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RHAGYMADRODD  Y  DETHOLYDD. 

Anwyl  Gydwladwyr, 

Pan  ddaeth  y  doethion  o'r  dwyrain  i  ymofyn  am  Grist,  Brenin  yr 
Iuddewon,  hwy  a  aethant  i  Jerusalem,  at  benaethiaid  a  blaenoriaid  y  bobl; 

ond,  pan  ddaeth  yr  angelion  i  fynegi  ei  enedigaeth  ef,  hwy  a  aethant  at  y 
bugeiliaid  tlodion  yn  maesydd  Bethlehem :  ac  yn  debyg  iddynt  hwy,  y  ba  ac 

y  mae  dyfodiad  y  gwaith  bychan  a  diymhonawl  hwn.  I  blant  tlodion^  ac 
athrawon  uniaith,  ysgolion  sabbathawl  ein  gwlad  y  bwriadwyd  ef  ar  y  cyntaf ; 
ac  nid  i  uchel  raddau  mewn  dysgeidiaeth  ac  ieithoedd,  y  rhai  a  ddarllenant  ac 

a  ddëallant  awduron  dysgedig  yn  y  Saesoneg  ac  ieithoedd  eraill. 

Ar  y  cyntaf,  yr  oeddid  yn  bwriadu  cynnwysy  cwbl  ary  Testament Newydd 

mewn  un  ar  bymtheg  o  rifynau  chwe'  cheiuiog;  ond  gwelwyd  braidd  cyn 
dechreu,  nad  oedd  dichon  gwneuthur  dim  a  fuasai  yn  fuddiol,  mewn  càn  Ueied 

cylch  â  hyny;  a  phenderfynwyd,  ar  annogaeth  rhai  brodyr  parchus  ac  enwog, 

ei  estyn  i  ugain  o  rifynau.  Gyda  golwg  ar  y  terfynau  hyny,  aeth  y  Detholydd 
yn  fras  a  bỳr  iawn  dros  y  tri  Efengylwr  cjmtaf;  gan  adael  aneirif  bethau  yn 

sylwadau  ei  Awdwyr  heb  eu  cyfieithu,  rhag  ofn  myned  dros  y  terfyn :  ond 

erbyn  dyfod  at  Efengyl  Ioan,  ac  o  hyny  yn  mlaen  hydy  diwedd,  gwelai  fod  yn 

anmhosibl  iddo  gadw  at  y  byrdra  a  ddechreuasai,  heb  wneyd  dirfawr  gam  â'r 

Awdwyr  y  detholai  o  honynt,  â'r  gwaith  fel  eglurâd  ar  y  gair  sanctaidd;  ac 
heb  golledu  a  siomi  y  rhai  a  brynent  ac  a  ddarllenent  y  gwaith,  gan  ddisgwyl 
cael  rhyw  lesâd  a  hyfrydwch  yuddo. 

Erbyn  hyn  hefyd,  yr  oeddid  yn  cael  aml  annogaeth  o  wahanol  fànau,  i 

beidio  a  bỳrâu,  eithr  yn  hytrach  helaethu  y  sylwadau;  a  rhwng  yr  annogaeth- 

au  hyny,  â'r  helaethrwydd  o  ddefnyddiau  gwerthfawr  oedd  wrth  law^,  ymo- 

llyngwyd  i  helaethu  y  sylwadau  mwy  na  pheidio ;  a  chwyddodd  y  gwaith  i'w 

faintioli  presenol,  agos  y  dau  cymmaint  â'r  ugain  rhifyn  a  fwriadesid  ar  y 
cyntaf.  Os  bai  ydoedd  hyny,  bai  y  Detholydd  yn  hollawl  ydoedd,  ar  annog- 
aeth  amryw  o  dderbynwyry  gwaith  ;  ac  nidjaai  y  Cyhoeddwr  mewn  un  modd, 

yr  hwn  nid  oedd  ganddo  ddim  i'w  wneyd  ond  argraífu  y  sylwadau  fel  y  dan- 
fonid  hwy  iddo,  neu  attal  a  rhoddi  i  fynu  y  gwaith  yn  annorphen  ac  ar  ei 

hanner.  Dylid  sylwi  yma,  nad  oedd  un  elw  na  mantais  neillduol  i'r  Dethol- 
ydd  o  chwyddo  y  llyfr;  gwnaeth  ei  orau  i  gadw  at  fyrdra;  aeth  y  sylwadau  yn 

llawer  llai  buddiol  drwy  hyny  ;  a'i  ofid  mwyaf  ef  drwy  ystod  yr  holl  waith 
oedd,  gorfocl  gadael  allan  gynnifer  o  bethau  rhagorol  a  gwerthfawr,  ag  oeddyn 
sylwadau  ei  Awdwyr  er  egluro  yr  ysgrythyrau. 

Pan  ystyrier  ei  fod  yn  dethol  allan  o  bedwar  Awdwr  lled  feithion,  cenfydd 
pob  dyn  rhe^ymol  mai  nid  gorchwyl  hawdd  oedd  tàlfýra  :  nid  hawdd  ychwaith 

oedd  barnu  pa  beth  i'w  ddewis  o  honynt,  a  pha  beth  i'w  adael :  ac  nid  hawdd 

iawn  hefyd  oedd  cyssylltu  darnau  o'r  naill  ac  o'r  llall,  a'u  gosod  ger  bron  y 
Cymro  fel  un  ymadrodd  cyfan,  trefnus,  a  llithrig.  Pan  ystyrier  hefyd  gyda 
hyn,  bod  y  Detholydd  yn  llafurio  dàn  lawer  o  anfantais,  o  herwydd  traíferthion 

teuluaidd  yn  aml,  diffyg  cymhwysder  a  mwy  dysgeidiaeth,  a  myuych  alwad 

oddi  wrth  ei  waith  at  orchwylion  eraill  perthynol  i'r  weinidogaeth ;  mae  yn  beth 
go  ryfedd  fod  y  gwaith  hwn  wedi  troi  allan  yn  gystal  ag  ydyw.    Buwyd  ychyd- 

mwy  na  phedair  blynedd  yn  ei  gyíiawni ;  cafwyd  llawer  o  boen  a  llawer  o 
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bleser  wrtho  ;  a'r  peth  cyntaf  a  wnaed  wedi  ysgrifenu  y  lliuell  olaf  o  hóno  oedd, 
myned  ar  y  ddeu-lin  ger  brou  gorsedd  y  nefol  rad,  i  ddiolch  i  Dduw  holl-dru- 

garog  aui  nerth,  iechyd,  ac  arbediad  bywyd  i'w  orphen ;  ac  am  i'r  gwaith  fod 
yn  fendithiol  i'r  neb  a'i  darlleno;  yn  enwedig  i  ieuenctida  thlodion  uniaith  ein 
gwlad,  y  rhai  nid  oes  ganddynt  agoriadau  gwell  a  helaethach  ar  yr  Ysgrythyr- 
au  Sanctaidd. 

Hydera  y  Detholydd  fod  athrawiaeth  y  gwaith  bychan  hwn  yn  iach;  oleiaf 
mae  yn  unol  â  meddyliau  yr  Awdwyr  clodfawr  a  ddefnyddiwyd :  ac  hyd  yu 

nod  eu  geiriau  gan  mwyafwedi  eu   cadw   yu  gydwybodol,   heb  eu   gwyro^atí 
chyfnewid  dim  arnynt.     Hydera  hefyd,  bod   yr  iaith  yn  gyffredin  yn  ddifeius 

ac  yn  ddëalladwy  i  bawb;  heb  fod  yn  rhy  uchel  a  choegaidd  ar  y  naill  law,  | 
nac  yn  rhy  wael  a  difoes  ar  y  llaw  arall :  gwnaed  y  gorau  a  ellid  yn  hyn  fel  I 

yn  mhob  peth  arall;  ond  o  herwydd  yr  anfanteision  a'r  anhawsderau  a  gry- 1 
jbwyllwyd  uchod,  nis  gallwyd  gofalu  bob  amser  am  eiriadu  a  sillebu  yn  fanol  I 

gywir;  ae  ni  wiw  i'r  beirniad  manyl-graff  ar  eiriau  a  llythyrenau,  osodeifanyl- 1 
wch  cywrein-ddoeth  ar  waith  yma :  yr  oedd  gan  yr  ysgrifenydd  beth  mwy,  acl 
anhawsach,  dàn  ei  ystyriaeth,  nag  iawn  osodiad  geiriau  a  llythyrenau.      Am  y  I 

gwallau  argraffyddol,  nid  ydynt  yn  perthyn  iddo  ef,  eithr  i  Ddiwygiwr  y  Wasg;  I 
a  rhyfedd  na  buasent  yn  amlach  mewn  argraíf  mòr  fân. 

Mae  yn  dra  hoíf  gan  y  Detholydd  feddwl,  er  pelled  ydyw  o'i  wlad  enedigoll 

er  ys  mwy  na  35  o  flynyddoedd,  bod  y  fath  l'iaws  o  ieuenctyd  Cymru  y  dyddiaul 
hyn,  mòr  llafurus  am  wybodaeth  ysgrythyrol,am  ddëall  pethau  mawrion  Duw,l 

a  thrwy  hyny  adnabod  Iesu   Grist,   yr  hwn  yw  y  gwir  Dduw  a'r  bywyd  tragy 
wyddol.     I'r  dyben  o'u  cynnorthwyo  mewn   rhyw  fesur  bychau  yn  hyny,  v 
Uafuriodd  efe  yn  wyneb  llawer  o    waeledd    corph,   anhawsderau    allanol,   a 

mynych  iselder  meddwl,  i  orphen  y  gwaith  bychan  a  diaddurn  hwn:   gobeithio 
y  bydd  yn  fuddiol;  a  thuag  at  iddo  fod  felly  yn  fwy,  deisyfir  ar  ei  ddarllenwyr 

mewn  modd  arbenig,  i  wneyd  mawr  ddefnydd  o'r  cyfeiriadau  ysgrythyrol  sydd 
dàn  bob  adnod :  trwy  lafur  mawr  y  casglodd  yr  hen  Scott   dduwiol  hwynt : 
trwy  lafur  a  manylwch  mawr  yr  argraífwyd  hwy  yn  y  gwaith  hwn;  nid  oes  mo 

eu  gwell  i'w  cael  ynyr  holl  fyd  ;  a  phrofodd  llaweroedd  hwynt  yn  gynnorthwy 
rhagorol  i  ddëall  yr  Ysgrythyr  Sanctaidd.       Os  na  bydd  y  sijlwadau  yn  ẁertt 

gan  ddyniou  dysgedig  a  gweinidogion  eu    darlleu,  mae  yn  sicr  y  gall  y  rha: 
hyny  gael  lles  mawr  o  ddefnyddio  y  cyfeiriadiau ;    ac  y  mae  y  rhai  hyny  yr 
unig,  yn  werth  pris  yr  holl  lyfr. 

Gan  obeithio  a  gwedd'io,  y  bydd  i'r  llafur  anmherrTaith  hwn  fod  yn  fuddiì 
ac  yn  fundithiol  i  laweroedd,  yn  yr  oes  hon  ac  mewn  oesoedd  eto  i  ddyfod 

y  gorphwysa, 

Anwyl  Gyd-wladwyr, 

Yr  eiddoch  yn  mhob  gwasanaeth  a  allaf,! 

JAMES  HUGHES. 

Rotherhithe,  ger  Llundain, 

Mai  ìaf,  1835, 
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Yr  Efengyl  yn  oi  SANT  MATTHEW. i—  o  m 

rEtftfOD  i. 

ÌÁchau  Crist.   ÌSfíTyenhedlu   o'r    Ysbryd 
Glân,  a'i  eni  o  Fair  forwyn. 

*L<LYFR  "cenhedliad  f  lesu  Grist, 
Vab  Dafydd,  cfab  Abraham, 

a  Gen  2  4  a  5  1.  Es.  53.  6.  Luc  3.  23,  &c.  Rlmf.  9.  5. 

b  pen.  9.  ».  «  15.  22.  a  22.  42-45.  2Sam.  7.  13  ftẄ  *■ 
30  a  132.  11.  Es.  9.  «,  7  a  11.  I.  Jer.  23.  D.a  33.  Mî,*. 
Imos  9    11    Z«c    12.  8.  Lws  >•  31,  32.  6;),  70.  Ioan  7.  42.   Act. 
2.  30.  a  13.  22,  23.  Rhuf.  1.  3,  4.  Dat.  22.  16.  c  Geu.  12.  3. 
a22.  8   a  26.  í-5.  a  2».  13,  14.  Rhuf.  4.  13.  Gal.  3.  16. 

•  Llyfr  cenhediiad,  nidyw  yn  arwyddodim 
mwy  nag  ysgnfen,  yn  cyunwys  gwaedoliaetfa 
ac  achau  lesu  Grist:  Llyfr  y  galwai  yr  indd- 
ewon  agos  i  bob  jsgrifen,  ac  nid  yw  y  geiriau 
uchod  i'w  hysiyried  fd  titl,  ncu  enwyr  holl 
éfçngylyu  ol  St.Mathew,  ond  yn  miig  am  achau 
canlynol  ein  lachawdwr.  flésu,  sydd  enw 
Hebraeg,  yn  arwyddo  Gwaredwr ;  a  Christ, 

sydd  enw  Groeg,  o'r  un  ystyr  a'r  gair  Hebraeg 
Messiah,  yn  arwyddo  Eneiniog.  Felly,  mae 
Crist  wedi  ei  eneinio  yn  Arch-offeiriad,  yn 
Frenin,  ac  yn  Brophwyd ;  a  thrwy  ei  weinydd- 
i:id  o'r  tair  swydd  hyn.  mae  yn  Waredwr  ei 

bobl.  Tybia  r'hai  heryd,  bod  y  ddau  enw  yn arwyddo  ei  fod  ef  yn  waredwr  i  Iuddewon  a 
Chenhedloedd. 

2  JAbraham  a  genhedlodd  Tsaac ;  ac 
^lsaac  a  genhedlodd  Jacob ;  ̂a  Jacob  a 

genhedlodd  Judas  a'i  frodyr; rfGen.  21.  2,  3.  Jos.  24.  2,  3.  lCron.  1.  28.  Es.  51.3.  Luc 
3.  34.  Act.  7.  8.  Rhuf.9.  7-9.  Heb.  11.  tl.  17,  18.  e  Gen. 
2-5.  26.  Jos.  24.  4.  1  Cron.  1.  34.  Es.  41.  8.  Mal.  1.  2,  3.  Rhnf. 

9.  10—13.  /Gen.  29.  32—35.  a  30.  5—20.  a35.  16—19.  a  46. 
8,  &c.  a  49.8—12.   Ex.  1.  2—5.  1  Cron.  2.  1,  &o.  a  5.  1,  2.  Luc 
3.  33,  34.  Act.7.  8.  Heb.  7.  14.  Dat.  7.  5. 

3  A  8  Judas  a  genhedlodd  Phares  a 
Zara  o  h  Thamar ;  *  a  Phares  a  genhedl- 
odd  Esrom ;  ac  Esrom  a  gènhedlodd 
*Aram; 

a  Gen.  38.  29,  30.  a  46.  12.  Num.  20.  20,  21.  1  Cron.  2.  3, 
4.  a  9.  4.  h  Gen.  38.  6,  II,  21—26.  i  Gen.46.  12.  Num. 
26.  21.  Ruth  4.  18.  1  Crou.  2.  5.  a  4.  1.  Luc  3.  33.  t  Ruth  4 

19.  lCron.  2.  9.  , 

4  Ac  Aram  a  genhedlodd  '  Arama- 
dab ;  ac  Aminadab  a  genhedlodd  wNa- 
asson ;  a  Naasson  a  genhedlodd  Salmon ; 

/  Ruth  4.  19,  20.  1  Cron.  2.  10—12.  m  Nam.  1.  U  a  2.  3. 
a  7.  12,  17.  a  10.  14.  Luc  3.  32. 

Ó  A  ttSalmon  a  genhedlodd  Booz  o 
"Rachab;  a^Booi  a  genhedlodd  Obed 
o  Ruth ;  ac  ?0bed  agehhedlodd  Jesse ; 

nRoth4.2l.  lCron.2.  11.  12.  ojos.  2.  I,8ce.-a6.  fc$—  S». 

Heb.  11.  3L  lago  2.  25".  pRutu  1.  4,  16, 17,  22-  a  2—4.  .çLuc 3.  32. 

6  A  r  Jesse  a  genhedlodd  Dafydd 
frenhin  ;  a  üafydd  frenhin  a  genhedl- 

odd  *  Solomon  o'r  '  hon  afiuisai  loraig "Urîas; 
r  Rwth  4.  22.  1  Sam.  16.  1,  11—13.  a  17.  12,  53.  a  20.  30, 

31.  a  22.  8.  2  Sain.  2-3.  1.  1  Cron.  2-  15.  Salm  72.  20.  E*.  11.  1. 
Aot.  13.22,23.  «2Sam.  12.21,25.  1  Cron.  3.  5.  a  14.4.  a  28.  5. 
t  2  Ss.in.li.  3,26,27.  1  Hreu.  1.  11— 17.  28-31.  a  J5.Ú.  Rhuf.S. 
3.        u2Sau».2J.  39.  1  C.o».  11.  41. 

7  A  Solomon  a  genhedlodd  *Ro- 

boam ;  a  lloboam  a  genhedlodd  ̂ Abi'a ; 
ac  Abîa  a  genhedlodd  z  Asa.; *  l  Dren.  11.  4Ì.  a  12.  I,  Sc.  1  Croa.  3.  10.  2  Oron.  9.  31. 

a  1».  7.  y  1  Rreo.  14.  31.  2  Cron.  U.  1.  a  lBie».  là.  8— 
23.  2  Cr»fl.  14—ld. 

8  Ac  Asa  a  genhedlodd  a  Josaphat ; 
a  Josaphat  a  genhedlodd  b  Joram ;  a 
Joram  a  genhedlodd  c  Ozías  ; 

a  1  llren.  Ẅ.  24.  a  22.  2,  &c.  2  Bren.  3.  1.  2Cron.  17-20. 
b  1  Bren.  22.  50.  2  Breá.  8.  16.  1  Cron.  3.  11.  2  Crun.  21.  1. 
c  2  Breu.  14.  21.  a  15.  1—0.  2  Cron.  26.  1,  &c. 

9  Ac  Ozias  a  genhedlodd  ̂ Joatham; 
a  Joatham  a  genhedlodd  eAchaz;  ac 

Achaz  a  genhedlodd^Ezec'ias  ; d  2  Bren.  15.  7,  32—38.  1  Cron.  3.  11—13.  2  Cron.  26.  2Î. 
a27.  e  2Breu.  15.  38.  a  16.  l.ítc.  2Cron.27.  9.  a  28.  1,8». 
fi».  7.  1—13.  /2  Breu.  16.  20.  a  18—20.  2  Cion.  28.  27.  a 
29—32.  E».  36—39 

10  Ac  Ezecias  a  genhedlodd  ̂ Ma- 
nasses ;  a  Manasses  agenhedlodd  AAm- 

on ;  ac  Amon  a  çenhedlodd  *  Josi'as ; g'2  Rren.  20.  21.  a2lT  1—13.  a24.  3,  4.  1  Cron.  3.  13— 15. 
2  Crou.  32.  33.  a  33.  1—19.  h  2  B  en.  21.  19—26.    SCron. 
33.  2û— 24.        i  1  Bren.  13.  2.  2  Bren.  21.  26.  a  22.  a  23.  1—30. 
2  Cron.  33.  25.  a  34.  a  35.  Jer.  1.  2,  3. 

11  A  Josias  a  genhedlodd  * Jechon- 
ias  a'i  frodyr, l  ynghylch  amser  y  sym- mudiad  i  Babiìon : 

k  2  Bren.  23.  31—  37.  a  24.  1  Cron.  3.  15—17.  2  Cron.  36 
I,  he.    Jer.  22.   10—23.  í2Bren.    24.    14—16.     a25.    11 
2Cron.  36.  10,  20.    Jer.  27.  20.    a  39.  9.    a52.  11—15,  28—30. Dau.    I.  2. 

1 2  Ac  we.di  y  symmudiad  i  Babilon, 
m Jeehonias  a  genhedlodd  Salathiel ;  "!  a 
Sakthiel  a  genhedlodd  Zorobabel ; 

m  2  Bren.  25.  27.  1  Cron.  3.  17.  Jer.  22.  24,  23.  »  Ezra 

3.  2.  a  5.  2.  Neh.  12.  1.  Hag.  1.  1,  12,  14.  a  2.  2,  23.  Luc  3#.  27. 

1 3  A  Zorobabel  agenhedlodd  Abiud; 
ac  Abiud  a  giŷnhedlodd  Eliacim;  ac 
Eliaçim  a  genhedlodd  Azor  ; 

14  Ac  Azor  a  genhedlodd  Sadoc; 
a  Sadcc  a  genhedlodd  Achim ;  ac 
Achim  a  genhedlodd  Eliud  ; 

15  Ac  Eliud  agenhedlodd  Eleazar; 
ac  Eleazara  genhedlodd  Matthan;  a 
Matthan  a  genhedlodd  Jacob  ; 

1.6  A  Jacob  a  genhedlodd  °  Joseph, 
gwr  Mair,  ̂ o'r  hon  y  ganed  Iesu,  r^yr hwn  a  elwir  Crist. 

o  adu.  18—25.  pen.  2.  13.  Luc  1.27.  a2-  4,  5,  48.  a  3.  23. 
a  4.  22.  p  Marc  6.  3.  Luc  1.  31-35.  a  2.  7,  10,  11.  q  pen. 
27.  17,  22.  loan  4.  25. 

17  Felly  yr  holl  genhedlaethau  o 
Abraharn  hyd  Dafydd,  sydd  bedair 
cenhediaeth  ar  ddeg ;  ac  o  Dafydd  hyd 

y  symmudiad  i  Babilon,  pedair  cen- 

hedlaeth  ar  ddeg ;  ac  o'r  symmudiad  i 
Babilon  hyd  Grist,  pedair  cerŵedlaeth ar  ddeg. 

Gwedi  i'r  Efengyîwr  ddy wedyd  yn  yr  adnod 
gyntaf,  fod  lesu  Grist  yn  fab  Dafydd,  fab  Ab- 
rahafn,  o  ba  rai  yn  nciUduol  yr  addawyd  ac  y 
disgwylid  y  Messiah,  mae  efe  yn  y r  ail  adnod.yn 

dechreu  cyfrit'  ei  achau  ef  o  Abraham  i  fynu,  yn 
dri  doàparth,  pedair  cenhedlaetli  ar  ddeg  yn 
rnhob  dosparth.  Y  dospai  th  cyntaf  yn  dechreu 
y n  Abraham  ac  yn  dybènu  yn  Dafydd  :  y r  ail  yn 
dechreu  yn  Solomon  ac  yn  dyhèuu  yn  Jechon- 
ids,  yn  nshylch  amser  y  symmudiad  i  Babilon  : 

W^ 
bÂ-rt  /ë£<JU?*zd     rÝL ^*tC< 



Omedipatth  t  'rist. 
MATTHBW  I. 

ìiyaeth   ('rist. 

a'r  trydydd  yn  ilechren  u'i  J<acnooìai  bwnn  ü 
> ii  d\  bèno  > 'i  Nfbrltt, 

Gan  fody'duwiiiyddioii  in\\>.tt d yagedtf  yn 
addft'  t'od  anhawsdiTau  ini\\ii<>n  VI  pertbyt 
i'rachau  hyn,  (yn  eowedig  1  tysoni  Mathew  & 
Luc)  a  chan  na  oddef  lerfynau  >  gwaith  hwn  i 
f.nnhi  trfaaib  üdinnl;  rbtid  i  ni  ymfaMlooJ  II 

vchydifiylwnd  «eyfredinolBi  yi  tdnodta  oO. 
Mae  yn  amlwií  mai  achau  J«x.  |>h, tC  nid  Mair,  a 

roddirymn:  rhoddlr achan  bfnir  [tn  Lnc,  jm 
t-u  holrhain  >n«>l  h>d  Ad.l.i.  M.u-  wnldiun 
in.i'i  bod  Achhti.iu  cywii  pnyr  Inddewon, 
\m  caelen  cadw  yn  ofaloi;yn  cnwjedif  u  Iwytb 
Judah,  y  llwyili   hi« -iiinul  :  0  ha  rai,  t<  03 
eymmerodd  Mtthew  yr  achan  byn  i  acei  nun 
\Utì  oedd  yr  Inddcwon yo  oghytch  icbnn,  eto 
iiid  oei  dini  hani  -  I  Idyni  «  rioed  nmmaa 

('ri-t:  \>e  u.iiiiMnt,  bnnaai  byny  yn  ddi 
,  i'w  wniu.d  «t  fel  bleniiib,  Prlyroedd 

olrheiniad  einehna  <>  AJbcnnnoa,  Jndnb, 

>dd,  >u  prof  mai  tfe  <><d«l  >  bfettith  ;  fclh  h<  I 
><l  >i ■  ordil  olihalu   «  i  ach.ui  i   law»  h\«l 

MiÌ.iiwt'    «.'i  wir    dd>n«.li.u  th,    niii    CtC    «.«  «1«1 
H.id  >  wraig,  a'r  hwn  yn  nghyiawndei  j 
t#r n wntctnpwyd o wrnig.  V  Bnrwd  aanw>«i 
erbyn  cnledi.  Bnwii  ynu  bodnb  <•  ojjojnjéd  yn 
nihiith  lu  nanaid  Criai ;  dwj  «>  booynt,  Rnbnh  a 
Unth,  o  hlith  y  Cenhcdloedd,  i  uwyddo  ni 
t..-ii|i\  «I  »c  i'r 

iii(hlew«)ii  :  a'r  «hlw>  «  i  >i!l.  I  (iii  ii  .»  II.itliMha, 
.i  Uychwiniadaa  gwnrtbm  tr  an  benwno.  ei 
byn  >n  <hii.ni ...  <i<i  i.ui  o  ddnrott)  ngi  n 

ryncwr  pan  ymddnng«teodd  yn  !' ntbylfeiyb 
i.i.mIi  cn  iwd  pechndni  t*:w  a<  I  dd  ingoi  I 
du  i«)ii<icb  cf,  a'l  bajodrwydd  i  nchnb  j  | 
i>.  chndm  i.ii  i. 

Ain    I  i     Mffjhj  lOOdrt  b    iydd    >  ■   >  "i  I 
rliwng   Mathew  a    Lu<  .  nii  »  « dwn  d  '. 
diui  >n  wcll  ymn,  l 
enu  'i.ui  nrweinind  anJCaeledig yi  Ifibr) 
>r  hwn  nid  >  w   awdwr  nnghydfod, ood  trofb. 
Aooth  ni  gan  >  r  ;u,.«.«.t<>i  Ibeidio  ■ntnbwytto  >n 
nghylcb owettíyntt  tk>l,  «<  tebtn tnnor] 
th>  hia  rbni  el  fod  > "  «■>  «•  D  <•  >  no  .<i  a.-h.m  >  i 
Ârgrwyd  i  I'  io,  "  l'w>  .i  <ii  i.  ih  <  «i  oei  •  t."  >  n 

hi  >n  íiyn,   lcl  incw  n    >  *•  >i  i  i.  i  h.m    .r.ull.      "()| rhninied  >  darllenydd  yn  ftool,  )  cyfeirindu 
yagrj  ihj  rol  »> <l<l  w rth  >  r  tdnodat  ncaml  ;  ttm 
>n  ddiammnn,  f>  I  >  <i>  « .  <i  bfr.  Sc.u,in.ii  «i>  na 
>  r  eghai  btd  gnrnn  •«  u^ir  ti  nj  ni, 

tf    i.í  •   '  A  geDedisaetli  yt  [esu  (înst 
oedd  ít-l  hyn  :  Weai  •dywedd 
ei  fanb  efâ  tp6ephycvn  i  u  dyfod  bwy 
ynghyd,  ìu  a  gafwyd  yti  feichio 

rl.urì.r.%.0  .G«,  3  U  J  '.  1 1  I  i  I»  II  L«c  I 

:~.    G-l    4    4,  i.  II .-I)    7    M 

•  Dyweddto  gynt,  oedd  tmmod  ddttfrlfnl  o 
hii  idni  ihw nn  gwrrj n  ■  h.  n> « ,  rw  ehjrtnrn ni 
.»i  tmter  pnnnodol,  irno  gtnddynl 
bwy.    Vr  oedd  dyweddtio  yn  trferita  gwedd 

|  ui,  a  cliyiumer.idwN  ynngofw^  Dnw,  1).  nt.'in. 
7.  iiml  ii  >  '_i!lwn  ddywt'dyd  bod  ihwyinaoar 
ncb  i  trfei  y  ddefud  ii«»n  >n  awr.  t  1 
Diiw  ocdd,  i»w  Fah  gacl  ei  t  ni  «>  lorw  >  n,  i  gj  f 
l.iwui  \y  addcwid9«bny  7.  l-î.  O'r  iibryd 
Glan,  fel  y  byddii  cfe  yn  beih  sanctaidd,  ac  heb 

.v>ddi.i<l  «.  bcchud  ynddo.  O  íorwyn 
wedi  ci  dyweddto,  1  Pel  na  byddai  efe  d.m 

wtrtfa  bni  i  '.id  ii.n  th.  2  N.i'i  fam  yn  tgored  i 
digaeth  y  <j>fralth  Iuddewig.  3  Pel  y 

i  ><ld;ii  bonedd  bithrdrwy  «  id>  wcddiawl  briad. 

acl  uu  i  tualu  ani  dan 

j  n  .  i  rabandod. 

19  *AJoteph  rt-i  gwr  hi,  gan  ei  fodl 
"yn  L'\ii.iun,  ac  heb  Fÿweiinych  ei 
pwneuthur  hi  *yn  nampTj  'a  ewvllvs- 
iodd  ci  rhoi  hi  yinaith  vm  (liln 

/  I.rí    I»    >l     I»,.t   'n     .3.  1i     'uC.tm    t    V     S.lmllî     4. Mara  é.  30.   L* 

II     !>••!     Tt     31-3«     l»U  •«     |,|         yDrul    M     1       |    I 

Mi'»  ild  >  u  allilw  ;.>  n  h>  n    hod 

M.ui  >  ii  feieblog,  ui  (j  nid   ...  dd 
lyft  iddo  eto  i>.i  fodd  yr  o.«hl  hl 

.    i 

i>.i  fodd  i  >  ni-i  iw>n  tnng  ;«ti.  Yrc  <i<i  eiddewhi 
ganddo  o  «iii  |.h<th.    |  Omttûmii  tt  byn,  «i 

ebj  mmeryd  bl  l*w  <  .  oMegid  ni<t 
'h  «hlim  <.|i<l  deddl  <•  r\d<| 

id,  i  roddi  ymalth  wrtig  o  berwydd  aflendidj 
iii  i  <>..lii  >n  ihwytoo  >  dyn  i  wnenthm 

Idl  ><1  ii  l>th)ryigar,  a'i  icndael  bi 
tbcnln.   Mae  y  rhai  cyftrwydd  yi 
i  yr  Indden  jrd   fod  dwy 

Bbrdd  m  ><1  h>  n  ;  nn  ai  >  n  ddrr< 

R  tdddnt    li*  ii  «1  r  i  <•  d>  «ti..n,  n.  ii  \  ntc  >  n 

•  ddM  Mf  hi  "ii   \    S\'.  ) 
Rwladul.     3  lìallalai,  >  n  oì  >  <hh  <hli .  I ). 

Iswii  ht   dl.in  i"w  bolii  pt  I 
o  a  ga*»ai,  ti  ynle  cydaynio  n  wni 

11      \  r  <1  «f.  >  i    OOdd    i  Rael  ei 

Uabyddio  .«  nteini  >  n  "l  >  ddeddf.     "ì  i 
ni-<Ì.  i    jh  inlti  f>  n<»d«l  J..«t-ph   tl    >r  ail   «-'r   In 

ph.  th  ncbodU  fcl  >  II  • 
i  .i  >  i:>  frnitb  i<i<iu. 

:  i  !c  \u  ìii.  <l(lwl  y  |iethati 

hynywe)e,  'angeì  \r  Aiglwydd  tvym- 
ddanffoaodd  i<l<l<>  •mewn  hreudd' 

gan  rJdyyri  dyd, '  |  Joaeph,  mah 
ydd,  meryd  Mair  dj 
wraig  :  ||oblegid  '  yrhyn  ;i  genhedlwyd 
vn<l«li  -  r\-l  CîlAn. 

,  V.    K.  »    »M    II    •  ÌÌ9    135    •    »13    •»    DtM    a    i. 
I  >:•  7».  3  •»  31  a  B.m  13  3.  *.  i  I  ur  I  10- 

II.  l«.3«.kr  .3  1—14.  ìm«  3  »3.  II.TJ  Ür«  II  II  Ndm. 

13    •   Jab  I    IJ     ir.    •  JJ    li.  16   Jo»t  3   Ti         c  \U    7    ■>,  13. 

13    F..    II.  7    Jtr    «    I    Lir  I    : 

•  (,  .  rfyna  yn  tl 

.  |  hnn,  pt  rodd  I  yrnddwyn  rt 

••\cith- 

reditd;  dymt  Angel  Duw  yu  >  n 
iii.  wn  t  rend  Iwyd^nc  yn  rbwtia  ymaith  »i  holl 

.'i  h.  'iu-w'h  i.     •  "  J    -    ;      mtb  Dafyd.l," 
.  l>.   .  t.  ,,  i  r  moi  dltwd  ac  iael  oedd  J> 

eto  dyma  uud  yn  el  rjfûmwl  .  t  >n  f.ih  li.ii'- yihl,  ac  >n  cndnrnbàt  cywirdcb  yi   nt 

roddwyd  cnn  M.ith.  n  >  i  \r  adnodan  n'rhlaen. 
j;  :"  dy 

\  w  i.i  >n  nfbymf  Dnw,  >  n 

bwn  yr  aminodasocJi :  nac  ufna  t- i  cbynuncryd 
hi  ;  nac  «'tn.i  ddiflo  Duw,  nac  ofna  dromthlu  y 

fna  ddwyn  gwarth  arnatdy  hun. 
'NmI  i  hi  fi  lyi   wyt  ti  >n  <>fni, 

i\d  (ilin  yw  hi.a  h< 
befyd  tnrbydodd  t  bràint  i  ti 

1  hi,  a   bod  >n  <lad  c)frifcdig  y  Metwiah 
hwnw. 

21  *AŴi  a  esiror  ar  fab,  f^  9  tW  a 

elwi  ei  enw  ef  I ESÜ  :  h  \  oblegid  efe  a 
wared  ei  bobl  oddi  wrth  eu  pechodau. 

/Cen    i:    1?,  21.  •  19    10    Bvn    13    3    3  lr*a    4 
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Du    *    »     3>e    9    3     !<*••  I    »    Ad    )    N    t  4    11    •  S    31 
1    3«V-33.  Tít    3  II    Hcb 

7    3J     I   l««.   I    T    •  -2     I     .'     .  3     j     I>.t     I     5 ,fl    |  *     II 
•    \i    \  i    U  -i    |  ,  :  ido I,  i.i  .i  •  HŴ    II    I 

imilil  dî. 
CiMUil  o*i  ebnawd  hi.  ni<!  wedl » i  gejM  «!lu  een-  i  _ 

yiii.    •F.-i|.n.HiM.„.a.  «•  i  .  .  .  i.,i  .  \ ..... .!„  nem  Judea,  tynnyddiau-  I yntan,ti  a  gai  >r  È^tkyátáá  t*r  awdardod  o»i  hin,  welé,  J  doetbiûn  a  «.hlatthaiit  "cft 

ri  n.  ii. 

>'  doethion  yn  caei  ru  cyfartcyddo  at  Grist 
tru-y  weinidttyatth  seren. 

A.C  "wedi  jt  DJ  yr  Irsu  yn  '  *  B< 

dwi i.nn  ì  Jerandanj 

|    l*r. 

II.  U    I-..  7    «3 
H.(    I    *    »  d 

•  ( ;  a  thi  a  etv  I    •  i    ■ 
iwyflM 

a'i  w.n 
<  ;u  i, .  «|w  r  h  inln.n.l,  frl Bl    bwj 

\  ii  unig  ;  oiwl  eẃm • 
ant   \  M  I  dii  ;  a 

fwaredwr  <><h1iwitli 

i  \%  v . i - 1  \>  .  Md  .     '  rdWrrti 

H  \  rldol  iconp  am  b« « 

\  n  y  \  .  w  . 

22*(A  hynolla  irnai  î'Tudcicw 

'  Afglwvdd  tr\\\  ddj  - wedv«í, 
•iffCo   1    II.  X3    •  t    !  •  13    74   «fM. 

I    B...     <J    II.  3«     »•   •   I     I     I  •«    31     73    •  31    41     !-•.  l«    a* 

■       I     M 

ac  a  eáffOf  ;ir  t'.di;    I  hw\ 
enw  ef'F.mmanuel  ;yrbyn< 
y\v,  - ;  I  I 

•  I    1    1U    I     II    IU    )     II    ]  T.. 

4-7  »U.    S    Mi*.  5    3 

«    J.  I«J    •• .    4    30    ..*  I     3    *•!-  rl    V 

,  (•   *•«!   i 

Irj   I   \    '  '    |  n*>d«rdlt   MIH> 

ni  b).|.  .rh  ;    m.*rtryn ■ 

I  I n  rwarrtlu   •  • 

i » es  o  gwag, 

■  f  a  wnaetli  ini 

\:  jlwy«l.l  íddoj  |  ac  i  |j ni- 
nnç  : 

•  o..  «  m  •?.  «v  •  T3  î.  3  b«  «•  u,  it.  *. », « 
3  ■'••    I     II      1«    I    ..  ] 
kf<*  3    31     3« 

[ESI  . 
I     1 J    3    •  «    3»    I  ■•*  3    7    abaf   *    39      f  I.«m  3   31 

.  I   i.iw  ii    •  I 

l.«1 ;  fTydd 

•  ̂   ii   b%  thlrhrm  Ju.|«a  >r  OCdd  Cf  •' 

jn«.|.|,\\\.l.    M 
\  r   hol!    t\  «I 

!'•« ■ihh-hcm  ar 

ÍÌ    .  t        BéOHal  »•!.     BM  'I •' I (<  ,     !  ■Ii.i.  ih,  «>n<!  yn  proffera  y 
th\  l>n     iii  •  i 

II  •!  .1.1     ii    yi 

■ 
iI.miImoii  )i\  I 

I 

orddyni.  «rjill  mai  malh  o 
4lll  n»  . 'ti  «>n  y   jrilw 

M  itli- «hl.all   - 
«  i.w. 

t  •  (fandaywf<i\il,  l'a liwn   i 

pjwwon  ii  '^ dwyrain,  Ja  daf-ili ••u-- hMl  I    ■».  t  *.  t.  •  n  l.  3  J.#  «s  I 
ImI    II    iNMifl    I.H    Ul    tl, 

.     •    i 
.,    71    II  t  Um     1«.  II     %K.m  «U     II     lm  •    3>    • 

J. 

«1. 

i,«  il-  m 

..!  '. 
H:, i  .hlin 

.  .1111 

,i  4   <l  l.r  jh.I.Ii.mI.I   >  r 

IB8FJ.    4  f*y 
hhli  am  > 

vr  boo    b   wrUanl. ■ 

ii  1  K«j  \  t  .!.  a  frddylir 

H    h>»n.      1 

íür   g\ 

rddd  i«i<h. 
i  J.'hl«.||  if 

*<|ip,  n-.l 

nau    U«m| 

)  n  f.  í  hlaro  I 

b^dloodd  y n  nyd<Hao  y r  efrn«;>  I. 

nhin, 

*  p..  •  7»  .  »3   r   l  aw.   i«   ir.  i«    i ..  n    aj    «» 
•    •  1«    3*.  31    •  II 

redinol  >  n  n.liliih  >  r  Inddewoa 

niad   nrh<«l    ain   dano    f»an 

li.  :..l    ni'i    l\  w.tdrarth,   oo'l 

>walll 

\  n  in  nlilh. 



Y  doethion  vn  myned MATTHEW  II 
i  Tìethlehem,  Á-r 

4  *  A  chwedi  dwyn  ynghyd  yrholl 
1  arch-ofTeiriaid  ac  k  ysgriíenyddion  y 
bobl,  l  efe  a  ymofynodd  â  hwynt  pa  le 
y  genid  Crist. jpon.  21.  15,23.  a  26.  3,47.  ft  27.  1.  lCron.21.  4,Sir.  2Cron. 

ZG.  14.  fízra  10.  5.  Neh.  12.  7.  loan  7.  32.  a  18.  3.  i-pen.  7. 
29.  a  13.  52.  2  Cron.  34.  15.  Ezra  7.  6,  II,  12.  Jer.  8.  8.    Marc 
8.  31.  Luc  24).  19.  a  23.  10.  loan  8.  3.  Act.  4.  5.  a  6.  12.  a  23. 
9.  /Mal.  2.  7.  Ioan  3.  10. 

*  Er  mai  brenin  yr  Iuddcwon  a  ddywedasai 
y  doethion,  eto  gwyddai  Herod  mai  y  Messiah 
oedd  y  brenin  hwnw;  gan  hyny  ei  holiad  oedd, 
Pa  le  y  genid  Crist.  Èi  ddyben  yn  holi  am  le 
ei  enedigaeth  oedd,  fel  y  lladdai  efe  ef,  ac  felly 

diddymu  holl  amcanion  Duw  o'r  dechreuad. 

5  *  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
"l  Yn  Bethlehem  Judea:  canys  felly  yr 
YSgrifenwyd  trwy  y  prophwyd  ; 

m  Gen.  35.  19.  Jos.  19.  15.    Ruth  1.  1,  19.   a  2.  4.  a  4.  11. 
1   S.tm.  16.  1. 

6  f  A  "thithau,  Bethlehem  tirjuda, 
X  nid  Ueiaf  wyt  ym  mhlith  tywysogion 

Juda:  canys  o  honot  ti  y  daw  °Tywys- 
og  yr  hwn  a  fugeilia  fy  mhobl  Israel. 

n  adn.  1.  Mica  5.  2.  Ioaw  7.  42.         o  pen.  28.    18.  Gen.  49. 
10.  Num.  24.  19.  1  Cron.  5.  2.  Salm  2.  1—6.  Es.  9.  6,  7.  Epli. 
1.  22.  Col.  1.  18.  Dat.2.  27.  a  11.  15.         *  Salm  78.  71,  72.  Es. 
40.  11.  Jer.  23.  4—6.  Exec.  34.  23-25.  a  37.  24—26. 

*  Cafodd  Herod  atebiad  yn  y  fàn,  mai  yn 
Bethlehem  Judea  y  genid  Crist,  canys  felly  yr 
ysgrifenwyd  trwy  y  prophwyd,  Mica  5.  2. 
tTrcffeehan  oedd  Bethlehem,  yn  Judea;  tua 
chwe  milltir  i'r  deau  o  Jerusaiem.  Er  nad  oedd 
ond  bechan  o  faintioli,  eto  yr  oedd  yn  enwog 

o  herwydd  enwogion  a  anwyd  y nddi,  a'r  enwoc- 
af  o  honynt  oll  oedd  y  Messiah,  Llywydd  Israel, 
a  Bugail  Israel.  í  Lleiaf,  medd  Mica,  felly  yr 
bedd  yn  eiamsercf ;  nid  lleiaf,  medd  yr  Ef- 
eneylwr,  am  fod  y  Messiah  wedi  ei  eni  ynddi. 

7  *  Yna  Herod,^wedi  galw  y  doeth- 

ion  yn  f  ddirgel,  a'u  holodd  hwynt  yn 
íanwl  am  yr  amser  yr  ymddangosasai 
y  seren. 

p  pen.  26.  3—5.  Ex.  1.  10.  1  Sam.  1S.  21.  Salm  10.  9,  10. 
a  56.  21.  a  «4.  4-6.  a  83.  3,  4.  Es.  7.  5—7.  Ezec.  38.  10,  11. 
Dat.  12.  1—5,  15. 

*  Gwedi  i  Ilerod  gael  gwybod  y  île  y  genid 
Crist,  y  peth  nesaf  oedd  gwybod  yr  amser :  am 

hyny  ymholodd  Ä'r  doethlon,  pa  bryd  yr  ym- 
ddaugosasai  y  seren.  fGalwodd  hwynt  yn 
ddirgel ;  gwyddai  bod  yr  Iuddewon  bob  amscr 
>n  ddigon  parotJ  i  wrthryfela,  am  hyny  gwell 
gtnddo  gadW  J  mater  hwn  rhagddynt  hwy  hyd 
agyroedd  dichon,  neo  y  caftai  gvfle  i  ladd  y 
brenin  mabamldd. 

8  *  Acwedi  eu  danfonhwy  i  Bethle- 
hem,efe;i  ddywi'dodd,  '/F,weh,acym- 
ofynwch  yn  fanwl  am  y  -\  mab  bychan ; 
a  phan  gaffoch  cj\  mynegwch  i  mi,  rfel 

v  gallwyf  fìnnau  ddyfod  a'i  addoli  ef. V  1  s„m.  23.  »,  -:i     2Sun.  17.  14.    1  Hr-n.  19.  2.   Joh  5. 
12.  13.  Salm  83.   1».   II.  Dl  ir    31.  30.  Galar.  3.  37.   IC.r    .1     1'.), 

r  |>. -n.  36.  •!",  ■»».  3  IM,  lr>.  7—12.    2  Bren.    10.  18,   lí). 
Rtta  4.  1,  3.  S«l.n  12.  2,  3.  •  55.  II-  15.  Dinr.  26.  24,  25.  Jer. 
41.  5—7.  Loc  30.  20,  31. 

*  Dywedodd  Herod  wrth  y  doethion,  mai 
BeUüehem  <»<-dd  y  fftn,  a»-  Mifonddd  hwy  ynö  i 
miiiiImi  \n  t;inwl  am  \  ntab  h\chan.  i  (iwv<l<l- 
ai  Herod  j  n  <l<la  mai  y  Metgiah  ydoedd,  <>n<l  ni 
<li\  mmend  arno  h\  nv  ẅ  rth  y  doethion,  rhag  y 
tybient  hwy  fod  bwiiad  drwg  yn  ei  galon  ef 

tuag  ato,  fel  gwrth-ymgeisydd  am  y  frenhin 
iaeth.     Rhyfedd    na  hnasai  hen    gadnaw   mòi. 

gyfrwys  a  Herod,  jn  <lanfon  rhyw  rai  o'i  bobl| 
eî  hun  gyda'r  doelnion,  neu  yspiwyr  ar  eu  hol  :l 
\ n  hy  n  dyrysodd  Duw  amcanion  yr  un  cyfrwys. 

9  *  Hwythau,  wedi  clywed  y  bren- 
hin,  a  aethant;  fac  wele,  y  çseren  a 
welsent  yn  y  dwyrain  a  aeth  o'u  blaen 
hwy,  hyd  oni  ddaeth  hi  &  sefyll  gor- 
uwch  y  lle  yr  oedd  y  mab  bychan. 

»  adn.  2.  Salm  25.  12.  Diar.  2.  1-6.  a  S.  17.  2  Pedr  1.  19. 

Aeth  y  doeihion  lua  Bethlehem,  heb  neb 
0  Jerusalem  gyda  hwynt.  Efallai  na  feiddiaj 

neb  fyned  gan  ol'n  Iierod  ;  nea,  efallai,  mai 
hollawl  ddifaterwcii  y r  luddewon  am  y  Messinh 
oedd  yr  achos.  Dirmygedig  oedd,  ac  ni  wn- 
aethant  gyfrif  o  hóno.  t  Ond  er  na  chatodd  y 
díeithriaid  hyn  arweinydd  o  Jcrnsalem,  rhodtì- 
odd  Duw  y  seren  yn  aiweinydd  iddynt.  Nid 
seren  naturiol  oedd  lion,  ond  rhywolenni  gor- 
nwch-naturiol  a  osododcl  Duw  yn  yr  awyr  ì'í 
perwyi  hwn  yn  unig,  fcl  y  golofn  dái  eyíit  yn 

yf  anialwch. 

1 0  *A  phan  w^elsant  y  seren,  'llawen- 
ychasant  â  Uawenydd  mawr  dros  ben. 

t  Deut.  32.  43.  Salm  67.4.  al05.  3.  Lnc  2.  10,  11,20.  Act 
13.  46—48.  Rliuf.  15.  9—13. 

*  Gwedi  colli  eu  golwg  ar  y  seren  am  hir  o 
amser,  llawenychasant  yn  fawr  pan  ymddanc- 
osodd  iddynt  yr  ail  waith.  Ac  nid  rhyfedd, 
yn  enwedig  os  oeddentyn  credu  yn  y  raessiah 
fel  ceidwad  pechaduriaid.  Llawenydd  mawr 

i'r  holl  bobl  oedd  y  newyddion  da  am  ei  ened- 
igaeth  ef. 

11  U  *A  phan  ddaethant  i'r  tỳ,  whwy 
a  welsant  y  mab  bychan  gyd  â  Mair  ei 

fam,  a  hwy  a  syrthiasant  i  JawT,  ac  a'i 
x  haddolasant  ef:  ac  wedi  agoryd  eu 
trysorau,  ̂ a  ofTrymmasant  iddo  anrheg- 
ion ;  faur,  2a  thus,  a  myrr. 

m  Lnc  2.  16,  26—32,  38.  x  adn.  2.  pen.  4.  9,  10.  a  14.  33. 
Salm2.l2.  a  95.  6.  Ioan  5.  22,  23.  Act.  10.  25,  26.  Dat.  19.  10. 

a  22.  8—10.  y  Gen.  43.  11.  1  Sam.  10.  27.  1  Bren.  10.  2,10. 
Salm  72.  10,  15.  Es.  60.  6.  z  Ex.  30.  23,  34.  Lef.  2.  1,  2.  a  6. 
15.  Num.  7.  14,  86.  Salm  45.  8.  Mal.  1.   11.  Dat.  5.  8. 

*  Nid  yw  o  bwys  yn  y  byd  i  ni  wybod  pa 
bryd  wedi  geni  Crist  y  daeth  y  docthion.  Pan 
ddaelhant,  ìiwy  a'i  cawsant  gyda  Mair  ei  fam, 
mewn  agwedd  a  lletty  digon  gwael,  mae  yn 
sicr  ;  ond  ni  bu  hyny  yn  rhwystr  iíhlynt  hwy 
i  syrthio  i  lawr,  a'i  addoü  :  yr  hyn  sydd  brawf 
go  ddíammheuol,  cu  bod  hwy  wedi  cael  dat- 
guddiad  dwyfol  ac  ysbrydol  o  hóno,  ac  eu  hod 
yn  credu  ynddo  fel  Mab  Duw,  ac  fel  lachawd- 
wr  dynion.  +Tybiai  yr  henafiaidyn  gyffredin 
bod  y  thus  a'r  myrr  a  ortrymasant  iddo,  yn 
gydnabyddiaeth  o  ddwyfoldeb  ei  berson,  a'r 
aur  yn  gydnabyddiaeth  o  hóno  fel  brenin.  Pa 
fodd  bynag  am  hyny,  trcfnodd  Duw  y  rliodd- 
ion  hyn  yn  brydlawti  iawn,  er  cynnaliaeth  ei 
ríeni  tlo<ìion  ac  yntau,  yn  eu  hymdaith  alltud- 
aidd  yn  yr  Aipht. 

1 2  *Ac  wedi  eu  "rhybuddio  hwy  gan 
Dduw  trwy  freuddwyd,  na  ddychwel- 
ent  at  Ilerod,  ''hwy  a  aethant  drachefn 
i'w  o;wlad  ar  hyd  fìbrdd  arall. a  adn.  22.  pen.  1.  20.  a  27.  19  Gen.  20.  6,  7.  a  31.  24.  Job 
33.  15—17.    Dan.2.  19.  b  Ex.  1.  17.    Act.  4.  19.    •   5.  38, 1  Cor.  3.  19. 

*  Bwriad  syml  y  doethion  oedd,  cael  hyd  i 



Creulaneb  fferod  &c. ÌWATTHtëW  II.         Anycì  yn  cyfarwyddn  Joscph. 

[Grist  i'w  addoli  ef ;  mynaì  Herod  gymmeryd 
íinantais  ar  eu  dinîweidrwydd  hwy,  i  gael  gaf: 
ael  ar  Grist  i'w  ladd  ef;  ond  rhybuddiodd 
Duw  hwy  fel  y  dyehwelasant  hcb  amlygu  i 
Herod  pa  le  yr  ocdd  ef.  Anrhydcddodd  Dnw 
y  docthion  hynmewntair  ífordd,  1  Trwy  roddi 
y  seren  iddynt,  2  Trwy  y  gair,  o  enau  yr  Arch- 

offeiriaid  a'r  ysgrifenycìdion,  ac  yn*3  Trwy ymddiddan  â  íiwy  mcwn  breuddwyd. 

13  Ac  wedi  iddynt  ymado,  wele 

cangel  yr  Arglwydd  yn  ymddangos  i 
Joseph  mewn  breuddwyd,  gan  ddy- 
wedyd,rf*  Cyfod,cymmer  y  mab  bych- 

an  a'i  fam,  a  fFo  i'r  Aipht,  a  bydd  yno 
f  hyd  oni  ddywedwyf  i  ti :  /canys  ceisio 
a  wna  Uerod  y  mab  bychan  i'w  ddi- fetha  ef. 

c  adn.19.  pen.  t.  20.  Act.  5.  19.  a  10.  7,  22.  a  12.  11.  Heb. 
1  13,  14.  d  pen.  10.  23.  Dat.  12.  6,  14.  e  adn.  19,  20.  Jos. 
3.  13,  17.  a  4.  10,  18.  Dan.  3.  85,  26.  Act.  16.  36.  /adn.  16. 
Ex.  1.  22.  a2.  2,  3.  Act.  7.  19.  Dat.  12.  4. 

*  Er  y  gallasai  Duw  achub  y  "mab  bych- 
an"  rhag  Herod  mewn  modd  gwyrthioí  pc 
gwelíai  hyny  yn  orau;  ond  trwy  ffoi  i'r  Aipht 
y  gwelodd  yn  dda  i  wneyd  Jiyny  :  yn  un  peth 
fel  y  dangosai  i  ni,  mai  arfer  moddion  addas 
yw  ein  dyledswydd  ni  yn  mhob  amgylchiad, 

ac  hefyd  fel  y  "caffai  Herod  ddangos  llid  ei 
galon  yn  ei  geisio  i'w  ddifetha. 

14*  Ac  yntau  pan  gyfododd,  ̂ a 

gymmerth  y  mab  bychan  a'i  fam  o  hyd 
nos,  ac  a  giliodd  \r  Aipht : 

£*dn.  20,  21.  pen.  1.  24.  Act.  26.  19. 

15  Ac  a  fù  yno  ̂ hyd  farwolaeth  He- 
rod :  '  fel  y  cyiìawnid  yr  hyn  a  ddy wed- 
wyd  gan  yr  Arglwydd  trwy  y  pro- 

phwyd,  gan  ddywedyd,  h  f  Ü'r  Aipht 
y  gelwais  fy  mab. 

Aacîn.  19.  Act.  12.  1—4.  23,  24.  ».  adn.  17,  23.  pen.  1. 
22.  a  4.  14,  15.  a  9.  17.  a  12.  16—19.  a  21.  4.  a  26.  54,  5«.  a 
27.  35.  Luc  24.  44.  Ioan  19.  29,  36.  Act.  1.  16.  k  Ex.  4.  22. 
Num.  24.  9.  Hos.  11.  1. 

*  Ni  bu  Joseph  yn  anufndd  i'r  weledigaeth 
nefol :  credodd,  am  hyny  efe  a  ufuddhâodd. 
Mae  gwir  ffydd  bob  amser,  yn  gweithio  uf- 
udd-dod  parod  ac  ewy!ly«gar.  Cychwynodd 
Joseph  yn  ddìoed,  o  hyd  nos :  nid  oedd  gan- 
ddo  fawr  o  waith  parotôi,  na  nemawr  i  gym- 
ìneryd  gydag  ef,  ond  Mair  a  Iesu,  anrhegion 
y  doethion,  ac  addewid  Duw.  t  Gaíwodd  Duw 

ei  fab  Israel  o'r  Aipht,  a  galwodd  ei  BrYod 
Fab  Iesu  gwedi  hyny,  Hos.  11.  1. 

16  5Í  *  Yna  ilerod,  'pan  weles  ei 
siommi  gan  y  doethion,  "'afTrommodd 
yn  amthr,  ac  a  ddanfonodd  nac  a  ladd- 
odd  yr  f  holl  fechgj^n  oedd  yn  Bethle- 
hem,  ac  yn  ei  holì  gyfîiniau,  o  ddwy- 
flwydd  oed  a  than  hynny,  °  wrth  yr 
amser  yr  ymofynasai  efe  yn  fanwl  â'r doetbion. 

/Gen.  39.  U,  17.  Num.  22.  29.  a  24.  10.  Barn.  16.  10. 
J«b  12.  4.  m  Diar.  27.  3,  4.;Dau.  3.  13,  19,  20.  3  Oen 
49.  7.  2  Bren.  8.  12.  Diar.  28.  15,  17.  Es.  26.  21.  a59.  / .  Ho» 
10.  14.  Dat.  17.  6.  oadn.  7. 

*  Yma  mae  Herod  yn  amlygn  beth  ocdd  et 
yn  feddwl  wrth  ddyfod  i  addoli  Crist,  yn 
adn.  8.  YÀ  fwriad  o'r  dechreu  oedd  ei  lnild 
ef;  a  phan  ei  píomwyd  gau  y  doethion,  acth 

yn  eithaf  cynddeirlog  i  gyflawui  y  bwriad 
hwnw :  ta  rhag  ràethu  Cfist,  efé  a  laddodd 

holl  blant  Bethlehem  a'i  hamgylchoedd.  Dy- 
\vedir  iddo  fỳnu  lladd  hyd  yn  nod  ei  fab  Vi 
hun  y  pryd  hvvnw,  ond  nid  oes  sicrwydd  am 
hyny. 

17  *  Yna  y  t  cyflawnwyd  yr  hyn  a 

ddywedasid  gan  Jeremi'as  y  proph- 
wyd,  gan  ddywedyd, 

p  adn.  15. 

18  ?Llef  a  glybuwyd  yn  Rama, 

rgalar,  ac  wylofain,  ac  ochain  mawr, 
sf  Rachel  yn  wylo  am  ei  phlant;  'ac  ni 
fynnai  ei  chysuro  am  nad  oeddynt. 

V  Jer.31.  15.  r  Jer.    4.    31.  a   9.    17—21.  Èiec.  2.  10. 
Dat.  8.  13.         s  Gen.  35.  16—20.  t  Gen.  37.  30,  33—35.  a 
42.  36.  Job  14.  10. 

Mae  y  geiriau  a  grybwyllir  yma  i'w  caeî 
yn  Jer.  31.  15.  cyílawnwyd  hwynt  o'r  blaen, 
yn  ngliaethgludiad  plant  Judah  a  Benjamin  i 
Babiìon  ;  a  chyflawnwyd  hwynt  drachefn  yn 
y  cyfiafan  erchyll  hwn.  t  Rachel  ydoedd  fam 
Benjamin,  gwraig  hoff  iawn  o  blant ;  am  hyny 
addas  iawn  oedd  ei  dwyn  hi  megys  i  fynu  o'i 
bedd  (yr  hon  oedd  hefyd  yn  gyfagos  yno)  i  al- 
aru  am  blant  Bethlehem. 

19  %  *Ond  "wedimarwlíerodjwele 
Tangel  yr  Axghvydd  mewn  breuddwyd 
yn  ymddangos  i  Joseph  yn  yr  Aipht, 

u&Am  76.  10.  Es.  51.  12.  Dan.  8.  25.  a  11.  45.  x  adn. 
13.  pen.  1.  20.  Salm  139.  7.  Jer.  30.  10.  Ezec  11.  16. 

20  Gan  ddywedyd,  v  f  Cyfod,  a 
chymmer  y  mab  bychan  a  i  fam,  a  dos  i 
dir  Israel :  2canys  y  rhai  oedd  yn  ceisio 
einiòes  y  mab  bychan  a  fuant  feirw. 

y  adn  13.  'biair.  3.  5,  6.  *  Ex.  4.  19.  1  Bren.  11.  21,  40." a  12.  1—3. 

*  Ychydig  fisoedd  y  cafodd  Herod  fyw  ar  ol 
y  weithred  ofnadwy  uchod  :  rhoddodd  l)uw 
derfyn  ar  ei  hoedl  a'i  ereulondeb  yn  nghyd  :  a 
hyny  meddant,  trwy  glefydau  ffìaidd  a  dychry n- 
llyd  ar  ei  gorph,  ac  euogrwydd  ofnadwy  yti  ei 
gydwybod.  Yr  oedd  yn  ddj7chryn  iddò  ei  hun 
ac  i  bawb  o'i  amgylch.  f.Ar  farwolaeth  Hero<l, 
cofìodd  Duw  ei  addewid  i  Joseph,  a  danfonodd 
ci  angel  i  alw  y  teulu  sanctaidd  yn  ol  i  dir  Isra»d. 

21  Ac  a  wedi  ei  gyfodi,  efe  a  gym- 

merth  y  mab  bychan,  a'i  fam,  ac  a ddaeth  i  dir  Israeî. 
oGen.  6.  23.    Heb.  11.  8. 

22  Eithrpan  glybu  efe  fod  *Árehe~ 
laus  yn  teyrnasu  ar  Judea  yn  lle  ei  dad 
Herod,  ̂ efe  a  f  ofnodd  fyned  yno.  Ae 
cwedi  ei  rybuddio  gan  Dduw  mewn 
breuddwyd,  efe  a  giliodd  d  i  barthau Gaîilea. 

I  Geu.  19.  17-21.  1  Sa.n  16.  2.  Aot.  9.  13,  H  '.  c  a<In.  !2. pen.  1.  20.  Sal.  4-1.  14.  a  ?3.  34.  a  107.  «,  7.  a  i21.  8.  Es.  30.  i\ . 
a  43.  17,  18.  d  >)en.  3.  13.  loan  7.  41,  42,  52. 

*  Gan  fod  g  a  ir  Frenin  yr  luddewon  yn  awr 
wedi  ei  eni,  trefnodd  rhagluniaeth  rỳfeddol 
Duw,  ua  bu  dim  lly wodraethwyr  gosodedig 
dan  yr  enw  Breninoedd  yn  ychwaneg  ar  Ju- 
dea,  rliaglawiaid  yn  unig  oeddynt,  yn  cael  vu 
gosod  o  bryd  i  bryd  gan  ymerawdwyr  Rhnf- 
ain.  t  Oholl  fcibion  Herod,  dyweroT  mai  yr 
Archelaus  hwn  oedd  y  creulonaf,  am  hyny  ofnai 
Joseph  fyned  i  Judea  ;   ac  wedi  ei   r\  bu.Uiio 

A  '4 
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fetò  gan  Dduw  mewn  breucWwyd,  efe  a  aeth  i 
barthau  Galilca,  dosparth  dan  raglawiaeth 
Philip.gwr  ogynneddfau  gwell  a  mwy  diniwcd, 

23  A  pnan  ddaeth,  efe*  a  drigodd 
mewn  dinas  a  elwid  *  eNazareth :  fel  y 
cyflawnid  yr  hyn  a  ddy  wedasid  trwy  y 

pronhwydi/f  Y  gelwid  ef  yn  Nazarë- ad. 
-    -.,  7.  ■  l'.i.  lí>.  Art.  3.  22.        fvm.  96.  71.  Salm ■    ;.V!4.  5. 
>s<  ph  yii  byw  yn  Nazareth  o'r  blaen, 

Luc  '2.  1  Diiias  fechan,  wael,  ac  anenwog 
iawn  oedd  Na/.areth:  mòr  anenwog,  fel  ydy- 
wedal  Nathanäel,  "A  ddichon  dimda  ddyfod 

ii."  Rhan  o  ddarostyngiad  Icsu  òedd 
tlawd  hwn,  ac  o'r  "  tir  sych" 

I:  ■ .  .i  y  cododd  Dnw  "  Blanigyn  enwog"  i'w 
bobl.  t  Gellid  ei  alw  ef  yn  Frazarëad  am  ei 
rbd  \n  preawylio  yn  Nazareth.  Galwyd  ef 

ryd  (a'i  ganlynwjrr  gydag  ef)  mewn 
ffordd  o  ddirmyg  ac  anfri  :  a  thybia  rhai  ei 

fel  sylwedd  a  gwrth-gysgorì  Nazarë- 
dan  yr  hen  oruchwiliaeth.  Pa  rai  o'r 

prophwydi  a  ddywedpdd  y  gelwid  cf  felly  nis 
gwyddom:  tybia  Rfr.  Scott,mai  y  prophwyd- 
oliàcthau  am  ei  waeledd  a'i  ddirmyg  yn  ngol- 
\\[[  \  liolil,  ;t  feddylir  gan  yr  Bfengylwr. 
(.;  relwch  lì  gyfeiriadau  pcrlhynol  i  ddiwedd 
\  r  adnod. 

PEN.  III. 

1  Ioan  yn  preyethu.    7  Y  mae*n  ceryddu'r 
Phariseaid.     13  bedyddio  Crist. 

j  3.3—6.   Io.ml.23.        h  Es.  57, 

•:i\.C  "yn  y  dyddiau  hynny  y  daeth 
b  Ioan  Fedyddiwr,  gan  c  bregethu  yn 
d  f  niífaethwch  Judea, 

I.  2.         ftpea.  II.  11.  al4.  2>&e.  a  16.  14.  a  17. 

1.26     -".  S3.    Mirc  I.  4.  aö.  16-29.  Luc  I.  13—17, 
!  anl.'6— 8, 15— 36.  a«.  27— 36.  Act.  1.2*al3. 

.  i.    c  E»,  10.  3-6  Marc  1.  7.  Lucl.  17.      rfpea. 
I    I  M  7.  24. 

j  thnea  naw  mlyuedd  arhugainoamser 
rhwng  diwedd  >    bennod  o'r  blaen  a  dechren 
bon;  achymmaint  ahynyooes  Ioan  Fedyddiwr 

beb  ddim  sôn  am  dani-gan  Mathew 
•Y    dyddiau    hyny    oedd  tua'r  bymthëgfed 
Swyddyn  i  Tiberius  Cesar,  pan  oedd    Ioan  a 

:  hugain  cíed,  ;ic  yn  dechreu 
1  Diffaeth- 

.•    wlad  hòno,  Ue  nad 
oedd  Hawer  «•  dai  a  thrigolion.    Yno  ỳ  dech- 

I    tn  <  i  weinidogaeth,  nid  rhuthro  ar 

inwaitfa  i'r  manau  mwyafcyhoeddusa  phobl- 
ogaidd. 

2    A    dywedyd,   '  '  Edifarhêwph : 
t<  ymas  nefoedí 

-    I  Brea.  8.  47. 
J    ,  33    li    v...  l    I,  15.  ..  8,  12    Ltu 

l 
10.  3Ti  a    2   26    Hcb 

:  rpen.  6.8,10,     . 
■    ■ 

irwch  a  arwyrìda  dröarì  hoUawl  ar  y 
hiadau,  a'r  holi 

■  \  r  luddewon  i  erìií'ar- 
•  d  pcclio  lau,  rn  cj  fiaw  ndei  i 

'•'.  a"ii  dy«'h\  m\ 
•  VVrth  ><•  I  \  iii  i  y  inedd; 
nchwiliaeni  yr  <  i* 

K 

i\  ld  b.c  '  ihw 
j  byd,    U 

3  *t)blegid  hwn  yw  efe  yr  hwn  y 
dywedwyd  am  dano  gan  s  Esaias  y 

prophwyd,  gan  ddywedyd,  -f  Llef  un 
yn  llefain  yn  y  diíTaethwch,  h  J  Parot- 
tòwch  ffordd  yr  Arglwydd;  gwnewch 
yn  uniawn  ei  lwybrau  ef. 

e-Es.40.3.Marc  1.  3   * 
14,  Ü.  Mal.3.  l.Luc  1.  1  ,   . 

*  Beth  bynag  oedd  meddwl  llythyrenol  y 
geiriau  yn  Ësaias,  mae  yn  amlwg  eu  bod  yn 
brophwydoliaeth  ani  loan,  fel  rhagflaenor  y 
Messiah.  t  Llef  y  gelwir  gweinidogaeth  Ioan, 
i  arwyddo  nad  oedd  ond  bèr,  eithr  eglur  a 
nerthol  iawn.  j  Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  dull 
y  byddai  cloddgad  (pioneers)  yn  myned  o 
flaen  brenin  a'i  fyddin  i  arloesi  ífordd  iddynt 
trwy'r  anialwch.  Diífaethwch  ofnadwý  oedd 
y  byd  hwn  cyn  dyfodiad  y  Messiah  a'r  cfcng- 
yl,  a  rhyfedd  y  cyfnewidiad  a  wnaeth  yr  ef- 
engyl  arno. 

4  A'r  Ioan  hwnw  oedd  '  â^i  ddillad 
ò  *.fleẃ  camel,  a  gwregys  o  groen  yn 

nghylch  ei  lwynau :  h  a'i  fwyd  oedd 
f  locustiaid  a  l  mel  gwyllt. 

ípen.  11.8.  2Bren.  1.8.  Zec.  13.4.  Mal.4.  5.  Marc  1.  6. 
Luc  1.  17.  Dat.  11.  3.  * pen.il.  18. Lef.  11.22.  /Deut. 
32.  13.   1  Sam.  14.25—27. 

*  Yr  oedd  dillad  Ioan  yn  debyg  i  ddillad  y 
prophwydi  gynt,  yn  enwedig  Elias.  t  Ac  ym- 
borthai  ar  locustiaid,  y  rhai  oedd  yn  lân,  ac 
yn  gyfreithlawn  eu  bwyta  dàn  y  ddcddf :  ac 
yr  oedd  mel  ddigonedd  yn  holl  wlad  Canaan. 
Amcan  yr  adnod  hon  yw  dangos  i  ni,  maí  gwr 
cymmedrol  a  gweddaidd  ydoedd  Ioan  yn  ei 
ymborth  a'  i  ddillad,  y  fath  a  weddai  i  holl 
weinidogion  yr  efengyl  fod. 

5  *  Yna  m  yr  aeth  allan  atto  ef  Jeru- 
salem,  a  holl  Judea,  a'r  holl  wlad  o 
amgylch  yr  Iorddonen : 

n  pen.  4.  25.  a  11.  7— 12.Marc  1.  5.Lm-16.16.  Ioan  3.  33.a5.35. 

*  ~b*h\  rhyfedd  bod  gwrandawwyr  Ioan  yn 
Uiosog,  pan  ystyriom  yn  1,  Na  chododd  proph- 
wyd  yn  israel  er  ys  cannoedd  0  lìyn\ddocdd 
o'r  blaen.  2,  Pan  ystyriom  newydd-deb  ci 
athrawiaeth  ef,  a'r  nerth  oedd  yn  cyd-fyned  â 
hi.  Ac  yn  3,  pan  ystyriom  ei  íod  yn  mynegl 
dyfodiad  y  Messiah  megys  ar  y  drws,  ac  yn 
bedyddio  dynion,yr  hyn  oedd  ddefod  newydd 
i'r  ìuddcwon,  er  ei  harfer  o'r  blaen  ar  bros- 
elytiaid  o  blith  y  cenedloedd. 

6  *  A  n  hwy  a  fedyddiwyd  ganddo 
ef  yn  yr  Torddonen,  °  gan  gyffesu  eu 
pechodau. . 

nadnrîl.  (3—16.  Ea      28.  2."..  Marc  1.  B,  '•.  Luc   3.  16. loan   1.  25— 2S,  31—33.  a  3.  23—25.   Act.   1.  5.   a  2.    38— 41. a 
II.   1C.  a   1!».   4,5.    ICor._10.  2.   Col 

26.  40.  II.!,.  C.  2.  ■  '.<.    10.    I  l'rdr  3.  21.         pL I 
Diar.  28.13.   ll.ui.  :>.    I.  Marc  I.  5.   Li 

16    Iago  5.   \C  lloau  1.9. 
:  wreiddiol  a   . 

bedyddio,  unrhyw  fath  o  olchiad  â  i 

ei  hqn  drochi  y  cuh  lVaws  yn  yr  lorddonen ; 
lawer  yw,  ìnai  i>  wallt,  neu 

i    wnaeth,  yr   h 

h  o  dywalltiad  •• :  I  bedydd  yn   ei   a 
ParotOad  i'r  oruchwilia<  th  Gri 
bedydd  loan,  (fel  ei  holl  weinidogaeth  i  gyd) 

Cristi  ymynodd 

.  ny. 



Ceryddu'r  Phariaeaid. 

"~  7  iTa  phan  welodd  efe  lawer  o'r 
P>  Phariseaid  ac  o'r  fSaduceaid  yn 
dyfod  iw  íèdydd  ef,  efe  a  ddywedodd 
wrthynt  hwy,  íJÜ  genhedlaeth  gwib- 

ierod,  r||pwy  a'ch  rhag-rybuddiodd  i 
*'fíbi  rhag  y  llid  a  fydd? ii  pen.  5.  Ẁ.a  12.  24.  a  15.  12.  a  16.6,  11,12.  a  22.  23, 34.  a 
23.  13,  &.c.  Marc  7.  3—5.  a  8.  15.  a  12.  13,  18.  Luc  7.  30. 
all.3J-41.al6.  14.  a  1S.  11.  Ioanl.24.  u  7.  45—49.  a9.40. 
Act.  4.  1,  2.  a  5.  17.  a  15.  5.  a  23.  6—9.  a  26.  5.  q  pen. 
12.  34.  a  23.  33.  Gen.  3.  15.  Salm  58.  3—6.  Es.  57.  3,  4.  Luc 
3.  7.  [oao  8.  44.  1  loan  3.  10.  Dat.  12.  9,  10.  r  Jer.  6.  10. 
E*ec.  3.  1S— 21.  a  33.  3—7.  Act.  20.  31.  Heb.  11.  7.  «  Khuf. 
5.  9.  1  Tlus.  1.  10.  2  Thes.  1.  9.  Heb.  6.  1S.  Dat.  6.  16,  17. 

*  Fíaíd  grefyddol  oedd  y  Phariseara,  yn 
cyinmeryd  arnynt  tod  yn  fanol  iawn  yn 
ngweithredoedd  y  ddeddf  a  thraddodiadau  y 
tadau.     fY  Saduceaid   oeddynt  blaid  arall  o 

i  bobl :  gwadent  anfarwoldeb  yr  enaid,  adgyf- 
odiad  y  corph,  ysbrydion  da  a  drwg,  a  chyf- 
Iwr  i  ddyfod.  j  Y  gwiberod  i  ba  rai  y  cyftel- 
ybir  hwynt  ydynt  y  fath  waethaf  o  bob  rhy w- 
ogaetli  o  seiiff  a  nadroedd  :  yr  oedd  y  naiìl 

felly  yn  eu  rhagrith,  a'r  lleill  yn  eu  haíìendid 
a'u  cyfeiliornadau  gwenwynig.  ||  Pa  raid  i 
chwi,  Phariseaid,  ffoi,  sydcí  yn  tybied  fod  gen- 
ych  ddigon  o  grefydd,  a  chwithau,  Saduceaid, 
sydd  yn  tybied  nad  oes  dim  mewn  crefydd, 
ac  nad  oes  byd  na  chosp  i  ddyfod. 

8  '  *  Dygwch  gan  hynny  u  f  ffrwy  th- 
au  waddas  i  edifeirwch. 

t  pen.  21.  28—30,  32.  Es.  1.  16,  17.  Luc  3.  8,  10—14.  Act. 
26.  20.  Rhuf.2.  4—7.  2Cor.  7.10,  11 .  2  Pedr  1.4— 8.  wGal.5. 
22,23.  Eph.  5.  9.  Phil.  1.  11.    wJer.7.  3—7.  a  26.  13.  a  36.  3. 

*  Ni  wiw  i  chwi  ddyfod  yma  i  blith  torf  o 
rai  edifeiriol,  rhaid  i  chwi  eich  hunain  edifar- 
bâu:  fa  ffrwythau  addas  i  edifeirwch  yw 
ffydd,  a  sanctêiddrwydd  ealon  ac  ymarwedd- 
iad.  Gadêwch  eich  pechodau,  yn  gysta!  a'u 
cyfaddef,  er  prawf  o  wirionedd  eich  edifeir- 
wch. 

9  *Ac  a'na  feddyliwch  ddywedyd 
ynoch  eich  hunain,  v  f  Y  mae  gennym 
ni  Abraham  yn  dad  i  ni :  canys  yr 

ydwyf  yn  dywedyd  i  chwi,  z  y  dichon 
Duw,  ie,  o'r  |  meini  hyn  gyfodi  plant i  Abraham. 

x  Marc  7.  21.  Luc  3.  8.  a  5.  22.  a  7.  39.  a  12.  17.  yEzec 
33.  24.  Luc  16.  24.  Ioan  3.  33,  39,  40,  53.  Rhuf.  4.  1,  11—16. 
a  9.  7,  8.  Gal.  4.  22—31.  s  pen.  8.  11,  12.  Luc  19.  40.  Act. 
15.  14.  Rhuf.  4.  17.  1  Cor.  1.  27,  28.  Gal.  3.  27—29.  Eph.  2 
12,  13. 

*  Rhan  o  waith  gweinidogion  y  gair  yw. 
rhybuddio  dynion  nad  ymddiriedont  mewn 
gau  noddfêydd.  tYr  oedd  yr  íuddewon  yn 
ymorphwys  llawer  ar  eu  bod  yn  blant  i  Ab 

raham,  a'r  cyfammod  a  wnaethai  Duw  ág  Ab- 
raham  ac  â'i  had,  yr  unig  eglwys  weledig  ar 
y  ddaear  y  pryd  liwnw :  dyma  oedd  eu  gau 
noddfa  hwynt.  j  Ond  na  thwyllcr  chwi,  ebe 
Ioan,  mae  Duw  yn  myncd  i  newid  yr  oruch 
wiiiaeth,  ac  yn  myned  i  ddwyn  y  cenedìoedd 
i  mewn  i'r  eglwys,fel  had  ysbrydol  Abraham  : 
gweithred  mòr  rhyfedd  i'r  luddewon,  a  phe 
buasai  Duw  yn  bywhâu  y  cèrig  oedd  ger  eu 
bronau. 

10  *  Ac  a  yr  awr  hon  hefyd  °  y  mae 
y  fwyell  wedi  ei  gosod  ar  wreiddyn  y 

prenau  :  cpob  pren  gan  hynny  yr  hwn 
nid  yw  yn  dwyn  ffrwyth  da,  (l  a  dorrir 
i  lawr,  fac  a  defliryn  tân. 

MÀTTHEW    III. Bedydd  cdiftirwch. 
Mal.  3.  1—3.  »4.  1.    Heb.  3.  1—3.  a  10.  28—31.  a  12. 
b  Lao  3.  9.  a2S.  31.         c  Salm  1.  3.  »92.  13,  14.  E». 

61.  3.  Jer.   17.  8.  Ioan  15.  2.  d  pen.  ;.   !'.».  :.  21,   ;:>.  S.ilm 
If»,  16.  Bs.  5.  2—7.  a  27.  II.  F./.ee.  15.  2-7.  Luc  13.  6-9. 
ii  15.  6.  Meli.  6.  8.   1   Pedl  4.  17,  18. 

*  Yr  oedd  yr  Iuddewon,  am  eu  bod  yn  liad 
Abraham,  yn  disgwyl  ymwared  tymhorol  oddi 
dan  iau  y  llhufeiniaid,  pan  ddelai  y  Messiah, 
er  byw  yn  eu  pcchodau  ;  ond  yma  mae  Ioan 
yn  bygwth  barn  a  dinystr  ofnadwy  arnynt,fel 

nedì,  onid  edifarhâent.     Hwy  oedd  y  pren- 
i,  a  lluoedd  y    Rhufeiniaid   oedd  y  fwyell. 

tTân  barnedigacth  dymhorol,  a    thân  uífern 

hefyd  i'r  annuwiol. 

11  *  My fi  yn  ddîau  €  ydwyf  yn  eich 
bedyddio  cbwi  â  dwfr  i  edifeirwch  : 
'eithr  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  ar  fy  ol 
i?  sydd  gryfach  na  myfi,  ̂ yr  hwn  nid 
ydwyf  deilwng  i  ddwyn  ei  esgidiau : 
*  efe  a'ch  bedyddia  chwi  â'r  f  Yspryd 
Glân,  ac  â  X  thân. 

e  adn.  6.  Marc  1.  4,  8.  Luc  3.  3.  Ioan  1.  26.  Act.  13.  24. 

a  19.  4.  /  Luc  1.  17.  Ioan  1.  15,  26,  27,  30,  34.  a  3.  23—36. 
g  Marc  1.  7.  Luc  7.  6,  7.  Act.  13.  25.  Eph.  3.  8.  1  Pcdr  5.  5. 
AEs.  4.  4.  a  44.  3.  a  59.  20,  21.  Zec.  13.  9.  Mal.  3.  2—4.  Marc 
1.  8.  Luo  3.  16.  Ioan  1.  33.  Act.  1.  5.  a  2.  2-4.  a  11.  15,  16. 
1  Cor.  12.  13.  Gal.  3.  27,  28. 

*  Yr  oedd  bedydd  Ioan  yn  rhwymo  y  bobl 
i  edifeirwch,  ahwythau  yneubedydd  yn  add- 
ef  y  rhwymau  hyny  yn  gyhoeddus ;  f  ond  nid 
oedd  hyny  yn  ddigon  heb  iddynt  gael  eu  bed- 
yddio  hefyd  â'r  Ysbryd  Glân,  ac  â  thân.  Cyf- 
lawnwyd  hyn  yn  nodedig  ar  yr  apostolion  ar 
ddydd  y  pentecost,  ac  mae  yn  cael  ei  gyf- 
lawni  ar  y  saint  o  hyd.  |  Mae  goruchwiliaeth- 

au  yr  Ysbryd  fel  tân,  yn  goleuo,  yn  gwres"ogi, 
ac  yn  puro'r  galon  oddiwrth  ei  llygredig- aethau. 

12  Yr  hwn  ly  ììiae  eí  *wyntyll  yn 
ei  law;  ac  k  efe  a  lwyr-lanhâ  ei  f  làwr- 

dyrnu,  l  ac  a  gasgl  ei  wenith  i'w  \  ys- 
gubor ;  ™eithr  yr  us  a  lysg  efe  n  â  j|  thân anniffoddadwy. 

i  Es.  30.  24.  a  41.  16.  Jer.  4.  11.  a  15.  7.  a  51.  2.  Luc  3. 
17.  t  pen.  13.  41,  49,  50.    Mal.  3.  3.  a  4.  1.    Ioan  15.  2. 
/  pen.  13.  30,  43.  Am.  9.  9.         m  Jcb  21.  18.  Salm  I.  4.  a  35. 
5.  Es.  5.  24.  a  17.  13.  Hcs.  13.  3.  Luc  3.  17.  n  Es.  1.  31. 
a  66.  24.  Jer.  7.  20.  a  17.  27.  Ezec.  20.  47,  43.  Marc  9.  43—48. 

Cyfeiriad  sydd  yma  at  yr  arferiad  o  losgi  yr 
us  ar  ol  nithio,  fel  na  chwythai  y  gwynt  ef  yn 
ol  am  ben  y  gwenith.  Doddridye.  Cyfoiriad 
sydd  yma,  ynyr  ystyr  lythyrenol,  atofalDuw 
am  yr  Iuddewon  crediniol,  a'i  farnedigaeth- 
au  ar  y  rhai  anghrediniol  o  honynt,  yn  amser 
dinystr  Jerusalem.  Scott.  *  Y  wyntyll  oedd 
athrawiaeth  lèm  a  miniog  lesu.  fY  lìawr 
dyrnu  oedd  gwlad  Judea.  %  Yr  ysgubor  oedd 

yr  eglwys  efengylaidd.  ||  A'r  tân  anniffoddad- 
wy  oedd  barn  Duw  ar  wrthodwyr  ci  Fab. 

13  f  *  Yna  y  daeth  yr  lesu  °o  Ga- 
lilea  i'r  lorddonen  at  Ioan?  i\v  f  fed- 
yddio  ganddo. 

o  pen.  2.  22.  Marc  1.  9.  Luc  3.  21. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  awr  tua  deg  ar  hugain 
oed,  yr  oedran  iddo  ddechreu  ar  ei  weinidog- 
aeth  gyhoeddns.  f  Nid  oedd  achos  i  Grist 
wrth  fedydd  yr  un  fath  a  dynion  eraill,  am 
nad  oedd  ynddo  bcchod ;  ond  mynai  gael  ei 

fedyddio,  yn  un  peth,  er  anrhydeddu  gweinid- 
ogaeth  Ioan,  peth  arall,  er  cyd-ymfturfio  ei 
hun  â'r  hyn  a  drefnoddefe  wedihyny  i'w  gan- 
lynwyr,  ac  hef}rd  i  dderbyn  tystiolaeth  ei  Dad 
am  dano  ar  yr  achlysur  hwnw. 



Bedyddio  Crist. MATTHEW  IV. 
Ei  ympryd  a'i  demtiad. 

14  *  Eithr^Ioan  a  warafunodd  iddo 

ef,  gan  ddywedyd,  °\Y  mae  arnaf  fi 
eisieu  fy  medyddio  gennyt  ti,  ac  à 
ddeui  di  attaf  tì? 

p  Ltic  1.  43.  Ioan  13.  6—8.       q  Toan  1.  16.  a  3.3—7.  Act. 
1.  5—8.  Rhnf.  8.23,3».  Q*l.  3.  32,27—29.  11  4.  6.  Eph.  2.3— 
5.  Dat.  7.  9—17. 

*  Gwarafunodd  loan,  nid  o  wrthwynebiad, 
ond  o  wir  oslyngeiddrwydd  a  gwylder,  tgan 
gydnabod  fod  acnoef  ei  hun  angen  cael  eifed- 
yddio  â'r  Yshryd  Glân  gan  Grist,  er  cyfranog- 
iad  chwanegol  o'i  ddoniau. 

15  Ond  yr  Iesu  a  attebodd  ac  a 

ddywedodd  wrlho  ef,  r  *  Gâd  yr  awr 
hon;  s  canys  fel  hyn  y  mae  yn  weddus 
i  ni  gyflawni  pob  cyfiawnder.  Yna 
efe  a  adawodd  iddo. 

r  Ioan  13.  7—9.  «  Salm  40.  7,  8.  Es.  42.  21.  Lt>c  1.  6. 
foaa  4.  34.  a  8.  29.  a  13.  15.  a  15.  10.  Phü.  2.  7,  8.  Heb.  7 

'Jti.  1   I'edr  2.  21—2».  1  Ioan  2.  6. 

*  Fel  pe  dywedasai  y  Cyfryngwr,  Nid  pa 
un  yw  y  mwyaf  a'r  lleiaf  ywy  pwnc  yn  awr, 

ond  dy  'ddyledswydd  di  yw  bedyddio,  a  rhan o  fy  nyledswydd  innan  y w  cael  fy  medyddio  : 
hyii  yw  ewyÚys  Duw  yn  fy  stad  bresenoì  I  o 
ddarostyngiad.  t  loan  wedi  cíywed  hyn  a  uf- 
uddhâodd. 

16  A'r  'Iesu,  wedi  ei  fedyddio,  a 
aeth  yn  y  fan  i  fynu  o'r  dwfr :  u  ac  wele, 
y  *nefoedd  a  agorwyd  iddo,  xac  efe  a 
welodd  Yspryd  Duw  yn  disgyn  ffel 
colommen,  ac  yn  dyfod  arno  ef. 

t  Mnro  1.  1«.  u  Ezec.  1.  1.    Luo.  3.  21.    Act.  7.  56. 
x  E».  11.  2.  a  42.  1.  »59  21.  a  (51.  I.  Luc  3.  22.  Ioan  1.  31— 
31.    a  3.  34.  Col.  I.  18,  19. 

17  Ac^wele,  lef  o'r  nefoedd,  yn  dy- 
wedyd,  -Jllwn  yw  íý  anwyl  Fab,  yn 
yr  hwn  y'm  boddlonwyd. y  Ioan  5.  37.  a  12.  28-30.  D«t.  14.  2.  2  pen.  12.  18.  a 
17.  5.  S^lin  2.  7.  Es.  42.  1,  21.  Marc  1.  II.  a  9.  7.  Luc  3.  22. 
a  9.  3.Ì.  E|>h.  1.  6.  Col.  1.  13.  2  Pedr  1.  17. 

*  Y  nefoedd  a  agorwyd,  efallai  yn  debyg  fel 
y  gwelir  ar  ainser  mellt,  ond  yn  llawer  tan- 
beidiach  a  mwy  gogoneddus.  fAgwelwyd 
Yshryd  Duw  yn  disgyn  arno  fel  colomen. 
Tyblarhai  mai  flara  o  dân  ydoedd  ar  lun  neu 
fficrf  colornen ;  ond  dywed  eraill  mai./Wco- 
loMien  0  ran  ysgoyiad  ywycwbla  ellir  gasglu 
oddiwrih  y  gair  gwreiddiol.  Diamrnau  bo(i  y 

weledigaeth  bon  yn  amlwg  i'r  holl  dorf,  ac 
}n  hyn  cyfìawnwyd  y  brophwydoliaeth  yn 
BeaÌa  00.  1.  :  Hcblaẁ  disgyniad  yr  Ysbryd 

ar  Griat,  dyma  lef  y  'J'ad  hefyd,  yn  glywedìg i  hawb,  \n  ei  arddelwi  ef  fel  ei  Fab,  ei  unig- 
ancdig  Fab  ;  yn  yr  hwn  ei  boddlonwyd  ef,  er 
tragywyddoldeb,  er  pan  ddaeth  yn  y  cnawd, 
\n  ri  Bcrson,  yn  «  i  waith,  a'i  holi  hobl  gred- 
iniol  yn  gymmeradwy  ynddo  ef. 

PEN.  IV. 

1  Ympryé  Crist,  n'i  demttaê.    17 Mae'n 
dci  lirfn  }>ri'(jitìiu,  S.c. 

*  Y  XA  n  yr  lesu  a  arwciniw  yd  i  fynu 

6i'r  anialwch  gàn  yr  fYspryd,  ci'w 
Jdemtio  sran  ddiafol. 

I     12,  13    i  i    I,  hc.  Rhaf.  s    )4.       b  1  Ut»n. 

Ifl    13    2  H  en    ì    16    I  •  3    12,  U    u  8.  t.  .-*  II.  1,  24.  «  M). 
2.  %  43.  5.  Art.  8.  39.  c  Ocn.  3  Ji  lo*n  14.  13.  Htl,  2. 
18    a  4.  15,  M. 

Ar  ol    >r  amlygiadaa    gogopeddna  uchod. 

dyma  brotedigaethau  chwerwon  yn  dyfod  ar 

Fab  Duw  ;  *arweiniwyd  ef  i  fynu  i'r  anial 
wch :  anialwch  ar  làn  yr  Iorddonen,  ger  llaw 
môr  Galilea,  tebygir,  lle  dychrynllyd  iawn. 
I  Yr  Ysbryd  Glân  a'i  harweiniodd,  nid  trwy 
ort'od  ac  anfodd,  ond  trwy  dueddu  ei  feddwl 
y  ífordd  hòno.  ;  I'w  demtiogan  ddìafol,  fcl  y 
gorchfỳgai  ddiaTol,  ac  y  gwnelid  ef  yn  mhoh 

peth  yn  gyftelyb  i'w  frodyr. 

2  *  Ac  wedi  iddo  dymprydio  ddeu- 
gain  niwrnod  a  deugain  nos,  efar  ol 
hynny  efe  a  newynodd. 

d  Ex.  24.  18.  a  34.  28.  Deut.  9.  9,  18,  25.  a  18.  18.  lBren. 
19.  8.  Luo  4.  2.       .•  pen.  21.  18.  Marc  11.  12.  loan  4.  6.  Heb. 
2.  14—17. 

*  Ymprydiodd  ddeugain  niwrnod  a  deagain 
nos,  i  ddangos  ei  allu  fel  Duw ;  I  ac  ar  ol  hiyny 
e»e  a  newynodd,  i  ddangos  ei  fod  yn  meddu 
gwir  ddynoliaeth. 

3  *  A'r  /temtiwr  pan  f  ddaeth  atto, 
a  ddywedodd,  s  \  Os  mab  Duw  wyt  ü, 
h  arch  i'r  cerrig  hyn  fod  yn  ||  fara. 

/Job  1.  9—12.  a  2.  4—7.  Luc  22.  31,  32.  1  The».  3.  5. 
Dat.  2.  10.  a  12.  9—11.         e  pen.  3.  17.  Luc  4.  3,  9.     h  Oen. 
3.  1—5.  a  25.  29—34.  £x.  16.  3.  Nuiu.  11.  4—6.  Salm  78.  17— 
20.  Heb.  13.  16,  17. 

*  Y  temtiwr  hwn  oedd  diafol,  y  penaf,  mae'n 
^ebyg,  o'r  ysbrydion  syrthiedig.  |  Daeth  ato, 
efallai,  mewn  tfurf  weledig,  wedi  hir  ac  amí 
demtio  ei  feddwl  o'r  blaen,  raewn  modd  an- 
weledig.  |  Gwyddai  diafol  yn  dda  mai  Máb 

Duwr  oedd,  am  hyny  yr  oedd  yr  "os"  yma 
yn  brawf  o'i  ddigywilydd-dra  cythreulig  ef. 
||  Gwyddai  mai  bara  oedd  eisiau  ary  Cyfryng- 

wr  y  pryd  hwn,  am  hyny  yn  ol  ei  arí'er,  cyin- hwysai  y  demtasiwn  at  yr  achlysnr.  Gweddì- 
wn  am  nabod  a  gwrthwynebu  ei  ddicheilion  ef. 

4  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a  ddy  wed- 

odd, '  *  Ysgrifenwyd,  *f]NTid  trwy  fara 
yn  unig  y  bydd  by  w  dyn,  l  ond  tnvy 
bob  gair  a  ddaw  allan  o  enau  Duw. 

i  adn.  7,  10.  I.uc  4.  4,  8,  12.  Rhuf.  15.  4.  Kpb.  6.  ir. 
k  Deut.  8.  3.  Luc  4.  4.  /  pen.  14.  16—21.  V.x.  16.  8,  15,  3.Ì. 
a  23.  15.  lHren.  17.  12—16.  2  Breu.  4.  42—44.  a  7.  1,  2.  Hae. 
2.16-19.  Mal.  3.  9— 11.  Marc  6.  38—  44.  a  8.  4—  9.  lonn  6. 
5,  &c.  31,  &c.  63. 

*  Dyma'r  Cyfryngwr  yn  ateb  y  temti wr  trwy 
air  Duw;  cleddyf  yr  Ysbryd  yw  yr  arf  goraìi 
i  ninnau  i  wrthwynebu  diafol  ág  ef.  t  ÎVid 
trwy  fara  yn  unig  y  bydd  hyw  dyn,  gall  Dnw 
gynnal  bywyd  dyn  â  gair  ei  neith,  heb  fara  ; 
ac  nis  gall  bara  ei  gynnal  heb  fendith  Duw  arno. 

5  *  Yna  y  m  cymmertli  diafoì  ef  i?r 
n  f  ddinas  sanctaidd,  ac  a'i  gosododd 
ef  °  ar  J  binacl  y  deml ; 

m  Luo  4.  9.  Ioan  19.  11.  n  pen.  27.  53.  Neb.  11.  1.  E*. 
48.  2.  a  52.  1.  Dan.  9.  16.         o  2  Cron.  3.  4. 

Gwedi  methu  yn  ei  brawf  cynta^f,  cynnyg, 

iodd  diafol  yr  ail  waith  :  *  efe  a  gymmerth  yr 
Iesu,  trwy  oddefiad  yn  ddian,  nid  o  drais ;  ac 
nis  gwyddom  pa  fodd,  pa  un  ai  ar  hyd  y  ddac- 
'ir  ai  ynte  trwy  yr  awyr.  +  Yddinas  sanctaidd 
oedd  Jerusdem,  ond  iiid  sanctaidd  iawn  yd- 
oedd  yr  aniser  hwnw.  |  Dywed  Josephus  fod 
y  pinacl  hwn  mòr  uchel,  fel  yr  oedd  yn  ar- 

3wydu9  i  neb  edrych  i  lawr  o'i  ben  ef. 

6  Ac  a  ddywedodd  wrtho,  *  C)s  mab 
Duw  wyt  ti,  bwrw  dy  hun  i  lawr ; 

^canys  fysgrifenwyd,  n  Y  rhydd  efe  or- 
chymyn  i'w  angylion  am  danat ;  ahwy 
a'th  ddygant  yn  tu  dwylaw,  'rhag  taro 



Temiiad  (yrist. 

0  honot    un    amser   dy   droed    wrth 

garreo\ 
•  a  adn.  4.  3  Car.  11.  14.         ?  Salm  91.  11.  12.  Lnc  4.  9— 
12.  Heb.  1    H.        r  Job  1.  10.  ■  5.  23.  Saln  31.  7,  20.* 

*  Gwedi  cael  Mab  l)uw  ar  bcn  y  pinacl, 
■M  diafol  yn  ei  demtio  i'w  fwrw  ci  hnn  i 
lawr  oddi  yno,  yr  hyn  pe'i  gwnaethai  a  fuasai 
y ii  rhyfyg  ofnadwy.  tGwedi  clywed  Iesn  yn 

defnyddio  yígrythyr  o'r  blaen,  dyma  y  tcm- 
tiwr  hcfyd  yn  defnyddio  ysgrythyr,  ond  yn  ei 

cham-ddcî'nyddio;  yn  un  pcth  yr  ocdd  yn  ci 
cham-adrodd,  gadawodd  yn  ol  y  geiriau  "yn 
dy  holl  Ifyrdd,"  ain  y  gwyddai  na(i  ocdd  bwrw 
ei  lnin  i  lawr  yn  un  riian  o"  Ifyrdd"  Mab  Duw. 
Vr  ocdd  hcfyd  yn  ci  detnyddio  i  ddybcn 
drwg,  cr  annogaeth  i  weithred  ryfygus,  uc  nid 

er  cysiir  i'r  ofnus. 
7  Yr   Iesu  a  ddywedodd    wrtho, 

*  Ysgrifenwyd  drachefh,  '*Na  themtia 
yr  Arglwydd  dy  üduw. 

*  adn.  4,  10.  pen.  21.  16,  42.  a  22.  31,  32.  Es.8.  20.  fEi_. 
17.  2,  7.  Nudi.  14.  22.  Deut.  6.  16.  Salm  78.  13,  41,  56.  a  95. 
B.  a  106.  j4.  Mal.  3.  15.  Act.  5.  9.  1  Cor.  10.  9.  Heb.  3.  9. 

*  Tcmtio  Duw  fuasai  i'r  Cyfryngwr  geisio 
ganddoroddi  prawf  ychwaneg  o'i  Faboliaeth 
nag  oedd  wedi  ei  roddi  eisoes  yn  Pen.  3.  lo',  17. 
yn  enwedig  i  foddloni  y  diafol.  A  themtio 
Dnw  y w  i  neb  ddisgwyl  iddo  eu  cad w  ar  lwyb: 
anghyfreithlawn. 

8  Trachefn  u  y  cymmerth  Diafol  ef 
i  *fynydd  tra  uchel,  x  ac  a  ddangosodd 
iddo  holl  deyrnasoedd  y  byd,  a'u  go- 
goniant ; 

u  adn.  5.  Lnc  4.  5—7.  *  pen.  16.  25.  Est.  1.  4.  a  5.  11. 
Salui  49.  16,  17.    Dan.  4.  ..0.    Heb.  11.   24—26.    1  Pedr  1.  24. 
1  Ioan  2.  15,  16.  Dat.  11.  15. 

9  Ac  a  ddywedodd  wrtho,  y  Hyn  oll 

a  z  roddaf  i  ti,  °  os  syrthi  i  lawr  a'm 
fhaddoli  i. 

".   iuan   io.  ú.         aiaam.  í.   i,  3.  jjaii 
8.  15.  Jer.  27.  5,  6.    Dan.  2.  37,  38.  ..  _ 

'—  12.  31.  a  14.  30.  a  16.  11.  Dat.  19.16. 
■.  4.  4.  1  Tim.  3.  6.  Dat.  19.  10.  a  22. 

8,  9. 

*  Pa  fynydd  oedd  hwn  nis  gwyddom,  efallai 
mai  lledrith  oedd  y  cwbl :  mac  yn  sicr  mai 
Uedrith  oedd  yr  hyn  oll  a  ddangosodd  y  diafol 
i  Grist  ar  y  mynydd ;  nis  gallasai  efe  ddangos 
holldeyrnasoedd  y  byd  oddiarbenunrhyw  fyn- 
ydd,  mewn  gwirionedd,  ond  nis  gwyddom  ni 
beth  a  allasai  drwy  dwyll.  tDyma'r  demtasiwn 
fwyaf  erchyll  a  digywilydd  o'r  un  eto ;  diafol 
yn  gofyn  gan  Fabünw  ei  addoli  ef!  Yn  hyn 
efe  a'i  dangosodd  ei  hun,  mai  diafol  ydocdd. 

10  Yna  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 

6*  Ymaith,  cSatan ;  canys  ysgrifenwyd, 
J+ Yr  Arglwydd  dy  Dduw  a  addoli^  ac ef  yn  unig  a  wasanaethi. 

*  pen.  16.  23.  Iago  4.  7.  1  Tedr  5.  9.  «  I  Cron.  21.  1. 
Job  1.  6,  12.  a  2.  1.  Salni  109.  6.  Zec.  3.  1,  2.  d  Deut  6 
13,  14.  a  10.  20.  Jos.  24.  14.  1  Sam.  7.  3.  Luc  4.  8. 

Fel  yr  oedd  y  demîasiwn  uchod  yn  fwy 
pechadurus  a  digywilydd  na'r  un  arall,  egyíî- 
rôdd  yr  Iesu  yn  sanctaidd  yn  ei  gwyneb,  yn 
fwy  nac  yn  wyneb  yr  un  o'r  Ileili,  ac  a  ddy- 
wedodd,  *  ymaith,  Satan :  geiriau  sydd  yn 
arwyddo,  ei  dra  atgasrwydd  ef  at  y  diafol,  ac 

hefyd  ci  awdurdod'  ef  ar  y  diafol.  t  Yr  Ar- glwydd  dy  Dduw  a  addoli,  ac  y  mae  addoli 
unrhyw  grcadur  yn  diosedd  ar  fawredd  Duw, 
Jic  ar  ci  dragywyddol  ddeddfau  ef. 

11  *  Yna  * y  gadawodd  diafol  ef :  ac 

MATTHEW  IV. 
Crist  yn  ('ftpernaum. 

•■«•   -,  8.  D.ar.  o. 
5.  18,  19,  26—28.  I 

"  1  Cor.  10.  20,  21.  2C 

•^wele,  f  angylion  a  ddaethant  ac  a 
weiniasant  iddo. 

cLuc  4.  13.  a  22.  53.  loan  1-1.  13.  /adn.  C.  ̂ n.  V,.  53. 
a  2S.  2—5.  Marc  1.  13.  Luc  22.  43.  1  Tim.  3.  16.  Heb.  1.  6. 
Dat.  6.  11,  12. 

*  Gwríhwyncbwch  ddiafol,  cbe  Tago,  ac  cfe 
a  fty  oddiwrthycli  :  felly  y  gwnaeth  oddiwrth 
y  Pen,  fclly  y  gẁna  oddiwrth  yr  aelodau, 
pan  orchymyno  Duw,  yr  hwn  ni  âd  iddynt 
gael  eu  temtio  uwclilaw  eu  galln.  t  Pan  ym- 
cidaNNodd  yr  angcl  drwg,  weìe  angelion  da  yn 
dyfod  at  Iesu,  nid  i'w  gynnorthwyo  yn  y 
frwydr,  ond  i  gyd -lawenhâu  ûg  ef  wedi  cnniíl 
y  frwydr,  ac  i  tldwyn  rliyw  ymgcledd  corph- 
orol  iddo  ar  ol  ei  hir  newyn  a'i  ymdrech  caled. 
Bcrnir  fod  y  gair  gweini  iddoyn  arwyddo  iiyny. 

12  %  A  ̂ pîian  glybu  yr  Iesu  *  dra- 
ddodi  íoan,  f  e^e  a  ae^  l  Galilea. 

«M»ro  1.  14.  a  6.  17.  Luc  3.  20.  a  4.  14,31.  Ioan  4.  43,54. 

*  Yn  mhen  rhyw  amser  wedi  y  pethau  uchod, 
cafodd  Ioan  ei  draddodi  i  garchar  am  geryddu 
Herod  yn  achos  Herodias,  gwraig  Phylip  ei 
frawd.  tPanglybuyr  Icsuhyny  efeaaeth  i  Gal- 
üea,  dosparth  nad  oedd  dàn  lywodraeth  Herod, 
íel  y  gallai  bregethu  yr efengyl  yn  fwy  diberygl. 

1 3  A  h  chan  adaw  *  Nazareth,  efe  a 
aeth  ac  a  arhosodd  yn  \  f  Capernaum, 

yr  hon  sydd  wrth  y  môr,  y'nghyffiniau 
k  Zabulon  a  l  Nephthali : 

*Luc  4.  30,  31.  tpen.  11.  23.  a  17.24.  Mawl.  21.Ioan 
4.  46.  a  6.  17,24,  59.        kJv«.  19.  10—16.        /Jos.  19.  32—39. 

*  Yr  oedd  Nazareth  yn  Galilea  isaf,  ac  yno 
yr  oedd  cartref  Iesu  o'i  febyd  ;  ond  o  herwydd 
cael  ei  erlid  yno,  (gwel  Luc  4.  30,  31.)  efe  a 
ymadawodd,  ac  a  aeth  i  t  Capernaum,  dinas 
fawr  yn  Galilea  uchaf,  yn  agos  i  fôr  Tiberias. 

14  *Fel  my  cyflawnid  yr  hyn  a 
ddywedwyd  trwy  Esaias  y  prophwyd, 
n  gan  ddywedyd, 

mpen.  1.  22.  a2.  15,23.  a  8.  17.  a  12.  17— 21.  a  26.  54,  «6. 
Luc  22.  37.  a  24.44.  Ioan  15.  25.  a  19,  28,  36,  37.       «Es.  9.  1,  2. 

1.5  Tir  Zabulon,  a  thir  Nephthaíi, 

wrth  ffordd  y  môr,  tu  hwnt  i^r  Ior- 
ddonen,  °fGalilea  y  Cenhedloedd  : o  Jos.  20.  7.  a  21.  32.  1  Bren.  9.  11.  2  Bren.  15.  29. 

16  I Y  bobl  *>oedd  yn  eistedd  mewn 
tywyllwch,  a  welodd  oleuni  raawr ;  ac 

i'r  rhai  a  eisteddent  ym  mro  a  ?  chysgod 
angau,  ||  y  cyfododd  goleuni  iddynt. 

p  Salm  107.  10—14.  Es.  42.  7.  a  60.  1—3.  Mic.  7.  8.  Lm 
1.  78,  79.  a  2.  32.  q  Job  3.  .5.  a  10.  22.  a  34.  22.     Salm 
44.  19.  Jer.  13.  16.  Amos  5.  8. 

Fel  yr  oedd  holl  symmudiadau  a  gweith- 
redoedd  Crist  yn  gyflawniad  o  ryw  brophwyd- 
oliaethau,  felly  yr  oedd  y  symmudiad  hwn  i 
Capernaum.  t  Galilea  y  Cenedloedd,  y  gel- 

wid  y  rhan  hon  o'r  wlad  er  ys  oesocdd  lawer, 
am  ei  bod  ar  derfynau  y  Cenedloedd,  allawer 
o'r  Cenedloedd  mae'n  debyg  yn  preswylio 

ynddi,yn  gymmysg  â'r  Iuddewon.  Gwel  y 
nodau  cyfeiriol  ar  ol  yr  adnod.  jOherwydd 
pellder  y  wlad  hon  o  lerusalem,  a  chymmysg- 
edd  yr  luddewon  â'r  Cenedloedd  paganaidd,  yr 
oedd  yr  holl  drigolion  mewn  tywyllwch  gres- 
ynol  iawn  o  ran  crefydd,  fel  y  dywedìr  eu  bod 
yn  eistcdd  ynmroa  chysgod  angau  !  iaith  grcf- 
ach  nis  gallesid  ei  defnyddio  i  osod  allan  dru- 
cni  dynion.  ||  Ond,  yn  ngweinidogaeth  Iesu 
Grist,  cyfododd  golcuni  mawr,  Haul  cyfiawn- 
der,  i'r  trueiniaid  andwjol  hyn  ! 



Galw  layo  ac  Ioan,  &c. MATTHEW  IV. IachauW  cleifion.  n  w 

1 7  %  *  O'r r  pryd  hwnnw  y  dechreu- 
odd  yr  Iesu  bregethu,  a  dywedyd, 

^tEdifarhèwch  :  canys  'nesâodd  teyrn- as  nefoedd. 
r  Mare  1.14.  «  rwn.  3.  2.  a  9.  13.  a  10.  7.  Marc  1.  15. 

Luc  5.  32.  a  9.  2.  a  10.  1 1—14.  a  15.  ;,  10.  a  24.  47.  Act.  2.38. 
a  3.  19.  a  11.  lü.  a  17.  30.  a  20.  21.  «  Vfi  20.  2  Tim.  2.  25,  26. 
Heb.  6.  1.  r  pen.  11.  12.  a  13.  II,  19,  24,  47.  a  25.  i. 

*  O'r  pryd  y  bedyddiwyd  ef,  neu  o'r  pryd  y 
traddodwyd  Ioan,medd  Poole:  o'r  pryd  y daeth 
i'r  p.trthau  hyn,  medd  Guyse  a  Doddridye. 
t  Yr  un  pcth  oedd  íwri  ei  weinidogaeth  ef  a 
Ioan  Fedyddiwr;  pregethu  teyrnas  Dduw  a 

galw  ar  hawb  i  edit'eirwch. 

18  II  A'r  Iesu  "yn  rhodio  wrth  Tfòr 
Galilea,  efe  a  ganfu  v  ddau  frodyr,  *Si- 
mon,  yr  hwn  a  elwir  Pedr,  ac  Àndreas 

ei  frawd,  yn  bwrw  rhwyd  i'r  môr: 
2  canys  pysgodwyr  oeddynt. 

ii  Marc  1.  16—18.  *  pen.  15.  29.  Num.  34.  11.  Deut. 
3.  17.  Luc  5.  1.  Ioan  6.  I.  a  21.  1.  y  pen.  10.  2.  Luc  6.  4. 
Ioaa  |.  40,  41.  a  6.  8.  jEi.  3.  1,  10.  Barn.  6.  11,  12.  lBren. 
18.  19—21.  SaJm  78.  70—72.  Aui.  7.  14.  15.  lCor.  1.  i7-29. 

*  GweJir  yn  Ioan  1.  40 — 42.  bod  y  ddau 
frawd  hyn  wedi  cael  eu  galw  o'r  blaen,  a'u 
bod  yn  ddisgyblion  i'r  Arglwydd  Iesu  ;  ond 
na  roddasant  ymaith  eu  gaíwedigacth  i'w  gan- 
lyn  ef  yn  hollawl  hyd  y  tro  hwn  :  yn  awr  gad- 
awsant  bob  peth,  ac  a'i  canlynasant  ef. 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

a*  Deuwch  ar  fy  ol  i,  ̂a  mi  a'ch  gwnaí 
yn  fbysgodwyr  dynion. 

a  pen.  8.  22.  a  9.  9.  a  16.  24.  a  19.  21.  Marc  2.  14.  Lwc  5. 

«7.  a  9.  59.  Ioan  1.  43.  a  12.  26.  a  21.  22.  b  Ezec.  47.  9,  10. 
Maro  1.  17,  18.  Lnc5.  10,  11. 

*Galwyd  hwy  o'r  blaen  fel  disgyblion,  mcgys 
y  sylwyd,  yn  awr  maent  yn  cael  eu  galw  ì'w 
swydd,  t'el  apostoüon:  ta  swydd  anrhydeddus 
iawn  ydy  w  ;  bod  yn  offerynol  i  achub  pechad- 
nriaid.  w  Mi  a'ch  gwnaf  yn  bysgodwyr  dyn- 
ion."  Aml  y  galwodd  Duw  ddynion  at  ei 
waith  ef  pan  oeddynt  brysuraf  gyda'u  gorch- 
wylion  eu  hunain  :  megys  Saul,  pan  oedd  yn 

ceisio'r  asynod  ;  Moscs  a  Dafydd,  pan  oeddynt 
yn  bugeilio  y  defaid  ;  Eliseus,  'pan  oedd  yn  ar- 
edig;  Mathew,  oddiwrth  y  dollfa;  ac  hyd  yn 
nod  Saul  o  Tarsis,  pan  oedîl  yn  brysur  yn  erlid. 

20  *  A  chwy  yn  y  fan,  gan  fadael 
y  rhwydau,  a'i  canlynasant  ef. •  pen.  10.  37,  38.  *  19.  27.  1  Bren.  19.  21.  Salra  119.  60. 
Maru  10.  28,  29.  Luc  18.  23—30.  Gal.  1.  16. 

*  Pan  alWO  leeu,  rhaid  ufuddhâu,  pan  alwo 
cfe,  mae  yn  tynu  befyd.  t  Nid  yw  yn  anheh- 
|orol  ■agenrheidiol  i  weinidogiony  gairbeidio 
a  gwseyd  din  irall:  ond  e  ddylai  yr  eglwysi 
a  allont,  gynnal  eo  ;:weinidogion,a'rgweiiiid- 
ogion  a  gasönt  eo  cynnal,  maentyn  pechuos  na 
roddanl  tu  hanain  i  t\  nu  yn  hollawl  l'w  gwaith. 

21  Ac  wedi  myned  rhagddo  oddi 
yno,  efe  a  welodd  'Mdau  frodyr  eraill, 
*  Iago  fub  /cbedcus,  ac  fíoan  ei 
frawd,  mewn  llong  gyc|  â  Zebedeus  eu 
tad,  yn  cyweirio  eu  rhwydau  :  ac  a'u oalwodd  liwy. 

d  p«n.  10.  2  a  17.  I.  a  20  20,  21.  a  2«  37.  Marr:  1.  19.  • 
8.  17.  a  5.  3:     l.u<    j     lii,  II     |m  n,  2.  A.t.   12.  2. 

22#JHwythau   yn   ebrwydd,  gan 
adael  y  llontra'u  tad,  a'icanlynasantef. 33    9,  10.  Marc  1.  20.  Luc  9.  59,  60. 

K> 

Wele  ddau  frodyr  eto,  o'r  un  gelfyddyd  one.s 
â'r  ddau  o'r  blaen,  yn  cael  eu  galw  gyda'r  uj 
effaith,  ac  at  yr  un  gwaith.  *  iago,  yr  hwn  [ 
laddodd  Herod  wedi  liyny  â'r  cleddyf,  +  al 
Ioan,  y  disgybl  yr  hwn  a  garai  yr  lesu,  y 

Elengylwr,  yr  apostol,  a'r  duwinydd.  %  (îa  ' 
awsant  y  llong  a'u  tad,  dyna  eu  "  pob  peth' 
hwy,  ac  a'i  canlynasant  ef. 

23  %  *  A'r  /Iesu  a  aeth  o  amgylcl 
holl  Galilea,  «'gan  ddysgu  yn  eu  syna- 
gogau,  a  phregethu  ̂ efengyl  y  deyrnas. 
'fa  iachîiu  pob  clefyd  a  phob  afiech- 
yd  ym  mhlith  y  bobl. 

/  pen.  9  35.  Marc  6.  6.  loan  7.  1.  Act.  10.  3. 

12.  9.  a  13.  54.  Salm  74.  8.  Marc  1.  39.  a  6.  2.  Loc  4.  Î5,"  16, 44.  a  13.  10.  Act.  9.  20.  a  13.  14,  &c.  a  18.  4.  h  pen.  13.  19. 
a  24.  14.  Marc  1.  14.  Luc  4.  17,  18.  a  8.  1.  a  20.  1.  Rhuf.  10.1 
15.  t  pen.  10.  7,  8.  a  11.  5.  a  15.  30,  31.  Marc  1.  32—34    a 
a  3.  10.  Luc  4.  40,  41.  a  5.  17.   a  6.  17.    a  7.  22.  a  9.  11. 
9.  Act.  5.  15,  16. 

*Nid  oedd  yn  ddigon  gan  Iesu  ddanfon  y 
pedwar  disgybl  uchod,  eithr  efe  a  aeth  ei  hun 
o  amgy  lch  i  bregethu  adysgu  y  bobl,  yn  y  syna- 
gogau,  a  phob  màn  y  caíìai  wrandawwyr. 
't  Ac  nid  pregethu  yn  unig,  ond  iachâu  pob 
clefyd  ac  afìechyd  yn  mhlith  y  bobl,  ac  fel 
hyny  yr  oedd  yn  gwneyd  llesi  gyrph  actneid- 
iau  dynion,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  profi  dwyfol- 
deb  ei  anfoniad  a  dwyfoldeb  ei  aihrawiaeth. 

24  *  Ac  *aeth  sôn  am  dano  ef  trwy 
holl  'Syria  ;  a  hwy  a  ddygasant  atto  y; 

holl  rai  drwg  eu  hwyl,  a'r  rhai  yr 
oedd  amryw  glefydau  a  chnofêydd  yn 

eu  dala,  a'r  n  rhai  f  cythreulig,  a'r  rhai 
°lloerig,  a'r  í'sawl  oedd  â'r  parlys  ar- 
nynt ;  ac  efe  a'u  hiachaodd  hwynt. k  pen.  9.  26.  31.  a  14.  1.  Jos.  6.  27.  lBren.  4.  31.  a  10.  1. 

riron.  14    17.  Marc  1 .  28.  Luc  4.  14,  37.  a  5.  15.       /  2  Sam. 
6.  Luc  2.  2.  Act.  15.  23,  41.  m  adn.  23.  pen.  S.  14,  15.  a 

9.  3».  Ex.  15.  26.  npen.  9.  32.  a  12.  22.  a  15.  22.  a  17.  18. 
Marc5.  2—18  Luc  4.  33—35.  a  8.  27—37.  Act.  10.  38.  o  pen. 

17.  15.        p  pen.  8.  6,  13.  a  9.  2—8. 

*  Nid  rhyfedd  fyned  sòn  am  datso,  ac  yntau 
yn  gwneyd  y  fath  weithredoedd  ;  ond  rhyfedd 
na  buasai  mwy  o  gredu  ynddo.  Darllenwn  am 
lawer  y n  dyfod  ato  am  iachâd  corphorol,  ond  ni 
ddarllenwn  am  nebyndywedyd  wrtho,  Heth  a 
wnawufel  y  byddwn  cadwedig.  t  JRhai  cyth- 
reulig .-  darllenwn  am  ddau  fath  o  rai  cythrcu- 

lig;  rhai  yr  oedd  diafol  yn  cael  ei  oddef  i'w 
poeni  a'u  harteithio,  Marc5.  3 — 5.  Luc  9.  39. 
ac  eraill  y  preswyliai  ynddynt  yn  gorphorol,  i 
brophwydoa  swyno,A.ct.  16.  16.  Niddarllenir 
am  ddynioncythreuligyn  yr  Hen  Destameut : 
tybia  rhai  eu  bod  ynamsery  Cyfryngwr,  fel  y 
catfai  efe  gyfie  i  amlygu  ei  allu  yn  eu  bwrw  all- 
an,  a  thrwy  hyny  ainlygu  ei  Dduwdòo  :  tybia 
eraill  eu  bodyncael  eu  goddef  er  argyhoeddi  a 
cbywilyddio  y  Saduceaid,  y  rhai  ddywedent 
nad  oedil  ysbrydion. 

25  *  A  nhorfeydd  lawer  a'i  canlyn- 
asant  ef  o  Galilea,  a  rf  Decapolis,  a 
Jerusalem,  a  Judea,  ac  or  tu  hwnt 
i'r  lorddonen. 

9pen.  5.  1.  a  8.  1.  a  12.  15.  •  19.  2.  Marc  3.  7.  a  6.  2. 
Luc  6.  17.         rMarc  5.  20.  a  7.  31. 

*  Canly nasant  ef  tun  y  torthau,  sef  cu  lies 
corphorol,  a  rhai,  efallai,  o  ddybenion  gwell. 
^  roedd  J  ma  liymmysgedd  o  Iuddewon  a  Chen. 
edloedd  yn  canlyn  Crist,  yrhwnaddaethifod 
\  ii  Waredwr  i  bobnno'rddan,  aciddattod  can- 
ól-fur  y  gwahaniaeth  oedd  rhyngddynt,  i  wnen- 
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thur  yddau  yu  uu  eglwyi  cfengylaidd.  tDeg 
diuasywystyr  y  gair  Decapolis,  cenhedloedd 
oedd  y  u  byw  yu  y  wlad  a  elwid  felly. 

PEN.  V. 

Pregeth  Crist  ar  y  mynydd,  %c. 

A.  °PHAN  welodd  yr  Icsu  y  *tyrf- 

aoedd,  befe  a  esgynodd  i'r  f  mynydd  : 
ac  wedi  iddo  {eistedd,  cei  ddisgybl- 
ion  a  ddaethant  atto. 

apen.4.  25.  a  13.  2.  Marc  4.  1.  bpen.  15.  29.  Marc3. 
13.  loau  6.2,  3.       opeu.  4.  I»—  22.  a  10.  2—4.  Luc  6.  13—16. 

2  Ac  d  efe  a  ||  agorodd  ei  enau,  ac 

a'u  dysgodd  hwynt,  gan  ddywedyd, 
o"pen.l3.  35.  Job3.  1.  Salm  78.  1,2.  Diar.  9.  6.  a  31.  8,9. 

Act.  9.  35.  a  10.  34.  a  18.  14.  Eph.  6.  19. 

*  Mae  yu  aml  vvg  mai  y  torfêydd  a  grybwyll- 
wyd  yn  uiwedd  y  beuuod  o'r  blaen,  y  w  y  tyr 
fâoedd  yma»  a  pha  beth  byuag  oedd  eu  tíybeu 
hwy  y  u  caulyn  Ôrist,  ei  fwriad  ef  oedd  eu  dysgu 
hwynt.  f  Ac  fel  y  cíy wid  ef  yu  well,  efe  a  es- 
gy uodd  i'r  mynydd.  Nid  y w  o  bwys  pa  fyuydd 
oedd  hwn,  yr  oedd  yn  burion  lle  gan  Fab  Duw  i 
bregethu.  j  Eistedd  oedd  arfer  y  Doctoriaid 
Iuddewig  wrthddysgu  y  bobl,acyma  mae  yr 

Athravv  mawr  yn  gwneyd  yr  un  modd  :  " 
chyda'r  difrifwch  a'r  sobrwydd  mwyaf,  mae  y n 
agoryd  ei  cnau  ac  yn  dechreu  ar  ei  bregeth  rag- 
orol. 

3  e  Gwyn  eu  byd  y  /*  tlodion  yn  yr 
ysbryd  :  f  f  canys  eiddynt  y w  teyrnas 
nefoedd. 

eadn.  4—11.  pen.  11.  6.  a  13.  16.  a  24.  46.  Salm 
2.  12.  a  32.  1,  2.  a  41.  1.  a  84.  12.  a  112.  1.  a  119.  1,  2.  a  128. 
1.  a  146.  5.  Diar.  8.  32.  Es.  30.  18.  Luc  6.  21,  &c.  a  11.  28. 

loan  20.  29.  Rhuf.  4.  6—9.  Iago  1.  12.  Dat.  19.  9.  a  22.  14. 
/pen.  11.  25.  a  18.  1—3.  Lef.  26.  41,  42.  Deut.  8.  2.  2Cron. 
».  14.  a  33.  12,  19,  23.  a  34.  2/.  Job  42.  6.  Salm  34.  lá.  a  51. 
17.  Diar.  16.  19.  a  29.  23.  E*.  57.  15.  a  Cl.  1.  a  66.  2.  Jer.  31. 

18—20.  Dan.  5.  21,  22.  M*a  6.  8.  Luc  4.  18.  a  6.  20.  a  18.  14. 
Ugo  1.  10.  a  4.  9,  10.  g  pen.  3.   2.  a  8.  11.   Marc   10.  14. 
lago  2.  5. 

*  Nid  rhai  llodion  yn  y  byd  a  enwir  yma,  er 

mai  rhaifelly  ywcanlynwyr  lesuyn  gylt'redin  . 
ond  tlodion  yn  yr  ysbryd  :  dynion  teimladwy 

o'u  heuogrwydd  a  llygredd  eu  natur.  +  Eiddyut 
hwy  y w  teyrnas  nefoedd  ;  breintiau  allanol  yr 
efengyl,  grasysbrydol  yr  efengyl,  a  mwyuhâd 
tragywyddol  oDduwyn  y  nef.  Gwyu  eu  byd 
yn  awr,  a  gwyn  eu  byd  byth. 

4  Gwyn  eu  byd  Äy  rhai  sydd  yn 
P  galaru  :  canys  hwy  a  f  ddiddenir. 

h  Salra  6.  1-0.  a  13.  1— ô    a  30.  7—11.   a  32.   3—7.   a  40. 

1— 3.  a  69.  29,  30.  a  116.  3—7.  a  126.  5.  6.  Es.  12.  1.  a  25.  8. 
a  30.  19.  a  35.  10.  a  39.  14—19.  a51.  Ii,  12.  a  57.  18.   a  61.  3. 
a66.  10    Jer.  31.  9—12,  16,  17.  Ezec.  7.  16.  a   9.  4.  Zec.    1 
10—14.  a  13.  1.  Luc  6.  21,  25.  a7.  38,  50.  a  16.  25.   loan   ] 
20—22.  2Cor.  1.  4—7.  a7.  9,  10.  Iago  1.  12.  Dat.  7.  14—17 21.  4. 

*  Diägwyiiai  yr  Iuddewon  wleddoedd  a  llaw- 
euydd  cuawdol  dan  ly  wodraeth  y  Messiah  ;  a 
thybia  y  byd  eto  mai  mewn  Ilawenydd  cnawdol 
mae  dedwydd wch,ond  gwyn  eu  byd  y  rhai  sydd 
yn  galaru,  medd  lesu.  Galaru  yu  dduwiol  a 
feddylir,  galaram  bechod.o'run  natur  a'r  tlodi 
ysbryd  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  fE  ddiddenir  y 
rhalhyn,â  gorfoledd  yr  iechydwriaeth,  â  di- 
ddanwchyr  Ysbryd  Glân,ac  â  llawenydd  an- 
nhraethadwy  a  gogoneddus  yu  y  nef :  am  hyny 
gwyn  eu  byd. 

5  Gwyn  eu  byd  y  » rhai  *  addfwyn : 
canys  *  hwy  f  a  etifeddant  y  ddaear. 
\  »  peu.  11.  29.  a  21.  5.  Nura.  12.  3.  Salm  22.  26.  a  25.  9. 
'  *  W.  32.  -  '  ■  " 

5.  Tit.  3.  2.  Iago  I.  21.  a  3.  13.  1  Pedr   3.    4,  15.  k  Saltn :,.  13.  ■  37.  9,  II,  22,  TJ,  31.    Ba.  «0.  21.  Rhuf.  4.  13. 
*  Nid  lymherau  naturiol  a  feddylir,  oi:d  tn- 

iddladau  ncn  ysbryd  grasol,  yn  tarddn  oddiar  y 

tlodi  a'r  galarduwiol  >  n  yr  adnodau  o'r  blaen. 
t  Mae  yr  ysbryd  hwn  yn  ddedwyddwch  yn- 
ldo  ei  hun  ;  ac  heblaw  hyny,  caitt  y  bobl  hyn 
etifeddu  y  ddacar :  cânt  hyny  a  fyddo  raid  idd- 
ynt  o'r  byd,cânt  yr  hyn  fyddo  oreu  er  en  lles,  a 
chânt  fwynhâu  hyny  mewn  llonyddwch  tawel 
a  dedwydd. 

G  Gwyn  eu  byd  y  'rhai  sydd  arnynt 
newyn  a  syched  am  gyfiawnder : 

'  +  canys  hwy  a  ddiwellir. 
/Salm  42.  1,  2.  a  63.  1,  2.  a  84.  2.  a  107.  9.  Amos  9.  11— 

J.  Lhc  1.  53.  a  6.  21,  25.  loau  6.  27.        mSalm  4,  6,7.  a  17. 
>.  a  63.  5.  a  65.  4.   Can.  5.  1.  Es.  25.  6.  a  41.  17,  18.  a  44.  3. 
49.  9,  10.  a  55.  1—3.  a  65.  13.  a  66.  11,  12.  loan  4.   14.  a  6. 

48—59.    a  7.  37,  38.  Dat.  7.  16,   i7. 

Cyfiawnder  Crist  y  n  gyfrifol,  a  chyfiawnder 
sancteiddrwydd  yndumewnol  a  feddylir  yma, 
nid  cyfiawnder  o  weithredoedd  deddfol.  +Gwy  n 
eu  byd  y  tlodion,  galarus,  ac  addfwyn  uchod, 
sydd  yu  hiraethu  fel  dynion  newynog  a  syched- 
ig,  am  gymmod  â  Duw,  am  ddelw  Duw,  ac  am 
ei  fwyuhau  a'i  ogoneddu,  canys  hwy  a  gânt  en 
dymuniad  yn  llawn, 

7  Gwyn  eu  byd  y  "  rhai  *  trugarog- 
ion  :  °canys  hwy  a  f  gânt  drugaredd. 

n  pen.  6.  14,  15.  a  19.  33—35.  2  Sam.  22.  26.  Job  31.  1€— 
22.  Salrn  18.  25.  a  37.  26.  a  41.  1—4.  a  112.  4,  5.  9.  Diar.  11. 
17.  a  14.  21.  a  19.  17.  Es.  57.  1,  2.  a  58.  6—12.  Dan.  4.  27. 
Mica  6.  8.  Marc  11.  25,  26.  Luc  6.  35,  36.  Eph.  4.  32.  a  5.  1, 
2.  Col.  3.  12.  Iago  3.  17.  oHos.  1.  6.  a  2.  1,  23.  Rhuf.  11. 
30,  31.  lCor.  7.25.  2Cor.4.  1.  1  Tim.  i.  13.16.2Tîm.  1.16— 
18.  Heb.  4.  16.  a  6.  10.  Iago  2.  13.  1  Pedr  2.  10. 

*  Nid  creulawn  wrth  eraill,  na  difater  am 
ddedwyddwch  presenola  thragywyddol  eraill, 
yw  y  bobl  a  nodwyd  uchod,  ond  trugarogion 
ydynt;  fac  yn  hyny  maent  yn  ddedwydó, 
canys  hwy  a  gánt  drugaredd  :  hwy  a  gánt  dru- 
garedd  ganDduw,  maent  wedi  eichael  eisioes, 
a  chânt  drugaredd  gan  ddyuiou  mewu  am- 
gylchiadau  o  galedi. 

8  Gwyn  eu  byd  y  *  rhai  *  pur  o  gal- 
on  :  ̂  canys  hwy  f  a  welant  Dduw. 

p  pen.  23.  25—2.9.  1  Cron.  29.  17—19.  Salm  18.  26.  a  24.  4. 
a  51.  6,  10.  a  73.  1.  Diar.  22.  11.  Ezec.  36.  20— 27.  Act.  15.  9. 
2Cor.  7.  1.  Tit.  1.  15.  Heb.  9.  14.  a  10.  22.  Iago  3.  17.  a  4. 
8.  1  Pedr  1.  22.  oGen.  32.  30.  *ob  19.  26,  27.  1  Cor.  13. 
12.  Heb.  12.  14.  1  loan  3.  2,  3. 

*  Méwn  cyferbyniad  i  fucheddau  aflan  a 
phenrhydd  rhai  o  wrandawwyr  Crist,  ac  mewn 
cyferbyniad  hefyd  i  ddeddfoldeb  a  rhíth-sanct- 
eiddrwydd  eraiil,mae  efe  yma  yn  son  am  bur- 
deb  calon,  yr  hyn  nis  gellir  ei  gael  ond  trwy 
ei  waed  ef,  a  gwaith  ei  Y^bryd.  t  A  gwynfyd 
y  rhai  pur  o  galon  yw,  cael  gweled  Duw ;  nid 
â  llygaid  o  gnawd,ond  trwy  nydd,  mewn  am- 
lygiadau  ysbrydoi  o  hòno  yma,  ac  yn  ddi-lén 

yn  y  nef. 
9  Gwyn  eu  byd  y  r  *  tangnefedd- 

wyr :  s  canys  hwy  a  elwir  yn  f  blant  i Dduw. 
rlCron.  12.  17,  19.  Salm  34.  12—14.  a  120.  6,  7.  a  12î. 

G— 9.  Act.  7.  2«.  Rhnf.  12.  18.  a  14.  1—7,  17—19.  1  Cor.  6. 
6—8.  2Cor.  5.  20.  a  13.  11.  Gal.  5.  22.  Eph.  4.  1—3.  Phil.  2. 
1—3.  a  4.  2.  Col.  3.  13—15.  2Tim.  2.  22—24.  Heb.  12.  14. 

Iago  1.  19,  20.  a  3.  16—18. 
Lnc  6.  35.  a  20.  36.  Eph.  I 14—16. 

*  Difgwyliai  yr  Iuddewon  am  Fessiah  i'w 
harwain  allan  i  ryfel  a  dì'al  ar  eu  gorthrym- 
wyr  ;  ac  mae  y  byd  eto  yn  caumol  llawer  ar 
y  dewrion  i  dywallt  gwaed  :  ond  tangnefedd- 
wyr  yw  canlynwyr  lesu  ;  tangnefeddwyr  yn 
y  wladwriaeth,  yn  y  gymmydogaeth,  yn  eu 
teuluoedd,  ac  yn  yr  eglwys.     i  Gelwir  y  rhai 



Pwy  yw  halen  y  ddaear, MATTHF.W  V. a  yolemú  y  byd,  $c. 

hyn  yn  blant  i  Dduw :  Duw  y  tanguefedd  yw 
efe,  ameibion  tangnefeddynthwythau.  Gelwir 
hwy  yn  blant  i  Dduw  am  eu  bod  yn  blant  iddo. 

1 0  Gwyn  eu  byd  y  í  rhai  a  erlidir  o 
*achos  cyfîawnder:  wcanys  eiddynt 
yw  -f  teyrnas  nefoedd. 

f  pen.  10.  23.  Salm  37.  12,  13.  Marc  10.  30.  Luo  C.  22,  23. 
a  21.  12,13.  Ioan  15.  20,  21.  Act.  5.  40,  41.  a  8.  1.  Rhuf.  8. 
35—3».  lCor.  4.  9— 13.  2Cor.  4.  8—12,  17.  Phil.  1.23,29. 

2Tim.  2.  12.  »3.  11,  12.  IaSo  1.  2—5.  1  Pedr  3.  14.  a  4.  12— 
16.  1  Ioan  3.  12.  Dat.  2.  10.  «adn.  3.  2  Thes.  1.  4—7.  Iago 
1.  12. 

*  Wrth  gytiawnder  yma,  mae  i  ni  ddeall, 
achos  cyfiawn,  ac  athrawiaeth  gyfiawn,  yr  éf- 
engyl ;  a  cliydwybod  gyfiawn,  ac  ymarwedd- 
iad  çyfiawn,  ei  phroffeswyr.  t  Y  rhai  a  ddy- 
oddefant  erlid  yu  amyneddgar  am  y  pethau 
uchod,  ydynt  wir  ddciliaid  y  Messtah,  ac  a 
gánt  deyrnasu  byth  gydag  ef  yn  tiheyruas  nef- 
oedd.     Eiddynthwy  yw  y  deyrnas. 

11*  G  wyn  eich  byd  *  pan  y'ch  gwar- 
adwyddant,  ac  ych  erlidiant,  ac  y  dy- 
wedant  bob  drygair  yn  eich  v  erbyn  er 
fy  mwyn  i,  a  hwy  yn  gelwyddog. 

x  pen  10.  25.  a  27.  39.  Salm  35.  11.  Es.  66.  5.  Lno  7.  33, 
31.  loan  9.  23.  1  Pedr  2.  23.  a  4.  14.  ÿ  pen.  10.  18,  22,  39. 
a  19.  29.  a  24.  9.  Salm  44.  22.  Marc  4.  17.  a  8.  35.  a  13.  9,  13. 
Luo  6.  22.  a  9.  24.  a  21.  12,  17.  loan  15.  21.  Act.  9.  16.  IJUinf. 
».  36.  1  Cor.  4.  10.  2Cor.  4.  11.  Dat.  2.  3. 

*  Drwg-eiriau  celwjddog  yw  y  fath  iselaf  o 
er'id,  a  phrin  y  dîangodd  neb  o'r  duwiolion 
erioed  heb  gael  eu  herlid  îel  hyn :  felly  y 
gwnaed  a  Dafydd,  loan  Fedyddiwr,  a  Christ 
ei-hmi.  Gwyn  fyd  y  rhai  a  erlidir  felly,  am 
mai  celwyddog  y w  y  drwg  eiriau,  ain  mai  er 
mwyn  Crist  y  cânt  eu  herlid,  ain  y  týu  Duw 
ymaith  eu  gwarth,  ac  am  y  bydd  gwobr  idd- 
yut  yn  y  uef. 

12  z  *  Byddwch  lawen  a  hyfryd : 
a  f  canys  mawr  yw  eich  gwobr  yn  y 
nefoedd  :  ôoblegid  felly  yr  erlidiasant 

hwy  y  prophwydi  a  fu  o'ch  blaen  chwi. 2  Luc  6.  23.  Act.  5.  41.  a  16.  25.  Rhuf.  5.  3.  Phil.  2.  17, 
18.  Col.  1.  24.  lago  1.  2.  1  Pedr  4.  13.  a  pen.  6.  1,2,  4,  5, 
1«.  a  V).  41,  42.  a  16.  27.  Gen.  15.  1.  Rnth  2.  12.  Salm  19.  II. 
a  58.  11.  Diar.  11.  13.  Es.  3.  10.  Luc  6.  23,  35.  1  Cor.  3.  8. 
Col.  3.  24.  Heb.  11.  6,  26.  b  pen.  21.  34—33.  a  23.  31—37. 
1  Bren.  18.  4,  13.  a  19.  2,  10,  14.  a  21.  20.  a  22.  8,  26,  27. 
2Bren.  1.  9,  &c.  2Cron.  16.  10.  a  24.  20—22.  a  38.  16.  Neh. 
9.  26.  Jer.  2.  30.  a  26.  8,  9,  21—23.  Luc  6.  23.  a  11.  47—51. 
a  13.  34.  Act.  7.  51,  52.  lThes.  2.  15. 

*  Mae  y  geiriau  "  llawen  a  hyfryd"  yma,  yn 
arwyddo  y  radd  uwchaf  o  lawenydd  a  gorfol- 
edd:  Uawenydd  hyd  at  làmu,  a  neidio,  fel 
Dafydd  gynt  o  flaen  yr  arch.  t  Nid  o  her- 
wydd  yr  erlid  ynddo  ei  hun,  ond  o  herwydd 
y  fraint  o  gael  dyoddef  er  mwyn  Crist,  ac  o 
herwydd  y  gwobr  mawr  yn  y  nef. 

13  %  *  Chwi  yw  chalen  y  ddaear  : 
f  eithr  d  o  diflasodd  yr  halen,  â  phabeth 
yr  helltir  ef  ?  ni  thâl  efe  mwy  ddim  ond 

i'w  fwrw  allan,  a'i  sathru  gan  ddynion. eLef.  2.  13.  Col.  4.  6.  </Marc  9.  49,  50.  Luc  14.  34,  35. 
Heb.  6.  4—6.  2  Pedr  2.  20,  21. 

*  Yn  hytrach  na  thrallodi  ein  hnnain  yn 
nghylch  yr  hyt»  a  ddy wedo  dynion  am  danom, 
ein  IJe  ni  yw  ymdrechu  bodyn  halen  y  ddae- 
ar,  mewn  athrawiaeth  iachus,  mewn  ymad- 
roddion  grasol,  ac  mewu  buchedd  sanctaidd. 
Dywedid  gynt  fod  Groeg  yu  Halen  yr  holl 
Geuedlocdd,  oblegid  y  ddysgeidiaeth  a  geid 
oddi  yno:  pa  faint  mwy  Cristionogion.yn  en- 
wedig  athrawon.  tDywedir  y  galì  halengolli 
ei  flas,  ac  nad  yw  wedi  hyny  dda  i  ddim : 
felly  proffcswyr  crefydd,  wedi  colli  yn  y  peíh 

oedd  yi> ! 
a'i  dodi . 
bren ;  a ! 

,iu  uchod,  uití  ydyut  dda  i  ddnn:  ie,  maent  yi 
waeth  na  dyniou  eraill. 

1 4  *  Chwi  y w e  goleuni  y  byd .  ̂t  Di 
nas  a  osodir  ar  fryn,  ni  ellir  ei  chuddlo 

eloan  5.  35.  a  12.  36.  Rhuf.  2.  19,  20.  2Cor.   6.  14.  Eph 
5.  8—14.  Phil.  2.  15.  1  The».  5.  5.  Dat.  1.  20.  a  2.  I.     /G 
11.  4—3.  Dat.  21.  14,  &c. 

*  Crist  yw  goleuni  y  byd  yn  yr  ystyr  uwch 
af ;  yn  nesaf  ei  weinidogiou,  ac  wedi  hynj 
proffeíiwjr  yr  efengyl.  Rhaid  i  ni  oll  ddei 
byn  ein  goleuni  o  íiòuo  ef,  fel  y  lleuad  a'r  se 
o'r  haul  uaturiol.  t  Dywed  Maundrel  fod  din 
as  a  elwid  Saphet,  yr  hen  Bethnlia  gynt,  yii 
sefyll  ar  fryn  yn  ngoiwg  lesu,  pan  oedd  yi 
traddodi  y  bregeth  hon. 

1 5  *Ac  8  ni  oleuant  ganwyll,  a 
dan  lestr,  ond  mewn  canhwyllb: 
Ähi  a  oleua  i  bawb  sydd  yn  y  tý. 

g  Marc  4.  21,  22.  Lu«  8.  16,  Ì7.  a  11.  33.        h  Ex.  25.  37 Num.  9.  2. 

*  Dylech  chwi,  fy  nisgyblion,  ystyried  hef V 
yd,  i  ba  ddyben  y  cyfrenais  oicuni  a  gwybod-u 
aeth  i  chwi :  nid  er  eich  lles  eich  hnnain  yn I 

unig;  ond  i'r  dyben  i  chwi  oleuo  eraill  :  ganh 
nad  ohs  neb  yu  goleuo  cymmaint  a  chanwyllH 
mewn  ystafell  i'w  chuddio  gwtdi  hyny.  C.tn  I 
wyllau  Duw  yw  gweinidogton  y  gair,  (a  phro  I 
ffeswyr hefyd  yn  eu  graddau)  i  oleuo  byd  ty  wyll 

16  **  Llewyrched  felly  eich  goleuni 
ger  bron  dynion,  Ä  fel  y  gwelont  eich  í 
gweithredoedd  da  chwi,  l  f  ac  y  gogon-j 
eddont  weich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  yi nefoedd. 

«'Diar  4.  18.  Et.  58.  8.  a  60.  1—3.  Rhcf.  13. 11— 14.  Eph.l 
5.8.  Phil.  2,  15,  16.  lîThej.  2.  12.  a  5.  6—9.  1  Pedr  V.  9.1 
1  Ioan  1.  5—7.         *pen.  6.  1—5,  16.  a  23.  5.   Act.  '.).  3€.  F.pli.  I 
2.  10.  1  Tim.  2.  10.  a  5.  10,  25.  a  6.  ls.  Tit.  2.  7,  II.  a  3.  1,1 
7,8,  14.  Hob.  10.  24.  1  Pedr  2.  12.  u  3.  1,  16.  IEs.  41.  3.fc 
Ioau  15.  8.  lCor.  14.  25.  2  Cor.  9.  13.  Gal.  1.  24.  2The«.  1.1 

10—12.  1  Pedr  4.  11,  14.  madn.  45,  48.  pen.  6.  9.  a  23.  ö.  I Luc  11.2. 

*  Byddwch  ddyfal,  gan  hyny,  iberi  i'ch  gol-l 
euui  lewyrchu  ger  bron  dynioti;  goleuni  eichl 
athrawiaeth,  a  goleuni  eichgweilhredoedd  da,| 
mewn  ymarweddiad  sanctaidd.  tAhyny  nid 

i'ch  dangos  eich  hunain,  ond  i  ogoneddu  Duw  :  1- 
i  ddwyn  dyuion  i  barchu  yr  efengyl,  i  brofi  o'if heffeithiau,  ac  i  wneuthur  proffes  gyhoedd  o  P honi. 

1 7  H  *  Na  thybiwch  fy  nyfod  n  i  dorri 
y  gyfraith,neuy  prophwydi :  niddaeth-  \ 
um  i  dorri,  °ond  i  gyflav.7ni. 

n  Lnc  16.  17.  loau  8.  5.  Act.  6.  13.  a  18.  13.  a  21 .  28.  Rhuf. 

3.  31.  a  10.  4.  Gal.  3.  17—21.  o  pen.  3.  15.  Salm  40.  6—». 
Es.  42.  21.  Rhuf.  8.  4.  Gal.  4.  4,  5.  Col.  2.  16,  17.  Heó.  10. 

3—12. 

*  E  gyflawnodd  yr  Arglwydd  Iesu  y  ddeddf 
seremoniol,  fel  yr  oedd  ef  yn  ei  berson  a'i  waith 
yn  sylwedd  ei  holl  gysgodau  hi :  ond  mae  yn 
amlwg  mai  y  gyfraiih/oeÄO^  mae  ef  yn  fedd  a  J 
yma.  Efe  agyllawnodd  liòno  yn  yrystyriaeth- 
au  a  ganlyn  :  eglurhâodd  hí  yn  fanylach  ba 
neb  arall  «rioed ,;  amddiffynodd  hi  yn  wyncb 
gau  olygiadau  y  dysgawdwyr  Iuddewig  o  hóni ; 
ufuddtiàodd  yn  berffaith  iddi  mewn  calon  ac 
ymarweddiad  trwy  ei  oes ;  aeth  dàn  ei  mell- 
tith,  a  rhoddodd  iàwn  iddi  tros  ei  bobl ;  a  sef. 
ydlorid  hi  yn  rhëol  berffaith  o  ufudddodibob 
dyn  tra  parhâo  y  byd. 

18  *  Canys  ̂ yn  wir  meddaf  i  chwi, 

q  Hyd  onid  êl  v  nef  a'r  ddaear  heibio, 
nid  â  un  fiod  nac  un  ttippyn  roV 
gyfraith  heibio,hyd  oni  |]chwblhrier  olî. 
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'"  ondn  26.  pcn.  C.  2,  16.  a  8.  10.  a  10.  15,  23,  42.  :.  II.  11. 
.13  17  a  16  2S.  n  17.  20.  «  13.  3,  18.  ■  19.  23,  28.  «21.  21,  31. 
î  -23  M  «21  2  34,  47.  «  2...  12,  40,  45.  «  26.  13,  34.  Marc  3. 

R  6  U  a8  12  «  9.  1.  41.  a  10.  15,  29.  a  II.  23.  a  12.  
43. 

aÌ3  30  .14  9,  18,  25,  30.  Luc  4.  24.  a  1 1.  51 .  a  12.  37.  
a  13. 

85  a  8  *7  29  a  21.  32.  a  23.  43.  loan  1.  51.  a  3.  3,  5,  11.  a 
f  19  24,25  a  6.  ̂ ,32,  47,  53.  «  8.  34,  51,  53.  a  10.  1,  7.  

a  12. 

24   «13.  16,  20,  21,  38.  a  14.  12.  a  16.  20,  23.  a  21.  18  ,,  pen. 

«'  35  Sahn  M  26.  R..  51.  6.  Luc  16.  17.  a  21.  33.  Heb.  1. 
îl'  12'  2  Pedr  3    10-13.  Dat.  20.  11.  r  Salm  119.  89,  90, 
152.   E*.  40.  8.   1  Pedr  I.  25. 

*  Yn  wir,  Amen  yw  y  gair  Grbegj  yn  ar- 

wyddo  difrifwch  yr  Arglwydd  Iesu,  a  gwir- 
ionedd  yr  hyn  mae  yn  ddy  wcdyd.  +  lod,  y 

llythyren  leiaf  yn  yr  egwyddor  Hebraeg  a'r 

(Irocg  hcfyd.  í  T'rpyyn,  y  darn  lleiat  o  unrbyw 
lythyren.  ||  Cwblháwyd  pob  peth  ag  oedd  yn 

y  gyfraiíh  a'r  prophwydi  am  y  Messiah,  yn  ei 

fywyd  a'i  angau  ;  a  chwbihêtr  oll  yn  ci  bobl, 

ac  a*r  ci  elynion. 
19  *  Pwy  bynnag  gan  hynny  a  dorro 

un  o'r  'gorchymynion  lleiaf  hyn,  ac  a 
■  ddysgo  i  ddynion  felly,  *f  lleiaf  y  gel- 
wir  ef  yn  nbeyrnas  nefoedd  :  ond  pwy 

bynnag  úu  gwnelo,  ac  a'w  dysgo  i  er- 
aill,  hwn  a  elwir  yn  z  fawr  yn  nheyrnas 
nefoedd. 

«  Deut.  27.  26.  Sulm  119.  6,  129.  Gal.  3.  10—13.  Iago  2. 

10,  11.         t  pen.  23.  23.  Dent.  12.  32.  Luc  11.  42  «-pen.la. 3-6.  a  23.  16-22.  Mal.  2.  8,  9.  Rhuf.  3.  8.  a  6.  1  lo.  1  Tim 
6.  3,  4.    Dat.  2.  14,  15,  20.  -v  pen.  11.  11.    1  Sam    2    30. 

y  pen.  28.  20.  Act.  1.  1.  Rlmf.  13.  8-10.  Gai.  5.  14-24.  P
hil. 

3.  17,  18.  a  4.  8,  9.  1  Thes.  2.  10-12.  a  4.  1-7  lT.m.4.  11, 
12.  a  6.  11.    Tit.  2.  8-10.  a  3.  8.  z  pen.  19.  28.  a  20.  26. 
Dan.  12.  3.  Luc  1.  15.  a  9.  48.  a  22.  24—26.  1  Pedr  5.  4. 

*  Byddai  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid 
yn  eu  hagoriadau  ar  y  gyfraith,  yn  gwneuthur 
llawerowahaniaethau  dibwys,  a  niweidiol  yn 
wir,  rhwng  gorchymynion  mawr  a  bychain,  a 
thrwy  hyny  a'u  hesamplau  liefyd,  yn  eu  tori, 
ac  yn  dysgu  i  eraill  eu  tori.  t  Yma  mae  Crist 
yndangos  bod  hollorchymynion  Duw  yn  ogyf- 
uwch  ;  a  bod  y  neb  a  iselo  unrhyw  orchymyn 

yn  ei  iselu  ei  hun  :  nid  yw  yn  wir  aelod  o'r  eg- 
lwys  ar  y  ddaear,  ac  ni  ddaw  byth  i'r  nef. 

20  Canys  meddaf  i  chwi,  *  Oni  bydd 
eich  cyfiawnder  yn  «fhelaethach  na 

chyjìawnder  yr  ysgrifenyddion  a'r 
Phariseaid,  6nid  ewch  i  mewn  i  deyrn- 
as  nefoedd. 

a  pen.  23.  2—5,  25,  28.  Luc  11. 
15.  a  lá.  10—14.  a  20.  46,  47.  Rhuf 

5.  17.  b  pen.  "    " 
18.  17,  24,  25.  Ioa 

•Athrawiacth  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Pharise- 
aid  oedd  hyn:— nad  oedd  gorchymynion  a  gwa- 
harddiadau  y  ddeddf  yn  cyrhaedd  dim  pellach 
na'r  gweithrcdoedd  aílanol — bod  manylrwydd 
yn  nghyflawniadau  y  ddeddf  seremoniol  yn  cs- 
gusodi  am  afreolaeth  a  byrdra  moeso!— a  bod 
rhyw  ragor-freintian  mawrion  yn  perthyn  o 
anghcnraid  i  hiliogaeth  Abraham  :  ac  ar  y  peth 
an  uchod  yr  ocddynt  yn  syìfaenn  eu  cyfiawn 
der.  +Y  cynàẃnder  helaethach  yw  cyfiawnder 
cyfrifol  Crist, êyfiáwnder  egwyddorolyn  y  gal- 
on,  a  chyfiawiider  ymarferol,  mwy  cydtìurfiol 
â'r  ddeddf. 

21 %  *  Clywsoch  ddywedyd  cgan  y 
rhai  gynt,  d  Na  ladd  ;  c  a  phwy  bynnag 
a  laddo,  euog  fydd  o  farn  : 

c  adn.  27,  33,  43.  2  Sam.  20.  19.  Job  9.  8— 10.  d  G«n- 
9.  5,  6.   Ex.  20.  13.  Deut.  5.  17.  e  Ex.  21.  12—14.  Num. 
35.  12,  lfi— 31,  30—34.  Deut.  21.  7—9.   1  Bren.  2.  5,  (J,  31,  32. 

22  f  Eithr  /yr  ydwyf  fi  yn  dywedyd 

,40,44.  a!2.  1.  a  16.  14, 
30—32.  alO.  2,  3.  2  Cor. 

7.  21.  a  18.  5.  Marc  10.  15,  25.  Luc 
i.  Heb.  12.  14.  Dat.  21.  27. 

i  chwi,  ̂ Pob  un  a  ddigio  wrth  hei 
frawd  'heb  ystyr,  k  \\  fydd  euog  o  farn  : 
a  '  phwy  bynnag  a  ddy wedo  wrth  ci 
frawd,  jRaca,  a  fydd  euog  "'o  gyng- 
hor  :  a  phwy  bynnag  a  ddywedo,  ||  O 

"ynfyd,  a  fydd  euog  o  °§dan  uftern. f  adn.  28,  34,  44.  pen.  3.  17.  a  17.  5.  Dcut.  18.  19,  19.  Act. 
3.  20—23.  a  7.  37.  Heb.  5.  9.  a  12.  25.        g  Gen.  4.  5,  «.  a  37. 
4.  8.  1  Sam.  17.  27,  28.  a  18.  8,  9.  a  20.  30—33.  a  22.  12,  &c. 
1  Bren.  21.  4.  2Cn.n.  16.  10.  Est.  3.  5,6.  Salm  37.  8.  Dan.  2. 
12,  13.  a  3.  13,  19.  Eph.  4.  26,  27.  h  adn.  23,  24.  pen.  18. 
21,  35.  Deut.  15.  11.  Neh.  5.  8.  Obad.  10.  12.  Rluif.  12.  10. 
1  Thes.  4.  6.  1  Ioau  2.  9.  a  3.  10,  14,  15.  a  4.  20,  21.  a  5.  16. 
í  Salm  7.  4.  a  25.  3.  a  35.  19.  a  G9.  4.  a  109.  3.  Galar.  3.  52. 
loan  15.  25.  íradn.21.  /  pen.  11.  18,  19.  a  12.  24.  1  Sain. 

20.  30.  2  Sam.  16.  7.  Ioan  7.  20.  a  8.  43.  Act.  17.  18.  1  C'cr.  ü. 
10.  Eph.  4.  32,  32.  Tit.  3.  2.  1  Ptdr  2.  %',.  a  3.  9.  Judas  9. 
m  pen.  10.  17.  a  26.  59.  Marc  14.  55.  a  15.  1.  Ioau  11.  47.  Att. 
5.  27.  »Sa!ru  14.  1.  a  49.  10.  a  92.  6.  Diar.  14.  16.  a  18.  6. 
Jer.  17.  11.  o  adn.  29,  30.  pen.  10.  28.  a  18.  8,  9.  a  25.  41. 
Marc  9.  47.  Luc  12.  5.  a  16.  23,  21.  Dat.  20.  14. 

*  Byddai  y  Phariseaid  yn  eu  darüthiau  ar  y 
gyfraith,  yn  arferol  o  ragymadrochii  fel  hyn, 
"  Cly  wsoch  ddywedyd  gan  y  rhai  gynt."  Felly 
Crist  yma,  Clywsoch  ddywedyd  gan  Ddnw  ar 
Sinai,  Na  ladd,  yr  hwn  yw  y  chweched  gorch- 
ymyn.  t  Ac  yn  awr  mae  eich  athiMwon  chwi 
yn  dywedyd,  mai  y  weithred  o  lofruddiaeth 
yn  unig  a  waherddir  yma  ;  ond  yr  wyf  fi  yn 
dywedyd  i  chwi,  fod  y  gorchymyn  liwn  yn  gwa- 
hardd  pob  casineb  dîachos  yn  y  meddwl  tuag 
at  frawd,  a  bod  gan  Dduw  drymach  barn  i'r 
cyfry w  nac  a  roddir  yn  cich  brawdleoedd  chwl 

yr  hyn  yw  tagu,  tori  y  pen,  neu  o'r  mwyaf, 
ìlabyddio  â  meini.  %Raca,  hyny  yw,  adyn 
gwag  a  diwerth,  neu  coegyn  yn  ein  iaitb  ni. 
Y  Cynghor,  oeddy  brawdlysuwchaf  yn  mlilith 
yr  Iirddewon.  ||  O  ynfyd,  hyny  yw,  milain  di- 
ras  a  drygionus.  §  TÌìn  uffern,  hyny  y w,  Uosgi 
yn  fyw  yn  nyftryn  Hinnom ;  yr  hwn,  o  her- 
wydd  y  tân  gwastadol  oedd  yno  i  losgi  sothach 
a  budreddi,  a  ddefnyddiai  yr  Iuddewon  fel  ar- 
wyddlun  o  nffern.  Bernir  y  byddid  yn  lìosgi 
rhai  drwg  weithredwy r  yn  y  lle  ofnadwy  hwnw 

23  *  Gan  hynny,  os  p  dygi  dy  rodd 

i'r  allor,  ac  yno  q  dyfod  i'th  gof  fod  gan 
dy  frawd  ddim  yn  dy  erbyn  ; 

p  pen.  8.  4.  a  23.  19.  Dent.  16.  16,  17.  1  Sam.  15.  22.  Es. 
1.10—17    Hos.  6.  6.  Am.  5.  21— 24.        q  Gen.  41.  9.  a  42.  21, 
22.  a  50.  15—17.  Lef.  6.  2—6.  1  Eren.  2.  44.  Galar.  3.  20. 
Ezec.  16.  63.  Luc  19.  8. 

24  f  Gád  ryno  dy  rodd  ger  bron  yr 
allor,  a  dos  ymaith  :  yn  Jgyntaf  cym- 

moder  di  â'th  frawd,  Äac  yno  tyred  ac 
oíFrwm  dy  rodd. 

r  pen.  18.  15—17.  Job  42.  8.  Dia-.  25.  9.  Marc  9.  50  Khuf. 
12.  17,  18.  1  Cor.  6.  7,  8.  1  Tim.  2.  8.  Iago  3.  13—13.  a  5.  16. 
1  Pedr  3.  7,  8.  a  pen.  23.  23.  I  Cor.  11.  28. 

*  Wrth  y  rhodd  yma,  mae  i  ni  ddeall  yr  off- 
rwm  gwir-fodd,  gorau,  a  mwyaf  gwenhîawr. 
t  Ond  os  byddai  cweryl  ac  anghydfod  riiwng 

yr  oftrymwr  a'i  frawd,  ni  byddai  ei  rodd  yn 
gymmeradwy  gan  Dduw,  pa  mòr  wir-fodduì  a 
gwerthfawr  bynag  y  byddai.  j  Rhaid  iddo  yn 

gyntaf  ymgymmodi  à'i  frawd,  trwy  addef  ei 
fai,  a  gwneud  iawn  yn  ol  natur  y  bai,  neu  ddeis- 
yf  maddeuant  gan  ei  frawd.  Addas  iawn  yw 
y  rheol  uchod  i  bawb  eto;  anghymmeradwy 

fydd  ein  cyflawniadau  Lroreu  ni  gan  Dduw,  tra 
byddo  rhẁystr  rhyngom  â'n  biodyr.  Cyrn- 
moder  ni  â'n  brodyr  yn  ddíoed  fcl  na  rwyslrér addoliad  Duw. 

25  Cyttuna  'a'th  *  wrthwynebwr  ar 
fiys,  u  tra  fyddech  ar  y  t  fTordd  gyd  ag 
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ef;  rhagUIl  amseri'thwrthwynebwr  dyl^yg^d  godinebns  yn  yr  adnodau  o'r  blaen, 
roddi  di  yn  llaw  y  barnwr,  *  ac  i'r  barn-l  !1,?i,11aò  yií,  Hrwyddo  Pob,  chw™t  pecbaduín 

i         Sj.     .    J  ,,'      .     ,  ; ,     ,     "     +a'rllawddehau,a  arwydda  bob  peth  cvfreii 
Wr  dy  roddl  at  y  SWyddog,  Ja'th  daflu  lawn  .  gwasanaethgar  ynddo  ei  fun,  oîdTl byddo  dymon  yn  ymrwystro  gydag  ef  o  tí 

pethau  yr  iechydwriaeth. 

31  A  dywedwyd,  á*Pwy  bynnag 
ollyngo  ymaith  ei  wraig,  rhoed  id( 
lythyr  ysgar. 

i  pen.  19.  7.  Dent.  24.  1—4.  Jer.  3.  1.  Marc  10.  2—4. 

32  f  Ond  *  yr  ydwyf  fi  yn  dywedy 
i  chwi,  fod  '  pwy  bynnag  a  ollyngo  yn 
aith  ei  wraig,  ond  o  achos  godineb,  y 
peri  iddi  wneuthur  godineb  :  a  phw 
bynnag  a  bríodo  yr  hon  a  ysgarwyd, 
mae  efe  yn  gwneuthur  godineb. 

*adn.23.  Lnc  9.  30,  35.  /pen^!9.  8,9  Mal  2  14-1 
Marc  10.  5-12.  Luc  16.  13.  1  Cor    7.  4. 

*  Dysgai  yr  Athrawon  Iuddewig  bod  yn  gy reithlon  i  wr  ymadael  â'i  wraiç  am  betha 
bychain  iawn  ;  gan  gymmeryd  mantais  ar 
geinau  hyny,  Oni  chaiffi  hiffafr  yn  ei  olwg  e, 
lleut.  24.  1.  fOnd  yma  mae  Cr:st  yn  dangc 
mai  am  odineb  yn  unig  mae  ysgariaeth  yn  gy 
reithlawn,  a  bod  y  neo  a  ysgaro  ei  wraig  he 
hyny,  yn  peri  iddi  wnenthur  godineb,  yn  d 
gosod  mewn  profedigaeth  i  liyny.  Ei  wraig  el 
ydyw  yn  ngolwg  Duw,  er  ei  liysgar  yn  anghvfl 
reithlawn.  a  ̂ oditifh  fvrirlai  ìrirli  L.ív>^;  a"  „"..J 

y'ngharchar. t  Gen.  23.  3— 8,  13— 22.  a  33.  3—11.  1  Sam.  25.  17—35. 
Diar.  6.  1—5.  a  25.  8.  Luc  12.  58.  a  14.  31,  32.  «  Job  22.  21. 
Salm  32.  6.  Es.  55.  6,  7.  Luc  13.  24,  25.  2  Cor.  6.  2.  Heb.  3, 
7,  13.  a  12.  17.        x  1  Bren.  22.  26,  27. 

26  Yn  wir  meddaf  i  ti,  v  Ni  ddeui 
di  allan  oddi  yno,  hyd  oni  thalech  y 
ffyrlììig  eithaf. 

y  pen.  18.  34.  a  25.  41,  46.  Luc  12.  59.  a  16.  26.  2  Thes.  1 
9.  Ia?o  2.  13. 

*  Mae  golwg  yn  y  geiriau  hyn  ar  ddyn  wedi 
troseddu  yn  erbyn  ei  gymmydog,  ac  o  herwydd 

hyny  yn  agored  i'r  gyfraith  wladol.  Ac  os'yw dyn  felly  mewn  perygl,  pa  faint  mwy  brawd 
ẃedi  pechu  yn  erbyn  brawd  ?  Er  nad  yw  yn 

agored  i'r  gyfraith  wladol,  eto  mae  wedi  digio 
Duw,  ac  yn  agored  i  gaeí  ei  geryddu  ganddo 
ef.  Mae  yma  hefyd  rybudd  dwys  i'r  annuw- 
iol,  yrhwn  mae  Duw  yn  *  wrthwynebwr  iddo, 
tac  yniau  ar  y  ffordd  gydag  ef  i'r  farn.  An- 
nogir  ef  i  gytuno  &g  ef  ar  frys,  yn  ol  trefn  yr 
efengyl  o  gymmodi  pechadui  à  Duw  ;  J  rhag  os 
teflir  ef  i  garchar  uftern,  na  ddaw  efe  byth  oddi 
yno.  Y  pethau  uchod  y w  golygiadau  yr  Awd- 
wyr  a  enwir  wrth  y  gwaiíh  hwn. 

27  %  Clywsoch  ddywedyd  gan  y 
rhai  gynt,  z*  Na  wna  odineb. 

z  Ex.  20.  14.  Lef.  20.  1-0.  Deu*.  5.  18.  »  22.  2?— 24.  Diar. 6.  32. 

28  f  Eithr  a  yr  ydwyf  fi  yn  dywedyd 
i  chwi,  6fod  pob  un  a'r  sydd  yn  jedryçh 
ar  wraig  i'w  chwennychu  hi,  cwedi 
gwneuthur  eisoes  odineb  âhi  yn  ei  galon 

-      "9.  7,  &c.  Et.  20. 
Iaaro  1.  14,  15. 

Rhuf.  7.  7,  3,  14. 

Amcan  yr  Arglwydd  Iesu  yn  yr  adnodan  hy n, 
fel  y  rhai  o'r  blaen,  oedd,  dangos  na  ddaeth  ef 
i  dori  y  gyfraith,  ond  i  egìuro  ysbrydolrwydd 
y  gyfraith,  a  diwygio  agoriarlau  diflas  ac  ar- 
wynebol  y  Phariseaid  .r  y  gyfraìth.  *Y  weith- 
red  o  odineb  a  wahard  fent  hwy  yn  unig  ;  fond 
yma  maeedrychiad  y  llygaid,  a  chwennychiad 

y  ga'on,  yn  cael  eu  dangos  yn  doriad  o'r  gorch- yinyn,  ac  yn  odineb  yn  nghyfrif  Duw. 

29  Ac  ̂ os  'dy  *lygad  dehau  a'th 
rwystra,  etŷn  ef  allan,  a  thafl  oddi  wrth^ 

yt ;  ̂canys  da  i  ti  golli  un  o'th  aelodau, 
ac  na  thafler  dy  holl  gorph  i  uffern. 

d  pen.18.  8,  9.  Marc  9.  43—48.  e  pen.  19.  12.  Rhuf  6 
6.  a8.  13.  lCor.  9.  27.  Gal.  5.  24.  Col.  3.  5.  1  Pedr  4  1—  3 

/  pen.  16.  26.  Diar.  5.  8-14.  xMarc  8.  36.   Luc  9.  24,  25." 

30  Ac  os  dy  f  law  ddehau  a'th 
^rwystra,  tòr  hi  ymaith,  a  thafl  oddi 
wrthyt ;  canys  da  i  ti  golli  un  o'th  af.l- 
odau,  *  ac  na  thafler  dy  holl  gorph  i uflern 

.  22,  39.  pen.  7.  28,  29. 
2Sam.  11.2.     Job  31.  1,  9. 

edr  2.  14.  1  Ioan  2.  16.         c  Sí 

reithlawn,  agodineb  fyddai  iddi  biîodi  -â arail. 

33  f  Trachefn,  clywsoch  ddywedyt 
gan  y  rhai  gynt,  1>l  *  Na  thwng  anudon 
eithr  tal  dy  lwon  iV  Arglwydd. 

g  pen.  11.  6.  a  13.  21.  a  16.  23.  a  H  6,  7.  a  2«.  31.  Lnc 
17.  2.  Rhuf.  9.  33.  a  11.  20,  21.  1  Cor.  8.  13.  Gal  5  11  1  Pedr 
2.  8.         h  ]>en.  22.  13.  a  25.  30.  Luc  12.  5. 

*  Meddwl  y  ddwy  adnod  hyn  yw,  y  dylai 
iachawdwriaeth  ein  heneidiau  fod  o  flaen  pob 
peth  arall  yn  ein  golwg,  acydylem  ymwrthod 
à  phob  peth  a  fyddo  yn  rhwystr  i  hyny,  pa  mor 
anwyl  neu  werthfawr  bynag  y  byddo,  a  pha 
mor  anhawdd  bynag  y  bydio  genym  ninnau 

ymadael  âg  ef.     *  Ỳ  Uygad  dehau  yma,  yw  .y 

n 

34  f  Ond  yr  ydwyf  fi  yn  dywedyi 
wrthych  chwi,  n  Na  thwng  ddim :  na< 
i'r  °  nef ;  canys  gorseddfa  Duw  ydy  w 

22.  Ê^It* if
ŴÜ'  Can'  9

'  2'  ̂0  5'  ,2
,  °  Pen'  K 

35  Nac  i'r  ̂ ddaear;  canys  troed- 
faingc  ei  draed  ydyw :  nac  i  Jerusalem 
canys  ̂ dinas  y  brenhin  mawr  ydyw. 

p*Sa!m99.  5.     72Cron.6.6.  Salm48.2.a  87.2.  Ma'l.  1.  L 

36  Ac  rna  thwng  i'th  ben;  sam  n: elli  wneuthur  un  blewyn  yn  wýn,  nei 

yn  ddu. r  pen.  23.  16—21.  í  pen.  6,  27.  Luc  12.  25. 

*  Nid  yw  yr  Arglwydd  lesu  yma  yn  gwrth 
wynebu  cyfraith  yr  Arglwydd,  Deot.  6.   13.  í 
10.  20.  nid  yw  yn  beio  Abraham,  a  dyngodd  e 
was,  Gen.  24.  3.  ac  nid  yw  yn  diddymu  y  modd 
ion  defnyddiol  hyny  sydd yn derfyn ar bob  ym| I 
ryson,  Heb.  6.  16    fond  dywedyd  y  mae  ynt 
erbyn  tyngu  anudon,  tyngu  cyffredin,  a  thyngul 
afreidiol,  yr  hyn   oedd    arreriad  cyífedin  ynf 
mhlith  yr    Iuddewon.       Tyngent  i»r   nef,   i'rH 
ddaear,  i  Jerusalem,  ac  i'w  penau,  rhyw  beth 
ond  peidioenwi  Duw,yrhyn  afarnentyn  bech-l 
od  mawr.     Mae  nn  gwr  dysgedig  yn  darllen  y 
geitiau  fel  hyn,  "  I  r  nef,  na  thwng  ddim,  nac 
i'r  ddaear,  nac  i  Jerusalem,  nac  i'th  ben.  Dang-  N 
osir  yma,  nad  yw  tyngu  yn  ysgafn  i  greadur-  fj 
iaid   Duw,  fawr  llai  pechadurus  na  thyngu  i, 
Dduw  ei  hun. 

37  Eithr  '  bydded  eich  ymadrodd  \ 
chwi,  *  Ië,  îe;  Nag  ê,  nag  é:  oblegid  ' 
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betli  bynnag  sydd  dros  ben  hyn,  M  f  o'r 
drwg  y  mae. 

t  2Cor.  1.  17.— 20.  Col.  4.  6.  Iago  5.  12  u  pen.  13.  19. 
à  15.  II).   loan  8.  44.  Eph.  4.  25.  Col.  3.  9. 

*  Yma  mae  ein  Harglwydd  bendigedig  yn 
gwarafun  Uwon  ond  ar  acbosion  o  bwys,  er 
tcrfynu  dadl  ac  ymryson.  Digon  i  bob  dyn 
geirwir  ydyw  îe,  Ye ;  neu  nage,  nage  ;  ìnewn 
pob  ymddiddan  cyffredin  neu  fasnach  fydol. 
f  Betli  bynag  sydd  dros  ben  hyn  o'r  drwg  y 
mae  ;  o  egwyddor  ddrwg,  o  arfer  ddrwg,  i  ryw 
ddyben  drwg,  ac  o  ddiafol  yr  ysbryd  drwg. 

38  H  Clywsoch  ddy wedyd, x  *  Llyg- 
ad  am  lygad,  a  dant  am  ddant. 

*  Ex.  21.  22—27.  Lef.  21.  19,  20.  Deut.  19.  19. 

•Felly  yroedd  rhëoly  gyfraith  gynt  i  swydd- 
ogion  a  barnwyr  gwladol  i  farnu  wrthi  ;  ond 

nid  i  ddynion  cyftredin,  i'w  cefnogi  mewn  ys- 
bryd  ymddîal  ar  eu  gilydd.  Felly  y  cam-dde- 
honglid  y  ddeddf  ucliod  gan  yr  athrawon  Iudd- 
ewi^  i'r  bobl. 

39  Eithr  yr  ydwyf  fì  yn  dywedyd 
wrthych  chwi,  v  *  Na  wrthwyuebwch 

ddrwg  :  on'd  z  pwy  bynnag  a'th  dar- awo  ar  dy  mdd  ddehau,  f  tro  y  llall 
iddo  hefyd. 

y  Lef.  19.  13.  1  Sam.  24.  10-15.  a25.  31—34.  a  26.  8—10. 
Job  31  29—31.  Diar.  20.  22.  a  24.  29.  Rliuf.  12.  17,  19.  lThes. 
5.  15.  Heb.  12.  4.  Ingo  5.  6.  1  Pedr  3.  9.  z\  Bren.  22.  24. 
Job  16.  10  .  Es.  50.  6.  Galar.  3.   30.    Mica  5.    1.    Luc  6.   29. 
a  22.  64.    I  Pedr  2.  20—23. 

40  Ac  a  i'r  neb  a  fynno  ymgyfreithio 
â  thi,  %  a  dwyn  dy  bais,  gâd  iddo  dy 
gochl  hefyd. 

a  Luc  6.  29.  1  Cor.  6.  7. 

41  A  phwy  bynnag  a'th  ftgymhello 
un  filldir,  clos  gyd  âg  ef  ddwy. 

b  pen.  27.-32.  Marc  15.  21.  Luc  23.  26. 

*  Na  wrthwyne bwch  ddrwg  â  drwg,  sef  trwy 
dalu  drwg  am  ddrwg.  t  Ac  mewn  pethau  bych- 
ain,  megys  dy  d.iro  ar  dy  rudd,  goddef  dy  daro 
ar  y  llalì  hcfyd,  yn  hylrach  na  rhoi  ergyd  am  er- 

gyd  mewn  ysbryd  d'ialgar.  j()s  bydd  rhy  w  un  yn gyfreithgar,  a  thrwy  anghyfiawnder  yn  dwyn 
dy  bais,  nid  yw  ond  peth  bychan  ;  gad  iddo  dy 
gochl  hcfyd  yn  hytrach  nac  ymgyfreithio  âg  ef 

niewn  tymher  ddî a'gar.  jj  Pwy  bynag  a'th 
gymhello  un  filltir.  (fel  y  cymheilwyd  Simon 
o  Cyrene  i  ddwyn  croes  Crist.)  Pan  oedd  Ju- 
dea  danlywodraeth  y  Persiaid,  byddaiswydd- 
ogion  yn  cymhell  y  bobla'u  hanifeiliaid,  i  gyn- 
northwyo  eu  cludo  liwy  o  fàn  i  fàn  ;  ond  yr 
oedd  disgyblion  y  Doctoriaid  luddewig  yn 

cael  eu  hesgusodi  o'r  gwasanaeth  liwn,  ac  yn 
ei  wrthwynebu :  mae  Crist  yn  dysgu  ei  ddis- 
gyblion  ef  i  ufuddhâu,  yn  hytrach  na  gwrtli- 
wynebu  yn  ymrysgar.  Amcan  yr  adnodau  hyn 
ollyw,dysgu  i  ni  oddef  pob  math  u  ddrygamr 
mwyn  heddwch,  lle  na  byddo  dyledswydd  yn 
galw  am  y  gwrthwyneb,  ac  yniddiried  ein 
hachos  i  law  Duw. 

42  *  Dyro  c  i'r  hwn  a  ofyno  gennyt; 
ac  na  thro  oddi  wrth  yr  hwn  sydd  yn 
ewyllysio  f  echwyna  gennyt. 

cpen.  25.  35—40.  Deut.  15.  7—14.  Job  31.  16—20.  Salm 
37.21,25,  26.  a  112.  5-9.  Diar.  3.  27,  28.  a  11.21,25.  a 
19.  17.  Can.  11.  1,  2,  6.  Es.  58.  6—12  Dan.  4.  27.  Luc  6.  30— 
36.  a  11.  41.  a  14.  12—14.  Rhuf.  12.  20.  2Cor.  9.  6—15.  lTim. 

6,  17—19.  Heb.  6.  10.  a  13.  16.  Iago  1.  2/.  a  2.  15,  16.  1  Ioau 
3.  16-18. 

*  Dyro  i'r  hwn  a  ofyno  genyt,  yn  ol  dy  allu, 
ac  hebdy  ddrygu  dy  hun,  er  ei  fod  heb  ddim  ' 

dalu  yn  ol.     t  Ae   i'r  hwn    tydd  yn  cwyllysio 
echwyna  genyt,  ac  yn  bwriadu  talu  yn  ol  pan 
llo.  Os  na  elli  roddi,  na  thro  oddi  wrtliynt  yn 

wgus  ac  yn  sarrug  am  eu  bod  yn  dlodion. 

43  ̂ Clywsoch  ddywedyd,  d*  CAr 
dy  gymmydog, e  a  f  chasfi  dy  elyn. rfpen.  19.  19.  a  22.  39,  40.  Lef  19.  13.  Marc  12.  31—34. 

10.27—29.  Rhuf.  13.  8—10.  Gal.  5.  13,  14.  Iuiío  2.  8. 
c.  17.  14—16.  Deut.  12.  6.  a  25.  17.  Salm  139.  21,  22. 

"  Câr  dy  gymmydog,  oedd  orchymyn  Dnw, 
{■  casâ  dy  elyn,  oedd  chwanegiad  y  Pliariseaid 
at  y  gorchymyn  liwnw.  Cyfrifai  yr  Iuddewon 
eu  cenedi  eu  hunain  yn  gymmydogion,  ond  cyf- 
rifent  bob  cenedl  ddi-enwaededig  yn  elynion, 
o  herwydd  y  gorchymyn  yn  nghylch  y  Cana- 
aneaid,  Deut.  23.  6. 

44  *  Eithr  yr  ydwyf  íi  yn  dywedyd 
wrthych  chwi,  f\  Cerwch  eich  gelyn- 

ion,  bendithiwch  y  rhai  â'ch  melldith- 
iant,  gwnewch  dda  i'r  sawl  a'ch  cas- 
ìnt,  a  gweddiwch  dros  y  rhai  a  wnel 

niwed  i  chwi,  ac  a'ch  erlidiant ; 
/Ex.  23.  4,  5.  2Bren.  6.  22.  2Cron.  28.  9—15.  Salm  7.  4. 

35.  13,  14.  Diar.  25.  21,  22.  Luc  6.  27,  28.  a  23.   34.  Act.    7. 
60.  Rhuf.  12.  14,20,21.  1  Cor.4.  12,  13.  a  13.  4—8.  1  Pedr  3.9. 

Mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  dywedyd  yma, 
nid  mewn  ftordd  o  gyngor,  ond  mewn  ftbrdd 
o  orchymyn  awdurdodol.  fCerwch  eich  gel- 
ynion;  nid  â  chariad  o  hyfrydwch  ynddyntfel 
gelynion  ac  annuwiolion,  ond  â  chariad  o 
ewyllys  datuag  atynt  fel  eich  cyd-greaduriaid, 
gan  weddio  drostynt,  a  gwneud  pob  daioni 
iddynt. 

45  *  Fel  s  y  byddoch  blant  i'ch  Tad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd :  ŵcanys  y 
mae  efe  yn  peri  i'w  haul  godi  ar  y 
drwg  a'r  da,  ac  yn  gwlawio  ar  y  cyf- 
iawn  a'r  anghyfiawn. 

g  adn.  9.  Luc  6.  35.  Ioan  13.  35.  Eph.  5.  1.  1  Ioan3.  9,  10. 
/<  Job  24.  3.  Sahn  145.  9.  Act.  14.  17. 

Trwy  garu  ein  gelynion  felly,  y  byddwn,  ac 

y  dangoswn  ein  bod,  yn  blant  i'n  Tad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd  :  oblegid  y  mae  efe  yn  peri 

i'w  haul  godi  ar  y  drwg  â'r  da,  ac  yn  gwlawio 
ar  y  cyíiawn  â'r  anghyfiawu. 

46  Oblegid  '  os  cerwch  y  sawl  a'ch 
caro,  pa  wobr  sydd  i  chwi  ?  oni  wna  y 

"  publicanod  hefyd  yr  un  peth  ? 
i'pen.6.  1.  Luc6.32— 35.  lPedr 2.  20— 23.     ̂ pen.9.  10,11. 

11.  19.  a  18.  17.  a  21.  31,  32.  Luc  15.  1.  a  18.  13.  a  19.  2,  7. 

47  Ac  os  l  cyferchwch  well  i'ch 
brodyr  yn  unig,  m  pa  ragoriaeth  yr  yd- 
ych  chwi  yn  ei  wneuthur  ?  onid  ydy w  y 

*  publicanodhefyd  yn  gwneuthur  felly  ? 
I  pen.  10.  12.  Luc  10.  4,  5.  m  adn    20.  1  Pedr  2.  20. 

Os  na  charwn  ond  y  sawl  a'n  caro  ninnau,&c. 
pi  le  mae  y  rhagoriaeth  i'w  weled  rliwngcref- 
yddwyr  a  rhai  digrefydd,  a  pha  le  mae  y  prawf 
ein  bod  ni  yn  di«gwÿl  am  wobr  mewn  byd  a 
ddaw  ?  *  Publicanod  oedd  y  rhai  a  godent  y 
dreth  ar  yr  luddewon  dros  y  Rhufeiniaid,  ac 
y  fath  waethaf  o  ddynion  oeddynt  yn  gyftredin. 

48  Byddwch  w  chwi  gan  hynny  yn 
*  berffaith,  °  fel  y  mae  eich  Tad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd  yn  berffaith. 

«Geìi.  17.  1.  Lef.  11.  44.  a  19.  2.  a20.  26.  Job  1.  1.  a  2- 
3.  Salm  37.  37.  Luc  6.  36.  2  Cor.  7.  1.  a  13.  9,  11.  Phil.  3- 
12—15.  Col.  1.  28.  a  4.  12  Iaço  1.  4.  1  Pedr  1.  15.  o  adn. 
\6,  45.  Eph.  5.  1,  2.  1  Ioan  3.  3. 

B2 



Am  elusen. MATTHEW  VI. 

Am  wedd'io. 
*  Er  nas  gall  neb  u'r  saint  fod  yn  berffaith 

yn  y  byd  hwn,eto,dengys  ein  Harglwyddyma 
mai  dyledswydd  y  saint  yw  bod  ynberffaith,  a 
bodymgaisynddyntam  berffeithrwydd.  Geilw 
Duw  hwnw  yn  berffaiih  sydd  yn  nesaf  at  ber- 
ffeithrwydd. 

PEN.  VI. 

Crist  yn  parhau  yn  ei  brcgeth  ar  y  mynydd. 

"*  GoCHELWCH  rhaggwneuthur 
eich  f  elusen  y'ngwydd  dynion,  h  er 
mwyn  cael  eich  gweled  ganddynt :  c  os 
amgen,ni  chewch  dâl  gan  eich  dTad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

open.  16.  6.  Marc  8.  15.  Luc  11.  35.  a  12.  1,    15.   Hcb.  2. 
I.  Äadn.  5,  16.  pen.  23.  5,  14,  28—30.  2  Bren.  10.16,31. 
Ezec.  33.  31.  Zec.  7.  5,  6.  a  13.  4.  Luc  16.  15.  Ioan  5.  44.  a 
12.  43.  Gal.  6.  12,  13.  c  adn.  4,  6.  pen.5.  46.  a  10.  41,  42. 

a  16.  27.  a25.  40.' 1  Cor.  9.  17,  18.  Heb.  6.  10.   a  11.26.2Ioan 
8.  úíadn.  9.  pen.  5.  48. 

*  Fel  yr  oedd  yn  angenrheidiol  gochelyd  gau 
agoriadau  y  Phariseaid  ar  y  gyfraith,  felly  yr 
oedd  hefyd  ihag  eu  dull  rhagrithiol  a  gwag-og- 
oneddgar  hwynt  yn  cyflawni  dyledswyddau 
crefydd;  er  mwyn  cael  eu  gweled  gan  ddyn- 

ion.  f  Mewn  rhai  ysgrií'au  o'r  TYstainent 
Groeg,  cyfiawndcr,  ac  nid  elusen,  yw  y  gair 
yma :  gair  yn  cynnwys  y  gwahanol  ddyled- 
swyddau  a  grybwyllir  yn  y  blaen. 

2  Am  hynny  e  pan  wnelych  elusen, 

na  *  udgana  o'th  fìaen,  ̂ fel  y  gwna  y 
f  rhagrithwyr  s  yn  y  synagogau,  ac  ar 
yr  heolydd,  fel  y  h  molianner  hwy  gan 
ddynion.  f  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  Y 
maent  yn  derbyn  eu  gwobr. 

e  Job  31.  16—20.  Salm  37.  2).  a  112.  9.  Diar.  19.  17.  Can 
II.  2.  Es.  58.  7,  10—12.  Lnc  11.  41.  a  12.  33.  Ioan  13.  29.  Act 
9.  3ö.  a  10.  2,  4,  31.  a  11.  29.  a  24.  17.  Rhuf.  12.  8.  2  Cor.  9 
6—15.  Gal.  2.  10.  Eph.  4.  28.  1  Tim.  6,  18.  Phiîe.  7.  Heb.  13. 
16.  Iago  2.  15,  16.  1  Pedr4.  11.  1  îoan  3.  17—19.  /adn.  5 
pen.  7.  5.  a  15.  7.  a  16.  3.  a  22.  28.  a  24.  51.  Es.  9.  17.  a  10 
6.  Marc  7.  6.  a  12.  56.  a  13.  15.  g  adn.  5.  pen.  23.  6.  Marc 
12.  39  Luc  11.  43.  a  20.  46.  h  1  Sam.  i5.  30.  I,,an  5.  41.  44 
a  7.  1S.  1  Thes.  2.  6.        íadn.  5,  16.  pen.  5.  18. 

3  Eithr  pan  wnelych  di  elusen, 

kX n  wyped  dy  law  aswy  pa  beth  a 
wna  dy  law  ddehau  : 

í  pen.  8.  4.  a  9.  30.  a  12. 19.  Marc  1 .  44.  Ioan  7.  4. 

4  Fel  y  byddo  dy  elusen  yn  y  dir- 

gel :  a'th  Dad  yr  hwn  l  a  wêl  yn  y 
dirgel,  efe  m  a  dál  i  ti  yn  yr  amlwg. 

latàn.  6,  18.  Salm  17.  3.  a44.  21.  a  139.  1—3,  12.  Jer.  17. 
10.  a  23.  24.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23.  m  pen.  10.  42.  a  25 
34—40.  1  Sam.  2.  30.  Luc  14.  14.  1  Cor.  4.  5.  Jud.  24. 

*  Nid  oes  sylfaen  i  feddwl  bod  yr  Inddewon 
yn  udganu  felly  wrth  wneyd  elusen,  ond  yr 
oeddynt  yn  ei  gwneyd  mor  amlwg  ag  oedd 

modd,  er  mwyn  cael  eu  gweled  a'u  canmol  gan 
ddynion.  fRhagrithwyr,  neu  rith-chwareüwyr 
mewn  chwareufa:  dynion  yn  ymddangos  y 
peth  nid  ydynt  mewn  gwirionedd.  Bernir  mai 
gyda  golwg  ar  chwareüaeth  y  llefarodd  Iesu 
y  geiriau  hyn  ;  ac  fel  y  bydd  chwareüwyr  yn 
chwarae  ermwyn  cael  eu  gwehd,felly  y  Pharí- 
seaid  yn  cyfìawni  eu  dyledswyddau  crefyddol. 
î  Na  wyped  dy  law  aswy  :  dywedir  mai  ar  y 
ílaw  ddehan  wrth  fyned  i'r  synagog  y  byddai 
blwch  y  tlodion. 

5  5ÍAMphan  weddiech,  °na  fydd 
fei  y  rhagrithwyr  :  p  *  canys  hwy  a  gar- 

ant  weddì'o  yn  sefyll  yn  y  synagogau, 

f  ac  y'nghonglau  yr  heolydd,  fel  yr 
ymddangosont  i  ddynion.  «  Ýn  wir 
meddaf  i  chwi,  Y  maent  yn  derbyn 
eu  gwobr 

«pen.7.7,8.a9.  3S.  a  21.22.  Salm  5.2.  a  55.  17.  Diar.  15. 
8.  Es.  55.  6,  7.  Jer.  29.  12.  Dan.  6.  10.  a  9.  4,  &c.  Luc  18.  1. 
Ioan  16.  24.  Eph.  6.  18.  Col.  4.  2,  3.  1  Thes.  5.  17.  Iago  5.  15, 
16.  o  adn.  2.  pen.  23.  14.  Job  27.  8—10.  Es.  1.  15.  Luc  18. 
10,  11.  a  20.  47.  p  pen.  23.  6.  Maro    12.  38.    Luc  11.  43. 
q  adn.  2.  Luc  14.  12—14. 

*  (jwedfììo  yn  y  synagogau  oedd  beth  arfer- 
ol  a  chyfreithlon,  a  gweddìo  yn  sefyll  oedd 
felly  ht*fyd ;  ond  myned  i  r  synagogau  i  weddio 
er  mwyn  cael  eu  gweled  gan  ddynion  oedd 
bechadurus,  ac  ar  hyny  y  beia  ein  Hiachawd- 
wr.  f  Gweddio  yn  nghonglau  yr  heolydd  yd- 
oedd  wrthyn  iawn,  a  tlua  gwag-ogoneddgar. 

6  Ond  tydi,  pan  weddiech,  r  dos 
'th  *ystafeil;  ac  wedi  cau  dy  ddrws, 
gweddia  ar  dy  Dadyrhwn  sydd  yn  y 

dirgel ;  a'th  Dad  yr  hwn  a  wèl  yn  y 
dirgel,  a  dâl  i  ti  yn  yr  amlwg. 

rpen.  14.  23.  a  26.  36—39.  Gen.  32.  24—29.  2  Bren.  4  33 

Es.  26.  20.  Ioau  1.  48.  Act.  9.  40.  a  10.9,  30.  *Ioan20.  17' Rhuf.  8.  5.  Eph.  3.  14. 

Rhaid  i  ni  ddëall  mai  am  weddi'au  dirgcl  y 
meddwl,  ac  nid  am  weddiau  cyhoçdílus  llafar, 
mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  dywedyd  yina.  Mae 
gweddio  yn  y  dirgelyn  gynimaint  dyledswydd 
a  gweddio  yn  y  teulu,  ncu  yn  y  gynnulleidfa. 
*  i>os  i:ih  ystafell;  unrhyw  le  neillduedig  a 
feddylir,  er  mwyn  dirgelwch  a  llonyddwch  : 
maes,  gardd,  ntu  fynydd,  sy  mor  gyfleus  ag 
ystafell;  oblegid  gwêl.a  chlyw  Duwynmhoì) 
màn,  ac  efe  a  dâl  yn  yr  amlwg,  \e,  yn  ngŵydd 
dynion  ac  angelion  yn  y  dydd  a  ddaw. 

7  A  phan  weddioch,  'na  fyddwch 
*siaradus,  fel^'y  f  cenhevdloedd :  canys 
y  maent  hwy  yn  tybied  y  cânt  eu  gwr- 
andaw  am  eu  haml  eiriau. 

8  Na  fyddwrch  gan  hynny  debyg 
iddynt  hwy :  canys  y  gwyr  eich  Tad  pa 
bethau  sydd  arnoch  eu  heisieu,  cyn 
gofyn  o  honoch  ganddo. 

yadn.  32.  Salin  38.  9.  a  69. 17—19.  Luc  12.  30.  Phil.  4.6. 

*  Pa  un  bynag  ai  yn  ddirgel  ai  yn  gyhoedd- 
us  y  gweddiom,  gorchymynir  i  ni  gymmeryd 
geiriau  gyda  ni,  ac  felly  gwneyd  ein  deisyfiad- 
au  yn  hysbys  ger  bron  Duw:  ond  wrth  "siar- 
adus"  yma  y  meddylir,  arfer  lli'aws  o  eiria u  ofer, 
difeddwl. ac heb ysbryd  gweddi,  er  mwyn  dang- 
os  ein  hyawdledd  a'n  dawn,  yr  hyn  sydd  ag- 
wedd  anmharchus  a  rhyfygus  iawn  ger  bron 
Duw.  f  Arferai  y  paganiaid  amledd  geiriau 
felly  ger  bron  eu  duwiau,  fel  y  gwelir  yn 
mhrophwydi  Baal  1  Bren.  18.  26.  ac  yroedd  y 
Phariseaid  yn  amser  Crist  wedi  myned  yn  deb- 

yg  iddynt;  a'r  pabyddion  eto. 
9  z  *  Am  hynny  gweddiwch  chwi 

ffel  hyn:  a  í  Ein  Tad,  6yr  hwn  wyt 
yn  y  ||  nefoedd,  csancteiddier  dy  §  Enw. 

zLuc  11.  1,  2.  aadn.  1,  6,  14,  15.  pen.  5.  16,  45,  48.  a 
7.  II.  a  10.  29.  a  26.29,  39,  42.  Es.  63.  16.  a  64.  8.  Luc  15. 
18,  19,  21.  loan  20.  17.  Rhuf.  1.  7.  a  8.  15.  Gal.  1.  1.  a  4.  6. 
1  Pedr  1.  17.  ŵpen.  23.9.  2Cron.  20.  6.  Salm  115.  3.  Es. 
57.  15.  a  66.  1.  c  Lef.  10.  3.  2   Sam.   7.  26.  1  Bren.  8.  43. 

1  Cron.  17.  24.  Neh.  9.  5.  Salm  72.  18,  19.  a  103.  20—22.  a  113. 
2,  3.  Es.  6.  3.  a  37.  20.    Ezec.    36.  23.    a  38.   23.    Hab.   2.  14 



Maddeu  i'r  brodyr, 
MATTHK\V  \  I. ac  ympryd. 

Zec.  14.  IV  Mul.  1.  II,  14.  Luoí.  14.  a  11.  3.  I  Tl».  B.  16. 
D«t.  4.  II.  »5.  12 — 11. 

*  Gwedi  gwahardd  bod  yn  BÌaradni  mewn 
Hreddiynyr  adnodau  uchod,  raaéyr  Arglwydd 
îesii  yn  dysgm  ni  pa  fodd  i  weddìo  yn  yrad- 
nod  hon  a'r  rhai  canlynol.  tNid  bob  amser 
yn  y  geinau  hyn,  ond  bob  amseryn  y  dull  eg! 
lur,  cýnnwysfawr  a  gostyngedig  hyn.  J  Mae 
Kw  yn  Dad  ei  holl greadnriaid  yn  gyffredin- 
ol,  yn  enwedig  angelion  a  dynion  ;  ond  mae  yn 
Dad  y  credinwyr  mewn  modd  neillduol,  a 
hwythau  yn  ncsâu  ato  mewn  ysbryd  ftÿdd, 
mabwysiad,  ac  anwyldeb,  fcl  ei  blant.  ||  Y 
nefoedd  yw  eibreswylfa,  goruwch  pawb,  ac  yn 
Arglwydd  ar  bawb.  §  Énw  Dnw  yw  pa  beth 
bynag  y  gwnaeth  efe  ei  hun  yn  hysbys  drwy- 
ddo  :  gogonedder  Duw  yn  mhob  amlygiad  a 
wnaelh  o  hóno  ei  hun. 

1 0  d  *  Deled  dy  deyrnas.  e  f  Gwnel 
er  dy  ewyllys,  f  megis  yn  y  nef,  felly 
ar  y  ddaear  hefyd. 

d  pen.  3.  2.  a  4.  17.  a  16.  28.  Saliu  2.  6—12.  Es.  2.  2—4 
Jer.  23.  5,6.  Dau.  2.  44.  a7.  13,  14,  27.  Zec.  9.  9.  Marc  11. 
10.  Luc  19.  11,  38.  Col.  1.  13.  Dat.  11.  15.  a  12.  10.  a  19.  6. 
a  20.  4.  e  pen.  7.  21.  a  12.  50.  a  26.  42.  Salm  40.  8.  Mar< 
3.  35.  Ioan  4.  34.  a  6.  39,  40.  a  7.  17.  Act.  13.  22.  a  22  14 
Rhuf.  12.  2.  Eph.  6.  6.  Col.  1.  9.  1  Thes.  4.  3.  a  5.  18.  Heb. 
10.  7,  36.   a   13.   21.   1  Pedr  2.    15.  a  4.  2.  /  Neh, 
Sahn  103.  19—21.  Dan.  4.  35.  Heb.  1.  14. 

*  Pr  dyben  o  Sancteiddio  (neu  ogoneddu) 
Enw  Duw,  mae  Crist  yn  dysgu  i  ni  weddio, 
Deled  dy  deyrnas.  Deled  teyrnas  y  Messiah. 
yr  hon  a  ddisgwilid,  ac  oedd  ar  ddyfod  y  pryd 
hwnw ;  deled  dy  deyrnas  yn  ngweinidogaeth 
yr  efengyl  drwy  yr  holl  fyd ;  a  deled  dy  deyrn 
as  yn  nghalonau  plant  dynion.  f  Fel  y  llwyddo 
teýrnas  Ddnw,  felly  y  gwneir  ei  ewyllys ;  ei 
ewyllys  yn  ei  air,  a'i  ewyllys  yn  ei  ragluniaeth. 
Ymostyngiad  ac  ufudd-dod  i'w  ewyUys,  a  fedd- 
ylir  yraa  ẅrth  "wneyd." 

11*  Dyro  ?  i  ni  heddy w  ein  bara 
fbeunyddiol. 

g  pen.  4.  4.  Ex.  16.  16—35.  Job  23.  12.  Salm  33.  18,  19.  a 
34.  10.  Diar.  30.  8.  Luc  11.  3.  Ioan  6.  31,  &c.  2  Thes.  3.  12. 
1  Tim.  6.  8. 

*  Yma  dysgir  ni  i  gydnabod,  mai  yn  Nuw 
yr  ydym  yn  byw,  yn  symmud,  ac  yn  bod. 
Dysgir  ni  hefyd  ar  y  naill  law,  i  fod  yn  gym- 
medrol  yn  ein  dymuniadau,  dim  ond  ein  digon- 
cdd  o  fara  ;  f  ac  ar  y  Uaw  arall,  i  ymddiried  yn 
wastadol  yn  yr  Arglwydd,  heb  rag-ofalu  yn 
ormodol. 

12  *A  h  maddeu  i  ni  ein  Myledion, 

k  f  fel  y  maddeuwn  ninnau  i'n  dyled- 
wyr. 

h  Ex.  34.  7.  1  Bren.  8.  3«,  34,  39,  50.  Salm  32. 1,2.  a  130. 
3,  4.  Es.  1.  ÌS.  Dan.  9.  19.  Act.  13.  38.  Eph.  1.  7.  1  Ioan  1. 
7—8.  t  pen.  18.  23— 27,  34.  Luc7.40— 42. a  11.4.  *adn. 
14,  15.  pen.  18.  21,  22,  28—35.  Neh.  5.  12,  13.  Marc  11.  25, 
26.  Luc  6.  37.  a  17.  3—5.  Eph.  4.  32.  Col.  3.  13. 

*  Y  dyledion  yma  yw  ein  pechodan,  o  gyf- 
lawniad  a  gomeddiad;  pechodau  ar  feddwl, 
gair,  a  gweithred.  Dylem  weddìo  am  faddeu- 
ant  o'n  pechodau  bob  dydd,  fcl  am  ein  bara 
beunyddiol.  t  Rliaid  i  ni  fod  yn  faddeugar  ein 

hunain  hefyd,  wrth  wedd'ío  am  faddeuant :  ac 
felly  gweddio  mewn  cariad  yn  gystal  ag 
mewn  ffydd. 

13  *  Ac  ?nac  arwain  ni  i  brofedig- 
aeth ;  eithr  m  gwared  ni  rhag  f  drwg. 
Canys  n  eiddo  ti  yw  y  deyrnas,  a'r 
nerth,  a'r  gogoniant,  yn  oes  oesoedd. °Amen. 

I  |  ípen.  26.  41.  Gen.  22.  1  Dent.  8.  2,  16.  Diar.  30.  8,  9 
Ltus  22.  31,  32,  40,  46.  1  Car.  10.  13.  2  Cor.  12.  7—9.  Heb.  11 

30,  37  1  l'.dr  5.  8.  2  Fedr  2.  9.  Dat.  2.  10.  a  3.  10.  m\  Cron 
10.  Salm  121.  7,8.  J,r.  15.  21.  loun  17.  15.  0*1;  I.  4. 

"Iies.  1.  10.  2Tim.  4.  17,  18.  Heb.  2.  14,  15.  1  loan  3.  8.  a 
18,  19.  Dat.    7.  14—17.  a   21.  4.  nadn.  10.  Ex.    15.  18. 
:ron.  29.  11,  12.  Salm  10.   16.  a  47.2,  7.  a  U5.  10— 13.  Dan. 

4.  25,  34,  35.  a  7.  18.  I  Tim.  1.  17.  a  6. 15—17.  Dat.  5.  13.  a  19. 
1.         open.  28.  20.  Num.  5.  22.  Deut.    27.    15,&c.  1  Bren.   1. 
36.  1  Cron.  16.  36.   Sal-n    41.  13.  a  72.  19.  a  89.   52.  a  106.  48. 
Jer.  28.  6.  1  Cor.  14.  16.  2Cor.  1.  20.  Dat.  1.    18.   a  3.    14.    a 
19.  4.  a  22.  20. 

fVc  fel  na  byddo  i  ni  bechu  rhagUaw,  gwedd- 
iwn  nad  clom  i  brofcdigaeth.  Nid  yw  Duw 
yn  temtio  neb,  nac  yn  arwain  neb  i  brofedig- 
aeth ;  ond  dichon  i  ragluniaeth  ein  harwain  i 
amgylchiadau  a  rydd  îawer  o  fantais  i  ddiafol 
a'n  Uygredigaethau  ein  hunain  arnom.  t  Wrth 
y  drwg  yma,  gellir  cymmeryd  i  mewn  bob 
drwg  :  calon  ddrwg,  diafoldrwg,  profedigaeth- 
au  drwg,  a  gweithredoedd  drwg.  J  E  dcìichon 
Duw  gyfiawni  yr  holl  ddeisyfiadau  uchod,  can- 
ys  eiddo  ef  yw  y  deyrnas,  y  nerth  a'r  gogon- 
iant  yn  oes  oesoedd.  ||  Mae  yr  Amen  yma  yn 
arwyddo  dymuniad,  a  ffydd  y  gweddiwr,  yn 

nghyd  a  sicrwydd  o  gyflawniad  y  pethau.    * 

14  *  Oblegid  p  os  maddeuwch  i 
ddynion  eu  camweddau,  eich  Tad  nef- 
ol  a  faddeu  hefyd  i  chwithau : 

/îadii.  12.  pen.  7.  2.  a  18.  21—35.  Diar.  21.  13.  Marc  11. 
25,  26.  Iago  2.  13.  lloan  3.  10. 

15  f  Eithr  oni  faddeuwch  i  ddynion 
eu  camweddau,  ni  faddeu  eich  Tad 
eich  camweddau  chwithau. 

*  Nid  am  ein  bod  ni  yn  maddau  i  ddynion 
mae  Duw  yn  maddau  i  ni ;  +  Eto,  ar  yr  un  pryd, 
ni  faddau  efe  i  ni  oni  faddeuwn  ni  i  ddynion. 

A'r  trugarog  y  gwna  efe  drugaredd. 

16  %  Hefyd,  ̂ pan  ̂ ymprydioch, 
rna  fyddwch  fel  y  rhagrithwyr,  yn 
wyneb-drist :  canys  anfTurfio  eu  hwyn- 
ebau  y  maent,  fel  yr  ymddangosont  i 

ddynion  eu  bod  yn  ymprydio.  *  Yn 
wir  meddaf  i  chwi^  Y  maent  yn  der- 

byn  eu  gwobr- 
ypen.  9.^14,  15.  2Sam.  12.  10,  21.  Neh.  1.  4.  Est.  4.  1.6. n  35.  13.  a  69.  10.  a  109.  24.  Dan.  9.  3.  Lnc  2.  37.  Act.  10. 
a  13.  2,  3.  a  14.  23.  1  Cor.  7.  5.  2  Cor.  6.  5.  a  1 1.  27.  r  adn. 

2,5.  1  Bren.  21.  27.  Es.  53.  3—5.  Zec.  7.  3—5.  Mal.3.  14.  Marc 
18.  Luc  18.  12.        «adn.  2,  5. 

17  f  Eithr  pan  ymprydiech  di/en- 
neinia  dy  ben,  a  golch  dy  wyneb  ; 

rRuth  3.  3.  2Sam.  14.  2.  Preg.  9.  8.  Dan.  10.  2,  3. 

1 8  Fel  u  nad  ymddangosech  i  dd^n- 

ion  dy  fod  yn  ymprydio,  ond  i'th  Dad 
yr  hwn  sydd  yn  y  dirgel :  a'th  Dad  yr 
hwn  sydd  yn  gweled  yn  y  dirgel,  x  a 
dâl  i  ti  yn  yr  amlwg. 

jz2Cor.  5.  9.  a  10.  18.  Col.  3.22—24.  1  Pcdr  2.  13. 
*  adn.  4,6.  F.hnf.  2.  6,  7.  1  Pedr  1.  7. 

Gwedi  sôn  am  elusen  a  gweddi,  mae  ein 
Hiachawdwr  yma  yn  sôn  am  ddyledswydd  ar- 
all  a  fynych  arferid  gan  yr  Iuddewon,  sef  ym- 
pryd.  *  Nid  am  ympryd  cyhoedd,  gwladcl  nac 
eglwysig,  y  mae  yn  sôn,  ond  am  ympryd  per- 
sonoí,  a  ddylas-ai  gael  ei  gadw  yn  ddirgel;  ond 
a  gadwai  y  Phariseaid  rhagrithiol  yn  amlwg  i 

bawb,  er  mwyn  cael  en  gweled  gan  bawb,  a'u 
mawrygu  am  cu  rhith-grefydd.  t  Mae  efe 

yn  cymmeryd  yn  ganiatàol  y  byddai  i'w  ddis- 
gyblion  ymprydio,  ac  yn  eu  hannog  nad  ym- 
ddangosent  i  ddynion  eu  bod  yn  ymprydio,  ond 
ei  wneyd  yn  sobr  ger  bron  Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  gweled  yn  y  dlrgel. 



Pa  le  i  gadw  eìn  trysor. MATTHEW  VI. Am  ragofalu. 

19  1Í  *  *  Na  thrysorwch  iwch'  drys- 
orau  ar  y  ddaear,  lle  y  mae  gwyfyn  a 
rhwd  yn  llygru,  a  lle  y  mae  lladron  yn 
cloddio  trwodd  ac  yn  lladratta. 

yJob  31.  24,  25.  Salm  39.  6.  a  82.  10.  Diar.  11.  4.  a  16 
16.  a  23.  5.  Presf.  2.  26.  a  5.  10—14.  Zeph.  1.  18.  Luc  12.  21 
a  18.  24,  25.  ltìm.  6.  8—10.  Heb.  13.  5.  Iago  5.  2,  3.  1  Ioai 
2.  15.  16. 

20  f  Eithr  z  trysorwch  iwch'  drysor- 
au  yn  y  nef,  lle  nid  oes  na  gwyfyn  na 
rhwd  yn  llygru,  a  lle  nis  cloddialladr- 
on  trwodd  ac  nis  lladrattânt. 

rpen.  19.  21.  Luc  12.  33.  a  16.  9.  lTîm.  6.  17—19.  i 
10.  34.  a  11.  26.  Iago  2.  5.  1  Pedr  1.  4.  a  5.  4.  Dat.  2.  9. 

2 X X  Canys  a  Ue  y  mae  eich  trysot, 
ôyno  y  bydd  eich  calon  hefyd. 

tfEs.  33.  6.  Luc  12.  34.  2Cor.  4.  18.  5pen.  12.  34,35 
Diar.  4.  23.  Jer.  4.  14.  a  22.  17.  Act.  8.  21.  Rhuf.  7.  5—7 
Phil.  3.  19,  20.  Col.  3.  1—3.  Heb.  3.  12. 

*  Trysor  yw  rhywbeth  a  gyfrifir  yn  werth- 
fawr,  ac  a  roddir  i'w  gadw  erbyn  yr  amser  a 
ddaw  :  ac  ni  thâJ  holl  bethau  y  ddaearddim  er- 
byn  yr  auiser  hwnw ;  oblegid  maent  yn  darfod 
wrth  en  defnyddio,  ac  yn  llygru  wrth  eu  cadw : 
mae  lladron  yn  eu  Uadrata  yn  aml,  a  ninnau 

i' w  gadael  oll  yn  fuan.  t  Ond  y  mae  tryeor  yn 
y  nef,  ffafr  Dnw,  doniau  yr  Ysbryd  Glân,  a 
mwynhâd  cyflawn  o  hóno  yn  y  diwedd,  a  at- 
eb  yn  berffaith  i'n  hangen  ni,  ac  nid  oes  darfod 
b^'th  iddynt,  na  cholli  byth  arnynt.  %  Pa  un 
bynag  ai  pethau  y  nef  ai  pethau  y  ddaear  yw 
eín  trysor  ni,  lle  mae  ein  trysor,  yno  hefyd  y 
mae  ein  calon :  hawdd  i  ni  wybod  beth  ydym 
a  pha  beth  a  fyddwn.  Tybir  mai  aur  ac  arian, 
ŷd  a  dillad,  a  feddyliai  Iesu  wrth  drysorau  ar 
y  ddaear  yn  y  geiriau  uchod. 

22  c  *  Canwyll  y  corph  yw  y  llyg- 
ad:  am  bynny  o  bydd  dy  lygad  yn 

d  syml,  dy  holl  gorph  fydd  yn  oleu. 
cLnc  11.  34-36.        rfAct.  %  46.  2Cor.  ìl.  3-  Eph.  6.  5. 

Col.  3.  22. 

23  f  Eithr  os  ebydd  dy  lygad  yn 
ddrwg,  dy  holl  gorph  fydd  yn  dywyll. 
•^Am  hynny  os  bydd  y  goleuni  sydd 
ynot  yn  dywyllwçh,  pa  íaint  fydd  y 
ty  wyllwch ! 

epea.  20.  15.  Es.  44.  18—20.  Marc  7.  22.  Eoh.  4.  18.  a  5. 
8.  1  Ioan  2.  11.  /pen.  23.  16,  &c.  Diar.  26.  12.  Es.  5.  20, 
2!.  a  8.  20.  Jer.  4.  22.  a  8.  8,  9.  Luc  8.  10.  Ioan  9.  39—41. 
Rhuf.  1.  22.  a  2.  17—23.  1  Cor.  1.  18—20.  a  2.  14.  a  3.  18,  19. 
Dat.  3.17,  18. 

*  Fel  y  mae  llygad  goleu  yn  angenrheidiol  i 
gyfarwyddo  holl  ysgogiadau  a  symmudiadau  y 
corph,  felly  mae  dëall  goleu  ysbrydoì  yn  wir 
angcnrheidiol,  i  ddysgu  yr  enaid  i  farnu  rhwng 
trysorau  y  nef  a  thrysorau  y  ddaear ;  ac  i  farnu 

hefyd  pa  un  o*r  ddau  yw  ein  trysorau  dewised- 
ig  ni.  f  Os  bydd  y  llygad  ysbrydol  yn  ddrwg, 
gan  ddaearoldeb  a  chwantau,  bydd  yr  holl  en- 
aìd  yn  dywyll,  ac  yn  cael  ei  gam-arwain  i 
ddinystr  a  cholledigaeth. 

24  11  Ni  ddichon  neb  s  wasanaethu 
dau  arglwydd:  canys  naill  ai  efe  a 
gasâ  y  naill,  ac  a  gâr  y  llall ;  ai  efe  a 
ymìýn  wrth  y  naill,  ac  a  esgeulusa  y 
llall.  *  Ni  ellwch  wasanaethu  Duw  a 
h  f  mammon. 

e  pen.  4.  10.  Jos.  24.  15.  19,  20.  1  Sam.  7.  3.  1  Bren.  18. 
21.  2Bren.  17.  33,  34,  41.  Ezec.  20.  39.  Zeph.  1.  5.    Luc  16. 

13.  Rhuf.  6.  16—22.  Gal.  1.  10.  Ia^o  4.  4.  1  loan  2.  15,  16  I 
h  Luc  16.  9,  11,  13.  1  Tim.  6.  9,  10,  17. 

Na  thwyllwch  eich  hunain,  gan  dybied  )i< 

gellwch  ranu  eich  calon  rhwng  pethau'r  nef  íjí 
phethau  y  ddaear,  rhwng  caru  Duw  â  charu  Ml 
byd.  *  Wrth  wasanaethu  yma,  y  meddylirlj 
hollawl  ymroddiad  calon  i  wasanaeihu.  f  Majj 

mon,  sydd  air  Syriaiíld,  yn  arwyddo  g'oludlr 
Tybir  bod  gan  y  paganiaid  gynt  eilun  (ìan  yijj 
enw  mamon,  duw  yr  arian  ;  ain  hyny  geilw  yi|| 

apostol  y  cybydd  yn  eilun-addolwr. 

25  Am  hyrmy  *  meddaf  i  chwi,  *  *  Na 
ofelwch  am  eich  bywyd,  pa  beth  M 
fwyttaoch,  neu  pa  beth  a  yfoch ;  neu 
am    eich  corph,  pa  beth  a  wisgoch 

1  f  Onid  yw  y  bywTyd  yn  fwy  nâ'ií 
bwyd,  a'r  corph  i,n  fwy  na'r  dillad  ? 

2  pen.  5.  22,  28.  Luc  12.  4,' 5,  8,  9,  22.  k  adn.  31    Z\ pen.  10.  19.  a  13.  22.  Salm  55.22.  Marc  4.  19.  a  13.  11.  LuJI 
8.  14.  a  10  40,  41.  a  12.  22,  25,  26,  29.  1  Cor.  7.  32.  Pliil.  4.  6  ì 
2Tim.  2.  4.  Heb.  13.  5,  6.  1  Pedr  5.  7.  /Luc  12.  23.  Rhuft| 8.  32. 

Ni  waherddir  diwydrwydd  i  ni  yma  yn  einH 
gwahanol  alwedigaethau,  mae  hyny  yn  ddy-jj 
ledswydd  ar  bawb  ;  ond  gwaherddir  i  ni  rag-|[ 
ofalu  yn  ormodol,  rhwygo  a  dryllio  y  galonJI 
fel  yr  arwydda  y  gair  :  rhagofalu  yn  gybydd-j 
lyd,  a  rhagofalu  heb  ymddiried  dim  i  raglun -| 
iaeth  a  gofal  Duw.  +Duw  a  roddodd  i  ni  einjl 

corph,  a'u  bywyd,  y  ddau  beth  mwyaf ;  ac  oni|| 
ddarpar  ef  ymborth  a  dillad,  y  pethau  lleiaf.  { 

26  *  Edrychwch  Wiar  adar  y  nef- 
oedd :  oblegid  nid  ydynt  yn  hau,  nac 
yn  medi,  nac  yn  cywain  i  ysguboriau  ; 
ac  "ymaeeich  Tad  nefol  yn  eu  porthi 
hwy.  -j-  Onid  ydych  chwi  yn  rhagori 
llawer  arnynt  hwy  ? 

mpen.  10.  29-31.  Gen.  1.  29—31.   Job  35.   11.  a  38.  41. 
Im  104.  11,  12,  27,  28.  a  145.  15,  16.  a  147.  9.  Luc  12.  6,  7, 

nadn.  32.  pen.  7.  9—11.  Luc  12.  32. 

Ac  yn  mhellach,  mae  Duw  yn  gofalu  am.  ei 
holl  greaduriaid:  *  edrychwch  ar  adar  y  nef- 
oedd  ;  nid  yr  adar  dôf  o  amgylch  ein  tai,  ond 
adar  y  nefoedd,  yr  adar  gwylition,  y  rhai  nid 
ydynt  yn  Uafurio  dim  at  eu  cynnaliaeth,  ac 
nis  gallant  ;  mae  Duw  yn  eu  porthi  hwy,  +a 
pha  faint  mwy  chwi,  ei  blant  ?  a  anghofia  y 
Tad  nefol  ei  blant ! 

27  *  A  phwy  o  honoch  °  gan  ofalu, 
a  ddichon  chwanegu  un  cufydd  at  ei 
faintioli? 

>pen.  5.  36.   Salm    39.   6.  Preg.   3.  14.   Lae  12.    25,  26. r.  12.  18. 

Ac  hefyd,  pa  les  yw  eich  holl  ragofalon  heb 
fendith  Duw?  nis  gellwch  chwanegu  at  eich 
maintioli,  nac  estyn  dyddiau  eich  einioes ;  ac 
mwy  na  hyny  nis  gellwch  chwanegu  at  eich 
cyfoeth  na'ch  dedwyddwch  ond  fel  y  gwelo 
Duw  yn  dda. 

28  Aí'phaham  yr  ydych  chwi  yn 
gofalu  am  ddillad  ?  *  Ystyriwch  ̂ lili  y 
maes,  pa  fodd  y  maent  yn  tyfu:  nid 
ydynt  nac  yn  llafurio  nac  yn  nyddu ; 

p  adn.  25,  31.  pen.  10.  10.  Liw  3.  11.  a  22.  35,  36. 

q  Luc  12.  27.  *  ^ 

29  Eithr  yr  wyf  yn  dy  wedyd  i  chwi, 
rna  wisgwyd  Solomon  yn  ei  holl  og- 
oniant  fel  un  o'r  rhai  hvn. 

rlBren.  10.5—7.  2Cron.  9.  4-6,  20-22.  ir«m.2.9,10 
lPedr  3.  2—5. 



Am  geisio  teyrnas  Dduw. MATTHEW  VII. Cwahardd  barn  ehnd. 

30  Am  hynny  os  *  dillada  Duw  felly 
lysieuyn  y  maes,  yr  hwn  sydd  heddy w, 

ac  y  fory  a  fẁrir  i'r  f  ffwm,  oni  ddill- 
ada  t'J'c  chwi  yn  hytrach  o  lawer,  j  O 
chwi  o  ychydig  fíydd? 

l'Salm  1)0.5,  6.  a  92.  7.  Es.  40.  6-8.  Luc  12.  38.  Iago  1. 
10,  11.  1  Pedr  I.  24.  rpen.  8.  26.  a  14.  31.  a  1«.  8.  a  17. 
17.  Marc  4.  40.  a  9.   19.  Luo  9.  41.  Ioan  20.  27.   Heb.  3.  13. 

O'r  blaen,  soniai  yr  Arglwydd  losu  ain  ofal 
Duw  dros  |;rSaduriáìd  direswm,  \  fcywyd  \n- 
ddynt;  yma  inae  yn  son  am  gtëaduriaid  di- 
rywyd,  ac  yn  dangos  got'al  Duw  ani  danynt, 
tt  cywilyddio  dynion  o  berwydd  eu  rhHgofal, 
a'u  hanymddiried  yn  yr  Arglwydd.  *  Gan  y 
byddai  breninoedd  ÿ  dwyraiu  yn  arfer  ym 

w'isgo  mewn  dillad  gwŷnion,  mac  yn  debygol mai  y  lili  wèn  a  fcddylir  yma,  ac  nid  y  tulip, 
blodéuvn  o  amryw  liwian.  t  Ffwrn,  nid 
hawdd  yw  i  ni  ddëall  beth  yw  bwrw  bîodau  i 
ffwrn,  gan  hyny  tybia  Doddridye  mai  pair 
djstyll  a  feddylir,  lle  byddid  yn  dystyllu  blod 
au  a  llysiau,  i  wneuthur  gwirod  o  honynt. 

31**Am  hynny  na  ofelwch,  gan 
ddywedyd,  M  Beth  a  fwyttawn?  neu, 
Beth  a  yfwn  ?  neu,  Apha  beth  yr  ym 
ddilladwn  ? 

w  pen.  4.  4.  a  15.  33.  Lef.  25.  20— 22.  2Cron.  25.  9.Sali 
7S.  18—31.  iuc.  12.  29. 

32  (Canys  x  yr  holl  bethau  hyn  i 
mae  y  f  Cenhedloedd  yn  eu  ceisio) 
^oblegid  Jgwryr  eich  Tadnefol  fod  ar- 
noch  eisieu  yr  holl  bethau  hyn. 

x  pen.  5.  46,  47.  a  20.  25,  2G.  Salm  17.  14.  Luc  12.  3C 
Eph.  4.  17.   1  Thes.  4.  5.  yadu.  8.  Salm  103.  13.  Luc  11. 
11—13.  a  12.  30. 

*  Ail  grybwylliad  sydd  yma  o'r  hyn  a  ddy- 
wedwyd  yn  adnod  25,  yn  erbyn  rhagofalon  ; 
t  yn  un  peth,  o  herwydd  mai  y  rhai  sydd  lieb 
ystyried  fod  eneidiau  ganddynt,  ac  lieb  wybod 
dim  am  ragluniaeth  Duw,  sydd  yn  rhagofalu 

"felly.  %  Peth  arall,  mae  gan  dduwioîion  Dad 
nefol  i  ofalu  am  danynt,  yr  hwn  fel  Duw  a 
ŵyr  eu  hangen,  ac  fel Tad  a  ddiwalla eu  hangen. 

33  Eithr  z  yn  gyntaf  ceisiwch 

ö*deyrnas  Dduw,  fa'i  ̂ gyfiawnder 
ef,  c  %  a'r  holl  bethau  hyn  a  roddir  i 
chwi  yn  ychwaneg. 

slBren.  3.  11—13.  a  17.  13.  2  Cron.  1.  7—12.  a  31.  20, 
21.  Diar.  2.  1—9.  a3.  9,  10.  Hag.  1.  2—11.  a  2.  16—19.  Luc 
12.  31.  loan  6.  27.  apen.  3.  2.  a  4.  17.  a  13.  44—46.  Act. 
20.  25.  a  28.  31.  Rhnf.  14.  17.  Col.  1.  13,  14.  2Thes.  1.  5. 
2Pedr  1.  II.  ipen.  5.  6.  Es.  45.  24.  Jer.  23.  6.  Luc  1.  6. 
Rhuf.  1.  17.  a  3.  21,  22.  a  10.  3.  1  Cor.  1.  30.  2Cor.  5.  21. 
Phil.  3.  9.  2Pedr  1.1.  c  pen.  19.  29.  Salm  34.  9,  10.  a  37. 
3,  18,  19,  25.  a84.  11,  12.  Marc  10.  30.  Luc  18.  29,  30.  Rhuf. 
8.  31,  32.  1  Cor.  3.  22.  1  Tim.  4.  8. 

*  Wrth  dcyrnas  Dduw  mae  i  ni  ddeall,  teyrn- 
as  y  Messiah,  sef  goruchwiliaeth  yrefengyla'i 
llwyddiant  yn  y  byd.       tWrth  ei  gyfiawnder 
ef,  deallwn,  y  cyfiawnder  hwnw  sydd  yn  ein 

cyfiawnhau,  y  gras  sydd  yn  ein  sancteiddio,  a'r 
gweithredoecìd  da  yn  y  rhai  y  dylem  rodio. 
Dylem  geisio  y  pethau  uchod  o  flaen  pob  peth, 
ac  yn  benaf  o  bob  peth.  j  A  holl  bethau  ang- 
enrheidiol  y  byd  hwn  a  roddir  i  ni  yn  chwan- 
eg.  Yn  chwaneg  am  nad  ydynt  yn  perthyn  o 

angenrheidrwydd  i'r  cyfammod  gras,  ond  yn 
deilliaw  o  ddaioni  Duwr,  fel  y  gwelo  ef  yn  dda 
en  rhoi  neu  eu  hattal. 

34  d  *  Na  ofelwch  gan  hynny  dros 
drannoeth  :  e  f  canys  trannoeth  a  ofala 

Î9 

un   ei  bethau  ei  hun.    f\  Digon  i'r diwmod  ei  ddrwgei  Itun. 
d  Hdn.  11,  25.  Ex.  16.  18— 20.  Galar.  3.  23.  «Dent.  33. 

25.  1  Bren.  17.  4—6,  14—16.  2  Bren.  7.  1,  3.  Luo  11.  3.  /  loau 
14.  27.  a  16.  33.  Act.  14    22.  1  Ihes.  3.  3,  4. 

*  Na  ofelwch  dros  y  fory,  pa  faint  llai  dros 
ryw  liir  ainser  i  ddyfod.  \\  Duw  a  ofalodd 
am  danoch  hyd  yn  hyn,  a  ofala  am  danoch  y 
fory  pan  ddelo  y  fory.  %  Mae  gofidiau  pob 
dydd  yn  ei  ddydd  yn  ddigon  i  chwi,heb  eich 
llwytho  eich  hunain  â  gofidiau  dychymygol 

cyn  y  delont. 
PEN.  VII. 

Crist  yn  gorphen  ei  bregeth  ar  y  mynydd. 

a*  1S  A  fernwch,  fel  na'ch  barner. 
aEs  66  5.  Ezec.  18.  52—56,  Luc  6.  37.  Rhuf.  2.  1,  2.  a 

14.  3,  4,  10—13.  1  Cor.  4.  3—5.  lago  3.  1.  a  4.  11,  12. 

2  -\  Canys  b  â  pha  farn  y  barnoch, 
y'ch  bernir;  ac  â  pha  fesur  y  mesur- 
och,  yr  adfesurir  i  chwithau. ftBarn.  1.  7.  Salm  18.  25,  26.  a  137.  7,  8.  Jer.  51.  24. 
Ohad.  15.  Marc  4.  24.  Luc  6.  38.  2Cor.  9.  6.  2Tl.es.  1.  6,  7. 

lago  2.  13.  Dat.  18.  6. 
*  Nid  yw  yr  Arglwydd  Iesu  yma  yn  gwa- 

hardd  pob  barn  i'r  rhai  y  perthyn  iddynt 
farnu  ;  ond  mae  yn  gwrahardd  i  niddrwg-dy6- 
ied  yn  ddisail  am  ein  güydd,  a  rhoi  barn  fyr- 
bwyl',  galed,  ac  anghyfiawn  ar  ein  gilydd  :  yn 
enwedig  ar  gyflyrau  ein  gilydd.  t  Pwy  byn- 
ag  sydd  yn  dueddol  i  farnu  yn  gul  am  eraill, 
mae  yn  arwydd  go  amlwg  mai  dyn  di  ras  y w 
ef  ei  hun  ;  ac  yu  ol  fel  y  mae  ef  yn  barnu  ac 
yn  mesur  eraill,  y  bernir  ac  y  mesurir  yntau, 
gan  ddynion  yma,  a  chan  Dduwyn  nydd  y  farn. 

3  A  cphaham  yr  wyt  yn  edrych  ar 
y  *  brycheuyn  sydd  yn  llygad  dy  frawd, 
dac  nad  ydwyt  yn  ystyried  y  trawst 
sydd  yn  dy  lygad  dy  hun? 

c  Luc  6.  41,  42.  a  18.  11.  á2Sam.  12,  5,  6.  2  Cron.  23. 

9,  10.  Salm  50.  16—21.  Ioan  8.  7—9.  Gal.  6.  1. 

4  Neu  pa  fodd  y  dywedi  wrth  dy 
frawd,  Gâd  i  mi  fwrw  allan  y  brych- 

euyn  o'tli  lygad;  ac  wele,  drawst  yn  dy 
lygad  dy  hun? 

5  c  O  ragrithiwT,  -^bwrw  allan  yn 

gyntaf  y  trawst  o'th  lygad  dy  hun ;  ac 
yna  y  gweli  yn  eglur  fwrw  y  brycheu- 
yn  allan  o  lygad  dy  frawd . 

epen.  22.  18.  a  23.  14,  &c.  Luc  12.  56.  a  13.  15.  /Sabn 
51.  9—13.  Luo  4.  23.  a  6.  42.  Act.  19.  15. 

*  Am  y  brycheuyn  a'r  trawst  yn  y  Uygaid 
yma,  tybir  mai  ymadrodd  diarebol  yn  mhlith 
yr  Iuddewon  ydoedd,  yn  arwyddo  beian  bych- 
ain  rhai,  a  beiau  mawrion  eraill.  Trawst  mewn 
llygad  sydd  ymadrodd  dieithr  ynddo  ei  hun, 
ond  addas  iawn  i  osod  allan  fawredd,  amlyg- 
rwydd,  ac  anferthwch  beiau  dynion.  Gallwn 
ddysgu  yn  yr  adnodau  hyn,  1,  Fod  y  rhai 
mwyaf  tùeddol  i  feio  eraill,  yn  fwy  beius  eu 
hunain  mewn  rhyw  bethau.  2,  Mai  rhagrith 
hollol  yw  crafFu  ar  feiau  bychain  eraill,  a  bod 
heb  weled  beiau  mwy  ynom  ein  hunain. 
3,  Mai  digy wilydd-dra  eithaf  y w  beio  a  barnu  ar 
eraill  am  bechodau,  a  ni  ein  hunain  yn  by w  yn 

yr  un  pechodau,  neu  rai  eraill  mwy.  4,  Nad 
oes  dim  gwell  ffordd  i'n  dysgn  ni  i  fod  yn  dir- 
ion  wrth  eraill,  nag  edrych  i'n  calonau  a'n 
ffyrdd  ein  hunain. 



Annog  i  wedd'lo. 
MATTHEW  VII. Y  porth  cyfyng. 

6  %  Na  roddwch  Sy  peth  sydd  sanct- 
aidd  i'r  *  cwn,  ac  *  na  theflwch  eich 
gemmau  o  flaen  y  fmoch;  rhag  idd- 
ynt  eu  sathru  dan  eu  traed,  » a  throi 
a'ch  rhwygo  chwi. g  pen.  10.  14,  15.  a  15.  26.  Diar.  9.  7,  8.  a  23.  9.  a  26.11. 
Act.  13.  45—47.  Phil.  3.  2.  Heb.  6.  6.  a  10.  29.  2  Pedr  2.  22. 
ÄDiar.  11.22.  tpen.  22.  5,  6.    a    24.    10.    2Cor.    11.26. 
2Tim.  4.  14,  15. 

*  Y  cŵn  yw  gelynion  creulawn  ac  erlidgar 
yr  efengyl,  parod  i  gnoi  a  rhwygo.  f  Y  moch 
yw  pechaduriaid  aflan  a  halogedig,  y  rhai  a 
sathrant  bethau  sanctaidd  a  gwerthfawr  Duw, 
i  ymlenwi  ar  bechodau  ffiaidd.  Y  pethau 

sanctaidd  a'r  gemmau  a  waherddir  iddyntyw, 
pethau  profiadol  crefydd,  breintiau  eglwysig. 
gwaith  y  weinidogaeth,  ac  hyd  yn  nod  pregeth 
iad  yr  efengyl  i  bechaduriaid  cyndyn  a  chabl 
eddus. 

7  fl  *  Gofynwch,  k  a  rhoddir  i  chwi ; 
1  ceisiwch,  a  chwi  a  gewch;  m  curwch, 
ac  fe  agorir  i  chwi. 

*adn.  íl.  pen.  21.  22.  1  Breu.  3.  5.  Salm  10.  17.  a  50. 15. 
a  86.  5.  a  145.  1S,  19.  Ei.  55.    6,  7.  Jer.  29.  12,  13.   a    33.  3. 
Marcll.  24.  Luc  11.  9,  10,  13.  a   18.    1.  loan  4.  10.  a  14.  13. 

Jül  a  15.  16.  a  16.  23,  24.  Iago  1.  5,  6.  a  5.  15.   1  Ioan  3.  22.  a  5. 
*      14,  15.  Dat.  3.  17,  1S.  /pen.  6.  33.  Salm  10.  4.  a  27.  8.  a 

V«9.  32.  &  70.   f.  a    105.  3,  4.  a  119.  2.    Diar.  8.  17.    Can.  3.  2. 
j'Am.  5.  4.  Rhuf.  2.  7.  a  3.  11.  Heb.  II.  6.         tuLnc  13.  25. 

8  f  Canys  n  pob  un  sydd  yn  gofyn, 
sydd  yn  derbyn  ;  a'r  neb  sydd  yn  ceis- 
io,  sydd  yn  cael ;  ac  i'r  hwn  sydd  yn 
curo,  yr  agorir. 

npen*15.  22—23.  2Cron.  33.  1.  2,   19.  Jon.  2.  2.  a  3.  8— 10.  Luc  23.  42,  43.  Act.  9.  11. 

*  Y  peth  a  orchymynir  yma  yw  gweddi,  yn 
y  tri  gair,  gofyn,  ceisio,  a  churo ;  i  arwyddo 
ffydd,  parhâd,  a  thaerineb.  Y  peth  a  addewir 
yw,  gwrandawiad  ac  atebiad,  yn  y  tri  gair. 
rhoddi,  cael,  ac  agor.  Mae  yr  addewid  ogael. 
yn  arwyddo  g  wrandawiad,  a'r  addewid o  roddi, 
yn  dangos  nad  oes  dim  teilyngdod  ynom  ni 
na'n  gweddiau  :  t  ac  eto,  pwy  bynag  a  ddel  at 
borth  trugaredd  yn  enw  Cyfryngwr,  efe  a  gaiff 
pa  bethau  bynag  a  addawodd  Duw. 

9  *  Neu  °  a  oes  un  dyn  o  honoch,  yr 
hwn  os  gofyn  ei  fab  iddo  fara,  a  rydd 
iddogarreg? 

oLuc  11.  11—13. 

10  Ac  os  gofyn  efe  bysgodyn,  a 
ddyry  efe  sarph  iddo  ? 

1 1  f  Os  chwychwi  gan  hynny,  p  a 
chwi  yn  ddrwg,  a  fedrwch  roddi 

rhoddion  da  i'ch  plant,  ?pa  faint  mwy 
y  rhydd  eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y 

nefoedd  r  bethau  da  i'r  rhai  a  ofynant iddo? 
p  Gen.  6.  5.  a  8.  21.  Job  15.  16.  Jer.  17.  9.  Rhaf.  3.  9— 

19.  Gal.  3.  22.  Eph.  2.  1—3.  Tit.  3.  3.  q  Ex.   34.   6,   7. 
2Sam.  7.  19.  Salm  S6.  5,  15.  a  103.  11—13.  E».  49.  15.  a  55 
8,  9.  Hos.  II.  8,  9.  Mica  7.  18.  Mal.  1.  6.  Ioan  3.  16.  Rhuf.  5. 

8—10.  a  8.  32.  Eph.  2.  4,  5.  1  loan  3.  1.  a  4.  10.        r  Salm  S4. 
11.  a  85.  12.  Jer.  33.  14.  Hos.  14.  2.  Luc  2.  10,  11.  a  11.  13 
2Cor.  9.  8—15.  Tit.  3.  4—7. 

*  I  ddangos  yn  mhellach  barodrwydd  Duw 
i  wrando  gweddiau,  mae  yr  Arglwydd  Iesu 
yma  yn  apelio  at  deimladau  ac  ymddygiadau 
ei  wrandawwyr  tuag  at  eu  plant  eu  hunain  :  er 
eu  bod  hwy  yn  ddrwg  ac  yn  galed,  eto,  pan 
fyddai  eu  plant  yn  gofyn  bara  ganddynt,  ni 

roddent  gàreg  iddynt  i' w  newy nu  yn  lle  bara ;  a 
_~  20 

phan  ofynent  am  bysodyn,ni  roddent  ysgorpion 
iddynt  i'w  gwenwyno  yn  lle  pysgodyn.  f  Gaii 
hyny,  os  yw  tadau  naturiol  mor  dyner  tua: 
at  eu  plant,  pa  faint  mwy  y  Tad  nefol  i'rrhaì 
a  ofynant  ganddo.  Ni  attal  efe  ddim  daioni 
oddiwrthynt. 

12  *  Am  hynny  ̂ pabethau  bynnag 
oll  a  ewyliysioch  eu  gwneuthur  o 
ddynion  i  chwi,  felly  gwnewch  chwi- 
thau  iddynt  hwy :  *  f  canys  hyn  yw  y 

gyfraith  a'r  prophwydi. s  Luc  6.  31.  t  pen.  22.  39,  40.  Lef.  19.  18.  Es.  1.  17, 
18.  Jer.  7.  5,  6.  Ezec.  18.  7,  8,  21.  Am.  5.  14,  15.  Mica  6.  8. 
Zec.  7.  7—10.  a  8.  16,  17.  Mal.  3.  5.  Marc  12.  29—44.  Rhuf. 
13.  8—10.  Gal.  5.  13,  11.  ITim.  1.  5.  Iago  2.  10—13. 

*  Caru  ac  addoli  Duw,  yw  swm  a  sylwedd 
gorchymynion  y  llech  gyntaf;  a  charu  ein 
cymmydog  fel  ni  ein  hunain,  yw  swm  a  syl- 
wedd  gorchymynion  yr  ail  Jech :  neu  yn  iaíth 
yr  adnod  uchod,  gwneuthur  i  arall  yn  hollawl 
fel  y  dymunem  iddo  ef  wneuthur  i  ni,  pe  bydd- 
em  yn  ei  sefyllfa  ef,  ac  yntau  yn  yr  eiddom  ni. 
t  Dyma  ddeddf  Duw,  a  dyma  ddeddf  natur  hef- 
yd;  ond  nid  hyn  yw  y  cwbl  o  grefydd. 

13.1Í  Ewch  imewn  "trwy  y  porth 
cyfyng :  x  *  canys  ehang  yw  y  porth,  a 
f  llydan  yw  y  fíbrdd  v  sydd  yn  arwain 
i  ddistryw ;  a  llawer  yw  y  rhai  sydd 
yn  myned  i  mewn  trwyddi : 

u  pen.  3.  2,  8.  a  18.  2,  3.  a  23.  13.  Diar.  9.  6.  Es.  55.  7. 
Ezec.  18.  27—32.  Luc  9.  23.  a  13.  24,  25.  a  14.33.  Ioan  10.9. 
a  14.  6.  Act.  2.  38—40.  a  3.  19.  2  Cor.  6.  17.  Gal.  5.  24.  *  Gen. 
6.  5,  12.  Salra  14.  2,  3.  Es.  1.  9.  Rhuf.  3.  9—19.  2  Cor.  4.  4. 
Eph.  2.  2,  3.  1  loan  5.  19.  Dat.  12.  9.  a  13.  8.  a  20.  3.  y  ren. 
25.  41,  46.  Diar.  7.  27.  a  16.  25.  Rhuf.  9.  22.  Phil.  3.  19 
2  Thes.  1.  8,  9.  1  Pedr  4.  17,  18.  Dat.  20.  15. 

14  %  Oblegid  cyfyng  yw  y  porth 

z  a  ||  chul  yw  y  ffordd,  sydd  yn  arwain 
i'r  bywyd  ;  a  acychydig  yw  y  rhai  sydd 
yn  ei  chael  hi. 

*pen.  16.  24,  25.  Diar.  6.  26,  27.  a  8.  20.  Es.  30.  21.  a 
35.  8.  a  57.  14  Jer.  6.  16.  Marc  8.  34.  Ioan  15.  18—20.  a  16. 
2,  33.  Aot.  14.  22.  1  Thes.  3.  2—5.  apen.  20.  16.  a  22.  14. 
Luc  12.  32.  a  13.  23—30.  Rhuf.  9.  27—29,  32.  a  11.  5,  6.  al2. 
2.  Eph.  2.  2,  3.  1  Pedr  3.  20,  21. 

Dau  ddiwedd  sydd  i  blant  dynion,  dinystr 

tragy wyddol,  a  bywyd  tragywyddoL  •  Wrth 
y  porth  ehang  deallir  ein  genedigaeth  i'r  byd  ; 
daeth  holl  deulu  Adda  a'u  holl  ìygredigaelhau 
gyda  hwynt,  i  mewn  trwyddo.  |Y  ffordd 
lydan  yw  bywyd  annuwiol  yn  y  byd.  %  Y 
porth  cyfyng  yw  porth  yr  adcnedigaeth,  edif- 
eirwch  a  hunan-ymwadiad.  ||  Y  ffordd  gnl 
(neu  drallodus  yn  y  Groeg)  yw  bywyd  neu 
yrfa  y  duwiol  yn  y  byd  hwn.  Cul  i  gnawd  a 
llygredd  yw,  a  thrallodus  gan  rwystrau  ablin- 
derau  ;  ond  ffordd  sydd  yn  arwain  i'r  by  wyd 
yw,  i'r  ychydig  sydd  yn  ei  chael  hL 

15  %  b  *  Ÿmogelwch  rhag  f  gau-bro- 
phwydi,  d  y  rhai  a  ddeuant  attoch  yn 
f  ngwisgoedd  defaid,  ond  oddi  mewn 
e  %  bleiddiaid  rheibus  ydynt  hwy. 

b  pen.  10.  17.  a  16.  6,  11.  Marc  12.  38.  Luc  12.  15.  Act. 
13.  40.  Phil.  3.  2.  Col.  2.  8.  2Pedr  3.  17.  c  pen.  24.  4.  5, 

11,  24,  25.  Deut.  13.  1—3.  Es.  9.  15,  16.  Jer.  Î4.  14—16.  a28. 
15—17.  a  29.  21,  32.  Ezec.  13.  16,  22.  Mica  3.  5—7,  11.  Marc 
13.  22,  23.  2Pedr  2.  1—3.  1  loan  4.  1.  Dat.  19.  20.  d  Zec. 
13.  4.  Marc  12.  38— 40.  Rhuf.  16.  17,  18.  2Cor.  11.  13—15. 
Gal.  2.  4.  Eph.  4.  14.  a  5.  6.  Col.  2.  8.  1  Tim.  4.  1—3.  2Tim. 
3.  5—9,  13.  a4.  3.  2Pedr2.  18,  19.  Jud.  4.  Dat.  13.  11—17. 
e  Es.  56.  10,  11.  Ezec.  22.  25.  Mica  3.  5.  Zeph.  3.  3,  4.  Ait. 
20.  29—31.  Dat.  17.  6. 

*  Gau-brophwydi  oedd  y  mwyaf  niweidiol  i 
achos    crefydd  ac  eneidiau  dynion  o    bawb, 
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dan  yr  hen  oruchwiüaeth  ;  a  gau-a(hrawou 
sy  felly  dan  yr  efengyl.  t  Deuant  atoch 
mcwn  rhith-sancteiddrwydd  a  rhith-gostyng- 
eiddrwydd,  yn  addfwyn  a  diniwed  iawn ; 

t  Ond  u'n  mewn  bleiddiaid  ydynt,  ac  ysglyf- 
actlm  yw  eu  bwriad. 

16  ̂ *  Wrth  eu  ffrwythau  yr  adna- 
byddwch  hwyrit.  ̂   +  A  gasgl  rhai 
rawnwin  oddi  ar  ddrain,  neu  fíìgys 
oddi  ar  ysgall? 

/adn.  20.  2  Pedr  2.  10—18.  Jud.  10—19.  g  Lno  G.  43— 
45.  Iago  3.  12. 

1 7  X  Felly  h  pob  pren  da  sydd  yn 
Hwyn  fírwythau  da;  x  ond  y  pren  drwg 
sydd  yn  dwyn  íTrwythau  drwg. 

//  Salm  1.  3.  a  92.  13,  14.  Es.  5.  3—5.  a  61.  3.  Jer.  17.  8. 
Luc  13.  6-9.  Gal.  5.  22—24.  Eph.  5.  9.  Phil.  1.  II.  Col.  1. 10. 
lajo  3.  17,  18.         í  yen.  12.  33—35.  Jud.  12. 

18  k  Ni  ddichon  pren  da  diwyn 
ffrwy thau  drwg,  na  phren  drwg  ddwyn 
ffrwythau  da. 

*GaI.  5.  17.  1  Io.in  3.  9,  10. 

19  j|  Pob  pren  Mieb  ddwyn  ffrwyth 
da,  a  dorrir  i  lawr,  ac  a  defîir  yn  tân. 

/pen.  3.  10.  a  21.  19,  20.  Es.  5.  5—7.  a  27.  \\.  Ezec.  15. 
2—7.  Luc  3.  9.  a  13.  6—9.  Ioan  15.  2-6.  Heb.  6.  8.  Jud.  12. 

20  §  Ü  herwydd  paham,  m  wrth  eu 
ffrwythau  yr  adnabyddwch  hwynt. 

m  adn.  16.  Aet.  5.  33. 

Er  ymrithio  o'r  gau-athrawon  hynfel  gwein- 
idogion  cyfiawnder,  eto  nid  anhawdd  fydd  eu 
hadnabod  :  wrth  eu  ffrwylhau,  nid  wrth  eu 
hymadroddion  teg  a  gwenieithus,  yr  adna- 
byddir  hwynt.  t  Fel  nas  dichon  drain  ddwyn 
grawnwin,  nac  ysgall  ddwyn  ffigys,  felly  nis 
gall  y  rhai  hyn  ddwyn  ffrwjthau  da  :  mae  eu 
hegwyddorion  yn  ddrwg,  am  hyny  mae  eu 

hysbryd  a'u  gweithredoedd  ytì  gyfatebol. 
Maent  yn  hunanoi,  yn  drahaus,  yn  chwanog  i 
fudr-elw,  yn  ddadleugar,  yn  ddrwg-anwydus, 

ac  yn  anfaddcugar  a^  dialgar.  j  Beth  bynag 
fyddo'r  pren,  feiiy  bydd  ei  ffrwyth  ;  a  pha  betìi 
bynag  a  fyddo  calpri  ac  egwyddoion  dynion, 
felly  bydd  cu  gweithredoedd.  ||  Ac  yn  ol  eu 
gweithredoedd  y  barna  Duw  ddynion  ;  bleidd- 
iaid,drain,ac  ysgall  y  barna  efe  y  gau-broph wydi 

uchod,  ac  i'r  tân  tragywyddoi  y  teíìir  hwynt. 
§  Ceisiwn  eu  hadnabod,  rhag  eu  canlyn  yno. 

21  í[  *  Nid  pob  un  a'r  sydd  "  yn  dy- 
wedyd  wrthyf,  Arglwydd,  Arglwydd, 
0  a  ddaw  i  mewn  i  f  deyrnas  nefoedd  ; 
ond  yr  hwn  ̂ sydd  yn  gwneuthur 
X  ewyllys  fy  ?  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y 
nefoedd. 
!  n  pen.  25.  11,  12.  üos.  8.  2,  3.  Luc  6.  46.  a  13.  25.  Áct. 
19.  13,  &c.  Tit.  1.  16.  Iago2.  20—26.  o  pen.  18.  3.  a   19. 
24.  a  21.  31.  a  25.  21.  Marc  9.  47.  a  10.  23,  21.  Luc  18.  25. 
Ioan  3.  5.  Act.  14.  22.  Hcb.  4.  6.  p  pen.  12.  50.  a  21.  29— 
31.  Marc  3.  35.  Luc  11.  28.  Ioan  6  40.  a  7.  17.  Rliuf.  12  2. 
Epli.  6.  6.  Col.  4.  12.  1  Thes.  4.  3.  a  5.  18.  Heb.  13.  21.  1  Peclr 

2-  15.  a  4.  2.  1  Ioan3.  21—24.  Dat.  22.  14.  q  pen.  10.  32, 
33.  a  16.  17.  a  18.  10,  19,  35.  a  26.  39,  42.  Ioan  5.  17.  a  10. 
29,  30.  a  14.  7.  a  15.  23.  Dat.  2.  27.  a  3.  5. 

*  Gally  gau-alhrawon  uchod,  a'u  canlynwyr 
hefyd,ddywedyd  Arglwydd,  Arglwydd,  hyny 
yw,  gwneuthur  proffes  gyhoeddus  o  Grist,  a 
rhith-weddío  arno ;  omí  nid  ânt  i  mewn  i 
deyrnas  nefoedd,  am  mai  rhagrithioî  yd- 
ynt.  +  Teyrnas  y  gogoniant  fry  a  feddylir 
yma  wrth  deyrnas  nefoedd.  j  Ewyîlys  fy 
Niiad  ;    edrfarhâu  am  bechod,  ei  gasâu  a'i  ad. 

ael,  credu  yn  Nghrist,  ac  ymostwng  iddo  a'i 
garn,  rhodio  yn  ei  ffyrdd,  a  charu  ein  gilydd. 
0 wir  grefy dd  y w  nfudd  dod  i  holl  ewy llys  IJuw. 

22  Llawer  a  ddywedant  r  wrthyf  yn 
y  •  dydd  hwnnw,  Arglwydd,  Ar- 
glwydd, s  oni  f  phrophwydasom  yn  dy 
enw  di  ?  ac  oni  J  fwriasom  allan  gyth- 
reuliaid  yn  dy  enw  di  ?  ac  oni  wnaeth- 
om  wyrthiau  lawer  yn  dy  enw  di  ? 

r  adu.  21.  pen.  24.  36.  Es.  2.  11.  17.  Mal.  3.  17,  18.  Luc 
10.12.  lTiies.  5.4.  2Thes.  1.10.  2Tim.  1.  12,  18.  a  4.  8. 
*  pen.  10.  5—8.  Num.  24.  4.  a  31.  8.  Luc  13.  26.  Ioau  11.  51. 
1  Cor.  13.  1,  2.  Heb.  C.  4—6. 

23  Ac  yna  yr  addefaf  wrthynt,  <  ||  Nis 
adnabüm  chwi  erioed  :  n  ewch  ymaith 
oddi  wrthyf,  chwi  weithredwyr  anwir- 
edd. 

t  pen.  25.  12.  Ioan  10.  14,  27—30.  2Tim.  2. 19.  u  pen. 
25.  41.   Salm  5.  5.  a  6.  8.  Luc  13.  27. 

*  Y  dydd  hwnw  y  w  dydd  mawr  y  farn  gyff- 
redinol,  ac  yma  mae  Iesu  yn  dangos  mai  efe 
fydd  y  Barnwr  yn  y  dydd  hwnw,  er  gwaeled 
yr  olwg  arno  pan  oedd  yn  llafaru.  f  Proph- 
wydodd  Balaam  a  Saul  dàn  yr  Hen  Desta- 
ment ;  Jbu  Judas  a  llawer  gydag  ef  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid,  ac  yn  gwneyd  gwyrthiau 
dàn  y  Testament  Newydd ;  ||ond  nis  adnabu 
Crist  mo  honynt  erioed,  pan  oeddynt  fwyaf 
blodeuog  a  gwresog  yn  eu  crefydd  :  hynyyw, 
nis  adnabu  mo  honynt  ond  fel  rhagrithwyr  a 
gweithredwyr  anwiredd. 

24  1f  *  Gan  hynny  x  pwy  bynnag 
sydd  yn  gwrando  fy  ngeiriau  hyn,  ac 

yn  eu  gwneuthur,  mi  a'i  cyffelybaf  ef 
i^fwr  doeth,  2yr  hwn  a  adeiladodd 
X  ei  dŷ  ar  y  ||  graie; : 

x  adn.  7,  8, 13, 14.  pen.  5.1$,  &o.  28—32.  a  6.  14, 15, 19,  &c. 
a  12.  50.  Luc  6.  47-49.  a  11.  28.  Ioan  13. 17.  a  14.  15,  22— 24. 
a  15.  10,  14.  Rhuf.  2.  6—9.  Gal.  5.  6,  7.  a  6,  7,  8.  lago  1.  21 
—27.  a  2.  17—26.  1  loan  2.  3.  a  3.  22—24.  a  5.  3—5.  Dat.  22. 
14,  15.  y  Job  28.  28.  Salrn  111.  10.  Diar.  10.  8.  a  14.  8.  Iago 
3.  13-13.         x  1  Cor.  3.  10,  11. 

25  §  A'r  a  gwlaw  a  ddisgynodd,  a'r 
llifeiriant  a  ddaethant,  a'r  gwyntoedd 
a  chwythasant,  ac  a  ruthrasant  ar  y  tŷ 

hwnnw ;  ac  ni  syrthiodd :  b  oblegid 
sylfaenesid  ef  ar  y  graig. 

«Ex.  13.  11,  &c.  Mal.  3.  3.  Act.  14.  22.  1  Cor.  3.  13—15. 
Iago  1.  12.  1  Pedr  1.7.  b  pen.  16.  18.  Salin  125.  1,  2.  Eph. 
3.  17.  Col.  2.  7.  1  Pedr  1.  5.  1  Ioan  2.  19. 

*  Dyma  gymhwysiad,  a  diwedd-glo  y  breg- 
eth  ragorol  ìion.  t  Yr  adeiladydd  doeth  yw  yr 
liwn  sydd  yn  gwrando  y  gair  yn  ddeallgar  ac 
yn  grediniol,  ac  yn  ymdrechu  yn  ddiragrith  i 
wneuthnr  yn  ol  y  gair.  i  Ei  dŷ,  mae'n  debyg, 
yw  gobaith  am  iachawdwriaeth  a  bywyd  tra- 
gywyddol.  |j  Y  graig,  sylfaen  ei  dŷ,  yw  Crist, 

yn  ei  iawn,  ei  gyfiawnder,  ei  eiriolaeth  à'i  ras. 
ỳ  Y  gwlaw,  y  líifeiriant,  a'r  gwyntoedd,  yw  y 
profedigaethan,  erledigaethau,  a  phob  trallodau 
mae  yn  gyfarfod  yn  y  byd,  ac  a  gyferfydd  yn 
angau.  É  saif  tŷ  hwn  am  ei  fod  ar  y  Graig, 

a  liono  yn  Graig"  dragywyddol. 

26  A  phob  un  a'r  sydd  yn  gwrando 
fy  ngeiriau  hyn,  c  ac  heb  eu  gwneuth- 
ur,  a  gy  ffelybir  i  *  wr  ffol,  yr  hwn  a 
adeiladodd  ei  dý  ar  y  +  ty wod : 

c  Diar.  14.  1.  Luc  6.  49.  Iago  2.  20. 

27  X  A'r  rfgwlaw  a  ddisgynodd,  a'r 



Glanhâu  y  gwahan-glwyfus. MATTHEW  VIII. Jachâu  gwas  y  canwriad. 

llif-ddyfroedd  a  ddaethant,  a'r  gwynt- 
oedd  a  chwythasant,  ac  a  gurasant  aX 

y  tŷ  hwnnw ;  ac  efe  a  syrthiodd,  a'i 
gwymp  a  fu  fawr. 

d  pen.  12.  43—45.    a  13. 
26—31.  2Pedr  2.  20-22. 

*  Yr  adeiladydd  rìol  yvv  y  proffeswr  cam- 
syniol  a  thwylledig:  mae  ganddo  yníau  dỳ, 
sef  gobaith,  fel  y  lìall ;  ond  nid  yw  wedi  ei 
seilio  ar  y  graig,  eithr  ar  y  ttywod;  mae  yn 

gwraudo  yr  efengyl,  yn  cydsynio  á'i  gwirion- 
eddau,  yn  dysgu  siarad  a  dadleu  am  danynt, 
yn  cymdt  ithasu  â  duwiolion,  ac  yn  cyfranogi 

o'u  breintiau,  ac,  efallai,  yn  perchen  doniau  ; 
ond  y  mae  ei  wybodaeth  yn  ei  chwyddo,  ei 

ftydd  yn  farw,  ac  nid  yw  yn  ufudd  i'r  gwir- 
ionedd.  %  Mae  hwn  yn  ymyl  y  graig,  eto  ar 

y  tywod  y  mae,  a'r  pethau  uchod  yw  sail  ei 
dŷ ;  a  phan  ddeloy  dryc-hinoedd  uchod  i  guro 
arno,  efe  a  syrth:  os  deil  hyd  angau  a'r  farn, 
mae  yn  sicr  o  syrthio  yno,  ac  ofnadwy  fydd 
y  cwymp ! 

28  A  bu,  wedi  i'r  Iesu  orphen  y 
geiriau  hyn,  e*y  torfeydd  a  synnasant 
wrth  ei  ddysgeidiaeth  ef. 

e  pen.  13.  54.  Salm  45.  2.  Marc  1.  22.  a  6.  2.  Luc  4.  22. 
a  19.  48.  toan  7.  15,  4«. 

29  f  Canys  yr  oedd  efe  yn  eu  dysgu 
hwynt  fel  un  3  ag  awdurdod  ganddo, 
s  \  ac  nid  fel  yr  ysgrifenyddion. 

/  pen.  5.  20,  28,  32,  44.  a  21.  23—27.  a  28.  18.  Deut.  18. 
18,  19.  PreS.  8.  4.  Es.  50.  4.  Jer.  23.  28,  29.  Mic.  3.  8.  Luc 
21.   15.  Act.  3.  22,  23.  a  6.  10.  Heb.  4.  12,  13.  g  pen.  15. 
1—9.  a  23.  2—6,  15—24.  Marc  7.  5—13.  Luc  20.  8,  46,  47. 

*  Synodd  y  torfeydd  wrth  ddoethineb,  pwys, 
ac  effeithiau  grymus  athrawiaeth  Iesu.  +  Yr 
oedd  rhyw  fawredd  ac  awdurdod  yn  cyd-fyn- 

ed  a'i  eiriau  ef,  ag  oedd  yn  peri  iddynt  eu 
teimlo  a'u  cymm^radwyo.  J  Nid  felly  yr  ys- 
grifenyddion,  eudysgawdwyrcyffredinolhwy  ; 
nid  oedd  gan  y  rhafhyny  ddim  ond  traddod- 
iadau,  defodau,  a  seremoniau  oerion,  diflas, 
a  diles  er  iechydwriaeth  eu  heneidiau ;  fel  y 
gwelir  eto  yn  eu  llyfrau,  y  Taltnud  a'r  Mishnah. 

PEN.  VIII. 

Crist  yn  glanhâu'r  gwahan-glwyfus,  28  yn 
bwrw  allan  gythreuliaid. 

ÂC  wedi  eí  addyfod  ef  i  waered  o'r 
mynydd, b  torfeydd  lawer  a'i  canlyn- asant  ef. 

a  pen.  5.  1.  b  adn.  18.  pen.  4.  25.  a  12.  15.  a  15.  30. 
a  19.  2.  a  20.  29.  Marc  3.  7.  Luc  5.  15.  a  14.  25—27. 

2  Ac  rwele,  un  d  *  gwahan-glwyfus 
a  ddaeth  ac  a'i  chaddolodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  -^os  mynni,  ti 
a  elli  fy  nglanhâu  i. 

c  Marc  1.  40,  &c.  Luc  5.  12,  &c.  d  pen.  10.  8.  a  26.  6. 
Lef.  13.  44^16.  Num.  5.  2,  3.  a  12.  10.  Dent.  2í.  8,  9.  2  Sam. 
3.  39.  2  Bren.  5.  1,  27.  a  7.  3,  4.  a  15.  5.  2Cron.  26.  19—21. 
Luc  4.  27.  a  17.  12—19.  e  pen.  2.  11.  a  4.  9.  a  14.  33.  a 
15.  25.  a  18.  26.  a  28.  9,  17.  Marc  1.  40.  a5.  6,  7.  Luc  5.  12. 
Toan  9.  38.  1  Cor.  14.  25.  Dat.  19.  10.  a  22.  8,  9.  /  pen.  9. 
28,  29.  a  13.  58.    Maro  9.  22—24. 

*  Darllenwn  lawer  am  y  gwahan-glwyf  yn 
llyfrau  Mó&es.  Cramen  wèn  yn  y  cnawd  yd- 
oedd,  yr  hon  a  ysai  y  corph  yn  raddol,  ac  yr 
oedd  yn  heintus.  Yr  oedd  y  gwahan-glwyfus,  a 
phob  peth  y  cyfhyrddai  âg  ef,  yn  aflan  dan  y 

ddeddf ;  am  hyny  cauid  ef  allan  o'r  gwersyll 
ac  o  gymdtithas  dynion.  Barnai  yr  Iuddewon 

mai  Duw  oedd  yn  rhoddi  y  gwahanglwyf  ar 
ddynion  yn  ddigyfrwng,  ac  nid  oedd  yr  un 

feddyginiaeth  naturiol  a'i  iacháai.  Rhoddodd 
Duw  ei' yn  gospedigaethol  ar  Miriam,  Gehazi, 
ac  Uzziah.  Yr  oedd  yn  arwydd-ddangosiad  o 
euogrwydd,  halogrwydd,  a  Uywodraeth  pech- 
od,  fel  y  mae  yu  caead  dynion  allan  o  gym- 
nndeb  â  Duw  ac  o'r  nefoedd. 

3  A'r  vIesu  a  s  estynodd  ei  law,  *  ac 
a  gyfiyrddodd  âg  ef,  gan  ddywedyd, 

*  Mynnaf,  glanhêir  di.  'f  Ac  yn  y 
fan  ei  wahan-glwyf  ef  a  lanhâwyd. 

g  2Bren.  5.  11.  h  Gen.  1.  3.  Salm  33.  9.  Marc.  1.  41. 
4.  39.  a5.  41.  a  7.  34.  a  9.  25.  Lnc  5.  13.  a  7.  14.  Ioan  5.21. 
11.  43.  al5.24.      tpen.  11.  4,  5.  2  Bren.5.  14.  Luc  17.  14,  J5. 

*  Yr  oedd  cyfhwrdd  â'r  gwahan-glwyfus  yn 
halogi  eraill ;  ond  tybir  nad  oedd  yr  ofteiriaid 
yn  atìan  er  cyfhwrdd :  mae  yn  sicr  nad  oedd 
yn  aflanhàu  Ctist,  f  ond  yn  cilio  ymaith  ar  ti 
air  a'i  gyfhyrddiad  ef,  a'r  dyn  yn  rnyned  yn 
lân  yn  y  fàu.  Wrth  fod  Iesu  yn  cyfhwrdd 

"'r  gwahan-glwyfus,  mae  yn  dangos  nad  yw 
yn  casâu  yr  un  pechadur  a  ddêl  ato  pa  niòr 
aflan  bynag  y  byddo. 

4  A  dywedodd  yr  Tesu  wrtho, 
k  *  Gwel  na  ddywedych  wrth  neb ; 

eithr  dos,  l  tdangos  dy  hun  i'r  ofìeir- 
ìad,  ac  offrymma  y  rhodd  a  orchym- 
ynodd  Moses,  w  er  tystiolaeth  iddynt. 

/t-  pen.  6.  1.  a  9.  30.  a  12.  16—19.  a  16.  20.  a  17.  9.  Marc 
1.  43,  44.  a  7.  36.  Luc  5.  14.  Ioan  5.  41.  a  7.  18.  a  8.  60. 
/  pen.  3.  15.  a  5.  17.    Lef.  13.  2,  &c.   a  14.  2,  fcc.    Es.  42.  21. 

17.  14.         m  pen.  10.  8.  2  Bren.  5.  7,  8.  Marc  1.  44.  a  6. 
i  13.  9.  Luc  5.  14.  a  21.  13.  Ioan  10.  37,  38. 

'lybia  rhai  mai  hyd  oni  ddangosai  ei  hun 
i'r  offeiriad  y  gorchymynodd  yr  Iesu  iddo  dewi, 
rhag  i'r  offeiti  id,  o  elyni  teth  at  Iesu,  ei  farnu 
yn  afìan  ac  yntau  yn  lân.  t  Gorchymynodd 
iddo  ddaugos  ei  hun  i'r  offeiriad,  ac  offrwm 
dros  ei  lanhâd,  i  ddangos  ei  barch  i'roffeiriad- 
aeth  a'r  gosodiadau  seremoniol,  y  rhai  oedd 
eto  yn  eu  grym  :  ac  hefyd  fel  y  byddai  hyny 
yn  dystiolaeth  gyhoeddus  o  wirionedd  y  wyi  th. 

5  1T  Ac  wedi  n  dyfod  yr  Iesui  mewn 
i  Capernaum,  daeth  atto  °*  ganwriad, 
gan  ddeisyfu  arno, 

n  pen.  4.  13.  a  9.  1.  a  11.23.  Marc  2.  1.  Lnc  7.  1.  o  pen. 
27.  54.  Marc  15  39.  Luc  7.  2,8cc.  Act.  10.  1,  &c.  a  22.  25.  a 
23.  17,  23.  a27.  13,  31,  43. 

6  A  dywedyd,  Arglwydd,  Py  mae 
fy  ngwas  yn  gorwedd  gartref  yn  glaf 

o'r  i  parlys,  ac  mewn  poen  ddirfawr. pjoh  31.  13,  14.  Act.  10.  7.  Col.  3.  11.  a4.  1.  1  Tim.  6.  2. 
Phile.  16.  open.  4.  24.  a  9.  2.  Marc  2.  3,  áic.  Act.  8.  7.  a 
9.  33. 

7  A'r  Tesu  a  ddywedodd  wrtho, 
r  Mi  a  ddeuaf  ac  a'i  hiachâf  ef. 

r  pen.  9.  18,  19.  Marc  5.  23,  24.  Luc  7.  5. 

8  A'r  canwriad  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  Arglwydd,  s  nid  ydwyf  íì 
f  deilwng  i  ddyfod  o  honot  dan  fy 
nghronglwyd:  ̂ eithr  yn  unig  dywed 

y  gair,  a'm  gwas  a  iachèir. *pen.3.11,14.al5.26,27.Gen.  32.  10.  Lnc  5.  8.  a7.6,  7. 
íoan  1.  27.  a  13.  6—8.  r  adn.  3.  Nnin.  20.  8.  Salm  33.  9.  a 
107.  20.  Marc  1.25—27.  Luc  7.  7. 

9  Canys  dyn  ydwyf  finnau  dan 
awdurdod,  a  chennyf  filwyr  danaf:  a 

dywedaf  wrth  hwn,  u  Cerdda,  ac  efe  a 
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â ;  ac  wrth  arall,  Tyred,  ac  efe  a  ddaw ; 

ac  wrth  fy  ngwas,  x  Gwna  hyn,  ac  efe 
a'í  gwna. 

u  Jüb  38.  34,  35.  Salm  107.  25-29.  a  119.  91.  a  148  8. 
Jer.  47.  6,  7.  Ezec  14.  17—21.  Mar.-  4.  39—41.  Luc  4.  35,  3«, 
39.  a  7.  S.       x  Eph.  6.  5,  6.  Col.  3.  22.  Tit.  2.  9. 

10  A'r  Iesu  pan  glybu,  a  'J  Jryfedd- 
odd,  ac  a  ddy  wedodd  wrth  y  rhai  oedd 

yn  canlyn,  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  2Ni 
chefais  gymmaint  ffydd,  na  ddo  yn  yr 
Israel. 

y  Marc  6.  6.  Luo  7.  9.       z  pen.  15.  28.  Luc  5.  20.  a  7.  50. 

*  Cauwriad  oedd  swyddog  ar  gant  o  tilwyr 
yn  y  llengau  Rhufeinig.  Mae  yn  sicr  mai 
Rhufeiniwr  oedd  y  canwriad  hwn ;  pagan,  o 
ran  ei  ddygiad  ifynu  ;  ond  wedi  dyfod  i  wy- 
bodaeth  ain  y  gwir  l)dusv  drsvy  ei  gyfeillach 
â'r  Iuddewon,  a  darllt  n  yr  Hen  Destament. 
Mae  pob  peth  yn  yr  lianesuchod  am  dano,  yn 
profi  ei  fod  yn  ddyn  duwiol ;  t  yn  enwedig  ei 

ostyngeiddrwydd  ger  bron  Iesu,  a'i  ffydd  gad- 
arn  yn  ei  allu  ef.  Gwelwn  wr  mawr,  o  gen- 
edl  fuddugoliaethus,  ac  rnewn  sefyllfa  uchel, 
yn  sefyll  o  flaen  lesu  o  Nazareth,  dyn  o  ag- 
wedd  dlawd,  gofidus  a  chynnefin  â  dolur ;  ac 
yn  dywedyd  wrtho,  Nid  ydwyf  deilwng  i  ddy- 
fod  o  honot  dan  fy  nghronglwyd  !  Mae  ei  ffydd 

yn  yr  Arglwydd  Iesu  hefyd  mòramlwga'i  os- 
tyngeiddrwydd ;  Yn  unig  dy  wed  y  gair,  ebe 
efe,  a'm  gwas  a  iachêir!  %  Nid  rhyfedd  ir 
Iesu  ryfeddu  ;  nid  rhyfeddu  fel  Duw  a  wnaeth, 
ond  rhyfeddu  fel  dyn,tic  er  dangos  y  canwr- 
iad  cenedlig  hwn  fel  esampl  o  ffydd  a  gos- 

tyngeiddrwydd  diffuant  i'r  luddewon. 
1 1  *  Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 

chwi,  ay  daw  llawer  o'r  dwyrain  a'r 
gorllewin,  ac  a  h  f  eisteddant  gyd  âg 
Abraham  ac  Isaac  a  Jacob  c  yn 
nheyrnas  nefoedd. 

apen.  24.  31.  Gen.  12.  3.  a22.  18.  a28.  11.  a  49.  10.  Salm 
22.  27.  a98.  3.  Es.  2.  2,  3.  a  11.  10.  a  49.  6.  a  52.  10.  a  60. 
1—6.  Jer.  16.  19.  Dan.  2.  44.  Mica  4.  1,  2.  Zec.  8.  20—23. 
Mal.  1.  11.  Luc  13.  29.  a  14.  23,  24.  Act.  11.  18.  Rhuf.  15. 

9.  Gal.  3.  28,  29.  Eph.  2.  11—14.  a  3.  6.  Col.  3.  11.       JLnc 
12.  37.  a  13.  29.  a  16.  22.  Dat.  3.  20,  21.  cpen.  3.  2.  Luc 

13.  28.  Act.  14.  22.  1  Cor.  6.  9.  a  15.  50.  2Thes.  1.  5.' 

12  \  Onddplanty  deyrnas  a  edeflir 
i'r  tywyllwch  eithaf :  yno  y  bydd  wyl- 
ofain  a  rhingcian  dannedd. 

dpen  3.  9,  10.  a  21.43.  Act.  3.  25.  Rhnf.  9.  4,  5.  e  pen. 
13.  42,  50.  a22.  12,  13.  a  24.  51.  a  25.  30.  2Pedr2.  4,  17. 
Jud.  13. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Nid  y w  y  can- 
wriad  hwn  ond  blaenffrwyth  y  Cenedloedd; 
yn  mhen  ychydig  e  ddaw  llawer,  tyrfa  fawr 
nas  gall  neb  ei  rhifo,  o  holl  barthau  peüaf  y 
byd,  f  ac  a  eisteddant  gyda  eich  tadau  chwi  yu 
uheyrnas  nefoedd,  i  wledda  byth  yn  swper 
neithior  yr  Oeu  J  A  chwithau,  a  ystyriwch 
eich  hunain  yn  blaut  y  deyrnas,  a  fwrir  allan 

i'r  tywyllwch  eithaf :  i  dywyllwch  cytciliorn- 
adau,  i  dywyllwch  anwybodaeth,  i  dywyll- 
wch  ofer-goelion,  ac  i  dywyllwch  uffern. 

1 3  A  dy wedodd  yr  lesu  wrth  y  can- 

wriad, /Üos  ymaith  ;  £"*ac  megis  y 
credaist,  bydded  i  ti.  h  A'i  was  a  iach- 
âwyd  yn  yr  awr  honno. 

/adn.  4.  Preg,  9.  7.  Marc  7.  29.  Ioan  4.  50.  ffpen.  9. 
29,  30.  al5.  28.  a  17.  20.  Marc  9.  23.         h  Ioan  4.  52;  53. 

*  Nid  am  i  r  canwriad  gredu  y  caniatâwyd 

ci  ddeis\fiad,  Oftáfel  y  credodd  :  nid  yw  ein 
íiydd  ni  yn  haeddu  y  drugaredd  leiaf,  ond  gras 
y  w  sydd  yn  gogoncddu  Diiw,  ac  yn  derbyn  y 
gwobr,  nid  o  ddyled  eiliir  o  rad  ras. 

14  f  A  phan  ddaeth  yr  lesu  '  i  dŷ 
Pedr,  efe  a  welodd  ei  *  *  chwegr  ef  yn 

gorwedd,  ac  yn  glaf  o'r  +  cryd. 
t' adn.  20.  pen.  17*'.  25.  M»rc  1.  29.  Lac  4.  38,  39.  kí  Cor. 9.  5.  1  Tim.  3.  2.  a  4.  3.  Heb.  13.  4. 

15  JAc  efe  a  'gyfìÿrddodd  â'i  llaw 
hi;  a'r  cryd  a'i  ||  gadawodd  hi :  §  a  hi 
a  gododd, m  ac  a  wasanaethodd  arnynt. 

/adn.  3.  pen.  9.  20,  29.  a  14.  36.  a  20.  34.  2  Bren.  13.  21. 
Es.  6.  7.  Marc  1.  4i.  Lnc  8.  54.  Act.  19.  11—13.  m  Luo  4. 

38,  39.  Ioan  12.  1—3. 

Chwegr,  sef  mam  ei  wraig  ef.  t  Cryd  blin 

ebe  Luc,  y  dwymyn  yn  ol  y  Saesoueg,  a'r 
Groeg  hefyd.  J  Cyfliyrddodd  Iesu  â'i  Jlaw  hi, 
nid  i  deimlo  curiad  y  gwaed  fel  meddygon, 

ond  i'w  hiachâu.  Efe  a  geryddodd  y  cryd 
medd  Luc  ;  hawdd  oedd  i'r  hwn  a  fedrai  ger- 
yddu  y  cythraul,  Pen.  17.  18,  y  gwyntoedd  a'r 
môr,  adn.  26,  geryddu  y  ciyd  hwn  hefyd. 

||  A'r  cryd  a'i  gadawodd  hi  ;  heb  gynnorthwy 
unrhyw  foddion  naturiol,  yn  sydyn  ac  ar  yr 
unwaith,  yn  hollawl,  heb  adael  dim  gwendid 
ar  ei  ol.  §  A  hi  a  gododd  i  ddangos  i  bawb  ei 
bod  yn  iacíi,ac  a  wasanaethodd  arnynt  i  ddang- 
os  ei  diolchgarwch  am  ei  hiachâd. 

1 G  H  *  Ac  n  wedi  ei  hwyrhâu  hi, 
0  f  hwy  a  ddygasant  atto  lawer  o  rai 
cythreulig  :  ̂ ac  efe  a  fwriodd  allan  yr 

ysprydion  â'«  air,  îac  a  iachaodd  yr holl  gleifion ; 
1.  32—34.  1.» Marc  2.  3.  Act.  5.  15. 

5.  8.  a9.  25.  Act.  19.  13- 

4.  40,  41.  o  pen.  4.  24.  a  9.  2. 
open.  12.22.  Marc  1.  25—27,  34.  a 
16.        gpen.   14.  14.  Ex.  15.  26. 

17  Felry  cyíiawnid  yr  hyn  a  ddy- 
wedasid  trwy  Esaias  y  prophwyd,  gan 

ddywedyd,  SX  Efe  a  gymmerodd  ein 
gwendid  ni,  ac  a  ddug  ein  clefydau. 

r  pen.  1.  22.  a  2.  15,  23.        a  Es.  53.  4.  1  Pedr.  2.  24. 

*  Hwyr  y  dydd  Sabbath  oedd  hwn,  Marc  1. 
21 — 31:  dechreuai  y  Sabbath  Iuddewig  ynyr 
hwyr,  ar  fachlud  haul,  a  dybenai  yr  un  amser 
dranoeth.  f  Barnai  yr  luddewon  y  buasai  yn 
anghyfreithlawn  dwyn  eu  cleifion  at  Iesn  ar 
y  Sabbath  ;  ond  ar  ddiwedd  y  Sabbath,  dygas- 
ant  ato  lawer  o  gleifìou  a  rhai  cythreulig,  y  rhai 
a  iachâodd  efe,  trwy  osod  ei  ddwylaw  arnynt, 
medd  Luc  4.  40.  a  bwrw  y  cythreuliaid  allan 

â'i  air,  f»  1  y  crëodd  y  byd.  j  Yn  hyn  yr  oedd 
yn  cymmeryd  ymaith  wendid,  ac  yn  dwyn 
ymaith  glefydau  dynioii,  yn  ol  prophwydol- 
iaeth  Esaias  53.  4:  ond  ar  y  groes  yn  bcnaf  y 
cyíìawnodd  eiu  Harglwydd  y  biophw}doliaeth hòîio. 

18  HA'r  Iesu,  'pan  welodd  dorf- 
eydd  lawer  o'i  amgylch,  a  orchymyn- 
odd  fyned  drosodd  Mi'r  làn  arall. íadn.l.  Marc  1.  35— 38.  Lnc4.42,  43  Ioan  6. 15.  wpen. 
14.  22.  Maro  4.  35.  a  5.  21 .  a  6.  45.  a  8.  13.  Luc  8.   22. 

*  Gan  mai  yn.Capernaum  yr  oedd  Icsn  y 
pryd  hwn,  rhaid  mai  dros  fôr  Galilea,  yr  hwu 
hefyd  a  elwir  mòr  Tiberias  yr  aeth  efe,  i  wlad 
y  Gergesiaid,  gan  fod  Capernaum  ar  làn  y 
ìnôr  hwnw  o'r  naill  du,  a  gwlad  y  Gergesiaid o'r  tu  arall. 

19  *  A  ̂ rhyw  ysgrifenydd  a  ddaeth 

f 
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ac  a  ddy  wedodd  wrtho,  f  Athraw,  v  mi 

a'th  %  ganlynaf  i  ba  le  bynnag  yr  elych. jcEzra  7.  6.  Marc  12.  32-34.  Lnc  9.  57,  58.  1  Cor.  1.20. 

y  Lac  14.  25—27,  33,  a  22.  33,  34.  loan  13.  36—38. 

20  ||  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Y  mae  ffauau  gan  y  Uwynogod,  a 
chan  ehediaid  y  nefoedd  nythod ;  §  ond 

a  gan  Fab  y  dyn  nid  oes  le  i  roddi  ei ben  i  lawr. 
z  Salm  84.  3.  a  104.  17.  a  Salm  40.  17.  a  C9.  29.  a 

109.  22.  Es.  53.  2,  3.   Luc  2.  7,  12,  16.  a  8.  3.   2  Cor.  8.  9. 

*  Un  o  ysgrifenyddion  a  dysgawdwyr  y  gyf- 
raith  oedd  hwn.  t  Mae  yn  debyg  fod  tystiol- 
aeth  yn  ei  gydwybod  ef  mai  Iesu  oeddy  Mes- 
siah,  ond  bod  ei  ddychymmygion  ef  am  y 

Messiah  yn  ddynol  ac  yn'gnawdol.  j  Oblegid hyny  yr  oedd  am  ganlyn  Crist,  gan  obeithio 
cacl  rhy w  le  raawr  yn  y  deyrnas  pan  amlygai 
Crist  ci  hun  fel  Messiab  a  Brenin  yr  Iuddew- 
on.  y  Adwaenai  Iesu  ddychymmygion  ofer  ei 

galon  ef,  am  hyny  mae  yn  dangos  na  clia'i  efe 
ddim  ond  tlodi  ac  adfyd  o'i  ganlyn  ef.  Mae'u 
debyg  i  hyny  fod  yn  ddigon  i  gyfnewid  medd- 
wl  yr  ysgrifenydd  hwn.  §  Gwelwn  yma  yr 
hwn  oedd  i  gael  pob  peth  dan  ei  draed,  heb 
le  i  roddi  ei  ben  i  lawr ! 

21  *  Ac  6un  arall  o'i  ddisgyblion  a 
ddywedodd  wrtho,  Arglwydd,  cgâd  i 
m*  yn  gyrit^f  fyned  a  fchladdu  fy 
nhad. 

ÒLuc  9.  59—62.  cpen.  19.  29.  Lef.  21.  11.  12.  Num. 
6.  6,  7.  Deut.  33.  9,  10.  1  Bren.  19.  20,21.  Hag.  1.  2.2Cor. 
5.  1C. 

22  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
d  Canlyn  fi ;  e  \  a  gâd  i?r  meirw  gladdu eu  meirw. 

tipen.  4.  18—22.  a  9.   9.    Ioan  1.  43.  e  Lno  15.  32. 
Epb.  2.  1,  5.  a  5.  14.  Col.  2.  13.  1  Tim.  5.  6. 

*  Un  arall  o'i  ddisgyblion,  nid  un  o'r  rhai 
oedd  yn  ei  ganlyn  yn  wastadol,  ond  un  o'i 
wrandawwyr  cyffrerìinol.  fTybia  rhai  nad 
oedd  ei  dad  wedi  marw,  ond  ei  fod  yn  oedran- 
us  ac  yn  mròn  a  marw.  Tybia  eraill  ei  fod 
wedi  marw,  a  hyny  sydd  fwyaf  tebygol  oddi- 
wrth  atebiad  Iesu.  %  Nid  yw  yr  ateb  hwn  o 
eiddo  y  Cyfryngwr  yn  dysgu  i  ni  fod  yn  ddi- 

fater  am  dalu  parch  dyledus  i'n  rh'ieni  a'n 
perthynasau,  nac  yn  fy w  nac  yn  farw ;  ond 
yr  oedd  efe  yu  gweledrhyw  anewyllysgarwch 

dirgelaidd  yn  y  disgybl  hwn  i'w  ganlyn  ef,  ac 
y  buasai  myned  i  gladdu  ei  dad  yn  foddion  i 
chwanegu  yr  anewyllysgarwch  hwnw,  am 
hyny  gwaharddodd  iddo, er  profi  ei  ufudd-cìod. 
Mae  digon  o  rai  meirw  ysbrydol  i  gladdu  y 
meirw  naturiol;  heb  i  ni  ymrwysîro  gyda 
phethau  mwy  eu  pwys.  Mae  pethau  cyfreith- 
lawn  yn  bechadurus,  pan  rwystront  ddyled- 
swyddau  mwy  pwysig. 

23  51  Ac  wedi  iddo-^fyned  i'rllong, 
ei  ddisgyblion  a'i  canlynasant  ef. /pen.  9.  1.  Maro  4.  36.  Luc  8.  22. 

24  Ac  wele,  #*bu  cynnwrf  mawr 
yn  y  môr,  hyd  oni  chuddiwyd  y  Uong 

gan  y  tonnau :  h  f  eithr  efe  oedd  yn 
cysgu. 

ffSahn  107.  23— «7.  Es.54. 11.  Joiu  1.  4,  5.  Marc4.  37,38. 
Ax*.  27.  14, &c.  2Cor.ll.25,  26.  h  Lnc  8.  23.  loan  6.  17, 
18    a  11.5,6,  15. 

25  A'i  ddisgyblion  a  ddaethant  atto, 
24 
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*ac  a'i  deífroasant,  gan  ddywedyd,  Arj 
glwydd ,  h  cadw  ni :  darfu  am  danom iSalm  101.  a44.  22,  23.  Es.51.9,  10.  Marc  4.  38,  39.  LxÁi 
8.24.         ír2Cron.  14.  11.  »20.  12. Jon.1.6. 

26  Ac  efe  a  ddywedodd  WTthynt  i 

•  l  Paham  yr  ydych  yn  ofnus,  O  chw I 
o  ychydig  ifydd  ?  ||  Ynay  cododd  efejí 

m  ac  y  ceryddodd  y  gwyntoedd  a'iL 
môr ;  a  bu  dawelwch  mawr. 

/pen.6.30.  n  14.  30,  31.alC.  8.  Es.  41. 10— 14.  Marc  4.  40H 
Z,nc8.  25.    Rliuf  4.20.         madn.  27.  Job  38.  8— 11.  Saìm  6SA  .1 

7.  a  89.  9.  a  83.  3,  4.   a  J04.  6—9.    a  10'/.  28—30.  a  114.    3—7 
I>iar.  8.  28,29.  Es.  50.  2— 4.  a  63.12.    Nah.  1.  4.   Hab.  3.  Sljl 
Marc4.  39,  41.  a  6.  43—51.  Luc.  8.  24,  25.  Dat.  10.2. 

27  A'r  dynion  a  n  ryfeddasant,  garM 
ddywedyd,  Fa  ryw  un  yw  hwn,  gar ; 

fod  y  gwyntoedd  hefyd  a'r  môr  yr.  ! ufuddhâu  iddo  ? 
n  pen.  14.  33.  al5.  31.  Marc  1.  27.  a6.  51.  à7.  37. 

*  Mae  yu  debygol   bod  y  gwynt  yn  dawelh 
a'r  môr  yn  deg  a  llonydd,  pan  gychwynodíj 
Iesu  a'i  ddisgyblion  ar  y  fordaith  hon  ;  ond  yill 
sydyn,  ac  annisgwyliadwy   i  bawb  ond  efelll 
wele  ystorm  o  wynt,  a  chynnwrf  mawr  yn  )  . 
môr,  onid  oedd  y  disgyblion  yn  ofni  am   eiM 
bywyd.    t  Yr  oedd  yr  Iesu  yn  cysgu,  y n  lIiiddJR 
edig  gan  ei  lafur  caîed  y  dydd  hwnw;   a  chanjJI 
nad  oedd  ganddo  le  i  roi  ei  ben  i  lawr,  da  oeddi  j 
cael  gorphwys  yn  y  llong.     Cysgodd  ibrofi  ei 
wir  ddynoliaeth,  a  chysgodd  y  tro  hwn,  i  brofi 
ffydd   ei    ddisgyblion.     i  Yr  oedd    ganddynt 
ffydd,  yr  oeddynt  yn  credu  y  gallasai  Iesu  en 
cadw  ;  ond  ffydd   wàn  ydoedd,  pan  yr  ofnent 

a  Iesu  gyda  hwynt :  gallasai  efe  cn  ca'dw  yn  ei gwsg  yu  gystal  ag  yn  effro.  ||  Ar  ol  ceryddu  ei 
ddisgyblion  yn  rìirion,  efe  a  gododd,  ac  fd 
Duw  natur,  ac  Arglwydd  yr  holl  elfenau,  efe  a 

geryddodd  y  gwy ntoedd  a'r  môr,  a  bu  dawelwcli 
mawr,  fel  y  rhyferìrìodd  y  dynion,  ac  y  cred- 
asant  ei  fod  ef  yn  rhy wun  mwy  na  rìyn. 

28  *il  Ac  °  wedi  ei  ddyfod  ef  i'r  làn 
arall,  *  i  wlad  y  p  Gergesiaid,  f^au 
ddieíiig  a  gyfarfuant  âg  ef,  «  y  rhai ; 
ddeuent  o'r  Jbeddau,  yn  dra  fTyraigJ 
r  fel  na  allai  neb  fyned  y  ífordd  honno.  :| 

oMarc5.  l,&o  iuc  8.  26,  8oo.  Act.  10.  38.  p  Gen.  10. 16.|H 
al5.21.Deat.7.  1.  q  Marc  5.  2—  5.  Luc  8.  27,  29.  rBarn.M 5.  6. 

Arìrorìdir  yrhanes  hyn  gan  Marc  a  Luc,ych-| 
ydig  yn  fanylach  na  chan  Mathew,  ond  nid  oesk 
yr  un  yn  gwrthwynebu  y  llall.  *Gwlad  y  Gerges«|  j 
iaicl,  yn  cynnwys  ardal  a  rìinas  Garìara  ;  lle  y  tul 
dwyrain  i  fòr  Galilea,  yn  cael  ei  gyfanedrìu  garij|! 

gymmysgedd  o  Iurìdewon  a  Chenedloedd.  -tl)aul 
ddieíìig,  un  a  sonia  Marc  a  Luc,  efallai  bod  iinl 
yn  waeth  na'r  llall,  beth  bynag  am  hyny,  dyw- 
ed  Mathewbod  rìau.     Am  rìrìynion  yn  cae)  eu 
meddiarmn  gan  gythreuliaid  soniwyd  eisoes  yn 
Maih.  4. 24.    J  Ÿ  beclrìau  y  dyclrìiau  hyny  oecid- 
yiit  yn  gyffredin  mewn  lleoeclrì  anghyfanedd, 

yn  mheiì "orìrìiwrth  y  trefycirì,  ac  yn  ainl  mewn 
ogofau  a  thyllHU  yn  y  creigiau  a'r  mynyrìdoerìd. 

29  Ac  wele,  hwy  a  lefasant,  gan 

ddywedyd,  ff*íesu,  'Fab  Duw,  beth 
sydd  i  ni  a  wnelom  âthi?  fa  ddaeth-L 
ost  ti  yma  i'n  "poeni  ni  cyn  yramser?| «2Sam.   16.  10.   a  19.  22.  Joel  3.4.   Marc  1.  24     a  5.  7. 
I.ac  4.34.  a  8.  23.  Ioan  2.  4.         t  per».  4.  3.  Marc  3.  11.  L.ic   [ 
4.  41 .  Act.  lö.  17.  Iago  2.  19.        a  2  Pedr  2.  4.  Jad.  6. 

*  Addefai  y  cythrenliaid  lesu  yu  Fab  Buw, jj 

^ 



T 'genfaint  foch. 
MATTHEW  IX. 

Iachâu'r  claf  o'r  parlys. 

er  cywilydd  i'r  luddewon  a'i  gẁadeut:  ta 
chr) üciit  gan  ofn  ei  allu  ef,  rhag  cacl  cu  pocni 

cyii  dydd  y  far.'i. 
30  Ac  yr  oedd  ym  mhell  oddi  wrth- 

ynt  x  genfaint  o  *foch  lawer  yn  pori. x  Lef.  11.  7.  De.it.  14.  S.  E».  05.  4.  a  66.  3.  Marc  5.  11. 
Luc  8.  32.  a  15.  15,  Ití. 

31  A'r  y  cythreuliaid  a  ddeisyfasant 
arno,  gan  ddywedyd,  f  Os  bwri  ni 

allan,  caniattâ  i  ni  fyned  ymaith  i'r 
genfaint  foch. 

y  Marc  5.  7,  12.  Lnc  8.  30—33.  T)at.  12.  12.  r  20.  1,  2. 

*  Yr  oedd  yn  angbyfreithloo  i'r  luddewon 
fwyta  cig  moch,  ac  yr  oedd  hyd,  yn  nod  cyf- 
hwrdd  á'u  burgun  marw  hwy  yn  halogi  dyti ; 
ac  yn  oldedíîfau  Hyrcanns,  yr  oedá  yn  anghyf 
reithlawn  iddynt  gadw  moch :  ond  yn  groes  i 
bob  deddf  yr  oedd  trigolion  y  wlad  hoìi  yn  cad w 

Üawer,  ac  yn  eu  gwerthu  i'r  milwyr  Rhufeinig, 
a'r  cenedlòedd  o'n  hamgylch.  t  Yr  oedd  deisyf 
am  gael  myned  i'r  moch  yn  gydnabyddiaetho 
fawredd  a  goruwch-awduidod  íesu,  ac  o  holí- 
fryd  y  cythreuiiaid  i  wncuthur  rhyw  ddrwg. 

32  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
z  Ewch.  A  hwy  wedi  myned  allan,  a 

aethant  i'r   genfaint  foch.     Ac  wele, 
yr  lìoll  genfaint  foch  a  ruthrodd 

dros  y  dibyn  i'r  môr,  fac  a  fuant 
feirw  yn  y  dyfroedd. 

z  1  Bren.  22.  22.  Job  1.  10—12.  a  2.  3—«.  Aet.  2.  23,  a  4. 
28.  Dat.  20  7.  a  Job  1.  13—19.  a  2.  7,  8.  MaTc  5.  13.  Lnc 
8.  33. 

Dyma  brawf  amlwg  i'r  Saduceaid  o  fod- 
oliaeth  ysbrydion.  Dymabrawf  hefyd  o  dda- 
ioni  y  Cyfryngwr,  gallasai  efe  eu  gollwng  i 

mewn  i  berchenogion  y  moch  yn  gystal  ag  i'r 
nioch.  f  Dyma  brawf  i  ninnau  hefyd,  mai 
Duw  sydd  geidwad  dyn  ac  anifail;  ac  y  dyi- 
em  wcddio  yn  wastadol  am  gadwraeth  ein 
hanifeiliaid. 

33*A'r  ̂ meiehiaid  a  ffoisant:  ac 

wedi  eu  dyfod  hwy  i'r  f  ddinas,  hwy  a 
fynegasant  bob  peth ;  j  a  pha  beth  a 

ddarfuasai  i'r  rhai  dieflio;. 5  Marc  5.  14—16.  Luc  8.  34—36.  Âct.  19.  15—17. 

Y  meich.iaid  oedd  ceidwaid  y  moch.  Mae 
gwasanaethwyr  ffyddlonaf  y  diafol  yn  dych- 
rynu  rhaçddo  pau  ymddangoso  yn  ei  wir  liw- 
iau.  t  Gadara,  mae-'n  debyg,  oedd  y  ddinas, 
dinas  fawr  boblogaidd ;  a  thrwy  farn  gyfiawn 
Duw,  y  gyntaf  o  ddinasoedd  yr  Iuddewon  a 
gymmerwyd  gan  y  Rhufeiuiaid.  $  Cyhoedd- 
odd  y  meichiaid  hyn  yn  cu  dychryn,  nid  yn 

unig  beth  a  ddarfuasai  i'r  moch,  ond  hefyd 
gwyrth  ddaionus  Iesu  ar  y  rhai  dielìig. 

34*Ac  wele,  yr  holl  ddinas  a 

ddaeth  allan  i  gyfarfod  â'r  Iesu:  a 
phan  ei  gwelsant, c  f  attolygasant  iddo 
ymadael  o'u  cyffiniau  hwynt. cadn.29.  Detit.  5^  25.  1  Sajn  16.4.  1  Bren.  1S.  17.  Job 
21.  14.  a  14.  a  22.  17.  Ma>x  5.  17,  18.  Luc  8.  28,  37—39. 

*  Acth  yr  ho)l  ddinas  aîlan  i  gyfarod  â'r 
îeu,  nid  i'w  addoli,  nac  i  ddìolch  iddo  dros 
y  rhai  diefüg  a  waredwyd  ;  tond  i  attolygu 

arno  ymadael  o'u  cyffiùiau  hwynt:  yr  liyn 
oedd  yu  dangos  eu  bod  hwy  yn  mcddiaut  Sa- 
tan  liawn  cymmaint  a'r  rhai  diefiig,  ond 
mewn  ystyr  arail   a  mwy  pechádnrits.     Lle 

rháe  dynion  vn  bywfei  moch,  nid  yw  Cristyn 
aros  yuo,  ontì  diafol. 

PEN.  IX. 

Crist  yn  iachâu  un  claf  o'r  parlys,  23  yn 
cyfodi  merch  Jairus  o  farw  i  fyw. 

*A.C  öefe  a  aeth  i  mewn  i'rllong,ac 

a  aeth  trosodd,  f  ac  a  ddaeth  i'w  Mdin- as b  ei  hun . 
a  pen.  7.  6.  a  8.  V,  23.  Marc  5.  21.  Luo  8.  37.  Dat.  22.  | 

11.        ŵpen.4.  13. 

*  Efe  a  gymmerodd  y  Gergesiaid  ar  eu  gair, 
er  gwae  iddynt  hwy,  ac  a  yinadawodd.  t  Cap- 
ei-naum  yr  ydys  yn  barnn  oedd  y  ddinasa  gry- 
bwyllir  yma.  Yn  Bethlthem  ci  ganwyd,  yn 
Naiareth  ei  magwyd,  ac  yn  Capernaum  y 
preswyliai  gan  mwyaf  wedi  dechreu  ei  wein- 
idogaeth  gyhoeddus. 

2  Ac  wele, c  hwy  a  ddygasant  atto 
wr  claf  o'r  parlys,  yn  gorwedd  mewn 
gwely :  a'r  *  lesu  yn  d  gweled  eu  ffydd 
hwy,  a  ddywedodd  wrth  y  claf  o'r  par- 
lys, e  Ha  fab,  cymmer  gysur;  /f  madd- 
euwyd  i  ti  dy  bechodau, 

c  pen.  4.  24.  a  8.  13.  Marc  1.  32  a  2.  1—3.  Luc  5.  18,  19. 
Ací.  5.  15,  16.  al9.  12.  rìpen.  8.  10.  Maro  2.  4,  5.  Luc  5. 
19,  20.  loan  2.  25.  Act.  14.  9.  Iago  2.  13.  e  adn.  22.  Marc 

5.  34.  Ioan  21.  5.  /Salm  32,  1,  2.  Preg.  9.  7.  Es.  40.  1,  '2. 
a  44.  22.  Jer.  31.  33,  34.  Luc  5.  20.  a  7.  47»-50.  Act.  13.  38, 
39.  Rhuf.  4.  6—8.  a  5.  11.  Col.  1.  12—14. 

*  Mae  yn  ddîammau  bod  y  claf  â'r  rhai  a'ì 
dygent  yn  ci'edu  gailu  gwyrthiol  Ciûst,  ac  cf- 
allai  yn  perchen  gwir  ffydd  gadwedigoí  hefyd ; 
ac  yr  oedd  yr  Iesu  yn  gweled  eu  ffydd ;  hyny 
yw,  yn  ei  gweîed  yn  eu  calonau,  yr  hyn  oedd 
brawf  o'i  D  luwdod.  t  Nid  yn  unig  e  gafodd 
y  claf  hwn  iachâd  corphorol,  ond  iachâd  i'w 
enaid  hefyd  :   maddeuwyd  ei  bechodau. 

3  Ac  wele,  ̂ rhai  o'r  ̂ ysgrifenydd- 
ion  a  ddywedasant  ynddynt  eu  hun- 
ain,  Af  Ÿ  mae  hwn  yn  cablu. 

g  pen.  7.  29.  Marc  2.  6,  7.  a  7.  20.  Luc  5.  21.  a  7.  33,  *P. 
h  pe«.  26.  65.  Lef.  24.  16.  Marc  14.  64.    Ioan  10.  33—36.  Aeí. 
6.  11—13. 

*  Wele  mòr  barod  oedd  y  dysgawdwyr 
Iuddewig  yn  wastad  i  feio  ar  Grist  a  thram- 
gwyddo  Mrtho.  t  Pe  ciedasent  mai  Mab  Duw 
ydoedd,  ni  ddy\vedaseut  ei  fod  yn  cabln. 

4  *A  phan  » welodd  yr  lesi  eu 
meddyliau,  efe  a  ddy  wedodd,  *  Paham 
y  meddyliwch  ddrwg  yn  eich  calonnavt? 

ipen.  12.  25.  a  16.  7,  8.  Salm  44.  21.  a  139.  2.  Mare  2.  8. 
a  8.  10,  17.  a  12.  15.  Luc  6.  8.  a  7.  40.  a  9.  40,  47.  a  11.  17. 
loan  2.  24,  25,  a  6.  01,  61.  a  16.  10,  30.  a21.  17.  Heb.  4.  12, 
13.  Dat.  2.  23.        t  Ezec.  38.  10.  Act.  5.  3,  4,  9.  a  8    20—22. 

5  f  Canys  l  pa  un  jiawsaf  ai  dywed- 
yd,  Maddeuwydi  ti  dy  bechodau;  ai 

dywedyd,  m  Cyfod,  a  rhodia? /Marc  2.  9-12.  Luc  5.  23—25. 
uEs.  35.   5,  6.  Ioan  5 

.  Act.  3.  6—11,  16.  a  4.  9, 10.  a  9.  34.  a  14.  8—11. 

6  Eithr  fel  y  gwypoch  *  fod  awdur- 
dod  gan  Fab  y  clyn  ar  y  ddaear  i  fadd- 
eu  pechodau,  (yna  y  dywedodd  efe 

wrth  y  claf  o'r  parìys)  °  Cyfod,  cym- 

mer  dy  wely  i  fynu,  a  dos  i'th  dŷ. n  E«.  43.  25.  Mica  7.  1S.  Mavc  2.  7,  10.  Luc  5.  21.  íoan 
5.  21—23.  a  10.  US.a  17.  2.a  20.  21-23.  Act.  5.  31.  u  7.  59,  60. 
2  Cor.  2.  10.  a  5.  20.  Eph.  4.  32.  Col.  3.  13.  oadn.  5.  Luc 
13.   11—13.  Act.  9.84. 



Galw  Mathew. MATTHEW  IX.        Argyhoeddi  yr  hunan-gyfiawn. 

*  Fe!  yr  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  yn  gweled 
fFydd  y  elaf  o'r  blaen,  felly  hefyd  mae  yina  yn 
adnabod  meddyliau  drwg  yr  ysgrifenyddion ; 

ac  yn  rhoddi  prawf  amlwg  o'i  Dduwdod  a'i 
holl-wybodaeth  iddynt,  wrth  ddywedyd  ei  fod 
yn  gwybod  eu  meddyliau.  f  Mae  yn  amlwg 
iddo  faddeu  pechodau  y  claf  cyn  ei  iachâu;  ac 

yn  awr  mae  yn  iachâu  ei  gorph,  er  danücs  i'r 
ysgrifenyddion  fod  ganddo  awdurdod  i  faddeu 
ei  bechodau.  Yr  oedd  yr  apostolion  yn  iacháu 
clefydau,  ac  yn  maddeu  pechodau,  yn  enw,  a 
thrwy  awdurdod  Crist ;  ond  yr  oedd  Crist  yn 

gwneyd  pob  un  o'r  ddau  drwy  ei  awdurdod 
a'i  allu  dwyfol  ei  hun. 

7  *  Ac  efe  a  gyfododd,  ac  a  aeth 

ymaith  i'w  dŷ  ei  hun. 
8  +  A'r  p  torfeydd  pan  welsant,  rhy- 

feddu  a  wnaethant,  q  a  gogoneddu 
Duw,  yr  hwn  a  roisai  gyfryw  awdur- 
dod  i  ddynion. 

ppen.  12.  23.  a  15.  31.  Marc  2.  12.  a  7.  37.  Lno  5.26.a7. 
16.  q  pen.  15.  31.  Luc  5.  25.  a  17.  15.  a  23.  47.  Act.  4.  21. 

*  Yr  oedd  nerth  yn  myned  gyda  gair  y  Cyf- 
ryngwr,  yn  galluogi  y  claf  i  wneyd  yr  hyn  a 
orchymynasai  efe  iddo:  efe  a  gyfododd,  yn 

holl-iach,  ac  a  aeth  yrnaith  i'w  dŷ,  yn  ngwydd 

pawb,  fel  na  allai  neb  ammau  'gwirionedd  y wyrth.  t  Pa  effaith  a  gafodd  hyn  ar  y  bobl  ? 
Hwy  a  ryfeddasant :  ond  nid  oes  yma  air  am 

gredu  yn  Iesu,  a'i  addef  yn  Fab  Duw.  Hwy 
a  ogoneddasant  Dduw,  ond  nid  yn  iawn  ;  nid 

am  ddanfon  ei  Fab  i'r  byd  i  achub  pechadur- 
iaid,  ond  am  roddi  y  fath  allu  gwyrthiol  i 

ddyn'wn. 
9  f  Ac  fel  yr  oedd  yr  Iesu  yn  myn- 

ed  oddi  yno,  efe  a  ganfu  wr  yn  eistedd 
wrth  y  *  dollfa,  r  a  elwid  f  Matthew, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  ̂ Canlyn  fi. 

|!  Ac  efe  a  gyfododd,  ac  a'i  canlynodd êf. 

*  Y  dollfa  ydoedd  le,  ]Je  derbynid  arian  y 
deyrnged,  a  dalai  yr  Iuddewon  fel  gwarogaeth 
i'r  Rhufeiniaid.  f  Mathew  ydoedd  ysgrifenydd 
yr  Efengyl  hon,  ac  un  o'r  deuddeg  apostol, 
Pen.  10.  3.  Publican,  neudderbyniwr  y  deyrn- 
ged  uchod,  oedd  cyn  ei  alw.  j  Dynion  cy- 
byddlyd,  anghytìawn,  a  gorthrymus  iawn  oedd 
y  pnblicanod  oll;  ond  dyma  Iesu  yn  ei  ras  yn 
galw  un  o  honynt,  nid  yn  unig  i  fod  yn  grist 
ion,  ond  i  fod  yn  apostoi  hefyd.  ||  Cerddodd  y 

fath  effaith  gyda'r  geirian,  Canlyn  fi,  fel  y 
gadawodd  Mathew  ei  alwectigaeth  ac  unig 

lwybr  ei  fywioliaeth  yn  y  fàn,  ac  a'i  canlyn odd  ef. 

10  1T  *  A  bu,  'ac  efe  yn  eistedd  i 
fwytta  yn  y  tŷ,  wele  hefyd,  *  f  publi- 
canod  lawer  a  J  phechaduriaid  a 

ddaethant,  ac  a  eisteddasant  gyd  â'r 
lesu  a'i  ddisgyblion. t  Marc  2.  15,  16.  Luc  5.  29.  w  pen.  5.  46,  47.   Ioan  9. 

31.  1  Tim.  1.  13—16. 

*  Dywed  Luc,  Pen.  5.  29,  mai  tý  Mathew 
(Leíì  ynoì  oedd  hwn,  ac  iddo  wneuthur  gwledd 

iddo.     f  Hen  gyfeillion  Mathew,  mae'n  debyg 
oëdd  y  publicanod    a'r  pechaduriaid  hyn;    a 
díammau  mai  ei  amcan  yn  eu  gwahorld  y  trolj 
hwn  oedd,  nid  er  mwyn  cadw  i  fynu  hen  gyf-jì 
eillach  â  hwy  fel  o'r  blaen,  ond  er  mwyn  iddynt 
gael  cytìe  i  wrando  ar   Iesu,   a  chael  lles  i'w 
heneidiau  drwy  wrando.  i  Dosparthai  yr  Iudd-  í 
ewon  ddynolryw  yn  dri  math  :  y  Da,  y  Cyf-1) 
iawn,  a'r  Pechaduriaid.      Gwtdwn   y   tri  dos- 
parth  yn  Rhuf.  5.  7,  8.     Heb  gadw  ein  golwg 
bob  amser  ar  hyna,   nis  gallwn  ddëall   y  gainj 
pechaduriaid  yn  ei  lawn  ystyr  mewn  llawer  o  • 
fanau.  Afraid  sylwi  maiy  fathwaethaf  o  ddyn-  l 
ion  oedd  y  Pechaduriaid,a  chyda  hwynt  y  cyf  h 
rifid  y  Publicanod. 

11  *  A  phan  welodd  y  Phariseaid," 
hwy  a  ddywedasant  wrth  ei  ddisgybl-t 

ion  ef,  y  Paham  y  bwytty  eich  \  Ath- 

raw  chwi  gyd  â'r  publicanod  a'r  pech-  i aduriaid  ? 
*Marc2.  16.  a  9.  14—16.  ypen.  11.19.  Es.  65.5.  Lucj; 

5.  30.  a  15.  1,  2.  a  19.  7.  1  Cor.  5.  9—11.  Gat.  2.  15.  2Ioan  10.  1[ 

*  Gan  fod  eithaf  casineb  gan  y  Phariseaid  at  t 
Grist,  yr  oeddynt  bob  amser  yn  barod  i  feio  ll 
arno  ac  i  wneyd  gwarth  cyhoeddus  o  hóno :  a  » 
thybiasant  fod  ganddynt  gyfle  teg  i  hyny  yn|T 
awr.  t  Yn  ol  eu  traddodiadau  hwy  yr  oedd  yn  I 

gwbl  anghyfreithlawn  i'r  dysgawdwyr  Iuddew-  i 
ig  i  wneutlmr  dim  cyfeillach  a'r  fath  ddynion  t 
halogedig,  yn  enwedig  cyd-fwyta  â  hwynt. 

12*Aphan  glybu  yr  Iesu,  efe  a 

ddywedodd  wrthynt,  z  f  Nid  rhaid  i'r  ■ 
rhai   iach   wrth   feddyg,  ond  i'r  rhail cleifion. 

.Im  6.  2.  a  4L  4.  a  147.  3.  Jer.  17.  14.  a  30.    17.  a  33. 

14.  4.  Marc  2»*17.  Luc  5.  31.  a  8.  43.  a  9.  11.  a  1S.  11 
—13.  Rhuf.  7.  9—24.  Dat.  3.  17,  18. 

13  Ond  aewch,  a  dysgwch  pa  beth  || 
yw  hyn,  b  %  Trugaredd  yr  ydwyf  yn  ei  r 
ewyllysio,  ac  nid  aberth :  canys  ni  h 
ddaethum  c  i  alw  rhai  ||  cyfiawn,  donà  \\ 
pechaduriaid  i  edifeirwch. 

«pen.  12.  3,  5,  7.  a  19.  4.  a  21.  42.  a  22.  31,  32.  Marc  12.  j 
26.  Luc  10.  26.  loan  10.  34.  b  Diar.  21.  3.  Hos.  6.  6.  Mita  ' 
6—8.  o  pen.  18.  11—13.  Marc  2.  17.  Luc  5.  32.  a  15.  3—  I 
.  a  19.  10.  Rhuf.  3.  10—24.  1  Cor.  6.  9—11.  lTira.  1.  13—16.  | 

dpen.  3.  2,  8.  a  4.  17.  a  11.  20,  21.  a  21.  28—32.  Es.  55.  6,  7. 
Luc  15.  7.  a24.  47.  Act.  2.  38.  a  3.  19.  a  5.  31.  a  11.  18.  a  17.  | 
30,  31.  a  20.  21.  a  26.  18—20.  Rhuf.  2.  4—6.  2  Tiin.  2.  25,  26.  I 
2  Pedr  3.  9. 

*  Ni  feiddiai  y  Phariseaid  ddywedyd  y  geir- 
iau  uchod  yn  union-gyrchol  wrth  Grist  ei  hun,  ii 
eithr  eu  hustyng  yn  fradychus  wrth  ei  ddis-  U 
gyblion.    t  Ond  clywodd  yr   lesu  hwynt,  ac  I 
amddiffynodd  ei  hun  yn  ngŵydd  pawb,  trwy  jj 

gymhariaetli  addas  :  ystyriai  y  publicanod  a'r  I 
pechaduriaid  fel  cleiüon  ysbrydol,  ac  yntau  ei  f| 
hun  fel  meddyg  ysbrydol  yn  eu  plith.     A  pha  | 
le  y  dylai  y  meddyg  fod  ond  yn  mhlith  y  cleif- 
ion  ì    %  Trugaredd  ac  nid  aberth ;  trngaredd  yn 
hytrach  nac  aberth,  y w  meddwl  y  geiriau  ;  hyny 

yw,  mae  Duw  yn  caru  gweithredoedd  o  dru- 1 
garedd  i'n  brodyr,  yn  fwy  na'r  addoliad  man- 
ylaf  a  orchymynir  yn  y  gyfraith,heb  y  gweith- 
redoedd  hyny :  pa  faint  mwy  na'ch  traddod- iadau   Phariseaidd  chwiî     ||  Rhai  cyfiawn,  sef  | 
y  rhai  a  dybiant  eu  bod  yn  gyfiawn,  ac  nad  oes 
angen  edifeirwch  ai  nynt. 

14  lf  *  Yna  y  daeth e  disgyblion  Ioan  I 
fawr  i'r  Árglwydd  Iesu,  yr  hyn  a  ddengys  ei  atU)    ga     ddywedyd,  ff  Paham  yr  yd- f(xi  ef  yn  wr  cyfoethog;  ac   a  ddengys  hefyd  ?  ?     ,        J      •         \     '  V*7 
ei  gariad  at  y  Cyfryngwr,  a'i  ddioichgarwch|ym  ni  a  r  Phanseaid  yn  ymprydio  yni 



Ymprydio. MYTTHEW  IX. Cyfodi  un  o  farw  ifyw. 

fynych,  ond  dy  ddisgyblion  di  nid 
ydynt  yn  ymprydio  ? 

•  MB.  11.  J.  Ioan  3.  95.  a  4.  1.  /pen.  6.  1«.  all.18, 
19.   J)iar.  20.  tí.  Marc  2.  18—22.  Luc  5.  33—39.  a  18.  9—12. 

15  ÎA'r  lesu  a  ddywedodd  wrth- 
s  ynt,  A  all  plant  yr  ystafell  briodas 

alaru  tra  fo  y  ||  priod-fab  gyd  â  hwynt" 
ond  y  dyddiau  a  ddaw,  h  pan  ddyger  y 
príod-fab  oddiarnynt,  *ac  yna  yrym- 
prydiant. 

g  pen.  25.  1—10  Barn  14.  11,  &e.  Salm  45.  14,  15.  Ioan 
3.  29  Dut.  19.  9.  a  21  2.  h  Luc  24.  13-21.  Ioan  16.  6,  20 

— 22.Act.  1.  9,  10.  i'Act.  13.  1—3.  a  14.  23  1  Cor.  7.  5.2Cor. II.  27. 

16  §  Hcfyd,  ni  ddyd  neb  lain  o  freth- 
yn  newydd  at  hen  ddilledyn :  k  canys 
y  cyflawniad  a  dynn  oddi  wrth  y  dill- 

edyn,  a'r  rhwyg  a  wneir  yn  waeth. t  Gen.  33.  14.  Salin  125.  3.  Esay  40.  11.  Ioan  16.  12. 
lCor.  3.  1,  2.  a  13.   13. 

17  §  Ac  ni  ddodant  win  newydd 

mewn  'costrelau  hen  :  os  amgen,  y 
costrelau  a  dŷr,  a'r  gwin  a  red  allan,a'r 
costrelau  a  gollir  :  eithr  gwin  newydd 
a  ddodant  mewn  costrelau  newyddion, 
ac  ftliy  y  cedwir  y  ddau. 

'/Jos.  9.  4^Job  32.  19.  Salin  119.  83. 

*  Erbyn  i'r  Cyfryngwr  ostegu  y  Phariseaid 
oedd  yn  beio  arno  am  ei  gymdeithion,  dyma 
ddisgyblion  [oan  yn  dyfod  ato,  ac  braidd  yn 

beio  arno  am  gyfranogi  o'r  wledd.  Tybir  mai 
gwaith  y  Phariseaid  oedd  hyn  hefyd  yn  ddir- 
gelaidd,  i  beri  anghydfod  rhwng  disgyblion 

ioan  â  Christ,  ac  i'w  ddarostwng  ef  yn  eu  gol- 
wg  hwy.  t  Yr  oedd  Ioan  mòr  ddirwest-lým  yn 
ei  fywyd  fel  y  dyweda  Crist  am  dano,  nad 
oedd  nac  yn  bwyta  nac  yn  yfed,  Math.  11. 18. 
ac  yr  oedd  y  Phariseawì  ynymprydiomòrfyn- 
ych  a  dwywaith  yn  yr  wyihnos,  Luc  18.  12. 
er  nad  oedd  Duw  wedi  gorchymyn  ond  un- 
waith  yn  y  flwyddyn.  %  Mae  yr  Arglwydd 
Iesu  yn  ateb  disgyblion  Ioan  mewn  dau  beth. 
1,  Nad  oedd  ei  ddisgyblion  ef  ddim  eto  dan 
oruchwiliaeih  ag  <>edd  yn  galw  am  ymprydio. 
2,  Mai  dychweledigion  ieuainc  oedd  ei  ddis- 

gyblton  ef,  i'w  dwyn  yn  raddol  at  gyfiawniad- 
au  celyd  disgyblaeth  allanol,  a  duwioldeb. 
||  Mae  efe  yn  egluro  y  ddau  bwnc  uchod  mewn 
dwy  gyffelybiaeth,  l,Mae  yn  galw  ei  hun  yn 
biîod-fab,  gan  gyfeirio  at  dy^tiolaeth  Ioan  am 
dano,  loan  3.  29.  a'i  ddisgyblion  yn  blant,  neu 
gyfeilüon  y  prîod-fab ;  ac  nad  oedd  yn  íiweddu 

iddynt  ymprydio  tra'r  oedd  y  priod-fab  gyda 
hwynt :  ac  y  caent  ddigon  o  achos  ymprydio 
pan  yrnartawai  efe  â  liwynt.  §2,  Mae  yndang- 
os,  drwy  y  gymlia»  iaeth  o  osod  ilain  o  frethyn 
newydd  at  lien  ddiliedyn,  a  rhoddi  gwin  new- 
ydd  mewn  Jien  gostrtlau  (o  groen)yranaddas- 

rwydd  i'w  ddisgyblion  ef  ymprydio  y  pryd 
hwnw,  rhag  y  byddai  iddynt  ddigaloni  dau  iau 
mòr  galed,  neu  ynte  ymorpliwys  yn  ddeddfol 
yn  y  cyflawniadau  hyny.  Gwers  dda  sydd 
yma  i  weinidogion  yr  eftngyl,  i  beidio  gosod 
goimod  ar  ddisgybiion  ieuainc. 

18  5Í  Tra  yr  oedd  efe  yn  dywedyd 
hyn  wrthynt,  "•  wele,  daeth  rhy  w  n  *ben- 

naeth,  ac  a'i  °fhaddoloddef,  gan  ddy- 
wedyd,  v  Bu  farw  fy  merch  yr  awr  hon: 

eithr  ?tyred  a  gosod  dy  \  law  arni,  a 

byw  fydd  hi. m  Marc  5.  22,  &c.  Lnc  8.  41,  frc.  n  Luc  8.  49.  a  13.  14. 
a  18.  18.  Act.  13.  15.  opeu.  8.  2.  a  14.  33.  •   15.99.  a  17. 
14.  a  20.  20.  a  28.  17.  Marc  5.  22.  Luc  17.  15,  1«.  Act.  10.  25, 
26.  p  adu.  24.  Marc  5.  23.  Luc  7.  2.  a  8.  42,  49.  loan  4. 
47—49.         r/peu.  8.  8,  9.  2Bren.5.  11.  Ioan  11.  21,32. 

19  ||  A'r  Iesu  a  'gyfododd,  ac  a'i 
canlynodd  ef,  a'i  ddisgyblion. rpen.  8.  7.  Ioan  4.  34.  Act.  10.  38.  Gal.  6.  9,  10. 

*  Y  penaeth  hwn  ydoedd  Jairus,  penaeth  y 
synagog,  medd  Marc  5.  22.  un  yn  gofalu  am 
addoliad  Duw  yn  y  synagog,  ac  efaliai  bod 
ganddo  ry w  awdurdod  fel  Uy  wodraetli wr  gwlad- 
ol  hefyd,  dan  y  cynghor  mawr  yn  Ierusalem. 
t  Addolodd  ef  yn  gyhoeddus,  yn  ngẃydd  pawb, 
gan  syrthio  wrth  ei  draed  ef,  medd  yr  Efeng- 
yiwyr  eraiil.  Pa  un  ai  parch  iddo  fel  dyn  yn 
unig,  ai  ynte  addoliad  gwirioneddol  oedd  hwn 
nid  yw  yn  amlwg.  X  Nid  oedd  ffydd  hwn  mor 

rymus  a  ft'ydd  y  Canwriad ;  yn  unig  dywed  y 
gair  ebe  liwnw.  ||  Bwriai  yr  iuddewon  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  ailan  o'r  synagogau,  yr  oedd  ef 
yn  fwy  tirion. 

20  í|  (Ac  s  wele,  gwraig  y  buasai 
'  *  gwaedlif  arni  ddeuddeng  mlynedd, 

a  ddaeth  o'r  tu  cefn  iddo,  ac  a  *  gyff- 
yrddodd  âg  x  ymyl  ei  wisg  ef. 

s  Marc  5.  25,&c.  Luc  S.  43,&c.  t  Lef.  15.  25,&c.  u  pen- 
14.  36.  Marc  5.  28.  a  6.  56.  a  8.  22.  Act.  5.  15.  a  19.  12. 

x  pen.  23.  5.  Num.  15.  38,  39.  Deut.  22.  12.  Luc  8.  44. 

2 1  f  Canys  hi  a  ddy wedasai  ynddi 

ei  hun,  v  Os  caf  yn  unig  gyfFwrdd  â'i 
wisg  ef,  iach  fyddaf. 

y  Maro  5.  26—33.  Lnc  8.  45—47. 

*  Dyma  ddangosiad  nodedig  o  ffydd  eto ; 
gwraig  mewn  afìechyd  peryglus,gwaedlif;hen 
afiechydjO  ddeuddeng  mlynedd  ;  pobmoddion 
meddygol  wcdi  methu ;  a  hithau  yn  myned 
waeîhwaeth:  fcredai  hon  ond  iddi  gael  cyf- 
hwrdd  âg  ymyl  gwi*g  Iesu  yr  elai  yn  iach. 
Am  ymyl  y  wisg,  gwel  Num  15.  38 — 40. 

22  *  Ynayr  Iesu  a  drodd  ;  a  phan 
ei  gwelodd  hi,  efe  a  ddywedodd,  z  Ha 

ferch,  bydd  gysurus  ;  ady  íFydd  a'th 
iachâodd.  A'r  wraig  a  iachâwyd  b  o'r awr  honno.) 

zadn.  2.  Marc  5.  34.  Luc  8.  48.  a  adn.  29.    Marc  10. 

52.  Luc  7.  50.  a  17.  19.  a  18.  42.  Act.  14.  9.  Heb.  4.  2.  b  pen. 
17.  18.  Ioan  4.  53.  Act.  16.  18. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  yn  ddiammau  am  ddyf- 
odiad  y  wraig  hon,  ac  efe  a  dueddodd  ei 
inheddwl  i  dd>fod  ato.  f  Gallu  yr  Arglwydd 

Iesu  oedd  yr  achos  eft'eitliiol  o'r  iacliâd,  ac  nid 
unrhyw  rinwedd  cyfareddol  yn  ei  ddillad,  a 
thrwy  ffydd  yn  ei  allu  ef  y  derbyniodd  y  wraig iachâd. 

23  A  phan  ddaeth  yr  Iesu  ci  dŷ  y 
pennaeth,  a  gweled  d  y  *  cerddorion 
a'rdyrfa  yn  terfysgn, 

cadn.  18,  19.  Marc  5.  35-37.    Luc  8.  49—51.  dpcn. 
11.  17.  2Cron.  35.  25.  Jer.  9.  17—20  Marc  5.  38—40.  Luc  7. 
32.  Act.  9.  39. 

*Dywedir  mai  arfer  genedlig  oedd  cerddor- 
iaeth  mewn  angladdau,  ac  nad  oedd  yn  mldith 
yr  luddewon,  ond  felei  dygwyd  i  mewndrwy 

hir  ymgymmysgu  â'r  cenedíoedd.  Mae  yn 
amlwg  fod  y  cyfryw  arferiad  yn  eu  plith  mòr 
foreu  âg  amscr  Jeremiah.  Gwel  2  Cron.  35. 
25.  Jer.  48.  36.      Arferent    bibellau  bychain, 

c  2 



lìhoddi  eu  golwg  i'r  deillion. 
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megys  y  flute,  arfarwolaeth  planî,a  rhai  mwy, 
ac  o  gryfach  sain,  ar  farwolaéth  rhai  mewn  oed. 

24  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, e  Cil- 
iwch  :  canys  f*M  bu  farw  y  llangces, 
ond  cysgu  y  mae  hi.  s  Ahwy  a'i  gwat- warasant  ef. 

e  1  Bren.  17.  18—24.  Act.  9.  40.  a  20.  10.  f  loan  11.  4, 
11  —  13.        g  pen.  27.  39,  43.  Salm  22.  6,  7.  Es.  49.  7.  a  53.  3. 

*  Mae  yn  amlwg  mai  wrth  y  rhai  oedd  yn 
eyflawni  y  defodau  angladdawl,  ac  yn  darpa 
i  gladdu  yr  eneth,  y  dywedodd  iesu  y  geiriau 
uchod  ;  a'i  feddwl  yn  unig  oedd,  nad  oedd  hi 
ddim  wedi  raarw  felly,  fel  ag  i  ofyn  am  eu 
cynnorthwyon  hwynt :  ond  y  cyfodid  hi  yn  y fán. 

25  *  Ac  wedi  k  bwrw  y  dyrfa  allan, 
efe  aaeth i mewn,  *  f  ac a ymaflodd  yn 
ei  ìlaw  hi;  a  r  llangces  a  gyfododd. 

h  2  Bren.  4.  32—36.  Act.  9.  41.        i  Maro  1.  31.  a  5. 
S.  23.  a  9.  27.  Luo  8.  54. 

26  %  A!x  k  gair  o  hyn  a  aeth  dros  yr holl  wlad  honno. 
*  pen.  4   24.  a  14.  1,  2.  Marc  1.  45.  a  6.  14.  Act.  26.  26. 

*  Parodd  Iesu  i'r  gwatwarwyr  hyn  fyned 
allan,  fel  na  chacnt  yr  anrhydedd  o  weled  ei 
ogoniant  ef  yn  y  wyrth  ryrèdd  hon.  f  Efe 
ymaflodd  yn  ei  llaw  hi,fel  yr  ymaflwn  ninnau 

yn  llaw  plentyn  i'w  ddeífro;  a  hi  a  gyfododd 
yn  y  fàn  yn  fyw  ac  yn  berffaith  iach.  J  Gwydd 
ai  yr  holl  dyrfa  a  fwriesidallan,ei  bod  hiwed 
marw  yn  sicr,  ac  ni  chredent  amgen  ;  ac  wed. 
ei  bywhâu,  aeth  y  gair  o  hyny  ar  led  yn  fuan 
fel  yr  oedd  yn  naturiol. 

27  %  A  phan  oedd  yr  Iesu  yn  myn 

ed  oddi  yno,  'dau  ddeillion  a'icanlyn- 
asantef,gan  lefain  a  dywedyd,  w*Mab 
Dafydd,  n  trugarhâ  wrthym. 

/  pen.  11.  5.  a  !2.  22.  a  20.  30.  Ma-c  8.  22,  23.  a  10.  46 
Lnc  7.  21.  Ioan  9.  1,  &c.  m  pen.  12.  23.  a  15.  22.  a  20.  30. 
3t  a  21.  9,  15.  a  22.  41—45.  Marc  10.  47,  48.  a  11  10  a 
2a-37.  Luc  18.  38,39.  a  20.  41.  loa»  7.  42.  Rhuf.  1.  3.  i 
5.         »  pen.  17.  15.  Marc  9.  22.  Luc  17.  13. 

28  Ac  wedi  iddo  °  ddyíod  i'r  tŷ, 
deillion  a  ddaethant  atto :  a'r  Iesu 
ddywedodd  wrthynt,  P  f  A  ydych  chwi 
yn  credu  y  gallaf  fì  wneuthur  hyn  ? 
Hwy  a  ddywedasant   wrtho,    Ydym, 
Arglwydd. 
m     °  ̂ W  13"  36-  P  adn-  22-  Pen-  8-  2-  a  13.  58. 

-  Q    23,  24.  Ioan  4.  48-50.  a  11.  29,  " 

29JYna  y  *cyffyrddodd  efe  au 
llygaid  hwy,  gan  ddywedyd,  r  Yn  ol 
eich  fTydd  bydded  i  chwi. 

q  pen.  20.  34.  Ioan  9.  6,  7.        r  pen.  8.  6,  7,  13.  a  15 Maro  10.  52. 

30  *  A'u  llygaid  a  agorwyd  :  a'r  Iesu 
1  a  orchymynodd  iddynt  trwy  fygwtrr 
gan  ddywedyd,  |jGwelwch  nas  gwypo neb. 

«  Salm  146.  8.  Esay  35.  5.  a  42.  7.  loan  9.  7—26.  t  pen. 
8.  4.  a  12.  16.  a  17.  9.  Marc  5.  43.  Luc  5.  14.  a  8.  56. 

31  §  Ond  wedi  iddynt  ymado,  *  hwy 

a'i  clodforasant  ef  trwy  yr  holl  wlad honno. 
u  Marc  1.  44,  45.  a  7.  36. 

*  Dyma  y  rhai  cyntaf  y  darllenwn  am  dan- 
ynt  a  ddaeth  at  Iesu  gan  ei  addef  yn  Fessiah ; 

oblegid  hyny  yw  meddwl  y  cyfarchiad  Mab 
Dafydd.  Rhagfynegodd  y  prophwydi  y  bydd- 
aii'r  Messiah  agoryd  llygaidydeillion;  gwydd- 
ent  hwythau  am  y  prophwyìíloliaethau  hyny ; 
ac  wedi  clywed  am  wyrthiau  blaenorol  Crist, 
credent  y  gallai  efe  agoryd  eu  llygaid  hwy,  ac 
mai  efe  oedd  Mab  Dafydd  y  Messiah.  f  G wydd- 
ai  Iesu  o'i  ran  ei  hun  eu  bodyn  crcduhebofyn 
iddynt;  eithr  gofynodd,  i  dynu  cyfaddefiad 
ganddynt  hwy  mewn  geiriau,  ac  i  ddangos 
iddynt  hwy  a  ninnau,  yr  angemheidrwydd  o 

ffydd,  ac  mai  t'rw'ý  tîydd  ìnae  i  ni  dderbyn pob  peth  gan  Dduw.  j  Ni  wnaeth  neb  ond 

Iesu  wyrth  o'r  fath  hyn  erióedf.  j|  Gwyddido'r 
blaen  eu  bod  yn  ddeiilion,  ac  o  hyny  allan 
deuaipawbi  wybod  eu  bod  yn  gweled ;  gorch- 
ymyn  Crist  oedd,  na  cliaftai  neb  wybod  mai 
efe  a  agorodd  eu  Uygaid  :  felnad  ymddangosai 
ei  fod  ef  yn  ymgais  am  hunan-glod,  ac  fel  na 
chynnhyrrìd  eiddigedd  yr  ysgiifenyddion  a'r 
Phariseaid,  oblegid  nid  oedd  ei  awr  ef  wedi 
dyfod  eto.  §  Ond  gan  eu  gorfoledd  a  diolch- 
garwch  eu  calonau,  nis  gallasent  hwy  beidioa'i 
glodfori  ef  drwy  yr  holl  wlad  hòno.  Yr  oedd 
eu  hegwyddor  yn  dda,  cnd  nis  gellir  cyíiawn- 
hâu  eu  hymddygiad. 

32  %  Ac  a  hwy  yn  myned  allan, 
wele,  rhai  a  ddygasant  atto  ̂ ddyn 
*  mud,  cythreulig. 

x  pen.  12.  22,  23.  Marc  9.  17—27. 

33  f  Ac  wedi  bwrw  y  cythraul  all- 

an,  y  llefarodd  y  mudan  :  a'r  torfeydd 
a  ryfeddasant,  gan  ddywedyd,  z  \  Ni 
welwy^d  y  cyffelyb  erioed  yn  Irsrael. 

y  pen.  15.  30,  31.  Ex.  4.  11,  12.  Esay  35.  6.  Marc  7.  32— 
37.  Luc  11.  14.)  x  2  Bren.  5.  8.  Salui  76.  I.  Jer.  32.  20.  Luc 7.  9. 

*  With  i'r  mutian  hwn  lefaru  wedi  bwrw  y 

cythraul  allan,  mae'n  debyg  mai  trwy  weith- 
rediad  y  cythn  ul  arno  yr  oedd  yn  fud,  ac  nid 

o'i  fabandod  na  thrwy  ddarnwain.  Maeygair 
Groeg,  chophcn,  yn  arwyddo  byddar,  yn  gystal 
a  mud.  f  Ni  ddywedir  yma  pa  fodd  y  bwr- 
iwyd  y  cythraul  allan,  ond  mae  yn  sicr  mai  â 
gair  ei  enau  y  bwriodd  lesu  ef  allan  fel  y 
gwnaethai  droion  eraill.  |  Ni  welwyd  y  cyft- 
elyb  erioed  yn  Israel:  ni  welwyd  yn  Israel,y 
genedl  a  welodd  fwyaf  o  bawb  o  ryfcddŵdau  a 
gwyrthiau ;  ac  ni  weìwyd  eriocd  yn  Israel,  ni 

wnaeth  yr  holl  brophwydi  o'r  dechreuad  ddim 
yn  gyftelyb.  Rhagfynegwyd  y  gwnelai  y  Mes- 
siah  bethau  felhyn,  ac  Iesu  ynuniga'u  gv/naeth, 
er  dangos  yn  anilwg  mai  efe  oedd  y  Me»siah. 

34  *  (3nd  a  y  Phariseaid  a  ddywed- 
asant,  Trwy  bennaeth  y  cythreuliaid  y 
mae  efe  yn  bwrw  allan  gythreuliaid. 

a  pen.  12.  23,  24.  Marc  3.  22.  Luc  II.  15.  Ioan  3.  20. 

*  Gan  y  cawn  sylwi  ar  y  cyhuddiad  anwir- 
eddus  hwn  eto,  yn  nghyd  äg  ateb  yr  Iachawd- 
Wrr  iddo,  awn  heibio  iddo  yn  y  lle  hwn,  gyda 
sylwi  yn  unig,  ar  y  gwahanol  effaith  a  gafodd 
y  wyrth  hon  ar  y  bobl  gyffredin  ac  ar  y  Whari- 
seaid  :  rhyfeddai  y  werin,  ac  ymgynddeiriogai 
y  Doctoriaid  Iuddewig,  wríh  yr  un  weithred. 

35  A'r  h  Iesu  a  aeth  o  amgylch  yr 
holl  ddinasoedd  a'rtrefydd,  gan  ddysgu 
yn  eu  * synagogau  hwynt,  a  chan  breg- 
ethu  efengyl  y  deyrnas,  a  iachau  pob 

clefyd,  aphob  afiechyd  ym  mhlith  y  bobl ' 
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('rist  pn  (infon  ei  ajtostolion, MATTHHW  X.     ae  yn  rhoddi  gorchymy*  idàynt, 
h  .....  t  -2.1,  24.  ■  II.  I,  5.  Marc  1.  32—39.  a  6.  6,  56. 

Lnc  4    43,  44.  a  13.  23.  Aci.  2.  22.  a  10.  38. 

f  V  deml  oedd  yr  unig  f&n  i  aberthu,  ond 
B  oedd  Bynagogau  laẃertrwy  holl  wlad  Israel 
i  wedd'ío  vn  gyhoeddua  a  dysga  y  bobl.  Gan 
fod  goddefiad  i  bwy  bynag  ocdd  yu  meddu 
dawn  a  chymhwysderau  i  roddi  gair  o  gyngor 
yn  y  Bynagogan,  byddai  yr  leso  yn  eyrchn  yn 
"wastad  iddynt  i  bregethu  y  pcthau  am  danoei 
hun,  gan  gadarnhau  ei  aihrawiaeth  drwy 
wyrthiau. 

36  1F  *  A  c  phan  welodd  efe  y  tor- 
feydd,  efe  a  dosturiodd  wrthynt,  am  eu 

bod  wedi  blino,  f  a'u  gwasgaru  d  fel 
defaid  heb  ganddynt  fugail. 

o  6.    34.    Heb 
u.n.    27.17.    1  Bren.   22.  17.  2Cron. 

.1.6.  Ezee.  34.    3—6.  Zec.  10.  2, 

14.  14.  a  15. 
10.  6.  a  15.  24.  N 

18i  16.  Es.  56.  9—11.  Jer 
11.  16.  u  13.  7,  8. 

*  Pan  welodd  Iesu  y  torfeydd,  yn  amddifad 
o  wybodaeth,  yn  awyddus  ain  gael  eu  dysgu, 

ac  wedi  blino  yn  ei  ganlyn  ef  yn  mhell  o'u 
artref-leoedd,  efe  a  dosturiodd  wrthynt :  yn' 

eu  holl  gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd. 
+  Yr  oeddynt  fel  defaid  ar  wasgar,  oblegid  nad 
oedd  ganddynt  fugeiliaid  yn  gofalu  am  dan- 
ynt,  i' w  bugeilio,  eu  porthi,  na'u  corlanu.  Mae 
Crist  yn  cyfrif  y  boblhyny  heb  fugeiliaid,  sydd 
heb  fûgeiliaid  da. 

37  Yna  y  dywedodd  efe  wrth  ei 

ddisgyblion,  e  *  Y  cynhauaf  yn  ddíau 
sydd  iawr,  f\  ond  y  gweithwyr  yn  an- 
aral. 

e  pen.  28.  19.  Marc  16.  15.  Luc  10.  2.  a  24.  47.  îoan  4.  35, 
36.  Act.  16.  9,  10.  a  18.  10.  /1  Cor.  3.  9.  2  Cor.  6.  1.  Phil. 
2.  19—21.  Col.  4.  11.  lTbes.  5.  12,  13.  1  Tim.  5.  17. 

38  s  Am  hynny  attolygwch  h\  Ar- 
glwydd  y  cynhauaf,  ̂ anfon  gweith- 

wyr  i'w  gynhauaf. g  Luc  6.  12,  13.  Act.  13.  2.  2Thes.  3.  1.  h  pen.  10. 
1—3.  Ioan  20.  21.  Epb.  4.  11.  i  Salra  68.  11,  18.  Jer.  3.  15. 
Mica  5.  7.  Luc  10.  1,  2.  Act.  8.  4.  1  Cor.  12.  28. 

*  Trwy  weinidogaeth  Ioan  a  Christ,  yr  oedd 
defFrôad  mawr  yn  y  wlad  eisoes,  heb  sôn  am  y 
cenedloeddoedd  i  gaelyr  efengylyn  fuan,  felly 
yr  oedd  y  cynhauaf  yn  fawr.  t  Ër  bod  llawer 
o  offeiriaid,  Lefiaid,  ysgrifenyddion  ar  hyd  y 
wlad,  eto  nid  oeddynt  yn  weithwyr,  yr  oedd 
y  gweithwyr  yn  anaml.  í  Am  hyny  dyled 
swydd  yr  ychydig  weithwyr  ag  oedd,  oedd 
gweddìo  am  i  Arglwydd  y  cynhauaf  ddanfon 
gweithwyr  yehwaneg.  Ystyr  y  gair  anfon 
yma  yw,  gỳru,  neu  wthio  aÜan,  trwy  weith- 
rediad  gryinus  ar  eu  meddyliau. 

PEN.  X. 

Crist  yn  anfon  ei  apostolion,  ae  yn  eu 
cysuro,  <$c. 

AC  wedi  agalw  ei  ddeuddeg  dis- 
gybl  atto,  b  f  efe  a  roddes  iddynt  awdur- 
dod  yn  erbyn  ysprydion  aflan,  i'w 
bvvrw  hwynt  allan,  ac  i  iachâu  pob 
clefyd  a  phob  aíiechyd. 

a  pen.  19.  28.  a  26.  20,  47.  Marc  3.  13,  14.  a  6.  7.  Luc  6. 
13.  Ioan  6.  70.  Dat.  12.  1.  a21.  12—14.  ipen.  6.  13.  a  28. 
18,  19.  Marc  3.  15.  a  16.  17,  18.  Luc  9.  1.  a  10.  19.  a  21.  15. 
a  24.  49.  Ioan  3.  2>,  35.  a  17.  2.  a  20.  21—53.  Act.  1.  8.  a  3. 
15,  16.  a  19.  15. 

*  üewisodd  yr  Arglwydd  Iesu  y  nifer  deu- 
ddeg,  tybir,  gyda  goíwg  ar  ddeuddeg  Uwyth 
Israel ;  ac  fel  y  bu  y   deuddeg  patriarch   gynt 

yn  dadaa  yr  eglmtef  Inddewig,  felly  hcfyd  bu 

y  deuddeg  hyn  meWa  yn  dadan  yr  cL'lwys  ei'- engylaidd.  f  Mae  Marc  a  Luc  yn  sòn  am 

bregethu  yn  mlaenaf,  a'r  awdurdod  gwyrthiol 
hyn  ar  ol  hyny  ;  yr  hyn  oedd  angenrhcidiol  er 

cadarnhfta  gwirionedd  eu  gweinidogaeth  a'u hanfoniad  hwy. 

2  Ac  enwau  y  deuddeg c  *apostolion, 
yw  y  rhai  hyn  :  f  Y  cyntaf,  d  Simon, 
yr  hwn  a  elwir  Pedr,  ac  e  Andreas  ei 
frawd ;  -/'Iago  mab  Zebedcus,  s  ac  Toan ei  frawd  ; 

c  Luc  6.  13.  a  9.  10.  a  11.  49.  a  22.  14.  Act.  1.  26.  F.ph. 

4.  11.  Heb.  3.  1.  Dat.  18.  20.  d  pen.  4.  18.  a  16.  16—18. 
Marc  1.  16,  17.  a  3.  16.  Luc  6.  14.  loan  1.  40—42.  Act.  1.  13. 
1  Pedr  1.  1.2  Pedr  1.  1.  e  Marc  1.  29.  a  3.  18.  a  13.  3.  loan 

6.  8.  a  12.  22.  /pen.  4.  21.  a  17.  1.  a  20.  20.  a  26.  37.  Marc 
3.  17.  Luc  5.  10.  Ioan  21.  2.  Act.  12.  2.  1  Cor.  15.  7.  g  Lnc 
22.  8.  Ioan  13.  23.  a  20.  2.  a  21.  20,  24.  Act.  3.  1.  1  loan  1. 

4.  2  Ioan  1.  3  Ioan  1.  Dat.  1.  1,  9.  a  22.  8. 

3  h  Phylip,  a  Bartholomëus ;  'Tho- 
mas,  a  k  Matthew  y  publican  ;  l  Iago 
mab  Alpheus,  m  a  Lebbeus,  yr  hwn  a 
gyfenwid  Thadeus ; 
.  h  Marc  3.  18.  Luc  6.  14.  Ioan  1.  43—46.  a  6.  5—7.  a  12. 

21,  22.  a  14.  9.  t'  Luc  6.  15    Ioan  11.  16.    a  20.  24—29.  a 
21.  2.  k  pen.  9.  9.  Marc  2.  14.  Luc  5.  27.  a  6.  15.  Att.  1. 
13.  /  pen.  27.  56.  Marc  3.  18.  Lnc  6.  15,  16.  Act.  1.  13.  a 
12.  17.  a  15.  13.  a  21.  18.  Gal.  1.  19.  a  2.  9.  Iago  1.  1. 
m  Marc  3.  18.  Luc  6.  16.  Ioan  14.  22.  Act.  1.  13.  Jud.  1. 

4  *  Simon  y  Canaanead,  °  a  Judas 

Iscariot,  yr  hwn  hefyd  a'i  bradych- odd  ef. 
n  Marc  3.  18.  Luc  6.  15.  Act.  1.  13.         open    2€.  14,  47. 

27.  3.  Marc  3.  19.  a  14.  10,  43.  Luc  6.  16.  a  22.  3,  47.    loau 
6.  71.  a  13.  2,  26—30.  a  18.  2—5.  Act.  1.  16—20,  25. 

*  Ystyr  y  gair  apostol  yw  cenad  ;  ac  yn  yr 
ystyr  hyny  mae  Crist  ei  hun  yn  cael  ei  alw  yn 
apostol,  Meb.  3.  1.  Enwir  hwynt  yma  bob 
yn  ddau  a  dau,  oblegid  mai  felly  y  danfonwyd 
hwynt  allan  i  bregethu,  Marc  6.  7.  t  Enwir 
Simon,  y  cyntaf,  nid  am  fod  ganddo  unrhyw 
awdurdod  ar  yr  apostolion  eraill,  fel  y  tybia 

rhai ;  ond  am  mai  efe  oedd  un  o'r  rhai  cyntal' a  ganlynodd  Grist,  ac  am  ei  fod  yn  un  hynod 

yn  mhlith  y  disgyblion  o  ran  ei  ddawn,  ei  wrcs- 
awgrwydd,  a  phybyrwch  ei  feddwl :  Rhaid 
enwi  rhywun  yn  gyntaf.  Gan  nas  goddef  byr- 
der  y  gwaith  hwn  i  sylwi  yn  fanwl  ar  enwan 

pob  un  o'r  apostolion ;  awn  yn  mlaen  i  sylwi 
ar  y  cyfarwyddiadau  a  gawsant. 

5  Y  deuddeg  hyn  p  a  anfonodd  yr 
Iesu,  ac  a  orchymynodd  iddynt,  gan 

ddywedyd,  ?*]Nac  ewch  i  flbrdd  y  Cen- 
hedloedd,  ac  i  ddinas  r  y  f  Samariaid nac  ewch  i  mewn. 

^ 

p  pen.  22.  3.  Lu 35.  Act.  10.  45—48. 
1  Tbes.  2.  16.  r  1 

9,  22—24.  Act.  1.  8. 

!.  alO.  1.  loan  20.  21.  q  loan  7 
1  —  18.  a  22.  21—23.  Rlinf.  15..  8,  9- 
.  17.  24,  frc.  Luc  9.  52—54.  loan  4- 

»» 

6  %  Eithr  s  ewch  yn  hytrach  at  *  gyfr- 
golledig  ddefaid  tŷ  Israel. 

*  pen.  15.  24-26.  Luc  24.  47.  Act.  3.  26.  a  13.  46.  a  1«- 
6.  a  26.  20.  a  28.  25—28    Rl.nf.  11.  11-15.  r  pen.  18.  11, 
12.  Salm  119.  176.  Es.  53.  6.  Ezec.  34.  5.  6,    16.    Luc  15.  3— 
10.  1  Pedr  2.  25. 

*  Nid  o»dd  yr  amser  eto  wedi  dyfod  i  breg- 
ethu  yr  efengyl  i'r  cenedloedd,  na  digon  0 
weithwyr  i  gynhauaf  mòr  fawr ;  ain  liy»iy  nil 
oeddynt  i  fyned  eto  i  ffordd  y  cenedlôedd. 
fNid  oeddynt  ychwaith  i  fyned  i  rnewn  i 
(idinas  y  Samariaid ;  cenedloedd  oedd  yw> 
^an  mwyaf,  yn  gymmysg  âg  Iuddewon  gwnfi 

'(Tä 
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giliedig,  dim  gwe'.l  na  chenedloedd.  Gan  fod 
y  Samariaid  oll  yn  ffiaidd  gan  yr  Iuddewon, 
buasai  pregethu  yr  efengyî  yno  y  pryd  hwnw 

yn  dramgwydd  i'r  Iuddewon,  ac  yn  rhwystr 
iddynt  hwy  ei  derbyn.  j  Tŷ  Israel  yma  oedd 
y  ddau  lwyth;  yr  oedd  y  deg  arall  ar  goìl  er 
ys  oesoedd,  2  Bren.  17.  6.  cyfr-golìedig  ddef- 
aid  oedd  y  rhai  hyn  ;  o  ran  arferion  drwg,  o 
ran  cytìwr  drwg,  ac  o  ran  nad  oedd  ganddynt 
wir  fugeiliaid  yn  gofalu  am  danynt.  Yr  oedd 

y  rhai  hyn  i  gael  y  cynnyg  cyntat'ar  yr  efeng- yl,  fel  y  byddent  yn  ddîesgus. 

7  *  Ac  wrth  fyned,  u  pregethwch, 
gan  ddywedyd,  x  Fod  teyrnas  nefoedd 
yn  nesâu. 

a  pen.  4.  17.  a  11.  1.  Es.  61.  1.  Ioan  3.  2.  Marc  6.  12. 
Loi:  9.  60.  a!6.  16.  Act.  4.  2.  *  pen.  3.  2.  a  11.  11,  12.  a 
21.31,43.  a23. 13.Luc9.2,6.  alO.  9— 11.  Act.  20.  25.  a  28.  31. 

8  ̂ flachéwch  y  cleifion,  glanhêwch 
y  rhai  gwahan-glwyfus,  cyfodwch  y 
meirw,  bwriwch  allan  gythreuliaid  : 

z  \  derbyniasoch  yn  rhad,  rhoddwch  yn 
rhad. 

ÿ  adn.  I.  Marc  16.  18.  Luc  10.  9.  Act.  4.  9,  10,  30.  3  5. 
12—6.  z  2  Bren.  5.  15,  16,  20—27.  Act.  3.  6.  a  8.  19—23. 
s  20.  33-35. 

*  Eu  gwaith  hwyntoedd  pregethu:  pregethu 
Criet,  a'r  iachawdwriaeth  fawr  trwy  Grist,  yn 
ei  holl  helaethrwydd  :  pregethu  teyrnas  y  Mes- 
siah  hefyd,  sef  gcruchwiliaeth  yr  Efengyl,  a 

chymhell  dynion  i  dderbyn  Crist  a'i  iachawd- 
wriaeth,  ac  ymroddi  yn  ddeiliaid  iddo.  Yr 
oeddynt  i  wneyd  hyn  yn  gyhoeddus,  ò.  Uef 
uchel,  fel  Jonah  yn  Ninifeh.  Cenadon  Duw 
otddynt!  f  Ac  i  wneyd  i  fynu  am  waeledd  eu 
hymddangosiad,  ac  i  brofi  dwyfoldeb  eu  dan- 
foniad,  yr  oeddynt  i  wneyd  y  gwyrthiau  a  en- 
wyd  yn  ol  yr  awdurdod  a  gawsent.  j  Eithr 

nid  oeddynt  i  wneyd  elw  iddynt  eu  hunaino'u 
gwt  inidogaeth,  ond  rhoddi  yn  rhad  fel  y  der- 
byniasent  yn  rhad. 

9  *Na  feddwch  a  aur,  nac  arian, 

nac  efydd  i'ch  pyrsau  ; a  Marc  6.  8.  Luc  9.  3.  a  10.  4.  a  22.  35. 

10  Nac  òysgrepan  i'r  daith,  na  c  dwy 
bais,  nac  esgidiau,  f  na  fíbn  :  d  |  canys 
teilwns;  i'r  gweithiwr  ei  fwyd. b  1  Sam.  9.  7.  a  17.  40.  c  Luc  3.  11.  2Tim.4.  13.  dLuc 
10.  7.  1  Cor.  9.  4—14.  Gal.  6.  6,  7.  1  Thn.  5.  17,  18. 

*  Amcan  y  gwaharddiadau  hya  oedd,  dang- 
os  i'r  apostolion  na  ddylent  fod  yn  ihagofalus 
am  bethau  tymhorol,  ond  myned  i'w  gwaith 
gan  ymddiried  i  ofal  rhagluniaeth  Duw.  t  Na 
ffon;  tybir  nad  yw  Crist  ddim  yn  gwahardd 
iddynt  yma  fion  i  deithio  ar  ei  plwys,  yn  y 
mo'ld  cyffredin  ;  ond  mai  ffon  i  gario  beichian 
■a  hi  a  feddylir,  neu  ffon  i  amddiffyn  eu  hnn- 
ain.  Yn  Marc  6.  8.  mae  yn  gorchymyn  llaw-ffon 
iddynt.  %  Heblaw  dysgu  ei  apostolion  ymddir- 
ied  i  ofal  rhagluniaeth,  mae  yn  dysgu  hefyd  i'r 
bobl  eu  dyledswydd  tuag  at  yr  apostolion,  ac  i 
bawb  eto  eu  dyledswydd  tuag  at  weii  idogion 

yr  efengyl ;  teilwng  í'r  gweithiwr  í  i  fwyd. 
11  Ac  i  ba  ddinas  bynnag  neu  dref 

yr  eloch, e  *  ymofynwch  pwy  sydd  deil- 
v/ng  ynddi ;  ̂ac  yno  trigwch  hyd  onid 
eloch  ymaith. 

«  Gen.  19.  1—3.  Barn  19.  16—21.  1  Brea.  17.  9,  &c.  Job 
31.  32.  Luc  10.  38—42.  a  19.  7.  Act.  16.  15.  a  18.  1—3.  3íoan 
7,  8.       /Marc  6.  10.  Luc  9.  4.  a  10.  7,  8. 

"       30 

12  fA  phan  ddeloch  i  dŷ,  e  Cyf- 
erchwch  well  iddo. 

g  Luc  10.  5,  6.  Act.  10.  36.  2Cor.  5.  20.  3Ioan  14. 

13  %  Ac  os  bydd  y  tŷ  yn  h  deilwng, 
deued  eich  tangnefedd  arno :  ac  oni 
bydd  yn  deilwng,  dychweled  eich 
tangnefedd  attoch. 

h  Salm  35.  13.  Luo  10.  6.  2Cor.  2.  16. 

14  ||  A  'phwy  bynnagni'ch  derbynio chwi,  ac  ni  wrandawo  eich  geiriau, 

pan  ymadawoch  o'r  tŷ  hwnnw,  neu  o'r 
ddinas  honno,  k  ysgydwch  y  llwch oddi  wrth  eich  traed. 

i  adn.  40,  41.  pen.  18.  5.  Marc  6.  11.  a  9.  37.  Ltic  9.  5, 
48.  a  10.   10,  11.  loan  13.  20.        í  1  Thes.  4.  8.  t  Neh.  5 
13.  Act.  13.  51.  a  18.  6.  a  20.  26,  27. 

15  f  §  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  m  Es- 

mwythach  fydd  i  dir  y  Sodomiaid  a'r 
Gomoriaid  n  yn  nydd  y  farn,  nag  i'r ddinas  honno. 

I  pen.  5.  18.  a  24—34,  35.  m  pen.  11.  22.  24.  Ezcc.  16. 
48—56.  Marc  6.  11.  Lt.o  10.  11,  12.  Ioan  15.  22—24.  n  pen 
12.  36.  2  Pedr  2.  9.  a  3.  7.  1  Ioan  4.  17. 

*  Ymofynwch  pwy  sydd  deilwng :  pwy 
sydd  a  gair  da  iddo  am  grefydd,  ymarwedd- 
iad  hardd,  a  llettygarwch.  Ewch  i  mewn 
yno,  yn  hytrach  nac  i  blith  rhai  annuwiol  ac 
anfoesol,  yr  hyn  a  fyddai  yn  fagl  i  chwi,  yn 
warth  i'ch  swydd,  ac  yn  rhwystr  i  Iwyddiant 
eich  gweinidogaeth.  +  A  phan  eloch  i  dŷ,  ewcli 
yno  yn  addfwyn  a  bont  ddigaidd,  fel  y  gweddai 
i  genadon  yr  efengyl,  fel  yr  enniller  y  teuln 
wrth  eich  ymddygiad  hardd  chwi.  Cyferch- 
wch  Irwy  yn  y  dull  arftredig,  gan  ddymuno 
tangnefedd  arnynt.  j  Cs  bydd  y  tŷ  yn  dŷ 
crefyddol,  teilwng,  e  ddaw  tangnefedd  arno, 
yn  ol  eich  dymuniad  chwi :  os  na  bydd,  nid  â 
eich  gweddi  ehwi  ddim  yn  oter,  ac  ni  bydd- 
wch  ciiwi  ddim  ar  cich  colled ;  daw  y  fen- 
dith  arnoch  chwi  eich  hunain.  ||  Lle  na  dder- 
bynier  mo  honoch,  ymadewch;  ac  wrth  ym* 
adael,  ysgydwch  y  liwch  oddi  wrth  eich  traed, 
yn  arwydd  o'ch  tra-chasineb  at  eu  caledwch 
a'u  hannuwioldeb.  (Pan  fyddai  yr  Iuddewon 
wedi  bod  ar  ryw  achlysur  yn  ngwlad  y  cen- 
edloedd,  ysgydwent  lwch  eu  dacar  oddiwrth 
eu  traed  ar  y  terfyn,  rhag  halogi  y  tir  sanct- 
aidd  â  llwch  y  cenedloedd.  Cyfeiriad  at  hyny, 
tebygir,  sydd  yma.)  §  Er  bod  pechodau  y 
Sodomiaid  a'r  Gomoíiaid  yn  fawr  iawn, 
eto  ni  phechasant  yn  wyneb  cymmaint  o 
oleuni  a  chynnygion  da  ag  y  pechodd  yr  Iudd- 
ewon  hyn,  a  phawb  eraill  sydd  yn  gwrthod  yr 
efengyl :  am  hyny  bydd  eu  barn  hwy  yn  drym- 
ach  na  barn  y  Sodomiaid. 

16  %  Wele,    yr   ydwyf  fì  yn  eich 

danfon  °fel  fdefaid  y'nghanol  bleidd- 
iaid :  byddwch  chwithau  p  gall  fel  y 
seirph,  «  a  diniwed  fel  y  colommenod. 

v  Luc  10.  3.  Act  20.  29.  p  Gen.  3.  I,  13.  Luc  21.  15. 
1  Cor.  14.  20.  2Cor.  11.  3,  14.  Eph.  5.  15—17.  Col.  1,9.  a  4. 
5.  ç2Cor.  8.  20.  Phil.  2.  15.  1  Thes.  2.  10.  a  5.  22.  Rhuf. 
16.  18,  19.  2Cor.  1.  12.  a  11.  3. 

*  Mae  y  danfon  yma  yn  myned  am  holl 
ddanfoniad  yr  apostolion,  ac  nid  am  eu  dan- 
foniad  y  tro  liwn  yn  unig;  oblegid  ar  olymad- 
awiad  Iesu  y  buont  hwy  yn  nghanol  bleiddiaid 
fwyaf,  nid  cyn  ei  esgyniad.  fY  creaduriiiid 
mwyaf  diniwed  o  holl  greaduriaid  y  maes  yw 



Am  brryethu MATTHEW  X. 

yn  gyhoedd. 
y  dcf.tid;  ìi  mwyafdiniwed  0  holl  :ida<  yr  a\v 

yryw  y  colomenod;  a'r  niwyaf  cyfrwys  o'i 
holl  greaduriaid  direswm  y  w  y  Beirff.  Dysgir 
ni  ynia,  y  dylai  callinel)  a  diniweidrwydd  fod 
yn  nghrefydd  pawb,  yn  enwedig  gwcinidogion 
jr  efcngyl. 

17  EithT  'ymogelwch  rhag  dynion; 

canys  hwy  a'ch  ríioddant  chwi  i  fynu 
'r '  f  cynghor,  ac  a'ch  ■  íYrewyllantchwi 

yn  eu  synago^au. 
r  Mica  7.  5.  Marc  13.  9,  12.  Aot.  14.  5,6.  i»  17.  14.  n  23. 

13—22.  2Cor.    11.  24—26.  2Tim.  4.    15.  *  pen.  24.  9,  10. 
Marcl3.  9.  Luc  21.  12,  13.  Ioan  16.  2.  Act.  4.  6,  &c.  a  5. 
26,  &o.  a  23.  1,  &c.  t  pen.  5.  22.  a  26.  59.    loan    II.  47. 

peii.  20.  19.  a  23.  34.  Deut.  25.  2,  3.  Act.  5.  40.  a  22.  19.  a 
.  11.  2Cor.  11.  24,  25.   Heb.  11.  36. 

18  f  A  chwi  a  -^d  iygir  at  lywiawd- 

wyr  a  brenhinoedd  o'm  hachos  i,  *  J  er 
tystiolaeth  iddynt  hwy  ac  i'r  Cenhedl- oedd. 

c  Salm  2.  1—6.  Act.  5.  25—27.  a  12.  1—4.  a  23.  33,  34.  a 
24—26.  2  Tim.  4.  16,  17.         y  pen.  8.  4.  Marc  13.  9.  2  Tim.  1. 

Dat.  1.  9.  a6.9.a  11.  7. 

*  Mae  y  cyngor  a'r  synagogau  yn  dangos  yr 
lid  a  ga'i  yr  apostolion  gan  yr  Iuddewon,  f  a'r 

llywiawdwyr  a'r  breninoedd  yn  dangos  yr  er- 
lid  a  gaent  yn  mhlith  y  centdloedd.  Dyma'r 
bleiddiaid  a  soniwyd  yn  yr  adnod  o'r  blaen. 
%  (ìer  bron  y  rhai  hyn  oll,  bu  yr  apostolion  yn 
tystiolaethu  am  (ìrist,  ac  yn  eu  heibyn  hwyth- 
au,  trwy  en  proffes  o  hóno,  a  thrwy  ddyoddef 
yn  ei  achos. 

19  Eithr  z  pan  y'ch  rhoddant  chwi  i 
fynu,  a  *  na  ofelwch  pa  fodd  neu  pa 
beth  a  lefaroch  :  f  canys  b  rhoddir  i 
chwi  yn  yr  awr  honno  pa  beth  a  lef- 
aroch. 

x  Marc  13.  11.  Luc  12.  11.  a  21.  14.  a  pen.  6.  25,  31 
31.  Phil.  4.  6.  lagu  1.5.       b  Ex.  4.  12,  15.  Jer.  1.  7—9.  Dan 
3.  16— 1S.  Act.4/8— 14.  a  5.  29—33.  a6.al0.  26.  2,£c.  2  Tim 
4.  17. 

20  Canys  nid  chwychwi  yw  y  rhai 

sydd  yn  llefaru,  c|ond  Yspryd  áeich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  llefaru  ynoch. 

c  2  Sam.  23.  2.  JT/arc  12.  36.  Luc  II.  13.  a  21.  15.  Act.  2. 

4.  a4.  8.  a  7.55,56.  a  28.  25.  ll'edrl.  12.  2Pedrl.21 
dpen.  6.  32.  Luc  12.  30—32. 

*  Dynion  anllythrenog  oedd  yr  apostolion,  ac 
anghynnefin  a  llefarn  ger  bron  gwyr  mawr, 
fond  yma  calonogir  hwy  âg  addcwid,  y  rhodd 
ai  Duw  iddynt  pa  beth  i  lefaru  yn  yr  awr  y 
byddai  ei  eisiau.  %  Achos  Duw  oedd  yr  achos, 
a  danfonai  Duw  ei  Ysbryd  i  ddadlau  dros  ei 
achos  yn  yr  apostolion.  £r  y  gall  pob  gwein 
idog  y  r  efengyl  ddisgwyl  cymmorth  yr  Yshryd 
Glân  yn  ei  waith,  eto  nid  yw  yr  addewid  hon 
yn  perthyn  i  waith  cyffredin  y  weinidogaeth  : 
yn  enwedig  i  weinidog  dilafur. 

21  *  A  ebrawd  a  rydd  frawd  i  fynu 
i  farwolaeth,  a    thad  ei  blentyn  :  / 
phlant  a  godant  i  fynu  yn  erbyn  eu 
rhíeni,  ac  abarant  eu  marwolaeth  hwynt. 

«  adn.  34,  35.  pen.  24.  10.  Mica  7.  5,  6.  Zec.  13.  3.    Marc 

13.12,  13.  Luc  12.  51—53.  a21.  16,  17.         /2Sam.  16.1 
17.  1-4.  Job  19.  19. 

22  A  %  chas  fyddwch  gan  bawb  h  er 
mwyn  fy  enw  i :  *  f  ond  yr  hwn  a  bar- 
hâo  hyd  y  diwedd,  efe  fydd  cadwedig. 

g  pen.  24.  9.  Es.  66.  5,6.  Lnc  6.  22.  loan  7.  7.  a  15.  18, 
19.  a  17.  14.  1  Ioan  3.  13.  h  adn.  39.  pen.  5.  11.  Ioan  15. 
21.  Act.  9.  16.  2Cor.  4.  11.  Dat.  2.  3.        i  pea.  24.  13.  Dan. 

31 

12.  12,  13.  Marc  13.  13.  Loc  8.  15.  Hhuf.  2.  7.  Oal.6.9.  II*b. 
3.  14.  a  6.  II.  hfo  I.  12.  J»a.  20,  21.  JUt.  2.  7,  10,  17,  26.  » 
3.  21. 

*  Gwelwn  yma  elyniaeth  calon  dynìon  an- 
iinol,  yn  erbyn  Crist  a'r  efengyl ;  yn  tori  drwy 
holl  rwyinau  natur  a  serchiadau  dynol:  y  per- 
îhynasau  agosafyn  casâu,  yn  bradychu,  ac  yn 
erlid  eu  gilydd  i  farwolaeth  !  +  ünd  yr  hwn  a 
ddalío  ei  brofi  gan  yr  erlidiau  hyn,  fel  y  deil 
aur  ei  brofi  yn  y  tân,  ac  a  barhíìo  heb  wad.«  y 
ffydd,  hyd  ddiwedd  y  prawf  neu  ddiwedd  ci 
oes,  efe  a  fydd  cadwedig. 

23  *  A  k  phan  y'ch  erlidiant  yn  y 
ddinas  hon,  rTowch  i  un  arall :  canys 

yn  wir  y  dywedaf  wrthych,  f  Na  or- 
phenwch  ddinasoedd  Israel,  l  ̂nes  dy- 
fod  Mab  y  dyn. 

I'  pen.  2.  13.  a  12.  14,  15.  Lnc  4.  29—31.  Ioan  7.  1.  a  10. 
42.  a  11.  53,  54.  Act.  8.  1.  a  9.  24,  25.  a  13.  50,  51.  a  14. 
,  19,  20.  a  17.  10,  14.  a  20.  1.  /  pen.  16.  28.  a  24.  27, 

30,  4à.  a  25.  13.  a  26.  64.  Maro  13.  26.  Luc  18.  8.  a  21.  27. 

Yn  yr  crlidiau  hyn,  dyledswydd  yr  apost- 
olion  oedd  arfer  pob  moddion  i  achub  eu  byw- 

ydau  gwerthfawr  a  defnyddiol;  drwy  ft'oi  o 
un  ddinas  i'r  Uall,  a  phregethu  o  hyd,  pa  le 
bynag  yr  elent.  t  Ac  er  cael  eu  herlid  felly  o 
ddinas  i  ddinas,  ni  chaent  amser  i  fyned  drwy 
holl  ddinasoedd  Israel,  $ìkyd  oni  ddeuai  Mab 

y  dyn  i  ddi  il  ar  y  genedl  luddewig,  a'u  dan- 
fon  hwythau  at  y  Cenedloedd. 

24  Wî*  ISid  yw  y  disgybl  yn  uwch 

na'iathraw,  na?r  gwas  yn  uwch  na^i 
arglwydd. 

w2Sam.  11.  11.  Lnc  6.40.  Ioan  13.  16.  a  15.  20,21.  Heb. 

12.  2—4. 

25  Digon  i'r  disgybl  fod  fel  ei  ath- 
raw,  a'r  gwas  fel  ei  arglwydd .  w  f  Os 
galwasant  berchen  y  tŷ  yn  I  Reelze- 
bub,  pa  faint  mwy  ei  dylwyth  ef  ? 

n  peji.  9.  34.  a  12.  24.  Marc  3.  22.  Luc  11.  15.  loan  7.20. 
a  8.  48,  52.  a  10.  20. 

*  .Na  ryfeddwch  wrth  yr  erlidiauhyn  ;  gwel- 
soch,  a  chewch  weled  eto,  eich  athraw  yn  cael 
ei  erlid,  na  ddisgwyliwch  chwithau  weil  trin- 

iaeth,  digon  o  anrhydedd  i'r  disgybl  fod  fel  ei 
athraw.  f  Os  galwasant  fi,  y  pen  teula,  yn 
swynwr,  ac  mewn  cyngrair  &  Beelzebub,  pa 
faint  mwy  y  dywedant  bethau  ftlìy  am  danoch 
chwi  ì  \  Keelzebub,  penaeth  y  cythreuliaid, 
oedd  duw  Ecron  :  duw  y  cylion  (yn  Gymraeg) 
y  galwai  yr  Iuddewon  ef  o  wawd,  o  herwydd 
yr  heidiau  o  gylion  a  ddisgynai  ar  yr  anifeil- 
iaid  a  aberthid  iddo :  a  dywedant  nad  oedd  yr 

un  i'w  weled  yn  y  deml  yn  Jerusalem,  er 
maint  o  aberthau  a  leddid  yno. 

26  °*Am hynny nac ofnwch hwynt : 
^oblegid  nid  oes  dim  f  cuddiedig,  a'r 
nas  datguddir ;  na  dirgel,  aV  nas  gŵy- 

byddir. o  adn.  28.  Diar.  28.  1.  a  29.  25.  E».  41.  10,  14.  a  43.  1,  2. 
a  51.  7,  8,  12,  13.  Jer.  I.  8,  17,  18.  Ezec.  2.  6.  Aot.  4.  13,  19. 
1  Pedr  3.  14.  p  Marc  4.  22.  Luc  8.  17.  a  12.  2,  3.  a  24.  47. Act.  1.8. 

*  Na  ofnwch  am  danoch  eich  hunain,  nac 
am  lwyddiant  eich  gwaitli :  nis  gallant  hwy 
eich  drygu  ond  fel  y  goddefo  Duw,  nac  atal 
llwyddiant  yr  efengyl.  t  Er  bod  uniondeb  eich 
egw  yddorion  chwi,  a  gogoniant  yr  efengyi,  yn 

guddiedig  yn  bresenol ;  eto  dygaf  fi  bob  un  o'r 
ddau  i'r  goleuni  yn  ei  iawn  bryd. 

27  Yrhyn  ̂ yr  ydwyf  yn  ei   ddy- 
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wedyd  wrthych  chwi  yn  y  *  ty wyllwch, 
dywedwch  yn  y  goleuni:  a'r  hyn  a 
gly  wch  yn  y  f  glust,  r  pregethwch  J  ar 
bennau  y  tai. 

q  pen.  13.  1—17,  31,  35.  Luc  8.  10.  Ioan  16.  13,  25,  29. 
2  Cor.  3.  12.  r  Diar.  1.  20—23.  a  8.  1—5.  Act.  5.  20,  28.  a 
17.  17. 

*  Tywyllwch  yma  a  arwydda,  yn  ddirgel,  ac 
o'r  neilldu  ;  felly  y  byddai  Crist  yn  aml  yn 
dysgu  ei  ddisgyblion.  t  Yn  y  glust :  byddai  y 
dysgawdwyr  luddewig  yn  arfer  traddodi  eu 
hathrawiaeth  yn  ddistaw,  yn  nghlustiau  eudis- 
gyblion.  X  Pan  fyddai  yr  íuddewon  am  wneu- 
thur  rhywbeth  yn  gyhoedd  iawn,  byddent  yn 

myned  i  benau  y  tai  i'w  gyhoeddi. 
28  *Ac  *nac  ofnwch  rhag  y  rhai  a 

laddant  y  corph,  ac  nid  allant  ladd  yr 
enaid ;  f  eithr  yn  hytrach  '  ofnwch  yr 
hwn  a  u  ddichon  ddistrywio  enaid  a 
chorph  yn  uífern. 

«  adn.  26.  Es.  8.  12,  13.  a  51.  12.  Dan.  3.  10—18.  Luc  12 
4,  5.  Act.  20.  23,  24.  a  21.  13.  Rhuf.  8.  35—39.  2  Tim.  4  t— 
8.  Heb.  11.  35.  Dat.  2.  10.  t  Salm  119.  120.   Preg.  5.  7.  a 
8.   12,  13.  Es.  66.  2.  Jer  5.  22.  Heb.  12.  28,  29.  u  peu.  25. 
46.  Marc  9.  43—48.  Luc  16.  22—26.  Ioan  5.  29.  2  Thes.  1.  8— 
10.  Dat.  20.  10—15. 

*  Nis  gall  eich  erlidwyrond  lladd  eich  cyrph 
am  wneyd  eich  dyledswydd,  a  hwy  a  wnant 
hyny  yn  y  diwedd  ;  t  Ond  yn  hytrach  na  thynu 
yn  ôl  rhag  ofn  hyny,  ofnwch  Dduw  yr  hwn  a 
ddichon  gospi  enaid  a  chorph  yn  uffern  am  an- 
nyddlondeb  yn  eich  dyledswydd.  Ofn  Duw 
yw  y  peth  gorau  i  fwrw  allau  ofn  dynion. 

29  Oni  x  werthir  dau  aderyn  y  tô  er 
*ffyrling?  yacni  syrth  un  o  honynt 
ar  y  ddaear  heb  eich  tad  cliwi. 

x  Luc  12.  6,  7.         y  Salm  104.  27—30. 

30  z  Ac  y  mae,  îe,  holl  wallt  eich 
pen  wedi  eu  cyfrif. 

s  1  Sam.  14.  45.  2  Sam  14.  11.  1  Bren.  1.  52.  Luc  12.  7. 
a  21.  18.  Act.  27.  34. 

31  Nac  ofhwch  gan  liynny:  a  chwi 
a  delwch  fwy  na  llawer  o  adar  y  tô 

a  pen.  6.  26.  a  12.  11,  12.  Salm  8.  5.  Luc  12.  24.  a  13.  15, 
16.  1  Cor.  9.  9,  10. 

Mae  y  Cyfryngwr  yma  yn  dangos  gofal  man- 
ylaf  Duw  yn  ei  ragluniaeth,  am  y  pcthau  dis- 
tadlaf,  a  mwyaf  diwerth,  a  pha  faint  mwy  y 
gofala  efe  am  ei  gcnadon,  gweinidogion  yr  ef 
engyl,  y  rhai  sydd  yn  werth  Uawer  o  adar  y 
tô.    *  Ffyrling  :  tua  thair  ffyrling  o'n  harian  ni. 

32  Pwy  bynnag  gan  hynny  a'm 
b *  cyfTeso  i  y'ngŵydd  dynion,  cmin- 
nau  a'i  -fcyíìesaf  yntau  y'ngŵydd  fy 
Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

b  Salm  119.  46.  Lno  12.  8,  9.  Ioan  9.  22.  Rhuf.  10.  9,  10. 
1  Tìm.  6.  12,  13.  2Tim.  1.  8.  1  Ioan  4.  15.  Dat.  2.  13 
c  pen.  25.  34.  1  Sam.  2.  30.  Dat.  3.  5. 

33  %  A  phwy  bynnag  a'm  d  gwado  i 
y'ngŵydd  dynion,  minnau  a'i  gwadaf 
yntau  y'ngŵydd  fy  Nhad  yr  hwn  sydd 
yn  y  nefoedd. 

d  pen.  26.  70—75.  Marc  8.  38.  Luc  9.  26.  a  12.  9.  2Tim. 
2.  12,  13.  2Pedr  2.  1.  1  loan  2.  23. 

Mae  Crist  yn  gofyn  genym  ni,  nid  yn  unig 
credu  ynddo,  ond  hefyd  gwneuthur  proffes  gy- 
hoeddus  o  hono,  a  hyny  yu  wyneb  peryglon, 

gelynion,  a  gwrthwynebiadau.  *  Yma,  yn 
ngŵydd  dynion,  y  mae  i  ni  ei  gyffesu  ef ;  fa 

phwy  bynag  a  wnelo  hyny  yn  ffyddlawn  a'di- 

ragrith  yma,  cyffesa  yntau  y  rhai  hyny  yn  gy- 
hoeddus  ddydd  y  fai  n,  yn  ngẃydd  ei  Dad. 

t  Pwy  bynag  a'i  gwado  ef  yma,  drwy  gywil- 
ydd  neu  ofn,  Iesu  a'i  gwad  y  ntau  yn  ngŵydd 
ei  Dad.  Gwadu  parhlius  a  hollawl  a  feddyJir, 
nid  gwadu  fel  Pedr,  yr  hwn  a  gafodd  íadd- euant. 

34  *  Na  thybiwch  e  fy  nyfod  i  ddan- 
fon  tangnefedd  ar  y  ddaear:  f  ni 
ddaethum  i  ddanfon  tangnefedd,  ond cleddyf. 

e  Jer.  15.  10.  Luc  12.  49—53.  Ioan  7.   40—52.  Act.  13.  45 

35  %  Canys  mi  a  ddaethum  f\  osod 

dyn  i  ymrafaelio  yn  erbyn  ei  dad?  a'r 
ferch  yn  erbyn  ei  mam,  a'r  waudd  yn erbyn  ei  chwegr. 

/adn.21.  pen.  24.  10.  Mica  7.5,6.  Marc  13.12.  Luc  21.16. 

*  Tybiai  yr  Iuddewon  y  byddai  heddwch 
yn  gyffredinol  yn  eu  pliih,  dan  lywodraeth  y 
Messiah  a  ddychymmygent  ac  a  ddisgwylient 
hwy  ;  t  ac  er  mai  Iesu  oedd  y  Messiah,  ac  er 
mai  sanctaidd  a  heddychoì  oedd  ei  gyfreithiau 
a'i  deyrnas ;  eto,  o  herwydd  llygredigaeth, 
anghrediniaeth,  a  gelyniaeth  calon  yr  Iuddew- 
on,  gwrthodasant  y  Messiah  a'i  deyrnas:  rhy- 
felasant  yn  ei  herbyn,  a  rhyfelodd  Duw  yn 
ofnadwy  â  hwythau,  am  eu  gwrthodiad  o  hóni. 
j  Tybir  mai  barn  Duw  ar  yr  luddewon  am 
wrthod  Crist  a'r  efengyl,  y w  yr  "  ymrafaelio" 
annaturiol  a  sonir  yma :  ysbryd  drwg  o  ane- 
hydfod,  rhwng  y  perthynasau  agosaf  â'u  gil- 
ydd,  nid  yn  nghylch  yr  efengyl,  ond  am  eu 
gwrthodiad  o  hóni. 

36  *  A  ̂ gelynion  dynfj/dd  tylwyth ei  dŷ  ei  hun. 
*Gen.  3.  15.  a  4.  8—10.  n  37.  17-28.  l.Sam.  17.28. 

2  Sam.  16.  11.  J0b  19.  13—19.  Salm  41  9.  a  55.  13.  Jer  12 6.  a  20.  10.  loan  13.  18. 

*  Lle  dylasai  dyn  ddisgwyl  y  cariad  a'r  cyf- 
eillgarwch  mwyaf,  mae  yn  cael  y  cas  a'r  gel- 
y niaeth  gwaethaf.  Mòr  ddychrynllyd  yr  oedd 
y  farn  uchod  wedi  syrthio  ar  wrthodwyr  yr efengyl ! 

37  *  Yr  hwn  h  sydd  yn  caru  tad 
neu  fam  yn  fwy  na  myfi?  nid  yw-  deil- 

wng  o  honof  fi :  a'r  neb  sydd  yn  caru 
mab  neu  ferch  yn  fwy  na  myfi,  •  f  nid 
yw  yn  deilwng  o  honof  rì. 

h  pen.  22.  37.  Deut.  33.  9.  Luc  14.  26.  loan  5.  23.  a  21. 

15—17.  2Cor.  5.  14,  15.   Pbil.  3.  7—9.  i  peu.  22.  8.  Luc 
20.  35.  a  21.  36.  2Thes    1.  5—7.  Dat.  3.  4. 

*  Nid  yw  Crist  yma  yn  gwahardd  serchiad- 
au  naturiol,  ond  dangos  y  mae,  y  dylai  efe  gael 
ei  garu  o  flaen  pawb  a  phob  peth  arall.  Ac 
os  bydd  cariad  at  neb  o'n  perthynasau  yn 
rhwystr  i  ni  garu  a  chanlyn  Iesu,  t  nad  ydym 
ni  ddim  yn  deilwng  o  hóno  ef.  Nid  ydym 

deilwng  o'i  ffafr  ef  yma,  nac  o'i  ogoniant  yn 
y  by  d  a  ddaw. 

38  *  A'r  hwn  Anid  yw  yn  cymmer- 
yd  ei  groes,  ac  yn  canlyn  ar  fy  ol  i, 
fnid  yw  deilwng  o  honof  íì. 

k  pen.  16.  21.  a  27  32.  Marc  8.  !34.  a  10.  21.  Luc  9.  23, 
24.  a  14.  27.  Ioan  19.  17. 

*  Nid  gwneyd  croes  a  ddywedir,  ond  cym- 
meryd  y  groes.  Nid  helbulon  cyffredin  byw- 
yd  a  feddylir  wrth  y  groes,  ond  erledigaethau 
hyd   ferthyrdod  o   achos   yr  efengyl.     Cym- 
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meryd  y  groes  }  nia,  sydd  yn  cyfeirio  at  yr  ar- 
fer  o  beri  i  ddrwg-weithrcawyrgarioen  croea- 

nu  i'r  dienydd-le,  a  dangoaiad  llerl  auilwg,  y 
b\ ílclai  raid  i'r  apostolion  farw  drwy  grvfK hoeliad.  f  ()s  na  wnaent  gyinmeryd  eucròw 
au,  nid  oeddynt  deilwng  o  hóno  ef ;  cymnier- 
odd  ef  ei  groea,  a  bu  farw  arni  drostynt 
twy. 

39  *  Y  neb  'sydd  yn  cael  ei  einioes, 

a'i  cyll :  f  a'r  neb  a  gollo  ei  einioes 
o'm  plegid  i,  a'i  caifT  hi. /  pen.  16.  25,  26.  fiíaro  8.  35,  36.  Luc  17.  33.  loan  12.  25. 
Phil.  1.  20,  21.  2Tiu..  4.  6-8.  Dat.  2.  10. 

*  Yr  hwn  a  gatfo  ei  fywyd  naturiol  trwy  fy 
ngwadu  I,  yn  hytrach  na  dyoddef  hyd  angau, 
a  gyll  ei  fywyd  tragy  wyddol ;  fond  y  neb  a 
goilo  ei  fywyd  naturiol  o'in  plegid  1,  a  gaitf 
rywy.i  tragywyddol. 

40  f  *  Y  neb  "'sydd  yn  eich  der- 
byn  chwi,  sydd  yn  fy  nerbyn  i;  "a'r 
neb  sydd  yn  fy  nerbyn  i,  sydd  yn  der- 

byn  yr  hwn  a'm  danfonodd  i. m  pen.  18.  5.  Lnc  9.  48.  a  10.  16.  Ioan  13.  20.  a  20.  21. 
2Cor.  5.  20.  Gal.  4.  14.  1  Thes.  4.  8.  «  Ioan  5.  23.  a  12. 

44—49.  Fhil.  2.  10,  11.  1  loan  2.  22,  23.  2  Ioan  9. 

4 1  f  Y  neb  °  sydd  yn  derbyn  pro- 
phwyd  yn  enw  t  prophwyd,  a  dderbyn 

wobr  prophwyd ;  a'r  neb  sydd  yn  der- 
byn  ||  un  cyfiawn  yn  enw  un  cyííawn,  a 
dderbyn  *  wobr  un  cyfiawn. 

o  Gen.    20.     7.     1  Bren.    17.    9—15,    20—24.    a    18.  3,  4. 
ren.  4.  8-10,  16,  17,  32—37.  Att.  16.  15.  Rliuf.  16.  1—4, 

23.  2Tiin.  1.  16—18.  3  íoan  5,  8.  p  pen.  6.  1,  4,  6,  18.  a 
16.  27.  a  25.  34—40.  Es.  3.  10.  iuc  14.  13,  14.  1  Cor.  9  17. 
2Thes.  I.  6,  7.  2  /oan  8. 

42  A  phwy  bynnag  a  roddo  i'w 
yfed  i  ?un  o'r  §  rhai bychain  hyn,  rphi- 
olaid  o  ddwfr  oer  yn  unig  yn  enw  dis- 
gybî,  yn  wir  meddaf  i  chwi,  *  Nichyll efe  ei  wobr. 

çpen.  18.  3—6,  10,  14.  Zee.  13.  7.  Marc  9.  42.  Lno  17.2. 
►r.  8.  10—13.  r  Marc  9.  41.  a  12.  42,  43.    a   14.  7,  3. 

2_Cor.  8.  12.  s  Diar.  24.  14.    Luc  6.  35.    2  Cor.  9.  6— 15. 
il.  4.  15—19.  Heb.  6.  10. 

Gwedi  rhag-î'yuegi  o'r  bìaen  am  yr  erlidian 
a'r  gwrihwynebiadau  a  ga'iyr  apostolion,  mae 
yr  Arglwydd  lesu  311  yr  adnodau  hyn,  yn 

dangos  na  byddai  paw'b,  yn  hollawl,  ddim yn  eu  herlid  ac  yu  eu  easâu;  ond  y  der- 
bynid  hwy  gan  rai  yu  dirion  ac  yn  Uet- 
tygar;  ac  ua  byddai  y  rhai  hyny  ddim  ar 

eu  colled  o'u  derbyn,  ond  y  gwobrwyai  Duw 
hwynt,  gin  ystyried  derbyniad  ei  genadon  í'el 
derbyniad  iddo  ef' ei  hun,  a'r  Tad  yr  hwn  a'i 
hanfouodd  ef.  *  Derbyn  sydd  air  cyffredin, 
yn  arwyddo  yma,  derbyn  athrawiaeth  yr  apos 
lolion  am  Urist,  trwy  ei  gwrando  a'i  chredu  : 
ac  fel  hynyyr  oeddynt  yn  derbyu  Crist  ei  lum, 
a'r  Tad  yr  hwn  a'i  banfonudd  ef.  f  Geiür 
meddwl  wrtli  dderbyn  yn  adn.  41,  mai  deibyn 

i'w  tai  a  ddylem  ddëdl,  a  groesawu  yr  apos 
tolion  fel  ceuadon  Crist,  ac  er  ei  fwyn  ef.  Ac 
tel  hyny  hefyd  yr  oeddynt  yn  derbyn  Crist  ; 
fel  y  mae  y  neb  a  dderbynio  genadwr  brenin, 
inegys  yn  derbyn  y  brenin  ei  hnn.  J  Pro- 
phwyd  :  yr  apostolion,  ac  eniiî!  vn  yr  eglwy^ 
dan  ysbrydoliaeth  neiliduol  Duw.  ||  Un  cyf- 
iawn  :  un  enwog  mewn  duwioldeb  a  sanct- 
eiddrwydd.  §  Rhai  bychain  :  crefyddwyr  ieu- 
ainc;  didwylí,  ond  bychain  mewn  gwybod- aeth. 

PEN.   \í. 

loan  yn  anfon    ri  ddisgyblion  at    Grist. 
7  Tìjsiiolact'n  ('ri.st  am  Ioan,^c. 

A.  BU,  pan  orphenodd  yr  Ies  1  aor- 

chymyti  i'w  ddeuddeg  disgybl,  Ä*efe 
a  aeth  oddi  yno  i  f  ddysgu  ac  i  breg- 
ethu  yn  eti  dinasoedd  hwy. 

a  pen.  28.  20.  Ioan  15.  10,  14.  Act.  1.  2.  a  10.  42.  1  The». 
4.  2.  2  Tuus.  3.  6,  10.  1  Tim.  6.  14.  b  pen.  4-  23.    a  9.  35. 
Es.  61.  1— 3.  Marcl.  3S;  39.  Luc  4.  15—21.  a  8.  1.  Act.  10.38. 

*.Nid  oedd  Iesu  byth  yn  segur :  wcdi  dan- 
fon  ei  ddisgyblion  ibregethu,  efe  a  aeth  ei  hun 
hefyd.  t  Dysgu  a  phrcgethu  yw  gwaith  gwein- 
idog'u  n  yr  efengyl,  nìd  segura. 

2  A  c  Ioan,  pan  glybu  dyn  y  car- 
char  weithredoedd  Crist,  ewedi  dan- 
fon  dau  o'i  ddisgyblion, 

c  Lnc  7.  18—23.  d  pen.  4.  12.  a  14.  3.  Marc  6.  17,  18. 
Luc  3.  19,  20.  Ioan  3.  24.  e  pen.  9.  14.  Ioan  3.  25—28.  a 

4.  1.  Act.  19.  1—3. 

3  A  ddywedodd  wrtho,  ̂ Ai  tydi  yw 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod,  ai  un  arali  yr 
ydym  yn  ei  ddisgwyl  ? 

/pen.  2.  2—6.  a  21.  5,"9.  Gen.  3.  15.  a  12.  3.  a  49.  10. Nuui.  24.  17.  Deut.  18.  15—18.  Salm  2.  6—12.  a  110.  1—5. 
Es.  7.  14.  a  9.  6,  7.  Jer.  23.  5,  6.  Ezec.  34.  23,  24.  Dan.  9. 
24—26.  Hos.  3.  5.  Joel  2.  28—32.  ^rn.  9.  11,  12.  Ob.  21. 
MicaS.  2.  Zeph.  3.  14—17.  Hag.  2.  7.  Zec.  9.  9.  Mal.  3.  1.  a 
4.  2.  Ioan  4.  25.  a  6.  14.  a  7.  31,  41,  42. 

Ai  tydi  yw  yrhwn  sydd  yndyfod,sef  y  Mes- 
siah.  Felly  y  dywedai  yr  Inddewon  am  y  Mes- 
siah,  "  Yr  hwn  sydd  yn  dyfod,"  yn  enwedig 
tua'r  amser  líwnw  ;  oblegid  fod  disgwyliad  cyíî- 
redinol  am  djno  y  pryd  hwnw.  Gwyddai  Ioan 
yn  ddí.unmau  mai  Iesu  oedd  y  Messiah;  ond 
yr  oedd  ammheuaeth  yn  ei  ddisgyblion  ef,  ac 
er  eu  mwyn  hwynt  y  danfonodd  efe  hwy  at 
Grist  i  ofyn. 

4  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Ewch  a  mynegwch  i 
Ioan  y  pethau  a  gìywch  ac  a  welwch  : 

5  Y  mae  y  ë  deillion  yn  gweled  eil- 

waith,  Äa'r  cloffion  yn  rhodio,  *a'r 
cleifion  gwahanol  wedi  eu  glanhâu, 

k  a'r  byddariaid  yn  clywed ;  '  y  mae  y 
meirw  yn  cyfodi,  w*a'r  tlodion  yn 
cael  pregethu  yr  efengyl  iddynt. 

g  pen.  g.^O.  Salm  146.  8.  Es.  29.  18.  a  35.  4—6.  a  43,  6. 
7.  Luc  4.  18.  a  7.  21,  22.  loan  2.  23.  a  3.  2.  a  5.  36.  a  10.  25, 
33.  a    4.  11,  12.  Áiit.  2.  22.  a  4.  9,  10.  h  pen.  15.  30,  31. 
a  21.  14.  ̂ ct.  3.  2—8.  al4.  8—10.  í  pen.  8.  1—4.  a   10.,8. 
2  Bren.  5.  7,  14.  k  Es.  43.  8.  Marc  7.  37.  a  9.  35.  /  pen. 
9.  24,  25.  Luc  7.  14—16,52.  loan  11.  43,  44.  m  pen.  5.  3. 
Salm22.  26.  a  ;2.  12,  13.  Es.61.  1— 3.  a  66.  2.  Zec.  11.  7.  Luo 
4.  18.  Iago2.  5. 

(3  fA  "dedwydd  yw  yr  hwn  °ni 
rwystrir  ynof  fi. 

n  pen.  5.  3-12.  Salm  1.  1,  2.  a  32.  1,  2.  a  119.  1.  Luc  11. 
27,  28.  o  pen.  13.  55—57.  a  15.  12—14.  a  18.  7.  a  24.  10.  n 
26.  31.  E*.  8.  14,  15.  Luc  2.  34.  a  4.  23—29.  loan  6.  60,  61, 
66.  a  7.  41,  42.  Rhuf.  9.  32,  33.  1  Cor.  1.  23.  a  2.  14.  Gal.  5. 
II.  1  Pedr  2.  8. 

Dewisodd  yr  Arglwydd  Iesu  ateb  yr  ymofyn- 
wyr  hyn  drwy  weithredoedd  yn  hytrach  nac 
inewn  geirian  ;  gwelsant  efyn  gwncnthur  am- 
ryw  wyrthiau,  a  eblywsant  ef  yn  pregethu  yr 
efengyl  pan  ddacthant  alo,  gwel  Luc  7.  21. 

Yr  oedd  hyn  oll  yn  gyflawniad  o'r  prophwyd- 
oliacthau  am  y  Mcssiah,  gwel  Esaias  35.  4,  5, 
6.  a  61.  1.  a  chanfyddai  loan  wrth  y  gweith- 
redoedd  hyn  mai    Iésu  oedd   y    Mcssiah,   gan 
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nas  gwnacthai  ncb  mo'u  cyfryw  ond  Iesu. 
*  A'r  tlodion  yn  cacl  prcgethu  yr  efengyl  idd- 
ynt:  arwydday  gair  Grocgy  weithred  o  breg- 
ethn  yn  gystal  a  chael  pregethu  iddynt.  Tlod- 
ion  oedd  yn  pregethu,  ac  i  dlodiou  yr  oedd- 
ynt  yn  pregethu  :  nid  felly  y  twyllwyr  ;•  i'r 
rnawrion  y  byddent  hwy  yn  pregcthu.  f  Ni 
rwystrir:  tybia  rhai  mai  ccrydd  ar  ddisgybl 
ion  loan  y  w  y  geiriau  yma,  am  eu  hammhen 

aeth  o  Grist.  Di'au  eu  bod  yn  perthyn  i  bawb eto  a  ymrwystro  wrtho  ef. 

7  H*  Ac  a  hwy  yn  myned  ymaith, 
yr  ̂  lesu  a  ddechreuodd  ddywedyd 
wrth  y  bobloedd  am  Ioan,  ?  Fa  beth 

yr  aethoch  allan  i'r  anialwch  i  edrycl 
am  dano?  r  f  ai  corsen  yn  ysgwyd  gan 
wynt  ? 

p  Luc  7.  24—30.  q  pen.  3.  1—3,  5.  «21.  25.  Marc  1 
3—5.  Luc  3.  3—7.  a  9.  18.  loau  1.  38.  a  5.  35.  r  Gen.  49 
4.  2  Cor.  1.  17,  18.  Eph.  4.  14.  íago  1.  6. 

8  Eithr  pa  beth  yr  aethoch  allan  i'w 
weled?  s  \  ai  dyn  wedi  ei  wisgo  â  dill- 
ad  esmwyth?  wele,  y  rhai  sydd  yn 
gwisgo  dillad  esmwyth,  mewn  tai 
brenhinoedd  y  maent. 

*  pen.  3.  4.  2  Bren.  1.  8.  Es.  20.  2.  Zec.  13.  4.  1  Cor.  4. 
II.  2Cor.  11.  27.  Dat.  11.  3. 

9  Eithr  pa  beth  yr  aethoch  allan  i'w 
weled  ?  '  ||  ai  prophwyd  ?  íe,  meddaf 
chwi,  a  mwy  na  phrophwyd. 

t  adn.  13,  14.  pen.  14.  5.  a  17.  12,  13.  a  21  24-26.  Mare 
9.  11—13.  Lnc  1.  15—17,  76. 

*  Gwedi  i  ddisgybíion  Ioan  ymadael,  trôdd 
yr  Arglwydd  Iesu  at  ei  wrandawwyr,  y  rlian 
fwyaf  o  ba  rai  a  fuasent  yn  gwrando  Ioan  o'r 
blaen,  ac  a  ofynodd  iddynt  beth  oedd  eu  dy- 
ben  yn  myned  :  fnid  i  weled  corscn  yn  ys- 
gwyd  gan  wynt;  nid  dyn  tiöedig  anwastad 
felly  oedd  Ioan.  j  Nid  i  welcd  rhywwrbon- 
eddig  mawr  ychwaith,  nid  unfelly  ôedd  Ioan  ; 

||  ond  i  weled  prophwyd,  'íc,  y  mwyaf  o'r  holl 
brophwydi  a  fu  o'i  flaen  ef.  Dysgir  ni  yma  i 
ystyried  beth  y w  ein  dyben  yn  cyrchu  i  wrando 
pregethwyr  enwog  :  a  dysgir  pregethwyr  hef- 
yd  na  ddylent  fod  yn  ddynion  anwadal  a 
moethus. 

10  *  Canys  hwn  ydyw  efe  "am  yr 
hwn  yr  ysgrifenwyd,  Wele,  yr  ydwyf 
fi  yn  anfon  fy  nghennad  o  flaen  dy 
wyneb,  yr  hwn  a  barottoa  dy  ffordd 
o'th  flaen. 

u  pen.  3.  3.  Es.  40.  3.  Mal.  3.  1.  a  4.  5.  Marc  1.  2  Luc 
7.  26,  27.   Ioan  1.  23. 

11  f  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  ym 
mhlith  x  plant  gwragedd,  ni  chododd 
neb  ̂ mwynag  Ioan  Fedyddiwr:  J  er 
hynny  z  y?  hwn  sydd  leiaf  yn  nheyrnas 
nefoedd,  sydd  a  fwy  nag  ef. 

x  Job  14.  1,  4.  a  15.  14.  a  25.  4.  Salm  51.  5.  Eph.  2.  3. 
y  pen.  3.  11.  lSam.  2.  30.  Luc  1.  15.  a  7.  28.  Ioan  5.  35. 
i  pen.  5.  19.  Es.  30.  26.  Zec-  12.  8.  Luc  9.  48.  1  Cor.  6.  4.  a 
15.  9.  Eph.  3.  8.  a  loan  7.  39.  a  10.  41.  Rhuf.  16.  25,  26. 
Col.  1.  26,  27.  2  Tiui  1.  10.  Heb.  11.  40.  1  Pedr  1.  10. 

*  Ysgrifenwyd  hyn  yn  Malachi  3.  1.  Yno 
mae  y  Tad  yn  llefaru  wrth  yr  eglwys,  ac  yn 

dywedyd,  efe  a  arloesa  y  flfordd  o'm  blaen  i : 
yma  mae  yn  llefaru  wrth  y  Mab,  ac  yn  dy- 

wedyd,  o  flaen  dy  wyneb,  o'th  flaen  ;  yr  hyn 
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sydd  yn  dangos  mai  un  yw  y  Tad  a'r-Mab| 
t  Ioan  Fedyddiwr  oedd  y  genad  anfonedig,  a«l 
yr  oedd  efe  yn  rhagori  ar  yr  holl  brophwydl 
mewn  amryw  bethau :  yr  oedd  ef  ei  hun  yii 
wrthrych  prophwydoliaeth  ;  ganwyd  ef  mewríl 
modd  rhyfedd,  gwel  Luc  1.  18;  yr  oedd  yrí 
rhagorol  yn  sancteiddrwydd  ei  fywyd,  gwrcs- 
awgrwydd  a  llwyddiant  ei  weinidogaeth  ;  ac 
uwchlaw  pob  peth,  yr  ocdd  wedi  ei  ddanfonl 
yn  rhagfìaenor  y  Messiah,  nid  i  brophwydo  y 
deuai,  ond  i  gyhoeddi  ei  íod  tcedtdyfod.  |  Ktò, 
byddai  y  lleiaf  yn  yr  eglwys  efengylaidd  >n 

fwy  na  loan.  Y  preget'hwr  lleiaf  medd  rliai, ani  y  gallai  bregcthu  ìnarwolacth,  adgyfodi;id, 
ac  tsgyniad  Crist,  yrhyn  nis  gaüasai  loan  vn 
ci  amser  » f .  Y  crcdadyn  lleiaf,  medd  craÍJI, 
am  y  byddai  ganddo  cglurach  adnabyddiaeth 

o'r  etengyl,  a  holl  drcín  yr  iachawdwriacth 
nag  oedd  gan  Ioan.  Rhagoriaeth  yr  oruch- 
wiliaeth  a  feddylir  yn  beuaf,  ac  nid  rhagor- 
iactli  y  dynion. 

1 2  *  Ac  b  o  ddyddiau  Ioan  Fedydd- 
ìwr  hyd  yn  awr,  fyr  ydys  yn  treisio 
teyrnas  nefoedd,  \  a  threiswyr  sydd  yn 
ei  chipio  hi. 

//  pea.  21.  23—32.  Luc  7.  29,  30.  a  13.  24.  a  16.  16    Ioau 
6.  2/.  IM.il.  2.  12. 

O  ddyddiau  Ioan  Fcdyddiwr  hyd  yn  awr : 

sef  o'r  amscr  y  dechreuasai  loan  ei  wcinidog- 
aeth  hyd  yr  amser  yr  oedd  Crist  yn  llet'aru  y 
geiriao  achod,  yr  hyn  oedd  tua  blwyddyn,  tyb- 
ia  rhai.  t  Parodd  gwcinidogaeth  loan  y  faih 
ddeflFrôad  cytfrcdinol,  fcl  yr  oedd  lluoedd  yn 

ymofyn  yn  awyddus  am  wyl  odacth  o'r  cfeng- 
yl  ac  iachawdwriaeth  cu  heneidiau.  $  A'r 
rhai  mwyaf  awyddus  a  detìfro  oedd  yn  cacl  yr 
iachawdwriactli  hòno;  a  rhai  o  honynt  y  fath 

wacthaf  o  ddynion  o'r  blaen,  tebycach  i  dori 
tai  na  thrcisio  tcyrnas  ncfocdd. 

13  *Canys  cyr  holl  brophwydi  a'r 
gyfraith  a  brophwydasant  hyd  f  loan. 

c  pen.  5.  17,  18.  Mal.  4.  6.  Luc  24.  27,  44.  Ioan  5.46,  47. 
t.  3.  22—24.  a  13.  27.  Rhuf.  3.  21. 

*  Yr  ocdd  y  prophwydi  a  chysgodau  y  gyf- 
raith  sercinoniol  mewn  grym  hyd  loan,  ac  yn 
dangos  Crist  i  ddyfod ;  +  ond  dangosodd  ioan 

f  wedi  dyfod,  a  chafodd  y  prophwydi  a'r 
yíraith  cu  cyflawni. 

14  Ac  dos  ewyllysiwch  ei  dderbyn, 

e  *  efe  y w  Eli'as  yr  hwn  oedd  ar  ddy- fod. 

d  Ezec.  2.  5.a  3.  10,  11.  Ioan  16.  12.  1  Cor.  3.  2.  ̂ pen. 
17.  10—13.  Mal.  4.  5.  Marc  9.  11—13.  Luc  1.  17.  Ioan  1.  21— 
23.  Dat.  20.  4. 

*  Yn  Malachi  4.  5.  dywcdodd  Duw  y  dan- 
fonai  efe  hlias  y  prophwyd  o  flaen  y  Messi- 
ah  :  deallai  yr  Iuddcwon  hyny  yn  llythrenol, 
am  Elias  yn  ei  berson  ci  hun  ;  ond  dywedai 
Crist  wrthynt  yma  mai  Ioan  oedd  yr  jElias 
hwnw,  am  ei  ddyfod  yn  ysbryd  a  nerth  Elias. 

15  *  Y  neb  ̂ sydd  ganddo  glustiau 
i  wrando,  f  gwrandawed. 

/pen.  13.  9,  43.  Marc  4.  9,  23.  a  7.  16.  Luc  8.  8.  Dat.  2. 
7,  11,  17,29.  a  3.  6,  13,22. 

Mid  clustiau  allanol  y  corph  yn  unig  a 
feddylir  yma,  ond  gwrandawiad  tufcwnol  a 
chrediniol.  t  Gwrandawed  a  chreded  fy 
nhystiolaeth  I  am  Ioan,  fel  y  gwrandawo  ac 
y  credo  dystiolaeth  Ioan  am  danaf  fínnau. 

1 6  f  Eithr  *  i  ba  beth  y  cyffelybaf  fi 
y  h  *  genhedlaeth  hon  ?  *  \  Cyffelyb  y w 



Dannod  anriìolchgarwch. MATTHEW  XI. 
Yr  Jesu  yn  d'iolch,  &c. 

blant  yn  eistedd  yn  y  marchnadoedd, 
ac  yn  llefain  wrth  eu  cyfeillion, 

g  Galar.  2.  13.  Marc  4.  30.  Luc  13.  18.        h  pen.    12.34. 
23.  36.  a  24    34.        iLno  7.  31—35. 

17  Ac  yn  dywedyd,  h  Canasom 
I  bibell  i  chwi,  ac  ni  ddawnsiasoch ; 
canasom  alarnad  i  drwi,  ac  ni  chwyn- 
fanasoch. 

k  Es.  28.  9—13.    1  Cor.  9.   19—23.  /  pen.  9.  15,  23. 
1  Bren.  11.  40.  Es.  30.  29.  Jer.  9.  17—20.  a  31.  4.  Luc  15.  25. 

*  Y  genedlaeth  hon :  yr  Ysgrifenyddion  a'r 
Phariseaid  yn  benat';  y  rhai  ni  chredent  dyst- iolaeth  Ioan  am  Grist,  ac  ni  dderbynient  Grist 
ei  hun.  f  Yn  y  gyffeíybiar th  hon,  tybir  fod 
yr  Arglwydd  Iesu  yn  cyfeirio  at  ryw  chwar- 
euaeth  arferedig  gan  blant  y  trefydd  yn  y 

wlad  hòno;  megis  dynwared  prì'odasau  a 
chladdedigaethau  er  difyru  *u  gilydd ;  ond  o 
herwydd  eu  tymherau  anynad,  ni  fedrai  y 
chwareuwyr  mewn  un  modd  eu  boddhâu. 

18  *Canys  mdaeth  Ioan  heb  na 
bwy tta  nac  yfed ;  ac  meddant,  n  f  Y 
mae  cythraul  ganddo. 

Z.  4.  Jer.  15.  17.  a  16.  8,  9.    Luc  1.  15.  1  Cor.  9 
M).  25.  2  Bren.  9.  11.  Jer.  29.  2«.  Hos.  9.  Tf  loan 

7.  20.  a"8.  48.  a  10.  20.  Act.  26.  24. 

19  °  X  Daeth  Mab  y  dyn  yn  bwytta 
ac  yn  yfad ;  ac  meddant,  ||  Wele  ddyn 
glwth,  ac  yíwr  gwin,  ̂ cyfaill  publican- 
od  a  phechaduriaid.  q  A  doethineb  a 
gyfiawnhawyd  gan  ei  phlant  ei  hun. 

"    c  5.  29,  30.  a  7,  34,  36.  a  14.  I.  Ioan  12.  2,  &c.  Rhuf. 
p  pen.  9.  10,  11.  Luc  15.  1,  2.  a  19.  7.  q  Lnc  7. 

29,  35.  1  Cor.  1.  24—29.  Eph.  3.8-10.  Dat.  5.  11— 14.  a7. 12. 

Yma  cawn  eglurhâd  o'r  ddammeg  uchod : 
yr  luddewon  aìighrediniol  oedd  y  plant  an- 
foddog,  ac  loan  Fedyddiwr  a  Christ  oedd  y 
chwareuwyr.  *  Ioan  oedd  wedi  bod  yn  canu 
galarnad,  drwy  bregethu  edifeirwch,  bygwth 
barn,  a  byw  yn  llym,  heb  na  bwyta  nac  yfed 
yn  siriol  a  chymdeithasgar  fel  dynion  eraill. 
t  Yn  Ue  ei  gredu,  gwrthodwyd  ef,  fel  un  a 
chythraul  ganddo :  dyn  pen-brudd,  anghyfeill- 
gar,  ac  annymunol  oedd  gan  y  gwŷr  mawr 
Iuddewig.  X  Iesu  Grist  oedd  yn  canu  pibell, 
mewn  tymher  addfwyn,  garuaidd,  a  gweinid- 
ogaeth  felus  efengylaidd ;  ||  ac  eto,  am  ei  fod 
yn  derbyn  publicanod  a  phechaduriaid,  ac  yn 
bwyta  wrth  ei  angen  gyda  hwynt,  gwrthodid 

yntau  gan  yr  Ysgriftnyddion  a'r  Phariseaid 
deddfol,  fel  dyn  glwth,  yfwr  gwin,  &c.  §  Ond 
am  wir  blant  L>uw,  plant  doethineb  ydynt 
hwy,  achyfiawnheir  doethineb  ymddygiad  ac 
athrawiaeth,  Ioan  a  Christ,  ganddynt  hwy. 
Galwai  y  Phariseaid  eu  hunain  yn  blant  doeth- 
ineb,  a  thybia  rhai,  mai  gwawdiaith  yw  y 
geiriauolaf;  bod  y  Phariseaid  hunanol  yn 
cymmeryd  arnynt  farnu  doethineb  Crist  a  Ioan. 
Fel  yna,  rhaid  rhoi  condemnio  am  gyfiawnhâu. 

20  \  *  Yna  *  y  dechreuodd  efe  *  ed- 
liw  i'r  dinasoedd  yn  y  rliai  y  gwnaeth- 
id  y  rhan  fwyaf  o'i  weithredoedd 
nerthol  ef,  *  f  am  nad  edifarhasant. 

r  Luc  10.  13—15.  *  Salm  81.  11—13.  Es.  1.  2—5.  Mica 

6^1— 5.  Marc  9.  19.  a  16.  14.  lago  1.5.  *  pen^l2.  41 
21.  29—32.  Jei .  2Tim.2.  25,26.  Dat.  2.  21 

*  Gwedi  hir  bregethu,  a  gwneyd  llawer 
wyrthiau,  a'r  cwbl  yn  aneffeithiol,  mae  yr  Ar- 
glwydd  Iesu   yma  yn  troi  i  geryddu  yn  llym. 

t  Nid  am  na  fawrhasent  ac  am  na  dderchafas- 
ent  ef,  ond  am  nad  edifarhasent.  Mae  pob 
peth  yn  rhy  fychan  hebedifeirwch  am  bechod. 

21  u  Gwae  di,  Chorazin;  gwae  di, 
x  Bethsaida  :  *  canys  pe  gwnaethid  yn 
f  Tyrus  a  Sidon  y  gweithredoedd 
nerthol  a  wnaethpwyd  ynoch  chwi, 

{  hwy  a  z  edifarhasent  er  ys  talm  mewn sachlían  a  lludw. 
«  pen.  18.  7.  a  23.  13—29.  a26.  24.  Jer.  13.  27.  Lnc  11. 

42—52.  JuA.  11.  *  Marc  6.  45.  a  8.  22.  Lnc  9.  10.  loan  1 . 

44.  a  12.  21.  y  pen.  12.  41,  42.  Ezec.  ;J.  C,  7.  Act.  13.  44- 
48.  a  28.  25—28.        *  Job  42.  6.  Joua  3.  5—10. 

22  ||  Eithr  meddaf  i  chwi,  a  Es- 
mwythach  fydd  i  b  Tyrus  a  Sidon  yn 
c  nydd  y  farn,  nag  i  chwi. 

a  adn.  24.  Luc  10.  14.  a  12.  47,  48.  Heb.  2.  3.  a  6.  4—8. 
a  10.  26—31.  b  Es  23.  Jer  25.  22.  a  27.  3.  Ezec.  26—28.  a 
29.  18.  Am.  1.  9,  10.  Zec.  9.  2,  3.  c  pen.  12.  36.  2  Pedr  2. 
9.  a  3.  7.  1  Ioan  4.  17. 

*  Chorazin  a  Bethsaida  oedd  enwau  dwy  o'r 
trefydd  a  grybwyllwyd  yn  yr  adnod  o'r  blaen. 
t  Tyrus  a  Sidon  oedd  ddwy  dref  genedlig,  cyf- 
oethog  ac  annuwiol  iawnyn  euhamser;  a  dir- 
mygus  iawn  oedd  y  trigolion  yn  ngolwg  yr 
Iuddewon.  %  Llefaru  fel  dyn  y  itiae  Crist 
yma  am  eu  hedifeirwch  ;  gallesid  barnu  y  bu- 
asent  yn  edifarhau  fel  y  Ninifeaid  wrth  breg- 
eth  Jonah,  pe  cawsent  yr  un  moddion  ag  y 
gafodd  Chorazin  a  Bethsaida.  Cerydd  trwm 

i'r  Iuddewon  oedd  edliw  bod  eu  calonau  yn 
galetach  na'r  paganiaid  :  a  cherydd  perthynol 
iawn  eto,  i  lawer  o  rai  a  elwir  yn  gristionogion. 
||  Dydd  y  farn  ddiweddaf  a  feddylir,  nid  unrhyw 
farn  dymhorol.  Yn  ol  manteision  dynion  y 
bydd  eu  barn  :  yr  hwn  a  wybn  ewyllys  ei  Ar- 
glwydd  ac  nis  gwnaeth,  a  gurir  a  ìlawer  o ffonodiau. 

23  *  A  thydi,  d  Capernaum, e  yr  hon 
a  f  ddyrchafwyd  hyd  y  nef,  a  dynnir  i 
lawr  hyd  yn  uftern :  canys  pe  gwnaeth- 
id  yn  -^Sodom  y  gweithredoedd  nerth 
ol  a  wnaethpwyd  ynot  ti,  hi  a  fuasai 
yn  aros  hyd  heddyw. 

d  pen.  4.  13.  a  8.  5.  a  17.  24.  Lnc  4.  23.    íoan  4.  46,  &c, 
s.  14.  13—15.  Galar.  2.  1.  Ezec.  28.  12—19.   a   31.    16,  17. 

Ob.  4.  Luc  14.  11.  2  Pedr  2.  4—9.         /Gen.  13.  13.  a  19.  24, 
25.  Ezec.  16.  48—50.  Jud.  7.  Dat  11.  8. 

24  Eithr  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  Y  bydd  s  esmwythach  i  dir  So- 
dom,  yn  nydd  y  farn,  nag  i  ti. 

g  pen.  10.  15.  GalarN.  6.  Marc  6.  Ü.  Luc  10.  12. 

*  Capernaum  oedd  prif  breswylfa  Crist  yn 
amser  ei  weinidogaeth  gyhoeddus.  t  Yr  oedd 
wedi  ei  derchafu  megys  hyd  y  nef  mewn  cyf- 
oeth  a  mawredd,  ac  yn  enwedig  mewn  breint- 
iau  a  manteision  crefyddol,  trwy  breswyliad, 
gweinidogaeth,  a  gwyrthiau  Crist  ynddi.  Am 
y  pethau  eraill  yn  yr  adnodau  nyn,  yr  un 

meddwl  sydd  iddynt  a'r  ddwy  adnod  o'r  blaen. 

25  ̂ T  Yr  amser  hwnnw  yr  h  *  atteb- 
odd  yr  Iesu,  ac  y  dywedodd,  '  I  ti  yr 

ydwyf  yn  f  diolch,  O  Dad,  h  Ar- 
glwydd  nef  a  daear,  'ara  i  ti  Jguddio 

y  pethau  hyn  rhag  y  ||  doethion  a'r  rhai deallus,  m  a'u  datguddio  o  honot  i  rai 

§bychain. 



Galw  y  blinderog,  Sçc. MATTHEW  XII. Dallineb  y  Phariseaid. 

h  Lnc  10.  21.  i  1  Cron.  29.  13.  Dan.  2.  23.  loan  11. 
41.  2  Thes.  2.  13,  14.  k  Gen.  14.  19,  22.  Deut.  10.  14,  15. 
2  Bren.  19.  15.  Es.  66.  1.  Dan.  4.  35.  Act.    17.  24.  ípen. 
13.  11—16.  Es.  5.  21.  a  29.  10—14,  18,  19.  Marc  4.  10—12. 
Ioan  7.  48,  49.  a  9.  39—41.  a  12.  33—40.  Rhuf.  11.  8—10. 
.1  Cor.  1.  18—29.  a  2.  6—8.  a3.  18—20.2  Cor.  4.  3—6.  m  pen. 
16.  17.  *  18.  3,  4.  a  21.  16.  1  Sam.  2.  18.  a  3.  4—21.  Sahn  8. 
2.  Jer.  1.  5—7.  jtfarc  10.  14- 

1  canys   felly  y 26  Ië,  O    Dad; 
rhyngodd  bodd  i  ti. 

«  Job  33.  13.  Es.  46.  10.  Rhuf.  9.  18.  a  11.  33-36.  Eph. 
1.  9,  11.  a  3.  11.  2  Tim.  1.  9. 

*  Nid  yw  aíeb  bob  amser  yn  yr  ysgrythyr- 
au,  yn  arwyddo  ateb  i  ofyniad  rhywun  arall, 
eithr  llefaru,  nr  unrhyw  achlýsur;  dechreu 

ymadrodd.  +  D'íolch  :  arwydda  y  gair  Groeg, 
cyiîesu,  yn  gystal  a  dìolch,  ac  a  gytieithir  felly 
yn  aml.  Yri  mhob  diolch  y  mae  cytTesu, 
mawredd  a  daioni  Dnw.  X  Cnddio:  dywedir 
yn  aml  yn  yr  ysgrythyr,  bod  Duw  yn  gwneyd 
pethau,  pryd  nad  yw  ond  yn  eu  goddef,  ac  yn 
rhag-weled  mai  fèlly  y  bỳdd.  ||  Y  doethion 
a*r  deallus  oedd  y  .dysgedigion  Inddewig;  yr 
oeddynt  felly  o  ran  manteision,  felly  yn  eu 
golwg  eu  hunaẁt-ac ielly  yn  nghyfrif  y  werin 
anwybcdus.  §  Y  rhai  bychain  oedd  yr  apos- 
tolion  a  disgyblion  Iesu.  Bychain  o  ran  gwy- 
bodaeth  a  dysgeidiaeth  ddynol,  a  bychaiu  yn 
nghyfrify  doethion  a'r  deallus  uchod.  Gadaw- 
odd  Dnw  y  doethion  a'r  deallus  yn  nallineb  a 
balchder  eu  calonau,  heb  ddatguddio  dirgel- 
wch  yr  efengyl  iddynt ;  ac  a'i  dalguddiodd  i 
rai  diddysg  tlodion  :  i  ddangos  ei  ben-arglwydd- 
iaeth,  ac  fel  na  orfoleddai  un  cnawd  ger  ei 
fron  ef. 

27  *  Pob  peth  °  a  roddwyd  i  mi  gan 
fy  Nhad :  f  ac  p  nid  edwyn  neb  y  Mab 
ond  y  Tad ;  *  J  ac  nid  edwyn  neb  y 

Tad  ond  y  Mab ;  ||a?r  hwn  yr  ewyll- 
ysio  y  Mab  ei  ddatguddio  iddo. 

o  pen.  28.  18.  Ioan  3.  35.  a"~  5.  21—29.  a  13.  3.  a  17.  2 1  Cor.  15.  25— 2-.Eph.  1.  20—23.  Phil.  2.  10,  11.  Heb.  2.  8— 
10.  1  Pedr  3.  22.         p  Luc  10.   22.  Ioan    10.    15.        q  Ioan  1. 
18.  a  6.  46.  a  14.  6—9.  a  17.  2,  3,  6,  25.  26.  1  Ioan  2.  23.  a  5. 
19,  20.  2  Ioan  9. 

*  Er  gwaeled  yr  olwg  oedd  ar  y  Cyfryngwr 
y  pryd  hwnw,  ac  er  íseled  oedd  meddyliau 
dynion  am  dano,  mae  yma  yn  hòni  dan  beth 
mawr  am  dano  ei  hun  :  yn  gyntaf,  ei  fod  yn 

Fab  Duw  o  ran  ei  berson,  "ac  yn  aîl,  fod  y Tad  wedi  rhoddi  pob  pçth  iddo  feì  Cyfryngwr. 
Pob  peth  o  awdnrdodä  llywodraeth  ar  y  byd, 
a  phob  peth  er  iachawdwriaeth  i'w  eglwys. 
t  Nid  edwyn  neb  y  Mab,  o  ran  eihanfod  dwy 

fol  a'i  genedliad  tragywyddol,  ond  y  Tad. 
\  Ac  nid  edwyn  neb  y  Tad,  o  ran  ei  hanfod 

ei  arfaeth,  a'i  gyngor,  ond  y  Mab.  ||  Digon  i 
ni  hyny  ;  a  da  i  ni  fod  y  Mab,  drwy  ei  aìr  a'i 
Ysbryd,  yn  datguddio  i  ni  ddyfnion  bethau 
Duw. 

28  1p*Deuwch  attaf  íi  s\  bawb 

a'r  y  sydd  yn  flinderog  ac  yn  llwyth- 
og,  'amia  esmwythâf  arnoch. 

~  r  Es.  45.  22—25.  a  55.  1—3.  Ioan  6.  37.   a  7.  37.  Dat.  22. 17.        e  pen.  23.  4.  Gen.  3.  17—19.  Job  5.  7.  a  14.  1.  Salm32. 
4.  a  38.  4.  a  90.  7—10.  Preç.  1.  8,  14.  a  2.  22,  23.  a  4.  8.    E 
1.  4.  a  61.  3.  a  66.  2.  Mioa  6.  6—8.  Act.  J5.  10.  Rhuf.  7.  22 
25.  Gal.  5.  1.        t  adn.  29.  Salm  94.  13.  a  116.  7.  Es.  11.   1 
a  28.  12.  a  48.  17,  18.  Jer.  6.  16.  2  Thes.  1.  7.   Heb.  4.  I. 

29  J  Cymmerwch  ní'y  iau  arnoch, 
ra  dysgwch  gennyf;    v  |j  canys  add 
fwyn   ydwyf,  a  gostyngedig  o  galon : 

z  a  chwi  a  gewch  orphwysdra  i'ch  en- eidiau. 

n.  7.  24.  a  17.  5.  Ioan  13.  17.  a  14.  21—24  a  15  10— 

>r.  9.  21.  2C»r.  10.5.  I  The8.  4.  2.  2Thes.'l.8. Heb.  5.  9.  x  adn  27.  pen.  28.  20.  uc  6.  46—48  a  8  35  a 

aáfr4?'  Ioau  ,3  15-  Aot-  3-  22'  23"  a  737-  Eph.4.  20,21.  , 

i«i  i  V-  .„  r  P.en;,12-Í9'  20-  a  2L  5'  Nnm-  12-  3.  Salra  , 
li  '.  o*t  o2,1^4,-  Zec-  9-  9-  Luc  9-  51-56-  2  Cor.  10.  1. 
Phil^.  7.  8.  1  Pedr  2.  21-23.        *  adn.  28.  Jer.  6.  16.  Heb.|i 

?  30  §Canys  a  fy  iau  sydd  esmwythJ! 
a  m  h  baich  sydd  ysgafh. 

a  Diar.  3.  17.  3/ica  6.  8.  .áct.  15.  10,  28.  Gal.  5.  I.  18  I 

10    Phih  ì'.  13.  ̂  X°aa  16,  33'  2  C0r'  *■  4'  5-  a  4-  ,7-  a  12"  9'    J 

^  *  Gan  fod  Iesu  y  fath  un,  e  dál  dyfod  afo ; 
'r  dyfod  ato  hyny  yvv,  credu  ynddo,  yn  ddi- 1 ammaii :  rhoddir  y  naill  air  am  v  liall  yn  aml 

yn  yr  ysgrythyrau.  f  Y  rhai  a  wahoddir  y\v, 
pawb  sydd  yn  fiinderog  a  llwythog;  gan  dde- 

fodau  a  seremoniau  y  ddeddf,  gan  dra'ddodiad- au  y  Phariseaid,  gan  euogrwydd  pechod,  gan 
WHsanaeth  satan,  a  chan  helbulou  y  byd.  Fel 
hyn  y  mae  pawb  yn  flinderog  a  llwythog  gan 

rywbeth,  a  phawb  yn  caeì  eu  ̂ gwahodd  at  lesu, ond  y  tri  blaenaf  yn  benaf.  J  Iau  Crist  yw  ci » 
holl  ewyllys  dadgnddiedig  ef ;  a  chymmeryd 
ëi  iau  yw,  ymroddi  yn  ewyllysgar  i  nfuddhâu 
i\v  ewyllys,  dilyn  ei  esampl,  a'i  wasanaethu 
o'r  galon.  ||  Addfwyn  a  gostyngedig  o  galon 
oedd  Iesu,  yr  oedd  yn  dywedyd^felly  yma,  er annogaeth  i  bawb  ddyfod  ato,  er  gosod  ei  hun 
yn  esampl  i  bawb,  ac  er  cerydd  i'r  athrawon 
luddewig,  y  rhai  oeddynt  yn  drahaus  ac  an- 
addfwyn.  §  Mae  iau  Crist  yn  esmwyth,  a'i 
faich  yn  ysgafn  mewn  cymhariaeth  i'r  lioll 
lwythau  blinderog  a  enwyd  uchod  ;  ac  yn  es- 
mwyth  ac  ysgafn  i'r  enaid  crediniol  a  sanct- 
aidd.  Mae  y  gair  gorphwysdra  yn  adn.  29, 
yn  arwyddo  llawenydd  ahyfrydwch  yn  gystal 
à  gorphwysdra. 

PEN.  XII. 

Crist  yn  ceryddu  dallineò  y  Phariseaid,  o 
ran  torri  y  Sabbath,  ÿc. 

X  R  amser  hwnnw  a  yr  aeth  yr  Tesu 
ar  y  dydd  sabbath  trwy  yr  ŷd :  *  ac  yr 
oedd  chwant  bwyd  ar  ei  ddisgyblion, 

f  a  hwy  a  ddechreuasant  h  dynnu  tyw- 

ys;  a  bwytta. a  Marc  2.  23—28.  Luc  6.  1—5.  b  Deut.  23.  25. 

*  Mae  yr  adnod  hon  yn  dangos  tlodi  a  sef- 
yllfa  iselyr  Arglwydd  Iesu  a'i  ddisgyblion;  yr 
oedd  chwant  bwyd  arnynt,  ac  nid  oedd  gan- 

ddynt  ddim,  ond  tynent  y  tywys  i'w  bwyta. 
t  Yr  oedd  hyny  yn'oddefol  ac  yn  gyfreiíhlawn 
yn  ol  y  gyfraiíh. 

2  *  A  phan  welodd  y »  Phariseaid, 
hwy  a  ddywedasant  wrtho,  c  f  Wele, 
y  mae  dy  ddisgyblion  yn  gwneuthur 
yr  hyn  nid  yw  rydd  ei  wneuthur  ar  y 
sabbath . 

c  adn.  10.  Ex.  20.  0—  II.  a  23.  12.  a  31.  lÿ— 17.  a  35.  2 

N'um.  15.  32—36.  Es.  5S.  13.  Marc  3.  2—5.  I.nc  6.  6—11.  a 
13.  10— 17.a23.56.  Ioan  5.  9—  li,  1C,  17.  a7.  21—  24.  a9.  14—16. 

*  Gallwn  feddwl  yma  bod  y  Phariseaid  yn 
gwilied  yn  fanol  ar  Iesu  yn  mhob  màn,  j  gael 
rhyw  achlysur  yn  ei  erbyn  pe  gallent.  f  Nis 
galìent  feío  am  y  weiîhred,  oblegid  yr  oedd 
yn  gyfreithlawn  ;  ond  mynent  hwy  ei  bod  yn 
ahghyfreithlon  ar  y  Saìtbath .yrhyn  nid  oedd. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
d  *  Oni   ddarllenasoch    *  pa    beth    a 
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wnaeth    Dafydd,   pan  oedd    chwant 

bwyd  arno  ef,  a'r  rhai  oecld  gyd  âg  ef  / ,ì  luln.  5.  |»rn.  19  4.  *  21.  16.  ■  23.  31.  Mare  12.  10,26. 
Luc  6.  3.  «  10.  26.         •  1  Ü«i«.  21.  3—6    lftro  2.  25,  26. 

4  f  Pa  fodd  yr  aeth  efe  i  mewn  i  dŷ 
Dduw,  ac  y  bwyttâodd-'  y  bara  gosod, 
yr  hwn  nid  oedd  rydd  iddo  ei  fwytta, 

nac  i'r  rhai  oedd  gyd  âg  ef,  ond  yn 
unig  i'r  offeiriaid  ? 

/  Kx.  2*.  30.  L*f.  24.  5—9. 

*  Oni  ddarllenasoch  :  mae  yr  Arglwydd 
Iesn  yma  yn  ceryddu  y  Phariseaid,  am  eu 

hanwybodaeth  o'r  ysgrythyr,  a  hwythan  yn 
ymfirostio  cymmaint  o'u  gwybodaeth.  Mae 
ìiefyd  yn  defnyddio  yr  ysgrythyr  i  amddiffyn 
a  chyfiawnhau  ei  ddisgyblion.  fCian  i  Daf- 

ydd,  a'r  rhai  oedd  gýdag  ef,  fwyta  o'r  bara 
sanctaidd  wrth  eu  gwir  angen,  yr  hyn  nid 
oedd  rydd  iddynt,  ac  eto  nid  ydych  yn  beio 
arnynt :  pa  raid  beio  ar  fy  nisgyblion  I,  am 
hyn  o  béth  a  wnaethant,  wrth  eu  gwirangen, 
ar  y  dydd  sanctaidd.  Gan  fod  yr  achos  yn 
cyfreithlonì  y  weithred  yno,  er  ei  bod  yn  groes 
i  ddeddf  osodedig  Duw ;  pa  faint  mwy  yn  yr 

aingylchiad  hwn,  sydd  yn  unig  yn  groes  i'ch traddodiad  deddfol  ehwi. 

5  *  Neu  oni  ddarllenasoch  yn  y  gyf- 
Taith,  *T  fod  yr  offeiriaid  ar  y  sabbathau 

yn  y  deml  yn  h  +  halogi  y  sabbath,  a'u 
bod  yn  ddigerydd  ? 
£Nttra.28.  9,  lo!~Ioa»7.  22,  23.     h  Neh.13.17.  Ezec.  24.  21. 

*  Mae  y  gyfraith  a  grybwyllir  yma  i'w 
gweled  yn  Num.  28.  9,  t  a'r  gwaith  perthynol 
ì'r  aberthau  a  enwiryno  oedd  halogiad  y  Sab- 
bath ;  hyny  yw,  buasai  yn  halogi  y  sabbath, 
pe  gwnaethid  ef  gan  neb  arall,  heblaw  yr  off- 
eiríaid,  neu  i  ryw  ddyben  arall,  heblaw  at 
wasanaeth  Duw. 

6  *  Eithr  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi, *  fod  yma  un  mwy  na'r  deml. i  adn.  41,  42.  2  Cron.  6.  13.  Hag.  2.  7-9.  Mal.  3.  1.  Ioaa 
2.  19—21.  Eph.  2.  20—22.  Col.  2.  9.  1  Pedr  2.  4,  5. 

*  Yr  ocdd  gan  yr  luddewon  ryw  ddychym- 
mygion  coel-grefyddol  iawn  am  y  dèml,  ac 
ÿr  oedd  yn  ddywediad  cyffredin  yn  eu  plith, 

■  nad  oedd  dim  sabbath  yn  y  deml."  Tybient 
fod  y  deml  yn  cyfreithloni  ac  yn  sancteiddio 
pob  peth  a  wnelid  ynddi.  Ar  gyfer  hyna 
mae  Crist  yn  dywedyd  am  dano  ei  hun  yma, 
ei  fod  ef  yn  fwy  na'r  deml ;  nad  oedd  y  demí 
ond  cysgod  o  hóno  ef ;  a  chan  hyny  bod  ei 
fawredd  ef  yn  ddigon  i  gyfreithloni  gweithred 
ei  ddisgyblion. 

7  *  Ond  *  pe  gwybuasech  beth  yw 
hyn,  lf  Trugaredd  a  ewyllysiaf,  ac  nid 
aberth,  ni  "'farnasech  chwi  yn  erbyn 
t  y  rhai  diniwed. 

t  j>en.  9.  13.  a  22.  29.   Act.  13.  27.  /  Eb.  1.  11—17. 
Ho».  6.  6.  Mica  6.  6-8.         ,n  Job  32.  3.  Salm  94.  21.  a  109. 
31.  Diar.  17.  15.  lngo  5.  6. 

*  Dyma  gyhuddoy  Phariseaid  o  annwybod- 
aetb  eto.  +  Sylwyd  ar  y  geiriau  hyn  o'r  blaen 
(Pen.  9.  13.)  J  Diniwed  oedd  y  disgyblion 
yn  ngolwg  lesu,  er  eu  barnu  yn  dorwyr  sab 
bath  gan  y  Phariseaid. 

8  Canys  n  *  Arglwydd  ar  y  sabbath 
hefyd  yw  f  Mab  y  dyn. 

n  P«b.  9.  6.  Marc  2.  28.  a9.  4—7.  Lnc  6.  5.  loar.  5.  17— 
».  lCor,  9.  21.  a  16.  2.  Dat.  1.10. 
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Aigiw^dtl  ary  sabbath  :  efe  a'i  gosododd yn  y  dechrcuad  ;  efe  a  adnewyddodd,  neu  yn 
liytrach  a  gadarnhaodd  y  goaodiad,  ar  Sinai; 

efe  a'i  newidiodd  o'r  seithfed  dydd  i'r  wyth- 
fed,  dan  yr  efengyl;  ac  efe  yw  y  deddfẃr 
mewn  perthynas  iddo,  i  ddangos  beth  sydd 
gyfreithlawn  ac  anghyfreithlawn  ei  wneyd 
arno.  +  Nid  yw  yr  enw  Älab  y  dyn  yn  cael 
ei  roddi  i  neb  ond  Crist  yn  y  lestament  Ne- 
wydd,  yn  arwyddo  ei  wir  ddynoliaeth. 

9  *  Ac  wedi  iddo  ymadael  oddiyno, 
0  efe  a  aeth  i'w  synagog  f  hwynt. 

o  Marc  3.  1—5.  Luc  6.  6—11. 

*  Gwelwn  yma,  fod  Arglwydd  y  sabbath  yn 
cadw  y  sabbath  ei  hun  yn  gydwybodol  ac  yn 
fanwl :  ei  arfer  ef  oedd  myned  i'r  synagogau 
ar  y  dyddiau  sabbath.  Sabbath  arall  oedd 
hwn  medd  Iiiic  6.  6%  aç  nid  y  sabbath  y  bu 
ei  ddisgyblion  yn  tynu  y  tywys.  +  Er  maint 

a  feiai  y  Phariseaid  arno  y  sabbath  o'r  blaen, 
nid  oedd  arno  ddim  ofn  myned  i'w  synagog 
hwynt  drachefn.  Y  cyfiawn  a  fydd  byf  megis llew. 

10  1f  *  Ac  wele,  yr  oedd  dyn  p  a 
chanddo  law  wedi  gwywo.  f  A  hwy 

a  ofynasant  iddo,  gan  ddywredyd,  *  Ai 

rhydd  iachâu  ar  y  sabbathau?  *'fel  y gallent  achwyn  amo. 
p  1  Bren.  13.  4—6.  Zeç.  11.  17.  loan  6.  3.  q  pen.  19. 

3-  a  22.  17,  18.  Luc  14.  3—6.  a  20.  22.  Ioan  5.  10.  r  Es. 
32.  6.  a  49.  4,  13.  Luc  6.  7.  a  11.  64.  a  23.  2t  14.  Ioan  8.  6. 

*  Dywed  Luc  6.  6.  mai  y  lìaw  ddehau  yd- 
oedd,  y  fwyaf  defnyddiol  i  cnnill  bywioliaeth. 
+  Gofynasant  iddo  ai  ìhydd  iach^u  ar  y  sab- 
bathau:  pe  dywedasai  mai  rhydd  ydoedd, 
buasent  yn  achwyn  arno  fel  torwr  sabbath,  yr 
hyn  oedd  drosedd  bywyd  yn  mhlith  yr  Indd- 
ewon.  Pe  dywedasai  nad  oedd  rydd,  buasai 
byny  yn  anghyson  â  chyfreithlondeb  tynu  y 

tywys  y  sabbath  o'r  blaen. 
11  *  Aç  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

5  Pa  ddyn  o  honoch  fydd  a  chanddo 
un  ddafad,  *  ac  o  syrth  honno  mewn 
pwll  ar  y  dydd  sabbath,  nid  ymeifl  yn- 
ddi,  a'/  chodi  allan? 

*  Luc  13.  15—17,  a  14.  5.  t  E*.  23.  4,  5.  Deut.  22.  4. 

1 2  f  Pa  faint  gwell  gan  hynny  u  yd- 

yw  dyn  na  dafad  ?  Felly  •**  rhydd  y w 
gwneuthur  yn  dda  ar  y  sabbathau. 

«pen.  6.  26.  Luc  12.  24.         x  Marc  3.  4.  Luc  6    9. 

*  Cwyddai  yr  Arglwydd  Iesu  mai  bwriad  y 
Phariseaid  oedd,  ei  fachellu  ef  yn  ei  ateb  os 
gallent;  am  hyny  mae  yn  dangos  doethineb 
ac  addasrwydd  hynod  yn  ei  atebiad.  Peth 
cyfreithlawn,  ac  arferedig,  yn  eu  plith  hwy> 
er  mòr  fanwl  ocddynt,  oedd  achub  bywyd 

anií'ail,  o  gyn  lleied  gwerth  a  dafad,  ar  y  dydd 
sabbath  ;  +  ac  o  ganlyniad,  ac  yn  oí  pob  rhes- 
wm,  pa  faintmwy  cyfreithlawn  iachâu  dyn, 
y  r  hwn  sydd  yn  llawer  mwy  ei  werthna  dafad  % 

13  *  Yna  y  dyweaodd  efe  wrth  y 

dyn,  Estyn  dy  law,  Ao  efe  a'i  hes- 
tynodd;  v  a  fii  a  wnaed  yn  iach,  fel  y llall. 

y  Luc  13.  13,  Act.  3.  7,  8. 

*  Gan  nas  medrai  y  Phari&caìd  ei  ateb  ef, 
mae  efe  yn  myned  yn  mlaen  a'i  orchwyl,  ac 
yn  iachâu  y  dyn  â  gair  ei  enau.     Nid   oedd 

D  
^ 
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>ma  «i<liui  loii  ubÌMtt  ;  yr  oedd  llawer  iuwv 
fü  u  betbnl  ,,  godi  dafad  o'r  tto*. 

1-4  «  '  Ynayr*aeth  y  Phariseaid 
allan,  ac  a  j  nigynghorasant  yn  ei  erbyn 
ef,  pa  fodd  v  difethent  ef. 

"s5T" ■•a7' '"  ̂*1"  *  '  ̂*0  6  "' Io" s  ,8  ■ ,0  Ä 

1  Ethwng  ateblad  docth  lein,  a'r  weithred 
wyrthiol  a  wnaeta  efc  ger  bron  eu  Uygaid 
liu\nt;  yr  oedd  cu  balchdcr  trahaus  wedl 
cael  >  ffath  ergyd  a  chywilydd,  fel  yr  aethant 

aliaa  o'r  eynagog  yn  y  íàn,  i  ymgynghori  pa fodd  ydlfethenl  ef,  aa  aitrwy  frad  yn  ddir- 

p  I,  ncu  ti\v\   «raui u>hiiddiad'cyhoeddu«. 

15  A'r  Iesu  gan  wybod,  aa  giliodd 
ofltli  yno;  b*  a  thorfeydd  lawer  a'i 
canlynasant  ef,  ac  efe  a'u  hiacháodd 
hwynt  oll ; 

•  pm.  10.  23  Luc  6  13.  lo.n  7.  I  •  10.  40— 13.  a  11. 
54.         6  ,.-„    1   J4,  35.  •  19.  3.  M.re  3.  7-13     a   6    54    Loe 
I.  17-1».  |<mb  9.  4.  Gal.  6.  9.  1  Pedr  3.  31 

16  fAc  ra  orchymynodd  iddynt, 
na  wnaent  ef  yn  gyhoedd  : 

r  pca.  9    30.  a  17.  9.  Marc  7.  16.  Loc  5.  14,  15. 

Nid  OCI  dim  jm  >  ddwy  adnod  hyn  oiid 

peth.ui  a  s>lwyd  arii\nt  o'r  bl.n  n.  ■  H>ddai 
tort»ydd  yn  canlyn  Crist  >n  ei  holl  »>inudiad 
au,  M  >ntau  yn  iachaii  cu  botl  gleifion.   ♦  Can 
nad  oedd  «i  amaer  wedl  dyfbd  ct<>,  ild  <>«<i<i 
>n  ewyllyiio  cyffroi  gelynJaeta  y  PaarieeaJd 

yn,  tr\w  fod  llawer  o  ión  am  dano. 
Ac  nid  ei  atncan  oedd  ceiiio  ei  ogoniaal  «i 

hun  eto,  ond  rogoolaat  >  r  hwn  a'i  banfOBOddi 

17  *  Fel  dy  cyflawnid  yrhyo  ■  ddv- 
wedasid  trwy  Esaiasy  prophwyd, e  gan 
ddywedyd, 
efpea  8.  V.  a*13.  »5  ail.l.r...  41  33.  33  a  43 .9.  a  44 

3«.  L.c  31.  72.  a'34    44    loan  10    U.  a  13.  38.  a    19.  38.  Aot. II.  37.         •  E»   43.  1—4. 

•  Cyfeiriad  iydd  yina  at  Eiaia*  42.  I — 1. 
V  Tad  yn  llefaiu  ain  dano  wrth  >r  Eglwya, 

18  *  WelWfy  ngwasanaethwT,  ?  yr 
hwn  a  ddewisais;   A  fy  anwylyd,  yn 
yr  hwn  y  mae  fy  enaid  ynfoddlawn  : 

1  gosodaf  fy  yspryd  arno,  k  f  ac  efe  a 
draetha  farn  i'r  Cenhedloedd. 

/  ¥.*    19    5,6.  a53.  13.  a  53.  11    Zt    I.  8.   Phil    3    6,  7. 
ÍSalm  S9.  19.  E».  49.  1-3.  Luc  23  30.  1  PeHr  3  4.  A  pm 

17  a  17.  5.  Marc  1.  11.  a  9  7  Luc  9.  35.  Eph.  «.  1.  Col. 
1.  13.  2  Pcdr  1.  17.  í  pen.  3.  16.  E».  11.  2.  a  59.  30,  31.  « 
61.  1-3  Lu.  3.  22.  a  4  18  Ioan  1.  32-J4.  a  3  34.  Act  10 
W.  *  E».  32.  15,  16.  a49.  6.  a  60.  2,3.  a  62  2  i-r  Ifi  10 
Lac  3.  31,  32.  Act.  II.  H.  a  13.  46—48.  a  M.  27.  a  26  17,  1S 
*  Rüof.  15-  9—12.  Eph.  2.  11-13.  a  3.  6— H 

*  Nid  yw  yr  efengylwr  wedi  gofalu  am  osod 
y  brophwydoliaeth  hon  i  lawr  yn  hoUawl  air 
yn  air  :  nid  y\v  y  gwahaniaeth  ond  bychan 
a  digon  i  ni  b<xl  y  synwyr  yr  un.  *  Mae  y 
Tad  yn  galw  Crist  >n  was,  o  herwydd  iddo 
gymmeryd  arno  agwedd  gwas,  a  bod  yn  ufudd 
hyd  angau.  Geilw  ef  yn  anwylyd  hefyd,  i 

ddangos  ei  gariad  ato  a'i  foddlonrwydd  yn- 
ddo,  sef  yn  ei  berson  a'i  waith  ef.  f  Traethu 
barn  i'r  cenedloedd,  yw  pregethu  yr  efengyl 
cyfraith  fawr  crefydd,  cyfiawnder,  a  gwirion 
edd,  yr  hyn  a  ddcchreuodd  Crist,  ac  a  ddyg- 
wyd  yn  mlaen  gan  ei  apostoüon. 

19  l  *  Nid  ymryson  efe,  f  ac  ni  lef- 
ain  ;  ac  ni  chlyw  neb  ei  lais  ef  yn  yr 
heoíydd. 

Jachâu  ydyn  cythreulig,  4<\ 
9.  9.     Luc  17.  30 

-    »4.  25. 

•  Nid  trwy  ymryfton  a  therfyig  vr  â  efe  yL 
inlacn  i'i  waith,  nac  y  geiyd  i  t\n.'i  .  i  dêyra aa,  ftl  gormeiwyr  rhyfelgar  daear;  nl  adaw 
ai  i  Pttlr  gymmaint  a  th>  nu  ei  gleddyf  bel 
ei  geryddu.  ♦  Nl  lefa,  i  gotli  terfy.^  a  gwrth 
rytcl;  ;  ac  ni  chlywir  el  laii  \n  \r  bêolydd 
yn  afion>ddu  y  trlgolion  heddyehol,  nac  yr 
cadw  iwn  rhodreigar  am  ei  weithjrealoeód  a hun. 

20  m*  Corsen  ysig  nis  tvr,  f  a  llin 
yn  mygu  nis  diffydd, n  J  hycí  oni  ddygo efe  allan  farn  i  ruddugoliaeth. 
.«    r.^    ";M    ,Bre»    ,9    21    Salm  51.  17.   .147.3 40.  ||.  ,57.  15.    .    61.1-3     Gal.r.  3.  31-34     Firc    34     M 
L«e  4.  18-  3  (or   3.  7.  Heb.    12.  13,  13.  ,  S.lui   9*    1-3 

Wî  Í9  4ll-2U|f    15'  ì7~ì9    ̂   COr'  2    U     *    ,0    *"••  D"* 
•  Corien  :  cyn  ydynt  blanigion  cecysaidd, 

eaa  oddi  l.  wn,  diwerth  a  hawdd  eu  dryllio. 
ìma,  eoraea  yalg,  lef  wedl  H  dara  ddryllio 
eisoes,  ae  O  berwydd  hyny  yn  fwy  diwcrth 
hyth.  Coraen  ehwlbanofj  i  gann  drwyddi, 
tybia  rhai  ■  fcddylir  yina.  f  Llin  yn  nygnJ 
«ct  >  babwyren  >n  >  hunp,  na  byddoya  cyn- neu  yndda.  Ymadrodd  diarebòl  yw  y  geir- 
iau,  a  arícrid  san  >r  Inddcwon  am  ddyn 
i<l<li\\>n,  tiritm  I  gofalns.  Y  cyfryw  iinŷw 
Icmi,  t>mr  a  gofalus  iawn  am  y  gwanaf  oi 
saint,  ac  am  eu  rçragau  gweiniaid.  J  Nid  yn 
ani|  ni. I,  >m  diri<»n  ac  yn  addfwyn  wrth  y 
-,% «  iniaid,  ond  effe  a'u  nertha  hefyd,  ac  a   fỳìi 
<  ii  gweled  >n  fnddngolineüini  ar  ea  holl  elyn- 
ion.  Tybia  rhai  mai  llwyddiant  a  buddugol- 
iaeth  <i  acaoa  yn  y  byd  a  feddylir. 

21  *  Ac  "  yn  ei  enw  ef  y  gobeithia 
y  Cenhedloedd. 

K».  II.  10    Rbuf    15    13,  13.  Eph.  1.  13,  13.  Col.  I.  37. 

Pan  g>  hiM-dder  ei  enw  ef,  sef  yrefengyl, 
>  n  mhlith  y  cenedloedd,  dygir  hwy  i  obeithio 
ynddo  am  iat  hawdwriaeth,  er  ei  wrlhod  gan 
>r  Iud<1cwon.  Dichon  Duw  o'r  meini  h>  n 
g)  f«»<li  plant  i  Abraham. 

22  îí  *  Yna  Py  dygpwyd  atto  un 
cythreulig,  dall  a  mud  :  ?ac  efe  a'i 
hiachâodd  ef,  fel  y  rllefarodd  ac  y 
gwelodd  y  dall  a  mud. 

pen.  9.  33.  Luc  11. '14.     q  Marc  7    35—37.  .9.    17—26. AL  15.  K..  29.  19.  a  33.  p,  4.  a  35.   5,  «.  Act.  3«.  18. 

hylwyd  ar  fater  cytfelyb  i'r  adnod  hon 
<»'i   hlâîn.  Pen.  0.  32,  33. 

23  *A'r  holl  'dorfeydd  asynnasant, 
ac  a  ddywedasant,  ,AÌ  hwn  yw  mab 

Dafydd  ? •  pen.  9.  33.  ■  15.  30,  31.  t  pen.  9.  37.  a  15.  33.  a  21. 

9.  a  22.  42,  43.  Io*n  4.  39.  a  7.  40—42. 

*  Dyma  y  tro  cyntaf  yr  ydym  yn  darllcn  i 
wyrthíaa  ein  lachawdwr  argyhoeddi  y  bobl, 
a  pherl  iddynt  feddwl  mai  ete  oedd  v  Mes- 
liafa  ;  oddigerth  y  ddau  ddyn  dall  yn  Pen.  9. 
27.  Ffydd  ammheüui  sydd  yma  hefyd.  Ai 
hwn  yw  ? 

24  *  Eithr  Mpan  glybu  y  Phariseaid, 
hwy  a  ddywedasant,  Nid  yw  fhwn  yn 
bwrw  allan  gythreuliaid,  Jond  trwy 
Beehebub  pennaeth  y  cythreuliaid. 

«  pen.  9.  34.  Marc  3.  32.   Luc  11.  15. 

*  Hhwng  hynodrwydd  y  weithred,  a  iyndod 
y  bobl,  ofnodd  y  Phariseaid  y  credai  pawb 
yn  lesn,  mai  efe  oedd  y  Messiah  ;  ac  felly 
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collent  hwy  eu  parch  fel  dysgawdwyr  yn  y 
wlad.  t  Hwn  :  mae  y  gair  Groeg  outos,  a 

gyfieithir  hwn,  yn  arwyddo  dirmyg  ac  an- 
fri,  megys  yr  adynhwn,  neu  rywbeth  cyífelyb. 
%  Am  Beelzebub,  gwel  Pen  9.  32—34.  Mynai 
y  Phariseaid  i'r  bobl  gredu  fod  Iesu  mewn 
cyngrair  â'r  diafol,  ac  felly  yn  haeddu  marw 
fel  swyn-gyfareddwr,  yn  hytrach  na'i  arddel- 
wi  yn  Fessiah. 

25  *  A'r  *  Iesu  yn  gwybod  eu  medd- 
yliau,  a  ddywedodd  wrthynt,  y  f  Pob 
teyrnas  wedi  ymrannu  yn  ei  herbyn  ei 
hun,  a  anghyfaneddir ;  a  phob  dinas 
neu  dŷ  wedi  ymrannu  yn  ei  erbyn  ei 
hun,  ni  saif. 

*  pen.  9.  4.  Salm  139.  2.  Jei.  17.  10.  Am.  4.  13.  Marc  2. 
8.  Ioan  2.  24,  25.  a  21.  17.  I  Cor.  2.  11  Heb.  4.  13.  Dat.  2. 
23.  y  Es.  9.  21.  a  19.  2,  3.  Marc  3.  23—26.  Lnc  11.  17,  18. 
Gal.  5.  15.  Dat.  16. 19.  a  17.  16,  17. 

26  %  Ac  os  Satan  a  fwrw  allan  Sa- 
tan,  efe  a  ymrannodd  yn  ei  erbyn  ei 

hun:  pa  wedd  gan  hynny  y  2saif  ei 
deyrnas  ef  ? 

x  Ioan  12.  31.  a  14.  30.  a  16.  11.  2  Cor.  4.  4.  Col.  1.  13. 
1  Ioan  5.  19.  Dat.  9.  11.  a  12.  9.  a  16.  10.  a  20.  2,  3. 

*  Nis  gall  neb  wybod  meddyliau  ond  Duw : 
dyma  eto  brawf  o  Dduwdod  Iesu.  f  Fel  y 
mae  pob  ymraniad  mewn  teyrnas,  dinas,  neu 
dŷ,  yn  sicr  o  ddistrywio  y  deyrnas,  neu  y 
ddinas  hòno,  neu  y  tŷ  hwnw  ;  %  felly  os  â 
satan  i  gymmeryd  fy  mhlaid  I,  ac  i  fwrw 
allan  satan,  efe  a  ymranodd  yn  ei  erbyn  ei 
hun,  ac  ni  saif  ei  deyrnas.  Ond,y  mae  satan 
yn  rhy  gyfrwys  i  wneyd  felly  ;  gall  y  naill 

ysbryd  aflan  chwarae  â'r  llall,  fel  mewn  swyn- 
gyfaredd,  a  helaethu  eu  teyrnas  drwy  hyny  ; 

ond  peth  arall  y  w  í'r  naill  fwrw  allan  y  llall, 
o  blaid  i.mi,  distryw  y  deyrnas  a  fyddai  hyny. 

27  Ac  os  trwy  Beelzebub  yr  ydwyf 

fi  yn  bwrw  allan  gythreuliaid,  atrwy 
bwy  y  mae  *eich  plant  chwi  yn  eu 
bwrw  hwynt  allan?  f  am  hynny  by 
byddant  hwy  yn  farnwyr  arnoch  chwi . 

a  Marc  9.  39,  39.  Luc  9.  49,  50.  a  11.  19.  Act.  19.  13— 
16.         b  adn.  41,  42.  Luc  19.  22.  Rhuf.  3.  19. 

*  Dywedir  y  byddai  swynwyr  Iuddewig  yn 
y  dyddiau  h}ny  yn  cymmeryd  arnynt  weith- 
iau  fwrw  allan  gythreuliaid,  trwy  weddîo  Duw 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob.  t  Am  hyny  bydd- 
ant  hwy  yn  dystion  yn  eich  erbyn  chwi,  mai 
nid  trwy  Beelzebub  yr  wyf  fi  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid  mwy  na  hwythau.  Ni  ddywed- 
wch  felly  am  danynt  hwy,  a  phaham  y  dy- 
wedwch  am  danaf  fi  ì 

28  Eithr  os  cydwyf  fì  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid  trwy  *  Yspryd  Duw,  dyna 
y  daeth  teyrnas  Dduw  attoch. 

c  adn.  18.  Marc  16.  17.  Luc  11.  20.  Act.  10.  38.  d  pen. 
21.  31,  43.  Es.  9.  6,  7.  Dan.  2.  44.  a  7.  14.  Marc  1.  15.  a  11. 
10.  Luc  1.  32,  33.  a  9.  2.  a  10.  11.  a  16.  16.  a  17.  20,  21. 
Rhuf.  14.  17.  Col.  1.  13.  Heb.  12.  28. 

*  Er  bod  gan  Grist  bob  gallu  ynddo  ei  hun, 
fel  Duw  ;  ac  mae  yn  honi  ac  yn  dangos  hyny 
yn  aml;  eto  mae  yma  yn  dywedyd  mai  trwy 
Ysbryd  Duw  mae  yn  gweithredu,  er  profi  ei 
ddanfoniad  gan  y  Tad  fel  Messiah.  t  Ac  os 
efe  y  w  y  Messiah,  fel  y  mae  ei  weithredoedd 
yn  profi  ;  yna  daeth  teyrnas  Dduw,  goruch- 
wiliaeth  yr  efengyl,  a  gwrthoded  yr  luddewon 
ef  a'i  deyrnas  ar  eu  perygl. 
e^  •      -          
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29  *Neu,  *pa  fodd  y  dichon  neb 
fyned  i  mewn  i  fdŷ  un  cadarn,  a 
//wyr-yspeilio  ei  Jddodrefn  ef,  oddi 
eithr  iddo  yn  gyntaf  ||  rwymo  y  cadarn  ? 
ac  yna  yr  yspeilia  efe  ei  dỳ  ef. 

e  Es.  49.  24.  a  53.  12.  Marc  3.  27.  Luc  II.  21,  22.  1  Ioan 
3.  8.  a  4.  4.  Dat.  12.  7—9.  a  20.  1—3,  7—9. 

Mae  y  mater  blaenorol  yn  cael  ei  ddangos 
yn   mhellach  yma  trwy  gymhariaeth   addas. 
*  Diafol  yw  yr  un  cadarn :  nid  oes  neb  cad- 
arnach  nag  ef  ond  Duw.  t  Y  byd  hwn  yw  ei 
dŷ  ef :  duw  a  thywysog  y  byd  hwn  y  gelwir 
ef.  i  Cyrph  ac  eneidiau  dynion  yw  ei  ddod- 
refn  ef:  yr  arfau  anghyfiawnder  sydd  yn  ei 

filwriaeth  a'i  wasanaeihef.  ||  Mab  Duw  sydd 
yn  ei  rwymo  ef  wrth  ei  ewyllys,  ac  yn  yspeilio 
•  i  dŷ  ef,  yr  hyn  sydd  brawf  mai  efe  yw  y 
Messiah,  ac  nad  oes  dim  cyngrair  rhyngddo 
a  diafol. 

30  *  Y  neb  ̂ nid  yw  gyd  â  mi,  sydd 

yn  fy  erbyn;  f  a'r  neb  ̂ nid  yw  yn 
casglu  gyd  â  mi,  sydd  yn  gwasgaru. 

/pen.  6.  24.  Jos.  5.  13.  a  24.  15.  lCron.  12.  17,  18.  Marc 
9.  40.  Luc  9.  50.  a  11.  23.  2  Cor.  6.  15,  16.  Dat.  3.  15,  16. 
g  Gen.  49.  10.  Hos.  1.  11.  Ioan  11.  52. 

*  Y  neb  nid  yw  gyda  mi,  sydd  yn  fy  er- 
byn :  y  diafol  medd  rhai ;  dynion  tebyg  i 
Meroz,  medd  eraill,  nad  oeddynt  o  blaid  nac 
yn  erbyn  Iesu  ;  y  Phariseaid,  medd  eraill,  y 
hai  nid  oeddynt  gydag  ef  ond  yn  amlwg  yn 

ei  erbyn.  t  Y  neb  nid  y w  yn  ol  ei  ddawn  a'i 
allu  yn  casglu  deiliaid  gyda  mi  i  fy  nheyrnas, 
nid  yw  ei  holl  lafur,  beth  bynag  a  fyddo, 
ddim  gwell  na  gwasgaru  a  gwastraífu.  Gwas- 
garu  dynion  yn  lle  eu  casglu,  medd  rhai. 

31  H  *  Am  hynny  y  dywedaf  wrth- 
ych  chwi,  h  -\  Pob  pechod  a  chabledd 
afaddeuir  i  ddynion:  ̂ Jond  cabledd 
yn  erbyn  yr  Yspryd  Glân  ni  faddeuir 
i  ddynion. 

Ä  Es.  1.  18.  a55.  7.  Eẃc.  33.  11.  1  Tim.  1.  13—15.  1  Ioan 
1.  9.  a  2.  1,  2.         í  Maro  3.  28—30.  Luc  12.  10.  1  loan  5.  16. 

32  ||  A  *phwy  bynnag  a  ddywedo 
air  yn  erbyn  Mab  y  dyn,  fe  a  faddeuir 
iddo  :  l  §  ond  pwy  bynnag  a  ddy  wedo 

yn  erbyn  yr  Yspryd  Glân,  '"nis  madd- 
euir  iddo,  nac  yn  y  byd  hwn,  nac  yn 

y  byd  a  ddaw. k  pen.  lí.  19.  Luc  7.  34.  a  23.  34.  Act.  3.  14, 15,  19.  a  26. 
9—11.  1  Tim.  1.  15.        /  Ioan  7.  39.  Heb.  6.  4—6.  a  10    26— 

m  Job  36.  18.  Marc  3.  29.  Luc  16.  23—26. 

Wrth  weled  y  Phariseaid  wedi  myned  i 
eithafoedd  dychrynllyd  iawn  o  bechod  yn 
adn.  24,  mae  Crist  yn  rhoddi  rhybudd  deffrous 
a  difrifol  iddynt  yn  yr  adnodau  hyn.  t  Pob 
pechod  a  chabledd  a  faddeuir  iddynion  :  dyna 
wirionedd  gwerthfawr  i  ddynion  ;  ni  faddeuir 
un  pechod  i  angelion.  Pob  pechod :  dyna 
reol  gyffredin ;  ond  y  mae  un  eithriad  iddi : 
\  ond  cabledd  yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glân  ni 
faddeuir  i  ddynion.  ||  Pwy  bynag  a  ddy wedo 
air  yn  erbyn  Mab  y  dyn,  yn  ei  anwybodaeth 
o  hóno  a'i  anghrediniaeth  ynddo,  megys  y  dy- 
wedodd  llawer ;  fe  a  faddeuir  iddo,  ar  ei  ed- 
ifeirwch  a'i  ffydd,  megy3  y  maddeuwyd  i 
Paul  a  llawer  eraill.  §  Ond  pwy  bynag  a 
ddywedo  yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glân,  trwy 
daeru  mai  gweithredoedd  satan  fydd  ei  weith- 
redoedd  ef,  pan  ddelo  yn  ngoruchwyliaeth  og- 
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opeddoi   .1   nertbel    yi    efengyl;    ni    faddenii   l  ddynloo.     l'ot»  geiriau  afrairi,  geirl 
kSdo,  n.u-  mi  y  byd  hwn  nac  yn  y  byd  addaw.  ydynt.    t  Bydd  cofa  >  n  )  faru  am  eirlaa   m 
Dychvmmygai  yi    [nddewoo  y  byddal   boUlfryatal  ac   am   nmltiiradoedd,  i    byddam   m 

bad   Abraham  vn  gadwedig ;  ai    ei    bod  rttnlldýerteaì  o'n  pteéd  nea  >n  «  m  btarbj  n.  pa  a_ Inu,  na  ehaid  uiariricu.ini   u   bonynt  yn  ai  dnwiol  af  annnwiol  a  fYddom, 
>  bydhwn,eto   j  gwnaid    lawn    am  danynl        39«  •  Yna  yr  atteoodd  ihai  oV  ys yn__agauvae\  maddeuid  hwynt  wedi  angen.        ,•         11  I    1  .1  1  11 

I  lerfynaa  j  gwaith  hwn   .   fanyl!  ai   -'drnyddinn  ii  r  1  lr.uwe.ud,  ggn  ddy 

wedyd,  "  \  Aihraw,  oi  «1  chwennyt 
em  j  weled  arwydd  gennyt 

»  ■__  I.    IV       luc     ||       16,  »     Ia_a 
IH    •  4.  4V   I  CW.   I     n. 

'   (.w.ili    I    ,\\l>|   :t     wnarthai     ;tr   |   <ld>wt 

aaai  >,  tagfwydd  lean,  aid  oedd  >  boM  bj 
\  11  >  11  <  tel  111  boddlonl  mal  « t«-  oedd  >   ll<  iali 

:  yn  erbyn  yr  Ysbrjd  i.l.-.n.  lUii*!' 
aryd  yma  iylwedd  igoriadaa  >  pedwaj  .tw.i 
w  i    ti  >  ddn  >  idnod  uchod. 

33  *  N-.iill  aì  "gwnewch  y  pren  yn 
1  fftwyth  \  n  dda  ;  ai  gwnewch 

v   prcn   vn   ddrwg,   a'i    ffrwytl 
dárwir:  canysî  pren a adwaenir wrth  '  ̂ «wygalwenibawbaaddefentynddyi 1       •     .    1  iwdwyr,  nnl  oeddynt  \n  gwada  h\n\  1  lea 
-fl  Itrwytn.  1%  o,„i  |  hroi  ......  .1.  a»eddj  afamiab^eliwei 

beni  ,\\\..,\\>.i.i  ,„u>  n.,,.,  w,,;,.,!,,,, 

•  i".      i.t'iini    \    galud  iwynwyr,  drwj  < 

•  M  i.  >  dlafol  yn  ddrwg, .«.,.  bynj  moc  ei  cyograii  IdiaaWtWneyd  pob  petb  a  waaiatl 
H,\\>  il,  >  11  ddi  a  D  fbd  >  n  dcta  f<  l 

l,!«  «1...  <l(|       1.  ̂    I      >'!>  t   I,      «   ll\\  Itll.t». 

I  .  I,  >  11  il'ii  w  _.  a'»  li  fti w  >  lli  >  ,1  ddi  \*  u 
>lll>     ll.li  l.li    t.MlìH      1  .    .1.  Il     (    ll.'ll.lll    >  I,    ll.tW  ,, 

o  iflendiri  dan   1 11I1   "  » 111.  t»  i'l'li  \\  >  i'l.     M.n 

:<  Innaa  yn  dda,  a  |»h_h.-ii„  1, ,    >•  m 

w .  ii  n  >  n  dda  '  H' ■••«•  w<  ii  betbaa   1 
\  w   \    tti  w  \  th  \  i)  <ltla  ih.ii  1  t"  1  \  |   \  „  rJdl 

i.t  t>,l. 

"34  *  o  'í'pi'il  jwibere  I,  i  p  i  m  iá \  gellwi  li  li  laru  pelhau  da,  a  chwi  yn 
'    '  I  (  hi\  >  ,,  helaethrwydd  j 

galofJ  \    11,  i.ir.i  \   gi  n.m. 

I 

1.     ..-  •  3.  M.       1 

85  \   '  dj  n  da,  0  drysor  da  j 

;i  ddwg  altan  bethau  da:    'a'i  <l\n 
drw  j,  o'f   ti  \  101    <l:v.  _,   .1   ddwg   alì.ui 
bethau  drwg. 

.    ,,-n      13     '.?      S.l.n    V     M,    31       í»    ,r     10     y».   -)\     «    |7     Ä> 
i  15     ì 

*   l    < 

I    4,     I   I  ...  3     10 
I    lil.l 

I  .14      Jrr 

t<> ;  <_ i ii  bynj  i„>  i„  ni  i,l«i"  w  in  ><l  i h>  w 

i»<  ii.  ii.t* i  iii.ti  iwynwyr  «i  wawydj  ii.>\\  ar« 
w><ld  o'i   11«.  t. 

\«  ,  fe  a  altebodd  ac  a  ddywed- 
()<!<1  wrthynt,  *  Certhedlaeth  darwg  a 
'godinebua  gyddyn  ceisio  arwydd; 
tiic  "ar\\\(l(l    nis   il i< m ì <  1 1  r  iddi,    Ond 

arw\dii  \  prophwyd  Jonas. 
'3.  M«rc  ».  38    U*o  4.  4.  a  |>eo.  16    4    La. II    7».  30. 

4o  Canya  '  fH  y  ba  Jonaj  dridiau 
i  thair  HOÌ  yn  iik>1  y  morlil, 'Jfefly  \ 

bydd  M.ii»  y  dyndndian  a  tluur  noa 
1  y'ngbalon  v  ddaear. 

I  I.  17.  f   t»»n     I»;.  71 
|Mt  7     II.  -   S.l.n  rò    V    Jo__  7    - 

•  <  .  aediacrti  iidrinj,  t>  betwydd  <•..  aan 
gyddlondeb  i  ->t.,n,n,<HÌ  Dnw,  »•»,  bawgredlo 
i.,(tii>„>  ataaaiab.  a'n  gẃanacth  tnag  aio 
Godinebus,  o  ran  ••.!  dirywiad  Ujgredig  oildi 
with  ,u  t.,.1  _braham;  ac  yr  <«<\i\  llawei  , 

ii"„>  m  >  ii  t  ii"4  <»r  peénod  hwi.w  >,,  \\(nii 
i.'i.'.i.     tGwnaetb   íeaa  Lawer  <•  arwyddiou 

i  17.73.»  77.  40,  C3,  «VI 

:>»3  Ejtbr  yr  ydwyf  yi  dywedy 

wrthych,  Mai  "am  boh  '  gairsegura 
Üdywedo  dynion,  y  ihoddant  bwj 
gyfnf  vn  nvdd  y  farn 

_   Prf'ç     12    14.  Rbuf.  2.  16.  E m.  a 

37  |  Canys  wrth  dy  eiriau  y'tli 
'  gynawnhèir,  ac  wrth  dy  eiríau  \'th 
gondemnir. 

*  Ugo2.  21-23. 

Rhag  i"r  Phariaeaid  wedi  y  cwbl,  dybied 
\  ii  yagal-i  o'r  geiriaa  cobleddni  a  ddywedna. 
i  nt,  mnc  (.'.  i-t  >  ma  > ..  ea  dwj  o  megic  i  ofn  •_ 
\     tuii;   ;,c    >  n    dywedyd    >     rhaíd   i   <l<l\nioii 

roddl  «■>  t",  if  >  ii  >  fanihydynnod  ambobgair 
wegur  a  ddywedasant,  pa  fainl  mwj  aa_  «i.- 
i  t'„  cabtcddèi  >n  erbyn  Mab  >    dyn  a'r  Ys- 
bryd  6Un.  *  <'.i.  m  <_nr  >w  pol»  ̂ air  n  „1 
w\  \  n  "_"niuit  i  l)<l,iw.  ncii  >n  adeiladaeth 

4Ö
~ 

.,i  wydd  <»'i  ..'  i. 

11  '  '  ( »\\  \  r  Ninife  a-^tryfodant  \  n  y 

d  ;\'r  i  genhedlaeth  bon,  ac  ai 
condemniant  bj  ;  èam  iddynt  bwj  edi- 
farhâu  wrth  bregeth  Jonaa:  ac'wele 
fwy  na  Jonas  \  ma. 

".    I         II     3-i           f'*\n  12     F.i.  54.  V    Jcr.  3     11     F./.r 
.       -      |i.  II.    7.         f  ■«!■.    39,    15    I"-» 

11.4    »17     17    «73    36  iJon_3.  S    10          •  _dn.  6,   47 
I..«n  3    31     .  4     12     .    •  3    5,  6. 

•  Bydd  edifi  irwch  >  Nmife»id  wrtb  bn  . 
ctli  /unas,  >„  r.td  «i  osod  ddydd  >  fariii  ■•' 

gyfer  calcoírwydd  a<-  anedifeÌrWcb  yr  Indd- «  w.„  wrth  weinidogaeth  in\\>  rhagorol  Criat, 
.,<•  t(ll>  >n  ,ii  dangoi  yn  ddleagni,  ac  yn  en 
condemnio.  tYi  ocdd  Cristyn  fwynalonai 
>  n  ,i  berson,  >n  ti  >an«  t«  i<l<li  \\><i<l,  >  u  « 
weinidogaeth,  ac  yn  *\  w<  itln«  <1<>«-<I<I. 

4  2  k  '  Brenhines  y  dehau  i 
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yn  y  farn  gyd  â'r  genhedlaeth  hon,  ac 
a*i  condémnia  hi;  f  am  iddi  hi  ddy- 
fod  o  eithafoedd  y  ddaear  i  l  glywed 
doethineb  Solomon :  \  ac  m  wele  fwy 
na  Solomon  yma. 

*IBren.  10.  I,  &c.2Cron.  9.  1,  &c.  I.uc.  11.  31.  Act. 
8.  27,  28.         /  1  Bren.  3.  9,  12,  28.  a  4.  29,  31.  a  5.  12.  a  10. 
4,  7,  24.         m  pen.  3. 17.  a  17.  5.  Es.  7.  14.    a  9.  6,  7.  Ioan 
1.  14,  18.  Phil.  2.  6,  7.  Heb.  1.  2-4. 

*  Brenines  Seba  yn  Arabia,  yr  hon  wlad 
oedd  i'r  dehau  o  Jerusalem.  t  Er  mai  benyw 
wan  oedd  hon,  a  brenines  fawr  hefyd,  hi  a 

ddaeth  o  bellder  dirfawr,  "o  eithafoedd  y 
ddaear,"  i  gly  wed  doethineb  Solomon ;  dyma 
finnau,  y  Doethineb  tragywyddol  ei  hun  yn 
eich  canol  chwi,  ac  ni  dderbyniwch  mo  honof : 
am  hyny  bydd  ei  hymddygiad  hi  yn  eich  con- 
demnio  chwi  yn  y  farn.  j  Wrth  ddywedyd  ei 
fod  yn  fwy  na  Solomon,  yr  oedd  Iesu  yn  dy- 
wedyd  ei  fod  yn  fwy  na  dyn  :  yr  oedd  Solo- 
mon  yn  "ddoethach  nac  un  dyn,"  ain  hyny 
rhaid  mai  hwn  oedd  y  Messiah. 

43  *  A  phan  "  êl  yr  yspryd  aflan 
fallan  o  ddyn,  °  Jefe  a  rodia  ar  hyd 
1  lleoedd  sychion,  «  ||  gan  geisio  gor- 
phwysdra,  ac  nid  yw  yn  ei  gael. 

»  Luc  11.  24.  Act.  8.  13.  o  Job   1.  7.  a  2.  2.  1  Pedr 

5.  8.  p  Salm  63.  1.  Es.  35.  6,  7.  a41.  18.  Ezec.  47.  8—12. 
Aro.  8.  11—13.         q  pen.  8.  29.  Marc  5.  7—13.  Luc  8.23—32. 

44  Yna  medd  efe,  Mi  a  ddychwel- 

afri'm  tý  o'r  lle  y  daethum  allan. 
§  Ac  wedi  y  delo,  *  y  mae  yn  ei  gael 

yn  wag,  wedi  ei  ysgubo  a'í'  drwsio. r  adn.  29.  Luc  11.  21,  22.  Ioan  13.  27.  Eph.  2.  2.  1  Ioan 
4.  4.  *  pen.  13.  20—22.  Salui  81.  11,  12.  Hos.  7.  6.  Ioan 
12.6.  a  13.  2.  Act.  5.  1—3.  a  8.  18—23.   1  Cor.  11.  19.  2Thes. 

2.  9-12.  1  Tim.  6.  4,  5,  9,  10.  1  loan  2.  19.  Jud.  4,  5.  Dat. 
13.  3,  4,  8,  9. 

45  \\.  Yna  y  mae  efe  yn  myned,  ac 
yn  cymmeryd  gyd  âg  ef  ei  lmn  l  saith 
yspryd  eraill  u  gwaeth  nag  ef  ei  hun ; 
ac  wedi  iddynt  fyned  i  mewn,  hwy  a 

gyfanneddant  yno :  *  ac  y  mae  diwedd 
y  dyn  hwnnw  yn  waeth  na'i  ddech- 
reuad.  v  Felly  y  bydd  hefyd  i'r  gen- 
hedlaeth  ddrwg  hon. 

t  adn.  24.  Marc  5.  9.  a  16.  9.  Eph.  6.  12.  u  pen.  23. 
lí>.  *  Luc  11.  26.  Heb.  6.  4—8.  a  10.  26—31,  39.  2  Pedr 
2.  14—22.  1  Ioan  5.  16,  17.  Jud.  10—13.  y  pen.  21.  38—44. 
a  23.  32—39.  a  24.  34.  Luc  11.  49—51.  a  19.  41—44.  Ioan  15. 

22—21.  Rhuf.  11.  8—10.  1  Thes.  2.  15,  16. 

Dammeg  yw  y  geiriau  hyn,  yn  rhagfynegi 
gwrthodiad  yr  luddewon: — *  Ytiyn  yn  adn. 
43.  yw  y  genedlaeth  ddrwg  hon,  (sef  yr  ludd- 
ewon)  yn  adn.  45.  Yr  oedd  yr  holl  genedl, 
agos,  fel  dyn  cythreulig,  wedi  eu  meddiannu 
gan  ddiafol,  yr  hwn  sydd  yn  aflan  ei  hun,  ei 
weithredoedd  yn  aflan,  ac  yn  hudo  dynion  i 
aflendid.  t  Aeth  allan  iraddau  ohono  ei  hun, 
o  blith  yr  Iuddewon,  rhag  cael  ei  fwrw  allan 
gan  Iesu,  ond  yn  erbyn  ei  ewyllys.  %  Yna 
rhodiodd  ar  hyd  leoedd  sychion;  barnai  yr 
Iuddewon  bod  yr  ysbrydion  drwg  yn  caru 
crwydro  mewn  lleoedd  sychion,  diffaeth  ac 
anghyfannedd.  Y  gwledydd  paganaidd  yn  ol 
barn  rhai  yw  y  lleoedd  sychion  hyn.  ||  Aeth 

yr  apostolion  ar  ei  ol  yn  fuan  i'r  gwledydd 
hyny,  ac  o  herwydd  hyny  nid  oedd  yn  cael 
lionydd  yno,  mwy  nag  yn  ngwlad  Judea  :  ac 

am  fod  Crist  a'i  apostolion  wedigadael  y  wlad 
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hono  aeth  yn  ei  ol.  §  Mae  yn  cael  yr  Iudd- 
ewon  yn  wag  o  Grist,  ac  yn  wag  o  grefydd  ;  a 

chalonau  y  bobl  wedi  eu  hysgubo,  a'u  trwsio 
(fel  gwely  y  butain,  yn  Diar.  7.  16,  17.)  yn 

barod  i'w  dderbyn.  ++Ar  ei  ddychweliad 
mae  yn  cymmeryd  saith,  sefllawer,  o  ysbryd- 
ion  eraill,  gwaeth  nag  efeihun(lle  y  gwelwn, 

fod  rhai  ysbrydion  drwg  yn  waeth  na'u  gilyddỳ ac  yn  cael  ei  oddefiaros  yno;  ac  maediwedd 

y  genedl  yn  myned  yn  waeth  na'i  dechreuad. 
Yn  hanes  yr  luddewon  o  hyn  ì'w  dinystr 
diweddaf,  gwelir  mai  felly  y  bu.  Gellir 
cymhwy so  y  ddammeg  uchod  at  lawer  o  ddyn- 
ion  yn  bersonol  yn  ein  dyddiau  ni,  ond  byddai 
hyny  yn  rhy  faith  yma.  Y  pethau  uchod  yw 
golygiadau  y  pedwar  awdwr  ar  feddwl  llythyr- 
enol  y  geiriau. 

46  1T  Tra  z  yr  ydoedd  efe  yn  llefaru 

wrth  y  torfeydd,  *wele,  ei  fam  öa'i frodyr  oedd  yn  sefyll  allan,  yn 
ceisio  ymddiddan  âg  ef. 

*  Marc  3.  21,  31.  Luc  8.  10.  a  pen.  13.  55.  Marc  6.  3. 
Ioan  2.  12.  a  7.  3,  5,  10.  Act.  1.  14.  1  Cor.  9.  5.  Gal.   1.  19. 

47  A  dywedodd  un  wrtho,  fWele, 

y  mae  dy  fam  di  a'th  frodyr  yn  sefyll 
allan,  yn  ceisio  ymddiddan  à  thi. 

48  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrth  yr  hwn  a  ddywedasai  wrtlio, 

l  Pwy  yw  fy  mam 
mrodyr  i  ? 

a  phwy  yw  fy 

49  ||  Ac  efe  a  estynodd  ei  law  tu  ag 
at  c  ei  ddisgyblion,  ac  a  ddywedodd, 
Wele  fy  mam  i,  a'm  brodyr  i. c  pen.  28.  7.  Marc  3.  34.  loun  17.  8,  9,  20.  a  20.  17—20. 

50  Canys  pwy  bynnag  a  d  wna 
ewyllys  fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y 

nefoedd,  eefe  yw  fy  mrawd  i,  ̂a'm 
chwaer,  *a'm  mam. 

d  pen.  7.  21.  a  17.  5.  Marc  3.  35.  Luc  8.  21.  a  11.  27, 
28.  Ioan  6.  29,  W.  a  15.  14.  Act.  3.  22,  23.  a  16.  30,  31.  a  17. 
30.  a  26.  20.  Gal.  5.  6.  a    6.    15.  Heb.  6.   9.    Iago   1.    21,  22. 
1  Pedr  4.  2.  1  loan  2.  17.  a  3.  23,  24.  Dat.  22.  14.  .  pen. 
25.  40,  45.  a  28.  10.  Salm  22.  22.  Ioan  20.  17.  Rhuf.  8.  29. 
Heb.  2.  11—17.         /  Can.  4.  9,  10,  12.  a  5.  1,  2.  1  Cor.  9.  5. 
2  Cor.  11.  2.  Eph.  5.  25—27.       g  Ioan  19.  26,  27.  1  Tim.  5.  2. 

*  Barna  rhai  na  bu  plant  i  Mair  ar  ol  lesu, 
ac  mairhyw  berthynasau  eraill  a  elwir  yma 
yn  frodyr,  yn  ol  dull  yr  Iuddewon  o  leíaru. 
t  Yr  oeddynt  yn  ei  geisio,  rhag  iddo  lafurio  i 
ormod  lludded  wrth  lefaru ;  neu  rhag  ofn  i'r 
Phari^eaid  yn  eu  digofaint  wneuthur  niwed 
iddo ;  neu  ar  ryw  achos  o  bwys  oedd  gan- 
ddynt  hwy.  j  Ni  fynai  yr  Iesu  gael  ei  aflon- 
yddu  na'i  rwystro,  gydag  achos  a  gwaith  Dnw, 
gan  neb  perthynasau  dynol,  nac  er  unrhyw 
ystyriaethau  tymhorol.  ||  Er  ei  fod  yn  caru 
ac  yn  anrhydeddu  ei  berthynasau  yn  ol  y 
cnawd,  eto  ei  wir  ddisgyblion  oedd  ei  geraint 
anwylaf  o  bawb,  a'r  rhai  hyn  a  anrhydedda 
efe  fwyaf  yn  y  dydd  a  ddaw. 

PEN.  XIII. 

-Dammey  yr  hauwr,  a'r  had,  $c. 

JL  *DYDD  hwnnw  yr  aeth  yr  lesu 

allan  o'r  tŷ,  ac  yr  °f  eisteddodd  wrth 
làn  y  môr. 
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a'r  had. 

2  A  b  thorfeydd  lawer  a  ymgynnull- 

asant  atto  ef,  cfel  yr  aeth  efe  i'r  Uong, 
ac  yr  eisteddodd :  a'r  holl  dyrfa  a  saf- 
odd  ar  y  làn. 

b  pen.  4.  25.  a  15.  30.  Gen.  49.  10.  L«c  8.  4—8.  c  Maro 
4.  1.  Lao  5.  3. 

*  Y  dydd  hwnw,  Ue  gwelwn  ddiwydrwydd 
Iesu  ;  nid  oedd  efe  yn  treulio  un  rhan  o'r  dydd 
yn  segur.  t  Eistedd  oedd  ystum  yr  athrawon 
Iuddewig  wrth  lefaru  yn  gyhoeddus,  fel  y 

y  crybwyllwyd  o'r  blaen. 
3  Ac  efe  a  lefarodd  wrthynt  lawer 

o  bethau  trwy  d  *  ddammegion,  gan 
ddywedyd,  Wele,  e  yr  hauwr  a  aeth allan  i  hau. 

d  adn.  10—13,  34.  35,  53.  pen.  22.  1.  a  24.  32.  Bam-  9. 
8—20.2  Sam.  12-  1— 7.Salm  49.  4.  a  73.  2.  Es.  5.  1—7.  Ezec. 
17.  2.  a20.  49a24.  3,  &c.  Mica2.  4.  Hab.  2.  6.  Marc  3.  23.  a 
4.  2,  13,  33.  a  12.  1,  12.  Luc  8.  10.  a  12.  41.  a  15.  3,  fyc. 
loan  16.  25.        «  Marc  4.  3—9.  Luc  6.  5—8. 

4  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  hau,  peth  a 

syrthiodd  ar  fjin  y  fíbrdd ;  a'r  adar  a 
ddaethant  ac  a'i  difasant. 

/adn.  18,  19. 

5  Peth  arall  a  syrthiodd  ar  *  greig- 
leoedd,  lle  ni  chawsant  fawr  ddaear : 
ac  yn  y  man  yr  eginasant,  gan  nad 
oedd  iddynt  ddyfnder  daear: 

g  adn.  20.  Ezec.  11.  19.  a  36.  26.  Am.  6.  12.  Zec.  7.  12. 

6  Ac  h  wedi  codi  yr  haul,  y  poeth- 
asant,  ac  'am  nad  oedd  gànddynt 
wreiddyn,  hwy  a  wywasant. 

h  adn.  21.  Es.  49.  10.  Iago  1.  11,  12.  Dat.  7.  16.  í  pen. 
7.  26,  27.  Luc  8.  13.  Eph.  3.  17.  Col.  1.  23.  a  2.  7. 

7  A  pheth  arall  a  syrthiodd  k  ym 
mhlith  y  drain ;  a'r  drain  a  godasant, 
ac  a'u  tagasant  hwy. k  adn.  22.  Gen,  3.  18.  Jer.  4.  3,  4.  Marc  4.  18,  19. 

8  Peth  arall  hefyd  a  syrthiodd 
mewn  'tir  da,  ac  a  ddygasant  ífrwyth, 
m  peth  ar  ei  ganfed,  arall  ar  ei  driugein- 
fed,  arall  ar  ei  ddegfed  ar  hugain. 

I  adn.  23.  Luc  8.  15.    Rhuf.   7.    18.  m  Gen.  26.  13. 
Ioan  15.  8.  Gal.  5.  22,23.  Phil.  1.  11. 

9  Y  neb  n  sydd  ganddo  glustiau  i 
wrando,  gwrandawed. 

»  adn.  16.  pen.  11.  15.  Marc  4.  9,  23.  a  7.  14—16.  Dat 
2.  T,  11,  17,  29.  a  3.  6,  13,  22.  a  13.  8,  9. 

*  Dammeg,  yn  yr  Hen  Destament,  a  ar 
wydda,  ymadrodd  ardderchog,  uwchlaw  y  dull 
cyifredin  o  ymadroddi,  ac  yn  cynnwys  rhyw 
ddirgelwch  pwysig  ynddo.  Ystyr  y  gair 
Groeg,  a  gyfieithirdammeg,  yw,  gosod  y  naill 

beth  ar  gyfer  y  Uall,  ac  felly  eu  cymharu  â'u 
gilydd :  ac  felly  yr  oedd  Crist  yn  gwneyd  yn 
ei  holl  ddammegion  ;  dangos  pethau  ysbrydol 
trwy  bethau  naturiol.  Am  y  dammegion, 
dylem  ystyried  y  pethau  canlynol:— 1.  Amcan 
pob  dammeg  yw  dysgu  i  ni  ryw  athrawiaeth 
ysbrydol.  2.  Nad  oes  dim  rhaid  fod  y  ddam- 
meg  ei  hun  yn  wirionedd :  fel  y  gwelwn  yn 
nammeg  Jotham,  Barn.  9.  7—15,  ni  bu  y  cyf- 
ryw  beth  mewn  gwirionedd.  3.  Nad  oes  dim 
achos  bod  y  gweithredoedd  a  grybwyllir  yn  y 

ddammeg,  yn  gytìawn  ac  yn  dda ;  fel  y  gwel- 
wn  yn  y  ddammeg  am  y  goruchwyliwr  ang- 
hyfiawn,  Luc  16.  1—8.   4.  I  ddeall  dammeg, 
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dylem  ystyried  ei  phrif  rediad  a'i  chynnwys- 
iad ;  a  pha  beth  oedd  yr  Arglwydd  lesu 

am  ddysgu  i  ni  ynddi.  5.  Bod  hyny  i'w  dde- 
all  wrth  yr  agoriad  mwyaf  neillduol  mae  efe 
ynwneyd  arni;  un  ai  yn  ei  ragymadrodd  iddi, 
neu  yn  ei  ddiwedd-glo  o  honi.  6.  Na  ddylem 
ddisgwyl  i  bob  peth  yn  y  ddammeg,  gael  peth- 
au  i'w  hateb  yn  yr  eglurhad  o  honi.  Ac  yn 
7fed,  er  mai  rhyw  un  prif  beth  a  ddytem  ni  ei 
ystyried  yu  y  ddammeg,  felyn  ein  dysgu,  eto 
gall  ein  dysgu  ni  mewn  amryw  o  bethau  cyf- 
erbyniol  a'i  dehongliad,  heblaw  yr  un  peth 
hwnw.  Yr  oedd  dysgu  ar  ddammegion  yn 
fanteisiol  i'r  cof,  i'r  deall,  ac  i'r  serch.  Gan 
njai  dyma  ddammeg  gyntaf  ein  Iachawdwr, 
tybiwyd  yn  angenrheidiol  dywedyd  hyna  fel 
agoriad  i'r  dammegion  yn  gyftredin.  Sylwn 
yn  fanylach  ar  y  ddammeg  hon  pan  ddilom 
at  yr  eglurhad  o  honi. 

10  A  daeth  ei  ddisgyblion,  ac  a 

ddywedasant  wrtho,  °*  Paham  yr  wyt 
ti  yn  liefaru  wrthynttrwy  ddammegion  ? 

o  Marc  4.   10,  33,  34. 

*  Mae  yn  debyg  nad  oedd  y  disgyblion  hyn 
eu  hunain  yn  deall  y  ddammeg  yn  hollawl, 

am  hyny  deuent  ato  ef  o'r  neilldu,  yn  ol  trefn 
disgyblion  y  dysgawdwyr  Iuddewig,  i  geisio 
ganddo  ei  hegluro  iddynt.  Efallai  eu  bod  yn 
gofidio  dros  y  torfeydd  hefyd. 

1 1  Ac  efe  a  attebodd"  ac  a  ddy wed- 
odd  wrthynt,  p  Am  roddi  i  chwi  *  wy- 
bod  *  f  dirgelion  teyrnas  nefoedd,  ac 
ni  roddwyd  iddynt  hwy. 

p  pen.  11.  25,  26.  a  16.  17.  Saltn  25.  8,  9,  14.  E».  29.  19. 
35.  8.  Marc  4.  11.  Luc  8.  10.  a  10.  39—42.  Ioan  7.  17.  Act. 

16.  14.  a  17.  11,  12.  I  Cor.  2.  9, 10.  a  4.  7.  Iago  1.  5,  16—18. 
1  Ioan  2.  27.  q  Rhuf.  16.  25.  1  Cor.  2.  7.  a  4.  1.  a  13.  2. 
a  15.  51.  Eph.  1.  9.  a  3.  3—9.  a  5.  32.  a  6.  19.  Col.  1.  26,27. 
a  2.  2.  1  Tim.  3.  9,  16. 

12  Oblegid  rpwy  bynnag  Jsydd 
ganddo,  i  hwnnw  y  rhoddir,  ac  efe  a 
gaiff  helaethrwydd :  ||  eithr  pwy  byn- 
nag  nid  oes  ganddo,  s  oddi  arno  ef  y 
dygir,  ie,  yr  hyn  sydd  ganddo. 

rpen  25.  29.  Marc  4.  24.  25.  Luc  8.  18.  a  19.  24.-26. 
loan  15.  2—5.  «  pen.  21.  43.  Es.  5  1—7.  Marc  12.  9.  Luc 
10.  42.    a   12.  20,  21.  a  16.  2,  25.  Dat.  2.  5.  a  3.  15.  16. 

*  Mae  gwybodaeth  o  ddau  fath  o  ran  einat- 
ur;  sef  gwybodaethhanesiol  yn  y  llythyren  yn~ 
unig,  a  gwybodaeth  ysbrydol,  brofiadol,  yr 
hon  sydd  gan  y  credinwyr  yn  unig.  Mae 
gwybodaeth  o  ddau  fath  hefyd  o  ran  eiyradd- 
au;  sef  gwybodaeth  gyffredin,  gymmysglyd, 

a  gwybodaeth  mwy  eglur  a  pherffaith.  t  Dir- 
gelion  yw  pethau  nas  gellir  gwybod  yn  han- 
esiol  am  danynt,  heb  ddatguddiad  geiriol  yr 

Ysgrythyr :  ac  nas  gellir  gwybod  yn  brofiad- 
ol  a  chadwedigol  am  danynt,  heb  oleuni  a  dysg- 
eidiaeth  yr  Ysbryd  Glân.  Y  cyfryw  ddirgel- 
ion  oedd  ac  ydyw  pob  peth  aberthyn  iGrist  a 

threfn  yr  iechydwriaeth.  Rhodd  Duw  i'r 
neb  y  mŷno  yw  yr  wybodaeth  o  honynt. 
%  Sydd  ganddo,  sef  sydd  ganddo  yr  hyn  a 
roddwyd  iddo  yn  adn.  11,  hyny  yw,  gwybod- 
aeth,  ffydd,  a  gras:  efe  a  gaiff  gynnydd 
chwanegol  ar  y  pethau  hyny.  U  Ond  pwy 
bynag  nid  yw  y  pethauuchodganddo,  acsydd 
yn  ddiystyr  o  honynt,  dygir  oddi  arno  ef  y 
pethau  sydd  ganddo,  ag  y  mae  yn  ymddiried 

ynddynt. 
13  Am  hynny  yr  ydwyf  yn  llefaru 
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wrthynt  hwy  ar  ddammegion :  '  *  can- 
ys  a  hwy  yn  gweled,  nid  ydynt  yn 
gweled ;  ac  yn  clywed,  nid  ydynt  yn 
clywed,  nac  yn  deall. 

t  adn.  16.  Deut.  29.  3,  4.  E».  42.  18—20.  a  44.  18.  Jer- 
5.  21.  Ezec.  12.  2.  Marc  8.  17,  18.  Ioan  3.  19,  20.  a  9.  39— 
41.  2  Cor.  4.  3,4. 

*  Cyfiawn  oeddllefaru  ar  ddammcgion  wrth 
y  bobl  hyny,  o  herwydd  iddynt  o'r  blaen  wel- 
ed  gwyrthiau  Crist,  a  chlywed  ei  eiriau,  ac  ni 
chredasant  ynddo. 

14  *Ac  ynddynt  hwy  y  cyflawnir 
u  prophwydoliaeth  Esaias,  yr  hon  sydd 
yn  dy  wedyd,  f  Gan  glywed  y  clywch, 
ac  ni  ddeallwch;  ac  yn  gweled  y  gwel- 
wch,  ac  ni  chanfyddwch. 

'  u  Es.  6.  9,  10.  Marc  4.  12.  Luc  8.  11.  Ioan  12.  39,  40. Act.  28.  25-27.  Rhuf.  11.  8—10.  2  Cor.  3.  14,  15. 

1 5  J  Canys  * brasâwyd  calon  y  bobl 
hyn,  a  hwy  a  *  glywsant  îi'u  clustiau 
yn  drwm,  ac  a  2gauasant  eu  llygaid ; 

rhag  canfod  â'w  llygaid,  a  chlywed  vlu 
clustiau,  a  deall  â'r  galon,  a  a  throi, 
b  ac  i  mi  eu  hiachâu  hwynt. 

x  Salm  119.  70.  y  Zec.  7.  11.  Ioan  8.  43,   44.  Act.  7. 
57.  2Tim.  4.  4.  Heb.  5.  11.  *  Eí.  29.    10—12.  a  44.  20. 
2Thes.  2.  10,  11.  a  Act.  3.  19.  2  Tim.  2.  25,  26.  Heb.  6. 
4—6.  b  Es.  57.  18.  Jer  3.  22.  a  17.  14.  a  33.  6.  Ho».  14. 
4.  Mal.  4.  2.  Maro  4.  12.  Dat.  22.  2. 

*  Mae  y  brophwydoliaeth  hon  yn  Esaias  6. 
0,  10.  Tybir  ei  bod  yn  perthyn  yn  neillduol 

i'r  luddewon,  ac  yn  enwedig  i'r  Ýsgrifenydd- 
ion  a'r  Phariseaid,  yn  amser  ein  Iachawdwr 
a'i  apostolion,  a  chymhwysir  hi  atynt  liwy 
bump  o  weithiau  yn  y  Ttstament  Newydd, 
heblaw  y  fàn  hon.  t  Ni  ddeallent  ac  niclian- 
fyddent,  am  wàfynent  ddeall  na  chanfod  :  yr 
oeddynt  yn  casâny  goleuni  ac  yn  caru  y  tyw 
yllwch.  i  Brasâwyd  calon  y  bobl  hyn,  sef 
gan  falchder,  deddfoldeb,  a  rhagrith  ;  d\  na  eu 
gwaith  pechadurus  hwy :  a  gadawodd  Duw 
hwynt  felly  yn  ei  farn  gyfiawnam  eu  pechad 
urusrwydd.  ||  Iachàu :  sef  gwaredu  eu  hen- 
eidiau  trwy  fendithion  yr  iachawdwriaeth. 

16  *  Eithr  cdedwydd  yw  eich  llyg- 
aid  chwi,  am  eu  bod  yn  gweled;  a'ch 
clustiau,  am  eu  bod  yn  clywed. 

c  pen.  5.  3—11.  a  16.  17.  Luc  2.  29,  30.  a  10.  23.  Ioan 
20.  29.  Act.  26.  18.  2  Cor.  4.  6.  Eph.  1.  17,  18. 

17  Oblegid  yn  wir  y  dywedaf  i 

chwi,  dchwennychu  o  lawer  o  bro- 
phwydi  a  rhai  cyfiawn  weled  ypethau 
a  welwch  chwi,  ac  fnis  gwelsant;  a 
chly wed  yr  hyn  a  glywch  chwi,  ac  nis 
clywsant. 

d  Lnc  10.  24.  Ioan  8.  56.  Eph.  3.  5,  6.  Heb.  11.  13,  39, 
40.  1  Pedr  1.  10—12. 

*  Dedwydd,  o  herwydd  gweled  y  Messiah 
wedi  dyfod  yn  y  cnawd,  a  chlywed  ei  eiriau 
ef.  Ond  gweled  a  chlywed  yn  ysbrydol  yn 
benaf  a  feddylir.  +  Gwelodd  y  prophwydi  â 
llygad  fiydd  trwy  yr  addewidion,  ond  ni  wel- 
sant  gyflawniad  o'r  addewidion.  Cawsant  eu 
goleuni  o'r  Haul  hwn  cyn  iddo  godi  goruwch 
y  llywel,  (horizon)  ac  hiraethent  am  ei  weled 
wedi  codi ;  ond  cadwyd  hyny  fel  bendith  ar- 
benig  i'r  apostolion. 
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18  1f e  *  Gwrandewch  chwithau  gan 
hynny  ddammeg  yr  hauwr. 

e  adn.  11,  12.  Marc  4.  14. 

*  Gwrandawsent  y  ddammeg  o'r  blaen,  yn 
awr  dyma  eglurhad  arni,  yn  dangos  gwahanol 
eífeithiau  y  gair  ar  wahanol  ddy nion,  y n  nghyd 
â'r  achosion  o  hyny. 

19  *  Pan  glywo  neb  ̂ air  y  deyrnas, 
*  ac  f  heb  ei  ddeall,  y  mae  y  h  J  drwg 
yn  dyfod,  ac  yn  cipio  yr  hyn  a  hau- 
wyd  ||  yn  ei  galon  ef.  f§Dyma  yr 
hwn  a  hauwyd  dcrfin  y  ffordd. 

/  pen.  4.  23.  Luc  8.  11.  a  9.  2.  a  10.  9.  Act.  20.  25.  a 
28.  23.  Rhuf.  14.  17.  2  Cor.  4.  2,  3.  Eph.  3.  8.  g  Diar.  1. 
7.  20—22.  a  2.  1—6.  •  17.  16.  a  18.  1,  2.  Ioan  3.    19,  20.  a  8. 
i.  a  18.  33.  Act.  17.  32.  a  18.  15.  a  24.  25,  26.   a  25.  19.  20. 
26.  31,  32.  Rhuf.  1.  28.  a  2.  8.  2Tlies.  2.  12.  Heb.  2.  1. 

1  Ioan  5  20.  A  adn.  33.  Marc  4.  15.  Luc  8.  12.  1  loan  2. 
13,  14.  a  3.    12.  a  5.  18.        i  adn.  4. 

Yr  hauwr  yw  y  pregethwr;  Cristeihunyn 
gyntaf,  gwedi  hyny  ei  apostolion,  yna  holl 
weinidogion  yr  efengyl  yn  mhob  oes  a  gwlad. 
*  Gair  y  deyrnas,  sef  yr  efengyl,  yw  yr  had  : 
trw  y  hwn  mae  Crist  yn  gosod  i  fynu  ei  deyrn- 
as  yn  y  byd ;  yn  yr  eglwys  ac  yn  nghalonau 
dynion,  ac  yn  eu  darpar  i  deyrnas  gogoniant. 
+  Nid  yn  uiìig  heb  ei  ddeall  yn  ysbrydol,  ond 
drwy  hollawl  ddifaterwch,  heb  ei  ddeall  yn  y 
pwnc  a'r  hanes.  J  Y  drwg  yma  yw  diafol, 
yr  ysbryd  drwg :  fel  y  mae  adar  yn  cipio  yr 
had  ar  ol  ei  hau,  felly  mae  yntau  yn  ein  cyn- 
nulleidfâoedd  yn  cipio  y  gair.  ||  Wrth  y  gal- 
on  yma  y  deallir  y  meddwi,  â'r  hwnyr  ydym 
yn  amgyftred  yr  hyn  a  glywom.  $  Min  y 
ífordd  a  ddengys  galon  heb  ci  braenaru,  a 
phob  chwantau  pechadurus  fel  trafaelwyr  yu ei  sathru. 

20  *  A'r  liwn  a  k  hauwyd  ar  y  creig- 
leoedd,  f  y w  yr  hwn  sydd  yn  gwrando 

y  gair,  J  ac  '  yn  ebrwydd  trwy  lawen- 
ydd  yn  ei  dderbyn ; 

t  adu.  5,  6.  /1  Sam.  11.  13—15.  3  Cron.  24.  2,  «,  14. 
Salni  78.  34—37.  a  106.  12,  13.  Bi.  58.  2.  Ezec.  33.  31,  32. 
Marc  4.  16,  17.  a  6.  20.  loan  5.  35.  Act.  8.  13.  Gal.  4.  14,  15. 

21  ||Ond  nid  oes  ganddo  mwreidd- 
yn  ynddo  ei  hun,  §  eithr  n  dros  amser 
y  mae:  °a  phan  ddelo  gorthrymder 
neu  erlid  oblegid  y  gair,  yn  y  fan  efe 
a  p  rwystrir. 

m  adn.  6.  pen.  7.  22,  23,  26,  27.  Job  19.  58.  Diar.  12. 
3,  12.  Luo  8.  13.  Ioan  6.  26,  61—65,  70,  71.  a  15.  5—7.  Act. 
8.  21—23.  Gal.  5.  6.  a  6.  15.  Eph.  3.  17.  2  Pedr  1.  8,8. 
1  loan  2.  19,  20.  n  pen.  10.  22.  a  24.  13.    Job  27.  8—10. 
Saliu  36.  3.  Hos.  6.  4.  Rhuf.  2.  7.  Phil.  1.  6.  1  Pedr  1.  6. 

o  pen.  5.  10—12.  a  10.  37—39.  a  16.  24—26.  Marc  4.  17.  a  8. 
34—36.  a  13.  12,  13.  Luc  9.  23—25.  a  14.  26—33.  a  21.  12— 
18.  Ioan  12.  25,  26.  Gal.  6.  12.  2Tim.  4.  10.  Heb  10.  35—39. 
Dat.  2.  13.        p  adn.  57.  pen.  11.  6.  a  24.  9,  10.  a  26.  31,  33. 

*  Y  creig-leoedd  a  arwydda  galonau  heb  eu 
meddalu  a'u  cyfnewid  trwy  ras.  t  Mae  llawer 
o'r  cyfryw  yn  gwrando  yr  efengyl  ynburgys- 
on ;  Jac  yn  teimlo  rhyw  fath  o  lawenydd,  ac 
eífeithiau  ansanctaidd  ar  eu  serchiadau,  wrth 

briodoli  iddynt  eu  hunain  y  pethaû"  gwerth- 
fawr  sydd  yn  y  gair:  ond  nid  oes  yma  ddim 
drylliad  calon,  nac  edifeirwch  a  galar  duwiol 
am  bechod.  ||  Pethau  arwynebol  ar  y  tym- 
herau  y w  y  cwbl ;  nid  oes  ganddynt  egwydd- 
or  rasol,  ac  nid  ydynt  wedi  eu  gwreiddio  yn 
nghariad  Duw.  §  Am  hyny  »dros  amser  y 
parhâ  eu  crefydd,  pan  ddelo  erlid  gwladol  neu 
deuluaidd  arnynt  hwy  am  eu  proffes,  hwy  a 
rwystrir. 
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22  *  A'r  hwn  a  hauwyd  ?  ym  mhlith 
y  drain,  yw  yr  hwn  sydd  yn  gwrando 

y  gair;  ac  ry  mae  gofal  y  byd  hwn,  a 
'thwyll  cyfoeth,  '  f  yn  tagu  y  gair,  ac 
y  mae  yn  myned  yn  ddiffrwyth. 

q  adn.  7.  Marc  4.  18.  Luc  8.  14.  rpen.  6.  24,25.  a  19. 
36— 24.  G«n.  13.  10—13.  Jos.  7.  20,  21.  2  Bren.  5.  20-27. 
Marc  10.  23-25.  Luc  12.  15,  21,  29,  30.  a  21.  34.  Act.  5.  1— 
11.  a  8.  18.  1  Tim.  6.  9,  10.  2  Pedr2.  14,  15.  1  loan  2.  15,  16. 
Jud.  11.  *  Saltn  52.  7.  a  62.  10.  Diar.  11.  28.  a  23.  5.  Preg. 
4.  8.  a  5.  10,  11,  13,  14.  Marc  4.  19.  Luc  18.  24,  25.  1  Tim.  6. 
17.        t  Lnc  8.  14.  Jud.  12. 

*  Y  drain  yma  yw  gofalon  y  byd  a  thwyll 
cyfoeth :  gofalon  y  byd  i'r  tlodion,  a  thwyll 
cyfoeth  i'r  mawrion.  Awydd  anghyfreith- 
lawn  am  bethau  gwaharddedig,  neu  awydd 
anghymmedrol  am  bethau  cyfreithlawn.  t  Mae 
y  drain  yn  tagu  yr  had  drwy  sugno  brasder  y 
ddaear  oddiwrth  y  gwreiddyn,  cadw  y  gwynt 

a'r  haul  oddiwrth  yr  eginyn,  ac  attal  lle  iddo 
dyfu.  Felly  mae  gofalon  y  byd,  &c.  yn  llad- 
rata  holl  feddyliau  y  gwrandawwyr  hyn,  ac  yn 
attal  ymgeledd  yr  Ysbryd  Glàn  oddi  wrthynl, 
a  diffrwytho  maent  yn  eu  crefydd.  O  mór 

gul  yw  y.ftordd  sydd  yn  arwain  i'r  bywyd 
tragywyddol !  ac  O  mòr  lleied  sydd  yn  ei 
chael  hi ! 

23  *  Ond  yr  hwn  u  a  hauwyd  yn  y 
x  tir  da,  y  w  yr  hwn  sydd  yn  gwran- 
do  y  gair,  ac  yn  el  ddeall ;  f  sef  yr 
hwn  y  sydd  yn  ffrwytho,  %  ac  yn  dwyn 
2  peth  ei  ||  ganfed,  arall  ei  driugeinfed, 
arall  ei  ddegfed  arhugain. 

u  adu.  8.  Marc4.  20.  Luc  8.  15.  x  Diar.  1.5,  6.  a  2. 

2—6.  Ezeo.  18.  31.  a  36.  26.  Marc  10,  15.  loan  1.  11—13.  a  8. 
47.  a  10.  26,  27.  a  17.  7,  8.  Act.  16.  14.  a  17.  11.  2  Thes.  2. 
10;  13,  14.    Heb.  4.  2    a  8.  10.  Iago  1.  21,  22.  I  Pedr  2.  1,  2. 
1  Ioan  5.  20.  y  pen.  3.  8,  10,  a  12  33.  Salm  1.  1—3.  a  92. 
13—15.  Luc  6.  43,  44.  a  13.  9.  Ioan  15.  1—8,  16.  Gal.  5.  22, 
23.  Phil.  1.  11.  a  4.  17.  Col.  1 .  6,  10.  Heb.  6.  7.  a  13.  15,  16. 
Z  2  Cor.  8.  1,  2.  a  9.  10.  1  Thes.  4.  1.  2  Pedrl.  5—8.  a3.  18. 

Er  i  gymniaint  o'r  had  gwenhfawr  fyned 
yn  ofer,  eto  nid  â  i  gyd  yn  ofer,  ac  ni  ddych- 
wel  yn  wag,  Es.  ò5.  10,  dyma  beth  o  hónoyn 
dwyn  ffrwyth.  *  Y  tir  da  yw  y  calonau  sydd 
wedi  cael  eu  darpar  a'u  gwneyd  yn  dda  gan 
Dduw :  calonau  wecii  eu  hadnewyddu  a'u 
sancteiddio  gan  yr  Ysbryd  Glân.  t  Nid  yn 
unig  mae  y  rhai  hyn  yn  gwrando  y  gair  ac  yn  ei 
dderbyn,  sef  ei  gredu ;  ond  mae  y  gair  fel  had 
anìlygredig  ynddynt  yn  dwyn  ffrwyth,  mewn 
sancteiddrwydd  bywyd,  ac  ufudd-dod  i  ewyll- 
ys  Duw.  \  Ffrwyth  y  w  y  cwbl,  yr  un  peth  o  ran 
ei  natur;  ond  nid  yr  un  graddau  yn  mhawb. 
Gall  dyn  Tod  yn  ddidwylì  yn  ngolwg  Duw,  er 
nad  yw  yn  dwyn  cymmaint  o  ffrwyth  â  rhai 
eraill.  ||  Y  ganfed  oedd  y  ffrwyth  mwyaf 
oeddid  j^n  ddisgwylgael  yn  y  gwledydd  hyny. 
Gwel  Gen.  26.  12.  I  wheyd  gwir  Gristion 

rhaid  i'r  pethau  hyn  fod  : — 1  Gwrando  y  gair. 
2  Ei  ddeall,  neu  ei  gredu.  3  Ei  gadw.  4 
Dwyn  ftrwyth.  5  A  dwyn  ffrwyth  trwy  am- 
ynedd,  Luc  8.  15. 

24  H'Dammeg  arall  a  a  osododd  efe 
iddynt,  gan  ddy wedyd,  b  *  Teyrnas 
nefoedd  sydd  gyffelyb  i  ddyn  a  hau- 
odd  c  f  had  da  yn  ei  faes : 

a  pen.  21.  33.  Barn.  14.  12,  13.  Ezec.  17.  2.  *  adn.  33, 
44,  45,  47.  pen.  3.  2.  a  20.  1.  a  22.  2.  a  25.  1.  Marc  4.  30. 
Luc  13.  18,  20.  c  aàn.  19,  37.  pen.  4.  23.  Col.  1.  5.  1  Pedr 

1.  23.  
* 

25  X  A  thra  yr  oedd  y  d  dynion  yn 
cysgu,  €  daeth  ei  elyn  ef,  ac  a  hauodd 

■^efrau  ym  mhlith   y  gwenith,   ac  a 
aeth  ymaith, 

d  peíir  25.  5.  Es.  56.  9,  10.  Act.  20,  30,  31.  Gal.  2.  4. 
2  Tim.  4.  3—5.  Heb.  12.  15.  2  Pedr  2.  1.  Dat.  2.  20.  e  adn. 
39.  2  Cor.  11.  13— 15.  1  Pedr  5. 8.  Dat.  12.9.  a  13.14. 

/adn.  38. 

26  Ac  «'wedi  i'r  eginyn  dyfu,  a 
dwyn  ffrwyth,  yna  yr  ymddangosodd 
yr  efrau  hefyd. 

g  Marc  4    26—29. 

27  A  h  gweision  gwr  y  tŷ  a  ddaeth- 
ant,  ac  a  ddywedasant  wrtho,  ||  Ar- 
glwydd,  oni  hauaist  di  had  da  yn  dy 
faes  ?  *  o  ba  le  gan  hynny  y  mae  yr 
efrau  ynddo  ? 

A  1  Cor.  3.  5—9.  a  12.  28,  29.  a  16.  10.  2  Cor.  5.  18—20 
a  6.  1,  4.  Eph.  4.  11,  12.  í  Rhuf.  16.  17.  1  Cor.  1.  11—13. 
a  15.  12,  &c.  Gal.  3.  1—3.  Iago  3.  15.  16.  a  4.  4. 

28  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 

Y  gelyn  ddyn  a  wnaeth  hyn.  A'r 
gweision  a  ddywedasant  wrtho,  kA 

fynni  di  gan  hynny  i  ni  fyned  a'u casglu  hwynt? 
k  Luc  9.  49-54.  1  Cor.  5.  3—7.  2  Cor.  2.  6—11.  1  Tb.es. 

5.  14.  Jud.  22,  23. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd,  §  Na  fyn- 
naf ;  rhag  i  ehwi,  wrth  gasglu  yrefrau, 
ddiwreiddio  y  gwenith  gyd  â  hwynt. 

30  Gadewch  i'r  l  ddau  gyd-dytü 
hyd  y  cynhauaf :  ac  yn  amser  y  cyn- 
hauaf  y  dywedaf  m  wrth  y  medeLwyr, 
Cesglwch  yn  gyntaf  .  yr  efrau,  n  a 
rhwymwch  hwynt  yn  ysgubau  i'w 
0  llwyr-ìosgi ;  p  ond  cesglwch  y  gwen- 
ith  i'm  hysgubor. 

/  adn.  39.  pen.  3.  12.  a  22.  10—14.  a  25.  6—13,  32.  Mal. 
3.  18.  1  Cor.  4.  5.  m  adn.  39—43.  n  1  Sam.  25.  29. 

o  pen.  25.  41.    Es.  27.  10,  11.    Ezec.    15.   4—7.     loan  15.  6. 

p  pen.  3.  12.  Luc  3.  17. 

*  Teyrnus  nefoedd  yma  a  arwydda  oruch- 
wyliaeth  yr  efengyl,  neu  yr  eglwys  weledig 
yn  ỳ  byd  h\;n.  t  Yr  had  da  yw  athrawiaeth 
dda  yncael  ei  phregethu,  a  dynion  da  yn  cael 
eu  gosod  yn  yr  eglwys.  j  Y  dynion  oedd  ap- 
ostolion  Crist,  a  gwir  weinidogion  y  gair  wedi 

hyny,  a'u  cwsg  oedd  gormod  diofalwch  a  di- 
ft'yg  gwyliadwriaeth.  ||  Rhyw  fath  o  chwỳn 
tebygiawn  i  wenith  oedd  yr  efrau,  nas^gwydd- 
om  ni  am  danynt  yn  y  wlad  hon.  Mae  gof- 
yniadau  y  gweision  yma  yndangosgofidgwir 
weinidogion  y  gair  o  weled  y  fath  gymmysg- 

edd  a  llygriad  yn  yr  eglwys,  a'u  parodrwydd 
h  wy,  hyd  y  mae  ynddynt,  ì'w  phuro  oddi  wrth 
y  cymmysgedd  a'r  llygriad  hyny.  §  Ac  mae 
yr  ateb  yn  dangos  amynedd  Duw  -at  y  rhai 
drwg,  ei  ofal  am  ei  wir  bobl,  ac  hefyd  anfed- 
rusrwydd  ei  weision  ffyddlonaf  i  wahaniaethu 
duwiolion  a  rhagrithwyr.  Cawn  sylwi  ar  y 
ddammeg  hon  eto  yn  yr  agoriad  arni. 

31  1í  Dammeg  arall  ̂ a  osododd 
efe  iddynt,  gan  ddywedyd,  r  *  Cyffel- 
yb  y w  teyrnas  nefoedd  i  f  ronyn  o 
had  mwstard,  yr  hwn  a  gymmerodd 

dyn  ac  a'i  hauodd  yn  ei  faes. 
q  adn.  24.  Luc  19.  11.  a  20.  9.  r  Marc  4.  30—32.  Lnc 

13.  18,  19. 



Y  surdoes,  Scc. MATTHEW  XIII. Yr  had  da  a  drwg. 

32  Yr  hwn  yn  wir  sydd  *  leiaf  o'r 
holl  hadau;  fond  wedi  iddo  dyfu, 

mwyaf  un  o'r  llysiau  ydyw,  ac  y  mae 
efe  yn  myned  yn  bren;  'fel  y  mae 
adar  y  nef  yn  dyfod,  ac  yn  nythu  yn 
ei  gangau  ef. 

ê  Salra  72.  16—19.  Es.  2.  2—4.  Eiec.  47.  1—5.  Dan.  2. 
34,  35,  44,  45.  Mica  4.  1—3.  Zec.  4.  10.  a  8.  20—23.  a  14. 
7—10.  Act.  1.  15.  a2l.  20.  Rhuf.  15.  18,  19.  Dat.  11.  15. 
t  Ezec.  17.  23,  24.  a  31.  6.  Dan.  4.  12. 

*  Wrth  deyrnas  nefoedd  yma  eto  mae  i  ni 
ddeall  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  +  Yr  hon 
oedd  yn  y  dechreuad  yn  fechan  iawn  fel 

gronyn  o  had  mwstard,  yr  hwn  sydd  un  'o'r 
hadau  lleiaf  a  heuir;  Jond  yn  y  gwlcdydd 

hyny,  mae'n  debyg,  a  dyfai  i  faintioli  rhyf- 
eddol.  Felly  gweinidogaeth  yr  efengyl,  ym- 
daenodd  mewn  ychydig  fìynyddoedd  dros 
deyrnasoedd  ehang,  ac  hi  a  ymdaena  yn  fuan 
dros  wyneb  yr  holî  ddaear. 

33  1f  Dammeg  arall  a  lefarodd  efe 
wrthynt,  Cyffelyb  yw  teyrnas  nefoedd 
**i  surdoes,  yr  hwn  a  gymmerodd 
gwraig  ac  a'i  cuddiodd  mewn  ftri  phec- 
caid  o  flawd,  x  hyd  oni  surodd  y  cwbl. 

u  Luc  13.  21.  1  Cor.  5.  6,  7.  Gal.  5.   9.  x  Job  17.  9. 
Diar.  4.  18.  Hos.  6.  3.  Ioan  15.  2.  a  16.  12,  13.  Phil.  1.  6,  9. 
a  2.  13—15.  I  Thes    5.  23.  24.  2  Pedr  3.  18. 

Yn  y  ddammeg  ddiweddaf  gwelsom  lwydd- 
iant  a  chynnydd  achos  yr  efengyl  yn  y  byd, 
yma  gwelwn  effaith  a  chynnydd  gras  yr 

efengyl  yn  y  galon :  yn  troi  yr  lioll  enaid  i'r 
unrhìyw  ansawdda  natur  s.inctaidd  âg  ef  eihun. 

*  Surdoes  fyddai  gan  y  gwragedd  yn  y  wlad 
hòno  yn  eplesu  eu  toes.  t  Tri  phecaid  :  hyny 

vn  gyft'redin  a  bobid  ar  y  tro.  Tair  phi'olaid. 
"Gwel  Gen.  18.  6. 

34  y  *  Ilyn  oll  a  lefarodd  yr  lesu 
trwy  ddammegion  wrth  y  torfeydd  ; 
ac  heb  ddammeg  ni  lefarodd  efe  wrth- 

ynt : y  adn.  13.  Marc  4.  33,34. 

35  Fel  z  y  cyfìawnid  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  trwy  y  prophwyd,  gan  ddy- 
wedyd, a  Agoraf  iy  ngenau  mewn  dam- 
megion ;  b  f  mynegaf  bethau  cuddied- 
ig  c  er  pan  seiliwyd  y  byd. z  adn.  14.  pen.  21.  4,  5.  a  Salm  78.  2.         b  Salm  49. 
4.  Es.  42.  9.  Am.  3.  7.  Rhuf.  16.  25,  26.  1  Cor.  2.  7.  Eph.  3. 
5,  9.  Col.  1.  25,  26.  2  Tim.  1.  9,  10.  Tit.  1.  2,  3.  Heb.  1.  1. 
1  Pedr  1.  11,  12.  c  pen.  25.  34.  Ioan  17.  24.  Aot.  15.  18. 
1  Pedr  1.  20,  21.  Dat.  13.  8.  al7.  8. 

*  Llefarodd  yr  lesn  y  pethau  uchod  ar  ddam- 
megion,  rhag  ofn  yr  Iuddewon  ;  pe  llefarasai 
yn  fwy  eglur,  buasai  ei  elynion  yn  cyffroi  yn 
ei  erbyn.  Llefarodd  felly  hefyd  fel  cerydd 
arnynt,  ám  beidio  credu  y  pethau  a  lefarasai 

o'r  blaen  yn  eglnrach:  a  llefarodd  felly  i 
wneyd  ei  ddisgyblion  yn  fwy  awyddns  am 
ddeall  ei  feddwl.  Llefarodd  felly,  yn  olaf,  i 
gyflawni  yr  Ysgrythyr,  Salm  78.  2.  +  Pethau 
cuddiedig  yn  nghyngor  tragywyddol  Duw, 
cuddiedig  gan  dywylìwch  cysgodau  am  oes 
oedd,  a  chuddiedig  o  ran  y  duìl  yr  oedd  Crist 
yn  eu  llefaru  y  pryd  hwnw.  Y  pethau  am 

dano  ei  hun  a'i  deyrnas  oeddynt. 

36  %  *  Yna  d  yr  anfonodd  yr  Tesu  y 
torfeydd  ymaith, e  ac  yr  aeth  i'r  tŷ :  +  a'i 

45 

ddisgyblion  a  ddaethant  atto,  gan  ddy- 
wedyd,  f\  Eglura  i  ni  ddammeg  efrau 

y  maes. 
d  pen.  14.  22.  a  15.  39.  Maro  6.  45.  a  8.  9.  e  adn  1. 

pen.  9.  28.  Marc  4.  34.  /adn.  11.  pen.  15.  15,  16.  Maro 
7.  17.  Ioan  16.  17—20. 

Aeth  y  torfeydd  ymaith  heb  fod  nemawr 

gwell  o'r  hyn  a  glywsent,  fel  yr  â  torfeydd 
lawer  eto.  +  Er  bod  y  torfeydd  yn  ddifater 
am  wybodaeth,  nid  felly  y  disgyblion,  yr 
oeddynt  hwy  ám  ddeall.  jAc  yn  enwedig 
am  ddeall  dammeg  efrau  y  maes  :  yn  hon  yr 
oeddent  dywyllaf,  neu  hon  a  gawsai  yr  effaith 
fwyaf  arnynt. 

37  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  **  Yr  hwn  syddyn  hau 
yr  had  da,  h  yw  Mab  y  dyn ; 

e  adn.  24,  27.  h  adn.  41.  pen.  10.  40.   a  16.  13—16. 
uc  10.  16.    Ioan  13.  20.  a  20.  21.    Act.  1.  8.    Rhuf.  15.  18. 
Cor.  3.  5— 7.  Heb.  1.  1.  a  2.  3. 

38  f  A'r  '  maes  y  w  y  byd  ;  *  \  a'r 
had  da,  hwynt-hwy  y  w  plant  y  deyrn- 
as ;  a'r  efrau  y w  l  plant  y  drwg ; 

i  pen.  24.  14.  a  28.  18—20.  Marc  16.  15—20.  Lue  24.  47. 
Rbuf.  10.  18.  a  16.  26  Col.  1.  6.  Dat.  14.  6.  k  Salm  22. 
30.  Ks.  53.  10.  Hos  2.  23.  Zec.  10.  8,9  Ioan  1.  12,  13.  al2. 
24.  Rhuf.  8.  17.  Iatfo  1.  18.  a  2.  5.  1  Pedrl.  23.  1  Ioan  3.  2, 
9.  /adn.  19.  Gen.  3.  15.  Ioan  8.  44.  Act.  13.  10.  Phii.  3. 
18,  19.  1  Ioan  3.  8,  10. 

39  ||  A'r  mgelyn  yr  hwn  a'u  hau- 
odd  hwynt,  y w  diafol ;  "  §  a'r  cynhau- 
af  yw  diwedd  y  byd  ;  °  a'r  medelwyr 
yw  yr  angelion. m  adn.  25,  28.  2  Cor.  2.  17.  a  11.  3,  13—15.  Eph.  Ì.  2. 
a  6.  11,  12.  2  Thes.  2.  8—11.  1  Pedr  5.  8.  Dat.  12.  9.  a  13. 
14.  a  19.  20.  a  20.  2,  3,  7—10.  n  adu.  49.  pen.  24.  3.  Dat. 
14.  15.    o  pen.  25.  31.  Dan.  7.  10.  2  Thes.  1.  7—10.  Jnd.  14. 

*  Yr  hauwr  yw  Crist  ei  hun  yn  gynlaf  ac 
yn  benaf,  a'i  genadon  hefyd  drwy  ei  anfoniad 
ef.  +  Y  maes  yw  y  byd,  yr  holl  fyd  yn  gyff- 
redin,  nid  gwlad  Israel  yn  unig:  a  Christ  yr 

hauwi  y\v  perchen  y  maes.  }' Yr  had  da,plant 
y  deyrnas,  yw  gwir  dduwiolion ;  deiliaid 

fî'yddlon  teyrnas  Iesu  yma,  ac  etifeddion  y 
deyrnas  yn  y  nef.  Yr  efrau  yw  plant  y 
drwg,  plant  diafol ;  ond  yn  yr  eglwys,  ac  a 
rhyw  falh  o  grefydd  ganddynt,  gau-gredin- 
wyr,  rhagrithwyr,  annghristwyr,  gwrthddeddf- 
wyr,  a  ffug-ysbrydolwyr,  o  bob  math.  ||  Di- 
afol  drwy  ei  offerynau,  sef  y  gau-athrawon,  a 

genedlodd  y  rhai  hyn  oll,  ac  a'u  dygodd  i  mewn 
i'r  eglwys,  i  dwyllo  dynion,  ac  i  waradwyddo 
yr  efengyl.  Ar  hyd  nos,  ac  yn  ddirgel,  mae 
efe  yn  gwneyd  hyn  fwyaf  llwyddiannns,  pan 
mae  gweinidogion  a  christionogion  leiaf  gwyl- 
iadwrrus.  §  Ond  yn  niwedd  y  byd,  dydd  y 

farn  gyffredinol,  daw  cynhauaf  ar  y  da  a'r 
drwg,  ac  angelion  fydd  y  medelwyr  yno : 
hwy  fydd  gweision  Mab  y  dyn  yn  y  gorchwyl 
mawr  ac  olaf  hwn. 

40  *  Megis  gan  hynny  p  y  cynnullir 

yr  efrau,  ac  a'u  llwyr-tosgir  yn  tân ; 
felly  y  bydd  yn  niwedd  y  byd  hwn. 

p  adn.  30. 

41  ̂   f  Mab  y  dyn  a  ddenfyn  ei  ang- 

elion,  ra  hwy  a  gynnullant  allan  o'i 
deyrnas  ef  yr  hoìl  dramgwyddiadau, 
*  a'r  rhai  a  wnant  anwiredd  ; 

q  pen.  24.  31.  Marc  13.  27.  Heb.  1.6,  7,  14.  Dat.  6.  11, 
12.         r  adn    49.  pen.  18.  7.  Rhuf.  16.  17,  18.  2  Pedr  2.  1,2. 



d 
Y  trysor  cuddiedig. MATTHEW  XIII. Dammeg  yr  rhwyd. 

42  Ac  '  a'u  bwriant  hwy  i'r  fTwm 
dân :  yno  y  bydd  "  wylofain  a  rhingc- ian  dannedd. 

r  pen.  3.  12.  ■  25.  41.  Salm  21.  9.  Dan.  3.  6,  15—17,  21, 
22.  Marc  9.  43—49.  Lnc  16.  23,  24.  Dat.  14.  10.  a  20.  10,  14, 
15.  a  21.  H.        m  adn.  50.  peu.  8.  12.  a  22.  13.  Luc  13.  V8. 

43  X  Yna  x  y  llewyrcha  y  rhai  cyf- 
iawn  fel  yr  haul,  v  yn  nheyrnas  eu  Tad. 
z  ||  Yr  hwn  sydd  ganddo  glustiau  i 
wrando,  gwrandawed. 

x  pen.  25.  34,  46.  Dan.  12.  3.  1  Cor.  15.  41—54.  Dat.  21. 
3—5,  22,  23.  j  pen.  26.  29.  Luc  12.  32.  a  22.  29.  laço  2. 
5.         x  adu.  9. 

•  Er  mòr  debyg  oedd  yr  efrau  i'r  gwenith, 
mae'n  debyg  nad  oeddent  dda  i  ddim,  am 
hyny  cynnuìlid  hwynt  o  blith  y  gwenith,  a 
Uosgid  hwynt.  +  Felly  y  gwneir  á  phlant  y 
drwg  yn  nydd  y  farn  ;  gwelir  Mab  y  <h  n  yn 
Arglwydd  angelion  ac  yn  farnwr  dynion,  a<- 
ar  ei  orchyinyn  ef,  hwy  a  gynnullant  li*»l  1 
weithredwyr  anwiredd  a  fu  jn  drami;w\<l<l 

i'w  achos  ef  yn  y  byd,  ac  eu  bwriant  i  uffern, 
y  ffwrn  dân,  y  temtwyr  â'r  temtiedig,  y 
twyllwyr  â'r  twylledig,  i  gyd-wylofaiu  a 
rbincian  dannedd  byth.  \  On<l  y  riiai  cyf- 
iawn,  yn  nghyfiawnder  cyfrifol  Iesu,  ac  âg 
cgwyddor  gyfiawn  a  didwyll  yn  eu  calonau, 

a  ddygir  i'r  nef,  teyrnas  eu  Tad,  ac  yno  dis- 
gleiriant,  yn  berffaith  sanctaidd  a  gogonedd 

us,  heb  frycheuyn  arnynt  na'r  un  rliagritiiiwr 
yn  eu  plith.  ||  Gwrandâwn  ninnau  yn  sobr  a 

chrynedig,  ar  y  ddammeg  bwysig  hon  a'i  de- hongliad. 

44  H  Drachefn,  acyrTelyb  yw*teym- 
as  nefoedd  i  t  drysor  wedi  ei  J  guddio 
mewn  ||maes;  yr  hwn  wedi  i  ddyn  ei 

gaffael,  a'i  cuddiodd,  ac  6o  lawenydd 
am  dano,  sydd  yn  mynedymaith,  §ac 

yn  gwerthu  yr  hyn  oll  a  fedd,  ac  c  yn 
prynu  y  maes  hwnnw. 

a  pen.  6.  21.  Diar.  3.  2—5.  a  16.  1(3.  a  17.  16.  a  18.  1 
Ioan  6.  35.  Rhuf.  15.  4.  1  Cor.  2.  9,  10.  Col.  2.  3  a  3.  3,  4, 
16.  b  pan.  19.  21,  27,  29.  Luc  14.  33.  a  18.  23,  24.  a  19 
6—8.  Aot.  2.  44—17.  a  4.  32—35.  Phil.  3.  7—9.  Heb.  10.  34. 
a  11.  24—26.  c  Diar.  23.  23.  Ei.  56.  1.  Dat.  3.  18. 

*  Wrth  deyrnas  nefoedd  yn  y  ddammeg 
hon,  y  meddylir  Crist  ei  hun,  ei  gyfiawn<ler, 
ei  ras,  a  holl  fendithion  yr  efengyl.  t  Cyff 
elybir  y  rhai  hyn  i  drysor,  rhywbeth  anfeidr 
ol  werthfawr.  J  Mae  y  trysor  hwn  wedi  ei 
guddio,  sef  yn  guddiedig  oddiwrth  ddoethion 
a  deallus  y  byd  hwn.  ||  Yn  maes  yr  efengyl 
a  gwir  grt.ÿdd  y  mae  y  trysor  yn  guddiedig. 
§  Ar  ol  i  ddyn  gael  gwybodaeth  am  dano 
trwy  ddatguddiad  Ysbryd  Duw,  mae  yn  lla 

wenychu  o'i  herwydd,  ac  yn  ymadael  â'i  holl 
bechodau  a'i  bleserau  bydol,  ac  yn  cofleidio 
yr  holl  wirionedd,  a'r  cwbl  o  grefydd,  ac  yn 
etifeddu  y  trysor. 

45  HDrachefn,  dcyffelyb  yw  teyrn- 
as  nefoedd  i  farchnattâwr, e  *  yn  ceisio 
perlau  teg : 

d  pen.  16.  26.  a  22.  5.  Diar.  3.  13—18.  a  8.  10,  11,  18— 
80.  «  Job  28.  18.  Salin  4.  6,  7.  a  39.  6,  7.  Prer.  2    2—12. 
a  12.  8,  13. 

46  f  YTr  hwn  wedi  iddo  gaffael  -^un 
perl  gwerthfawr,  e  j  a  aeth  ac  a  werth- 

odd  gymmaint  oll  ag  a  feddai,  ac  a7i 
prynodd  ef. 

/Ei.  33.  6.  1  Cor.  3.  21—23.  Eph.  3.  8.  Col.  2.  3.  1  loan 
U,  12.  Dat.  21.  21.         g  Marc  10.  28—31.  Lno  18.  28—30. Act.  20.   24.  Oal.  6.  14. 

*  Mae  pob  dyn  yn  farchnatâwr  yn  ceisio 
perlau  teg  ;  pawb  yn  ceisio  dedwyddwch  yn  ei 
ffordd  ei  hun.  f  Pan  gaffo  pechadur  iawn 

olwg  ar  Grist  yn  ei  ogoniant  a'i  werth,  mae 
yn  ei  weled  yn  '*  berl  gwerthfawr, "  ac  yn 
gweled  pob  peth  arall  yn  ddiwerth  mewn 
cymhariaeth  iddo.  j  Mae  yn  foddlawn  i  ym- 
adael  â  phob  peth  arall  fel  tòm  a  cholled  fel 
yr  ennillo  y  perl  gwerthfawr  hwn. 

47  H  Urachefn,*cyrTelyb  yw  teyrn- 
as  nefoedd  i  h  f  rwyd  a  fwriwyd  yn  y 

\  mòr,  *  ac  a  gasglodd  o  bob  rhy  w  beth : h  pen.  4.  19.  Marc  1.   17.    Luc  5.  10.  í  adn.  26—30. 
M.  9.  10.  •  25.  1—4.  Luc  14.  21—23.  Ioan  15.  2,  6. 

Art.  5.  1—10.  ■  8.  18—22  a20.  30.  1  Cor.  5.  1—6.  a  10.  1— 
12.  a  II.  19.  2  Cor.  11.  13— 15,  26.  a  12.  20,  21.  Gal.  2.  4. 

•1  Tiin.  3.  2-5.  a  4.  3,  4.  Tit.  1.  9—11.  2  Fedr  i.  1—3,  13— 
22.  1  loau  2.  18,  19.  a  4.  1—6.  Jud.  4,  5.  Üat.  3.  1,  15—17. 

48  Yr  hon,  wedi  ei  llenwi,  a  ddyg- 
asant  Vt  làn,  ac  a  eisteddasant,  *  ac  a 
^asglasant  y  rhai  da  mewn  llestri,  ac 
a  fwriasant  allan  y  rhai  drwg. 

*  adn.  30,  40—43.  pen.  3.  12. 

49  Felly  y  bydd  yn  niwedd  y  byd: 

1  yr  angelion  a  ânt  allan,  m  ac  a  ddi- 
dolant  y  rhai  drwg  o  blith  y  rhai  cyf- iawn  ; 

/  adn.  39.  pen.  24.  31.  m  pen.  22.  12—14.  a  25.  5-12, 
19—23.  2  The».  1.  7—10.  Dat.  20.  12—15. 

50  Ac  a'u  bwriant  hwy  i?r  rTwm 
dân :  yno  y  bydd  "  wylofain  a  rhingc- ian  dannedd. 

n  pen.  24.  50,  51.  Lnc  13.  27,  28.  Dat.  14.  10,  11.  a  16. 10,  II. 

Mae  y  ddammeg  hon  yn  debyg  i  ddammeg 
yr  efrau,  yn  dangos  y  cymmysgedd  o  dda  a 
drwg  a  fydd  yn  yr  eglwys  tra  byddo  hi  ar  y 
ddaear.  *  Tey  rnas  nefoedd  yw  goruchwyliaeth 
yr  efengyl.  f  Y  rhwyd  yw  yr  efengyl  ei 
hun,  yn  y  pregethiad  o  honi.  Y  môr  y  w  y 
byd  yn  gyffredin,  lle  pregethir  yr  efengyl. 
||  Y  pob  rhyw  beth,  da  a  drwg  a  gasglodd  y 

rhwyd  yw,  y  dynion  da  a  drwg  a  gesglir  i'r 
eglwys  gan  y r  efengyl.  Mae  y  gair  a  gyneithir 
drtvg>  yma,  yn  irwyddo  pysgod  meirw, 
braenllyd,  a  drewedig;  i  ddangos  fod  dynion 

o'r  fath  waethaf,  a  mwyaf  diobaith  am  dan- 
ynt,  yn  dyfod  i'r  eglwys  yn  nihlith  eraill. 
Niti  oes  achos  egluro  ar  y  rhan  arail  o'r  ad- nodau  uchod. 

51  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
0  *  A  ddarfu  i  chwi  ddeall  hyn  oll  ? 
t  Hwythau  a  ddywedasant  wrtiio,  Do, 
Arghvydd. 

«Tadn    11,  19.  peu.15.  17.  a  16.  Il.a24.  15.  Mare  4.34.  a 
18.  a  8.  17,  18.  Lnc  9.  44,  45.  Act.  8.  30,  31.  1  loan  5.  20. 

*  Yr  oedd  Iesu  yn  ofalusam  i'w  ddisgyblion 
ddeall  yr  hyn  a  ddy wedasai  efe,  ac  yn  ewyll- 
ysgar  i'w  dysgu  os  nad  oeddynt.  Felly  y  dyl- 
ai  gweinidogion  yr  efengyl  fod.  t  Atebasant 
yn  ddiolchgar,  eu  bod  ;  ond  efallai  iddynt  at- 
eb  yn  rhy  hyderus ;  go  dy wyll  oeddynt  eto 
mewn  llawer  o  bethau  a  berthynent  i  Crist 

a'r  efengyl,  yn  enwedig  offeiriadaeth  Crist. 
52  A  dywedodd  yntau  wrthynt, 

Am  hynny  pob  v  *  ysgrifenydd  wedi 
ei  f  ddysgu  i  deyrnas  nefoedd,  X  sydd 
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debyg  i  ddyn  o  berchen  tý,  *  yr  hwn 

sydd  yn  dwyn  allan  o'i  drysor, 
r||  bethau  newydd  a  hen. 
ppen.  23.  34.  Ezra  7.  6,  10,  21.  Lue  11.  49.  2Cor.  3.  4—6. 

Col.  1.  7.  1  Tim.  3.  C,  15,  16.  2  Tim.3.  16,  17.  Tit.  1.  9.  »2. 

6,  7.  q  pen  12  36.  Diar.  10.  20,  21.  ■  11  30.  a  16.  20— 
24.  a  22.  17,  18.  Preg.  12.  9—11.  2  Cor.  4.  5—7.  a  6.  10.  Eph. 
3.  4,  8.  Col.  3.  16.     r  Can.  7.  13.  loan  13.  34.  1  loan  2.  7,  8. 

Gan  hyny,  os  ydych  yn  eu  deall,  c>  trenwch 
eich  gwybodaeth  o  honynt  i  eraill,  nid  gwy- 
bodaeth  i  chwi  eich  hunain  ydyw.  *  Yr  ys- 
grifenyddion  oedd  dysgawdwyr  y  bobl  dan 

yr  hen  oruchwyliaeth  ;  (y  cyt'ryw  un  oedd 
Ezra,  gwel  Pen.  7.  6,  10.)  a'r  apostolion  a 
gweinidogion  yr  efengyl  oedd  i  gymmeryd  eu 
Ue  dan  yr  oruchwyliaeth  newydd.  t  Rhaid 
fod  y  dysgawdwyr  hyn  wedi  cacl  eu  dysgu  en 
hunain  gan  yr  Ysbryd  Glàn,  yn  holl  athraw- 
iaeth  fawr  yr  efengyl,  dirgeledigaethau  teyrn- 
as  nefoedd,  cyn  y  gallent  ddysgu  eraill.  J  Yna 
byddant  fel  pen -teulu  cyfoethog  a  gofalus,  }ii 
nieddu  ardrysorau  o  luniaeth  yn  wastad  wrth 
law,  i  ddiwallu  anghenion  y  teulu.  ||  Pethau 
newydd  a  hen :  gwirioneddau  y  Testanu  nt 

Newydd  a'r  Hen  ;  addysgiadau,  syluadau 
phrotiadau,  ncwydd  a  hen  ;  llewyrch  a  blas 
newydd  ar  hen  wirioneddan;  ac  etallai  b<><| 
yma  gyfeiriad  hcfyd  at  y  ddwy  oruchwyli.u  th, 
uewydd  a  hen.  Nl  ddylmi  rweinidogion  >r 
efengyl  tod  yn  rhai  newyddian,  anhyddysg, 
ac  anw>bodus;  ond  yn  nerthol  yn  yr  ys- 
grythyrau,  ac  yu  medru  iawn  gyfranu  gair  y 
gwirioiiedd. 

53  %  A  bu,  wedi  iV  Iesu  orphen  y 

dammegion  liyn,  'efe  a  ymadawodd 
oddi  yno. 

«  Marc  4.  33-35 

54  *^c  iefe  a  Jdaeth  iw  wlad  ei 

hun,  wfac  a'u  dysgodd  hwynt  yn  eu 
synagog ;  J  fel  y  *  synnodd  arnynt,  ac 
y  dywedasant,  O  ba  le  y  daeth  y 

doethineb  hwn,  a'r  gweithredoedd 
nerthol  i'r  dj/n  hwn? t  pen.  2.  23  Marc  6.  I,  2.  I  oc  4.  16— 30  lou  1  II. 
m  Salm  22.  22.  a  40.  9,  10.  Act.  13.  46.  a  38.  17—39.  «  Ioan 
7.  15.  16.  Act.  4.  13. 

•  Bcrnir  mai  Nazarcth  a  fed<lylir  yma  wrth 
ei  wlad  ei  hun,  oblegid  jno  y  d>gwyd  ef  i 

fynu.  t  Er  iddo  gael  ei  wrthod  yno  o'r  blaen, 
Luc  4.  29,  anturiodd  atynt  draêhefn  i  breg- 
ethu  iddynt.  JNis  gallasant  wadu  ei  ddoeth- 
ineb  a'i  weithredoedd  rhyfedd,  yr  oeddynt  >u 
synu  wrthynt  ;  ond  syndod  heb  gredu  oedd  : 
■yndod  yn  tarddu  oddiar  anwybodaeth  ;  yr 
hyn  a  ddichon  fod  heb  ddim  gwaith  ysbrydol 
a  chadwedigol  ar  y  galon. 

55  *Onid  hwn  yw  y  mab  y  saer? 
zf  onid  Mair  y  gelwir  ei  fam  ef  ?  a  a 
Iago,  a  Joses,  a  Simon,  a  Judas,  \  ei 
frodyr  ef  ? 

y  Salm  22.  6.  Et.  49.  7.  a  53.  2,  3.  Marc  6.  3.  Luc  3.  33. 
a  4.  22.  loan  1.  45,  46.  a  6.  42.  a  7.  41,  42.  a  9.  29.  *  pen. 
1.  18—20.  Luc  1.  27.  a  2.  5—7.  a  pen.  12.   48.    a  27.  56. 
Mütc  15.  40.  47.  a  16.  1.  Lnc  34.  10.  Ioan  19.  25.  CaJ.  1.  19. 

56  Ac  onid  yw  ei  chwíorydd  ef  oll 
gyd  â  ni  ?  o  ba  le  gan  hynny  y  mae 
gan  hwn  y  pethau  hyn  oll  ? 

•  DYammau  mai  saer  oedd  Jo9eph,  yr  hwn 
a  ystyrid  yn  dad  yr  Iesu.  Mae  y  gair  Groeg 
yn  arwyddo  gweithiwr  mewn  coed.    t  Onid 

Mair,  heb  ddim  arall  mwy  anrhydeddus,  y 
gelwir  ei  fam  ef.  j  Brodyr,  neu  berthynasan, 
nid  yw  dysgedigion  yn  cyluno  pa  un,  ac  nid 
yw  o  bwys  ei  wybod. 

57  fA  b  hwy  a  rwystrwyd  ynddo  ef. 
A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt,  cfNid 
y  w  prophwyd  heb  anrhydedd,  ond  yn 
ei  wiad  ei  hun,  ac  yn  ei  dŷ  ei  hun. 

b  pen.  11.  6.  K».  8.  14.  M»rc  6.   3.    Luo  2.    34,  35.  a  7. 
Ioan  6.  61.  1  Cor.  1.  33—38.         •  Marc  6.  14.  Luo  4.  24. 

loau  4.  44.  Act.  3.  22,  23.  a  7.  37—39,  51,  52.  ; 

58  \  Ac  rfni  wnaeth  efe  nemmawr  o 
weithredoedd  nerthol  yno,  oblegid  eu 
hanghrediniaeth  hwynt. 

d  Marc  6.  5,  6.  Luc  4  25—29.  Rhuf.  11.  30.  Heb.  3.  13— 
19.  a  4.6-11. 

•  Wrth  edrych  ar  iselder  ei  waedoliaeth, 
tlodi  ei  berthyuasau,  gwaeledd  ei  ddygiad  i 

twui,  eu  cynnefiiidra  hwy  fcf  ef  o'i  febyd, 
ac  \  u  enwedig,  am  nad  oedd  wedi  ei  áddyiff 

gan  yr  ysgrifenyddion,  na'i  awdurdodi  gan 
yr  arch-uüeiriaid,  i  ddysgu  yn  g\hoeddns, 
liwy  a  rwystrwyd  ynddo  ef ;  dirniygasant  ei 
berson,  a  gwrthodasant  ei  efengyl.  t  Yinad- 
rodd  diareüol  oechl  hyn,  ac  yr  oedd  yn  wir 
am  Ie«u,  y  gorau  o  ddynion  :  tybiai  ei  gym- 
mydogioo  el  fo<l  yn  cymmeryd  gormwl  arno 
fel  pruphwyd,  neu  athraw  ;  pa  faint  mwy  fel 
Messiah.  \  Nid  o  herwydd  ditt>«  gallu  ni 
wnaeth  efe  nemawr  o  weithre<b»edd  nerthol 

yno  ;  ond  nid  oedd  et'e  >n  t>  bied  ei  f«xl  yn 
gweddn  i'w  ddoethineb a'i  fawredd,  i  g>mhell 
ei  wyrthiau  ar  ddynion  mòr  ddigre<l :  niil  <»ed(l 
yn  cydweddu  yehwaith,  á'r  hyn  a  w>ddai  efe 
am  gyngor  ei  l)ad  mewn  perthyuas  uhlynt. 

PEN.  XIV. 

1  Tyb  Jíerod  am  C.riat.     3  Canhar  loan 
a'i  dd'iaiydd. 

Y  PRYD  hwnnw  y  clybu  *  Herod 
ft  *  y  tetrarch  sòn  am  yr  Iesu  ; 

a  Mare  6.  14—16.  a  8.  15.  Lae  9.  7—9.  a  18  81,  39.  a 
13.  8—12.  15.  Aot.  4.  37.         b  Luo  3.  1. 

2  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrth  ei  weis- 
ion, c  Ilwn  yw  loan  Fedyddiwr:  efe 
a  gyfododd  o  feirw,  ac  am  hynny  y 
mae  nerthoedd  yn  gweithio  ynddo  ef. 

prn.  11.  11.  a  16    14.  Maro  8.  38.  íoan  ÌU.  41. 

Mab  oedd  yr  Herod  hwu  i'r  hen  Herod, a  laddodd  blant  Bethlehem.  Tetrarch  oedd 
ly wodraethwr  ar  y  bedwerydd  ran  o  deyrnas, 
felly  y  rhanai  y  Rhufeiuiaid  wlad  Canaan. 
t  Tarawyd  Herod  gan  ei  gydw>bod  euog  am 
ladd  Ioan,  a  dychrynodd  rhag  ei  iod  wedi  c>  f- 
odi  o  feirw,  ac  y  dialai  arno  ef. 

3  %  CanysrfIIerod  addaliasai  Ioan, 
ac  a'i  rhwymasai,  ac  dJi  dodasai  yn 
ngharchar,  oblegid  Herodias,  *  gwraig 
Phylip  ei  frawd  ef. 

d  pen.  4.  13.  Maro  6.  17.  Luc  3.  19,  30.  loao  3.  23,  24. 
•  Luo  3.  1. 

*  D>wedir  bod  Herodias  yn  wyres  i'r  hen 
Herod,  ac  felly  yn  nith  i  Phylip  a'r  Herod 
hwn  :  heblaw  hyn> ,  yr  oedd  Phylip  ei  gwr 
cyntaf  yn  fyw,  a  hi  yn  byw  mewn  llosgach 

gyda  Herod  ei  hewythr  a'i  biawd-yn-nnhyf- 
raith.  Beti  a  allasai  f<xl  yn  t'wy  croes  i  ddeddf Duw  a  deddf  natur  na  hyn  ? 
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4  *CanysIoanaddywedodd  wrtho, 
^Nid  cyfreithlawn  1  ti  ei  chael  hi. 

/  Lef.  18.  16.  a  20.  21.  Deut.  25.  5,  6.  2  Sam.  12.  7. 
1  Bren.  21.  19.  2  Cron.  26.  18,  19.  Diar.  28.  1.  Es.  8.  20. 
MareG.  18.  Act.  24.  24,25. 

*  Tybir  mai  ar  wahoddiad  yr  aeth  Ioan  i 
lys  Herod,  ond  gati  iddo  fyned  yno  nis  gallai, 
ddyfod  oddi  yno  heb  ryddâu  ei  gydwybod, 
a  dy wedyd  wrth  Herod  am  ei  ddrwg  fuchedd  : 
dyn  yn  ysbryd  a  nerth  Elias  oedd  loan. 

5  *  Ac  s  efe  yn  ewyllysio  ei  roddi 
ef  i  farwolaeth,  f  a  ofnodd  y  dyrfa ; 

Acanys  hwy  a'i  cymmerent  ef  megis 
prophwyd. 

g  Maro  6.  19,  20.  a  14.  1,  2.  Act.  4.  21.  a  5.  26.  h  pen. 
21.  26,  32.  Marc  11.  30—32.  Lue  20.  6. 

*  Ewyllysiai  Herod  roddi  loan  i  farwolaeth 
o  herwydd  ei  hyfdra  yn  dy wedyd  yn  erbyn  ei 
bechod  ef,  a  Herodias  hefyd  yn  ei  annog  ef  i 
hyny.  t  Ond  gan  gymmaint  oedd  parch  Ioan 
yn  mhlith  y  bobl,  ofnai  Herod  wneyd  hyny 
rhag  codi  gwrthryfel  yn  mysg  ei  ddeiliaid. 

6  •  Eithr  pan  *gadwyd  dydd  gen- 
edigaeth  Herod,  h  f  y  dawnsiodd 
*merch  Herodias  ger  eu  bron  hwy, 
\  ac  a  ryngodd  fodd  Herod. 

t  Gen.  40.  20.  Est.  1.  2—9.  a  2.  18.  Dan.  6.  1—4.  Hos. 
7.  5,  6.  Maro  6.  21—23.        k  pen.22.  24.         I  Eít.  1.  10—12 

7  O  ba  herwydd  m  efe  a  addawodd3 
trwy  lw,  roddi  iddi  beth  bynnag  a 
ofynai. 

w  Eit.  5.  3,  6.  a  7.  2. 

*  Tybir  fod  hyn  tua  blwyddyn  a  hanner 
wedi  rhoddi  loan  yn  ngharchar.  Cyfrifai  yr 
Iuddewon  mai  arfer  genedlig  oedd  cadw  dydd 
genedigaeth  ;  ond  fel  pob  arfer  lygredig  arall, 

daeth  yn  raddol  i'w  plith  hwythau.  +  Salome 
oedd  enw  hon,merch  Herodiaso  Phylip.  Nid 
peth  arferol  oedd  i  ferched  boneddigaidd 
ddawnsio  ger  bron  gwrrywiaid  yn  mhlith  yr 
Iuddewon î  ond  yma  yr  oedd  pob  gwylder  a 
gweddeidd-dra  wedi  darfod.  X  Gwedi  ei  enyn 
gan  win,  cafodd  Herod  ei  foddâu  gymmaint 
yh  llamsach  y  ferch  hon,  fel  y  tyngodd  yn  an- 
nuwiol,  y  rhoddai  efe  iddi  beth  bynag  a 
geisiai. 

8  A  hithau, n  *  wedi  ei  rhag-ddysgu 
gan  ei  mam,  a  ddywedodd,  °Dyro  i 
mi  yma  ben  Ioan  Fedyddiwr  mewn 
f'dysgl. 

n  2  Crt,..;  22.  3.  Maro  6.  24.  o  1  Bren.  18.  4,  13.  a 
19.  2.  2  Bren.  11.  1.  Diar.  1.  16.  p  Num.  7.  13,  19,  84, 
85.  F.era  1.  9. 

*  Gwelwn  yma  rym  dygasedd  ac  awydd  dì- 
al :  nid  oedd  dim  llai  na  by  wyd  loan  Fedydd- 
iwr  a  foddlonai  y  Jezebel  hon.  Gwelwn  hef- 
yd  y  niwed  ofnadwy  o  rieni  annuwiol,  yn  ty- 
wys  eu  plant  i  ddrygiorii  a  cholledigaeth.  A 
gwelwn  yn  drydydd  pa  fath  yw  gwŷr  llys 
gwenieithus ;  nid  oedd  yr  un  o  honynt  a  ym 
yrai  i  achub  bywyd  y  Bedyddiwr  sanctaidd. 

9  *A7r  ̂ brenhin  a  fu  r  drist  gan- 
ddo:  feithr  so  herwydd  y  11  w,  Ja'r 
rhai  a  eisteddent  gyd  âg  ef  wrth  y  ford, 

efe  a  orchymynodd  ei  roi  ej'iddi. q  adn.  1.  Maro  6.  14.  r  adn.  5.  pen.  27.  17—26.  Dan. 
6.  14—16.  Marc  6.  20,  26  Lnc  13.  32.  Ioan  19.  8,  12—16. 
Act.  24.  23—27.  a  25.  3—9.  s  Num.  30.  5—8.   Barn.  11. 
30,  31,  39.  a  21.  1,  7—23.  1  Sam.  14.  24,  39,  45.  a  25.  22,  32— 
34.  a  28.  10.  2  Bren.  6.  31—33. 

10  ||  Ac  efe  a  anfonodd  'ac  a  dor- 
rodd  ben  Ioan  yn  y  carchar. 

t  pen.  17.  12.  a  21.  35,  36.  a  22.  3-6.  a  23.  34—36. 
2  Cron.  36.  16.  Jer.  2.  30.  Marc  6.  27—29.  a  9.  13.  Lnc  9.  9. Dat.  11.  7: 

1 1  §  A  dygpwyd  ei  ben  ef  mewn 

dysgl,  u  ac  a  i  rhoddwyd  i'r  llangces : 
a  hi  a'i  dug  ef  i'w  mam 

«  Gen.  49.  -    ' 3,  4.  a  19.  2,  3 

*  A'r  brenin  a  fu  drist  ganddo  :  tarawodd 
ei  gydwybod  ef,  ond  odid,  a  brawychodd  wrth 
y  fath  gais  echryslawn ;  ond  tybir  mai  ofn  y 
bobl  a'i  tristâodd  fwyaf,  ac  ofn  rhyw  farn 
drom  am  y  fath  weithred.  fLlw  drwg  a  byr- 
bwyll  oedd  y  llw,  a  dylasaidori  y  fath  lw,  yn 

hytrach  na'i  gadw.  JNi  fynai  i'w  wahodd- 
edigion  ei  weled  yn  tori  ei  adduned  ehnd  : 
dylasenthwy  ei  gynghori  ef  i  wneyd  hyny  ; 
ond  mae  yn  debyg  mai  nid  cymmeradwy 
iawn  oedd  Ioan  ganddynt  hwythau.  ||  Heb 
un  math  yn  y  byd  o  brawf,  na  rhaith,  na  rhy- 
budd,  efe  a  ddanfonodd  un  o'r  milwyr  gwar- 
cheidiol  (felly  yr  arwydda  y  gair  a  gyfeithir 

dì'enyddwr,  yn  Marc  6.  27.)  i'r  carchar  Ue  yr 
oedd  Ioan,  ac  a  dorodd  ei  ben  ef.  §Yn  ol 

cais  y  llances,  hi  a  gafodd  ben  Ioan,  ac  a'i  dug 
i'w  mam  ;  yr  hon  medd  Jerome  a'i  hanmhar- 
chodd  yn  greulawn,  gan  dyny  y  tafod  allan, 
â'i  wanu  trwodd  â  nodwydd !  Dyma  ddifyr- 
wch  echryslawn  arddyddgenedigaethbrenin  ; 
ond  beth  ni  wna  chwant  anniwair,  a  dial  ? 
Daeth  barn  yn  fuan  ain  hyn  oll,  meddant ; 
cafodd  Herod  ryfel  gwaedlyd  yn  achos  Her- 
odias,  collodd  ei  deyrnas,  alltudiwyd  ef  a 
hithau  i  wlad  bellenig,  a  buont  feirw  yno  yn 
gas  gan,  ac  yn  casâu  eu  gilydd.  Torodd  y 
rhev;,  meddant,  dan  Salome,  a  chan  gauad 
am  ei  gwddf,  aeth  ei  phen  ymaith. 

12  A'i  ddisgyblion  ef  a  ddaethant 
ac  a  x  gymmerasant  ei  gorph  ef,  ac  a'i 
claddasant :  ac  a  aethant  ac  a  fyneg- 
asant  Vr  Iesu. 

x  pen.  27.  58—61.  Aot.  8.  2. 

*  Erdangos  eu  parchi'whathraw,  claddodd 
ei  ddisgyblion  ef  yn  weddaidd  ;  mynegasant 

i'r  Iesu  y  tro  llofruddiog,  a  thybir  iddynt  gan- 
iyn  Crist  o  hyny  allan. 

13  1T  *  A  phan  v  glybu  yr  Iesu^  ef6 
a  ymadawodd  oddi  yno  mewn  lloiig* 
fi  anghyfanneddle  oV  naill  du  ;  %  ac 

wedi  clywed  o'r  torfeydd,  hwy  a?i  can- 
lynasant  ef  ar  draed  allan  o'r  dinas- oedd. 

V  adn.  1,  2.  pen.  10.  23.  a  12.  15.  Marc  Ê.  30—33.  L«c 9.  10.  loan6.  1,  2. 

14  A'r  Iesu  a  aeth  allan,  ac  a  wel- 
odd  dyrfa  fawr;  2ac  a  ||dosturiodd 
wrthynt,  ac  efe  a  iachâodd  eu  cleifion 
hwynt. 

%  pen.  9.  36.  a  15.  32.  Mai-c  6.  34.  a  8.  1.  2.  a  9.  22.  Lu<; 
7.  13.  a  19.  41.  Ioan  II.  33—35.  Heb.  2.  17.  a  4.  15.  a  5.  2. 

*  Pan  glybu  yr  íesu,  efe  a  ymadawodd, 

rhag  ofn^  Herod  mae  yn  debyg,  ac  i  gacl 
ychydig  seibiant  iddo  eu  hun  a'u  ddisgyblion. 
\  Lle  dan  lywodraeth  Phylip  oedd  yr  anghy- 
fanneddle  hwn,  felly  yr  oeddynt  allan  o  gyr- 
haedd  Herod.  \  Aethai  yr  Iesu  mewn  llong 
dros  gẃr  o  fôr,  neu  lýn   Tiberias ;  canlynodd 

48 



Porthi  pàm  niil,  $c. MATTHEW  XIV. Crist  yn  rhodio  ar  y  mor. 

y  torfêydd  efar  draed,  trwy  fyned  o  amgylch 

a  chroesi  yr  Iorddonen  oedd  yn  rhedeg  i'r 
llỳn  hwnw,  a  thrwyddo.  j|  Er  mor  Uuddedig 
oedd  y r  Iesu,  efe  a  dosturiodd  wrth  y  torfêydd  : 
tosturiodd  wrth  eu  heneidiau  gan  eu  dysgu,  ac 
wrth  eu  cyrph  gan  iachâu  eu  clefydau. 

15  %  Ac  wedi  ei  myned  hi  yn  hwyr, 
a  daeth  ei  ddisgyblion  atto,  gan  ddy- 

wedyd,  Y  lle  sydd  anghyfannedd,  a'r 
awr  a  aeth  weithian  heibio:  ôgollwng 

y  dyrfa  ymaith,  fel  yr  elont  i'r  pen- 
trefi,  ac  y  prynont  iddynt  fwyd. 

a  Marc  6.  35,  36.  Luc  9.  12.         b  pen.  15.  23.  Marc  8.  3. 

*  Yr  awr  giniaw,  mae'n  debyg,  oedd  wedi 
myned  heibio,  a'r  dydd  yn  hwyrâu. 

16  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
c  *  Nid  rhaid  iddynt  fyned  ymaith : 

f  rhoddwch  chwi  iddynt  beth  i'w 
fwytta. 

c  2  Bren.  4.  42—44.  Job.  31.  16,  17.  Diar.  11.  24.  Preg. 
11.  2.  Luc  3.  11.  loau  13.29.  2  Cor.  S.  2,  3.  a  9.  7,  8. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  beth  a  allai  efe  wncyd, 
a  pha  beth  oedd  yn  fwriadu  ei  wneyd,  er  nas 
gwyddai  y  disgyblion.  f  Dywedodd  wrth  ei 

ddisgyblion  am  roddi  iddynt  beth  i'w  fwyta, 
i  ddangos  iddynt  eu  dyledswydd,  ac  i  brofi  ei 

ffydd  ynddo  ef,  a'u  hufudd-dod  i'w  orchymyn. 
17  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 

d  *  jyjrá  oes  genny m  ni  yma  ond  pum 
torth,  a  dau  bysgodyn. 

d  pen.  15.  33,  34.    Num.  11.  21- 
o  6.  37,  38.  a  8.  4,  5.  Luc  9.  13.  I   

18  Ac  efe  a  ddywedodd,  Dygwch 
hwynt  yma  i  mi. 

19  Ct-A-C  wedi  gorchymyn  i'r  torf- 
eydd  eistedd  ar  y  gwelltglas,  a  chym- 

meryd  y  pum  torth,  a'r  ddaa  bysgod- 
yn,  /efe  a  edrychodd  i  fynu  tu  a'r  nef, 
s  \  ac  a  fendithiodd,  ac  a  dorrodd ;  ac  a 

roddes  y  torthau  i'r  disgyblion,  a'r  dis- 
gyblion  i'r  torfeydd. e  pen.  15.  35.  Marc  6.  39,  40.  a  8.  6.  Luc  9.  14,  15.  Ioan 
6.10.  /Marc  6.  41.  a  7.  34.  Luc  9.  16.  loan  11.  41. 
g  pen.  15.  36.  a  26.  26,  27.  1  Sam.  9.  13.  Marc  S.  6.  a  14. 
22,  23.  Luc  22.  19.  a  24.  30.  loan  6.  11,  23.  Act.  27.  35. 
Khuf.  14.  ù.  1  Cor.  10.  16.  31.  a  11.  24.  Col.  3.  17.  1  Tim. 
4.  4,  5. 

20  A  hwy  oll  a  fwyttasant,  ac  h  a 
gawsant  eu  digon  :  *  ||  ac  a  godasant 

o'r  briw-fwyd  oedd  yn  ngweddill, 
§  ddeuddeg  basgedaid  yn  llawn. 

h  pen.  5.  6.  a  15.  33.  Ex.  16.  8.  12.  Lef.  26.26.  1  Bren 
17.  12—16.  2  Bren.  4.  43,  44.  Diar.  13.  25.  Ezec.  4.  14—16 
Hag.  1.  6.  Luc  1.  53.  a  9.  17.  Ioan  6.  7,  11.  í  pen.  15 
37,  38.  a  16.  8—10.  Marc  6.  42—44.  a  8.  8,  9,  16—21.  Ioau 
6.  12—14. 

21  A'r  rhai  a  fwyttasant  oedd  yn 
Änghylch  pum  mil  o  wyr,  heb  law 
gwragedd  a  phlant. 

k  Ioan  6.  10.  Act.  4.    4,  34.  2  Cor.  9.  8—11.   Phil.    4.  19. 

*  Nid  oedd  gan  y  disgyblion  ond  ychydig 
ymborlh,  efallai  prin  digon  iddynt  eu  hunain 

a'u  Hathraw ;  a  hwnw  yn  wael,  pùm  torth 
haidd,  medd  Ioan ;  lle  y  gwelwn  dlodi  ac  is- 

elder  Mab  Duw  a'i  ganlynwyryn  y  byd  hwn. 
t  Er  nad  oedd  ond  y  gwelltglas  ynfwrdd  gan- 

ddynt,  a'r  awyr  las  yn  dô  uwch  eu  penau,  eto _ 

yr  oedd  yma  wledd  ardderchocach  na  gwiodd 

Ahasferus  gynt.  %  Di'ammau  mai  arfer  wast- 
adol  Iesu  oedd  gofyn  bendith  ar  ei  ymborth, 

a  di'olch  am  dano  hefyd  :  ac  yn  hyn  mae  yn 
dangos  y  dylem  ninnau  wneyd  yr  un  modd. 
Galfasai  beri  i'r  ymborth  amlhâu,  fel  y  hen- 
dithiodd  y  creaduriaid  gynt,  Gen.  1.  22.  ond 
yma  ni  wnaeth  ond  gofyn  bendith  Duw  ar 

hyny  oedd.  Ac  eto  rhaid  ei  f'od  yn  amlhàu wrth  ei  dori  fel  olew  y  wraig  weddw  gynt. 
||  Er  bod  y  dyrfa  yn  bùm  mil,  heblaw  gẁrag- 
edd  a  phlant,  eto  cafodd  pob  un  ei  ddigon  ; 
ac  rnae  yn  debyg  fod  y  gweddill  yn  fwy  nac 
oedd  y  cyfan  ar  y  dechreu,  felly  ni  bu  neb 
ar  ei  golled.  §  Deuddeg  basgedaid,  un  i  bob 
un  o'r  apostoiion  i'w  cario,  yn  ol  arfer  yr Iuddewon  wrth  dciiliio. 

22  1f  *Ac  yn  y  fan  ly  gyrrodd  yr 
Iesi  ei  ddisgyblion  i  fyned  i'r  llong, 
ac  i  fyned  i'r  làn  arall  o'i  flaen  ef, 
m  tra  fyddai  efe  yn  gollwng  y  torfeydd 

ymaith. /  Marc  6.  45.        m  pen.  13.  36.  a  15.  39.  ' 
*  Mae  Ioan  wrth  adrodd  yr  hanes  hwn 

(Pen.  6.  15.)  yn  dywedyd  fod  y  <ìynion  ar 

fedr  cipio  yr  Iesu  i'w  wneuthur  yn  fienin  ■; 
am  hyny  tro  call  a  doeth  iawn  oedd  iddo  ef 
ddanron  y  disgyblion  ymaith,  a  goîlwng  y  dyr- 

fa  ymaith  yn  dd'íoed,  rhag  y  bu.isai  amcan  y 
bobl  i'w  wneuthur  ef  yn  frenin  yn  achos  o 
gynnwrf,  a  pherygl  iddo  ef  ei  hun.  Mac  y 
gair  gÿru  yn  arwyddo  anewyllysgarwch  i  fyn- 
ed  o'u  tu  hwynt,  a  brys  i'w  danfon  o'i  du 

yntan. 23  Ac  wedi  iddo  ollwngy  torfeydd 

ymaith,  wefe  a  esgynodd  i'r  mynydd 
wrtho  ei  hvin,  *  i  weddio  :  ac  wedi  ei 
fhwTyrhâuhi,  °yr  oedd  efe  yno  yn unig. 

n  pen.  6.  6.  a  26.  26.  Marc  6.  36.  Luc  6.  12.  Aot.  C.  4. 
o  Ioan  6.  15—17. 

*  Arferai  íesu  weddi'o  yn  ddirgel  yn  aml, 
er  dangos  y  dylai  p^wbo'i  ganlynwyr  \Mieyd 
yr  un  modd.  ISid  oedd  ganddo  ef  ddìm 

pechodau  i  ofyn  eu  maddeu  na'u  darostwng  : 
ond  yr  oedd  ganddo  lawer  o  waìth  pw^sig  o'i 
flaen,  profedi«aethau  a  dyoddefiadau  mawrion 
i  fyned  trwyddynt ;  ac  yr  oedd  angen  cym- 
morth  ar  ei  ddynoliaeth  yn  wyneb  y  pethau 
hyny.  Heldaw  hyny,  yr  oedd  achos  ei  ddis- 

gyblion  a'i  holl  eglwys  ganddo  ef  i'w  ddwyn 
at  y  Tad  yn  ei  weddiau.  A7i  brif  hyfrydwch 

hefyd  oed"d  cymdeithasu  â  Duw.  t  SoniwycT 
am  hwyrhau  o'r  blaen  adn.  15.  Yr  oedd  gan 
yr  Iuddewon  cîdau  hwyr;  y  cyntaf,  o  dri  o'r 
gloch  hyd  facldud  haul,  am  hwnw  y  soniwyd 
o'r  blaen,  a'r  ail,  yn  ngwyll  y  nos,  fei  y  gal- 
wn  ninnau  hwyr :  y  cyfnos,  Exod.  12.  6. Deut.  16.  6. 

24  A'r  llong  oedd  weithion  yn 
nghanol  y  môr,  p  yn  drallodus  gan 
donnau  :  *  canys  gwrynt  gwrthwy  nebus 

ydoedd. p  pen  8.  24.  Es.  54.  11.  Marc  6.  48.  loan  6.  18. 

25  f  Ac  yn  i  y  bedwaredd  wylfa  o'r 
nos  yr  aeth  yr  Iesu  attynt,  'îgan 
rodio  ar  y  môr. 

q  pen.  24.  43.  Luc  12.  38.  r  Job  9.  8.  Saím.  93.  3,  4. 
a  104.  3.  Marc  6.  48.  Ioan  6.  19.  Dat.  10.  2,  5,  8. 
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26  A  phan  welodd  y  disgyblion  ef 

yn  rhodio  ar  y  môr,  *  dychrynasant, 
gan  ddywedyd,  ||  Drychiolaeth  ydyw. 
§  A  hwy  a  waeddasant  rhag  ofn. 

s  1  Sam.  28.  12— 14.  Job  4.  14—16.  Dan.  10.  6—12.  Marc 
6.  49,  50.  Luc.  1,  11,  12.  a  24.  5.  Act.  12.  15.  Dat.  1.  17. 

27  f4-  Ac  yn  y  man  y  Uefarodd  yr 

Iesu  wrthynt,  gan  ddywedyd,  *  Cym- 
merwch  gysur:  M  myfi  ydyw ;  nac  ofn- wch. 

t  pen.  9.  2.  Ioan  16.  33.  Act.  23.  11.  «  Es.  41.  4,  10, 
14.  a  51.  12.  Luc  24.  38,  39.  Ioan  6.  20.  a  14.  1—3.  Dat.  1. 
17,  18. 

*  Cyfododd  y  gwynt  gwrthwynebus  hyn  yn 
ol  cyngor  Duw,  fel  y  caífai  Iesu  gyfle  i  ddang- 
os  fod  ganddo  awdurdod  ar  y  gwynt  â'r  tòn- 
aü.  f  Arferai  yr  Iuddewon  gynt,  ranu  eu  nos 
yn  dair  gwylfa,  pedair  awr  yn  mhob  gwylfa  : 
ond  arfer  y  Rhufeiniaid  oedd  ei  rhanu  yn 
bedair  gwylfa,  tair  awr  yn  mhob  gwylfa  :  ac 
wedi  i'r  Iuddewon  fyned  dan  eu  Uywodraeth 
hwy,  newidiasant  ddosparthiad  y  nos  felhwy- 

thau,  i  bedair  gwylfa.  Tua  thri  o'r  gloch  yn 
y  bore  oedd  yr  amser  a  enwir  yma.  %  Priod- 
ol  i  Dduw  yn  unig,  y  w  "  sathru  ar  donau  y 
môr,"  Job  9.  8.  Pan  fyddai  yr  Aiphtiaid 
am  ddangos  rhywbeth  anmhosibl  ei  wneyd, 
byddent  yn  tynu  llun  dau  droed  yn  cerdded 
ar  y  môi.  ||  Mae  yn  debyg  nad  oedd  yr  ath- 
rawiaeth  am  ysbrydion  a  drychiolaethau  yn 

anhysbys  i'r  Iuddewon,  nac  yn  anghredadwy 
ganddynt;  er  bod  yn  eu  plith  lawer  o  Sa- 
duceaid  yn  gwadu  y  cyfryw  athrawiaeth. 
§  Gan  nad  oedd  eto  yn  ddigon  goleu  i  ganfod 
mai  yr  Iesu  oedd,  tybiodd  y  disgyblion  mai 
ysbryd  rhyw  ddyn  marw  ydoedd,  yn  rhag- 
arwyddo  drwg  ;  neu,  yntau,  diafol,  yn  dyfod 
i  wneuthur  rhyw  niwed  iddynt;  am  hyny 
brawychasant,  a  gwaeddasant  gan  ofn.  Cyf- 
ieithiad  y  Deg  a  thriugain,  o  Salrn  91.  6, 

sydd  fel  hun  : — "Bhag  ofn  y  diaflaid,  sydd 
yn  rhodio  yn  y  nos,"  yr  hyn  sydd  brawf 
amlwg,  bod  yr  Iuddewon  yn  credu  y  cytryw 
beth.  t+Ond  llefarodd  yr  Iesu  wrthynt  yn 
ei  lais  adnabyddus  ei  hun,  gan  sicrâu  iddynt 
mai  efe,  eu  Harglwydd  a'u  Cyfaill,  ydoedd  : 
yr  hyn  a  chwalodd  ymaith  eu  holl  ofnau,  ac 

a'u  llanwodd  à  llawenydd  mawr. 

28*APhedr  a'i  hattebodd,  ac  a 
ddywedodd,  O  Arglwydd,  fos  tydi 

y w,  x  arch  i  mi  ddyfod  attat  ar  y  dyfr- 
oedd. 

x  ren.  19.  27.  a  26.  32— 35.Marc  14.  31.  Luc  22.  31-34, 
49,50.  Ioati  6.  68.  a  13.  36—33.  Rhuf.  12.  3. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd,  \  Tyred. 

Ac  wedi  i  Pedr  ddisgyn  o'r  llong, 
y  ||  efe  a  rodiodd  ar  y  dyfroedd,  i  ddy- 
fod  at  yr  Iesu. 

y  pen  17.  20.  a21. 
Lct.  3.  16.  Rhuf.  4.  ...  . 

30  §  Ond  z  pan  welodd  efe  y  gwynt 
yn  gryf,  efe  a  ofnodd :  a  phan  dde- 
chreuodd  suddo,  efe  a  lefodd,  gan 
ddywedyd,  a  Arglwydd,  cadw  fi. 

2  pen  26.  69—75.  2  Bren.  6.  15.  Marc  14.  38,  66—72. 
Lnc  22.  54—61.  Ioan  18.  25—27.  2  Tim.  4.16.17.  apen. 
8.  24,  25.  Salm  3.  7.  a  69.  1,  2.  a  107.  27—30.  a  116.  3, 
4.  Galar.  3.  54—56.  Jon.  2.  2—7.  2  Cor.  12.  7—10. 

31  f+Ac  yti  y  man  6yr  estynodd 

yr  Iesu  ei  law, c  ac  a  ymaflodd  ynddo 
ef,  ac  a  ddy  wedodd  wrtho,  d  \\  Tydi  o 
ychydig  ffydd,  paham  y  e  petrusaist  ? b  Salm  138.  7.  Maro  1.  31,  41.  a  5.  41.  Act.  4.  30.  eGen. 
22.  14.  Deut.  32.  36.  Marc  16.  7.  Luo  22.  31,  32.  a  24.  34 
1  Pedr  1.  6.  d  pen.  8.  26.  al6.  8.  a  17.  20.  Mare  4.  40.  a 
16.  14.  Luc  24.  25.  e  pen.  21.  21.  a  28.  17.  Marc  11.  23. 
Rhaf.  4.  18—20.  1  Tim.  2.  8.  Iago  1.  6—8. 

*  Yr  oedd  Pedr  yn  fwy  blaenllaw  na'r  un 
o'rdisgyblion  eraili  yn  gyttredin,  i  lefaru  a 
gweithredn  ;  ond  yn  ei  wresawgrwydd  a'i 
wroldeb,  nid  oedd  bobamseryn  ddigon  adna- 
byddus  o'i  galon  ei  hun,  ac  o  herwydd  hyny 
yr  oedd  weithan  yn  rhy  fyrbwyll  ac  anturiol. 
t  Yr  oedd  yr  '*  os"  yma  yn  dangos  nad  oedd 
ífydd  Pedr  ddim  mòr  gadarn  ag  y  dylasai 
fod,  wedi  iddo  glywed  líais  ei  Argiwydd  yn 
dywedyd,  Myfi  ydyw.  jCaniatáodd  yr  Iesu 
iddo  ddyfod,  i  brofi  ei  tfydd,  ac  i  ddangos 
iddo  ei  wendid.  ||  Efe  a  rodiodd  ar  y  dyfr- 
oedd  cyhyd  ag  y  daliodd  Iesu  ef  i  fynu,  a 

chyhyd  ag  y  parhâodd  ei  ffydd  yntau  a'i 
gafael  yn  íesu.  §  Yn  amgylchiad  Pedr  yma, 
gallwn  weled  fcl  y  mae  hi  gyda  chredinwyr 
yngyífredin;  tybiwn  wiithiau  y  gallwn  ym- 
ddiried  i  Dduw  yn  mhob  amgylchiad  a  sef- 
yllfa;  ond  yn  aml,  pan  ddelo  rhyw  drallod 
neu  gyfyngdra,  mae  ein  calonau  ni  yn  pallu 
a  ninnau  yn  soddi.  Nis  gŵyr  neb  beth  ydy w 
ei  galon  hyd  oni  phrofer  ef.  H  Yn  yr  adeg  hy n 
o  enbydrwydd,  gwaeddodd  Pedrameifywyd, 
ac  yn  y  fàn  ymafìodd  yr  Iesu  ynddo :  nid  y w 
efe  byth  yn  mhell  oddiwrth  ei  bobl  yn  ei  cyf- 
yngderau.  \\  Mae  petruso  yn  wrthwyneb  i 
ftydd,  ond  nid  ywyn  protì  fod  yr  enaid  heb 
ddim  ffydd,  y  mae  ganddo  ychydig  ffydd. 

32  *  A  phan  /aethant  hwy  i  mewn 
'r  llong,  peidiodd  y  gwynt. /  Salm  107.  29,  30.  Marc  4.  41.  a  6.  51.  loan  6.  21. 

33  f  A  daeth  y  rhai  oedd  yn  y 

llong,  ac  s  a'i  haddolasant  ef,  gan  ddy- 
wedyd,  h  \  Yn  wir  Mab  Duw  yd wyt  ti. 

STpen.  15.  25.  a  28.  9,  17.  Luo  24.  52.        A  pen.    16.    16. 
17.  6.  a  26.  63.  a  27.  43,  54.  Salm  2.  7.  Marc  1.  1.  a  14.  61. 
15.  39    Lnc  4.  41.  a  8.  28.  Ioan  1.  49.  a  6.  69.  a  9.  35—38. 

a  11.  27.  a  17.  1.  a  19.  7.  Act.  8.  37.  Rhuf.  1.  4. 

*  Rhodiodd  Crist  â  Pedr  megis  Ilaw  yn 
llaw  hyd  oni  ddaethant  i  mewn  i'r  Ilong:  ac 
yn  y  fàn  y  daethant  i  mewn  peidiodd  y  gwynt 

ar  arch  ei  greawdwr  a'i  ly wodraethwr  mawr. 
t  Mae  yn  ddiau  bod  amry w  yn  y  llong  heblaw 
yr  apostolion  ;  o  lciaf  yr  oedíl  y  morwyr  a 

berthynai  i'r  llong  yno.  Y  rhai  hyn  wedi 
gweled  Iesu  yn  rhodio  ar  y  môr,  ei  weled  yn 
achub  Pedr  rhag  soddi,  a  gweled  y  gwynt  yn 

tawelu  yn  y  fàn  y  daeth  i'r  llong  ;  hwy  a  syn- 
asant,  ac  a'i  haddolasant  ef,  gan  ei  gyfaddef 
yn  wir  yn  Fab  Duw.  %  Dyma'r  tro  cyntaf  yr 
ydym  yn  cael  cydnabyddiaeth  eglnr  a  phen- 
dant  o  hóno  yn  Fab  Duw.  Cydnabuwyd  ef  yn 
Fab  Dafydd,  ac  y  Prophwyd  oedd  ar  ddyfod 

i'r  byd,  o'r  blaen  ;  ond  yma  yn  Fab  Duw.  ac 
ni  wrthododd  yntau  yr  addoliad  na'r  cydna- 
byddiaeth. 

34  1Í  Ac  '  wedi  iddynt  fyned  tros- 

odd,  hwy  a  ddaethant  i  dir  *  *  Gen- nesaret. 
*  Marc  6.  53—56.        *  Loc  5.  1. 

35  f  A  phan  adnabu  gwyr  y  fan 

honno  ef, l  hwy  a  \  anfonasant  i'r  holl 
wlad  honno  o  amgylch,  ac  a  ddyg- 
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asant  atto  y  rhai  oll  oedd  mewn  an- 
hwyl : 

/  pen.  4.  24,  25.  Marc  1.  28—34.   a  2.  1,  &c.  a  3.   S— 10. 
a  6.  55. 

36  ||  Ac  a  attolygasant  iddo  gael 

m  cyfíwrdd  yn  unig  äg  "  ymyl  ei  wisg 
ef :  a  chynnifer  ag  a  gyftyrddodd  °  a 
iachâwyd. 

m  pen.  9.  20.  21.  Marc  3.  10.  Luc  6.  19.  Act.  19.  11,  12. 
n  pen.  23.  5.  Ex.  28.  33,  ifcc.  Num.  15.  38,  39.  o  loan  7. 
23.  Act.  3.  16.  a  4.  9,  10,  14—16. 

*  Gennesaret  oedrì  enw  ardal  helaeth  ar  rìu 
gorllewin  y  llỳn,  yr  hwn  yn  Luc  5.  1,  a  elwir 
llỳn  Gennesaret.  Ystyr  y  gair  yw  Garrìrì  y 
Tywysog.  f  Yn  yr  ardal  hon  yr  oerìrì  Caper- 
naum,  lle  y  huasai  yr  lesu  o'r  blaen,  a  lle  yr 
arìwaenirì  ef  gan  lawer  o'r  trigolion,  o  her- 
wyrìd  amryw  wyrthiau  a  wnaethai  efe  yn  eu 
pìith.  I  Gweithred  o  drìyngarwch  a  thirion- 
deb  oedrì  dwyn  y  cleinon  ato  ef,  ac  arferid 
gwneyd  hyny  yn  mliob  mân  :  ond  O  na  byrìrì- 
ai  pawb  yn  fwy  awyrìrìus  amddwyn  pecuad- 
uriairì  at  Iesu  i  gael  iachârì  ysbryrìol.  ||  Barna 
rhai  mai  rìychymmyg  ofer-goelus  oerìrì  y  grerì 
oerìd  gandrìynt,  a'r  (lymuniarì  o  gael  cyfhwrrìd 
âg  ymyl  ei  wisg  ef ;  onrì  os  felly,  pa  forìrì  yr 
oedrìynt  yn  cael  iaeliàd  ?  nirì  oerìd  Iesu  yn 
gwneyd  dim  i  gefnogi  rìychyinmygion  coel- 
grefyrìdol  felly  ;  gwyrìdai  efe  am  natur  eu 

ìfydd  hwy,  ci  bod  o'r  iawn  ryw  :  cretliniaeth 
grefyn  ei  allu  gwyrthiol  ef.  a  hyder  yn  ei 
ddaioui  dwyfol :  am  hyny  ni  siomorìrì  mo 
honynt,  onrì  iachâodd  bawb  a  gyfhyrddent 
âg  ef. 

PEN.  XV. 

Crist  yn  argyhoeddi  yr  Ysgrifenyddion  aW 
Phariseaid,  $c. 

*  Y  NA  a  yr  Ysgrifenyddion  a'r  Pha- 
riseaid,  6fy  rhai  oedd  o  Jerusalem, 
c  a  ddaethant  at  yr  Iesu,  gan  ddy  wedyd, 

a  pen.  5.  20.  a  23.  2,  15,  fcc.  Luc  5.  30.  Aet.  23.  9 
b  Luc  5.  17,  21.        c  Marc  7.  1,  fcc. 

2  Paham  y  mae  dy  ddisgyblion  di 

d  yn  troseddu  J  traddodiad  yr  hynaf- 
iaid?  canys  nid  ydynt  yn  ||  golchi  eu 
dwylaw  pan  fwyttâont  fara. 

d  Marc  7.  2.  Gal.  1.  14.  Col.  2.  8,  20—23.  1  Ped 

*,Cyn  y  gallom  drìëallyr  arìnorìau  uchod  yn 
iawn,  rhaid  i  ni  ddëall  rhywbeth  am  y  llyw- 
orìraeth  Iurìrìewig  mewn  pethau  crefyrìrìol : — 
Yr  arch-ofteinad  oedrì  y  prif  swydrìog  eglwys 
ig ;  yn  chwanegol  at  hyny,  gogodorìd  yr  Ar- 
glwyrìd  rìdeg  a  tbriugain  eraill,  Num.  11.  25,  i 
gymmeryd  eu  rhan  yn  y  Uywodraeth.  Y 
Sanhedrim  y  gelwid  y  rhai  hyn,  neu  Senedd, 
yn  ein  iaith  ni.  Cynnnlliarì  y  rbai  hyn  oerìrì 
prif  frawdlys  yr  Iudrìewon,  inewn  pethau  a 
bertbynent  i  gyfraith  Dnw,  yn  fo»  sol,  yn 
wlarìol,  ac  yn  scremoniol :  ac  yr  oedd  yn  rhaid 

i  bawb  ymostwng  i'w  penderfyniad  hwy. 
Gwaith  y  Senedd  hon  oedrì,gofa!u  na  byddai 
dim  llygriad  mewn  crefyrìrì.  Yr  oerìrì  eu  ]lys 
penaf  yn  Jerusalein,  ond  yr  oedrì  gandrìyntlys 
oedd  bychain  mewn  amry w  barthau  o'r  wlad  : 
ac  mae  yn  debyg  fod  llawer  o'r  Ysgrifenydrì- 
ion  a'r  Phariseaid  yn  aelodau  o'r  Senedd 
hon.  t  Tybir  i'r  rhai  hyn  ddyforì  o  Jerusalem 

L  fel  yspîwyr,  i  edrych  a  gaent  hwy  rywbeth 
L     yn  erbyn  Iesu  ;  a  chan  nas  gallasent  gael  dim 

F  
 

maent  yn  rìechreu  cweryluâg  ef  am  droserìrìu 
traddodiarìau  yr  hynafiaid.  %  Rhy  faith  fydrì- 
ai  rìy werìyd  y  cwbl  am  y  traddociiadau  hyn  : 
yr  oedrì  gan  yr  Iurìrìewon  lawer  aneirif  o 
honynt ;  ac  er  rìystry wio  llawer  o  honynt 
yn  ninystr  diwerìrìaf  Jerusalem,  mae  gan- 
drìynt  lawer  o  honynt  eto,  ac  y  maent  yn 
awr  fel  cynt,  yn  rhorìrìi  mwy  o  bwys  ar  y 
tradrìorìiadau  nac  ar  Air  Duw.  Taerent  orìrìi- 

ar  Deut.  4.  14,  i'r  Arglwydrì  rorìrìi  y  rìerìdfau 
ysgrifenedig  i  Mosesydyrìd,  a'r  trarìrìorìiarìau 
llafar  a  di-ysgrifenedig  y  nos,  yn  y  deugain 
niwrnod  a  deugain  nos  y  bu  efe  gyrìag  ef  yn 

y  mynyrìrì.  ||  Un  o'r  trarìrìorìiarìau  hyny  oedrì, 
golchirìwylaw  fel  deforì  grefydrìol  cyn  bwyta, 

ỳr  hon  rìrìeforì  nirì  oerìd  íesu  a'i  drìisgyblion, 
înae  yn  rìebyg,  yn  ofalus  iawn  am  ei  charìw. 
Rhorìdai  yr  Iurìrìewon  bwys  mawr  ar  y  rìrìe- 
forì  lion  ;  rìywedai  eu  hathrawon  wrthynt,  bod 
esgeuluso  golchi  y  dwylaw  yn  fwy  o  bechorì 
na  gorìineb:  ac  un  o  honynt,  pan  oerìrì  yn  y 
carcliar,  ac  heb  rìrìigon  o  rìrìwfr  i  olchi  ei 

drìwylo  ac  i'w  yferì,  a  rìrìewisorìrì  olchi  ei 
rìrìwyiawyn  hytrach,  gan  rìrìywerìyrì  ei  bod  yn 
well  irìdo  farw  o  sycherì,  na  tbroserìrìu  trarìrìorì- 
iarì  yr  bynafiairì.  Wrth  hyn,  nirì  rhyferìrì  en 
borì  yn  beio  ar  Grist,  ac  yn  barnu  y  rìylasai 
gael  ei  drìwyn  o  fiaen  y  Senedrì. 

3  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt, e  •  A  phaham  yr  ydych 
chwi  yn  troseddu  o;orchymyn  Duw 
tnvy  eich  traddodiad  chwi  ? 

a  BM.  7.  3—5.  Marc  7.  6—8,  13. 

*  Mae  pob  chwanegiarì  at  rìrìerìrìfau  Duw, 
vn  «liaÌH  ar  ei  awdordod  llyw<Klraetbol  ef,  ac 
yn  sarhârì  rbyfygus  ar  eirìrìoethineb  ef,  met;ys 
pe  buasti  werìi  esgeuluso  rhywbetb  a  allairìyn 
ei  gyflauni. 

4  *Canys^Duw  a  orcliymynodd, 
gan  ddywedyd,  e  Anrhydedda  dy  dad 
a'th  fam :  *  f  a'r  hwn  a  felldithio  dad 
neu  fam,  lladder  ef  yn  farw. 

rpen.  4.  10.  a  5.  17—19.  E».  8.  20.  lthuf.  3.  31.  g  pen. 
10.  ìí)  r.x.  20.  12.  Lef.  19.  3.  Deut.  5.  16.  Dinr.  23.  22. 

Epb.  6.  1.  h  Ex.  21.  17.  Lef.  20.  9.  Deut.  21.  18—21.  a 
27.  16.  Diar.  20.  20.  »  30.  17. 

5  X  Eithr  *  yr  ydych  chwi  yn  dy- 
wodyd,  Pwy  bynnag  a  ddywedo  wrth 
ei  dad  neu  ei  fam,  k\\  Rhodd  yw  pa 
beth  bynnag  y  ceit  lès  oddi  wrthyf  tì, 

ac  l  ni  anrhydeddo  ei  dad  neu  ei  fam, 
difaifijdd. 

'  i  pen.*23.  16—18.  Am.  T.  15—17.  Marc  7.  10-13.  Act. 4.  19.  a  5.  29.     k  Lef.  27.  9,  &c.  Diar.  20.  25    Marc7.  11,12 

6  wAc  fel  hyn  y  gwnaethoch  or- 
chymyn  Duw  yn  ddirym  trwy  eich 
traddodiad  eich  hun. 

/  lTira.  5.  3,  4,  8.  16.  m  Salin    119.    126,   127,   139. 

J«r.  8.  8,  9.  Hos.  4.  6.  Mal.  2.  7—9.  Marc  7.  13.  Rliut'.  3.  31. 

Mae  yr  Arglwyrìd  Iesu  yma  yn  crjbwyll  nn 
amgylchiad  o  lawer,  i  ddangos  pa  forìrì  yr  oerìrì- 
ent  hwy  yn  troserìdu  gorchymyn  Duw  trwy 
eu  trarìdorìiarì  eu  hunain.  *  ('Oichymyn  Duw 
oerìrì,  anrhyrìeddu  rhYeni ;  yr  hyn  sydd  yn 
cynnwys  pob  math  o  ddyledswydrì  syrìrì  ar 

blant  i'w  rhieni ;  eu  caru,  eu  parchu,  a'u  cyn- 
nal  yn  eu  henaint,  os  bydd  achos,  a'r  plant 
yn  gallu  gwneyd  hyny.  .  Dyna  orchymyn 
Duw,  a  thyna  ddedrìf  naturiol  a  rhesymoJ,  a 
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gymmeradwywyd  hyd  yn  nod  gan  baganiaid. 
t  Ac  yn  Exod.  21.  17,  mae  Duw  yn  gorchym- 
yn  rhoddi  i  farwolaeth  y  neb  a  dòro  y  gorch- 
\:nynhwn,  drwy  felldithio,  cablu,  neu  an- 
mharchutad  neu  fam.  J  Nid  oedd  y  Phari- 
seaid  yn  dywedyd  yn  erbyn  y  gorchymyn 

uchod  mewn  geiriau';  ond  yr  oedd  ganddynt diaddodiad,  ag  oedd  yn  ei  ddirymu  :  ||  sef,  os 
byddai  i  rywun  wneyd  adduned  o  gyíìwyno 
yr  hyn  oll  a  allai  hebgor  o'i  feddiannau  i'r 
drysorfa,  at  achos  crefydd,  gallai  beidio  cyn- 
northwyoei  dad  neu  ei  fam,  pa  mor  anghenus 
bynag  a  fyddcnt;  dàn  yr  esgus  rhagrithiol 
nas  gallai  eu  cynnorthwyo  hcb  dori  ei  addun- 
ed.  Arfcrai  llawer  wneyd  felly  yn  mhlith  yr 
Inddewon,  a  chefnogid  hwy  i  hyny  gan  y 

Phariseaid  a'r  Ysgrifcnyddion,  ceidwaid  y diysorfa. 

7  *  O  n  ragrithwyr,  °  da  y  pro- 
phwydodd  Esaias  am  danoch  chwi, 
gan  ddywedyd, 

«  pen.  7.  5.  a  23.  23—29.     o  Marc  7.  6.    Act.  2S.  25—27. 

8  p  Nesâu  y  mae  y  bobl  hyn  attaf 

a'u  genau,  a'm  hanrhydeddu  a'u  gwe- 
fusau^a 'u  calon  syddbell  oddi  wrthyf. p  Es.  29.  13.  Fzec.  33.  31.  Ioan  1.  47.  1  PeJr  3.  10. 
9  üiar.  23.  2«.  Jcr.  12.  2.  Act.  8.  21.  Heb.  3.   12. 

9  f  Eithr  r  yn  ofer  y'm  hanrhyd- 
eddant  i,  gan  s  +  ddysgu  gorchymynion 
dynion  yn  ddysgeidiaeth. 

r  Ex.  20.  7.  I.ef.*26.  16,  20.  LSam.  2Í.  21.  Salm  39.  6.  a 73.  13.  Pre<.  5.  2—7.  Ks.  1.  13—15.  a  58.  1—3.  Mal.  3.  14 
V.irc  7.  7.  I  Cor.  15.  2.  Iago  2.  20.  «  Deut.  12.  32.  Iliar 
30.  5,  6.  E».  29.  13.  Col.  2.  IS-22.  1  Tim.  I.  4.  a  4.  1—3,  6 
7.  Tit.  I.  14.  Heb.  13.  9.   Dat.  22.  18. 

*  0  ragrithwyr,  sydd  yn  cymmcryd  arnoch 

fod  yn  grefyddol  iawnoddi  allm'ond  heb 
ddim  egwyddor  sanctaidd,  tl'ydd,  caiiad,  nac 
ufudd-dod  yn  y  galon.  Dcngys  yr  wythfed 
adnod  yn  ainlwg  bcth  yw  rhagrithiwr.  +  Ofer 
oedd  holl  wasanaeth  y  rhagrithw\r  hvn,  ác 
ofer  yw  y  cyffeh  l>  eíò :  ofti  i  Ddnw;  ang- 
hymmcradwy  ganddo,  a  di-ogoniant  iddo  :  ofer 
iddynt  euhunain;  amnad  oedd  yn  etfcithio  i 
ddwyn  eu  calonau  at  Dduw  na'u  .«ancliiddio. 
;Y  gorchymynion  dyoion  h\  n  oedd  y  tra- 
ddodiadau  a  soniwyd  uchod,  y  rhai  oedd  hcb 
un  sail  iddynt  yn  ngorchyniyiiion  Duw,  ac  y 
ihan  fwyaf  o  honynt  yn  groea  i  orch>  inynion 
Duw.    üfer  hefyd  oedd  y  rhai  hyny  i  ddvnion. 

10í[*Ac'wedi  iddo  alw  y  dyrfa 
atto,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
u  f  Clywẁ  a  deallwch. 

t  1  Bren.  22  28.  Marc  7.  14,  Ifi.  Luc  20.45—47.  «  pen 
13.  19.  a  24.  15.  Es.  6.  9.  a  55.  3.  Luc  21.  4».  Eph.  1.  17, 
18.  Coi.  1.  9.  lago  1.  5. 

11  I  Nid  ̂ yr  hyn  sydd  yn  myned 

i  mewn  i'rgenau,  sydd  yn  halogi  dyn  ; 
y  ||  ond  yr  hyn  sydd  yn  dyfod  allan  oV 
genau,  hynny  sydd  yn  halogi  dyn. 

x  Maro  7.  15.  Luc  11.  38-41.  Act.  10.  14,  15.  a  11.  8,  9. 
Rhuf.  14.  14,  17,  20.  1  Tim.  4.  4,  5.  Tit.  1.  15.  Heb.  13.  9 

y  adn.  18-20.  pen.  12.  34—37.  Salm  10.  7.  a  12.  2.  a  52.  2— 
4.  a  58.  3,  4.  Es.  37.  2«.  a  59.  3—5,  13—15.  Jer.  9.  3—6. 
Rhuf.  3.  13,  14.  lago  3.  5—8.  2  Pedr  2.  18. 

*  Ar  ol  i'r  Arglwydd  Iesu  ateb  yr  Ysgrif- 
enyddion  a'r  Phariscaid  yn  eu  gwyncbau,  mae 
yn  troi,  ac  yn  galw  y  dyrfa  ato,  i'w  rhybudd- 
io  hwy  rhag  dysgeidiaeth  gyfeiíiornuá  a  thra- 
ddodiadíìl  yr  athrawon  hyny.  t  Clywch  a  de- 
allwch,  ebc  efe  ;  gwyddai  yr  Icsu  eu  bod  wcdi 
cael  eu  cam-ddysgu,  a  bod  y  ddysgeidiaeth  a 

gawsent  weditywyllu  eu  deallyn  hytrach  na  i 
oleuo:  gwyddai  hefyd  y  medrent  ddeall  ond 
cael  iawn  ddysgeidiaeth.  \  Nid  yw  pethau 
cyfreithlawn  i  ddyn  eu  bwyta,ac  wedi  eu  sanct- 
eiddio  trwy  air  Duw  a  gwcddi,  yn  halogidyn, 
er  iddo  eu  bwyta  â  dwylaw  hcb  eu  golchi. 
Nid  am  bethau  atìan  dan  y  ddcddf  mae  Crist 
yn  Ilefaru  yma,  buasai  hyny  yn  halogi  dyn  y 
pryd  hwnw  ;  ac  nid  am  fwyta  ac  yfed  i  lyth 
incb  a  meddwdod,  ychwaith,  mae  hyny  yn 
halogi  dyn  bob  amser.  ||  Ond  yr  hyn  sydd  yn 
halogi  dyn  mewn  gwirionedd  yw,  yrhyn  sydd 

yn  tarddu  o'i  galon  a'i  fcddyliau  halogcdig  ef, 
ac  yn  cael  eu  traethu  ganddo  a'i  enau,  fclly 
mae  yn  halogi  yr  holl  gorph,  ac  yn  gosod  troell 
naturiaeth  yn  rHain.  l*ob  un  a  ddywed  lyg- 
rcdigacth  ei  feddwl. 

1 2  Yna  y  daeth  ei  ddisgyblion  atto, 

ac  a  ddy  wedasant  wrtho, z  *  A  wydd- 
ost  ti  ymrwystro  o'r  Phariseaid  wrth 
gly wed  yr  ymadrodd  hwn  ? 

z  r*Mi.l7.  27.  1  Bren.  22.  13,  14.  1  Cor.  10.  32,  33. 
2  Cor    6.  3.  Gal.  2.  5.  Iago  3.  17. 

*  Diammau  foíl  y  Phariseaid  wedi  ymrwys- 
tro,  ncu  draingwyddo,  yn  fawr,  o  herwydd 
h\fdra  yr  Icsu  yn  dywedyd  yn  erbyn  eu  tra- 
ddodiadau  hwy  :  ac  hefyd  o  herwydd  iddo 
ddysgu  y  dyrfa  i  wneyd  yn  ysgafn  o  honynt. 
Mae  yn  debyg  hefyd  fod  y  disgyblion  wedi 
brawychu  rhag  ofn  y  buasai^eu  liathraw  yn 

dyfbd  i  ryw  drallod  a  011080*  o  herwydd  yr hyn  a  ddywedasai. 

1 3  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  "  *  Pob  planhigyn  yr  hwn 
nis  plannodd  fy  Nhad  nefol,  \  a  ddi- wreiddir. 

a  peo.  13.  40,  41.  Salm.  92.  13.  Es.  60.  31.  Ioun  15.  2. 
1  Cor.  3.  12—15. 

14  b  \  Gadewch  iddynt :  c  tywysog- 
ion  deillion  i'r  deillion  ydynt.  d  \\  Ac 
os  y  dall  a  dywys  y  dall,  y  ddau  a 
syrthiant  yn  y  fìòs. 

*  Ho».  4.  17.  1  Tim.  6.  5.  c  pe».  23.  16—24.  Es.  9. 
1C.  a  42.  19.  a  56.  10.  Luc  6.  39.  U  JHr.  5.  31 .  a  C.  15. 
a  8.  12.  Ezec.  14.  9,  10.  Mica.  3.«,  7.  2  Pedr  2.  1,  17.  Dat. 19.  20    a  22.  15. 

*  Wrth  bob  planhigyn  yma  y  gellir  deall, 
pob  athrawiaith,  pob  arfcriad,  pobdefod,  pob 
traddodiad,  a  phob  gosodiad  mewn  crefydd, 

a'r  nad  yw  o  Dduw  ;  neu  ynte,  pob  dysgawd- 
wr,  a  phob  person  a'r  nad  yw  o  Dduw  ;  fa 
ddiwreiddir,  i  roddillei  athrawiaetli  a  gosod- 
iadau  g\%cll,  ac  i  ddysgawdwyr  achrefyddwyr 

gwcll  liefyd.  Felly  y  gwnaed  á*r  grefydd 
luddewtg,  ei  dysgawdwyr  a'i  phroffeswyr,  i 
roddi  II-  i'r  efengyl  bur  a  sanctaidd.  J  Gad- 
e*vch  iddynt,  nid  oes  arnaf  fì  fawr  o'u  hofn. 
Gadewch  iddynt,  nid  oes  dim  gwellâu  i  fod 
arnynt ;  eu  diwreiddio  a  gânt.  ||  Arweinydd- 
ion  dcillion  ydynt,  a  deilîion  yvv  eu  canlyn- 
wyr;  ac  yn  ol  natur  pethau,  a  barn  gyfiawn 
Duw,  i'r  ftos  ofnadwy  o  dragywyddol  golled- 
igaeth,  yr  ânt  hwy  â'u  canlynwyr.  Gwein- idogaeth  annwybodus  ac  anftyddlawn,  yw  y 
plâ  mwyaf  a  ddichon  Duw  ddanfon  i  blith 

dynion. 
15  *  A  Phedr  a  attebodd  ac  a  ddy- 

wedd  wrtho,  ef  Eglura  i  ni  y  ddam- 
meg  hon. e  pen.  13.  36.  îlaro  4.  34.  a  7.  17.  loan  16.  29.  , 
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Ganaan,  ac  eraill. 

16  A  dywedodd  yr  Iesu,  f%  A  yd- 
ych  chwithau  etto  heb  ddeall  ? 

/adn.10.  pen.  13.  51.  a  16.  9,  11.  F.s.  28.  9,  10.MarcC.52. 
a  7.  18.  a  8.  17,  18.  a  9.  32.  Luc  9.  45.  a  18.  34.  a  24.  45. 
Heb.  5.  12. 

*  Pedr  oedd  y  mwyaf  blaenllaw  i  lefaru  yn 
gyffredin  :  mae  yma  yn  gofyn  drosto  ei  hun 

a'r  disgyWion  eraill,  fel  mae  yn  amlwg  wrth 
yr  ateb.  fYddanimeg  hon  :  neu  y  dywed- 
iad  hwn,  sydd  yn  dy wyli  i  ni :  dammeg  y  gal- 
wai  yr  Iuddewon  bob  dywediad  tywyll.  Y 
pethau  a  ddywedasai  yr  Ie>u  am  yrhyn  oedd 
yn  halogi,  ac  uad  oedd  yn  lialogi  dyn,  oedd 

yn  dywyll  i'r  disgyblion.  Yr  oeddynt  hwy- 
thau,  efallai,  braidd  yn  ofni,  bod  yr  Iesu  wedi 
ìnyned  yn  rhy  bcll,  a  chwedi  dywedjd  gor- 
mod  yn  erbyn  y  gyfraith  yn  nghylch  bwyd- 
ydd.  +  Dëallwn  wrth  yr  ateb,  bod  yr  Iesu  yn 
eu  lled-geryddu  ain  eu  hannwybodacth ;  dy- 
lasent  ddëall  pethau  fel  hyn  yn  wcll,  wedi 
bod  cyhyd  gydag  ef.  Mae  Duw  yn  diagw?!  i 
ni  gyanydda  mewn  gwybodaeth  yu  gjtatebol 

i'r  manteision  a  galfom. 
17  Onid  ydych  chwi  yn  deall  etto, 

e  fod  *  yr  hyn  oll  sydd  yn  myned  i 

mewn  i'r  genau,  f  yn  cilio  i'r  bola, 
*  ac  y  bwrir  ef  allan  i'r  geudŷ  ? g  lìarc  7.  19,  20.  1  Cor.  C.  13.  Col.  2.  21,  22.  A  2  Bren. 
M.  27. 

1 8  J  Ekhr  '  y  pethau  a  ddeuant  allan 

o'rgenau,  sydd  yn  dyfod  allan  o'rgal- 
on  ;  dìrpethuu  hynny  ahalo'jant  ddyn. 

i  adn.  11.  pen.  12  34.  1  Sam.  24.  13  S„lm.  3C  3  Ì)iar. 
G.  12.  a  10.  32.  a  15.  2,  28.  Luc  19.  22.  lago   3.    C-lü.    Uat. 
13.  5,  <;. 

1 9  Canys  *  o'r  galon  y  mae  l  medd- 
yliau  drwg  yn  dyíbd  allan,  lladdiad- 
au,  tor-prîodasau,  godinebau,  lladrad- 
au,  cam-dystiolaethau,  cablau. 

k  O.n.  C.  5.  a  8.  21.  Diar.  4.  23 
17.  9.  Marc  7.  21-23.  Rhuf.  3.  10—19.  a 

Gal.  5.  lí-21.  Bph.  2.  1—3.  Tit.  3.  2— C 

119.  113.  Es.  65.  7.  a  59.   7     " 

14.  a  22.    15     Jrr 
7.    I>    ■    8.    7,    8, 

/  pen.    9.    4. 
11.    Act.    8.    22. 

lago  1.  13-15. 

20  Dyma  y  pethau  ■  sydd  yn  hal 
ogi  dyn  :  ■  ||  eithr  bwytta  â  dwylaw 
heb  olchi,  ni  haloga  ddyn. 

m  1  Cor.  3.  l(i,  17.  a  6.  9—11,  18-2«.  Eph.  5.  3—« 
Dat.  21.  8,  27.  n  adn.  2.  pen.  23.  25,  26.    Mar«    7.   3,    4 
Luc  11.  38—40. 

*  Wrth  "  yr  hynolì"  yina,  rhald  i  DÎ  ddëall. 
yr  hyn  oll  ag  oetìd  yn  lán  tlàn  y  ddeddt';  yi hyn  oll  a  gyminerid  inewn  cyinmedroldcb; 
ac  yr  hyn  oìl  oedd  yn  cael  ei  sancteitldio  drwy 

air  Duw  a  gweddi,  a'i  gynimeryd  trwy  dalu 
diolch.  t  Pethau  er  ymgcledd  y  corph  yw 
pob  peth  felly,  ac  yn  inyned  yn  ndaen  yn  ol 

tretn  reoiáidd  natur;  nid  \\v  yn  myned  i'r 
galon,  nac  yn  efteithio  i  haíogi  \  r  <  naid  mewn 
ystyr  foesol  ua  seremouiol  chwaith.  J  Ond  y 
pethau  a  enwir  yn  adn.  19,  sydd  yn  halogi 
dyn  ;  mae  eu  njth  yn  y  galon,  ac  y  niaent  yn 
hálogì  yno  ;  inaent  yncyfodi  yn  y  inedd\li;in, 
acynhalogi  yno;  ac  ynanilmaent  yn  toriallan 
mewn  geiriau  a  gweithredoedd,  ac  felly  yn 
halogi  yr  hoH  ddyn,  a  hwnw  yn  halogi  eraiLl. 
||  Ain  fwyta  A  dwylaw  hebolchi,nid  yw  ontl  yn 
erbyn  traddodiad  dynol,  heb  sail  iddt)  yn  ngair 
J)uw,  ac  nid  y  w  yn  halogi  dyn  yn  ngol  Â  g  Duw. 

21 1f  A*r  Iesu  a  aeth  oddí  yno,  °  ac 
a  giliodd  i  duedda-i  p  **Tyrùs  a  Sidon. 

o  Marc  7.  24.  p  pen.  10.  5,  6.  a  11.  21—23.  Gen.  49. 
13.Jos.l      .  8.  a  13.     .   a  19.  28,  29.  Baro.  1.   31. 

*  Dwy  o  brif  ddinasoedd  Phoenicia  oedd 

Tyrus  a  Sidon,  yn  set'yll  ar  làn  Môr  y  Canol- 
dir,  yn  y  Gogledd-orllewin  i  Ganaan.  Yr 
oedd  hon  yn  daith  bell  i'r  Iesu  o  làn  môr 
Tiberias  lle  yr  oedd  o'r  blaen  ;  ond  nid  rby 
bell  ganddo  ef  i  wneuthur  daioni. 

22  Ac  wele,  ?*gwraig  o  Canaan  a 
ddaeth  o'r  parthau  hynny,  ac  a  lefodd, 
gan  ddywedyd  wrtho,  rTrugarhâ  wrth- 
yf,  f  O  Arglwydd,  •  Fab  Dafydd  i*Xy 
mae  fy  merch  yn  ddrwg  ei  hwyl  gan 

gythraul. u  pen.  3.  8,  9.  Salm  45.  12.  F.zec.  3.  6.  Marc  7.  26'. pen.  9.  27.  a  |f.  15.  Salm  4.  1.  a  6.  2.  Luc  17.  13.  a  1S. 
I.  «  pen.  1.  1.  a  20.  30,  31.  a  22.   42 — 15.    Luc    18.    38, 

33.  Ioan  7.  41,  42.         t  pen.  17    15.  Marc  7.  25.  a   9.    17—22. 

23  ||  Eithr  ttnid  attebodd  efe  iddi 
un  gair.  A  daeth  ei  ddisgyblionatto, 
ac  a  attolygasant  iddo,  gan  ddy  wed- 
yd,  *  Gollwng  hi  ymaith ;  canys  y 
mae  hi  y.i  llefain  ar  ein  hol. 

n  Gen.  42.  7.  Deut.  8.  2.  Salw  38.  1.  üalar.  3.  8. 
*  pen.  14.  15.  Marc  10.  47,  »8. 

*  Mae  y  n  debys  mai  paganes  a  fmsai  y 
wraig  hon,  un  o  hiliogaeth  yr  hen  Ganaan- 
eaid,  ííweddillion  pa  rai  a  lechasaut  \n  yr  ar- 
daloédd  hyny.  tTybir  ei  bod  wedi  cacl  ei 

dychwelyd  i'r  grefydd  Inddewig  trw^  tltlar- 
llen  y  eyfieithiad  Groég  o'r  Hen  Destamentj 
ac  wrth  gymharu  yr  h>  n  a  tldarllenasai  ain  y 

Messiah,  û'r  hyn  a  glywsai  ain  lesu,  [)cnder- 
fynodd  yn  ti  ueddwl  mai  leta  oedd  y  Mes- 
î»ÌHh  :  ani  ii>  ii v  niae  yn  eigÿfarcfa  et  "  ()  Ar- 
elwydd,Fab  Dafydd,"  enwad cy ffredinoj  ar  y 
Heasiah  yn  rnhlith  yr  Inddewon.  j  Vr  °*dd 
ei  merch  wedi  eimeddiaana  gan  gythraot,  fel 
Uawer  yn  y  dyddian  hyny.    ||  Peidiodd  leae 

a'i  hafel)  ar  y  eyntaí',  nitl  o  ddil'atei  wi  h  ai;i 
ei  chẃyu,  t>nd  i  brofi  ei  tlytld,  neii  \  n  li\tiath 
i  ddangoi  ei  tlydd  hi  i  eriül.    5  Ydjsgyblioc 

un  a'i  yn  blino  ar  ci  chrian  l»i,  neu  }u  toêturio 
withi,  a  ddeisy/ent  ar  (irist  wraudo  eìchŵyn 

a*i  goiiwng  ymailh.  Nid  òes  tlim  anghysona 
deb  yn  yr  EfengyJwyr  >u  eu  hatlrt)tldiad  t/r 
hanes  hwn,  erbyn  i  ui  yjtyried  bt.tl  y  naill 
Sfeagyiwr  yn  aml  yn  crybwyll  ueth  Kg  mae 
y  lleill  yn  ej  adael  heb  ei  grybwyJt 

24  *  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  y\  Ni'm  danfonwyd  i  ond 
at  ddefaid  colledig  tŷ  Israel. 

3f  pen.  9.  36.  a  10.  5,  C.  Es.  53.  6.  Jer.  1.  6,  7.  Ezec  34. 
5,  C,  1C,  23.  Luc  15.  4— C.  Act.  3.  25,26.  a  13.  4C.  Uhnl.  15.  t. 

*  Wrth  y  dtfeçybÜOH  y  dywedotltl  vr  ìcmi 
hyn,  ontì  yu  nghlyw  y  wraig.  t  Nid  oetld  efe 
wedi  tlerbjii  ei  weinidogaeth,  na  chat  1  ti 

ddanfon  at  y  Cenedlòedd,  na'i  apoetolion 
chwaith  y  pu>tl  hwnw;  er  bt)t|  ainbell  un,  fel 
y  Wraìg  hofl  yn  cael  eu  galw  trwy  ras. 

25  z  Ond  hi  a  ddaeth  ac  "  a'i  hadd- 
olodd  ef,  gan  ddywedyd,  h  Arglwydd, 

cymhorth  fì. 
pen.  20.  31.  C 
,  8cc  a  pen.  14 

*  Dwywajth  eisoes  yr  oedtl  y  wraig  hon 
wetli  cael  ei  digaloni  ;  ac  eto  tlyma  lii  yn  add- 
t)li,  yr  hyn  ̂ ydtl  yn  dangofe  ei  butl  yn  tietlu 
\  n  Nnwdod  yr  Árglwydd  Iesu  ;  ac   >n  para  i 

E3  -       "      — 
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erfyn,  yr  hyn  sydd  yn  dangos  ei  fod   ef  yn 

wobrwywr  i'r  rhai  sydd  yn  ei  geisio. 
26  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 

wedodd,  c  Nid  da  cymmeryd  *  bara  y 

f  plant,  a'i  fwrw  i'r  \  cwn. e  pea.  7.  6.  Marc.  7.  27,  28.  Act.  22.  21,  22.  Rhuf.  9.  4. 
Gal.  2.  15.  Eph.2.  12. 

*  Wrth  fara  yraa  y  mae  i  ni  ddëall  gwein- 
idogaeth  yr  efengyl,  yn  nghyd  â'r  gwyrthiau, 
trwy  ba  rai  yr  oedd  gwirionedd  yr  t  fengyl  yn 
cael  ei  gadarnhau.  t  Y  plant  oedd  y  genedl 
Iuddewig  ;  plant  y  deyrnas,  mab,  a  chyntaf- 
anedig  Duw,  Exod.  4.  22.  J-Y  cŵn  oedd  y 
Cenedloedd :  felly  y  galwai  yr  Iuddewon 
hwynt,  ac  felly  y  dirmygent  hwy,  fol  rhai  nad 
oeddynt  deilwng  i  fod  yn  aelodau  o  deulu  Duw. 

27  Hithau  a  ddywedodd,  d*  Gwir 
yw,  Arglwydd :  e  f  canys  y  mae  y  cwn 
yn  bwytta  o'r  briwsion  sydd  yn  syith- 
io  oddi  ar  fwrdd  eu  harglwyddi. 

d  pen.  8.  8.  Gen.32.  10.  Job.  40.  4,  5.  a  42.  2—6.  Salm. 
51.  4,  5.  Ezec.  16.  63.  Dan.  9.  18.  Luc  7.  6,  7.  a  15.  18,  19. 
a  18.  13.  a  23.  40-42.  Rhuf.  3.  4,  19.  1  Cor.  15.  8»  9.  1  Tim. 
1.  13—15.  «  pen.  5.  45.  Luc  16.  21.  Rhuf.  3.  29.  a  10.  12. 
Eph.  3.  8,  19. 

Yn  yr  adnod  o'r  blaen,  cafodd  y  wraig  hon 
drydydd  gwrthyriad  ;  nid  yn  unig  digon  i'w 
rìigaloni  yn  hollawl,  ond  hefyd  digon  i'w 
thramgwyddo  yn  fawr.  *  Ond  yn  lle  digaloni 
na  thramgwyddo,  mae  hi  yn  myned  yn  fwy 

i'r  llwch,  ac  yn  addef  mai  un  o'r  cŵn  oedd, 
ac  feì  y  cyfryw,  nad  oedd  yn  haeddu  dim  : 
t  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  mae  yn  defnyddio 
yr  enw  dirmygus  i  chwanegu  ei  thaerineb ;  ac 

yn  gofyn  am  drugaredd  i'w  merch  fel  briwys- 
ionyn  o  fara  y  plant  Mawr  oedd  gostyng- 
eiddrwydd,  cymmedrolder,  ífydd,  a  thaerineb, 
y  wraig  hon. 

28  Yna  yr  attebodd  yr  Iesu,  ac  a 

ddywédodd  wrthi,  Ha  wraig,^*  mawr 
yw  dy  fíydd :  s  f  bydded  i  ti  fel  yr 

wyt  yn  ewyllysio.  A'i  merçh  a 
iachâwyd  o'r  awr  honno  allan. /pen.  8.  10.  a  14.  31.  1  Sam.  2.  30.  Luc  17.  5.  Rhuf.  4. 
19,  20.  2  Thes.  1.3.  g  p«n.  8.  13.  a  9.  29,  30.  Marc  5.  34. 
a  7.  29,  30.  a  9.  23,  24.  Luc  7.  9,  50.  a  18.  42,  43.  Ioan  4. 
50—53. 

*  Rhodd  a  gweithrediad  Duw  yw  tfydd  :  ac 
Iesu  yn  ddirgelaidd  oedd  yn  rhoddi  ffydd  i'r 
wraig  hon,  ac  yn  ei  chynnal  ynddi.  Yr  oedd 
ei  ffydd  yn  fawr  wrth  ystyried  dau  beth. 
1.  Leied  y  manteision  a  gawsai  hi,  fel  pagan- 
es  genedlig.  Sylwir  gan  rai,  na  ryfeddodd 
yr  Iesu  wrth  ftydd  neb  ond  paganiaid.  Math. 
8.  10.  2.  Wrth  ystyried  ei  thaerineb  parâus 
hi,  er  cael  ei  digaloni  dair  gwaith  :  yr  oedd 

fel  Jacob,  megys  yn  dywedyd,  "  Ni'th  ollyng- 
af  oni'm  bendithi."  t  Ac  fel  Jacob  hefyd, 
"  cafodd  nerth  gyda  Duw,  a  gorchfygodd." 
Hi  a  gafodd  ddymuniad  ei  chalon,  iachâd  i'w 
merch  a  phob  peth  arall  hefyd,  mae  yn  debyg. 

29  11  *  A'r  Iesu  a  aeth  oddr  yno, 
h  ac  a  ddaeth  ger  llaw  '  mòr  Galilea ; 
Äaca  esgynodd  i'r  mynydd,  ac  a  eist- 
eddodd  yno. 

h  Marc  7.  31.  i  pen.  4.  18.  Jos.  12.  3.  Es.  1.  9.  Maro 
1.  16.  Luc5.  1.  Ioan  6.  1,  23.  a  21.  1.      k  pen.  5.  1.  a  13.2. 

30  A  *  daeth  atto  dorfeydd  lawer,  a 
chanddynt  gyd  âhwyntgloffion,  deill- 
ion,   mudion,   fanafusion,  ac  eraill 

lawer:  a  hwy  a'u  bwriasant  i  lawr 
wrth  draed  yr  Iesu,  ac  efe  a'u  hiach- âodd  hwynt : 

/  pen.  4.  23,  24.  a  11.  4,  5.  a  14.  35,  36.  Es.  35.  5,  6. 
Maro  1.  32—34.  a  6.  54—56.  Luc  6.  17—19.  u  7.  21,  22.  Act. 
2.  22.  a  5.  15,16.  a  19.11,  12. 

31  Fel  y  rhyfeddodd  y  torfeydd, 
wrth  weled  y  "■  mudion  yn  llefaru,  n  y 
rhai  anafus  yn  iach,  °y  cloffion  yn 
rhodio,  a'r  deillion  yn  gweled  :  ?  J  a 
hwy  a  ogoneddasant  ?  Dduw  Tsrael. m  pen.  9.  33.  Marc  7.  37.  n  pen.  18.  8.  Marc  9.  43. 
Lnc  14.  13,  21  o  pen.  21.  14.  Act.  3.  2—11.  a   14.   8—10. 
p  pen.  9.  8.  Salm.  1.  15,  23.  Marc  2.  12.  Luc  7.  16.  a  17. 
15—18.  a  18.  43.  Ioan  9.  24.  q  Gen.  32.  2«.  a  33.  20.  Ex. 24.  10. 

*  Yma  mae  Iesu  yn  dyfod  yn  ei  ol  eto,  yn 
agos  i  fòr  Galilea,  o  ba  le  yr  aethai  i  dueddau 
Tyrus  a  Sidon.  t  Anafusion  :  rhai  Avedi 
crymu,  medd  Guyse ;  ond  dywed  Dodderidye, 
a  Scott,  fod  y  gair  Groeg,  chulloùs>  yn  ar- 
wyddo  aelod  wedi  ei  dori  ymaith,  a  bod  ad- 
feru  y  cyfryw  yn  wýrth  mùr  nodedig  a  go- 
goneddus  a'r  un  a  wnaeth  ein  Harglwydd 
Iesu  :  dim  llai  na  gallu  crëa^l.  %  Taerai  yr 

Ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  mai  trwy  allu 
y  diafol  y  gwnai  Iesu  y  gweithredoedd  hyn  ; 
ond  priodolai  y  bobl  dlodiun  hwynt  i  allu 
Duw,  a  gogoneddent  Dduw  ísrael,  yr  hwn  a 

ddanfonasai  y  Messiah  i'r  byd  yn  ol  y  proph- 
wydoliaethau  i  wneuthur  y  cyfryw  bethau. 

32  %  A  rgalwodd  yr  Iesu  ei  ddis- 
gyblion  atto,  ac  a  ddywedodd,  *  Yr 
ydwyf  yn  tosturio  wrth  y  dyrfa;  *can- 
ys  y  maent  yn  aros  gyd  â  mi '  dridiau 
weithan,M  f  ac  nid  oes  ganddynt  ddim 
i'w  fwytta :  ac  nid  ydwyf  yn  ewyll- 
ysio  eu  gollwng  hwynt  ymaith  ar  eu 

cythljwng,  *  rhag  eu  llewygu  ar  y 
flfordd. 

r  pen.  9.  36.  a  14.  14.  a  20.  34.  Marc  8. 1,  2.  a  9.  22.  Lne 
7.  13.  s  Heb.  4.  15.  f  pen.  12.  40.  a  27.  63.  Act.  27. 
33.  v  pen.  6.  32,  33.   Luc  12.    29.    30.        x  ì   Sam.    14. 
23—31.  a  30.  11, 12.  Marc  8.  3. 

33  A'i  ddisgyblion  a  ddywedent 
wrtho/  X  Oba  le  y  caem  ni  gymmaint 

o  fara  yn  y  diífaethwch,  fel z  y  digonid 
tyrfa  gymmaint  ? 

y  Nnm.  11.  21,  22.  2  Bren.  4.  42,  43.  Maro  6.  37.  a  8.  4, 
5.  Ioan.  6.  5—7.        z  peu.  14.  15.  Luc  9.  13.  Ioan  6.  8,  9. 

34  AY  Iesu  a  ddywedai  wrthynt, 
a  Pa  sawl  torth  sydd  gennych  ?  A  hwy 
a  ddywedasant,  Saith,  ac  b  ychydig 
bysgod  bychain. 

a  pen.  16.9,  10.        b  Lno  24.  41»  42.  Ioan  21.  9,  10. 

35  Ac  efe  a  orchymynodd  i'r  torf- 
eydd  e  eistedd  ar  y  ddaear. 

c  pen.  14.  19.  Marc  6.  39,  40.  Luc  9.  14—16.  Ioan  6.  10. 

36  A  chan  gymmeryd  y  saith  dorth, 

a'r  pysgod,  d  a  díolch,  efe  a'w  torrodd, 
ac  2Üu  rhoddodd  iV  ddisgyblion,  a'r 
disgyblion  i'r  dyrfa. d  pen.  26.  26,  27.  1  Sam.  9.  13.  Lnc  22.  19.  loan  6.  11. 
Act.  27.  35.  Rhuf.  14.  6.  I  Cor.  10.  31.  1  Tim.  4.  3,  4. 

37  ||  A  hwy  e  oll  a  fwyttasant,  ac  a 

gawsant  eu  digon :  ac  a  godasant  o'r 



Y  Phariseaid  yn  yofyn  arwydd.  MATTHEW  XVI. Yn  erbyn  rhayrith. 

PEN.  XVI. 
13  Tyb 

Y  Phariseaid  yn  gofyn  arwydd, 
y  bobl  am  Grist,  $c. 

AC  wedi  i'r  a  Phariseaid  a'r  6Sadu- 

ceaid  ddyfod  atto,  a'i  cdemtio,  hwy  a 
attolygasant  iddo  +  ddangos  iddynt 
d  arwydd  o'r  nef\ 

apen.  5.  20.  a  9.  II.  a  12.  14.  a  15.  1.  a  22.  15,34. 
2.  a  27.  62.  b  adn.  6,  11.  pen.  3.  7,  8.  a  22.  23.  Mai 
13.  Luc  20.  27.    Act.  4.  1.  a  5.  17.  a  23.   6—8.  o  pe 
3.  a  22.  18,  35.  Marc  10.  2.  a  12.  15.  Luc  10.  25.  a  1] 
53.  54.  a  20.  23.  Ioan  8.  6.  d  pen.  12.  33,  39.  Marc  8, 
13.  Lnc  11.  16,  29,  30.  Ioan  6.  30,  31.  1  Cor.  1.  22. 

*  Mid  oedd  yr  un  dwy  blaid  o  ddynion  yn 
fwy  croes  i'w  gilydd,  mewn  egwyddorion  ac 
ymarferiad,  nag  oedd  y  Phariseaid  a'r  Sadu 
ceaid  :  y  naül  yn  rhith-greí'yddol  iawn,  a'i 
Ueill  yn  hollawl  ddigrefydd ;  eto  yr  oeddynt 
yn  cytuno  yn  eithaf  i  ddyfod  i  demtio  yr  Ar- 
glwydd  lesu,  pe  gallasent  lwyddo.  t  Taerent 
mai  trwy  ei  gyngrair  â  diafol  yr  oedd  efe  yn 
gwneyd  ei  arwyddion  ar  y  ddaear,  am  hyny 
mynent  iddo  ddangos  rhyw  arwydd  goruwch- 
naturiol,  fel  y  tân  ar  Sinai,  neu  y  bara  a 

ddaeth  o'r  nef:  neu,  efallai,  dangos  iddynt 
arwydd  Mab  y  dyn  yn  nghymylau  y  nef,  fel 
y  crybwyllodd  Daniel,  7.  13.  Addawai  twyll- 
wyr  yr  amseroedd  hyny,  ddangos  i'r  bobl  ar- 
wyddrhyddid,sef  rhy  w  ymddangosiad  gwỳrth- 

iol  o'r  nef,  i'w  sicrâu  íiwynt  o  waredigaeth 
oddi  tàn  iau  y  Rhufeiniaid.  Cyfeiriad  at 
hyny  sydd  yn  1  Cor.  1.  22. 

2  Ac  efe  a    attebodd  ac    a  ddy- 
wedodd    wrthynt, c*   Pan   fyddo  yr ======================== 

hwyr,    y    dywedwch,   Tywydd    têg ; 
canys  y  mae  yr  wybr  yn  goch. 

e  Lihj  12,  54—56. 

3  A'r  bore,  Heddyw  dryccin  ;  can- 
ys  y  mae  yr  wybr  yn  goch  ac  yn 
bruddaidd.  f  -\  O  ragrithwyr,  chwi  a 
fedrwch  ddealt  wyneb  yr  wybren ;  }ac 
oni  fedrwch  s  arwyddion  yr  amserau  ? 

/  p«n.  7.  5.  a  15.  7.  a  22.  18.  a  23.  13.  Lno  11.  44.  a  13. 

g  pen.  4.  23.  a  11.  5.  1  Cron.  12.  32. 

*  Arwyddion  pur  sicr  o  dywydd  teg  a  dryc- 
cin  yw  y  pethau  a  grybwyllir  uchod  ;  ac  oedd- 
ynt  yn  y  wlad  hòno,  mae  yn  debyg.  Yni- 
ítrostiai  yr  Iuddewon  yn  fawr  am  eu  medrus- 
rwydd  i  ddarogan  y  tywydd.  +  Rhagrithwyr 
oedd  y  Phariseaid  yn  eu  crefydd  ;  a  rhagriih- 
wyr  oeddynt  hwy  â'r  Saduceaid  hefyd,  yn  eu 
neges  presenol  at  yr  Arglwydd  Iesu  :  cym- 
merent  arnynt  geisio  arwydd  ganddo,  er  mwyn 
credu  ynddo  ;  ond  eu  gwir  ddyben  oedd  ei 
demtio,  gan  feddwl  nas  gallai  ddangos  ar- 
wydd  iddynt.  i  Faint  bynag  o  sicrwydd  oedd 
yn  arwyddion  y  îywydd,  yr  oedd  llawer  mwy 
yn  arwyddion  yr  amserau  hyny,  mai  Iesu 
oedd  y  Messiah.  Pe  buasent  hwy  yn  medru 
gan  ddallineb,  gymharu  y  pethau  yu  nghylch 

íesu,  ac  a  wnaid  gan  lesu,  á'r  holl  brophwyd- 
oliaethau  am  dano  ;  nis  gallasent  beidio  gwel- 
ed  mai  efe  yn  sicr  oedd  y  Messiah.  Ond  yr 
oeddent  hwy  yn  fwy  hyddysg  yn  mhob  peth, 
nac  yn  yr  Ysgrythyrau. 

4  *  V  mae  h  cenhedlaeth  ddrwg  a 
godinebus  yn  ceisio  arwydd ;  ac  ar- 
wydd  nis  rhoddir  iddi,  l\  ond  arwydd 

y  prophwyd  Jonas.  AJAc  efe  a'u gadawodd  hwynt,  ac  a  aeth  ymaith. 
A  pen.  12.  39.  40.  Marc  8.  12,  38.  Aet.  2.    40.  i  Jona 

1.  17.  L..c  11.  29,  30  k  pen.  15.  14.  Gen.  6.  3.   Hw.    4. 
17.  a  9.  12.  Marc  5.  17.  18.  Act.  18.  6. 

*  Cenedlaeth  ddrwg  a  godinebus  :  hyny  yw, 
cenedlaeth  annhebyg  iawn  i'w  tad  Abraham: 
gwelodd  Abraham  ddydd  Crist  o  bell,  a  llaw- 
tnychodd  ;  nis  gallent  hwy  ei  weleO  erei  fod 
yn  eu  pliih.  Credodd  Abraham  heb  un  ar- 
wydd ;  ni  chredent  hwy  er  cael  arwyddion 
lawer.  +  Soniwyd  am  arwydd  y  prophwyd 

Jonas  o'r  blaen,  Pen.  12.  39 ;  ond  tybir  fwl 
Jonas  yma  i'w  y?tyried  yn  gysgod  o  Grisl 
mev.ii  amryw  bethau  heblaw  yn  ei  gladded- 

igaeth  a'i  adgyfodiad  : — 1.  Bwriwyd  Jonas  i'r 
môr  ;  rhoddwyd  Crist  i  farwolaeth  :  2.  bwr- 
iwyd  Jonas  i'r  môr  o'i  wir-fodd  ;  o'i  wir-fodd 
y  rlioes  Crist  ei  einioes  i  lawr:  3.  achubodd 

Jonas  y  Uong  drwy  fyned  i'r  môr;  achubodd 
Iesu  yr  eglwys  drwy  farw:  4.  gwedi  i  Jonas 
fod  yn  mol  y  pŷsgodyn  dridiau,  bwriwyd  ef 
ar  dir  sych  ;  cyfododd  Crist  o  feirw  y  trydydd 

dydd  :  5.  er  i'r  Ninifeaid  wneyd  ymddangos- 
iad  o  edifeirwch  wrth  bregeth  Jonas,  eto  di- 
nystriwyd  hwy  yn  fuan  wedi  hyny  :  felly  y 
gwnaed  â'r  Iuddewon  o  fewn  deugain  mlyn- 
edd  wedi  esgyniad  Crist.  %  Gadawodd  lesu 
y  gwersi  uchod  gyda  hwynt,  ac  aeth  ymaith. 

5  Ac  l  wedi  dyfod  ei  ddisgyblion 
efi?r  làn  arall,  hwy  a  ollyngasant 
dros  gôf  gymmeryd  bara  ganddynt. 

/pen.  15.  39.  Marc  8.  13,  14. 

6  K  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,    m  *  Edrychwch   ac   ymogelwch 
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rhag  M  f  surdoes 
Saduceaid . y   Phariseaid  a'r 

7  f  A  |  hwy  a  ymresymmasant  yn 
eu  plith  eu  hunain,  gan  dywedyd, 
*  Hi/n  sydd  am  na  chymmerasom  fara 
gennyrn. 

p  Marc  8.  16 — 18.  a  9.  10.  Luc  9.  4C.  q  pen.  15.  16— 
1S.  Act.  10    14. 

*  Dyblir  y  gocheliad  yn  Groeg,  yr  un  fath 
a'r  Gymraeg,  i  ddangos  yr  angenrheidrwydd 
o  fod  yn  dra  gwyliadwrus.  +  V  surdoes  hwn 
oedd,  rhagrith,  didduwiaeth,  traddodiadau 
©fer,  a  gelyniaeth  balch  yn  erbyn  y  gwirion- 
edd  ;  yríiyn  bethau  oeddyn  suro  ac  yn  llygru 

pawb  a'u  derbyniai,  a  phob  peth  a  wnel- 
ent,  fel  y  surdoes  yn  y  biawd.  j  Tybiodd  y 
disgyblion  mai  cerydd  oedd  hyn  arnynt  am  eu 
hanghof  o  gymmeryd  bara  ganddynt,  a  gwa- 
harddiad  i  geisio  bara  gan  y  Phariseaid  a'r 
Saduceaid,  gan  ddeall  y  geiriau  yn  naturiol, 
ac  nid  yn  ysbrydol. 

8  A'r  r  Iesu  yn  gwybod,  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  *  *  Chwychwi  o  ychydig 
ffydd,  paham  yr  ydych  yn  ymresymmu 
yri  eich  plith  eich  hunain,  am  na 
chymmerasoch  fara  gyd  â  chwi  ? 

r  Ioan  2.  24,  25.  a  16.  30.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 
s  pen.  6.  30.  a  8.  26.  a  14.  31.  Marc  16.  14. 

9  Onid  *  ydych  chwi  yn  deall  etto, 
nac  yn  cofio  u  pum  torth  y  pum  mil, 
a  pha  sawl  basgedaid  a  gymmerasoch 
i  fynu? 

t  pen.  15.  16,  17.  Mare  7.  18.  Luc  24.  25—27.  Dat.  3. 
19.  «peu.  14.  17—21.  Mare    6.   38—44.   Luc  9.    13—17. 
lean  6.  9—13. 

10  Na  x  saith  dorth  y  pedair  mil, 
a  pha  sawl  cawellaid  a  gymmerasoch 
i  fynu? 

x  pea.  15.  34—38.  Marc  8.  5—9,  17—21. 

1 1  Pa  fodd  y  nad  ydych  yn  deall, 
nad  am  fara  y  dywedais  wrthych.,  ar 
ymogelyd  rhag  surdoes  y  Phariseaid 
a'r  Saduceaid  ? 

y  Marc  4.  40.  a  8.  21.  Luc  12.  56.  Ioan  8.  4& 

12  Yna  y  deallasant  na  ddywed- 
asai  efe  am  ymogelyd  rhag  surdoes 
bara,  z  ond  rhag  t  athrawiaeth  y  Phar- 
iseaid  a'r  Saduceaid. 

2  pen.  16.  4—9.  a  23.  13,  &c.  Ací.  23.  8. 

*  Mae  Crist  yn  cyhuddo  ei  ddisgyblion  yma 
o  dri  pheth ;  annwybodaeth,  anghrediniaeth, 
ac  anghof:  annwybodaeth ;  herwydd  nad 
oeddynt  yn  deall  mai  am  bethau  ysbrydol  yr 
oedd  efe  yn  dywedyd,  ac  nid  am  surdoes  bara 
naturioi :  anghrediniaeth  ;  am  nad  oeddynt  yn 
credu  y  gallai  efe  eu  cyimal,  er  en  bod  wedi 
anghono  cymmeryd  bara  ganddynt :  anghof ; 
herwydd  anghofio  ei  wýrthiau  rhyfeddol,  a 
wnaethai  efe  mòr  ddiweddar.  Nid  oes  dim 

yn  dywyll  yn  y  geirian  hyn,  gillwn  ddysgu  y 
pethau  canlynoi  oddiwrth  yr  hanes:— 1.  Fod 
yr  Arglwydd  yn  disgwyl  i  ni,  nid  yn  unig  i 
glywed  a  gweled,  ond  dëall  hefyd.  2.  Ei  fod 
ef  yn  disgwyl  i  ni  wrando,  nid  am   yr  amsei 

presenol  yn  unig,  ond  hefyd  erbyn  yr  amser 
a  ddaw.  3.  Ei  fod  ef  yn  anfoddlon  iawn  i'w 
bobl  ei  hun,  pan  welo  efe  ddallineb  ac  an- 
nwybodaeth  ynddynt,  gwedi  iddynt  gael 
moddion  gwybodaeth  mwy  na  chyífredin. 
4.  Y  dylai  hen  brofiaddu  o  ailu  a  daioni  Duw 
tuag  atom  ni,  gryfhàu  ein  fiydd  ni,  pan  ddel- 
om  i  gyffelyb  amgylciiiadau  drachefn  :  a  bod 
ammau,  a  phetruso,  ar  ol  cael  y  fath  brofiad- 
au,  yn  dangos  ffydd  wan  a  bechan,  ac  hefyd 
caledwch  calon  mawr,  na  wnaethai  trugaredd- 
au  Duw  fwy  o  argraft  ar  ein  hcneidiau.  t  Yr 
oedd  athrawiaeth  y  Phariseaid  yn  gynnwys- 
edig  mewn  dau  beth  :  1.  Cyfiawnhâd  trwy 
weithredoedd  y  ddeddf ;  a  hyny  y  u  ol  yr  ystyr 

anmherffaith  a  roddent  hwy  i'r  ddtddf. 
2.  Rhwymedigaeth  i  draddodiadau  yr  hynaf- 
iaid ;  a  rhai  o'r  rhai  hyny,  fel  y  soniwyd,  yn 
groes  i  ddeddf  Duw,  ac  yn  ei  dirŷinu.  Gellir 
gweled  athrawiaeth  y  Saduceaid  yn  Act.  23.  8. 
Egwyddorion  tra  dymunol  a  chymmeradwy 
gan  ddynion  cnawdol,  ac  mae  yn  debygol  fod 

Herod,  ei  wŷr  llys,  ei  arglwyddi,  a'i  ben-cap- 
teiniaid,  wedi  llyncu  yr  egwyddorion  hyny,  a 
hwy  oedd  yr  Herodianiaid  a  sonir  amdanynt 
yn  Math.  22.  16,  a  Marc  3.  6. 

13  ̂ [Acawedi  dyfod  yr  Tesu  i 
dueddau  b  *  Cesarea  Philippi,  efe 
a  ofynodd  i'w  ddisgyblion,  gan  ddy- 
wedyd,  c  t  Pwy  y  mae  dynion  yn 
dywedyd  fy  d  mod  i,  %  Mab  y  dyn '( a  peii.  15.  21.  Act.  10.  38.  b  Marc8.  27.  c  Luc  9.  18. 
d  pen.  8.  20.  a9.  6.  a  12.  8,  32,  40.  a  13.  37,  41.  a  25.  31. 
Dan.  7.  13.  Marc  8.  38.  a  10.  45.  loan  1.  51.  a  3.  14.  a  5.  27. 
a  12.  34.  Act.  7.  56.  Heb.  2.  14—18. 

14  ||  A  hwy  a  ddywedasant,  Rhai, 
mai e  loan  Fedyddiwr,  a  rhai,  mai  J 

Eli'as,  ac  eraili,  mai  Jeremi'as,  neu  un 
o'r  prophwydi. 

e  pen.  14.  2.  Marc  8.  28.  Luc  9.  19.  /  Mal.  4.  5. 
Marc  6.  15.  Luc  9.  18,  19.  loan  7.  12,  40,  41.  a  9.  17. 

*  Tybir  mai  Lais,  ncu  Dan,  oedd  enw  y 
ddinas  hon  yn  yr  Hen  Destament.  Yr  oedd 
yn  sefyll  wrth  droed  rnynydd  Libanus,  ar  làn 

yr  lorddonen,  yn  agos  i'ẁ  tharddiad,  ac  yn 
nghẁr  gogleddol  eithaf  gwlad  Canaan.  Ail- 
adeiladwyd  hi  yn  hardd  iawn  gan  Phylip, 

Tetrarch  y  rhan  hòno  o'r  wlad,  a  galwodd  ni 
Cesarea,  er  anrhydedd  i  Cesar;  a  chwanegodd 
ei  enw  ei  hun  at  hyny,  gan  ei  galw  Cesarea 

Philippi,  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth  Cesarea 
arali,  oedd  ar  làn  môr  y  Canoldir.  t  Gwyddai 

yr  lesu  yn  llawn  cystal  â'i  ddisgyblion,  a 
gwell,  beth  oedd  tyb  y  bobl  am  dano  ;  ond  ei 
fwriad  oedd,  tynu  y  gyffes  a  ganlyn  o  enau 
Pedr.  %  Enw  priodol  i  Grist  y w  Mab  y  dyn, 
yn  dangos  ei  fod  yn  wir  ddyn,  ond  yn  fwy  na 
dyn.  j|  Tybiai  Herod  mai  loan  Fedyddiwr 
wedi  adgyfodi  oedd.  Tybiai  eraill  mai  Uias 

wedi  dyfod  o'r  nef,  yn  rhagflaenor  y  Messiah 
oedd.  Tybiai  eraiJl  mai  Jerennas,  neu  un  o'r 
prophwydi  oedd.  Tybiai  yr  Inddewon  fod 
eneidiau  dynion  duwio-1  pan  fyddent  feirw,  yn 
cael  eu  trosglwyddo  i  gyrph  eraill  ;  a  hyny  a 

barai  iddynt  feddwl  mäi  un  o'r  prophwydi 
oedd  Iesu.  Yr  oedd  traddodiad  hefyd  yn  eu 

plith,  i  Jeremi'as  guddio  arch  y  cyfammod  pan 
ddaeth  y  Babiioniaid  gynt  i  Jerusalem ;  ac  yr 
ymddangosai  efe  yn  eu  pliih  pan  ddelai  y 
Messiah,  i  adferu  yr  arch.  Gwel  2  Macabiaid 

2.  5—8. 
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20.  31.  Act.  8.  37.  a  9.  20. 
i  4.  15.  a  5.  5,20.  ì  Deut.5. 
;.  14.  16.    1  Tl.es.  1.  9. 

15  Kfe  a  ddywedodd  wrthynt, 
ff*Ond  pwy  meddwch  chwi  ydwyf  fi  ? 

g  pcn.  13.  11.  MaroS.  20.  Luo  9.  20. 

16  t  A  Simon  Pedr  a  attebodd  ac 

a  ddywedodd,  h  %  Ti  yw  y  Crist,  Mab 
•y  Duw  byw. 

h  pen.  14.  33^  a  26.  63.  a  27.  54.  8alm  2.  7.  Marc  14.  61 
loau  I.  49.  a  6.  69.  a  11.  27. 
Hliuf.  1.  4.  Heb.  1.  2—5.  1  1. 
20.  Salm  42.  2.  Dan.  6.  26.  J 

*  Maè  yn  amlwg  mai  hyn  oedd  anican  y 
gofyniad  o'r  blaen.  Chwi,  fy  nisgyblion,  a'ni 
hapostolion,  pwy  meddwch  chwi  ydwyf  fi  f 
Mae  ein  Harglwydd  yn  gofyn,  nid  yn  unig 
tìÿdd  yn  y  galon,  ond  hefyd  cyftYs  á  r  genau, 
Iiìiuf.  10.  10.  +  Pedr,  eto,  y  w  y  llefarwr  yrna, 

ac  yn  ateb  drosto  ei  hun  a'-i  frodyr;  a  hwythau 
yn  cydsyniaw  yn  hollawl  â'i  aîebiad  ef.  J  Nid 
yw  yr  atebiad  ond  bŷr ;  eithr  y  mae  yn  cyn- 
nwys  gwir,  unig,  a  holl,  sylfacn  yr  cfengyl. 
Ti  yw  Crist ;  yr  eneiniog,  yr  hwn  a  addawyd 

er  yr  hen  oesoedd  i'r  byd,  dan  yr  enw  Mes- 
siáh.  Dan.  9.  24,  25.  Ti  yw  Mab  y  Duw  byw  ; 
nid  trwy  fabwysiad,  fel  duwiolion  yn  gyftred- 
in  ;  ond  o  naturiaeth,  a  thragywyddol  genedl- 
itd  :  priodol  Fab  y  tragywyddol  Dduw,  mewn 
dull  gwahanol  i  bawb  eraill,  ac  mewn  modd 
anamgyftredadwy  i  bob  creadur. 

17  A'r  Iesu  gan  atteb  a  ddywed- 
odd  wrtho,  k  *  Gwŷn  dy  fyd  di, 
'Simon  mab  Jona  :  m  canys  nid  f  cig  a 
gwaed  a  \  ddatguddiodd  hyn  i  ti,  **  ond 
fy  Nhad  yr  hwn  sydd  yn  y  neíbedd. 

I'  pen.  5.  3—11.  a  13.  16,  17.  Loc  10.  23,  24.  a  22.  32. 
1  Pedr  1.  3— 5.  a  5.  1.  /  loan  1.  42.  a  21.  15— 17.  m  Gal. 
1.  11,  12,  16.  n  pen.  11.  25—27.  Es.  54.  13.  Luc  10.  21,  22. 
loan  6.  45.  a  17.  6—8.  r  Cor.  2.  9-12.  Gal.  1.  16.  Epli.  1.  17, 
18.  a2.  8.  a  3.  5.  1S,  19.  Col.  1.  26,  27.  1  loan  5.  20. 

*  Yr  oedd  gan  Simon  y  pryd  hwn  Iawer  o 
erledi^aethau  i  fyned  trwyddynr,  a  merthyr- 
dod  V\\  ddyoddeíf  yn  y  diwedd  ;  eto,  "  gwyn 
ei  fyd,"  o  herwydd  yr  oedd  yn  ddyn  newydd, 
ac  yn  wir  gredadyn  yn  Nghàist.  t  Wrth  gig 
a  gwaed  mae  i  ni  ddëall  yma,  rheswm,  doeth- 
ineb,  a  dysgeidiaeth  ddynol  :  syniadau  a  gol- 
ygi.idau  dyn  anianol.  Gwel.  1  Cor.  2.  14. 
|  Nid  gwybodaeth,  neu  ddatguddiad,  digyf- 
rwng,  trwy  yshrydoliaeth,  a  fcddylir  yma  ; 
ond  dysgeidiaeth  a  golcnni  y  Tad,  trwy  yr 
ysgrythyrau,  y  fath  mae  pob  gwir  gredadyn 
yn  gacl. 

18  Ac  yr  ydwyf  finnau  yn  dywed- 
yd  i  ti,  mai  °  ti  yw  *  Pedr,  ac  p  ar  y 
f  graig  hon  $  yr  J  adeiladaf  r  fy  eglwys ; 
*  jj  a  phyrth  uffern  '  nis  gorchfygant hi. 

o  pen.  10.  2.  Ioan  I.  42.  Gal.  2.  9.  p  F.s.  28.  16.  1 
Cor.  3.  10,  11.  Eph.  2.  19—22.  Dat.  21.  14.  q  Zec.  6.  12, 
13.  1  Cor.  3.  9.  Heb.  3.  3,  4.  rpen.  18.  17.  Act.  2.  47.  a 
8.  I.  Eph.  3.  10.  a  5.  25-27,  32.  Col.  1.  18.  1  Tiin.  3.  5,  15. 
«Gen.  22.  17.  2  Sam.  18.4.  Salm  69.  12.  a  127.  5.  Diar. 
24.  7.  Es.  28.  6.  1  Cor.  15.  55.  /  Salm  125.  1,  2.  E».  54. 
17.  Ioan  10.  27—30.  Rhuf  8.  33—39.  Heb.  12.  28.  Dat.  II. 
15.  a21.  1—4. 

*  Ail  grybwylliad  o  enw  newydd  yr  apostol 
yw  hyn,  rhoddwyd  ef  iddo  o'r  blaen,  pan 
ddygwyd  ef  gyntaf  at  Grist,  Io.in  1.  4.  Mae 
yn  wir  mai  Cephas  yw  yn  yr  arlnod  a  gry- 
bwyllwyd  ;  ond  y  mae  y  gair  Syriacg  Cephas 

îion  ;  niac  yn  sicr  mai  Crist  ci  hun,  Craig  brof- 
edig  B  Syltatn  safadwy  \i  'eglwys,  a  fcddylir; 
a  gwacy  ncb  a  gcisio  OsJd  yr  un  iylfaen  aiall. 
Mae  yn  wir  fod  cyftes  Pedr  yn  graigyn  athr- 

awiaethol  ;  ac  felly  yr  oedd  pob  un  o'r  apostol- 
ion  craill  yn  gystal  âg  yntau,  Eph.  2.  20. 
{  Crist  yw  sylfaen  yr  eglwys,  a  Christ  hefyd 
y  w  adtiladydd  yr  eglwys  :  efe  sydd  yn  galw 
ei  bobl,  efe  sydd  yn  eu  gosod  yn  ei  dŷ,  cfe 
sydd  yn  eu  cynnysgaeddu  â  grasau  ei  Ysbryd, 
ac  efe  sydd  yn  cynnyddu  y  grasau  hyny,  Ityd 
oni  pherfteithier  yrholl  saint  mcwn  gogoniant. 

||  A  phyrth  nft'ern,  sef  gallu,  cyfrwysder,  llid, 
a  holl  gynghoriadau  y  diafol  a'i  otterynau, 
nis  gorchfygaut  yr  eglwys  :  nis  gorchfygant  i 

atal  rhediad'  a  llwydd  yr  efengyl,  i  ddifodi  yr 
eglwys  oddi  ar  y  ddaear,  i  attal  gweithrediad- 
au  yr  Ysbryd  Glân  ar  galonau  y  saint,  nac  i 
ddistrywio  yr  un  o'r  credinwyr  gwanaf.  Yn 
mhyrth  y  dinasoedd  gynt  y  cedwid  arfau  rhy- 
fel,  ac  y  penderfynid  gwneyd  rhyfel,  &c. 

1 9  *  A  u  rhoddaf  i  ti  *  f  agoriadau 
teyrnas  nefoedd  :  v  %  a  pha  beth  byn- 
nag  a  rwymech  ar  y  ddaear,  a  fydd 
rhwymedig  yn  y  nefoedd ;  a  pha  beth 
bynnag  a  ryddháech  ar  y  ddaear,  a 
fydd  wedi  ei  ryddhâu  yn  y  nefoedd. 

u  Act.  2.  14,  ̂ c.  a  10.  34,  &c.  a  15.  7.  *  Es.  22.  22.  Dat. 
1.  H.  a  3.  7.  a  9.  1.  a  20.  1-3.  y  pen.  18.  18.  loan  20. 
23.  1   Cor.  5.   4,   5.  2  Cor.  2.  10.  1  Thes.  4.  8.  D;tt.  11.  6. 

*  Fel  yr  oedd  Pedr  wedi  llefaru  wrth  Grist 
yn  enw  y  disgyblion  eraill,  felly  y  mae  Crist 
yma  yn  llefaru  wrtho  ef  â  hwythau  oll.  Gwel- 
wn  yr  un  pethau  yn  cael  eu  dywedyd  wrth 
bawb  o  honynt  yn  Math.  18.  18.  a  loan  20. 
23.  t  Agoriadau  oeddynt  arwydd  o  awdurdod 
gynt;  a  dywedir  y  byddid  arferol  o  roddi  ag- 
oriad  i'r  dysgawdwyr  Iuddewig  wrth  eu  gosod 
yn  eu  swydd,  fel  arwydd  o'u  hawdurdod  i 
egluro  yr  ysgrythyrau.  Maeyr  agoriadau  yrha 
yn  arwyddo,  awdurdod,  danfonjad,  a  chym- 
hwysder,  yr  apostolion  yn  mlaenaf,  ac  wedi 
hyny  holl  wir  weinidogion  y  Testament  New- 
ydd,  i  bregethu  yr  efengyl,  i  weinyddu  ei 
hordinhadau,  ac  i  lywodraethu  a  bugeilio  eg- 
Iwys  Dduw  :  jpwy  i  dderbyn  i  mewn,  a  phwy 
i  fwrw  allan  ;  pa  fodd  i  farnu  a  gweinyddu 
disgyblaeth  yn  holldŷyr  Arglwydd,  yn  nghyd 
âg  addewid  o  foddlonrwydd  Duw  ar  yr  hyn  a 

wnclont  yn  unol  â'i  air  ef.  Rhy  faith  fyddai 
cyfieithu  y  ddegfed  ran  o'r  hyn  a  ddywed  y 
pedwar  awdwr  ar  yr  adnod  uchod  ;  y  pethau 
a  grybwyllwyd  yw  eu  sylwedd  oll. 

20  *  Yna  z  y  gorchymynodd  efe 

i'w  ddisgyblion,  na  ddywedent  i  neb 
mai  efe  oedd  a  lesu  Grist. 

*  Nis  gallwn  wybod  yn  sicr,  paham  y  gwa- 
harddai  efe  i'w  ddisgyblion  ddywedyd  mai 
efe  oedd  Iesu  Grist,  neu  y  Messiah  :  y  pethau 

mwyaf  tebygol  oedd  yr  hyn  a  ganlyn  : — 1.  Am 
nad  oeddynt  hwy  eto  \n  addas  i  gyhoeddi 
gwitionedd  mòr  fawr/  2.  Am  nad  oedd  yr 

amser  eto  wedi  dyfod  i'w  gyhoeddi.  3.  Ni 
fynai  efe  ei  gyhoeddi  tan  ar  ol  ei  adgyfodiad  o 

ítirw,  wedi'buddugoliaethu  ar  angau  ;  rhag  y 
byddai  i'r  rhai  a  gîywent  o'r  blaen  ac  a  gred 

a'r  gair  Groeg  Petr,  ill  dan  yn  arwyddro  yr  j  ent,  gael  ysgwyd'eu  ft'ydd  yn  ei  farwolaeth 
un  peth,  sef  Craig,  neu  gareg.  +  Dychymmyg  j  ef :  yr  hyn  sydd  dra  thebygol ;  obh  gid  yn  y 
y  Pab  oedd  dywedyd  mai  Pedr  oedd  y  graig  ;  geiriau  nesaf,  mae  yn  dechreu  sôn  am  ei  tarw- 
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olaeth.  4.  Fel  y  gochelai,  hyd  ag  yr  oedd 
diclion,  genhgen  a  chasineb  y  Phariseaid. 
5.  Fel  y  byddai  iddo  ef  ei  hun  yn  gyntaf,  gy- 
hoeddi  y  gwirionedd  ìnawr  hwn,  a'i  gadarn- 
hàu  drwy  wyrthiau.  6.  Ac  fel  na  chyfiròai  y 
Rhufciniaid  yn  ei  erbyn,  drwy  gly  wed  ei  fod 
yn  hòui  ei  hun  yn  frenin  yr  luddcwon. 

21  %  *  O  hynny  allan  by  dechreu- 
odd  yr  Iesu  ddangos  i'w  ddisgyblion 
fod  yn  rhaid  iddo  fyned  i  Jerusalem, 

a  dioddef  llawer  gan  yr  henuriaid,  a'r 
c  arch-offeiriaid,  a'r  ysgrifenyddion,  a'i 
ladd,  d  f  a  chyfodi  y  trydydd  dydd. 

b  pen.  17.22,  23.  a20.  17—19,28.  a  26.  2.  Marc  S.  31.  a 
9.  3),  32.  a  10.  32—34.  Luc  9.  22,  31,  44,  45.  a  18.  31— 54. 
a  21.  6,  7,  26,27,46.  c  pen.  26.  47.  a  27.  12.  lCron.  24.  1  19. 
Neh.  12.  7.         dpeu.  27.  63.   loan  2.  19—21.  Act.  2.  23—32. 

*  Gwedi  cadarnhâu  ei  ddi^gyblion  ju  y 
ífydd  am  ddwyfoldeb  ei  berson,  a  rhag  itlíl- 
ynt  dybied  y  byddai  iddo  ymddangos  yn  ei 
ogoniant  fel  brenin  daearol  yn  y  fàn  ;  niae 
Crist  ytna  yn  dechreu  dangos  iddynt,  ìnai  fel 
arall  y  byddai  :  y  byddai  raid  iddo  fyned  yn 

fuan  i  Jcrusaleni,  a  dyoddel'  Ilawcr  gan  bcn- 
aethiaid  a  blaenoriaid  y  bobl,  ac  o'r  diwedd 
ei  ladd.  Ychydig  a  wyddai  y  diagyblien  eto 
ani  swydd  a  gwaith  oííeiriadol  y  Cyfryngwr  ; 
y  cwbl  a  wyddent  hwy  am  dano  oedd,  fel 
prophwyd  a  breniu.  f  Ond  rhag  iddynt  ddi- 
galoni  wrth  glywed  am  ei  farwolaetb,  maeefe 
yn  rhag-fynegi  ei  adgyfodiad  befyd  iddynt, 
athrawiaeth  na  wyddent  ddim  am  dani  o'r blaen. 

22  *  A  Phedr,  f  wedi  ei  gymmer- 
yd  ef  atto,  a  e  ddechreuodd  ei  J  ger- 
yddu  ef,  gan  ddywedyd,  Arglwydd, 
||  trugarhâ  wrthyt  dy  hun  ;  nis  bydd 
hyn  i  ti. 

e  adn.  16.  17.  pen.  26.  51—53.  Marc8.  32.  Ioan  13.  6—8. 

*  Mae  ymddygiad  Pedr  yint,  pa  moí  dda- 
ionus  bynag  oedd  ei  amcan,  yn  dangos  mai 
craig  sàl  a  fuasai  efe  i  adeiiada  yr  eglwys 
arni.  f  Ei  gymmeryd  ef  o'r  neilldu  erbyn  ei 
law,  felly  yr  arwydda  y  gair  Groeg.  j  Ki 
geryddu  ef,  fel  gwr  ei  gyfaill,  pan  ddywedai 
rywbeth  yn  fyrbwyll,  islaw  iddo  ei  hun,  neu 
er  niwed  iddo  ei  tíun.  ||  Trugarhâ:  nid  yw  y 
perwyddiad  yn  y  Groeg;  amhyny  nisgwydd- 
om  pa  un  ai  "  Arglwydd,  trugarhâ  withyt  dy 
hun,"  ai  ynte,  "  trugarhâed  yr  Arglwydd 
wrthyt,"  -  ddylai  fod.  Mae  geiriau  Pedr  yn 
dangos  ei  fod  ef  eto  yn  annwybodus  o  drefn 
cadv/  pechaduriaid  trwy  angau  Crist  ;  ac  hef- 
yd  yn  dangos  gwendid  mawr  ynddo  ef,  yn 
gwrthwynebu  yr  hwn  a  addefasai  mor  ddi- 
weddar  yn  Fab  Duw.  Nid  yw  dybenion  a 
serchiadau  da  yn  ddigoni  gyfreithlonigweith- 
redoedd  drwg. 

23  Ac  efe  a  drodd,  ac  a  ddywedodd 
wrth  Pedr,  /  Dos  yn  fy  ol  i,  s  *  Satan : 
h  rhwystr  ydwyt  ti  i  mi :  f  am  *  nad 
ydwyt  yn  synied  y  pethau  sydd  o 
Dduw,  ond  y  pethau  sydd  o  ddynion. 

/pen.  4.  10.  Gen.  3.  1—6,  17.  Marc  8.  33.  l.uc  4.  8. 
2Cor.  11.  14,  15.  g2Sam.  19.  22.  lCron.  21.1.  Zec.  3.  1,  2. 
loan  6.  70.  h  pen.  18.  7.  E*.  8.  14.  Khuf.  14.  21.  t  Marc 
8.  33.  Rhuf.  8.  5—8.  1  Cor.  2.  14,  15.  Phil.  3.  19.  Col.  3.  2. 

*  Ystyr  y  gair  Satan  yw  gwrthwynebwr,  a 
cheisio  gwrthwynebu  Crist  yr  oedd  Pedr;  am 
hyny  mae  Iesu  yn  ei  geryddu  yn  l!ym,  yr  un 

inodd  ag  y  ceryddodd  efe  Satan  ei  huu  yn 
Luc  4.  8.  Diau  bod  Satan  yn  ccisio  temtio 
Crist  yma  trwy  Pedr,  yr  un  modd  ag  y  temt- 
iodd  efe  Efa  trwy  y  sarph.  Gwyddai  lesu 
hyny,  er  nas  gwyddai  Pedr,  ac  am  hyny  mae 
yn  ei  geryddumor  llym.  +  Syniad  Pedroedd 
ain  fawrcdd  a  gwynfyd  daearol,  dan  lywod- 
raeth  y  Messiahyn  y  byd  hwn ;  nis  gwyddai 
ddim  am  ewylìys  a  threfn  Duw  iddo  farw. 

24  ̂ f  Yna  y  dywedodd  yr  Iesu  wrth 
ei  ddisgyblion,  **  Os  myn  neb  ddy- 
fod  ar  fy  ol  i,  ymwaded  âg  ef  ei  hun, 

1  f  a  chyfoded  eigroes,  Ja  chanlyned  fì. k  pen.    10.  38.  MHrc  8.  34.  a  10.  21.  Lnc  9.  23—27.  a  14. 
27.  Act.  14.22.  Col.  1.  24.  1  Thes.  3.  3.    2  Tiui.  3.  12.  Heb. 
11.  24—26.  /  pen.  27.  32.  Marc  15.  21.  Luc  23.  26.  loan 
19.   17.   1   Pedr  4.   I,  2. 

Gorfu  ar  Grist  ei  hun  fyned  i  mewn  i'w 
deyrnas  a'i  tigoiiiant  trwy  ddyoddcfaint  a 
marw;  ac  yma  mae  yn  dangos  mai  yr  un 

Jlwybr  oedil  i'w  gaidynwyr  hefyd.  *  Rhaid 
ymwadu  a  ho'l  hudoliaethau  balchder,  uchel- 
ti\d,  cybydd-dod,  hunan-gariad  cuawdol,  a 
ehyífelyb;  ta  chyfodi  y  groes,  pob  croes  yn 
nhrefn  rhagloniaeth,  a  phob  eiledigaeth  o 
achos  ciefydd,  iehytj  atddyoddcf  merthyrdod 
ar  y  grot-s,  canys  tcliy  y  gorfu  ar  yr  apostol- 
ion  wedi  hyny.  i  A  cbanlyn  Crist  hefyd,  yn 
ei  aibiawiactii  a'i  esamplr  mewn  íiydd,  a 
phroffeft,  ac  ufudd-dod  o'rgalon  i'w  hoìl  orch- 

ymynion. 25  *  m  Canys  pwy  bynnag  a  ew^ll- 

ysio  gadw  ei  fywyd,  a'i  cyll :  a  phwy 
bynnag  a  gollo  ei  fywyd  o'm  plegid  i, a'i  caiff. 

-»pen.  10.  39.  Est.  4.  16.   Marc  8.  35.    Luc  17.    33.   loan 
12.  36.  Act.  20.  23,  24.  Dat.  12.  II. 

*  Sylwyd  ar  y  geiriau  hyn  o'r  blaen,  Pen. 10.  39.  Gwelwcb  yno. 

26  *  Canys  npa  lesàd  i  ddyn,  os 
0  ynnill  efe  yr  holl  fyd,  a  cholli  ei 
f  enaid  ei  hun  ?  ̂ neu  pa  beth  a  rydd 
dyn  yn  gyfnewid  am  ei  enaid  ? 

»  pen.  5.  29.  Job  2.  4.  Mare  8  36.  Luc  3.  25.  o  p«n. 
4.  8,  9.  Job  27.  8.  Lac  12.  20.  a  16.  25.  p  Salm  49.  7,  8. 

"irc  8.  37. 

*  Dwy  ddiareb  Iuddewig  yw  y  geiriau 
uchod,  ac  mae  ein  Harglwy dd  yn  eu  defnydd- 
io  yma  fcl  hyn : — Pe  byddai  i  ddyn  achub  ei 
fywyd  naturiol,  ac  ennill  yr  holl  fyd  hefyd, 
trwy  wadu  ei  grefydd  a  gwrthgilio,  pa  h  s  a 
fyddai  hyny  iddo  a  cholli  ei  enaid  ì  A  pha 
beth  a  roddai  efe  yn  gyfnewid,  neu  yn  brid- 
vNcrth  dros  ei  enaid,  i'w  waredu  o  ddistryw  a 
cholledigaeth.  f  Er  mai  yr  un  gair  gwreidd- 
iol  a  gyfieithir  bywyd,  yn  adn.  25,  ag  a  gyf- 
ieithir  enaid,  yn  yr  adnod  hon ;  eto,  rnae  yn 
audwg  mai  y  bywyd  naturiol  a  feddylir  yno, 
ac  mai  yr  enaid  anfarwol  a  feddylir  yma. 

27  Canys  ?*Mab  y  dyn  a  ddaw 

f  yn  ngogoniant  ei  Dad  r  gyd  â'i  ang- 
elion  ;  *  J  ac  yna  y  rhydd  eíe  i  bawb 
yn  ol  ei  weithred. 

çpen.  24.  30.  a  25.  31.  a  26.  64.  Marc  8.  38.  a  14.  62. 
Luc  9.  26.  a  21.  27.  a  22.  69.  r  pen.  13.  41,  49.  Dan.  7. 
10.  Zec.  14.  5.  2  The*.  1.  7—10.  Jud.  14.  «  pen.  10.  41, 
42.  Job  34.  11.  Salm  62  12.  Diar.  24.  12.  Es.  3.  10,  11.  Jer. 
17.  10.  a  32.  19.  Ezec.  7.  27.  Rhuf.  2.  6.  2  Cor.  5.  10.  Eph. 
6.  8.  I  Pedr.  1.  17.  Dat.  2.  23.  a  22.  12—15. 

Yn  yr  adnod  hon  mae  yr  Arglwydd  Iesu 
yn  dangos  y  bydd  y  pethau  uchod  o  bwys 
mawr  yn  nydd  y  farn,  pa  nior  ysgafn  bynag 
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hr  gwueler  o  uonynt  yn  awn  *  Y  barnwr 
'iydd  Mab  y  dyn,  yr  hwn  oedd  mewn  agwedd 
gwas>  nc  yn  cael  ei  ddirmygu  ar  y  ddaear. 
fDnil  ci  ddyfodiad  fydd,  yn  ngogoniant  ei 
Dad  ;  a'i  ogoniant  ei  hun  hefytí,  Luc  0.  26. 
Pryd  hyn  yr  ymddengys  efe  yn  tldisgleirrit  b 
gogoniant  y  Tad,  ac  yn  wir  lön  ci  berson  cf. 
Heblaw  y  gogoniant  y  mae  dynoliaetli  Crist 
yn  wisgo  yn  y  nef,  tybir  y  bydd  rhyw  ririis* 
gleirdcb  chwanegol,  a  mwy  ysplenyriri,  yn 
cael  ei  rotlrii  iddo  y  pryri  hwnw,  pan  y  rian- 
foner  ef  ar  achos  mor  fawr  a  bainu  yr  holl 

fyri.  í  Rheol  y  farn  í'ytlri  gweithred  pob  nn: 
rhodriir  rierifryri  o  fywyd  tragy  wyridol  i'r  rhai 
c}fíawn,  ac  o  farwolacth  dragyw  >  ririol  i'r  rhai 
drygionus,  yn  ol  fel  y  profrr  wrth  en  gweith- 
redoerid  eu'bori. 

28  Yn  wir  y  dy wedaf  wrthych, '  *  Y 
mae  rhai  o'r  sawl  sydd  yn  sefyll  yma, 
a'r  ni  "fphrotant  angau,  hyd  oni 
*  welont  Fab  y  dyn  X  yn  dyfod  yn  ei frenhiniaeth. 

r.Marc  d.  1.  Luc  9   27.  u  Lnc  2.  2C.  bn  1  52.  \lrh 

3-  9.  x  pen.   10    23    a  24.  3,  27-31,  42.  a  2«.  64.  Marc  13. 
26.  Lne  18    1  »21.2;,  M. 

*  Rhai  o'r  sawl  oedri  yn  sefyll  0  aimjylch 
yr  Iesu  y  pryd  liwnw  a  feddylir.  Gwelodd 
loan,  ac  efaliai  rai  eraill  ag  ocriri  yno,  yrhyn 

oll  a  grybwyllir  ytì  yr  arinori  li<»n,  loan  '21.  22. 
t  Profi  angau  sydd  ymadrodd  Hebreaidd  am 
farw,  Ni  byddant  feirw.  X  Nid  ti  eagyniad 

oeriri  Cri.st  yn  feririwl  yma;  myiwd  i'w  fn-n- 
iniattli  oedd  hyny,  ac  nitl  dyfod  iririi:  onri  el 
driyforiiari  ìnewn  neitfa  a  gogonianl  inawr,  i 
osori  i  fynu  ei  rieyrnas  g>fryngol  VI  y  byri, 
trwy  tiywalltiari  ei  Ysbrytl,  cynnyriri  rhyfedd- 
ol  ei  cglwys,  riariymchweliari  yr  holl  oruch- 
wyliaetii  seremoniol,  a  riinystr  Jerusalrm,  y 
rieml,  a  cheneril  yr  luridewon,  am  tu  cyuriyn- 

rwydd  a'u  hangíireriiniaeth. 
PEN.  XVII. 

Cwedd-ncwidiad  Crist.     14.  Y  mae  efe  yn 
iachâu  y  lloeriy,  $c. 

AC  a  ar  ol  *  chwe  diwrnod,  y  cym- 
merodd  yr  Tesu  h  \  Pedr,  ac  Iago,  ac 
Ioan  ei  frawd,  ac  a'u  dug  hwy  i c  Jfyn 
ydd  i.chel  o'r  neilldu. a  ÌUn  9-  2.  Luc  9.  1b.  4pen.  26.  37.  Maro  5.  37. 

Loc  8.  51.  2  Cor.  13.   1.         c  2  l'cdr  1.  18. 

2  ||  A  d  gwedd-newidiwyd  ef  gereu 
bron  hwy  :  c  a'i  wyneb  a  ddisgleiriodd 
fel  yr  haul,  a'i^ddillad  oedd  cyn  wyn- 
ned  a'r  goleuni. d  Luc  9.  29.  ltliuf.  12  2.  Phil.  2.  6,  7.  t  pen.  28.  3. 
Ex.  34.  29-35.  Ioan  1.  14.  a  17.  24.  Act.  26.  13—15.  Dat.  1. 

13—17.  a  10.  1.  a  19.  12,  13.  »20.11.  /  Salm  104.  2.  Maro 
9.  3. 

*  "  Ac  werii  chwe  riiwrnod,"  meriri  Mathew 
a  Marc  :  "yn  nghylch  wyth  niwrnod,"  meriri 
Luc  9.  28.  Cyfrif  Luc  y  riyriri  o'r  blaen,  set' 
y  tlyriri  y  llefaroriri  yr  Iesn  y  pethau  sydtl  yn 
y  bennori  flaenorol,  â.  riyriri  y  gwedri-newitl- 
iari;  cyfrif  Matliew  a  Marc  y  chwe  riiwrnori 
oeriri  rhwng  y  ririau  liyny  }  n  unig,  ac  fel  hyny 
niri  oes  riim  ajighysontleb  rhwng  y  tri.  t  Yr 
oeriri  tri  o  riystion  yn  angenrheiriiol  i  bob  peth, 

a  thri  yn  ririigon.  Ond  pa  ham  y  tri  hyu'? 
Yr  oeriri  Pedr  i  fori  yn  ofteryn  noriedig  i 
ridwyn  yn  mlacn  waith  yr  efengyl:  yr  oetld 
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lago  i  gael  ei  latld  à'r  cleddyf  cyn  pen  hir  ; 
efe  oeriri  yr  apostol  cyntaf  a  ddyoririefodri :  yr 

oeriri  loan  i  iyw  yn  hwy  na  "neb  eraill  o'r apostolion,  ac  i  ysgrifenu  yr  Eíengyl,  yrEpis- 

tolau,  a'r  Datguddiad :  ac  yr  oeriri  y  tri  hyn  i 
fori  yn  dystion  o  ymdrech  caltri  a  chwys 
gwaerilyri  îesu  yn  yr  arritl,  cyn  pcn  yehyriig 
amser.  %  Barnai  yr  hynafiaitl  mai  Tabor  oeriri 

y  rnynydd  hwn,  ouri  yn  gwbl  ritlisail.  Barnai 
eraiíl,  heb  dtlim  gwell  sail,  efallai,  mai  myn- 
yriri  yn  agos  i  Cesarea  Philipi  ydoeriri,  ar  ben 

y  r  hw  n  y  gosododd  Jcroboam  gynt  un  o'r  ririau 
ío  aur  a  wnaethai ;  ac  i'r  Arglwydtl  Iesu  drie- 
wis  riangos  ei  ogoniant  yno,  fel  arwydtl  budri- 
Dgoliaetn  ar  y  ririt 'iw-atlriuliaeth  hôno.  Y  gwir 
y  w,  nis  gwyridis  pa  fynyrid  oedtl,  ac  nid  yw  o 
bwj.s  i  wybutl.  ||  Gwelai  y  riisgyblionef  bob 
riyriri  mewn  riull  fel  riyn,  yma  gwelsant  ef  yn 

•  i  oeoniant  fcl  Duw :  i'w  cariarnhâu  yn  y 
brotnM  a  wnaeihent  o  hono,  Pen.  16.  16;  i'w 
c>nnal  >n  y  gred  hòno  wrth  ei  Weled  yn  yr 
arriri,  ac  ÿn  marw  ar  y  groes  ;  i  ririangis  iriri- 

yut  y  gogoolâlll  oeriri  yo  ei  aroi  g>fla'r  Tari  ; 
ac,  yn  cd.it",  i  ddangoi  irifl>nt  y  gogOBÛuM  a'r rieriwyririwch  a  gaent  hwytbto  gydag  ef  ya  y 
nef. 

3  Ac  *wele,  h  *  Moses  ac  *  Elîas  a 
ymddungosodd  iddynt,  f  yn  ymddi- 

ddan  Tio-  ef. jç  M«rc  9.  4.  I.uc  9.  30,  31.  i  pcn  11.  13,  14.  Dí-nt. 
1S.  ld.  .,31.5,  6,  10.  Lnc  M.  37,  44.  Io«n  1 .  17.  ■  6.  4&— 47. 
•1  for.  3.  7-11.   Hrb.  3.   1-6.  í  »dn.   ÌO-  13.   I    Brr».    17. 
I.  h  I.H.  3tí— 40.  2  Breo.  2.  11—14.  Mul.  4.  5.  L«hi  1.  17.  a  9. 
33.  a  16.  16. 

4  X  A  h  Phedr  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  yr  Iesu,  O  Alglwydd, 

'  da  yw  i  ni  fod  yma  :  os  ewyllysi, 
gwnawn  yma  dair  pabell ;  un  i  ti,  ac 
un  i  Moses,  ac  un  i  Elias. 

I  Maro  9.  6.  6.  Lnc  9.  33.  /  V.x.  33.  18,  Ì9.  S«lm  4.  6. 

»16.  II.  a  63.  1-5.  b.  33.  17.  &•«.  9.  17.  Ioao  14.  8,  9.  a 
17.  24.  Phil.  I.  23.  1  Ioan  3.2.   D«t    31.  23.  a  22.  3—5. 

*  Dyuia  Ifeees,  rhoddwr  y  flrieridf,  ac  EUas, 
tdferwr  y  ddeddf,  werii  catl  eu  flantf-n  i  jm- 
flfliflrian  â'r  Iesu:  un  wedi  ei  gladriu  »an 
Dflnw,  heb  neb  yii  gwybful  pa  le,  a'r  ÛalÌ 
wtfli  tael  ei  gymmeryd  i'r  n«'f  gtnph  ac  en- aifl,  heb  brtrii  marwolat  th.  Pa  fotlri  yr  ym- 
driangosasant,pa  un  ai  yn  eu  cyrph  prioflfri,  ai 
ynte  hebfhlynt,  nis  gwyddom  ni,  ac  nifl  yw 

yn  perthyn  i  ni  ymchwilio  i'r  fath  bethau. 
+  Dywed  Luc  9.  31.  mai  "  am  ei  ymariawiad 
ef,  >r  hwn  a  gytìawnai  efe  yn  Jernfalem,"  yr 
oeddynt  yn  ymriflitlflan  :  a  thyna'r  cwbl  a 
allwn  ni  wybotl  am  yr  ymririiririan  hwn. 
X  Synied  pethau  o  ririynion  yr  t>eflri  Ptflryina 
eto;riyweri  Luc  na  wytlflaiefe  bethyr  oeriri  yn 
ei  ddywedyd.  Nia  gallasai  yr  lesu  aros  yno 
yn  hir,  yr  t^etlfl  gamltlo  wahh  inawr  i  fyned 
flrwyfhlo;  na  Moses  ac  Llias,  yr  oedd  gan- 

ddynt  le  gwell  yn  y  nef;  na'r  tri  apostol 
chwaith,  yr  f>edfl  ganddynt  hwytliau  waith 
mawr  o'u  blaenau. 

5  Ac  efe  etto  yn  llefaru,  *  weìe, 
*  cwmmwl  goleu  a\i  cysgododd 

hwynt :  ac  wele,  ■  lef  o*r  cwmmwl, 
yn  dywedyd,  °  f  Ilwn  yw  fy  anwyl 
Fab,  p  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd  : 
q  X  gwrandewch  arno  ef. 
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12.  a  5.  22.  Job  33.  1.  Salm  81.  7.  Ioan  5.  37.  a  12.  2S— 30. 
Aot.9.3— 6.  open.3.  17.  Marc  1.  11.  a9.  7.  Luc  3.  22.  a  9. 
35.  loan  3.  16,  35.  a  5.  20—23.  Eph.  1.  6.  Col.  1.  13.  2Pedr  I. 
16,  17.  p  peu.  12.  18.  Es.  42.  1.  Ioan  15.  9,  10.  q  Deut. 
1S.  15,  19.  Act.  3.  2,  23.  a  7.  37.  Heb.  2.  1—3.  a  5.  9.  a  12. 
25,  26. 

*  Nid  cwmwl  fel  y  tywyllwch  ar  Sinai  oedd 
hwn,  ond  cwmwl  goleu,  ynarwyddodatgudd- 
iad  eglurach  a  mwy  cysurus  o  ogoniant  Duw 
drwy  yr  efengyl.  Di;m  ei  fod  yn  arwydd  o 
bresenoldeb  Duw,  ei  fod  yn  dysgu  gostyng- 
eiddrwydd  i'r  disgyblion,  ac  na  ddylasent 
hyll-dremu  yn  ormodol  i'w  ddîrgehdigHethau 
ef.  f  Sylwyd  ar  y  dystiolreth  hon  am  Fabol- 
iaeth  Crist  o'r  blaen,  yn  Pen.  3.  17.  X  Yma 
mae  Duw  Dad  yn  arddelwi  ei  Fab  goruwch 

Mòses,  Elias,  a'r  holl  brophwydi ;  ac  yn  gorch- 
ymyn  i'r  disgyblion,  ac  i  bawb,  ei  wrando  ef, 
fel  unig  ddysgawdwr  ac  athraw  ei  eglwys. 
Nid  yvr  hyn  yn  iselu  dim  ar  weinido^ion  y 
gair,  y  rhai  sydd  yn  traddodi  y  genadwri  a 
dderbyniant  gan  Gi  ist. 

6  A  phan  glybu  y  disgyblion  hyn- 
ny,  r  *  hwy  a  syrthiasant  ar  eu  hwyn- 
eb,  ac  a  ofnasant  yn  ddirfawr. 

r  Lef.  9.  24.  Barn.  13  20,  22.  1  Cron.  21.  16.  Ezeo.  3.23. 
4  43.  3.  Dan.  8.  17.  a  10.7-9,  16,  17.  Act.  22.  7.  a  26.  14. 

7  f  A  daeth  yr  Iesu,  ac  a  *  gyff- 
yrddodd  â  hwynt,  ac  a  ddywedodd, 
1  Cyfodwch,  ac  nac  ofnwch. 

»  Dan.  8.  19.  &  9.  21.  a  10.  10,  18.  Dat.  1.  17.  t  Ltic 
24.  5.  Aot.  9.  6. 

8  X  Ac  wedi  iddynt  ddyrchafu  eu 

llygaid,  u  ni  welsant  neb  ond  yr  íesu 
yn  unig. 

u  Maro  9.  8.  Lnc.  9.  36.  Act.  12.  10,  11. 

*  Yr  oedd  yr  olwg  a  welsai,  a'rllef  a  glyw- 
sai  y  disgyr>!ion,  yn  ormod  i'w  natur  wan 
hwy ;  ofnasant  yn  ddirfawr;  a  syrthiasant  ar 
eu  hwynebau,  ac  nid  rhyfedd.  Beth  a  dalsai 
pebyll  Pedr  yma  pe  cawsai  eu  gwneyd, — ni 
ddichon  cig  a  -gwaed  etifeddu  teyrnas  Dduw. 
Díiyw  i  ni  mai  nid  iangelion  ydarostyngwyd, 
neu  yr  ymddiriedwyd  gweinidogaeth  yr  ef 
engyl,  nis  gallem  eu  dyoddef ;  da  i  ni  gael 
dynion  fel  ni  ein  hunain.  f  Mawr  oedd  tir- 
iondeb  yr  Iesu  anwyl,  yn  yr  amgylchiad  hwn 
fel  yn  mhob  peth  arall :  daeth  atynt,  fel  tad 
at  ei  blant  ofnus,  cyfhyrddodd  â  hwynt,  a  dy- 
wedodd,  Cyfodwch,  ac  nac  ofnwch  ;  a  diam- 
mau  iddo  eu  cryfhàu,  fel  Daniel  gynt,  Dan. 
10.  18.  %  Erbyn  iddynt  ddadebru,  ac  agor  eu 
Hygaid,  nid  oedd  yno  ond  yr  lesu  ei  hun,  yn 
ei  agwedd  gyífredinol,  oddigerth  ychydig 
ddisgleirdeb,  efallai,  fel  gwyneb  Moses  gynt. 

9  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  disgyn  o'r 
mynydd,  x  gorchymynodd  ŷr  Iesu 
iddynt,  gan  ddywedyd,  *  Na  ddy  wed- 
wch  y  weledigaeth  i  neb,  y  hyd  oni 
adgyfodo  Mab  y  dyn  o  feirw 

x  pen.  16.  20.  Maro  8.  30.  a  9.  9,  10.  Luc  8.  56.  a  9.  21, 
22.         y  adn.  23.  pen.  16.  21.  Luc  18.  33,  34.  a  24.  46,  47. 

*  Na  ddywedwch  i'r  disgyblion  eraill  rhag 
eu  tristâu  am  na  chawsent  hwythau  yr  un 
\*eledigaeth.  Na  ddywedwch  i  neb  tàn  ar  ol 
fy  adgyfodiad,  oblegid  ni  chredaut :  ni  wna 
ddim  ond  chwanegu  eu  gelyniaeth.  Yn  ei 

adgyfodiad,  fe'i  he«lurir  ef  i  bawb,  yn  Fab 
Duw  mewn  gallu.  Rhuf.  1.  4. 

10  A'i  ddisgyblion  a  ofynasant 
iddo,  gan  ddywedyd,  2  *  Paham  gan 
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hynny  y  mae  yr  ysgrifenyddion  yn 
dywedyd,  fod  rhaid  dyfod  o  Elias  yn 

gyntaf? 

z  adn.  3,  4.  pen.  11.  14.  a27.  47—49.  Mal.  4.  5.  Marc  9.  I 
11.  loan.  1.  21,  25. 

*  Sylwyd  o'rblaen,  fod  disgwyliad  cyífredin 
gan  yr  luddewon,  y  byddai  i  Elias  ddyfod  o 
flaen  y  Messiah  ;  ac  yn  awr,  g:»n  iddo  ddy- 
fod,  yr  oedd  y  disgyblion  yn  rhyfeddu  iddo 
aros  cyn  lleied  amser  ;  ac  yn  rhyfeddu  hefyd,  | 
fod  yr  Iesu  yn  gwahardd  iddynt  hsvy  fynegi 
iddynt  ei  weled  ef :  gan  feddwl,  mae  yn  de- 
byg,  na  buasai  dim  yn  tueddu  yn  fwy,  i  beri 
i  bawb  gredu  mai  Iesu  oedd  y  Messiah,  nag 
adrodd  y  weledigaeth. 

1 1  A'r  Tesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  %  Elîas  yn  wir  a 

ddaw  yn  gyntaf,  a  f  ac  a  edfryd  bob 

peth. 

a  Mal.  4.  6.  Luc  1.  16,  17.  a  3.  3—14.  Act.  3.  21. 

12  Eithr  yr  ydwyf  fi  yn  dywedyd  i 

,chwi,  l  ddyfod  o  Elías  eisoes ;  b  ac 
nad  adnabuant  hwy  ef,  c  ||ond  gwneu- 
thur  o  honynt  iddo  beth  bynnag  a 

fynnasant :  d  felly  y  bydd  hefyd  i  Fab 
y  dyn  ddioddef  ganddynt  hwy . 

b  pen.  II.  9—15.  a  21.  23—25,  32.  Mare  9.  12,  13.  a 
11.  30—32.  Lnc  7.  33.  Ioan  1.  11.  a  5.  32—36.  Act.  13.  24— 
28.  c  pen.  11.  2.  a  14.  3—10.  Marc  6.  14—28.  Luc  3.  19, 
20.  Act.  7.  52.  d  pen.  16.  21.  Es.  53.  3,  &c.  Lnc  9.  21—25. 
Act.  2.  23.  a  3.  14,  15.  a4.  10. 

13  §  Yna  e  y  deallodd  y  disgyblion 
mai  am  Ioan  Fedyddiwr  y  dywedasai 
efe  withynt. 

e  pen.  11.  14. 

*  Sef  loan  Fedyddiwr  dàn  yr  enw  Elias, 
(fel  y  mae  Crist  yn  myned  dàn  yr  enw  Daf- 
ydd,)  am .  ei  fod  yn  ysbryd  a  nerth  Elias. 
+  Mae  y  gair  "  edfryd,"  neu  adferu,  yn  y 
man  ynia  yn  arwyddo,  trefnu;  neu  osod  pob 
peth  mewn  trefn.  E  wnaeth  Ioan  hyny,  drwy 
bregethu  edifeirwch,  cyhoeddi  bod  teyrnas 
nefoedd  yn  nesâu,  a  bod  y  Messiah  wedi  dy- 
fod ;  fel  hyny  yr  oedd  yn  trefnu,  neu  yn  dar- 
par,  meddyliau  y  bobl  i'w  dderbyn.  Gellir 
dëaíl  wrth  y  gair,  hefyd,  bod  Ioan  yn  gorph-  | 
en,  ac  yn  cauad  i  fynu,yrhen  oruchwyliaeth  ; 
ac  fel  rhag-flaenor,  yn  dwyn  i  mewn  yr  or- 
uchwyliaeth  newydd,  sef  g(>ruchwyliaelh  y 
Messiah.  i  Ioan  Fedyddiwr,  fel  y  sylwyd, 

oedd  yr  Elias  yma;  ond  nid  adnabu  yr  Indd- 
ewon  ef :  nid  adnabuant  mai  efeoedd  yr  Elias 
a  addawyd  yn  Malachi,  ac  nid  adnabuant  ei 
fod  ef  yn  rhag-flaetior  y  Messiah.  ||  Ymddyg- 
asant  ato  fel  y  gwelsant  yn  dda ;  trwy  wrth- 
od  ei  athrawiaeth  a'i  fedydd,  ei  alw  yn  gyth- 
raul,  ac  o'r  diwedd,  goddef  i  Herod  ei  garch-  I 
aru  a  thori  ei  ben.  Dîau  bod  llawer  o'r  Sa- 
duceaid  a'r  Phaiiseaid  yn  llwyr  foddiawn  i'w 
ddienyddiad,  am  iddo  eu  galw  hwy  yn  gen- 
edlaeth  gwiberod.  §  Gwedi  clywed  y  pethau 
uchod,  (ìáallodd  y  disgyblion  mai  loan  Fed- 
yddíwr  oedd  Eiias,  ac  nid  Elias  ei  hun. 

14  51  *  Ac^'wedi  eu  dyfod  hwy  at 
y  dyrfa,  daeth  atto  ryw  ddyn,  s  ac  a  ' 
ostyngodd  iddo  ar  ei  liniau, 

/■MaVc  9.  14.  Luc  9.  37.  g  Marc  1 .  40.  a  10.  17.  Act. 
10.  25,  26. 

15  Ac  a   ddywedodd,   Arglwydd,  j 



Crist  yn  rhayfyneyi  ei MATTHEW  XVII.      ddyoddefaint  a'i  adyyfodiad. 

Atrugarhà  wrth    fy  mab,  *  oblegid  y 
mae  efe  yn  f  Hoeíig,  ac  yn  flin  arno: 
*  l  canys  y  mae  efe  yn  syrthio  yn  y 

tân  yn  fynych,  ac  yn  y  dwfr  yn  fyn- 

^l 'pen.  15.  22.    Marc  5.  22,  23.  a  9.  22.    Luc  9.   39-^12. 
loan  4    46    47.       i  pen.  4.  21.  Marc  9.  17,  18,  20-22.      

t  pen. 

8.  31,  33;  Job  1.  10-18.  a  2.  7    Marc  5.  4,  5. 

16  ||  Ac  mi  a'i  dygais  eí  at  dy  ddis- 
gyblion  di, '  ac  ni  allent  hwy  ei  iachtiu ef. 

/adn.  19,  20.  2  Bren.  4.  29—31.  Luo  9.  40.  Act.  3.  16.
  a 

19.  15,  16.     ' 
*  Tranocth,  medd  Luc,  9.  37.  y  daethont  i 

wared  o'r  mynydd  at  y  naw  disgybl  eraill, 
wedi  bod  ar  y  tnynydd  drwy  y  nos.  +  Mae 

y  gair  Cymraeg  "  lloerig"  yn  atebyn  hollawl i'r  üíúr  Uroeg,  ac  yn  arwyddo  rhyw  glefyd, 
neu  annhrefn  gorpìiwyllog  yn  yr  ymenydd  ;  a 

barnai  yr  hynanajd  fod  y  lleuad  ar  ryw  am- 
serau  yn  efteithio  arno.  Dywed  Luc,  9.  39. 

bod  ysbryd  hefyd  yn  cymmeryd  y  bachgen 

hwn,  sef  ar  yr  amserau  y  byddai  fwyaf  gor- 

phwvllog  gan  ei  glefyd.  î  Bernir  hefyd  bod 

y  clêfyd  a  elwir  yr  Haint  Dygwydd  ( Epil- 
epsy,  ncu  Falliny  Sickness)  at  no  ef ;  ac  felly 
rhaid  ei  fod  yn  druenus  iawn  rhwng  pobpeth. 

||  Yr  achos  na  allai  y  disgyblion  ei  iachâu  ef 

oedd,  diftyg  ychwanegotìydd.  Gwel  adn.20. 

17  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  m  *  0  genhedlaeth  anffydd- 
lawn  a  throfáus,  n  pa  hyd  y  byddaf 
gyd  â  chwi  ?  pa  hyd  y  dioddefaf  chwi  ? 

f  dygwch  ef  yma  attaf  fì. 
m  pen  6  30.  a  8.  26.  a  13.  58.  a  16.  8.  Marc  9.  19.  a  16. 

14  Luc  9  41  »24.  25.  Ioan  20.27.  Heb.  3.  16—19.  »Ex. 
10.  3.  a  16.  29.  Num.  14.  11,  27.  Salm  95.  10.  Diar.  1.  22.  a 
6.  9.  Jer.  4.  14.  Act.  13.  18. 

18  X  A'r  lesu  °  a  geryddodd  y  cyth- 
raul ;  ac  efe  a  aeth  allan  o  hono  :  a'r 

bachgen  a  iachâwyd  r  o'r  awr  honno. open.  12.  22.  Maro  1.  34.  a  5.  8.  a  9.  25—27.  Luo  4.  35; 
36,  41.  a  8.  29.  a  9.  42.  Act.  16.   18.    a  19.   13—15.        p  pen 
9.  22.  a  15.  28.  loan  4.  52,  53. 

*  Tybir  fod  y  cerydd  hwn  yn  cael  ei  roddi 
i  bawb  o  honynt :  i  dad  y  bachgen  am  ei 

ddiffyg  ffydd,  gwel  Marc  9.  22,  23;  i'r  dis- 
gyblion  am  eu  diffyg  ffydd  hwythau,  adn  20 ; 

ac  yn  enwedig  i'r  Ysgrifenyddion  oedd  yn 
bresenol,  y  rhai,  fel  y  tybir,  oedd  wedi  bod 
yn  gwatwar  y  disgyblion,  o  herwydd  iddynt 

fethu  a'i  iachâu  ef.  t  Dygwch  ef  ytna  ataf 
fi,  ebe  Iesu,  a  chwi  a  gewch  weled  yn  fuan 
beth  a  allaf  fi  wneyd  arno.  %  Er  ei  fod  yn  y 
cyfiwr  truenus  hwnw  er  yn  blentyn,  Marc  9. 
21,  ac  er  mor  benderfynol  a  dewr  yr  oedd  y 
cythraul  am  gadw  ei  feddiant,  Marc  9.  2(î. 
Luc  9.  42 ;  gorfu  arno  fyned  allan  gyda  gair 
a  cherydd  Iesu,  ac  ni  chafodd  fyned  iddo  ef 

njwy.  A'r  bachgen  a  iachàwyd  hefyd  o'r awr  hòno. 

19  Yna  ?  y  daeth  y  disgyblíon  at  yr 

Iesu  o'r  neilldu,  ac  a  ddywedasant 
*  Paham  nad  allem   ni   ei  fwrw  ef 
allan? 

q  Marc  4.  10.  a  9.  28. 

20  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrthynt, 

'  f  Oblegid  eich  anghrediniaeth  :  can- 
ys  yn  wir  y  dywedaf  i  chwi,  s\  tJe 
bai  gennych  ffydd  megis  '  ||  gronyu  o 
had  mwstard,  chwi  a  ddywedech 
wrth  y  §mynydd  hwn,  Symmud  oddi 
yma  draw,  ac  efe  a  symmudai;  ac 
"ni  bydd  dim  ammhosibl  i  chwi. 

adn.  17.  pcn.  14.  30,   31.         $   pen.  21.    21      "" 
.  ncn.  14.  39,   31 

Luc  17.  6.  1  Cor.  13.    2.         t  pen.    13.   31.    Marc   4 
larc  9.  23.  Luc  1.  37.  a  18.  27. 

21  t4-  Ëithr  xnid  â  y  rhywogaeth 
hyn  allan,  v  ond  trwy  weddi  ac  ym- 

pryd. 

pen-  12.  45.        y  1  Bren.  17.  20,  21.  Dan.  9    3.     Marc 
Act.  13.  2,  3.  a  14.  23.    1  Cor.    7.    5.    2    Cor.    11.    27. 

Eph.  6.  18. 

*  Mae  yn  debygol  bod  y  disgyblion  wedi 
bwrw  allan  gythreuliaid  cyn  hyn,  ac  yn  sŷnu 
yn  ofidus  paham  y  methasant  y  waith  hon. 
t  Wrth  anghrediniaeth  yma,  mae  i  ddeall,  nid 
hollawl  ddiffyg  o  ffydd,  ond  gwendid  ffydd  ; 
a  gwendid  eigweithrediad  ar  yramser  hwnw. 

%  lJa  un  ai  am  ffydd  wỳi  thiol  yn  unig  mae 
Crist  yn  dywedyd  yma,  mae  yn  anodd  pen- 

derfynu  ;  ìnwy  tebygol  mai  am  wir  ft'ydd  yn gyffiedin  mae  yndywedyd.  Rhaid  bòd  gallu 
ac  addewid  Duw  yn  wrthrych  ganddi.  Yr 
oedd  addewid  wỳrthiol  gan  y  disgybüon, 
Math.  10.  1.  ||  Díareb  luddewig  am  ryw 
beth  bychan.  §  Diareb  arall  am  unrhyw  beth 
anhawdd,  neu  anmhosibl.  \\  Y  rhywogaeth 
hon  o  gythreuliaid,  medd  rhai ;  tybiant  fod 
gwahanol  rywiau,  neu  raddau  o  honynt.  Y 

rhywogaeth*hon  o  ffydd,  medd  eraill;  nid  â allan  mewn  gweithrediad.  Y  rhywogaeth  hon 
o  wŷrthiau,  medd  eraill. 

22  11  Ac  fel  yr  oeddynt  hwy  yn 

aros  yn  Galilea,  *  dywedodd  yr  Iesu 
wrthynt,  z  Mab  y  dyn  a  a  draddodir  i 
ddwylaw  dynion : 

x  pen.  16.  21.  a  20.  17,  18.  Marc  8.  31.  a  9.  30,  31  a  10. 
33,  34.  Luc  9.  22,  44.  a  18.  31—34.  a  24.6,  7,26,  46.  a  pen 
24.  10.  a  26.  16,  46.  Act.  7.  52.  1  Cor.  11.  23. 

23  A  ''hwy  a'i  lladdant,  a'r  ctryd- 
ydd  dydd  y  cyfyd  efe.  d-\  A  hwy  a 
aethant  yn  drist  iawn. 

b  Salm  22.  15,  22,  &c.  Es.  53.  7,  10—12.  Dau.  9.  26 
Zec.  13.  7.  c  Salm  16.  10.  Ioan  2.  19.  Act.  2.  23—31.  1  Cor 
15.  3,  4.  d  Ioan  16.  6,  20—22. 

*  Yn  raddol  yr  oedd  Crist  yn  dysgu  ei  ddis 
gyblion  yn  y  pethau  am  d.tno  eihun  ;  ar  ol  eu 
cadarnhâu  yn  y  gwirionedd  am  ddwyfoldeb 
ei  Berson,  ac  mai  efe  oedd  y  Messiah,  mae 
efe  yma  yn  dywedyd  am  ei  ddyoddefaint,  ei 
farwolaeth,  a'i  adgyfodiad.  t  C.an  mai  fel 
brenin  daearol  yr  oeddynt  hwy  yn  disgwyl  y 
Messiah,  ac  hebddeall  bod  yn  rhaid  iddo  farw 
ac  adgyfodi,  hwy  a  aethant  yn  drist  iawn 
wrth  glywed  am  y  driniaeth  greulawn  ucliod 
a  gaffai  efe,  ac  yn  enwedig  am  ei  farw. 

24  HAc  ewedi  dyfod  o  honynt  i 
Capernaum,  y  rhai  oedd  yn  derbyn 
*  arian  y  deymged  a  ddaethant  at 
Pedr,  ac  a  ddywedasant,  f  Onid  yw 
eich  athraw  chwi  yn  talu  teyrnged  ? 

«  Marc  9.  33. 

25  Yntau  a  ddy wedodd,  / 1  Ydyw. 

Ac  wedi  ei  ddyfod  ef  i'r  tŷ,  ||  yr  lesu 
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a  achubodd  eiflaen  ef,  ganddywedyd,'6 * 
Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  dybied,  Simon  ? 
gan  bwy  y  cymmer  brenhinoedd  y 
ddaear  deymged  neu  dreth?  ̂ gan 
eu  plant  eu  hun,  ynte  gan  estroniaid  ? 

/pen.  3.  15.  a22.  21.  Rhuf.  13.  6,  7.        g  1  Sam.  17.25. 

26  Pedr  a  ddywedodd  wrtho,  Gan 
estroniaid.  Yr  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho,  Gan  hynny  y  mae  y  plant  yn 
rhyddion. 

27  +4-  Er  hynny,  h  rhag  i  m  eu 
rhwystro  hwy,  dos  i'r  môr,  a  bwrw  fach, 
I  a  chymmer  y  pysgodyn  a  ddêl  i 

fynu  yn  gyntaf;  #ac  wedi  i  ti  agor- 
yd  ei  safn,  ti  a  gei  ddarn  o  arian: 
k  cymmerhwnnw,  a  dyro  iddyntdrosof 
fi  a  thithau. 

k  pen.  15.  12—14.  Rhuf.  14.  21.  a  15.  1—3.  1  Cor.  8.  9, 
13.  a  9.  19—22.  a  10.  32,  33.  2  Cor.  6.  3.  1  Thes.  5.  22.  Tit. 
2.  7,  6.  i  Gen.  1.  28.  1  Bren.  17.  4.  Salm  8.  8.Jona  1.  17. 
a  2,  10.  Heb.  2.  7,  8.  h  2  Cor.  8.  9.  Iago  2.  5. 

*  Bernir  mai  nid  y  deyrnged  o  warogaeth  i 
Ymherawdr  Rhufain  oedd  y  deyrnged  yma, 
eithr  teyrnged  at  wasanaeth  y  deml,  i  brynu 
aberthau  ac  i  ddwyn  ynmlaen  addoliad  Duw. 
Yn  Exod.  30. 11 — 16,  gwelwn  osodiad  y  dreth, 
neu  y  deyrnged  hon  ;  pob  un  o  ugain  mlwydd 
oed  ac  uchod,  oedd  i  dalu  hanner  sicl,  tua 

phymtheg  ceiníog  o'n  harian  ni :  tlawd  a  chy- 
foethog  yr  un  faint.  Cesglid  y  deyrnged  hon 
ar  y  cyntaf  yn  achlysurol,  pan  fyddai  ei  heis- 
iau,  a  phan  rifid  y  bobl ;  ond  yn  amser  Joa- 
ephus  yr  oedd  yn  flynyddawl.  t  Wrth  y  gof- 
yniad  yma,  mae  yn  ymddangos  nad  oedd 
rhwymau  ar  neb  i  dalu  y  deyrnged  hon,  ond 
fel  y  gwelai  pob  un  fod  yn  dda.  Felly  yr 
oedd  yn  amser  Nehemiah,  Pen.  10.  32,  a 
thraian  sicl  oedd  y  swm  yno.  %  Atebodd 
Pedr  dros  ei  Arglwydd  ei  fod  ef  yn  talu,  gan 
wybod  ei  fod  bob  amser  yn  barod  i  bob  peth 
crefyddol  a  chyfiawn.  ||  Yn  ngwaith  lesu  yn 

achub  blaen  Pedr  gwelwn  brawf  o'i  hollwy- 
bodaeth  ef.  §  Gan  eu  deiliaid  y  cymmer  bren- 
inoedd  y  ddaear  deyrnged,  nid  gan  eu  plant. 
Yma  mae  Crist  yn  arddelwi  ei  hun  yn  Fab 
Duw,  ac  nad  oedd  raid  iddo,  fel  y  cyfryw, 
dalu  y  deyrnged  hon,  at  wasanaeth  tŷ  Dduw. 
Pe  teyrnged  i  Ymherawdr  Rhufain  fuasai,  ni 
buasai  priodoJdeb  yn  y  dull  hwn  o  ymresymu : 
Mab  Duw,  nid  mab  Cesar,  oedd  íesu.  +-+  Gan 
fod  Iesu  wedi  ei  wueuthur  dàn  y  ddeddf,  a 
chwedi  dyfod  i  gyflawni  pob  cyfiawnder;  ac 
fel  na  roddai  achlysur  i  neb  i  ymrwystro  wrth 
ei  athrawiaeth  ef,  a  dywedyd  ei  fod  yn  tros- 
eddu  cyfraith  Duw  ;  dewisodd  dalu  y  deyrn- 
ged  er  mai  Mab  yr  hwn  oedd  yn  derbyn  y 
deyrnged  ydoedd.  \\  Gwelwn  yma  eto  wy- 
bodaeth  a  gallu  dwyfol  Crist  :  gwybodaeth, 
fod  rhyw  bysgodyn  wedi  llyncu  darn  o  arian 

drwy  ryw  foddion  :  a  gallu,  yn  peri  i'r  pysg- 
odyn  hwnw  ymaflyd  yn  mach  Pedr. 

PEN.  XVIII. 

Ürist  yn  rhybuddio  ei  ddisgyblion  i  fod  yn 
ostyngedig,  íjŵ 

ÂR  a  yr  awr  honno  y  daeth  y  dis- 
gyblion  at  yr  Iesu,  gan  ddywedyd 

Pwy  sydd  fwyaf  c  yn  nheyrnas  nef- 
oedd  ?     ' a  Marc  9.  33.  *    pen.  20.  20—28.  a  23.  11.    Marc  9 
34.  a  10.  35—45.  Luc  9.  46—48.  a  22.  24—27.   Rhuf.    12.   10 
Phil.  2.  3.  cpen.  3.  2.  a  5.  19,  20.  a  7.  21.  Marc    10.  14, 

*  Yn  Marc  9.  33,  34,  yr  ydym  yn  cael  fod  [ 
dadl  wedi  bod  o'r  blaen  rhwng  y  disgyblion  I 
ar  y  ffordd,  yn  nghylch  y  pwnca  enwir  yma. 
Dychymmygent  hwy  o  hyd,  fel  yr  Iuddewon 
yn  gyffredin,  mai  teyrnas  ddaearol,  flodeuog, 
Uwyddiannus,  a  gogoneddus  iawn,  a  fyddai 
teyrnas  y  Messiah;  ac  y  byddai  rhyw  un  o 
honynt  hwy  yn  sicr  o  gael  y  lle  blaenaf,  a'r 
awdurdod  uchaf  yn  y  deyrnas  hòno.  Tair 
gwaith  y  cawn  hwynt  yn  y  dychymmyg  cyf- 
eiliornus  hwn.  Yma,  a  Pen.  20.  20 — 24.  ac  ! 
ar  weinyddiad  y  swper  sanctaidd,  Luc  22.  24. 
Ac  wrth  Act.  1.  6.  gwelwn  i  hyn  lynu  gyda 

hwynt  hyd  esgyniad  Crist  i'r  gogoniant.  Y 
cwbl  o  wahaniaeth  yn  hyn,  rhyngddynt  hwy 

â'r  Iuddewon  yn  gyffredin  oedd,  eu  bod  hwy 
yn  credu  mai  lesu  oedd  y  Messiah,  a'i  fod 
yn  Fab  Duw  :  yr  hyn  ni  chredai  eraill. 

2  A'r  lesu  a  alwodd  atto  d  *  fach- 

gennyn,  ac  a'i  gosododd  yn  eu  canol hwynt; 

d  pen.  19.  13,  14.  1  Bren.  3.  7.  Jer.  1.  7.  Maro  9.  36,  37. 

3  Ac  a  ddywedodd,  e  Yn  wirydy-  j 
wedaf  i  chwi, /f  Oddi  eithr  eich  troi  | 
chwi,  s  a'ch  gwneuthur  fel  %  plant  I 
bychain,  h  ||  nid  ewch  chwi  ddim  i  | 
mewn  i  deyrnas  nefoedd. 

e  pen.  5.  18.  a  6.  2,  5,  16.  Ioan  1.  51.  a  3.  3.  /pen. 
13.  15.  Salm  51.  13.  Es.  6.  10.  Maro  4.  12.  Luo22.  32.  Act.3. 
19.  a  28.  27.  Iago  5.  19,  20.  g  Marc  10.  14,  15.  Lué  18.  16, 
17.  1  Cor.  14.  20.  1  Pedr  2.  2.  h  pen.  5.  20.  a  19.  23 
Luo  13.  24.  loan  3.  5;  Aot.  14.  22.  2  Pedr  1.  11. 

4  §  Pwy  bynnag  gan  hynny  a'i 
*gostyngo  ei  hunan  fel  y  bachgen- 
nyn  hwn,  hwnnw  yw  *  y  mwyaf  yn 
nheyrnas  nefoedd. 

»  pen.  23.  12.  Salm  131.  1,  2.  Es.  57.  15.  1  Pedr  5.  5.  ! 
*adn.  1.  pen.  20.  26.  Marc  10.  43.  Luo  4.  48. 

*  Dewisodd  Iesu  ateb  ei  ddisgyblion  drwy 
arwydd  addas,  yn  gystal  ag  mewn  geiriau.  ]- 
Efe  a  alwodd  ato  fachgenyn  oedd  gerllaw  : 
plentyn  bychan  ydoedd,  canys  dywed  Marc  I 
9.  36,  iddo  ei  gymmeryd  yn  ei  freichiau. 
t  Nid  troi  o  ran  cyflwr  a  feddylir  yma  ;  yr  ; 
oeddynt  oll  wedi  cael  eu  troi  felly  ond  Judas 
Iscariot :  eithr  eu  troi  o'r  meddyliau  uchel  a 
hunan-geisiol  oedd  ganddynt,  am  flaenoriaeth 
ar  eu  gilydd.  %  1.  Nid  yw  plant  bychain  yn 
uchelfryd,  nac  yn  awyddus  am  arglwyddiat  th. 
2.  Nid  ydynt  yn  ymffrostgar  a  gwag-ogonedd- 
gar,  ac  yn  tybied  eu  hunain  yn  well  na'u  gil- 
ydd.  3.  Maent  yn  ewyllysgar  i  gymmeryd 

eu  dysgu  a'u  hyfforddi.  4.  Maent  yn  byw  ar 
ragluniaeth  eu  tad,  heb  ormod  rhagofaln. 
5.  Nid  ydynt  yn  llidiog  ac  yn  ddialgar.  Y 
tri  pheth  cyntaf  a  feddylir  yn  benaf  yma. 
||  Heb  fod  yn  isel  a  hunan-ymwadol  ni  bydd- 
wch  chwi  yn  enwog  yn  yr  eglwys  ar  y  ddae- 
ar,  ac  ni  fwynhêwch  nemawr  o'i  bendithion  ; 
ac  nid  ewch  i  deyrnas  y  gogoniant  chwaith. 
§  Y  mwyaf  gostyngedig  ac  isel  yn  ei  feddwl 
ei  hunfydd  y  mwyaf,  a'r  enwocaf,  yn  nheyrn« os  nefoedd, 

Dysgir  i  ni  yma,  1.  Yr  angen  o  ostyngeidd- 
rwydd  i  iachawdwriaeth.  2.  Y  rhaid  i  eneid- 
iau  dychweledig  gael  eu  mynych  droi.    Edif- 



Am  ochelyd  rhwystrau, MATTHLEW  XVIII. a  dirmygu  rhai  bychain. 

arhâu  sydd  waitli  ni  pherffeithir  hyd  oni 
byddom  feirw.  3.  Pa  mor  ffiaidd  yn  ngolwg 
Duw,  yw  uchel-gais  a  balchder,  yn  enwedig 
yn  ngweinidogiou  yr  efengyl.  4.  Mai  y  ffordd 
i  fod  yn  fawr  yn  yr  eglwys  yw,  bod  yn  fych- 
an.  5.  Mai  gwir  ostyngeiddrwydd  yw,  medd- 
yliau  isel  am  danom  ein  hunain. 

5  A  phwy  bynnag  l  a  dderbynio 
gyfryw  *  fachgennyn  yn  fy  enw  i 
ma'm  derbyn  i. 

/pen.  10.  40—42.  a  25.  40,  45.  Mare  9.  41.  Luc   9.  48. 
17.  2.  m  Marc  9.  37.  Ioan  13.  2tf.  Gal.  4.  14. 

6  A  phwy  bynnag  a  M  f  rwystro 
un  o'r  rhai  °  bychain  hyn  a  gredant 
ynof  fi,  da  fyddai  iddo  pe  crogid 

Jmaen  melin  am  ei  wddf,  a'i  foddi 
yn  eigion  y  môr. 

n  Salm  105.  15.  Zec.  2.8.  Marc  9.  42.  Luc  17.  2.  Act.  9. 

5.  Rhuf.  14.  13—15,  21.  a  15.  1—3.  1  Cor.  8.  9—13.  alO.  32, 
33.  2  Thes.  1.  6—9.         o  adn.  10,  14.  Zec.  13.  7.  Lnc  17.  2. 

*  Wrth  fachgenyn  yn  y  màn  yma,  rhaid  i 
ni  ddeall  gwir  gredadyn,  tlawd  aç  isel  o  ys- 
bryd,  fel  mae  y  chweched  adnod  yn  dangos 

yn  amlwg.  A'i  dderbyn  yw  dangos  unrhyw 
garedigrwydd  iddo  er  mwyn  Crist :  mae  Iesu 

yn  ystyried  hyny  fel  pe'i  gwnelid  iddo  ef  ei 
hun.  f  Mae  y  gair  '*  rhwystro"  yma,  yn  ar- 
wyddo  peri  tramgwydd  :  gwneyd  rhywbeth, 
un  ai  trwy  hudo  a  denu,  neu  ynte  trwy  erlid, 
i  dynu  dyn  duwiol  i  bechod,  neu  wadu  ei 
grefydd  dros  amser.  %  Maen  melin  a  drôid 
gan  asyn  a  feddylir ;  y  fath  fwyaf  o  felinau 
yn  mhlith  yr  luddewon  :  melinau  llaw  oedd 
y  lleill.  Dywedir  y  byddai  yr  hynafìaid  yn 
cospi  rhai  drwg-weithredwyr  felly.  Mae  y 
gosp  yn  ddeublyg ;  pwys  y  maen,  ac  eigion 
y  mòr.  Mae  hefyd  yn  gosp  sicr  o  fod  yn 
angeuol. 

7 1f  p  *  Gwae  y  byd  oblegid  rhwystr- 
au :  i  f  canys  anghenrhaid  y  w  dy- 
fod  rhwystrau ;  r  er  hynny  gwae  y 
dyn  hwnnw  trwy  yr  hwn  y  daw  y 
rhwystr. 

p  Gen.  13.  7.  1  Sam  •  2.  17,  22—25.  2  Salm  12.  14.  Luc 
17.  1.  Rhuf.  2.  23,  24.  1  Tim.  5.  14,  15.  a  6.  1.  Tit.  2.  5,  8. 
2    Pedr   2.   2.  q  Marc  13.    7.    Act.  1.  16.   1    Cor.    11.    19. 
2  Thes.  2.  3—12.  1  Tim.  4.  1—3.  2Tim.  3.  1—5.  a  4.  3,  4. 
Jud.  4.  r  pen.  13.  41,  42.  a  23.  13,  fco.  a  26.  24.  loan  17. 
12.  Act.  2.  18—20.  2  Pedr  2.  3,  15—17.  Jud.  11—13.  Dat.  2. 
14,  15,  20—23.  a  19.  20,  21. 

8  f  Am  hynny  s  os  dy  law  neu  dy 
droed  a'th  rwystra,  tòr  hwynt  ymaith, 
I  a  thafl  oddi  wrthyt :  J  gwell  yw  i 

ti  fyned  i  mewn  i'r  bywyd  yn  glofF, 
neu  u  yn  anafus,  nag  â  chennyt  ddwy 
law,  neu  ddau  droed,  dy  daflu  i'r  x  tân 
tragywyddol. 

«  pen.  5.  29,  30.  a  14.  3,  4.  Deut.  13.  6—8.  Marc  9.  43— 
4S.  Luc  14.  26,  27,  33.  a  18.  22,  23.  t  Es.  2.  20,21.  a  30. 
22.  Ezec.  18.  31.  Rhuf.  13.  12.  Phil.  3.  8,  9.  u  pen.  15. 
30,  31.  *  pen.  25.  41,  46.  Es.  33.  14.  Marc  9.  48,  49.  Luc 
16.  24.  2  Thes.  1.  8,  9.  Dat.  14.  10.  a  20.  15.  a  21.  8. 

9  Ac  os  dy  lygad  a'th  rwystra,  tŷn 
ef  allan,  a  thafl  oddi  wrthyt:  gwell 
yw  i  ti  yyn  un-llygeidiogfyned  i  mewn 

i'r  bywyd,  2nag  â  dau  lygad  gennyt dy  daflu  i  dân  uffern. 
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*  Mae  rhwystrau  yma  yn  arwyddo  yr  un 
peth  ac  yn  adnod  y  chweched,  neu,  efallai, 
yn  helaethach  ;  pob  hudoliaethau,  siamplau,  a 
gweithredoedd  drwg :  pob  erlid  a  gwarth  ar 
grefydd  :  pob  cyfeiliorni,  gau-athrawiaethau, 
a  phob  terfysgoedd  ac  ymraniadau  yn  yr  eg- 
lwys  ;  trwy  ba  rai  mae  y  saint  gweiniald  yn 

cael  eu  gwanhâu,  eu  dyrysu,  eu  Hygru  a'u 
cloffi.  Maey  bydyn  llawn  o'r  cyfryw  rwystr- 
au  y  dydd  heddyw,  yn  mhob  cẁr  o  hóno  ; 
ac  maent  yn  lluddias  llafur  y  cenadon,  a 
llwydd  yr  efengyl,  ac  yn  cynnysgaethu  ang- 
hredinwyr  o  bob  malh,  á'u  harfau  mwyaf 
enbyd  yn  erbyn  y  gwirionedd.  A  gwae  y  byd 
oblegid  y  rhwystrau  hyn :  y  rhai  hyn  sydd 
yn  cynnal  teyrnas  satan  i  fynu,  ac  yn  dal  en- 
eidiau  yn  ei  feddiant :  y  rhai  hyn  a  dýn  farn 
Duw  ar  y  byd,  ac  a  ddamnia  y  byd  yn  y  diw- 
edd  !  f  Anghenrhaid  yw  eu  dyfod  ;  o  her- 
w^dd  ymgais  gwastadol  satan,  a  llygredig- 
aethau  calonau  dynion,  nid  oes  fodd  na  ddaw 
rhwystrau  ;  ac  yn  ol  natur  pethau,  nid  oes 
dichon  iddynt  beidio.  f  Am  hyny  mae  yr 
Arglwydd  lesu  yn  gwasgu  ar  ei  ddisgyblion 
yr  angenrheidrwydd  tramawr  o  hunan-ym- 
wadiad ;  dylent  ymwrthod  â'r  pethau  anwyl- 
af  a  feddent  yn  dymhorol,  pe  byddai  hyny 
law,  neu  droed,  neu  lygad,  yn  hytrach  na 

gadael  i  ddim  eu  rhwystro  yn  eu  proffes  a'u 
gyrfa  grefyddol.  ì  INid  â  neb  i  mewn  i'r bywyd  yn  anafus  felly  ;  bydd  cyrph  yr  holl 
saint  yno  "  yr  un  ffurf  â'i  gorph  gogoneddus 
ef,"  eu  IYíod  :  ond  pe  gorfyddai  myned  felly, 
byddai  hyny  yn  well  na  myned  yn  gorph 
cyfan  i  uffern. 

10°*  Edrychwch na ddirmygoch  yr 

un  o'r  rhai  bychain  hyn :  f  canys  yr 
ydwyf  yn  dywedyd  i  chwi,  b  fod  eu 
hangelion  hwy  yn  y  nefoedd,  bob  am- 
ser  yn  c  gweled  wyneb  fy  Nhad  yr  hwn 
sydd  yn  y  nefoedd. 

a  adn.  6,  14.  pen.  12.  20.  Salm  15.  4.  Zec.  4.  10.  Luc 
10.  16.    Rhuf.  14.  1—3,  10,  13—15,  21.  al5.  1.  1  Cer.   8.   8— 
13.  a  9.  22.  a  11.  22.  a  16.  11.    2  Cor.  10. 1,  10.   Gal.   4.   13, 
14.  a  6.  1.  1  Thes.  4.  8.  1  Tim.  4.  12.  *  pen.  1.  20.  a  2. 
13,  19.  a  24.  31.  Gen.  32.  1,  2.  2  Bren.  6.  16,  17.  Salm  34. 
7.  a  91.  11.  Luc  16.  22.  Act.  5.  19.  a  10.  3.  a  12.  7—11,  23. 
a  27.  23.  Heb.  1.  14.  c  2  Sain.  14.  28.  1  Bren.  22.  19.  Est. 
1.  14.  Salni  17.  15.  Luc   1.  19. 

*  Am  y  rhai  bychain  hyn  sylwyd  o'rblacn. 
Mae  y  gocheliad  yn  cael  ei  roddi  i  weinidog- 
ion,  deallwn  :  "  nyni  y  rhai  ydym  gryfion,  a 
ddylem  gynnal  gwendid  y  rhai  gweiniaid," 
ac  nid  eu  dirmygu  mewn  un  modd.  t  Mae 
yn  fawr  gan  eu  Tad  nefol  am  danynt,  ac  am 
y  gwanaf  o  honynt :  mae  ei  angelion  ef  yn 
ysbrydion  gwasanaethgar  yn  gweini  arnynt. 
Er  eu  bod  yn  gweled  wyneb  y  Tad  yn  y 
drydedd  nef,  nid  ydynt  yn  tybied  eu  swydd 
yn  wael,  na'u  dedwyddwch  yn  llai,  o  weini 
ar  yrhaibychain  hyn.  Nid  oes  yma  un  sail  i'r 
dyb  hono,  fod  rhyw  un  angel  pennodol  yn 

perthyn  f*J   gwarcheidwad  i  bob  un  o'r  saint. 
11  *  Canys  d  daeth  Mab  y  dýn  i 

gadw  yr  hyn  a  gollasid . 
d  pen.  9.  12,  13.  a  10.  6.  a  15.  24.  Luc  15.  24,  32.  a  19. 

10.  Ioan  3.  17.  a  12.  47.  1  Tim.  1.  15. 

*  Dyma  reswm  uwch,  a  mwy,  eto,  paham 
na  ddylai  neb  ddirmygu  y  saint ;  nid  yn  unig 
mae  angelion  yn  gweini  iddynt,  ond  daeth 
Mab  y  dyn  Arglwydd  angelion  yn  geidwad 
iddynt  :  ac  efe  a'u  ceidw  hefyd,  er  ymgais 
pawb  i'w  dirmygu,  eu  rhwystro,  a'u  difetha. 

F  2 
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1 2 €  íieth  dybygwch  ch wi  ?  /*()  bydd 
gan  ddyn  gant  o  ddefaid,  a  myned  o 
un  o  honynt  ar  ddisberod ;  oni  âd  efe 

yr  amyn  un  cant,  a  myned  s  i'r  myn- 
yddoedd,  a  cheisio  yr  hon  a  aeth  ar 
ddisberod  ? 

e  pcn.  21.  28.  a22.  42.  lCor.  10.  15.  /pen.  12.11.  Salm 
119.  176.  Es.  53.  6.  Jer.  1.  6.  Ezec.  34.  16,  28.  Luc  15.  4. 
Ioan  10.  11,  &c.  1  Pedr  2.  25.        g  1  Bren.  22.  17.  Ezéc.  34. 
6,  12. 

13  Ac  os  bydd  iddo  ei  chael  hi,  yn 

wir  meddaf  i  chwi,  h  y  mae  yn  llawen- 
hâu  am  honno  mwy  nag  am  yr  amyn 
un  cant  y  rhai  nid  aethant  ar  ddisberod. 

h  Salm  147.  11.  Es.  53.   11.  a62.5.  Jer.  32.  37— 41.  Mica 
7.  18.  Zeph.  3.  17.  Luo  15.  5—  IÖ,  23,  24.  Ioan  4.  34—36. 
lago  2.  13. 

1 4  Feìly  'nid  yw  ewyllys  Aeich  Tad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd,  ̂ gyfrgolli 
yr  un  o'r  rhai  bychain  hyn. i  Luc  12.  32.  Ioan  6.  39,  40.  a  10.  27— 30.  a  17.  12  Rhuf. 
8.  28—39.   Eph.  1.  5—7.  1  Pedr  1.  3—5.         k  pen.  5.  16.  a  6( 
9,  32.  /  Es.  40.  11.  Zec.  13.  7.  Ioan  21.  15.  1  Cor.  8. 
11—13.  2Tim.  2.  10.  Heb.  12.  13. 

*  Er  dangos  y  mater  uchod  eto  yn  eglur- 
ach,  ac  yn  fwy  pwysig,  mae  ein  Harglwydd 
yn  defnyddio  dammeg  :—  Gan  fod  g»n  ddyn 
gymmaintoofal  ain  un  ddafad  golledi^  o  gant, 
a  chymmaint  o  lawenydd  am  dani  ar  ol  ei 
chael ;  pa  íaint  mwy  yw  gofal  y  Tad  nefuj 
am  ei  bobl,  ag  oedd  wrth  nalnr  yn  golledig, 
a  pha  faint  mwy  ei  hyfrydwch  ef  yn  iu  cad- 
wcdigaeth  a'u  hiachawdwriaeth  httÿ.  Dyma 
y  Tad,  Ciist,  a'r  angelion,  ar  waith  yn  iach- 
awdwriaeth  a  chadwedigaeth  y  credinwyr 
gweiniaid ;  am  hyny  na  dd:rmyged  neb 
hwynt,  na  rwystred  neb  hwynt ;  ac  na  fedd 

ylied  neb  lwyddo  i'w  dyfetha.  Cawn  y 
ddammcg  hon  yn  gyflawnaih  eto,  yn  Luc  15. 
3—7. 

15  %  *  Ac  wos  pecha  dy  frawd  i'th 
erbyn, a  f  dos,ac  argyhoedcìa  ef  rhyng- 
ot  ti  ac  ef  ei  hun.  Os  efe  a  wrendy 
arnat,  °  ti  a  ynnillaist  dy  frawd. 

m  adn.  35.  Lef  6.  2—7.  Lue  17.  3,  4.  1  Cor.  6.  6—8.  a 
8.   12.    2  Cor.  7.  12.  Col.  3.  13.   1  Thes.  4.    6.  n   Lef.    19. 
7.  Salm  141.  5.  Diar.  25.  9,  10.  o  Piar.  11.  30.  Rhuf.  12. 

21.  1  Cor.  9.  19—21.  Iago5.  19,  20.  1  Pedi  3.  1. 

16  î  Ac  os  efe  ni  wrendy,  cymmer 

gyd  â  thi  etto  un  neu  ddau,  ̂ fely'ngen- 
au  dau  neu  dri  o  dy^tion  y  byddo  pob 
gair  yn  safadwy. 

p  Nnm.  35.  30.  Deut.  17.  6.  a  19.  15.  I  Bren.  21.  13. 
loan  8.  17.  2  Cor.  13.  1.  1  Tim.  5.  19.  Heb.  10.  28.  1  Ioan 
5.  7,  8.  Dat.  11.  3. 

17  ||  Ac  os  efe  ni  wrendy  arnynt 

hwy,  ?dywed  i'r  eglwys  :  §  ac  os  efe  ni 
wrendy  ar  yr  eglwys  chwaith, r  bydded 

ef  i  ti  megis  *yr  ethnig  a'r  '  publican. q  Act  6.  1—3.  a  15.  6,  7.  I  Cor.  5.  4,  5.  a  6.  1—4 
2  Cor.  2.  6,  7.  3  Ioan  9,  10.  r  Rhuf.  16.  17,  18.     1  Cor.  5 
9—13.  2  Thes.  3.  6,  14,  15.  1  Tim.  6.  5.  2  loan  10.  11. 
*  peu.  6.  7.  f  zra.  6.  21.  Ezec.  11  12.  2  Cor.  6.  14—17.  Eph, 
4.  17—19.  a  5.  11.  12.  t  pen.  5.  46.  a  11.  19.  a  21.  31,  32 
Luc  15.  1.  a  13.  11.  a  19.  2.  3. 

Mae  y  cynghorion  gwerthfawr  ac  angen- 
ìheidiol  hyn,  yu  dyfod  i  mewn  yn  naturiol 
iawn  ar  ol  y  pethau  blaenorawl  uchod  :  ac 
mor  ígiur  i  bawb,  fel  nad  oes  braidd  ddim 
eisÍRu  agoriad  arnynt  Sylwn  yn  fyr  arnynt 
fvl  hyn : — *  1.  Am  frawd   y  sonir,    nid  am 
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tuag  at  ein  brodyr. 

ry  wun  oddiallan  i'r  eglwys,  a  rhwymau  bra wc 
oliaeth  :  nid  oes  dim  a  lỳnoyr  eglwysabarn 
y  cyfryw.  2.  Brawd  wtdi  pechu  ydy w ;  y 
hyn  a  ddygwydd  yn  aml,  ysy waeth,  yn  y  sta. 
anmherttaith  hon  :  aml  y  rhoddir  achos  tram 
gwydd,  ac  aml  y  tramgwyddir  heb  achoe 
3.  Yn  erbyn  rhyw  frawd  arall,  yn  bersonot 
y  pechodd  ;  nid  rhyw  bechod  amlwg,  a  chy 
hoeddus  i  baw  b  :  y  neb  a  becho  felly  a  ddy 
lai  gael  ei  geryddu  yn  ngŵydd  pawb.  t  Yj 
nesaf,  mae  yma  gyfarwyddiadau  pa  fodd  j 

dylai  y  brawd  a  ddigiwyd  yinddwyn  tuag  at*^ 
brawd  a  bechodd  : — I.  ]\Iyned  a'i  argyhoedcî 
ef  :  ymresymu  âg  ef  inewn  ysbryd  teg,  araf 
aidd,  adigylìio;  a  clieisio  dangos  ci  fai  yi 
eglur  iddo.  2.  Gwncyd  hyny  yn  ddirgel 

"  rhyngot  ti  âg  tf  ei  hun,''  nid  ei  ddynoeth 
ar  U-d  yr  holl  wlad,  ac  fel  hyny  gwneyd  3 
drwgyn  waeth.  Ac  <s  llwyddá  hyny  i  ddy 

fod  âg  çf  i  gydnabod  ei  fai,  dyna'r  amcar 
wedi  ei  gael,  cymmod  wedi  ei  wneyd,  a'; 
brawd  wedi  ei  ennill  a'i  adfiiu.  %  Os  efe  n 
wrcndy,  y  rheol  nesaf  ywr,  cymmeryd  gydí 
thi  un  neu  ddau,  ditn  ond  hyny  a  fyddo  ya 
angenrheidiol  fel  tystion,  yn  ol  y  gyfraitl 

gynt :  Deut.  19.15;  a'r  rhai  hyny  y  mwya; 
duwiol,  cyfrifol,  distaw,  a  thangneftddus  y»i 
yr  eglwys.  A  cheisier  penderfynu  y  matei 
yn  eu  gẁydd,  ac  yn  ol  eu  baìn  hwy.  ||  ()< 
efe  ni  wrendy  arnynt  hwy,  fel  athrywynwy 
cydwybodol  a  diduedd;  yna,  ac  nid  yn  gynr, 

dywed  i'r  eglwys,  y  bydtlo  pob  un  o  honoch 
yu  perthyn  iddi  :  crybwyiler  y  trosedd  yn  deg 
a  gwirioneddol  yno,  yn  nghyd  ag  ymddygiad 
y  tramgwyddedig  tuag  at  yr  hwn  a  bechodd 

o'r  dechreuad  hyd  hyny.  Os  gwrendy  efe  ar 
yr  egiwys,  dyna'r  amcan  o'r  diwedd  wedi  ei 
gael,  a'r  brawd  wedi  ei  ennill  a'i  achub. 
§  Ond,  os  efe  ni  wrendy  ar  eglwys  Dduw,  yr 
hon  nid  yw  yn  gyffredin  heb  jsbryd  barn 
ganddi  ;  bwrier  ef  allan,  a  bydded  i  ti,  ac  i'r 
holl  eglwys,  fel  yr  ethnig  a'r  pnblican.  Cyf- 
rif  ef  yn  aflan,  fel  y  cyfrifai  yr  Iuddewon  y 
Cenedloedd  a'r  Publicanod ;  ac  na  fydded 
i  ti  gyd-gymundeb  eglwysig  âg  ef  mwyach 
hyd  oni  edifarhâo.  Dyma  r*  oí  Duw  ;  ac  ni 
bu  da  eiioed  o  fyned  yn  groes  iddi. 

1 8  Yn  wir  meddaf  i  chwi, v pa  beth- 
au  bynnag  a  rwymoch  ar  y  ddaear, 
fyddant  wedi  eu  rhwymo  yn  y  nef :  a 
pha  bethau  bynnag  a  ryddhaoch  ar  y 
ddaear,  a  fyddant  wedi  eu  rhyddhâu 

yn  y  nef. 
m  l>en.  16.  19.  loan  20.  23.  Act.  15.  28,  29.  1  Cor.  5.  4, 

5.  2  Cor.  2    10.  Dat.  3.  7,  8. 

*  Beth  bynag  a  wneloch  chwi  fel  hyn, 
rhwymo  neu  ryddhâu,  diaelodi  neu  dderbyn, 
yn  ol  rheolau  fy  ngair  I,  a  gadarnhêir  yn  y 
nefoedd  :  a  dengys  Duw  ei  foddlonrwydd  iddo 
ddydd  y  farn.     Gwel  Pen.  16.  19. 

19  Tracheín  meddaf  i  chwi,  x  *  Os 
cydsynia  dau  o  honoch  ar  y  ddaear 

am  ddim  oll,beth  bynnag  a'r  a  ofynant, 
y  f  efe  a  wneir  iddynt  gan  fy  îíhad  yr 
hwn  sydd  yn  y  nefoedd. 

x  pcn.21.  22.  Marc  11.  24.  loan  15.  7,  16.  Act.  1.  14.  a 
2.  1,  2.  a  4.  24—31.  a.  6.  4.  a  12.  5.  Epli.  6.  18-20.  Phil. 
1. 19.  Ia?o  5.  14—16  1  loan  6. 14—16.  J>at.  U.  4—6.  y  loan 
14.  13,  14.  a  16.  23,  24. 

20  X  Canys  lle  y  mae  z  dau  neu  dri 
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wedi  ymgynnull  ||  yn  fy  enw  i,  ̂yno) 
yr  ydwyf  yn  eu  canol  hwynt. 

%  Gen.  49.  10.  Ioan  20.  19,  26.  1  Cor.  5.  4.  1  Thes.1.1- 
Phile.  2.  a  pen.  28.  20.  Ex.  20.  24.  Zec.  2.  5.  Ioau  8.  58. 
Dat.  1.11-13.  a2.  1.  a  21.  3.  > 

*  Cydsyniad  mewn  gweddi  a  feddynr  yn 
benaf  yma  :  mae  yr  Argiwydd  Iesu  megys  yn 

cymmeryd  yn  ganiataoí,  na  byddai  i  neb  o'i bobl  ef  byth  ddisgyblu  drwg-wcithredwyr, 
heb  gyd-weddio  am  gyfarwyddyd  Duwyn  y 
gorchwyl,  ac  am  fendith  hefyd  ar  y  ddisgybl- 
aeth  er  adferiad  y  troseddwr.  t  Mae  yr  add- 
ewid  hon  yn  cyteirio  yn  benaf  at  yr  atebion 
gwỳrthiol  i  weddiau,  a  fyddai  yr  apostolion 
yn  gael,  gwcl  Math.  21.  21,  22;  Marc  11.  23, 
24  ;  Ioan  14. 13,  14  ;  1  Ioan  3.  22;  Iagoö.  16. 

ond  gall  yr  eglwys  ddisgwyl  cyflawniad  cyff- 
redinol  o  hóni  yn  mhob  oes.  %  Nid  oes  achos 
i'r  eglwys  fod  yn  lliosog  i  gael  gwrandawiad 
a  phresenoldeb  Duw :  Ue  bynag  y  byddo  dau 

neu  dri,  gallant  ddisgwyl  gwrandawiad  ~ 
phresenoldeb  eu  Duw.  ||  Ymgynnull  yn  ei 

enw  ef  yw,  ymgynnull  mewn  ufudd-dod  i'w 
orchymyn  ef,  mewn  cariad  ato  ef,  i'r  dyben 
ei  ogoneddu  ef,  mewn  fifydd  yn  ei  addewid 

ef,  ac  at  ryw  ran  o'i  waith  a'i  addoliad  ef. 
§  Yno  yr  ydwyf :  nid  Mi  a  fyddaf  yno,  ond 
yr  ydwyf  yno  :  gan  gyfeirio  at  ei  bresen- 
oldeb  dwyfol,  bob  ainser  ac  yn  mhob  màn  ; 
ac  hefyd  at  vi  bresenoldeb  neillduol  trwy 

ddylanwadau  ei  Ysbryd,  a  thywalltiadau  o'i 
fendithion,  yn  mhlilh  ac  ar  ei  bobi. 

21  1f  Yna  y  daeth  Pedr  atto  ef,  ac  a 
ddywedodd,  Arglwydd,pasawl  gwaith 

y  *  pecha  fy  mrawd  i'm  herbyn,  ac  y 
maddeuaf  iddo  ?  *  f  ai  hyd  seithwaith  ? 

b  adn.  15.  Luc  17.  3,  4. 

22  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Nid  ydwyf  yn  dywedyd  wrthyt,  Hyd 

seithwaith:  cond,  \  Hyd  ddengwaitha 
thriugain  seithwaith. 

c  pen.  6.  11,  12,  14,  15.  Es.  55.  7.  Mioa  7.  19.  Marc  11. 
25,  26.  Rhuf.  12.  21.  Eph.  4.  26,  31,32.  a  5.  1.  Col.  3.  13. 
1  Tim.  2.  8. 

*  Rhaid  i  ni  ddeall  mai  am  bechod  y  naill 
frawd  yn  erbyn  y  llall,  a  maddeuant  y  naill 

frawd  i'r  llall,  y  sonir  yma ;  nid  am  bechod 
yn  erbyn  Duw,  (oddigerth  fel  y  mae  pob 
trosedd  yn  bechod  yn  erbyn  Duw,)  nac  am 
bechod  yn  galw  am  sylw  a  barn  eglwysig. 
Ofnai  Pedr,  mae  yn  debyg,  y  byddai  i  ddyn- 
ion  drwg  dan  enw  brodyr,  gymmeryd  man- 
tais  ar  y  ddyledswydd  o  faddeuant  yn  eraill, 

i  droseddu  yn  eu  herbyn  a'u  tramgwyddo  fel 
y  mynent.  f  Tybia  rhai,  bod  golwg  Pedr 
yma  ar  Diar.  24.  16.  Tybia  eraill,  bod  ei  ol- 
wg  ar  Amos  1.  3.  Athrawiaeth  y  Itabbiniaid 
Iuddewig  oedd  fel  hyn  :  bod  tri  o  droseddau 
i  gael  eu  maddau,  ond  nid  y  pedwerydd. 

Rhoddai  Peurymay  tri  â'r  pedwar  ynnghyd  ; 
megys  y  gwnai  rhaiohonynt  hwythau,efallai; 
a  gofynai,  ai  hyd  saitli  waith.  %  Mae  Iesu  yn 
ei  ateb,  yn  rhoddi  rhifedi  terfynol  am  an- 
nherfynol,  i  ddangos  y  dylai  ein  maddeuant 
ni  fud  yn  ddiderfyn,  fel  maddeuant  Duw  ei 
hunan  ;  ac  y  dylai  ein  hysbryd  ni  fod  yn  ys 
bryd  maddeugar,  ac  nid  yn  ddigofus  adìalgar. 

23  fl  *Am  hynny  dy  cyífelybir 
teyrnas  nefoedd  i  ry w  frenhin  « a  fyn- 
nai  gael  cyfrif  gan  ei  weision. 

d  peu.  3.  2.  a  13.  24,  31,3 
e  pen.  25.  19—30.  Luc  16.  1,  2.  : 
1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  $.   10,  11. 

24  A  phan  ddechreuodd  gyfrif,  fe  a 

ddygwyd  atto  un  a  oedd/yn  ei  ddyl- 
ed  ef  o  t  f  ddeng  mil  o  dalentau. 

25  A  chan  nad  oedd  ganddo  ddim 

i  dalu,  h  gorchymynodd  ei  arglwydd 
ei  werthu  ef,  a'i  wraig,  a'i  blant,  a 
chwbl  a'r  a  feddai,  a  thalu  y  ddyled. h  Lef.  25.  39.  2  Bren.  4.  1.  Neh.  5.  5,  8.  Es.  50.  1. 

26  A'r  gwas  a  syrthiodd  i  lawr,  ac 
a'i  haddolodd  ef,  gan  ddywedyd,  Ar- 
glwydd,  '  bydd  ymarhous  wrthyf,  a  mi 
a  dalaf  i  ti  y  cwbl  oll. 

t  adn.  29.  Luc  7.  43.   Rhuf.  10.  3. 

27  Ac  arglwydd  y  gwas  hwnnw  a 

ŵdosturiodd  wrtho,  ac  a'i  gollyngodd, 
ac  a  faddeuodd  iddo  y  ddyled. 

*  k  Barn.  10.  16.  Neh.  9.  17.  Salia  78.  33.  a  86.  5,  15.  a 
145.8.  Ho».  11.  8. 

28  Ac  wedi  myned  o'r  gwas  hwnnw 
allan,  efe  a  gafodd  un  o'i  gyd-weision 
yr  hwn  oedd  yn  ei  ddyled  ef  o  J  gàn 

ceiniog :  ac  efe  a  ymaflodd  ynddo, l  ac 
a's  llindagodd,  gan  ddywedyd,  Tâl  i 
rni  yr  hyn  sydd  ddyledus  arnat. 

/Deut.    15.    2.    Neh.  5.   7,    10,  11.  a  10.  31.  Es.  58.  3. :.  45.  9. 

29  Yna  y  syrthiodd  ei  gyd-was  wrth 
ei  draed  ef,  ac  a  ymbiliodd  âg  ef,  gan 

ddywedyd,  m  Bydd  ymarhous  wrthyf, 
a  mi  a  dalaf  i  ti  y  cwbl  oll. 

m  adn.  26.  peu.  6.  12.  Phile.  18,  19. 

30  Ac  nis  gwnai  efe  :  u  ond  myned 
a'i  fwrw  ef  y'ngharchar,  hyd  oni  thalai 
yr  hyn  oedd  ddyledus. 

»  1  Bren.  21.  27—29.  a  22.  27. 

31  A  phan  welodd  ei  gyd-weision 
y  pethau  a  wnelsid,  °bu  ddrwg  dros 
ben  ganddynt :  p  a  hwy  a  ddaethant 

ac  a  fynegasant  i'w  harglwydd  yr  holl bethau  a  fuasai. 
o  Salui  119.  186,  158.  Jér.  9.  1.  Maro  3.  5.  Luc  19.  41. 

Rhuf.  9.  1—3.  a  12.  15.  2  Cor.  11.  21.  Heb.  13.  3.  p  Gen. 
37.  2.  Luc  14.  21.  Heb.  13.  17. 

32  Yna  ei  arglwydd,  wedi  ei  alw 
ef  atto,  a  ddy  wedodd  wrtho,  s  Ha  was 
drwg,  maddeuais  i  ti  yr  holl  ddyled 
honno,  am  i  ti  ymbil  â  mi  : 

q  pen.  25.  26.  Luc  19.  22.  Rhuf.  2.  19. 

33  Aconi  ddylesit  tithau  drugarhâu 

wrth  dy  gyd-was,  r  megisy  trugarhêais 
innau  wrthyt  ti  ? 

r  peu.  5.  44,  45.  Luc  6.  35,  36.  Eph.  ì.  32.  a  5.  1,  2.  Col. 3.  13. 

34  A'i  arglwydd  a  ddigiodd,  s  ac 
a'i  rhoddodd  ef  i'r  ||  poenwyr,  hyd  oni 
thalai  yr  hyn  oll  oedd  ddyledus  iddo. 

s  pen.  5.  25,  26.  Luc  12.  58,  59.  2  Thos.  1.  8,  9.  Dat.  14. 

10,  11. 
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Crist  yn  iachâu  y  cleijion. MATTHEW  XIX. Am  ysgariaeth. 

35  Ac  felly  y  *  gwnafy  fthad  nefol  i 
chwithau,M  oni  faddeuwch  o  ch  calon- 
nau  bob  un  i%  frawd  eu  camweddan. 

t  pen.  6.  12,  14,  15.  a  7.  1,  2.  Diar.  21.  13.  Luc  6.  37, 
38.  lago  2.  13.  u  Diar.  21.  2.   Jer.  3.  10.  Zec.  7.   12.  Lnc 
16.  15.  Iago  3.  14.  a  4.  8.  Dat.  2.  23. 

Mae  yddammeg  hon  yn  agoriad  ar  athraw- 
iaeth  maddeuant,  yr  hon  a  ddechreuwyd  yn 
ngofyniad  Pedr  ac  ateb  Crist,  yn  y  ddwy  ad- 
nod  o'rblaen.  Mae  y  ddammeg  yn  dysgu  i 
ni  y  pethau  canlynol: — 1.  Bod  y  naill  dtíyn 
yn  y  byd  hwn,  yn  ymddybynu  ar  y  llall,  ac 
yndd>ledus  i'rllall  amlawero  bethau.  2.  Bod 

a'r  bob  dyn  ddyled  fawr  iawn  i  Dduw  ;  ac  nad 
yw  ein  holi  ddyledion  ni  i'n  gilydd  ddim 
mewn  cymhariaeth  i'r  ddyled  fawr  hòno. 
3.  Nad  oes  genym  ni  ddim  i  dalu  i  Dduw, 
fel  iawn  am  ein  dyled.  4.  Bod  yn  gyfiawn  i 
Dduw  ofyn  Uawn  foddlonrwydd  genym  ni. 
5.  Y  bydd  i  Dduw  faddau  i  ni  ein  djledion 
er  mwyn  Crist,  wrth  i  ni  ofyn  maddeuant  a 
thrugaredd  ganddo.  6.  Nad  ydym  ni  ddim 

mor  barod  i  faddau  i'n  brodyr  eu  camwedd- 
au,  ag  ydyw  Duw  i  faddau  i  ni.  7.  Bod  ein 

anmharodrwydd  ni  i  faddau  i'n  brodyr,  ar  ol 
tiriondeb  Duw  yn  maddau  i  ni,  yn  gŵyn 
mawr,  neu  y  bydd  yn  gŵyn  mawr  yn  ein 
herbyn  yn  llŷs  y  nef.  8.  Y  dylem  ni  ystyi  ied 
niawr  ddaioni,  a  rhad  gariad  Duw  tuag  atom 
ni,  yn  maddau  i  ni ;  a  bod  yr  ystyriaeth  o 
liyny  yn  ein  cymhell  ni  i  faddau  i  eraill.  9.  Y 
dylem  ni  faddau  o'n  calonau  i  ddynion  eu 
camweddau  ;  heb  eu  casau,  meddwl  ynddrwg 
am  danynt,  na  cheisio  dial  arnynt,  na  gofyn 
iawn  ganddynt  uwchlaw  yr  hyn  allont  ei 
wneyd :  a  bod  yn  barod  i  wneyd  pob  daioni 
iddynt,  yn  ol  a  allom  ni.  10.  Bod  ysbryd  ac 
ymddygiad  crocs  i  hyn,  yn  arwydd  drwg  am 
ein  cy fiwr  ni ;  na  faddeuodd  Duw  ddim  mewn 
gwirionedd  i  ni,  a  bod  hyn  yn  rhwystr  i  ni  i 
gael  maddeuant :  mae  hefyd  yn  argoel  drwg, 
fod  rhyw  gespedigaeth  oddi  wrth  Dduw,  yn 
ein  haros  ni  yn  y  byd  hwn,  i'n  dwyn  ni  i 
dymher  mwy  tebyg  i'r  cfengyl  :  ac,  os  nad 
yn  y  byd  hwn,  bydd  yn  sicr  o  ddyfod  yn  y 
byd  a  ddaw.  *  Teyrnas  nefoedd  yma  yw  yr 
eglwys  weledig,  yn  ei  stad  anmherffaith  brc- 
senol  ar  y  ddacar.  f  Os  talentau  o  aur  oedd 
y  talcntau  hyn,  dywedir  eu  bod  yn  72,000,000 
o  arian  Lloegr  :  os  arian,  yr  oeddynt  yn  agos 
i  2,000,000.  Felly  y  dywed  Scott;  ond  y 
mae  eraill  yn  eu  gwneyd  yn  6,750,000.  Yr 
oedd  talentau  yr  Iuddewon  a  thalentau  y 
Groegiaid  yn  wahanol,  ac  y  mae  llawer  o 
amrywiaeth  barn  yn  eu  cylch.  Dyled  fawr 
yw  dyled  y  pechadur  i  Dduw.  j  Wrth  gyf- 
rif  ceiniogy  Rhufemiẁd  C  Denarius )  yn  saith 

a  dimmai  o'n  harian  ni,  yr  oedd  y  swm  yn 
dair  punt  a  hanner  coron.  ||  Byddai  carchar- 
orion  yn  cael  eu  poeni  yn  ngwledydd  y  dwy- 
rain  yn  llawer  gwaeth  na  chyda  ni :  trwy  ne- 
wyn,  llyffetheiriau  trymion,  fel  na  allent  nac 
eistedd  na  gorwedd  ;  eu  ffrewyllu  yn  aml,  ac 
weithiau  eu  dirdynu  ar  yr  arteith-glwyd.  At 
hyny  y  cyfeirir  yma. 

PEN.  XIX. 

Criat  yn  iachuu'r  cleifion,   3.  Ateb  y  Phari- 
seaid  am  ysgariaeth. 

A  BU,  a  pan  orphenodd  yr  Tesu  yr 
ymadroddion  hyn,  efe  a  ymadawodd 

o  *  Galilea,  ac  a  ddaeth  i   derfynau 
Judea,  f  tu  hwnt  i'r  Iorddonen  : a  Mare  10.  1.  loan  10.  40. 

2  \  A  b  thorfeydd  lawer  a'i  canlyn- 
asant  ef ;  ac  efe  a'u  hiachâodd  hwynt 

yno. 

*  pen,.4.  23—25.  a  9.  35,  36.  a  12.  15.  a  14.  35,  36.  a  15. 
30,  31.  MaTc  6.55,56. 

*  Ar  ol  y  dychweliad  o  Babilon,  rhanwyd 
gwlad  Canaan  yn  dri  dospart.h;  Judea,  yn  y 
pen  deheuol ;  Samaria,  yn  y  canol ;  a  Gali- 
îea,  yn  y  gogledd.  Rheiiid  Galilea  eilwaith 
yn  d-lwy  ran,  sef  Galilea  nchaf,  yr  hon  a  el- 
wid  Galilea  y  Cenedlcedd  :  a  Galilea  isaf, 
rhwng  hòno  â  Samaria.  Yn  Gaîilea  yr  oedd 
Nazar«_th,  ile  magwyd  ein  lachawdwr,  ac  yn 

ninasocdd  Galilea  y  gwnaeth  ete  fwyaf  o'i 
weitliredoedd  nerthol.  Mae  efe  yma  yn  gad- 
ael  Galilea  am  y  tro  diweddaf,  ac  yn  myned 
tua  Jerusalem  erbyn  ei  ddyoddefaint.  f  Yr 

Iorddonen  oedd  terí'yn  Judea  ar  y  tu  dwyrain  ; 
a  thybir  wrth  Ioan  1.  28.  a  10.  40,  mai  Beth- 
abara,  lle  gyferbyn  â  therfynau  Judei,  y  tu 
arall  i'r  afon,  a  feddylir  yny  fàn  yma.  JCan- 
lynai  llawer  ef,  ac  iachàwyd  llawer  ganddo, 
ond  ni  ddywedir  i  neb  gredu  ynddo. 

3  %  A  daeth  y  Phariseaid  atto, 
cgan  ei  *  demtio,  a  dy wedyd  wrtho, 
d  f  Ai  cyfreithlawn  i  wr  ysgar  â'i 
wraig  am  t  bob  achos  ? 

c  pen.  16.  l/a  22.  1C— 18,  35.  Maro  10-  2.  a  12.  13—15. 
Luc  11.  53,  54.  IoanS.  6.  Heb.  3.  9.  d  pen.  5.  31,  32.  Mal. 
2.  14—16. 

*  Mae  y  gair  a  gyfieithir  "  temtio,"  yma, 
yn  arwyddo  gwneuthur  prawf  o  hóno :  sef 
ceisio  ei  faglu  ef  yn  ei  ymadroddion,  fel  y 
gallent  achwyn  arno.  t  Pe  dywedasai  yr  Iesn 
mai  cyfreithlawn  oedd,  buasai  yn  gwrthddy- 

wedyd  yr  hyn  oedd  wedi  ei  ddywedyd  o'r 
blaen  :  pe  dywedasai  nad  oedd  yn  gyfreith- 
lawn,  buasai  yn  dywedyd  yn  erbyn  agoiiad 
eu  hathrawon  hwy  ar  Deut.  24.  1.  ac  ar  bob 
llaw,  buasent  hwy  yn  cael  achlysur  yn  ei  er- 
byn  ef.  +  Wrth  "  bob  achos,''  barnaiyr  Iudd- 
ewon,  nid  godineb  yn  unig,  ond  pob  peth  ag 
oedd  yn  annymunol  ac  yn  anhawddgar  yn  y 
wraig  ;  megys  tymher  ddrwg,  gwyneb  hyll, 
neuryw  anífurfiaeth  corphorawl,  ac  ymysgar- 
ent  â'u  gwragedd  yn  gyftredin  am  bethau  felly. 

4  *  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  e  Oni  ddarllenasoch  -Tr 
hwn  dJu  gwnaeth  oTr  dechren,  eu 
gwneuthur  hwy  yn  wrry w  a  banyw  ? 

e  pen.  12.  3.  a  21.  16,  42.  a  22.  31.  Marc  2.  25.  a  12.  10, 
26.  Luc  6.  3.  a  10.  26.         /  Gen.  1.  27.  a  5.  2.  Mal.  2.  15. 

5Ac  ̂   efe  a  ddywedodd,  Oblegid 

hyn  y  gâd  dyn  dad  a  mam,  ac  y  h  glŷn 
wrth  ei  wraig :  *  a'r  ddau  fyddant  yn un  cnawd. 

e  Gen.  2.  21—24.  Salm  45.  10.  Marcl0.6— 9.  Eph.5.  31. 
h  Gen.  34.  3.  Deut.  4.  4.  a  10.  20.  a  II.  22.  1  Sain.  18.  1. 

2  Sain.  1 .  26.  1  Bren.  1 ; .  2.  Salm  63.  8.  Rbuf.  12.  9.      »'  1  Cor. 6.  16.  a  7.  2,  4. 

6  O  herwydd  paham,  nid  ydynt 
mwy  yn  ddau,  ond  yn  un  cnawd. 
fY-peth  gan  hynny  Äa  gyssylltodd 
Duw,  nac  ysgared  dyn. 

h  Diar.  2.  17.  Mal.  2.  14.  Marc  10.  9.  Rhuf.  7.  2.  1  Cor. 
7.  10—14.  Eph.  5.  28.  Heb.  13.  4. 
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*  Gwydriai  yr  Iesu  am  fwriad  dichellgar  y 
Phariseaid,  am  hyny  mae  yntau  yn  ofalus  a 
doeth  yn  ei  ateb  :  yn  Ue  dywedyd  yn  union- 
gyrchol  Ië,  neu  Nage  ;  mae  yn  eu  cyfeirio 

hwy  at  sefydliad  cyntaf  pri'odas  gan  y  cre- awriwr  ;  fel  pe  dv  wcdasai,  Yr  yriych  chwi  yn 
addef  ac  yn  arddelwi  Llyfr  Genesis  yn  gystal 
a  Deuteronomium,  a  pha  fodd  y  gellwch  chwi 
roddi  agoriad  ar  Deuteronomium  24.  1.  ag 
sydd  yn  groes  i  Genesis  1.  27.  a  2.  24.  +  Na 
ryfyged  neb,  mewn  athrawiaeth  na  gweith- 
red,  i  ysgar  yr  hyn  a  gyssylltodd  Duw. 

7  Hwythau  a  ddywedasant  wrtho, 
1  *  Paham  gan  hynny  y  gorchymynodd 

Moses  roddi  llythyr  ysgar,  *  a'i  goll- 
wng  hi  ymaith? 

/pen.  5.  31.  Deut.  24.  1—4.  Es.  50.  1.  Jer.  3.  8.  Marc  10 
4.  «  pen.  1.  19.  Mal.  2.  16. 

8  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 
Moses,  "  f  o  herwydd  caledrwydd 
eich  calonnau,  a  °  X  oddefodd  i  chwi 

ysgar  â'ch  gwragedd :  p  eithr  o'r  de- 
chreu  nid  felly  yr  oedd. 

«  Salm  95.  8.  Zec.  7.  12.   Mal.   2.    13,   14.    Marc    10.    5 

0  pen.  3.  15.  a  8.  34.  1  Cor.  7.  6.         p  Gen  2.  24.  a  7.  7.  Jer 
6.  16. 

*  Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  geiriau  a  nod- 
wyd  o'r  blaen,  yn  Deut.24.  1—4.  +"0  her- 
wydd  caledrwydd  eiclí  calonáu  :"  rhag  i  chwi 
drin  eich  gwragedd  yn  ddrwg  ac  yn  greu 
lawn,  ac  efallai  eu  llofruddio;  yr  oedd  yn 
angenrheidiol  wrth  y  gyfraith  hòno  i  ragflaenu 
drwg  mwy  :  felly  mae  y  gyfraith  a  driarileu- 
wch  chwi  megys  o'ch  plaid,  yn  warth  i  chwi 
fel  cenedl  o  ddynion.  %  Heblaw  hyny,  nid 
gorchymyn  rhwymedig  yw  y  ddeddf  hòno, 
eithr  yoddefiad  yn  unig,  o  herwydd  yr  achos 

a  grybwyllwyd  :  o'r  dechreuad,  pan  oedd  dyn 
yn  ei  gyflwr  o  ddiniweidrwydd,  niri  felly  yr 
oedd. 

9  *  Ac  meddaf  i  chwi,  *  Pwy  byn- 

nag  a  ysgaro  â'i  wraig,  r  ond  am  od- 
ineb,  ac  a  bri'odo  un  arall,  f  y  mae  efe 
yn  torri  priodas :  %  ac  y  mae  yr  hwn 

a  briodo  yr  hon  aysgarwyd,  syn  torri 
priodas. 

q  pen.  5.  32.  Marc  10.  11,  12.  Luc  16.  18.  1  Cor.  7.  10— 
13.39.  r  2  Crou.  21.11.  Jer.  3.  8.    Ezec.    16.   8,    15,29. 
1  Cor.  5.  1.  «  Gen.  12.  18,  19.  a  20.  3  .   Jer.  3.  1.   Rhuf. 
7.  2,  3.  1  Cor.  7.  4,  11,  39. 

*  Meg\  s  ag  nad  oedd  y  ddeddf  uchod  o'r 
dechreuad,  felly  ni  chaift  hi  fod  mwyach  dàn 
yr  efengyl :  godineb  yw,  ac  a  fydd,  yr  unig 

achos,  a  gyfreithlona  i  wr  ysgar  a'i  wraig. 
+  A  phwy  bynag  a  ysgaro  â'i  wraig  ond  am 
odineb,  ac  a  briodo  un  arall,  godineb  a  fydd 

hyny ;  am  fod  y  br'iodas  gyntaf  yn  sefyll  yn nghyfrif  Duw.  j  Ac  mae  yr  hwn  a  briodo  y 
wraig  a  ysgarwyd  yn  anghyfreithlawn,  yn 

godinebu  hefyd  :  oblegid  gwraig  bri'odol  yw hi  yn  nghyfrif  Duw. 

10  fl  *Dywedodd  ei  ddisgyblion 
wrtho,  *  Os  íelly  y  mae  yr  achos  rhwng 
gwr  a  gwraig,  nid  da  gwreicca. 

í.  Gen.  2.  19.  Diar.  5.  15—19.  a  18.  22.  a  19.  13,  14.  a 
31.  9,  19.  1  Cor.  7.  1,  2,  8,  26— 2S,  32—35,  39,  40.  1  Tim.  4. 
3.  a  5.  11—15. 

*  Yr  oedd  athrawiaeth  lygredig  y  Rabbin- 
iaid  yn  nghylch  ysgariaeth,  ac  arier  lygredig 

yr  luddewon,  yn  tarddu  oddiar  yr  athraw- 
iaeth  hòno,  wedi  grcddfu  mòr  ddwfn  yn  y 
wlari  yn  gyffredin  ;  fel  yr  oedri  hyd  yn  nod 
disgyblion  lesu  y  pryd  hwnw,  yn  tybied  bod 
ei  agoriad  ef  ar  y  mater  yn  rhy  gaeth  o  law- 
er  :  a  thyhient  yn  well  i  ddynion  beidio  â 
phriodi  o  gwbl,  os  na  chaent  ryddid  i  ysgar 

â'u  gwragedd  yn  ol  y  dull  cyftiedin  :  os  nad 
oedd  dim  ond  godineb  a  gyfreithlonai  ysgar- 
iaeth. 

1 1  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
u  *  ]\jì^  yW  pawb  yn  derbyn  y  gair 
hwn,  ond  y  rhai  y  rhoddwyd  iddynt. 

u  1  Cor.  7.  7,  9,  17,  35. 

12fCanys  V  ™ze  eunuchiaid  a 
aned  felly  o  groth  eu  mam ;  Jac  y 

mae  eunuchiaid  a  :t'wnaed  gan  ddyn- 
ion  yn  eunuchiaid ;  ||  ac  y  mae  eun- 
uchiaid  y  a'u  gwnaethant  eu  hun  yn 
eunuchiaid  er  mwyn  teymas  nefoedd. 
§  Y  neb  a  ddichon  ei  dderbyn,  der- 

bynied. x  Es.  39.  7.  a  56.  3,  4.        y  1  Cor.  7.  32—38.  a  9.  6,  15. 

*  Nid  pawb  a  all  fyw  yn  ol  y  gair  hwn,  sef 
heb  wreica  :  nis  galliyw  felly  yn  gysurus  iddo 
ei  hun,  nac  ychwaiih  heb  bechu  yn  erbyn 
Duw.  Nis  gall  neb  fyw  felly  ond  y  rhai  y 
rhoddwyd  iddynt  :  dawn  Duw  yw  dawn 
gweddwdod  a  diweirdeb,  ac  ychydig  iawn 
sydd  yn  berchen  arno.  f  Y  mae  rhai,  wedi 

eu  ft'urfio  felly  o'r  groth,  yn  anghymhwys  i'r 
Ystari  bri'odasol ;  un  ai  trwy  ryw  ddiffyg  corph- 
orol,  neu  dueddiad  meddwl.  %  Y  mae  rhai 
wedi  cael  eu  gwneyd  felly,  trwy  eu  hanafu 
gan  driynion,  i  ddybenion  drwg  a  rhy  ffiaidd 
eu  henwi.  ||  Y  mae  rhai  eraill,  trwy  bender- 
fyniad  cadarn,ympryri  a  gweddi,wedi  llwydrio 
i  driarostwng  tuedd  cynnwynawl  eu  natur,  er 
mwyn  ymroddiad  mwy  llwyr  a  hollawl  i 
wasanaeth  Duw.  §  Od  oes  neb  a  driichon 
ffrwyno  ei  chwantau,  llyworiraethu  ei  riuerid- 
iadau,  a  byw  yn  wir  ddiwair  heb  wreica, 
gwneled  felly  er  mwyn  crefydd  ;  ond  os  am- 
gen,  gwell  yw  priodi  nac  ymlosgi.  Ystyr  y 
gair  Éunuchiaid  yw,  ceidwaid  y  gwelyau  : 
riynion  dyspaddedig  oeddynt  geidwaid  y  gor- 
drierchadon  yn  ngwleriydd  y  dwyrain,  ac  yd- 

ynt  eto. 
1 3  1T  *  Yna  y  z  dygwyd  atto  blant 

bychain,  fel  y  rhoddai  ei  ddwylaw  ar- 
nynt,  ac  y  gweddiai:  afÿv  disgybl- 
ion  a'u  ceryddodd  hwynt. 

z  pen.  18.  2—5.  Gen.  4ì.  1,  9—20.  1  Sam.  1.  24.  Salm 
115.  14,  15.  Jer.  32.  39.  Marc  10.  13.  Luc  18.  15.  Act.  2.  39. 
1  Cor.  7.  14.        a  pen    16.  22.  a  20.  31.  Luc  9.  49,  50,  54,55. 

*  1  ba  beth  y  dygid  y  plant  bychain  hyn  at 
Iesu.7  Nid  i'w  bedyddio  ;  oblegid  nid  oedri 
yr  Iesu  yn  bedydriio  neb  ei  hunan,  Ioan  4.  2. 
Nid  i'w  hiachâu  ;  pe  felly,  ni  buasai  y  disgybl- 
ion  mòr  greulawn  a  cheisio  eu  gwahardri. 

Niri  i'w  haddysgu  ;  oblegid  yr  oeddynt  yn 
rhy  ieuainc  i  hyny.  ünd,  fel  y  cyfhyrddai 
efe  â  hwynt,  medd  Marc  a  Luc  ;  fel  y  rhodd- 
ai  ei  ddŵylaw  arnynt,  ac  y  gwedriiai,  meriri 
Mathew  yma,  neu  fel  y  benriithiai  hwynt. 

Gosod  dwylaw  ar  ddynion  a'u  bendithio,  neu 
wedrii'o  am  fendith  arnynt,  oedd  hen  ddefod 
yn  mhlith  yr  Iuddewon,  Gen.  48.  14 — 20. 
Gofynid  am  hyny  yn  aml  gan  ddynion  a  ys- 
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tyrid  yn  enwog  mewn  duwioldeb ;  a  diam- 
inau  fod  meddyliau  mawr  gan  rieni  y  plant 
hyn  am  dduwioldeb  Iesu.  t  Ceryddai  y  dis- 
gyblion  hwynt,  gan  dybied  os  deu.ii  llawer  at 
eu  hathraw  ar  neges  íelly,  y  byddai  yn  or- 
mod  o  drafferth  iddo. 

14  A'r  Iesu  a  ddywedodd,  &*  Gad- 
ewch  i  blant  bychain,  ac  na  waherdd- 
wch  iddynt  ddyfod  attaf  fi :  c  f  canys 
eiddo  y  cyfryw  rai  yw  teyrnas  nefoedd. 

*  Gen.  17.  7,  8,  24—26.  a  21.  4.  Barn.  13.  7.  1  Sam.  1 
11,  22,  24.    a.  2.  18.  Marc  10.  14,  15.  Luc  18.  16.  c  pen 
11.  25.  a  18.  3.    1  Cor.  14.  20.  1  Pedr  2.  1,  2. 

15  Ac  dwedi  iddo  roddi  ei  ddwy- 
law  arnynt,  efe  a  aeth  ymaith  oddi  yno 

d  Es.  40.  11.  Marc  10. 16.  1  Cor.  7.  14.  2  Tim.  3.  15. 

*  Mawr  oedd  gostyngeiddrwydd  ac  add- 
fwynder  ein  Harglwydd  yn  hyn  fel  yn  mhob 
peth  arall :  diammau  iddo  gael  effaith  ragorol 
ar  rieni  y  plant,  ac  ar  bawb  ag  oedd  yno  yn 
bresenol.  Da  iawn  fyddai  i  wreinidogion  yr 
efengyl  yrnddwyn  yn  debyg  iddo  tnag  at 
blant  bychain  ;  dichon  gael  effaitli  fendithiol 
ar  y  plant,  a  chwanegu  eu  defnyddioldeb 

hwythau.  f  "  Eiddo  y  cyfryw  rai  yw  teyrnas 
nefoedd :"  meddwl  amlwg  y  geiriau  hyn  yw, 
bod  hawl  gyfammodol,  ac  aelodaeth  eglwys- 
ig,  plant  bychain  y  credinwyr,  i  barhâu  dàn 

oruchwyliaeth  yr  efcngyl  fel  o'r  blaen  dàn  yr 
hen  oruchwyliaeth.  Mae  yn  wir  nas  gellir 
sylfaenu  bedydd  babanod  ar  ddim  a  wnaeth 
Crist  yn  y  màn  yma  ;  ond  y  mae  mòr  wir  a 
hyny,  y  gellir  ei  sylfaenu  ar  yr  hyn  a  ddy- 
icedodd  efe.  ()s  yw  plant  i  fod  yn  aelodau 

o'r  eglwys  weledig,  mae  yn  rhaid  eu  bedydd- 
io  ;  oblegid  nis  gallant  fod  yn  aelodau  heb  t  u 
bedyddio,  mwy  nag  y  gallai  plantyr  luddew- 
on  fod  gynt  heb  eu  henwaedu.  Os  dadleuir, 
mai  teyrnas  y  gogoniant  a  feddylir  yma ; 
addefìr  yn  rhwydd,  fod  babanod  yn  y  go- 
goniant  yn  gystal  a  rhai  mewn  oedran ;  ond 
nid  yw  hyna  yn  gwanychu  dim  ar  y  ddadl 
dros  eu  bedyddio :  os  ydynt  yn  cael  eu  gwneyd 

yn  addas  i'r  eglwys  yn  y  nef,  maent  yn  add- 
as  i'r  eglwys  ar  y  ddaear,  a  pha  un  bynag  o'r 
ddwy  a  feddylir,  maent  yn  addas  i'w  bed- 
yddio  :  ac  y  mae  dadl  gref  dros  eu  bedyddio 
yn  ngeiriau  ein  Iachawdwr  yma. 

16  11  Ac  wele,  e  un  a  ddaeth,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  *  Athraw  da, 

'f  f  pa  beth  da  a  wnaf,  fel  y  caffwyf *  X  fy wyd  tragywyddol  ? 
e  Marc  10.  17.  Luo  18.  18.  /  Luc  10.  25.  Ioan  6.  27— 

29.  Act.  16.  30.  e  pen.  25.  46.  Dan.  12.  2.  loan  3.  15.  a 
4.  14.  a  5.  39.  a  6.  47,  68.  a  10.  28.  a  12.  25.  a  17.  2,  3.  Rhuf. 
2.  7.  a  5.  21.  a  6.  22,  23.  1  Tini.  1.  16.  a  6.  12,  19.  Tit.  1.  2. 
a  3.  7.  1  Ioan  1.  2.  a.  2.  25.  a  5.  11—13,  20.  Jud.  21. 

*  Didascale  yw  y  gair  Groeg  yina  am 
Athraw ;  euw  a  gymmerai  y  Rabbiniaid 
Iuddewig  arnynt  eu  hunain  :  ac  ymddeng- 
ys  fod  y  gwr  hwn  a  ddaeth  at  yr  Iesu  yn 
ei  ystyried  ef  yn  athraw  mewn  gwirion- 
edd,  ac  mai  nid  gwatwar  yr  oedd.  t  Gellid 
meddwl  ar  y  cyntaf  fod  ei  ofyniad  yn  debyg 
i  ofyniad  ceidwad  y  carchar ;  ond  gwelodd 
Iesu  bod  ei  farn  yn  gyfeiliornns,  ei  ysbryd 

deddfol  heb  ei  ddarostwng,  a'i  fod  yn  tybied 
y  gallai  wneyd  rliywbeth  i  haeddu  by wyd  tra- 
gywyddol.  %  Mae  yn  debyg  mai  Pharisead 
oedd  hwn,  ac  nid  un  o'r  Saduceaid  ;  gan  ei 
fod  o'r  meddyliau  deddfol  uchod,  ac  yn  credu 
cyflwr  a  byd  i  ddyfod. 

1 7  Yntau  a  ddywedodd  wrtho,  *  Pa- 
ham  y  gelwi  fi  yn  dda?  Afnid  da 
neb  ond  un,  sef  Duw :  *  J  ond  os  ew- 
yllysi  fyned  i  mewn  i'r  bywyd,  cadw 
y  gorchymynion. h  1  Sain.  2.  2.  Salm  52.  I.  al45.  7—9.  Iagol.  17.  1  Ioan 
4.  8-10,  16.  i  Lef.  18.  5.  Ezec.  20.  11,  12.  Luc  10.  26— 
28.  Rhuf.  10.  5.  Gal.  3.  11—13. 

*  Gwyddai  y  Cyfryngwr  nad  oedd  gan  y 
gwr  ieuanc  hwn  ddim  meddwl  gwell  na  dyn 
am  dano ;  am  hyny  mae  yn  dywedyd  wrtho, 

"  Paham  y  gelwi  fi  yn  dda,"  er  ei  argyhoeddi 
o'i  annwybodaeth,  a  rhoddiawgrym  iddo  hef- 
yd  ei  fod  ef  yn  fwy  na  dyn  ;  t  ac  os  oedd  yn 
dda,  yn  ystyr  helaethaf  y  gair,  rhaid  ei  fod 
yn  Dduw  ;  oblegid  Duw  yn  unig  sydd  yn 
ddechreuol,  yn  hanfodol,  ac  yn  hollol  dda. 
{Gan  y  gwyddai  Crist  mai  yn  ddeddfol,  ac 
yn  ol  telerau  y  cyfamntod  gweithredoedd,  yr 
oedd  y  dyn  yn  disgwyl  cael  myned  i  mewn 

i'r  bywyd  ;  mae  yn  ei  ateb  yn  olei  egwyddor 
ef  yn  gofyn  ;  w  Cadw  y  gorchymynion,"  dyna 
athrawiaeth  y  Phariseaid. 

1 8  Efe  a  ddy wedodd  wrtho  yntau, 
k  *  Pa  rai  ?  A'r  Iesu  a  ddy wedodd, 
lf  Na  ladd,  Na  odineba,  Na  ladratta, 
Na  ddwg  gam  dystiolaeth, 

k  Gal.  3.  10.  Iago  2.  10,  11.  /pen.  5.  21—28.  Ex.  20. 
12—17.  Deut.  5.  16—21.  Marc  10.  19.  Luc  18.  20.  Rhuf.  13. 8—10. 

19  m  Anrhydedda  dy  dad  a7A  fam, 
a  n  Châr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun. 

m  pen.  15.  4—6.  Lef.  19.  3.  Diar.  30.  17.  Eph.  6.  1,  2. 
n  pen.  22.  39.    Lef.  19.   18.  Luc  10.  27.    Rhuf.  13.  9.  Gal.  5. 
14.  Iago  2.  8. 

*  Yr  oedd  y  dyn  hwn  yn  dangos  annwy- 
bodaeth  mawr,  wrth  ofyn  Pa  rai;  dyiasai 

wybod,  mai  "  cadw  y  gyfraith  i  gyd  oll,"  yw 
gofyn  y  cyfammod  gweithredoedd ;  a  bod 
pwy  bynag  a  ballo  mewn  un  pwnc  yn  euog 
o'r  cwbl.  t  Nid  yw  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
enwi  ond  gorchymynion  yr  ail  lech  yma : 
barnai  y  Phariseaid  y  rhai  hyny  yn  bethau 
mwyaf  distadl,  a  hawddaf  yn  y  byd  eu  cadw; 

ac  felly  yr  oeddynt,  yn  ol  yr  agoriad  arwyn- 
ebol  a  roddent  hwy  arnynt :  ac  eto,  cyn  dy- 
benu,  mae  Iesu  yn  dangos  i'r  dyn  ieuanc 
goludog  hwn,  ei  fod  ef  yn  ddiffygiol  iawn 
hyd  yn  nod  yn  y  rhai  hyny,  heb  son  am  orch- 
ymynion  erailì,  a  thrymach,  y  llech  gyntaf. 

20  Y  gwr  ieuangc  a  ddywedodd 
wrtho,  °*  Mi  a  gedwais  y  rhai  hyn  oll 
o'm  hieuengctid :  p  f  beth  sydd  yn eisieu  i  mi  etto  ? 

o  Marc  10.  20.  Luc  15.  7,  29.  a  18.  11,  12,  21.  Ioan  8.  7. 
Rhuf.  3.  19—23.  a  7.  9.  Gal  3.  24.  Phil.  3    6.  p  Marc  10. 
21.  Lucl8    22. 

*  Yn  ol  eglurhâd  yr  athrawon  Phariseaidd 
ar  y  gorchymynion  hyn,  tybiai  y  gwr  ieuanc 
ei  fod  wedi  eu  cadw  yn  ddigon  diwall  o'i 
fabandod.  Pe  buasai  yn  deall  yr  eglurhâd  ys- 
brydol  a  roddes  Crist  arnynt,  yn  ei  bregeth  ar 
y  mynydd,  ni  buasai  yn  dywedyd  fel  hyn. 
t  Gan  ymddiried  yn  ei  hunan-gyfiawnder 
hwn,  gofynai  yn  hyf  iawn,  "  Beth  sydd  yn 
eisiau  i  mi  eto"  1  ganfeddwlyn  sicrnadoedd 
dim  yn  eisiau  ;  neu  os  oedd  rhywbeth,  ei  fod 
ef  ynddigon  galluog  ac  ynddigon  ewyllysgar 

ei  gyflawni. 

21  ŵ  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
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?Os  ewyllysi  fod  yn  berftaith,  'dos, 
gwertlì  yr  hyn  sydd  gennyt,  a  dyro  i'r 
tlodion  ;  a  thi  a  gei  drysor  yn  y  nef : 

a  thyred,  'canlyn  iì. 
open.  5.  19,  20,  48.  Gen.  6.  9.  a  17.  1.  Jub  1.  1.  Snl.n 

37.  37.  Luc  6.  40.  Pliil.  3.  12—15.  r  pen.  C.  19,  20.  Maic 
10.  21.  Luc  12.  33.  a  14.  33.  a  16.  9.  a  1S.  22.  Act.  2. 

4">.  a  4.  32— 34.     1  Tini.   6.    17,    18.     Heb.  10.   34.  s  adn. 
23.  peo  4.  19.  a  8.  22.  u  9.  9.  a  16.  24.  Marc  2.  14.  a  8.  34. 
a  10.  21.  Luc  5.  27.  a  9.  23.  a  18.  22.   lo.m  10.  27. 

*  i'r  tlyben  o  ddangos  iddo  ef  ac  eraill,  y 
drwg  oedtl  yn  gorwedd  yn  nghadd  tlàn  yr 
ymddaugosiadau  gwychiou  hyn,  mae  lesu  yn 
gbrcbymyn  iddo  werthu  ei  feddiannau  ;  rhanu 
yr  arian  rhwng  y  tlodion,  os  oédd  yn  caru  ei 
gynmiydt)g  fel  ef  ei  hun  ;  caulyn  Crist  yn  ei 

ddirmyg  a'í  iselder  y  prytl  hwnw  ;  ac  yna  y 
ca'i  eie  tlrysor  llawer  iawn  gwell  yn  y  ner. 
Dyma  ymddwyn  ffei  nreddyg  nietlrns,  yn 
myned  yu  union  at  waelod  y  clwy,  ac  yna 
yn  cymhwyso  y  feddygiuiaeth. 

22  *  A  phan  glybu  y  gwr  ieuangc 
yr  ymadrodd,  '  efe  a  aeth  i  íFordd  yn 
f  drist :  "  canys  yr  oedd  yn  berchen dà  lawer. 

t  pen.  13.  22.  a  14.  9.  Barn.  18.  23,  24.  Dan.  6.  14—17. 
Marc  6.  26.  a  10.  22.  Luc  18.  23.  Ioan  19.   12—16.  u  pen. 
6.  24.  a  16.  26.  Salrn  17.  14.  Ezec.  33.  31.  Eph.  5.  5.  Col.  3.  5. 

*  Gwedi  cìÿwed  y  pethau  uchod,  aeth  y 
gwr  ieuanc  i  íibrdd,  aeth  i  ffordd  oddi  wrth 

yr  unig  lachawdwr,  a'r  unig  athraw  a  allasai 
ei  wneytl  yn  ddoeth  i  iachawdwriaeth.  +  Aetli 
i  ftbrdtl  yn  drist  hefyd  :  aeth  yn  drist,  efaliai, 
ani  idtìo  tldyfotl  at  yr  Iesu  o  gwbl  i  ofyn  yr 
hoiiad  iddo;  aeth  yn  drist  am  fod  y  telerau 

mor  gaied  i'w  galon  gybyddlyd  ef;  efe  a 
chwenny»  hai  gael  y  nefoedd,  pe'i  cawsai  yn 
rhad,  aen  am  ychytlig  ;  ond  yr  otdd  gwerthu 
yr  iiyn  oll  a  feddai,  yn  yinádrodd  rhy  galcd  ! 
Aeth  yn  drist  hefyd,  o  herwydd  caelei  groesi, 

a'i  siomi;  a  gweled  nad  oetìd  ganddo  gystal 
crefydd  ag  a  dybiai  efe  fod  gantldo.  Carai 
llawer  gaely  nefoedd  yn  eu  ffordd  eu  hunain, 
ond  ychydig  yn  ffordd  Daw.  Mor  dwyllod- 
rus  a  chamsyniol  yw  ein  calonau  ni ;  tybiwn 
ni  ein  bod  wedi  gwneytl  pobptthj  a  nianau 
heb  wneyd  dim,  ac  heb  ewyilys  i  wneyd  diin 
yn  wirioneddol. 

23  %  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 

wrth  ei  ddisgyblion,  *  Yn  wir  y  dy- 
wedaf  i  chwi,  ̂ mai  yn  anhawdd  yr  A 
goludog  y  i  mewn  i  deyrnas  neíoedd. 

*  Deut.  6.  10—12.  a  8.  10—18.  Job  31.  24,  25.    Salm  48 
6.  7,  16-19.    Diar.  11.  28.  a  30.  8,  9.  Marc  10.  23.    |.« 
15—21.  a  16.  13,  14,  19- 28.  a  18.  24.  1  Cor.  1 .  26.  1  Ti 
9,  10.  la?o  1.  9—11.  a  2.  6.  a  5.  1—4.  y  pen.  5.  20. 
3.  a  21.  31.  Ioan  3.  3,  5.  Act.  14.  22. 

24  A  thrachefn  meddaf  i  chwi, 

*  +  líaws  yw  i  gamel  fÿned  trwy  grai 
y  nodwydd  ddur,  nag  i  oludog  íýned 
i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 

radn.  26.  pen.  23.  24.  Jcr.  13.  23.  Marc  10.  24,  25.  Lnc. 
18.   25.    loan  5.   44. 

*  Nitl  eondcmnio  golud  y  mae  Crist  yma ; 
rhodd  Duw  yw  golud,  ac  mae  yn  dda  yn  ei 
le,  ac  yn  drugaredd  fawr  eì  gael.  Nid  dy- 
wedyd  ei  bod  yn  liwyr  anmhosibl  i'r  goludog 
fod  yn  gadwedig  ehwaith  y  mae  ;  mae  llawer 

o'r  cyfryw  yn  gadwedig  yn  ddiau.  Ond 
dangos  y  mae  efe,  bod  yn  anhawdd  iawn  i'r 
rhai  goìudog  fod  yn  gadwedig.  Mac  yn  an- 
odd  meddiannu  golud  hebir  golud  fediliannu 
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y  g  don,  ei  gwn<yd  ̂ n  fálch,  yn  t;>b>ddlyd, 
ueu  yn  ynawdol  a  moethus,  Caift  y  d>  n  gol- 
udog  ddigon  o  wenieithwyr,  ond  yehydig  o 
argyhocddwyr  :  ae  y  mae  golud  yn  dra  thu- 
eddol  i  chwanegu  rhif  a  grÿm  y  rhwystrau 
sytltl  ar  ftbrtld  ci  btrchenog  i  gofleidio  cref- 
ytid  huuan-ymwadol  lesu.  +  Camel  yn  myn- 
ed  trwy  grai  nydwydd,  oedd  ymadrodd  diar- 

ebol  yn  mhl'nh  yr  luddewon,  am  unrhyw  beth anhawdti,  neu  braitld  anmhosibl.  Tybia  rhai 
mai  rhaft  angor  a  feddylir,  ac  nitl  y  crëadur 
»a  eiwir  camel :  tlywredir  ft>d  y  gair  chamelon 
yn  arwyddo  pob  un  o'r  tld.m.  Dywedir  hefyd 
tod  porth  istl  yn  agos  i  Jei usalem,  a  elwid 
crai  y  nydwydd  ;  trwy  yrhwn  nis  gallai  camei 
fyned  heb  dŷnu  ei  lwyth  i  lawr. 

25  A  phan  glybu  ei  ddisgyblion  ef 

hyn,  *synnu  a  wnaethant  yn  ddir- 
fawr,  gan  ddywedyd,  a  Pwy  gan  hyn- 
ny  a  all  fod  yn  gadwedig  ? 

a  pen.  24.  22.  Marc  13.  20.  Luc  13.  23,  24.  Rhnf.  10. 
13.  a  11.  5—7. 

26  A'r  Iesu  a  f  edrychodd  arnynt, 
ac  a  ddywedodd  wrthynt,  J:Gyd  â 

dynion  ammhosibl  yw  hyn,  6ond 
gyd  â  Duw  pob  peth  sydd  bosibl. 

b  Gen.  18.  14.  Num.  11.  23.  Job.  42.  2.  Jer.  32.  27.  Zec. 
6.  6.  Marc  10.  27.  Lno  1.  37.  a  18.  27. 

*  Wrth  feddwl  bod  llawer  yn  oludog,  pawb 

agos  yn  chwennych  bod  yn  oludog,  a'r  byd 
yn  gyftredin  yn  meddwd  mai  y  rhai  mwyaf 
eu  golud  oedd  y  rhai  mwyaf  hoíf  gan  Dduwr; 
e  sŷnodd  y  disgyblion  wrth  glywed  yr  ath- 
rawiaeth  newydd  a  chaled  uchod.  Efallai  eu 
bod  yn  meddwl  hefyd  ff  1  hyn  : — os  anodd  y w 
i'r  rhai  goludog  fod  yn  gadwedig,  eydd  a 
chymmaint  o  fanteision  ganddynt ;  pa  fodd  y 
gall  y  tlodion  fod  ;  sydd  yn  llawn  o  helbul  a 
thrafferth,  heb  hamdden  i  tldim  gan  draliodau 
bydol.  f  Mae  edrychiad  lesu  yma  yn  dangos 
ei  dosturi  tuag  at  ei  ddisgyblion,  yn  eu  syn- 
dod  a'u  hofnau  presenol  am  gadwedigaeth  eu 
heneidiau.  \  ()  ran  dynton,  ebai  efe,  cyf- 
oethogion  a  thlodion,  mae  y  peth  yn  anmhos- 
ibl ;  ond  gyda  Duw,  mae  pob  peth  yn  bosibl : 
gall  ef  wneyd  tlodion  y  byd  hwn  yn  gyfoeth- 
ogion  mtwn  ftydd,  ac  yn  etifeddion  y  deyrn- 
as  ;  a  gall  ef  wneyd  y  rhai  sydd  yn  oludogyn 
y  byä  hwn  yn  dlotiion  yn  yr  ysbrytl,  yn  gyf- 
oeiiiog  mewngras  acyngadwedigyn  ydiwedd 

27  %  Yna  Pedr  a  attebodd  ac  a 

ddywedodd  wrtho,  Wele,  c  *  nyni  a 
adawsom  bcb  peth,  ac  a'th  ganlynas- 
om  di :  d  f  beth  gan  hynny  a  íÿdd  i  ni  ? 

c  pen.4.  20—22.  a.  9.  9.  Deut.  33.  9.  Marc  1.  17—20.  a 
2.  14.  a  10.  23.  Luc  5  11,  27,  2S.  a  14.  33.  a  18.  28.  Pliil.  3. 
8.        U  pen.  20.  10— 12.  Luc   15.  29.   1  Cor.  1.  29.  a  4.  7. 

28  A'r  Iesn  a  ddywedodd  wrthynt, 
Yn  wir  meddaf  i  chwi,  y  cewch  chwi, 

y  rhai  a'm  canlynasoch  i,  *yn  J  yr  ad- 
enedigaethj-fpan  eisteddo  Mab  y  dyn 
ar  orsedd  eiogoniant,^eisteddchwith- 
au  ar  ddeuddeg  gorsedd,  yn  barnu 
h  deuddeg  llwyth  Israel 

I  Es.  65.  17. .  22.  Act.  3.  21.  1  lVdr  3.  13.  D«t.  21. 

/peu.  16.  27.  a  25.  31.    2  Thcs.  1.  î—  iti.    líat.  80.   H 
15.  g  pen.  20.  21.  Luc  22.  28-30.  1  Cor.  6.  2,  3.  2  Tim. 
2.  12.  Dat.  2.  26,  27.  a  3.  21.  *  Ex.  15.  27.  a  24.  4.  a  2S. 
21.  Lef.  24.  5.   Jos.  3.  12.   1   Bren.  18.  31.  Ezra.  6.  17.  Dat. 
7.  4.  a  12.  1.  a.  21.  12—14.  a  22.  2. 
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*  Nid  oedd  gan  y  disgyblion  ondychydig  i'w 
adael,  eto  eu  pob  peth  hwy  ydoedd,  yn  gys- 
tal  a  phe  buasai  chwaneg ;  ac  nid  llai  na  gras 

Duw  a'u  gwnaeth  yn  foddlawn  i'w  adael. 
tTyhir  fod  Pedryma  yn  disgwyl  rhyw  wobr- 
wy  daearol,  yn  ol  ei  ddychymmygion  ef  y 
pryd  hwnw  ain  deyrnas  a  mawredd  daearol 
y  Messiah;  ond  tybia  eraill  nad  felly  y  dylem 
ddeall  ei  ofyniad,  eithr  am  bethau  ysbrydol, 

yn  perthyn  i'r  bywyd  tragywyddol.  j  Os  yw 
y  gair  adenedigaeth,  yn  perthyn  i'r  ymadrodd 
o'r  blaen,  mae  yn  arwyddo  adenedigaeth  y« 
disgyblion  yn  beisonol;  ond  os  yw  yn  per- 
thyn  i'r  ymadrudd  sydd  ar  ei  ol,  mae  yn  ar- 
wyddo  rhywbeth  arall  :  gosodiad  i  fynu  yr 
oruchwyliaeth  efengylaidd,  a  dinystr  yr  Iudd- 
ewon,  medd  rhai ;  pryd  hyny  yr  oedd  yr  ap- 
ostolion  wedi  cael  eu  gwisgo  â  nerth  o'r  uch- 
elder  i  bregethu  yr  efengyí,  a'u  tystiolaeth  yn 
erbyn  yr  luddewon  digied  yn  cael  ei  chyf- 
lawni.  Dyfodiad  Mab  Duw  i  farnu  y  byd, 
medd  eraili ;  a  thybir  yr  ymddengys  y  deu- 
ddeg  apostol  y  pryd  hwnw,  mewn  gwahan- 
iaeth  amlwg  oddiwrth  eu  holl  frodyr  yn 

Nghrist,  ac  y  bydd  y  byd  â'r  eglwys  yn  cael 
eu  barnu  yn  ol  eu  hathrawiaeth  hwy.  Mae 
yma  gyfeiriad  yn  ddiau  at  benaetiiiaid  deu- 
dd<  g  llwyth  Israel  gynt ;  ac  er  y  gwyddai 

Iesu  na  byddai  Judas  yn  un  o'r  deuddeg,  eto 
gwyddai  y  dewisid  un  yn  ei  le  i  wneyd  deu- 
ddeg. 

29  A  *  *  phob  un  a'r  a  adawodd 
f  dai,  Äneu  frodyr,  neu  chwìorydd, 
neu  dad,  neu  fam,  neu  wraig,  neu 

blant,  neu  diroedd,  'er  mwyn  fy  enw 
i,  %  a  dderbyn  ẅ  y  càn  cymmaint,  ||  a 
11  bywyd  tragywyddol  a  etifedda  efe. í  pen.  16.  25.  Marc  10.  29,  30.  Luc.  18.  29,  30.  k  pen. 
8.  21,  22.  a  10.  37,  38,  Lue  J4.  26.  2  Cor.  5.  16.  Phil.  3.  8. 
/  pen.  5.  11.  a  10.  22.  Luc  6.  22.  loan  15.  19.  Act.  9.  16. 
1  Pedr  4.  14.  3  Ioau  7.  wtpen.  13.  8,  23.  «adn.  16.  pen. 
25.  34,  46. 

*  Yr  oedd  yr  addewid  o'r  blaen  i'r  deu- 
ddeg  apostol  yn  nnig  mae  yr  addewid  hon  i 
holl  wir  ganlynwyr  Crist  yn  mhob  oes,  a 

gaft'o  eu  colledu  er  ei  fwyn  ef.  f  Cafodd ílaweroedd  o  ganlynwyr  Icsu  eu  colledu  yn 
yr  hollbethau  a  enwir  yma  mevwi  amseroedd 
0  erledigaethau  ar  grefydd.  X  ̂ae  y  rhan 

gyntaf  o'r  addewid  yn  cynnwys  tawelwch 
cydwybod,  nerth  a  chysuron  yr  Ysbryd  Glân 
mewn  trallodau,  a  gofal  rhagluniaethol  Duw 

am  gyfeillion  a  chynnorthwyon  i'wboblyn  eu 
cyfyngderau.  j  Mae  y  pethau  uchod  yn  gàn 
cymmaint  o  ran  eu  gwerth  a  dim  a  gollwyd; 

ond  mae  yr  ail  ran  o'r  addewid  yn  gân  cym- 
maint  á*  hyny  eilwaith  :  a  by wyd  tragywydd- 01  a  etifedda  efe. 

30  Ond  °  llawer  oV  rliai  blaenaf  a 
fyddant  yn  olaf,  a  r  rhai  olaf  yn  flaenaf. 

o  pen.  8.  11,  12.  a  20  16.  a  21.  31,  32.  Marc  10.  31.  Luc 
7.  29,  30.  a  13.  30.  a  18.  13,  14.  Rhuf.  5.  20,  21.  a  9.  30—33. 

*  Ond  fel  yr  ymddangoso  pob  peth  o  ben- 
arglwyddiaeih  a  gras  Duw,  ac  nid  yn  ol 
haeddiant  a  disgwyliadau  dynion,  bydd  llaw- 

er  o'r  rhai  blaenaf  yn  olaf,  a'r  rhai  olaf  yn 
flaenaf.  Bydd  y  publicanod  a'r  pechaduriaid 
yn  flaenaf  i  dderbyn  yr  efengyl,  ac  felly  i 

fyned  i  mewn  i'r  bywyd  ;  a'r  Ysgrifenyddion 
a'r  Phariseaid  yn  olaf.  Bydd  y  cenedloedd 
yn  flaenaf  yn  yr  un  ystyr  ;  a'r  luddewon  yn 
olaf,  er  eu  bod  yn  flaenaf  o  ran  y  cynygiad  o 
hóni  iddynt.     Bydd   llawer  o  rai   moesol,  a 
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mwyaf  gobeithiol  eu  hargoelion  yn  olaf;  a 

llawer  o'r  dynion  gwaethaf,  a  mwyaf  diobaith 
am  danynt,  yn  flaenaf  yn  nydd  y  farn.  Sioma 
y  dydd  hwnw  lawer  o  ddisgwyliadau  y  byd 

presenol. 
PEN.  XX. 

Dammeg  y  winllan,  8$c. 

CyAN YS  a  teyrnas  nefoedd  sydd  de- 
byg  i  b  wr  o  berchen  tý,  yr  hwn  a  aeth 
allan  c  a  hi  yn  dyddhâu,  d  i  gyflogi 

gweithwyr  i'w  winllan. a  pen.  3.  2.  a  13.  24,  31,  33,  44,  45,  47.  a  22.  2.  a  25. 1, 
14.  *  pen.  9.  37,  38.  a  21.  33—43.  Can.  8.  11,  12.  Fs.  5. 
1,  2.  loaẁ  15.   I.         c  pen.  23.  37.  Jer.  25.  3,  4.  d  Marc 
13.  34.  1  Cor.  15.  58.  Heb.  13.  21.  2  Pedr  1.  5—10. 

2  Ac  e  wedi  cyttuno  â'r  gweithwyr 
er  *ceiniog  y  dydd,  ̂ efe  a'u  hanfon- 
odd  hwy  i'w  winllan. 

e  adn.  13.  Ex.  19.  5,  6.  Deut.  5  27—30.  /1  Sam.  2. 
18,  26.  a  3.  1,  21.  a  16.  II,  12.  1  Bren.  3.  6—11.  a  18.  12. 
2Cron.  34.  3.  Preg.  12.  1.  Luc  1.  15.  2  Tim.  3.  15. 

3  Ac  efe  a  aeth  allan  ynghylch  s  y 

drydedd  awr,  ac  a  welodd  eraill  h  yn 
sefy  11  yn  segur  yn  y  \  farchnadfa ;      L 

g  Marc   15.  25.    Act.  2.  15.  h  adn.  6,  7.  pen.  11.  16, 
17.  Diar.  19.  15.  Ezec.  16.  49.  Act.  17.  17—21.  1  Tim.  5.  13. Heb.  6.  12. 

4  Ac  a  ddywedodd  wrthynt,  ■  Ewch 
chwithau  \v  winllan ;  k  a  pha  beth 

bynnag  a  fyddo  cyfiawn,  mi  a'i  rhodd- af  i  ch  wi . 
í  pen.  9.  9.  -  . 

1  Cor.  6.  11.    1  Tii 
í  pen.  9.  9.  a  21.  23—31.  Luc  19.  7-10   Rhuf.  6.  16-2; ..    D    „     .  ™_    i    12j  13     Tit    3    8    j  Pedr  j    13    a  , 

k  Col.  4. 

5  A  hwy  a  aethant  ymaith.  Ac 
efe  a  aeth  allan  drachefn  ynghylch  y 

'chweched  a'r  nawfed  awr,  m  ac  a 
wnaeth  yr  un  modd. 

/  pen.  27.  45.  Maro  15.  33,  34.  Luc  23.  44-46.  Ioan  1. 
39.  a  4.  6.  a  11.  9.  Art.  3.  1.  a  10.  3,  9.  m  Gen.  12.  1—4. 
Jos.  24.  2,  3.  2  Cron.  33.  12—19.  Heb.  11.  24—26. 

6  Ac  "  efe  a  aeth  allan  ynghylch  yr 
unfed  awr  ar  ddeg,  ac  a  gafodd  eraill 
yn  sefyll  yn  segur,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  Paham  y  sefwch  chwi  yma 
ar  hyd  y  dydd  yn  segur  ? 

m  Preg.  9.  10.  Luc  23.  40—43.  Ioan  9.  4. 

7  Dy wedasant  wrtho,  °  Am  na  chyf- 
logodd  neb  nyni.  Dywedodd  yntau 

wrthynt,  p  Ewch  chwithau  i'rwinllan; 
s  a  pha  beth  bynnag  fyddo  cyfiawn, 
chwi  a'/  cewch. 

o  Act.  14.  16.  a  17.  30,  31.  Rhuf.  10.  14—17.  a  16  25. 
Eph.  2.  11, 12.  a  3.  5,  6.  Col.  1.  26.  p  pen.  22.  9,  10.  Lno 
14.21—23.        ?Eph.6.8    Heb.  6.  10. 

8  A  r  phan  aeth  hi  yn  hwyr,  ar- 

glwydd  y  winllan  a  ddywedodd  *wrth 
ei  oruchwyliwr,  Galw  y  gweithwyr,  a 
dyro  iddynt  eu  cyflog,  gan  ddechreu 
o'r  rhai  diweddaf  hyd  y  rhai  cyntaf. 

r  pen.  13.  39,  40.  a  25.  19,*31.  Rhuf.  2.  6—10.  2  Cor.  5. 10.  Heb.9.  28.  Dat.  20.  11,  12.  *  Gen.  15.  2.  a  39.  4—6. 
a  43.  19.  Luc  12.  42.  a  16.  1,  2.  1  Cor.  4.  1,  2.  Tit.  1.  7. 
1  Pedr  4.  10. 

9  A  phan  ddaeth  y  rhai  a  gyflogas- 



Y  gweithwyr. MATTHEW  XX. 
Eglurhâd. 

id  ynghylch  yr  unfed   awr  ar  ddeg, 
'  hwy  a  gawsant  bob  iin  geiniog. 

t  adn.  2,  6,  7.  Luc  23.  43.  Rbuf.  4.  3—6.  a  5.  20,  21. 
Eph.  1.  6—8.  a  2.  8—10.  1  Tini.  1.  14—16. 

10  A  phan  ddaeth  y  rhai  cyntaf, 
hwy  a  dybiasant  y  caent  fwy ;  a  hwy- 
thau  a  gawsant  bob  un  geiniog. 

11  Ac  wedi  iddynt  gael,  ttgrwg- 
nach  a  wnaethant  yn  erbyn  gwr  y  tŷ, 

i  19.  7.  Act.   11.  2,  3.  a  13.  45. 
a  22.  21,  22.  1  Tlies.  2.  16.  Jud.  16. 

12  Gan  ddywedyd,  Un  awr  y 

gweithiodd  y  rhai  olaf  hyn,  a  thi  a'u 
gwnaethost  hwynt  *yn  gystal  a  ninnau, 
y  rhai  a  ̂ ddygasom  bwys  y  dydd  a'r 
gwres. 

x  Luc  14.  10,  11.  Rhuf.  3.  22—24,  30.  Eph.  3.  6.  «Es. 
59.  2,3.  Zec.  7.  3—5.  Mal.  1.  13,.  a  3.  14.  Luc  15.  29,  30.  a 
18.  11,  12.  Rlmf  3.  27.  a  9.  3Ẁ— 32.  a  10.  1—3.  a  11.  5,  6. 
lCor.  4.  11.  2Cor.  11.  23—28. 

13  Yntau  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrth  un  o  honynt,  z  Y  cyfaill, 
a  nid  ydwyf  yn  gwneuthur  cam  â  thi: 
onid  er  ceiniog  y  cyttunaist  â  mi  ? 
I      *  pen.  22.  12.  a  26.  50.  a  Gen.  18.  25.  Job  34.  9—12, 
17,  18.  a  35.  2.  a  40.  8.  Rhuf.  9.  14,  15,  20. 

14  Cymmer  yr  hyn  b  sydd  eiddot,  a 
dos  ymaith :  yr  ydwyf  yn  ewyllysio 

rhoddi  i'r  olaf  hwn  megis  i  tithau. 
b  pen.  6.  2,  6,  16.  2  Bren.  10.  16,  30,  31.  Ezec.  29.  18— 

20.  Luo  15.  31.  a  16.  25.  Rhuf.  3.  4,  19. 

15  Ai  cnid  cyfreithlawn  i  mi  wneu- 

thur  a  fynnwyf  â'r  eiddo  fy  hun? 
d  %  neu  a  ydy w  dy  lygad  di  yn  ddrwg, 
eam  fy  mod  i  yn  dda  ? 

c  pen.  11.  25.  Ex.  33.  19.  Deut.  7.  6— 8.  1  Cron.  28.  4,5. 
Jer.  27.  5—7.  Ioan  17.  2.    Rhuf.  9    15—24.  a  11.  5,  6.    1  Cor. 
4.  7.  Eph.  1.  11.  a2.  1,  5.  Iago  1.  18.  rfDeut.  15.9.  a  28. 
54.  Diar.  23.  6.  a  28.  22.  Marc  7.  22.  Iago  5.  9.  e  Jona  4. 
1—4.  Act.  13.  45. 

16  Felly  fy  rhai  olaf  fyddant  yn 
flaenaf,  a'r  rhai  blaenaf  yn  olaf :  ̂ can- 
ys  llawer  sydd  wedi  eu  galw,  ac  ych- 
ydig  wedi  eu  dewis. 

/  pen.  8.  11,  12.  a  19.  30.  a  21.  31.  Mare  10.  31.  Lne  7. 
47.  a  13.  28—30.  a  15.  7.  a  17.  17,  18.  Ioan  12.  19—22.  Rhuf. 
5.  20.  a  9.  30,  31.  e  pen.  7.  13,  a  22.  14.  Luc  14.  24.  Rhuf. 
8.  30.  2  Thes.  2.  13,  14. 

Nid  yw  y  ddammeg  hon  gan  yr  un  o'r 
efengylwyr  eraill :  traddododd  yr  Arglwydd 
Iesu  hi  yn  ddiau,  fel  eglurhâd  ar  yr  hyn  a 

ddywedasai  yn  yr  adnod  olaf  o'r  bennod  o'r 
blaen,  yr  hyn  hefyd  a  ail  ddywedir  ganddo 

yn  niwedd  y  ddammeg  hon  :  a'r  geiriau  hyny 
yw  yr  agoriad  gorau  i  ddeall  y  ddammeg. 
Teyrnas  nefoedd  yw  goruchwyliaeth  ben-ar- 
glwyddiaethol  Duw,  yn  galw  Cencdloedd  neu 
bersonau  i  fwynhâu  bendithion  ysbrydol  yn  ei 
eglwys ;  yr  Iuddewon  yn  gyntaf,  ac  wedi 
hyny  y  Cenedloedd.  Y  gwr  o  berchen  tŷ  yw 
y  Tad  nefol ;  y  winllan  yw  yr  eglwys  weled- 
l%  î  y  gweithwyr  y w  dynion  mewn  swyddau 
eglwysig  yn  benaf,  yn  nghyd  â  phawb  a  elwir 

drwy  yr  efengyl  yn  gyffredinol ;  a'r  gwaith 
yw  addoliad  a  gwasanaeth  Duw,  a'r  hyn  oll  a 
berthyn  i  iachawdwriaeth  einheneidiau  ni  ein 

1  hunain  ac  eraill.  Sefyll  y n  segur  yn  y  farchnad- 
|  fa  a  arwydda,  dynion  yn  esgeuluso  y  gwaith 

mawr  a  phriodol  at  ba  un  y  danfonwyd  hwynt 

i'r  byd  ;  sefgogoneddu  Duw,achei*ioachub  eu 
heneidiau.  Y  geiniog  a  arwydda  y  breintiau 
ysbrydol  a  fwynheir  gan  ddynion  yn  yr  eg- 

lwys.  Ain  y  gwahanol  amserau  o'r  dydd  a 
grybwyllir,  y  mae  Uawer  o  wahanol  feddyl- 
iau  :  tybia  rhai  bod  yr  awr  gyntaf,  "  a  hi  yn 
dyddhau,"  yn  arwyddo  galwad  yr  Iuddewon 
yn  y  dechreuad  ;  a'r  oriau  eraill,  y  drydedd, 
y  chweched,  a'r  nawfed,  yn  arwyddo  gwein- 
idogaeth  a  galwad  y  prophwydi  o  oes  i  oes  ; 
a'r  unfed  awr  ar  ddeg  yn  arwyddo  gweinid- 
ogaeth  yr  apostolion  a  galwedigaeth  y  Cen- 
edloedd.  Tybia  eraill  ychydig  yn  wahanol, 
fel  hyn  :  yr  awr  gyntaf,  yn  arwyddo  dechreu- 
ad  gweinidogaeth  Crist;  y  drydedd,  gweinid- 
oçaeth  yr  apostolion  pan  ddanfonwyd  hwy 

allan  gyntaf  i  bregethu  i'r  Iuddewon ;  y 
chweched  a'r  nawfed,  eu  gweinidogatth  ar  ol 
dydd  y  pentecost,  i'r  Iuddewon  yn  Judea,  a'r 
rhai  gwasgaredig  mewn  mànau  eraill ;  a'r 
unfed  awr  ar  ddeg,  galwedigaeth  y  Cenedl- 
oedd.  Gellid  cymhwyso  yr  oriau  hyn  hefyd 
yn  ddigon  priodol,  at  alwedigaeth  dynion 
mewn  gwahanol  oedran  :  yn  eu  mebyd,  ieu- 
enctid,  canol  oed,  hcnaint,  ac  ar  wely  angau. 
Yr  hwyr  yw  amser  cyfrif,  a  thalu  y  gytìog  : 
diwedd  einioes  dynion,  neu  ddydd  y  farn 
gyffredinol.  Y  grwgnachwyr  oedd  yr  ludd- 
ewon,  o  herwydd  bod  y  Cenedloedd  yn  cael 

eu  gwneyd  yn  gyd-gyfranogion  â  hwynt  o 
freintiau  yr  efengyl,  neu  fendithion  teyrnas  y 
Messiah.  Gwelir  y  grwgnachrwydd  hwn  yn 
amlwg  wrth  droi  at  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol 

a  berthyni'r  gair  grwgnach  yn  adn.  11.  Pwys 
y  dydd  a'r  gwres  oedd  y  gorthrymderau  a 
ddyoddefodd  yr  Iuddewon  gan  y  Cenedloedd 
o  oes  i  oes,  o  herwydd  en  hymlyniad  wrth 
addoliad  y  gwir  Dduw  :  ni  ddyoddefodd  y 
rhai  cristionogol  o  honynt  ddim  caledi  neill- 

duol,  mwy  na'r  Cenedloedd  cristionogol. 
Mae  ymddiffyniad  gwr  y  tŷ  yn  gyfiawn  ac 
yn  rhesymol  iawn  ;  ac  ar  yrun  pryd  yn  dang- 
os  afresymoldeb  y  grwgnachwyr.  Er  ceiniog 

y  cytunwyd,  a'r  geiniog  hòno  a  dalwyd  :  nid 
yw  Duw  ddyledwr  i  neb,  ac  ni  chaiff  neb 
fod  ar  eu  colled  am  ddim  a  wnelont  yn  ei 
wasanaeth  ef.  Os  ydyw  yn  rhoddi  mwy  i 

rai  na'u  gilydd,  o'r  eiddo  ei  hun  mae  yn 
rhoddi ;  ac  onid  oes  ganddo  awdurdod  i  wneyd 
felly  ?  mae  y  fendith  leiaf  yn  fwy  na  haedd- 
iant  neb  sydd  yn  ei  chael ;  felly  nid  oes  le  i 
ymffrost  na  grwgnach  chwaith.  Am  y  blaenaf 
a'r  olaf  yn  adn  16,  sylwyd  o'r  blaen,  Pen.  19. 
30.  Mae  y  gair  galw,  yn  rhan  olaf  yr  adnod, 
weithiau  yn  aiwyddo  gwahodd,  drwy  wein- 
idogaeth  gyhoeddus  yr  efengyl,  a  dwyn  dyn- 
ion  fel  aelodau  o'r  eglwys  weledig  :  fel  hyny 
fe  alwyd  llawer  o  Iuddewon  a  Chenedloedd  ; 
ond  ychydig  a  ddewiswyd,  drwy  arfaeth  ddi- 
gyfnewid  Duw,  i  fod  yn  gyfranogion  o  ras 
achubol  ac  i  fywyd  tragywyddol.  Pa  fodd 
bynag  y  grwgnacho  dynion  deddfol  yn  erbyn 
hyn,  fel  y  gweithwyr  uchod  ;  dyma  fel  y  dy- 
wedodd  Iesu,  ychyclig  sydd  wedi  eu  dewis, 
ac  e  ddengys  ef  ei  gyfiawnder  yn  amlwg  yn 

y  dydd  a  ddaw. 
*  Ceiniog :  tua  saith  geiniog  a  dimmai  o'n 

harian  ni.  Hyny  oeddcyfiog  diwrnod  gwaith 
yn  gyffredin  yn  mhlith  yr  Iuddewon.  t  Yn 
y  farchnadfa  y  byddai  gweithwyr  yn  arfer 
sefyll  i  gael  eu  cyfiogi.  Felly  gyda  ninnau 
yn  aml.  j  Dy  lygad  di  yn  ddrwg  :  cyfeiriad 
sydd  yma  at  yr  effaith  gas  y  mae  ysbryd  hun- 
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anol  achentìgenus  yn  gael  ar  wynebpryd  ac 
edrychiad  dynion. 

17  flJT*  Ac  Äa'r  Iesu  yn  myned  i 
fynu  i  Jerusalem,  *fefe  a  gymmerth 
y  deuddeg  disgybl  o'r  neilldu  ar  y 
fTordd,  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt, 

h  Marc  10.  32—34.  Luc  18.  31—34.  Ioan  12.  12.  t  pen. 
13.  11.  a  16.  13.  Gen.  18.  17.  Ioan  15.  15.  Act.  10.  41. 

18  %  Wele,  yr  ydym  ni  yn  myned  i 
fynu  i  Jerusalem ;  h  ||  a  Mab  y  dyn  a 
draddodir  i'r  arch-ofTeiriaid  a'r  ysgrif- 
enyddion,  a  '  hwy  a'i  condemniant  ef 
i  farwolaeth, 

k  pen.  16.  21.  a  17.  22,  23.  s  26.  2.  Salm  2.  1-3.  a  22. 
1,  &c.  a  69.  1,  §-o  Es.  53.  Dan.  9.  24—27.  Act.  2  23.  a  4. 
27,  28.        /pen.  26.  66.  a  27.  1.  Marc  14.  64,  65.  Luc  22.  71. 

19  Ac  ma'i  traddodant  ef  i'r  Cen- 
hedloedd, n  i'w  watwar,  ac  i'w  íflan- 
gellu,  ac  i'w  groeshoelio  :  °  §  a'r  tryd- 
ydd  dydd  efe  a  adgyfyd. 

m  pen  27.  2,  c/c.  Mare  15.  1, 16,  &c.  Luc  23. 1,  §c.  loan 
18.  88,  8tc.  Aot.  3.  13—16.  n  pen.  26.  67,  68.  a  27.  27—31. 
Salm  22.  7,  8.  a  35.  16.  Es.  53.  3.  Marc  14.  65.  a  15.  16—20, 
29—31.  Luc  23.  11,  Ioan  19.  1—4.  o  pen.  12.  40.  a  16.  21. 
Es.26.  1».  Hos.  6.  2.  Luc  24.  46.  1  Cor.  15.  4. 

*  Dyma'r  tro  diweddaf  i'r  Arglwydd  Iesn 
fyned  i  fynu  i  Jerusalem,  yr  oedd  amser  ei 
ddyoddefaint  ef  yno  yn  awr  yn  agoshâu. 
t  Nid  oedd  achos  iddo  rag-fynegi  ei  ddyodd- 
efaint  i  neb  ond  ei  ddisgyblion  ;  ac  yr  oedd 
yn  angenrheidiol  eu  rhag-hysbysu  hwy,  er 
darpar  eu  meddyliau  erbyn  y  fath  dro.  J  Er 
y  gwyddai  Mab  Duw  beth  oedd  yn  ei  aros 
yn  Jeru<alem,  eto  mae  yn  myned  yno  yn 

ewyllysgar  ac  o'i  wir-fodd.  Ioan  10.  18. 
||  Traddodwyd  ef  gan  Judas  i'r  arch-olfeiriaid 
a'r  ysgrifenyddion  ;  ac  ar  ol  iddynt  hwy  ei 
gondemnio  ef  yn  oì  eu  cyfraith  hwynt,  tra- 

ddodasant  hwythau  ef  i'Herod,  Pilat,  a'r 
milwyr  Rhufeinig,  i'w  groeshoelio.  §  Yn 
mhob  màn  ag  mae  Crist  yn  rhag-fyncgi  am 
ei  farwolaeth,  mae  hefyd  yn  dywedyd  am  ei 
adgyfodiad,  er  cysuro  ei  ddisgyblion  :  ond  am 
ei  adgyfodiad  y  trydydd  dydd,  nid  oeddynt 
hwy  yn  deall  eto,  nac  yn  credu. 

20  1í  Yna  ?  y  daeth  r  *  mam  meib- 

ion  Zebedeus  atto  gyd  â'i  meibion, 
s  gan  addoîi,  a  deisyf  rhyw  beth 
ganddo. 

q  Marc  10.  35.  r  pen.  4.  21.  a  27.  56.    Marc  15.  40. 
e  pen.  2.  11.  a  3.  2.  a  14.  33.  a  15.  25.  a  28.  17 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, '  Pa 
beth  a  fynni?  Dywedodd  hithau 

wrtho,  u  f  Dywed  am  gael  o'm  dau 
fab  hyn  eistedd,  xy  naill  ar  dy  law 
ddehau,  a'r  llall  ar  dy  law  aswy,  v  yn 
dy  frenhiniaeth. 

t  adn.  32. 1  Bren.  3.  5.  Est.  5.  3.  Marc  6.  22.  a  10.  36,  51. 
Lnc  18.  41.  loan  15.  7.  «  pen.  18.  1 .  a  19.  28.  Jer.  45.  5. 
Marc  10.  37.   Lue  22.  24.  Rliuf.  12.  10.  Fhil.2.3.       x  lBren. 
2.  19.  Salm  45.  9.  a  110.  1.    Marc  16.  19.  Rhuf.  18.  34.  Col. 

3.  1.        yLuo  17.20,  21.  a  19.  11.  Act.  1.  6. 

*  Salome  ydoedd  enw  y  wraig  hon,  Marc 
15.  40.  ac  Iago  ac  Ioan  oedd  enwau  ei  meib- 
ion,  Pen.  10.  2.  Efallai  fod  Zebedeus  ei  hun 
wedi  marw  erbyn  hyn,  neu,  ynte,  nad  oedd 

yn  canlyn  Crist  mòr  gyson  â  hi  a'i  meibion 
t  Efallai  ei  bod  yn  meddwl  am  y  deuddeg 

gorsedd  a  addawodd  Crist  i'w  apostolion  yn 
72 

Pen.  19.  28.  ac  am  i'w  d<m  fab  hi  gael  eistedd 
yn  nesaf  ato  ef,  fel  arwydd  o  anrhydedd,  a 
blaenoriaeth  ar  y  disgyblion  eraill.  Neu,  ef- 
allai,  bod  ynia  gyfeiriad  at  drcfn  y  Sencdd 
luddewig:  yno  yr  oedd  y  lYasi,  neu  rag- 
lywydd  y  llys,  yn  eistedd  ar  y  brif  gadair; 
yr  hwn  a  elwid  Ab  Beth  Din,  neu  dad  y 

barnydd,  yn  eistedd  ar  ei  ddeheulaw  ;  a'r 
llall,  yr  hwn  a  elwid  y  Chacham,  neu  y 
doeth,  yn  eistedd  ar  ei  aswy.  Ond  peth  rhy- 

t'edd  oedd  iddi  ofyn  y  fath  gais  yn  union  ar 
oli  Griät  ddywedyd  am  ei  farwoiaeth  :  oddi- 
gerth  iddi  feddwly  gosodai  efe  i  fynu  ei  fren- 
iniaeth,  ac  yr  ymddangosai  yn  ei  ogonianta'i 
fawredd  fel  Messiah,  yn  y  fàn  wedi  adgyfodi. 
Mae  yn  amlwg  bod  rhyw  feddyliau  feîly  gan 
y  disgyblion  am  dano. 

22  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  z  *  Ni  wyddoch  chwi  beth  yr 
ydych  yn  ei  ofyn.  f  A  ellwch  chwi 

yfed  o'r  a  cwppan  yr  ydwyf  fi  a'r  yfed 
o  hono,  a'ch  b  bedyddio  â'r  bedydd 
y  bedyddir  fì  ?  J  Dy  wedasant  wrtho, 
Gallwn. 

*  Marc  10.  38.  Rhuf.  8.  26.  lago  4.  3.  a  pen.  26.  39, 
42.  Salm  75.  3.  Jer  25. 15,  &c.  Marc  14.  26.  Lnc  22.  42.  loan 
18.  11.  b  Marc  10.  39.   Luc  12.  50.  e  pen.  26.  35,  56. 
Diar.  16.  18. 

Cerydd  addas  oedd  hwn ;  mae  yn  sicr 

nas  gwyddai  y  wraig  na'i  meibion  btth  yr 
oeddynt  yn  ei  ofyn,  nac  ychwaith  anaddas- 
rwydd  yr  amser  i  ofyn  y  fath  gais  dychym- 
mygol  a  hunanol.  f  Arferai  yr  Iuddewon 
roddi  cwpan  i  bob  un  o'r  gwahoddedigion 
mewn  gwledd  ;  ac  yn  ol  a  fyddai  ynddo, 
ychydig  neu  lawer,  y  dangosai  perchen  y 
wledd  ei  groesaw  iddynt.  Oddiwrth  hyny 
daeth  cwpan  i  arwyddo  cyfran  osodedig,  o 
ddedwyddwch  neu  ddyoddefaint,  ac  arferir 
y  gair  am  ddyoddefaint  a  gofid  yn  aml  yn  yr 
ysgrythyrau.  Felly  y  defnyddir  ef  yma  ;  ac 
felly  mae  bedyddio  hefyd,  yn  arwyddo  yr 
holl  lifeiriant  ofnadwy  o  ddyoddefiadau  a 
aeth  dros  ben  ein  Harglwydd  bendigedig. 
Mae  yn  dangos  yma  hefyd,  byddai  raid  ir 
rhai  agosaf  ato  ef  yn  ei  freniniaeth,  fyned 
trwy  lawer  o  ddyoddefiadau  feìyntau  ei  hun. 
X  Mae  yr  ateb  yn  dangos  annwybodaeth  mawr 

o  ofyniad  Iesu,  neu  anystyriaeth  mawr  o'u 
gwendid  hwy  eu  hunain. 

23  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

d  *  Diau  yr  yfwch  o'm  cwppan,  ac 
y?ch  bedyddir  â'r  bedydd  y'm  bed- 
yddirâgef:  eithr  eistedd  ar  fy  llaw 
ddehau  ac  ar  fy  llaw  aswy,f  nid  eiddof 

ei  roddi ;  ond  e  i'v  sawl  y  darparwyd 
gan  fy  Nhad. dAct.  12.  2.  Rhuf.  8.  17.  Col.  1.24.  1  Tîm.  2.  11, 
12.  Dat.  1.  9.  e  pen.  25.  34.  Marc  10.  40.  1  Cor.  2.  9.  Heb. II.  16. 

*  lago  oedd  y  cyntaf  o'r  apostolion  a  yf- 
odd  o  gwpan,  ac  a  fedyddiwyd  a  bedydd, 
dyoddefaint,  Act.  12.  2 ;  ac  er  na  ddyoddef- 
odd  Ioan  ferthyrdod,  cto,  gorfu  arno  yntau 
ddyoddef  llawer  trwy  ystod  ei  hir  oes.  t  Nid 
eiddof  ei  roddi :  cam  ddefnyddiwyd  y  geiriau 

hyn,  i  wadu  Duwdod  Crist,  a'i  ogyfuwchder 
â'r  Tafl.  Nid  dywedyd  beth  oedd  ei  allu  a'i 
airdurdod  fel  Duw  y  mae  efe  yma  ;  ond  beth 
oedd  ei  swydd  fel  cyfryngwr  :  yr  oedd  lleoedd 



Am  ostynyeiddrwydd. MATTHEW  XX. Deillion  yn  cael  eu  ÿolwy. 

pawb  yn  y  nef,  wedi  eu  trefnu  yn  nhragy- 
wyddol  gyngor  Duw,  ac  yntau  fel  Cyfryngwr, 

i  osod  pawb  yn  ei  le,  yn  ol  y  trefniad  a'r 
cyngor  tragywyddol  hwnw.  Mae  y  geiriau, 
it  shall  be  ywen  to  them,  y» -yr  adnod  hon  yn 
Saesoneg  yn  afreidiol,  yn  ol  barn  y  Saeson 
cu  humin  :  nid  ydynt  yn  y  Gyinraeg,  nacyn 
y  Grotg  chwaith. 

24  *  A  phan  glybu  y  deg  hyn, 
/hwy  a  sorrasant  wrth  y  ddau  frodyr. 

/  Diar.  13.  10.  Marc  10.  41.  Luc  22.  23,  24.  1  Cor.  13. 
4.  Phil.  2.  3.  lairo  3.  14—18.  a  4.  1,  5,  6.  1  Pedr  5.  5. 

*  Yr  oedd  y  disgyblion  eraill  mor  awyddus 
am  y  lle  blaenaf  à  r  ddau  hyn  ;  am  hyny  hwy 
I  sòrasant  wrthynt,  am  iddynt  achub  y  blaen 
arnynt  hwy. 

25  *A'r  Iesu  #Vu  galwodd  hwynt 
atto,  ac  a  ddywedodd,  Chwi  a  wydd- 
och  fod  h  pennaethiaid  y  Cenhedloedd 

yn  ■  tra-arglwyddiaethu  arnynt,  a'r  rhai 
mawrion  yn  tra-awdurdodi  arnynt 
hwy. 

g  pen.  11.  29.  a  18.  3,  4.  Ioau  13.  12—17.  h  Marc  10. 
42.  Luc  23.  26,  27.  i  Dan.  2.  12,  13,  37—45.  a  3.  2—7,  15, 
19—22.  a  5.  19. 

26  Eithr  k  nid  felly  y  bydd  yn  eich 
plith  chwi :  ond  pwy  bynnag  a  fynno 
fod  yn  fawr  yn  eich  plith  chwi,  bydd- 
ed  yn  l  weinidog  i  chwi ; 

k  pen.  23.  8—12.  Marc  10.  43-45.  Luc  14.  7—11.  a  18. 
14.  loan  18.  36.  2  Cor.  1.  24.  a  10.  4—10.  1  Pedr  5.  3.  3  Ioan 
9,  10.  Dat.  13.  11—17.  a  17.  6.  /   pen.  25.  44.  a  27.  55. 
Ex.  24  13.  Act.  13.  5.  2  Tiua.  1.  18.  Phile.  13.  Heb.  1.  14. 
1  Pedr4.  11. 

27  A  phwy  bynnag  a  fynno  fod  yn 

bennaf  yn  eich  plith,  m  bydded  yn  was i  chwi : 
m  Marc  9.  33—35.    Luc  22.  26.   Act.  20.  34,  35.  Khnf. 

14.  1  Cor.  9.  19—23.  2  Cor.  4.  5.  a  11.  5,  23—27.  a  12.  15. 

*  Efallai  y  buasai  dadl  annymunol  yn  cyf- 
odi  yn  mhlith  y  disgyblion  pe  gadawsai  yr 
Iesu  hwynt  iddynt  eu  hunain.  Ond  i  rag- 
flaenu  hyny,  efe  a'u  galwodd  hwynt  oll  ato. 
ac  a  ddangosodd  pa  fath  a  fyddai  ei  deyrnas 
ef,  a  pha  fath  a  ddylai  ei  ddeiliaid  ef  fod.  Nid 
oes  dim  yn  dywyll  nac  yn  ddyrys  yn  y  geir- 
iau  hyn  :  gallwn  sylwi  ar  y  pethau  canlynol 
ynddynt  : — 1.  Bod  Crist  yn  dangos  gwahan- 
iaeth  mawr  rhwng  ei  freniniaeth  ef  â  brenin- 
iaethau  y  byd  hwn  :  mae  breninoedd  y  ddae- 
ar  yn  uchelfryd,  yn  dra-arglwyddiaethol,  ac 
yn  greulawn  ;  ond  ni  ddylai  neb  fod  felly  yn 

ei  deyrnas  ef.  2.  Mae  yma  gerydd  i'r  disgybl- 
ion,  am  eu  balchder,  eu  huchel-gais,  a'uhaw- 
ydd  am  fiaenoriaeth  ac  uchafiaeth  ar  eu  gil- 
ydd.  Mae  y  cyfryw  ysbryd  yn  gwneyd  pawb 
yn  anghymhwys  iawn  i  deyrnas  Iesu.  3.  Mae 
yma  ddangosiad  pa  fath  a  ddylent  fod ;  am 
yr  iselaf  wrtli  draed  eu  gilydd,  ac  am  y  mwy- 
af  awyddus  i  barchu  a  gwasanaethu  eu  gilydd. 

Dyna  ffordd  Crist  i'w  bobl  fod  yn  fawr,  ac 
ynbenaf;  a  thyna'r  fath  ddynion  a  fyddant 
yn  fawr  yn  yr  eglwys  yma,  ac  hefyd  yn  y  nef. 

28  *  Megis  M  na  ddaeth  Mab  y  dyn 
i'w  wasanaethu,  ond  i  wasanaethu, 
*  f  ac  i  roddi  ei  einioes  yn  bridwerth 
^dros  lawer. 

n  Luc  22.  27.  loan  13.  4—17.  Phil.  2.  4—8.  Heb.  5.  8. 
.  »  Job  83.  24.  Salin  49.  7.  Es.  53.  10,  11.  Dan.  9.24-26.  Ioan 

Jl0.  15.  a  11.  50—52.  Runf.  3.  24—26.   Gal.  3.  13.  Eph.  1.  7. 

Tiin.  2.  6.  Tit.  3.    14.   lPedr  l.  18.  a  2.  24.  a  3.  IH. 

8,9.        p  pen.  26.  28.  Marc  14.  24.   Ithuf.  6.  15-19. 
Heb.  0.  28.  1  loan  2.  2. 

*  Heblaw  yr  iiyfforddiadau  blaenorol,  mae 
Mab  y  dyn,  Brenin  y  deyrnas,  yn  y  geiriau 
hyn  yn  gosod  ci  hun  ynesampl  o  ostyngeidd- 
rwydd,  addfwynder,  a  huuau-ymwadiad.  Nid 
i  dderbyn  gwasanaetli  rhwysgfawr  fel  brenin- 
oedd  y  byd  hwn  y  daeth  efe,  ond  i  wasan- 
aethu  ;  gwneyd  daioni  i  gyrph  ac  eneidiau 
dynion.  f  Ac  nid  hyn  yn  unig,  ond  befyd  i 
roddi  ei  einioes  yn  bridwerth  dros  lawer ; 

cynnifer  ag  a  roddodd  y  Tad  iddo  :  i'w  prynu 
oddi  wrth  felltith  y  ddeddf  a  phob  anwiredd. 

29  1í  *Ac  9a  hwy  yn  myned  allan 

o  Jericho,  tyrfa  fawr  a'i  canlynodd  ef. 
q  Murc  10.  46—52.  Luc  18.  35—43. 

30  Ac  wele,  r  f  dau  ddeillion  yn 
eistedd  ar  Jin  y  ífordd,  pan  glywsant 
fod  yr  Iesu  yn  myned  heibio,  a  lefas- 
ant,  gan  ddy wedyd,  s  %  Arglwydd,  fab 
Dafydd,  trugarhâ  wrthym. 

r  pen.  9.  27—3!.  a  12.  22.  a  21.  14.  Sahn  146.  8.  Es.  29. 
i.  a  35.  5,  6.  a  42.  16,  18.  a  59.  10.  a,  61.  1,  2.  Luc  4.  18. 
7    21.  Ioan  9.  1,  &c.  s  pen.  12.  23    a  15.  22.  a   21.  9. 
22.  42.  Act.  2.  30.  Rhuf,  1.  3,  4. 

31  ||  A'r  dyrfa  *  a'u  ceryddodd 
hwynt,  fel  y  tawent :  u  hwy thau  a  lef- 
asant  fwy-fwy,  gan  ddywedyd,  Ar- 
glwyddjíab  Dafydd^trugarhâ  wrthym. 

t  pen.  15.  23.  a  19.  13.  «  pen.  7.  7,  8.  Gen.  32.  25— 
29.  Luc  11.  8—10.  a  1S.  1,  &c.  39.  Col.  4.  2.  1  Thes.  5.  17. 

32  A'r  Iesu  a  safodd,  ac  a'u  galw- 
odd  hwynt,  ac  a  ddywedodd,  x  Pa 
beth  a  ewyllysiwTch  ei  wneuthur  o honof  i  chwi  ? 

x  adn.  21.  Ezec.  36.  37.  Act.  10.  29.  PhH.  4.  6. 

33  Dywedasant  wrtho,  ̂ Arglwydd, 
agoryd  ein  llygaid  ni. 

y  Salm  119.  18.  Epb.  1.  17—1$. 

34  §  A'r  z  Iesu  a  dosturiodd  ivrth- 
ynt,  ac  a  a  gyífyrddodd  â'u  llygaid : 
ac  yn  ebrwydd  y  cafodd  eu  Hygaid 

olwg,  6  a  hwy  a'i  canlynasant  ef . t  pen.  9.  36.  a  14.  14.  a  15.  32.  Salm  145.  8.  Luc  7.  13. 
Ioan  11.  33—35.  Heb.  2.  17.  a  4.  15, 16.  1  Pedr  3.  8.  a  pen. 
9.  29.  Marc  7.  33.  Lnc  22.  51.  Ioan  9.  6,  7.  b  Pen.  8.  15. 
Salm  119.  67,  71.  Luc  18.  43.  Act.  26.  18. 

*  Yr  oedd  Jericho  yn  sefyll  tna  phedair 
milltir  ar  bymtheg  i'r  dwyrain  o  Jerusalem, 
ac  ar  y  ffordd  o  Bethabara  yno.  Pywed 
Mathew  a  Marc  mai  wrth  fyned  altan  ò  Jer- 
icho,  y  gwnaeth  lesu  y  wyrth  hon ;  oml  tlv- 
wed  Luc  18.  35,  mai  fel  yr  oedd  efe  yn  nesàu 
at  Jericho  y  bu.  Cysonir  yr  ymddangosiad 
hyn  o  anghysondeb  fel  y  canlyn.  Tybia  rhai, 
i'r  deillion  ddechreu  llefain  ar  Iesu  fel  yr  oedd 
efe  yn  nesâu  at  y  ddinas  ;  ond  nad  agorodd 

efe  eu  llygaid  nes  ei  fyned  aìlan  o'r  ddinas, 
tua  Jerusalem.  Tybia  eraill,  iddo  aros  amrywr 
ddyddiau  yn  Jericho,  ac  y  byddai  yn  myned 
allan  bob  dydd  o  amgylcîi  y  ddinas,  ac  mai 
wrth  rodio  feliy  ryw  ddiwrnod  y  gwnaeth  efe 
y  wyrihhon. .  Dywed  eraill  y  gellid  darllen 

y  geiriau  '*  ac  efe  yn  nesâu,"  yn  Luc,  "  ac 
efe  yn  agos,"  (Gwel  Luc  19.  29.)  ac  fel  yna 
mae  yr  anghysondeb  yn  diflanu.  t  Ni  sonia 
Marc  a  Luc  ond  am  un  dyn  dall,  a  dywed 
Marc  maiBartimeusoedd  ei  enw.  Nid  ydyw 
y  ddan  efengylwr  hyn  yn  dywedyd  y»  groes 



Crist  yn  marchogaeth MATTHEW  XXI. ar  asen  i  Jerusalem. 

i  Mathew  :  tybir  fod  Bartimeusynfwy  adna 
byddus  iridynt  hwy,  ac  mai  am  hyny  y  darfu 
iddynt  ei  enwi  ef,  ae  heb  wneyd  dim  sylw 

o'r  llall.  %  Sylwyd  ar  y  geiriau  hyn  o'r  blaen 
Mab  Dafydd  oedd  enw  adnabyddus  i'r  Iudd 
ewon  ar  y  Messiah  ;  a  diammau  bod  y  deill 
ion  hyn  yn  credu  mai  Iesu  oedd  y  Messiah. 
|j  Pa  ham  y  ceryddai  y  dyrfa  hwynt  ì  Am 
eu  bod  yn  aflonyddu  yr  Iesu  medd  rhai ;  ond 
ai  nid  tebyg  mai  am  eu  bod  yn  ei  alw  yn 
Fab  Dafydd,  gan  ei  addef  ef  yn  Fessiah  1 
§  Yn  niwedd  yr  hanes  uchod,  gallwn  weled 
dau  beth,  yn  1.  Grým  a  thaerineb  ftydd 
mewn  gweddi ;  ac  yn  2.  Tosturi  Mab  Duw, 

a'i  barodrwydd  i  wrando  ac  ateb  gweddîau 
ei  bobl  anghenus,  pan  lefont  arno  mewn  ífydd 
a  thaerineb. 

PEN.   XXI. 

Crist  yn  marchogaeth  ar  asen  i  Jerusa- 
lein,  fyc. 

Aa*PHAN  ddaethant  yn  gyfagos 
i  Jerusalem,  a\i  dyfod  hwy  i  f  Beth- 
phage,  i  b  fynydd  yr  Olew-wydd,  yna 
yr  anfonodd  yr  Iesu  ddau  ddisgybl, 

a  Marc  11.  1.  Luc  19.  28,  29.  b  pen.  24.  3.  a  26.  30. 
Zec.  14.  4.  Luc  19.  37.  a  21.  37.  loan  8.  1.  Act.  1.  12. 

2  Gan  ddywedyd  wrthynt, c  X  Ewch 
i'r  pentref  sydd  ar  eich  cyfer,  ac  yn  y 
man  chwi  a  gewch  asen  yn  rhwym, 
ac  ebol  gyd  â  hi :  gollyngwch  hwynt, 
a  dygwch  attaf  fi. 

c  pen.  26.  18.    Marc  11. 
loan  2.  5—8. 

3  Ac  os  dywed  neb  ddim  wrthych, 

dywedwch,  rí||Y  mae  yn  rhaid  i'r 
§Arglwydd  wrthynt:  cac  yn  y  man 
efe  a'u  denfyn  hwynt. 

d  1  Cron.  29.  14—16.  Salm  24.  1.  a  50.  10,  11.  E&g.  2. 
è,  9.  Ioan  3.  35.  a  17.  2.  Act.  17.  25.  2  Cor.  8.  9.  «1  Sara. 
10.  26.  1  Bren.  17.  9.  Ezra  1.  1,  5.  a  7.  27.  2  Cor.  8.  1,  2,  16. 
Itt£o  1.  17. 

*  Dygwyddodd  amryw  bethau,  megys  galw 
Zacheus,  adgyfodi  Lazarus,  &c.  rhwng  yr 

hanes  yn  y  bennod  o'r  blaen,  â'r  hanes  hyn  a 
ganlyn.  f  Bethphage  (Tŷ  y  ffigys  cynar :) 

pentref  bychan  oedd,  yn  perthyn  i'r  ofteir- 
iaid,  yn  nghylch  dwy  filltir  o  du  y  dwyrain  i 
Jerusalem,  ac  ar  ftbrdd  yr  Iesu  o  Jericho  yno. 
Rhaid  ei  fod  yn  agos  i  Bethania,oblegid  enwa 
Marc  a  Luc  y  ddau  le  yn  yr  hanes  hwn, 
Marc  11.  1.  Luc  19.29.  j  Tybir  mai  Beth- 
phage  oedd  y  pentref  hwn,  ond  bod  yr  Iesu 
heb  ddyfod  iddo  eto.  j|  Nid  rhaid  naturiol,  o 
herwydd  lludded  y  daith  ;  yr  oedd  lesu  wedi 
teithioarei  draed  o  Galilea  hyd  yno,  a  hawdd 
y  gallasai  deithio  dwy  filltir,  oddi  yno  i  Jer- 
usalem  :  ond  rhaid  i  gyflawni  prophwydol- 
iaetb,  Zech.  9.  9.  a  rhaid  i  ddangos  tlodi,  a 
gostyngeiddrwydd,  Brenin  Sion,  yn  march- 
ogaeth  ar  "ebolllwdn  asen  ;"  ac  yrunigdroy 
marchogodd  erioed  yn  ei  holl  deithiau.  §  Yr 

Arglwydd,  yr  hwn  a  bì'au  yr  anifeiliaid  ar  fil o  fynyddoedd  :  nid  oedd  nemawr  o  beth  iddo 
gael  benthyg  yr  eiddo  ei  hun  am  y  tro  hwn,  i 
fyned  i  mewn  i  Jerusalem  y  tro  diweddaf  fel 
Brenin.  Gwelir  rhag-wybodaeth  ddwyfoi  y 
Cyfryngwr  mewn  amryw  bethau  yn  yr  hanes 
uchod.  1.  Chwi  gewch  ascn.  2.  Ac  ebol 
gyda  hi.  3.  Ar  yr  hwn  nid  eisteddodd  neb, 

_ 

Marc  11.  2.  4.  Chwi  a'i  cewch  yn  rhwym. 
5.  Chwi  a'i  cewch  yn  y  màn  wedi  y  deloch  i 
mewn  i'r  pentref.  6.  Dywedir  wrthych,  Pa 
ham  y  gollyngwch  ef  ?  7.  Gadêwir  i  chwi  ei 
gael,  ond  dywedyd,  Mae  jn  rhaid  i'r  Ar- 
glwydd  wrtho.  Pwy  a  allasai  rag-wybod  a 
rhag-ddywedyd  yr  holl  bethau  uchod,  ond  Duw 
holl-wybodol  ?  A  phwy  a  allasai  dueddu  y 
perchenogion  i  ollwng  yr  ebol,  ond  un  ag 
oedd  ag  awdurdod  ganddo  ar  galonau  ? 

4  *  A  ̂ hyn  oll  a  wnaethpwyd,  fel 
y  cyflawnid  yr  hyn  a  ddywedasid 
trwy  y  prophwyd,  ̂ yn  dywedyd, 

/pen.  1.  22.  a  26.    56.  Ioan  19.  36,  37.  *  Zec.  9.  9. Ioan  12.  15. 

5  Dywedwch  h  i  ferch  Si'on,  Wele, 
'  dy  frenhin  yn  dyfod  i  ti  h  yn  add- 
fwyn,  ac  zyn  eistedd  arasen,  fac  ebol 
llwdn  asen  arferol  â?r  iau. 

h  Salra  9.  14.  Es.  12.  6.  a  40.  9.  a  62.  11.  Zeph.  3.  14, 
15.  i  peu.  2.  2,  6.  Gen.  49.  10.  Num.  24.  19.  Salm  2.  6— 
12.  a  45.  1,  &c.  a  72.  1,  &c.  a  110.  1—4.  F.s.  9.  6  7.  Jer.  23. 
5>6.  Ezec.  34.  24.  a  37.  24.  Dan.  2.  44,  45.  a  7.  13,  14.  Mica 
5.  2.  Zec.  6.  12,  13.  Ioan  1.  49.  a  19.  15—22.  k  pcn.  11. 
29.  a  12.  19,  20.  2  Cor.  10.  1.  Phil.  2.  3—5.  /  Deut  17.  16 
Barn.  5.  10.  a  12.  14.  2  Sara.  16.  2.  1  Bren.  1.  33.  a  10.  26. 
Hos.  1.  7.  Mica  5.  10,  11.  Zec.  9.  10. 

*  Addeíai  yr  luddewon  mai  prophwydol- 
iaeth  am  y  Messiah  oedd  y  geiriau  uchod ; 
eto,  cyinmaint  oedd  eu  dallineb,  er  iddynt 
weled  cyflawniad  o  hóni,  ni  chredent  mai 
Iesu  oedd  y  Messiah.  t  Ar  yr  ebol  yr  eist- 
eddodd  Iesu,  mae  y  geiriau  yn  eglurhâu  y 
naill  y  llall ;  asen,  yn  dangos  rhy  w  yr  anif- 
ail,  ac  ebol,  yn  dangos  yr  oed. 

6  *  Y  disgyblion  a  aethant  mac  a 
wnaethant  íèl  y  gorchymynasai  yr 
Iesu  iddynt. 

mGeB.6.  22.  a  12.  4.  Ex.  39.  43.  a  40.  16.  1  Sam.  15.  11. Ioan.  15.   14. 

*  Gwelwn  yma  ufudd-dod  parod  y  disgybl- 
ion :  gwnaethant  fel  y  gorchymynodd  eu  Har- 
glwydd,  a  chaw  sant  bob  peth  fel  y  dywedodd efe. 

7  A  hwy  a  n  ddygasant  yr  asen  a7r 
ebol,  ac  °  a  ddodasant  eu  *  dillad  ar- 

nynt,  ac  aTi  gosodasant  ef  i  eistedd  ar hynny. 
n  Marc  11.  4—8.  Luc  19.  32-35.  o  1  Bren.  9.  1S. 

8  f  A  thyrfa  ddirfawr  a  daenasant 
eu  Jdillad  ar  y  fTordd;  ̂   ||  eraill  a 
dorrasant  gangau  ot  gwýdd,  ac  au 
taenasant  ar  hyd  y  ífordd. 

p  Lef.  23.  40. 

9  A'r  toifeydd,  y  rhai  oedd  yn  myn- 
ed  o'r  blaen,  a 'r  rhai  oedd  yn  dyfod 
ar  ol,  a  lefasant,  gan  ddywedyd, 

q  §  Hosanna  i  fab  Dafydd :  r  Bendi- 
gedig  yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn 
enw  yr  Arglwydd:  Hosanna  5yn  y 
goruchafion. q  adn.  15.  Salm 

Luc  19.  37,  38.  .   

*  Gwelwn  yma  eto  dlodi  ein  Harglwydd: 
nid  oedd  yno  yr  un  cyfrwy,  dim  ond  cefn 
noeth  yr  anifail;  am  hyny  dododd  y  disgybl- 
ion  eu  dillad  ar  yr  asen,  a'r  ebol  hefyd,  fel  y 
gallai   eíe   gymmeryd   ei   ddewis   o  honynt. 



Crist  yn  gyru  y  prynwyr MATTHEW  XXI. 
a'r  gwerfhwyr,  oyr  deml. 

t  Yr  oedd  Iesn  wedi  adgyfodi  Lazarus  ychyd- 
ig  iawn  o'r  blaen  ;  ac  yr  oedd  y  wyrth  ry- 
fedd  hòno  wedi  dwyn  torfeydd  o  bobl  o'i  am- 
gylch  ef,  i'w  groesawi  i  Jerusalem.  %  Mae 
hen  hanesion  yn  dywedyd  y  byddid  arferol  o 
daenu  dillad  ar  hyd  y  ffordd  gynt  er  groes- 
awi  tywysogion:  a  dywedir  ddarfod  gwneyd 
felly  i  Jehu,  pan  eneiniwyd  ef  yn  frenin  ar 

Israel,  2  Bren.  9.  13.  ||  Cangau  o'r  palmwydd 
a  gymmerasant,  medd  Ioan  12.  13.  Arferid 
gwneyd  hyn  hefyd,  wrth  groesawi  breninoedd 
a  rhyfelwyr  buddugoliaethus  i  ddinasoedd:  ac 
yr  oedd  hyn  yn  ddefod  gan  yr  Iuddewon 
hefyd  ar  wyl  y  pebyll.  §  Cymmerwyd  y 

geiriau  hyn,  mae'n  dtbyg,  o  Salm  118.24,  25, 
26.  Llefarwyd  hwy  gan  Dafydd  yn  broph- 
wydol  am  y  Messiah,  a  defnyddiwyd  hwy 
felly  gan  y  torfeydd  yn  yr  amgylchiad  hwn : 
i  groesawi  Iesu  fel  Messiah,  ac  i  ddymuno 
llwyddiant  ei  deyrnas  ef.  Hosanna,  gair 
Hebraeg,  yn  arwyddo  Achub  attolwg. 

10  Ac  wedi  ei  ddyfod  ef  i  mewn  i 
Jemsalem, '  *  y  ddinas  oll  a  gynhyrf- 
odd,  gan  ddywedyd,  "Pwyywhwn? 

t  pen.  2.  3.  Ruth  1.  19.  1  Sam.  16.  4.  Ioan  12.  16—19. 
u  Can.  3.  6.  Es.  63.  1.  Luc  5.  21.  a  7.  49.  a  9.  9.  a  20.  2. 
loan  2.  1S.  Act.  9.  5. 

11  A'r  torfeydd  a  ddywedasant, 
f  Hwn  y w  Iesu  y  prophwyd  V  o  Na- 
zareth  yn  Galilea. 

*pen.  16.  13,  14.  Deut.  18.  15—19.  Luc  7.  16.  Ioan  7. 
40.  a  9.  17.  Act.  3.  22,  23.  a  7.  37.  y  pen.  2.  23.  Ioan  1. 
45,  46. 

*  Wrth  weled  Iesu  yn  ei  agwedd  dlawd, 
yn  marchogaeth  ar  ebol  llwdn  asen,  a  chlyw- 
ed  yr  holl  dorfeydd  yn  bloeddio  y  geiriau 
uchod  er  clodforedd  iddo  ;  nid  rhyfedd  fod  y 

ddinas  oll  yn  ymgynhyrfu  :  ni  welwyd  y  cyff- 
elyb  o'r  blaen  yn  Jerusalem.  t  Wrth  fod  Iesu 
wedi  treulio  y  rhan  fwyaf  o'i  oes  yn  Galilea, 
ac  heb  fod  ond  ychydig  weithiau  yn  Jerusa- 
lem,  mae  yn  debyg  nad  oedd  nemawr  yn  ei 
adnabod  ef  yno,  gan  hyny  gofynent  mewn 
syndod,  Pwy  yw  hwn?  í  Ni  roddodd  y 
dyrfa  ddim  uwch  enw  iddo  na  Iesu  y  Proph- 
wyd ;  pe  amgen,  mae  yn  debyg  y  cawsent 
hwy  ac  yntau  eu  cymmeryd  i  fynu  fel  cyth- 
ryblwyr  a  gwrthryfelwyr. 

1 2  H"  *  A'r  lesu  z  a  aeth  i  mewn  i 
deml  Dduw,  af  ac  a  daíîodd  allan 
bawb  a'r  oedd  yn  gwerthu  ac  yn 
prynu  yn  y  deml,  ac  a  ddymchwel- 
odd  i  lawr  fyrddau  y  6Jnewidwyr 
arian,  a  chadeiriau  y  rhai  oedd  yn 
gwerthu  c  colommenod : 

*  Mal.  3.  1,  2.  Marc  11.  11.  a  Marc  11.  15.  Luc  19. 
45,46.  Ioan  2.  14—17.  b  Deut.  14.  24—26.  c  Lef.  1.  14. 
a  5.  7,  11.  a  12.  6,  8.  a  14.  22,  30.  a  15.  14,  29.  Luc  2.  24. 

13  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

d  Ysgrifenwyd,  e  \\  Tŷ  gweddi  y  gelwir 
fy  nhŷ  i ;  eithr  ̂ chwi  a'i  gwnaethoch 
yn  ogof  lladron. 

d  pen.  2.  5.  Ioan  15.  25.  eSalm  93.  5.  E».  56.  7.  /Jer. 
7.  11.   Marc  11.  17.  Luc  19.  46. 

14  A  ̂ daeth  y  deillion  a'r  cloffion 
atto  yn  y  deml ;  ac  efe  au  hiachâodd 
hwynt. 

g  pen.  9.35.  »  11.  4,5.  Es.  35.  5,6.  Act  3. 1— 9.  a  10.  33. 
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*  Yn  y  fàn  wedi  ei  ddyfod  i  Jerusalem, 
aeth  yr  íesu  i'r  deml ;  nid  i'r  senedd-dŷ,  nac 
i  unrhyw  lŷs  gwladol,  ond  i  deml  Dduw,  i 
ddangos  mai  efe  oedd  Arglwydd  y  deml,  ac 
mai  ysbrydol  oedd  natur  ei  deyrnas  ef.  Nid 

i'r  sancteiddiolaf  yr  aeth,  nid  oedd  neb  ond 
yr  arch-offeiriad  i  fyned  yno  ;  nac  i'r  cyssegr 
chwaith,  nid  oedd  neb  ond  yr  ofteiriaid  i  fyn- 

ed  yno:  eithr  i'r  cyntedd  nesaf  allan,  mae'n 
debyg,  lle  byddai  y  boblyn  ymgyfarfod  i  add- 
oli,  Luc  1.  10.  neu  ynte  i'r  lle  a  elwid  cyn- 
tedd  y  Cenedloedd.  t  Gwnaethai  Iesu  beth 

fel  hyn  unwaith  o'r  blaen,  yn  nechreuad  ei 
weinidogaeth  gyhoeddus,  GwelIoan2.  13—17. 
Mae  yn  debyg  fod  y  rhan  hon  o'r  deml  wedi 
cael  ei  gwneyd  yn  hollawl  yn  dŷ  marchnad,  i 
brynu  a  gwerthu  pethau  at  yr  aberthau  yn- 
ddi :  megysgwin,  haien,  olew,  ychain,  defaid, 
a  cholommenod  :  a  chan  fod  y  Pasc  yn  awr 
ar  y  drws,  yr  oedd  y  farchnad  yn  llawnach 
nac  arferol.  j  Byddai  yr  Iuddewon  arianog 
a  chribddeiliog  hefyd  yno,  yn  newid  arian  â 
dîeithriaid  a  ddeuent  o  wledydd  pellenig  i 
addoli;  ac  yn  codi  llôg  neu  usuriaeth  anghyf- 
iawn  ar  y  díeithriaid  hyny  am  gyfnewid  â 
hwynt.  A  byddai  yr  offeiriaid  yn  goddef  y 
cyfryw  bethau  yn  y  lle  sanctaidd,  am  elw 
Uygredig  a  ddeuai  iddynt  hwy  o  hyny.  |j  Fel 
hyn  yr  oedd  tŷ  gweddi  Duw  wedi  myned  yn 
dŷ  marchnad,  îe,  dim  gwell  nac  ogot  Uadron, 
gan  yr  anghyfìawnder  a  wnaid  yno.  Peth 
rhyfedd  oedd  i  bawb  o  honynt  gymmeryd  y 
fath  weithred  a  hon  ar  law  Iesu :  dîammau 
iddo  wisgo  rhyw  awdurdod  dwyífol  y  pryd 
hwnw,  onid  oedd  pawb  yn  gorfod  ymostwng 
iddo  yn  ddiwithwyneb  :  yr  hon  awdurdod  a 
ddangosodd  efe  hefyd,  yn  iachâd  y  deillion 

a"r  cloffion  a  ddaethent  ato  yn  y  deml. 

15  A  Aphan  welodd  yr  arch-offeìr- 
aid  a'r  ysgrifenyddion  *  y  rhyfedd- 
odau  a  wnaethai  efe,  f  a'r  plant  yn 
llefain  yn  y  deml,  ac  yn  dywedyd, 

■  %  Hosanna  i  fab  Dafydd  ;  k  hwy  a lidiasant, 
h  adn.  23.   pen.  26.  3,  59.  a  27.  1,  20.    Es.  26. 11.  Marc 

11.  18.  Lnc  19.  39,  40.  a  20.  1.  a  22  2,  66.  Ioan  11.  47—49, 
57.  a  12.  19.  i  adn.  9.  pen.  22.  42.  loan  7.  42.  *  Jona 

4.  1. 

16  Ac  a  dywedasant  wrtho,  \  A 
wyt  ti  yn  clywed  beth  y  mae  y  rhai 

hyn  yn  ei  ddywedyd  ?  A'r  Iesu  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ydwyf.  m  \\  Oni 
ddarllenasoch  chwi  erioed,  "  §  O  enau 
plant  bychain  a  rhai  yn  sugno  y  per- 
ffeithiaist  foliant  ? 

I  Luc  19.  39,  40.  Ioan  11.  47,  48.  Act  4.  16—18.     m  per». 
12.  3.  a  19.  4.  a  22.  31.  Marc  2.  25.  n  pen.  11.  25.  Satio 
8.2. 

*  Y  rhyfeddodau  a  sonir  yma  oedd,  iachâu 
y  deillion  a'r  cloffion,  adn.  14 :  ac  efallai  eu 
bod  yn  synu  peth  hefyd,  bod  dyn  o  ymddang- 
osiad  isel  Iesu,  wedi  gallu  dadymchwelyd  eu 

holl  farchnad  hwy  yn  y  deml.  t  Mae  yn  dd'í- ammau  fod  y  plant  hyn  dàn  ddylanwadau 
dwyfol  a  grymus ;  yn  un  peth,  i  gyflawni  yr 
ysgrythyr ;  pelh  arall,  i  ddwyn  tystiolaeth  i 
Grist,  mai  efe  oedd  y  Messiah  ;  ac  yn  dryd- 
ydd,  i  gondemnio  dallineb  ac  anghrediniaeth 

yr  arch-offeiriaid,yrysgrifenyddion,  a'r  phari- 
seaid.  %  Hosanna  i  Fab  Dafydd  :  cystal  a  dy- =============== 
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hwynt 

wedyd,  henffych  i'r  Messiah,  croesaw  iddo, 
i'w  ddinas  ac  i'w  demlei  hun.  \\  Bai  y  dysg- awrìwyr  hyn  yn  Israel  o  hyd  oedd,  eu  han- 

nwybodaeth  o'r  ysgrythyrau  a  berthynent  i'r 
Messiah  ;  a'u  dallineb  gwirfoddol,  na  welent 
eu  bod  yn  cael  eu  cyíiawni  yn  Iesn  o  Nazar- 
eth.  §  Mae  y  geiriau  hyn  yn  Salm  8.  2.  ond 
ychydig  yn  wahanol  yma,  wedieu  cymmeryd 
allan  o  gyfieithiad  Groeg  y  deg  a  thritigain. 
Cafodd  y  geiriau  eu  cyfìawni  yma  ;  ond 
cawsant  eu  cyflawni  yn  mhellach  yn  llwydd- 
iant  yr  efengyl  drwy  weinidogaeth  yr  apostol- 
ion,  *  gwan  bethau  y  byd  yn  gwaradwyddo  y 
pethau  cedyrn  -.*  ac  y  maent  yn  cael  eu  cyf- 
lawni  felly  eto  yn  barâus. 

17  %  *  Ac    °  efe    au    gadawodd 
t,  ac  a  aeth  allan  o'r  ddinas  i 

t  Bethania,  ac  a  lettyodd  yno. 
o  pen.  16.  4.    Jer.  6.  8.    Hos.  ~    " 

37,  38.  p  Marc  11.  11,  19.  L 
12.  1—3. 

18  f  A'r  i  bore,  fel  yr  oedd  efe  yn 
dychwelyd  i'r  ddinas,  r  yr  oedd  arno 
chwant  bwyd. 

q  Marc  11.  12,  13.      r  pen.  4.  2.  a  12.  1.  Lnc  4.  2.  Heb. 

19  X  A  phan  welodd  efe  ffigysbren 
ar  y  fTordd,  efe  a  ddaeth  atto,  s  ac  ni 
chafodd  ddim  arno,  ond  dail  yn  unig: 
ac  efc  a  ddywedodd  wrtho,  '  |j  Na 
thyfed  lìrwyth  arnat  byth  mwyach. 
Ac  yn  ebrwydd  y  crinodd  y  ffigysbren. 

*  Es.  5.  4,  5.  Luc  3.  9.  a  13.  6—9.  Ican  15.  2,  6.  2  Tim. 
3.  5.  Tit.  1.  16.  t  Marc  11.  14.   Luc  19.  42—44.    Heb.  6. 
7,  8.  2  Pe-ir  2.  20-22.  Dat.  22.  11. 

20  §  A  phan  welodd  y  disgyblion, 
hwy  a  ryfeddasant,  gan  ddywedyd, 

u  Mor  ddisymmwth  y  crinodd  y  ffig- 
ysbren ! 

«  Es.  40.  6—8.  Marc  11.  20,  23.  lajo  1.  10,  11. 

21  A'r  Iesa  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  t|  Yn  wir  meddaf  i 

chwi,  *  Os  bydd  gennych  ffydd,  ac 
heb  ammeu,  ni  wnewch  yn  unig  hyn 

a  wnaethum  i'r  ffigysbren,  eithr  hefyd 
os  dywedwch  wrth  y  mynydd  hwn, 
Coder  di  1  fynu,  a  bwrier  di  i'r  môr  ; 
hynny  a  fydd . 

x  pen.  17.  20.  Marc  11.  22,  23.  Luc  17.  6,  7.  Rhuf.  4. 
19,  20.  1  Cor.  13.  2.  Iago  1.6. 

22  A  y  pha  beth  bynnag  a  ofynoch 
mewn  gweddi,  gan  gredu,  chwi  a'i 
derbyniwch. 

~    \  11.    a  18.  19.    Marc  II.  24.    Luc  11.  8-10. 
15.  7.  a  16.  24.    Iago  5.  16.    ]  loan  3.  22.  a  5. 

Daeth  yr  Iesu  i  Jerusalcm  bùm  niwrnod 
cyn  dyoddef  o  hóno,  a  thybir  ei  fod  yn  myn- 
ed  bob  nos,  hyd  y  nos  y  bradychwyd  efj  i 
Bethania  i  lettya.  Gan  fod  Jerusalem  yn 

llawn  iawn  o  ddi'eithriaid  ar  amser  y  Pasc, 
mae  yn  debyg  bod  yn  anhawdd  i'r  Iesu  a'i 
ddisgyblion  tlodion  gael  lletty  yno.  Efallai, 
hefyd,  ei  fod  yn  myned  allan  rhag  ofn  Uid  yr 
luddewon ;  neu  er  cael  gwell  hamdden  a 
distawrwydd,  o  dwrf  ac  atìonyddwch  y  ddin- 
as,  i  weddi'au,  myfyrdodau,  ac  ymddiddanion _  _ 

Gostegu'r  offeiriaid,  Sfc. 

V  peti Toan  14.  13 
14,  (5. 

dirgel  gyda  ei  ddisgyblion.  f  Bore  yr  ail 
ddiwrnod  oedd  hwn.  Un  ai  yr  oedd  ei  letty 
yn  dlawd  (gyda  Lazarus  a'i  ddwy  chwaer, 
tebygir,)  neu  ynte,  ni  fŷnai  efe  roddi  tra- 
fferth  iddynt  mòr  foreu  ;  cychwynodd  Iesu 

a'i  ddisgyblion  i'r  addoliad  a  chwant  bwyd 
arnynt.  Onid  oes  yma  esampl  deilwng  o  ys- 
tyriaeth  rhai  dynion'í  j  Cawn  gyfie  i  sylwi 
ar  y  ffigys-bren  diftrwyth  hwn  eto,  pan  ddel- 
om  at  Marc  11.  13.  ||  Melltithiodd  Iesu  y 
ffigys-bren  hwn,  yn  un  peth  i  roddi  prawf  yn 
chwaneg  i'w  ddisgyblion,  o'i  aliu  a'i  Dduw- 
dod  ;  a  thybir  hefyd  ei  fod  yn  rhag-ddangos- 
iad  o  ddiftrwythder  y  genedl  Iuddewig  pan 

ddaeth  y  Messiah  atynt,a'r  farn  o  ddiftrwyth- 
der  a  syrthiodd  arnynt  o  hyny  hyd  yn  hyn  ; 
ni  thyfodd  ftrwyth  arnynt  eto.  Dylasai  Judas 
grynu  y  pryd  hwnw  hefyd  ;  a  dylai  pob  pro- 
fteswr  diftrwyth  a  rhagrithiol  grynu  eto. 
§  i)ywed  Marc  11.  20,  mai  y  bore,  y  gwelodd 
y  disgyblion  y  ffigys-bren  wedi  crino ;  am 
hyny  rhaid  mai  tranoeth,  ar  ol  ei  felltithio,y 
sylwasant  arno.  -f+Addewid  i'r  apostolion 
sydd  yn  y  geiriau  hyn  :  pa  bryd  bynag  y 
byddai  yn  angenrheidiol  iddynt  wneyd  gwyrth- 
iau  er  cadainâu  eu  hathrawiaeth  a  gogon- 
eddu  Duw,  na  byddai  dim  yn  eisiau  ond 

gweddîo  am  gymmorih  i'w  gwneyd,  a  chredu 
y  caent  y  cymmorth  hwnw.  Gallwn  ninnau 
ddysgu  hyn  oddiwrth  y  geiriau :  nad  ots  dim 

yn  angenrheidiol  er  gogoniant  J)uw  a'n  lles 
ein  hunain,  nas  gall  credinwyr  ei  gael  gan 
Dduw,  os  gofynant  mewn  ftydd  heb  ammau 
diin.  Heb  wneuthur  dim  gwahaniaeth  rhwng 

ftydd  wyrthiol  a  ft'ydd  arall,  mae  y  gosodiad 
cyffredinol  yn  gywir ;  ac  fe  gyfiawna  Dnw  i 
bob  credadyn  betii  bynag  a  addawodd. 

23  Ac  z  wedi  ei  ddyfod  ef  i'r  deml, 
a  yr  arch-oífeiriaid  a  henuriaid  y  bobl 
a  ddaethant  atto  *  fel  yr  oedd  efe  yn 
athrawiaethu,  gan  ddywedyd,  b  f  Trwy 
ba  awdurdod  yr  wyt  ti  yn  gwneuthur 
y  pethau  hyn  ?  a  phwy  a  roddes  i  ti 
yr  awdurdod  hon  ? 

x  Marc  11.  27,  28.  Luc  19.  47,  48.  a  20.  1,  2.  a  1  Cron. 
24.  1,  &o.        b  Ex.  2.  14.  Act.  4.  7.  a  7.  27. 

*  Mae  yn  amlwg  fod  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
pregethu  bob  dydd  yn  y  deml,  a  dywed  Luc 
19.  48,  fod  y  bobl  yn  glynu  wrtho  i  wrando 
arno.  +  Aelodau  o'r  Senedd  fawr  yn  Jerusa- 
lein  oedd  y  gofynwyr  hyn  ;  cymmerent  ar- 

nynt  ei  holi  ef,  pa  ham  y  daethai  i'r  ddinas 
gyda'r  fath  rwysg,  a  bloeddiadau  y  bobl?  Pa 
ham  y  cymmerai  efe  arno  fwrw  y  prynwyr 
a'r  gwerthwyr  allan  o'r  deml  ?  A  pha  ham  yr 
athrawiaethai  efe  yn  y  deml.  Yr  oeddynt  yn 
meddwl  mai  hwy  oedd  ffynon  pob  awdurdod 
eglwysig,  ac  mai  hwy  oedd  unig  lywodr- 
aethwyr  y  deml ;  am  hyny  chwenychent 
wybod  trwy  ba  awdurdod  y  gwnai  efe  y  cyf- 
ryw  bethau. 

24  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt, c  *  Minnau  a  ofynaf 
i  chwithau  un  gair,  yr  hwn  os  myneg- 
wch  i  mi,  minnau  a  fynegaf  i  chwith- 
au  trwy  ba  awdurdod  yr  wyf  yn  gwn- 
euthur  y  pethau  hyn . 

r  pen.  10.  16.  Diar.  26.  4,  5.  Lno.  6.  9.  Col.  4.  6. 
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25  dfBedydd  íoan,  o  ba  le  yr  oedd  ? 
ai  o'r  nef,  ai  o  ddynion  ?  j  A  hwy  a 
ymresymmasant  yn  eu  plith  eu  hunain, 

gan  ddywedyd,  Os  dywedwn,  O'r  nef ; 
efe  a  ddywed  wrthym,  e  Paham  gan 

hynny  nas  credasoch  ef  " t  17.  12,  13.    Marc  1.  1-11. 
-80.  a  3.  2—20.  a  7.  23—35 

e  Luc  20.  5.  Ioan  3.  18 
a  12.  37—43.  1  Ioan  3.  20. 

d  pen.  3.  1,  &c.  a  11 
a  11.  27— 33.    Lu«.  1.  11— 17,  67 

loan  1 .  6,  15,  25—34.  a  3.  26— 3< 
a5.  33—36,  41—47.  a  10.  25,  26. 

26  Ond  os  dywedwn,  O  ddynion ; 
fy  mae  arnom  ofn  y  bobl :  s  canys  y 
mae  pawb  yn  cymmeryd  Ioan  megis 
prophwyd. 

/adn.  46.  pen.  14.  5.  Es.  57.  11.  Marc  II.  32.  a  12.  12. 
Luc  20.  6,  19.  a  22.  2.  Ioan  9.  22.  Act.  5.  26.  £  Marc  6. 
20.  loan  5.  35.  a  10.  41,42. 

27  A  hwy  a  attebasant  i'r  Iesu,  ac 
a  ddywedasant,  h  ||  Ni  wyddom  ni. 
Ac  yntau  a  ddywedodd  wrthynt,  §  Nid 
wyf  finnau  yn  dywedyd  i  chwi  trwy 
ba  awdurdod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn. 

h  p»n.  15.  14.  a  16.  3.  a  23.  16,  &e.  Es  6.  10.  a  28  9. 
a  29.  10—12.  a  42.  19,  20.  a  56.  10,  11.  Jer.  8.  7—9.  Mal.  2. 
6—9.  Luc  20.  7,  8.  Ioan  9.  30,  40,  41.  Rhuf.  1.  18—22,  28. 
2  Cor.  4.  3,  4.  2  Thes.  2.  9,  10. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  mai  o  lid  a  dicholl  yr 
oedd  yr  arch-offeiriaid  a  henuriaid  y  bobl  yn 
gofyn  iddo  ;  ac  yn  lle  rhoddi  ateb  union- 
gyrchol  iddynt,  gofynodd  yntau  holiad  arall 
iddynt  hwy,  angenrheidiol  ei  ateb  yn  gyntaf : 
a  phed  atebasent  hwy  ofyniad  lesu  yn  iawn, 
gwnaethai  yr  un  atebiad  y  tro  i'r  dclau  ofyn- 
iad,  yr  eiddynt  hwy  a'r  eiddo  yntau.  t  Wríh 
fedydd  Ioan  yma,  dylem  ddeall  holl  weinid- 
ogaeth  Ioan,  ac  yn  enwedig  ei  dystiolaeth  ef 
am  Iesu.  %  Ychydig  a  feddyliodd  yr  holwyr 

hyn,y  buasent  yn  caeleu  dyrysu  â'r  fath  ofyn- 
iad :  ac  y  maent  yn  ymresymu  ar  y  pwnc 
mòr  gyfrwys  ag  y  goddefai  amgylchiadau  idd- 
yntwneyd.  Os  dywedent  mai  o  Dduw  yy 
oedd,  buasai  Iesu  yn  gofyn  iddynt,  "  Pa  ham 
gan  hyny  nas  creclasech  ei  dystiolaeth  ef  am 

danaf  fi  1"  yr  hyn  pe  gwnaethech,  gallasech 
wybod  mai  mylì  yw  y  Messiah,  heb  ofyn  i 
mi  yn  awr  am  fy  awdurdod.  Os  dywedent  o 
ddynion,  yr  oeddynt  yn  ofni  y  bobl  ar  y  llaw 
arall ;  canys  yr  oedd  pawb  yn  cymmeryd 
loan  fel  prophwyd,  ac  yn  barod  i  iabyddio  y 

neb  a'i  gwadai,  Luc  20.  6.  jj  Yn  hytrach  nag 
ateb  yr  un  o'r  ddwy  ffordd,  dewisasant  ddy- 
wedyd,  naS  gwyddent;  er  eu  bod  wrth  hýtìy 

yn  dywedyd  yn  erbyn  eu  cydwybod,  a'u 
balchder  hefyd.  §  Gan  nad  atebent  hwy  Iesu, 
nid  atebai  yntau  iddynt  hwythau.  Os  nací 

oedd  tystiolaeth  loan,  a'i  weithredoedd  ei  lum, 
yn  ddigon  i'w  hargyhoeddi,  byddent  heb  eu 
hargyhoeddi.  A  fỳno  fod  yn  annwybodus, 
bydded  yn  annwybodus.  Nid  oes  ncb  mòr 
ddali  <Vr  hẃn  ni  fyn  weled. 

28  5í<Ond  i  beth  dybygwch  chwi  ? 
k  Yr  oedd  gan  *  wr  f  ddau  fab  :  ac  efe 
a  ddaeth  at  y  cyntaf,  ac  a  ddy  wedodd, 

1  Fy  mab,  dos,  gweithia  heddyw  yn fv  ngwinlian. 

29  Ac  yntau  a  attebodd  ac  a  ddy-  i 
wedodd,  m  Nid  âf :  ond  wedi  hynny  ] 
efe  a  edifarhaodd,  ac  a  aetli. 

m  adn.  31.    Jer.  44.   16.  Eph.  4.  17—19.         «  pen.  3.  2—    j 
2   Cron.   33.  10—19.    Es.  1.  16—19.   a  55.  6,  7.    Ezcc.    1S.    , 

28—32.  Dan.  4.  34—37.  Jona  3.2,8—10.  Luc  15.  17,  18.  Act. 
26.  20.  Eph.  2.  1—10. 

30  A  phan  ddaeth  efe  at  yr  ail,  efe  | 

a  ddywedodd  yr  un  modd.     Ac  efe  a  ! 
attebodd  ac  a  ddywedodd,0  Myíi  a  áj\ 
arglwydd  ;  ac  nid  aeth  efe. 

%  pen.  23.  3.  Ezec.  33.  31.  Rhuf.  2.  17—25    Tit.  1.  16. 

3 1  Pa  un  o'r  ddau  p  a  wnaeth  ewyìl- 
ys  y  tad  ?  Dy wedasant  wrtho,  q  Y 
cyntaf.  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  r  Yn  wir  meddaf  i  *chwi,  s  yr  â  y 

publicanod  a'r  putteiniaid  i  mewn  i 
deyrnas  Dduw  o'chblaen  chwi. p  pen.  7.  21.  a  12.  50.    Ezec.  33.  11.    Luc    15.  10.    Act. 

!0.  2  Pedr  3.9.  q  2  Sam.  12.  5—7.  Job.  15.  6.  Luc  7. 
40—42.  a  19.  22.  Rhuf.  3.  LJ.  r  pen.  5.  1S.  «.  6.  5.  a  liS.  3. 
s  pen.  9.  9.  a  20.  16.  Lhc  7.  37—50.  a  15.  !,  2.  a  1S.  9,  10. 
Rhuf.  5.  20.  a  9.  30—33.  1  Tim.  1.  13—16. 

32  Canys  '  daeth  Ioan  attoch  yn 
fíbrdd  cyfiawnder,  u  ac  ni  chredasoch 

ef :  ond  y  publicanod  a'r  putteiniaid 
a'i  credasant  ef.  Chwithau,  yn  gwel- 
ed,  ̂ nid  edifarhasoch  wedi  hynny,  fel 
y  credecfi  ef. 

t  pen.  3.  1—8.  Es.  35.  9  Jer.  6.  16.  Luc  3  8— 13.2  Pedr 
2.  21.  u  adn.  25.  pen.  11  18.  Lue  7.  29,  30.  îoan  5.  33- 
36.    Act.  13.  25—29.  x  Salm  81.  11,  12.  Zec.  7.  11,  12. 
Ioan  5.  37—40.  2  Tini.  2.  25.  Heb.  3.  12.  a  6.  6-8. 

*  Gwedi  i'r  lesu  ddistewuyr  areh-oífeiriaid 
a'r  hemiriaíd,  heb  roddi  iddynt  yr  on  fantais 
yn  ei  erbyn  ei  hun ;  mae  efe  yn  y  ddammeg 
lion  a'r  nesaf,  yn  dangos  iddynt,  pa  fodd  y 
gwrthodai  Duw  hwynt  a'r  genedl  íuddewig 
am  eu  liHnghrediniaeth,  ac  y  derbyniai  y  cen- 
edloedd  crediniol  i  mewn  i'r  egiwys  yn  eu  lle. 
Neu,  efalìai  y  gelìid  egìuro  y  .ddammt'g  hon 
yn  fanylach  fel  hyn  :  *  Y  gwr.  tad  y  ddau 
fab,  yw  Duw  ;  crëawdwr  a  cliynnaliwr  pawb, 
a  ciiymmwynaswr  nodedig  Israei.  f  Y  cyntaf 

o'r  ddau  fab,  a  arwydda  yr  luddewon  dryg- 
ionus  a  thra  annuwiol:  megys  y  publicanc^d 

a'r  puteiniaid,  adn.  32,  y  rhai  a  gredasant 
gwedi,  ac  a  ddaethant  yn  ddisgybìion  i  Grist. 

À'r  ail  fab,  a  arwydda  yr  arch  otìeiriaid,  'yr 
ysgrifenyddion,  a'r  phariseaid,  y  rhai  oecíd 
ganddynt  í(  rithduwioldeb,"  ond  a  ymddygas- 
ant  yn  fwyaf  gelynol  i'r  efengyl.  Am  y  peth- 
au  eraül  yn  y  ddammeg,  tybygir  nad  oes  dim 
eisiau  agoriad  arnynt,  mae  y  ddwy  adnod  oiaf 
jyn  egluro  y  ddarameg  oll.  j  Er  na  fŷnai  yr 
arch-ofteiriaid  a'r  henuriaid  addef  Ioan  a'i 
weinidogaeth,  mae  Crist  yma  yn  ei  arddeh\  i 
ef  fel  gwr  cyfiawn,  a  gweinidogaeth  gyíiawn 
ganddo,  ac  yn  addysgu  pawb  yn  íîorcîd  cyf- 
iawnder.  Ac  er  nas  credent  hwy  ef,  eto  çretí- 

odd  liawer  o'rpubiicanod  a'r  puieintaid  iddo, 
ac  felly  aethant  i  mewn  i'r  winllan  yma,  ac  i 
deyrnas  y  gogoniant  fry.  Peth  anodd  yw  ar- 
gyhoeddi  dyn  moesol,  a  hunan  gyfiawu,  bod 
arno  eisiau  yr  iachawdwriaeth  :  ac  am  hyny 
mae  gwell  gobaith  am  yr  hoíía\\I  attnuwiul 
nac  am  dano  ef. 

33  1T  v  Clywch  ddammeg  arall. 
2  *  Yr  oedd  rhyw  ddyn  o  berchen  tŷ, 

gT"  = 



Dammeg  am  wrthodiad-t MATTHEW  XXI. 
yr  Juddewon. 

yr  hwn  a  blannodd  f  winllan,  ac  a  os- 
ododd  |  gae  yn  ei  chylch  hi,  ac  a 
gloddiodd  ynddi  ||  win-wryf,  ac  a  ad- 
eiladodd  dŵr,  ac  a'i  gosododd  hi  allan 
a  §  i  lafurwyr,  ac  b  t| a  aem  °ddi  cartref. 

y  pen.  13.  18.  1  Bren.  22.  19.  Es.  1.  10.  Jer.  19.  3.  Hos. 
4.  1.  %  Salm  80.  8—16.  Can.  8.  11,  12.  Es.  5.  1-4.  Jer.  2. 
21.  Marc  12.  1.  Luc  20.  9.  loan  15.  1.  a  pen.  23.  2.  Deut. 
1.15—17.  a  16.  18.  a  17.  9— 12.  a  33.  8— 10.  Mal.  2.  4— 9. 
*  pen.  25.  14,  15.  Marc  13.  34.  Luc  19.  12. 

Dyma  ddammeg  arall  eto,  i'r  un  perwyl  a'r 
ddammeg  o'r  blaen.  *  Yr  hwn  a  blanodd  y 
winllan  oedd  Arglwydd  y  Uuoedd,  Esay  5.  7. 
t  Y  winllan  oedd  y  genedl  Iuddewig,  Tŷ  Is- 
rael,  Esay  5.  7.  %Y  cae  o'i  hamgylch  oedd 
rhagluniaeth  a  gofal  Duw.  ||  Y  gwin-wryf 
a'r  twr  oedd  yr  holl  ragor-freintiau  eglwysig 
oedd  gan  yr  Iuddewon.  Ac  efallai  mai  myn- 
ydd  Sion,  lle  yr  oedd  y  ddinas  a'r  deml,  oedd 
y  twr.  §  Y  llafurwyr  oedd  yr  arch-offeiriaid 
Iuddewig,  athrawon  a  llywodraethwyr  y  bobl. 
t+  Y  perchenog  yn  myned  oddi  cartref  a  ar- 
wydda,  nad  oedd  yr  Arglwydd  ddim  gyda 
hwynt  mewn  modd  amlwg  fel  ar  y  cyntaf,  yn 
rhoddiad  y  ddeddf,  a  gosodiad  ifynu  yroruch- 
wyliaeth  Iuddewig.  Efallai  bod  yma  gyfeiriad 
hefyd,  at  ymadawiad  y  presenoldeb  dwyfol 

(y  SHECINA)  o'r  sancteiddiolaf ;  yr  hyn  a 
fu,  meddir,  yn  amser  y  caethgludiad  i  Babi- 
lon,  ac  ni  ddychwelodd  mwyach. 

34  *  Aphan  nesâodd  amser  ífrwyth- 
au  c  \  efe  a  ddanfonodd  ei  weision  at  y 
Uafurwyr,  di  dderbyn  ei  ífrwythau  hi. 

c  2  Bren.  17.  13,  14.  2  Cron.  36.  15,  16.  Neh.  9.29,  30, 
Jer.  25.  3— 7.a  35.  15.  Zec.  1.  3—6.  a  7.  9—13.  Marc  )2.  2— 
5.  Lue  20.  10—19.        d  Can.  8.  11, 12.  Es.  5.  4. 

35  %  A'r  llafurwyr  e  a  ddaliasant 
ei  weision  ef,  ac  un  a  gurasant,  ac  arall 
a  laddasant,  ac  arall  a  labyddiasant. 

e  pen.  5.  12.  a  23.  31—34.  1  Bren.  18.  4,  13.  a  19.  2,  10. 
»22.  24  2  Cron.  16.  10.  a  24.  21,  22.  a  36.  15,  16.  Jer.  2.  30. 
a  26.  21—24.  Luc  13.  33,  34.  Act.  7.  52.  1  Tlies.  2.  15,  16. 
Heb.  11.  36,  37. 

36  Trachefn,  efe  a  anfonodd  weis- 

ion  eraill,  ||fwy  na'r  rhai  cyntaf :  §  a 
hwy  a  wnaethant  iddynt  yr  un  modd. 

*  Amser  ffrwythau  :  sef  yr  amser  y  gallesid 
uisgwyl  i  bobl  Dduw,  yr  Iuddewon,  ddwyn 

ffrwythau  cyfiawnder  yn  gyfatebol  i'r  man- 
teision  a  gawsent.  Mae  Duw  yn  disgwyl  i'w 
bobl  ddwyn  ffrwyth,  cyfatebol  i'w  breintiau. 
t  Y  gweision  hyn  oedd  prophwydi  enwog  a 
dnwiol  yr  Hen  Destament,  y  rhai  a  ddanfon- 
odd  Duw  o  oes  i  oes,  i  adgofio  yr  Iuddewon 

am  eu  dyledswyddan,  ac  i'w  hyfforddi  a'u 
cefnogi  yn  eu  dyledswyddan.  %  Yn  lle  eu 
derbyn  yn  groesawgar  a  gwrando  arnynt,  eu 
trin  yn  ddrwg  a  wnaed  lawer  gwaith :  tar- 
awyd  a  charcharwyd  Jeremiah  ;  tarawyd 
Micheah;  Uabyddiwyd  Zechariah  yn  nghynt- 
edd  tŷ  yr  Arglwydd  ;  a  chyffelyb  driniaeth  a 
gafodd  llawer  eraill.  ||  Mwy  o  rifedi,  mae  yn 

debygol,  a  arwydda  y  gair  "mwy"  yma  : 
mae  yn  anhawdd  meddwl  bod  llawer  obroph- 
wydi  mwy  mewn  goleuni,  dnwiohìeb,  ac  en- 
wogrwydd,  na'r  rhai  a  grybwyllwyd  uchod, 
yn  enwedig  Jeremiah.  Cymmer  Guyse  a 
Dodderidge  y  ddau  ystyr  i  mewn  ;  ond  y 

mae  Pool  a  Scott  yn  myned  heibio  i'r  gair 
heb  wneuthur  yr  un  sylw  o  hóno.  §  Pa  fodd 

bynag  am  feddwl  y  gair,  yr  un  modd  yr  ym- 
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ddygwyd  tuag    at   y   gweision,   hyd  yn  nod 
Ioan  Fedyddiwr,  y  mwyaf  o  honynt  oll. 

37  Ac  f  yn  ddiweddaf  oll,  efe  a  an- 
fonodd  attynt  ei  fab  ei  hun ;  *  gan 
ddywedyd,  s  Hwy  a  barchant  fy  mab  i. 

/  pen.  3.  17.  Marc  12.  6.  Luc  20.  13.  Ioan  1.  18,  34.  a  3. 
16,  35,  36.  Heb.  I.  1,  2.        g  Es.  5.  4.  Jer.36.  3.  Zeph.  3.  7. 

*  Gwyddai  Duw  pa  fodd  yr  ymddygai  yr 
Iuddewon  tnag  at  ei  Fab ;  ond  yma  mae  yn 
llefaru  yn  ol  dull  dynol,  ac  yn  dywedyd  yr 
hyn  oedd  resymol  ei  ddisgwyl :  hwy  a  ddylas- 
ent  barchn  ei  Fab  ef,  ond  nis  gwnaethant. 

38  A  phan  welodd  y  llafurwyr  y 
mab,  hwy  a  ddywedasant  yn  eu  plith 
eu  hun, Ä*  Hwn  yw  yr  etifedd  ;  deu- 
wch,  lladdwn  ef,  f  a  daliwn  ei  etifedd- iaeth  ef. 

39  Ac*wedi  iddynt  eiddal,  *Jhwy 
a'i  bwriasant  ef  allan  o'r  winllan,  *  ac a'i  lladdasant. 

i  pen.  26.  50—57.  Marc  14.  46—53.  Luc  22.  52—54.  Ioan 
18.  12,  24.  Act.  2.  23.  k  Heb.  13.  11—13.  /  Act.  2.  23. 
a  3.  14,  15.  a  4.  10.  a  5.  30.  a  7.  52.  Iago  5.  6. 

*  Er  mai  yn  eu  hannwybodaeth  yr  ©edd 
Ilawer  yn  ymddwyn  yn  anmharchus  tuag  at 
Iesu  ;  eto  mae  yn  àmlwg  mai  nid  felly  yr 
oedd  yr  arch-otfeiriaid  a  henuriaid  y  bobl : 

dyma  hwy  yn  dywedyd,  "  Hwn  yw  yr  etif- 
edd,  ac  eto  yn  ei  ladd  ef.  Gwedi  gweled  ei 
wyrthiau,  clywed  ei  athrawiaeth,  a  chlywed  y 
bobl  yn  ei  glodfori  ar  ei  ddyfodiad  i  Jerusa- 
lem,  nis  gallasent  lai  na  meddwl  yn  eu  cyd- 
wybodau  mai  Mab  Duw  a  Messiah  ydoedd  : 
am  hyny  yr  oedd  eu  cynddaredd  tuag  ato  yn 

fwy  d'íesgus.  +  Daliwn  ei  etifeddiaeth  ef:*yr oedd  hyn  yn  dangos  ysbryd  ac  ymddygiad  y 
Ilywodraethwyr  Iuddewig,  y  rhai  oedd  y  pryd 

hwnw  yn  ymgynghori  i  ladd  lesu,  i'r  dyben  i 
ddîogelu  eu  hawdurdod  a'u  parch  eu  hunain, 
ac  i  gadw  y  genedl  rhag  y  Rhufeiniaid  :  fel 
rhai  yn  penderfynu  lladd  yr  etifedd  i  fedd- 
iannu  yr  etifeddiaeth.  Mòr  ynfyd  yw  dyn- 
ion,  yn  ceisio  diddymu  cyngor  Duw.  J  Tybia 

rhai  mai  esgymmuno  Crist  o'r  eglwys  Iudd- 
ewig,  a  feddylir  wrth  fwrw  allan  o'r  winllan  : 
ond  mae  yn  debyg  nad  yw  yn  arwyddo  dim 
mwy  na'i  gondemnio  ef,  ei  groeshoelio  y  tu 
allan  i  byrth  Jeiusalem,  a  dynoethi  ei  gorph 
marw  ef,  yn  groes  i  bob  cyfiawnder  a  gwedd- 
eidd-dra.  Gesyd  Marc  lladd  yn  gyntaf,  ac 

wedi  hyny  bwrw  allan  o'r  winllan,  Marc  12.  8. 
40  *  Am  hynny  pan  ddêl  arglwydd 

y  winllan,  ™  pa  beth  a  wna  efe  i?r llafurwyr  hynny  ? 
m  Marc  12.  9."  Luc  20.  15,  16.  Heb.  10.  29. 

41  fHwy  a  ddywedasant  wrtho, 
raEfe  a  ddifetha  yn  llwyr  y  dynion 

drwg  hynny,  °  J  ac  a  esyd  y  winllan  i 
lafurwyr  eraill,  y  rhai  a  dalant  iddo  y 
fìrwythau  yn  eu  hamserau. 

n  pen.  3.  12.  a  22.  6,  7.  a  23.  35— 3S.  a  24.  21,  22.  Lef. 
26.  14,&c.  Deut.  28.  59— 68.  Es.  5.5— 7.  Dan.  9.  26.  Zec. 
11.  8—10.  a  13.  8.  a  14.  2,  3  Mal.  4.  1—6.  Luc  17.  32—37. 
a  19.  41—44.  a  21.  22—24.  1  Thes.  2. 16.  Heb.  2.  3.  a  12.  25. 

o  adn.  43.  pen.  8.  II.  Es.  49.  5—7  a  65.  15.  a  66.  19—21. 
Luc  13.  28,  29.  a  14.  23,  24.  Act.  13.  46—48.  a  15.  7.  a  18.  6. 
a  28.  28.  Rhuf.  9.  a  10.  a  11.  a  15.  9—18. 



Derbyniad  y  Cenedloedd. MATTHEW  XX il. Pr'iodas  mab  y  brenin. 

*Gwedi  i'r  Arglwydd  Iesu  orphen  yddam- 

meg,  niae  yn  gofyn  i'r  arch  otfeiriaid  a'r  hen- 
uriaid,  beth  a  wnai  Arglwydd  y  winllan  i'r 
llafurwyr  drwg  hyny.  Wrth  ei  ddyfodiad 
yma  rhaid  i  ni  ddeall  eiddyfodiad  iddinystrio 
yr  Iuddewon  trwy  luoedd  y  Rhuftiuiaid. 
t  Mae  yn  bur  sicr  nad  oeddynt  hwy  yn  deall 
y  pryd  hwn,  mai  am  danynt  hwy  yr  oedd  y 
ddammeg  :  atebasant  yn  gywir  iawn  ;  ac  wrth 
ateb,  rhoddasant  farn  arnynt  eu  hunain  yn 
ddiarwybod  :  fel  y  dywedasant  hwy,  felly  y 
bn.  i  Y  llafurwyr  eraill  yma  oedd,  yr  apos- 
tolion,  a  gweinidogion  yr  efengyl  yn  mhob 
oes.  Mae  Luc  20.  16,  yn  gosod  yr  ateb  uch- 
od  i  lawr  fel  geiriau  Crist  ei  hun,  a'r  arch- 
offeiriaid  a'r  henuriaid  yn  dywedyd,  Na  atto 
Duw.  1  gysoni  hyn,  tybir  nad  oeddynt  yn 
deall  y  ddammeg  ar  y  cyntaf;  ond  pan  ei 
deallasant,  dywedasant,  Na  atto  Duw  i  ni 
ladd  y  gwir  Fessiah,  ac  i  hyn  ddyfod  i  ni. 

42  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
p  *  Oni  ddarllenasoch  chwi  erioed  yn 
yr  ysgrythyrau,  *  f  Y  maen  a  J  wrth- 
ododd  yr  adeiladwyr,  hwn  a  wnaeth- 
pwyd  yn  ben  congl :  \\  gan  yr  Arglwydd 
y  gwhaethpwyd  hyn,  r  a  rhyfedd  y w 
yn  ein  golwg  ni? 

p  adn.  16.  q  Salm  118.  22,  23.  Es.  28.  16.  Zec.  3.  8» 
9.  Marc  12.  10,  11.    Luc  20.  17,  18.   Act.  4.  11.    Rhuf.  9.  33. 
Eph.  2.  20.  1  Pedr  2.  4—8.  r  Heb.  1.  5.  Act.  13.  40,  41. 
Kph.  3.  3—9. 

43  §  Am  hynny  meddaf  i  chwi,  s  y 
dygir  teyrnas  Dduw  oddi  arnoch  ch  wi, 

ac  a'i  rhoddir  i  '  genedi  a  ddygo  ei 
fTrwythau. 

•  adn.  41.    pei 
3,  5.        t  Ex. 

*  Yma  mae  Crist  yn  myned  i  egluro,  a 
phron  gwirionedd  y  ddammeg  nchod  yn 
mhellach,  drwy  yr  ysgrythyr,  Salm  118.  22, 
23  ;  ac  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  gyffredin  yn 
addef  mai  prophwydoliaeth  am  y  Messiah 

oedd  y  Salm  hòno.  fYn  y  ddammeg  o'r 
blaen,  yr  oedd  yr  eglwys  yn  cael  eich>mharu 
i  winllan,  yma  i  adeilad;  a  Iesu  Grist,  y 
Messiah,  yw  y  maen  :  y  sail  faen,  sydd  yn 

cynnal  yr  holl  adeilad,  a'r  pen  congl-faen 
hefyd,  sydd  yn  uno  ac  yn  cyssylltu  yr  holl 
eglwys,  o  Iuddewon  a  Chenedloedd  crediniol, 
yn  un  adeilad  fawr  a  gogoneddus.  J  Yr  ad- 
eiladwyr  oedd  blaenoriaid  yr  eglwys  luddew- 
ig :  adeiladu  oeddynt  yn  gymmeryd  arnynt, 
ac  adeiladu  a  ddylasent ;  ond  nis  gallasent 
adeiladu  heb  y  maen  hwn,  namyn  dmystrio  : 
ac  nis  gall  neb  eto  adeiladu  yr  eglwys  heb 
Grist  yn  sylfaen  ac  yn  ben  congl-faen  iddi. 
Ond  gwrthod  y  maen  hwn  a  wnaethant  hwy  ; 
edryched  yr  adeiladwyr  presenol  na  wrthod- 
ont  ef.  ||  Gan  yr  Arglwydd  y  gosodwyd  y 
maen  hwn  yn  ben  y  gongl,  a  rhyfedd  oedd 
gan  yr  adeiladwyr  luddewighyny,  a  hwythau 
yn  ei  wrthod.  Neu,  ynte,  gan  yr  Arglwydd 
y  dyfethwyd  hwy,  ac  y  dygwyd  y  Cenedl- 
oedd  i  mewn  i'r  adeilad,  a  rhyfedd  oedd  hyny 
hefyd  yn  eu  golwg  hwy.  §  Yn  adn.  43,  mae 
yr  Arglwydd  Iesu  yn  dywedyd  yn  amlwg,  yr 
hyn  a  lafarodd  efe  yn  y  ddammeg  o'r  blaen, 
a'r  hyn  oedd  mòr  rhyfedd  gan  yr  arch-offeir- 
iaid  a'r  henuriaid,  ag  y  dy  wedasant  am  dano, Na  atto  Duw. 

4  4  *  A  u  phwy  bynnag  a  syrthio  ar 
y  maen  hwn,  efe  a  ddryllir :  *  ac  ar 

bwy  bynnag  y  syrthio,  efe  a'i  mál  ef 
yn  chwilfriw. «  Salm  2.  12.  Es.  8.  14,  15.  a  9.  12.  Zec.  12.  3.  Lno  M. 
18.  Rhuf.  9.  33.  2  Cor.  4.  3,  4.  1  Fedr  2.  8.  .rpen.  26.  24. 
a  27.  25.  Salm  2.  9.  a  21.  8,  9.  a  110.  5,  6.  Dan.  2.  34,  35, 
44,  45.  Ioan  19.  11.  1  Thes.  2.  16. 

*  Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  dull  ofnadwy  o 
labyddio  yn  mhlith  yr  Iuddewon:  yn  gyntaf, 
clwyrn-deflid  y  drwg-weithredwr  o  ryw  uch- 
der  mawr  ar  gàreg ;  ac  os  na  byddai  hyny  yn 
angeu  iddo,  tefiid  càreg  fawr  arall  arno,  yr 

hon  a  fyddai  sicr  o'i  ddryllio  ef  i  farwolaeth. 
Tybir  fod  syrthio  ar  y  rnaen,  yn  arwyddo  y 
gwrthwynebiad  a  roddwyd  i  Grist  yn  amser 
ei  ddarostyngiad  ;  a  bod  syrthiad  y  maen  ar 
ddynion,  yn  arwyddo  y  barnau  trymion  a' 
ddaeth  ar  yr  Iuddewon  ar  ol  esgyniad  Ciist 

i'r  gogoniant.  Mae  gwaith  ctynion  yn  gwrth- 
od  Crist,  a'i  farnedigaethau  yntau  ar  ei  wrth- 
odwyr,  y  naill  fel  y  llall,  yn  ddrylliad  a  din- 
ystr  i  eneidiau  dynion.  Ymrysoned  priddell 
â  phriddellau  y  ddaear. 

45  *  A  phan  glybu  yr  arch-oíFeir- 
iaid  a'r  Phariseaid  ei  ddammegion  ef, 
y  hwy  a  wybuant  mai  am  danynt  hwy 

y  dywedai  efe. y  Marc  12.  12.  Luc  11.  45.  ft  20.  19.    _  * 

46  f  Ac  z  ahwy  yn  ceisio  ei  ddala, 
hwy  a  ofnasant  y  torfeydd  ;  flameu 
bod  yn  ei  gymmerydef  felprophwyd. 

z  2  Sam.  12.  7-13.  Diar.  9.  7—9.  a  15.  12.  Es.  29.  1. 
Ioan  7.  7.  aadn.  11.    Luc  7.  16,  39.     loan  7.  40,  41.  Act. 

2. 

Gwyddai  yr  arch-offeiriaid  a'r  phariseaid 
erbyn  hyn,  mai  am  danynt  hwy  y  llefarai 

lesu  yn  yr  adnodau  o'r  blaen :  nis  gallent 
wadu  nad  hwy  oedd  y  llafurwyr  a'r  adeilad- 
wyr,  a'u  bod  yn  ei  wrthod  ef ;  ond  yn  Ue 
ymostwng  am  eu  drygioni,  a  chrynu  rhag  y 
farn,  t  enynodd  eu  cynddaredd  yn  fwy  yn  ei 
erbyn  ef,  ac  oni  buasai  ofn  y  bobl  oedd  yn 
bresenol,  y  rhai  a  feddylient  yn  well  am  dano 
na  hwynt-hwy,  buasent  yn  ei  roddi  ef  ifarw- 
olaeth  yn  y  fan  hòno.  Dywed  Luc  20.  20. 
iddynt  ei  wylied  ef,  a  gosod  cynllwynwyr 
iddo,  fel  os  gallent  ei  ddal  ef  yn  ei  ymad- 
roddion  i'w  draddodi  ef  i'r  rhaglaw. 

PEN.  XXII. 

Dammeg  pr'iodas  máb  y  brenin,  4#. 

A'R  Iesu  a  attebodd, a  ac  a  lefarodd 
wrthynt  drachefn  mewn  dammegion , 
gan  ddywedyd, 

a  pen.  9.  15—17.  a  12.  43—45.  a  13.  3-11.  a  20.  1—1« 
a  21.  28—46.  Marc  4.  33,  34.  Luc  8.  10. 

2  b  CyfFelyb  yw  teyrnas  nefoedd  i 

ryw  *  frenhin  c  a  wnaeth  bri'odas  i'w 

fab, 

b  pen.  13.  24,  31—33,  44—47.  a  25.  1,  14.  •  pen.  25. 
1—13.  Salm  45.  10—16.  loan  3.  29,  &c.  2  Cor.  1L  2.  Eph.  5. 
24—32.  Dat.  19.  7—9. 

3  f  Ac  d  a  ddanfonodd  ei  weision 
ialwy  rhai  ea  wahoddasid  i'r  brîodas  : 
•^ac  ni  fynnent  hwy  ddyfod. 

d  pen.  3.  2.  a  10.  6,  7.  Diar.  9.  1—3.  E».55.  1,  3.  Maro 
6.  7—11.  Luc  9.  1—6.  a  14.  15—17.  #  1  Sam.  9.  13.  Z*pb. 

1.  7.         /  pen.  23.  37.  Salm  81.  10—12.  Diar.  1.  24-32.  K». 
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4  Trachefn  efe  a  anfonodd  ë  weision 

eraill,  gan  ddy  wedyd,  Dywedwch  wrth 
y  rhai  a  wahoddwyd,  h  Wele,  parot- 
töais  fy  nghiniaw  :  %  fy  ychain  dJm 

pasgedigion  a  laddwyd,  *  a  phob  peth 
Sì/dd  barod  :  deuwch  i'r  briodas. 

g  Luc  10.  1—16.  a  24.  46,  47.  Act.  1.  3.  a  11.  19,  20. 
a  13.  46.  a  28.  17,  &c.  h  Diar.  9.  1,  2.  Can.  5.  J.  loan  6. 
50—57.  Rhuf.  8.  32.  1  Cor.  5.  7,  8.  i  adn.  8.  Neü.  9.  17. 
Salm  86.  5.  Luc  14.  17. 

5  ||  A  k  hwy  yn  ddîystyr  ganddynt, 
a  aethant  ymaith,  l  un  i'w  faes,  ac  arall iV  fasnach  : 

t  Gen.  19.  14.  a  25.  34.  Salra  106.  24,  25.  Diar.  1.  7 
Act.  2.  13.  Rhuf.  2.  4.  Heb.  2.  3.  /pen.  13.  22.  a  24.  38 
39.  Luo  14.  18—20.  a  17.  26—32.  Rhur.  8.  6.  1  Tim.  6.  9,  10 
2  Tim.  3.  4.  1  Ioan  2.  15,  16. 

6  §  A'r  m  lleill  a  ddaliasant  ei  weis- 
ion  ef,  ac  dJu  hammharchasant,  ac  a'w lladdasant. 

m  peu.  5.  10—12.  a  10.  12—18,  22—25.  a  21.  35—39.  í 
23.  34—37.  Ioan  15.  19,  20.  a  16.  2,  3.  Act.  4.  1—3.  a  5.  40 
41.  a  7.  51—57.  a  8.  1.  1  Thes.  2.  14,  15. 

7  A  phan  glybu  y  brenhin,  n  efe  a 
lidiodd  ;  ac  a  ddanfonodd  °  ei  luoedd, 
ac  a  ddinystriodd  y  lleiddiaid  hynny, 
ac  a  losgodd  eu  dinas  hwynt. 

n  pen.  21.  40,  41.  Dan.  9.  26.  Zec.  14.  1,  2.  Luc  19. 
42—44.  a  21.  21—24.  1  Thes.  2.  16.  1  Pedr  4.  17,18.  oDeut. 
28.  49,  &c.  Es.  10  5—7.  a  13.  2—5.  Jer.  51.  20—23.  Joel  2. 
11,  25.  a  3.  2.  Luc  19.  27. 

8  Yna  efe  a  ddywedodd  wrth  ei 
weision,  p  Yn  wir  y  briodas  sydd  ba- 
rod,  9  ond  y  rhai  a  wahoddasid  nid 
oeddynt  deilwng. 

p  adn.  4.  q  pen.  10.  11—13,  37,  38.  Lnc  20.  35.  a  21. 
36.  Aot.  13.  46.  2Thes.  1.  5. 

9  T  Ewch  gan  hynny  i'r  prif-fFyrdd, 
a  chynnifer  ag  a  gaffoch,  gwahoddwch 
i'r  briodas. 

r  Diar.  1.  20—23.  a  8.  1—5.  a  9.  4-6.  Es.  55.  1—3,  6,  7. 
Marc  16.   15,  16.  Luo  14.  21—24.  a  24.  47.  Act.  13.  47.  Eph. 
3.  3.  Dat.  22.  17. 

10  A'r  gweision  hynny  a  aethant 
allan  i'r  pri/-ffyrdd,  ac  a  gasglasant 
ynghyd  gynnifer  oll  ag  a  gawsant, 

*  drwg  a  da  :  *  a  llanwyd  y  briodas  o 
wahoddedigion. 

«  adn.  11.  12.  pen.  13.38.  47,  48.  a  25.  1,  2.  1  Cor.  6. 

9—11.  2  Cor.  12.  21.  1  loan  2.  19.  Dat.  2.  14,  15,  20— 23. 
t  pen.  25.  10.  Dat.  5.  9.  a  7.  9.  a  19.  6—9. 

1 1  %  A  u  phan  ddaeth  y  brenhin  i 
mewn  i  weled  y  gwahoddedigion,  efe 

a  ganfu  yno  ddyn  x  heb  *  wisg  pri- odas  am  dano : 
u  pen.  3.  12.  a  13.  30.    a  25-  31,  32.     1  Cor.  4.  5.  Heb. 

4.  12,  13.  Dat.  2.  23.  x2  Bren.  10.  22.  Salm  45.  13,  14. 
Es.  52.  1.  a  61.  3,  10.  a  64.  6.  Zec.  3.  3,  4.  Luc  15.  22. 
Rhuf.  3.  22.  a  13.  14.  Gal.  3.  27.  Eph.  4.  24.  Col.  3.  10,  11. 
Dat.  3.  4,5,  18.  a  16.  15.  a  19.  8. 

12  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho,  y  Y 

cyfaill,  z  pa  fodd  y  daethost  i  mewn 
yma,  heb  fod  gennyt  wisg  priodas  ? 

a  Ac  yntau  a  aeth  yn  fud. 
42.  Jer.  2.  23.  Rhuf.  3.  19.  Tit.  3.  11. 

.  9.  Job  5.  16.  Salml07. 

13  Yna  y  dywedodd  y  brenhin 
wrth  y  gweinidogion,  b  Rhwymwch  ei 
draed  a'i  ddwylaw,  a  chymmerwch  ef 
ymaith,  a  theflwch  i'r  c  tywyllwch 
eithaf :  d  yno  y  bydd  wylofain  a  rhingc- ian  dannedd. 

b  pen.  12.  29.  a  13.  30.  Dan.  3.  20.  Ioan  21.  1S.  Act.  21. 
11.  c  pen.  8.  12.  a25.  30.  2  Thes.  1.  9.  2  Pedr  2.  4,  17. 
Jud.  6.  13.  d  pen.  13.  42,  50.  a  24.  51.  Salm  3/.  12-  a  112 
10.  Luc  13.  28.  Act.  7.  54. 

14  f  Canys  e  llawer  sydd  wedi  eu 
galw,  ac  ychydig  wedi  eu  dewis. 

e  pen.  7.  13,  14.  a  20.  16.  Luc  13.  23,  24. 

Tra  yr  oedd  yr  arch-otteiriaid  a'r  phariseaid 
yn  ymddigio  o  herwydd  y  dammegion  ar- 

gyhoeddiadol  a  bygythiol  o'r  blaen,  ac  yn  ym- 
gynghori  pa  í'odd  y  caent  achos  yn  erbyn  yr 
lesu  ;  aeth  ef  yn  mlaen  i  draethu  dammèg 
arall  iddynt.  *  Y  brenin  yw  Dnw  Dad,  y 
Person  cyntaf  yn  y  Diindod.  Mab  y  brenin 
yw  Iesu  Grist,  tragywyddol  ac  unig-anedig 
^ab  Duw,  yr  ail  Berson  yn  y  Drindod.  Y 
brîodas  a  wnaeth  y  brenin  i'w  Fab,  a  ar- 
wydda,  undeb  personol  Mab  Duw  â'n  natur 
ni ;  y  berthynas  agos  ac  anwyl,  mae  yr  holl 
eglwys,  a  phob  credadyn,  yn  caei  ei  dwyu 
iddi,  â  Clirist  y  Prìod-fab  ;  yn  nghjd  a'r  an- 
rhydedd,  y  cyfoethj  a'r  bendithion  ysbrydol, 
mae  yr  eglwys  yn  gael  trwy  y  berthynas 
sanctaidd  hon,  yr  hon  a  osodir  allan  yn  aml 
yn  yr  ysgrythyrau  dàn  y  gymhariaeth  o  bri- 
odas.  f  Y  gweision  cyntaf  a  enwir,  efallai 
oedd,  prophwydi  cyffredinol  yr  Hen  Desta- 
ment  o  oes  i  oes.  Y  "  gweision  eraill,"  oedd 
Ioan  Fedyddiwr,  y  deuddeg  apostol,  a'r  deg 
disgybl  a  thriugain.  A'rtrydydd  gweision,  a 
ddanfonwyd  i'r  prif-ffyrdd  oedd,  yr  apostol- 
ion  a  gweinidogion  eraill,  a  aelhant  i  blith  y 
Cenedioedd  ar  ol  esgyniad  Crist  athywalltiad 

yr  Ysbryd  Glân.  fWrth  yr  ychain  a'r  pasg- 
edigion  a  laddwyd,  mae  i  ni  ddeall,  y  ddar- 
pariaeth  gyflawn  a  bras,  a  wnaeth  Duw  yn  yr 
iachawdwriaeth,  i'n  heneidiau  tiodion  a  choll- 
edig  ni :  yr  hyn  a  osodir  allan  dàn  gyffelyb- 

iaeth  gwledd,  gwledd  pii'odas,  a  gwledd  prî- 
odas  Mab  y  Brenin.  ||  Wrth  ddîystyrwch  y 
gwahoddedigion,  rhaid  i  ni  ddeall  cyndyn- 
rwydd  yr  luddewon,  eu  cariad  at  y  byd  a'i 
bethau,  a'u  gwrthodiad  o  Grist  a'r  efengyl. 
§  Dà),  anmharchu,  a  lladd  y  gweision,  a  ar- 
wydda  y  driniaeth  ddrwg  a  gafodd  yr  apos- 
tolion  gan  yr  luddewon ;  yr  hyn  ddarllenwn 

yn  aml  yn  Uyfr  yr  Actau.  Llabyddiwryd  Ste- 
phan,  a  lladdwyd  Iago  â'r  cleddyf,  yn  bur 
fuan.  Y  lluoedd  a  ddanfonodd  y  Brenin  i 
ddinystrio  y  Ileiddiaid  hyny  oedd,  lluoedd  y 
Rhufeiniaid,  y  rhai  a  ddinystriasant  yr  Iudd- 
ewon  ac  a  losgasant  eu  dinas  hwya  thân,  pan 
îdaeth  digofaint  Duw  arnynt  hwy  hyd  yr 
eithaf.  *  Wrth  y  wisg  biîodas,  gallwn  ddeail, 
Crist  ei  hun,  ei  gyfiawnder,  a  gwir  sancteidd- 
rwydd :  heb  yr  hyn  bethau,  nis  gall  neb  fod 
yn  wir  wahoddedigion,  nac  yn  wir  aelodau 

o'r  eglwys  ar  y  ddaear,  nac  ychwaith  wir 
gyfranogi  o  wleddoedd  ysbrydol  y  saint. 
Gallwn  weled  yma  mai  cynnnysg  yw  yr  eg- 
lwys  yn  y  byd  hwno  ragrithwyra  gwir  gred- 
ìnwyr :  hod  Duw  yn  canfod  pob  rhagrithiwr 
neu  gau  broíìeswr  yn  ei  dŷ ;  ac  y  pura  efe  <i 
eglwys  ddydd  y  farn,  gan  daflu  pawb  rhag- 
rithioi    i'r   tywyilwcli    eithaf.      Byddai  gwỳr 
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mawr  gynt  yn  cadw  gwisgoedd  pri'odas  i'w 
gwahoddedigion,  dim  ond  eu  rhoddi  am  dan- 
ynt:  a  bai  y  dyn  hwn  oedd,  gwrthod  y  wisg 
pan  y  cynnygiwyd  hi  iddo  ;  yr  hyn  oedd  yn 

claugos  ei  falchder,  ei  gyndynrwydd,  a'i  an- 
mharch  ar  y  brenin  a'r  holl  briodas.  Ac  onid 
feliy  mae  pechadur  deddfol  yn  gwrthod  Crist 

a'i  gyfiawnder,  gan  ymddiried  yn  hytrach  yn 
ei  fratiau  budron  ei  hun.  !Nid  rhyfedd  yr  â 
y  cyfryw  yn  fud,  pan  ddelo  i  sefyll  ger  bron 

brawdle  Crist.  j  Sylwyd  o'r  blaen  ar  y  geir- 
iati  olaf  hyn.  Gwelwn  ar  y  cyfan  o'r  dolam- meg  hon,  fod  colledigaeth  dynion,  yn  tarddu 
o  honynt  eu  hunain  a  ehyndynrwydd  eu  cal- 
oii,.;  a  bod  cadwedigaeth  y  rliai  a  gedwir,  yn 
tarddu  o  rad  ras,  a  dewisiad  pen-arglwydd- 
iaethol  Duw. 

15  %  *  Yna-^yr  aeth  y  Phariseaid, 
ac  a  gymmerasant  gynghor  s  pa  fodd 
y  rhwydent  ef  yn  ti  ymadrodd. 

/Salm  2.  2.  Marc  12.  13—17.  Luc  20.  20—26.  g  Salm 
41.  6.  a  56.  5—7.  a  57.  6.  a  59.  3.  Es.  2».  21.  Jer.  18.  18.  a 
20.  10.  Luc  11.  53,  54.  Heb.  12.  3. 

*  Chwennych  ei  fywyd  ef  yr  oeddynt  hwy  : 
ond  yr  oedd  arnynt  ofn  ei  gymmeryd  o  drais, 
rhag  ofn  y  bobl ;  ac  nis  gallent  ei  roddi  i 
farwolaeth  fel  arail,  heb  gael  rhywbeth  i  ach- 
wyn  yn  ei  erbyn  ger  bron  Piìat,  y  rhaglaw 

Ehufeiníg :  ac  i'r  dyben  hyny  ceisiasant  ei 
rwydo  ef  yn  ei  ymadroddion. 

16  *  A  hwy  a  ddanfonasant  atto  eu 
disgyblion  ynghyd  h  â'r  f  llerodian- 
iaid,  gan  ddywedyd,  *  j  Athraw, k  ni  a 
wyddom  dy  fod  yn  l  eirwir,  ac  yn 
dysgu  ffordd  Duw  mewn  gwirionedd, 

m  ac  nad  oes  arnat  ofal  rhag  neb : 
oblegid  nid  wyt  ti  yn  edrych  ar  wyn- 
eb  dynion. 

h  pen.  16.  11,  12.     Marc  3.  6.  a  8.  15.  ?adn.  24,  36. 
peti.  26.  18,  49.  Marc  10.  17.  Luc  7    40.      k  Salm  5.  9.  a  12. 
2.  a  55.  21.  Diar.  29.  5.  Es.  59.  13—15.  Jer.  9.  3—5.  Ezec.  33. 
30,  31.  /  Mal.  2.  6.  Ioan  7.  18.  a  14.  6.  a  18.  37.  2  Cor.  2. 
17.  a  4.  2.  1  Ioan  5.  20.  m  Deut.  33.  9.  I  Bren.  22.  14. 
Job  32.  21,  22.  Mica  3.  9—12.  Mal.  2.  9.  M-tro  12.  14.  Luc 
20.  21.    2  Cor.  5.  16.    Gal.  1.  10.  a  2.  6.    I  Thes.  2.  4.  Ia^o 
3.  17. 

17  Dywed  i  ni  gan  hynny,  n  Beth 
yr  wyt  ti  yn  ei  dybied  ?  °  |.|  Ai  cyfreith- 
lawn  rhoddi  teyrnged  i  p  Cesar,ainid 
yw  ? 

n  Jer.  42.  2,  3,  20.    Act.  28.  22.  o  Dent.  17.  14,  15. 
Ezra.  4.  13.  a  7.  24.  Neh.  5.  4.  a  9.  37.  Act.  5.  37.  R.huf.  13 
6,  7.         v  Luc  2.  1.  Ioan  19.  12—15.  Act.  17.  7.  a  25.  8. 

*  Yr  oedd  y  phariseaid  a'u  holl  ddisgyblion, 
yn  dàl  yn  gryf  iawn  yn  erbyn  talu  teyrnged 
i  Cesar,  gan  ddywedyd  nad  oedd  gyfreithlawn 

i  bobl  ryddion  a  phr'íodol  yr  Argìwydd,  gael 
eu  llywodraethu  gan  estronìaid.  Gwel  Deut. 
17.  15.  ac  nad  oedrl  gyfreithlawn  iddynt  dalu 

teyrnged  i'r  cyfryw.  t  Yr  Herodianiaid 
oeddynt  sadnceaid  gan  mwyaf  o  ran  eu  creí- 
ydd,  gwŷrilŷs  a  gwenieithwỳr  Herod  oeddynt ; 
ac  er  ei  foddloni  ef,  yn  dàl  y  dyîasai  yr  Iudd- 
ewon  dalu  teyrnged  i  Cesar.  Er  nt'òr  groes 
oedd  y  rhai  hyu  i'w  gilydd  cytunasant  yn 
burion  i  demtio  yr  Iesu.  %  Mae  yn  wir  fod 
Iesu  yn  gwbl  deilwng  o'r  holl  ganmoliaeth 
sydd  yn  y  rhagymadrodd  hwn  ;  eto  nid  oedd 
ddim  amgen  na  gweniaethddichellgar  a  rhag- 
rithiol  yn  eu  genau  hwy  y  pryd  hwnw. 
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heb  gael  ei  rwydo  gan  un  o'r  ddwy  blaid:  pe 
dywedasai  ei  bod  yn  gyfreithlawn,  buasai  y 
phariseaid  yn  achwyn  yn  ei  erbyn,  ei  fod  yn 
cymmeryd  plaid  paganiaid,  yn  erbyn  rhyddid 
ei  genedl  ei  hun  ;  ac  yna  buasai  y  bobl  yn 

gyíì'redin  yn  codi  yn  ei  erbyn.  Pe  dywedasai 
nad  oedd  yn  gyfreithlawn,  buasai  yr  Herod- 
ianiaid  yn  rhoddi  cŵyn  yn  ei  erbyn,  ei  fod 
yn  gwrthryfela  yn  erbyn  Cesar,  ac  am  hòni 
y  freniniaeth  iddo  ei  hun.  Ac,  yn  wir,  efall- 
ai  y  buasai  ei  waith  yn  cymmeryd  arno  ben- 
derfynu  y  ddadl  ryw  ffbrdd,  yn  cael  ei  ddefn- 
yddio  gan  yr  holwyr  bradychus  hyn  fel  cŵyn 
yn  ei  erbyn. 

1 8  Ond  yr  Iesu  ̂   a  wybu  eu  dryg- 
ioni  hwy,  ac  a  ddywedodd?  r  Paham 
yr  ydych  yn  fy  nhemtio  i,  *  chwi  rag- rithwyr  ? 

q  Marc  2.  8.  Lwc  5.  22.  a  9.  47.  a  20.  23.  Ioan  2.  25. 
Dat.  2.  23.        r  pen.  16.  1—4.  a  19.  3.  Marc  12.  15.  Luo  10. 
25.  Ioan  8.  6.  Act.  5.  9. 

19  f  Dangoswch  i  mi  arian  y  deyrn- 
ged.  A  hwy  a  ddygasant  atto  *  geiniog. 

*  pen.  18.  28.  a  20.  2.  Dat.  6.  6. 

20  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

J  Eiddo  pwy  yw  y  ddelw  hon  a'r  ar- 

graff? 21  Dywedasant  wrtho,  ||  Eiddo 
Cesar.  Yna  y  dywedodd  wrthynt, 

'  §  Telwch  chwithau  yr  eiddo  Cesar  i 
Cesar,  u  a'r  eiddo  Duw  i  Dduw. 

t  pen.  17.  25—27.  Diar.  24.  21.  Luc  23.  2.  Rhuf.  13.  7. 
u  ada  37.  pen.  4.  10.  Dan.  3.  16—18.  a  6.  10,  11,  20—23. 
Mal.  1.  6.  Act.  4.  19.  a  5.  29.  1  Pedr  2.  13—17. 

22  f  4-  -^  phan  glywsant  hwy  hyn} 

x  rhyfeddu  a  wnaethant,  a'i  adael  ef, 
a  myned  ymaith. 

x  adn.  33,  46.    pen.  10.  16.    Diar.  26.  4,  5.    Luc  20.  25, 
26.  a  21.  15.  Act.  6.  10.  Col.  4.  6. 

*  Er  inòr  ddichellgar  oedd  y  bobl  hyn  yn 
eu  cyfarchiad  i'r  Iesu,  ac  yn  ngosodiad  eu 
pwnc  ger  ei  fron,  gwyddai  efe  beth  oedd  yn 
eu  calon  a'u  bwriad.  Gwyddai  mai  mewn 
rhasritli  y  daethent  ato,  ac  mai  en  bwriad 
oedd  ei  rwydo.  f  Yr  oedd  gan  yr  Iuddewon 

arian  pr'íodol  iddynt  eu  hnnain,  megys  sicl,  a 
hanner  sicl ;  ond  nid  y  rhai  h}7ny  oedd  arian 
y  deyrnged;  ac  felly  nid  am  y  rhai  hyny  y 
galwodd  yr  Iesu,  ond  am  arian  y  deyrnged; 
sefy  geiniog  Rufeinig.  X  ̂ae  yn  debyg  fod 
llun  Cesar  ar  y  geiniog,  a'i  enw  hefyd,  efall- 
ai,  o  amgylch  yr  yinyl,  yn  nghyd  a  ihyw  eir- 
iau  eraill,  megys  enwau  y  gwledydd  yr  oedd  ef 
yn  teyrnasu  arnynt  :  fel  y  gwelwn  ar  arian 
ein  gwlad  ein  hunain.  ||  Mae  rhediad  ( cur- 
rency )  arian  mewn  gwlad,  yn  brawf,  ac  yn 
gyduabyddiaeth  y  trigolion,  o  lywodraeth  y 
brenin  a'u  bathodd,  ar  y  wíad  hòno.  Felly, 
wrfh  i'r  bobl  hyn  gydnabod  arian  Cesar,  yr 
oeddynt  yn  cydnabod  llywodraeth  Cesar  ar- 
nynt,  heb  i'r  Iesu  ddywedyd  dim.  §  Mae 
yma  gerydd  i'r  ddwy  blaid  :  i^r  phariseaid, 
am  eu  gwrthryfel  yn  erbyn  Cesar,  dàn  rith  o 

grefydd  a  fì'yddlondeb  i'w  Duw;  aci'r  Herod- ianiaid,  am  eu  difaterwch  am  grefydd,  er 
mwyn  bod  yn  ffyddlon  i  Cesar.  Nid  yw  gwir 
grefydd  yn  gwneyd  dynion  yn  anfFyddlawn 
i'r  Uywodraeth  wladol :  ac  ni  ddylai  ffydd- 
londeb  i'r  llywodraeth  wladol  wneyd  dynion 
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yn  ddifater  am  grefydd.  Caffed  Duw  ei  eiddo 
ei  hun  mewn  addoliad  ;  a'r  brenin  ei  eiddo 
yntau  mewn  ffyddlondeb.  f+Tybiodd  y  rhai 
bradyehus  hyn  eu  bod  hwy  yn  gyfrwys  iawn 
yn  eu  gofyniad  ;  ond  pan  welsant  ddoethineb 
Iesu  yn  ei  atebiad,  rhyfeddasant ;  ac  aethant 
ymaith  wedi  eu  siomi,  eu  eeryddu,  a  thàn  eu 
cywilydd  :  buasai  gwell  ganddynt  pe  na 
ddaethent  ato. 

23  %  *  y  Y  dydd  hwrmw  y  daeth 
atto  z  y  Saduceaid,  a  y  rhai  sydd  yn 
dywedyd  nad  oes  adgyfodiad,  ac  a  of- 
nasant  iddo, 

24  Gan  ddywedyd, b  Athraw, c  -f  dy- 
wedodd  Moses,  Os  bydd  marw  neb 
heb  iddo  blant,  prioded  ei  frawd  ei 

wraig  ef,  a  chyfoded  had  i'w  frawd. 
b  adn.  16,  36.  pen.  7.  21.  Luc  6.  46.  c  Gen.  38.  8,  II. 

Deut.  25.  5—10.  Ruth  1.  11.  Marc  12.  19.  Luc  20.  28. 

25  %  Ac  d  yr  oedd  gyd  â  ni  saith  o 
frodyr  :  a'r  cyntaf  a  briododd  wraig, 
ac  a  fu  farw ;  ac  efe  heb  hiliogaeth 

iddo,  a  adawodd  ei  wraig  i'w  frawd. 
d  Marc  12.  19—23.  Luo  20.  29-33.'  Heb.  9.  27. 

26  Felly  hefyd  yr  ail,  a'r  trydydd, 
hyd  y  seithfed. 

27  Ac  yn  ddiweddaf  oll  bufarw  y 
wraig  hefyd. 

28  ||  Yn  yr  adgyfodiad,  gan  hynny, 

gwraig  i  bwy  o'r  saith  fydd  hi  ?  canys 
hwynt-hwy  oll  a'i  cawsant  hi. 

*  Am  y  saduceaid  a'u  daliadau  cyfeiliornus, 
sylwasom  o'r  blaen :  nid  yw  yn  ymddangos 
fod  gan  y  rhai  hyn  yr  un  bwriad  yn  erbyn 
bywyd  Iesu,  fel  y  phariseaid  a'r  Herodianiaid 
o'r  blaen  ;  ond  tybient  nad  oedd  modd  iddo 
ateb  eu  gofyniad  hwy.  t  Mae  y  ddeddf  a 
grybwyllir  yma  yn  Deut.  25.  5.  Yr  oedd 
plentyn  yr  ail  frawd  i  fod  ar  enw  y  brawd 
trancedig,  ac  i  feddiannu  ei  etifeddiaeth  ef : 
fel  hyny  yr  oedd  etifeddiaethau  y  gwahanol 

lwythau  a'r  gwahanol  deuluoedd  yn  cael  eu 
cadw  ar  wahan,  heb  fyned  i  iwythau  a  theu- 

luoedd  eraill.  }  Pa  un  a  fu  amgylchiad  o'r 
fath  a  enwir  yma  a'i  peidio,  nis  gwyddis;  ef- 
allai  mai  tybiaeth  ydyw,  a  ddychymmygodd 
y  saduceaid,  er  gwatwar  athrawiaeth  yr  ad- 
gyfodiad,  anfarwoldeb  yr  enaid,  a  chyflwr  i 
ddyfod.  Pa  un  bynag,  yr  oedd  yn  hen  chwedl 
yn  eu  plith  hwy,  ac  yr  oeddynt  wedi  dyrysu 
llawer  o'u  gwrthwynehwyr  â'r  pwnc  hwn,  ac 
yn  meddwl  dyrysu  Mab  Duw  yr  un  modd. 

||  Y  pwnc  oedd,  gwraig  i  ba  un  o'r  saith  a 
fyddai  hi  yn  yr  adgyfodiad,  gan  i'r  saith  ei 
chael  hi  yma,  ac  heb  i'r  un  o  honynt  gael 
plant  o  hóni,  a  hithau  yn  marw  heb  ei  phrîodi 
â  neb  arall. 

29  A'r  Tesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  *  Yr  ydych  yn  cy- 
feiliorni, e  gan  na  wyddoch  yr  ysgry  th- 
yrau,  -^na  gallu  Duw. 
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30  Oblegid  e  yn  yr  adgyfodiad  f  nid 
ydynt  nac  yn  gwreicca,  nac  yn  gwra; 
\  eithr  y  maent  h  fel  angelion  Duw  yrj 

y  nef. 
g  Marc  12.  24,  25.  Lnc  20.  34—36.  loan  5.28,29.  1  Cor 

7.  29—31.  1  Ioan  3.  1,2.  A  pen.  13.  43.  Salm  103.  20  Zec 
3.  7.  Dat.  5.  9—11.  a  19.  10. 

*  Pandybiodd  y  saduceaid  gwatwarllyd  hyn 
eu  bod  yn  ddoethion,  hwy  a  aethant  yn  tfyl-l 
iaid  :  ac  nid  arbedodd  Iesu  ddywedyd  felly 
wrthynt.  Yr  oeddynt  yn  cyfeiliorni  drwy 
feddwl  na  byddai  adgyfodiad  ;  neu  os  bydd- 
ai,  y  byddai  gwreica  a  gwra  yn  y  byd  a  ddaw 
fel  yn  hwn.  Yr  oeddynt  yn  cyfeiliorni  hef- 
yd,  drwy  feddwlbod  yn  anmhosibl  i  allu  Duw 
adgyfodi  y  meirw.  Ac  yr  oeddynt  yn  cyfeil- 
iorni  yn  dr>dydd,  diwy  feddwl  nad  oedd  dim 
prawf  o  adgyfodiad  y  meirw  yn  yr  ysgrythyr. 
t  Yma  mae  y  Oeawdwr  wedi  ordeinio  prîod- 

as,  er  ymgeltdd  y  naill  i'r  llall;  er  "ftrwytho 
ac  amlâu,"  a  gwneyd  i  fynu  ddifrod  angau  ; 
ac  hefyd  er  ymwared  cyfreithlawn  rhag 
chwantau  angh>mmedrol  :  ond  yn  mhlith  y 
saint  yn  y  byd  a  ddaw,  ni  bydd  achos  am  yr 

un  o'r  pethau  uchod  ;  ni  bydd  eisiau  ymgel- 
edd  y  stad  bresenol  yno ;  ni  bydd  neb  yn 
marw  yno  ;  ac  nid  cyrph  anianol,  fel  yma,  a 
íydd  yno.  +  Bydd  pawb  fel  angelion  Duw 
yno  :  nid  yn  mhob  ystyr  ;  ond  yn  y  pethau 
uchod  a  enwyd :  bydd  pawb  yn  berffaith 
sanctaidd  a  dedwydd,  yn  anllygredig,  yn  ys- 
brydol,  ac  yn  anfarwol  byth.  Gwell  i  ni 
beidio  hyll-di  èmu  y n  mhellach  i'r  pethau  uchod 

31  Ac  am  adgyfodiad  y  meirw, 

1  *  oni  ddarllenasoch  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  wrthych  gan  Dduw,  gan  ddy- 
wedyd, 

i  pen.  9.  13.  a  12.  3.  7.  a  21.  16,42. 

32  f  Myfi  *yw  Duw  Abraham,  a 
Duw  Isaac,  a  Duw  Jacob  ?  l  Nid  yw 
Duw  Dduw  y  rhai  meirw,  ond  y  rhai 

byw. t  Ex.  3.  6,  16.  Act.  7.  32.  Heb.  11.  16.  /  Mare  12. 
26,  27.  Luc  20.  37,  38. 

33  X  A  phan  glybu  y  torfeydd  hyn- 
riìji  m  hwy  a  i»ynnasant  wrth  ei  athraw- iaeth  ef. 

m  adn.  22.  pen.  7.  28,  29.  Marc  6.  2.  Luc  2.  47.  a  4.  22. 
a  20.  39,  40.  Ioan  7.  46. 

*  Nid  oedd  y  saduceaid  yn  addef  un  ran 
o'r  Hen  Destament  yn  air  Duw,  ond  Pùm 
Llyfr  Moses  yn  unig  ;  am  hyny  mae  Crist  yn 
profi  yr  adgyfodiad  iddynt  o  ysgrifeniadau 
Moses,  y  rhai  a  addefent :  ni  buasai  gwiw 
iddo  wneyd  hyny  o  un  mân  arall,  gan  eu  bod 
yn  eu  gwrthod,  ac  yn  gwadu  eu  dwyfol  ys- 
brydoliaeth.  +  Er  deall  y  prawf  sydd  yn  y 
geiriau  hyn,  rhaid  i  ni  ystyried  y  pethau  can- 
lynol :  1.  Perthynas  gyfammodol  Duw  âg 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  a  arwydda  y  geir- 
iau,  '*  Myfi  yw  Duw,  <&c,"  ac  nid  ei  berthyn- 
as  â  hwynt,  a'i  Arglwyddiaeth  arnynt,  fel  ei 
grëaduriaid  yn  unig.  2.  Yr  oedd  y  patriarch- 
iaid  hyn  wedi  meirw  er  ys  oesoedd  pan  ddy- 
wedodd  Duw  y  geiriau  uchod  i  Moses,  Exod. 
3.  6,  yr  hyn  sydd  brawf  fod  eu  heneidiau  y 
pryd  hwnw  yn  fyw,  ac  o  ganlyníad  yn  an- 
farwol,  yr  hyn  a  wadai  y  saduceaid.  3.  Rhaid 
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\\  ni  feddwl  fod  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  yn 

farwyddo  y  cwbl  o'r  personau  hyny,  eu  cyrph 
tyn  gystal  â'u  heneidiau;  yr  hyn  a  brawf  ad- 
igyíodiad  eu  cyiph  :  oblegid  hebhyny  ni  bydd- 
ai  Duw  ond  Duw  y  rhai  meirw,  os  gadawai 
eu  cyrph  mewn  stad  marwolaeth  byth.  4.  Nid 
yw  Duw  Dduw  y  rhai  meirw  ;  hyny  yw,  nid 
lyw  efe  yn  dangos  nemawr  o  garedigrwydd 
iddynt,  os  ydynt  i  farw  ac  heb  adgyfodi  mwy- 
ach.  Yn  y  byd  hwn,  ni  chafodd  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob,  ddim  llawer  o  garedigrwydd 
gan  Dduw,  inwy  nag  a  allai  dynion  eraill  ei 
gael ;  ond  dywed  yr  aposiol,  Heb.  11.  16, 

iddo  "barotôidinas  iddynt,"  yrhynni  wnaeth 
ar  y  ddaear ;  am  hyny  rhaid  mai  "  un  nefol" 
ydoedd,  a  rhaid  ìddynt  hwythau  gael  eu  had- 

gyfodi,  a  byw  byth  i'w  chyfannèddu.  %  Nid 
rhyfedd  i'r  bobl,  druein,  synuwrth  ei  athraw- 
iaeth  ef :  yr  oedd  yn  wahanol  iawn  i,  ac  yn 
rhagori  llawer  ar,  y  pelhau  sychion  a  diflas,  a 

arferent  hwy  glywed  gan  y  phariseaid  a'r 
saduceaid.  Fethau  am  fater  eu  heneidiau,  a 

bywyd  tragywyddol,  oedd  ganddo  ef ;  a'r  peth- 
au  hyny  yn  cael  eu  profi  allan  o'r  ysgrythyrau, 
ac  ysgry thyrau  a  addefai  y  saduceaid  eu  hunain. 

34  %*  Ac  nwedi  clywed  o'r  Phari- 
seaid  ddarfod  'ir  lesu  ostegu  y  Sadu- 
ceaid,  °hwy  a  ymgynnullasant  ynghyd 
i'r  un  lle. 

35  Ac  un  o  honynt,  f  yr  hwn  oedd 
I  gyfreithiwr,  a  ofynodd  iddo,  i  gan  ei 
demtio,  a  dywedyd, 

p  Lnc  7 ,  "
" 

çadn.  18.  M 

36  Athraw,  r  J  pa  un  yw  y  gorch- 
ymyn  maẁr  yn  y  gyfraith  ? 

r"pen.  5.  19,  20.  a  15.6.  a  23.  23,  24.  Hos.  8.  12.  Marc 12.  28—33.  Luc  11.  42. 

37  ||  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
s  Ceri  yr  Arglwydd  dy  Dduw  â'th  holl 
galon,  ac  â'th  holl  enaid,  ac  il'th  holl feddwl. 

a  Deut.  6.  5.  a  10.  12.  a  30.  6.  Maie  12.  29,  30,  83.  Luc 

10.  27.  Rhuf.  8.  7.  Heb.  10.  16,  17.  1  loan  5.  2—5. 

38  Hwn  yw  y  cyntaf,  a'r  gorchym- 
yn  mawr. 

39  §A'r  ail  sydd  gyífelyb  iddo; 
I  Câr  dy  "gymmydog  fel  ti  dy  hun. 

t  pru.  19.  19.  Lef.  19.  18.  Marc  12.  31.  Luc  10.  27,  28- 
RLuf.  13.  9,  10.  Gal.  5.  14.  Iago  2.  8.  «  Luc  10.  29—37. 
Rhuf.  15.2.  Gal.6.  10. 

40  f-|-  Ar  x  y  ddau  orchymyn  hyn  y 
mae  yr  holl  gyfraitha'rprophwydi  yn 
sefyll. 

*  pen.  7.  12.  Ioan  1.  17.  Rhuf.  3.  19—21.  1  Tim.  1.  5. 
I  Ioan  4.  7—11,  19—21. 

*  Gallesid  meddwl  y  buasai  yn  dda  gan  y 
phariseaid  i'r  lesu  ostegu  y  saduceaid  ;  ond  y 
cyfryw  oedd  eu  gelyniaeth  tuag  ato,  fel  yr 
oedd  yn  ddrwg  ganddynt  hyny  yn  hytrach  : 
a  gwnaethant  hwythau  un  ymosodiad  yn 

chwaneg  i'w  demtio  ef,  gan  obeithio  cael  rhy  w 
achlysui  i  feio  ar  ei  ymadroddion  ef  yn 

nghylch  y  gcrchymynion.  1  Un  o'r  ysgrifen- 
[yddion,  neu  Ddoctoriaid  y  gyfraith.  |  Yr 
fholl  gyfraith  a  feddylir  yma,  nid  y  gyfraùh 
ffoesol,  neu  y  Deg  gair  deddf,  yn  unig.     Yr 

oedd  mynych  ddadl  yn  mhlith  y  Dysgawd- 
wyr  Iuddewig,  pa  un  oedd  y  gorchymyn 
mwyaf.  neu  y  blaenaf,  yn  y  gyfraith  :  mýnai 
rhai  mai  deddf  yr  enwaediad  oedd,  eraillmai 
deddf  yr  aberthau,  ac  eraill  mai  deddf  y 
phylacterau.  Cytunai  pawb  o  hcnynt  fod 

deddf  yr  enwaediad  i'w  hystyried  o  flaen 
deddf  y  sabbath  ;  ond  am  y  lieill  yr  oeddynt 
yn  methu  cytuno  pa  un  oedd  y  gorchym^n 
mwyaf,  a  blaenaf.  ||  Mae  Dr.  Lightfoot  (ar 
Marc  12.  28.)  yn  sylwi,  fod  Crist  yn  ateb  yr 
Ysgrifenydd  hwn  â  gair  oedd  j  n  ysgrifenedig 
ar  y  phylacterau,  drwy  yr  hyn  yr  oedd  yn 
gochelyd  pob  achos  o  dramgwydd,  ac  yn 
dangos  heíyd,  bod  cadw  y  ddeddf  foesol  yn 

fwy  cymmeradwy  gan  Dduw,  na'r  holl  ab- 
erthau  a'r  poeth-oftrymau  a  allent  roddi  iddo. 
Os  gofyn  neb,  at  ba  un  o'r  deg  gorchymyn  yr 
oedd  Crist  yn  cyfeirioyn  ei  ateb  hwn;  gellir 

dywedyd,  mai  nid  at  un  mwy  na'r  llall ;  ond 
hyn  yw  swrn  a  sylwedd  y  pedwar  gorchymyn 
cyntaf,  y  rhai  sydd  yn  cynnwys  ein  dyled- 
swydd  tuagat  Dduw.  Mae  ein  Hiachawdwr 
yma  yn  dangos,  nad  yw  cadw  llythyren  y 
gorchymynion  hyny  oddiallan  ddiin,  os  na 
byddir  yn  gwneyd  hyny  oddiar  egwyddor  o 
gai  iad  at  Dduw  :  a  charu  Duw  hefyd  yn  ben- 
af  o  bob  peth,  ac  â'r  holl  galon,  &c.  §  Dyma 
hefyd  swm  a  sylwedd  gorchymynion  yr  ail 
lech,  ein  dyledswydd  tuag  at  ein  cymmydog- 
ion.  Trwy  grybwyll  hwn  gyda'r  llall,  mae 
Cristyn  rhoddigocheliad  i'r  phariseaid,  rhagy 
meddwl  ffol  ag  oedd  ganddynt  hwy,  bod  cadw 
un  gorchymyn  rhagorol,  yn  esgusodi  y  tros- 
eddiad  o  amryw  orchymynion  eraill.  Mae 
yn  sicr  eu  bod  hwy  yn  dueddol  iawn  i  fawrâu 
dyledswyddau  y  llech  gyntaf,  i  csgeuluso  dyl- 
edswyddau  yr  ail :  am  hyny  yr  oedd  y  wers 
hon  yn  angenrheidiol  iawn  iddynt.  f|  Y  ddau 
orchymyn  hyn  yw  sylwedd  yr  holl  ddeddf 
foesol,  a  syifaen  holi  wir  grefydd.  Dyma 
holl  ddeddf  natur,  a  ysgritenwyd  ar  y  cyntaf 
yn  nghalon  dyn,  ac  yr  hon  ni  ddirymir  byth. 
Ac  mae  yr  holl  ddadguddiad  dwyíol  wedi  ei 
sylfaenu  ar  y  ddau  byn,  ac  yn  eu  cadarnâu. 
Da  yw  i  ni,  fod  y  ddeddf  hon  yn  llaw  Cyf- 
ryngwr,  ac  ei  fod  ef  yn  ddiwedd  y  ddeddf,  er 
cyfiawnderi  bob  un  sydd  yn  credu. 

41 1[  '*Ac  y  wediymgasglu  o'r  Pha- 
riseaid  ynghyd,  yr  Iesu  a  ofynodd 
iddynt. 

y  adn.  15,  34.  Marc  12.  35.  Luo  20.  41. 

42  Gan  ddywedyd,  2  f  Beth  a  dy- 
bygwch  chwi  am  Grist  ?  mab  i  bwy  yd- 

y  w  ?  Dy  wedent  wrtho, a  %  Mab  Dafy  dd . z  pen.  2.  4—6.  a  14.  33.  a  16.  13—17.  Ioan  1.  49.  a  6. 
68,  69.  a20.  28.  Phil.  2.  9—11.  a  3.  7-10.  Col.  3.  11.  1  Pedr 
2.  4—7.   Dat.  5.  12—14.  a  pen.  1.   1.    a  21.  9.     E».  7.  13, 
14.  a  9.  6,  7.  a  11.  1—4.  Jer.  23.  5,  6.  Ezec.  34.  23,  24.  Am. 
9.  11.  Luc  1.  69,  70.  Ioan  7.  41,  42.  Aet.  13.  22,  23. 

43  Dywedai  yntau  wrthynt,  ||  Pa 

fodd  gan  hynny  y  mae  Dafydd  yn  b  yr 
yspryd  yn  ei  alw  ef  yn  Arglwydd, 
gan  ddywedyd, 

23.  2.  Marc 
ì.  3.  7.  2  Pt_.  . 

44  c  Dywedodd  yr  Arglwydd 
wrth  d  fy  Arglwydd,  Eistedd  ar  fy  ne- 
heulaw,  ehyd  oni  osodwyf  dy  elynion 

yn  droed-faingc  i'th  draed  di  ? 
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e  Salm  110.  1.  Act.  2.  34.  1  Cor.  15.  25.  Heb.  1.  3,  13. 
a  10.  12,  13.  a  12.  2.  d  Ioau  20.  28.  1  Cor.  1.  2.  Phil.  3. 
8.         e  Gen.  3.   15.  Salni  2.  8,  9.  a  21.  9.     Es.  63.  1—6.  Luc 
19.  27.  Dat.  19.  19—21.  a  20.  1—3,  11—15. 

45  Os  yw  Daíydd  gan  hynny  yn 
ei  alw  ef  yn  Arglwydd,  /  pa  fodd  y 
mae  efe  yn  fab  iddo  ? 

/  Ioan  8.  58.  Rhuf.  1.  3,  4.  a  9.  5.  Phil.  2.  6—8.  1  Tira. 
3.  16.  Heb  2.  14.  Dat.  22    16. 

46  §  Ac  *  nid  allodd  neb  atteb  gair 

iddo,  h  ac  ni  feiddiodd  neb  o'r  dydd 
hwnnw  allan  ymofyn  âg  ef  mwy- 
ach. 

*  Gwedi  ateb  a  gostegu  ei  demtwyr  oll,  a'r 
phariseaid  yn  aros  yno,  yn  cyd-yragynghori 
pa  beth  a  wnaent  nesaf  i  geisio  ei  rwydo  ef ; 
mae  yntau,  yn  ei  dro,  yn  eu  holi  hwythau  am 
unwaith.  +  Y  gofyniad  oedd,  Beth  a  debyg- 
ent  hwy  am  Grist,  y  Messiah,  mab  i  bwyyd- 
oedd.  Fel  pe  dywedasai,  Mi  a  ẅn  nad  yd- 
ych  yn  credu  ynof  fi,  mai  myfi  yw  y  Messiah  ; 
ond  yr  ydych  chwi  yn  disgwyl  y  Messiah  i 
ddyfod,  yn  ol  y  prophwydoliaethau  am  dano, 
a  mab  i  bwy  debygwch  chwi  a  fydd  efe  pan 

ddelo  'i  i  Maent  hwythau  yn  ateb  yn  ddioed, 
mai  mab  Dafydd  a  fyddai  ;  heb  feddwl  dim 
yn  amgen  am  dano  :  nid  oeddent  yn  meddwl 
y  byddai  ddim  mwy  na  dyn,  o  hiliogaeth  ddi- 
ledryw  Dafydd  ;  a  brenin,  neu  dywysog 

gwladol  ar  yr  luddewon,  i'w  gwaredu  hwy 
oddi  wrth  eu  hollelynion  daearol,a'u  hadferu 
i'w  holl  ryddid  a'u  breintiau  gwladol  fel  cynt. 
||  Nid  yw  Crist  yn  ei  ail  ofyniad,  yn  dywed- 
yd  nad  oedd  y  Messiah  yn  fab  Dafydd  ;  ond 
y  mae  am  iddynt  hwy  ddeall  ei  fod  yn  rhyw- 
un  mwy  na  mab  Dafydd,  gan  fod  Dafydd  ei 
hun  drwy  Ysbrydoliaeth  Duw,  yn  ei  alw  ef 
yn  Arglwydd.  Addefai  y  phariseaid  eu  hun- 
ain,  mai  am  y  Messiah  yr  oedd  Dafydd  wedi 
llefaru  y  geiriau  uchod  (Salm  110.  1.)  a'r  gof- 
yniad  oedd,  pa  fodd  y  gallai  efe  fod  yn  fab 
Dafydd,  yn  ol  tystiolaeth  y  prophwydi,  ac  yn 
Arglwydd  Dafydd,  yn  ol  tystiolaeth  Dafydd 
ei  hun.  Rhaid  ei  fod  yn  Berson  dwyfol,  ac 
yn  ddyn  gwirioneddol,  cyn  y  gallai  hyny  fod. 
Gan  fod  y  Messiah  yn  Arglwydd  Dafydd, 
rhaid  ei  fod  yn  Dduw ;  gan  ei  fod  yn  eistedd 
ar  ddeheulaw  yr  ARGLWYDD,  (Jehofah 

yma,)  rhaid  ei  fod  yn  ogyfuwch  â'r  Tad. 
Beth  a  ddywed  gwadwyr  ei  Dduwdod  ef 

wrth  hyn?  §  Yr  un  fath  a'r  phariseaid,  mae 
dydd  yn  dyfod  pryd  nad  allaut  ateb  ̂ air,  ac 
ni  feiddiant  wadu  mwyach. 

PEN.  XXIII. 

Crist  yn  rhybuddio'r  bobl  i  ddilyn  athraw iaeth  dda,  $c. 

X  NA  y  Ilefarodd  yr  Iesu  a  wrth  y 

torfeydd  a'i  ddisgyblion, 
a  pen.  15.  10,  fco.  Marc  7.  14.  Ltic  12.  1,  57.  a  20.  45. 

2  Gan  ddywedyd,  b  *  Y'nghadair 
Moses  yr  eistedd  yr  ysgrifenyddion  a'r Phariseaid. 

b  Nea.  8.  4—8.  Mal.  2.  7.  Mare  12.  38.  Loo  20.  46. 

3  Yr  hyn  oll  gan  hynny  c  a  ddy- 
wedant  wrthych  am  eu  cadw,  cedwch 
a  gwnewch  ;  %  eithr  yn  ol  eu  gweith- 

redoedd  na  wnewch  :  d  canys  dywed- 
ant,  ac  nis  gwnant. 

c  p«n.  15.  2—9.  Ex.  18.  19,  20,  23.  Deut.  4.  6.  a  5.  27.  ■ 
a  17.  9—12.  2  Cron  30.  12.  Act.  5.  29.  Rhnf.  13.  I.  d  peu.  II 
"'   30.  Salm50.  16— 20.  Rhuf.  2.  19— 24.  2Tim.3.  5.  Tit.  i.  16.     1 

Gwedii'r  Iesudrwy  ei  ddoethinebddistawu  [l 
ei  holl  wi  thwynebwyT,  efe  a  drodd  at  ei  ddis-  11 

g^blion,  a'r  torfeydd  oedd  o  hyd  o'i  am^ylch  II 
yn  y  deml,  ac  a  lefarodd  wrthynt  yn  nghjleh    [ 

yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid.    Gallai  rhai  \\ 
o'r  bobl  feddwlyn  rhy  uchel  ain  yr  ysgrifen-  jí 
yddion  a'r  pharií-eaid,  a  thybied  en  bod  hwy  II 
yn  anfl'aeledig,  yn  eu  hathrawiaeth  a'u   hym-  II 
arweddiad  ;  gallai  eraill  feddwlyn  rhy  iseiam  || 
danynt,  o  herwydd    gwrthwynebiad    yr  Ar-  I 

glwydd    Iesu    iddynt  :    yn   yr   ail  adnod   a'r  I 
drydedd,  mae  efe  yn  rhoddi  gocheliad  rhag  y 
ddau  beth.      *  Cadair  Moses  :  tybir  fod  yma     i 
gyfeiriad  at  y  pulpud  a  wnaed   i   Nehemiah  |i 
8.  4.     Yr  oedd   gan    yr   luddewon   rywbeth 
cyfFelyb  yn  eu  synagogau ;  safent  i  fynu  i  ddar-  I 
ilen  yr  ysgrythyrau,  ac  yua  eisteddent  yn  y 

gadair  hòno  i'w  hegluro  i'r  bobl.     Yr  ysgrif- 
enyddion  a'r  phariseaid  oedd  fwyaf  yn  y  sef- 
yllfa  hòno  ;  ac  nid  yw   yr  Arglwydd  Iesu  yn 
beio  arnynt  am  eistedd  yn   nghadair  Moses  : 
yr  oedd  y  swydd  yn  gyfreithlawn  ac  yn  dda. 
t  Yr  oedd  eu  gwaith  hefyd  yn  dda,  cyn  belled 
ag  yr  oeddent  hwy  yn  gwneyd  cyfiawnder  â 
chyfraith  Moses,  ac  nid   pellach.     O   fêwn  y 

terfynau  hyn  rhaid  i  ni  ddeali  y  geiriau,  '  Yr 
hyn  oll  a  ddywedant  wrthych  am  eu  cadw, 
cedwch  a  gwnewch;"  yr  oedd  ganddynthwy 
lawer  o  draddodiadau  yn  eu  hathrawiaeth,  (ac 
yn  enwedig  gwrthod  iesu  fel  Messiah)  y  rhai 

ni  ddylasai  y  bobl  eu  cadw  na'u  gwneuthur. 
í  Er  bod   athrawiaeth  yr  ysgrifenyddion  a'r 
phariseaid  yn  dda,  cyn  belled  ag  yr  oeddynt 
yn  iawn  egluro  cyfraith  Moses  ;  eto,  nid  oedd 

eu  buchedda'u  gweithredoedd  yn  cyfateb  i'w 
hathrawiaeth  :  yr  oeddynt  yn  dywedyd  llaw- 
er  o  bethau,  nad    oeddynt  yn  eu   gwneyd. 
Athrawon  truenus  yw  y  rhai  hyny,  sydd  yn 

pregethu  yn  dda,  a'u  bucheddau  yn  groes  i'w 
hathrawiaeth.     Nis  gallant  fod  yn   gymmer- 
adwy  ;  eto  dylid  derbyn  eu  hathrawiaeth,  ond 
nid  diíyn  eu  hesamplau. 

4  *  Oblegid  e  y  maent  yn  rhwymo 
beichiautrymion  ac  anhawdd  eu  dwyn, 
ac  yn  eu  gosod  ar  ysgwyddau  dynion ; 
t  ond  nid  ewyllysiant  eu  syflyd  hwy 

âg  un  o7u  bysedd. 
e  adn.  23.  pen.  11.  28—30.  Lue  11.  46.  Act.  15.  10,  28. Gal.  6.  13.  Dat.  2.  24,  25. 

*  Dywed  rhai  mai  y  deddfau  moesol  a 
seremoniol  yn  eu  hystyr  manylaf, y  wy  beiçh- 
iau  trymion  yma  ;  dywed  eraill  mai  traddod- 
iadau  y  pliariseaid  yn  chwanegolaty  deddfau 
hyny,  a  feddylir.  i  Pa  un  bynag,  yr  oeddynt 

hwy  yn  eu  g'wasgu  ar  eraill  mewn  alliraw- iaeth,  ond  yn  ddigon  difater  am  danynt  eu 
hunain  o  ran  arferiad.  Mae  yraduod  hou  yn 

agoriad  ar  yr  adnod  o'r  blaen. 
5  *  Ond  f  y  maent  yn  gwneuthur 

eu  holl  weithredoedd  er  mwyn  eu 
gweled  gan  ddynion :  s  \  canys  y 
maent  yn  gwneuthur  yn  llydain  eu 

phylacterau,  ac  h  yn  gwneuthur  ymyl- 
waith  eu  gwis^oedd  yn  helaeth ; 



Am  ochelyd  rhyfyy MATTHEW  XXII y  Phariseaíd. 
/pcn.  6.  1,  2,  5.  16.  2  Bren.  10.  16.  Iuc  16.  15.  a  20. 

47.*  21.  I.   Ioan  5.  44.  »  7.  18.  a  12.  43.   Phil.  I.  15.  a  2.  3. 
2  Thes.  2    4.       g  Deut.  6.  8.  Diar.  3.  3.  a  6.  21—23.     h  pen. 
8.  20.  Nuin.  15    38,  39.  Deut.  22.  12. 

*  Sylwyd  *r  y  rhan  fiaenaf  o'r  adnod  hon 
e'rblaen,  Pcn.  ö.  1,  2,  5,  16.  t  Am  y  phyl- 
acterau  gwe}  Exod.  13.  9,  16.  Num.  15.  37— 
40;  a  Deut.  6.  8,9.  a  11.  18.  a  22.  12.  Ystyr 
y  gair  Groeg  phtdachteria  y\v,  cadwediyion. 
Darnau  bychain  o  femrwn  oeddynt,  a  rhyw 

adnodau,  neu  ranau  o'r  gyfraith,  yn  ysgrif- 
enedig  arnynt.  Gwisgai  yr  Iuddewon  hwynt, 
ar  orchymyn  Duw,  ar  eu  talcenau,  eu  har- 
ddyrnau,  ar  yniylau  eu  gwisgoedd,  ac  ar  ys- 
tlyshyst  eu  drysau,  fely  hyddentyn  gotfadwr- 
iaeth  iddynt  o  orchymynion  yr  Arglwydd. 
Ond  yn  mhen  amser,  aethant  i  wneyd  cam- 
ddefnydd  o  honynt  ;  rhai  er  rhilh-grefydd,  ac 
eraill  er  swyn-gytaredd,  gan  feddwl  eu  bod 
yn  rhinweddol  i'w  caclw  rhag  ysbrydion,  a 
rhyw  anffodau  o  er-goelus  o'r  fath.  Beîir  yr 
ysgrifenyddion  a'r  phariseaid  yma  gan  Grist, 
am  eu  gwisgo  yn  lletach  nac  eraill,  er  dangos 
eu  hunain  yn  dra  rhith-grcfyddol:  yn  fwy 
crefyddol  nac  eraill. 

6  A '  charu  y  maent  y  lle  uchaf 

raewn  gwleddoedd,  a'r  *  prif-gadeiriau 
yn  y  synagogau, 

i  pen.  20.  21.  Diar.  25.  6,  7.  Marc  12.  38,  39.  Luc  11. 
43.    a  14.  7— 11.    a  20.  46,  47.    Rhuf.   12.    10.    Iago  2.  1— 4. 
3  Ioao  9. 

7  A  chyfarch  yn  y  marchnadoedd, 

a*u  galw  gan  ddynion,  k  f  Rabbi, Rabbi. 
h  loan  1.  88,  49.  a3    2,  26.  a  6.  2>.  a  20.  16. 

Nid  yw  yr  Arglwydd  Iesu  yn  beio  arnynt 

am  gymmeryd  y  prif-gadeiriau  a'r  cyfarch 
hyn,  pan  eu  rhoddid  iddynt ;  ond  beio  y  mae 

efe  âr  eu  balchder  a'u  hunan  hwynt,  yn 
awyddu  am  danynt ;  felly  dylid  rhoi  y  pwys 
ar  y  gair  caru  wrth  ddarllen  yr  adnodau  hyn. 

*  l  r  oedd  i'r  prif  athrawon  ^adeiriau  iddynt 
eu  hunain,  â'u  cefnau  ar  y  pulpud,  lle  y  dar- 
Jlenid  y  gyfraith,  ac  â'u  gwynebau  at  y  bobl. 
Cyfrifid  y  rhai  hyn  y  rnwyaf  anrhydeddus  ; 

am  hyny  yr  oedd  yr  ysgrifenyddion  a'r  phari- 
seaid  yn  awyddus  am  eu  cael.  f  Mae  y  gair 

Rabbi,  meddant,  yn  arwyddo  mawredd  a  U'i- 
osogrwydd ;  gan  hyny  yr  oedd  yn  enw  tra 
anrhydeddus,  fel  yr  oedd  yn  arwyddo  mawr- 
edd  ac  amrywiaeth  dysg  yr  athrawon  hyn. 
Felly  nid  rhyfedd  eu  bod  yn  awyddus  am 
dano :  cj  frifid  bod  eu  geiriau  hwy  yn  fwy 
gwerthfawr  a  phwysig  na  geiriau  y  proph- 
wydi,  ac  yn  llawn  cyd-radd  a'r  gyfraith. 
Os  felly,  nid  rhyfedd  bod  Crist  yn  gwahardd 

yr  enw  i'w  ddisgyblion  ef. 

8  *  Eithr  L  na'ch  galwer  chwi 
Rabbi :  canys  m  un  y  w  eich  Athraw 
chwi,  sef  Crist ;  f  a  w  chwithau  oll 
brodyr  ydych. 

/  adn.  10.  2  Cor.  1.  24.  a  4.  5.  Iago3.  1.  1  Pedr  5  3. 
m  pen.  10.  25.  a  17.  5.  a  26.  49.  loan  13.  13,14.  Rhuf.  14.  9, 
10.  1  Cor.  1.  12,  13.  a  3.  3—5.  n  Luc  22.  32.  Euh.  3.  15. 
Col.  1.  1,2.  Dat.  1.  9.  a  19.  10.  a  22.  9. 

9  %  Ac  °  na  eiwch  neb  yn  dad  i 
chwi  ar  y  ddaear :  p  canys  un  Tad 
sydd  i  chwi,  yr  hwn  sydd  yn  y  nef- 
oedd. 

o  2  Bren.  2.  12.  a  6.  21.  a  13.  14.  Job  32.  21,  22.  Act. 
22.  1.  1  Cor.  4.  15.  1  Thn.  5.  \,  2.  Heb.  12.  9.  p  pen.  6. 
8,  9,  32.  Mal.  1.  6.  Rhuf.  8.  14—17.  2  Cor.  6. 18.  1  Ioan  3.  1. 
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10  Ac  na'ch  galwer  yn  athrawon  : 

||  canys  un  yw  eich  Athraw  chwi,  sej' Crist. 
Nid  yw  yr  Arglwydd  Iesu  yn  gwahardd  i 

weinidogion  y  gair  gael  y  parch  sydd  ddyled- 
us  iddynt  fel  y  cyfiyw  ;  ond  yn  y  geiriau  hyn, 
mae  yn  gwahardd  iddynt  awyddu  am  cnwau 
a  theitlau  uchel,  fel  y  gwnai  y  dysgawdwyr 
Iuddewig  :  ac  mae  yn  gwaliardd  hefyd  idd- 
ynt  gam-arfer  awdurdoil  eu  swyd<l,  i  dra-ar- 
glwyddiaethu  ar  eu  brodv,  r  mewn  pethau 
ereíyddol.  t  Pe  buasni  rhyw  fiaenoriaeth  i 
Pedr  ar  ei  gyd-apostolion,  t\l  y  taera  eglwys 
Rhuf.iin,  dyma'r  màn  i  ddangos  hyny  ;  ond 
uid  oes  yma  air  o  sôn  am  y  cyfryw  beth  : 

dim,  ond  *  Brodyr  ydych."  J  Hònai  yr  apos- 
tol,  1  Cor.  4.  15,  mai  efe  oedd  tad  y  Corinth- 

iaid,  fel  yr  oíferyn  a'u  cenedlasai  hwy  yn 
Nghrist  lesu,  trwy  yr  efet.gyl;  ond  yma, 
mewn  ystyr  arall  y  rhaid  i  ni  olygu  tad  :  na 
elwch  neb  yn  dad,  i  osod  eu  cyfreithiau  eu 
hunain  arnoch  chwi,  nac  i  bènu  pa  athraw- 
iaeth  a  ddylech  gredu  yn  ol  eu  mympwy  hwy. 

Rhoddid  yr  enw  hwn  yn  ddiammau  i'r  phari- 
seaid  ;  a  sylwa  yr  Esgob  Wilkins,  fod  gwein- 
idogion  huuanol  pob  enw  o  grefydd,  yn  fawr 
am  dano.  ||  Mae  yn  rhyfedd  fod  y  geiriau 
hyn  yn  dygwydd  ddwy  waith  yn  y  tair  adnod 
uchod  :  gwyddai  ein  Harglwydd  pa  mòr  ang- 
enrheidiol  oeddynt,  a  bod  hyd  yn  nod  ei 

weinidogion  ef  yn  rhy  dueddol  i'w  hanghofio. 
Gallwn  sylwi  yn  olaf,  Gan  fod  yr  enwau 
uchod  yn  cael  eu  gwahardd  i  apostolion  Iesu, 
pa  faint  mwy  i  weinidogion  ryfiredinol  jt  ef- 
engyl  ?  Cadwed  Duw  ei  weinidogion,  heb 
awyddu  am  barch  ac  enwau  mawr  :  a  gwar- 
eded  hwy  rhag  cam-ddefnyddio  y  parch  a 
gaffbnt,  i  dra-arglwyddiaethu  ar  etifeddiaeth Duw. 

1 1  *  AV  î  mwyaf  o  honoch  a  fydd 
yn  weinidog  i  chwi. 

q  pen.  20.  26,  27.  Mar«  10.  43,  44.  Luc  22.  26,  27.  Ioan 
13.  14,  15.  1  Cor.  9.  19.  2  Cor.  4.  5.  a  11.  23.  Gal.  5.  13. 

Phil.  2.  5—8. 

12  f  A. r  phwy  bynnag  a'i  dyrchafo 
ei  hun,  a  ostyngir ;  a  phwy  bynnag 

a'i  gostyngo  ei  hun,  a  ddyrcheíìr. r  pen.  5.  3.  a  18.  4.  Job  22.  29.  Salm  138.  6.  Diar.  15. 
33.  a  16.  18,  19.  a  29.  23.  Es.  57.  15.  Dan.  4.  37.  Luc  1.  51, 
52.  a  14.  11.  alS.  14.  Iago  4.  6.  1  Pedr    5.  5. 

*  Mae  yr  adnodau  hyn  yn  egluro  yr  adnod- 
au  o'r  blaen,  ac  yn  dangos  i  ni  yn  1.  Mai  nid 
yr  enwy  ond  rhodres  yr  enw,  oedd  Crist  yn  ci 
feio.  Yn  2.  Mai  nid  y  Rabbi,  a'r  Athraw, 
oedd  efe  yn  ei  wahardd,  ond  y  cyfryw  Raboi, 
ac  Athraw,  a  wnelai  ddyn  yn  rhy  fawr,  ac 
uchel,  i  weinidogaethn  yn  yr  eglw)  s :  y  cyf- 
ryw  anrhydedd  a  ddyrchafai  galon  dyn  uwch- 
law  ei  waith.  Athraw  gresynol  yw  hwnw  yn 
eglwys  Dduw,  sydd  yn  ei  dybied  ei  hun  yn 
rhy  fawr,  ac  uchel,  i  weinidogaethu  ynddi. 

t  Pwy  bynag  a'i  dyrchafo  ei  hun  felly,  fe'i 
darostwng  Duw,  a  dynion  hefyd,  ef.  Mae 
Duw  yn  gwrthwynebu  y  bcilchion,  a  dynion 
yn  eu  dirmygn,  yn  enwedig  pregethwyr 
beilchion.  Ond  y  mae  Duw  a  dynion  yn  an- 
rhydeddu  ac  yn  dyrchafu  y  vhai  gostyngedig. 
Mae  y  geiiiau  hyn,  neu  eu  cyffelyb,  yn  caçl 
eu  crybwyll  o  leiaf  ddeng  waith,  gan  y  ped- 
war  efengylwr ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  mai 
nid  i  weinidogion  yn  unig  y  maent  yn  perth- 
yn,  ond  i  ddisgyblion  Crist  yn  gyffredinol. 

H 



Rhagrith  a  dallineb MATTHEW  XXIII. y  Phariseaid. 

13  1T  *  Eithr  s  gwae  chwi,  ysgrifen- 
yddion  a  Phariseaid,  f  ragrithwyr : 

1  \  canys  yr  ydych  yn  cau  teyrnas  nef- 
oedd  o  flaen  dynion :  ||  canys  chwi 

nid  ydych  yn  myned  i  mewn,  a'r  rhai 
sydd  yn  myned  i  mewn  nis  gadewch 
i  fyned  i  mewn. 

*  adn.  14,  15,  27,  29.  Es.  9.  14,  15.  a  33.  14.  Zec.  11. 
17.  Luc  11.  43,  44.  t  pen.  21.  31,  32.  Luc  11.  52.  Ioan  /. 
46—52.  a  9.  22,  24,  34.  Act.  4. 17,  18.  a  5.  28,  40.  a  8. 1.  a  13. 
8.  1  The».  2.  15,  16.  2Tira.  3.  8.  a  4.  15. 

*  Yn  yr  adnod  hon  a'r  rhai  canlynol,  mae 
wyth  o  waëau  trymion,  yn  cael  eu  cyhoeddi 

uwch  ben  yr  ysgriftnyddion  a'r  phariseaid, 
dysgawdwyr  y  dyddiau  hyny.  Mae  dau  beth 
yn  y  gwaëau  hyn  :  1.  Y  farn  ofnadwy  a 

ddaeth  ar  yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid, 
yn  ninystr  y  genedl  yn  lled  fuan  wedi  hyny. 
2.  Colledigaeth  dragywyddol  eu  heneidiau  yn 
uífern  dàn  ddigofaint  Duw.  f  Chwareuwyr, 
yw  ystyr  y  gair  gwreiddiol  upochritai  a 
gyfieithir  rhagrithwyr.  Fel  y  mae  chwareu- 
wyr  yn  personoli  dynion  eraill,  ac  yn  ym- 
ddangos  y  peth  nid  ydynt,  (byddai  yr  henaf- 
iaid  hefyd  yn  chwarae  dan  fwgwd)  felly  yr 
oedd  y  dysgawdwyr  hyn  yn  eu  holl  grefydd, 
ac  yn  enwedig  fel  athrawon  :  cymmerent  ar- 
nynt  ddysgu  y  bobl,  eithr  nid  oeddynt  ond  yn 
eu  twyllo,  ac  yn  eu  harwain  ar  gyfeiliorn. 

X  Yn  lle  egluro  y  prophwydoliaethau  a'r  cys- 
godau  am  y  Messiah,  a  chyfeirio  y  bobl  at 
lesu  fel  Messiah  ;  yr  oeddynt  yn  gwneyd  a 

allent  i'w  wadu  a'i  ddirmygu  ef,  a  rhwystro 
y  bobl  i  gredu  ynddo.  ||  JNi  chredent  ynddo 

eu  hunain,  a  bwrient  eraill  allan  o'r  synagog 
a  gredai  ynddo  :  felly  yr  oeddent,  liyd  ag 
oedd  ynddynt  hwy,  \n  cau  teyrnas  nefoedd 

yma,  ac  yn  y  byd  a  ddaw,  rhag  i'r  bobl  fyned i  mewn. 

14  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr  :  u  *  canys  yr 
ydych  yn  llwyr-fwytta  tai  gwragedd 
gweddwon,  f  a  hynny  yn  rhith  hir 

weddi'o  :  *  %  am  hynny  y  derbyniwch farn  fwy. 
a  Ex.  22.  22—24.  Job  22.  9.  a  31  Î6— 20.  Marc  12.  40. 

Luc20.  47.  2Tiin.  3.6.  Tit.  1. 10, 11.  2  Pedr  2.  14,15.  Jradn. 
33.  pen.  11.  24.  Luc  12.  48.  Iago  3.  1.  2  Pedr  2.  3. 

*  Trwy  un  o'r  tair  ífordd  ganlynol,  neu,  ef- 
allai,  trwy  bob  un  o  honynt,  yr  oedd  y  bobl 
hyn  yn  lfwyr-fwyta  tai  gwragedd  gweddw- 
on  :  1.  Yr  oedd  llawer  o'r  phariseaid  mewn 
i  hy w  swyddau  gwladol ;  ac  fel  hyny  gallent 
orthrymu  gwragedd  gweddwon,  a  gwneyd 
trais  ac  anghyfiawnder  â  hwyiit  yn  eu  medd- 
iannau.  2.  ö  herwydd  eu  rhith  o  fawr  sanct- 
eiddrwydd,  byddai  dynion  goludog  yn  eu 
dewis  hwy  fel  ymddhiedolwyr  a  chymmyn- 
weinyddwyr  wrth  wneyd  eu  Hewyllysiau  ; 

ac  fel  hyny  gallent  wneyd  cam  â'r  gweddw- 
on,  a'r  amddifad  hefyd.  3.  Byddentyn  hudo 
gwragedd  gweddwon,  gweiniaid  eu  meddyl- 
iau,  i  roddi  mwy  nag  oedd  raid  o'u  meddian. 
nau  at  wasanaeth  y  deml,  (ond  at  eu  gwasan- 
r»ath  hwy  raewn  gwirionedd,)  dan  yr  esgus  o 

wedd'io  drostynt.  +  Mid  hir  wedd'io  a  feiir 
ond  rhith  hir  wedd'io.  t  Mae  barn  drom  i 
fod  am  bob  trais  ac  anghyfiawnder ;  ond  y 
neb  a  wnelo  grefydd  yn  gochl  i  ddwyn  hyn 
yn  mlaen,  bydd  barnddychrynllyd  ar y  cyfryw. 
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15  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr  :  y  *  canys  am 

gylchu  yr  ydych  y  môr  a'r  tir,  i  wneu- 
thur  un  z  proselyt ;  f  ac  wedi  j 
gwneler,  °  yr  ydych  yn  ei  wneuthur  ef 
yn  fab  uífern,  yn  ddäu  mwy  na  chwi 
eich  hunain. 

y  Gal.  4.  17.  a  6.  12.  %  Est.  8.  17.  Act.  2.  10.  i 
a  Act.  14.  2,  19.  a  17.  5,  6,  13. 

*  Ystyr  y  gair  proselyt  yw,  dyfodiad  o  un 
genedl  at  genedl  arall :  ond  yn  y  Testament 
Newydd  mae  yn  arwyddo,  tröedigaeth  dyn- 
ion  o  baganiaeth  i'r  grefydd  Iuddewig.  Yr 
oedd  dau  fath  o  broselytiaid,  1.  Rhai  yn  add- 
oli  y  gwir  Dduw,  ond  heb  gofleidio  holl  ddef- 
odau  y  grefydd  Iuddewig.  Caniatêid  i'r  rhai 
hyn  fyw  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  a  gelwidj 
hwy,  prosely tiaid  y  porth.  2.  Y  lleill,  a  gyd- 
ymffurfient  â'r  holl  grefydd  Iuddewig,  ac  a 
dderbynid  i'r  eglwys  trwy  enwaediad,  bed- 
ydd,  ac  aberth  :  a'r  rhai  hyn  a  elwid,  proselyt- 
iaid  cytìawnder.  Amgylchu  môr  a  thir,  oedd 
ymadrodd  diarebol,  yn  arwyddo  cymmeryd  I 

llawer  o  boen  a  thrafl'erth  i  gyflawni  rhy w 
amcan,  neu  orchwyl.  Ac  felly  y  gwnai  y 

phariseaid  i  droi  y  cenedloedd  i'r  grefydd 
Iuddewig,  ac  yn  enwedig  at  eu  plaid  euhun- 
ain  :  nid  er  lles  i'w  heneidiau,  ond  er  an- 
rhydedd  iddynt  eu  hunain,  ac  er  chwanegu 
eu  plaid.  t  Ar  ol  eu  gwneyd  yn  broselytiaid, 
byddent  yn  gwenwyno  eu  meddylian,  ac  yn 
eu  gwneyd  yn  fwy  rhagfarnllyd,  a  gelynol  yn 
erbyn  Crist  a'r  grefydd  gristionogol,  nag 
oeddynt  hwy  eu  hunain.  Proselytiaid  oedd 
yr  luddewon  Groegaidd  gan  mwyaf,  a  dang- 
osasant  y  gelyniaeth  mwyaf  chwerw  yn  erbyn 
cristionogaeth.  Gwel  y  cyfeiriadaua  berthyn 
i'r  rhan  olaf  o'r  adnod. 

1 6  Gwae  chwi, b  dywysogion  deill- 
ion,  y  rhai  ydych  yn  dywedyd,c  *  Pwy 
bynnag  a  dwng  i'r  deml,  d  nid  yw 
ddim ;  ond  pwy  bynnag  a  dwng  i  aur 

y  deml,  €  y  mae  efe  mewn  dyled. 
b  adn.  17.  19,  26.  pen.  15.  14.  E».  56.  10,  11.  Ioan  9. 

39—41.        c  pen.  5.  33,  34.   Iago  5.  12.  d  pen.  15.  5,  6 
Marc  7.  10— 13.        e  Gal.  5.  3. 

1 7  -f  Ffyliaid,  a  deillion  :  canys  pa 
un  sydd  fwyaf,  yr  aur,  /ai  y  deml 
sydd  yn  sancteiddio  yr  aur  ? 

/adn.  19.  Ex    30.  26—29.  Num.  10,  .:8,  39. 

18  A  phwy  bynnag  a  dwng  iV  allor, 
nid  yw  ddim  ;  ond  pwy  bynnag  a 

dyngo  i'r  rhodd  sydd  arni,  y  mae  efe mewn  dyled. 

19  Ffyliaid,  a  deillion :  canys  pa 
un  fwyaf,  y  rhodd,  *  ai  yr  allor  sydd 
yn  sancteiddio  y  rhodd  ? 

g  Ex.  29.  37. 
20  l  Pwy  bynnag  gan  hynny  a  dwng 

i*r  allor,  sydd  yn  tyngu  iddi,  ac  i'r  hyn 
oll  sydd  arni. 

21  A  phwy  bynnag  a  dwng  i'r 
deml,  sydd  yn  tyngu  iddi,  h  ac  i'r  hwn 
sydd  yn  preswylio  ynddi. 



Crist  yn  cyhoeddi  ywae MATTHEW  XXIII. uwch  hen  y  Phariseaid. 

h  1  Brcn.  8.  13,  27.  2  Cron.  6.  2.  a  7.  2.  Salm  26.  8  a  132. 
13,  14.  Eph.  2.  22.  Col.  2.  9. 

22  A'r  hwn  a  dwng  i'r  nef,  sydd 
yn  tyngu  •  i  orsedd-faingc  Duw,  ac  i'r 
hwn  gydd  yn  eistedd  arni. 

f  pen.  5.  34.  Salm  11.  4.  Ea.  66.  1.  Act.  7.  49.  Dat.  4. 

3,3. 

*  Mae  Crist  wedi  gwahardd  y  dull  hyn  o 
dyngu  yn  Pen.  5.  24,  &c.  Yma  mae  yn  beio 

ar  y  gau-athrawiaeth  a  roddai  y  phariseaid  i'r 
bobl  yn  nghylch  llŵon,  er  mwyn  eu  helw  eu 
hunain.  Dywedent  hwy  nad  oedd  dim  niwed 
tyngu  i  betliau  crëedig  :  a  dywedent  y  gallai 

dyn  dyngu  i'r  deml,  neu  i'r  allor,  a  pheidio 
cyflawni  ei  lw,  neu  ei  adduned,  nad  oedd 

hyny  ddim  ;  ond  os  tyngai  efe  i'r  aur  oedd  yn 
nhrysorfa  y  deml,  ac  yn  elw  iddynt  hwy,  neu 

os  tyngai  efe  i'r  rhodd  a  ddygai  i'r  allor,  bod  yn 
rhaid  iddo  gadw  ei  lw  :  ac  nas  gallai  ei  dòri  heb 
fod  mewn  dyled,  neu  y n  euog.  f  Ffyliaid  a  deill- 
ion  oeddynt,  yn  gwneydy  fath  wahaniaeth  di- 

synwyrrhwngydemla'ihaur,  a  rhwngyr  allor 
a'i  rhodd.  Rhaid  bod  y  deml  yn  fwy  sanct- 
aidd  na'i  haur,  a'rallor  yn  fwy  sanctaidd  na'i 
rhodd.  Felly  yr  oedd  eu  hathrawi;teth  hwy 
yn  gyfeiliornus,  ac  yn  hollaw  groes  i  natur 
a  gwirionedd  pethau.  %  Yn  adn.  20,  21,  ni 
gawn  athrawiaeth  Crist  ei  hun  yn  nghylch  y 
llŵon,neu  yr  addunedauhyn  :  gwahanol  iawn 

i'r  eiddo  y  phariseaid  ;  ac  mòr  amlwg,  nad 
oes  dim  eisiau  agoriad  ar  y  geiriau.  ||  Tyngu 

i'r  nefoedd,  hefyd,  oedd  arferiad  goddefol 
gan  yr  Iuddewon  ;  a  thybient  nad  oedd  fawr 
o  niwed  ynddo :  heb  ystyried  eu  bod  fel  hyny 
yn  tyngu  i  orsedd-fainc  Duw,  ac  i  Dduw  ei 
hun,  sydd  yn  eistedd  arni.  Nid  yw  tyngu  i 
greaduriaid  diwybodaeth,  a  phethau  di  fyw- 
yd,  ddim  gwell  na  thyngu  i'r  Creawdwr  ei 
hun  :  hyny  ydy w  ;  bydd  cyfrif  arn  lŵon  felly, 
fel  pe  tyngid  i  enw  Duw  ei  hunan.  Mae  y 
Ilŵon  yr  un  mòr  rhwymedig,  a'r  euogrwydd 
o'u  tyngu,  a'u  tori,  yr  un  fath  â  phe  tyngid 
i'w  enw  mawr  ac  ofnadwy  ef.  Gocheltd  y 
Cymry  yr  arfer  ddrwg  hon  ! 

23  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr :  k  *  canys  yr 
ydych  yn  degymmu  y  mintys,  a'r 
anis,  a'rcwmin,  f  ac  a  adawsoch  heib- 
io  l  y  pethau  trymach  o'r  gyfraith, 
barn  a  thrugaredd,  a  fíydd  :  m  J  rhaid 
oedd  gwneuthur  y  pethau  hyn,  ac  na 
adewid  y  lleill  heibio. 

*  Luc  II.  42.  /  pen.9. 13.  a  12.  7.  a  22.  37—40.  1  Sam. 
15.  22.  Diar.  21.  3.  Hos.  6.  6.  Mica  6.  8.  Gal.  5.  22.  23. 
m  pen.  5.  19,  20. 

*  Yr  oedd  y  phariseaid  yn  fanol  ac  yn  rhith 
gydwybodol  iawn  yn  eu  dcgymu :  degyment 
hyd  yn  nod  bob  mân-lysiau  a  dyfai  yn  eu 
gerddi.  Yr  oedd  hyny  yn  c!da  ynddo  ei  hun  ; 

ond  nid  da  eu  hegwyddor  na'u  dyben  hwy  yn 
gwneyd  hyny :  yr  hyn  oedd,  er  mwyn  ym- 
ddangos  i  ddynion  eu  bod  yn  gyfiawn,  ac  er 
mwyn  cael  eu  parchu  gan  ddynion  fel  rhai 
cyfiawn.  Ymffrostiai  un  o  honynt  yn  ei 
Weddi  ger  bron  Duw,  ei  fod  yn  degymu  cym- 
maint  oll  ag  a  feddai,  Luc  18.  12.  f  Er  eu 
bod  yn  fanol  iawn  mewn  pethau  bychain,  di 
bwys  a  di  werth  ;  yr  oeddynt  ar  ol  yn  fawr 
mewn  pethau  trymach  :  sef  barn,  neu  gyf- 
lawnder  ;  trugaredd  i'r  anghenog  a'r  tlaẁd  ; 
a  ffydd  yn  Iesu  fel  Messiah,  neu  ffyddlondeb — 

tuag  at  Dduw  a  dynion.  J  Er  fod  y  pethau  i 
gael  eu  gwneyd  ;  eto,  y  pethau  olaf  hyn  oedd 
y  mwyaf  pwysig,  a  mwyaf  rheidiol  eu 

gwneyd. 

24  *  Tywysogion  deillion,  n  y  rhai 
ydych  yn  f  hidlo  gwybedyn,  ac  yn 
llyngcu  camel. 

«  pen.  7.  4.  a  15.  2—6.  a  19.  24.  a  27.  6—9.  Luc  6.  7— 
10.  Ioan  18.   28,  40. 

*  Arweinyddion  yw  ystyr  y  gair  tywysog- 
ion  yn  y  man  yma.  Arweinyddion  y  bobl 

mewn  pethau  crefyddol  oedd  y  phariseaid  a'r 
ysgrirenyddion,  ond  arweinyddion  deillion 
oeddynt.  t  Yn  y  gwledydd  poethion  hyny  yr 
oedd  gwybed  lawer  ;  a  llawer  o  honynt  yn 

syrthio  yn  y  gwin  a  y'fid  :  yr  hwn  a  hidlai  yr Iuddewon  yn  ofalus  rhag  iddynt  lyncu  y  gwy- 

bed.  O  hyn  daeth  y  geiriau  uchod  yn  ddi'ar- eb  yn  eu  plith,  am  rai  a  fyddent  yn  fanol 
iawn  mewn  pethau  bychain,  ond  yn  lled  ddi- 
fater  mewn  pethau  llawer  mwy  pwysig.  Dau 
nod  gwastadol  o  ragrithiwr  y  w,  1.  Ei  fod  yn 
hannerog  yn  ei  gyflawniadau  crefyddol. 
2.  Rhoddi  y  pwys  mwyaf  ar  y  pethau  lleiaf, 

ac  sydd  yn  gofyn  leiaf  o'r  galon. 
25  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr :  °  *  canys  yr 

ydych  yn  glanhâu  y  tu  allan  i'r  cwp- 
pan  a'r  ddysgl,  ac  o'r  tu  mewn  y 
maent  P  yn  llawn  o  drawsedd  ac  ang- 
hymmedroldeb. 

o  pen.  15.  19,  20.    Marc  7.  4.  Luc  11.  39,  40.  »  Es. 28.  7,  8. 

26  f  Ti  Pharisead  dall,  ̂   glanhâ 

yn  gyntaf  yr  hyn  sydd  oddi  fewn  i'r 
cwppan  a^r  ddysgl,  fel  y  byddo  yn  lân 
hefyd  yr  hyn  sydd  oddi  aìlan  iddynt. 

q  pen.  12.  33.  Es.  55.  7.  Jer.  4.  14.  a  13.  27.  Ezec.  18. 
31.  I<uc  6.  45.  2  Cor.  7.  1.  Heb.  10.  22    Iago  4.  8. 

*  Yr  oedd  y  bobl  hyn  yn  ofalus  iawn  yn  eu 
golchiadau  seremoniol  a  thraddodiadol,  ac  yn 
eu  hymddangopiadau  allanol ;  ond  a*u  calonau 
oddi  mewn  yn  llawn  o  aflendid,  cybydd-dod, 
ac  anghyfiawnder  yn  awyddu  am  y  pethau 
nad  oedd  eiddynt,  fel  y  gallent  eu  treulìo 
mewn  rhysedd  ac  anghymmedroldeb.  Am 
hyny  yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  eu  cym- 
haru  i  ddynion  yn  glanâu  y  tu  allan  i'w  cwp- 
anau  a'u  dysglau  bwyta,  ac  yn  gadael  y  tu 
fewn  yn  aflan  heb  eu  golchi.  f  Ti  phariséad 
dall,  medd  Iesu  ;  dyma  gerydd  llým,  ond 
eithaf  teilwng  ;  dall  oeddynt  heb  weled  ffi- 
eidd-dra  tumewnol  eu  calonau  :  dall  pan  y 
meddylient  dwylio  Duw  âg  ymddangosiad 
allanol  :  a  dall  pryd  na  welent,  ond  glanâu  y 
galon  yn  gyntaf,  y  deuai  pob  peth  oddiallan 
yn  lân  o  ganlyniad. 

27  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr :  *  canys  r  teb- 
yg  ydych  chwi  i  s  feddau  wedi  eu 
gwynnu,  y  rhai  sydd  yn  dangos  yn 
dêg  oddi  allan,  ond  oddi  mewn  sydd 
yn  llawn  o  esgyrn  y  meirw,  a  phob 
aflendid. 

r  Es.  58.  1,  2.  Luc  11.  44.  Act.  23.  3.        *  Num.  19.  16. 

28  f  Ac  felly  *  chwithau  oddi  allan 
ydych  yn  ymddangos  i  ddynion  yn 

H  2 
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gyíìawn,  u  ond  o  fewn  yr  ydych  yn 
llawn  rhagrith  ac  anwiredd. 

t  adn.  5.  1  Sam.  16.  7.  Salm  51.  6.  Jer.  17.  9,  10.  Luc 
16.  15.    Heb  4.  12,  13.  u  pen.  12.  34,  35.   a  15.  19,  20. 
Marc  7.  21—23. 

*  Byddai  llawer  iawn  o  harddu  ac  addurno 
ar  feddau  gwŷr  mawr  yn  mhlith  yr  Iuddew- 
on :  beddau  anamlwg  oedd  i'r  tlodion,  Luc 
11.  44.  ,  Ond  yr  un  peth  oedd  oddi  fewn  idd- 
ynt  oll ;  dim  ond  esgyrn  y  meirw  a  madredd 
aflan  cyrph  braenllyd.  f  Felly  hefyd  y  rhag- 

rithwyrhyn,  yr  oeddynt  yn  dra  ffi'aidd  oddi- 
fewn  yn  ngolwg  Duw.  Nis  gall  atgasach 
cymhariaeth  na  hon  fod,  o  ragrithwyr. 

29  Gwae  chwi,  ysgrifenyddion  a 

Phariseaid,  ragrithwyr  :  *  canys  x  yr 
ydych  yn  adeiíadu  beddau  y  proph- 
wydi,  ac  yn  addurno  beddau  y  rhai 
cyfiawn ; 

*  Luc  11.  47,  43.  Act.  2.  29. 

30  f  Ac  yr  ydych  yn  dywedyd, 
Pe  buasem  ni  yn  nyddiau  ein  tadau, 
ni  buasem  ni  gyfrannogion  â  hwynt 
yn  y  ngwaed  y  prophwydi. 

y  adn.  34,  35.  pen.  21.  35,  36.  2  Croii.  36.  15, 16.  Jer.  2.  30. 

*  Dangosai  yr  Iuddewon  anrhydedd  mawr 
i  fedd  Mordecai,  ac  addurnodd  Herod  fedd- 
rod  Dafydd  yn  wych  dros  ben,  medd  hanes- 
wyr;  ac  mae  yn  debyg  eu  bod  yn  gwneyd  yr 
un  modd  â  beddau  y  prophwydi  a  laddasai  eu 
henafiaid,  f  ac  fel  hyny  yn  cymmeryd  arnynt 
anghymmeradwyo  gweithredoedd  eu  tadau,  a 
bod  yn  well  na  hwynt.  Nid  beio  arnynt  am 
addurrio  beddau  y  prophwydi  yr  oedd  Iesu 
yma  ;  ond  beio  ar  eu  rhagrith  yn  hyny :  an- 
rhydeddent  feddau  a  choffadwriaeth  y  proph- 
wydi,  ond  ni  chredent  eu  prophwydoliaethau 
am  Iesu  :  parchent  y  rltai  cytìawn  meddir,  ac 
ar  yr  un  pryd  yr  oeddent  yn  ymgynghori  pa 
foddi  roddi  lesu  Grist  y  Cyfiawn  i  farwolaeth. 

31  *  Felly  yr  ydych  z  yn  tystiol- 
aethu  am  danoch  eich  hunain,  a  eich 

bod  yn  blant  i'r  rhai  a  laddasant  y 
prophwydi. 

*Jos.  24.  22.  Job  15.  5,  6.  Sa!m  64.  8.  Luc  19.  22 
a  Act.  7.  51,  52.  1  Thes.  2.  15.  16. 

32  f  Cyflawnwch  chwithau  hefyd 
6  fesur  eich  tadau . 

b  Gen.  15.  16.  Num.  32.  14.  Zec.  5.  6—11. 

33  %  Ocseirph,  hiliogaeth  gwiberod, 
d  ||  pa  fodd  y  gellwch  ddíangc  rhag barn  uffern  ? 

c  pen.  3.  7.  al2.  34.  Gen.  3.  15.  Salm  58.  3—5.  Es.  57. 
3,  4.  Luc  3.  7.  Ioan  8.  44.  2  Cor.  11.  3.  Dat.  12.  9.  rfadn. 
14.  Heb.  2.  3.  a  10.  29.  a  12.  25. 

*  Addefai  y  phariseaid  yn  y  gwaith  uchod 
o  adeiladu  beddau  y  prophwydi,  eu  bod  yn 

blant  i'r  rhai  a'u  lladdasent ;  ac  felly  yr  oedd- 
ent,  nid  o  ran  gwaedoüaeth  naturìol  yn  unig, 
ond  o  ran  ysbryd,  gelyniaeth  ac  ymddygiad 
hefyd,  tuag  at  Fah  Duw,  yr  hyn  a  ddangos- 
asant  yn  fuan  wedt  hyn.  +  Fel  pe  dywedasai 

yr  Iesu,  Rhoddwch  heibio  y  rhagri  h  a'r  ft'ug- 
sancteiddrwydd  twyllodrus  liwn,  a  dangos- 
wch  yn  eglur  mewn  gweithred  yr  hyn  sydd 
yn  awr  yn  eich  calon,  scf  Uadd  y  Messiah: 
ac  fel  hyny  gorphenwch  yr  hyn  a  ddechreu- 
odd  eich  tadau,  a  chyflaẃnweh  fesur  eu  hám- 

can  a'u  hanwiredd  hwy.     J  Seirpli  o  ran  cyf- 

rwysdra,  dichell,  ac  ymddangosiad  têg,  ond 
llawn  o  wenwyn  a  gelyniaeth  yn  erbyn  Crist. 
A  hiiiogaeth  gwiberod  ;  fel  yr  oedd  y  tadau  | 
felly  mae  eu  hiliogaeth.  ||  Er  eu  bod  trwy  eu 
rhagrith  yn  twyllo  dynion,  eto  ni  thwyilent 

mo  Dduw,  ac  nis  gallent  dd'íanc  barn  ofnad- 
wy  uffern  trwy  eu  rhagrith  a'u  ffug-dduw- ioldeb. 

34  ÌT*  Am  hynny,  wele,  eyr  ydwyf  | 
yn  anfon  attoch  J  f  brophwydi,  s  a  | 
doethion,  ac  h  ysgrifenyddion  :  X&rhai 
1  o  honynt  a  leddwch,  ac  a  groeshoel- 
iwch ;  a  rhai  o  honynt  a  ffrewyllwch 
yn  eich  synagogau,  ac  a  erlidiwch  o 
dref  i  dref : 

epen.  10.  16.  a2S.  19, 20.  Loc  11.  49.  a  24.  47.  Ioan  20.  21.  1 
Act.  1.  8.  1  Cor.  12.  3—11.  Eph.  4.  8—12.        /Act.  11.  27. 
a  13.  1.  al5.  32.  Dat.  11.  10.        g  Diar.  11.  30.  1  Cor.  2.  6. 
a  3.  10.  Col.  1.  23.  h  pen.  13.  52.  i  pen.  10.  16,  17.    . 
loan  16.  2.  Act.  5.  40.  a  7.  51,  52,  58,  59.  a  9.  1,  2.  a  12.  2.   I 
a  14.  19.  a  22.  19,  20.  2  Cor.  11.  24,  25.  1  Thes.  2.  16. 

35  ||  Fel  *  y  delo  arnoch  chwi  yr 
holl  waed  cyfiawn  a'r  a  ollyngwyd  ar  ] 
y  ddaear, l  o  waed  Abel  gyíìawn  Wihyd  | 
waed  §  Zecharîas   fab    Barachîas,  yr  l 

hwn  a  laddasoch  rhwng  y  deml  a'r allor. 
I  Gen.  9.  5,  6.  Num.  35.  33.  Deut.  21.  7,  8    2  Bren.  21.  I 

16.  a  24.  4.  Es    26.  21.  Jer.  2.  30,34.  a  26.  lô,  23.  Galar.  4. 
13,  14.     Dat.  18.  24.  /  Gen.  4.  8.     Heb.  11.  4.    a  12.  24.   i 
l  Ioan  3.  11,  12.     j»2Cron  24.  21,22.  Zec.l.  1.  Luo  11.51. 

36  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  ■  Daw 
hyn  oll  ar  y  genhedlaeth  hon. 

»  pen.  24.  34.    F.zec.  12.  21—28.    Marc  13.  30,  31.    Luc 
21.  32,  33. 

*  Yn  Lftc  11.  49,  dywedir  mai  Doethineb 
Duw  sydd  yn  danfon ;  yma  Crist  sydd  yn 
danfon  :  gan  hyny  rhaid  mai  Crist  a  feddylir 

yn  y  fàn  hòno,  fel  yn  yr  wythfed  o'r  d'íareb- ion.  Yn  y  fàn  hon  mae  efe  yn  ei  arddelwi 
ei  hun  fel  y  Messiah,  ac  yn  dangos  ei  awdur- 
dod  fel  y  cyfryw  i  ddanfon  ei  genadon. 
t  Apostolion,  efengylwyr,  bugeiliaid  ac  ath- 
rawon  :  dysgawdwyr  a  gweinidogion  y  Testa- 
ment  Newydd,  dàn  enw  prophwydi,  doeth- 
ion  ac  ysgrifenyddion  yr  hen  oruchwyliaeth, 
a  dim  llai  enwog  na'r  goreu  o  honynt  hwy. 
%  Fel  pe  dywedasai  yr  lesu,  yn  lle  eu  derbyn, 

a  throi  o'ch  ft'yrdd  drygionus  wrth  eu  gwein- 
idogaeth  hwy,  mi  a  ẁn  mai  eu  herlid  a'u Ua<kl  a  wnewch.  Ac  felly  yn  hollawl  y  bu  : 
llabyddiwyd  Stephan,  Act.  7.  59;lladdwyd 
lago,  Act.  12.  2  ;  torwyd  pen  Paul,  a  chroes- 
hoeliwyd  Pedr,  medd  üusebius;  ffrewyllwyd 

yr  apostolion,  Act.  5.  40;  cospwyd  y  disgybl-  j 
ion  yn  mhob  synagog,  ac  erlidiwyd  hwy  hyd  | 
ddinasoedd  dieithr  hefyd,  Act.  26.  11.  ||  Mae 
Duw  yn  ymweled  âg  anwiredd  y  tadau  ar  y 

plant  hyd  y  drydedd  a'r  bedwaredd  genedl- aeth  ;  ond  yma  yr  oedd  y  plant  yn  para  i 

rodio  yn  íì'yrdd  eu  tadau,  ac  yn  cyflawni mesur  eu  tadau,  Ye,  yn  myned  i  wneuthur  yn 
waeth  na'u  tadau ;  am  hyny  yr  oedd  yn  gvf- 
iawn  eu  gwneuthur  hwy  ynsiampl  i  holl  gen- 
edlaethaù  dyfodawl  y  ddaear.  §  Amryw  wa- 
hanol  feddyliau  sydd  am  y  Zecharîas  hwn : 
t>bia  rhai,  mai  hwnw  a  sonir  yn  2  Cron.  24. 
20,  21,  22,  ydoedd.  Gwrthddadleuir,  mai 
mab  Jehoiada  otdd  hwnw,  ac  nid  mab  Bar- 
achîas  :  Tybia  eraill,  mai  Zecharìas  mab  Bar- 
achîas  mab  ldo,  y  prophwyd  oedd,  Zech.  1.  1. 
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Mae  yn  wir  nad  oes  dim  hanes  ysgrythyrol  i 
liwnw  gael  ei  ladd  ;  ac  uad  oedd  teml  yn  ei 
aniser  ef,  medd  rhai ;  ond  dywed  eraill  ei 
bod,  wedi  ei  hail  adeiladu  ;  ac  yr  oedd  tradd- 
odiad  yn  mhlith  yr  Inddewon,  niai  ei  ladd  a 
gafodd  efe,  a  hyny  ar  ddydd  mawr  y  cym- 
inod.  Cyflawnwyd  y  geiriau  trymion  hyn 
o'r  eiddo  ein  Hiachawdwr  ar  y  genedlaeth 
hòno.  Dacth  digofaint  Duw  arnynt  hwy  hyd 
yr  eithaf. 

37  °  *  Jerusalem,  Jerusalem,  p  -fyr 
hon  wyt  yn  lladd  y  prophwydi,  ac  yn 
llabyddio  y  rhai  a  ddanfonir  attat, 
*  \  pa  sawl  gwaith  y  mynnaswn  gasglu 
dy  blant  ynghyd,  r  megis  y  casgl  iâr 
ei  chywion  dan  ei  hadenydd,  *  ac  nis 
mynnech. 

o  Jer.  4    14.  a  6.  8.    Lue  13.  34.    Dat    11.  8.  p  adn. 
30.  pen.  5.  12.  a  21.35,  36.  a  22.  6.  2  Cron.  24.21,22.  Neh. 
9.  26.  Jer.  2.  30.  a  26.  23.  Marc  12.  3—6.  Luc  20.  11—14. 
Act.  7.  51,  52.  1  Thes.  2.  15.  Dat.  II.  7.  a  17.  6.  q2  Cron. 
36.  15,  16.  Salm  81.  8—11.  Jer.  6.  16,  17.  a  II.  7,  8.  a  25. 
$-7.  a  35.  15.  a  42.  9—13.  a  44.  4.  Zec.  1.  4.  r  Deut.  32. 
11.  Ruth  2.  12.  Salm  17.  8.  a  36.  7.  a  57.  1.  a  63.  7.  a  91.  4. 

6  pen.  22.3.  Diar.  1.24—31.  Es.  50  2.  Hos.  11.  2,  7.  Luc 
14.  17—20.  a  15.28.  a  19.  11—41 

38  ||  Wele,  '  yr  ydys  yn  gadael 
eich  tŷ  i  chwi  yn  anghyfannedd. 

t  pen.  24.  2.  2  Cron.  7  20,21.  Salm  69.  24,  25.  Es.  64. 
10— 12.  Jer.  7.9— 14.  Dan.  9.26,  27.  Zec.  11.  1,  2.  a  14.  1, 
2.  Marc  13.  14.  Luc  13.  35.  a  19.  43,  44.  a  21.  6,  20,  24. 
Act.  6    13,  14. 

39  §  Canys  meddaf  i  chwi,  u  Ni'm 
gwelwch  ar  ol  hyn,  hyd  oni  ddy wed- 
och,  x  Bendigedig  yw  yr  hwn  sydd  yn 
dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd. 

«  Hos.  3.  4,  5.  Luc  2.  26—30.  a  10.  22,  23.  a  17.  22. 
Ioan  8.  21,  24,  56  a  14.  9,  19.  x  pen.  21.  9.  Salia  118.  26. 
Es.  40.  9-11.  Zec.  12.  10.  Rhuf.  11.  25,  26.  2  Cor.  3.  14— 18. 

*  Jerusalem  y  ddina*  sanctaidd,  y  lle  enw- 
ocaf  dàn  y  nef,  tegwch  bro,  a  ll.iwenydd  yr 
holl  ddaear,  O  y  fath  gyfnewidiad  a  rag-fyn 
egir  yma  !  Mae  ail-adroddiad  y  gair  yn  ar 
wyddo  pwys  yr  hyn  a  ddywredir,  ac  hefyd 

teimladan  cyfl'röus  yr  Arglwydd  Iesu  wrth lefaru.  +  Yr  hon  wyt  wedi  lladd  llawer  eis 
oes,  adn.  35  ;  ac  a  leddi  eto  lawer  yn  chwan- 
eg  adn  34,  hyd  yn  nod  y  Messiah  ei  hun. 
Yr  oedd  Jerusalem  wedi  myned  mòr  nodedig 
am  ladd  y  prophwydi,  fel  yr  oedd  y  geiriau, 

"  Ni  a!l  fod  y  derfydd  am  brophwyd  allan  o 
Jerusalem,"  wedi  myned  yn  ddiareb  yn 
mhlith  yr  Iuddewon  eu  hunain,  Luc  13.  33. 
î  Amry w  weithiau  y  defnyddia  yr  Arglwydd 
y  gymhariaeth  hon  yn  yr  Hen  Destament : 
gwel  y  cyfeiriadau.  Nid  oes  yn  holl  anian 
gymhariaeth  mwy  addas,  i  osod  allan  gariad 

y  Gwaredwr  at  ei  bobl,  a'i  ofal  flÿddlon  am 
danynt.  Dàn  gysgod  ei  adenydd  ef  maent 
yn  gynhes  ac  yn  ddîogel ;  ac  ef  ei  hun  yn 

unig  wedi  bod  yn  wyneb  yr  ystorm  a'r  gelyn- 
ion  i'w  dî-.gelu  hwy.  Danfonodd  ei  broph- 
wydi,  daeth  ei  hun,  ac  wedi  hyny  danfonodd 

ei  apostoîion,  i'w  casglu  hwyntdàn  ei  gysgod, 
ond  nis  myneut  ddyfod.  O  galedrwydd  calon 
dyn  !  ||  Ymddiriedai  yr  luddewon  lawer  yn 
eu  tŷ,  sef  eu  teml ;  ond  yma  mae  barn  yn 
cael  ei  bygwth  ar  eu  tŷ,  eu  dinas,  eu  gwlad, 
ac  ar  yr  holl  gen^dl.  §  Dyma  y  rhybudd  di- 
wediîaf  a  roddodd  yr  Arglwydd  Iesu  i  Jer- 
usalem,  ar  ol  dau  eraill,  a  grybwyllir  yn  Luc 
13.  34,  35.  a  19.  41—44:  a  dyma  y  tro  diw- 
eddaf,  maeyn  debyg,  y  bu  efe  yn  y  dend,  cyn 

dyoddef  o  hóno.  Gadawodd  y  deml,  a  gad- 
awodd  y  byd  yn  fuan  ;  ac  nid  oedd  yr  Iudd- 
ewon  digred  i  gael  ei  weled  mwyach  (ar  ol  ei 

esgyniad)  hyd  oni  ddelo  yn  nydd  y  farn  gytt'- redinol :  yna  pobllygad  a  i  gwel;  abydd  raid 

i'r  dewraf,  a  mwyaf  digredo  honynthwythau 
y  pryd  hyny,  ddy wedyd  gyda'r  dorf o'r  blaen, Bendigedig  yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  yn 
enw  yr  Árglwydd.  Ond,  tybia  rhai,  mai 
cyfeiriad  sydd  yma  at  amser  tröedigaeth  a 
dychweliad  yr  Iuddewon,  pryd  y  dywedant  y 

geiriau  uchod  o'u  bodd,  ac  nid  o  raid  a  gorfod. 
PEN  XXIV. 

Arwyddion  dyfodiad  Crist. 

J\.'R  Iesu  a  aeth  allan,  °  ac  a  ymad- 

awodd  o 'r  deml :  *  a'i  ddisgyblion  a 
Idaethant  cttto,  b  i  ddangos  iddo  ad- 
eiladau  y  deml 

a  pen.  23.  39.  Jer.  6 
Hos.  9.  12.  b  Mi...  _ 

2  A'r  Ies  \  a  ddywedodd  wrthynt, 
Oni  welwch  chwi  hyn  oll  ?  f  Yn 

wir  meddaf  i  chwi,  c  Ni  adewir  yma 

garreg  ar  garreg,  a'r  ni  ddattodir. c  1  Bren  9.  7,  8.  Jer.  26.  18.  Zec.  7.  20-22.  Dan.  9. 
26,  2/.  Mica  3.  12.  Lue  19.  44.  2  Pedr  3.  11. 

Nid  yw  Ioan  yn  crybwyll  dim  am  y  broph- 
wydoliaeth  sydd  yn  y  bennod  hon ;  oblegid 
tybir  mai  ar  ol  dinystr  Jerusalem  yr  ysgrifen- 
odd  efe  ei  efengyl.  *  Yr  oedd  y  deml  yn 
fawr  iawn,  ac  o  adeiladaeth  gadarn  ac  ar- 
ddenhog  anghyffredin.  Dywed  Josephus  fod 
rhai  o'i  meini  yn  bùm  cufydd  a  deugain  o  hyd, 
yn  bùm  cufydd  o  uchder,  ac  yn  chwe  cufydd 
o  led.  A  dywed  yr  un  gwr  ft-d  meini  mynor 
y  deml  mòr  wynion,felyr  oedd  yn  ymddang- 

os  o  bell  fel  mynydd  o  eira.  Efallai  bod  "y 
disgyblion  yn  ammau,  a  oedd  dichon  i'r  fath 
dŷ  gael  ei  wneyd  byth  yn  anghyfannedd ;  neu 
ynte  eu  bod  yn  gresynu,  wrth  fedd  wl  y  gwnaid 
y  fath  adeilad  ardderchog  yn  anghyfannedd. 
t  Ond  sicrâodd  Iesu  iddynt,  na  adewid  yno 
gàreg  ar  gàreg,  heb  eu  dattod :  ac  felly  y  bu 
yn  hollawl  cyn  pen  deugainmlynedd.  Chwen- 
nychai  Titus,  llywydd  y  fyddin  Rufeinig,  ar- 
bed  y  deml;  o  barch  i'r  lle  medd  rhai^er  cof- 
arwydd  o'i  fuddugoliaeth,  medd  eraill;  ond 
metnodd  mewn  un  modd  ag  attal  cynddeir- 
iogrwydd  ei  filwyr,  lîosgasant  yr  hyn  hylosg 
o  hóni,  a  dymchweíasant  yr  holl  furian,  fel  na 
adawyd  càreg  ar  gàreg.  Wrth  weled  hyny, 
gorchymynodd  Titus  iddynt  gloddio  ei  holl 
sylfeini  hi,  gan  obeithio  cael  yno  lawer  o 
drysorau  cuddiedig:  ac  wedi  hyny  arddwyd 
y  tir  ar  ba  un  y  safasai  y  deml  fawr.  Gwel- 
wn  yn  hyn  gywirdeb  prophwydollaeth  Duw, 
Jer.  26.  18;  Mica  3.  12.  Gwelwn  hefyd 
beth  mòr  wael  yw  mawredd,  llwyddiant,  a 
gweithredoedd,  dynion  annuwiol,  yn  wyneb 
barnau  ofnadwy  yr  Hollalluog.  A  gwelwn 
Iiefyd  leied  o  fri  sydd  gan  Dduw  ar  leoedd 
addoliad  gwychion,  pan  elont  yn  ogof  lladron. 
Dywedir  i  Julian  y  gwrthgiliwr  yn  ei  ryfyg, 
geisio  ail-adeiladu  y  deml,  er  mwyn  dirymu 
geiriau  Crist;  ond  fod  pelau  o  dân  gwyllt  yn 
tòri  drwy  y  sylfeini,  fel  na  allai  neb  weithio 
na  myned  yn  agos  i'r  fàn.  Peth  ofnadwy  y  w 
ymryson  â  Duw  ! 

3  H  Ac  d  efe  yn  eistedd   ar  fynydd 
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yr  Olew-wydd,  e  y  disgyblion  a 
ddaethant  atto  o'r  neilldu,  gan  ddy 
wedyd,  /■'*  Mynega  i  ni,  pa  bryd  y bydd  y  pethau  hyn?  s  faphaarwydd 

fj/dd  o'th  ddyfodiad,  J  ac  o  h  ddiwedd 
y  byd  ? 

d  pen.  21.  1.  Marc  13.  3,  4.  cpen.  13.  10,  11,  36.  a  15. 
12.  a  17.  19.  /  Dan.  12.  6—8.  Luc  21.  7.  Ioan  21.  21,  22. 
Act.  1.  7.  1  Thes.  5.  1.  g  adn.  32.  33,  43.  h  pen.  13. 
39,  40,  49.  a  28.  20.  Heb.  9.  26. 

4  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  *  ||  Edrychwch  rhag 
i  neb  eich  twyllo  chwi. 

»    Jer.  29.  8.    Marc  13.  5,  6,  22.    Luc  21.  8.    2  Cor 

13—15.    Eph.  4.  14.     a   5.  6.    2  Thes.  2.  3.    2  Pedr  2.  1—3. 
1  Ioan  4    1. 

*  "  Y  pethau  hyn"  oedd  dinystr  Jernsalem 
a'r  deml,  a  grybwyllwyd  yn  Pen.  23.  38,  a'r 
ail  adnod  o'r  bennod  hon.  f  Wrth  ddyfodiad 
Crist,  bernir  fod  y  disgyblion  yn  meddwl,  ei 
ddyfodiad  ef  yn  ei  ogoniant  fel  Messialr 
osod  i  fynu  ei  deyrnas  mewn  mawredd  yn 
mhlith  yr  luddewon.  Glynodd  y  dyb  ddych 
ymmygol  hon  am  deyrnas  ddaearol  y  Mes 
siah  gyda  hwynt  hyd  y  dydd  y  cymmerwyd 

Iesu  i  fynu  i'r  ncf,  Act.  1.  6.  î  Tybia  rhai 
fod  yr  apostolion  yn  barnu  y  byddai  dinystr 
Jerusalem  a  diwedd  y  byd  yr  un  amser. 

Dywed  eraill  mai  diwedd  yr  oes,  a'r  cruch- 
wyliaeth  hòno,  a  feddylir  wrth  ddiwedd  y 
byd  ;  a  bod  tyb  gyffred,inol  gan  yr  apostolion, 
y  gadawai  Iesu  hwy  am  ychydig,  cyn  gosod 
i  fynu  ei  deyrnas,  ac  yna  y  dychwelai  mewn 
gogoniant  mawr,  i  ddíal  ar  eielynion,  i  ddis 
trywjo  Jerusalem,  i  ddiddymu  jr  oruchwyl- 
iaeth  hòno,  ac  i  osod  i  fynu  ci  deyrnas  ogon- 
eddus  fel  Messiah.  ||  Pa  beth  bynag  oedd  eu 
tyb  hwy,  a  pha  beth  bynag  oedd  ystyr  y  gof- 
ynion  uchod,  mae  Crist  yn  eu  rhybuddio  i 
edrych  rhag  i  neb  eu  twyllo;  ac  yna  yn  myn- 
ed  yn  mlaen  i  fynegi  iddynt  yr  arwyddion. 
Mae  yn  sicr  fod  dinystr  Jerusalem  megys  yn 
gysgod,  neu  yn  arwydd-lun,  oddiweddy  byd  ; 
a  bernir  fod  rhai  o'r  arwyddion  yn  y  bennod 
hon,  yn  perthyn  i'r  naill  ddygwyddiad,  a  rhai 
eraill  yn  perthyn  i'r  llall  :  ond  nid  hawdd  y w 
i  neb  eu  gwahaniaethu. 

5  *  Canys  daw  llawer  h  yn  fy  enw  i, 
gan  ddywedyd,  Myfi  yw  Crist ;  f  ac  a 
dwyllant  lawer, 

h  adn.  11,  24.  Jer.  14.  14.  a  23.  21,  25.  Ioan  5.  43.  Act. 
5.  36,  37.  a  8.  9,  10.  Dat.  13.  8. 

*  Yr  arwydd  cyntaf  cyn  dinystr  Jerusalem 
oedd,  y  deuai  llawer  o  dwyllwyr  ;  a  phob  un 
yn  cymmeryd  arno  mai  efe  oedd  y  Crist,  y 
Messiah.  Yr  oedd  disgwyliad  cyffredinol  am 
y  Messiah  yn  yr  oes  hòno,  ac  fe  ddaeth  llaw- 
er  o  dwyllwyr  yn  ei  enw  ef  o  amser  Crist 
hyd  ddinystr  Jerusalem.  Gwel  Josephus, 
Llyfr  2.  Pen.  13  ;  a  Whitby  ar  Mathew  24. 
t  Cymmerai  y  twyllwyr  arnynt  y  gwaredent 
yr  îuddewon  oddi  tan  iau  y  Rhufeiniaid,  ac 

fel  hyny  yr  oeddyntyn  twyÜo  llawer  i'w  can- 
lyn,  ac  i  wrthryfela  yn  erbyn  y  Rhufeiniaid,  yr 
hyn  a  brysurodd  lawer  ar  ddinystr  y  genedl. 
Yr  oeddynt  hefyd  yn  eu  hudo  oddi  wrth  yr 
efengyl. 

6  *  A  l  chwi  a  gewch  glywed  am 
ryfeloedd,  a  son  am  ryfeloedd : 

m  j.  gwelwch  na  chyffröer  chwi :  canys _  — -       ___ 

11  rhaid  yw  bod  hyn  oll ;  °  eithr  nid 
yw  y  diwedd  etto. /  Jer.  4.  19—22.  a  6.  22—24.  a  8.  15,  16.  a  47.  6,  7.  Ezec, 
7.  24—26.  a  14.  17— 21.  a  21.  9—15,  28.  Marc  13.  7,  8.  Luc 
21.  9.  m  Salra  27.  1—3.  a  46.  1—3.  a  112.  7.  Es.  8.  12— 
14.  a  12.  2.  a  26  3,4,20,21.  Hab.  3.  16— 18.  Luc  21.  19. 
Ioan  14.  1,  27.  2Thes.  2.  2.  1  Pedr  3.  14,  15.  n  pen.  26. 
54.  Luc  22.  37.  Act.  27.  24—26        oadn.  14.  Dan.  9.  24-27. 

7  Canys  p  cyfyd  cenedl  yn  erbyn 
cenedl,  a  theyrnas  yn  erbyn  teyrnas  : 
ac  fe  fydd  *  newyn,  a  nodau,  a  daear- 
grynfâau  mewn  mannau. 

p  2  Cron.  15.  6.  Es  9.  19—21.  a  19.  2.  Ezec.  21.  27. 
Hag.  2.  21,  22.  Zec.  14.  2,  3,  13.  Heb.  12.  27.  q  Es.  24. 
19—23.  F.zec.  14.  21.  Joel  2.  30,  31.  Zec.  14.  4,  5.  Luc  21 

II,  25,  26.  Act.  2.  19.  20.  a  11.  '" 

8  X  A  r  dechreuad  gofidiau  yw  hyn 
oll 

*  Mae  digonedd  o  hanesion  credadwy  yn 
dangos,  i'r  pethan  a  enwyd  yn  yr  adnodau 
uchod  gymmeryd  lle,  rhwng  yr  amser  y  llef- 
arodd  Crìst  y  geiriau  â  dinystr  Jerusalem. 
Bu  llawer  o  ryfeloedd  gwaediyd  rh\\ng  yr 
Iuddewon  a'r  llhufeiniaid ;  a  rhwng  gwa- 
hanol  deyrnasoedd  amgylchynol  â'u  gilydd. 
Bu  daear-grynfâau  enbyd  yn  Creta,  yn  Asia 
Leiaf,  yn  yr  Eidal,  ac  yn  enwedig  yn  Judea. 
Sonir  am  newyn  yn  Act.  11.  28  :  a  bu  heint- 
iau  marwol  hefyd  yr  un  modd.  t  Cyngor  yr 

Arglwydd  lesu  i'w  apostolion  ywr,  na  chy- 
ffröid  hwynt :  sef,  na  byddai  i'w  ttydd  ynddo 
ef  gaelei  gwanâu,  na  byddai  iddynt  ddigaloni 
yn  cu  proffes,  nac  esgeuluso  eu  gweinidogaeth 
gan  ofn,  a  meddwl  y  byddai  dinystr  ar  y 
genedl  yn  y  fân.  jNid  oedd  hyn  oll  ond 
dechreuad  gofidiau,  fel  gloesion  achlysurol 
gwraig  feichiog,  cyn  dyfod  ei  gwewyr  esgor 
arni  Er  bod  y  pethau  uchod  yn  farnau 
trymion,  eto,  nid  oeddynt  ond  megys  dim 

mewn  cymhariaeth  i'r  dinystr  ofnadwy  a 
ddaeth  ar  yr  Iuddewon  yn  y  diwedd  :  ac  nid 
yw  y  cyfryw  bethau  ond  ysgafn  at  yr  hyn  a 
ddaw  ar  yr  annuwiolion  yn  nydd  y  farn. 

9  *  Yna*  y'chtraddodant  chwi  i'ch 
gorthrymmu,  ac  a'ch  lladdant :  f  a 
chwi  a  gasêir  gan  yr  holl  genhedloedd 
er  mwyn  fy  enw  i. 

*  pen.  10.  17—22.  a  22.  6.  a  23.  34.  Marc  13.  9—13.  Luc 
1.  49.  a  21.  12,  16,  17.  Ioan  15.  19,  20.  a  16.  2.  Act.  4.  2,  3. 

a  5.  40,  41 .  a  7.  59.  a  12.  2,   a  21 .  31,  32.  a  22.  19-  22.  a  28. 
22.  1  Thes.  2.  14—16.  Dat.  2.  10,  a6.  9—11.  a  7.  14. 

*  Gwelwn  yma  angenrheidrwydd  y  cyngor 
o'r  blaen,  "  Na  chyffYöer  chwi.**  Disgwyliai 
y  disgyblion  am  fawredd  a  derchafiad  yn 
nheyrnas  y  Messiah  ;  ond  yma  casâu,  gorth- 
rymn,  a  Hadd,  a  addewir  iddynt.  Dygwydd- 
odd  hyn  iddynt  oll,  ond  Ioan,  cyn  dinystr 
Jerusalem  ;  t  ac  ar  oí  hyny,  cafodd  y  crisẅon- 
ogion  eu  herlid  agos  yn  ddibaid,  am  dri  chàn 
mlynedd,  gan  y  paganiaid. 

10  *  Ac  yna  *  y  rhwystrir  Uawer? 
f  ac  y  w  bradychant  eu  gilydd,  ac  y 
casânt  eu  gilydd. 

t  pen.  11.  6.  a  13.  21,  57.  a  26.  31—34.  Marc  4.  17.  Ioan 
60,  61.  66,  67.  2Tim.  1.  16.  a  4.  10,  16.         ?<pen.  10.  21, 

35,  36.  a  26.  21—24.  Mica  7.   5,  6.    Mare  13.  12.  Luc  21.  16. 

*  Llawer  nad  oedd  ganddynt  ond  rhith  o 
grefydd  yn  y  dechreu,  nis  gallent  ddàl  heb 
rwystro  a  gwrthgilio  yn  wyneb  erledigaethau. 
t  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  bradychu  y  rhai 
gwir  grefyddol  o  dra  chasineb  atynt.     Y  cas- 
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ineb  mwyat'  o  bob  casineb,  y w  casineb  at  gref- 
ydd  :  a  chasinefc  gwrthgilwyr  yw  y  gwaethaf 
0  hwnw. 

11  *  A  *  gau-brophwydi  lawer  a 
godant,  ac  a  dwyllant  lawer. 

*  adn.  5,24.  pen.  7.  15.  Marcl3.  22.  Act.  20.  30.  1  Tini. 
4.  1.  2  Pedr  2.  1.  1  Ioan  2.  18,  26.  a  4.  1.  Jud.  4.  Dat.  19.  20. 

12  f  Ac  y  o  herwydd  yr  amlhâ  an- 
wiredd,  z  J  í e  a  oera  cariad  llawer. 

y  Iago  4.  1—4.  a  5.  1—6.  X  Dat.  2.  4,  5.  a  3.  15,  16. 

*  Enwir  yma  ddau  arwydd  yn  cliwaneg  ; 
gau-brophwydi  lawer  yn  codi,  a  chariad  llaw- 
er  yn  oeri.  Am  y  cyntaf,  cyfarfyddwn  â  hwy 
eto  yn  adn.  23,  24.  t  Wrth  anwiredd  yma 
gallwn  ddeall,  cynddeiriogrwydd  a  chreulon- 
deb  gelynion  yr  efengyl ;  brad  a  dichell  gwrth- 
gilwyr  a  gau-frodyr  ;  a  phob  math  o  beehod- 
au  ac  arferion  drwg.  %  Ü  herwydd  y  pethau 

uchod  a'u  heffeithiau  drwg,  fe.  a  oera  cariad 
llawer  o  wir  gristionogion.  Fe  a  oera  eu 

cariad  at  Dduw,  a'u  gwresawgrwydd  yn  ei 
waith,  fe  a  oera  eu  cariad  at  eu  brodyr,  ac  fe 
a  oera  eu  cariad  atoch  chwithau  yr  apostol- 
ion,  eu  hathrawon.  Fe  a  oera  cariad  rhai 
gan  ofn  erlid,  fe  a  oera  cariad  eraill  gan  siom- 
edigaethau  mewn  gau-frodyr,  ac  fe  a  oera 
cariad  eraill  gan  efteithau  esamplau  di  wg,  a 
gwrthgiliad  ysbryd.  Rhwng  pob  peth  fe  a 
oera  cariad  llawer. 

1 3  *  Eithr  a  y  neb  a  barhâo  hyd  y 
diwedd,  hwnnw  a  fydd  cadwedig. 

a  adn.  6.  pen  10.  22.  Marc  13. 13.  Luc  8.  15.  Rhuf.  2.7. 
1  Cor.  1.  8.  Heb.  3.  6,  14.  a  10.  39.  Dat.  2.  10. 

*  Er  y  gwrthgilia  ac  yr  oera  llawer,  gan 
fethu  a  dàl  eu  ftbrdd,  eto,  y  mae  gan  Dduw 
weddill,  y  rhai  a  gânt  nerth  i  bara  hyd  y  di- 
wedd  :  eu  gwaredu  rhag  pob  niwed  gwirion- 
eddol,  a'u  cadw  i  fywyd  tragywyddol. 

14  *  A'r  b  efengyl  hon  am  y  deyrn- 
as  c  a  f  bregethir  trwy  yr  holl  fyd* 

|  er  tystiolaeth"  i'r  holl  genhedloedd  : 
d  ac  yna  y  daw  y  diwedd. 

b  pen.  4.  23.  a  9.  35.  a  10.  7.  Act.  20.  25.  c  pen.  28. 
19.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47.  Act.  1.8.  Rhuf.  10.  18.  a  15. 
18—21.  a  16.  25,  26.  Col.  1.  6,  23.  d  adn.  3,6.  Ezec.  7. 
5—7,  10. 

Yn  nghanol,  ac  er  gwaethaf,  yr  erledig- 
aethau  a'r  gwrthgiliadau  hyn,  yr  oedd  preg- 
ethiad  yr  efengyl  i  fyned  yn  mlaen  drwy  yr 
holl  fyd  :  nid  oedd  dim  a  allai  luddias  ar- 
faeth  ac  achos  Duw.  Bwriadwyd  yr  addew- 
id  hon  ercalondid  i'r  apostolion  yn  eu  gwaith  ; 
ac  er  calondid  i  holl  weinidogion  y  gair  yn 

mhob  oes  ac  amgylchiad.  *  Efengyl  y  deyrn- 
as,  am  mai  hi  sydd  yn  datguddio  holl  drefn 
fawr  yr  iechydwriaeth,  yn  dwyn  pechaduriaid 
i  deyrnas  gras  yma,  ac  i  deyrnas  y  gogoniant 
yn  y  diwedd.  t  Os  wrth  yr  holl  fyd,  y  deall- 
ir  yma  fel  mewn  rhai  mànau  eraill,  y  rhanau 

mwyaf  enwog,  neu  adnabyddus,  o'r  byd,  caf- 
odd  yr  efengyl  ei  phregethu  felly  cyn  dinystr 

Jerusalem,  yr  hyn  a  ddealla  rhai  wrth  y  "di- 
wedd"  yn  niwedd  yr  adnod.  Pregethwyd  hi 
yn  Idumea,  Syria,  a  Mesopotamia,  gan  Jud- 
as ;  yn  yr  Aipht,  Marmorica,  Mauritania,  a 
pharthau  eraill  o  Affrica,  gan  Marc,  Simon, 
a  Judas  ;  yn  Ethiopia,  gan  Eunuch  Candace  a 
Matthias;  yn  Pontns,  Galatia,  a  pharthau 
cymmydogaethol  Asia,  gan  Pedr  ;  yn  nhiriog 
aethau  saitìi  eglwysAsia,ganIoan;  yn  Parthia, 
gan    Mathew  ;    yn    Scythia,    gan   Phylip   ac 
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Andreas  ;  yn  mharthau  gogleddol  a  gorllew- 
inol  Asia,  gan  Bartholomeus ;  yn  Persia,  gan 
Simon  a  Judas  ;  yn  Media,  Carmania,  ac  am- 
ryw  barthau  dwyreiniol,  gan  Thomas ;  drwy 
y  meithder  dirfawr,  o  Jerusalein  oddiamgylch 
hyd  Illyricum,  gan  Paul,  ac  hefyd  yn  yr  Eid- 
al,  ac  efallai  yn  yr  Hispaen,  Ffrainc,  a  Phryd- 

ain  ;  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  manau  hyny,  plan- 
wyd  eglwysi  Cristionogol  mewn  llai  na  deng 
mlynedd  ar  hugain  wedi  marwolaeth  Crist, 
yr  hyn  oedd  cyn  dinystrio  Jerusalem.  t  Pa 
le  bynag  y  pregethir  yr  efengyl,  tystiolaeth 
yw  lii  fod  ceidwad  i  bechaduriaid  wedi  ei 
eni,  ac  mai  Iesu  yw  :  a  phan  gaftb  Duw  ei 
etholedigion  oll  yn  nghyd,  yna  y  bydd  y  di- 
wedd. 

1 5  e  *  Am  hynny  pan  weloch  y 
ffieidd-dra  anghyfanneddol,  f  a  ddy- 
wedwyd  f  trwy  Daniel  y  prophwyd, 
J  yn  sefyll  ynyllesanctaidd,  (^  y  ||neb 
a  ddarlleno,  ystyried) 

e  Marc  13.  14.  Lnc  19.  43.  a  21.  20.  /  Dan  9.  27.  a  12. 
11.  g  F.zec.  40.  4.  Dan.  9.  23,  25.  a  10.  12—14.  Heb.  2.  1. Dat.  1.  3    a  3.  22. 

*  Ftîeidd-dra  sydd  air  ysgrythyrol  am  ei- 
lunod  ac  eilun-addoliaeth  :  ac  yma,  lluoedd  a 
banerau  eilun-addolgar  y  Rhufeiniaid,  a 
feddylir;  y  rhai  oedd  yn  dyfod  i  anghyfan- 
neddu  Jerusalem.  f  Mae  tri  o  destynau  ỳn 

Daniel  yn  crybwyll  am  y  fti'eidd-dra  hwn, Dan.  9.  27.  a  11.  31.  a  12.  11.  %  Yr  oedd  holl 
wlad  Canaan  i  gyd  yn  cael  ei  alw  yn  dir 
sanctaidd  ;  a  rhai  ystadau  o  amgylch  Jeru- 
salem  mewn  modd  arbenig  felly.  ||  Y  neb  a 
ddarlleno  brophwydolaeth  Daniel,  ystyried 
hi  yn  fanol ;  a  phan  welo  gyflawniad  o  hóni, 

sef  byddin  o  baganiaid  wedi  dyfod  i'r  lle 
sanctaidd,  bydd  yn  llawn  pryd  iddo  ftoi  arn 
ei  einioes. 

16  *  Yna  h  y  rhai  a  fyddant  yn 

Judea,  fFoant  i'r  mynyddoedd. 
h  Gen.  19.  15—17.  Ex.  9.  20,  21.  Diar.  22.  3  Jer.  6.  1. 

a  37.  11,  12.  Lnc  21.  21,  22.  Heb.  11.  7. 

17  f  Y'  neb  afyddo  ar  k  ben  y 
tŷ,  na  ddisgyned  i  gymmeryd  dim 
allan  o'i  dý. 

i  pen.  6.  25.  Job  2.  4.  Diar.  6.  4,  5.  Marc'13.  15,  16. 
Luc  17.  31—33.        k  peu.  10.  27.  Deut.  22.  8. 

18  J  A'r  hwn  afyddo  yn  y  maes, 
na  ddychweled  yn  ei  ol  i  gymmeryd 
ei  ddillad. 

*  Byddai  trigclion  y  wlad,  ar  amser  o  ber- 
ygl  ac  ymgyrch  gelynion,  yn  arfer  ftbi  i  Jeru- 
salem  er  mwyn  d'iogelwch  ;  ond  yn  awr  nid 
oedd  gwiw  myned  yno  :  pan  welynt  y  gelyn- 

ion  yn  nesâu,  ífoi  i'r  mynyddoedd  mwyaf 
anghyfannedd  oedd  yr  unig  tfordd  i  achub  eu 
heinioes.  f  Sylwyd  o'r  bíaen,  mai  gwastad 
oedd  penau  y  tai  yn  y  wiad  hòno,  a  chan- 
llawiau  o  amgylch  iddynt,  ac  a  grisiau  oddi 
allan  i  fyned  i  lawr  ac  i  fynu.  Yma  byddai 
yr  Iuddewon  yn  arfer  eistedd,  rhodio,  ym- 

ddiddan,  myfyrio,  a  gweddi'o  :  a  phan  welent luoedd  y  Rhufeiniaid  yn  dyfod,  yr  oeddynt  i 

ffoi  yn  ddi'oed,  oddi  ar  benau  y  tai,  heb  gym- 
maint  a  myned  i'r  tŷ  i  gymmeryd  dim  gyda 
hwynt,  rhag  iddynt  wrth  hyny  golii  eu  byw- 
ydau.  \  A'r  rhai  a  ddygwyddai  fod  allan  yn 

gweithio  yn  y  maes,  ac  wedi  ymddi'osg  i 
weithio  ;  nid  oeddynt  i  droi  yn  ol  o'r  fàn  lle 
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yr  oeddynt,  gymmaint  ag  i'r  pen  arall  i'r  tir, 
i  geisio  eu  dillad  ;  ond  di.tnc  am  eu  heinioes, 
fel  Lot  o  Sodom,  rhag  iddynt  syrtbio  yn 

nwylaw  eu  gelynion,  wrth  yr  ymdroi  lleiar'. 
Dy wedir  i  ragluniaelh  ryfedd  Duw  ymddang- 
os  yn  nodedig  iawn  yn  nghyfiawniad  y  rhan 

hon  o'r  brophwydoliaeth  :  gwedi  i'r  Rhuf- 
einiaid  ddyfod  y  waith  gyntaf  yn  agos  iJeru- 
salem,  ciliasant  yn  ol  drachefn,  yn  sydyn  ac 
yn  annisgwyliadwy  i  bawb  ;  pryd  y  gallasent 
gymmeryd  y  ddinas  yn  hawdd  iawn.  Trwy 
hyny  rhoddasant  arwydd  megys,  i'r  cristion- 
ogion  i  ffoi ;  yr  hyn  a  wnaethant,  rhai  iddin- 
as  a  elwid  Pella,  yn  Perea,  gwlad  fynyddig 

y  tu  arall  i'r  Iorddonen  ;  a  rhai  i  fynydd 
Libanus  yn  y  gogledd  ;  ac  fel  hyny  ni  choîl- 

wyd  yr  un  o'r  cristionogion,  meddant,  yn  y 
dit'rod  a'r  celanedd  ofnadwy. 

19  *  A  l  gwae  y  rhai  beichiogion, 
aV  rhai  yn  rhoi  bronnau,  yn  y  dyddiau 
hynny. 

/  Deut.  23.  53—56.  2  Sam.  4.  4.  2  Bren.  15.  16.  Galar. 
4.  3,  4,  10.  Hos.  13.  16.  Marc  13.  17,  18.  Luc  21.  23.  a  23. 
29,  30. 

20  f  Eithr  gweddîwch  na  byddo 

eich  fíbedigaeth  yn  y  gauaf,  m  f  nac 
ar  y  dydd  sabbath  : 

m  Ex.  16.  29.  Act.  1.  12. 

*  "  Gwae  y  rhai  beichiogion,"  am  eu  bod 
mewn  cyflwr  anfanteisiol  iawn  i  íFoi  gyda 

brys.  "  A'r  rhai  yn  rhoi  bronau,"  o  herwydd 
yr  un  achos  :  nid  hawdd  ffoi  gyda  phlentyn 
ar  y  breichiau.  Tybir  fod  yma  gyfeiriad 
hefyd  at  wragedd  yn  ymborthi  ar  eu  plant  eu 

hunain  yn  y  gwarchae.  "  Gwae,"  yu  yr  ad- 
nod  hon  sydd  yn  arwyddo  tosturi  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  wrth  y  gwragedd  truenus  hyn. 

t  Mae  yn  eu  hanog  i  weddi'o  "  na  byddai  eu 
ffòedigaeth  yn  y  gauaf,"  pan  fyddai  y  dydd  yn 
fyr,  yr  hin  yn  oer,  a'r  ffyrdd  yn  ddrwg  i 
deithio,  yn  enwedig  i  ffoi.  %  "  Nac  ar  y  dydd 
sabbath/'  pryd  y  byddai  yr  Iuddewon  yn 
debyg  o'u  hattal,  gan  nad  oedd  yn  gyfreiih- 
lawn  teithio  ar  y  sabbath  ond  taith  diwrnod 
sabbath,  tua  dwy  filltir.  Byddai  rhai  crist- 
ionogion  Iuddewig  hefyd,  efallai,  yn  petruso 
ffoi  ar  y  sabbath,  hyd  yn  nod  i  achub  eu 
bywydau. 

2 1  '  *  Canys  "  y  pryd  hwnnw  y bydd  gorthrymder  mawr,  y  fath  ni  bu 
o  ddechreu  y  byd  hyd  yr  awr  hon,  ac 
nibyddchwaith. 

n  Salm  69.  22—28.  Es.  65.  12—16.  a  66.  15,  16.  Dan. 
9.  26.  a  12.  1.  Joel  1.  2.  a  2.  2.  Zec.  11.  8,  9.  a  14.  2,  3.  Mal 
4.  1.  Marc  13.  19.  Luc  19.  43,  44.  a  21.  24.  1  Thes.  2.  16. 
Heb.  10.  26—29. 

22  f  Ac  °  oni  bai  fyrhâu  y  dyddiau 
hynny,  ni  fnasai  gadwedig  un  cnawd 
oll :  %  eit-nr  p  er  mwyn  yr  etholedigion 
fe  fyrhêir  y  dyddiau  hynny. 

o  Marc  13.  20.  p  Es.  6.  13.  a  65.  8„9.  Zec.  13.  8,  9. 
a  14.  2.  Rhuf.  9.  11.  a  11.  25—31.  2  Tim.  2.  10. 

*  Pwy  bynag  a  ddarlleno  hanes  y  gorth- 
rymderau  hyn  yn  ngwaith  Josephus,  a  gen- 
fydd,  nad  oes  dim  yn  gyffelyb  iddynt  yn  yr 
holl  ysgrythyr ;  nac  mewn  uurhyw  hanes  ar- 
all,  cynt  na  chwedi  hyny.  Wylodd  yr  Iesu 
uwch  ben  Jerusalem,  wrth  rag-weled  ei  gof- 
idiau ;  ac  anodd  i  neb  ddarllen  yr  hyn  a  ad- 
roddir  gan  yr  hanesydd  uchod,  heb  wylo  hef- 
yd.      Y  gorthrymderau  mwyaf  oedd,  drwy 

ymladdfêydd  ofnadwy  yr  Iuddewon  á'u  gil- 
ydd  o  fewn  y  ddinas :  ni  wnaeth  y  Rhufein- 
iaid  ond  megys  rhoddi  terfyn  buan  ar  y  creu- 
londeb  a'r  tywallt  gwaed  dychrynllyd  hyny, 
trwy  ddistrywio  y  ddinas,  a  gwasgar  a  dif- 
rodi  y  bobl,  y  rhai  oedd  fel  cy threuliaid  mewn 
rhith  dynion,  yn  llarpio  eu  gilydd  yn  ddi- 
drugaredd.  +  ISid  hir  y  parâodd  y  dyddiau 
enbyd  hyny  ;  cymmerwyd  y  ddinas  mewn 
llai  na  chwe  mis  wedi  dechreu  ymosod  arni  ; 
a  darostyngwyd  yr  holl  wlad  mewn  liai  na 
deunaw  mis  yn  chwaneg.  |  Tebygir  mai  nid 
y  cristionogion  a  ddiangasent  a  feddylir  yma 
wrth  yr  "  etholedigion  ;"  nid  oedd  y  drygfyd 
hwn  yn  peryglu  dim  arnynt  hwy,  ac  nid  oes 

dim  hanes  i  gymmaint  ag  un  o'r  cristionogion 
golli  ei  fywyd,  yn  y  cylhrwfl  a'r  galanastra 
i  gyd.  Ond  wrth  yr  ethoìedigion  deallir,  y 
rhai  o'r  Iuddewon  a  alwai  Duw  mewn  am- 
seroedd  i  ddyfod  :  y  "  gweddill  yn  ol  etholed- 
igaeth  gras."  Pe  buasai  y  dyddiau  yn  parâu 
yn  hir  fel  y  parâsant  am  ychydig,  buasai  yr 
holl  genedl  Iuddewig  yn  cael  eu  llwyr  ddi- 
fodi ;  ond  er  mwyn  etholedigion  Duw  o'r 
génedl  hòno,  y  rhai  oedd  y  pryd  hwnw  heb 
eu  galw,  a  llawer  heb  eu  geni,  e  fyrhâwyd  y 
dyddiau,  ac  e  arbedwyd  y  genedl. 

23  Yna    os  dywed   neb  wrthych, 
*  Wele,  9  llyma  Grisl^  neu  llyma  ; 
na  chredwch. 

q  Marc  13.  21.  Luc  17.  23,  24.  a  21.  8.  Ioan  5.  43. 

24  f  Canys  r  cyfyd  gau-gristiau,  a 
gau-brophwydi,  *  ac  a  roddant  ar- 
wyddion    mawrion    a   rhyfeddodau, 

*  X  hyd  oniw  thwyllant,  pe  byddaihos\\>\, 
íe,  yr  etholedigion. 

r  adn.  5,  11.  2  Pedr  2.  1—3.  a  3.  17.  s  Deut.  13.  1,  2. 
2  The».  2.  9-11.  Dat.  13.  13,  14.  a  19.  20.  /  Ioan  6.  39. 
a  10.  28—30.  Rhuf.  8.  2Sr-39.  2  Tim.  2.  19.  1  Pedr  1.  5. 
1  Ioau  5.    18.  Dat.  12.  9—11.  a  13.  7,  8,  14.  u  Marc  13. 
22.  Act.  20.  16.  Rhuf.  12.  18.  Gal.  4.  15. 

25  Wele,  x  rhagddy  wedais  i  chwi. 
*  Es.  44.  7,  8.  a  46.  10,  11.  a  48.  5,  6.  Luc  21.  13.  Ioan 

16.  1. 

26  Am  hynny,  os  dywedant  wrth- 
ych,  ||  Wele,  t  y  mae  efe  yn  y  diffaeth- 
wch;  nac  ewch  allan:  wele,  yn  yr 
ystafelloedd ;  na  chredwch. 

y  p»n.  3.1.  Es.  40.  3,  Luc  3.  2,  3.  Act.  21.  38. 

*  Yn  amser  y  gwarchae  ar  Jerusalem,  yr 
oedd  disgwyliad  mawr  am  y  Messiah ;  a 
chymmerodd  Uawer  o  ddynion  drwg  y  fantais 
ar  y  disgwyliad  hyny,  i  ddywedyd  mai  hwy 

oedd  y  Messiah  :  +felly  yr  oedd  tua'r  amser 
hyny  lawer  o  gau-gristiau,  a  gau-brophwydi, 
yn  hudo  y  bobl  trwy  arwyddion  a  rhyfedd- 
odau  gau.  Dîammau  y  dichon  i  hudoliaeth 
dyn,  a  gallu  y  diafol  pan  ei  goddefer,  gyflawni 
pethau  tebyg  i  wyrthiau,  ond  ni  ddaliant  eu 

cymharu  â  gwir  wyrthiau  y  Cyfryngwr  a'i 
apostolion.  %  Mae  yn  debyg  i'r  Arglwydd  yn 
ei  farn  gyfàawn  i  oddef  y  cyfryw  bethau  yr 

amser  hwnw  ;  a  rhoddi  llaweroedd  o'r  Iudd- 
ewon  i  fynu  i  amryfusedd  cadarn,  i  gredu 
celwydd,  fel  barn  arnynt  am  na  chredasent 
yn  y  gwir  Fessiah.  Ond  ni  lwyddasant  i 
dwyllo  neb  o  etholedigion  Duw  ;  ac  ni  lwydda 
neb  gau-athrawon  byth  i  -wneyd  hyny ;  obleg- 
id  mae  yn  anmhosibl  dadymchwelyd  arfaeth 

ddigyfnewid  Duw,  yr  hwn  a'u  hetholodd 
hwynt  i  iachawdwriaeth.     ||  Os  dywedant  fod 
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y  Messiah  yn  rhywle  yn  y  ditfeithwch,  yn 
darp.ir  byddin  \  u  erbyn  y  Rhufeiniaid,  nac 
ewch  chwi  allàn  ato,  nid  yw  ond  twyllwr. 
Neu,  os  dywedant  ei  fod  rnewn  rhyw  yslafell 
ddirgel,  yn  gwneyd  gwyrthiau  i  geisio  hudo 
dynion  i  gredu  niai  y  Messiah  yw,  na  chred- 
wch  chwi.  Er  sicrâu  na  thwyllir  yr  etholed- 
igion,  eto  dylent  hwythau  fod  ar  eu  gwyliad- 
wriaeth  rh;tsí  cael  eu  twyllò. 

27  *<Jblegid  z  fel  y  daw  y  fellten 
o'r  dwyrain,  ac  y  tywyuna  hyd  y  gor- 
llewin;  felly  hefyd  ay  bydd  dyfodiad 
Mab  y  dyn. 

x  Job  37.  3.  a  39.  35.  Es.  30.  30.  Zec.  9  14.  I.uc  17.  24. 

a  pen.  16.  29.  Mal.  3.  2.  a  4.  5.  Ia-o  5.  9.  2  Pedr  3.  4. 

28  f  Canys  b  pa  le  bynnag  y  byddo 
y  gelain,  yno  yr  ymgasgl  yr  eryrod. 

b  Dent.  29.  49.  Job  39.  27—30.  Jer.  16  16.  AÌu.  9.  1—4. 
Luc  17.  37. 

*  Nid  mewn  rhyw  un  màn,  diffaethwch  nac 
ystafell,  y  bydd  y  Me*si;ih  pan  ddelo  efe ;  ond 
bydd  ei  ddyiodiad  ef  fel  y  fellten,  yn  amlwg, 
yn  sydyu,  yn  nerthol,  ac  yn  gyrìredinol,  dros 
yr  holl  wlad.  Daeth  byddinoedd  y  Rhufein- 
iaid  i  mewn  i  Judea  o'r  dwyrain,  a  diírodas- 
ant  yr  holl  wlad  hyd  y  gorllewin,  yn  gyflym 
ac  yn  ofnadwy  iawn.  Tybia  rhai  fod  yma 
gyfeiriad  hefyd  at  ddyfodiad  Mab  y  dyn  yn 
ngweinidogaeth  yr  efengyl,  yr  hon  a  ymdaen 

30  *  Ae  yna  yr  ymddengys  e  ar- 
wydd  Mab  y  dyn  yn  y  nef:  -^ac  yna 
y  galara  holl  lwythau  y  ddaear,  a  hwy 
a  «"  welant  Fab  y  dyn  yn  dyfod  ar. 
gymmylau  y  nef,  gyd  â  nerüî  a  go- 
goniant  mawr. e  adn.  3.  Dan.  7.  !3.  Marc  13.  4.  /  Zec.  12.  10.  Dat. 

1.7.  g  pen  16.  27,  29.  a  26.  «4.  Muro  13.  «26.  a  14.62— 64. 
Luc  21.  27.  Act.   1.  11.  2Thes.  1.  7,  8. 

31  f  Ac  *efe  a  ddenfyn  *ei  angel- 
ion  k  a  mawr  sain  udgorn ;  a  hwy  a 
'gasglant  ei  etholedigion  ef  ynghyd 

o'r  pedwar  gwynt,  m  o  eithafoedd  y 
nefoedd  hyd  eu  heithafoedd  hwynt. 

h  pen.  28.  19.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47.  Act.'  26.  19, 20.  í  pen.  13.  41.  a  25.  31.  Dat.  1.  20   a2.  I.  a  14.  6—9. 
k  Nuin.  10.  1—10.  Salm  81.  3.  Es.  27.  13.  1  Cor.  15.  52. 
1  Thes.  4.  16  /  Es.  11.  12.    a  49.  18.  a  60.  4.     Marc  13. 
27.  Ioan  11.  52.  Eph.l.  10.  2  Thes.  2.  1.  m  Saltn  22.  27. 
a  67.  7.  Es.  13.  5.  a  42.  10.  a  43.  6.  a  45.  22.  Zec.  9.  10. 
Rlnif.  10.  18. 

*  Dywed  Joscphus  bod  arwyddion  gweled- 
ig  yn  yr  awyr  o  flaen  dinystr  Jerusalem :  sef 
seren  fawr  ar  lun  cleddyf  tanllyd,  yn  ymysg- 
wyd  uwch  ben  y  ddinas  ;  ac  yrnddangosiad  o 
fyddinoedd  rhyfelgar  yn  yrawyr.  lybia  er- 
adl  mai  y  farn  ofuadwy  a  ddaeth  ar  yr  Indd- 
ewon,  a  feddylir ;  sef  bod  hyny  yn  ddigon  o 

arwydd  i  bawb,  o  esgyniad  Mab   y  dyn   i'w 
odd  yn  gyflym  ac  yn  danbaid  iawn  tua'r  gor-  orsedd  nef     a>i  fod         dyfo(f  yn'ei  rag. pentecost.     Tybia  eraill  \nnì:í(>th   ™\>„t70  ,7M  ̂ ,,.^  ,;  „  „;7™   - luniaeth,  megys  yn  marchog  ar  y  cymylau,  ì 

ddi'al  ar  y  rhai  nis  mynent  ef  i  deyrnasu  ar- 
nynt.  Ond  barna  llawer  mai  prophwydol- 
iaeth  am  ddydd  mawr  y  farn  yw  y  geiriau 
uchod  :  mae  yn  debyg  y  gellir  ei  chymhwyso. 
at  bob  un  o'r  ddau  beth,  dinystr  Jerusalem,  a 
diwedd  y  byd.  t  Dywed  rhai  mai  gweinid- 
ogaeth  yr  efengyl  yw  y  mawr  sain  udgom 
yma,  ac  mai  gweinidogion  yr  efengyl  yw  yr 
angclion,  trwy  y  rhai  mae  Duw  yn  casglu  ei 
eíholedigion  i'w  eglwys.  Ond  tybia  eraill 
mai  y  casglu  diweddaf  a  fydd  ar  y  saint  yn 
niwedd  y  byd,  a  fcddylir,  1  Cor.  15.  52.  1  Thes. 

Uewin  ar  ol  dydd  y 

fod  yma   gyfeiriad  at*  ei  ddyfodiad'  ddydd  y farn.     t  Diareb  y  w  y  geiriau  hyn,  mewn  ar- 
feriad  cyftredin  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ;  yn 
dangos  nad  oes  fawr  o  drafterth  i  gael  pethau 
at  eu  gilydd,  sydd  a  thuedd  natnriol  ynddyut 
y  naill  at  y  llall,  fel  y  mae  yn  yr  eryrod  at  y 
gelain.     Yr  Iuddewon,  fcl  cenedl,  oedd  y  gel- 
ain  yma  ;  yn  feirw  mewn  pechodan,  a  chwedi 
eu  rhoddi  i  fynu  i  gacl  tu  difrodi.     Y  Rhuf- 
einiaid  oedd  yr  eryrod,  am  fod   Hun  eryrod 
ar  eu  banerau.     Barna  eraill  maî  CrjL-t  wedi 

ei  groeshoelio  yw  y  gelain ;  a'i  bobl,  sydd  yn 
dyfod  ato  yn   ewyllysgar  yn    nydd   ei  nerih,'^  j( 
yw  yr  eryrod.     A  bama   eraill  mai   casgliud  i    *    0~     #    c\ 

ei  saint  ato  ddydd  y  f.irn,  a  feddylir.  32  Ond     dysgwch    n  ddammeg 

29  H*Ac  yn  y  fan  cwedi  gor-'oddi  wrth  y  ffigysbren ;  Pan  yw  ei 

thrymder  y  dyd.liau  hynny/ty  tyw-|gangen  eisoes  yn  dyner,  a'i  ddail  yn 
ylliryrhaul,  a'r  lleuad  ni  rydd  ei  gol- 1  torri  allan,  chwi  a  wyddoch  fod  yr 
euni,  a'r  ser  a  syrth  o'r  nef,   a  nerth-  hâfynagos: 11  TJJ  J       ■  ■  Marc  J3    28,  29.  Lnc  21.  29,  30. 
oedd  y  nefoedd  a  ys$?ydwir.  33  A   f  ,1    chẃithau   °nan  weloch 

c  adu.  8.  Murc  13.  21.  25.        d  Es.  13.  10.  a  24.  23.  Jer.  I  ÖO  At  UJll^   UlWUUd
U,       pdll  WeiOUl 

4.  23—28.  Ezec.  32.  7,  8.    Joel  2.  30,31.  a  3.  15.  Am.  5.  20.    hvn  Oll.  ?  O\vvbvddwoh  9\  fod  VT1  ap*0<? 
Zeph.  1.  14,  15.  Luc2l    2J.26.  Act.2.  19,20.  Dat.  6. 12-17  .i    V  "  '       ö      +.     J  UUVVC11  C1  lOUyildgUS», 

*  Mae  y  gcirian  "  yn  y  fàn  wedi  gorthrym-j  wrth  y  urysau. 

der  y  dyddiau  hyny,"  yu  cyfyngu  ir:eddvVi  \r !  ^  Pr°d"du-73-         P  Ezoc-  72*  &c-  Heb-  I0-  3r-  Ias°  6-  »• 
adnod  yu  beh«f  at  ddinystr  Jerusalem  ;  er,  ef-|       ■n'.i'y.       •  aj   r-     i  n  at*j 
allai  bod  yma  gyfeiriad  hefyd   at   ddiwedd  y  I        °4  t  1  »   Wir  meddaf  1  cllWl,  9  Nld 

byd  hwn.    t  Mae  tywyllu  yr  haui,  a'r  l'euad,  â  y  genhedlaeth  hon  heibio,  hyd  oni y  ser  yn  syrthio,  a   lierthoedd  v   nefoedd  yn  Wneler  hvn  oll 
cael  eu  hysgwyd,  yn  arwyddo  diddy.niad  holl-  pen       ̂       lfi  '^    a  ■     ̂     ̂   n       3,  Luc awl  ar  lwyddiant  a  breintidii  y  genedl  Iudd-  n.  50.  «21.  32,  33. 

çwig  ;  dadymchweliad  eu  holl  osodiad.m  eg-         35    r  t  ]\Jef  a    (Jaear    a    ânt    heibio, 
lwysig   a    gwLidol;    taflu   eu   tywysoa;icn   a  u      -.1        tc  «j     a     .     ■      t- 

hofteiriaid  o  bob   àwdurdod  ;  truenns   gytlwr  eithr    'fy    ngeiriau    1    nid     ant    heiblO >T  holl  genedl,  ac  yn  enwedig  en  penaethiitid  ;  ddim. 

a'r  tywyllxvch  moesola  chrefyddol  yroeddynt^       r  pen.  5.  18.   Saim  102.  26.  Es  34.4.  a  51.  6.  a  54. 10. 
Ì   ?aol  í'ii   t.ftii    iHHn         P^     nn     hvnnaa  í»    (n*in      Jer    3!-  35,  36.  Heb.  1.   11,  12    2  Pedr  3    7—12.   Dat.  6.  14. i  gat-i  tu  larcu  ìaao.     rd   un    Dynnag  a  g>m-  a  ,i0  1;         6  Num  23  ̂   Sh1)ii  19  7  a  S9  ̂ ^  35  Diar merodd  y  pethan  hyn  le  yn  llythyrenol  y  pryd   30.5.  Es.  40.  s.  a  55.  11.  Tit.  1.  2.  1  Pedr  1.  25.  Dat.  3.  14. 

"  n  adn 

pa  arwydd  a   fyddai  o  ddyfodiad   Mab' 

hyny  ai  peidio,  mae  yn  sicr  y  cymmerant  le  I      *  Yn   adn.  3,   yr   oedd    y    (iisgyblion   wedi 
yn  Uythyrenol  yn  niwedd  y  byd,2  ̂ edr  3.10,12. '  gofyn 



Sydynrwydd  y  farn. MATTHEW  XXIV. Y  ddyledswydd  o  wyli  o. 

y  dyn  ;  ac.o'r  adnod  hòno  hyd  yma,  mae  yn- 
tau  yn  rhoddi  arwyddion  iddynt.  Ỳma  mae 
yn  defnyddio  cyffelybiaeth  eglur,  a  hysbys  i 
bawb :  pan  mae  y  coedydd  yn  dechreu  blag- 
uro  a  deilio,  mae  yn  arwydcl  sicr  fod  yr  haf 
yn  agos ;  felly  hefyd,  pan  welynt  hwythau  yr 
arwyddion  blaenorol  yn  dyfod  i  ben,  gallent 
fod  yn  sicr,  fod  dinystr  Jerusalem,  dymchwel- 
iad  y  wladwriaeth  Iuddewig,  gwasgariad  yr 
holl  genedl,  a  sefydliad  teyrnas  y  Messiah  yn 
y  byd  yn  gyffredinol,  ar  y  drws.  Yr  oedd 

tri  o'r  Efengylwyr,  Mathew,  Marc,  a  Luc, 
wedi  ysgrifenu  eu  hefengylau  yn  hir  cyn  i 
hyn  ddyfod  i  ben  ;  ac  felly  yr  oedd  yr  ar- 

wyddion  yn  ddigon  hysbys  i'r  cristionogion 
oll ;  a  thrwy  hyny  yr  oeddynt  yn  gwybod  pa 
bfyd  i  ffoi,  rhag  cael  eu  dinystrio  yn  y  difrod 
mawr.  t  Mewn  llai  na  deugain  mlynedd, 
cymmerodd  y  cwbl  le  ;  felly  yr  oedd  llawer 

o'r  Iuddewon  ag  oedd  yn  bobl  ieuainc  pan 
lefarodd  Iesu  y  geiriau  liyn,  yn  fyw  pan 
ddaeth  y  pethau  i  ben.  Bernir  nad  oedd  neb 

o'r  apostolion  yn  fyw  ond  Ioan.  Yr  oedd  y 
lleill  oll  wedi  eu  merthyru.  j  Mae  y  geiriau 
hyn  yn  sicrâu  cyflawniad  y  pethau.  Efallai 
bod  ynddynt  gyfeiriad  hefyd  at  ddiwedd  y 

byd  :  pryd  hyny  fe  â'r  nef  a'r  ddaear  heibio, 
2  Pedr  3.  10,  12,  ond  fe  saif  geiriau  l)uvv,  ac 

fe'u  cyflawnir  oll. 

36  %*  Ond  am  *y  dydd  hwnnwa'r 
awr  nis  g ŵyr  neb,  nac  angelion  y  nef- 
oedd,  onrj  fy  Nhad  yn  unig. 

r  adn,  42,  44.  pen.  25.  13.  Zec.  14.  7.  Marc  13.  32,  33. 
Aot.  1.  7. 1  Thes.  5.  2.  2  Pedr  3.  10.  Dat.  3.  3.  a  16.  15. 

*  Gwedi  rhoddi  digon  o  arwyddion  i'r  dis- 
gyblion  am  ddinystr  Jerusalem,  a  dywedyd 

nad  â'i  y  genedlaeth  hòno  heibio,  hyd  oni 
welid  hyny  oll ;  mae  Crist  yn  yr  adnod  hon 
megys  yn  gwahardd  ymofyn  yn  fanylach  yn 
nghylch  yr  amser  pennodol,  ac  yn  dywedyd 
nad  oedd  neb  ond  Duw  yn  unig  a  wyddai  yr 

amser  megys  i'r  diwrnod.  Mae  rhai  yn  medd- 
wl  mai  am  ddydd  y  farn  yn  unig,  mae  y  geir- 
iau  hyn.  Mae  yn  sicr  nas  gẃyr  neb  am  y 
dydd  hwnw,  chwaith,  ond  yr  hwn  sydd  yn 
holl-wybodoí ;  ac  ni  pherthyn  i  neb  wybod : 
ein  lle  ni  yw  bod  yn  barod,  gan  y  gwyddom 
yn  sicr  y  daw  rywbryd.  Un  o'r  pethau  a 
gadwodd  Duw  iddo  ei  hun,  yw  gwybodaeth 

o'r  pethau  i  ddyfod. 

37*Ac  uíç\yr  oedd  yn  nyddiau 
Noe,  felly  hefyd  y  bydd  dyfodiad 
Mab  y  dyn. 

b  Gen.  6.  a  7.  Job  22.  15—17.  Luc  17.  26,  27.  Hcb.  11. 
7.  1  Pedr  3.  20,  21.  2  Pedr  2.  5.  a  3.  6. 

38  Oblegid  fel  yr  oeddynt  yn  y 
dyddiau  ym  mlaen  y  diluw  x  yn 
bwytta  ac  yn  yfed,  yn  prîodi  ac  yn 
rhoi  i  briodas,  hyd  y  dydd  yr  aeth 
Noë  i  mewn  i'r  arch. 

*  1  Sam.  25.  36—38.  a  30.  16,  17.  Es.  22.  12—14.  Ezec. 
16.  49,  50.  Am.  6.  3—6.  Luc  12.  19,  20,  45.  a  14.  18-20.  a  17. 
26—28.  a  21.  34,  35.  Rhuf.  13.  13,  14.  1  Cor.  7.  29— 31. 

39  Ac  y  ni  wybuant  hyd  oni  ddaeth 

y  diluw,  a'u  cymmeryd  hwy  oll  ym- 
aith ;  felly  hefyd  y  bydd  dyfodiad 
Mab  y  dyn. 

y  peu.  13.  13—15.  Barn.  20.  34.  Diar.  23.  35.  a  24.  12. 
a  29.  7.  Es.  42.  25.  a  44,  18,  19.  Luc  19.  44.  Ioan  3.  20.  Aet. 
13.  41.  Rhuf.  1.28.2  Pedr3.  5. 

*  Nid  oes  achoa  am  egluro  llawer  ar  y  geir- m 

iau  hyn  :  dysgir  i  ni  ddau  beth  ynddynt. 
1.  E  ddaeth  y  diluw  yn  ddisymmwth  ar  yr 
hen  fyd,  a  phryd  nad  oedd  neb  yn  ei  ddis- 
gwyl,  er  eu.rhybuddio  gan  Noah  :  ac  felly  y 
daeth  dinystr  Jerusalem,  er  rhybuddio  yr 

Iuddewon  gan  Grist  a'i  apostolion  :  felly  y 
daw  diwedd  y  byd  hwn  :  "  fel  lleidr  yn  y 
nos."  2.  E  ddaeth  y  diluwr  pan  oedd  pawb 
yn  ddiofal  ac  yn  ymdroi  yn  eu  pechodau ; 
felly  yr  oedd  yr  luddewon  pan  ddacth  eu 
dinystr  liwythau  ;  ac  felly,  mae'n  debyg,  y 
bydd  y  byd  hwn,  pan  ddelo  y  Barnwr  ar  y 
cwmwl. 

40  *  Yna  y  bydd  dau  yn  y  maes; 

2  y  naill  a  gymmerir,  a'r  llall  a  ad- 

41  Dwy  afydd  yn  flmalu  mewn 
melin;  un  a  gymmerir,  a'r  llall  a adewir. 

a  Ex.  11.  5.  Es.  47.  2. 

'  *  Yn  amser  dinystr  Jerusalem,  bydd  llawer 
o  ddynion  yn  cydweithio  a'u  gilydd  yn  yr  un 
maes,  a  gwragedd  yn  cyd-falu  yn  yr  un  felin ; 
a  thrwy  ryw  dro  neillduol  mewn  rhagluniaeth 
ar  y  pryd  hwnw,  e  gymmerir  un  gan  y  gel- 
ynion,  ac  fe  adewir  y  llall.  Neu  fel  hyn  : 
ibydd  un  yn  credu  yr  arwyddion  a  roddais  I, 
!  ac  yn  disgwyl  am  danynt,  ac  fel  hyny  yn 

Idîanc  ;  a'r  11*11  yn  ei  ymyl  heb  eu  credu,  ac  o 
herwydd  hyny  yn  syrthio  yn  nwylo  ei  elyn- 
iion.  Felly  y  bydd  hefyd  yn  nydd  y  farn;  e 
jddidola  Duw  ddynion  a  fu  gy«la  eu  gilydd 
j  trwy  eu  hoes,  ac  a  farna  y  naill  i  gospedig- 
aeth  dragywyddol,  ac  eraill  i  fywyd  tragyw- 

!  yddoî,  yn  ol  fel  y  byddont  yn  grt dinwyr  ac 
iyn  anghredinwyr. 

42  %  6*Gwyliwch  gan  hynny; 
c  am  na  wyddoch  pa  awr  y  daw  eich 
Arglwydd. 

b  pen.  25.  13.  a  26.  38-41.  Marc  13.  33—37.  Ltic  13. 
135—38.  a  21.  36.  Rhnf.  13.  11.  1  Cor.  16  13.  1  Thes.  5.  6. 
I  1  Pedr  4.  7.    a  5.  8.  Dat.  3.  2,  3.    a  16.   15.  c  adn.  36, 
44.  Marc  13.  33—35. 

43  f  Agwybyddwch  hyn,  pe  gwy- 
buasai  d  gwr  y  tŷ  e  pa  wyliadwriaeth 
y  deuai  y  lleidr,  efe  a  wyliasai,  ac-^ni 
adawsai  gloddio  ei  dý  trwodd. 

d  pen.  20. 11.  Diar.  7.  19.  e  Luc  12.  39.  1  Thes.  6. 
2—6.  2  Pedr  3.  10, 11.       /  Ex.  22.  2,  3. 

44  Am  hynny  ̂ byddwch  chwithau 
barod :  canys  yn  yr  awr  ni  thybioch  y 
daw  Mab  y  dyn. 

g  pen.  25.  10, 13.  Luc  12.  40.  Phil.  4.  5.  Iago  5  9.  Dat. 
19.  7. 

*  Mae  yn  debyg  mai  am  ddydd  marw  a 
barn  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  llefaru  yn  yr 
adnodau  hyn,  gan  annog  ei  ddisgyblion  i 
wylied  a  bod  yn  barod,  am  na  wyddent  pa 
bryd  y  deuai.  t  Mae  yn  defnyddio  cymhar- 
iaeth,  am  wr  yn  gwylio  ei  dŷ  rhag  ofn  i  leidr 
ddyfod  i  mewn,  er  eu  hannog  hwy  (a  ninnau 
hefyd)  i  wyliadwriaeth  ddyfal  a  sanctaidd. 
Os  yw  ychydig  feddiannau  bydol  yn  werth 
gwylio  drostynt,  pa  faint  mwy  yr  enaid 
gwerthfawr  ac  anfarwol ! 

45  *  Pwy  gan  hynny  Äsydd  was 
ífyddlon  a  doeth,  yr  hwn  a  osododd 

94 
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.  21—23.  2  Tim. 

ei  arglwydd  ar  ei  deulu,  'f  i  roddi 
bwyd  iddynt  mewn  pryd  ? 

A  Luo  12.  41—43.  a  16.  10—12.  a  19.  17.  Act.  20.  28. 
I  Cor.  4.  I,  2.  1  Tim.  1.  12.  2  Tiui.  2.  2.  Heb.  3.  5.  1  Pedr 
4.  10  11.  Dat.  2.  13.  i  pen.  25.  35—40.  £zec.  34.  2.  Ioan 
21.  15—17     1  Cor.  3.  1,  2.    Eph.  4.  11—13.     1  Pedr  5    1—3. 

46  *tGwỳn  ei  fyd  y  gwas  hwnnw, 
yr  hwn  y  caiff  ei  arglwydd  ef,  pan 
ddelo,  yn  gwneuthur  felly. 

*  peu.25.  34.    Luo  12.  37,  43.    Phil.  1 
4.  6—8.  2  Pedr  1.  13—15.  Dat.  2.  19.  a  16.  15 

47  ||  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  '  ar  ei 
holl  ddâ  y  gesyd  efe  ef. 

/pen.  25.  21,  23.  Dan.  12.  3.  Luc  12.  37,  44.  a  19.  17. 
a  22.  29,  30.  Ioan  12.  26.  2  Tim.  2.  12.  1  Pedr  5.  4.  Dat.  3. 
21.  a  21.  7. 

*  Yr  oedd  y  geiriau  hyn  yn  perthyn  yn 
benaf  i'r  apostolion,  ac  y  maeut  yn  perihyn 
yn  benaf  eto  i  weinidogion  y  gair.  Gweision 
ydynt ;  a  dylent  fod  yn  weision  ffyddlawn,  a 
doeth  ;  gweision  wedi  eu  gosod  yn  nheulu 

Duw  ydynt ;  t  a'u  gwaith  yw  rhoddi  bwyd 
i'r  teulu  mewn  pryd  :  ac  mae  yn  angenrheid- 
iol  ífyddlondeb  mawr,  a  doethineb  mawr  i 
wneyd  hyny.  î  Gwyn  eu  byd  y  gweision  hy  ny, 
ac  a  wnelo  feily,  nid  ambell  i  dro,  ond  yn 
wastad,  hyd  ddyfodiad  eu  harglwydd.  ||  Cânt 

ddigon  o  ddefnyddiau  at  eu  gwaith  yma,  a'u 
gogoneddu  yn  y  nef  wedi  gorphen  eu  gwaith. 

48  *  Ond  m  os  dywed  y  gwas  drwg 
hwnnw  M  yn  ei  galon,  °  Y  mae  fy  ar- 
glwydd  yn  oedi  dyfod ; 

m  pen.  18.32.  a  25.  26.  Luc  19.  22.  n  Deut.  9.  4.  a 
15.  9.  2  Bren.  5.  26.  Es.  32.  6.  Marc  7.  21.  Luc  12.  45.  loau 
13.  2.  Act.  5.  3.  a  8.  22.          o  Preg.  8.  11,  Ezec.  12.  22,  27. 
2  Pedr.  3.  3-5. 

49  A  dechreu  p  curo  ei  gyd-weision, 

I  a  bwy tta  ac  yfed  gyd  â'r  meddwon ; .  1  Pedr  5.  3.  3  Ioan9.  10.  Dat. 

q  pen.  7.  15.  1  Sam.  2.  13— 

Mica  3.  " 
..        .      .  ..  13,  14.   

50  f  Arglwydd  y  gwas  hwnnw  r  a 
ddaw  yn  y  dydd  nid  yw  efe  yn  dis- 
gwyl  am  dano,  ac  mewn  awr  nis  gŵyr 
efe  ; 

r  adn.  42—44.  Diar.  29.  1.  1  Thes.  5.  2.  Dat.  3.  3. 

51  Ac  efe  a'i  \  gwahana  ef,  *  ac  a 
esyd  ei  ran  ef  gyd  âV  ||  rhagrithwyr : 
I  yno  y  bydd  wylofain  a  rhingcian 
dannedd. 

a  Job  20.  29.    Es.  33.  14.    Luc  12.  46.  r  pen.  8.  12. 
a  22.  13.  a  25.  30.  Lnc  13.  28. 

*  Mae  yma  fatharallo  weision,  yn  ddifedd- 
wl  am  ddyfodiad  eu  Harglwydd,  yn  bwrw  y 
dydd  drwg  yn  mhell,  ac  yn  nesâu  i  eistedd-le 
trais;  yn  curo  eu  cyd-weision,  yn  tra-ar 
glwyddiaethu  ar  eu  gwell ;  ac  yn  lle  porthi  y 
teuiu,  yn  bwyta  ac  yn  yfed  gyda'r  meddwon. 
+  Mae  yr  Arglwydd  yn  dyfod  pryd  nad  y w  y 
gweision  hyny  yn  disgwyl,  yn  eu  tori  ymaith 
o  fod  yn  weision,  yn  ysgar  eu  cyrph  a'u  hen- 
eidiau,  ac  yn  eu  danfon  at  y  rhagrithwyr  yn 
uífern,  lle  nad  oes  ond  wylofain  a  rhincian 
dannedd.  %  Dywedir  bod  y  gair  a  gyfieithir 
gwahanu  ynia,  yn  arwyddo  tori  yn  ddau  ;  fel 
y  byddai  y  barbariaid  yn  gwneyd  a'u  gelyn- 
ion.  Tybia  eraill  mai  drylüo  y  cnawd  â 
ttrewyllau  a  feddylir  ;  fel  y  byddid  yn  arfer 
gwneyd  a  drwg-weitlredwyr,  ac  yna  eu  dan- 
'lon  i   garchar  tywyll.     ||  Dywedai  Mahomet 

l'od  iliyw  saith  ogof  ofnadwy  yn  uffern,  a  bod 
yddyfnaf  a'r  fwyaf  dychrynllyd  o'r  saith  i'r 
rhagi  ithwyr.  Mae  llawer  o'r  fath  hyn  o  weis- 
ion  yn  y  byd  yn  mhob  oes,  ac  ofnadwy  iawn 
fydd  eu  barn  yn  y  diwedd  ! 

PEN.  XXV. 

Dammeg  y  deg  morwyn,  <$c. 

1  YNA  *  tebyg  fydd  teyrnas  nef- 
oedd  i  cddeg  o  forwynion,  dy  rhai  a 
gymmerasant  eu  lampau,  ac  e  a  aeth- 
ant  allau  i  gyfarfod  ̂ â'r  prîod-fab. a  pen.  24.  42—51.  Luc  21.  34—36.  b  pen.  3.  2.  a  13. 
24,  31,  38,  44,  45,  47.  a  20.  1.  a  22.  2.  Dan.  2.44.  c  Salm 
45.  14.  Can.  1.  3.  a  5.  8,  16.  a  6.  1,  8.  Dat.  14  4.  d  pen. 
5.  16.  Luc  12.  35,  36.  Phil.  2.  15,  16.  a  2  Tim.  4.  8  Tit. 
2.  13.  2  Pedr  1.  13—15.  a  3.  12.  13.  /  pen.  9.  15  a  22  2 
Salm  45.  9—11.  Es.  54.  5.  a  62.  4,  5.  Marc  2.  19,  20.  Luc 
5.  34,  35.  Ioan  3.  29.  2  Cor.  11.  2.    Epb.  5.  25—33.  Dat    19 
7.  a  21.  2,  9. 

2  f  A  s  phump  o  honynt  oedd  gall, 
a  phump  yn  ffbl. 

g  pen.  7.  24—27.  a  13.  19—23,  38—43,  47,  48.  a  22.  10. 
11.  Jer.  24.  2.  1  Cor.  10.  1—5.  1  Ioan  2.  19.  Jud.  5. 

3  Y  rhai  oedd  h  ffol  a  gymmeras- 
ant  eu  lampau,  ac  ni  chymmerasant 
olew  gyd  â  hwynt : 

h    pen.  23.  25,  26.     Es.  48 
ím.  3.  5.  Heb.  12.  15.    Dat.  _. 

4  A'rrhai  call  agymmerasant^olew 
yn  eu  llestri  gyd  â'u  lampau. i  Salm  45.  7.  Zeo.  4.  2,  3.  Ioan  1.  15,  16.  a   3.  34.  Rhuf 

9.  2  Cor.  1.  22.  Gal.  5.  22,  23.  1  loau  2.  20,  27.  Jud.  19. 

5  X  A  thra  k  yr  oedd  y  priod-fab  yn 
aros  yn  hir,  *yr  hepiasant  oll  ac  yr hunasant. 

t  adn.  19.  pen.  24.  48.  Hab.  2.  3.  Luc  12.  45.  a  20.  9. 
Heb.  10.  36,  37.  2  Pedr  3.4—6.  Dat.  2.  25.  /  pen.  26  40 
43.  Can.  3.  1.  a  5.  2.  Iona  I.  5,  6.    Mare  14.  37,  38.   Luc  18 

8.  Rhuf.  13.  11.  Eph.  5.  14.  1  The».  5.  6—«.  1  Pedr  5.  8.    ' 

6  HAc"1  ar  hanner  nosy  bu  ngwaedd, 

0  Wele,  y  mae  y  pri'od-fab  yn  dyfod ; 
p  ewch  allan  i  gyfarfod  âg  ef. 

m  pen.  24.  44.    Marc  13.  33—37.    Lttc  12    20,  38,  40,  46. 
1  Thes.  5.  1-3.  Dat.  16.  15.  »  pen.  24.  31.  Ioan  5.  28. 
29.  1  Thes.  4.  16.  2  Pedr  3.  10.  o  adn.  31.  Salm  1.3—6! 
a  96.  13.  a  98.  9.  2  Thes.  1.  7—10.  Jud.  14,  15.  p  *dn.  1. 
Es.  25.  9.  Am.  4.  12.  Mal.  3. 1,   2.  Dat.  19.  7-9. 

7  Yna  %  y  cyfododd  yr  holl  forwyn- 
ionhynny,  ac  a  drwsiasanteu  lampau. 

q  Luc.  12.  35.  2  Pedr  3.  14.  Dat.  2.  4,  5.  a  3.  2,  19,20. 

8  §  A'r  rhai  ffol  a  ddywedasant 
wrth  y  rhai  call,  r*Khoddwch  i  ni 
o'ch  olew  chwi:  ̂ canys  y  mae  ein 
lampau  yn  diffoddi. 

r  pen.  3.  9.  Luo  16   24.  Act.  S.  24.  Dat.  3.  9.  e  pen. 
13.  20,  21.  Job  8.  13,  14.  a  18.  5.  a  21.  17.  Diar.  4.  18,] Í9. 
a  13.  9.  a  20.  20.  Luc  8.  18. 

9  f  At  rhai  call  a  attebasant,  gan 

ddywedyd,  Nid  felly ;  *  rhag  na 
byddo   digon    i  ni   ac    i  chwiüiau  : 
ond  ewch  yn  hytrach  at  y  rhai  sydd 

yn  gwerthu,  a  phrynwch  i  chwi  eich hunain. 
t  Salm  49.  7—9.  Jer.  15.  1.  Eaec.  14-  14—16,  20.  o  E». 

55.  1-3,  6,  7.  Act.  8.  22.  Dat.  3.  17,    8. 

10  %  A  thra  yr  oeddynt  yn  myned 

ymaith  i  brynu,  ̂ daeth  y  priod-fab; 
^a*r   rhai  oedd    barod,  a  aethant   i 
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mewn  gyd  âg  ef  i'r  brîodas :  *  a  chau- 
wyd  y  drws. 

*  adn.  6.  Dat.  1.7.  a  22.  12,  20.  y  adn.  20-23.  Luc 
Í2.  36,  3-7.  Col.  1.  12.  2  Tim.  4.  8.  1  Pedr  1.  13.  x  Gen.  7. 
16.  Num.  14.  38— 34.Sahn  95.  11.   Luc  i3,  25.  Heb.  3    18,  19. 

1 1  ||  Wedi  hynny  y  daeth  y  mor- 

wynion'eraill  hefyd,agan  ddywedyd, 
Arglwydd,  Arglwydd,  agor  i  ni. 

a  pen.  7.  21—23.  Heb    12.  16,  17. 

12  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd,  Yn  wir  meddaf  i  chwi, b  JNid  ad- 
waen  chwi. 

b  Salm  1.  6.  a  5.  5.  Hab.  1.  13.  Luc  13.  26—30.  loan  10. 
7.  1  Cor.  8.  3.  Gal.  4.  3.  2  Tiin.  2.  19. 

13  c  §  Gwyliwch  gan  hynny ;  am  na 
wyddoch  na'r  dydd  na'r  awr  y  daw 
Mab  y  dyn. 

c  peu.  24.  42,  43.  Marc  13.  33—37.  Luc  21.  36.  Act.  20. 
31.  1  Cor.  16.  13.  1  Thes.  5.  6.  2  Tim.  4.  5.  1  Pedr  4.  7.  a 
5.  8.  Dat.  16.  15. 

Tua  diwedd  y  bennod  o'r  blaen,  trôodd  y: 
Arglwydd  lesu  ei  ymadrodd  yn  raddol,  o  sôn 
ani  ddinystr  Jerusalem,  i  grybwyll  am  angeu 
a  diwertd  y  byd  :  gan  annog  ei  ddisgyblion  i 
wyliadwriaeth  ddyfal  erbyn  yr  amgylchiadau 
sobr  a  difrifol  hyny.  Yn  y  ddammeg  hon 
mae  efe  yn  canlyn  ar  yr  un  mattr,  fel  y  gwel- 
wn  yn  amlwg  yn  yr  adnod  olaf  o  honi,  sef  y 
drydedd  ar  ddeg.  *  Mae  y  pethau  a  grybwyll- 
ir  yn  y  ddammeg  hon,  yn  cael  eu  cymmeryd 
oddiwrlh  ddefodau  yr  iuddewon  rnewn  prî- 
odasau.  Byddai  y  prîod-fab  yn  myned  i 
gyrchu  y  brîodas-ferch  adref  o  hyd  nos,  wrth 
oíeuni  lampau  ;  a'i  gyfeillion  gydag  ef.  Bydd- 
ai  y  brîodas-ferch  a'i  chyfeillesau  hithau  yn 
barod  yn  ei  ddisgwyl :  acni  byddai  y  niferun 
amsermeddant,  ynllainadeg;  a  phobun  ohon- 

ynt  a'i  larop  ganddiyrun  modda  chyftillion  y 
prîod-fab.  Yn  ysbrydol,  Crist  yw  y  Prîod- 
fab,  a'r  wir  eglwys  yw  y  brîodas-ferch  ;  a'r 
rhai  sydd  yn  proffesu  crefydd,  yn  aelodau  eg- 
lwysig,  ac  yn  ymddangos  fel  gwir  gristionog- 

ion,  yw  y  morwynion  ;  a'r  lampau  yw  y 
broffes  maent  yn  wneyd.  t  Yr  oedd  pump  o'r 
morwynion  hyn  yn  gall ;  wedi  cymmeryd  ol- 
ew  gyda  hwy  i  adlenwi  eu  lampau  fel  y  bydd- 

ai  eisiau :  a'r  pump  arall  yn  ffol ;  wedi  es- 
geuluso  y  ddarpariaeth  angenrheidiol  hòno. 
Mae  hyn  yn  dangos  i  ni  mai  cymmysg  y w  yr 

eglwjs;  mae  ynddi  rai  yn  gyfranogion  o'r 
dduwioí  anian,  a  gwreiddyn  y  mater  ynddynt, 
ac  -yn  berchen  ar  holl  rasau  gwirioneddol  yr 
Ysbryd  Glân :  ac  y  mae  ynddi  rai  eraill  heb 
ganddynt  ddim  ond  protfes,  ychydig  o  wy- 
bodaeth,  a  rhyw  gynhyrfiadau  ar  eu  tymhcrau 
yn  eu  tarawiad  allan  cyntaf  gyda  chrefydd. 

À'ii  ffoíineb  yw,  ymfoddloni  ar  hyny.  ;  Y 
prîod-fab  yn  aros  yn  hir,  a  arwydda,  yr  ys- 
paid  hyny  q  amser,  rhwng  dechreu  ein  proffes 
ni  o  grefydd,  â  dýdd  marwolaeth  a  barn  :  ac, 
efallai,  ei  fod  hefyd  yn  dangos  y  tuedd  s>dd 
mewn  dynion  da  a  drwg  yn  ormodol,  i  dyb- 
ied  fod  y  dydd  hwnw  yn  mhell.  Yr  holl  for- 
wynion  yn  hepian  ac  yn  huno,  a  arwydda,  y 
diffyg  gwyliadwriaeth,  gwresawgrwydd  a  dyf- 
alwch,  sydd  yn  y  gwir  gristionogion  ;  a'r  sicr- 
wydd  cnawdol,  a'r  difaterwch  hcllol,  y  mae 
rhith-gristionogion  yn  syrthio  iddo,  wrth  fedd- 
wl  fod  y  dydd  mawr  yn  mhell.  ||  Y  waedd 
hanner  nos,  a'r  prîod-fab  yn  dyfod,  a  ar- 
•wydda,  y  modd  annisgwyiiadwy  y  geilw  Crist 
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ddynû>n  o'r  byd,  ac  y  daw  i  farn  ;  yn  nghyd 
à'r  braw  a'r  syudod  a  bair  hyny  i  bawb,  yn 
enwedig  gau  grefyddwyr  anmharod  :  yr  hyn 

a  ddangosir  yn  eu  brys  a'u  trafferih  yn  trwsio 
eu  lampau,  adn.  7.  §  Lampau  y  morwynion 
ffol  yn  diffoddi,  a  ddengys  i  ni,  er  y  lâl  rhith 
0  grefydd  i  wneyd  ymddangosiad  â  hi,  tra 
fyddo  dynion  byw  ;  ond  pan  ddelont  i  fanv, 
a'i  beisiau  fwyaf  arnynt,  mae  yn  diffodd,  ac 
yn  eu  gadael  hwynt  mewn  ty wyllwch  ac  an- 
nobaith.  Er  i  ]>ampau  y  rhai  çall  waelu  yn 
fawr  jn  eu  Uewyrch  tra  buont  hwy  yn  hcp- 
ian  ;  eto  yr  oedd  ganddynt  olew  Vw  hadlert- 
wi  a'u  trwsio :  felly  gwir  dduwiolion ;  er 
gwaelu  Uawer  o  ran  eu  hysbryd  a'u  hagwedd 
drwy  anwyliadwriaeth,  eto  maent  hwy  yü 
reddfol,  ac  o  ran  cyflwr,  yn  barod  i  bcb  dy- 
gwyddiad.  *  Mae  cais  y  morwymon  tfol  gan 
y  rhai  call,  yn  d.tngo>  truenus  gyflwra  phrof- 
iad  rhagrithwyr  yn  awrangau  :  dymuncnt  fod 
yn  nghyflwr  y  gwirdduwiolion  y  pryd  hwnw, 
a  dymunent  gael  rhyw  gymmorth  ganddynt 

yn  cu  braw  a'u  caledi.  t  Mae  ateb  y  rhai  call 
yn  dangos  na  fedd  y  goreu  o'r  duwiolion  ddim 
gras  i'w  hebgor  ;  dim  gweithredoedd  da  dros 
ben  digon,  fel  y  taera  eglwys  Rufain  ;  nis 

gallant  ond  gresynu  wrth  ragrithwyr  a'u  cyf- 
eirio  at  y  moddic  n  hyny,  trwy  ba  rai  y  caws- 
ont  hwy  ras  eu  hunain.  |  Mae  myned  ym- 
aith  i  brynu  ar  y  fath  amser  anmhrydlawn, 

yn  dangos  y  braw,  yr  hclbul,  a'r  dyryswch,  a 
fydd  ar  bechaduriaid  wrth  farw,  pryd  y  bydd 
yn  rhy  ddiweddar  i  gael  yr  hyn  a  esgeulus- 
wyd  ei  geisio  mewn  bywyd.  ||  Yn  y  cyfwng 
hwn  o  astrusi,  mae  y  duwiolion  yn  myned  i 
mewn  i  wledd  dragywyddol  y  brîodas  ;  y 

drws  yn  cael  ei  gauad  am  byth  ;  a'r  rhagrith- 
wyr  a*r  hunan-dwyllwyr  er  curo  yn  cael  eu 
gwadu,  eu  gwrthod,  a'u  canad  allan.  Gwar- 
eded  yr  Arglwydd  daionus  ni  oll  rhag  crefydd 
fel  hyn !  Dechreu  yn  ffol  a  ddybena  mewn 
siomedigaeth.  §  Yr  addysg  .oddiwrth  y  cwbl 

yw  Gw  YLIWCH. 

14lî*Canysy  mae  teyrnas  nef- 
oedd  d  fel  f  dyn  yn  myned  i  wlad  ddí- 
eîthr,  \  yr  hwn  a  alwodd  ei  weision, 
ac  a  roddes  ei  ddâ  attynt. 

dpen.  21.33.    Marc  13.  34.    Lu'c   19.    12.13.    a  20.  9. Luc  16.  1—12.  fthuf.  12.  6—8.  1  Cor.  3.  5.  a  4.  1,  2.  a  12. 
7—28.  Eph.  4.  11.  1  Pedr  4.  9— 11. 

15  ||  Aci  un  y  rhoddodd  efe  bum 
Aalent,  ac  i  arall  ddwy,  ac  i  arall  un, 
§  i  bob  un  yn  ol  ei  allu  ei  hun ;  ac  yn 
y  fan  efe  a  aeth  oddi  cartref. 

/  pen.  18.  24.  Luc  12.  48.  a  19.  13,  14 

Amcan  y  ddammcg  hon  eto,  fel  yr  nn  o*r 
blaen  y w,  annog  dynion  i  wyliadwriaeth  a  di- 
wydrwydd,  ac  i  fod  yn  barod  erbyn  dydd  eu 
cyfi  if  mawr.  *  Teyrnas  nefoedd  yma,  fel  yn 
y  ddammeg  o'r  blaen  yw,  goruchwiliaelh 
rhagluniaeth  Duw  dan  yr  efengyl.  t  Y  dyn 

yn  myned  i  wlad  ddì'eithr  yw  Cristyn  esgyn 
i'r  gogoniaut :  gwlad  dd'ieithr  yw  y  nefocdd  i 
bawbar  y  ddaear.  %  Y  gwcision,  yn  yr  ys- 

tyr  flaenaf,  oedd  yr  apostolion  ;  i'r  rhai  y rhoddodd  efe  wahanol  ddoniau  apostolaidd 
cyn  iddo  cu  gadael :  am  y  doniau  hyn,  gwel 

1  Cor.  12.  4—10.  l'ph.  4.  7,  8,  11.  Gellir 
hefyd  ystyried  y  "  da"  hyn  fel  cyfraniadau 
rhagluniaethol  Duw  i  ddynion  yn  gyffredinol, 
ac  i  broffeswyr  yr  efengyl  yn  neillduol :  pob 
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peth  ag  y  gellir  gwneyd  rìefnyrìd  da  neu 
ddrẁg  o  honynt,  neu  eu  gadael  heb  wneyd 
unrhyw  ddefnydd  o  honynt.  ||  Os  aur  oedd 
y  talentau  hyn,  dywedir  fod  y  pùm  talent  yn 
36,000  o  bùnnau  o'n  harian  ni  ;  neu  os  arian, 
eu  bod  yn  2,250  o  bùnnau.  Diammau  bod  y 
symiau  yn  fawrac  yn  arwyddo  gwerth  y  don- 
iau  a'r  breintiau  mae  pob  dyn  yn  gael  gan 
Dduw,  yn  enwerìig  pob  cristionogion  proíìes- 
edig.  §Mae  Crist  yn  cyfranu  ei  ddoniau  i 

ddynion  fel  y  gwelo'et'e  yn  dda,  i  rai  fwy  ac i  rai  lai,  fcl  y  mae  yn  fwyaf  cyd-weddol  â 
sefyllfa  pub  un  yn  y  byd. 

i  16  *  A'r  hwn  a  dderbyniasai  y  pùm 
talent  s  a  aeth,  ac  a  farehnattaodd  â 
hwynt,  ac  a  wnaeth  bùm  talent  eraill. 

'm  2  Sant.  7.  1—3.  1  Cron.  13.  1—3.  a  22—26.  a  28.  2,  &c 
a29  1— 17.  2Cron.  1.9,  10.  a  15.  8— 15.  a  17.  3— 9.  a  1S 
4—10.  a  31.  20,  21.  a  33.  15,  16.  a  34.  a  35.  Neh.  5.  14—19 
Bs.  23.  18  a  49.  23.  a  60.  5-16.  Act.  13.  36.  Rhuf.  15.  18, 
1».  1  Cor.  9.  16—23.  a  15.  10.  1  Tim.  6.  17,  18.  2  Tii 
a  4.  5—8.  Pbile.  6,  7.  3  Ioan.  5—8. 

17  A'r  un  modd  yr  hwn  a  dderhyn- 
iasai  y  ddwy,  h  a  ynnillodd  yntau 
ddwy  eraill. 

h  Gen.  18.  19.  2  Sam.  19.  32.  1  Bren.  18.  3,  4.  2  Bren. 
4.  8—10.  Job  29.  11—17.  a  31.  16—22.  Diar.  3.  9,  10.  Preg. 
11.  1—6.  Marc  14.  3—8.  Act.  9.  36-39.  a  10.  2.  a  11.  29,  30. 
2  Cor.  8.  12.  a  9.  11—14.  Gal.  6.  9,  10.  Eph.  5.  16.  Col.  4. 
17.  1  Tim.  5.10.  2Tim.  1.16—18.  Heb.6.  10,11.1  PedM.10. 

18fOnd  yr  hwn  a  dderbyniasai 
un,  a  aeth  ac  a  gloddiodd  yn  y  ddae- 
ar,  *  ac  a  guddiodd  arian  ei  arglwydd. 

i  Oiar.  18.  9.  a  26.  13—16.  Hag.  1.  2—4.  Mal.  1.  10. 
Lnc  19.  20.  Heb.  6.  12.  2  Pedr  1.  8. 

*  Amcan  y  rhan  hon  o'r  ddammeg  yw, 
dangos  fel  y  mae  gweinirìogion  a  christionog- 
iongrasol  a  ffyddion,  yn  defnydrìio  eu  tal- 

entau  er  gogoniant  Duw,  er  cymmorth  i'w 
achos,  er  lìes  i'w  cyd-greaduriaid,  ac  er  adeil- 
adaeth  ac  iechydwriaetli  i'w  heneirìiau  eu 
hunain.  t  Mae  gwas  yr  nn  dalent  yn  rìangos 

dirt'rwythder  gweinirìogion  a  phrofteswyr  rìi- 
ras  ;  a'u  hollawl  ddifaterwch  am  rìdefnyddio 
eu  doniau,  eu  manteision,  a'u  meddiannan 
i  ogoniant  Duw,  &c. ;  ond  byw  iddynt  eu 
hunain  mewn  dîogi  a  daearoldeb,  ac  efallai 
yn  eiddigeddu  yn  gas  wrtheraill  mwy  Ilafur- 
us  a  defnyddiol  na  hwy  eu  hunain.  Ni  ddy- 
lid  casglu  oddiwrth  yr  adnodau  hyn,  mai  y 
rhai  mwyaf  eu  talentau  y w  y  rhai  mwyaf  eu 

llafur  a'u  defnydd,  oblegid  gwelwyd  i'r  gwrth- wyneb  lawer  gwaith. 

1 9  *  Ac  wedi  k  llawer  o  amser,  y 
mae  arglwydd  y  gweision  hynny  yn 
dyfod,  '  ac  yn  cyfrif  &  hwynt. 

.      t  adn.  5.    pen.  24.  4S.  I  pen.  18.  23,  21.    Lue  16.  1, 
2,  1»,  &e.  Rhuf.  14.  î  — 12.  1  Cor.  3.  12—15.  2  Cor.  5.  10 
lago  3.  1. 

*  Yn  nydrì  y  farn,  geüw  Duw  bawb  i  gyf 
rif :  pi  fodd  y  defnyddiasant  en  h  .umsor,  eu 

hiechyd,  eu  'gwybodaeth,  eu  synwyr,  en  cof, 
eu  dea'.l,  eu  cyfóeth,enhawdnrdod,  cu  swydd- 
au,  a'u  holl  íanteision  a'u  breintiau  :  pa  un  ai 
er  go^oniant  Dnw,  &c.  ai  ynte  mewn  bydol- 
rwydd  ac  oferedd  cnawdol  a  diles. 

•  20  *  A  daeth  yr  hwn  a  dderbyniasai 
bùm  talent,  ac  a  ddug  bùm  talent 
eraill,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  pùm 

talent  a  roddaist  attaf' :  m  wele,  mi  a 
vnnilìais  bùm  talent  eraill  attynt. 
•:,  __     J— :   , 

.  15.  10    Col.  I.  29. 

2 1  A  dy wedodd  ei  arglwydd  wrtho, 
n  i)a,  was  da  a  íFyddlawn:  buost 

ffyddlawn  ar  ychydig,  °  mi  a'th  osodaf 
arlawer:  ̂ dos  i  mewn  i  lawenydd  dy 
arglwydd. 

n  2  Cron.  31.  20,  21.  Lhc  16.  10.  Rhuf.  2.  29.  1  Cor.  4. 
5.  2  Cor.  5.  9.  a  10.  13.  1  Pedr  1.7.  o  «dn  34—40.  pen. 
10.  40—42.  a  24.  47.  I.uc  12.  44.  a  22.  28—30.  Dat.  2.  10, 
26-28.  a  3.  21.  a  21.  7.  p  adn.  23.  Saim  16.  10,  11.  Ioan 
12.  26.  a  14.  3.  a  17.  24.  Phíl.  1.  23.  2  Tim.  2.  12.  Heb.  12. 
2.  1  Pedr  1.  8.  Dat.  7.  17. 

22  fA'r  hwn  a  dderbyniasai  ddwy 
dalent  a  ddaeth,  ac  a  ddywedodd,  Ar- 
glwydd,  dwy  dalent  a  roddaist  attaf : 
wele,  q  dwy  eraill  a  ynnillais  attynt. 

q  L«c  19.  18,  19.  Rhuf.  12.6—8.  2  Cor.8.  1—3)  7,  8,  12. 

23  %  Ei  arglwydd  a  ddywedodd 
wrtho,  r  Da,  was  da  a  ífyddlawn :  bu- 

ost  ffyddlawn  ar  ychydig,  mi  a'th  os- odaf  ar  lawer :  dos  i  mewn  i  lawen- 
ydd  dy  arglwydd. 

r  adn.  21.  Marc  ll  41— 44.  a  14.  8,  9. 

*  Yn  nghyfrif  y  gwas  cyntaf,  gallwn  weled, 
fod  gweision  ftyddlonaf,  mwyaf  rìoniol,  a  mw  v- 
af  llafurus  Duw,  yn  barod  i  gydnabod  mai 
ganddo  ef  y  derbyniasant  eu  Ìioll  ddoniau  ; 

a'u  bod  yn  ystyried  eu  iíariain  yn  atebol  iddo 
ef  am  danynt  ac  am  yr  iawn  ddefnyddiad  o 
honynt.  t  Yn  nghyfrif  yr  ail  was,  gallwn 
weled  yr  ira  pethau  ;  ac  nad  yw  y  dyn  duw- 
iol  o  ychydig  ddawn,  yn  ccnfigenu  wrth  yr 
hwn  sydd  fwy  çi  ddawn  nag  ef;  nac  ych- 
waith  yn  cymmeryd  bychandra  ei  ddawn  yn 
achlysur  i  beidio  ei  ddefnyddio.  Gallwn 
sylwi  yma,  fod  mwy  o  ragor  rlnvng  y  cyntaf 

â'r  ail,  nag  oedd  rhwng  yr  ail  â'r  trydydd. 
Ì  Yn  yr  atebiad  i'r  ddau  was  hyn,  gallwn 
weled,  y  bydd  yr  Arglwydd  lesu  ddydd  y 
farn,  yn  cydnabod  yn  dirion  holl  lafur  ei  wreis- 
ion,  ac  yn  eu  gwobrwyo  hwynt  ÿn  rasol  yn 
ol  eu  llafur  a'u  íìyddlondeb.  A  gwelwn  hef- 
yd,  yn  ei  atebiad  i'r  ail  v/as,  y  bydd  flydd- 
loiideb  ar  ridoniau  bychain  yn  cael  ei  gym- 
meradẁyo  ganddo  ef,  yn  gystal  a  flyddlondeb 
ar  drìonian  üawer  mwy. 

24  *  À'r  hwn  a  dderbyniasai  yr  un 
dalent  a  ddacth,  ac  a  ddywedcdd, 

*Aìglwydd3  'mi  a'th  adwaenwn  di, 
mai  gwr  caled  ydwyt,  yn  medi  lle  nis 
hauaist,  ac  yn  casglu  lle  ni  wasgeraisî : 

*  peB.  7.  21.  Luc  6.  46.  t  pen .  20.  12.  Job  21.  14,  15. 
Es.  58.  3.  )er.  44.  16—!8.  Ezec.  18.  25—29.  Mal.  1.  12,  13. 
a  3,  14,  15.  tuc  15.  29.  a  19.  20—22.  Rhuf.  8.  7.  a  9.  20. 

25  Ac  mi  u  a  omais,  ac  a  aethum, 
ac  a  guddiais  dy  dalent  yn  y  ddaear : 
wele,  yr  wy t  yn  cael  yr  eiddot  dy  hun . 

m  2  Sam.  6.  9,  10*  Es.  57.  11.  Rhuf.  8.  15.  2  Tim.  1.  C, 7.  Dat.  21.  8. 

26  f  A'i  arglwydd  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  x  O  was  drwg  a 
diog,  l  ti  a  ẃyddit  fy  mod  yn  medi 
lle  nis  hauais,  ac  yn  casglu  lle   nis 

gwasgerats : 18.  32.  Joh  15. 

27  ̂ Amhynny  y  dylesit  ti  roddi 
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íy  arian  at  y  cyfnewidwyr,  a  mi  pan 
ddaethwn  a  gawswn  dderbyn  yr  eiddo 

fy  hun  2  ||  gyd  â  llog. y  Luc  19.  22,  23.  Rhuf.  3.  19.  Jurf.  15.  z  Deut.  23. 
19.  20. 

*  Mae  gwas  yr  un  dalent  yn  ddarluniad  o 
agwedd  ac  iaith  calon  Uawer  o  ddynion  eto, 
y  rhai  ni  dderbyniasant  gariad  y  gwirionedd; 
mae  eu  syniadau  cnawdol  yn  casâu  sancteidd- 
iwydd  Duw,  ac  yn  grwgnach  yn  erbyn  ei  rag- 
ìnniaeth,  ei  ben-arglwyddiaeth,  a  threfn  iach- 
awdwriaeth  :  dadleuant  fod    Duw  yn   gofyn 
mwy  gau  ddyn   uag   a   all   dyn  ei   wneydj  a 
fcyny  i  esgusodi  eu  hunain  i  beidio  a  gwneyd 

j  dim.    Tybiant  raai  oferedd  yw  treulio  llawer 
r:  o'ii  hamser  a'u   dawu  i   wasanaethu  yr  Ar- 
|  glwydd ;  ac  ymfuddlonant  ar  beidio  bod  yn 
||  gwbl    mòr    anfoesol    â    rhai   dynion    eraill. 
|;  +  Drwg  a  diog  y  galwodd  Iesn  y  gwas  hwn  : 
||  ̂ä  *vg>  yn  e>  feddyliau  celyd  ac  annheilwng 
j!  aiu  ei  arglwydd,  a  diog,  am  na  wnaethai  well 

|  defnydd  o'i  dalent.     Felly  y  cyfrit"  Mab  Duw 
I  yr  hoil  ddynion  diíFrwyth  yn  y  farn  ;  y  rhai 
;  syid  yn  awr  yu  cecrus-ddadlau  yn  erbyn  eth- 
I;  oledigaeth  Duw,  galiu  ac  anallu  dyn,  &c. ;  ac 
j    heb  wneyd  dim  i  ogoneddu  Duw,  nac  i  weith- 
|  io  aìlan  eu  hiachawdwriaeth  eu  hunain.     Y 
|Ì  ì'ieswm  a  roddodd  y  gwas  anfuddiol  hwn  yn 
ji  e>«t>a  am  ei  ymddygiad  diffrwyth,  a  droes  yn 
}  ei   erbyn,   ac   yn  gondemniad    iddo  :  gan   y 

:    gwyddai,  neu  gan  ei  fod  yn  meddwl,  mai  un 
caiéd  felly  oedd  ei  arglwydd,  dylasaiy  medd- 
wl  hyny  ei  annog  ef  i  farchnata  er  chwanegu 
y   dalent.     Ac    os  oedd  yn  ofni    colli  wrth 
farchnata,   dylasai   roddi  yr  arian  at   y   cyf- 
newidwyr,  ar  log  ;  nid  oedd  diin  perygl  colli 
fel  hyny.     Pe  gwnaethai  felly,  cawsai  ei  ar- 
glwydd  fedi  lle  ni  hauodd,  yn  ol  ei  dyb  galed 
tf  am  dano.     Yu  nydd  y  farn  cair  gweled 
hull  esgusodíon  a   dadleuon  dynion  yma,  yn 
troi  yn  eu  herbyn,  ac  yn  gondemniad  iddynt. 

t"  'l'i  a   wyddit;"    nid  addefiad   sydd  yma 
míii  un  feHy  oedd   ei  arglwydd  ;  ond   dadl,  o 

enau  y  gwas  ei  hun,  i'w  euog-farnu  ef ;  am 
nad  ymddygodd  efe  yn  gyfatebol  i'w  feddyl- 
iau  caledion  am  ei  arglwydd.     ||  Gyda  llog  : 
tybir  fod  Crist  yma  yn  caniatâu  llog  rhesymol 
am  arian. 

28  *  Cymmerwch  "gan  hynny  y 
cìalent  oddi  wrtho,  a  rhoddwch  i'r 
hwn  sydd  ganddo  ddeg  talent. 

a  Lne  10.  42.  a  19.  24. 

29  t  (Canys  h  i  bob  un  y  mae  gan- 
ddo  y  rhoddir,  ac  efe  a  gaiíF  helaeth- 
rwydd ;  ac  oddi  ar  yr  hwn  nid  oes 

ganddo  c  y  dygir  oddi  arno,  îe,  yr  hyn 
sydd  ganddo.) 

*    b  pen.  13.  12.  Marc  4.  25.    Luc  8.  18.  a  16.  9-12.  a  19. 25,  2fi.  loan  15.  2.  c  pen.  21.  41.  Galar.  2.  6.  Hos.  2.  9. 
Luc  12.  19-21.  a  16.  1—3,  20—25.  Ioan  11.  43.  Dat.  2.  5. 

30  A  rfbwriwch  allan  y  gwas  an- 
fuddiol  i'r  ftywyllwch  eithaf;  yno  y 
bydd  wylofain  a  rhingcian  dannedd. 

d  pen;  3.  10.  a  5.  13.  Jer.  15.  1,  2.  Ezoc.  15.  2-5.  Luc 
,  14.  34,  35.  Ioan  15.  6.  Tit.  3.  14.  Heb.  6.7,8.  Dat.  3.  15,  16. 
I  e  pen.  S.  12.  a  13.  42,  50.  a  22.  13.  a  24.  51.  Luc  13.  28. 
I    2  l*edr.  2.  17.  Jud.  13.  Dat.  21.  8. 

*  Mae  yr  Arglwydd  yn  aml  yn  y  byd  hwn, 

|  yn  ymddifadu  (íynion,  pregethwyr  a  phroffes- 
!  wyr  heíyd,  o'r  doniau,  y  breintiau,  a'r  medd- 
;  iannau,  a  roddasai  iddynt,  am   na  wnaethaut 

i        7—  £ä 

iawn  ddefnydd  o  honynt ;  ac  yn  chwanegu  y 
cyfryw  bethau  i  ddynion  gwir  dduwiol,  tìydd- 
lawu,  a  llafurns  yn  ei  wasanaeth  ef.  Ond 

yma  am  ddydd  y  farn  y  sonir ;  a'r  cwbl  a 
allwn  ddeall  yw,  na  bydd  holl  ddoniau  dyn- 
ion  diras,  megys  deall,  dysgeidiaeth,  cyfoeth, 
ac  anrhydedd,  o  un  llesyn  y  byd  iddyntyno; 
am  na  wnaethant  y  defnydd  dyladwy  o  hon- 
ynt :  yn  y  dydd  hwnw  collant  y  cwbl,  a  ded- 
wyddwch  y  nefoedd  hefyd  ;  ac  yn  y  tywyll- 

wch  eithaf  y  bydd  eu  lle  a'u  rhan  dragywydd- 
ol.  t  O'r  tu  arall,  pob  un  y  byddo  ganddo 
ras  a  doniau,  a  chwedi  gwneyd  iawn  ddefn- 
ydd  o  honyrtt ;  éfe  a  gairf  helaethrwydd  o 
ddedẁyddwch  a  gogoniant  yn  y  nef.  Ond 
rhaid  i  ni  ddeall  hyn,  mai  o  ras  y  bydd  y 
wobr,  ac  nid  o  ddyled. 

31  f /*  A  Mab  y  dyn,  pan  ddèl 

yn  ei  ogoniant,  a'r  holl  angelion 
sanctaidd  gyd  âg  ef,  «'yna  yr  eistedd 
ar  orsedd-faingc  ei  ogoniant. 

/adn.  6.  pen.  16.  27.  a  19.  28.  a  26  64.  Dan.  7.  13,  14. 
2ec.  14.  5.  Marc  8.  38.  a  14.  62.  Loc  9.  26.  a  22.  69.  Ioan 
l.  51.  a  5.  27-29.  Act.  1.  11.  1  Thes.  4.  16.  2  Thes.  1.  7.  8. 
Heb.  1.8.Jud.  H.  Dat.  1.  7.     g  Sal.  9.  7.  Dat.  3.  21,a20.  11. 

32  f  A  ŵchyd-gesglir  ger  ei  fron  ef 
yr  holl  genhedloedd :  '  %  ac  efe  a'u  di- 
dola  hwynt  oddiwrth  eugilydd,  megis 

y  didola'r  bugail  y  defaid  oddiwrth  y 

geifr : 
k  Sa\va  96.  13.  a  98.  9.  Act.  Í7.  30,  31.  Rhuf.  2.  12,  16. 

a  14.  10—12.  2  Cor.  5.  10.  Dat.  20.  12—15.  i  pen.  3.  12. 
a  13  42,43,  19.  Salm  1.5.  a  50.  3—5.  Ezec.  34.  17—22.  Mal. 3.  18.  1  Cor.  4.5. 

33  I)  Ac  a  esyd  Äy  defaid  ar  'ei 
ddeheulaw,  ond  y  geifr  ar  yr  aswy. 

*  Salm  79.  13.  a  95.  7.  a  100.  3.  Ioan  10.  26—23.  a  21. 
15—17.  IGen.  48.  13,  14,17— 19.    Salm  45.  9.  a  110.  1. 
Marc  16.  19.  Act.  2.  34,  35.   Eph.  1.  20.  Heb.  1.  3. 

Gwedi  sôn  am  gyfrif  â'r  gweision  yn  yr  ad- 
nodau  o'r  bìaen,  mae  yr  Arglwydd  lesu  yma 
yn  dywedyd  yn  eglurach  elo  am  ddydd  mawr 
y  farn  ;  mewn  ymadroddion  mawreddus  ang- 
hyftredin,  ac  mewn  dull  mwy  ardderchog  na 

nemawr  o  fànau  yn  yr  holl  ysgrythyr.  ■'.  Pa 
fodd  y  gall  neb  ddarllen  y  geiriau  hyn,  a  medd- 

wl  nad  yw  y  llefarwr  ddim  ond  dyn'?  Pwy ond  Duw  anfeidrol  a  allasai  ddywt;dyd  y  fatli 
eiriau  ?  Pwy  a  all  eu  darllen  hefyd  heb 
grynu  ac  arswydo,  a  dychymmygu  ei  fod  yn 
sefyil  o  flaen  gorsedd  y  Barnwr  mawr? 
*  Öaeth  Mab  y  dyn,  y  tro  cyntaf  yn  isel  ac 
yn  dlawd,  ar  agwedd  gwas  ;  ond  yma  mae 

yn  dyfod  yn  ei  lioll  fawredd  a'i  ogoniant,  fel 
Duw,  fel  Cyfryngwr,  ac  fel  Barnwr.  Daw 
ei  holl  angelion  sanctaidd  hefyd  gydag  ef ;. 
fcl  ei  addolwyr,  ac  fel  gweisicm,  cedyrn  o 
nerth  i  wneuthur  ei  air  ef.  Ac  efe  a  eistedd 

ar  orsedd-faiuc  ci  ogoniant,  yr  hon  hefyd 
fydd  gorsedd  barn,  yn  ngolwg  yr  holl  fyd- 
oedd,  ac  i  íarnu  byw  a  meirw.  t  Cyd-gesgìir 
ger  ei  fron  ef  yr  hull  genedloedd  ;  bychain  a 
mawrion,  hen  ac  ieuainc,  saint  a  phechadur- 
iaid,  Iuddewon  a  Chenedloedd  :  boll  ddynol- 
ryw,  byw  a  meirw,  o  ddechreuad  y  byd  hyd 

yr  awr  ddiweddaf ;  nis  gall  neb  ddi'anc  rhag- 
ddo,  nac  ymguddio  o'i  ẃydd.  %  Gwedi  eu 
casglu  oll,  efe  a  ddidola  y  dorf  aneirif  yr  un 
mòr  hawdd,  ac  yr  un  mòr  gywir  ac  y  didoìa 
y  bugail  y  defaid  cddi  wrth  y  geifr.  ||  Def- 
aid  :  cymhariaeth  addas  iawn  i  ddaugos  tu- 
edd  ddiniwed,  addfwyn,  ddefnyddiol,  a  sanct- 
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aittd  y  duwiolioii.  Geifr:  eymhariaeth  addasl 
i  ddangos  uniau  halogedig  a  buchedd  dryg- 
iontis  annuwiolion.  Gesyd  y  defaid  ar  ei 
ddeheu-law,  i  ddangos  eu  cymmeradwyaeth 

a'u  haurhydedd  :  a'r  gcifr  ar  ei  law  aswy,  i 
dtlangos  êu  gwrthodiad  a'u  condeinniad  i 
warth  tragywyddol. 

34  *  Ÿna  m  y  dywed  y  Brenhin 
wrth  y  rhai  ar  ei  ddeheu-law,  *  f  Deu- 
wch,  cliwi  fendigedigion  fy  Nhad, 
0 1  etifeddwch  y  deyrnas  p  a  barottówyd 
i  chwi  9  er  seiliad  y  byd. 

m  pen.  21.  5.  »22.  11-13.  a  27.  37.  Salm  2.  6.  a  24.  7— 
10.  Es.  9.  7.  a  32.  1,  2.  a  33.  22  Jer.  23.  5,  6.  Ezec.  37.  24, 
25.  Dan.  9.  25.  Zeph.  3.  15.  Zec.  9.  9,  10.  Lüo  1.  31—33. 
•  19.  38.  loin  I.  49.  a  12.13.  a  19.  15,  19—22.  Dat.  19.  16. 
ii  avln.  21,  23,  41.  pen.5.  3— 12.  Gen.  12.  2,  3.  Deut.  11. 
26— 28.  Salm  115.  13—15.  Luc  11.  29.  Act.  3.  26.  Gal.  3.  13, 
14.  Eph.  1.  3.    1  Pedr  1.  3.  o  Luc  12.  32.    Rliuf.  8.  17. 
1  Cor.  6.  9.  Gal.  5.  21.  Eph.  5.  5.  2  Tim.  2.  12.  a  4.  8.  la-o 
2.  5.  1    Pedr  1.  4,  5.  Dat.  21.  7.  p  pen.  20.  23.  Marc  10. 
40.  Io.-.n  14.  2,  3.  1  Cor.  2.  9.    Keb    11.  16.  q  Act.  15.  13. 
E;>h.  1.  4—6.  1  Pedr  1.   19,  20.   Dat.  13.  8. 

*  Gwedi  didoli  ei  ddefail  a'u  gosod  ar  ei 
ddeheu-law,  yna  y  dywed  y  Breriin  ; — Nod- 
wn.yr  hwn  a'i  galwai  ei  hun  yn  Fab  y  dyn 
o'r  bìaen,  sydd  yma  yn  ei  alw  ei  hun  yn 
Frenin.  Nid  Brenin  yr  Iuddewon  yn  unig, 
na  Brenin  y  saint  yn  nnig  ;  ond  Brenin  mawr 
yr  holl  fydoedd.  t  Efe  a  ddywed  wrth  ei 
bobl,  Deuwch  chwi  fendigedigion  fy  Nhad  : 
y  rhai  a  garodd  fy  Nhad  a  chariad  tragyw- 
yddol;  arfaeMiodd  eu  benditMo  yn  ei  gyngor 

ifi  gyfammod  tragywyddol;  a'u  bendithiodd 
Irwof  fi  mewn  amser  ;  ac  a'u  gwna  yn  fendi;:- 
edig  mewndedwyddwch  tragywyddol.  \  Etif- 
eddwchy  deyrnas  a  barotôwyd  i  chwi  er  seil- 
iad  y  byd  :  nid  ei  haeddu  a  wnaethoch  trwy 
weiihreíloedd  ;  ond  ei  pharotôi  a  wnaed  i  êhẅî 
cyn  eich  bod  :  ac  mewn  amser  parotôwyd  chwi- 

thau  trw.y  ras  i'r  deyrnas  ;  deuw:ch  w,eithian ac  etifedcìwch  hi. 

-35  *  Canys  *  bûm  newynog,  a  chwi 
a  roisoch  i  mi  fwyd:  bu  arnaf*  sych- 
ed,  a  rhoisoch  i  mi  ddiod  :  *  bûm 
ddîeithr,  a  dygasoch  fi  gyd  a  ehwi;: 

r  adn.  40.  pen.  10.  40—12.  a  26.  11.  Deut.15.  7— 11.  Job 
29.  13—16.  a  31.  16—21.  Saltn  112.  5—10.  Diar.  3.  9,  10  a  II. 
21,  25.  a  14.  21,  31.  a  19.  17.  a  22.  9.  Preg.  11.  1,  2.  Es.  58. 
7— 11.  Ezec.  18.  7,  16.  Dan.  4.  27.  Mittft  6.  8.  Marc  14.  7. 
Luc  11.  41.  a  14.  12—14.  Ioan  13.  29.  Act.  4.  32.  a  9.  36— 
39.  a  10.  31.  a  1!.  29.  2  Cor.  8  1—4,  7—9.  a  9.  7—14.  Eph. 
4.  28.  1  Tini.  6.  17—19.  Pliile.  7.  Heb.  6.  10.  a  13.  16.  Iajro 
l.  27.  1   Pedr  4    9,  10.  1  Iohb  3.  16—19.  «  adn.  42.  Diar. 
25.  21.  Rhuf.  12.  20.  tf  adn.  43.  Gen.  18.  2—8.  a  19.  1—3. 

Aot.  16.  15.  Rlml'.  12.  13.  a  16.  23.  1  Tim.  5.  10.  Heb. 13.  1-3.  3  loan  5—8. 

3c  u  Noeth,  a  dilladasoch  fi  :  *  bûm 
gìaf,  ac  ymwelsoch  â  mi :  v  bûm  yn 
ngharchar,  a  daethoch  attaf. 

V  «Job  31.  19,  20.  Luc  3.  11.  lago  2.14—16.  a-  adn.43. Ezec.  34.  4.  Act.  20.  35.  a  28.  8,  9.  lago  1.  27.  a  5.  14,  15. 
y  Phil.  4.  10—14.  2Tim.  1.  16-18.  Heb.  10.  31.  a  13.  3. 

37  Yna  yr  ettyb  y  rhai  cyfiawn 

iddo,  gan  ddywedyd,  Arglwydd,  z  pa 

bryd  y'th  welsom  yn  newynog,  ac  y'th 
borthasom  ?  neu  yn  sychedig,  ac  y 
rhoisom  i  ti  ddiod  ? 

*  pen.  6.  3.  1  Crou.  29.  14.  Diar.  15.  33.  Es.  64.  6.  1  Cor. 
15.  10.  1  Pedr  5.  5,  6. 

38  A  pha  bryd  y'th  welsom  yn 
ddi'eithr,  aç  y'th  ddygasom  gyd  â  ni  ? 
neu  yn  noeth,  ac  y'í/*  ddilladasom  ? 

39  A  pha  bryd  yJth  welsom  yn 
glaf,  neu  y'ngharchar,  ac  y  daethom attat  ? 

40  a  A'r  Brenhin  a  ettyb,  ac  a  ddy- 
wed  wrthynt,  Yn  wir  meddaf  i  chwi, 

h  Yn  gymmaint  a'i  wneuthur  o  hon- 
och  i  un  o'rcrhai  hyn  fy  mrödyrllemf, 

i  mi  y  gwnaethoch. 
a  adn.*34rDiar.  25.  6,  7.  b  pen.  10.  42.  2  S*m.  9.  1, 7.  Marc  9.  41.  Ioan  19.  26,  27.  a  2i.  15—17.  1  Cor.  1C.  21, 

22.  2  Cor.  4.  5.  a  5.  14,  15.  »8.  7-9.  Gal.  5.  6,  13,  22. 
I  Thes.  4.  9,  10.  1  Pedr  1.  22.  1  Ioan  3.  14—19.  a  4.  7—12, 
20,  21.  a  5.  1,  2.        c  pen.  12.  49,  50.  a  18.  5,  6, 10.  a  28.  10. 

>.Ioan20.  17.  Heb.  2.  11- 

</  Act. 
3.  34,  3 

5.  Eph. 

Yn  yr  adnodau  hyn  uylwn  ar  y  pethau 
canlynol  :— 1.  Mai  pobl  druaio  dlodion  y\v  y 
rhan  fwyaf  o  bobl  Dduw  yn  mhob  man  ac 

oes  o'r  byd.  Mynych  y  mae  Hawer  o  honynt 
fel  y  dywedir  yma,  yn  newynog,  yn  syched- 

'  ,  yn  ddíeithr,  yn  noethion,  yn  gleition,  ac 
yn  ngharcharau,  am  eu  crefydd.  2.  Mai  pobl 

o  duedd  elusen-gar  a  thosturiol  yw  ho'l  gat,- 
lynwyr  Iesu.  Maent  yn  caru  di.vallu  y  ne- 
wynog,  disychedn  y  sychedig,  bod  yn  Uety- 

gar  i'r  dîeiihr,  dilìadu  y  noeth,  yinw-eled  â'r 
claf,  ac  ymgeleddu  y  carcharŵi-,  yn  enwedig 
yn  achos  Iesu.  3.  Gwelwn  fod  Iesu  yn  cym- 

meryd  y  eymmwyuasau  uchod  a  wneler  i'w 
bobl,  felpe  eu  gwnelid  iddo  ef  «i  hun  ;  yn  cu 
dangos  ar  gyhoedd  yr  holl  fyd  ;  ac  yn  cym- 
meradwyo  eu  saint  o'u  plegid.  4.  Gwelwn 
yn  olaf,y  bydd  duwiolion  yn  y  dydd  diwedd- 
af  yn  mhell  o  ymftrostio  yn  eu  gweithred- 
oedd  da  ;  ond  yn  hytrach  am  eu  cuddio,  fcl 
pethau  nafydd  o  werth  eu  dangos^  ac  annheil- 
wng  iddynt  hwy  gael  cymmaint  o  anrhydedd 
o'u  plegid.  Cyn  gadael  y  gejriau  hyn,  rhaid 
i'öi  sjlwi  eto,  nad  yw  y  gweithredoedd  elus- 
engar  hyn  ddim  ond  nodau,  ac  arwyddion, 
wrth  ba  rai  y  bydd  Crist  yn  dangos  ei  bobl.  ! 

Fn-wythau  Itydd  a  chariad  ydynt ;  nid  oes, 
ac  ni  bydd,  dim  teilyngdod  na  haeddiant 
iechydwriaeth  ynddynt.  Am  hyny  gellir  gos- 

od  al'an  y  mater  fel  hyn  :  nid  oes  dim  iach- 
awdwriaeth  i  bechadur,  ond  trwy  rad  dru 
garedd  Duw;  nid  oes  dim  trugaredd,  ond 
trwy  aberth  a  chyfryngdod  ei  anwyl  Fab  cf ; 
nid  oesdim  rhan  yn  Nghrist,  ond  trwy  ffydd 
ynddo  ef ;  nid  oe3  dim  gwir  a  chadwedigol 
ffydd,  ar  nad  yw  yn  gweithio  trwy  gariad  ; 
nid  oes  dim  cariad  at  Grist,  heb  ga.riad  hefyd 
at  ei  bobl  ef,  ei  esampl  a'i  orchymynion;  nid 
ocs  dim  gwir  gariad  at  bobl  Crist,  hcb  ei  fod 
yn  cymhell  dyn  i  wneyd  dnioni  iddynt,  yn  ol 
ei  allu  a'i  gyíìeusdra,  fel  y  gwelo  hwyntmcwn 
caledi  ac  amgylchiadau  anghenus.  A'r  neb  a 
wnelo  felly,  mae  yn  rhoddi  prawf  diam- 
mheuol,  ei  fod  yn  wir  gredadyn,  yn  aelod  o 
gorph  dirgeledig  Crist,  ac  a  rhan  iddo  \n  ei 
holl  fendithion  ef. 

41  Yna  y  dywed  efe  hefyd  wrth  y 
*  rhai  a  fyddant  ar  y  llaw  aswy, 
/*  Ewch  oddi  wrthyf,  ̂   f  rai  melldig- 

edig,  J  i'r  Atân  tragywyddol,  \i/r  /nvn 
a  barottöwyd  i  ddiafol  ac  i'w  angelion. t  a,clu.  33.  /pen.  7.  23.  Salm  6.  8.  a  119.  115.  a  133. 
19.  Lmc  13.  27.  g  Deirt.  27.  15—26.    a  28.  16,  &c.    8aím 
119.  21.  Jer.  17.  5.  Gal.  3.  10—13.  Heb.  6.  8.  h  adD.  46. 
pen,.  3.  12.  a  13.  42,  50.  Man»  9.  43—48.    2  Thes.  I.  9    Dat. 
14.  10,  11.    a  20.  10—15.  t  Ioan  8.  44.     Rlmf.  9.  22,  23. 
2  Pedr  2.  4.  1  Ioan  3.  10.  Jud.  6.  Dat.  12,  7-9. 
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Dull  yfarn  ddiweddaf. 

42  |j  Canys  *bûm  newynog,  ac  ni 
roisoch  i  mi  fwyd  :  bu  arnaf  syched, 
ac  ni  roisoch  i  mi  ddiod  : 
«o    *iẂ  35-    pea-  1°-  37«  3B-    a  12-  30-    An>-  6.  6.  loan 

15-24.  1  loan  3.  14—17.  a  4.  20.  6 

43  Bûm  ddieithr,  ac  ni'm  dygas- 
och  gyd  âchwi :  noeth,ac  ni'm  dillad 
asoch  :  yn  glaf,  ac  y'ngharchar,  ac  ni 
ymwelsoch  â  mi. 

44  §  Yna  yr  attebant  hwythau  hef- 
yd  iddo,  gan  ddywedyd,  Arglwydd, 

'pa  bryd  y'th  welsom  yn  newynog, 
neu  yn  sychedig,  neu  yn  ddíeithr,  neu 

yn  noeth,  neu  yn  glaf,  neu  y'nghareh- ar,  ac  ni  weiniasom  i  ti  ? 
/  adn.  24—27.  pen 

2.  23,  35.  Mal.  1.  6.  a 

45  Yna  yr  ettyb  efe  iddynt,  gan 
çldywedyd,  Yn  wir  meddaf  i  chwi, 

mYn  gymmaint  ag  nas  gwnaethoch 
i'r  un  o'r  rhai  lleiaf  hyn,  nis  gwnaeth- och  i  minnau. 

m  adn  40.  Gen.  12.  3.  Num.  24.  9.  Salm  105.  15.  Diar. 
14.  31.  a  21.  13.  Zec.  2    8.  Ioan  15.  18,  19.  Act.  9.  5.  1  Ioan 
3.  12—20.  a  5.  1—3. 

Ar  ol  cyfiawnân  ac  anrhydedrìu  y  dorf  ar 
ei  ddeheu-law,  mae  y  Barnwr  yn  troi  at  y 
rhai  ar  ei  law  aswy,  a  chyda  mawredd  ofnad- 

w  y  yn  ei  lais  a'i  wynebpryd,  iriae  yn  cyhoeddi 
y  ddedfryd  ddychrynllyd  ai  nynt  hwy.  *"Ewch 
oddiwrthyf,"  yw  y  geiriau  cyntaf:  llawer 
gwraith  y  dywedasant  hwy  wrtho  ef,  Cilia 
oddiwrthym,  canys  nid  yrìym  yn  chwennych 
gwybod  dy  ffyrdd  :  ac  yn  awr  rhan  o'u  barn 
hwythau  fydd,  cael  eu  gwrihod  ganddo  yntau. 

t  "  Rhai  melldigedig :"  dyna  eu  cyflwr  fel 
torwyr  cyfaminod,  fel  sathrwyr  derìrìfau  Dnw, 

ac  fel  gwithodwyr  ei  Fab  a'i  eí'engyl  ef :  a 
thàn  ei  felltith  gyfiawn  y  byddant  byth. 

j  Dedfrydir  hwyut  i  dân,  yr  á'i  wyrìd  mwyaf 
dychrynllyd  o  ddigofaint  Duw,  a'r  petti  mwy- 
af  poenyrìfawr  a  allwn  fedrìwl  am  dano. 
Bydd  y  tân  hwn  yn  dragywyrìdol ;  am  hyny 
rhaid  fod  y  colledigion  i  bara  yn  dragywýdd- 
ol,  a  chwedi  gwneyd  pethau  yn  haedrìu  cosp 
dragywyddol,  sef  werìi  peehu  yn  erbyn  Duw 
anfeidrol.  Darparwyd  y  tân  tragywyddol 

hwn  ar  y  cyntaf  i  drìiafol  a'i  angeìion  ;  onrì 
gan  i'r  rhai  rìrygionus  gymmeryd  plaid  diafol 
a'i  wasanaethu  ef,  y  tân  hwn  fydd  eu  rhan 
hwythau  hefyd.  ||  Gwedi  cylioeddi  y  dded- 
fryd,  mae  y  barnwr  yn  dangos  cyfiawnder  y 
ddedfryrì  ;  fel  pe  dywedai,  Chwi  a  wydd- 
och  yn  eich  cydwyborìau  eich  hunain  eich  bod 
yn  ei  haerìdu  ;  gwyrìdoch  na  wnaethoch  ddim 

rìaioni  erioed  i  neb  o'm  brodyr  tlodion  ac 
anghenus  I,  ac  yn  hyny  dangosasoch  nad  oedd 
genych  ddim  cariarì  ataf  fi,  na  ífydd  ynof  fi. 
Gan  fod  y  pechodau  gomerìrìol  a  enwir  yn  yr 
adnodau  uchod  yn  cacl  barn  mòr  rìrom,  pa  le 
yr  ymddengys  y  rhai  a  newynodrì,  a  yspeil- 
iodd,  a  garch;irodrì,ac  a  larìrìorìd  bobl  Drìuw? 
$  Mae  y  rhai  hyn  yn  gyminaint  am  warìu  eu 
drwg,  ac  oedrì  y  rhai  o'r  blaen  am  ymwarìu 
â'u  daioni.  Efaüai  mai  eu  meddwl  oedd,  na 
welsent  hwy  mo  Grist  ei  hun  erioed  mewn 
cyfyngder  ac  angen,  heb  weini  iddo  :  tybia 
erlidwyr  yn  wastad  fod  ganddynt  hwy  barch 

ÎÔO 

MATTHEW  XXVI.  Cydfwriad  yn  erbyn  Crist. 

n  adn.  41.  D;. 
Ioan  5.  29.  2  Thes 

o  pen.  13.  43.  Sal. 
Rhuf.  2.  7.  a  5.  2i 

mawr  i  Dduw,  a  Christ,  er  ymddwyn  yn 
greulawn  tuag  at  ei  bobl,  heb  ystyried  yr  un- 
deb  a'r  agosrwydd  sydd  rhwng  Crist  à'ibobl. 

46  A'r  rhai  hyn  a  ânt  i  n  gospedig- 
aeth  *dragywyddol :  ond  °y  rhai  cyf- 
iawti  i  fywyd  tragywyddol. 

'~  12.  2.  Marc9.  44,  i6,  48,  49.  Lnc  16.  26 
.  9.«Dat.  14.  10, 1 1 .  a  20.  10,  15.  a  21 .  8 
16.  10,  11.  Ioan  3.  15,16,  36.  a  10.27,28. 
»6.23.  î  loan  2.  25.  a5.  11,  12.Jud.21. 

*  Yr  un  gair  (tragywyddol)  sydd  yn  nwy 
ran  yr  adnod  ;  a'r  un  gair  (aiônion)  sydd 
yn  y  Groeg  hefyd  ;  felly  os  yw  yn  arwyddo 
dedwyddwch  annherfynol  i'r  saint,  mae  y^ 
rhaid  ei  fod  yn  arwyddo  cospedigaeth  an- 
nherfynol  i'r  annuwiol  yr  un  modd.  A  thrn- 
enus  yw  cyfiwr  y  rhai  a  feidrìiant  anturio  eu 
heneirìiau,  ar  y  dyb  ei  fod  yn  arwyddo  rhyw 
yspaid  derfynol  yn  yr  un  o'r  ddau  le.  Yn  y darluniad  uchod  o'r  farn,  gwelwn  ddiwedd 
teyrnas  gras,  a  dechreu  teyrnas  gogoniant  : 
diwedd  y  byd  cyfnewidiol  a  thrancedig  hwn, 
a  dechreu  ystad  ddigyfnewid  a  thragywyddol 

byth. PEN.  XXVI. 

Y  llywodraethwyr  yn  cydfwriadu  yn  erbyn 
Crist.     14  Judas  yn  ei  werthu  ef. 

*j6L  BU,  a  wedi  i'r  Iesu  orphen  y 
geiriau  hyn  oìl,  efe  a  ddywedodd 
wrth  ei  ddisgyblion, 

a  pen.  19.  1. 

2  f  Chwi  b  a  wyddoch  mai  gwedi 
deuddydd  c  y  mae  y  pasc,  |  a  Mab  y 
dyn  arf  draddodir  i'w  groes-hoelio. b  Marc  14.  2.  Luc  22.  1,  2.  15.  ìoan  13.  1.  c  Ex  12. 

11— 14.  a  34.  25.  loau  2.  13.  all.  55.  a  12.  1.  í/adn.24,45. 
pen.  17.  22.  a  20.  18,  19,  a27.4.  Luc24.»5,7.  loan  13.  2.  a  16.  2. 

*  Gorphenodd  yr  Arglwydrì  lesu  ei  wein- 
irìogaeth  gyhoeddus  pan  aeth  allan  o'r  deml, 
Pen.  23.  39  :  gwedi  llefaiu  amryw  bethau 
pwysig  wrth  ei  ddisgyblion  yn  nghylch  di- 
nystr  Jerusalem  a  dydd  y  farn,  Pen.  24.  a  25. 
mae  yma  yn  mynegi  yi/amlwg  iddynt  am  ei 
ddyodrìefaint a'i  farwoIaeth,yr  hyn  oerìrì  i  gym- 
meryd  lle  yn  fuan  iawn.  Gwyddai  ef  yn  holl- 
awl  o  hyd,  pa  bryrì  a  pha  fodd,  yr  oedd  i 
drìyoddef ;  ac  eto  gwynebodd  ar  ei  rìdyodrì- 

eíìadan  anuhraethoì  gyda'r  taweiwch  a'r  gwr- 
oldeb  mwyaf.  tTybii  idrìo  Iefaru  y  pethau 

o'r  blaen  ar  y  rìydd  Mawrth  ;  ac  efallai  idrìo 
lefaru  y  geiriau  hyn  ar  hwyr  y  diwrnod  hwnw, 
yr  hyn  oedd  ddauddiwrnorì  union  cyn  borìoen 
y  pasg  i  gael  ei  fwyta.  \  Trarìdododd  Judas 
ef  i  drìwylaw  henuriaid  yr  ludrìewon,  ei  el. 
ynion  creulunaf :  a  thraddodasant  hwythau  ef 

i'r  llywodraeth  Rufeinig  i'w  groei-ho.  lio,  gan 
nad  oerìd  ganrìdynt  hwy  eu  hunain  awdurdod 
i  farwolueth  o'r  fath  hòno.  Gwel  Ioan  18  31. 

3  *  Yna  e  yr  ymgasgìodd  yr  arch- 

oiTeiriaid,  a'rysgrifenyddion,  a  henur- 
iaid  y  bobl,  ̂ fi  lys  yr  arch-offeiriad, 
yr  hwn  a  elwid  ̂   Caiaphas  : 

e  pen  21.  45.  46.  Salra  2.  1,  2.  a  5C.  6.  a  61.  4—6.  a  94. 
20,  21.  Jer.  [1.  19.  al8.  18—20.  loau  11.  47—53,  57.  Act.  4. 
25—28.        /adn.  58.  Jer.  17.  27.  Marc  14.  54.  g  adn.  57. 
Loan  II.  49.  a  18.  13,  14,24.  Act.  4.  5,16. 

4  X  A  hwy  a  gyd-ymgynghorasant 
fely  dalient  yr  Iesu  Atrwy  ddichell, 
ac  y  lladdent  ef. 



Gwraig  yn MATTHEW  XXVI. 

eneinio  pen  Cr'wt.' Apen.  23.  33.  Gen.  3.  1.  Act.  7.  19.  a  13. 10.  2Cor.  11.  3. 

5  Eithr  hwy  a  ddywedasant, l  \\  Nid 
ar  yr  wyl,  *  §  rhag  bod  cynnwrf  ym 
mhlith  y  bobl. 

tSalm  76.  10.  Diar.  19.  21.  <»  21.  30.  E«.  46.  10.  Galar. 
3.  37.  Marc  14.  2,  12,  27.  Lnc  22.  7.  Ioan  18.  28.  Aet.  4.  28. 
t  pen.  14.  5.  a  21.  26.  Luc  20.  6. 

Tra  yr  oedd  Iesu  yn  rhagfynegi  y  peth  uch- 
od  i'w  ddisgybìion,  yr  oedd  ei  elynion  yn  ym- 
gynghori  yn  Jerusalem  pa  fodd  y  lladdent  ef. 
*  Aelodau  o'r  Senedd  fawr  Inddewig  oedd  y 
rhai  a  grybwyllir  yma.  Am  ddechreuad  y 
Senedd  hòno,  gwel  Num.  11.  16,  17,  24,  25. 
<)eg  a  thringain  a  enwir  yno  ;  ond  dywedir  i 
Eldad  a  Medad  gael  eu  chwanegu  atynt  i 
wneyd  denddeg  a  thriugain,  chwech  am  bob 
un  o  lwythau  Israel.  t  Eisteddai  y  Senedd 

hon  yn  "gyífredin  mewn  llys,  neu  ystafell  o'r deml,  a  elwid  Gazith  ;  a  barnai  bob  materion 
mwyaf  eu  pwys  y  brawdlys  arall,  nesaf  at 
hwn,  oedd  gynnwysedtg  o  dri  ar  hugain  ;  y 
rhai  a  eisteddent  wrth,  neu  uwch  ben  un  o 
byrth  y  ddinas,  Deut.  16.  18.  Yr  oedd  dau 

o'r  llysoedd  olaf  hyn  yn  Jerusalem,  ac  un  yn 
mhorth  pob  dinas  a  gynnwysai  chwech  ugain 
o  deuluoedd.  Ond  yma,  nid  yn  y  lle  dylad- 
wy  yr  ymgasglwyd,  eithr  ynliys  Caiaphas  yr 
arch-otfeiriad.  |  Ýr  oedd  gwaith  drwg  yn 
gofyn  am  le  anghyfreithlawn  i  ymgynghori 
yn  ei  gylch  :  eu  bwriad  cyntaf  hwy  oeddlladd 
Iesu  yn  ddirgel,  trwy  frad  ;  ond  nid  felly  yr 
oedd  b wriad  Duw,am  hyny  nis  gallent  hwy  gael 
eu  ffordd.  ||  Arferai  yr  Iuddewon  roddi  drwg 

weithredwyr  i  farwolaeth  ar  un  o'r  tair  gwyi 
arbenig  yn  Jerusalem  ;  oblegid  aryr  amserau 
hyny  byddai  torfeydd  lliosog  o  bobl  yn  bres- 
enol,  ac  felly  y  caent  glywed  ac  ofni,  Deut.  17. 
12,  13.  §  Er  mai  hyn  oedd  yr  arferiad  cyff- 
redin,  eto,  mynent  ei  thafìu  heibio  y  tro  hwn 

nid  o  barch  i'r  wyl,  nac  o  barch  i  addoliad 
Duw  ar  yr  wyl  ;  ond  rhag  ofn  y  bobl :  gwydd- 
ent  fod  y  bobl  yn  bleidiol  iawn  i  Iesu,  o  her- 

wydd  ei  ddiniweidrwydd,  «i  addfwynder,  a'i 
aml  wyrthiau  daionus  yn  eu  plith.  Ofnent 
hefyd,  os  byddai  cynhwrf  yn  mhlith  y  bobl, 

y  deuai  eu  gorchfygwyr  y  Rhufeiniaid,  a'u 
milwyr,  am  eu  penau.  Ond  Duw  a  drefnodd 

amser  marwolaeth  Iesu,  ac  nid  ei  elynion  :  a'i 
drefn  ef  oedd,  i  **  Grist  ein  pasg  ni"  gael  ei 
aberthu  ar  wyl  y  pasg  Iuddewig. 

6  î  *  Ac  a'r  lesu  '  yn  Bethania,  yn 
nhŷ  m  \  Simon  y  gwahan-glwyfus, ípen.  21.  17.  Marc  11^12.  Ioan  11.  1,  2.  a  12.  1,2. 
m  Marc  14.  3. 

7  n  \  Daeth  atto  wraig  a  chanddi 
flwch  o  °  ennaint  gwerthfawr,  ac  a'i 
tywalltodd  arei  ||  ben,  ac  efe  yn  eist- 
edd  wrthy  ford. 

n  Ioan  12.  2,  3.  c  Ex.  30.  23—33.  Salm  133.  2.  Preg. 
9.  8.  a  10.  1.  Can.  1.  3.   Ës.  57.  9.  Lae  7.  37,  38,  46. 

8  §  A  phan  welodd  ei  ddisgyblion, 
I  hwy  a  sorrasant,  gan  ddywedyd,  ?  I 
ba  beth  y  bu  y  golled  hon  ? 

p  1  Sam.  17.  28,  29.  Pres>.  4.  4.  Marc  14.  4.  Ioan  12. 

4—6.     q  Kx.  5.  17.  Am.  8.  5.  Hag.  1.  2—4.  Mal.  1.  7— 10,  13. 

9  *  Canys  r  fe  a  allasid  gwerthu  yr 
ennaint  hwn  er  llawer,  a'i  roddi  í'r tlodion. 
I      r  Jos.  7.  20,  21.  1  Sam.  15.9,  21.  1  Bren.  5.  20.  Marc  14. 
5.  loan  12.  5,  6.  2  Pedr  2.  15. 

10  A'r  Iesu  a  wybu,  ac  a  ddywed- 

odd  wrthynt,  s  Faham  yr  ydych  yn 
gwneuthur  blinder  i'r  wraig  ?  f  canys 
hi  a  weithiodd  '  weithred  dda  arnaf. 

s  Job  13.  7.  Marc  14.  6.  Luc  7.  44—50.  Gal.  1  7.  a  5. 
12.  a  6.  17.  t  Neh.  2.  18.  2  Cor.  9.  8.  Eph.  2.  10.  Col.  1. 
10.  2  Thes.  2.  17.  1  Tim  3.  1.  a  5.  10.  2  Tim.  2.  21.  Tit.  I. 
16.  a  2.  14.  a  3.  1,  8,  14.  Heb.  13.  21.  1  Pedr  2.  12. 

11  JOblegid  My  mae  gennych  y 
tlodion  bob  amser  gyd  â  chwi;  *||a 
mi  nid  ydych  yn  ei  gael  bob  amser. 

u  pen.  25.  34—40,  42—45.  Deut.  15.  11.  Marc  14.  7.  loan 
12.  8.     Gal    2.  10.     1  Ioau  3.  17.  .r  pen.  18.  20.  a  28.  20. 
loan  13.  33.  a  14.  19.  a  16.  5,  28.  a  17.  11.  Act.  3.  21. 

12  §  Canys  ̂ hi  yn  tywallt  yr  en- 
naint  hwn  ar  fy  nghorph,  a  wnaeth 

hyn  i'm  claddu  i. y  2  Cron.  16.  14.    Marc  14.  8.  a  16.  1.    Luc  23.  56.  a  24 
oan  12.  7.  a  19.  39,  40. 

13  *  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  z  Pa  le 
bynnag  y  pre^ether  yr  efengyl  hon  yn 
yr  holl  fyd,  amynegir  yr  hyn  a  wnaeth 
hi  hefyd,  er  coíîa  am  dani  hi. 

2  pen.  24.  14  a  28.  19.  Salui  98.  2,  3.  Es.  52.  10.  Mnrc 
13.  10.  a  16.  15.  Luc  24.  47.  llhuf.  10.  18.  a  15.  19.  Co!.  I. 
6,  23.  1  Tim.  2.  6.  Dat.  14.  6.  a  1  Sam.  2.  30.  8alm  112. 
6.  Marc  14.  9.  2  Cor.  10.  18.  Heb.  6.  10. 

*  Tref  ydoedd  Bethania  wrth  droed  myn- 
ydd  yr  oiew-wydd,  tua  dwy  filltir  i'r  dwyrain o  Jerusalem.  Yr  wythnos  olaf  o  fywyd  Iesu 
byddai  yn  lletya  yn  Bethania  y  nos,  ac  yn 
athiawiaethu  yn  y  deml  y  dydd.  t  Mae  yn 
sicr  nad  oedd  y  Simon  hwnw  yn  wahan- 
glwyfus  y  pryd  hyny  :  pe  buasai,  ni  chawsai 
aros  yn  y  dref,  ac  ni  buasai  neb  yn  dyfod  i'w 
dŷ,  yn  enwedig  i  fwyta  gydag  ef.  Ond  tybir 
iddo  fod  unwaith  yn  wahan-glwyfus,  ac  i'r 
Arglwydd  Iesu  ei  lanâu  ef :  neu,  ynte,  fod 

rhyw  un  o'i  henafiaid  wedi  bod  yn  wahan- 
glwyfus,  ac  yntau  yn  cael  ei  aìw  felly  o  her- 
wydd  hyny.  Efallai  ei  fod  yn  cael  yr  enw 

hwn  yma  hefyd,  i'w  wahaniaethu  ef  oddi- 
wrth  Simon  y  Pharisead  a  grybwyllir  yn 
Luc  7.  36,  40.  Eneinniad  arall  sydd  yno, 
mewn  lle  arall,  gau  wraig  arall,  ac  ar  amser 
arall.  |  Mair,  chwaer  Lazarus,  oedd  y  wraig 
hon,  Ioan  12.  3  ;  ac  efallai  mai  y  diwrnod  yr 
adgyfododd  Iesu  ei  brawd  Lassaruë  o  farw 
oedd  yr  amser  :  os  felly,  nid  rhyfedd  bod  ei 
chariad  yn  fawr  at  Grist.  \\  Y  pen  a  ddywed- 
ir  gan  Mathew  a  Marc,  ond  dywed  loan  y 
traed  :  mae  yn  debygol  iddi  eneinioei  ben  a'i 
draed  hefyd  ;  heb  hyny,  nis  gallwn  gysoni  vr 

Efengylwyr  â'u  gilydd  :  aml  y  bydd  un  Ëf- 
engylwr  yn  crybwyll  peth  y  hydd  y  lleiü 
wedi  ei  adael  allan,  ac  rhyngddynt  oll,  ca^  n 
yr  hanes  yn  berffaith.  §  Dywed  Ioan  yn  fwy 
manol,  mai  Jndas  Iscariot  oedd  yr  hwn  a  sòr- 
odd  ac  a  rwgnachodd  ;  a  chrybw  ylla  yr  achos 
o  hyny,  loan  12.  6.  *  Er  Uawer,  medd  Math- 
ew  ;  er  tri  chàn  ceiniog,  medd  Ioan  ;  nwch- 
law  tri  chàn  ceiniog.medd  Marc  14.  5.  Mewn 
geiriau  yti  unig  mac  y  gwahaniaeth,  nid  oes 
dim  yn  y  synwyr.  Tybir  fod  y  tri  chàn  cein- 
iog  hyn  tua  naw  pnnt,  saith  swllt,  a  chwe' 
cheiniog,o'n  harian  ni.  Gwyddai  Jndas  werth 
yr  enaint  lawer  yn  well  nac  y  gwyddai  werth 
ei  Arglwydd.  t  Nid  oedd  dim  yn  rhy  dda 
na  rhy  werthfawr,  gan  y  wraig  dduwiol  hon 
i  wneuthur  i'w  Harglwydd,  ac  y  mae  yntau 
yn  cymmeradwyo  ei  gweithrcd  acyn  ceryddu 
ei  cheryddwyr»  Mae  gweithrodoedd  yn  (ida 
neu  yn  ddrwg,  ynol  fel  y  byddo  egwyddorion 
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a  dybenion  y  rhai  a'u  gwnelo  ;  yr  hyn 
wnaeth  Mair  oedd  o  gariad  at  Grist,  ac  er 
anrhydedd  a  gogoniant  iddo ;  felly  yr  oedd 
yn  weithred  dda,  er  nad  oedd  yr  un  gorch- 
ymyn  pennodol  am  ei  gwneyd.  %  Nid  yw  yr 
hyn  a  ddywed  ein  Hiachawdwr  yma  yn  dang- 
os  ei  fod  yn  ddibris  o'r  tlodion,  ond  yn  hyt- 
rach  i'r  gwrlhwyneb  ;  dywed  fod  y  tlodion 
gyda  ni  bob  amser  ;  yr  hyn  sydd  gystal  a  dy- 
wedyd,  bod  yn  ddyledswydd  arnum  ninnan 
bob  amser  eu  cynnorthwyo.  Ond  ni  ddylai 
achos  y  tlodion  fyned  o  flaen  achos  Duw. 

||  Yr  oedd  Iesu  i'w  gadael  yn  fnan  iawn,  ac 
nid  oedd  ond  ychydig  amser  ganddynt  i'w  an- 
rhydeddu  ef  yn  bersonol.  Ai  nid  y  w  y  geir- 
iau  hyn  yn  ddigon  yn  erbyn  athrawiaeth  yn- 
fyd  y  traws-sylweddiad,  a  phresenoldebcorph- 
orol  Crist  yn  y  sacrament  ?  <j  Fel  pe  dywed- 
asai  Crist,  Pe  cawsai  yr  enaint  hwn  ei  ddefn- 
yddio  i  ber  arogli  ac  eneiniofy  nghorph  marw 
yn  y  modd  arferol  ni  buasai  neb  yn  grwg- 
nach  ;  a  pha  ham  y  grwgnechir  yn  awr,  gan 
na  bydd  cyfle  i  Mair  na  neb  arall  wneyd  hyny 
ar  ol  i  mi  farwr  ;  gan  y  cleddir  fi  yn  union  o 
flaen  y  sabbath  ac  y  cyfodaf  yn  fore  y  dydd 

ar  ol  y  sabbath.  *  \sgrifenwyd  y  weithred 
hon  gan  dri  o'r  Efengylwyr  ;  felly  pa  le  byn- 
ag  y  delo  yr  efengyl,  bydd  coffa  am  y  wraig 

a'r  weithred  hon,  Prcg.  7.  1. 

1 4  H  *  Yria  b  yr  aeth  un  o'r  deu- 
ddeg,  yr  hwn  a  elwid c  Judas  Iscariot, 
at  yr  arch-ofFeiriaid, 

'b  Marc  14.  20.  Lnc  22.  3—6.  Ioan  13.  2,  30.  e  pen.  16. 4.  Ioan  6.  70,  71.  a  18.  2. 

1 5  Ac  a ddy wedodd  wrthynt, d  f  Pa 
beth  a  roddwch  i  mi,  a  mi  a'i  traddod- 
af  ef  i  chwi  ?  J  A  hwy  a  osodasant  iddo 
?  ddeg  ar  hugain  o  arian. 

d  Gen.  38.  16.  Barn.  16.  5.  a  17.  10.  a  18.  19,  20.  Ks. 
56.  11.  1  Tim.  3.  3.  a  6.  9,  10.  2  Pedr  2.  3,14,  15.  epen. 
27.  3—5.  Gen.  37.  26— 2N.  Ex.  21.  32.  Zec.  11.  12,  13.  Act. 
1.  13. 

16  ||  Ac  o  hynny  al]an  /  y  ceisiodd 

efe  amser  cyfaddas  i'w  fradycliu  ef. /Marc  14.  11.  Luc  22.  6. 

*  Er  bod  Judas  yn  un  o'r  deuddeg  apostol, 
ac  yn  gyfranog  obob  tiriondebac  addfwynder 
gan  Grist  fel  yr  apost(  lion  eraill,  eto  nid  oedd 
efe  ond  rhagìithjwr  ar  y  goreu  ;  ac  a  droes 
yn  fradwr  twyllodrus.  Yr  oedd  yr  amgylch- 
iad  hwn  o  gymmaint  echrusder  fely  mae  pob 

un  o'r  Efengylwyr  yn  erybwyll  fod  Judas  yn 
un  o'r  deuddeg.  Efallai  bod  ei  soriant  o  her- 
wydd  na  chawsai  aiian  yr  enaint  yn  ei  gôd, 
Crist  yn  ei  geryddu  ar  gyhoedd  y  disgyblion, 
yn  nghyd  a  hod  satan  wedi  rhoi  y  peth  yn  ei 
galon  eisoes  ;  wedi  ei  gyffròi  ef  i  fyned  at  yr 
arch-offeiriaid  y  pryd  hwn.  t  Dywedir  gan 
Ioan  ei  fod  ef  yn  lleidr,  ac  felly  nid  oedd 
gwraeth  ganddo  pa  beth  a  wnelai  am  arian. 
%  Dywedir  mai  tua  thair  punt  a  phymtheg 
swllt  oedd  y  deg  ar  hugain  arian  yma  :  y  pris 
ameinjoes  caethwas  a  leddid  trwy  ddamwain, 
Exod.  21.  32.  Peth  rhyfedd  na  bnasai  cyb- 

ydd-dra  Judas  yn  peri  iddo  ofyn  mwy  ;  a  dì'- 
ammau  pe  gwnaethai,  y  buasai  awydd  yr 
arch  offeiriaid  amgael  lesu  i'wgafael,yn  peri 
iddynt  roddi  braidd  unrhyw  biis  iddo.  Ònd 
gwas  oedd  efe,  a  phris  gwas  opdd  wedi  ei  or- 
deinio  i  fod  am  dano,  Zech.  11.  12,  13.  Ych 

ydig  oedd  Judas  na'r  arch-offeiriaid  yn  fedd 
wl  y  pryd  hwnw  eu  bod  yn  cyflawni  proph- 

ÍÔ2 

wydoliaeth  nodedig  am  Grist.  ||  Yr  amser 
cyfaddas  yma  oedd,  rhyw  gyfle  yn  absen  y 
bobl  :  ac  nid  hir  y  buwyd  heb  ei  gael. 

17  11  *  Ac  s  ar  y  dydd  cyntaf  o  wyl 
y  bara  croyw,  y  disgyblion  a  ddaeth- 
ant  at  yr  Iesu,  gan  ddywedyd  wrtho, 

h  f  Pa  le  y  mynni  i  ni  barottoi  i  ti 
fwytta  y  pasc  ? 

?  Ex.  12.  18-20.  a  13.  6-8.  Lef.  23.  5,  6.  Nom.  29. 
16,  17.  Deut.  16.  1—4.  Mare  14.  12.  Luc  22.  7.  h  pen.  3. 
15.  a  17.  24,  25.  Luc  22.  8,  9. 

18  Ac  yntauaddywedodd/JEwch 

i'r  ddinas  at  y  cyfryw  un,  a  dywedwch 
wrtho,  *  Y  mae  yr  Athraw  yn  dy wed- 
yd,  1 1|  Fy  amser  sydd  agos  :  gyd  â 
thi  y  cynnaliaf  ypasc,  mi  a'mdisgybl- ion. 

í  Marc  14.  13—16.  Löc  22.  10—13.  h  adn.  49.  pen.  21. 
3.  a  23.  8,  10.  Marc  5.  35.  Ioan  11.  28.  a  20.  16.  /adn.  2. 
Luc  22.  53.  Ioau  7.  6,  30.  a  12.  23.  a  13.  1.  a  17.  1. 

,  19  m  §  A'r  disgyblion  a  wnaethant 
y  modd  y  gorchymynasai  yr  Tesu  idd- 
ynt,  n  ac  a  barottoisant  ypasc. 

tn  pen.  21.  6.    Ioan  2.  5.    a  15.  14.  »  Ex.  12.  4— S. 
2  Cron.  35.  10,  11. 

*  Y  dydd  a  enwir  yma  oedd  y  pedwerydd 
dydd  ar  ddeg  o  fìs  Abib,  gwel  y  cyfeiriadau. 
Dèlid  yr  oen  pasg  ar  y  degfed  dydd,  a  lledd- 
id  ef  ar  y  pedwerydd  ar  ddeg,  yn  y  cyfnos, 

neu  rhwng  y  ddau  hwyr ;  sef  tua  thri  o'r  gloch 
yn  y  prydnawn.  f  Yroedd  y  pasg  yn  goftad- 
wriaeth  oesol  i'r  Iuddewon  o'u  gwaredigaeth 
o'r  Aipht,  ac  yn  gysgod  hefyd  o  aberthiad Crist.  Yr  oedd  Uawer  o  waith  parotôi  ar  y  pasg, 
rhy  faith  i  sylwi  arno  yma  :  y  cwbl  o  ddyben 
yr  Efengylwyr  oedd,  dangos  i  ni  bod  yr  Ar- 
glwydd  lesu  yn  cadw  y  pasg.  Dywed  y 
Dr.  Lightfoot,  nad  oedd  dim  tâl  i  fod  am  dai 
yn  Jerusalem  ar  wyl  y  pasg,  ond  y  byddai 
dîeithriaid  yn  cael  ystafelloedd  i  barotôi  a 
bwyta  y  pasg  am  ddim.  %  Cyferfydd  â  chwi 
ddyn  yn  dwyn  ystenaid  o  ddwfr,  medd  Marc 
14.  13.  Tybia  rhai  fod  y  dyn  hwn  yn  un  o 
ddisgyblion  Iesu,  neu  o  leiaf  yn  gyfaill  iddo. 
Pa  un  bynag  am  hyny,  mae  gwybodaeth  dàw  y- 

fol  a  gaílu  dwyfol  y  cyfryngwr  i'w  weled  yma 
yn  eglur  :  ei  wybodaeth,  y n  rhagfynegi  pa  fodd 

y  cyfarfyddai  y  disgyblion  a'r  dyn  ;  a'i  allu, 
yn  tneddu  calon  y  dyn  i'w  dderbyn  ef  a'iddis- 
dyblion  ar  yr  achlysur  hwnw.  ||  Gwyddai 
pawb  fod  amser  y  pasg  yn  agos ;  felly  nid 
hyny  a  feddylir  yma,  ond  amser  marwolaeth 

Iesu  :  a  thybir  ei  fod  yn  crybwyll  hyny  i'r 
dyn  hwn  er  cadarnâu  ei  ffydd  ef  ynddopan 
ei  gwelai  yn  dyoddef  ac  yn  marw.  §  Cafodd 
y  disgyblion  bobpeth  frl  y  dywedasai  yr  lesu, 
a  pharotoisant  y  pasg. 

20  *  Ac  °  wedi  ei  myned  hi  yn  hwyr, 

p  efe  a  eisteddodd  gyd  â'r  deuddeg. 
o  Marc  14.  17,  18.  Luc  22.  14—16.  p  Ex.  12.  11.  Can. 

1.  12. 

21  f  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  bwytta, 
efe  a  ddywedodd, «  Yn  wir  yr  wyf  yn 
dywedyd  i  chwi,  mai  un  o  honoch 
chwi  a'm  bradycha  i. 

<f  adn.  2,  14— 1«.  Salm  55-  12—14.  »»»»  6.  70,  71.  a  13. 21.  Heb.  4.  13.  Daî.  2.  23. 

22  %  A  r  hwythau  yn  drist  iawn,  a 
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ddechreuasant  ddywedyd  wrtho,  bob 
un  o  honynt,  Ai  myfi  y  w,  Argiwydd  ? 

r  «dn.  38.  Marc  14.  19,  20.  JLuc  22.  23.  Ioan  13.  22—25. 
»21.  17. 

23  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  *  ||  Yr  hwn  a  wlych  e i  law  gyd  â 

mi  ynyddysgl,hwnnwa'm  bradycha  i. »  Salw  41.  9.  Luc  22.  21.  Ioan  13    18,  26—28. 

24  '§Maby  dyn  yn  ddiau  sydd 
yn  myned,  M  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig 
am  dano :  x  eithr  gwae  y  dyn  hwnnw 
trwy  yr  hwn  y  bradychir  Mab  y  dyn : 

da  fuasai  i'r  dyn  hwnnw  pe  nas  gan- esid  ef. 
t  adn.  54,  56. »69.  1—21 

12.  Ln 

15.    Salm  22.  1- 
26.    Zec.  12    10. 

'24.  25,  26.  46.     Ioan  19.  24,  28,  36,  3;.  Act.  13.  27— 29.  a  17.  2,  3.  a  26.  22,  23.  a  28.  23.  1  Cor.  15.  3.    1  Pedr  1. 
11.  u  Luc  i2.  22.  Act.  2.  23.  a  4.  23.      x  pen.  18    7.  »27. 
8—5.    Salm  55.  15,  23.    a  109.  6—19.    Marc  14.  21.    loan  17. 
12.  Act.  1.  16—20. 

25  *  A  y  Judas,  yr  hwn  a'i  brad- 
ychodd  ef,  a  attebodd  ac  a  ddywedodd, 
Ai  myfì  yw  efe,  Athraw  ?  Yntau  a 
ddywedoddwrtho,2f  Ti  addywedaist. 

y  2  Bren.  5.  25.  Diar.  30.  20.  z  adn.  64    pen.  27.   11. 
Ioan  18    37. 

*  "  Pan  aeth  hi  yn  hwyr:"  jt  oedd  y  pasg 
i'w  fwyta  ar  ddiwedd  y  pedwarydd  dydd  ar 
ddeg,  gyda  bod  y  pymthegfed  yn  dechreu ; 
canys  byddai  yr  Iuddewon  yn  dechreu  eu 
diwrnod  ar  ostwng  haul,  ac  nid  ar  lianner  nos 
fel  y  Rhufeiniaid  a  chenedloedd  eraill,  Mae 

yn  debyg  i'r  Arglwydd  Iesu  dreulio  y  rhan 
fwyaf  o'r  diwrnod  hwnw  mewn  myfyrdodau 
a  gweddíau  o'r  neilldu,  ac  nad  aeth  efe  i  Jer- 
usalem  tàn  yr  hwyr.  Dywedir  mai  tebyg  i 
hyn  oedd  dull  yr  Iuddewon  ofwyta  y  pasg  : — 
cymmerai  y  pen-teulu  gwpanaid  o  win  i 
ddechreu  y  wledd  ;  yr  hwn  ar  ol  ei  fendithio 
yn  ddifrifol  iawn,  a  ranai  yn  mhliih  y  gwa- 
hoddedigion,  ac  yna  efe  a  olchai  ei  ddwylaw : 
— Yna  dechreuai  y  swper  gyda  dail  surion  a 
bara  croyw  :  ac  ar  ol  dechreu  bwyta,  gofynai 

yr  ieuangaf  o'r  gwahoddedigion,  plentyn  yn 
gyft'redin,  pa  beth  yn  neilìduoí  oedd  yn  y swper  hòno,  yn  ol  fixod.  12.  26,  yr  hyn  a 
ddygai  i  mewn  yr  haygadah,  sef  egluro,  a 
dangos  dyben  y  swper  (mewn  cyfeiriad  at 
hyny  y  darllenwn  am  ddangos  marwolaeth 
yr  Arylwydd,  1  Cor.  11.  26.)  Yna  eyfodai  y 
pen-teulu  a  chymmerai  gwpanaid  arall,  a  golch- 
ai  ei  ddwyloyr  ail  waith,  cyn  profì  o'r  oen  ;  ac 
mae  yn  debyg  mai  y  pryd  hwn  y  golchodd 
Crist  draed  ei  ddisgyblion.  Yna,  gwedi 
bwyta  y  pasg,  y  canlynai  cwpanaid  arall  o 
win ;  yr  hwn,  gyda  thaminaid  o  fara  i  bob  un, 
oedd  y  cwpan  sacramentaidd  yn  y  swper  hon. 
Gwcdi  hyny,  ar  oLrhyw  ymddiddanion  duw- 
iol  a  chyfeülgar,  ac  yfed,  o  leiaf,  bedwarydd 
cwpanaid  o  win  ;  canai  y  teulu  oll  ryw  Salm 
o  fawl:  ac  felly  dybenid  y  gwasanaeth  difrif- 
ol.  f  Crybwyllodd  Crist  am  ei  draddodiad  o'r 
blaen,  Pen.  17.  22.  a  20.  18:  yma  mae  yndy- 
wedyd  yn  eglurach,  mai  ei  fradychu  a  gâi ; 

ac  mai  un  o  honynt  hwy  a'i  bradychai,  gan 
nodi  allan  y  bradychwr  hèfyd,yn  bur  ainlwg. 
ÎWrth  glywed  hyn,  tristâodd  y  disgyblionyn 
fawr;  ac  er  nad  oedd  yr  un  o  honynt,  ond 
Judas,yn  bwriaduy  cyfryw  weithred  ysgcler, 

i  eto  yr  oeddynt  oll,  ond  efe,  yn  ofni  eu  calon- 

TÔ3 

au  twyllodrus,  a  phob  nn  yn  gofyn  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu,  fel  chwiliwr  ac  adnabyddwr 
Calonau  pawb,  Ai  myti  yw,  Arglwydd  i  Nid 
oedd  yr  un  o  honynt  yn  ofni  y  llall,  nac  yr  nn 
yn  drwg-dybio  Judas  ;  ond  pob  un  yn  ei  ofni 
ei  hun.  ||  Mae'n  debyg  y  byddai  pob  un  o 
honynt  yn  y  ddysgl  o  bryd  i  bryd,  ond  mai 
Judas  oedd  yn  gwneyd  hyny  ar  y  mynyd 
hwnw.  Dysgl  y  dad  surion,  neu  ryw  gyriaith 
arjll,  mae  yn  debyg  oedd  hon.  §  Er  bod  yn. 
rhaid  i  Fab  y  dyn  fyned,  fel  yr  arfaethw>d 
iddo,  ac  fel  yr  ysgrifenwyd  am  dano  ;  eto  nid 
oedd  hyny  yn  lleiâu  diin  ar  euogrwydd  y 
bradychwr :  gweithredu  yn  rhydd  yr  oedd 
efe  ;  yn  ol  tuedd  ei  galon  gybyddlyd,  ac  yn 
ol  annogaethau  satan.  Ac  yr  oedd  y  fath  gosp 
ofnadwy  yn  ei  aros  mewn  byd  arall,  fel  y  bu- 
asai  yn  well  iddo  pe  nas  ganesid  ef.  Dyma 
destyn  teilwng  iawn  o  sylw  y  rhai  ni  fỳnent 
dde.dl  pa  fodd  y  mac  Duw  wedi  arfaethu 
goddef  pechod,  ac  lieb  fod  yn  awdwrpechod. 
*  Ar  ol  i  bawb  o'r  disgyblion  ofyn  yn  athrist, 
Á\  myfi  yw,  ac  wrth  weled  ei  nodi  allah  mòr 
amlwg;  mae  Judas  hefyd,  yn  ceisio  gosod  y 
gwyneb  goYau  arno  ei  hun,  ac  mewn  ysbryd 
cymmysg  o  euogrwydd,  digter,  a  braw,  yn 
beiddio  gofyn,  Ai  myfi  yw  efe,  Athraw  :  fel 
pe  dywedasai,  Gobeithio  nad  wyt  ti  ddim  yn 
meddwl  mai  myfi  y\v  yr  hwn  a  th  fradycha. 
t  Mae  ateb  ein  Harglsvydd  yn  gystal  a  dy- 
wedyd  yn  bendant,  Ti  yw  y  gwr.  Eto  nid 

oedd  hyn,  na'r  bygythiad  ofnadwy  o'r  blaen 
ddim  yn  ddigon  i'w  atal  ef  rhag  rhuthro'n 
ben-dra  mwnwgl  i'w  le  a'i  ddinystr  ei  hun. 

26  f  *  Ac  a  fel  yr  oeddynt  yn 
bwytta,  byv  Iesu  a  gymmerth  y  bara, 
ac  wedi  iddo  f  fendithio, c  efe  a'i  %  tor- 
rodd,  ac  a7  rhoddodd  i'r  disgyblion, 
ac  a  ddywedodd,  d  \\  Cymmerwch, 
bwyttêwch :  e  hwn  yw  fy  ngorph. 

«  Marc  14.  22.  Luc  22.  19.  *  Lue  24.    30.  1  Cor.  11. 
23-25.  c  Act.  2.  46.  a  20.  7.  1  Cor.  10.  16,  17.  d  Ioaa 
6.  33—35,  47— 58.  1  Cor.  II.  26—29.  e  Eíec.  5.  4.  5.  Luc 
22.  20.  I  Cor.  10.  4.  Gal.  4.  24.  25. 

27  Ac  /wedi  iddo  gymmeryd  y 

cwppan,  a  d'íoleh,  efe  a'i  rhoddes  idd- 
ynt,  gan  ddywedyd,  &  §  Yfwch  baw4> o  hwn  : 

28  *  Canys  hwn  yw  h  fy  ngwaed 
o'r  testament  newydd,  yr  hwn  *  a  dy- 
welltir  droslawer,  er  maddeuant  pech- 
odau. 

h  Ex.  24.  7,  8.  Lef.  17.  11.  Jer.  31.  31.  Zer.  9.11.  BTarc 
14.  24.  Luc  22.  20.  1  Cor.  11.  25.  Heb.  9.  14—22.  a  10.  4— 
14.  a  13.  20.  i  pen.  20.  28.  Rhuf.  5.  15.  19.  Eph.  1.  7.  Col. 
1.  14,  20.    líeb.  9.  22,  28.    1  Ioan  2.  2.  Dat.  7.  9,  14. 

29  f  Ac  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  k  nad  yfaf  o  hyn  allan  o  fírwyth 
hwn  y  winwydden,  l  hyd  y  dydd 
hwnnw  pan  yfwyf  ef  m  gyd  â  chwi  yn 
newydd  yn  nheyrnas  fy  Nhad. 

k  Salm4.  7.  a  104.  15.  Es.  24.  9—11.  Marc  14.  25.  Loc 
22.  15-18.  /  pen.  18.  20.  a  28.  20    Salni  40.  3.  Can.  5.  1. 
Es.  53.  11.  Zenh.  3.  17.  Zec.9.  17.  Luc  15.  5,  6,  23-25,32. 
Ioan  15.  11.  a  16.  22.  a  17.  13.  Act.  10.  41.  Heb.  12.  2.  Dat.  ö. 
8—10.  a  14.  3.  m  peu.  13.  43.  a  16.  23.  a  35.  34.  Luc  12. 
32.  a  22.  18,  29,  30.  Dat.7.  17. 
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30  %  Ac  *  wedi  iddynt  ganu  hymn, 
0 1|  hwy  a  aethant  allan  i  fynydd  yr 
Olew-wydd. 

n  Salm  81.  1—4.  Marc  14.  26.  Eph.  5.  19,  20.  Col.  3. 
16,  17.        o  Lue  21.  37.  *  22.  39.  Ioan  14.  31.  a  18.  1-4. 

*  Rhaid  i  ni  ddeall  rriai  ar  ol  bwyta  y  pasg 
y  cymmerth  Iesu  y  bara  hwn,  a*r  cwpan  yn 
adn.  27.  Fa  un  a  oedd  y  ddefod  olaf  hon  yn 
arferedig  yn  y  pasg  Iuddewig  ai  nid  oedd, 
nis  gwyddom  :  os  ydoedd,  mae  yn  sicr  na 

ddefnyddiwyd  mo  hóni  erioed  o'r  blaen  i'r  un 
dyben  a'r  tro  hwn,  sef  fel  sacrament  yr  or- 
uchwyliaeth  newydd.  Dywed  y  Rabbiniaid 

Iuddewig  mai  darn  o'r  oen  oedd  y  peth  di- 
weddaf  a  fwytêid  ar  noson  y  pasg  ;  ac  os 
felly,  mae  gwaith  ein  Hiachawdwr  yn  cym- 
meryd  bara  a  gwin  y  tro  hwn  yn  gwneyd  yr 
amgylchiad  yn  fwy  nodedig ;  gan  ci  fod  yn 

llwyr  wahanol  i'r  drefn  arferedig,  ac  yn  ar- 
wyddo  y  tro  cyntaf,  bod  y  pasg  Iuddewig  i 
roddi  lle  i  sefydliad  arall,  a  mwy  ardderchog. 
t  "  Acafendithiodd  :"  efe  a  fendithiodd  Dduw 
am  y  bara,  ac  a  ddeisyfoddfendith  Duw  arno, 
fel  yr  arferai  wneyd  yn  ddiau  bob  amser  wrth 
gymmeryd  ymborth.  Ond  y  mae  bendithio 
uwch  ben  y  bara,  a  dîolch  eilwaith  uwch  ben 
y  cwpan,  yn  arwyddo  mwy  na  hyny  yma ;  sef 

neillduad  a  chyssegriad  y  naill  a'r  IlaU  i  was- 
anaeth  a  dyben  sacramentaidd,  yr  hyn  ni  bu 

erioed  o'r  blaen.  JTorthau  ilydain,  teneuon, 
ac  uchel-gras,  oedd  y  bara  croyw,  ac  felly  yr 

oeddynt  yn  hawdd  eu  tòri.  Dì'ammau  fod  y tòri  hwn  yn  arwyddo  drylliad  corph  Crisl. 

Gwel  lCor.11.24.  ||  "Hwn  yw  fy  nghorph:'" 
nid  yn  draws-sylweddol,  fel  y  dywed  y  pab- 
yddion  ;  nac  yn  gyd-sylweddol,  fel  y  dywed 
y  Lutheriaid ;  ond  yn  arwyddol :  felly,  mae 

y  bara  a'r  gwin  yn  y  sacrament,  yn  arwydd- 
ion  sanctaidd  o  gorph  a  gwaed  Iesu  Grist.  Ac 
wrth  gymmeryd,  bwyta  ac  yfed,  yr  elfenau 
hyn,  mae  y  gwir  gymunwyr  yn  derbyn  Crist, 
ac  yn  ymborthi  arno  ef  trwy  ftydd  yn  eu  cal- 
onau.  §  Sylwyd  o'r  blaen,  fod  y  cwpan,  neu 
yn  hytrach  y  gwin  yn  y  cwpan,  yn  arwydd  o 
waed  ty  walltedig  Iesu  ;  ac  y  mae  yma  orchym- 

yn  i'r  holí  ddisgyblion  gymmeryd  y  cwpan 
yn  gystal  a  chymmeryd  y  bara.  Mae  angen 
holl  aberth  Crist  ar  bob  credadyn,  ac  y  mae 

hawl  gan  bob  cymunwr  i'r  naill  arwydd  fel  y 
llall :  a  pha  fodd  yr  etyb  yr  offeiriaid  pabaidd 
yn  y  farn,  am  atal  y  cwpan  oddiwrth  y  llë 
ygion  !  *  Mae  y  gair  a  gyfieithir  yma  Testa- 
ment,  yn  cael  ei  gyfieithu  cyfammod  mewn 
amryw  fànau  eraill.  Goruchwyliaeth  yr  ef- 

engyl  a  feddylir,  mewn  cyferbyniad  i'r  hen 
oruchwyliaeth.  A  pha  beth  yw  goruchwyl- 
iaeth  yr  efengyl,  ond  datguddiad  eglurach 

na'r  hen  oruchwyliaeth,  o'r  cyfammod  tra- 
gywyddoì  o  ras,  a  wnaeth  Duw  a'i  Fab? 
gwaed  yr  hwn,  yn  ol  y  cytundeb  tragywydd 
ol  hwnw,  sydd  yn  cadarnâu  y  cyfammod,  ac 
yn  sicrâu  holl  fendiihion  y  cyfammod  i'r  rhai 
a  gredont.  Er  mai  maddeuant  pechodau  yn 
unig  a  enwir  yma,  eto  mae  pob  bendith  ys- 
brydol  arall  yn  gynnwysedig  yn  hyny,  ac  yn 
nglyn  â  hyny  :  ac  y  maent  oll  yn  dyfod  trwy 
waed  lesu  Grist,  gwaed  y  cyfammod  tragy- 
wyddol.  Gwel  y  cyfeiriadau.  +  Cynnygir  y 
pethau  canlynol  fel  agoriadau  ar  yr  adnod 
hon  : — 1.  Nad  oedd  ein  Harglwydd  ddim  yn 
meddwl  cadw  y  pasg  Iuddewig,  er  cof  am 
waredigaeth  Israel  o'r  Aipht,  ac  yfed  gwin 
i'r  dyben  hyny,  byth  ar  ol  y  tro  yma :  nad 

oedd  yr  ordinhâd  hono  ddim  i  barâu  mwyach ; 
ond  bod  yr  ordinhâd  arail,  o  fara  a  gwin,  er 
cof  am  aberth  Iesu,  a  gwaredigaeth  llawer 
mwy  irwy  ei  aberth  ef,  i  gymmeryd  ei  Ue  o 
hyny  allan,  dàn  oruchwyliaeth  newycíd  yr  ef- 
engyl,  yr  hon  a  elwir  yma,  Teyrnas  y  Tad. 
2.  TyDla  eraill,  mai  gogoniant  y  nef  a  feddylir 
wrth  deyrnas  y  Tad  ;  ac  mai  ymadrodd  cyff- 
elybiaethol  yw  yfed  gwin  yno.  Mynych  y 
mae  dedwyddwch  y  nef  yn  cael  ei  osod  allan 
dan  y  gymhariaeth  o  wledd,  bwyta  ac  yfed. 
3.  Y  trydydd  meddwl  yw,  bod  yma  gyfeiriad 
at  waith  Crist  yn  bwyta  ac  yn  yfed  gyda  ei 
ddisgyblionaroleiadgyfodiad.  GwelÀct.  10. 
41.  i  Yr  Hymn  a  ganai  yr  Iuddewon  yn 
gyffredin  ar  yr  achlysurhwn,  a  elwid  Hallel; 
yr  hon  oedd  yn  dechreu  yn  Salm  113.  ac  yn 

diweddu  yn  118.  Di'ammau  bod  canu  mawl 
i  Dduw  ar  ddiwedd  y  Sacrament,  yn  weddus 
iawn  i  ninnau.  ||  Gwyddai  Iesu  yn  awr  fod 

ei  awr  wedi  dyfod,  am  hyny  aeth  allan  o'r 
ddinas  y  pryd  hwnw  o'r  nos,  fel  na  byddai 
terfysg  yn  y  ddinas,  ac  yn  enwedig  yn  nhŷ  y 
gwr  lle  yr  ydoedd.     Gadewch  i  ni  ei  ganlyn. 

31  *  Yna  y  dywedodd  yr  Iesu 
wrthynt,  ?  Chwychwi  oll  a  rwystrir 
heno  o'm  plegid  i :  -\  canys  ysgrifen- 
edig  yw,  ̂ Tarawaf  y  bugail,  r  a  defaid 
y  praidd  a  wasgerir. p  adn.  56.  pen.  11.  6.  a  24.  9,  10.  Marc  14.  27,  28.  Lue  22. 

12.  Ioan  16.  32.      q  Es.  53-  10.  Zec.  13.  7.      r  Job  6.  15— 
i  19.  13—16.    Salm   38.  11.  a  69.  20.    a  88.  18.    GaUr.  1. 

19.  £zee.34.  5.  €. 

32  JEithr  wedi  *  fy  adgyfodi,  *mi 
a  âf  o'ch  blaen  chwi  i  Galilea. 

s  pen.  16.  21.  a  20.  19.  a  27.  63,  64.  Marc  9.  9,  10.  Lnc 
18.  33,  34.  t  pen.  28.  6,  7,  16.  Marc  16.  7.  loan.  21.  l.&c. 1  Cor.  15.  6. 

33  A  Phedr  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  "||  Pe  rhwystrid  pawb 
o'th  blegid  di,  x  etto  ni'm  rhwystrir  i 

byth. 
«  Marc  14.  29.  Lnc  22.  33.  Ioan  13.  36-38.  a  21.  15. 

*SaIm  17.  5.  a  119.  116,  117.  Diar.  16.  18,  19.  a  20.  6.  a  28. 
25,  26.  Jer.  17.  9.    Rhuf.  12.  10.    Phil.  2.  3.    1  Pedr  5.  5,  6. 

34  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 

Ynwir  yr  wyf  yn  dywedyd  i  ti,  »  mai 

y  nos  hon,  §cyn  canu  o?r  ceiliog, 
*  y'm  gwedi  deirgwaith. 

y  Marc  14.  30,  31.  Lnc  22.  34.  loan  13.  38. 

35  f  Pedr  a  ddy  wedodd  wrtho, 2 ?e 
gorfyddai  i  mi  farw  gyd  â  thi,  ni'th 
wadaf  ddim.  a  Yr  un  modd  hefyd  y 
dywedodd  yr  holl  ddisgyblion 

z  pen.  20.  22,  23.    Diar.  28.  14.    -  " 1  Cor.  10.  12.    Phil.  2.  12.    1  Pedr  1 
Ex.  19.  8. 

*  Mae  y  gair  "rhwystro"  yn  arwyddo  am- 
ryw  bethau  yn  yr  ysgrythyr;  felly  y  mae 

yma  :  cafodd  y  disgyblion  eu  dychrynu  a*u trallodi  yn  fawr  wrth  weled  dàl  yr  Iesu  ;  mae 

yn  debyg  i*w  ffydd  ynddo  wanychu ;  mae  yn 
sicr  iddynt  oll  ei  adael ;  ac  i  Pedr,  y  dewrar 
o  honynt,  ei  wadn.  +  Gwyddai  yr  Iesu  am  y 
brophwydoliaeth  yn  Zech.  13  7.  a  gwyddai 
mai  y  noson  athrist  hòno  yr  oedd  i  gael  ei 
chyflawni.  Efe  oedd  y  Bugail  oedd  i  gael  ei 
daro,  a'i  ddisgyblion  oedd  y  praidd  oedd  i 
gael  eu  gwasgarn.  j  Dywedodd  hyn,  mae  yn 
debyg  i'w  cysuro  hwynt:  feì  pe  dywedasai; 
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yn  yr  ardd. 
er  taro  y  Bugail,  a'i  ladd ;  eti>  efe  a  adgyfyd 
yn  fuan,  ac  efe  a  à  feî  bugail  o  flaen  ei  braidd 
i  Galilea,  ac  yno  cewch  ei  weled  yn  fyw. 
Dynia  ddychwelyd  y  llaw  ar  y  rhai  bychain, 
i'w  casglu  hwynt  ar  ol  y  gwasgariad  mawr. 
||  Llefarodd  Pedry  geiriau  hyn  yn  ddîaminau, 
yn  ol  meddwl  gonest  ei  galon,  ac  yn  ol  ei  ben- 
derfyniad  cryf,  y  pryd  hwnw  ;  oud  llefarodd 
mewn  gorniod  hyder  yn  ei  nerth  ei  liun,  a 
llawer  jhy  fychan  o  ymddiried  yn  ei  Ar- 

glwydd.  Tybiai  ei  hun  yn  gryfach  na'i  holl 
frodyr,  yn  lle  hyny  aeth  yn  wànach  na  neb. 

j>  Cyn  canu  o'r  ceiliog  ddwywaith,  medd Marc  14.  30.  Rhaid  i  ni  ddeall  mai  oddiar 
eu  eof  yr  oedd  yr  efengylwyr  yn  ysgrifenu, 
yn  mhen  hir  o  amser  ar  ol  clywed  ymad- 
roddion  ein  Hiachawdwr.  Dengys  byny  yr 
aehos,  pa  ham  nad  ydynt  oll  yn  adrodd  pob 

p'eth  air  yn  air.  Amser  caniad  y  ceiliog  a 
gyfrifid,  o  hanner  nos  i  dri  o'r  gloch  yn  y 
bore  ;  a  thua  thri  o'r  gloch  yn  benaf,  gan  y 
canai  yn  fwyaf  croch  tua  thoriad  y  dydd,  a 
gelwid  hyny  yn  ail  ganiad  y  ceiliog  ;  a  phryd 
arall,  ìnewn  ífordd  o  hynodrwydd,  yn  ganiad 

y  ceiliog.  *  Yn  adnodau  70,  72,  a  74,  o'r 
bennod  hon  gwelwn  i  Pedr  wadu  dair  gwaith 
cyn  ail  ganiad  y  ceiliog,  a  phob  tro  yn  waeth, 
waeth,  hyd  at  regn  a  thyngu  nad  adwaenai  efe 

mo'r  Iesu.  f  Gan  fod  y  peth  yn  eithaf  pelloddi- 
wrth  feddwl  Pedr  y  pryd  hwnw,  daliodd  i 
daeru  na  wadai,  serch  gorfod  marw.  Ni 
chredai  rag-wybodaeth  lesu,  ni  chredai  ei 
wendid  a  thwyll  ei  galon  ei  hun,  ac  nis 
gwyddai  fawr  am  y  brofedigaeth  oedd  i  ddy- 
fod  arno. 

36  íf  Yna  y  daeth  yr  Iesu  gyd  â 
hwynt  i  h  fan  a  elwid  *  Gethsemane, 
ac  a  ddywedodd  wrth  ei  ddisgyblion, 

Eisteddwch  yma,  c  tra  yr  elwyf  a 
gweddío  accw. 

b  Maro  14.  32.  Luc  22.  39.  Ioan  18.  1.  c  adn.  39,42. 
Salm  23.  1,  2.  a  69    1—3,  13-15.  Heb.  5.  7. 

*  Ystyr  y  gair  Gethsemane  yw,  Dyffryn  y 
brasder  ;  efalíai  oddiwrlh  fra^dery  ddaear  yn 
y  fùn  hòno,  neu  yntau  yr  olew-wydd  a  dyfai 
0  amgylch  yno.  Pentref  bychan  oedd  Geth- 
semane,  gerllaw  Jerusalem,  wrîh  droed  myn- 
ydd  yr  Olew-w-ydd  ;  ac  yr  oedd  yno  ardd,  He 

yr  arferai  yr  íesu  yn  aml  fyned  i  weddi'o, Ioan  18.  2. 

37  *  Ac  efe  a  gymmerth  d  Pedr,  a 
dau  fab  Zebedëus,  ac  a  ddechreuodd 

*dristâu  ac  ymofidio. 
d  pen.  4.  18,  21.  a  17.  1.  a  20.  20.  Marc  5.  37.  ■  Marc 

14.  33,  34.  Luc  22.  44.  Ioan  12.  27. 

38  Yna  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
J t  Trist  iawn  yw  fy  enaid  hyd  angau : 
g X  arhoswch  yma , a gwyliwch  gyd  ami. 

/Job6.  2—4.  Salra  8S.  1—7,  14—16.  a  116.^3.  Es.53.  10. Rhuf  8.  32.  2  Cor.  5.  21.  Gal.  3.  13.  1  Pedr  2.  24.  a  3.  18. 
g  adu.  40.  pen.  25.  13.   1  Pedr  4.  7. 

*  Dau  fab  Zebedëus  oedd  Ingo  ac  Ioan. 
Y  tri  hyn  oeddynt  dystion  o'i  wedd-newidiad 
gogoneddus  ef  ar  y  mynydd  o'r  blaen ;  ac  yn 
awr  dyma  hwy  yn  cael  golwg  wahanol  iawn 
arno,  mewn  tristwch  mawr  a  gofid.  t  Dy 
wedir  fod  y  geiriau  o'r  blaen,  "  tristâu  ac 
ymolidio,"  a'r  geiriau  hyn, "  trist  iawn  yw 
fy  enaid,"  yn  y  iaith  wreiddiol,  yn  eiriau  o'r 
fath  gryfaf  a  ellir  ddychymmygu  ;  ac  yn  ar- 

wyddo  y  tristwch,  y  syndod,  y  gofid,  a'r  ar- 
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swyd  meddwl,  mwyaf  a  eliir  feddwl  am  dano ; 
megys  un  wedi  ei  amgyichyuu  â  thrallodau, 
wedi  ei  orchuddio  gan  drueni,  ac  brou  wedi 
ei  lyncu  i  fynu  gan  ddychryn  ac  arswyd.  Yr 

oedd  hyn  yn  brawf  di'.unmheuol,  fod  Iesu  yn 
wir  ddyn,  ac  yu  gyfrauog  o  holl  deimladau 
dynoliaeth.  Fel  machnjydd  ei  bobl,  yr  oedd 
eu  pechodau  aneirif  hwy,  cospedigaeth  eu 
heddwch,  a  gwg  ofnadwy  Üuw  am  bechodau, 
yn  gwasgu  yn  annhraetb.adwy  ar  ei  enaid  y 
pryd  hwn.  Nid  oedd  yn  gweled  glàn  na 

therfyn  i'w  oíidiau  inawriou  ond  yn  angau ; 
ac  er  mòr  ddychrynllyd  oeddynt,  nid  oedd 

am  dýny  yn  ol ;  cuddiwyd  edifeirwch  o'i  ol- 
wg  :  gosododd  ei  wyneb  fel  callestr,  agwydd- 
ai  na  chywilyddid  mo  hóno  yn  y  diwedd. 
ì  Arhoswch  yma,"  ebai  efe  wrth  y  tri  thyst, 
ac  edrychwch  pa  fodd  y  bydd  gyda  mi,  a 
gwyliwch  drosoch  eich  hunain  hefyd.  Nid 
oedd  yn  gofyn  cymmorth  yn  y  byd  ganddyut, 
ond  gwylio. 

39  *Ac  wedi  iddo  fyned  ychydig 

ym  mlaen,  h  f  efe  a  syrthiodd  ar  ei 
wyneb,  *  gan  weddio,  a  dywedyd, 

*  |  Fy  Nhad,  ̂ os  yw  bosibl,  m  aed  y 
cwppan  hwn  heibio  oddi  wrthyf :  etto 
"  nid  fel  yr  ydwyf  fi  yn  ewyllysio, 
ond  fel  yr  ydwyt  ti. 

/.  Gen.  17.  3.  Num.  14  S.  a  16.  22.  1  Cron.  21.  16. 
F.íec.  1.  28.  Luc  17.  16.  Act.  10.  25.  Dat.  19.  10.  t  Maro 
14.  35,  36.  Luc  22.  41,  42.  k  adn.  42.  Ioan  II.  41.  a  12. 
27.  /  pen.  24.  24.  Marc  13.  22.  «  pen.  20.  22.  Ioaa  18. 
11.  n  1  Sam.  15.  26.  Ioan  12.  28.  a  14.  31.  Rhuf.  15.  1— 
3.  Phil.  2.8. 

Tuag  ergyd  càreg  medd  Luc22. 41.  Mae 
gweddi  ddirgel  yn  caru  neillduaeth,  hyd  yn 
nod  oddiwrth  y  cyfeillion  goreu.  t  Efe  a 
aeth  ar  ei  wyneb  medd  Luc,  mae  yn  debyg  iddo 
fyned  ar  ei  liniau  yn  gyntaf,  ac  wedi  hyny 
syrthio  ar  ei  wyneb  :  yr  oedd  teimladau  gof- 
idus  ei  feddwl  yn  myned  ag  ef  i  bob  agwedd. 
Syrthiodd  Àbraham  ar  ei  wyneb,  Gen.  17. 
IT.  felly  Moses  ac  Aaron,  Num.  16.  22,  45. 
Mae  syrthio  ar  y  wyneb  bob  amser  yn  ar- 
wyddo  cynhyrfiádau  cyífiöus  y  meddwl. 
Gwel  Jos.  7.  6,  7.  a  Job  1.  20.  ac  felly  yr  oedd 

yma,  mwy  nac  yn  neb  arall  erioed.  J  M  Os 
ewyllysi  droi  heibio  y  cwpan  hwn  oddi  wrth- 
yf,"'  medd  Luc  22.  42.  felly  mae  ewyllysio 
Luc  yn  eglnrhâu  posibl  Mathew.  Mae  pob 
peth  yn  bosibl  gyda  Duw,  ond  nid  yw  yn 
ewyllysio  pob  peth.  Nid  oedd  yn  ewyilysio 
troi  y  cwpan  hwn  heibio,  am  hyny  nid  oedd 
yn  bosibl.  Nid  oedd  yn  bosibl  o  herwydd  ar- 
faeth  a  chyngor  tragywyddol,  am  hyny  nis 
gallai  y  Tad  ewyilysio  ei  droi  heibio,  ac  nis 
gallai  Iesu  ychwaith  ewyllysio  iddo  ei  wneyd. 
Gwyddai  lesu  fel  Duw,  nad  oedd  yn  bosibl 
troi  y  cwpan  heibio  ;  ond  fel  dyn,  yr  oedd  yn 

ot'ni  ei  yfed.  Duw-ddyn  oedd  y  Peráon  a 
ddyoddefodd  ;  eto,  addef  pawb,  mai  y  ddyn- 
oliaeth  oedd  yn  dyoddef :  ac  yr  un  modd, 
Duw-ddyn  oedd  y  Person  oedd  yma  yn 
gweddío  ;  eto  fel  dyn  yr  oedd  yn  gweddîo,  ac 
mcwn  darostyngiad  i  ewyllys  Duw.  Ych- 
waneg  na  hyna  nid  yw  ddoeth  i  ni  ddywedyd 
ar  yr  amgylchiad  difrifol  hwn  :  un  o  ddyfn- 
ion  bethau  Duw  ydy w  ! 

40  *  Ac  efe  a  ddaeth  at  y  disgyblion, 
°ac  a'u  cafodd  hwy  yn  cysgu  ;  t  ac  a 
ddywedodd  wrth  Pedr,  p  Felly  ;   oni 
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ellwch  cliwi  wylied  un  awr  gyd  â 
mi  ? 

o  adn.  43.  pen.  25.  5.  Can.  5.  2.  Marc  14.  27.  Lnc  9. 
32.  a  22.  45.  p  adu.  35.    Barn.  9.  38.     1  Sam.  26.  15,  16. 
1  Bren.20.  11. 

41  q  jGwyliwch  a  gweddiwch,  rfel 
nad  eloch  i  brofedigaeth.  *  ||  Yr  ys- 
pryd  yn  ddiau  sydd  yn  barod,  eithr  y 
cnawd  sydd  wan. 

a  pen.  24.  42.    a  25.  13.  Mare  13.  33-37.   m  14.  38.  Lnc 
31,  36.  a  22.  40,  46.     1  Cor.  16.  13.    1  Pedr  4.  7.  a  5.  8.  Dat. 

I    16.15.         r  pen.  6.  13.     Luc  8.  13.     all.4.     1  Cor.  10.  13. 
2  Pedr  2.  9.  Dat.  3.  10.  *  Salm  1 .9.  4,  5.  24,  25,  32,  35— 
37,  115—117,  173,  174.  £».  26.  8.  9.  Rhuf.  7.  18-25.  a  8.  3. 
1  Cor.  9.  27.  Gal.5.  16,  17,  24.  Phil.  3.  12—14. 

*  Er  bod  calonau  y  disgyblion  hyn  yn  gy- 
wir  tuag  at  Grist  ;  er  eu  proífes  gadarn  yn 
ddiweddar  o  ymlyniad  wrtho  ;  er  y  rhybudd 
a  roddasai  efe  iddynt  y  deuai  profedigaeth  ; 
ac  er  ei  orchymyn  caeth  iddynt  wylio  ;  cysgu 
a  wuaethantyn  lled  fnah.  t  Cyfeiriodd  lesu 

y  cerydd  yn  bcnaf  at  Pedr,  (a'r  íleiìl  hefyd,) 
am  mai  Pedr  oedd  wedi  gwneyd  y  broífes 
hyfaf,  ac  efe  oedd  >n  y  perygl  mwyaf. 
%  "  Gwyliwch,"  ebai  efe  drachefn,  nid  er  fy 
mwyn  I  yn  gymmaint,  ond  er  eich  mwyn 
eich  hunain,  nad  eloch  i  brofedigaeth,  yr  hon 
sydd  yn  awr  yn  nesân  bob  mynyd  arnoch 
chwi  a  minnau.  Wrth  fod  gweddî'o  yn  gys- 
sylltedig  â  gwylio  yma,  rhaid  i  ni  ddeall  mai 
nid  gwylio  rhag  i'r  corph  gysgu  yn  unig  a 
feddylir ;  ond  gwylio  yn  ysbrydol  rhag  prof- 
edigaeth.  |[  Er  b^d  en  liysbrydoedd  hwy 
trwy  Dduw  yn  wir  ewyllysgar  i  lynn  wrtho 

ef,  i'e,  hyd  farw  ;  eto  yr  oedd  y  cnawd,  sef  eu 
natur,  yn  wàn  i  ddyoddef  erüd  a  gẃawd  er 
ei  fwyn  eF,  heb  gael  ei  nerthu  gan  Dduw  i 

hyny  :  ac  am  hyn  ydylasent  fod  yngweddi'o. Tybia  rhai  mai  esgusodiad  dros  wendidau 
dynioja  duwjol,  yw  y  geiriau  uchod,  ond  pell 
iawn  oddd  wrth  hyny ;  rhybuddydynt,  o  wen- 
d.id  ein  natur,  a  rheswm,  pa  ham  y  dyiem  ni 

wylio  a  gweddì'o,  am  fod  ein  natur  yn  wân. 
42  *  Efe  a  aeth  drachefn  '  yr  ail 

waith,  ac  a  weddiodd,gan  ddywedyd, 
Fy  Nhad,  onis  gall  y  cwppan  hwn 
fyned  heibio  oddi  wrthyf,  na  byddo  i 
mi  yfed  o  hono,  gwnelerdy  ewyllys  di. 

t  adn.  39.  Salm  22.  1;  2.  a  C9.  1-3,  17,  18.  a  88.  1,  2. 
Marc  14.  39,  40.  Heb.  4.  15.  a  5.  7.  8. 

43  f  Ac  efe  a  ddaeth,  ac  a'u  cafodd 
hwy  yn  cysgu  drachefn:  Meanys  yr 
oedd  eu  llygaid  hwy  wedi  trymhâu. 

u  Diar.  23.  34.  Jona  1.  6.  Luc  9.  32.  Àct.  20.  9.  Rhuf. 
13.  1.  1  Tbes.  5.6—8. 

*  Nid  oes  dim  i'w  chwanegu  ar  yr  adnod 
hon,  ònd  bod  y  cyfryngwr,  pe  byddai  modd, 
yn  fwy  ymrod<Jgar  i  ewyllys  Duw  nac  yn  eì 
weddi  y  tro  cyntaf.  +  Buan  y  cafodd  y  dis 
gyblion  wybod  drwy  brofiad,  bod  y  cnawd  yn 
wàn.  Dîammau  iddynt  wneyd  a  allent  i  ym- 
gadw  yn  eftro ;  ond  wedi  trafferth  y  dydd 

o'r  blaen,  yn  parotôi  y  Pasg,  &c.  yr  oedd  en 
llygaid  yn  trymân  er  pob  ymdrech,  a  chysgu 
a  wnaethant  yr  ail  waith. 

44  Ac  efe  a'u  gadawodd  hwynt,  ac 
a  aeth  ymaith  drachefn,  ac  *a  weddi- 
odd  y  drydedd  waith,  *  gan  ddywedyd 
yr  un  geiriau. 

r  pen.  6.  7.  Dan.  9.  17—19.  Luo  18.  1.  5  Cor.  12.  8. 

45  Yna  y  daeth  efe  at  ei  ddisgybl- 
ion,  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt,  v  f  Cysg- 
wch  bellach,  a  gorphwyswch  :  wele, 
y  mae  yr  awr  wedi  nesâu,  a  Mab  y 

dyn  a  draddodir  i  ddwylaw  pechadur- 
iaid. 

y  1  Bren.  18  27.  Preg.  11.  9.  *  adn.  2,  14,  15.  Marc 
14.  41,  42.  Luc  22.  53.  loau  13.  1.  a  17.  1. 

46  \  Codwch, a  awn :  wele  nesâodd 
yr  hwn  sydd  yn  fy  mradychu. 

a  1  Sam.  17.  48.  Luc  9.  51.  a  12.  50.  a  22.  15.  Ioan  14. 
31.  Act.  21.  13. 

*  Nid  yr  un  geiriau  yn  hollol,  mae  yn  deb- 
yg,  ond  yr  un  mater,  ac  yn  agos  yr  un  geir- 
iau.  Yr  oedd  gweddîo  fel  hyn  dair  gwaith 
mcwn  cynlleied  amseryn  dangosmawredd  y 
dyoddefiadan  oedd  yn  dyfod  ar  lesu,  a  gwasg- 
fa  ei  feddwl  a'i  daerineb  yntau  yn  wyneb  y 
dyoddtíìadau  hyny.  +  Cerydd  tyner  ac  add- 
fwyn  iáẁn  a  roddodd  efe  i'w  ddisgyblion  y 
tro  o'r  blaen,  ac  ystyried  ei  fod  ef  ei  hun 
inewn  cymmaint  trallod  :  yr  hyn  a  ddengys  i 

ni  nad  yw  ein  gofidiau  a'n  croesau  ddim  yn 
esgus  i  ni,  i  fod  yn  anynad  ac  yn  ddrwg- 
dymherus  wrth  eraill.  Mae  y  cerydd  yma 
beth  yn  llymach  :  fel  pe  dywedasai  yr  iesu, 
Cysgwch  a  gorphwyswch  bellach,  os  gellwch, 
ac  os  beiddiwch.  Nid  oedd  fy  ngwasgfa 

dròm  a  cha'ed  I  ddim  ydn  ddigon  iV»  cadw 
yn  eftro  ;  yn  awr  mae  awr  eich  prafedigaeŵ 
chwi  a  minnau  wedi  dyfod,  ac  nis  gellwch 
chwi  mwy  na  minnau  gysgu  mwyach  :  nes- 
âodd  yr  hwn  sydd  yn  fy  mradychu,  a  Mab  y 

dyn  a  draddodir.  %  u  Codwrch,  awn  ;"  Yr 
oedd  Crist  yma  yn  ymwroli,  ac  yn  myned  i 
wynebu  yn  gadarn  ar  ci  holl  elynion  yn  y 
frwydr  fawr. 

47  Ac  efe  etto  yn  Hefaru,  b  wele^, 
Judas.,  *  un  o^r  deuddeg,  a  ddaeth,  a 
chyd  âg  ef  f  dyrfa  fawr  â  chleddyfau 
a  tfyn,  |  oddi  wrth  yr  arch-oífeiriaid 
a  henuriaid  y  bobl. 

b  adn.  55.  Marc  14.  43.  Luc  22.  47,  48.  Ioan  18.  1—8. 
Act.  I.   16. 

*  Mae  Judas  yn  cael  ei  alw  yn  un  o'r  den- 
ddeg  o  hyd  ;  oblegid  y  mae  hyny  yn  mwyhau 
ei  drosedd  ef,  ac  yn  dangos  gonestrwydd  ac 
anmhleidgarwch  yr  ysgrifenwyr  sanctaidd  : 

nid  ydynt  yn  celu  y  gwirionedd  er  mòr  gas' ydy w.  f  Yn  Ioan  18.  12,  dywedir  mai  y 
fyddin,  a'r  milwriaid,a  swyddogion  yr  Iudd- 
ewon,  oedd  y  dyrfa  fawr  hon.  Ö  ran  Iesu  ei 

hun  a'i  ychydig  ddisgyblion  gweiniaid,  ni  bu- 
asai  raid  iddynt  wrth  gleddyfau  a  ttýn  ;  ond 
yr  oeddynt  hwy  o  ìiyd  yn  ofni  y  bobl. 
J  Rhoddwyd  gwarant  i  ddàl  yr  Iesu,  mae  yn 
debyg,  oddiwrth  y  Senedd  fawr,  yr  hon  a  eh 
wid  y  Sanhedrim  ;  a  danfonwyd  byddin  o  fil- 
wyr  Rhufeinigdàn  olygiaetli  rhai  ö'r  ofteiriaid 
i'w  ddàl  ef.  Byddai  llawer  o'r  milwyr  hyny 
yn  Jernsalem  yn  wastad  ar  ŵyl  y  pasg,  a'r 
prif  wyliau  eraill,  rhag  ofn  y  byddai  terfysg 
a  gwrthryfel  yn  mhlith  yr  luddewon. 

48  A'r  hwn  a'i  bradychodd  ef  a  roi- 
sai  arwydd  iddynt,  gan  ddywedyd, 
c*  Pa  un  bynnag  a  gusanwyf,  hwnnw 
yw  efe :  d  f  deliwch  ef. «  2  Sam.  3.  27.  a  20.  9,  10.  Sahn  28.  3.  a  55.  20,  21. 
d  Maro  14.  44. 
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49  Ac  yn  ebrwydd  y  daeth  at  yr 
1  Iesu,  ac  a  ddy  wedodd,  e  Ilenffych 
well,  Athraw  ;  /ac  a'i  cusanodd  ef. 0  pen.  27.  29,  30.  Marc  15.  18.  Ioan  19.  3.  /Gen.  27. 
26.  1  Sara.  10.  1.  Diar.  27.  6.  Marc  14.  45,  46.  Luc  7.45. 
1  Thes.  5.  26. 

*  Tybir  y  byddai  yr  Iesu  yn  ei  fawr  ostyng- 
eiddrwydd  a'i  addfwynder,  yn  goddet'  i'w 
ddisgyblion  ei  gyfarch  ef  âehusan,  pan  ddych- 
welent  ato  wedi  bod  yn  absenol  am  ychydig 

a*  ryw  achos.  Dyma'r  a-rwydd  a  roddodd 
Judas  i'r  dyrfa  ;  aç  yr  oedd  yn  ddigon  hyf  a 
digywilydd  i  wneyd  fel  y  dywedasai.  t  "  Del- 
iwch  ef,  a  dygwch  yniaith  yn  sicr,"  yw  y 
geiriau  yn  Marc  14.  44;  fel  pe  dywedasai, 
Mae  efe  wedi  dianc  amryw  weithiau  o  afaeJ 
ei  elynion,  mewn  modd  rhyfedd,  a  gwyrth- 

iol ;  am  hyny  cymmerwch  ofal  ato,  os  di'anc 
a  wna  efe  ar  ol  i  chwi  ei  gael  yn  eich  dwylo, 
bydded  y  bai  arnoch  chwi,  ac  nid  arnaf  fi. 

00  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrtho, 
**Y  cyfaill,fi  ba  beth  y  daethost? 
Yna  y  daethant  ac  y  rhoisant  ddwy- 
law  ar  yr  Iesu,  ac  a*i  daliasant  ef. g  peu.  20.  13.  2  Saiu.  16.  17.  Salm  41.  9.  a  55.  13,  14. 
Lnc  22.  48. 

*  Dull  cyífredin  o  fldywedyd  yw  hyn,  "  y 
cyfaill ;"  ond  yma  mae  yn  arwyddo  mwy  na 
hyny ;  sef  y  peth  a  fuasai  Judas  yn  ei  broff- 
esu,  ac  yr  hyn  a  ddylasai  fod  yn  barâus  ac 
mewn  gwirionedd.  Gwawd-iaith  lèm  ydyw, 
yn  ceryddu  Judas  am  ei  frad  a'i  ragrilh. 
t"  I  ba  beth  y  daethost  :"  sef  i  ba  beth  y 
daethost  í'el  hyn,  gyda  byddin  o  wŷr  arfog? Pa  fodd  y  mae  cysoni  Hentfych  ŵell,  Ath- 
raw,  cusanu,  â  thyrfa  o  hlwyr  fel  hyn  ?  O 
ragrith  ofnadwy,  a  drygioni,  sydd  yn  nghal- 
on  dyn !  yn  enwedig  gwrthgiliwr ;  y  gelyn 
gwacthaf,  a  mwyaf  dichellgar  i  Grist  a'i 
efengyl. 

51  *  Ac  wele,  ;,un  o'r  rhai  oedd 

gyd  â'r  Iesu,  a  estynodd  ei  law,  ac  a 
dynodd  ei  gleddyf,  ac  a  darawodd 
fwas  yr  arch-oiTeiriad,  ac  a  dorrodd 
ei  glust  ef. 

h  adn.  35.  Marc  14.  47.  Liic  9.  55.  a  22.  36—38,  49—51. 
losua  18.  10r  II,  36.  2  Cor.  10.  4. 

52  Yna  y  dywedoddyr  Iesuwrtho, 

*Dychwel  dy  gleddyf  i'w  le :  J  canys 
k  pawb  a'r  a  gymmerant  gleddyf/a 
ddifethir  â  chleddyf. 

t  pen.  5.  39.  Rliuf.  12.  19.  1  Cor.  4.  11,  12.  1  Thes.  5. 
15.    1  Pedr  2.  21—23.  a  3.  9.  k  pen.  23.  34—36.  Geu.  9. 
6    Salra  55.  23.  Ezec.  35   5,  6.  Dat.  13.  10.  a  16.  6. 

53  A  ydwyt  ti  yn  tybied  nas  gallaf 
yr  awr  hon  ddeisyf  ar  fy  Nhad,  l  ac 
efe^  a  rydd  yn  y  fan  i  mi  fwy  na 
m  ||  deuddeg  M  lleng  o  angelion  ? /pen.  25.  31.  2  Bren.  6.  17.  Dan.  7.  10.  2  Thes.  1.7. 
Jud.  14.  m  pen.  10    1,  2.  »  Luc  8.  30. 

54  °§  Pa  fodd  ynte  y  cyflawnid  yr 
ysgrythyrau,  mai  felly  y  gorfyddbod? 

o  adn.  24.  Salra  22.  a  69.  Es.  53.  Dan.  9.  24—26  Zec. 
13.  7.  Luc  24.  44—46.  Ioau  10    35.  Act.  1.  16. 

*  Dyw  ed  Ioan  18.  10,  mai  Simon  Pedr  a 
dynodd  ei  gleddyf,  ac  mai  Malchusoedd  enw 
gwas  yr  aich-ofleiriad.  Pa  fudd  y  daeth  fod 
cleddyf  gan    Simon,  gwel    Luc   22.   35—38. 
IHebìaw  bod   Pedr  yn  ddyn  mwy  byibwyîl 

na'r  disgyblion  eraill  o  naturiaeth,  fel  y  mae 
yn  amlwg  ei  fod  ;  cfallai  ei  fod  yn  cofio  ei 
adduned,  o  farw  yn  hytrach  na  gwadu  ei  Ar- 
glwydd,  ac  fel  hyn  yn  nicddwl  dangos  ei 
ddewrder  a'i  ymlyniad  wrtho:  ond  annoeth 
iawn  oedd  ei  ymddygiad  yn  y  tro  hwn,  a  rhy- 
fedd  fel  y  collodd  ei  ysbryd  mewn  ychydig 
amser  wedi  hyny.  t  Rhyfedd  na  buasai  efe 
yn  taro  Judas,  y  bradwr,  yn  hytrach  na  neb 
arall;  ond,  efallai,  nad  cedd  efe  yn  deall  y 

pryd  hwnw,  mai  i'r  dyben  o  fradychu  y 
daethaiefe;  neu,  ynte,  fod  Judas  wedi  cilio 
i  rywlc  i  ganol  y  dorf,  yn  y  fàn  wedi  cyf. 
lawni  ei  weithred  fradychus  :  ac,  efallai,  íod 
Malchus  yn  fwy  prysur  a  blaenllaw  na  neb 
arall,  yu  dàl  yr  Icsu.  %  Mae  yn  I»ur  debygol 
mai  ei  ddifetha  a  gawsai  Pedr  y  pryd  hwiìw, 

oni  buasai  i'r  Arglwydd  Iesu  mewn  modd  dir- 
gelaidd  attal  cynddeiriogrwydd  y  dyrfa. 
Tybir  fod  yma  gyfeiriad  at  y  farn  a  ddaeth 
ar  yr  Iuddewon  hefyd  :  daethant  hwy  â 
chleddyfau  i  ddàl  Iesu,  a  chyn  pen  hir  di- 
fethwy d  hwylhau  â  chleddyf  y  Rhufeiniaid. 
||  Gwyddai  íesu  fod  ei  awr  wedi  dyfod,  ac 
nid  ocdd  yn  meddwl  gwrthsefyll  ei  eíynion  : 
a  phe  buasai,  nid  oedd  arno  angen  cymmorth 

egwan  Pedr  a'i  gleddyf;  canys  galìasai  gael 
deuddeg  lleiig  o  angelion  gan  ei  Dad,  dim 
ond  eu  gofyn.  Dosparthid  y  milwyr  Bhuf- 
einig  yn  üengau,  chwe  mil  yn  mhob  lleng 

mcdd  rhai,  rhagor  medd  eraill."  Nid  aml  yr ymddiriedid  deuddeg  Ucng  i  ofai  y  blaenor 
penaf  yn  mhlith  y  Rhufeiniaid,  ond  hawdd  y 
gallasai  lesu  gael  mwy  na  hyny  gan  ei  Dad  : 
a  phan  ystyriom  y  dinystra  wnaeth  un  angel 
yn  ngwcrsyll  yr  Asyriaid,buasai  y  fyddin  hou 
yn  cfnadwy  iawn.  $  Yr  ysgrythyrau  cyfeir- 
iol  yw  yr  agoriad  gorau  ar  adnod  54. 

55  Yn  yr  awr  honno  y  dywedodd 

yr  Iesu  wrth  y  torfeydd,  p  *  Ai  megis 
atleidry  daethoch  chwi  allan,  â  ehledd- 

yfau  a  ffyn  i'm  dal  i  ?  ̂  yr  oeddwn  i 
beunydd  gyd  â  chwi  yn  eistedd  yn 

dysgu  yn  y  deml,  ac  ni'm  daliasoch. p  Marc  14.  48 — 50.     Luc  22.    52,  53.  o  Marc  12.  35. 
Luc  21.  37,  3».  íoan  8.  2.  a  18.  20,  21. 

56  A  hyn  oll  a  wnaethpwyd,  rfel  y 
cyflawnid  ysgrythyrau  y  prophwydi. 

*f  Yna  yr  holl  ddisgybliona'i  gadaw- sant  ef,  ac  a  ffbisant. 
»•  adn.  54.  Es.  44.  26.  Act.  2.  23.  t  adn.  31.  Marc  14. 

50—52.  loan  16.  32,  *  18.  8,  9,  16.  2  Tim    4.  16. 

*  Er  bod  ein  Harglwydd  yma  yn  ymroddi 
i  ddwylo  ei  elynion,  etó  wrth  roadi  ei  hun  i 
fynu  mae  yn  hòni  ei  ddiniweidrwydd  :  nid 
lleidr  na  drwg-weithredwr  ocdd  efc,  ac  nid 
oedd  angenrhaid  ei  ddâl  fel  y  cyfryw  :  gall- 
asent  ei  gael  yn  y  deml  bob  dydd,  nid  yn  ter- 
fysgu  ond  yn  dysgu  y  bobl.  +  Pan  weíodd  y 
disgyblion  ei  ddàl  ef,  hwy  a'i  gadawsant  ac 
a  fibisant:  efallai  eu  bod  yn  meddwi  o  hyd 
tan  yn  awr,  y  buasai  efe  yn  ei  waredu  ei 
hun  fcl  y  gwnaethai  rai  gweithiau  o'r  blaen  : 
díammau  iddynt  ofni  y  cawsent  hwythau  eu 
cymmeryd  i  fynu  hefyd,  fel  ei  ganlynwyr  ef. 

Beth  bynag  oedd  eu  meddyliau  a'u  hofnau, 
annheiiwng  iawn  yr  ymddygasant  yn  y  tro 
hwn  ;  ac  maent  yn  dy  sgu  i  ni  na  roddom  or- 
mod  hyder  ar  gyfeillach  y  dynion  gorau.  Eto, 
ni  d<Iyiem  goll-farnu  paw  b  a  gilio  mewn  prof- 
edigaeth. 
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Artcain  Crist MATTHEW  XXVI. at  Caiaphas. 

57  %  A'r  '  rhai  a  ddaliasent  yr  íesu; 
a7  dygasant  ef  ymaith  at  *  Caiaphas 
yr  arch-offeiriad,  Ue  yr  oedd  yr  ysgrif- 

enyddion  a'r  henuriaid  wedi  ymgasglu 
ynghyd. 

)  Saltn  56.  5,  6.  Marc  14.  53,  54.  Luc  22  54,  55.  loan 
II.  49.  a  1S.  12—14,  24. 

*  Dygasant  efat  Annas  chwegrwn  Caiaphas 
yn  gyntaf  medd  íoan  18.  13,  ac  oddi  yno  at 

Caiaphas,  mae  yn  debyg,  lle'r  ocdd  y  cyngor 
wedi  ymgyfarfod,  h\d  yn  nod  yn  nyfnder 
nos  :  gymmaint  oedd  eu  hawydd  am  gael  lesu 
i'w  crafangau ! 

58  *  A  Fhedr  a'i  canlynodd  ef  o 
hirbell,  hyd  yn  llys  yr  arch-oíTeiriad  ; 
u  fae  a  aeth  i  mewn,  ac  a  eisteddodd 

gyd  â'r  gweision,  i  weled  y  diwedd. «  loan  18.  15,  16,  25. 

*  Mae  yn  debyg  i  Pedr  ddychwelyd  yn  bur 

fuan  wedi  ffoi  a'  gadael  yr  lesu  yn  yr  ardd, ond  erbyn  hyn  nid  oedd  yn  ddigon  calonog  i 
lynu  wrtho,  dim  ond  canlyn  o  hirbell.  t  Dyma 
gam  annoeth  arall  a  wnaeth  Pedr  ;  trwy  daro 
gwas  yr  arch-offeiriad  gwnaeîh  ei  hun  yn  ag- 
ored  i  berygl,  ac  yr  oedd  yn  ofni  canlyn  Iesu 
yn  amlwg  fel  ei  ddisgybl ;  am  hyny  ni  ddyl- 
asai  mewn  un  modd  fyned  i  lys  yr  arch-offeir- 
iad,  gan  ei  fod  wrth  hyny  yn  ei  osod  ei  hun  yn 
ngafael  profedigaeth.  Gwelwn  ymagredad\n 
gwrol  wedi  dechreu  dyrysu. 

59  *  A'r  arch-offèiriaid  a'r  henuriaid, 
a'r  holl  gynghor,  x  a  geisiasant  gau 
dystiolaeth  yn  erbyn  yr  Iesu,  fd  y 
rhoddent  ef  i  farwolaeth ; 

*Dent.  19.  16—21.  1  Bren.  21.  8—13.  Salm  27.  12. 
11,  12.    a  94.  20,  21.    Diar.  25.  18.     Marc  14.  55,  56.    Act  6. 
11—13.  a  24.  1—13. 

60  Ac  y  nis  cawsant :  î'e,  er  dyfod 
yno  gau-dystion  lawer,  ni  chawsant 
2  Eithr  o'r  diwedd  fe  a  ddaeth  dau 
gau-dyst, 

5.  Tit.  2,  8 [  Pedr  3.  16.       z  Deut.  19.  15 Dan. 
Marc  14.57- 

*  Yr  oedd  y  Senedd  ddrygionus  hon  yn 
penderfynu  rhoddi  yr  lesu  i  farwolaeth  ryw 
tfordd  neu  gilydd,  ac  os  gallent  wneyd  hyny 
dan  rith  o  gyfiawnder,  goreu  i  gyd.  Gwydd- 
ent  nas  gallent  hyuy,  hyd  yn  nod  yn  rhith 
iol,  heb  gyflogi  gau-dystion ;  ac  er  cael  digon 
o'r  cyfryw  am  arian,  eto  nid  oedd  yr  un  dau 
o  honyntyn  cytunoynyr  un  chwedi  gelwydd 

og  ;  ac  heb  ddau  ni  wnaethai  mo'r  tro  yn 
wyneb  y  gyfraith,  Deut.  19.  15.  Mewn  prawf 
yo  erbyn  tw>llwyr  a  gau-brophwydi,  yr  oedd 
yn  rhydd  dywedyd  y  peth  a  fýnid,  gwir  neu 
anwir ;  gan  nas  goddefid  i  neb  ddywedyd 

dim  er  amridiífyniad  i'r  cyhuddedig.  Mae  hỳn 
yn  dangos  fod  daliineb  a  drygioni  y  dysgawd- 
wyr  luddewig  yn  fawr  uwehlaw  am^yffred. 

61  *  Ac  a  ddywedasant,  a  ílwn  a 
ddywedodd,  6fMi  a  allaf  ddinystrio 
teml  Dduw,  a'i  hadeiladu  mewn  tri diwmod. 

a  adn'.  71.  pen.  12.24.  Gen.  19.  9.  1  Bren.  22.27.  2  Bren. 
9.  11.  Salm  22.  6,  7.  E*.  49.  7.  a  53.  3.  Luc  23  2.  Ioan  9. 
29.  Act.  17.  18.  a  18.  13.  a  22.  22.  b  pen.27.  40.  Jer.  26. 

8—11,  16-19.  Marc  15.  29.  loan  2.  19-21.  Att.  C.  13. 

*  Yn  niwedd  adn.  60,  dywedir  iddynt  gael 
ond    nid    oedd    y    rhai  hyny dau    guu-dyst, 

chwaith  yn  cytuno  yn  yr  un  dystiolaeth, 
Marc  14.  59.  t  Wrth  ̂ ymharu  adroddiad  y 

geiriau  hyn  gan  y  gau-dystion,  á'r  modd  y 
llefarwyd  hwy  gan  lesu  yn  loan  2.  19.  gwel- 
ir  eu  bod  wedi  cael  eu  cam-adrodd  yn  fawr 
yma.  "Dinystriwch  y  deml  hon,"medd  Iesu  ; 
gan  feddwl  teml  ei  gorph,  Ioan  2.  21.  u  Mi 
a  allaf  ddinystrio  teml  Dduw,"  medd  y  gau- 
dystion  ;  gan  feddwl  y  deml  yn  Jeius;iíem. 
Pe  buasai  y  dystiolaeth  hon  jn  hollawl  wir, 
nid  yw  yn  ymddangos  fod  dim  ynddi  i  euog- 

farnu  Crist,  a  methodd  yr  arch  oifeiriad  ̂ a gwneyd  dim  o  hóni. 

62  *  A  chyfododd  yr  arch-offl iriad, 
ac  a  ddywedodd  wrtho,  c  A  aítebi  di 
ddim?  beth  y  mae  y  rhai  hyn  yn  ei 
dystiolaethu  yn  dy  erbyn  ? 

c  pen.  27.  12—14.  Marc   14.60.  Luc  23.   9.  Ioan  18.  19— 
a  19.  9—11. 

63  f  Ond  d  yr  Iesu  a  dawodd. 
X  A'r  arch-offeiriad  gan  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  e  \\  Yr  ydwyf  yn  dy 
dynghedu  di  trwy  y  Duw  byw, 

"  ddywedyd  o  honot  i  ni,  ai  tydi  yw 
^y  Crist,  Mab  Di^. 

d  Salm  38.  12—14.  E».  53.  7.  Dan.  3.  16.  Act.  S.  32— 
35.  1  Pedr  2  23.  e  Lef.   5.  1.    Num.  5.  19—21.  1  Bren. 
22.  16.  2  Cron.  18.  15.  Diar.  29.  24.  /  Marc  14.  61.  Luc 
22.  66—71.  loan  8.  25.    a  10.  24.  a  18.  37.  g  pen.  16.  16. 
a  27.  40,  43,  54.  S;ilm  2.  6,  7.  Es.  9.  6,  7.  Ioan  1.  34,  49. 
a  3.  16—18.  a  5.  18-25.  a  6.  69.  a  10.  30,  36.  a  19.  7.  a  20. 
31.  1  Ioan  5.  11—13 

*  Cymmt  rai  yr  arch-offeiriad  trahâus  hwn 
arno,  ei  fod  wedi  cael  digon  yn  erbyn  yr  Iesu  ; 
a  rhyfeddai  ei  fod  yn  peidio  ateb  drosto  ei 

hun  :  braidd  na  ddywcdai  í'od  ei  ddistaw- 
r^ydd  yn  ddirmyg  ar  y  llys,  ac  yn  addeíìad 
o'r  bai.  f  Ond  yr  Iesu  o  hyd  a  dawodd. 
Hawdd  y  gallasai  wrth-brofi  y  iath  anwiredd, 
ond  nid  oedd  yn  werth  ganddo.  Gwyddai  eu 
bod  hwy  yn  penderfynu  ei  dori  ymaith,  am 
hyny  gadawodd  iddynt  gymmeryd  eu  ffordd. 
Ac  yn  hyn  hefyd,  yr  oedd  yn  c>íiawni  proph- 
wydoliaeth,  Esaiah  53.  7.  "  Ac  fel  y  tau 
dafad  o  fiaen  y  rl>ai  a'i  eneifiai,  felly  nid  ag- 
orai  yníau  ei  enau."  í  Gan  nas  gallai  yr 
arch-offeiriad  wneyd  dim  o  dystiolaeih  y  gau- 
dystion,  mae  yn  ceisio  rnaglu  a  pluofi  yt  fes* 
trwy  fater  arail;  ai  efe  oedd  Mab  Duw,  neu 

y  Messiah.  Nid  er  rnwyn  cret'u  ynddo  yr 
oedd  yn  chwennych  gwybod  ;  ond  i'r  dyben 
o'i  euog-farnu  am  gabledd,  os  addt  fai  ei  iiun 
yn  Fab  Duw  ;  ncu  os  gwadai,  yr  oeddynt  yn 

barod  i'w  farnu  ef  am  wadu  yr  hyn  a  honas- 
ai  efe  o'r  blaen  wrth  eraill.  ||  Cjmmerai  yr 
arch-ofteiriad  arno  fod  yn  ddifrifol  iawn,  fel 
pe  dy  wedasai,  Dy  wtd  i  ni  y  gwir,  fel  pe  bydd- 
it  ar.  dy  lw,  ac  yn  ngŵydd  y  Duw  by w  :  ae 
yr  wyf  fi,  fel  airh-otfehiad  üiiw  yu  tyhoeddi 
barn  a  mtlltitli  oínadwy  arnat  os  nà  ddy- 
wedi,acos  na  ddywedi  ygwirionedd. 

64  *  Yrlesu  a  ddywedodd  wrtho, 
h  Ti  a  ddywedaist:  eithr  meddaf  i 
chwi,  *  f  Ar  ol  hyn  y  gwelwch  Fab  y 
dyn  yn  eistedd  ar h  ddeheulaw  y  gallu, 
ac  yn  dyfod  ar  gymmyîau  y  nef. 

h  adri.  25.  pen.  27.  11.  Marc  14.  6C.  Luc  *i2.  70.  Ioan  18. 
37.  »'  pen.  16.  27.  a  24.  30.  u  25.  31.  Dau.  7.  13.  L  oo  21. 
27.  Ioan  1.  50,  51.  Act.  1 .  11.  Rhuf.  14.  10.  1  Tbes.  4.  16. 
Dat.  1.  7.  a  20.  11.  k  Salm  IÌO.   î.  A«t.  7.  56.  Heb    1.  3. 
a  12    2. 
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Dirmyyu  Ortst, MATTHEW  XXVI a  Phedr  yn  ei  wadu. 

*  Mae  Marc  14.  62;  a  Luc  22.  07—70;  a 
Mathew  yina  ;  yn  adrodd  ateb  Crist  ychydig 

yn  walinnol  i'w  gilydd  ;  èfallai  mai  gosod  y 
cwblyn  nghyd,  addyẃedir  gan  y  tri,  a  wna 
yr  ateb  yn  gyflawn.  t  Mae  yn  y  geinau  hyn 
gyfeiriad  amtwg  at  trophwydoíiaeth  Dauiel 
ani  Fab  y  dyn,  Dan.  7.  13,  14.  Cynnwys  y 

geiriau  csgyniad  Crist  i'r  gogoniant,  yr  hyn 
a  ainlygwyd  yu  nhywaíitiad  yr  ì  sbryd  ar 
ddydd  y  Pentccost ;  ci  ddyfodiad  i  farnn  a 

dìnystrio  Jeru*alem  a'r  gcnedl  Iuddéwig  ;  ac 
ei  fldyfodiad  ar  gymylau  y  nef  yn  y  dydd 
diweddaf. 

65  Yna  ly  rhwygodd  yr  areh-offeit- 
iad  ei  ddiilad,  gan  ddywedyd,  m  f  Efe 
a  gablodd :  pa  raid  i  ni  mwy  wrth 
dystion  ?  wele,  yr  awrhon  y  clywsoeh 
ei  gabledd  ef. 

/  Lef.  21.  10.  2  Bren.  18.  37.  a  19.  1—3.  Jer.  36.  24. 

Mare  14.  63,  64.  m  pen.  9.  3.  1  Bren.  21.  10-13.  Luc  5. 
21.  Ioan  10.  33,  36. 

66  íieth  dybygwch  chwi  ?  J  Ilwy- 
thau  gan  atteb  a  ddywedasant,  n  Y 
mae  efe  yn  euog  o  farwolaeth. 

n  Lef.  24.  11—16.  Ioan  19.  7.  Act.  7.52.  a  13.  27,  29. 

Ia»o  5.  6.  -^ 

*  Gwaherddid  i'r  ifreh-cíFeiriad  rwygo  ei 
ddiliad  ar  amryw  o  achOsion  y  canhtêid  i 
ddynion  erailì  eu  rhwygo,  Lef.  21.  10  ;  ond 
ar  achos  o  gabledd,  nea  ry  w  ddrwg  cyhoedd- 
us,  bernid  yn  ganiatâol  iddo  eu  rhwygo. 

tBaruai  efe*bod  Iesu  wedi  cablu  yn  ddych- rynllyd,  o  hcrwydd  iddo  addef  ei  hun  yn  Fab 
Duw  ;  a  phenderfynai  yn  y  fàn  nad  oedd 
diin  eisiau  ychwaneg  o  dystion  na  thystiol- 
acth  yn  ei  erbyn  ef,  ond  bod  ei  eiriau  ef  ei 

hun  yn  ddigon  i'w  euog-farnu  ef.  i  A  hj'n  y 
cytunodd  y  rhan  fwyaf  o'r  cyngor;  ei  fod  ef 
wcdi  cablu,  ac  yn  euog  o  farwolaeth  :  ond 
tybir  fod  Nicodcmus  a  «íoseph  o  Arimathea 

yno,  ac  na  chytunasant  hwy  â'rddedfryd  fyr- 
bwyll  ac  artghyfiawn  lion,  Luc  23.  50,  òi. 

67  *  Yna  °  y  poerasant  yn  ei  wyn- 
eb,  ac  a'i  cernodiasant ;  p  eraill  a'i  tar- 
awsant  cf  á  gwîail, 

o  pen.  27  30.  Num.  12.  14.  üeut.  25.  9.  Job  30.  9—11. 
Ks.  50.  6.  a  52.  14.  a  53.  3.  Marc  14.  65.  a  15.  19.     1  Cor.  4. 

13.  Heb.  12    2.        p  pen.  5.  39.  1   Bren.  22.  24.  Jer.  20.  2. 
Galar.3.  30,  45.  Ioan  18.  22.  Act.  23.  2,  3.2  Cor.11.20,  21. 

68  Gan  ddywedyd,  q  Prophwyda 

i-ni,  rOCrist,  Pwy  yw  yr  hwn  a'th darawodd  ? 
9  peD.  27.  39—44.  Gen.  37.  19,  20.  Barn.  16.  25.  Luc  22. 

63—65.  r  pen.  27.  23,  29.  Marc  15.  18,  19.  loan  19.  2,  3, 
14,  15.  1  Pedr  2.  4—8. 

*  Yr  oedd  y  driniaeth  hcn  i  gyd,  yn  dang- 
os  pa  mòr  ddirmygns  oedd  lesu  yn  ngolwg  y 
gwýr  mawr  hyn  ;  ac  yn  gyflawniad  o  amryw 
brophwydolidethan,  Lsaiah  50.  0.  a  52.  14. 
Mica  5.  1. 

69  %  *  A  s  Phedr  oedd  yn  eistedd 
allan  yn  y  llys  :  +  a  daeth  morwynig 
atto,  ac  a  ddywedodd,  \  A  Ihithau 
oeddit  gyd  ag  l  íesu  y  Galilead. 

*  adn.  58.  1  Bien.  19.  9,  13.  Salrul.  1.  Marc  14.  66— 

<W.  Lnc  22.  5.r,-57.  loan  18.  25.  2  Pedr2.  7—9.  t  adn.  71. 
Pen.  2.  22,  23.  a  21.  11.  loau    1.   46.  a  7.  41,  52.  Act.  5.  37. 

70  ||  Ac  u  efe  a  wadodd  ger  eu  bron 
/«oj/oli,  ac  a  ddywedodd,  Nis  gwn 
fcth  yr  wyt  yn  ei  ddywedyd. 

u  a«ln.  34,35,40—43,51,  56,  58.  Salm  119.  115—117- 
Diar.  28.  2C.  u  29.  23,  25.  Ks.  57.  11.  Jer.  17.  9.  Khuf.  11- 
20.  1  Cor.   10.  12.    Uat.  21.  8. 

*  Yr  oedd  Pedr  yn  y  lly.s  i  waered,  medd 
M:irc  14.  Gíì.  Rhaid  mai  rhyw  ystafell  arall 
yn  yr  un  adeilad  ydoedd,  digon  agos  i  weled 

a  chlywed  pa  í'odd  yr  oedd  achos  iesu  yn 
myned  yn  mlaen.  t  Mae  yn  debyg  mai  y 
ddrysores,  a  ollyngodd  Pedr  i  mewn,  oedd 
hon.  ì  Efallai  ei  bod  yn  gweled  arwydd  o 
drallod  a  gofid  yn  ei  wyneb  ef,  ac  oddi  wrth 
hyny  yn  casglu  ei  fod  yn  un  o  ddisgyblion  y  r 

lesu.  ||  D'íammau  fod  Pedr  o'r  b!aen  yn 
llawn  o  ofnau  a  braw,  ac  yn  cael  ei  demtio  yn 
ddirgelaidd  gan  Satan  ;  a  phan  ymosododd  y 
forwynig  hou  arno  yn  chwanegol  at  hyny, 
niethodd  a  dàl ;  ond  gwadodd  ci  Arglwydd 
ar  gyhoedd  pawb  1  Peth  enbyd  y  w  i  grist- 
ionogion  fyned  i  leoedd  profedigaethus. 

71  *  A  *  phan  aeth  efe  allan  i'r 
porth;  gwelodd  im  arall  ef;  a  hi  a 
ddywedodd  wrth  y  rhai  oedd  yno, 

y  Yr  oedd  hwn  hefyd  gyd  â'r  Iesu  o Nazareth. 
x  Marc  14.  63,  69.  Luc  22.  58.  loan  18.  25—27.  y  adn 

61. 

72  f  A  thrachefn  efe  a  wadodd 
z  trwy  lŵ,  aNid  adwaen  i  y  dyn. 

z  peu.  5  34—36.  Ex.  20.  7.  Es.  48.  1.  Zec  5.  3,  4.  a  8. 
17.  Mal.  3.  5.  Act.  5.  3,  4.  a  adn.  74.  Luc  22.  34. 

*  Gwedi  syrthio  yn  y  brofedigaeth  gyntaf, 
mae'n  debyg  i  Pedr  feddwl  am  fyned  ym- 
aith,  ond  erbyn  ei  fod  yn  y  porth,  dyma  ryw 

un  arall  yn  ymosod  arno  yr  un  modd  a'r 
gyntaf :  fac  os  gwàn  oedd  efe  y  tro  cyntaf, 
aeth  yn  wànach,  a  syrthiodd  yn  ddyfnach  y 
tro  hwn  ;  gwadodd  trwy  Iw  y  waith  hon  nad 
adwaenai  efe  y  dyn.  Beth  yw  y  dynion  gor- 
au  pan  y  gadawo  Duw  hwynt! 

73  *  Ac  ychydig  wedi,  daeth  y  rhai 
oedd  yn  sefyll  ger  llaw,  ac  a  ddy- 
wedasant  wrth  Pedr,  h  Yn  wir  yr  wyt 
tithau  yn  un  o  honynt ;  c  f  canys  y 
mae  dy  leferydd  yn  dy  gyhuddo. 

b  Luc  22.  59,  60.  Ioan  18.  26,  27.        c  Barn.  12.  6.  Neh. 13.  24. 

74  X  Yna  f  y  dechreuodd  efe  regu 

a  thyngu, e  Nidadwaen  i  y  dyn.  /||  Ac 
yn  y  man  y  canodd  y  ceiliog. 

d  pen.  27.  25.  Eam.  17.  2.  a  21.  19.  1  Sam.  14.  24-28. 
Marc  14.  71.  Aci.  23.  12—14.  Rhuf.  9.  3.  1  Cor.  16.  22. 
e  pen.  10.  2S,  32,  33.  Ioan  21.  15—17.  Dat.  3.  19.         /  Marc 
14.  30,  68,  72.  Luc  22.  60.  Ioati  18.  27. 

*  Awr  y  brofedigaeth  oedd  hon  ar  Pedr  — 
mae  yn  debyg  nad  aeth  efe  ddim  allan  er  iddo 
gychwyn  myned;  ac  yn  awr  dyma  drydydd 
ymgyrch  y  gelyn  arno,  a  thost  iawn  y  caíodd 
ei  archolli  !  Dywed  Ioan  mai  cûr  i  Malchus 
a  ymosododd  arno  y  tro  hwn,  loan  18.  2Cî. 

t  Aîare  a  ddywed,  (ìalilead  wyt  ti,  a'th  lcí- 
erydd  sydd  debyg,  Marc  14.  70.  Gwyddent 

mai  Galileaid  oedd  canlynwyr  Iesu,  acmaé'n 
debyg  fod  acen  a  llediaith  drosgl  y  wlad  hònu 
yn  amlwg  yn  ymadrodd  Pedr.  %  Dàn  y  tryd- 
ydd  ymosodiad  hwn,  yn  enwedig  oddiwríii 
gâr  i'r  hwn  y  torasai  efe  ei  glust,  dychryiiodd 
Pedr  dros  fesur;  a  ciían  dyngu  a  rhegi,  efe 
a  wadodd  nad  adwaenai  efe  yr  Iesu.  ||  Oyda 
hyn  canodd  y  cciliog  yr  ail  waith,  yn  ol  gair 
yr  Iesu.  Dywed  yr  luddewcn  y  byddid  yn 

symmud  yr  holl  geiliogod  allan  o  Jerusalern' 
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ar  wyl  y  Pasg,  ond  ni  chyd-saif  y  traddodiad 
ofer-göelus  hyny  â  gwirionedd  yr  hanes  hwn. 

75  *Aschofiodd  Pedr  airyr  Iesu, 
yr  hwn  a  ddywedasai  wrtho,  Cyn 

canu  o'r  ceiliog,  ti  a'm  gwedi  deir- 
gwaith.  h  Ac  efe  a  aeth  allan,  ac  a 
wylodd  yn  chwerw-dost. 

s  adn.  34.  Lnc  23.  61,  62.  loan  13.  38.  h  pen.  27.  3- 
5.  Luc  22.  32.  Rhuf.  7.  18—20.  1  Cor.  4.  7.  Gal.  6.  1. 
I  Pedr  1.  5. 

*  Syrthiodd  Pedr  yn  alaethus  iawn  yn  wyn- 

eb  ei  brofedig'aeth ;  ond  nid  hir  y  gadawodd 
Duw  ef  yn  y  syrthiad  hwnw  :  adferodd  ef  yn 
fuan,  yn  rasol,  ac  yn  eífeithiol.  Yr  oedd  ei 

edifeirwch  mòr  arnlwg  a'i  fai ;  efe  a  wylodd 
yn  chwerw-dost :  ac  yr  oedd  ei  holl  fywyd  o 
hyny  allan  yn  brawf  dîammheuol  o  wirion- 
edd  ei  adferiad.  Caniad  y  ceiliog,  cofio  gair 
yr  Iesu,  ac  edrychiad  yr  lesu,  Luc  22.  6Í.  a 
fu  fel  moddion  ei  adferiad.  "  Seith-waith  y 
syrth  y  cytìawn,  ac  efe  a  gyfyd  drachefn." 
"  Yr  hwn  sydd  yn  sefyll,  edryched  na  syrthio.'" 

PEN.  XXVII. 

Rhoddi  Crist  yn  rhwym  at  Pilat,  %c. 

*J\.  phan  a  ddaeth  y  bore,  b  cydym- 
gynghorodd  yr  holl  arch-oíFeiriaid,  a 
henuriaid  y  bobl,  yn  erbyn  yr  Iesu, 
fel  y  rhoddent  ef  i  farwolaeth. 

a  Barn.  16.  2.  1  Sain.  19.  11.  Diar.  4.  16—18.  Mica  2.  1. 
Ltin  22.  66.  Act.  5.  21.  b  pen.  23.  13.  a  26.  3,  4.  Salm  2. 
2.  Maro  15.  1.  Luc  23.  1,  2.  Ioan  18.  28.  Act.  4.  24—28. 

2  fAc  wedi  iddynt  c  ei  rwymo, 

hwy  a'i  dygasant  e/'ymaith,  d  Jac  a'i 
traddodasant  ef  i  Pontius  Pilat  y 
rhaglaw. 

c  Gen.  22.  9.  Ioan  18.  12,  24.  Act.  9.  2.  a  12.  6.  a  21. 
33.  a  22.  25,  29.  a  24  27.  a  28.  20.  2  Tira.  2.  9.  Heb.  13.  3. 
d  pen.  20.  19.  Luc  18.  32,  33.  a  20.  20.  Act.  3.  13. 

*  Cawsom  hanes  gweithrediadau  y  noson 
erchyll  o'r  blaen  eisoes,  ac  yn  awr,  wedi  ych- 
ydig  iawn  o  orphwys,  dyma  elynion  Iesu  i 
fynu  yn  fore  iawn  eto.  Yr  oeddynt  wedi 

penderfynu  ei  fod  yn  haeddu  marw  o'r  blaen  : 
a'r  pwnc  yn  awr  oedd,  cyflawni  y  penderfyn- 
iad  hwnw  mòr  fuan  ag  yr  oedd  dichon. 

t  Rhwymwyd  yr  Iesu  o'r  blaen,  pan  ddal- 
iwyd  ef ;  ond  efallai  iddynt  ei  ryddân  ef  o'r 
rhwymau  hyny  tra  bu  dan  holiad,  ac  yn  awr 
ei  ail  rwymo  :  neu,  ynte,  iddynt  ei  rwymo 

yn  gaethach  nac  o'r  blaen.  %  Gan  fod  yr 
Iuddewon  y  pryd  hwn  dàn  iau  y  Rhufein- 
iaid,  nid  oedd  awdurriod  ganddynt  i  osod  neb 
i  farwolaeth  heb  gydsyniad  y  Rhaglaw  Rhuf- 
einig  :  a  chan  mai  croeshoeliad  oedd  y  farw- 
olaeth  Rufeinig,  yr  oeddynt  yn  fwy  ewyllys- 
gar  i  draddodi  yr  Iesu  i  Pilat,  fel  y  rhoddid  ef 
i'r  farwolaeth  echryslawn  hòno. 

3  1f  *  Yna  *  pan  welodd  Judas,  yr 
hwn ai bradychodd  ef,  ddarfod  ei gon- 
demnio  ef,  Jfha  edifar  ganddo,  J  ac 
a  ddug  drachefn  y  degarhugainarian 

fr  arch-oíFeiriaid  a'r  henuriaid. 
e  pen.  26.  14—16,  47—50.  Marc  14.  10,  11,  43—46.  Luc 

22.  2—6,  47,  48.  Ioan  13.  2,  27.  a  18.  3.  /  Jub  20.  5.  15— 
29.  2  Cur.  7. 10. 

4  Gan  ddy wedyd,  *  ||  Pechais,  §  gan 
frady chu  h  gwaed  gwirion .  **Hwy thau 
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a  ddywedasant,  '  Pa  beth  yw  hynny  i 
ni  ?  *  edrych  di. 

g  Gtn.  42.21,22.  Ex.  9.  27-  a  10.  16,  17.  a  12.  31. 
1  Sarn.  15.  24,  30.  1  Rren.21.  27.  Rhuf.  3.  19.  Ä  adn.  19, 
23,  24,  54.  Jer.  26.  15.  Jona  1.  14.  Luo  23.  22,  41,  47.  Ioan 
19.  7.  Act.  13.  28.  Heb.  7.  26.  1  Pedr  1.  19.  í  adn.  25. 
Act.  18.  15—17.  1  Tim.  4.  2.  Tit.  1.  16.  1  Ioan  3.  12.  Dat. 
11.  10.  k  1  Sam.  28.  16—20.  Job  13.  4.  a  16.  2.  Luc  16. 

25,  26. 

5  -j-f  Ac  wedi  iddo  dafiu  yr  arian  yn 
y  deml, l  efe  a  ymadawodd,  |$  ac  a  aeth 
ac  a  ymgrogodd. 

/  Barn.  9.  54.  1  Sam.  31.  4,  5.  2  Sam.  17.  23.  1  Bren.  16. 
18.  Job  2.  9.  a  7.  15.  Act.  1.  18,  19. 

*  Tybia  rhii  mai  ar  ol  condemnio  Crist  gan 
Pilat,  y  dygwyddodd  y  pethau  a  grybwyllir 
yn  yr  adnodau  hyn  yn  nghylch  Judas,  a  bod 

Mathew  wedi  gosod  yr  hanes  allan  o'i  iawn 
drefn  yma  :  ond  nid  yw  hyny  o  bwys  yn  y 
byd.  t  Pan  welodd  Judas  gondemnio  yr  Iesu 
efe  a  edifarhâodd  ;  ond  nid  mewn  gwir  ym- 
ostyngiad  a  galar  duwiol,  yn  nghyd  a  ffydd, 
gobaith,  a  chariad  :  yr  oedd  yn  ddrwg  gan- 
ddo  iddo  wnenthur  y  weithred  fradychus  hon, 

ac  e  lanwyd  ei  galon  a'i  gydwybod  âg  euog- 
rwydd  a  dychryn  ofnadwy.  %  Aeth  yn  gym- 
maint  gwasgfa  arno,  fel  y  bu  gorfod  iddo 
megys  cyfog  yr  arian  drachefn,  yn  debyg  i 
ddyn  yn  cyfog  gwenwyn,  ond  yn  rhy  ddi- 
weddar,  ar  ol  iddo  ei  wenwyno  yn  farwol  ac 
anfeddyginiaethoL  Mae  pechod  yn  felùs  yn 
y  genau,  ond  yn  chwerw  iawn  yn  y  bòl. 
||  Cyfaddefodd  Cain,  Pharaoh,  a  Saul,  iddynt 
bechu,  fel  Judas;  ond  nid  mewn  gwir  edif- 
eirwch  yr  un  o  honynt  mwy  nag  yntan.  §  Yr 

oedd  y  dystiolaeth  hon  yn  anrhydedd  i'r  Iesu, 
yn  rhybudd  ac  yn  ocheliad  i'r  Iuddewon,  ac 
yn  ddychryn  i  Judas  ei  hun.  Nis  gallasai  di- 
afol  ddyfeisio  dim  gwell  na  gosod  Judas  yn 
mhlith  y  disgyblion,  er  cael  rhywbeth  yn  er- 

byn  Iesu ;  ond  nid  oedd  dim  i'w  gael :  ac 
mae  tystiolaeth  wirfoddawl  y  gelyn  hwn  yn 
adarnâad  arbenig  i  dystiolaeth  yr  apostolion. 

*  Cysur  gwael  a  gafodd  efe  gan  yr  arch-off- 
eiriaid  a'r  henuriaid  ;  gwedi  iddynt  ei  hudo 
ef  i  bechu,  maent  yn  gadael  rhyngddo  ef  â'r 
canlyniad,  ac  braidd  yn  gwatwar  ei  drallod, 
gan  ddywedyd  dan  chwerthin  yn  atgas,  mae 

yn  debyg,  "  Beth  yw  hyny  i  ni,  edrych  di." 
Mae  yr  ateb  hwn,  *'  Beth  yw  hyny  i  ni,"  he- 
fyd,  yn  dangos  caledrwydd  ofnadwy  y  dynion 
hyn  :  yr  oedd  yn  beth  iddynt  hwy,  a  chaws- 
ant  wybod  ei  fod  cyn  hir,  er  eu  gwae  tragy- 
wyddol  í  \\  Mae  yn  debyg  mai  o  drysorfa  y 
deml  y  cymmerwyd  yr  arian  a  roddasid  i 
Judas,  ac  yn  y  deml  yr  oedd  yn  iawn  iddo 
yntau  eurgadael.  j j  Cyflawnodd  yr  ateb  gwat- 
waiilyd  uchod  ei  drallod  ef,  ac  yn  lle  troi  at 
Dduw  i  ofyn  maddeuant,  efe  a  aeth  ac  a  ym- 
grogodd  !  Yn  Act.  1.  18.  dywedir  iddo  wedi 

ymgrogi,  dori-yn  ei  gancl,  a'i  holl  ymysgar- 
oedd  ef  a  dywalltwyd  allan  !  Dîau  mai  ei 
waith  ef  ei  hun  oeWd  ei  farwolaeth  ;  a  thybia 

rhai  i'r  gorden,  neu  y  gangen,  wrth  ba  un  yr 
ymgrogaì,  dori ;  ac  iddo  yntau  yn  ei  syrthiad 
dori  yn  ei  ganol  fel  y  dywedwyd.  Mòr 
ddychrynllyd  y  daeth  barn  Duw  ar  fab  hwn 
y  golledigaeth,  ac  mòr  gyflym  hefyd  ei  go- 
ddiweddodd :  mae  yn  bur  amlwg  ei  fod  wedi 
marw  o  flaen  Iesu. 

6  A?r  arch-oìTeiriaid  a  gymmer- 
asant  yr   arian,   ac  a   ddywedasant, 

*  Nid  cyfreithlawn  i  ni  *■  eu  bwrw 
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hwynt  yn  y  drysorfa ;  canys  gwerth 
gwaed  ydyw. 

m  pen.  23.  24.  Luc  6.  7—9.  loan  18.  28.  n  Dent.  23. 
18.  Es.  61.  8. 

*  Gwir  iawn  nad  oedd  yr  arian  hyn,  gwerth 
gwaed  Iesu,  (a  gwerth  gwaed  Judas  hefyd  yn 

wir)  yn  gyfreithlawn  i'r  drysorfa,  at  wasan- 
aeth  y  deml ;  ond,  yn  hyn  fel  pethau  eraill, 
yr  oeddynt  hwy  yn  dangos  eu  rhagrith,  yn 
hidlo  gwybedyn  ac  yn  llyneu  eamel,  Pen. 
23.  23,  24. 

7  *Ac  wedi  iddynt  gyd-ymgynghori, 
hwy  a  brynasant  â  hwynt  faes  y  croch- 
enydd,  yn  gladdfa  díeithriaid. 

8  f  Am  hynny  °  y  galwyd  y  maes 
hwnnw,  Maes  y  gwaed,^  hyd  heddyw. 

o  Act.  1.  19.  p  pen.  28.  15.   Deut.  34.  6.  J 
Barn.  1.  26.  2  Cron.  5.  9. 

9  X  (Yna  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a 

ddywedwyd  trwy  Jeremì'as  y  pro- 
phwyd,  gan  ddywedyd,  ?A  hwy  a 
gymmerasant  y  r  deg  ar  hugain  arian, 
pris  y  prisiedig,  yr  hwn  a  brynasant 
gan  feibion  Israel ; 

q  Zeo.  11.  12,  13.  r  pen.  26.  15    Ex.  21.  32.  Lef.  27. 
2—7. 

10  Ac  a'u  rhoisant  hwy  am  faes  y 
crochenydd,  megis  y  gosododd  yr  Ar- 
glwydd  i  mi.) 

*  Tybiai  y  rhagrithwyr  hyn,  mai  gwneyd 
rhyw  weithred  rith-elusengar  oedd  oreu  idd- 

ynt  à'r  arian  ;  gan  hyny  cytunasant  i  brynu 
ríiyw  ddernyn  bychan  o  dir,  a  fuasai  gynt  yn 
meddiant  rhyw  grochenydd,  ac,  wedi  ei 

gloddio  a'i  ddifwyno  gan  hwnw,  nid  oedd  o 
fawr  werth.  Defnyddiwyd  y  maes  yn  gladd- 

fa  díeithred,  sef  y  cyfryw  ddì'eithriaid  o'r 
cenedloedd  a  fyddai  marw  yn  Jerusalem,  ac 
a  fernid  yn  annheilwng  i  gael  eu  claddu  yn 
mhlith  y  genedl  sanctaidd.  t  Trowyd  enw  y 
maes  hwnw  yn  Aceldama,  CAct.  1.  19.)  hyny 

yw,  Maes  y  gwacd,  er  lystiolaeth  barâus  o'r 
weithred  waedlyd  trwy  yr  hon  ei  prynwyd  : 
hyny  oedd  ei  enw  pan  ysgrifenodd  Mathew 
ei  efengyl.  $  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn  gyflawn- 
iad  o  brophwydoliaeth  :  ond  nid  oes  y  fath 
brophwydoliaeth  yn  Jeremiah,  fel  y  dywedir 
yma  ;  eithr  yn  Zech.  11.  12,  13.  y  mae. 
Cynnygir  y  pethau  canlyuol  i  egluro  y  dyrys- 
weh  hwn  : — l.Tybia  rhai,  i  Jeremiah  lefaru 
y  geiriau,  er  nad  ydyntyn  ysgrifenedig  yn  ei 
lyfr,  ac  i  Zechariah  eu  gosod  yn  ei  lyfr  ef. 
2.  Tybia  eraill,  mai  Llyfr  Jeremiah  òedd  y 

pryd  hwnw  y  cyntaf  o'r  prophwydi,  a  bod  y 
lleill  i  gyd  yn  myned  wrth  ei  enw  ef.  3.  Tyb- 
ia  eraill,  mai  Jtremiah  a  ysgrifcnodd  y  naw- 

fed,  y  ddegfed,  a'r  uufed  bennod  a'r  ddeg  o 
Zechariah.  4.  Tybia  eraill,  mai  yr  adysgrif- 
enwyr,  wrth  dalfyru  yr  enw  rywbryd,  a 
wnaethant  gam-gymmeriad ;  gan  ysgrifenu 
Zriou  yn  lle  Iriou.  5.  Dywed  eraill  bod  y 

Syriaeg  a'r  Persiaeg  yn  darll  n  Yr  hyn  a 
ddywcdwyd  trwy  y  prophwyd,  hebenwi  neb. 
Gwedi  y  cwbl  nid  yw  yr  enw  o  bwys  mawr, 

gan  fod  y  brophwydoliaeth  i'w  chael  yn  yr Hen  Destament. 

11  *  A'r  s  Iesu  a  safodd  ger  bron  y 
rhaglaw  :  a'rrhaglaw  a  ofynodd  iddo, 

ÍIÎ 

gan  ddywedyd,  A7i  ti  yw  Brenhin  yr 
luddewon  ?  fA'r  Iesu  a  ddywedodd 
wrtho,  '  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd. 

«  pen.  10.  18,  25.  Marc  15'  2.  Lut2S.  3.  Ioanl8.  33—86. t  pen.  26.  25,  64.  Marc  14.  62.  Ioan  18.37.  1  Tim.  6.  13. 

*  Yn  Luc  23.  2,  ni  a  welwn  fod  yr  Iudd- 
ewon  wedi  cyhuddo  yr  Iesu  wrth  Pilat,  o 
liòni  mai  efe  oedd  brenin  yr  Iuddewon.  Yr 
oedd  yn  angenrheidiol  iddynt  osod  rhyw  dros- 
edd  gwladol  yn  ei  erbyn  ef  ger  bron  Pilat ; 
gan  na  wnaethai  efe,  yr  hwn  oedd  bagan, 

ddim  syiw  o'r  cyhuddiad  arall,  ei  fod  ynìiòni 
ei  hun  yn  fab  Duw.  t  Yr  oedd  Iesu  yn  ofal- 
us  yn  ei  ateb  :  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd.  Ti 
sydd  yn  dywedyd,  nid  myfi  :  er  nad  wyf  fin- 
nau  yn  dywedyd  i'r  gwrthwyneb.  Ychydig 
a  wyddost  ti,  Pilat,  pwy  sydd  yn  sefyll  o'th 
flaen,  a  llai  o  ìawer  y  rhaid  i  tithau  sefyll  o'i 
flaen  yntau  ar  ol  hyn.  Yna  y  gweli  mai Brenin  yw. 

12  A  phan  tt  gyhuddid  ef  gan  yr 
arch-oíFeiriaid  a'r  henuriaid,  *  nid  at- tebodd  efe  ddim. 

u  adn.  14.  pen.  26.  63.  Salm  38.  13,  14.  Es.  53.  7.  Marc 
15.  3—5.  Ioanl9.  9—11.  Act8.  32.  1  Pedr  2.  23. 

13  Yna  y  dywedodd  Pilat  wrtho, 

x  Oni  chly  wi  di  faint  o  bethau  y  maent 
hwy  yn  ei  dystiolaethu  yn  dy  erbyn  di  ? 

*  pen.  26.  62    Ioan  18.  85.  Act.  22.  24. 

1 4  Ac  nid  attebodd  efe  iddo  i  un 

gair ;  f  fel  y  v  rhyfeddodd  y  rhaglaw 

yn  fawr. y  Salm  71.  7.  Es.  8.  18.  Zec.  3.  8.  1  Cor.  4.  9. 

*  Sylwyd  o'r  blaen  ar  ddystawrwydd  lesu 
ger  bron  ei  gam-gyhuddwyr.  Gwel  Pen.  26. 
62, 63.  Yma  gellir  chwanegu,  nad  oedd  ganddo 

ef  ddim  bai  i'w  gyfaddef,  eto  nid  oedd  efe  yn 
chwennych  ei  gyfiawnâu  ei  hun  ;  gan  ei  fod 
yn  ymostwng  i  gondemniad,  fel  y  gallai  farw 
yn  aberth  gwirfoddol  dros  ein  pechodau  ni. 
t  Mae  yn  debyg  fod  agwedd  dawel,  sefydlog, 
a  mawryddig,  ar  wynebpryd  Iesu  yn  y  dys- 
tawrwydd  hyn  ;  gwahanol  iawn  i  ddrwg- 
weithredwyr  euog  yn  gyfftedin  :  ac  mae  yn 
debyg  hefyd,  bod  Pilat  yn  credu  ei  fod  yn 
ddiniwed,  am  hyny  yr  oedd  yn  rhyfeddu  nad 
atebai  drosto  ei  hun,  i  amddifiyn  ei  gam  :  a 
rhyfedd  oedd  ar  ryw  olwg. 

15  *  Ac  ar  yr  z  wyl  honno  y r  arferai 

y  rhaglaw  ollwng  yn  rhydd  i'r  bobl 
un  carcharor,  yr  hwn  a  fynnent. 

z  pen.  26.  5.  Marc  15.  6,  8.  Luc  23.  16,  17.  Ioan  18.  3«, 
39.  Act.  24.  27.  a  25.  9. 

16  Ac  yna  yr  oedd  ganddynt 

"garcharor  hynod,  a  elwid  Barabbas. 
a  Marc  15.  7.  Luc  23.  18,  19,  25.  Ioan  18.  40.  Act.  3.  14. Rhuf.  1.  32. 

17  Wedi  iddynt  gan  hynny  ym- 
gasglu  ynghyd,  Pilat  a  ddywedodd 
wrthynt,  b  f  Pa  un  a  fynnwch  i  mi  ei 
ollwng  yn  rhydd  i  chwi  ?    Barabbas, 
ai  yr  Iesu,  yr  hwn  a  elwir  Crist  ? 

*  adn.  21.  Jos.  24.  15.  I  Bren.  1S.  21.  c  adn.  22.  Marc 
15.  9-12.  Ioan  19.  15. 

18  Canys  d  efe  a  wyddai  mai  o 
genfigen  y  traddodasent  ef. 

d  Gen.  37.'ll.  1  Sam.  18.  7—11.  Salm  106.  1«.  Diar.  27. 
»reg.  4.  4.  Es.  26.  11.  Marc  15.  10.  Act.  5.  17.  a  7.  S. .  45.  lago4.  5.   
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Pilat  yngolchi  ei  ddwylaw,  &ç.  MATTHEW  XXVII. Bhyddhâu  Barabbas. 

*  Tybia  rhai  mai  hen  arferiad  Iuddewig 
oedd  rhoi  gollyngdod  i  ryw  un  carcharor  ar 

ŵyl  y  pasg,  er  anrhydedd  i'r  ŵyl  hòno,  ac  er 
cof  am  waredigaeth  Israel  o  gaethiwed  yr 
Aipht.  Ond  dywed  eraill,  nad  oes  dim  hanes 
am  y  cyfryw  arferiad  yn  mhlith  yr  Iuddewon 
eu  hunain  ;  ond  mai  y  ilywodraethwyr  Rhuf- 

einig  a'i  dechreuodd,  yn  unig  er  mwyn  bodd- 
âu  yr  Iuddewon  ac  ennill  parch  a  phoblog- 
rwydd  yn  eu  plith.  f  Gan  fod  Pilat  yn  credu, 
fel  y  dywedwyd  uchod,  mai  diniwed  oedd 
Iesu,  ac  mai  o  genfìgen  y  traddodasid  ef; 
cymmerodd  fantais  ar  y  ddefod  hon  i  gynnyg 
ei  ollwng  ef  yn  rhydd,  ond  ni  thyciodd. 

19  Ç  *  Ac  efe  yn  eistedd  ar  yr  or- 
sedd-faingc,  e  ei  wraig  a  ddanfonodd 
atto,  gan  ddywedyd,  Na  fydded  i  ti  a 

wnelych  â'r  /cyfiawn  hwnnw  :  canys 
goddefais  lawer  heddyw  mewn  breu- 

ddwyd  o'i  achos  ef. e  Gen.  20.  3-6.  a  31.  24,29.  Job  33.  14—17.  Diar.29.  1. 
/  adn.  4,  24.  Zec.  9.  9.  Luc  23.  41,  47.  1  Ioan  2.  1. 

20  fA'r  arch-offeiriaid  a'r  henur- 
iaid  8  a  berswadiasant  y  bobl,  h  fel  y 
gofynent  Barabbas.,  ac  y  difethent  yr 
Iesu. 

*  Tra  yr  oedd  Pilat  fel  hyn  yn  ceisio  achub 
yr  Iesu,  dyma  genadwri  ddifrifol  yn  dyfod 
ar  frys  oddi  wrth  ei  wraig  ato,  i'w  gadarnäu 
ef  yn  yr  ymgais  hyny.  Dyoddefasai  ei  wraig 
lawer  mewn  breuddwyd,  wedi  iddo  ef  gyfodi 

a'i  gadael,  yn  achos  y  Cyfiawn  hwnw.  Breu- 
ddwydiodd  mae  yn  debyg  mai  cyfiawn  oedd 
efe ;  a  breuddwydiodd  efallai  hefyd  am  ryw 
farn  ddychrynllyd  a  ddeuai  ar  Pilat  a'i  holl 
deulu  os  condemniai  efe  y  Cyíìawn  hwnw. 
Os  gwir  yr  hanes  am  ddiwedd  Pilat  a  hithan, 
daeth  y  breuddwyd  i  ben  yn  rhy  wir.  \  Hawdd 
oedd  i'r  arch-offeiriaid  a'r  henuriaid  berswad- 
io  torf  o  bobl  annwyoodus  i'w  pleidio,  er  eu 
bod  ychydig  ddyddiau  o'r  blaen  yu  bloeddio 
Hosanna  i  Fab  Dafydd  :  yn  enwèdig  gan  nad 
oedd  fawr  o  argoel  yn  awr  iddo  cu  gwared 
hwy  oddi  wrthi  y  Rhufeiniaid. 

21  A'r  rhaglaw  a  attebodd  ac  a 
ddy wedodd  wrthynt,  *  Pa  un  o'r  ddau 
a  fynnwch  i  mi  ei  ollwng  yn  rhydd  i 
chwi  ?  f  Hwythau  a  ddywedasant, 
Barabbas . 

22  Pilat  a  ddywedodd  wrthynt, 

'  Pa  beth  gan  hynny  a  wnaf  i?r  Iesu, 
yr  hwn  a  elwir  Crist  ?  Hwythau  oll  a 
ddywedasant  wrtho,  Croes-hoelier  ef. 

í  adnl7.  Job  31.  31. 
Zec.  11.  8.  Marc  14.  55. 
19.  14,  15.  Act.  13.28. 

23  A'r  rhaglawa  ddywedodd,  k  Ond 
pa  ddrwg  a  wnaeth  efe  ?  l\  Hwythau 
a  lefasant  yn  fwy,  gan  ddywedyd, 
Croes-hoelier  ef. 

k  Gen.  37.  18,  19.  1  Sam.  19.  3—15.  a  20.  31—33.  a  22 
14-19.  /  Act.  7.  57.  a  17.5— 7.  a  21.  23— 31.  a  22.  22.  23 
a  23.  10,  12—15. 

*  Yr  oedd  ar  law  y  bobl  ddewis  pa  garchar- 
or  a  ollyngid  yn  rhydd  iddynt,  ac  yma  mae 

112 

Pilat  yn  gofyn  iddynt  yr  ail  waith  pa  un  a 
fynent :  gan  ewyllysio  yn  ddîammau  o  hyd 
achub  yr  íesu.  j  Yn  newisiad  y  bobl  gwelwn 
wirionedd  geiriau  Pedr,  Act.  3.  14,  '*  Eithr 
chwi  a  wadasoch  y  Sant,  a'r  Cyfiawn,  ac  a 
ddeisyfiasoch  roddi  i  chwi  wr  ílofruddiog." 
%  Po  mwyaf  yr  oedd  Pilat  am  achub  yr  Iesu, 
mwyaf  i  gyd  yr  oeddynt  hwythau  am  ei 

groeshoelio  ef;  er  methu  profi  yr  un  bai  'ynj ei  erbyn. 

24  1T  *A  Philat,  pan  .welodd  nadj 
oedd  dim  yn  tycio,  ond^yi^  hytrach  | 
bod  cynnwrf,  f  a  gymmerth  ddwfr, 
m  ac  a  olchodd  ei  ddwylaw  ger  bron  y 
bobl,  gan  ddywedyd,  Dieuog  ydwyf 
fì  oddi  wrth  waed  y  n  cyfiawn  hwn  : 
edrychwch  chwi. 

m  Dent.  21.  6,  7.  Job  9.  30,  31.  Salm.  26.  6.  Jer.  1.  27, 
35.  n  adn.  4,  19,  54.  Ioan  19.  4.  Act.  3.  14.  2  Cor.  5.  21. 1  Pedr  3.  18. 

25  JA'r  holl  bobl  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  °  Bydded  ei  waed  ef  ar- 
nom  ni,  p  ac  ar  ein  plant. 

o  pen.  23.  30—37.  Nnm.  35.  33.  Deut.  19.  10,  13.  Jos.  2. 
19.  2  Sam.  3.  28,  29.  2  Bren.  24.  3,  4.  Salm  109.  12—19. 
Ezec.  22.  2—4.  a  24.  7—9.  Act.  5.  28.  a  7.  52.  1  Thes.  2. 
15,  16.  Heb.  10.  28—30.        p  Ex.  20.  5.  Ezec.  18.  14,  &c. 

26  f  Yna  ■«  y  gollyngodd  efe 
Barabbas  yn  rhydd  iddynt :  ||  ond 

ryr  lesu  a  ífiangellodd  efe,  ac  a'* 
rhoddes  i'^  groes-hoelio. q  Marc  15.  15.  Lac  23.  25.  r  pen.  20.  19.  Es.  50.  6. 
a  53.  5.  Maro  10.  34.  Luo  18.  32,  33.  Ioan  19.  1.  1  Teàr 2.  24. 

*  Buasaicondemnio  luddewi'wgroeshoelio, 
yn  debyg  o  godi  gwrthryfel  yn  y  rhan  fwyaf 
o  amgylchiadau  ;  ond  yma  yr  oedd  peidio  a 
chroeshoelio  yr  Iesu  yn  debyg  o  godi  gwrth- 

ryfel.  Yr  oedd  Pilat  a'i  Eaglawiaeth  yn  gas 
gan  yr  Iuddewon  eisoes  ;  ac  yn  awr  yr  oedd 
yn  ofni  rhag  y  buasent  yn  achwyn  arno  ger 
bron  Cesar,  am  beidio  rlioddi  un  i  farwolaeth 

ag  oedd,  ebent  hwy,  yn  hòni  hawl  i'r  orsedd. 
f  Defod  Iuddewig  oedd  golchi  dwylo  i  ym- 
ddiheuraw  oddiwrth  waed,  Deut.  21.  6,  7.  a 
thybir  ei  bod  yn  ddefod  yn  mysg  y  cenedl- 
oedd  hefyd.  Ond  yma  nid  oedd  ond  diles 
iawn  i  Pilat;  nid  oedd  yr  un  bai  yn  Iesu,  a 
phe  buasai,  nid  oedd  yr  un  wedi  ei  brofi,  am 

hyn  yr  oedd  eí'e  yn  euog  o'i  waed  ef.  Ni  bu 
erioed  y  fath  anghysondeb,  condemnio  y  cyf- 
iawrn,  ac  wrth  wneyd  hyny,  tystiolaethu  mai 

c'yfiawn  oedd.  j  Rhoddodd  Pilat  rybudd  teg 
i'r  Iuddewon,  ond  dychrynllyd  oedd  eu  hatieb 
hwy  i'r  rhybudd  hwnw,  a  dacth  arnynt  hwy 
a'u  pìant  yr  hyn  a  erfyniasant  hyd  yr  eithaf. 
Ar  wyl  y  pasg  y  rhoddasant  hwy  Grist  i 
farwolieth  ;  ac  ar  wyl  y  pasg  y  cauodd  litus 
arnynt  hwythau  o  fewn  muriau  Jerusalem. 
Gwrîhod  y  gwir  Grist  oedd  eu  pechod  ;  a 

chanlyn  gau-gristiau  i'w  dinystr  fu  eu  cosp. 
Prynasant  Iesu  fel  caeth-was ;  gwerthwyd 
hwythau  wedi  hyny  fel  caethion  am  y  pris  is- 
elaf.  Rhoddasant  Iesu  i  farwolaeth  rhag  i'r 
Rhufeiniaid  eu  dyfetha  hwy  a'u  dinas ;  a 
daeth  y  Rhufeiniaid  gan  eu  dyfetha  hwynt 

a'u  dinas.  Yr  oeddynt  yn  awyddus  iawn  am 
i  Iesu  gael  ei  çroeshoelio  ;  croeshoeliwyd  nif- 
cr  aneirif  o  honynt  hwyíhau  wedi  hyny  :  îe, 
y  fath  lîaws,  medd  Josephus,  hyd  n.ad  ocdd 

dim  coed  i'w  cacl  i   wneyd   croesau  na  lle  i 



Ccrom  Crist  d  dran, MATTHEW  XXVII. a'i  groeshoelio. 

osod  y  croesau  i  fynu  !  Ac  er  bod  wcithian 
agos  i  ddeunaw  cant  o  flynyddoedd  er  pan 

Eywedasant  v  geîriâu  "  Bydded  ei  waed  ef 
arnom  ni  ac  ar  ein  plant,"  mae  y  farn  yn 
aros  yn  droni  ar  yr  holl  gencdl  y  dydd 
heddyw:  gan  ddirmyg  dynìon,  a  tliàn  ddi- 
gofaint  Duw.  ||  Sylwir  arfrîangeUu  Crist  eto, 
pan  ddeîom  at  Marc  15.  15,  neu  Ioan  19.  1. 

27  *  Yna  müwyr  y  rhaglaw  a  gym- 

merasant  yr  íesu  ì'r  dadleudŷ,  ac  a 
gynnullasant  atto  yr  holl  ̂ fyddin. 
\      a  IoanlS.  3.  Aot.  10.  1.  a  27.   1. 

28  f  Ahwy  'a'i  diosgasant  eí,  ac  a 
roisant  am  dano  fantell  o  ysgarlad. 

t  Marc  15.  17.  Luc  23.  11.  Ioan  19.  2—5. 

29  H  A  chwedi  iddynt  H  blethu 

coron  o  ddrain?  hwy  a'i  gosodasant  ar 
ei  ben  ef,  achorsen  ynei  lawddehau  ; 
ac  a  blygasant  eu  gliniau  ger  ei  fron 

ef,  ac  a'i  gwatwarasant?ganddywedyd? 
*  Henffych  well,brenhin  yr  Tuddewon 

u  pen.  20.  19.  Salm  35.  15,  16.  a  69.  7,  19,  20.  Es.  49.  7 
a  53.  3.  Jer.  20.  7.  Heb.  12.  2,  3.  x  adn.  37.  pen.  26.  49 
Marc  15.  18.  Luo  23.  36,  37.  loan  19.  3. 

30  A  y  hwy  a  boerasant  arno,  ac  a 

gymmerasant  y  gorsen,  ac  a'i  taraw- sant  ar  ei  ben. 
V  pen.  26.  67.  Job  30.  8—10.  Es.  50.  6.  a  52.  14.  Mica  5. 

1.  Ifare  15.  19.  Luc  18.  32,  33. 

3 1  Ac  wedi  iddynt  ei  watwar,  Jîrwy 

a'i  dìosgasant  ef  o'r  fantell,  ac  a'i 
gwisgasant  â'i  ddillad  ei  hun,  z  [|  ac 
a'i  dygasant  ef  ymaith  i'w  groes-hoelio. zpen.  20.  19.  a  21.  39.  Es.  53.  7.  Ioan  19.  16,  27. 

*  Gan  mai  fel  un  yn  hòni  ei  hun  yn  frenin 
yr  Iuddewon  (er  na  phrofwyd  hyny,)  y  con- 

demniwyd  yr  Iesu,  traddodwyd  ef  i'r  milwyr 
Rhufeinig,  fel  teyrn-droseddwr  yn  erbyn  ym- 
herodraeth  Rhufain.  t  Mae  y  fantell  ysgarlad, 

y goron  ddrain,  a'r  gorsen,  yn  arwyddo  gwisg 
freninol,  coron  freniool,  a  iheyrn  wialen;  a'r 
cwbl  yn  cael  ei  wneyd  er  gwatwar  Iesu  fel 
brenin  yr  Iuddewon  :  yr  hyn  a  ddangosir  yn 
eglur  yn  mhlygu  y  gliniau  ger  ei  fron,  ei  wat- 
war,  poeri  yn  ei  wyneb,  ei  daro  ar  ei  ben 

a'i  ddîosg  yn  y  diwedd.  %  Yr  oedd  y  di'osg 
hyn  hefyd  yn  arwyddo  eu  bod  hwy  yn  ei 
ddifeddiannu  ef  o  bob  awdurdod  freninol 

[I  Y  dull  o  groeshoelio  oedd  t'el  hyn  : — Cosod 
id  y  groes  i  orwedd  ar  y  ddaear,  a  gosodid  y 
dyn  annedwydd  iorweddarni  :  yna  hoelid  ei 
ddwy  law  ar  eu  llawn  estyniad  wrth  y  traws- 

bren,  a'r  un  modd  y  ddau  droedwrth  y  darn 
syth.  Ar  ol  ei  hoolio  felly,  cyfodid  y  groes 
fynu,  a  gollyngid  hi  mewn  twll  yn  y  ddaear 
a  hyny  gydag  ysgytiad,  neu  ergyd,  a  fyddai 
yn  aml  yn  dadgymmalu  yr  esgym,  gan  fod 
holl  bwysau  y  corph  yn  grogedig  wrth  yr 
hoelion  ocdd  trwy  y  dwylaw  a'r  traed. 
Dyma'r  farwolaetb  ddychrynllyd  a  ddyoddef- 
odd  3  r  lesu  bendigedig,  ein  Maehnîydd  ni,  yr 
hwn  ei  hun  a  ddug  ein  pechodau  ni  yn  ei 
gorph  ar  y  pren.  O  Iuddewoa  creulawn !  O 
iesu  anwyl !  O  echrysder  pechod !  Ac  O 
drefn  ryfedd  iechydwriaeth  dyn  colledig!!! 

I  32  Ac  a  fel  yr  oeddy  nt  yn  myned 
sallan,  -ò  *  hwy  a  gawsant  ddyn  o  c  Cyr- 

ene,  a'i   enw  Simon ;  f  hwn  a  gym- 
mellasant  i  ddwyn  ei  groes  ef. 

a  Lef.  4.  3,12,  21.  Num.  15.  35,  36.  1  Bren.  21.  Í0,  13. 
Act.  7.  58.  Heb.  13    11,  12.  b  pen.  16.  24.  Marc  15.  21.. 
Luc  23.  26.        c  Act.  2.  10.  a  6.  9.  a  11.  20.  a  13.  1. 

33  X  A  phan  ddaethant  i  le  a  elwid 
d  Golgotha,  yr  hwn  a  elwrir,  Lle  y benglog, 

d  Marc  15.  22.  Luc  23.  27—33.  Ioan  19.  17. 

34  ||  Hwy  e  a  roisant  iddoi'w  yfed? 
finegr  yn  gymmysgedig  â  bustl :  ac 
wedi  iddo  ei  brofi,  ni  fynnodd  efe 

yfed. 

e  adn.  48.  Salm  69.  21.  Maro  15.  23.  Ioan  19.  2S— 30. 

Efallai  iddynt  dybied  bod  y  Simon  hwn 
yn  un  o  ganlynwyr  Iesu.  Dywedir  mai 
gwlad  yn  Àffrica  oedd  Cyrene  o  du  y  gor- 
iìewin  i'r  Aipht.  t  Dywed  Ioan  i  Iesu  ddwyn 
ei  groes  ei  hun,  a  dywed  Luc  i  Simori  ei 

dwyn  ar  ei  ol  ef,  ac  yr  oedd  pob  un  o'r  dy- 
w  ediadau  hyn  yn  wir.  Yr  oedd  yn  arferiad 
peri  i'r  drwg-weithredwr  ddwyn  ei  groes  ; 
ond  y  darn  croes  o  honi,  medd  rhai,  a  rhyw- 
un  arall  i  ddwyny  darn  syth  :  felly  yma,  gall- 
asai  Iesu  ddwyn  y  draws-lath,  a  Simon  y 
darn  arall  ar  ei  ol.  Tybia  eraill  i  Iesu  orfod 
ei  dwyn  oll  hyd  onid  aeth  allan  o  Jerusalem, 
a  Simon  oddi  yno  i  ben  y  bryn.  A  thybia 
eraill  fod  Iesu  dàn  un  pen  iddi,  a  Simon  dàn 
y  pen  arall  ar  ei  ol.  Pa  fodd  bynag  y  b«, 
mae  yn  ddîammau  fod  Iesu  yn  wàn  ac  yn 
llesg  i'wdwyn,wedi  yr  holl  driniaeth  galed  a 
gawsai,  a'i  elynion  mewn  brys  mawr  i'w 
osod  i  farwolaeth.  j  Golgotha,  yn  Hebraeg; 
Cranion  yn  y  Groeg  ;  Calvaria,  yn  y  Llad- 
in  ;  lle'r  benglog,  yn  Gymraeg  :  bryn,  neu 
fynydd  bychan  y  tu  allan  i  Jerusalem,  o  du 
y  gogledd-orllewin  iddi.  Cafoddyrenw  uch- 
od  medd  rhai,  o  herwydd  ei  fod  ar  lun  pen- 
gîog  :  ond  medd  eraill,  o  herwydd  mai  yma 
y  dîenyddid  ac  y  cleddid  drwg-weithredwyr, 
esgyrn  a  phenglogau  pa  rai  oedd  yn  aml  yn 
noethion  ar  hyd  y  mynydd.  Lle  afìan  a 
melldigedig  y  cyfrifid  ef,  ac  yma  y  dyoddef- 
odd  ein  Harglwydd  ni.  %  Gwin  myrllyd  a 
ddywed  Marc  15.  23.  Byddid  yn  arfer,  o 
dosturi  tuag  at  y  dyoddefwyr,  rhoddi  iddynt 

ryw  ddîod  gymmysgedig  i'w  hyfed,  ér  marw- eiddio  eu  teimladau,  ac  felly  ysgafnâu  eu 

poenan.  Tebygir  i  rai  o'rgwragedd  tosturiol 
a  ganlynasent  yr  Iesu,  gynnyg  rhyw  gym- 
mysglyn  felly  iddo  ef ;  ond  ni  fynnai  efe  eí 
broíì  :  yr  oedd  yn  foddlawn  i  ddyoddef  yr 

holl  boen,  heb  arfer  yr  un  ddyfais  i'w  leiâu. 
Tybir  hefyd  i'r  milwyr,  neu  rai  o'i  elynion, 
roddi  gwinegr  a  bustl  iddo  wedi  hyny,  er 
gwatwar  a  dirmyg  arno,  heb  feddwl  nemawr, 
eu  bod  yn  cyfiawni  hen  brophwydoliàeth  ẃrtfa 
wneuthur  hyny,  Salm  69.  21.  Nis  gellir  cys- 
oni  Mathew  a  Marc,  heb  dybied  y  ddau  betli 
uchcd.  Caîés  (Bustl,)  a  arwydda  unrhyw 
beth  eithaf  chwcrw. 

35  *Ac  f  wedi  iddynt  ei  groes- 
hoelio  ef,  hwTy  a  s  rannasant  ei  ddillad , 
gan  fwrw  coelbren  :  h  er  cyflawni  y 
peth  a  ddywedwyd  trwy  yprophwyd, 
Hwy  a  rannasant  fy  nillad  yn  eu  pîith, 
ac  ar  fy  ngwisg  y  bwriasant  goelbren. 

/  Sulm  22.  16.  Ioan  20.  20,  25,  27.  Act.  4.  10.  ?  Var,; 
15.  24.  Lv>c  23.  31.  Ioun  19.  23,  24.         h  Salni  22.  18. 
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36  f  A  'chan  eistedd,  hwy  a'i  gwyl- 
iasant  ef  yno : 

i  adu.  54.  Marc  15.  39,  44. 

37  I  A  gosodasant  hefyd  uwch  ei 

ben  ef  h  ei  achos  yn  ysgrifenedig, 
HWN  YW  IESU  BRENHIN  YH 
IUDDEWON. 

k  Marc  15.  26.  Luc  23.  38.  Ioan  19.  19-22. 

38  ||  Yna  l  y  croes-hoeliwyd  gyd  âg 
ef  ddau  leidr  ;  un  ar  y  llaw  ddehau, 
ac  un  ar  yr  aswy. 

/adn.  44.  Es.  53.  12.  Marc  15.  27,  28.  Luc  22.  37.  a  23. 
32,  33,  39—43.  Ioan  19.  18,  31—35. 

*  Mac  yn  debyg  mai  rhan  y  dîenydílwyr 
oedd  dillad  y  drwg-weithredwyr,  yno  fel  yu 
y  wlad  hon  :  ac  wrth  ranu  dillad  Iesu,  yr 
oeddyntyn  ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  yn 

cyflawni  prophwydoliaeth  arallo'r  ysgrythyr, 
Salm  22.  18.  Dihatrwyd  ef,  i'n  gwisgo  ni  â 
chyfiawnder  tragywyddol.  t  Gwyliasant  ef 
rhag  i  rai  o'r  bobl  dosturio  wrth  ei  boenau  a'i 
ryddâu  ef.  $  Mewn  amgylchiadau  nodedig, 
byddid  yn  arfer  rhoddi  achos  dìenyddiad 
drwg  weithredwyr  yn  ysgrifenedig  uwch  eu 
penau  ar  y  groes.  Cawn  sylwi  yn  fanylach 
ar  hyn  eto  pan  ddelom  at  loan  19.  19—22. 
jj  Barabbas  a  ddylasai  fod  gyda'r  ddau  leidr 
hyn,  ac  nid  yr  lesu.  Amcan  ei  elynion  wrth 
ei  osod  ef  yn  y  canol,  yn  ddîau  oedd,  ei  ddir- 

mygu ;  a'i  ddangos  i  bawb  fel  y  mwyaf  ysgel- 
er  o'r  tri  :  ond  yr  oedd  gan  Dduw  amcan  ar- 
aíl ;  cyflawni  y  brophwydoliaeth  sydd  yn  dy- 

wedyd,  Ac  efe  a  yyfrifwyd  yyda'r  trosedd- 
wyr,  Esaiah  53.  12. 

39  ̂ f  *  A'r  rhai  oedd  yn  myned 
heibio  m  a'i  cablasant  ef,  gan  ysgwyd eu  pennau, 

m  Salm  22.  6,  7,  \7 .  a  31.  11—13.  a  35.  15—21.  a  69.  7— 
12,  20.  a  109.  2,25.  Galar.  1.  12.  a  2.  15— 17.  Maro  15.  29, 
30.  Luc  23.  35—39.  lPedr  2.  22—24. 

40  A  n  dywedyd,  Ti  °  yr  hwn  a 
ddinystri  y  deml,  ac  a'i  hadeiledi 
mewn  tridiau,  gwared  dy  hun.  p  Os 
ti  yw  Mab  Duw,  i  disgyn  oddi  ar  y 
groes. 

m  Ge«.  57. 19,  20.  Dat.  11.  10.  o  pon.  26.  61.  Luo  14. 

29,  30.  Ioan  2.   19—22.  p  adn.  54.  pen.  4.  3,  6.  a  26.  63, 
64.  q  pen.16.  4.  Luc  16.  31. 

4 1  f  A'r  un  niodd  r  yr  arch-offeir- 
iaid  hefyd,  gan  watwar,  gyd  â'rysgrif- 
enyddion  a'r  henuriaid,  a  ddywed- asant, 

r  Salra  22.  12,  13.  Es.  49.  7.  Zec.  11.  8.  Mare  15.  31, 
3».  Lue  22.  52.  a  23.  35. 

42  Efe  *a  waredodd  eraill,  ei  hun- 
an  nis  gall  efe  ei  waredu.  Os  *  Bren- 
hin  Israel  yw,  disgyned  yr  awrhon 
oddi  ar  y  groes,  ac  ni  a  gredwn  iddo. 

s  Ioan  9.  24.  a  II.  47.  Act.  4.  14.  t  adn.  37.  pen.  2. 
2.  Luo  19.  3S.  loan  I.  49. 

43  tt  Ymddiriedodd  yn  Nuw ;  gwar- 
eded  efe  ef  yr  awrhon,  os  efe  a'i 
mŷn  ef:  canys  efe  a  ddywedodd, 
x  Mab  Duw  ydwyf. 

u  Satm  3.  2.  a  14.  6.  a  22.  8.  a  42.  10.  Et.  36.  15.  18. 

a  37.  iü.  *  adu.  40.  Ioan  3.  16,  17.  a  6.  17—25.  &  10.  30, 
36.  a  19.  7. 

íîi 

Tywyllwch  ar  y  ddaear. 

44  %  A'i'  y  un  peth  hefyd  a  edliw- 
iodd  y  lladron  iddo,  y  rhai  a  groes- 
hoeliasid  gyd  âg  ef. 

y  adn.  33.  Job  30.  7—9.  Salm  35.  15.  Marc  15.  32.  Luc 23.  39,  40. 

Mae  yn  debygol  nad  oes  yn  holl  hanesiaeth 
y  byd,  ddim  hanes  am  unrhyw  berson,  yn 
dyoddef  dàn  arteithiau  marwoíaeth  greulawn, 

ac  yn  cael  ei  drin  gyda'r  fath  ddiystyrwch, 
dinnyg  a  gwatwar,  gan  bob  graddau  ac 
urddau  o  ddyniou,  ac  hyd  yn  nod  gan  un,  o 

leiaf,  o'i  gyd-ddyoddefwyr.  Mab  Duw  yn 
unig  oedd  i  ddyoddef  fel  hyn  ;  ac  mae  hyn 
yn  brawf,  tu  hwut  i  bob  peth  arall,  o  elyn- 
iaeth  atgas  a  gwenwynig  dyn,  tuag  at  ddelw 
sanctaidd,  gwirionedd,  a  deddf  ei  Grëawdwr  : 
ac  yn  ddigon  i  ddarostwng  holl  feddyliau 
beilchion  dynion  deddfol,  y  rhai  sydd  yn  gwy- 
bod  mwy  am  bob  peth,  nac  am  Dduw,  ac  ain 
danynt  eu  hunain.  *  Y  werin  annwybodus, 
a'r  rhai  oedd  yn  myned  heibio,  a'i  cablent  yn 
ei  boenau,  gau  ysgwyd  eu  penau  :  gwatwrar. 
ent  ei  ddwyfol  Faboliaeth  ef,  edliwient  iddo 
yr  hyn  a  ddywedasai  am  ddinystrio  y  deml, 
a  dywedent  yn  ddirmygus  wrtho  am  ei  war- 
edu  ei  hun.  f  Yr  un  modd  hefyd  yr  arch- 
offeiriaid,  yr  ysgrifenyddion,  a  henuriaid  y 

bobl,  gan  anghofio  eu  hurddas  a'u  sefyllfâoedd 
anrhydeddus,  a'i  gwatwarent  yn  greulawn. 
Edliwitnt  iddo  hyd  yn  nod  ei  wyrthiau  da- 
ionus,  a  haerent  yn  ddirmygus  nas  gallai  ei 
waredu  ei  hun  :  a  gwawdient  ef  fel  Brenin 
Israel.  Dywedent  y  credent  iddo  pe  disgynai 
oddi  ar  y  groes,  er  na  chredasant  wedi  iddo 

godi  o'r  bedd,  yr  hyn  oedd  ryfeddach  na  phe 
disgynasai  oddi  ar  y  groes.  Gwawdient  hwy- 
thau  ef  fel  Mab  Duw,  a  Messiah  ;  a  gwawd- 
ient  ei  ymddiried  yn  Nuw  :  gan  ddywedyd 
yn  rhytygus  a  chableddus  wrth  Dduw  ei  hun 

am  ei  waredu  ef  yr  awr  hòno,  os  efe  a'i  mỳn- 
ai  ef.  X  Tybia  rhai  i'r  ddau  leidr  ar  y  cyntaf 
ei  gablu,  ond  i  un  o'r  ddau  gael  ei  droi  a'i 
achub  wedi  hyny.  Tybia  eraill  mai  traws- 
ddefnyddiad  rhif  sydd  yma  yn  unig,  y  llîosog 
yn  lle  yr   unigol. 

45  *  Ac  z  o'r  chweched  awr  y  bu 
a  f  tywyllwch  ar  yr  holl  ddaear  hyd 
y  nawfed  awr. 

z  Marcl5.  25,  33,  34.    Luc  23.  44,  45.  a  Es.  50.  3. 
Am.  8.  9.  Dat.  8.  12.  a  9.  2. 

46  X  Ac  y'nghylch  y  nawfed  awr 
*  y  llefodd  yr  Iesu  â  llef  uchel,  ||  gan 

ddywedyd,  c  Eli,  Eli,  lama  sabach- 
thani  ?  hynny  y w,  Fy  Nuw,  fy  Nuw, 

paham  y'm  gadewaist  ? *  Marc  15.  34.  Luo  23.  46.  Ioan  19.  2S— 30.  Heby5.  7. 
c  Salm22.  1.  a  71.  11. 

47  §  A  rhai  o'r  sawl  oedd  yn  sefyll 
yno,  pan  glywsant,  a  ddywedasant, 
d  Y  mae  hwn  yn  galw  am  Elias. 

d  pen.  11.  14.  Mal.  4.  5.  Marc  15.  35,  36. 

48  *Ac  yn  y  fan  un  o  honynt  a 
redodd,  ac  a  gymmerth  yspwng,  'ac 
a'í'  llanwodd  o  nnegr,  ac  a'î  rhodd- 
odd  ar  gorsen,  ac  a'i  diododd  ef. «  adn.  34.  Salm  69.  21.  Luc  23.  36.  Ioan  19.  29,  80. 

49  f  A'r    lleill    a    ddywedasant, 
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Paid,  -^edrychwn  a  ddaw    Elias  i\v 
waredu  ef. 

/adn.  43. 

50  lílA'r  Iesu,  ̂ wedi  llefain  dra- 
cheíh  â  llef  uchel,  h  a  ymadawodd  à'r 
yspryd. 

g  Marc  15.  37.  Luo  23.  46.  Ioan  19.  30.  A  pen.  20.29. 
Salm  22.  11,  15.  E*.  03.  9-12.  Dan.  9.  26.  Ioau  10.  11,  15. 
Heb.  2.  14.  a  9.  14. 

*  Cawn  sylwi  ar  yr  amser  yr  hoeliwyd  Iesu 
ar  y  groes  pan  ddelom  i  gysoni  Marc  15.  25. 
a  Ioan  19.  14.  t  Mae  dau  neu  dri  o  bethau 
yn  profi  mai  nid  tywyllwch  o  herwydd  diffyg 
naturiol  aryr  haul  oedd  hwn  : — 1.  Yr  oedd  yn 
llawn  lleuad  yr  amser  hwnw,  gan  hyny  nis  gall- 
asai  fod  diffyg  naturiolaryr  haul.  2.  Paráódd 
y  tywyllwch  hwndairawr  ;  ac  riidoes  un  diff- 
yg  naturiol  ar  yr  haul  yn  parâu  cyhyd  â 
hyny  :.  o  leiaf  i  beri  tywyllwch  hollawl  fel 
hwnw.  3.  Mae  y  tri  Efengylwr,  Mathew, 
Marc,  a  Luc,  yn  dywedyd  ei  fod  ar  yr  holl 
ddaear  ;  a  pha  un  bynag  a  ydy  w  y  geiriau  yn 

arwyddo  yr  holl  fyd  a'i  peidio,  diammau  fod 
y  ty  wyllwch  hwn  yn  helaethach  ei  gyrhaedd- 
iad  na  ditfyg  naturiol  ar  yr  haul.  Eto,  os 
nad  oedd  yn  cyrhaedd  ond  dros  derfynau 
gwlad  Judea  yn  unig,  yr  oedd  fel  hyny  yn 
fwy  rhyfedd  ;  gan  fod  y  wlad  hòno  yn  dy- 
wyllwch,  a  holl  ranau  eraill  y  byd  yn  oleu. 
Gellir  ystyried  y  tywyllwch  hwn  yn  arwydd- 
ol  o  dywyllwch  moesol,  annwybodaeth,  a 

drygioni  yr  Iuddewon,  a'r  byd  oll  yn  wir ; 
yn  arwyddol  o  ing  a  dỳoddefiadau  lesu  ;  yn 
arwyddol  o  guddiad  wyneb  a  gwg  Duw  arno, 
efallai  ;  ac  yn  arwydd  diammheuol  o  anfodd- 
Ionrwydd  Duw  ar  yr  Iuddewon  am  y  weith- 
red  ofnadwy  o  groeshoelio  ei  Fab.  J  Y  naw- 

fed  awr  oedd  tri  o'r  gloch  yn  y  prydnawn  : 
yr  oedd  Iesu  y  pryd  hwn  mewn  dirfawr  boen 
yn  ei  gorph,  ac  yn  enwedig  yn  ei  enaid;  ac 
yn  agos  iawn  a  gorphen  ei  hoil  ddyoddefiadau 
mawrion.  ||  Hebraeg  yw  y  geiriau  nodedig 
hyn,  ond  y  mae  Marc  yn  eu  hadrodd  ychydig 
bach  yn  wahanol ;  Eloi,  yn  He  Eli,  yn  ol  y 

Hediaith  Syriaidd  o'r  iaith,  yr  hyn  oedd  ar- 
feredig  iawn  yn  y  dyddiau  hyny.  Llefarodd 
Dafydd  y  geiriau  hyn,  neu  yn  debyg  iddynt, 
yn  Salm  22.  1.  a  dîammau  iddo  eu  lìefaru  yn 
brophwydol  am  Grist,  fel  y  mae  hefyd  yr 
holl  Salm  hòno.  Nid  oes  neb  ond  Iesu  ei 

hun  a  all  ddywedyd,  beth  oedd  yn  y  "  Gad- 
ael"  hwn :  tybia  rhai  iddo  guddio  llewyrch 
ei  wyneb  yn  hollawl  oddi  wrtho  (Scott ;) 
tybia  eraill  fod  hyny  yn  anmhosibl  ( Pool.J 
Mae  yn  sicr  iddo  wneyd  hyny  i  raddau  an- 
nhraethol  ac  anamgyífredadwy  i  ni.  Felly 
mae  y  gair  yn  arwyddo,  cuddiad  o  wyneb  y 
Tad,  teimlad  ofnadwy  o'i  ẃg  a'i  sorriant  am 
bechodau  yr  eglwys,  a  rhoddi  Crist  i  fynu  i 
ddwylo  ei  elynion,  dynion,  a  galluocdd  y  ty- 
wyllwch.  Yr  oedd  hyn  yn  fwy  poenus  ac 

ofnadwy  i'r  Cyfryngwr  sanctaidd,  na'i  holl 
ddyoddefiadau  eraill  i  gyd  ;  ond  yr  oedd  hyn 
yn  angenrheidiol,  oblegid  heb  hyn  ni  buasai 
ei  ddyoddefaint  yn  gyflawn,  ac  heb  hyn  ni 
buasai  y  Tad  yn  dangos  ei  anfoddlonrwydd 

a'i  sorriant  at  bechod.  Gallwn  sylwi  yma 
hefyd,  bod  Iesu  yn  arddelwi  perthynas  â'r 
Tad  ac  yn  ymddiried  ynddo,  yn  eigion  ei  holl 
ddyoddefiadau  mwyaf.  Gwyddai  mai  Mab 
Duw  ydoedd,  ac  mai  machniydd  ei  bobl  yd- 
oedd.     Gwyddai  nad  oedd  dim  pechod  ynddo 

ÍÎ5 

ei  hun,  ac  y  gwnai  iawn  dros  bechodau  ei 
bobl.  $  Rhai  na  rhlywsant  yn  egliir  beth  a 
ddyweaasal;    neu   yr    [addewon    Groegaîdd 
nad  ocddynt  yn  deall  yr  iaith  yn  dda  ;  ncu 

yntau  i'r  dyben  o'i  wawdio  ef,  y  dywedwjd 
fel  hyn  :  fel  pe  dywedasent,  Mae  hwn  wedi 
bod  yn  ei  hòni  ei  hun  yn  Fab  Duw,  ac  yn 
awr  mae  Duw  wedi  ei  adacl,  a  byddai  yn 

dda  ganddo  pe  deuai  Elias  i'w  waredu  ef. 
*  Dyma'r  amser,  mae  yn  debyg,  y  dywedodd 
yr  lesu  "  Y  mae  syched  arnaf,"  Ioan  19.  28. 

Gwinegr  a  dwfr  yn  gymmyttgedig  oedd  di'od y  milwyr  Rhufeinig,  ac  nid  oedd  dim  gwell 

i'w  gynnyg  i'r  lesu  yn  ei  boenau  mawrion. 
t  Pa  un  ai  o  ddirmyg  arno  ai  o  dosturi,  y 
rhoddwyd  y  gwinegr  iddo,  nis  gwyddom  ; 
ond  mae  yn  amlwg  mai  mewn  gwawd  y  dy- 
wedwyd  y  geiriau  hyn.  j  Pwy  ond  Iesu  a 
glywyd  yn  llefain  â  llef  uchel  wrth  farw  î 
onid  oedd  hyn  yn  profi  fod  ei  nerth  ynddo  ? 
y  gallasai  fy  w  yn  hwy  1 — ond  yn  awr  yr  oedd 
y  gwaith  wedi  ei  orphen,  ac  efe  a  ymadawodd 

â'r  ysbryd.     Gwel  Marc  15.  39. 
5 1  *  Ac  wele,  *  llen  y  deml  a  rwyg- 

wyd  yn  ddau  oddi  fynu  hyd  i 

waered:  Äfar  ddaear  a  grynodd,  a'r meini  a  holltwyd  : 
i  Ex.  26.  31—37.  a  40.  21.  Lef.  16.  1,  12 — 15.  2  Cro».  t. 

14.  Marc  15.  38.  Lue  23.  45.  Epli.  2.  13—18.  Heb.  6.  19,  20. 
a  10.  19—22.  k  peo.  23.  2.  Salm   18.  7,  15.  Mica  1 .  3,  4. 
Nah.  1.  3—5.  Hab.  3.  10,  13.  Heb.  12.  25—27.  D-at.  11. 
13,  19. 

52  %  A'r  beddau  a  agorwyd ;  a 
1  llawer  o  gyrph  y  saint  a  m  hunasent 
a  gyfodasant, l  Es.  26.  19.  Hos. 

)an.  12.  2.    1  Cor. 

53  Ac  a  ddaethant  allan  o'r  beddau 
ar  ol  ei  gyfodiad  ef,  ac  a  aethant  i 
mewn  i'r  n  ddinas  sanctaidd,  ac  a  ym- 
ddangosasant  i  lawrer. 

n  pen.  4.  5.  Neh.  11.  1.  Es.  48.  2.  Daa.  9.  24.  Da».  11. 
2.  a  21.  2.  a  22.  19. 

*  Am  wneuthuriad  a  gwasanaeth  llèn  y 
deml  gwel  y  cyfeiriadau.  Dywedir  ei  bod  o 
ddefnyddiau  gwerthfawr  a  chryfion  iawn,  a 
diíammau  mai  peth  gwyrthiol  a  goruwch-nat- 
uriol  ocdd  ei  rhwygiad,  i  ddangos  bod  yr  hen 
oruchwyliaeth  yn  awr  ar  ben  ;  yr  holl  gysg- 

odauwedi  cael  eu  cyfiawni  ;  bod  y  ffordd  i'r 
sancteiddiolaf  wedi  ei  hagoryd  ;  a'r  gwahan- 
iaeth  rhwng  Iuddew  a  chenedl-ddyn  wedi  ei 
ddiddymu  trwy  aberth  Iesu.  Gan  i  hyn 
ddygwydd  ar  amser  yr  hwyr-aberth,  rhaid 
bod  amryw  o'r  oífeiriaid,  ac  efallai  Caiaphas 
ei  hun,  yn  y  deml  pan  ddygwyddodd ;  eto, 
gan  gymmaint  oedd  eu  dallineb,  a  chaled- 
rwydd  eu  calonau,  ni  chredasant  cr  gweled  y 
fath  arwydd  rhyfeddol.  t  Ar  yr  un  pryd  ag 
y  rhwygodd  y  llèn  yn  y  deml,  e  grynodd  y 
ddacar  yn  arswydus  líefyd,  a  holltodd  y  creig- 
iau  mewn  modd  rhyfedd  :  nid  ar  hyd  y 
gwythenau  fel  y  buasai  yn  naturiol  iddynt ; 
ond  ar  draws  eu  gwythenau  drwy  y  mànan 
cryfaf.  Felly  y  tystiolaethodd  amryw  ddyn- 
ion  geirwir  a  deiihiasant  y  ffordd  hòno,  ae  a 
welsant  yr  holltau  :  îe,  mae  genym  hanes  am 
un  dyn,  ag  oedd  yn  gwadu  yr  ysgrythyrau 

bob  amser,  hyd  onid  aeth  i'r  wlad  hòuo,  a 
gweled  yr  agenau  yn  y  creigiau  fel  y  dywed- 

wyd  uchyd,  bu  hyny  yn  foddion  i'vr  ddycii- 
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welyd,  fef  na  bu  yn  anghredadyn  mwy.  j  Yn 
y  daear-gryn  hyn  agorodd  amryw  feddau,  ac 
ar  ol  adgyíbdiad  fesu  cyfododd  amryw  o 
gyrph  y  saint,  ac  ymddangosasant  i  lawer  yn 
Jerusaíem  y  ddinas  sanctaidd.  Tybia  rhai 
mai  rhai  o  saint  enwocaf  yr  Hen  Destament 
oeddynt,  a  bod  y  bobl  yn  eu  hadnabud  trwy 
ddatguddiad,  felyradnabuwyd  Moses  ac  Elias 
gan  y  disgyblionar  y  fnynydd  :  ond  tybia  er- 
aill  mai  rhai  o'r  saint  diweddar  oeddynt, 
megys  Simeon,  Zecharias,  Ioan  Fcdyddiwr 

a'r  cyfryw,  y  rhai  a  adwaenid  yn  eu  bywyd 
gan  lawer  ag  oedd  yn  fyw  y  pryd  hwnw. 
Pa  beth  a  ddaeth  o'r  saint  hyn  gwedi  eu 
hymddangosiad  nis  gwyddom  ;  y  farn  mwy- 
af  cyffredin  yw,  nîSi  esgyn  i'r  gogoniant  a 
wnaethant  gyda,  neu  ar  ol  yr  Argíwydd  Iesu, 
ond  nid  yn  weledig  i  ddynion,  pe  amgen  bu- 
asai  sôn  am  hyny.  Yr  oedd  yn  olwg  ryfedd 
os  oedd  y  beddau  hyn  yn  agored  trwy  gydol 
y  sabbath. 

54  *  önd  °  y  canwriad,  a'r  rhai 
oedd  gyd  âg  ef  yn  gwylied  yr  lesu, 

f  wedi  gweled  y  ddaear-gryn,a'r  peth- 
au  a  wnaethid,  a  ̂ ofnasant  yn  fawr, 
gan  ddywedyd,  rf  Ynwir  Mab  üuw 
ydoedd  hwn. 

oada.  36.  pen.  3.  5.  Act.  10.  1.  a  21 .  32.  a  23.  17,  23. 
a  27.  1,  43.  p  Marc  15.  39.  Luc  23.  47.  q  2  Bren.  1. 
13,14.    Act.  2.  37.  a  16.  29,  30.     Dat.  11.13.  r  adn.  40, 
43.  pen.  26.  63.  Luo  22.  70.  Ioau  19.  7.  Rhuf.  1.  4. 

55  JÀc  *  yroeddyno  lawer  o  wrag- 
edd  yn  edrych  o  hirbell,  y  rhai  a  gan- 
lynasent  yr  Iesu  o  Galilea,  '  gan weini  iddo  ef : 

*  Luc  23.  27,  28,  48,  49.  Ioan  19.  25—27.  t  Luc  8.  3. 

56  Ym  mhlith  y  rhai  yr  oedd 

u  Mair  Magdalen,  a  x  Mair  mam  v  Iago 
a  Joses,  z  a  mam  meibion  Zebedëus. 

*  adn.  61.  pen.  28.  1.    Marc  15.  40,  41.    a  16.  1,  9.  Lnc 
24.  10.  loan  20.  1,  18.  x  Marc  15.  47.    a  16.  1.    Ioan  19. 
25.  y  pen.  13.  55.  Marc  15.  40.  a  16.  1.    *  pcn.  20.  20,  21. 

*  Yn  adnod  36  darllenwn  äm  y  milwyr  yn 
gwylied  yr  Iesu :  y  Canwriad  hwn  oedd 
flaenor,  neu  gadben  y  milwyr  hyny.  Gwedi 

iddo  ef  a'r  milwyr  weled  y  rhyfeddodau  ar- 
uthroì  uchod,  er  mai  paganiaid  oeddynt,  hwy 
a  ofnasant  yn  fawr,  pryd  yr  oedd  blaenoriaid 
yr  Iuddewon  yn  ddigon  caled  a  digryn.  Tybia 
rhai  i  rai  o  honynt  gael  eu  gwir  ddychwelyd 

y  pryd  hwn;  ac  efallai  rai,  neu  bob  un,  o'r 
pedwar  a  groeshoeliasant  yr  Icsu,  yn  atebiad 

i'w  weddi  ef  drostynt,  Luc  23.  34.  t  Yn  wir 
)  r  oedd  hwn  yn  wr  cyfiawn,  medd  Luc  23. 

47.  Efallai  i'r  canwriad  ddywedyd  pob  un 
o'r  ddau.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  geiriau 
Mathew  sydd  i  egluro  geiriau  Luc,  ac  nid 
geiriau  Luc  i  egluro  geiriau  Mathew,  feì  y 
ceisia  y  rhai  a  wadant  Dduwdod  lesu  daeru. 
Nid  rhyw  syniad  paganaidd  ychwaith,  mai 

mab  un  o'r  duwiau  ydoedd  Iesu,  sydd 
yn  y  geirîau  hyn  ;  gwyddai  y  Canwriad  mui 
am  hòni  ei  hun  yn  wir  Fab  î)uw  yr  oedd  yr 
luddewon  yn  ei  farnu  ef.  Athrist  yw  medd- 
wl,  fel  y  rhyfyga  cyfeiliornwyr  i  gam-ddc- 
hongli  yr  ysgrythyrau  er  darostwng  Mab  Duw ! 
%  Nid  oes  achos  sylwiar  ddim  yn  mherthynas 

i'r  gwragedd  duwiol  hyn,  ond  eu  cariad  at 
lesu.  Canlynasent  ef  yr  holl  ffordd  o  Gali- 
lea  ;  glynasant  wrtho  drwy  ei  holl  ofidiau  hyd 

11í; 

y  diwedd  ;  a  chafodd  rhai  o  honynt  y  fraint 

o  ddwyn  y  newydd  cyntaf  o'i  adgyfodiad. 

Yn  Ioan  19.  25,  gwelwn  fod  Mair'mam  yr 
lesu  yno  yn  un  ;  a  thyma'r  pryd  yr  aeih 
cleddyf  trwy  ei  henaid  lii,  Luc  2.  35. 

57  lf  Ac  wedi  ei  myned  hi  yn  hwyr,  | 

a  daeth  gwr  goludog  o  b  *  Arimathea,  ! 

a'i  enw  f  Joseph,  ,yr  hwn  a  fuasai  yn- 
tau  yn  ddisgybl  i'r  Tesu  : o  Marc  15.  42,  43.  Luc  23.  50,  51.  Ioaa  19.  38-42. 
b  1  Sam.  1.  1.  a  7.  17. 

58  Hwn  a  aeth  at  Pilat, c  ac  a  ofyn- 
odd  gorph  yr  Iesu.  Yna  y  gorchym- 
ynodd  Pilat  roddi  y  corph. 

c  Marc  15.  44—46.  Luc  23.  52,  53. 

59  |  A  Joseph  wedi  cymmeryd  y 

corph,  a'i  ||hamdôodd  â  llian  glân, 
60  §  Ac  a'i  gosododd  ef  dyn  ei  fêdd 

newydd  ei  hun,  yr  hwn  a  dorrasai  efe 

yn  y  graig  ;  ac  a  dreiglodd  e  faen 
mawr  wrth  ddrws  y  bedd,  ac  a  aeth 

ymaith. 
d  Es.  53.  9.  e  aùn.  66.  pen.  28.  2.  Marc  16.  3,  4.  Lnc 

24.  2.  Ioan20.  1. 

61  Ac  yr  oedd  yno  ̂ Mair  Magda- 
len,  a  Máir  arall,  yn  eistedd  gyferbyn 
âÿ  bedd . 

/  adn.  56. 
*  Dywedir  mai  yr  un  â  Ramah,  dinas 

Samuel,  oedd  Arimathea  :  dywedir  ei  bod 

rhwng  Lyda  a  Joppa  tuag  36  milltir  i'r  gorlle- win  o  Jerusalem,  ac  mai  Ramola  \\v  ei  henw 
presenolganyTwrciaid.  Onddywederaillmai 
yr  un  â  Ramathaim  Zophim,  yn  agos  i  Beth- 
el,  ydoedd.  Os  felly  yr  oedd  tua  chwe  milltir 

i'r  gogledd  o  Jerusalem.  f  Er  gochelyd 
meiîíuler,  cynghorwn  y  darllenydd  i  ddyiyn 
y  cyfeiriadau,  fel  y  gwelo  beth  mae  pob  un 
o'r  efengylwyr  yn  ddywedyd  am  y  Joseph 
hwn  :  tystiolaeth  y  pedwar  yn  nghyd  sydd 
yn  dangos  yn  gyflawn  pa  fath  wr  ydoedd. 

Ond  swm  y  cwbl  yw  ci  fod  yn  ddisgybl  i'r 
Iesu  :  dyma  fraint  benaf  ac  anrhydedd  mwy- 
af  y  gwr  mawr  hwn.  jTrwy  hwn  cafodd  yr 
Iesu  gladdedigaeth  anrhydeddus ;  ac  er  ei 

gyfrif  ef  gyda'r  troseddwyr,  a  gafodd  ei  os- 
od  gyda'r  cyfoethog  yn  ei  farwolaeth,  yn  ol 
geiriau  Fsaiah  53.  9,  12.  ||  Dy  wedir  y  bydd- 
ai  y  Dwyreinwyr  yn  amdôi,  nen  yn  am- 
rwymo  cyrph  meirw  yn  gywrain  iawn,  ac  y 

cymmerai  lawer  o  amser  i'w  dadrwymo. 
Pwy  a  ddadrwymodd  gorph  sanctaidd  ein 
Harglwydd  ì  Angelion  efailai,  a  thybient  eu 
swydd  yn  anrhydeddus  iawn  !  Dîammau 
mai  trwy  ryw  weithrediad  goruwch-naturiol 
y  "  gollyngwyd  ef  yn  rhydd,"  Ioan  11.  44. 
§  Ni  ddodesid  dyn  crioed  o'r  blaen  yn  y  bedd 
newydd  hwn,  gan  hyny  nìd  rhywun  arall  a 
gyfododd  ond  íesu  ei  hun  ;  a  phe  gallesid 
profi  mai  ei  ladrata  a  wnaed,  dîammau  y 

buasid  yn  galw  dyn  mòr  anrhydeddus  a  Jos- 
eph  i  gyfrif  am  y  twyll,  ond  ni  wnaed  dim 
o'r  cyfryw.  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  ei 
gladdu  fel  hyn  gyda  brys  o  herwydd  bod  y 
sabbath  Iuddewig  ar  ddechreu.  Yn  sicr  pe 

j  byddai  yn  gyfreithlawn  claddn  neb  ar  y  sab- 
batli  buasai  yn  gyfreithlawn  claddu  Iesa  ary 

dydd  sanctaidd. 
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62  1Í  *  A  thrannoeth,  yr  hwn  sydd 
ar  ol  ̂ y  darpar-wyl,  h  yr  ymgynnull- 
odd  yr  arch-orTeiriaid  a'r  Phariseaid  at Pilat, 

S  pen.  26.  17.  Marc  15.  42.  Luc  23.  51— 5G.  loan  19 
42.         h  adn.  I,  2.  Salm  2.  1—6.  Act.  4.  27,  28. 

63  Gan  ddywedyd,  Arglwydd,  y 

mae  yn  gôf  gennym  '  ddywedyd  o'r 
twyllwr  hwnnw,  ac  efe  etto  yn  fyw, 

k  f  Wedi  tridiau  y  cyfodaf. í  Luc  23.  2.    Ioan  7.  12,  47.    2  Cor. 
i  17.  23.  a  20.  19.  a  26.  61.  Marc  8.31. 
i  1S.  33. 

10.    31.  Lnc  9. 

64  %  Gorchymyn  gan  hynny  gadw 
y  bedd  yn  ddîogel  hyd  y  trydydd 
dydd  ;  rhag  dyfod  ei  ddisgyblion  o 

hŷd  nos,  a'i  ladratta  ef,  a  dywedyd 
wrth  y  bobî,  Efe  a  gyfododd  o  feirw  : 

l\\  a  bydd  yr  amryfusedd  diweddaf  yn 
waeth  nà'r  cyntaf. /pen.  12.  45. 

65  A  dywedodd  Pilat  wrthynt,  Y 
mae  gennych  wyliadwriaeth ;  ewch, 

m  gwnewch  mor  ddi'ogel  ag  y  medroch. «  pen.28.  11—15.  Salm  76.  10.  Diar.  21.  30. 

66  §  A  hwy  a  aethant  ac  a  wnaeth- 
ant  y  bedd  yn  ddiogel,  n  ac  a  seliasant 
y  maen,  gyd  â'r  wyliadwriaeth. n  Dan.  6.  Ì7.  2  Tim.  2.  19. 

*  Rhaid  niai  y  sabbath  oedd  y  "  trannoeth" 
hwn  :  yn  awr  dyma'r  bobl  oertd  yn  beio  ar  y 
Cyfryngwr  am  ei  weithredoedd  o  drugaredd 
ac  angenrheidrwydd  ar  y  dydd  sabbath,  yn 
troseddu  y  sabbath  en  hunain  yn  ddîpfn,  trwy 
osod  dynion  arwrai,th  i  sic.râu  y  bedd.  f  Dy- 
wedodd  yr  Iesu  amryw  weithiau  wrth  ei  ddis- 
gyblion  y  cyfodai  efe  y  trydydd  dydd,  ac  mac 
yn  debyg  i  hyny  fyned  ry wfodd  i  glustiau  yr 

arch-ofteiriaid  a'r  phariseaid,  ac  iddynt  hwy 
ddàl  mwy  ar  y  peth  na'r  disgyblion  eu  hun- 
ain  :  di'dmmau  e.tj  bod  yn  oíìii  ynddirgelaidd, 
y  cyfodai  efe  fel  y  dywédasai.  \  Y  'peth 
oeddynt  hwy  yn  fwriadu  erdîogtluy  bedd,  a 
fu  yn  foddion  i  wneyd  adgyfodiad  Iesu  yn 
fwy  cyhoeddus,  nodedig,  a  rhyfeddol.  Pe 

buasai  y  scl  a'r  gwylwyr  heb  gael  eu  gosod, 
gaHaseut  gyda  mwy  o  debygolrwydd  daeru 
mai  ei  ddisgyblion  a'i  lladratasant ;  ond  cloft 
iawn  oedd  y  chwedl  yn  awr.  ||  Fel  pe  dy- 
wednstnt,  Yr  oedd  llawer  yn  cael  eu  hudo  i 
gredu  ynddo  ag  efe  yn  fyw  ;  ac  os  clywant  ei 
fod  wedi  adgyfodi  o  feirw,  e  gred  pawb  yn  y 
twyllwr.  §  Tybir  eu  bod  am  rwystro  per  ar- 
ogli  corph  yr  Iesu  yn  gystal  a  rhwystro  iddo 
adgyfodi.  Wrth  welcd  Joseph  o  Arimathea 
a  îsicodemus,  dan  wr  pendefigaidd  yn  perthyn 

i'r  Sanhedrim  yn  dangos  cyinmaint  o  barcli 
i'w  gorph  ef,  tybiasant  y  bnasai  y  ddau  hyny 
yn  mynu  ei  ber-arogli  ar  ol  y  sabbath  ;  a  bu- 
asai  hyny  yn  warth  inawr  ar  eu  Scnedd  hwy. 

PEN.  XXVIII. 

Ádgyfodiad  Crist,  $c. 

*AC  "yn   niwedd   y  sabbath,   a  hi 
yn   f   dyddhâu    i'r  dydd   cyntaf  o'r 

H7 

wyüinos,  daeth  b  \  Mair  Magdalen, 
a'r  Fair  arall,  i  edrych  y  bedd. 

n  Marc  16.  1,  2.  Luc  23.  56.  a  21.  1,  22.  loan  20.  ì. 
b  p«u.  27.  5C,  61. 

*  Yn  uiwedd  y  sabbath  :  neu  wedi  i'r  sab- 
bath  fyned  drosodd  ;  yr  hyn  oedd  tua  rn»»ch- 
lud  bauJ  yx  hwyro'r  blaen.  Gwel  Marc  lfi.  I. 
t  "  A  hi  yn  dyddâu,"  medd  Mathew.  "  Yn 
fore  iawu — a'r  haul  wedi  codi,"  njedd  Marc 
16.  2.  "  Ar  y  cynddydd,"  medd  Luc  24.  1. 
■■  Y  bore,  a  hieto  yn  dywyll,"  medd  Ioan  20. 
1.  llhaid  i  ni  benderfynu  bod  yr  efengyl- 
wyr,  Irob  un  o  honynt,  yn  dywedyd  y  gwir- 
ionedd  yn  anííaeiedig ;  eto,  y  mae  peth  ym- 
ddangosìad  o  anghysondeb  yn-  y  gwahanol 
ddywediadau  uchod,  y  rhai  a  geisir  eu  cysoni 
ftl  hyn  S-r-1.  Tybir  i'r  gwragedd  gychwyn 
oddi  cartref  a  hi  yn  dywyll,  ar  y  cynddydd, 
neu  a  hi  yn  dyddâu  ;  ond  bod  yr  haul  wedi 
codi  erbyn  iddynt  ddyfod  at  y  bedd :  ac  felly 
bod  y  naill  efengylwr  yn  sôn  am  eu  cychwyn- 
iad,  ac  arall  yn  sôn  am  eu  dyfodiad  aty  bedd. 
2.  Tybia  eraill  iddynt  ddyfod  ddwywaith  at  y 
bedd  ;  y  tro  cyntaf  a  hi  yn  dywyll,  ac  yna 

dychwelyd  ;  a  dyfod  yr  ail  waith  a'r  haul 
wedi  codi :  ac  yna  bod  y  naill  efengylwr  yn 
crybwyll  eu  dyfodiad  cyntaf,  ac  arall  eu  hail 
ddyfodiad.  3.  Tybia  eraill  i  rai  o  honynt 
ddyfod  o  flaen  y  lleill :  y  rhai  cyntaf  a  hi  yn 

dywyll,  a'r  lleill  wedi  i'r  haul  godi.  i  Er  mai 
dwy  wraig  a  enwir  yma,  mae  yn  ddîammau 
bod  ychw  aneg  na  hyny  :  ac  nid  oes  dim  an- 
hygoel  nac  annhebyg  yn  yr  un  o'r  tri  golyg- iad  uchod. 

2  *  Ac  wele, c  bu  daear-gryn  mawr : 
d  canys  disgynodd  angel  yr  Arglwydd 
o'r  nef,  ac  a  ddaeth  ac  a  dreiglodd  y 
maen  oddi  wTíh  y  drws,  ac  a  eistedd- 
odd  arno. 

c  pen    27.  51—53.  Act.  16.  26.  Dat.  11.  19.  d  Maro 
16.3—5.  Luc21.  2-5.  Ioan20.  1,12,13.  1  Tim.  3.  16. 1  Pedr  1.  12. 

3  A'i e  wyneb-pryd  oedd  fel  mellt- 
en,-/  a'i  wisg  yn  w^en  fel  eira. 

e  pen.  17.  2.  Dan.  10.  5,  6.  Dat.  10.  1.  a  18.  1.    /  Maro 
3.  al6.  5.  Aot.  1.  10.  Dat.  3.  4,5. 

4  fA  rhag  ei  ofn  ef  s  y  crynodd 
y.  c^idw»aid/ttc  a  aethant  rtìegis,yn 
feirw.  ■  ■-  ••*• 

g  Job  4.  14.    Saîm  4S.  6.  Dan.  10.  7.  Act.  9.  3—7.   a'Ì6. Datl.17.  Aadii.  II.  pen.  27.  65,  66. 

Er  boreued  oedd  y  gwragedd  duwiol  hyn, 
yr  oeddynt  yn  rhy  ddiweddar  i  gael  Iesu  yn 
y  bedd  :  yr  oedd  wedi  codi  o'u  blaen  hwy. 
Gorweddodd  yn  ddigonhir  i  brofi  ei  fod  wedi 
Uwyr  farw,  a  chododd  yn  ddigon  buan  fel  na 
welodd  lygredigaeth.  *  Tra  yr  oeddent  hwy 
yn  rliag-oí'alu  ar  hyd  y  fíbrdd,  pwy  a  dreiglai 
y  niaen  ymaith  iddyut,  a  chyn  eu  dyfod  yn 
agos  at  y  bedd  ;  wele  yr  oedd  pethau  rhyfedd 
iawn  wedi  cyinmeryd  lle  yno:  bu  daear  gryn 
mawr,  ac  angel  gogoneddus  a  ddisgynasai  ac 
a  dreiglasai  y  maen  ymaith,  a  chyfodasai  yr 
Iesu  bcndigedig  fel  buddugoliaethwr  cadarn  o 
af.iclion  angau,  canys  nid  oedd  bosibl  ei  atal 
ef  ganddo.  t  Nid  oes  yma  air  o  sòn  ga  hyd  y 
bu  y  ceidwaid  yn  eu  llewyg,  nac  i  ba  Ie  y 

ft'oisant  wedi  dyfod  atynt  eû  hunain.  Gwel- 
sant  yr  angel  er  eu  dychryn,  ond  mae  yn  de- 
byg  na  welsant  yr  Iesu  yn  adgyfodi,  nac 

wedi  iddo  ddyfod  i  fynu   o'r  bedd.     Mid  am 
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fod  achos  y  danfonwyd  angelion  (dau  medd 
Ioan20.  12.)  i  dreigloymaith  y  maen,  gallasai 
yr  Iesu  wneyd  hyny  ei  hun  yn  hawdd  :  ond 
yr  oedd  hyn  yn  angenrheidiol  er  anrhydedd  i 
Fab  Duw  ;  er  dangos  ei  fod  yn  dyfod  o'r 
bedd  yn  gyfreithlawn,  a  thrwy  fodd  y  Tad  a'i 
ddeddf ;  ac  fel  y  byddai  angelion  yn  dystion 

o'i  adgyfodiad  ef.  Efe  a  welwyd  gan  angel- ion,  1  Tim.  3.  10. 

5  *  A'r  angel  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  y  gwragedd,  '  Nac  ofn- 
wch  :  canys  mi  a  wn  mai  k  ceisio  yr 
ydych  yr  Iesu,  yr  hwn  a  groes-hoel- 
iwyd. 

ÍEs.  35.  4.  a41.  10,14.  Dan.  10.  12,  19.  Marc  16.  6. 
Luc  1.  12,  13,  30.  Dat.  1.17,18.  k  Sahn  105.  3,  4.  Luc 
24.  5.  Ioan  20.  13—15.  Heb.  1.  14. 

6  Nid  yw  efe  yma :  canys  cyfod- 
odd,  'megis  y  dywedodd.  m  f  Den- 
wch,  gwelwch  y  fan  lle  y  gorweddodd 
yr  Arglwydd. 

I  pen.  12.  40.  a  16.  21.  a  17.  9,  23.  a  20.  19.  a  26.  31, 
32.  a  27.  63.  Marc  8.  31.  Lnc  24.  6—8,  23,  44.  Ioan  2.  19. 
a  10.  17.  m  Marc  16.  6.  Luc  24.  12.  Ioan  20.  4—9. 

7  \  Ac  n  ewch  ar  ffrwst,  a  dy  wed 

wch  i'w  ddisgyblion,  gyfodi  o  hono 
o  feirw.  ||  Ac  wele,  °  y  mae  efe  yn 
myned  o'ch  blaen  chwi  i  Galilea : 
yno  y  gwelwch  ef.  f  Wele,  dy wed- 
ais  i  chwi. 

n  adn.  10.  Maro  16.  7,  8,  10,  13.  Luc  24.  9,  10,  22-24. 
Ioan  20.  17,  18.  o  adn.  16,  17.  pen.  26.  32.  Maro  14.  28. 
Ioan.21.  1,  &c.    1  Cor.  15.  6.  ppea.  24.  25.    Es.  44.  8. 
a  45.  21.  I*an  14.  29.  a  16.  4. 

8  §  Ac  wedi  eu  myned  ymaith  ar 
frys  oddi  wrth  y  bedd,  s  gyd  âg  ofn  a 
llawenydd  mawr,  rhedasant  i  fynegi 

i'w  ddisgyblion  ef. «Ezra3.  12,  13.  Salm  2.  11.  Marc  16.  8.  Luc  24.  36— 
41.  loan  16.  20,  22,  a  20.  20,  21. 

*  Gwelwn  yma  fraint  y  rhai  a  geisiant  yr 
Iesu  rhagor  ei  elynion  :  dyma'r  angel  a  fu  yn 
ddychryn  i'r  ceidwaid,  yn  cysuro  y  gwrag- 
edd,  ac  yn  peri  iddynt  beidio  ag  ofni,  na 
byddai  dim  niwed  iddynt  hwy.  t  Mawr 
oedd  ymostyngiad  a  thiriondeb  yr  angel  go- 
goneddus  hwn,  yn  cymmeryd  ý  gwragedd 
crynedig  megys  erbyn  eu  dwylo,  ac  yn  eu 

harwain  i  mewn  i'r  bedd,  fel  y  caent  weled 
â'u  llygaid  eu  hunain  nad  oedd  corph  yr  Iesu 
yno,  ei  fod  wedi  cyfodi.  Mae  yn  werth 
sylwi  hefyd  fod  yr  angel  yn  ei  alw  ef  yn  Ar- 
glwydd  :  mae  efe  yn  Arglwydd  angelion. 
\  Gan  i  chwi  gael  weithian  ddigon  o  brawf  ei 
fod  ef  wedi  cyfodi,  ni  wiw  i  chwi  aros  yma 
yn  hwy,  nid  yw  y  fàn  yma  ond  fel  daear 
gyffredin  arall  mwyach ;  mae  eich  dyled- 
swydd  yn  eich  galw  chwi  ffordd  arall  yu  ddi- 
oed,  Ewch  ar  ffrwst,  a  dywedwch  i'w  ddis- 
gyblion.  ||  Yn  Pen  26.  32,  dywedodd  yr  Iesu 
yr  âi  efe  o  flaen  ei  ddisgyblion  i  Galilea  ar  ol 

ei  adgyfodi ;  ac  yn  adn.  16,  a  17.  o'r  bennod 
hon,  ni  a  welwn  mai  felly  y  bu :  ond  cawn 
sylwi  ar  hyn  eto.  §  Yr  oedd  y  gwragedd 

wedi  ofni  wrth  y  pethau  a  welsent,  a  chwed' llawenychu  wrth  y  pethau  a  glywsent :  ac  ar 
redeg,  yn  y  teimladau  cymmysg  hyn,  hwy  a 

aethant  i  fynegi  i'r  disgyblion. 

9  %  *  Ac  r  fel  yr  oeddynt  yn  myn- 
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ed  i  fynegi  i'w  ddisgyblion  ef,  wele, 
yr  Iesu  a  gyfarfu  â  hwynt,  gan  ddy- 
wedyd,  s  f  Henffych  well.  I A  hwy  a 
ddaethant, '  ac  a  ymafaelasant  yn  ei 
draed  ef,  ac  u  a'i  haddolasant. 

r  Es.  64.  5.  Marc  16.  9,  10.  Ioan  20.  14—16.  a  Luc  1. 
í.  2  Cor.    13.   11.  /  Can.  3.  3,  4.  Luc  7.  38.  Ioan  12.  3. 
20.  17.  Dat.  3.  9.  «  adn.  17.  pen.  14.  33.  Luc  24.  52. 

Ioan  20.  28.  Dat.  5.  11—14. 

10  Yna  y  dywedodd  yr  Iesu  wrth- 
ynt,  x  Nac  ofnwch  :  v  §  ewch,  myneg- 
wch  z  i'm  brodyr,  fel  yr  elont  i  Galilea, 

ac  yno  y'm  gwelant  i. 
x  adn.  5.  pen.  14.  27.  Lnc  24.36—38.  Ioan6.20.  yadn. 

7.  Barn.  10.  16.  Salm  103.  8—13.  Marc  16.  7.  *  pen.  12. 
48—50.  a  25.  40,  45.  Marc  3.  33—35.  Ioan  20.  17.  Rhuf.  8. 
29.  Heb.  2.  11—18. 

*  Gwelwn  yma  brofiad  yr  eglwys  yn  y 
Caniadau  yn  cael  ei  wirio:  "  Nid  aethwn  i 
nepell  hyd  oni  chefais  yr  hwn  sydd  hoff  gan 
fy  enaid,"  Can.  3.  4.  t  Dy  wedir  fod  y  gair 
gwreiddiol,  Cairete,  a  gyfieithir  yma  "  hen- 
ffych  well,"  yn  arwyddo,  Gorfoleddwch. 
Dyma  dristwch  ac  ofn  yn  troi  yn  orfoledd 
yn  fuan  iawn.  Mae  golwg  ar  Iesu  yn  ddig- 
on  i  wneyd  hyny  bob  am&er.  J  Buan  yr  ad- 
nabuant  ef,  a  chan  gynted  ag  yr  adnabuant, 

syrthiasant  wrth  ei  draed  i'w  addoli.  §  Yr 
oedd  gan  y  gwragedd  hyn  dri  pheth  i'w  fyn- 
egi: — Tystiolaeth  yr  angel;  Gweled  y  bedd 
yn  wag  ;  gweled  a  theimlo  yr  Iesu  wedi  ad- 

gyfodi. 11  %  *  Ac  wedi  eu  myned  hwy, 

wele,  a  rhai  o'r  wyliadwriaeth  a 
ddaethant  i'r  ddinas,  ac  a  fynegasant 
'r  arch-offeiriaid  yr  hyn  oll  a  wnaethid. a  adn.  4.  pen.  27.  65,  66. 

12  fAc  b  wedi  iddynt  ymgasglu 

ynghyd  gyd  â'r  henuriaid,  a  chyd- 
ymgynghori,  hwy  a  roisant  arian  law- er  i'r  milwyr, 

b  pen.  26.  3,  4.  a 
48.  a  12.  10,  11.  À... 

1 3  Gan  ddy wedyd,  Dy wedwch,  Ei 
ddisgyblion  a  ddaethant  o  hyd  nos, 
ac  a'i  lladrattasant  ef,  anyni  yncysgu. 

14  \  Ac  os  clyw  y  rhaglaw  hyn, 

c  ni  a'i  perswadiwn  ef,  ac  a'ch 
gwnawn  chwi  yn  ||  ddiofal. 

c  Act.  12.  19. 

15  A  rf  hwy  a  gymmerasant  yr 
arian,  ac  a  wnaethant  fel  yr  addysg- 
wyd  hwynt :  §  a  thaenwyd  y  gair 

hwn  ym  mhlith  yr  Iuddewon  *  hyd  y 
dydd  heddyw. 

d  pen.  26.  15.  lTim.  6.  10.  e  pen.  27.  8. 

*  Mathew  yn  unig  sydd  yn  adrodd  y  darn 
uchod  o'r  hanes,  yr  hwn  sydd  yn  angenrheid- 
iol  i  amryw  ddybenion.  1.  Er  dangos  pa 
fodd  y  daeth  yr  efengylwyr  i  wybod  am  y 
daear-gryn,  a'r  amgylchiadau  a  gymmerodd 
le,  yn  adgyfodiad  Crist:  daeth  hyny  allan 
gan  y  ceidwaid  euhunain.  2.  Erdangos  i  ni 

ddrygioni  arswydus  yr  arch-offeiriaid  a'r  hen- 
uriaid,  yn  ceisio  cuddio  y  gwaed  a  dywallt- 
asent  fel  hyn  drwy  wobr  a  chelwydd.    3.  Er 
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dangos  i  ni  ddau  wyneb  y  ddalenmegys,  tyst- 
iolaeth  yr  efengylwyr  û  thystiolaeth  y  ceid 
waid  hefyd.  Pel  hyn  mae  prawf  digonol  o 
adgyfodiad  Iesu.  4.  Er  dangos  pa  mòr  ffol 
ac  ynfyd  mae  dynion  yn  en  dangos  eu  hun 

ain  yn  eu  llid  a'u  cenfigen.  t  Oni  luniwyd 
yma  chwedl  ynfyd  iawn  !  Y  gwylwyr  yn 
cysgu  ar  eu  gwyliadwriaeth,  yr  hyn  oedd 
farwolaeth  sicr  wrth  ddeddf  tilwraidd  y  Rhuf 
einiaid.  Yr  holl  wylwyr  yn  cysgu  ar  un- 
waith.  Ac  os  felly,  pa  fodd  y  gallent  hwy 

wybod  yn  eu  cwsg  pwy  a'i  llaclratodd  ef  ? 
Ac  os  oedd  un  yn  ettro  pa  fodd  na  ddeffrôodd 
hwnw  y  lleill  pan  welodd  y  perygl  ?  Eil- 
waith,  onid  oedd  yn  annhebygol  iawn,  y  bu 
asai  ychydig  ddisgyblion  gweiniaid  ac  ofnus, 
yn  beiddiaw  gwynebu  ar  wyliadwnaeth  o  fil. 
wyr  arfog  a  gwaedlyd,  y  rhai,  pe  buasent  yn 
cysgu,  a  fuasent  yn  detfro  yn  fuan  wrth  y 
trwst  o  dreiglo  y  maen  ymaith.  A  pha  fodd 
y  bu  na  chymmerwyd  y  disgyblion  i  fynu  am 
y  lladrad  haeriadol  hwn  1  JSid  oes  sôn  i  neb 
wneyd  hyny,  na  chymmaint  âg  edliw  y  fath 
beth  iddynt  byth  gwedi.  \  Mae  hyn  yn  dang- 
os  meddalwch  gwagsaw  Pilat,  a'i  fod  yn  holl- 
awl  yn  llaw  yr  luddewon,  i  wneyd  fel  y 

mynent  âg  ef.  |J  Ac  a'ch  gwnawn  chwi  yn 
ddiofal ;  nid  yn  unig  yn  ddiberygl  am  eich 
bywyd,  ond  yn  hollawl  ddiofal,  a  dibryder,  y 
daw  byth  ddim  galw  i  gyfrif  arnoch  am  y 
tro.  Felly  yr  arwydda  y  gair  Groeg.  §  Mae 
y  geiriau  hyn  yn  dangos  fod  amryw  flynydd 
oedd  wedi  myned  drosodd,  cyn  i  Mathew  ys 
grifenu  ei  efengyl.  Rhyfedd  ddallineb  yr 
Iuddewon  pan  y  coelient  y  fath  ehwedl  ffol. 

16  1f/*  A'r  un  disgybl  ar  ddeg  ̂ a 
aethant  i  Galilea,  f  i7r  mynydd  lle  yr 
ordeiniasai  yr  Iesu  iddynt. 

/Marc  16.  14.  loan  6.  70.  Ac4.  1.  13—26.  1  Cor.  15.  5. 
g  adn.  7,  10.  pen.  26.  32. 

17  IA  phan  welsant  ef,  Ahwy  a'i 
haddolasant  ef  : '  ond  rhai  a  ammheu- 
asant. 

h  adn.  9.  Salm  2.  12.  a  45.  11.  Ioan  2.  53.     i\  Cor.15.6. 

*  Mae  yr  efengylwyr  eraill  yn  crybwyll  am 
amry w  droion  yr  ymddangosodd  yr  Iesu  i'w 
ddisgyblion  yn  Jerusalem  cyn  y  tro  îiwn  yn 
Galilea  :  ymddangosodd  i  ddau  o  honynt  ar  y 
ffordd  i  Emmaus  y  diwrnod  yr  adgyfododd, 
Luc  21.  13—31.  Ymddangosodd  iddynt  oll, 
ond  Thomas,  ar  hwyr  y  diwrnod  hwnw,  Ioan 
20. 19  ;  ac  ymddangosodd  iddyntollyn  nghyd 
ar  hwyr  y  sabbath  canlynol,  Ioan  20.  26.  Gan 
hyny  rhaid  mai  gwedi  hynyr  ymddangosodd 
efe  iddynt  yn  Galilea  :  a  thybir  mai  yno  "  y 
gwelwyd  ef  gan  fwy  na  phùrn  cantbrodyr  ar 
unwaith,"  1  Cor.  15.  6.  Yn  Galilea  y  treuliodd 
Iesu  y  rhan  fwyaf  o'i  oes,  y  pregethodd  fwy- 
af,  ac  y  gwnaeth  fwyaf  o'i  wyrthiau.  Ad- 
waenid  ef  yno  gan  lawer,  ac  yno  yr  oedd  y 

rhan  fwyaf  o'i  ddisgyblion.  Yr  oedd  yn  dda 
gan  Iesu  am  Galilea,  hen  wlad  ei  ymdaith  ; 

ac  aeth  yno  i'w  ddangos  ei  hun  ar  ol  ei  ad- 
gyfodiad,  fel  y  byddai  digon  odystion  o  hyny. 
+  Bernir  mai  ar  fyuydd  Tabor  y  gwedd-new 
idiwyd  Crist,  ond  yn  ddisail ;  a  barna  rhai 
mai  Tabor  oedd  y  mynydd  hwn,  eithr  nid  oes 
sail  i  hyny  chwaith.  Barna  eraill  mai  rhyw 
fynydd  yn  nes  i  fôr  Tiberias  ydoedd,  er  mwyn 
cyfleusdra  i'w  ddisgyblion  o  bob  tu  i'r  Ior- 
ddonen  ddyfod  i'w  gyfarfoda'i  weled.  %  Nid 
rhyfedd  iddynt  ei  addoli,  ond  rhyfedd  i  neb 
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ammau  ar  ol  ei  weled.  Vr  oedd  yr  apostol- 
ion  wedi  ei  weled  aniryw  weithiau  o'r  blaen, 
a  phob  ammheuaeth  wedi  ei  syinmud  o'u 
meddyliau  hwy  ;  gan  hyny  rhaid  mai  rhyw 
rai  o'r  pùm  cant  brodyr  a  ammheuasantyma  : 
ond  mae  yn  ddîau  iddynt  gael  eu  gwaredu 
o'u  hammeuaeth,  fel  y  cafodd  Tliomas  oddi 
wrth  ei  anghrediniaeth.  Mae  crybwyll  yr 
ammheuaeth  hyn,  fel  amryw  betiiau  eraill, 
yn  dangos  gonestrwydd  diduedd  yr  efengyl- 
wyr  yn  adrodd  y  pethau  gwaethaf  yn  y  dis- 

gyblion  yn  gystal  â'r  pethau  gorau. 
18  *  A;r  Iesu  a  ddaeth,  ac  a 

lefarodd  wrthynt,  gan  ddywedyd, 

h  f'Rhoddwyd  i  mibob  awdurdod  yn 
y  nef  ac  ar  y  ddaear. 

t  pen.  11.  27.  a  16.  23.  Salm  2.  6—9.  a  89.  27.  a  110.  1, 
2.  Es  9.  6,  7.  Dan.  7.  14.  Luc  1.  32,  33.  a  10.  22.  loan  3. 
35.  a  5.  22—27.  a  13.  3.  a  17.  2.  Act.  2.  36.  a  10.  36.    Rhuf. 

19  lX  Ewch  gan  hynny  a  dysgwch 
yr  holl  genhedloedd,  "■  gan  eu  bed- 

yddio  hwy  *.  ||  yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab, a'r  Yspryd  Glân ; 
/  Salm  22.  27,  2á.  a  98.  2,  3.  Es.  42.  1—4.  a  49.  6.  a  52. 

10.  a  66.  18,  19.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47,  48.  Act.  1.  8. 
a  13.  46,  47.  a  28.  28.  Rhuf.  10.  18.  Col.  1.  23.  m  Act.2. 
38,  41.  a  8.  12—16.  36—38.  a  9.  18.  a  10.  47,  49.  a  16.  15,  33. 
a  19.  3—5.  1  Cor.  1.  13—16.  aìô.  29.  1  Pedr  3.  21.  n  pen. 
3.  16,  17.  Gen.  1.  26.  Num.  6.  24—27.  Es.  48.  16.  1  Cor. 

12.  4—6.  2  Cor.  13.  14.  Eph.  2.  18.  1  Ioan  5.  7.  Dat.  1.  4—6. 

20  §  Gan  ddysgu  °iddynt  gadw  pob 
peth  a'r  a  orchymynais  i  chwi.  *  Ac 
wele,  p  yr  ydwyf  fl  gyd  â  chwi  bob 

amser  i  hyd  ddiwedçl  y  byd.  *'  Amen. o  pen.  7.  24—27.  Deut.  5.  32.  a  12.  32.  Act.  2.42.  a  2«. 
I,  21,  27.  1  Cor.  11.  2,  23.  a  14.  37.  Eph.  4.  11— 17,  20,  &c. 

Col.  1.  28.  1  Thes.  4.  1,  2.  2  Thes.  3.  6—12.  1  Tinu.  6.  1—4- 
Tit.  2.  1—10.  1  Pedr  2.  10—19.  2  Pedr  1.  5—11.  a  3.  2. 
1  loan  2.  3,4.  a  3.  19—24.  Dat.  22.  14.  p  pen.  1.  23.  a  18. 
20.  Gen.  39.  2,  3,  21.  Ex.  3.  12.  Jos.  1.  5.  Salm  46.  7,  11. 
Es.  8.  8—10.  a  41.  10.  Marc  16.  20.  Ioan  14.  18—23.  Act.  J8. 
9,  10.    2  Tim.  4.  17.     Dat.  22.  21.  q  pen.  13.  39,  40,  49. 
a  24.  3.        r  pen.  6.  13.  1  Bren.  1.  36.  1  Cron.  16.  36.  Salm 
72.  19.  Dat.  1.  18.  a  22.  20. 

*  Nis  gellir  gwybod  yn  iawn  pa  un  ai  ar  y 
mynydd  yn  Gaiilea  y  llefarodd  yr  Iesu  y 
geiriau  hyn,  ai  ynte  wedi  dychwelyd  i  Jeru- 
salem,  ryw  ychydig  o  amsercyn  ei  esgyniad. 
Y  peth  olaf  sydd  fwyaf  tebygol ;  ac  mae  y 
geiriau  "  A'r  Iesu  a  ddaeth,"  yn  nechreu 
adn.  18,  braidd  yn  dangos  hyny.  f  Awdur- 
dod,  ac  nid  Gallu,  fPowerJ  fel  yn  y  cyfieith- 
iad  Saesoneg,  sydd  yma ;  ac  addef  y  saeson 
eu  hunain,  maiAwdurdod  a  ddylaifod.  Mae 
llawer  nas  yallent  gyflawni  y  pethau  mae 

ganddynt  awdurdod  i'w  cytìawni ;  ac  o'r  tu arall,  mae  gan  lawer  allu  i  gyflawni  pethau 

nad  oes  ganddynt  awdurdod  i'w  cyflawni. 
Ond  y  mae  gan  lesu  bob  un  o'r  ddau  :  mae 
ganddo  allu  yn  hanfodol,  fel  Duw  ;  ac  aw- 
durdod  yn  dderbyniedig ,  fel  Mab  y  dyn,  fel 
Cyfryngwr.  Mae  yr  awdurdod  hon  ar  bawb, 
a  phob  peth,  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear;  ar 
angelion  a  dynion  ;  i  Iy wodraethu  holl  rawd 
rhagluniaeth,  ac  i  gyfranu  pob  bendithion  ys- 
brydol  er  lles  ei  eglwys.  X  Mae  yn  amlwg 

mai  gorchymyn  yw  hwn,  i'r  apostolion  fyned 
a  phregethu  yr  efengyl  i'r  holl  fyd  yn  ddi- 
wahaniaeth,  i'r  ceuedloedd  paganaidd  yn 
gystal  âg  i'r  Iuddewon  :  er  iddynt  hwy  ai  y 
cyntaf  ei  gam-ddeall,  a  thybied  inai  yr  Iudd- 

ewon  yn  mhiith  y  cenedloedd  oedd  i'w  fedd- 
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wl  wrth  yr  holl  genedloedd.  "  Dysgwch  :" 
hyny  yw,  Gwnewch  ddisgyblion,  neu  prosel- 
yliwch,  yr  holl  geneciloedd  :  dychwelwch 
hwynt,  i  gofìeidio  y  grefydd  Gristionogoi. 
Yniddengys  fod  y  gair  dysyu  yma,  yn  cyn- 
nwys  y  cwbl  o  weinidogaeth  yr  aposiolion  er 
dychwelyd  y  cenedìoetld  at  Grist ;  a  bod 
Bedyddio,  a  dysyu  eilwaiíh,  yn  adn.  20,  yn 
rhanau  gwahanrhedol  o'r  weinidogaeth  gyíf- 
redinol  hòno.  Mae  yn  wir  fod  yn  angen- 
rheidiol  dysgu  paganiaid  mewn  oedran,  yn 
athrawiaeth  ac  egwyddorion  crefydd  cyn  eu 
bedyddio ;  ond  nid  oes  yma  ddim  yn  erbyn 
bedyddio  babanod  y  credinwyr,  am  nad  yd- 
ynt  mewn  oedran  i  gael  eu  dysgu,  mwy  nag 
oedd  yn  erbyn  enwaedu  babanod  yr  ludd- 
ewron,  a  babanod  y  proselytiaid  i'r  grefydd 
hòtio,  a'u  dysgu  gwedi  hyny  fel  y  tyfent  i 
fynu.  Mae  y  ddau  achos  yr  un  fath  yn  holl- 
awl.  j|  Yma  cawn  osodiad  a  sefydliad  cynîaf 
bedydd,  fel  ordinhâd  grislionogol  dàn  or- 
uchwyliaeîh  yr  efengyl.  Eedyddio  yn  Enw 

(nid  yn  Enwau)  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbjyd 
Glán ;  mae  yma  brawf  amlwg  o  athrawiaeth 

y  Drindod,  dwyfoldeb  pob  un  o'r  Personau, 
ac  hefyd  unoliaeth  y  trì  Pherson  o  ran  han- 
fod  a  gogyfuwchder.  Piedyddio  yn  Enw  yw, 
bedyddio  trwy  awdurdod,  ac  i  fîydd,  proífes, 

ae  addoliad,  y  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd 
Glân.  5  Mae  y  gair  a  gyfieitbir  dysyu  yma, 
yn  hollawl  wahanol  yn  y  Groeg,  i'r  gair  a 
gyfieithir  dysgu  yn  adn.  19.  mae  y  cyntaf  yn 
arwyddo  dysgu  yr  athrawiaeth  a  phynciau 

eylfaenol  crefydd,  a'r  ail  yn  arwyddo  dysgu 

yn  fanylach  yn  rnhethau  yinarferol  crefydd, 
trwy  aml  gynghorion  a  rhybuddion  neillduol. 

Pe  buasai  C'rist  yn  eu  daní'cn  allan  i  bregethu 
Iuddewaiíh,  gallasai  ddefnyddio  bron  yr  un 
geiriau  :  "  Ewch  a  dychwelwch  yr  holl  gen- 
edloedd,  gan  eu  henwaedu  hwynt  yn  enw 

Duw  Israel,  a'u  dysgu  i  gadw  yr  hyn  oll  a 
orchymynodd  Moses."  Pa  heth  luasai  yn 
hyna  yn  erbyn  enwaedu  plaut  y  dyehweled- 
igion?  Pa  beth  yn  erbyn  .bedyddio  plant  y 
credinwyr  ì  Dim  oll  yn  sicr.  *  Er  bod  y 
Cyfryngwr  o  ran  ei  brescnoldeb  corphorol 
yn  myned  i  adael  ei  ddisgybiion,  eto  mae  yn 
addaw  bod  gyda  hwynt  o  Van  ei  bresenoldeb 
ysbrydol  yn  eu  holl  waith  :  ac  nid  gyda  hwy 
yn  unig,  ond  gyda  ei  holl  wir  weinidogion 
yn  mhob  mànac  oes.  Btt  feirw  yr  apostolion 
yn  mhen  ychydig  fiynyddoedd,  ond  mae  yr 
addewid  yn  cyrhaedd  hyd  ddiwedd  y  byd, 
gan  hyny  mae  yn  perthyn  i  holl  weinidogion 
yr  efengyl.  Tybia  rhai  mai  dinystr  Jerusalein 
a  feddylir  wrth  ddiwedd  y  byd  yma,  ond  pe 
hyny,  ni  buasai  yr  addewid  yn  para  cyhyd 
a  r  apostolion  oll  :  bu  loan  byw  ar  ol  dinystr 
«Ferusalem.  Mae  yr  addewid  hon  yn  dangos 
holl-bresenoldeb  a  thragywyddoldeb  yr  Ar- 

glwydd  Iesu,  ac  nas  gall  neb  o'i  genadon wneuthur  dim  hebddo  ef.  t  Amen  :  os  Crist 
a  ddywedodd  yr  Amen  yma,  mae  yn  dangos 
sicrwydd  yr  addewid,  Felly  y  bydd  yn  sicr. 

Os  ei  ddisgyblion  a'i  dywedodd,  mae  yn  dang- 
os  eu  dymuniad  a'n  gweddi  ddifrifol  am 
gyíìawniad  o  hóni.     Felly  y  byddo. 

Yr  Efeng-yl  yn  ol  Sant  MARC. 
PENNOD  I. 

Swydd  Ioan  Fedyddiwr,  Spe. 

""DeCHREU    tefengyl   b  Tesu 
Grist, c  Fab  Duw  ; 

1.2,3.  a  2.  10,  II.  Act.  1.  I,  2.  0  luan  20. 
31.  Rhuf.  1.  1-4.  1  Ioan  1.  1—3.  a  5.  11,  12.  c  Salra 
2.  7.  Mat.  3.  17.  a  14.  33  a  17.  5  Ioan  1.  14,  34,  49.  a  3. 
1G.  a  6,69.  Rhuf.  8.  3,  32. 

Tybir  mai  ar  ol  Mathew  yr  ysgrifenodd 
Marc,  ac  iddo  o  herwydd  hyny  adael  allan 
bob  peth  yn  nghylch  gweinidogaeth  Iesu 
Grist,  a  dechreu  ei  efengyl  gyda  hanes  byr  o 
weinidogaeth  Ioan  Fedyddíwr.  *  Kyny  yn 
wir  oedd  "  dechren  yr  efengyî,"  dygiad  gor- 
uchwyliaelh  y  Tcstament  Newydd  í  mewp. 

agoriad  y  newyddion  da  am'lesu  Grist  y Gwaredwr.  \  Gelwir  hi  yn  eíehgyl  Iesu 

Grist  Mab  Duw,  fel  y  byddo  genym^ni  fedd- yliau  teilwng  ac  addas  am  dahi,  ac  am  ei 

Ìiawdwr,  fel  un  yn  perthyn  mòr  agos  i'r  Tad. 

2  Fel  yr d  ysgrifen-wycl  yn  y  pro- 
phwydi,  e  Wele,  yr  ydwyf  fi  yn  anfon 
fy  ngheunad  o  flaen  dy  wyneb,  yr  hwn 

a  barottoa  dy  ftbrdd  o'th  flaen. tl  Salm  40.  7.  Mat.  2.  5.  a  26.  24.  31.  Luc  1.  70.  a  18.  31. 
»  Mal.  3.  1.  aîat.  11.  10.  Luc  1.  15 — 17,  :6.  a  7.  27,  28. 

3  'ff.  I.lef  un  yn  llefain  yn  y  difíaeth- 
wch,  f  Parottòwch  fforddyr  Arglwydd, 
gwnewch  yn  uniawn  ei  lwybrau  ef. 

/  E*.  40.  3-5.  Mdt.  3.  3.  Luc  3.  4-6'.   íoan  1.  1"),  19- ?,4.  a3.  2S— 36. 

Syl.^yd  ur  y  gcitiau  hyn    o'r  blaea,  Malh, 

3.  3.  a  11.  10.  *  Yn  unig  sylwn  yma,  mai 
dyna  beth  yw  gweinidog  yr  efengyl,  "  Llef 
qn  yn  llefain :"  llefaru  y  pethau  a  roddodd 
Duw  iddo  i'w  llefaru,  Exod.  4.  15.  t  Ithaid 
bod  Iesu  yn  Arglwydd  yn  ol  y  geiriau  hyn. 

4  *  Yr  oedd  loan  yn  bedyddio  yn  y 

*  diffaethwch,  f  ac  yn  piegethu  bed- 
ydd  edifeirwch,  er  h  maddeuant  pech- 
odau. 

g  Mat.  3.  1,  2,  6,  11.  Luc  3.  2,  3.  Act.  10.  37.  a  13.  24, 
,  a  19.  3,  4.        h  Act.  22.  16. 

o  Ac  *  aetb  alìan  atto  ef  holl  wlad 

Judea,  a?r  Hierosolymitiaid,  ac  a'u 
h  bedyddiwyd  oll  ganddo  yn  afon  yr 
íorddonen,  zgan  gyífesu  eu  pechodau. 

i  Mat.  3.  5,  6.  a  4.  25.  i  Ioan  1.  28.  a  3.  23.     /  I.ef. 
20.  40.  Jos.  7  19.  Salra  32.  5.  Diar.  28.  13.  Act.  2.  38.  a  19. 
18.  1  Ioaii  1.  8—10. 

Lle  nad  oedd  yn  cael  ei  gyfanneddu  ond 
yçhyíìig.     +  Mae  bedydd   loan  yn  myued  am 
j. ìioîT  woinidogaeth  Ioan,  sef  pregethn  edifeir- 
wch,  maddeuant  pechodau,  a  bedyddio  fel  ar- 
I  \\'3  <ld  a  sel  o  bob  un  o'r  ddau.  Gwel  o'r blaen,  Math.  3.  5,  G. 

6  Ac  Ioan  oedd  mwedi  ei  wisgo  â 
ìblew   camel,  a  gwregys   croen  yng- 

hylch  ei  Iwynau,  ac  yn"  bwytta  locust- 
'iaid  a  mel  gwỳlít : 

m  2  15ren.  1.  8.  Zec.  13.4.  Mat.  3.  4.  n  Lef.  11.  22. 

7  x\c  efe  a  bregethodd,  gan  ddy- 
wedyd,  °Ymtieyn  dyfod  ar  fy  ol  i. 
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.  16.  a  7.  G,  7.   Ioan  I.  27.  a  3. 

un  cryfaeli  na  myfi,  carrai  esgidiau 
yr  hwn  nid  wyf  fi  deilwng  i  ymost- 
wng,  ac  i'w  dattod. 

o  Math.  3.  II,  14     _ 28—31.  Act.  13.  25. 

8  Myfi  yn  wir  ̂ a'ch  bedyddiais 
chwi  â  dwfr  :  eitbr  s  efe  a'ch  bedydd 
ia  chwì  â'r  Yspryd  Glàn. p  Mat.  3.  II.  q  Diar.  1.  23.  Es.  32.  15.  a  44.  3.  Eaec 
36.  25—27.  Joel  2.  28.  Act.  1.  5  a  2.  4,  17.  a  10.  45.  a  11 
15,  16.  a  19.  4-6.  1  Cor.  12.  13.  Tit.  3.  5,  6. 

9  A  bu  yn  y  dyddiau  hynny,  f.  ddy 

fod  o'r  Iesu  o  Nazareth  yn  Galilea, 
ac  efe  a  fedyddiwyd  gan  loan  yn  y 
Iorddonen. 

r  Mat.  3.  13-15.  Luc  3.  21. 

10  Ac  yn  ebrwydd  *wrth  ddyfod  i 
fynu  o'r  dwfr,  efe  a  welodd  y  nefoedd 
yn  agored,  a'r  Yspryd  \  yn  disgyn 
arno  megiscolommen. 

ê  Mat.  3.  16.  Ioan  1.  31—34.        t  Luc  3.  22.  Ioan  1.  32 

1 1  A  u  llef  a  ddaeth  o'r  nefoedd, 
*  Tydi  yw  fy  anwyl  fab,  yn  yr  hwn 
y'm  boddlonwyd. u  Mat.  3.  17.  Ioan  5.  37.  a  12.  28—30.   2  Pedr  1.  17,  1: 
x  pen.  9.  7.     Salm  2.  7.    Es.  42    1.     Mat.  17.  5.    Luc  9.  35. 
Ioan  1.  34.  a  3.  16,  35,  36.   a  5.  20—23.  a  6.  69.    Rhuf.  1 
Col.  1.  13. 

*  Gan  rìdarfod  sylwi  eisoes  ar  yr  hyn  a  ad- 
roddir  yn  yr  adnodau  hyn,  wrth  ysgrifenu 
ar  y  dryrìedd  Bennod  o  Mathew,  awn  rhag 
om  at  bethau  na  chrybwyllodd  Mathew  am 
danynt,  rhag  chwyddo  y  gwaith  yn  afreid- 
iol. 

12  *Ac  yn  ebrwydd  v  y  gyrrodd 
yr  yspryd  ef  i'r  difTaethwch. y  Mat.  4.  1,  &c.  Luc  4.  1,  &c. 

1 3  f  Ac  efe  a  fu  yno  yn  y  di- 
fFaethwch  2ddeugam  niwrnod  rtyn  ei 
demtio  gan  Satan :  ac  yr  oedd  efe  gyd 

â'rgwŷllt-filod  ;  b  a'r  angelion  a  wein- iasant  iddo. 
x  Ex.  24.  18.  a  34.  28.  Deut.  9.  11,  18,  25. 1  Bren.  19.  8. 

a  Heb.  2.  17,  18.  a  4.  15.  b  1  Bren.  19.  5—7.  Mat.  4.  11. 
a  26.  53.  1  Tim.  3.  16. 

*  Tybir  mai  rhyw  argraffiadau  grymus  ar 
ferìrìwl  Iesu  oerìd  y  "gỳru"  yma,  yn  ei  gym- 
hell  ef  yn  nerthol  i  giliaw  o  gymdeithas  dyn- 
ion,  ac  i  fynerì  i'r  "  diflfaethwch  gwag  erch- 
yll/'  i  fod  gyda'r  gwylltfilorì.  +  Tybia  rha 
mai  y  diffaethwch  y  bu  Israel  yn  crwyrìro 
yndrìo  gynt  oerìd  hwn  :  os  felly  yr  oerìrì  yn 
lle  manteisiol  iawn  i  Satan  i  gynnyg  ei  rìemt- 
asiynau  erchyll. 

14  *  Ac  c  ar  ol  traddodi  Ioan,  f  yr 
Iesu  a  ddaeth  iGalilea^ganbregethu 
efengyl  teyrnas  Dduw, 

c  Mat.  4.  12.  a  11.  2.  a  14.  2.  Luo  3.  20.  Ioan  3.  22—24. 
d  Es.  61.  1—3.  Mat.  4.  23.  a  9.  35.  Luc  4.  17—19,  43,  44. 
a  8.  1.  Act.  20.  25.  a  28.  23.  Eph.  2.  17. 

15  A  dy  wedyd,  e  \  Yr  amser  a  gyf- 
lawnwyd,  /a  theyrnas  Dduw  a  nesâ- 
odd  :  e  ||  edifarhèwch,  §  a  chredwch 
yr  efengyl. 

e  Dan.  2.  44.  a  9.  25.  Gal.  4.  4.  Eph.  1.  10.  /Mat.  3. 
2.  a  4.  11.  a  10.  7.  Luc  10.  9,  11.  g  Mat.  21.  31,  32.  Luc 
24.  47.  Aot.  2.  36—38.  a  20.  21.  2  Tim .  2.  25,  26. 

Î2Í 

*  Tybia  rhai  orìdiwrth  yr  arìnod  hon  a'r 
rhai  cyffelyb  idrìi,  i  r  Arglwyrìrì  lesti  rìrìerh- 
reu  ei  weinirìogaeth  pan  oerìd  Ioan  jn  ei 
gorphen ;  ond  wrth  gymhaiu  hon  â  loan 

2.  a  3.  a  4.  1,  2,  3,  mae  yn  amlwg  i'r  Iesu 
bregethu,  a  bedyrìrìio  trwy  ei  drìisgyblion,  am 
grỳn  amser  cyn  i  Ioan  gael  ei  fwrw  yn 
ngharchar.  f  Gair  Duw  nis  rhwymir :  er 
cauad  genau  Ioan,  aeth  yr  lesu  yn  drìiofn  yn 
ei  le  i  Galilea.  j  Cyflawnwyrì  yr  amser  a  ar- 
faethodrì  Duw,  a  ragfynegorìd  y  prophwydi, 

ac  yn  enwedig  deng-wythnos  a  thriugain 
Daniel  ;  ac  yr  amser  a  fawr  ddisgwyliodd 
saint  yr  Hen  Destament  o  oes  i  oes.  |j  Mae 
erìifeirwch  yn  parotoi  y  galon  i  wneyd  rìer- 
byniad  ffydrìiog  o'r  efengyl.  §  Credwch  yn 
yr  efengyl,  yn  ol  y  Groeg  :  sef  yn  ei  thyst- 
iolaeth  am  Grist. 

16  Ac  h  fel  yroedd  efe  yn  rhodio 
wrth  fòr  Galilea,*efe  a  ganfu  *  Simon, 
ac  Andreas  ei  frawd,  yn  bwrw  rhwyd 
yn  y  môr :  (canyspysgodwyr  oeddynt.) 

h  Mat  4.  18,  &c.  Luc  5.  1.  i  pen.  3.  16,  18.  Mat.  10. 
2.  Luc  6.  14.  Ioan  1.  40—42.  a  6.  8.  a  12.  22.  Act.  1.  13. 

1 7  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 

Deuwch  ar  fy  ol  i,  fa  gwnaf  iwch' 
fod  yn  Äbysgodwyr  dynion. 

h  Ezec.  47.  10.  Mat.  4.  19,  20.  Luc  5.  10.  Act.2.38— 41. 

18  Ac  yn  ebrwydd,  *gan  adael  eu 
rhwydau,  y  canlynasant  ef. 

/  pen.  10.  28—31.  Mat.  19.  27—30.  Luc  5.  11.  al4.  33. 
a  18.  28—30.  Phil.  3.  8. 

19  Ac  wedi  iddo  fyned  rhagddo 

ychydig  oddi  yno,  efe  a  ganfu  m  Iago 
fab  Zebedëus,  ac  Ioan  ei  frawd  ef,  a 
hwy  yn  y  Uong  yn  cyweirio  y  rhwydau. 

m  pen.  3.  17.  a  5.  37.  a  9.  2.  a  10.  35.  a  14.  33.  Act.  1. 
13.  a  12.2. 

20  Ac  yn  y  man  efe  a'u  galwodd 
hwynt :  n  %  a  hwy  a  adawsant  eu  tad 
Zebedëus  yn  y  llong  gyd  â?r  cyflog- 
ddynion,  ac  a  aethant  ar  ei  ol  ef. 

n  pen.  10.  29.  Deut.  33.  9.  1  Bren.  19.  20.  Mat.  4.  21, 
22.  a  S.  21,  22.  a  10.  37.  Luc  14.  26.  2  Cor.  5.  16. 

*  Mae  yn  amlwg  i'r  rìdau  frawd  hyn  gael 
eu  galw  o'r  blaen  i  arìnabyrìrìîaeth  o  Grist 
(Ioan  1.  40 — 42,)  ac  irìdynt  ei  ganlyn  ef  arn 
ryw  amser,  i  Cana  a  Capernaum,  íoan  2.  2, 
12,  ac  wedi  hyny  i  Jerusalem,  loan  2.  13, 17. 
Gwedi  hyny  gadawodd  iddynt  fyned  ymaitlì 
dros  amser,  rhag  ofn  y  phariseaid,  neu  Her- 
od,  efallai ;  ac  yn  awr  eu  galw  hwy  yr  ail 

waith  i  adael  pob  peth  am  eu  hoes,  a'i  gan- 
lyn  ef.  f  Gwnaf  i  chwi  fod  yn  offerynol  i 
ddàl  rìynion  yn  rhwyd  yr  efengyl,  er  eu 
hachub  i  fywyd  tragywyrìdol :  swydd  llawer 
iawn  gwell  na  physgota  yn  môr  Galilea. 
jDîammaubod  rhyw  nerth  a  gallu  dirgelairìrì 
yn  mynerì  gyda  geiriau  yr  Arglwyrìd  lesn, 

ag  oedd  yn  gwneyd  y  dynion  yn  ufurìrì  i'w 
ganlyn,  a  garìael  pob  peih  i  hyny.  *'  Ei  bobl 
a  fyrìdant  ewyllysgar  yn  nydd  ei  nerth." 
Gwybod  a  gaffom  ni  oll  am  y  nerth  hwn. 

21  A° hwy  a aethant  i  mewn  i  Cap- 
ernaum  ;  *  ac  yn  ebrwydd  ar  y  dydd 

sabbath,  p  wedi  iddo  fyned  i  mewn  i'r 
synagog,  efe  a  athrawiaethodd. 



Bwrw  ysbryd  aflan  o  ddyn. MARC  I. Iachuu  chwegr  Siraon. 

-  pen.  2.  1.   Mat.  4.  13.  Luc  4,  31.  a  10.  15.  p  adn. 
33.  pea,  6.  2.  Mat.  4.  23.  Luc  4.  16.  al3.  10.  Act.  13.  14,  frc. 
a  17.  2.  a  18.  4. 

22  f  A9  syimasant  wrth  ei  athraw- 
iaeth  ef :  canys  yr  oedd  efe  yn  eu 
dysgu  hwy  megis  un  âg  awdurdod 

ganddo,  ac  nid  rfel  yr  ysgrifenyddion. q  Jer.  23.  29.  Mat  7.  2S,  29.  a  13.  54  Luc  4.  32  a  21. 
15.  loan  7.  4«.  Act.  6.  10.  a  9.  21,22.  2  Cor.  4.  2.  Heb.  4. 
12,  13.  r  pen.  7.  3—13.  Mat.  23.   16—24 

*  Týbir  mai  tranoeth  wedi  i'r  Iesu  fyned  i 
mcwn  i  Capernaum  oedd  y  sabbath  hwn :  yr 

;  oedd  efe  yn  ofalus  am  orphwys  ar  y  sabbath, 
ac  am  addoli  Duw  ac  addysgu  dynion  yn  y 
Synagog  pa  le  bynag  y  byddai.  t  Mae  yr 
efengylwyr  yn  aml  yn  sôn  am  fod  y  bobl  yn 
synu  wrth  ei  aíhrawiaeth  ef;  ond  un  peth 
yw  synu,  peth  arallyw  credu  yr  athrawiaeth. 
Gwel  Maíh.  7.  28,  29 

23  Ac  yr  oedd  yn  eu  synagog  hwy 

■ ddyn  ag  ynddo  *yspryd  aflan  ;  f  ac 
efe  a  lefodd, 

*  adn.  34.  veu.  í 
33—37. 

24  Gan  ddywedyd,  *  J  Och,  ||  beth 
sydd  i  ni  a  wnelom  â  thi,  Iesu  o  Na- 
zareth  ?  a  ddaethost  ti  i'n  difetha  ni  ? 

§  mi  a'th  aawaen  pwy  ydwyt,  "Sanct Duw. 
t  pen.  5.  7.  E*.  14.  12.  Mat.  8.  29.  Luc  8.  2S,  37.  Iago 

2.  19.  u  Salm  16.  10.  a  89.  1S,  19.  Dan.  9.  24.  Luc  4.  34. 
Act.  2.  27.  a  3.  14.   a  4.  27.  Dat.  3.  7. 

*  Am  yr  "  ysbryd  aflan,"  sylwasom  o'r 
blaeu,  Math.  12.  43.  Nid  rhyw  glefyd,  neu 
loengrwydd  oedd  yn  blino  y  dyn  hwn,  fel  y 
ceisia  rhai  daeiu;  ond  ysbryd  aíian  oedd 

wedj  cael  ei  oddef  i'w  feddiannu.  t  Tybir 
mai  yr  ysbryd  aflan  a  lefodd  yu  y  dyn,  a 
thrwy  ddefnyddio  peiriannau  ymadrodd  y 

dyn.  i  Mae  yr  u  Och"  yma  yn  arwyddo, 
digofaint,  arswyd,  poen,  a  gwatwar :  a  di- 
ainmau  fod  pob  un  o  honynt  yn  nheimladau 

j  yr  ysbryd  afian  y  pryd  hwn.  "  Gâd  ni  yn 
ílonydd,"  sydd  yn  y  cyfieithiad  saesoneg  ; 
omi  "JSâ"  y  w  y  gair  Groeg,  yn  arwyddo  Och, 
fel  yn  y  Gymraeg.  ||  Fel  pe  dywedasai,  Ni 
a  wyddom  nad  yw  yn  dda  genyt  ni,  a  gwydd- 
ost  tithau  nad  yw  yn  dda  genym  ni  dydi,  am 
hyny  Och  !  gâd  ni  yn  llonydd  :  ein  hunig  ob- 

aith  am  ddàl  i  fynu  ein  teyrnas  a'n  rhwysg 
y  w,  cael  bod  yn  llonydd  ;  gwyddom  nas  gall- 
wn  ddàl  i  fynu  yn  dy  erbyu  di.  A  ddaeth- 

ost  ti  i'n  dyfetha  ni,  trwy  ddattod  ein  gweith- 
redoedd,  ein  bwrw  allan  o  ddynion,  i  dori  ar 

rwysg  ein  llywodraeth,  ac  i'n  bwrw  i'r  dyfn- 
der.  §  Er  tloted  oedd  yr  olwg  ar  Iesu,  gwydd- 
ai  yr  ysbryd  aflan  pwy  ydoedd,  ac  er  cym- 

maint  o'r  íuddewon  oedd  yn  ei  wadu,  gorfu 
ar  y  diafol  hwn  ei  addef.  "  Y  mae  y  cyth- 
reuliaid  hefyd  yn  credu  ac  yn  crynu." 

25  *Â*r  Iesu  xa'i  ceryddodd  ef, 
I  gan  ddywedyd,  Taw,  a  dos  allan  o 
i  hono. 

x  adn.  34.  pen.  3.  11,  12.  a  9.  25.  S»lm  1.  16.  Luc  4. 
35,  41.  Act.  16.  17,  18. 

26  Yna  wedi  i'r  yspryd  aflan  ei 
;  y  f  rwygo  ef,  a  gwaeddi  â  llef  uchel, 
!  efe  a  ddaeth  allan  o  hono. 

V  pen.   9.  20,  26.  Luo  9.  39,  42.  a  11.  22. 

*Tybia  rhai  fod  yr  ysbryd   aflan  drwy  y 

cyfaddefiad  uchod,  "  Mi  a'th  adwaen,"  yn 
ceisio  pei  i  i'r  bobl  feddwl  fod  cyngrair  rhwng 
Iesu  âg  ef ;  ac  o  lierwydd  hyny  fod  yr  Iesu 
yn  ei  geryddu  :  ond  pa  un  bynag  am  hyny, 
nid  oedd  ar  Iesu  eisiau  tystiolae;h  gan  dad  y 
celwydd.  t  Dywed  Luc  4.  35,  na  wnaethefe 
ddim  niwed  iddo.  Dywedir  maidirdÿnu  yw 
meddwl  y  gair  Groeg  a  gyfieithir  yma 

"  rhwygo ;"  felly  mae  yn  debyg  i'r  ysbryd 
aflan  ysgwyd  a  dirdỳnu  y  dyn  yn  ofnadwy, 
fel  pe  buasai  am  ei  rwygo  yn  ddryliiau,  ond 
iddo  orfod  ei  adael  yn  y  diwedd  heb  wneyd 
dim  niwed  iddo.  Mòr  anodd  ywgan  y  diaf- 
ol  ollwng  ei  ysglyfaeth  ! 

27  *  Ac  z  fe  a  aeth  ar  bawb  fraw,  fel 
yr  ymofynasant  yn  eu  mysg  eu  hunain, 
gan  ddywedyd,  Beth  yw  hyn?  fpa 
athrawiaeth  newydd  yw  hon  ?  °  canys 
trwy  awdurdod  y  mae  efe  yn  gor- 
chymyn,  ie,  yr  ysprydion  aflan,  a  hwy 
yn  ufuddhâu  iddo. 

«  pen.  7.  37.  Mat.  9.  33.  a  12.  22,  23.  »15.  31.  ■  Lnc 
4.  36.   a».  1.  a  10.  17—20. 

*  Yr  oedd  swynwyr  yn  mhlith  yr  Iuddew- 
on,  a'r  rhai  hyny  yn  bwrw  allan  gythreuliaid 
trwy  ryw  ddefodau  cyfareddol  o'r  eiddynt 
hwy ;  ond  erioed  o'r  blaen  nis  gwelsent  neb 
yn  eu  bwrw  allan  fel  hyn  à'i  air  gorchymyn- 
ol  ac  awdurdodol.  t  Yr  oedd  hyn  yn  brawf 
o  dd  wyfoldeb  a  gwirionedd  athrawiaeth  Crist ; 
ond  eto,  wedi  y  cwbl,  nid  oes  yma  ddim credu. 

28  *Ac  yn  ebrwydd  ftyr  aeth  sôn 
am  dano  dros  yr  holl  wlad  o  amgylch 
Galilea. 

b  adn.  45.  Mica  5.  4.  Mat.  4.  24.  a  9.  31.  Luc  4.  14,  37. 

*  Sôn  am  ei  enw  a'i  wyrthiau  yn  fwy  nag 
am  ei  athrawiaeth.  Cafodd  llawer  fel  hyny 

eu  dwyn  ato  er  cael  iachâd  i'w  cyrph,  ond 
ychydig  mewn  cymhariaeth  a  gredasant  yn- 
ddo  er  iachâd  eu  heneidiau. 

29  Ac  yn  y  man  wedi  iddynt  fyned 

allan  o'r  synagog,  c  hwy  a  aethant  i 
dý  Simon  ac  Andreas,  gyd  âg  Iago  ac 
Ioan . 

c  Mat.  8.  14,  15.  Luc  4.  38,  39.  a  9.  58. 

30  Ac  dyr  oedd  chwegr  Simon  yn 

gorwedd  yn  glaf  o'r  cryd  :  ac  yn 
ebrwydd  y  €  dywedasant  wrtho  am dani  hi. 

d  1  Cor.  9.  5.        e  peu.  5.  23.  Ioan  11.  3.  Iago  5. 14.  15. 

31  *  Ac  efe  a  ddaeth  /  ac  a'i  cododd 
hi  i  fynu,  gan  ymaflyd  yn  ei  llaw  hi : 
a'r  cryd  a'i  gadawodd  hi  yn  y  man>  a 
hi  a  s  wasanaethodd  arnynt  hwy. 

/pen.  5.  41.  Act.  9.41.  g  pen.  15.  41.  Salm  103.  1—3. 
a  116.  12.  Mat.  27.  55.  Luc  8.  2,  3. 

*  Sylwyd  ar  y  wyrth  hon  o'r  blaen  yn 
Math.  8.  14,  15.  Mae  y  wyrth  hon  yn  am- 
lwg,  l.Yn  iachâd  y  wraig  heb  ddefnyddio 
unrhyw  foddion.  2.  Yn  ei  fod  yn  sydyn,  ac 
ar  unwaith  :  nid  gwellâu  yn  raddol  a  wnaeth 
hi,  ond  yn  y  fàn,  ac  yn  hollawl,  fel  y  gallodd 
wasanaethu  arnynt  hwy  wrth  y  bwrdd. 

32  *  Ac  Äwedi  iddi  hwyrhâu,  pan 
fachludodd  yr  haul,  hwy  a  ddygasant 

'
.
 



Crist  yn  iachâu  llawer  o  yleifion.         M ARC  I.  ac  yn  bwrw  allan  yythreulìaid. 

atto  yr  fholl  rai  drwg  eu  hwyl,  a'r rhai  cythreulig. 
h  adn.  21.  pen.  3.  2.  Mat.  8.  16,  17.  Luc  4.  40. 

33  A'r  *holl  ddiuasoedd  wediym- 
gasglu  wrth  y  drws. 

í  adn.  5.  Act.  13.  44. 

34  Ac  efe  a  iachâodd  lawer  o  rai 

drwg  eu  hwyl  o  amryw  heintiau,  ac 
a  fwriodd  allan  lawer  o  gythreuliaid; 

*  Jac  ni  adawodd  i'r  cythreuliaid  ddy- 
wedyd  yr  adwaenent  ef. 

k  adn.  25.  pen.  3.  12.  Luc  4.  41.  Act.  16.  16,  17. 

*  Yr  oedd  y  sabbath  yn  mhlitli  yr  luddew- 
on  drosodd  yn  yr  hwyr,  ar  fachlyd  haul. 
Tybiai  llawer  yn  anghyfreithlawn  i  Grist 
iacháu  ar  y  sabbath,  gan  hyny  dygent  eu 
cleifion  yn  yr  hwyr.  +  üyma  un  màn  at 
laweroedd  o  fànau  eraill,lle  raae  y  gair  "holl" 
yn  myned  am  lawer,  nid  am  bawb  ;  felly 
ofer  yw  adeiladu  dim  ar  y  fath  eiriau  â  holl, 
a  phawb,  ag  sydd  yn  anghytunol  à  chyson- 
deb  y  ffydd.  jNi  fỳnai  lesu  eto  dystiolaeth 

gan  y  cythreuliaid  :  nid  y w  gair  da  satan  a'i 
had  ond  gwarth  i  Grist  a'i  had. 

35  *  A'r  bore  yn  blygeiniol  iawn, 
1  wedi  iddo  godi,  efe  a  aeth  allan,  ac 
a  aeth  i  le  anghyfannedd ;  facyno 
y  gweddíodd. 

I  pen.  6.  46-48.  Salm  5.  3.  a  109.  4.  Luc  4.  42.  a  6.  12. 
a  22.  39— 46.  loan  4.  34.  a  6.  15.  Eph.  6.  18.  Phil.  2,  5. 
Heb.  5.  7. 

*  Gwedi  ei  hoîl  lafur  dirfawr  y  dydd  o'r 
blaen,  dyma  Grist  yn  codi  yn  fore  dranoeth 

i  wedd'ío  :  anghraifft  i  bregethwyr  yr  efengyl 
ac  yn  enwedig  i  bregethwyr  dioglyd.  Mae 
y  Groeg  yn  arwyddo  cyn  ei  bod  yn  ddydd, 

yn  gyson  a'r  Saesoneg  a'r  Gymraeg  hefyd. 
1  Hoff  waith  gan  lesu  oedd  gweddi'o  ynddir- 
gel:  O  na  byddai  ynfwy  felly  genym  ninnau  ! 

36  A  Simon,  a'r  rhai  oedd  gyd  ág 
ef,  *  a'i  dilynasant  ef. 

37  Ac  wedi  iddynt  ei  gael  ef,  hwy 

a  ddywedasant  wrtho,  m  Ÿ  mae  pawb 
yn  dy  geisio  di. 

"    Zec.  11.  11.  Ioan  3.  26.  a  11.  48.  a  12.  19, 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

"fAwn  i'r  Jtrefydd  nesaf,  ||  fel  y 
gallwyf  bregethu  yno  hcfyd :  °  canys 
i  hynny  y  daethum  allan. 

n  Luc  4.  43.  o  Es.  61.  1—3.  Luc  2.  49.  a  4.  18—21. 
Ioan  9.  4,  5.  a  16.  28. 

39  §Ac  ̂ yr  oedd  efe  yn  pregethu 
yn  eu  synagogau  hwynt  trwy  holl 
Galilea^acynbwrwallangythreuliaid. 

p  adn.  21.  Luc  4.  43,  44.         q  pen.  7%£0.  Luc  4.  41. 

Ymddengys  i'r  Iesu  godi  at  é*i  orchwyl  o 
flaen  ei  ddisgyblion,  er  esampl  o  ddiwyd- 
rwydd  iddynt  hwy  a  ninnau  hefyd  fel  y  syl- 
wyd.  Pan  welsant  ei  fod  wedi  myned  allan, 
gwyddent  yn  bur  dda  pa  le  ì  gael  hyd  iddo  : 
diammau  iddo  fod  yn  y  màn  anghyfannedd 
hwnw  lawer  gwaith  o'r  blaen,  fel  yn  ngardd 
Gethsemane.  *  Mae  y  gair  a  gyfieithir  "  dil- 
yn"  yma,  yn  arwyddo  diìyn  yn  elynol  ;  ond 
nis  gall  feddwl  felly  yma  :  er,  yn  dd'íammau, mai  nid  dymunol  oedd  gan  feddwl  sanctaidd 
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lesu,  gael  ei  attonyddu  hyd  yn  nod  gan  ei  ddis- 
gyblion,  ar  hyn  o  bryd.  f  Ni  fynai  Cristfyn- 
ed  yn  olgyda  ei  ddisgyblion  at  y  "  pawb  Oedd 
ynei  geîsio"  y  tro  hwn;  pa  beth  bynag  oedd 
eireswmam  ìíyny.  Efallai  ei  fod  yn  gwybod 

amrywfwriadoedd  gan  y  dorf,i'w  wneuthur 
yn  frenin,  neu  rywbeih,nas  gwyddai  ei  ddis- 

gyblion  ddim  am  dano.  \  Comotòleis,  Tret'ydd, ydynt  bentrefydd  a  synagog  ynddynt.  Comai, 
Pentrefydd  heb  synagogan.  Poleis,  Tref- 
ydd  wedi  eu  hamgylchu  â  muriau.  Y  gair 

cyntaf  sydd  yma  ;  treí'ydd  lle  yr  oedd  syna- 
gogau.  Yr  oedd  Iesu  yn  fwy  am  bregethu 
yn  y  syuagogau  nac  am  wneyd  gwyrthian  : 
yn  fwy  am  wneyd  lles  i  eneidiau  dynion,  nac 
amborthiblysiau  a  chwilfrydedd  ( curiosity ) 
dynion  â'i  ryfeddodau  gwyrthiol.  Da  pe 
byddai  bawb  sydd  wedi  cymmeryd  arnynt 
yr  enw  Gweinidogion  Crist,  mòr  hoff  o  breg- 
ethu  ag  oedd  Crist  ei  hun  :  pregethn  fel  efe, 
ac  yn  ei  ysbryd  ef.  §  Felly  efe  a  deithiodd 
trwy  holl  Galilea,  gan  bregethu  yn  y  synag- 
ogau  pa  le  bynag  y  caffai  gytìe,  a  clian  gad- 
arnâu  ei  athrawiaeth,  a'i  anfoniad  fel  Mes- 
siah,  trwy  wyrthiau. 

40  *  A  r  daeth  atto  ef  un  s  gwahan- 

glwyfus,  gan  ymbil  âg  ef,  a  'gostwng ar  ei  liniau  iddo,  a  dywedyd  wrtho, 

u  Os  mynni,  ti  a  elli  fy  nglanhâu. 
r  Mat.  8.  2—4.  Luc  5. 12—14.  *  Lef.  13.  a  14.  Num. 

12.  10—15.  Deut  24.  8,  9.  2  Sam.  3.  29.  2  Bren.  5.  5,  &c, 
27.  a  7.  3.  a  15.  5.  Mat.  11.  5.  Luc  17.  12—19.  ípen.  10. 
17.  2  Cron.  6.  13.  Mat.  17.  14.  Luc  22.  41.  Act.  7.  60.Eph. 
3.  14.         u  pen.  9.  22,  23.  Gen.  18.  14.  2  Bren.  5.  7. 

41  f  A'r  Iesu,  f  gan  dosturio,  a  es- 
tynodd  ei  law,  Jac  a  gyffyrddodd  âg 
ef,  ac  a  ddywedodd  wrtho,  y  Mynnaf, 
bydd  lân. 

x  pen.  6.  34.  Mat.  9  36.  Luc  7.  12,  13.  Heb.  2.  17.  a  4. 
15.  y  pen.  4.  39.  a  5.  41,  42.  Geu.  1.  3.  Salm  33.  9. Heb    1.  3. 

42  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hynny, 

2ymadawodd  y  gwahan-glwyf  âg  ef 
yn  ebrwydd,  a  glanhâwyd  ef. 

z  adn.  31.  pen.  5.  29.  Mat.  15.  28.  Ioan  4.  50-53. 

43  ||  Ac  a  wedi  gorchymyn  iddo  yn 
gaeth,  efe  a'i  hanfonodd  ef  ymaith  yn 
y  man  ; 

a  pen.  3.  12.  a  5.  43.  a  7.  36.  Mat.  9.  30.  Luc  8.  56. 

44  Ac  a  ddywedodd  wrtho,  Gwrel 
na  ddywedych  ddim  wtÜi  neb  :  eithr 

dos  ymaith,  6dangos  dy  hun  i'r  offeir- 
iaid,  ac  offrymma  dros  dy  lanhâd  y 
pethau  a  orchymynodd  Moses,  er 
tystiolaeth  iddynt  hwy. 

b  Lef.  14.  2—32.  Mat.  23.  2,  3.  Lnc  5.  14.  a  17.  14. 

*  Cawsom  yr  hanes  hwn  o'r  blaen,  yn 
Math.  8.  2 — 4.  a  chawn  yr  un  hanes  eto,  yn 
Luc  5.  12 — 14.  1  A'r  lesu  gan  dosturio :  neu 
wedi  cyffrôi  yn  ei  ymysgaroedd,  felly  yr  ar- 
wydda  y  gair.  Yr  oedd  golwg  mòr  resynol 
ar  y  gwahan-glwyfus,  ac  oedd  yn  ddigon  i 
enyn  tosturi  mewn  unrhyw  ddyn  a'i  gwelai : 
pa  faint  mwy  yn  yr  Iesu  addfwyn  a  thostur- 
iol  î  X  Yn  ei  dosturi,  ni  a  welwn  brawf  o'i 
wir  ddynoliaeth  ;  yn  ei  wai'.h  yn  ei  lanâu  ef 
â  chyfhyrddiad  ac  â  gair  ei  enau,  ni  a  welwn 
brawf  o'i  Dduwdod  ;  ac  yn  y  cwbl  ni  a  wel- 
wn  ei  fawr  drugaredd.  |  ̂is  gwyddom  ni, ======================== 



Crist  yn  iachâu MARC  II. un  claf  o V  parlys. 

ae  nid  yw  yn  angenrheirliol  gwybod,  pa  ham 

yr  oedd  lesu  yn  rhoi  gorchymyn  o'r  fath  hyn 
i'r  gwahan  glwyfus  :  rhag  rhoi  dim  achlysur 
i  ennyn  digofaint  ei  elynion,  efallai ;  neu, 
ynte,  fel  na  chatfai  neb  achlysur  i  ddywedyd 
ei  fod  yn  ymffrostio  o'i  weithredoedd. 
§  Gwnelai  y  tro  iddo  ddangos  ei  hun  i  ryw 
oífeiriad,  yn  rhywle  yn  ei  gymmydogaeth, 

fél  y  byddai  tystiolaeth  gyfreithlawn  o'i  lan- 
âd  ef ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  myned  i  Jeru- 
salem  o  bob  màn  i  offrymu  dros  ei  lanâd,  er 
tystiolaeth  i'r  oífeiriaid  yno  ei  fod  wedi  ei lanâu. 

45  *  Eithr  efe  a  aeth  ymaith,  cac  a 
ddechreuodd  gyhoeddi  llawer  a  thaenu 
y  gair  ar  led,  d  f  fel  na  allai  yr  Tesu 

fyned  mwy  yn  amlwg  i'r  ddinas ; 
eithr  yr  oedd  efe  allan  mewn  lleoedd 
anghyfannedd  :  aco  bob  parth  y  daeth- 
ant  atto  ef. 

c  Mat.  9.  31.  Luc  5.  15.         d  pen.  2.  1,  2,  13. 

*  Mae  yn  debyg  fod  gorfoledd  y  gwahan- 
glwyfus  gymmaint,  fel  nad  allai  ymatal  heb 
gyhoeddfy  wyrth  a  wnaed  arno  yn  mhob 
man.  Pa  un  a  oedd  hyny  yn  feius  ynddo  nid 
yw  yn  perthyn  i  ni  farnu  :  bai  pur  esgnsodol 
oedd  yn  sicr.  +  Nid  am  nad  allai,  ond  am 
na  fỳnai.  Nid  oedd  yn  dewis  myned  i  blitli 
torfeydd  mòr  llîosog  o  ddynion,  a  chael  can 

moliaeth  o  ryw  fath  gan  rai,  a'i  osod  ei  hun 
yn  agored  i  ddigofaiut  a  chenfigen  ei  elyn- 

ion.  "  Er  ei  fod  yn  ymgilio,  yr  oedd  lluoedd yti  rìyrbd  ar  ei  oì  o  bob  jraiws 
PEN  II. 

Crist  yn  iachâu  un  claf  o'r  parlys,  %c. 

*AC  aefe  a  aeth  drachefn  i  Caper- 

naum,  wedi  rhai  dyddiau  ;  b  a  chlybu- 
wyd  ei  fod  ef  yn  y  ty. 

apen.  1.  45.  Mat.  9.  1.  è'pe"-  7-  24-  Luc  18-  35—38. Ioan  4.  47.  Aet.  2.  6. 

2  Ac  cyn  y  man  llawer  aymgasgl- 
asant  ynghyd,  f  hyd  -na  annent,  hyd 
yn  nôd  yn  y  lleoedd  ynghylch  y  drws  : 

d  ac  efe  a  bregethodd  y  gair  iddynt 
hwy. 

c  adn.  13.  pen.  1.  33,37,  45.  a  4.  1,  2.  Luc5.  17.  a!2.  1. 
d  pen.  1.  14.  a  6.  34.  Mat.  5.  2.  Luc  8.  1,  11.  Act.  8.  25. 

a  11.  19.  a  44.  25.  a  16.  6.  Rhuf.  10.  8.  2  Tiin.  4.  2. 

3  A  daethant  atto,  e  gan  dclwyn  un 

claf  o'r  parlys,  yr  hwn  a  ddygid  gan bed  wa  . 
eMat.  9.  2\L\\c  5.  18.  * 

4  A  chan  na  allent  nesâu  atto  gan 
y  dyrfa,^Jdidôi  y  tô  a  wnaethant  lle 
yr  oedcl  efe  :  ac  wedi  iddynt  dorri 
trwodd,  hwy  a  ollyngasant  i  waered  y 
gwely  yn  yr  hwn  y  gorweddai  y  claf 
o'r  parlys. 

/  Deut    22.  8.  Luc  5.  19. 

5  A  phan  «"welodd  yr  Tesu  eu 
ffydd  hwynt,  h  efe  a  ddywedodd  wrth 
yclaf  o'r  parlys,  *  Ha  fab,  Ämaddeu- 
wyd  i  ti  dy  bechodau. 

g  Gen.  22.  12.  Ioan  2.  25.  Act.  11.  23.  1  Thes.  1.  3,  4. 
Iago  2.  18—22.  h  adn.  9,  10.  Es.  53.  11.  Mat.  9.  2.  Luo 
5.  20.  a  7.  47-50.  Act.  5.  31.  2  Cor.  2.  10.  Col.  3.  13. 
i  pen.  5.  34.  Mat.  9.  22.  Luc  8.  48.  h  Job  33.  17—26.  Salm 
32.  1—5.  a  90.  7—9.  a  103.  3.  Es.  38.  17.  Ioan  5.  14.  1  Cor. 
11.  30.  Iago  5.  15. 

6  ||  Ac  yr  oedd  rhai  o'r  ysgrifen- 
yddion  yn  eistedd  yno,  l  ac  yn  ym- 
resymmu  yn  eu  calonnau, 

/  pen  8.  17.  Mat.  16.  7,  8.  Luc  5.  21,  22.  2  Cor.  10.  5. 

7  Beth  a  wna  hwn  fel  hyn  yn  m  dy- 
wedyd  cabledd  ?  *  pwy  a  all  faddeu 
pechodau,  ond  Duw  yn  unig? 

m  pen.  14.  64.  Mat.  9.  3.  a  26.  65.  loau  10.  33,  36. 
«Salm  130.  4.  Es.  43.  25.  Dan.  9.  9.  Mica  7.  18.  Luc  5. 
21.    a  7.  49.  Ioan  20.20—23. 

8  Ac  yn  ebrwydd,  °pan  wybu  yr 
Iesu  yn  ei  yspryd  eu  bod  hwy  yn  i 
ymresymmu  felly  ynddynt  eu  hunain, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  p  Paham 
yr  ydych  yn  ymresymmu  am  y  pethau 
hyn  yn  eich  calonnau  ? 

o  1  Cron.  29.  17.  Mat.  9.  4.  Luc  5.  22.  a  6.  8.  a  7.  39, 
40.  Ioan  2.  24,  25.  a  6.  64.  a  21.  17.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 
p  peu.  7.  21.  Salm  139.  2.  Diar.  15.  26.  a  24.  9.  Es.  55.  7. 
Ezec.  38.  10.  Luc  24.  38.  Act.  5.  3.  a  8.  22. 

9  §  Pa  un  ̂   sydd  hawsaf,  ai  dywed- 

yd  wrth  y  claf  o'r  parlys,  r  Maddeu- 
wyd  i  ti  dy  bechodau ;  ai  dywedyd, 
Cyfod,  a  chymmer  i  fynnu  cly  wely, 
a  rhodia  ? 

q  Mat.  9.  5.  Luc  5.  22—25.        r  adn.  5. 

10  r/iíhr  iei  y  gwypoch  s  fod  gan 
Fab  y  dyn  awdurdod  i  faddeu  pech- 
odau  ar  y  ddaear,  (eb  efe  wrth  y  claf o'r  pariys) 

s  Dan.  7.  13,  14.  Mat.  9.  6—8.  a  16.  13.  loan  5.  20—27. 
I  Tiin.  1.  13—16. 

11  Wrthytti  yr  wyf  yn  dywedyd, 

%  Cyfod,  a  chymmer  i  fynu  dy  wely, 
a  dos  i?th  dŷ. 

t  pen.  1.  41.  Ioan  5.  8—10.  a  6.  63. 

12  Ac  yn  y  man  y  cyfododd  efe, 
ac  y  cymmerth  i  fynu  ei  wely,  ac  a 
aeth  allan  yn  eu  gwydd  hwynt  oll ; 

Mhyd  oni  synnodd  pawb,  a  ̂ gogon- 
eddu  Duw,  gan  ddywedyd,  y  Ni  wel- 
som  ni  erioed  fel  hyn. 

u  pen.  1.  27.  Mat.  9.  8.  a  12.  23.  Ltic.  7.  16.  *  Mat. 
15.  31.  Luc  5.  26.  a  13.  13.  a  17.  15.  Act.  4.  21.  y  Mat.  9. 
33.  Ioan  7.  31.  a  9.  32. 

Sylwyd  ar  yr  hanes  hyn  o'r  blaen  yn 
Math.  9.  1 — 8.  cawn  yr  un  hanes  eto,  yn  Luc 
5.  18 — 26.  *  Gwedi  i'r  Iesu  fod  rai  dyddiau 
yn  y  lleoedd  anghyfann'  dd,  efe  a  ddychwel- 
odd  i  Capernaum,  yr  hon  a  eilw  Mathew  9.  1. 

"  ei  ddinas  ei  hun,"  am  mai  yno  yr  oedd  yn 
cartrefu  fwyaf  yn  amser  ei  weinidogaeth  gy- 
hoeddus.  f  <c  Hyd  na  annent :"  gwel  yr  un 
gair  yn  1  Bren.  7.  26  ;  ac  eilwaith  yn  Ioan 
8.  37.  llenwi,  dal,  neu  gynnwys,  yw  ei  ystyr. 
%  Sylwyd  eisioes  fod  penau  y  tai  yn  wastad 

yn  mhlith  yr  Iuddewon,  agrisiau  i  fyned  i'w 
penau  oddi  allan;  a  bod  math  o  ddellt,  neu 

t'rad-ddor,  a  ellid  yn  hawdd  ei  agoryd,  ar 
ben  y  tŷ,  i  ollwng  y  claf  drwyddo  yn  ei  wely, 
ger   bion   yr  Iesu   lle   yr   oedd  yn  eistedd. 



Crist  yn  galw  Mathcw, MARC  II. ac  yn  esyusodi  ei  ddisgyblion. 

pen.  3.  7,  8,  20,  21. 

(Gwel  2  Bren.  1.  2.)  Mae  yn  debyg  y  gellid 
gwneyd  hyn  heb  niweidio  fawr  ar  y  tŷ,  na 
drygn  nae  anfoddloni  ei  berchenog.  ||  Tybir 
fod  yr  ysgrifenyddion  hyn  wedi  dyfod  fel  ys- 
peiwyr  i  wylied  ar  yr  ymadroddion  ac  ym- 
ddygiadan  lesu,  fel  y  caent  rywbeth  i  ach- 
wyn  arno  ger  bron  y  cyngor  mawr  yn  Jeru- 
salem.  §  Yroedd  awdurdodddwyfol  yn  angen- 
rheidioi  i  faddeu  pechodau,  a  gallu  dwyfol  yn 
angenrheidiol  i  iachâu  y  corph :  meddai  Iesu 
bob  un  o'r  ddau,  ac  arferodd  yr  olaf  er  prawf 
ei  fod  yn  meddu  y  blaenaf.  Fel  hyn  cafodd 

y  dyn  iachâd  o'i  'holl  lesgedd  a  maddeuant o'i  holl  anwiredd  :  cafodd  y  dyrfa  eu  calon- 
ogi  i  ddyfod  at  Iesu  am  yr  un  bendithion  : 
ctfodd  ])uvv  ei  ogoneddu,  a  chafodd  yr  ys- 

grifenyddion,  gelynion  Iesu  éu  siomi  a'u 
cywilyddio. 

13  *  Ac  efe  a  aeth  allan  drachefn 

2  wrth  làn  y  môr :  a  a'r  holl  dyrfa  a 
ddaeth  atto;  ac  efe  a'u  dysgodd 
hwynt. 

2  Mat.  13.  1.  a  adn. 
Diar.  1.  20—22.  Lnc  19.  48.  _  . 

*  Erbyn  bod  lesu  yn  gorphen  ei  orchwyl 
yn  un  màn,  mae  yn  myned  ymaith  i  fàn  ar- 

all,  ac  at  orchwyl  arall,  yn  ddi'oed :  nid  oedd 
efe  byth  yn  segur. 

14  íf*  Ac  efe  yn  myned  heibio, 
6efe  a  ganfu  fLefi  fab  c  Alphëus  yn 
eistedd  wrth  y  dollfa,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  d  Canlyn  fi.  Ac  efe  a  gododd, 
ac  a'i  canlynodd  ef. b  pen.  3.  18.  Mat.  9.  9.  Luc  5.  27.  c  pen.  3.  18.  Luc 
6.  15.  Act.  1.  13.  d  pen.  1.  17—20.  Mat.  4.  19—22. 

15  A  bu,  ̂ a'r  Iesu  yn  eistedd  i 
fwytta  yn  ei  dỳ  ef,  i  lawer  hefyd  o 
bublicanod  a  %  phechaduriaid  eistedd 

gyd  à'r  Iesu  a'i  ddisgyblion :  canys 
llawer  oeddynt,ahwy  a'i  canlynasent  ef. 

«  Mat.  9.  10,  11.  a  21.  31,  32.  Luc  5.  29,  30.  a  15.  1 

1 6  A  phan  welodd  yr  ysgrifenydd- 
ion  a'r  Phariseaid  ef  yn  bwytta  gyd 
â'r  publicanod  a'r  pechaduriaid,  hwy 
a  ddywedasant  wrth  ei  ddisgyblionef, 
/  Paham  y  mae  efe  yn  bwytta  ac  yn 

yfed  gyd  â'r  %  publicanod  a'r  pechad- uriaid  ? 
/adn.  7.  Es.  65.  5.  Luc  15.  2.  &c.  a  18.  11.  a  19. 

1  Cor.  2.  15.  Heb.  12.  3.        g  Mat.  18    17. 

17  A'r  Iesu,  pan  glybu,  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  h  Y  rhai  sydd  iach  nid 
rhaid  iddynt  wrth  y  meddyg,  ond  y 
rhai  cleifion  :  '  ni  ddaethum  i  alw  y 
rhai  cyfìawn,  ond  pechaduriaid,  i 
edifeirwch. 

h  Mat.  9.  12,  13.  Luc  5.  31.  32.  a  15.  7,  29.  a  16.  15. 
íoan  9.  34,  40,  41.  i  Mat.  18.  11.    Luc  15.  10.    a  19.  10. 

Act.  '20.  21.  a  26.  20.  Rhuf.  5.  6—8,  20,  21.  1  Tim.  1.  15,  16. Tit.  2.  14.  a  3.  3—7. 

*  Cawsom  y  darn  hwn  o  hanes  yn  Math. 
9.  9.  gwel  y  sylwadau  yno.  i  Mathew  yw  yr 

enw  yno;  peth  cyffredin  oedd  bod  dau'  enw 
ar  yr  un  dyn  yn  mhlith  yr  Inddewon.  Mae 
yn   ammheüus  pa  un   ai  brawd  i  Iago  mab ■  ___ 

Alpheus  oedd  efe,  ai  ynte  mab  i  ryw  Alphous  j 
arall.  Tybia  Scott  mai  y  peth  cyntaf  sy  de- 
bycaf.  %  Mid  cenedioedd  oedd  y  pechadur- 
iaid  hyn,  fel  y  ceisia  rhai  gwŷr  dysgedig 
ddywedyd  ;  ond  Iuddewon  o  ymarweddiad 
drygionus  a  gwarthus. 

1 8  í[  A  k  disgyblion  Ioan  a'r  Phari- 
seaid  oeddynt  yn  ymprydio.  A  hwy 
a  ddaethant  ac  a  ddywedasant  wrtho, 

'Paham  y  mae  disgyblion  loan  a'r 
Phariseaid  yn  ymprydio,ond  dy  ddis- 
gyblion  di  nid  ydynt  yn  ymprydio  ? 

k  Mat.  9.  14—17.  Luc  5.  33—39.  /  Mat.  6.  16,  18.  a  23. 
5.  Luc  18.  12.  Rhnf.  10.  3. 

19  A  dywedodd  yr  Iesu  wrthynt, 

m  A  all  plant  yr  ystafell  br'íodas  ym- 
prydio,  tra  fyddo  y  priodas-fab  gyd  â 

hwynt  ?  tra  fyddo  ganddynt  y  pri'od- as-íab  gyd  â  hwynt,  ni  allant  ymprydio. 
m  Gen.  29.  22.  Barn.  14.  10,  11.  Salm  45.  14.  Can.  6.  8. 

Mat.  25.  1—10. 

20  Eithr  y  dyddiau  a  ddaw,  pan 

n  ddyger  y  °  pr'iodas-fab  oddi  arnynt ; 
p  ac  yna  yr  ymprydiant  yn  y  dyddiau 
hynny. 

n  Salm  45.  11.  Can  3.  11.  Es.  54.  5.  a  62.  5.  Ioan  3.  29. 
2  Cor.  11.  2.  Dat.  19.  7.  a  21.  9.  o  Zec.  13.  7.  Mat.  26. 
31.  Ioan  7.  33,  34.  a  12.  8.  a  13.  33.  a  16.  7,  28.  a  17.  II,  !3. 
Act.  1.  9.  a  3.  21.  p  Aet.  13.  2,  3.  a  14.  23.  1  Cor.  7  ö. 
2  Cor.  6.  5.  a  11.  27. 

21  ̂ l  Hefyd  *  ni  wníaneb  ddernyn 
o  frethyn  newydd  ar  ddilledyn  hen  : 
os  amgen,  ei  gyflawniad  newydd  ef  a 
dynn  oddi  wrth  yr  hen;  a  gwaeth  fydd 
y  rhwyg. 

q  Salm  103.  13—15.  Es.  57.  16.  1  Cor.  10.  13. 

22  Ac  ni  rydd  neb  win  newydd 
mewn  hen  rgostrelau:  os  amgen,  y 
gwin  newydd  a  ddryllia  y  costrelau, 

a'r  gwin  a  red  allan,  a'r  costrelau  a 
gollir  :  eithr  gwin  newrydd  sydd  raid 
ei  roi  mewn  costrelau  newyddion. 

rJos.  9.4,13.  Job  32.  19.  Salm  119.  83.  Mat.  9.  17. Luc  5.  37,  38. 

Sylwyd  ar  yr  adnodau  hyn  hefyd  yn  Math- 
ew  9.  14 — 17.  Swm  y  cwbl  yw,  1.  Bod  ym- 
prydio  yn  ymarferiad  addas  dàn  ornchwyl- 
iaethau  ceiyddol  a  thrallodus  rhagluniaeth, 

ac  y  dylai  gael  ei  arferyd  yn  gyfatebol  i'r 
amgylchiadau.  2.  Na  ddylai  crefyddwyr 
ieuainc  gael  eu  digaloni  a  dyledswyddan  rhy 

drymion  a  llym-dost,  ond  eu  cymmeryd  a'n 
dwyn  yn  mlaen  yn  raddoi.  3.  Bod  dynion 
rhagrithiol  ac  ofer-goelus  yn  ehnd  yn  gosod  y 
swm  o  grefydd  mewn  pethau  allanol  a  di- 
bwysi  :  ac  heb  ystyried  beth  a  alì  pob  dyn 
ddàl,  maent  yn  rhyfygus  yn  gosod  deddfau 
heb  ddoethineb. 

23  A  bu  ̂ iddo  fyned  trwy  yr  ŷd  ar 

y  sabbath  ;  a'i  ddisgyblion  a  ddech- 
reuasant  ymdaith  ̂ gandynnuy  tywys. 

a  Mat.  12.  "1—8.  Luc  6.  1—5.  t  Deut.  2*3.  24,  2S. 

24  A'r  Phariseaid  a  ddywedasant 
wrtho,  Wele,  n  paham  y  gwnant  ar  y 
sabbath  x  yrhynnidyw  gyíreithlawn  í L7â 



Am  gadwW  sabbath. MARC  III. Adferu'r  llaw  wywedig. 
u  adu.  7,  16.  Mat.  7.  3—5.  a  15.  2,  3.  a  23.  23,  24.  Heb. 

12.  3.  x  Ex.  20.  10.  a  31.  15.  a  35.  2,  3.  Num.  15.  32— 
36.  Neh.  13.  15—22.  Es.  56.  2,  4,  6.  a  58.  13.  Jer.  17.  20—27 

2  5  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt 
yoni  ddarllenasoch  erioed  z  beth  a 
wnaeth  Dafydd,  pan  oedd  anghen  a 

chwant  bwyd  arno,  efe  a'r  rhai  oedd 
gyd  âg  ef  ? 

y  pen. 12.  10,  26.  Mat.  19.  4.  a  21.  16,  42.  a22.  31.  Luc 
10.  26,        z  1  Sam.  21.  3—6 

26  Pa  fodd  yr  aethefe  i  dŷ  Dduw, 

dan  a  *  Abíathar  yr  arch-ofíeiriad,  ac 
y  bwyttâodd  y  bara  gosod,  h  y  rhai 
nid  cyfreithlawn  eu  bwytta,  ond  i'r 
offeiriaid  yn  unig,  ac  a'i  rhoddes  hef- 
yd  i'r  rhai  oedd  gyd  âg  ef  ? a  1  Sam.  22.  20—22.  a  23.  6,  9.  2  Sam.  8.  17.  a  15.  24, 
29,  35.  a  20.  25.  1  Bren.  1.  7.  a  2.  22,  26,  27.  a  4.  4.  b  Ex. 
29.  32,  33.  Lef.  24.  5—9. 

27  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

c  f  Y  sabbath  a  wnaethpwyd  er  mwyn 
dyn,  Jac  nid  dyn  er  mwyny  sabbath. 

c  Ex.  23.  12.  Deut.  5.  14.  Neh.  9.  13,  14.  Ezec.  20.  12, 
20.  Luc  6.  9.    Ioan  7.  23.    1    Cor.    3.  21,  22.     2  Cor.  4.  15. 

28  Am  hynny  dy  mae  Mab  y  dyn 
yn  Arglwydd  hefyd  ar  y  sabbath. 

d  pen.  3.  4.  Mat.  12.  8.  Luc  6.  5.  a  13.  15,  16.  Ioan  5. 
9-11,  17.  a  9.  5-11,  16.  Dat.  I.  10. 

Sylwyd  rhywbeth  ar  yr  hyn  a  adroddir  yn 
yr  adnodau  hyn  hefyd,  yn  Mathew  12.  1 — 8. 
Mae  yr  hanes  at  ba  un  y  cyfeirir  yma  yn 
1  Síim.  Pen.  21.  *  Ahimelech  oedd  yr  Arch- 
offeiriad  pan  fwytâodd  Dafydd  y  bara  gosod, 
ond  Abîathar  ei  fab  oedd  yr  oífeiriad  penaf 
dano  ef ;  ac  efallai  mai  efe  oedd  yn  arolygu 

y  babell  a'i  holl  wasanaeth.  Lladdwyd  Ähi- 
melech  yn  fuan  wedi  hyn ;  ac  aeth  Abîathar 
yr  arch-offeiriad  yn  ei  le,  a  bu  yn  ei  swydd 
am  ddeugainmlynedd,  hyd  wedi  marwolaeth 
Dafydd.  Yr  oedd  efe  yn  llawer  mwy  enwog 
yn  yr  hanes,  nac  y  bu  ei  dad  ;  a  hyny,  mae 

yn  debyg  a  barodd  i'r  Iesu  ei  enwi  ef  yma 
yn  hytrach  na'i  dad  Ahimelech.  Llawer  a 
boenodd  beirniaid  dysgedig  i  geisio  cysoni  yr 

adnod  uchod  â'r  hanes  yn  Samuel,  ond  tybir 
fod  y  sylw  uchod  yn  esmwyth  ac  yn  foddlon- 
awl.  fTrefnwyd  y  sabbath  yn  y  dechreuad, 
cyn  y  cwymp,  er  mwyn  dyn;  a  pharâwyd 
ef  wedi  y  cwymp,  fel  yn  fwy  angenrheidiol 
byth  i  ddynion,  wrth  eu  hystyried  yn  gread- 
uriaid  rhesymol,  yn  byw  yn  gymdeithasol,  ag 
iddynt  lawer  o  anghenion  a  thrallodion ;  yn 
greaduriaid  a  deiliaid  Duw,  yn  ymddarpar  i 
ystad  o  dragywyddol  ddedwyddwch  neu  dru- 
eni,  ac  yn  bechaduriaid  dan  oruchwyliaeth  o 
drngaredd.  j  Ond  ni  wnaethpwyd  dyn  er 
mwyn  y  sabbath  ;  fel  pe  byddai  ei  waith  ef  yn 
ei  gadw  o  ryw  lesâd  neu  wasanaeth  i  Dduw; 

neu  fel  pe  gofynid  iddo  ei  gadw  i'r  llythyren 
fanylaf,  er  niwed  gwirioneddol  iddo  ei  hun. 
Nid  oedd  Mab  y  dyn,  Arglwydd  y  sabbath, 

yn  gofyn  i'w  ddisgyblion  newynu,  yn  hyt- 
rach  na  thynn  y  tywys  ar  y  sabbath.  Wrth 
y  rheol  gyffredin  hon  mae  i  ninnau  farnu  am 
gadwedigaeth  allanol  y  dydd  sancîaidd. 

PEN  III. 

Crìst  yn  ìachâu'r  llaw  wywedig,  %c. 

A.C  flefe  a  aeth  i  mewn  drachefn 

i'r  synagog;  ac  yr  oedd  yno  ddyn  a 
chanddo  6law  wedi  gwywo. 

a  pen.  1.  21.  Mat.  12.  9—14.  Luc  6.  6—11.  b  1  Bren. 
13.  4,  6.  Ioan  5.  3. 

2  A  c  hwy  a'i  gwyliasant  ef,  a  iach- 
âai  efe  ef  ar  y  dydd  sabbath  ;  fel  y 
cyhuddent  ef. c  Salm  37.  32.  Es. 

.  a  11.  53,  54.  a  14   

3  Ac  d  efe  a  ddy wedodd  wrth  y  dyn 
yr  oedd  ganddo  y  llaw  wedi  gwywo, 

Cyfod,  i'r  canoì . d  Es.  42.  4.  Dan.  6.  10.  Luc  6.  8.  Ioan  9.  4.  1  Cor.  15. 
58.  Gal.  6.  9.  Phil.  1.  14,  28—30.  1  Pedr  4.  1. 

4  *Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt 
hwy,  eAi  rhydd  gwneuthur  da  ar  y 
dydd  sabbath,  fynte  gwneuthur  drwg  ? 
cadw  einioes,  a'i  lladd  ?  f%A  hwy a  dawsant  â  sôn. 

e  pen.  2.  27,  28.  Mat.  12.  10—12.  Luc  6.  9.  a  13. 13—17. 
a  14.  1—5.       /pen.  9.  34. 

5  ||  Ac  wedi  edrych  arnynt  o  am- 
gylch  %  yn  ddigllawn,  gan  h  dristâu  am 
galedrwydd  eu  calon  hwynt,  efe  a 
ddywedodd  wrth  y  dyn,  '  Estyn  allan 

dy  law.  Ac  efe  a'i  hestynodd  :  a'i 
law  ef  a  wnaed  yn  iach  fel  y  llall. 

§  Luc  6.  10.  a  13.  15.  Eph.  4.  26.  Dat.  6.  16, 17.  h  Gen. 
6.  6.  Barn.  10.  16.  Neh.  13.  8.  Salm  95.  10.  Es.  G3.  9,  10. 
Lnc  19.  40— 44.  Eph.  4.  30.  Heb.  3.  10,  17.  i  1  Bren.  13.  6. 
Mat.  12.  13.  Luc6.  10.  a  17.  14.  Ioan5.8,9.  a  9.7.  Heb.  5.9. 

Gwedi  i'r  Iesu  orphen  ei  ymddiddanion 
uchod  ar  làn  y  môr,  Pen.  2.  13,  efe  a  ddych- 
welodd  ac  a  aeth  i  mewn  drachefn  i'r  syna- 
gog,  lle  yr  oedd  torf  yn  ei  aros,  a  gwaith 
iddo  ei  wneyd.  Sylwyd  ar  yr  hanes  hwn  yn 
Mathew  12.  10—13.  *  Dywed  Mathew  mai 
hwy  a  ofynasant  iddo  ef :  mae  Mathew  a 
Marc  yn  dywedyd  y  gwir,  ac  yn  berffaith 
gyson  â'u  gilydd  : — Gofynasant  hwy  iddo  ef 
yn  gyntaf,  "Ai  rhydd  iachâu  ar  y  sabbath- 
au ;"  yna,  gwedi  iddo  ef  eu  hateb  hwy,  gof- 
ynodd  yntau  iddynt  hwythau  yn  ei  dro,  "  Ai 
rhydd  gwneuthur  da  ar  y  dydd  sabbath  ?  &c." 
Fel  yna  mae  y  ddau  efengylwr  yn  gyson  â'u 
gilydd,  ac  angen  am  adroddiad  y  ddau  i  gael 
yr  hanes  yn  gyfiawn.  f  Gwneuthur  da  oedd 
iachfìu  ar  ÿ  sabbath,  a  gwneuthur  drwg  fuasai 
peidio  :  "  y  neb  a  fedr  wneuthur  daioni  ac 
nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod  ydyw  iddo." 
Y  neb  a  fedro  gadw  einioes  ac  ni  wna  hyny, 
mae  efe  yn  euog  o  golli  yr  einioes  hòno. 
t  Gan  nas  medrent  wrth-ddywedyd  yr  ath- 
rawiaeth  olen  a  chadarn  uchnd,  a  chan  nad 
oedd  ar  eu  calonau  ychwaith  ei  chyfìawnhâu, 
dewisasant  sòri  a  thewi  a  sôn.  ||  Digllondeb 
dibechod  oedd  y  digllondeb  hwn  o  eiddo  ein 
Harglwydd,  digllondeb  perffaith  sanctaidd  ; 
iawn  agwedd  calon,  bod  hebddo  a  fnasai 
ddiffyg  pechadurus.  Digllondeb  yn  erbyn 
pechod,  a  thristwch  yn  gymmysg  âg  ef  dros 

y  pechaduriaid. 
6  *  A'r  k  Phariseaid  a  aethantallan, 

ac  a  ymgynghorasant  yn  ebrwydd 

gyd  â'r  l  Herodianiaid  yn  ei  erbyn  ef, 
pa  fodd  y  difethent  ef. 

k  Salm  109.  3,  4.  Mat.  12.  14.  Luc  6.  11.  a  20.  19,  20. 
a  22.  2.  loan  11.  53.  /  pen.  8.  15.  a  12.  13.  Mat.  22..16. 
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7  A'r  m  Iesu  gyd  <Vi  ddisgyblion  a 

giliodd  tu  a'r  f  môr  :  B  a  Hi'aws  mawr 
a'i  canlynodd  ef,  o  °% Galilea,  ac  o Judea, 

m  Mat.  10.  23.  a  12.  15.  Luc  6.  12.  Ioan  10.  39— 41.  all. 
53,  54.   Act.  14.  5,  6.   a  17.  10,  14.  «  Mat.  4.  25.    Luc  6. 
17.  o  pen.  1.  39.   Jos.  20.  7.    a  21.  32.    Luc  23.  5.  loan 
7,  41,  52. 

8  Ac  o  Jerusalem,  ac  o  p  \\  Idumea, 
ac  o'r  '  tu  hwnt  i'r  Iorddonen ;  a'r  rhai 
o  gylch  r  Tyrus  a  Sidon,  llîaws  mawr, 
pan  glywsant  gymmaint  a  wnaethai 
efe,  a  ddaethant  atto. 

pEs.  34.  5.  Ezec.  35.  15.  a  36.  5.  Mal.  1.  2—4.  q  Num. 
32.  33—38.  Jos.  13.  8,  &c.  r  pen.  7.  24.  31.  Jos.  19.  28, 
29.  Salm  45.  12.  a  87.  4.  Es.  23.  Ezec.  26—28. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion  am  fod  llong  yn  barod 

iddo,  ̂ oblegid  y  dyrfa,  rhag  iddynt  ei 
wasgu  ef. 

*  pen.  5.  30,  31.  loan  6.  15. 

10  Canys  efe  a  iachasai  lawer,  hyd 

oni  phwysent  arno,  er  mwyn  'cyffwrdd 

ag  ef,  u  cynnifer  ag  oedd  â  §  phl'áau  ar- 
nynt. 

t  pen.  5.  27,  28.  a  6.  56.  Mat.  14.  36.  Act.  5.  15.  a  19. 
11,  12.  u  pen.  5.  29.  Gen.  12.  17.  Num.  11.  33.  Luc  7.  2. 
Heb.  12.  6. 

11  A!x  *ysprydion  aflan,  pan  wel- 
sant  ef,  a  syrthiasant  i  lawr  ger  ei  fron 

ef,  ac  a  wTaeddasant,  gan  ddywedyd, 
Ti  yw  v  Mab  Duw. 

*  pen  .  1 .  23,  24.  a  5.  5,  6.  Mat.  8.  31 .  Luc  4.  41 .  Act. 
16.  17.  a  19.  13— 17.  ypeu.  1.1.  Mat.  4.  3,  6.  a  8.  29. 
Lnc  8.  28. 

1 2  Yntau  z  a  orchymynodd  iddynt 
yn  gaeth,  na  chyhoeddent  ef. 

z  pen.  1.  25,  34.  Mat.  12.  16.  Act.  16.  18. 

*  Yr  Herodianiaid  a  gyflunient  eu  crefydd 
i'r  amserau,  ac  yn  enwedig  a  wenieithient  i 
Herod.  (Gwel  y  Daflen  o  Swyddau  a  Gradd- 
au  Dynion  yn  niwedd  y  Testament  Mewydd.) 

Sylwyd  ar  yr  Herodianiaid  hyn  o'r  blaen,  yn 
Math.  22.  16.  crocs  iawn  oedd  y  phariseaid  â 

hwythau  i'w  gilydd  yn  gyffredin,  ond  yr  oedd 
y  ddwy  blaid  yn  cytuno  yn  dda  i  gyd-ym- 
gynghori  yn  erbyn  Iesu.  t  Môr  (ìalilea  oedd 
hwn,  nid  môr  mawr  y  canoldir  :  dy wedir  fod 
y  llyn  hwn  yn  dair  milltir  ar  ddeg  o  hyd,  ac 
yn  bump  o  ìed  :  ond  yn  ol  eraill  yr  oedd  yn 
bedair  milltir  ar  hugain  o  hyd,  ac  yn  bym  , 
theg  o  led  :  felly  dywed  Guyse.  X  Yr  oeddr 

Galilea  i'r  gogledd  i'r  môr  hwn  ;  Judea, 
Jerusalem,  ac  Idumea,  yr  hon  yw  lidom,  i'r 
de  ;  y  parthau  tu  hwnt  i'r  Iorddonen  tua'r 
dwyrain  ;  a  Thyrus  a  Sidon  tua'r  gogledd- 
orllewin.  I|  Dywed  Josephus,  yr  Hanesydd 

Iuddewig,  i  Hyrcanus  beri  i'r  ldumeaid  droi 
yn  Iuddewon,  tua  chant  a  hanner  o  íiynydd- 
oedd  cyn  geni  Crist.  §  Mae  y  gair  a  gyf- 
ieithir  yma  "  pläau"  yn  arwydáo  ffrewyllan, 
ac  yn  dangos  mai  effaith  anfoddlonrwydd 
Duw  am  bechod  yw  pob  clefydau,  ac  y  dyl- 

id  eu  derbyn  a'u  hystyried  fel  ei  geryddon  ef 
er  Uesâd  a  bendith  i  ni.  Sylwyd  ar  gyffes  yr 

ysbrydion  aflan  o'r  blaen,  a  gwaharddiad 
Crist  iddynt  ei  gyffesu  :  nid  oedd  efe  yn 
dewis  y  fath  bregethwyr. 

1 3  ̂\  *  Ac  a  efe  a  esgynodd  i'r  myn- 
ydd,  ac  a  alwodd  atto  y  f  rhai  a  fyn- 
nodd  efe :  a  hwy  a  ddaethant  atto. 

a  Mat.  10.  1,  &c.  Luc  6.  12—16. 

14  %  Ac  6efe  a  ordeiniodd  ddeu- 
ddeg,  fel  y  byddent  gyd  âg  ef, c  ac  fel 
y  danfonai  efe  hwynt  i  bregethu  ; 

b  Ioan  15.  16.  Act.  1.  24,  25.  G*l.  1.  1,  15—20.      c  Lue 
-6.  a  10.  1—11.  a  24.  47.  Act.  1.  8. 

15  Ac  i  fod  ganddynt  awdurdod  i 
iachau  clefydau,  ac  i  fwrw  allan  gy- 
threuliaid. 

Efe  a  esgynodd  i'r  mynydd  i  weddîo 
medd  Luc  6.  12.  a  dywed  iddo  barâu  ar  hyd 
y  nos  yn  gweddio  Duw.  Yr  oedd  yn  myned  i 
ordeinio  ei  ddeuddeg  apostol  y  bore  dranoeth, 

gan  hyny  efe  a  weddi'odd  lawer  drostynt  cyn 
eu  neillduo  i'w  gwaith.  tY  rhai  a  fŷnodd 
efe  oedd  y  denddeg,  a  enwir  yn  yr  adnodau 
canlynol,  o  blith  ei  holl  ddisgyblion  eraill. 
Nid  am  fod  unrhyw  ragoriaeth  yn  y  rhai  hyn 

mwy  nac  eraill  y  galwodd  yr  Iesu  hwynt  i'r 
apostoliaeth,  ('ie,  efe  a  wyddai  fod  un  o  hon- 
ynt  yn  ddiafol,)  ond  am  mai  felly  y  rhyng- 
odd  bodd  iddo  wneyd  :  y  rhai  a  fŷnodd  efe. 
X  Efe  a  ordeiniodd  y  deuddeg  hyn  ryw  yspaid 
o  amser  cyn  iddo  eu  danfon  hwv  allan  i  breg- 
ethu  (Pen.  6.  7—13.)  "  fel  y  býddent  gydag 
ef,"  i  gael  eu  hyfforddi  a'u  dysgu  erbyn  eu 
gwaith  mawr  a  phwysig. 

16  *Ac  d  i  Simon  y  rhoddes  efe enw  Pedr, 
d  pen.  1.  16.   Mat.  16.  16—18.    Ioan  1.  42.  1  Cor.  1.  12. 

9.  5.  Gal.  2.  7- .  2  Pedr  1.  1. 

17  Ac e  Iago^öò  Zebedeus,  ac  Toan 
brawd  Iago,  (^ac  efe  a  roddes  iddynt 
enwau,  f  Boanerges ;  yr  hyn  yw, 
Meibion  y  daran) 

e  pen.  1.  19,  20.  a  5.  37.  a  9.  2.  a  10.  35.  a  14.  33.  Toan 
21.2,  20—25.  Act.  12.  1.  /  Es.  58.  1.  Jer.  23.  29.  Heb.  4. 12.  Dat.  10.  11. 

1 8  Ac  ̂ Andreas,  a  h  Phylip,  a  'l  Bar- 
tholomëus,  aÄ  Matthew,  a*Thomas, 
ac  m  Iago  fab  wAlphëus,  a  °  Thadëus, 
%  a  p  Simon  y  Canaanead, 

g  Ioan  1.  40.    a  6.  8.  a  12.  21,  22.  Act.  1.  13.         h  loan 
1.  43—45.  a  6.  5—7.  a  14.  8,  9.  i  Mat.  10.  3.  Lnc  C.  14. 
Act.  1.  13.  /bpen.  2.  14.  Mat.  9.  9.  Luc  5.  27-29.  a  6. 
15.  /Ioan  11.  16.  a  20.  24— 29.a  21.  2.  Act.  1.  13.  m  pen. 
6.  3.  Mat.  10.  3.  a  13.  55.  Luc  6.  15.  Act.  15.  13.  a  21.  18. 
1  Cor.  9.  5.  a  15.  7.  Gal.  1.  19.  a  2.  9.   Iago  1.  1.  n  peu. 
2.  14.  o  Mat.10.  3.  Luc  6.  16.  Ioan  14.22.  Act.  1.  13.  Jnd. 

1,  &c.      pMat.  10.  4.  Luc  6.  15.  Act.  1.  13. 

19  || A.  ̂ Judas  Iscariot,  yr  hwn 

hefyd  a'i  bradychodd  ef.  A  hwy  a ddaethant  i  dŷ. 

Rhoddi  enw,  ncu  gyfenwi,  yn  dd'íammau 
yw,  rhoddi  enw  chwanegol,  at  yr  enw  o'r blaen.  f  Rhoddwyd  yr  enw  Boancrges, 

Meibion  y  daran,  i  Iago  ac  Ioan  yn  ddíarn- 
mau,  yn  un  peth  i  ddangos  iddynt  beth  oedd 
eu  dyledswydd,  sef  taranu  eu  gweinidog- 
aeth  uwch  ben  byd  o  bechaduriaid  colledig  : 
ac  yn  ail,  am  y  gwyddai  Iesu  mai  rneibion  y 
daran  a  fyddent  hwy  :  yr  byn  hefyd  a  ddang- 
osasant  hwy  cyn  hir,  wrth  ofyn  am  gaol  tán 
i  lawr  o'r  nefoedd  i  ddyfetha  y  Samariaid, 
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yr  ysgrifenyddion. 

Luc  9.  54.  Costiodd  gwresowgrwydd  a  hyf- 
dra  didderbyn  wyneb  Iago  ei  fywyd  iddo 
cyn  pen  llawer  o  aniser,  Act.  12.  1,  2 ;  ac 
mae  yn  amlwg  bod  loan,  yn  gystal  ac  Iago, 
o  dymherau  gwresog,  a'r  tymherau  hyny 
wedi  eu  sancteiddio  a'u  puro  yn  fawr,  sydd 
yn  ei  wneyd  ef  mòr  serchog  a  charuaidd  yn 
ei  ysgrifeniadau.  Mae  y  rhai  hyny  sydd  yn 
tybied  fod  loan  o  ysbryd  mwy  lleddf  ac  adú- 
fwyn  na'r  disgyblion  eraill,  yn  hollawl  gam- 
synied  ei  gymmeriad  ef;  oblegid  nid  oes 
braidd  yr  un  ran  o'r  ysgrythyr  yn  fwy  11  ým 
a  dychrynllyd  i  ragrithwyr  a  phroífeswyr 
anghyson,  nag  yw  ei  epistol  cyntaf  ef.  %  Sim- 
on  a  elwir  Zelotes,  medd  Luc  6.  15.  Canan- 
ìten,  gair  yn  tarddu  o  wreiddyn  Hebraeg, 
yn  arwyddo  bod  yn  wresog.  Mae  y  gair 
Groeg,  Chananìtes,  brodor  o  Ganaan,  yn 
dechreu  â  Ch,  nid  C.  ||  Efallai  na  ddylem 
chwilio  yn  rhy  fanol,  beth  oedd  dyben  Duw 

yn  gadael  i  "  Fab  y  golledigaeth"  fod  o  rif 
yr  apostolion  :  nid  am  na  wyddai  Crist  beth 
ydoedd  y  bu  hyny  ;  nid  am  nad  oedd  ganddo 

neb  arall  i'w  ddanfon,  gallasai  ddewis  rhyw 
un  arall  o'r  deg  a  thriugain  ;  ac  nid  am  ei 
fod  yn  ewylìysio  i  ddynion  penrydd  anfuch- 
eddol  fod  37n  y  weinidogaeth,  nid  ydym  yn 
darllen  am  Judas  ei  fod  yn  ddyn  anfuchedd- 
ol. — Dylem  feddwl  fod  gan  Grist  ryw  ddy- 
benion  doeth  yn  hyn,  er  nas  gwyddom  ni  pa 
beth  oeddynt. — Beth  pe  dywedem  iddo 
wneyd  hyn,  i'n  dysgu  ni  i  beidio  ceisio 
barnu  calonau  dynion,  ond  gadael  hyny  i 
Dduw.  2.  1  arfogi  ei  bobl  yn  wyneb  gwarth 
gweinidogion  drwg,  y  rhai  a  drôant  yn  warth- 
us  ar  ol  dyfoá  i'r  weinidogaeth.  3.  I  ddang- 
os  nad  yw  effaith  y  weinidogaeth  ddim  bob 
amser  yn  ymddibynu  ar  gyflwr  da  ysbrydol  y 
gweinidog  :  gall  cloch  alw  dynion  i  glywed 
y  gair,  er  nad  yw  hi  ei  hun  yn  derbyn  dim 
llesâd  oddiwrtho.  Ar  yr  un  pryd,  nid  oes 
yma  yr  un  warant  i  ddynion  ddewis,  nac  i 
lywodraethwyr  yr  eglwys  ordeinio,  dynion 
penrydd  ac  anfoesol  cylioeddus  yn  weinidog- 
ion.  Nid  dyn  felly  oedd  Judas.  Nac  i  odd- 
ef  dynion  felly  ;  cyn  gynted  ag  y  dangosodd 
Judas  beth  ydoedd,  diarddelwyd  ef  gan  Grist 

a'i  apostolion  :  aeth  i'w  le  ei  hun,  a  rhodd- 
wyd  ei  esgobaeth  ef  i  arall. 

20  A'r  dyrfa  a  ymgynnullodd  dra- 
chefn,  r  fel  na  allent  gymmaint  a 
bwytta  bara. 

r  adn.  9.  pen.  6.  31.  Luc  6.  17.  Ioan  4.  31—34. 

21  *  A  phan  glybu  yr  eiddo  ef, 
hwy  a  aethant  i'w  ddal  ef :  canys  dy- 
wedasant, s  f  Y  mae  efe  allan  o'i  bwyll. *  2  Bren.  9.  II.  Jer.  29.  26.  loan  10.  20.  Act.2C.  24. 
2  Cor.  5.  13. 

*  Tybir  mai  perthynasau  naturiol  Crist  a 
feddylir  wrth  "  eiddo  ef"  yn  y  fàn  yma :  yr 
oedd  amryw  o  honynt  heb  gredu  ynddo,  ond 
ar  yr  un  pryd  yn  gofìdio  drosto  o  herwydd 

ei  lafur  anghymmedrol  a'i  ludded.  Gwydd- 
ent  mae  yn  debyg  na  chysgasai  ef  ddim  drwy 

y  nos  o'r  blaen,  ac  na  fwytasai  ddim  ych- 
waith  :  ac  wrth  weled  y  dyrfa  yn  ei  ganlyn 
yn  ddibaid,  fel  na  chaffai  amser  i  orphwys 
na  bwyta,  ymdrechasant  ei  gael  ef  ymaith, 
braidd  drwy  orchest  a  gorfod,  rhag  iddo  lew- 
ygu  gan  ormod  llafur.  t  Mae  yn  anodd 
meddwl  mai  mewngwawd  yr  oedd  ei  geraint 

yn  dywedyd  ei  fod  ef  allan  o'i  bwylí :  ofni 

~" "Í23 

yr  oeddynt  bod  ei  wresowgrwydd  a'i  ddy- 
liewyd  ef  eisoes  wedi  myned  yn  rhy  bell,  yn 
fwy  nag  a  allasai  ei  natur  ef  dd«àlheb  lewygu. 

Dywedir  bod  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  alìan 
o  bwyll"  yn  arwyddo  mewn  mànau  eraill, 
llewygu  gan  dreuliad  a  methiant  natur. 

22  1[  A'r  ysgrifenyddion,  'y  rhai  a ddaethant  i  waered  o  Jerusalem,  a 

ddywedasant  7tfod  Beeìzebub  ganddo, 
ac  mai  trwy  bennaeth  y  cythreuliaid 
yr  oedd  efe  yn  bwrw  allan  gythreul- iaid. 

t  pen.  7.  1.     Mat.  15.  1.    Luc  5.  17.  w  Salm.  22.  6. 
Mat.  9.  34.  a  10.  25.  a  12.  24.  Luc  11.  15.  loan  7.  20.  a  8. 
43,  52. 

23  Ac  wedi  iddo  eu  galw  hwy 

atto,  efe  a  ddywedodd  wrthynt x  mewn 
damegion,  y  Pa  fodd  y  gall  Satan 
fwrw  allan  Satan? 

x  Lalm  49.  4.  Mat.  13.  34,  35.        y  Mat   12.  25—30.  Lnc 
11.  17—23. 

'  24  Ac2o  bydd  teyrnas  wedi  ym- 
rannu  yn  ei  herbyn  ei  hun,  ni  ddichon 
y  deyrnas  honno  sefyll. 

z  Bam.  9.  23,  &c.    a  12.  1—6.    2  Salm  20.  1,  6.     1  Bren. 
12.  16,  &c.  Es.  9.  20,  21.  a  19.  2,  3.  Ezec.  37.  22.  Zec.  11. 
14.  Ioau  17.  21.  1  Cor.  1.10— 13.  Eph.  4.  3—6. 

25  Ac  a  o  bydd  tŷ  wedi  ymrannu 
yn  ei  erbyn  ei  hun,  ni  ddichon  y  tŷ 
hwnnw  sefyll. 

a  Gen.  13.  7,  8.    a  37.  4,  &c.    Salm  133.1.    Gal.  5.  15. )  3.  16. 

26  Ac  os  Satan  a  gyfyd  yn  ei  erbyn 
ei  hun,  ac  a  fydd  wedi  ymrannu,  ni  all 
efe  sefyll,  eithr  y  mae  iddo  ddiwedd. 

27  Ni  ddichon  neb  6fyned  i  mewn 
i  dý  y  cadarn,  ac  yspeilio  ei  ddodrefn 
ef,  oni  bydd  iddo  yn  gyntaf  rwymo  y 
cadarn  ;  ac  yna  yr  yspeilia  ei  dý  ef. 

b  Gen.  3.  15.  Es.  27.  1.  a  49.  24-26.  a  53.  12.  Mat.  12. 
29.  Lue  10.  17—20.  a  11.  21— 23.  loan.  12.  31.  Rhuf.  16.  20. 
Eph.  6.  10— 13.  Col.  2.  15.  Heb.  2.  14.  1  loan  3.  8.  a  4.  4. 
Dat.  12.  7—9.  a  20.  1—3. 

28  Yn  wir  y  dywedaf  i  chwi, c  y 
maddeuir  pob  pechod  i  feibion  dyn- 
ion,  a  pha  gabledd  bynnag  a  gablant: 

c  Mat.  12.  31,^32.  Luc  12.  10.  Heb.  6.  4—8.  a  10.  26— 31.  1  Ioan  5.  6. 

29  Eithr  yrhwn  a  gablo  yn  erbyn 
yr  Yspryd  Glân,  ni  chaiíf  faddeuant 
yn  dragywydd,  d  ond  y  mae  yn  euog o  farn  dragywydd : 

d  pen.  12.  40.  Mat.  25.  46.  2  Thes.  1.  9.  Jnd.  7.  13. 

30  Am  ciddynt  ddywedyd,  Y  mae 
yspryd  aflan  ganddo. e  adn.  22.  Ioan  10.  20. 

Nid  oes  yn  yr  adnodau  uchod  ddim  ar  na 
sylwyd  arnynt  yn  Math.  9.  34.  a  12.  31,  32, 
33.  cyfeiriwn  y  darllenydd  at  y  lleoedd  hyny. 

31  *f[Daeth/gan  hynny  ei  frodyr 
ef  a'i  *fam  ;  a  chan  sefyll  allan,  hwy 
a  anfonasant  atto,  gan  ei  alw  ef.. 

/Mat.  12.  46—48.  Luc  8.  19—21.  _  j 

32  A'r  bobl   oedd  yn  eistedd  o'i/ 
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amgylch,  ac  a  ddywedasant  wrtho, 

Wele,  y  mae  dy  fam  di  a'th  frodyr 
allan  yn  dy  geisio. 

33  Ac  efe  a'u  hattebodd  hwynt, 
gan  ddywedyd,  s  pwy  yw  fy  mam  i, 
h  neu  fy  mrodyr  i  ? 

g  Deut.  33.  9.  Lnc  2.  49.  Ioan  2.  4.  2  Cor.  5.  16.  Aadn. 
21.  pen  6.  3.  loan  7.  3—5. 

34  Ac  wedi  iddo  edrych  oddi  am- 
gylch  ar  y  rhai  oedd  yn  elstedd  yn  ei 

gylch,  efe  a  ddywedodd,  *  Wele  fy 
mam  i,  a'm  brodyr  i. í  Salm  22.  22.  Can.  4.  9,  10.  a  5.  1,  2.  Mat.  12.  49,  50. 
a  25.  40—45.  a  28.  10.  Luc  11.  27,  28.  loan  20.  17.  lîhuf.  8. 
29.  Heb.  2.    11,  12. 

35  Canys  pwy  bynnag  a  k  wnelo 
ewyllys  Duw,  hwnnw  yw  fy  mrawd 

i,  a'm  chwaer,  a'm  mam  i. *  Mat.  7.  21.  loan  7.  17.  1  Ioan  2.  17    a  3.  22,  23. 

Gellir  dywedyd  yr  un  peth  am  yr  adnodau 
hyn  hefyd  :  gwel  Math.  12.  46—50.  *  Ei 
fam  : — Mae  un  o'r  hen  dadau  yn  ei  chyhuddo 
hi  o  rodres  ac  euogrwydd  ain  geisio  ei  dynu 
ef  oddiwrth  bregetim  y  gair  :  ac  nn  arall  yn 
dywedyd  ei  bod  yn  euog  o  anghrediniaeth  : 
ac  un  arall  yn  ei  chyhuddo  hi  o  wag-ogon- 
iant,  gwendid,  a  gwallgofrwydd,  am  y  tro 

hwn.  Di'ítmmau  fod  y  pethau  hyn  yn  ochel- 
iadau  ysgrythyrol  yn  erbyn  yr  anrhydedd 
eilun-addolyar  a  roddir  i  Mair  mam  yr  lesu. 
Dylid  ei  pharchu  fel  gwraig  dduwiol,  fel 
rhyw  wraig  dduwiol  araîl  ;  ond  nid  hi  heb  ei 
gwendid.  Ei  ddisgyblion  yw  ei  berthynasau 
agosaf  ef. 

MARC  IV. 

Dammey  yr  hauwr,  §c. 

x?LC  aefe  a  ddechreuodd  drachefn 
athrawiaethu  yn  ymyl  y  môr  :  a  thyrfa 

fawr  a  ymgasglodd  atto,  b  hyd  oni  bu 
iddo  fyned  i'r  llong,  ac  eistedd  ar  y 
môr ;  a'r  holl  dyrfa  oedd  wrth  y  môr, ar  y  tir. 

a  pen.  2.  13.  Mat.  13.  1,  2.        b  Luc  5,  1—3. 

2  Ac  efe  a  ddysgodd  iddynt  lawer 

c  ar  ddammegion,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt  d  yn  ei  ddysgeidiaeth  ef, c  adn.  11.  pen.  3.  23.  Saloi49.  4.  Mat.  13.  3,10,  34,  35. 
d  pen.  12.  38.  Mat.  7.  28.  Ioan  7.  16,  17.  a  18.  19. 

*  Byddai  Crist  yn  aml  yn  athrawiaethu  yn 
ymyl  y  môr  :  yr  achos  o  hyny  ynddi'au  oedd, 
y  gallai  efe  gael  llong  yno  yn  ymyl  y  làn  i 

f>ned  iddi,  pan  fyddai  y  dorr  li'osog  yn  ei 
waígu  ;  ac  felly  pregethu  yn  gyfleus  iddynt 
heb  ddim  anghyfleusdra  iddo  ei  hun  oddi 
wrthynt. 

3  e  *  Gwrandewch  :  Wele,  /hauwr a  aeth  allan  i  hau  : 
e  adn.  9.  pen.  7.  14.  Deut.  4.  1.  Salm  34.  11.  a  45.  10. 

Diar.  7.  24.  a  8.  32.  Es.  46.  3,  12.  a  55.  1,  2.  \ct.  2  14 
Heb.  2.  1—3.  Iago  2.  5.  Dat.  2.  7,  11,  29.  /adu.  14,  26— 
29.  Preg.  11.6.  £s.  28.  23—26.  Mat.  13.  3,  24—26.  Luc  8. 
5—8.  Ioan  4.  35—38.  1  Cor.  3.  6—9. 

4  A  darfu  wrth  hau,  i  beth  syrthio 
ar  fln  y  fíbrdd,  &  ac  ehediaid  yr  awyr 
a  ddaethant  ac  a'i  difasant. 

g  adn.  15.  Gen.  15.  11.  Mat.  13    4,  19.  Luc  8.  5.  12. 

5  A  pheth  a  syrthiodd  ar  "  greigle 
lle  ni  chafodd  fawr  ddaear ;  acyny 
fan  yr  eginodd,  am  nad  oedd  iddo 
ddyfnder  daear. /t  adn.  16,  17.  Ezec.  11.  19.  a  36.  26.  Hos.  10.  12.  Atn. 
6.  12.  Mat.  13.  5,  6,  20,  21.  Luc  8.  6,  13. 

6  A  phan  *  gododd  yr  haul,  y  poeth- 
wyd  ef ;  ac  am  k  nad  oedd  gwreiddyn 
iddo,  efe  a  wywodd. 

i  Can.  1.  6.  Es.  25.  4.  Jona  4.  8.  lago  1.  11.  Dat.  7.  16. 
k  Salm  1.  3.  a92.  13—15.  Jer.  17.  5—8.  Eph.  3.  17.  Col.  2. 
7.2  Thes.  2.  10.  Jud.  12. 

7  A  pheth  *  a  syrthiodd  ym  mh-lith 
drain;  a'r  drain  a  dyfasant,  ac  a'i 
tagasant  ef,  ac  ni  ddug  ífrwyth. 

/  adn.  18, 19.  Gen.  3.  17,  18.  Jer.  4.  3.  Mat.  13.  7,  22. 
Luc  8.  7,  14.  a  12.  15.  a  21.  34.  1  Tim.  6.  9,  10.  1  Ioau  2. 
15,  16. 

8  A  pheth  arall  m  a  syrthiodd 
mewn  tir  da,  ac  a  roddes  fírwyth  tyf- 
adwy  a  chynnyrchiol,  ac  a  ddug  un 
ddeg  ar  hugain,  ac  un  dri  ugain,  ac 
un  n  gant. 

m  adu.  20.  Mat.  13.  8,  23.  Lao  8.  8,  15.  Ioanl.  12,  13. 
a3.  19— 21.  a7.  17.  Act.  17.  11.  Heb.  4.  1,2.  Iagol.19— 
22.  1  Fedr  2.  1—3.        n  Gen.  26.  12.  Phil.  1.  11. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

0  Y  neb  sydd  ganddo  glustiau  i  wrando, 
gwrandawed. 

o  Gwel  ar  adn.  3,  23,  24.— pen.  7.  14,  16.  Mat.  11.  15. 
a  13.  9.  15.  10.  Luc  8.  18.  Dat.  3.  6,  13,  22. 

10  A  p  phan  oedd  efe  wrtho  ei  hun, 

y  rhai  oedd  yn  ei  gylch  ef  gyd  â'r 
deuddeg  a  ofynasant  iddo  am  y  ddam- meg. 

p  adn 

Luc  8.  9. 34.    pen.  7.   17.    Diar.   13.  20.    Mat.  13.  10,  î 

11  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
q  I  chwi  y  rhodded  gwybod  dirgel- 

wch  teyrnas  Dduw  :  f  eithr  i'r  r  rhai 
sydd  allan, s  ar  ddammegion  y  gwneir 

pob  peth : q  Mat.  11.  25.  a  13.  11,  12,  16  a  16.  17.  Luc  8. 10.  a  10. 
21—24.  1  Cor.  4.  7.  2  Cor.  4.  6.  Eph.  2.  4—10.  Tit.  3.  3—7. 
Iago  1.  16—18.    I  loan  5.  20.  r  1  Cor.  5.  12,  13.    Col.  4. 
5.  1  Thes.  4.  12.  1  Tim  3.  7.        s  Mat.   13.  13. 

1 2  Fel  yn  f  gweled  y  gwelant,  ac 
na  chanfyddant ;  ac  yn  clywed  y  cly- 
want,  ac  ni  ddeallant ;  rhag  iddynt 

"ddychwelyd,  a  maddeu  iddynt  eu 
pechodau. t  Deut.  29.  4.  Es.  6.  9,  10.  a  44.  18.  Jer.  5.  21 .  Mat.  13. 
14,15.  Luc  8.  10.  Ioan  12.  37— 41.  Act.  28.  25— 27.  Rhuf. 
11.  8—10.  t/Jer.  31.  18-20.  Ezeo.  18.  27—32.  Act.  3.  19. 
2Tira.  2.  25,  26.  Heb.  6.  C. 

13  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

x  Oni  wyddoch  chwi  y  ddammeg  hon  ? 
a  pha  íodd  y  gwybyddwch  yr  holl 
ddammegion  ? 

*pen.  7.  Í7,  18.    S 
9.  Luc  24.  25.  1  Cor.  3 

14  ü  Yr  y  hauwr  sydd  yn  hau  z  y 
o^air  : 
~     ÿ  Gwel   ar  adn.  3.— Es.  32.  20.    Mat.  13.  19,  37.  Lnc  8. ^ 



Gwahanol  effeithiau  y  gair MARC  IV. ar  wahanol  ddynion. 

1 5  A'r  a  rhai  hyn  yw  y  rhai  ar  fin 
y  ffordd,  lle  yr  hauir  y  gair ;  ac  wedi 
iddynt  ei  glywed,  b  y  mae  Satan  yn 
dyfod  yn  ebrwydd,  ac  yn  dwyn  ymaith 
y  gair  a  hauwyd  yn  eu  calonnau 
hwynt. 

a  Gwel  ar  adn.  4.— Gen.  19.  14.  Es.  53  1.  Mat.  22.  5. 
Luc  8.  12.  a  14.  18,  19.  Act.  17.  18—20,  32.  a  18.  14—17.  a 
25.  19,  20.  a  26.  31,  32.  Heb.  2.  1.  a  12.  16.  b  Job  1.  6— 
12.  Zec.  3. 1.  Mat.  13.  19.  Aet.  5.  3.  2  Cor.  2.  11.  a  4.  3,  4. 
2  Thes.  2.  9.  1  Pedr  5.  8.  Dat.  12.  9.  a20.  2,  3,  7,  10. 

1 6  A'r  rhai  hyn  yr  un  ffunud  y w  y 
rhai  ca  hauir  ar  y  creigle ;  y  rhai,  wedi 
clywed  y  gair,  sydd  yn  ebrwydd  yn  ei 
dderbyn  ef  yn  llawen  ; 

c  pen.  6.  20.  a  10.  17—22.  Esec.  33.  31,  32.  Mat.  8.  19, 
20.  a  13.  20,  21.  Lnc  8.  13.  loan  5.  35.  Act.  8.  13,  18-21. 
a  24.  25,  26.  a  26.  28. 

1 7  Ac  d  nid  oes  ganddynt  wreiddyn 
ynddynt  eu  hunam,  eithr  dros  amser 

y  maent :  yna,  e  pan  ddél  blinderneu 
erlid  o  achos   y  gair,  yn  y   man   y 
rhwystrir  hwynt. 

~  adn.  5,  6.  Job  19  28.  a  27.  8—10.  Ioan  8.  31.  a  15.  2— 
7.  2  Tim.  1.  15.  a  2.  17,  18.  a4.  10.  1  Ioan  2.  19.  e  Mat. 
11.6.  a  13.  21.  a  24.  9,  10.  1  Cor.  10.  12,  13.  Gal.  6.  12. 
1  Thes.  3.  3—5.  2  Tim.  4.  16.  Dat.  2.  10.  13. 

1 8  A'r  rhai  hyn  y  w  y  rhai  f  a  hau- 
wyd  ym  mysg  y  drain ;  y  rhai  a 
wrandawant  y  gair, 

/Gw#l  ar  adn   7.— Jer.  4.  3.  Mat.  13.  22.  Luo  8.  14. 

19  Ac  s  y  mae  gofalon  y  byd  hwn, 
a  h  hudoliaeth  golud,  *  a  chwantau  am 
bethau  eraill,  yn  dyfod  i  mewn,  ac  yn 

^agu  y  gair?  a  myned  y  mae  yn  h  ddi- 
ffrwyth. 

g  Lnc  10.  41.  a  12.  17-21,  29,  30.  a  21.  31.  Phil.  4.  6. 
A  Diar.  23.  5.  Preg.  4.  8.  a  5.  10—16.  1  Tim.  6.  9,  10,  17. 

t'  1  P»dr  4.  2,  3.  1  loaii  2.  15,  16.  k  Mat.  3.  10.  Ioan  15.  2. Heb.  6.  7,  8.  2  Pedr  1.  8.  Jud.  12. 

20  A;r  rhai  hyn  yw  y  rhai l  a  hau- 
wyd  mewn  tir  da;  y  rhai  sydd  yn 
gwrando  y  gair,  ac  yn  ei  dderbyn,  ac 
yn  dwyn  ffrwyth,  un  ddeg  ar  hugain, 
ac  un  dri  ugain,  ac  un  ™gant. 

/  Gwel  ar  adn.^8.— Mat.  13.  23.  Luc  8.  15.  Ioan  15.  4,  5. Rhuf.  7.  4.  Gal.  5.  22,  23.  Phil.l.  ll.CoI.  1. 10. 1  Thes.  4. 1. 
m  Gen.  26.  12. 

*  Sylwyd  ar  y  ddammeg  hon  yn  Math.  13. 
Crybwyllir  hi  gan  Mathew,  Marc  a  Luc,  ac 
y  mae  o  ddefnydd  rhagorol.  1.  I  ddangos 
rhagoroldeb  gair  Duw,  yr  hwn  a  elwir  ynia 
fel  mewn  llawer  o  fànau  eraill,  Y  Gair,  mewn 
ffordd  o  ragoroldeb.  Had  Duw  ydyw,  yr 
had  da,  Ac  ardderchawgrwydd  pregethu  ; 
oblegid  dyna  beth  yw  hau  yr  had.  2.  I 
ddangos  rhagoriaeth  pregethiad  y  Gajr  ar  ar- 
eithiau  moesawl,  a  dadleuon  athronawl 
(philosophical,)  oddi  wrth  ba  rai  nis  gellir 

disgwyl  dim  ft'rwyth.  3.  I  ddangos  gwahan- 
ol  eft'eiíhiaii  y  gair  ar  wahanol  ddynion,  lle 
mae  y  GaÄ^n  cael  ei  bregethu  :  mae  rhai 
yn  dwyn  g^r  ffrwythau  ffydd  a  sancteidd- 
rwydd,  a  hyny  yn  baràus,  ond  nid  pawb  yr 

un  graddau.  Ond  y  mae  llawer,  ì'e,  y  rhan 
fwyaf,  o'r  rhai  sydd  yn  clywed  y  gair,  nad 
ydynt  yn  dwyn  dim  ftrwyth,  neu  ddim 

ft'rwyth  arosawí ;  jr  hyn  yn  wir  nid  y w  ddim 
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gwir  ffrwyth.  4.  Mae  y  ddammeg  yn  dangos 
i  ni  yr  achoso  ddiffrwythdra  rhai  gwrandaw- 
wyr  :  diofalwch  a  marweidd-dra  rhai,  heb  ys- 
tyried  y  gair,  i  fyfyrio  arno,  ei  gymhwyso  at 
eu  calonau,  a'i  gadw  yn  eu  côf.  Eraill  heb 
adael  iddo  soddi  i'wcalonau,  a  gwreiddioyn- 
ddynt,  er  ei  fod  yn  eu  cyffrôi  ychydig  am  yr 
amser  presenol,  ac  yn  destyn  ymddiddan  yn 

ei  gylch  iddynt.     Eraill  â'u  calonau  yn  llawn 
0  helyntion  a  gofalon  y  byd  hwn,  ac  wedi  eu 
lienwi  o  gariad  at  bethau  y  bywyd  presenol, 
y  rhai  nis  gallant  ymadael  â  hwynt  pan  ddel 
erlid  a  gorthrymder  o  achos  crefydd  ;  mae  y 
gair  o  herwyddhyny  yn  mynedyn  ddiffrwyth 
iddynt  hwy.  Am  y  lleill,  nid  ydynt  hwy  yn 
foddlawn  ar  wrando  y  gair  yn  unig,  heb  ei 

ddeall  hefyd,  ei  gadw  a'i  wneuthur:  âi  y  dis- 
gyblion  at  Iesu  wedi  iddo  orphen  llefaru,  i 
gael  gwybod  meddwl  y  ddammeg,  a  deall 
cíirgelion  teyrnas  nefoedd.  f  Yr  oedd  y  rhan 
fwyaf  o  wrandawwyr  Iesu,  yn  ddîammau,  yn 
aelodau  o'r  eglwys  íuddewig,  ac  eto  mae  efe 
yn  eu  galw  yn  rhai  oddi  allan;  yr  hyn  a 
ddeugys  i  ni  y  gall  dynion  fod  ofewn  yr  eg- 

Jwys  weledig,  ac  eto  oddi  allan  i'r  wir  eg- 
lwys  ddirgeledig,  ac  yn  ddi'eithriaid  i  ddir- gelion  teyrnas  nefoedd. 

P*íae  gan  un  o'r  hen  dadau,  (Theopljylact,) 
sylw  fel  hyn  ar  y  ddammeg  hon. — "  Gwel- 
wn,"  ebai  efe,  "  mòr  brin  yw  dynion  da,  a 
pha  gyn  lleied  sydd  yn  gadẁedig  !  oblegid  ni 

syrthiodd  ond  y  bedwerydd  ran  o'r  had  ar 
dir  da,  ac  a  ffrwythodd.  Gwelwn  yma  hefyd 
y  graddoldeb.  Yr  had  ar  fin  y  ttordd  nid 
eginodd  o  gwbl ;  yr  had  ar  y  graig  a  egin- 
odd,  ond  ni  chynnyddodd  ;  ỳr  îiad  yn  mhlith 
y  drain  a  eginodd  ac  a  gynnyddodd,  ond  ni 
ffrwythodd  ;  yr  had  a  hauwyd  mewn  tir  da 

aeginodd,  a  gynnyddodd,  ac  a  ddug  ff'rwyth 
i  berfteithrwydd.  '  Am  bethau  eraill  y 
ddammeg,  gwel  ar  Math.  13. 

21  %  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

n  *  A  ddaw  canwyll  i'w  dodi  dan 
lestr,  nea  dan  wely  ?  ac  nid  i'w  gosod 
ar  ganhwyllbren  ? 

n  Es.  60.  1—3.  Mat.  5.  15.  Luc  8.  16.  a  11.  33.  1  Cor. 
12.  7.  Eph.  5.  3—15.  Phil.  2.  15,  16. 

*  Amcan  Iesu  yn  y  gofyniad  uchod  oedd, 
dangos  i'w  ddisgyblion,  mai  eu  dyledswydd 
hwy  oedd  goleuo  eraill  â'r  goleuni  oedd  efe 
yn  ei  roddi  iddynt  hwy,  ac  nid  ei  guddio,  a'i 
gadw  yn  ddiffrwyth  iddynt  eu  hunain.     Yn 
01  Luc  8.  ltí,  mae  yn  dywedyd,  Nid  yw  neb 
wedi  goleuo  canwyll,  yn  ei  chuddio  hi  â 
llestr,  &c.  ac  yn  ol  Marc  yma,  mae  yn  gofyn 

yn  holiadol,  A  ddaw  canwyll  i'w  dodi  dan 
lestr,  <Sc.  Efallai  iddo  ddywedyd  y  geiriau 

ddwywaith,  yn  mhob  un  o'r  ddwy  fl'ordd,  er mwyn  argraftìi  yr  addysg  yn  ddyfnach  ar 
feddyüau  ei  ddisgyblion.  Felly  y  tybia  Dod- 
deridge,  a  thybia  efe  bod  dull  felly  yn  dra 
buddiol  wrth  lefaru,  i  argraffu  y  gwirionedd 
ar  feddyliau  dynion,  y  rhai  sydd  arnynt  ang- 
en  cael  llin  ar  lin,  a  gorchymyn  ar  orchymyn, 
er  ei  fod  yn  ddull  y  beíir  arno  gan  feirniaid 
manylaidd  ar  areithyddiaeth. 

22  *  Canys  °  nid  oes  dim  cudd- 
iedig,  a'r  nis  amlygir  ;  ac  ni  bu  ddim 
dirgel,  ond  fel  y  delai  i  eglurdeb. 
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23  f  Od  ̂ oes  gan  neb  glustiau  i 
wrando,  gwrandawed. 

p  Gwel  ar  udn.  9.— Mat.  11.  15.  Dat.  2.  7,  11,  17,  20. 

*  Sylwyd  ary  geiríau  liyn  yn  Math.  10.  20. 
Eu  nuddwl  yn  y  lle  hwn  yn  ddi'ainmau  yw, 
niai  pethau  i'w  gwneyd  yn  amlwg  yw  pethau 
yr  efengyl,  ac  mai  dyledswydd  yr  apostolion, 

fel  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  oedd  eu  hamlygu 
a'u  cyhoeddi.  fAc  niai  dyledswydd  pawb 
ag  oedd  a  chlustiau  ganddynt  hefyd,  oedd  eu 
gwrando.     Felly  eto. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
f*Edrycliwch  beth  a  wrandawoch. 
r  f  A  pha  fesur  y  mesuroch,  y  mesurir 
i  chwithau ;  a  *  chwanegir  i  chwi,  y 
rhai  a  wrandewch. 

q  Diar.  19.  27.  Luc  8.  1S.  Act.  17.  11.  Heb.  2.  1.  1  loan 
4.  1.  2  Pedr  2.  1—3.  r  Mat.  7.  2.  Luc  6.  37,  39.  2  Cor. 
9.  6.        t  pen.  9.  7.  Es.  55.  3.  Ioan  5.  25.  a  10.  16,  27. 

25  l  Canys  '  yr  hwn  y  mae  ganddo, 
y  rhoddir  iddo  :  a'r  hwn  nid  oes  gan- 
ddo,  ie,  yr  hyn  sydd  ganddo  a  ddygir 
oddiarno. 
,      t  Mat.  13.  12.  a  25.  28,  29.    Luc  8.  18.  a  16.  9—12.    a  19. 
84—26.  loan  15.  2. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Edrychwch,  a 
sylwch  yn  fanol,  ar  y  pethau  aglywsoch  ac  a 
glywoch  eto  genyf  fi  ;  gwrandewch  y  gwir- 
ionedd,  yr  holl  wirionedd,  a  dim  ond  y  gwir- 
ionedd :  e  gyfyd  gau-gristiau,  ac  a  dwyUant 
lawer  âg  atìirawiaethau  cyfeiliornus,  edrych- 
wch  chwi  beth  a  wrandawoch.  Vafodd  y 
clywoch  a  ddywedir  yn  Luc  8.  18.  Nid  fel 

min  y  ffordd,  y  creig-leoedd,  na'r  tir  drein- 
iog  ;  oud  feí  y  tir  da.  t  Nid  gwrando  yn 
dda  yn  unig  oedd  dyled  yr  apostolion,  ond 
cyfranu  y  gair  i  eraill :  os  prin  y  gwnaent 
hyny,  prin  fyddai  eu  bendithion  hwythau,  os 
yn  helaeth,  caent  hwythau  eu  bendithio  yn 
helaeth  yn  eu  llafur.  J  Yr  hwn  sydd  yn 
ffyddlawn  ac  yn  weithgar  yn  ol  y  dawn  sydd 
ganddo,  e  chwanegirhyny  a  phob  bendith  ar- 
all  iddo;  ond  yr  hwn  nid  oes  ganddo  galon 
ac  ysbryd  i  fod  yn  ffyddlawn,  cymmeriroddi 

arno  y  breintiau  a'r  cytìeusderau  sydd  gan- 
ddo,  ac  efallai  hefyd  y  dawn  sydd  aanddo. 

26  f  *  Ac  efe  a ddy wedodd^  «  Felly 
y  mae  teyrnas  Dduw, x  fel  pe  bwriai 
ddyn  had  i'r  ddaear  ; 

u  Mat.  3.  2.  a  4.  17.  a  13.  11,  31,  33.  Luc  13. 18.  xadn. 
3,  4,  14,  &c.  Diar.  11.  18.  Preg.  11.4,  6.  Es.  28.  24-26. 
a  32.  20.  Mat.  13.  3,  24.  Luc  8.  5,  11.  loan  4.  36—38.  a  12. 
24.  I  Cor.  3.  6—9.  lago  3.  18.  1  Pedr  I.  23—25. 

27  t  A  chysgu,  a  chodi  nos  a  dydd, 

a'r  had  yn  egino  v  ac  yn  tyfu,  y  modd nis  gŵyr  efe. 
yPreg.  8.  17.  all.5.  Ioan  3.  7,  8.  1  Cor.  15.  37,  38. 

2Thes.  1.3.  2  Pedr  3.  18. 

28  X  Canys  z  y  ddaear  a  ddwg 
ffrwyth  o  honi  ei  hun  ;  a  ||  yn  gyntaf 
yr  6eginyn,  ar  ol  hynny  y  dywysen, 
yna  yr  ýd  yn  llawn  yn  y  dywysen. 

*  Gen.  1.  n>  ]2.  a  2.  4,  5,  9.  a  4.  11,  12.  Es.  61.  11. 

m '•.n',31,  32'  Sa,m  *■  3-  a  92-  13>14-  n>ar.4.  18.  Hos.  6.  3. 
Pûil.  1.  G,  9— 11.  Col.  1.  10.  lThes.3.  12,  13.     èMat.13.26. 

29  §  A  phan  ymddangoso  y  ffrwyth, 
yn  ebrwydd  c  y  rhydd  efe  y  crymman 

I  ynddo,  am  ddyfod  y  cynhauaf. 

c  Ba  57.  1,  2.  Juel  3.  13.  Mrtt.  13.  30,  40-43.  D*t.  14. 13—17. 

ÍVid  yw  y  ddammeg  hon  gan  yr  un  o'r  ef- 
engylwyr  eraill,  ac  nid  oes  yma  eglurhâd  ar- 
ni  fel  rhai  o'r  dammegioD  eraill.  *  Mae  gor- 
uchwyüaeth  a  mynediad  yr  efengyl  yn  mlaeâ 

yn  y  byd  fel  pe  bwriai  ddyn  had  i'r  ddaear. 
r  ddaear  yw  calonau  dynion  ;  yr  had  yw  gair 
Uuw  ;  yr  hauwyr  yw  gweinidogion  a  phreg- 
ethwyr  y  gair.  Dyledswydd  y  llafurwr  yw 
hau  :  eu  dyledswydd  hwythau  yw  pregethu 
ac  arfer  pob  moddion  eraill  er  iachawdwr- 
iaeth  dynion.  f  Gwedi  liau,  mae  y  llafurwr 
yn  gorphwys  y  nos  ac  yn  codi  at  ei  orchwyl- 
ion  eraill  y  dydd,  a'r  had  yn  egino  ac  yn 
lyfu  heb  ei  gymmorth  ef,  ac  mewn  modd  nas 
gẃyr  efe  :  felly  mae  gair  Duw  ar  ol  ei  breg- 
ethu  ;  nid  ar  law  y  pregethwr  mae  ei  lwyddo 
na'i  wneyd  yn  effeithiol,  "  Duw  sydd  yn 
rhoddi  y  cynnydd."  Gwel  y  gweinidog  yn 
aml  ei  waith  yn  aflwyddo  líe'r  oedd  efe  yn 
disgwyl  llwyddiant;  ac  yn  llwyddo  weithiau 
Ue  nad  oedd  ganddo  ef  fawr  o  ddisgwyliad 
am  lwyddiant :  ac  efallai  maiar  ol  iddo  ef  farw 

y  bydd  ffrwyth  ei  lafur  yn  dyfod  i'r  amlwg ar  lawer  un.  Am  hyny  ni  ddylai  efe  fod  yn 
rhy  wresog  ei  ddisgwyliad  am  lwydd,  na  di- 
galoni  yn  ormodol  am  aflwycld  :  ei  waith  ef 

ydyw  hau.  î  Fel  mae  y  ddaear  o'i  han- sawdd  naturiol  ei  hun,  yn  nghyd  â  gwres  yr 

haul  a  gwlaw  y  nefoedd,  yn  peri  i'r  had  eg- 
ino,  tyfu,  ffrwytho,  ac  addfedu  ;  felly  mae 
Duw  trwy  ei  ras,  a  goruchwyiiaethau  ei  Ys- 
bryd,  yn  peri  i'w  efengyl  lwyddo  yn  y  byd, 
ac  i'w  air  lwyddo  yn  nghalonau  ei  bobl. 
||  Fel  yr  had  naturiol  a  hauwyd  yn  y  ddae- 
ar,  felìy  mae  y  gwaith  ysbrydoî  yn  myned 
yn  mlaen  yn  raddol,  ac  yn  gynnyddol :  yn 
gyntaf  argyhoeddiad  o  bechod,  edifeirwch, 
yinofyn  am  Grist  ac  iechydwriaeth  ;  yna  cyn- 
nyddu  mewn  deall  abarn  sefydlog,  mwy  o  brof- 
iad  a  gostyngeiddrwydd  ;  ac  fel  hyn  yn  myn- 
ed  yn  miaen  yn  gynnyddol  raewn  ffrwythau 
peraidd  sancteiddrwydd  a  gweithredoedd  da. 

$  Fel  hyn  mae  eneidiau  yn  cael  eu  darpar  i'r nefoedd  :  a  phan  fydd  mesur  eu  gwasanaeth 

a'u  profedigaethau  wedi  ei  gyflawni,  a  hwy- 
thau  yn  barod  i  fyned  i'r  dedwyddwch  a'r 
gogoniaut  a  fwriadwyd  iddynt ;  fe'u  casgla 
Duw  hwynt  fel  gwenith  ei  gynhauaf  i'w  ys- 
gubor.  Yna  caiff  gweinidogion  y  gair  fedi  o 
ffrwyth  eu  llafur  mewn  llawenydd !  Nòd. 
Nid  yw  yr  hyn  a  ddywedir  am  gysgu  a  chodi 
yn  acìn.27,  yn  un  sail  i  grefyddwyr  nagwcin- 
idogion  feddwl,  yr  â  y  gwaith  da  yn  mlaen  a 
hwy  yn  ddiofal  ac  yn  ddilafur  yn  ei  gylch  : 
amcan  y  geii  iau  yw  dangos,  mai  gwaith  Duw, 
ac  nid  Uafur  dyn,  sydd  yn  peri  y  cynnydd. 

30  f  Ac  efe  a  ddywedodd,  d  I  ba 
beth  y  cyfTelybem  deyrnas  DduwT  ? 
neu  ar  ba  ddammeg  y  gwnaem  gy- 
fielybrwydd  o  honi? 

d  Galar.  2.  13.  Mat.  II.  16.  Luc  13.  18,  20,  21. 

31  e  *  Megis  gronyn  o  had  mwstard 
ydj/w,  yr  hwn  pan  hauer  yn  y  ddaear, 
J 'sydd  leiafo'r  holl  hadau  sydd  ar  y ddaear. 

e  Mat.  13.31— 33.  Luc  13. 19.  /Gen.22.  17,  18.  Salm72. 
16—19.  Es.  2.  2,  3.  a  9.  7.  a  49.  6,  7.  a  53.  2,  12.  a  64.  1-3. 
a  60.  22.  Ezec.  17.  22—24.  Dan.  2  34,  35,  44,  45.  Ain.  ». 

11—15.  Mica4.  1,  2.  Zec.  2. 11.  a 8.  20— 23.  a  12.  8.  a  14.  «— 0. 
Mal.  1.  11.  Act.  2.  41.  a  4.  4.  •  5.  14.  a  1».  20.  a21 .20.  Dat. 
11.  15.  a20.  1—6. 



Crist  yn  gostegu  i MARC  V. dymestl  ar  y  môr. 

T 

32  Eithr  wedi  yr  hauer,  y  mae  yn 

tyfu,  ac  yn  myned  yn  fwy  nâ'r  holl 
lysiau,  ac  ì  efe  a  ddwg  ganghennau 
mawrion :  fel  y  gallo  ehediaid  yr  awyr 
h  nythu  dan  ei  gysgod  ef. 

g  Salra  80.  9— V    ~ h  Salm9l.  1.  Can.2 

*  Cyn  i  Grist  farw  a  chael  ei  gladdu  yn  y 
rìdaear,  (yr  hyn  a  elwir  hau  yn  1  Cor.  15.42, 
43.)  nid  oedd  ei  deyrnas  ond  bechan  iawn  : 
ychydig  bach  yn  ngwlad  Judea  a  Galilea, 

congl  fechan  iawn  o'r  byd;  ond  wedi  ci  ad- 
gyfodiad  hi  a  gynnyddodd  yn  rhyfeddol,  ae  a 

gynnydda  eto  yn  fwy  na'r  holl  rìeyrnasoedd, 
a  chaift'  Iuddewon  a  chenedloedd  nythu  yn 
dawel  ac  yn  ddedwydd  yn  ei  changenau  hi. 
Gwel  ar  Math.  13.  31,  32. 

35  *  Ac  *  â  chyfryw  ddammegion 
lawer  y  traethodd  efe  iddynt  y  gair, 

*  hyd  y  gallent  ei  wrando- i  Mat.  13.  34,  35.  k  Ioan  16.  12.  1  Cor.  3  1,  2.  Heb. 
5.  11—14. 

34  f  Ond  heb  ddammeg  ni  lefarodd 

wrthynt :  J  ac  l o'r  neilldu  i'w  ddisgybl- 
ion  efe  a  eglurodd  bob  peth. 

/adn.  10,11.  pen.  7.  17—23.  Mat.  13.36,  $c.  a  15.  15, 

$c.  Luc  8.  9,  &c.  a  24    27,  44—46*. 

*  Yr  oedd  ein  Harglwydd  yn  dysgu  y  bobl 
yn  y  duil  hwnw  ag  oedd  ynfwyaf  addas  i  ag- 
wedd  eu  meddyìiau  hwy.  Yr  oeddynt  yn 
rhy  dywyll  a  rhagfarnllyd  y  pryd  hwn  i 
dderbyn  y  fath  athrawiaeth  eglur  ag  a  dra- 
ddodwyd  wedi  hyny  gan  yr  apostolion.  f  Yr 
oedd  ei  ddammegion  ef,  heb  roddi  un  achos  o 

dramgwydd  i  neb,  unrhy w  fantais  i'w  elynion ; 
yn  tueddu  iennyn  ysbryd  o  ymofyniad,  ac  yn 
parotôi  y  ffordd  i  athrawiaeth  mwy  cyflawn  a 

goleu,  pan  ddeuai  yr  amser  prîodol.  %  O'r 
neilldu  efe  a  eglurodd  bob  peth  i'w  ddisgybl- 
ion,  i'w  darpar  a'u  dysgu  hwynt  i  lefaru  yn 
eglur  am  ddirgeledigaethau  teyrnas  nefoedd. 

35  1f  *  Ac  m  efe  a  ddywedodd 
wrthynt  y  dwthwn  hwnnw,  wedi  ei 

hwyrhâu  hi,  n  Awn  trosodd  i'r  tu  draw. m  Mat.  8.  23.    Luc  8.  22.  n  pen.  5.  21.    a  6.  45.  a  8. 
13.  Mat.  8.  1S.  a  14.  22.  loan  6.  1,  17,  25. 

36  Ac  wedi  iddynt  ollwng  ymaith 

y  dyrfa,  tnwy  a'i  cymmerasant  ef 
0  fel  yr  oedd  yn  y  llong  :  ac  yr  oedd 
hefyd  longau  eraill  gyd  âg  ef. 

o  adn.  1.  pen.  3.  9. 

37  Ac^fe  a  gyfododd  nymmestl 

fawr  o  wynt,  a'r  tonnau  a  daflasant  i'r 
llong,  hyd  onid  oedd  hi  yn  llawn 
weithian. 

p  Mat.  8.  24.     Luc  8.  23.  q  Job  1.  12,  19.  Salra  107. 
23-31.  Jona.  1.  4.  Act.  27.  14—20,  41.  2  Cor.  11.  25. 

38  J  Ac  yr  oedd  efe  r  yn  y  pen  ôl 
i'r  llong,  yn  cysgu  ar  obennydd :  *  a 
hwy  a'i  deífroisant  ef,  ac  a  ddywedas- 
ant  wrtho,'  Athraw,  l  a'i  difatter  gen- 
nyt  ein  colli  ni  ? 

r  loan  4.  6.  Heb.  2.  17.  a  4.  15.  s  1  Bren.  18.  27—29. 
Job  H.  5,  6.  Salm  44.  23,  24.  Ls.  51.  9,  10.  Mat.  8.  25.  Luc 
8.  24.  t  Sa!m  10.   1,  2.  a  22.  1,  2.  a  77.  7—10.  Fs.  40.  27, 
28.  a  49.  14—16.  a  54.  6—8.  a  63.  15.  a  64.  12.  1  Pedr  5.  7. 

39  Ac  u  efe  a  gododd  i  fynu,  x  ac 
Ì32 

a  geryddodd  y  gwynt,aca  ddywedodd 

wrth  y  môr,  Gostega,  distawa.  A'r 
gwynt  a  ostegodd,  a  bu  tawelwch 
mawr. 

u  Ex.  14.  16,  22,  28,  29.  Job.  38.  11.  Salm  29.  10 
3,  4.  a  104.  7—9.  a  107.  29.  a  148  8.  Diar.  8.  29.  Jer. 
*  pen.  9.  25.  Nah.  1.  4.  Luc  4.  39. 

40  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
y  Paham  yr  ydych  mor  ofnog?  pa 
fodd  z  nad  oes  gennych  fíÿdd  ? 

V  Salm  46.  1—3.  Es.  42.  3.  Mat.  8.  26.  a  14.  31.  Luc  8 
25.  Ioan  6.   19,  20.         %  Mat.  6.  30.  a  16.  8. 

41  Eithr  hwy  ö  a  ofnasant  yn  ddir- 
fawr,  ac  a  ddywedasant  wrth  eu  gil- 
ydd,  b  Pwy  yw  hwn,  gan  fod  y  gwynt 
a'r  môr  yn  ufuddhâu  iddo  ? 

a  pen.  5.  33.  1  Sam.  12.  18-20,  24.  Salm  89.  7.  Jona  1. 
9.  15,  16.  Mal.  2.  5.  Heb.  12.  28.  Dat.  15.  4.  b  pen.  7. 
37.  Mat.  8.  27.  a  14.  32,  33.  Luc  4.  36.  a  8.  25. 

*  Un  o'r  dyddiau  niwyaf  prysur  yn  mywyd 
Iesu  oedd  y  dydd  hwn  :  ymdrechodd  ei  berth- 
ynasau  gael  ganddo  arbed  ei  hun  er  ys  01  iau 

o'r  blaen,  (gwel  Pen.  3.  21,  31.)  ond  efe  a 
lefarodd  lawer  gwedi  hyny  ;  ac  eto,  dyma  efe 
yn  hwyr  y  dyd(l  yn  morio  tua  gwlad  y  Gadar- 
eniaid  fel  na  chollai  ddim  amser.  t"  Fel  yr 
oedd,"  yn  y  llong  lle  y  buasai  yn  pregethu, 
heb  un  rhag-barotôad,  na  gofal  neiilduol  am  ei 
iechyd,  ei  esmwythder,  na  ei  ymgelerìd,  ar 
ol  y  fath  lafur  a  lludded  !  Y  fath  anghraiftt  a 
roddes  efeinioddyoddef  caledi,  a  pheidiogo 
falu  yn  ormodol  am  danom  ein  hunain,  tra 
byddom  yn  llafurioi  wneuthurdaioni  i  eneidiau 
dynion.  %  Mae  yn  ddíammau  body  dymhestl 
hon  yn  fwriadol,  i  Fab  Duw  gael  dangos  ei  aw- 

durdod  ar  y  gwynt  a'r  mòr  yn  gystal  ag  ar 
glefydau  a  chythreuliairì.  Fel  dyn,  yr  oedd 
yn  deimladwy  o  ludded  a  chwsg,  ond  fel  Duw, 
yr  oedd  yn  medru  llyworìraethu  y  pethan 
mwyaf  dilyworìraeth.  Gwel  ychwaneg  ar  yr 

haneshyn  yn  Matth.  8.  23 — 27. 
PEN.  V. 

Crist  yn  bwrw  allan  gythreuliaid,  $c. 

Á.  II WY  aa  ddaethant  i'r  tu  hwnt 
iV  môr,  *  i  wlad  y  Gadareniaid. 

open.  4.  35.  Mat.  8.  28—34.  Luc  8.26. 

2  Ac  ar  ei  ddyfodiad  ef  allan  o'i 
llong,  yn  y  man  cyfarfu  âg  ef  b  o  blith 
y  beddau,  -f-  ddyn  c  âg  yspryd  aflan 
ynddo, 

b  Es.  65.  4.  Luc  8.  27.  c  adn.  8.  pen.  1.  23,  26, 
30.  a  7.  25.  Luc  9.  42. 

3  X  Yr  hwn  oedd  â'i  drigfan  ym 
mhlith  y  beddau  ;  d  \\  ac  ni  allai  neb. 
'íe,  â  chadwynau,  ei  rwymo  ef : d  pen.  9.  18—22.  Dan.  4.  32,  33.    Luc  8.  29.  e  lag. 
3.  7,  8. 

4  O  herwydd  ei  rwymo  ef  yn  fyn- 
ych  â  llyífetheiriau,  ac  á  chadwynau 
a  darnio  o  hono  y  cadwynau,  a  dryllic 
y  llyffetlieiriau  :  ac  ni  allai  neb  e: e  ddofi  ef. 

/1  Bren.  18.  28.  Job  2.  7,  8.  Ioan  8.  44. 

5  Ac  yn  wastad  nos  a  dydd  y) 
oedd  efe  yn  f  llefain  y n  y  mynyddoedd 
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cythreuliaid,  Sçc. 

ac  ym  mhlith  y  beddau,  ac  yn  ei  dor- 
ri  ei  hnn  a  cherrig. 

/  1   lircn  .  19.  29.  Job  2.  7,  8.  loan  8.  44. 

6  §  Ond  pan  ganfu  efe  yr  Iesu  o 
hirbell,  g  efe  a  redodd  ac  a'i  haddol- 
odd  ef ; 

g  Salro  66.  3.  a  72.  9.  Lue  4.  41.  A.t.16.17.  Iago  2.  19. 

7  A  chan  waeddì  â  llef  ucliel,  efe 

a  ddywedodd,  h  Beth  sydd  i  mi  a 
wnelwyf  â  thi,  Iesu  *  Mab  y  Duw 
goruchaf?  A*yrydwyfyn  dy  dyng- 
hedn  trwy  Dduw,  lf  na  phoenech  fi. 

h  pen.  1.  24.  Hos.  14.  8.  Stat.  8.  29.  Luc  4.  34.  ípen. 
3.  11.  a  14.  61.  Mat.  16.  16.  loan  20.  31.  Act.  8.  37.  a  16. 
17.  h  1   Bten.  82.  16.  Mat.  26.  63.  Act.,19.  13.        /  Gen. 
3.  15.    Mat.   S.  29.     Lnc  8.   28.    Rlnif.    16.  20.     Heb.  2.    14. 
2  Pedr  2.  4.  1  Ioan  3.  8.  Jnd.  6.  Dat.  12.  12.  a  20.   1—3. 

8  (Canys  dywedasai  wrtho,  m  Ys- 
pryd  aflan,  dos  allan  o'r  dyn) n  pen.  I.  25.  a  9.  25,  26.  Act.  16.  18. 

9  Ac  efe  a  ofynodd  iddo,  H  Beth 
yw  dy  enw  ?  Yntau  a  attebodd,  gan 

ddywedyd,  °  J  Lleng  yw  fy  enw  :  am fod  llawer  o  honom. 
»  Luc  8.  30.  a  11.  21—26.         o  Mat.  26.  53. 

10  ||  Ac  p  efe  a  fawr-ymbiliodd  âg 

ef,  na  yrrai  efe  hwynt  allan  o'r  wlad. p  adu.  13.  peu.  3.  22. 

11  Ond  yr  oedd  yno  ar  y  myn- 
yddoedd  q  genfaint  fawr  o  foch  yn 
pori. q  Lef.  11.  7,  8.  Deut.  14.  8.  Es.  65.  4.  a  66.  3.  Mat.  8. 
30.  Luc  8.  32. 

]  2  A'r  r  holl  gy threuliaid  a  attolyg- 
asant  iddo,  gan  ddywedyd,  Danfon 

ni  i?r  moch,  fel  y  -gallom  fyned  i 
mewn  iddynt. 

r  Jobl.  10,   11. i2.  5.     Luc   22.    31,32.    2  Cor.  2.  11. 

1 3  Ac  yn  y  man  y  *  caniattâodd  yr 
Iesu  iddynt.  A'r  ysprydion  aflan, 
wedi  myned  allan,  a  aethant  i  mewn 

i'r  moch  :  a  'rhuthrodd  y  genfaint 
dros  y  dibyn  Fr  môr  (ac  ynghylch 

dwy  fil  oeddynt)  ac  a'u  boddwyd  yn 
y  môr. 

s  1  Bren.  22.  22.  Jobl.  12.  a  2.  6.  Mat.  8.  32.  Dat.  13. 
5—7.  a  20.  7.  t  Ioan  8.  44.  Dat.  9.  II. 

14  A'r  Mrhai  a  borthent  y  moch  a 
íFoisant,  ac  a  fynegasant  y  peth  yn  y 
ddinas,  ac  yn  y  wlad  :  a  hwy  a  aeth- 
ant  allan  i  weled  beth  oedd  hyn  a 
wnaethid. 

«  Mat.  8.  33.  Luc  8.  34. 

15  A  hwy  a  cìdaethant  at  yr  Iesu, 

ac  a  welsant  *y  cythreulig,  yr  hwn  y 
buasai  lleng  ynddo,  yn  eistedd,  ac 
yn  ei  ddillad,  ac  yn  ei  iawn  bwyll ; 
ÿaca  ofnasant. 

^»      *  adn.  4.    Es.  49.  24,  25.    Mat.  9.  33.    a  12.  29.   Lue  8 
35,  36.  a  10.  39.  Col.  1.  13.  «1  Sam.  6.  20.  21.  a  16.  4 
1  Cron.  13.   12.  a  15.  13.  2  Tira.  1.7. 

1 6  A'r  rhai  a  welsant  a  fynegasant 
iddynt,  pa  fodd  y  buasai  i'r  cythreulig, 
ac  am  y  moch. 

17  A  dechreuasant  2ddymuno  ar- 

no  ef  fyned  ymaith  o'u  goror  hwynt. s  adn.  7.  pen  1.  24.  Gen.  26.  16.  Deut.  5.  25.  1  Bren. 
17,  18.  Job  21.  14,  15.  Mat.  8.  34.  Lne  5.8.  a  8.  37.  Act. 
16.  39. 

18  Ac  efe  yn  myned  i'r  llong,  yr 
hwn  y  buasai  y  cythraul  ynddo,  a 
a  ddymunodd  arno  gael  bod  gyd  âg 

ef. a  adn.  7,  17.  Salm  116.  12.  Luc  8.  38,  39.  a  17.  15—17. 
a  23.  42,  43.  Puil.  1.23,  21. 

1 9  Ond  yr  lesu  ni  adawodd  iddo ; 

eithr  dywedodd  wrtho,  b  Dos  i'th  dŷ 
at  yr  eiddot,  a  mynega  iddynt  pafaint 
a  wnaeth  yr  Arglwydd  erot,  ac  iddo 
drugarhâu  wrthyt. 

SSalm  66.  16.  Es.  38.  9—20.  Dan.  4.  1—3,  37.  a  6.  25— 
27.  Jona  2.  1,  &c.  Ioan  4.  29.  Act.  22.  1—21.  a  26.  4—29. 

20  Ac  efe  a  aeth  ymaith,  ac  a 

ddechreuodd  gyhoeddi  trwy  cDecapo- 
lis,  pa  bethau  eu  maint  a  wnaethai  yr 
Iesu  iddo.     A  phawb  a  ryfeddasant. 

c  pen.  7.  31.  Mat.  4.  25. 

Cawsom  yr  hanes  nodedig  uchod,  ond  yn 
fyrach  o  lawer,  yn  Mathew  8.  28 — 34  :  cair 
yr  un  hanes  eto  yn  Luc  8.  26—40.  *  Gwlad 
y  Gergesiaid  a  ddywed  Mathew  :  yr  oedd 

gwlad  y  Gergesiaid  yn  helaethach  na'r  Gad- 
areniaid,  yr  hon  oeddo'i  mewn  hi.  t  üywed 
Mathew  "  dau  ddieflig  a  gyfarfuant  âg  ef  :" 
mae  yn  ddîammau  bod  dau  o  honynt ;  er  nad 
yw  Marc  a  Lnc  yn  enwi  ond  un.  Tybir  fod 

un  yn  fwy  ífyrnig  a  gorwyllt  na'r  llall ;  ac 
mai  am  hyny  yr  enwir  un  yma  ac  yn  Luc  heb 
sôn  am  y  llall :  a  thybia  rhai  mai  cenedl- 

ddyn  oedd  y  gwaethaf  o'r  ddau,  ac  mai  Iudd- 
ew  oedd  y  llall.  %  Tybia  rhai  fod  yr  ysbryd 
aflan  yn  gŷru  y  rhai  a  feddiennid  ganddynt  i 
blith  y  beddau,  i  gadarnân  y  dychymmyg 
ofer-goelnsoedd  gan  yr  Iuddewon  am  awdur- 
dod  ysbrydion  drwg  ar  y  meirw.  Yr  oedd  y 

fath  syniadau  yn  dd'íammau  gan  y  paganiaid  : 
ond  mae  yn  debycach  fod  y  rhai  cythreulig 
yn  dewis  y  gogofau  hyn  fel  math  o  loches. 
Yv  oedd  Ueoedd  digysur  ac  anghyfannedd 
felly  hefyd,  yn  fwy  cydnaws  â  meddyliau 
dybrudd  y  fath  resynolion  truenus  na  chym- 
deithas  â  dynion.  ||  Ni  allai  neb  ei  rwymo  : 
mae  yr  holl  ddarluniad  athrist  i  gyd  yn 
ddangosiad  addas  iawn  o  gyflwr  ac  agwedd 

"  plant  anufudd-dod,"  yn  y  rhai  mae  satan 
yn  llywodraethu  ac  yn  gweithio  yn  ddiwa- 
hardd.  §  Yr  oedd  golwg  ar  lesu  mòr  ddy- 

chrynllyd  ac  ofnadwy  i'r  ysbryd  aflan,  fel  yr 
oedd  yn  gorfod  rhedeg  ato  o'i  anfodd  ei  hun, 
a'i  gydnabod  ef  yn  Itsu,  Mab  y  Duw  Gornch- 
af !  *  Mid  yw  y  tynghedu  yma  ddim  mwy 
na  thaer  ddeisyfn  :  nid  ceisio  ganddo  dyngu, 

fel  y  meddylia  rhai.  +  "  Na  phoenech  fi," 
drwy  atal  fy  rhwysg,  a'm  danfoju  i'r  dyfnder 
cyn  dydd  y  farn.  %  Sylwyd  ar  y  gair  hwn 
yn  Math.  26.  53.  Faint  bynag  oedd  y  nifer, 
yroedd  yn  ofnadwy  iawn  i  feddiannu  un  dyn  ! 
||  Gwlad  o  baganiaid  ac  Iuddewon  gwrthgil- 
iedig  oedd  y  wlad  hòno,  am  hyny  ymbiliai  y 
cythreuliaid    am    gael    aros     ynddi  :    yno    y 
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medrent  hwy  wneyd  eu  marchnad  a  chwareu 
eu  pranciau  orau,  ac  nid  mewn  gwlad  mwy 
creíyddol.  Tybia  rhai,  oddi  wrth  Dan.  10. 
13,  20.  bod  gwahanol  ysbrydion  drwg  yn 
llywodraethu  ar  wahanol  wledydd,  dàn  rag- 
lawiaeth  satan  eu  tywysog.  Os  felly,  dichon 
mai  y  rhai  hyn  oedd  wedi  eu  gosod  yn  y 
wlad  hòno  i  wrthwynebu  amcanion  daionus  y 
Cyfryngwr  hyd  y  gallent  :  ac  efallai  y  gallent 
wneyd  mwy  o  ddrwg  yno  nac  yn  un  man  ar- 
all,  gan  y  gwyddent  fwy  am  dueddiadau  ac 
arferion  y  trigolion.  Am  y  pethau  eraill  yn 
yr  hanes  yma,  cyfeiriwn  y  darllenydd  at  y 
sylwadau  ar  Mathew  8.  28 — 34. 

21  %*  Ac  wedi  i'r  lesu  d  drachefn 
fyried  mewn  llong  i'r  làn  arall,  ym- 
gasglodd  tyrfa  fawr  atto  :  ac  yr  oedd 
efe  wrth  y  môr. 

d  Mat.  9.  1.  Luc  8.  40. 

22  f  Ac  wele,  euno  bennaethiaid 
y  synagog  -^a  ddaeth,  a'i  enw  Jairus  : 
a  phan  ei  gwelodd,  s  efe  a  syrthiodd 
wrth  ei  draed  ef. 

J  13.  14.  Act.  13.  15.  a  18.  8,  17.        /  Mat.  9. 18,  19. 
.  33.  Mat.  2.  11.   Luc  5.  8.  a  8.  28 

Act.  10.  25,  26.  Dat.  22.  8. 

23  Ac  Aefe  a  fawr-ymbiliodd  âg  ef, 
gan  ddywedyd,  Y  mae  fy  merch 
fechan  ar  drangc  :  %  attolwg  i  ti  ddy- 
fod,  a  Modi  dy  ddwylaw  arni,  fel  yr 
iachâer  hi;  a  byw  fydd. 

h  pen.  7.  25—27.  a  9.  21,  22.  2Sam.  12.  15, 16.  Salm  50. 
15.  Luö  4.  38.  a  7.  2,  3,  12.  Ioan  4.  46,  47.  a  11.  3.  i pen. 
6.  5,  6,  13.  a  16.  18.  2  Bren.  5.  11.  Mat.  8.  3.  Luc  4.  40. 
a  13.  13.  Act.  28.  8.  lago  5.  14,  15. 

24  AV  Iesu  h  a  aeth  gyd  âg  ef :  a 
thyrfa  fawr  a'i  canlynodd  ef,  l  ac  a'i 
gwasgasant  ef. 

k  Luc  7.  6.  Act.  10.  38.  I  adn.  31.  pen.  3.  9,  10,  20. 
Luc8.  42,  45.  a  12.  1.  a  19.  3. 

*  Gwedi  gwneyd  y  wyrth  ryfedd  a  daionus 
ar  y  rhai  cythreulig  yn  Gadara,  mae  Iesu  yn 
myned  yn  ei  ol  drachefn  i  Galilea,  ac  i  Cap- 
ernaum,  ei  gartref  arferol.  f  Mae  yn  amlwg 
wrth  yr  adnod  hon  (22)  ac  wrth  Act.  13.  15. 
fod  amfyw  lywodraethwyr  ar  bob  synagog  ; 
ond  bod  rhyw  un  yn  benaeth,  neu  arch-syn- 
agogydd :  gwel  Act.  18.  8,  17.  un  o'r  cyfry w 
oedd  Jairus,  a  gwr  o  gyfrif  ac  urddas  yn 
Capernaum  yn  ddîammau.  j  Yr  oedd  gwen- 
did  yn  ffydd  Jairus ;  gallasai,  a  dylasai  hef- 
yd,  gredu,  y  gallasai  yr  Arglwydd  Iesu  iach- 

âu  ei  ferch  ef  o'r  màn  lle  yr  oedd,  heb  fyned 
gydag  ef  i'r  tŷ  a  dodi  ci  ddwylaw  arni :  'íe, 
ei  hadgyfodi  hi  pe  buasai  wedi  marw.  Ond 

gan  fod  yr  Iesu  yn  gweled  ei  ffydd  ef  o'r 
iawn  ryw,  efe  a  aeth  gydag  ef. 

25  *  Á  m  rhy w  wraig,  yr  hon  a  fuasai 
n  mewn  diferlif  gwaed  °  ddeuddeng 
mlynedd, 

m  Mat.  9.  20—22.  Luc  8.  43,  44.  n  Lef.  15.  20,  25— 
27.  o  Luc  13.  11.  Ioan  5.  5,  6.  Act.  4.  22.  a  9.  33,  34. 

26  fAc  a  ̂ oddefasai  lawer  gan 
laweroedd  o  feddygon,  ac  a  dreuliasai 
gymmaint  ag  oedd  ar  ei  helw,  ?  ac  ni 
chawsai  ddim  Uesâd,  eithr  yn  hytrach 
myned  waeth-waeth. 

p  Job  13.  4.  Jer.  8.22.  a30.  13.  a  51.  8.     gSalm  108.12. 

|  27  Pan  glybu  hi  am  yr  Iesu,  hi  a 

ddaeth  yny  dyrfa  o'r  tu  ol>  ac  r  a  gyrT- 
yrddodd  â'i  wisg  ef. 

»•  pen.  6.  56.  2  Bren.  13.  21.  Mat.  14.  36.  Act.  5.  15. a  19.  12. 

28  Canys  hi  a  ddywedasai,  J  Os 

cyífyrddaf  â'i  ddillad  ef,  iach  fyddaf. 
29  Ac  *yn  ebrwydd  y  'sychodd 

fTynhonnell  ei  gwaed  hi :  a  hi  a  wybu 

yn  ei  chorph  ddarfod  ei  hiachâu  o'r 

Mpla. 

s  Ei 20.  a  145 

1  Bren.  8.  37.  Luc  7.  21. 

30  ||  Ac  yn  y  fan,  yr  Iesu,  gan  wy- 
bod  ynddo  ei  hun  *  fyned  rhinwedd 
allan  o  hono,  a  drodd  yn  y  dyrfa,  ac 
a  ddywedodd,  Pwy  a  gyfîyrddodd â'm  dillad  ? 

x  Luo  6.  19.  a  8.  46.  1  Pedr  2.  9. 

3 1  A'i  ddisgyblion  a  ddywedasant 
wrtho,  ̂ Ti  a  weli  y  dyrfa  yn  dy 

wasgu,  ac  a  ddywedi  di,  Pwy  a'm 
cyffyrddodd  ? 

y  Luc  8.  45.  a  9.  12. 

32  Ac  yntau  a  edrychodd  o  am- 
gylch,  i  weled  yr  hon  a  wnaethai  hyn. 

33  Ond  zy  wraig,  gan  ofni  a  || 
chrynu,  yn  gwybod  beth  a  wnaefhid  | 
ynddi,  a  ddaeth  ac  a  syrthiodd  ger  ei  | 
fron  ef,  öac  a  ddy wedodd  iddo  yr  holl  I wirionedd. 

«pen.  4.  41.    Lucl.12,29.    a  8.  47.         o  Salm  66.  16.    I 
3.  2—5.  a  116.  12—14. 

34  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi,  ;| 

b  Ha  ferch, c  dy  ffydd  a^th  iachâodd  :  || 
'  dos  mewn  heddwch,  a  bydd  iach  I o'th  bla. 

9.  2,  22.  Lnc  8.  48.  c  pen.  10.  52.  Luc  7.  50.   ll 
a8.  48.  a  17.  19.    a  18.  42.    Act.  14.  9.  d  1  Sam.  1.  17.    í 

20.  42.  2  Bren.  5.  19.  Preg.  9.  7. 

Fel  yr  oedd  efe  yn  myned  tuathŷ  Jairus,  a  ì 
thyrfa  fawr  gydag  ef  yn  ei  wasgu,  wele  wraig  II 
yn  y  dorfyn  cael  eihiachâu  yn  wyrthiol  gan-  I 
ddo,  heb  neb  yn  gwybod  am  y  peth  ond  efe   | 
a  hithau.     *  Rhaid  fod  clefyd  o'r  natur  hyn   L 
am  ddeuddeng  mlynedd    wedi  ei  gwanâu  hi   [ 
yn  ddirfawr  ;  ac  yr  oedd  yn  aflan  hefyd  dàn  I 

y    ddeddf,    Lefit.    15.    25—29.      t  Tebyg   i'r  | wraig  hon  yn  treulio  ei  chwbl  ar  feddygon,  I 
ac  heb  fod  ddim  yn  well,  ond  yn  hytrach  yn  \ 
myned  waeth-waeth  ;  felly  y  mae  pechadur 
teimladwy  o'i  bla  ysbrydol,  aflwyddo  a  myn- 
ed  waeth-waeth  a  wna  efe  er  pob  peth  nes  y 

delo  at  Grist.     %  "  Ymyl  ei  wisg  ef,"   medd 
Mathew  9.  20  :  yr  eddi,  neu  y  rhidens,  a  sonir 
yn  Num.  15.  38 — 40.     Yr  oedd  ganridi  fedd- 
wl  mawr  am  allu   Crist  a'i  sancteiddrwydd  ; 
ond  am  ei  wybodaeth  ef,  a'r  modd  yr  oedd 
ef  yn  gwneyd  ei  wyrthiau,  nid  oedd  ei  gol- 
ygiadau  hi  ond  cymmysglyd.     Y  cwbl  oedd 
hi  yn   gredu  y  pryd  hwn  oedd,  y  gallai  efe 
iachâu     ei     chorph     hi,    nid     oedd    ganddi 
fawr  o  syniad  am  dano  fel  Messiah,  ac  iach- 
awdwr  yr   enaid  :    ond  mae   yn   debyg  iddi 

gael  ei   goleuo  yn  hyny  hefyd   cyn  i'r  Iesu 
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ddarfod  â  hi.  ||  Ni  ddywedir  yn  un  mân  am 
yr  apostolion  fel  y  dywedir  yma,  ac  yn  Luc 
6.  19.  a  8.  46,  fod  nerth  neu  rinwedd  yn 

myned  allan  o  honynt  i  iachâu.  Ond  i'r 
gwrthwyneb,  maent  hwy  yn  gwadu  y  cyf- 
ryw  beth,  ac  yn  príodoli  yr  holl  effaìth  i 
Grist,  Act.  3.  12,  16.  Nis  gellir  dywedyd  y 
cyfryw  beth  â  hyn  am  neb,  ond  am  yr  hwn 
sydd  yn  Ben-Arglwydd  a  Llywodraethwr 
bywyd  a  marwolaeth,  iechyd  ac  afiechyd. 
Gan  hyny  mae  hyn  yn  profi  Duwdod  y  Cyf- 
ryngwr  mawr.  Nidoes  dim  arall  angenrheid- 
iol  sylwi  arno  yn  yr  hanes  hwn :  mae  y  wraig 
yn  cael  iachâd  yn  ol  ei  ffydd,  Crist  yn  chwalu 
ymaith  ei  hofnau,  yn  peri  iddi  fyned  mewn 
heddwch,  ac  yn  ddîammau  yn  gwneyd  trugar- 
edd  â'i  henaid  hi. 

35  *  Ac  efe  etto  yn  llefaru,  edaeth 
rhai  o  dy  pennaeth  y  synagog,  gan 
ddy  wedyd,  Bu  farw  dy  ferch  :  /  i  ba 
beth  ettoyr  aflonyddi  yr  ̂ Athraw  ? 

e  Luc   8.    49.  /Luc  7.    6,  7.    Ioan    1L   3,1,  32,  39. 
g  pen.  10.  17.  Mat.  26.  18.  Ioan  11.  28.  • 

36  f  A;r  Iesu,  yn  ebrwydd  wedi 
clywed  y  gair  a  ddywedasid,  a  ddy- 
wedodd  wrth  bennaeth  y  synagog, 
Nac  ofna  ;  h  cred  yn  unig. 

h  adn.  34.  pen.  9.  23.  2  Cron.  20.^20.  Mat.  9.  28,  29. a  17.  20.  Luc  8.  50.  loan  4.  48—50.  a  11.40.  Rhuf.  4.18—24. 

37  %  Ac  *ni  adawodd  efe  neb  i'w 
ddilyn,  h  ond  Pedr,  ac  Iago,  ac  Ioan 
brawd  lago. 

iLuc8.51.Act.  9.40.    /tpen.  9.  2.  a  14.  33.  2Cor.  13. 1. 

38  Ac  efe  a  ddaeth  i  dŷ  pennaeth 

y  synagog,  l  ac  a  ganfu  y  cynnwrf,  a'r 
rhai  oedd  yn  wylo  ac  yn  ochain  Uawer. 

Uer  9.17—20.  Mat.  9.  23,  24.  a  11.  17.  Luc  8.  52,  53. 
Act.  9.  39. 

39  Ac  wedi  iddo  fyned  i  mewn, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Paham  y 
gwnewch  gynnwrf,  ac  yr  wylwch  ? 

m  ||  ni  bu  farw  yr  eneth,  eithr  cysgu  y mae. 
mDan.  12.  2.    Ioan  11.  11- 

30.  1  Thes.  4.  13,  14.  a  5.  10. 

40  A  whwy  a'i  gwatwarasant  ef. 
Ond  °  efe,  gwedi  bwrw  pawb  allan,  a 
gymmerth  dad  yr  eneth  a'i  mam,  a'r 
rhai  oedd  gyd  âg  ef,  ac  aaeth  i  mewn 
lle  yr  oedd  yr  eneth  yn  gorwedd. 

n  Gen.  19.  14.  Neh.  2.  19.  Job  12.  4.  Salra22.  7.  al23. 
3,  4.  Luo  16.  14.  Act.  17.  32.  o  2  Bren.  4.  33.  Mat.  7.  6. 
a  9.  24,  25.  Luc  8.  53,  54. 

41  Ac  p  wedi  ymaflyd  yn  llaw  yr 
eneth,  efe  a  ddywedodd  wrthi,  §Tal- 

itha,  cwmi ;  yr  hyn  o1i  gyfieithu  yw, 
*Yr  eneth  (yr  wyf  yn  dywedyd 
wythyt)  cyfod. 

p  pen.  1.  31.  Act.  9.  40,  41.  q  pen.  1.  41.  Gen.  1.  3. 
Salm  33.  9.  Luc  7.  14,  15.  a  8.  54,  55.  Ioan  5.  28,  29.  a  11. 
43,44.  Rhuf.  4.  17.  Phil.  3.  21. 

42  Ac  yn  y  fan  y  cyfododd  yr 
eneth,  ac  a  rodiodd  :  canys  deuddeng 
mlwydd  oed  ydoedd  hi.  r  A  synnu 
a  wnaeth  arnynt  â  syndod  mawr. 

"  Î35 

13.    Act.  20.  10.    1  Cor.  11 

r  pen.  1.  27.  a  4.  41.  a  6.  51.  a  7.  37.  Act.  3.  10—13. 

43  Ac  *efe  a  orchymynodd  iddynt 
yn  gaeth,  na  chai  neb  wybod  hyn  ; 
ac  a  ddywedodd  am  *  roddi  peth  iddi 
iV  fwytta. 

»  pen.  I.  43.  a  3.  12.  a  7.  36.  Mat.  8.  4.  a  9.  30.  a  12. 
16.  a  17.  9.  Luc  5.  14.  a  8.  56.  Ioan  5.  41.  íLuc  24.  30, 
42,  43.  Act.  10.41. 

*  Bu  y  wyrth  uchod,  yn  nghyd  ag  ymddi- 
ddan  Crist  â'r  wraig,  yn  achos  o  rwystr  yn 
mater  Jairus,  ac  yn  ddiammau  yn  achos  o 
bryder  a  gofid  iddo  ef :  ond  yr  oedd  ei  drall- 
od  yn  fwy  pan  ddywedwyd  iddo  bod  ei  ferch 
wedi  marw !  nad  oedd  un  dyben  iddo  boeni 
yr  Athraw  mwy.  +  Gwelwn  yma  fawr  dyn- 
erwch  a  thosturi  Iesu  ;  yn  ebrwydd  wedi 

clywed  yr  hyn  a  ddywedasid,  efe  a  ddech- 
reuodd  gysuro  Jairus:  *'  Nac  ofna,"  ebai  efe, 
il  cred  yn  unig  :"  h'yny  yw,  cred  y  gallaf  fi 
ei  chyfodi  hi,  ac  y  gwnaf  hyny  yn  sicr.  J  Ni 
adawodd  efe  i  neb  ei  ganîyn,  fel  na  byddai 

yr  ymddangosiad  lleiaf  o  rodres  a  gwag-og- 
oniant.  Ond  Pedr,  ac  Iago,  ac  Ioan  ;  fel  y 
byddai  nifer  digonol  o  dystion  ar  y  weithred  : 
a  thad  a  mam  yr  eneth,  i'r  rhai  y  perthynai 
cael  gweled  y  wyrth  ar  eu  plentyn.  ||  Diam- 
mau  bod  yr  eneth  wedi  llwyr  farw,  ond  marw 
i  gael  ei  hadgyfodi  yn  fuan  yr  oedd,  ac  yn  yr 
ystyr  hyny  gallasai  ddy  wedyd  yn  brîodol  nad 
oedd  hi  ond  cysgu  :  fel  y  dy  wedodd  dro  arall 

"  Mae  ein  cyfaill  Lazarus  yn  huno."  Efallai 
bod  ganddo  ddyben  arall  yn  dywedyd  fel  hyn 
hefyd  ;  sef,  tynu  y  bobl  i  dystiolaethu  ei  bod 
hi  yn  sicr  wedi  marw,  fel  na  byddai  droi 
wedi  hyny,  a  dywedyd  mai  mewn  cwsg,  neu 
lewyg,  yr  oedd  hi,  ac  felly  gwadu  gwirionedd 
y  wyrth.  §  Gwedi  bwrw  y  gwatwarwyr  a 
phawb  allan,  ond  y  rhai  a  enwyd  uchod,  efe 

a  ymaflodd  yn  llaw  yr  eneth,  a  chyda'r  un 
awdurdod  a  phe  buasai  yn  deffrôi  plentyn  o'i 
gwsg,  efe  a  ddywedodd  wrthi,  Talitha,  cwmi : 
Syriaeg  neu  Galdeaeg  yw  y  geiriau,  ac  nid 
Hebraeg,  yn  arwyddo,  Yr  eneth,  cyfod.  Llef- 
arodd,  ac  felly  y  bu  ;  aeth  gallu  dwyfol  gyda 
ei  eiriau  :  cyfododd  yr  eneth,  a  rhodiodd  yn 
berffaith  iach  :  gorchymynodd  roddi  bwyd 
iddi,  i  ddangos  bod  natur  anianol  ganddi  o 
hyd,  ac  nas  gallasai  fyw  yn  wyrthio^  er  ei 
chyfodi  yn  wyrthiol. 

PEN.  VI. 

Diystyru  Crist  gan  ei  wladwyr  ei  hun,  fyc. 

:AC  efe  a  aeth  ymaith  oddi  yno, 
a  ac  a  ddaeth  i'w  wlad  ei  hun  ;  a'i 

ddisgyblion  a'i  canlynasant  ef. a  Mat.  13.  54.  Luc  4.  16. 

2  Ac  wedi  dyfod  y  sabbath,  ò  efe 
a  ddechreuodd  athrawiaethu  yn  y  syn- 

agog :  a  synu  a  wnaeth  llawer  a'i 
clywsant,  gan  ddywedyd, c  O  ba  le  y 
daeth  y  pethau  hyn  i  hwn  ?  a  pha 
ddoethineb  yw  hwn  a  roed  iddo,  fel  y 
gwnaid  y  cyfryw  nerthoedd  trwy  ei 
ddwylaw  ef  ? 

»  pèn.  1.  21,  22,  39.  Luc  4.  15,  31,  32.  c  Ioan  7.  15. Act.  4.  13,  14. 

3  f  Onid  d  hwn  y w  y  e  saer,  mab 

M2 
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Mair,  %  brawd  /  Iago,  a  Joses,  a 
^Judas,  a  ASimon?  ac  onid  yw  ei 
chwiorydd  ef  yma  yn  ein  plith  ni  ? 

||  A  hwy  a  *  rwystrwyd  o'i  blegid  ef. d  Mat.  13.  55,  56.  Luc  4.  22.  Ioan  6'.  42.  e  Es.  49.  7. 
a  53.  2,  3.  1  Pedr  2.  4.  f  pen.  15.  40.  1  Cor   9.  4.  Gal. 

1.  19.  grloab  14.22.  Jud.'l.  h  pen.  3.  18.  Act.  1.13. i  Mat.  11.  6.  a  13.  57.  Luc  2.  34.  a  4.  23—29.  a  7.  23.  Ioan 
6.  60,  61.  1  Cor.  1.  23. 

*  Yma  mae  ein  Iachawdwr  yn  gadael  Cap- 
ernaum  ac  yn  myned  i  Nazareth,  ei  wlad  ei 
hun;  oblegid  er  ei  eni  ef  yn  Bethlehem,  eto, 
yn  Nazareth  y  cafodd  ef  ei  ddwyn  i  fynu, 
hyd  oni  ddechreuodd  ar  ei  weinidogaeth  gy- 
hoeddus  yn  ddeg  ar  hugain  oed.  t  Mab  y 
Saer  a  ddywed  Mathew  13.  55.  Saer  yd- 
oedd  Joseph,  adiammau  i'r  Iesu  weithio  wrth 
y  gelfyddyd  isel  a  llafurus  hòno  gydag  ef. 
Yr  oedd  deddf  yn  mhlith  yr  Iuddewon  i  bob 

rhîeni  ddysgu  rhyw  gelfyddyd  i'w  meibion  ; 
yr  oedd  amgylchiadau  Joseph  a  Mair  yn  isel, 
fel  nas  gallasent  ddwyn  Iesu  i  fynu  mewn 
ysgolion,  ac  yn  foneddigaidd  ;  yr  oedd  byw 
mewn  seguryd  yn  beth  hollawl  groes  i  du- 
eddiadau  sanctaidd  y  Cyfryngwr ;  gan  mai 
rhan  o  ddedfryd  yr  Adda  cyntaf  oedd  bwyta 
ei  fara  trwy  chwŷs  ei  wyneb,  yr  oedd  yn 

angenrheidiol  i'r  ail  Adda,  yn  neddfle  ei  bobl, 
fyned  dàn  y  ddedfryd  hòno.  Dywedir  mai 

saern'iaeth  oedd  y  gelfyddyd  a  gyfrifid  iselaf 
yn  mhlith  yr  Iuddewon.  Fel  hyn  aeth  yr 
hwn  oedd  gyfoethog  er  ein  mwyn  ni  ỳn 

dlawd.  %  Am  ei  frodyr  ef,  sylwyd  o'r  blaen 
yn  Math.  13.  55.  ||  A  hwy  a  rwystrwyd  yn- 

ddo  ef :  er  synu  wrth  ei  ddoethineb  a'i  ath- 
rawiaeth  ef,  maent  yn  ymrwystro  wrtho  ef ; 
heb  un  achos  yn  y  fcyd  ond  iselder  ei  waed- 

oliaeth,  ei  geraint,  a'i  ddygiad  ef  i  fynu  :  ni 
chawsai  ei  ddwyn  i  fynu  wrth  draed  eu 
Doctoriaid  hwy,  am  hyny  tybient  yn  warth 
bod  yn  ddisgyblion  iddo  nac  ychwaith  gwran- 
daw  arno. 

4  Ond  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Ä*Nid  ywprophwyd  yn  ddibris 
ond  yn  ei  wlad  ei  hun,  ac  ym  mhlith 
ei  genedl  ei  hun,  ac  yn  ei  dŷ  ei  hun. 

*Jer.  11.  21.al2.  6.  Mat.  13.  57.  Luc4.24.  Ioan4.  44. 

5  f  Ac  '  ni  allai  efe  yno  wneuthur 
dim  gwyrthiau,  ond  rhoi  ei  ddwylaw 

ar  ychydig  gleifion,  a'?i  hiachâu  hwynt. I  pen.  9.  23.  Gen.  19.  22.  Es.  59.  1,  2.  Mat.  13.  58. 
Heb.  4.  2. 

6  %  Ac  efe  m  a  ryfeddòdd  o  her- 
wydd  eu  hanghrediniaeth :  ||  wac  a  aeth 
i'r  pentrefìoddiamgylch,  gan  athraw- iaethu. 

m  Es.  59.  16.    Mat  8.  10.    Ioan  9.  30.  n  Mat.  4.  23. 
a  9.  35.  Luc  4.  31,  44.  a  13.  22. 

*  Mae'n  debyg  fod  y  geiriau  hyn  yn  ddîar- 
heb  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  ac  mai  felly  yr 
oedd  hi  ar  y  prophwydi  yn  gyffredin  :  feíly  y 
cafodd  Jeremiah,  Pen.  12.  6,  ac  felly  y  caf- 
odd  Iesu  ;  a  pha  ryfedd  os  yw  felly  yn  ein 
dyddiau  ninnau  ar  lawer  un  a  haeddai  welH 
*'  Ni  allai  :"  nid  am  nad  oedd  gallu  ganddo 
yno  fel  yn  mhob  màn  arall;  ond  un  ai  am 
nad  oedd  yn  barnu  yn  addas  dangos  ei  wyrth- 
iau  Ue'r  oedd  ei  berson  mòr  ddirmygus,  neu 
am  na  ddygwyd  nemawr  o  wrthddrychau  ato 
gan  y  bobl  anghrediniol,  iddo  wneyd  gwyrth- 
iau  arnynt.     Ond  efe   a  iachâodd  ychydig  o 
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gleiíìon  yno,  digon  i  adael  pawb  yn  ddîesgus.  | 
%  Dywedir  hyn  am  dano  fel  dyn,  ac  mewn 
duü  dynol :  efe  a  ryfeddodd  fel  pe  buasai 
rhyw  ddyn  arall  yn  rhyfeddu  yn  yr  un  am- 1 
gylchiad.  Yr  oedd  pob  peth  dynol  yn  Iesu 
ond  pechod.  ||  Hyd  ag  y  gellir  gweled  yn 
hanes  yr  efengylwyr,  nid  aeth  efe  byth  mwy- 
ach  i  Nazareth.  Mae  yn  drwm  pan  fyddo 

tref  neu  ardal  yn  pechu  Crist  a'i  efengyl  o'u 
plith  yn  hollawl.  Ond  ni  bu  Iesu  yn  segur  ; 

ymdeithiodd  drwy  y  wlad  a'r  pentrefì  i  breg- 
ethu  efengyl  y  deyrnas,  yr  hyn  oedd  ei  hoff 
waith  yn  wastadol. 

7  f  *  Ac  efe  a  alwodd  °y  deuddeg,  | 
ac  a  ddechreuodd  eu  danfon  hwynt 
bob  yn  p  ddau  a  dau ;    ac  a  roddes 
iddynt  ̂ awdurdod  ar  ysprydion  aflan  ; 

3.  13,  14.     Mat.  10.   1, 

1—6.        p  Es.  4.  14,  15.  Preg.  4.  9 
16.  17.  Luo  10.  17—20. 

Luc  6.  13—16. 
10.  Dat.  11.  3.     çpen. 

8  Ac  a  orchymynodd  iddynt,  r  na 
chymmerent  ddim  i?r  daith?  fond 
llaw-fFon  yn  unig ;  nac  ysgrepan,  na 
bara,  nac  arian  yn  eu  pyrsan  : 

r  Mat.  10.  9,  10.  Luc  10.  4.  a  22.  35. 

*  Clywsom  am  alwad  ac  ordeiniad  yr  ap- 
ostolion  o'r  blaen,  Pen.  3.  13 — 19,  hwn  y w  y 
tro  cyntaf  iddynt  gael  eu  danfon  allan  i  breg- 
ethu.  t"  Na  ffòn,"  medd  Mathew  10.  10; 
"  Na  ftýn,"  medd  Luc  9.  3  ;  a  thybir  mai 
wrth  Luc  y  dylid  deall  Mathew  :  dywedir 

hefyd  bod  y  gair  "ftòn"  yn  Mathew,  yn  y 
rhif  liosog,  yr  un  modd  ac  yn  Luc,  mewn 

llawer  o  ysgrifau  neu  argraffiadau  o'r  Testa- 
ment  Groeg.  Byddaiteiîhwyr,  pan  gychwyn- 
ent  i  daith  bell,  yn  arferol  o  gymmeryd  gyda 
hwynt  ddwy  ffòn  (yn  gystal  a  dwy  bais,) 
rhag  y  dygwyddai  rhyw  anffawd  i  un  o  hon- 
ynt ;  ond  yma  gwaherddir  hyny  i'r  disgybl- 
ion,  nid  oedd  eu  taith  ond  bèr,  ac  am  ych- 
ydig  amser  y  tro  hwn,  ac  yr  oedd  llaw-ffon 
yn  unig  yn  ddigon  iddynt,  Dyben  y  cwbl 
oedd,  gwahardd  iddynt  ymlwytho  yn  ormod- 
ol  a  darpariadau  afreidiol,  ond  ymddiried  yn 
gwbl  ar  ragluniaeth  Duw,  tra  byddent  wrth 
ei  waith  ef. 

9  *  Eithr  eu  bod  â  s  sandaîau  am  eu 
traed  ;  ac  na  wisgent  ddwy  bais. 

*  Act.  12.  8. 

*  Ewch  yn  eich  gwisg  gyffredin,  heb  ddar- 
par  i  chwi  eich  hunain  feì  trafaelwyr,  y  rhai 
a  dybiant  y  bydd  arnynt  angen  rhywbeth  cyn 
dychwelyd. 

10  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

1 1  ba  le  bynnag  yr  eloch  i  mewn  i  dŷ, 
arhoswch  yno  hyd  onid  eloch  ymaith 
oddi  yno. 

t  Mat.  10. 11—13.  Luc  9.  4.  a  10.  7,  8.  Act.  16.  15.  a  17. 5—7. 

11  A  w  pha  rai  bynnag  ni'ch  der- 
byniant,  ac  ni^ch  gwrandawant?  pan 
eloch  oddi  yno,  ysgydwch  y  llwch  a 
fyddo  dan  eich  traed,  yn  dystiolaeth 
iddynt.  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  x  Y 
bydd  esmwythach  i  Sodom  a  Go- 

morrah  ̂ yn  nydd  y  farn,  nagi'rddin- as  honno. 



Amryw  dyb  am  Grist. MARC  VI. Dichell  Herodias. 

uNeh.  5.  13.  Mat.  10.  14.  Luc  9.  5.  a  10.  10,  11.  Act. 
13.  50,  51.  alS.  6.  *  Ezec.  16.  «8—51.  Mat.  10.  15.  a  11. 
20—24.  Luc  10.  12—15.  Ioan  15.  22—24.  Heb.  6.  4— S.  a  10. 
26—31.  2  Pedr  2.  6.  Jud.  7.  \y  Mat.  12.  36.  Rhuf.  2.  5, 
16.     2  Pedr  2.  9.  a  3.  7.  1  loan  4.  17. 

*  Gwel  sylw  ar  yr  adnodau  hyn  yn  Mathew 
10.  11 — 15.  Mae  yr  hanes  yn  helaethach  yno 
nac  yn  Marc  na  Luc. 

12  A  hwy  a  aethant  allan,  ac  a 

2  bregethasant  a'r  iddynt  *edifarhâu. 
z"pen.  1.  3,  15.  Ezec.  18.  30.  Mat.  3.  2,  8.  a  4.  17.  a  9. 

13.  a  11.  20.  Lucll.32.  a  13.  3,  5.  a  15.  7,  10.  a  24.  47. 
Act.  2.38.  a  3.19.  all.  18.  a  20.  21.  a  26.  20.  2  Cor.  7.  9, 
10.  2  Tim.  2.  25,  26. 

13  f  Ac  a  a  fwriasant  allan  lawer 

o  gythreuliaid,  %  ac  b  a  eli'asant  âg 
olew  lawer  o  gleifion,  ac  a'&  hiachas- ant. 

a  Gwel  ar  adn.  7.        blago  5.  14,  15. 

*  Edifeirwch  ydoedd  ran  fawr  o  weinidog- 
aeth  Ioan  Fedyddiwr,  a  Christ  ei  hun,  ac  a 
ddylai  fod  yn  ngweinidogaeth  wastadol  pawb 

a  'oregethant.  Pa  le  bynag  yrelaiyr  apostol- 
ion  hyn,  pregethent  natur,  angenrheidrwydd, 
ac  achosion  edifeirwch  ;  gyda  golwg  ar,  a 
thrwy  resymau  a  gymmerent  oddi  wrth,  fen- 
dithion  teyrnas  y  Messiah,  yr  hon  oedd  ar 
ymddangos  yn  en  plith.  f  Ac  i  brofi  eu  haw- 
durdod  a  dwyfoldeb  eu  gweinidogaeth,  yr 
oeddynt  yn  bwrw  allan  lawer  o  gythreuliaid 
yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu.  j  Nid  moddion 
iachâd  oedd  yr  olew  hwn  ;  pe  felly,  ni  buasai 
yr  iachâd  yn  wyrthiol :  ond  arwydd  o  iachâd 
ydoedd.     Yroedd  olewyn  arwydd  (symbol) 

0  iechyd  a  llawenydd;  a  dì'ammau  i'r  apostol- 
ion  gael  gorchymyn  gan  eu  Harglwydd  i 
wneuthur  defnydd  o  hóno  yn  ei  enw  ef,  fel 
arwydd  allanol  o  iechyd  tumewnol,  ac,  efall- 
ai  o  iachâd  yr  enaid  hefyd.  Heb  y  cyfry w 
orchymyn,  nis  gallasent  ddisgwyl  iddo  ateb  y 
dyben  :  ofer-goel  fuasai  ei  ddefnyddio.  Wrth 
Iago  5.  14,  gallwn  feddwl  bod  yr  apostolion, 
ac  eraill  hefyd,  yn  ei  ddefnyddio  yn  gyffred- 
inol  ;  ond  nid  bob  amser,  gwel  Act.  3.  6,  7, 8. 
nid  oes  sôn  am  dano  yno,  ac  mae  yn  debyg 
fod  yr  apostolion  yn  rhydd  yn  y  peth  hyn, 

i'w  ddefnyddio  neu  beidio.  Darfu  y  peth  yn 
hollawl  gyda'r  apostolion,  oblegid  darfu 
gwyrthiau  y  pryd  hyny  ;  ac  ynfydrwydd,  a 
gwaeth  nac  ynfydrwydd,  yw  yr  Enneiniad 
diweddaf  gan  y  pabyddion  :  enneinio  i  well- 
âu  a  byw  yr  oedd  yr  apostolion,  enneinio  i 
farw  y  maent  hwy,  a  thrwy  hyny  yn  twyllo 
eneidiau  trueiniaid  am  eu  mater  tragywydd- 
01  mewn  byd  arall ! 

14  H  A'r  cbrenhin  Herod  a  glybu 
(canys  dcyhoedd  ydoedd  ei  enw  ef) 
ac  efe  a  ddywedodd,  Ioan  Fedyddiwr 
a  gyfododd  o  feirw,  ac  am  hynny  y 
mae  nerthoedd  yn  gweithio  ynddo  ef. 

c  adn.  22,  26,  27.  Mat.  14.  1,  2.  Luo  3.  1.  a  9.  7.  a  13. 
31.  a  23.  7—12.  rfpen.  1.  28,  45.  2  Cron.  26.  8,  15.  Mat. 
9.  31.  1  Thes.  1.  8. 

15  Eraill  a  ddywedasant,  eMai 
Elîas  yw.  Ac  eraill  a  ddywedasant, 

Mai  ì  prophwyd  y  w,  neu  megis  un  o'r 
prophwydi. 
•  e  pen.  8.  28.  a  9.  12,  13.  a  15-  35,  36.  Mal.  4.  5.  Mat. 
]6  14.  al7.  10,  11.  Lucl.17.  a  9.  8,  19.  Ioan  1.  21,  25. 
/  Mat.  21.  11.  Luc  7.  16,  39.  Ioan  6.  14.  a  7.  40.  a  9.  17 
Act.  3.  22,  23. 

16  Ond  Herod  pan  glybu,  a  ddy- 

wedodd,  s  Mai  yr  Ioan  a  dorrais  i  ei 
ben  yw  hwn  ;  efe  a  gyfododd  o  feirw. 

g  Gen.  4.  10,  11.  Salm  53.  5.  Mat.  14.  2.  a  27.  4.  Luc  9. 
9.  Dat.  11.  10—13. 

17  Canys  Äyr  Herod  hwn  a  ddan- 
fonasai  ac  a  ddaliasai  loan,  ac  a'i 
rhwymasai  ef  yn  y  carchar,  o  achos 
Herodias  *  gwraig  Phylip  ei  frawd ; 

am  iddo  ei  phr'íodi  hi. h  Mat.  4.  12.  a  11.  2.  a  14.  3,  &c.  Luc  3.  19,  20. 
í  Luc  3.  1. 

18  Canys  Ioan  a  ddy wedasai  wrth 

Herod,  ÄNid  cyfreithlawn  i  ti  gael 
gwraig  dy  frawd. "     "  18.  16, 

5,  4.  Aci 
19  Ond  l  Herodias  a  ddaliodd  ŵg 

iddo,  ac  a  chwennychodd  ei  ladd  ef ; 
ac  nis  gallodd. 

I  Gen.  39.  17—20.  1  Bren.  21.  20. 

20  Canys  Herod  m  oedd  yn  ofni 
Ioan,  gan  wybod  ei  fod  ef  yn  wr  cyf- 

iawn,  ac  yn  sanctaidd ;  ac  a'i  parchai 
ef :  ac  wedi  iddo  ei  glywed  ef,  efe  a 

wnai  lawer  o  bethau,  n  ac  a'i  gwran- 
dawai  ef  yn  ewyllysgar. 

m  pen.  11.  18.  Ex.  11.  3.    1  Bren.  21.  20.  2  Brèn.   3.  12, 
13.  a  6.  21.  a  13.  14.  2  Cron.  24.  2,  15—22.  a  26.  5.  Dan.  4. 
18,  27.  a  5.  17.  Mat.  14.  5.  a  21.  26.  n  pen.  4.  16.  Salm 
106.  12,  13.  Ezec.  33.  32.  Ioan  5.  35. 

21  Ac  °wedi  dyfod  diwrnod  cyf- 
addas,  pan  wnaeth  Herod  ar  çi 
^ddydd  genedigaeth  swpper  iV  ben- 
naethiaid,  a'i  flaenoriaid,  a  goreugwỳr Gaiilea : 

o  Gen.  27.  41.  2  Sam.  13.  23—29.  Est-  3.  7.  Salm  37. 
12,  13.  Aot.  12.  2—4.  p  Gen.  40.  20.    Est.  1.  3—7.  a  2. 
18.  Diar.  31.4,  5.  Dan.  5.  1— 4.  Hos.  7.  5.  1  Pedr  4.  3. Dat.  11.  10. 

22  Ac  wedi  i  i  ferch  Herodias 
honno  ddyfod  i  mewn,  a  dawnsio,  a 

boddhâu  Herod,  a'r  rhai  oedd  yn 
eistedd  gyd  âg  ef,  y  brenhin  a  ddywed- 
odd  wrth  y  llangces,  Gofyn  i  mi  y 

petha  fynnech,  ac  mi  a*«  rhoddaf  i  ti. q  Est.  1.  10—12.  Es.  3.  16,  &c.  Dan.  5.  2.  Mat.  14.  6. 

23  Ac  refe  a  dyngodd  iddi,  sBeth 

bynnag  a  ofynech  i  mi,  mi  a'?'  rhoddaf i  ti,  hyd  hanner  fy  nheyrnas. 
r\  Sam.  28.  10.  2  Bren.  6.  31.  Mat.  5.  34—37.  a  14.  7. 

s  Est.  5.  3,  6.  a  7.  2.  Diar.  6.  2.  Mat    4.  9. 

24  A  hithau  a  aeth  allan,  ac  *  a 
ddywedodd  wrth  ei  mam,  Pa  beth  a 
ofynaf?  A  hithau  a  ddywedodd, 
u  Pen  Ioan  Fedyddiwr. 

t  Gen.  27.  8—11.  2  Cron.  22.  3,  4.    Ezec.  19.  2,  3.  Mat. 
14.  8.  u  Job.  31.  31.  Salm  27.  2.  Diar.  27.  3,  4.  Act. 23.  12,  13. 

25  Ac  yn  y  fan  hi  a  aeth  i  mewn 
x  ar  frys  at  y  brenhin,  ac  a  ofynodd, 
gan  ddywedyd,  Mi  a  fynnwn  i  ti  roi 
i  mi  allan  o  law,  ̂ ar  ddysgl,ben  Ioan 
Fedyddiwr. 

*  Diar.  1.  16.  Rhuf.  3.  15/        y  Num.  7.  13,  19,  &c. 
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26  A'r  brenhin  2yn  drist  iawn,  ni 
chwennychai  ei  bwrw  hi  heibio,  o 

herwydd  y  llwon,  a'r  rhai  oedd  yn 
eistedd  gyd  âg  ef. 

*  Mat.  14.  9.  a  27.  3—5,  24,  25. 

27  Ac  yn  y  man  aj  brenhin  a 
ddanfonodd  ddihenyddwr,  ac  a  orch- 
ymynodd  ddwyn  ei  ben  ef. 

a  Mat.  14.  10,  11. 

28  Ac  yntau  a  aeth  ac  a  dorrodd 
ei  ben  ef  yn  y  carchar,  ac  a  ddug  ei 

ben  ef  ar  ddysgl,  ac  a'i  rhoddes  i'r 
llangces ;  a'r  llangces  a'i  rhoddes  ef 
i'w  mam. 

29  A  phan  glybu  ei  ddisgyblion  ef, 

b  hwy  a  ddaethant  ac  a  gymmerasant 
ei  gorph  ef,  ac  a'i  dodasant  mewii bedd. 

Sylwyd  ar  yr  hanes  uchod  ain  ddi'enyddiad 
loan  Fedyddiwr  o'r  blaen,  Math.  14.  1 — 12. 
ni  wnawn  yma  ond  crybwyll  rhai  addysgiad- 
au  byrion  òddiwrth  yr  holl  hanes.  1.  Gwelwn 
pa  fath  yw  gweinidog  ffyddlawn  ;  un  a  faidd 
ddywedyd  wrth  y  dynion  mwyaf,  yr  hyn  a 
wnnnt  yn  groes  i  orchymynion  eglur  Duw. 
2.  Gwelwn  hefyd  lidiogrwydd  dynion  wedi 
eu  Uygru  gan  chwantau.  Nid  oedd  yn  ddi- 
gon  gan  Herodias  roi  Ioan  yn  ngharchar, 
rhaid  cael  ei  ben  ymaith  hefyd.  3.  Yr  efif- 
eithiau  niweidiol  o  ddynion  halogedig  mewn 
Llysoedd  breninol.  Herodias  anniwair,  a 
gwŷr  Uys  Herod,  y  rhai  oeddynt  gan  mwyaf 

yn  Saduceaid,  a'i  hudasant  ef  i  ferthyru  y 
dyn  duwiol,  a  wrandawai  efe  weithiau  yn 
ewyllysgar.  4.  Gwelwn  hefyd  gyfrwysdra  y 
dynion  hyn ;  yn  cymmeryd  mantais  ar  Herod 
yn  ei  lawenydd,  ar  ei  ddydd  genedigaeth,  i 
beri  íddo  wneuthur  yr  hyn  ni  wnaethai  er 
llawer  yn  ei  oriau  mwy  sobr.  5.  Gwelwn 
hefyd  y  niwed  o  lẃon  ac  addunedau  byrbwyîl 
ac  ehud  :  yn  enwedig  pan  eu  gwneler  gan 
ddynion  di  ofn  Duw.  6.  Gwelwn  y  gwerth 
o  gyfreithiau,  a  barn  deg  a  chyfìawn,  lle  nad 
yw  bywydau  dynion  wrth  ewyllys  rhyw  un 
dyn  creulawn  a  gorthrymus.  7.  Gwelwn 
mòr  bell  yr  â  dynion  mewn  rhith  o  grefydd, 
fel  Herod,  ac  eto  heb  ddim  gwir  ras :  ac  hef- 
yd  mòr  bell  yr  ânt  ffordd  arall,  mewn  dryg- 
ioni.  8.  Gwelwn  beth  mòr  ddychrynllyd  yw 
cydwybod  euog,  ofnai  Herod  mai  Ioan  wèdi 
cyfodi  oedd  Crist !  9.  Gwelwn  yn  olaf,  fel  y 

mae  pechaduriaid  yn  felltith  i'wgilydd;  hud- 
odd  Herod  Herodias  i  losgach;  gwedi  hyny 
hudodd  hithau  yntau  i  lofruddiaeth. 

30  %  *  A'r  capostolion  aymgasglas- 
ant  at  yr  Iesu,  ac  a  fynegasant  iddo 

yr  holl  bethau,  d  y  rhai  a  wnaethant, 
hefyd  a?r  rhai  a  athrawiaethasent. 

c  adn.  7,  &c.  Luc  9.  10.  a  10.  17.  d  Act.  1.  1.  a  20. 
18—21.  1  Tim.  4.  12—16.  Tít.  2.  6,  7.  1  Pedr  5.  3,  3. 

*  Mae  yn  debyg  mai  tra  bu  y  pethau  uch- 
od  yn  nghylch  íoan  yn  cymmeryd  lle,  y  bu 
yr  apostolion  yn  pregethu  ar  hyd  y  dinas- 
oedd  a'r  trefydd.  Gwedi  iddynt  orphen  am 
y  tro  hwn,  daethant  yn  ol  at  eu  Harglwydd, 
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i  roddi  cyfrif  o'u  gwaith,  ac  i  gael  addysg 
chwanegol  ganddo  ef.  Rhaid  i  holl  weinid- 
ogion  y  gair  gaei  eu  danfoniad,  eu  dysgeid- 
iaeth,  a'u  hoil  gyfarwyddyd  gan  Iesu ;  a 
rhaid  iddynt  roddi  cyfrif  iddo  ef  am  eu  holl 
oruchwyliaeth  a'u  llafur. 

31  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
e  Deuwch  eich  hunain  i  le  anghyfan- 
nedd  o'r  neilldu,  a  gorphwyswch 
encyd.  Canys  llawer  oedd  yn  dyfod 
ac  yn  myned,  fel  nad  oeddynt  yn  cael 
ennyd  cymmaint  ag  i  fwytta. 

e  peu.  ] 1 .  45.  a  3.  7,  20.  Mat.  14.  13.  Ioan  6.  1. 

32  *  A  hwy  a  aethant  i  le  anghyf- 
annedd  mewn  llong  o'r  neilldu. 

33  A'r  bobloedd  a'u  gwelsant  hwy 

yn  myned  ymaith,  a  llawer  /a'i  had- nabuant  ef,  ac  a  redasant  yno  ar  draed 

o'r  holl  ddinasoedd,  ac  a'u  rhag- 
flaenasant  hwynt,  ac  a  ymgasglasant 
atto  ef. 

/adn.  54,  55.  Mat.  15.  29— 31.Ioan  6.  2.  Iago  1.  19. 

*  Tybir  mai  rhyw  le  yn  agos  i  Bethsaida 
oedd  y  lle  anghyfannedd  hwn,  Luc  9.  10,  felly 
nid  oedd  ganddynt  ond  croesi  y  naill  ben  i 
fôr  Galilea,  a  gallasai  y  bobl  yn  hawdd  fyned 
o  amgylch  dros  yr  lorddonen  ar  draed,  a 

bod  yn  y  lle  o  flaen  Iesu  a'i  ddisgyblion. 

34  *  A'r  Iesu,  wedi  myned  allan, 
f  a  welodd  dyrfafawr,  ac  a  dosturiodd 

wrthynt,  h  am  eu  bod  fel  defaid  heb  | 
ganddynt  fugail :  'ac  a  ddechreuodd 
ddysgu  iddynt  lawer  o  bethau. 

g  Mat.  14.  14.  a  15.  32.  Luc  9.  11.  Rhuf.  15.  2,  3.  Heb.  I 
2.  17.  a  4.  15.  h  Num.  27.  17.  1  Bren.  22.  17.  2  Cron.  18.  \ 
16.  Jer.  50.  6.  Zec.  10.  2.  Mat.  9.  36.        i  Es.  61.  1—3. 

*  Er  i'r  Iesu  fyned  i'r  Ue  anghyfannedd  | 
hwn  er  mwyn  cael  ychydig  seibiant  a  llon-  j 
yddwch  ;  eto  pan  weîodd  efe  y  dyrfa,  a  gwy-  R 
bod  nad  oedd  ganddynt  ond  yr  ysgrifenydd- 1 
ion  a'r  phariseaid  i'w  haddysgu  mewn  pethau  f 
ysbrydol;  nis  gallai  lai  nag  anghofio  ei  ludd- 1 
ed  ei  hun,  a  thosturio  wrthynt :  ystyriai  hwynt  | 
fel  defaid  heb  ganddynt  fugail,  a  phorthodd  | 
hwynt  â  gwybodaeth  ac  â  deall.  Gwel  ar  | 
Math.  9.  36. 

35  *  Ac  Äyna  wedi  ei  myned  hi 

yn  llawer  o'r  dydd,  y  daeth  ei  ddis- 
gyblion  atto  ef,  gan  ddywedyd,  Y  Uel 
sydd  anial,  ac  weithian  y  mae  hi  yn  f 
llawer  o'r  dydd  : k  Mat.  14.  15.  Luc  9.  12. 

36  '  Gollwng  hwynt  ymaith,  fel  yr 
elont  i'r  wlad  oddi  amgylch,  ac  i;r 
pentrefi,  ac  y  prynont  iddynt  eu  hun- 
ain  fara:  canys  nid  oes  ganddynt 

ddim  i'w  fwytta. 
I  pen.  3.  21.  a  5.  31.  Mat.  15.  23.  a  16.  22. 

37  Ond  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  wRhoddwch  chwi 
iddynt  beth  i'w  fwytta.  f  A  hwy  i 
ddywedasant  wrtho,   nA   awn  ni  al 

i 
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phrynu  gwertli  deucan  ceiniog  o  fara, 
a'i  roddi  iddynt  iV  fwytta  ? m  pen.  8.  2,  3.  2  Bren.  4.  42—44.  Mat.  14.  16.  a  15.  32. 
Luc9.  13.  loan  6.  4—10.  «Nuni.  11.  13,  21—23.  2  Bien. 
7.  2.  Mat.  15.  33.  Ioan  6.  7. 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Pa  sawl  torth  sydd  gennych  ?  ewch 
ac  edrychwch.  J  Ac  wedi  iddynt  wy- 
bod,  hwy  a  ddywedasant,  °  Pump,  a 
dau  bysgodyn. 

open.  8.  5.  Mat.  14. 17,18.  al5.  34.  Luc  9.  13.  IoanG.9. 

39  ||  Ac  efe  a  orchymynodd  iddynt 
beri  i  p  bawb  eistedd  yn  fyrddeidiau 
ar  y  glaswellt. 

p  l  Bren.  10.  5.  Est.  1.  5,  6.  1  Cor.  14.  33,  40. 

40  A  hwy  a  eisteddasant  yn  fintei- 
oedd  a  minteioedd,  «  o  fesur  cannoedd, 
ac  o  fesur  deg  a  deugeiniau. 

q  Luc  9.  14,  15. 

4 1  Ac  wedi  cymmeryd  y  pum  torth 

a'r  ddau  bysgodyn,  r  gan  edrych  i  fyn 
tu  a'r  nef,  efe  a  s  fendithiodd,  ac  a 
dorrodd  y  bara,  ac  a'w  rhoddes  at  ei 
ddisgyblion,  ì7w  gosod  ger  eu  bronnau 
hwynt :  a'r  ddau  bysgodyn  a  rannodd 
efe  rhyngddynt  oll. 

r  pen.  7.  34.  Mat.  14.19.  Luc  9.  16.  Ioanll.  41.  a  17.  1. 
s  pen.  8.  6,  7.  a  14.  22.  Deut.  8.  10.  1  Sam.  9.  13.  Mat.  15. 
36.  a  26.  26.  Luc  24.  30.  Ioan  6.  11,  23.  Act.  27.  35.  Rhuf. 
14.  6.  1  Cor.  10.  31.  Col.  3.  17.  1  Tim.  4.  4,  5. 

42  A  hwy  oll  a  fwyttasant,  *  ac  a 
gawsant  ddigon. 

t  pen.  8.  8.  9.  2  Bren. 
20,  21.  a  15.  37,  38.  Lu„  „. 

43  A  chodasant  Mdeuddeg  bas- 

gedaid  yn  llawn  o'r  briw-fwyd,  ac  o'r 
pysgod. 

u  pen.  8.  19,  20. 

44  A'r  rhai  afwyttasento'rtorthau, 
oedd  ynghylch  pum  mii  o  wýr. 

*  Cawsom  hanes  y  wyrtli  hon  yn  Math. 
14.  15 — 21  ;  ac  ni  a'i  cawn  eto  yn  helaetliach 
yn  Ioan  6.  f  Dywed  Ioan  mai  Phylip  a  ddy- 
wedodd  "  A  awn  ni  a  phrynu,  &e."  Ioan  6. 
5,  7.  %  ac  mai  Andreas  a  ddywedodd  am  y 

bachgenyn  oedd  a'r  pùm  torth  a'r  ddau  bysg- 
odyn  ganddo,  Ioan  6.  8.  Cytuna  y  pedwar 

efengylwr  am  nifer  y  torthau  a'r  pysgod;  nif 
er  y  bobl  a  fwytasant ;  a  nifer  y  basgedeid- 
iau  o  friw-fwyd  gweddill.  ||  Bob  yn  ddeg  a 
deugainmedd  Lucí).  14.  Yr  oedd  yma  drefn 
ar  y  torfeydd,  o  ran  eu  dosparthiad ;  glan- 
waith-dra  o  ran  y  lle,  ar  y  glaswellt ;  a  duw- 
ioldeb  yn  amlwg  wrth  gymmeryd  yr  ymborth. 
Er  nad  oedd  yma  ond  y  glaswellt  yn  fwrdd  ; 
yr  awyr  yn  do  ;  bara  haidd  a  physgod  yn 
fwyd  ;  a  dim  ond  dwfr  glân  mae  yn  debyg 

i'w  yfed  ;  eto  yr  oedd  yma  wledd  ardderch- 
ocach  o  lawer,  nag  oedd  gan  Abasferus  yn  ei 
holl  rwysg  a'i  fawredd. 

45  Ac  *  yti  y  man  efe  a  gymhellodd 
ei  ddisgyblion  i  fyned  i'r  Uong,  a 
myned  o'r  blaen  i'r  làn  arall  *i  y  Beth- 
saida,  tra  fyddai  efe  yn  fgollwng 
ymaith  ybobl. 

*  Mat.  14.  22.  Ioan6.  15—17.      y  pen.  8.22.  Luc  10.  13. 

46  %  Ac  wedi  iddo  eu  danfon  hwynt 

ymaith,*  efe  a  aeth  i'r  mynydd  i  weddîo. %  pen    1.  35.  Mat.  14.  23.  Luc  6.  12.  1  Pedr  2.  21. 

*  Dywedir  fod  y  geiriau  hyn  "  i  Beth- 
saida"  wedi  cael  eu  cam-gyfieitliu,  ac  mai 
drosodd  gyferbyn-  â  Bethsaida  a  ddylent  fod. 
Os  ar  y  tu  dwyrain  i  for  Galilea  yr  oedd  Beth- 
saida,  fel  y  dangosir  hi  ar  y  darluniai,  mae 
yn  rhaidfod  "  i  Bethsaida"  yn  anghywir  ; 
oblegid  yn  agos  yno  yr  oeddent  hwy  y  pryd 

hwn,  a  gorchymyn  sydd  yma  i'r  disgyblion 
fyned  i'r  làn  arall,  yr  hon  oedd  raid 
ei  bod  gyferbyn  â  Bethsaida,  ac  yn  agos 

i  Capernaum,  ar  du  gorllewin  i'r  môr  hwnw. Ond  wediy  cwbl,  mie  dysgedigion  yn  methu 
cytuno  pa  le  yr  oedd  Bethsaida.  Cymhara 
adn.  45,  â  Luc9.  lo.  f  Mae  y  "  gollwng  ym- 
aith"  yma  yn  arwyddo,  y  cyfarwýddiadau 
a'r  gorchymynion  mae  un  yn  roddi  i'w  deu- 
lu,  ei  gyfeillion,  a'i  weinidogion,  pan  mae  yn 
eu  gadael  am  ryw  yspaid.  %  Gwedi  danfon  y 

torfeydd  a'r  disgyblion  ymaith,  mae  efe  ei 
hun  yn  myned  o'r  neilldu  i  wedcìio  ;  ar  hyd 
nos,  ar  ben  mynydd,  ac  wrtho  ei  hun.  ÎMid 

oedd  gan  Iesu  bechod  i'w  gyfaddef,  na  madd- 
euant  i'w  ofyn  ;  ac  eto  ni  bu  neb  erioed  yn  fwy 
dibaid  mewn  gweddîau  nac  ef.  Heblaw  bod 
yn  hyny  esanipi  i  ni,  yr  oedd  yn  hyfryd- 
wch  ganddo  ef  gymdeithasu  â  Duw,  o'r  neill- 
du  oddiwrth  bawb.  Felly  y  gwnâi  Abrahain, 
Isaac,  Jacob,  a  Moses :  felly  y  gwnelom  ninnau. 

47  %  A  phan  aeth  hi  yn  hwyr,  yr 
oedd  y  llong  ar  ganol  y  môr,  ac  yntau 
ei  hun  ar  y  tir. 

48  Ac  aefe  a'u  gwelai  hwynt  yn 
flin  arnynt  yn  rhwyfo  :  (canys  y 

gwynt  oedd  yn  eu  herbyn)  *  Ac 
ynghylch  by  bedwaredd  wylfa  o'r  nos 
c  efe  a  ddaeth  attynt,  gan  rodio  ar  y 
môr;  ac  da  fynnasai  fyned  heibio 
iddynt.  ; 

«Es.  54.  11.    Jonal.13.    Mat.  14.  24.  b  Ex.  14.  24. 
1  Sam.  11.  11.  Luc  12.  38.    c  Job  9.  8.  Salm  93.  4.  al04.  3. 
d  Gen.  19.  2.  a  32.  26.  Luc  24.  28. 

49  Ond  pan  welsant  hwy'  ef  yn 
rhodio  ar  y  môr,  hwy  e  a  dybiasant 
mai  drychiolaeth  ydoedd:  a  hwy  a 
waeddasant. 

e  J<»b  4.  14—16.  Mat.  14.  25,  26. 

50  (Canys  hwynt  oll  a'i  gwelsant 
ef,  ac  a  ddychrynasant)  Ac  yn  y  man 
yr  ymddiddanodd  efe  â  hwynt,  ac  y 
dywedodd  wrthynt,  Cymmerwch  gys- 
ur  :  /myfi  yw ;  nac  ofnwch. 

/Mat.l4.27.Luc24.37— 41.Ioan6.  19,20.  a  20.  19,20. 

51  Ac  efe  a  aeth  i  fynu  attynt  i'r 
llong  ;  ̂a'r  gwynt  a  dawelodd.  h  f  A 
hwy  a  synnasant  ynddynt  eu  hunain 
yn  fwy  o  lawer,  ac  a  ryfeddasant. 

g  pen.  4.  39.  Salm  107.  28—30.  Mat.  8.  26,  27.  a  14. 
28—32.  Lnc  8.  24,  25.  Ioan  6.  21.  h  pen.  1.  27.  a  2.  12. a4.41.  a  5.  42.  a  7.  37. 

52  \  Oblegid  *ni  ddeallasant  am  y 
torthau  hynny :  ||canys  Äyr  oedd  eu 
calon  hwynt  wedi  caledu. 
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i  pen.  7.  18.  a  8.  17,  18,  21.  Mat.  16.  9—11.  Luc  24.  25. 
k  pen.  3.  5.  a  16.  14. 

Gwel  ar  Math.  14.  22—33.  *  Y  bedwar 

edd  wylfa  o'r  nos  oedd,  wedi  pedwar  yn  y 
bore  ;  hyd  hyny  buasai  yr  Iesu  yn  y  mynydd 
yn  gweddio.  f  Bu  twyllwyr  yn  cymmeryd 

arnynt  iachâu  cleifion  yn  wyrthiol,  'íe,  rai  yn 
cymmeryd  arnynt  gyfodi  y  meirw  ;  ond  ni 
chlywwyd  am  neb  erioed  yn  porthi  pùni  mil 
o  ddynion  â  phùm  torth  a  dau  bysgodyn,  nac 
ychwaith  yn  rhodio  ar  y  môr  :  %  a  phe  buasai 
calonau  y  disgyblion  yn  yr  agwedd  y  dylas- 
ent  fod,  ni  buasai  yn  gymmaint  syndod  idd- 
ynt  fod  Iesu  yn  tawelu  y  gwynt.  ||  Mae  yr 
hyn  a  elwir  caledwch  yma,  weithiau  yn  cael 
ei  briodoli  i'r  annuwiol,  ac  weithiau  i'r  duw- 
iol,  Math.  16.  23  ;  Rhuf.  8.  5,  6  ;  1  Cor.  3. 1. 

53  Ac  wedi  iddynt  ddyfod  trosodd, 

hwy  a  ddaethant  i l  dir  *  Gennesaret, 
ac  a  làniasant. 

/Mat.  14.  34—36.  Luc  5.  1.  Ioan.  6.  24. 

54  Ac  wedi  eu  myned  hwynt  allan 

o'r  llong,  m  hwy  a'i  hadnabuant  ef  yn ebrwydd. 
m  Salm  9.  10.  Phil.  3.  10. 

55  f  Ac  n  wedi  iddynt  redeg  trwy 
gwbl  o'r  gorror  hwnnw,  hwy  a  ddech- 
reuasant  ddwyn  oddi  amgylch  mewn 
gwelyau  rai  cleifion,  pa  le  bynnag  y 
clywent  ei  fod  ef. 

n  pen.  2.  1—3.  a  3.  7—11.  Mat.  4.  24. 

56  Ac  i  ba  le  bynnag  yr  elai  efe  i 
mewn,  i  bentrefi,  neu  ddinasoedd,  neu 

wlad,  °  hwy  a  osodent  y  cleifìon  yn  yr 
heolydd,  ac  a  attolygent  iddo  gael  o 
honynt  p  gyífwrdd  cymmaint  ag  %  âg 
ymyl  ei  wisg  ef :  %  a  chynnifer  ag  a  gy- 
fìyrddasant  âg  ef,  a  iachâwyd. 

o  Act.  5.  15.  p  pen.  3.  10.  a  5.  27,  28.  2  Bren.  13.  21. 
Luc  6.   19.    a  22.  51.    Aet.   19.  12.  q  Num.  15.  38,  39. 
Deut.  22.  12.  Mat.  9.  20.  Luc  8.  44. 

*  Genesaret  oedd  wlad  ehang,  ar  y  tu  gor- 
llewin  i  fôr  Galilea,  yr  hwn  a  elwir  weithiau 
Llỳn  Gennesaret,  oddiwrth  enw  y  wlad  yma 
yr  oedd  Capernaum  yn  sefyll.  t  Mae  tosturi 
y  bobl  hyn  yn  ganmoladwy  iawn  ;  ac  yn 
dangos  i  ninnau  ein  dyledswydd  o  geisio 

gwneuthur  pob  daioni  a  fedrom  i'n  cyd-gread- 
uriaid  :  yn  enwedig  i'w  heneidiau,  trwy  ym- 
drechu  eu  dwyn  at  Iesu,  y  Meddyg  rhad  ac 
anffaeledig.  %  Nid  cyfhwrdd  âg  ymyl  gwisg 
nac  â  chorph  Iesu  oedd  yn  iachâu  y  cleifion 
hyn  ;  gwnaeth  llawer  hyny  wrth  ei  groeshoel- 
io  ef :  ond  rhinwedd  oedd  yn  myned  allan  o 
hóno  ef,  yn  gyfatebol  i  ffydd  y  rhai  oedd  yn 
dyfod  ato  ef  am  iachád.  Felly  eto  ;  nid  dy- 

fod  i'r  addoliad,  a  gwrando  y  gair,  sydd  yn iachâu  eneidiau  dynion  :  ond  nerth  a  rhin- 
wedd  dwyfol  oddiwrth  Ysbryd  y  gras,  sydd 
yn  iachâu  eneidiau  cltifion  ac  ymofyngar  am 
iachawdwriaeth. 

PEN.  VII. 
Y  Phariseaid  yn  beio  ar  y  disgyblion  arn 

fwyta  heb  ymolchi,  $c. 

*  X  N A  yr  ymgasglodd  atto  a  y  Pha- 
riseaid,  a  rhai  o'r  ysgrifenyddion  a ddaethai  o  Jerusalem. 

a  pen.  3.  22.  Mat.  15.  1.  Lnc  5.  17.  a  11.  53,  54. 

2  A  phan  welsant  rai  o'i  ddis- 
gyblion  ef  â  dwylaw  f  cyfíredin 
(hynny  ydyw,  heb  olchi)  yn  bwytta 
bwyd,  b  hwy  a  argyhoeddasant. b  Dan.  6.  4,  5.  Mat.  7.  3—5.  a  23—25. 

3  Canys  y  Phariseaid,  a'r  holl 
Iuddewon,  oni  bydd  iddynt  olchi  eu 
dwylaw  yn  fynych,  ni  fwyttânt ;  gan 
ddal  c  traddodiad  yr  hynafiaid. 

c  adn.  7—10,  13.  Mat.  15.  2—6.  Gal.  1.  14.  Col.  2.  8, 
21,  22.  1  Pedr  1.  18. 

4  A  phan  ddelont  o'r  farchnad, 
d  oni  bydd  iddynt  %  ymolchi,  ni  fwyt- 
tânt.  A  llawer  o  bethau  eraill  y  sydd, 

y  rhai  a  gymmerasant  i'w  cadw ; 
megis  golchi  cwppanau,  ac  ystenau, 
ac  efyddynau,  a  byrddau. 

d  Job  9.  30,  31.  Saltn  26.  6.  Es.  1.  16.  Jer.  4.  14.  Mat. 
27.  24.  Luc  11.  38,  39.  Ioan  2.  6.  a  3.  25.  Heb.  9.  10.  Iago 
4.  8.  1  Ioan  1.  7. 

5  Yna  y  gofynodd  y  Phariseaid  a'r. 
ysgrifenyddion  iddo,  Paham  enad  yw 
dy  ddisgyblion  di  yn  rhodio  yn  ol 
traddodiad  yr  hynafiaid,  ond  bwytta 
eu  bwyd  â  dwyìaw  heb  olchi  ? 

e  pen.  2.  16—18.  Act.  21.  21,  24.  Rhuf.  4.  12.  2  Thes. 3.  6,  11. 

6  Ond  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  /Da  y  prophwydodd 
Esaias  am  danoch  chwi,  s  ragrithwyr, 
fel  y  mae  yn  ysgrifenedig,  Y  mae  y 
bobl  hyn  h  yn  fy  anrhydeddu  i  î\!u 
gwefusau,  ond  eu  calon  sydd  bell 
oddi  wrthyf. 

/  Es    29.  13.  Mat.  15.  7—9.  Act.  28.  25.  g  Mat.  23. 
13—15.  Luc  11.  39—44.  ÄEzec.  33.  31    Hos.  8.  2,  3.  Ioan 
5.  42.  a  8.  41,  42,  54,  55.  a  15.  24.    2  Tim.  3.  5.  Tit.  1.  16. 

Iago  2.  14—17. 

7  Eithr  *  ofer  y  maentyn  fy  addoli, 
gan  ddysgu  yn  lle  dysgeidiaeth, 
h  orchymynion  dynion. 

i  1  Sam.  12.  21.  Mal.*3.  14.  Mat.  6.  7.  a  15.  9.  1  Cor. 
15.  14,  58.  Tit.  3.  9.  Iago  1.  26.  a  2.  20.  k  Deut.  12.  32. 
Coî.  2.  22.  1  Tim.  4.  1—3.  Dat.  14.  11,  12.  a  22.  18. 

8  Canys,  gan  adael  heibio  orchym- 

yn  Duw,  yr  ydych  yn  dal  *traddod- 
iad  dynion  ;  sef  golchiadau  ystenau 

a  chwppanau :  a  llawer  eraill  o'r  cyíf- 
elyb  bethau  yrydych  yn  eu  gwneuthur. I  adn.  3,  4. 

9  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

m  II  Gwych  yr  ydych  yn  rhoi  heibio 
orchymyn  Duw,  fel  y  cadwoch  eich 
traddodiad  eich  hunain. 

10  Canys  Moses  a  ddywedodd, 

MAnrhydedda  dy  dad  a'th  fam  :  •  a'r hwn  a  felldithio  dad  neu  fam,  bydded 

farw  y  farwolaeth, 

! 
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11  Ac  meddwch  chwithau,  Os  dy- 
wed  dyn  wrth  ei  dad  neu  ei  fam, 
I  §  Corban,  hynny  yw,  Rliodd,  trwy 
ba  beth  bynnag  y  ceit  lês  oddi  wrthyf 
fì ;  difai  fydd. 

p  Mât.  15*5"  a  23.  13.  1  Tim.  5.  4—8. 

12  Ac  nid  ydych  mwyach  yn 

gadael  iddo  wneuthur  dim  i'w  dad 
neu  i'w  fam  : 

13  q  Gan  ddirymmu  gair  Duw  <Vch 
traddodiad  eich  hunain,  yr  hwn  a  dra- 
ddodasoch  chwi  :  a  llawer  ro  gyfìelyb 
bethau  a  hynny  yr  ydych  yn  eu 
gwner.thur. 

q  adn.  9.  Es.  8.  20.  Jer.  8.  8,  9.  Hos.  8.  12.  Mat.  5. 
17—20.  a  15.  6.  Tit.  1.  14.  r  Ezec.  18.  14.  Gal.  5.  21. 

Gwelar  Math.  15.  1—9.  *  Tybir  i'r  peth- 
au  a  adroddwyd  yn  y  beiinod  o'r  blaen  gym- 
meryd  lle  yn  union  o  tìaen  y  pasg  yn  Jerusa- 
lem,  Ioan  0.  4.  a  7.  2.  ac  i'r  bobl  y  rhai  a 
açthent  o  Galilea  i  gadw  y  pasg,  sôn  llawer 
yn  Jerusalem  am  weithredoedd  Iesu,  yr  hyn 
a  gynhyrfodd  elyniaeth  a  cheníìgen  y  phari- 
seaid  a'r  ysgrifenyddion.  Tybir  hefyd  nad 
aeth  yr  Iesu  i'r  pasg  hwnw,  (gwel  Ioan  7.  1.) 
gan  hyny  daeth  y  phariseaid  a  rhai  o'r  ysgrif- 
enyddion  o  Jerusalem  i  Galilea  i  wylied  arno 
ef,  ac  i  weled  a  allent  gael  dim  yn  ei  erbyn 
ef.  f  Cyífredin,  neu  aflan,  y  cyfrifai  yr  Iudd- 
ewon  bob  peth  ar  nad  oedd  wedi  ei  buro 

mewn  modd  dyladwy,  a'i  neillduo  i  Dduw. 
%  Bedyddio  yw  ystyr  y  gair  Groeg  a  gyfieithir 
yma  "  ymolchi,"  a  "  golchi :"  nid  íebyg  iawn 
y  byddai  yr  luddewon  yn  trochi  eu  hunain 
yn  gwbl  ar  yr  achlysuron  hyn.  A  pha  reswm 

sydd  mewn  trochi  byrddau  'ì  neu  yn  hytrach 
glythau,  ar  ba  rai  y  lled  orweddent  wrth  y 
bwrdd  i  fwyta.  ||  Pethau  o  ddyfais  a  dych- 
ymmyg  dynion  oedd  y  traddodiadau  hyn, 
dros  ben  gorchymynion  Duw,  (gwelarMath. 
15.  1 — 9.)  Yr  oedd  lesu  yn  cadw  gorchym- 
ynion  Duw  yn  faiiol,  ond  yn  gwrthwynebu 
traddodiadau  dynion,  ac  yn  annog  ei  ddis- 
gyblion  i'w  gwrthwynebu  hefyd.  Traddod- 
iadau  dynol,  a  phechadurus  hefyd,  yw  llawer 

o'r  pethau  sydd  gan  y  pabyddion  ;  heb  yr  un 
sail  iddynt  yn  ngair  Duw.  Gwawdiaith  yw 

y  gair  "  Gwych"  yn  y  nawfcd  adnod.  "  Rhoi 
heibio  :"  rhoi  heibio  yn  ddirmygus  ac  yn 
ddi'ystyrllyd  yw  meddwl  y  gair  gwreiddiol. 
§  "  Corban"  sydd  air  Hebraeg,  ac  addefnydd- 
ir  yn  aml  yn  yr  Hen  Destament,  am  amryw 
fath  o  offrymau  sancíaidd.  Mae  yr  un  gair 
yn  cael  ei  gyfieithu  "  trysorfa"  yn  Math. 
27.  6.  Felly  mae  "  corban"  yn  arwyddo 
rhoddion  cyssegredig  at  wasanaeth  y  deml, 
ac  hefyd  y  drysorfa  lîe  cedwid  y  rhoddion 
Ryny.  Meddwl  yr  adnod  sydd  fel  hyn  :  os 
byddai  i  neb  gymmeryd  arno  gyssegru  ei 
feddiannau  i  Dduw,  ac  at  wasanaeth  y  deml, 

â'r  rhai  y  dylasai  gynnorthwyo  ei  ri'eni  ; 
barnai  yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid  ef  yn 
rhydd  oddi  wrth  bob  rhwymau  i  gynnal  neu 

gynnorthwyo  ei  r'íeni  mwyach,  pa  mòr  hen, 
gwacl,  ac  anghenus  bynnag  y  byddent :  a 
barnent  y  neb  â'u  cynnorthwyai  wedi  hyn 
braidd  yn  felltigedig,  am  dori  adduned  y 
corban.  Gwel  ychwaneg  ar  y  traddodiad 
drygionus  hwn  yn  Math.  15.  1 — 9. 

nì 

14  1Í*AJ  chwedi  galw  atto  yr  holl 
dyrfa,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Gwrandewchchwiollamaf,adeallwch. 

s  1  Bren.  18.  21.  a  28.  28.-  Salm  49.  1,  2.  a  9».  S.  Mat 
15.  10.  Luc  12.  1,  54—57.  a  20.  45—47. 

*  Llet'arodd  Iesu  yr  adnodau  blaenorawl 
wrth  y  phariseaid  a'r  ysgrifenyddion  ;  yn 
awr  mae  yn  galw  ato  yr  holl  dyrfa,  ac  yn  eu 
hannog  i  wrando  yn  ddifrifol  ac  yn  ddeallus 

ar  y  pethau  yr  oedd  yn  myned  i'w  Uefaru. 
15  '*Nid  oes  dim  allan  o  ddyn 

yn  myned  i  mewn  iddo,  a  ddichon  ei 
halogi  ef  :  u  eithr  y  pethau  sydd  yn 
dyfod  allan  o  honno,  y  rhai  hynny 
yw  y  pethau  sydd  yn  halogi  dyn. 

t  adD.  18—20.  Lef.  11.  42—47.  Act.  10.  14—16,  28.  a  11 
8—10.  a  15.  20,  21.  Rhuf.  14.  17.  1  Cor.  10.  25.  1  Tira.  4. 
3-5.  Tit.  1.  15.  Heb.  9.  10.  a  13.  9.  «  adn.20— 23.  Diar 
4.  23.  Mat.  12.  34,35.  a  15.  16—20. 

16  fOd  *oes  gan  neb  glustiau  i 
wrando,  gwrandawed. 

•  pen.  4.  9,  23.  Mat .  11.  15.  I 
,  22. 

Mae  yn  wir  y  gallasai  yr  Iuddewon  hal- 
ogi  eu  hunain  trwy  fwyta  pethau  ag  oedd  yn 
waharddedig  dàn  y  ddeddf ;  ac  y  gallwn  nin- 
nau  eto,  trwy  fwyta  neu  yfed  pethau  niweid- 

iol  i'n  iechyd ;  neu  gymmeryd  pethau  yn  ang- 
hymedrol,  i  lythineb  a  meddwdod.  Ond  wedi 

y  cwbl,  o'r  galon  mae  y  chwant  a'r  blys  i 
hyny  yn  dyfod  ;  ac  o  hyny  mae  yr  halog- 
rwydd.  Amcan  Iesu  yn  y  geiriau,  mae  yn 
debyg  oedd,  dangos  yr  afreidrwydd  a'r  ofer- 
edd  o  ymolchi  cyn  bwyta;  oblegid  nid  ym- 
olchi  er  glanweithdra  ydoedd,  ond  ymolchi 
crefyddol.  t  Mae  galw  am  wrandawiad  cyn 
dywedyd  y  geiriau,  ac  eilwaith  ar  ol  eu  llef- 
aru,  yn  dangos  fod  y  peth  o  bwys  mawr  i'r 
gwrandawwyr,  ac  yn  deilwng  o'u  sylw. 

17  A^ phan  ddaeth  efe  i  mewn  i?r 
tŷ  oddi  wrth  y  bobl,  ei  ddisgyblion  a 
ofynasant  iddo  am  y*ddammeg. 

y  pen.  4.  10,  34.  Mat.  13.10,  36.  a  15.  15. 

*  Y  ddammeg :  sef  y  geiriau  uchod  yn  adn. 
15,  y  rhai  oedd  yn  dy  wyll  iddynt  hwy  :  obleg- 
id  dyna  feddwl  y  gair  dammeg  weithiau  yn 

yr  ysgrythyrau,  Salm  49.  4.  "Ezec.  20.  49. Gellid  meddwl  fod  geiriau  uchod  ein  Iach- 
awdwr  yn  ddigon  eglur;  ond  o  herwydd  hen 
arfer,  a  dygiad  i  fynu  yn  y  cyfryw  draddod- 

iad,  yr  oeddynt  yn  dywyll  i'r  disgyblion  y 
pryd  hwnw.     Pedr  a  ofynodd,  Math.  15.  15. 

18  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 
2*Ydych  chwithau  hefyd  mor  ddi- 
ddeall  ?  f  Oni  wyddoch  am  bob  peth 
ocldi  allan  a  êl  imewn  i  ddyn,  na  all 
hynny  ei  halogi  ef ; 

z  pen.  4.  13.  Es.  28.  9,  10.  Jer.  5.  4,  5.  Mat.  15.  16,  17. 
a  16.   11.  Luc  24.  25.  loan  3.  10.  1  Cor.  3.  2.  Heb.  5.  11,  12. 

19  Oblegid  anid  yw  yn  myned  i7w 
galon  ef,  ond  i'r  bol ;  ac  yn  myned 
allan  i'r  geudy,  gan  garthu  yr  holl fwydydd  ? 

a  Mat.  15.  17.  1  Cor.  6.  13.  Col.  2.  21,  22. 

20  Ac  efe  a  ddywedodd,  b  Yr  hyn 
sydd  yn  dyfod  allan  o  ddyn,  hynny 
sydd  yn  halogidyn. 
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b  adn.  15.  Salm41.6.  Hos.  7.  6.  Mica  2.  1.  Mat.  12. 

34—37.  Iago  1.  14,  15.  a  3.  6.  a  4.  1. 

21  Canys  oddi  mewn,  callan  o 
galondynion,  y  daw  rfdrwg-feddyliau, 
tòr-prîodasau,  putteindra,  -llofrudd- 
iaeth, 

c  Gen.  6.  5.  a  8.  21.  Job  14.  4.  a  15.  14—16.  a  25.  4. 
Salm  58.  2,  3.  Diar.  4.  23.  Jer.  4.  14.  a  17.  9.  Mat.  15.  19. 
a23.  25—28.  Luc  16.  15.  Act.  5.  4.  a  8.  22.  Rliuf.  7.  5,  8. 
a  8.  7,  8.  Gal.  5.  19—21.  Tit.  3.  3.  îago  1.  14,  15.  a  4.  1—3. 
I  Pedr  4.  2,  3.  d  Diar.  15.  26.  Es.  59.  7.  Ezec.  38.  10. 
Mat.  9.  4.  Iago  2    4. 

22  Lladradau,  cybydd-dod,  dryg- 
ioni,  twyll,anltadrwydd,  edrwg-lygad, 
cabledd,  f  balchder,  s  ynfydrwydd. 

a  Deut.  15.  9.  a  28.  54,  56.  1  Sam.  18.  8,  9.  Diar.  23.  6. 

22.  15.  a  24.  9.  a27.  22.  Preg.  7.  25.  1  Pedr  2.  15 

23  Yr  holl  ddrwg  bethau  hyn  sydd 

yn  ddyfod  oddi  mewn,  ac  Äyn  halogi 
dyn. 

h  adn.  15,  18,  20.  1  Cor.  3.  17.  Tit.  1.  15.  Jud.  8. 

*  Mae  Crist  yma  megys  yn  synu  wrth  an  -J 
wybodaeth  y  disgyblion,  ac  yn  eu  ceryddu  yn 
dyner  am  yr  anwybodaeth  hòno  ;  fel  pe  dy- 
wedasai,  a  fuoch  chwi  gyda  mi  er  ys  cyhyd 
o  amser,  ac  a  ddanfonais  i  chwi  i  ddysgu  er- 
aill,  ac  wedi  y  cwbl  nis  medrwch  ddeall  peth 
mor  eglur  a  hyn  ì  Mae  anwybodaeth  yn  fwy 

di'esgus  mewn  proffeswyr  crefydd  a  chanlyn- wyr  Crîst,  nac  mewn  dynion  eraill.  t  Ar  ol 
eu  ceryddu  felly  yn  dirion,  mae  yn  eu  dysgu, 
ac  yn  egluro  y  ddammeg  iddynt.  Mae  yma 
amryw  bechodau  gweithredol  yn  cael  eu 

henwi,  a'r  rhai  hyny  oll  wedi  tarddu  o'r  gal- 
on  :  chwant,  wedi  ymddwyn,  yn  esgor  ar 
bechod  ;  hyny  yw,  yn  y  weithred.  Enwa 
Marc  ychwaneg  o  honynt  na  Mathew;  eithr 
nid  y w  yr  un  o  honynt  yn  enwi  ond  rhai  yn 
lle  y  cwbl.  Gwel  sylwadau  chwanegol  ar 
Math.  15.  18,  19,  20. 

24  f  Ac  *  efe  a  gyfododd  oddi  yno, 
ac  a  aeth  i  gyffiniau  k  Tyrus  a  Sidon ; 
ac  a  aeth  i  mewn  i  dŷ,  **ac  ni  fyn- 
nasai  i  neb  wybod  :  eithr  ni  allai  efe 
fod  yn  guddiedig. 

î  Mat.  15.  21.  h  pen.  3.  8.  Gen.  10.  15,  19.  a  49.  13. 
Jos.  19.  28,  29.  Es.  23.  1—4,  12.  Ezec.  28.  2,  21,  22.     /pen. 
2.  1.  »  3.  7.  a  6.  31,  32.  Es.  42.  2.  Mat.  9.  28.  1  Tim.  5.  25. 

25  fCanys  pan  glybu  wgwraig, 
n  yr  hon  yr  oedd  ei  merch  fechan  âg 
yspryd  aflan  ynddi,  sôn  am  dano,  hi 
a  ddaeth  ac  a  esyrthiodd  wrth  ei  draed 

26  (A  JGroeges  oedd  y  wraig, 
p  ||  Syropheniciad  o  genedl)  A  hi  a 
attolygodd  iddo  fwrw  ycythraul  allan 
o'i  merch. 

p  Mat.  15.  22. 

27  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrthi, 
9  Gâd  yn  gyntaf  i'r  plant  *gael  eu 
digoni :  canys  nid  cymhwys  yw  cym- 

meryd  bara  y  plant,  &'i  daflu  i'r cenawon  cwn. 

15.  23—28.    Act.  22.   21,  22 

15.  8.  Eph.  2.  12. 

28  Hithau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  §  Gwir,  0  Arglwydd 

r  ac  etto  y  mae  y  cenawon  dàn  j 
bwrdd  yn  bwytta  o  friwsion  y  plant. 

r  Salra  145.  16.  Es.  45.  22.  a  49.  6.  Mat.  5.  45.  Luc  7 

6-8.  a  15.  30—32.  Act.  11.  17,  18.  Rhuf.  3.  29.  a  10.  12 
Eph.  3.  8. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi. 

s  Am  y  gair  hwnnw  dos  ymaith  ;  aeth 

y  cythraul  allan  o'th  ferch. s  Es.  57.  15,  16.  a  66.  2.  Mat.  5.  3.  a  8.  9—13. 1  IoanS.  8 

30  Ac  wedi  'iddi  fyned  i'w  thý,  hi 
a  gafodd  fyned  o'r  cythraul  allan,  a'i merch  wedi  ei  bwrw  ar  y  gwely. 

t  Ioan  4.  50—52. 

Mae  Mathew  15.  M— 28,  yn  adrodd  yi 
hanes  am  y  wraig  hon  yn  helaethach  na  Marc ; 

gwel  y  sylwadau  a  wnaed  yno.  *  "  Ni  fyn 
asai  efe  i  neb  wybod,"  rhag  y  tybid  ei  fod  ei 
yn  fwriadol  yn  myned  at  y  cenedloedd  ac  yn 
esgeuluso  yr  Iuddewon.  f  Mae  yn  debyg 
nad  oedd  y  wraig  genedlig  hon  wedi  caeJ 
dim  manteiíion  gwybodaeth  erioed,  ond  yr 
hyn  a  gawsai  hi  trwy  ddarllen  yr  Hen  Desta- 
ment ;  ac  wrth  gymharu  gweithredoedd  Iesu 

â'r  prophwydoliaethau  am  y  Messiah  yno,  yr 
oedd  hi  yn  credu  yn  ddilys  mai  Iesu  oedd  y 
Messiah  ;  ac  yn  ei  gyfarch  ef  yn  ddibetrus 
fel  y  cyfryw,  adn.  28.  Yr  oedd  hi  nid  yn 
unig  yn  wir  gredadyn,  ond  hefyd  yn  gredad- 
yn  enwog. — Onid  oes  yma  galondid  mawr  i 
ddosparthu  yr  ysgrythyrau.  %  "  Groeges  :'* 
Un  heb  ei  llwyr  ddychwelyd  at  grefydd  Is- 
rael,  am  hyny  yn  cael  ei  hystyried  fel  un  o'r 
Cenedloedd.  ||  "  Syrophenisiad  :"  Syroph- 
enisia  ydoedd  un  ai  y  rhan  hyny  o  Phenisía 
ag  oedd  yn  cyffinio  â  Syria,  neu  ynte  gelwid 
y  cwbl  o  Phenisia  felly  am  ei  bod  wedi  ei 

hennill  gan,  a'i  huno  â  Syria,  drwy  fuddug- 
oliaeth.  Canaaneaid  oedd  y  brodorion  o'r 
dechreuad.  §  "  Gwir  :"  mae  y  gair  weithiau 
yn  gydsyniadol,  ac  weithiau  yn  erfyniadol : 
yma  mae  yn  bob  un  o'r  ddau.  Y  peth  mae 
y  balch  yn  ei  wrthod,  y  peth  hyny  mae  y 
gostyngedig  yn  taer  grefu  am  dano. 

31  1T  Ac  efe  a  aeth  drachefn  ymaith 
u  o  düeddau  Tyrus  a  Sidon,  ac  a 
ddaeth  hyd  fôr  Galilea,  trwy  ganol 

terfynau  x*Decapolis. 
u  adn.  24.  Mat.  15.  29.        *  pen.  5.  20.  Mat.  4.  25. 

32  f  Ahwy  a  ̂ ddygasant  atto  un 
byddar,  âg  attal  dywedyd  arno ;  ac  a 
attolygasant  iddo  ddodi  ei  lawarno  ef. 

y  Mat.  9.  32,  33.  Lucll.  14. 

33  Ac  z  wedi  iddo  ei  gymmeryd  eff 
o'r  neilldu   allan    o'r  dyrfa,  %  efe   a 
estynodd  ei  fysedd  yn  ei  glustiau  ef, 
ac  wedi  idclo  boeri,  efe  a  gyffyrddodd 
â'i  dafod  ef ; 

*  pen.  5.  40.  a  8.  23.  1  Breu.  17.  19—22.  2Bren.  4.  4—6, 
ì,  34.  Ioan  9.  6,  7. 

34  ||  A  achan  edrych  tu  a'r  nef, 
efe  a  §ocheneidiodd,ac  a  ddywedodd  | 

wrtho,    c  *  Ephphatha,    hynny    yw, d  Ymagor. 
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a  pen.  6.  41.  Ioan  11.  41.  a  17.  1.  b  pen.  8.  12,  Es. 
53.  3.  Ezec.  21.  6,  7.  Luc  19.  41.  Ioan  11.  33,  35,  38.  Heb. 
4    15  c  pen.  5.  41.  a  15.  34.  d  pen.  1,  41.  Luo  7.  14. 
a  18.  42.  Ioan  11.  43.  Act.  9.34,  40. 

35  Ac  €  yn  ebrwydd  ei  glustiau  ef 
aagorwyd,  a  rhwym  ei  dafod  a  ddat- 
todwyd  ;  ac  efe  a  lefarodd  yn  eglur. 

e  pen.  2.  11,  12.  Salm  33.  9.  Es.  32.  3,  4.  a  35.  5,  6- 
Mat.  U.5. 

36  Ac-^efe  a  waharddodd  iddynt 
ddywedyd  i  neb  :  ond  po  mwyaf  y 
gwaharddodd  efe  iddynt,  mwy  < 
lawer  y  cyhoeddasant. 

/  pen.  1.  44,  45.  a  3.  12.  a  5.  43.  a  8.  26. 

37  A  ̂ synnu  a  wnaethant  yn  an 

feidrol,    gan    ddywedyd,    ÄfDa    y 
gwnaeth  efe  bob  peth  :  *  y  mae  efe  yn 
gwneuthuri'r  byddariaid  glywed,  ac 
i'r  mudion  ddywedyd. 

g  pen.  1.  27.  a  2. 12.  a  4.  41.  a  5.  42.  a6.  51.  Aot.  2.  7 
12.    a3.  10— 13.    al4.ll.  h  Gen.  1.    31.     Luc  23.  41. 
i  Ex.  4,  11. 

Nid  yw  yr  hanes  uchod  gan  yr  un  o'r  ef 
engylwyr  ond  Marc.  *  Ystyr  y  gair  Deca 
polis  yw,  Deg  dinas ;  ardal  ehang  a  deg  o 
ddinasoedd  ynddi.  Tybia  rhai  mai  o  du  y 

gogledd  a'r  dwyrain  i  fôr  Tiberias  yr  oedd 
Decapolis  yn  gorwedd  ;  os  felly,  aeth  Iesu 
lawer  dros  ei  ífordd  i  ddyfod  o  dueddau  Tyr- 
us  a  Sidon  i  Galilea  :  ei  arfer  ef  oedd  cerdd- 
ed  oddi  amgylch  i  wneuthur  daioni.  t  Yr 
oedd  y  dyn  cythreulig  wedi  cyhoeddi  trwy 
holl  Decapolis  yr  hyn  a  wnaethai  yr  Iesu 
iddo  ef,  Pen.  5.  20  ;  yr  hyn  a  fu  yn  foddion 
i  bawb  wybod  am  allu  gwyrthiol  yr  Iesu,  ac 
felly  y  dygwyd  y  byddar  hwn  ato.  %  Gwel- 
odd  yr  Iesu  fod  yn  dda  y  tro  hwn  i  arfer 
ffordd  wahanol  i  ddim  a  arferasai  o'r  blaen, 
er  dangos  nad  oedd  efe  ddim  yn  rhwym  wrth 
nnrhyw  foddion  neillduol  :  ac  nid  oedd  dim 

yn  y  moddion  hyn  chwaith,  o'u  rhan  eu  hun- 
ain,  yn  tueddu  at  adferu  clyw  na  llafar  y  dyn 
hwn.  Atebasant  y  dyben  yn  unig  trwy  allu 
dwyfol  a  gwyrthiol  y  Cyfryngwr :  yr  un 

modd  y  gallasai  efe  ei  iachâu  â'i  air  yn  unig, 
heb  foddion  yn  y  byd.  ||  Efe  a  edrychodd 

tua'r  nef,  er  dangos  i  ni  bod  ei  anfoniad  a'i 
awdurdod  ef  oddi  uchod,  ac  i  ddangos  hefyd 

i  ni,  mai  o'r  nef  y  mae  i  ni  ddisgwyl  am  bob 
cymmorth.  §  Efe  a  ocheneidiodd  wrth  fedd- 
wl  am  effcithiau  pechod  ar  blant  dynion  ;  i 

ddangos  ei  gydymdeimlad  â'r  dyntlawdhwn; 
ac  i  ddangos  ei  wir  twyllysgarwch  am  iddo 
gael  iachâd.  *  Gair  Caldeaeg,  medd  Guyse, 
yw  Ephphatha  ;  ond  dywed  Scott  mai  Syr- 
iaeg  yw,  ac  nad  yw  yn  gwahani.ŵthu  fawr 

oddiwrth  y  gair  Hebraeg  o'r  un  meddwl,  yr 
hyn  yw,  Yinagor.  Llefarodd  Iesu  y  gair  hwn 
wrth  y  dyn  gydag  awdurdod  ddwyfol ;  a 

chyda'r  gair,  yn  ebrwydd  ei  glustiau  ef  a  ag- 
orwyd,  a  rhwym  ei  dafod  a  ddattodwyd ;  ac 
efe  a  lefarodd  yn  eglur.  A  gair  ei  nerth  y 
gwnaeth  efe  y  byd  ;  â  gair  ei  nerth  mae  yn 
cynnal  y  byd  ;  ac  â  gair  ei  nerth  mae  yn  ad- 
feru  ac  yn  adgyweirio  rhyw  ranau,  neu 
ddarnau  o'r  byd,  a  fyddo  wedi  adfeilio 
ac  anmharu.  >Mae  y  ganmoliaeth  rydd  a 
chyhoeddus  hon  yn  arwyddo  mai  lesu  oedd  y 
Messiah  yn  sicr,  ac  yn  dangos  fod  y  pharise- 
aid  ar  ysgrifenyddion  yn  dra  phechadurus  yn 
eu  gwrthwynebiad  iddo. 

PEN.  VIII. 

Crist  yn  porthi  y  bobl  yn  rhyfeddol. 

X  N  y  dyddiau  hynny,  "pan  oedd 
y  dyrfa  yn  fawr  iawn,  ac  heb  gan- 
ddynt  ddim  i' w  fwytta,  y  galwodd  yr 
Iesu  ei  ddisgyblion  atto,  ac  a  ddy  wed- 
odd  wrthynt, 

a  Mat.  15.  32. 

2  Yr  wyf  fl  6yn  tosturio  wrth  y 
dyrfa,  oblegid  y  maent  hwy  dridiau 

weithian  yn  aros  gyd  â  mi,  c  ac  nid 
oes  ganddynt  ddim  i7w  fwytta  : b  pen.  I.  41.  a  5.  19.  a  6.  34.  a9  22.  Salm  103.  13. 
Mica  7.  19.  Mat.  9.  36.  a  14.  14.  a  20.  34.  Luc  7.  13.  a  15. 

20.  Heb.  2.  17.  a  4.  15.  c  Mat.  4.  2—4.  a  6.  32,  33.  Ioan 
4.  6—8,30-34. 

3  Ac  os  gollyngaf  hwynt  ymaith 

ar  eu  cythlwng  i'w  teiau  eu  hunain, 
d  *  hwy  a  lewygant  ar  y  ffordd  :  canys 
rhai  o  honynt  a  ddaeth  o  bell. 

rfBarn.8.4— 6.  lSam.  14.  28— 31.  a  30.  10— 12.  Es.  40.  31. 

4  A'iddisgyblionef  a'i  hattebasant, 
e  O  ba  le  y  gall  neb  ddigoni  y  rhaihyn 
f  â  bara  yma  yn  yr  anialwch  ? 

e  pen.  6.  52.  Num.  11.  21— 23.  2  Breu.  4.  42— 44.  a  7. 
2.  Salm  78.  19,  20.  Mat.  15.  33.  loai.  6.  7—9. 

5  Ac  efe  a  ofynodd  iddynt,  /  Pa 
sawl  torth  sydd  gennych  1  A  hwy  a 
ddywedasant,  Saith. 

/pen.  6.  38.  Mat.  14.  15—17.  a  15.  34.  Luc  9.  13. 

6  Ac  efe  a  orchymynodd  i'r  dyrfa 
*  eistedd  ar  y  llawr :  ac  a  gymmerodd 
y  saith  torth,  h  ac  a  ddiolchodd,  ac 

aVí  torrodd  hwynt,  ac  a'w  rhoddes  i'w 
ddisgyblion,  fel  y  gosodent  hwynt  ger 
eu  bronnau ;  a  gosodasant  hwynt  ger 
bron  y  bobl. 

g  pen.  6.  39,  40.  Mat.  14.  18,  19.  a  15.  35,  36.  Luc  9. 
14,  15,  a  12.  37.  Ioan  2.  5.  a  6.  10.  h  pen.  6.  41—44.  1  Sam. 
9.  13.  Mat.  15.  36.  a  26.  26.  Luc24.  30.  Ioan  6. 11,  23.  Rliuf. 

14.  6.    1  Cor.  10.  30,  31.  Col.  3.  17.  1  Tim.  4.  3—5. 

7  Ac  yr  oedd  ganddynt  ychydig 

1  bysgod  bychain  :  ac  wedi  iddo  fen- 
dithio,  efe  a  barodd  ddodi  y  rhai 
hynny  hefyd  ger  eu  bronnau  hwynt. 

i  Luc  24.  41,  42.  Ioan  21.  5,  S,  9. 

8  A  hwy  a fwyttasant,  k  ac  a  ddigon- 
wyd  :  a  hwy  a  godasant  o'r  briw-fwyd 
gweddill,  saith  fasgedaid. 

k  adn.  19,  20.     Salm   107.  8,  9. 
Luc  1.  53.  Ioan  6.  11—13,  27,  32-î 

9  %  A'r  rhai  a  fwyttasent  oedd 

ynghylch  pedair  mil  :  ac  efe  a'u  goll- 
yngodd  hwynt  ymaith. 
Cawsom  hanes  y  wyrth  hon  o'r  blaen,  yn 

Mathew  15.  32 — 39 :  gwel  y  sylwadau  yno. 
Mae  yr  hanes  yn  dangos  galiu  dwyfol  a  dan- 
foniad  dwyfol  yr  Arglwydd  lesu  ;  ei  dosturi 
tuag  at  blant  dynion,  a'i  gydymdeimlad  tyner 
â  hwynt,  yn  eu  gwendidau  a'u  hanghenion 
corphorol,  yn  gystal  ac  ysbrydol ;  yn  rhoddi 
i  ni  esampl  o  ofyn  bendith  ar   ein  hymborth 



Y  Phariseaid  yn  gofyn  arwydd.      MARC  VIII.     Am  ochelyd  surdoes  y  Phariseaid. 

wrth  ei  gymmeryd  ;  ac  yn  dangos  na  ddylein 
ni  fod  yn  rhy  ragofalus  pa  beth  a  fwytaom  a 
p!ia  beth  a  yfom.  Mae  hefyd  yn  dangos  i  ni 

y  gofala  Duw  rywfodd  am  y  rhai  hyny  a'u 
hesgeulusont  eu  hunain  i'w  ganlyn  ef :  ac  hef- 
yd  y  dylem  ni  fod  yn  ofalus  na  wastraffom  ni 

ddim  o'r  trugareddau  mae  Duw  yn  roddi  i 
ni.  Dyma'r  prif  addj-sgiadau  sydd  yn  yr 
hanes  hyn.  *  Oni  buasai  fod  peiygl  i'r  bobl 
lewygu,  ni  buasai  Crist  yn  gwneyd  y  wyrth 
hon.  JNid  o  rodres  a  gw<tg  ogoniant  yr  oedd 
efe  yn  gwneyd  ei  wyrtuiau  ;  ond  o  angen,  ac 
er  trugaredd  i  drueiniaid  tlodion.  t  Mae  bara 
weithiau  yn  arwyddo  pob  math  o  ymborth  ; 
ond  yma  rhaid  ei  gymmeryd  yn  llythyrenol, 

am  fara  yn  unig.  i  Pedair  mil  o*  wŷr,  heb- law  gwragedd  a  phlant,  medd  Mathew  15. 38. 

10  II  Ac  zyn  y  man,  wedi  iddo 
fyned  i  long  gyd  â'i  ddisgyblion,  efe 
a  ddaeth  i  barthau  *  Dalmanutha. 

/  Mat.  15.  39. 

11  f  A'r  mPhariseaid  a  ddaethant 
allan,  ac  a  ddechreuasant  ymholi  âg 

ef,  "gan  geisio  ganddo  arwydd  o'r 
nef,  °gan  ei  demtio. 

m  pen.  2.  16.  a  7.  1,  2.  Mat.  12.  38.  a  16.  1—4.  a  19.  3. 
a  21.  23.  a  22.  Ì5,  18,  23,34,  35.  Lhc  11.  53,  54.  Ioan  7.  48. 
n  Luc  11.  16.  a  12.  54—57.  Ioan  4.  48.  a  6.  30.  1  Cor.  I. 
22,  23.  o  pen.  12.   15.  Ex.  17.  2,  7.   Deut.  6.  16.  Mal.  3. 
15.  Luc  10.  25.  Act.  5.  9.  1  Cor.  10.  9. 

12  ?l  Yntau,gan  ddwys-ocheneidio 
yn  ei  yspryd,  a  ddywedodd,  «  Beth  a 
wna  y  genhedlaeth  yma  yn  ceisio  ar- 
wydd  ?  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  r  \\  Ni 
roddir   arwydd  i'r  genhedlaeth  yma. 

p  pen.  3.  5.  a  7.  34.  a  9.  19.  "Es.  53.  3.  Luc  19.  41.  Ioan 11.  33—38.  q  pen.  6.  6.     Luc  16.  29—31 
Ioan  12.  37—43. ,  40.  a  16.  4.  Luc  11.29,; 

13  §  Ac  *efe  a'u  gadawodd  hwynt, 
ac  a  aeth  i'r  llong  drachefn,  ac  a  dyn- 
nodd  ymaith  i'r  làn  arall. s  Salra  81.  12.  Jer.  23.  33.  Hos.  4.  17.  a  9.  12.  Zec.  11. 
8,9.  Mat.  7.  6.  a  15.  14.  Luc  8.  37.  Ioan  8.  21.  a  12.  36. 
Act.  13.  45,  46.  al8.  6. 

Gwel  y  sylwadau  ar  yr  haneshynyn  Math, 
16.  1 — 4.  *  Parthau  Magdala  a  ddywed 
Mathew  15.  39.  Mae  yn  deb)  g  mai  llcoedd 
cyfagos  oedd  Magdala  a  Dalmanutha,  ar  làn 
ddwyreiniol  môr  Galilea.  t  Mynych  y  dar- 
llenwn  am  y  phariseaid  yn  ceisio  arwydd 
gan  Icsu.  Oni  chawsant  hwy  ddigon  o  ar- 
wyddion?  Beth  oedd  ei  holl  wyrthiau  ef, 

ond  arwyddion  o'i  allu  a'i  ddanfoniad  dwy- 
fol  ?  Ond  hwy  a  ewyllysient  gael  rhy  w  ar- 

wydd  o'r  ncf,  fel  y  rhoddasai  Moses,  Joshuah, 
ac  Jilias  iddynt,  gan  feddw!  drwy  hyny 

gwneuthur  prawf  o'i  allu  d wyfol  ef.  $  "  D wys- 
ocheneidio :"  dyma  yr  unig  fàn  yn  y  Testa- 
inent  Newydd  mae  y  gair  i'w  gael.  Dangos- 
iad  cryf  ydyw  o  ddigter  sanctaidd  ein  Har- 
glwydd  yn  erbyn  anghrediniaeth  cyndyn,  a 
rhagrith  y  phariseaid  ;  ac  hefyd  ei  dosturi,yn 
gresynu  drostynt,  wrth  en  gwcled  fcl  hyn  yn 
ymroddi  i'w  dinystr  eu  hunain,  ac  yn  twyllo 
encidiau  y  bobl.  ||  Gan  nad  oedd  ein  Har- 
glwydd  byth  yn  gwneyd  gwyrthiau  i  borthi 

blys  a  chwilfrydedd  ( 'curiosity )  dynion,  ond 
i  gadarnâu  eu  ffydd  ;  efe  awrthododd  ddang- 
os  yr  un  arwydd  i'r  phariseaid  hyn.  §  Mae 
yn  debyg  iddo  adael  Dalmanutha  iieb  na 
phi  egethu  na  gwneyd  gwyrthiau  :  ac  n)ae  yn 
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debygol  fod   y  bobl  yn  dra  rhagfarnus  yn  ei 
erbyn  drwy  y  phariseaid  hyn,eu  gau-athrawon. 

14  %  KJr  disgi/blion  ?a  adawsant  yn 
*anghof  gymmeryd  bara,  ac  nid  oedd 
ganddynt  gyd  â  hwynt  ond  un  dorth 

yn  y  Uong. 
t  Mat.  16' 5. 15  Yna  *  y  gorchymynodd  efe  idd- 

ynt,  gan  ddywedyd,  ̂ fGwyliwch, 
ymogelwch  rhag  9  snrdoes  y  Pharise- 

aid,  ̂ a  surdoes  ̂ Herod. u  Nura.  27.  19—23.  1  Cron.  28.  9,  10,  20.  1  Tim.  5.  21. 
a  6.  13.  2Tim.  2.  14.  x  Mat.  16.6,  11,  12.Luc  12.  1,2, 
15.         y  Ex.  12.  18-20.  Lef.  2.  11.  1  Cor.  5.6—8.          *  pen. 
12.  13.  Mat.  22.  15—18. 

16  Ac  aymresymmu  a  wnaethant 
y  naill  wrth  y  llall,  gan  ddywedyd, 
Hyn  sydd  oblegid  nad  oes  gennym 
fara. 

a  Mat.  16.  7,  8.  Luc  9.  46.  a  20.  5. 

1 7  A  phan  b  wybu  yr  Iesu,  efe  a 
ddywedodd  wrthynt,  Paymresymmu 
yr  ydych,  am  nad  oes  gennych  fara  ? 
c  onid  ydych  chwi  etto  yn  ystyried, 
nac  yn  deall  ?  ydyw  eich  calon  etto 

gennych  wedi  caledu  î 
b  pen.  2.  8.  loan  2.  24,  25.  a  16.  30.  a  21.  17.  Heb.  4. 

12,13.    Dat.  2.  23.  c  pen.  6.  52.    a  16.  14.  Es.  63.  17. 
Mat.  15.  17.  a  16.  8,  9.  Luc  24.  25.  Heb    5.  11,  12. 

18  A  chennych  lygaid,  rfoni  wel- 
wch  ?  a  chennych  glustiau,  oni 
chlywch  ?  ac  onid  ydych  yn  cofio  ? 

d  pen.  4.  12.  Dent.  29.  4.  Salm  69.  23.  a  115.  5—8.  Es 
6.  9,  10.  a  42.  18—20.  a  44.  18.  Jer.  5.  21.  Mat.  13.  14,  15. 
Ioan  12.  40.  Act.  28.  26,  27.  Rhuf.  11.  8. 

1 9  Pan  dorrais  e  y  pum  torth  hynny 
ym  mysg  y  pum  mil,  pa  sawlbasged- 
aid  yn  llawn  o  friw-fwyd  a  godasoch 
i  fynu?  Dywedasant  wrtho,  Deuddeg. 

e  pen.  6.  38-44.  Mat.  14.  17—21.  Luc  9.  12—17.  Ioan  6. 5—13. 

20  A  phan  dorrais  fy  saith  yn 
mhlith  y  pedair  mil,  llonaid  pa  sawl 
basged  o  friw-fwyd  a  godasoch  i 
fynu  ?  A  hwy  a  ddywedasant,  Saith. 

/•adn.  1— 9.  Mat.15.  34—38. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
8  Pa  fodd  nad  ydych  yn  deall  ? 

g  adn.  12.    pen.  6.  52.  a  9.  19.  Salm  94.  8.    Mi 
12.  loan  14.  9.  1  Cor.  6.  5.  a  15.  34. 

Cawsom'yr  hanes  uchcd  yn  gyfìawnach  yn 
Mathew  16.  5 — 12  :  gwel  y  sylwadau  yno. 
*  Mae  angof  y  disgybìion  am  beth  mòr  ang- 
enrheidiol  a  bara,  yn  dangos  i  ni  wendid  y 
natur  ddynol,  ac  hefyd  ein  dyledswydd  o 
ymddiried  i  JJduw  dan  y  cyfryw  amgylc» 
iadau  dygwyddiadol.  +  Mae  rhoddi  y  g<>ch- 
eliad  ddwy  waith,  yn  dangos  pwys  y  peíh, 
ac  y  dylasent  hwy  fod  yn  wyliadwrus  ac  yn 
ochelgar  iawn.  llhaid  i  ni  fod  yn  dra  gwyl- 
iadwrus  rhag  y  rliai  hyny  a  lygrant  air  Dnw, 
o  ba  sefyllfa  bynag  y  byddont,  yn  yr  eglwyí 
nen  mewn  cymdeiihas  ddynol.  J  Snrdoea  y 
Saduceaid  a  ddywed  Mathew  16.  6,  11,  12, 
Mae  yn  debyg  fod  Herod  yn  tueddu  yn  fawi 

at  gyt'eüiornadau  y   Saduceaid,  am  hyny  dy- 
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pedir  Burdoca  Herod  gan  y  nalll  efengylwr, 

a  lurdoes  y  Saduce«id  gan  y  llall,  yn  ar'- wyddo  yr  un  cyfeiliornad,  Sylŵyd  ar  y 

pi'th.ni  eraill  yn  yr  adnodan  acbod,  o*r  blaen, 
yn  Mathew. 

22  H  *  Ac  efe  a  ddaetb  i  *  Beth- 
pida;  a  'hwy  a  ddygasant  atto  un 
dall,  ac  a  ddeisyfìasant  arno  ar  iddo 
teyffwrdd  âg  ef. 

.  Jl  pen.  (J.  15.     Mat.  11.  21.  Lnc  9.  10.    a  10.  13.  looB  1. 
41.  h  1-2.  21.  i  pen.  2.  3.  a  6.  65,  56.  *peu.  5.  27— 29. 
Mat.  8.  3,  15.  a  9.  29. 

23  f  Ac  wedi  'ymafìyd  yn  llaw  y 

dall,  efe  a'i  tywysodd  ef  mallan  o'r 
dref:  |ac  wedi  iddo  "boeriarei  lygaid 
ef,  a  dodi  ei  ddwylaw  arno,  efe  a  ofyn- 
odd  iddo,  a  oedd  efe  yn  gweled  dim. 

/  i:s.  51.  IS.  Jer.  31.  32.  Act.  9.  8.  Heb.  8.  9.  m  pen. 
7.  33.  Es.  42.  2.         n  loan  9.  6,  7.  Dat.  3.  13. 

24  Ac  wedi  edrych  i  fynu,  efe  a 

ddywedodd,  °  \\  Yr  ydwyf  yn  gweled 
dynion  megis  preniau  yn  rhodio. 

o  Barn.  9.  36    Es.  29.  18.  a  32.  3.  1  Cor.  13.  9,  11,  12. 

25  §  Wedi  hynny  y  gosododd  efe 
ei  ddwylaw  drachefn  ar  ei  lygaid  ef, 
-ac  a  barodd  iddo  edrych  i  iynu  :  ac 
efe  a  gafodd  ei  olwg,  ̂ Jac  efe  a  .welai 
bawb  o  bell,  ac  yn  eglur. 

p  Diar.  4.  18.  Mat    13.   12.  Ph'il.  1.  6.  2  Pedr  3.  18. 

•  26  Ac  efe  a'i  hanfonodd  ef  adref 

i?w  dŷ,  gan  ddywedyd,  «  Na  ddos  i'r 
dref,  ac  na  ddywed  i  neb  yn  y  dref. 

q  pen.  5.  43.  a  7.  36.  Mat.  8.  4.  a  9.  30.  a  12.  16. 

Marc  yn  unig  sydd  yn  adroddy  wyrth  hon. 
*  Bethsaìda  oedd  un  o'r  dinasoedd  a  fygyth- 
iodd  yr  Arglwydd  Iesu  am  eu  hanghredin- 
iaeth  a'u  caledwch  yn  wryneb  ei  weithred- 
oedd  nerthol  ef,  Math.  11.  21:  t  ac  fel  ar- 
wydd  o  annheilyngdod  y  trigolion,  efe  a  ar- 
weiniodd  y  dall  hwn  allan  o'r  dref  cyn  agor 
ei  lygaid,  ac  a  orchymynodd  iddo  na  ddych- 
welai  i'r  dref  drachefn,  ond  myned  i'w  dŷ  ei 
hun.  J  Mae  yma  eto  foddion  gwahanoi  yn 
cael  eu  defnyddio  i  wneyd  y  wyrth  hon ; 
poeri  ar  lygaid  y  dall,  a  dodi  ei  ddwylaw 
arno  :  ac  eto  gwyríh  ocdd  ;  nid  oedd  dim  yn 
y  moddion  eu  hunain  i  ateb  y  fath  ddyben. 
||  Mae  y  wyrîh  hon  yn  cael  ei  gwneyd  yn 
raddol  hefyd,  nid  yn  berífaith  arunwaith;  yn 
gyntaf  mae  y  dyn  yn  gwcled  dynion  fel 
prenau  yn  rhodio  :  nis  gwyddai  yn  iawn  wa- 
haniaeth  rhyngddynt  ârprenau  oedd  yn  gan- 
fod  ar  yr  un  pryd,  ond  yn  unig  ei  fod  yn  eu 
gwcled  hwy  yn  symud.  §  Yna  mae  Iesu  yn 
dodi  ei  ddw>law  drachefn  ar  ei  lygaid  ef,  ac 
wedi  hyny  mae  y  wyrth  yn  berlfaith  :  mae 
yn  gwtled  pawb  o  bell,  ac  yn  eglar. 

27  5Í  A'r  Iesu  a  aeth  alìan,  efe  a'i 
ddisgyblion,  i  rdrefi  *Cesarea  Phil- 
ippi :  sac  ar  y  ífordd  efe  a  ofynodd 
i'w  ddisgyblion,  gan  ddywredyd  wrìh- 
ynt,  Pwy  y  mae  dynion  yn  dywedyd 
/ÿ  mod  i  ? 

•  r  Mat.  16.  13.        s  Luc  9.  18,  19. 

28  A    hwy    a  attebasant,  '-j-Toan 

en.  4.  11. Mat.    16.    15. Luo   9.    20.     1    Pedr    2.   7. 

16.  16.   lo \n  1.  41,  49.  a< .  42.  a6    69.  a  11.  27.  Act. 

9.  20.  1 oan  4.  15.  a  5. 1. 

Fedyddiwr  ;  a  rhai,  "  Elías  ;  aceraìll, 
í  'n  o'r  òrophwydi. 

/  p«n.  6.  N—l(i.    M.t.  II.   -i.    ■  16.    14.     i 
«  pw.  :-.  II     l.ì.  lial.  i.  ...  lou  I.  II. 

*  Yr  oedd  Ct'sarea  i'liili|)|»i  a'i  hameylch- 
oedd  úkn  raglawiaeth  l'hylip  brawd  Herod, 
a  dywed  Josephus  fod  Phylip  yn  wr  mòr 
hynaws  a  diniwed,  fel  y  t^biodd  rhai  fod  yr 
Arglwydd  lesu  yn  myned  nuo  er  rnwyn  dì- 
ogelwch  rhag  ymOsodiadaa  ei  elynion  mewn 
niànan  erailì.  tTybiai  ilcrod  mai  íoan  Ped- 
yddiwr  wedi  adgyfodi  oedd  Cii  t,  nen  ynte, 
eaald  íoan  mewn  corph  arall.  j  Am  "  Elias 
neu  un  o'r  prophwydi,"  g^vel  y  sylwad  ar Math.  lö.  14. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

x  Ond  pwy  yr  ydych  chwi  yn  dy wedyd 
fy  mod  i  ?  A  Phedr  a  attebodd  ac  a 

ddy wedodd  wrtho,  ?  r\  1'  yw  y  Crist 
8.  37.      _ 

30  Ac  z  efe  a  orchymyno  Id  iddynt 
na  ddywedent  i  neb  am  dano. 

z  adu.  26.  pen.  7.  36.  a  9.  9.  Luc  9.  21,  22. 

Er  mwyn  gochelyd  meithd^r  afreidiol,  cyf 
eiriwn  y  darllenydd  eto  at  yr  hyn  a  ysgriren- 
wyd  eisoes  ar  gynnwysiad  yr  adnodau  uchod 
yn  Math.  16.  15,20.  Barnai  yr  henafiaiíi  oll 
yn  unfryd,  mai  o  enau  Fedr  yr  ysgri!  >H>:ki 
Marc  ei  hanes  ;  a  phwy  a  all  gredu  y  buasai 
Pedr  na  Marc  yn  gadael  allan  y  geiriau 

"  Ti  yw  Pedr,"  pe  buasent  yn  meddvvj  lod 
yr  Eglwys  Gristionogol  i  gael  ei  sylfaenu  ar 

y  geiriau  hyn  ì  Nid  felly  y  gwnaethant  â'r 
cerydd  a  gafodd  Pedr;  cymmerasant  of.il, 
fel  dynion  gonest  a  diduedd,  i  osod  hynÿ  i 
lawr,  yn  y  drydedd  adnod  ar  ddeg  ar  högain 
o'r  bennod  hon. 

31  Ac  aefe  a  ddechreuodd  eu 
dysgu  hwynt,  fod  yn  rhaid  i  Fab  y 

dyn  oddef  llawer,  ò  a'i  wrthod  gan  yr 
henuriaid,  a'r  arch-oíîeiriaid,  a'rysgrif ~ 
enyddion,  a'i  ladd,  c*ac  wedi  tridiaa 
adgyfodi. a  pen.  9.  31,  32.  a  10.  33,  34.  Mat.  16.  21.  a  17.  22,  23. 
a  20.  17—19.  Luc  9.  22.  a  18.  31  —  34.  a  34.  6,  7,  20,  41. 
b  pen.  12.  10.  1  Sam.  8.  7.  a  10.  19.  Salm  11$.  22.  Bs.  &%. 
3.  Alat.  21.  42.  Luc  17.  25.  Ioan  12.  48  Act.  3.  13—15.  a  7. 
35,  51,  52.  c  Hos.  6.  2.  Jona  1.  17.  Mat.  12.  40.  íoan  2. 
19.  1  Cor.  15.  4. 

*  "  A  chyfodi  y  trydydd  dydd/'  medd  Ma- 
thewr  16.  21.  "  Ac  wedi  tridiau  adgyfodi," 
medd  Marc  yma  :  ac  rhwng  y  ddau,  mŵ 
ychydigo  wahaniaeth  yn  ymddangos,  a  pheth 
dyryswch  hefyd,  pan  ystyriom  na  bu  coj  ph 
ein  Harglwydd  yn  y  bedd  dri  diwrnod  çyfen. 
Sylwn  un  neu  ddau  o  bethau  ar  y  dyryswch 

ymddangosiadol  hyn  : — 1.  Dywedir  yn  beti- 
dant  ddeg  o  weithiau,  i  Grist  gyt'odi  neU  y 
cyfodai  y  tryàydd  dydd  :  (Math.  16.  21.  a 

17.  23.  a'20.  19.  Marc  9.  31.  a  10.  34.  Luc  '.) 22.  a  18.  33.  a  24.  7,  46.  Acts  10.  40.)  ac 

felly,  gan  mai  dyma  y  dywediadau  a  dde'f- nyddir  amlaf  gan  ein  Harglwydd  cyn  ci  farẃ- 
olaeth,  a  chanddo  ef  â'i  ìipostolion  ar  ol  vi 
adgyfodiad — rhaid  i'r  dyẁediadáu  ei 
ychydig  yn  wahanol,  ac  a  ddefnyddrr  ond 
nnẁaith  neu  ddwy  yn  yr  ysgrỳthyi 

dealla'u  h'eglnro  r.nwn  oysondeh  â  , 
2.  Yn  ol  dull  yr  Iud(iew<ui  a'i 
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yd  o  lefaru,  dywedir  fod  peth  yn  cael  ci 
wneyd  wedi  hyn  a  hyn  o  ddyddiau,  misoedd 
neu  flynyddoedd,  a  fyddo  yn  cael  ei  wneyd 
ar  yr  olaf  ohonynt. — (Deut.  14.28.  a  15.  1. 
a  26.  12.  a  31.  iO.  2  Cron.  10.  5,  12.)  "  A 
bu,  íir  ol  tiidiau,  giel  o  honynt  hwy  ef  yn  y 

deml,"  (Luc  2.  4ö.)  hyny  yw,  ar  y  trydydd 
dydd. — 3.  Dtallai  yr  luddewon,  nad  oedd 
"  wedi,"  neu  "  ar  ol  tridiau,"  >n  arwyddo 
dim  mwy  n:ic  ar  y  trydydd  dydd. — Oblegid, 
pan  ddywedasant  i  Pilat,  i  Grist  ddywedyd 

"  Wedi  tridiau  y  cyfodaf ;"  ni  ddtisytìasant 
am  gadw'r  bedd  ond  "  hyd  y  trydydd  dydd," 
Math.  27.  63,  64.  Pe  buasent  yn  meddwl  y 
trydydd  dydd  ̂ n  gyfan,  buasent  yn  gofyn  am 
wyiiadwriaeth  hyd  ddiwedd  y  trydydd  dydd. 

32  A'r  yraadrodd  hwnnw  a  ddy- 
wedodd  efe  rfyn  eglur.  '*  A  Phedr  a 
ymaflodd  ynddo,  ac  a  ddechreuodd 
ei  geryddu  ef. 

d  Ioan  16.  25,  29.  e  pen.4.  38.  Mat.  16.  22.  Luc  10. 
40.  Ioan  13.  6-8. 

33  Eithr  wedi  iddo  f  droi,  ac, 
edrych  ar  ei  ddisgyblion,  «  efe  a  ger- 
yddodd  Pedr,  gan  ddy wedyd,  Äf  Dos 
ymaith  yn  fy  ol  i,  Satan  ;  *^am  nad 
wyt  yn  synied  y  pethau  sydd  o  Dduw, 
ond  y  pethau  sydd  o  ddynion. 

/pen.  3.  5,  34.  Luc  22.  61.  g  Lef.  19.  17  2Sam.19.22. 
SalmI4l.  5.  Diar.  9.  8,9.  Mat.  16.  23.  Luc9.  55.  1  Tim.5.  20. 
Tit.  1.  13.  Dat.  3.  19.  h  Gen.  3.4-6.  Job  2.  10.  Mat.  4.  10. 
Luc  4.  8.  í  Mat.  6.  31 ,  32.    Rhuf.  8.  5—8.    Phii.  3.  19. 
lago  3.  15—18.  1  Pedr  4.  1,  2.  1  Ioan  2.  15,  16. 

*  Er  i  Pedr  ei  brofFesu  ef  yn  Grist  Mab  y 
Duw  byw  ychydig  iawn  o'r  blaen ;  mae  yn 
amlwg  yma  nad  oedd  ganddo  ef  a'r  disgybl 
ion  eraill  ond  syniadau  go  dywyll  am  ei  Ber- 
son  ef,  natnr  a  dyben  ei  waith,  ei  adgyfodiad 
o  feirw,  na  threfn  yr  iachawdwriaeth  :  pe  am- 
gen  ni  buasai  yn  ei  "  geryddu"  ef.  f  Sylwyd 
ar  y  cerydd  hwn  a  gafodd  Pedr  o'r  blaen, 
Math.  16.  23.  %  Ni  ddylid  deall  y  geiriau 

"  am  nad  wyt  yn  synied"  yma  fel  yn  ar- 
wyddo  hollawl  anwybodaeth,  difaterwch,  a 
chasineb  :  ond  anwybodaeth  mewn  rhan, 
diffyg  o  iawn  ystyriaeth  ac  iawn  syniadau  am 
bethau  Duw. 

34  1f  *Ac  wedi  iddo  Äalw  atto  y 

dyrfa,  gyd  â'i  ddisgyblion,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  l\Y  neb  a  fynno 
ddyfod  ar  fy  ol  i,  ymwaded  ag  ef  ei 

hun,  m  a  chyfoded  ei  groes,  a  ndi- 
lyned  fi. 

t  pen.  7.   14.   Luc  9.  23.  a  20.  45.  /  pen.  9.  43—48. 
Mat  5.  29,  30.  a  7.  13,  14.  a  16.  24.  Luc  13.  24.  a  14.  27, 
33.  Rhuf.  15.  1—3.  1  ('or.  8.  13.  a  9.  19.  Phil.  3.  7,  8.  Tit 2.   12.  m  pen.  10.  21.    Mat.   10.  38.  a  27.  32.  loan  19.  17. 
Act.  14.  22.  Rhuf.  6.  6.  a  8.  17.  1  Cor.  4.9— 13.  a  15.  31.  Gal 
2.  20.  a  5.  24.  a  6.  14.   Phil.  3.   10.  Col.  1.  24.  a  3.  5.  2  Tim 
3.  11.  1  Pedr  4.  1,  13.  Dat.  2.  10.  n  Num.  14.  24.  1  Bren. 
14.  8.  Luc  14.  26.  a  18.  22.  Ioan  10.  27.  a  13.  36,  37.  a  21. 
19,  20.  Heb.  13.  13.  2  Pedr  1.  14.  1  lcan3.  16. 

*  Llefarodd  lesu  y  pethau  uchod  wrth  ei 
ddisgyblion  o'r  neilldu,  yma  mae  yn  galw  y 
dyrfa  ato,  gan  fod  ganddo  rywbeth  perthynol 
i  bawb  ei  glywed.  f  Dyma  ddisgyblacth  y 
tŷ,  a  deddf  disgjblion  Itsu  oll,  yn  mhob  màn 
ac  ocs  :  ymwadu  â  hwy  eu  hunain,  cyfodi  eu 

crots,  a'i  ganlyn  ef. 

35  Canys  pwy  bynnag  °a  fynno 
gadw  ei  einioes,  a'i  cyll  hi :  ond  pwy 
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bynnag  a  gollo  ei  einioes  p  er  fy  mwyn 
i  *  a'r  efengyl,  hwnnw  a'i  ceidw  hi. o  Est.  4.  11—16.  Jer.  26.  20—24.  Mat.  10.  39.  a  6.  25. 
Luc9.  24.  %  17.  33.  Ioan  12.  \ô,  26.  Act.  20.  24.  a  21.  13. 
2  Tim.  2.11-13.  a  4.  6-8.  Heb.  11.35.  Dat.  2.  10,  II. 
a  7.  14— 17.    a  12.  11.  p  Mat.  5.  10— 12.    a  10.  22.  a  19. 
29.  Luc  6.  22,  23.  Ioan  15.  20,  21.  Act.  9.  16.  1  Cor.  9.  23. 
2  Cor.  12.  10.  2  Tim.  1.  8.  1  Pedr  4.  12—16. 

*  "  O'm  plcgid  I,"  sydd  gan  Mathew  (16. 
25  ;)  nid  yw  yn  crybwjll  am  yr  efengyl. 
Pwy  bynnag  sydd  yn  colli  cifywyd  ermwyn 
gwir  efengyl  Crist,  sydd  yn  ei  golli  er  mwyn 
Crist;  gan  hyny  dylem  wybod  yn  sicr  beth 
yw  y  wir  efengyl. 

36  Canys^pa  rleshâd  i  ddyn,  os 
ynnill  yr  holl  fyd,  a  *  cholli  ei  enaid ei  hun? 

q  Job  2.  4.  Salm  49.  17-19.  a73.  18—20.  Mat.  4.  8—10. 
a  16.  26.  Lnc  9.  25.  a  11.  19,  20.  a  16.  19—23.  Phil.  3. 
7—9.  Dat.  18.  7,  8.  r  Job  22.  2.  Mal.  3.  14.  Rhuf.  6.  21. 
Heb.  11.  24-26.  Iago  1.  9—11. 

37  Neu  4pa  beth  a  rydd  dyn  yn 
gyfnewid  am  ei  enaid  ? *  Salni  49.  7,  8.  1  Pedr  1.  18,  19. 

*  Er  mai  yr  un  gair  gwreiddiol  a  gyfieithir 
"  <  inioes"  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  a  gyfieithir 
'-'  enaid"  yn  yr  adnodau  hyn  ;  eto  mae  yn 
amlwg  mai  einioes,  ncu  íywyd  natuiiol  y 
corph  yw  ei  feddwl  yno,  ac  mai  yr  enaid,  ys- 
brydol  ac  anfarwol  yw  ei  feddwl  yma.  Gwe) 
y  sylwadau  ar  Math.  16.  26. 

38  *  Canys  pwy  bynnag  a  fyddo 
^cywilydd  ganddo  fi  a'm  geiriau  yn 
yr  wodinebus  a'rbechadurus  genhedl- 
aeth  hon  ;  x  bydd  cy wilydd  gan  Fab  y 

dynyntauhefyd,2/pan  ddêl  y'ngogon- 
iantei  Dad,  gyd  â'rangelion  sanctaidd . t  Mat.  10.  32,  33.  Luc  9.  26.  a  12.  8,  9.  Act.  5.  41 
Rhuf.  1.  16.  Gal.  6.14.  2  Tim.  1.  8,  12,  16.  a  2.  12,  13 
Heb.  11.  26.  a  12.  2,3.  a  13.  13.  1  Ioan  2.  23.  u  Mat.  12 
39.  a  16.  4.  Iago  4.  4.  *  pen.  14.  62.    Dan.  7.  13.  Mat 
16.  27,  28.  a  24.  30.  a  25.  31.  a  26.  64.  loan  1.  14.  a  5.  27 
a  12.  34.  y  Deut.  33.  2.  Dan.  7.  10.  Zec.  14.  5.  Mat.  13 
41.  [oan  1.  51.  1  Thes.  1.  7,  8    Jud.  14,  15. 

*  Nid  yw  yn  beth  anhygoel  nac  annhebyg 
fod  ofn  carcharau  a  dyoddtfiadau,  yn  peri 
rai  wadu  Crist,  ftl  y  gwnaeth  Ptdr ;  ond  3 
mae  cywilyddio  ei  arddel  Ef,  yr  hwn  ma< 
angelion  yn  ei  addoli,  ac  yn  yr  hwn  mat 

hoìl   deulu'r    nef  yn   ymogoneddu,    yn    ym 
ìdangos  yn  beth  braidd  yn  anghredadwy 

ond  i'r  rhai  sydd  wedi  cael  adnabyddiacti 
drylwyr  o'r  natur  ddynol,  a  phrofiad  o  dwyl 
eu  calonau  eu  hunain.  Éto,  efallai  nad  oei 
yr  un  pechod  y  mae  pob  gwir  gristion  yn  cae 
ei  demtio  yn  gryfach  iddo  na  hwn  ;  nac  y; 

un  brofedigaeth  yn  peri  i'r  fath  nifer  i  weith 
redu  yn  gyffredinol,  yn  groes  i'w  goleuni  Û 
argyhoeddiad  eu  cydwybodau,  er  mwyn  dì' 
anc  rhag  gwaradwydd  a  gwatwar  dynion,  a' 
rhai  hyny  yn  aml  eu  hisraddolion,  cu  hym 

ddybyniaid,  a'u  tylwyth  cartrefol.  Gai 
hyny'mae  pr'iodoldeb  y  rhybudd  difrifol  hwj yn  amlwg  i  bawb,  ag  sydd  yn  sylwi  ar  yr  hyi 

sydd  yn  pasio  o'u  hamgylch  yn  mhlith  pol 
gradd  a  sefyllfa  o  ddynion  :  'ie,  hyd  yn  no< 
yn  yr  eglwys  mewn  gwledydd  yn  proífesi 
cristionogaeth.  Mae  arddelwi  Crist  yn  wir 

ioneddol,  ac  yn  fanol  fel  y  dylid,  yn  sicr  o'i 
gwneyd  ni  yn  agorcd  i  wawd  a  gwatwar  ag 
os  yn  mhob  màn  ;  ac  yr  ofn  rhag  iddo  yntaM 
gywilyddio  ein  harddtlwi  ni  yw  y  moddroi 

pr'iodol  i'n  cadw  ni  rhag  ymollwng  gyd,  " brofedigaeth.   



c,  wedd-netoidiad  Crist. MARC  IX. 
>  nghylch  dÿfçdiaà  Eliaê. 

PEN.  IX. 

Gwedd-newidiad  Crist,  <§c. 

A-C  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  Yn 

wir  yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  °  fod 

rhai  o'r  rhai  sydd  yn  sefyll  yma,  ni 
!  b  phrofant  angau,  hyd  oni  welant 
c  deyrnas  Dduw  wedi  dyfod  mewn nerth . 

a  Mnt.  16.  28.  Luc  9.  27.  b  Luc  2.  26.  Ioan  8.  51,52. 
Heb.  2.  9.        c  Luc  22.  30.  Ioan  21.  23.  Act.  1.6,  7. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  cyfeirio  yn  benaf 
I  at  ddyfodiad  rhagluniaethol  Crist  i  d  ünystrio 
I  Jerusalem  ;  nis  gellid  dywedyd  fod  teyrnas 
Dduw,  goruehwyliaeth  yr  efengyl,  wedi  dy- 
fod  mewn  nerth,  tra  yr  oedd  Jerusalem,  y 

deml,  a'r  oruchwyliaeth  Iuddewig  yn  aros. 
Mae  y  meddwl  uchod  yn  fwy  naturiol  na'r 
un  arall,  pan  ystyriom,  fod  yr  Arglwydd  Iesu 
yma  yn  Ued-arwyddo,  y  byddai  y  rhan  fwy- 
af  o'r  rhai  oedd  yn  ei  wrando  y  pryd  hwnw 
wedi  meirw,  pan  ddelai  teyrnas  Dduwmewn 
nerth  ;  ond  fod  yno  rai  ar  ni  phrofent  angau 
nes  i  hyny  gymmeryd  lle.  Dinystriwyd  Jer- 
iisalem  tua  deugain  mlynedd  o'r  amser  hwn. 

2  1f  Ac  d  wedi  chwe  diwrnod,  y 
cymmerth  yr  Iesu  e  Pedr,  ac  Iago,  ac 

Ioan,  ac  a'u  dug  hwynt  f  i  fynydd 
uchel,  eu  hunain  o'r  neilldu  :  ac  efe  a 

«'wedd-newidiwyd  yn  eu  gŵydd  hwynt. 
d  Mat.  17.  1,  &c.  Luc  9.  28,  &c.  *"  e  pen.  5.  37.  a  14 33.  2  Cor.  13.  1.  /  Ex.  24.  13.  1  Bren.  18.  42,  43.  Mat. 

14.  13.  Luc  6.  12.  g  pen.  16.  12.  Ex.  34  29—35.  Es.  33. 
17.  a  53.  2.  Mat.  17.  2.  Luc  9.  29.  Ioan  1.  14.  Rhuf.  12.  2. 
2  Cor.  3.  7—10.  Phil.  2.  6—8.  a  3.  21.  2  Pedr  1.  16—18.  Dat 
1.  13—17.  a  20.  11. 

3  ÄA?i  ddillad  efaaethantyn  ddis- 
glaer,  *yn  gannaid  iawn  fel  eira;  y 
fath  Ani  fedr  un  pannwr  ar  y  ddaear eu  cannu. 

h  Salm  104.  1,  2.  Dan.  7.  9.  Mat.  28.  3.  Act.  10.  30 

í  Salm  51.  7.  a  68.  14.  Es.  1.  18.  Dat.  7.  9,  14.  a  19.  8* *Mal.  3.  2,  3. 

4  Ac  l  ymddangosodd  iddynt 

mEli'as,  gyd  â  "Moses  :  acyroeddynt 
yn  ymddiddan  â'r  Iesu. /  Mat.  11.  13.  a  17.  3,  4.  Luc  9.  19,  30,  31 .  a  24  27,  44 
Ioan  5.  39,  45—47.  Act.  3.  21—24.  1  Pedr  1.  10—12.  Dat  19 
10.         m  2  Bren.  2.  11,  12.         n  Deut.  34.  5,  6. 

5  *  A  Phedr  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrth  yr  Iesu,  Rabbi,  °  da  yw 
i  ni  fod  yma  :  a  gwnawn  dair  pabeìl ; 
i  ti  un,  ac  i  Moses  un,  ac  i  Elías  un. 

o  Ex.  33.  17-23.  Salm  63.  2,  3.  loan  14.  8,  9,  21-23 
Pbil.  1.  23.  1  Ioan  3.  2.  Dat.  22.  3,  4. 

6  Canys  ?  nis  gwyddai  beth  yr 
oedd  yn  ei  ddywedyd :  canys  yr 
oeddynt  wedi  dychrynu. 

P  pen.  16.  5— 8.Dan.  10.  15—19. 

7  A  daeth  «cwmmwl  yn  cys^odi 
drostynt  hwy :  a  llef  a  ddaeth  aìlan 

o'r  cwmmwl,  gan  ddywedyd,  r  II wn 
yw  fy  anwyl  Fab  ;  s  gwrandewch  ef. 

q  Ex.  40.  31.' î  Bren.  8.  10-12.  Salm  97.  2.  Dan.  7.  13. Mat.  17.  5-7.  a  26.  64.  Luc  9.  34-36.  Act.  1.  9.  Dat  1  7 

r-  pen.  1.11.  Salm  2.  7.  Mat.  3.  17.  a  26.  63.  a  27.  43,  54. 
Ioan  1.  31,  49.  a  3.  16-18.  a  5.  18,  22-25,  37.    a  6.  69.  a  9. 

35.  a  19.  7.    a  20.  31.   Act.  8.  37.   Rl.ut.   1. 
1   Ioan  4.  9,  10.    a  5.   11,  12,  20,  21.  « 
Deut.  18.  15—19.    Act.  3.  22,  23.    a  7.  37. 
25,  26. 

I.  2  Pedr  1.  17. 
\.\  33.  21,  22. 
Heh.  2.    1.  •  12. 

8  Ac  'yn  ddisymmwth,  pan  edrych- 
asant  o  amgylch,  ni  welsant  neb  mwy, 
ond  yr   Iesu    yn  unig  gyd  â  hwyat. 

t  Lac  9.  36.  a  24.  31.  Act.  8.  39,  40.  a  10.  16. 

9  A  phan  oeddynt  yn  dyfod  i 

waered  o'r  mynydd,  Mefe  a  orchym- 
ynodd  iddynt  na  ddangosent  i  neb  y 

pethau  a  welsent,  *  hyd  pan  adgyfodai 
Mab  y  dyn  o  feirw. 

10  A  ̂ hwya  gadwasanty  gair  gyd 

â  hwynt  eu  hunain,  f  gan  gyd-ymholi 

z  beth  yw  yr  adgyfodi  o  feirw. 
y  Gen.  37.  11.  Luc  2.  50,  51.  a  24.  7,  8.  Ioan  16.  17—19. 

z  adn.  32.  Mat.  16.  22.  Luc  18.  33,  34.  a  24.  25—27.  Ioan  2. 
19—22.  a  12.  16,  33,  34.  a  16.  29,  30. 

Mae  Mathew,  Marc,  a  Luc,  yn  adrodd  yr 
hanes  hyn  :  gwel  y  sylwadau  ar  Math.  17. 
1 — 8.  *  Pe  cawsai  Pedr  fyned  i'rnef  yn  un- 
ion  y  pryd  hwnw,  buasai  diwedd  am  ei 
ddefnyddioldeb  ar  y  ddaear.  Ond  gorfu  arno 
ef  fyw  wedi  hyn  am  lawer  o  flynyddoedd,  yn 
nghanol  trallodau  a  dyoddefiadau,  a  marw  yn 
y  diwedd  ar  y  groes  :  eto  bu  yn  offerynol  i 
achub  miloedd  lawer,  er  gogoniant  i  l)duw 
trwyddo  ef !  Ac  onid  oedd  hyn  yn  llawn 
digon  o  werth  iddo  fyw  1  t  Nid  oedd  yr  ap- 
ostolion  yn  anghredu  athrawiaeth  yr  adgyf- 
odiad  o  feirw,  ac  nid  oedd  dim  dyryswch 
neillduol  ar  eu  meddyliau  am  ystyr  gyffredin- 
ol  y  geiriau  ;  oblegid  hwy  a  welsent  rai  meirw 
yn  cael  eu  hadgyfodi:  ond  yr  oeddynt  hwy 
wedi  eu  meddiannu  a  chymmaint  o  ragfarn 

yn  erbyn  i'r  Messiah  gael  ei  ladd,  ac  mòr 
sicr  yn  eu  meddyliau  mai  Iesu  oedd  y  Mes- 
siah,  fel  yr  oeddynt  yn  tybied  fod  yn  rhaid 

rhoddi  rhyw  ystyr  ffugyrawî  i'r  geiriau  :  tyb- 
ient  hwy  yn  gyfeiliornus  nas  gallai  efe  farw  yn 
llythyrenol  ;  ac  am  hyny  nas  gallai  gyfodi  dra- 
chefn  yn  llythyrenol.  Mae  perygl  mawr  rhag 
deall  rhairhanau  o'rysgrythyi  yngyfriniawl, 
neu  allegawl,  ac  felly  myned  i'w  hysbrydoli  ; 
megys  dammeg,  neu  hanes  y  Samariad,  Luc 
10.  30 — 37  :  ac  y  mae  perygl  mawr  hefyd  rhag 
cymmeryd  rhai  rhanau  eraill  yn  eu  hystyr 

lythyrenol  ;  fel  y  gwna  y  pabyddion  á'rgeir- 
iau  '*  Hwn  yw  fy  nghorph."  Doethineb 
mawr,  ac  angenrheidiol  iawn  mewn  dehongl- 

ydd  yw,  gwybod  beth  sydd  i'w  ddeall  yn 
Uythyrenol,  a  pha  beth  yn  gyfriniol. 

11  1f  A  hwy  a  ofynasant  iddo,  gan 

ddywedyd,  a  *  Paham  y  dywed  yr 

ysgrifenyddion,  fod  yn  rhaid  i  El'ías 
ddyfod  yn  e^yntaf  ? 

a  adn.  4.  Mal.  3.  I.  a  4.  5.  Mat.  11.  14.  a  17.  10,  11. 

12  f  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Elîas  yn  ddiau  gan 

ddyfod  yn  gyntaf  a  6edfryd  bob  peth; 
f  a'r  modd  yr  ysgrifenwyd  am  Fab  y 
dyn,cy  dioddefailawer  obethau,ac  y 
^dirmygid  ef. 

b  pen.  1.  2-8.  Es  40.  3-5.  Mal.  4.  6.  Mat.  3.  1,  ÿ*. 
a  II.  2—18.  Luc  1.  16,  17,  76.  a  3.  2-G.    loan  1.  6—36.  a  3. 

N  2 



Crist  yn  bwrw  allan MARC  IX. ysbryd  mud  a  byddar. 
27,  &c. 
Dan.  9.  24—5 
Es.  49.7.  a5i 
11,  39.  Phü. 

a  22.  1,  &c.      a  69.  1,  &c.     Es.  53 
äc.  13.  7.  d  Salm  22.  6,  7.    a 
a52.  14.  a  53. .1—3.    Zec.  11.  13.: 

1 3  ||  Eithr  yr  wyf  yn  dywedyd  i 

chwi,  eddyfod  Eli'as  yn  ddíau,  ̂ a 
gwneuthur  o  honynt  iddo  yr  hyn  a  fyn- 
nasant,  §  fel  yr  ysgrifenwyd  am  dano. 

e  Mat.  11.  14.  a  17.  12,  13.  /  pen.  6.  lá— 28.    Mat. 
14.  3—11.  Luc  3.  19,  20.  Act.  7.  52. 

*  Fel  pe  dywedasent,  Ai  y  weledigaeth 
hon  a  gawsom  ni  yw  y  cwbl  am  ddyfodiad 
Elias  1  yr  oeddem  ni  yn  ol  athrawiaeth  yr 
ysgrifenyddion  am  dano,  yn  disgwyl  iddo 
ddyfod  yn  fwy  cyhoeddus,  yn  amlwg  í  bawb, 
a  gwneuthur  cyfnewidiad  mawr  mewn  peth- 
au  gwladol,  o  fìaen  dyfodiad  y  Messiah.  f"  A 
edfryd  :"  hyny  yw,  a  dry  lawer  oddi  wrth 
annuwîoldeb  at  wir  addoliad  a  gwasanaeth 
Duw,  fel  y  trôodd  Elias  yr  Israeliaid  oddi 
wrth  Baal  at  yr  Arglwydd.  Mae  y  broph- 
wydoiiaeth  yn  Malachi  4.  6,  yn  cael  ei  heg- 

luro  gan  yr  angel  yn  Luc  1.  17.  'J  Mewn  at- 
ebiad  i'w  hammheuaeth  hwy  am  farwolaeth 
y  Messiah,  mae  efe  yn  dangos  o'r  ysgrythyr- 
au,  fod  hyny  wedi  cael  eiragfynegi  am  dano. 
|ì  Mae  yn  dangos  hefyd  fod  Eíias  wedi  dyfod, 
sef  Ioan  Fedyddiwr  yn  ysbryd  a  nerth  Elias  : 
ond  am  nas  credodd  yr  ysgrifenyddion  mai 

efe  oedd  yr  Elias  addawedig,  hwy  a'i  merth- 
yrasant  ef.  §  "  Felyrysgrifenwyd  amdano:" 
tybir  mai  perthyn  i  ddyfodiad  loan  mae  y 
geiriau  uchod,  ac  nid  i'w  ferthyrdod  :  nis 
gwyddis  am  ddim  a  ysgrifenwyd  yn  nghylch 
ei  farwolaeth  ef.  Deallid  yr  adnod  yn  well 

fel  hyn  :— "  Elias  yn  wir  a  ddaeth,  megys  yr 
ysgrifenwyd  am  dano,  a  gwnaethant  iddo  yr 
hyn  a  fynasant."  Mae  yn  wir  mai  Herod  a 
barodd  ladd  Ioan  ;  j  ond  yr  oedd  yr  ysgrifen- 

yddion  a'r  phariseaid  yn  ddigon  boddlawn  i 
hyny»  ac  mewn  ewyllys  yn  cyd-weithredu. 

14  f*A  ̂ phan  ddaeth  efe  at  ei 
ddisgyblion,  efe  a  welodd  dyrfa  fawr 

yn  eu  cylch  hwynt,  h  a'r  ysgrifenydd- 
ion  yn  cyd-ymholi  â  hwynt. 

g  Mat.  17.  14,  &c.  Luc  9.  37.  h  pen.  2.  6.  a  11.  28. 
a  12.  14.  Luc  11.  53,  54.  Heb.  12.  3. 

1 5  t  Ac  yn  ebrwydd  yr  holl  dyrfa, 

pan  ganfuant  ef,  *  a  ddychrynasant,  a 
chan  redeg  atto,  a  çyfarchasant  iddo. 

i  adn.  2,  3.  Ex.  34.  30. 

16  Ac  efe  a  ofynodd  i'r  ysgn'fen- 
yddion,  k  \  Pa  gyd-ymholi  yr  ydych  y n 
eich  plith  ? 

k  pen.  8.  11.  Luc  5.  30-32. 

*  Tra  bu  Crist  a'r  tri  disgybl  ar  y  mynydd, 
yr  oedd  tyrfa  wedi  ymgasglu  o  amgylch  y 
disgyblion  eraill  ;  a'r  ysgrifenyddion  wedi 
cymmeryd  y  fantáis  hòno  i  ymddadlcu  â 
hwy,  gan  oheithio  eu  dyrysu  yn  absenoldeb 
eu  Harglwydd.  +  Efallai  bod  rhyw  wcddill 
ion  o  dd.isgléirdeb  ei  wedd-ncwidiad  yn  wel- 
edig  o  hyd  ar  ei  wynebpryd  ef,  fel  ar  wyneb 
Moses  gynt  :  nis  grllir  gwybod  pa  beth  arall 

oedd  yr  achos  o'r  "  dychryn"  hwn.  %  Mae 
yn  debýg  bod  yr  adnodau  nesaf  yn  dangos 
beth  oedd  tcstyn  y  cyd-ymholi  hyn  ;  yr  oedd 
y  disgyblion  wedi  methu  a  bwrw  aüan  yr  ys- 
bryd  aíìan  (adn.  18.)  ac  am  hyny  yr  oedd  yr 
ysgrifenyddion  yn  eu  gwatwar,  ac  yn  eu  holi 
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paham  nas  gallasent :  ac  efaìiai  yn  taera  mai 
trwy  Beelzebub  yr  oedd  ea  Haihraw  yn 
bwrw  allan  gythreuliaid. 

17  Ac  un  o'r  dyrfa  a  attebodd  ac 
a  ddywedodd,  Athraw,  l  mi  a  ddygais 
fy  mab  attat,  m  âg  yspryd  mud  ynddo : 

l  pen.  5.  23.  a  7.  26.    ■*  10.  13.    Mat.  17.  15.    Ioan  4.  47 
adn.  25.  Mat.  12.  22.  Luc  11.  14. 

18  A  pha  le  bynnag  y  cymmero  ef, 

efe  a'i  rhwyga  ;  ac  yntau  "  a  fwrw 
ewŷn,  ac  a  °ysgyrnyga  ddannedd,  ac 
y  mae  yn  dihoeni :  ac  mia  ddywedais 

wrth  dy  ddisgyblion  a'r  iddynt  ei 
fwrw  ef  allan  ;  p  ac  nis  gallasant. 

n  adn.  20.  Jud.  13.  o  Job  16.  9.    Salm  112.  10.  Mat. 
8.  12.  Act.  7.  54.  p  ad».  28,  29.  pen.  11.  23.  2  Bien.  4. 
29—31.  Mat.  17.  16,  19—21.  Luc  9.  40. 

19  Ac  efe  a  attebodd  iddynt,  ac  a 

ddywedodd,  «O  genhedlaeth  anífydd- 
lawn,  pa  hyd  y  byddaf  gyd  â  chwi? 
pa  hyd  y  goddefaf  chwi  ?  dygwch  ef 
attafn. 

q  pen.  16.  14.  Num.  14.  11,  22,  27.  a  32.  13,  14.  Deut 
32.  20.  Salm  78.  6—8,  22.  a  106.  21—25.  Mat.  17.  17.  Luc  9 
41.  a  24.  25.  Ioan  12.  27.  a  20.  27.   Heb.  3.  10—12. 

20  A  hwy  a'i  dygasant  ef  atto.  A 
phan  welodd  ef,  yn  y  man  r  yr  yspryd 
a'i  drylliodd  ef ;  a  chan  syrthio  ar  y 
ddaear,  efe  a  ymdreiglodd,  dan  falu 
ewŷn. 

r  adu.  18,  26.  pen.  1.  26.   a  5.  3—5.    Job  1.  10,  &c. 
6—8.  Luc  4.  35.  a  8.  29.  a9.  42.  loan  8.  44.  1   Pcdr  5.  í 

21  A  gofynodd  yr  lesu  iV  dad  ef, 

s  Beth  sydd  oamser  er  pan  ddarfufel 
hyn  iddo  ?  Yntau  a  ddywedodd,  Er 
yn  fachgen. 

*  pen.  5.  25.  Job  5.  7.  a  14.  1.  Luc  8.  43.  a  13.  16.  loan 
5.  5,  6.  a  9.  1,  20,  21.  Act.  3.  2.  a  4.  22.  a  9.  33.  a  14.  8. 

22  A  mynych  y  taflodd  efe  ef  yn 

tân,  ac  i'r  dyfroedd,  fel  y  difethai  efe 
ef  :  ond  l  os  gelli  di  ddim,  ?<cymhorth 
ni,  gan  dosturio  wrthym. 

t  pen.  1.  40—42.  Mat.  8.  2,  8,  9.  a  9.  28.  a  14.  31. 
u  pen.  5.  19.  Mat.  15.  22—28.  a  20.  34.  Luc  7.  13. 

23  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
00  Os  gelli  di  gredu,  pob  peth  a  all  fotí 
i'r  neb  a  gredo. 

x  pen.  11.  23    2  Cron. 
Luc  17.6.  Ioan  4.  48—50.  ..  - 

24  Ac  yn  y  fan  tad  y  bachgen,  dan 
lefain  ac  ̂ wylofain,  a  ddywedodd, 
Yr  wyf  fi  yn  credu,  O  Arglwydd ; 
z  *  cymhorth  fy  anghrediniaeth  i. 

y  2  Sam.  16.  12.  2  Bieu.^O.  5.  Salm  39.  12.  a  126.  5. 
Jer.  14.  17.  Luc  7.  38,  44.  Act.  20.  19,  31.  2  Cor.  2.  4. 
2  Tim.  1.  4.  Heb.  5.  7.  a  12.  17.  z  Luc  17.  5.  Eph.  2.  8. 
Phil.  1.  29.  2  The».  1.  3,  11.  Heb.  12.  2. 

25  A  phan  welodd  yr  Iesu  fod  y 

dyifa  yn  cyd-redeg  atto,  öefe  a  ger- 
yddodd  yr  yspryd  arìan,  gan  ddywedyd 
wrtho,  P  Tydi  yspryd  mud  a  byddar, 

cyr  wyf  fì  yn  gorchymyn  i  ti,  Tyred 
aìîan  o  hono,  ac  na  ddos  mwy  iddo  ef. 
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farwolaeth  a'i  adyyfodiaä. 

.  a  peu.  1.  25— 27. 
4.  35,  41.  a  9.  42.  Juc 
a  12.  22.  Luc  11.  14. 

',  8.   Zec.  3.  2.    Mat.  17.  18.  Luc 
b  Es.  35.  5,  6.    Mat.  9.  32,  33. 

.  Luc  8.  29.  Act.  16.  18. 

26  Äc  wedi  ir  ysprydd\eîzm,  a 
dryllio  llawer  arno  ef,  efe  a  aeth 
allan  :  ac  yr  oedd  efe  fel  un  marw, 
fel  y  dywedodd  llawer  ei  farw  ef. 

d  adn.  18,  20.  pen.  1 .  26.  Ex    5.  23.  Dat.  12.  12. 

27  A'r  lesu  *a'i  cymmerodd  ef 
erbyn  ei  law,  ac  a'i  cyfododd  ;  ac  efe 
a  safodd  i  fynu. 

e  pen.  1.  31,41.  a  5.  41.  a  S.  23.  Es.  41 .  13.  Act.  3.  7. 
a  9.  41. 

28  Ac  wedi  iddo  fyned  i  mewn  1  r 
tŷ,  ei  ddisgyblion  a  /ofynasant  iddo 
o'r  neilldu,  z  Paham  na  allem  ni  ei 
fwrw  ef  allan  ? 

/pen.  4.  10,  34.     Mat.  13.  10,  36.    a  15.  15.  gMat. 
17.  19,  20. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
I Y  rhyw  hwn  ni  all  er  dim  ddyfdd 

allan,  ond  Hrwy  weddi  ac  ̂ ympryd. 
.      h  Mat.  12.   45.    Luc  11.26.  i  1  Bren,  17.    20—22. 
2  Bren.  4.  33,  34.  Mat.  17.  21.  Act.  9.  40,  41.  2  Cor.  12.  8. 
Eph.  6.  18.  Iago  5.  15.  k  Dan.  9.  3.  Act.  14.  23.  2  Cor. 
6.  5.  a  11.  27. 

Gwel  sylwadau  ar  yr  hanes  rhyfedd  uchod 
yn  Math.  17.  14—21.  Sylwn  yma  ar  yr 
addysgiadau  canlynol  otldi  wrth  yr  hanes: — 
1.  Mawr  ddaioni  Duw  yn  ein  cadw  ni  rhag 
gallu  ysbrydion  drwg;  a  gofal  beunyddiol  ei 
ragîuniaeth  yn  gwarchod  drosom.  Pa  beth 
arall  a  gadwoddy  dyn  hwn  rhag  cael  ei  ddis- 

trywio  gan  y  tâna'r  dwfr;  i'r  rhai  y  taflai  yr 
ysbryd  aflan  ef.  2.  Po  byraf  fyddo  amser  y 
diafol,  mwyaf  y  mae  yn  ymgynddeiriogi, 
adn.  20.  Mae  hyn  yn  wir  am  y  diafol  ei 
hun,  ac  am  ei  ofìerynau  hefyd,  gwel  Dat.  12. 
12.  Fel  hyn  ni  a  welwn  ddynion  yn  aml  yn 

amser  ei  trôedigaeth,  yn  cyfarfod  â'r  profed- 
igaethau  cryfaf.  3.  Nid  ar  Grist  mae  y  bai, 
ond  arnom  ni  ein  hunain,  os  nad  ydym  yn 
derbyn  y  trngareddau  hyny  oddi  wrtho  ef  ag 

sydd  ganddo ;  a'r  rhai  mae  arnom  eu  hang- 
en,  ac  yr  ydym  yn  en  gofyn.  "  Os  gelli  di 
gredu,"  ebai  efe,  "  pob  peth  a  aìl  fod  i'r  neb 
a  gredo,"  adn.  23.  4.  Mae  Duw  yn  gwobr- 
wyo  ffydd  wàn,  lle  mae  gwir  ddymuniad 
am  gynnydd  arni.  Ffydd  wàn  oedd  gan  y 
dyn  tlawd  hwn,  pan  ddywedai  wrth  Grist 

I  Os  gelli  ddim ;"  eto,  am  ei  bod  yn  ddirag- 
rith  er  yn  wàn,  gwobrwyodd  yr  Arglwydd 

hi,  ac  a'i  cryfhâodd.  5.  Mae  iachâd  ein  cyrph 
â'n  heneidiau,  mewn  rhai  amgylchiadau,  yn 
gofyn  gweddi'au  ac  erfyniadau  taerach,  a 
mwy  anghyffredin,  ger  bron  Duw  ;  yn  fwyaf 
enwedigol  lle  mae  y  drwg  yn  reddfol,  yn 
wrthnysig,  a  chwedi  hen  wreiddio.  *  Cym- 
morth  fi  yn  erbyn  fy  anghrediniaeth  :  neu, 
cymmoríh  fi  i  gredu  Úe  yr  wyf  yn  fýr  o  gredu. 
Ni  buasai  gwiw  gweddio  feì  hyn  ar  neb  ond 
ar  Berson  Dwyfol. 

30  %  *  Ac  wedi  ymadaeì  oddi  yno, 
hwy  a  ymdeithiasant  l  trwy  Galilea  : 
m  ac  ni  fynnai  efe  wybod  o  neb. 

/  Mat.  17.  22,  23.        m  adn.  9.  pen.  6.  31,  32. 

31  t  Canys  yr  oedd  efe  yn  dysgu 
ei  ddisgyblion,  ac  yn  dywedyd  wrth- 
ynt,    n  Y   traddodid    Mab    y   dyn __ 

ddwylaw  dynion,  ac  y  lladdent  ef ;  ac 
wedi  ei  ladd,  yr  adgyfodai  y  trydydd 

dydd. 
n  adn.  12.    pen.  8.  31.  Mat.  16.  21.  a  20.  18,  19,28.  a2l. 
39.  a  2G.  2.  Luc  9.44.  a  18.  31—33.  a  24.  26,  44—46. 

Ioan  2.  19.  a  3.  14.  a  10.  18.  Act.  2.  23,  24.  a  4.  27,  23. 
2  Tlm.  2.  12. 

32  J.Önd  °nid  oeddynt  hwy  yh 
deall  yr  ymadrodd,  ac  p  ofni  yr  oedd- 
ynt  ofyn  iddo. o  adn.  10.  Luc  2.  50  a  9.  45.  a  18.  34.  a  24.  45.  p  pen. 

7.  18.  a  8.  17,  18,  33.  a  16.  14.  Ioan  4.  27.  a  16.  19. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  awr  yn  dechreu  cych- 
wyn  i'w  daith  tua  Jerusaîem,  erbyn  y  Pasg 
pryd  yr  aberthwyd  ef :  ac  yr  oedd  yn  chwen- 
nych  myned  trwy  Galilea  mòr  ddirgel  ag  y 
gallai,  er  mwyn  cael  hamdden  gwelP  i  ym- 
ddiddan  â'i  ddisgyblion  yn  nghylch  amryw 
bethau.  t  Fel  yr  oedd  amserei  ddyoddefaint 
ef  yn  nesâu,  yr  oedd  efe  yn  crybwyll  yn  aml- 
ach  wrth  ei  ddisgyblion  am  hyny,  i  gadarnân 
eu  meddyliau  hwy  pan  ddelai  y  peth  i  ben. 
|  Ond  er  mòr  eglur  yr  oedd  efe  yn  dywedyd 

wrthynt  am  ei  farwolaeth  a'i  adgyfodiad,  y 
cyfryw  oedd  eu  rhagfarn  hwy,  fei  y  sylwyd 
ar  y  ddegfed  adnod,  fel  nas  gallent  ei  ddealî, 
ac  yr  oeddynt  yn  ofni  gofyn  iddo  gan  gywil- 
ydd  o'u  dallineb,  a'u  hannwrybodaeth. 

33  í[Ac  ̂ efe  a  ddaeth  i  Caperna- 
um  :  a  phan  oedd  efe  yn  y  tý,  efe  a 

ofynodd  iddynt,  *  *  Beth  yr  oeddych 
yn  ymddadleu  yn  eich  plith  eich 
hunain  ar  y  ffordd  ? 

q  Mat.  17.  24.  r  pen.  2.  8.  Salm  139.  1—4.  I«ẅ  2. 
25.  a  21.  17.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 

34  Önd  hwy  a  dawsant  â  sôn : 

fcanys  ̂ ymddadleuasent  â'u  gilydd 
ar  y  fîordd,  pwy  afyddai  fwyaf. 

s  Mat.  18.  1.  a  20.  21—24.  Luc  9.  46—48.  a  22.  24. 
Rhuf.  12.  10.  Plril.  2.  3-7.  1  Pedr  5.  3.  3  Ioan  9. 

*  Yn  ddirgelaidd,  rhwng  y  disgyblion  â'u 

gilydd,  yn  dd'iau,  y  bu  y  ddadl  hon;  eto  e 
wyddai  yr  Iesu  yn  hollawd  am  dani,  ac  yn 
nghylch  pa  beth  yr  oeddynt  yn  ymddadîeu. 
t  Y  ddadl  oedd,  yn  nghylch  blaenoriaeth  ac 
uchafiaeth  yn  mreniniaeth  y  Messiah  ;  yr  hon 
a  ddychymmygent  hwy  o  hyd  a  fyddai  yn 
dymhorawl,  ac  o'r  byd  hwn.  Tra  yr  oedd 
Iesu  yn  meddwl  am  ei  farwolaeth  boenus, 
yr  oeddynt  hwythau  yn  dadleu  pwy  a  fyddai 
fwyaf.     Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  1S.  1. 

35  Ac  efe  a  eisteddodd,ac  a  alwodd 
y  deuddeg,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
^Osmynneb  fod  yn  gyntaf,  eíe  a 

fydd  olaf  o'r  cwbl,  a  gweinidog  i  bawb. t  pen.  10.  42-45.  Diar.  13.  10.  Jer.  45.  5.  Mat.  20. 
25—23.  Luc  14.  10,  11.  a  18.  14.  Iago  4.  6. 

36  f  Ac  u  efe  a  gymmerth  fachgen- 
nyn,  ac  a'i  gosododd  ef  yn  eu  canol 
hwynt :  ac  wedi  iddo  ei  gymmeryd  ef 
yn  ei  freichiau,  efe  a  ddywedodd wrthynt, 

u  pen.  10.  16.  Mat.  18.  2.  a  19. 14,  15. 

37  \  Pwy  bynnag  *  a  dderbynio  un 
o'r  cyfryw  fechgyn  yn  fy  enw  i,  sydd  yn 

fy  nerbyn  i  :    a  phwy  bynnag  •'  a'm N    6 
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derbyn  i,  nid  myfi  y  mae  yn  ei  dder- 

byn,  ond  yr  hwn  a'm  danfonodd  i. x  Mat.  10.  40—42.  a  18.  3—5,  10.  a  25.  40.  Luc  9.  48. 
y  Lnc  10.  16.  Ioaii  5.  23.  a  10.  30.  h  12.  44,  45.  a  14.  2Í-23. 
1  Tlies.  4.  8. 

Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  18.  2—6.  Dy- 
ben  yr  Arglwydd  lesu  yn  y  peth  hyn  mae>n 
amlwg  oedd,  attal  awyrìrìtryrì  ac  uchel-gais  ei 
ddisgyblion.  Os  uedd  rhy  w  flaenoriaeth  i  fod 
yn  mhlith  yr  apostolion,  pa  ham  y  bu  Crist 
yn  ddistaw  yn  nghylch  y  cyfry w  beth  ar  yr 
achlysur  hwn?  Neu  os  oedd  efe  wedi  rhoddi 
y  flaenoriaeth  i  Pedr  yn  nghlyw  y  lleill,  pa 
raid  fod  dadl  yu  awr  yn  ìighylch  y  pwnc  ì 
*  Mae  yn  rhaid  bod  rhyw  rai  yn  biaenori  eu 
gilydd  yn  sicr  yn  yr  egiwys,  heb  liy ny  ni  bydd 

trefn  ;  ond  "  mynu  bod  yn  gyntaf"  a  wa. 
herddir  yma  :  ni  ddylai  gweinidogion,  na  neb 
arall  yn  yr  eglwys,  awyddu  am  íìaenoriaeih  ; 

a'r  rhai  mwyaf  eu  hawydd  am  flaenoriaeth, 
yngyffredin,  yw  y  rhai  mwyaf  anaddas  iddi,  a 
mwyaf  annheilwng  o  hóni.  f  Yna  mae  efe  yn 
gosod  bachgenyn,  plentyn  bychan,  yn  eu  can- 
ol  hwynt,  fel  esampl  o  ddiniweidrwydd  ac 
ysbryd  difalch  a  diawydd-gais.  %  A  phwy 
bynag  adderbynio  ddyn  neuddynion  duwiol, 
o  ysbryd  isel  felly,  sydd  yn  derbyn  Iesu,  ac 
nid  Iesu  yn  nnig  ond  y  Tad  hefyd,  yr  hwn 

a'i  hanfonodd  ef.  Gwel  ychwaneg  ar  Mathew 
feì  y  dywedwyd  uchod. 

38  %  Ac  íoan  a'i  hattebodd  ef,  gan 
ddywedyd,  2*Athraw,  ni  a  weisom 
un  yn  bwrw  allan  gythreuliaid  yn  dy 
enw  di,  yr  hwn  nid  yw  yn  ein  dilyn 
ni;  fac  ni  a  waharddasom  iddo,  am 
nad  yw  yn  ein  dilyn  ni. 

z  Nuui    IV.  26—29.  Luc  9.  49,  50.  a  11.  19. 

39  îA'r  lesu  a  ddywedodd,  aNa 
waherddwch  iddo  ;  canys  b  nid  oes 
neb  a  wna  wyrthiau  yn  fy  enw  i,  ac  a 

all  cyn  y  fan  roi  drygair  i  mi. a  pen.  10.  13,  14.  Mat.  13.  23,  29.  Phil.  1,18.  b  Mat.  7 
22,  23.  Act.  19.  13— 16.  lCor.9.27.a  13.  1,2.     clCor.  12.3 

40  Canys  dy  neb  nid  yw  i'n  her- 
byn,  o'n  tu  ni  y  mae. d  Mat.  12.  30.  Luc  11.  23. 

*  Gellirgweled  ychyrìigo'rhunan  uchod  eto 
yn  y  peth  hyn  a  adrodda  Ioan  :  gwaharddai 

y  disgyblion  i'r  dyn  fwrw  allan  gythreuliaid, 
er  gwneyd  hyny  yn  enw  Iesu,  yn  unig  am 
narì  oedd  yn  canlyn  gyda  hwynt  :  fel  pe  na 
buasaí  yn  iawn  i  neb  arall  wneyd  y  cyfryw 
beth  ond  hwy. — Yma  gallwn  ymholi  yn  fyr, 
pa  fodd  yr  oedd  y  dyn  hwn  yn  gallu  bwrw 
aliangythreuliaid,  ac  heb  fod  yn  ddisgyblneu 

ganlynwr  i'r  Iesn.  I.  Mae  yn  amlwg  nad 
oedd  y  dyn  hwn  ddim  yn  elyn  i  Grist,  na'i 
er'engyl,  wrth  yr  hyn  a  ddywed  Iesu  ei  hun 
yn  adn.  39,  a'r  40.  2.  Mae  yn  amlwg  mai 
iiirì  gweithrediadau  achubol  yr  Ysbryd  Glàn 
oedd  y  gallu  i  fwrw  allan  gythreuliaid  :  gall- 
odd  llawer  wneuthur  hyny  ag  oedd  yn  weith- 
redwyr  anwiredd  ar  yr  un  pryd,  gwel  Math. 
7.  22.  3.  Mae  yn  amlwg  mai  nìá  dyn  fel 
meibion  Scefa  (Act.  19.  14,  15,  16.)  oedd  y 
dyn  hwn ;  oblegid  gorchfygodd  yr  ysbryd 
drwg  y  rhai  hyny,  er  eu  bod  yn  defnyddio 
enw  yr  Iesu.  4.  Yr  oedd  yr  amser  hwnw  yn 
amser  nodcdig  am  ddoniau  gwyrthiol  ac  ang. 

hyft'redin  yr  Ysbrjd   Glân :  ac  nid  oedd  ry- 
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fedd  os  oerìd  rhai,  yn  yr  amser  hwn  er  gogon- 

iant  Duw,  yn  derbyn  rhai  briwysion  o'r  dawn 
helaethfawr  hyny,  er  nad  oeddynt  ond  dis- 
gyblion  anmherftaiih,  eto  heb  fod  yn  elynion, 
gwel  Math.  12.  27.  5.  Tybia  rhai,  er  nad 

oedd  y  dyn  hwn  y«  canlyn  Crist  a'iddisgybl- 
ion  yn  gysou ;  ei  fod  er  hyny  wedi  derbyn  yr 

efengyl,  ac  yn  bieidiol  iddi :  "neu  ynte  y  buas- 
ai  yn  un  o  ddisgyblion  ioan,  a'i  fod  yn  gyf- 
aiil  ac  yn  ewylíysiwr  da  i  Grist  y  Prìod-fab. 
t  Yr  oedd  dau  ddrwg  yn  ngwaith  y  rìisgybl 
ion  yn  gwahardd  iddo  :— 1.  Eiddigeddu  yn 
ddiachos  dros  Grist :  fel  y  gwnaeth  Joshuah 
dros  jìiosts,  Num.  11.  28,  29;  a  disgyblion 
loan  di  os  eu  hathraw,  Ioan  3.  26.  2.  Cyfyngu 
doniau  Crist  iddynt  hwy  eu  hunain  a  hyny  o 
ddisgyblion  ag  oedd  yn  ei  ganlyn  ef  yn  am- 
Iwg  :  yr  hyn  mae  Jiawer  o  ddynion  da  eto  yn 
bur  dueddol  o  wneyd.  Llawer  gwell  oedd 
ysbryd  Paul  yn  Phil.  1.  15—18.  |  Mae  Crist 

yn  peri  i'r  disgyblion  na  waherddent  y  dyn, 
ac  yn  siciâu  nad  oedd  efe  yn  ei  erbyn  ef, 
ond  gydag  ef.  Os  na  bydd  dyn  yn  elyn  am- 
lwg  i  Grist,  dylirì  gobeithio  mewn  barn  car- 
iad  ei  fod  yn  gyfaili  iddo ;  o  leiaf  cyn  belled 
ag  na  t  haffo  ei  ddigaloni  mewn  gwneyd  daicni. 

41  *  Ganys  e  pwy  bynnag  a  roddo  i 

chwi  i'w  yíed  gwppanaid  o  ddwfr 
yn  fy  enw  i^  ̂am  eieh  bod  yn  perthyn 
i  Grist,  yn  wir  meddaf  i  chwi,  Ni 
chyll  efe  ei  obrwy. 

e  Gwel  ar  Mat.  10.  42.    a  25.  40.  /  Ioan  19.  25—27. 
Rhuf.  8.  9.  a  14.  15.  1  Cor.  3.  23.  a  15.  23.  2  Cor.  10.  7 
Gal.  3.  29.  a  5.  24. 

*  Cawsom  y  geiriau  hyno'rblaen  yn  Math. 
10.  42.  "  Yn  enw  disgybl"  a  ddywediryno; 
"  yn  fy  enw  I,  am  eich  bod  yn  perthyn  i 
Grist,"  a  ddywedir  yma.  Mae  y  geiriau 
yma  yn  eglurhadary  geiriau  yno  ;  "  perthyn 
i  Grist"  yw  bod  dan  "  enw  disgybl." 

42  *  A  phwy  bynnag  a  &  rwystro  un 
o'r  rhai  bychain  hijn  sydd  yn  credu 
ynof  fì?  h  gwell  oedä  iddo  osod  maen 
melin  o  amgylch  ei  wddf,  a'i  daflu 
i'r  môr. 

g  Mat.  18.  6,  10.  Luc  17.  1,  2.  Rhuf.  14.  13,  15,  21.  a  16. 
17.  1  Cor.  8.  10—13  a  10.  32,  33.  2  Cor.  6.  3.  PhiJ.  1.  10. 
1  Tim.  5.  14,  15    2  Pedr  2.  2.  h  Mat.  25.  45,  46.  Act.  9. 
4.  a  26.  11—14.  2  Thes.  1.  6—9.  Dat.  6.  9,  10.  a  16.  6, 

*  Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  18.  6. 

43  *Ac*os  dy  law  a'th  rwystra? 
tòr  hi  ymaith :  gwell  y w  i  ti  fyned  : 

mewn  i'r  bywyd  yn  k  anafus,  nag  â 

dwy  law  gennyt  fyned  i  uffern,  i'r tân  annirToddadwy. 
í  Dent.  13.  6—8.  Mat.  5.  29,  30.  a  13.  8,  9.  Rhuf.  S.  13. 

1  Cor.  9.  27.  Gal.  5.  24.  Col.  3.  5.  Tit.  2.  12.  Heb.  12.  1. 
1  Pedr  2.  1.  k  Mat.  15.  30,  31.  Luc  14.  13,  21. 

44  f  Lle  l  nid  yw  eu  pryf  hwynt 
yn  marw,  m  na'r  tân  yn  diífodd. /adu.46,  48.    Es.  66.  24.  m  Es.  33.  14.    Mat.  3.  12. 
a  25.  41,46.2Thes.  1.  9.  Dat.  14.  10,  11.  a  20.  10,  15.a21.  8. 

45  Ac  os  n  dy  droed  a'th  rwystra, 
tòrefymaith:  gwell  yvv  i  ti  fyned  i 

mewn  i'r  bywyd  yn  gloff,  nag  â  dau 
droed  genny t  dy  daflu  i  uffern,  i'r  tân anniffoddadwy. 

n  adn.  43,  44. 



Am  burdeb  calon  a MARC  IX. 
sancte'tddrwydd  buchedd. 

46  Lle  önid  yw  eu  pryf  hwynt  yn 
marw,  na'r  tan  yn  diffodd. e  Luc  16.  24— 2G. 

47  Ac  os^dy  lygad  a'th  rwystra, 
bwrw  ef  ymaith  :  J  gwell  y w  i  ti  fyned 
i  mewn  i  deyrnas  Dduwynun-llygeid- 
iog,  nag  â  dau  lygad  gennyt  dy  daflu 
i  dân  uffern  : 

p  Gen.3.  6.  Job  31.  1.  Salm  119.  37.  Äîat.  5.  28,  29 

a  10.  37—39.  Luc  14.  20.  Gal.  4.  15.  J»liil.  3.  7,  8. 

48  Lle  nid  yw  eu  pryf  hwynt  yn 

marw,  na'r  tfin  yn  diffodd. 
*  Mae  yn  debyg  i'r  Arglwydd  Iesu  ddyw 

edyd  y  geiriau  hyu  ddwy  waith  ;  unwailli  yn 
ei  bregeih  ar  y  mynydd,  Math.  5.  29,  30  ;  ae 
unwaith  wrth  ei  ddisgyblion  wedi  hyny,  Math. 
18.  7,  8,  9.  Yr  oedd  cfe  yn  ystyried  y  mater 
o  bwys  mawr,  mae  yn  debyg,  ac  yn  gweled 
mai  nid  hawdd  iawn  oedd  gan  ei  ddisgyblion 
ddysgu  y  wers  galed  hon  o  hunan-ymwadiad. 
Mae  Marc  yn  helaethach  ar  y  mater  hwn  nag 

yr  un  o'r  ddau  le  yn  Mathew,  ac  yn  defn- 
yddio  ymadroddion  cryfach  ;  ond  yr  un  peth 
o  ran  sylwedd  a  ddysgir  yn  y  tri  lle,  sef, 
bod  yn  well  i  ni  ymwadu  à  ni  ein  hunain 
mewn  rhyw  bethan,  na  phery^lu  ein  iechyd- 
wriaeth  dragywyddol  drwy  borthi  ein  blysìau 
cnawdol.  Dywed  Demosthenes  am  Phylip  o 
Macedon,  tad  Alexander  Fawr,  wedi  iddo 
golli  un  llygad,  torì  cysswllt  ei  forddwyd,  ei 

glofíl  yn  ei  law  a'i  goes  ;  ei  fod  yn  llwyr 
foddlawn  i  ymadael  âg  unrhy  w  ran  o'i  gorph, 
ond  itldo  gyda'r  gweddill  o  hóno  gael  byw 
mewn  anrhydedd  a  mawredd.  "  A  hwynt- 
hwy  fel  y  derbyuiont  goron  îygredig,  eîthr 

nyni  un  anllyçredig,"  1  Cor.  9.  24 — 27. 
t  Dîammau  mai  gorbicrwydd  chwerw  cyd- 
wybod  euog,  yw  y  pryf  anfarwol  hwn,  ac 
mai  digofaint  tragywyddol  Duw,  yw  y  tân 

anniífoddawl.  Mae  pob  un  o'r  ddau  beth  yn 
llwyr  groes  i'r  athrawiaeth  oerlled  o  ddiddym- 
iad,  neu  ddihanfodiad  yr  enaid,  ac  hefyd  i'r 
athrawiaeth  ynfyd  arall  o  adferiad  pawb  i 
ddedwyddwch  yn  y  diwedd  :  oblegid,  pe 
gwir  yr  athrawiaethau  hyn,  byddai  y  pryf 
farw  a  diífoddaiy  tân.  Dywedir  mai  cyfeir 
iad  sydd  yma  at  y  ddwy  Ifordd  oedd  gan  yr 
henafìaid  i  wneyd  â  chyrph  meirw  ;  claddu 
â  llosgi.  Wrth  gladdu  y  corph  naturiol,  bydd 
y  pryf  farw  rywbryd  o  newyn,  wedi  ysu  a 
bwyta  y  corph  i  gyd  ;  ond  yn  nghospedig- 

aeth  yr  annuwiol,  bydddel'nydd  tragywyddol 
i  bryf  cydwybod  i  ymbcrlhi  arno.  Wrth 
losgi  y  corph  naturiol,  e  ddiífydd  y  tân  ryw 
bryd,  wedi  llosgi  y  corph  i  gyd  ;  ond  yn 
nghospedigaeth  yr  annuwiol  yn  uífern,  bydd 
y  dyn,  gorph  ac  enaid,  yn  anfarwol  ;  a  bydd 
digofaint  Duw  yn  paràu  yn  dragywyddol,  ac 

heb  byth  gael  ei  foddioni  na'i  droi  ymaith. 
Gwel  Isaiah  60.  24  ;  Ecclus.  7.  17.  Judiíh. 
16.  17.  Yr  oedd  syniad  tebyg  i  hyn  hefyd 

gan  rai  o'r  hen  baganiaid  gynt,  pan  ddywed- 
ent;  fod  madruddyn  cefn  yr  annuwiol  yn 
troi  yn  sarph,  neu  neidr  ofnadwy  a  cholyn- 
og,  ar  ol  iddo  farw  :  gan  feddwl  yn  ddîau, 
euogrwydd  ei  gydwybod  ef.  +  Mae  yn  sicr 

nad  â  neb  i'r  bywyd  yn  un  ilygeidiog,  yn 
gloíf,  nac  mewn  un  modd  yn  anafus;  gan  y 
bydd  cyrph  y  saint  oll  yn  berífaith  yn  yr  ad- 
gyfodiad,  yn  un   ffurf  â  chorph  gogoneddns 
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lesu.  Ond  ptj  goríyddai  myned  i'elly  i'r 
bywyd  ;  byddai  hyny  yn  well  na  myned  yn 
gorph  cyfan  i  dân  uííein. 

49  Canys  pob  un  a  helltir  â  thân, 
ça  phob  aberth  a  helltir  â  halen. 

q  Lef.  2.  13.  Ezec.  43.  24. 

Mae  yr  adnod  uchod  yn  ddyrys  iawn,  ac 
ar  yr  un  pryd  yn  angenrheidiol  iawn  ei  de- 
all :  rhy  faith  o  lawer  fyddai  crybwyll  yma 
yr  anirywiolddehongliadau  a  roddwyd  arni 
gan  wahanol  ddynion.  Yn  gyntaf  peth,  dyl- 
ai  y  neb  a  fỳno  ei  deall  fwrw  golwg  yn  ol  ar 
y  chwech  adnod  flaenorawl,  lle  mae  Crist  yn 
annog  ei  ddisgyblion  i  farweiddio  gweithred- 
oedd  y  corph,  dàu  y  syniad  o  dori  y  llaw,  y 
troed,  a  thŷnu  y  llygad,  a  fyddo  yn  rhwystro. 
Dylid  hefyd  ystyried  y  ddeddf  yn  nghylch 
haiitu  oíìrymau,  Lefit.  2.  13.  Ac  yma,  dylid 
ystyríed  ansawdd  ac  effeithiau  halen  a  thân. 
Mae  halen  drwy  sychu  i  fynu  y  gormod 
lieithder  sydd  mewn  cig  yn  ei  gadw  ef  rhag 
braenu  ;  yn  ei  wneyd  yn  fwy  blasus  ;  ac  ar 
yr  aberthau  gynt,  yn  peri  iddynt  losgi  yn 
fwy  angerddoì  ar  yr  aîlor.  Felly  mae  gor- 
uchwyliaethau  sancleiddhâol  Ysbryd  a  gras 
DuWj  yn  marweiddio  ilygredigaethau  y  saint 

ac  yn  eu  puro ;  yn  eu  gwneyd  hwy  a'u 
gwasanaeth  yn  gymmeradwy  fel  arogi  per- 
aidd  ger  bron  Duw;  ac  yn  eu  gwneyd  yn 
fwy  ytbrydol  ac  angerddol  yn  eu  iiaddoliad 
i  Dduw.  Mae  halen  hefyd  yn  bcenus  ar 
gnawd  byw  ;  ac  felly  mae  y  goruchwyliacih- 
au  uchod  ar  Iygredigaethau  natur.  Natur  y 
tân  y w  dosparthu  y  pethau  anghyfunryw  sydd 
mewri  sylweddau  cyfansawdd,  a  pheri  poen 
a  llosgiad  :  fclíy  mae  gras  Dnw  yn  gwneyd 
ar  y  credadyn.  Yn  drydydd,  rhaid  ystyried 

mai  yr  un  yw  y  "  pob  un"  yn  rhan  fiaenaf 
yr  adnod,  a'r  "  pob  abcrth'y  yn  y  rhan  ddi- 
weddaf  o  hóni :  oblegid  mae  pob  dyn  a  dyn- 
es  ar  y  ddaear  yn  aberth  i  Dduw,  neu  bydd 
raid  iddynt  fod  felly  mewn  rhyw  ystyr. 
Maedynionduwiol,  nid  yn  unig  yn  offeiriaid, 
ond  hefyd  yn  aberthau  gwirfodd  iddo  ef, 
Rhuf.  12.  I.  A  dynion  annuwiol,  er  nad  yd- 
ynt  yn  offeiriaid,  eto  byddant  yn  aberthau, 
fel  yr  aberth  yn  Eozrah,  Isaiah  34.  6 ;  ac  yn 
ngwlad  y  gogledd  wrth  Euphrates,  Jer.  46. 
10.  Gwel  hefyd  Ezec.  39.  17.  Zeph.  1.  7. 
Caiff  y  rhai  hyn  eu  halltu  â  halen  barnedig- 
aethau  Duw,  ac  â  thân  ei  ddigofaint  yn  dra- 

gywyddol.  Bydd  yn  natur  y  tân  a'r  halen 
yma,  boeni  a  llosgi,  ac  hefyd  cadw  yr  an- 
nuwiol  mewn  bod,  i  gael  ei  boeni  yn  dragy- 
wyddol.  Felly  mae  gan  Dduw  dân  a  halen 
y  rhaid  i  bawb  eu  dyoddef :  tân  a  halen  i 
buro  ei  saint  ;  a  thân  a  halen  i  boeni  ac  i 
ddifa  ei  wrthwynebwyr.  Bernwch  chwi  pa 

un  sydd  oreu  ei  ddyoddef,  a'i  y  boen  o  farw- 
eiddio  y  cnawd  yma,  ái  ynte  tân  uífern  byth 
mewn  byd  a  ddaw  :  oblegid  rhaid  i  bawb 

ddyoddef  un  o'r  ddau.  Nid  yw  y  pcthau 
ut hod  ond  ciynodeb  býr  o  sylwadau  ein  ped- 
war  awdwr  ar  y  geiiiau  rhyfedd  hyn. 

50  r*Da  yw  yr  halen  :  ond  os  bydd 
yr  halen  yn  ddihâilt.  â  pha  beth  yr 
helltwch  ef?  sfBid  gennych  halen 
ynoch  eich  hunain,  '  %  a  byddwch 
heddychlawn  â'ch  güydd. r  Job  6.  6.  Mat.  5.   13.  Luc  14.  3»,  35.  s  Eph.  4.  29. 
Col.  4.  6.  t  Salin  133.  1.    Ioan  13.  34,  35.     a  15.  17,  13. 
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Rhuf.  12.  ÌS.  a  14.  17-19.  2  Cor.  13.  11.  Gal.  5.  14,  15,  22- 
Eph.  4.  2-6,  31,  32.  Phil.  1.  27.  a  2.  1—3.  Col.  3.  12,  13. 
2Tim.2.  22.  Heb.  12.  14.  Iago  1.  20.  a  3.  14— 18.  1  Fedr 
3.  8,  9. 

*  Sylwyd  ar  ran  flaenaf  yr  adnod  hon  eis- 
oes,  yn  Math.  5.  13.  Gan  i'n  Harglwydd 
sôn  am  halen  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae  efe 
yma  yn  gwneuthur  defnydd  pellach  o'r  gym- 
liariaeth,  ond  ychydig  yn  wahanol  i  ystyr  y 
geiriau  yn  Mathew  :  yno  yr  apostolion  oedd 
yr  halen ;  f  yma  gorchymynir  iddynt  fod 
ganddynt  halen  ynddynt  eu  hunain.  Nis  gall- 
ent  fod  yn  halen  i  eraill  heb  eu  bod  hwy  eu 
hunain  wedi  eu  halltu  yn  gyntaf  â  grasau  a 
goruchwyliaetbau  yr  Ysbryd.  i  Un  o  effeith- 
iau  halen  yw,  uno  a  chlymu  y  cig  y  rhodder 
ef  arno;  felly  mae  gras  Duw  yn  uno  y  saint 

â'u  gilydd  mewn  cariad  a  heddwch. 
PEN.  X. 

Crist  yn  ymresymmu  â'r  Phariseaid  yn 
nghylch  ysgar,  8ç,c, 

'AC  aefe  a  gyfododd  oddi  yno,  ac 
a  aeth  i  dueddau  Judea,  b  f  trwy  y  tu 
hwnt  i'r  Iorddonen  ;  a'r  bobloedd  a 
gyd-gyrchasant  atto  ef  drachefn :  ac 

fel  yr  oedd  yn  arferu,  c  efe  a'u  dysgodd 
hwynt  drachefn. 

a  Mat.  19.  1.  b  Ioan  10.  40.  a  11.  7.  c  Preg.  12.  9. 
Jer.  32.  33.  loau  18.  20. 

Nid  oes  yn  y  bennod  hon  braidd  ddim  ar 

nas  cawsom  o'r  blaen,  yn  Mathew  y  bedwar- 
edd  ar  bymtheg.  *  Llefarodd  Crist  y  pethau 
yn  y  bennod  o'r  blaen  yn  Galilea ;  yn  awr 
mae  yn  gadael  Galilea,  ac  yn  dyfod  i  duedd- 
au  Judea  ar  ei  daith  ddiweddaf  i  Jerusalem. 
t  Mae  Beza,  a  rhai  beirniaid  eraill  yn  dewis 

cyfieithu  y  geiriau  "  trwy  y  tu  hwnt  i'r  lor- 
ddbnen,"  "  Gyda  glànau  yr  Iorddonen  ;" 
oblegid  mai  yr  Iorddonen  oedd  terfyn  Judea, 

ac  nad  dim  o'i  thueddau  yr  ochr  arali  iddi. Gwel  ar  Math.  19.  1. 

2  1TdA'r  Phariseaid,  wedi  dyfod 
atto,  a  ofynasant  iddo, e  *  Ai  rhydd  i  wr 
roi  ymaith  ei  wraig  ?  /  gan  ei  demtio  ef. 

d  pen.  8.  15.  Mat.  9.  34.  a  15.  12.  a  23.  13.  Luc  5.  30. 
a  6.  7.  a  7.  30.  a  11.  39,  53,  54.  a  16.  14.  Ioan  7.  32, 4S.  all. 
47,  57.  e  Mal.  2.  16.  Mat.  5.  31,  32.  a  19.  3.  1  Cor.  7.  10, 
11.    /pen.  8.  11.  Mat.  16.  I.a22.  35.  loan  8.  6.  1  Cor.10.  9. 

*  Am  bob  achos,  medd  Mathew,  19.  3. 
hyny  yw  am  unrhyw  achos  :  oblegid  felly  y 
dehonglai  y  phariseaid  y  ddeddf  yn  nghylch 
ysgariaeth,  Deut.  24.  1. 

3  Yntau  a  attebodd  ac  a  ddywed- 

odd  wrthynt,  s  *  Beth  a  orchymynodd 
Moses  i  chwi  ? 

g  Es.  8.  20.  Luc  10.  25,  26.  Ioan  5.  39.  Gal.  4.  21. 

4  A  hwy  a  ddy  wedasant,  h  Moses  a 
ganiattâodd  ysgnfenu  llythyr  ysgar,a'i 
gollwng  hi  ymaith. 

h  Deut.  24.  1—4.  Es.  50. 
32.  a  19.  7. 

5  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  '  O  achos  eich  calon- 
galedwch  chwi  yr  ysgrifenodd  efe  i 
chwi  y  gorchymyn  hwnnw  : 

i  Deut.  9.  6.  a  31.  27.  Neh.  9.  16,  17,  26.  Mat.  19.  8. 
Act.   7.  51.  Heb.  3.  7—10. 

6  Ond  o  Mdechreuad  y  grëadig- 

aeth, l  yn  wrryw  a  bany  w  y  gwnaeth 
Duw  hwynt. 

k  Geu.  1.  1.  2  P 

2.  Mal    2.  14— lí 

7  Am  Hihyn  y  gâd  dyn  ei  dad  a'i 
fam,  ac  y  glỳn  wrth  ei  wraig ; 

m  Gen.  2.  24.  Mat.  19.  5,  6.  Eph.  5.  31. 

8  A  hwy  ill  dau  a  fyddant  wun 
cnawd  :  fel  nad  ydynt  mwy  ddau? 
ond  un  cnawd. 

n  1  Cor.  6.  16.  Eph.  5.  28. 

9  Y  peth  °  gan  hynny  a  gyssylltodd 
Duw,  na  wahaned  dyn. 

oRhuf.  7.  1—3.  1  Cor.  7.  10-13. 

*  "  Beth  a  orchymynodd  Moses  ?"  Dywed 
Mathew  19.  7.  mai  y  phariseaid  a  ofynasant 

iddo  ef  "Pa  ham  y  gorchymynodd  Moses,&c.?" 
Gellirc^'soni  hyn  drwy  dybied  iddynt  hwy  yn 
gyntaf  ofyn  "  Fa  ham  y  gorchymynodd  Mo- 
ses  ì"  ac  yna  iddo  yntau  of'yn  iddynt  hwy thau, 
Beth  oedd  geiriau  iMoses  yn  yr  achos  hwn  1 
Ac  wedi  iddynt  eu  hadrodd,  mae  efe  yn 
dangos  yr  achos  i  Moses  roddi  iddynt  y  can- 
iatâd  hwn,  adn.  5.  Gwel  y  sylwadau  ar 
Math.  19.  3—9. 

10  Ac  ̂ yn  y  tý  drachefn  ei  ddis- 
gyblion  a  ofynasänt  iddo  am  yr  un  peth . 
*  p  Gwcl  ar  pen.  4.  10.  a  9.  2á,  33. 

11  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

q  *  Pẁy  bynnag  a  roddo  ymaith  ei 
wraig,  ac  a  briodo  un  arall,  y  mae  yn 
godinebu  yn  ei  herbyn  hi. 

q  Mat.  5.  31,  32.  a  19.  9.  Luc  16.  18.  1  Cor.  7.  4,  10, 
11.  Heb.  13.  4. 

12  f  Ac  os  gwraig  a  ddyry  ymaith 
ei  gwr,  a  phriodi  un  arall,  y  mae  hi 

yngodinebu. *  Ond  am  odineb,  medd  Mathew  5.  32.  a 
19.  9.  f  Gan  Marc  yn  unig  mae  y  ddeuddeg- 

í'ed  adnod,  yn  nghylch  y  wraig.  Yr  oedd 
hyn  yn  cael  ei  wnçyd  yn  aml,  ac  yn  y  modd 

niwyaf  digywilydôr',  gan  wragedd  y  Rhufein- iaid  :  ac  er  nad  oedd  un  gyfraith  yn  mhlith  yr 
Iuddewon  i'r  wraig  roddi  ymaith  ei  gwr  a 
phr'íodi  nn  arall ;  eto  yr  oeddynt  yn  ei  wneyd 
yn  aml.  Rhoddodd  Salome,  chwaer  Herod 
Fawr  lythyr  ysgar  i  Costobarus  ei  gwr ;  ac 
yn  ol  ei  hesampl  hi,  rhoddodd  Herodìas  lyíh- 
yr  ysgar  i  Phylip  ei  gwr,  a  lìawer  eraill :  ac 

mae  yn  amlwg  yn  Josephus  i'w  wraig  ef  ei 
hnn  roddi  llyíhyr  ysgar  iddo.  Ond  dealler, 
mainid  "  o  achos  godineb"  y  bu  hyn  ;  buasai 
yn  gyfreithlawnfelly  ;  oblegid  mae  yn  amlwg 

yma  fod  Cristyn  gosod  y  gwŷr  a'r  gwragedd 
ar  3'r  un  tir,  ac  yr  un  ddeddf  i'r  naill  ac  i'r llall. 

13  ̂ [*Arhwya  ddygasant  blant 
bychain  atto,  fel  y  cyfTyrddai  efe  â 

hwynt :  a'r  sdisgyblion  a  geryddasant 
y  rbai  oedd  yn  eu  dw7yn  hwyyit. 

r  Mat.  19.  13—15.  Luc  18.  15,  16.  s  adn.  48.  peu.  9. 
38.  Ex.  10.  9—11.  Deut.  31.  12,  13.  Joel  2.  16. 

14  f  A'r  Iesu  Pan  welodd  hynny, 
'fu  anfoddlawn,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  n  Gadewch  i  blant  bychain 
ddyfod  attaf  fi,  ac  na   waherddwch 
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iddynt:  ̂ canys  eiddo  y  cyfryw  rai 
yw  teyrnas  Dduw. 

t  pen.  3.  5.  aS.  33.  Lue  9.  54— 5G.  Epb.  4.  26.  uGcn. 
17.  7,  10—14.  Nuui.  14.  31.  Deut.  4.  37.  a  29.  II,  12.  1  Si.m. 
1.  11,  22,  27,  28.  Sahn  7S.  4.  a  115.  14,  15.  Iis.  65.  23.  íer. 
32.  39,  40.  Luc  18.  15,  16.  Act.  2.  39.  a  3.  25.  Rl.uf.  II.  16, 
28.  1  Cor.  7.  14.  2Tim.  1.  5.  a  3.  15.  .rSdhn  131.  I,  2. 
Mat.  18.  4.  a  19.  14.  1  Cor.  14.  20.  I  Pedr  2.  2. 

15  I  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  v  Pwy 
bynnag  ni  dderbynio  deyrnas  Dduw 
fel  dyn  bach,  nid  â  efe  i  mewn  iddi. 

yMat.  18.  3.  Luc  18.   17.  loan  3.  3—6. 

16  ||Ac2efea\i  cymmerodd  hwy 
yn  ei  freichiau,  ac  a  roddes  ei  ddwylaw 

arnynt,  ac  a'u  bendithiodd. s  Gen.  48.  14-16.  Deut.  28.  3.  Es.  40.  11.  Luc  2.  28— 
34.  a  24.  50,  51.  Ioan  21.  15-17. 

Cawsom  yr hanes  hwn,  ond  yn  fÿracli,  yn 
Math.  19.  13 — 15.  Yr  oedd  tirionüeb  Crist 
yma  tiiag  at  y  plant  bychain  yn  foddhâol 
iawn  i'r  rhîeni ;  a  dîammau  bod  y  còf  am  ei 
hynawsedd  ef  yn  efteithio  yn  barhâus  ar  y 
plant  eu  hunain  :  a  rhaid  bod  yr  olwg  yn  add- 
ysgiadol  ac  yn  galonogus  i  bobl  ieuainc  eraill 
a  allai  fod  yno  yn  bresenol.  Er  nad  yw  yr 
hanes  yma  yn  brawf  ac  yn  sylfaen  union- 
gyrchol  bedydd  babanod ;  eto  mae  yn  tu- 

eddu  yn  fawr  at  hyny  ;  ac  yn  galondid  i  r'íeni cristionogol  i  ddwyn  eu  plant  at  Grist,  i  ofyn 

ei  fcndith  arnyní,  a'u  cyfiwyno  iddo  yn  yr 
ordinhad  hòno.  *  Dywedir  fod  yr  enwog 
Ignatius,  esgob  Antioch  wedi  hyny,  yn  un 

o'r  plant  hyn.  t  Gallasai  Crist  fod  yn  fwy 
anfoddlawn  i'r  disgyblion,  gan  iddomorddi- 
weddar  (Pen.  9.  3tí,  37,)  gymmeryd  plentyn 
a'i  osod  yn  eu  canol  hwynt,  a  thystiolaethu 
fod  yii  rhaid  iddynt  hwy  fod  yn  debyg  i'r 
cyfry w.  J  Nid  yw  y  bymíhegfed  adnod  gan 
Mathew  na  Luc  :  wrth  deyrnas  Dduw  y 
deallir  gair  Duw,  neu  yn  hytrach  gras  Criat 
yn  yr  efengyl.  ||  Pa  rîeni  duwiol  ni  dd\ mun- 
ant  iddo  gymmeryd  eu  plant  yn  mreichiau  ei 

drngaredd,  dodi  ei  ddwyláw  arnynt,  a'u  ben- dithio  ì 

17  tT  Ac  awedi  iddofyned  allan  i'r 
fTordd,  b  *  rhedodd  im  atto,  a  c  gos- 
tyngodd  iddo,  ac  a  ofynodd  iddo?  dO, 
I  Athraw  da,  eJbeth  a  wnaf  fel  yr 
etiíeddwyf  ̂ fywyd  tragywyddol  ? 

a  Mat.  19.  16.  Luc  18.  18,  &c.  b  pen.  9.  25.  Mat  28. 
8.  Ioan  20.  2—4.  c  pen.  1.  40.    Dan.  6.  10.    Mat.  17.  14. 
d  pen.  12.  14.  Ioan  3.  2.  e  Ioan  6.  28.  Act.  2.  37.  a  9.  6. 

a  16.  30.  Rlmf.  10.  2—4.         /  Ioan  5.  39.  a  6.  27,  40.  Hliuf. 
2.  7.  a6.  23.  1  Ioan  2.  25. 

*  Dywed  Luc  18.  18,  mai  rhyw  lywodr- 
aethwr  ydoedd ;  a  dywed  Mathew  19.  22, 
mai  gwr  ieuanc  ydoedd.  t  Dywedir  fod  y 
Rabbiniaid  Tuddewig  yn  fawr  iawn  am  yr 
enwad  hwn,  yr  hyn  a  ddengys  neillduol  biì- 
odoldeb  atebiad  ein  Hiachawdwr  yn  yr  ad- 
nod  neáaf.  t  Mae  y  gofynind  yn  dangos  ei 
fod  yn  credu  y  faîhbethâbywyd  tragywydd- 
ol,  ei  fod  yn  ei  chwennychu,  ac  yn  ewyllys- 
gar  i  wneyd  rbywbeth  tuag  at  ei  etifeddu. 

18  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
*"  Paham  y  gelwi  fi  yn  dda  ?  *nid  oes 
neb  da  ond  un,  hsefDuw. 

g  Mat.  19.  17.  Luc  13.  19.'  Ioan  5.  41— -'4.  Rhuf.  3.  12, A  1  Sarti.  2.  2.  Sahu  36.  7,  8.  a  119.  CS.  Iiaro  1.  17.  1  Ioao 
4.8,16. 

I  *  Nid  oes  neb  ond  Dnw  yn  dda  yn  ystyr 
rberífaith  a  helaethaf  y  gair  :  erioed  yn  clda 
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yoruwch ya-wb  yn  dda  ;  ac  }n  bcrffaith  dda. 
i\hte  Cri.st  yma  yn  çeryddu  y  dyn  am  ei  alw 
ef  yn  Dduw  (neo  wrth  enw  cystal  á  hjny) 

ac  eto  lieb  grcdu  ei  í'od  ef  yn  Dduw. 
19  Ti  *a  wyddost  y  gorchymynion, 

/4Na  odinebà,  Na  ladd,  Na  ladratta, 
Na  cham-dystiolaetha,  l  *  Na  chani- 

golleda,  Anrhydedda  dy  dad  a'th  fam. i  pen.  12.  28-34.  Es.  8.  20.  Mat.  5.  17—20.  a  19. 17- 19. 
I-uc  10.  26— 2S.  a  18.  20.  Rhuf.  3.  20.  Gal.  4.  21.  h  Kx. 

20.  12—17.  Deut.  5.  16—24.  Rhuf.  13.  9.  Gal.  5.  14.  Iago 
■i.  11.         /1  Cor.  6.  7-9.  1  Thes.  4.  6. 

20  Yntau  a  attebodd  acaddywed- 
odd  wrtho,  Athraw,  ™fyrhai  hyn  i 

gyd  a  gedwais  o'm  hieaengctid. m  Es.  58.  2.  Ezec.  5.  14.  a  33.  31.  Mat.  19.  20.  Luc  10. 
29.  à  18.  11,  12.  Rhuf.  7.  9.  Phil.  3.  6.  2  Tim.3.  5. 

*  Tybir  fod  hyn  yn  cael  ei  roddi  yma  yn 
ile  y  degfed  gorchymyn,  gan  fod  chwennych 
eiddo  un  arall  yn  arwain  i  wneyd  anghyf- 
iawnder  âg  ef,  ac  fel  hyny  ei  gam-golledu  ef. 
Mae  y  gair  hefyd  yn  arwyddo  attal,  neu 
gadw  yn  oi,  unrhyw  beth,  pan  fyddo  yn 

ddyledus.  t  O  ran  y  llythyren,  a'r  ymddyg- 
iad  allanol,  efallai ;  neu  yn  ol  y  dehongliad 
a  roddai  y  dysgawdwyr  Iuddewig  y  pryd 
hwnw  ar  y  gyfraith. 

21  A'r  Iesu  gan  edrych  arno?  wa'i 
;fî  hofTodd,  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
0  f  Un  peth  sydd  ddifFygiol  i  ti :  dos? 
p  gwerth  yr  hyn  oll  sydd  gennyt,  a 

dyroi'rtlodion;  a  thi  a  gai  ̂ drysor 
yn  y  nef :  a  thyred?  f  a  rchymmer  i 
fynu  y  groes,  a  dilyn  fi. 

n  Gen.  34.  19.  Es.  63.  8—10.  Luc  19.  41.  2  Cor.  12.  15. 
o  Luc  10.  42.  a  18.  22.  Dat.  2.  4,  14,  20.  jp  Diar.  23.  23. 
Mat.  13.  41—46.  a  19.  21.  Luc  12.  33.  Act.  2.45.  a4.34—  37. 
?Mat.  6.  19—21.  Luc  16.  9.  1  Tim.  6.  17^-19.  Heb.  10.  3*.. 
lPedrl.4,  5.  r  pen.  8.  34.     Mat.    16.  24.    Luc  9.  2o. 
Ioaa  12.  2«.  a  16.  33.  Rhuf.  S.  17,  18.  2  Tim.  3.  12. 

22  ||  Ac  efe  a  s  bruddhâodd  wrth  yr 
ymadrodd,  ac  a  aeth  ymaith  yn  athrist : 

'eanys  yr  oedd  ganddo  feddiannau lawer. 
3  pen.  6.  20,  26.  Mat.  19.  22.  a  27.  3,  24-26.  Lucl8.23. 

2  Cor.  7.  10.  2  Tim.  4.  10.  t  Gen.  13.  5—11.  Deut.  6. 
10—12.  a  8.  11—14.  Job  21.  7—15.  Ezec.  33.  31.  Mat.  13.22. 
Luc  12.  15.  Eph.  5.  5.  1  Tim.  6.  9,  10.  1  Ioan  2.  15,  16. 

*  Yr  oedd  rhyw  hawddgarwch  naturiol  yn 
y  Uywodraethwr  ieuanc  hwn,  wrth  gymhaiu 

ei  ymddygiad  ef  â'rysgrifenyddion  a'rphari- 
seaid,  a  íìawer  eraili,  ag  oedd  yn  ennyn  tos- 
turi  ein  Harglwydd  tuag  ato  ;  a  chan  ei  fod 

ef  yn  rnhor» 'peth  yr  un  ffunud  â  ninnau,  ond 
pechod,  gallwn  feddwl  ei  fod  yn  teimlo  car- 
iad  ato,  yn  debyg  fel  y  bydd  gweinidogion 

dnwiolynteiiiilotuagat  rai  o'u  gwrandawwyr 
a  fyddo  yn  serchog,  yn  foesol,  ac  yn  garedig, 
ond  y  rhai  nid  ydynt  yn  bresenol  \n  eu  hys- 
tyried  yu  wir  grefyddol.  t  Er  ei  hofri  ef 
felly,  mae  Crist  yn  dangos  iddo  ei  fod  yn 
ddifìygiol ;  mai  cyfiawnder  y  gyfraith  yw 
cariad  :  a  bod  y  cariad  hwnw  yn  dyfod  â 

dyn  i  roddi  ufudd-dod  cyffredinol  ac  ewryllys- 
gar  i  holl  ewyllys  Duw.  %  Y  groes,  yw  rhy w 
brawf,  neu  ddyoddefaint  a  aller  ei  ocheiyd 
drwy  gilio  oddiar  lwybr  dyledswydd,  nìd 
heb  hyny.  Cafodd  Iesu  y  Groesar  ei  ftbrdd  ; 
cnnmerodd  hi  i  fytìü,  dygodd  hi,  a  hoeliwyd 
eV  arni  ;  heb  gilio  dim  ar  y  neilldu  rhagddi. 
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Mid  oedd  yr  Arglwydd  lesn  yn  gofyn  y  peth- 

a"u  uchod  gan  y  g  wt  ieiunc  fel  ammodau,  neu sail  ei  gymmeradwyai_th  gyda  Duw  ;  ond  fel 
tystiolaeíh  a  phrawf  o  wir  dduwioldeb.  ||  Er 
lleied  oedd  y  prawf,  yr  oedd  yn  ormod  i'r 
gwr  ieiíanc  hawddgar  a  goludog  hwn  :  aeth 
ymaith  yn  brudd,yn  athrist,  ac  yn  siomedig. 

23  ÎÍA'r  Iesu  wa  edrychodd  oi 
amgylch,  ac  a  ddywedodd  wrth  ei 
ddisgyblion,  x  Mor  anhawdd  yr  â  y 
rhai  y  mae  golud  ganddynt  y  i  deyrnas 
Dduw  ! 

«  pen.  3.  5.  a  5.  32.  *  Mat.  19.  23—26.  Luc  18.  21. 

1  Cor.  1.  26.    Ia»>  2.  5.  a  4.  4.  y  adn.  15.    Mat.  lí 
loan  3.  5.  2  Pedr  1.  11. 

24  *A'rdisgyblion  a  2frawychasant 
wrth  ei  eiriau  ef.  Ond  yr  Iesu  a 
attebodd  drachefn,  ac  a  ddywedodd 

wrthynt,  a  O  blant,  mor  anhawdd  ywr 
i'rrhai  sydd  â'u  ̂ fhymddiried  yn  eu 
golud  fyned  i  deyrnas  Dduw  ! 

*  Mat.  19.  25.  Luc  1S.  26,  27.  loan  6.  60.  a  Ioar 
33.  a  21.  5.  Gal.  4.  19.  1  loan  2.  1.  a  4.  4.  a  5.  21.  b  Job 
31.  24,  25.  Salin  17.  14.  a  49.  6,  7.  a  52.  7.  a  62.  10.  Diar. 
II.  29.  a!8.  11.  a23.  5.  Jer.  9.  23.  Ezec.  28.  4,  5.  Hab.  2. 
9.  Zeph.  1.  18.  Luc  12.  16—21.  a  16.  14.  1  Tim.  6.  17.    Iago 

25  Y  mae  cynhaws  i  gamel  fyned 
trwy  grai  y  nodwydd,  nag  i  oludog 
fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 

c  Jer.  13.  23.  Mat.  7.  3—5.  a  19.  24,  25.  a  23.  24.  Lucl8.  25. 

26  A  hwy  a  synnasant  dynddir- 
fawr,  gan  ddywedyd  wrthynt  eu  hun- 
ain,  e  A  phwy  a  all  fod  yn  gadwedig  ? d  pen.  6.  51.  a  7.  37.  2  Cor.  11.  23.  e  Luc   13.  23. 
a  18.  26.  Act.  16.  31.  fthuf.  10.  9—13. 

27  A'r  Iesu,  wedi  edrych  arnynt,  a 
ddywedodd,  /  Gyd  â  dynion  am- 
mhosibl  í/w,  ac  nid  gyd  â  Duw :  e  canys 
pob  peth  sydd  bosibl  gyd  â  Duw. 

/  Gen.  18.  13,14.  Num.  11 .  21-23.  2  Bren.  7.  2.  Zec. 
8.  6.  Mat.  19.  26.  Luc  18.  27.  s  Job  42.  2.  Jer  32  1  27 
Luc  1.  37.  Phil.  3.  21.   Heb.  7.  25.  a  11.  19. 

*  Yn  Mathew  19.  25,  gwelwn  yr  achos  o'r 
braw  yma  :  sýnu  a  ddywedir  yno,  a  dywedyd 

«  PWy  gan  hyny  a  all  fod  yn  gadwedig?" 
Tybiai  y  disgyblion  fod  golud  yn  arwydd  o 
gariad  ac  ewyìlys-da  Duw,  ac  yn  un  o  fendith- 
ion  teyrnas  y  Messiah.  f  Nid  mewn  meddu 
cyfoeth  mae  y  perygl;  ond  mewn  ymddiíied 
ynddo  :  a'r  anhawsdra  yw, meddu  cyfoeth,  a 
pheidio  ymddiried  ynddo.  Gwel  ychwaneg 
ar  Math.  19.  16—26. 

28  1T  Yna  ydechreuodd  Pedrddy- 
wedyd  wrtho,  h  Wele,nyni  aadawsom 
bob  peth,  ac  a'th  ddilynasom  di. h  pen.  1.  16—20.  Mat.  19.  27—30.  Luc  14.  33.  a  18.  28— 
30.  Phil.  3.  7—9. 

29  A'r  Tesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  «Nid 

oes  neb  a'r  a  adawodd  dý,  neu  frodyr, 
neu  chwíorydd,  neu  dad,  neu  fam,  neu 

wraig,  neu  b:ant,  neu  diroedd,  k  o'm 
hachos  i  a'r  efengyl, *  Gen.  12.  1—3.  a  45.  20.  Deut.  33.  9—11.  Luc  22.  28— 
30.  Heb.  11.  24-26.  k  pen.  8.  35.  Mat.  5.  10,  11.  a  10. 
18.  1  Cor.  9.  23.  Dat.  2.  3. 
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30  A'r  ni  dderbyn l  y  càn  cymmaint 
yr  awrhon  y  pryd  hwn,  dai,  a  brodyr, 
a  chv/íorydd,  a  mammau,  a  phlant,  a 
thiroedd,  m*ynghyd  âg  erlidiau;  ac 
yn  y  byd  a  ddaw,nìywyd  tragywyddol. 

/*2Cr..n.  25.  9.  Salm  S4.  11.  Diar.  3.  9,  10.  a  16.  16 
Mal.  3.  10.  Mat.  13.  41-16.  2  Cor  6.  10.  a  9.  8—11.  Phil' 
3.  8.  2Tíies.  2.  16.  1  Tîm.  6.  6.  1  loan.  3.  1.  Dat.  2.  9.  a  3* 
18.  m  Mat.  5.  11, 12.  Ioau  16.  22,  23.  Act.  5.  41.  a  16.  2a' 
Rhuf.  5.  3.  la5o  1.  2—4,  12.  a  5.  II.  1  Pedr  4.  12-16' n  Ioan  10.  23.  Rbuf.  6.  23.  1  loan  2.  25. 

3 1  Ond  °  llawer  rhai  cyntaf  a  fydd- 
ant  ddiweddaf ;  a'r  diweddaf  fyddant 

gyntaf. Gvvel  y  sylwadau  ar  Math.  19.  27—30. 
*  "  Yn  nghyd  âg  erlidiau :"  nid  yw  y  geir- 
iau  hyn  ddim  yn  Mathew.  Gelìid  eu  dar- 

llen,  "  Er  cael  erlidiau;*'  îe,  yn  nghanol  er- 
lidiau  ;  oblegid,  "  lle  mae  dyoddefiadau  yn 
aindiàu,  mae  diddanwch  hefyd  yn  amlhâu/' 
ì  Cor.  1.  5.  Mae  yn  wir  nas  geliir  deall  yr 
addewid  yn  Uythyrenol  ;  ond  fel  y  mae  yn 
cyfeirio  at  fendithiou  annhraelhol  fwy  na 
chydwerth  ;  yn  mhlith  pa  rai,  gelìir  cyfrif 

cyí'eiílion  crefyddol  caredig  a  gwerthfawr. 
Mỳn  rhdi  ddarllen  y  geiriau  uchod  '*  Ar  ol 
erlidiau  ;"  ond  dywed  eraill  nas  goddef  y 

geiriau  gwreiddiol  eu  trôi  f'elly. 
32  f  Ac  p  yr  oeddynt  ar  y  ífordd 

yn  myned  i  fynu  i  Jerusalem  ;  ac  yr 

oedd  yr  Iesu  yn  myned  o'u  blaen 
hwynt  :  a  ?hwy  a  frawychasant ;  ac 
fel  yr  oeddynt  yn  canlyn,  yr  oedd 
arnynt  ofn.  r*Ac  wedi  iddo  dra- 
chefn  gymmeryd  y  deuddeg,  efe  a 
ddechreuodd  fynegi  iddynt  y  pethau 
a  ddiq;wyddent  iddo  ef  : 

p  Mat.  20.  17.    Luc  18.  31.  q  Zec.  3.  8.    Luc  9.  51. 
loar.  II.  8,  16.         r  peu.  4.  34.    Mat.  11.  25.  a    13.11   Luc 10.  23,  24. 

33  Canys  wele,  yr  ydym  ni  yn 

myned  ifynu  i  Jerusalem  ;  *a  Maby 
dyn  a  draddodir  i'r  arch-offeiriaid,  ac 
i'r  ysgrifenyddion ;  a  hwy  a'i  '  con- 
demniant  ef  i  farwolaeth,  ac  a'i  "tradd- 
odant  ef  i'r  Cenhedloedd  : 

s  peD.  8.  31 .  a  9.  31 .  Mat.  16.  21 .  a  17.  22,  23.  a  20.  17— 
19.    Luc  9.  22.  a  18.  31-33.  a  24.  6,  7.  t  pen.   14.  64. 
Mat.  26.  66.  Act.  13.  27,  28.  lago  5.  6.        «  pen.  15.  1.  Mat. 
27.  2.  Luc  23.  J,  2,  21.   ìoaa  18.  23.  a  19.  11.  Act.  3  13,  14. 

34  A  hwy  a'i  x  gwatwarant  ef,  ac 
a'i  fflangellant,  ac  a  f  boerant  arno,  ac 
a'i  Uaddant :  z  a'r  trydydd  dydd  yr 
adgyfyd. 

x  pen.  14.  65.  a  15.  17—20,  29—31.  Salra  23.  6—8.  Es. 
53.  3.  Mat.  27.  27—44.  Luc  22.  63—65.  a  23.  II,  35—39. 
Ioan  19.  2,  3.  y  peu.  14.  65.  Job  30.  10.  Es.  50.  6.  Mat. 
26.  67.  z  Salm  16.  10.  Hos.  6.  2.  Jona  1.  17.  a  2.  10.  Mat. 
12.  39,  40.  1  Cor.  15.  4. 

*  Dyma'r  drydedd  waith,  o  leiaf,  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu  rag-fynegi  i'w  ddisgyblion  am 
ei  ddyoddefaint  ;  ac  mae  efe  y  tro  hwn  yn 
mynegi  yn  eglurach  ac  yn  fanylach  nac  yr 
un  tro  o'r  blaen.  Mae  yn  crybwyll  offerynau 
ei  ddyoddefaint ;  yr  arch-offeiriaid,  yr  ysgrif- 
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enyddion,  y  cenedloedd,  a  Judas  ei  draddod- 
wr  cyntaf.  Yna  mae  yn  dangos  didl  ei  ddy- 
oddctaint;  ei  draddoli,  ei  gondemnio,  ei 

watwar,  ei  íllangellti,  poeri  arno,  a'i  ladd. 
Er  ei  fod  yn  gwybod  y  pethau  a  ddygwydd- 
ent  iddo  yn  Jerusalem,  yr  oedd  yn  niyned 

yuo  cr  hyny  yn  liyf,  ac  yn  blaenu  ar  ei  dtiis- 
gyblion  ;  y  rhai  oedd  yn  synu  yn  frawychus 
wrth  ei  benderfyniad  a'i  wroldeb,  ac  yn  ofni 
>'  peryglon  y  byddent  hwy  eu  hunain  yn  ag- 
ored  iddynt  wrth  ei  ganlyu  ef.  Dywed  Lnc, 

18.  34,  ua  ddeallodd  ei  ddisgyblion  ddiro  o'r 
pethau  a  ddywedodd  efe :  ond  yr  oeddynt 
yn  gwrando  erbyn  yr  amser  ì  ddyfod  ;  bu  y 
geiriau  hyn  o  les  iddynt  gwedi  hyny,  pan 
welsant  eu  cyflawni.  Nid  yw  geiriau  preg- 
ethwyr  ynmyned  ar  goil  i  gyd,  er  nad  ydynt 

ar  y  pryd  yn  cael  eu  gwrando  a'u  credu. 
35  11  *  A  a  daeth  atto  b  Iago  ac  Ioan, 

meibion  Zebedevjs,  gan  ddywedyd, 
Athraw,  c  ni  a  fynnem  wneuthur  o 
honot  i  ni  yr  hyn  a  ddymunem. 

a  Mat.  20  .  20,  $c.  b  pen.  1.  19,  20.  a  5.  37.  a  9.  2. 
a  14.  33.        c  2  Sam.  14.  4—11.  1  Bren.  2.  16,  20. 

36  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 

d  Beth  a  fynnech  i  mi  eu  wneuthur  i 
chwi  ? 

d  adn.  51.  1  Bre .  5,  8ic.  Ioan  15.  7. 

37  llwythau  a  ddywedasant  wrtho, 
Caniattâ  i  ni  e  eistedd,  un  ar  dy  dde- 

heulaw,  a'r  llall  ar  dy  aswy,  /yn  dy 
ogoniant. 

*  pen.  16.    19.     I  Br 
/pen    8.  33.  Mat.  25.  31, 

38  Ond  yr  íesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  *  Ni  wyddoch  pa  beth  yr  ydych 

yn  ei  ofyn  :  a  ellwch  chwi  h  yfed  o'r 
cwppan  yr  wyf  íi  yn  ei  yfed?  a'ch 
!  tedyddio  â'r  bedydd  y'm  bedyddìr 
i  âg  ef  ? 

g  1  Bren.  2.  22.  Jer.  45.  5.  Mat.  20.  21,  22.  Rbuf  8.  26. 
lago  4.  3.  h  pen.  14.  36.  Salm  75.  8.  Es.  51.  22.  Jer.  25. 
15.  Mat.  26.  39.  Luc  22.  42.  loan  18.  11.        i  Luc  12.  50. 

39  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 

*Gallwn.  A'r  Iesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  ̂ Diau  yr  yfwcli  o'r  cwppan 
yr  yfwyf  fi  ;  ac  y'ch  bedyddir  â'r 
bedydd  y  bedyddir  finnau 

k  pen.  14.  31.  loan  13.  37. 
Col.  1.  24.  Dat.  1.9. 

40  Ond  meistedd  ar  fy  neheulaw 

a'm  haswy,  nid  eiddof  fi  ei  roddi ; 
f  ond  i'r  rhai  y  darparwyd. m  Mat.  20.  23.  a  25.  34.  Ioan  17.  2,  24. 

41  A  phan  glybu  y  deg,  whwy  a 
ddechreuasant  fod  yn  anfoddlawn 
ynghylch  Iago  ac  Ioan. 

n  pen.  9.  33—36.  Diar.  13.  10.  Ma' 
Rhuf.  12.   10.  Phil.  2.  3.  íago  4.  5,  6. 

Cwel  y  sylwadau  ar  yr  hanes  uchod  yn 
Math.  20.  20—24.  *  Dywcd  Mathew  i  fam 
meibion  Zebedeus  ddyfod  at  yr  Iesu  gyda  ei 
meibion.  Nid  oes  ynhjn  ddim  anghyson- 
deb  o  bwys  ;  ond  bod  Mathew  yn  adrodd 
peth  mae  Marc  yn  ei  adael  allan.  Hefyd 
niynych    y    dywedwn  fod   peth   yn   cael 

/  Ioan  15.  20.  Act.  12.  2. 

ne)d  genym  ni  ein  hunaio,  a  \\nair.gan 
iywun  arall  drosom  ni,  ac  ar  cin  deisyfiao. 
Ër  bod  y  disgybüon  yn  methu  a  deaíl  w\n 

í*arwt)laeth  ac  adgytodiad  lesn  yn  yr  adnodau 
o'rblaen;  e'o,  yroeddyntyn  sicryn  cu  medd- 
yliau,  beíh  bynagaddyoddefái  efe,  y  deuaii'w 
freniniaeth  >n  y  diwedd  :  a  hôno  yn  un 
ddaearol  yn  ol  eu  tyb  hv%y  ;  am  hyny  chwen- 
nychai  y  ddau  frawd  hyn  gael  b<  d  yn  nesaf 

ato  ef  yn  ei  freniniaeth.  f  "  Ond  ì'r  rhai  y 
daip-irwyd  gan  fy  Nhad,"  medd  Mathew. 

42  A'r  íesu  a'u  galwodd  hwynt 
atto,  ac  addywedodd  wrthynt, a*  Chwi 
a  wyddoch  fod  y  rhai  a  dybir  eu  bod 
yn  llywodraethu  ar  y  Cenhedîoedd,  yn 

tra-arglwyddiaethu  arnynt;  a'u  gwŷr 
mawrhwynt  yntra-awdurdodi  arnynt, 

o  Mat.  20.  25.   Lac  22.  25.  1  Pedr  5.  3. 

43  Eithr^nid  felly  y  bydd  yn  eich 
plith  chwi:  ond  ̂ pwy  bynnag  a 
ewyìlysio  fod  yn  fawr  yn  eich  plith, 
bydded  weinidog  i  chwi ; 

p  loan  18.  36.  Rhuf.  12.  2.  q  pen.  9.  35.    Mat.  20. 
26,  27.  a  23.  8—12.  Luc  9.  48.    a  14.  II.    a  18.  14.  loan  13. 
13—18.  1  Cor.  9.  19—23.  Gal.  5.  13.  1  Pedr  5.  5,  6. 

44  A  phwy  bynnag  o  honoch  a 
fynno  fod  yn  bennaf,  f  bydded  was  i 
bawb. 

45  Canys  r  ni  ddaeth  Mab  y  dyn 
i'w  wasanaethu,  ond  i  wasanaethu,  *ac 
iroi  ei  einioes  yn  bridwerth  droslawer. 

r  Mat.  20.  28.  Luc  22.  26,  27.  Ioan  13.  14  Phil.2.  5— S. 
Heb.  5  8.  *  Es.  53.  10—12.  Dan.  9.  24,  26.  2  Cor.  5.  21. 
Gal.  3.  13.  1  Tim.  2.  4-6.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  1.  19. 

Y  rhai  sydd  yn  lîywodraethu  ar  y  cen- 
edloedd,  maent  yn  derbyn  elw  a  badd  oddi 
wrth  t  u  deiliaid,  ac  yn  cael  eu  gwasanaethu 

a'u  cynnal  yn  eu  mawredd  a'u  gwychder 
ganddynt :  ond  yn  yr  awdurdod  a  roddaf  fi  i 

chwi  a'ch  olynwyr,  bydd  yn  hoüawl  fel  ar- 
all  ;  rhaid  i  chwi  wasanaethu  a  gweîni  ar  y 
rhai  y  byddwch  yn  llywodraethu  arnynt.  A 
pho  uwchaf  y  cafFoch  eich  derchafu  mewn 
mawredd  ac  awdurdod  eglwysig,  mwyaf  i 

gyd  fydd  baich  y  swydd  a'r  gwasanaeth  a 
orwedd  arnoch,  i  weini  i  gyfreidiau  eich  holl 
is-raddolion,  a'u  diwallu  hwynt.  t  Mae 
graddiaeth  yma,  nad  ydys  yn  ei  ystyried  yn 
gyffrt 'din.  Y  gair  gweinidog,  yn  yr  adnod 
o'r  blaen,  sydd  enw  a  ellir  ei  roddi  ar  un- 
rhyw  ddyn  a  fyddo  yn  gweini  ar  eraill  yn 
achlysurol,  neu  ynte  yn  gyson  mewn  rhyw 
wasanaeth  neillduol  ;  ond  mae  y  galr  a  gyf- 

ieithir  yma  "  gwas,"  yn  arwyddonny  byddo 
ei  holl  waith  yn  gwasanaethu,  a'r  hwn  yn 
wir  a  fyddo  yn  eiddo  a  meddiant  rhywun 

ara'l  fel  caethwas.  Ac  mae  y  geiriau  '*  i 
bawb"  hefyd  yn  chwranegu  y  graddiaeth,  ac 
yn  darostwng  gweinidog  yr  efengyl  i  sefyllfa 
isel  iawn.  "  Bydded  was  i  chwi,"  medd 
Mathew,  yma  "  Bydded  was  i  bawb." 

46  íf  A  '  h  wy  a  ddaethant  i  Jericho. 
Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  myned  allan  o 

Jericho,  efe  a'i  ddisgyblion,  a  bagad 
o  bobl,  *  Bartimeus  ddall,  mab  Tim- 
eus,  oedd  yn  eistedd  ar  fin  y  íForcld, 
"  yn  cardotta. 
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47  A  phan  glybu  mai  yr  x  lesu  o 
Nazareth  ydoedd,  efe  a  ddeehreuodd 
lefain,  a  dywedyd,  Iesu,  *  mab  Dafydd, 
trûgarhâ  wrthyf. 

x  Mat.  2.  23.  a  21.  11.  a  26.  71.  Lnc  4.  16.  a  19.  36,  37. 
loan  1.46.  a  7.  41,  52.  a19.  19.  Act.  6.  14.  y  Es.  9  6,  7. 
a  11.  1.  Jer.  23.  5,  6.  Mat.  1.  1.  a  9.  27.  a  12.  23.  a  15.  22. 
a  20.  30.  a  21.  9.  a  22.42—45.  Act.  13.  22,  23.  Rhuf.  1.  3,  4. 
Dat.  22.  16. 

48  A  z  llawer  a'i  ceryddasant  ef,  i 
geisio  ganddo  dewi:  öond  efe  alefodd 
yn  fwy  o  lawer,  Mab  Bafydd  trugarhâ 
wrthyf. 

z  pen.  5.  35.  Mat.  19.  13.  a  20.  31.  Luc  13.  39.  a  pen. 
7.  26-29.  (îen.  32.  24—23.  Jer.  29.  13.  Mat.  15.  23—28. 
Luc  II.  5—10.  a  18.  1,  &c.  Eph.  6.  18.  Heb.  5.  7. 

49  A'r  Iesu  6a  safodd,  ac  a  archodd 
ei  alw  ef.  A  hwy  a  alwasant  y  dall, 

gan  ddy  wedyd  wrtho,c  Cymmer  galon ; 
cyfod  :  y  mae  efe  yn  dy  alw  di. 

b  Salm  86.  15.  a  145.  8.  Mat.  20.  32-34.  Luo  18.  40. 
Heb.  2.  17.  a  4.  15.  c  Ioan  11.  28. 

50  Ond  efe,  dwedi  taflu  ei  gochl 
ymaith,  a  gyfododd,  ac  a  ddaeth  at  yr 
íesu. 

d  Phil    3.  7—9.  Heb.  12.  1. 

51  A'r  lesu  aattebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  e  Beth  a  fynni  i  mi  ei 
wneuthur  i  ti?  A'r  dall  a  ddywedodd 
wrtho,  Athraw,  caffael  o  honof  fy 
ngolwg. 

~ea>ln.36.  2  Cron.  1.  7.  Mat.  6.  8.  a  7.,7,  8.  Luc  13. 41—43.  Fhil.  4.  6. 

52  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Dos  ymaith  :  ̂dy  ffydd  a'th  iachâodd. 
Ac  yn  y  man  s  y  cafodd  efe  ei  olwg, 
Äac  efe  a  ddiìynodd  yr  lesu  ar  hyd  y ffordd. 

/f»BH.5.  84.  Mat.  9.  22,  21— 30.  a!5.  28.  Luc  7.  50. 
a  S.  43.  g  pen.  8.  25.  Salm  33.  9.  a  14G.  8.  Es.  29.  18,  19 
a  35.  5.  a  42.  16—13.  Mat.  11.  5.  a  12.  22.  a  21.  14.  Ioan  9. 

5—7,  32,  39.  Act.  26.  18.  h  pen.'  1.   31.  Luc  8.  Z,  3. 
Mewa  darn  o  hanes  eglur  íe-1  hyn,  nid  oes 

dim  yn  ddyrys  ac  eisiau  eieglurhau  :  heblaw 
hyny,  yr  ydys  wedi  sylwi  eisoes  ar  yr  nn 
materyn  Math.  20.  29—34.  *  Dywed  Math- 
ew  fod  dau  ddeillion,  ond  nid  y  w  yn  enwi  yr 
nn  o  honynt:  un  a  grybwylla  Luc  18.  35,  yr 
unmodd  a  Marc,  ond  nid  yw  efe  yn  ei  enwi. 
Nid  oes  yma  ddim  angbysondeb  ;  mae  yn 

ddi'ammau  bod  yno  ddau  fel  y  dywed  Math- 
ew,  ond  bod  un  o'r  dciau  mewn  rhyw  ystyr 
yn  fwy  nodedig  na'r  llall,  ac  am  hyny  yn 
cael  ei  grybwyll  gan  Marc  a  Luc,  heb  sôn 
dim  am  y  llall.  Gwël  yn  mhellach  ar  Math- 
ew,  fel  y  soniwyd  uchod. 

*  PEN.  Xí. 
(  rlst  yn  marchogaeth  i  Jerusalem,  %c. 

Ac°  wedi  eu  dyfod  yn  agos  i  Jeru- 
salem,  i  Bethphage  a  *Bet.hania,  6hyd 
fynydd  yr  Olew-wydd,  c  efe  a  anfon- 
odd  ddau  o'i  ddis^yblion, a  Mat.  21.  1.    Lnc  19.  29.  b  pen.  13.  3.    2  Sam.  15. 
30.  Zec.  14.  4.  Mat.  24.  3.  a26.  30.  loan  8.  1.  Act.  1.  12. 

c  G-vel  at  |  en.  6.  7.  a  14.  13. 

*  Nidyw  Mathew  21.  1,  yn  sôn  dim  am 
Bethania  :  tref  Lazarus,  Mair,  a  Martha,  yd- 
oedd,  îoan  11.  1,  tna  phymiheg  ystad,  sef  yn 
agos  i  ddwy  filltir  o  Jerusalem,  loan  11.  18. 
O  ryw  fàn  yn  agos  i  Bethania  yr  es9:ynodd 
Iesn  i'r  nef,  Luc  24.  50.  Ond  tybia  rhai  mai 
darn  o  fynydd  yr  Olewydd  a  feddylir  yma 
wrth  Bethania,  yn  hytrach  na'r  dref,  a  bod 
Bethphage  megys  pentref  cydioì  â  Jerusalem, 
yn  nghwr  pellaf  pa  onyr  oedd  Beihania,  neu 

y  rhan  hyny  o'r  mynydd  a  e!wid  felly  oddi wrth  dref  Bethania,  yn  dechrcu. 

2  Ac  a  ddywedodd  wrthynt,d  Ewch 
ymaith  i'r  pentref  si/dd  gyferbyn  à 
chwi :  ac  yn  y  man  wedi  y  deloch  i 
mewn  iddo,  chwi  a  gewch  ebol  wedi 
ei  rwymo,  f  ar  yî  hwn  nid  eisteddodd 
neb ;  gollyngwch  ef  yn  rhydd,  a  dyg- 
wch  ymaith. 

^Mat.  21.  2,  3.  Luc  19.  30,31. 

*  Mae  Maihew  21.  2,  yn  sôn  am  asen  ac 
ebol ;  nid  yw  yr  efengyJwyr  eraill  yn  sòn 
dim  ond  am  yr  ebol  :  asynyn,  medd  Ioan 
12.  14.  f  Yr  oèdd  y  paganiaid,  wrth  oleuni 
natur,  yn  arfer  defnyddio  pelhau  at  wasan- 
aeth  crefyddol,  na  ddefnyddiasid  crioed  o'r 
blaen  at  unrbyw  wasanaeth  cyffredin.  Felly 
y  Pbilistiaid,  wrth  ddanfon  yr  arch  adref,  ar 
fènnewydd,  yn  cael  ei  thỳnu  gan  ddwy  fuwch 
fiith,  y  rhai  nid  aethai  iau  arnynt,  1  Sam.  6.  7. 
Yr  oedd  rhagwybodaeth  fanol  fel  hyn  o  gyn- 
nifer  o  bethau  bychain  a  damweiniol,  yn  ddî- 
au  yn  sỳnu  y  cenadon  yn  fawr,  ac  yn  gad- 

ernid  i  ffydd  y  disgyblion  oll.  Dygwyddodd' 
ìlawer  o  bethau  cyffelyb  i  hyn  ychydig  cyn  i 
lesu  ddyoddef,  y  rhai  a'u  hystyried  yn  y 
golygiad  hyn,  ydynt  neillduoi  o  ardderchog. 

3  Ac  os  dywed  neb  wrtbych,  Pa- 
ham  y  gwnewch  hyn  ?  dywedwch, 
e*Am  fod  yn  rhaid  i'r  Arglwydd 
wrtho ;  -^ac  yn  ebrwydd  efe  a'i  denfyn 

yma. 

e  Sa n.  U 

4  A  hwy  a  aethant  ymaith,  «'aca 
gawsant  yr  ebol  y n  rh wym  wrth  y 
drws  oddi  allan,  mewn  croes-fTordd ; 

ac  a 'i  gollyngasant  ef  yn  rhydd. gMat.21.6,  7.    a  26.  19.    Luc    19.  32—34.    Ioan   2    5. ..  II.  8. 

5  A  rhai  o'r  rhai  oedd  yn  sefyll 
yno  a  ddywedasant  wrthynt,  Beth.a 
wnewch  chwi,  yn  gollwng  yr  ebol  yn 
rhydd  ? 

6  A  hwy  a  ddywedasant  wrthynt 
fel  y  gorchymynasai  yr  Iesu  :  f  a  hwy 
a  adawsant  iddynt  fyned  ymaith. 

Sylwyd  eisoes  ar  yr  hanes  uchod  yn  Math. 
21.  *  "  l'r  Arglwydd  ;".  nis  gwyddom  am  un 
màn  lle  mae  y  gair  (o  Curios)  yn  cael  ei 

ddefnyddio  fel  hyn  gyda'r  hannod,  ac  hebnac 
enw  na  rhagenw,  i  lefaru  am  neb  arall,  ond 

yr  Argîwydd  Iesu  ;  o'ddigeith  pr-:n  ei  defnydd- ier  i  lefaru  am  y  Duw  gogoncddos  yn  unig. 

t  Cafodd  y  disgybiion  bob  peíh  fet  y  dywed- 
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asai  yr  Iesu  ;  ac  eto,  digon  gwàn  oedd  eu 
ffydd  hwynt  ynddo  ef  hyd  ar  ol  ei  adgyfod- 
iad  o  feirw.  Tebygid  fod  tair  gradd  yn  tfydd 
credinwyr  y  dyddiau  hyny  :— 1.  Credcnt  fod 
lesu  yn  brophwyd  mawr,  ac  wcdi  derbyn 
gallu  mawr  gan  Dduw.  2.  Addefent  ef  fel 
Messiah,  fel  Mab  Dafydd ;  ac,  ynawrac  eil- 

waith,  dywedent  ambell  i  air,  í'el  pe  byddent 
yn  credu  ei  fod  ef  yn  Fab  Duw.  3.  Ac  yn  olaf, 
hwy  a  ddaethant  i  grediniaeth  gadarn  ei  fod 
ef  yn  wir  Dduw,  yn  gystal  a  dyn. 

7  A  hwy  a  ddygasant  h  yr  ebol  at 
yr  Tesu,  *  ac  a  fwriasant  eu  dillad  arno ; 
*  ac  efe  a  eisteddodd  arno. 

*  Zeo    9.  9.  Mat.  21.  4,  5.  Luc  19.  35.  i  2  Bren.  9. 
Mat.  21.  7,  8.  Luc  19.  36.  loan  i2.  12—16, 

8  A  llawer  a  daenasant  eu  dillad  ar 

hyd  y  ífordd  :  ac  eraill  a  k  dorrasant 
gangau  o'r  gwŷdd,  ac  a'w  taenasant  ar 
y  ffordd. 

t  Lef.  23.  40. 

9  A'r  rhai  oedd  yn  myned  o'r  blaen, 
a'r  rhai  oedd  yn  dyfod  ar  ol7  a  lefas- 
ant,  gan  ddywedyd, l  Hosanna :  f  Ben- 
digedigjỳddo  yr  hwn  sydd  yn  dyfod 
yn  enwyr  Arglwydd. 

/  Salra  138.  25,  26.  Mat.  21.  9.  a  23.39.  Luo  19.  37,  38. 
Ioan  12.  13.  a  19.  15. 

10  Bendigedigj/w  m  y  deyrnas  sydd 
yn  dyfod  yn  enw  Arglwydd  ein  tad 
Dafydd  :  Hosanna  n  yn  y  goruchaf. 
m  Es.  9.  6,  7.  Jer.  33.  15—17,  26.  Ezec.  34.  23,  24.  a  37. 

24,  25.  Hos.  3.  5.  Am.  9.  11,  12.  Luc  1.  31—33.  n  Salm 
148.  l.-Luc  2.  14.  a  19.  38—40. 

*  Yr  oedd  yr  Arglwydd  wedi  gwahardd 
meirch  yn  Israel,  Dent.  17. 16.  a  phan  ddarfu 
i  Solomon,  a  thywysogion  eraill  ar  ei  ol  ef, 
amlhâu  meirch,  hwy  a  gawsant  eu  ceryddu 

gan  y  prophwydi  a'u  cospi  gan  Dduw,  (gwel 
Isaiah  26.  7.  a  31.  1.  a  Hos.  14.  3.)  Yr  oedd 
asynod  y  Dwyrain  yn  fwy,  ac  yn  harddach 
creaduriaid,  nag  asynod  ein  gwlad  ni  ;  a 
byddai  y  dynion  enwocaf,  ac  ar  yr  achlysur- 
on  mwyaf  nodedig,  vn  marchogaeth  arnynt. 
Gwel  Gen.  22.  3.  Exod.  4.  10.  Barn.  5.  10.  a 
10.  4.  2Sam.  16.  2.  a  17.  23.  a  19.  26.  March- 
ogai  Dafydd  ar  fules,  agorchymynodd  i  Solo- 
mon  wneyd  yr  un  modd  ar  ddydd  ei  goron- 
iad,  1  Bren.  1.  33,  34.  Felly  mae  yr  holl 

wawd  h  geisiwyd  ei  wneyd  o'r  hanes  uchod 
am  ein  Iachawdwr,  yn  syrthio  ar  bennau  y 
rhai  a  watwarant  y  pethau  ni  ddeallant. 
Mae  yn  ymddangos  bron  yn  wyrth,  bod  ebol 
ieuanc  felly  yn  cymmeryd  ei  farchogaeth  yn 
hyddof  gan  yr  Arglwydd  Iesu.  +  Heblaw 
cyflawni  y  brophwydoìiaeth  yn  Zech.  9.  9, 
rnae  yn  bur  debyg  bod  y  Cyfryngwr  yn  bẁr- 
iadu  y  tro  hwn  i  ddangos  mai  efe  oedd  y 
Brenin  a  osododd  Duw  ar  Sion  ei  fynydd 
sanctaidd  :  ac  hefyd  i  ddangos  nad  oedd  ei 
freniniaeth  ef  ddim  o'r  byd  hwn  :  pe  buasai, 
buasai  croesaw  a  gweinyddiad  mwy  rhwysg- 
fawr  iddo.  Ni  osododd  neb  y  tro  hwn  yn  ei 

I   erbyn  fel  hòuiadn  freniniaeth. 

1 1  A'r  °  Iesu  a  aeth  i  mewn  i  Jeru- 
salem,  ac  i'r  deml  :  *  ac  wedi  iddo  ed- 

Ij  rych  ar  bob  peth  o'i  amgylch,  a  hi 

weithian  yn  hwyr,  p  eíe  a  aeth  allan  i 
Bethania  gyd  a/r  deucldeg. 

o  Mal.  3.  1.  Mat.  21.  10—12,  14—10.  Luc  19.  41—45. 
p  Mat.  21.  17.     Luc  21.  37,  38.  Ioan  8.  I,  2. 

12  %  A  ?  thrannoeth,  wedi  iddynt 

ddyfod  allan  o  Bethania,  r  yr  oedd 
arno  chwant  bwyd. 

oMat.  21.18.  r  Mat.  4.  2.    Luc  4.  2.    Ioan  4.  6,  7, 
31—33.  a  19.  28.  Heb.  2.  17. 

13  Ac  *wedi  iddo  ganfod  o  hirbell 
ffigysbren  âg  arno  ddail,  efe  a  aeth  i 
1  edrych  a  gaffai  ddim  arno.  A  phan 
ddaeth  atto,  ni  chafodd  efe  ddim  ond 
dail :  f  canys  nid  oedd  amser  ffigys. 

*  Mat.  21.  19.  Luc  13.6-9.  t  Ruth  2.  3.  1  Sara.  6.9. 
Luo  10.  31    a  12.  6,  7. 

14  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  u  Na  fwyítâed  neb 

ffrwyth  ohonotbyth  mwy.  A?i  ddis- 
gyblion  ef  a  gly wsant. 

m  adn.  20,  21.  Es.  5.  5,  6.  Mat.  3.  10.  a  7.  19.  a  12.  33— 
3:5.  a  21.  19,  20,  33,  44.  Ioan  15.  6.  Heb.  6.  4—8.  a  10.  26— 
31.  2  Pedr  2.  20—22.  Dat.  22.  11. 

15  1f  A  hwy  a  ddaethant  i  Jerusa- 
lem.  x  A'r  Iesu  a  aeth  i'r  deml,  ac  a 
ddechreuodd  fwrw  allan  y  rhai  a 
werthent  ac  a  brynent  yn  y  deml ;  ac 
a  ymchwelodd  y  drestlau  yr  arianwyr, 
achadeiriau  y  gwerthwyrcolommenod: 

*  Mat.  21.  12—16.  Luc  19.  45,  46.  Ioan  2.  13— 17. 
y  Deut.  14.  25,  26. 

1 6  Ac  ni  adawai  efe  i  neb  ddwyn 
llestr  trwy  y  deml. 

1 7  Ac  efe  a'u  dysgodd,  gan  ddywed- 
yd  wrthynt?  z  Onid  yw  yn  ysgrifened- 
ig,  Y  gelwir  fy  nhý  i  yn  dŷ  gweddi 

i'r  holl  genhedloedd  ?  ond  chwi  a'i 
gwnaethoch  yn  a  ogof  lladron. z  1  Bren.  8.  41—43.  Es.  56.  7.  a  60.  7.  Luc  19.  4«. 
a  Jer.  7.  11.  Hos.  12.  7.  Ioan  2.  16. 

18  A?r  ysgrifenyddion  a'r  arch-off- 
eiriaid  a  glywsant  hyny  b  ac  a  geisias- 
ant  pa  fodd  y  difethent  ef :  canys  yr 

oeddynt  cyn  ei  ofni  ef,  am  fod  yr  holl 
bobl  yn  d  synnu  oblegid  ei  athraw- iaeth  ef. 

Spen.  3.  6.  a  12.  12.  a  14.  1,  2.  Es.  49.    7.  Mat.   21.  15, 
38,39,45,46.         26.    3,4.    Luc    19.    47.    Ioan    11.53—57. 
c  adn.  32.  pen.  6.  20.    1  Bren.  18.  17,    18.   a  21.  20.  a  22.  8, 
18.  Mat.  21.  46.  Act.  24.  25.  Dat.  11.  5—10.        d  pen.  1.  22. 

t.  7.  28.  Luc  4.  22.  loan  7.  46.  ' 

19  A  e  phan  aeth  hi  yn  hwyr?  efe  a 
aeth  allan  o'r  ddinas. e  adn.  11.  Luc  21.  37.  Ioan  12.  36. 

*  Mae  yn  anodd  meddwl  na  wnaeth  Crist 
ddini  ond  "edrych  ar  bob  peth  o'i  amgylch" 
y  diwrnod  cyntaf  yr  aeth  efe  i  Jerusalem  ;  a 
dywed  Mathew  yn  amlwg  iddo  fyned  i  mewn 
í  deml  Dduw,  bwrw  allan  bawb  a'r  oedd  yn 
gwerlhu  ac  yn  prynu,  dymchwel  byrddau  y 
newidwyr  arian,  a  chadeiruu  y  rhai  öecTd  >n 
gwerthu  colommenod,  ac  iachâu  cloíîìon  a 
deillion  yno,  ac  oll  y  diwrnod  cyntaf,  cyn 
iddo  felítithio  y  ffigysbren  bore  dranoetfai. 
Ond  yn  yr  adnodau  uchod,  dywed  Marc  ma; 
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tranoeth  y  gwuaeth  efe  y  pethau  a  enwyd, 
ar  ol  melltithio  y  ffigysbren  ;  yr  hyn  sydd  yn 
peri  bod  y  ddau  efengylwr  yn  ymddangos  yn 

anghyson  â'u  gilydd.  I  gysoni  yr  anghytun- 
deb  ymddangosiadol  hyn,  gellid  sylwi  yn  un 
peth,  nad  yw  yr  efengylwyr  ddim  bob  amser 
yn  gofalu  am  osod  i  lawr  drefn  amser  yn  fan- 
ol  iawn  ;  ond  yn  adrodd  y  pethau  a  wnaed 
gan  Iesu,  heb  fod  yn  ofalus  iawn  am  y  pryd 
y  gwnaed  hwynt.  Tybir  hefyd  iddo  wneyd 
yr  un  pethau  ddwywaith,sef  ar  y  ddau  ddhvr- 
nod  ;  a  bod  Mathew  yn  crybwyll  y  diwrnod 
cyntaf,  heb  sôu  am  yr  ail,  a  Marc  yn  cry 
bwyll  yr  ail,  heb  sôn  am  y  cyntaf.  Mae  yn 
bur  debygol  mai  felly  yr  oedd  :  er  bwrw  y 

prynwyr  a'r  gwerthwyr  allan  y  diwrnod 
cyntaf,  yr  oedd  yn  dra  naturiol  iddynt  ddy 
fod  yno  dranoeth  ;  ac  mòr  naturiol  i  Grist  eu 
bwrw  allan  dranoeth :  gwnaeth  felly  dair 

blynedd  cyn  y  tro  hwn,  sef  y  pasg  cyntaf  o'i 
weinidogaeth,  Ioan  2.  13—17.  t  Gwaeth  nac 
ofer  fyddai  chwyddo  y  gwaith  hwn,  a  phoeni 

y  darllenydd,  â'r  holl  ddehongliadau  a  roddir 
ar  y  geiriau  "  Canys  nid  oedd  amser  ffigys :" 
nid  oedd  amser  casglu  ffigys,  yw  meddwl  y 
geiriau  ;  fel  "  amser  ffrwythau"  yn  Math.  21. 
34,  sef  amser  casglu  ffrwythau,  yn  sicr.  Mae 
ffrwyth  y  ffigysbren  yn  ymddangos  o  flaen  y 
dail ;  gwelodd  Iesu  ddail  ar  y  ffigysbren  hwn, 
am  hyny  yr  oedd  yn  naturiol  ìddo  ddisgwyl 
cael  ffrwyth  arno  ;  gan  fod  y  ffigysbren  wedi 
deilio,  heb  ddim  ffrwyth  arno,  ac  amser  casglu 

"y  ífrwythau  heb  ddyfod,  nid  oedd  gwiw  dis- gwyl  ffrwyth  aruo  mwyach  y  tymmor  hwnw. 
Y  ddau  beth  uchod  sydd  yn  unig  yn  ddyrys 
yn  yr  adnodau  hyn,  gweled  y  darllenydd 
ychwaneg  yn  Mathew  21. 

20  fl  A'r  bore,  wrth  fyned  heibio, 
^hwy  a  welsant  y  ffigysbren  wedi 
crino  o'r  gwraidd. /  Gwel  ar  adn.  14.  Job  18.  16.  17.  a  20.  5—7.  Es.  5.  4; 
a  40.  24.  Mat.  13.  6.  a  15.  13.  a  21.  19,  20.  Ioan  15.  6.  Heb. 
6.  8.  Jud.  12. 

21  *  A  Phedr,  wedi  adgofìo,  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Athraw,  wele,  y  ffigys- 
bren  a  s  felldithiaist,  wedi  crino. 

g  Diar.  3.  33.  Zec.  5.  3,  4.  Mat.  25.  41.  1  Cor.  16.  22. 

22  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  h  f  Bydded  gennych 
fFydd  yn  Nuw. 

à  pen.  9.  23.  2  Cron.  20.  20.  Salm  62.  8.  Es.  7.  9.  Ioan 
14.  1.  Tit.  1.  1. 

23  Canys  yn  wir  yr  wyf  yn  dywed- 
yd  i  chwi,  *  Pwy  bynnag  a  ddywedo 
wrth  y  mynydd  hwn,  Tynner  di  ym- 
aith,  a  bwrierdi  i'r  môr;  iac  nid  am- 
mheuo  yn  ei  galon,  ond  credu  y  daw 
i  ben  y  pethau  a  ddywedo  efe  ;  k  beth 
bynnag  a  ddywedo,  a  fydd  iddo. 

t'Mat.  17.  20.  a  21.21,22.  Luc  17.  6.  1  Cor.  13.  2. 
j  Mat.  14.  31.  Rbuf.  4.  18—25.  Heb.  11.  17—19.  lagol.  5,6. 
t  Salm  37.  4.  Ioan  14.  13.  a  15.  7. 

Gwel  ar  Math.  21.  20.  *  Prif  amcan  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  melltithioy  ffigysbren  hwn, 

yn  ol  meddwl  rhai  oedd,dangosi'w  ddisgybl- 
ion  drwy  gysgod,  y  farn  a  ddeuai  ar  y  gen- 
rdl  luddewig  ain  ei  difFrwythder,  yn  nghyd 

â'r  canlyniad  o  ddiffrwythder  ysbrydol  pawb. 
Ond  tybia  eraill  mai  ei  amcan  oedd,  yn  gynt- 
af,  dangos  ei  alln  dwyfol  ei   hun,  ac  yn  ail, 

ÜS 

dangos  i'w  bobl  nerth  ac  effaith  ffydd.  +  Am 
hyny  mae  yn  gorchymyn  i'ẃ  ddisgyblion  fod 
ganddynt  ffydd  yn  Nuw  :  hyny  yw,  hyder 
cadarn  yn  ei  allu  a'i  wirionedd  ef,  yn  eu  gall- 
uogi  hwynt  i  gyflawni  y  pethau  a  gymmer- 
ent  arnynt  eu  gwneyd  yn  ei  euw  ef. 

24  Am  hynny  meddaf  i  chwi, 

'Beth  bynnag  oll  a  geisioch  wrth 
*weddío,  fcredwch  y  derbyniwch, 
ac  efe  fydd  i  chwi. 

/  Mat.  7.  7—11.  a  18.  19.  a  21.  22.  Luc  11.  9—13.  a  18. 
1—8.  Ioan  16.  23—27.  Iago  5.  15—18.  1  Ioan3.  22.  a5. 14,15. 

25  A  phan  wsafoch  i  weddío, 
11  %  maddeuwch,  o  bydd  gennych  ddim 
yn  erbyn  neb  ;  ||  fel  y  maddeuo  eich 
Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd  i 
chwithau  eich  camweddau. 

m.  Zec.  3.  1.  Luc  18.  11.  Dat.  11.  4.  n  Mat.  6.  12,  14. 

15.  a  18.  23-35.    Luo  6.  37.    Eph.   4.  32.    Col.  3    13.    Iago 

26  Ond  os  chwi  ni  faddeuwch, 
eich  Tad  yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd 
ni  faddeu  chwaith  eich  camweddau 
chwithau. 

Sylwyd  ar  athrawiaeth  yr  adnodau  hyn  o'r 
blaen  :  gwel  Math.  6. 14.  a  7.  7.  a  21.  22.  *  Y 

ddyledswydd  a  orchymynir  yma  yw  gweddì'o: 
t  yn  ail,  credu  y  derbyniwn  yr  hyn  y  gweddi- 
om  am  dano  :  |  yn  drydydd,  gweddîo  mewn 
ysbryd  maddeugar :  ||  Yn  olaf,  bod  genym 
obaith  da  a  hyderus  am  faddeuant  a  thrugar- 
edd  ein  hunain.  Y  pethau  uchod  ydynt  yr 
addysgiadau  sydd  i  ni  yn  y  geiriau  ;  i'r  ap- 
ostolion  yr  oeddynt  yn  wahanol ;  fel  yn  cyf- 
eirio  at  y  cynnorthwyon  gwyrthiol  oedd  raid 

iddynt  hwy  weddi'o  am  danynt. 
27  1F  A  hwy  a  ddaethant  drachefn 

i  Jerusalem :  ac  °  fel  yr  oedd  efe  yn 
rhodio  yn  y  deml,  yr  p  *  arch-oífeir- 
iaid,  a?r  ysgrifenyddion,  a?r  f  henur- iaid,  a  ddaethant  atto, 

o  Mal.  3.  1.  Mat.  21.  23—27.  Luc  20.  1—6.  Ioan  10.  23. 
a  18.  20.        ppen.  14.  1.  Salm  2.  1—5.  Act.  4.  5—8,  27,28. 

28  l  Ac  a  ddywedasant  wrtho, 
2  Trwy  ba  awdurdod  yr  wyt  ti  yn 
gwneuthur  y  pethau  hyn  ?  a  phwy  a 
roddes  i  ti  yr  awdurdod  hon  i  wneu- 
thur  y  pethau  hyn  ? 

q  Ex.  2.  14.  Num.  16.  3,  13.  Act.  7.  27,  28,  38,39,  51. 

*  Tybir  fod  "arch-offeiriaid"  yn  aml  yn  medd- 
wl,  y  rhai  mwyaf  enwog  o  deulu  Aaron,  a 

blaenoriaid  y  gwahanol  ddosparthiadau  o'r offeiriaid,  &c.  t  Yr  henuriaid  mae  yn  debyg 
oedd  aelodau  y  Cyngor,  neu  y  Senedd  fawr 
yn  Jerusalem  :  iddynt  hwy  yn  benaf  y  perth- 
ynai  sylwi  ar  ymddygiad  Crist  yn  puro  y 

deml.  %  Daeth  torf  fawr  o'r  rhai  hyn  mae'n 
debyg  ato  ef,  gan  feddwl  ei  frawychu  ef,  a 
dàl  arno  os  caent  ryw  gyfle  i  hyny  yn  ei  ym- 
adroddion  ef. 

29  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  r  A  minnau  a  ofynaf 
i  chwithau  un  gair;  ac  attebwch  fi, 
a  mi  a  ddywedaf   i    chwi    trwy    ba 



Dammeg  gwrthodiad  yr  Iuddewon,     MARC  XII. 
a  galwad  y  ('enedloedd. 

Ifiwdurdod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethau  hyn. 

r  Es.  52.  13.  Mat.  21.  24.  Luo  20.  3—8. 

30  'Bedydd  Ioan,  ai  o'r  nef  yr 
oedd,  ai  o  ddynion  ?  attebwch  fi. 

•  pen.  I.  1— 11.  a  9.  13.  Mat.  3.  Luo  3.  1— 20.  Ioan  1.6— 
3,  15—36.  a  3.  25—36. 

31  Ac  ymresymmu  a  wnaethant 
wrthynt  eu  hunain,  gan  ddywedyd, 

Os  dy  wedwn,  O'r  nef ;  efe  a  ddy- 
wed, '  Paham  gan  hyny  na  chredech 
iddo  ? 

t  Mat.  11.  7-14.  a  21.  25-27,  31,32.  Ioan  1.  15,29,  34, 
36.  a  3.  29—36. 

32  Eithr  os  dywedwn,  o  ddynion  ; 

1  yr  oedd  arnynt  ofn  y  bobl  :  x  canys 
pawb  oll  a  gyfrifent  Toan  mai  proph  - 

wyd  yn  ddi'au  ydoedd. u  p«n.  6.  20.  a  12.  12.  Mat.  14.  5.  a  21.  46.  Luo  20.  19. 
a  22.  2.  Act.  5.  26.  *  Mat.  3.  5.  a  21.  31,  32.  Luc  7.  26 
—29.  a  20.  6-8.  Ioan  10.  41. 

33  A  hwy  a  attebasant  ac  a  ddy- 
wedasant  wrth  yr  Iesu,  y  Ni  wyddom 

ni.  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  hwythau,  z  Ac  ni 
ddy wedaf  finnau  i  chwithau  trwy  ba 
awdurdod  yr  wyf  yn  gwneuthur  y 
pethauhyn. 

y  Es.  6.  9,  10.  a  29.  9—14.  a  42.  19,  20.  a  56.  10.  Jer. 
8.7—9.  Hos.  4.  6.  Mal.  2.  7,  8.  Mat  15.  14.  a  23.  16— 26. 
Ioan  3.  10.    Rhuf.  1.  18—22,28.    2   Cor.    3.   15.    a    4.    3,  4. 
2  Thes.  2.  10—12.  *  Job  5.  13.  Diar  26.  4,  5.  Mat.  16.  4. 
a  21.  27.  Luc  20.  7,  8.  a  22.  66—69.  Ioan  9.  27. 

Sylwyd  ar  hyn  yn  Math.  21.  24—27.  Cyf- 
rifai  pawb  Ioan  yn  brophwyd  ;  am  hyn  pe 
gwadasai  y  rhai  hyn  ef,  yr  oeda  arnynt  ofn  y 
bobl :  ped  addefasent  ei  fedydd,  bnasent  yn 
eu  condemnio  eu  hunain,  am  na  chredasent 
iddo.  Rhwng  y  ddau  beth,  gweli  ganddynt 
addef nas  gwyddent,  ac  felly  rhoi  cyfle  i  Grist 
beidio  eu  hateb. 

PEN.  XII. 

Dammeg  y  whillan. 

AC  aefe  a  ddechreuodd  ddywedyd 
wrthynt  ar  ddammegion.  b  *  Gwr  a 
cblannodd  winllan,  dac  a  ddododd 
gae  o'i  hamgylch,  ac  a  gloddiodd  le  ir 
gwin-gafn,  ac  a  adeiladodd  dŵr,  c  ac 
a'i  gosododd  hi  allan  i  lafurwyr,  /ac  a aeth  oddi  cartref. 

a  pen.  4.  2,  11—13,  33,  34.  Ezec.  20.  49.  Mat.  13.  10— 
15,  34,  35.  a  21.  28—33.  a  22.  1—14.  Luc  8.  10.  b  Mat. 
21.  33—40.  Luc  20.  9—15.  c  Salm  80.  8—16.  Es.  5.  1—4. 
Jer.  2.  21.  Luc  13.  6—9.  Ioan  15.  1—8.  Rhuf.  11.  17—24. 
d  Neh.  9.  13,  14.  Salm  79.  6á,  69.  a  147.  19,  20.  Ezec.  20. 
11,  12,  18—20.  Act.  7.  38,  46,  47.  Rhuf.  3.  1,  2.  a  9.  4,  5. 
»  Can.  8.  11,  12.  Es.  7.  23.  /pen.  13.  34.  Mat.  25.  14. 
Luc  15.   13.  al9.  12. 

2  Ac  efe  a  anfonodd  *  was  h  mewn 
amser  at  y  llafurwyr,  i  dderbyn  gan  y 
llafurwyr  o  ffrwyth  y  winllan. 

K  Barn.  6.  8—10.  2  Bret».  17.  13.    2  Cron.  36.  15.  Ezra.  9. 
J»r.  25.  4,  5.  a35.  15.  a  44.  4.  Zec.  1.  3—6.  a  7.  7.  Heb. 

k  Salm  1.  3.   Mat.  21.  34.   Luc  20.    10. 

3  A  *  hwy  a'i  daliasant  eý\  ac  a'i 
baeddasant,  A  ac  a'i  gyrrasant  ymaith 

(jrnwag-/^.   

t'  1  Brm.  18.  4,  13.  a  19.  10,  14.  •  22.  27.  2  Cron.  16.  10. 
a  24.  19—21.  a  36.  16.  Neh.  9  2«.  Jer.  2.  ;i0.  a  20.  2.  a  26. 
20—24.  h  29.  26.  a  37.  1.1,  16.  a  38.  4-6.  M-it.  23.  34—37. 
Luc  II.  47—51.  a  13.  33,  34.  Act.  7.  52,  59.  1  Tl.es.  2.  15. 
Heb.  11.  36,  37.  *  Jer.  41.  4,  5,  16.  Dan.  9.  10,  11.  Zeo. 
7.  9—13.  Luc  20.  10—12. 

4  A  thrachefn  yr  anfonodd  efe  at- 
tynt  was  arali :  a  hwnnw  y  tafiasant 
gerrig  atto,  ac  yr  archollasant  ei  ben, 

ac  a'i  gyrrasant  ymaith  yn  ammharchus. 
5  A  thrachefn  yr  anfonodd  efe  un 

arall ;  l  a  hwnnw  a  laddasant :  a  llawer 
eraill ;  gan  faeddu  rhai,  a  lladd  y  lleill. 

/pen.  9.  13.  Mat.  5.  12.  a  21.  35,  36.  a  22.  6.  Luc  6.  22, 
23,  26. 

6  Am  hynny  etto,  a  chanddo  m  un 
mab,  nei  anwylyd,  efe  a  anfonodd 
hwnnw  hefyd  attynt  yn  ddiweddaf ; 

gan  ddywedyd,  °  Hwy  a  barchant  fy mab  i. 
m  Salm  2.  7.  Mat.  1.  23.  a  11.  27.  a  26.  63.  Ioan  1.  14, 

18,  34,  49.  a  3.  16—18.  1  Ioan  4.  9.  a  5.  11,  12.  n  pen.  1. 
11.  a  9.  7.  Gen.  22.  2,  12.  a  37.  3,  11—13.  a  44.  20.  Es.  42. 
1 .  Mat.  3.  17.  a  17.  5.  Luc  3.  22.  a  9.  35.  Ioau  3.  35.     o  Salm 

2.  12.  Ioan  5.  23.  Heb.  1.  6.  Dat.  5.  9—13. 

7  Ond  y  llafurwyr  hynny  a  ddy  wed- 
asant  yn  eu  plith  eu  hunain,  p  Hwn 
yw  yr  etifedd ;  deuwch,  lladdwn  ef, 
a'r  etifeddiaeth  fydd  eiddom  ni. 

p  adn.  12.  Gen.  3.  15.  a  37.  20.  Salm  2.  2,  3.  a  22,  12— 
15.  Es.  49.  7.  a  53.  7,  8.  Mat.  2.  3—13,  16.  Ioan  11.  47—50. 
Act.  2.  23.  a  5.  28.  a  7.  52.  a  13.  27,  28. 

8  A  hwy  a'i  daliasant  ef,  ac  a'i 
lladdasant,  ac  ?a'i  bwriasant  allan  oV winllan. 

q  Mat.  21.  33,  39.  Luc  20.  15.  Heb.  13.  11—13. 

9  Beth  r  gan  hynny  a  wna  arglwydd 
y  winllan?  s  efe  a  ddaw,  ac  a  ddifetha 
y  llafurwyr,  l  ac  a  rydd  y  winllan  i 
eraill. 

r  Mat.  21.  40,  41.  s  Lef.  26    15—18,  23,  24,  27,  28. 
Deut.  4.  26,  27.  a28.  15,  &c.  61.  Jos.  23.  15.  Es.  5.  5— 7. 
Dan.  9.  26,  27.  Zec.  13.  7—9.  Mat.  3.  9—12.  a  12.  45.  a  22, 
7.  a  23.  34—38.  Luc  19.  27,  42—44.  a  20.  15,  16.  t  Es.  29. 

17.  a32.  15,  16.  a  65.  15.  Mal.  1.  11.  Mat.  8.  11—13.  a  21. 
43.  Act.  13.  46—48.  a  28.  23—28.  Rhuf.  9.  30-33.  a  10.  20, 
21.  a  11.1,  &c. 

10  u  Oni  ddarllenasoch  yr  ysgrythyr 
hon  ?  x  Y  maen  a  wrthododd  yr  adeil- 
adwyr,  hwn  a  wnaethpwyd  yn  ben  y 

gongl. k  adu.26.  pen.  2.  25.  a  13.  14.  Mat.  12.  3.  a  19.4.  a2î. 

16.  a  22.  31.  Luc  6.  3.  x  Salm  118.  22,  23.  F.s.  28.  16". Mat.  21.  42.  Lnc  20.  17,  18.  Act.  4.  11,  12.  Rhuf.  9.  33. 
Eph.  2.  20—22.   1  Pedr  2.  7,  8. 

1 1  Hyn  v  a  wnaethpwyd  gan  yr  Ar- 
glwydd  ;  arhyfpdd  yw  yn  ein  golwgni. 

y  Num.  23.  23.  Hab.  1.  5.  Act.  2.  12,  32-36.  a  3.  12— 
16.  a  13.  40,  41.  Eph.  3.  8—11.  Col.l.  27.  1  Tim.  3.  16. 

12  A  hwy  a  geisiasant  ei  ddala  ef ; 
2  ac  yr  oedd  arnynt  ofn  y  dyrfa  :  f  can- 
ys  hwy  a  a  wyddent  mai  yn  eu  herbyn 
hwy  y  dywedasai  efe  y  ddammeg :  a 

hwy  a'i  gadawsant  ef,  ac  a  aethant 
ymaith. 

z  pen.  11.  18,  32.  Mat.  21.  26,  45,  46.  I-no  20.  6,  19' 
loan  7.  25,  30,  44.  a  2  Saiu.  12.  7,  &c.  1  Bren.  20.  33-41. a  21.  17—27.  m, 

Adroddir  y  ddammeg  hon  gan  Mathew  21. 

O  2 
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33—46  :  a  chan  Luc  20.  9—18.  *  Yr  eglwys 
Iuddewig  oedd  y  winllan  yina,  fel  yn  lsaiah 
5'  I — 7.  yr  hon  a  gauodd  Duw  o  amgylch  â'i 
ragìuniaeth,  ac  a'i  cynnysgaethodd  â  phoh 
moddion  angenrheidiol  er  dwyn  ffrwyth.  Y 

llaí'urwyr  oedd  blaenoriaid  yr  eglwys,  y  gweis- ion  addanfonwyd  idderbyn  y  ffrwythau  oedd 
y  gwir  brophwydi,  2  Cron.  36.  16,  a'r  mab  a 
ddanfonwyd  yn  olaf  oedd  Crist,  y  Messiah. 

Mae  y  rhan  olafo'rddammeg  yn  brophwydol, 
yn  rhag-fynegi  yr  hyn  a  wnaid  i'r  Mab,  ac 
hcfyd  dinystr  yr  eghvys  a'r  genedl  Iuddewig, 
mynediad  yr  efengyl  i  blith  y  cenedloedd,  y 
.rhai  a'i  derbynient  hi,  a'r  Cyfryngwr  drwy- 
ddi,  yn  fwy  rhwydd  na'r  Iuddewon ;  ac  fel 
hyny  y  byddai  efe  yn  Ben  i  eglwys  lawer 
Hîosocach  a  mwy  gogoneddus  yn  ol  proph- 
wydoliaeth  a  addefid  gan  yr  luddewon  eu 
hunain,  Salm  118.  22.  t  Gwyddai  yr  arch- 

offeiriaid  a'r  henuriaid  mai  yn  eu  herbyn 
hwy  y  llefarodd  lesu  y  ddammeg  hon  ;  ac 
nid  oedd  ryfedd,  oblegid  yn  ol  yr  adroddiad 
yn  Math.  21.  43,  dywedodd  lesu  hyny  wrth- 
ynt  yn  hollawl  amlwg.  Gwel  ar  Math.  21. 
33—46. 

13  1T  A  6hwy  a  anfonasant  atto  rai 

o'r  Phariseaid,  ac  o'r  c  Herodianiaid, 
i'w  *rwydo  ef  yn  ei  ymadrodd. b  Salni38.  12.  a  56.5,  6.  a  140.  5.  Es.  29.  21.  Jer.  18.  18. 
Mat.  22.  15,  16.  Luc  11.  54.  a  20.  20.  c  pen.  3.  6.  a8.  15. 
Mat.  16.  6. 

14  Hwythau,  pan  ddaethant,  a  ddy- 
wedasant  wrtho, d  Athraw, e  ni  a  wy  dd- 
om  dy  fod  di  yn  eirwir,  ac  /nad  oes 
arnat  ofal  rhag  neb  :  s  canys  nid  wyt 
ti  yn  edryclì  ar  wyneb  dynion,  ond  yr 
wyt  yn  dysgu  ffordd  Duw  mewn  gwir- 

ionédd :  h  f  Aicyfreithlawnrhoiteyrn- 
ged  i  Cesar,  ai  nid  yw  ?  a  roddwn,  ai 
ni  roddwn  hi  ? 

d  pen.  14.  45.  Salm  12.  2—4.  a  55.  21.  a  120.  2.  Diar. 
26.  23-26.  Jer.  42.  2,  3,  20.  e  íoan  7.  18.    2  Cor.  2.  17.  a 
4.  2.  aí.  11.  1  Thes.  2.  4.  /Deut:  33.  9,  10.  2Cron.  18. 
13.  Es.  50.  7—9.  Jer.  15.  19—21.  Ezec.  2.  6,  7.  Mica  3.  8. 
2Cor.  5.  16.    Gal.  1.   10.  a  2.  6,    11—14.  a  Ex.  23.  2—6. 
Deut.  16.  19.  2  Cion.  19.  7.  h  Ezra  4.  12.  13.  Neh.  9.  37. 
Mat.  17.  25-27.  a  ̂ 22.  17.  Luc  20.  22.  a  23.  2.  Rhuf.  13. 
C,  7. 

15  Ond  efe, » gan  wybod  eu  rhagrith 
hwynt,  a  ddywedodd  wrthynt,  k  Pa- 
ham  y  temtiwch  fi  ;  dygwch  i  mi  gein- 
iog,  íel  y  gwelwyf  lû. 

'i  Mat.  22.  18.  Luc  20.'  23.  Io*n  2.  24,  25.  a  21.  17.  Heb. 4.   13.     Dat.  2.  23.  I  pen.    10.   2.    Ex.  17.  2.    Act.  5.  9. 
1  Cor.  10.  9. 

16  A  hwy  a'i  dygasant.  Ac  efe  a 
dlywedodd  wrthynt,  Eiddo  pwy  yiv  y 

1  ddelw  hon  a'r  argraíT?  A  hwy  a  ddy- wedasant  wrtho,  Eiddo  Cesar. 
/  Mat.  22.  19-22.  Luc  20.  2-1—26.  2  Tim.  2.  1».  Dat. 

3.  12. 

17  \  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt, m  Rhoddwch  yr  eiddo 
Cesar  i  Cesar,"  a'r  eiddo  Duw  i  Dduw. 
0  A  rhyfeddu  a  wnaethant  o'i  blegid. m  Diar.  24.  21.  Rhuif.  13.  7.  1  Pedr  2.  17.  n  adn.  30. 
Diar.  23.  26.  Act.  4.  19,  20.  Rhuf.  6.  13  a  12.  1.  1  Cor.  6. 
19,  20.  2  Cor.  5.  14,  15.  o  Job  5.  12,  13.  Mat.  22.  22,  33, 
46.  1  Cor.  14.  24,  25. 

Cyftiriwn  y  darllenydd  eto  at  y  «ylwadau — 

a  wnair  ar  gynnwysiad  yr  adnodau  uchod  ya 
Math.  22.  15—22.  Dywed  Josephus  i  Judas 
y  Galilead  annog  y  bobl  i  wrthryfel,  gan 
ddywedyd  wrthynt  mai  Duw  oedd  eu  hunig 
Dy  wysog  hwy,  ac  na  ddylent  addef  yr  uu 
dyn  felly  ;  bod  talu  teyrnged  pan  ei  gofynid 
ganddynt  hwy,  yn  broítes  a;nlwg  o  gaeihiwed 
a  gwarogaeth  ;  ac  eibodyn  ddyledswydd  ar- 
nynt  hwy  i  amddiffyn  eu  rhyddid.  Trwy 
hyn  efe  a  gododd  derfysg  a  gwrthryfel  mawr 
yn  mhlith  yr  Iuddewon,  ac  a  fu  yn  achos  o 

ddrygau  aneirif  i'r  genedl.  Efallai  bod  y 
phariseaid  a'r  Herodianiaid  yn  drwg-dybied 
fod  Iesu  o'r  blaid  hono,  ac  yn  fwy  felly  am  y 
gelwid  ef  yn  Galilead.  *  Rhwydo  fel  y  bydd 
helwyr  yn  ceisio  dàl  eu  helwriaeth  yn  eu 
maglau.  f  Pe  dywedasai,  cyfreithlawn,  dy- 
wedasent  hwythau  ei  fod  yn  anffyddlawn  i'w 
genedl ;  pe  dy wedasai,  Anghyfreithlawn,  bu- 
asent  yn  ei  gyhtiddo  o  anffyddlondeb  i  Cesar  : 
ped  atebasai  y  naill  ffordd  neu  y  üall,  buasent 
yn  beio  arno  am  ryfygu  cymmeryd  arno  ei 

hun  benderfynu  y'  pwnc.  %  Atebodd  ein 
Harglwydd  mewn  doethineb,  ac  ar  yr 
pryd  mewn  mwyneidd-dra  doethineb, 
rhoddodd  ateb  addysgiadol  iawn  i  ofyniad 
cecrus  :  ond  gan  i  ni  sylwi  ar  y  geiriau  o'i 
blaen,  afraid  manylu  yma  eto. 

18  H^Daeth  y  Saduceaid  hefyd 
atto,  y  rhai  »  a  ddy  wedant  nad  oes  ad- 
gyfodiad ;  a  gofynasant  iddo,  gan ddywedyd, 

V  Mat.  22.  23,  &c.   Luc  20.  27,  &c  q  Act.  4.    1,  2.  a 
23.  6—9.  lCor.  15.  13—18.  2  Tim.  2.  18. 

*  Cafodd  y  Saduceaid  eu  henw,  raae'n  de- 
bygol,  oddi  wrth  un  Sadoc,  disgybli  Antigonus 
Sochceus.  Dywedir  mai  yr  achos  o'u  cyfeil- 
iornad  oedd,  bod  eu  hatbraw  yn  dysgu  idd- 
ynt,  na  ddylent  wasanaethu  Duw  fel  gweision 
am  gyflog.  Oddi  ar  hyny  adeiladasant  hwy- 
thau  eu  hathrawiaeth,  nad  oes  dim  adgyfod- 
iad,  na  dim  gwobrau  na  chospedigaethau 
mewn  byd  i  ddyfod.  Gwadent  adgyfodiad  y 
corph,  anfarwoldeb  yr  enaid,  bodoliaeth  ang- 

elion  ac  ysbrydion,  Act.  23.  8,  pi 'íodolent  bob 
peth  i  ewyllys  rydd,  gan  wadu  tynged  ac  ar- 
faeth  ;  gwrthodent  draddodialau,  ac  ni  add- 
efent  ddim  yn  Ysgrythyr  ond  pùm  llyfr  Moses. 
Math  o  dduwinyddion  rhesymol  oeddynt,  na 
chredent  ddim  ond  a  aìient  ei  aingyffred  â'u 
•heswmj  neu  ag  oedd  yn  amlwg  i'w  synwyr- 
lu  ;  ac  yr  oedd  eu  credo  yn  addas  ragorol  i 
rhwantau  dynion,  y  rhai  nid  ydyntyn  chwen- 
nych  cael  eu  haílonyddu  â  meddyliau  am  fyd arall. 

19  Athraw;  Moses  a  ysgrifenodd  i 
ni,  r  O  bydd  marw  brawd  neb,  agadu 
ei  wraig,  ac  heb  adu  plant,  am  gym- 

meryd  o'i  frawd  ei  wraig  ef,  a  chodi had  i\v  frawd. 
r  Gen.  33.  8.  Deut.  25.  5—10.  Ruth  4.  5. 

20  s  Yr  oedd  gan  hynny  saith  o 
frodyr:  a'r  cyntaf  a  gymmerth  wraig; 
a  phan  fu  farw,  ni  adawodd  had. 

s  Mat.  22.  25—28.  Lnc  20.  29—33. 

21  A'r  ail  a'i  cymmerth  hi,  ac  a  fu 
farw,  ac  ni  adawodd  yntau  had :  aV 
trydydd  yr  un  modd. 

22  A  hwy  a'i  cymmerasant  hi  ill 
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saith,  ac  ni  adawsant  hací.      Ynddi- 

weddaf  o'r  cwbl  bu  farw  y  wraig  hefyd. 
23  *Yn  yr  adgyfodiad  gan  hynny, 

pan  adgyfodant,  gwraig  i  ba  un  o  hon- 
ynt  fydd  hi  ?  canys  y  saith  a'i  cawsant 
hi  yn  wraig. 

24  A'r  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  'fOnid  am  hyn  yr 
ydych  yn  cyfeiliorni,  u  am  nad  ydych 
yn  gwybod  yr  ysgrythyrau,  *  na  gallu Duw? 

t  Es.  8.  20.  Jer.  8.  7—9.  Hos.  6.  6.  a  8.  12.  Mat.  22.  29. 
loan  5.  39.  a  20.  9.  Act.  17.  11.  ItUuf.  15.  4.  2Tim.  3.  15— 
17.  «  Job  19.  25—27.  Es.  25.  8.  a  26.  19.  Èzec.  37.  1-14. 
Dan.  12.  2.  Hos.  6.  2.  a  13.  14.  .r  pen.  10.  27.  Gen.  18. 
14.  Jer.  32.  17.  Lnc  1.  37.  Eph.  1.  19,  20.   Pliil.  3.  21. 

25  Canys  pan  adgyfodant  o  feirw, 
ni  wreiccant,  ac  ni  ŵrant;  ̂ eithr  y 
maent  fel  yr  angelion  sydd  yn  y  nef- 
oedd. 

v  \fat.  22.  30.  Luc  20.  35,  36.  1  Cor.  15.  42—54.  Heb. 
12.  22,  23.  1  loan  3.  2. 

26  Ond  am  y  meirw,  yr  adgyfodir 

hwynt;  z  \  oni  ddarllenasoch  chwi 
ayn  llyfr  Moses,  y  modd  y  llefarodd 
Duw  wrtho  yn  y  berth,  gan  ddy  wedyd, 

ftMyfì  yw  Duw  Abraham,  a  Duw 
Isaac,  a  Duw  Jacob  ? 

*  adn.  10.    Mat.   22.  31,  32.  a  Ex.  3.  2—6,  16.     Luc 
20.  37.  Act.  7.  30-32.        b  Gen.  17.  7,  8.  a  26.  24.  a  28.  13. 
a  31.  42.  a  32.  9.  a  33.  20.  Es.  41.  8—10. 

27  c  ||Nid  yw  efe  Dduw  y  meirw, 
ond  Duw  y  rhai  by w :  d  §  am  hynny  yr 
ydych  chwi  yn  cyfeiliorni  yn  íawr. 

c  Rhnf.  4.  17.  a  11.  9.  Heb.  11.   13-16.  d  adn.  24. 
Diar.  19.  27.  Heb.  3.  10. 

*  Y  wir  ddadl  oedd,  pa  un  a  gyfodaicyrph 
y  meirw  ai  peidio  1  nid  pa  un  a  godent  gyda'r 
un  ansoddau,  serchiadau  agalluoedd,  ag  oedd 
ganddynt  yn  y  byd  hwn.  Heuir  hwynt  yn 
gyrph  anianoì,  cyfodant  yn  gyrph  ysbrydol, 
heb  ddim  ynddynt  yn  eu  tneddu  i  weithred- 
oedd  ag  oedd  yn  angenrheidiol  yn  unig  er 
cynnaliaeth  bywyd  naturiol:  megys  diwallu 
newyn  a  sycherì,  tuedd  at  briodas  er  parhâu 
poblogaeth  y  byd  :  pa  raid  hyny  pan  fyddo  yr 
hoil  genedlaethau  wedi  cael  eu  sefydlu  mewn 
byd  tragywyrìdol  ì  t  Dangosodd  y  gwŷr 
dysgedig  hyn  eu  hunain  yn  benbyliairì,  yn 
hollawl  annwyborìus  am  y  pelh  y  daethent  i 
ddadlau  yn  ei  gylch.  Pylasent  yn  gyntaf 
broíì  y  bydd  angen  am  ẁragerìd,  neu  y  fath 
beth  à  phriodas,  yn  y  byd  i  drìyfod.  $  Ar  yr 
un  pryrì,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  profi  yr 
adgyfodiad  o  Lyfrau  Moses,  yr  unig  lyfrau  a 
addefent  hwy  yn  air  Dnw.  j|  Heb  adgyfod- 
iad,  ni  byddai  Abraham  yn  Abraham,  Isaac 
yn  Isaac,  na  Jacob  yn  Jacob.  *  Y  geiriau 
olaf  hyn  y w  y  gwahaniaeth  mwyaf  rhwng 
Marc  a  Mathew ;  nid  ydynt  yn  Mathew : 
maent  yn  dystiolaeth  gref  yn  erbyn  y  Sadu- 
ceaid  a'u  hathrawiaeth  gyfeiliornus.  lie 
mae  Marc  yn  ysgrifenu  debycaf  i  Mathew, 
niae  yn  amlwg,  wrth  gymharu  y  ddau  â'u 
gilydd,  mai  nid  ail-adrodd  ar  ol  Mathew  a 
wnaeth  efe.  Yn  wir,  mae  gwahaniaeth  y 
üeirweddiad  yn  yr  Efengylwyr,  yn  amlyc- 
»çh  o  lawer  yn  yr  iaith  wreiddiol  nac  yn  ein _ 

cyíìeithiad  ni,  nac  ychwftith  )n  yi  "n  Cj  f- ieithiad  arall,  etallai.  Gwel  y  nodáu  ai  Math. 
22.  24—33. 

28  5[  *  Ac  *un  o'r  ysgrifenyddion  a 
ddaeth,  wedi  eu  clywed  hwynt  yn 
ymresymmu,  a  gwybod  atteb  o  honno 
iddynt  yn  gymhwys,  ac  a  ofynodd 
iddo/f  Paun  ywygorchymyn  cyntaf o'r  cwbl  ? 

e  Mat.  22.  34-40.  /  Mat.  5.  19.  a  19.  18.  a   23.  23. Lac  11.  42. 

29  J  A?r  Tesu  a  attebodd  iddo,  Y 
cyntafo'r  holl  orchymynion  yw/C\yw, 
Israel;  Yr  Arglwydd  ein  Duw,  un 
Arglwydd  yw  : 

g  adn.  32,  33.  Deut.  6.  4,  5.  a  10.  12.  a  30.  6.    Diar.  23. 
26.  Mat.     0.  37.  Lnc  10.  27.  I  Tim.  1.  5. 

30  A  châr  yr  Arglwydd  dy  Dduw 

â'th  holl  galon,  ac  â'th  holl  enaid,  ac 
â'th  holl  feddwî,  ac  â'th  holl  nerth. 
II  Hwn  y  w  y  gorchymyn  cyntaf. 

3 1  §  AV  ail  sydd  gyfìelyb  iddo  ; 

h  Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun. 
**  Nid  oes  orchymyn  arall  mwy  na'r rhai  hyn. 

h  Lef.  19.  13.  Mat.  7.  12.  a  19.  18,  19.  a  22.  39.  LuclO- 
27,  36,  37.  Rhuf.  13.  8,  9.  1  Cor.  13.  4—8.  Gal.  5.  14.  Iago 
2.  8—13.  1  Ioan  3.  17—19.  a  4.  7,  8,  21. 

32  ff  A  dywedodd  yr  ysgrifenydd 
wrtho,  Da,  Athraw,  mewn  gwirionedd 

y  dywedaist, '  mai  un  Duw  sydd,  ac nad  oes  arali  ond  efe  : 
t'  Deut.  4.  39.  a  5.  7.  a  6.  4.  Es.  44.  8.  a '45.  6,  14,  18, 

21,.  22.  a46.  9.  Jer.  10.  10—12. 

33  A'i  garu  ef  â'r  holl  galon,  ac  â'r 
holl  ddeall,  ac  â'r  holl  enaid,  ac  â'r holl  nerth,  a  charu  ei  gymmydog 

megis  ei  hun,  Äsydd  fwy  na'r  hoìl 
boeth-offrymau  a'r  aberthau. t  1  Sam.  15.  22.  Salm  50.  8—15,  23.  Diar.  21.  3.  Es.  1  . 
11-17.  a  58.  5—7.  Jer.  7.  21—23.  Hos.  6.  6.  Am.  5.  21—21. 
Mica  6.  6—8.  Mat.  9.  13.  a  12.  7.  1  Cor.  13.  1—3. 

34  %X  A'r  Iesu,  pan  welodd  iddo  at- 
teb  yn  synh  wyrol,a  ddywedodd  wrtho, 
1  JNid  ŵyt  ti  bell  oddi  wrth  deymas 
Dduw.  m  Ac  ni  feiddiodd  neb  mwy 
ymofyn  âg  ef. I  M^t.  12.  20.  Rhuf.  3.  20.  a  7.  9.  Gal.  2.  19,20.  m  Jcü 
32.  15,  16.  Mat.  22.  46.  Lnc  20.  40.  Rhnf.  3.  19.  Col.  4.  6. 
Tit.  1.9—11. 

*  Dywed  Mathew,  22.  35,  bod  yr  "  ysgrif- 
enyrìd,"  y  "  Cyfreithiwr,"  neu  y  dysgawdwr 
hwn  o'r  gyfraith,  yn  un  o'r  rhai  a  ymgyn- 
nullasant  yn  nghyd  i  gyd-ymgynghori  paforìd 
i  fyned  yn  mlaen  yn  erbyn  Iesu,  ac  iddo  ofyn 

yr  holiad  hwn  iddo  "  gan  ei  demtio  ef ;"  e^ 
gwybod  o  hóno  iddo  ateb  y  saduceaid  yn 
gymhwys.  Nid  oedd  efe  ddim  heb  ragfarn 

yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid  eraill ;  ond 
maeyn  amlwgfòd  ganddowybodaeth  helaeth- 
ach  a  syniadau  cywirach  am  grefydd,  na'v lleill  o  honynt.  +  Yr  oedd  gan  yr  fuddewon 
lawer  o  ddadleuon  ofer  yn  nghylch  y  pwqe 

hwn,  addas  i'w  traddodiadau  hwy,  .t  i;  cyt- 
lawniadau  coel-grefyddol  oddi  ar  y  traddod- 

0  4  
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iailau  hyny.  J  Nid  yw  ein  Harglwydd  yn 
sylwi  dim  ar  y  dadleuon  hyny,  ond  yn  ateb 
y  gofyniad  yn  union-gyrchol ;  gan  gyfeirio  yr 
Ysgrifenydd  at  y  crynodeb  o  orchymynion  y 
Uech  gyntaf,  a  roddodd  Moses  yn  Deut.  6.  4, 

5.  ||  "  Hwn,"  ebai  efe,  "  yw  y  gorchymyn 
cyntaf ;"  am  ei  fod  o'r  pwys  a'r  rhwymed- 
igaeth  mwyaf  sydd  bosibl,  ac  yn  cynnwys  yn- 
ddo  yr  holl  orchymynion  eraill.  §  Yna  dy- 
wedodd,  mai  y  rheol  o  garu  ein  cymmydog 
fel  ni  ein  hunain  oedd  yr  ail,  a'r  nesaf  o  ran 
ei  bwys  :  ac  yn  gyífelyb  o  ran  ei  roddiad,  ei 

natur,  a'i  rwymedigaethau,  i'r  llall.  **  Yna 
tystiolaethodd,nad  oedd  orchymyn  arallmwy 

na'r  rhai  hyn  ;  yr  hyn  oedd  dystioîaeth  yn 
eibyn  y  pwys  gormodol  a  roddai  yr  Iuddew- 
on  ar  eu  traddodiadau,  gan  cn  derchafu  uwch- 
law  gair  Duw.  +t  Ac  addefai  yr  ysgrifenydd 

hẃn  ei  hun,  eu  bod  yn  "fwy  na'r  hollboeth- 
ofFrymau  a'r  aberthau;"  yr  hyn  oedd  addef- 
iad  cwbJ  groes  i  dyb  gyfeiliornus  y  dysgawd- 
wyr  Iuddewig,  bodaberthau  a  phoeth-offrym- 
au  yn  iawn  am  dori,  neu  beidio  a  chadw,  y 
gorchymynion.  Nid  oedd  y  rhaihyn  oll  ond 
aneffcithiol  a  diles,  oddigerth  fel  y  byddent 
yn  brawf  o  edifeirwch,  ffydd  yn  yr  lachawd- 
wr  addawedig,  ac  fel  y  byddent  yn  arwain  i 
ufudd-dod  moesol.  j|  Pan  glywodd  Iesu  y 
dyn  yn  ateb  mòr  gall,  ac  mòr  addas,  ac  fel 
dyn  ag  oedd  yn  deall  natur  gwir  grefydd,  ac 
ysbrydolrwydd  a  rhagoroldeb  y  ddeddf  foes- 
ol ;  efe  a  dystiolaethodd,  "  nad  oedd  efe  bell 
oddi  wrth  deyrnas  Dduw."  Efallai  i'r  dyn 
hwn  ddyfod  yn  ddisgybl  wedi  hyny  Tr  Ar- 
glwydd  Iesu.  Nid  yw  dyfyniad  y  gorchym- 

yn  cyntaí'  yma,  yn  hollawl  o'r  Hebraeg,  nac 
o  gytìeithiad  y  Deg  a  thriugain,  ond  mae  yn 
amlwg  yn  cynnwys  meddwl  y  geiriau.  Mae 

y  geiriau  "  â'th  holl  feddwl,"  (adn.  30.)  neu 
"  â'r  holl  ddeall,"  (adn.  33.)  yn  chwanegiad  ; 
ac  yn  dangos  mai  holl  alluoedd  yr  enaid 
rhesymol  a  feddylir.  Gwel  ar  Math.  22. 34—40. 

35  ITA'r  Iesu  a  attebodd  ac  addy- 
wedodd,  n  wrth  ddysgu  yn  y  deml, 
0  *  Pa  fodd  y  dy  wed  yr  ysgrifenyddion 
fod  Cri>t  yn  fab  Dafydd  ? 

»  pen.  11.  27.  Lno  19.  47.  a  20.  1,  21,  37.  Ioan  18.  20. 
o  Mat.  22.  42.  Luc  20.  41—44.  loan  7.  42. 

36  Canys  Dafydd  ei  hun  a  ddy- 
wedodd  ?  f  trwy  yr  Yspryd  Glân,  ?  Yr 
Arglwydü  a  ddywedodd  wrth  +  fy 
Arglwydd,  Eistedd  ar  fy  neheulaw, 
hyd  oni  osodwyf  dy  elynion  yn  droed- 
faingc  i'th  draed. p  2  Sam.  23.  2.  Neh.  9.  30.  Mat.  22.  43—45.  Act  1  16 
a  28.  25.  2  Tim.  3.  16.  Heb.  3.  7,  8.  a  4.  7.1  Pedr  1  11. 
2  Pedr  î.  21.  q  Salm  110.  1.  Act.  2.  34-56.  1  Cor.  15.  25. 
He-b,  1.  13.  a  10.  12,  13. 

37  Y  mae  Dafydd  ei  hun,  gan 
hynny,  ynei  alw  ef  yn  Arglwydd ;  rac 
o  ba  le  y  mae  efe  yn  fab  iddo?  SA 

llawer  o  bobl  a?i  gwrandawent  ef  yn 
ewyllysgar. 

r  Mai.  1.  23.  Hhuf.  1.  3,  4.  a  9.  5.  1  Tim.  3.  16.  Dat. 
22.16.  *  Mat.  11.  5,  25.  a  21.  46.  Luc  19.  48.  a  21.  38. 
loau  7.  46—49.  Iago  2.  5. 

*  dofynodd  Iesu  hyn  i'r  phariseaid  (Math. 
22.  41.)  y  rhai  oedd  yn  mhell  o  addef  fod 
Crist  yn  Dduw-dyn,  na  disgwyl  yn  wir  y 
byddai  y  Messiah  feÚy.     Pe  buasent  yn  add- 
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ef  Crist,  ac  undeb  personol  y  ddwy  natur  yn- 
ddo  ef,  buasai  yr  ateb  yn  hawdd.  t  "  Yn  yr 
Ysbryd"  a  ddywed  Mathew  :  mae  geiriau 
Marc  yn  egluro  Mathew.  Mae  y  geiriau  hyn 
yn  deilwng  o  sylw  y  rhai  a  daerant  nad  ys- 
grifenodd  Dafydd  y  Sahnau  mewn  ysbryd 
prophwydoliaeth.  J  Mae  y  geiriau  hyn  yn 
dangos  hanfodiad  Dafydd  mewn  byd  arall, 
ac  hefyd  awdurdod  y  Messiah  yn  y  byd 

hwnw,  i'r  hwn  y  symmudwyd  Dafydd  drwy 
angau.  Heb  hyny,  pa  gymmaint  bynag  o 
Arglwydd  a  allasai  fod,  nis  gallai  fod  yn  Ar- 
glwydd  Dafydd;  mwy  nac  y  gallasai  Julius 
Cesar  fod  yn  arglwydd  Romulus,  o  herwydd 
iddo  deyrnasu  yn  Rhufain  saith  gant  o  flj^n- 
yddoedd  wedi  marw  Romulus.  Rhaid  bod  y 
ddau  mewn  bod,  ac  un  o'r  ddau  mewn  aw- 
durdod ;  cyn  y  gall  y  naill  fod  yn  Arglwydd 
y  llall.  Mae  y  geiriau  yn  profi  hefyd,  fod 
gan  y  Messiah  awdurdod  ar  Dafydd,  pan 
oedd  yn  ysgrifenu  y  ddegfed  Salmwedicant. 
Gwel  ar  Math.  22.  41—46. 

38  1í  Ac  efe  a'  ddywedodd  wrthynt 
yn  ei  athrawiaeth,  u  Ymogelwch  rhag 
yr  ysgrifenyddion,  x  *  y  rhai  a  chwen- 
nychant  rodio  mewn  gwisgoedd  llaes- 
ion,  a  chael  cyfarch  yn  y  marchnad- 
oedd, 

t  pen.  4.  2.  «  Mat.  10.  17.  a  23. 1—7.  Lnc  20.  45—47. 
*  Mat.  6.  5.  Luc  11.  43.  a  14.  7—11.  3  loan  9. 

39  A'r  y  prif-gadeiriau  yn  y  syna- 
gogau,  a?r  prif-eisteddleoedd  mewn 
swpperau ; 

y  lago  2.  2,  3. 

40  Y  rhai z  sydd  yn  liwyr-fwy tta  tai 
gwragedd  gweddwon,  ac  mewn  rhith 

yn  a  hir-weddio  :  y  rhai  hyn  a  dder- 
byniant  farnedigaeth  fwy. 

z  Ezec.  22.  25.  Mica  2.  2.  a  3.  1-4.  Mat.  23.  14.  L«o 
20.  47.     a  Mat.  6.  7.  a  11.  22—24.  a  23.  33.  Luc  12.  47,48. 

Po  mwyaf  gwag  a  diwerth  a  fyddo  dynion, 
mwyaf  i  gyd  y  maent  yn  ceisio  eu  derchafu 
eu  hunain  drwy  eu  gwisgiadau  ;  un  ai  trwy 
sobrwydd  eu  gwisgiad,  neu  eu  gwerthfawr- 
ogrwydd  a'u  gorwychder.  O'r  tu  arall  mae 
dynion  o  wir  deilyngdod  yn  diystyru  pethan 
feliy,  fel  darlun  hardd,  wedi  ei  dynuyn  dda, 
nid  oes  raid  iddo  wrth  lythyrenau  a  geiriau  i 
ddywedyd  pwy  neu  pa  beth  ydyw.  Gwel  ar 
Math.  23.  5—7,  14. 

4 1  1T  *  A'r  Iesu  a  ''eisteddodd  gyfer- 
byn  a'r  drysorfa,  ac  a  edrychodd  pa 
fodd  yr  oedd  y  bobl  yn  bwrw  arian 

i'r  drysorfa :  a  chyfoethogion  lawer  a fwnasant  lawer. 
b  Mat.  27.  6.  Luc  21.  1.  Ioan  8.  20. 

42  f  A  rhyw  wraig  weddw  dlawd  a 
ddaeth,  ac  a  fwriodd  i  mewn  ddwy 
hatling,  yr  hyn  yw  fíyrling. 

43  Ac  efe  a  alwodd  ei  ddisgyblion 
atto,  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt,  Yn  wir 

yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  c  %  fwrwo'r wraig  weddw  dlawd  hon  i  mewn  fwy 

na?r  rhai  oll  a  fwriasant  iyx  drysorfa. c  Ex.  35.  21—29.  Mat.  10.  42.  Act.  11.  29.  2  Cor.  8.  12. 
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44  Canys  hwynt-hwy  oll  a  rffwrias- 
ant  o'r  hyn  a  oedd  y'ngweddill  gan- 
ddynt :  ond  hon  o'i  heisiau  a  fwriodd 
i  mewnyrhyn  oll  a  feddai,  ||sç/'<,ei holl  fy wyd. 

d  pon.  14.  8.  1  Cron.  29.  2-17.  2  Cron.  21.  10-14.  a31. 
5—10.  a35.  7,  8.  Ezra  2.  68,69.  Neh.  7.  70—72.  2  Cor.  8. 
2,  3.  Phil.  4.  10—17.       e  Luc  8.  43.  a  15.  12,  30.  a  21.  2-4. 

Dyma  yr  unig  ddarn  o  hanes  yn  y  bennod 

hon  a'r  na  chawsom  yn  Mathew  :  ni  a'i  cawn 
yn  Luc  21.  1 — 4.  Er  deall  yr  hanes  hwn  yn 

well,  rhaid  i  ni  wybod  fod  yn  y  deml  (lle'r 
oedd  Crist  yn  awr)  Drysorfa,  neu  yn  hytracli 
Trysorfêydd.  Dywed  yr  enwog  Dr.  Light 
foot  fod  yno  Ystafelloedd  Trysorawl,  a  elwid 
Lesacoth,  a  thri  ar  ddeg  o  Flychau  Trysor 
awl,  a  elwid  Shopheroth,  ac  a  elwid  oll  wrth 
yr  enw  cyffredin  corban,  neu  corbanah.  Yr 

oedd  dau  o'r  Blychau  hyn  i  dderbyn  yr  han- 
ner  siclau,  y  rhai  yr  oedd  pob  Israeliad  i'w 
talu  yn  ol  y  ddeddf,  Exod.  30.  12,  13.  Yr 
oedd  yr  un  ar  ddeg  eraill,  ag  ysgrifen  arnynt 
yn  dangos  pa  arian  a  roddid  ynddynt.  1.  I 
dderbyn  gweith  y  pâr  o  ddurturod,  neu  y 

ddau  gyw  colommen.  2.  I'r  poeíh-offrwm  o 
adar.  3.  I  dderbyn  yr  arian  a  oûrymid  i 
brynu  coed  i'r  allor.  4.  Pr  arian  a  roddid  i 
brynu  Thus.  5.  I'r  rhai  a  offryment  aur  at  y 
Drugareddfa.  6.  I  weddill  yr  arian  am  y 
pech-aberth.  7.  I  weddill  yr  arian  am  yr 
offrwm  dros  gamwedd.  8.  I'r  gweddill  am 
offrwm  o  adar.  9.  I'r  gweddill  o  offrwm 
Nazaread.  10.  I  weddill  aberth  dros  gam- 
wedd  y  gwahan  glwyfus.  11.  I  bwy  bynag 
a  offrymai  offrwm  o  eidionau.  Nid  oedd 
rhwymau  ar  yr  Israeliaid  i  ddarpar  yr  off- 
rymau  eu  hunain;  gallent  ddwyn  eu  gwerth 

yn  arian,  a  gadael  i'r  offeiriad  eu  prynu  ;  ac 
os  byddai  gweddill,  dros  ben  gwerth  yr  off- 
nvm,  bwrid  hyny  i'r  naill  neu  y  llall  o'r 
Blychau  hyn.  Rhoddid  y  Bîychau  yn  y  rhan 

hyny  o'r  deml  a  elwid  cyntedd  y  gwragedd ; 
nid  am  nad  oedd  neb  ond  gwragedd  i  ddyfod 
yno  ;  ond  am  nad  oedd  y  benywaid  i  fyned 
dim  yn  mhellach  :  megys  yr  oedd  cyntedd  y 

cenedloedd  (i'r  hwn  y  deuai  Iuddewon  hefyd) 
yn  cael  ei  alw  felly,  am  na  oddefid  i'r  cen- 
edloedd  fyned  dim  yn  mhellach.  *  Eistedd- 
odd  yr  Arglwydd  lesu  felly,  fel  y  gallai  wel- 

ed  dynion  yn  bwrw  eu  hoffrymau  i  un  o'r 
Blychau  hyn.  Gwelai  lawer  o  Iuddewon 
cyfoethogion  yn  bwrw  llawer  o  arian,  neu 
aur,  neu  brcs,  i  mewn ;  ond  pres  oedd  fwyaf 
mewn  arferiad.  +  Yn  mhlith  eraill  "  daeth 
yno  wraig  weddw  dlawd,  ac  a  fwriodd  i 

mewn  ddwy  hatling,  yr  hyn  yw  íffyrling." 
Rhy  faith  ac  ofer  fyddai  gosod  i  lawr  yma  yr 
hyn  oll  a  ddywed  y  Dr.  Lightfoot  am  y  daru 
au  arian  Iuddewig  ;  dywed  efc  mai  pwys 
hanner  gronyn  o  haidd  ocdd  hatíing,  ac  felly 
nid  oedd  dwy  hatling,  neu  lodwedd  (ííyrling) 
y  wraig  weddw  ond  pwys  ungronyn  o  haidd. 
í  Nid  oedd  hyn  fawr  i  gyd  ond  yr  oedd  y 
cwbl  a  feddai  hi ;  ac  yr  oedd  yn  fwy  mewn 
cymhariaeth  nac  offrymau  y  cyfoethogion  : 
ac  cfallai  yn  dyfod  o  galon  mwy  ewyllysgar 

a  gwirfoddawl  na'r  eiddynt  hwy.  ||  Ei  holl 
fywyd  am  y  diwrnod  hwnw,  medd  rhai;  dy- 
wedent  mai  dwy  hatling  a  gyfriöd  yn  gyff- 
redin  at  gynnaliaeth  dyn  tlawd  am  ddiwrnod. 
Gellir  gweled  yn  yr  hanes  hyn,  1.  Nad  yw  y 
dÿnion  tJotaf  ddim  i'w  hesgusodi  oddi  wrth 

weithredoedd  da,  2  Cor.  8.  2, 3.  2.  Fod  Duw 

yn  ei  gymmeradwyaelh  o'u  gweithredoedd 
yn  edrych  ar  y  galon,  nid  ar  ba  gymmaint 
ydym  yn  ei  wneyd,  2  Cor.  8.  12. 

PEN.  XIII. 

Crist  yn  rhayfyneyi  dinystr  y  deml. 

AC  a  fel  yr  oedd  efe  yn  myned  h  allan 
o'r  deml,un  o'i  ddisgyblion  a  ddywed- 
odd  wrtho,  *Athraw,  edrych  pa  ryw 
feini,  a  pha  fath  adeiladau  sydd  yma. 

a  Mat.  24.  1.    Lnc  21.  5.  b  Eiec.  7.  20—22.  a  8.  6. 
a  10.  4,  19.  a  11.  22,  23.  Mal.  3.  1,  2. 

2  f  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  A  weli  di  yr  adeiladau 

mawrion  hyn  ?  c  ni  edir  maen  ar  faen, 
a'r  nis  dattodir. 

c  1  Bren.  9.  7,  8.  2  Cron.  7.  20,  21.  Jer.  2«.  18.  Miea  3. 
12.  Mat.  24.  2.  Luo  19.  41— 44.  a 21.  6.  Act  6. 14.  Dat.  11.  2. 

*  Cysylltodd  y  disgyblion  ddinystr  Jerusa- 
lem  âdydd  y  farn  ddiweddaf,  fel  pethau  oedd 
i  gymrneryd  lle  yr  un  pryd  ;  am  nad  oedd 
ganddynt  wybodaeth  well  am  y  pethau  tyw- 
yll  hyn :  a  rhoddodd  hyn  achlysur  i  Grist 
lefaru  am  bob  un  o'r  ddau  beth.  Mae  dad- 
feiliad  a  darfodedigaeth  pethau  gwychion  y 

byd  hwn,  yn  fwy  addas  i  fyfyrdodau  disgybl- 
ion  Iesu,  na'u  mawredd  a'u  gwychder  :  yn 
enwedig  pan  maent  yneiddo  dynion  pechad- 
urus.  Turia  pechod  dán  yr  adeiladau  mwy- 
af  enwog,  a  dadymchwel  hwynt.  Da  yw  i 
gristionogion  beidio  gosod  eu  calonau  arnynt. 

3  Ac  d  fel  yr  oedd  efe  yn  eistedd  ar 

fynydd  yr  Olew-wydd,  gyferbyn  a'r 
deml, e  Pedr,  ac  lago,  ac  loan,  ac  An- 

dreas,  a  ofynasantiddo-^o'r  neilldu, d  Mat.  24.  3.  e  pen.  1.  16—19.  a  5.  37.  S  9.  2.  a  10. 
35.  a  14.  33.  Ioau  1.  40,  41.       /pen.  4.  34.  Mat.  13.  10,  36. 

4  *  Dywed  i  ni  #  pa  bryd  y  bydd  y 
pethauhyn?  a  pha  arwydàjýdd  pan 
fo  y  pethau  hyn  oll  ar  ddibennu  ? 

5  Dan.  12.  6,  8.  Luc  21.  7.  loan  21.  21,22.  Act.  \.  6,  7. 

*  Mae  Mathew  24.  3,  yn  gosod  dau  beth 
yu  cliwaneg  yn  yr  holiad  uchod  ;  "  Pa  or- 
wydd  fydd  o'th  ddyfodiad,  ac  o  ddiwedd  y 
byd  V  Mae  ar  y  dynion  gorau  awydd  mawr 
am  wybod  y  dyiodiant,  pa  beth  a  fydd  ar  ol 
hyn.  Mae  ein  Hiachawdwr  drwy  yr  holl 
bennod  hon  yn  ateb  y  tri  gofyniad  hyn,  (yn 
ol  Mathew)  neu  yr  un  gofyniad  hwn,  (yn  ol 
Marc  a  Lnc.)  Ceisiodd  rhai  wahaniaethu  yn 
gy wraint  rhwng  dinystr  Jernsalem  a  diwedd 

y  byd,  a'r  arwyddion  mae  Crist  yn  roddi  o 
flaen  pob  un  o  honynt :  ond  yn  sicr,  y  de- 
honglwyr  hyny  sydd  yn  barnu  orau,  y  rhai  a 
ddeallant  ddinystr  Jerusalem  ftl  cysgod  o 
ddiwedd  y  byd,  a  bod  rhag-arwyddion  y  naill 
yn  rhag-arwyddion  y  ìlall  hefyd.  Gallwn  yn 

dd'íau  ddisgwyl  am  lawer,  os  nid  yr  holl  ar- 
wryddion,  a  fu  o  flaen  dinystr  Jerusalem,  i 
ddyfod  eto  o  flaen  diwedd  y  byd. 

5  A'r  lesu  a  attebodd  iddynt,  ac  a 
ddechreuodd  ddywedyd, h  Edrychwch 
rhag  twyllo  o  neb  chwi. 

h  Jer.  29.  8.  Mat.  24.  4,  5.  Lac  21.  8.  1  Cor.  15.  3«. 

Eph.  6.  6.  Col.  2.  8.  2  Thes.  2.  3.   1  Ioan  4.  I. 

6  *  Canys  •  llawer  un  a  ddaw  yn  íy 
itíî 
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enw  i,  gan  ddywedyd,  Myfì  yw  Crist; 
ŵ  ac  a  dwyllant  lawer. 

i  adn.  22.  Jer.  14.  14.  a  23.  21—25.  Ioan  5.  43.  *  adn. 
22.  Mat.  24.  5,  11,  23,  24.  Act.  5.  36—39. 

*  Dyma  yr  arwydd  cyntaf;  cyflawnwyd 
hwn  o  flaen  dinystr  Jerusalem,  cafodd  ei 
gyflawni  o  hyny  hyd  eto  ;  ac  efallai  y  bydd 
y  cyfryw  dwyllwyr  yn  aml  iawn  cyn  diwedd 
y  byd.     Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  24.  4,  5. 

,  7  Ond  l  pan  gly  woch  am  ryfeloedd, 
a  sôn  am  ryfeioedd,na  chyífroer  chwi : 

m  canys  rhaid  i  hynny  fod  ;  ond  nid 
yw  y  diwedd  etto.. 

/  Salni  46.  1—3.  a  112.  7.  Es.  8.  12.  Jer.  4.  19—21.  a  51. 
46.  Mat.  24.  6,  7.  Luc  21.  9—11.  m2  Sam.  14.  14.  Mat. 
13.  7.  Act.  17.  3. 

8  Canys  ncenedl  a  gyfydyn  erbyn 
cenedl,  a  theyrnas  yn  erbyn  teyrnas  : 
a  daear-grynfàau  fyddant  mewn  man- 
nau,  a  °newyn  a  thrallod  fyddant* 

n  2  Cron.  15.  6.  Es.  19.  2.  Jer.  25.  32.  Hag.  2.  22.  Zec. 
14.  13.  Dat.  6.  4.        o  Act.  11.  28.         p  Mat.  24.  8. 

*  "  A  nodau"  medd  Mathew  21.  7;  "a 
heintiau,  a  phethau  ofnadwy,  ac  arwyddion 

a  fydd  o'r  nef,"  medd  Luc  21.  11.  Dyma 
dri  neu  bedwar  o  arwyddion  eto  wedi  eu  gos- 
od  yn  nghyd  !  1.  Ceneril  yn  codi  yn  erbyn 
cenedl,  a  theyrnas  yn  erbyn  teyrnas:  rhyfel- 
oedd  a  sôn  am  ryfeloedd,  a  therfysgoedd 
mawrion  yn  mysg  cenedloedd.  2.  Newyn, 
heintiau,  nodau,  a  daear-grynfâau.  3.  Ar- 
wyddion  a  drychiolaethau  ofnadwy  yn  yr 

awyr,  a'r  wybrenau.  E  f u  y  cyfryw  bethau, 
medd  Josephus,  o  flaen  dinystr  Jerusalem  ;  ac 
mae  yn  bur  debygol  y  bydd  y  cyfryw  bethau 
eto  o  fiaen  diwedd  y  byd  yn  fwy  nac  erioed 

o'r  blaen.  Mae  drychiolaethau  ofnadwy,  ac 
arwyddion  mawrion  o'r  nef,  yn  m/ned  yn 
gyffredin  o  flaen  barnedigaethau  trymion  Duw 
ar  leoedd  ;  felly  nid  yw  y  sylw  a  wnaed  ar- 
nynt  gan  baganiaid  (fel  y  dywedir  i  ni  gan 
Liyy  ac  erailí,)  ond  megys  darn  o  grefydd 
anianol.  A  chan  fod  Crfst  yn  enwi  y  pethau 
hyn,  fel  arwyddion  o  ddinystr  Jerusalem  yn 
gyntaf,  ac  yna  o  ddiwedd  y  byd  ;  dylai  crist- 
ionogion  meddylgar  eu  dàl  raewn  ofn  crefydd- 
ol,  ond  nid  cymmeryd  arnynt  eu  hegluro  yn 
fanol  na  phrophwydo  oddi  wrthynt.  Yn  sicr 
dylem  eu  hystyried  fel  rhag-argoelion  o  ryw 
waith  mawr  o  eiddo  Duw ;  ac  yn  gyffredin 
o  ryw  farn  drom  ar  annuwiolion. 

9  1T  p  Dechreuad  gofîdiau  yw  y 
pethau  hyn.  Eithr  9  edrychwch  chwi 
arnoch  eich  hunain  :  *  canys  traddod- 

ant  chwi  i'r  cynghorau,  ac  i'r  syna- 
gogau  ;  chwi  a  faeddir,  ac  a  ddygirger 

bron  rhaglawiaid  a  brenhinoedd  o'm 
hachos  i,  r  er  tystiolaeth  iddynt  hwy. q  adn.  5 .  Mat.  10.  17,  18.  a  23.  34—37.  a  24.  9,  10.  Luc 
21.  16—19.  Ioan  15.  20.  a  16.  2.  Act.  4.  1-21.  a  5.  17—40. 
a  6.  1 !— 15.  a  7.-54-60.  a  8.  1—3.  a  9.  1.  2, 13,  14,  16.  a  12. 
1—3.  a  16.  20-24.  a  21.  11,  31-40.  a  22.  19,  20.  a  23.  1,  2. 
a  24.  1,  Scc.  a  25.  a  26.  1  Cor.  4.  9—13.  2  Cor.  11.  23—27. 
Phil.  ].  29.  2  Thes.  1.  5.  Dat.  1.  9.  a  2.  10,  13.  a  6.  9—11. 
r  ptìo.  1.  44.  a  6.  11.  Mat.  10.  18.  Luc  9.  5. 

.  *  Gyda  golwg  ar  yr  apostolion  eu  liunain, 
cyflawnwyd  y  pethau  hyn  yn  hollawl  cyn 
dinystr  Jerusalem  :  galwyd  Pedr  ac  Ioan  o 
flaen  y  cyngor,  Act.  4.  6,  7 ;  lago  a  Pedr  o 
flaen  Herod,  Act.  12.  2,  3 ;  Paul  o  fìaen 
Nero,.yn    gystal   ag   o  flaen  y  rhaglawiaid 

Rhufeinig,  Galo,  Felix,  a  Festus,  Act.  18.12. 
a  21.  a  25.  a  28.  Ond  gyda  golwg  ar  er- 
aill  mae  y  geiriau  yn  cynnwys  arwydd  o 
ddiwedd  y  byd;  erledigaeth  gweinidogion 
Crist  a  phobl  Dduw,  am  bregethu  a  phroff- 
esu  yr  efengyl.     Gwel  ar  Math.  24.  9. 

10  Ac  s  y  mae  yn  rhaid  yn  gyntaf 
bregethu  yr  efengyl  ym  mysg  yr  holl 
genhedloedd. 

a  pen.  16.  15.  Mat.  24.  14.  a  28.  18,  19.  Rhuf.  1.  8.  a  10. 
18.  a  15.  19.  Col.  1.  6,  23. 

*  Arwydd  o  flaen  diwedd  y  byd,  debygid 
yw  hwn  ;  oblegid  cyn  dinystr  Jerusalem,  ni 
phregethwyd  yr  efengyl  i'r  holl  genedloedd, 
oddigerth  fel  y  mae  y  gair  holl  yn  arwyddo 
llawer.  Caiff  yr  efengyl  ei  phregethu  i'r  holl 
genedloedd  cyn  diwedri  y  byd  yn  ddîau. 

11  Ond  pan  ddygant  chwi,  'a'ch 
traddodi,  M*na  rag-ofelwchbeth  a  ddy- 
wedoch,  ac  fna  fyfyriwch  :  eithr  pa 
beth  bynnag  *  a  rodder  i  chwi  yn  yr 
awr  honno,  hynny  dywedwch  :  canys 
nid  chwychwi  sydd  yn  dywedyd, 
^ond  yr  Yspryd  Glán. 

t  adn.  9.  Mat.  10.  17,  21.  Act.  3.  13.       «  Ex.  4.  10—12. 
Jer.  1.  6—9.  Dau.  3.  16—18.  Mat.  10.  19,  20.  Luc  12.  11,12. 

"  21.  14,  15.    Act.  2.  4.  1.4.  8,  ̂ c.  31.   a  6.  10,  15.   a  7.  55. 
Es.  50.  4.  Ioan  3.  27.  Eph.  6.  19,  20.  Iago  1.  5.       2  Sam. 

23.  2.  1  Cor.  2.  13.  Eph.  3.  5.  1  Pedr  1.  12. 

*  Na  rag-ofelwch  yn  ormodol,  i'ch  terfysgu 
eich  hunain.  t  Na  rag-fyfyriwch  fel  y  bydd 
areithwyr  cyhoeddus  yn  gwneyd,  neu  ysgol- 
heigion  pan  fyddo  raid  iddynt  draddodi  ar- 
eithiau  ar  faterion  gosodedig  o  flaen  eu  hath- 
rawon.  Gwel  yn  helaethach  ar  Math.  10. 19,20. 

1 2  z  *  A'r  brawd  a  ddyry  frawd  i 
farwolaetli,  a  thad  ei  blentyn  :  a  phlant 

a  gyfyd  yn  erbyn  eu  rh'íeni,  ac   a  u hoddant  hwy  i  farwolaeth. 
z  Ezec.  38.  21.  Mica  7.  4—6.  Mat.  10.  21.  a  24.  10. 

Luc  12.  52,  53.  a  21.  16. 

1 3  A  a  chwi  afyddwch  gâs  gan  bawb 
er  m  wyn  fy  enw  i :  b  eithr  y  neb  a  bar- 
hâo  hyd  y  diwedd,  hwnnw  a  fydd cadwedig. 

Mat.  5.  11,  12.  a  24.  9.    Luc  6.  22.    a  21.  17.    Ioan  15. 
.    a  17..  14.    1   IoanS.  13.  *  Mat.  10.22.    a  24.   13. 

Rhaf.  2.  7.  Gal.  6.  9.  Heb.  3.  14.  a  10.  39.  Iago  1. 12.  Dat. 

",  a3.  10. 

Nid  oes  yma  ddim  ond  helaethiad  ar  yr 
arwjddion  a  enwyd  yn  adn.  9;  ac  a  gyflawn- 
wyd  yn  yr  erledigaeth  Iuddewig  greulawn 
cyn  dinystr  Jerusalem ;  yn  yr  erledigaeth 
baganaidd  am  dri  chan  mlynedd  wedi  Crist ; 
yn  yr  erledigaethau  pabaidd  wedi  hyny ;  ac 
a  gyflawnir  eto,  efallai,  cyn  diwedd  y  byd. 
Gwel  Math.  24.  10. 

14  11  "*  Ond  pan  weloch  chwi  c  y 
fHeidd-dra  anghyfanneddol,  yr  hwn  a 
ddywedwyd  gan  Daniel  y  prophwyd, 

fwediei  osod^llenis  dylid?e(y  neb  a 
ddarlleno,  dealled)  /yna  y  rhai  a  fydd- 

antyn  Judea,  ffóant  i'r  mynyddoedd  : 
c  Dan.  8.  13.  a  9.  27.  »  12.  11.  Mat.  24.15,  $-c.Lec21. 

20—22.  d  Galar.  1.  10.    E/ec.  44.  9.  e  Mat.  1S.  51. 
Act.  8.  30,  31.  1  Cor.  14.  7,  8,  20.  Dat.  1.  3.  a  13.  18. 

/Lue  21.  21—24. 

15  e  A'r  neb  a  fyddo  ar  ben  y  tŷ, 
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Dull  di/fodiad  Crist  i'r  farn. 

na  ddisgyned  i'r  tŷ,  ac  nac  aed  i  mewn 
i  gymmeryd  dim  o'i  clŷ. <•  Gen  19.  15—17,  22,  2fi.  Job  2.  4.  Diar.  C.  4,  5.  a  22. 
3  ifat.  34.  16—18.  Luo  17.  31—33.  Act.  27..18,  19,38.  Phil. 
3.  7,  8.  Heb.  11.7. 

16  A'r  neb  a  fyddo  yn  y  maes,  na 
thröed  yn  ei  ol  i  gymmeryd  ei  wisg. 

17  Önd  h  gwae  y  rhai  beichiog,  a'r 
rhai  yn  rhoi  bronnau,  yn  y  dyddiau 
hynny. 

h  Deut.  23.  56,  57.  Galar.  2.  19,  20.  a  4.  3,  4,  10.  Hos. 
9.  14.  a  13.  16.  Mat.  21.  19-21.  Luc  21.  23.  a  23.  29. 

18  Ond  gweddíwch  na  byddo  eich 
fifbedigaeth-  yn  y  gauaf. 

19  Canys  'ÿii  y  dyddiau  hynny  y 
bydd  gorthrymder,  y  cyfryw  ni  bu  y 
fath  ko  ddechreu  y  crëadwriaeth  a 
greodd  Duw,  hyd  y  pryd  hwn,  ac  ni 
bydd  chwaith. 

í  Deut.  28.  59.  a  29.  22— 2S.  Es.63.  12-15.  Galar.  1  12. 
a  2.  13.  a  4.  6.  Dan.  9.  12  a  12.  1.  Joel  2.  2.  Mat.  24.  21. 
Luc  21.  22—21.        k  Deut.  4.  32. 

20  Ac  oni  bai  fod  i'r  Arglwydd 
fyrhâu  y  dyddiau,  ni  chadwesid  un 
cnawd  :  Jeithr  lev  mwyn  yr  etholed- 
igion  a  etholodd,  efe  a  fyrháodd  y 
dvddiau. 

"  l  Es  1 .  9.  a  6.  13.  a  65.  8,  9.  Zec.  13.  S,  9.  Mat.  24.  22. 
îlhuf.  11.  5-7,  23,  24,  23—32. 

*  Mae  yr  arẅydd  hwn  yn  perthyn  yn  am- 
Iwg  i  ddinystr  Jerusalem,  ac  heb  ddim  per- 
thynas  iddo  a'r  a  wyddom  â  diwedd  y  byd. 
Prophwydüdd  Daniel  am  yr  arwydd  hwn, 
Dan.  8.  13.  a  9.  27.  a  12.  11  :  a  dywed  Luc, 

21.  20,  yìi  amlwg  pr  beth  ydocdd ;  "  Jtrusa- 
lem  wedi  ei  hamgyìchu  gan  Iúoedd/'  sef  Ilu- 
oedd  y  RhufeiniaiJ,  y  rliai  oeddynt  ft'íaidd 
fel  paganiaid  ac  eilun-addolwyr.  Feliy  yr 
arwydd  oedd  hyn  : — Pan  weloch  lnoedd  y 
Rinifeiniaid  yn  gwarchae  ar  Jerusalera,  bydd- 

ed  sicr  i  chwi  y  dyry  Duw  hi  i'w  medciiant 
hwy  yn  fuan,  pa  fodd  bynag  y  g%vag-obeithio 
dynion  y  gallant  ddàl  yn  e-u  herbyu  a'u  gỳru. 
yrnaith.  t  Yr  oedd  Jerusalem  a'r  holl  wlad 
o  amgyich,  yn  ddaear  sanctaidd  ;  ac  ni  chan- 
iatêicì  i  ddiin  a  berthynai  i  eilunaddoliaeth 
ddyfod  yn  agos  yno.  í  Nid  y  cristionogion 
a  ffoisantallano  Judea  yn  nechrau  y  tralíŵdau 
hyny  a  feddylir  wrth  yr  etholedigion  yma; 
ni  buasai  dim  niwed  iddynt  hwy  o  bartíâd  y 
drygan  hyn  ar  yr  íuddewon :  gan  hyny,  yr 
had  ethoiedig,  ag  oedd  i  gyfodi  o  weddill  yr 
Iuddewon,  mewn  oesoedd  i  ddyfod,  yn  am- 
lwg  a  feddylir.  (Gwel  Isaiah  6.  13,  a  65.  8, 
9,  10.)  Gwely  sylwadau  ar  Math.  24.  15—22. 

2 1  Ac  yna  m  os  dy wed  neb  wrthych, 
Wele,llymay  Crist;  neu,  Wele,accw; 
iiachredwch. 

m  Deut.  13.  1—3.  Mat.  24.  5,  23—25.  Lnc  17.  23,  24. 
a  21.  S.  loan  5.  43. 

22  *  Canys  gau-Gristiau  a  gau-bro- 
phwydi  a  gyfodant,  ac  a  ddangosant 
arwyddion  a  rhyfeddodau,  i  hudo 
ymaith,  n  pe  byddai  bosibl,  íe,  yr  eth- 
oledigion. 

n  adn.  6.  Mat.  24.  24.  loan  10.  27,  28.  2  Thes.  2.  8— 14. 

yiTim.  2.  19.  1  Io.tn  2.   19, .26,  27.   Dat.  13.  8,  13,  14.  al7.8. 

23  f  Eitlìr  °  ymogelẃch  chwi  : 
p  wele,  rhag-ddywedais  i  chwi  bob 

peth. 

o  adn.  5.  9,  33.  Mat.  7.  15.  Lnc  21.  8,  34.  2  Pcdr  3.  17. 

p  Es.  14.  7,  3.  loau  14.  29.  a  16.  1—4. 

*  Hanes  din}str  Jerusalein,  a'r  amseroedd 
union  gyrchol  o  rlaen  hyny,  gan  Joseplnis  ac 
eraiìl,  a  r>dd  yr  eglurhad  gorau  ar  yr  adnod- 
au  hyn.  Yr  ocdd  disgwyliad  mawr  yn  mhlith 
yr  Imidewon  am  Grist,  sef  y  Messiah,  yn  y 
(fyttdiau  hyny,  ac  y  mae  disgwyliad  felly  o 
ìiyd  :  ond  nid  oeddynt  hwy  yn  meddwl  mai 
Ihiw-ddyn  a  fyddai,  i  waredu  ej  bobl  oddi 

wrth  eu  pechodau  ;  a  gosod  i  f'ynu  deyrnas 
ysbrydol  yn  y  byd  ;  eithr  disgwylient  hwy 
dywysog  daearol,  yr  hwn  a  hanai  o  dŷ  Daf- 
ydd,  i'w  hadferu  hwynt  i'w  rhyddid  a'u 
breintiau  gwladol.  Felly  yr  oedd  yr  enw 
Crist,  yn  enw  cyfleus  iawn  i  gasglu  a  chefn- 
ogi  unrhyw  derfysg-blaid  wrthryfelgar ;  yn 

enwedig  os  gallai  y  blaenor  a'i  cymmerai 
ddangos,  trwy  wir  neu  anwir,  ei  fod  ef  yn 
hanu  o  dŷ  a  thylwyth  Dafydd.  Ychydig  cyn 

dinystr  Jerusalem,  ymddangosodd  llawer  o'r 
gau-gristiau  hyn,  tynasant  luoedd  o  bobl  ar 
eu  hol,  a  thrwy  godi  terfysgoedd  a  gwrthryf- 
eloedd  buont  yn  foddion  i  brysuro  dinystr  y 

genedl.  f  Gwyddai  yr  Iesu  fod  gradd  o'r cyfeiliornad  cyífredin  hwn  yn  meddyliau  ei 
ddisgyblion ;  am  hyny  rhybuddiai  hwynt  i 
wylitd  rhag  hudoliaeth  y  cyfryw  dwyílwyr 
i'w  dinystr  eu  hunain. 

24  %  Ond  îyn  y  dyddiau  hynny, 

wedi  y  gorthrymder  hwnnw,  *  y 

tywylla  yr  haul^  a'r  Uoer  ni  rydd  ei 
goleuni ; 

q  Es.  13.  10.  a  21.  20—23.  Jer.  4.  23—25.  Ezec.  32.  7. 
Joel  2.  30  81.  Am.  5.  20.  Zeph.  1.  14—18.  Mat.  24.  29.  Luo 
21.  25—27.  Act.  2.  19,  20.  Dat.  6.  12—14.  a  20.  11. 

25  A  ser  y  nef  a  syrthiant/  a'r 
nerthoedd  sydd  yn  y  nefoedd  a  siglir. 

26  f  Ac  yna  y  gwelant  T  Fab  y  dyn 
yn  dyfod  yn  y  cymmylau,  gyd  â  gallu 
mawr  a  gogoniant. 

r  pen.  8.  38.  a  14.  62.  Dan.  7.  13,  14.  Mat.  16.  17.  a  24. 
30.  a  25.  31.  Act.  1.  11.  2  Thes.   1.  7—10.  Dat.  1.  7. 

27  Ac  yna  -^yr  enfyn  efe  ei  angel- 
ion,  'ac  y  eynnull  u  ei  etholedigion 
oddi  wrth  y  pedwar  gwynt,  xo  eithaf 
y  ddaear  hyd  eithaf  y  nef. 

s  Mat.  13.  41,  49.  a  24.  31.  Luo  16.  22.  Dat.  7.  1—3.  a 
15.  6,  7.  t  Oen.  49.  10.  Mat.  25.  31,  32.  loan  10.16.  all. 
52.  1  Thes.  4.  14—17.  2  Tl.es.  2.  1.  Dat.  7.  5—9.  u  adn. 
20,  22.  Es.  65.  9.    Mat.  24.  22,  24,  31.    Luc  18.  7.    Rhuf.  S. 
33.  Col.  3.  12.  2  Tim.  2.  10.  1  Tedr  1.  2.  x  Deut.  30.  4. 
Mat.  12.  42. 

Mae  ein  Harglwydd  debygid  o  hyd,  yn  sôn 
am  ddinystr  Jerusalem,  yr  hyn  yw  ei  brif 

destyn,  í'el  cysgod  o  ddiwedd  y  byd.  Trwy 
gyd-2rymmypgu  y  ddau  beih  fel  hyn  yn  ddoeth 

ac  yn  gywrain,  mae  eí'e  yn  rhoddi  rhybudd- 
ion  pwysig  i'w  wrandawwyr  union-gj  rchol, 
yr  luddewon  ;  ac  ar  yr  un  pryd  yn  rhoddi 

gwers  ddifriíol  i'w  ganlynwjr  mewn  amser 
i  ddyfod  :  felly  nid  oedd  buddioldeb  ei  ry- 
buddion  yn  cael  eu  cyfyngu  i  un  achlysur, 
nac  i  un  to,  neu  genedl  o  ddynion  ;  ond  hefyd 

i'r  holl  fyd  cristionogol  Iiyd  ddiwedd  amser. 
*  Mae  tywyllu  yr  haul,  a'r  lloer,  a  syrthiad  y 
ser,  yn  ol  iaith  y  prophwydi,  yn  arwyddo 
dinystr cenedioedd,  a'r  cy fnewidiadau  a  wneir 
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ynddynt ;  megis  dinystr  Babilon,  Isaiah  13, 
10 ;  ac  i  ddangos  y  cyfnewidiad  a  wnaeth 
rhagluniaeth  Duwyn  ninystr  yr  Aipht,  Ezec. 
32.  7  :  ac  hefyd  i  arwyddo  y  cyfnewidiad  a 
wnaeth  Duw  yn  y  byd  trwy  osod  i  fynu  yr 
efengyl,  Joel  2.  31.  Felly  mae  dehonglwyr 
yn  deall  y  geiriau  hyn  fei  yn  arwyddodinystr 
yr  Iuddewon  ;  yr  hyn  a  wnaeth  gyfnewidiad 
mawr  yn  y  wladwriaeth  a'r  eglwys  Iuddew- 
ig  :  ac  yn  arwyddo  y  cyfnewidiad  mawr  a 
wnaed,  trwy  osod  i  fynu  yr  eglwys  efengyl- 
aidd.  f  Ond  y  mae  adn.  26,  27,  yn  ein  tu- 
eddu  yn  hytrach  i  feddwl  mai  at  ddiwedd  y 
byd  y  maent  yn  cyfeirio  :  mae  "  gweled  Mab 
y  dyn,"  ac  î'  anfoniad  yr  angelion,"  yn  cyt- 
uno  felly  âg  ysgrythyrau  eraill  sydd  yn  sôn 
am  ddydd  y  farn,  fel  mae  yn  debycach  mai 
at  yr  amser  hwnw  mae  yr  adnodau  hyn  yn 
cyfeirio.  (Gwel  Math.  13.  41.  1  Cor,  15.  52. 
1  Thes.  4.  16.  Dat.  1.  7.)  Gwel  ar  Math.  24. 
29—31. 

28  Ond  v  dysgwch  ddammeg  oddi 
wrth  y  ffigysbren :  Pan  fo  ei  gangen 

eisoes  yn  dyner,  a'r  dail  yn  torri  allan, 
chwi  y  wyddoch  fod  yr  haf  yn  agos  : 

y  Mat.  24.  32,  33.  Luo  21 .  29—31. 

29  Ac  felly  chwithau,  pan  weloch 

y  pethau  hyn  wedi  dyfod,  zgwybydd- 
wch  ei  fod  yn  agos,  wrth  y  drysau. 

sEzec.  7.  10—12.  a  12.  25— 2S.  Heb.  10.  25-37.  Iazo5. 

9.  1  Pedr.  4.  17,  18.  S 

30  Yn  wir  yr  wyf  yn  dywedyd  i 

chwi,  a  nad  â  yr  *  oes  hon  heibio,  hyd 
oni  wneler  y  pethau  hyn  oll. 

a  Mat.  16.  28.  a  23    36.  a  24.  34.  Luc  21.  32. 

31  b  Nef  a  daear  a  ânt  heibio :  ond 
y  geiriau  mau  fi  nid  ânt  heibio  ddim. 

a  24.  35. 

Cyd-fwriad  yn  erbyn  Crist. 

oedd 

6  Salm  102.  25—27.    Es.  51.  6.    Mat.    „. 
Heb.  1.  10—12.    2  Pedr  3.  10—12.     Dat.  20.  11. 
23.  19.    Jot.  23.    14,    15.     Salm  19.  7.  Es.  40.  8.    Zec.  1.  6. 
Luc  21.  33.  2  Tim.  2.  13.  Tit.  1.  2. 

Mae  yr  adnodau  hyn  bron  air  yn  air  yn 
Math.  24.  32,  33,  34.  Afraid  chwanegu  yma, 
gwel  y  sylwadau  a  wnaed  yno.  *  "  Yr  oes 
hon  :"  "  Y  gcnedlaeth  hon,"  a  ddywed Mathew. 

32  1F*Eithr  rfam  y  dydd  hwnnw 

a'r  awr  ni  ŵyr  neb,  na'rangelionsydd 
yn  y  nef,  ̂ fna'r  Mab,  ond  y  Tad. d  adn.  26,  27.  Mat.  24.  S6— 42.  a  25.  6,  13,  19.  Aet.  1. 
7.  1  Thes.  5.  2.  2  Pcdr  3.  10.  Dat.  3.  3.  e  Dat.  1.  1. 

33  f  Ymogelwch,  \  gwyliwch  a 
gweddiwch :  canys  ni  wyddoch  pa 
bryd  y  bydd  yr  amser, 

/adn.  23.  35—37.  pet     " 13.   a  26.  40,  41.    Luc  21 
13.  Eph.  6.  18.    1  Thes.  I 
a  5.  8.  Dat.  3.  2.  a  16.  lí>. 

*  Cadwodd  Duw  wybodaeth  o'r  dydd  di- 
weddafoddi  wrthym  ni,  fel  y  byddo  i  ni 
wylio  ein  holl  ddyddiau.  t "  Na'r  Mab  :" 
Mid  oedd  yr  wybodaeth  sicr  o  amser  pendant 
y  dydd  diweddaf,  na  dinystr  Jerusalem,  yn 

un  ran  o'r  datguddiad  a  dderbyniodd  y  Mab 
yn  ei  natur  ddynol,  i'w  gyfranu  i'w  egiwys  : 
ni  ddatguddiwyd  hyny  i'w  natnr  ddynol  ef 
trwy  enneiniad  yr  Ysbryd  Glân.  !Nis  gallwn 
ni  ddeall  llawer  o  bethau  a  berthynant  i  un- 

deb  dirgeledig  ei  Berson  dwyfol  a'i  natur 
ddynol  ef  ;  ac  ni  ddylem  feiddio  hyll-dremu 
yn  mhellach  iddynt.     Mae  y  "Mab"  yma 

,  14.  37,  38.  Mat.  24.  42—44.  a25. 
34—36.  Rhuf.  13.  14.  1  Cor.  16. 
.  5—8.     Heb.  12.  15.     1  Pedr  4.  7. 

ì'w  ystyried  fel  y  Prophwyd  a  ddanfonwyd 
byd,  i  amlygu  ewyllys  y  Tad ;  felly  yr 
yn  cyhoeddi  i'r  byd,  nid  y  pethau  a 

wyddai  y  Gair,  neu  a  oedd  yn  ddysgu ;  ond 
yr  hyn  ag  oedd  Ysbryd  Duw  yn  ddatguddio 
iddo.  (loan  3.  34,  35.  a  5.  20.  a  12.  49.  a  14. 
10.)  Mae  y  Mab  yn  llefaru  hyn  yn  ei  natur 
ddynol,  ac  yn  ei  swydd  brophwydol.  Nid 
oedd  yr  Ysbryd  wedi  datguddio  y  "dydd" 
hwn  iddo  ;  ac  nid  oedd  yntau  wedi  cael  ei 
ddanfon  i'w  ddatguddio.  %  Gwylio  sydd  beth 
cyferbyniol  i  gysgu.  Y  mae  cwsg  naturiol  a 
chwsg  ysbrydol :  Yr  olaf  a  feddylir  yn  benaf 
yma,  sef  ymdrech  dyfal  a  pharhaus  yn  erbyn 

pechod. 
34  *  Canys  mab  y  dyn  syddefeì 

gwr  yn  ymdaith  i  bell,  wedi  gadael  ei 
dý,  a  rhoi  f  awdurdod  i\v  weision, 

h  ac  i  bob  un  ei  waith  ei  hun,  * a  gor- 
chymyn  Äi'r  drysawr  wylio. 

g  Mat.  25.  14,  &c.  Luc  19.  12—17.        h  Rhuf.  12.4—8. 
13.  6.    1  Cor.  3.  5—10.    a  12.  4-31.    a  15.  58.   Col.  3.  24. 
4.  1.  i  Ezec.  3.  17-21      a  33.  2-9.    Mat.  24.  45—47. 

.uc  12.  36-40.  Act.  20.  29-31.  k  Mat.  16.  19.  Ioan  10. .  Dat.  3.  7. 

35  ̂ Gwyliwch  gan  hynny  (canys 
nis  gwyddoch  pa  bryd  y  daw  meistr 
y  tŷ?  I  yn  yr  hwyr,  ai  hanner  nos,  ai 
ar  ganiad  y  ceiliog,  ai  y  boreuddydd) 

36  Rhag  iddo  ddyfod  yn  ddisym- 
mwtli,  ma'ch  cael  chwri  yn  cysgu. w  pen.  14.  37,  40.  Diar.  6.  9—11.  a  24.  33,  34.    Can.  3 

1.  a  5.  2.  Es.  56.  10.  Mat.  24.  48—51.    a  25.  5.    Luc  21    34'" a  22.  45.  Rhuf.  13.  11-14.  Eph.  5.  14.  1  Thes.  5.  6,  7. 

37  A'r  hyn  yr  wyf  yn  eu  dywedyd 
wrthych  chwi, n  yr  wyf  yn  eu  dywedyd 
wrth  bawb,  ||  Gwyliwch. 

n  Luc  12.  41—46. 

*  Nid  yw  y  geiriau  "  Canys  Mab  y  dyn 
sydd,"  ddim  yn  y  (iroeg:  ond  y  maent  yn 
angenrheidiol  i  wneyd  y  synwyr  yn  y  cyf- 
ieithiad.  f  Y  "  gweision"  yma  yw  yr  apos- 
tolion  yn  mlaenaf,  yna  gweinidogion  y  gair, 
goruchwylwyr  ar  ddirgeledigaeihau  Duw. 
Mae  i'r  rhai  hyn  "  awdurdod"  i  athrawiaethu, 
i  urddo  gweinidogion,  i  dderbyn  aelodau  i'r 
eglwys,  i  weinyddu  y  sacramentau,  ac  i  ym- 
drin  a  phob  achos  disgybîiaethol  yn  yr  eg- 

lwys.  %  Naw  o'r  gloch,  hanner  nos,  tri  yn  y 
bore,  a  chodiad  yr  hauí.  ||  Mae  "  gwylied" 
yn  cael  ei  orchymyn  ddwywaith  yn  yr  ad- 
nodau  hyn  eto  fel  yn  adn.  33,  ac  yn  arwyddo 
yr  un  peth:  sonia  am  bechod  dàn  y  gymhar- 
iacth  o  gwsg  adn.  36,  a  sancteiddrwydd  dàn 
y  gymhariaeth  o  wylio.  Dyledswydd  pawb 
yw  gwylio. 

PEN.  XIV. 

Cyd-fwriad  yn  erbyn  Crist,  %c. 

"  AC  wedi  a  deuddydd  yr  oedd  *  y 

pasc,  a  gwyl  y  bara  croy w  :  c  aTr  arch- 
ofTeiriaid  a'r  ysgrifenyddion  a  geisias- 
ant  pa  fodd  y  dalient  ef  d  trwy  dwyll, 
ac  y  lladdent  ef. 

a  Mat.  26.  2.  Luc  22.  1,  2.   Ioan  11.  53—  67.  b  Ex. 
12.6—20.  Lef.  23.  5—7.  Num.  28.  16—25.  Deut.  16.  1—8. 
r  Salra  2.  1— ê.  Ioan  11.  47.  Act.  4.  25—28.  d  Salin  52. 

3.  a  62.  4,  9.  a  64.  2-6.  Mat.  26.  4. 



f    Y  wraig  a'r  blwch  ennaint. 

2  Eithr  dywedasant,  eNid  ar  yr 
|  wyl,  ̂ rhag  bod  cynhwrf  ym  mhlith  y 
bobl. 

«Diar.  19.  21.  a  2!.  30.  Galar.3~37.Mat.  26.5.  /pen. 
11.  13,  32.  Luc  20.  6.  loau  7.  40.  a  12.  19. 

*  Rhaid  bod  hyn  ar  ein  dydd  Mawrth  ni, 
oblegid  dydd  Gwener  oedd  y  pasg,  pan  oedd 
gwyl  y  bara  croyw  yn  dechreu.  Gwel  ar 
Math.  26.  1,  2,  3. 

3  f  *  À  *  phan  oedd  efe  yn  Bethan- 
ia,  yn  nhŷ  Simon  y  gwahan-glwyfus, 
jac  efe  yn  eistedd  i  fwytta,  daeth  gwraig 
ja  chanddi  flwch  Äo  ennaint  o  fnard 
igwlyb  gwerthfawr;  a  hi  a  Jdorrodd  y 

blwch,  ac  a'i  tywalltodd  ar  ei  ben  ef. g  Mat.  26.  6,  7.  Ioau  11.  2.  a  12.  1—3.  h  Can.  4.  13, 
14.  a5.  5.  Luo  7.  37,  38. 

4  Ac  *  yr  oedd  rhai  yn  anfoddlawn 
ynddynt  eu  hunain,  ac  yn  dywedyd, 
1 1  ba  beth  y  gwnaethpwyd  y  golíed 
hon  o'r  ennaint  ? 

i  Preg.  4.  4.  Mat.  26.  8,  9.  Ioan  12.  4,  5.  h  Ex.  5.  4 
-8.  Mal.  1.  12,  13. 

5  Oblegid  fe  a  allasid  gwerthu  hwn 

uwch  law  ||  tri  chàn  ceiniog,  'a'u 
rhoddi  i'r  tlodion.  m  A  hwy  a  rTrom- 
masant  y n  ei  herbyn  hi . 

/  Ioan  12.  5,  6.  a  13.  29.  Eph.  4.  28.  m  Ex.  16.  7,  8. 
Deut.  1.  27.  Saltn  106.  25.  Mrt.  20.  11.  Luc  15.  2.  Ioau  6. 
43.  lCor.  10.  10.  Phil.  2.  14.  Jud.  16. 

6  A'r  Iesu  a  ddywedodd,  M  Gad- 
ewch  iddi ;  paham  y  gwnewch  flinder 
iddi  ?  hi  a  wnaeth  °weithred  ddaarnaf  fi. 

« Job  42.  7,  8.  Es.  54.  17.  2  Cor.  10.  18.  o  Ifcat.  26. 
10.  Ioan  10.  32,  33.  Act.  9.  36.  2  Cor.  9.  8.  Eph.  2.  10.  Col. 
1.  10.  2  Thes.  2.  17.  1  Tim.  5.  10.  a  6.  18.  2  Tim.  2.  21.  a  3 
17.  Tit.  2.  7,  14.  a  3.8,  14.  Heb.  10.  24.  al3.21.  1  Pedr2. 12. 

7  Canys  ̂ bob  amser  y  cewch  y 
tlodion  gyd  â  chwi ;  a  phan  fynnoch 
y  gellwch  wneuthur  da  iddynt  hwy  : 
?ond  myfi  ni  chewch  bob  amser. 

p  Deut.  15.  11.  Mat.  25.  35—45.  a  26.  11.  loan  12.  7,  8. 
2  Cor.  9.  13,  14.  Phile.  7.  Iago  2.  14—16.  1  Ioan  3.  16—19. 
q  Ioan  13.  33.  a  16.  5,  28.  a  17.  11.  Act.  3.  21. 

8  r  §  Hyn  a  allodd  hon,  hi  a'i 
gwnaeth  :  *  hi  a  achubodd  y  blaen  i 
enneinio  fy  nghorph  erbyn  y  cladded- 
igaeth. 

r  1  Cron.  28.  2,  3.  a  29.  1—17.  2  Cron.  31.  20,  21.  a  34. 
19—33.  Salm  110.  3.  2  Cor.  8.  1—3,  12.  «  pen.  15.  42—47. 
a  1C.  1.  Lnc  23.  53—56.  a  24.  1—3.  Ioan  12.  7.  a  19.  32—42. 

9  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  %  Pa  le 
bynnag  y  pregether  yr  efengyl  hon  yn 
yr  holl  fyd,  yr  hyn  a  wnaeth  hon 
hefyd  a  adroddir,  er  u  coflfa  am  dani. 

t  pen.  16.  15.    Mat.  26.  12,  13.  w  Num  31.  54.  Salm 

;jll2.  6—9.  Zec.  6.  14. 

I  *  Dywed  loan  12.  1 — 9,  mai  chwe  diwrnod 
icyn  y  pasg  y  bu  y  pethau  a  adroddir  yn  yr 
íadnodau  uchod  :  gan  hyn  tybir  fod  Mathew 
i26.  6 — 13,  a  Marc  yma,  wedi  gosod  yr  hanes 
ychydig  allan  o  amser ;  oblegid  nid  yw  yn 
debygol  i'r  un  pethau  yn  hollawl  gymmeryd 
He  ddwywaith  o  fewn  pcdwar  diwrnod.  Nid 
yw  na  Mathew  na  Marc  yn  dywedyd  mai  o 

MARC  XIV.  Judas  yn  cyttuno  i  fradychu  Crist. 

bethau  eraill  a  gymmerth  ie  yr  amser  liwnw. 
Dygwyddodd  pan  oedd  Iesu  yn  Bethania: 
sef  ar  ryw  noswaith  ihwng  e  iddyfodiad  ef  i 
Bethauia  y  tro  hwn,  â'r  pasg :  a  di'amman 
mai  y  noson  gyntaf  oedd,  wedi  diwedd  y 
sabbath  Iuddewig ;  y  noson  cyn  i  Grist 
farchogaeth  i  Jerusalem.  f  Dywedir  mai 
Uysieuyn  per-aroglaidd  yw  y  nard,  ac  iddo 
amryw  dywysenau  breision.  Mae  yn  debyg 
mai  nodd,  neu  sudd,  y  tywysenauhyny,  wedi 

ei  buro  a'i  gyífeithio  yn  ennaint  gwlyb,  oedd 
y  nard  a  sonir  yma.  Efallai  bod  Mair  yn  ar- 
fer  prynu  agwerthupethau  drudfawr  fel  hyn, 
neu  ei  bod  yn  defnyddio  y  fath  beth  ei  hun 
cy  n  iddi  ddewis  y  rhan  dda  :  pa  fodd  bynag, 
nid  oedd  yn  ormod  ganddi  enneinio  yr  Iesu 

â'r  blychaid  hwn,  fel  cydnabyddiaeth  iddo 
am  yr  holl  gymmwynasau  a  wnaethai  iddi 

hi,  ei  brawd,  a'i  chwaer.  |  Dywed  rhai  nad 
yw  y  gair  Groeg  ddim  o  angenrheidrwydd 
yn  arwyddo  tori,  ond  yn  hytrach  ysgwyd  y 
blwch  nes  cael  yr  ennaint  yn  ddigon  tenau  a 

hylif  i'wdywallt  ar  ben  y  Cyfryngwr.  [|  "  Tri 
chan  ceiniog  :"  tua  naw  punt  a  phymtheg 
swllt  o'n  harian  ni.  "  Ceiniog :"  Denarius 
oedd  y  pryd  hwnw  gyflog  gweithiwr  am 
ddiwrnod  yn  y  cynhauaf  (Math.  20.  2.)  gan 
hyny  yr  oedd  yn  gystal  mewn  gwerth,  nid 
mewn  pwysau,  a  tbri  swllt  o  leiaf,  o  arian  y 
wlad  hon  yn  bresenol ;  gan  y  prynai  gym- 
maint  a  hyny  o  angenrheidiau  bywyd.  Gan 
hyny  yr  oedd  tri  chan  ceiniog  yn  ymddangos 
yn  swm  mawr  am  y  nard  hwn.  §  Gwuaeth 
Mair  '*  yr  hyn  a  allodd"  i  ddangos  ei  chariad 
at  Iesu,  a'i  rhwymedigaethau  iddo  ;  ond  nid 
gwneyd  "  yr  hyn  allodd"  i  osod  ei  chyfiawn- 
der  ei  hun,  a  gwrthod  ymostwng  i  gyfiawn- 
der  Duw,  fel  llawer. 

10  H*  A  *  Judas  Tscariot,  ̂ un  o'r 
deuddeg,  a  aeth  ymaith  at  yr  arch- 

oíFeiriaid,  i'w  fradychu  ef  iddynt. x  Mat.  26.  14—16.  Luc  22.  3—6.  Ioan  13.  2,  30.     y  Salm 
î.  a  55.  12—14.  Mat.  10.  4.  loaii  6.  70,  71. 

11  A  phan  glywsant,  *bu  lawen 
ganddynt,  a  ac  a  addawsant  roi  arian 
iddo.  b  Yntau  a  geisiodd  pa  fodd  y 
gallai  yn  gymhwys  ei  fradychu  ef. 

S  Hos.  7.  3.  Luc  22.  5.       a  2  Bren.  5.  26.  Diar.  28.21. 
!•    Mat.  26.  15.    1  Tim.  6.  10.  2  Pedr  2.  14,  15.    Jud.  11 Lnc  22.  5,  6. 

Gwel  ar  Math.  26.  14,  15,  16.  *  Nid  oes 
sicrwydd  ar  ba  ddiwrnodyr  aeth  Judas  gynt- 
af  at  yr  arch-offeiriaid  ;  ond  mae  yn  debygol 
iddo  fyned  ddeuddydd  cyn  y  pasg,  pan  oedd- 
ynt  hwy  yn  ymgynghori  pa  fodd  i  ddâl  yr 
Iesu,  i'w  roddi  ef  i  farwolaeth.  Yr  oedd  y 
diafol  cyn  hyn  wedi  gosod  y  peth  yn  ei  galon 
ef ;  ond  gellir  meddwl  iddo  betruso  am  am- 
ser,  pa  un  a  gyflawnai  efe  ei  fwriad  neu 
beidio,  eithr  diafol  a  thrachwant  am  arian  a 
gariodd  y  dydd. 

1 2  %  c  A't  dydd  cyntaf  o  wyl  y 
bara  croyw,  pan  aberthent  y  pasc, 
dy wedodd  ei  ddisgyblion  ̂ Ttho,  d  I 
ba  le  yr  wyt  ti  yn  ewyllysio  i  ni  fyn- 
ed  i  barottôi  i  ti,  i  fwytta  y  pasc  ? , 

c  Ex.  12.  6,  18.  a  13.  3.  Lef.  23.  5,  6.  Niun.  28. 16—18. 
Dent.  16.  1—4.  Mat.  26.  17.     Luc  22.   7.  ä  Mat.  8.  15. 

t'ewn  deuddydd  i'r  pasg   y  bu  hyn  ;  nid  yd-  Lu0  23-  \9-  Gal  c 
Vnthwy  ond  yn  adrodd  yr  hancs  ar  olrhywj       13    ÄC    ete    a    antonodd    ddau    0  1 



Crist  yn  rhag-fynegi  y  bradychir  ef  MARC  XIV. Sefydìu  swper  yr  Arglvjydd. 

ddisgyblion,  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt 

**Ewch  i'r  ddinas;  a  chyferfydd  í 
chwi  ddyn  yn  dwyn  ystenaid  o  ddwfr : 
dilynwch  ef. 

e  Mat.  8.  9.  a  26.  18,  19.  Luc  19.30-33.  a  22.  10—13. 
loan  2.  5.  a  15.  14.  Htb.  5.  9. 

14  A  pha  le  bynnag  yr  êl  i  mewn, 
dywedwch  wrth  wr  y  tŷ,  ̂ Fod  yr 
Athraw  yn  dywedyd,  f  Pa  le  y  mae 

y  lletty,  lley  gallwyf,  mi  a'm  disgybl- 
ion,  fwytta  y  pasc  ? 

/  pen.  10.  17.  a  11.  3.  Ioan  11.  28. 

15  Ac  ̂ efe  a  ddengys  i  chwi  h  or~ 
uwch-ystafell  fawr  wedi  ei  thaenu  yn 
barod  :  yno  parottòwch  i  ni. 

g  2  Cron.  6.  30.  Salm  110.  3.  Diar.  16.  1.  a  21.  1,  2. 
loan  2.  24,  25.  a  21.  17.  2  Tim.  2.  19.  Keb.  4.  13.  h  Act. 
1.  13.  a20.  8. 

16  A'i  ddisgyblion  a  aethant,  ac  a 
ddaethant  i'r  ddinas  ;  'ac  a  gawsant 
megis  y  dy wedasai  efe  wrthynt :  ac  a 
barottoisant  y  pasc. 

í  Luc  22.  13,  35.  Ioan  16.  4. 

*  Gwel  ar  Math.  26.  17,  18,  19.  *  Pe 
dacthai  y  ddau  ddisgybl  i'r  lle  a  enwyd  yn 
gynt  neu  yn  ddiweddarach  nag  y  daethant, 

buasai  y  dyn  a'r  ystenaid  ddwfr  un  ai  heb 
ddyfod  neu  wedi  myned.  Ond  gwyddai  yr 
Arglwydd  Iesu  fod  rhyw  wr,  o  berchen  tŷ 
cyfleus  yn  Jerusalem,  yn  hoff  o  hóno  ef. 
Gwyddai  y  danfonai  y  gwr  hwnw  ei  was  ar 

ryw  amser  pennodawl  o'r  dydd  i  ymofyn  ys- 
tenaid  o  ddwfr  ;  y  cyfarfyddai  y  disgyblion 

ag  ef  ar  eu  mynediad  i'r  ddinas,  ac  wrth  ei 
ganlyn  ef  y  caent  hyd  i'r  gwr  yr  oŵddynt  yn 
ei  geisio  ;  ac  wrth  enwi  eu  Harglwydd  ftl 

"  Yr  Athraw,"  y  caniatâai  gwr  y  tŷ  iddynt 
oruwch-ystafell  fawr  wedi  ei  thaenu  yn  barod ; 
sef  wedi  ei  dodrefnu  â  bwrdd,  glythau,  a 

phobpeth  yn  addas  i'r  achlysur.  Mawr  oedd 
syndod  y  disgyblion  wrth  rag-wybodaeth 
Crist,  a'i  awdurdod  ar  galonau,  pan  welsant 
hyn  oll  yn  dyfod  i  ben.  f  "  Pa  le  mae  y 
llelíy  V-  Efallai  bod  pob  perchen  tŷ  yn  Jer- 
usalem,  a'r  a  allai,  yn  cadw  ystafell  yn  ei  dŷ 
i'r  perwyl  hyn,  er  groesawi  ei  gyfeillion  a 
ddeuent  i  fynu  i  gadw  y  pasg. 

1 7  A  k  phan  aeth  hi  yn  hwyr,  efe  a 
ddaeth  gyd  á'r  deuddeg. k  Mät.  26.  20.  Lnc  22.  14. 

18  Ac'  fel  yr  oeddynt  yn  eistedd, 
ac  yn  bwytta,  yr  lesu  a  ddywedodd, 
m  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  n  Un  o  hon- 
och,  yr  hwn  sydd  yn  bwytta  gyd  â 

myfi,  a'm  bradycha  1. /  Mat.  26.  21.  madn.  9,  25.  pen.  3.  28.  a6.  11.  a  8. 
12.  a  9.  1,  41.  a  10.  15,  29.  Mat.  5.  18.  a  6.  2,  5,  16.  Luc  4. 
24.  a  11.  51.  Ioan  1.  51.  a  3.  3,  5,  11.  a  5.  19,  24,  25.  a  6. 
26.  32,  47.  a  13.  38.  a  21.  18.  n  Salin  41.  9.  a  55.  13,  14. 
loau  6.  70,  71.  a  13.  21. 

19  Hwythau  a  ddechreuasantdrist- 
âu,  °  a  dywedyd  wrtho  bob  yn  un  ac 
un,  Ai  myíì  ?  ac  arall,  Ai  myfì  ? 

e  Mat.  26.  22.  Luc  22.  21-23.  Ioan  13.  22. 

20  Ac  efe  a  attebodd  ac  addywed- 

odd  wrthynt,  ̂ Un  o'r  deuddeg,  °  yr 

hwn  sydd  yn  gwdychu  gyd  â  mi  yn  y 

ddysgl,  yw  ej'e. p  adn.  43.  Mat.*26.  47.  Luc  22.  47.  Ioan  6.  71.  çMat. 26.  23.  Ioan  13.  26. 

21  Mab  y  dyn  yn  wir  sydd  ryn 
myned  ymaith,  fel  y  mae  yn  ysgrifen- 
edig  am  dano :  *  ond  gwae  y  dyn 
hwnnw  trwy  yr  hwn  y  bradychir  Mab 

y  dyn  :  *  da  fuasai  i'r  dyn  hwnnw  pe 
nas  ganesid. 

»•  a~dn.  49.  Gen.  3.  15.  Salm  22.  1,  &c.  a  09.  I,  &c.  Es. 52.  14.  a  53.  Dan.  9.  24,  26.  Zec.  13.  7.  Mat.  26.  54,  56. 
Luc  22.  22.  a  24.  26,  27,  44.  Ioan  19.  28,36,  3?.  Act.  2.  23. 
a  4.  27,  28.    a  13.  27-29.  s  Salm  55.  15.    a  109.  6—20. 
Mat.  18.  7.  a  27.  3—5.  Act.  1.  16—20,  25.     íMftt.  26.24,25. 

Gwel  ar  Math.  26.  20—25.  Mae  yr  adnod- 
au  hyn  â'r  adnodau  yn  Mathew  yr  un  peth, 
ond  yn  unig  bod  Matheẃ  (26.  25,)  yn  tíodi 
Judas  allan  fel  y  bradwr,  yr  hyn  ni  chry- 
bwyllir  yma. 

22  íf  Ac  uîe\  yr  oeddynt  yn  bwytta, 

yr  Iesu  a  gymmerodd  fara,  -rac  a'i 
bendithiodd,  ac  a'z  torrodd,  ac  a'z 
rhoddes    iddynt :    ac   a  ddywedodd, 
Cymmerwch,  bwyttèwch  :  ̂ hwn  yw 

fy  nghorph. 
k  Mat.  26.  26—29.    Lnc  22.  19,  20.    1  Cor.   10.    16,  17. 

11.23—29.     x  pen.  6.  41.  Luc  24.  30.  Ioan  6.  23.      yadn. 
!.  Gen.  41.  26,  27.    Zec.  5.  7,  8.  Luc  22.  20.    1  Cor.  10.  4. Gal.  4.  25. 

23  Ac  wedi  iddo  gymmeryd  y  cwp- 

pan,  z  a  rhoi  díolch,  efe  a'i  rìioddes 
iddynt :  a  a  hwynt  oll  a  yfasant  o  hono.: z  adn.    22.    Luc  22.    17.    Fbuf.  14.    6.    1  Cor.   10.    IC Mat.  26,  27. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

Hwn  yw  fy  ngwaed  i  o'r  testament 
newydd,   c  yr  hwTn   a  dywelltir  dros lawrer. 

b  Es.  24.  8.  Zec  9.  11.  1  Cor.  11.  25.  Heb.  9.  15-23. 
a  13.  20,  21.        c  pen.  10.  45.  Dat.  5.  8—10.  a  7.  9—17. 

25  Yn  wir  yr  wyf  yn  dywedyd 

wrthych,  d  nad  yfaf  mwy  o  rì'rwyth  y 
win  wydden,hyd  y  dydd  hwnnw  pan  y  í. 

wyf  ef  eyn  newydd  yn  nheyrnas  Dduw. 
d  Salra  104.  15.    Mat.    26.  29.    Luc  22.  16—18,  29,  30. 

3oel  3.  18.  Am.9.  13.  Zec.  9.  17. 

26  %  Ac  wedi  iddynt^ganu  mawl, 
hwy   a  aethant  allan  i    fynydd  yr 

Olew-wydd. 
/Salm  47.  6,  7.  Act.  16.  25.  1  Cor.  14.  15.  Eph.  5.  18- 

20.  Col.  3.  16.  Iaço  5.  13.  Dat.  5.  9.  g  Mat.  26.  30.  Luc 
22.  39.  loan  18.  1—4. 

Gwel  ar  Maíh.  26.  26—30.  *  Dywedir  eu 
bod  yn  bwyta  o'r  blaen,  adn.  18.  Bwyta'r 
pasg  oedd  hwnw,  bwy ta  o  swper  yr  Arglwydd 
oedd  hwn.  Gan  fod  Crist  yn  gorchymyn 

iddynt  gymmeryd,  a  bwyta,  ac  yfed,  yn  un- 
ion  ar  ol  pryd  cyflawn  ar  oen  y  pasg,  mae 
yn  amlwg  ei  fod  yn  bwîiaduy  sefydliad  hwn, 
nid  er  lluniaeth  corphora^\l,ond  i  ddybenion 
ysbrydoî,  y  rhai  a  atebid  trwy  fwyta  ac  yfed 
yr  ychydig  lleiaf  o  fara  a  gwin,  gyda  gweith- 
rediad  y  grasau  perthynol  i'r  ordinliâd  hòno. 
Ac  mae  liyn  yn  naturiol  yn  arwain  un  i 
feddwl,  y  gwna  ycbydig  o  ddwfr  y  tro  yn  y 
bedydd,  yn  gystal  ag  ychydig  fara  a  gwin  yn 
yr  ordinhâd  arall :  arwyddion  yw  pob  un. 



Crist  yn  rhagrybuddio  Pedr. MARC  XIV. Y  disgyblion  yn  cysgu. 

27  *  A  dywedoddyr  lesu  wrthynt, 
h  Chwi  a  rwystrir  oll  o'm  plegid  i  y 
nos  hon  :  *canys  ysgrifenedig  yw, 

íTarawaf  y  bugail,  a'rdefaid  a  wasgerir. k  Mat.   26.31.  Luc  22.  31,  32.  loau  16.  I,  32.  2  Tim.  4. 
í  Zec.  13.  7. 

28  Eithr  *  wedi  i  mi  adgyfodi,  mi 
a  âf  o'ch  blaen  chwi  i  Galilea. 

*  pen.  16.  7.  Mat.  16.  21.  a  26.  32.  a  28.  7,  10,  16.  Ioan 
21.  1.  1  Cor.  15.  4-6. 

29  Ond  Pedr  a  ddywedodd  wrtho, 

*  Pe  byddai  pawb  wedi  eu  rhwystro, 
etto  ni  byddaffì. 

I  Mat.  26.33— 35*.  Lnc  22.  33,  34.  Ioan  13.30-38.  a  21.  15. 

30  A  dywedodd  yr  Iesu  wrtho,  Yn 

jwir  yr  ydwyf  yn  dywedyd  i  ti, m  Hedd- 
yw,o  fewn  y  nos  hon,  n  f  cyn  canu  o'r 
ceiliog  ddwywaith,  y  gwedi  fi  deir- 
gwaith. 

m  Gen.  1.  5,  8,   13,  19,  23.  n  adn.  66—72.  Mat.  26. 
69—75.  Luc  22.  54—62.  Ioan  18.  17,  25—27.  1  Cor.  10.  12. 

3 1  l  Ond  "efe  a  ddywedodd  yn  hel- 
aethach  o  lawer,  Pe  gorfyddai  i  mi 

farw  gyd  â  thi,  ni'th  wadaf  ddim. 
pA'r  un  modd  y  dywedasant  oll. o  2  B 
a  28.  26.  , 
5.  27—29. 

Gwel  ar  Math.  26.  31—35.  *  Rhag-ddy 
wedodd  Crist  wrtbynt  y  gadawent  hwy  ef 
oll,  ond  ni  ddywedodd  y  gadawai  efe  hwynt 

byth.  f  "  Cyn  canu  o'r  ceiiiog  ddwy  waith  ." 
Ar  ol  i  ti  ei  glywed  unwaith  ni  chymmeri 
rybyrìd  ;  a  chyn  iddo  gann  ddwywaith  ti  a 

ail  droseddi;  *ie,  ti  a  wnai  hyny  deir-gwaith, 
a  phob  tro  yn  waeth  waeth.  f  "  Efe  a  ddy- 
wedodd  yn  helaethach  :"  yn  fwy  angerddol: 
mae  yn  anodd  cael  gair  yn  ein  iaith  ni  i  osod 
allan  gyflawn  bwys  a  grym  y  gair  gwrtidd- 
iol.  Mae  holl  amgylchiadau  hunan-ymddir- 
ied  a  chwymp  echryslawn  Pedr,  yn  gyflawn 
ac  yn  rymus  íawn  gan  Marc,  yr  hwn  a  ysgrif- 
enodd  ei  efengyl  meddant,  wrth  gyfarwydd- 
yd  union-gyrchol  Pedr ;  ond  mae  amgylch- 
iadau  ei  edifeirwch  yn  cael  myned  drostynt 
lawer  yn  fyrach. 

32  A  a  hwy  a  ddaethant  i  le  yr  oedd 
ei  enw  Gethsemane :  ac  efe  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  ddisoyblion,  Eistedd- 

wch  yma,  **tra  fyddwyf  yn  gweddîo. q  Mat.  26.  36.  Lnc  22.  39.  loan  18.  1.  r  adn.  36,  39. 
Salra  18.  5,  6.  a  22.  1,  2.  a  88.  1—3.  a  109.  4. 

33  Ac  efe  a  gymmerth  gyd  âg  ef 

*Pedr,  ac  Iago,  ac  Ioan,  'ac  addech- 
reuodd  ymofidio,  a  thristâu  yn  ddir- 
fawr. 

*  pen.  1.  16—19.  a  5.  37.  a  9.  2.  t  Salm  38.  11.  a69. 

1—3.  a  88.  14—16.  Es.  53.  10.   Mat.  26.  37,  38.    Luc  22,  44. 

34  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
|  Y  mae  fy  enaid  yn  athnst  hyd  angau : 
arhoswch  yma/a  gwyliwch. 
a»  £Es'  53%!'  ì'  ]<i-   Ga,ar-  l'  12-    Ioan  !2-  27.        *  adn. 
«.38.   pen.  13.  35—37.  Epli.  6.  18,  19,  1  Pedr  4.  7.  a  5.  8. 

35  Acefeaaethychydigymmlaen, 

jyac   a   syrthiodd   ar  y   ddaear,  ac  a 
~Ì69 

weddíodd,  o  bai  bosibl,  a'r  fyned  yr awr  honno  oddi  wrtho. 
y  Gen.  17.  3.  Deut.  9.  18.  1  Cron.  21.  15,  16.  2  Cron.  7. 

3  .  Mat.  26.  39.  Luc  17.  15,  16.  Act.  10.  25,  26.  Dat.  4.  10. 
a  5.  14. 

36  Ac  efe  a  ddywedodd,  **Abba, 
Dad,  a  pob  peth  sydd  bosibl  i  ti :  b  tro 
heibio  y  cwppan  hwn  oddi  wrthyf : 
c  eithr  nid  y  peth  yr  ydwyf  fl  yn  ei 
ewyllysio,  ond  y  peth  yr  ydwyt  ti. 

^Mat.  6.  9.  Rhuf.  8.  15,  16.  Gal.  4.  6.  a  pen.  10.27. 
Gen.  18.  14.  Jer.  32.  27.  2  Tim.  2.  13.  Tit.  1.  2.  Heb.  6.  18. 
b  Luc  22.  41,  42.  c  Salm  40.  8.  loan  4.  34.  a  5.  30.    a  6. 
38,  39.  a  12.  27.  a  18.  11.  Phil.  2.  8.  Heb.  5.  7,  8. 

37  Ac  efe  a  ddaeth,  ̂ ac  a'u  cafodd 
hwy  yn  cysgu  ;  ac  a  ddywedodd  wrth 
Pedr,  ̂ Simon,  fai  cysgu  yr  wyt  ti? 
^oni  allit  wylio  un  awr  ? 

d  adn.  40,  41.  Luc  9.  31,  32.  a  22.  45,  46.  eadn.  29— 
31.  2  Sam.  16.  17.  Joua  1.  6.  Mat.  25.  5.  a  26.  40.  1  Tbes. 

5,  6—8.         /Jer.  12.  5.  Heb.  12.  3. 

38  ̂ Gwyliwch  a  gweddíwch,  rhag 
eich  myned  mewn  temtasiwn.  h  Yr 

yspryd  yn  ddi'au  sydd  barod,  ond  y cnawd  sydd  wan. 
g  adn.  34.  Mat-  24.  42.  a  25.  13.  a  26.  41.  Luc  21.  36. 

a  22.  40,  46.  1  Cor.  16.  13.  1  Pedr  5.  8.  Dat.  3.  2,  3,  10. 
h  Rhuf.  7.  18—25.  Gal  5.  17.  Phil.  2.  12. 

39  Ac  *wedi  iddo  fyned  ymaith 
drachefn,  efe  a  weddíodd,  gan  ddy- 
wedyd  yr  un  ymadrodd. 

i  Mat.  6.  7.  a  26.  42-44.    '.uc  18.  1.  2  Cor.  12.  8. 

40  Ac  wedi  iddo  ddychwelyd,  efe 

a'u  cafodd  hwynt  drachefn  yn  cysgu; 
canys  yr  oedd  eu  llygaid  hwynt  wedi 
trymhâu  :  h  ac  ni  wyddent  beth  a  at- tebent  iddo. 

*  pen.  9.  33,  34.  Gen.  44.  16.  Rhuf.  3.  19. 

41  Ac  efe  a  ddaeth  y  drydedd 
waith,    ac    a   ddywedodd     wrthynt, 

1  Cysgwch  weithian,  a  gorphwyswch  : 
Jdigon  yw;  m  daeth  yr  awr:  wele, 
*  yr  ydys  yn  bradychu  Mab  y  dyn  i 
ddwyîaw  pechadunaid . 

/pen.  7.   9.    Barn.    10.    14.    1    Breti.  18.   27.    a  22.  15 
2  Bren.  3.  13.  Preg.  11.  9.  Fzec.  20.  39.  Mat.  26.  45,  46. 
m  loan  7.  30  a  8.  20.  a  12.  23,  27.  a  13.  1.  a  17.  1.  n  adn. 
10,  1S.  pen.  9.  31.  a  10.  33,  34.  Mat.  26.  2.  Ioan  13.  2. Act.  7.  52. 

42  Cyfodwch,  awn ;  wele,  y  mae 
yr  hwn  sydd  yn  fy  mradychu  yn  agos. 

Gwel  ar  Math.  26.  36  hyd  46.  *  O  Dad, 
mi  a  wn  fod  pob  peth  yn  bosibl  i'th  hoilallu- 
ogrwydd  di.  Pan  ymgyngborwyf  â  gwen- 

did  dynol,mi  a  garwn  i'r  dyoddefaint  chwerw 
hyn  gael  ei  syinmud  ;  ond  ni  wna  y  dymun- 

iadau,  gweiniaid  hyn  ddim  o'r  tro  i  mi  yn 
awr;  yr  wyf  yn  darostwng,  ac  mi  a  wnaf 
ddarostwng,  ly  ewylly?  ddynol  I  yn  ewyìlys- 

gac,  i'th  ewyllys  ddwyfol  di.  Fel  yr  oedd 
Crist  yn  dyoddef  dycíiryniadau  echryslawn 
melltith  Duw  drosom  ni,  yn  y  cnawd  hwnw 
a  gymmerodd  efe  èr  ein  mwyn  rii,  efe  a 
gymmerodd  y  cwpan  o  law  ei  Dad,  a  chan 

eì  fod  ef  yn  gyfiawn,  efe  a'i  hyíodd  oll  rìros 
y  rhai  an^hyüawn.  Gair  Syriaeg,  neu  Syr 
iaeg-Culdeaeg,  ihedd  rhai,  yw  Abba,  yn  ar- 
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wydrìo  Tarì  ;  onrì  raewn  fforrìd  o  neillduol 
anwyldeb  a  hyrìer.  +  Tyrìi,  ag  oedd  onrì  yr 
awr  hon  yn  prottesu  y  fath  gariad  a  dìan- 
wadalwch,  a  elli  di  irysgu  ì  Yn  yr  agwedd 
hon  o  ddirfawr  rìristwch  y  dywerìais  fy  morì 

yn  adn.  31,  a  elli  rìi  forì  mòrdrìiot'al  a  difaier 
a  chysgu,  wedi  i  mi  forì  yn  absenol  am  gyn 

lleied  amser  1  %  "  Digon  yw  :"  Yn  y  fàn 
hon  yn  unig  yn  y  Testament  Newydrì  mae  y 
gair  fcl  hyn  yn  anmhersonawl.  Mae  fy 

ngorchymyn  I  i  ehwi,  i  wylio,  a'ch  cysgu 
chwirhau,  ar  ben  :  "  rìigou  yw,"nis  gall  eich 
gwylio  mwynch  forì  o  un  gwasanaeth  i  mi. 

43  M  Ac  yn  y  man,  °  ac  efe  ettoyn 
llefaru,  daeth  Judas,  un  o'r  deuddeg, 
?  a  chyd  âg  ef  dyrfa  fawr  â  chleddyfau 
a  ífyn,  oddi  wrth  yr  arch-offeiriaid, 

a'r  ysgrifenyddion,  a'rhenuriaid. 
«*Mat.  26.  47.  Luc  22.  47,  4S.  loan  18.  3—9.  Act.  1.  16. 

p  Salm  2.  1,  2.  a  3.  1.  a  22.  11—13. 

44  A'r  hwn  a'i  bradychodd  ef  a 
roddasai  ?arwydd  iddynt,  gan  ddy- 

wedyd,  rPwy  bynnag  a  gusanwyf,' 
hwnnw  yw  :  *  deliwch  ef, *  a  dygwch 
yrnaith  yn  sicr. 

?Ex.  12.  13.  Jos.  2.  12.  Phil.  1.  28.  2  Thes.  3.  17. 
r  2  Sam.  20.  9,  10.  Salm  55.  20,  21.  Diar.  27.  6.  Mat.  26. 
48—50.         s  1  Sara.  23.  22,  23.  Act.   16.  23. 

45  A  phanddaeth,yn  ebrwydd  efe 
a  aeth  atto,  ac  a  ddywedodd,  *  Rabbi, 
Rahbi ;  ac  a'i  cus;modd  ef. 

f  pen.  12.  14.  Es.  i.  3.  Mal.  1.  6.  Mat.  23.  8—10.  Luc 
6.  46.  loan  13.  13,  14.  a  20.  16. 

Gwel  ar  Maili.  26.  47—50.  *  EfaHai  bod 
Judas  yn  meddwl  y  buasai  Crist  yn  dîanc  yn 
wyrthiol  y  tro  hwn  fel  y  gwnaethai  rai  tro- 
ion  o'r  blaen  ;  ac  fel  pe  rìy  wedasai,  Cymmer- 
wch  pfal  ato,  mae  efe  werìirì'íanc  yn  rhyferìrì 
iawn  rai  gweithiau  cyn  hyn,  os  collwch  chwi 

ef  ar  ol  i  mi  ei  rìraddodi  ef  i'ch  dwylaw, 
nid  fy  mai  l  fydrì  hyny,  erìrychwch  chwi. 

46  11  A"hwythau  a  roisant  eu  dwy- 
law  arno,  ac  a'i  daliasant  ef. w  Bam.  16.  21.  Galar.  4.  20.  Ioan  18.  12.  Act.  2.  23. 

47  A  *rhyw  un  o'r  rhai  oedd  yn 
sefyll  ger  llaw,  a  dynodd  ei  gleddyf, 
ac  a  darawodd  was  yr  arch-offeiriad, 
ac  a  dorrodd  ymaith  ei  glust  ef. 

x  Mat.  26.  51—54.  Lnc  22.  49—51.  íoan  18.  10,  11. 

48  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  2/Ai  megis  at  leidr 
y  daethoclì  aìlan,  à  chleddyfau  ac  â 

ffyn,  i'm  dala  i  ? yl  Sam.  24.  14,  15.  a  26.  18.  Mat    26.  55.  I.uc  22. 52, 53. 

49  Yr  2oeddwn  i  beunydd  gyd  â 
chwi  yn  athrawiaethu  yn  y  deml,  ac 

ni'm  daliasoch  :  a  ond  rhaid  yw  cyf - 
lawni  yr  ysgrythyrau. 

x  pen.  11.  15—18,  27.  a  12.  35.  Mat.  21.  23,  &c.  Luc 
19.  47,  48.  a  20.  1,  2.  a  21.  37,  38.  Ioan  7.  28—30,  37.  a  8.  2, 
12.  a  10.  23.    a  18.  20  a  Salm  22.  1—21.  a  69.    E».  53 
Dan.  9.  21—26.  Mat.  26.  54,  56.   Luc  24.  25—27,  44,45. 

50  *  A^hwynt  oll  a'i  gadawsant  ef, ac  a  ffoisant. 
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Gwel  ar  Math.  26.  47—50.  Nirì  oes  yma 
rìdim  a?r  nad  ydys  wedisylwi  arnoyn  Math- 
ew.  *  Dywed  Malhew  26.  56,  mai  y  •'  rìis- 
gyblion"  a'i  gadawsant :  hwynt  oll  a'i  gad- 
awsant  ef,  Pedr  a  chwbl  ;  ac  nid  garìael  yn 
unig  onrì  ffoi  hefyrì.  Mor  hollawl  y  cyflawn- 
wyd  yr  hyn  a  drìywerìasai  yr  lesu,  arìn.  27. 

51  *Arhyw  wr  ieuangc  oedd  yn 
ei  ddilyn  ef,  wedi  ymwisgo  â  llían 

main  ar  ei  gorph  noeth;  f  a'r  gwŷi 
ieuaingc  a'i  daliasant  ef. 

52  A  chwn  a  adawodd  y  Ui'an,  ac 
a  ffodd  oddi  wrthynt  yn  noeth. 

c  pen.  13.  14—16.  Gen.  39.  12.  Job.  2.  4. 

Nid  oes  yr  un  ond  Marc  yn  adrodd  y  darn 
hyn  o  hanes.  Gallwn  weled  yma  mòr  gyn- 
ddeiriog  yw  y,-bryd  erledigaeth  ;  dyma  wi 
ieuanc  yn  cael  ei  ddàl  heb  neb  yn  gwyborì 
am  ba  beth ;  nid  oedd  yr  un  prawf  ei  fod  yn 
un  o  ganlynwyr  Iesu.  Dywedir  am  y  tad 
felen  (basilish)  y  neidia  hi  at  lun  dyn  :  fenj 
y  gwnaeth  y  rhai  hyn.  Dîammau  fod  gallu 
dirgelairìrì  (Jrist  yn  gweithio  i'w  ddisgyblion 
gael  rì'íanc,  pan  drìelirì  y  gwr  ieuanc  hwii 
gyrìa  chymmaint  awyddfryd.  *  RJiyw  wi 
ieuanc  oerìd  yn  byw  neu  yn  lletya  yn  agos  j 
Gethsemane  :  wrth  glywed  trwst  a  therfysg  y 

milwyr  a'r  rìyrfa,  tybir  irìrìo  neidio  o'i  wely 
heb  ddim  onrì  llen-H'íítnam  rìano  i  welerì  be«! 
oerìrì  y  terfysg  hwnw.  f  Wrth  sylwi  ar  hwn 
yn  canlyn  pan  oedd  y  disgybliòn  oll  wedi 
ttbi,  daliorìd  y  milwyr  ef,  gan  dybied  mai  un 
o  ddisgyblion  Iesu  ydoerìd. 

53  H  *  A  dhwy  a  ddygasant  yr  Iesu 

at  yr  arch-offeiriad :  e  a'r  holl  arch- 
offeiriaid,  a'r  henuriaid,  a'r  ysgrifen- 
yddion,  a  ymgasglasant  gyd  âg  ef. 

d  Es.  53.  7.    Mat.  26.  57.    Luc  22.  54.    Ioan  18.  13,  14 
e  pen.  15.  1.  Mat.26.  3   Act.  4.  5,  6. 

54  A  ̂ Phedr  a'i  canlynodd  ef  c 
hirbell,  s  hyd  yn  llys  yr  arch-offeiriad  : 

"  ac  yr  oedd  efe  yn  eistedd  gyd  â'i 
gwasanaethwyr,  ̂ ac  yn  ymdwymnc 
wrth  y  tân. 

/  adn.  29—31,  38.  1  Sam.  13.  7.  M«t.  26.  58.  g  Ioai 
18.  15,  16.  h  1  Barn.  19.  9,  13.  Lnc  22.  55,  56.  loan  18 
18,  25.        í  Lne  22.  44. 

55  A'r  arch-offeiriaid  a'rholl  gyng- 
hor  a  k  geisiasant  dystiolaeth  yn  erbyr 

yr  Iesu,  i?w  roi  ef  ì'w  farwolaeth 
^fac  ni  chawsant. 

L-  1  Bren.  21.  10,  13.  Salni  27.  12.  a  35.  11.  Mat.  26.  58 
60.     Act.  6.  11-13.    a  24.  1—13.  /  Dan.  6.  4.  1  Pedr  í 16—18. 

56  Canys  llawer  a  ddygasant  gau 
dystiolaeth  yn  ei  erbynef ;  teithrnic 
oedd  eu  tystiolaethau  hwy  yn  gys 

son. 
57  A  rhai  a  gyfodasant m  ac  a  ddyg 

asant  gam-dystiolaeth  yn  ei  erbyn 
gan  ddywedyd 

58  Ni  a'i  clywsom  ef  yn  dywedyd 
Mi  a  ddinystriaf  y  deml  hon  o  waiti 
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dwylaw,  ae  mewn  triiliau  yr  adeiladal' araiì  "  heb  fod  o  waitb  llaw. 
H  Du.  1  34.45.   Act.  7.48.  Ì  Cot.  5.   1.  Heb.  9.  11,  21. 

59  ||  Ac°etto  nid  oedd  eu  tystiol- 
aeth  hwy  felly  yn  gysson. 

(.  *,in.  jtí. 

60  A  cbyfodödd  yr  arch-offeiriad, 

yn  y  canol,  ac  a  ofynodd  i'r  [esu,  gan 
ddywedyd,  ̂ Oni  attebi  di  ddim  ?  beth 
ymaeyrhai  hyn  yn  ei  dystiolaethu 
yn  dy  erbyn  ? 

p  pen.  15.  3-5.  Mat.  28.  62,  63.  Ioan  19.  9,  10. 

61  Ac  ̂ efea  dawodd,  acnidatteb- 
odd  ddim.  Drachefn  yr  arch-offeir- 
iad  a  ofynodd  iddo,  ac  a  ddywedodd 

wrtho,  rAi  tydi  yw  Crist,  *Mab  y 
Bendi^edig  ? 

q  Salm  39.  1,  2,  9.  Es.  53.  7.  Mat.  27.  12—14.  Aot.  8. 
83.   1  Pedr  2.  23.  r  pen.  15.  2.    Mat.  11.  3—5.    a  16.  16. 
á26.  63,  64.  Lnc  22.  67—70.  loau  10.  24.  a  18.  37.  *  Salm 
2.  7.  a  119.  12.  Es.  9.  6,  7.  Mat.  3.  17.  a  8.  29.  loac  1.  34, 
49—51.  a  5.  1S— 25.  a  10.  30,  31,  36.  a  19.  7.  1  Tiin.  1.  11. 
»6.  15. 

62  A'r  Iesu  a  ddywedodd,  *  Myfi 
yw :  a  chwi  a  gewch  weled  *  Mab  y 
dyn  yn  eistedd  ar  ddeheulaw  y  gallu, 

ac  yn  dyfod  y'no,hymmylau  y  nef. t  pen.   15.  2.  Mat.  26.  64.  a  27.  11.  Luc  23.  3.       u  pen. 
13.  96.  a  li;.  19.  Sulm  110.  I.  Dan.  7.  13,  14.  Mat.  24.  30. 
Luc  22.  69.  Act.  1.  9-11.  2TI.es.  1.  7—10.  Heb.  1.3.  a  8.  1. 
a  10.  12,   13.  a  12.  2.  Dat.  1.  7.  a  20.  11. 

63  Yna  yr  arch-offeìriad ,  gan  rwygo 
'eiddillad,  a  ddywedodd,  Pa  raid  i 
ni  mwy  wrth  dystion  ? 

*  Es.  36.  22.  a  37.  l!  Jer.  36.  23,  24.  Act.  14.  13,  14. 

64  Chwi  y  a  glywsoch  y  cabledd  : 
beth  dybygwch  chwi  ?  A  hwynt  oll 

a'i  condemniasant  ef,  ei  fod  yn  euog o  farwolaeth. 
y  Lef.  24.  16  1  Rren.  21.  9-13.  Mát.  26.  65,  66.  Luc 

23.  71.  Ioan  5.  18.  a  8.  58,  59.  a  10.  31 — 33.  a  19.  7. 

65  A  2dechreuodd  rhai  boeri  arno, 

a  chuddio  ei  wyneb,  a'i  çernodio  ;  a 
dywedyd  wrtho,  Prophwyda.  A'r 
gweinidogion  a'itarawsant  ef  â  gwi'ail. *  pen.  15.  19.  Nnm.   12.  14.  Job  30.  10.    Es.  50.  6.  a  52. 
14.  a  53.  3.  Miea  5.  1.  Mat.  26.  67,  68.  Luc  22.  63,  64.  Ioan 
16.  22.  a  19.  3.  Act.  '23.  2.  Heb.  12.  2. 

Gwel  ar  Math.  26.  57—60.  *  Gan  gym- 
maint  oedd  gelyniaeth  yr  arch-offeiriaid  yn 
erbyn  Iesu,  cadwasant  gyngor  drwy  y  nos, 
yr  oedd  yn  groes  i  bob  rheolau  a  threfn  :  ac 
wedi  ei  gondemnio  ef  ganddynt  hwy,  dan- 
fonasunt  at  Pilat  yn  foreu  dranoeth  ;  yr  hwn 
oedd  ddydd  gẃyl  sanctaidd  :  yr  oedd  hyný 
hefyd  yn  groes  i  bob  rheol,  ac  fel  hyn  yr 

oeddynt  yn  d'íolch  i  Ddnw  ani  eu  dwyn  all- 
an  o  wlad  yr  Aipht.  t  Yr  oedd  hyn  yn  brawf 
da  o  ddiniweidrwydd  lesu,  gan  nachaid  neb 
i  dystiolaethu  yn  ei  erbyn  er  eu  ceisio,  a 
ch)nn><í  gwobi-  da  iddynt  yn  ddîammau  hef- 
yd.  Uellir  gweled  yrna  hefyd  awdurdod 
aflirgelaidd  Duw  ar  feddyliau  a  chydwybod- 
an  dynion  :  oni  buasai  hyny,  cawsid  digon  o 
gan-dystion  am  arian.  Éfallai  hefyd  bod  v 

J^yi'th  o  daro  y  swyddogion  i'r  llawr  (Ioan 
'*•  6.)  wedi  dychrynu  pawb,  fel  yr  oedd  ar- 
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arth  yn  tjo/hit-hoi  i'i  cyhuddUd  a  ddygid  \  ■ 
ci  ci  h\  n  rí,  v\  t'od  yn  liarddn  mai  \\  [   ii.h  \  u- 
te,  nid  ot'dd  y  u  ddigonol  i'w  roddi  el  I  i.uw- 
olaetli  ;  am  nad  oi'.id\nt  \  u  <\d  d)  >tio|a«-ihu 
â'u  tiilydd,  n«u  am  nad  OtAàymt  yu  ei  gy- 
huddo  i'f  o  fai  teilwng  o  Mged  wrth  v  gyf* 
raith.  ||  Kfallai  bod  un  yn  tystiol  u-thu  iddo 
ddywcdyd  y  yallai  efe  ddinysirio  y  deinl, 
a'r  llall  yn  tysti«)laethu  iddo  ddywed)d  y 
ywnai  efe  ei  dinystrio  hi  :  ond  ni  ddywed- 
asai  yr  lesu  yr  nn  o'r  ddau  beth,  loan  2.  19. 

66  %  Ac  °  fel  yr  oedd  Pedr  yn  y 
llys  i  waered,  daeih  ̂ un  o  forwynion 
yr  arch-offeiriad  : 

a  adn.  54.  M»t.  26.  58,  69,  70.  Luc  22.  55—57.      b  Ioan 
18.  15—18. 

67  A  phan  ganfu  hi  Pedr  yn  ym- 
dwymno,  hi  a  edrychodd  arno,  ac  a 
ddywedodd,  Tithau  hefyd  oeddit  gyd 
â'r  c  Iesu  o  Nazareth. 

c  pen.  10.  47.  Mat.   2.  23.  a  21.  11.  Ioan  1.  45-49.  al9 19.  Act.  10.  38. 

68  Ac  defe  a  wadodd,  ganddywed- 
yd,  Nid  adwaen  i,  ac  ni  wTn  i  beth  yr 
wyt  yn  ei  ddywedyd.  Ac  ̂ efeaaeth 
allan  i'r  porth  ;  ̂a'r  ceiliog  a  ganodd. d  adn.  29—31.  Ioan  13.  36-38.  2Tim.  2.  12,  13.  eMat. 
26.  71,  72.         /adn.  30. 

69  A  phan  welodd  y  llangces  ef 
drachefn/hi  a  ddechreuodd  ddywed- 
yd  wrth  y  rhai  oedd  yn  sefyll  yno, 
Y  mae  hwn  yn  un  o  honynt. 

g  adn.  38.  Luc  22.  58.  Ioan  18.  25.  Gal.  6.  1. 

70  Ac  efe  a  wadodd  drachefn.  Ac 

*  ychydig  wedi,  y  rhai  oedd  yn  sefyll 
ger  llaw  a  ddywedasant  wrth  Pedr 
drachefn,  Yn  wir  yr  wyt  ti  yn  un  o 

honynt:  *canys  Galilead  wyt,  a'th leferydd  sydd  debyg. 
h  Mat.  26.  73,  74.  Luc  22.  59,  60.  Ioan  18.  26,  27. 

i  Barn.  12.  6.  Act.  2.  7. 

71  Ond  Aefe  ddechreuodd  regu  a 
thyngu,  *  Nid  adwaen  i  y  dyn  yma 
yr  ydych  chwi  yndywedyd  am  dano. 

£  2  Bren.  8.  12—15.  a  10.  32.  Jer.  17.  9.  1  Cor.  10.  12. 

72  A'r  zceiliog  a  ganodd  yr  ail 
waith.  A  ■  Phedr  a  gofìodd  y  gair  a 
ddywedasai  yr  Iesu  wrtho,  Cyn  canu 

o'r  ceiliog  ddwywaith,  ti  a'm  gwTedi 
deirgwaith.  M  A  chan  ystyried  hynny, 
efe  a  wylodd. 

î  adu.  3*0,  68.  Mat.  26.  34,  74.  m  2  Sam.  24.  10.  Salro ).  59,  60.  Jer.  31.  18—20.  Ezet.  16.  63.  a  36.  31.  Luc  15. 
-19.  *  22.  60,  61.         n  Ezec.  7.  16.  Mat.  26.  76.  Luc  22. 2Cor.  7.  10. 

Sylwyd  ar  yr  hanes  galarus  hwn  o'r  blaen 
yn  Maih.  26.  69—75.  Mae  yr  holl  efengyl- 
wyr  yn  ei  adrodd  ;  ond  nid  oes  yr  un  o  hon- 
ynt  yn  fanylaeh  na  Marc  yr  hwn  a  ÿigrífeẅ- 
odd  fel  y  crybwyllwyd  eisoes,  o  enau  Pedr 
ei  hun  ;  a  dywedir  i  Pedr  adolygnboll  efene- 
yl    Marc   yn   fauol  ar  ol  iddo   ef  ei   hysgrif. 
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enu.  *  "  Mid  adwaen  I  y  dyu  :"  Gan  fod 
Iesu  yn  berson  mòr  gyhoeddus,  a  phawb  agos 
yn  ei  adwaen  ef,  yr  oedd  Pedr  yn  ftol  iawn 
yn  taeru  nad  adwaenai  ef :  gaüasai  feddwl 
na  choeliai  neb  mo  lióno  yn  hyny.  Nid  oedd 
achos  am  yr  anwíredd  hwn  ;  a  phan  elo  dyn- 
ion  unwaith  dros  derfynau  y  gwirionedd, 
hwy  a  ânt  yn  mheDach  nag  y  byddo  raid. 
Yr  oedd  haeriad  mòr  bellac  anhygoel  a  hwn, 

yn  fwy  tebyg  o'i  ddàl  ef  yn  gelwyddog  na'i 
ddì'tuogi.  Gallwn  «ylwi  ar  yr  addysgiadau 
hyn  od'diwrth  yrhanes  : — 1.  Fod  Duw  yn  aml yn  arfer  moddion  gwael  iawn  i  dynu  i  lawr 

ein  balchder  a'n  hunan-yinddiried  ni.  Dyma 
Pedr,  yr  apostolmawr,  yn  cael  ei  ddarostwng 
drwy  forwynig.  2.  Gwelwn  mòr  natur- 
iol  y  mae  un  pechod  yn  arwain  i  bechod 
arall.  Dyma  Pedr  yn  gyntaf  yn  dywedyd 
o  lwydd  ;  ac  o  gelwydd  yn  myned  i  regu  a 
thyngu.  3.  Gwelwn  mòr  angenrheidiol  yw 

i'r  ntb  a  fyno  gilio  rhag  pecliod,  gilio  htfyd 
o  gymdeithas  pechaduriaid.  Cyfaill  ydwyf 
fi  (ebe  Dalydd)  i'r  rbai  oll  a'th  ofnant. 
4.  Gwelwn  mòr  fuddiol  yw  geiriau  Duw  er- 
byn  yr  amser  a  ddaw  ;  er  nad  ydym  yn  bre- 
senol  yn  meddwl  fawr  am  danynt.  {i  Á 
Phedr  a  gofiodd  y  gair."  5.  Gwelwn  mòr 
wahanol  yw  pechu  y  saint  a  phechu  yr  an- 
nuwiolion,  o  ran  y  canlyniad.  Mae  Judas  yn 
pechu,  yn  edifarhâu,  ac  yn  ymgrogi.  Mae 
Pedr  yn  pechu,  yn  myned  allan,  ac  yn  wyîo 
yn  chwerw  dost.  Edifarhâodd  Judas  i  farw- 
olaeth :  edifarhâodd  Pedr  i  fywyd. 

PEN  XV. 

Dwyn  yr  Iesu  yn  rhwym,  ac  achwyn  arno 
yer  bron  Pilat,  §.c. 

AC  ayn  y  fan  y  bore,  yr  ymgyng- 
horodd  yr  arch  offeiríaid  gyd  íì'r  hen- 
uriaid  a'r  ysgrifenyddion,  *a'r  holì 
gynghor  :  ac  wedi  iddynt  f  rwymo  yr 

lesu,  hwy  a'i  dygasant  ef  ymaith, 
b 1  ac  a'«  traddodasant  at  Pilat. a  Salm  2.  2  Mat.  27.  1,  2.  Luc  22  66.  Act  4.  5,6  25— 
28.  b  pen.  10.  33,  34.  Mat.  20  18,  19.  Luc  18.  32,  33.  a  23. 
1,  2.  Ioan   18    28.  Aet.  3.  13. 

*  Yr  "  holl  gyngor"  hwn  oedd  y  senedd 
fawr,  sef  y  sanhedrim,  yn  Jerusalem.  Bu- 
ont  wrtbi  drwy  y  nos,  a  chwedi  ychydig 
seibiant,  daethant  oll  yn  nghyd  yn  y  bore : 
Myn  y  fàn  y  bore  ;"  sef  yn  fore  iawn.  t  Yr 
oeddynt  hwy  wedi  euog-farnu  yr  lesu  cyn 
belle  I  ag  yr  oedd  awdurdod  ganddynt  hwy, 
ac  felly  yn  ei  "  rwymo"  ef  fel  drwg  weith- 
redwr  euog.  X  Gan  fod  yr  Iuddewon  yn  awr 
dan  Iywodraetli  y  Rhufeiniaid,  nid  oedd  gan- 
ddynt  awdurdod  i  roddi  Iesu  i  farwolaeth 
heb  i  Pilat  hefyd  osod  rhy  w  rith  o  goll-farn 

arno.  Traddodasant  hwy  ef  i'r  Rhufeini;iid, 
âc  am  y  weithred  hòno,  traddododd  Duw 

hwythau  i'r  Rhufeiniaid  wedi  hyny.  Rhodd- 
wyd  ef  yn  rhwym  yn  anghyfiawn  ger  bron 
barnwr  daearol,  fel  y  rhyddhêid  ei  bobl  yn 
gyfiawnger  bron  brawdle  Duw,ac  yn  ngŵydd 
ei  angelion  ef. 

2  A  gofynodd  Pilat  iddo,  rAi  ti 
yw  Brenhin  yr  Iuddewon  ?  Yntau  a 
attebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho,  Yr 
wyt  ti  yn  dywedyd. 

c  Mat.  2.  2.  a  27.  11.    Luc  23.  3.    loan  18.  33—37. 
19—22.  I  Tiiu.  6.  13. 

3  A'r  d  arch-offeiriaid  a'i  cyhuddas 
ant  ef  o  lawer  o  bethau  :  e  eithr  nic 
attebodd  efe  ddim. 

d  Mat.  27.  12.  Luc  23.  2—5.  Ioan  18.  29—31.  a  19    6. 
12.  e  adn.  5.  pen  14.  60,  61.  Es.  53.  7. 

4  A  Fhilat  dracheí'n  a  ofynodc 
iddo,  gan  ddywedyd, /Onid  attebi  d 
ddim  ?  wele  faint  o  bethau  y  maentyr 
eu  tystiolaethu  yn  dy  erbyn. 

/Mat.  26.  62.  a  27.  13.  loan  19.  10. 

5  *  Ond  yr  Iesu  etto  nid  attebodc 
ddim ;  fel  y  e  rhyfeddodd  Pilat. 

g  Salm  71.  7.Es.S.  18.  Zec.  3.  8.  Mat  27.14.  1  Cir.4.  9 

6  Ac  Aar  yr  wyl  hoiuio  y  gollynga; 
efe  yn  rhydd  iddynt  un  carcharor,  yi 
hwn  a  ofynent  iddo. 

A  Mat.  26.  2,  5.    a  27.  15.    Luc  23.  16,  17.    Ioan  II 
40.  Act.  24.  27.  a  25.  9. 

7  Ac  '  yr  oedd  un  aelwid  Barabbas. 
yr  hwn  oedd  yn  rhwym  gyd  â'i  gyd- 
derfysgwyr,  y  rhai  yn    y   derfysg 
wnaethent  lofruddiaeth. 

i'  Mat.  27.  16.  Luc  23.  18,  19,  25. 

8  A'r    dyrfa   gan   groch-lefain, 
ddechreuodd  ddeisyf  arno  wntuthur 
fel  y  gwnaethai  bob  amser  iddynt. 

9  A  Philat  a  attebodd  iddynt,  gan 

ddywedyd,   k  A  fynnwch  chwi  i  i 
ollwng  yn  rhydd  i   chwi  Frenhin  yr Iuddewon  ? 

k  Mat.  27.  17—21.  Ioan  18.  39.  a  19.  4,  5,  14— 1C 
Act.  3.  13—15. 

10  (Canys  efe  a  wyddai  mai  o  ge:> 
figen  y  traddodasai  yr arch-ofîeiriaid  ef) 

/Gen.4.  4— 6.  »37.11.  1  Sam.  18.  8,  9.  Diar.  î  ' Preg.  4.  4.  Mat.  27.  18.  lago3.  14-16.  a  4.  5.  I  loan.  i.  ... 

11  m\  A'rarch-oífeinaid  agynhyrf- 
asent  y  bobl,  fel  y  gollyngai  efe  yn 
hytrach  Barabbas  yn  rhydd  iddynt. 

m  Hos.  5.  1.  Mat.  27.  20."  loaa  1S.  40. 

12  A  Philat  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  drachefn  wrthynt,  n  Beth  gan 
hynny  a  fynnwch  i  mi  ei  wneuthur  iV 
hẅn  "yrydych  yn  ei  alw  Brenhin  yr Iuddewon  ? 

n  Mat.  27.  22,  23.  Luc  23.  20—24.  loan  19.  14—16 
oadn.  1,2.  pen.  11.9— 11.  Sahn  2.  6,  7.  Es.  9.  6,  7.  Jer 
23.  5,  6.  Zec.  9.  9.  Mat.  2.  2—4.  a  21.  5.  Luc  23.  2. 

1 3  A  hwythau  a  lefasant  drachéfn 
Croeshoelia  ef. 

14  f  YnaPilat  addywedodd  wrth- 
ynt,  p  Ond  pa  ddrwg  a  wnaeth  efe? 
q  A  hwy thau  a  lefasant  fwy-fwy,  Croes- 
hoelia  ef. 

P  Fs.  53.  9.    Mat.  27.  4,  19,  24,  54.     Lnc  23.  4,  14,  15, 
21,  22,  41,  47.  loan  18.  38.  a  1  9.  6.  Heb.  7.26.  1  Pedrl.19 

Saln  69,  4.    Es.  53.  3      Mat.  27.  23—25.    Luc  23.  23,  24 
au  19.  12-15.  Act.  7.  54—57.  a  19.  34.  a  22.  22,  23. 

1 5  H  A  Philat r  yn  chwennych  bodd- 
loni  y  bobl,  a  ollyngodd  yn  rhydd 

iddynt  Barabbas ;  a'r  Iesu, s  wedi  iddo 
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ci   fflangi  Hu,  ;i   draddododd  efe  i'io 
groesíioclio. 

r  Dbr  •.>.»  M  l>  M  II.  M«t,  27. 
Ioan  19.  16.  A.t.  24.  27  a  95.  1».  Gal.  I. 
31.  Sai.n  199.  J.  Ba.  I  S.  M»t.  20.  19.  i 

Ioau  19.  I.  I   >■•-'> 

M.   Luc  "23.  94,  25 
10.  i  m.  19. 

•27.  2(5.  Luc  18.  33. 

16  'A'rmüwyr  a'i  dygasant  ef  i 
fewn  v  llys,  a  elwir  M  l'retorium  :  a 
h\w  ;i  al wasant y nghyd  yrholl  fyddin. 

r  M.it.  97.  97.        w  lo.m  18.  98,  33.    «  19.  9. 

17  Ac  *a'i  gwisgasant  ef  â  phor- 
phor,  ac  a  blethasant  goron  o  ddrain, 

ac  a'i  dodasant  am  ei  ben  ; 
x  M.U.  '27.  28—30.  Luc  23.  11.  Ioan   19.  2—5. 

18  Acaddeclireuasant  gyfarchiddo, 
yHenífych  well,  Brenhin  yr  Iuddewon. 

y  adn.  29-32.  Gen.  37.  10,  20.  Mat.  27.  42,  43.  Luc  23. 
36,  37.   loan  19.  14,  15. 

19  A:  hwy  a  gurasant  ei  ben  ef  â 
chorsen,  ac  aboerasant  arno,  ûachan 

ddodi  eu  gliniau  i  lawr,  +a'i  haddol- asant  ef. 
*  peu.  9.  12.  a  14.  6».  Job  30.  8—12.  Salra  22.  6,  7. 

a  35.  15—17.  a  69.  12.  19,  T».  B».  49.  7.  a  50.  6.  a  52.  14. 
a  53.  3—5.  Mica  5.  1.  Mat.  20.  18,  19.  Luc  18.  32,  33.  Heb. 
19.  2,  3.  a  13.  13.  a  Gcn.  12.  43.  a  43.  28.  1  Bren.  19. 

18.  Est.  3.  2—5.  Es.  45.  23.  Rhuf.  11.  4.  a  14.  10,  11. 
Phil.  2.  10. 

20  Ac  wedi  iddynt  ei  watwar  ef, 
hwy  a  ddìosgasant  y  porphor  oddi  am 

dano,  ac  a'i  gwisgasant  ef  â'i  ddiîlad 
ei  hun,  6ac  a'i  dygasant  allan  i'w 
groeshoelio. 

*  Mat.  27.  31.  loan  19.  16. 

Gwel  ar  Math.  27.  2,  3,  4,  &c.  *  Nid  at- 
ebodd  ddim  ond  "  Yr  wyt  ti  yn  dywedyd," 
adn.  2.  f  Heblaw  bod  Barabbas  yn  ddyn 
nodedig  o  ddrygionus  bob  amser,  yr  oedd  efe 

wedi  bod  yn  euog  o'r  drwg  pennodol  hwnw 
y  cam-gyhuddent  hwy  lesu  o  hóno ;  sef 
blaenori  torf  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn  y 
Rhufciniaid,  a  chwedi  gwneyd  llofruddiaeth 
yn  yr  ymgyrch.  Eto,  dewiswyd  y  dyn  hwn 

i'w  ollwng  yn  rhydd,  yn  hytrach  na'r  Iesu 
daionus  asanctaidd!  j  Er  y  byddid  yn  add- 
oli  emprwyr  Rhufain  yn  aml,  >n  ystyr  fanyl- 
af  y  gair  ;  mae  yn  ddiammau  mai  mewn 
gwawd  yr  oedd  y  milwyr  yn  addoli  ein  Har- 
glwydd  yma.  Gan  i  ni  sylwi  ar  yr  hanes 
uchod  elsoea  yn  Mathew,  nis  gwnawn  yina 
ond  crybwyll  ihyw  ychydig  bethau  cyftred 
in.  1.  Gwelwn  pa  gymmaint  mwy  o  dirion- 
deb  a  gafodd  lesu  gan  bagan  cenedÜg,  nac  a 
gafodd  efe  gan  yr  arch-otfeiriad  luddewig  : 
ac  nid  tiriondeb  yn  unig,  ond  cyfiawnder  hef- 
yd.  2.  Gwelwn  pa  mòr  ofalua  y  bu  Crist  ar 
^i  wyliadv  riaeth ,  ì  bcirîia  a  ilywedyd  dím 

i'w  gyhnddo  ei  hun.  3.  Gwelwn  ddrygioni 
ofnadwy  yr  offeiriaid  hyn,  yn  dewis  terfysg- 
wr  a  Uofrudd  o  flaen  dyn  diniwed.  4.*Gwcl- 
wn  wendid  calon  lygredip,  yn  methu  a  dâl 
ýjt  ngwyneb  profedigaeth  gyffredin.  Gwydd- 
:ii  rilat  mai  diniwed  oedd  Crist,  ac  mai  o 
tfenfigen  yr  oedrlid  yn  ei  erlid  ;  ac  efo  yr  oedd 
w*r  wael  ag  ofni  y  buasai  yr  Iuddewon  yn 
ei  gain-gyhuddo  ef  wrth  emprwr  Rhnfain. 
5.  Gwelwn  maiy  mater  ar  ba  un  y  condemn- 
»wyd  Crist  oedd,  ei  grybwyiliad  am  ei  fren- 
••'iiaeth  ysbrydol,  yn  ac  arei  eglwys  :  oblegid tfe  a  wadodd  bob  hawl  i  bob  rhy w  freniniaeth 

dd.H' iiol  \  m  ̂ lm  <^ii  bron  IVat.li  l\  -"iin  -ii' 
yr  efengyhwyr  eraill.  6.Gwelwnm^i  tywii 
\  itiac  geirían  Cri«t,trwy  drefn  rhaglDmaetb 
Diiw,  yncaeleu  eyflawni.  Bfe  ■  ddywedétM 
y  traddodid   ef  l'r  eenedloedd,  3   gwatworid 
ef,  y  poerid  arno,  y  fhan^illid  ef,  ac  \  ll<dd 
id  ef  :  \  11  a\\  r  dj  ina  bj  ny  oil  j  n  cael  eu  « >  t- 
lawni.  7.  Gwelwn  tei  y  gwnaetfa  íem  ein 

holl  ddyfroedd  chwerwon  ni  yn  felns.    Efe  • 
a  sancteiddiodd   bob   croes,  ac  a  dynodd    5 
felltith  o  honynt.     Meddyginiaetil  i  ni  ydynt  | 
oll ;  ac  os  dyoddefwn,  ni  adeytnaswn  hefyd 
gydag  ef.  I 

21  A  chwy  a  gymhellasant  un  Si- 
mon   d  o  Cyrene,  yr  hwn    oedd  yn  | 

myned  heibio,  wrth  ddytbd  o'r  wlad,  ' 
*scf  tad  -f  Alexander  e  a  Ruphus,  J  i  ! 
ddwyn  ei  o;roes  ef. 

c  Müt ,27.  32.  l.uc  23.  26.  d  Act.  2.  10.  a  6.  9.  a  11  •  J 
20.  a  13.  I.     eRhuf.  16.  13.    /  Luc  14.  27.  Io*n  15.  18-20.    \ 

22  A  hwy  a'i  harweiniasant  ef  i  le 

a  clwid  *Golgotha;  yr  hyn  o'i   gyf-  ' ieithu  yw,  Lle  y  benglog  : 
g  Mat.  27.  33.  Luc  23.  27—33.  Io'an  19.  17. 

23  Ac  h  a  roisant  iddo  i'w  yfed 
X  win  myrllyd :  '  eithr  efe  nis  cym- merth. 

h  Mat.  27.  34.     Luc  23.  36.     Ioan  19.  2S— 30.  i  pen. 
14.  25.  Mat.  26.  29.  Luc  22.  18. 

24'Ac  wediiddynt  ei  h groeshoelio, 
rhwy  a  rannasant  ei  ddillad  eî,  gan 
fwrw  coelbren  arnynt,  beth  a  gai  pob 
un. 

k  Deut.  21.  23.  Salm  22.  16,  17.  Es.  53.  4—8.  Act.  5.  30. 
2  Cor.  5.  21.    Gal.  3.  13.     1  Pedr  2.  24.  /  Salm  22.  18. 
Mat.  27.  35,  36.  Luc  23.  34.  Ioan  19.  23,  24. 

25  !|  A'r  mdrydedd  awr  oedd  hi,  a 
hwy  a'i  croeshoeliasant  ef. m  adn.33.Mat.27.  45.  Luc23.44.  Ioati  19.  14.  Act.2.  15. 

2G  §  Ac  "  yr  oedd  ysgrifen  ei  achos 
ef  wedi  ei  hargraphu,  °BRENHIN 
YR  IUDDEWON. 

n  Deut.  23.5.Salin76.  10.  Diar.21.1.  Es.  10.  7.a46.  10. 
o  Salm  2.  6.  Zec.  9.  9.  Mat.  2.  2.  a  27.  37.  Luc  23.  37, 
38.  loan  19.  18—22. 

27  A  p  hwy  a  groeshoeliasant  gyd 
âg  ef  ddau  leidr;  un  ar  y  lîaw  dcie- 
hau,  ac  un  ar  yr  aswy  iddo. 

p  M*t.  27.  38.  Luc  23.  32,  33.  loan  19.  18. 

28  A'r  tfysgrythyr  a  gyflawnwyd, 
yr  hon  a  ddywed,  Ac  efe  a  gyfrifwyd 

gyd  â'r  rhai  anwir. q  Es.  53.  12.  Lnc  22.  37.  Heb.  12.  2. 

29  A'r  rrhai  oedd  yn  myned  heibio 
a'i  cablasant  ef,  gan  ysgwyd  eu  pen-  ; 
nau,  a  dywedyd,  *Och,  tydi  yr  bfwn 
wyt  yn  dinystrio  y  demì,  acyn  ci  had-  í 
eiladu  mewn  tridiau, 

r  Salm.  22.  7,  8,  12—14-  a  35.  15-21.  a  69.  7,  19,  20,  | 
26.  a  109.  25.  ílalar.  1.  12.  a  2.  15.  Mat.  27.  39,  40.  s  pen  | 

14.  58.  Gen.  37.  19,  20.  Mat.  26.  61.  loan  2.  18-27. 

30  Gwared  dy  hun,  a  disgyn  oddi 

ar  y  groes. 
31  Yr  un  rTunud  'yr  arch-oneiriaid 



Yr  Iuddewon  yn  difenwi  Crist,  MARC  XV.  a'r  canwriad  yn  ei  gyffesu  ef. 

hefyd  ýn  gwatwar,  a  ddywedasant 

wrth  eu  gilydd,  gyd  â'r  ysgrifenydd- 
ion,  «  Eraill  a  waredodd,  ei  hun  nis 
gall  ei  wared. 

í  Salm  2.  1—4.    a 
-37.         «  Ioat>  11. 

32  é  Disgyned  Crist,  Brenhin  yr  Ts- 
rael,  yr  awrhon  oddi  ar  y  groes,  fel  y 

gwelom,  ac  y  credom.  y  A'r  rhai  a 
groeshoeliesid  gyd  âg  ef,  a'i  difenwas- ant  ef. 

*•  pen.  14.  61,  62.  Es.  44.  6.  Zeph.  3.  15.  Zec.  9.  9. 
Ioaa  i.  49.  a  12.  13  a  19.  12—15.  a  20.25—29.  y  Mat.  27. 
44.  Luc  23.  39—43. 

Gwel  ar  Math  27.  32,  &c.  *  Mae  rhai  yn 
sylwi,  lle  byddo  yr  ysgrythyr  yn  dynodi  y 
tad  ẃrth  y  mab,  neu  y  meibion,  fod  rhyw 
enwogrwydd  yn  y  mab  neu  y  meibion,  inwy 
nac  yn  y  tad.  Tybir  mai  pagan  oedd  Simon 
ei  hun,  ond  am  hyny  nid  oes  sicrwydd.  f  Ef- 
allai  mai  yr  A!examier  hwn  a  grybwyllir  yn 
Act.  19.  33 ;  yr  hwn  a  erlidiwyd  gan  yr 
luddewon  :  ac  mai  y  Ruphus  hwn  yw  yr 
hwn  mae  Paul  yn  ei  gyfarch  yn  Rhuf.  10. 
13,  gan  ei  alw  yn  "  etholedig  yn  yr  Ar- 
Arglwyîd."  Bernir  mai  yn  Rhufain  yr  ys- 
grifeuodd  Marc  ei  efengyl,  a  bod  Alexander 
a  Ruphus  yno  yn  yr  amser  hwnw ;  ac  iddo 
ef  eu  henwi  hwy  fel  rhai  a  allent  ddwyn 

tystiolaeth  am  wirionedd  y  rhan  hon  o'r  han- 
es.  ì"Gwinegryn  gymmysgedig  â  bustl"  a 

i  ddywed  Mathew  27.  34.  Dywedir  y  byddai 
gwragedd  anrhyderldus  yn  Jerusalcm  yn  dar- 
par  rhyw  gymmysglyn  o'r  fath  hyn  i'w  roddi 
i  ddrwg-weithredwyr  pan  fyddent  yn  myned 
i  ddyoddef,  cr  lleiân  eu  poenau  drwy  ferwino 
eu  leimladau  :  ond  ni  fỳnai  yr  Iesu  mohóno; 
gan  ei  fod  yn  myned  i  yfed  cwpan  chwerw 
digofaint  ei  Dad  am  ein  pechodau  ni,  ni  fỳn- 
ai  ddim  i  farweiddio  ei  deimladan  er  lliniaru 

ei  boenau.  Tybir  mai  mewn  tosturi  y  rhodd- 
wyd  y  gwin  myrllyd  hwn  iddo,  gan  ei  gyf- 
eillion  ;  ac  mai  mewn  gwawd  a  chreulondeb 
y  rhoddwyd  y  gwinegr  yn  gymmysgedig  â 
bustl,  yn  Mathew,  iddo,  gan  ei  elynion. 

Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  27.  34.  ||"  Ac  yn 
nghylch  y  chweched  awr,"  medd  Ioan  19. 14. 
Y  drydedd  awr  y  galwai  yr  Iuddewon  yr  holl 
amser  o  naw  o'r  gloch  y  bore  hyd  ddeuddeg. 
Gwel  ar  Math.  27.  45.  §  Dywedir  hyn  yn  ol 
arfer  y  Rhufeiniaid  o  osod  trosedd  y  drwg- 
weithredwr  yn  ysgrifenedig  ar  astell,  i'w 
dwyn  o'i  tìaen  ef  i'r  d'ienyddle,  neu  eihoelio 
wrth  y  pren  dyoddef. 

33  A  z  phan  ddaeth  y  chweched  awr, 
*  y  bu  a  ty wyllwch  ar  yr  holl  ddaear 
hyd  y  nawfed  awr. 

z  adn.  25.  Mat  .  27.  15.  Luc  23.   44,  45.  a  Salüi  105 
28.  Es.  50.  3,  4.  Am.  8.  9,   10. 

34  Ac  b  ar  y  nawfed  awr  y  dolefodd 
yr  Iesu  â  fllef  uchel,  gan  ddywedyd, 
cEloi,  Eloi,  lama  sabachthani?  yr 

hyn  o'i  gyfieithu  yw,  Fy  Nuw,  fy 
Nuw.  d  paham  y'm  gadewaist  ? 

b  Dan.  9.   21.  LJM  23.  46.  Act.  10.  3.  c  Salm  22.  1- 
Ẅrt.  27.  46.  Heb.  5.  7.  dS^lm  27.  9.  a  42.  9.  a  71.  11- 
Es.  41.  17.  Galar.  5.  20. 

35  A  rhai  o'r  rhai  a  safent  ger  llaw, 

pan  glywsant,  a  ddywedasant,  Wele, 

ey  mae  efe  yn  galw  ar  Eli'as. e  pen.  9.  11—13.  Mat.  17.  11—13.  a  27.  47—49. 

36  Ac  un  a  redodd, J  ac  a  lanwTodd 

yspwng  yn  llawn  o  finegr,  ac  a'/  dod- 
odd  ar  gorsen,  ac  a'i  díododd  ef,  gan 
'dywedyd,    Peidiwch,    edrychwn   a 
ddaw  Elias  i'w  dynnu  ef  i  lawr. /adn.  23.  Salm  69.  21.  Luc  23.  36.  loan  19.  28-30. 

37  A'r  s  Iesu  a  lefodd  a  llef  uchel, 
ac  a  ymadawodd  â'r  yspryd. 

g  Mat.  27.  50.  Luc  23.  46.  loan  19.  3*0. 

38  A  k  llen  y  deml  a  rwygwyd  yn 
dd^vy,  oddi  fynu  hyd  i  waered. 

h  Ex.  26.  31—34.  a  40.  20,  21.  Lef.  16.  2,  tyc.  2Cron.3. 
8—14.  Mat.  27.  51-53.  Luo  23.  45.  Heb.  4.   14—16.  a  6.  19. 

9.  3-12.  a  10.  19—23. 

39  A  phan  '  welodd  y  canwriad,  yr 
hwn  oedd  yn  sefyll  ger  Uaw  gyferbyn 

'g  ef,  ddarfod  iddo,  yn  llefain  felly 
ymado  â'r  yspryd,  Äefeaddywedodd, 
Yn  wir  Mab  Duw  oedd  y  dyn  hwn. 

í  adn.  44.    Mat.  8.  5—10.    Act.  10.  1,  2.     a  27.  1—3,  43. 
k  Mat.  27.  43,  54.    Luc  23.  47,  48. 

40  Ac  yr  oedd  hefyd  'wragedd  yn 
edrych  o  hirbell :  ym  mhlith  y  rhai  yr 
oedd  m  Mair  Magdalen,  a  n  Mair  mam 
Iago  fychan,  a  Jose,  °  a  Salome  ; 

/  Salm  38.  11.  Mat.  27.  55,  56.  Luc  23.  49.  Ioan  19. 
25—27.  m  pen.  16.  9.  Mat.28.  1.  LucS.  2.  Ioan  20.11—18. 
n  adn.  47.  pen  16.  1.  Mat.  13.  55.  a  27.  55,  61.  loan  19.  25. 
1  Cor.  9.  5.  6*1.  1.  19.  Iago  1.1.  o  pen.  16.  1. 

41  Y  rhai  hefyd,  pan  oedd  efe  yn 

Galilea,a'i  dilynasant  ef,  ac  p  a  weini- 
asant  iddo ;  a  gwragedd  eraill  law^er, 
y  rhai  a  ddaethent  gyd  ag  ef  i  fynu  1 
Jerusalem. 

p  Mat.  27.  56.  Luc   8.  2,  3. 

*  Yr  oedd  digofaint  Duw,  wrth  ddial  ein 
pechodau  ni  ar  ein  Machniydd,  yn  cael  ei 
ddangos  yn  ofnadwy  yn  y  tywyllwch  erchyll 

hwn.  Am  >  geiriau  "  ar  yr  holl  ddaear," 
gwel  ar  Math.  27.  45.  +  Dyma  Fab  Duw  yn 
ei  ymdrech  nerthol  â  satan,  â  phechod,  ac  âg 

angeu  ;  oll  wedi  eu  harfogi  á  melltith  ofnad- 
wy  Duw  ;  ei  gorph  yn  grogedig  ar  y  groes, 
yn  orthrymedig  gan  annrhaeihol  arteithian, 
a'i  enaid  megys  yn  soddi  i  ddyfnderoedd 
uffern  ;  wele  ef  yn  dolefain  â  llef  uchel :  ac 
er  iddo  gael  clwyf  gan  angeu,  fel  ag  yr  am- 
ddifadwyd  ef  o  fy wyd  am  ychydig  ;  eto  trwy 
daraw  pethau  uchod  a  phelhan  isod,  trwy 

rwygo  llèn  y  deml,  a  mýnu  tystiolaeth  o'i blaid  o  enau  ei  ddîenyddwyr  ;  mae  efe  megys 

yn  tystiolaetlm  i'w  elynion,  y  rhai  oedd  o 
hyd  yn  p  irhâu  yn  galed  ac  yn  ei  watwar  ef, 
y  dangosai  efe  ei  hun  yn  Fnddugoliaethwr  yn 
fuan  iawn.  Nid  and  y  clywwyd  neb  erioed 
yn  dolefain  â  llef  uchel  wrth  farw  ;  ond  pan 
oedd  lesu  yn  wàn  yr  oedd  yn  gadarn  :  a  hyn 

a  barodd  i'r  canwriad  dystiolaethu  "yn  wir 
Mab  Duw  oedd  y  dyn  hwn  !"  Am  ddywed- 
yd  mai  Mab  Duw  oedd,  y  croeshoeliwyd 
Iesu,  ac  yn  awr  dyma  y  canwriad  yn  tystio 
yr  un  peth  wedi  ei  groeshoelio.  Cywilydd- 

ied  y  rhai  a  wadant  ei  wir  Dduwdod  a'i  wir Faboliaeth  ef. 



Joscpli  tinchuUu  ('rht. M  UtC    W  I. ìípneffi  tidyyfodàaA  (riyt. 

42  *[  Pttì  «ydoedd  hi  weithian  yn 
hwyr,  (iini  ei  bod  hi  yn  ddarpar-wyl, 
sef  y  dydd  cyn  y  sabbatli) 

f  MafclT.  57,  62.  Luo  23.  50—54. 

4.3  Daeth  Joseph  o  Arimathea, 

I*  cynghorwT  peudefìgaidd,  Äyr  hwn 
oedd  yntau  yn  disgwyl  am  deyrnas 
Dduw ;  '  ac  a  aeth  yn  t  hyf  i  mewn  at 
I'ilat,  ac  addeisyfodd  gorph  yr  Iesu. r  pen.  10.  23-27.  *  I.uc  2.  25,  38.  a  23.  51 .  rpen. 

H.  .'.»,  M,  kft.   M.it.  19.  30.  a20.  16.  Act.  4.3— 13.  l'liil.   I.  14. 

44  |  A  "rhyfedd  oedd  gan  Pilät  o 
buasai  efe  farw  eisoes :  ac  wedi  iddo 

alw  y  canwriad  atto,  ||  efe  a  ofynodd 
iddo  a  oedd  efe  wedi  marw  er  ys 
meityn. 

w  loan  19.  31—37. 

45  A  phan  wybu  gan  y  canwriad, 

xefe  a  roddes  y  corph  i  Joseph. *  Mat.  27.  58.  loan  19.  33. 

46  Ac  efe  a  brynodd  lîan  main,  v  ac 

a'i  tynnodd  ef  i  lawr,  ac  a'i  hamdò- 
odd  yn  y  llian  main,  *  ac  a'i  dododd 
ef  mewn  bedd  a  a  naddasid  o'r  graig; 
0  ac  a  dreiglodd  faen  ar  ddrws  y  bedd. 

II    vi.  u-t.w  i.  Luc 
31  .  a  20.   I.  h  pcn.  15.  40.  47 

14.  i,  8.2  Cron.   lf.     lil. 

l**à 
27 

59, 

M i.i r  |3. 53.  Ioan  19 

.  3S- 

-í-2. 

r.b. 

'22 

u; 
b   [>c 

i.  16.  3,  4. M.u 

■27. 

Ioan  li M. 

47  A  c  Mair  Magdalen  a  Mair 
mam  Jose,  a  edrychasant  pa  le  y  dod- 
idef. 

c  adn.  40.  pen.  16.  1.  Mat.  27.  61.  a  29.  1.  Luc23.  55, 
56.  a  24.  1,  2. 

*  Aelod  o'r  Sencdd,  neu  gynghorlys  uwch- 
af  y  genedl  Iuddewig.  Dywed  Luc  23.  51," 
na  chytunasai  Joseph  â'u  cyngor  ac  â'u 
gweilhred  hwynt  :"  wrth  hyny  rhaid  ei  fod 
yn  un  yn  y  cyngor,  heb  hyny  nis  gallasai 
anghytuno.  t  Rhaid  bod  hyfdrá  Joseph  yn 
fawr  iawn;oblegid  wrth  ofyn  corph  yr  lesu,  nis 

gallasai  lai  na'i  ddangos  ei  hun  yn  groes  i'r 
noü  Iuddewon  yn  gyhoeddus  :  ac  liyd  yn  nod 
i  iMhit  ei  hun.  J  Buasai  yr  lesu  chwech  awr 
o  lei  if  ar  y  groes,  mcwn  poen  dirfawr;  ac 
mae  yn  rhyfedd  gan  Püat  os  bu  efe  farw  eis- 
oes.  Byddai  rhai  yn  byw  ddeuddydd  neu 
dri,  mcddant  ;  ond  yr  oedd  Iesu  wedi  gorphen 
eiwaith.  |j  Yroedd  gofalmanwl  Pilatam  sicr- 
wydd  o  farwolaeih  Crisr,  yn  cauad  allan  bob 
dadl  yn  nghylch  ei  wir  drancedigaeth  ef  wedi 
hyny.  Heb  hyn,  gallasii  yr  Juddtwon  daeru 
nad  oedd  efe  ddim  wedi  gwir  farw,  ac  felly 
e^yadu  ei  adgyfodiad  gwirioneddol  o  feirw. 
Nid  oes  dim  hanes  i  neb  o  honynt  byth  gyn- 
nyg  taeru  na  bu  efe  ddim  marw  yn  wirion- 

eddol.  Am  y  gweddili  o'r  adnodau  hyn, gwel  Math.  27.  57—61. 
PEN.  XVI. 

Angcl  yn  mynegi  adgyfodiad  Crist,  Sçc. 

AC  a  wedi  darfod  y  dydd  sabbath, 
GMair  Magdalen,  a  Mair  mam  Iago, 
a  Salome,  a  *  brynasant  c  bèr-arogl 
|  au,  i  ddyfod  i'w  enneinio  ef. 

|     I     I...n    l'.t. loan  19    25. 19.  40. 

*  Prỳuuant   >    per-aroglaa  yr   bwyr    cyn 
lechreu  y    sahh.illi,    \  n    iiiiìimi    w  » -di  goi  ph«  n 

îaddu,  liiu-  1S. 55*56:  ùoû  lybii  wnh  j\  a<i 
nod  hon,  iddynt  hi>nn  ychwaaeg  fiíwaiUi 
w  t-didai  -fod  y  sabbath,  ttef  wediiuai-hlud  haul. 

l2  *Ac  d  yn  fore  iawn,  y  dj/dd  cynt- 

af  o'r  wythnos,  y  daetliant  at  y  bedd, 
a'r  haul  wedi  codi. 

d  Mit.  28.  1.  Luc  24.  I.  Io»r,  20.   1. 

*  "  ì  n  fore  iawn— a'r  hanl  wedi  codi," 
medd  Marcyma.  "  A  hi  yndyddhâu,"  mcdd 
Mathew,  28Ì  1.  "  Ar  y  cynddydd,"  medd 
Luc  24.  1.  "  A  hi  eto  yn  dy  wyll,"  medd 
íoan  20.  1.  Cychwynasant  pan  oedd  hi  eto 
yn  dy  wyll,  efaÚai ;  a  daethant  at  y  bedd  gyda 
bod  yr  haul  yn  dechreu  codi.  Ond  gwel  ar 
Math.  28.  1. 

3  A  hwy  a  ddywedasant  wrth  eu 
gilydd,  e  *  Pwy  a  dreigla  i  ni  y  maen 
ymaith  oddi  wrth  ddrws  y  bedd  ? 

e  pen.  15.  46,  47.  Mat.  27.  60-66. 

4  f  ( A  phan  edrychasant,  /  hwTy  a 
ganfuant  fod  y  maen  wedi  ei  dreiglo 
ymaith)  canys  yr  oedd  efe  yn  fawr iawn. 

/  Mat.  23.  2—4.  Luc  24    2.  Ioan  20.  1. 

*  Nis  gwyddent  hwy  ddim  am  y  wyliadwr- 
iaeth  a'r  s.  1  ar  y  maen  ;  gw  naed  hyn  ar  y  dydd 
sabbath  (Math.  27.  62 — öö.)  yn  ddiarwy  bod 
iddynt  hwy.  Pe  buasent  yn  gwybod  am 
hyny  buasai  eu  gofid  yn  fwy.  t  Ond  yr  oedd 

y  rhwystr  a  wyddent  a'r  rhwystrau  ni  wydd- 
ent  hefyd  wedi  cael  eu  symmud  ymaith  er- 
byn  iddynt  hv\y  ddyfod  yno. 

5  Ac  8  wedi  iddynt  fyned  i  mewn 

i'r  bedd,  *hwy  a  welsant  h  fab  ieu- 
angc  yn  eistedd  o'r  tu  dehau,  wedi  ei 
ddilladu  â  gwisg  wenllaes ;  'ac  a 
ddychrynasant. 

a  Luc  24.  3.  loan  20.  8.  h  Dan.  10.  5,  6.  Mat.  28.  3. 
Lnc  24.  4,  5.  Ioan  20.  11,  12.  i  pen.  6.  49,  50.  Dan.  8. 
17.  a  10.  7—9,  12.  Luc  1.  12,  29,  30 

6  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

A]\Ta  ddychrynwch.  b  Ceisio  yr  yd- 
ych  yr  m  lesu  o  Nazareth,  yr  hwn  a 
groeshoeliwyd  :  n  efe  a  gyfododd  ;  nid 
yw  efe  yma  :  wele  y  man  y  dodasant  ef. 

k  Mat.  14.  26,  27.    a  28.  4,  5.    Dat.  I.  17,  18.        /  Salm 
105.  3,  4.  Diar.  8.  17.  m  loan  19.  19,  20.  Act    2.  22,  23. 
a  4.  10.  a  10.  38-40.  n  pen.  9.  9,  10.  a  10.  34.  Mat.  12. 
10.    a  28.  6,  7.     Luc  24.  4-8,  20—27,  46.     Ioan  2.    19—22. 
1  Cor.  15.  3—7. 

7  Eithr  ewch  ymaith,  °dywedwch 

i'w  ddisgyblion  ef,  ac  i  -\  Pedr,  ei  fod 
ef  yn  myned  o'ch  blaen  chwi  i  Gali- 
lea:  p  yno  y  cewch  ei  weled  ef,  fel  y 
dywedodd  i  chwi 

8  Ác  9  wedi  myned  allan  ar  frys, 
hwy  a  fíbisant  oddi  wrth  y  bedd ; 

rcanys  dychr^m  a  syndod  oedd 
arnynt.     xAc   ni  ddywedasant  ddim 



Crist  yn  ymddangos,  S$c. M ARC  XVI.         Anfon  yr  ayostolion  i  bregethu. 

wrth  neb:   canys    yr    oeddynt  wedi 
ofni. 

q  Mat.  38.  8.  Luo  24.  9—11,  22—24.  r  adn.  5.  6.  Luc 
24.  37.  s  2  Bren.  4.  29.  Luc  10.  4. 

*  Dywed  Luc  a  Ioau  iddynt  weled  dau 
nngel,  nid  yw  Mathew  a  Marc  yn  crybwyll 
ond  am  un.  Yr  oedd  yr  angelyn  ymddang- 
os  fel  dyn,  ac  fel  mab  ieuanc,  wedi  ei  ddill- 
adu  mewn  gwisg  wen-llaes,  arwydd  o  burdeb 
a  diniweidrwydd  ;  ond  mae  yn  debyg  fod  ei 

ymddangosiad  i'r  milwyr  yn  llawer  mwy 
mawreddus  a  dychrynadwy.  Dywed  Math- 
ew  iddo  eistedd  ar  y  maen  :  efallai  iddynt  ei 
weled  ar  y  maen  ac  yn  y  bedd  hefyd,  mae 
symmudiadau  angelion  yn  gyflym  iawn,  ac 

yn  anghanfodadwy  i'n  llygaid  ni.  t  Wrth 
gysuro  a  chyfarwyddo  y  gwragedd  hyn  mae 
yr  angel  yn  crybwyll  Pedr  wrth  ei  enw,  rhag 
y  buasai  efe  yn  tybied  ei  fod  wedi  cael  ei 
wrthod  am  wadu  ei  Arglwydd.  j  Teimlad 
y  gwragedd  oedd  dychryn  a  syndod,  ond  buan 
y  trôdd  i  lawenydd  a  syndod. 

9  1f  A'r  Iesu,  wedi  adgyfodi  y  bore 
1  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos,  u  a  ym- 
ddangosodd  yn  gyntaf  i  *  Mair  Mag- 
dalen,  xo'r  hon  y  bwriasai  efe  allan 
\  saith  o  gythreuliaid. 

10  \  Hithau  a  aeth  ac  a  fynegodd 

i'r  rhai  a  fuasent  -gyd  âg  ef,  v  ac  oedd- 
ynt  mewn  galar  ac  wrylofain. 

y  pen.  14.  72.  Mat.  9.  15.  a  25.  75.  Luc  24.  17.  loan 
16.  6,  20—22. 

11  ||  A  hwythau,  pan  glwysant  ei 
fod  ef  yn  fyw,  ac  iddi  hi  ei  weled  ef, 
z  ni  chredent. 

s  adn.  13,  14.  pen.  9.  19.  Es.  6.  9.  Job.  9.  16.  Luc  24. 
11,  23—35. 

*  Tybir  mai  oddi  wrth  le  ei  genedigaeth, 
neu  ei  phreswylfod,  y  gelwir  y  wraig  dduw- 
iol  hon  Mair  Magdalen,  sef  Mairo  Magdala  ; 
fel  y  gelwir  Iesu  o  Nazareth  yn  Nazaread, 
MatlL  2.  23.  f  Tybia  rhai  mai  fel  cosp  am  ei 

phechodau  yn  ei  hieuenctid  y  goddefwyd  i'r 
cythreuliaid  feddiannu  Mair  ;  ond  nid  oes  yr 
un  sail  i  feddwl  hyny  am  dani  hi  mwy  nac 
am  eraill  afeddiennid  gan  gythreuliaid.  Tyb- 
ir  hefyd  gan  lawer  mai  hi  oedd  y  "  bechad- 
ures"  a  sonir  yn  Luc  7.  36 — 50,  ond  yr  un 
mòr  ddisail  â'r  peth  arall.  %  Rhaid  i  hyn 
ddygwydd  cyn  dychweliad  y  gwragedd  er- 
aill  oddi  wrth  y  bedd  ;  oblegid  ymddangos- 
oddyr  Iesu  iddynt  hwythau  hefyd  ar  y  ffoidd, 
Math.  28.  9,  10.  ||  Mae  y  gaìar  hwn  a  pheidio 
credu  Mair,  yn  dangos  leied  a  ddaliasai  yr  ap- 
ostolion  ar  yr  hyn  a  ddywedasai  Crist  am  ei 
adgyfodiad,  ac  hefyd  leied  oeddynt  hwy  yn 
ddisgwyl  am  iddo  aduyfodi. 

12  1í  Ac  wedi  hynny  a  yr  ymddang- 
osodd  efe  *  mewn  gwedd  arall  i  ddau 
o  honynt,  a  hwynt  yn  ymdeithio,  ac 

yn  myned  i'r  wlad. a  Luc  24.  13—32. 

13  A  6hwy  a  aethant  ac  a  fynegas- 
ant  i'r  lleiil :  cac  ni  chredent  iddynt 
hwythau. 

b  Lbc  24.  13—35.         e  Lnc  16.  H.  Ioan  20.  8,  25. — - 

Cawn  hanes  helaeíh  iawn  am  yr  ymddang- 

osiad  hwn  yn  Luc  24.  13,  hyd  36.*  *  Gwel- odd  ein  Harglwydd  yn  dda  i  newid  ei  wedd 
y  tro  hwn,  fel  na  wybyddai  y  ddau  ddisgybl 
am  ychydig  pwy  ydoedd.  Yr  achos  oedd, 
caei  ymddiddan  â  hwynt ;  fel  yr  adroddir  yn Luc. 

14  1T  *  Ac  ar  ol  hynny  d  efe  a  ym- 
ddangosodd  i'r  un  ar  ddeg,  a  hwy  yn 
eistedd  i  fwytta;  eac  a  ddannododd 

ddynteu  /hanghrediniaeth,a'u  calon- 
galedwch,  \  am  na  chredasent  y  rhai 
a'i  gweìsent  ef  wedi  adgyfodi. 

d  Lbc  24.  36—43.  loan  20.  19,  26.  e  pen.  7.  18.  a  8. 
17,  18.  iMat.  11.  20.  a  15.  16,  17.  a  16.  8—11.  a  17.  20.  Luc 
24.  25,  39,  39.  loau  20.  27.  Dat.  3.  19.  /Num.  14.  11. 
Salm  95.  8—11.  Heb.  3.  7,  8,  15—19. 

*  Mat-  yn  debyg  mai  dyma  yr  ymddangos- 
iad  a  grybwylür  yu  Luc  24.  36.  a  Ioan  20. 
19.  Gwel  y  noda»  yno,  os  felly  nid  oedd  ond 
deg  yn  nghyd,  oblegid  yr  oedd  Thcmas  yn 
absenol  y  tro  hwnw.  Crybwyllir  yr  apostol- 
ion  oll,  er  bod  un  o  honynt  yn  eisiau  y  tro 
hwnw.  '  Ond  tybiaeraillmai  rhyw  ymddang- 
osiad  ar  ol  noson  ei  adgyfodiad  a  feddylir 

yma.  t  "  Efe  a  ddannododd  iddynt  :"  nid 
yn  unig  am  na  chredasent  ei  rag-ddywediad- 
au  ef  cyn  iddo  farw,  yr  adgyfodai,  ond  yn 

benaf  am  na  cbredasent  dystiolaeth  y  rhai  a'i 
gwelsent  ef  wedi  adgyfodi, 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
^*  Ewch  h  i'r  holl  fyd,  a  phregethwch 
yr  efengyl  i  bob  creadur. 

g  Mat.  10.  5,  6.  a  28.  19.  Luc  14.  21—23.  a  24.  47,  48. 
loan  20.  21.  1  Ioan  4.  14.  h  peu.  13.  10.  Salm  22.  27.  a  67. 
I,  2.  a  96.  3.  a  98.  3.  Es.  42.  10—12.  a  45.  22.  a  49.  6.  a  52. 
10.  a  60.  1—3.  Luc  2.  10,  11,  31.  32.  Act.  1.  8.  Rhuf.  10.  18. 
a  16.26.  Eph.  2.  17.  Col.  1.  6,23.  Dat.  14.  6. 

1 6  f  Y  neb  *  a  gredo  ac  *  a  fedydd- 
ier  a  fydd  cadwedig  :  l  eithr  y  neb  ni 
chredo  a  gondemnir. 

i  pen.  ].  15.  Luc  8.  12.  ìoan  1.  12,  13.  a  3.  15,  16,  18, 
36.  a  5.  24.    a  6.  29,  35,  40.    a  7.  37,  38.    a  11.  25,  26.  a  12. 
46.  a  20.  31.  Act.  10.  43.  a  13.  39.  a  16.  31.  Rhuf.  3.  26. 

a  4.  24.  Heb.  10.  38",  39.  I  Pedr  1.  21.  1  loan  5.  10—13. 
h  Mat.  28.  19.  Act.  2,  38,  41.  a  8.  36—39.  a  22. 16.  Rhuf.  10. 
9—14.    1   Pedr   3.  21.  /  loan  3.  18,  19,  36.    a  8.  24.  a  12. 
47,  48.  Act.  13.  46.  2  Thes.  1.  8.  Dat.  20.  15.  a  21.  8. 

17  \  A'r  ™arwyddion  hyn  aganlyn- 
ant  y  rhai  a  gredant ;  n  Yn  fy  enw  i 
y  bwriant  allan  gythreuliaid ;  °  ac  â 
thafodau  newyddion  y  ìlefarant; 

m  loan  14.  12.         n  Luc  10.  17.  Act.  5.  16.  a  8.  7.  a  16. 
18.  a  19.  12—16.  o  Act.  2.  4—11,  33.  a  10.  46.  a  19.  6. 
1  Cor.  12.  10,  28,  30.  a  14.  5—26. 

18  p  Seirph  a  godant  ymaith,  *  ac  os 
yfant  ddim  marwol,  ni  wna  iddynt 
ddim  niwed  ;  r  ar  y  clefion  y  rhoddant 
eu  dwylaw,  a  hwy  a  fyddant  iach. 

p  Gen.  3.  15.  Salm  91.  13.  Luc  10.  19.  Act.  28.  3—6. 
Rhuf.  16.  20.  q  2  Bren.  4.  39—41.  r  Act.  3.  6—8,  12, 
16.  a  4.  10,  22,  30.  a  5.  15,  16.  a  9.  17,  ÌS,  34,  40—42.  a  19. 
12.  ;;  2S.  8,  9.    1  Cor.  12.  9.  Iago  5.   14,  15. 

Er  eu  ceryddu  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae 
efe  yma  yn  diugarog  yn  adnewyddu  ei  ddew- 
isiad  o  honynt  fel  apostolion,  ac  yn  eu  dan- 
fon  i'r  holl  fyd  i  breiíethu  yr  efengyl  i  bob, 
creadur.  Mae  yn  debyg  mai  nid  yn  yr  ym- 
ddangosiad  a  enwir  yn  adn.  14,  y  ìhoddodd 

efe  y  gorchymyn  hwn  iddynt,  ond  ryw  am- 
ser  wedi  hyny,  ychydig  cyn  ei  esgyniad. 

I  *  Mae  yn  dd'íau  »ia  ddeallodd  y  disgybìion  y 



Rhag-ymadrodd  yr  Efengyl, 
LUC  I. 

yn  ol  Sant  Litc. 

gorchymyn  hwn  yn  helnethder  ei  fecldwl  ain 
hir  o  araser  wedi  hyn:  gweledigaeth  Pedr 
yn  Joppa  a  ddangosodd  iddynt  hwy  fod  y 
cenedloedd  i  gael  pregcthu  yr  efeng\l  iddynt. 
Mae  y  geiriau  yn  rhwýmo  holl  weinidogion 
y  gair  yn  mhob  oes,  i  bregethu  yr  elengyl,  yr 

e/en'jyl,  nid  rhyw  beth  arall,  yn  ml\ob'  màti lìydeithafeu  gallu  :  ac  maent  yn  rhwymo 
cristionogion  hefyd  i  eu  cynnorthwyo  i  hyny, 
drwy  gynnaliaeth  gorphorol  a  chymmoi  th  eu 
gweddiau,  f  Dyledswydd  y  rhai  a  glyv\ant 
yr  efengyl,  a'u  braint  atinhraethol  hefyd,  yw, 
ei  chreiìu  ;  a  derbyn  Crist  yn  ei  holl  swyddau 
er  eu  hiachawdwriaelh,  ac  ymostwng  i  or- 
dinadau  yr  efengyl,  fel  moddioti  o  ordeluiad 
Crist  ac  er  eu  lles  ysbrydol  hwyíhau.  J  Gan 

mai  pethau  pcrthynoi  i'r  aposîolion  a'r  oes 
apostolaidd,  oedd  yr  arwyddion  a  enwir  yma, 
ac  nad  yw  y  cyfryw  bethau  yn  bresenol,  af- 
raid  yw  helaethu  arnynt  yina.  Coftwn  íod  y 

pregethu,  y  credu,  a'r  bed>ddio  yn  bethau 
angenrheidiol  ac  arosol  o  hyd. 

1 9  11  *  Ac  felly s  yr  Arglwydd,  wedi 
Uefaru  wrthynt,  l  a  gymmerwyd  i  fynu 
i'r  nef,  "aca  eisteddodd  ar  ddeheu- 
law  Duw. 

s  Mat.  23.  18-20.  Luc  24.  44—50.    Ioan  21.  15,  22.    Act. 

1.2,3.  íLuc9.  51.  «24.50,51.  Ioan  13.  1.  a  16.28. 
a  17.  4,  5,  13.  A<t.  1.  10,  II.  a  2.  33.  a  3.  21.  Epb.  1.  20— 
22  a  4.  8—11.  Heb.  1.  3.  a  4.  14.  a  6.  20.  a  7.  26.  a  8.  1. 
a  9.  24.  a  10.  12,  13,  19—22.  a  12.  2.  1  Pedr  3.  22.  Dat.  3. 
21.        m  Salin  110.  1.  Act.  7.  55,  56.  1  Cor.  15.  24,  35. 

*  Ni  soniodd  Mathew  nac  loan  ddim  am 
esgyniad  ein  Harglwydd,  na  Marc  )  ma  ond 
yn  fyr  iawn  :  Luc  sydd  yn  rhoddi  yr  lianes 
helaethaf  am  hyn,  Luc  24.  50,  51.  Cawn 
achlysur  i  sylwi  ar  ei  esgyniad  pan  ddelom 
at  yr  hanes  yno  ;  ac  yn  Act.  1.  9. 

20  *  A  *  hwythau  a  aethant  allan,  ac 

a  bregethasant  ym  mhob  man,  V  a'r  Ar- 
glwydd  yn  cyd-weithio,  ac  yn  cadarn- 
hâu  y  gair,  trwy  arwyddion  y  rhai  oedd 
yn  canlyn.     f  Amen. 

x  Act.  2-28.  y  Act.  4.  30.  a  5.  12.    a  8.  4—6.  a  14. 
3,  H-I0.  Rhuf.  15.  19.  1  Cor.  2,  4,  5.  a  3.  6-9.  2  Cor.  6.  1. Heb.  2.  4. 

*  Yma  mae  hanes  holl  oes  yr  apostolion  o 
hyn  allan,  wedi  ei  grynhôi  mewn  un  adnod  ; 
ac  Actau  yr  Apostolion  yw  yr  agoriad  gorau 
arni.  Cyflawnodd  ein  Harglwydd  ffyddlawn 
a  hollalluog  ei  addewid  iddynt,  Math.  28.  20. 

t  Mae  y  gair  "  Amen  "  yn  arwyddo  dymun- 
iad  gwresog  yr  efengylwr,  ar  fod  yr  un  gallu, 

a  phresenoìdeb  grasol  Crist,  a'r  unllwyddiant 
ar  bregethiad  yr  efengyl  yn  mhob  màn,  bob 
amser,  hyd  ddiwedd  y  byd. 

Yr  Efengyl  yn  ol  Sant  LUC. 
PEN.  I. 

Rhag-ymadrodd  yr  holl  efengyl,  §c. 

X  N  gymmaint  a  darfod  i  *  lawer 
gymmeryd  mewn  llaw  osod  allan 
mewn  trefn  draethawd  am  a  y  pethau 
a  gredir  yn  ddíammeu  yn  ein  plith, 

a  loan  20.31.  Act.  1.1—3.  ÍTitn.V.  !6.2Pedr  1.  16—19. 

2  f  Megis  y  traddodasant  hwy  i  ni, 

ý  rhai  oeddynt  eu  hunain  o'r  Jdech- 
reuad  ftyn  gweled,  6*ac  yn  weinidogion 
y  gair: b  p«n.  24.  48.  Ioan  15.  27.  Act.  1.  3,  8,  21,  22.  a  4.  20. 
a  10.  3d— 41.     Heb.  2.  3.    1  loan  1.  1-3.  c  Act.  26.  16. 
Rhuf.  15.  16.  Eph.  3.  7,  8.    Col.  1.  23—25. 

3rf||  Mmnau  a  weìais  yn  dda,  §  wedi 
i  mi  ddilyn  pob  peth  yn  ddyfal  o'r 
*dechreuad,  ysgrifenu  e|raewn  trefn 
attat,^  O  ardderchoccaf  Theophilus, 

c?Act.  15.  19,  25,  28.  1  Cor.  7.  40.  a  16.  12.  e  adn.  1. 
Salra  40.5.  a  50.  21  Preg.  12.9.  Act.  11.  4.  /  Act.  1.  1. 
a  23.  26.  a  24.  3.  a  26.  25. 

4  Fel  y  s  Cait  wybod  sicrwydd  am 

y  pethau  y'th  ||ddysgwyd  ynddynt. g  loan  20.  31.  2  Pedr  1.  15,  16. 

*Tybir  i  Mathew  a  Marc  ysgrifenu  oflaen 
Luc  ;  ond  nis  gellir  eu  galw  hwy  "  llawer  :" 
ac  ysgrifenodd  Mathew  o  leiaf  oddi  ar  ei  wy- 
bodaeth  bersonol  ei  hun,  yn  gystala  thàn  gyf- 
arwyddyd  yr  Ysbryd  Glân.  Gan  hyny  rhaid 
fod  y  "  llawer"  yma  yn  cyfeirio  at  ryw  han- 
esion  eraill  a  ysgrifenasid  am  Iesu,  gan  ddyn- 

ion  cywir  eu  dybenion,  efallai,  ond  heb  'fod dàn  ysbrydoliaeth  Duw,  yn  ysgrifenu  oddi  ar 
draddodiad  a  glywsent  gan  eraill.     Gan  tod 

llawer  wedi  ysgrifenu  fel  hyn  mòr  fuan,  mae 
hyny  yn  brawf  fod  rhywbeth  yn  y  grefydd 
gristionogol,  ag  oedd  yn  deffrôi  sylw  dynion 
o  bob  graddau  yn  ei  thoriad  cyntaf  allan,  a 
bod  darllen  awyddusar  y  Uyfrau.  fTybirmai 

pertliyn  i'r  adnod  flaenaf  mae  yr  ail  adnod, 
ac  nid  i'r  drydedd  ;  yn  dangos  pa  fodd  y  caf- 
odd  y  "üawer"  a  soniwyd  o'r  blaen  eu  gwy- 
bodaeih  o'r  hyn  a  ysgrifenasant.  Eto,  mae 
yn  ddi'ammau  mai  trwy  yr  moddion  y  cafodd 
Luc  ei  wybodaeth  yntau.  \  Dechreuad  gwein- 
idogaeth  Iesu  a  feddylir  yma,  ac  nid  dechreu- 
ad  ei  oes.  |j  Gwyddai  Luc  fod  llawer  o  an- 
mherfteithrwydd  yn  y  traethodau  a  soniodd, 

ac  mae  yn  bur  sicr  i'r  Ysbryd  Glàn  a'i  cyfar- 
wyddodd  wrth  ysgrifenu,  ei  gynhyrfu  ef  hef- 
yd  i  ysgritenu.  §  Mae  y  geiriau  gwreiddiol 
yu  arwyddo  y  darchwiliad  manylaf,  i  gael 

gwybodaeth  berffaith  gywir  o'r  holl  bethau 
mae  efe  yn  en  hadrodd.  *  Mae  y  bummed 
adnod  yn  dangos  pa  "  ddechreuad',afeddylir 
yma,  sef  beichiogiad  Elisabeth,  agenedigaeth 
íoan  Fedyddiwr.  Dywedir  fod  y  gair  a  gyf- 
ieithir  yraa  "  o'r  dechreuad,"  yn  arwyddo 
oddi  uchod,  neu  o'r  nef ;  a  bod  Luc  yma  yn 
dangos  i  Theophilus,  ei  fod  ef  yn  cael  ei  ddysgu 

a'i  ysbrydoli  o'r  nef  i  ysgrifenu,  heblaw  ei 
chwiliíHÌ  manwl  ei  hun;  ac  am  hyny  y  gaìlai 

eí'e  ymddybynu  ar  gywirdeb  a  gwirionedd  yr 
hanes.  t  Ni  ddylid  casglu  oddi  yma  (fel  y 

gwnâ  rhai)  fod  yr  efengylwyr  eraill  wedî  ys- 
grifenu  yn  ddi  drefn,  ac  y  dylid  trefnu  eu 
gwaith  hwy  wrth  efengyl  Luè  :  od  oes  gan- 
ddo  ef  ryw  olwg  ar  ysgrifeniadau  rhai  eraill, 
y  <:llawer,"  a  grybw\llodd  efe  yn  yr  adnod 
flaenaf  oeddynt.  |  Ystyr  y  gair  Theophilus 
yw  Carwr  Duw  ;  a  thybiodd  rhai  mai  at  y 
saint  yn  gyftredinol,  feí  rhai  yn  caru  Duw 
yr  oetìd  cfe  yn  ysgrifenu  :  ond  tyb  ry  gyfrin- 
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iol  a  dychymmygol  yw  hyny.  Mae  yn  ddi' 
ammau  mai  enw  personol,  rhyw  ddyn  o 
urddas  ac  enwogrwydd,  yn  y  byd  ac  yn  yr 

eglwys  hefyd,  oedd  y  Theophilus'  yma.  Mae 
yr  un  enw  cyí'archiad  "  O  ardderchocaf"  a 
ddefnyddir  yma,  yn  cael  ei  roddi  i  Fclix,  a 

Festus,  Act.  24.  3.  a  2b\  25  :  ondnid  oedd'ent 
hwy  mor  dcilwng  o  hóno  a'r  Theophilns  hwn  : 
yr  oedd  hwn  >n  ateb  i'w  enw,  yn  gwir  jjrttrw 
Duw.  Gwelwnyma.  nad  yw  Cristionogaeth 

ddim  yn  gwaral'im  rhoddi  enwau  o  barch  i 
wyr  mawr  yn  y  byd  hwn.  ||  Mae  y  gair  a 
gyfieithir  "dysgwyd"  yma,  yn  arwyddo 
dysgeidiaeth  ddechreuol  yn  egwyddorion 
dechreuol  crefydd,  lle  byddai  y  dychweled- 
igion  ieuainc  i  gael  eu  dysgu  yn  fanylach 

wedi  hyny,  a'u  cadarnâu  yn  yr  athrawiaeth. 
Gan  fod  Lnë  yn  ysgrifenu  y  darn  hyn  o'r 
ysgrythyr  i  Theophilus,  mae  yn  amlwg  nad 
oedd  dim  meddwl  y  pryd  hyny  am  wahardd 

y  gair  sanctaidd  i'r  lleygion. 

5  jL  R  oedd  yn  nyddiau  h  *  Herod, 

brenhin  Judea,  ryw  ofFeiriad  a'i  enw 
f  Zacharìas,  * o  ddyddgylch  Abîa  :  a'i 
wraig  oedd  o  ferched  Aaron,  a'i  henw 
X  Elisabeth. 

h  Mat.  2.  1.        i  lCron.  24.  10.  19.  Neh.  12.  4,  17. 

*  Herod  Fawr,  neu  Herod  mab  Antipater, 
oedd  hwn  ;  ac  nid  yr  Herod  a  grybwyllir  yn 
pen.  3.  1  :  mab  i  hwn  oedd  hwnw.  Ymladd- 

odd  Herod  ei  ffordd  i'r  freniniaeth  ar  yr 
Iuddewon  (dàn  Ymherawdwr  Rhufain)  drwy 
íadd  y  seneddwyr  Iuddewig,  yn  llaw  y  rhai 
yr  oedd  y  llywodraeth  o'r  blaen  :  felly  yn  ei 
amgeref  cyflawnwyd  prophwydoliaeth  Jacob, 
Gen.  49.  10,  ac  yn  ei  amser  ef  y  daeth  y 
Silo.  +  Nid  arch-offeiriad  oedd  Zacharìas, 
fel  y  tybiodd  rhai;  wrth  ran,  neu  goelbren, 
yr  oedd  Zacharìas  yn  arogl-darthu,  nid  f<  lly 
yr  arch-offeiriad,  ond  trwy  olyniaeth  :  bydd- 
ai  yr  arch-offeiriad  yn  arogl-darfhu  yn  y 

sancteiddiolaf ;  ond  nid  aeth  Zachar*ias  i 
mewn  yno  :  oft'eiriad  o  ddydd  f>ylch  Ab'íah, 
sef  yr  wythfed  dosparth,  (1  Cron.  24.  10.) 
oedd  Zacharìas  ;  ond  nid  oedd  yr  Arch-offeir- 
iad  o  nnrhyw  ddydd-gylch,  neu  ddosparth. 
Yr  oedd  pedwar  ar  hugain  o'r  dosparth- 
au  hyn,  Cgwel  1  Cron.  24.  7—19,)  a  phob 
dosparth  yn  dechreu  ar  y  dydd  sabbath, 
ac  yn  paruu  i  weini  hyd  y  sabbath  nesaf, 
2  Cron.  23.  8  :  mil  yn  dyfod  i  mewn  a  mil 
yn  myned  all-in  bob  sabbaih.  Yr  oedd  hyn 
yn  daiigòè  gofal  am  w.iith  y  cyssegr,  ac  yn  ei 

wneyd  yn  ysgafn  i  bob  un.  Dì'au  mai  yn  ol 
gorcliymyn  Duw  y  trefnodd  Dafydd  fel  hyn. 

%  Yslyr  y  gair  Hebraeg  Elisabeth  yw  g'or- 
phwysfa,  neu  yuflainìtler,  neu  lŵ,  neu  w'iaìen 
Duw,  Yr  un  yw  ú<i  enw  gwraig  Aaron, 
Exod.  (}.  23.  Nid  oedd  raid  ir  offeiriaid 

brì'odi  gwragedd  o'u  Uwyth  eu  bunain  fel  y llwyth.tu  eraill,  am  nad  oedd  etifeddiaeth 

iddynt  fel  i'r  Hwythau  eraill.  Prìododd  Je- 
hoiada  yr  offeiriad,  Josebea,  merch  y  brenin 
Jehoram,  o  lwyth  Judah,  yn  wraig  iddo, 
2  Cron.  22.  11.  Dywedir  yina  fod  Elisabeth 
o  ferched  Aaron,  ynunig  iddangos  ardderch- 
awgrwydd  ei  gwaedoliaeth  hi. 

6  *  Ac  yr  oeddynt  ill  dau  Äyn  gyf- 
iawn  ger  bron  Duw,  'fyn  rhodio  yn 
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holl  orchymynion   a  deddfau  yr  Ar- 
glwydd,  m  yn  ddiargyhoedd. 

í'pcn.  18.  15.  Geu.6.9.  a  7.  I.  Job.  1.1,8.  a  9  2 
Rhuf.  3.  9—  -i.i.  Phil.  3.  6—9.  Tit.  3  3-7.  /  1  Hrer,  »  4' 
•2  Bren.  20.  3.  Salm  119.  6.  Act.  24.  16.  2  Cor.  1  12  Tit' 
2.11-14.  1  Ioan  2.  3,  29.  a  3.  7.  m  Pliil.  2.  15.  Coll" 22.  1  Thes.  3.  13.  2  Pedr  3.  14. 

*  Ond  v  mae  yma  well  canmoliaeth  i  Zach- 
arìas  ac  Elisabeth  nac  yn  unig  en  bod  o  deu- 

lu  Aaron  :  "  yr  oeddynt  ill  dau  yn  gyfiawn." 
"  Yn  gyfiawn  ger  bron  Duw  ;"  nid  yn  eti 
golwg  eu  hunain  fel  y  phariseaid  ;  nac  yn 
ymfoddloni  ar  ymddangos  felly  yn  unig  yn 

ngolwg  dynion,  fel  y  rhagrithwyr.  Yr  oed'd- ynt  yn  gyfiawn  trwy  ffydd,  a  thrwy  gyfrifiad 
o  gyfiawnder  Crist  iddynt,  fel  Abraham,  a 
phawb  eraill  ag  sydd  yn  wir  gy fiawn.  Heb 
hyny  nid  oes  neb  cytìawn,  nac  oes  un.  +  Ef- 
allai  bod  "holl  orchymynion  a  deddfau  yr 
Arglwydd"  yma  yn  ar\\yddo,  yr  holl  ddeddf 
foesol,  a'r  holl  ddeddfau  seremoniol.  Mae  y 
gair  a  gyfieithir  yma  "deddfau,"  yn  caeí  ei 
gyfieithu  "defodau"  yn  Heb.  9.  1,  10;  sef 
defodau,seremon']ol  gwasanaefh  Duw  dân  yr 
hen  oruchwyiiaeth.  Ac  nis  gallai  y  ddau  hyn 

f°d  yn  gyfîáẃn  ger  bron  Duw  heb  utudd  dod 
'dì'argyhoedd  i'w  holl  orchymynion  a'i  osod- 
iadau  ef.  Rhaid  i  esgobion  fod  yn  dd'íargy- 
hoedd,  a'u  gwragedd  hefyd. 

7  *  Ac  n  nid  oedd  plentyn  iddynt, 
am  fod  Elisabeth  yn  ammhlantadwy, 
ac  yr  oeddynt  wedi  myned  ill  dau 
0  mewn  gwth  o  oedran. 

n  Gen.  15.  2,  3.  a  16.  1,  2.  a  25.  21.  a  30.  1,  2.  Barn. 
13.  2,  3.  1  Sam.  I.  2,  5—8.  1  Gen.  17.  17.  al8.  11.  1  Breu. 
1.  1.  2  Bren.  4.  14—16.  Rhuf.  4.  19,  20.  Heb.  11.  11,  12. 

*  Un  o  ddybenion  prìodas  o'r  dechreuad 
oedd,  cenedlu  plant,  Gen.  1.  28 :  y  fendith 
ddaearol  f wyaf  yw  cael  plant,  ac  nid  oes  dim 
yn  fwy  dymunol  gan  ddynion  na  chaîl  plant. 
Ond  y  mae  Duw  wedi  gweled  bod  yn  dda 
lawer  gwaith,  i  attal  y  fendith  hònooddi  wrth 

rai  o'r  dynion  duwiolaf :  oddi  wrth  rai  yn 
hollawl,  ac  oddi  wrth  eraill  am  hir  o  amser; 
megys  Sarah,  ac  Elisabeth  yma.  Addewid 
Duw  i  Abraham  oedd,  y  byddai  ei  had  yn 
llîosog  ;  ac  yr  oedd  bod  yn  ddiblant  yn  wai  th 
ac  yn  ofid  mawr  yn  mlilith  yr  Iuddewon  : 
prin  y  tybid  y  cyfryw  rai,  nae  y  tybient  eu 
hunain,  yn  wir  blant  i  Abraham.  De\\isodd 
Duw  yr  Elisabeth  anmhlantadwy  hoH  i  fod 
yn  fam  i  Ioan  Fedyddiwr  :  ac  y  mae  yn  nod. 

edig,  fod  amry  w  o'r  gwragedd  anmhlantadwy 
yn  yr  ysgrythyr,  wedi  esgor  ar  ddynion  enw- 
og  iawn  pan  roddodd  Duw  blant  iddynt. 
Felly  Sarah,  Rachel,  Hannah,  gwraig  Man- 
oah,  ac  Elisabeth  yma.  Byddai  aml  wreig- 
iaeth  ac  ysgariaeth  yn  beth  cyffredin  yn 
mhlith  yr  luddewon  líe  byddai  gwraig  an- 
mhlantadwy  ;  ond  ni  bu  Zacharfas  dduwiol 

yn  euog  o'r  un  o'r  cyfryw  bethau. 

8  *Abu,  ac  ̂ efe  yn  gwasanaethu 
swydd  offeiriad  ger  bron  Duw,  ?yn 
nhrefn  ei  ddyddgylch  ef, 

p  Ex.  28.  1,  41.    a  B8.  \,  9,  44.    a  30.  30.    Nnm.    18.  7, 
1  Cron.  24.  2.  2  Cron.  11.  14.  q  adn.  5.    1  Cron.  24.   19. 
2  Crou.  8.  14.  a  31.  2,  19.  Ezra  6.   18. 

9  Yn  ol  arfer  swydd  yr  offeiriaid, 

rddyfod  o  fran  iddo  arogldarthu  yn 
ol  ei  fyned  i  deml  yr  Arolwydd. 

r  Ex.  30.  7,  8.  a  37.  25-29.  Num.  16.  40.  1  Sam.  2. 
28.  1  Cron.  6.  49.  a  23.  13.  2  Cron.  26.  16—18.  a  29.  11. 
Heb.  0.  6,7. 



Aiujfl  yn  ymddanyos  i  Zacliar'ias,         Lb'C  1. gunfyn  ffi  >j  cai  >: 
*  Vr  otdil  Uawer  lawo  o  wasapaeth  dwy- 

fol  i'w  gyflawni  \u  y  dem)  bob  dydd,  i  nifaj 
i  mawr  o  oitcinaid  yn  mhob  dosparth  i'w  gyf- lawm,  a  phob  un  yn  cacl  ei  waiih  ei  hun 
wnh  gpelhren,  l  tíron,  25.  8.  Neh.  lü.  34. 
t  Daeth  i  ran  Zacharîas  i  arogl-darthu  y  tro 
hwn  ar  allor  yr  arogl-darih,  yr  hon  oodd  0 
flaeu  y  wahanleii  yn  y  cyssogr,  niU  yu  y 
sancteiddiolaf.  Yr  oedd  y  ddcddf  yn  gorch- 

Eya  arogl-darthu  i'ore  a  bwyr  yn  wa&tadoi, 
Exud.  30,  ti— 8  ;  yr  byn  oedd  tysgod  addáè  a 
pharàus  o  eiriolaeth  Crist  yn  y  nef.  Tybir 
fod  cyfeiriad  at  yr  arogl-dardiu  hwu  yn  Dat. 
8.  1—4. 

10  *A  'holl  liaws  y  bobl  oedd 
fallan  yn  gweddio  ar  awr  yr  Jarogl- 
darthiad. 

«  L«f.  16.  17.  Heb    4.  14—16.  a  9.  21.  Dat.  8.  3,  4- 

*  Trefn  y  gwasanaeth  beunyUUiol  oeUU  fel 
hyn  incddant  :  Dwy  waith  yu  y  dydd  yr  âai 

yr  oft'eiriaid  gweinyddol  i  inewn  i'r  Ueml  i 
arogl-Uarthu  yn  oj  y  UUeUUf,  ExoU.  30.  7. 
Pan  elent  i  mewn,  ceniU  cloch,  i  hysbysu  ei 
boU  yn  awr  weUUi.  Yna,  yn  l.  Aai  otìeiriaiU 
eraill  y  Uosparth  hwnw  i  mewn.  2.  Yna,  y 
JLenaiU.  3.  Eu  Uynion  sefyUlog,  y  rhai  oeUU 
yn  cynnrychioli  holl  gynnulleiUfa  meibion 
Israel,  ac  a  osoUent  eu  dwylu  ar  yr  anifail  a 
aberthicì.  4.  Yna  yr  holl  bobl  a  ewyllysient 
fyneU  yuo  i  weddîo  :  ac  yn  gyftredin  byUUai 
llawer  iawn  yn  myneU,  gwel  Act.  3.  1.  tîsiid 
I  allan"  o'r  Ueml  a  feUUyiir  ;  onU  "allau" 
o'r  cyssegr,  ac  yn  y  cynteUU  pennoclawl  i  Is- 
rael.  NiU  oeUU  yr  un  Uyn  i  foU  yn  y  cyssegr 
y  pryU  hwn  oncl  yr  arogl  Uarthwr,  Lerit.  lü. 

17.  lesu  ywr  yr  unig  eiriolwrdiosom  ni  gyda'r 
TaU.  X  Mae  perthynas  rhwng  ein  gweddiau 
ni  âg  eiriolaeth  Iesu,  " gyda  gweddiau  yrholl 
saiut"  yr  oedd  yr  arogl-Uarth  yn  cael  ei  off- 
rymu  yn  Dat.  8.  3.  GyUa  golwg  ar  hyn  mae 
gweddi  yn  cael  ei  chymharu  i  arogl  darth  yn 
aml,  Salm  141.  2.  Mal.  1.  11. 

11  *  Ac  '  y  mddangosodd  iddo  angel 

yr  Arglwydd  yn  sefyll  o'r  ftu  dehau 
i  Mallor  yr  arogldarth. 

/  adn.  19,  28.  pen.  2.  10.  Barn.  13.  3,  9.  Act.  10.  3,  4. 
Heb.  1.  14.  «Et.  30.  1—6.    a  37.  25-29.    a  40.  26,  27. 
Lef.  16.  13.  Dat  .  8.  3.  a  9.  13. 

*  Mae  rhai  yn  dyweUyd  naU  ymUUangos- 
odU  angel  i  ofteiriad  wrth  weini  ei  swydd  er- 
ioed,  hyd  pan  gollwyd  yr  Urim  a'rThummium; 
ac  eraill  yn  sylwi  mai  wrth  weini  en  swydd 
yr  yinddangosasant  iddynt  wedi  hyny.  f  Ar 
law  ddehau  )r  oîfciriad  a  feddylir  wrth  y 

"tu  dehau  i  allor  yr  arogl-darth"  yma.  Yr 
oedd  y  sancteiddiolaf  yn  mhen  gorllewinol  y 
deml,  ac  wyneb  Zacharias  tuag  yno ;  gan 
hyny,  os  ar  ei  law  ddehau  ef  a  feddylir,  rhaid 

fod  yr  angel  ar  yr  ochr  ogleddawl  i'r  cysse 
M  Bid  >  r  ochr  ddehau,  fel  y  gallem  ni  feddwî 
wrth  y  darlleniad  cyinraeg.  Riyht  side,  yw 
y  saesoneg,  ac  nid  south  side.  Felly  hefyd, 
tnae  yn  debyg,  y  rhaid  i  niddeall,  Ezec.  10.3. 

12  *A  Zachar'ias,  pan  ganfu,  x  a 
gjrthryblwyd,  ac  ofn  a  sythiodd  arno. 

x  adn.  29.  pen.  2.  9,  10.  Barn.  6.  22.  a  13.  22.  Job.  4. 
U,  15.  Dan.  10.  7.  Marc   16.  5.  Act.  10.  4.  Dat.  1.  17. 

*  Mae  y  dynion  gorau  yn  dueddol  i  ofni 
wrth  weled  pethau  sydyn  ac  anarferol,  ac  yn 
enwedig  wrih  ymddangosiadau  ysbrydol  a 

Çrawch-naturiol.  Felly  Manoah  a'i  wraig, 
J^rn.  13.  20.     Felly  Daniel,  Dan.    10.    7,  8. 

'  ÎÍ9 

l\ll>  l'.n.l,  Act.  í».  8,4.  Nid  dyben  Duw 

jrw  qychryna  ei  bobl ;  <'i"i  mae  yn  iiw-n  iddo 
ef  amlygu  ei  fawredd,  a'n  gwneyd  nJnaauyn 
'eimladwy    o    wendid    ein    nteddyliaa    irn 
Ueslri  piidd.  Tiu-aicdl  \w,ci  fod  >n  dcfn- 

yddÌO  dynion,  a  dorwyd  «ulan  o 'r  clai  lcl  ni ein  hiuiain,  i  d ros^l w\)  ddo  ei  feddwl  i  ni. 

13  Eithr  yr  angci  a  ddywcdodd 
wrtho,  y  *  Nac  ofna,  Zacharias  : 
fcanys  "  gwrandawyd  dy  weddi ; 
a  a'th  wraig  %  Elisabeth  a  ddwg  i  ti 
fab,  6a  thi  a  elwi  ei  enw  ef  ||  loan. 

ÿ  pen.  24.  36-40.  Barn.  6.  23.    Dan.  10.  12.  Mat.  2H.  5. 
c  16.  6.  z  Gen.  25.  21.  1  Sam.  1.  20-23.  Salw  118. 
Act.   10.  31.      a  Geu.   17.  10.  a  18.  14.     Barn.  13.  3—5. 

un.  2.  21.  2  Bren.  4.  16,  17.  Salm  113.  9.  a  127.  3—5. 
b  adn.  6—  63.  pen.  2.  21.  Gen.  17.  19.  Es.  8.  3.  Hos.  1.4, 
6,  9,  10.  Mat.  1.  21. 

Nid  yw  yr  Arglwydd  mawr  a  grasol  byth 
yn  gadael  i  eneidiau  ei  bobl  soddi  gan  eu 

hofnau,  na'u  llyncu  i  fynu  gan  ormod  trist- 
wch.  Y  gair  cyntaf  a  ddy  wedodd  yr  angel 
oedd,  "  JSac  ofna  Zacharîas  ;>'  nid  cenadwr 
drwg  ydwyf  fi,  ac  nid  cenadwri  ddrwg  sydd 
genyf :  eithr  cenaUwr  Ua  yUwyf,  a  chenaU- 
wri  a  bair  i  ti  lawenychu  a  gorfoIeUUu  yn  y 

màn,syUU  genyf.  t"  Gwrandawyd  dy  weddi:" 
Diammau  i  Zachaiì'as  ac  Llisabeih  hefyd 
weddîo  llawer  am  blant ;  ond  wrth  eu  bod 
yn  awr  ill  dau  mewn  gwth  o  oedran,  mae  yn 
naturiol  i  ni  ferìdwl  eu  bod  wedi  hen  roddi 
heibio  weddío  am  hyny,  gan  benderiynu  eu 
bod  yn  rhy  hen,  ac  nad  oedd  yn  un  á  medd- 
wl  Duw  eu  hateb  yn  hyny.  Ond  nid  yw 
Duw  byth  yn  anghono  gweddiau  ei  bobl;  ac 
nid  yw  byth  yn  rhy  ddiweddar  iddo  ef  eu 
hateb,  os  gwel  efe  yn  dda  i  wneyd  hyny. 
Ond  tybia  rhai  mai  y  weddi  oedd  Zachar)as 

yn  weddi'o  y  pryd  hwnw,  drosto  ei  hun  a'r bobl,  ac  arn  ddyfodiad  y  Messiah,  a  feddylir 
yma.  %  Beth  bynag  oedd  y  weddi,  dyma  yr 

atebiad  yn  cynnwys  pob  un  o'r  golygiadau 
uchod  ;  mab  i  Zachar'ias,  yn  atebiad  i'w  hen 
weddiau,  a  Gwaredwr  i  Israel  yn  ateb  i'w 
weddi  bresenol.  Un  rhyfedd  yw  Duw  pan 
ddelo  i  ateb  gweddîau :  ateb  yn  gyflawn  a 
wna  efe,  nis  gallwn  ofyn  gormod  ganddo. 
||  Dasvn,  neu  ewyllys  da  Duw,  yw  loan. 

1 4  f  A  cbydd  i  ti  lawenydd  a  f  gor- 
foledd ;  a  \  llawer  a  lawenychant  am 
ei  enedigaeth  ef. 

c  adn.  5sTGen.  21.  6,  7.  Diar.  15.  20.  a23. 15,  16,  24,25. 

*>i  iU  llawenyUU  a  gorfoleUU  cyffrediii  serch- 
iaUau  natur  a  feUUylir  yma,  o  herwyUU  cael 
plentyn,  o  herwyilU  ei  gael  mewn  henaint,  ac 
wedihir  anmhlantaUrwyUU  ;  onUlkwenyUU  o 
natur  mwy  ysbryUol,oblegid  helaethrwydd  gras 
Uuw  ar  loan,  ei  swydd  ef  fel  rhag  tìaenor  y 

Messiah,  a'i  ddefnyddioldeb  mawr  yn  ei  wein- 
idogaeth.  Bydd  efe  i  ti  yn  llawenydd  :  a  gor- 
foledd:  felly  Pool  ar  ymyl  y  ddalen.  Mab  doeth 

a  wna  dad"  Ilawen.  +  H  (iorfolcdd  :"  mae  y 
gair  gwreiddiol  yn  arwyddo  Uawenydd  anfes- 
uroi,  neidio  a  llàmu  o  lawenydd.  %  CJwel 
adn.  58.  a  loan  5.  35,  mae  yr  adnodau  hyny 

yn  dangos  cyflawniad  oddiwedd  yr  adnod  hon. 

15  *  Canys  dmawr  fydd  efe  y'ngol- 
wg  yr  Arglwydd,  e  f  ac  nid  ýf  na  gwin 
na  di'od  gadam ;  \  ac  efe  a  ̂gyflawMf 
o'r  Yspryd  Glíìn,  *  ie,  ||  o  groth  ei  fam  : 



Am  ddefnyddioldeb  Joan. LUC  I. 
Yr  Anyel yn  ceryddu  ZacJur'ias. 

d  pen.  7.  28.    Gen.   12.  2.    a  48.  19.    Jos.  3.  7.     a  4.  14. 
1  Cron.  17.  8.  a  29.  12.  Mat.  11.  9-19.  loan  5.  35.  t  pen. 
7.  33.  Nura.  6.  2—4.  Barn.  13.  4-6.  M*t.  II.  18.  /Zec. 
9.  15.  Act.  2.  4,  14-18.  Epfa.  5.  18.  g  Saliu  22.  9.  Jer. 
1.  5.  Gal.  I.  15. 

16  §  A  h  llawer  o  blant  Israel  a  dry 
efe  at  yr  Arglwydd  eu  Duw. 

h  adn.  76.  Es.  40.  3—5.  a49.  6.  Dan.  12.3.  Mal.  3.  I. 
Mat.  3.  1—6.  a  21.  32. 

*  Dyn  gwladai.ld,  isel,  à  diaddurn  oedd 
Ioan,  ìnab  i  ofteiriad  cyftredin,  heb  ddim 
gwelí  enw  nag  Ioan  Fedyddiwr,  yn  byw  gan 

mwyaf  yn  y  dift'aethwch,  ac  nid  yn  mhlasau 
breninoedd,  a'i  ddillad  o  flew  camel  a  gwreg- 
ys  cròen,  ac  nid  dillad  csmwyth,  yn  ddigyfrif 

a  dì'ystyrllyd  iawn  yn  ngolwg  mawi  ion  y  byd  : 
— ac  eto  yr  oedd  yn  fawr  yn  ngolwg  yr  Ar- 
glwydd  :— nid  fel  yr  edrych  dyn  yr  edrych 
Duw;  yr  oedd  Dafydd  yn  y  gorlan  yn  fwy 
yn  ngolwg  Duw,  nà  Saul  ar  ei  orsedd.  Yr 
oedd  loari  yn  fawr  yn  ngolwg  yr  Arglwydd 
o  herwydd  ei  ras  a'i  dduwioldeb  personol,  ac 
o  herwydd  ei  lafur  a'iddefnyddioldeb  gwein- 
idogaethol.  Dnwioldeb,  ac  nid  mawredd 
bydol,  sydd  yn  gwneuthur  dynion  o  hyd  yn 

fawr  yn  ngolwg  Duw ;  a'i  gymmeradwyaeth 
èfVẅ  y  gymmeradwyaeth  orau.  f  Dyma  gyf- 
raiilj  y  ftazareaid,  Nnm.6.  2,  3:  acyma  mae 
yn  arwyddo  hollawl  ymroddiad  ac  ymgys- 
scgriad  loan  i  Dduw  a'i  wailh.  Gwaherddir 
i'r  off'eiiiaid  yfed  gwin  na  d'íod  gadarn  wrth 
weinyddn  eu  swydd,  dàn  boen  marwolaeth, 
Lefìt.  10.  9.  Ni  ddylai  gweinidog  yr  efengyl 
fod  yn  wingar,l  Tim.  3.  3.  Tit.  1.  7 :  a  phwy 

bynag  a  fyddo  felly,  nis  gall  fod  yn  "fawr 
yn  ngolwg  yr  Arglwydd."  J"  Na  feddwer 
chwi  gan  win,"  medd  yr  apostol,  Ephes.  5. 
18,  "  eithr  llanwer  chwi  â'r  Ysbryd  :"  felly 
y  bu  i  loan  ;  efe  a  gyfiawnwyd  o'r  Ysbryd 
Glän.  j|  Mewn  anwiredd  y  üuniwyd  ef  fel 
eraill,  ond  cafodd  ei  adgenedlu  a'i  lenwi  â 
doniau  yr  Ysbryd  wrth  neu  cyn  ei  eni,  adn. 

41.  §  "  Llawer  o  blant  Israel,"  nid  llawer  o 
baganiaid.  Yr  oedd  proftes  o'r  gwir  Dduw 
gan  blant  Israei  o'r  blaen  ;  ond  yr  oedd  llaw- 
er  o  ffurfioldeb,  rhagrith,  ot'er-goelion,  tywyll- 
wch,  a  drwg-1'uehedd  yn  eu  plith  er  hyny,  ac eisiau  troi  at  Dduu  trwy  grèdu  yn  ei  Fab  y 

Messiah.  Bu  Ioan  yn  oft'erynol  i  droi  llawer 
felly,  yn  ol  y  brophwydoliaeth  am  dano,  Mal. 

4.  6.  Odid  nad  oes  llawer  o  broft'eswyr  eto 
ag  eisiau  eu  troi. 

17  *  Ac  efe  a  â  ̂o'i  flaen  ef  *fyn 
yspryd  a  *  nerth  Elîas,  \  i  m  droi  caìon- 
nau  y  tadau  at  y  plant,  n  ||  a'r  anufudd 
i  ddoethineb  y  cyfìawn  ;  °  i  ddarparu 
i'r  Arglwydd  bobl  barod. i  adn.  16.    loan  1.  13.  23-30.    a  3.  28.  h  Mal.  4.  5. 
Mat.  11.  14.  a  17.  11,  12.  Marc  9.  11 — 13.  loan  1.  21—24. 
Dat.  20.  4.  /  1  Bren.   17.  1.  a  18.  18.  a  21.  20.  2  Bren.  1. 
4—6.  16.  Mat.  3.  4,  7—12.  a  14.  4.  m  pen.  3.  7—14.  Mal. 
4.  6.  n  Es.  29.  24.     M.it.  21.  29—32.     1  Cor.    6.  9—11. 
o  1  Sam.  7.  5.  1  Cron.  29.  18.  2  Cron.  29.  36.  S*lra  10.  17. 
a  78.  8.    Am.  4.  12.     Act.  10.  33.     Rfinf.  9.  Îí3.     Col.   1.12. 
2  Tim.  2.  21.  2  PeJr  3.  11-14.  1   Ioan  2.  28. 

*  "  Ac  efe,"  sef  loan,  "  a  á  o'i  flaen  ef,"  y 
Messiah,  yr  hwn  a  elwiryn  Arglwydd  Dduw 

plant  Israel  yn  niwedd  yr  adnod  o'r  blaen. 
Nid  myned  o  iìaen  y  Tad  yr  oedd  loan,  ond 
o  flaen  y  Messiah,  lesu  Grist,  Mab  y  Tad.  A 
pha  fodd  y  gellid  ei  alw  ef  yn  Ärglwydd 
Dduw  plant  fsrael,  heb  ei  fod  yn  wir  Dduu  î 
f  Gyda  gwroldeb,  gwresawgrwydd,  (zeal) 
sancteidiírwydd,  ac  â  meddwl  wedi  ei  farw- 
eiddio  i   bob  elw   a  mwyniant  daearol,   yn 
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gyttelyb  i'r  prophwyd  enwog  EJ'ías  :  mòr 
debyg  iddo  fel  y  prophwydwyd  am  dano  dàn 
yr  enw  Elias.  Sylwa  rhai,  lie  mae  "  nerth" 
yn  cael  ei  chwauegu  at  y  gair  "  ysbryd," 
neu  yr  Ysbryd  GÍân,  ei  fod  yn  arwyddo 
mesnr  mwy  na  chyftredin  o  nerth  a  dylan- 
wadau  yr  Ysbryd  Glân.  Gwcl  adn.  35.  Act. 
10.  38.  1  Cor.  2.  4.  1  Thes.  1,  5.  %"  At  y 
plant:"  Tybir  tod  yma  gyfeiriad  at  yr  ang- 
hydfotl  a'r  ymraniadan  o<-dd  yn  mhlith  yr 
lnddewon,  hyd  yn  nod  rhwng  rhi'eni  a  phlant, 
o  berwydd  yr  amrywiol  bleidiau  crefwidol 
oedd  yn  eu  plith  :  pan  oeddynt  yn  cael  ( 
troi  dr>\y  weinidogaeth  Ioan,  yr  oedd  yr 

anghydfod  a'r  ymraniadau  liyny  yn  darfod,  a 
hw>thau  yn  dyfod  i  gymmod  â'u  gilydd  fel 
nn  corph  yn  Ngiirist.  Cymmodi  dynion  â 
Dnw  ac  â'u  gilydd  yw  gwaith  yr  Etengvl. 
Dywed  rhai  y  geîlir  darllen  y  geiriau  "  Y 
tadau  â'r  plant ;  sef  troi  ieuenctid  â  he 
bobl,  rhai  o  bob  oedran.  Cymmered  y  dai 
llenydd  ei  ddewis  o'r  ddan  olygiad,  mae  pob 
un  o'r  ddau  yn  naturiol,  ac  yn  dangos  eft'ei  h- 
iau  gwerlhfawr  yr  efeng^l.  Mae  golygiadau 
eraill  ar  y  geiriau,  ond  rhy  feithioii  i  gylch  a 
therfynau  y  gwaith  bỳr  hwn.  ||  Geíìir  dy- 
wedyd  mai  Iesu  Grist  ei  hun  yw  y  Cyriawn, 

ei  efengyl  a'i  grefydd  ef  yw  y'ddoethineb ;  a ph.an  ddelo  yr  anufndd  iymoawng  iddo  ef, 
i  dderbyn  yr  efengyl,  ac  i  gofleidio  gwir 
grefydd  o'i  galon,  dyna'r  pryd  y  trôir  ef  i 
ddoethineb  y  cyfiawn  :  fel  hyny  y  caift  yr 
anufnddion  en  darpar  yn  bobl  barod  i'r  Ar- 
glwydd.  Y  cyfìawn  yw  pob  gwir  gredadyn hefyd. 

1 8  *  A  dywedodd  Zacharì'as  wrtb  yr 
angel,^  f  Pa  fodd  y  gwybyddaf  fì  hyn? 
^canys  henafgwr  wyf  fi,  a'm  gwraig 
hefyd  mewn  gwth  o  oedran. 

p  adu.  34.  Gen.  15.  8.  a  17.  17.  a  18.  12.  Barn.6.  36—40. 
Es.   33.  22.  q  adn.    7.    Nura.   11.  21—23.    2  JJren.    7.  2. 
Rlaif.  4.  19—21. 

*  Dyma  lais  rheswm  anianol,  yn  am- 
mau  addewid  Dnw  trwy  anghrediniaeth  : 
a  thrwy  fesnr  gallu  Dnw  yn  ol  syniadan  dyn- 
ol,  braidd  yn  rhoddi  terfyn  i  Sanct  yr  I  rael. 
Fclly  y  gwnaeth  Abraham,  Gen.  17.  17  ;  a 
Mair  yn  y  bennod  hon,  adn.  34.  Un  yn  rhy 

hen,  a'r  llall  yn  wyryf,  heb  adnabod  gwr  ; 
eto  pob  peth  yn  bosibl  gyda  Duw.  Un  rhy- 
fedd  yw  Duw  î  t  "  Pa  fodd  y  gwybyddaf  V* 
Trwy  ymddangosiad  a  thystiolaeth  yr  angel  : 
trwy  gredu  yr  addewid,  a  disgwyl  hyd  amser 
ei  chyíìawniad.  Bnasai  hyny  yn  well  nac 
ymresymn,  ammau,  a  rhyfygu  gofyn  arwydd  : 
ti  a  gai  arwydd,  ond  gwell  fyddai  bod  heb  ei 

gael. 19  A'r  angel  gan  atteb  a  ddywed- 
odd  wrtho,  r*Myfì  yw  Gabriel,  f  yr 
hwn  wyf  yn  sefyll  ger  bron  Duw,  |ac 
a  anfonwyd  i  lefaru  wrthyt,  ̂ ac  i  fyn- 
egi  i  ti  y  newyddion  da  hyn. 
"  radn.  26.  Dan.  8.  16.  a  9.  21—23.  Mat.  18.  10.  Heb. 1.   14.        «  pen.  2.  10. 

20  ||  Ac  wele, £  ti  a  fyddi  fud  acheb 
allu  llefaru  hyd  y  dydd  y  gwneîer  y 

pethaiä  hyn,  w  am  na  chredaist  i'm 
geirìau  i,  x  y  rhai  a  gyflawnir  yn  eu hamser. 



Taro  j&achariaè  <1  mudnwleä U  C  l. dtn  attÿhredii  gêWiouW  antjfl. 

(  ».!..  M,  07,  ti3.  Ki.  4.  II.  b«e.  3.  ae.  4  24.  V? 
■  idu.  4..  Oou.  I-  10  16.  Nuui  2$  IV.  9  II....  7.  V.  10, 
3U.  Ks  7.  U  M-rc  U.  I».  •  10.  II.  Out.  3.  1».  J  Hi.ul  3.3 

í  Tiiu.  -2     13.    lit.  I.  i.  H*b.  ü.  18. 

•  Sjl.-.ir  gan  r*i,  nad  ot  »  diin  lin.es  am 

■Uo  uurhyu  :m^!  cyn  y  CÜthgludWd  i  '"■» biion.  ij.ill.ii  uad  *.»s  (tini  euwao  ar  airgel- 
tei  ar  ddynion  ;  ond  çn  bod  vo  cymnnr 

yd  tiiv.au  i)..n  ymdd^tngosont  i  ddynîpp,  ar- 
Bddul  v  natnr  eu  BW.dd,  Ystyr  y  gaii 
Bforiel  yw  Cailu,  neu  Neith  Duw.  «Uallu 
J)ii',\  \  w  yr  (t  1 1 u. > !  ;  ac  ymddengys  mai 
d\\\n  rhyw  newyddiou  iddjnion  oedd  pril 
wauli  y  GabrU'l  hwn.  Yn  Daniel  8.  16.  a  y. 
21,  ui  a'i  cawn  ef  yn  r.hag-fynegi  dyfodiad  y 
BéwUh,  .1  gwaith  iachawdv  riaeih  dyniou  :  ,i 
dlammaii  ci  fod   jn   cyfeirio  ZachaiY.t*  yma 

^  prophwydofiaelhau  byny,  pan  mae  \n 

■fwedyd,  ♦•  Mytì  yw  Uabrirl."  1  "  Sefyll  &cr 
brou  Uuw,"  yu  a^os  i  orsedd  Dnw,  i  dderbyn 

pchyrnyn  ef,  aç  i  wneuihnr.  ei  air  ef :  fel 
uu  o  biiì  weisiuu  brenin  vn  ci  lys  breninol. 
J  Ccnad  anfogcdig  jw  y.*t)r  y  gair  augel,  a 
Hfeînido^iou  Dttw  y  gelwir  angeüon,  S.ilin 
103.  21.  a  104.  4.  Danfonodd  Duw  yr  angel 
Gabrul  at  Zadiaiîasyn  y  deml,  lle  nid  oedd 
Beelinn  drwg  yn  arfer  ymddangos ;  ac  yn 
ngbyitb  pryd  >r  ohrwm  piydnawnol,  fel  \» 
ftddaitgotai  i  Daniei  t»\  ui.  ||  Gofynodd  Ab- 
rahain  arwydd,  Gen.  15.  8",  a  Gedeon,  Barn. 
G.  17  ;  a  chafodd  pob  \u\  o  Qt>nyut  ateb  beb 
ddim  yn  debyg  j  gerydd  ýri  yr  ateb  :  uiid  ef- 
aiiai  bod  Dnv\  yngweled  rhywbeth  yn  nghal- 
on  ZacharTas  nad  oedd   >n  eu  caloiian  hwy, 

ijn  hyu>  yn  rhoddi  y  cerydd  býr  ac  ysgaíio 
hv\n  arno.     Nid  yw  eíe  yngwmyd  diin  cam 

gwr  y  n  ei  íater. 

21  *Ac  yroedd  y  bobl  ̂ yn  disgwyl 
am  Zacharías:  fa  rhyfedduawnaeth- 

ant  ei  fod  eí'yn  aros  cyhyd  yn  y  deml. y  Num.6.  23-27. 

22  A  phan  ddaelh  efe  allan,  ni 
allai  efe  lefaru  wrthynt  ;  Ja  hwy  a 
wybuant  weled  ohonoweledigaeth  yn 

y  dend  :  ac  2yroeddefe  yn  gwneuthur 
amnaid  iddynt;  ||ac  efe  a  arhosodd  yn 
fud. 

*  loao  13.  24.  Act.  12.  17.  a  19.  33.  a  21.  40. 

23  §  A  bu,  cyn  gynted  ag  y  a  cyf- 
lawnwyd  dyddiau  ei  wemidogaeth  ef, 

fyned  o  hono  i'w  dv  ei  hun. a  2  JBren.  11.  5-7.  I  CruiT.  9.  25. 

•  Byddai  yç  otìeiriad  ̂ n  arfcr  bendithio  y 
bobl  ar  ei  ddyfodiad  al'.an  o'r  cyssegr :  jjjwtl 
eiri.ui  y  fcndiih  yn  Num.  (î.  24,  25,  '26.  Gwel 
heí>d,  Letìt.  9.  22,  23.  +  Nisgaiiasai  yr  ym- 

ddiddan  uchod  â'r  angel  barâu  ond  ychydig 
fyuydau  ;  (.nd  mae  yn  debygol  i  Zachaiîas 

aros  yn  y  deml  dros  ryw  ennyd  wedi  i'ran^- 
el  ymadael,  un  ai  mewu  braw  a  syndod,  neu 
ynìau  ruewn  myjyrdt.d  a  gweddTan.  Efallai 
ei  fod  wedi  ei  lyncu  irynu  »^n  y  weledigaeth 

a*f  pethan  .i  glywsai,  í'-l  nas  gwyddai  p;t  h>d 
yroedd  wedi  aros.  JWnh  yr  arwyddiou  o 
fraw  a  íjuedigaeih  oedd  ar  wynebpryd  Zach- 
ajrias,  ihu  ytttau  wrth  ryw  arwydd  neu  am- 
•»-ud  a  roddutid  el'e  iddyíit,  hwy  a  wybuant 
ìldo  weled  rhyw  weledigatlh  ryfedd  yn  y 

[  a^rnl.  [|  Mae  y  gair  gwreiddiol  yn  arwyddo 
|  Pyüdar  liefyd;  ac  wrtìi  adn.  62,  mae  >n  ym- 

Itl 

ddangos  tod  ZarbinTai  yn  fyddai  >n  gyttal  ac 

yn  fud.  }  Nid  tiedd  iniìd.nn  w  \dtl  y n*  u m  ti'r 
.iuaf.in  coi  pborol  «g  otdd  >■  iii.idt'|..sii  i\\n 
lun  i'r  otleniadaelli  :  a  tti.ni  mai  ̂ w.iiil'  y 
i\\>liv.  yn  fwj  na'r  Ueferydd  t.edd  >j\\aith 
Z.n  baiY.is ;  efe  a  ■rosudd  i  gytìawni  ei  fim- 

li  r,  ac  Niia  ymadawodd  i'u  dŷ  t  i  liun,  vn  nn 
i»  ddinasoedd  Judca,  adn.    3i)      ̂   r  oedt'l  11«  t- 
t\an  i  r  t>ítt  iiiaid  o  amgylch  y  dcml  droa  yr 
.üiiser  J    byddt  nt  \  n  gwt  ini. 

24  Ac  ar  ol  y  dyddiau  hynny  y 
cafodd  Elizabeth  ei  wraig  ef  feichiogi, 

ac  a  *ymguddiodd  bùm  mis,  gan  ddy- wedyd, 

2.5  f  Fel  hyn  by  gwnaetl)  yr  Ar- 
1a>(1(I  imi  ynydydliauyrcdrychodd 

arnaf,  rîi  dynnu  ymaith  fy  ngwarad- 
wydd  ym  mhlith  dynion. 

'  /- adn.  13.  Gen.  2t.  1,  2.  a  25.  21.  a  30.  22.  1  Sant.  1. 19,20.    a  2.  21,22.    Reb.  11.  11.  c  Gcn.  30.  23.    1  Sam. 
I     G.  Es.  4.  I.  a  51.   t-4. 

*  Buan  y  deriîlodd  Eli^abt  th  y  cyflawnai 
Duw  ei  addewid.  lli  a  "  ymgnddiodd  :"  hi 
a  guddiodd  y  wtlediüaeih  a'r  addewid  a 
gawvai  eì  pl.iiod,  rhag  y  barnai  ei  cbyn.myd- 
ogion  hi  yn  yufyd  o  roddi  coeli  beth  iìiòi-  an- 
jhygocl  ac  annht  byg.  Hi  a'i  cnddiodd  ei  hun 
rhag  i  neb  f  ddwl  ei  bod  yn  ymffrostio  yn 
wageddns  o  i  beiehlogi  :  ac  nëfyd  rhagy  dyg- 
wyddai  nnrhyw  haloaiad  seremeniol,  trwy 
gyfhw  rdd  â  rhyw  beth  afìan  ;  canya  Nazaread 

i  Dduw  o'r  groth  oedd  y  pbntyn.  <-wei 
Barn.  13.  4.  Ac  yn  oîaf  hi  a  ymyuddiodd  fcí 
y  üallai  ymroddi  1  weddYan  a  dîolcbgarweh 
am  y  faih  drngaredd  fawr  ac  annisgwyìiad- 
\\y.  Er  yirinnddio  oddi  wrtb  ddyn.-on,  nid 
>cdd  yn  ymgùddio  cddi  wrth  Dduw.  t  Mae 
y  w  raig  d  uwitd  hon  yn  pi  Yodoli  y  cwbl  i  ülîn 

daioi-i  î)ii\v,  ac  fel!y  yr  ot  dd.  f  Soniwyd 
r  blaen  (adn.  7.)  bod  anmlilan'adrwydd  yn 

waradwydd  yn  Israel ;  yn  enwcdig  yn  Iiwyth- 
in  Judah  a  Lt  tì  :  \rtiedd  y  Messiah  i  ddyíod 

ii  r  naill,  a'r  ofíeiri.tdacth  yn  pcrthyn  i'r  ílall. 
Pe  bnasai  y  irainc  wrrywaidd  yn  paìlu  o  denlu 
Aaron,  buasti  diwedd  ar  yr  offeiriadaeth,  ac 
t)  ganlyniad  diwedd  ar  va.<!anaeth  Dnw  ac  ar 
grefydd.  Trugaiedd  fawr  fod  Duw  trwy  ryw 
ornchwyliaethau,  yn  týnn  ymaith  waríh  a 
swaradwydd  ei  bobl,  beth  bynag  fyddo  Mcdi 

bod  yn  achos  o'r  gwarth  ac  o'r  gwaradwydd h  wnw. 

26  %  *Ac  yn  dy  chw7eched  mis  *yr 
fanfonwyd  yrangelGabriel  oddiwrth 

Dduw,  f\  ddinas  yn  Galilea  a'i  henw 
];Nctzareth, 

./  .«ln.  24.  e  ailn.  19.  /  pen.  G.4.  Mat.  2.  23.  ìoa% 
l.  ii>,  4C.  a  7.  41,  42. 

27  ||  At  ? forwyn  wedi  ei  § dy weddío 
i  wr  a'i  enw  Joseph,  o  dŷ  Dafydd;  ac 
enw  y  forwyn  oedd  Mair. 

H  pei..  2.  4,  5.  Gen.  3.  15.  E».  7.  14.  3vr  31.  22.  M»t. 
1.  21,  23. 

*  Y  chweched  mis  o  feichi<ici,d  Flisabeth, 
oodd  y  chwechcd  mis  yma  Gw.l  aflii.  .% 
i  Dyma  yr  un  angel,  Cabticl,  to  yn  cael  ei 
anion  at  \'air  Mae  \  u  dehyíi  niai  petlian 
perihyt  ol  i  r  Mcssiah  ydocdd  pril  weini  log- 
aeth  yr  angel  s..nttaitld  hwn.  (Mom  m  idd 
au  yu  mbliib  an»elit>n,  fei  y   bernir  fod,  mae 



Angel  yn  cysuro 
LUC  I. 

yn  bur  debyg  mai  un  o'r  rhai  penaf  oedd  y 
Gabriel  hwn,  gan  mai  efe  a  ddanfonid  ar  neg- 
esau  niòr  oruchel.  Ar  ddanfoniad  Duw  yr 
oedd  yn  dyfod  ;  nid  yw  yr  angelion  yn  syfl- 
yd  nac  yma  na  thraw,  ond  fel  y  danfono 
Duw  hwynt.  j  Dinas  yn  Hwyth  ZabuIon 
oedd  Nazareth,  ac  mòr  wael  ac  isel,  fel  na 
ddisgwylid  dim  da  o  hóni,  Ioan  1.  46.  ||  Yr 
o+dd  yn  rhaid  i'r  Messiah  gael  ei  eni  o  for- 
wyn,  Es.  7.  14  :  a  morwyn  o  dŷ  Dafydd  : 
heb  hyny  ui  buasai  yn  ateb  i'r  prophwydol- 
iaethau  am  dano.  §  Sylwyd  ar  ddyweddîo 
o'r  blaen,  Math.  I.  18.  Trefnodd  doethineb 
Duw  bod  y  forwyn  hon  wedi  ei  dyweddîo, 
fel  y  byddai  i  lesu  dad  cyfrifedig  yn  Joseph, 
er  nad  oedd  dad  naturiol  iddo.  Gwel  ar 
Math.  1.  18. 

28  *  A'r  angel  a  ddaeth  i  mewn  atti, 
ac  a  ddywedodd,  h  \  Henffych  well,  yr 
hon  a  îgefaist  ras  ;  *yr  Arglwydd  si/dd 
gyd  â  thi :  Abendigaid  wyt  ymmhlith 
gwragedd. 

k  Dan.  9.  21—23.  a  10.  19.  î  Barn.  6.  12.  Es.  43.  5 
Jer.  1.  8,  19.    Act.  18.  10.  *  adn.  42.    pen.  11.  27,  28. 
Barn.  5.  24.  Diar.  31.  29—31.   Mat.  12.  48—50. 

*  Cedwid  mOrwynion  wedi  eu  dyweddì'o 
yn  gyflredin  yn  nhai  eu  rhîeni  hyd  ddydd  y 
bríodas  :  yno  y  daeth  yr  angel  at  Mair. 

t  "  Hentfych  well:"  hyny  yw,  llawenycha  a 
gorfoledda  am  yr  anrhydedd  a  fwriedir  i  ti 
nid  yn  unig  fel  gwraig  rasol,  ond  fel  mam  y 
Messiah.  Nid  addoli  Mair  yr  oedd  yr  angel 
wrth  ddywedyd  fel  hyn,  fel  y  gwna  y  pab- 
yddion  ynfyd  ;  ond  ei  chyfarch  fel  pe  cyf- 
archai  rhy w  uchclwr  ddyn  tlawd  ar  ei  dderch- 
afiad  i  ryw  anrhydedd  nad  oedd  iddo  o'r 
blaen.  J  Mae  yn  ddi'au  bod  Mair  wedi  cael 
gras  cadwedigol ;  ond  nid  hyny  a  feddylir  yn 
benaf  wrth  ras  yn  y  màn  yma  :  eithr  yn  hyt- 
rach  y  dewisiad  grasol  a  wnaeth  Duw  o  hóni 
hi  yn  anad  neb  arall  i  fod  yn  fam  i'r  Iesu. 

29  *A  hithau,  pan  ei  gwelodd,  'a 
gythryblwyd  wrth  ei  ymadrodd  ef, 

*  f  a  meddylio  a  wnaeth  n  pa  fath  gy- farch  oedd  hwn. 
/adn.  12.  Marc  6.  49,  50.  al6.5,  6.  Act.  10.4.  m  adn. 

66.  p«n.  2.  19,  51.  n  Barn.  6.  13—15.    1  Sim.  9.   20.  21. 
Act.10.  4,  17. 

*  Wrth  weled  gweledigaeth  mòr  ogonedd- 
us  a  goruwch-naturiol,  nid  rhyfedd  i  Mair 
g*ael  ei  chythryblu:  ond  tebygid  wrth  rcdiad 
y  geiriau  i  ymadrodd  yr  angel  ei  chythryblu 
hi  yn  fwy  na'r  olwg  arno.  t  Efallai  iddiofni 
mai  twyll  rhyw  ysbryd  aflan  wedi  ymrithio 

\  ydoedd,  i'w  hudo  hi  i  falchder  a  gwagedd  : 
neu  os  gwir  ydoedd,beth  a  allasai  meddwl  y 
fath  gyfarch  mawreddus  fod,  iddi  hi  forwyn 
dlawd. 

30  A  dywedodd  yr  angel  wrthi, 

0  Nac  ofna,  Mair :  *  canys  ti  a  gefaist 
ffafr  gyd  â  Duw. 

•  adn.  13.  pen.  12.  33.  Es.  41.  10,  14.  a  43.  1—4.  a  44. 
1.  Mat.  2«.  5.  Act.  18.  9,  10.  a  27.  24.  Rhuf.  8.  31,  32. 
Heb.  13.  6. 

*  Mae  y  geiriau  hyn,  "ti  a  gefaist  ffafr," 
yn  eglnro  meddwl  y  geiriau,  "  ti  a  gefaist 
ras,"  yn  adnod  28  :  ac  yn  dangos  i  Mair  mai 
nid  ar  ddyben  drwg  y  daeth  yr  angel  ati,  ac 

mai  nid  cenadwri  ddrwg  oedd  ganddo  i'w thraddodi  iddi. 

31  Acwele,  ̂ *tia  gei  feichiogi  yn 
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dy  groth,  f  ac  a  esgon  ar  fab,  ?  J  ac  a 
elwi  ei  enw  ef  IESU. 

p  adn.  27.  Es.  7.  14.  Mat.  1.  23.  Gal.  4.  4.  oadn.13 

pen.  2.  21.  Mat.  1.  21,25.  * 

32  ||  Hwn  rfydd  mawr,  §ac  a  el- 
wir  'yn  Fab  y  Goruchaf  :  '  *  ac  iddo  \ 
rhydd  yr  Arglwydd  Dduw  orseddía 
ei  dad  Dafydd. 

r  adn.  15.  pen.  3.  16.  Mat.  3.  11.  a  12.  42.  Phil.  2.  9— U 
*  adn.  35.  Marc  5.  7.  a  14.  61.  Ioan  6.  69.  Act.  16.  17 
Rhuf.  1.  4.  Heb.  1.  2—6.  t  2  Sam.  7.  12,  13.  Salm  132.  11 
Es.  9.  6,  7.  a  16.  5.  Jer.  23.  5,  6.  a  33. 15—17.  Ezec.  17.  22- 

34.  23,  24.  a  37.  24,  25.  Am.  9.  II,  12.  Mat.  28.  18 
.„_  J.  35,  36.  a  5.  21—29.  a  12.  34.  Act.  2.  30,  36.  Eph.  I 

20-23.  Dat.  3.  7.  V       - 

33  fAc  *efe  a  deyrnasa  x  ar  J  dŷ 
Jacob  yn  dragywydd  ;  ||ac  ar  eifren- 
hiniaeth  ni  bydd  diwedd. 

_  Salm  45.  6.  a  89.  35—37.  Dan.  2.  44.  a  7.  13,  14,  27 
Ob.  21.  Mica  4.  7.  1  Cor.  15.  24,  25.  Hab.  I.  8.  Dat.  11.  15 
a  20.  4—6.  a  22.  3—5.  *  Rhuf.  9.  6.  Gal.  3.  29.  a  6.  16 Phil.  3.  3. 

*  Dyma  eto  eglurhâd  pellach  ar  y  f(  gras," 
adn.  28,  a'r  "ffafr,"  adn.  30,  sef  beichiogi  ac 
esgor  ar  y  Messiah.  t  Mae  yn  y  geiriau  hyn 
gyfeiriad  amlwg  at  Es.  7.  14,  a  chyflawniad 

hefyd  o'r  brophwydoliaeth  nodedig  hòno. 
"  Morwyn  a  fydd  feichiog,  ac  a  esgor  ar  Fab." 
<(Ti  a  gai  feichiogi — ac  a  esgori  ar  Fab." 
%  Sylwyd  ar  yr  enw  hwn  o'r  blacn,  Math.  1. 
21.  Bu  dau  o'r  enw  o'r  blaen,  ac  yr  oedd  y 
ddau  yn  gysgodau  o'r  Iesn  hwn :  Josua,  a 
ddug  ísrael  i  Ganaan  ;  a  Jesua,  arweinydd  y 
caethion  o  Babilon,  Ezra  2.  2.  Emmanuel, 
oedd  ei  enw  yn  Es.  7.  14:  nid  oedd  yr  enw 

hwnw  yn  perthyn  i'r  nn  o'r  cysgodau  o  hóno; 
Efe  yn  unig  sydd  yn  "  Dduw  gyda  ni,"  yn 
ein  natur  ni,  ac  o'n  plaid  ni.  || "  Mawr" 
uwchlaw  pawb  o'i  holl  gyfgodwyr,  uwchlaw 
pawb  o'r  holl  angelion,  dyrchafwr  y  faner  yn 
mhlith  deng  mil,  ac  yn  rhagori  ar  ddeng  mil : 
un  yn  ffurf  Duw,  yn  ogyfuwch  â  Duw,  ac 
uwchlaw  pawb  yn  Dduw  bendigedig  yn  oes 
oesoedd.  Gwel  ei  fawredd  yn  ei  enwau,  yn 
Es.  9.  6.  §  Rhaid  ei  fod  ef  yn  Fab  y  Gor- 
uchaf,  pe  amgen  nis  gellid  ei  alw  ef  felly. 
Mab  o  dragywyddoldeb,  ac  fel  Person  Dwy- 
fol,  o'r  un  hanfod  â'r  Tad.  Cymhara  Salm 
2.  7,  â  Diar.  8.  24.  Nid  Mab  o  herwydd  ei 
ddynoliaeth,  ond  yr  hwn  oedd  yn  Fab  a  yym- 
merodd  ddynoliaeth,  ac  a  gydnabyddir,  ac  a 
elwir,  yn  Fab  Duw,  yn  y  ddynoliaeth  hòno. 
Gwareded  yr  Arglwydd  daionus  ni,  rhag  cyf- 
eiliorni  yn  nghyleh  dwyfol  a  thragywyddol 
Faboliaeth  ein  Gwaredwr  mawr,  a  gwadu  yr 
athrawiaeth  oblegid  nas  medrwn  ei  dëall  ! 

"  Beth  y  w  enw  ei  Fab  ef,  os   gwyddost  V* 
*  Fel  yr  oedd  Iesu  yn  Fab  Duw  fel  Person 
Dwyfol,  felly  yr  oedd  yn  Fab  Dafydd  o  ran 
ei  natur  ddynol :  efe  a  "  wnaed  o  had  Daf- 
ydd  o  ran  y  cnawd,"  Rhuf.  1.  3.  Gan  nad 
oedd  Joseph  ond  tad  cyfrifedig  íesn,  rhaid 
bod  Mair  hefyd  o  dŷ  a  theulu  Dafydd  ;  heb 
hyny,  ni  buasai  y  Cyfryngwr  yn  Fab  Daf- 
ydd,  ac  o'i  had  ef.  +  Mae  llawer  o  broph- 
wydoliaethau  yn  yr  Hen  Destament  am  hyn: 
gwel  y  cyfeiriadau  t,  u,  x.  Dëall  y  proph- 
wydoliaethau  hyny  am  lywodraeth  dymmor- 
awl,  a  barodd  i'r  íuddewon  feddwl  y  byddai 
y  Messiahyn  frenin  daearol.  JJacob  ydoedd 
tad  union-gyrcholy  deuddeg  llwyth  ;  am  hyny 
mae  yr  hoìl  genedl  Iuddewig  yn  amlynmyn- 
ed  dân  yr  enw  "  tŷ  Jacob."  Rhaid  i  ni  ddeall 
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mai  oid  tŷ  Jacob  yn  oi  y  cnawd  a  feddylir 
ym;i ;  eithr  bolJ  íarael  ysbrydol  Dnw,  o  bob 
Bedl  dàn  y  ̂ w  Tybia  y  cyfieithydd,  (eir 
nad  y\v  y  dyb  bônO  yn  yr  an  O'i  Awduion,) 
Hgyflawnlr  yr  addewid  bon  yn  llytbyrenoí; 
i  bod  y  geiriau  felly,  yn  cynnwys  prophwyd- 
Mheth,  nea  addewfd,  o  alwad  yr  Inddewon 

yn  y  dyddian  diweddaf.  H  Felly  y  proph- 
wydodd  Isaiah,  9.  7  ;  a  Daniel,  *i.  44.  Dros 
ychydig  amser  y  teyrnasodd  Dafydd  ;  ond 
tiwû  yndragywydd.  Lluddiodd  marwolaeth 
Dafydd  ;  ond  trwy  ei  farwolaethyr  aetli  Mab 

Dafydd  i'r  orsedd.  Byw  y  mae  yn  ocs  oes- 
jedd,  a  theyrnasa  a  wnâ  yn  dragywydd  ! 

34  A  Mair  a  ddywedodd  wrth  yr 

angel,  y  *  Pa  fodd  y  bydd  hyn,  f  gan 
nad  adwaen  i  wr? 

|  B;m».  13.  S— 12.  Act.  9.  6. 

Tybia  ìhai  mai  nid  o  ammheuaeth  y  gof- 
ynold  Mair  fel  hyn,  ond  o  syndod  parchus, 
a  chwennychiad  naturiol,  am  gael  gwybod  yn 
fanylach  pa  fodd  y  cyflawnid  y  fath  betli,  a 
hi  yn  wyryf,  ac  heb  adnabod  gwr.  Gellir 
meddwl,  wrth  atebiad  digerydd  yr  angel, 

mai  felly  yr  oedd  ;  ac  nad  oedd  diin  be'ins  yn 
ei  gofyniad,  nac  yn  ei  hysbryd  yn  gofyn. 

Tybia  eraill  ei  bod  yn  ammheùus,  a'i  gofyn- 
iad  i'w  fe'ío,  ond  ei  bod  yn  esgusodol  gan  na 
bu  y  cyfryw  beth  erioed  o'r  blaen.  t  Mae  yn 
amlwg  ei  bod  hi  yn  deall  wrth  eiriau  yr  ang- 
el,  fod  y  peth  hyn  i  gymmeryd  lle  yn  ei 
gwyryfdod  hi,  ac  nid  trwy,  a  chwedi  iddi  ad- 
uabod  gwr. 

3.5  A'r  angel  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  z  Yr  Yspryd  Glân  a 
ddaw  arnat  ti,  *a  nerth  y  Goruchaf 

a'th  fgysgoda  di :  am  hynny  hefyd 
y  %  peth  sanctaidd  a  aner  o  honot  ti, 
a  elwir  h  yn  Fab  Duw. 
*  adn.  27,  31.  Mat.  1.  20.  a  Job  14.  4.  a  15.  16.  a25. 

1.  Salra  51.  5.  Eph.  2.  3.   Heb.  4.   15.  a  7.  26—23.        b  adn. 
32.  Salra  2.  7.  Mal.  14.33.  a  26.   63,  6».  a  27.  54.  Marc  1 .  1. 

àn  1.  34,  49.  a  20.  31.  Act.  8.  37.  Rhuf.  1.  4.  Gal.  2    20. 

*  Pa  un  íàenw  arall  ar  yr  Ysbryd  Glân,  yw 
nerth  y  Goruchaf"  yma,  ai  ynte  geiriau  yn 

dangos  nerthol  weithrediad  yr  Ysbryd  Glân 
r  Mair  yn  nghencdliad  dynoliaeth  y  Cyf- 

ryngwr,  ydynt,mae  yn  anhawdd  penderfynu. 
Dywed  Pool  mai  enw  arall  ydyw  ;  nid  oesyr 

un  o'r  Awdwyr  erail!  yn  sylwi  yn  fanol  ar  y 
geiriau.  Nerth  yr  Ysbryd  Glân  (mewn  un- 
deb  â'r  Personau  dwyfol  eraill)  a  grëodd  ac 
a  fnrfiodd  y  byd  yn  y  declneuad,  Gen.  1.  2; 
Salm  33.  6.  Mae  nerth  cyffredin  yr  Ysbryd 
Glàn  yn  ríurnad  pob  plentyn  yn  y  groth,Job 
10.  8—11 ;  Salm  139.  15.  Ond  mae  y  geiriau 
yn  y  fàn  yma  yn  arwyddo,  nertli  neillduol  ac 
anghyflredin  yr  Ysbryd  Glân  ;  yn  newid 
trefn  a  rhawd  anian,  yn  cenedlu  dynoliacth 
sanctaidd  y  Cyfryngwr,  yn  mru  morwyn  hal- 
°gedig  fcl  pawb  eraill  wrth  n.ttur,  a  hyny 
befÿd  heb  iddi  adnabod  gwr.  +  Gair  gwyl- 
aidd  a  gweddns  yw  hwn,  yn  arwyddo  gweith- 
icdiad  nerthol  a  dirgelaidd  yr  Ysbryd  Glân, 
yn  nghenedliad  dynoliaeth  Iesu,  heb  i  Mair 
adnabod  gwr.  j  Y  " pcth  sanctaidd"  a  gry- 
bwyllir  yma  oedd,  dynoliaeth  Iesu.  Nid  oedd 
dynoliaeth  Crist  yn  berson,  a'i  hy3tyried  ar 
fi  phen  ei  hun;  am  hyny  dywed  yr  angel  y 
"  peth  sanctaidd,"  ac  nid  person  sanctaidd. 
l>ynoliaeth  sanctaidd,berífaith  sanctaidd,  yd- 

Í83 

oedd;  a  dynoliaeth  mewn  ondebsylweddol  I 
Phersoa  liab  Dnw:  heb  y  ddaa  bcth,  yr  un- 
deb  a*r  saôcteiddrwydd  uchod,  nii  gall  n  iì  t«'<i 
yn  tberth  <ir<>>  ein  pechodaa  ni.  H  "  A  tlwii" 
felly,  nid  ain  nad  oêdd  tVlly  drwy  drag)  \\  \<ld 
ol  genedliad  ;  (nid  ain  hyny  mae  yr  angei  y  u 
Uefara  yma,)  ond  sm  fod  y  Gair,  tragywydd: 
ol  Fab  Duw,  yr  hwn  ocdd  yn  y  dechreaadj 
wcdi  cael  ei  wneuthur  fel  hyn  yn  gn;iwd,  a 
cliwedi  yinuno  yn  bersonol  á  chig  a  gwaed, 
caiff  yr  holl  Berson  ei  alw,  yn  Fab  Duw. 

36  Ac  wele,  c*Elisabeth  dy  gares, 
y  mae  hithau  wedi  beichiogi  ar  fab  yn 
ei  henaint:  a  hwn  yw  y  chweched 
mis  iddi  hi  yr  hon  a  elwid  yn  am- 
mhlantadwy. 

c  ad«.  24-26. 

37  fCanysdgyd  â  Duw  ni  bydd 
dim  yn  ammhosibl. 

*  Rhyfedd  y  sylw  manol  mae  Duw  yn  gym- 
meryd  o  blant  dynion :  mae  efe  yn  gwybod 

pwy  yw  ein  ceraint  a'n  perthynasau  ni.  Er 
bod  Elisabeth  o  dŷ  Aaron  a  Mair  o  dŷ  Daf- 
ydd,  ac  felly  o  ddau  lwyth  gwahanol,  o  ran 
eu  tadau  ;  eto  gallent  fod  yn  geraint  (cyfnith- 
erod,  yn  ol  y  Saesoneg)  o  ran  en  mamau  : 
byddai  teuluoedd  Dafydd  ac  Aaron  yn  aml 
yn  cyd-ymbnodi ;  ac  yr  oedd  y  cyd-gym- 
mysgiad  hyn,  efallai,  yn  rhag-gysgodi  undeb 
y  swydd  freninol  a'r  swydd  oífeiriadol,  yn 
mherson  y  Messiah.  Mae  y  gair  a  gyfieithir 
cares  yma,  yn  arwyddo  rhyw  berthynas  o 
bell  yn  gystal  a  chyfnither,  gwel  adn.  58,  61. 
a  2.  44.  Marc  C.  4.  Rhuf.  9.  3.  t  Dyben  yr 
angel  yn  crybwyll  am  feichiogiad  Elisabeth 
oedd,  cadarnâu  ífydd  Mair.  Yr  oedd  geni 
plentyn  i  Elisabeth  yn  ei  henaint,  ac  wedi  ei 
chyfrif  yn  anmhlantadwy,  yn  wyrth  fawr ; 
ond  yr  oedd  geni  plentyn  i  Mair  heb  adna- 
bod  gwr  yn  wyrth  fwy  :  eto,  yr  oedd  yn 

ddigon  hawdd  i  Dduw  wneyd  pob  un  o'r 
ddau.  Gyda  Duw  ni  bydd  dim  yn  anmhosibl. 

38  *A  dywedodd  Mair,  e  Wele 
wasanaethyddes  yr  Arglwydd  ;  bydd- 

ed  i  mi  yn  ol  dy  air  di.  A'r  angel  a 
aeth  ymaith  oddi  wrthi  hi. 

ê  1  Sam.  7.  26—29.  Rhuf.  4.  20,  51. 

*  Dywedais  unwaith,  ond  nid  atebaf,  ebai 
Job  40.  5.  Yn  gyífelyb  Mair  yma  ;  fel  pe 
dywedasai,  ni  ddadleuaf  ddim  yn  chwaneg, 
wele  "  wasanaethyddes  yr  Arglwydd,  bydd- 
ed  i  mi  yn  ol  dy  air  di  :"  iaith  gostyngeidd- 
rwydd,  ffydd,  ymroddiad  i  ewyllys  Duw,  a 

gweddi  am  gyflawniad  o'i  addewid.  Nis 
gallasai  lai  nac  ofni  y  buasai  ei  beichiogi  yn 
ei  gosod  yn  agored  i  ddrwg-dybiau,  gwaríh 
ac  enllib,  llawer  o  brofedigaethau,  ac  yn  wir 
llawer  o  enbydrwydd  hefyd  ;  ond  hi  a  ym- 
roddodd  yn  ostyngedig  i  ewyllys  Duw.  Mae 
yn  dra  thebygol  mai  ar  yr  amser  pennodol 
hwn  y  daeth  yr  Ysbryd  Glân  arni,  ac  y 
dechreuodd  feichiogi. 

39  1[  A  Maira  gyfododd  yn  y  dydd- 

iau  hynny,  ac  a  aeth  /i'r  mynydd-dir 
ar  frys,  *i  ddinas  o  Juda; 

/Jos.  10.  40.  a  15.  48-59.  a  21.  9-11. 



Mair  yn  cyfarch  Elisabeth, LUC  I. ac  yn  mawryyu  Duw,  $c. 

40  Ac  a  aeth  i  mewn  i  dŷ  Zacha- 
rías,ac  agyfarcho^d  well  i  Elisabeth. 

*  Tybir  mai  Hebrou  oedd  y  ddinas  lion,  yr 
hon  a  roddasid  i  deuiu  Aaron,  Jos.  21.  10,  11, 
o«  felly,  yr  oedd  gan  Mairyn  agos  i  gàn  mill- 
tir  o  daith  o  Na%areth  >no.  Pedwar  ugain  a 
deg  9  leiaf,  gan  fod  Hebron  22  inilltir  i'r  de 
bau  o  Jeiusaleui,  a  Naaa#eth  70  i'r  gogledd  : 
75  tncdd  rhai.  Mae  yn  debyg  i  \!air  fyned 
yno  i  holi,  ai  gwir  oedd  yr  hyu  a  ddywedas- 
ai  yr  angel  wrtbi  ain  NUibeth;  i  gyd-lawen- 
ychu  â  hi  am  ei  gobaitb  o  blentyn  ;  i  gael 
cudarnhau  ei  ffydd  ei  bun  yn  rhagor,  yr  hou 

oedd  eisoes  yn  gryfach  n  t  ffydd  Zacharì'as 
yr  heu  otfeinad,  pan  roed  yr  addewid  iddo 
ef ;  ac,  efallai  iddi  iÿned  yno  i  fynegi  y  wel 
edigaeth  a  g<  iriau  yr  angel  i  Zaeharias  ac 
Ëlis.ibeth,  fel  y  gallai  y  ddau  barchus  hyn 
gymnieryd  ei  phlaid  hi  os  deuaî  drwg -dyb- 
iaeth  a  gwarth  arni  p;in  wtlid  ei  beichiogi  hi. 

41  A  bu,  pari  glybu  Elisabeth  gyf- 
archiad  Mair,  s  *  fr  plentyn  yn  ei 
chroth  hi  lammu:  ac  Elisabeth  Äa 

lanwyd  o'r  Yspryd  Giân. g  adn.  15.  44.  Gen.  25.  22.  Saliu  22.  10.  h  adn.  67.  pen. 
4.  1.  Act.  2.  4.  M.8.1  6.  3.  a  /.55.  Eph.  5.  IS.  Dit.  I.  10. 

*  Peth  cyltiedin  yw  i  bbmt  >sgogi  yn  y 

groth  wedi  y  delont  yn  t'yw,  ond  yr  ut-dd  yr 
ysgogiadhwn  vnfwy  na  chyffredm,  4<  llàjtiu  ; ** 
ac  acbos  inwv  na  chyffredin  iddo :  gweith- 
rediad  nertboJ  yr  Ysbryd  Glân  ydoedd,  ar  y 
fani  ac  ar  y  plentyn  hefyd.  Yn  adn  44,  dy- 

wed  r.lisabeth  i'r  ph  ntyn  "là.H\i\olawent,dd,''' 
fel  pe  buasai  yn  gwybod  bod  y  Messiah  \n 
bresenol,  yr  hwn  yr  oedd  efe  i  fod  yn  rhag- 
flaenor  i.ldo. 

42  A  lîefain  a  wnaeth  â  llef  uchel, 

a  dywedyd,  îŵ  Bendigedig  wyt  ti  yra 
mhíith  gwragedd,  f  a  *  bettdigedig^tc 
fTrwyth  dy  groth  di. 

•  àdn.  23,  45,  48.   Barn.  5.  24.  k  pco.  !9.  38.   Gen. 
Yt.  13.  ìUlm2l.t>.  a  45.  2.  a  72.  17-19.  Act.  2.  26  28. 
Rhuf.  9    6.   Heb.   ìt.  2 

*  Mae  Llisabesh  yn  dy  wedyd  yr  un  geiriau 
wrth  Mair  ag  a  ddywedasii  yr  angel  wrlhi 

o'r  blaen,  adn.  28.  Yn  mlull  o  eid  ligeddu 
ẅrth  ei  chares  ieuanc,  mae  hi  yo  »or  oleddu 
yn  ei  braint  hi,  fel  un  enw«  g  yn  rnhliih  dyn- 
ion,  ag  un  wedi  cael  ei  breintio  yn  fawr  iawn 

gan  Ddcw.  +  Er  hiai  yr  un  giiir,  "  bendig<  d 
ig,"  a  ddefnyddir  atn  Cirist  ac  am  iYiair;  eio, 
rhaid  i  ui  ei  ddeall  iiiewu  ystyr  llawer  uwcli 
yma  ;  .uneiniwyd  Crist  âg  olew  ll.twenydd 
uwchlaw  ei  gyieiiliou,  ac  tnae  >n  fen  ligedig 

mewn  ystyr  wahanol  i'r  un  crëadur  :  ruae  cyf- 
íawnder  y  Dnwdod  yn  pres\v\lio  ynddo  ef 

yn  gorphwi'  1. 

43  *  Ac  '  o  ba  le^  rnae  hyn  i  mi,  fel 
y  delai  f  mani  w'fy  Arglwyd  i  attalfì  í 

Iffn.  7.7.  R'ith  2.  10.  I  Sam.  25.  41.  Mat.  3.  14.  loan 
13.  6—8  Pliil.  2.  3.  m  peu.  *0.  42-41.  Sului  110.  I.  loan 
S0.  28.  Pliil.  3.  8. 

*  F.r  bod  '  Ifeabeth  yn  uwch  na  Mair.o  ran 

oedran,  sefyllfa,  i  chyFrifoldeb ;  eto,  í'el  mam yr  Arglwydd,  mae  \n  ei  pharchu  bi  á  blaen- 
oriaeth,  ac  yn  ei  eiiyf:if  yn  anrbydedd  fod 
benyw  mor  ardderchoií  yn  yiiiuiled  ;ì  bi. 
f  Mae  y  geiiiau  byn  yn  gydnab)  ddiaeîìi  o 

Ddnwdod  a  dytioliaetb  Crist  ;  '  \ru)wvli.' 

dyna  duwdod'  ,  "  rnam.  t'y  \it:lw>dd,"  d\t:.t ddynoliaedi.   Maent  h<  fyd  yn  gydu .ibyd.liaeth 

íóì 

0  undeb  y  ddwy  uatur  yu  Mherson  yr  un  Cyf- 

Fÿngwr. 

44  *  Canys  wele,  er  cynted  y  daeth 

lleferydd  dy  gyfarchiad  di  i  'm  clust- 
iau,  "y  plentyn  a  lammodd  o  iawenydd 
yn  fy  ng'sroth. n  adn.  41. 

*  Mae  yr  adnod  hon  yn  dangos  yn  eglnr, 
fod  Elizabeth  yn  ystyiied,  mai  cynhyrfiad 
gornwch-naturiul  yr  Ysbryd  Glân  a  barodd  i'r 
plentyn  làmu  yn  ei  cbroth  bi,  megys  fel  cyd 
nabyddiacth  o  i  Arglwydd,  ac  addoíiad  iddo. 

45  *  A  °bendigedig  yw  yr  hon  a 

gredodd  :  canys  bydd  cyflawniad  o'r 
pethau  a  ddywedwyd  wrthi  gan  yr 
Arglwydd. 
o^dn.20.  pn  lI.27,28.2Croi).20.20.  loan  11.40.  h20.  29. 

*T>bir  fod  yma  gyfeiriad  at  aininbeuaeth 
Zachari*as,  a  gofid  I  lisabeth  o  herwydd  y  cer 
ydd  oedd  amo  ef  am  yr  ammheiiaeh  hyny 
ond  ei  bod  o  dynerwch  a  thosturi  tnag  ato  yn 
goelul  enui  y  peth.  Pob  gwraig  ddoetb  a 

fydd  g>nn:l  iawn  o  grybAyll  lu'ían  ei  pbr'íod, 
er  y  iíofidia  o'u  herwydd.  Nid  o  heiw>dd 
bod  Mair  yn  fam  i'r  Messiah  yr  oedd  hi  yn 
f  ndigedig  yn  gymmaint ;  ond  ei  dedwydd 

wch  oedd,  ciedu  tystiolaeth  yrangeì  mòr'ddi betrnsder,  ac  yn  enwedigcredu  yn  y  Messiah 
hwnw  fel  ei  Gwaredwr.  Trwy  gredti  f<lly, 
yr  oedd  yn  anrhydeddu  Duw,  ac  yn  derbyn 
ei  thrugareddau  yn  ddigymmysg  â  cheryddon. 
Peth  nodedig  oedd  i  Mair  ieuanc  a  dibrofiad, 
gredu  addewid  mnr  anhygoel  i  reswin,  pan 
oedd  Zachar'ías,  hen  offeiriad  duwiol  iawn  a 
phrofìadol  yn  petruso  wrth  addewid  nad  oedd 
mòr  anhygoel  oliwer.  J)ywedodd  tlisabeth 
y  geiriau  byti  oll,  cyn  i  Mair  gael  amser 
fynegi  dim  iddi ;  gan  hyny  rbaid  mai  trwy 
ysbryd  prophwydoli<ieth  y  caweai  hi  ei  gwy 
bodaeti'.  Yr  oedd  hyn  yn  gadernid  mawr  i 
ffydd  Mair,  a  tiiystiolaethdau  ddyn  mòr  inw- 
og  a  Zacbaiías  ac  Elisabeth  yn  tueddu  yn 

rhágOtol  i'whamdiffyn  hi  rbag  gwarth  o  her- 
wydd  ei  beicbiogi.  Yr  oedd  yn  werlh  iddi 
fyned  cyn  belletì  ffordd. 

46  1ÍAdywedoddMair,^Ymaefy 
*enaid  yn  f  mawrhâu  yr  Arglwydd, 

p  1  Sam.  2.  1.  Salm  34  2,  3  a  35.  9.  a  103  I,  2  E» 
24.   !S,   16.  a  45.  25.   a  61.    10.     Hab.  3.  17,  1S.    Rhi.f.  5.  11 
1  Cor.  I.  31.  2Cor.  2.  14.  Phil.  3.  3.  a  4.  4.  1   Pe.lr  1.  8. 

47  A'rn  hyspryd  alawenychodd  yn 
^|Nuw  fy  tachawdwr. 

<7  pen.  2.  II.  Es.  12  2,  3.  a  45.  21,  22.  Zeph.  3.  14—17. 
Zec.  9.  9.   1   Tim.  1.  1.  Tit    2.   10,   13.  «  3.  4-6. 

Cyfarfod  rhyfedd  oedd  hwn,  rhwngy  ddwy 
wraig,  ac  nid  aml  y  bu  ei  fatb  >n  mblith 
gwragedd.  Pethau  rbyfedd  Duw  yn  unig 
oedd  teslyu  yr  boll  ymddiddan,  a  dis»ynodd 
dylanwad  grymus  iawn  o  Ysbryd  Duw  ar 
ESlisabtHh  a  M.iir,  hyd  onid  oeddynt  yn  lòri 
ailan  i  fendithio  Duw  mewn  llef  goi.oledd. 
DYammau  fod  geiriau  Elisabeth  wedi  eryfàu 
ffydd  Wair  yn  lawr  iawn;  ac  yn  ngrým  y 
ffydd  bùp.o  mae  yn  canu  yr  anthem  orfoledd- 
!is  bon  Mae  y  rban  fwvaf  o  eiriau  y  gân  | 
hon  wedi  eu  eymmeryd  allan  o  ysgryihyrau 
yr  Hen  Destament,  yr  byn  a  ddengys  bod  I 
orwyn  dduwiol  yn  hyddysg  iawn  yn  yr  ys- 

grythyrau.  Mae  llawer  o'r  gàn  yn  debyg 
iawn  i  gân  Hannab  gynt,  a'r  achlysur  >n 
debyg  hefyd,  ond  bod  bwn  yn  rhyfeddach  o 



Alair  yn  ct/tliuifrotl  trtujarctlti  Dtnc,  \,\  ('    I. q  i  i/titìtirn  ftllu. 

■wer  ii;i  liwriA.  •  Nid  rh\  w  (l.l.in  beth  gwa 
hanol  mcw  n  il\  n  \  w  oii.ud  .tc  y  >l)r\  (I,  <>nd  d.t'i 
t'iiA  .11  \i  ii M  pfiii  :  \i  i'ii.nd  j  w  \t  yabryd, 
a'i  \>Im\(I  \w  \i  cn.tid.  M.tc  M.tit  yn  gosod 

ei  lioll  níluoedd,  lef'ei  UoU  gâlon  ar  waith  i lt.li  Duw,  1.1  D.iiydd  \n  S.ilin  103.  1,2.     l\t 

btili  .i  d.'tl  i'in  lit>!l  gj  il.twniadaii  ni  hcby  gak>U  >. 
t  Nid  yr  un   latb   ý    mae  eryn   ya    mawrhâu 
Duw,  ag  y  in.tt'  Dnw  yn  inawihâu  dyn  :  nis 

■úlwn  iii  ond  prYodoli  mawredd  iddu  er',  nis 
gallwn  ei  wneyd  yn  fwy  n.ic  ydyw  :    inac  cfe 
yii  mawrhâu  dyn  yn  wiripueddoi,  trwy  ei 
Herchafu  o'i  waeledd  dech.euol,  adn,  49 
■Duw  yr  lachawdwr  bwn  oedd  Crist,  ar 
■dynoliaeth  yr  hẃn  yroedd  Mairŷn  feichiog 
y  pryd  liwnw.  Yr  oedd  yn  lla>\<nychu  yn- 
ddt),  nid  ant  oi  fod  yn  ei  chroth,  ond  am  ei 
bod  hi  yn  rredu  ynddo,  ac  yntau  yn  trigo 
trw  y    II  \  ild  yn  ei  chalon. 

48  Canys  efe  a  redrycliodd  ar 
*waeledd  eiwasanaethyddes :  oblegid, 
wele,  fo  hyn  allan  *yr  holi  genhedl- 
aethau  a'm  geilw  yn  wynfydedig. r  1  Sam.  1.  II.  a  2.  8.  2  Sani.  7.  8,  18,  19.  Salm  102.  17 
a  113.  7,  8.  Ki.  66.  2.  lCor.  I.  26-28.  la-o  2.  5,  6.  «  adn 
28,  42.  pen.  11.  27.  Gen.  30.  13.  Mal.  3.   12. 

*  Is'id  gwaeledd  pochadurns  a  feddyür  yma, 
ond  amgylchiadan  isel-radd  Mair  yn  ý  byd 
Erei  bod  hi  o  dŷ  Dafydd,  ac  felly  o'r  gwawl 
breiniol,  eto  yr  oedd  iŷ  Darydd  wedi  inyn 
yn  istl  iitwn  yn  y  bytì  ŷr  ainser  hwnw  :  pc 
aingen  ni  buasai  Joseph  yn  s  ter  tlawd,  a  M 
yn  wraig  ir  saer  tlawd  hwnw.  Disgwyliai 
yr  luddewon  y  Messiah  o  ryw  denlu  enwog 
ac  anrhydeddtts,  ond  gwelodd  Dnw  yn  dda  ei 

ddwyn  ef  allan  o'r  tenlu  tlawd  ac  anenẃeg 
hwn,  a  dyma  arfer  Duw  yn  aml,  er  inawr- 
hâu  ei  ras,  a  chuddio  balchder  ac  ymtirost 
oddi  wrth  ddyn.  f  Me  yr  oedd  Mair  yu  an- 

enwog  o'r  blaen,daeth  hyn  â  hi  i  enwogrwydd 
tra  parào'r  byd.  Yr  oedd  yn  ẁynfydedig 
yntldi  ei  hnn  t'el  credadyn,  ac  yn  wynfyded- 
ig  yn  nghyfrif  eraill  fel  mam  yr  hwn  a  ddaeth 

i'r  »>yd  i  wnenthur  miloedd  "yn  wynfydedig. 
Nid  braint  fechán  yw,  bod  Duw  yn  rhoddi'  i ni  enw  yn  y  byd  ;  a  hyny  nid  am  ein  hoes 

ni,  ond  am  oesoedd  a  chenedl  tethaii  i  ddyt'od 

49  *canys  'yr  hwn  sydd  alluog  a 
Kt  wnaeth  i  mi  fawredd  ;  *  a  sanctaidd 
yw  ei  enw  ef. 

f Salni  24.  8.  Es.  1.  24.  a  63.  1.  J.r.  10.  6.  a  20.  II. 
«Salm  71.  19-21.  a  126.  2,  3.  Marc  5.  19.  *  Ex  15.11. 
1  Saja  2.  2.  Salui  99.  3,  9.  a  111.  9.  Es.  6.  3.  a  57.  15.  Dat. 
4.  8.  a  15.  4. 

Mae  Mair  trwy  yr  holl  gân  hon  yn  priodoli 
yr  holl  lawredda  wnaed  à  hi,  i  ddaioni  Dow, 
a  tlim  iddi  hi  ei  hnn  na'i  thad  D.ttydd.  FelU 
y  gwnii  Datÿdd  ei  hun,  Salm  115.  1,  acfelly 
y  jwnà  yr  holl  waredigion  byth.  *  Yr  hwn 
sydd  alluog  a  all  wneyd  mawredd;  ac  o  bob 
mawredd  a  wnaeth  erioed,  dyma  y  mawredd 
mwyafa  wnaeth  :  gwueyd  y  Gair  yn  gnawd, 
ac  wedi  hyny  ei  wneyd  ûkì\  y  ddeddf,  ac  yn 
iibeith  dros  bechod.  +  Nid  oes  yma  yr  un 
sail  i'r  mawredd  pabaidd  a  wnair  i  Mair  gan eghws  Rhufain  yn  awr. 

50  y^A'i  drugaredd  sydd  yn  oes 
|  oesoedd  ar  y  rhai  a'i  f  htifnant  ef. |  9  Rx.  20.  6. 
1   "*•  "5-   '3.  a D»t.  I».  5. 

•  Gwedi  bendithio  Duw  am  ei  fawredd 

\ês       :  
: 

Job  5.  11—13.  a  34.  24—28.  Salm 

eg.  4.  14.  Ezec.  17.  24.  Am.  9.  1 1 . 
i  4.   10. 

duij.ii.dd  i.ih  hi  ti  huh  iii.it-  Ifftjjr  \m.t  \n 
'  ii.inuu  i'i  golyg^aUau  .iiii  drpgaredd  Dow  a 
bendilhion  y\  iai'hawdwriaeth  i  eraill,  o  o»-p 
I  oes  tra  parâoVbyd.  I  "i  □  i  l  laith  yi  II.  n 
Destameut,  mae  >  cwbl  odduwioldebyn  cael 

ei  uosod  alían  yn  aml  dàn  y  geiriau  "  Oi'ni 
Diiw."  T.  by  g  i  radnod  hun  yw  Salna  ln3.  17. 

51  *EFe  a  -wnaeth  gaderaicl  â'i 
fraiclt :  a  efe  a  wasgarodd  y  rhai 
fbeilchion  ym  ŵmwriad  eu  calon. 

j  Ex.  15.  fi,  7,  12,  13.  Deut.  4.  34.  Salm  89.  13.  a  98. 
I.  a  118.  15,  16  Es.  40.  10.  a  51.  9.  a  52.  10.  a  63.  12. 
Itat.  I,N.  8.  a  Ex.  15  9-  1 1 .  »  18.  II.  I  Sam  .  2.  3,  4,  10. 
Job  40.  9—12.  Salin  2.  I-  tí.  a  33.  10.  a  89.  10.  E».  10. 
12-19.  Jer  48.  M,  30.  Oan.  4.  37.  a  5.  23,  tyc.  1  Pcdr 
5.  5.  b  00*.  tí.  5.  a  8.  21.  Deut  29.  19,20.  Rhuf.  1.  21. 
2Cur.   10    5. 

52  Kfe  a  cdynnodd  i  lawr  y  cedyrn 
o'/i  heisteddfíiau,  Jac  a  ddychafodd 
y  rhai  isel-radd. c  I  Sam.  2.  4,  ti-8. 
107.  40,  41.  a  113.  7,  8.  1 
Marc  «.  3.    lagu  I.  9,  10. 

Yn  yr  adnodan  hyn  mae  Mairyn  crybwyll 
am  allu  a  thyliawnder,  wèdi  sôn  ain  ei  fa>\r- 
fdd,  ei  ogonidiit,  a'i  drugaredd,  yn  yr  adnod- 
au  o'r  blaen.  *  Gwelir  nerth  dyn  ynngweith- 
redoedd  ei  fraicb  :  nid  oes  i  Ddnw  fraieh, 
aelodau  nà  rhauau,  fel  dyn;  ond  piîodolir 
atlodan  a  rhan  m  idd<>  yn  yr  ysgrythyrau,  er 
nrẁyn  i  ni  ddeall  yn  well  am  dano :  felly 
br.tich  yma  a  arwydda  ti  northol  allu  ef. 
+  Beilchiuii  yn  ainl  yn  y  r  ysgryihyr  a  arwydd- 
ant,  annuwiolìon;  ond  beilchíun  yn  ystyrfan- 
<»1  y  gair,  a  arwydda,  ddyn  o  feddylian  uchel 
am  dano  ei  huu  :  ac  nid  oes  dim  y  mae  dyn 

b.tlch  yn  dangos  ei  i'alchder  yn  fwy  ynddo, 
n  ig  mewn  canlyn  dychymmygion  neu  fwriad 
ei  galon  ei  hnn.  Ond  y  mae  Duw  yn  drech 

Ua'r  beilchion  yn  hyuy.  Gwel  Kxod.  18.  11. 
vi ae  yn  en  gwasgaru,  yn  eu  týnu  i  hiwr  o'u 
n< 'isteddlaan  :  felly  y  gwnaeth  á  Pharaoh,  Ne- 
bucodonoaor,  t&c.  %  Lle  mae  efe  yn  týnu  i 
lawr  y  bcilchion,  mae  yn  derchafu  y  rhai  is- 
el-radd  :  ftlly  y  gwnaeth  â  Joscph,  Moses, 
Dafydd,  a  Daniel.  Fel  hyn  mae  yn  dango» 

ti  «illn  a'i  beu-arglwyddiacth  ar  ddynion,mae 
yn  gwiifiithnr  fcl  y  mỳno  â  phawb,  ac  yn 
gwneuthur  pob  peth  yn  anfeidrol  gyfiawn, 
doeth,  a  da. 

53  d  *  Y  rhai  newynog  a  lanwodd 
efe  â  phethau  da  ;  eac  efe  a  anfonodd 
ymaith  y  frhai  ̂ oludog  yn  weigion. 

(i,  17 I  |ien.  S.  24 
11-14,    24,    25.   I   Cur.  1 
Dat.  3    17,  18. 

^  iii  t  mae  Mair  yn  canmol  uniondeb  Duw 
yn  ei  lywodraeth  ar  y  byd,  yn  cyfartalu  dyn- 
ii>n,  incwu  rhyẁ  festir,  â'u  gilydtl,  fel  na 
byddai  i  awydd  ysglyfaed'us  rhai  fyned  a'r 
cwbl  iddynt  eu  huniin.  Tybia  rhai  mai  yr 

un  meddwl  sytld  i'r  adm.d  hon  â  geiriau  Crist 
yn  ei  brcgeth  ary  ìnynydd,  Math.  5.6,  ac  i'w leall  mcwn  yst\r  ysbrydol  fel  y  geiriau  hyny. 

*  Tybia  eraill  mai  yr  Itìddewohyu  eu  cyflwr 
scl  a  dirw^edig  yr  amstr  hwn.v,  a  feddylir 
yuia  wrth  y  riíái  nowynog  ;  +  ac  mai  eu  gcl- 
ynion  oedd  \n  eti  gẁ  hrymnöedd  y  rhaigol- 
ndog.  Dí.inini.iii  hct>d  \  gellir  deall  (icrbyn 

wyr  a  gwi  thotlwyr  y  *M  8siah,  w  rth  y  ncwyn 
og  a'r  goludog  yma.     Mae  y   uair  a  gylìeithir 

Q  "f
^ 

Salm  31.  10.  a  107.8,9.  a  14«.  7. 

,.  6.  11-13,  35  lafo2.  5.  Dat. 
12.  16-21.  a  16.  19—25.  a  18. 

.    a  4.  8.    íago  2.  6.    *  5.   1—6. 



Genedigaeth  ac LUC  I. enwaediad  loan. 

"  anfon  ytnaith"  yn  arwyddo,  troi  allan  dros 
y  drws  :  ac  felly  yn  dangosmai  dciliaid  Duw 
yw  pawb,  hyd  yn  nòd  y  mwyaf  goludog,  ac 

y  gall  efe  eu  d'iosg,  eu  difeddiannu,  a'u  troi 
allan  pryd  y  mỳno.  Syniad  prydferth  ac 
addas  iawn  ar  y  geiriau  yw  hyna. 

54  *  Efe-'a  gynnorthwyodd  eiwas 
flsrael,  Jgan  gofio  ei  drugaredd; 

/adn.  70— 75.  Salm  98.  3.  Es.  44.2t.  a  46.  3,  4.  a  49. 
14—16.  a  54.  6—10.  a  6.1.  7— 16.  Jer.  31.  3,  20.  a  33.  24—26. 
Mica  7.  20.  Zeph.  3.  14—20.   Zec.  9.  9-11. 

55  FeUydywedoddwrtheintadau, 

Abraham  a'i  had,  ||yn  dragywydd. g  Gen.  12.  3.  a  17.  19.  a  22.  18.  a  26.  1.  a  28.  14.  Salm 
105.  6—10.  a  132.  11—17.  Rhuf.  11.  28,29.  Gal.  3.  16,  17. 

Yn  yr  adnodau  hyn,  mae  Maîr  yn  canmol 

írugaredd  Duw,  yn  nghyd  â'i  wirionedd  :  ac 
yn  cyfeirio  yn  fwyaf  pennodawl  at  ei  drngar- 
edd  yn  nanfoniad  y  Gwaredwr,  yn  ol  ei  add- 
ewid  i  Âbraham,  ac  i  amryw  eraill  o  Israel 

wedi  hyny.  *  Mae  y  gair  a  gyfieithir  yma 
"  cynnorthwyodd,"  yn  arwyddo  "  cynnal- 
iodd,"  nen  a  ddyrchafodd  i  fynu  â'i  law. 
Felly  y  gwnaeth  Duw  âg  Israel  ei  was,  ei 
fab  hoff,  a  phlentyn  ei  hyfrydwch,  yn  mhob 

oes;  "  efe  a'u  dygodd  hwynt,  ac  a'u  harwein- 
iodd,  yr  holl  ddyddiau  gynt,"  hyd  oni  ddaeth 
y  Messiah,  eu  cymmorth  a'u  gwarcdydd. 
t  Ond  wrth  Israel  yma,  rhaid  i  ni  ddeall  y 
rhai  crediniol  o  Israel:  hwy  oedd  plant  yr 

addewid  o'r  Messiah,  a  hwy  oedd  yn  iawn 
ddisgwyl  am  gyflawniad  ohóni.  |  Yn  ei  dru- 
garedd  y  gwnaelh  Duw  hyn  oll,  nid  o  her- 
wydd  dim  teilyngdod  yn  Israel  ei  was.  Yn 
eidrugaredd  y  gaíwodd  efe  Abraham,y  rhodd- 
odd  yr  addewid  iddo;  yn  ei  drugaredd  y  cyn- 
naliodd  efe  ei  had  ef  drwy  yr  ìioll  oesoedd  ; 
a  thrwy  gofio  ei  drugaredd,  neu  yr  addewid 
a  roes  efe  yn  ei  drugaredd,  y  danfonodd  efe 
ei  Fab  yn  nghyflawnder  yr  amser.  ||  Trugar- 
edd  dragywydd  yw  trugaredd  Duw,  nid  yw 
efe  bytlt  yn  anghofio  ei  drugaredd.  Gwel 
Salm  136.  1,  &c.  Dywed  Dodderidge  y  dyl- 
ai  y  rhan  flacnaf  o  adn.  55,  fod  o  fewn  crom- 
fachau  :  ac  fel  hynycofio  eidrugaredd  yn  dra- 

gywydd  yw  hi :  i  "gofio  ei  drugaredd"  y 
perthyna  "  yn  dragywydd." 

56  *  A  Mair  a  arhosodd  gyd  â  hi 
ynghylch  tri  mis,  ac  a  ddychwelodd 

i'w  thŷ  ei  hun. 
*  Arosodd  Mair  gydag  Elisabeth  hyd  amser 

esgoriad  yrolaf:  tybia  rhai  iddi  aroshyd  wedi 
yr  esgoriad  ;  a  thybia  craill  iddi  fyned  y  maith 

cyn  i  hyny  gymmeryd  lle  ;  fel  na  byddai  i'r 
gwragedd  a  ddeuent  yno  ar  yr  achlysnr  nod- 

edig  hwnw,  gymmeryd  sylw  o'i  beichiogi  hi, 
yr  hyn  oedd  raid  ei  fod  yn  llod  amlwg  erbyn 
hyn.  Yn  y  fàn  yma  mae  yr  hanes  a  gyn- 
nwysir  yn  Math.  1.  18—21,  yn  dyfod  i  mewn. 
Gwel  y  sylwadau  yno. 

57  1í  A  h  chyflawnwyd  tymp  Elisa- 
beth  i  esgor,  *  a  hi  a  esgorodd  ar  fab. 

h  »dn.  13.  pen.  3.  C,  7.  G*>u.  21.  2,  3.  Nnm.  23.  19. 

58  ̂ fA'i  chymmydogion  a'i  clienedl 
a  glybu  fawrhâu  o'r  Arglwydd  ei  dni- 
garedd  arni ;  7'ahwy  a  gyd-lawenych- 

|  asant  â  hi. 
t  adn.  25.    Ruth  4.  14-17.     S.lm  113.  9.  h  «dn.  14. 

Gon.  21.  6.  Bs.  66.  9,  10.  Rhuf.  12.  15.  1  Cor.  12.  26. 

1      *  Dyma  gyflawniad  hollawl  o'r  addewid  : 

ni  syrth  yr  un  o  eiriau  l)uw  i'r  llawr.  tHen 
arferiad  yn  mhob  gwlad,  mae  yn  debyg,  yw 

ymgynnull  i  lawcnychu  ar  enedigaeth  pícnt- 
yn,  ac  yn  debyg  o  barhâu  hyd  ddiwedd  y 
byd.  Ond  yn  gyffredin  mae  cynnulliadau  ar 

y  fath  achlysuron  yn  ein  gwlad  a'n  dyddiau 
ni,  yn  bur  wahanol  i'r  cynnulliad  hwn  yn 
nhỳ  Zachartas  ac  Elisabeth.  Llawenychu  yn 
sanctaidd,a  bendithio  Duw  am  y  rliodd,oedd 
yno  ;  ychydig  o  hyny,  ysywaeth,  sydd  yn 
mhlith  ein  gwragedd  crefyddol  ni.  Ac  heb 
liyny,  tebycach  i  gynnulliad  paganiaid  na 
christionogion  ywr  y  cynnulliad. 

59  *  À  bu?  l  ar  yr  wythfed  dydd  hwy 
a  ddaethant  i  enwaedu  ar  y  dyn  bach ; 

fac  a'i  galwasantef  Zacharías,  Jyn  ol enw  ei  dad. 
/pen.  2.  21.  Gen.  17.  12.  a  21.  3,  4.  Lef.  12.  3.  Aot.  7. 8.  Pbil.  3.  5. 

60  ||  A'i  fam  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  m  Nid  feily  ;  §  eithr  Ioan  y 

gelwir  ef. m  adn.  13.  2  Sam.  12.  25.  Es.  8.  3.  Mat.  1.  25. 

6 1  Hwythau  a  ddywedasant  wrthi, 

Nid  oes  neb  o'th  genedl  a  elwir  ar  yr 
enw  hwn. 

*  Yr  oedd  deddf  yr  enwaediad  yn  gorch- 
ymyn  yn  fanol  ienwaedu  ar  yr  wythfed  dydd, 
Gen.  17.  12.  Lefit.  12.  3  :  ond  nid  oes  genym 
un  gorchymyn  pwy  oedd  i  enwaedu,  na  pha 
le.  Enwaedodd  Sephorah,  gwraig  Moses,  ar 
ei  mab,  ar  y  ffordd  yn  y  Iletty,  Exod.  4.  24, 
25.  Dywedir  y  byddent  arferol  wedi  hyny  o 
enwaedu  yn  y  synagog ;  ond  nid  oes  yr  un 
gorchymyn  dwyfol  am  hyny  :  ac  mae  ynbur 

debygol  mai  gartref,  yn  nhŷ  Zachar'ías,  yr enwaedwyd  ar  Ioan  ;  o  blegid  yr  oedd  ei  fam 
yn  bresenol,  ac  nid  yw  yn  debyg  y  gallasai 
hi  fyned  allan  mòr  fuan  ag  wyth  niwrnod 
wedi  esgor.  t  Byddent  arferol  o  enwi  y  plant 
wrth  eu  henwaedu:  oblcgid,  tebygir,  mai  ar 
ei  enwaediad  y  trowyd  enw  Abram,  tad  y 
ftyddloniaid,  yn  Abraham.  Byddid  yn  dat- 
gan  yr  enw  wrth  enwaedu  ;  ond  gellid  euwi 
heb  enwaedu,  ac  enwaedu  heb  enwi:  nid  oes 
genym  hanes  i  wraig  Mosesenwi  ei  mab  pan 
enwaedodd  ef.  Felìy  eto  wrth  fedyddio  :  nid 

yw  enwi  y  plentyn  yn  un  ran  hanfodol  o  fed- 
ydd;  diin  ond  ei  fedyddio  wrth  yr  enw  oedd 
iddo  o'r  blaen  :  a  dylai  y  gweinidog  ofalu  am 
drefnu  ei  lais  felly,  fel  y  dangoso  nad  y w  ond 

llefaru  wrth  y  plcntyn,  neu  y  person  a  fed- 
yddir,  wrth  ei  enw  o'r  blaen.  %  Nid  oes  gen- 
ym  hanes  yn  yr  Hen  Destament  am  neb  yn 
Israel  yn  cael  ei  alw  wrth  enw  ei  dad  :  ond 
yr  oedd  hyny  y  pryd  hwn  wedi  dyfod  yn  ar- 
feriad  ;  (megys  Herod  a'i  cppil)  ac  yr  oedd  y 
ceraint  hyn  yn  ei  fwriadu  o  barch  i  Zachar- 
Yas,  yn  enwedig  gan  ei  fod  yn  awr  yn  hen 

iawn.  ||Tybiri  Zachar'ias  amlygu  i  Elisabeth 
yr  enw  a  roddasai  yr  angel  iddo  ef ;  neu  yn- 
te,  iddi  hi  ei  hun  gael  datguddiad  goruwch- 
naturiol  o  hyny.  §Ystyr  y  gair  Ioan  yw 
Gras,  neu  TJodd  Dnw  ;  neu,Duw  sydd  rasol  : 
enw  addas  iawn  i  bregcthwr  cyntaf  goruch- 

wyliaeth  gras,  a'r  hwn  a  ddywedai,  "  Wele 
Oen  Duw,"  yr  hwn  sydd  yn  llawn  gras  a 
gwirionedd.  Onid  yw  enwau  felly  yn  fwy 
addas  ynmhlith  cristionogion,  nac  enwau  hen 



Tỳnu  tj  ceryddóddi  ar  SSaehar'iaê,      M  C  I. 
■tawiau  a  dnwiesan  cenedlig,  paganaidd,  aç 

atlan  :    megyi  l'ortuna,  D'tana,  G uuno,  ,\c.  .' Am  adn,  61,  nid  oea  achoi  am  eglnrhád  arni. 

62  rA"hwy  a  wnaethant  amnaid 
arei  dad  ef,  fpa  fodd  y  mynnai  efe 
ei  enwi  ef. 

mdn.  22. 

63  Yntau  a  alwodd  am  °argraff- 
lech,ac  a  ysgrifenodd,gan  ddywedyd, 
Jloan  yw  ei  enw  ef.  A  rhyfeddu  a 
wnaethant  oll. 

o  Diar.  3.  3.  Es.  30.   8.  Jer.  17.  1.   Hab.  2.   3. 

*  Tybir  wrth  hyn,  fod  ZacharYas  yn  fydd- 
ar  yn  gystal  ac  yn  fnd,  pe  amgen,  ni  buasal 
eisiau  "  amnaid"  arno  :  gaUesid  ilefarn  wrtho 
pe  bnasai  yn  clywed.    fGan  y   tad  yr  oedd 
hawl  i  etiw  i  y  plentyn ;  ac  felly  ỳdylaifod  cto 
wrth  fedyddio.  %  Öyna  y  geirian  a  ysgrifen- 
odd  efe :  dyna  yr  enw  a  roddodd  yr  angel  : 
gan  hyny  nid  oes  dim  dadl  i  fod  yn  nghylch 

y  peth. 

64  *  Ac  p  agorwyd  ei  enau  ef  yn 
ebrwydd,  a'i  dafod  ef;  ?ac  efe  a  lefar- 
odd,  f°"an  fendithio  Duw. 

p  adn.  20.  Ex.  4.  15,  16.  Salm  51.  15.  Jer.  1.  9.  E/cc.  3. 
27.  a  29.  21.  a  33.  22.  Mut.  9.  33.  Marc  7.  32—37.  q  Salm 
30.  7-12.  all8.  1S,  19.  Es.  12.  1.  Dan.  4.34—37. 

*  Hyd  y  dydd  y  gwnelid  y  peihau  hyn 
y  rhocd  y  cerydd  arno,  adn.  20  ;  ac  ar  y  dydd 
y  cyflawnwyd  hwynt,  tynwyd  y  wíalen  oddi 
arno.  t  Efe  a  fendithiodd  Ddnw  am  ei  dda- 

ioui  a'i  íìyddlondeb  i'w  addewid,  yn  rhoddi 
y  plentyn  iddo,  efe  a  gydnabyddodd  union- 
deb  ei  gerydd,  ac  a  ddîolchodd  i  Dduw  am 
iddo  ei  dỳnu  ymaith. 

65  *  A  r  daeth  ofn  ar  bawb  oedd  yn 
trigo  yn  eu  cylch  hwy :  a  thrwy  holl 

'fynydd-dir  Judea  y  cyhoeddwyd  y 
fgeiriau  hyn  oll. 

r  pen.  7.  16.  Act.  2  43.  a  5.  5,  11.  a  19.  17.  Dat.  11. 
11.  *  adn.  39.  Jos.  10.  6,  40. 

66  A  phawb  a'r  a'w  clywsant,  '  a'& 
gosodasant  yn  eu  calonnau,  gan  ddy- 
wedyd,  J  Beth  fydd  y  bachgennyn 

hwn?  M||A  llaw  yr  Arglwydd  oedd 
gyd  âg  ef. 

t  pen.  2.  19,  51.  a  9.  44.  Gen.  37.  11.  Salm  119.  U. 
«  «.!..  80.  pen.  2.  40.  G«n.  39.  2.  Barn.  13.  24,  25.  1  Sam.  2. 
18.  a  1G.  18.   1  Bren.  18.  46.  Act.  11.  21. 

Heblaw  y   pethau  ucliod  a  enwyd,  tybir  i 
Zacharías  fynegi  hefyd  holl  amgŷlchiadau  y 
weledigaeth  a   gawsai  yn   y  dend  ;  hyd  oni 
ddaeth  arswyd  a   sŷndod  sanctaidd  ar  bawb 

ag  oedd  yn  bresenol,  wrth  glywed  am  y  i'ath 
bethau  rhyfedd  a  gornwch-naturiol.     Àc  nid 

y  peth  lleiaf  a'u  sỳnodd,  efallai,  oedd  iddo  ef 
gael    ei    leferydd  mòr  ddisyramwth.     +  '*  Y 
íîeirian,"  neu  y  pethau,  "  hyn  oll:M  dnll  ííeb- 
reaidd  o  lefaru,  yn  rhoddi  geiriau  am   beth- 
au,  sef  y    petliau   a  adroddasai   Zacharias: 
cyhoeddwyd  hwy  drwy  yr  holl  ardaîoedd  lle 

yr  <H'<ld  Zacharias  yn   byw,  a  chyhoeddwyd 
i;waeth  pethanlawergwaith.  ;Yroeddynna- 

i  tnriol  i  bawb  ddisgwyl,   y    buasai  plentvn  a 
,  pawsi<l  mewn  modd  mòr  rhyfeddol,    fod  yn 
I  rhyu  blentyn  aníçhyftYedin,  ac  a  rhyw  waith 
j  «nghyftredin  iddb.     ||  Ac   felly  y   gwelwvd  ; 
onllaw  yr  Arglwydd  yn  amlwg  arno;  \'n  ei 

,  gynnydd  corphorol,  yn  ei  gynneddfau  ììatur- 

(f  pntuu  ;iu  hcndithio  Duw. 

lol,  ;i.    \  n  ei  <l<loni;iu  .i'i  <l  :u-<l<lia<laii   u.  i .  t  -  * .  1    :i 
•  iiiw  îol,  nwciil.iw  ci  oedran,  ac  awchla^  plám 
eraill  yn  gyÎTredin.    Am   law   yr  Arglwydd, 
tro  ;n  \  <\  n  iri.tiiau  w  rth  \  H\  ii'\  i  •  n  u. 

67  %  •  A'i  dad tí' Zacharias a x '<yf- 
lawnwyd  o'r  Yspryd  Glân,  |  ac  a  lno- 
phwydodd,  gan  dayẁedyd, 

xmln.  15,41.  Nuin.  11.25.  2Sain.23.  2.  Jo.l  2.  28. 2  r.dr  1.  21. 

*  IS  i  dtîyiem  nî  feddwl  fod   ZacharTai  yn 
amddifad  o'r  Ysbryd  Glîin  o'r  blaen  ;  mae 
adn.  C,  yn  dangosyn  amgen.  Ond  efallaii'w 
amrahénaeth  ef  o  addewid  yr  angel,  dristân 
yr  Ysbryd  GUn  ;  ac  iddo  gael  ei  adael  yn 

amddifad  o'i  ddylanwadau  nerthol  a'i  ddi- 
ddanwcfa  ef  hyd  y  pryd  hwn.  t  Daeth  yr 
Ysbryd  Glftn  arno  y  tro  hwn  yn  nerthol  iawn, 
ac  ìnewn  modd  anghyílredin  ;  yn  debyg  fel 
y  byddai  yn  dyfod  ar  yr  hen  brophwydi  gynt, 
\n  Ysbryd  prophwydoliaeth.  Ac  yn  yr  ad- 
nodau  ne?af,  mae  yn  rhayfynegi  pethau  am 
ei  fab  loan  ac  hefyd  am  Grist.  Mae  efe  hef- 
j*d  yn  cymhwyso  atynt  hwy,  y  pethau  a  ddy- 
wedwyd  ain  bob  un  o'r  ddau  gan  y  proph- 
wydi  o'r  blaen.  Sylwa  rhai,  bod  y  gán  hon 
yn  grynodeb  o'r.hen  brophwydoliaethau  oll  ; 
ac  hefyd  ci  bod  yn  cynnwys  talfyriad  o  lioll 
athrawiacth  yr  Efengyl. 

68  v  *  Bendigedig  fyddo  Arglwydd 
Dduw  Tsrael :  f  canys  z  efe  a  ymwel- 

odd,  ac  a  wnaeth  ymwared  i'w  bobl ; y  Gen.  9.  26.  a  14.  20.  1  Bren  1.  48.  1  Cron.  29.  10,  20. 
Salm  72.  17—19.  a  106.  48.  Eph.  1.  3.  1  P«dr  1.  3.  «peii. 
7.  16.  a  19.  44.  Es.  3.  16,  17.  a  4.31.  Salm  111.  9.  Eph.  1.  7. 

69  í  Ac  eje  a  ddyrchafodd  °  gorn 
iachawTdwriaeth  i  ni,  b  \\  yn  nhŷ  Daf- 
ydd  ei  wasanaethwr ; 

a  1  Sam.  2.  10.  2  Sam.  22.  3.  Salm  18.  2.  a  132.  17,  18. 
Ezec.  29.  21.  b  2  Sam.  7.  26.  1  Bren.  11.  13.  Salm  89.  3, 

20,  &c.  Es.  9.  6,  7.  a  11.  1—9.  Jer.  23.  5,  6.  a  33.  15—26. 
Ezeo.  34.  23,  24.  a  37.  24,  25.  Am.  9.11.  Marc  11.  10.  Rhuf. 
1.  3.  Dat.  22.  16. 

70  §  Megis  y  rllefarodd  trwy  enau 
ei  sanctaidd  brophwydi,  dj  rhai  oedd 
0  ddechreuad  y  byd  : 

cl  Sam.  23.  2.  Marc  12.  36.  Act.  28.  25.  Heb.  3.  7. 
2  P.dr  1.  21.  Dat.  19.  10.  d  pen.  24.  26,  27,  44.    Gen. 
3.15.    al2.  3.    »49.10.    Dan.  9.  24— 27.     Act.    3.22—24. 1  Pedr  1.  12. 

*  "  Arglwydd  Dduw  Israel  **  yw  y  givir 
Dduw,  mewn  ífordd  o  ragoriaeth,  ac  anfeidr- 
ol  uchafiaeth  ar  bob  Duwiau  eraill,  Ezra  1.  3. 

"Aralwydd  Dduw  Israel  "  hefyd,  i  arwyddo 
ei  fod  yn  Dduw  cyfammodol  Israel :  mae 
efe  yn  Ärglwydd  yr  holl  ddaear ;  ond  y  mae 
mewn  cyfammod  âg  Israel,  i  fod  yn  Dduw 
iddynt  ac  i  ofalu  am  danynt.  fEfalIai  bod 
yma  olwg  ar  holl  ymweliadau  Duw  â  i  bobl, 

a'i  waredigaethau  iddynt  o  oes  i  oes;  ond  yn 
benafaryramserhwnw,danfoniad  y  Mcssiah. 
X  Mae  cyrn  anifeiìiaid  yn  harddwch  ac  yn 

ymddittyniad  iddynt:  felly  corn  iaehawdwi- 
iaeth  a  arwydda  iachawdwriaeth  gadarn, 

ogoneddus  a  hardd  :  iachawdwriacth  a'i  ham- 
dd iífyn  ei  hun,  a  ddarostwng  ei  holl  elyn- 
ion,  a  hardda  ac  a  brydfertha  ci  holl  wrth- 
ddrychau,  ac  a  fydd  yn  ogòniant annhraethol 
byth  i'wr  Hawdwr  bendigedig.  Sonir  ara  y 
Messiah  dàn  y  gŷmhàriaeth  honj  n  yrysgrj  ih 
yrau  canlynôl,  1  Sam.  2.  10;  2  Sam.  22.  3; 
SnlmSö.  24;  al32.  17.  ||  Mae  hyn  yn  cytnno 

â'r  prophwydoliaethau  am  GriBt,  mai  o  had 
nendylwyth  Dafydd  y  denal:  gwel  y  cyfeir- 



Prophwydoliaeth  Zacharias LUC  I. am  Grist  ac  Ioan. 

26.  4.  a28.  14 
Heb.  6.  13—18. 

i   106.  45.  a  111. 

iadau  dàa  y  llythyren  b.  Yroeddtŷ  Dafydd 

y  pryti  hwa  yn  i>el  iav/n  ;  otid  nid  yn  "rhy isel  i  Dduw  dderchafu  corn  iachawdwriaeth 
yn  ogoneddns  iawu  o  hóno.  j  Had  y  wraig 
oedd  yr  addewid,  ncu  y  brophwydoliaeth 

.gyntat';  wedi  hyny  had  Abraham;  yua  o 
lwyth  Ju:1ah;  ac  yn  olaf  o  dŷ  D  it'ydd  :  .elly 
y  prophwydodd  dynion,  a<  f«íly  y  cytlav\nodd 
Duw.  Gwel  c.  d.  Nid  oes  i  ui  f.dd  wl/bí/ 
rhes  o  brophwydi  yn  ddibaid  o  ddechrett.td  y 
byd,  a  phob  un  o  lionynt  yn  propliwydo  am 
Grist :  nis  gellir  protì  hyny ;  ond  meddwl 

Zachaiias  yw,  l>od  y  cyrtredin.  lrwydd  o'r 
proph,\ydoliaethati,  yn  mhob  oes,  yn  cyfeirio 
at  y  tro  mawr  hwn. 

7 1  *í  el  * y  byddai  i  ni  y m  wared  rhag 
eingelynion,acolawpawb  o'n  cáseion; «  adn.  74.  D>ut.  33.  29.  Salm  106.  10,  47.  I  s.  14.  1—3. 
a  44.  24-26.  Jer.  23.  6.  a  30.  9,  10.  a  32  37.  E/.ec.  26.  26. 
a  3».  25,  23.  a  33.  8.  Ze;.h.  3.  16—20.  Zecli.  9.  9,  10. 
1  loau  3.  8. 

72  fWgwblhAu  y  drugaredd  á'n 
tadau,  ̂ ac  i  gofio  ei  sanctaidd  gyfam- 
mod. 

/adn.54,  55.  Gen.  12.  3.  «22.18.  . 
Salm  'JS.  3.  Act.  3.  25,  26.  Rhuf.  II.  28. 
g  Gen.  17.  4—9.  Lef.  V6.  42.  Salm  105.  8. 
5.  lizec.  16    8,  60.  Gal.  3     15—17. 

*  Wrih  yr  "ymwared"  hwn,  deallai  y 
rhan  fwyaí'  o'r  luddewon,  ymwared  tymmor- 
awl,  ac  oddi  wrth  elyuion  dynol  :  nid  oedd- 
ynt  yn  deall  mai  teyrnìs  ysbrydol  a  fyddai 
teyrnas  y  Messiah ;  ac  ymwared  oddiwrth 
elynion  y.-brydol,  byd,cnawd,  aditfol,  angau 
ac  uîfern.  Gan  f(»d  Z  tcharYasyn  11  faru  yma 

drwy  ysbrydoliaeth  Dnw;  ty bir  ei  l'od  yn 
deall  am  yr  ymwared  yn  ei  ystyr  ysbrydol : 
ond  tybia  éraill  nad  oedd  efe  yn  hollawl  yn 
deall  ei  enian  ei  hun,  ond  ei  fod  ynllefarn  fel 
y  cynhyríìd  ef  gan  yrYsbryd  Glàn.  Mae  yn 

bur  sicr  nad  oetld  rhai  o'r  hen  brophwydi, 
weithiau,  ddiin  yn  deall  y  peîhaii  a  roddid 
iddynt  gan  yr  Ÿsbryd  Glân  i'w  llefaru, 
1  Pedr  1.  10,  11.  Ond  nid  oedd  byny  yn 
týnu  dim  oddi  wrth  wirionedd  anítaeledig  eu 
prophuy  doliaethaii ;  nid  ar  eu  dëall  hwy  o 
hònynt  yr  oedd  eti  gwirionedd  yn  ymddy- 
bynu,  ond  ar  yshrydoliaeth  Duw.  t  Vma  y 
mae  y  cwbl  yn  cael  ei  briodoli  i  drugaredd 
a  ffyddlondeb  Duw:  ei  drugaredd,  yn  edrych 
ar  ei  grëaduriaid  mewn  caíedi  a  thrueni  ;  a'i 
ffyddlond»  b,  yn  cofio  ac  yncyflawniei  sanct- 
aidd  gyfammod,  yr  hyn  a  eglurir  yn  mhell- 
ach  yn  yradnod  ganlynol. 

73  *  Y  Mlw  a  dyngodd  efe  wrth 
ein  tad  Abraham,  f  ar  roddi  i  ni, 

h  Gen.  22.  16.  h  2».  7.  a  26.  3.  Deut.  7.  8,  12.  Salm  105. 
9.  Jer.   II.  5.    Heb.  6.    16,    17. 

*  Yn  uynt.it  rhoddodd  Duw  ei  air  i  Abra- 
ham,  (ien.  18.  18;  gwedi  hyny  cadarnhâodd 
ei  air  trwy  Iw,  Gen.  22  16.  Dyma'r  ddait 
b.  th  dYanwadal  a  sonir  gan  yr  apostol  yii 

Heb.  tí.  17,  18  ;  eî  air,  a  i '  lw  :  a't  11  ,v  hŵn'w 
hefyd  wedi  ei  dyn-j.ii  iddo  ei  htin,  Heb  (i.  13. 
t  Mae  Ciist  a'i  holl  fendjthion  wedi  i  n  rhoddi 
yn  gynlaf  i  Abraham,  yna  i  w  l  oll  had  cted- 
iniol  ef,  ac  wedi  hyny  i  bawb  a  grédatit, 
cenedloedd  yn  gystal  ac  Iuddewon. 

74  \  *  ( jwedi  ein  rhyddhauo  lawein 
gelynion, f  ei  wasanaethu  ef  yn ddiofn, 

í  «dn.  71.  Eh.  35.  9.  10.  t  45.  17.  ■  54  ÌÌ,  U.  a  65  21- 
25.  Emd.  34.  2i>— 23.  a  39.  28,  29.  Zepb.  3,  15-  17.  Zee.  9 
8—10.  Rbuf.  6.  22.  a  8.  15.  2  T  in    1.7.  H.b.  2.  15.  Dat.  2  .  10. 

lfcÎB 

33,  34.  a  32.  39, 
»2.  l'».  a  4.24. 

Tit.2.  11—14. 

75  |  Mewn  k  sancteiddrwydd  a 
chyfiawnder  ger  ei  fron  ef,  holl  ddydd- 
iau  ein  bywyd. 

t  Deut.  6.  2.  Salm  105.  44,  45.  Jer.  31 
40.  Ezae.  Stí.  24-27.  .\Ut.  I.  21.  Bnh.  I.  4 
I  Tbes.  4.  I,  7.  2  Thes.  2.  13.  2  Tiin  1,  í 

1   Pedr  1.  15,    IG.  2  l'edr  1.  4—8. 

*  Am  y  ge!yni<jfì,  a  r  rhyddhâd  oddi  wrth- 
ynt,  a  sonil  y;na,  gweJ  ar  adnod  71.  Pe  caw- 
>ti  yr  Luddewon  eu  gwaredu,  neu  eu  rhydd- 
láu,  y    ptyd   hwnw,  o  law  eu  holl  elynton 
tymniorawl  í'el  yroedd\nt  yndbgwyl,  a  dim 
ond  hyny  ;  nid  oedd  nemawr  o  duedd  i  was- 
anaetnu  Duw  mewn  sancteiddrwytld  a  chyf- 
iawnder  ynddynt.  Yr  oeddynt  dàn  gaeih- 
iwed  gan  elynion  y-brydol  cryfacb,  a  muy 
niweidiol  o  lawer,  ac  angen  eu  rhyddhâu  o 
law  y  rhai  hynyyn  fwy  na  dim.  +Mae  teim- 
lad  t.fnus  ac  euog  >  n  y  galon,  o  dtiigofaint 
Duw  a  melltith  ei  ddeddf,  yn  anaddasu  ac 

yn  ihwystro'r  enaid  i .  wasanaeihu  Duw  yn 
rhydd  ac  ysbiydid,  tel  y  gwelir  yn  y  gwas 

drwg  a  di'og  yn  Math.  25.  25.  ()  r  tu  arall, 
lle  mae  yr  enaid  yn  hetldwch,  dàn  eiamdirt- 
yn,  ac  yn  mwyriâu  ei  drugaredd  a'iras;  mae 
jno  ryddid  inabatdd  ac  ysbrydol  i'w  wasnn- 
aethn  ef  yn  dd'íofn.  |Rhyiidid  Sanctaidd  a 
chyfi.iwo  y  w  rhyddid  yr  efeugyl,  a  rhyddid 
sydd  yn  rlíwymoy  credadyn  i  saneteiddrwyod 
a  chyriawtider  yw,  nid  ei  adael  i  lyw  yn 
beni  hydd,  yn  gnawdtd  a  Uygredig.  Cynnys- 
gaethed  D  w  ni  â'r  sanceiddrwydd  a'r  cyf- 
iawnder  hyn,  lioll  ddyddiau  ein  byw\d,  ac 
yn  y  diẁedd  â  bywyd  tragywyddol ! 

76  *  A  thithau,  fachgennyn,  ̂ fa 

elwir  yn  brophwyd  i'r  "'jGoruchaf: 
||canys"ti  a  âi  o  ílaen  wyneb  yr' 
Arglwydd,  i  barottôi  ei  íìÿrdd  ef ; 
/pen.  7.*2S.  M.tt.  14.  5.  a21.  26  Marcll.32.  ma.ìn.  32, 35.  pen.  6.  35.    Salw  87.  5.     Act.  16.   17.  n  adn.   16,  17. 

pen.3.  4—6.  Es.40.  3—5.  Mal.  3.  I.  a  4.  5.  Mat.  3.  3,  II  .  a 
II.   10.  Mare  1.  2,  3.  loan  I.  23,  27.  a  3.  28.  Act.   13.  24,  25. 

*  Gwedi  ch)dfori  Duw  yn  telus  amddanfon 
ei  Fab  i'r  byd,  mae  Zacharías  ynia  yn  troi 
1  letaru  am  ei  fab  ei  hun,  loan,  ac  yn  rhag- 
fynegi  yr  hyn  a  gymmerth  le  tua  deiiü  mlyn- 
v(\(\  ar  hugain  wedi  hyny  :  oblegid  mae  yn 
deby^ol,  na  ddeclireuodd  loan  ei  weinidt)g- 
aeth  liyd  onid  oedd  yn  tldeg  ar  hugain  oed, 

yr  oedran  ofteiii.idi»l.  Dyna'r  oedran  y  de- 
i'hreuodd  Crist  ei  hnn  ei  ueinidogaeth.  Pen. 
3.  *23.  t. Yr  oedd  ysbryd  prophwydoliáetìj 
wedi  ymad.tw  o  Israel  er  ys  tri  neu  bedwar 
cant  o  tlynyddoedd  ;  ac  yn  awr  yn  dechreu 

dychwelyd.  Yroedd  Zachar'ias  (yn  gystal  â 
Simeon,  Anna,ac  eraill)  dan  ei  ddylansta.tan, 
ac  efe  a  brophẃydodd  ain  loan  a  Christ. 
Yr  oedd  loan  yn  brophwyd,  »  "m\\y  na 
phrophwyd  ; "  efe  a  brt>j)hwydodd  beth  a 
yvnâi  Crist,  ac  a'i  dangotodd  i'r  bobl  wedi 
dyfod.  I  ('rist  ci  hunyw  y  "  Gornchaf  "  yma. 
Felly  ygelwii  ef  gan  loan,  a  rhaid  ti  fod  yn 
>vii  Diliiw  eyn  y  gallai  fod  yn  Ornchaf. 
í|Crist  l'efyd  yw  yr  Arglwydd;  oblegid  O 
îlaen  w  y  nt  b  Crist  y  r  oedd  loan  yn  myned,  i 
I)  ii •■  tôi  t  i  riy  rtld  Ef.  Pa  fodd  yr  â  sosiniaetb 
dros  eiti.in  ftl  hyn?  onid  oes  yma  gwlwm 
aunattodawl  i  watlwyr  Duwtlod  lesu  î 

77  ŵ  1  °  roddi  t^wybodaeth  iachawd- 

wriaeth  i'w  bobl,  trwy  ̂ faddeuant o'u  pechodau, 



/íaclim'itis  iiu  üÿànaboá  déẁnti  fhnw.  L\  G  II. 
Y  trethiad  Bhufrim 

o  ,.<-n     3    3,  li.     M..C    I.  I.  4.    kM  I     7-5«,   '-'      I    .    -  '       ■ 
3   „_òlí     ,  ,i    v   ».«8. »  li)    43.  ■  13.  M,  88   Rl  if.  ■'   »-  ■  »■  •-•■  hi*h    '    y 
»1  brtfetba  yu  erbyn  huuan-gyn'awnderan 

m •  ya  rifenyddion  a'r  phari^eaid;  l  bregetbu 
ídifeirwch  i  bawb ;  i  bregeihu  Oen  Du*  vn 
iymi  yraaith  bechodau  >  byd j  ac  i  brcgetnu 
maddcuant  peclu.dau  i'r  peiiafo  hechaduriaid 
yu  <>i  tii.v  a  thrwy  ei  wafn  a'i  aberth  ef. 
i)y:in  '•  barotòi  ei  ti'yrdd  e'l ,"  dyTna  "roddi 
Erybodaetb  iachawüwriaeth ;"  aynia  swm 
Iweinidogaeth  loan,  a  dym aa ■•  m  gweinidog- 
aeth  Ik.1I  genadon  anfonedig  Duw.  Ciis  ei 
hui:,  medd  rhai a  feddyür  wrth  iachawdwr- 
i.n-ih  yn  v  fàa  yma,  M  yn  adn.69.  pen.  2.  30. 

78  *U  berwydd  v  tiriondeb  trugar- 
edd  eiìi  i)uw;  trwy  yr  hon  yr  ym- 

welodd  rt  nifgodiad  haulo'r  uchelder, q  Kj.C3.  7.  loan  3.    15.  Eph.  2.  4.  5.    1   loan  4     9,   10. 

1 "  Tirioudefo  orug  iredd,"  neu  yraysgaroedd 
njaredd  eiu  Duw,  fflebreaethgref  ywy  geir 

ian.yn  arwyddo  tra  tliostuii  Duw  iu..g  at  becb- 
aduriaid  colledig.     Gwel  Gen.  43.  30  ;  1  Bren. 
3.  20.    rGwawi-ddydd  yw  y  gair  bwnyn  ol 
y  Baesoneg.     Mae  y  gair  groeg  yn  arwyddo 

y  rhan  ddw)  reiniolo'r  wybreu,lle  maegwawr 
bore   yn  dechreu  tywynu:    ae  felly   geli  r 
Ifcddwlfod  gwator-ddydd  ynfwyaddas  i  ag- 

wedd  ddi  chreuol  pethau  yr  amser  hwnw,  na 
chodiad  h.ml.      Beth  byn  <g  ani  y  gair,  Cris: 

yn  ei  Bersou,  ei  efeugyl,  a'i  ras,  a  feddylir. 

79  I  r  lewyrchu  i'r  rhai  sydd  *  yn 
eistedd  mewn  tywylhrch  'achysgod 
angau,  f  i  gyfeino  ein  traed  i  ffordd 
tanjne'edd. 

t  p« .  2.  32. 
a  8.  12. 

.  7,  16. a  49.  6.    h  60.  1-3. 
12.  46     Act    26.  18. 

*Job3.  5.al0 

.  6.  16.    Mut.   II 

Mat.  4.   16.   I 
Hph.  5.  8    1  Tli 
22.   Salm  23.  4.  a  44.  19.  a   107.   10.   1 

15.    8-10.    12,    13     %  85.   10-13     Di 
48.   17,     IS,  Tl.    a    57.  19-21.   a  59.  ! 
2  ,  39.  Rhtif.  3.  17. 

Bÿraa  ddyben  Crist  yn  .  yraweled  â  ni : — 
•Cyfeimd  sydd  ýa  y  geirìau  hyn  at  ddrwg- 
W'  ithredwyr  dàn  g«41-farn,  yn  eístedd  mewn 
ceîloedd  tywyl  tàn- ddaeái ol,  yn  aroa  dydd 
eu  dienyddiad  :  i  lewyrchu  ae  i  ryddàn  y  fath 
hyn  y  d.ieth  lesu.  Mae  y  geiiiau  yn  cael  en 
dy\ved\  d  am  yr  Iuddewon  yn  Ës.  9.  1,  2 

Ma'h.  4.  14,  15,  16.  a  pliwy  bynaç  a  ddar- 
lleno  eu  h  mes  gresynol  yr  amser  hwn,  (yn 
Ibwedig  Inddeẁon  Galilea,  lle  y  pregethodd 

Crist  fwj  af )  yn  Joaephns,  a  gentydd  t'od  y 
■Mgiifìad  yn  brYodòl  iawn.  Os  oedd  yn 

bi'íodol  i'r  [nddewon,  pa  faint  mwy  i'r  cen- 
edl.;edd  paganaidd  y  rhai  «>edd  drwy  hall 
oesoedd  y  byd  wedi  eu  gadael  i  soddi  inrwn 
jjfcwyllwch,  halogrwydd  a  phob  trn<ni?  Ond 

e  ddaeth  lesu  i  t'od  yn  oleuni  i'r  cenedloedd, 
ac  yn  iachawdwriaeth  h>d  eithaf  y  ddaear 
Bendige  ìig  fydd«i  Dnw  am  hynyl 

HU  *  A'r  "  bachgen  a  gynnyddodd, 
t  ac  a  gryfhawyd  yn  yr  yspryd,  *  ac 
a  fu  îyn  y  diffaethwch  j|  hyd  y  dydd 
yyr  §ymddanoosodd  efe  i'r  Israel. B«dn.  15.  pen.  ?.  40,  52.    Baro.  13.  24,25.  I  Sara.  3.  19 

M.        x  M.u.  3.   1.  a  II.  7.     Marcl.3,  4.         y  loan  1.  31. 

*  i  fe  a  gynnyddo(id  mewn  corpholae  h, 
niewn  doniau  naturiol,  ac  mewn  cynneddf- 
an  cryfion,  a  meddwl  dewr  a  grỳmns  +  Rfe 
»  gynn>d(Iodd   hefyd   mewn   gras  a  dewrdcr 

Tsö 

f/abrydof,  I  wynefta  m  <i  waifh  niawri  u  af 
im.u  rwystran  .1  gwrthwynebiadau  dynion  im 

hywaith,  yn  «i  weinidogaeth.  :  I  fallai  i'\\ 11  e  111  t.irw  paa  oedd  [oan  y n  ienanc,  (yr  oe4d- 

yni  yn  hen  p.u»  ganed  < •!';;  pi  fodd  byn  ig  RBB 
liyuy,  nid  oes  dnn  hanis  am  Iddo  gaH  «i 
ddwyn  i  fynu  yn  ddysgedig.lel  mab  iofi  h  1  ì'i, 
uae  ei  l'od  niew  11  uinhv  w  \\  it8  ni.nlh  saneiaidd 
yn  y  di ml.  Am  ddyageidiaeih  ddynol  .iid 
oedd  aniii  v(  ei  ln-isi.iu  ;  >  r  oedd  i\ài\  ddy-geid- 
i.ieih  wetl,  sefdàn  ysbrydoliaeth  Duw.  Yr 

oedd  y  diil'a» ■thweh,  Bef  aulal  oychydig  bohlog- 
aelh,)  11  fwy  cyduaws  â'i  dneddiadau  nei)ldue<í- 
ig  a  myfyrgaref.  Wrlh  fyw  t'elly,  yr  oedd  yu tnnill  »-M\v  i  Uio  ei  hun  ani  farweiddiad  Krbyd,a 
sancteiddi Wÿdd  bywyd  ;  yn>iuarlerâ  ehaledi 
erbyn'gwrihw\  nebiad.'.u  ac  anmharcb  yn  ei 
*einidogaeth  ;  ac  yn  ddigon  pell  oddi  wríh 
(irist,  t'cl  nas  galiai  neb  ddywedyd  ei  fod  yn 
blerdiol  iddo,a  bod  ihyw  gyngiair  rhyngdd\ut 

o'r  blaen,  i  loan  ei  gyhoeddi ef  fel  Oen  Dpw, 
\!essiah,  4c.  T\bii  raaî  anialẃch  Ziph  neu 
Maon  (l  Sam.23.  24,  25,)  oedd  y  diliaethwch 
hwn;  os  felly  yr  oedd  tua  chànmilltir  rhwug 
loan  yuo  a  Chiist  >n  Nazareth.  ||  Y  dydd  y 
dechreuodd  efe  ei  wemidogaeth  gyhoeddus, 
pan  oedd  tua  deg  ar  hngain  oed.  5  Mae  y 

gair  a  gyüeiihir  yma  "ymddangos"  yn  ar- 
wyddo  urddiad  ìhyw  swyddogcyhoeddus  i'w 
-wydd.  Nid  anghofia  rhai  byth  mo'r  dydd 
y  dechreuasant  eu  cenadwrifawr  dros  Dduw  1 

PEN.  II. 

Auyustus  yn  trethu  holl  ymerodraeth  Rhuf- 
ain>  è^c. 

JtSU  hefyd  yn  y  *dyddiau  hynny, 
fyned  gorchymyn  ailan  oddi  wrth 

atAuo;ustus  Cesar,  * \'\  drethu  yr 
||  hoìl  fyd. «  peii.3.  I.Act.  II.  28.  a  25.11,  21.  Phil.  4.  22.  h  Mat. 
21.   14.  Marc  14.  9.  a  16.  15.  Rhof.  1.  8. 

2  §  (  Y  c  trethiad  y ma  a  wnaethpwyd 
gyntaf  pan  oedd  Cyrenius  yn  ̂rhag- law  ar  Syriaj 

t  Act.  5.  37.  d  p«n.  3.  1.  Ast.  13.  7.  a  13.  12.  a  23 
26.  »  26.  30. 

3  *  A  phawb  a  aethant  i'w  trethu, 
ebob  un  i'w  ddinas  ei  hun. 

•  adn.  4. 

*  Y  dyddiau  y  ganed  Ioan  Fedyddiwr,  neu 
rhwng  hyny  â  genedigaeih  Crist.  +  Bu  llawer 

o'r  Cesariaîd  yn  ymherawdwyr  RhuSain  un  ar 
ol  \  llall,  Augujstus  Cesar  oedd  yr  ymherawd- 
wryr  amserhwn.  %  Mae  y  gair  a  gytieithir 

iiethu  yma,  yn  arwyddo  ysgrit'enu  enwau, 
nen  gofrestrjn  yn  gyhofddus  :  ac  felly  y  defn- 
yddlr  ef  yn  Heb.  12.  23.  ||  Mae  dadl  yn 
uihlith  dysgedigion,  p.i  un  ai  holl  ymherodr- 
aeth  Rlnfain  a  feddylir  yma  wrih  yr  "  holl 
fyd,"  ai  ynte  holl  wlad  Israel  a  feddylir,  yr 
hon  oedd  y  pryd  hwnw  yn  un  deyrnas,  d  n 
lywodraeth  Hrrod,  ond  a  ranwyd  wedihsny 
y.i  wahanoldaleithian,  Gwel  Pen.  3.  1.  §Gan 
uiai  yn  mhen  blyUyddoédd  wedi  hyn  y  bn 
Cy'renius  \  n  f-h'àglaw  ar  Syria,  maeyradnod 
Iimii  yn  ddymn:  dywed  rhai  y  gellir ei darlien 

"  cun  bod  Cj  reninp  \  n  rhaglaw,"  \  n  Ue  " pan 
oedd."  M;ic  eraiìl  yn  dýwedyd  fel  hy n : — 
ddarfod  eo;resTiu,neu  gsmmeiyd  cyfrifo  ni.er 



Genedigaeth  Crist. LUC  II.      Angel  yn  ymddangos  Vr  bugeiliaid, 

y  bobl,  tuag  arnscr  genedigaeth  Ioân;  ond 

na  chodwyd  mo'rdreth  arnynt  hyd  onid  oedd 
Cyrenius  yn  rhaglaw  ar  Syria.  Ac  yn  ol  yr 
agoriad  yna,  mae  yr  adnod  gyutaf  yn  sôn  am 

y  cof-restriad,  a'r'  ail  adnod  yn  sôn  am  y trethiad  a  wnaed  yn  ol  y  cof-restnad  hwnw, 
a  phob  un  o  honynt  yn  gyson  â  hanes  Josephus 
ara  y  m.iter  hwn.  *  Yr  oedd  pawb  i  gael  eu 
cyfrif,  a  phawb  i  fyned  i'wddinasei  hun,  sef 
prif  ddinas  ei  lwytli,  neu  ei  benteulu,  i  gael 

ei  gyfrif.  Rhy  faith  i'n  terfynau  fyddai  sylwi 
yn  fanylach  a  helaethach  ar  yr  adnodau  hyn: 
gwelwn  ddau  beth  ynddynt.  1.  Mawredd  a 
balchder  calon  Cesaryn  mỳnu  cyfrif  a  tlirethu 
ei  holl  ddeiliaid.  2.  Gwelwn  fel  y  goruwch- 
ly wodraethodd  Duw  y  peth  hwn  i  gytìawni  ei 

arfaeth  a'i  air,  sef  geni  yr  Iesn  yn  Bethlehem. 
3.  Gwelwn  hefyd,  fod  y  deyrn-wialen  yn 
ymadael  o  Judah  pan  ddaeth  y  Silo:  mae  y 
trethu  hwn  yn  dangoseibodynllawestroniaid. 

4  *  A  -Ooseph  hefyd  a  aeth  i  fynu 
o  Galilea,o  «'ddinas  Nazareth,  i  Judea, 
hi  ddinas  Dafydd,  yr  hon  a  elwir 
f  Bethlehem  (am  *  ei  fod  o  dŷ  a  thy- 
lwyth  Dafydd) 

r~p&«.  1.  26,  27.  a  3.  23.  g  pan.  4.  16.    Mat.  2.  23. Ioaii  1.  46.  h  Gea.  35.  19.  a  48.  ?.  Rnth  1.  19.  a2.  4.  a4. 
II,  17,  21,  22.  1  Sam.  16.  1.  a  17.  12,  5S.  a  20.  6.  Mica  5.  2. 
Mat.  2.  1—6.    Ioan   7.  42.  í  pen.   1.  27.    a   3.   23—31. 
Mat.  1.  1—17. 

5  I  I'w  drethu  gyd  â  k  Mair,  yr  hon 
a  ddy weddíasid  yn  wraig  iddo,  yr  hon 
oedd  yn  feichiog. 

i-Deut.  22.  22—27.  Mat.l.  18,  19. 

6  ||  A  l  bu,  tra  yr  oeddynt  hwy  yno, 
mcyflawnwyd  y  dyddiau  i  esgor  o  honi. 

/  Salm  33.  11.     Diar.  19.  21.    Mica  5.  2.  mpen.  1. 
57.  Dat.  13.  1—5. 

*  Bernir  fod  gan  Joseph  a  Mair  tua  60  neu 
70  o  filltiroedd  i  deithio  o  Nazarelh  i  Bethle- 
hem.  f  Bethlehem  oedd  ddinasllwyth  Judah, 
a  dinas  Dafydd  ;  a  chân  eu  bod  hwythau  o 
dỳ  a  tliylwyth  Dafydd,  rhaid  myned  yiro  i 
gael  eutrethu  ;  ac  felly  cyflawni  cjngor  Duw 

yn  ddiarwybod  iddynt  eu  hunain,  ac  yn  ddj'- 
arwybod  i  Cesar,  er  yn  ol  gorchymyn  Cesar. 
X  Byddai  y  Rhufeiniaid  yn  cofresîru  gwragedd 
a  phlant  bach  yn  gystal  â  gwŷr  ;  ac  o  nfndd- 

dod  i'rllywodraeth  wladol  aetli  Mair  i  Belhle- 
hem  fel  yr  oedd,  er  y  gallesid  disgwyly  buasai 
ei  chyflwr  yn  ei  hesgusodi.  Rhaid  oedd  cyf- 
lawni  gair  Duw.  ||  Gan  i  Mair  esgorar  amser 

y  trethiad,  neu  y  cof-restriad  hwn,  mae  yn 
debyg  i'r  "dyn  bach"  gael  ei  drethu,  neu  ei 
gof-restiu  hefyd.  Fel  hyny  cafodd  ei  wneyd 
yn  ddeiliad  ymherodraeth  Rliufaiu,  ei  eni 

mewn  agwedd  gwas,  a'i  wneuthur  dàn  y 
ddeddf  ymherodraethol  yn  gystal  a  deddf 
Duw.  Ac  fel  hyny  hefyd  yroedd  cof-nodiad 
sicr  a  swyddol  ar  gacl,  mai  yn  Bethleliem  y 

ganed  ef,  yn  gyfatebol  i'r  brophwydoliaeth. 
7  *A  Mhi  a  esgorodd  ar  ei  mab 

cyntaf-anedig,  °fac  a'i  rhwymodd  ef 
mewn  Jcadachau,  ac  ||a'i  dododd  ef 
yn  y  preseb  ;  am  nad  oedd  iddynt  le 
pyn  y  lletty. 

n  Es.  7.  14.     Mat.  1.25.    Cal.  4.  4.  •  adn.  11,12. 
Salm  22.  6.  E«.  53.  2,  3.  Mat.  8.  20.  a  13.  55.  loan  1.  14. 
2  Cor.  8.  9.      ppm    »0.  34.  G*u.  42.  27.  a  43.  21.  Ex.4.  14. 

*  Yn  ol  y  Groeg,   meddant,  "  ei  mab,  y 
—   4   m   
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cyntaf-anedig."  Mae  yn  wir  iawn  mai  mab 
cyntaf-anedig  Mair  oedd  Crist  ;  ond  mae  yn 
wir  hefyd,  ei  fod  ef  y  Cyntaf-ahedig  mewn 
ystyr  arall,  a  llawer  uwch  na  hyny  Heb.  1.  6. 
Col.  1.  15.  Fel  y  Cyntaf-anedig  yr  oedd  yn 
sanctairid  i'r  Arglwydd,  ac  yn  blaenori  fel 
Offeiriad,  Brenin,  a  Phrophwyd  mawr,  yn 
mhlith  brodyr  lawer.  t  Dywedir  iddi  hi  ei 
hun  ei  rwymo  ef,  &c.  wrth  yr  hyn  y  meddylia 
rhai,  na  phrofodd  hi  driim  o  boenau  esgor, 
neu  ynte,  iddi  gael  nerth  rhyfeddol  ac  anar- 
ferol  ar  y  cyfryw  achlysur.  Pa  fodd  bynag 
am  hyny,  mae  yn  debyç  nad  oedd  yno  neb 

arall  (ond  Joseph)  i'w  chynnofthwyo  hi  yn 
ei  hamgylchiad.  Pan  driaeth  Iesu  nid  oecld 

neb  i'w  dderbyn,  jn yr  ystyr  hyn ;  ac  o'r  bobl 
nid  oedd  neb  gydag  ef.  j  5iid  oes  achos 

rhoddi  yr  ystyr  waethaf  i'r  gair  cadachau, 
fel  y  gwnair  yn  rhai  parthau  o  Gymru  : 
nid  yw  y  gair  o  angenrheidrwydd  yn  ar- 
wyddo  earpiau  neu  fratiau  gwaelion  ;  ac  y 
mae  digon  o  bethau  eraill  yn  yr  hanes  i  ddang- 
os  tlodi  ac  iselder  lesu  heb  gymmorth  y  gair 
cadachau  yn  ei  ystyr  ẁaethaf.  Cymmerodd 
Mair  yn  ddíau  y  cyfryw  bethau  a  allasai  gael 

ÿn  ei  hamgylchiad  a'nghyfleus  y  pryd  hwnw. 
||  Peth  cyffredin  yn  ngwledydd  y  dwyrain 

oedd,  ac  ydyw  eto,  i  deithwyr  â'u  hanifeiliaid 
gyd-orphwys  am  y  nos  yn  yr  un  tỳ,  a  thàn 
yr  un  gronglwyd.  Gan  mai  tref  fechan  a 
gwael  yn  awr  oedd  Bethlehem,  a  llawer  o 
ddreithriaid  wedi  cyrchu  yno  y  pryd  hwn  ; 
nid  rhyfedd  i  ddynion  mòr  dlawd  â  Joseph  a 
Mair  fod  heb  gael  lle  yn  y  Iletty.  Yr  oedd  hyn 

megys  blaen-brawf  i'r  Cyfryngwr  padderbyn- 
iad  a  gaíiai  yn  y  byd  hwn  :  na  ddisgw^lied 
ei  ganlynwyr  Jawer  gwell. 

8  ÎI*Ac  yr  oedd  yn  y  wladhonno 
ffugeiliaid  ̂ yn  aros  yn  y  maes,  ac  yn 
X  gwylied  eu  praidd  liw  nos. 7Gen.31.  39,  40.  Ex .  3.  1,2.  1  Sam.  17.  34,  35.  Salm 
78.  70,  71.  Ezec.  34.  8.  loau  10.  8—12. 

*  Gwlad  i  borfâau  praidd  oedd  o  amgylch 
Bethlehem,  fel  y  gwelwn  yn  1  Sam.  17.  15. 
t  O  herwydd  lladron  a  chreaduriaid  ysglyf- 
aethus,  yr  oedd  yn  angenrheidiol  gwylied  y 
praidd  yno  ar  hyd  nos,  a  dy wedir  fod  gan  y  bu- 
geiliaid  fythod  bychain  ar  hyd  y  maesydd  i 
hyny.  JGwylied  argylch,  nen  bobyn  ail,  yw 
meddwl  y  gair,  fel  milwyr  yn  cylchynu  eu 

gilydd. 9  Ac .  *"  wele,  *  angel  yr  Arglwydd  a 
t  safodd  ger  llaw  iddynt,  *  J  a  gogon- 

iant  yr  Arglwydd  a  ddisgleiriodd  o'u 
hamgylch  :  *  l|  ac  ofni  yn  ddirfawr  a wnaethant. 

r  pen.  1.  11,28.  Barn.  6.  11,  12.  Mat.  1.  20.  Act.  27. 
23.  1  Tim.  3.  16.  *  Ex.  16.  7,  10.  a  40.  34,  35.  1  Brea.  8. 
11.  Es.  6.  3.  a  35.  2.  s  40.  5.  a  60.  1.  Ezeo.  3.  23.  loan  12. 
41.  2  Cor.  3.  18.  a  4.  6.  Dat.  18.  1.  t  pen.  1.  12.  Es.  6. 
4,  5.  Act.  22.  6—9.  a  26.  13,  14.  Heb.  12.  21.  Dat.  20.  11. 

*  Mae  yn  bur  dcbygol  mai  yr  angel  Gabri- 
el  oedd  hwn  eto,  yr  hwn  a  ymddangosasai 

o'r  blaen  i  Zachar'ías  a  Mair,  ac  i  Daniel  am- 
ryw  gannoedd  o  flynyddoedd  cyn  hyny,  a 

phob  tro  ar  ryw  neges  perthynol  i'r  Messiah 
a'i  deyrnas.  fTybir  mai  sefyll  yn  yr  awyr, 
ychydig  uwchlaw  y  bugeiliaid  a  wnaeth  yr 
angel,  ac  nid  sefyll  ar  y  ddaear  :  yr  un  modd 

y  gall  ysbryd  sefyll  yn  yr  awyr  ac  ar  y  ddae- 
ar.  î  Mae  yn  ddíammau  bod  yr  angel  ei  hun 
yn  ogoneddus  iawn  ;  ond  yma  gogoniant  yr 
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Brglwydd  ;t  ddywedlr.  Rhald  tod  y  dlsgleir- 
Eb  yn  fwj  tanbaid  ;t  gogoaeddui  >>;»  diagleir- 

dti)\r  sngdl  el  i'iin  ;  rhywbeth  tebyg  i'r  ar- 
Eydd  <>'[■  pretenoldeb  dwyfbl  ■  weöd  gynl díîti  yr  heii  ornchwyliaeth.  ||  Mte  yn  denýg 
niiti  dynion  dawiol  oedd  y  bngeiliaUl  byn; 

oblegid  i'r  cyfryw  mae  yr  Argluydd  yn  hys 
|bysu  ei  ddirgelwch,  Salm  25.  14.  Gwael 
iawnoedd  genedigaeth  lesu  o  ran  pob  am- 
Èylchiad  daearol  ;  ond  gogoneddna  iawn  o 

ran  pethau  nefol  :  llu  neì'ol,  antheni  nefol,  a 
Ipgoniant  dwyfol.  Bageiliaid  yn  ddyfalar 
eu  gorchwyl  oedd  y  bugciliaid  hyn,  nid  se- 
gurwyr  oeddynt  :  na  ddisgwylicd  bugeiliaid 

segur  y  cânt  fawr  o'r  nefoedd. 

10  A'r  angel  a  ddywedodd  wrthynt, 
■  Nac  ofnwch  :  canys  wele  x  yr  wyf 

fi  yn  fmynegi  i  chwi  Jnewyddion.da 
0  lawenydd  mawr,  ||yr  hwn  a  fydd 
V\\  holl  bobl. 

pen.  1.  13,  30.  Dan.  10.  11,  12,  19.  Mat.  2S.  5.  Dat.  1 
17,  19.  *  pen.  1.  19.  a  8.  1.  Es.  40.  9.  a  41.  27.  a  52.  7 
■  61.  I.  Act.  13.  32.    Rhuf.   10.  15.  y  adn.  31,  32.  pen. 
24.  47  Gen.  12.  3.  Salm  67.  I,  2.  a  98.  2,  3.  Ei.  49.  6.  a  52. 
10.  Mat.  23.  18.  Marc  16.  15.  Rhuf.  15.  9—12.  Eph.  3.  8 
Col.  1.  23. 

1 1  §  Canys  2  ganwyd  i  chwi  heddy w 
"  Geidwad  yn  ninas  Dafydd,  *  yr  hwn 
yw  Crist  cyr  Arglwydd. 

m  pen.  1.  C9.  Es.  9.  6.  Mat.  1.  21.  Gal.  4.  4,  5.  2  Tim 
1.  9,  10.    Tit.  2.  10—14.    a  3.  4—7.    1  Ioan  4.  14.  c  Gwel 

adn.  4.  b  adn.  26.  pen.  20.  41,  42.  G«n.  3.  15.  a  49.  10. 
iln  2.  2.  Dan.  9.  24—26.  Mat.  1.  16.  ■  16.  16.  Ioan  1.  41, 
.  a  6.  69.  »7.25—27,41.  «20.31.  Act.  2.  36.  a  17.  3. 
Ioan  5.  I.  c  pen.  1.  43.  a  20.  42—41.  Act.  10.  36.  1  Cor. 

15.  47.  Phil.  2.  11.  a3.  8.  C  »i.  2.  6. 

12  *  A  hyn  fydd  d  arwydd  i  chwi ; 
Chwi  a  gewch  y  dyn  bach  wedi  ei 
rwymo  mewn  cadachau,  cüi  ddodi  yn 

y  preseb. 
d  Ex.  3.  12.  1  Sam.  10.  2—7.  Salm  22.  6.  Es.  53.  1,  3. 

*  Felly  y  dywedodd  wrth  Zacharì'as,  Pen. 
1.  13;  wrth  Mair,  1.  30;  ac  wrth  y  gwrag- 
edd  wrth  y  bedd,  Math.  28.  5.  Yr  oeddynt 
oll  yn  ofni,  ac  yr  oedd  yn  naturiol  iddynt 
ofni  ;  ond  nid  oedd  achos  i  neb  o  honynt  ofni. 

+  I'r  bugeiliaid  tlodion  y  gwelodd  Duw  yn 
dda  hysbysu  genedigaeth  y  Messiah,  ac  nid 

i'r  gwŷr  mawr  a  phenaethiaid  y  bobl :  felly 
y  rhyngodd  bodd  yn  ei  olwg,  ac  fel  hyny  yr 
oedd  yn  tywaJlt  dirmyg  ar  bob  mawredd 
dynol.  I  ddynioD  ag  oedd  yo  fugeiliaid  wrth 
eu  galwedigaeth  yr  addawyd  ef  gynt,  Gen. 
47.  3  ;  ac  i  fugeiliaid  yr  hysbyswyd  ei  ened- 
igaeth  pan  ddaeth.  \  "  Newyddion  da:"  ef- 
engyl,  ac  efengylu,  ywy  ddau  air  hyn  mewn 
mànau  eraill ;  ac  efengyl  bur  a  gwerthfawr 
oedd  y  newyddion  da  hyn,  ac  efengylu  oedd 

en  mynegi.  ||  Nid  i'r  bugeiliaid  yn  unig,  yr 
oedd  y  newyddion  da  o  lawenydd  mawr  hyn, 

nac  i'r  genedl  Iuddewîg  yn  unig  ;  ond  i  bawb 
a'u  clywont  ac  a'u  credont,  yn  mhlith  pob 
cenedl  dàn  y  nef,  Math.  24.  14.  §  I  cbwi,  ac 
i  bawb  eraill,  fel  dynion,  fel  pechadnriaid,ac 
Bcredinwyr;  i  chwi,  ddynion,  ac  nid  i'r 
angrlion  syrthiedig  ;  y  ganwyd  Ceidwad  : 
Ceidwad  rhag  digofaint  Dnw,  rhag  satan, 
pechod,  ac  angau  tragywyddol  :  ganwyd  i 
chwi  Geidwad  ;  y  Messiali  addawedig  a  dis- 
gwyüedig,  Arch-offeiriad,  Brenin,  a  Phroph- 
^yd  eneiniedig  Israel  ;  ie,  Arglwydd   y  gog- 

1  oniant,  Arglwydd  pawb  oll,  yr  Arglwydd  o'r 

nef,  buw  wedi  >  mddangoa  >  ii  y  enawd.  Ben< 
digedig  fyddo  en\*  Dow  Jeho(ah  am  y  f-itb 
Geldwad  I      •  Pel   pe  dywedatai   yr   angej, 
l'wi  li  i  ncihlilnin  i  yinotyii  am  dano  ;  ;i  pln 
h;  bynag  y  catTocbfaban  newydd  ti  enl,  wedi 

ei  rwymo  inewn  cadachan,  a'i  ddodi  inewn 
preseb,  hwnw  yẃ  efe  ;  nid  061  yr  iiu  arall 
yno  niewn  agwedd  mòr  isel  a  thlodaidd  :  ac 

na  rydded  <i  dlodi  a'i  iselderyn  dramgwydd 
i  chwi,  nac  yn  rhwystr  i  chwi  greda  ynddo: 
eicb  Ceidwad,  Crist  yr  Arglwydd,  ac  etifedd 
pob  peth,  ydyw  yn  sicr. 

13  *Ac  yn  ddisymmwth  yr  oedd 
gyd  â?r  angel  eliaws  o  f  lu  nefol, 
yn  |moliannu  Duw,  ac  yn  dywedyd, 

«  Gen.  23.  13.  •  33.  I,  2.  1  B.*n.  23.  lö.  Job  S3.  7. 
Sül.n  CS.  17.  .4  103.  20.  ■  148.  2.  Es.  6.  2,  3.  Baa».  3.  13. 
Da«.  7.  10.  Luo  15.  10.  Eph.  3.  10.  H«V  !.  14.  1  Pedr  1.12. Dut.  5.  U. 

14  l^  Gogoniant  yn  y  goruchaf  i 
Dduw,  *ac  ar  y  ddaear  tangnefedd,  hi 
ddynion  ewyllys  da. 

/pe».  I».  38.  Salm  69.  34,  35.  a85.  9—12.  a  9«.  11  —  13. 
Es.  44.  23.  a  49.  13.  loan  17.  4.  Eph.  1.  6.  a  3.  20,  2l.Phil. 
2.  11.  Dat.  5.13.  g  p«n.  I.  79.  E».  9.  6.  7.  a  57.  19.  J«r.  23. 
5,  0.  Mica  5.  5.  Zec.  6.  12,  13.  Ioan  14.  27.  Act.  10.  36. 

Khuf.  5.  1.  2  Cor.  5.  18—20.  Eph.  2.  14—18.  Col.  1.20.  H«b. 
13.  20,  21.         h  loaD  3.  16.  Tit.  3.  4—7.  1  Iean  4.  9,  10. 

*  Hysbyswyd  genedigaeth  Crist  gan  nn 
angel;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  cael  llíaws  o 
angelion  i  gyd-ganu  mawl-wers  ei  enedigaeth 
ef.  +  Llnoedd  Duw  y  gelwir  yr  angelion  yn 
Salm  103.  20,  21 ;  o  herwydd  en  nifer,  eu 

trefn,  a'u  gwasanaeth.  j  Moliannu  Duw  yn 
ddibaid  nos  a  dydd,  yw  gwaith  yr  angelion 
yn  y  drydedd  nef ;  a  moliannn  Duw  yw  eu 
hott  waith  hwynt  pa  Ie  bynag  y  byddont. 
||  Gellir  ystyried  y  geiriau  hyn  ynjỳneyiadol : 
fel  pe  buasai  yr  angelion  yn  dywedyd,  fod 
peth  wedi  cymmeryd  lle  y  diwrnod  hwnw, 

a  fyddai  yn  ogoniant  i  Dduw  mwy  na'i  holí 
weithredoedd  eraill  erioed :  ac  y  byddai  lles 
anfeidrol  i  ddynion  hefyd  o  enedigaeth  y 
Messiah.  Neu,gellir  eu  hystyried  yn  rhodd- 
ediyol :  hydded  gogoniant  yn  y  gornchaf  i 
Dduw  ;  a  hydded  tangnefedd  ac  ewyllys  da  i 
ddynion  ar  y  ddaear.  Mae  toriadau  byrion, 
a  disymmw th  y  gân,  yn  biíodol  iawn  i  wres- 
awgrwydd  Seraphaidd  yr  angelion,  ond  yn 
gwneyd  y  geiriau  yn  anhawdd  eu  deall  yn 

gyflawn.  Mae  yn  ddi'au,  bod  gogoniant  an- feidrol  i  Dduw,  a  lles  anfeidrol  i  ddynion,  yn 
deilliaw  o'r  iachawdwriaeth  fawr. 

15  A  bu,  *pan  aeth  yr  angelion 
ymaith  oddi  wrthynt  '  i'r  nef,y  bugeil- 
iaid  hwythau  a  ddywedasant  wrth  eu 

gilydd,  f  AAwn  hyd  Bethlehem,  a 
gwelwn  y  peth  hwTn  a  wnaethpwyd, 
yr  hwn  a  hysbysodd  yr  Arglwydd  i  ni. 

t'  pen.  24.  51.  2  Bren.  2.  1,  11.  1  Pedr  3.  22.       *  Ex.  3. 
íalm  111.  2-  Mat.  2.  1,  2,  9—11.  a  12.  42.  loaD  20.  1—10. 

1 6  A  hwy  a  ddaethant  l  ar  frys ; 
|ac  a  ̂ gawsant  Mair  a  Joseph,  a'r 
dyn  bach  yn  gorwedd  yn  y  preseb. 

/pen.  1.  39,'Preg.  9.  10.         m  Gwel  »>r  «dn.  7,  12.  pen. 32.  a  22.  13. 

17  ||  Aphan  welsant,  "hwy  a  gy- 
hoeddasant  §  y  gair  a  ddywedasid 
wrthynt  am  y  bachgen  hwn. 
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18  A  phawb  a'r  a'*  clywsant,  °a 
ryfeddasant  am  y  pethau  a  ddy  wed- 
asid  gan  y  bugeiliaid  wrthynt. 

o  adn.3.3,  47.  pen    1    65,  66.  »4.  36.  a  5.9,  10.  E».  8.  18. 

*  Gwedi  traddodi  eu  neges,  a  chyflawni  cu 
gorchwyl,  aeih  yr  angelion  yn  <  î  i'r  nef :  i 
gfodforì  J)nw  yno,  ac  i  gyflawni  ei  air  ef 
mewn  rliy  w  wasanaeth  üràlh  t  Er  ei  bod  eío 
yn  nos,  nid  oedodd  y  bugeiliaid  duwio!  hyn 
fyned  yn  y  tíui  i  Bethlehem.  Nid  oedd  ain- 
mhcuaetii  ganddynt  o  wirionedd  a  mawredd 
y  peth,  ac  yr  oeddynt  yn  sicr  niai  yr  Ar- 
glwydd,  trwy  ei  ang<  I,  a'i  hysbysodd  idd\nt. 
X  Ni  bu  eu  hymotyniad  yn  ofer,  hwy  a  gaw- 
sant  bob  petli  fel  y  dywedasid  iddynt.  Nid 
yw  datgnddiedigaeth.indwyfol  bythyn  twyllo 
y  neb  a  u  credont  :  nefo.dd  a  daear  a  ânt  Jieib- 

ond  nid   â  dirn   a   lcfarodd    Duw  heibio, 

r  pen.  1.  59.    Gen.  17.  12.    Lef.  12.  3.    Mat.  3.  1«.  Gal. 
4.  4,  5.   Pbil.  2.  8  «  pen.    1.  31.  Mat.   !.  M,  25. 

*  Pan  ddaeth  yr  wyihfed  djdd,  neu  ar  yr 

wythivd  dydd,  'nid  wedi  i'r  wythfed  dydd (il.irfod:  buasai  hyny  yn  nawfed  dydd.  Ma 

hyn  yu  egluro  y  geirian  '*  wedì  tiidian" 
Marc  8.  31.  t  Gan  fod  Iesu  uwcldaw  y 
ddeddf,  ac  yn  ddeddf-roddwr,  fel  Duw; 
yn  birffaith  a  hollaul  ddibechod,  fel  d)n; 

nid  pedd  raid  ei  enwaedu  ef  fel  c'.ynion  eraill: 
ond  ar  annyw  ystyriaethan  eraiii  yroedd  hyny 
ýn  angent  heidiol.  Ni  chyfrifasid  ef  yn  wirfab 
i  Abrahanj,  heb  enwaediad  ;  nis  gaüasai  fod 

yn  aelod  gwelrdig  o'r  egiwys  hiíidev\ig,  heb 
enwaediad  ;  ac  nis  gallasai  fod  yn  weinidog 
i'r  enwaediad  (Rhaf  15.  8.)  heb  ei  fod  wedi 
caeJ  ei  enwaedu  ei  hun.  Eto,  yr  oedd  efe 
wedi  ei  wneutiiur  dàn  y  ddeddf ;  ac  fel  ein 

Machnîydd  a'n  Hesatnpl  nix  gwnaed  ef  yn 
ddarostyngedig  i'w   ho!J  ddefodaa  hi.     Wrîh 

heb  ei  gwblâu  oil.  ||  Gan  na  chawsant  nn  gael  ei  enwaedtt,  daugosodd  ei  hnn  vn  ddyled- 
gorcnymynidewi,hwy  a  wnaethant  yn  iawn,  wr  igadw  yr  lioJl  ddeddf :  Galat.  6.  3:  ác  vr 
..-  *-..i  ...  „.^aa    „~é.,..;,vi  :,i,i„„»    ;  ***,ì*^*.aa\      i.i       "  j-     •  »  n  J.. ac  fel  yroeddyn  naturiol  iddynt,  i  gyhoeddi 
y  petli  rhyfedd  hyn  >n  mhob  man.  Dyma 
brejgethwyr  dytẁl  cyntaf  Crist  yn  y  cnawd. 
$  "  Y  gjir"  tod  y  Messiah  wedi  ei  eni  :  y 
cwbl  a  fynegodd  yr  angel  iddynt,  cán  y  Uu 
nefol,  efailai  ;  ac  hefyd  y  cwbl  a  ddywedodd 
Joseph  a  Mair  wrtli)  nt.  Rhyfeddodd  pawb 
a  glywsant,  ond  nis  gwyddom  a  gredodd  neb 

yn  wirioneddoi  ai  peidio.    Kffaith  naturioi  llhwy  a'i  dygasant  ef  i  Jerusalem,  i'w ywrhyfeddu,    ond   rhaid    cael   gweithrediad   „vflwvrm  ÍV   a™!™^  . 

oedd  enwaediad,  yn  ei  achos  ef,  yn  erneS  < 
holl  ddyoddctiadau  o  hyny  allan  :  yn  ddech- 
reuad  y  gwaith  aberthawl,  a  orpliénodd  efe 
ar  y  eroes.  +  Am  yr  enw  1ESU,  gwel  ar 'Matt.  1.  21. 

22  *  Ac  wedi  'cyflawni  dyddiau  ei 
fphuredigaeth  Jhi,yn  oì  deddf  Moses, 

nertli  i)uw  i  gredu 

19  *  Eithr  ̂ Mair  a  gadwodd  y 
pethau  hyn  oll,  fgan  eu  hystyried  yn 
ei  chaìon. 

f  a..in.  51.  p*n.  1  .  66.  a  9.  43,  44.  Gcu.  37.  11.  1  Sam. 
21.   12.  Diiir.  4.  4.  íîos.   14.  9. 

20  %  A'rbugeiliaid  addychweìasant, 
^jl  e;an  op;oneddu  a  moliannu  Duw  am 
yr  hoil  bethau  a  glywseat  ac  a  wel- 
sent,  fel  y  dywedasid  wrthynt. 

q  peB.  18.  43.  í  lí).  37,  38.  1  Cron.  29.  10-12.  Salm  72. 
17—  !9.  b  106.  48.  a  lu7.  8,  15,  21.  Es.  '.'9.  19.  Act.  2.  46,47. •  11.  18. 

*  Y  pethau  a  ddywedasai.  yi  angel  wrthi 
hi  ei  Juin  ;  y  pethau  a  ddywedasai  wnh  Jo- 
seph,  Matli.  1  20,  21  ;  y  pethan  a  ddywedas- 

ai  wrtli  y  bageiliaid  ;  yn  ngl.yd  a'r  cyflawn- 
iad  rhyfedd  ohonynt.  <>U.  I  Gwelwn  wahaiol 
éffeithiaa  yrnn  petlian  ar  wahanol  ddynion:  Yr 
oedd  y  bobl  yn  rbyfeddu  am  y  peth  Jiwn  lel 

rhyw  dro  angliyfl'redin  ;  ond  cadwodd  Mair 
y  petli  yn  ei  clialon,  gan  ei  ddwfn  ystyried  : 
nid  peib  arwynebol  a  diflanedig  :ir  y  dymher 
oedd  iddi  hi.  i  Dychwelodd  y  bugeiiiaîd  at 
en  galwedigacth  :  nid  yw  crefydd  yn  p^ri  i 
cldynion  anghofìo  ac  esgenlnso  dyledswyddaö 
eu  sefyllfâoedd.  ||  C.àn  ogoneddti  a  mofianna 
Duw:  dyma  ddechren  y  **  llawenydd  mawr" 
a  BOnìodd  yr  ;tmíel ;  ond  niddaw  diwedd  arno 

byth.  A'ae  gwir  íly <i<l  yn  dwyn  Uawenydd 
a  dtolohgarwch  :  a  gellir  mwynâu  l)uw  a'i 
ogoneddu  yn  nihob  sefyllfa,  ar  y  maes  yn 
gystŵl  ac  yn  y  deml. 

21  H*Á  pban  rgyfiawiwityd  wyth 
niwrnod  i  fenwaedu  ar  y  clyn  bach, 

s  galwyd  ei  enw  ef  \  I FSU,  yr  hwn  a 
enwasid  gan  yr  au^el  cyn  ei  ymddwyn 
ef  yn  y  groth. 

gyflwyno  i'r  Arglwrydd  ; t  Gwel  ar  Lef.  12.  2-6. 

23  (tel  yr  ysgTÌfenwyd  yn  neddf 

yr  Arglwydd,  n§  Pob  gwrryw  cyntaf- 
anedig  a  elwir  yn  sanctaidd  i'r  Ar- 
glw^dd) 

u  Ex.  13.  2.  12-15.  ft  2?  29.  •  34.  19.  Nnm.  3.  13  »  ». 
\G,  17.  a  18.  15. 

24  Ac  i  roddi  aberth,  yn  ol  yr  hyn 
addywedwyd  yn  neddf  yr  Argiwydd, 
x*Pâr  o  dnrtnrod,  neu  ddau  gyw 
colommen. 

*  Lef.  12.  6-8.  2  Cor.  S.  9. 

*  Mrte  yr  adnodau  hyn  yn  crybwyll  am 
ufndd-dod  Mair  i  ddau  orcJiymyn:  un  am 
buredigaeth  gwraig  ar  ol  esgor,  Lefit.  12. 

2  —  5  ;  a'r  Uall  am  gyssegrn  y  p]eutvn  i'r  Ar- 
glwydd,  l  xod.  13.  27 a  22.  29.  a34. 19.  Dydd- 
ian  y  puredigaeth  ar  blentyn  gwrryw  ocdd, 
deugain  niwrnod,  ac  arfenyw,  pedwar  ugain. 
+  Mae  yn  bur  dcbygol  nad  oedd  achos  am 
baredigaèth  ar  Mair  fel  ;ir  wragedd  eraül ;  eto 
nid  oedd  h\  yn  ehwennych  cael  ei  hesgu.soidj 
oud  yn  ytnostwng  yn  mhob  peth  i  «idcidf 
Duw.  i  Dywedir  mai  hv)unt,  ;ic  nid  "  h$M 
sy'nì  mewn  rhai  Jnn  ysgi  ifau  da  o'r  Testa- 
ment  Groegyma;  sef  puredigaetli  IVî;iirâ  Iesu. 
Ond  nid  yw  liyny  yn  arwyddo  dim  JiaJog. 
rwydd  pechadurus  ynddo  ef,  gan  nad  í,c(Ìú  y 
puredigaeth  ymaddim  ond  cydiiui  fiad  âdefoi 
Seremonioi,  er  cael  derbyniad  i  gynnidleidfa 

pobl  Dduw;  ac  ir  hyn  'yr  oedd  yn  rh  »id  i Círis!  ynei  natnrddynol  ymostwng  er  cyflawni 
pob  cyfiawnder.  ||  Yr  o*  dd  pob  cyn  af-anedig 
i  gacl  ei-yflwyno  i'r  Arglwydd,  >  n  Je  ns.dem, 
•ic  wedi  hyny  ei  brynu  am  bùm  sìcl,  (tua 
deuddeg  a  chwech  o'ii  harian  ni)  a  Duv\  yn 
cymmeryd  y  Lehaid  yn  eu  lle.  (iwcl  y  cỳf- 

eii  iadau  am  y  deddfau  hyn.  §  Nid  a'd-adrodd- 
iad  cywir  o  tui  ihyw  adnod  yn  yr  Hen  Dea- 
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aim-nt   \  w    >    geiriaa   h>n;  ond  crynôad    o 
"eddwl    cyífredin    aiui>w     a  tiM'tl.ni-       *  Oen 
Eýydd,  u  i-iiN  u  colomen,  oeu  durtor,  pedd 
I  aberth;  ood  lle  nasgelÚd  cyrhaedd  gwertb 
Ko,  dwj  (luiiir,  iicii  ddati  gyw  coloinéd, 
Letit.  12.  6,  B.  tyia  gallai  Joeeph  a  Mair  gj  r- 
fiacd<l  ond  j  i  offrw  iii  gwat  l.it,  mùr  f.iw  r  oi  d  I 
•u  ilcili  a'u  biseld,  r. 

2j  Ac  wele,  yroe  Id  gwr  yn  Jeru- 

Btem,  *a'i  enw  Simeon  ;  fä'r  gwr. 
ìwn  0(í/í/  ̂ gyfiawn  a  duwíol,  rÿn 
hgwyl  am  J:  ddiddanwch  yr  ísrael: 

■|a'r  Yspryd  Glân  oedd  arno. 
y  p.-n.   1.  6.  Gen.  C..  I).  Job  1.  1,  S.  Dun.  6.  33,  '23.   Mioa 

8.  íct.  10.  •-',  33.  ■  21.  IG.   Tit.  3.   11—14.  a  ado.  38. 
M    B    ■   10.   1.  .Marc  15.  43.  a  peu.  1.  41,  67.  Nuin. 

11.  35,  29.  2  Pedr  1.  31. 

26  §  Ac  6yr  oedd  wedi  ei  'hysbysu 
iddo  gan  yr  Yspryd  Glàn,  na  cwelai 
m  aiigau,  cyn  iddo  weled  d  Crist  yr 
Jrglwydd. 

b  Sahn  25.   14.  Am.  3.  7.  c  r>en.  9.  27.  Salm  89.  43. 
n  8.  51.   Heb.   II.  5.  ./Sal.n  2.  2,  6.  Es.  61.  1.  Du>.  9. 

14—26.  loan.  I.  41.  a  4.  29.  a  20.  31.  Act.  3.  36.  a  9.  20. 
i  10.  38.  a  17.  3.   Heb.  1.  8,  9. 

27  *Ac  efe  a  ddaeth  *trẃy  yr 
yspryd  i'r  deml :  a  pban  Aìdug  ei 
rieni  y  dyn  bach  Iesu,  *i  wneuthur 
drosto  yn  ol  defod  y  gyfraith  ; 

«  p«n.  4.  1.  Act.  8    39.  a   10.  lỳ'.  a  11.  12.    a   16.   7.  Dat. 0.  a  17.  3.  /udn.  41,  48,  51.         #  Gwel  ar  adn.  22. 

28  fYna  yíefe  a'i  cymmerth  ef  yn 
ei  jfreichiau,  ■  J  ac  a  fendithiodd  Dduw, 
fic  a  ddywedodd, 

h  Marc  9.  36.  a  10.  16.  i  adn.  13,  14,  20.   pen    1.  46, 
68.  Saliu32.  11.  a  33.  1.  a  105.  1—3.  a  135.  19,  20. 

•  Mae  rhai  dynion  wedi  bod,  yn  hotf  iawn 
o  feddwl  mai  rhyw  wŷr  mawr  yn  y  byd, 
oedd  y  duwiolion  enwog  a  grybwýllir  yn  y 
Bibl.  Tybîa  y  dynion  hyny  mai  un  feljy 
oedd  Siiiieon  :  dy  wed  rhai  mai  Rabbi  enwog 
ydoedd,  mab  Hillel,  a  tliad  Gamaliel:  ond 
heb  un  sail  yn  y  byd.  Mýn  eraill  mai  rliyw 
otfeiriad  enwog  oedd  ;  ac  mai  wrth  gyfiwyno 

Crist  ganei  ricoi  i'r  Arglwydd,  y  derbyniodd 
efe  ef  yn  ei  freichiau  (adn.  2S)  >n  ngweio- 
yddiad  rheolaidd  ei  swydd.  Nid  oes  sail  i 
liyny  ychwaith.  Gan  nad  arnlygasid  Criát 
eto  i  neb  ond  i  dlodion ;  mae  yn  debycach 
rnai  rhyw  hen  wr  tlawd  duwiol  yn  JeruSalem 
oedd  y  Siineon  h  vn.  +  Dywcdir  ei  fod  yn 
CÉÌawn  ac  yn  dduwiol  :  yr  oedd  hyny  yo 
fwy  enwogrwydd  iddo  na  bod  yn  Rabbi  na 
diin  arall,  heb  dduwioldeb.  t  Dyddanwch  yr 
Israel  oedd  y  Messiah.  Trwy  addewidion  a 
pfcrophwydoliaethan  am  y  Messiah,  y  byddai 
y  prophwydi  >n  dyddanu  pobl  Dduw  gynt  yn 
eu  holl  orihrymderau  ;  dyddiau  dyddanwch  > 
galwent  hwy,  ac  y  geilw  yr  Iuddewon  eto, 
[ddyddian  y  Messiah  ;  a  pheth  cyffredin  iawn 
ganddynt  hwy  yw  tyngu,  myn  eu  dymnniad 
ain  weled  y  dyddanwch  hwn.  ||  Yr  oedd  yr 
Ysbiyd  Gl«n  wedi  disgyn  ar  Simeon,  nid  fel 

ar  ddnwiulionyn  gyffredin  ;  ond  yn  a'nghyff- 
redin,  yn  ysbryd  prophwydoliaeth  :  §  dang- 
"Nt>.ii  iddo  y  caffai  weled  Crist  yn  y  cnawd 
c*0  maru.  *  Fel  liyn  trwy  gynnyrfiad  yr 
líbryd  y  daeth  efe  i'r  deml  ar  y  pryd  yr 
oedíì  Josfcph  a  Mair  yn  cyfìwyno  íesu  yno  ; 
a<  'VI  hyny  cafodd  weled  cyfiawniad  cyntaf 

un  br\»phwydoliaeth  nodedig  am  daoo.    Hâf. 
-•  <i  :».  t  'i  i  "i  sbryd  Glan  > i  hwn  uttuì 
aiuo,  ac  a'i  tneddodd  «t  i  ddyfod  i'r  deml  > 
l»i>d  hun,  .i  ddangoaodd  Iddo  yu  ddlan,  mml 
y  (i\n  h.u-h  lc.-ii  oedd  >    MeMÌah  m 

efe  a'i  c>  iiniicrodd  ct'  >  u  ei  li<  ichi.ni,   >  n  ;n  - 
wydd  o'i  uir  grediniaeth  ynddo,  ac  o'i  fawr 
uariad  atO.  lireichiaii  COrph  >n  aiu\ddo 

hicichiaii  ffydd  a   chaií.nl.     j  i'.t'e    a    fen'lith- iodd  Ddiiw  ain  ei  drogaredd  iddo  ef  a'ibobi, 
ac  aui  gyflaẃoiad  o  i  addewid  yn  oanfooiad 
y  fiáessiab. 

29  *  Yr  awr  hon,  Arglwydd,  ky 
gollyngi  dy  was  mewn  tangnefedd, 
'tyn  ol  dy  air  : 

t  Gen.  15.  15.  a  46.  30.  Salm  37.  37.  Es.  57.  1,3.  Phil. 
1.  23.  Dat.   14.  13.         /adn.  26. 

30  jCanys  '"fy  llygaid  a  welsant 
dy  iacliawdwriaeth, 

m  Gwel  ar  adn.  10,  11.— pen.  3.  6.  Gen.  49.  18.  2  Sam. 
zZ.  1—5.  Es.  49.  6.  a  52..  10.  Act.  4.  10—12. 

31  ||  Yr  hon  ■  a  barottoaist  ger  bron 
wryneb  yr  holl  bobloedd  ; 

nSalm  »6.  1—3,  10—13.    a  97.  6—8. 
í.  10-12.  a  45.  21—25.  a  62.  1,  2. 

32  °  Goleuni  i  oleuo  y  Cenhedloedd, 
^§a  gogoniant  dy  bobl  Israel. 

o  Es.  9.  2.  a  42.  6,  7.  a  49.  6.  a  60.  1—3,  19.  Mat.  4.  16. 

Act.  13.  47.    a  38.  28.    RLul'.  15.  8»  9.  p  Salm  85.  9.  Es. 4.  2.  a  45.  25.  a  60.  19.  Jer.  2.  11.  Zec.  2.  5.  1  Cor.  1.  31. Dat.  21.  23. 

*  "  Dos  mewn  heddwcli"  oedd  gyfarchiad 
ymadawol  cyffredin,  ac  efallai  mai  cyfeiriad 
at  hyny  sýdd  ýn  y  gciriau  hyn.  Geiriau  go 
debyg  i  eiriau  r  hen  Jacob  gynt,  pan  weiodd 
efe  ei  fab  Joseph,  Gen.  4tí.  30,  ond  wedi  eu 
llefaru  yma  ar  achlysnr  llawer  mwy  pw\sig. 

Dy  wedir  fod  y  gair  a  gyfieiihir  yma  "  goll- 
wng"  yn  arwyddo  rhyddhâd,  a  maddeuant  ; 
gwaredigaétb,  a  gollyngdod ;  megys  o  gaeth- 
iwed  a  thrneni  :  ac  a  ddei'nyddir  gan  y  Dey 
a  thriuyain  i  arwyddo  marwolaeth  dynion 
dnwiol.  Mae  yr  hen  Simeou  yma  yn  addef 
Duw  yn  Arglwydd  ei  fywyd,  yr  hwn  yn 
unig  oedd  ag  awdurdod  ganddo  i  baràu  ei 
einioes,  neu  roddi  terfyn  arni :  mae  yn  ei 
gydnabod  ei  hunan  yn  hen  wr,  wedi  ei  ddi- 
goni  â  hir  ddyddiau'  yn  ewyllÿsio  gorphwys 
oddiwrih  helbulon  y  fnchedd  hon  ;  ond  yn 
crefu  am  gael  éi  ollvvng  mewn  tanynefedd, 

hyny  yw,  yn  ddedwyld  yn  heddwch  Duw. 
Gwêl  (îen.  15.  15.  '2'tîren.  22.  20.  Salm  4.  8. 
+  Sef  yr  addewid  a  grybwýlîir  yn  adnod  2(>. 
Nis  gailai  farw  meŵft  tangneíedd  bcb  weled 
cyflawniad  o  air  Da  v,  yn  yr  hwn  y  gobeith- 
iasai.  ;  Crist  yr  lachawdwr  a  feddyiir  yma 
urth  iachawdu  riaeth  ;  t>hlesiÍ!Ì  fod  holl  iach- 
awduriaeth  pechadmi aid  >n  cymherfeddu  yn 

ei  Berson  ef,  yr  bwn  !->dd  u  Dduw  wediyin- 
ddangos  >  n  y  cnaud."  Mae  addew  idion  a 
bendithion  >r  iachaw  dwriaeth,  wedi  eu  trys- 
oii  ynddo  ei ;  ac  yn  cael  eu  rhoddi  ganddo  ef 

trwy  weiniciogaeth  yr  Ysbryd  i'r  credinwyr. 
Adilawyd  i  Siincony  catìai  efe  welcd>  Mcs- 

oiah  yn  eorphorol,  â'i  lygaid  corphorol,  ac 
>  na  mai w  yn  iuan  :  ac  nis  gallai  yr  hen  gred- 
adyn  dnwiol  tarw  "  meu n  tangoefedd"  heb 
gael  hyny  :  efe  a  icafodd,  Nifi  gall  nebohonojii 
ninnau  farw  mewn  tangnefedd  heb  w  ( led  iach- 
awdwriaeth  Duu  tiu>  lì>dd,acá  llyead  >s 
brydol.  fl  Peth  o  arfaeth  diagywjddol  adar- 
pariad  graeol  Duu  ,  >  w  >  r  iachawdw  riaeth  ;  o 

jì 



Simeon  ac  Anna  yn LUC  II. prophwydo  am  Grist. 

ran  y  Person  a'r  holl  fendithion  hefyd.  Peihau 
cuddicdig  o  ddcchreuad  y  byd  oeddynt,  wed 
eu  selio  yu  mhlith  y  penaf  o  drysorau  Duw; 

ond  pethau  i'w  dwy  n  i  oleuni  mewn  aniser, 
yn  enwedig  yn  nghyflawnder  yr  araser,  a 
phetHHu  i  oleao  dynolryw  yn  mülith  pob 

eenedl  ûkn  y  nef.  §  Èr  i'r  rhan  fwyaf  o'r 
genedl  Iuddewig  wrthod  y  Messiah  a'i  wein- 
idogaeth,  pan  ddaeth  ac  hyd  yn  hyn  ;  eto  eu 

pril  anrhydedd  a'u  gogoniant  hwy  oedd,iddo 
ef  gael  ei  eoi  o  honyut,  gweinicìogaethu  yn 

en  plith,  ac  i'w  efengyl  ef  gael  ci  danfon  o'u 
pljtji  hwy  at  yr  holl  genedloedd.  Mae  yr 
holl  wir  gredinwyr  eto,  yn  ystyriëd  eu  perth- 
ynas  â  Christ  èu  hanrhydedd'  penaf,  ac  y 
tnaent  yn  ymogoneddu  ynddo  ef.  Po  mwy- 
af  yr  ymogoneddo  dynion  yn  Nghrist,  mwy- 

ai' y  gogouedda  Crist  hwythau. 

33  *Ac?yr  oedd  Joseph  â'i  fam 
ef  yn  rhyfeddu  fam  y  pethau  a  ddy- 
wedwyd  am  dano  ef.    . 

q  ftdù.  48    pen.  1.  65,  CG.  £s.  6.  18. 

*  Nid  rhyfedda  am  nad  otddent  yn  credu  ; 
ond  aisi  eu  bod  yn  credu  yr  oeddent  yn  rhy- 
feddu  :  máe  Crist  i  fod  yn  rhyíeddol  yn  (neu 

i'w  ryfeddu  gan)  y  rhai  oll  sydd  yn  credu. 
t  Yr  holl  bethau  a  ädywedasid  am  dano;  gan 
yr  angel  withi  Mair,  wrth  Joseph,  wrth  Zech- 
arîas^  wrth  y  bugeiliaid  ;  hefyd  dyfodiad  ac 
offrymau  y  doethion,  a  geiriau  íàimeon  yn 
awr.  Pa  un  bynag  a  oeddynt  yn  cìeall  y 

cwbiyn  drwyadl  ai  peidío,  yr  oed'd  pobpeth, eibyn  eu  rhoi  at  eu  gilydd,  yn  peri  iddynt 
ryfeddu.  Tybia  rhai,  nad  oedd  neb  yn  deail 
yn  holhiwl,  fod  Iesu  Grist  yn  dragywyddol 
Fab  Ìjúw,  hy.d  onid  eglurwyd  ef  felly  trwy 
yr  arigyfodiad  oddi  wrth  y  meirw.  Rhuf.  1.  4. 
íoan  Fcdÿddiwr  oedd  y  goleuaf  yn  y  peth 
hyn  :  bu  llawer  o  bethau  ty  wyll  a  sigledig  yn 
Pédr,  ar  of  ei  gyflfes  yn  Math.  16.  16. 

34  A  Simeon  ra'u  bendithiodd 
hwynt,  ac  a  ddywedodd  wrth  Mair 

ei  fam  ef?  *Wele,  hwn  a  *osodwyd 
yngwymp'ac  yn  gyfodiad  i  lawer 
yn  Israel,  ac  u  yn  farẁydd  yr  hwn  y 
dywedir  yn  ei  erbyn  ; 

r  Gen.  11.  lí).  a  47.  7.    Ex.  39.  43.    Lef.  9.  22,  23.  Heb. 
7.  1,  7.  8  I  s.  8.  14,  15.  Hos.  14.  9.  Mat.  21.  44.  íoan  3. 
20.  a  9.  29.  Khuf.  9.  32,  33.  1  Cor.  1.  23,  24.  2  Cor.  2.  15, 
16.  1  Pedr  2.  7,  S.  t  Äct.  2.  3C-41.  a  3.  15-19.  a  6.  7. 
a  9.  1—20.  u  Salm  22.  6—«.  a  69.  9—12.  Es.  8.  IS.  Mat. 
11.  19.  a  2fi.  65—67.  a  27.  40—45,  63.  loan  5.  18.  a  8.48-52. 
a9.  24—28.  Act.  4.  26,  27.  a  13.  45.  a  17.  6,  7.  a  24.  5.  a23. 
22.  1  Cor.  1.  23.  Heb.  12.  1—3.  1  Pedr  4.  14. 

35  Î(A  -'thrwy  dy  enaid  di  dy  hun 
hefyd  yr  â  cleddyf)  9  \\  M  y  datguddir 
meddyliau  llawer  ogalonnau. 

x  Salm  42.  10.  foan  19.  25.    "       yp«n.  16.  14,  15.  Beut. 
8.  2.  Mat.  12.  24-35.  W+n  S.  42-47.  u  15.  22-24.  Act.  " 
21—23.  1  Cor.  11.  19.  1  [oan  2.  19. 

Gan  nad  oes  achoé  egluro  ary  rban  flaenaf 

o'r  adnod,  ac  i  ocheiyd  meithder  hyd  y  gall- 
om;  sylwn  ycbydig  ar  y  geiriau  nesaf. 

*  Cwymp  i'r  angliredinwyr  yn  Israel,  n;ew  n 
pechod  a  thàn  farn  Duw  :  pechod  oedd  peidio 
credu  ynddo,  a  bam  ofnadwy  a  ddaeth  ar- 

nynt  ani  hyny.  Codiad  i'r  rhai  a  gredent ynddo;  sef  codiad  o  gyflwr  o  bechod  a  thru 
eni,  i  gyfiawnder,  eancteiddrwydd,  a  bywyd 
tragywyddol  yn  y  diwedd.  Neu  os  yr  un 

dynion  a  feddylir  yma  wrth  y  Hawer,  'rhaid deall  y   geiriau   fei   hyn  :  cwymp,   trwy   en 

hanglireiUniaelh  a'u  gwrthodiad  o  Grist,  am 
ryw  yspaid  o  amser;  a  chodiad,  trwy  eu 
gwaredu  o'r  anghrediniaeth  gwedi  byuy,  a'u 
dwyn  i  gredu  ynddo  a  gwneyd  derbyniad  o 
hóuo.  Bu  Iesu  hefyd  yn  achlysur  o  gwymp 

i  lawer  o'i  ganlynwyr,  mewn  trallodan,  erlid- 
iau,  a  marwolaeth ;  ond  bn  eu  cwymp  yn 

gyfodiad  tragywjddola  gwynfydedig  iddynt. 
Cafodd  Pedr  ei  Hun  gwynâp  achyfodiad,  yn 
Uys  yr  arch-ofieiriad.  t  Mae  y  gair  a  gyfieith- 
ir  yma  arwydd,  yn  arwyddo  rhyw  nòd,  a  os- 
oder  i  saethu  ato  ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  yn 
rhagorol  fel  yr  oedd  11  id  a  chyfrwysder  uff- 
ernol  yn  ymosod  ar  berson  ac  enw  íesu,  pan 
ddyoddefodd  efe  gyfryw  ddywedyd  yn  ei  er- 
byn  gan  bechadui  iaid.  Heb.  12.  3.  %  Fel 
mam  dyner  a  duwiol,  mae  yn  ddíamrnau  bod 
pob  anmharch  a  gafodd  Iesu,  yn  enwedig  i 
ddyoddefiadau  olaf  ar  y  groes,  yn  myned  fel 
cleddyf  trwy  enaid  Mair.  Aíae  yn  debyg 
iddi  hi  ei  hun  gael  ei  heiiid  hefyd,  a  dywed 
un  o'r  henafiaid,  Epiphanius,  iddi  ddvoddef 
merthyrdod.  ||  Gweinidogaeth  yr  efengyl  yw 
gwyntyil  Duw  i  lanâu  ei  lawr-dyrnu  \  ac  er- 
ledigaeth  yw  gogr  Duw  i  nithio  yr  eglwysi : 
mae  y  pethau  hyn  yn  dangos  beth  yw  calon- 
au  dynion. 

36  *Ac  yr  oedd  Anna  -fbroph- 
wydes,  merch  Phanuel,  o  lwyth  a  Aser : 
&hon  oedd  oedrannus  iawn,  ac  a  fuasai 

fyw  gyd  â  gwr  Jsaith  mlynedd  o'i morwyndod ; 
x  Es.  15.  20.  Barn.  4»  4.  2  Bren.  22.  14.  Act.  2  18 

a  21.  9.  1  Cor.  12.  1.  a  Gen.  3û.  13.  Dat.  7.  C.  b  Job. 
5.  26.  Salui  S2.  14. 

37  ||  Ac  afutisai  yn  weddw  yng- 
hylch  pedair  a  phedwar  ugain  mlyn- 

edd,  c§yr  hon  nid  âi  allan  o'r  dem'l, 
^ond  gwTasanaethu  Duw  mewn  ym- 

prydiau  a  gweddi'au  ddydd  a  nos. o  Ex.  3S.  8.  1  Sam.  2.  22.  Salra  23.  C.   a  27    4.    »8- 
10.  a  92.  13.  a  135.  I,  2.   Dat.  3.  12.  d  Sal.n  22.  2. 
26.  7.  lTim.  5.  5.  Dat.  7.  15. 

38  * A  hon  chefyd  yn  yr  awr  honno, 
gan  sefyll  ger  llaw,  /a  foliannodd  yr 
Arglwydd,  ac  a  lefarodd  am  dano  ef 
wrth  y  rhai  oll  oedd  ̂ fyn  disgwyl 
ymwared  yn  Jerusalem. 

e  adn.  27.  /  adn.  2S— 32.    pen.  1.  46,  &c,  G),  ̂ c. 
2  Cor.  9.  15.  Epb.  1.  3.         e  adu.  25.  pen.  23.  51.  á  24.  21. Marc  15.  43. 

Gofalodd  Duw  am  gael  digon  o  dystion  o 
enedigaeth  ein  Harglwydd  :  heblaw  yr  ang- 
elion,  y  doethion,  y  bugeiliaid,  a  Simeon, 
dyma  un  arall  yn  cael  ei  chwanegu.  *  Kon 
ydoedd  Anna,  wrth  ei  henw;  merch  i  ryw 

wr  cyfrifol  o'r  enw  Phanuel,  o  Iwyth  Aser. 
Aser  ydoedd  un  o'r  deg  llwyth  a  wnhryfel- 
odd  oddi  wrth  dŷDafydd  ynamserRehoboain, 
ac  a  gaethgludwyd  i  Assyria  wedi  hyny.  Er 

i'r  ilwyth  yn  gyffredin  giìio  oddi  wrth  addoi- 
iad  y  gwìr  Dduw  ;  eto  dychwelodd  rhai  teu- 
iuoedd  a  phersonau,  ac  a  lynasant  wrth  Iwyth 
Jndah,  ac  wríh  addoliad  y  gwir  Dduw.  Gwel 
Jer.  50.  4,  5  :  ac  fel  hyn  yr  oedd  gweddill  yn 
ol  etholedigaeth  gras,  o  bob  llwyth.  t  Proph- 
wydo,  yn  yr  Hen  Destament,  oedd  rhag- 
i\  negi  pethau  1  ddj  fod  ;  ond  yn  y  Tr  stament 

N'ewydd  mae  yn  arwyrìdo,  amlygu  rwyllys Duw  i  ddynion.     Hu  amryw   o  wragedd  >n 



>'/•  /csu  iin  cyniii/iilu,  \c. 
I.l   C    II 

i/it  in    - 

■roph  wydesau ;  Mnitin,  Deborab,a  HoJdah: 
E  yr  oedd  yt  ánna  boa  yn  brophwydes,  ac 
yn  cael  ei  hystyried  felly,  mae  yn  debyg,  gan 
b.iwh  .i'i  badwaenaij felly  yr  oedd ei  thystioi- 
aetii  yma  yn  deilwBg  <>  syrn  a  éhred  i>a\\i». 

i  Sfi'  saith  mlynedd  o'l  morwyndod  i*w 
preddwdod;  o  ddydd  ei  phrîodaa  hyd  farw- 
ol.u'tli  <i  gwrs  eaith  mlynedd  y  bu  yn  wraig 
biíod.  Tybia  rhai  mai  pedftir  a  pèedwareg- 
ain  mlynedd  oed  ovú(\  hi  o  gwbl  yr  amser 
hwn  ;  ond  dywed  y  gairyroa  yn  amlwg,  Iddi 
fod  >  11  nghylch  bynj  yn  weddw  ;  rhoddwny 

saith  mlynedd  y  t>u  bi  "  byw  gyda  gwr"  at 
h\n\,  dyna  anarddeg  a  phedwair  again 
rhahl  ei  l>xl  <>  bymtheg  i  ugain,  o  leiaf,  yn 

piì'odi ;  ac  fel  hyny  yr  oedd  hi  yn  awr  dros gant  ojéd.  Gellir  meddẁl  ei  bod  felly,  wrth 

I  geirian  u  oedranas  iawn."  ||  H^ny  yw,yr 
ocdd  hi  yn  byw  yn  yniyl  y  deml,  ac  yn  gys- 
on  yno  ar  amserau  yr  addoliad  fore  a  hwyr  : 
ac,  efallai,  pan  fyddai  yr  orteiriaid  yn  mol- 
iannu  Daw  yn  ngwyliadwriaethau  y  nos. 
Salin  llí).  62.  a  134.  1,  2.  Ai  ni  chyfyd  y 

wraig  dduwiol,  "  oedranns  iawn"  hon,  yn  y 
farn,  yn  erbyn  llawer  o  "  ferched  diofal"  a 
"  gwragedd  diwaith"  ein  gwlad  ci,  y  rhai  a 
Emmerant  arnynt  fod  yn  grefyddoll  *  Nis 
gwyddom  beth  a  lefarodd  hi  ;  ond  yn  sicr 

Hŷwbeth  da  "  ani  dano  ef  :"  efallai  mai  cyd- 
ganu  â  Simeon  a  wnaeth,  gan  eu  bod  i  11  dau 

o'r  un  ysbryd,  a  thàn  yr  un  ysbrydoliaeth. 
Dyma  olwg  brydferth  ar  ddau  hen  bererin  ar 
fin  y  bedd,  ar  drothwy  y  nefoedd  !  tirfion  ac 
iraidd  oeddynt.  Salm  22.  14.  Zech.  8.  4,  5. 
t  Dysgwyl  ymwared  ysbrydol,  nid  ymwared 

tymmorol,  fel  y  cyttredin  o'r  Iuddewon.  Yr 
oedd  gan  Dduw  rai  felly  yn  Israel  o  hyd. 

39  *  Ac  wedi  iddynt  h  orphen  pob 
peth  yn  ol  deddf  yr  Arglwydd,  ̂ hwy 
a  ddychwelasant  i  Galilea,  i'w  dinas eu  hun  Nazareth. 

h  aJ.i.  21-24.  pen.  1.  6.  Deut.  12.  32.  Mat.  3.  15.    Gal. 
,  5.  í  adn.  4.   Mat.  2.  22,  23. 

1  Nid  yw  Luc  yn  sôn  dim  am  ddyfodiad  y 
doethion,  na  ffôad  y  teuln  sanctaidd  i;r  Aipht: 
mae  yn  sier  mai  rhwng  y  tro  hwn  yn  y  deml 

â'r  dychweliad  i  Nazareth,  y  cymmerth  y 
ddan  beth  hyny  le,  yn  nghyd  â  lladd  plant 
Bethlehem  hefyd.  Tybir  i  Joseph  ddychwel- 
yd  o  Jeiusalem  y  tro  hwn  i  Bethlehem,  ac 
iddo  aros  yno  flwyddyn  neu  ragor,  pryd  y 
daeth  y  doethion  atynt :  iddo  ífoi  o  Bethlehem 

i'r  Aipht  ;  a  dychwelyd  o'r  Aipht  i  Na/.areth. 
Tybia  rhai  hefyd  iddo  ef  ar  y  cyntaf  fwriadu 

Bchwelyd  o'r  Aipht  i  Bethlehem,  gan  fedd- 
wl  mai  yno  y  dylasai  y  Mab  bychan  gael  ei 
ddwyn  i  fynu  :  ac  mae  y  geiriau  "  efe  a  ofn- 
odd  fyned  yno"  (sef  Judea)  Math.  2.  22,  yn 
ein  tueddu  i  feddwl  felly.  Beth  bynag  am 
yr  amser  a  bwriad  J\>seph,  inae  yn  amlwg 
mai  dyma  drefn  y  pethau,  a  symmudiadau  y teuln. 

40  ̂ ^A'r  bachgen  a  gynnyddodd, 
tac  a  ̂ gryfhaodd  yn  yr  yspryd, 
W4íyn  gyflawn  o  ddoethineb :  wl|a gras  Duw  oedd  amo  ef. 

*  adn.  52.  Barn.  13.  24.  1  Sa.n.  2.  18,  26.  a  3.  19.  Salm 
«•  »,  10.  Es.  53.  1,  2.  /  pen.  1.  80.    Eph.  C.  10.    2  Tim. 
[  '■      m  adn.  47.  Es.  11.  1—5.  Col.  2.  2,  3.       n  Salm  45.2. «•a.l.  14.  Act.  4.  33. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  cynnwys  y  cwbl  a 
gawn  weithian  o  hanes  Iesu  hyd  onid   oedd 

l!».->  
 ~" 

3  n  ddeoddeg  oed,     *  "i  i  oedd 
nyddu  mewn  corpholaeth  fel  i>"i>  d 
níd  dyfod  i'r  byd  yn  wr  perffaith  « i  faintioli, 
ttl  >  oréwyd  >  i  Ldda  >•>  m  n,  b  v\  d  >•  Ih  <  <<■, 
ond  cynnydda.  \M  cynnyddo  <>  ran  ei 
Ddnwdod,  nid  oedd  dichon  hynj  ;  ond  o  ran 
corpholaeUh  t  Nid  yn  yr  isbryd  <.l  n  ;i 
feddj  lir,  eithr  ei  ysbryd  ef  « i  hon,  sef  «i  en« 
aid,  nea  gynneddfaa  ei  enaid  rhesymol.  Vr 
oedd  yn  amlwg  bod  galluoedd  ei  enaid  dynol 
ef  j  n  ymager,  a  i>h<>b  eynneddf  a  thuedd 
sanctaidd  yn  cryfáu  yn  gyfatebol  i  hyny. 
J  Yr  oedd  efe  befyd  yn  cynnydda  mewn 
doetbineh  a  gwybodaeth,  fel  yr  oedd  ei  holl 
eiriau  a'i ymddygiadan  yn  berífaith  gyd-ífurf- 
iol  â  deddf  sanctaidd  Duw.  ||  Älae  gras 

weithiau  yn  arwyddó  ansawdd,  nen  egwydd- 
<>r  sanetaidd  yn  y  galon  ;  a  phryd  arall  hoff- 

der  ac  ewyllys  da  Dnw:  yn  nihob  un  o'r 
ddwy  ystyriaeth,  yr  oedd  gras  Duw  ar  lesu. 
Am  undeb  y  Duwdod  à'r  ddynoliaeth,  a 
gweithrediad  y  Duwdod  ar  y  ddynoliaeth, 

rhaid  i  ni  addef  nas  gwyddom  ddim.  **  Yn 
ddiddadl,  mawr  yw  dirgelwch  duwioldeb," 
yw  hi  yina  ! 

4 1  í[*  A'i  r'íeni  ef  °  a  aent  i  Jeru- 
salem  bob  blwyddyn  ar  ̂ wyl  y  pasc. 

oEx.  23.  14—17.  Deut.  12.  5—7,  11,  18.  a  1G.  l->-8. 
1  Sam.  1.  3,  21.  p  Ex.  12.  14.  Lef.  23.  5.  Num.  23.  16. 
loan  2.  13.  a  6.  4.  a  11.  55.  a  13.  1. 

*  Yr  oedd  y  ddeddf  yn  gorchymyn  i'r  holl 
wrrywiaid  yn  Israelag  oedd  mewn  oed,  ym- 
ddangos  yn  Jerusalem  ger  bron  yr  Arglwydd 
dair  gwaith  yn  y  flwyddyn,  ar  dair  gvvyl  ar- 
benig,  a  gŵyl  y  pasg  oedd  un  o  honynt.  Nid 
oedd  gorchymyn  i'r  gwragedd  fyned  ;  ond 
byddai  llawer  o'r  rhai  duwiolaf  o  honynt  yn 
myned,  yn  enwedig  ar  ŵyl  y  pasg ;  felly  y 
gwnai  Hannah,  1  Sam.  1.  5,  6,  7  ;  ac  felly  y 

gwnai  Mair  yma  :  "  a'i  ri'eni  ef,  nid  Joseph 
yn  unig. 

42  *A  phan  oedd  efe  yn  ddeu- 
ddeng  mlwydd  oed?  hwynt-hwy  a 
aethant  i  fynu  i  Jerusalem  fyn  ol 
defod  yr  wyl. 

*  Dywed  y  dysgawdwyr  Iuddewig  mai 
deuddeg  oed  oedd  yr  oedran,  yr  oedd  yn 
rhaid  i  fechgyn  fyncd  i  Jerusalem  i  gadw  y 

gwyliau  hyny  ;  mai  y  pryd  hwnw  yr  oedd- 
ynt  yn  dyfod  dàn  iau  y  gyfraith,  ac  yn  rhwym 
i  gyflawni  dyledswyddau  aelodau  eglwysîg 

fel  rhai  mewn  oed.  f  Sef  bod  yno  tua'r  ped- 
werydd  dydd-ar-ddeg  o'r  mis,  Nisan,  a 
gwneuthur  fel  yr  oedd  yn  orchymynedig  yn 
mhob  peth. 

43  *  Ac  wedi  ̂ gorphen  y  dyddiau, 
a  hwy  yn  dychwelyd,  farhosodd  y 
bacngen  Iesu  yn  Jerusalem  ;  %  ac  ni 

yddai  Joseph  a'i  fam  ef. ?  2  Cron.  30.  21-23.  a  35.  17. 

44  ||  Eithr  gan  dybied  ei  fod  ef r  yn 
y  fintai,  §hwy  aaethant  daith  di wrnod ; 

ac  a'i  ceisiasant  ef  ym  mhlith  c u  cenedl 
au  cydnabod. 

r  Salm  42.  4.  a  122.  1—4.  E».  2.  3. 

45  A  phryd  na  chawsant  ef,  hwy  a 
ddychwelasant  i  Jerusalem,  g$n  ei 

geisio  ef. 
2R 
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yn  y  deml  gyda'r  Doctoriaid. 

*  Yr  oedd  gŵyl  y  bara  croyw  yn  para  saith 
niwrnod,  Lefit.  23.  4 — 8.  +  Mae  yn  debygol 

mai  dyma  y  tro  eyntaf  i'r  bachgen  Iesu  fod 
yn  Jerusalem  er  pan  gyflwynwyd  ef  yno  i'r 
Arglwydd  yn  faban  ;  ac  nid  rhyfedd  tod  un 

o'i  dueddiadau  crefyddol  ef,  yn  hoffi  aros 
mewn  lle  mòr  fanteisiol  i  gynnyddu  mewn 
gwybodaeth  o  gyfraith  a  gwasanaeth  ei  dad. 

Mae  yn  sicr  mai  hyny  a'i  cadwodd  ef  yno, 
ac  nid  segurdod,  chwilfrydedd,  ac  annfudd- 

dod  i'w  ri'eni.  %  Efallai  fod  peth  esgeulusdra 
wedi  bod  yn  ei  ri'eni,  na  bnasent  yn  chwilio 
yn  fanylach  am  dano  cyn  cychwyn  o  Jerusal- 
em  :  ond  gan  ei  fod  ef  mòr  ufudd  a  gofalus 
bob  amser,  ni  (hybiasant  nad  oedd  efe  gyda 

hwynt  yn  y  fintai.  ||  Byddai  torfeydd  ll'íosog yn  dyfod  i  Jerusalem  ary  gwyliau  hyn  o  bob 

parth  o'r  wlad,  ac  yn  cyd-ymdeithio  yn  fin- 
teioedd  wrth  fyneda  dychwelyd.  Tybiai  ei 

ri'eni  fod  Iesu  yn  y  dorf  yn  rhywle,  un  ai 
gyda  ei  gyfoedion  ieuainc  neu  gyda  rhai  o'i 
geraint.  Neu  os  oedd  y  g^ŷr  a'r  gwragedd 
yn  teithio  ar  wahân,  efaìiai  bod  Joseph  yn 
tybied  ei  fod  gyda  Mair,  a  Mair  yn  tybied  ei 
fod  gyda  Joseph.  §Ae'hant  jn  mlaen  yr 
holl  ddiwrnod  cyntaf,  gan  ei  geisio  ef  yn  y 
fintai,  ac  heb  ei  gael :  yna  dychwelasant  yr 
holl  ffordd  hòno  yn  ol  i  Jerusalem,  yr  hyn  a 
wnaeth  ddiwrnod  arall  iddynt,  gan  ei  geisio 
ef  yn  mhob  màn,  ond  heb  ei  gael. 

46  *Abu,  *ar  ol  tridiau,  gael  o 
honynt  hwy  ef  f  yn  y  deml,  |  yn  eist- 
edd  y'nghanol  'y  doctoriaid,  w  yn 
gwrandoarnynt,  ac  yn  eu  ||holi  hwynt 

*  adn.  44,  45.  1  Bren.  12.  5,  12.  Mat.  12.  40.  a  16.  21 
a  27.  63,  64.  t  pen.  5.  17.    Act.  5.  34.  a  Es.  49.  1,  2. 
a  50.  4. 

*  Gwedi  treulio  dau  ddiwrnod  mewn  ym 
daith  a  dychwelyd  ;  ar  y  trydydd  dydd,  ef- 
allai  tua'r  hwyr,  hwy  a'i  cawsant  ef,  er  eu 
mawr  lawenydd  ar  ol  eu  holl  ofid.  +  Nid  yn 
nhŷ  neb  rhyw  gydnabod  iddynt,  nac  yn  y 
mànau  lle  bydd;.i  plant  yn  ymgyfarfod  i 
chwarae,  nac  ycbwaith  yn  crwydro  yn  unig 

a  hiraeth'.on  o  herwydd  colli  ei  r'íeni,  y  caw 
sant  ef ;  ond  mewn  rhy w  ystaftdl  o'r  deml, 
lle  byddai  dysgawdwyr  y  gyfraith  yn  arfer 
eisiedd  i  ymresymu  yn  ngbyich  y  ddeddf,  ac 
i  ddysgu  eu  dysgyblion  yn  y  ddeddf  trwy  holi 
ac  afeb,  a  thrwy  egluro  pethau  dyrys  iddynt, 
yn  ol  eu  dull  arwyneboi  hwy  o  eglnro. 
I  Byddai  y  Doctoriaid  hyn  yn  eistedd  ar 
feinciau,  neu  gadeiriau  dyrchafedig,  ar  ddull 

hanner  cylch,  a'u  dysgyblion  yn  eistedd  goris 
iddynt,  wrth  eu  traed.  Fel  hyny  dywedir  i 
Paul  gael  ei  ddwyn  i  fynu  wrth  draed  Gam- 
aliel,  Act.  VI.  3  ;  ac  fel  hyny  yr  oedd  Iesu  yn 
eistedd  yn  eu  canol ;  wrth  cu  traed,  nid  ar  y 
meinciau  gydahwynt,nichydsaif  hyny  rnewn 
modd  yn  y  byd  âg  ieuenctid,  gwylder,  a 
gostyngíiddrwydd  yr  Iesu  addfwyn,  ac  ni 
oddefasid  y  fath  beth  gan  y  Doctoriaid  hun- 
anol  ac  uchel-frydig  hyn.  ||  Holi  yn  ostyng 
edig,  er  mwyn  gwybodaeth,  nid  holi  yn 
ddadleugar,  hyf,  a  digywilydd,  yr  oedd  efe. 
Yn  hyn  gadawodd  siampl  i  bobl  ieuainc  i  ym- 
ofyn  á  rhai  henach  na  hwynt  am  bethau  nas 
gwyddent  hwy. 

47  *'*  A  synnu  a  wnaeth  arbawb  a'r 
a'i  clywsantef,  -fo  herwydd  ei  ddeall 
ef  a'i  attebion. 

ií7o 

x  pen.  4.  22,  32.  Mat.  7.  28.    Marc  1.  22.  loan  7.  15,  46. 

*  Sýnu  i'r  gradd  eithaf,  tu  hwnt  i  fesur,  yw 
meddwl  y  gair.  +  Nid  yn  unig  yr  oedd  ei 
ddeall  ef  a'i  atebion  uwchlaw  ei  ocd  ;  ond  yr 
oedd  uwcblaw  y  cyfFredin  o  ddynion  mewn 

oed  :  uwchlaw  y  Doctoriaid  eu  hunain,  i'e, 
rhywbeth  uwchlaw  dynoliaeth  yn  gwbl!  Fel 
hyn  gwelodd  yn  dda  i  belydru  rhai  tywyn- 
iadau  bore  o'i  Dduwdod  mawr,  er  parotôi  yr 
Iuddewon  i  ddysgwyl  am  dano,  ac  i'vi  dder- 
byn  pan  ddelai  yn  fwy  amlwg  yn  ei  weinid- 
ogaeth  gyhoeddus.  Gallasai  y  Doctoriaid 

fyned  i  lawr,  i'r  canol  ;  a'i  osod  yntau  ar  y fainc  uchaf. 

48  *A  phan  welsant  ef,  bu  aruthr 
ganddynt.  \  A'i  fam  a  ddywedodd 
wrtho,  Fy  mab,  paham  y  gwnaethost 
felly  âni?  wele,  Jdy  dad  a  minnau 

yn  ||  ofidus  a'th  geisiasom  di. *  Sef  pan  welodd  ei  rìeni  ef ;  yn  y  fath  le, 
yn  y  fath  gymdeithas,  gyda'r  fath  waith  yn 
gofyn  y  fath  holion,  yn  rhoddi  y  fath  atebion, 
ac  yn  wrlhrych  y  fath  sylw  a  syndod  ;  bu  ar- 
uthr  ganddynt :  aruthr  dros  ben,  fel  y  gair 

sỳnu  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  +  Mae  yn  bur 
debygol  nad  oedd  ei  ìi'eni  yn  deall  nac  yn 
gwy  bod  yn  gwbl  eglur  y  pryd  hwn,mai  u  Duw 
wedi  ymddangos  yn  y  cnawd"  oedd  efe  ;  pe 
amgen  ni  buasai  mòr  aruthr  ganddynt,  ac  ni 
buasai  ei  fam  yn  dywedyrl  fel  hyn  wrtho. 
Pa  fodd  bynag,  yr  oedd  hi  yn  llefaru  fel  mam  ;  I 
a  chyda  theimladau  mam  mewn  cyfryw  am- 
gylchiad.  %  Mae  hyn  yn  anrhydedd  i  dyner- 
wch  a  gofal  Joseph  ;  er  nad  oedd  ond  tad  yn 
nghyfraith  i  Iesu,  eto  dengys  y  geiriau  ei  fod 
yn  ei  garu  ftl  pe  buasai  fab  naturiol,  ac  mòr  j 

ofidus  o'i  golli  ag  oedd  ei  fam  ei  hun.  ||  Gof- 1 
id  o'r  fath  chwerwaf,  a  mwyaf  llym-dost,  yw 
meddwl  y  gair  :  pwy  bynag  a  gollasant  bknt- 
yn  anwyl  iawn  mewn  cyftelyb  amgylchiad, 
gaìlmt  wybod  rhywbcth  am  y  gofid  hwn. 

49  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

*  Paham  y  ceisiech  fi  ?  -f  oni  wyddech 
fod  yn  rhaid  i  mi  fod  ynghylch  ̂ y 

pethau  a  berthyn  i'm  Tad  ? Vadn.  43.  Salm  40.  8.  Mal.  3.  I,  2.  Mat.  21.  12.  Ioan  2. 
16,  17.  a  4.  34.  a  6.  38.  a  8.  29. 

.50  \  A  hwy  2  ni  ddeallasant  y  gair  a 
ddywedasai  efe  wrthynt. 

x  pen.  9.  45.  a  19.  34. 

*  Dywcd  rhai  y  gcllir  darllen  y  geii  iau- 
oni  wyddcch  fod  yn  rhaid  i  rni  fod  yn  nhŷ 

fy  Nhad  ?"  ac  yna  y  gofyniad  yw,  "  Paham 
y  ceisiech  fi  yn  un-màn  arall  ond  yn  nhŷ  fy 
Nhad'?"  "  Yno  mae  fy  ngwaith  I,  yn 

nghylch  y  pethau  a  berthyn  i'm  Tad."  +  Pa 
fòdd  bynag  am  ddarlleniad  y  geiriau  uchod, 

mae  ateb  ìesu  yn  dangos,  y  dylasai  ei  ì'uni wybod  fod  Duw  yn  Dad  iddo  cf ;  y  dylasai 
efe  fod  yn  ymddarpar  at  waith  ei  Dad  nefol 

yn  hytrach  na  dychwelyd  gyda  ei  ri'eni  na- turiol ;  ac  y  buasai  ei  Dad  nefol  yn  gofalu  ?,m 

dano  ef,  heb  iddynt  hwy  ofidio  o'i  blegid. 
Dylasent  wybod  y  pethau  hyn  dcwy  dystiol- 
aeth  yr  angel  i  bob  un  o  honynt.  j  £to  ni 
ddeaìlisant  ei  eiriau  ef.  Nid  oeddynt  yn 

deall  am  ei  ddwyfol  a'i  dragywyddol  Fabol- 
iaeth,  na  natur  ysbrydol  ei  waith.  Dywed- 
asai  yr  angel  y  rhoddid  gorseddfa  Dafydd  ei 
dad  iddo,  (Lucl.  32.)  ac  yroeddynt  hwythau 



Preyeth  a LUC  III. 
bcdydd  Joait. 

yn  meddwl  mai  gyíla  thywysogion  y  by<l 
hwn  y  dylasai  bod  ci  waíth,  yn  hytrach  nac 
yn  y  deinl,  yn  mhlith  y  Doctoriaid. 

5 1  *  Ac  eíë  a  aeth  i  waered  gyd  â 
hwynt,  ac°a  ddaeth  i  Nazareth,  6ac  a 
fu  f  ostyngedig  iddynt.  J  A'i  fam  ef 
cagidwodd  yr  hoìl  eiriau  hyn  yn  ei 
chalon. 

aadn.  39.  b  M.U.  3.  15.  Marc  6    3.    Eph.  5.  21.  a  6. 
1,  2.   1   Pedr  2.  21.         c  ddn.  19.  Gen.  37.  11 .  üan.  7.  28. 

*  Er  i  Iesn  ddangos  ei  hun  yn  llawn  cyd- 
radd  â'r  Doctoriaid,  "íe,  a  mwy  na  hyny,  yn 
Fab  Duw,  yn  yr  adnodau  o'r  blaen  ;  eto,  mae 
yr  atlnod  hon  yn  ei  ddangos  yn  blentyn  nf- 
udd  a  gostyngedig  :  nid  oedd  uwchlaw  myn 
ed  gyda  ei  ìieni  tlodion  i  breswylio  yn  Na- 
zareth  dlawd.  Nid  oes  dim  ychwaneg  o  sôn 
am  dano  hyd  onid  oedd  tua  deg  ar  hugain 
oed :  tybir  iddo  ennill  ei  fara  trwy  chwys  ei 

wyneb,  yn  yr  un  gelfyddyd  galed  ac  isel  a'i 
dad  cyfrifedig  Joseph.  Nid  oedd  achos  am 
ysgol  yn  sicr,  ar  yr  hwn  a  fedrai  ymresymu 

â'r  Doctoriaid  yn  ddeuddeg  oed  ;  ac  mae  yn 
debyg  nas  gallai  ei  rîeni  tlodion  ei  gadw 
mewn  ysgolion,  ac  nid  oedd  yntau  yn  carn 

segnrdod.  f  Mae  ei  ymosîyngiad  ef  i' w  ri'eni 
yn  esampl  nodedig  i  blant  o  bob  graddau  i 

anrhydeddu  eu  rhi'eni,  a  bod  yn  ostyngedig iddynt.  Nid  da  gan  Iesu  blant  anufudd, 
X  Er  nad  oedd  yn  eu  deall,  cadwodd  hwynt 
yn  ei  chalon  i  w  deall.  Un  yn  gwrando  er- 
byn  yr  amser  a  ddeuai  oedd  Mair.  Hi  a  gaf- 
odd  ddeall  pobpeíh  wedi  hyny. 

52  *  A'r  d  Iesu  a  gynnyddodd 
mewn  doethineb  a  chorpholaeth,  €  f  a 
ffafr  gyd  â  Duw  \  a  dynion. 

d  adu.  40.  pen.  1.  80.   I  Sam.  2.  26.  e  Diar.   3  .  3,  4. 
Act.  7.  9,  10.  Iihuf.  14.  18. 

*  Gwel  ar  adn.  40.  +  Mae  y  gair  hwn  yn 
egluro  beth  yw"gras  Duw"  yn  adn.  40fed.  jYr 
oedd  pobpeth  ynddo  ef  yn  ennill  cariad  a 
pharch  ei  gymmydogion,  O  rnòr  hoíf  gan 
Diiuw  a  dynion  yw  plant  da,  a  phobl  ieuainc 
duwiol  .' 

PEN.  II í. 

Preyeth  a  bedydd  Ioan,  %c. 

A  N  y  bymthegfed  flwyddyn  o 
ymerodraeth  a  Tiberius  Cesar,  a 
6tPhontius  Pilat  yn  rhaglaw  Judea, 
a  c  Herod  yn  %  detrarch  Galilea,  ̂ a'i 
frawd  Phyîip  yn  detrarch  Iturea,  a 
gwlad  Trachonitis,  a  Lysanias  yn 
detrarch  Abilene, 

a  pen.  2.  1.  b  pen.  23.  1—4,  24,  25  Gen.  49.  10.  Act. 
4.  27.  a  23.  26.  a  24.  27.  a  26.  30.  e  adn.  19.  pen.  9.  7. 
a23.  6-11.   ̂     d  Mat.  14.  3.  Marc  6.  17. 

2  e  ||  Dan  yr  arch-ofîeiriaid  Annas  a 
Chaiaphas,  /§y  daeth  gair  Duw  at 
loan,  raab  Zacharías,  *yn  y  diffaeth- 
wch. 

eloan  11.  49-51.  a  18.  13,  14,  24.  Aot.  4.  6.  /pen.l. 
ŵ-63  Jer  1.  2.  a  2  1.  EZec.  1.  3.  Hos.  1 .  1,  2.  Jona  1 .  1 . 
Mioa  1.1.  Zeph.  1.  1.  g  pen.  1.  80.  Es.  40.  3.  Mat.  3.  1. 
»11.  7.  Marc  1.  3.  loan  1    23. 

I  Gwedi  i'r  Etengylwr  Luc  roddi  hanes  gen- 
edigaeth  Ioan,  ac  wedi  hyny  hanes  genedig- 
Líeth   Crist,  yn   y  pennodau   o'r   blaen  ;  rnae 
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efe  yma  yn  rhoddi  hanes  bỳr  o  weinidogaeth 
loan  yn  gyntaf,  ac  yna  yn  myned  yn  mlaen 
at  wcinidogaeth  yr  Arglwydd  Iesu.  Rhaid  i 
ni  sylwi  fod  tua  deunaw  mlynedd  o  amser 
rhwng  diwedd  yr  ail  bennod  â  dechreu  h'jn : 
gadawsom  Grist  yno  yn  ddeuddeng  mlwydd 
oed,  ac  ymamae  yn  nghylch  dechreo  ei  ddeng 
mlwydd  ar  hugain,  adn.  23.  *  Tiberias  Cesar 
oedd  y  trydydd  o'r  Cesariaid  ac  )  n  Nai  i 
Augustus  Cesar.  Bu  yn  gyd-ymherawdwr 
â'i  ewythr  dair  blynedd  cyn  marw  yr  claf ;  a 
chyfriíìr  y  pymtheg  mlynedd  hyn  o  ddechreu- 
ad  y  tair  blynedd  hyny  meddant,  ac  nid  o 
amser  marwolaeth  Augustus.  f  Tra  bu  Her- 

od  Fawr  byw,  yr  oecíd  gwJad  Canaan  a'i 
hamgylchoedd  yn  un  freniniaeth,  yn  cael  ei 
lîywodraethu  ganddo  ef  dàn  y  Rhufeiniaid  ; 
ond  yn  fuan  ar  ol  ei  farwolaeth  ef  rhanodd  y 
Rhufeiniaid  hi  yn  bedair  dosparth,  nen  rag- 
láwiaeth,  fel  eu  henwir  uchod,  a'r  personau  a 
enwir  uchod  oedd  yn  rhaglawiaid  pan  ddech- 
reuodd  Ioaa  a  Christ  en  gweinidogaeth. 
X  Gelwir  y  rhai  hyn  yn  Detrarchiaid,  ain  eu 

bod  yn  llywodraethu  ar  y  bedwerydd  ran  o'r 
wlad  a  fuasai  o'r  blaen  yn  un  freniniaeth  : 
neu  ynte,  am  mai  y  bedwerydd  radd  oedd  eu 

swydd  a'u  sefyllfa  hwýnt,  o'rllywodraethwyr 
Rhufeinig  :  tair  gradd  o  swyddwyr  uwchlaw 

iddynt.  ||  Yr  oedd  y  deyrn-wi'alen  wedi  ym- adael  o  Judah  yn  hollawl  y  pryd  hyn,a  phob- 
peth  wedi  eu  dadymchwelyd  mewn  gwlad  ac 
eglwys.  Gwelsom  y  wlad  wedi  ei  rhanu,  a 
thàn  lywodraeth  eétroniaid  ;  ac  yn  awr  dyraa 
ddau  arch-offeiriaid,  yn  cael  eu  galw  felly 
beth  bynag,  lle  na  ddylasai  fod  ond  un  :  a'r 
rhai  hyny  yn  cael  eu  dewis  a'u  troi  allan  yn 
tlynyddawl,  neu  yn  amlach,  wrth  fympwy  y 
Rhufeiniaid  ;  lle  dylasent  fod  yn  eu  swydd 
am  eu  hoes.  §  Yn  yr  amseroedd  terfysglyd 

a  blinion  hyn,  y  daeth  gair  Duw  at  Ioan,  'fel 
at  yr  hen  brophwydi  gynt,  i'w  ddanfon  i'r 
weinidogaeíh  :  a  hyny  o'r  diffaeíhwch  unig, 
nid  o  blith  yr  oft'eiriaid  a'r  Doctoriaid  yn Jerusalem.  Mae  hyn  yn  dysgu  i  ni  hefyd,  na 
ddylai  neb  gymmeryd  yr  anrhydedd  hwn 
iddoei  liun  heb  ei  alw  gan  Dduw  ;  na  Ilefaru  yn 
enw  yr  Arglwydd,  heb  i  air  Duw  ddyfod  ato. 

3  *  Ac  efe  a  ddaeth  i  bob  /{ goror  yn 
nghylch  yr  Iorddonen,  *gan  bregethu 
fbedydd  edifeirwch,  er  maddeuanî 

pechodau. h  Mat.  3.  5,  6.  Marc  1.  5.  Ioan  1.  28.  a  3.  26.  i  Mat. 
3.  6,  11.  Marc  1.  4.  Ioan  1.  31—33.  Act.  13.  24.  a  19.  4. a  22.  16. 

Am  weinidogaeth  Ioan,  gwel  ar  Math.  3. 
1,  2.  Marc  1.4.  *  "  Yn  niffaethwch  Judea" 
medd  Mathew ;  yno  y  dechreuodd,  ac  oddi 

yno  y  daeth  yn  inlaen  "  i  bob  goror  o  am- 
gylch  yr  Iorddonen."  t  Nid  oedd  Ioan  yn 
pregethu  mai  bedydd  oedd  edifeirwcli,  nac 
ychwaith  fod  maddeuant  pecliodau  o  angen- 
rhaid  yn  nglŷn  wrth  fedydd ;  ond  mai  edif- 
eirwch  oedd  y  ffordd  i  gael  maddeuant,  a  bod 
bedydd  yn  arwydd  allanol  o  hóno. 

4  *  Fel  y  mae  yn  ysgrifenedig  yn 
llyfr  ymadroddion  Esaiasy  prophwyd, 

yr  hwn  sydd  yn  dywedyd,  k  Llef  un 
yn  llefain  yn  y  f  dirfaethwch, l  %  Parot- 
towch  ffordd  yr  Arglwydd,  gwnewch 
ei  lwybrau  ef  yn  uniawn . 

3~R 
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2*5-3«.  a  3.  98 

5  llPob pant  a  lenwir,  a  phob 

mynydd  a  bryn  aostyngir,  "a'rgẁyr- 
geimion  a  wneir  yn  uniawn,  a'r  geir- 
won  yn  ffyrdd  gwastad  ; 

pen.  I.  51-53.     _. 
a49.  11.  aCl.  1—3.    Ezec.  17.    24 
42.  16.  a  45.  2.  Heb.  12.  12,  13. 

17.    a  35.  6— S.     a   40.  4 

lago  1.  9—1 

6  §  A  °  pliob  cnawd  a  wùl  iachawd- wriaeth  Duw. 
o  pen.  2.  10,  11,  30-32.  Salm  93.  2,  3.  Es.  40.  5  a  49. 

C.  a  62.   10.  Marc  16.  15,  16.  Rl.uf.  10.  18. 

•  \  n  Isaiah  10,  yr  oedd  y  prophwyd  yn 
cysuro  yrhaiduwiol  yn  rahlith  yr  Iuddewon, 
âg  addewid  o ddychweliad o  Babilon  (adn.l, 
2.)  trwy  law  Cyrus.  Yroedd  Cyrus  yn  hyiiy 
yn  gysgod  o  Grist,  a  gwaredigaeth  yr  ludd- 
ewon  drwyddo  cf,  yn  gysgod  o  waredigaeth 
fawr  yr  eglwys  trwy  y  Messiah.  fYroedd 
gwlad  Judea  wedi  myncd  i  raddau  mawr  yn 
ddiffaethwch  ac  yn  anghyfannedd-dra  yn  ys- 
paid  y  70  mlynedd  o  gaethiwed,  Is.  1.  7,  8  ; 
a  ehyflwr  moesol,  gwladol,  ac  eglwysig  y 

gcnc'ìl,  wedi  myned  yn  ddiffaethwçh  mwy 
anial  tua'r  amsery  d.ieth  y  Messiah  :  yr  hyn 
a  arwyddir  medd  rhäi,  wrth  fod  Ioan  yn  preg- 
ethu  yn  y  diffaethwch.  |  Gwel  Pen.  1.  17, 
7G.  Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  dull  y  byddai 
herodr  (herald)  yn  myned  o  flaen  tywysog 
neu  frenin  mawr,  i  eyhoeddi  ei  ddyfbdiad  : 

un  felly  oedd  Ioai-"  o  flaen  Crist.  jj  Trwy nerth  Ysbryd  a  gras  Duw,  bydd  yr  efen^yl 
yn  fuan  mòr  fuddugoliaethus,  fel  y  bydd  holl 
agwedd  y  byd  megys  yn  cael  ei  gyfnewid, 
fel  pe  bwrid  y  mynyddoedd  i'r  pantau,aholl 
wyneb  y  ddaear  yn  cael  ei  gwastadhâu. 
Bydd  pobrhwystran  yn  eael  eu  symmud  oddi 
ar  ffordd  yr  efengyl  ;  holl  gedyrn  annuwiol  y 
byd  yn  cael  cu  dnrostwng  ;  ac  achos  a  phobl 
isel  y  Cyfryngwr  yn  cacl  eu  derchafu.  Duw 
yw  y  pen  gweithiwr  yn  hyn  ;  ond  caiff  pryf 
Jacob  y  fraint  o  fod  yn  ei  wasanaeth  iddyrnu 
y  mynyddoedd.  §  Gogoniant  yr  Arglwydd  a 
ddatguddir,  medd  Is.  40.  5,  sefei  ogoniant  yn 
iachawd  wriaeth  ei  bobl.  Wele  ýma  addewid 
gada.ro  o  bregethiad  yr  efengyl  drwy  yr  holl 
fyd. 

7  *Am  hynny  efe  a  ddywedodd 
wrth  y  bobl  oedd  yn  dyfod  i'w  bed- 
yddio  ganddo,  p  O  genhedlaeth  gwib- 

erod,  pwy  a'ch  rhag-rybuddiodd 
chwi  ?i  flfoi  oddi  wrth  y  digofaint 
sydd  ar  ddyfod  ? 
_/&•■;  3  L5,  Sitlm  5S- A> 5-  Es- 59- 5-  Mat- 3  7-io- 

a  23.  33.  loan  8.  41.  Act.  13.  10.  1  Ioan  3.  8—10.      q  1  Thea 1.  10.  Heb.  6.  18.  '  ■ 
8  Dygwch  gan  hynny  «'ffrwythau addas  i  edifeirwch  ;  t^cnaddechreu- 

wch  ddywedyd  ynoch  eich  hunain, 

s  Y  mae  gennym  ni  Abraham  yn  dad : 
canys  yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  y 
dichon  Duw  'o'r  cerrig  hyn  godi plant  i  Abraham. 

r  Es.  1.  16—18.  Ezec.  18.  '27-31.  Act.  26.  20.  2  Cor.  7. 
10,  11.  G_.  5.  22-24.  Phil.  1.  11.  Heb.  C.  7,  8.  s  pffn. 
13.  28,  29.  a  Ití.  23-31.  Es.  48.  I,  2.  Jer.  7.  1-10.  loan  8 
3A39.     Khuf.  4.  16.  a  9.  7.  /pen.  19.  40.    Jos.  4.  3-8. 
Mat.  8.  II,  12.  a21.  43.  Gal.  3.  28,  _J. 
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bedydd  Ioan. 

Mare  14.  5— S.  Ioan  13.  29.  Act.  10.  2,  4 
-14.  1  Tim.  6.  18.  Heb.  6.  10.  Ia-ol.  21. 

4.  20. 

9  Ac  n  yr  awrhon  y  mae  y  fwyell 
wedi  ei  gosod  ar  wreiddyn  y  prennau  : 

pob  pren  gan  hynny  a'r  nid  yw  yn 
dwyn  ffrwyth  da,  a  gymmynir  i  lawr, 
ac  a  fwriryntan. 

wpea.  23.  29-31.  Es  10.33,34  Ezeo.  15.  2— 4.  a  31. 
IS.  1)h„.  4.  I-»,  23.  Mat.  3.  10.  a  7.  19.  luan  15.  6.  Heb  10 
_),  29.  a  12.  29. 

Cawsom  y  tair  adnod  hyn  bron  air  yn  air 
yn  Math.  3.  7—10.     Gwel  y  sylwadau  yno. 
*  Dywod  Mathew  mai  wrth  y  phariseaid  a'r 
saduceaid  y  dywedodd  :  wrthynt  hwy  yn 
bcnaf ;  ond  llcfarodd  hefyd  l!e  cìywai  yr  holl 

bobl,  ac  yr  oedd  y  pethau  yn  pcrthyn  i'r  holl 
bobl  raewn  ystyr  îs.  1  <c  Ac  na  ddechreuwch :" 
peidiwch  a  myned  yn  awr,  fely  byddwch  yn 
arfer  bòb  amser,  i d dadl-tu  rnai  plant  Abraham 
ydych,  oblegid  nid  ateb  hyny  un  dyben  yn 
y  byd  i  chwi. 

1 0  *  A'r  bobloedd  a  ofynasant  iddo, 
gan  ddywedyd,  x  f  Pa  beth  gan  hynny a  wnawn  i  ì 

x  adn.  8.  Act.  2.  37.  a  9.  6.  a  16.  30. 

1 1  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 

odd  wrthynt,  y  %  Y  neb  sydd  'ganddo 
ddwy  bais,  rhodded  i'r  neb  sydd  heb 
yr  un ;  a'r  neb  sydd  ganddo  fwyd, 
gwnaed  yr  un  modd. 

y  pen.  11.  41.  a  18.  22.  a  19.  S.  Es.  5S.  7-11.  Dan.4.27 

Mat.  25.  40.     " 2  Cron.  8.  £ 
15-26.  1  Io 

*  Tra  yr  oedd  y  phariseaid  a'r  cyfreithwyr  | 
yn  diystyru  cyngor  Duw  trwy  Ioan,  Luc  7. 
30,  cafodd  effaitìi  deb>gid  ar  y  bobl  ;  tac  a'u 
dygodd  i  ofyn,  "  Pa  beth  ganhyny  a  wnawn 
ni  ?"  "  Dygwch  ffrwythau  addas  i  edifeir- 
wch,"  ebai  Ioan  ;  "  Pa  beth  yw  y  ffrwythau 
addas  hyny"  ebai  y  bobl,   pa  beth  a  wnawn 
:  Dylcm  feddwl  mewnbarn  cariad  eu  bod 

yn  gofyn  mewn  trallod  a  gwasgfa,  fel  y  tair 
mil  ar  ddydd  y  pentecost,  ac  nid  yn  gecrus  a 
dadleugar.  \  Efallai  na  ddylid  deall  y  gciriau 
hyn  ynfanol,  ac  yn  llythyrcnol;  y  rhaid  i  bawb  . 
a  feddo  ddwy  bais  roddi  un  o  honynt  i'r  neb 
sydd  heb  un,  &c. ;  ond  pa  fodd  bynag  y   de- 
'ler  hwynt,  maent  yn  sicr  yn  gorchymyn 
mwy  o  haelioni  ac  clusengarwch  nac  y  sydd 
yn  gyffredin  yn  mhlith  cristionogion.  .  Nid 
prcgethu  hyn  yn  sail  iachawdwriacth  yr  oedd 
loan  ;  ond  fel  prawf  o  ffrwyth  edifeirwch,  ac 
fe]  arwydd  fod  calonau  dynion  wedi  eu  troi 

oddi  wrîh  garu  y  byd  a'i  foethau,  i  garti  Dnw a'u  cymmydog. 

1 2  z  *  A'r  publicanod  hefyd  a 
ddaethant  i'w  bedyddio,  aca  ddywed- 
asantwrtho,  Athraw,  beth  a  wnawn  ni  ? 

e  pen.  7.29.  30.  a  15.  î,  2.  a  18    13,  14.  Mat.  21 .  31,  32. 

1 3  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

a  f  Na  cheisiwch  ddim  mwy  nag  sydd 
wedi  ei  osod  i  chwi. 

o  pen.  19.  S.     Salm  18   23.    Diar    îl  13.    Es    1.  16,  17. 
*  55.  6,  7.  Ezec  18.  21,  22,  27,  2S.  Mica  6  8.  Mat.  7.  12. 
Eph.  4.  29.  Tit.  2.  II,  12.  Beb.  12.  1. 

*  Ain  y  publicanod  gwel  ar  Math.  5.  46. 
t  Nid  yw  Ioan  yma  yn  beio  ar  swydd  y  pub- 
licanod  ;  os  yw  yn  iawn  gosod  trethi,  fel 

niae  yn  sicr  ei  l'od,  mae  yn  iawn  hefyd 
gosod  rhywrai  i   gasglu  y   trethi  hyny  :   ond 
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nrfeirio  y  mae  efe  al  anghyflawnder  \ 
gtablicanod  yn  3  casgliad  »>  uonynt;  yn 
eeisio  iuw\  nac  oedd  wedi  ei  osod  iddynt: 
uiw  \  nae  oedd  y  dretfa  oaodedig  ar  l><>i>  nu. 
Gwneyd  cyfiawnder  yn  ea  swydd  oedd 
Bfrwyth  addaa  i  edifeirwch  iddynt  hwy:  fel  > 
jrwelwn  yn  nhroedigaeth  Zacchëns,  Luc  lîhs. 

14  b  ■■ A'r  milwyrhefyd  aofynasaat 
iddo,  gan  ddywedyd,  A  pha  betli  a 
wnawn  ninnau  ?  Ac  efe  a  ddy  wedodd 
wrthynt,  f  Na  fyddwch  draws  wrth 

neb,  ac  na '-'  \  cham-achwynweh  ar  neb ; 
d||a  byddwch  íbddlawni'chcyflogau. b  Mat.  8.  5.  Act.  10.  7.         e  pen.  19.  8.  Bx.  20.  16    Tit. 
2.  3.  Dat    13.10.    rfPbü.4. 11.  ITim.6.  8-10.  Hfb.  12.  5,«. 

Mae  yn  angenrheîdiol  i  weinidbg  yr  efeng- 
yl  fod  yn  ffyddiawn  a  medrns  i  iawn  gyfranu 
gair  y  gwirionedd,  ac  i  ruddi  i  bòb  un  yn  ol 
yr  liyn  a  berthyn  iddo,  heb  ofni  na  derbyn 
wyneb  neb.  Y  cyfryW  un  oedd  Ioan.  *Dywed 
Pool  m;ú  Rhnfeiniaid  oedd  y  mil.yyr  liyn, 
oud  dywed  Scott  a  Doddcridge  mai  inddew- 
on  oeddynt,  yn  gwasanaethn  yn  y  fyddin 

Rnfeinigj  a  bod  Ilawer  o  honynt  felly.    Verp    17  Yr  hwn  hy  mae  ei  wyntyli  yn  ei 
buasent.Rufeiniaid  paganaidd,  mae  yn  deby0 
y  buasai  loan  yn  gyntaf  peth,  yn  eu  hannog 
i  ofni  ac  addoli  y  gwir  Dduw,  yn  Ile  eilunod 

meirwon.  t  Maey  gair  a  gyfieithir  "  traws," 
yma  yn  arwyddo  ymafaelyd  yn  ffyrnigmewn 
un  gerfydd  ei  wddf ;  ac  felìy  yn  ddarluniad 
pur  gywir  o  drahansder  y  dynion  gwaed- 
wyllt  íiyny.  J  Na  chain-achwynwch  ar  ddyn- 
ion  diniwed  a  díeuog  er  gwneuthur  elw  o 
honynt,  yr  hyn  oedd  beth  cyffredin  mae  yn 
debyg  yn  y  dyddiau  hyny.  Neu  na  cham- 
achwynwch  ar  neb  o'ch  cyd-filwyr  o  gentìgen 
a  tìygasedd  atynt.  ||  "Byddwch  foddlawn  i'ch 
cytlogau"  heb  godi  yn  wrthbleidiol  a  therfysg- 
lyd  yn  erbyn  eich  uwchafiaid,  na  cham-ach- 
wyn  ar  eraill  i  chwanegu  eich  eiddo.  Dyma 
ddyledswydd  bresenol,a  ffrwythau  edifeirwch 
y  miiwyr,  nid  dyma  sail  eu  hiachawdwriaeth, 

nac  yr  oll  o'r  dyledswyddau  perthynol  i  w 
hiachawdwriaeth.  Nid  oedd  Ioan  yn  dywed- 
yd  dim  yn  erbyn  swydd  y  rhai  hyn  ;  ond  yn 
erbyn  eu  camymddygiad  hwy  yn  y  swydd. 
Gallwn  weled  amryw  bethau  yma  am  natur 
Idifeirwcb  : — 1.  Lle  bynag  y  mae  gwir  edif- 
eirwch,  y  mae  yno  hefyd  ffrwythau  addas  i 

■Ufeirwch.  *2.  Bod  gweithredoedd  o  drugar- 
edd  a  chyfiawnder  yn  ffrwythau  addas  i  ed- 
îfeirwch  :  heb  y  rhai  hyn,  nid  oes  dim  o  hóni. 

3.  Bod  gwir  edifeirwch  i'w  gweled  yn  oreu, 
yn  ein  ca?ineb  ni  at,  a'n  hymadawiad  oddi 
wrth,  y  pethan  pechadurua  y  bnom  gynt  yn 

chwannog  iddynt:  a'r  rhai mae  ein  tymher- 
au  ac  amgyichiadan  ein  bywyd  yn  ein  gw  myú 
o  hyd  yn  agored  iddynt.  4.  Heb  yffrwythau 
hyn,  nad  oes  genym  ddim  tystiolaeth  na 
mngosiad  o  edifeirwch  a  líydd,  nac  o  unrhyw 
egwyddor  rasol  yn  y  galon. 

15  *Ac  fel  yr  oedd  y  bobl  yn  dis- 
gwyl,  a  phawb  yn  meddylied  yn  en 
calonnau  fam  loan,  ai  efe  oedd  y 
Crist ; 

*  Gwelai  yr  Iuddewon  fod  y  deyrn  wialen 
yn  awr  wedi  ymadaw   o   Ju'dah;  gwyddenl 
hefyd  fod  wythnosau  Danielwedi  teìfynu,  am 
,iyuy  yr  oedd  dysgwyliad  cyffrediuol   yn    eu 

|  Plhh  am  y  Messiah.     t  Yr  oedd  Uawer  o  hon- 

Tôö 

\ni  wedl  clywed  am  enedigaeth  ryfedd  [oan, 
dy wediad  yr  aneel  am  dano  eyn  <i  eni,  d\ 
wediad  ei  dad  2<acbarYai  am  dano  wrth  «i 
enwaedn;  ac  yroedd  llawerwedi  sylwlarei 

sancteiddrwydd,  a'i  fywyd  dichlynaidd,  ar- 
bcdol  a  ilym-dost,  trwj  holl  flynyddoedd  ei 
ieaenctid  :  ac  wrth  yoTyried  byny,  yn  nghyd 
à  i  weinidogaeth  ryfeddoi  o  fioiog  a  nerthbl, 
yr  oeddynt  yn  amroan  ai  nid  loao  ei  ban 
oedd  y  Mesoiah. 

16  *íoan  aattebodd,  çan  ddywed- 

yd  wrthynt  oll,  e*|*Myfi  yn  ddi'au 
ydwyf  yn  eich  bedyddio  chwi  íì  dwfr : 
%  ond  y  mae  un  cryfach  na  myfì  yn 
dyfod,  yr  hwn  nid  wyf  fi  deilwng  i 

ddattod  carrai  ei  esgidiau  :  f\\  efe  a'ch 
bedyddia  chwi  â'r  Yspryd  Glán,  ̂ ac à  thàn. 

e  Mat.  3.  11.  Marcl.  7,8.Ioan.  1.26,33.  Act.  1.  5.  a  11. 
16  a  13.  24,  25.  a  19.  4,  5.  /  Diar.  I.  23.  Es  32.  15.  a  44. 
3,  4.  Ezec.  3tî.  25.  Joel  2.  23,  29.  loan  7.  38.  Act.  2.  33. 
a  10.  44,  4/.  all.  15.  1  Cor.  12.  13.  g  Es.  4.  4.  Zoc.  13.9. 

"    2,  3.  Act.  2.  3,  4,  17,  18. 

law,  ac  efe  a  lwyr-lanhâ  ei  lawr  dyrnu. 

lac  a  gasgl  y  gwenith  i'w  ysgubor; 
h  ond  yr  us  a  lysg  efe  â  thân  anniífodd- adwy. 

AJer.15.  7.     Mat.  3    !2.  i  Mica  4.  12.     Mat.  13.  30. 

k  Salm  1.  4.  a  21.  9,  10.  Ma.c  9.  43—49. 

18  A' lìawer o bethau eraill a gyng- 

horodd  efe,  ac  a  bregethodd  i'r  bobl. /  loan  1.  15,  29,  34.  a  3.  29—36.  Act    2.  40. 

*  Rhoddes  loau  foddlonrẁydd  buan  iddynt 
oll,  mai  nid  efe  oedd  y  Messiah:  nid  oedd  efe 

yn  cei^io  gogoniant  iddo  ei  hun  ond  i'w  Ar- 
gíwỳdd.  fTybia  rhai  mai  dyma  y  geiriau 
oedd  loan  yn  ddywedyd  wrth  fedyddio  pob 
un,  ac  felly  yr  oedd  efe  yn  eu  bedyddio  hwy 
i  ffydd  Crist  yr  hwn  oedd  ar  ddyfod,  fel  y 
dywedir  yn  Act.  19.  4.  \  Yr  oedd  Crist  yn 
giyfach,  neu  ragorach  nac  Ioan,yn  ei  Berson, 
yn  ei  ddoniau,  yn  ei  swydd,  ac  yn  ei  weith- 
redoedd  nerthol.  Gw^el  loan  10.  41.  ||  Mae 
rhai  yn  cýfyngu  y  geiriau  hyn  at  ddisgyniad 
yr  Ysbryd  Glân  ar  yr  apostolion  ar  ddydd  y 
pentecost  yn  unig;  ond  mae  yn  debycach  eu 
bod  yn  cyíeirio  at  effeithiau  treiddioJ,  pnred- 
i(4ol,  a  thrawsffuiíìol  yr  Ysbryd  Glân  ar  gal- 
onan  y  saint  yn  gyffredinol,  o'r  h)  n  yr  oedd 
dydd  y  pcntecost  megys  ernes.  Mae  y  bed- 
ydd  hwn  yn  fwy  effeithiol  na  bedydd  loan,  o 
gymmaint  ag  y  mae  y  tnn  yn  fwy  effeithiol 
na  dwfr,  yn  y  cymh'.\ysiad  allanol  o  iu-nynt 
at  y  corph.  JSid  y  bedydd  eíengyiaidd,  cyff- 
redinol,  mae  Iòan  yn  roddi  mew  n  cyferbyn- 
iad  i'w  fedydd  ei  hun  yma  ;  ond  gwaith  Crist 
yn  bedyddio  â'r  Ysbryd  Glân,  feì  y  soniwyd 
nchod.  Mae  y  bedydd  cristionogol  a  bedydd 
Ioan  yr  un  peth  o  ran  sylwedd,  O  ran  yr  el 
fen,aco  ran  yr  arwyddocâd  :  dim  ond  gwa- 
haniaeth  yn  ngeiriau  y  gweinyddiad  ;  ac  im 
yu  bedyddio  I  ffydd  yr  hwn  oedd  i  ddyfod, 
a'r  llall  i  ffydd  yr  hwri  sydd  wèdi  dyfod.  Nii 
gwyddom  i'r  apostoìion  byny  a  alwyd  yn 
amser  gweinWogaeth  loan,  gael  yr  on  bed- 

ydd  ond  bedydd  Loan.  Ni  fedyddiodd  ('ii-t êi  hun  neb,  loan  4.  2,  nc  nid  y  w  j  n  \  mddang- 

os  i'r  apostolion  fedyddio  en  gilydd.  í  <>\wl 
ar  Math.  3.  12.     Gwelwn   wrth  adn.  18,  n.>. 



Gedran  ac  achau  Crist LUC  III. o  Joseph  i  fynu. 

roddwyd  i  ni  yr  efengylwyr,  ond  crynodeb  o 

swm  a  dull  gweinidogaeth  Ioan  ;  eu  prit'  am- 
can  hwy  oedd  rhoddihanesyr  Arglwydd  Iesu. 

19  *  Ond  'MIerod  y  tetrarch,  pan 
geryddwyd  ef  ganddo  am  Herodias 
gwraig  Phylip  ei  frawd,  ac  am  yr  holl 
ddryoioni  a  wnaethai  Herod, 

m  Diar.  9.  7,  8.  a  15.  12.  Mat.  11.  2.  a  14.  3,  4.  Marc 
6.  17,  13. 

20  f  A  chwanegodd  n  hyn  hefyd 
heb  law  y  cwbl,  ac  a  gauodd  ar  Ioan 
yn  y  carchar. 

n  pen.  13.  31—34.  2  Bren.  21.  1G.  a  24.  4.  2  Cron.  24. 
17-22.  a36.  16.  Neb.  9  26.  Jer.  2.  30.  M:it.  21.35—41. 
a  22.  6,  7.  a  23.  31—33.  1  Thes.  2.  15,  16.  Ddt.  16.  6. 

Gallwn  weled  yma  nad  yw  yr  et'engylwyr 
yn  gofalu  am  gadw  yn  í'anol  at  drefn  amser y  dygwyddiadau  a  adroddant :  rhoddir  hanes 
carcuarìad  Ioan  yma  o  flaen  bedyddiad  Crist 
ganddo  yn  yr  adnodau  canlynol ;  yr  hyn  nis 
gall  fod  yn  gyson  â  threfn  amser.  *  Fe  bu- 
asai  Phylip  wedi  marw,  buasai  yn  anghyf- 
reithlawn,  ac  ynllosgach  annaturiol  a  fliaidd, 
i  Herod  gymmeryd  ei  wraig  ef ;  ond  yr  oedd 
efe  yn  fyw,  a  chanddo  ferch  o  Herodias,  a 
chan  Herod  ei  wraig  ei  hun  hefyd,  yr  hon  a 
ŷrodd  efe  ymaith  i  gymmeryd  yr  aflanes  hon. 
Mae  yr  hanes  yn  gyflawnach  gan  Math.  14. 
3 — 12,  gwel  y  sylwadau  yno.  f  Yr  oedd  y 
weithred  hon  o'r  eiddo  Herod,  yn  ei  ddang- 
os  wedi  caledu  yn  anfeddyginiaethol  yn  ei 
ddrygioni,  ac  yn  cyflawni  yn  gyflym  fesur  ei 
anwiredd.  Peth  dychrynllyd  oedd  bod  gwaed 
y  Bedyddiwr  sanctaidd  yn  gwaeddi  am  ddî- 
al  arno. 

21  %  Abu,pan  oeddidynbedyddio 

yr  holl  bobl,  °  a'r  Iesu  yn  ei  fedyddio 
hefyd,  ̂ ac  yn  gweddîo,  9  agoryd  y  nef, 

o  Mat.  3.  13—15.  Marc  1.9.  p  pen.  9.  28,  29.  Ioan 
12.  27,  28.        <7  Mat.  3.  16,  17.  Marcl.  10,  11.  Ioaul.  32—34. 

22  A  disgyn  o'r  Yspryd  Glân  mewn 
*rhith  corphorol,  megis  colommen, 
arno  ef ;  fa  dyfod  llef  o'j  nef  yn  dy- 
wedyd,  rTi  yw  fy  anwyl  Fab  ;  ynot 
ti  y'm  boddlonwyd. r  pen.  9.  34,  35.  Salm  2.  7.  E».  42.  1.  Mat.  12.  18.  al7.  5. 
a  27.  43.  Col.  1.  13.   1  Pedr  2.4.  2  Pedr  1.  17,  18. 

Mae  Mathew,  Marc,  a  Luc,  yn  adrodd  am 
fedyddiad  yr  Arglwydd  Iesu.  Gwel  ar  Math. 
3.  13—17.  a  Marc  1.  9—11.  *  Mae  yn  amlwg 
bod  yno  ryw  ymddangosiad,  arddull  sylwedd 
corphorol,  yn  disgyn  ar  Giist;  fd  colomen 

yn  disgyn  ar  y  llawr:  yr  un  ft'urf,  tfallti,  yn gystal  ag  yr  un  ysgogiad  a  cholomcn.  1  Tair 
gwaith  y  daeth  Ilef  o'r  nef,  i  dystiolaetl.u  am 
Grist,  a  phob  tro  pan  oedd  efe  yn  gweddîo, 
neu  yn  fuan  iawn  ar  ol  hyny.  Y  fàn  hon 
ydyw  un  o  honynt ;  a  Pen.  9.  28,  35.  Ioan 

12.  27,  29.  Tybir  mai  gwedd'ío  am  y  dyst- 
iolaeth  hon  yr  oedd  Crist  yina,  adn.  21.  Mae 

yn  angenrheidiol  bod  gwedd'ío  wrth  f'edydd- 
io  :  gwedd'iodd  Crist  i  sancteiddio  yr  ordin 
hâd,  ac  i  roddi  esampl  i  ninnau  wrth  ei 

gweinyddu.  Ordinhâd  i  weddì'o  ydyw, nid  i  wneyd  areithiau  dadleugar  yn  ei  chylch. 

23  *  A'r  Tesu  ei  hun  oedd  ynghylch 
dechreu  *ei  ddengmlwydd  ar  hugain 
oed,  '  mab  f  (fel  y  tybid)  i  Joseph, 
Ifab  Eìi, 

-  Gen.  41.  48.  Num.  4.  3,  35,  39,  43,  47.  t  nen.4.22. 
Mat.  13.  55.  Mare  6.  3.  Ioan  6.  42. 

*  Dywediryma  yn  amlwg  mai  dechreu  bod 
yn  nghylch  ei  ddeng  mlwydd  ar  hugain  yr 
oedd  lesu  pan  fedyddiwyd  ef;  ond  y  mae 
peth  dadl  yn  mhlith  y  beirniaid,  pa  un  ai 
dechreu  ei  ddeng  mlwydd  arhugain  a  fedd- 
ylir,  a'i  ynte  llawn  deng  mlwydd  ar  hugain: 
a  dywedant  fod  rhyw  amwysedd  yn  y  geir- 
iau  Groeg  yn  peri  ammheuaeth  felly.  Nid 
yw  y  peth  o  ganlyniad  yn  y  byd,  gan  hyny 

nis  gwiw  i  ni  chwyddo  y  gwaith  â'r  hyn  a 
ddy  wedir  o  bob  tu  y  ddadl.  t  Nid  oedd  Jos- 
eph  dad  naturiol  i  lesu  ;  ond  tybiai  yr  Iudd- 
ewon  ei  fod,  ac  cfallai  nad  oedd  yntau  a  Mair 
yn  barnu  yn  ddoeth  i  ddy  wedyd  dim  yn  am- 
gen  wrthynt.  |  Dywedir  mai  tad  Mairoedd  yr 
Eli,  (neu  yr  Heli)  hwn,  ac  nid  tad  Joseph,  a 
bod  Joseph  yn  cael  ei  alw  yn  fab  iddo  fel  yr 
oedd  wedi  ei  br'iodi  â'i  ferch  ef.  Mae  un  o'r 
hen  Rabbiniaid  Iuddewig  yn  galw  Mair  yn 
bennodawl,  yn  ferch  Eli.  Dywedir  hefyd  yn 
Math.  1. 16,  mai  "  Jacob  a  genedlodd  Joseph  ;" 
felly  mae  yn  rhaid  mai  fel  y  dy  wed  wyd  uchod  y 
mae  efe  yn  fab  Eli  yma.  Rhoddir  achau  Crist 
ynllinell  Joseph,eidadcyfrifedig,yn  Mathew; 
ac  yma  rhoddir  ei  achau  yn  llinelfnaturiol  ei 
fam,  yr  hyn  sydd  eto  yn  profi  mai  tad  Mair 
oedd  Eli,  ac  nid  tad  Joseph,  namyn  fel  y  dy- 
wedwyd.  Enwau  y  gwrrywiaid  yn  unig  a 
roddid  yn  yr  ach-lyfrau  luddewig;  dyna  pa- 
ham  mae  Joseph  yma  yn  lle  Mair. 

24  Fab  Matthat,  fab  Lefì,  fab 
Meìchi,  fab  Janna?t/«6  Joseph, 

25  Fab  Mattathias,^/^  Amos,  fab 
Naum,  fab  Esli,  fab  Naggai, 

26  'Fab  Maath,  fab  Mattathías, 
fab  Semei,fab  Jose\)h,fab  Juda, 

27  Fab  Joanna,  fab  Rhesa,  fab 
Zorobabel,/«6  Salathiel,jŵô  Nerij 

28  FabMe\chi,fab Ádi,fab  Cosam, 
fab  Elmodam, fab  Er, 

29  Fab  Jose,  fab  Eliezer,  fab 
Jorim,fab  Matthat,/^6  Lefi, 

30  Fab  Simeon,  fab  Juda,  Fab 
Joseph,  fab  Jonan,  fab  Eliacim, 

31  Fab  Melea,  fab  Mai'nan,  fab 
Mattatha^/í/ò  "Nathanjwò  Dafydd, 

u  2  S-rni.  5.'l4.  1  Cron.  3.  5.  a  14.  4. 

32  xFab  Jesse,  yfab  Obed,  ab 
Booz,  fab  Salmon,  fab  Naasson, 

.rRuth.  4.  13-22.    1  Sam!  17.  58.  a  20.  31.    1   Bren.  12. 
16.  1  Cron.  2.  13-15.  Salui  72.20.  Es.  11.  1,2.  Mat.  1.3-6. 
Act.  13.  22— 23.  «Nuni.  1.7.  a  2.  3.  a  7.  12.  1  Cron. 
2.  11,  12. 

33  Fab  2Aminadab,t/ö6  Aram, fab 

a  Esron,  f'ab  b  Phnres,  fab  c  Juda, z  Ruth.  4.  19,  20.  1  Cron.  2.  9,  10.  Mat.  1.  3,4.  aGen. 
46.  12.     Num.  26.  20,  21.  b  Gen.  38.  29.     Rutb    4.   12. 
1  Cron.  2.  4.  5.  a  9.  4.     c  Gen.  29.  35.  a  49.  8— 10.  Mat.  1.2. 

34  Fab  Jacob,  dfab  Isaac,  fab 
Abraham,  fab  rThara,/«6  Nachor, r/Gen.  21.  3.  a  25.  20.  1  Cron.  í.  34.  Mat.1.2.  Act.  7.  8. 

cGen.  II.  24—32.  Jos.  24.  2     1  Cron.  I.  24—28. 

35  Fab  /Saruch,  fab  Ragau,  fab 

%  Phalec,  fab  h  Ileber,  fab  *  Sala, 
/Gen.  ll'lS-21.  gGen.  10.25.  AGeii.   11.16, 

17.  «Gen.  10.  24.  a  11.  12-15. 



f'ù/hir/tdd  ar i.i  C  iii. 
tjr  nrlinu. 

:><;  lùib  Cainan,  föb  Arphaxad, 

fab  A  St'iii,  fub  '  Noe,  fab  Laraech, 
H :.-,..:. .3-'.'  »7.  13.  »9.  18,  36,  27.  »10.31,33. 

1  Cron.  I.  17.  /  >■■  u.  17.  27.  <:>•»  5.  29,  30.  ■  6.  8— in, 
13.  «  7.  I,  23.  •  8.  1.  *  *.».  I.  K/ec.  14.  14.  liob.   11.7.  I  Pedr 
3.  10.   I    IV.lr  3.   :.. 

37  Jv//> '"Mathusahi,  /«///  F.noch, 
fab  J'div\,f<ib  Maleleel,  ////>  (Jaiiian, 

■  Cmi.  j.  6— 2S.  I   Cron.  I.    1-3. 

38  Fàb  EtLOSffab  Seth,  "c/«//>  Adda, 
fab  °  Duw. 

n  Gen.  4.  2:.,  26.  a5.  3.  o  Gen.  1.  26,  27.  a  2.  7.  a  5. 
1,  2.  Es.  «4.  8.  Aot.    17.  20-29.  1   Cor.   15.    15. 

Ar  yr  achau  hyn,  nia  gallwn  wnejd  ond 
rli\w  tylwadaa  cyffredinoî  eto  tvi  ar  Math. 
1.2 — 17  ;  ac  yo  gyntaf,  sylwn  ar  y  gwahan- 
iaeth  sydd  rJbwng  M.chew  a  Luc,  neu  yn  hyt- 
rach  rhwng  Lue  a  Mathew.  1.  Mne  Mathew 
yn  rhoddi  achau  breninol  Crist,  ya  llinell 

Joseph,  ei  dad  cyfrifedig,  t'el  y  sylwyd  o'r 
blaen  :  mae  Luc  yn  rhoddi  ei  achau  natur- 
iol,  yn  llinel!  Mair,  ei  fam  naluihl.  2.  Mae 
Ifathew  yn  dechreu  i  fynu,  ac  yu  dyrbd  i 
lawr,  a  Luc  yn  dechren  i  lawr,  ac  yn  fnyned 
i  fynu.  3.  Mae  Mathew  yn  cyfrif  wrth  dair 
yspaid,  pob^iin  o  bedair  cenedlaeth  ar  ddeg  ; 
nid    oes   dim    dospai  thiadau    felly  gan    Luc. 
4.  Mae  Mathew  yn  rhoddi  achau  y  Cyfryngwr 

cyn  sôn  dim  am  ei  genedliad  a'i  enedigaeth  ; 
mae  Luc  yn  rhoddi  haues  ei  genedliad,  ei 

eni,   a'i    fedyddio,  yn  gyntaf ;  yna    ei  achan. 
5.  Mae  Mathew  yn  olrhain  ei  achau  o  Abra- 
ham,  am  ei  fod  yn  bwriadu  ei  efengyl  yn 
benaf  i'r  Iuddewon,  felly  yn  ei  brofi  yn  fab  i 
Abraham  ;  mae  Luc  yn  eu  holrhain  liyd 

Adda,  tad  cyíì'redin  boll  ddynorryw;  am  ei 
fod  yn  bwriadu  ei  hanes  i'r  hoil  fyd,drwy  yr 
liyn  hefyd  mae  yn  dangos  henafiaith  yr  ef- 
eng\l,  ac  nad  i  had  Abrahatn  yn  unig  y  mae  hi. 

Heblaẁ  y  gwahaniaethan  uchod,  inae  rhai 

pethau  yn  ymddaìigos  yn  anghyson  á'u  gilydd 
yn  y  ddwy  ach-res,  y  rhai  a  ellir  yn  hawdd 
eu  cysoni,  debygid,  ond  ystyiied  y  pethau 
canlynol: — 1.  Eu  bod  oll  yn  gorwedd  yn  yr 
hyn  sydd  gan  Luco  adn.  'l'i,  li)d  adn.32,  aco'r 
rhan  olaf  o  adn.  34,  hyd  y  diwedd  :  felly,  yn 
adn.  32,  33,  a  rhan  o  34,  nirì  oes  genym  ddim 

i'w  i'ysoni.  2.  Nad  yw  y  gair  "  Mab"  ddim 
yn  y  Groeg,  ond  yn  adn.  23,  yn  unig  ;  lle  y 

dywedir  fod  Crist  yn  "fab  i  Joseph  :  '  o  hyny 
yn  mlaen  gosodwyd  ef  imewn  gan  y  cj  í'iei'.h- 
wyr  yn  mhob  màn,  fel  y  gwehr  wrth  ei  fod 
mewn  llythyrenau  raeinion  Italaidd.  Felly 
mae  y  Grocg  yn  rhedeg  fel  byn  : — Mab  i  Jos- 
eph,  o  Eli,  o  Mattliat,  o  Left,  o  Mehhi,  &c,: 
yr  hyn  a  dỳr  ymaith  y  gwrthddadl  cyntaf ;  pa 
fodd  y  gaìfai  Joseph  fod  yn  f;ib  Jacob,  ftl  y 

dywed  Aiathew,  ac  yn  í'ab  Fli,  fel  y  dy- 
wed  I.nc.  Dywedwyd  eisi.es  pa  fodd  yr 

oedd  Joseph  yn  fab  Eli,  yn  nghyd  û'r  achos 
o  osod  ei  enw  ef  fel  y  cyfryw  yn  ysgríf  gy- 
hoeddus  yr  achau.  Gwel  y  sylw  diweddaf 
ar  adn.  23.  Tybia  rhai  hefyd,  i  Eli  ei  fab- 
wysiadu  ef  yn  fab  iddo,  heb  law  ei  fod  \  n  fab 
yn  nghyfraith.  3.  Ystyriwn,  fod  Lnc  3  ma  yn 

olrhain  achau  ('ri.st,  nid  o'i  dad  tybiedig,  Jos- 
eph  ;  ond  o  Mair  ei  wir  fam.  Gwedi  iddo 
Yoúûì  y  fath  hanes  am  ei  genedliad  rhyfedd  a 

gornwih-naturiol  o'r  blaen  ;  nid  yw  yndebyg 
ei  fod  yma  yn  myned  i  olrhain  ei  achau  ef  0 

'  Joseph,  yr  hwn  nid  oedd  dad  iddo  :  ac  y  mae 
;  hynyn  ddangosiad  têg  i  ni,  pa  fodd  mae  yr 
[I  enwau  mòrwahanol  gan  y  ddau  efengjlwr  <^ 
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amser  Dafydd  1  ><i  «n,  dij  ieih  Critt.  Wae 
Mathi-w,  \  n  oli  h.iin  aehan  Joteph,  «>  Baloraon 
i'.ih  Dafydd,  a'i  olynwr  yn  j  íreniniaeth;  1 
Luc  \  i)  oli  ìi.iiji  achau  Mair  o Nathan,  mab  ar« 

all   i  Dtl'yd;!,   I  t'ion.    3.    .">.       Pelly,    0    :i  •  1 1  - .  1 
Dafydd  1  fynu,  mae  y  Uin-acfa  aft  oedd  yn  00 
hyd  hyny,  yn  jinianu  ;  a  Mathcu  \  n  oírhalfl 
1:11  gangen  yo  âch  loifph,  a  Loc  ynolrhain  \ 
gangen  arall,  yn  ftch  Mair.  í)  DafyddilaẁJ 
inu'  y  ddau  efeagj  lw  r  yn  cytuno,  achanddynt 
yr  iin  enwan  ;  ond  bod  Loc, fel  y  dywcdwyl, 
ýn  rayned  yn  rahellach  na  Mathew:  mae  ef 
)n  myned  trwy  y  cyn-ddylifiaid  hyd  Adda; 
a  Matiiew  >n  dechreu  yn  Ahrabam.  Mae  y 
sylw  nchod  befyd  )ti  atebìad  i  wrthddadl  ar- 
ilì  ;  >(  t  gWahaniaeth  rhif  y  personau  gan  y 
ddaa  efengylwr,  o  Joseph  hyd  Zorobabel :  (a 
gadaej  y  ddaa  byny  allan.)  Nid  yw  Mathew 
yn  cyfrif  ond  naw  ;  a  Luc  yma  yn  cyfrif  deu- 

naw,"  o  adn.  23—28.  O  Zorobabel  hyd  Daf- ydd,  mae  Luc  yn  cyfrif  dau  ar  hugain  ;  a 
Mathew,  dim  ond  pedwar  ar  ddeg;  gan  ad- 
ael  tii  brenin  o  hanner  gwaed  Ahab  allan  ; 
Ahazîah,  Joas,  ac  Amaziah.  Yr  oedd  Math- 
cw  yn  enwi  ac  yn  gadael  allan  dàn  gyfar- 
wyddyd  union  gyrchol  yr  Ysbryd  Glân,  ac 

mae  yn  ddiddadl  bod  Luc  felly  hefyd.  Mae'n 
debyg  hefyd,  eu  bod  yn  cymmeryd  yr  enwau 
fel  yr  oeddynt  ar  y  cofrestrau  oedd  ger  bron 
pob  ufi  ohonynt.  4.  Rhaid  sylwi,  mai  peth 
cyff-edin  iawn  yn  mhlith  yr  luddewon  oedd 
bod  dau  enw  ar  yr  un  dyn,  ac  weithiau  dri  : 
mae  hyn  yn  eyfrifam  y  gwahaniaeth  sydd  yn 
adn.  27,  lle  y  dywedir  fod  Rhesa  yn  fab  Zo- 
robabel,  pryd  y  mae  Math.  1.  13,  yn  dywed- 
yd,  "Zorobabel  a  genedlodd  ̂ ^111^."  Mae 
yn  ainlwg  fod  Abraham  yn  fab  Terah,  neu 

'ih.ira,  a  Therah  yn  fab  Nachor,  yn  Gen.  11. 
24,  26  :  fod  Saruch  neu  Serug,  yn  fab  Reu 
neu  Ragau,  yn  Gen.  11.  20  :  fod  Reu  yn  fab 
Pdcg,  (Phalec  yma,  adn.  35.)  a  Pheleg  yn 
fab  Heber,  a  Heber  yn  fab  Sala,  yn  Gen.  11. 
13.  1  Cron.  1.  25.  Ond  yn  Gen.  11.  12,  ni  a 
ddarllenwn  mai  mab  Arphaxad  oedd  Sala  ; 
lle  y  dywedir  yma,  (adn  35,  36,)  ei  fod  yn 
fab  Cainan,  a  Chainan  yn  fab  Arphaxad. 
Mae  yr  anhawsdra  hyn  wedi  dyrysu  llawer  o 
(h'ynion  dysgedig,  ac  maeyn  ammheus  (medd 
Pool,)  a  ddarfu  i  neb  foddloni  ci  hun  ynddo 
erioedeto.  Nidyw  yn  debygol  fod  Luc  yn  di- 
wygio  gwaith  Moses  ;  y  cyfrif  goreu  a  ellir  ei 
roddi  am  y  dyryswch,  efallai,  yw,  bod  cyf- 
ieitliiad  y  Deg  a  thriugain  yn  Gen.  11.  12,  yn 
hollawl  yr  un  peth  â  Luc  yma :  ac  mae  yn 
sicr  fod  Luc  yn  canlyn  y  cyrìeithiad  hwnw, 

yn  gyti'redin.yn  eiddyfyniadau  o'r  Hen  Des- tament.  Y  peth  goreu  am  dáni  yw,  nad  yw 
y  pwnc  o  bwys  mawr;  gan  mai  amcan  yr 
Efengylwr  y  w  olrhain  achau  Crist  hyd  Adda, 
y  rhai  sydd  yr  11  n  mòr  eglur,  pa  un  bynag  a 
ystyriom  ni  Sala  yn  fab  union-gyrchol  Ar- 
phaxad,  ai  ynte  yn  ẃyr  iddo,  o  Cainan.  Mae 
y  rhan  arall  o'r  achau,  yn  adn.  36,  37,38;  yn 
berrìaifh  gyson  â  Gen.  5.  6,  &c.  a  6.  10:  felly 
debygid  nad  oes  dim  anhawsdra  i  gysòni  y 

ddau  efengylWt",  ond  i  ni  ystyried  bod  1111  yn 
rhoddi  acliau  Joseph,  a'r  llall  yn  rhoddi  ach- 
au  Mair.  Gwrthddadleua  rhai  \  11  erbyn  Luc, 

am  fod  achau  Mair  yn  cael  cu  hohhaiu  'j.an- 
ddo  ef  o  Natharwfab  Dafydd,  (adn.  31.;  ac 
nid  o  Solomon;  gan  feddwl  maj  e  Soloroon 

yr  oedd  y  Messiah  i  ddyfod.  Vr  oedd  Solo- 
naon  yn  gysgod  nodedig  o  Grist,   a  Bonir  im 



Temtiad  t LÜC  IV. ympryd  Crist. 

ddywedyd,  k  *  Ysgrifenedig  y w, '  Nad 
ar  fara.yn  unig  y  bydd  dyn  fyw,  ond 
ar  bob  gair  Duw. 

k  adn.  '3.  10.  Es.  8.  20.  Ioan  10.  34,  35.  Eph.  6.  17. /  pen.  22.  35.  Ex.  23.  25.  Deut.  8.  3.  Jer.  49.  11.  iMat.  4.4. 
a  6.  25,  26,31. 

Gwel  ar  Math.  4.  3,  4.  *  Mae  yn  werth 
sylwi  fel  y  mae  Crist  yn  hòni  awdurdod  yr 

Ysgrythyran  yma  :  er  ei  fod  yn  llawn  o'r  Ys- 
bryd  Glân,  eto  mae  yn  gwneyd  yr  Ysgrythyr 
yn  rheol  ei  ymddygiad. 

5  A  diafol,  m  wedi  ei  gymmeryd  ef 
i  fynui  fynydd  uchel,  *addangosodd 
iddo  holl  deyrnasoedd  y  ddaear 
"fmewn  munud  awr. 

m  Mat.  4.  8,  9.  1  Cor.  7.  31.  Eph.  2.  2.  a  6.  12.  1  Ioan 
2.   15,  16.  n  Job  20.  5.     Salui  73.    19.     1    Cor.    15.   52. 
2  Cor.  4.  17. 

6  A  diafol  a  ddy  wedodd  wrtho,  °  I 
ti  y  rhoddaf  yr  awdurdod  hwn  oll,^  a'u 
gogouiant  hwynt:  Jcanys  i  mi  y 
rhoddwyd  ;  ?  ac  i  bwy  bynnag  y  myn- 
nwyf  y  rhoddaffinnau  hi. 

o  loan  8.  44.  2  Cron.  11.  14.  Dat.  12.  9.  a  20-  2,  3. 
/)Est.  5.  11.  Es.  5.  14.  a  23.9.  1  Pedrl.  24.  q  loan  12.31. 
a  14.  30.  Dat.   13.  7. 

7  ||  Os  tydi  gan  hynny  a  addoli  o'm blaen,  eiddot  ti  fyddant  oll. 

8  §  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  rDos  ymaith,  Satan, 

yn  fy  ol  i ;  s  canys  ysgrifenedig-  y  w, 
Addoli  yr  Arglwydd  dy  Dduw,  ac  ef 
'yn  unig  a  wasanaethi. t  Mat.  4.  10.  a  16.  23.  Iaso  4.  7.  1  Podr  5.  9.  s  adn. 
4.  Dcut.  6.13.  alO.  20.  Mat.  4.  10.  Dat.  19.  10.  a  22.  9. 
t  1  Sam.  7.  3.  2  Bren.  19.  15.  Salm  83.   18.  Es.  2.  11. 

*  Gwedi  methuyn  ei  demtasiwn  o  "  chwant 
y  cnawd,"  mae  diafol  yn  ymgais  eto  beth  a 
all  wneycl  â  hudoliaeth  o  "  chwant  y  llygad  ;" 
ond  mae  hon  yn  methu  hefyd  :  yr  oedd  gan 
Iesu  lygad  yn  ei  ben,  ond  nid  oedd  chwant 
yn  ei  galon  ef.  fSylwyd  ar  Math.  4.  9,  mai 
Uedrith,  efallai,  oedd  yrholl  weledigaeth  hon  I 

ac  mae  y  geiriau  hyn  "  mewn  mynyd  awr," 
y  rhai  nid  ydynt  gan  Mathew,  yn  profi  hyny, 
mai  lledrith  a  gwag-hudoliaeth  oedd  y  cwbl. 

%  Nid  yw  y  rhan  olat  o'r  adnod  hon  ychwaith gan  Mathew  :  beth  a  allwn  ddyagwyl  ond 
celwydd.  gan  dady  celwydd?  Nid  i  ddiafol, 
ond  i  ddyn,  y  rhoddwyd  arglwyddiaeth  ỳ  byd 
hwn  ;  nis  gallasai  efe  ddrygu  Job  heb  ganiat- 
âd,  nachymmainta  myned  imewn  i'r  moch  : 
llai  o  lawer  arglwyddiaethu  ar  y  byd,  a'i 
roddi  i'r  neby  mỳno  efe.  ||  "  A'm  haddoli  I," 
medd  Mathew,  yr  hyn  sydd  yn  eglnro  addoli 

o'm  blaen,  yn  y  fàn  hon.  §  Gwel  ar  Ma<h. 4.  10.  Yr  aii  demtasiwn  hon  sydd  yn  olaf 

gan  Mathew  ;  a'r  olaf  yma  sydd  yn  ail  yno. 
Tybir  mai  trefn  Mathew  sydd  yn  ei  lle  :  o 

herwydd  y  gair  "  Yna,"  yn  adn.  5,  a'r  gair 
"Trachefn,"  yn  adn.  8:  ac  hefyd  "  Yna  y 
gadawodd  y  diafol  ef,"  adn.  11,  ar  ddiwedd 
y  demtasiwn  ar  ben  y  pinacl. 

9  *  Ac  efe  u  a'i  clug  ef  i  Jerusalem, 
ac  a'i  gosododd  x  ar  binacl  y  deml,  ac 
a  ddywedodd  wrtho,  y  Os  mab  Duw 
ydwyt,  bwrw  dy  hun  i  lawr  oddi  yma. 

u  Job.  2.  6.    Mat.4.  5.  *  2  Cron.  3.  4.  y  adn.  3. 
Mat.  4.  6.  a8.29.  Rhuf.  1.  4. 

dano  fel  y  cyfryw,  2  Sam.  7.  12 — 16.  Salin 
72.  a  89.  19 — 37  :  ond  ni  ddywedir  yn  un  màn 
wrth  Dafydd,  "  Yn  Solomon  y  gelwir  i  ti 
had,"  fel  y  dywedwyd  wrth  Abraham  am 
Isaac,  Gen.  21.  12.  Y  cwbl  a  ddywedwyd 
oedd,  y  byddai  Crist  o  had  Dafydd  ;  ac  yr 
oedd  felly  o  Nathan  yn  gystal  a  phe  buasai  o 
Solomon.  Enwir  Solomon  yn  achau  Joseph 

gan  Math.  1.  6;  a  chrybwyllwyd  o'r  blaen 
rnai  yn  y  ddau  frawd  hyn,  Solomon  a  Nathan 
yr  yinranodd  yr  achau  yn  ddwy  gangen  :  Jos- 
eph  o  un,  a  Mair  o'r  llall.  Aeth  y  sylw  uch- 
od  yn  bur  faith,  er  nad  yw  ond  talfyriad,  gan 
mwyaf  o  waith  Pool.  Gan  nad  oes  ond  syiw 
býr  a  chyftredin  iawn  ar  yr  achau  yn  Math- 

ew  ;  a  chan  nas  dygwyddodd  i'r  Cyfieithydd 
weled  braidd  ddim  ar  y  rhanau  hyn  o'r  Ys- 
grythyr  yn  yr  iaith  Gymraeg  ;  tybia  y  gall 
hyn  fod  o  ryw  foddlonrwydd  a  gwasanaeth 

i'w  gyd -wladwyr  un-iaith.  Dymmunasai  yn 
fawr  ei  fod  yn  well,  yn  fanylach,  ac  yn  oleu- 
ach  :  ond  fel  cyfieithydd,  efe  a  wnaeth  ei  oreu. 

PEN.  IV. 

Temtiad  ac  ympryd  Crist,  %c. 

AlR  aTesu  yn  *  llawn  o'r  Yspryd 
Glân,  fa  ddychwelodd  oddi  wrth  yr 
Iorddonen,  c  J  ac  a  arweiniwyd  gan  yr 
yspryd  rfi'r  anialwch, 

a  Mat.  4.  1.  b  adn.  14,  18.  pen.  3.  22.  Es.  11.  2—4. 
a61.  1.  Mat.  3.  16.  Ioan  1.  32.  a  3.  34.  Act.  1.2.  a  10.  38 

i  p-fon'  2l  V;  }.  Bren-  18-  12-  Ezec-  3-  14-   Marc  1-  12-  Act. 8.  39.         d  1  Bren.  19.  4.  Marc  l.  13. 

*  Wrth  yr  Ysbryd  Glân  yma  mae  i  ni  ddeall, 
doniau  yr  Ysbryd  Glân  ;  yn  ol  y  brophwydol- 
ìaeth  am  dano,  Is.  11.  1,  2.  Mae  doniau  yr 
Ysbryd  Glân  yn  aml  yn  yr  Ysgrythyrau  yn 
cael  eu  galw,  yr  Ysbryd.  Act.  2.  4 ;  a  8.  18 ; 
a  10.  44.  Dywedir  yn  yr  Ysgrythyr  fod  er- 
aill,  heblaw  Crist,  yn  llawn  o'r  Ysbryd  Glân  ; 
megys  Zachar'íds,  Luc  1.  67  ;  Ioan  Fedydd- ìwr,  Luc  1.  15  ;  Elisabeth,  Luc  1.41  ;  y  saith 
hyny  yn  Act.  G.  3,  5  ;  ac  amryw  eraill.  Ni 
chawsant  hwy  011  ond  eu  mcsur;  ond  nid 
wrth  fesur  y  rhoddes  Duw.  iddo  ef  yr  Ys- 
bryd.  Ioan  3.  34.  tYn  yr  Iorddonen  y  bed- 
yddiesid  ef  gan  Ioan.  Math.  3.  13.  i  Gwel 
ar  Math.  4.  1. 

2  Yn  cael  eeì  demtio  gan  ddiafol 
•^ddeiigain  niwrnod.  e  *  Ac  ni  fwyttâ- 
odd  efe  ddim  o  fewn  y  dyddiau  hyiiny : 
ac  wedi  eu  diweddu  hwynt,  7íarol 
hynny  y  daeth  arno  chwant  bwyd. 

e  Gen.  3.  15.    1  S.iin.   17.  16.    Heb.  2.  18.  fEx.  21. 
18.  a  34.  23.  Deut.  9.  9,  18,  25.  1  Bren.  19.  8.  Mat.  4.  2 
g  Est.  4.  16.  Jona  3.  7.       h  Mat.  21.  18.  Ioun  4.  6.  Heb.  4.  15 

*  Nid  yinatal  oddi  wrth  ryw  fath  o  fwyd- 
ydd,  neu  am  ryw  ran  o  bob  dydd,  a  wnaelh 
efe,  fel  y  bydd  ilawer  yn  ymprydio  ;  ond  ym- 
atal  yu  boílawl  yr  holl  ddyddiau  hyny :  <(ni 
fwytftodd  efe  ddim."  Felìy  Moses,  rìioddwr 
y  ddeddf,  Exod.  34.  28;  ElY.is,  adferwr  y 
ddeddf,  iBren.  19.  8  ;  a  Christ,  diwedd  ỳ 
ddeddf.     Gwel  ar  Math.  4.  2. 

3  A  dywedodd  diafol  wrtlio,  *  Os 
mab  Duw  ydwyt  ti,  dywed  wrth  y 
garreg  hon  fel  y  gwneler  hi  yn  fara. 

i  pen.  3.  22.  Mat.  4.  3. 

4  A'r  Iesu   a  attebodd  idclo,  gan 



Üriêt  yn  fforcJrfygu  y  êkrfblt 
1.1  C    IV. 

ar  yn  '■        'lìrt/í- 

lü  Canys  "ysgrifenedig  yw,  "  V 
prchymyn  efe  i'w  angelion  oẃ  achos 
li,  a'l  dv  gadw  di  : ra.lu.  3.S.  í  Cor.    II.  11.     fl  S.ilm  91.   II,   19.  II.  1,.  1.  II. 

1 1  Ac  y  cyfodant  di  yn  eu  dwylaw, 
Hbg  i  ti  un  amser  darody  droed  wrth 

prreg.  ̂ 
1  'J  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 

fedodd  wrtho,  Dywedwyd,  b  Na 
ihemtia  yr  Arglwydd  dy  Dduw. 

i  D.r.t.   6.    16.    Salm  95*.  9.    a  10«.  14.    Mul.  3.   15.  Mat. .   1    Cur.    10.  9.   Heb.  3.  S,  9. 

Gwel  ar  Math.  4.  5,  0,  7.  Y  ddinas  sanct- 
üdd  gan  Mathew,  yw  Jernsaiem  gan  fcbc. 
jwedi  methu  yn  hudoliaelhau  "ehwant  y 
:n.i\\(i,  a  chwant  y  llygad,"  mae  diafolyu 
ynn\  g  ar  Lt  >u  yma  âhudoliaeth  "  balchder  y 
iywy.l  ;"  yn  ei  osod  yn  ddigon  nchel  ar  ben  | 
I  pinacl,  gan  obeithio  y  bwriai  ei  huni  làwr: 

pud  methòdd  yn  hyn  hefyd.  Amcan  y  diafol' 
Wb  amser  wrth  godi  dyniori,  yw  en  taflu  i1 
í\vr;  ond  aincan  Duw  wrth  ddarostwng  eij 

Hntef,  yw  eu  cyfodi,  a'u  derchafu  mewa  ■ 
'amser  cyfaddas.  Nid  oes  braidd  yr  un  brof-j ■g aeth  yn  cyfarfod  à  dynion,  nad  yw  o  nat- 
ar  y  naill  ncu  yllall  o  dcmtasiynau  Crist :  unl 

û  anymddiried  i  Dduw,  chwant  am  bethau •■ 
Hrfodedig,  neu  falchder  a  gwag-ogoniant.  j 
üs  oedd  y  gelyn  mòr  ddyfal  yn  temtio  Crist,  | 
H|wn  fod  yu  sicr  nad  yw  cfe  ddim  yn  llai 
lyf.d  yn  ein  temtio  ninnau. 

13  *Accwedi  i  ddiafol  orphen  yr 
fioll  demtasiwn,  feíe  a  ymadawodd , 
âg  ef  dros  amser. 

c  Mat.  4.  11.  luua  14.  30.  Iieb.  4.   15.  lago  4.  7. 

*  Wrtli  y  geiriau  "  yr  holl  demtasiwu,"  tyb- 
ia  rhai  i'r  diafolddefnyddio  ychwaneg  odemt- 
asiynau  n;;g  a  enwir  yma.     t  Hyd  amser  dy- 

nt  íesu,  medd  rhai ;  ond  mae  yn  rhy- 
redd  os  bu  y  diafol  yn  llonydd  hyd  hyny : 
mae  yn  sicr  na  bu  trwy  ci  ofterynau,  bctii 
bynag  am  demtasiynau  dìgyfrwng. 

14  H  A'r  Iesu  rfa  ddychwelodd 
trwy  *nerth  yr  yspryd  fi  Galilea : 
?  a  sòn  a  aeth  arn  dano  ef  trwy  yr  holl 
fro  oddi  amgylch. 

rfMat.   1    12.    Maro  1.  14.    Ioan  4.  43.    Act.  10.  37,  38. 
Bt.  4.  23— 2 j.  Maro  1.  28. 

15  X  Ac  f  yr  oedd  efe  yn  athrawiaethu 
yn  eu  synagogau  hwy  nt, g  \\  ac  yn  cael 
anrhydedd  oan  bawb. 

/a.in.  1C.     |.t.j"    13.10.    Mat.  4.  23.    a  9.  33.     a  13.  54. ÿ  Es.  55.  5.  Mat    9.  8.  Marc  1.  27,  45. 

*  Ynfytach  nagynfydrwydd  yw  tybied  mai 
trosglwyddo  lesu  trwy  yr  awyr  i  Galilea,  a 

feddylir  wrth  "ddychwelyd  'trwy  nerth  yr 
¥lbryd"  yma.  Ncrth  yr  Ysbryd  oedd 
gweithrediad  cryf  yr  Ysbryd  ar  ei  feddwl  ef, 
yn  ci  dueddu  i  fyned  i  Galilea  ;  neu  y  gwyrth- 
iaö  nerthol  a  wnaeth  efe,  efallai  ar  eî  H'ordd 

ti  ynte  y  nerth  oedd  yn  myned  gyda 

■  i  eiriau   ef  nt  galonau   a    chydwybodau   ei 
'vyr  yn  mhob  màn  :  nen,  cfallai,  pob 
pheíh.  t  Dywed  Math.  4.  12.  a  Marc 

»•  14,  mai   clywed  ddarfod  carcharu    loan  a 
barodd  i  Iesu  fyned  i  Galilca ;  onrl  tybir  tnai 

yncdiad  i  Galilea  y  soniant  hwy  yno, 
I  yn  ciybwyll  y  peíh  yn  uuion  ar  o! 

ei  'i-  inti  1 1  .  i,  ■.  i  un  mod  I   i  Loc  y  rna.  Tj  brr i  .  i  fynediad  I 

a  sonir  ganddynl  hwy,   Ife  yr  oedd    Phylip 
brawd    Herod  y  n  detrach,  ac  ùtd  j    rhan  <- 
Galilea  He  y  r  oedtl  Herod  el  bun  yn  lly  w  i 
artlni  ;  buasai  myned  I  ly wodraeth  Eierod,yn 
Ullion    ar  garchariad    loan,  yn    Im  i 

rhedeg  i  safn  protédigaeth,  yr  byn  ni 
wnaeth  lesu  erioed,  liyd  oni  ddaeth  ei  awr 
ef.  ;  Vr  oedd  y  gair  ain  leso  ei  rbd  yn 
brophwyd,  am  hyny  yr  oedd  rhyddid  iddo  i 
athrawiaethn  yn  y  synagogan  yn  mhob  màn. 
|j  Yn  cael  gogoniant  gan  bawb  yw  ystyr  y 
geiriao  Groeg,  ac  felly  mae  y  cyfieithiad 
Saesoncg ;  ontl  gan  nad  oedd  yno  nemawr 

(chwaithach  "pawb")  yn  créìlo  ynddo  fel 
Duw, i-*W ogoncddu  feUy, gwell  ywy  gairan- 
rhydedd.  Fregethwryn  cael  gogomant,  sydd 
yniadrodd  dieithr  i  ni. 

16  ̂ *AcefeaddaethÄiNazareth, 
lle  y  magesidef:  ac  *yn  ol  ei  arfer, 
efe  a  aeth  i'r  synagog  ar  y  sabbath, 
h\  ac  a  gyfododd  i  fynu  i  ddarllen. 

h  pen.  1.  26,  27.  a  2.  39,  51.  Mat.  2.  23.  a  13.  54.  Maro 
6.1.        t  adu.15.  peii.  2.  42.   Act.  17.2.         *  Act.  13.  14-16. 

*  Gwedi  hir  ymdaith,  a  phregetho  mewn 
llawer  o  fànau,  daeth  o'r  diwedd  i  Nazareth, 
ei  ddinas  ei  hun,  y  ,fàn  lle  eî  magwyd  cî'. t  Nid  oes  genym  ddim  hanes  bod  lesu  yn 
"daillen"  yn  yr  un  synagog  arall,  ond  yma 
yn  Nazareth  :  yr  achos  mae'n  debyg  oedd, 
nad  oedd  efe  ddiin  yn  aelod  o  un  synagog 
arall  ond  hon.  Dywed  y  dysgedigion  ludd- 
ewig  nad  oedd  dim  rhyddid  i  neb  i  ddarllen 
mewn  synagog,  ond  rhywun  ag  oedd  yn  ael- 
od  o'r  synagog  hòno.  O  herwydd  ei  fawr 
enwogrwydd  yr  oedd  yn  cael  athrawiaethu 
yn  mhob  synagog. 

1 7  *  A  rhodded  atto  l  lyfr  y  proph- 
wyd-Esaias:  fAc  wedi  iddo  agoryd 

y  llyfr,  Jefe  agafodd  my  lle  yr  oedd 
yn  ysgrifenedig, 

l  pen.  20.  42.  Act.  7.  42.  a  13.  15,  27.        m  Es.  41.  1-3. 

18  w  l|  Yspryd  yr  Arglwydd  sydd 
arnaf  fi,  o  herwydd  iddo  °fy  ennemio 
i ;  p  i  bregethu  i'r  tlodion  yr  anfonodd 
fi,  i  ̂ iachâu  y  drylliedig  o  galon, 

ri  bregethu  gollyngdod  i'r  caethion, 
*a  chaffaeliad  golwg  i'r  deillion,  i 
ollwng  y  rhai  '  ysig  mewn  rhydd-deb ; 

n  Salm  45.  7.  Es.  11.  2—5.  a  42.  1-4.    a  50.4.  a  59.  21. 
0  Salm  2.  2,6.  Dan.  9.  24.  loan  1.41.  Act.  4.  27.  a  10.  3S. 
;.  pen.  6.  20.  a  7.22.  Es.  29  l&.Zeph.3.  12.  Zec.  11.  H.Mut. 
5.  3.  a  11.  5.Iago2.  5.  7  2  Cron.  34.  27.  Salin  34.  1S.  a5l. 
17.  a  147.  3.  Es.  57.  15.  a  06.  2.  Eiee.  9.  4.  r  Salm  1«. 
20.  a  107.  10—16.  h  146.  7.  £s.  42.  7.  a5l.  13.  a  49.  9,24, 
25.  a  52.  2,  3.  Zec.  9.  I  I,  12.  Col.  1.  13.  «  Salm  146.  S. 
Ls.  29.  1S,  19.  a  32.  3.a  35.  5.  a  42.  16— 13.  a60.  1,  2.  Mal. 
I.  2.  Mat.  4.  16.  a  9.  27—30.  a  11.  3.  Ioau  9.  39-41.  a  12. 
46.   Act.  26.  18.    Eph.  5.  S— 14.  \  Thes.  5.  5,  6.  1  Pedr  2.  9. 
1  loan  2.  S— 10.         r  Gen.  3.  15.  Es.  42.  3.  Mat.  12.  20. 

19  §  I  "bregethu  blwyddyn  gym- 
memdwy  yr  Arglwydd. 

u  pen.  19.  42.  Lef.  25.  S— 13,  50—54.  Num.  ̂ 6  4.  Es. 
61.  2.  a63.  4.  2Cor.  6.  1. 

Rholian  ogrwyn  teg  ysgrifenedíg  wedi  eo 
rholiaw  arn  ddau  bren,  an  wrth  bob  pen  i'r 
croen,  oedd  llyfrauyr  luddewou,  (í  I 
llyirau   yr  Hen  Destameut   eto  ganddyi  I 
cn  Bynagogan  ;  ac  nid  llyfrao    wedi  eo  pl 
ar  ddoll  ein  UyfrajB    BÌ.     '  Gorcl 



Nad  yw  prophwyd  yn LUC  IV. gymmeradwy  yn  ei  wlad  ei  hun. 

idog  y  Synagog  oedd  dwyn  y  llyfr  a  fyddai 

i'w  ddarllen,  a'i  osod  o  flaen  yr  hwn  òedd 
i'w  ddarllcn.  Yr  oedd  pob  un  p  lyfrau  y  gyf- 
raith,  ac  o"r  prophwydi  mwyaf,  yn  tm  rhoî o  groen  (ìnemrwn)  ar  ei  ben  ei  bun  ;  a  Uyfr 

y  prophwyd  Isaiah  a  roddwyd  at  Iesu,  i'w 
ddarllen  y  diwrnod  hwnw:  yr  oedd  rhan  o'r 
gyfraith  wedi  ei  darllen  o'r  blaen.  tAgoryd 
y  llyfr  oedd  dadrolio  y  croen  hyd  at  y  ddau 
ben,  fel  y  sylwyd  uchod.  %  Nis  gwyddis  pa 
un  ai  lesu  ei  hun  a  ddcwisodd  ddarllen  y 
rhan  hon,  Is.  61.  1 — 3  ;  ai  ynte  y  rhan  hon 
oedd  i  gael  ei  darllen  rnewn  trefn  y  diwrnod 
hwnw.  ||  Dywedir  nad  yw  y  geiriau  fel  y 

tnaent  yma,  yr  un  fath  yu  hollawl  â'r  Heb- 
raeg,  nac  â'r  Deg  a  thriugain  chwaith :  ond 
nid  oes  gwahaniaeth  o  bwys  rhyngddynt  a'r 
naül  na'r  liall  o  honynt.  Mae  amryw  beíhau 
yn  yr  adnodau  yn  Isaiah  nad  ynt  yma;  am- 
ryw  bethau  wedi  eu  geirio  yn  walianol  yn  y 

ddau  le  ;  a  ".  chaffaeliad  golwg  i'r  deiliion" 
wedi  ei  chwanegu  yma  :  cyfeiriad  mcddant 
at  garcharorion  wedi  en  llytìetheirio  a  thynu 
en  ilygaid.  Nid  oes  neb  ond  yr  Arglwydd 
Iesu  a  fedr  wared  y  fath  drueiniaid  (yn  ys- 
brydol)  ac  adferu  eu  golwg  iddynt.  çJubi- 
lee  fawr  yr  efengyl  yw  y  tìwyddyn  gyminer- 
adwy  hon  :  blwyddyn  i  bara  hyd  ddiwedd  y 
byd,  hyd  oni  ryddhäer  holl  brynedisinn  lesu. 
cýmhara  Lefit.  25.  9,  10.  a  Salrn  89.  15. 

20  *Ac  wedi  iddo  gau  y  Hyfr, 
x  f  a'i  roddi  i'r  gweinidog,  y  \  efe  a 
eisteddodd.  z  ||  A  llygaid  pawb  oll  yn 
y  synagog  oedd  yn  craffu  arno. 

x  adn.  17.  Mat.  20.  26—28.  y  pen.  5.  3.  Mat.  5.  1,  2. 
a  13.  1,  2.  Ioau8.  2.  Act.  13.  14—1(5.  a  16.  13.  zven.  19 
48.  Act.  3.  12. 

2  l  Ac  efe  a  ddechreuodd  ddywTedyd 
wrthynt,  a  §  Heddyw  y  cyfîawnwyd  yr 
ysgrythyr  hon  yn  eich  clustiau  ctìwi. 

a  pen.  íl).  23.2».  Mat.  13.  14.  Ioan  4.  25,  26.  a  5.  39. 
Act.  2.  16—18,  29-33.  a  3.  18. 

*  Cauad  y  llyfr  oedd  ei  rolio  i  fynu  ar  y 
ddau  rolbren  a  enwyd,  fac  yna  ei  roddi  at 
weinidog  y  synagog,  gwaith  yr  hwn  oedd  ei 

ddwyn  ymaith  a'i  roddi  i'ẅ  gadw  yn  ei  le 
prîodol.  X  Arfer  y  dysgawdwyr  Iuddewig 
oedd  sefyll  i  fynu  i  ddarllen,  ae  eistedd  pan 
fyddent  yn  athrawiacthu :  gwnaeth  Iesu  yr 
un  modd,  yn  ol  defod  ei  wlad.  ||  Gwyddai  yr 
luddewon  mai  prophwydoliaeth  am  y  Mcs- 
í-idi  oedd  y  geiriau  a  ddarllenasai  Iesu,  ac  yr 
oeddynt  yn  disgwyl  yn  awyddus  am  glywed 
pa  fath  agori.ul  a  roddai  efe  ar  eirìati  tnòr 
nodedig.  Yr  oeddynt  wedi  elywed  hefyd 
erbyn  Uyn,  am  y  pethau  a  wnaethai  Crist  yn 

Capernaum  (adu.  23,)  pethan  tebyg  i'r  liyn  a 
ddarllenasai  yn  Isaiah;  felly  wrlh  gymharu 

ei  weithredoedd  ef  â'idestyn,  efallai  eu  bod 
braidd  yn  dechreu  meddwl  mai  efe  ei  hun 
oedd  y  Messiah.  §  Yr  oedd  hyn  cystal  a  dy- 
wedyd  yn  bendant,  maí  efe  ei  hun  oedd  y 
person  y  prophwydasai  Isaiah  am  dano  yn  y 
geiriau  uchod.  Nid  oes  yma  ond  rhan,  neu 

ragymadrodd,  <>'r  hyn  a  ddywcdodd  lesu  ar 
yr  achlysur  hwn  :  "  efe  a  ddechreuodd  ddy- 
wedyd."  Mae  yn  ddíammau  iddo  lefaru  yn 
lielaeth  ar  y  geiriau,  fel  yr  oeddynt  ui  cyn- 
nwys  trugaredd  a  gwaredigaeth  ysbrydol  i 
bechadtíriaid  caetliion  a  deillion,  gan  wasgu 
yn  ddifrifol  ar  ei  wrandaw wyr  i  daer-geisio 
y  bendithion  gwerthfawr  hyn. 

-— - 

22  *Ac  yr  oedd  pawb  yn  dwyn 
tystiolaeth  iddo,  ac  yr  oeddynt  yn  rhy- 

í'eddu  am  y  &f  geiriau  grasusol  a  ddeuai 
allan  o'i  enau  ef.  A  hwy  a  ddywed- 
asaut,  c  I  Onid  hwn  yw  mab  Joseph  ? 

I  pen.  2.  47.  a  21.  15.  Salm  45.  2.  4.  Diar.  10.  32.  a  16 

21.  a25.  II.  Preg.  12.  10,  ll.Can.5.  16.  lis.  50.4.  Mat.  13* 54.  Marc  6.  2.  loau  7.  46.  Act.  6.  10.  Tit.  2.  8.         c  Mat    13 
55,  56.  Marc  6.  3.  loan  6.  42. 

*  Tystiol  teih  i  ba  beth  ?  Nid  mai  efe  oedd 
y  Messiah  a  Mab  y  Duw  byw  ;  dhn  ond  can- 
mol  ei  bregeth  ef  yn  agor  y  brophwydoliaeth  : 
yr  oeddentyn  rhyfeddu  wrth ddoethineb  ym- 
adrodd  un  mòr  isel  a  diddysg  ng  y  gwyddent 
yn  Nazareth  ei  fod  ef ;  ond  nid  oeddynt  yn 
credu  yndtio.  Cair  llawer  eto  a  ryfêddant 
ac  a  ganmolant  bregethau,  a  doniau  pregeth- 
wyr,  ond  ni  dderbyniant  eo  geiriau,  ac  ni 
chredant  i  fy  wyd.  +  Y  geiriau  o  ras,  y n  llyth- 
yrenol  yn  ol  y  Groeg  :  yr  oeddynt  yn  eiriau 
grasol  o  ran  eu  cynnwysiad,  ac  hefyd  o  ran 
hyawdledd  a  graslonrwydd  eu  traddodiad  : 
"  ni  lefarodd  dyn  erioed  t\ì  y  dyn  hwn"  oedd 
tystiolaeth  calon  y  bobl.  J  Yn  hyn  yr  oedd 
yr  holl  ryfeddod  yn  dybenu  wedi  y  cwbl, 

"  Onid  hwn  yw  mab  Joseph  ì"  Pa  fodd  y 
gallwn  ddysgwyl  na  chredu  mai  hwn  yw  y 
Messiah?     Och  ragfarn  ac  anghrediniaeth  ! 

23  *Acefe  a  ddyw^edodd  wrthynt, 
Yn  hollawl  y  dywedwch  y  ddíareb 

hon  wrthyf,  d  Y  meddyg,  iachâ  di  dy 
hun :  efy  pethau  a  glywrsom  ni  eu 
gwneuthur  yn  Capernaum,  J  gwna 
yma  hefyd  yn  s  dy  wlad  ciy  hun. 

d  pen.  6.  42.  Rhuf.  2.  21,  22.  e  Mat.  4.  13,  23.  a  11: 
23.  íoan  4.  48.  /loan  2.3,4.    a  4.  28.    a  7.  3,  4.  RLuí. 
11.  34,  35.  2  Cor.  5.  16.        g  Mat.  13.54.  Marc  6.  I. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd,  YTn  wir 
meddaf  i  chwi,  h  \\  Nad  yw  un  proph- 
wyd  yn  gymmeradw7y  yn  ei  wlad  ei  hun. 

"h  Mat.  13.  57.  Marc  6.  4,  5.  Ioan  4.  41.  Act.  22.  3,  18—22. 
*  Er  bod  llygaid  pawb  yn  y  synagog  yn 

craffu  arno  ef,  ac  arwyddion  o  syndod  a 

chyinmeradwyaeth  yn  dd'íammau  yn  ainlwg 
yn  ngwynebau  Uawer  ;  eto  gwyddai  yr  Iesu 

am  y  rhwystr,  y  rhagfarn,  a'r  anghrediniaeth, 
oedd  yn  nghaíonau  llawer  o  honynt  :  ac  ef- 
allai  hefyd  iddo  glywed  y  geiriau,  "  Onid 
hwn  yw  mab  Joseph."  t  Mae  hynyn  dangos 
i  Grist  fod  yn  pregethu  ac  yn  gwneyd  gwyrth- 
iau  yn  Capernaum  a  mànau  eraill  cyn  iddo 
ddyfod  i  Nazareth.  P^fallai  mai  y  wyrth  yn 
Cana  Galilea  oedd  y  gyntaf  a  wnaeth  ar  ol 
ei  demtiad,  Ioan  2.  1 — 1 1  ;  wedi  hyny  dy- 
wedir  iddo  fyned  i  Capernaum,  l!e  nid  aros- 
odd  neinawr  o  ddyddiau,  loan  2.  12.  \  Fel 
pe  dywedasent,  Prin  yr  ydym  ni  yn  credu  i 
ti  allu  gwneyd  gwyrthiau  erioed  yn  nn  màn; 
ac  oni  wnai  wyrthiau  yn  ein  golwg  ni,  ni 
chredwn  i  ti.  Hefyd,  os  gwnaethost  ti  wyrth- 
iau  mewn  mànau  eraill,  pa  hain  na  wnai  yma? 
ti  a  ddylit  }  n  sicr  iachâu  y  clcifion,  &c.  yn 

(]y  gymmydogaeth  dy  hun  o  flaen  mânau  er- 
aill,  mwy  pellenig  ae  esîronaidd.  Fel  hyn  yr 
oedd  y  rhai  digred  yma  yn  traws-siarad  yn 
erbyn  Iesu,  ac  fel  pe  buasent  yn  ei  heriawef 
i  wneyd  ffwyrthiau  er  boddloni  ei  mympwy 
hwynt.  [ÍSylwyd  ar  hyna  eisoes,  yn  Aiath. 
13.  57.  Dyn  isel-radd  a  thlawd  iawn  oedd 
[esu  mewn  cymhariaeth  ilawer  yn  Nazareth, 



Hawl  CrUt  i  umeydfei  »/  mýno, i     l     .    . 

////   uit/iir.l  i   Cn- 

2  I  A'r  rhai  oll  yn  j  synagog,  iwth 
glywed  y  pethau  hyn,  "a  ;  Lanwyd  o 
ddigofaint ; 

o  peu.  6     II.  a  11.  53,  f,4.    ' Jer.  37.   II.  16.     •  34.  0.     Act.  £ 

15,    1«. 

im  hyny  yr  ötddeut  yn  »i  ddlrnrygB.  Bo 
I  drlstwch  i  lawef  pregethwr  da  tawer 
;waiili,  orfbd  roeddwl  *i  rod  yn  iselach  na 

Etwb^goi  o'i  wrandawwyr,  ond  yn  nnlg 
ra  byddal  yn  yr  areithfa. 

25  r  Eiüirmewngwirioneddmeddaf 

chwi,  'Llawer  o  wragedd  gweddwon  29  Ac  a  godasaiít  i  fynu,  ̂ fac  a'i 

iddyn  Esrael  yn  nyddiau  Elias^pan  bwnasant  ef  allan  o'r  ddmas,  
aca'i 

Ewyd  y  nef,  t  dair  blynedd  a  chwe  dygasant  ef  hyd  ar  ael  y  bryn  yr  hwn 

ìiis,  fel  v  bu  newyn  mawr  trwy  yr  yr  Oedd  eu  draas  wedi  ei  hadeiladu 

1Qjl  (]jr  ."  j  arno,  •  J  ar  fedr  ei  fwrw  ef bendramwn- 
p.n.  10.  91.    Es.  55.  8.     Mat.  20.  15.    Marc  7.  26-29.     WO'l    j    UlWr. 

thuf .».16.90.  Iph.  I.9.U.  jlBren.  17.    1.  al8.  9.  bp  i0M1  g.  37.  40,  69.    a  15.  24.  25.    Act.  7.  57,  58.    a  16. »al'-  ..  ,  23,  21.  a  21.  28— 32.         <7  2  Cron.  25.  12. 

2(5  Ac   nid  at  yr  un  o  honyntyr.      30  ||  (Jnd  efe,  '  gan  fyned  trwy  eu 
fafonwyd  Elias,  Aond  i  jSarepta  yn  canol  nwynt)  a  aethymaith  ; Sidon,  at  wraig  weddw.  r  ioan  s.  59.  a  10. 39.  a  is.  6, 7.  Act.  12.  is. 

t  1  Bren.  17.  9,  $c.  obad.  20.  |      *  O  Nazareth  annedwydd  !      Nis  medrai  y 
27  A  llawer  o  walian-o-leifion  oedd  trigolion  ddyoddef  athrawiaeth  iachus.    Nis t         i  i  uu,a„c   ,r   ~™     medrent  ddyoddef  clywed   eu   bod  hwy   yn 

bn  Israel  yn  amser  Lliseus  y  pro-  annheilwng  o  wyrthiaa  Crist;  eu  bod  cyn 
ohwyd ;  acnilanhâwyd  yr  un  O  hon-  waethed  <ì'u  henafiaid  yn  amser  Elías  ac 
/nt    m  nnd  "  II  Naaman  V  Svriad.  Eliseus;  bod  y  eenedloedd  yn  rhagori  arnynt 

f1]]  B,en  »  ifiü  î  ul  ̂ L  17.  13.  hwy  s  pis.medrent  ddyoddef  athrawiaeth  pen- i  2  Bren.  5.  Job  21.  22.  a  33.  13.  a  36.  23.  Da...  4.  35.  arglwyddiíicthol  ìas  ;  ac  yn  enwedig  nis  med- 
*  Aíae  Crist  yina  yn  hòni  fod  ganddo  ef '  rent  ddyoddef  clywed,  y  gwrthodai  Dnw  hwy 

ìawl,  i  gyfranu  ti  ddoniau,  a  gwneyd  ei  am  eu  hanghrediniacth,  ac  y  cafl'ai  y  cenedl- .\yrthiau,  fel  y  gwelai  efe  yn  dda  ;  yn  y  lle.oedd  fwynâu  bendithion  teyrnas  y  Messiah. 

ic^ar  y  ncb,  y  gwelai  yn  dda  :  ac   nad  ocdd  Y  pethau  uchod  oedd  yn  ymadrodd  Iesu,  ac 
f  wrth  wneuthur  felly,  yn  gwncyd  dirn  ond  '  ani  y  pethau  uchod  y  llanwyd  hwythau  o  ddig- 
r  hyn  a  wnaethai  Dnw  trwy  yr  hen  bro-jofaint.  Mae  rhai  o'r  pethau  uchod  yn  an- 
(gwydi  o'i  flaen  ef :  ac  yn  dangos  hyny  yn 'archwaethus  iawn   eto   gan  lawer  o  ddynion 
ttdau  amgylchiad  a  enwa.  lJîren.  17.  9;|yn  ein  gwlad  ni.  t  Yn  gyffelyb  i  hyn  y 

tc  2  Bren.  5.  14.  t  Nid  yw  yr  Hen  Desta- '  gwnaethant  â  Paul  wedi  hyn  am  iddo  sôn  am 
nent  yn  penderfynu  yr  amser;  (1  Bren.  17.  Ifyned  at  y  cenedloedd.  Act.  22.  21,  22.  Yr 
l.a  18.  l.)ond  maeyndebyg  fodhanesgan  yrjoedd  y  ddau  amgylchiad  hyn  yn  gyflawniad 
íuddewon  mai  hyny  ydoedd.  Felly  hefyd  y  o  hen  brophwydoliaeth  ;  cymhara  Deut.  32. 
Bfwed  Iago  5.  17.  Aíae  rhai  yn  sylwi  fod!21,  â  Rhuf.  10.  19.  j  Pan  ystyriom  pwy  oedd 
rhywbeth  nodedig  yn  yr  amser  hwnw,  fel  yr  j  y  Person,Mab  Duw  ;  betha  fwriadent  wneyd 

aedd  yn  cytuno  âg  amser  gweinidogaeth  Crist '  iddo,  ei  dorfynyglu  ;  a  bod  yr  holl  derfysg 
ar  y  ddaear ;  Eii  is  yn  cauad  y  nefoedd  am  '  hyn  ar  y  dydd  sabbath,  yn  tori  allan  yn  y 
:lair  blynedd  a  chwe  mis,  fel  na  byddai  synagog,  ac  ar  amser  addoliad  dwyfol,  mae 

na  gwlith  na  gwlaw  ;  a  Christ  yn  agoryd  y  j  yn  rhaid  bod  y  dynion  mewn  nwydau  cyn- 
nefoedd  megys,  am  yr  un  yspaid,  a'i  athraw- 1  ddeiriog  i'r  eithaf.  ||  Aeth  allan  yn  wyrth- 
iacth  yn  defnynu  fel  gwlaw,  a'i  ymadrodd  i  iol,  trwy  wedd-newidio  ei  hun,  gwneyd  ei 
yn  dyfern  fel  gwlith.  Deut.  32.  2.  X  Un  olhun  yn  anweledig,  dallu  eu  llygaid  hwy,  neu 

ddinasoedd  y  cenedloedd  oedd  Sarepta,  oddi' allan  i  derfynau  Israel ;  ac  mae  yn  debyg 

mai  un  o'r  cenedloedd  oedd  y  wraig  wrcddw 
hon.  Elías  oedd  y  cyntaf  o'r  prophwydi  a 
ddanfonodd  Dnw  erioed  i  blith  y  cenedloedd  ; 
ond  trwy  drngaredd  nid  yr  olaf.  ||  Cenedl- 
ddyn  oedd  y  Naaman  hwn  hefyd,  ac  un  o 

genedl  elynol  i  Israel  á'u  Duw.  Nid  yw  y 
geiriau  "  oedd  yn  Israel"  (adn.  25,  27,)  yn 
dangos  bod  y  wraig  weddw  o  Sarepta  yn  Is- 
r.n  1,  na  Naaman  y  Syriad  chwaith  :  nid  oedd 
yr  un  o  honynt  hwy  yn  Israel  nac  o  Israel. 
Owelwn  yn  yr  adnodau  hyn  dri  pheth  : 
—-1.  Rhadlonrwydd  a  phen-arglwyddiaeth 
doniau  J)uw  :  mae  <-fe  yn  trugarâu  wrth  y 

,  neb  y  mỳno.  2.  Mai  bai  dynion  eu  hniiiin 
,  yw,  n:i  dderbyniant  ei  ddoniau  a'i  fendithion 
ef.  Ni  dderbyniai  yr  Israeliaid  Elîas  ;  nid 

|  \mofynai   y    gwahan-gleifion   am   lanâd   gan 
EUsens ;  ac  ni  chredai  trigolion  Na/areth  yma 
i  Grist.  3.  Gwelwn  "  nad  yw  Duw  dder- 

'  byaiwr  wyneb  ;  ond  yn  mhob  cenedl,  y  neb 
i  s.vdd  yn  ei  ofni  ef,  ac  yn  gweithredu  cyfiawn- 
der,  ?y  gymmeradwy  gaitddo  ef."     Act.  10. ^4,  35. 

trwy  rỳm  gwyrthiol  a  goruwch-naturiol. 
Gallasai  efe  wneyd  yr  un  a  fynai  o'r  pethau uchod. 

3 1  ;f:"  Ac  *  a  ddaeth  i  waered  i  Caper- 
naum,  dinasyn  Galilea:  'fac  yr  oedd 
yn  eu  dysgu  hwynt  ar  y  dyddiau 
sabbath. 

s  Mat.  4.  13.  M*rc  1.  21.  /  Mat.  10.  23.  Aot.  13  50— 
52.  a  14.  1,  2^6^  7,  19-21.  a  17.  1—3,  10,  11,  16,  17.  al8.4. 
a  20.    I,  2,  23,  24. 

32  |  A  M  bu  aruthr  ganddynt  wrth  ei 
athrawiaeth  ef  :  canys  ei  ymadrodd 
ef  oedd  gyd  âg  awdurdod. 

m  adn.  367  Jer.  23.  29,  29.  Mat.  7.  2S,  29.  Marc  1.  22. 
loan  6.  63.  I  Cor.  2.  4,  5.  a  14.  24,  25.  2  Cor.  4.  2.  a  10.  4, 
5.   1  Thes.  1.  5.  Tit.  2.  15.  Heb.  4.  12,  13. 

*  Yr  oedd  Capernauin  yn  y  Galilea  arall, 
dan  raelawbieth  Fhylip  brawd  iíerod.  tSon- 

iwyd  o^'r  blaen  fod  rhyddid  i'r  lesu  ddysgu 

yn  y  syrjagogttu  yn  mhob  màn,  a'i  hofl  waith, a'i  arferiad  cyson  yntau  oedd  gwneyd  felly. 
Pwy  bynag  fyddo  yn  rhy  fawr,  neu  yn  rhy 
ddlog  ibtegethu,  nid  oedd  lesu,  BoeaH  mawr 
ac  Esgob  ein  heneidiau   ni   U\\\.      ;  1  D  peth 
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Crist  yn  iachâu  un  cythreulig, LUC  IV. a  llawer  o  gleifion  eraill. 

y w   aruthraw,  peth  arall  yw  credu :  nid  oes 
yma  eto  ddim  sôn  am  gredu. 

33  Ç*Ac  *yn  y  synagog  yr  oedd 
dyn  â  cbanddo  yspryd  cythraul  aflan ; 
ac  efe  a  waeddodd  â  llef  uchel, 

x  Marc  1 .  23 . 

34  Gan  ddywedyd,  Och,  v  beth 
sydd  i  ni  a  whelom  â  thi,  Tesa  o 
Nazareth  ?  2  a  ddaethost  ti  i'n  difetha 

ni  ?  f  Myíì  a'th  adwaen  pwy  ydwyt; aSanct  Duw. 
y  adn.  41.  pen.  8.  28.  Mat.8.  29.  Marol.24,  34.  a  5.  7. 

x  Gen.  3.  15.  Heb.  2.  14,  15.  1  íoan  3.  8.  Dat.  20.  2. 
a  pen.  1.  35.  Salm  16.  10.  Dan.  9.  24.  Act.  2.  27<  a4.  27. 
Dat.  3.  7. 

35  %  A'r  h  Iesu  a'i  ceryddodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Distawa,  a  dos  allan  o 

hono.  A'r  cythraul,  wedi  cei  daflu  ef 
i'r  canol,  a  aeth  allan  o  hono?||heb wneuthur  dim  niwed  iddo. 

*  adn.  39,  41.  Salm  50.  16.  Zec.  3.  2.  Mat.  8.  26.  a  17.  ia. 
Marc  3.  11,  12.  Act.  16.  17,  18.  c  pen.  9.  39,  42.  a  11.22. 
Marc  1.26.  a9.  26.  Dat.  12<  12. 

36  A  ddaeth  braw  amynt  oll :  a 
chyd-ymddiddanasant  â'u  gilydd,  gan 
ddywedyd,  €  Pa  ymadrodd  yw  hwn  ? 
gan  ei  fod  ef  trwy  awdurdod  a  nerth 
yn  gorchymyn  yr  ysprydion  aflan,  a 
hwythau  yn  myned  allan. 

d  Mat.  9.  33.  a  12.  22,  23.  Marc  1.  27.  a  7.  37.  e  adn. 
32.  pen.  10.  17—20.  Marc  16.  17—20.  Act.  19.  12—16. 

37  A  f  sôn  am  dano  a  aeth  allan  i 

bob  man  o'r  wlad  oddi  amgylch. /adn.  14.  Es.  52.  13.  Mat.  4.  23—25.  a  9,  26.  Marc  1. 
28,  45.  a  6.  14. 

*  Cawson  yr  hanes  hyn  o'r  blaen,  yn  Marc 
1.  23 — 28  :  gwel  y  sylwadau  yno.  *  Peth 
rhyfedd  fod  Luc,  ac  yntau  yn  physygwr 
(Colos.  4.  14,)  yn  dywedyd  "  ysbryd  cythraul 
aflan,"  os  nad  oedd  dim  ond  lloerigrwydd  ar 
y  dyn  hwn,  fel  y  taera  rhai.  f  Yr  oedd  y 
diafol  yn  gorfod  cyffesu  fel  hyn,  gan  y  dych- 
ryn  oedd  arno  ;  neu,  ynte,  yr  oedd  yn  ei 
wneyd  yn  fwriadol,  i  wneuthur  cymmeriad 
Crist  yn  fwy  drwg-dybus  gan  yr  luddewon  : 
ac  efallai  mai  oddi  ar  hyn  yr  oedd  y  pharise- 
aid  yn  cymmeryd  achlysur  i  waradwyddo  y 
Cyfryngwr,  a  dywedyd  mai  trwy  Beelzebub 
penaeth  y  cyihreuliaid  yr  oedd  efe  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid.  %  Mae  yn  sicr  nad  oedd 
gan  Iesu  ddiin  dîolch  iddo  am  ei  gyffes,  ac 
nad  oedd  arno  ef  ddim  eisiau  tystiolaeth  tad 

y  celwydd,  hyd  yn  nod  i'r  gwirionedd.  ||  Dy- 
wed  Marc  1.  26,  i'r  "  ysbryd  afian  ei  rwygo 
ef,"  neu  ei  ddirdynu  yn  ofnadwy  ;  "  ei  dafiu 
i'r  canoi,"  medd  Luc  yma.  Mae  yn  debyg 
iddo  wneyd  pob  un  o'r  ddau  ;  ei  ddirdynu 
yn  gyntaf,  ac  wedi  hyny  ei  daflu  yn  ffyrnig 

i'r  canol,  pan  welodd  nas  gallai  gadw  medd- 
iant  o  hóno  yn  hwy  :  a  dì'ammau  mai  llaw 
ddirgelaidd  Iesu,  a'i  hattaliodd  heb  wneuthur dim  niwed  iddo. 

38  H  s  A  phan  gyfododd yr  Iesu  o'r 
synagog,  efe  a  aeth  i  mewn  i  dŷ 
Simon.  *Ac  yr  oedd  chwegr  Simon 
yn  f  glaf  o  gryd  blin  :  h  a  hwy  a  attol- 
ygasant  arno  drosti  hi. 

2Ô6 

Apeiì ^Mat.  8.  14,  1S.  Marc  1.  29-31.  1  Cor.  9.  5. 
7.  3,  4.  Mat.  15.  23.  Ioan  11.  3,  22.  lago  5.  14,  15. 

39  Ac  efe  a  safodd  uwch  ei  phe\ 

hi,  *ac  a  %  geryddodd  y  cryd ;  a'r  cryt 
a'i  gadawodd  hi :    ac  yn  y  fan  hi 
gyfododd,  Äac  a  wasanaethodd  arnyn hwy. 

t  adn.  35.    pen.  8.  24.  k  pen.  9.  2,  3.    Salm  116.  12 
2  Cor.  5.  14,  15. 

Cawsom  yr  hanes  hwn  o'r  blaen,  yn  Math 
8.  14,  15  ;  a  Marc  1.  29—31.  Gwel  y  sylw 
adau  yno.  *Mae  hyn  yn  amlwg  yn  erbyn  ath 
rawiaeth  ddrygionus  y  pabyddion,  sef  gwa 

hardd  i  offeiriaid  bri'odi  :  mae  yn  eglur  ym< 
fod  gan  Pedr  wraig.  Gwel  hefyd  1  Cor.9.  5 
t  Yn  glaf,  ac  yn  cadw  ei  gwely,  y w  ystyr  3 

gair  Groeg.  %  Mae  llawn  cymmaint  o  bri'od 
oldeb  yn  hyn,  â  dywedyd  iddo  geryddu  3 

gwyntoedd  â'r  môr,  Math.  8.  26.  Nid  oedc 
perygl  rhag  i'r  luddewon  feddwl  mai  persor, 
oedd  y  cryd,  fel  yr  ysbryd  aflan. 

40  %  A  'phan  fachludodd  yr  haul. 
pawb  a'r  oedd  ganddynt  rai  cleifion  ( 
amryw  glefydau,  a'u  dygasant  hwy  att< 
ef ;  m  ac  efe  aroddes  ei  ddwylaw  ar  bob 
un  o  honynt,  ac  a'u  hiachâodd  hwynt. 

/  Mat.  8.  16,  17.  Marc  1.  32— 14.  m  pen.  7.  2*1—23 Mat.  4.  23,  24.  a  1 1 .  5.  a  14.  13,  14.  Marc  3.  10.  a  6.  5,  55,  56 
Act.  5.  15.  a  19.  12. 

41  A'r  cythreuliaid  hefyd  a  aethant 
allan  o  lawer,  w  dan  lefain  a  dy  wedyd. 
°*Ti  yw  Crist,  Mab  Duw.  Ac  efe 
a'u  ceryddodd  hwynt,  ac  ni  adawai 
iddynt  ddywedyd  y  gwyddent  mai  eft 
oedd  y  Crist. 

n  adn.  34.  Marc  1.  34.  a  3.  11.  o  Mat.  8.  29.  a  26.  63. 
Ioan  20.  31.  Act.  16.  17,  18.  Iago  2.  19. 

Gwel  ar  Marc  1.  32,  33,  34,  lle  cawn  yr  un 
hanes.  *  Gorfod  oedd  hi  yma  eto,  neu  ynte 
o  dra  mic  iddo,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  34. 

42  *Ac  ̂ wedi  ei  myned  hi  yn 
ddydd,  efe  a  aeth  allan,  ac  a  gychwyn- 

odd  i  le  diffaeth :  ̂  |  a'r  bobloedd  a'i 
ceisiasantef;  a  hwy  a  ddaethaht  hyd 

atto,  r  ac  a'i  %  hattaliasant  ef  rhag  myff- 
ed  ymaith  oddi  wrthynt. 

p  pen.  6.  12.  Marc  1.  35.  loan  4.  34.  q  Mat.  14.  13,14, 
Marc  1.  37,  45.  a  6.  33,  34.  Ioan  6.  24.  r  pen.  8.  37,  38 
a  24.  29.  Ioan  4.  40. 

43  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt 

Ä  ||  Yn  wir  y  mae  yn  rhaid  i  mi 
bregethu  teyrnas  Dduw  i  ddinasoedd 

eraill  hefyd :  canys  ̂ i  hyn  y'm  dan- fonwyd . 
8  Marc  1.14,  15,  I 

4.  2.  t  E».  42.  1— 
a20.  21. 

44  Ac  wyr  oedd  efe  yn  pregethu 
yn  synagogau  Galilea. «  adn.  15.  Mat.  4.  23.  Marc  1.  39. 

Gwel  ar  Marc  1.  35 — 39.  *  "  A'r  bore  yn| 
blygeiniol  iawn,"  medd  Marc  1.  35.  Dy-Í 
wedir  y  gellid  darllen  y  geiriau  gwreiddiol,|l 
"  Ac  fel  yr  oedd  y  dydd  yn  dyfod  :"  eu  bodjl 
yn  arwyddo  yr  amser  oedd  eisoes  wedi  dyfodM 
ac  hefyd  yr  amser  oedd  wrth  law  yn  dyfod.iì 

Fel  hyny  mae  Marc  a  Luc  yn  gyson;  "plyg-jl 



Crist  yn  dysgu  y  bobl. LUC  V. Y  ddalfafawr  o  bysgod. 

einiol  iawn"  ydoedd,  ac  eto  yr  oedd  y  dydd 
yn  dyfod.  Tybia  rhai  (er  cysoni  y  ddau  ef- 
engylwr)  fod  Marc  yn  sôn  am  yr  amser  y 
cododd  Crist,  a  bod  Luc  yn  sôn  am  yr  amser 
yr  aeth  allan:  ond  tybia  eraill  nad  oes  dim 
sail  i  feddwl  felly,  na  nemawr  o  rým  yn  y 
pwnc  pe  byddai  sail.  t  Dywed  Marc  1.  36, 

37,  i  Simon  á'r  rhai  oedd  gydag  ef  ei  ddilyn 
ef,  a  dywedyd  fod  pawb  yn  ei  geisio  ef.  Ef- 
allai  i  Simon  a'r  rhai  oedd  gyd  ag  ef,  a'r 
bobloedd  hefyd,  ei  ddilyn  ef :  neu  ynte,  mai 
y  bobloedd  oedd  y  rhai  oedd  gyda  Simon. 
Nid  oes  anghysondeb  o  bwys  yn  y  byd  yn  y 
fàn  yma.  \  Hwy  a  ymaflasant  yn  gadarn 
ynddo,  ac  a  fynent  ei  attal  ef  pe  gallasent, 
fel  yr  arosai  yn  eu  hardal  hwy,  i  bregethu  ac 
iachâu  eu  cleifion  :  neu  efallai  eu  bod  yn  dys- 
gwyl  yn  awyddus  am  iddo  osod  i  fynu  ei 
freniniaeth  dymmorawl  yn  fuan,  ac  am 
ddangos  eu  pleidgarwch  iddo  er  rhyw  fanteis- 
ion  iddynt  eu  hunain  dàn  y  freniniaeth  hòno. 
||  Dyma  waith  mawr  Crist,  mwy  na  gwneyd 

gwyrthiau  na  dim  arall:  a'r  hyn  oedd  waith 
Iesu  a  ddylai  yn  sicr  fod  yn  waith  mawr  ei 
holl  weinidogion  ef,  sef  pregethu  teyrnas 
Dduw.    Na  fliner  byth  ar  y  gwaith  hwn. 

LUC  V. 

Crist  yn  dysgu  y  bobl  allan  o  long  Pedr,  8çc. 

-DU  hefyd,  a  a'r  bobl  yn  pwyso  alto 
i  wrando  gair  Duw,  yr  oedd  yntau  yn 
sefyll  yn  ymyl  b  fllyn  Gennesaret; 

a  pen.  8.  45.  a  12.  1.  Mat.  11.  12.  Marc  3.  9.  a  5.  24. 
b  Nnm.  34.  11.  Jos.   12.  3.  Mat.  14.  34.  Marc  6.  53. 

2  Ac  efe  a  welai  ddwy  long  yn  sef- 

yll  Jwrth  y  llyn :  a'r  pysgodwyr  a 
aethent  allan  o  honynt,  ac  oeddynt  yn 
cgolchi  eu  rhwydau. c  Mat.  4.  21.  Marc  1.  19. 

*  Gadawsom  Grist  yn  pregethu  yn  synag- 
ogau  Galilea  yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen  ; 
ac  yma  ni  a'i  cawn  eto  yn  sefyll  yn  ymyl 
Llỳn  Gennesaret,  yn  yr  un  wlad,  ac  wrth  yr 
un  gwaith  hoff,  ac  yr  un  mòr  boblogaidd  : 
canys  yr  oedd  y  bobl  yn  pwyso  aío  i  wrando 
gair  Duw.  Ond  efallai  i'r  pethau  a  adroddir 
yma  ddygwydd  o  íiaen  yr  hanes  yn  y  bed- 
waredd  bennod,  oran.trefn  amser  :  felly  y 
gosodir  hwynt  i  lawr  gan  y  Dr.  Dodderidge 
o  leiaf.  Gwel  ei  daíien  amseryddawl.  t  Llŷn 
Gennesaret,  Môr  Tiberias,  a  Mör  Galilea, 
oeddynt  dri  enw  ar  yr  un  Llýn  :  gelwid  ef 
felly  oddi  wrth  enwau  y  gwahanol  diroedd, 
neu  fànau,  oedd  o  amgylch  iddo.  Rhy  faith 
fyddai  manylu  arnynt  yma.  t  Ar  y  llỳn  fu- 
asai  mwyaf  pii'odol,  ac  wrth  y  làn. 

3  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i  un  o'r 
Hongau,  dyr  hon  oedd  eiddo  *Simon 
ac  a  ddymunodd  arno  wthio  ychydig 
oddi  wrth  y  tir.  Ac  *efe  aeisteddodd, 
ac  a  ddysgodd  y  bobloedd  allan  o'r 
llong. 

41,  42.        e  Mat.  13.  1,  2.  Marc  4. 

5  A  Simon  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  O  Feistr,  #er  i  ni 
boeni  ar  hŷd  y  nos,  ni  ddaliasom  ni 
ddim  :  Aetto  ar  dy  air  di  mi  a  fwriaf 
y  rhwyd. 

g  Salm  127.  1.  loan  21.  3.  h  pen.  6.  46—48.  2  Bren. 
5.  10—14.  Ezec.  37.  4—7.  loan  2.  5.  a  15.  14. 

6  Ac  wediiddyntwneuthurhynny, 

1  hwy  a  ddaliasant  liaws  mawr  o 
bysgod  :  a'u  rhwyd  hwyntarwygodd. i  2  Bren.  4.  3—7.  Preg.  11.  6.  loan  21.  6—11.  Act.  2. 
41.  a  4.  4.  1  Cor.  15.  58.  Gal.  6.  9. 

7  A  hwy  a  amneidiasant  ar  eu 
cyfeillion,  oedd  yn  y  llong  arall,  ki 
ddyfod  i'w  cynnorthwyo  hwynt.  A 
hwya  ddaethant ;  allanwasantyddwy 
long,  onid  oeddynthwy  ar  soddi. 

k  Act.  11.  25,  26.  Rhuf.  16.  2—4.  Gal.  6.  2.  Phil.  4.  3. 

8  A  Simon  Pedr,  pan  welodd 

hynnyy  'a  syrthiodd  wrth  liniau  yr 
Iesu,  gan  ddywedyd,  mfDos  ymaith 
oddi  wrthyf;  canys  "  dyn  pechadurus 
wyf  fi,  O  Arglwydd. 

/  Mat.  2.  11.  loan  11.  32.  Act.  10.  25,  26.  Dat.  1.  17.  a 
22.  8,  9.  m  Ex.  20.  19.  Barn.  13.  22.  lSam.  6.  20.  2  Sam. 
6.  9.  lBren.  17.  18.  1  Cron.  13.  12.  Dan.  10.  16.  17.  Mat. 
17.  6.         n  Job  40.  4.  a  42.  5,  6.  Es.  6.  5.  Mat.  8.  8. 

9  Oblegid  °  braw  a  ddaethai  arno  ef, 
a'r  rhai  oll  oedd  gyd  âg  ef,  o  herwydd 
yr  helfa  bysgod   a   ddaliasent  hwy : 

o  pen.  4.  32,  36.  Marc  9.  6. 

1 0  A'r  un  ífunud  ar  p  Iago  ac  Ioan 
hefyd,  meibion  Zebedëus,  y  rhai  oedd 
q  gyfrannogion  â  Simon.  A  dywed- 
odd  yr  Iesu  wrth  Simon,  Nac  ofna : 

r\o  hyn  allan  y  dèli  ddynion. 

4  A  phan  beidiodd  â  llefaru,  efe  a 
ddywedodd  wrth  Simon,  ̂ Gwthia  i'r 
dwfn,a  bwriwch  eich  rhwydau  am  helfa 

/Mat.  17.  27.   Ioan  21.  6. 

1 1  Ac  wedi  iddynt  ddwyn  y  llongau 

i  dir, s  hwy  a  adawsant  bob  peth,  ac 
a'i  dilynasant  ef. 

*  pen.  18.  28—30.  Mat.  4.  20.  a  10.  37.  a  19.  27.  Marc 
I.  18—25.  a  10.  21,  29,  30.  Phil.  3.  8. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  gydnabyddus  a  Simon, 

ac  âg  amryw  o'r  pysgodwyr  tlodion  hyn  o'r 
blaen  ;  a  thybir  eu  bod  wedi  eu  galw  o'r 
blaen,  a  chwedi  eu  bod  yn  canlyn  Crist  o'r 
blaen,  ond  nad  oeddynt  wedi  gadael  pob  peth 

i'w  ganlyn  ef  yn  hollawl  ac  yn  wastadol  tàn 
y  tro  hwn.  adn.  11.  Mae  genym  hanesam 

alwad  amryw  o'r  apostolion  hyn  yn  Math. 
4.  18 — 22;  a  Marc  1.  16 — 20  :  tybia  rhai  mai 
eu  galwad  cyntaf,  a  grybwyllwyd  uchod,  sydd 
yno  ;  ac  mai  eu  galwad  yr  ail  waith,  i  adael 
pob  peth,  sydd  yn  yr  adnodau  hyn.  Tybia 
eraill  mai  yr  un  alwad  a  adroddir  yma  âg  yn 
Mathew  a  Marc  ;  ond  mae  y  rhesymau  a 

roddir  i  brofi  hyny  yn  rhy  feithion  i'w  gosod 
i  lawr  mewn  gwaith  mòr  fyr  â  hwn  :  ac  nid 

yw  y  peth  o'r  pwys  mwyaf  i  ni  ychwaith. 
t  Dychrynodd  Pedr  gymmaint,  debygid,  fel 
nas  gwyddai  braidd  beth  oedd  yn  ddywed- 
yd  ;  er  na  lefarodd  ddim  ychwaith,  ond  yr 
hyn  oedd  yn  naturiol  i  ddyn  pcchadurus  ei 
ddywedyd,  wrth  feddwl  ei  fod  yn  mhresenol- 

ÍS  2 



Glanâu  y  gwahan-yhvyfus. Ll  C  V.      Crist  yn  gwedd'io  yn  y  diffaethtcch. 

deb  y  Duw  sanciaidd  a  hollallüog.  J  Cyf- 
lawnwyd  hyn  yn  nodedig  yn  nhrôedigaeth  y 
tair  inil  wrth  bregeth  gyntaf  Pedr  ar  ol  ad- 
gyfodiad  Grist.  Act.  2.  41.  Gan  nad  oes 
achos  sylwi  yn  feirniadol  ar  yr  hanes  eglur 
uchod,  crybwyllwn  ychydig  addysgiadau  oddi 
wrth  y  cwbl. — 1.  Gwelwn  pa  mòr  dda  o  beth 

yw,  bod  dynion  yn  llai'urus  ac  yö  ddiwyd 
gyda  eu  galwedigaethau  gonest,  pa  mòr  isel 
bynag  y  byddo  y  galwedigaethau  hyny.  Yno 
mae  ûuw  yn  cyfarfod  âdynion  â  bendithion. 
2.  Mai  ein  dyledswydd  ni  yw  ufnddhâu  i  or- 
chymyn  Duw,  pa  mòr  resymol  neu  afresym- 
ol,  manteisiol  neu  anfanteisiol  bynag  y  byddo 
hyny  yn  ymddangos  i  ni  ein  hunain.  3.  Gwel- 
wn  o  ba  le  mae  y  fendith  yn  dyfod,  bydded 
ein  llafur  ni  y  peth  a  fyddo.  4.  Gwelwn  mai 
gwaith  gweinidogion  yr  efengylyw  dàla  dyn- 
ion  :  ennill  eneidiau  i  Dduw.  5.  Gwelwn 

ifeÒr  nerthol  yw  galwad  Duw  :  hwy  a  adaw- 
sant  bob  peth,  ac  a'i  dilynasant  ef. 

1 2  f  A  bu,  fel  yr  oedd  efe  *  mewn 
rhyw  ddinas,  wele  'wr  Myn  llawn  o'r 
gwaban-glwyf :  a  pban  welodd  efe  yr; 
Iesu,  *  efe  a  syrtbiodd  ar  ei  wyneb,  ac 
y  a  ymbiliodd  âg  ef,  gan  ddywedyd, 
O  Arglwydd,  2os  ewyllysi,  ti  a  elli  fy 
nglanhâu. 

t  Mat.  8.  2—4.  Marc  1.  40—45.  u  pen.  17.  12.  Ex.  4. 
6.  Lef.  13.  a  14.  Num.  12.  10—12.  Deut.  21.  8.  2Bre».  5.  1, 
27.  a  7.  3.  2  Cron.  26.  19,  20.  Mat.  26.  6.  x  pen.   17.  16 
Lef.  9.  24.  Jos.  5.  14.  1  Bien.  18.  39.  lCron.  21.  16.  VI,en. 
17.  13.  Salm  50.  15.  a  91.   15.  Marc  5.  23.  z  Gen.  18.  14. 
Mat.  8.  8,  9    a  9.  28.  Marc  9.  22—24.  Heb.  7.  25. 

1 3  Yntau  a  estynodd  ei  law,  ac  a 
gyrTyrddodd  ag  ef,  gan  ddywedyd, 
a  Yr  wyf  yn  ewyllysio ;  bydd  làn. 
Ac  byn  ebrwydd  y  gwahan-glwyf  aaeth 
ymaith  oddi  wrtho. 

_  Geu.  1.  3,  9.    Sal 
14.  4.    Mat.  9.  89,  3ö. 
50-53. 

_!.  9.  F.zec 

b  pen.  4. 

36.  25—27,    29.    Hos, 
).  a  8.  54,  55.    Ioan  4. 

14  Ac  cefe  a  orchymynodd  iddo  na 
ddywedai  i  neb  :  eithrdos  ymaith,  rfa 

dangos  dy  bun  i'r  offeiriad, e  ac  offrwm 
dros  dy  lanbâd,  fel  y  gorchymynodd 
Moses,  fer  tystiolaeth  iddynt. 

c  Mat.  8.  4.  a9.  30.  a  12  16.  dpea.  17.  14.  Lef.  13. 
2,  &c.  e  Lef.  14.  4,  10,  21,  22  /pen.  9.  5.   Mat.  10. 
13.  Marc  1.  44.  a  6.  11. 

15  £"A'r  gair  am  dano  a  aeth  yn 
h  fwy  ar  led  :  '  a  llawer  o  bobloedd  a 
ddaethant  ynghyd  i'w  wrando  ef,  ac 
i'w  hiacháu  oanddo  o'u  clefydau. 

e  Diar.  15.  33.  1  Tim.  5.  25.  h  Mat  "4.  23-25.  a  9 
20.  Marc  1.  28,  45.         ipcn.  12.   1.  a  14.  25.  Mat.  15.30.  31. 
Marc  2.  1,  2.  loan  6.  2. 

Gwel  ar  Math.  8.  2—4;  a  Marc  1.  40—45. 

Dywed  Mathew  8.  5;  a  Marc  2.  I,  i'r  Iesn 
fyued  i  mewn  i  Capernaum  ar  ol  gwneyd  y 
wyrth  hon;  felly  ìnae  yu  debygol  mai  Caper- 
nauin  oedd  y  "rhyw  ddinas"  hon:  ondtybia 
eraill  i'r  gwrthwyneb.  Bîae  yn  amlwg  wrth 
Mathew  a  Marc  hefyd  mai  nid  ofewn  y 
ddinas  yu  hollawl  y  gìanâodd  efe  y  gwahan- 

^ÎẂyfUô  ;  ond  wrtíi  neu  yn  ymyì  y •"ddinas, çýn  ni}  ned  i  niewn  :  o  fewn  y  terfynau  per- 

tliynol  i'r  ddinas ;  canys  nis.godde.fid  i'r  gwa- 
han •glwyí'u.s  íyned  i  mewn  i'r  ddinas.  Lefit. 13.  40.  2Bren.  7.  3.  Luc  17.  12. 
_  .         __ 

16  1í*Ac  Ayr  oedd  efe  yn  cilù 
o'r  neilldu  yn  y  diflàethwch,  ac  yi 

gweddio. *  pen.6.  12.  Mat.  14.  23.Marcl.  35,36.  a6.46.  Ioan6.  lî 

*  ̂iid  inyned  i'r  marchnadoedd  ac  i  goiigl 
au  yr  heolydd  yr  oedd  Iesu  i  weddi'o;  om 
cilio  i'r  diftaeth,  i  leoedd  unig .  llonydd.  Nh 
efe  a  giliodd,  ain  nnwaiih,  y  w  y  gair,  ond  y 
oedd  yn  cilio:  peth  arferol  ganddo  ef  oed( 
gwneyd  felly.  Os  oedd  ef,  yv  hwn  oedd  yi 
ddibechod  yn  gwneyd  felly,  pa  faint  mwy  j 

dylem  ni  bechaduriaid  ttuenns  wneyd  felly" Os  oedd  ef,  yr  hwn  oedd  mòr  llawn  o  waiti 
cyhoeddus  yn  mynu  amser  i  wneyd  felly,  pj 
faint  mwy  y  dylem  ni,  y  rhai  mae  genyn 
lawer  o  hamdden,ac  amser  ar  ein  dwylo,wne|| 
felly.  Os  oedd  ef  yn  cael  hyfrydwch  mewi 
cymdeithas  a  Du w  y  n  y  dirgel,  mae  yn  sicr  boc 
yn  werth  i  ninnau  geiso  yr  ìiyfrydwch  hyny 

ac  y  gallem  ei  gael  pe  byddem  yn  fw'y  ys 
brydol.  O'r  cyhoedd  i'r  dirgel,  ac  o'r  dirge 
i'r  cyhoedd,ydoedd  llwybr  lesn  gyda'i  gwaitl 
mawr,  ac  yn  hyn  efe  a  adawodd  esampl  i'w 
lioll  weision  cyhoeddus  yn  enwedig,  fel  } 
dilyneut  ei  ol  ef.  Ni  byddai  efe  by  th  yn  lla 
unig  na  phan  fyddai  yn  unig,  nac  bjth  yi 
llai  segur  na  phan  fyddai  ar  ei  hamdden. 

17  *Abuar  ryw  ddiwrnod,  fel  y: 
oedd  efe  yn  athrawiaethu,  *fod  Phari 
seaid  a  doctoriàid  y  gyfraith  yn  eistedd 
yno,  y  rhai  a  ddaethant  o  bob  pentrei 
yn  Galilea,  ajudea,  wa  Jerusalem 
fac  ?,yr  oedd  galìu  yr  Arglwydd  i  w 
hiachâu  Jhwynl. 

/adn.  21,  30.  pen.  7.  30.  a  11 .  52-54.  a  15.  2.  m  Mat 
15.  1.  Marc  3.  22.  a  7.  1.  n  peu.  6.  19.  a  S.  46.  Mat.  11.5 
Marc  16.   18.  Act.  4.  30.  a  19.  11,  12. 

*  Yr  oedd  rhai  o'r  gwŷr  hyn  o  amgylch 
Iesu  agos  bob  amser,  ac  j  n.  mhob  mùn,  nn  ai 
i  borthi  eu  chwilfrydedd  wrth  ei  glywed  ef  a 
gweled  ei  wyrthiau,  neu  ynte  i  w  demtio  efj 
a  cheisio  ei  faglu  yn  fradychus,  fel  y  caení 
beth  i  achwyn  arno.  Y  tro  hwn  yr  oedd  jnc 
lawer  iawn  o  honynt  o  bob  dinas  a  phentifl 
yn  Galilea,  Judea,  ac  hyd  yn  nod  o  Jerusa- 
íem.  Yr  oedd  Iesu  wcdidynoethi  eu  dull  ar- 
wynebol  hwy  o  eglnro  a  dthohgli  y  gyfraith 
yn  ddiweddar,  yti  ei  bregeth  ar  y  myn\ dd 
ac  yr  oedd  hyny  wedi  eu  cyftrôi  Itwyihau 
felly  yr  oeddent  am  gael  rhywbeth  i  aehwjn 
arno  ger  bron  y  cyngor  mawr  yn  Jerusalem, 
pan  ddelai  efe  yno  yn  fuan  i  ŵyl  y  pasg. 
t  Yr  oedd  gallu  yr  Arglwydd  yn  Nghrist  bob 
amser  fel  yr  oedd  yn  Eerson  dwyfoi ;  ond  uid 
oedd  bob  amser  yn  gweiihredu  i  wneyd 

gwyrthiau'.  Byddai  y  rhan  fynychaf  yn gwneyd  gwyrthiau  ar  ol  gorphen  pregethu. 

I  Pwy  ocdd  yr  "  hwynf'yma  'i  Nidy  phari 
seaid  a  Doctoriaid  y  gyfraith  yn  sicr  ;  nid  oe: 
lianes  i  Iesu  iachdii  neb  o'r  rliai  hyny  erioed 
nid  i  ymofyn  iachad  y  daeth  y  rhai  hyn  yn 
bresenol  ato  ef ;  daethai  H.twer  o  Ìion\nt  o 
bell,  gan  hyny  nid  oedd  afiechyd  arnynt;  aç 

nid  oedd  ganddynt  ft'ydd  yn  Iesn  i  gael  iach- 
ád.  Gan  hyny  rhywrai  erailloeddyr  "  liwynt" 
yma,  er  nad  enwir  mo  honynt  o'r  blaen  yn 
yr  hanes.  Gwel  adnodau  cyíìelyb  \n  Saírn 

99.  8.  Moses  ac  Aaron  a  "  wrandawyd"  ac 
a  "  arbedwyd  ;"  a  gwrthryfelwyr  eraill  y  dî- 
alwyd  arnynt,  er  nad  enwir  hwynt.  F.ilwaith 
Math.    11.  1.      Nid  dinasoedd   y  dysgyblion 



fachâu  un  claf  o'r parlp*. 
L1  C  V. 

Ctiltr   Lfji  y  Jiublirun. 

lodion  a  feddylir.  er  mal  bwy  ■  énwtr  >n  yr 
iduod ;  onddtnaaoedd  yt  [oddewon,  er  oad 

>es  bOo  ;iiu  (l.uiynt  o'r  bl.icn  yn   yr  adnod. 

18  1ì  Acwele#wŷr  yn  dwyn  mewn 

Ipely  ddyn  a  oedd  glaf  o'r  parlys  :  a 
liwy  a  geisiasant  ei  ddwyn  eii  mewn, 
aV  ddodi  ger  ei  íron  ef. 

t  M*t.  9.  3 -»«.  Uwrc  2.  3-12.  Ioan  5.  5,  6.  Act.  9.  33. 

1 9  A  pban  na  fedrent  gael  pa  flbrdd 
y  dygent  ef  i  mewn,  o  achos  y  dyrfa, 
W  íiwy  a  ddringasant  ar  ̂ nen  y  tỳ,  ac 

gollyngasant  ef  i  waered  yn  y 
gwely  trwy  y  pridd-lechan,  yn  y  canol 
ger  bron  yr  Iesu. 

p  Ifara  2.  4.         q  Deut.  22.  8.  2  Sam.  11.  2.   Jer. 
Mat.  lù.  27. 

20  A  phan  rwelodd  efe  eu  ffTydd 
hwynt,  eíe  a  ddywedodd  wrtho,  *Y 
dyn,  maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau. 

t  Gen.  22.  12.  loan*..  25.  Act.  II.  23.  a  14.  9.  lago  2 *  pen.  7.  46.  Salm  90.  7,  8.  a  107.  17,  18.  Es.  38.  17. 
Mat.  9.  2.  Mwc  2.  5.  Ioan  5.  14.  2  Cor.  2.  10.  Col.  3.  13 
lago  5.  14,  15. 

21  l  AY  ysgrifenyddion,  a'r  Phari- 
seaid  a  ddechreuasant  ymresymmu, 
gan  ddywedyd.  Pwy  yw  hwn  sydd  yn 
dywedyd  u  cabledd  ?  *pwy  a  ddichon 

faddeu  pechodau  ond  Duw  yn  unig  * t  adn.  17.  pen.  7.  49.    Marc  2.    6,  7.  «  Lef.  24.  16. 
1  Br.«.  21.   10— 14.  Mat.  9-  3.  a  26.  65.  loan  10.  33.    Act.  6. 
11—13.  x  Ex.  34.  6,  7.  Salm  103.  3.  Es.  43.  25.  a  44.  22. 
Dmn.  9.  9,  19.  Mica  7.  19.  Rhul.  8.  33. 

22  A'r  Iesu,  *  yn  gwybod  eu  hym- 
resymiadau  hwynt,  a  attebodd  ac  a 

ddỳwedodd  wrthynt,  2  Pa  resymmu  yn 
eich  calonnau  yr  ydych  ? 

y   1  Cron.  28.  9.   Salm  139.  2.    Diar.  15.  26.     Es.  66.  1 
c.  38.  10.    Mat.  9.  4.  a  12.  25.    Heb.  4.  12.     Dat.  2.  !i 

I  pen.  24.  38.   Marc  8.  17.  Act.  5.  3. 

23  Pa  un  "hawsaf,  ai  dywedyd, 
Maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau  ;  ai 
dywedyd,  Cyfod,  a  rhodia? 

a  Mat.  9.  5.  Marc  2.  9. 

24  Ond  fel  y.  gwypoch  hîoà  gan 
Fab  y  dyn  c  awdurdod  ar  y  ddaear  i 
faddeu  pechodau,  (eb  efe  wrth  y  claf 

o'r  parlys)  d  Yr  wyf  yn  dywedyd 
wrthyt,  Cyfod,  'áchymmer  dy  wely, 
a  dos  i'th  dŷ. b  D.n.  7.  13.  Mat.  16.  13.  a  25.  31.  a  26.  64.  loab  3.  13. 
«0.  27.  Dat.  1.  13.  c  Es.  53.  11.  Mat.  9.  6  a  2-8.  18.  Ioau 
5.  22,  23.  a  17.  2.  a  20.  22,  23.  Act.  5.  31.  d  adn.  13.  pen. 
7.  14.  *  8.  51.  loan  11.  43.  Act.  3.6-8.  a  9.  31,40.  a  14.  10. 
t  Ioan  5.  8-12. 

25  Ac  /  yn  y  man  y  cyfododd  efe  i 
fynu  yn  eu  gŵydd  hwynt ;  ac  efe  a 
gymmerth  yr  hyn  y  gorweddai  arno, 

ac  a  aeth  ymaith  i'w  dy  ei  hun,  *  gan ogoneddu  Duw. 
Adn.  13.  Gen.  1.  3.  Salra  33.  9.       g  pen.  13.  13.  a  17.  15 

-18.  «18.43.  Salin50  2J.  a  103.  1—3.  a  107.  20-22.  loan9.  24. 

20  A  syndod  a  ddaeth  ar  bawb,  h  a 
hwy  a  ogoneddasant  Dduw  ;  *a  hwy  a 
lanwyd  o  ofn,  gan  ddywedyd,  Gwel- 
jom  bethau  |  anhygoel  heddyw. 

h  Ma,  7.   It;     Mat     I    H.  «  12    23.   M«ro2     19.   A.  I     4-1 
l.  M.  i  MB,  H.  37.  Jrr.  33    9.   Ilo».  3.  ̂      M 

Act.  5     11-13. 

Gwel   ;tr   M;tth.  í>.  2-  8;  a    Marc   2.  8      IS. 
•  Sylwyd  o'r  blaenf  mti  gwaitád  <><(lii  penaa 
tai  yr  luddewon  ;  a  bod  çrisiaa  i  ryned  i'w penao  oddi  allan ;  canllawian  <>  amgylch  en 
peuan,  rhag  i  neb  Byrthio  droaodd,  DenU^L 
8  ;  a  niath  O  ddrwfl  0  ddéHt  (a  phl  idd  lechau 
droato)  ar  y  canol,  i  ollwng  nnrhyw  bcth  i 
waered  i'r  tŷ  drwyddo.  í  Ören.  1.  t«  Yr 
hyn  a  gyfieithir  "ìòri  trwodd"  yn  Marc  '2.4, 
a  arwydda  "  tỳnu  allan"  yn  hytrach  ;  sef  tỳnu 
y  drws  hwnw  allan  i oilwng  y  dyn  claf  i  mewn 
ílrwyddc  fclly  hefyd  y  cyticithir  yr  un  t^air 
yn  Galat.  4.  15.  t  Mae  yn  amlug  mai  gallu 
a  daioni  Duw  ydoedd  gwrihrych  y  tìydd  hon  ; 
eitlir  nid  yn  deilliaw  o  Grist  yn  ddechreuol, 
fel  Duw  tragywyddol,  ond  fel  ofteryn,  trwy 
yr  hwn  yr  oedd  Duw  yn  gweithredu  ei  allu, 
ac  yn  cyfranu  ei  ddaioni,  i  ddynion  mewn 
amgylchiadau  gresynus  fel  y  dyn  tlawd  hwn. 
:  Petbao  to  hwnt  i  bob  dy>gwyliad,  pethauna 
buasein  byth  yn  meddwl  am  danynt,  pethau 
nas  credasem  y  gallai  neb  eu  gwneyd  oni  bu- 
asai  i  ni  eu  gweíed,  a  phethan  nas  gwyddom 
eto  pa  fodd  eu  gwnaed.  Paradoxa  yw  y 

gair  Groeg  a  gyfieithir  "  anhygoel"  yma,  ac 
o'r  gair  hwnw  mae  y  Saeson  wedi  gwneyd 
eu  gair  paradox.  Gwel  ychw  aneg  yn  y  màn- 
au  a  grybwyllwyd  :  Mathew  a  Marc. 

27  H  Ac  ar  ol  y  pethau  hyn  yr  aeth 

efe  allan,  Äac  a  wreîodd  bublican  a'i 
enw  *Lefi,  yn  eistedd  wrth  y  f  dollfa  : 
ac  efe  a  ddvwedodd  wrtho,  l  Dilyn  fi. 

t  Mat.  9.  9.  a"l0.  3.  Marc  2.  14.  a  3.  18.  !  pen.  18. 22.  Mat  4.  19—21.  a  8.  22.  a  16.  24.  loan  1.  43.  a  12.  26.  a 
21.  19—22. 

28  Ac  efe  ™a  adawodd  bob  peth, 

ac  a  gyfododd  i  fynu,  ac  a'i  dilynodd  ef. 
-  ad'n.  11.  pen.  9.  59—62.    1  Bren.  19.  19—21.    Mat.  19. 22—27. 

29  A  "gwnaeth  Lefi  iddo  î  wledd 
fawr  yn  ei  dŷ  :  °ac  yr  oedd  tyrfa  fawr 
o  bublicanod  ac  eraill,  yn  eistedd  gyd 

â  hwynt  ar  y  bwrdd . 
n  Ioan  12  2.  o  Mat.  9.  10.  Marc  2.  15.  1  Cor.  5.  9— 11.  a  10.  27. 

30  Eithr  ̂ eu  hysgrifenyddion  a'u 
Phariseaid  hwynt  a  furmurasant  yn 

erbyn  ei  ddisgyblion  ef,  gan  ddywed- 
yd,  Paham  yr  ydych  chwi  yn  bwytta 
ac  yn  yfed  gyd  â  phublicanod  a 
phechaduriaid  ? 

p  adn.  17,21.  pen.  7.  29,  W»,  34,  39.  a  15.  I,  2    .  18.  li. 
19    7.  Es.  65.  5.  Mat.  21.  28—32.  Marc  7.  3. 

31  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 

wedodd  wrthynt,  *  Nid  rhaid  i'r  rhai 
iach  wrthfeddyg  ;  ond  i'r  rhai  cleifìon. 

q  Jer.  8.  22.  Mat.'í).  12,  13.  Marc  2.  17. 
32rNi  ddaethum  i  alw  rhai  eyí- 

iawn,  ond  pechaduriaid  i  edifeirwcn. 
r  pen  4.  18,  19.  a  15.  7,  10.  a  18.  10-14  a  19.  IÙ.*U. 

47.  Es.  55.  6,  7.  a  57.  15.  Mat.  18.  11.  Act.  1.38.  B  3.  », 

26.  a  5.  31.  a  17.  30.  a  20.  21.  a  26.  18-20.  1  Tiuì.  1.  )-v)t>. 2Tirn.  2.  25,  26.  _r  __       ,_ 

Gwel  ar  Math.  9.  9—13  ;  a  Marc  'i.  U—lé. 

*  Mathew  y  gelwir  y  pablican  hwn  yn  Math- 

ew,  a  Leh  yn  Marc  a  Lnc  :  peth  cyffredin 
íoedd  bod  dau  enw  ar  yr  un  dyo  >n  mldiiü  >r 



Am  ymprydio. LUC  VI. Argyhoeddi  y  Phariseaid,  %c. 

Iuddewon.  Efe  oedd  ysgrifenydd  y  gyntaf 

o'r  pedair  efengyl.  f  Tybir  mài  ei  waith  ef 
oedd  derbyn  y  doll  a  godid  am  drosglwyddo 
nwyddau  yn  ol  ac  yn  mlaen  dros  fôr  Galilea. 

í  "  A  bu  ac  efe  yn  eistedd  i  fwyta  yn  y  tŷ," 
medd  Mathew  ei  hun  9.  10;  nid  yw  yn  sôn 

am  "  wledd  fawr."  Nid  da  gan  ddynion 
duwioî  sôn  am  eu  gweithredoedd  da  a'u  rhag- 
oriaethaû  eu  hunain  ;  ond  mae  yn  weddns  i 

eraill  a'u  gwelont  grybwyll  am  danynt,  er  es- 
ampl  o  haelioni  a  llettygarwch.  Gan  i  ni 
sylwi  eisoes  ar  yr  hanes  hyn,  cyfeiriwn  y 
darllenydd  at  y  lleoedd  a  enwyd. 

33  H  *  A  hwy  a  ddy wedasant  wrtho, 
*Paham  y  mae  disgyblion  Ioan  yn 
ymprydio  yn  fynych, '  ac  yn  gwneuth- 
ur  gweddiau,  a'r  un  modd  yr  eiddo  y 
Phariseaid  ;  ond  yr  eiddot  ti  yn  bwytta 
ac  yn  yfed  ? 

s  pen.  18.  12.  Es.  53.  3—6.  Zec.  7.  6.  Mat.  9.  14—17. 
Marr.  2.  18—22.  t  pen.  11.  1.  a  20.  47.    Diar.  28.  9.    Es. 
1.  15.  Mat.  6.  5,  6.  a  23.  14.  Marc  12.  40.  Act.  9.  11.  Rhuf. 
10.  2,  3. 

34  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 
f  A  ellwch  chwi  beri  u  i  blant  yr  ystaf- 
ell  brìodas  ymprydio,  tra  fyddo  y 

x  príodas-fab  gyd  â  hwynt  ? «  Barn.  14  10,  ll7  Salm  45.  14.  Can.  2.  6,  7.  a  3.  10,11. 
a  5.  8.  a  6.  1.  Mat.  25.   1—10.  Dat.  19.  7—9.  *  Salm  45. 

10—16.  Es.  54.  5.  a  62.  5.  Zeph.  3.  17.  Mat.  22.  2.  loan  3. 
29.  2Cor.  11.  2.  Eph.  5.  25—27. 

35  \  Ond  y  dyddiau  a  ddaw,  v  pan 
ddyger  y  priodas-fab  oddi  arnynt; 
z  ac  yna  yr  ymprydiant  yn  y  dyddiau 
hynny. 

ypen.  24.  17-21.  Dan.  9.  26.   Zec.  13.  7.   Ioan  12.  9, 
13.  33 
1.9    i 
1  Cor.  7.  5.  2  Coi 

36  H  Ac  efe  a  ddywedodd  hefyd 

ddammeg  wrthynt:  a  ||  Ni  rydd  neb 
lain  o  ddilledyn  newydd  mewn  hen 
ddilledyn  :  osamgen,  y  mae  y  newydd 

yn  gwneuthur  rhwygiad,  a'r  llain  o'r 
newydd  ni  chyttuna  â'rhen. a  Mat.  9.  16,  17.  Maro  2.  21,  22. 

37  Ac  nid  yw  neb  yn  bwrw  gwin 

newydd  i  b  hen  gostrelau  :  os  amgen, 
y  gwin  newydd  a  ddryllia  y  costrelau, 

ac  efe  a  redallan,  a'r  costrelau  a  gollir. *  Joj.  9.  4,  13.  Salm  119.  83. 

38  Eithr  cgwin  newydd  sydd  raid 
ei  fwrw  mewn  costrelau  newyddion ; 

a'r  ddau  a  gedwir. c  Ezec.  36.  26.  2Cor.  5.  17.  Gal.2.  4,  12—14.  a  4.  9-11. 
a  5.  1—6.  a  6.  13,  14.  Phil.  3.  5-7.  Col.  2.  19-23.  1  Tim. 
4.  8.  Heb.  8.  8-13.  a  13.  9,  10.  Dat.  21.  5. 

39  Ac  nid  oes  neb  gwedi  iddo  yfed 
gwin  hen,  a  chwennych  y  newydd  yn 
y  fan  :  canys  efe  a  ddywed, d  §  Gwell 
yw  yr  hen. 

d  Jer.  6.  16.  Marc  7.  7-13.  Rhuf.  4.  11,  12.  Heb.  11.  1 

'  Gwel  ar  Math.  9. 14—17  ;  a  Marc2.  18—22. 
*  Dysgyblion  Ioan  eu  hunain  oedd  yr  "hwy" 
yma,  medd  Mathew  9.  14 ;  dysgyblion  Ioan 

â'r  phariseaid,   medd    Marc  2.    18:   mae  yn 
2ÌÖ 

d.ebyg  bod  yddwy  blaid  yno;  ond  efallai  mai 
dysgyblion  loan  a  ofynodd,  fel  genau  dros  y 
phariseaid.  Nid  oeddent  hwy  yn  meddwl 
drwg,  ond  yr  oedd  y  phariseaid  ;  o  lid  at  Iesu 
yr  oeddent  yn  annog  dysgyblion  Ioan  i  ofyn, 
fel  y  gallent  iselu  cymmeriad  Crist  yn  nghyf- 
rif  y  bobl.  Mynych  y  tynir  dynion  diniwed 

"  mewn  yn  ddîarwybod  iddynt  eu  hunain,  gan 
eu  cyfrwysach,  er  cyflawnieu  dybenion  dich. 
ellgar  a  bradychus  hwy.  Heblaw  hyny,  mae 

yn  bur  hoft"  genym  fod  ein  plaid  ni  yu  rhëol 
i  eraill ;  ac  i  bawb  eraill  gyd-ftnrfio  â'n  def- 
odau  ni.  Efallaibod  ychydig  ohyny  yn  nysg- 
ybüon  loan.  f  Gallasai  Iesu  ddywedyd. 
wrthynt  mai  efe  oedd  eu  rheol  hwy,  ac  nid 

hwy  yn  rheol  iddo  ef ;  ond  efe  a'u  hattebodd 
yn  fwy  addfwyn  a  llednais.  Yr  oedd  Ioan 

ddysgyblion  yn  cyd-fturfìo  mewn  rhan 
fawr,  â  defodau  yr  hen  oruchwyliaeth,  yr 
hon  oedd  agos  a  diflanu  ;  ond  daeth  Crist  i 
ddwyn  i  mewn  oruchwyliaeth  arall,  a  gweil 
na'r  eiddo  Moses.  %  Fel  pe  dywedasai  yr 
lesu,  Dyma'r  cwbl  o  amser  Uawenychu  a  gaiff 
fy  nysgyblion  I,  tra  yr  wyf  fi  gyda  hwynt; 
pan  ymadawyf  fi  â  hwynt,  cânt  ddigon  o 
alaru  ac  ymprydio  y  pryd  hwnw.  Ac  heblaw 
hyny,  nid  ydynt  ond  dysgyblion  ieuainc ;  a 
byddai  yn  resyn  eu  digaloni  hwynt  ar  y 
dechreu  â  gormod  o  galedi,  rhag  hldynt  gael 
eu  hudo  i  droi  yn  ol.  Hwyrach  bod  Crist 
yma  yn  gwelcd  tuedd  gormod  yn  nysgyblion 
loaiij  i  geisio  cyd-gýssylltu  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth  â'r  newydd  :  ac  mae  yn  sicr  bod  gormod 
0  hyn  yny  gau-athrawon  luddewig  yn  amser 
yr  apostolion.  ||  Mae  y  syniad  diweddaf  uch- 
od  efallai  yn  newydd ;  ond  y  mae  yn  ym- 
ddangos  yn  bur  amlwg  yn  y  gy  mhariaeth  o 
frethyn  hen  a  newydd.  §  Fel  mae  hen  win, 
pur  a  gloyw,  ynfwy  blasus  ac  iachus  na  gwin 
newydd  ;  felly  mae  hen  wirioneddau  sylfaen- 
01  ac  iachus  yr  efengyl,  yn  w  ell  nac  athraw- 
iaethau  newydd,  amryw  a  dieithr,  o  ddy- 

chymygion  dynion  :  'ie,  yn  well  na  gosodiadau Moses  ei  hun,  y  rhai  ni  thalent  eu  cymysgu 
â  hen  athrawiaeth  bur  yr  efengyl,  crefydd 
Abel,  Enoch,  Noah,  Abraham,  &c.  Nid 
hawdd  gan  ddynion  newid  eu  hen  grefydd 
a'u  hen  arferion  ar  unwaith,  àm  grefydd  ac 
arferion  newydd  :  felly  y  dehonglir  yr  adnod 
hon  yn  gyffredin. 

PEN.  VI. 

Crist  yn  argyhoeddi  dallineb  y  Pharise- aid,  %c. 

A  BU  ar a  yr  ail  prif  sabbath, 

b  fyned  o  honno  trwy  yr  ŷd  :  c  a'i  ddis- 
gyblion  a  dynnasant  y  tywys,  ac  a'u 
bwyttasant,  gwedi  eu  rhwbio  k'u 
dwylaw. a  Ex.  12.  15.  16.  Lef.  23.  7,  10,  11,  15.  Deot.  16.  9. 
*  Mat.  12.  1.  Maro  2.  23.  c  Deut.  23.  25.  í 

2  A  rhai  o'r  Phariseaid  a  ddywed- 
asant  fwrthynt, d  Paham  yr  ydych  yn 
gwneuthur  yr  hyn  enid  yw  gyfreith- 
lawn  ei  wneuthur  ar  y  sabbathau  ? 

d  adn.  7—9.  pen.  5.  33.  Mat.  12.  2.  a  15.  2.  a  23.  23, 
24.  Marc  2.  24.  loan  5.  9—11,  16.  a  9.  14—16.  «  Ex.  20. 

10.  a  31.  15.  a  35.  2.  Num.  15.  32—35. 

3  AV  lesu  gan  atteb  iddynt,  a 

ddywedodd,-^Oni  ddarllenasoch  hyn 



Aryyhoeddi  dallineb  y  Pharinfaid         Í*VC  VI. l/nyhijli-li  cadiu  y  sabbath,  Qfi, 

ihwaith,  *yr  hyn  a  wnaeth  Dafydd, 

pan  oedd  chwant  bwyd  arno  ef,  a'r 
irhai  oedd  gyd  âg  ef  i 

/  M«t.  12.  3,  5. 
.    •    12.   10,   26. 

Marc  3.  25,  — 

19.  4.  ■  21.  16,  43.   h  23.  31.    Maro  2. 

g  1  Sam.  21.  3-6.     Mat.    13.  3,   4. 

4  Y  modd  yr  aeth  efe  i  mewn  i  dỳ 
Dduw,  ac  y  cymmerth  ac  y  bwyttaodd 

y  bara  gosod,  ac  a'i  rhoddes  hefyd  i'r 
rhai  oedd  gyd  âg  ef;  h  yr  hwn  nid 
yw  gyfreithlawn  ei  fwytta,  ond  i'r 
offeiriaid  yn  unig? 

h  Lef.  24.  S-9. 

5  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

1  Y  mae  Mab  y  dyn  yn  Arglwydd  ar 
iysabbath  hefyd. 

i  Mat.  12.  5—8.  Marc  2.  27,  28.  a  9.  7.  Dat.  1.  10. 

Gwel  ar  Math.  12.  1—8  ;  a  Marc  2.  23— 
128.  *  "  Yrail  prifsabbath  :"  "  yr  ail  sabbath 
wedi  y  cyntaf  ''  ydy  w  yn  ol  y  cyfieithiad  Saes- 
joneg:  nid  yw  y  gair  "  prif"  ganddynt  hwy; 
na'r  geiriau  "  wedi  y  cyntaf"  genym  ninnau. 
Dywedir  fod  y  gair  Groeg  ( Deitteropròton) 
yn  anhawdd  iawn  i  ddeall  ei  feddwl,  ac  mai 

dyna'r  achos  o'r  gwahaniaeth  yn  y  cyfieith- 
iadau.  O  herwydd  yr  anhawsdra  uchod  yn 
y  gair,  mae  yn  anhawdd  gwybod  hefyd  pa 
sabbath  a  feddylir ;  ond  barn  y  pedwar  Awd- 
wr,  o  ba  rai  y  cyfieithir  y  nodiadau  hyn  yw, 
mai  y  sabbath  cyntaf  ar  ol  yr  ail  dydd  o  ŵyl 

y  bara  croyw  a  feddylir.  O'r  sabbath  cyntaf 
ar  ol  yr  ail  dydd  o'r  baracroyw,  cyfrifid  saith 
wythnos  hyd  y  pentecost,  Lefit.  23.  15,  a'r 
sabbath  a  enwir  yma  ydoedd  yr  ail  o'r  "  saith 
sabbath  cyflawn"  hyny,  mae  yn  debyg.  Gan 
fod  y  peth  yn  ddyrys  i'r  dysgedigion,  ac  o 
ychydig  bwys,  ni  ddywedwn  ychwaneg  yn  ei 
gylch  ;  ond  yn  unig  mai  haidd  oedd  y  tywys 
a  dỳnodd  y  dysgyblion  tlodion,  oblegid  y 
grawn  hwnw  oedd  yn  addfed  yn  ngwlad 
Judea,  meddant,  y  pryd  hw  n.  f  Dy  wed  Math- 
ew  a  Marc  mai  wrth  Grist  ei  hun  y  dywed- 
odd  y  phariseaid  :  gall  pob  un  fod  yn  gy  wir; 
dy wedasant  yn  gyntaf  w  rth  Grist,  wedi  hyny 
wrth  eiddysgýblion,  neu  ynte  i'r  gwrthwyn- 
eb.     Sylwyd  ar  y  pethau  eraill  o'r  blaen. 

6  1f  A  *bu  hefyd  ar  sabbath  arall, 
'iddo  fyned  i  mewn  i'r  synagog,  ac 
athrawiaethu:  mac  yr  oedd  yno  dcíyn 
â'i  law  ddehau  wedi  gwywo. *  Mat  12.  9-14.  Marc  3.  1-6.  /  pen.  4.  16,  31.  a  13. 
10.  M*t.  4.  23.  m  1   Bren.  13.  4.  Zec.  11.   17.  loan  5.  3. 

7  A'rysgrifenyddion  a'r  Phariseaid 
n  a'i  gwyliasant  ef,  a  iachâi  efe  ef  ar  y 
dydd  sabbath  ;  °  fel  y  caffent  achwyn 
yn  ei  erbyn  ef. 

n  pen.  13.  14.  a  14.  1—6.  Salra  37.  32,33.  a  38.  12.  Es. 
29.  21.  Jer.  20  10.  Marc  3.  2.  Ioan  S.  10-16.  a  9.  16,  26— 
29.  o  pen.  11.  53,  54.  a  20.  20.  Mat.  26.  59,  60. 

8  Eitbr  p  efe  a  wybu  eu  meddyliau 
hwynt,  ac  a  ddywedodd  wrth  y  dyn 

oedd  à'r  llaw  wedi  gwy  wo,  *  *  Cyfod 
i  fynu,  a  saf  yn  y  canol.  Ac  efe  a 
gyfododd  i  fynu,  ac  a  safodd. 

P  pen.  5.  22.  1  Cron.  28.  9.  a  29.  17.  Salm  44.  21.  Ioan 

'■25.  a21.  17.  Heb.  4.  13  Dat.  2.  23.  gEs.42.  4.  Ioan 
»•  4.  Aet.  20.  24.  Phil.  1.  28.  1  Pedr  4.  I. 

9  Yr  íesu  ain  hynny  a  ddywcdodd 
wrtlìynt,  Myiì  a  oiynaf  i  cliwi,  rBetfa 
sydd  gýfreithlawi)  ar  y  sabbathau  î 
gwneuthur  da,  ynte  gwneuthur  drw  g  ? 

3  f  cadw  einioes,  a'i  J  colli  ? 
r  pen.  14.  3.   Mat.  12.   12,  13.   Marc  3.  4.   Io«d7.  19—23. 

*  pen.  9.  56. 

10  Ac  '  wedi  edrych  arnynt  oll  oddi 
amgylch,efea  ddywedodd  wrth  y  dyn, 
"  Estyn  dy  law.  Ac  efe  a  wnaeth 
felly  :  a'i  law  ef  a  wnaed  yn  iach  fel 

y  llall. 
t  Marc  3   5.  u  Ex.  4.  6,  7.  1  Bren.  13.  6.  Salm  107. 

20.  Ioau  5.  8. 

11  ||  A  x  hwy  a  lanwyd  o  ynfyd- 
rwydd,  ̂ aca  ymddiddanasant  y  naill 

wrth  y  lla.ll,  pa  beth  a  wnaeut  i'r  Iesu. x  pen.  4.  28.  Salra  2.  I,  2.  Preg.  9.  3.  Aot.  5.  33.  a  7. 
54.  a  26.  11.  y  Mat    12.14,15.    a  21.  45,  46.    loan  7.  1. 
a  11.  47,  48.  Act.  4.  15,  16.  a  5.  33,  34. 

Gwel  ar  Math.  12.  10—14  ;  a  Marc  3. 1— «3. 
*  Efallai  mai  wrth  glywred  y  gorchymyn  hwn 
am  i'r  dyn  gyfodi,  a  sefyll  yn  y  canol,  y  dariu 
iddynt  hwy  feddw  1  yr  iachâai  Iesu  ef,  ac  mai 

ar  hyny  y  gofynasant  iddo  "  Ai  rhydd  iachâu 
ar  y  sabbathau  V  Math.  12.  10.  f  Trwy 
nerth  ei  law  ddehau  yr  oedd  y  dyn  yn  ennill 

ei  fywioliaeth  ;  felly  "  cadw  einioes"mewn yst>r  oedd  ei  hadferu  iddo.  Dyna  olygiad 
yr  hen  dduwinyddion  ar  y  geiriau  uchod 
"  cadw  einioes,"  yn  y  màn  yma.  \  Yn  ol  y 

golygiad  diweddaf  ar  "  gadw  einioes,',  rhaid 
rhoddi  golygiad  cyfFelyb  ar  "  golli"  hefyd  : 
pe  buasai  Crist  yn  peidio  iachâu  Uaw  y  dyn 
hwn,  ac  yntau  yn  gallu  gwneyd  hyny,  buasai 

mewn  ystyr  yn  euog  o  "  goîli"  ei  einioes  ef. 
Ond  tybir  fod  y  gair  **  colli"  yn  y  màn  yma 
yn  cyfeirio  at  y  bwriad  dirgelaidd  oedd  yn 
nghalonau  y  phariseaid  liyn  i  ladd  yr  Ar- 
glwydd  Iesu.  '  Ai  cyfreithlawn  oedd  hyny 
ar  y  sabbathau  V  \\  "  Ynfydrwydd  :"  wedi 
gweled  y  wyrth  a  cholli  y  ddadl  ar  dir  rhe* 
swm  teg,  hwy  a  aethant  yn  ynfyd  o  gyn- 
ddeiriogrwydd :  felly  yr  arwydda  y  gair. 
Pan  orchfyger  dynion  annuwiol  trwy  resym- 
au,  maent  yn  gwylltio,  ac  yn  myned  i  nwyd- 
au  drwg  a  chynddeiriog  ;  ac  megys  â  chledd- 
yf  yn  tori  clỳmau  nas  medrant  eu  dattod. 
Nôd  sicr  o  achos  drwg,  ac  o  feddyliau  gwael 
ac  annynol. 

12  *Abu  yn  y  dyddiau  hynny, 

2  fyned  o  hono  ef  allan  i'r  mynydd.  i 
weddío ;  a  a  pharhâu  ar  hŷd  y  nos  yn 
gweddío  Duw. z  Salm  55.  15—17.  a  109.  3,  4.  Dan.  6.  10.  Marc  1.  35. 
a  14.  34-36.  Heb.  5.  7.  a  Gen.  32.  24—26.  Saim  22.  2. 
Mat.  14.  23—25.  Marc  6.  46—48.  Col.  4.  2. 

*  Dywedir  y  byddai  gan  yr  îuddewon  le- 
oedd  i  weddYo  ar  y  mynyddoedd,  ac  ar  lànau 
afonydd  :  math  o  adeiladau  heb  ddim  tó  na 
chromnen  iddynt,  ond  wedi  eu  plànu  o  am- 

gylch  â  choed.  Tybia  tri  o'n  Hawdwyr  mai 
i  un  o'r  adeiladau  hyny  yr  aeth  yr  Iesu  yma 
i  wedd'ío.  Mae  yn  w  ir  mai  Prosetwha  y  gel- 
wid  y  lleoedd  hyny,  ac  mae  yn  wir  hefyd 
bod  y  gair  hwnw  yn  yr  adnod  hon  yn  y 
Groeg,  ond  gyda  therfyniad  gwahanol,  Pro- 
seuxasthai.  Wedi  y  cwbl  ni  chydsynia  Mr. 
Pool  â  golygiadau  y  tri  eraill  am  y  peth  hwn  ; 



Dewìs  deuddey  apostol. LUC 
VI.  Crist  yn  preyetJiu  i'w  ddysgyblion,$e. 

ond  nid  yvv  o  ganlyniad  yn  y  byd  i  ni.  Cyd- 

syniant  oll  fod  Iesu  yn  arfer  gvvedd'ío  Ilawer, 
ar  hyd  nos,  yn  aml  drwy  yr  holl  nos,  ac  yn 
neillduedig  Hr  ei  ben  ei  hun.  Yma  mae  yn 
treulio  y  nos  mewn  gweddi  éyn  neillduo  ei 
ddeuddeg  apostol,  yr  hyn  a  ddengys  i  ni  mai 
gorchwyl  sobr  a  phwysigyw  neillduo  gwein- 
idogion  yr  efengyl  i'w  gwaith  mawr. 

13  1[A  ̂ phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
efe  a  alwodd  atto  ei  ddisgyblion  :  ac 

o  honynt  efe  a  etholodd  °  *  ddeuddeg, 
y  rhai  hefyd  a  enwodd  efe  yn  d  apos- tolion ; 

b  pen.  9.  1,2.  Mat.  9.  36—33.  a  10.  1—4.  Marc  3.  13— 
19.  a6.  7.  c  pen.  22.  30.    Mat.  19.  28.    Dat.  12.  1.  a  21. 
14.  d  pen.  11.  49.  Eph.  2.  20.  a  4.  11.  Heb.  3.  1.  2  Pedr 
3.  2.  Dat.  18.  20. 

14  e  f  Simon  (yr  hwn  hefyd  a 
enwodd  efe  Pedr)  ac  ̂ Andreas  ei 
frawd ;  e  Iago,  ac  Ioan  ;  h  Phylip,  a 
Bartholomëus ; 

e  pen.  5.  8.  loau  1.  40—42.  a21.  15—20.  Act.  1.  13. 
2  Pedr  1.   1.  /Mat.4.  13.    Ioan6.  8.  e  pen.  5.  10. 
Mat.  4.  21.  Marc  1.  19,  29.  a  5.  37.  a  9.  2.  a  14? 33.  loan  21 
20—24.  Act.  12.  2.  h  Mat.  10.  3.  Ioan  1.  45,  46.  a  6.  5. 
a  14.  8,  9.  Act.  1.  13. 

15  ̂ Matthew,  a  *Thomas;  'Iago 
mab  wAlphëus,  a  "Simon  a  elwir 
Zelotes ; 

t  pen.  5.  27.  Mat.  9.  9.  k  Io»n  11.  16.    a  20.  24—29. 
/  Act.  15.  13.  Gal.  1.  19.  a  2.  9.  Iago  1.  I.  »  Mat.  10.  3. 
Marc  2.  14.  a  3.  18.  Act.  1.  13.  n  Mat.  10.  4.  Marc  3. 18. 
Act.  1.  13. 

16  °Judas  brawd  Tago,  ̂ a  Judas 
Iscariot,  yr  hwn  hefyd  a  aeth  vn  fradwr. 

o  Mit.  10.  3.  Maro  3.  18.  Ioan  14.  22.  Jud.  1.  p  Mat. 
26.  14—16.  a  27.  3—5.  Ioan   6.  70,  71.       Act.   1.  16—20,  25. 

*  Nifer  yr  apostolion  oedd  deuddeg,  yn  ol 
rhifedi  deuddeg  llwyth  Israel,  a  hanasant  o 
ddeuddeng  mab  Jacob.  Y  deuddeg  hyn,  dàn 
Grist,  oeddynt  dadau  ysbrydol  eglwysy  Tes- 
tament  Newydd,  yn  ennill  dynion  drwy  yr 
efengyl.  f  Gan  i  ni  gyfarfod  â'r  enwau  hyn 
ddwy  waith  o'r  blaen,  (Math.  10.  2 — 4  ;  a 
Marc  3.  14—19.)  a  sylwi  ychydig  arnynt  yn 
y  ddau  le ;  cyfeiriwn  y  darllenyddion  at  y 
mànau  hyny,  ac  awn  yn  mlaen  at  bethau 
mwy  angenrheidiol  rhag  chwyddo  y  gwaith 
yn  ormodawl. 

17  %  *  Ac  efe  a  aeth  i  waered  gyd  â 
hwynt,  ac  a  safodd  mewn  gwastattir; 

a'r  dyrfa  o'i  ddisgyblion,  ̂ a  Uiaws 
mawr  o  bobl  o  holl  J  ndea  a  Jerusalem, 

ac  o  r  duedd  mòr  Tyrus  a  Sidon, s  y 
rhai  a  ddaeth  i  wrando  arno,  ac  i'w 
hiachâu  o'u  clefvdau ; 

q  Mat.  4    23-25.  a  12.  15.  r  Mat.  11.  21.    a  15.  21. 
Marc  3.  8.  a  7.  24-31.         s  pen.  5.   15.  Mat.    14.  14. 

J  8  f  A'r  rhai  a  '  flinid  gan  yspryd- 
ion  aflan  :  a  hwy  a  iachâwyd. 

t  Mat.  15.  22.  a  17.  15.  Act.  5.  16. 

19  A'r  holl  dyrfa  Moedd  yn  ceisio 
cyffwrdd  âg  ef ;  x  am  fod  J  tierth  yn 
myned  o  hono  allan,  ||  ac  yn  iachâu 

pawb. u  2  Bren.  13.  21.  Mat.  9.  20,  21.  a  14.  36.  M*rc  3.  10. 
a  6.  56.  a  8.  22.  Act.  5.  15,  16.  a  19.  12.  x  peii  S.  .15,  46. 
Marc  5.  30.  1  Pcdr  2.  9. 

*  Tybir  fod  y  mynydd  a  sonir  yn  adn.  12 
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yn  rhywle  gerllaw  môr  Galilea  :  os  felly  yr 
oedd  gan.y  llîaws  pobl  hyn  ffordd  bell  iawn 
i  ddyfod  at  lesu,  o  Judea  a  Jerusalem  yn  y 

dehau,  ac  o  dueddau  Tyrus  a  Sidon,  tua'r 
gogleddorllewin,  ar  làn  môr  y  canoldir. 
Uyma  beth  oedd  crwydro  o  fôr  i  fôr  i  geisio 
gair  yr  Arglwydd,  fel  y  dywed  Anios  8.  12: 
ond  yr  oeddynt  yn  ei  gael  yma  yn  ei  burdeb; 

felJy  nis  gall  hyn  fod  yn  gyfiawniad  o'r 
brophwydoliaeth  hòno,  oblegid  dywedir  yno, 
"  ac  nis  cânt."  t  Mae  rhai  yn  gwahaniaethu 
rhwng  ysbrydion  afian  ac  ysbrydion  drwg, 
ond  yn  hollawl  afreidiol  a  disail.  Dywedant 
bod  yr  ysbrydion  atìan  yn  cael  eu  galw  felly, 
am  eu  bod  yn  gyru  dynion  i  blith  y  bcddau, 
ac  felly  yn  eu  gwneyd  yn  afian  seremoniol. 
Ysbryä  drwg  yw  pob  ysbryd  aflan,  ac  ysbryd 
aflan  yw  pob  ysbryd  drwg.  %  Y  gair  a  gyf- 
ieilliir  "  nerth''  yma,  a  gyfieithir  "  rhinwedd" 
yn  Marc  5.  30  ;  a  Luc  8.  46  :  gair  arall,  cwbl 

wahanol,  a  gyfieithir  "  rhinwedd"  yn  Phil. 
4.  8.  1  Pedr2.  9.  2  Pedr  1.  3,  5.  *Nerth  a ddylasai  fod  yn  y  mànau  uchod  yn  Marc  a 
Luc  fel  yn  adn.  19  yma,  ac  nid  rhinwedd. 
Il^  Gan  fod  Iesu  yn  iachâu  pawb,  mae  yn  res- 
yn  nad  elai  pawb  ato  am  iachâd  :  yr  oedd  y 

dynion  hyn  yn  fwy  awyddus  am  iachâd  i'w 
cyrph,  nac  ydym  ni  am  iachâd  i'n  heneidiau. 

20  %  Ac  y  efe  a  ddyrchafodd  ei 
olygon  ar  ei  ddisgyblion,  ac  a  ddy- 
wedodd,  z  Gwýn  eich  byd  y  *tlodion : 
canys  eiddochchwi  ywteyrnas  Dduw. 

y  Mat.  12.  49,  50.  Marc  3.  34,  35.    "    *  adn.  24.  pen.  4. 8.  a  16.  25.  1  Sain.  2.  8.  Salin  37.  16.  a  113.7,  8.  Uiar.  16. 
9.  a  19.  1.  Es.  29.  19.  a  57.  15,  16.  a  66  2.  Zeph.  3.  12. 

Zec.  11.  II.  Mat.  11.5.  Iuan7.48,49.  1  Cor.  1.  26-29. 
2  Cor.  6.  10.  a  8.  2,  9.  1  Thes.  1.  6.  lago  1.  9,  10.  a  2.  5,6. 
Dat.  2.  9.  a  pen.  12.  32.  a  13.  28.  a  14.  15.  Mat.  5.  3,  10. 
Act.  14.  22.  1  Cor.  3.  21—23.  2  Tbes.  1.  5.  Iago  1.  12. 

21  f  Gwỳn  eich  byd  y  òrhai  ydych 
yn  dwyn  newyn  yr  awrhon  :  c  canys 
chwi  a  dcligonir.  |  Gwỳn  eich  byd 

ydrhaiydych  yn  wylo  yr  awrhon: 
canys  chwi  a  chwerddwch. 

b  adn.  25.  pen.  1.  53.  Salm  42:  1,  2.  a  143.  6.  Es.  55.  1, 
2.    I  Cor.  4.  II.    2  Cor.  11.27.    a  12.  10.  c  Salm  17.  15. 
a  63.  1—5.  a  65.  4 .   a  107.  9.  Es.  25.  6-    a  44.  3,  4.    a  49.  9, 
10.  a  65.  13.  a  «6.  10.  Jer.  31.  14,  25.  Mat.  5.  6.  loan  4.  10. 
*  6.  35.  a  7.  37,  38.  Dat.  7.  16,  17.  d  adn.  25.  Salin  6. 
6—8.  a  42.  3.  a  119.  136.  a  126.  5,  6,  36.  Preg.  7.  2,  3.  Es. 
30.  19.  a  57.  17,  18.  a  61.  1-3.  Jer.  9.  1.  a  13.  17.  a  31.  9, 
13,  18—20.  Ezec.  7.  16.  a  9.  4.  Mat.  5.  4.  loan  11.  35.  a  16. 
20,  21.  Rhuf.  9.  1—3.  2  Cor.  1.  4-6.  a  6.  10.  a  7.  10,  11. 
lago  1.  2— 4j  12.  1  Pedr  l.  6—8.  Dat.  21.  3,  4.  e  Gen. 
17.  17.  a  21.  6.  Salui  28.  7.  a  30.  11,  12.  a  126.  I,  2.  Es.  12. 
1,  2.  a  65.  14. 

22  ||  Gwỳn  eich  byd  /  pan  y'ch 
casâo  dynion,  a  phan  ̂ y'ch  didolant 
oddi  wrthr/nt^c  y'ch  gwaradwyddant, 
ac  y  bwriant  eich  enw  allan  megis 
drwg,  h  er  mwyn  Mab  y  dyn. 

/Mat.  5.  10— 12.  a  10.  22.  Marc  13.  9— 13.  loan  7.  7. 
a  15.  18—20.  2  Cor.  11.  23—26.    Phil.  1.  28—30.    1  Thes.  2. 
2,  14,  15.  2Thn.  3.  11,  12.  1  Pedr  3.  14.  a  4.12—16.  g  p«n. 
20.  15.  Es.  65.  5.  a  66.  5.  loan  9.  22—28,  34.  a  12.  42.  Act. 
22.  22.  a  24.  5.  h  pea.  21.  17.  Mat.  10.  1S,  22,  39.  Act. 
9.  16,  1   Cor.  4.  10,  11. 

23  '  §  Byddwch  lawen  y  dydd 
hwnnw,  a  Mlemmwch:  canys  wele, 

'eich  gwobr  sydd  fawr  yn  y  nef: 
m  oblegid  yr  un  fìunud  y  gwnaeth  eu 
tadau  hwynt  i'r  prophwydi. 

i  Act.  5.  4Ì.  Rhut.  5.  3.  2  Cor.  12^  10.  Col.  1.  24.  Iago 1.  2.  i  pen.  1.  41,  44.  2  Sam.  6.  1C.  Es.  35.  6.  Act.  3.8. 
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14  10.  /  .,!..  îä  M  .1  I  I-'  •  ,;  ••  '•'  -  '»'■  ■■  I  •  ; 
Tim  9  13  «4  1.9.  Hrb.  II.  ti,  36.  1  l'r.lr4  13.  Dttl  3 

,   10,   II,    17,  26.     *  3.  5,  Ẁ.     a  VI.  7.  ».  I   B.flo.  18.  4 
18   3    lo,  N    ..  31.  88.  <»  83.  *  87.   9  Ur*-,,.  0   31    -  I  i  .u 

3t;    16    N-i.   8.88    Ut.  8.  88.  M*t.  31.  88,86.  «88.31—81. 
.    i   n,.,.  8.  ii,  i...  li.-i..  li    3t;,  3;. 

Tybia  rhai  mai  yr  nn  bregetfa  \u  hen  I 
hòno  a  adroddir  gau  Mathew,  Pen.  r>.  <;,  7. 
Tybir  byuyoherwydd  dau  beth  :--  l.  J>\  wedir 
mai  ar  fynydd  \  pregethwyd  hòno  ;  pregeth* 
wyd  hòn  ar  waatattir,  wedi  dyfod  i  waered 

o'r  mynydd  :  wf  ar  ryw  fin  gwaatad  tsehtch 
n.i  phen  y  raynydd,  lle  y  dechreuodd  lesu  ei 
pegeth,  meddant  hwy.  2.  Tybir  mai  yr  un 

bfegeth  yw,  o  bU-^id  fod  llawer  o'r  ymad- 
rodili.'M  yr  nn  fath,  neu  vn  bur  gyft'elyb  gan Luc  ao  yn  Mathew.  Ond  tybia  eraiU,  ar 
btiliau  cryfach,  mai  nid  yr  un  bregeth  yw,  er 
bod  ynddi  lawer  u  ymadroddión  yn  ijyffelyb. 

1.  Dywedâat  mai  nld  yr  un  Ue  oe'dd  y  gwas- 
tattir  hwn  â'r  mynydd  yu  Mathew.  2.  Nid 
yr  nngwrandawwyr;  yu  Wathew  yroeddynt 
o  Galilca,  a  Decapolìs,  a  Jerusalem,  a  Jndea, 
ac  o'r  tu  hwnt  i'r  íorddoncn  :  yina,  niacnt  o 
Judea  a  Jerusalem,  ac  o  duedd  môr  Tyrus  a 
Sidon.  3.  Mac  gẁahaniaeth  rnawr  rhwng 
adroddiad  y  ddau  efengylẃí;  nid  yw  Luc  yn 
sôn  dim  ani  yr  agoriad  ar  y  gyfraith,  eluscn, 
Gweddi,  ac  ympryd.  Mac  gan  Luc  yma  be- 
dair  gwae,  (adn.  24,  25,  26)  nad  ydynt  gan 

Mathew.  Mac  gan  Mathew  wyth  "  gwŷn 
eu  byd  ;"  nid  ocs  gan  Luc  ond  pedwar,  a'r 
rhai  byny  wedi  eu  geirio  yn  bur  wahanol  i 
Mathew.  4.  Nid  yw  yr  aniser  ychwaith  yn 
cyfateb  yn  y  ddau  cfengylwr.  Mae  Luc  yu 

adn.  15,  ynenwi  Mathew  yn  uu  o'rdeuddcg, 
cyn  y  bregeth  hon  ;  ond  yn  Mathew  mae  y 
brcgcth  yn  mhcll  cyn  iddo  ef  gael  ei  alw. 
Gallesid  enwi  amryw  bethau  eraill,  i  brofi 
nad  yr  un  brcgeth  yw  hon  yn  Luc  â  hòno  yn 
Mathew,  ond  mae  hyna  yn  llawn  digon  :  mae 
yn  bur  dcbygol  mai  preaelh  arall  oedd  hon, 
mewn  Ue,  ar  amser,  ac  i  wrandawwyr  gwa- 
hanol  ;  er  fod  amryw  o'r  un  guirioneddau 
pwysi<í  ynddi  ag  oedd  yn  y  brcgeth  aadroddir 
gan  Mathew.  Os  yw  pregetháu  dynion  yn 
wcrth  en  hail  draddodi,  ncu  ryw  ranau  o 
honynt  yn  gymmysg  â  phregethau  eraill ;  pa 
f.tint  mwy  pregethau  y  Cyfryngwr  mawr  ei 

hun  ?  *  "  Y  tlodion  yn  yr  ysbryd,"  medd 
Mathew;  dyna 'r  tlodi  mae  gwỳnfyd  yn 
pci  thyn  iddo.  Gwel  ar  hyn  yn  Mathew  5.  3. 
t  Hun  yw  y  pedwcrydd  gwýn  fyd  yn  Math- 
ew  5.  ü.  Gwt  1  ar  y  geiriau  ynu.  J  Hwn  y w 
yr  ail  uŷn  fyd  yn  Mathew  5.  4  :  y  rhai  sydd 
yn  galaru  yw  yno.  Galar  hyd  at  wylo  ;  galar 

mawri'r  gradd  eithaf.  Gwel  ar  Mathew. 
||  Mac  hwn  ìnegys  yn  cynnwys  y  ddan  wỳn 
fyd  olaf  yn  Mathew  5.  10,  11;  er  nad  yw 
Pedi  ei  eirioyn  hollaul  fel  yr  nn  o  honynt 
yno.  Gwcl  ar  y  ddwy  adnod  a  nodwyd,yno. 
§  Mac  yr  adnod  hon  yn  cyfateb  i  Math.  5. 
12:  gucl  y  sylwadau  yno.  Am  y  didol,  y 
j^aradwyddo,  a  bwrw  alltn  yr  enwau,  yn 
«dn.  22,  nid  oes  achos  am  well  agoriad  ar  y 
g«  iri  tn,  na  hanes  y  driniaeth  a  gafodd  yr  ap- 
Wàolion,  yr  hon  a  ddarllcnwn  yn  Llyfr  yr 
Actau  :  gan  hyny  au  n  yn  mlaen  atyr  adnod- 
au  rius.tí. 

24  *  Eithr  n  gwae  chwi  y  cyfoethog- 
ion :  °canys  derbyniasoch  eich  diddan- wch. 

«  pen.  12.  1S-21.  a  18.  23-25.  Job  21.  7—16.  Salm  49. 
«.  T,  16-19.  a  73.  3-12.     D  *r.  1.32.    Jer.  5.  4-G.     A.u.  4. 

1  -3    «  o.  i     8.  1  Tt«.  6.  IT.  Umo  3.  6.   ■  8.  1—6.  Dal    13 
•  .. .  !••    18     3i     M..I    I    3,  5.  16. 

*  Ni.i  .iiii  eich  bod  yn  gyfoetboglon  d  beth< 
.ui  y  byd  liwn,  ond  am  nad  ydych  yn  gyf. 
oethogion  tnag  at  Ddnu  :  heb  feddu  >  gwii 
gyfoeth.  Am  eich  bod  yn  edrych  ai  eich 
cyfoetfa  fel  eich  rhan,  a'en  holl  ddyddanwcb ; 
mii  a m  tich  bod  yn  cich  tyb  eich  hiin.tin  \n 

gyfoethog  o  hunan-gyfiawnder.  "  Vr  hyn 
oedd  cliv  i  ini,"  mctltl  Panl,  Phil.  3.  7. 

25  *  Gwae  v  chwi  y  rhai  llawn : 
t  canys  •  chwi  a.  ddygwch  newyn. 
\  Gwae  chwi  ry  rhai  a  chwerddwch 
yr  awr  hon  :  s  ||  canys  chwi  a  alerwch 
ac  a  wylwch. 

»  Deut'.  «.  11,  12.  1  Saro.  2.  5.  Diar.  30.  9.  Pbil.  4.  12, 13.  l)dt.  3    17.  n  Es.  S.  21.  a  9.  20.  a  65.  13.  r  pen. 
8.  53.  a  16.  14,  15.  íjalm  22.  6,  ì.  Diar.  14.  13.  Preg.  2.  2. 
a  7.  3,  6.  lago  4.  9.  s  pen.  12.  20.  a  13.  28.  Job  20.  5—7. 
a  21.  11—18.  Salm  49.  19.  Bs.  21.  3,  4.  a  24.  7—12.  Dan.  5. 
4-6.  Am.  8.  10.  Nah.  1.  10.  Mat.  22.  11—13.  4  Thes.  5.  3. 
Dút.  18.  7—11. 

*  L!aw  n  o  hunan,  llawn  o  foelhau  a  mwyn- 
iant  cnaudol,  llawn  o  grefydd  ac  eto  heb 
tldim  ciefydd,  fel  hwnw  yn  Dat.  3.  17. 
t  Daw  amser  pryd  na  byddo  genych  ddim, 
ac  nas  cewch  ddim  byth,  cymmaint  a  dafn  o 

tltlwfr  oer  :  dyna  ran  o'ch  gwae,  ond  nid  eich 
holl  wae. — |Chwi,  y  rhai  sydd  yn  llawen- 
ychu  ac  yn  chwerthin  yn  gnawdol,  ac  ni 
wasgodd  eich  pechodau  arnoch  erioed  i  alaru 

o'u  herwydd  ;  ac  nis  gwyddoch  ddim  ych- 
waith  am  lauenydd  ysbrydol,  yn  yr  Ysbryd 
Glân.  Achwi,  y  rhai  a  chwerddwch  yn  wat- 
warus  am  ben  pob  bygythiad,  pob  rhybudd, 
a  phob  peth  sobr  a  glywoch  ;  ac  hyd  yn  nod 
a  chw  erddwch  y»  awr  ain  ben  yr  hyn  ydwyf 
íì  yn  ddy wedyd  wrthych.  IJ  Gwae  chwi,  can- 
ys  e  droir  eich  chwerthin  ynfyd  a  gwatwarus 

chwi  yn  alar,  a'ch  llawenydd  cnawdol  ac  an- 
nuwiol  chwi  yn  dristwch  o'r  fath  trymaf. 
Felly  y  bydd  yn  ninystr  Jerusalem  yn  fuan, 
felly  y  bydd  yn  ufFern  byth. 

26  *  Gwae  chwi  '  pan  ddywedo 
pob  dyn  yn  ddaam  danoch  :  fcanys 

u  felly  y  gwnaeth  eu  tadau  hwynt  i*i 
gau  brophwydi. 

t  Mica  2.  11.  Ioan  7.  7.  a  15.  19.  Rhuf.  16.  18.  2  Thes. 

2.  8—12.  lago  4.  4.  2  Pedr  2.  18,  19.  1  loan  4.  5,  6  Dat. 
13.  3,   4.  «  1   Bren.  22.  6—8,  13,  14,  24— 2S.    £s.  30.  10. 
Jer.  5.  31.  2  Pedr.  2.   1—3. 

*  Mac  gair  da  pawb  yn  sicr  yn  ddymunol, 
os  gellir  ei  gael  ar  Iwybr  uniondeb  a  sanct- 
eiddrwydd  :  ond  nis  gellir  cael  gair  da  pawb 
hcb  fodtláu  pawb  ;  ac  nis  gellir  boddâu  pawb, 
heb  wyro  oddi  ar  y  llwybr  hwnw  :  mawrygu 
wynebau  dynion  er  mwyn  budd,  prtiphwydo 
pethau  esmwylh  i  ddynion  yn  eu  pechodau, 
cr  mwyn  rhyngu  eu  bodd,  ac  er  mwyn  cael 
canmoliaetn  a  chlod  ganddynt.  t  Felly  y 

gwnâi  y  gau-brophwydi  gynt,  felly  y  gwna 
gau-athrawon  cnawdol  eto  ;  ac  yn  erbyn  y 
fath  ymtldygiad  anonest  a  h>n  i  gael  gair  da 
gan  baub,  y  mae  Crist  yn  cyhoeddi  y  gwac 
yma.  Pan  ddelo  efe  i  ofyn  gwaed  cncitliau 
ar  law  y  fath  athrawon  a  hyn,  tlyna  pa  bryd 

y  gwybyddir  beth  fydd  y  gwae. 
27  f  Ond  yr  wyf  yn  dywedyd 

x  wrthych  chwi  y  rhai  ydych  yn 
gwrando,  ̂ ^Cerwch  eich  gelynion ; 
^tejwnewch  dda  i'r  rbai  a'ch  casant: 

x  pen.  8.  8,  15.  18.     Marc  4.  21.  V  a.lu.35.     |.pu.  23. 
34.     Kx.  23.  4,  5.    Juh  31.  29-31.    Siilm7.4.      Diar.  24.  17 
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28  a  Bendithiwch  y  rhai  a'ch  mell- 
dithiant,  a  gweddiwch dros y  rhai a'ch 
6drygant. 

a  Rhuf.  12.  14.  1  Cor.  4.  12.  lago  3.  10.  1  Pedr  3.  9. 
bEzec  25.  15.  a  36.  5.  Act.  14.  5. 

Cawsom  y  darn  hyn  o'r  bregeth  yn  Math. 
5.  44.  Gwel  y  sylwadau  yno.  *  Dysgai  y 
Rabbiniaid  Iuddewig  i'w  dysgyblion  garu  eu 
cyd-genedl,  eu  perthynasau  a'u  cyfeiìlion,  a 
neb  arall :  ond  y  mae  dysgeidiaeth  lesu  yn 
rhagori  llawer  yma,  cymmaint  ag  y  mae  gras 
a  duwioldeb  yn  rbagori  ar  anian  lygredig  a 
deddfol.  tDymuno  bendith  iddynt,  gweddîo 
am  fendith  arnynt,  a  gwneyd  pob  daioni  idd- 
ynt ;  a  hyny  yn  wyneb  eu  cas,  eu  melltithion 

a'u  drygau  hwynt.  Dyma  beth  yw  eu  caru  : 
dyma  beth  yw  pentỳru  marwor  tanllyd  ar  eu 
penau  :  a  dyma  beth  yw  gorchfygu  drygioni 
trwy  ddaioni. 

29  *Ac  ci'r  hwn  a'th  ddarawo  ary 
naill  gern,  cynnyg  y  llall  hefyd;  eac 

i'r  hwn  a  ddygo  ymaith  dy  gochl,  na 
wahardd  dy  bais  hefyd. 

c  Mat.  5.  39.  d  pen.  22.  64.  2  Cron.  18.  23.  Es.  50.  6. 
Galar.  3.  30.  Mica  5.  1.  Mat.  26.  67.  Ioan  18.  22.  Act.  23.2. 
1  Cor.  4.  11.  2  Cor.  11.  20.  «  2  Sam.  19.  30.  Mat.  5.  40, 
41.  1  Cor.  6.  7.  Heb.  10   34. 

Gwel  ar  Math.  5.  39, 40.  *  Taro  ar  y  gern, 
a  dwyn  ymaith  y  cochl,oeddynt  ciriau  di'arheb- 
ol,  mae'n  debyg,  yn  arwyddo  rhyw  sarhâd 
trwm  ar  y  person  neu  ar  ei  feddiannau.  Yr 
oedd  yr  Iuddewony  pryd  hwnwdan  lywodr- 
aeth  paganiaid,  a'u  materion  yn  cael  eubarnu 
gau  swyddogion  paganaidd  ;  gwell  iddynt 
ddyoddef  cam  nac  ymgyfreithio  o  flaen  rhai 
felly  :  yu  enwedig  mewn  ysbryd  dîalgar. 
Gwel  1  Cor.  6.  7. 

30  *  A  f  dyro  i  bob  un  a  geisio 
gennyt;  ̂ fa  chan  ynebafyddoyn 
dwyn  yr  eiddot,  na  chais  eilchwyl. 

/adn.  38.  pen.  11.  41.  a  12.  33.  a  18.  22.  Deut.  15.  7— 
10.  Salm  41.  1.  a  112.  9.  Diar.  3.  27,  28.  a  11.  24,  25.   a  21. 
26.  a22.  9.  Preg.   11.  1,2.  Es.  58.  7—10.  Ezec.  18.  16.  Act. 
20.  35.  2  Cor.  8.  9.  a  9.  6—14.  Eph.  4.  28.         g  Ex.  22.  26, 
27.  Neh.  5.  1—19.  Mat    6.  12.  a  18.27—30,  35. 

*  Nid  oes  i  ni  ddeall  y  geiriau  hyn  yn  ol 
ystyr  fanylaf  y  llythyren  o  honynt ;  pe  rhodd- 
ai  dyn  i  bob  un  a  geisio,  âi  heb  ddim  i'w 
roddi  yn  fuan.  Dyledswydd  gyntaf  y  crist- 
ion  yw  gofalu  amyreiddo  eihun,  sef  eideulu; 
yna  teuîu  y  ffydd,  ac  achos  Duw,  ac  wedi 

hyny  cyfranu  i'r  tlodion,  yn  ol  ei  allu  ef  a'u 
hangen  hwythau,  heb  wneuthur  gwahaniaeth 
rhwng  cyfeillion  a  gelynion.  f  Y  neb  fyddo 
yn  eu  dwyn  ar  lôg  neu  echwyn,  os  na  bydd 

ganddo  fodd  i'w  talu  yn  ol,  na  fydd  galed 
wrtho,  cymmer  ganddo  yr  hyn  a  allo  dalu,  a 
phan  y  gallo.  lín  cwyn  yn  erbyn  yr  ludd- 
ewon  oedd,  eu  bod  yn  mỳnu  eu  holl  ddyled- 
ion.  Neu  os  dwyn  o  drais  a  lladrad,  y w  y 

"  dwyn"  yma,  gwell,  a  mwy  cristionogol,  y w 
i  ddyn  fod  ar  ei  golled,  na'i  ddangos  ei  hun 
yn  llewaidd  ac  yn  ddidrugaredd,  luag  at  ei 
gyd-grëadur. 

31  *Ac  Afel  y  mynnech  wneuthur 
oddynion  i  chwi,  gwnewch  chwithau 
iddynt  yr  un  fifunud. 

A  Mat.  7.  12.  a  22.  39.  Gal.  5.  14.  Iago  2.  8—16. 

Gwel  ar  Mat.  7.  12.  *  Nid  fel  y  gwnelo  dyn- 
ion  i  ni,  ond  fel  y  dymunem  iddynt  wneulh- 
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ur,  y  dylem  ni  wneuthur  i  eraill.  Mae  yr 

adnôd  hon  yn'eglurfiad  ;  r  yr  adnod  o'rblaen, ac  ar  rai  gorchymynion  eraill  am  gariad  a 
thiriondeb  yn  y  bennod  hon. 

32  *Ac  'os  cerwch  y  rhai  a'ch 
carant  chwithau,  kJ\  pa  ddiolch  fydd  i 
chwi?  oblegid  y  mae  pechaduriaid 

hefyd  yn  caru  y  rhai  a'u  càrhwythau. 
í  Mat."5.  46,  47.        k  1  Pedr  2.  19,  20. 

33  Ac  os  gwnewch  dda  i'r  rhai 
wnant  dda   i  chwithau,    pa   ddiolch 
fydd  i  chwi  ?  oblegid  y  mae  y  pechad- 
uriaid  hefydyn  gwneuthur  yr  un  peth. 

34  Ac  l  os  rhoddwch  echwyn  i'r  rhai 
yr  ydych  yn  gobeithio  y  cewch  chwi- 
thau  ganddynt,  pa  ddiolch  fydd  i  chwi  ? 
oblegid  y  mae  y  pechaduriaid  hefyd 
yn  rhoddiechwyn  i  bechaduriaid,  fel  y 
derbyniont  y  cyffelyb. 

I  adn.  35.   pen.  14.  12—14.   Deut.  15.  8-11.  Mat.  5.  42. 

Gwel  ar  Math.  5.  46,  47.  *  Nid  oes  achos 
am  eglurâad  chwanegol  ar  y  geiriau  uchod  ; 
maent  yn  eglur  iawn  fel  y  maent :  nid  o  eis- 
iau  eu  deall  y  mae  crefyddwyr  heb  ymddwyn 
yn  gyfatebol  iddynt,  ond  o  eisiau  mwy  o  ras. 
Dylai  dynion  crefyddol  dalu  mwy  o  ufudd- 
dod  i  orchymynion  pendant  Duw,  na'r  rhai 
nad  oes  ganddynt  ddim  ond  goleuni  natur  a 

theimladau  natur  i'w  cyfarwyddoa'u  llywodr- 
aethu.  f  Mae  y  gair  a  gyfieithir  "  dîolch"  yn 
y  tairadnod  uchod,yn  caelei  gyfieithu  "gras" 
mewn  mànau  eraill,  (gwel  1  Pedr  2.  20.) 

Felly  gellir  darllen  y  geiriau,  ft  Pa  ras  yw  :" 
pa  anrhydedd  sydd  i  chwi  gristionogion  os  na 
wnewch  ddim  mwy  na  rhai  digrefydd  ?  Pa 
arwydd  sydd  genych  eich  bod  yn  ddynion 
grasol  ?  Pa  sail  sydd  genych  i  obeithio  eich 
bod  yn  gymmeradwy  gyda  Duw? 

35  *Eithr  wcerwch  eich  gelynion, 
a  gwnewch  dda,  a  rhoddwch  echwyn, 

t  heb  obeithio  dim  drachefn  ;  a'ch 
gwobr  a  fydd  mawr,  w  Ja  phlant  fydd- 
wch  iV  Goruchaf:  °||canys  daionus 
yw  efe  i'r  rhai  anniolchgar  a  drwg. m  adn.  27—31.  Lef.  25.  35-37.  Salm  37.  26.  a  112.  5. 
Diar.  19.  17.  a  22.  9.  Rhuf.  5.  8—10.  2  Cor.  8.  9.J  n  Mat. 
5.  44,  45.  Ioau  13.  35.  a  15.  8.  1  Ioan  3.  10—14.  a  4.  7-11. 
o  Salm  145.  9.  Act.  14.  17. 

36  §  Byddwch  gan  hynny  p  drugar- 
ogion,  megis  ag  y  mae  eich  Tad  yn drugarog. 

p  Mat.  5.  48.  Eph.  4.  31,  32.  a  5.  1,  2.  1  Pedrl.  15,  16. 

k  Gwelsom  beth  yw  caru  ein  gelynion  o'r 
blaen,  yn  adn.  27,  28  :  gwneyd  da  iddynt,  eu 

bendithio,  a  gweddi'o  drostynt;  a  dyma  rai 
o'r  un  pethau  yn  cael  eu  gorchymyn  eto. 
Mae  gorchymyn  y  pethau  hyn  drachefn  a 
thracliefn  fel  hyn,  yn  dangos  dau  beth : 
1.  Mai  gwers  anliawdd,  achaled  iawn  i  natur 
dyn  ei  dysgu  yw  y  wers  îion  ;  ac  yn  2.  Fod 
yr  Arglwydd  íesu  yn  sefyll  yn  gadarn  dros  y 
mater,  ac  y  rhaid  i'w  holl  ddysgyblion  ef 
ddysgu  y  wers  galed  hon,  cyn  y  gallont  fod 
yn  ddysgyblion  teilwng  iddo.  +  Heb  obeithio 
dim  gan  ddyn,  ond  ymddiried  yn  Nuw,  y 
gwna  efe  i  fynu  y  golled,  un  ai  mewn  pethau 
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:yminoia\\l  neu  ysbrydol  yma,  nou  ynte 
mewn  gogonlaBt  yn  y  bjrd  ■  cuUw.  J  Nid  y 
hreitbredoedd  da  byn  i  wná  neb  yn  blanl 

r  (í Di ucli.it";  ond  rru>j/  y  gweithredoetid  da 
ìyi:  y  danyoswch, dc  y  yrofwch,  eich  bod  yn 
bl.tnt  i'r  Gorocbaf.  ||  Un  da  i'w  elynion  yw 
Duw  ;  a  thrwy  debygn  i'w  tad,  y  mae  pob 
iplant  ỳn  dangos  plant  i  bwy  ydynt.  §  Yn  ei 
Irugaredd  tuag  at  bechadur,  inae  Duw  yn 

iangos  gogoniant  ei  holl  bi  i'odoliaethau  ;  ac 
*newn  trngaredd  roae  dynion  yn  eu  dangos 

:u  hunain  debycat'  i  Dduw  o  ddim  arall. 

37  ?*Ac  na  fernwch,  ac  ni'ch 
bemir :  na  chondemniwch,  ac  ni'ch 
;ondemnir:  rfmaddeuwch,  a  madd- 
ìuir  i  chwithau : 

q  Es.  65.  5.  Mat.  7.  1.  Rhuf.  2.  1,  2.  a  14.  3,  4,  10—16. 
Cor.  4.  3—5.  lago  4.  11.  12.  r  peu.  17.  3,  4.  Mat.  5.  7. 
6.  14,  15.  a  1S.  35.  M*rc  11.  25,  26.  1  Cor.  13.  4—7.  Eph. 

.  32.  Col.  3.  13. 

*  Gwel  ar  Math.  7.  1.  t  Gwel  ar  Math.  C. 

14.  Yn  ol  ein  hysbryd  a'n  hymddygiad  ni, 
yn  gyffredin,  tuag  at  eraill,  y  bydd  ysbryd 
ac  ymddygiad  eraill  tuag  atom  ninnau.  A 
pha  ryfeddl  onid  dyna  ein  haeddiant ?  Ac 
odid  nad  felly  y  bydü  hefyd  yn  y  farn. 

38  Rhoddwch, s  *  a  rhoddir  i  chwi : 
mesur  da,  dwysedig,  ac  wedi  ei  ys- 
gwyd,  ac  yn  myned  trosodd,  a  roddant 

yn  eich  '  f  mynwes  :  canys  "  â'r  un 
mesur  ag  y  mesuroch,  y  mesurir  i 
chwi  drachefn. 

•  adn.  30.  Deut.  15.  10.  Ezra.  7.  27,  28.  Job  31.  16—20 
a  42.  1  1,  12.  Diar.  3.  9,  10.  a  10.  22.  a  19.  17.  a  22.  9.<Preg. 
11.  I,  2.  2  Cor.  8.  14,  15.  a  9.  6—8.  Phil.  4.  17—19.  t  Sal 
79.  12.  «  Deut.  19.  16—21.  Barn.  1.  7.  Esth.  7.  10.  a  í 
25.  Salra  18.  25,  26.  a  41.  1,  2.  Mat.7.  2.  Maro  4.  24.  lago 
2.  13.  Dat.  16.  5,  6. 

Am  haelioni  mewn  elusenau  y  sonir  yma, 
nid  am  gyfiawnder  mewn  gwerthu  :  rhoddi 
yn  llawen,  yn  rhywiog,  ac  yn  helaeth,  nid 
rhith  oroddi,yn  grintachusac  yn  gybyddlyd. 
*  Pa  faint  bynag  a  rodder  oddi  ar  iawn  eg- 
wyddor,  o  ufudd-dod  i  orchymyn  Duw,  a 
thosturi  tuag  at  yr  anghenog,  e  ofala  Duw  am 
ei  dalu  yn  ol  trwy  ryw  foddion,  megys  ar  ei 
bedwerydd.  Yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  hel- 
aeth,  a  fêd  hefyd  yn  helaeth  ;  ac  o'r  tu  arall, 
yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin,  a  fêd  hefyd  yn 

brin.  +  "  Mynwes,"  neu  yrarffed  :  cyfeiriad 
sydd  yma  at  y  mentyll  a  wisgai  yr  luddew- 
on,  yn  y  rhai  y  gellid  dodi  cryn  lawer  o  ŷd. 
Gwel  Ruth  3.  15.  Cyfieithir  yr  un  gair 
weithiau  mynwes  ac  weithiau  arffed. 

39  *  Ac  efe  a  ddywedodd  ddam- 
meg  wrthynt :  *fA  ddichon  y  dall 
dy wyso  y  dall  ?  y  %  oni  syrthiant  ill  dau 
yn  y  clawdd  ? 

*  Es.  9.  16.  a  56.  10.  Mat.  15.  14.  a  23.  16—26.  Rhuf.  2. 

19.  1  Tim.  6.  3-5.  2  Tim.  3.  13.  y  Jer.  6.  15.   a  8.  12. 
*  14.  15,  16.  Mica  3   6.  7.  Zec.  11.  15—17.  Mat.  23.  33. 

*  Wrth  ddammeg  yma,  a  mànau  eraill 
hefyd,  y  meddylir,  dywediad  yn  arwyddo 
niwy  nag  mae  y  geiriau  yn  grybwyll  yn  nal- 
uriol.  f  Cyfeiriad  union-gyrchol  y  ddammeg 
sydd,  at  y  dysgawdwyr  Iuddewig,  y  rhai 
oeddent  yn  annwybodus  eu  hunain  am  Grist 

a'r  efengyl,  a'r  werin  annwybodus  yn  cym- 
nieryd  eu  tywys  ganddynt  ;  Ja'r  naill  â'r 
Uall  yn  syrthio  yn  nghlawdd  anghrediuiaeth, 
a  thàn  farn  ofnadwy  Duw.  Os  oedd  tywys- 
°gion    deillion    yn   beryglus   y    pryd    hwnw 
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felly  y   maeiit  cto  ;  ̂ an  hyny  ma<-  \  n  BBgeH' 
rheidiol    i.iwn    i   ddynion    ofalu   pwy    a    pfcj 
heth  a  wi.nul.iwont. 

40  2*Nid  yw  y  disgybl  uwch  law 
ei  athraw  :  f  eithr  pob  un  perlfaith  a 

fydd  fel  ei  athraw. 
2  Mat.  10.  24,  25.  Ioan   13.  16.  a  15.  20. 

*  Os  dail  fydd  yr  athraw,  dall  o  anghen- 
rhaid  fydd  y  dysgybl  ;  nis  gall  y  dysgybl  fod 
yn  oleu  iawn,  os  eistedd  efe  dàn  weinidog- 

aeth  athraw  tywyli  ac  anfedrus  :  "yr  nn  fath 
bobl  ac  offeiriad."  Hos.  4.  9.  t  Nis  gall  y 
perffeithiaf  o  ddysgybliony  tywysogion  deill- 
ion  ond  cyrhaedd  at  eu  hathrawon,  ni  wiw 
dysgwyl  iddynt  ragori  ar  eu  dysgawdwyr. 

Ond  tybia  rhai  mai  Crist  yw  yr  "  athraw" 
yn  niwedd  yr  adnod  ;  a  phawb  sydd  yn  ber- 
ffaith,  hyny  yw,  yn  rhagori  fwyaf  mewn 
duwioldeb,  a  fydd  yn  debyg  iddo  ef. 

41  *A  °phaham  yr  wyt  ti  yn 
edrych  ar  y  brycheuyn  sydd  yn  llygad 
dy  frawd,  6ac  nad  ydwyt  yn  ystyried 
y  trawst  sydd  yn  dy  lygad  dy  hun  ? 

a  Mat.  7.3-5.  Rhuf.  2.  1,  21—24.  bl  Sam.  12.  5—7. 
a  20.  9,  10,  20,  21.  1  Bren.  2.  32.  1  Cron.  21.  6.  Salm  36.  2. 
Jer.  17.  9.   Ezec.  18.  28.  loan  8.  7,  42—44.  I»go  1.  24. 

42  Neu  pa  fodd  y  gelli  diddywed- 
yd  wrth  dy  frawd,  Fy  mrawd,  gâd  i 
mi  dynnu  allan  y  brycheuyn  sydd  yn 
dy  lygad,  a  thithau  heb  weledy  trawst 

sydd  yn  dy  lygad  dy  hun  ì  c\0  rag- 
rithiwr,  dbwrw  allan  y  trawst  o'th 
lygad  dy  hun  yn  gyntaf;  ac  yna  ey 
gweli  yn  eglurdynnuallan  y  brycheu- 
yn  sydd  yn  Uyp;ad  dy  frawd. 

o  pen.  13.  15.  MatT  23.  13—15.  Act.  8.  21.  a  13.  10. 
d  pen.  22.32.  Salm  50.  16—21.  a  51.  9—13.  Mat.  26.75.  Act. 
2.  38.  a  9.  9—20.  2  Cor.  5.  18.  1  Thes.  2.  10—12.  Philem. 
10.  11.  e  Mat.   6.   22,  23.    2  Tim.  2.  21.    2  Pcdr  1.  9. 
Dat.  3.  17,  18. 

*  Gwel  ar  Math.  7.  3—5.  Nid  oes  genym 
ddim  i  ymhelaethu  yma,  ond  yn  unig  dy- 
wedyd,  yr  hwn  a  gymmero  arno  ddiwygio 
eraill,  dechreued  yn  gyntaf  gartref:  t  nid 

yw  ei  lafur  a'i  swyddgarwch  heb  hyny  ond 
y  rhagrith  mwyaf  digywilydd. 

43  *Canys  ̂ nid  yw  pren  da  yn 
dwyn  ffrwyth  drwg;  na  phren  drwg 
yn  dwyn  ffrwyth  da. 

/Salm  92.  12—14.  Es.  5.  4. 
10.  a  7.  16—20.  a  12.  33. 

44  Oblegid  pob  pren  a  adwaenir 

wrth  ei  ffrwyth  ei  hun  :  s*  canys  nid 
oddi  ar  ddrain  y  casglant  ffigys,  nac 
oddi  arberth  yr  heliant  rawnwin. 

g  Gal.  5.  19-23.  Tit.  2.  11—13.  Iago  3.  12.  Jud.  12. 

45  Y  A  dyn  da,  o  ddaionus  *  drysor 

ei  galon,  a  ddwg  allan  ddaioni ;  *a'r 
dyn  drwg,  o  ddrygionus  drysor  ei  gal- 
on,  a  ddwg  allan  ddrygioni :  '  canys  o 
helaethrwydd  y  galon  y  mae  ei  enau 

yn  llefaru. 
»  71. 
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h  Sulm  37.  30,  31.   a  40.  8—10.    _ 
20,  21.    a  12.  18.  a  15.  23.   a  22.  17,  18    Ioan  7.  M.     M.  j 
29.  a  5.  3,  4,  19.    Col.  4.  6.  »  -  Co..  4    6.  ,  .    Bph.  3.  8 
Col.  3.  16.   Heb.  8.  10.  *  Salm  12.  2-4.  a  41.  6.  7^  a  52. 
2-4.  a  59.  7,  12.    a  64.  Z-9.  •  140.  5.    Jer.  9.  2—5.    Act.  5. 
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3,  4.  a  S.  19—23.  Rhuf.  3.  13,  14.  laSo  3.  5—8.  Jud.  15 
/  Mat.  12.  34-37. 

(rwel  ar  Math.  7.  16—20.  *  Mae  y  45  ad- 
nod  yn  egltirâad  gwell  ar  y  43  adnod,  na  dim 
a  allwr.  ni  ddywedyd  ami.  Cyffelybir  dyn- 

'ion  yma  i  brenau  ;  y  galon  yw  y  gwreiddyn, 
oddi  yno  y  mae  pobpeth  yn  dytod  allan ;  a'r 
ymarweddiad  allanol  y w  y  ffrwyth,  yn  tarddu 

o'r  gwreiddyn  hwnw.  Os  bydd  y  gwreidd- 
yn,  sef  y  galon,  yn  dda,  wedi  ei  gwneyd 
felly  gan  ras  Duw  ;  yna  bydd  y  ffrwyth,  sef 
y  fuchedd,  yn  dda ;  yn  dwyn  ffrwyihau 
sancteiddrwydd,  er  gogoniant  a  moliant  i 
Dduw. 

46  1[  m  *  Paham  hefyd  yr  ydych  yn 
fy  ngalw  i,  Arglwydd,  Arglwydd,  ac 
nad  ydych  yn  gwneuthur  yr  hyn  yr 
wyf  yn  ei  ddywedyd  ? 

m  pen.  13.  25—27.  Mal.  1.  6.  Mat.  7.  21—23.  a25.  11,24, 
44.   loan  13.  13—17. 

47  Pwy  bynnag  na  ddêl  attaf  fi, 
°ac  a  wrendy  fy  ngeiriau,  ̂ ac  a'u 
gwrnelo  hwynt,  mi  a  ddangosaf  i  cliwi 
i  bwy  y  mae  efe  yn  gyflelyb. 

n  pen.  14.  26.  Es.  55.  3.  Mat.  11.28.  loau  5.  40.  a  6. 
35,  37,  44,  45.  1  Pedr  2.  4.  o  Mat.  7.  24,  25.  a  17.  5.  loan 
8.52.    a  9.  27,  28.    a  10.  27.  p  pen.  8    8,  13.    a  11.  28. 
Mat.  11.  29,  30.  a  12.  50.  loan  13.  17.  a  14.  15,21—24.  a  15. 
9—14.  Rhuf.  2.  7—10.  Heb.  5.  9.  lago  1.  22—25.  a  4.  17. 
2  Pedr  1.  10.  1   loan  2.  29.  a  3.  7.  Dat.  22.  14. 

48  f  Cyffelyb  y w  i  ddyn yn  adeiladu 
tŷ,  yrhwn  a  gloddiodd,  ac  a  aeth  yn 
ddwfn,  îac  a  osododd  ei  sail  ar  y 
r  graig :  a  phan  ddaeth  llifeiriant,  y  llif- 
ddyfroedd  a  gurodd  ar  y  tŷ  hwnnw, 
ac  ni  allai  ei  siglo ;  canys  yr  oedd 
wedi  ei  seilio  ar  y  graig. 

q  Diar.  10.  25.  Es.  28.  16.  I  Cor.  3.  10—12.  F.ph.  2.  20. 
2  Tim.  2.  19.  rDeut.  32.  15,  18,  31.  1  Satn.2.  2.  2  Sara. 
22.  2,  32,  47.  a  23.  3.  Salm  95.  1.  Es.  26.  4.  1  Pedr  2.4—6. 
«  2  Sara.  22.  5.  Salm  32.  6.  a  93.  3,  4.  a  125.  I,  2.  Es.  59.  19. 
Nah.  1.  8.  Inan  16.  33.  Act.  14.  22.  Rhuf.  8.  35—38.  1  Cor. 
3.  13—15.  a  15.  55—53.  2  Pedr3.  10—14.  1  loan  2.  28.  Dat. 
6.  14—17.  a20.  11-15. 

49  Ond  yr  hwn  -a  wrendy,  ac  ni 
wna,  cyffelyb  yw  i  ddyn  a  adeiladai 
dý  ar  y  ddaear,  heb  sail ;  u  ar  yr  hwn 
y  curodd  y  llif-ddyfroedd,  *ac  yn  y 
fan  y  syrthiodd :  a  y  chwymp  y  tý 
hwnnw  oedd  fawr. 

.íadn.  46.  peu.  8.  5—7.  a  19.  14,  27.  Jer.  44.  16,  17. 
Ezec.  33.  31.  Mat.  21.  29,  30.  a  23.  3.  Ioan  15.  2.  Iaço  1. 
22—24.  a  2.  17-26.  2  Pedr  1.  5-9.  I  Ioan  2.  3,4.  u  Mat. 
13.  20-22.  a  24.  10.  Act.  20.  29.  a  26.  11.  1  Thes.  3.  5. 
*Mat.  12.  43—45.     Marc  4.  17.    1  Ioan  2.  19.  y  pen.  10. 
12— 16.  a  11.24—26.  a  12.47.  Heb.  10.26—29  2  Pedr2.  20-22. 

Gwel  ar  Math.  7.  24—27.  *  Miloedd  o 
broffeswyr  crefydd,  o  bob  plaid  a  chredo,  a 
syrthiant  dàn  gondcmniad  pan  y  barner 
hwynt  wrth  y  geiriau  sobr  ac  annrhaetliol 
bwysig  hyn  !  Pan  bwyser  hwynt  yn  y  clor- 
ianau  hyn,  hwy  a  gair  yn  brin  !  Llawer  a 
alwant  Grist  yn  Arglwydd,  ond  heb  wnenth- 
ur  yr  hyn  mae  efe  yn  ddywedyd  :  gwran- 
dâwant  ond  nis  gwnânt.  lë,  y  m;ie  mijoedd 
lawer,  0  rai  sydd  yn  wahanol  iawn  eu  medd 
yliau  mewn  pethau  eraill,  yn  cytuno  yn  hyn, 

i  wneuthur  trugaredd  Duw  yn  yr  efengyl.'yn esgns,  neu  ddadl,  am  esgeuluso  rhoddi  ttf- 
udd-dod  manwl  i'w  orchymynion  ef ;  ac  yn 
achlysur  hefyd  i  beidio  edifarân  am  >r  esgèu- 
lusdra  hwnw  a  llawer  o  bechodau  eraill,  cyd 
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na  byddont  yn  warthus  o  anfoesol.  Fel  hyn 
y  mae  llàwer  yn  wrth-ddeddfolion  ( Antino- 
miansj  ymaríerol,  pan  y  maent  ar  yr  un 
pryd,  yn  gwacddi  yn  haerllug  yn  erbyn  ath- 
rawiaeth  rhad  ras  yr  efengyl,  fel  yn  arwain 
i  ben-rbyddid  a  gwrth-ddeddloldeb.  t  Swm 
yr  adnodau  hyn  yw,  na  wiw  i  neb  sylfaenu 
eu  gobaith  am  iachawdwriaeth,  ar  neb  na 
dim,  ond  ar  Grist  yn  unig  :  nac  ar  Grist 
ychwaith  iteb  ymgais  gwirioneddol  am  gadw 
ei  orchymynion  a'i  eiriau  ef.  Ofer  yw  en 
gobaith  :  ac  er  y  gallant  hwyrach  ddàl,  hyd 
oni  ddêl  ystormydd  o  drallodion  a  phrofedig- 
aethau,  neu  efallai  hyd  angau;  eto  pan  ddeì- 
ont  i  farw,  os  nad  cyn  hyny,  hwy  a  gollant 
eu  gobaith,  ac  a  welant  eu  cam  gymmeriad^ 

mawr  !  "  Pa  obaith  sydd  i'r  rhagrithiwr— 
pan  dỳno  Duw  ei  enaid  ef  allan  V  Job27.  8. 

PEN.  VII. 

Ffydd  y  canwriad,  $c. 

AC  °  wedi  iddo  orphen  ei  holl  yrr- 
adroddion  Ue  y  clywai  y  bobl,  befe  a 
aeth  i  mewn  i  Capernaum. 

a  Mat.  7.  28.  29.        b  Mat.  8.  5—13. 

2  A c  gwas  rhyw  ganwriad, d  yr  hwn 
oedd  anwyl  ganddo,  eoedd  yn  ddrwg 
ei  hwyl,  ym  mron  marw. 

c  pen.  23.  47.  Mat.  27.  54.  Act.  10. 1,  2.  a  22.  26.  a  23. 
17.  a27.  1,  3,  43.  d  Gen.  24.  2—14,  27.  35—49-  a  35.  8.  a 
39.  4—6.  2Bren.5.  2,  3.  Job  31.  15.  Act.  10.  7.  Col.  3.  22— 
25.  a  4.1.         e  pen.  8.  42.  loan  4.  46,  47.  a  II.  2,  3. 

3  A  phan  glybu  eíe  sôn  am  yr  Iesu, 
*efe  a  ddanfonodd  atto  henuriaid  yr 
Iuddewon,/gan  attolwg  iddo  ddyfod 
a  iachâu  ei  was  ef. 

/  pen.  8.  41.  a  9.  38.  Mat.  8.  5.  Ioan  4.  47.  Philem.  10. 

4  Y  rhai  pan  ddaethant  at  yr  Iesu, 
a  attolygasant  arno  yn  daer,  gan  ddy- 
wedyd,  Oblegid  y  mae  efe  yn  e  haeddu 
cael  gwneuthur  o  honot  hyn  iddo. 

g  adu.  6,  7.  pen.  20.  35.  Mat.  10.11,  13,  37,  38.  Dat.  3.4. 

5  Canys  h  y  mae  yn  caru  ein  cenedl 
ni,  *ac  efe  aadeiladodd  i  ni  synaçrog. 

h  1  Bren.  5.  1.  2  Cron.  2.  11,  12.  Gal.  5.  6.  1  Ionn'3.  14. a  5.  1—3.     i\  Cron.  29.3,  §-c.  Ezra  7.  27,  28.1  Ioan3.  18,  19. 

6  A'r  AIesu  a  aeth  gyd  â  hwynt. 
Ac  efe  weithian  heb  fod  neppell  öddi 
wrth  y  tŷ,  y  canwriad  a  anfonodd 
gyfeillion  atto,  gan  ddywedyd  wrtho, 

Arglwydd,  l  na  phoena  ;  m  canys  nid 
wyf  fi  deilwng  i  ddyfod  o  honot  dan 
fy  hghronglwyd  : 

k  Mat.  20.  28.  Marc  5.  24.  Act.  10.  38.  /pen.  8.  49. 
m  adn.  4.  pen.  5.  8.  a  15.  19-21.  Gen.  32.  10.  Diar.  29.  23. 
Mat.  3.  11.  a  15.  26,  27.  Ia-o  4.  6,  10. 

7  O  herwydd  paham  ni'm  tybiais 
fy .  hun  yn  deilwng  i  ddyfod  attat : 
n  eithr  dywed  y  gair,  a  iach  fydd  fy 

Dgwas. n  pen.  4.  36.  a  5.  13.  Ex.  15.  26.  Deut.  32.  39.  1  Sam. 
2.  6.  Salm  33.  9.  a  107.  20.  Marc  1.  27. 

8  f  Canys  dyn  wyf  finnau  wedi  fy 
ngosod  °dan  awdurdod,  a  chennyf 
fiíwyr  danaf :  ac  meddaf  wrth  hwn, 
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H)os,  acefeaàj  ac  wrth  arall,  Tyred, 

ac  ef'e  a  ddaw  ;    ac  wrth   fy   ngwas, 
Gwna  hyn,  ac  efe  a'i  gwna. 

o  Act.  22.  25,  M.  a  -.'3.  17,  23.  M.  *  M.  '-'3.  a  M.  2G. 

p  Acl.   lü.  7,  8    Col.  3.  M.    I  Tiiu.  «     li  'ì- 

9  Pan  glybu  yr  lesu  y  pethau  hyn, 
?efe  a  ryfeddodd  wrtho,  ac  a  drodd, 
ac  a  ddywedodd  wrth  y  bobl  oedd  yn 
ei  ganlyn,  Vr  ydwyf  yn  dywedyd  i 
chwi,  Ni  chefais  gymmaint  íiÿdd,  rna 
ddo  yn  yr  Israel. 

o  Mat.  8.   10      a  l.r>.  28.  r  Salin  147.  19,  20.     Mat.  9. 
33.  llhul.  3.   1-3.  a  9.  4,  5. 

10  A'r  rhai  aanfonasid,  wedi  iddynt 
ddychwelyd  i'r  tŷ,  *a  gawsanty  gwas 
a  fuasai  glaf,  yn  holliach. 

t  M.nt.  S.  13.  a  15.  28.  Marc  9.  23.   luari  4.  50—53. 

Owel  nr  Ifath.  8.  ò— 10.  *  Dywed  Math- 
e\v  i'r  êanwriad  ei  hon  ddyfod  at  yr  lesu,  ac 
ym  i  dywedir  mai  éanfon  henuriaid  yr  Indd- 
ewou  à  wnaeth.  (Gwel  adu.  7.)  Cmlìul  dy- 

wedyd  yn  ddigon  pr'íodol  iddo  et'  ei  hun wneyd  yr  hyn  a  wnaeth  eraill  drosto  ef,  ar 
ei  ddeisyfiad  ac  yn  ei  enw  :  dýwedir  felly  yn 
gyrrrediíi  eto.  Yn  adn.  5,  dywed.ti  yr  lndd- 
ew<»n  i'r  canwriad  hwn  adeiladu  synagog 

iddynt:  eraill  a  wnaethant  hyny  yn  ddi'am- 
mau,  ac  nid  y  gẃr  boneddig  <  i  hun  :  felly  Did 

yina  ddim  anghysondeb  o  bwys.  tíybir 
fod  golwg  y  canwriad  yma  ar  yr  hyn  addar- 
llenasai  efe  am  awdurdod  Duw  Israel  ar 

gletydau,  (Gwel  Dent.  7.  15.  a  32.  39.  1  Sam. 
I  0.)  os  felly,  rhaid  ei  fod  yn  c.edu  fod  lesn 
yn  Berson  dwyfol,  mai  efe  oedd  Duw  Israel ; 
a  bod  ganddo  awdurdod  ar  glefydau,  fel  yr 
oedd  g.mddo  yntau  ar  ei  íilwyr.  Gallwn 
sylwi  ar  rai  pethau  addysgiadol  yn  mhellach 
oddi  wrth  yr  hanes  uchod  : — 1.  Tiriondeb  y 
canwi  iad  tuag  at  ei  whs,  er  dangos  i  ni  grist- 
ionogion  fod  yr  un  modd.  2.  Buddioldeb 
gweithredoedd  da ;  adeiladodd  y  canwiiad 

hwn  synagog  i'r  luddewon,  a  bu  hyny  yn 
foddion  iddo  ennill  eu  cariad  hw'yTmiu  tuag ato,  ac  i  fyned  drosto  at  Grist.  Ac  nid  y  peth 
lleia»  ei  bwys  yn  yr  hanes  yw,  y  llwyhr  hy 
naws  a  gymmerodd  y  gwr  hwn  i  ladd  rhagfaru 
ac  enuiíl  cariad  yr  Iuddewon  tuag  ato. 
3.  Gosiyngeiddrwydd  y  gwr  mawrhwn,  frly 
sylwyd  yn  Mathew,  nid  yslyriai  ei  hun  yn 

deilwng  i  ddyfod  at  lesn,  nac  i'r  lesu  ddy- 
fod  i'w  dŷ  yntau.  4.  Ki  ríjdd  ef,  yn  naioni 
a  gitllu  dwyfol  yr  Arglwydd  lesn.  Acosyw 
y  pylw  a  wnaed  uchod  ar  adn  8,  •  n  gywir, 
ihaid  ei  fod  yn  credu  yn  ei  wir  Dduwdod  ef 

5.  Btteiihiau  tt'ydd  yn  Nuw,  a'i  chymmerad 
wyacth  gyda  Dnw  :  iachàodd  Crist  y  gvi  s,  a 

channiolodd  flydd  y  canwriad  rhagor  tt'ydd 
yr  holl  Israel,  (adn.  9.)  ncu  y  cyftredin  o  Is- 
rael,  er  eu  bod  hwy  yn  llawer  mwy  eu  man- 

teision  na'r  canwriad  cenedlig  hwn. 

11  1f  Abudraniioeth,  'iddo  effyn 
ed  i  ddinas  a  elwid  *  Naín  ;  a  chyd  âg 
ef  yr  aeth  llawer  o'i  ddisgyblion,  a 
thyrfa  fawr. 

*   ̂rt.    10.  3S. 

12  fA  phan  ddaeth  efe  yn  ap;os  at 
l-orth  y  ddinas  ;  weleunmarwaddyg- 

n,  \\yr  hwn  oedä  "  unig  fab  ei 
honnoyn  xweddw  :  ̂ a  ba 

o  bobl  y  ddinas  oedd  i^yd  a  hi. 
u  Hl    í    42      üan     M  2,    IS.  9  .->uu.     14.  7.   I   Dr«r..  17. 

i),    13,   1.1,  -2J.  -2  llren.  4     lt;,  .0.   Zer .   I'i     10.  x  Job  29.  13 
A.  t.  9.  M,   II.   1  Tim.  5.  4.  5.   lotfu  I.  27.  y  |>rn.  8.  52. I....I.   II.    I». 

13  §  A'r  Arolwydd  pan  y  gwelodd 
hi,  2a  gymmerodd  drugaredd  ami,  ac 
a  ddywedodd  wrthi,  í/ŵ  i^ac  wyla. t  Ura.  10  IG.  Snlm  8«.  5.  15.  a  103.  13.  F.s.  C3.  í>. 
Jer.  81.  30.  OaUr.  3.  32,  88.  Marc  8.  2.  Imo  II.  33— 8S. 
Mel).  2.   17.  a  4.   Ij.  a  pen.  8.  63.    Jrr.  31.  15,  16.    lonn 
20.  13,  15.    I  Cor.  7.  30.  I  Tbe».  'i.  13. 

14  A  jjlian  ddaeth  attynt,  efe  a 

j;yfíyrddodd  a'relor:  (a'r  rhai  oedd 
yn  ei  dwyn,  a  safasant)  Ac  efeaddy- 
wedodd,  °  Y  mabieuangc,  f^rwyfýn 
dywedyd  wrthyt,  Cyfod. 

*  pen.  8.  54,  55.  1  Bren.  17  21.  Job  14.  12,  14.  Salm 
33.  ».  Ks.  2tí.  13.  liíec.  37.  3  —  10.  Ioan  5.  21,  ̂ 5,  28,  29. 
u  11.  25,  -13,  44.  Act.  9.  -10,  41.  Rliuf.  4.   17.  Eph    5.  14. 

15  I  A'r  marw  a  gyfododd  yn  ei 
eistedd,  ac  addecíireuodd  lefaru.  cAc 
efe  a'i  rhoddes  i'w  f'am. 

c  I   Breu.   17.  23,  24.  2  Bre.,.  4    34-37. 

*  Nid  oea  gepym  hanes  i  Grist  fyned  i 
Na'i'n  erided  ond  y  tro  yma.  Dinas  ydoidcî, 
medd.ini,  yn  nghŵr  eithaf  terfynau  llwyth 
Usachar,  tua  Samaria  ;  fVlíy  yr  oedd  gan 
Grist-tua  íbair  milltir  ar  ddeg  ì  deithio  yuo 
o  Caperníiiun  :  ond  nid  ot-dd  liyny  yn  ormod 
í;<in  Fah  Difw  ei  çerdded  i  wnenthur  ílaioni. 
tTybir  iddo  fyned  yno  yn  y  prydnawa,  tuag 

ainser  claddu  ;  a'i  neges  oedd,  cy.odi  mab  y 
wraig  weddw.  J  Aifeiaiyr  Iuddewon  gladdu 
eu  meirw  allan  o'r  dinasoedd,  nid  o  fewii  eu 
dinasoedd  tel  ídyda  ni.  ||  Amgylchiad  trwm 
ac  athrist  ydoedd  hwn  ;  y  fam  yn  \v<  ddw,  a 

hwn  ei  hnnig  blentyn  yn  myned  i'w  gladdu. 
Felly  y  ditîoddid  ei  marwoiyn  hi,  yr  hwn  a 

ad.iwyd,  heb  adael  i'w  gwr  nac  enw  nac  ep- 
pil  <ir  wyneb  y  ddaear.  2  Sam.  14  7.  §  Ond 
dyma  yr  adgyfodíad  mawr,  aç  A'glwydd  y 
bywyd  ei  hun,  vn  dytod  i  gymmei>d  plaid  y 
weddw  dlawd  ac  unig  ;  ac  ary  ffordd,  rhwng 

y  tŷ  a'r  bedd,  yn  ymladd  brẃýdr  âii  Mngen, 
ac  yn  achub  oeaig  y  wraig  weddw  megÿa  o'i 
safn  ef,  jny  fàn  ry n  iddo  fyned  á<j;  ef  i'w  rì^u  : 
a  hyny  o  i  wir  dosturi  ei  hun,  hi  b  i  neb  aeisio 
ganddo.  G.illwn  ni  weled  yn  hyn,  y  d\lem 
wneyd  pa  ddaioni  a  alloin  o  honom  <  in  huu- 
a  n,  heb  aros  i  n»-b  geisio  genym.  *  Nil  yw 
yrArglwydd  lesnyma  yn  attal.  neu  yn  gwa- 
rafun  w>ìo,  wnh  i  ni  gladdu  <in  peiihyn.iîsau 
a  ncyfeillion  ;  maeynrhaid  i  detmladau  nator 
gael  eu  ttoidd  yn  hyny,  ac  «>  wyludd  íesn  ei 
hun  wnh  fedd  ei  gyfa.ll  Lazaius.  Ond  d\- 
wedodd  wrth  y  weddw  hon,  "  Nac  w>la,  ' 
am  y  cattai  weled  yn  fuau  ÌaWB  nad  oedd 
achos  iddi  wylo,  y  tiôid  ei  d.igrau  bi  ya  or- 
foledd  yn  adgyfodiad  sydyn  ac  annysgwyliad- 
wy  ei  mab.  tNid,  yr  wyf  yn  dýwedyd 
wrthyt,  ynenw  l)uw,  cyfod,  fel  >  dywedai 

yr  apostolion,  (Act.  3.  6,  16,  a  lfi'  18:)  (  •  ;! dywedyd  fei  Duw  anfeidrol,  yn  ei  pdw  an- 
feidrol  ei  hnn,  '*  Cyfod."  tCerddodd  galU 
dwyfol  gyda'r  gair,  ivl  wrth  gren  y  byd ;  a 
chyfododd  y  marw  yn  n-rtli  bywyd  ac  yn  ei 

gytlawn  iechyd,  er  gorfoledd  i'\\  fam,  a  syn- 
dod  yn  dd'iaii  ì'r  "  bagad "  oedd  o  amgylch. 



C'rist  yn  atteb  cenadon  Ioan, 
LUC  VII. trwy  ddangos  ei  wyrthiau. 

16  *Ac  rfofn  a  ddaeth  ar  bawh: 

faehwya  ogoneddasant  Dduw,  gan 
ddywedyd,  J%  Prophwyd  mawr  a  gy- 
fododd  yn  ein  plith ;  ac,  s  Ymwelodd 
Duw  á'i  bobl. 

d  pen.  5.  8,  26.  a  8.  37.  Jer.  33.  9.  Mat.  23.  8.  Act.  5. 
5,  11  —  13.  e  pen.  2.  20.  Hat.  9.  8.  a  15.  31.    Gal.   1.  24. 
/adn.  39.  pen.  9.  19.  a  24.  19.  Ioan  1.21,25.  a  6.  14. 
a  7.  40,  41.  a  9.  17.  Act.  3.  22,  23.  a  7.  37.  g  pen.  1  68. 
a  19.  41.   Kx.  4.  31.  Salra  65.  9.  a  106.  4,  5. 

17  ||  A'r  Agair  hwn  a  aeth  allan  am 
dano  trwy  holl  Judea,  a  thrwy  gwbl 

o'r  wlad  oddi  amgyîch. h  pen.  4.  14.  Mat.  4.  24.  a  9.  31.  Marc  1.  28.  a6.  14. 

*  Dyna'r  effeithiau  oedd  ar  bawb  yno  y 
pryd  hwnw  ;  ond  taerodd  anghredwyr  lawer 
gwaitli  wedi  hyny,  yii  mhen  cannoedd  o  flyn- 
yddoedd,  nad  oedd  y  gwr  ieuanc  wedi  marw, 
ond  mai  mewn  llewyg  yn  unig  yr  oedd,  ac 
felly  nad  oedd  hon  wyrth  yn  y  byd  :  fel 

pe  gwyddent  hwy  yn  well  na'r  llîaws  pobl 
oedd  yno  yn  bresenol,  y  rhai  ni  buasent  yn 
ei  gladdu,  mae  yn  debygol,  heb  fod  yn  sicr 
ei  fod  wedi  llwyr  a  gwir  farw.  t  Arferai  y 
dýsgawdwyr  luddewig  ddywedyd,  fod  agor- 

iadau  y  cymylau,  y  groth,  a'r  bedd,  yn  llaw 
Duw  ;  gan  hyny  nis  gallai  y  bobl  hyn  ddim 
llai  na  gweled  mawredd  a  llaw  Duw  yn  y 
wyrtli  ryfedd  hon.  \  Cydnabuant  fod  Iesu 
yn  Brophwyd,  yn  Brophwyd  mawr  ;  a  chyd- 
nabuant  fod  ei  ddanfoniad  ef  yn  ymweliad 

grasol  Duw  â'i  bobl  Israel.  Ond  pa  un  a 
gredasant  ynddo  fel  Mab  Duw,  a  Messiah, 
nis  gwyddom  :  mae  pob  ofni,  moliannu,  rhy- 
feddu,  a  chyffesu,  heb  hyny,  yn  annigonol  i 
gadw  yr  enaid.  ||  Yr  oedd  y  wyrth  mòr  am- 
Iwg,  inòr  ddîammheuol,  ac  mòr  rhyfedd,  fel 
oad  oedd  modd  peidio  siarad  am  dani  drwy 
>r  holl  wlad,  er  anrhydedd  i  Grist  gan  rai, 
a  chenfigen  oddiwrth  lawer  eraill. 

18  *A'i  ddisgyblion  a  fynegasant  i 
loan  hyn  oll, 

i  Gwel  ar  Mat.  11.  2-6.— loan  3.  26. 

1 9  1T  *Ae  loan,  wedi  galw  ̂ rhyw 
ddau  o'i  ddisgyblion  atto,  a  anfonodd 
atyr  lesu,  gan  ddywedyd,  *Ai  ti  yw 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod  ?  ai  un  arall  yr 
ỳm  yn  ei  ddisgwyl? 

ifr'pen.  10.  1.  Jos.  2.  1  Marc  6.  7.  Aot.  10.  7,  8.  üat. II.  3.  I  Gen.  3.  15.  a  22.  1S.  a  49.  10.  Deut.  18.  15—18. 

Sahu  110.  1-4.  Es.  7.  14.  a  9.  G,  7  a  11.  1.  a  40.  10,  11. 

*;'>;).  20,  21.  Jer.  23.  5,  6.  Dan.  9.  24— 2C.  Mica  5.  2  Ha<>. 2.  7.  Zec.  9.  9.  Mal.  3.  1—3.  a  4.  2.  loaa  4.  26. 

20  A'r  gwyr  pan  ddaethant  atto,  a 
ddywedasant,  Ioan  Fedyddiwr  a'n 
danfonodd  ni  attat  ti,  gan  ddywedyd, 
Ai  ti  yw  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  ì  ai 
arall  yr  ŷm  yn  ei  ddisgwyl  ? 

2 1  t  A'r  awr  honno  efe  a  iachâodd 
laweroddi  wrth  glefydau,  a  r"phlâau, 
ac  ysprydion  drwg;  ac  i  lawer  o 
ddeiiìion  Jy  rhoddes  efe  eu  golwg. 

m  l  Bren.  8.  37.  Salm  90.  7-9.  Marc  3.  10.  a  5.Vj,  34 
l  Cor.  II.  30-32.  Bob.  12.  6.  Iago5.   14.  16. 

1 2  A7r  íesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  Ewch  a  mynegwch 
i  loan  y  pethau  a  welspch  ac  a  giyw- 

soch ;  wfod  y  deillion  yn  gweled  eil- 
waith,  °y  cloffion  yn  rhodio,  ̂ y  gwa- 
hanglwyfus  wedi  eu  glanhau,  ?y  bydd- 
ariaid  yn  clywed,  ry  meirwyncyfodi, 
*  ||  y  tlodion  yn  derbyn  yr  efengyl. n  adn.  21.  peu.  18.  35—43.  Job  29.  15.  Salui  146.  8.  Es. 
29.  18,  19.  a  32.  3,  4.  a35.  5,  6.  a  42.  6,  7,  16.  a  61.  1—3. 
Jer.  31,  8.  Mat.  9.  28—30.  a  21.  14.  Ioan  9.  30—33.  Act.  26. 
18.  o  Mat.  15.  30,  31.  Act.  3.  2—8.  a  8.  7.  »  14.  8—10. 
p  Gwel  ar  pen.  5.  12—15.  a  17.  12—19.  q  Es.  43.  8.  Maro 
7.  32—37.  r  Gwel  ar-adu.  14,  15.  pen.  8.  53—55.  s  pen. 
4.   18.  Zeph.  3.  12.  lago  2.  5. 

23  §A  *  gwŷn  ei  fyd  y  neb  ni 
rwystrir  ynof  fì. 

t  pen.  2.  34.  Es.  8.  14,  15.  Mat.  11.  6.  a  13.  57,58.  loan 
6.  60-66.  Rhuf.  9.  32,  33.  1  Cor.  1.  22,  23.  a  2.  14.    1  Pedr 2.  7,  8. 

Gwel  ar  Math.  11.  2—6.  *  Sylwyd  yn 
Mathew,  mai  er  mwyn  ei  ddysgyblion  y  dan- 
fonodd  Ioan  hwy  at  Grist  ar  y  neges  hwn, 

ac  nid  er  ei  fwyn  ei  hun  ;  i'w  cadarnâu  hwy 
yn  y  ffydd  mai  lesu  oedd  y  Messiah,  ac  nid 
i  foddloni  ei  feddwl  ei  hun,  yr  hwn  oedd 
wedi  cael  digon  o  dystiolaetli  o  hyny  eisoes, 
wrth  ei  fedyddio  ef.  Ond  bu  rhai  a  dybias- 
ant,  fod  ammheuaeth  wedi  codi  yn  meddwl 
Ioan  ei  hun  yn  ei  hir  garchariad  :  eithr  nid 
oes  sail  i  dybied  felly  am  dano  ef.  t  Pa  ol- 
wg  ryfedd  a  rydd  yr  adnod  hon  i  ni  ar  rifedi 
ac  amrywiaethau  y  gwyrthiau  a  wnaeth  ein 
Harglwydd  !  Onid  oedd  yma  ddigon  o  dyst- 
iolaeth,  mai  efe  yn  sicr  oedd  yr  hwn  oedd  ar 
ddyfod  ?  i  Mae  y  gair  rhoddi  yma,  yn  dang- 
os  mòr  werthfawr  oedd  i'r  deillion  gael  eu 
golwg  ;  ac  mòr  rhwydd,  rhad,  a  grasol,  yr 
oedd  ein  Harglwydd  yn  rhoddi  en  golwg 

"ddynt.  ||  Y  tlodion  yn  cael  pregethu  yr  ef- 
mgyl  iddynt,  medd  Mathew,  yr  oedd  pob  un 
o'r  ddau  ddywediad  yn  wir  ;  yr  oeddent  yn 
cael  pregethu  yr  efengyl  iddynt,  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  derbyn  yr  efengyl  a  bregethid.  Dau 
belh  mawr  yw  hyn  ;  nis  gellir  derbyn  yr  ef- 
engyl  heb  gael  ei  phregethu  i  ni ;  ond  O'r 
nifer  sydd  yn  ein  gwlad  ni  yn  cael  ei  phreg- 
ethu  iddynt,  ac  heb  dderbyniad  iddi  gan- 
ddynt !  Nid  oedd  neniawr  ond  y  tlodion  yn 
ei  derbyn  y  pryd  hwnw  mwy  nac  yn  awr  : 

gredodd  neb  o'r  penaethiaid  iddo,"  ebai 
y  phariseaid  yn  ymffrostgar.  §  Os  gwŷn  fyd 
y  neb  ni  rwystrir  ynddo,  pa  faint  mwy  gwýn 

fyd  y  rhai  a  gredantynddo  ac  a'u  derbyniant 
yn  eu  calon "?  Ond  efallai  nad  oes  dim  lle 
cancl  rhwng  y  ddau  beth  ;  ond  bod  pob  dyn 
un  ai  yn  ymrwystro  ynddo  neu  yn  credu 

ynddo. 24  ̂ í*Ac  wedi  i  genhadau  Ioan  ! 
fyned  ymaith,  efe  a  ddechreuodd  ddy-  i 
wedyd  wrth  y  bobloedd  am  Ioan,  ! 

11  Beth  yr  aethoch  allan  i'r  a'diffaethwch  | 
'iw  weled  ?  y\  Ai  corsen  yn  siglo  gan 

wynt  ? «  G\yel  ar  Mat.  11.  7,  8.  x  pen.  1.  80.   a  3.  2.    Mat. 
3.  1—5.  Maro  1.  4,  5  Ioan  1.  23.  y  Gen.  49.  4.  2  Cor.  I 
17—20.  Eph.  4.  14.  Iago  1.  6—8.  2  Pedr  2. 17.  a  3.  17. 

25  Ond  pa  beth  yr  aethoch  allan 
\w  weled  ?  z  Ai  dyn  wedi  ei  ddilladu 
a  diìlad  esmwyth  ?  Wele,  y  rhai  sydd 

yn  arfer  dillad  anrhydeddus,  a  moeth-i 
au,  ,l  mewn  palasau  brenhinoedd  y 
maent. 



'l't/.stiu/aclh  ('ri.st  diii  Itnin. L!  C   \  I! 
: 

26  Ëithr  betfa  yr  aethoch  allan  i'w 
beled?  *Ai  prophwyd?  Vn  ddiau 
îneddaf  i  chwi,  ea  Uawer  mwy  na 
phrophwyd. 

b  p.-n.    I.  76.  I  W.  8.         f  (MB.   1«    16.  Gwol  arMat.  II. 
9—11  — lou  3.  36,  «m.  ..  :>.  :;... 

27  llwn  yw  e/è  nm  yr  im  yr  ys- 
pifenwyd,  "Weíe,  yr  wyf  fì  yn  anfon 
i'y  nghennad  o  flaen  dy  wyneb,  yr  hwn 
a  barrottoa  dy  ffordd  o'th  flaen. U  Ml,  1.  1«,  17,  7G.  Eì.  40.  3.  Ifftl.  3.  1.  a  4.  5,  8. 
loan  1.  23. 

2%  Canys  meddaf  i  chwi,  fYm 
mhlith  y  rhai  a  aned  o  wragedd,  nid 
oes  brophwyd  mwy  nag  loan  Fed- 
yddiwr:  /eithr  yr  hwn  sydd  leiaf  yn 
nheyrnas  Dduw,  sydd  fwy  nag  ef. 

•  pen.  I.  14,  15.  a  3.  16.  /  peu.  9.  48.  a  10.  23,  24. 
Mat.  11.  11  a  13.  16,  17.  Eph.  3.  8,  9.  Col.  1.25—27.  Heb. 
11.  18,  li)    1  Pedr  1.  10—12. 

Gwel  ar  Math.  11.  7—11.  *  "  Wedi  i  gen- 
adau  [oan  fyned  ymaith  :"  Ni  roddodd  lesu 
y  ganmoliaeth  hon  i  Ioan  yn  nghlyw  y  cen- 
adau,  rhag  y  tybiai  neb  ei  fod  yn  gwenieith- 
io  iddo,  er  mwyn  i  loao  ei  gannmí  yntau,  ac 

i  ochelyd  rhoddi  achlysor  i'r  fath  dyb,  ni  bu 
dim  gohebiaeth  rhyngddo  âg  loan  yn  y 
carchar,  ac  ni  wnaeth  efe  ddim  tuag  at  ei 
Eddâu  ef.  t  Mae  yn  anohebyg  iawu  wrth  y 
pethau  a  ddywedir  yma  am  Ioan  fod  uurhyw 

aniinlieuaeth  yn  ei  l'eddwl  ef  ei  hun  ain  Grist. 
Gwel  y  sylw  ar  adn.  19.  Am  y  pethau  er- 
aill  yn  yr  hanes  uchod,  gwel  y  sylwadau  ar 
Mathew  11.  7— 11. 

29  A'r  holl  *bobl  a'r  oedd  yn 
gwrando,  a'r  fpublicanod,  ̂ a  Jgyf- 
iawnhasant  Dduw,  /4gwedi  eu  bed- 
yddio  â  bedydd  Ioan. 

g  adn.  35.  Baru.  I.  7.  Salm  51.  4.  Ithuf.  3.  4—6.  a  10. 
3.  Dat.  15.  3.  a  16.  5.         *  peu.  3.  12    Mat.  21.  31,  32. 

30  ||  Eithr  y  Phariseaid  a'r  cy  freith- 
wyr  yn  eu  herbyn  eu  hunain  a  ddiys- 
tyrasant  *gynghor  Duw,  heb  eu  bed- 
yddio  ganddo. 

ÍAot.  20.  27.  Eph.  1.  11. 

Nid  yw  yr  adnodao  liyn  gan  Mathew,  a 
thybi.i  rhai  mai  sylwadau  Luc  ei  liun  ar 
deimladau  y  rhai  oedd  yn  awr  yn  gwrando 
ar  gaomoliaeth  Crist  i  Ioan  ydynt,  ac  nid 
geiriau  Crist  am  wrandawwyr  íoan:  ood  inae 
y  dowinyddion  goreu  yn  tybied  mai  geirîau 

Crist  am  wrandawwyr  Ioan  ydynt.  *  Di'ys- 
tyrai  y  phariseaid  a'r  Doctoriaid  y  "  bobl" 
fcl  rhai  anllythyrenogac  anuwyhodus.  Gwel 
Ioìu  7.  49.  tDíystyrent  y  publicauod  yote 
yn  sicr,  fel  rhai  anfad  o  ddrygionua  ac  ys- 
gyiiiuu.  :  A  gyfiawnhasant  Dduw,  trwy  gyd- 

Mbod  y  t'.ui)  ;t  fygythiai  Ioan,  trwy  addef  yr ftOgenrheidrwydd  o  edifeirwch  a  diwygiad,  a 
thrwy  dderbyn,  mew  n  rhywfesur,  dystiolaetli 
loan  am  Iesu  fel  Messiah  :  ac  yr  oedd  cym- 
nieryd  eo  bedyddio  yo  arwydd  proffesedig  o  r 

pethau  uchod  a  enwyd.      ||Ond  d'íystyrodd  y 
5Ẁỳr  mawr  a  dysgedig  holl  weinidogaeth 
Oto,  er  ei  fod  wedi  ei  anfon  gan  Dduw  ac 
yn  cyhoeddi  meddwl  a  chyngor  Duw.  ^i 
dderbynient  ei  eiriau,  ac   uid   ymostyngent  i 

u  niiii'  ryd  «'ii  i)fd>  ddlo  hj  d  j  m- 
«I  \\  giad  <>n\t\  \  n  eu  uei  '•>  d 

eu  pechod  a'o  condemoiad  yn  >  diwedd, 
31  1ì  !  A  dywedodd  j  r  A.rglwydd, 

kl  bwy  gan  hynnj  \  cyflelybaf  ddyn- 
iun  y  genhedlaeth  hon  ì  <tc  i  Ija  beth 
y  maent  yn  debyg  ? 

^C.ilar.  2.  13.   Mat.  II.  16.  Marc  4.  30. 

32  'Tebyg  ydynt  i  '"blant  yn  eist- 
edd  yn  y  farchnad,  ac  yn  Uefain  wrtn 
eu  gilydd,  ac  yn  dywedyd,  Canasom 
bibau  i  chwi,  ac  ni  ddawnsiasoch ; 
cwynfanasom  i  chwi,  ac  nid  wylasoch. 

ì Diar.  17.  16.  Es.  28.  í)— 13.  a  29.  11,  12.  Jer.  5.  3—5. 
Gwel  ar  Mat.  11.  16—19.         m  Zec.  8.  5. 

33  Canys  n  daeth  loan  Fedyddiwr 
heb  na  bwytta  bara,  nac  yfed  gwin  ;  a 

cliwi  a  ddywedwch,  °  Y  mae  cythraul 

ganddo. n  pen.  1.  15.  Jer.  16.  8— 10.  Mat.  3.  4.  Marc  1.6.  oMat. 
10.  25.  loan  S.  43,  52.  a  10.  20.  Act.  2.  13. 

34  Daeth  Mab  y  dyn  ?  yn  bwytta 
ac  yn  yfed ;  ac  yr  ydych  yn  dy wed- 
yd,  Wele  ddyn  glwth,  ac  yfwr  gwin, 
^cyfaill  publicanod  a  phechaduriaid. 

,)  pen.  5.  29.  a  11.  37.  a  14.  1.  Ioan  12.  2.  q  pen.  15. 
2.  a  19.  7.  Mat.  9.  11. 

35  f  A  r  doethineb  a  gyfiawnhâwyd 

gan  bawb  o 'i  phlant. r  adn.  29.'  Diar.  S.  32—36.  Hos.  14.  9.  Mat.  11.  19. 
1  Cor.  2.  14,  15. 

Gwel  ar  Math.  11.  16— 1P.  *  Er  mòr  wa- 
hanol  oedd  dull  loan  a  Christ  yn  byw,  y 
naill  yn  arbedus  iawn  mewn  bwyta  ac  yfed, 
ac  yn  arwain  bywyd  didryfaidd  a  neill- 
duedig  ;  a'r  llall  yn  bwyta  ac  yn  yfed  yn 
rhydd  ac  yn  gymdeithasgar  ;  eto  nid  oedd 

y  naill  na'r  llall  yn  boddâu  dynion  anfodd- 
awg  y  genedlaeth  hòno.  t  Eto,  yr  oedd 
gan  Dduw  ei  weddill  y  pryd  hwnw,  o  blith  y 

werio  bobl  a'r  publicanod,  adn.  29  ;  ac  yr 
oedd  y  gweddill  hyny  yn  cyfiawncâu  gweioid-' 
Ogaeth  íoan,  ac  yn  cytìawnáu  Crist,  Doethineb 
Personol  Duw,  a'i  athrawiaeth  hefyd. 

36  H  *  Ac  un  o'r  Phariseaid  a  ddy- 
munodd  arno  fwytta  gyd  âg  ef :  'fac 
yntau  a  aeth  i  dỳ  y  Pharisead,  ac  a 
eisteddodd  i  fwytta. 

s  adn.  34.  pen.  11.  37.  a   14.  1. 

Sonia  Math.26.  7,  a  Marc  11.  3,  am  Iesu  yn 
nhŷ  rhyw  Simon  ;  ond  hanes  arall  sydd  yno, 
lle  arall,  amser  arall,  a  rhyw  Sirnon  arall. 

Gwel  ar  y  mànan  hýny.  *  Yr  oedd  hyo  yn 
garedigrwydd  mawr  mewn  phariaead  ;  gi  \\  n- 
ion  gwaethaf  Iesu  oedd  y  bl.iid  liòno  yn 
gyffredin.  Mae  yn  debyg  fod  ymadroddion 
wedi  cael  effaith  go  rymus  ar  ei  feddwl  ef, 
ac  eto  bod  ei  ragfaro  ef  yn  fawr  yo  erbyo 

Iesu,  ac  yn  ammheüus  iawo  a'i  phrophwyd 
oedd  efe,  (gwel  adn.39;)am  hyoy  ewyllysiai 
gael  y  cyfle  hwn  i  ddàJ  yo  grafF  a  maowl  ar 

bob  gair  ac  ymddygiad  o'r  eiddo  ef  yn  *i  dỳ 
ac  wrth  ei  fwrdd  :  ac  mae  yn  debyg  ho(\  vno 

;uniy\\  eraîU  o'r  un  meddwl.  t  GaD  fod  I *  sn 
yn  ewyllysio  defnyddio  p<>i)  cyfle  i  wneuthur 
daioni,  efe  a  aelh  yn  rhwydd  gydag  ef. 
Medrai  ef  fyned  i  bob  màu  heb  gaeleilygru, 

T2 



Gwraig  yn  yolchi  traed  yr  Iesu.         LUC   VII. Y  ddau  ddyledwr. 

t  adn.  39.    p«n.  5.  30.    a  18.  13. 
Ioan  9.  24,31.    Rhuf.  5.  8.     1  Tim. 

~    loan  11.  2, 

balch  hwn  i  gyftawni  y  defodau  hyny  o  letty- 
garwch  iddynt.  Cafudd  y  bechadures  hon  y 
rhagor-fraint  o  wneyd  hyny  i  Giist. 

39  *A  phan  welodd  y  l'harisead, 
yr  hwn  a'i  gwaboddasai,  a  efe  a  ddy^ wedoudynddoei  hun,  gan  ddywedyd, 

6 1  Pe  bai hwn brophwyd, cefe  a  wybu- 
asai  pwy,  a  pha  fath  wraig  yw  yr  hon 
sydd  yn  cyffwrdd  ag  ef :  %  canys 
pechadures  yw  lìi. 

i  12.  17. 

\ 

ua  llygrü  eraill,  u-.d  gadawai  ryvv  arogl 
pcraidd  ar  ei  ol  pa  le  bynag  y  i  elai:  da  iyddai 
i  ni  íud  yn  debyg  iddo  yn  liyn  hefyd. 

37  *  Ac  wele,  gwraig  yn  y  ddinas, 
yr  hon  foedd  bechadures,  pan  wybu 
hi  fod  yr  Iesu  yn  eistedd  ar  y  bwrdd 

yn  nhŷ  y  Pharisead,  "  Ja  ddug  flwch o  ennaint: 
19.7.  Mat.  21.31. 

),  15.  1  Fedr  4.  18. 
12.  2,  3. 

A  chan  sefyll  wrth  ei  draed  ef 

o'r  tu  ol,  *  §  ac  wylo,  lû  a  ddechreuodd 
y  olchi  ei  draed  ef  â  dagrau,  *  ac  a'w 
sychodd  à  gwallt  ei  phen  :  t  a  hi  a 

gusanodd  ei  draed  ef,  zac  a'u  hirodd 
â'r  ennaint. 

x  pen.  6.  21.  a22.  62.  Barn.  2.  4,  5.  Ezra.  10.  1.  Salm 
C  6—8.  a  38.  18.  a  51.  17.  a  126.  5,  6  Es.  61.  3.  Jer.  31.  9, 
18—20.  Joel2.  12.  Zec.  12.  10.  Mat.  5.  4.  2Cor.  7.  10,  11. 
la^o  4.  9.  y  adn.  44.  Gen.  18.  4.  loan  13.  4,  5.  *  adn. 
45,  46.  Preg.  9.  8.  Can.  1.  3.  Es.  57.  9. 

*  Nis  gwyddoin  pwy  oedd  y  wraig  hon,  ac 
nid  oes  uu  sail  i  feddw!  mai  Mair  fdagdalen 
ydoedd,  fel  y  dywed  i  hai  ;  gwraig  drallodus 
iawn  oedd  hòno,  yn  hytràch  na  phechadurus. 

+  Pechadnres  nodedig,  o'r  fath  waethaf:  felly 
yr  arwydda  y  gair  amartôlos,  a  phan  ei  dy- 
wedir  am  fenywaid,  nwe  yn  arwyddo  y 
peehod  ç>  anniweirdeb.  Hi  aýuasai  yn  bech- 

adures  í'awr,  eithr  nid  oedd  felly  yn  bresenol, 
ond  yn  nghyfrif  y  bobl  oedd  yn  y  lŷ,  y  rliai 
nî  wyddent,  efallai,  am  y  cyfnewidiad  grasol 
a  wnaethid  arni,  neu  ni  chredent.  Anodd 
gan  ddynion  heb  cu  cyfnewid  eu  hnnain, 
yn  enwedig  dynion  deddfol,  gredu  fud  cyf- 
newidiad  gwiriuneddul  yn  Coel  ei  wneyd  ar 
eraìll,  yn  enwedig  pechaduriaid  mawriou. 
X  Mae  yn  debyg  y  byddai  y  wraig  hon  yn 
arfer   defnyddio  ennaint  i  ddyben  gwahanol. 

iawn  u'r  bìaen  ;   sef  i'w  baddurno  ei  hun  er  beth  i  w  ddywedyd  wrthyt.      Yntau  a 
hudueraill,  (Gwel  Diar.7. ,17 ;)  ondyn.a  nsae  hjdywedodd,  e  Aihraw,  dywed. 
yn  cael  ei  gyssegru  i  ennemiaw  traed   yr  Ar-         d  pftn   5  ̂   31   a  e  8  íoan  16  ̂   ;J0      e  pen  1S 
glwydd  lesu,  yr  hwn  a  gyramerasai  drngaredd  -  " 
arni.     ||  Byddai  yr  Inddewon  yn  eistedd  wi  th 
y    bwrdd  yn   wahanol  i   ni  ;   sef  yn  en  l!ed- 
orwedd  ar  feinciau  hirion,    a'u  traed  allan,  y 
blienaf  tu  ol  i'r  ail,  a  phen  yr  ail  yn  mynwes 
y  blaenaf.     Fel   hyny   yr  oedd  yn  hawdd  i'r 
wraig  hon  ddyfod   at  draed  yr  lesii  o'r  tu  ol 
iddo.      Dylid   sylwi   hcfyd    mai    sandalan    a 
wisgent   hwy,   a  bod   y  rhai    l'yny   wedi  eu 
dîosg   yn  y  tŷ.    §  Yr  oedd  y  dagraa  hyn  yn 
ddagrau  o  wir  edifeirwch  ;  dagrau  <>  lawen 
ydd ;  jiagrau  o  gariad  ;  a  dagrau  o  dra  dîulch- 
garwch ;  atn   y   drugaredd   a'r  maddenant 
gawsai  iii :  ac  yr  oedd  yno^ryáiateohonynt, 

digon  i  olchi  traed  yr  Arglwydd  Lesn.  'Dyina'i 
gwallt  hefyd,  a  ddefnyddiasai   hi   o'r  blaen, fel  >r  ennaint,  i  ddybenion  hndol  ac  anüad 
yn   cael  ei  ddefnyddio  yn  awr  yn  ilawethan 
hirion,  i  Bychu  tracd   blinedig   yr  Arglwydd 
íeàti.      t  Mae  cusanu   yn  yr  ysgrylhyrau  ytì 
arwyddo  cariad,   ymosiyngiad,   >n  enwedig 
cusanu    y    traed,    ac   yn    arwyddu   addoliad. 

Felîy  yr  oedd  yma,  yn  arwyddo  pob  on   o'i 
tri    phelh,    a    hyny    yn    eitfaaf    aìrsgrith    i 
gẃresog-lawtì.     Dylasai    Simon    olchi   traed 
lesri,  enneinio  ej    ben,    a'i   gupanu  :    felly  y 
gwnai  yr  luddewon  â'u  gwaiioddedinion  cyn 
bwyta  ;  ond  yr  oedd  Mai>  Duw  a'i  dtiysgyhlion  i-- 
yn  rhai  rhy  ìsel  a  dirmygus  gan  y  pharisead  |     44  ÿ  Ac  efe  a  drodd  at  y  wraig,  ac 

,.   2  Bren.    5.   20. 

Diar.  23.  7     Marc  2.  6,  7.  a  7.  21.  6  adn.    16.    loan  7.    12, 
40,  41,  47-52.        c  adn.  37.  pen.   15.  2,  28—30.  a  itì.  9—11 
Es.  65.  5.  Alat.  9.  12,  13.  a  20.  16.  a21.  28-31. 

*  Gwelwn  yma,  mòr  hawdd  yw  ginddyn- 
ion  heb  gariad  Duw  yn  eu  calonau,  drain- 
gwyddo,  lle  nad  oes  tin  achos  gwiriom  ddol  o 
dramgẃydd  yn  hod.  f  Rheswm  gẁael  oedd 
hwu  gan  y  pharisead  ;  nis  gwyddai  y  p^ 
phwydi  mwy  na  dynion  eraill  betìr  ùtûi 
dynion  ar  yr  olwg  gyntaf,  ond  fel  y  daJguddiai 
Dtìw  iddynt,  neu  fel  y  gwelent  yn  eu  geirii 
a'u  bucheddau  hwynt.  J  Os  oedd  hi  weüi 
'bod  yn  bechadnres,  onid  allasai  hi  fod  wej 
ei  throi?  ac  on.id  oedd  ei  hymddygiad  hi 
awr  yn  profi  ei  bod  wedi  ei  throi.  HefydJ 
pe  Buasai  hi  y  piyd  hwnw  yn  bechadur 
eto,  a  aliasai  hi  ddim  cyfliwrdd  â  Chrístl 
Pwnc  phai  iseaidd  .hollawi  oedd  hwn  ;  golyg- 

ent  hwy  bawb  ar  nad  oedd  o'u  plaid  hwy,  a 
phawb  nodedig  am  ryw  bechodati,  fel  y 
gwalian -gleifion ;  ag  nad  allai  neb  gyfhwrdd 
â  hwy  heb  ̂ ,ael  ei  aflanâu  yn  y  cyfhyiddiad. 
Dywedir  am  y  Samariaid,  pan  welent  inddew 

neu  Gristion  yn  dyfwd  i'w  cyfarfod,  gwaeddj 
ent  o  bell  arno,  "  Na  chyfhwrdd  k  mi.'* 
Gwel  hefyd  Isaiah  65.  5. 

40  *A'r  Iesu  ̂ gao  atteb  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Simon,  y  mae  gennyf 

Mal.  1.   6.     Mat.  7.  22.  a  26.  49. 

4  W  f  üau  ddyledwr  oedd  i'r  un 
echwynwr:  s  y  naill  oedd  arno  bùm 

can  Aceiniog  o  ddyled,  ̂ a'r  llall  ddeg a  deuoain. 
/pen.  11.  4.  a  13.  4.  Es.  50.  1.  Sffat.  t 

adn.  47.  Rhuf.  5  20.  î  Ti.n.  1.  15,  15. 
peii.  12.  48.  Nnm.  27.  3.  Jer.  3.  11.  loar 
.  23.  1  lo; 

12.  a  18.  23-25. 
h  Mat.   18.  28. 

15.  22-24.  Rhuf. 

42  |AAphryd  nad  oedd  ganddynt 
ddim  i  dalu,  ̂ ||eie  a  faddeuodd  idd- 
ynt  ill  dau.  Dywed  gan  hynny,  pwy 

o'r  rhai  hyn  a'i  cíir  ef  yn  fwyaí'  ? 
t  Salra  49.  7,  8.  Mat.  1S.  25,  2fi,'3l.  Gal.  3.  10.         /Salm 32.  1-5.  aôl.  1—3.  a  103.  3.  Es.  43    25.  a   44     22.  Jer,   31. 

33,  34.  Dan.  9.  18,  19.  Mica  7.  18-20  Mat  6.  12.  Act.  13. 
3  ,  39.  Rhnf.  3.  24.  a  4.  5-8.  a  11.  6.  Epb.  1.  7.  a  4.  32. 
Col.  3.  13. 

43  A  Simon  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  "■  Yr  wyf  fi  yn  tybied  mai  yr 
hwn  y  maddeuodd  efe  iddo  fwyaf. 

Yntau  a  ddy  wedodd  wrtho,  *  Uniawn 

y  bernaist. |  madn.  47.  1  Cor.  15.  9,  10.  2  C'or.  5.  14,  15.  1  Tim.  1. 
13-16.        n  pen.  10.  23.   Marc  12.  34. 



Ffrtri)th<ut 1.1    ('    \  III. 

I  ddywedodd  itith  Smion,  •  A  weü  di 

y  wraighof)  ?  mi  a  ddaethttm  i'th  àŷ 
di,''ac  ni  roddaist  i  mi  ddwf'r  i'm 
traed  :  ond  hon  a  olchodd  fy  nhrned  â  ; 

Jlagrauj  ac  a'ti  ttychodd  à  gwallt  ei' 

45  *Ni  roddaist  i  mi  gusan:  ond 
hon,  er  pan  ddáethum  i  mewn,  ni 
pheidiodd  ;ì  chusanu  fy  nhraed. 

7<>n.  '.'9.  11.  aSS.  4.  2Sam.  15.  5.  »  19.  39.  M*t.  26. 
48.  Ulu.f.   16.   16.  1  Our.    16.  20.  1  Tlio».  5.  26. 

40  Fy  mhen  râg  olew  nid  iraist: 
oìuI  hou  a  irodd  fy  nhraed  âgennaint. 

r  Rath  3.  3.  2  Stm.  14.  2.  Salm  23.  5.  »104  15.  Preg. 
9.  8.  Üan.  10.  3.  Am.  6.  6.  Mica  6.  15.  Mat.  6.  17. 

47  O  herwydd  paham  y  dywedaf 
wrthyt,  *  Maddeuwyd  ei  haml  'bech- 
odau  hi ;  *oblegid  uhi  a  garodd  yn 
fawr  :  ond  y  neb  y  maddeuer  ychydig 
iddo,  a  gâr  ychydig. 

*  Ks.  1.  18  a  55.  7.  Ezec.  18.  63.  u  36.  29-32.  Mica  7. 
I».  Act.  5.31.  Rhnf.  5  20.  I  Cor.  6.9—  II.  1  Tira.  1.  14. 
1  l.iau  1.7.  t  adn.  42.  pen.  5.  21),  21.  lìx.  34.  6,  7.  uadn. 
43.  Mat.  10.  37.  loma  »1.  15— 1/.  2  Cor.  5.  14.  Gal.  5.  6. 
Kph.  6    24.    lM.il.   I.  9.   1  loan  3.  18.  a  4.  19.  a  5.  3. 

48  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthi, 
Maddeuwyd  i  ti  dy  bechodau. 

*  Mae  y  wers  bwysig  a  roddir  yma  i'r 
pharisead,  yu  brawf  eglur  fod  lesu  yn  bro- 
pltwyd  mewB  gwirionedd  ;  ac  y  gwyddai  efe 

beth  a  ddywedasii  efe  "  yuddo  ei  iiun,"  <r 
nas  dywedasai  allan  yn  giywedig  i  neb.  t  Yr 
echwynwr  yma  yw  Dtiw  ;  y  dyledwr  mwyaf 
oedd  y  bechadures  hon,  ac  eraill  cytfelyb  iddi ; 
y  dyledwr  llei.if,  efallai,  oedd  Siiuon  ei  hun, 
ac  eraill  tebyg  iddo,  nad  oeddeut  yn  bechad- 
uriaid  gwarthus,  fel  y  buasai  y  wraig  hon. 
í  Er  eu  bod  yn  wahanol  o  ranswm  eu  dyled- 
ion  ;  eto  yr  oeddent  nr  yr  un  tir  o  ran  modd 
i  dalu  :  nid  oedd  gan  yr  un  o  honynt  ddim  i 

dalu.  ||  "  Uuw  parod  i  faddau"  ydyw  yr  Ar- 
glwydiì ;  ac  ar  dir  maddeuant  rhad  mae  yn 

rltaid  i'r  dyn  mwyaf  deddfol  a  moesol  gaelei 
achub,  yn  gystal  à'r  penaf  o  beehadariaid. 
Uddi  wrth  y  ddammeg  uchod,  gofymad  Crist, 
ac  atebiad  Siiiion,  gaìlwn  dynu  yr  addysgiad- 
au  canlynol: — 1.  Nad  yw  pob  niath  obeehad- 
uri tid  ddim  yn  hollawl  yr  un  peih  yn  ngolwg 
Duw  :  rnae  pawb  yn  çnog,  ond  y  mae  gwa- 
hanol  raddau  o  euogrwydd.  2.  Bydded . 
pcchodau  dynion  y  peth  a  fyddont,  mwy  neu  | 

lai,  ycliydig  n<  u  lawer,  mae  yn  rhaíd  i'rrhai 
lleinf  gael  trngaredd  a  maddeuant  rhad  gan' 
Dduw.  3.  Bod  Duw  yn  maddau  pechodau  j 
yn  rlud,  ae  o'i  wirfodd,  pa  un  bynag  ai' 
ychydig  ai  llawer  a  fyddont.  Maddau  yn 
rhwydd,  yw  ystyr  y  gair  gwreiddiol  yma. ! 
4.  Dywed  Crist  yma  mai  y  maddeuant  aj 
gtlndd  y  ddau  ddyledwr,  yw  yr  achos  o'u 
cariad.  Nid  maddauam  garu,  eitbr  caru  am 
faddau  ydoedd.  5.  Bod  cariad  mawr  yn 
caiilyu  maddeuant  mawr.  Ni  bydd  pechadur 
mawr  (yr  hwn  a  fu  felly)  byth  yn  foddlawn 
iddo  ei  liun  wrtli  feddwl  iddogael  maddeuant 
■MWr,  os  na  theimla  efe  ei  galou  yn  gynhes 
lawn  o  gariad  at  Dduw.  6.  Bydd  gwirgariad 
at  Dduw  a  Clirist  i'w  weled  yn  amlwg  mewn 
pob  math  o  weithredoedd  cyfaddas  i'w  amlygu 

a'i  tidaugtM  1 1  •  oiiii  ytnê  yn  ralacn  bwhj 
Ci  i>t  y  ii  uehonglj  j  ddàntcpeg;  yn  argyhoeddl 
y  i'li.n isead  <»  i  ddiffyg  «>  <M\  u 
redin  Uetl >  garw  ch,  ac  >  n  eantno)  y  bechadurci 
.tiii  Eyiawni  >i  byfl  n  e«genla«aiai  Siaioo. 
Gwelwn  yma  yr  addysgiadau  canlynoi: — 
I.  lîeih  byn;ig  i  in.i.-.ii  \  wrtig  bon  gynt,  nid 
oedd  lii  yn  au  r  ddim  y  ti  \^\  inin.iiiil  D«  eiiadOMI 
ag  y  tybiai  ypharisead:  maddenwyd  ei  liami 
becdiodati  Iti.  "2.  Gan  i  Dduw  í\-\  byn  faddati 
cyminaiiit  iddi,  efe  a  eim>nodd  hefyd  garia4 
mawryn  eiclt.donhi  tuag  atto  ei  hun.  3.  Bod 
y  cariad  hwn  yn  gweiihio  yn  ei  chalon  hi 
inewn  rltyw  fesur  ü  gyfatebolrwydd  i  g.n  iad 
Duw  tnag  at'.i  :  am  h>ny  hi  a  gatodd  ynfawr. 
4.  Y  dylai  cariad  dynioîi  ttiag  at  ])duw,  fod 
yn    gyfatebol  i  gariad  Duw  tiiíig  attynt  hwy. 
5.  lìod  c.triad  mawr  at  Ddnw  yn  dyfod  â 

theimlad  i'r  enaid  o  gariad  m;twr  Duw  tuag 
attom  ni.  loau  14.  21.  *  Nid  yw  y  gair 
"  oblegid"  yma,  yn  arwyddo  mai  o  her- 
wydd  cariad  y  wraig  y  maddeuwyd  iddi ; 

byddai  hyny  ya  groes  i'r  hoü  wirionedd  ac 
yn  wrthwyneb  i  athrawiaeth  iaclius.  Gellid 
cyfieithu  y  geiriau  lel  hy»  yn  llawn  cystal  : 
lladdeuwyd  ei  haml  bechodau  hi ;  am  hyny 
hi  a  garodd  yn  fawr.  Gwel  eirweildiad  tebyg 
yn  Hos.  9.  15.  Nid  am  i  Ddaw  gasâu  y  bobl 
yr  oeddent  yn  ddrygionus  yn  Gilgai  ;  ond 
am  eu  drygioni  yno  y  casâodd  Duw  hwynt. 

49  *  A?r  rhai  oedd  yn  cyd-eistedd 
i  fwytta  a  ddechreuasant  ddywedyd 

ynddynt  eu  hunain,  x  Pwy  yw  hwn 
sydd  yn  maddeu  pechodau  hefyd  ? 

x  pcn.  5.  20,  21.  Mat.  9.  3.  Marc  2    7. 

*  Mae  yn  debygol  mai  y  phariseaid  oedd  y 
rhai  hyn,  ac  o  herwydd  eu  lnnghrediniaeth 
ynddo  fel  Messiah,  a  dybient  ei  fod  yn  cablu 

wrth  ddywedyd  y  fath  eiriau.  lJwy  oud 
Duw  a  all  faddau  pechodau  ì  Gẁir  ;  eilhr 
Duw  oedd  hwn. 

50  *  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrth  y 

wraig,  yfDy  íFydd  a'th  gadwodd  ; 
2  dos  raewn  tangnefedd. 

y  peu.  8.  43.  a  13.  42.  Mat.  9.  22.  Marc  5.  34.  a  10.  52. 

Eph.  2.  8-10.  Iaao  2.  14—26.    _    s  Preg.  9.  7.  Rhuf.  5.  1.2. 

*  Er  cadarnâu  y  wraig  yu  yr  hyn  a  ddy- 
wedasai  wrthî  o'r  blaen,adn.  48,  ac  heb  ddoh 
dim  am  rwgnachrwydd  y  phariseaid,  mae 

efe  yma  eto  yn  dywedyd,  Dy  ffydd  a'th 
gadwodd,  dos  niewn  tangneledd.  1  Cadwed- 
igaeth  oddi  wrth  bechod,  a  chadwedigaeth  i 
fyv.yd  tc^gywyddol  yw  y  cadw  yn  y  fan  hon. 
Pr'íodolir  cadwedigaeth  i  fìydd  fel  yr  achos 
olìerynol,  nid  fel  yr  achos  liaeddianuol  nac 
aminodol.  Ffydd  sydd  yn  derbyn  Crist  fel 
Ceidwad,  ffydd  sydd  yn  cyíìawnàu  y  pechad- 
ur,  neu  yn  hytiach  trwy  ffydd  y  cyfìawneir 
ef,  ac  felly  trwy  íiydd  y  cedwir  ef.  %  Dv  s 
mewn  Ungnefedd  â  Duw,  ac  mewn  tangnef- 
edd  yn  dy  gydwybod  dy  hun.  Beth  bynag  a 
feddylio  neu  a  ddywedo  y  phariseaid  «iíys- 
tyrllyd  hyn,  dos  di  me«  n  tangnefedd  :  madd- 
euwyd  dy  bechodau  ac  un  o  blant  y  tangnef- 
edd  ydwyt. 

PEN.  VIII. 

Y  ywratjedd  yn  ywcini  o'ti  yolud  i  (iri^t. 

A  BU  wedi  hynny,  a  iddo  fyntd 
trwy  bob  dinas  a  thref,  gan  bregethu, 
========================= 
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öac  efengylu  teyrnas  Dduw :  cfa'r 
deuddeg  oedd  gyd  âg  ef ; 

a  pen.  4.  43,  44.  Mat.  4.  23.~a  9.  35.  a  11.  1.  Marc  1.  39. Act.  10.  38.  b  pen.  2.  10,  II.  a  4.  18.  Es.  61.  1—3.  Mat. 
13.  19.  Act.  13.  32.  Rlmf.  10.  15.  c  peu.  6.  14-16.  Mat. 
10.  2-4.  Marc  3.  16—19. 

2  A  ̂ gwragedd  rai,  a'r  a  iachesid 
oddi  wrth  ysprydion  drwg  a  gwendid  ; 

Mair  yr  hon  a  elwir  Magdalen,  eo'r 
hon  yr  aethai  saith  gythraul  allan  ; 

d  pen.  23.  27.  Mat.  27.  55,'  56.  Marc  15.  40,  41.  a  16.  1. Io-»n  19.  25.  Act.  1.14.         e  Marc  16.  9. 

3  -fJJoanna,  gwraig  Chusa,  ̂ gor- 
uchwyliwr  Herod;  aSusanna,  a  lla- 
wer  eraill,  ||y  rhai  oedd  yn  gweini 

iddo  h  o'r  pethau  oedd  ganddynt. /pen.  24.  10.  g  pen.  9.  7—9.  loan  4.  46— 53.  Act.  13. 
I.  Pliil.  4.  22.  h  1  Cron.  29.  14.  Es.  23.  18.  Mat.  2.  11. 
a  25.  40.  a  26.  II.  Act.  9.  36—39.  2  Cor.  8.  9.  1  Tiin.  5.  10. 

.  *  Sylwyd  o'r  blaen  yn  y  gwaith  hwn,  a 
sylwri  yeia  eto,  mai  pregethu  yr  efengyl  oedd 
gorchwyl  mawrgîe,  prif  waith  yr  Arglwydd 
lesu.  Nid  oedfl  gwneuthur  gwyrthiau  ond 
ail  beth  gauddo  ef ;  er  cadarnâu  ei  athraw- 
iaeth  ;  a  lle  ni  dderbynid  ei  weinidogaeth, 
yno  ni  wnai  efe  wyrthiau.  Mae  yn  rhyfedd 
fod  neb  ag  sydd  yn  darllen  yr  efengyl,  yn 
tybied  fod  gweinyddu  yr  ordinhadau  yn  fwy 

peth  na  phregethu,  nid  yw  hyny  i'w  weled 
yn  esampl  Crîst  na'i  apostolion.  t  Gydag  ef 
fel  ei  ganìynwyr  gwastadol,  fel  ei  deulu  union- 
gyrchol,  ac  fel  ei  weision  swyddol.  Gydag 
ef,  weithiau  yn  gwrando,  ac  weithiau  yn 
pregethu  eu  hunain,  bob  yn  ddau  a  dau  :  eto 
gweithio  gydag  ef  yr  oeddynl,  ac  yntau  gyda 
hwythau.  jTybia  rhai  mai  y  Chusa  hwn 

(a'i  wraig  Joanna)  oedd  y  pendefig  hwnw  yr 
iachâodd  Iesu  ei  fab,  loan  4.  40 — 54.  Pa 
un  bynnag  am  hyny,  mae  yn  sicr  mai  gwraig 
uchel-radd  a  chyfrifol  oedd  y  Joanna  hon,  ac 
mai  gwraig  dduwiol  hefyd  oedd.  Mae  gan 
Grist  ei  etholedigion  yn  mliob  màn  ;  Joseph 

yn  llỳs  Pharaoh  ;  Daniel  a'r  tri  llanc  yn  llŷs 
Nebuchodonosor ;  saint  yn  nhenlu  Cesar, 

Phil.  4.  22;  a'r  Joanna  hon  yn  llŷs  Herod. 
Mae  yn  debyg  fod  Chusa  ei  gwr  yn  foddlawn 

iddi  wrando  ar  Grist  a'i  ganlyn  ;  ond  pa  un 
bynnag  am  hyny,  hi  a  wyddai,  er  bod  gan 
ddo  awdurdod  ar  ei  chorph,  nid  oedd  ganddo 
ddim  ar  ei  henaid  mewn  pethau  crefyddol. 
||  Gan  i  Fab  Duw  ddyfod  er  ein  mwyn  ni  yn 
dlawd,  ac  nad  oedd  yn  gweled  yn  dda  ei 
gynnal  ei  hun  trwy  wyrthiau,  ymostyngodd  i 
gael  ei  borthi  gan  y  gwragedd  tirion  hyn.  Yr 
oeddynt  h wythau  y n  ei  gweled  yn  rhagor-fraint 
fawr*gael  gwneyd  rhyw  gymmwynas,  i'r  hwn 
a  wnaethai  gyininaint  erddynt  hwy  yn  dym 
morawlacyn  ysbrydol.  Nid  oes  dim  hanes 
amy  gwrrywaidyn  gwneyd  dim  felhyniddo, 

4  íf  Ac  l  wedi  i  lawer  o  bobl  ymgyn- 
null  ynghyd,  a  chyrchu  atto  o  bob 
dinas,  efea  ddywedodd  ar  ddammeg: 

i  Mat.  13.  2.  Marc  4.  1,  ífc. 

5  Yr  h  hauwr  a  aeth  allan  i  hau  ei 

had  :  ac  wrth  hau,  peth  za  syrthiodd 
ar  ymyl  y  fíbrdd;  *ac  a  fathrwyd, 
™ac  ehediaid  y  nef  a'i  bwyttâodd. k  adn.  U.  Mat.  13.  3,  4,  18,  19,24-26,  37.  Marc  4.  2— 4, 
15,26—29.  /  adn.  12.  Heb.2.  1.  Iagol.  23,  24.  wGeu. 
15.  11. 

6  A  pheth  arall  a  syrthiodd  ar  ny 
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graig;  a  phan  eginodd,  y  gwywodd, 
am  nad  oedd  iddo  wlybwr. 

n  adn.  13.  Jer.  5.  3.  Ezeo.  11.  19.  a  36.  "26.  Am.  6.  12. 
Mat.  13.  5,  6,  20,  21.  Marc  4.  5,  6,  16,  17.  Rhuf.  2.  4,  5. 
Heb.  3.  7,  8,  15. 

7  A  pheth  arall  a  syrthiodd  ym 

mysg  °drain;  a'r  drain  a  gyd-dyf- 
asant,  ac  a'i  tagasant  ef. o  adn.  14.  pen.  21.  34.  Gen.  3.  18.  Jer.  4.  3.  Mat.  13.  7, 
22.  Maro  4.  7,  1S,  19.   Heb.  6.  7,  S. 

8  A  ̂ pheth  arall  a  syrthiodd  ardir 
da ;  ac  a  eginodd,  ac  a  ddug  ffrwyth 
ar  ei  ganfed.  Wrth  ddywedyd  y 

pethau  hyn,  efe  a  lefodd,  r  Y  neb  sydd 
à  chlustiau  ganddo  i  wrando,  gwran- daẅed. 

p  adu.  15.  Mat.  13.  8,  23.  Marc  4.  8,  20.  Ioan  1.  12,  13. 

3— 5.  Eph.  2.  10.  Col.  1.  10.        g-Gen.  26.12.        r*" 1.  20-23.  a  8.  1.  iMat.  11.  15.  a  13.  9.  Dat.  2.  7,  11. 

9  A'iddisgyblionaofynasant  iddo, 
gan  ddywedyd,  ÿ  Pa  ddammeg  oedd hon? 

i  Hos.  6.  3.  Mat.  13.  10,  18,  36.  a  15.  15.  Marc  4.  10,  34. 
a  7.  17,  18.  Ioau  15.  15. 

10  Yntau  a  ddywedodd,  '  I  chwi  y 
rhoddwyd  gwyboddirgeloedd  teyrnas 
Dduw  :  eithr  i  eraill  ar  ddammegion : 

u  fel  yn  gweled  nawelant,  ac  ynclywed na  ddeallant. 
t  pen.   10.  21—24.  Salm  25.  14.  Mat.  11.  25.  a  13.  11,  12. 

16.  17.    Marc  4.  11,  12.    Rhuf.  16.  25,  26.    1  Cor.  2.  7—11. 
12.  11.  Eph.  3.  3—9.  Col.  1.  26—28.  a  2.  2.  1  Tim.  3.  16. 

1  Pedr  1.  10—12.  m  Deut.  29.  4.  Es.  6.  9,  10.  a  29.  14. 
a  44.  18.  Jer.  5.  21.  Mat.  13.  14—17.  loan  12.  40.  Act.28. 
26,  27.  Rhuf.  11.  7—10. 

1 1  A  dyma  y  ddammeg :  *  Yr  had 
yw  gair  Duw. x  Es.  8.  20.  Mat.  13.  19.  Marc  4.  14.  1  Cor.  3.  6,  7,  9- 
12.  Iago  1.  21.  1  Pedr  1.  23—25. 

1 2  A'r  rhai  y  ar  ymyl  y  ífordd,  ydy w 
y  rhai  sydd  yn  gwrando  :  z  wedi  hynny 
y  mae  y  diafol  yn  dyfod,  ac  yn  dwyn 

ymaith  y  gair  o'u  calon  hwynt,  f  rhag 
iddynt  gredu,  a  bod  yn  gadwedig. 

y  adn.  5.  Diar.  1 .  24— 26,  29.  Mat.  13.  19.  Marc  4.  15 
Iago  1.  23,  24.        a  2  Thes.  2.  9—14.  Dat.  12.  9. 

1 3  A'r  rhai  ar  y  graig,  yw  y  rha 
pan  giywant,  öadderbyniant  y  gair  yr 
llawen  ;  h  a'r  rhai  hyn  nid  oes  ganddyn 
wreiddyn,  c  y  rhai  sydd  yn  credu  dro: 
amser,  ac  yn  amser  profedigaeth  yr 
cilio. 

a  Salm  106.  12—14.  Es.  58.  2.  Ezec.  33.  32.  Mat.13.21 
21.  Marc  4.  16,  17.  a  6.  20.  loan535.  Gal.4.  15-20.  6Jo 

).  28.  Diar.  12.  3,  12.  Eph.  3.  17.  Col.  2.  7.  Jud.  l'. 
_  pen.  22.  31,  32.  Hos.  6.  4.  loan  2.  23— 25.  a  8.  30— 32. 
12.  42,  43.  a  15.  2,  6.  Act.  8.  13—23.  1  Cor.  13.  2.  a  15.  í 
Col.  1.  23.  1  Thes.  3.  5.  1  Tim.  1.  19.  2  Tim.  2.  18,  lí 

Heb.  10.  39.  Iago  2.  26.    2  Pedr  2.  20,  22.    1  Ioan  2.  19.' 

14  A'r  hwn  a  syrthiodd  ym  mys| 
drain,  yw  y  rhai  a  wrandawsant ;  a 
wedi  id  dynt  fyned  y  mfcith , d  h  wy  a  dag 
wyd  gan  ofalon,  a  golud,  amelyswed* 
buchedd,  e  ac  nid  ydynt  yn  dwy 
ífrwyth  i  Jberífeithrwydd. 

d  adn.  7.  pen.  16.  13.  a  17.  26-30.  a  18.  24,  25.  a  21.  2 
Mat.  6.  24,  25.  a  13.  22.  Marc  4.  19.  1  Tim.  6.  9,  10,  I 
2  Tini.  4.  10.  1  Ioan  2.  15,  16.        e  pen.  13.  6—9.  loan  15^ 
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15  A'r  hwn  ar  y  tir  da,  yw  y  rhai 
pyn,  y  rhai-/  â  chaloD  ||  hawddgar  a  da, 
ydynt  yn  gwraudo  y  gaìr,  *  ac  yn  ei 
adw,  ac  *yn  dwyn  flrwyth  trwy  §am- 
ynedd. 

/peu.  6.  45.  Deut.  30.  6.  Salm  51.   10.  Jer.  31.  33.  a  32. 

39.  'F./.c.  36.  26,  27.  Rhuf.  7.  18.   Epli.  2.  8.  Iago  1.  16-19. 
I  Pedr  2.   I,  2.         <  pen.  11.28.  Job  23.   II,  12.  Salm  1.  1— 

•i  119.  11,  127-129.  Diar.  3.  1.  Jer.  15.  10.  loan  14.  15,  21- 
a  15.  10.    1  Cor.  7.    19.    Hob.  2.  1.    lago  1.  39—36.   I    loan 

3.         h  Mat.  24.  13.    Khut\  2.  7.  a  6.  22.   a  7.  4.    Gal.  5. 
22—2«.     Phll.  1.  II.  a  3.  13—15.     Col.  1.  6,  10.    Heb.  6.  11, 

a  10.  3«.    Iago  5.  7,  8. 

Ni  a  gawsomy  ddammeghon  yn  Math.18, 
a  ífarc  4.  Gwel  y  sylwadau  yn  y  lleoedd 

hyny.  *  "  Ac  a  fathrwyd"  ni  chrybwyllir 
hyn  gan  Mathew  na  Marc,  acmae  yndebyg 

ei  tod  yn  arwyddo  y  dì'ystyrwch  niwyat'  ar 
yr  had  dwyfol,  a'r  difaterwch  mwyaf  yn  y 
gwrandawwyr  ain  dano :  pob  aderyn  aíîan 
yn  ei  ddifa,  a  pliob  chwant  ttYaidd  yn  ei 
fathru  :  nid  rhyfedd  iddo  fyned  yn  ddiftrwyth. 
I  Mae  y  cyssylltiad  anwahanol  rhwng  credu 
âg  iachawdwriaeth,  ac  anghredu  â  cholledig- 
aeth,  yn  cael  ei  nodi  yma  yn  amlwg  iawn. 
Dangosir  i  ni  yn  y  geiriau  hefyd,  bod  hyny 
yn  dra  gwybodus  i  satan,  ac  ei  fod  ef  yn  ar- 
fer  pob  moddion  ifeithrin  rhagfarn  yn  inedd- 

yliau  dynion  yn  erbyn  yr  efengyl,  ac  i'w 
gwneyd  yn  ddibris  o  hóni.  %  Pa  beth  bynag 

a  ddyfethir  cyn  dyt'od  i'w  gytìawn  dŵf, 
chyn  y  byddo  yn  addaa  i'w  ddefnyddio,  nid 
yw  yn  dyfod  i  bertieithrwydd  :  a  phobpeth 
mewn  crefydd,  ag  sydd  yn  fyr  o  ftrwythlon- 
deb  mewn  gweithredoedd  da,  yn  ol  yr  amser 

cyfleusderau  a  gatter,  y  mae  fel  ŷd  yn 
gwywo  cyn  addfedu.  ||  Gonest  a  da  yn  ol  y 
Saesoneg  :  mae  yn  debygfod  y  gair  gwreidd- 
iol  o  ystyr  helaeth,  yn  arwyddo  gonestrwydd 

a  hawddgarwch.  Nid  oes  yr  un  o'r  ddau  gan 
ddyn  wrth  natur,  eithr  trwy  ras  yn  unig. 
Duw  yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  ynom 

ewyllysio  a  gweithredu  o'i  ewyllys  da  ef. 
§  "Trwy  amynedd,"  neu  barâd  :  efe  sydd  yn 
dwyn  fi'rwyth  i  berfteithrwydd,  ac  yr  hwn  a barâo  hyd  y  diwedd  a  fydd  cadwedig. 

16  1[  Nid  yw  neb  *  wedi  goleu  can- 
wyll,  yn  ei  chuddio  hi  â  llestr,  neu 
yn  ei  dodi  dan  wely;  eithr  yn  ei 
gosod  ar  ganhwyllbren,  fel  y  caffo  y 
rhai  a  ddél  i  mewn  weled  y  goleuni. 

«  pen.  11.  33.  Mat.  5.  15,  16.  Marc.  4.  21,  23.  Act.  26. 
18.  Pkil.  2.  15,  16.  Dat.  1.  20.  a  2.  1.  a  11.  4. 

Gwel  ar  Matli.  5.  15,  a  Marc  4.  21.  Mae 
Marc  yn  adrodd  y  geiriau  fel  gofjniad  Crist, 

I  A  ddaw  canwyll  i'w  dodi  dán  lestr,  &c.  V* 
a  Luc  yma,  yr  un  modd  a  Mathew,  yn  eu 
hadrodd  fel  dywediad  nacâol.  Mae  yn  bur 
debygol  i  Grist  ail  ddywedyd  y  geiriau,  y  tro 

cyntaf  yn  y  naill  ffordd,  a'r  ail  dro  y  ftordd 
arall  ;  fel  hyny  yr  oedd  yn  eu  hargraffu  yn 
ddwysach  ar  feddylian  ei  ddysgyblion,  ac  fel 

hyny  yr  oedd  yr  efengylwyr  yn  gyson  á'u 
gilydd. 

17  *  Canys  Anid  oes  dim  dirgel,  a'r 
ni  bydd  amlwg ;  na  dim  cuddiedig, 

a'r  nis  gwybyddir,  ac  na  ddaw  i'r goleu. 
k  pen.  12.  2,  3.    Mat.  10.  26,  27.    1  Cor.  4.  6. 

Gwel  ar  Math.  10.  26,  27,  a  Marc  4.  22. 

•Nidamcanion  dirgelaidd  a  gweithredoedd 

y  tywyllwib  iydd  genym  ni,  myfl  t'm  dyfj 
yblion;  ond  peili.iii  ■  dd.iiuni  rii  cbwilioyn 
y  golennl  mwyaf  cyboedd:  e(n  bamcan  nl 
yw  golewo'i  byd,  diwygio  dynion,  a  thrwy 
hyny  eu  hacnob.  Br  iy  mod  1  >n  Uefara 
mewn  dirgelweh,  ■  Üirwy  ddammegion  yn 
awr  ;  daw  yr  aniser  yn  fuan  pryd  y  Uraddòd' 
ir  yr  un  gwirioneddaa  yn  fwy  golau,  yn 
fwy  cyhoedd,  ac  heb  ddanunegion. 

18  '  Edrychwch  am  hynny  pa  fodd 
y  clywoch :  Wlcanys  pwy  bynnag  y  mae 

ganddo,  y  rhoddir  iddo ;  a'r  neb  nid 
oes  ganddo,  n  íe,  *  yrhyn  y  mae  yntyb- 
ied  ei  fod  ganddo,  addygir  oddi  arno. 

/  pen.  9.  44. "De.it.  32.  46,  47.  Diar.  2.  2—5.  Marc  4.  23, 24.  a  13.  14.  Act.  10.  33.  a  17.  11.  Heb.2.  1.  Iaço  1.  19-22. 
1  Pedr2  1,  2  m  pen.  19.  26.  Mat.  13.  12.  a  25.  29.  Marc 
4.25.     Ioan  15.  2.  n  pen.  12.  20.  21.  a  16.  2— 4,  19-25. 

Mat.  7.  22,  23.    1  Cor.  13.  1—3. 

Gwel  ar  Math.  13.  12,  a  Marc  4.  25.  *  "  Yr 
hyn  mae  yn  tybied  ei  fod  ganddo  :"  nid  yw 
hyn  gan  yr  efengylwyr  eraill,  ac  y  mae  Luc 
ytna  yn  egluro  Mathew  a  Marc.  Pa  beth 
bynnag  o  ddawn  naturiol,  dysgeidiaeth,  golud, 
awdurdod,  enw,  gwybodaeth  grefyddol,  don- 
iau  ysbrydol,  îe,  hyd  yn  nod  gallu  i  wneyd 
gwyrthiau  a  gafodd  dynion,  neu  a  gaftont 
eto ;  os  na  bydd  ganddynt  wir  ras  sancteidd- 
iol  ac  achubol,  nid  oes  ganddynt  ond  y  rhith 
0  bobpeth,  a  hwy  a  ddygir  oddi  arnynt  yn 
fuan.  Mae  pethau  da  nefol  yn  gwaelu  wrth  eu 
harbed,  ond  yn  cynnyddu  wrth  eu  defnyddio. 

19  1[  °  Daeth  atto  hefyd  ei  fam  a'i 
frodyr ;  ac  ni  allent  ddyfod  hyd  atto 

gan  y  dorf. o  Mat.  12.  46—50.    Marc  3.  21,  31—35. 

20  A  mynegwyd  iddo  gan  rai7  yn 

dywedyd,  Y  mae  dy  fam  p  a'th  frodyr yn  sefyll  allan,  yn  ewyllysio  dy  weled. 
p  Mat.  13.  55,  56.    Marc  6.  3.    loan  7.  3—6.    Act.  1.  14. 

1  Cor.  9.  5.   Gal.  1.  19. 

21  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 

odd  wrthynt, «  *  Fy  mam  i  a'm  brodyr 
i  y w  y  rhai  hyn  r  sydd  yn  gwrando 
gair  Duw,  ac  yn  ei  wneuthur. 

q  pen.  11.  27,  28-  Mat.  25.  40,  45.  a  28.  10.  Ioan  15.  14, 
15.  a  20.  17.  2  Cor.  5.  16.  a6.  1S.  Heb.  2.  11—13.  r  adu. 
15.  Mat.  7.  21—26.  a  17.  5.  Ioan  6.  28,  29.  a  13.  17.  Iago  1. 
22.1  loan  2.  29.  a  3.  22,  23.  3  Ioan  11. 

Gwel  ar  Math.  12.  46—50.  a  Marc  3.  31— 
35.  *  Efallai  bod  Crist  yn  bwriadu  y  geiriau 

hyn  felrhybydd  dwys  i'w  berthynasau,  i  wyl- 
ied  rhag  yr  anghrediniaeth  hyny  a  fu  yn  hir 
yn  llywodraethu  arnynt  wedi  hyn.  Gwel 
Ioan  7.  3 — 10.  Diammau  eu  bod  yn  gerydd 
arnynt  am  en  hanghrediniaeth  presenol. 

22  H  Abu  ar  ryw  ddiwrnod,  *ac  efe 
a  aeth  i  long,  efe  a'i  ddisgyblion :  a 
dywedodd  wrthynt,  *  Awn  trosodd  i'r 
tu  hwnt  i'r  Uyn.  A  hwy  a  gychwyn- 
asant. 

s  Mat.8.  18,  23—27.  Marc  4.  35— 41.Ioan6.  1.  *Mat. 
14.  22.  Marc  5.  21.  a  6.  45.  a8.  13. 

23  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  hwylio, 
*  efe  a  hunodd  :  x  a  chawod  o  wynt  a 
ddisgynodd  ar  y  llyn  ;  ac  yr  oeddynt 
yn  llawn  o  ddwfr,  ac  mewn  enbyd- 
rwydd. 



Crist  yn  ceryddu  y  gwynt  aW  dwfr,     LT/C  VIII.        ac  yn  bwrw  allan  gythrenliaid. 
«  Salm  -14.  23.  Es.  51.  9.  Heb.  4.  15.  x  Sulm  93.  3,  1 

a  107.  23—30.  a  124.  2-4.  a  148.  8.  Es.  54.  11.  Act.  27. 
14—20. 

24  A  hwy  a  aethant  atto,  ac  a'i  de- 
fTroisant  ef,  gan  ddy  wedyd,  v  O  Feistr, 
Feistr,  darfu  am  danom.  ■  Ac  efe  a 

gyfododd,  ac  a  geryddodd  y  gwynt  a'r 
tonnau  dwfr :  a  hwy  a  beidiasant,  a  hi 
a  aeth  yn  dawel. 
,  y  Salm  69.  1,  2.  a  11«.  3,  4.  a  142.  4,  5.  Galar.  3.  54— 
56.  Jona  2.  2—6.  Mat  14.  30.  2  Cor.  1.  9,  10.  z  Salm  65. 
*  a  104.  6—9.  a  107.  25—29.  Es.  50.  2.  Jer.5.22.  Nah.  1.  4. 

25  Ac  ete  a  ddywedodd  wrthynt, 

a  *  Pale  y  mae  eich  ífydd  chwi  ?  A  hwy 
b  wedi  ofni,  a  ryfeddasant,  gan  ddy  wed- 
yd  wrth  eu  gilydd,  Pwy  yw  hwn,  gan 

ei  fod  yn  gorchymyn  i'r  gwyntoedd 
ac  i'r  dwfr  hefyd,  a  hwythau  yn  uf- uddhâu  iddo  ? 

a  pen.  12.  28.  Mat.  6.  30.  a  8.  26.  a  14.  31.  a  17.  20. 
Marc  4.  40,  41.  loan  11.  40.  b  Gen.  1.  9,  10.  Jos.  10.  12 
—14.  Job  38.  8—10    Diar.  8.  29.  a  30.  4. 

Cawsom  yr  hanes  nchod  hefyd,  yn  Math. 
8.  23—27.  ac  yn  Marc  4.  35—41.  Gwel  y 
sylwadau  yno.  *  Yr  oedd  gan  y  dysgyblion 
ttydd,  ond  nid  oedd  mewn  gweithrediad  pan 

oedd  fwyaf  o'i  hangen.  Fel  pe  buasai  filwr 
wedi  gadael  ei  arfau  ar  ol  pan  fyddai  yn 
myned  allan  i  ryfel.  Pa  le  mae  eich  cledd- 
yf  ?  Pa  le  mae  eich  tarian  ì  fyddairaid  fod 
y  gofyniad  cyffredin. 

26  f  A  hwy  a  hwyliasant  i  cwlad  y 
Gadareniaid,  yr  hon  sydd  o'r  tu  arall, 
ar  gyfer  Galilea. 

cMat.  8.  28.  fyc.  Marc  5.  1. 

27  Ac  wedi  ìddo  fyned  allan  i  dir, 

rfcyfarfu  âg  ef  ry w  wr  o'r  ddinas,  yr 
hwn  oedd  ganddo  gythreuliaid  er  ys 
talm  o  amser ; e  ac  ni  wisgai  ddillad,  ac 
nidarhosaimewntŷ/ondynybeddau. 

dMarc5.  2— 5.  «  1  Sani.  19.  21.         /Num.  19.  16. 

28  Hwn,  wedi  gweled  yr  Iesu,  ̂ a 
dolefain,  a  syrthiodd  i  lawrger  ei  fron 
ef,  ac  a  ddywedodd  â  lleí  uchel,  h  Betli 
sydd  i  mi  â  thi,  0  Iesu,  Fab  Duw 

goruchaf ?  *  yr  wyfyu  attolwgi  ti  na'm 
poenech. 

gpen.  4.33-36.  Mat.  8  29.  Marc  1.  24— 27.  a  5. 6-8.  Act. 
16.   16—18.         h  adn.  37,   38.  í  Es.    27.    1     2  Pedr  2    4 
1   Io*n  3.  8    Dat.  20.  1-3. 

29  (Canys  efe  a  Aorchymynasai  i'r 
yspryd  aflan  ddyfod  allan  o'r  dyn. 
Canys  llawer  o  amserau  y  *  cipiasai  ef : 
ac  efe  a  gedwid  yn  rhwym  â  chad- 
wynau,  ac  â  llyiTetheiriau  ;  ac  wedi 
dryllio  y  rhwymau,  efe  a  yrrwyd  gan 

y  cythraul  i'r  diffaethwch)* *  Marc  5.  8.  Act.  19.  12-16.  /  pen.  9.  3í>,  42.  Marc  5. 
3—5.  a  9.  20-26.  2  Tiin.  2.  25,  26. 

30  A'r  lesu  a  ofynodd  iddo,  gan ddywedyd,  Beth  yw  dy  enwdi  ?  Yntau 
a  ddywedodd,  "  Lleng  :  canys  "llawer 
o  gythreuliaid  a  aethent  iddo  ef. 

I  Mat.  26.  53.  Marc  5.  9. .  2.  Mat.  8.  29.  Mar. 

31  A  °hwy  a  ddeisyfasant  arno, na 

orchymynaiiddyntfyned^i'r*dyfnder. 
oadn  28.  Job  1.  11.  a2.  ò'.  Phil.  2.  10,  11.  p  Mat.25 41.  Dat.  9.  2.  a  19.  20.  a  20.  2,  3,   14,  15. 

32  Ac  yr  oedd  q  yno  genfainto  foch 
lawer  yn  pori  ar  y  mynydd  :  a  hwynt- 
hwy  raattolygasantiddoadael  iddynt 
fyned  i  mewn  i'r  rhai  hynny.  fAc 
s  efe  a  adawodd  iddynt. 

g  Lef.  11.7.  Es.  65.  4.  a  66  3  Mat  8.  30—33.  Marc  5. 
11  —  13.  r  Job  1.  10.  Salm  62.  11.  loan  19.  11.  1  loan  4.  4. 
«  1  Bren.  22.  22.  Job  1.  12.  a  2.  6.  Dat.  20.  7. 

33  A'r  cythreuliaid  a  aethant  aîlan 
o'r  dyn,  aca  aethant  i  mewn  i'r  moch  : 
1  a'r  genfaint  a  ruthrodd  oddi  ar  y  dibyn 
i'r  llyn,  ac  a  foddwyd. 

t  Ioan  8.  44.    1  Pedr  5.  8.    Dat    9.  11. 

34  A  phan  welodd  y  meichiaid  yr 
hyn  a  ddarfuasai,  tthwy  a  ífoisant,  ac 
a  aethant  ac  a  fynegasant  yn  y  ddinas, 
ac  yn  y  wlad. 

«  Mat.  8.  33.  a28.  11.    Maro  5.  14.    Act.  19.  16,  17. 

35  A  hwy  a  aethantallan  i  weledy 
peth  a  wnelsid ;  ac  a  ddaethant  at  yr 

íesu,  x  ac  í\  gawsant  y  dyn,  o*r  hwn  yr 
aethai  y  cythreuliaid  allan,  y  yn  ei 

ddillad,  a'i  iawn  bwyll,  £yn  eistedd 
wrth  draed  yr  Iesu  :  ahwy  aofnasant. 

x  Es.  49.  24,  25.  a  53.  Í2.  Heb.  2.  14,  15.  1  Toan  3.  8. 
y  adn.  27.  pen.  15.  17.  *  peu.  2.  46.  a  10.  39.  Marc  5.  15. Act.  22.  3. 

36  A'r  rhai  a  welsent,  a  fynegasant 
hefyd  iddynt  pa  fodd  yr  iachasid  y 
cythreulig. 

37  f  A'r  holl  liaws  o  gylch  gwlad 
y  Gadareniaid  a  a  ddymunasant  arno 
fy ned  ymaith  oddi  wrthynt ;  am  eu 
bod  mewn  ofn  mawr.  b  Ac  efe  wedi 

myned  i'r  llong,  a  ddychwelodd. 
a  adn.  28.  pen.  5.  S.^Deut.  5.  25.  1  Sam.  6.  20.  2  Satn. 6  8,  9.  1  Bren.  17.  ia  Job  21.  14,  15.  Mat.  8.  34.  Marc  5. 

17.    Att.  16.  39.        *  pen.  9.  5,  56.    a  10.  10,  11,  16. 

38  A'r  gwr  o'r  hwn  yr  aethai  y  cy- 
threuliaid  allan,  r  a  ddeisyfodd  arno 

gael  bod  gyd  ag  ef :  %  eithr  yr  Iesu  a'i 
danfonodd  ef  ymaith, d  ganddyw7edyd, 

c  adn.  28,  37.  Salm  27.  4.  a  32.  f.     Marc  5.  18.    Phil.  I 
I.         d  Ex.  12.  25-27.  a  13.  8,  9,  14—16.    Salm  71.  17,  18. 
78.  3—6.  a  107.  21,  22,  31,32.  a  111.  2-4.  a  145.  3— 12.  Es, 
î.  7—13.     Marc   5.    19,  20.    Act.   9.    13—16.    Gal.  1.23,24. 

1  Tim.  1.  13—16. 

39  Dychwel  i'th  dŷ,  a  dangosfaint o  bethau  a  wnaeth  Duw  i  ti.  Ac  efe 

a  aeth,  ̂ dan  bregethu  trwy  gwbl  o'r 
ddinas,  faint  a  wnaethai  yr  Iesu  iddo. 

«  pen.  17.  15—18.  Deut.  10.  21.  Salm  66.  16.  a  126.  2,  3. 
i.  4.  1—3,  34—37.    Marc  1.  45.    Ioan  4.  29. 

40  Abu,/panddychweloddyrIesu, 
^ dderbyn  o'r  bobl  ef :  canys  yr  oeddynt 
oll  Ayn  disgwyl  am  dano  ef. 

r-Mat.9.1.  Marc  5.  21.  g  pen.  5  1.  a  19.  C.  37,  36,  ! 48.  Marc  6.  20.  a  12.  37.  Ioan  5.  3J.  h  Diwr.  8.  34.  Aat.  ! 
10.  33. 



;  a'r  diferl\f ÿwaed. 
\a  c  \  III. Ht/u  uit  ii  i  rch  Jah  nn. 

m  Hgawsom  \  i  '  <»U  |i.in<  s  luiuid  i.  r  hl.itn, 
M.u!..  ,s.  88  :ü,  hc  yn  Marc  :>.  i  20. 

Dyfnder :"  nlfern,  y  pydew  diwaelod, 
J.ii.  "2.».  ;>;  carchar  iragywyndoj  yrysbrydion 
■rthiedig.  Mae  liuw  wtithiau  yn 

ai  o  honynt  grwyriro'r  byd  hwn,  ;i  phryd 
r.ill  \  i)  ii  gytiawnder  a'i  ailu  dwyt'ol  yn  eu 
l.tm.ui  ya  ol  i'w  circhar  puenns.  Deisyfiad 

iit.n  \  diaibl  oedd  "  Yr  wyt'  yn  attolwg  i 
u.i'ai  po«'n»'ch."  "  A  ddaethost  ti  yma  i'n 

niciii  ni  cyn  ýr  amser?"  (Math.  s.  29;)  gan 
it'ni  fod  Crist  wedi  dyfod  i'r  byd  i'v.  bwrw 
iwy  yn  ddYoed  i  gadwynau  oftern  ;  a'ucaeth- 
wo  yn  y  poenau  hyuy  yr  oeddenl  hwy  yn 
Hèd  n. i  chaent  fyned  iddynt  cyn  dydd  yj 
uu  :  y  cais  ins.it'  oedd  mew  u  geiriau  t'^lnr, ! 
•a  orchymynai  efe  iddynl  fyned  i  uftern. 
■  buasai  efe  yn  gorchymyn,  baasai  raid 
Buaed  ;  ac  felly  y  bydd  yn  y  dydd  di- 
Hâdaf.  1  Pa  ham  y  gadawodd  ere  idd-J 
jmt  i  I  ddangos  ei  hnn  yn  ben  Arglwydd 
I  bawb;  i  gospi  y  Gadareniaid  am  eu  dir- 
Kg  ar  gyfraith  Duw  ;  ac  i  ddangos  ynfyd- 
•w\dtl  dynion  annnwiol  yn  caru  eu  moch  yn 
[wy  nac  iachawdwriaethen  heneidiau.  I  Can- 
.itâodd  lesu  en  deisyfiad  i'r  cythreuliaid  ac 
Kgadareniaid,  er  eu  gwae  ;  ond  i»i  chania- 

Hdd  vì  ddeisyriad  i'r  dyn  a  waredasaf  o 
eddiant  y  cylln  euliaid  :  rhodd  orchwyl  i 
iwnw  i  ̂ umiol  Duw  vn  mhlith  ei  dylwyth. 

41  ̂ i  Ac  wele,  'daeth  gwr  a'i  enw 
jíairus  ;  ac  efe  oedd  k  lywodraethwr  y 
Bîaagog  :  '  ac  ef'e  a  syrthiodd  wrtli 
praed  yr  Tesu,  m  ac  aattolygodd  iddo 
ddyfod  ì'w  dŷ  ef : 

l— 25.*Marc  5.  22.         L-  pen.  13.  14.    Act.  13. /pen.  5.  8.  a  i7.  16.   Dat.  5.  3.         m  Mat. 
í.  7,  8.  M;irc  5.  23.  loau  4.  4<î-4tf.  a  il.  21.   Act.  9.  38. 

42  *  O  herwydd  yr  oedd  ìdcìo  "  ferch 
iîg-anedig,      ynghylch     deuddeng 

mlwydd  oed,    °  a  hon  oedd  yn  marw 
(Ond  fel  yr  oedd  efe  yn  myned,  y 

bobloedd  a'i  gwasgent  ef. n  .eii.  7.  12  Gen.  44  20—22.  Job  1.  18,  19.  Zec.  12.  10. 
Jot>4.  20.  S..lm  íiO  5-8  a  103.  15,  16.  Preg.  «.  12.  Ezec. 
I  1C,  35.  Rhuf.  5.  12.         p  a3n.  45.  Maro  5.  21. 

43  ̂ î  A  gwraig  ̂ yrhon  oedd  mewn 
•diferlif  ̂ waed  er  ys  r  deuddeng  mlyn- 
edd,  yr  hon  *a  dreuliasai  ar  physygwyr 
ei  holl  fywyd,  -j-  ac  nis  gallai  gaelgan 
neb  ei  hiachau, 

q  Lef.  )5.  25,  &c  Mat.  0  20-22.  Marc  5.  25.  r  adn. 
27.  pen.  13.  II,  1«.  Marc  9.  21.  lo.n  5.  5,  6.  a  9.  1,  21. 
Aet.  3.  2.  a  4    22.  a  14.  H— 10  *  Salra   108.  12.     £s.  2.  22. 
»55.  1-3.    Marr.  5.  26    ;.  9    155,  22. 

44  A  ddaeth  'o'rtucefn,  acattgyfT- 
yrddodd  âg  ymyl  ei  wisg  ef :  rac  yn 
y  fan  y  safodd  diferlif  ei  gwaed  hi. 

t  pen  7  38.  u  Db..t  22  12  Ha're.  5.  27,  28.  a  6.  56 
Aet.  5.  15.  a  19.  12.       x  pen.  II.   13    Ex.  15.  26.    Mal.  4.  2. 

45  Adywedodd  yríesu,  J  Pwy  yw 
a  gyffyrddodd  â  mi?  Ac  a  phawb  yn 

gwadu,  y  dywedodd  Pedr,  a'r  ríiai 
oedd  gyd  ag  ef,  O  Feistr,  v  y  mae  y 
bohloedd  yn  dy  wasgu,  ac  yn  di/  flino ; 
ac  a  ddywedi  di,  Pwy  yw  a  gyífyrdd- uddí 

Jf  pen.  9.  13.   Marc  5.30-32. 

47  ||  A'r  íesu  ;t  ddj  wedodd,  Lihj « 
uii  a  g^  íi\  rddodd  ;i  mi :  :  canya  mi  B 
wn  i\  h(  d  rhinwedd  allan  o  honof. 

-.  p*a.  C.  19,  l   l'.  ii   .'    B 

47  A  phâll  wt'lodd  y  wfaig  n;id 
oedd  hi  guduiedig,  a  hi  a  ddaeth  dan 
grynu,  ac  a  syrthiodd  ger  ei  fron  ef, 
/;  ac  a  fynegodd  ìd  o,  y'ngwydd  yr 
holl  bobl,  am  ba  achos  y  cyfiyrddassti 

hi  àg  ef,  ac  fel  yr  iachasid  hi  yn  eb- 
rwydd. 

'a  1  Sam.  16.  4.  Salra  2.  11.  Hos.  13.  I.  Hab.  3.  16.  Mat. 38.  8.  M«rc  >.  33.  Aet.  16.  29.  I  Cor.  2.  3.  2  Cor.  7.  15. 

l'liil    2.  12.    lleb.  12.  28.  b  peu.  17.  15.   16.  Salra  66.   16 

48  Yntau  addywedodd  wrthi,  cCym- 

meroysur,  íërch  ;  dày  ífydd  a'th  iach- 
aodd  :  e  dos  mewn  tangnefedd) 

c  Mat.  9.  2,  22.  a  12.  20.  i  Cor.  6.  18.  d  pen.  7.  50. 
a  17.  19.  a  18  42.  Mat.  8.  13.  Ma  c  5.  34.  Act.  14.  9.  Heb.4. 
2.  e   Ex.  4.   18.  1  Sam.  1.  17.  2  Bren.  5.  19. 

49  1f  Ac  /-efe  etto  yn  llefaru,  daeth 
un  o  dŷ  Uywodraetliwr  y  synagog,  gan 
ddywedyd  wrtho,  Hu  farw  dy  ferch  : 

^na  phoena  mo'r  Athraw. /arln.  41,  42.  .Mat.  9.  23—26.   Marc  5.  35.      g  pen.  7.6. 
.  7.   E».  7.  12.  Marc  5.  35. 

50  A'r  Iesu  pan  glybu  hyn,  a'i 
hattebodd  ef,  gan  ddywedyd,  Nac 

ofna  :  /l  cred  yn  unis-,  a  hi  a  iachêir. h  adn.  4S.  Es.  1.  10.  Marc  5.  36.  a  9.  23.  a  11.  22—24. 
loan  11.  25,  40.   Rhuf.  4.  17,  20. 

51  Ac  wedi  ei  fyned  ef  i'r  tý,  *  ni 
adawodd  i  neb  ddyfod  i  mewn,  k  ond 
?edr,  ac  Iago,  ac  Ioan,  a  thad  yr 
eneth  a'i  mam. 

íl  Bren.  17.  19—23.  2  Bren.  4.  4—6,  34—36.  Es.  42.  2. 
Mat.  6.  5,  6.  Act.  9.  40.  k  pen.  6.   14.  a  9.  28.  Maro  5. 
37—40.  a  14.  33. 

52  Ac  'wylo  a  wnaethant  oll,  a 
chwynfan  am  dani.  Eithr  efe  a  ddy- 
wedodd,  Nac  wylwch  :  m  nid  marw 
hi ;  eithr  cysgu  y  mae. 

/  Gen.  23.  2.  a  37.  34,  35.  2  Sara.  1S.  33.  Jer.  9.  17—21. 
E/ec.  24.   17.     Zec.  12.  10.  m  Marc  5.  38,  39.     loanll. 

4,  11  —  13. 

53  A  hwy  n  a'i  gwatwarasant  ef, 
°am  iddynt  wybod  ei  marw  hi.^^ n  pen.  16.  14  Jol>  12.  4.  a  17.  2.  Es.  53  3.  o  Marol5. 

44,  45.  Imb  II.  39.  -»  19.  33-35. 

54  §  Ac  p  efe  a'u  bwriodd  hwynt  oll 
allan,  ac  q  a'i  cymmerth  hi  erbyn  ei 
llaw,  ac  a  lefodd,  gan  ddywedyd, 
r  Ilerlodes,  cy^od. 

v  a-lii.  51.  Marc  5.  40.  q  Jer.  31.  32  Mat.  9.  25.  Marc 
1.31.  «5.41    a  8.  23.  a  9.  27.  r  pen.  7.  14,  15.    Ioan  5. 
21,  28,  29.  a  II.  43.  Act.  9.  40.  Rhuf.  4.  17. 

55  s  *  A'i  hyspryd  hi  a  ddaeth 
drachefn,  a  hi  a  pyfododd  yn  ebrwydd : 
't  acefe  a  orchymynodd  roibwyd  iddi. 

«  1    B.en.  17.  21— 23.    Ioanll.44.  t  pen.*24.  41—  43. Marc  5.  43.   loa..   II.    14. 

56  A  synnu  a  wnaeth  ar  ei  rhíeni 
hi :  ac  u  efe  a  orchymynodd  iddynt, 
na  ddywedent  i  neb  y  peth  a  wnaethid. 

u  prn.  5.  14.  Mmt.  8.   4.  »  9.   30.  Marc5.  42,  43. 



Crìst  yn  anfoii  ei  aposiolion  i LUC  IX,      bregethu  ac  i  wneuthur  ywyrthi 

Cawsom  y  ddau  ddarn  hyn  o  hanes  o'r 
blaen,  yn  Math.  9.  18— 2ti,  ae  yn  Marc  5.  22 
— 43  ;  gwel  y  sylwadau  yno.  *  Nid  yw  yr 
efengylwyr  eraill  yn  crybwyll  mai  ei  unig- 
anedig  oedd  hi,  yr  oedd  hyny  yn  gwneyd  y 
galar  yn  fwy.  t  Yr  oedd  medr  ae  ymgais  yr 
holl  feddygon  wedi  ìnethu,  felly  yr  oedd  ei 
gobaith  hi  yn  y  byd  hwn  wedi  cwbl  ddarfod. 

Yr  oedd  ei  chlefyd  yn  hen  ;  ei  gwendid  a'i 
phoenau  yn  fawr  ;  ei  holl  feddiannau  wedi  eu 
gwario  yn  ofer  ar  feddygon ;  a  hitliau  heb 
fod  ddim  gwell,  ac  yn  yr  agwedd  hòno  wcdi 
syrthio  i  dlodi  yn  chwanegol  at  ei  holl  ofidiau 
eraill.  Crybwyllir  pethau  fel  hyn  yn  aml  gan 
yr  efengylwyr  am  rai  a  iachâwyd  gan  Iesu, 

i  ddangos  ei  dosturi  a'i  dyner  drugareddau  ef 
tuag  at  bechaduriaid  truenus,  yn  nghyd  â'n 
cyfiwr  annobeithiol  ninnau  fel  pechaduriaid, 

oni  b'ai  ei  ras  a'i  drugareddau  ef.  %  Nid  am 
nas  gwyddai  yr  Iesu  pwy  a  gyfhyrddasai  âg 

ef  y  gofynodd  efe  fel  hyn ;  ond  i'r  dyben  o 
wneuthur  y  wyrth  yn  amlwg  i'r  dyrfa,  buas- 
ai  yn  ddirgel  ac  yn  ddîarwybod  iddyut  hwy 
oni  buasai  y  gofyniad  cyhoeddus  hwn. 
||  Gallu  ac  ewyllys  da  Crista  iachâodd  y  wraig, 
ac  nid  ei  gwaith  hi  yn  cyfhwrdd  âg  ef :  ac 
eto  nid  heb  hyny.  Trwy  foddion  o  ryw  fath 
y  mae  Duw  yn  gweithredu;  ein  dyledswydd 

ni  yw  arfer  y  moddion,  a'i  waith  ynt;m  yw 
danfon  y  fendith.  §  011  ond  yr  apostolion  a 

rh'íeni  yr  eneth.  Marc  5.  40.  *  Mae  y  geiriau 
hyn  yn  brawf  cadarn  bod  yr  enaid  anfarwol 
yn  hanfodi  ar  wahân  oddi  wrth  y  corph  ar  ol 
marw;  ac  ei  fod  yn  dychwelyd,  ac  yn  cael 

ei  ail-nno  â'r  corph,  yn  yr  adgyfodiad.  Nid 
crëu  ysbryd  arall  a  wnaeth  Crist  yma,  ond 
galw  yn  ol  yr  ysbryd  oedd  wedi  ymadael : 
efe  yw  y  crëawdwr,  efe  hefyd  yw  yr  adgyf- 

odiad  a'r  bywyd.  Mae  yn  amlwg  yma  hefyd, 
mai  nid  rhyw  iredd,  neu  mwy  corpliorawl, 
yr  hyn  a  eilw  y  meddygon,  crasis,  yw  yr 
enaid  fely  taeradefnyddiodron  ( Materialists  ) 

digred;  yr  oedd  y  corph,  a  phob  peth  o'r 
corph  yno ;  ond  yr  oedd  y r  ysbryd  yn  absenol, 
nes  i  Fab  Duw  ei  ddychwelyd  yn  ol.  f  Er 

i'reneth  gael  ei  chyfodi  yn  wyrihiol,  ac  mewn 
perffaith  rỳni  ac  iechyd  ;  ëto  nid  oedd  i  gael 
ei  chynnal  yn  wyrthiol,  ond  yn  y  ffordd 
gyffredin,  trwy  roddi  bwyd  iddi.  Mae  yn 
debyg  na  fwytasai  hi  nemawr  er  ys  tro  yn  ei 
chlefyd. 

PEN.  IX. 

Crist  yn  anfon  ei  apostolion,  8$c. 

*  A.C  a  efe  a  alwodd  ynghyd  ei 
ddeuddeg  disgybl,  t  ac  b  a  roddes 
iddynt  feddiant  ac  awdurdod  ar  yr  holl 
gythreuliaid,  ac  i  iachâu  clefydau. 

apeu.6.  13— 16.Mat.  10.2—5.  Marc  3.  14-19.  a6.  7— 13. 
*  pen.  10.  19.  Mat.  10.  1.  a  16.  19.  Marc  6.  7.  a  16.  17,  18. 
Ioan  14.   12.  Act.   1.  8.  a  3.  16.  a4.  30.  a  9.  34.  rv 

2  Ac  efe  a'u  hanfonodd  hwynt c  i 
bregethu  teyrnas  Dduw,  ac  i  iachâu  y 
rhai  cleifion. 

3  Acefe  addywedodd  wrthynt,  rfNa 
chymmerwch  ddim  i'r  daith,  na  fTyn, 
nac  ysgrepan,  nabara,  nac  arian  ;  ac  na 

fydded  gennych  e  ddwy  bais  bob  un. :       __ 

4  Ac-'i  ba  dý  bynnag  yr  eloch 
mewn,  %  arhoswch  yno,  ac  oddi  yno  i 

ymadêwch. /pen.  10.  5-8.  Mat.  10.   11.  Marc  6.  10.  Act.  16.  15.    .  fc 

5  A  8  pha  rai  bynnag  ni'ch  derbyn- 
iant,  pan  eloch  allan  o'r  ddinas  honno 
h  ysgydwch  hyd  yn  nòd  y  llwch  odd: 
wrth  eich  traed,  *yn  dystiolaetn  ynei 
herbyn  hwynt. 

s  adn.  48.  pen.  10.  10—12,  16.  Mat.  10.  14,  15.  Marc  6l, 
11.  a9.  37.  Act.  13.  51.  a  18.  6.  h  adn.  53—56.  Neh.5.  13  f 
i  pen.  5.  14.  Mat.  10.  18. 

6  Ac  wedi  iddynt  fyned  allan,  hwy  f 

a  aethant  trwy  y  trefi,  k  gan  bregethi 
yr  efengyl,  a  iachâu  ym  mhob  lle 

k  adn.  1,  â.  Marc  6.  12,  13.  a  16.  20.  Act.  4.  30.   a  5.  18 

*  Cawsom  hanes  dewisiad  y  deuddegdysgyl 

hyn  o'r  hlaen,  yn  nghyd  a'u  henwau  ;  Pen 
6.  13—16,  a  Marc  3. 14—19.  Nid  y  w  MatheM 
yn  sòn  am  eu  hetholiad,  ond  eu  danfoniad  yi 
unig.  Maih.  10.  1 — 15:  mae  Marc  a  Luc  yt 
sôn  am  bob  un  o'r  ddau.  Dewisodd  Iesi 
hwynt  ar  y  cyntaf  i  fod  gydag  ef,  i  ddysgt 

ganddo,  ac  i  fod  yn  dystion  o'r  hyn  a  lefarodc ac  a  wnaeth  efe.  +  Gwedi  bod  gydag  ef  fell^ 

am  ryw  yspaid  efe  a'u  danfonodd  hwjn' allan  i  bregethu  yr  efengyl,  ac  a  roddo»k 
iddynt  allu  i  gadarnâu  eu  hathrawiaeth  trwj 
lawer  o  wyrthiau,  bwrw  allan  gythreul» 
ac  iacliâu  clefydau.  Derbyniasant  y  galh 
hwn  yn  union-gyrchol  gan  Grist  ei  hun,  yi 
yr  hwn  yr  oecid  yn  gynhenid  erioed,  fel  yi 

oedd  yn  Un  â'r  Tad,  fel  yr  oedd  yn  í)dnv 
wedi  ymddangos  yn  y  cnawd  ;  yn  gystal  a{ 
wedi  ei  roddi  iddo  fel  (Jyfryngwr.  %  Aroswcl 
yno,  os  bydd  yn  gytieus,hyd  oni  ymadawocl 
o'r  ddinas  hòno.  Na  tlireiglwch  o  dŷ  i  dŷ 
Pen.  10.  7  ;  mae  treiglo  lìawer  o  dŷ  i  dŷ  hel 

achos,  yn  niweidiol,  mae'n  debyg,  i  weinid 
ogion  y  gair,  ac  yn  niweidiol  i'r  eglwy» 
hefyd.  Mae  yn  arwain  i  segurdod  a  diíì'jjE Uafur;  i  dderbyn  Uawer  o  chwedlau  gwracli 

'íaidd,  ofer,  a  niweidiol  ;  mae  yn  arwain 
lytlìineb  a  melus-wedd  bnchedd ;  ac  weithian 
yn  arwain  i  syrthiadau  gwaradwyddus.  Am  j 
cyfarwyddiadau  eraili  yn  yr  adnodan  uchod 
gwel  ar  Math.  10.  7—14,  a  Marc  6.J— 11. 

7  %  Al  Herod  y  tetrarch  a  glybu  y 
cwbloll  a  wnaethid  ganddo;  *ac  Wieft 
a  betrusodd,  am  fod  rhai  yn  dywedyd 

gyfodi  Ioan  o  feirw  ; 
/  Job  18.  11,  12.  Salm  73.  19.  Mat.  14.  1— 12.  Marc  6 

14—28.         m  pen.  21.  25.  Es.  22.  5.  Mica  7.  4. 

8  A  n  rhai  eraill,  ymddangos  c 
Elías;  a  rhai  eraill,  mai  prophwyd 

un  o'r  rliai  gvnt,  a  adgyfodasai. 
n  adn.  19.  Mat'.  17.  10.  Marc  6.  15.   a  8.  28.   Ioan  1.  21 

9  A  Heiod  a  ddywedodd,  °  Toan  a 
dorrais  i  ei  ben  :  ond  pwy  ydyw  Iìwe 
yr  wyf  yn  clywed  y  cyfryw  bethau 
am  dano  ?  p-\  Ac  yr  oedd  efe  yn  ceisic ei  weled  ef. 

o  adn.  7.         p  pen.  13.  31,  32.  a  23.  8. 

Gwel  ar  Math.  14. 1—12,  a  Marc  6.  14—29. 
*  Cydwybod  euog  oedd  yn  peri  i  Herod  forì 
yn  anesmwyth  ;  ofni  mai  Ioan  wedi  adgyfod) 



Dychweliad  yr  apostolion. ÌÁ  ('   l\. ('ri.-t  f/n  i'i>rt/ii  fnìm  uiH  0  »'.'/' 

liru  oedd  Crist,  ac  \  dTiUi  efe  wrnoefam 
ii  ei  ben  ef.  Mae  >  galr  ■  gyfìeithir  yma 
wnuo,  \n  arwyddo  cymyse  o  ammhenaetfa 

i.  Pelly  yrocdd  meddylian  Herod  yina, 
d(l  vn  ammau  ai  loan  ot<ld  [etn,  ac  yn 

nios  loan  oedd.  I  Efe  aewyllyiiaieiweled, 

Eel  slcrwydd  ai  Ioa'n  ydoedd,  oeu  ynte  i 
■  ësmwythder  L*w  feddwl  enog  tratlodna  oa 
û  [oan  ydoedd.  Nid  oea  genvm  hanea  iddo 
cl  t  i  weled,  nes  i  PUat  ei  ddanfon  ef  atto 
ol  ei  holi.    Pen  23.  8. 

10  f  q  *  A'r  apostolion,  wedi  dych- 
elyd,  a  fynegasant  iddo  y  cwbl  a 
naethent.  t  Ac  r  efe  au  cymmerth 

tvynt,  ac  a  aeth  o'r  neilldu,  i  le  ang- 
pfannedd  yn  perthynu  i'r  ddinas  a 
wir  s  Bethsaida. 
q  nen.  10.  17.  Zec.  1.  10,  11.  Marc  6.  30.  Heb.  13.  17. 

aàt.  14.  13.  Maro  2.  7.  a  6.  31,  32.  s  Mat.  11.  21.  Marc 
45.  loaii  1.  44. 

11  JA'r  bobloedd  'pan  wybuant, 
i  dilynasant  ef:  M  ac  efe  a'u  derbyn- 
idd  hwynt,  ac  a  lefarodd  wrthynt 
am  deyrnas  üduw,  ac  a  iachàodd  y 
ìai  oedd  arnynt  eisieu  eu  hiachâu. 

t  Hat.  14.  14.  Maro  6.  33,  34.  «  Es.  61.  1.  Ioan  4.  34 
uf.  lá.  3.  2  Tim.  4.  2.        *  pen.S.  1,  10.  Mat.  21.  31,43. 

*  Yn  yr  adnodau  blacnaf  o'r  benod  hon 
wsom  hanes  am  anfoniad  yr  apostolion  ; 

na  cawn  lianes  eu  dycliweliad  o'u  taith,  i 
•ddi  cyfrifo'u  gweithredoedd  i'w  Harglwydd. 
Dyben  ein  Harglwydd  yn  eu  cyrnmeryd  i'r 
:  anghyfannedd  hwn  efallai  oedd,  rhoddi 

hydig  seibiant  i'w  ddysgyblion  ar  ol  eu  lla- 
r,  a  dysgu  rhyw  bethau  yn  mhellach  iddynt 
ì  Bghylch  eu  gwaith.  î  Ni  bn  ar  Grist  erioed 

lift'yg  gwrandawwyr,  nac  erioedeisiau  calon w  iderbyn  a  gwneuthur  pob  daioni  iddynt, 

w  cyrph  a'u  heneidiau  :  a  thrwy  wneyd 
*ioni  i'w  cyrph  yr  oedd  yn  eu  denu  atto  i 
tel  daioni  i'w  heneidian.  Fel  hyn  mae  yn 
■genrheidiol  denu  dytiion  annwybodus  i 
rando  yr  efengyl,  trwy  ryw  gymmwynasau 
inmorawl,  fel  denu  plant  i  ddysgu. 

12  y  A'r  dydd  a  ddechreuodd  hwyr- 
âu  ;  a'r  deuddeg  a  ddaethant  ac  a 
dywedasant  wrtho,  z  Goilwng  y  dyrfa 
maith,  fel  y  gallont  fyned  i'r  trefi,  ac 
'r  wlad  oddi  amgylch,  i  lettya,  ac  i 
;ael  bwyd  :  a  canys  yr  ydym  ni  yma 
newn  lle  anghyfannedd. 

•  Mat.  11.  15.    Marc  C.  35,  36.   Ioan  6.  5.  *  Mat.  15- 
I,  32  a  Salm  73.  19,  20. 

1 3  Eithr  efe  a  ddywedodd  wrthynt? 

Rhoddwch    chwi    iddynt    beth    i'w 

'wytta.  A  hwythau  a  ddywedasant, 
Nid  oes  gennym  ni  ond  pum  torth,  a 
lau  bysgodyn,  oni  bydd  i  ni  fynecí  a 

\\r\w\\  bwyd  i'r  bobl  hyn  oll. 
6  2Bren.  4  42,  43.  Mat.  14.  16,  17.  Marc  6.  37,38.  Ioau 
»-9.  c  Num.  11.  21—23.  Diar.  11.  24,  2.5. 

14  Canys  yr  oeddynt  ynghylch  pum 
nnil  o  wýr.  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 
2Ì   ddissyblion,    í7Gwnewch    iddynt 

eistedd  yu  fyrddeidiau,  bob  yn  ddi-j: 
a  deugain. 

i  Ifart  •:.  3i).  10.  •  8.  6. 

15  Ac  felly  y  gwnaethanf  ;  a  hwy 
a  wnaethárrt  iddynt  oll  eistêdd. 

16  Ac  efe  a  gymmerodd  y  pum 

torth,  a'r  ddau  bysgodyn,  eac  a  ed- 

rychódd  i  fynu  i'r  nef,  ̂ aca'w  bendith- 
iodd  hwynt,  ac  a'w  torrodd,  ac  i\u 
rhoddodd  i'r  disgyblion  i'w  gosod  ger 
bron  y  bobl. 

e  Salm  121.  1,  2.  Mat.  14.  19.  Marc  7.  34.  /  pen.  22. 
19.  a  24.  30.  Mat.  15.  36.  Ioan  6.  11,  23.  Act.  27.  35.  Rhuf. 
14.  6.  1  Cor.  10.  30.  a  11.  24.  1  Tim.  4.  4,  5. 

17  A  hwynt-hwy  olì  a  s  fwyttasant, 
ac  a  gawsant  ddigon  :  h  a  chyfodwyd  a 
weddillasai  iddynt  o  friw-fwyd,  ddeu- 
ddeg  basgedaid. 

g  Salm  37.  16.  Diar.  13.  25.  Mat.  14.  20,  21 .  a  15.  37,  33. 
Marc  6.  42—44.  aS.  8,  9.  h2  Bren.  4.  44.  Mat.  16.  9,  10. 

Marc  8.  19,  20.  loan  6.  11—13.  Phil.  4.   18,  19. 

Adroddir  y  wyrth  hon  gan  yr  Efengylwyr 
011.  Gwel  Math.  14. 15—21  ;  Marc  6.  35— 4(i ; 
a  chawn  hi  eto  yn  helaethach  yn  Ioan  6.  5 — 
14.  Gwel  y  sylwadau  ar  y  lleoedd  byny,  yn 
benaf  ar  Mathew. 

18  f  Bu  hefyd,  *  fel  yr  oedd  efe  yn 
gweddío  *  ei  hunan,  fod  ei  ddisgybl- 
ion  gyd  âg  ef :  ac  efe  a  ofynodd  idd- 
ynt,  gan  ddywedyd,  k  Pwy  y  mae  y 
bobl  yn  dywedyd  fy  mod  i  ? 

tpen.  11.  1.  a22.  39—41.  Mat.  26.  36.  k  Mat.  16.13, 
14.  Marc  8.  27—30. 

19  Hwythau  gan  atteb  a  ddywed- 
asant,  l  Ioan  Fedyddiwr  ;  ond  eraill, 
mai  Elîas ;  ac  eraill,  mai  m  rhyw  bro- 

phwyd  o'r  rhai  gynt  a  adgyfododd. I  Gxrt\  aradn.  7,8.— Mal.  4.  5.  Ioan  1.  21,  25.  m  Marc 
6.  15.  Ioan  7.  40.  a  9.17. 

20  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

11  f  Ond  pwy  yr  ydych  chwi  yn  dy- 
wedyd  fy  mod  i  ?  A  Phedr  gan  atteb 

a  ddywedodd,  °  Crist  Duw. n  Mat.  5.  47.  a  16.  15.  a  22.  42.  o  pen.  22.  67.  Mat. 
16.  16,  17.  a  26.  63.  Marc  8.  29.  a  14.  61.  Ioan  1.  41,  49.  a4. 

29,  42.  a  6.  69.  a  7.  41.  a  11.  27.  a  20.  31.  Act.  8.  37.  ■&  9. 22.  a  17.  3.  1  loan  5.  1. 

21  Ac  p  efe  a  roes  orchymyn  arnynt, 
ac  a  archodd  ìddynt  na  ddywedent 
hynny  i  neb. 

p  Mat.  16.  20.  a  17.  9.  Marc  8.  31. 

22  %  Gan  ddywedyd,  ?  Mae  yn 

rbaid  i  Fab  y  dyn  oddef  llawer,  a'i 
wrthod  gan  yr  henuriaid,  a'r  arch-ofF- 
eiriaid,  a^r  ysgrifenyddion,  a/i  ladd, 
a'rtrydydd  dydd  ads:yfodi 

q  adu.  44.  pen.  18.  31-34.  a  24.  7,  26.  Gtn.  3.  10.  iUlm 
22.  a  C9.  Ks.  53.  Dan.  9.  26.   Zec.  18.  7.    Mat.   16.  21.    a  17. 
12.  Marc  8.  31.    a  9.  31.    a  10.  33,  34.    Act.  4.  25 
27—29.  1  Cor.  15.  4.  1  Fedr  1.11. 

Gwelar  Math.  1(5.  13— 20.  Dywed  Mathew 
mai  yn  Cesarea  Philippi  y  bu  yr  yrnddiddan 

uchod  :  gwvl  y  sylwadau  yno.  *  Ei  bnnan 
heb  v  torfeydd,  mae  yn  debyg  a  feddylir; 
canys  d ywedir  bwl  ci  ddye^yblion 
+  Br  bod  y  byd  yn  anwad;il  ac  yn  ansefydlog 



Am  hunan-ymwadlad. LUG  IX. 
Gwedd-nsuidiad  ('rist. 

gan  amryw  dybiau  cyfeiliornus,  eto  ni  ddylai 
y  gwirìonedd  gael  ei  ddiystyru  erhyny;  ond 
yn  hytraeh  dylid  ei  geisio  yn  ddyfaiach,  t, 
gwneyd  proííe»  o  hóno  yn  fwy  di'aawada) 
t  Nid  y\v  yr  adnod  hon  (22)  gau  y  r  i  t'en,\  Iwyr 
eraill,  ac  efallai  mai  byn  yw  y  rheswm  aro  j 
gwaharddiad  yn  adn.  21  ;  pe  buasai  ei ddysg 
ybiion  >n  ei  gyhoeddi  ef  yn  "  Griäfc  Dnw,' 
a'r  bobl  yn  credu  ynddo,  ac  yn  ei  Weled  yt 
dyoddef  ac  yn  c.ielei  ladd  wedi  hyny,  búasa 
hyny  yn  debyg  oysgwyd  eu  nydd  liwy  ynddt 
ef :  a  111  liyny  dewisrii  gadw  y  peth  >n  ddirgej 
hyd  onid  eg!urki  ef  yn  F.ib  üuwmewn  gallu 
trwy  yr  adgyfodiad  oddi  wrih  y  meirw.  Ar 

yr  un  pryd,  yr  oedd  ti  dystiolaeth  a'i  weith- 
redoedd  ef  ei  hun  yn  ddigon  i  wneyd  pawb 
yn  ddíesgus. 

23  %  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth 

bawb,  r  Os  ewyllysia  neb  ddyfod  ar 
fy  ol  i,  s  *ymwaded  âg  ef  ei  hun,  f  a 
choded  ei  groes l  \  beuny  dd  ,a  dily  ned  fi. 

r  pen.  14.  26,  27.  Mat.  10.  3S,  39.  a  16.  22-25.  Marc.  8 
34—38      loau   12.  25,  26.    2    Tiiu.  3.    12.  s  Tit.   2.    12 
t  1  Cor.  15.  30,  31. 

24  Canys  pwy  bynnag" a  ewyllysio 

gadw  ei  emioes,  a'i  cyll  ;  ond  pwy 
bynnag  a  gollo  ei  einioes  o'm  hachos 
i,  hwnnw  a'i  ceidw  hi. «  pen.  17.  33.  Act  20.  23,  24.  Heb.  11.  35.  Dat.  2.  10. 
a  12.  11. 

Cawsom  yr  tin  geiriau  yn  Math.  16.  24,25  ; 
ac  yn  Marc  8.  34,  35.  *  Mae  hunan-ymwad- 
iad  yn  cynnwys,  yn  1.  Ymwrthodiad  â  phob 
peth  ac  sydd  yn  foddàol  gan  ein  natur  lygredig 
ni  ein  hunaiu;  nid  yntíaig  petban  pechadurus 
ynddynt  en  hnnain,  ond  hefyd  pethau  cyfreith- 
lawn,  os  byddam  arein  ffordd,  acynrhwystr 
i  ni  ganlyn  Crist  â'n  holl  yjrdon  2.  Ymwrthod 
â  phob  hndolirieth,  ac  â  phob  moddion  a 
ddefnyddio  dynion,  ein  eyleillion  goreu,  a'n 
perthynasau  auwylaf,  i  geisio  ein  denn  ni 
oddiwrth  grefydd  sancraidd  Mab  l)mv.  3.  Dàl 
i  fynu  yn  gadarn  yn  wyneb  pbb  bygythiön,  a 
phob  dyoddefiadau  oddi  wrih  eraill;  ie,  pe 
byddenl  swyddwyr  gwladolge]ynol  i'refengyl. 
Er  y  d)  hin  ymostwng  i'r  awdurdodau  gwlàdol 
mewji  pethau  gwladoi,  eto,  ni  ddylem  fodyn 

anftÿddiawn  i'r  Bn  nin  lesu  i  fod  yn  ffydd- 
lawn  i  neb  croes  i'w  deyrnas  ef.  t  Fel  y 
byddai  y  rhai  a  groeshoelid  yn  gorfod  dwyn 

eucroesan  euhnnain  i  le  y  dî'e. yddiad.  jGair 
o  bwys  mawr  y  w  hwn  ;  fel  y  mae  dydd  ar  ol 
dydd  yn  dyfod,  fellv  mae  rhyw  nroes  ar  ol 

croes  yn  dyfod  bob  dydd  i'r  credadyn. 

25*Canys  *pa  lesad  i  ddyii,  er 
ynnill  yr  holl  fyd,  a'i  ddiíetha  eì  hun, 
neu  y  íoà  wedi  ei  golü  ? 

x  pen.  4.  5—7.  a  12.  19—21.  a  16.  24,  25.  Salm  49.6—8. 
Mat.  1«.  2fi.  JMarc  9  43-43.  Act.  I.  18,  25.  2  Pedr  2.  15— 17 
Dat.  18.  7,  8.         y  Afnt.  13    48,  50.   I  Cor.  !>.  27. 

Gwel  arM.ith.  16.  2(i;  n  Marc8.  3ö.  *  Cael 
bywyd  na'uriol  y  corph,  sef  cael  ei  arbed, 
trwywadu  Crist;  acholli  bywyd  tragywyddol 
yrenaid:  cyfnewid  gwaelyw  hyny  :  pa  iesâd 
a  fydd  yn  y  diwedd  î 

26  Canys  2  pwy  bynnag  fyddo  cy- 
wilydd  ganddo  fi  a'm  geiriau,  a  hwn- 
nw  fydd  gywilydd  gan  Fab  y  dyn, 
6*pan  ddelo  yn  ei  ogoniant  ei  hun, 
a'r  Tad,  fa'r  angelion  sanctaidd. 

a  pen.  12.  8,  9.  Salm  22  6-8.  Es.  53.  3.  JWat.  10  32  33 

Jtfarc  8.  38.  loan  5.  44.  a  12.  43.  Rl.uf.  I.  Ifi.  2  Cor  VI  10* 
Gal.  6.  14.  2Tim  1.  12.  Heb  II.  26.  a  13.  13  I  Pedr4' 
«4-16.  Dat  3.  5.  a  pen.  13.  25—27.  Jtfat.  7.  22,  23.  Dat" 
^1.8.         b  |)an.    7     10     IIlat     16    .27      a  24    30    3|      a  2  • 

a  26.  64.  2  Thes.  1.8-10.  Jud.  14.  Dat.  I.  7.  a  20.  II.    ' 

27  Eithr  cdywedaf  i  chwi  yn  wir, 
Y  raae  rfrhai  o'r  sawl  sydd  yn  sefyil 
yma  a'r  ni  e  archwaethant  angau,  hyd oni  /welont  deyrnas  Dduw. 

c  marc  9.  1.    loan  14    2.    a  16.  7.  dIoan21.22. 
e  pen.  2.  26.     Ioan  8.  51,  52.     Heb.  2.  9.  /pen.  22.  ■ 

Gwel  ar  Math.  16.  27,  28  ;  a  Marc  8.  38, 
9.  1.  *  G<>í;oniant  personol  a  chyfryn^ol  iesu, 
yr  hwn  a  ddeneys  efe  trwy  gyfrwng  ei  natur' 
dJynol,  pan  ddelo  i  gyflawni  a  pherffeithio 
dybenion  gogoneddus  ei  gnawdoliad.  Tybir 
hod  yma  gyfeiriad  at  y  shechinoh  gynt,  ■ 
hwn  a  e\\\\á yoyoniant  Duw  Israel,  ;i yveled- 
iad  cyffeii/bncpdd  yoyoniant  yr  Aryluudd. 

Gwe!  Dan.  Pennodau  i  x.  T3  b'n  niai  y  Gai  , sef  Mab  Duw,  oedd  fel  hyn  yn  ymddansos; 
ac   ar  ol   ei    e?gyni,id,  gwisgvAyd  ef  drachefn 

'r  gosioninnt  hwnw,  felly  yr  oedd  yno^oniant 

y  Mab  yn  gystal  â  gog.  niant  y  Ta'd  :  "gan  eu bod  yn  nn  mewn  hanfod,  maent  yn  un  mewn  i 
goniant  hefyd  ;  a  dengys  y  Tad  ei  Fab  \ 

yn  ogoneddus  ul  ef  ti  hnn  yn  y  dvdd  diweddaf 
ar  g>hoedd  yr  holl  f\doedd.  +  Gallwn  sylwi 
hef>d,  fod  y  chenibiaid,  a'r  pethau  byw,  i'w 
gweled  yn  yr  ymnd;tngosiadrtii  gogoneddus  a 
soniwyd,  fel  gweinidotíion  rhtgliiniaeth 
gosgo.dd   weinyddawl   Mab   Duw;    a   chyda 
hyfeiriad  at  iiyny  mae  Crist  yn  llefaru  yma 

am  ei  an^elion  sanctaidd,  y  rhai  a  ddeuant'gyd 
~~  ef  ddydd  y  farn,  i  wnenlhur  ei  air  ef,  ac 
i  w  glodfori.  Sylwyd  aryr  hyn  sydd  yn  adn; 
27  o'r  blaen,  Math    16.  28 

28  f  A  bu,  ̂ *  ynshylch  wyth  niwr- 
nod  wedi  y  geiriau  hyn,  Agymmeryd 
o  hono  ef  Pedr,  ac  Toan,  ac  Iago,  a 

myned  i  fynu  M'r  mynydd  i  weddi'o. nnro  9 2. h 

pes. 

S.  51 

mat 

?<; 

37- 

;i9 2  (^or 

Ví. 

1. 

'  ada. 

13. 

peu 

.  fi 

12. 

1.  35. «  6. 4í;. 
Hefa 5.  7. 

29  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  gweddío, 

Äfawedd  ei  wynebpryd  ef  a  newid- 
iwyd,  a'i  wisg  ueddyw  wen  ddisalaer. 

'k  Rx.34.  29-35.  Es.  33.  17.    *  53.  2.    mat.  17.  2.  marc 2,3.    loan  1.  14.  Act.  6.  15.  Phil.  3.  7,  8.  2  Pedr  1.  16- 
18.  Dat.  1.  J3-16.a20.  II. 

30  Ac  wele,  dau  wr  a  gyd-ymddi- 
ddanodd  ag  ef,  '  y  rhai  oedd  Moses *  Elias. 

P"n.  24.  27.  44.  m:it.  17.  3,  4.  marc  9.  4—6.  Ioan  1.  17. 
.  3.  21-23.  2  Cor.  3.  7—11.  Heb.  3.  3—6.        m  adu.  19, 

pen,  1.  17.    lag..  5.  17,  18. 

31"  Y  rhai  a  y mddangosasant  mewn 
gogoniant,  ac  °  a  ddywedasant  am  ei 
I  ymadawiad  ef,  yr  hwn  a  gyflawnai 
efe  yn  Jeri  salem. 

r3  Cor.  3.  18.  Pliil.  3.  21.  Col.  3.  4.  1  Pedr5.10. 
Ir..  22.  pen.  13.  32—34.  loan  J.  29.  1  Cor.  I.  23,  24. 

edr   I.   II,  12.  D*t.  5.  6-  12.  a  7.   14. 

32  A  Phedr,  a'r  rhai  oedd  gyd  âg 
ef,  p  oeddynt  wedi  trymhâu  gan 
iìysgu :  a  phan  ddihunüsànt,  ̂ hwy  a 

welsant  ei  ogoniant  ef,  a'r  dclau  wr  y. 
rhai  oedd  yn  sefyìl  gyd  ao-  ef. 

p  pen   22.  45*  46.    Dan.  8.  16*.    a  10.  9.    mat.  2G.  40—43' 



Y  lloeriy,  $c. 

2  Prdr  1. 

i  5.  22,— 24. 12.  25 

1.  |4.    »  17.  M. 

33  A  bu, "â  ìiwy  yn  ymadaw  oddi hrtho  ef,  ddywedyd  o  Pedr  wrth  yr 
íesu,  0  Feistr,  r  da  yw  i  ni  fod  yma  : 
Wnawn  dair  pábell ;  un  i  ti,  ac  un  i 
Moses,  ac  un  i  Elîas:  hcb  wybod 
^eth  yr  oedd  yn  ei  ddywedyd. 

r  Silm  4  6,  7.  a  27.  4.  a  63.  2—5.    Ioan  14.8,  9.    2  Cor. 
a  Mat.  17.  4.  Marc9.  5.6. 

34  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dywedyd 

iyn,  <  daeth  cwmmwl  ac  a'u  cysgod- 
Dcld  hwynt :  ■  a  hwynt-hwy  a  ofnasant 

wrth  fyned  o  honynt  i'r  cwmmwl. t  Ex/l4.  15).  20.  a  40.  34-3S.  Salm  13.  9-11.  Es.19.1. 
Uat.  17.  5—7.  Uaro  9.  7,  8.  u  B«n,  6.  22.  a  13.  22.  ü»n. 

10.  S.  Dat.  1.  17.  ^ 

35  A  daeth  llef  allan  o  r  cwmmwl, 

gan  ddywedyd,  a'IIwn  yw  fy  Mab 
anwyl ;  y  ||  gwrandewch  ef. 

x  pen.  3.  22.    Mal.  3.  17.    loan  3.   16,  35, 
18.  «  Deut.  18.  18,19.    Es.  55.  3,  4,     I 
.  3.  22,  23.   Heb.  2.  3.  a  3.  7,  8,  15.  *  5.  9. 

36  Ac  wedi  bod  y  llef,  cafwyd  yr 

Iesu  yn  unig.  z  A  hwy  a  gelasant,  ac 
ni  fynegasant  i  neb  y  dyddiau  hynny 

ddim  o'r  pethau  a  welsent. z  Preg.  3.  7.  Mat.  17.  9.  Marc  9.  9,  10. 

Gwel  ar  Mat.  17.  1-^9:  a  Marc  9.  2—10. 
*  Chwe  niwrnod  medd  Mathew  a  Marc  :  gwel 
hyny  wedi  ei  gysoni  yn  Mat.  17.  1.  t  Rhag 
i'r  dysgyblion  feddwl  yn  isel  am  dano,  ac  fel 
eraill  ymrwystro  wrtho,  o  herwydd  ei  agwedd 
wael  yn  y  cnawd;  mae  Crist  yma  yn  dangos 
iddynt  mai  peth  gwirfoddawl  oedd  hyny,  ac 
ar  yr  un  pryd,  mae  yn  dangos  iddynt  ei 
fawredd  a'iogoniant  nefol  am  ychydig  amser. 
I  Ei  farwolaeth,  yn  ol  y  Saesoneg :  Exodon y  w 
ygair  Groee,  yn  arwyddo  ymadawiad.  Ym- 
adawiad  drwy  farwolaeth  oedd  ymadawiad 

Iesu,  ac  am  ei  farwolaeth,  a'r  aberth  mawr 
dros  bechodau  a  wnelai  efe  trwy  farwolaeth, 

yr  oedd  yr  ymddiddan  rhwng  Moses  ac  Eli'as 
âgef  yma.  Ar  sailyraberth  hwnw  y  cawsent 

hwy  fyned  i'r  gogoniant,  gan  hyny  nid  rhy  fedd 
bod  yu  hoft' ganddynt  ymddiddan  am  dano  : a  phe  iawn  ddeallesideu  gwenidogaeth  hwynt 
pan  oeddynt  yn  y  byd,  gwelsid  mai  cyfeirio 
dynion  at  yraberthhwnwyroeddynt.  "  Wele 
Oen  Duw,  &c."  oedd  eu  gweinidogaeth  hwy 
felloan  Fedyddiwra'rhollapostolion.  ||Dyma 
orchymyn  mawr  a  phenaf  Duw  i  bechaduriaid 
yn  yr  efengyl,  heb  ufudd-dod  i  hwn  ofer  yw 
pob  peth  arall. 

37  %  A    darfu    a  drannoeth,   pan 
|  ddaethant  i    waered    o'r   mynydd,  i 
dyrfa  fawr  gyfarfod  âg  ef. 
*  o  Mat.  17.  14-21.  Marc  9.  14-29. 

38  Ac  wele,  gwr  o'r  dyrfa  a  ddo- 
!  lefodd,  gan  ddywedyd,  O  Athraw,  yr 

wyf  yn  attolwg  i  ti,  ̂ edrych  ar  íy 
!  mab;  °*canys  fy  unig-anedig  yw. b  pen.  7.  12.  a  8.  41,  42.  Mat.  Í5.  22.  Ioan4.  47.     c( 
'    44.20.  Zec.  12.  10. 

39  f  Ac  rfwele,  y  mae  yspryd  yn  ei 
gymmeryd  ef,  ac  yntau  yn  ddisym- 

I  mwth  yn  gwaeddi ;  ac  y  mae  yn  ei 

LUC  IX        CrUt  >/"  rhag-fyneyi y  dyod 

ddryllio  cf,  hyd  oni  falo  ewjii;  a 
braidd  yr  ymedy  oddi  wrtho,  wedi 
ìddo  ei  ysigo  ef. 

</  BM.  4.  35.  \  H.  29.  Maro  5.  4,  5.  a  9.  20,  2C.  loan  8. 
44.  1  Pedr  5.  8.  D»t  9.  II. 

40  Ac  mi  a  ddeisyfais  ar  dy  ddis- 
gyhlion  di  ei  fwrw  ef  allan  ;  ̂ ac  nis 

gallasant. «adn.  I.  pen.  10.  17—19.  2  Bren.  4.  31.  Mat.  17.  20,21. 
Act.  19.   14-16. 

41  A'r  Iesu  gan  atteb  a  ddywed- 
odd,^0  genhedlaeth  amTyddlawn  ̂ a 
throfaus,  h  pa  hŷd  y  byddaf  gyd  â 
chwi,  'ac  y'ch  goddefaf?  Ädwg  dy fab  yma 

8.  ... 

g  Deut.  32.  5.     BIi 
23.  36.  Act.  2.40.        A  Ex.  10.  3.  a  16.  28.  Nnm.  14.  11,27. 
Jer.  4.  14.  Mat.  17.  17.  loan  14.  9.  i  Act.  13.  18.    Rhuf. 
2.  4.  Heb.  3.  9-11.  fc2Bren.  5.  8.  Mat.  11.  28.  Marc  10. 

14,  49.  Heb.  7.  25. 

42  Ac  fel  yr  oedd  efe  etto  yn  dyfod, 

'y  cythraul  a'i  rhwygodd  ef,  ac  a'i 
dryìliodd  :  a'r  Iesu  a  geryddodd  yr 
yspryd  aflan,  ac  a  iachâocíd  y  bach- 
gen,  ■  ac  a'i  rhoddes  ef  i'w  dad. /adn.  39.      Marc  1.   26.  a   9.  20,   26,  27.     Dat.    12.    12. 

pen.  7.  15.  1  Bren.  17.  23.  2  Bren.  4.  36,'37.  Act.  9.  41. 

Gwel  ar  Mat.  17. 14—18;  a  Marc  9.  14—27. 
Luc  yn  unig  sydd  yn  dy  wedyd  hyn ;  mewn 

ychydig  o  eiriau,  ond  mewn  modd  a  ennyn 
dosturi  yn  y  darJlenydd,  a  dîau  iddynt  eífeithio 
felly  ar  feddwl  tosturiol  yr  Arglwydd  Iesu. 
t  Wrth  ddarllen  yr  adnod  hon,  dylid  gwahan- 

iaethu  yn  fanwl  rhwng  yr  ysbryd  a'rbachgen, 
gweithrediadau  yr  ysbryd,  ac  eíFeithiau  y 
gweithrediadau  hyny  ar  y  bachgen.  Heb 
hyny  nis  gellir  ca^nfod  yn  eglur  yr  hyn  a 

wnâi  yr  ysbryd  â'r  hyn  a  wnâi  y  baçhgen  : 
mae  o  bwys  hefyd  i  weled  mai  gwir  feddiant 
gan  ysbryd  drwg  ydoedd,  acnid  Iloerigrwydd 
yn  unig.     Gwel  Mat.  17.  15. 

43  5T  A  n  brawychu  a  wnaethant 
oll  gan  *fawredd  Duw.  f  Ac  a 
phawb  yn  rhyfeddu  am  yr  holl  bethau 
a  wnaethai  yr  Iesu,  efe  a  ddywedodd 
wrth  ei  ddisgyblion, 

n  pen.  4.  36.  a  5.9,26.  a  8.25.  Marc6.51.  Act.  3.  10—13. 

44  °  \  Gosodwch  chwi  yn  eich 
clustiau  yrymadroddion  hyn:  ̂ canys 
Mab  y  dyn  a  draddodir  i  ddwylaw 

dynion. o  pen.  1.66.  a  2.  19,  51.  E».  32.  9,  10.  loan  16.4. 
1  Thes.  3.  3,  4.  Heb.  2.  1.  a  12.  2—5.  p  adn.  22.  pen.18. 
31.  a  24.  6,  7,  44.  Mat.  16.21.  a  17.  22,  23.  a20.  18,  19.a2l. 
38,  39.  a  26.  2.  Marc  8.  31.  a  9.31.  Ioan  2.  19—22.  a  19.  11. 
•Act.  2.  23.  a  3.  13—15.  a  4.  27,  28. 

45  ||  Eithr  ?  hwy  ni  wybuant  y  gair 
hwn,  ac  yr  oedd  yn  guddiedig  oddi 
wrthynt,  §  fel  nas  deallent  ef  :  ac  yr 
oedd  arnynt  arswyd  ymofyn  ag  ef 

am  y  gair  hwn . 
7  adn.  46.  pcn.  18.  34.  Mat.  16.  22.  Marc  8.  16—18,  32, 

33.  h  9.  10,  32.  Ioan  12.  16,  34.  a  14.  5.  a  16.  17,  18.  2  l'or. 
3.  14—16. 

#  Mawredd  galln  Duw  yn  y  wyrih  ar  y 
Iloerig.  +])arlìcn\Mi  yo  aml  am  >  bobl  yn 
rhyfeddu   wrth   weithredpedd  Crist  ;  ̂>n.|  an. 

I 
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fynych  y  darllenwn  am  danynt  yn  ei  dderbyn 
fel  Ceidwad,  ac  yn  ei  addef  fel  Crist.  j  Yn 

ol  y  Saesoneg,  "  Gadèwch  i'r  ymadroddion 
hyn  soddi  yn  ddwfn  yn  eich  clustiau:"  ac  na 
fydded  i  ddim  dainweiniau  a  ddygwyddo  yn 
ol  hyn  beri  i  chwi  eu  hanghofio ;  oblegid 
chwi  a  gewch  weled  petliau  gwahanol  iawn 
cyn  bo  hir:  canys  Mab  y  dyn  a  draddodir  i 
ddwylaw  dynion.  l|  Yr  oeddent  yn  tfëaU  y 

geiriau,  ond  nis  gwyddent  pa  fodd  i'w  cysoni 
â'u  traddodiadau  hwy,  y  byddai  i'r  Messiah 
fyw  byth,  ac  â'r  pethau  mawrion  a  ddysgwy  1- 
ient  hwy  oddi  wrtho:  Mewn  oesoedd  gwedi, 
dychymmygodd  yr  Iuddewon  ddau  Fessiah ; 
Messiah  mab  Joseph,  yr  hwn  oedd  i  farw ;  a 
Messiah  mab  Dafydd,  yr  hwn  oedd  i  fuddug- 
oliaethu,  ac  i  fyw  yn  oes  oesoedd.  §Felnas 
medrent  ei  amgyffred  yn  drwyadl.  Nid  yw 
yn  anmhrYodol  mcddwl,  fod  rhagfynegiadau 
yn  cael  eu  llefaru  mewn  dull  fel  nas  deallid 
hwy  ar  y  pryd  hwnw ;  ond  eto,  mewn  modd 
a  ẁnâi  iddynt  gael  argraff  ar  y  meddwl,  a 
pheri  eu  cofio,  hyd  oni  lwyr  ddëallid  hwynt 
yn  y  cyfiawniad  o  honynt. 

46  H' "*A  dadl  a  gyfododd  yn  eu 
plith,  pwy  a  fyddai  fwyaf  o  honynt. 

r  pen.  14.  7—11.  a  22.  24—27.  Mat.  18.  1.  a  20.  20—22. 
a  23.  6,  7.  Marc  9.  33—37.  Rhuf.  12.  3,  10.  Gal.  5.20,  21,25, 
26.  Phil.  2.  3,  14.  3Ioan  9. 

47  A'r  Iesu,  ̂ fwrthweledmeddwl 
eu  calon  hwynt,  *a  gymmerth  fach- 

gennyn,  ac  a'i  gosododd  yn  ei  ymyl, *  peii.  5.  22.  a  7.  39,  40.  Salm  139.  2,  23.  Jer.  17.  10. 
Ioan  2.  25.  a  16.  30.  a  21.  17.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 
í  Mat.  18.  2—4.  a  19.  13—15.  Marc  10.  14,  15.  1  (Jor.  14.  20. 
1   Pedr  2.  1,  2. 

48  Ac  à  ddywedodd  wrthynt,"  Pwy 
bynnag  a  dderbynio  y  Jbachgennyn 
hwnyn  fy  enw  i,  sydd  yn  fy  nerbyn 

i ;  a  phwy  bynnag  a'm  derbynio  i, 
sydd  yn  derbyn  yr  hwn  a'mhanfonodd 
i :  canys  *  yr  hwn  sydd  leiaf  yn  eich 
plith  chwi  oll,  ||hwnnw  a  fydd  mawr. 

*  pen.  10.  16.  Mat.  10.  40-42.  a  18.  5,  6,  10,  14.  a  25. 
40,  45.  Marr.  0.  37.  Ioan  12.  44,  45.  a  13.  20.  a  14.  21.  1  Thes. 
4.  8.  x  peu.  7.  28.  a  22.  30.  Diar.  Ì8.  12.  Mnt.  19.  28.  a 
23.  11,  12.  1  Pedr  5.  3,  4,  6.  Dat.  3.  21.  a  21.  14. 

Gwel  ar  Mat.  18.  1—6;  a  Marc  9.  33—37. 
*  Mae  y  ddadl  hon  yn  dangos  yr  angenrheid- 
rwydd  am  #  cyngor  yn  adn.  23  ;  ac  am  osod 

yr  ymadroddion  o'r  blaen  yn  eu  clustiau, 
adu.  44.  t  Pa  fodd  y  gallasai  Iesu  weled 
tneddwl  eu  calon  hwynt  heb  ei  fod  yn  Dduw 
hollwybodol  ì  Pwy  ond  Duw  a  fedr  weled 

meddwl?  J"  Y  bachgenyn  hwn  :"  hyny  yw, 
rhywun  gostyngedig  ac  isel-fryd  fel  y  bach- 
genyn  hwn  :  rhaid  dëall  Luc  yma,  yn  ol 
Mathew  Ì8.  3.  |ì "  Hwnw  ;i  fydd  ìnawr:" 
neu  fwyaf,  medd  rhai :  bydd  y  gwir  gristion 
Ueiaf  yn  fawr  yn  y  nef,  yn  uwch  na  holl  rai 

mawrion  y  ddaear,  ac  yn  ogyd-radd  a'r  ang- eiion. 

49  %  Ac  Ioan  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  O  Feistr,  ?ni  a  welsom  ryw 
un  yn  dy  enw  di  yn  bwrw  allan 
gythreuliaid  ;  ac  a  waharddasom  iddo, 
am  nad  oedd  yn  canlyn  gyd  â  ni. 

v  Num.  11.  27—29.  Maro  9.  38—40.  a  10.  13,  14.  Act.  4. 

19, 1"9.  a  5.  28.  1  Thes.  2.   16.  3  loan  9,  10. 

50  A7r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 

230 

2  Na  waherddwch  iddo  :  i/canys  y  neb 
nid  yw  i'n  herbyn,  trosom  ni  y  mae 2  Jos.  9.  14.  Diar.  3.  5,  6.  Mat.  13.28— 30.  a  17.  24—26 
Phil.  1.  15—18.  a  pen.  1K  23.   Mat.  12.  30.  Marc  9.  41. 
1  Cor.  12.  3. 

Gwel  ar  Marc  9.  38 — 40.  Mewn  achosion 
ac  amgylchiadan  anghyffredin,  ni  ddylid  bod 
yn  rhy  fyrbwyll  i  feio  nac  i  gymmeradwyo. 
Llawer  gwaith  y  gwelwn  bethau  da  ynddynt 
eu  hunair,  yn  cael  eu  gwneyd  gan  ddynion 
nas  gwyddom  beth  yw  eu  hegwyddor,  na  pha 
beth  sydd  yn  eu  cynnyrfu  ;  a  doethíneb  yw  i 
ni  fod  yn  araf  cyn  eu  barnu,  pa  un  ai  da  ai 
drwg  y  maent  yn  gwneyd.  Gwtl  ychwaneg 
ar  y  mater  uchod  yn  Marc  fel  y  soniwyd. 

51  1T*A  bu,  pan  gyflawnwyd  y 
dyddiau  b  y  cymmend  ef  i  fynu, 
cfyntau  a  roddes  ei  fryd  ar  fyned  i Jerusalem. 

b  pen  24.  51.  2  Bren.  2.  1—3,  11.  Marc  16.  19.  Ioan  6. 
62.  a  13.  1.  a  16.  5,  28.  a  17.  11.  Act.  1.  2,  9.  Eph.  1.  20.  a 
4.8—11.  1  Tira.  3.  16.  Heb.  6.  20.  a  12.  2.  1  Pedr  3.  22. 
c  pen.  12.  50.  Es.  50.  5-9.  Act.  20.  22—24.  a21.  11—14. 
Phil.  3.  14.    1  Pedr  4.  1. 

*  Esgyniad  Crist  i'r  gogoniant  a  feddylir 
yma  wrth  gymmeryd  ifynu  :  mae  ei  farwolaeth 
boenus  yn  gynnwysedig  megys,  yn  yr  ymad- 
rodd  hwn,  er  na  chrybwyìlir  mo  hóni,  er 
dangos  i  ni,  efallai,  mai  ei  ogoneddiad  oedd 
y  peth  mwyaf  yn  ngolwg  Iesu,  ac  nad  oedd 
ei  ddyoddefaint  a'i  farwolaeth  ond  megys 
camau,  neu  foddion  parotôawl  i  hyny. 
f  Gwyddai  Iesu  y  n  dda  beth  oedd  yn  ei  aròs 
ef  yn  Jerusalem,  y  gorfyddai  iddo  ddyoddef 
a  marw  yno ;  eto  rhoddes  ei  fryd  ar  fyned 
yno,  gan  gymmaint  ei  awydd  i  orphen  ei 
waith  mawr  ar  y  ddaear,  a  myned  i'w  ogon- 
iant.  Rhoddi  ei  einioes  i  la^r  o  hónoeihun 
yr  oedd  efe  ;  nid  oedd  neb  ac  nid  allasai  neb, 
ei  dwyn  hi  oddi  arno. 

52  *Ac  defe  a  ddanfonodd  gen- 
hadau  o  flaen  ei  wyneb  :  ̂ ahwy  wedi 
myned,  a  aethant  i  mewn  i  fdref /y 
Samariaid,  i  barottôi  iddo  ef. 

d  pen.  7.  27.  a  10.  1.  Mal.  3.  1.  e  Mat.  10.  5.  /pen. 
10.  33.  a  17.  16.  2  Bren.  17.  24—33.  Ezra  4.  1—5.  Ioan  8.  48. 

53  JAc  ̂ nis  derbyniasant  hwy  ef, 
oblegid  fod  ei  wyneb  ef  yn  tueddu  tu 
a  Jerusalem. 

g  adn.  48.  Ioan  4.  4,  9,  40— 42. 

*  I  fynegi  pwy  oedd  yn  dyfod,  ac  i  ddarpar 
Iluniaeth  a  lletty  fel  y  byddai  yr  achos  yn 
gofyn.  +  Pa  un  ai  dinas  Samaria  neu  ryw 

ddinas  yn  perthyn  i'r  Samariaid  oedd  hon, 
nis  gwyddom  :  yr  oedd  Galilea  yn  ngogledd 
gwlad  Canaan.  Jcrusalem  yn  y  dehau,  a 
Samaria  yn  y  canol  rhwng  y  ddwy  ;  felly  yr 
oedd  ffordd  Iesu  o  Galilea  i  Jerusalem  trwy 
wlad  y  Samariaid.  %  Gwyddai  y  Samariaid 
am  Iesu  mai  prophwyd  enwog  oedd  ;  ond  am 
fod  ei  wyneb  tua  Jerusalem,  i  addoli  yno,  ni 
dderbynienthwy  ef;  oblegid  yr  oedd  efedrwy 
hyny  yn  condemnio  eu  gauaddoliad  hwy  ar 
fynydd  Garizim.  Am  yr  ymrafael  oedd 

rhwng  y  Samariaid  a'r  Iuddewon,  cawn 
sylwi  eto  yn  fanyiach  pan  ddelom  at  Ioan 
Pen.  4.  9,  20.  O  mòr  ynfyd  oedd  y  trueiniaid 
hyn  y  n  gwrthod  lesu  í  Pwy  a  ŵyr  pa  faint 
o  fendithion  a  gollasant  ? 

54  *  A'i  ddisgyblion  ef,  Iago  ac 
Ioan,  pan   welsant,  a  ddywedasant 
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lm  ganlyn  ('rist. 
firglwydd,  h  ÿz  ryniii  di  ddywedyd o 

ìonoiii  ;ini  ddyfod  'tau  i  tawr  o'rnef, 
Bu  difa  hwynt,  megis  y  gwnaeth 
Blías ! 

/,  •.•  S.U...  21.  2  2  Bren.  10.  1C.  31.  Lgo  1.  19,  20.  ..  3. 
,14-18.         II  Bren.  1.  10 — 14.    M    I.  9 :».  :!".  DM.  13    3. 

*  Yn  Samaria  y  galwodd  Blîaa  am  dftn  o'r 
m't',  ac  efallaì  yn  y  fàn  hoa  ;  a  hynj  mae  yn 
wbyg  a  barodd  i'r  ddau  ddysgybl  fcddwj  am 
|  cyfryw  beth  yma  mwy  nag  mewn  raànaa 
íraiil,  llecawsaiea  Eiarglŵydd  waeth  trinineth 
nag  a  gawêai  yma.  tTybicnt  hwy  fod  y 
iiaíhi  gwyrthiol  a  roddasai  Ciist  iihlynt,  yn 

Bpcon  i  wneyd  hyn  ond  cacl  ei  genad  ct': jtybienthefyd  fod  yn  iawn  iddynt  wneyd  felly, 
ía  bod  cu  heiddigedd  dros  ea  Hathraw  yn 
ganmoladwy  iawn.  Ondyroeddgwahaniaeth 

fiawr  rhwng  amgylchiad  EHasà'rameylchiad 
presenol :  erlid  Eli'as  oedd  amcan  Aha/.ì'ah  ; 
nid  oedd  y  Samariaid  yn  erîid  Crist,  er  nas 
derbynicnt  cf :  yr  ocdd  Ahaeîah  yn  crlid  yn 
■JÜea  i'w  olcuni  a'i  wybodaeth  ;  yn  eu  han- 
nwybodaeth  yr oedd  y  Samarìaid  truain  hyn 
yn  gwrthod  Iesu,  ac  o  bleid-farn  gref  dros  eu 
cretydd  eu  hunain. 

55  *Ac  efe  a  drodd,  Äac  a'u 
ceryddodd  hwynt ;  ac  a  ddywedodd, 

(Ni  wyddoch  o  ba  yspryd  yr  ydych chwi. 
t  1  Sam.  24.  4— 7.  a  26.  8-11.  2  Sara.  19.  22.  Job31. 

29—31.  Diar.  9.  8.  Mat.  1C.  23.  Dat.  3.  19.  /  Num.  20. 
10—12.  Jub  2.  10.  a  26.  4.  a  34.  4—9.  a  35.  2—4.  a  42.  6. 
ler.  17.  9.  Mat.  26.  33,  41,  51.  Ioau  16.  9.  Act.  23.  3—5. 
i2ö.  9-11.  Lço3.  10.  1  Pedr3.  9. 

56  t  Canys  m  ni  ddaeth  Mab  y  dyn 

iddistrywio  eneidiau  dynion,  ond  \}w 
|  cadw.     "  A  hwy  a  aethant  i  dref  arall. 

m  pen.  19.  10.  Mat.  1S.  11.  a  20.  2S.  Ioan  3.  17.  a  10.  10. 
a  12.  47.    1  Tim.  1.  15.  n  pen.  6.  27—31.  a  22.  51.  a  23. 
34.  Mat.  5.  39.  Rhuf.  12.  91.  1  PeJr  2.  21—23. 

*  Yn  lle  caniatâu  iddynt  cu  dymuniad 
creulawn,  mac  yr  Iesu  addfwyn  yn  ceryddi; 
Iago  ac  Ioan  am  gynnyg  y  fath  weithred 
ethrywyllt;  ac  yn  dywedyd  wrthynt  nas 
gwyddento  baysbryd  yroeddynt:  yroeddynt 
hwy  am  ddystrywio  clynion  mewn  ysbryd 

pâtgar  poeth,  yn  lle  ceisio  eu  gorchfygu  a'u hennili  trwy  diriondcb  a  hynawsedd.  Beth 
bynag  am  lago,  yr  oedd  yn  rhyfedd  bod  gwr 
mòr  enwog  am  adilfwynder  a  Ioan,  wedi 

niyncd  i'r  ysbi  yd  hwn.  Efallai  mai  y  t'endith 
a  gafodd  drwy  y  cerydd  hwn  a'i  gwnaeth  mòr 
hynod  am  ci  hynawsedd  wedi  hyny  drwy  ei 

oes.  t  Dyben  lcsu  yn  dyfod  i'r  byd,  a  natur 
goruchwyìiaeth  dirion  yr  efengyl  yw,  cadw 
eneidiau  dynion,  ac  nid  eu  dystrywio  fcl  y 
mynech  chwi  wneyd:  gwneuthur  pob  daioni 

i'w  cyrph  a'u  hcneidiau,  ac  fel  hyny  eu  hen- 
nill  a'u  hachub.  Mae  pob  creulondeb  a 
ìorfod  yn  groes  i  ysbryd  yr  efengyl ;  ac  ni 
lwydda  ncb  felly  byth  gyda  dynion  annwybod- 
us  i'w  hcnnill. 

57  %i\  bu,  a  hwy  yn  myned,  ddy- 
wedyd  o  °  *  ry w  un  ar  y  flbrdd  wrtho 
ef,  Arglwydd,  mi  ath  ganlynaf  i  ba  le 
bynnag  yr  elych. 

•  Ex.  19.  S.  Mat.  8.  19,  20.  loan  13.  37. 

58  A'r  p  Tesu  a  ddywedodd  wrtho, 
?t  Y  mae  gan  y  llwynogod  ffauau,  a 

chctn  adar  \  r  awj  r  nythod  ;  ond  gan 
Fab  y  dyn  nid  oes  Ile  y  rhoddo  I  î  DCU 
i  l;iwr. 

f)  pcn.  14  26-33.  a  18.  22,  23.  Jo».  21.  19-22.  loan  C. 

60—66.         q  S.lm  84.  3.  3  t'or.  8.  9.   Ugo  2.  5. 

Gwel  ar  Mat.  8.  19,  20.     ■  ̂  n<>  dywedir 

mai  n n  o'r  ytgrÌfenyfldlOfl  oedd  y  '*  rliywnn" 
liwn.  t  lìyddai  yn  burion  i'r  rhai  mae  gail- 
dtÌMit  dai  gwychion,  ac  yn  tybicd  cu  bod  >n 
werth  ymtìiostio  ynddynt,  neu  eu  bod  yn 

bcthau  addaa  i  ddynion  ymfawrygu  o'u  her- 
Wydd,  gan  ddì'ystyru  eu  brodyr  tlodion  sydd 
heb  y  cyfryw  gyfleusdcrau  cysurus  yn  y 
bywyd  hwn,  byddai  yn  burion  iddynt  mcddaf 
feddwl  am  y  testyn  hwn.  Gwel  ychwaneg 
ar  Mathcw. 

59  *  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  un 
arall,  r  Dilyn  fi .  Ac  yntau  a  ddy wed- 
odd,  Arglwydd,  *gád  i  mi  yn  gyntaf 
fyned  a  chladdufy  nhad. 

»•  Mat  4.  19-22.  a  9.  9.  a  1G.  24.  *  Hag.  1.  2.  Mat  6. 33.  a8.  21,  22. 

60  Eithr  yr  Iesu  a  ddywedodd 

wrtho,  'fGâd  i'r  meirw  gladdu  eu 
meirw;  "Jond  dos  di  a  phregetha 
deyrnas  Dduw. 

t  pen.  15.  32.  Eph.  2.  1,  5.  1  Tim.  5.  6.  Dat.  3.  I. 
«  Ioan  21.  15—17.  1  Cor.  9.  16.  2  Cor.  5.  16-18.  ì  Tim.  2. 
3,  4.  a  4.  2,  5. 

Gwel  ar  Mat.  8.  21,  22.  *  Mae  gras  yn 
rhad  ac  yn  ben-arglwyddiaethol ;  cynnygiodd 
yr  ysgrifenydd  ganlyn  Crist,  ond  ni  roddodd 
efe  annogaeth  iddo  :  wrth  un  arall,  na  wnaeth 
y  cyfryw  gynnyg,  mae  efe  yn  dywedyd, 
"  Dilyn  fì,"  ac  ni  chymmerai  un  csgusodiad. 
t  Nis  gallwn  wneyd  synwyr  yn»y  byd  o'r 
geiriau  hyn,  heb  dybied  mai  meirw  mewn 
ystyr  ysbrydol  neu  foesol,  a  feddylir  wrth  y 
gair  "  meirw"  yn  y  lle  cyntaf  o'r  ddau  : 
mcirw  fel  yn  Ephes.  2.  1,  5  ;  Colos.  2.  13; 
1  Tirn.  5.  6.  Tybiodd  rhai  gwŷr  da,  mai 
darluniad  o  gyflwr  gwael  y  cenedloedd  pagan- 
aidd,  fel  y  cyfryw,  yw  yr  ysgrythyrau  a 
grybwyllwyd ;  ond  mae  yr  adnod  hon  yn 
gwrth-brofi  hyny,  ob.legid  am  Iuddewon  y 
dywedir  yma  eu  bod  yn  feirw.  Nid  rhyfedd 
i  Grist  warafun  i'r  dyn  hwn  fyned  i  gymdeith- 
as  y  cyfryw  rai,  hyd  yn  nod  i  gladdu  ei  dad  ; 
gwyddai  yn  dda  y  caflai  eu  cyfeillach  eftaith 

ddrwg  ar  ei  ducddiadau  crefyddol  ef,  i'w 
rwystro  i  ganlyn  Crist.  fMae  yn  debyg  iddo 
fyned  ar  y  gorchymyn  hwn,  heb  ammau 
ychwancg. 

61  Ac  un  arall  hefyd  a  ddywredodd, 
Mi  a'th  ddilynaf  di,  ()  Arglwydd; 
**ond  gâd  i  mi  yn  gyntaf  ganu  yn 
iach  i'r  rhai  sydd  yn  fy  nhŷ. 

*  pen.  14.  18—20,  26.  Deut.  33.  9.  I  Bren.  19.  20.  Preg. 
9.  10.  Ifat.  10.  37,  3S. 

62  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrtho, 
y  t  Nid  oes  neb  a'r  sydd  yn  rhoi  ei 
law  ar  yr  aradr,  ac  yn  edrych  ar  y 

pethau  sydd  o'i  ol,  yn  gymmwys  i 
deyrnas  Dduw. 

V  pen  17.  31.  32.  ShIiti  78.  8,  9.  Act.  15.  37,  38.  2  Tim. 
4.  10.   Heb.  10.  38.  Iago  1.  6-8.  2  Pedr  2.  20-22. 

N  id  y  w  Mathew  y n  sôn  ani  y  trydydd  pertOB 
hwn.     #  Mae  dys<fedi;;ion  yu  ammau,  pa  un 
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ai  canu  yn  iach  i'r  rhai  sydd  yn  fy  nhŷ,  ai 
ynte  trefnu  pethau,  a  phersonau  yn  (y  nhŷ, 
a  ddylai  y  geiriau  hyn  fod,  yn  ol  iawn 
gyfieithiad.  Pa  un  bynag  o'r  ddau,  rnaent  yn 
dangos  gormod  o  fydolrwydd  meddwl  yn  y 

gwr  a'ullefarodd,  ac  efallai  petrusdermeddwl 
hefyd,  pa  un  ai  ctnlyn  Crist  a  wnâi  efe,  ai 
ynte  dychweìyd  at  y  byd  a'r  eiddo.  f  Mae 
yn  debyg  mai  ymadrodd  díareüol  oedd  hwn, 
yn  arwyddodyndíofal  ac  anmhenderfynol  yn 
ei  orchwyl.  Mae  y  cyfrywddyn  yn  anghym- 
hwys  iawn  gyda  chrefydd,  yn  enwedig  at 
waith  y  weinidogaeth  :  nis  gall  neb  wneyd 
ei  orchwyl  yn  iawn,  os  bydd  ei  fryd  a'i 
feddwl  gyda  rhy wbeth  arall.  Rhaid  i'raradwr 
edrych  yn  mlaen  ar  ei  waith,  heb  hyny  ni 
bydd  ei  gwysau  yn  uniawn,  nac  o  iawn 
ddyfnder ;  felly  gweinidog  yr  efengyl,  os 
gelwir  ef  unwaith  oddi  wrth  alwedigaethau 
bydol  at  wasanaeth  Duw  yn  ngweinidogaeth 
yr  efengyl,  mae  efe  yn  rhwym  i  roddi  ei  holl 

fryd  a'i  hollddiwydrwydd  at  hyny ;  mae  hyny 
yn  ddigon  i'r  lioll  ddyn,  ei  holl  nerth  a'i  holl amser :  nid  oes  achos  iddo  am  ddim  arall  i 
feddwl  am  dano ;  pethau  y  tu  ol  iddo  ef  y w  holl 

bethau  y  byd.  Nid  am  fod  Duw  yn  gwahardd' 
i'w  weinidogion  i  ennill  eu  bara  trwy  lafur 
eu  dwylaw  os  bydd  raid  hyny,  fel  y  gwnaeth 
Paul;  ond  lle  na  byddo  ywir  angenrheid- 
rwydd,  niddylent  ymddyrysu  gyda  phethau  y 
bywyd  hwn,  fel  ag  i  wneyd  galwedigaeth  o 
hónynt,  ac  ymrwystro  yn  eu  gorchwyl  mawr 
0  iawn-gyfranu  gair  y  gwirionedd.  Da  fyddai 
i'r  eglwysi  ped  ystyriai  holl  weinidogion  y 
gair  y  wers  bwysig  sydd  yn  yr  adnod  hon. 

PEN.  X. 

Crist  yn  anfon  dey  dysyybl  a  thriuyain  i 
wneuthur  ywyrthiau,  ac  ì  bregethu. 

*  W  EDI  "y  pethau  hyn,  yr  ordein- 
iodd  yr  Arglwydd  Mdeg  a  thriugain 

eraill  hefyd,  f  aca'u  danfonodd  hwynt 
rbob  yn  ddau  o  fîaen  ei  wyneb  Jibob 
dinas  a  man  d  lle  yr  oedd  efe  ar  fedr 
dyfod. 

aMat.  10.  1.  i  Num.  11.  16,  21— 2«.  c  Aet.  13. 
2—4.  Dat  11.  3—11).  d  pcn.  1.  17,  76.  a  3.  4— C.  a  9.  52. 

*  Tua  blwyddyn  cyn  hyn  (medd  Dr.  Guyse) 
danfonodd  lesu  allan  ei  ddeuddég  apostol,  yn 
01  rhifedi  y  deuddeg  patriareh^  a  deuddeg 
Uwyth  lsrael :  ac  >n  awr,  o  herwydd  bod  y 

cynhauaf  yn  fawr,  a'i  amser  yntau  ar  y 
ddaearyn  fỳr,  mae  yn  ordeinio  deg  a  thriug- 
ain  eraill  hefyd,  yn  ol  rhifedi  deg  a  thriug- 
ain  henuriaid  Israel,  i  fod  felcynnorthwywyr 

i'r  apostolion,  yn  awr  ac  wediesgyniad  Crist 
hefyd.  Díammau  bod  llawer  o  bregethwyr 

cyntaf  yr  efengyl  o'r  fìntai  hon  ;  a  thybia  rhai 
bod  Luc,  ysgrifenydd  yr  efengyl  hon  yn  un 
ohónynt ;  ond  nid  oes  un  sail  i  hyny  ;  oblegid 
nid  yw  eu  henwau  wedi  eu  crybwyll.  +  Cre- 
adur  cymdeithasgarydyw  dyn,  ac  nid  da  bod 
dyn  ei  hunan  :  am  liyny  danfonodd  Crist  y 
deg  a  tluingain  hyn  hob  yn  ddan,  fel  y  dan- 
fonodd  Diiw  Moses  ac  Aaron  i  lŷs  Pharaoh  ; 
fel  y  byddent  yn  gymdeilhas,  yn  gysur,  ac  yn 

ddyddanweh  i'w  gilydd  ;  íel  y  gallent  gryfâu 
breichiau  eu  gilydd,  ac  fel-  y  byddent  yn 
dystion  dros  eu  gilydd.  tTybir  mai  tua 
hanner  blwyddyn  o  amser  oedd  gan  Grist 
mwyach,  ac  yr  oedd  yn  bwriadu  gwneuthur 
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un  daith  yn  chwaneg  drwy  holl  Galilea,  cyn 
eu  gadael  a  myned  i  Jerusalem  i  ddyoddef  a 
marw.  Danfonodd  y  cenadau  hyn  i  ddarpar 
y  bobl  erbyn  ei  ddyfodiad  ef  ei  hun.  Ue 
bynag  y  mae  Crist  yn  danfon  ei  weinidogion, 
mae  efe  ei  hun  ar  fedr  dyfod  yno :  meddwl 

hyny  a  fydd  yn  galondid  i'w  weinidogion  i 
fyned. 

2  Am  hynny  efe  a  ddywedodd 
wrthynt,  e  *  Y  cynhauaf  yn  wir  sydà 
fawr,  ond  /y  gweithwyr  s  yn  anaml : 
h  gwedd 'iwch  gan  hynny  *  ar  Arglwydd 
y  cynhauaf,  ara  ddanfon  allan  f  weith- 
wyr  i'w  gynhauaf. 

e  Mat.  9.  37,  38.  Ioan  4.  35— 3S.  1  Cor.  3.  C-9,  /  Mat 

20.  1.  Marc  13.  34.  1  Cor.  15.  10.  2  Cor.  6.  1.  Phil  2  25* 
30.  Col.  1.  29.  a  4.  12.  1  Thes.  2.  9.  a  5.  12.  1  Tim  V  " 

15,  16.  a  5.  17,  18.  2  Tim.  2.  3—6.  a  4.  5.  Phil'em 
£  1  Bren.  18.  22.  a  22.  6-8.  Es.  5G.  9-12.  Ezec.  34.  2-6'. Zec.  11.  5,  17.  Mat.  9.  36.  Act.  16.  9,  10.  Ph.il.  2.  21  Dat 

11.2,3.  Ä2Thes.  3.  1.  í  pen.  9.  1.  Num.  11.  17,  29* 
&alm  68.  11.  Jer.  3.  15  Marc  16.  15,  20.  Act.  8.  4.  a  II  19* 
a  13.  2,  4.  a  20.  28.  a  22.  21.  a  26.  15-18.  1  Cor.  12  2ä" Eph.  4.  7-12.  1  Tim.  1.  12-14.  Heb.  3.  6.  Dat.  2.  1. 

*  Dywedodd  Iesu  yr  un  geiriau  yn  union 
cyn  danfon  y  deuddeg,  gwel  ar  Mat.  9.  37,  38. 
t  Pawb  a  ddanfonodd  Iesu,  y  deuddeg  a'r 

deg  a  thriuga'm,  yweithivyr  oeddyntyn  nghyn- 
hauaf  yr  Arglwydd.  Nid  yw  efe  eto  yn  anfon 
neb  ond  gweithwyr  ;  a'r  gweinidogion  hyny 
nid  ydynt  weithwyr,  a  gweithwyrdifefl  hefyd, 
nid  ydynt  o'i  ddanfoniad  ef :  dringo  i'r  win- 
llan  a  wnaethant  ryw  ffordd  arall." 

3  Ewch :  wele, Ä  yr  wyf  íi  yn  eich  dan- 
fon  chwifelŵyn  ymmysg  ̂ bleiddiaid. 

*  Salm  22.  12—16,  21.  Ezec.  2.  3-6.  Mat.  10.  16,  22. 
íoan  15.  20.  a  16.  2.  Act.  9.  2,  16.  I  Zeph.  3.  3.  Mat.  7. 15.  Ioan  10.  12.  Aet.  20.  29. 

4  m  Naddygwch  gôd,  nac  ysgrepan, 
nac  esgidiau;  7i*ac  na  chyferchwch 
well  i  neb  ar  y  fíbrdd. 

m  pen.  9.  3.  a  22.  35.  Mat.  10.  9,  10.  Marc  6.  o,  „. 
n  pen.  9.  59,  60.  Gen.  24.  33,  56.  lSam21.8.  2  Bren.  4. 
24,  29. 

Gwel  ar  y  cyfarwyddiadan  hyn  yn  Mat.  10. 
9,  10,  16  r  nid  oes  achos  helaetha  yma. 

*  Nid  y  w  y  geiriau  hyn  gan  Mathew  :  yr 
oedd  eu  gwaith  hwynt  yn  fawr  ac  yn  bwysig, 
eu  hamser  yn  fỳrac  yn  werlhfawr ;  am  hyny 
ni  ddylent  ei  drenlio  mewn  cyfarchiadau 
afraid,  ac  mewn  siaradach  ofer  a  dianghen- 
rhaid  :  yr  oedd  gorchymvn  y  brenin  ar  ítrwst. 

I  Sam.  21.  8.     Gwel  hef'yd  2  Bren.  4.  29. 
5  Ac°i  ba  dý  bynnag  yr  eloch  i 

mewn,  yn  gyntaf  dywedwch,  Tang- 
nefedd  i'r  tŷ  hwn. 

o  pen.  19.  9.  1  Sam.  25.  6.  Bft.  57.  19.  Mat.  10.  12,  13 
Act.  10.  36.  2  Cor.  5.  18—20.  Eph.  2.  17. 

6  Ac  o  p  bydd  yno  *  íab  tangnef- 
edd,  eich  tangnefedd  a  orphwys  arno  : 
os  amgen,  v  \û  addychwel  attoch  chwi. 

p  1  Sam.  25.  17.  Eph.  2.  2,  3.  a  5.  6.  1  Pedr  1.  14. 
q  Salm.  35.  13.  2  Cor.  2.  15,  16. 

7  Ac  ryn  y  tŷ  hwnnw  arhoswch, 
gan  fwytta  ac  yfed  y  cyfry w  bethau 

ag  agaffoch  ganddynt : s  canysteilwng 
yw  i'r  gweithiwr  ei  gyflog.  f  Na 
threiglwch  o  dý  i  dỳ. 

r  pen.  9.  4.  Mat.  10.  11.  Marc  6.  10.  Act.  16.  15,  34,  40. 
s  Deut.  12.  12,  18,  19.  Mat.  10.  10.  1  Cor.  9.  4— 15.  Gal.  6,6. 
Phi».  4.  17,  18.  1  Tim.  5.  17,  18.    2  Tim.  2.  6.  3   loan  5—8. 



V  perygl  <>  tcrthoé  .«//•  efengyU 
i.i  C  \. <u-  ofyu ;/»  anedjfeirioL 

GwelarMat.  10.  II— 13,  ■  MarcÖ.10, 11; 
mae  yr  addytgiadan  »>  rao  sylwcdd  yiwa 
ac  yno,  oad  ea  bod  yn  gwahaniaethu  yehydig 
im\sii  lelriao.  *  "  Mab  tangnefedd  :*'  on 
parod  ac  ewyHysgar  i  dderbyn  cenadwri  tang- 
iefedd  gao  y  deg  ■  thriugain  hyn  ;  nn  yn 
ifcwenoych  cymmod  â.  Dow,  a  mwynâo  tang- 
net'odtl  Dow  yn  <  i  enaid  ;  ac  on  tangoefeddofl 

thirioo  toag  at  gcuadon  anfonedig  lcsu. 
+  Gwel  ar  Pen.  9.  4,  nod  j. 

8  A  pha  ddinas  bynnag  yr  eloch 
iddi,  a  '  hwy  yn  eich  derbyn,  ■  *  bwyt- 

tewch  y  cyí'ryw  bethau  ag  a  rodder ger  eich  bronnau  : 
t  adn.  10.  peu.  9.  48.  Mat.  10.  40.  loaa  13.  20.  u  1  Cor. 

».  27. 

9  Ac  x  iachêwch  y  cleifion  a  fyddo 
ynddi,  a  dywedwch  wrthynt,  v  Daeth 
teyrnas  Dduw  yn  agos  attoch. 

x  pen.  9.  2.  Mat.  10.  8.  Marc  6.  13.  Act.  28.  7—10. 
»dn.  11.  pen.  17.  20,21.  Dau.  2.  44.  Mat.  3.  2.  *  4.  17. 
10.  7.  Marc   1.  30.  loau  3.  3,  5.  Act.  28.  23,  31. 

10  Eithr  pa  ddinas  bynnag  yr  el- 
och  iddi,  a  hwy  heb  eich  derbyn, 

1  ewch  allan  i'wheolydd,  a  dywedwch, *  pen.  9.  5.  Mat.  10.  14.  Act.  13.  51.  a  18.  6. 

1 1  Ilyd  yn  nòd  y  llwch,  yr  hwn  a 

lynodd  wrthym  o'ch  dinas,  yr  ydym 
yn  ei  sychu  ymaith  i  chwi  :  *  er  hynny 
gwybyddwch  hyn,  fod  teymas  Dduw 
wedi  nesàu  attoch. 

a  adn.  9.    Deut.  30.  11—14.   Act.  13.  2C,  40,  46.    R 
10.  8,  21.  Heb.  1.  3. 

12  Eithr  dywedaf  wrthych,  b  mai 
f  esmwy thach  fydd  i  Sodom  yn  y  dydd 

hwnnw,  nag  i'r  ddinas  honno. 6  Galar.  4.  6.    Ezec.  16.  48—50.   Mat.  10.  15.  a  11. 
arc6.  11. 

Gwel  ar  Mat.  10.  11—15,  a  Marc6.  10, 11. 

•  Gwelwn  oddi  wrth  y  gorchymyn  hvwjn — 
l.Na  ddylai  gweinidogion  y  gair  ddim  bod  yn 
rhy  dra-gofalus  am  fywioliaeth  ;  fel  mae  y 
gweithiwr  yn  deilwng  o'i  fwyd,  felly  e  ofala 
yr  hwn  sydd  yn  ei  ddanfon  cf  i'w  gynhauaf 

J  am  iddo  gael  ei  borthi :  gofaled  ef  am  ei  waith, 
i   gyflawni    ei    weinidogaeth.    2.  Na   ddylai 
láweinidogion   yr  efengyl,   mewn   dinasoedd 
a  thai,  ddim  cymdeithasu  â  glythion  a  medd 

;  won  ;  ond  â'r  rhai  teilwng,  hyd  y  gallont  eo 
hadnabctl :  rhai  tebyg  i'w  Harglwydd  a'u 
■jeistr  a  ddylai  eu  cymdeilhion  hwy  tbd. 
3.  Y  rhai  mwyaf  teilwng  yn  mhob  màn  yw, 
y  rlui  mwyaf :eu  gwybodaeth  ani,  a  mwyaf 
eu  cariad  at,  yr  Arglwydd  Iesn.  4.  Dylai 
|Weinidogion  Crist  yinddwynyn  hardd  ac  yn 
Bèdnais  yn  mhob  màn;  dymuno  yn  dda  i 

yd  pob  da  a  allont  i  bawb. 
•5.  Ni  ddylai  gweinidogiou  yr  efengyl  wneu- 
'lmr  eu  boliau  yn  dduwiau — "  bwytêwch  y 
cyfryw  bcthau  ag  a  rodder  ger  eich  bronau," 

i.  (>.  Maeganddyntwarantysgryth 
yreli  gj  mmeryd,ac  iddcfnyddio  ateu  hangen 

yr  hyn  a  roddo  dynion  iddynt. 

Crist  yn  dysgwyl  i'w  bobl  gynnal  ei 
v^«  inidogion  •  î,  nid  cam  attai  cyflogy  gweith- 
wyr,  na  chau  ?afn  yr  ŷch  sydd  yn  dyrnu  yr 
ŷi  :  nid  gwneyd  yn  well  o'u  gwasanaeth- 
ddynion  tymmorawl,  nag  o'r  rhai  sydd  yn 
Udftmo  droì  eu  hencidiaiì.     Gwneyd  yn  ang- 

byflawn  â'r  rhal  hyn  j  w  j^rneyd  yn  anghyf. 
'ìiu  n  â  chenadon  a  gWeition  Ci  íst.  B.  !'•  wUi rhoddi  bywioliaeth  i  welnidoglon  yr  efengyl 
yw  oeidio  en  derbyn  hwynt;  hynj  yw,  oi 
bydd  y  bobl  yn  gallu.  9.Nid  yw  aynJoà 
Wrth  beidio  derbyri  yrjjfengyl  yn  ewneyd 
(iiiu  Diwed  i'u  gweinidoglon  bl  ;  <■  ddychwel 
en  íangnefedd  hwy  airnj  m  en  bnnain  :  byddant 
hwy  yn  ber-arogí  Crist  i  Ddnwj  hyd  \n  nod 
yn  y  rhai  eolledig.  10.  Ergwrthod  o  ddynion 
yr  efengyl,  eto  cânt  wybod  föd  teynia-  Ddnẁ 

di  dytod  yn  agoi  attynt :  os  nad  >  mos- 
tyngant  i  deyrnas  ei  ras  ef,  cftnt  ymostwng  i 
deyrnas  ei  allu  a'i  gytìawnder.  11.  Mae 
diwrnod  yn  dyfbd  pryd  y  caitf  dynion  a 
wrthodasant  yr  efengyl,  ac  a  ddirmygasant 
genadon  Crist,  wybod,  y  buasai  yn  well 
iddynt  fyw  yn  Sodom  pan  llosgwyd  hi  a  thân 
a  brwmstan,  na  byw  yn  ngwlad  efengyl. 
Clywed  a  chryned  päwb  sydd  yn  byw  yn  ein 
gwlad  ac  yn  eindyddiau  ni,  a  thorcnt  ymaith 
eu  pecliodau  trwy  Wir  edifeirwch  mewn  pryd, 
rhag  iddynt  fyned  i  ulfern  dàn  yr  anfanlais 
fwyaf.  t  Peth  gwahanoliawn  iwiriachawd- 
wriaeth  yw  yr  "  esmwythach"  hyn  ;  ac  eto 
dyna'r  cwbl  a  ddywed  Crist  yn  ddaionus  am 
gyflwr  y  paganiaid  yn  nydd  y  farn. 

13  c  Gwae  di,  Chorazin ;  gwae  di, 
Bethsaida  :  d  canys  pe  gwnaethid  yn 
e  Tyrus  a  Sidony  gweithredoedd  nerth- 
ol/a  wnaethpwyd  yn  eich  plithchwi, 
hwy  a  s  edifarhasent  er  ys  talm,  gan 

eistedd  mewn  sachli'an  a  lludw. c  Mat.  11.  20—22.  d  Ezec.  3.  6,  7.  Act.  28.  25—28. 
Rhuf.  9.  29-33.  a  11.8—11.  1  Tim.  4.  2.         e  Es.  23.  Eeec. 
26-28.       /pen.  9.  10—17.   Marc  8.  22—26.  e  Job42.  6. 
Es.  61.  3.  Dan.  9.  3.  Jona  3.  5,  6. 

14  Eithr  h  esmwythachfydd  i  Tyrus 
a  Sidon  yn  y  farn,  nag  i  chwi. 

h  pen.  12.  47,  48.  Am.  3.  2.  loan  3.  19.  a  15.  22—25. Rhuf.  2.  1,  27. 

15  A  thithau,  ■  Capernaum,  Äyr 
hon  a  ddyrchafwyd  hyd  y  nef,  l  *  a 
dynnir  i  lawr  hyd  yn  uffern. 
"  i  pen.  7.  1,  2.  Mat.  4.  13.  k  Gen.  11.4.  Deut.  1.  58. Es.  14.  13,  14.  Jer.  51.  53.  Ezec.  28.  12-14.  Obad.  4.  Màt. 

11.23.  /pen.  13.  28.  Es.  5.  14.  a  14.  15.  Ezec.  26.  20. 
a  32.  18,  20,  27.  Mat.  10.  28.  2  Pedr  2.  4. 

Gwelar  Mat.  11.  21—23.  *  Neu  yn  hytracfa 
a  wthir  i  lawrr  :  tebyg  i  Dat.  1S.  21. 

16  *  Y  neb  m  sydd  yn  eich  gwrando 

chwi,  sydd  yn  fy  ngwrando  i ;  a'r  neb 
sydd  yn  eich  "  dirmygu  chw-i,  sydd  yn 

fy  nirmygu  i;  fa'rneb  sydd  yn  fy 
nirmygu  i,  °syddyn  dirmygu  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i. 

w  pen.  9.  48.  Mat.  10.  40.  a  18.  5.  Marc  9.  37.  lcan  12. 
44,  48.  a  13.  20.  1  Thes.  4.  8.  n  Es.  16.  7,  8.     Nnui.   !4 
2,  II.  a  16.   11.  o  Mal.  1.  6.  loau  6.  22,  23.  1  Thes.  4.  fc. 

*  Gwel  arMat.  10.  40.  Mae  gwrthwd cenart- 
wr,  nen  ei  drin  yn  ddirmygus,  yn  dramgwydd 
i'r  brenin  a'i  danfonodd  ef.  2  Sam.  10.  2 — 0. 

Yr  apostolion  a'r  dcg  a  thriugain  hyn  òeddynt 
genadau  a  cliynnrychiolwyr  Crist,  ac  yr  Oedd 

y  neb  a'u  gwithodai,  ac  a'u  dirmygai  bwynt, 
niewn  gwirionedd  yn  ei  wrthod  ac  yn  ei 

ddirmygu  ef.  -+Yr  oedd  Ciist  ci  líuu  \n 
Àpostoly  Tad,  yn  Genadwrdrostoatddj  niou, 
;ic  yn  Ddisgíeirdeb  <ii  ogoniant  ef ;  r.  !!>  yr 
oedd  c'i  wrthod  a'i  ddinnygu  ef  yn  • 

ü~3 
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dirmyguy  Tad.  Yroedd  galluoedd  gwyrtb- 
ioly  cenadon  cyntetighyni  Grist,  yn  gwneyd 
eu  hachos  hwy  yn  neillduol  ;  ond  yn  mhob 
oes,  gwrthodir  a  dirmygir  Iesn  gan  ddynion, 
trwy  y  dirmyg  a  dywelltir  ar  ei  weinidogion 
ffyddlawn  a  dilyn-wiw  :  a  thrwy  ei  ddirmygu 
ef  yn  ei  genadon,  mae  dynion  yn  dangos  eu 
dirmyg  ar  Dduw  ei  hun,  a'u  gclyniaeth  yn  ei erbyn  ef. 

Ì7  %  *  Arr  deg  a  thriugain  p  a  ddy- 
chwelasant  gyd  â  f  llawenydd,  gan 
ddywedyd,  Arglwydd,  X  hyd  yn  nôd 
y  cythreuliaid  a  ddarostyngir  i  ni,  ||yn 
dy  enw  di. 

})  ado.  1—9.  pen.  9.  1.  Rluif.  16.  20. 

*  Darüenasom  am  y  deuddegyn  dychwelyd 
o'u  llafnr  ì  roddi  cyfrif  i'w  Harglwydd, 
(Pen.  9.  10;)  felly  y  gwnaeth  y  deg  a  thriug- 
ain  yma,  ar  amser,  ac  mewn  lle,  a  bennodasid 
iddynt  yn  ddîammau  gan  Grist.  t  Pa  un  a 
oedd  gormod  o  gnawd  yn  y  Ilawenydd  hwn 
ai  nid  oedd,  nis  gwyddom  yn  hollol ;  llawen- 
âu  yn  y  gallu  a  roddes  Crist  iddynt  hwy,  yn 
hytrach  na  Ilawenâu  am  fod  gallu  Crist  yn 
cael  ei  egluro,  a'r  gwirionedd  yn  cael  ei  gadarn- 
âu  trwy  y  gwyrthiau  hyn.  Mae  perygl  mawr 
rhag  fod  pregethwyr  yr  efengyl  yn  Ilawenâu 
yn  eu  llwyddiant  eu  hunain,  yn  lle  llawenâu 
yn  llwyddiant  yr  efengyl  a  gogoniant  Crist : 
màn  cul  iawn  yw  y  màn  yma,  hawdd  iddyn 
duwiol  gam-gymmeryd  am  dano  ei  hun. 
í  Nid  oedd  sôn  am  awdurdod  ar  gythreuliaid 
yn  eu  danfoniad  hwy,  dim  ond  iachâu  y 
cleiíìon,  adn.  9  ;  gan  hyny  yr  oedd  syndod  yn 
eu  llawenydd,  megys  am  beth  nad  oeddynt 
wedi  meddwl  am  dano.  ||  Sylwyd  o'r  blaen, 
yn  rhyw  le,  mai  yn  enw  Crist  yr  oedd  yr 
apostolion  oll  yn  gwneyd  eu  gwyrthiau  ;  ond 
Crist  ei  hun  yn  ei  enw  ei  hun. 

18  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
q  *  Mi  a  welais  Satan  megis  \  mellten, 
\  yn  syrthio  o'r  nef. q  loan  12.  31    a  16.  11.  Heb.  2.  14.    1  Ioan  3.  8.  Dat.  9. 
1.  a  12.  7,  8.  a  20.  2. 

*  Piammau  bod  yma  gyt'eiriad  at  syrthiad 
Satan,  a'r  angelion  drwg  eraill,  o'r  nef  yn 
eu  gwrthgiliad  dechreuol:  yr  oedd  Mab  Duw 
yn  eu  gweled  yn  syrthio  y  pryd  hwnw,  efe 

a'u  bwriodd  i  lawr,  gyda  rhuthr  ofnadwy  i 
uffern.  Gwelodd  hwynt  hefyd,  yn  ei  holl 
wybodaeth  ddwyfol,  yn  syrthio  o  flaen  y  deg 
a  thriugain  hyn  ;  ei  enw  a'i  allu  ef  oedd  yn 
peri  hyny.  Mae  yn  debyg  bod  yma  hefyd 
rag-fynegiad  am  syrthiad  Satan  o  ran  ei 
lywodraeth  a'ideyrnas,  oflaen  gweinidoL'aeth 
yr  efengyl  pa  le  bynag  y  pregethid  hi  ar  ol 
esgyniad  Iesu.  +  Syrthiodd  Satan  yn  sydyn, 
fel  mellten,  yn  Galilea  o  flaen  y  pregethwyr 
byn  ;  ac  nid  oedd  hyny  ond  rhag-arwydd,  a 
dechreuad,  o'i  syrthiad  cf  yn  y  gwledydd 
paganaidd  yn  fuan  ac  yn  sydyn  iawn,  o  fiaen 
pregethiad  yr  efengyi.  Lle  bynag  y  swnio 
taran  yr  efengyl,  nis  gall  Saian  sefyll,  ond 
efe  a  syrthia  fel  mellten.    Gan  hyny  taraner  hi. 

19  *  Wele,  ryrydwyf  fiynrhoddii 
chwi  awdurdod  f  i  sathru  ar  seirph,  ac 
ysgorpionau,  ac  ar  holl  gryfder  y 
gelyn  ;  *ac  nid  oes  dim  a  wna  ddim 
niwed  i  chwi. 

am  ba  beth  y  dylent  lawenâu. 

rSalm  91.  13.  Es.  11.  8.  Ezec.  2.  6.  Marc  16.  18.  Act. 
2S.  5.  Rhuf.  16.  20.  s  pen.  21.  17,  18.    Rhuf.  8.  31-3Í 
Heb.  13.  5,  6.  Dat.  11.  5. 

*  Mae  Grist  yma  yn  adnewyddu  ac  yn 
cadarnâu  ei  addewid  i'r  pregethwyr  hyn. 
+  Tybir  mai  cyfeirio  yr oedd  efe  yma  at  Salm 
91.  13:  ac  efallai  at  yr  hyn  a  ddywedasai 
Duw  wrth  y  Sarph  yn  Eden  hefyd  Gen.  3. 
15.  Cafodd  Paul  gyfiawniad  llythyrenol  o'r 
geiriau  hyn,  gwerAct.  28.  3,  5  ;  ac  efallai  i 
lawer  o  bregethwyr  yr  oes  apostolaidd  gael 
cyffelyb  gyflawniad  o  honynt,  ond  nad  oes 
genym  ni  hanes  am  hyny.  j  Wrthsyrthio  o'r 
nef  yma  y  medd>lir,  syrthio  o  fawredd  ac 
uchder  ei  ly wodraeth  ar  ddynion  :  fel  y  dy wed 

y  prophwyd  am  frenin  Babilon,  "  Pa  fodd  y 
syrthiaist  o'r  nefoedd,  Luciffer?"  Es.  14.  12. 
Ymadrodd  cyffredin  am  syrthiad  rhyw  un 
mawr. 

20  *  Eithr  *  yn  hyn  na  lawenhèwch, 
fod  yr  yspr ydion  wedi  eu  darostwng  i 
chwi ;  -j-  ond  llawenhêwch  yn  hytrach, 
am  fod  u  eich  enwau  yn  ysgrifenedig 

yn  y  nefoedd. t  Mat.  7.  22,  23.  a  10. 1 .  a  26.  24.  a  27.  5.  1  Cor.  13.  2, 3. 
n  Ex.  32.  32.  Salm  69.  28.  Es.  4.  3.  Dan.  12.  1.  Phil.  4.  3. 
Heb.  12.  23.  Dat.  3.  5.  a  13.  8.  a  20.  12,  15.  a  21.  27. 

*  Na  lawenêwch  yn  ormodol,  na  lawenêwch 
am  hyn  yn  fwy  na  dim  arall,  mae  i  chwi 
ragor-fraint  arall,  mwy  gwerthfawr  nag  awd- 
nrdod  ar  gythreuliáid  ;  yn  "  hytrach"  llawen- 
êwch  am  hòno.  Cair  gweled  yn  y  dydd 
diweddaf,  y  bydd  llawer  wedi  bod  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid  ac  yn  gwneyd  gwyrthiau  yn 
fy  enw  I,  a  hwy  eu  hunain  yn  golledig  yn  y 
diwedd  Mat.  7.  21—23.  t  Ond  llawenêwch 
chwi  yn  hytrach  am  eich  bod  yn  anwyl  gan 
Dduw,  wredi  eich  galw  i  fod  yn  saint,  yn 
etifeddion  bywyd  tragywyddol;  ac  fel  y  cyf- 
ryw,  bod  eich  enwau  yn  ysgrifenedig  yn  y 
nefoedd.  Nis  gellir  meddwl  wrth  y  dywediad 

hwn,  fod  pawb  o'r  deg  a  thriugain  hyn  yn 
ddynion  duwiol  ac  yn  gadwedig  :  yr  oedd  un 

"maby  goüedigaeth"  yn  mhlith  y  deuddeg'; 
ac  nid  yw  yn  debyg  iawn  fod  y  deg  a  thriug- 
ain  heb  yr  un  yn  eu  plith.  Amcan  yr 
Arglwydd  Iesu  oedd,  dangos  yn  mha  beth  y 
dj  lasent  lawenychu  fwyaf,  ac  nid  tystiolaethu 
am  gadwedigaeth  pob  un  o  honynt  yn  bersonol. 

21  Ç*  Yr  awr  honno  x  yr  lesu  a  la- 
wenychodd  yn  yr  yspryd,  ac  a  ddy- 
wedodd,  $  Yr  wyf  yn  diolch  i  ti,  O 

Dad,  z  Arglwydd  nef  a  daear,  flam 
guddio  o  honot  y  pethau  hyn  oddi 

wrth  y  doethion  a'r  dealìus, b  a*u  datr 
guddio  o  honot  i  rai  bychain :  cyn 
wir,  O  Dad  ;  oblegid  felly  y  gwelid 
yn  dda  yn  dy  olwg  di. 

*pen.  15.  5,"9.  Es.  53.  11.  a  62.  5.  Zeph.  3.  17. V  Mat.  11.  25,  26.  Ioan  U.41,  42.  a  17.  24-26.  z  Salm 
24.  1.  Es.  66.  1.  a  Job  5.  12— 14.  Es.  29.  14.  1  Cor.  1 .  19  | 
—26.  a  2.  6-8.  a  3.  18—20.  2  Cor.  4.  3,  4.  Col.  2.  2,  3.  < 
b  Salm  8.  2.  a25.  14.  Es.  29.  18,  19.  a  35.  8.  Mat.  13.  11-16. 
a  16.  17.  a  21.  16.  Marc  10.  15.  I  Cor.  1.  27—29.  d  2.  6,  7. 
1  Pedr2.  1,  2.         cEph.  1.  5,  11. 

22  d  E^ob  peth  a  roddwyd  i  mi  gan  | 
fy  Nhad :  e\  ac  ni  ŵyr  neb  pwy  yw  y 
Mab,  ond  y   Tad ;  na  phwy  y w  y 

Tad,  ond  y  Mab,  a'r  neb  y  mynno  y Mab  ei  ddatouddio  iddo. 
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ynyhyhh  /n/iryd  t rttyywyddol. 

.  35. 22-  27 

81,  «9.  1M..I. C.  a  10.  15. 17.  5,  26. 

d  Mat.  11.  '27.  ■  38.  1«.  I«au  í 

17.  2,  10.  1  Cor.  15.  '24.  Iph. 
■  I,.  ?    s  r  |MI   I.   1S.  ■  <;.   44 
3or.  4.  6.    1  loan  5.  30.    3  loan  9. 

Gwel  ar  Mat.  11.  25—27.    *  Llawenychodd 
•  Icsu  sanctaidd,  yn  yr  òlwg  ar  lwyddianl 

nawr  yr  efengyl,  iachawdwriaeth  eneidiau 

lynion,a'rgogoniantaddenai  i  Dduw  o  hyny  : 
lawenschodd  o  ran  y  pcthau  cu  huuaiii,  a 
.lawenŷchodd  o  ran  yr  otferynau  drwy 
ba  rai  y  dygid  hwy  oddi  amgylch.  +  Nid  am 

B  h\n  ocdd  y  Mab  i'w  wneyd  ncu  i'w  ddy- 
Díhicl'  y  dywedir  hyn ;  ond  am  ci  natur,  ei 
Egoriaeth,  a'i  fawredd  Dwyfol:  yr  un  tnodd 
a'r  geiriau  canlynol,  **  na  phwy  yw  y  Tad  ;" 
inaent  yn  golygu  ei  natur,  ci  ragoriaeth,  a'i 
Bÿrredd  Dwyfol,  datguddiedig  i  niyn  mherson 
Iesu  Grist.  Pwy  bynag  a  gcisio  y  Tad  lieb  y 

Mab,  mae  efe  yn  crwydro  allan  o'r  ftordd. 
23  1í  Ac  efe  a  drodd  at  ei  ddis- 

gyblion,  ac  a  ddywedodd  o'r  neilldu, 
/"Gwỳn  fyd  y  Hygaid  sydd  yn  gweled 
y  pethau  yr  ydych  chwi  yn  eu  gweled. 

/  Mat.  13.  16,  17. 

24  *  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd  i 
chwi^ewwllysio  o  lawer  o  brophwydi 
a  brenhinoedd  weled  y  pethau  yr  yd 
ych  chwi  yn  eu  gweled,  ac  nis  gwel 
sant ;  a  chly wed  y  pethau  yr  ydych 
chwi  yn  eu  clywed,  ac  nis  clywsant 

g  Ioa"D  8.  56.     Heb.  11.  13,  39.    I  Pridr  1.  10,  II. 

Gwel  ar  Math.  13. 16, 17.  *  Chwennychodd 
breninoedd,  yn  gystal  â  phrophwydi  a  rhai 
cyfiawn,  weled  y  Messiahaddawedig,  a  chlyw- 
ed  ei  athrawiaeth  rasol  ef ;  ond  buont  feiiw 

cyn  iddo  ddyfod.  Yr  oedd  Dafydd  yn  bro- 
phwyd,  yn  gystal  ac  yn  frenin  yn  Israel :  yr 
oedd  Moses  yn  frcnin  yn  Israel :  (Jesuruti, 
ymyl  y  Jdalen,  Deut.  33.  4,  5:)  ac  yr  oedd 

Solomon  yn  un  o'r  ysgrifenwyr  ysbrydoledig. 
Os  oedd  braint  yr  apostolion  yn  fawr  y  pryd 
hwnw,  yr  oedd  yn  fwy  wedi  hyny ;  ar  ol 
esgyniad  Crist  a  thywalltiad  yr  Ysbryd  Glân 

arnynt :  a'n  braint  ninnau  yn  fwy  hefyd. 

25  1f  Ac  wele,  Ärhyw  *gyfreithiwr 
a  gododd,  gan  ei  -j-demtio  ef,  a  dy- 

;  wedyd,  •  Athraw,  %  pa  beth  a  wnaf  i 
gael  etifeddu  bywyd  tragywyddol  ? 

A  pcn.  7.  30.  a  II.  45,  46.  Mat.  32^35.  t'  pen.  18.  1S. Mat.  19.  16.  Act.  16.  30,  31. 

26  Yntau  a  ddywedodd  wrtho,  k  Pa 
betb  sydd  ysgrifenedig  yn  y  gyíraith? 
||  pa  fodd  y  darlleni  ? 

t  E».  8.  20.  *Rhuf.  3.  19.  a  4.  14—16.  a  10.  5.  Gal.  3.  12, 13,21,  22. 

27  Ac  efe  gan  atteb  a  ddyweclodd, 

'Ti  a  geri  yr  Arglwydd  dy  Dduw  â'th 
holl  galon,  ac  á'th  holl  enaid,  ac  â'th 
holl  nerth,  ac  a'th  holl  feddwl ;  m  §a'th 
gymmydog  fel  ti  dy  hun. 

/Deut.  6.  5.  a  10.  12.  *  30.  6.  Mat.  22.  37—40.  Marc  12 
30.  31.  33,  34.     Heb.  8.  10.  m  Lef.  19.  18.     Mat.    19.  19 
Rbuf.  13.  9.    Gal.  5.  13,  14.   Iago  2.  S.    1  Iom  3.  18. 

28  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 

n*Ti  a  attebaist  yn  uniawn  :  °f  gwna 
hyn,  a  byw  fyddi. 

npen.  7.43.    Marc  12.  34.         o  Lef.  ÌS.  5.    Neh.  9.  29. 

.W.    II.    13.    M»t.  19.  17.    Ilbuf.3.   19,  'iO.   »    10.4,5. <:  .i    3.  12,  13. 

29  \  Éithrefe,''yn  ewyllysioei  gyf- 
iawnhTiu  ei  lnm,  a  ddywedodd  wrtli 
yr  íesu, 9  A  phwy  y w  fy  aghy mmydog ? 

p  peo.  16.  15.  a  18.  9—11.  LefM9.  34.  Rh'uf.  ìü.  3. q  adn.  36.  Mat.  5.  43,  44. 

Mae  haues  tcbyg  i'r  hanes  uchotì  yn  Math. 
22.  35—40  ;  ac  yìi  Marc  12.  28—34  ;  ond  y 
mae  amryw  bethau  yn  amrywiol  rhwng  >r 
adnodau  hyn  âg  yno,  fel  y  mae  yn  ammheütia 
ai  yr  un  hanes  sydd  yma  ac  yn  y  mànau  hyny. 
*Swydd  y  cyfreithwyroedd  ysgrifenu,darllen, 
ac  egluro  y  gyfraith  i'r  bobl,  allan  o  Lyfrau 
Moses.  +  Y  cyfreithwyr  hyn  oeddynt  elynion 
cryfiun  i  Grist,  a  dyben  hwn  oedd  ei  demtio 
ef :  ei  brofi  ef,  medd  rhai ;  i  gael  gweled  pa 
faint  o  wybodaeth  oedd  ganddo  ef  mewn 
pethau  ysbrydol  a  dwyfol :  ei  faglu  ef,  medd 
er.iill;  gan  obeithio  cael  achlysur  i  achwyn 
arno  am  ry w  gyfeiliornad.  %  Gofy niad  pwysig 
a  da,  oedd  y  gofyniad  ynddo  ei  hun  ;  ond  y 
mae  Ile  i  feddwl  nad  oedd  fawr  o  bwys  ar 

feddwl  y  dyn  hwrr'wrth  ei  ofyn,  na  bod  ei 
ddyben  yn  dda  ychwaith  :  gwr  oedd  hwn,  fel 
P;uil  cyn  ei  dröedigaeth,  "  yn  fyw  heb  y 
ddeddf,"  er  maint  oedd  yn  drin  ar  y  ddeddf, 
(Gwel  adn.  29.)  ||  Príodol  iawn  oedd  i  Grist 
ofyn  i'r  cyfreithiwr  hwn,  "  Pa  fodd  y  dar- 
lleni ;"  oblegid  yr  oedd  y  geiriau  a  grybwylla 
efe  yn  ei  ateb,  yn  cael  eu  darllen  bob  dydd 
yn  eu  synagogau  hwynt :  ac  y  mae  y  rhan 
hon  o'r  ysgrythyr  yn  cael  ei  darllen  eto  gan  yr 
holl  gynnulleidfa,  yn  eu  gwasanaeth  boreuol 
a  phrydnawnol ;  ac  a  elwir  Shemah,  oddi 
wrth  y  gair  cyntaf.  §  Ond  y  mae  yn  beth 
pur  nodedig,  eu  bod  yn  gadael  allan  y  rhan 

hòno,  **  A'th  gymmydog  fel  ti  dy  hun."  *  "  Ti 
a  atebaistyn  uniawn;"  dyna  yw  swm  yr  holl 
gyfraith :  t  a  phe  cad wasai  efe  y  ddau  orchym- 
yn  hyn  yn  berffaith,  buasai  ganddo  hawl  i 
fywyd  tragywyddol :  ond  y  mae  hyny  yn 
gynnwysedig  hefyd  yn  ateb  Iesu  ;  osmethai 
efe  mewn  un  pwnc,  neu  os  oedd  wedi  methu, 
nad  oedd  dim  dichon  iddo  gael  bywyd  yn  y 

ffordd  hon  ;  ond  ei  fod  yn  cael  ei  euog-farnu 
gan  y  gyfraith  fel  troseddwr.  í  Mae  yn  debyg 
fod  y  cyfreithiwr  yn  gweled  hyn;  ac  wrth  ei 
ganfod  ei  hun  yn  debyg  o  gael  ei  faglu  yn  ei 
rwyd  ei  hun,  ac  eto  "  yn  ewyllysio  ei  gyf- 
iawnâu  ei  hun,"  efe  a  aeth  heibio  i'r  gorch- 
ymyn  am  "  garu  Duw  a'r  holl  galon,"  i  ofyn, 
"  Pwy  yw  fy  nghymmydog  V*  Wrth  gym- 
mydog,  deallai  yr  ysgrifenyddion  hyn,  eu 
cenedl  eu  hunain,  eu  plaid,  eu  penhynasau, 

a'u  cyfeillion,  yn  unig ;  ac  nid  ystyrient  eu 
hunain  yn  rhwym  i  garn  neb  arall  o  gwbl  : 
dysgent  hwy  y  bobl  yn  etì  hathrawiaeth,  y 
gallent  gasâu  eraill. 

30  A'r  Iesu  gan  atteb  a  ddywedodd, 
*  Rhyw  ddynoedd  yn  myned  i  waered 
o  Jerusalem  i  Jerieho;  tacasyrîhiodd 

ym  mysg  Uadron,  y  rhai  wedi  ei  dd'iosg ef,  r  a'i  archolli,  a  aetlìant  ymaith,  gan 
ei  adael  yn  hanner  marw. 

»•  Snlm  9S.  4,  5.  Jer.  51.  52.  Gular.2.  12.  Eiee.  3(K  21. 

31  I  Ac  *  ar  ddamwain  rhyw  ;  ofieir- 
iad  a  ddaeth  i  waered  y  ffordd  honno : 

a  phan  ei  gwelodd,  wèfe  a  aeth  o'r  tu arall  heibio. 



Pwy  yw  ein  cymmydoy. LTJC  X.     Martha  yn  derbyn  yr  lesu  i'w  thŷ. 
t  Ruth  2.  3.  2  Sam.  1.  6.  Preg.  9.  11.  t  Jer.  5.  31. 

Hos.  5.  1.  a6.  9.    Mal.  1.  10.  u  Job  6.  14—21.    Salm  38. 

10,  11.  a  69.  20.  a  142.  4.    Diar.  21.  13.  a  24.  11,  12.  Iago  2. 
13—16.    1  Ioan3.  16-18. 

32  ||  A'r  un  ffunud  Lefiad  hefyd, 
wedi  dyfod  i'r  fan,  *  a'i  weled  <?/;  a 
aeth  o'r  tu  arall  heibio. 

*  Salm  109.  25.    Aot.  18.  17.  2  Tiin.  3.  2. 

33  §  Eithr  rhyw  v  Samariad,  wrth 
ymdaith,  a  ddaeth  atto  ef :  a  phan  ei 
gwelodd,  2a  dosturiodd, 

y  pen.  9.  52,  53.  a  17.  16—18.  Diar.  27.  10.  Jer.  39.  7— 

13.  a  39.  16—18.  loan  4.  9.  a  8.  48.  z  pen.  7.  13.  Ex.2.6. 
1  Bren.  3.  50.    Mat.  18.  33. 

34  Ac  aa  aeth  atto,  ac  6a  rwymodd 
ei  archollion  ef,  gan  dywallt  ynddynt 

olew  a  gwin  ;  ac  a'i  gosododd  ef  ar  ei 
anifail  ei  hun,  ac  a'i  dug  ef c  i'r  lletty, 
ac  a'i  hamgeleddodd. a  adn.  34.  Ex.  23.  4,  5.  „. 
Mat.  5.  43—45.  Rhuf.  ]2.  20,  21 
5,  6.  Marc  14.  8. 

.  24.  17,  18.   a  25.  21,  22. 
1  Thes.  5.  15.        b  Es.  1. 

pen.  2.  7.  Gen.  42.  27.    Ex.  4.  24. 

35  A  thrannoeth  wrth  fyned  ymaith, 
efe  a  dynnodd  allan  *ddwy  geinidg, 
aca'w  rhoddes  <*i'r  llettywr,  ac  a  ddy- wedodd  wrtho,  Cymmer  ofal  drosto : 

a  e  pha  beth  bynnag  a  dreuliech  yn 
ychwaneg,  pan  ddelwyf  drachefn,  mi 
a'i  talaf  i  ti. 

d  Rhuf.  16.  23.  e  pen.  14.  13,  14. 

36  Pwy  gan  hynny  o'r  tri  hyn,  /yr 
ydwyt  ti  yn  tybied  s  ei  fod  yn  gym- 

mydog  i'r  hwn  a  syrthiasai  ym  mhlith y  lladron  ? 
/peu.  7.  42.  Mat.  17.  25.  a21.  28—31.  a  22.  42.  gadn.20. 

37  Ac  efe  a  ddywedodd,  *  f  Yr hwn 
a  wnaeth  drugaredd  âg  ef.  A'r  Iesu 
am  hynny  a  ddy  wedodd  wrtho, '  \  Dos, 
a  gwna  dithau  yr  un  modd. 

h  Mat.  20.28.  2  Cor.  8.  9.  Eph.  3.  18,  19.  a  5.  2.  Heb.2. 
TTÌH'  Datl  '•  5-  '  Peü-  6  32-36.  loan  13.  15—17.  1  Pedr 
2.  21.  1  Ioan  3.  16—18,  23,  24.  a  4.  10,  II. 

Dammeg  y  gelwir  yr  hyn  a  adroddir  yn  yr 
adnodau  uchod  yn  gyft'redin,  ond  mae  y  peth yn  cael  ei  adrodd  fel  lianes  gwirioneddol,  ac 
efallai  mai  fclly  yr  oedd.  Fel  hyn  y  gwelodd 
Iesu  yn  dda  i  ateb  gofyniad  y  cyfreithiwr 

"  Pwy  y w  fy  ngliymmydog,"  neu  yn  hytrach 
rhoddi  cyfle  iddo  ef  ei  ateb  ei  hun.  *  Yr  oedd 
Jericho  yn  llwyth  Benjamin,  tua  dcnnaw 

mUltir  neu  ragor  i'r  dwyrain  o  Jerusalem,  ac 
yn  scfyllmewn  pant,ncu  ddyftìyn;  am  hyny 
dywedir  yn  brîodol  fod  y  dyn  yn  myned  i 
waered  o  Jerusalcm  yno.  +  Dywedir  bod 

llawcr  o'r  ffordd  o  Jerusalem  i  Jcriclio,  trwy anialwch,  a  rhwng  creigiau,  ac  felly  yn  fan- 
teisiol  iawn  i  ladron  ac  yspeilwyr,  y  rhai 
oedd  yu  fintciocdd  y  ft'ordd  hòno.  j  Dywed 
yr  haneswyr  Iuddewig  bod  tua  dcuddeng  mìl 
o  offeiriaid  a  Lefiaid  yn  byw  yn  Jericbö,  y 
rhai  a  dd.euent  i  Jcrusalem  i  weini  yn  eu 
cylclioedd  :  feliy  yr  oedd  llawcr  o'r  rhai  hyn 
yn  mynych  dramwy  y  ffbrdd  hòno  wrth  fyn- 
ed  a  dychwelyd.  |j  Ẅrth  y  Lelìaid  y  mae  i 
ni  ddeáll  yn  benaf,  y  rhai  liyny  o  hiliogaeth 
Lefi  trwy  Cohath,  ag  oedd  yn  gweini  yn 
ngoruchwylion  iselaf  y  denil/mewn  daros- 
tyngiad    i'r    oftciiiaid,    1  Gron;     -23.    6—32. 

j  Mae  llawer  o  bríodoldeb  yn  nygiad  y  Sam- 
ariad  i  mewn  yma :  yr  oedd  rhagfarn  a  gel-. 

yniaeth  gref  rhwng  y  Samariaid  â'r  Iuddew- 
on,  a'r  naill  blaid  yn  dra  dirmygus  o'u  gilÿdd; 
ac  eto  mae  y  Samariad  hwn  yn  anghofio  yr 
holl  ragfarn,  y  gelyniaeth,  a'r  dirmyg  hyny, 
ac  yn  tosturio  w  rth  y  dyn  truan,  er  mai  ludd- 
ew  ydoedd,  yr  hyn  ni  wnacthai  yr  ofteiriad 
a'r  Lefiad,  er  eu  bod  yn  gyd-genedl  ac  yn 
weinidogion  crefydd.  *  Tua  phymtheg  cein- 
iog  o'n  harian  ni  :  efallai  mai  hyn  oedd  y 
cwbl  a  feddai  y  Samariad,  ncu  a  allai  hebgor 
y  pryd  hwnw  ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  nad 
oedd  efe  ddim  yn  wr  cyfoethog,  ac  felly  yr 
oedd  ei  garedigrwydd  yn  fwy  nodedig.  +  Nis 
gallai  y  cyfreithiwr  lai  nagaddefmaíy  Sam- 
ariad  oedd  y  cymmydog  ;  ac  fel  hyny  gwnaeth 
Crist  iddo  ateb  ei  ofyniad  ei  hun.  |  Gwna 
dithau  fel  y  Samariad  hwnw  ;  dangos  ysbryd 
tosturiol  a  chymmwynasgar,  nid  yn  unig  at 
rai  o'th  blaida'th  grefydd  dy  hun;  ond  hefyd 
at  dd'ieithriaid  a  gelynion.  Heb  hyny  na 
chymmer  arnat  dy  fod  yn  cadw  y  ddeddf  yn 
berftai.th,  ac  na  hòna  hawl  i  fywyd  tragy- 
wyddol  am  dy  ufudd-dod  iddi.  Mae  dynion 
duwiol  a  da  wedi  defnyddio  y  ddammeg,  neu 
yr  hanes  uchod,  i  osod  allan  gyflwr  truenus 
pechadur  drwy  bechod,  anallu  y  ddeddf  i'w 
achub  ef,  a  thosturi  a  gras  y  Cyfryngwr  tuag 
ato.  Ond  nid  oes  achos  am  y  geiriau  hyn  i 
hyny,  mae  digon  oysgrythyrau  eraill  iddang- 
os  y  pethau  hyny ;  ac  nid  i'r  dyben  hyny  y 
llefarodd  Iesu  y  geiriau  hyn,  eithr  i  ddangos 
i  ni  pwy  a  ddylem  ystyried  yn  gymmydog  i 
ni,  beth  yw  ein  dyledswyddau  ni  at  cin  cym- 
mydogion,  ac  i  ddangos  bod  y  Samariad  dir- 
mygus  hwn  yn  cyflawni  y  gyfraith  yn-well. 
na'r  rhai  oedd  yn  ddysgawdwyr  y  gyfraith. 

38  lf  A  bu,  a  hwy  yn  ymdeithio, 

ddyfod  o  hono  i  Äryw  *dref:  a  rhyw 
wraig,  a'i  henw  Martha,  lf  a'i  derbyn- 
iodd  ef  i'w  thŷ. 

k  Ioan  11.  1—5.  a  12.  1—3.  /  pen.  8.  2,  3.    Act.  16. 
15.    2  loan  10. 

39  Ac  i  hon  yr  oedd  chwaer  a  elwid 

Mair,  m  l  yr  hon  hefyd  a  eisteddodd 
wrth  draed  yr  Iesu,  ac  awrandawodd 
ar  ei  ymadrodd  ef. 

m  pen.  2.  46.  a  8.  35.  Deut.  33.  3.  Diar.  8.  34.  Act. 22.  3. 

*  Mac  yn  bursicr  mai  Bcthania  oeddy  dref 
hon,  lle  o  fewn  dwy  filltir  i  Jerusalem.  lle  \r 
oedd  Lazarus,  Mair  a  Martha  yn  bvw,  loan 
11.  1,  18.  +  Efallai  bod  y  teulu  duwiol  hwn 

yn  adnabod  Iesu  o'r  blaen,  pa  fodd  bynagam 
hyny,  yr  oedd  yn  dda  ganddynt  ei  groesawu 
ef  i'w  tŷ  y  tro  hwn.  j  Tra  yr  oedd  Martha 
yn  darpar  rhyw  ymgeledd  corphoròl  i'r  lesu, 
yr  oedd  yntau  yn  ol  ei  arfer  yn  tnhob  màn 
yn  prcgethu  newyddion  da  yr  efengyl,  ac  fdly 
yn  arlwyo'r  wledd  o  basgedigion  brciíion, 
i  Mair  yr  lion  a  eisteddai  wrth  ei  draed  ef  i 
wrando  yn  ol  arferîad  dysgyblion  y  dysg- 
awdwyr  luddewig. 

40  Ond  Martha  oedd  n  *  drafíerthüs 
yngylch  llawer  o  wasanaeth :  a  chan 
sefyll  ger  llaw,  fhi  a  ddywedodd, 

Arglwydd,  °  onid  oes  ofal  gennyt  am 
^i'm  chwaer  fy  ngadaei   i  fy  hun  i 
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■Manaetbu  !  dywed  wrthi  gan  hynny 

im  í'y  helpio. «  mb,    IV.   ■::)      IOM  <:.  -'7.  o  M.it.   14.  15.    •    16.  22. 
,l*r>    3.  31.  r  Ml,   '.»    ....    Jona   I.    1—1. 

•  liae  y  ffalr  gwrelddlol  yn  arwyddo  dyifc 
vi)  eael  eì  dynu  mewn  gwahanol  ftyrdd,acal 

;wy  na  mwy  0  bethau  ar  yr  uii  waith,  a'r 
neddwl  yn  dyrysu  rhyngddynt  heb  wybod 
beth  i  wneyd  gyntaf.  Cariad  Marthaat  lesu 
yn  ddYammau  oedd  yn  peri  iddi  draffertha 
ymmaint  ;  ond  nid  oedd  raid  i<Uli ;  buasai 
L'fcyu  foddlawn  ar  lai  o  arlwy,  ac  yo  well 
janddo  *i  gweled  hi  yn  fwy  awyddus  am 

■pando  ri  ymadroddion,  ua'i  gweled  yn  ym- 
ÌMfferthu  cymmaint  yn  nghylch  bwydydd. 
■  Etallai  bod  ei  thymherau  hi  wedi  cyffròi 
braidd  yn  ormod,  wrth  yr  hyn  a  dybiai  hi  yn 
'ddifaterweh  yn  ei  chwaer,  ae  iddi  ddywedyd 
y  geiriau  hyngydagychydig  gormod  o  boethni. 

|  41  A'rlesuaatteboddacaddywed- 
odd  wrthi,  Martha,**Martha,  gofalus 
a  thrarFerthus  wyt  ynghylch  'llawer  o bethau : 

opeu.  8.  14.  1  Cor.  7.  32— 35.  Phil.  4.  6.  r  Preg.  6. 
11.   Mat.  6.  25—34. 

42  f  Eithr  *  un  peth  sydd  angen- 
rheidiol.  A  Mair  a  '  ddewisodd  y 
u  rhan  dda,  x  yr  hon  ni  ddygir  oddi arni. 

i  pen.  1S.  22.  Salm.  27.  4.  k  73.  25.    Preg.  12.  13.    Ioan 
17.  3.  Gal.  5.  6.  Col.  2.  10,  &c.  1  Ioau  5.  11,  12.         t  Deut. 
\  19.    Jos.  24.  15,  22.     Salra  17.  15.    a    119.    30,    III,    173. 
S-tlm  1«.  5,  6.  a  142.  5.        x  pen.  8.  Ì8.  a  12.  20,  33.  a  16. 
25.    Ioau  4.  14.  a  5.  24.  a  10.  27,  28.    Rhuf.  8.  35—39.  Col. 

3.  3,  4.    1  Pedr  1.  4,  5. 

*  Nid  yr   un  gair  Groeg   a  gyfieithir  yma 
trafferthus"  a'r  gair  yn  adn.  40;  periespâto 

yw  y  gair  yno,  turbasc  ydyw  yraa,  ac  yma 

yn  unig  y  defnyddir  ef  yny  Testament  îs'ew- 
ydd.  Mae  yn  arwyddo  sefyllfa  aflonydd  a 
diorphwys  dyn  mewn  tyrfa  derfysglyd,  ac 
yn  methu  a  sefyll  yn  ei  nnfangany  taflu  fydd 

arno  gan  y  dy*rfa.  Felly  yr  oedd  Martha  gan 
drafterth  ei  gorchwylion,  ac  felly  yr  oedd  ei 
hysbryd  hefyd  y  pryd  hwn.  +  Un  ddysglaid, 
neu  nn  math  o  fwyd,  medd  rhai :  mae  hyny 

yn  wii ■;  ond  y  mac  yn  syniad  rhy  wael  am 
feddwl  y  geiriau  hyn,  ac  yn  mhell  oddi  wrth 
feddwl  lesu  pan  y  llefarodd  hwynt.  Bywyd 
o  fyfyrdodau  sanctaidd  ar  bethau  ysbrydol, 
mediì  eraill ;  mae  hyny  yn  dda  iawn;  ond  a 
oedd  Mair  yn  treulio  ei  holl  fywyd  fel  hyny, 
heb  wneuthnr  dim  arall?  nac  oedd  ynddífau; 

rhaid  i'r  dyn  mwyaf  ysbrydol  a  duwiol,  tra 
byddo  yn  y  byd  hwn,  wneuthur  rliywbeth  at 
ti  gynnaliaeth,  ac  niil  eistedd  i  lawr  i  fyfyrio 
yn  unig.  Gwell  yw  deall  y  peth  yn  gyffred- 
inol,  am  ofal  yn  nghylch  yr  enaid  erbyn  tra- 
gywyddoldeb  :  adnabyddiaeth  o  Grist  a'r 
athrawiaeth  fawram  fy wyd  tragywyddol,  yr 
honoedd  efe  yn  bregefhu  i  Alair.  Dylaipob 
frafferth  arall  roddi  ffordd  a  lle  i'r  gofal  am 
lachawdwtiaeth  yr  enaid  ;  a  pha  beth  bynag 
a  goller  yn  dymmorawl  drwy  hyny,mae  gan 
yr  enaid  ran  dda,  ac  elw  mawr,  yr  hwn  ni 
ddygir  byth  oddi  arno.  Cam  mawra  Martha 
>w  ei  gosod  hi  allan  fel  dynes  fydol  dra- 
Serthus,  a  ehwbl  ddifater  am  grefydd  ;  mae 

jn  ddiau  mai  gwraig  dduwiol  <>e"d<l  hi,  yn 
carn  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  o  gariad  ato  yr 
oedd  hi  yiì  tratìerthu  i  wneyd  ymgeledd  a 
Chtoesaw    iddo.      Mae    yn    bryd  wcithian    i 

Ü37 

welnldoffion  j  gaii  i  wybod  gweli,  na  Ibrii 
Maiiha  fel  y  gwna  llawef  yn  Areithtâoedd 
eiu  gwlad  ni. IM'.N.   XI. 

('rist  yn  dysju  jxi  fodd  i  tcedd'io,  %c. 

*A  BU,  aac  efe  mewn  rhyw  fan  yn 
fgweddio,  pan  beidiodd,  ddywedyd 

o  X  un  o'i  dd  isgyblion  wrtho,  Arglwydd, 
6  Sysg  i  ni  weddîo,  ||  megis  ag  y  dysg- 
odd  Ioan  i'w  ddisgyblion. 

a  pen.  6.  12.  a  9.  1S,  28.  a  22.  39-45.  Heb.5.7.  b  Salra 
10.  17.  a  19.  14.  Ituuf.  8.  26,  27.   lago  4.  2,  3.  Jud.  20. 

*  Holl  waith  Iesu,  trwy  ystod  ei  weinidog- 

aeth  gyhoeddus,  ocdd  athrawiaethu  i'r  bobl, a  ehymdeiihasu  á  Duw  mewn  gweddîau  :  ac 
y  ddau  beth  hyn  a  ddylai  fod  yn  brif  waith 
holl  weinidogion  y  gair.  t  Nid  gweddio  yn 
ddirgel  oedd  y  gweddio  hyn ;  ond  gweddîo 

gyda  ei  ddysgybìion  fei  ei  deulu,  math  o  add- 
oliad  teuluaidd  ydoedd  :  ac  nid  oedd  gwaeth 

gan  lesu  pa  le  y  gwedd'iai,  na  pha  le  y  preg- 
ethai :  "  mewii  rhyw  fàn."  %  Ilhyw  un  o'r 
deg  a  thriugain,  efallai,  yr  hwn  nid  oedd  gyd 
àg  cf  yn  cly  wed  ei  bregeth  ar  y  mynydd ; 

oblegid  yn  hòno  efe  aroddasai  ì'w  wrandaw- 
wyr  ffurf  o  weddi.  ||  Byddai  pob  prif  athraw 

luddewig  yn  dysgu  fturf  o  weddi  i'w  ddysg- 
yblion,  i  wahaniaethu  ei  ddysgyblion  ef  oddi- 
wrih  ddysgybiion  rhyw  athraw  arall:  dysg- 
odd  Ioan,  mae'n  debyg,  ffurf  felly  i'w  ddysg- 
yblion  ef,  er  nad  ocs  genym  hanes  am  dani  ; 
a  mỳnai  y  dysgybl  hwn  i  Grist  wneyd  yr  un 
modd,  heb  wybod  ei  fod  wedi  gwneyd  felly 
eisoes  yn  ei  bregeth  ar  y  mynydd. 

2  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

c  Pan  weddíoch,  dywedwch,  d  Ein 
Tad  e  yr  hwn  wyt  yn  y  nefoedd, 
^Sancteiddier  dy  enw.  ^Dened  dy 
dey rnas .  h  G wneler  dy  ewyllys,  megis 
yn  y  nef,  felly  ar  y  ddaear  hefyd. 

c  Preg.  5.  2.  Hos.  14.  2.  Mat.  6.  6— 8.  d  Es.  63.  16. 
Mat.  6.  9.  Rhuf.  1.7.  a  8.  15.  1  Cor.  1.  3.  2  Cor.  1.  2. 
Gal.  1.  4.  £ph.  1.  2.   Phil.  1.  2.  a  4.  20.  Col.  1.2.  1  Thes.  1. 
1,  3.  a  3.  11—13.  2  Thes.  1.  1,  2.  a  2.  16.  «  2  Cron.  20. 
6.  Salm  11.  4.  Pre£.  5.  2.  Dan.  2.  28.  Mat.  5.  16.  a  10.  32. 
/Lef.  10.  3.  a  22.  32.  1  Bren.  8.  43.  2  Bren.  19.  19.  S»Im 
67.  II.  a  72.  18,  19.  a  108.  5.  Ezec.  36.  23.  Hab.  2.  14.  Dat. 
15.4.  g  pen.  10.  9-11.  Es.  2.  2-5.  üan.  2.  44.  a  7.  18, 
27.    Dat.  II.  15.  a  19.  6.  a  20.  4.         h  Salm  103.  20.    Es.  6. 
2,  3.    Mat.  6.  10. 

3  ■  Dyro  i  ni  o  *  ddy  dd  i  ddydd  ein 
bara  beunyddiol. 

4  À  k  maddeu  i  ni  ein  fpechodau  : 
'canys  yr  J  ydym  ninnau  yn  maddeu 
i  bawb  sydd  yn  ein  dyled.  Ac  /;'  nac 
arwain  ni  i  brofedigaeth ; "  eithr  gwared 
ni  rhag  drwg. 

k  1  Bren.  8.  34,  36.  Salm  25.  11,  18.  a  32.  1—5.  a  51.  1 
—3.  a  130.  3,  4.  Es.  43.  25,  26.  Dan.  9.  19.  Hos.  14.2.  Mat. 
6.  12.  1  Ioan  I,  8—10.  /  Mat.  6.  14,  15.  a  18.  35.  Eph.  4. 
31,  32.    Col.  3.  13.    laço  2.  13.  m  pen.    8.  13.    a    22.  46. 
Mat.  6.  13.  a26.  41.    1  Cor.  10.   13.    2  Cor.  12.  7,  8.    Dat.  2. 
10.  a3.  10.  n  Gen.   48.    16.    Salm  121.    7.     Ioau  17.  15. 
2-Thes.  3.  3.    2  Tim.  4.  18. 

Gwel  ar  Math.  ö.  9—13.  Heblaw  bod  y 
fawl-wers,  neu  y  gogon-air,  ( Doaoloyy )  sydd 
yn  Mathew  wedi  ei  adael  allan  ym;i,  mae 
yehydig  o  amrywi.n-thau  eraill  ìiicwn  gelrlau 
rhwng    Lue  a  Mathew,  y   rhai    nid    ydynl  0 



Am  daerineb  mewn  gweddi. LUC  XI. Parodrwydd  Duw  i  gyfranu. 

bwys.  Adroddodd  Mathew  y  weddi  fel  y 
traddododd  Crist  hi  yn  ei  bregeth  ar  y  myn- 
ydd  ;  ac  adroddodd  Luc  hi  fel  y  tradìtododd 
Crist  hi  y  tro  hwn  yn  atebiad  i  gais  y  dysgybl, 
felly  Crist  ei  hun,  ac  nid  y  ddau  èfengylwr 
sydd  wedi  gwneyd  y  gwahaniaeth.  *  "  Beu- 

nyddiol"  yw  y  gair  yn  Mathew;  o  ddydd  i 
ddydd  yma:  nid  yw  hyny  fawro  wahaniaeth  ; 

"o  ddydd  i  ddydd"  yw  "  beunyddiol." 
t  "  Dyledion  "  yw  y  gair  yn  Mathew  ;" 
"pechodau"  yma:  nid  yw  hyny  ddim  gwa- haniaeth  o  bwys;  dyled  yw  pecìiod,  a  dyled 
drom  hefyd.  %  "  Fel  y  maddeuwn  "  sydd  yn 
Mathew;  "  canys  yr  ydym  yn  maddau » 
sydd  yma.  Sylwir  bod  y  weddi  hon  yn 
addas  ac  yn  briodol  iawn  i'r  amser,  a  goruch- 
wyliaeth  yr  amser  hyny  :  ac  y  mae  yn  sicr 
yn  grynodeb  o  ddeisyfiadau  addas  iawn  i  bob 
dyn  yn  mhob  oes  a  sefyllfa,  fel  mae  yn  cyn- 
nwys  pob  peth  a  allwn  ni  eiofyn,  drosom  ein 
hunain  ac  eraill,  yn  y  byd  hwn  ac  erbyn 
y  byd  a  ddaw.  Defnyddir  y  weddi  hon 
yn  aml  yn  ngwasanaeth  yr  Eglwys  sef- 
ydledig  ;  ac  er  mòr  rhagorolydyw,  eto,y  cyf- 
ryw  yw  dirmyg  rhai  dynion  ar  yr  Eglwys 
hòno,  fel  y  beiddient  ddywedyd  yn  erbyn 
hyd  yn  nod  gweddi  yr  Arglwydd,  yn  eu  han- 
mharch  ar  wasanaeth  yr  hen  Eglwys  wladol. 
Gobeithi'di  Dodderidge nddfwyn,  er  mai  Ym- 
neillduwr  ydoedd,  nad  oedd  ond  ychydig  yn 
ei  amser  ef,  o  unrhyw  blaid  grefyddol,  a 
chymaint  o  ysbryd  rhagfarn  a  bei'o  ynddynt. 
Da  pe  gellid  gobeithio  bod  lìai  byth  y  dyddiau 
hyn  :  a  da  bod  genym  oll,  ryw  bethau  gwell 
yn  ein  pregethau  cyhoeddus,  yn  enwedig  na 
lladd  ar  yr  hen  Eglwys  sefydledig. 

5  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
0  Pwy  o  honoch  fydd  iddo  gyfaill,  ac 
a  â  atto  *  hanner  nos,  ac  a  ddywed 
wrtho,  Ogyfaill,  moes  i  mi  dair  torth 
yn  echwyn : 

o  pen.  18.  1—8. 

6  Canys  cyfaill  î  mi  a  ddaeth  attaf 
wrth  ymdaith,  ac  nid  oes  gennyf  ddim 
iV  ddodi  ger  ei  fron  ef : 

7  Ac  yntau  oddi  mewn  a  ettyb  ac 
a  ddywed,  p  Na  flina  fì  :  ?  yn  awr  y 
mae  y  drws  yn  gauad,  a'm  pla'nt  gyd 
â  mi  yn  y  gwely ;  ni  allaf  godi  a'u rhoddi  i  ti. 

p  pcn.  7.  6.  Gal.  6.  17.         q  pen.  13.  2Î.  Mat.  25.  10. 

8  Y  r  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  Er 
na  chyfyd  efe  a  rhoddi  iddo,  am  ei 

fod  yn  gyfaill  iddo;  etto  r  o  herwydd 
ei  f  daerni,  efe  a  gyfyd  ac  a  rydd 
iddo  gynnifer  ag  y  sydd  arno  eu heisieu. 

9  Ac  syr  ydwyfyn  dywedyd  i  chwi, 
1  X  Gofynwch,  a  rhoddir  i  chwi  ; 
u  ceisiwch,  a  chwi  a  gewch ; a  curwch, 
ac  fe  a  agorir  i  chwi. 

24.    2Coi .  15,16. 

*  pen.  13.  24.  Mat.  6.29. 
t  Salm  50.  15.  a  118.5. 

Marc  11.  24.    Ioan  4.  10. 
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21.  31.  Marc  13.37.  Dat.  2. 
Jer.  33.  3.  Mat.  7.  7,  8.  a  21. 
l  14.  13.  a  15.  7,16.  a  16.  23 

12.8,9.    Heb.  4.  16.    lago  1.  5,  6.    a 
1  1  Joan  3.  22.  a  5,  14,  15.  w  pen.  13.  24.  Salm  _ 
a  34.  4,  10.  a  105.  3,  4.  Can.  3.  1—4.  a  5.  6.  Es.  45. 19.a55. 
6,  7.  Jer.  29.  12,  13.  Dan.  9.  3.  Am.  5.  4-6.  loan  1.  45-49. 
Act.  M.  4-6.  Rhuf.  2.  7.  Heb.  11.  6.  x  pen.  13.  25. 

2  Cor.  6.  2.  F Meddwl  eglur  ein  Harglwydd  yn  y  ddam 
meg  hon  yw,  y  dylem  ni  nid  yn  unig  gwedd- 

'io,  ond  hefyd  bod  yn  daer  gyda  Duw  yn  ein gweddíau.  Parâu  mewn  gweddi,  Col.  4.  2 : 
bod  yn  wyliadwrusat  hyn  yma,  Ephes.  6.  18. 
*  Yn  ngwledydd  poethion  y  dwyrain,  byddid 
yn  arfer  teithio  yn  yr  hwyr,  ac  efallai  tàn 
hanner  nos ;  felly  peth  digon  naturiol  oedd 

i'r  ymdeithydd  hwn  ddy fod  at  ei  gyfaill  mewn 
pryd  a  dybiem  ni  yn  anamserol ;  a  chan  nad 

oedd  ganddo  yntau  ddim  yn  barod  i'w  groes- 
awu  ef,  ac  yn  chwennych  bod  yn  llettygar, 
peth  digon  naturiol  oedd  iddofyned  at  eigyf- 
aill  i  geisio  echwyn  ganddo.  +  Mae  y  gair 
Groeg ( anaideianj  agyfieithiryma  "taerni," 
yn  arwyddo  digywilydd-dra  :  bod  yn  ddigy- 
wilydd  o  daer,  un  na  chymmero  ei  nacâu. 
Ond  mewn  gweddi,  mae  yn  arwyddo  taer- 
ineb  a  hyfdra  sanctaidd  dyn  anghenus,  fel 

Jacob,  "  Ni'th  ollyngaf  oni'm  bendithi,"  Gen. 
32.  26.     %  Am  adn.  9,  gwel  ar  Math.  7.  7. 

10  *  Canys^pob  un  sydd  yn  gofyn, 

sydd  yn  derbyn ;  a'r  neb  sydd  yn 
ceisio,  sydd  yn  cael ;  ac  i'r  hwn  sydd 
yn  curo,  yr  agorir. 

y  pen.  18.  1.  Salm  31.  22.   Galar.  3.  8,  18,  54—58.  Jona 
2.  2— S.  lago  4.  3.  a  5.  11. 

11  f  Os  z  bara  a  ofyn  mab  i  un  o 
honoch  chwi  sy  dad,  a  ddyry  efe  gar- 
reg  iddo  ?  ac  os  pysgodyn,  a  ddyry 
efe  iddo  sarph  yn  lle  pysgodyn  ? 

2  Es.  49.  15.  Mat.  7.  9,  10. 

12  Neu  os  gofyn  efe  ŵy,  a  ddyry 

efe  l  a  ysgorpion  iddo  ? 
a  pen.  'lO.Ì9.  Ezec.  2.  6.  Dat.   9.  10. 

13  üs  chwychwi  gan  hynny,  h  \\  y 

rhai  ydych  ddrwg,  c  a  fedrwch  roi 
rhoddion  da  i'ch  plant  chwi ;  ̂ p^ 
faint  mwy  y  rhydd  eich  eTad  o'r  nef 
-^yr  §  Yspryd  Glân  i'r  rhai  a  ofyno 
ganddo? b  Gen.  6.  5,  6.  a  8.  21.  Job  15.  14-16.  Salra  51.  5.  Ioan 
3.  5,  6.  Khuf.  7.  18.  Tit.  3.  3.  c  Es.  49.  15.  Mat.  7.  11. 
Heb.  12.  9, .10.         d  Mat.  6.  30.  Rhnf.  5.  9,  10,  17.  a  8.  32. 
2  Cor.  3.  9—11.  e  adn.  2.  pen.  15.  30-32.  Mat.  5.  16,  45. 
a  6.  14,  32.  /"Diar.  1.  23.  Es.  44.  3,  4.  Ezec.  36.27.  Joel 2.  28.  Mat.  7.  11.  loan  4.  10.  a  7.  37—39. 

Gwelar  Math.7.  8 — 11.  *  Mae  gan  Dduw 
gyflawnder  o  bob  bendith,  ac  y  mae  ganddo 
galon  i  gyfranu,  yn  haelionus  i  bawb  ;  eto, 
nis  gallwn  ni  ddysgwyl  eu  cael  heb  ofyn  : 
mae  efe  yn  dysgwyl  i  ni  ofyn,  Ezec.  36.  37. 
+  Mae  Crist  yma  yn  cyfeirio  at  deimladau 

rhîeni  natnriol  tuag  at  eu  plant,  a'u  parod- 
rwydd  hwy  i  roddi  pethau  angenrheidiol  i'w 
plant  panofynont  ganddynt,  er  dangostosturi 

Duw  tuag  at  ei  blant  ef,  a'i  barodrwydd  i 
roddi  pob  daioni  iddynt.  Fel  y  tosturia  íad 
wrth  ei  blant,  (íe,  a  llawer  mwy,)  felly  y 

tosturia  yr  Arglwydd  wrth  y  rhai  a'i  hofnant 
ef,  Salm  103.  13.  j  Crëadur  bychan,duaidd, 

yw  yr  ysgorpion,  o  ryw  y  nadroedd ;  a'i 
gorph  yn  debyg  ei  lun  i  ŵy:  dywedir  ei 
bod  yn  dra  gwenwynig  ac  yn  ddrwg  iawn. 

Wrth  gyssylltu  \vy  â'r  ysgorpion,  mae  yn 
ddîau  bod  yr  Arglwydd  lesu  yn  cyfeirio  at  J 



Satan  y  crt/f  arfog,  a \.\  C  \i. <  /n  i.st  i/r  un  cryfaeh  nag  >■/. 

ei  ehorph  hi.    II  Dnrg  rw    i>»"'>  frrth 
ìaturiarth;  ;t  drwg  yvi  y  dynion  gorau,  a 
luwiol.it,  me  wn  cy  rahariaeth  i  Ddow,yr  hwn 
iydd  \n  berffaith  m  yn  anfeidrol  dda. 

"••  Petháa  da,"  a  ddywed  Mathew  7.  11  ;  m 
■ma  m  "  Ysbryd  Giíìn."  I  bwy  bynag  y 
liod.io  Daw  yr  Yshryd  Glân,  efe  a  rydd  bob 
.)eth  da  arall,  amserol  a  thragywyddol : 

hoddi  vr  Ysbryd  Glâo  yw  fhoddi  blacn- 
frwyth,  a  ewystl  pob  peth  da.  Mac  dylan- 
Bldaa  yr  Ysbryd  Glân  o  ddaa  fath  :  ei  ys- 
jjÿdoliad  union-gyrchol  ef  ar  y  prophwydi 
i'r  apostolion  ;  a'i  weithrediadaa  sancteidd- 
iol  et'  ar  y  saint. 

14  1Í  Ac  yr  oedd  efe »  yn  bwrw  allan 
gythraul,  *a  hwnnw  oedd  fud.  f  A 

bu,  wedi  i'r  cythraul  fyned  allan,  i'r 
mudanlefaru ;  a'rbobloedd  a  jryfedd- 
asant. 

g  Mat.  9.  32,  33.  a  12.  22,  23.  Marc  7.  32—37. 

'  Dywedir  bod  y  cythrani  yina  yu  fud,  o 
iherwydd  ei  effaith  ef  ar  y  dyn,  yn  attal  ei 
leîerydd  ef.  t  Yr  oedd  hyn  yn  brawf  eglur 
inai  y  cythraul  oedd  yn  attal  íleferydd  y  dyn 

p'r  blaen.  :  Rhyfeddod  oedd,  gweled  dyn  yn 
tbwrw  allan  gythraul:  ac  yn  enwedig  dyn  o 
(ymddangosiad  mòr  waei  ag  oedd  Iesu. 

15  Eitbr  rhai  o  honynt  a  ddywed- 
^tsant,  h  Trwy  Beelzebub,  pennaeth  y 
iythreuliaid,  y  mae  efe  yn  bwrwallan 
yythreuliaid. 

h  Mat.  9.  34.  a  12.  24—30.  Marc  3.  22—30.  Ioan  7.  20. 
8.  48,  52.  a  10.  20. 

16  Ac  eraill,  '  gan  ei  demtio,  a 

geisiasant  ganddo  arwydd  o'r  nef. t  Mat.  12.  38,  39.  a  16.  1—4.  Marc  8.  11,  12.  Ioan  6.  30, 
1  Cor.  1.22. 

17  Yntau,  k  yn  gwybod  eu  medd- 
yliau  hwynt,  a  ddywedodd  wrthynt, 

'  Pob  teyrnas  wedi  ymrannu  yn  ei 
herbyn  ei  hun,  a  anghyfanneddir  ;  a 
thỳ  yn  erbyn  tŷ,  a  syrth. 

*  Mat.  9.  4.  a  12.  25.  Marc  3.  23—26.  Ioan  2.  25.  Dat 
2.  23.  /  2Cron.  10.  16—19.    a  13.  16,  17.    Es.  9.  20,  21 

1 8  x\c  os  m  Satan  hefyd  sydd  wedi 
ymrannu  yn  ei  erbyn  ei  hun,  pa  fodd 

ỳ  saif  ei  deyrnas  ef  ?  gan  "eich  bod  yn 
dywedyd,  mai  trwy  Beelzebub  yr  wyf 
fi  yn  bwrw  allan  gythreuliaid. 

M  Mat.  12.  26.     n  adn.  15.  Mat.   12.31—34.  Iago3, 

19  Ac  os  trwy  Beelzebub  yr  wyf  fi 

ynbwrw  allan  gythreuliaid,  °trwy  bwy 
y  mae  eich  plant  chwi  yn  eu  bwrw 
hwynt  allan  ?  am  hynny  p  y  byddant 
hwy  yn  farnwyr  arnoch  chwi. 

o  peL.  9.  49.  Mat.  12.  27,  28.  p  adn.  31,  32.  pen.  19. 
22.  Job.  15.  6.  Mat.  12.  41,  42.  Khuf.  3.  19. 

20  Eithr  os  myfi  trwy  ?  *  fys  Duw 
ydwyf  yn  bwrw  allan  gythreuliaid, 
diammeu  r  ddyfod  teyrnas  Dduw 
attoch  chwi. 

q  Ex.  8.  19.  Mat.  12.  28.  r  pen.  10.  9,  ll.Dan.  2.44. 
Act.  20.  25.  a  28.  23—28.  2  The».  1.  5. 

21  Pan  fyddo  un  s  f  cryf  arfog  yn 

cadw  ei  neuaddi  \\  maeyrhynsydd 
anddo  mewn  heddwch  : 

«  Gwel  ar  M«t.   12.  29.  M«r,   .!     tf, 

22  ||  Ond  '  pan  àáè\  un  cryfacli  oag 
ef  arno,  a'i  orchfygu,  efe  a  ddwg 
ymaith  ei  holl  arfogaeth  ef  yn  yr  hon 
yr  oedd  yn  ymddiried,  ac  a  ran  ei 
anrhaith  ef. 

t  Gen.3.  15.  Es.  27.  1.  a  49.21,  25.  a  53.  12.  a  63.1—4. 
2.  15.  1  Ioau  3.  8.  a  4.  4.  Dat.  20.  1-3. 

23  Y  neb  M  nid  yw  gyd  â  mi,  sydd 

yn  fy  erbyn :  a'r  neb  nid  y w  yn  casglu 
gyd  â  mi,  sydd  yn  gwasgaru. 

u  pen.  9.  50.  Mat.  12.  30.  Dat.  3.  15,  16. 

Gwel  ar  Math.  9.  34,  35.  a  12.  24—27;  ac 
ar  Marc  3.  22—27.  *  "  Bys  Duw  :"  cyfeir- 
iad,  efallai,  at  yr  hyn  a  ddywedasai  y  swyn- 
wyr  yn  yr  Aipht,  pan  ragorodd  Moses  ar- 
nynt,  Exod.  8.  19.  '*  Ysbryd  Duw  "  ydy  w 
yn  Mathew  12.  28.  Os  medr  Duw  wneyd 

y  fath  beth  â'ifys,  pa  beth  ni  wna  pan  ddi- 
osgo  efefraich  ei  gadernid  1  t  Y  cryf  yma 
y  w  diafol ;  ei  neuadd  y  w  y  galon  ;  ei  arfog- 
aeth  yw  tywyllwch,  cyfeiliorni,  rhagfarn, 
balchder,  a  thrachwantau  y  pechadur.  %  Mae 

cydwybod  gysglyd  y  pechadur  mewn  hedd- 
wch,  heb  weled  na  theimlo  ei  berygl ;  a  thra 
byddo  felly,  mae  diafol  mewn  heddwch, 

yn  sicr  o'i  feddiant,  ac  heb  ofn  colli  ei  ys- 
glyfaeth.  ||  Yr  un  cryfach  nac  ef  yn  dyfod 
arno  yw  Mab  Duw,  y  Gwaredwr  cryf,  yr 
hwn  sydd  gadarn  i  iachâu.  Gwel  ychwaneg 
ar  Mathew. 

24  Pan  x  êl  yr  yspryd  aflan  allan  o 
ddyn,  y  efe  a  rodia  mewn  z  lleoedd 
sychion,  a  gan  geisio  gorphwysdra  :  a 
phryd  na  chaffo,  efe  a  ddywed,  b  Mi 
a  ddychwelaf  i'm  tŷ  o'r  llc  y  daethum allan. 

*  Mat.  12.  43— 45.  yJobl.7.    a  2.  2.    1  Pedr  5.  8. 
z  Barn.  6.  37—40.  Salm  63.  1.  Es.  35.  1,  2,  7.a41.  17—19. 
a  44.  3.  Ezec.  47.  8—11.  Eph.  2.  2.  a  Diar.  4.  16.  Es.  48. 
22.  a  57.  20,  21.        b  Marc  5.  10.  a9.  25. 

25  A  phan  ddêl,  c  y  mae  yn  ei  gael 

wedi  ei  ysgubo  a'i  drefnu. r  2  Crou.  24.  17—22.  Salm  36.  3.  a  81.  11,  12.  a  125.  5. 
Mat.  12.  44,45.  2  Thes.2.9— 12,  2  Pedr2. 10— 19.  Jud.8— 13. 

26  Yna  yr  â  efe,  ac  y  cymmeratto 

saith  yspryd  eraill  d  gwaeth  nag  ef  ei 
hun;  a  hwy  a  ant  i  mewn,  ac  a  arhos- 
ant  yno :  €  a  diwedd  y  dyn  hwnnw 

fydd  gwaeth  nâ'i  ddechreuad d  Mat.  23.  15.  e  Zeph.  1.  6.  Mat.  12.  45.  loan  5.  14. 
Heb.  tí.  4—8.  a  10.  26—31.  2  Pedr  2.  20—22.  1  loan  5.  16. 
Jud.  12,  13. 

Gwel  ar  Math.  12.  43—45.  Ysgrifenwyd 
yn  lled  faith  ar  y  ddammeg  hon  yn  Mathew ; 
ni  wnawn  ond  ychydig  o  sylwadau  yn  mhell- 
ach  yma  :— l.Gall  yr  ysbryd  aflan  mewn 
rhyw  ystyr  a  gradd,  fyned  allan  o  ddynion, 
ac  eto  eu  bod  hwy  yn  ei  feddiant  cf  ar  yr  un 

pryd,  ei  dŷ  f/ydynt  o  hyd.  2.  Er  cael  o'r ysbryd  aflan,  niae  efe  O  íiyd  yn  atlonydd  ac 
y  n  ddíorphwys,  hyd  nes  caffo  (os  bydd  dichon ) 
ail  feddiant  hollawl  ar  y  dynion  hyny.  3.  O? 
byth  y  caitf  efe  yr  ail.  tcddi.int  ftwnw,  mafi 
diwedd  y  cyfryw  ddynion  yn  sicr  o   fod  yn 



Crist  yn  rhybuddio'r 
LUC  XI. Iuddewon  anedifeiriol. 

llawer  gwaeth  na'u  dechreuad.  Oni  welwyd 
rhai  felìy  yn  ngwlad  efengyl? 

27  II  A  bu,  fel  yr  oedd  efe  yn  dy- 

wedyd  hyn,  rhyw  wraig  o'r  dyrfa  a 
gododd  ei  llef,  ac  a  ddywedodd 

wrtho,  /*  Gwŷn  fyd  y  groth  a'th  ddug 
di,  a'r  bronnau  a  sugnaist. /  pen.  1.  28,  42,  48. 

28  Ond  efe  a  ddywedodd,  s  fYn 
hytrach  gwỳn  fyd  y  rhai  sydd  yn 
gwraudo  gair  Duw,  +ac  yn  ei  gadw. 

g  pen.  6.  47,  48.  a  8.  21.  Salra  1.  1—3.  a  112.  1.  a  119. 
1— 6T  a  128.  1.  Es.  48.  17,  18.  Mat.  7.  21-25.  a  12.  48-50. 
Ioan  13.  17.  fago  1.  21—25.  1  Ioan  3.  21—21.  Dat.  22.  14. 

*  Efleithiodd  gwyrthiaudaionus  Crist,  awd- 
urdod  ei  athrawiaeth,  sancteiddrwydd  ei 

ymarweddiad,  a  doethder  ei  atebion  i'w 
wrthwynebwyr,  ar  ryw  wraig  yn  y  dyrfa  i'r 
fath  raddau ;  fel  nas  gallai  lai  na  gwaeddi 

allan  yn  nghanol  y  dyrfá,  "  Gwýn  fyd  y 
groth  a'th  ddug  di,  a'r  bronau  a  sugnaist." 
O  mòr  ddedwydd  y  rhaid  bod  mam  y  fath 
fab  ardderchog  !  t  Nid  yw  lesu  yn  gwadu 
dedwyddwch  ei  fam ;  ond  mai  nid  yn  ei  bod 
yn  fam  iddo  ef  yr  oedd  ei  dedwyddwch  yn 
gynnwysedig,  eithr  mewn  gwrando  a  chadw 

ei  eiriau.  j  Mae  pwys  i'w  roddi  ar  y  gair 
cadw  yma  :  ni  ddaw  gwynfyd  i  neb  byth 
wrth  wrando  yn  unig,  heb  wrando  a  chadw. 

29  HAc  ̂ wedi  i'r  bobloedd  ym- 
dyrru  ynghyd,  efe  a  ddechreuodd 
ddywedyd,  •  Y  genhedlaeth  hon  sydd 
ddrwg :  k  *  y  mae  hi  yn  ceisio  arwydd  : 
t  ac  arwydd  ni  roddir  iddi,  ond  ar- 
wydd  Jonasy  Prophwyd. 

h  pen.  12.  1.  a  14.  25>  26.  i  adn.  50.  pen.  9.  41.  Fs 
57.  3,  4.  Mat.  3.  7.  a  23.  34-36.  Marc  8.  38.  loan  8.  44. 
Act.  7.  51,  52.  *Mat.  12.  38,  39.  a  16.  1—4.  Marc  8.  11, 
12.  Ioan  2.  18.  a  6.  30.  I  Cor.  1.  22. 

30  Canys  zfel  y  bu  Jonas  yn  ar- 
wydd  i'r  Ninifeaid,  felly  y  bydd  Mab 
y  dyn  hefyd  i'r  genhedlaeth  hon. fpen.  24.  46,  47.  Jona  1.17.  a  2.  10.  a  3.  2,  &c.  Mat.  12.40. 

31  mBrenhinesy  dehau  a  ngyfyd 
yn  y  farn  gyd  á  gwyr  y  genhedlaeth 

hon,  ac  a'u  condemnia  hwynt :  am 
iddi  hi  ddyfod  o  eithafoedd  y  ddaear 
i  wrando  doethineb  Solomon;  ac 

wele,  °un  mwy  nâ  Solomon  yma. m  1  Bren.  10.  1,2.   2Cron.  9.  1.    Mat.  12.42.  wEs. 
54.  17.  Jer.  3.  11.  Rlinf.  2.  27.    Heb.  11.  7.  o  pen.  3.  22. 
a  9.  35.  Es.  9.  6,  7.  Col.  1.  15—19. 

32  ̂ Gwyr  Ninife  a  godant  i  fynu 

yn  y  farn  gyd  â'r  genhedlaethhon,  ac 
a'i  condemniant  bi  :  amiddyntedifar- 
hâu  wrth  bregeth  Jonas  :  ac  wele 
?un  mwy  nâ  Jonas  yma. 

p  Jona  3.  5—10.      q  Jona  1 .  2,  3.  a  4.  1—4,  9.  Heb.  7.  26. 

Gwel  ar  Math.  12.  39—42.  *  Yma  mae 
Crist  yn  ateb  y  rhai  oedd  yn  ei  dcmtio  ef3 
drwy  geisio  arwydd  ganddo,  yn  adn.  16. 
Dywed  Mathew,  12.  38,  mai  rhai  o'r  ysgrifen- 
yddion  a'r  phariseaid  oeddynt.  Daeth  \ 
Sadnceaida'r  phariseaid  hefyd  ato  clro  arall, 
gan  geisio  arwydd  o'r  nef  ganddo.  Math.  lo! 
1.    Gwel  yno.      +Yr  oedd    Crist  yn   ddigon 

parod  i  wneyd  gwyrthiau  er  lles  i  ddynionl,- 
ac  er  cadamâu  ftydd  ei  wrandawwyr ;  on<F 

nid  i  foddâu  chwilfrydedd  *  anghredinwy 
cecrus.  Heblaw  hyny,  nid  oedd  yn  amse 

eto  i  ddangos  arwydd  o'r  nef;  hwy  a  gawsan 
arwydd  o'r  nef  er  eu  gwae  yn  ninystr  Jerusa 
lem,  ac  e  geiry  cyfryw  etoyn  ninystr  maw 
diweddaf  y  byd  hwn.  Math.  24.  30;  26.  64 
Dat.  1.  7. 

33  Ac  nid  yw  neb  rwedi  golei 
canwyll,  yn  ei  gosod  mewn  lle  dirgel 
na  than  lestr ;  eithr  ar  ganhwyllbren 

*fel  y  gallo  y  rhai  a  ddelo  i  mewr 
weled  y  goleuni. 

»•  pen.  8.   16,  17.    Mat.  5.  15.   Marc  4.  21,  22.        *  Mal 
5.  16.  a  10.  27.  Ioan  11.  9.  a  12.  46.  Phil.  2.  15,  16. 

Gwel  ar  Math.  5.  15.  Cawsom  yr  un  geiiiai 

o'r  blaen  hefyd  yn  Pen.  8.  16.  Tybia  rha 
fod  Crist  yn  defnyddio  y  geiriau  yn  y  fài 
hon  fel  rheswm  paham  na  ddangosai  efe  ar 

wydd  o'r  nef  i'r  phariseaid  ;  pe  bnasai  yi 
gwneyd  hyny,  ni  buasai  ddim  gwell  m 
goleuo  canwyll,  a'i  dodi  dàn  lestr;  ni  welen 
hwy  ddim  am  na  fynent  weled.  Tybia  erail 
mai  cyfeirio  y  mae  yma  at  wynfyd  y  rha 
sydd  yn  gwrando  gair  Duw,  ac  yn  ei  gndw 
adn.  28;  oblegid  ymarferiad,  a  rhoddi  goleun 
i  eraill  yw  dyben  pob  gwrando.  Tybia  erail 

eto,  mai  rhoddi  beiddiad  i'r  phariseaid  y  mae 
Crist  yn  y  geirian  hyn  ;  ei  fod  ef  wedi  goleiu 
canwyll  yn  y  byd,  na  fedrent  hwy  a'u  hol 
elyniaeth  ddim  ei  diffoddi,  ei  chuddio,  na' 
hattal  i  oleuo.     Da  yw  pob  un. 

34  '*Canwylly  corphywy  llygad: 
f  am  hynny  pan  íyddo  dy  lygad  yr 

wsyml,  dy  holl  gorph  hefyd  fydd  oleu 
•^ond  pan  fyddo  dy  lygad  yn  ddrwg 
dy  gorph  hefyd  fydd  dywyll. 

í'Salm  119.  18.  Mat.  6.  22,  23.  Marc  8.  18.  Act.  26.  18 
Eph.  1.  17,  18.  «  Act.  2.  46.  2  Cor.  1 .  12.  a  11.  3.   Eph 
6.  5.  Col.  3.  22.  *  Gen.  19.  11.  2  Bren.  6.  15—20.  Saln 
81.  12.  Es.  6.  10.  a  29.  10.  a  42.  19,  20.  a  44.  18.  Jer.  5.  21 
Marc  4.  12.  Act.  13.  11.  Rhuf.  11.  8—10.  2  Cor.  4.  4 

2  Thes.  2.  9—12. 

35  ̂ jEdrych  am  hynny  rhag  i'i 
goleuni  sydd  ynot  fod  yn  dywyllwch 

y  Diar.  16.^25.  a  26.  12.  Es.  5.  20,  21".  Jer.  8.  8,  9.  Ioai 7.  48,  49.  a  9.  39—41.  Rhuf.  1.  22.  a  2.  19—23.  1  Cor.  1.  19- 
21.  a  3.  18—20.  lago  3.  13—17.  2  Pedr  1.  9.  a  2.  18,  19.  Dat 
3.  17,  18. 

36  Os  dy  holl  gorph  gan  hynnj 
sydd  oleu,  heb  unrhandywyllynddo. 

2  bydd  y  cwbl  yn  oleu,  megis  pan  fc 
canwyll  â'i  llewyrch  yn  dy  oleuo  di z  Salni  119.  97—105.    Diar.  1.  5.  a  2.  1-11.  a  4.  18,  ] 
a  20.  27.   Es.  42.  16.    Hos.  6.  3.   Mat.  13.  11,  12,  52.  Marc 

24,  25.  Eph.  4.   14,  15.  Col.  3.  16.    2  Tim.  3.  15-17.  Heb.  5 
14.  lago  1.  25.  2  Pedr  3.  18. 

Gwel  ar  Math.  6.  22,  23.  *  Peth  cyffredir 
iawn  gan  yr  hen  ysgrifenwyr  goreu,  oedc 
galw  y  llygaid  yn  oleuadau  y  corph,  fcl  j 
gwnaeth  ein  Harglwydd  yma.  t  Os  bydd  3 
Hygad  yn  iach  a  goleu,  mae  yn  cyfarwydd( 
yr  h<»H  gorph  yn  iawn,  ac  yn  dangos  pot 
gwrthddrych  fel  y  dylai;  ond  os  drwg  a  thy 
wyll  fydd  y  llygad,  faint  bynag  fyddo  3 

golcuni  o  amgylch,  nid  yw  ddim  lles  i'rcorpl 
yn  y  pethau  uchod,  ond  yn  niwed,  yn  e 
ddyrysu,  ac  yn  ei  dywys  ar  gyfeîliorn.  £ Felh 
yn  ysbrydol ;  os  bydd  y  deall  yn  olcu,  wefi 
ei  oleuo  gan  yr  Ysbryd  Glân,  mae  yr  enai« 
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n  canfod  ei  ffoidd  yn  iawn,  yn  rhodio  mcgys 
iirrtli  liw  dydd,  ac  yn  gweled  pob  gwrth- 
drych  y  peth  ydyw,  ac  fel  y  dylai:  mae  yn 
weled  pechod  yn  ei  anferthwch,  a  phethau 
nawrion  Duw  yn  en  gogoniant.  O'r  tu  arall, 
s  bydd  dynion,  fel  yroedd  y  phariseaid  hyn, 
vedi  en  daìlu  gan  ragfarn  a  pechod,  nis 
;welant  ddim  yn  ysbrydol,  neu  ddim  fel  y 
ìylent,  er  bod  yn  nghanol  moddion  goleuni. 
^nghenrheidioliawnywy  cynghor,  "  Edrych 
m  hyny,  rhag  i'r  goleuni  sydd  ynot  fod  yn 
lywyllwch." 
37  H  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  llefaru, 

rhyw  Pharisead  a  ddymunodd  arno 
çiniawa  gyd  âg  ef.  Ac  wedi  iddo 
idyfod  i  mewn,  efe  a  eisteddodd  i 
wytta. 

Ì  pen.  7.  36.  a  14.  1.  1  Cor.  9.  19-23. 

*  Dyma'r  ail  waith  yr  ydym  yn  darllen 
m  pharisead  yn  gwahodd  Crist  i  fwyta 
;ydag  ef.  Gelynion  gwaethaf  Crist  oedd  y 
ihariseaid  yn  gyffredin  ;  eto  nid  oedd  efe  yn 
;wrthod    myned    i    fwyta  gyda  phariseaid  : 

oedd  efe  yn  gwneyd  ei  hun  yn  bob  peth  i 
tawb,  fel  y  gallai  yn  hollawl  gadw  rhai. 

38  *A/r  Fharisead  pan  welodd, 
f  a  ryfeddodd  nad  ymolchasai  efe  yn 
ryntaf  o  flaen  ciniaw. 

b  Mat.  15.  2,  3.  Mare  7.  2—5.  Ioan  3.  25. 

*  Am  y  traddodiad  o  ymolchi  cyn  bwyta, 
;wel  ar  Math.  15.  2:  gwel  hefyd  Marc  7.  3. 

3eiodd  y  phariseaid  o'r  blaen,  yn  y  mànau 
nodwyd,  ar  ddysgyblion  Iesu  ;  ac  yn  awr 

lyma  y  phariseacl  hwn  yn  beio  ar  Grist  ei 

iun  yn  ei  wyneb.  Ei'allai  mai  ei  fwriad  yn 
i  wahodd  oedd  cael  hyn  neu  rywbeth  ar- 
ill  cyíFelyb  yn  ei  erbyn  :  ond  gwyddai  Iesu 
>eth  oedd  yn  ei  galon  ef,  a  rhoddodd  iddo 

vers  lèm  am  ei  draddodiadau  a'i  ragrith,  yn 
radnodau  canlynol.  f  Mae  arnom  oll  chwant 

la  >od  yn  anffaeledig,  am  hyny  nis  gallwn  oddef 
eraill  fod  yn  wahanol  i  ni  raewn  defodau, 
rhai  nid  oes  un  sylfaen   iddynt  yn  ngair 

3uw:  ac   mae  yn   rhyfedd  genym  na  welai 
raill  yr  un  modd  a  ni,  ac  ymddwyn  yn  mhob 
>eth  wrth  ein  rheolau  ni. 

39  A?r  Arglwydd  a  ddywedodd 
l^rtho, c  Yn  awrchwychwi  y  Phariseaid 
j^dych  yn  glanhâu  y  tu  allan  i'r  cwp- 
3an  a'r  ddysgl ;  d  ond  eich  tu  mewn 
;ydd  yn  llawn  o  edrais  a  drygioni. 

c  Mat.  23.  25,  26.  Gal.  1.  14.2Tim.  3.  5.  fit.  1.  15,  16. 
I  pen.  16.  15.  Gen.  6.  5.   2  Cron.  25.  2.    a  31.  20,  21.  Di 
Î6.  25.  a  30.  12.  Jer.  4.  14.     Mat.  12.  33-35.  a  15.  19.    I 
2.  6.  a  13.  2.  Act.  5.  3.    a  8.  21-23.    lago  4.  8.         e  S; 

,!2.  13.  Ezec.  22.  25,  27.  Zeph.  3.  3.  Mat.  7.  15. 

í  40  0  ̂ ynfydion,  ̂ onid  yr  hwn  a 
wnaeth  yr  hyn  sydd  oddi  allan,  a 
wnaeth  yr  hyn  sydd  o  fewn  hefyd  ? 
I       /Pen-  12.  20.  a  24.  25.  Salm  14.  1.  a  75.  4,  5.  a  94.  8, 
jDiar.  1.  22.  a  8.  5.  Jer.  5.  21.  Mat.  23.  17,  '26.  1  Cor.  15.36. 
'g  Geu.  ].  26,  27.  a  2.  7.   Nnm.  16.  22.  Salm  23.  15.   a  94.  9, 10.  Zec.  12.  1.  Heb.  12.  9. 

i  MaeDuw,  yr  hwn  agrêoddyrenaid,ac  sydd 
yn  ei  adnabod  yn  drwyadl,  yn  ífieiddio  pob 
ipechod,  acyn  caru  purdeb  a  gwirionedd  odd' 
•newn  uwchlaw  pobpeth  ;  gan  hyny  ynfyd 
rwydd  o'rmwyaf  ywmeddwly  gwna  defodau 
iallanol  y  tro  i  ryngu  ei  fodd  ef,  tra  mae  cybydd- 
pod,  balchder  ac  uchel-gais,dîala  phob  nwydau 
gwenwynlg  eraill,  neu  chwantau  cnawdol,  yn 

24Î 

cadw  mt-ddiant  yn  y  galon,  ac  yn  cael  ea 

coledd  a'u  cyflawni.  J)yna  sylw  Scott  ar  y 
geiriau  uchod,  ac  mae  yn  ddigon. 

41  *  Yn  hytrach  rhoddwch  elusen 
o'r  *  pethau  sydd  gennych  :  f  ac  wele, 
^pob  peth  sydd  lân  i  chwi. h  pen.  12.  33.  a  14.  12—14.  a  16.  9.  a  18.  22.  a  19.  8. 
Deut.  15.  8—10.  Job  31.  16-20.  Salm  41.  1.  a  112.  9.  Diar. 
14.  31.  a  19.  17.  Preg.  11.1,2.  Es.  58.  7-11.  Dan.  4.  27. 
Mat.  5.  42.  a  6.  1—4.  a  25.  34—40.  a  26.  11.  Act.  9.  36—39. 
a  10.  31,  32.  a  11.  29.  a  24.  17.  2  Cor.  8.  7-9,  12.  a  9.  6—15. 
Eph.  4.  28.    Heb.  6.  10.    a  13.  16.    îago  1.  27.    a  2.  14—16. 
1  Uan  3.  16,  17.  ÍAct.  10.  15.  Rhuf.  14.  14-18.  lTim. 
4.  4,  5.  Tit.  1.  15. 

Golchodd  Pilat  ei  ddwylaw ;  eto  nid  oedd 

yn  ddi'imog ;  a  golchai  y  Phariseaid  hyn  eu 
dwylo  yn  fynych,  eto  nid  oeddynt  yn  lân  : 
i'r  rhai  halogedig  a  diffydd  nid  pur  dim, 
cyflawnent  hwy  a  fýnont  o  ddefodau  ofer- 
goelus.  Ar  ol  i'n  Harglwydd  argyhoeddi  y 
phariseaid  yn  Uỳm  am  eu  rhagrith  a'u  ha- 
iogrwydd  tumewnol  yn  yr  adnodau  o'r  blaen, 
a'u  hannog  i  burdeb  calon  ;  mae  yma  yn  eu 
galẃ  at  weithredoedd  o  drugaredd  ac  elusen, 
fel  ffrwythau  gwir  edifeirwch  ac  uniondeb 
oddi  raewn,  fel  y  byddai  bendith  iddynt  ar  y 

pethau  oedd  ganddynt.  *  Trwy  anghyfiawn- 
der  a  thrais  yr  otdd  y  phariseaid  wedi  cael 

llawer  o'r  pethau  oedd  ganddynt  :  yr  oedd- 
ynt  i  adferu  y  pethau  hyny  yn  ól  hyd  ag  yr 
oedd  dichon,  fel  Zachëus,  Luc  19.  8,  ac  i  roddi 
mewn  elusenau  fel  yntau  yn  ol  en  gallu. 

|  Meddiannau  bydol  yw  y  "  pob  peth"  yma  ; 
a  bendith  Duw  arnynt  yw  cu  bod  }ìì  lân, 

neu  wedi  eü  sancteiddio  i'w  perchenogion: 
yn  gyfreithlon. 

4  2  Eithr  h  gwae  chwi  y  Phariseaid  : 
z*canys  yr  ydych  chwi  yn  degymmu 

y  mintys,  a'r  ryw,  a  phob  îlysieuyn, 
m  f  ac  yn  myned  heibio  i  farn  a  chariad 
Duw.  I Y  pethau  hyn  oedd  raid  eu 
gwneuthur,  rtac  na  adewid  ylîeillheb wneuthur. 

*  Mat.  23.  13-15,  23.  /pen,  18.  12.  mDeut.  10. 
12,  13.  1  Sam.  15.22.  Diar.  21.  3.  Es.  1.  10—17.  a  58.  2—6. 
Jer.  7.  2—10,  21,  22.  Mica  6.  8.  Mal.  1.  6.  a  2.  17.  loan  5. 
42.     Tit.  2.  11.  12.    1  loan  4.  20,  21.  n  Lef.  27.  30—33. 
2  Cron.  31.  5—10.  Neh.  10.  37,  38.  Preg.  7.  18.  Mal.  3.  8-10. 

Gwel  ar  Math.  23.  23.  Mae  dau  nôd  mawr 

ar  ragrithwyr :  *  Bod  yn  fwy  manwl  a 
gwresog  i  gyflawni  defodau  a  thraddodiadau 
dynion,  f  nac  i  gadw  deddf  foesol  Duw. 
2.  \  Bod  yn  fwy  manwl  yn  y  pethau  lleiaf 
nac  yn  y  pethau  mwyaf  raewn  pethau  moes- 
ol.  Nid  oes  yr  un  o  orchymynion  Duw  mòr 
fychan  ag  y  gallwn  ni  ei  esgeuluso,  ei  ddî- 
ysîyru,  neu  anufuddâu  iddo  ;  eto  mae  gwa- 
haniaeíh  mewn  dyledswyddau,  a  dylem  ni 

roddi  yr  ystyriaeth  benaf  i'r  rhai  mwyaf  o 
flaen  y  rhai  lleiaf. 

43  Gwae  chwi  y  Phariseaid  ;  °canys 
yr  ydych  yn  *  caru  y  prif-gadeiriau  yn 
y  synagogau,  a  chyfarch  yn  y  march- nadoedd. 

o  pen.  14.  7—11.  a  20.  46.  Diar.  16.  18.  Mat.  23.6,  7. 
Marcl2.38,  39.Rhuf.  12.10.  Phil.  2.  3.  Iag»2.  2— 4.  3  loan  9. 

Gwel  ar  Math.  23.  6,  7.  *  Nid  hod  y 
phariseaid  yn  cymmerydy  prif  gadeiriau  hyn 

oedd  eu  bai,  ond  eu  bod  yn  eu  "  caru.'" Awdwr  trefn  yw  Duw  ;  ac  yr  ydym  ni  yn 
rhwym  i  roddi  parch  lle  mae  parch  yn  ddy- 
ledus  :  ond  y  mae  balchder  ac  uchel-fryd  yn 
bechodau  ff'íaidd,   yn    y   rhai   a   gymmerant 
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arnynt    fod    yn  ddysgawdwyr   gostyngeidd- 
rwydd,  a  gwagedd  pob  peth  tàn  haul. 

44  Gwae  chwi,  ysgrifenydclion  a 
Phariseaid,  ragrithwyr ;  p  am  eich  bod 

fel  *  beddau  anamlwg,  a'r  dynion  a 
rodiant  arnynt  heb  wybod  oddi 
wrthynt. 

p  Num.  19.  16.  Sahn  5.  9.  Hos.  9.  8.  Mat.  23.  27,  28. 
Act.  23.  3. 

Gwel  ar  Math.  23.  27.  Mae  yn  debyg  mai 
ar  amser  arall,  a  thàn  amgj-lchiadau  eraill  y 
cyhoeddodd  Iesu  y  gwaëau  yn  Mathew : 

*  "  Beddau  wedi  eu  gwŷnu"  sydd  yno ; 
"  beddau  anamlwg"  yma.  Galwai  hwynt  yn 
feddau  wedi  eu  gwýnu  yno,  i  ddangos  eu 
rhagrhh  personol  hwy  eu  hunain ;  geilw 
hwÿnt  yn  feddau  anamlwg  yma,  i  ddangos 
eu  bod  yn  achos  i  eraill  gael  eu  tramgwyddo 

a'u  halogi  wrthynt  :  yr  oedd  cyfhwrdd  â 
bedd  yn  halogi  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth, 
Num.  19.  16;  felly  yr  oedd  y  phariseaid 

yn  halogi  dynion  yn  foesol  â'u  traddod- 
iadau  a'u  gau-athrawiaethau.  Eu  hym- 
adrodd  hwy  a  ysai  fel  cancr,  a  hyny  heb  yn 

wybod  i'r  bobl  a  dybient  yn  well  am  danynt : 
beddau  anamlwg  oeddynt. 

45  11  Ac  un  o'r  *cyfreithwyr  a 
attebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho, 
Athraw,  wrth  ddywedyd  hyn,  ̂ fyr 
wyt  ti  yn  ein  gwaradwyddo  ninnau 
hefyd. 

q  1  Bren.  22.  8.  Jer.  6.  10.  a  20.  8.  Am.  7.  10-13.  Ioan 
7.  7,  48,49.  a  9.  40,41. 

*  Dylesid  sylwi  o'r  blaen  ar  Pen.  10.  25, 
mai  nid  cyfreithwyr  fel  y  meddjdiwn  ni  am 
gyfreithwyr  yn  y  wlad  hon,  oedd  cyfreith- 
wyr  yn  mhlith  yr  Iuddewon ;  eu  gwaith 

hwynt  oedd  dchongli  cyfraith  Moses  i'r  bobl, 
dysgu  yn  y  synagogau,  a  barnu  am  bethau 
crefyddol  yn  y  Uysoedd  eglwysig,  yn  y  San- 
hedrim.  Yr  un  dynion,  dànddau  enw,  oedd 

yr  ysgrifenyddion  a'r  cyfreithwyr,  neu  yn 
hytrach,  y  cyfreiihwyr  oeddynt  fîaenoriaid 
yr  ysgrifenyddion  ;  a  chan  i  Grist  grybwyll 

yr  ysgrifenyddion  gyda'r  phariseaid  yn  adn. 
44,  teimlodd  y  cyfreithiwr  hwn  yn  drwm. 

t  Tybiai  y  gwr  hwn  ei  hun  a'i  frodyr  uwch- 
law  pob  sèn  a  cherydd,  am  hyny  rhyfeddai 

bod  Crist  yn  eu  gosod  hwy  gyda'r  phariseaid 
yn  y  wae  uchod,  a  beiai  ef  am  waradwyddo 
corph  ac  urdd  mòr  anrhydeddus. 

46  Yntau  a  ddywedodd,  r*Gwae 
chwithauhefyd,  y  cyfreithwyr ;  f  canys 
yr  ydych  yn  llwytho  dynion  âbeichiau 
anhawdd  eu  dwyn,  %  a  chwi  nid  ydych 

yn  cyffwrdd  â'r  beichiau  âg  un  o'ch 
bysedd . 

r  Es.  10.  1.  Mat.  23.  2-4.  Gal.  6.  13. 

Gwel  ar  Math.  23.  4.  *  Gwelwn  mòr  ddi- 
ofn,  a  didderbyn  wyneb  yr  oedd  Icsu  yn 
ceryddu,  ac  yn  iawn  gyfranu  gair  y  gwirion- 
edd.  f  Dangosent  i'r  bobl  eu  dyledswjddau 
yn  eithaf  manol  a  llym-dost,  mewn  pethau 
moesol  a  seremoniol ;  í  ond  yr  oeddynt  hwy 

eu  hunain  yn  byw  mewn  csgeulusdod  o'r  dy- 
ledswyddau  hyny.  Nid  oedd  ganddynt  ddim 
tynerwch  tuag  at  eraill,  ond  yn  eu  llwytho  â 
dyledswyddau  celyd  ;  ond  yr  ocddynt  yn  dra 
gofalus  am  eu  hesmwythdra  eu  hunain. 

47  Gwae  chwychwi ; s  canys  yr  yd- 
ych  yn  adeiladu  beddau  y  prophwydi, 

achtadau  chwi  a'u  lladdodd  hwynt.. s  Mat.  23.  29—33.  Act.  7.  51,  52.  1  Thes.  2.  15,  16. 

48  *  Yn  wir  'yr  ydych  yn  tystiol- 
aethu,  ac  yngyd-íbddlawn  i  weithred- 
oedd  eich  tadau  :  u  canys  hwynt-hwy 
yn  wir  a'u  lladdasant  hwy,  a  chwithau 
ydych  yn  adeiladu  eubeddauhwynt. 

t  Jos.  24.  22.  Job  15.  6.  Salm  C4.  8.  w  2  C'ron.  36.  16 
Mat.  21.  35—38.  Heb.  11.  36—38.  lago  5.  10. 

49  Am  hynny  hefyd  y  dywedodd 
fdoethineb    Duw,  ̂ Anfonaf  attynt 

brophwydi  ac   apostolion,  2a  rhai  o 
honynt  a  laddant  ac  a  erlidiant. 

*  Diar.  1 .  2,  &o.  a  8.  1—12.  a  9.  1—3.  1  Cor.  1.  30.  Col. 
3.  ypen.  24.  47.   Mat.  23.  31.    Act.  1.  8.    Eph.  4.  11. 
pen.  21.  16,  17.     Mat.  22.  6.     Ioan  16.  2.     Act.  7.  57—60. 
8.  ],  3.    a  9.  1,  2.    a  12.  1,  2.  a  22.  4,  5,  20.    a  26.  10,  11. 

2  Cor.  11.  24,  25. 

50  Fel  y  gofyner  i'r  a  genhedlaeth 
hon  *waed  yr  holl  brophwydi,  yr  hwn 
a  dywalltwyd  o  ddechreuad  y  byd  ; 

i  Gen.  9.  5,  6.  Num.  35.  33.  2  Bren.  24.  4.  Salm  9.  12. 
26.  21.  Dat.  18.  20—24.        b  Jer.  7.  29. 

51  O  cwaed  Abel  hyd  waed 

d  %  Zachari'as,  yr  hwn  a  laddwyd 
rliwng  yr  allor  a'r  deml :  diau  meddaf 
i  chwi,  Gofynir  ef  i'r  genhedlaeth  hon. c  Gen.  4.  8—11.  Heb.  11.  4.  a  12.  24.  1  Ioan  3.  12. 
d  2  Cron.  24.  21,  22.  Zec.  1.  1.  Mat.  23.  35. 

Gwel  ar  Math.  23.  29—36.  *  Tybiai  y 
dynion  hyn  eu  bod  yn  anrhydeddu  yr  hen 
brophwydi  a  laddesid  yn  fawr  wrth  adeiladu 
ac  addurno  eu  beddau  ;  ond  yr  oedd  yr  un 
gelyniaeth  yn  eu  calon  hwynt  ynerbyn  Crist, 

ei  apostolion,  a'r  gwirionedd,  ag  oedd  yn 
nghalonau  eu  henafiaid  yn  erbyn  y  pro- 
phwydi  ffyddlawn;  am  hyny  nid  oedd  eu 
gwaithhwn  o  adeiladu  y  beddau  ddim  gwell 
na  chadw  coífadwriaelh  baráus  o  weithred- 
oedd  drwg  eu  tadau.  Felly  yr  edrychai  Iesu 
ar  y  peth,  ac  felly  y  dywedai  am  dano.  t  Yn 
Mathew  23.  34,  Crist  ei  hun  sydd  yn  danfon; 

yma,  "  Doethineb  Duw"  sydd  yn  danfon  : 
gan  hyny  Crist  ei  hun  y w  "  Doethineb  Duw" 
yn  y  fàn  bon,  fel  yn  Diar.  8.  a  1  Cor.  1.  24. 
Os  wrth  ddoethineb  Duw  yn  y  lle  hwn  y 

deallir  y  br'iodoledd' o  ddoethineb  yn  Nuw, 
mae  ya  anhawdd  gwneyd  synwyr  da  o'r  ad- nod.  Sylwer  hefyd,  nad  yw  y  geiriau  a 

"  ddywedodd  Doethineb  Duw,"  ddim  i'w 
cael  yn  un  màn  yn  yr  Hen  Destament :  Crist 

a'u  dywedodd  yn  ei  gyngor  a'i  feddwl  tragy- 
wyddol  ei  hun,  ac  yn  awr  â'i  enau  dynol 
wrth  y  bobl  hyn  :  "  Anfonaf  attynt,  &c." 
JAm  y  Zacharîas  hwn,  gwel  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  ar  Math.  23.  35  ;  ac  felly  amy  peth- 
au  eraill  yn  yr  adnodau  uchod. 

52  Gwae  clrwychwi,  y  cyfreithwyr : 
^canys  chwi  a  ddygasoch  ymaith 
*  agoriad  y  gwybodaeth :  nid  aethoch 
i  mewn  eich  hunain,  a'r  rhai  oedd  yn 
myned  a  waharddasoch  chwi. 

e  pen.  19.  39,  40.  Mat.  23. 13.  Ioan7.  47— 52.  a  9.  24-34. Act.  4.  17,  18.  a  5.  40. 

*  Pan  fyddid  yn  urddo  Rabbi,  neu  ddysg- 
awdwr  y  gyfraith,  yn  mhlith  yr   Iuddewon^ 
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byddent  yn  rhoddi  agoriad  iddo  ;  yn  arwydd 
mai  ei  waith  ef  ydoedd  agor  ac  eglnro  y  gyf- 
raith  i'r  bobl,  ac  yn  arwydd  hefyd  o'i  urdd- 
íaö,  a'i  awdurdod  swyddol  ef  i'r  gwaith 
iwnw.  Cyfeiriad  at  y  ddefod  hòno  sydd 
Lma.  Yn  lle  iawn  ddefnyddio  yr  agoriad 
faòno,  yr  oeddent  hwy  yn  ei  dwyn  hi  ymaitli, 
yn  cam  eglnro  yr  ysgrythyrau,  ac  yn  arwain 
eu  hunain  a'r  bobl  ar  gyfeiliorn.  Tybia  Vi- 
tringa  mai  rhyw  un  gwirionedd  sylfaenol  a 

feddylir  yma  wrth  "  agoriad  y  gwybodaeth  ;" 
yr  hwn  pe'i  deallid,  a  arweiniai  i  bob  gwir- 
lonedd  arall.  Hollymgais  yr  ysgrifenyddion 
am  ddyrysu  meddyliau  y  bobl  yn  nghylch 
y  gwirionedd,  yn  ddiammau  a  feddylír;  ac 
yn  enwedig  eu  hymgais  am  dywyllu  y  pro- 
phwydoliaethau  yn  nghylchy  Messiah.  Gwel 
ir  Math.  23.  13. 

53  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dywedyd 

jy  pethau  hyn  wrthynt,  *  y  dechreuodd 
Wr  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  /  fod 

yn  fdaer  iawn  arnó,  a'i  annog  £'i ymadrodd  am  lawer  o  bethau : 
/Salra  22.  12,  13.    Es.  9.  12.  g  peu.  20.  20,  27.  Jer. 

18.  18.  a  20.  10.  .    . 

54  Gan  ei  gynllwyn  ef,  a  h  cheisio 

hela  rhyw  beth  o'i  ben  ef,  i  gael 
iachwyn  arno. 

h  Salm  37.  32,  33.  a  56.  5,  6.  Mat.  22.  15,  18,  35. 
IMarc  12.  13.  .   , 

*  Yn  lle  cywilyddio  am  eu  rhagnth,  eu 
gelyniaeth,  a'u  cyfeiliornadau  ;  a  chymmeryd 
eu  hargyhoeddi  wrth  yr  hyn  a  ddywedasai  yr 
Iesu  ;  ymgynddeiriogimwy  a  wnaethant  hwy 

|oll,  a  chyd-ymosod  arno  hyd  ag  oedd  yn- 
ddynt,  gan  obeithio  cael  rywbeth  i  achwyn 
arno,  un  ai  ger  bron  y  cynghor  Iuddewig,  ai 

ynte  ger  bron  Pilat,  y  llywodraethwr  Rhuf- 
einaidd.  t  Ymosod  arno  yn  ffyrnig  yw  medd- 
wl  y  geiriau  Groeg,  ( Ueinôs  enechein,)  fel 

helwyr  ar  y  pryf.  Mae  amryw  o'r  geiriau 
gwreiddiol  a  ddefnyddir  yma  wedi  eu  cym- 
meryd  oddiwrth  helwriaeth,  er  dangos  cyn- 
ddeiriogrwydd,  ffyrnigrwydd,  a  dichellion 
cyfrwys  y  bobl  i  geisio  maglu  Crist  yn  ei  ym- 
adroddion.  Wrth  ystyried  fod  Iesu  fel  hyn 
ei  hunan,  yn  nhŷ  y  pharisead,  ac  yn  nghanol 
torf  o  phariseaid  ac  ysgrifenyddion  ;  yr  oedd 
eu  hannhegwch  llyfraidd  hwy„yn  ymosod 
arno  yn  ymddangos  yn  fawr  iawn,  fel  oen 
yn  nghanol  bleiddiaid  :  ac  yr  oedd  ei  ddoeth- 
ineb  a'i  wrolder  yntau,  yn  sefyll  ei  dir,  ac 
yn  dywedyd  ei  feddwl  mòr  hyf  a  didderbyn 
wyneb,yn  ymddangos  yn  rhagorol  iawn  hefyd. 

PEN.  XII. 

Crist  yn  pregethu  i'w  ddysgyblion  am  ochel- 
yd  rhagrith,  %c. 

i  *  jL  N  y  cyfamser,  a  f  wedi  i  fyrdd- 
iwn  o  bobl  ymgasglu  ynghyd,  hyd 
|oni  6ymsathrai  y  naill  y  llall,  efe  a 
|  ddechreuodd  ddy wedyd  wrth  ei  ddis- 
igyblion,  c|Yn  gyntaf,  rfgwyliwch 
'arnoch  |[rhag  surdoes  y  Phariseaid, 
eyr  hwn  ywrhagrith. 
r  1  r  Pen,;5'  l>  15'  a  6-  17-  Act-  21-  20-  *  2  Bren.  7.  17. 
\  cl  è  15>  3-  IaS°  3-  17-  d  Mat.  16.  6-12.  Marc  S.  15. 
'  m'.Î-  7'  8-  e  adQ-  56.  pen.  11.  44.  Job  20.  5.  a  27.  8. 

14.  Iago  3.  17.  1  Pedr  2.  1.  • 
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»  36.  13. 

*  Yn  fuan  iawn  wedi  i  Grist  fyned  allan  0 
dŷ  y  pliarisead  y  bu  hyn,  mae  yn  debyg. 

t  llhifedi  terfynol  am  annherfynol :  tyil'aan- 
eirif.  Efallai  i'r  fath  dorf  ddyfod  yn  nghyd 
gan  ofn  y  gwnaid  rhyw  gam  âg  ef  yn  mhlith 
cynnifer  o'i  elynion  ;  neu  ynte  y  gwnelai  efe 
ryw  wyrth  nodedig  ar  yr  achlysur  hwnw. 

j  Yn  benaf,  uwchlaw  pob  peth  arall,  "gwyl- 
iwch,  &c."  ||  Cawsom  ocheliad  cyffelyb  yn 
Mathew  16.  6  :  yno  athrawiaeth  y  pharise- 
aid  a  feddylid  wrth  eu  rhagrith,  adn.  12  ; 
yma  eu  bucheddau  a  feddylir,  yn  cymmeryd 
arnynt  fod  yn  dra  chrefyddol  oddi  allan,  ond 
yn  ddirgel  yn  coledd  serchiadau  cnawdol  a 
drwg-arferion. 

2  *  Canys  -^nid  oes  dim  cuddiedig, 

a'r  nas  datguddir ;  na  dirgel,  a'r  nis 

gwybyddir. /  pen.  8.  17.  Preg.  12.  14.  Mat.  10.  26.  Maro  4.  22. 
ftlmf.  2.  16.  1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  5.  10.  Dat.  20.  11,  12. 

*  Cawsom  y  geiriau  hyn  amryw  weithiau 
o'r  blaen,  ac  ar  wahanol  achlysuron  ;  yma 
maent  yn  dangos  yr  ynfydrwydd  o  ragrith, 
ceisio  cuddio  calon  ddrwg  dàn  rith  o  grefydd 

a  moesau  da.  Daw  yr  holl  dwyll  i'r  golwg 
pan  y  datguddio  Duw  ddirgeloedd  dynion, 
dydd  y  farn,  neu  efallai  cyn  hyny  i  rai. 

3  S  Am  hynny  *  pa  bethau  bynnag 
a  ddywedasoch  yn  y  tywyllwch,  a 

glywir  yn  y  goleu  ;  a'r  peth  a  ddy- 
wedasoch  yn  y  glust  mewn  ystafell- 
oedd,  a  bregethir  ar  Äbennau  tai. 

g  Job  24.  14,  15.  Preg.  10.  12,  13,  20.  Mat.  12.  36.  Jud. 
14,  15.  h  M*t.  10.  27. 

*  Cawsom  debyg  i  hyn  yn  Math.  10.  27. 
Gorchymyn  ydoedd  yno,  i'r  dysgyblion  i  gy- 
hoeddi  yr  efengyl ;  ond  yma  dangos  am  rag- 
rith  y  mae  Crist,  y  pethau  dirgelaf  a  ddywedo 

neu  a  wnelo  dynion  rhagrithiol  y  deuant  i'r 
golwg  yn  y  farn. 

4  *Acyrwyf  yndywedyd  wrthych, 
1  fy  nghyfeiìríon,  k  \  Nac  ofnwch  y 
rhai  sydd  yn  lladd  y  corph,  ac  wedi 

hynny  heb  ganddynt  ddim  mwy  i'w wneuthur. 
t  Can.  5.  1,  16.  Es.  41.  8.  Ioan  15.  14,  15.  Iago  2.  23- 

*  Es.  51.  7,  8,  12,  13.  J«'r.  1.  8,  17.  a  26.  14,  15.  Ezec.  2.  6- Data.  3.  16,  17.  Act.  4.  13.  a  20.  24.  Pbil.  1.28,  1  PedrS.  14- Dat.  2.  10. 

5  Ond  ̂ rhag-ddangosaf  i  chwipwy 
a  ofnwch  :  m  %  Ofnwch  yr  hwn,  wedi 
y  darffoiddoladd,sydd  âgMawdurdod 
ganddo  i  fwrw  i  uftern  ;  'ie,  meddaf  i 
chwi,  Hwnnw  a  ofnwch. 

/  Marc  13.  23.    I  Tbes.  4.  6.  m  Diar.  14.  26.    Jer.  5. 
22.  a  10.  7.  Dat.  14.  7.  a  15.  4.      n  Salm  9.  17.  Mat.  10.  28. 
a  25.  41,  46.  2  Pedr  2.  4.  Dat.  20.  14. 

Gwel  ar  Math.  10.  28.  *  Cryfâu  ei  ddysg- 
yblion  y  mae  Crist  yma  i  ddyledswyddau  eu 
galwedigaetb,  heb  ofni  beth  a  wnelai  y  phari- 
seaid  na  neb  arall  iddynt.  I'r  dyben  hyny 
mae  yn  crybwyll  dau  reswm  : — 1.  tGwendid, 
neu  allu  tei  fynol  eu  gelynion  :  gallant  ladd  y 
corph,  ond  ni  allant  ddim  ychwaneg.  2.  %  Mawr 
allu  Duw,  yr  hwn  a  all  fwrw  i  uffern :  dys- 
try wio  enaid  a  chorph  yn  uffern  medd  Mathew. 
Yr  eithaf  a  all  dynion  wneyd  am  ffyddlondeb 
yw  lladd  y  corph  ;  ond  gall  Duw  ddystrywio 
enaid  a  chorph  yn  uffern  am  anffyddlondeb. 
Gwelwn  yma,  1.  Fod  cosp  ar  ol  ÿ  byd  hwn  : 

X  2 
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nadderfydd  cosp  pawbddim  gyda  marwolaeth 
eu  cyrph.  2.  Bod  gan  ddynion  gyrph  ac 
eneidiau;  ac  y  bydd  cyrph  ac  enëidiau  pech- 
aduriaid  yn  yr  arìgyfodiad  yn  addas  ac  yn 
ddarostyngedig  i  gosp.  3.  Mai  y  ftordd  rwydrì 

i'n  dwyn  i'r  trueni  hwnw  yw,  ofni  digofaint 
dynion  yn  fwy  na  digofaint  Duw. 

6  *Oni  "werthir  pump  oadar  y  tò 
er  dwy  ffyrling,  p  ac  nid  oes  uno  hon- 
ynt  mewn  anghof  ger  bron  Duw  ? 

o  Mat.  10.  29.        padn.  24,  27.  Salin  50.  10,  11.  a  113. 
5,  6.  a  H5.  15,  16.  a!47.9. 

7  Ond  ?y  mae  hyd  yn  nôd  blew 
eich  pennau  chwi  yn  gyfrifedig  olì. 

Am  hynny  nac  ofnwch  :  r  fyr  ydych 
chwi  yn  well  nâllawer  o  adar  y  tô. 

q  pen.  21.  18.  1  Sam.  14.  45.  2  Sam.  14.  H.Mat.  10.30. 
Act.  27.  34.         r  Job  35.  11.    Salm  8.  6.    Es.  43.  3,  4.     Mat. 
6.  2G.  a  10.  31. 

Gwel  ar  Math.  10.  29—31.  *  "  Dau  er  ffyr- 
ling,"  medd  Mathew  ;  yina  "  pmnp  er  dwy 
ffyrling."  Dyna  fel  y  gwerthid  hwynt  at 
yr  aberthau  gynt,  mae'n  debyg.  f  Gwell  fel 
dynion,  gwell  fel  dynion  duwiol  a  dysgyblion, 
a  gwell  o  Iawer  fel  apostolion  a  chenadon  Crist. 
Yn  y  geiriau  uchod  mae  trydydd  rheswm 
Crist  i  galonogi  ei  ddysgyblion  yn  eu  gwaith: 
sef  gofal  Duw  yn  ei  ragluniaeth  am  danynt, 
hyd  yn  nod  yn  y  petíiau  manylaf,  a  lleiaf, 
blew  eu  penau,  pa  faint  mwy  eu  bywydau 
a'u  heneidiau. 

8  Ac  meddaf  i  chwi, s  Pwy  bynnag 
a'm  haddefo  i  ger  bron  dynion,  Mab 
y  dyn  hefyd  a'i  '  haddef  yntau  ger bron  angelion  Duw. 

9  "  A'r  hwn  a'm  gwado  i  ger  bron 
ion,  x  a  wedir  ger  bron  angelion dyn 

Duw. 
u  peu.  9.  26.    Mat.  10.  33. 

2  Titn.  2.  12.     Dat.  3.  8.  » 
a  25.  12,  41.  I  loan  2.  23,  28. 

Gwel  ar  Math.  10.  32,  33.  Mae  yma  bed- 
werydd  a  phùmmed  rheswm,  wedi  eu  cym- 
meryd  oddi  wrth  wobr  a  chosp  y  rhai  a 
arìdefant  neu  a  wadant  Grist  gerbron  dynion. 

Nis  gall  dim  fod  yn  fwy  mawryddig  na'rolwg 
hon  a  rydd  Crist  arno  ei  hun.  t  A  wader 
ganddo  ef  a  ddirmygir  gan  yr  holl  fyrì  angyl- 
aidd,  ac  ni  bydd  ìloches  na  gobaith  iddo 
byth. 

10  *  A  y  phwy  bynnag  a  ddywedo 
air  yn  erbyn  Mab  y  dyn,  fe  a  faddeuir 

iddo  :  eithr  i'r  neb  a  gablo  yn  erbyn 
yr  Yspryd  Glân,  nifaddeuir. 

V  pen.  23.  34.  Mat.  12.  31,  32.  Marc  3.  28,  29.  1  Tira  1 
13.  Heb.  6.  4—8.  a  1(».  26-31  .  1  loan  5.  16. 

Gwel  ar  Math.  12,  31  ;  Marc  3.  29.  Mae 
dywedyd  a  chablu  yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glàn 
yn  fwy  pcchadurus  na  dywedyd  yn  erbyn 
Crist :  cafodd  llawer  a  ddy  wedasant  yn  erbyn 
Crist  edifeirwch  a  thrugaredd,  ond  ni  chafodd 
neb  erioed  a  gablasant  yn  erbj  n  yr  Ysbryd 
Glân.  Mae  dangosiad  cryfoDduwdod  Crist 

â'r  Ysbryd  Glân yn  y  geiriau  hyn.  *  Dy wedyd 
yn  erbyn  Crist  yn  ei  gyflwr  o  ddarostyngiad 
pan  oedd  ar  y  ddaear,  efallai,  yn  benaf  a 
feddylir  yma  ;  ta  dywedyd,  neu  gablu  yn 
erbyn  yr  Ysbryd  GÍân  yn   ei   dywalltiadau 
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nerthol,  ar  ol  esgyniad  Crist  i'r  gogonian 
Gwyliwn  ni  rhag  pob  un  o'r  ddau. 

1 1  A  z  phan  y'ch  dygant  i'r  syna 
gogau,    ac   at    y    llywiawdwyr, 
awdurdodau,    na   ofelwch   pa   fodd 
neu  pa  beth  a  atteboch,  neu   beth 

ddywedoch  : 
îpen.  21.  12-14.  Mat.  10.  17-20.  a  23.  34.  Marc  1; 

9-11.  Act.  4.  5-7.  a  5.  27-32.  a  6.  9-15. 

1 2  Canys  öyr  Yspryd  Glân  a  ddys< 
i  chwi  yn  yr  awr  honno  beth  syd< 
raid  ei  ddywedyd. 

a  pen.  21.  15.  Ex.  4.  11,  12.  Act.  4.  8.  a  7.  2,  &c, 

Gwel  ar  Maih.  10.  19;  a  Marc  13.11.  Ni 

ocs  genym  ddim  i'w  chwanegu  yma. 

1 3  5  A  rhyw  un  o'r  dyrfa  a  ddy 
wedodd  wrtho/*  Athraw,  dy  wed  wrt) 
fy  mrawd  am  rannu  â  myíì  yretifedd iaeth. 

b  pen.  6.  45.  Salm  17.  14.  E/ec.  33.  31.  Act.  8.  18.  1S 1  Tim.  6.  5. 

'J  4  Yntau  a  ddy wedodd  wrtho, c  f  ì 
dyn?  dpwy  a'm  gosododd  i  yn  farnwr 
neu  yn  rhannwT  arnoch  chwi  ? 

c  pen.  5.  20.  a  22.  58.    Rhuf.  2.  1,  3.    a  9.  20. 
2.  11.  Ioan  6.  15.  a  8.  11.  a  18.  36. 

Nid  y  w  y  geiriau  hyn  wedi  eu  gosod  i  law 
yn  ddiddyben;  os  ydynt  yn  dysgu  dim  i  n 
hefyd,  maent  yn  dysgu  nad  yw  achosioj 
gwladol  yn  perthyn  dim  i  weinidogion 
efengyl  i  ymýraeth  â  hwy  :  mae  y  gwaiti 
hwnw  yn  ddigon  iddynt  hwy.  *  Mae  « 
debyg  fod  gan  y  bydol-ddyn  hwn  ryw  ddy 
chymmyg  am  Iesu  fel  Messiah,  ac  fel  y  cyfryv 

yr  oedd  yn  meddwl  mai  breniniaeth  o'r  by( 
hwn  oedd  ei  freniniaeth  ef,  ac  y  gwnâi  ef 

ymỳraeth  rhyngddo  ef  a'i  frawd.  tẀrtl 
weled  ei  ysbryd  bydol  ef,  mae  yr  Iesu  yn  e 
geiyddu  yn  llým,  ac  yn  nacáu  ei  gais  ef.  N 
wnâiefe  ymýraeth  oherwydd  amryw  bethau 
1.  Am  nas  mynai  feithrin  y  meddyliau  cnawd 
ol  oedd  gan  yr  luddewon  am  y  Messiah,  fe 
brenin  daearol.  2.  Am  y  mynai  wahaniaeth 

rhwng  y  llywodraeth  wladol  a'r  un  eglwysig 
3.  Er  dysgu  i  ni  wylied  rhag  y  rhai  sydd  yr 

camddefnyddio  proffes  o'r  efengyl,  a'r  env 
0  weinidogion,  er  eu  manteision  personol  ei 
hunain.  4.  Er  dangos  i  ni  nad  oes  gan  weinid 
ogion  y  gair  ddim  amser  i  ymýraeth  â.pethai 
gwladol,  gallant  ei  ddefnyddio  i  well  dyben 
a  dylent  wneyd  hyny.  5.  Er  gochel  tynu  e 
hun  i  brofedigaeth :  pe  buasaiyn  ymýryd  a' 
mater  hwn,  buasai  rhai  o'i  elynion  yn  baro* 
i  ddywedyd  wrtho  íel  y  dywedodd  yr  Heb 

rewr  wrth  Moses  gynt,  "  Pwy  a'th  osododc 
di  yn  benaeth  ac  yn  frawdwr  arnom  ni  V 
Exod.  2.  14.  At  hyny  mae  cyfeiriad  e ateb  ef. 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt 
c*  Edrychwch,  ac  fymogelwch  rhas 
X  cybydd-dod  :  ̂||  canys  nid  yw  byw-l 
yd  neb  yn  sefyll  ar  amlder  y  pethai 

sydd  ganddo. e  pen.  9  14.  al6.  14.  a  21.  34.  Jos.  7.  21.  Job  31.  24 
25.  Salra  10.  3.  a  62.  10.  a  119.  36,  37.  Diar.  23.  4,  5.  a  28 
16.  Jer.  6.  13.  a  22.  17,  18.  Mica  2.  2.  Hab.  2.9.  Marc  7.22 
1  Cor.  5.  10,  11.  a  6.  10.  Eph.  5.  3—5.  Col.  3.  5.  1  Tim.  6 
9,  10.  2  Tim.  3.  2.  Heb.  13.  5.  2  Pedr  2.  3,14.  /Salm37 
16.  Diar.  15.  16.  a  16.  16.  Preg.  4.  6—8.  a  5.  10—16.  Mat 
6.  25,  26.  1  Tira.  6.  6-8. 



Dammeg  y  gwr  goludog, LUC  XII.  yr  hwn  y  cnydiodd  ei  dir  yn  dda. 

*  Gwyddai  lesu  fod  cybydd-dod  yn  un  o'r 
ddau  frawd  hyn,  yn  yr  hwn  oedd  yn  dàl  yr 
etifeddiaeth,  neu  ynte  yn  yr  hwn  oedd  am  iddo 
ranu  âg  ef :  efallai  yn  mhob  un.  Oddi  ar 
'hyny  cymmerodd  achlysur  i  roddi  y  gocheliad 
hwn  i  bawb  ag  oedd  yno  yn  ei  wrando. 
t  Mae  eiliaw  y  gocheliad  fel  hyn  yn  dangos 

'mai  nwyd  rŷmus  iawn  ei  hetfeithiau  ar  y 
cybydd  yw  ariangarwch,  a  bod  yn  dra  angen- 
rheidiol  hyd  yn  nod  i  ddynion  duwiol  i  wylied 
rhagddi.     i  Cybydd-dod  y w  awydd  anniwall- 
îladwy  y    galon  am  gyfoeth,  mwy   nag  sydd 
[angenrheidiol  at  gynnaliaeth  bywyd,  a  mwy 
nag  mae  Duw  yn  ei  ragíuniaeth  yn  roddi  i 

ni ;  yn  nghyd  ag  ymrôad  i'w  fýnu  ryw  ífordd 
[|0S  gellir,  cyfiawn  neu  anghyfiawn.  Cybydd- 
dod  hefyd  yw  attal  mwy  nac  a  weddai  o'r 
pethau  sydd  genym,  lle  mae  cyfiawnder, 

'dyledswydd,  dynoliaeth,  acelusengarwch,  yn Hgalw  arnom  gyfranu.  Byddai  da  i  lawer  o 
ddynion  pur  grefyddol  sylwi  mwy  nac  y 
maent  yn  wneyd  ar  y  gocheliadau  hyn. 
||  Nid  y  w  dedwyddwch  bywyd,  nid  y  w  parâd 
bywyd,  yn  sefyll  ar  amlder  y  pethau  sydd 
gan  ddyn:  ac  yn  sicr  nid  yw  bywyd  tragy- 
wyddol  yr  enaid  yn  sefyll  ar  y  cyfryw  bethau. 
,,Mae  ychydig  o  bethau  y  byd  hwn  yn  angen- 
rheidiol  er  cynnaliaeth  bywyd  ;  ond  gwelwyd 
lawer  gwaith  bod  amlder  o  honynt  yn  fwy  o 

niwed  nac  o  les  i'r  corph  ac  i'r  enaid  hefj'd. 

16  1f*Ac  efe  a  draethodd  wrthynt 
ddammeg,  gan  ddywedyd,  e  Tir  rhyw 
wr  goludog  a  gnydiodd  yn  dda. 

g  Gen.  26.  12—14.  *  41.  47—49.  Job  12.  6.  Salm  73.  3. 
12.  Hos.  2.  8.  Mat.  5.  45.  Act.  14.  17. 

17  Ac  efe  a  ymresymmodd  ynddo 
ei  hun,  gan  ddywedyd, h  Beth  » a  wnaf, 
am  nad  oes  gennyf  le  i  gasglu  fy 
fFrwythau  iddo  ? 

h  adn.  22,  29.  pen.  10.  25.  a  16.  3.  Act.  2.  37.  a  16.  30. 
■  adn.  33.  pen.  3.  11.  a  11.  41.  a  14.  13,  14.  a  16.  9.  al8  22. 
a  19.  17.  Preg.  11.  2.  Es.  53.  7.  Mat.  5.  42.  Rhuf.  12.  13. 
2  Cor.  9.  6—15.  1  Tim.  6.   17,  18.  1  loan  3.  16,  17. 

18  Ac  efe  a  ddywedodd,  ÄHyn  a 
lwnaf :  Mi  a  dynnaf  i  lawr  fy  ysgub- 
oriau,  ac  a  adeiladaf  rai  mwy ;  ac 

yno  y  casglaf  fy  holl  ffrwythau,  a'm  dâ. 
*  adn.  21.  pen.  16.  4,  6.  Salm  17.  14.  lago  3.  15. 

19  A  dywedaf  wrth  fy  enaid,  l  Fy 
enaid,  y  mae  gennyt  ddá  lawer  wedi 

eu  rhoi  i  gadw  ̂ droslaweroflynydd- 
oedd :  ■  gorphwys,  bwytta,  ŷf,  bydd lawen. 

/Deut.  6.  11,  12.  «8.12-14.  Job  31.24,25.  Salm  49 

5-13.  a  52.  5-7.  a  62.  10.  Diar.  18.  11.  a  23.  5.  Es.  5.  8. 
Hos.  12.  8.  Hab.  1.  16.  Mat.  6.  19-21.  1  Tim.  6.  17.  Wo 

5.1-3.       mJobU.  l.DUr.27.1.  Iago4.  13-15        n  pen! 1 W  ?!■  \A- Jüb  2I-  n~13-  Pres-  »•  9-  Es  5-  " -12 
*  ̂fi'  9  V*"  ,AmV  ?•  3~c6'  ì  C°r-  15-  32'  Phil-  3-  l9-  1  Ŵfc a.  6.  2  Tim.  3.  4.  Iago  5.  5.  1   Pedr  4.  3.  Dat.  18.  7. 

20  Eithr  «Duw  a  ddywedodd 
wrtho,  p  O  ynfyd,  y  nos  hon  y  fgo- 
ifynant  dy  enaid  oddi  wrthyt ;  ?ac 
eiddo  pwy  fydd  y  pethau  a  barottöaist  ? 
o  «î,0mPe,n,-  l6o  22'  23'  Ex-  16-  9.  10.  1  Sam.  25.  36-33. 
73  Ŵ"  òn'  VM'Bre1'  ,6  9.  10-  Job  20.  20-23.  Salm 
Mat  V°àfia  7«SV  \W-  Dan-  5-  ]-6'  25~30-  Nah.  1.  10. 
?P.'tfcV?"r51-o1  TheS-  5'  3-        P  Pe"-  11-  40.  Jer.  17.  11. 

!  5  V  ̂ 52;5-7-  Diar.  11.  4.  a  23.  8.  Preg.  2.  18-22. 
!  a  5.  14-16.  D*n.  5.    23.  1  Tim.  6.  7. 
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21  Fellyymaeryr  hwn  sydd  yn 
trysori  iddo  ei  hun,  ac  nid  yw  *  Jgyf- 
oethog  tu  ag  at  Dduw. 

»•  adn.  33.  pen.  6.  24.  Hos.  10.  1.  Mat.  6.  19,20.  Rhuf. 
2.  5.  1  Tim.  6.  19.  lago  5.  1—3.  s  pen.  16.  11.  2  Cor.  6. 
10.  1  Tim.  6.   18.  lago  2.  5.  Dat.  2.  9. 

*  Dywed  Luc  wrthym  mai  dammeg  yw  y 
geiriau  uchod,  ac  nid  hanes  gwirioneddol  : 
eto,  dammeg  ydyw,  sydd  yn  dangos  pethau 
a  ddygwyddant  yn  gyífredin  yn  y  byd  hwn ; 
a  dammeg  yn  tarddu  yn  naturiol  iawn  oddi 
ar  y  geiriau  o'r  blaen.  Oddi  wrtli  y  ddammeg 
hon,  sylwn  ar  y  pethau  canlynol : — 1.  Bod 
Duw  yn  peri  i'w  haul  godi  ar  y  drwg  a'rda, 
ac  yn  gwlawio  ar  y  cyfiawn  a'r  anghyfiawn. 
Dyn  anianol  a  bydol  oedd  hwn,  ac  heb  fod 
yn  gyfoethog  tuag  at  Dduw,  (adn.21.)  ac  eto 

parodd  Duw  i'w  faesydd  gnydio  yn  dda. 
2.  Bod  chwanegiad  cyfoeth  yn  chwanegu 
gofal :  mae  y  goludog  hwn  y n  gorfod  dy wedyd, 
"  Beth  a  wnaf."  Y  gwahaniaeth  rhwng  y 
tlawd  a'r  cyfoethog  yw  hyn;  mae  y  tlawd  yn 
dywedyd,  Beth  a  wnaf  am  gyfoeth;  a'r 
goludog  yn  dywedyd,  Beth  a  wnaf  â'm  cyf- oeth  yn  awr  wedi  i  mi  ei  gael.  3.  Cyfoeth 
dynion  bydol  yw  eu  duw  :  y  maent  felly  yn 
eu  cyfrif  hwy  ;  ac  y  maent  felly  fel  y  maent 
yr  unig  ran  a  gânt  hwy  gan  Dduw.  4.  Mae 
goludoedd  mawrion  a  mwyniant  y  byd  hwn, 
ag  eífeithiau  denus  iawn  iddynt :  maent  yn 
gwneyd  dynion  yn  anewyllysgar  iawn  i  farw  ; 
ac  yn  ewyllysio  meddwl  y  byddant  fyw  am 
hir  flynyddoedd.  Maent  yn  denu  i  segurdod 
a  sicrwydd  cnawdol  ;  ac  yn  peri  i  ddynion  i 
ganu  gorphwys-ganf  ra^iemjyn  anghyfreilh- 
lawn  i'w  heneidiau.  Maent  hefyd  yn  denu 
i  foethusrwydd  a  llawenydd  pechadurus, 

"  Bwyta,  ŷf,  bydd  lawen,"  ebai  hwn  wrth 
ei  enaid.  5.  Yr  hwn  y  mae  fwyaf  o  bethan 
y  byd  ganddo,  dichon  y  cymmerir  ei  enaid 
oddi  wrtho  mewn  noswaith.  ö.  Nid  yw  dyn 
ddim  perchen  ar  bethau  y  byd  hwn  yn  hwy 
nag  y  gallo  gadw  meddiant  daearolo  honyut. 
7.  Pan  fyddo  dyn  golndog  farwr,  nis  gẃyr  efe 
pwy  a  feddiarma  ei  gyfoeth  *.  pa  un  ai  ei  fab 
ai  estron  ;  ac  os  ei  fab,  nis  gŵyr  efe  pa  un 
ai  doeth  ai  annoeth  fydd  efe.  8.  Oddi  wrth 

hyn  oll  gwelwn,  mai  ynfydrwydd  o'r  mwyaf 
yw  i  ddynion  dreuliaw  eu  nerth  a'u  hamser 
i  hel  a  chasglu  trysorau  ar  y  ddaear,  ac  ar  yr 
un  pryd  esgeuluso,  neu  fod  heb  geisio,  bod 
yn  gyfoethog  tuag  at  Dduw.  t  Yr  ysbrydion 
a  ddanfonir  gan  Dduw  i  hynj'.  Tybiai  rhai 
o'r  doethion  paganaidd  fod  y  swydd  hon  yn 
perthyn  i  ryw  ysbrydion  rhagorach  na  dynion. 
I  Yn  y  gras  sydd  yn  ei  gyfiawnâu  ac  yn  ei 
gymmeradwyo  :  ac  yn  y  gras  sydd  yn  ei 
sancteiddio  ac  yn  ei  nerthu  i  ogoneddu  Duw. 

22  HAc  efe  a  ddywedodd  wrth  ei 

^ddisgyblion,  Am  hyn  yrwyf  yn  dv- 
wedyd  wrthych,  'Na  chymmerwch 
fofal  am  eich  bywyd,  beth  a  fwyt- 
täoch  ;  nac  am  eich  corph,  beth  a 
wisgoch. 

t  adn.  29.     Mat.   6.    25,  &c.    1  Cor.    7.   32.    Phil.  4.  6. ».  13.  5. 

23  u  Y  mae  y  bywyd  yn  fwy  na'r 
ymborth,  a'r  corphí/n/wj/na'rdillad. 19.  17.     Job  1.  12 
27.  18,  19,  38. 

24   Ystyriwch  * 

2.  4,  6. 

y  brain  :  canys  nid ================= 



Am  beidio  a  rhagofaht. LUC  XII.     Am  geisìo  yn  gyntaf  deyrnas  Dduw. 

ydynt yn  hau,  nac  yn  medi ;  i'rrhai 
nid  oes  gell,  nac  ysgubor;  ac  y  mae 
Duw  yn  eu  porthi  hwynt :  y  ü  ba  faint 

mwy  yr  ydych  chwi  yn  well  na'r  adar? 
x  adn.  27.  l*Bren.  17.  4-6.  Job  38.41.  Salra  145.  15.16. a  147.  9.  Mal.6.26.     yadn.  7,  30— 32.  Job  35.  11.  Mat.  10.31. 

25  A  z  phwy  o  honoch,  gan  gym- 
meryd  gofal,  a  ddichon  chwanegu  un 
cufydd  at  ei  faintioli  ? 

x  pen.  19.  3.  Mat.  5.  36.  a  6.  27. 

26  Amhynny,  oniellwchwneuthur 

y  peth  lleiaf,  "paham  yr  ydych  yn 
cymmeryd  gofal  am  y  lleill  ? 

a  adn.  29.  Salm  S9.  6.  Preg.  7.  13.  1  Pedr  5.  7. 

27  Ystyriwch  b  y  lili,  pa  fodd  y 
maentyn  tyfu  ;  Nid  ydyntyn  llafurio, 
nac  yn  nyddu  ;  ac  yr  wyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  c  na  wisgwyd  Solomon  yn  ei 
holl  oaoniant  fel  un  o'r  rhai  hyn. *  adn724.   Mat.  6.  28-30.   Iago  1.  10,  11.  c  1  Bren. 
10.  1-13.  2  Cron.9.  1—12. 

28  Ac  os  yw  Duw  felly  yn  dilladu 

y  llysieuyn,  d  yr  hwnsyddheddywyn 
y  maes,  ac  y  fory  a  defìir  i'r  ffwrn ; 
pa  faint  mwy  y  dillada  efe  chwychwi, 

e  O  rai  o  ychydig  ífydd  ? 
d  Es.  40.  6,  7.  1  Pedr  1.  24.  e  pen.  8.  25.  Mat.  8.  26 

a  14.  31.  a  i6.  8.  a  17.  17,  20. 

29  ̂ Chwithau  na  cheisiwch  beth  a 
fwyttäoch,  neu  pa  beth  a  yfoch;  ac 
na  fyddwch  amheùus. 

/  adn.  22    pen.  10.  7,  8.  a  22.  35.  Mdt.  6.  31. 

30  Canys  §'y  pethau  hyn  olly  mae 
cenhedloedd  y  byd  yn  eu  hargeisio : 

ac  h  y  mae  eich  Tad  chwi  yn  gwybod 
fod  arnoch  chwi  eisiau  y  pethau  hyn. 

g  Mat.  5.  47.  a  6.  32.  Eph.  4.  17.  1  Tbes.  4.  5.  1  Pedi 
4.  2-4.  h  adn.  32.  Mat.  6.  1,8,  32.  a  10.  20.  a  18.  14. 
Ioan  20.  17. 

Gwel  ar  Math.  G.  25—33.  Cawsom  y  pelhan 

hyn  ollyno,  a  sylwyd  yn  t'yr  yno  arnynt.  Mae 
yn  debygol  i'r  Arglwydd  Iesu  fynych  ddy- 
wedyd  y  pethau  uehod,  o  herwydd  y  gwyddai 
efe  fod  tuedd  cryf  mewn  dynion  i  ragofalon, 
bydolrwydd,  a  chybydd-dod  :  ac  heiyd  bod 
niwed  mawr  yn  y  cyfryw  betliau  i  ddynìon. 
*  Gan  nadoedd  dysgyblion  yr  Arglwydd  Iesu 
ond  tlodion,  gallent  hwy  feddwl  nad  oedd  y 
ddammeg  uchod  yn  nghylch  y  goludog  yn 
perthyn  nemawr  iddynt  hwy  :  am  hyny  m;te 
efe  yn  dywedyd  y  geiriau  liyn  wrthynt  hwy 
yn  bennodol.  tNidgofalcymmedioladyledus 
a  waherddir  yma  ;  ond,  1.  GofaJ  anymddir- 
iedoi  yn  rhagluniaeih  Duw.  2.  Gofalafyddo 
yn  dyrysn  ac  yn  gwylltu  y  galon,  a  fyddoyn 
peri  fod  dyn  mewn  petrusder  gwastadol.  ac 
anwadalu  fel  goruchionen  (mcteor  ).  3.  Gofal 
am  bethau  mawrion  ac  uchel,  ìhv(\ú  rhai. 
Maeyn  sicr  fod  y  gair  gwreiddiol  a  gyfieithir 
ammheüus,ynadn.20,  yn  arwyddoỳsgogiadau 
afreolaidd  ac  anwadal  goruchion  yn  \r  awyr, 
neuy  cymylau  yn  cael  eu  gỳrn  gan  wyntoedd  : 
ac  yn  debyg  i  hyny  y  mae  meddyliaa dynion 
rhagofalus,  dàn  ddygwyddiadau  cyfnewidioî 
bywyd,  tra  maent  yn  ceisio  ymladd  eu  ffordd 
en  iiunain,  ac  heb  ddy.»gu  ymddiried  i  Dduw 

yn  Uwybr  eu  dyledswydd.  4.  Unrhyw  ofal  a 
fyddo  yn  rhwystr  i  ni  geisio  yn  gyntaf  deyrnas 
Dduw.  I  arfogi  meddyliau  y  dysgyblion  yn 
erbyn  y  rhagofal  uchod,  mae  ein  Harglwydd 
Iesu  yn  crybwyll,  yn  1.  Eu  hymddybyniad 
anghenrheidiol  ar  Dduw  am  en  bywyd  ;  yr 
hyn  sydd  fwy  nac  ymborth  a  dülad.  2.  Rhag- 
luniaeth  Duw,  yr  hon  sydd  dros  ei  holl 
grëaduriaid  ef ;  petliau  tyfol,  glaswellt  a 
blodau;  pethau  direswm,  megys  y  brain  ;  a 
pha  faint  mwy  dros  ddyn.  3.  Oddi  wrth  yr 
ystyriaeth  o  oferedd  ac  afiesiant  y  gofal  hwn ; 
trwy  yr  liwn  nis  gallwn  chwanegu  cymmaint 
a  chufydd  at  ein  maintioli.  4.  Trwy  fod  y 
cenedloedd  yn  gofalu  am  y  pethau  hyn  ;  y 
rhai  y  dylai  cristionogion  ragori  arnynt,  am 
eu  bod  yn  gwybod  mwy,  a  chanddynt  well 
gobaith  ac  addewidion  na  hwynt-hwy.  5.  Yn 
olaf,  am  y  gŵyr  ein  Tacì  nefol  beth  sydd  yn 
angen  areiblant,ac  mae  yn  afresymolmeddwl 
y  gad  efe  hwy  heb  y  pethau  anghenrheidiol 
hyny.     Gwel  ychwaneg  ar  Mathew. 

31  f  *  *  Yn  hytrach  ceisiwch  deyrn- 

as  Dduw,  f  a'r  pethau  hyn  oll  a  roddir Ì  chwi  yn  chwaneg. 
í  pen.  10  42.  1  Bren.  3.  11—13.  Salra  34.  9,  10.  a  37. 

3,  19,  25.  a  84.  11.  Es.  33.  15,  16.  Mat.6.  33.  Ioan  6.  27. 
Rhuf.  8.  31,  32.  1  Tini.  4.  8.  Heb.  13.  5. 

Gwel  ar  Math.  tì.  33.  *  "  Yn  gyntafceisi- 
wch"  medd  Mathew;  "yn  hytrach  ceisiwch" 
medd  Luc  yma :  inae  "  hytrach"  Luc  yn 
egluro  !*  cyntaf "  Mathew  ;  ac  mae  hefyd  yn 
eglnro  meddwl  ein  Harglwydd  pan  ddywed- 
odd  "  Na  chymmerwch  ofaí  am  eich  bywyd," 
adn.  22:  hyny  yw,  na  fydded  pethau  y  bywyd 

hwn  eich  unig  ofal,  a'ch  gofal  penafj  ond 
gofelwch  yn  benaf,  ac  yn  mlaenaf,  am  geisio 
teyrnas  fJduw  ;  y  deyrnas  a  enwir  yn  yr 
adnod  nesaf.  t  Os  gwneir  chwiyn  gyfranogion 
o  deyrnas  Dduw,  gellwch  fod  yn  sicr  y  bydd 
i'r  hwn  a  roes  i  chwi  y  peth  mwyaf,  roddi  i 
chwi  y  pethau  lleiaf  hefyd. 

32  *  Nac  ofna,  Äbraidd  bychan  I 

*fcanys  rhyngodd  bodd  i'ch  Tad 
roddi  i  chwi  my  deyrnas. 

/fcCan.  1.  7,  8.  Es.  40.  11.  a  41 .  14.  a  53.  6.  Mat.  7.  15. 
a  IS.  12—14.  a  20.  16.  Ioan  10.  2C-30.  /  pen.  10.21.  Mat. 
11.  26,  27.  Eph.  1.  5—9.  Phil  2.  13.  2Thes.  1.  11.  mjer. 
3.  19.  Rhuf.  6.  23.  a  8.  28—32.  2  Thes.  1.  5.  Heb.  12.  28. 

Iago  2.  5.  1  Pedr  1.  3-5.  2  Pedr  1.  11. 

*  "  Praidd  bychari"  oedd  y  dysgyblion  y 
pryd  hwnw,  ac  ydyw  y  saint  eto,  mcwn 
cymhariaeth  i'r  torfeydd  di  rifedi  o  annuwiol- 
ion  sydd  yn  y  byd.  "  Praidd"  oeddynt 
hefyd,  nid  llewod  :  pelhau  gweiniaid,  diniwed, 
a  digon  d'íarnddiftyn.  t  Fel  y  cyfryw,  nid 
oeddynt  debyg  iawn  o  ennill  teyrnas  iddynt 
eu  hunain  yn  y  byd  hwn  er  pob  gofalu  ;  eto, 

mae  teyrnas  anfeidrol  well  na'r  holl  fyd  hwn 
yn  eiddo  iddynt :  yn  eiddo  rhad  iddynt,  wedi 
ei  rhoddi ;  yn  eiddo  sicr,  trwy  ewj  llys  eu 
Tad  nefoî,  trwy  gyfammod  a  llŵ  díanwadal 
ac  annhorcdig  Duw.  Mae  y  gair  a  gyfieithir 

"  rhyngodd  bodd,"  yn  arwyddo  yr  liyfrydwch 
annhraethadwy  mae  Duw  yn  gymmeryd  yn 

,  ei  arfaeth  a'i  gynghor  tragywyddol  ei  hnn;  yn 
y  ddarpariaeth  rasola  wnaeth  efe  i'w  etholedig 
bobl  ;  ac  yn  enwedig  yn  y  gogoniant  a  ddar- 
parodd  efe  iddynt,  a'r  niawl  tragywyddol  a 
gaiff  efe  oddi  wrthynt. 

33  n  *  Gwerthwch  yr  hyn  sydd  gen- 

nych,arhoddwchelusen  :  °fgwnewch 
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chwi  byrsau  y  rhai  ni  heneiddiant ; 
;rysor  yn  y  neíbedd,  yr  hwn  ni  dder- 
jÿdd,  lle  ni  ddaw  lleidr  yn  agos,  ac  ni 
ygra  pryf. 

n  pen  18.  22.  Mat.  19.  21.  Act.  2.  45.  a  4.  34,  35.  2  Cor. 
I  2.  o  pen.  16.  9.  Hag.  1.  6.  Mat.  6.  19—21.  íoan  12.  6. 
.  Tim.  6.  17—19.  Iago  5.  1—3. 

34  %  Canys  p  lle  y  mae  eich  trysor 
:hwi,ynoy  bydd  eich  calon  hefyd. 

p  Mat.  6.  21.  Phil.  3  .  20.  Col.  3.  1-3. 

*  Yn  lle  dilyn  helwriaeth  y  byd  hwn  am 
fchwaneg,dylaicanlynwyr  Cristfod  yn  barod 

yinadael  hyd  yn  nod  a'r  hyn  sydd  ganddynt, 
)s  bydd  Daw  yn  ei  ragluniaeth  yn  galw  arnynt 
í  hyny,  ercymhorth  ei  achos  ef,  er  cymhorth 
i  rai  o'i  bobl  dlodion  ef,  ac  er  elusengarwch 
cyffredin  i  ryw  rai  mewn  angen.  Efallai  mai 
y  cynghor  hwn  a  dueddodd  y  dychweledigion 
ar  ol  dydd  y  pentecost  i  werthu  eu  meddian- 

pau  a'u  da,  i'w  rhanu  i  bawb  fel  yr  oedd  yr jeisiau  ar  neb.  Act.  2.  45.  Mae  yn  bnr  debyg 

ibod  rhai  o'r  '*  myrddiwn"  oedd  yn  awr  yn 
gwrando  Crist,  o  nifer  y  tair  mil  a  ddychwel- 
wyd  yn  mhen  ychydig  fisoedd  wedi  hyny. 
f  Mynych  y  mae  hen  godau  tyllog  yn  colli  yr 
arian  a  rodder  ynddynt ;  felly  yn  aml  y  mae 
trysorau  y  byd  hwn  heb  fendith  Duw  arnynt, 
Hag.  1.  6;  ac  felly  yn  enwedig  y  profodd 
cyfoethogion  anghrediniol  Judea  cyn  pen  hir, 
pan  yspeiliwyd  hwy  gan  y  Rhufeiniaid. 
Gofalu  yn  benaf  am  yr  etifeddiaeth  nefol,  yw 
yr  addysg  i  ni.     í  Gwel  ar  Math.  6.  21. 

35  ?  *  Bydded  eich  Iwynau  wedi  eu 

hymwregysu,  rfa'cÄ  canhwyllau  wedi 
eu  goleu  : 

q\  Br«n.  18-  46.  Diar.  31 .  17,  18.  Es.  5.  27.  all.5. 
Eph.6.  14.  1  Pedr  1.  13.     r  Mat.  5.  16.  a25.  4— 10.  Phil.2.15. 

36  Achwithauyndebyg  i  *ddynion 
yn  disgwyl  eu  Harglwydd,  pabryd  {j 
dychwel  o'r  neithior  ;  fel  u  pan  ddelo 
a  churo,  yr  agoront  iddo  yn  eb- 
rwydd. 

«pen.2.  25—30.  Gen.  49.  18.  Es.  64.  4.  Galar.  3.25,  26. 
Mat.  24.  42—44.  Marc  13.  34—37.  Iago  5.  7,  8.  2  Pedr  1. 
13— 15.  Jud.  20,  21.  t  Mat.  22.  1,  &c.  a  25.  1,  &c.  wCan. 

*    5,  6.  Dat.  3.  20. 

*  Mae  geiriau  blaenaf  y  ddeugeinfed  adnod 
yn  egluro  meddwl  y  geiriau  hyn.  "  Byddwch 
chwithau  barod."  Mae  cyfeiiiad  llythyrenol 
y  geiriau  at  y  gwisgoedd  llaesion  a  wisgai 

pobl  y  d  wyrain,  ac  y  rhai  oeddynt  i' w  gwregy  su 
i  fynu  pan  fyddent  yn  darpar  at  ryw  orchwyl, 

I  er  mwy  o  hwylusder  a  chryfdcr  at  eu  gwaith. 
i  Yma    mae    yn  arwyddo  rhoddi    heibio   bob 

j  helyntion  bydoldi'anghenrhaid,  a  phob  mwyn- 
\  iant  cnawdol;  ac  ymroddiad  yr  apostolion  at 
I  waith  yr  Arglwydd  o  hyny  allan.     f  Felly  y 
j  canwyllau  hefyd :    gan  y  byddai  y  priodasau 
I  yn  y  nos  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  nis  gwyddid 
j   pa  bryd  y  deuai  gwr  y  tŷ  adref,  am  hyny  yr 
j   oedd  yn  rhaidi'r  gwasanaeth-ddynion  a'i  dys- 
|   gwylient  ef  fod  yn  wyliadwrus,  a'u  canwyllau 
I  yn  goleuo  pah  y  delai.     Yr  addysg  y  w,  y  dylai 
I  cristionogion  fod  yn  effro,  pob  gras  yn  fywiog 
l  mewn  gweithrediad,  pobdyledswydd  yn  cael 

ei  chyflawni ;    a'u   maíer  hwythau  yn   oleu 
rhyngddynt  â    Duw;    fel   pa  bryd    bynag  y 
byddo  galw  am  danynt,  y  byddo  eu  hysbryd"  yn 
gystal  â'u  cyflwr  yn  barod  i  dderbyn  eu  Har- 
glwydd,    ac   i  fyned   i  mewn   gydag  ef  i'w ogooiant. 

37  *  Gwyn  eu  byd  y  gweision  hyn- 
ny,  y  rhai  a  gaiffeu  Harglwydd,  pan 
ddél,  yn  nefìro :  yn  wir  meddaf  i 
chwi,  y  *  Efe  a  ymwregysa,  ac  a  wna 
iddynt  eistedd  i  lawr  i  fwytta,  ac  a 
ddaw  ac  a  wasanaetha  arnynt  hwy. 

x  adn.  43.  pen.21.36.  Mat.  24.  45— 47.  ä  25.  20— 23. 
Phil.  1.  21,  23.  2  Tim.  4.  7,  8.  1  Pedr  5.  1—4.  2  Pedr  1.11. 
a  3.  14.  Dat.  14.  13.  y  Es.  62.  5.  Jer.32.  41.  Zeph.  3.  17. 
Ioan  12.  26.  a  13.  4,  5.  1  Cor.  2.  9.  Dat.  3.  21.  a  7.  17. 
a  14.  3,  4. 

38  Ac  os  daw  efe  z  ar  yr  ail  wyliad- 
wriaeth,  ac  os  ar  y  drydedd  wyliad- 

wriaeth  y  daw,  a'zí  cael  hwynt  felly, 
gwỳn  eu  byd  y  gweision  hynny. 

a  Mat.  25.  6.  1  Thes.  5.  4,  5. 

39  A  a  hyn  gwybyddwch,pe  gwybu- 
asai  gwr  y  tŷ  pa  awr  y  deuai  y  lleidr, 
efe  a  wyliasai,  ac  ni  adawsai  gloddio 
ei  dŷ  trwodd. 

a  Mat.  24.  43,  44.  1  Thes.  5.  2,  3.  2  Pedr  3.  10.  Dat. 
3.  3.  a  16.  15. 

40  b  A  chwithau  gan  hynny,  bydd- 
wch  barod  :  canys  yr  awr  ni  thybioch, 
y  daw  Mab  y  dyn. 

b  pen.  21.  34— 36.  Mat.  24.  42,  44.  a  25.  13.  Marc  13. 
33-36.  Rhuf.  13.  11,  14.  1  Thes.  5.  6.  2  Pedr  3.  12—14. Dat.  19.  7. 

*  Dywedir  y  byddai  y  príod-fab  weithiau 
yn  gweini  ar  y  gwahoddedigion ;  ond  yma 
arwyddocâd  y  geiriau  yw,  y  rhydd  yr  Ar- 
glwydd  Iesuanrhydedd  mawr  ar,  a  dedwydd- 
wch  mawr  idd,  ei  weision  ffyddlawn  ac  effro, 
yn  ei  ddyfodiad.  Yddyledswydd  a  gymhellir 
ymayw,  gwyliadwriaeth  ;  sef  gwyliadwriaeth 
ysbrydol ;  ymwadu  a  ni  ein  hunain  o  ran 
chwantau,  gwyliedrhag  syrthio  i  bechodau  ; 
a  bod  yn  effro  ac  yn  llafurus  yn  ngwaith  yr 
Arglwydd.  Gwasgir  y  ddyledswydd  hon 
arnom,  yn  1.  Drwy  yr  ystyriaeth  o  ansicr- 
wydd  yr  amser  y  daw  ein  Harglwydd.  2.  Y 

íles  a  fydd  i"r  rhai  a  w>  liant :  Gw ýn  eu  byd 
y  gweision  hyny,  medd  Crist.  3.  Y'  wobr  a gaiíf  y  cyfryw  gan  eu  Harglwydd  :  Efe  a  wna 
iddynt  eistedd  i  lawr  i  fwyta,  ac  a  ddaw,  ac 
a  wasanaetha  arnynt  hwy.  4.  Mae  efe  yn 
gwasgu  y  ddyledswyddhefyd  drwy  ystyriaeth 
o  ofal  cyfíredinol  dynion  :  os  cânt  hwy  ryw 
awgrym  o  wybodaeth  fod  lleidr  yn  dyfod, 
hwy  a  wyliant,  i  ragflaenu  y  drwg.  Ond 

cawsom  y  geiriau  hyn  o'r  blaen  yn  Math. 24.  43. 

41  %  A  Phedr  a  ddy  wedodd  wrtho, 

cArglwydd,  *ai  wrthym  ni  yr  wyt  ti 
yn  dywedyd  y  ddammeg  hon,  ai  wrth 
bawb  hefyd  ? 

c  Marc  13.  37.  a  14.  37,  38.  1  Pedr  4.  7.  a  5.  8. 

42  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd, 
df  Pwy  yw  y  egoruchwyliwr  ífydd- 
lawn,  a  ph wy  11  og,  yr  hw7n  a  esyd  ei 
arglwydd  -^far  ei  deulu,  ̂ i  roddi 
||cyfluniaeth  iddynt  Amewn  pryd? 

dpen.  19.  15—19.  Mat.  24.  45,46.  a  25.  20—23.  1  Cor. 
4.  1.  2.  Tit.  I.  7.  e  pen.  16.  1—12.    Mat.  20.  8.  •!  Pedr 
4.10.  /lTim.  3.  15.    a  5.  17.     Heb.  3.  5.     a  13.  7,  17. 
í;  Jer.  23.  4.  F.zec.  34.  3.  Mat.  13.  52.    Ioan  21.  15—17.  Act. 
20.  28.  1  Pedr  5.  1—4.     h  Diar.  15.  23.  Es.  50.  4.  2Tim.  4.  2. 

43  Gwỳn  ei  fyd  y  gwas  hwnnw,  *yr 
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hwn  y  caiff  ei  arglwydd  ef?  pan  ddêl, 
yn  gwneuthur  felly. 

i  adu.  37. 

44  Ynwirmeddaf  i  chwi,  A§Efe 

a'i  gesyd  ef  yn  llywodraethwr  ar 
gwbl  a'r  y  sydd  eiddo. k  pen.  19.  17—19.  a  22.  29,  30.  Dan.  12.  2,  3.  Dat.  3.  21. 

45  *  Eithr  l  os  dywed  y  gwas 
hwnnw  yn  eigalon,  Y  mae  fy  arglwydd 
ynoedidyfod;  a  dechreu  mcuro  y 
gweision  a'r  morwynion,  "abwyttaac yfed,  a  meddwi : 

JEzeo.  12.  22,  27,  28.  Mat.  24.  49—50.  2  Pedr  2.  3,  4. 
m.  Es.  65.  5.  Jer.  20.  2.  Ezec.  34.  3,  4.  2  Cor.  1 1 .  20.  3  Ioan 
9,  10.  Dat.  13.  7-  10,  15—17.  a  16.  6.  a  17.  5,  6.  a  18.  24. 
n  Es.56.  10—12.  Ezec.  34.  8.  Rhuf.  16.  18.  Phil.  3.  18,  19. 
2  Pedr  2.  13,  19.  Jud.  12,  13.  Dat.  18.  7,  8. 

46  °  f  Daw  arglwydd  y  gwas  hwn- 
nw  mewn  dydd  nad  y w  efe  yn  disgwyl, 
ac  ar  awr  nad  yw  efe  yn  gwybod,  ac 

a'i  X  gwahana  ef,  p  ac  a  esyd  ei  ran  ef 
gyd  â'r  ?||  anffyddloniaid. o  adn.  19,  20,  40.  Dat.  16.  15.  p  Job  20.  29.  Salm  11. 
6.  Mat.  7.  22,  23.  a  13.  41,  42,  49,  50.        q  Mat.  24.  51 . 

47  §A'r  gwas  hwnnw  yr  hwn  ra 
wybu  ewyllys  ei  arglwydd,  ac  nid 
ymbarottòdd,  ac  ni  wnaeth  yn  ol  ei 

ewyllys  ef,  sa  gurir  â  llawer  ffbnnod. 
r  pen.  10.  12-15.  Nura.  15.  30,  31.  Mat.  11.22—24. 

Ioan  9.  41.  a  12.  48.  a  15.  22— 24.  a  19.  11.  Act.  17.  30. 
2  Cor.  2.  15,  16.  Ia»o  4.  17.        s  Deut.  25.  2,3. 

48  Eithr  yr  hwn  *.  ni  wybu,  ac  a 
wnaeth  bethau  yn  haeddu  ffonnodiau, 

a  gurir  âg  ychydig  ffonnodiau.  u  Ac 
i  bwy  bynnag  y  rhoddwyd  llawer, 

llawer  a  ofynir  ganddo;  a  chyd  â'r 
neb  y  gadawsant  lawer,  chwaneg  a 
ofynant  ganddo. 

t  Lef.  5.  17.  Rhuf.  2.  12-16.  ITim.  1.13.  «  pen. 
16.  2.  10-12.  Gen.  39.  8,  &o.  Mat.  25.  14—29.  1  Cor.  9.  17, 
18.  1  Tin..  1.  11.  a  6.  20.  Tit.  1.  3.  lago  3. 1. 

Gwel  ar  Math.  24.  45— 51.  *Ai  wrthym 
ni  yr  apostolion  yn  unig,  ai  ynte  wrth  bawb 
yn  gyftredin  cystal  a  ninnau  ?  \  Mae  ateb 
lesu  yn  dangos,  debygid,  bod  y  ddammeg 
uchod  yn  nghylch  gwylio  yn  perthyn  i  bawb 

yn  gyftredin;  ond  yn  benaf  i'r  apostolion  a 
gweinidogion  y  gair,  fel  goruchwylwyr  ffydd- 
lawn  a  phwyllog.  Ffyddlawn  a  doeth  yn 
Mathew;  mewn  teulu  mawr,  yn  enwedig 
teulu  Duw,  mae  y  tri  pheth  yn  dra  an^hen- 
rheidiol,  ffyddlondeb,  doethineb,  a  phwyil. 
Yr  oedd  y  gofyniad  hwn  o'r  eiddo  Iesu, 
debygid  yn  dyfod  adref  yn  rymus  at  gydwy- 
bodau  yr  apostolion,  ac  yn  peri  i  bob  un  holi 

ei  hunan  "Ai  myfi  yw  efe  ?"  {  Âr  weision 
y  teulu,  meddant,  yw  ystyr  y  gair  Groeg  :  y 
gwas  penaf,  megys,  yn  y  teulu.  ||  Mesur 
gosodedig  o  ŷd,  yw  ystyr  y  gair  Groeg,  a 
roddai  y  pen  gwas  at  gynnaliaeth  yr  is-weision, 
neu  yn  hytrach  y  caeth-weision,  am  hyn  a 
hyn  o  amser.  §  Dyma  godiad  uchel  iawn 

i'r  gwas  ffyddlawn,  o  fod  yn  orachwy liwr  ar 
gyfluniaeth  gweision  y  teulu,  i  fod  yn  llywod- 
raethwr  ar  holl  feddiannau  ei  arglwydd. 
Codiad  tebyg  i  godiad  Joseph  ydyw  íiwn  ;  ac 
yn  arwyddo  fel  y  dcrchafa  ac  y  gwobrwya 
Duw   ei  weision    ffyddlawn,  un  ai  yn  y  byd 
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hwn  neu  yn  yr  hwn  a  ddaw,  neu  ynte  bot 
un  o'r  ddau.  *  Os  fel  arall  y  try  y  goruch 
wyliwrallan,  heb  fod  yn  ffyddlawn  a  phwyllog 
heb  roddi  eu  cyfiuniaeth  i  weision  y  teult 
mewn  pryd  ;  ond  dechreu  curo  y  gweision  a'i 
morwynion,  a  bwyta  ac  y fed  gyda'r  meddwon 
fel  y  dywedir  yn  y  blaen  y  gwna  ei  arglwydd 
iddo.  +  Daw  arno  pryd  na  byddo  ei  galor 
anghrediniol  a  diofal  ef  yn  dysgwyl,  ac  a'i 
ffrewylla  ef  yn  ofnadwy,  yr  hyn,  tebygirj 
mae  y  gair  J  gwahanu  yn  arwyddocâu  yn  y 
màn  yma,  ac  nid  rhwygo  y  dyn  yn  ddarnau 
ac  efe  yn  fyw,  fel  y  byddid  yn  gwneyd  â 
rhai  drwg-weithredwyr.  Yr  addysg  yw  y 
bydd  hi  yn  ofnadwy  iawn  mewn  byd  arall  ar 
bregethwyr  annuwiol,  anfoesol,  ac  anffydd- 
lawn.  ||  Gyda'r  anffyddloniaid  y  bydd  lle 
y  cyfryw  yn  uffern,  oblegid  anffyddloniaid 
oeddynt  hwy  yma.  O  frodyr  yn  y  weinid- 
ogaeth,  mae  taranau  cryfion  a  mellt  ofnadwy 
yn  y  geiriau  hyn ;  bydded  i  ni  grynu,  a 
gweddio  am  ffyddlondeb  yn  ein  goruchwyl- 
iaeth  !  §  Dyma  rëol  gyffredin  Duw  o  ym- 
ddwyn  tuag  at  ei  grëaduriaid  rhesymol :  nid 
oes  neb  mòr  annwybodus  nad  yw  yn  gwneyd 
11  tvver  o  bethau  y  gŵyr  mai  drwg  ydynt ;  ac 
nad  yw  yn  esgeuluso  llawer  o  bethau  y  gẃyr 
y  dylai  eu  gwneyd,  gan  hyny  mae  pob  dyn 
yn  ddíesgus  ac  yn  haeddu  coll-farn  a  chosp. 
Ond  y  mae  barn  Duw  yn  ol  gwirionedd  ;  yn 

ol  graddau  goleuni  dynion,  a'u  dryganiaeth 
yn  wyneb  y  goleuni  hyny,  felly  y  bydd  eu 
cosp.     Gwel  Num.  15.  29,  30. 

49  ÌT*  *  Mi  a  ddaethum  i  fwrw  tân 
ar  y  ddaear ;  y  f  a  pheth  a  fynnaf  os 
cynneuwyd  ef  eisoes  ? 

*  adn.  51,"5r    " 
Mat    3.  10 -lî 

39,  40.  Ioan  9.  4.  a  llTS— 10.  a  12.  17—19. 

*  Yr  oedd  pregethiad  yr  efengyl  yn  y  byd 
tywyll,  mewn  rhyw  ystyr  yn  debyg  i  gynneu 
tân  mewn  anialwch  llawn  o  nadroedd  a 
chreaduriaid  gwenwynig.  Tân  sanctaidd  a 

phurawl  yw  tân  yr  efengyl ;  ond  yma,  mae'n 
debyg  mai  tân  digofaint  dynion  annuwiol  a 
feddylir,  eu  gelyniaeth  yn  erbyn  yr  efengyl 
a'r  holl  erledigaethau  a  fu  o'i  hachos  hi.  t  A 
pha  beth  a  fýnaf,  ond  ei  fod  wedi  ei  gynneu 
eisoes  ì  Felly  yr  oedd  i  raddau,  yn  ngelyn- 

iaeth  yr  ysgritenyddion  a'r  phariseaíd.  Neu 
yn  ol  eraill,  A  pha  beth  a  fynaf  %  O  na  byddai 
wedi  ei  gynneu  eisoes!  Ond  ni  bydd  hyny 

yn  hollawl  nes  ar  ol  i  mi  farw,  esgyn  i'r  go- 
goniant,  ty  wallt  yr  Ysbryd  Glân,  ac  i'r  efengyl 
gael  ei  phregcthu  gyda  nerth.  Nid  dymuno'r 
tân  yr  oedd  îesu;  ond  dymuno  \'r  efengyl gaeleiphregethu,  ery  byddai  hyny  yn  foddion 
i  gynncu  y  tân. 

50  *Eithr2ymae  geimyf  fedydd 
i'm  bedyddio  ág  ef,  afac  morgyfyng 
yw  arnaf  hyd  oni  orphener! 

*  Mat.  20.  17—22.  Marc  10.  32-38.  a  Satm  40.  8. 
loan  4.  34.  a  7.  6-S,  10.  a  10.  39—41.  a  12.  27,  2S.  a  18.  11. 
a  19.  30.  Act.  20.  22. 

*  Nid  bedydd  â  dwír  ac  â'r  Ysbryd  Glân 
oedd  y  bedydd  hwn  ;  yr  oedd  wedicaelhwnw 

eisoes,  pan  enneiniwyd  et  i'w  swydd  bro- 
phwydol,  yn  nechreuad  ei  weinidogaeth.  Ond 
wrth  fedydd  ymay  meddyliryrholl  ddyoddef- 
iadau  annhraethol  yr  aeth  lesu  trwyddj  nt, 
pan  dywalltodd  efe  ei  waed  ar  y  groes,  a 
phan  dywalltodd  ei  enaid  i  farwolaeth.  Trwy 

y  bedydd  hwn  yr  aeth  efe  i'w  swydd  offeir- 
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i  ddyfod  i  heddwch  â  Duw. 

iadol  a'i  swydd  freninol,  ac  y  rymmerth  efe 
feddiant  u'i  orsedd  gyfryngol.  f  Fel  y  mae 
yn  gyfyng  ar  wraig  feiehiog,  pan  mae  ei 
gwewyr  yn  dechreu  dyfod  arni,  gan  ofn  poen 
yr  ósgoreddfa,  ac  hefyd  yn  hiraethu  am  yr 

ymwared,  a'r  llawenydd  a  gaiff  o  eni  dyn  i'r 
byd  ;  felly  yr  oedd  yn  gyfyng  ar  lesu,  ond  i 
raddau  anfeidrol  fwy.  Yr  oedd  ei  ddynol- 
iaeth  yn  ofni  chwerwder  marwolaeth ;  ac  eto 
yr  oedd  yn  hiraethu  am  weled  ei  ddyoddef- 
iadau  drosodd  ;  fel  y  mawrêid  y  gyfraitb,  fel 
y  gwnêid  iawn  dros  bechod,  fel  y  sicrêid  y 
cyfammod,  fel  y  pregethid  yr  efengyl  drwy 
yr  holl  fyd,  ac  fel  y  caffai  yntau  weled  o  la- 

fur  ei  enaid  a'i  ddiwallu.  Pe  gellid  rhoddi 
holl  gyfyngder  pawb  yn  un,  ni  byddai  ddim 

mewn  cymhariaeth  i'w  gyfyngder  ef  y  pryd 
hwn  !  a'r  cvvbl  yn  ein  hachos,  ac  yn  ein deddf-le  ni !  ! 

51  6*Ydychchwi  yn  tybied  mai 
heddwch  y  daethum  i  i'w  roddi  ar  y 
ddaear  ?  f  nag  ê,  meddaf  i  chwi ;  ond 
yn  hytrach  ymrafael. 

b  adn.  49.  Zec.  11.  7,  8,  10,  11,  14.  Mat.  10.  34—36. 
a  24.  7-10. 

52  Canys  bydd  o  hyn  allan  cbump 
yn  yr  un  tý  wedi  ymrannu,  tri  yn 
erbyn  dau,  a  dau  yn  erbyn  tri. 

c  Salm  41 .  9.  Mica  7.  5,  6.  loan  7.  41—43.  a  9.  16.  a  10. 
|19-21.  a  15.  13-21.  a  16.  2.  Act.  13.  43-46.  a  14.  1— 4. 
k  28.  24. 

I  53  Y  tad  a  ymranna  yn  erbyn  y 

jmab,  d  a'r  mab  yn  erbyn  y  tad  ;  y  fam 
jyn  erbyn  y  ferch,  a'r  ferchyn  erbyn  y 
|fam  ;  y  chwegr  yn  erbyn  ei  gwaudd, 

ja'r  waudd  yn  erbyn  ei  chwegr. d  Zec.  13.  2-6.  Mat.  10.  21,  22.  a  24.  10. 

*Tybiai  pawb  yn  mhlith  yr  luddewon,  a'r 
apostolion  gyda  hwỳnt  hefyd  y  pryd  hwn, 
jinai  i  sefydlu  heddwch  gwladol  a  llwyddiant 
tymmorawl,  yr  oedd  y  Messiah  yn  dyfod. 

Felly  yn  dd'íau  y  bydd  yn  y  canlyniad  ;  ond 
nid  telly  yr  oedd  i  fod  y  pryd  hwnw,  yn  ol 
dysgwyliad  yr  Iuddewon.  f  Mae  yr  adnodau 
hyn  yn  egluro  beth  oëdd  y  tân  a  fwrid  ar  y 
ddaear  yn  adnod  49.  Cawsom  yr  un  pethau 

o'r  blaen  yn  Malh.  10.  34,  35.  Gwel  y  sylw- adau  yno. 

54  í[Ac  efe  a  ddywedodd  hefyd 
wrth  y  bobloedd, e  *  Pan  weloch  gwm- 

mwl  yn  codi  o'r  gorllewin,  yri  y  fan  y 
dywedwch,  Y  mae  cawod  yn  dyfod  : 
ac  felly  y  mae. 

«  1  Bren.  18.  44,  45.  Mat.  16.  2. 

55  -\-\f  phan  weloch  y  deheu-wy nt 
yn  chwythu,  y  dywedwch,  Y  bydd 
gwres  :  ac  fe  fydd. 

/Job37.  17. 

56  î  O  -ragrithwyr,  e  chwi  a  fedr- 
wch  ddeall  wynebpryd  y  ddaear  a'r 
wybr  :  *  0nd  yr  amser  hwn,  pa  fodd 
nadydych  yn  ei  ddeali? 
in./lŴ'    12'   32"      Mat-    "•  25-      »  16-    3-      *    24-     32>  33' 
9PÎ  ;'o-  ̂ ~44-  Dan-  9-  24-26-  Hag.  2.  7.  Mal.  3.  1.  a  4. 2.  Act.  3.  24-26.  Gal.  4.  4. 

Gwel  ar  Math.  16.  2,  3,  *  Pan  welai  yr 
iuddewon   gwmwl  yn  codi  o'r  gorllewin,  o 

fôr  y  canoldir;  byddai  yn  arwydd  go  sicr  o 
wlaw  trwm  :  fa  phan  chwythai  y  gwynt  o'r 
dchau,  dros  yr  anialwch  poeth-gras,  byddai 
yn  arwydd  sicr  o  wres  mawr.  %  Deallent 
liwy  arwyddion  felly  yn  burion,  ond  ni  fynent 
ddeall  y  prophwydoliaethau  am  y  Messiah, 
na'r  arwyddion  a  wnaethai  yr  Iesu  i  ddangos 
mai  efe  oedd  y  Messiah  ;  er  eu  bod  yn  amlach 
ac  yn  sicrach,  na  phob  arwyddion  naturiol  o 
bethau  tymmorol. 

57  ̂ Aphaham  nad  ydych,  'ie,  o 
honoch  eich  hunain,  yn  barnu  yr  hyn 

sydd  gyfìawn  ? 
í  Deut.  32.  29.  Mat.  15.  10-14.  a  21.  31,  32.  Act.  2.  40. 

a  13.  26—33. 

58  1f  k  f  Canys  tra  fyddech  yn 

myned  gyd  â'th  wrthwynebwr  at 
lywodraethwr,  '  gwna  dy  oreu  ar  y 
fîòrdd  i  gael  myned  yn  rhydd  oddi 
wrtho ;  rhag  iddo  dy  ddwyn  at  y  barn- 
wr,  wac  i'r  barnwr  dy  roddi  at  y 

swyddog,  ac  i'r  swyddog  dy  daflu 11  y'ngharchar. 
k  Diar.  25.  8,  9.    Mat.  5.  23—28  /pen.  14.  31,  32. 

Gen.  32.  3— 28.  1  Sam.  25.  18—35.  Job  22.  21.  a  23.  7.  Salm 
32.  6.  Diar.  6.  1—5.  £s.  55.  6.  2  Cor.  6.  2.  Heb.  3.  7—13. 
m  pen.  13.  24—28.  Job36.  17,  18.  Salm  50.  22.  n  Mat.  18. 
30.  1  Pedr  3.  19.  Dat.  20.  7. 

59  Yr  wyf  yn  dywedyd  i  ti,  °  Nad 
âi  di  ddim  oddiyno,  Jhyd  oni  thelych, 
íe,  yr  hatling  eithaf. 

open.  16.  26.   Mat.  18.  34.  a  25.  41,46.  2  Thes.  1.  3. 

*  Os  cysylltir  yr  adnod  hon  â'r  adnodau 
blaenorol,  ìnae  yn  cynnwys  cerydd  ar  yr 
Iuddewon  am  eu  dallineb  ysbrydol :  gan  y 
medrent  farnu  a  darogan  mòr  dda  am  wlaw 
a  gwres,  &  c  ;  pa  ham  nad  arferent  eu  doethder 
a'u  sylw  craíì  i  weled  mai  Iesu  oedd  y  Mes- 
siah,  yn  wyneb  cymmaint  o  arwyddion. 

Neu,  os  cysyllîir  yr  adnod  â'r  ddwy  sydd 
yn  ei  chanlyn  ;  mae  yn  cynnwys  cerydd  ar 
yr  un  dynion  am  beidio  derbyn  y  Messiah, 
a  cheisio  hedd wch  â  Duw  drwyddo  ef.  Barnu 
yr  hyn  oedd  gyfiawn  fuasai  barnu  mai  efe 
oedd  y  Messiah ;  a  barnu  yr  hyn  oedd  gyf- 
iawn  fuasai  barnu  mai  trwyddo  ef  yn 

unig  yr  oedd  cymmod  i'w  gael  â  Duw. 
t  Mewn  rhyw  ymrafael  tymmorawi  rhwng 

dyn  a  dyn,  mae  yn  naturiol  i'r  hwn  fyddo  ar 
y  bai  ymdrechu  cael  cymmod  â'i  wrthwyn- 
ebwr  cyn  y  byddo  yn  rhy  ddiweddar  :  pa 
faint  mwy  y  dylasai  yr  luddewon  hyn,  eu 

hoffeiriaid,  eu  hysgrifenyddion,  a'u  Uywod- 
raethwyr,  roddi  heibio  eu  gwrthwynebiad  i 

Grist,  ei  dderbyn  ef  fel  eu  Ty  wysog  a'u  Hiach- 
awdwr;  ac  ymofyn  am  heddwch  â  Duw 
trwyddo  ef,  cyn  ei  myned  yn  rhy  ddiweddar? 
pe  gwnaethent  felly  ni  syrthiasai  arnynt  y 
dîaleddau  dychrynllyd  a  pharâus  a  syrthiodd. 
Mae  y  geiriau  yn  cynnwys  rhybudd  dwys  a 
difrif  hefyd  i  bob  dyn  ag  sydd  allan  o  gymmod 
â  Duw.  i  Hyd  byth  bythoedd  ;  oblegid  ni 
thâl  neb  byth  mo'r  hatlmg  leiaf,  chwaithach 
yr  hatling  eithaf,  yn  uftern. 

PEN.  XIII. 

Crist  yn  pregethu  edifeirwch,  $c. 

ÂC  yr  oedd  yn  bresennol  y  cyfamser 
hwnnw,    rai   yn  mynegi   iddo   am  y 
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a  *  Galileaid,  t  y  rliai  yb  cymmysgasai 
Pilat  eu  gwaed  ynghyd  a  u  haberthau. 

a  Act.  5.  37.  b  Galar.  2.  20.  Ezec.  9.  5— 7.  1  Pedr 
4.  17,  18. 

2  A'r  Iesu  gan  atteb  a  ddywedodd 
wrthynt, c  X  Ydych  chwi  yn  tybied  fod 
y  Galileaid  hyn  yn  bechaduriaid  mwy 

nâ'r  holl  Galiìeaid,  am  iddynt  ddioddef 
y  cyfryw  bethau  ? 

c  adn.  4.  Job  22.  5-16.  Ioan  9.  2.  Act.  23.  4. 

3  Nac  oeddynt,  meddaf  i  chwi : 

eithr,  d  ||  onid  edifarhëwch,  e  chwi  a 
ddifethir  oll  yn  yr  un  modd. 

d  adn.  5.  pen.  24.  47.  Mat.  3.  2,  10-12.  Act.  2.  33—40. 
a  3.  19.  e  pen.  19.  42—44.    a  21.  '22—24.    a  23.  2S— 20. 
Mat.  12.  45.  a  22.  7.  a  23.  35— 3S.  a  24.  21—29. 

4  §  Neu  y  deunaw  hynny  ar  y  rhai 

y  ̂syrthiodd  y  tŵr  s  yn  Siloam,  ac  a'u 
Uaddodd  hwynt :  a  ydych  chwi  yn 
tybied  eu  bod  hwy  yn  bechaduriaid 

mwy  nâ'r  holl  ddynion  oedd  yn  cyfan- 
neddu  yn  Jerusalem  ? 

/  Neb.  3.  15.  Ioan  9.  7,  11.     g  1  Bren.  20.  30.  Jobl.  19. 

5  Nac  oeddynt,  meddaf  i  chwi: 
eithr,  h  onid  edifarhêwch,  chwi  a  ddi- 
fethir  oll  yn  yr  un  modd. 

h  adn.  3.  Es.  28.  10—13.  Ezec.  18.  3Ü. 

Mòr  anhawdd  yw  cael  gan  ddynion  wrando  ! 

megys  Yn  nghanol  y  rhybuddion  a'r  ceryddon 
yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen,  dymaryw  rai 
yn  barotach  i  siarad  am  erailî  na  gwrando 
drostynt  eu  hunain,  yn  mynegi  iddo  am  y 

Galileaid  a'r  hyn  a  ddygwyddasai  iddynt  ryw 
bryd  o'r  blaen.  *  Yr  unig  grybwyliiad  sydd 
genym  yn  yr  ysgrythyr  am  y  Galileaid  hyn, 

ydyw  y  fàu  hon  ac  Act.  5.  37.  Tybir  t'od 
Judas  eu  blaenor  a  hwyihau  yn  gwrthod 
cydnabod  Cesar  yn  llywodraethwr  ar  yr 
Iuddewon,  ac  yn  gwrthod  talu  teyrnged  iddo 
fel  y  cyfryw.  f  Pan  ddaethant  i  Jerusalem  i 

aberthu  ar  un  o'r  gwyliau  arbenig,  tybir  i 
Pilat  y  rhaglaw  Rhufeinig  beri  i  fintaio  filwyr 

ruthro  arnynt  yn  y  deml,  a'u  lîadd  hwynt  oll, 
ac  felly  cymmysgu  eu  gwaed  hwy  yn  ngbyd 

â'u  haberthau.  Tybia  craill  mai  Samariaid 
oeddynt,  yn  cael  eu  galw  yn  Galileaid  o  her- 
wydd  eu  bod  yn  ganíynwyr  Judas  y  Galilead 

a'i  blaid,  ac  mai  wrth  aberthu  ar  fynydd 
Garizim,  y  Iladdodd  Pilat  hwy,  ac  nid  yn  y 
demlyn  Jerusalem.  %  Gwyddai  Iesu  feddyliau 
y  bobl  hyn,  tybient  hwy  fod  y  Galileaid  hyn 
wedi  bod  yn  euog  o  ryw  bechodau  dychryn- 
Myd,  g^n  i  Dduw  oddef  i'r  fath  farn  drom 
ddyfod  arnynt  wrlh  aberthu.  Yn  debyg  i 
hyny  y  tybiai  cyfeillion  Job  am  dano  yntau 
dàn  ei  gystudd  trwm.  ||  Cyflawnwyd  hyn  yn 
Ilythyrenol :  lladdwyd  llawer  o  filoedd  o'r 
Iuddewon  yn  y  deml  ac  o'i  haméylch,  ar  ŵyl 
y  Pasg,  am  eu  gwyrthryfel  yn  erbyn  y  llhuf- 
einiaid  :  felly  cymmysgwyd  eu  gwacd  yn 

nghyd  â'u  haberthau  gan  gleddyf  y  Rhufcin- 
iaid,  ac  am  yr  un  achos  á'r  Galileaid  hyn 
gan  Pilat.  §  Nid  oes  gcnym  ddim  hanes  am 
y  tro  anífodus  hwn,  ond  ymayn  unig.  Tybir 
i  hyn  ddygwydd  yn  rnhell  o  flaen  y  peth  arall, 
efallai  oesoedd;  a  bod  yr  hanes  o  hyny  ar 
gof  cyffredin  gan  yr  Iuddewon.  Y  bobl  a 
grybwyllódd  wrth  Grist  am  y  Galileaid,  yma 
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mae  efe  yn  crybwyil  wrthynt  hwy  am  y 
deunaw  hyn,  fel  rhag-ddangosiad,  medd  rhai, 
o'r  lladdfa  ddychrynìlyd  a  fyddai  ar  yr  Iudd- 
ewon  trwy  ddadymchwelyd  muriau  a  thyrao 
Jerusalem  am  eu  penau,  yn  ei  dinystr  di- 
weddaf  gan  y  Rhufeiniaid.  Dylem  sylwi, 
nad  yw  Crist  yn  penderfynu  dim  am  gyflyrau 
y  dynion  hyn  yma;  yr  oeddynt  yn  bechadur- 
iaid,  ond  nid  yn  bechäduriaid  mwy  na  llawer 
o  rai  eraill.  Diammau  ei  fod  yma  yn  bwriadu 
rhybuddio  pob  dyn,  yn  mhob  oes,  y  byd^ 
dinystr  tragywyddol  yn  sicr  o  orddiwes  pob 
dyn  anedifeiriol,  pa  genedl  bynag,  pa  íiym- 
deithas  bynag,  neu  pa  blaidbynag  y  perthyno efe  iddi. 

6  1T  Ac  efe  a  ddywedodd  y  ddam- ! 
meg  hon  :  *  Yr  oedd  gan  un   l  ffigys- 
bren  wedi  ei  blannu  yn  ei  winllan ; 

h  ac  efe  a  ddaeth  i  geisio  íTrwyth  arno, 
ac  nis  cafodd. 

£  Salm  80.  S— 13.  E 
c  11.  12 — 14.        £pen.:*u.  iu—  it.  iviai.  si.  oi — w, 

7  Yna  efe  a  ddywedodd  wrth  y 

gwinllannydd,  Wele,  l f  tair  blynedd 
yr  ydwyf  yn  dyfod,  gan  geisio  ífrwyth 
ar  y  ffigysbren  hwn ;  ac  nid  ydwyf 
yn  cael  dim  :  m  tòr  ef  i  lawr ;  n  jpaham  | 
y  mae  efe  yn  diffrwytho  y  tir  ? 

/Lef.  19.  23.    a25.  21.     Rbuf.  2.  4,  5.        m 
Dan    4.  14.  Mat.  3.  10.    a  7.  19.   loan  15.  2,  6. 
10.  Mat.  3.  9. 

8  ||  Ond  efe  gan  atteb  a  ddywedodd  '\ 
wrtho,  °  Arglwydd,  gâd  ef  y flwyddyn  i 
hon  hefyd,  §hyd  oni  ddarffo  i  mi  i 

gìoddio  o'i  amgylch,  a  bwrw  tail : o  Ex.  32.  11—13,  30-32.  a  34.  9.  Num.  14.  11-20.  Jos. 
7.7-9  Jer.  14.  7— 9,  13,  &c.  al5.1.  a  18.  20.  Joel  2.  17. Rhuf.  10.  1.  a  II.  14. 

9  Ac  os  dwg  efe  ffrwyth,  da  :  \ 

^onid  ê,  gwedi  hynny  tòr  ef  i  lawr. 
p  Ezra  9.  U,  15.  Salm  69.  22-2S.  Dan.9.  5-8. 1  Thes. 

2.  15.  Dat.  15.  3,  4.  a  16.5—7. 

Mae  y  ddammeg  hon  yn  dyfod  yn  br'íodol 
iawn  ar  ol  yr  ymddiddan  yn  yr  adnodau  o'r 
blaen,  er  annog  i  edifeirwch  rhag  syrthio  dàn 
farn  Duw.  *  Y  winllan  yma  ydyw  yr  eglwys 
Iuddewig,  a'r  ffigysbrcn  yn  y  winllan  yw  y 

genedl  luddcwig.  Gwel'Es.5. 1 — 7.  fWrth y  tair  blynedd,  tybia  rhai  tair  blynedd  o 
weinidogaeth  Crist  ;  ond  ni  chyd-saif  hyny 
yn  dda  a'r  flwyddyn  chwanegol  o  arbediad 
i'r  íììgysbren  :  oblegid  arbedwyd  yr  Iuddewon 
ddeugain  mlynedd  ar  ol  yr  amscr  yina. 
Tybia  eraiîl  mai  at  natur  rhai  coed  ffigys  mae 
cyfeiriad  y  tair  blyuedd,  y  rhai  a  fyddant 
sicr  o  ddwyn  ffrwyth  mewn  tair  blynedd  os 

dygant  ffrwyth  byth.  Gwel  Lefit.  19.23— 25. 
í  iYlae  prenau  diffrwyth  yn  diffrwytho  y  tir, 
trwy  eu  bod  yn  cadw  lle  rhai  eraill  a  ddygai 
ffrwyth,  a  thrwy  sugno  brasder  y  ddaear 
atynt  cu  hunain,  ac  felly  ei  ladrata  megys 
oddi  wrth  brenau  eraill.  Felly  mae  proffeswyr 

diffrwyth,  yn  cadwlle  rhai  gwrellyn  yregJwys, 
yn  camddefnyddio  ymgcledd  a  breintiau  yr 
efengyi,  ac  efallai,  yn  attal  bendithion  Duw 
i  ddisgyn  ar  craill  o'u  hamgylch.  ||  Tybia 
rhai  mai  Crist  ei  hun  fel  eiriolwr  y  w  y  gwin- 
Ilanydd  sydd  yn  dywedyd  fel  hyn  :  mae  yn 
wir  mai  ei  eiriolaeth  ef  yw  yr  achos  o  hir- 
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aaros  Duw  wrth  bechaduriaid  ;  ond  tebycach 
ma  mai  efe  sydd  yn  dyfod  i  geisio  flYwyth, 
wel  Marc.  12.  C;  ac  heblaw  hyny,  nid  oes 

lim  "  os"  un  ainser  am  ei  eiriolaeth  na'i 
Iriniaeth  ef,  ac  nid  yw  byth  yn  myned  yn 
>fer  yn  y  pen  draw.  Tebycach  mai  gweddîau 
aerion  gweinidogion  ffyddlawn  yr  efengyl  a 

eddylir  yma,  y  ~rhai  sydd  yn  ddifrifol  am ittal  dinystr  a  cholledigaeth  dynion.  §  Cyf- 
:iriad  sydd  yma,  tebygir  at  weinidogaeth 
nwy  rhagorol  a  nertholy  Testament  Newydd 

ir  ol  esgyniad  Crist  i'r  gogoniant,  tywalltiad 
r  Ysbryd  Glân  ar  yr  apostolion,  a  gosodiad 
fynu  goruchwyliaeth  yr  efengyl  yn  berftaith 

ir  y  ddaear.  Yr  oedd  y  ddaraineg  yn  perthyn 
'r  Iuddewon  yn  mlaenaf,  ac  yn  Uythyrenol ; 
>nd  y  mae  yn  perthyn  i  bob  proffeswr  di- 
Frwyth  yn  eglwys  Dduw  eto.    Tòri  i  lawr  fydd 
r  cyfrŷw. 
10  Ac  ?  yr  oedd  efe  yn  dysgu  yn 

m  o'r  synagogau  ar  y  sabbath. q  pen.  4.  15,  16,  44. 

11  1f  Ac  wele,  yr  oedd  gwraig  ag 

pnddi  r*yspryd  gwendid  *ddeunaw 
nlynedd,  ac  oedd  '  wedi  cyd-grymmu, 
ic  ni  allai  hi  mewn  modd  yn  y  byd 
^munioni. 

r  adu.  16.  peu.  S.  2.  Job  2.  7.  Mat.  9.  32,  33.  s  pen. 
1.27,43.  Marc9.  21.  Ioan  5.  5,  6.  a  9.  19— 21.  Act.  3.  2. 
4.  22.    a    14.  8—10.  t  Salm  3S.  6.    a  42.  5.    a  145.  14. 
146.  8. 

12  Pan  welodd  yr  Tesu  hon,  efe  a?? 
^alwodd  hi  atto,  ac  a  ddywedodd 

wrthi,  u  Ha  wraig,  ̂ rhyddhâwyd  di 
Dddi  wrth  dy  wendid. 

pen.  6. 8—10.  Salm  107.  20.  Es.  65. 1.  Mat.  8. 16.  x  adn.  16. 

13  Ac^efea  roddes  ei  ddwylaw 
arni :  z  ac  yn  ebrwydd  hi  a  unionwyd, 
ac  a  ogoneddodd  Dduw. 

y  pen.  4, 
t  pen.  17.  1< 
ill6.  16,  17 

*  Mae  yn  amlwg  bod  yr  Iuddewon  yn  gy- 
ffredin,  yn  ystyried  pob  clefydau  dîeithr  yn 
äffeithiau  rhyw  ysbryd  drwg.  Efallai  eu  bod 

|yn  tybied  felly  oddiwrth  y  llaw  fu  gan  satan 
lyn  nghystudd  Job ;  oddi  ar  y  cyfieithiad 
Groegaidd  o  Salm  91.  6.  (Gwel  ar„  Marc  14. 
26;)  a  1  Sam.  16.  14.  Yr  oeddynt  hefyd  yn 

jystyried  fod  "nerth  marwolaeth"  ganddiafol, 
;Heb.  2.  14:  ac  mae  yn  amlwg  mai  felly  yr 
jjoedd  mewn  rhai  clefydau,  oddi  wrth  ateb  ein 
jHarglwydd  yma,  adn.  16,  a  geiriau  Paul  yn 
fl  Cor.  5.  5.  Gan  nad  oes  yn  yr  adnodan 
pchod  ddim  ych  waneg  ag  eisiau  agoriad  manol 
iarno,  sylwn  yn  gyffredinol  ar  yr  hanes  fel  hyn  : 
1.  Cyflwr  cystuddiedig  y  wraighon: — mewn 
gwendid  ;  wedi  cyd-grỳmu  ;  heb  alln  mewn 
ìmodd  yn  y  byd  ymunioni  :  felly  am  ddeunaw 
imlynedd;  a  hyny  gan  satan.  2,  Ei  hymdrech 
jffyddlawn  hiynmyned  i'r  synagog,  iaddoliad 
Duw,  i  foddion  gras,  dàn  ei  holl  gystudd 

;hirfaith.  Mae  ambell  un  Ued  wael  ei  iechyd, 
I  yn  gallu  myned  i  bob  màn  ond  i  foddion 

I  gras;  yno  y  collir  hwy  gyntaf,  ac  amlaf :  i'e 
i  dywed  rhai  eu  bod  yn  afiach  pryd  na  bydd 
ont,  fel  esgus  am  beidio  dyfod.  Dywedyd 
anwiredd  ar  Dduw  !  î  3.  Ymddygiad  yr 

j  Arglwydd  Iesu  tuag  at  y  wraig  hon  :  gwelodd 
;  ni ;  tosturiodd  wrthi ;  galwodd  hi  ato;  dad- 
i  rwymodd  ac  iachâodd  hi.  Atebodd  y  dyben — 

iddi  o'r  diwedd  ddyfod  i'r  synagog  ;  cafodd 
ei  llawn  wobrwyo  am  ei  hynidrech  a'i  fl'ydd- londeb,  aeth  adref  ag  iechyd  yn  ei  chorph, 
ac  â  chân  yn  ei  henaid. 

14  a  *  A'r  arch-synagogydd  a  atteb- 
odd  b  yn  ddigllawn,  f  ani  i,r  lesu 
iachâu  ar  y  sabbath,  ac  a  ddywedodd 

wrth  y  bobl,  cChwe  diwrnod  sydd, 
yn  y  rhai  y  dylid  gweithio :  ar  y  rhai 
hyn  gan  hynny  deuwch,  a  iachâer 
chwi ;  dac  nid  ar  y  dydd  sabbath. 

apen.8.  41.  Act.  13.  15.  a  18.  8,  17.  5  pen.  6.  11. 

Ioan  5.  15,  16.    Rhuf.  10.  2.  c  Ex.  '20.  9.    a23.  12.  Lef. 
23.  3.     Ezec.  20.  12.  d  pen.  G.  7.    a  14.  3—6.     Mat.  12. 
10—12.  Marc  3.  2—6.  Ioau  9.  14—16. 

*  Am  yr  arch-synagogydd  gwel  ar  Matlu  9. 
18.  Yr  oedd  tri  o  honynt  yn  mhob  synagog, 

ac  un  o'r  tri  yn  benaf.  +  Coel-grefyddol  ac 
anghyson  iawn  oedd  yr  Iuddewon  ynnghylch 
y  sabbath :  coel-grefyddol,  am  nas  gwnaent 
lawer  o  bethau  ag  oedd  yn  rhydd  eu  gwneyd 
yn  ol  cyfraith  Duw  ;  megys  iachâu  y  cleifion, 
ymddiffyn  eu  hunain  rhag  eu  gelynion,  &c. 
Anyhyson,  am  y  gwnaent  lawer  o  bethau 
eraill,  ag  oedd  yn  gofyn  llawn  cymmaint  o 

lafur  corphorol  â'r  pethau  y  petrusent  eu 
gwneuthur,  megys  y  cawn  weled  yn  atebiad 
ein  Harglwydd  yn  yr  adnod  nesaf.  Digllawn 
at  berson,  athrawiaeth,  a  gogoniant  Crist, 
oedd  yr  arch-synagogydd ;  nid  oedd  iachâu 
ar  y  sabbath  ond  lliw  dros  hyny. 

15  Am  hynny  yr  Arglwydd  a?i 
hattebodd  ef,  ac  a  ddywedodd,  e*0 
ragrithiwr,  /  f  oni  ollwng  pob  un  o 
honoch  ar  y  sabbath  ei  ŷch  neu  ei 

asyn  o'r  preseb,  a7i  arwain  i'r  dwfr  ? e  pen.  6.  42.  Job  34.  30.  Es.  29.  20.  Mat.  15.  7,  14.  Act. 
8.  20—  23.  a  13.  9,  10.       /pen.  14.  5.  Ioan  7.  21— 24. 

16  Ac  oni  ddylai  hon,  ̂   +  a  hi  yn 
ferch  i  Abraham,  Ä||yr  hon  a  rwym- 
odd  Satan,  wele  ddeunaw  mlynedd, 

s  gael  ei  rhyddhâu  o'r  rhy.ym  hwn  ar 
y  dydd  sabbath  ? 

s  pen.  3.  8.  a  16.  24.  a  19.  9.  Act.  13.  26.  Rhwf.  4. 12—16. 
h  adn.  ll.Ioan8.  44.2Tim.  2  26.      i'adn.  12.  Marc  2.  27. 

*  Mae  galw  y  dyn  fel  hyn  yn  rhagrithiwr, 
yn  brawf  o  wirionedd  y  sylw  diweddaf  a 
wnaed  uchod.  Cymmeryd  arno  fod  yn  eidd- 
gar  (zealous)  dros  gadw  y  sabbath  yr  oedd 
efe,  ond  mewn  gwirionedd  yn  ddigllawn 
wrth  Grist,  ac  am  ei  warthryddu  ef  yn 
ngŵydd  y  bobl.  Unonodau  rhagrithiwr  yw, 
beio  ar  erailî,  ac  efe  ei  hun  yn  gwneyd  pethau 
mwy  beius.  +  Arferai  y  rhai  mwyaf  raanyl- 
aiddo'r  I  uddewon  ddyfrâu  eu  hanifeiliaid  ar 
y  sabbath,  ac  yr  oedd  hyny  yn  gofyn  mwy 
o  lafur  ac  amser,  nac  a  gymmerodd  Crist  i 
iachâu  y  wraig  â  gair  a  chyfhyrddiad.  Yma 
mae  Crist  yn  gosod  crëadur  rhesymol,  a 
merch  i  Abraham,  mewn  cyferbyniad  i  ých 

neu  asyn  ;  ei  bywyd  a'i  hiechyd  hî,  mewn 
cyferbyniad  i  syched  anifail ;  ei  deunaw 
mlynedd  o  afiechyd  hi,  mewn  cyferbyniad  i 
syched  anifail  am  ddiwrnod  :  heb  ystyried  y 

cyferbyniadau  yna,  nisgcllir  gweled  ardderch- 
awgrwydd  yr  ateb.  %  Merch  o  waedoliaeth 
Abraham;  merch  o  gyfammod  Abraham ; 
merch  ag  addewidion  Abraham  yn  perthyn 
iddi  ;  ac,  efallai,  merch  yn  berchen  ar  ffydd 



Dammeg  yr  hadmwstard,  4c.  LUC  XII T. X  porth  cyfyng. 

Abraham.  ||  Ac  eto  merch  i  Abraham  yn  Uaw 
y  gelyn,  werìi  ei  rhwyino  gan  satan  am  drìeu- 
naw  mlynedrì.  Pwy  onrì  rhagrithiwr  atgas  a 
feiai  ar  weithrerì  o  gymmaiut  trugaredd  a 
rhydäàu  a  gwaredu  hon  ? 

17*  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dy wed- 
yd  y  pethau  hyn,  Äei  holl  wrthwyneb- 
wyr  ef  a  f  gywilyddiasant :  '  j  a'r  holl 
bobl  a  lawenychasant  am  yr  holl  beth- 
au  gogoneddus  a  wnaid  ganddo. 

k  pen.  14.  6.  a  20.  40.  Salrn  40.  14.  a  109.  "29.  a  132.  18. 
2  Tim.  3.  9.  /pen.  19.  37—40,  13.   loan  12.  17,  18.   Act. 
3.9-11.  a  4.  21. 

*  Mae  y  geiriau  "  holl  wrthwynebwyr"  yn 
dangos  bod  yno  eraill  o'r  un  ysbryd  erlirìgar 
â'r  arch-synagogydrì.  t  Nis  gallasent  yn  iawn 
lai  na  chywilyrìrìio  wrth  yr  ateb  a  gawsant ; 
ond  cywilyrìrìio  pell  iawn  odrìi  wrth  argy- 
hoerìdiarì  yrìoedd;  nid  oesymaddim  yn  rìebyg 

i  edifeirwch,  na  gair  o"sonam  gyfadrìef  y  bai, 
na  gofyn  marìdeuant  gan  Grist  am  y  geiriau 
caledion  a  léfarwyrì  yn  ei  erbyn.  |  ì'r  gwrth- 
wyneb,  yr  oedrì  llawenyrìd  cyffrerìinol  yn 
mhlith  y  bobl  gyffrerìin ;  gwelsant  raddau 
o  ogoniant  Crist  yn  ei.  weithredoerìd  gogon- 
edrìus,  ac  yn  ei  atebion  rìoethion  i'w  wrth- 
wy nebwy r  :  cawsant  aml  brofion  mai  efe  oedd 
y  Messiáh  addawedig. 

18  1î  Ac  efe  a  ddywedodd,  ml  ba 
beth  y  mae  "teyrnas  Dduw  yn  debyg? 
ac  i  ba  beth  y  cyfFelybaf  hi  ? 

m  adn.  20.  pen.  7.  3Í.    Galar.  2.  13.  n  pen.  17.   21. 
Marc  4.  26,  30. 

1 9  o  *  Tebyg  y  w  i  ronjn  o  had  m  ws- 
tard,  yr  hwn  a  gymmerodd  dyn  ac^  aV 
hauodd  yn  ei  ardd  ;  i  ac  efe  a  gynnydd- 
odd,  ac  aaetn  yn  bren  mawr,  r  ac  adar 
yr  awyr  a  nythasant  yn  ei  ganghen- 
nau  ef. 

o  Mal.  13.  31,  32.  a  17.  20.  Marc  4.  31,  32.  p  Can.  4. 
12,  16.  a  5.  1.  a  6.  2.  a  8.  13.  Es.  58.  11.  a  61.  11  Jer  31 
12.  q  Salm  72.  16,  17.  Es.  2.  2,  3.  a  9.  7.  a  49.  20-^25  a 

51.  2,  3.  a  53.  1,-10—12.  a.54.  1-3.  a  60.  15-22.  Ezec  17 
22—24.  a  47.  1—12.  Dan.  2  34,  35,  44,  45.  Mica  4.  I  2 

Zec.  2.  11.  a  8.  20-23.  a  14.  7—9.  Act.  2.  41.  a  4  4  a  15* 
14—18.  a  21.  20.  Rhuf.  15.  19.  Düt.  11.  15.  r  Ézec.'31  6. Dan.  4.  12.  21. 

20  A  thrachefn  y  dywedodd,  I  ba 
beth  y  cyífelybaf  deyrnas  Dduw? 

21  sCyíìelybywisurdoes,yrhwna 
gymmerodd  gwraig  ac  a'i  cuddiodd 
mewn  tri  mesur  o  flawd,  'hyd  oni 
surodd  y  cwbloll. 

8  Mat.  13.  33.  t  Job.  17.  9.  Salm  92,  13,  14.  Diar    4 

18.  Hos.  6.  3.  Ioan  4.  14.  a  15  2.  1  Cor.  5.  6  Pliil  1  6  <._' 
11.  1  Thes.  5.  23,  24.  lago  1.  21.  M 

Gwel  ar  Math.  13.  31,  32,  33.  *  Dywedir 
fod  y  gronyn  had  mwstard  yn  cael  ei  hau 
mewn  tir  da,  mewn  llerìewisol,  mewn  gardrì, 
ac  nid  yn  y  maes  agored.  Gellir  ystyried  y 
ddammeg  gyntaf  yn  drìangosiarì  o  hwrìrìiant 

yr  efengyl  yn  y  byrì  ;  a'r  ail  o  effeithiau  gras 
Duwynygalon:  neu,  geîlir  ystyrierì  y  rìrìwy 
ddammcg  yn  ddangosiarì  o  bob  un  o'r  rìrìau 
beth.  Yr  ystyriaeth  gyntaf  a  rorìrìir  vn  y 
sylwad  ar  Math.  13.  31—33. 

22  *Ac  efe  a  dramwyodd  Mtrwy 
ddinasoedd  a  threfi,gan  athrawiaethu, 
*fac  ymdeithiotu  a  Jerusalem. 

«  pen.  4.  43,  44.  Mat.  9.  35  Marc  6.6.  Act.  10.  38 
*  pen.  9.  51.    Marc  10.  32-34. 

*  Pa  le  bynag  yr  ymdeithiai  Crist,  éi  waith 
ef  yn  mhob  màn  oedd  athrawiaethu.  t  Nis 
gwydrìis  yn  iawn  pa  nn  ai  myned  i  Jerusa- 
lem  erbyn  gwyl  y  pasg  yr  oedrì  Iesu  yn  y 
rìaith  hon,  ai  ynte  erbyn  rhyw  wyl  arall. 
Mae  yn  rìebygol  na  rìrìaeth  ef  rìrìim  i  Galileâ 
mwyach  tàn  ar  ol  ei  arìgyfodiad. 

23  A  dywedodd  un  wrtho,  *Ar- 
glwydd,  ̂ ai  .ychydig  yw  y  rhar 
cadwedig?  2Ac  efe  a  ddywedodd; 
wrthynt,  •    .     . 

y  Mat.  7.  14.  a  19.  25.  a  20.  16.  a  22.  14.  e  pen    12 
13—15    a  21.  7,  8.  M'at.  24.  3—5.  Marc  13.  4,  5.  Ioan  21.  21 
22.    Act.  1.  7,  8. 

24  f a  f  Ymdrechwch  am  fyned  i 
mewn  trwy  by  porth  cyfyng  :  c-|canys 
llawer,  meddaf  i  chwi,  a  geisiantfyn- 
ed  i  mewn,  ac  nis  gallant.    • 

a  pen.  21.  36.  Gen.  32.  25,  26.    Mat.  11.  12.    loan  6.  27. 
r.   9.  24—27.    Phil.   2.  12.  13.    Col.  1.  29.     Heb.  4.  11. 

2Pedrl.lO.  b  Mat.  7.  13,  14.         c  Diar.  1.  24-28.  a  14 
a  21.  25.  Preg.  10.  15.  Es.  1.  15.  a  58.  2—4.  Ezec.  33.  31. 

arc  6.  18—20.  Ioan  7.  34.  a8.  21.  Rhuf.  9.  "31-33.  a  10.  3. 

*  Tybia  rhai  mai  Uwyddiant  helaeth  yr 
efengyl,  dàn  drìammegion  y  gronyn  had 

mwstarrì  a'r  surdoes,  a  barorìrì  i'r  dyn  ofyn 
fel  hyn :  fel  pe  dywedasai,  Os  llwydda  yr 
efengyl  felly,  pa  fodd  y  dyẁed  rhai  mai 
ychyrìig  fydd  y  rhai  carìwedig?  Tybia  eraill 

mai  casglu  odrìiwrth"  a'thrawiaeth  lèm  Crist  a 
wnaethai  efe,  mai  ychydig  a  fydrìai  y  rhai 
carìwedig.  Efaîlai  nad  oerìrì  gan  y  rìyn  drìim 

bwriarì  drwg  yn  gofyn  ;  etô.uno'r  cwestiynau 
ffol  yrìoerìrì,  am  hyny  ni  roddódd  Iesu  ateb 
union-g)  rchol  iddo.  t  Trôdd  megys  odrìi  wrth. 

y  rìyn  hwnw  at  y  lleill  o'i  amgylch,  ac  annog- 
odd  hwynt  i  ymdrechu  myned  i  mewn  trwy 
y  .porth  cyfyng  ì  fel  pa  un  ai  ychydig  ai  llawer 
a  fydrìaí  y  rhai  cadwedig,  y  byddenthwyeu 
hunain  yn  bersonol  o'r  nifer.  Mae  y  gair 
CàgonisestheJ  a  gyfieithir  "  ymdrech,"  yn 
arwyrìdo  ymdrech  a'r  holl  nerth,  yn  erbyn 
rhwystrau  a  -gelynion,  fel  y  gwnair  mewn 
rhyfel,  ac  y  gwnaid  yn  y  campiau  gynt:  yr 
hyn  sydrì  yn  rìangos  yn  adrìas  ac  yn  ddeffrôus 
iawn  fodv  llawer  o  rwystrau  a  geiynion  yn 
amgylchynu  fforrìrì  •  y  bywyrì,  trwy  ba  rai 
mae  yn  rhairì  i  ni  fynerì  trwy  orchest  caled  ; 
ac  eto  rìawn  Duw  yw  bywyd  tragywyddol, 
ac  nid  teilyngrìorì  ein  hymrìrechiarìau  ni. 
Gwel  ar  Math.  7.  13,  14.  +  Llawer  a  geisiant 
fynerì  i  mewnyneu  fforrìrì  eu  hunain,  rìedrìfol 

neu'  benrhyrìrì,  nirì  yn  fforrìrì  sanctairìd  ac 
eí'engylaidrì  Duw.  ísTeu,  llawer  ageisiantyn, 
cu  hamser  eu  hunain,  pan  fydrìo  yn  rhy 
rìrìiwerìdar^  ac  amscr  Duw  i  drugarâu  wedi, darforì. 

25  rf*Gwedi  cyfodi  gwr  y  tŷ,  *a 
chau  y  drws,  a  dechreu  o  honoch 
sefyll  oddi  allan,.  a  churo  y  drws,  gan 
ddywedyd,  ̂ Arglwydd,  Arglwydd, 
agor  i  ni ;  ac  iddo  ynlau  atteb  a  dy- 
wedyd  wrthych,  Nid  adwaen  ddim  o 
honoch  o  ba  le  yr  ydych  : 

d  Salm  32.  6    Es.  6*,«.'ÍCor'.6.2.    l.__. Cen.  7.  16.    Mat.  25.  10.         /  pen.  6.  46.    Mat.  7.  21,  22. 
25.   II,  12. 

26  Yna  y  dechreuwch  ddywedyd, 
f  Ni  a  fwyttasom  ac  a  yfasom  yn  dy 
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vydd  di,  a  thi  a  ddysgaist  yn  ein 
ìeolydd  ni. 

g  Es.  58.  2.  2  Tim.  3.  5.  Tit.  1.  16. 

2?  I  Ac  efe  a  ddywed,  *  Yr  wyf  yn 
lywedyd  i  chwi,  Nid  adwaen  chwi 

ba  le  yr  ydych  :  *ewch  ymaith  oddi 
lvrthyf,  chwi  holl  weithredwyr  anwir- 
Ìîdd. 

h  Salm  l.  6.  Mat.  7.  23.  a  25.   12.  1  Cor.  8.  3.  Gal.  4.  9. 
im.  2.  19.  i  Salra  5.  6.    a  6.  8.    a  28.  3.     a  119.  115. 
Ì5.  5.  Hj».  9.  12.  Mat.  25.  41. 

*  Yma  mae  ein    Gwaredwr   grasol    yn  ei 
rldangos  ei  hnn  niegys  yn  eistedd  wrth  ddôr 
;rugaredd,  a  hono  yn  agored,  yn  dysgwyl  am 
bechaduriaid   ymdrechu  myned   i  mewn : 

ud  wedi  hir  ddysgwyl  wrth  yr   anedifeiriol 

'r  annychweledig,  mae  yn  codi  ymaith  ac 
yn  cauad  y  drws,  heb  ei  agoryd  byth  mwy 
i'r  cyfryw  ddynion.    "  Ceisiwch  yr  Arglwydd 
ra  galier  ei  gael  ef,"  medd  y  prophwyd  ;  ac 
y  mae  amser  i  ddynìon  i  geisio  yr  Arglwydd 

ei  ras,  a'i  drugaredd,  yr  hwn  os  esgeuhisant 
ni  chânt  fyned  byth  i  mewn  i  deyrnas  nef- 
oedd.     Pan  gei'siont  yn  rhy  ddiweddar,  "  ni 
hânt  nesâu  ato  ef,"  efe  N  ddywed,  Nid  ad- 

waen  chwi.  +  Gallai  hyna  fod  yn  wirionedd 
rai  o  wrandawwyr  Crist  y  pryd  hwnw  : 

bu  rhai  o  honynt,  odid,  yn  cyd  fwyta  âg  ef ; 

,  efallai,  yn  ei  wahodd  ef  i'w  tai  i  fwyta, 
yntau  yn  dysgu  yn  en  dina^oedd  a'u  heol- 

ydd,  ac  eto  ni  chredasant  ynddo.  Llawer 

sydd  eto  yn  gyffelyb/gyda  ei  waith  a'i  or- 
dinhadau  ef ;  ond  heb  gredu  ynddo  erioed. 
.  Pan  fyddo  y  rhai  hyn  yn  pwyso  ar  eu  pro- 
ffes  a'u  cyflawniadau  am  dderbyniad  yn  y 
diwedd,  díarddelwir  hwy  gan  Iesu,  a  denfyn 
bwy  ymaith  fel  gweithredwyr  anwiredd. 
Peth  dychrynllyd  iawn  yw  meddw.I  am  ddyn- 
ion  yn  mwynâu  breintiau  yr  efengyl,  yn 
gwisgo  mantell  crefydd,  ac  ar  yr  nn  pryd  ÿn 
weithredwyr  anwiredd  yr  holí  amser  dàn  y 
fantell  hòno.  Pa  ryfedd  y  caiff  y  cyfryvv  eu 
gwrthod  yn  y  diwedd  ì  Gwel  ar  Math.  7. 
21—23. 

28  *Yno  y  bydd  Äwylofain  a 
rhingcian  dannedd,  \ ;f  pan  weloch  Ab- 
raham,  ac  Isaac,  a  Jacob,  a'r  holl 
brophwydi,  yn  mnheyrnas  Dduw,  a chwithau  wedi  eich  bwrw  allan. 

22.  3.  a  24, 

pen.  14.  15 
pen.  10.  15 

*  Salm  112.  10.  Mat.  8.  12.  a  13.  42,  50. 
.  a25.  30.        /pen.  16.  23.  Mat.  8.  11. 

•  23.  42,  43.    2  Thes.  1.  5.    2  Pedr  1.  11. 
Dat.  21.  8.  a22.  15. 

29  £  A  °daw  rhai  o'r  dwyrain,  ac 
o'r  gorllewin,  ac  o'r  gogledd,  ac  o'r 
dehau,  ac  a  eisteddant  yn  nheyrnas 
Dduw. 

o  Gen.  38.  14.  Es.  43.  C.  a  49.  6.  a  54.  2,  3. »66. 18-20 
Mal.  1.  11.  Maro  13.  27.  Act.  28.  28.  Epli.  3.  6—8.  Coi. 
1.  6,23. 

.  Gwel  ar  Math.  8.   11,  12.     *  Wylofain  a 
rhincian  dannedd,  ydynt  eirian  cyffredin  i 
osocl  aìîan  boenau  y  coiledigion,  yn  e^wedig 
gan  Math.  8.  12.  a  13.  42,  50.  a  22.  13.  a  24. 

i  51.  a  25.  30:  geiriau  yn  arwyddo  y   poenau 

j  a'r  gloesion  mwyaf  dychrynllyd  ydynt.     t  Un. 
|  achos  o'r  poen  hwnw'i'r   luddewon   digred 
I  >r  oedd   Iesu    yn   llefaru   wrthynt   a  fyddai, 
;  gweled  henafiaid  duwiol  eu  cenedl  eu  hunain 
yn  y  gogoniant,   a  hwythau    wedi  eu   cauad 
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allan  byth  am  eu  hanghìediniaetli.  j  Aclios 

arall  o'u  poen,  mwy  na'r  cyntaf  mewn  rhyw 
ystyr,  fydd  gweled  y  cenedloedd  dîenwaed- 
edig  yn  y  gogoniant,  a  hwythau  a  d\bienteu 
liunain  yn  blant  y  deyrnas  wedi  eu  cauad 
allan.  Trydydd  achos  eu  poen  fydd,  ystyr- 
iaeth  ry  ddiweddar,  mai  eu  hanghrediniaeth 

yn  y  Messiah,  a'u  gwrthodiad  o  hóno,  fydd 
yr  achos  o'u  colledigaeth  dragy  wyddol. 

30  *  Ac  wele,  ?  olaf  ydy  w  y  rhai  a 
fyddant  flaenaf,  a  blaenaf  ydyw  y  rhai 

y  fyddant  olaf. v  M"at.  3.  9,  10.  a  8.  11,  12.  a  19.  30.  a  20.  16.  a  21.  28— 31.  Alarc  10.  31. 

*  Llefarodd  Crist  y  geiriau  hyn  amryw 
weithiau,  ond  nid  bob  amser  yn  yr  un  ystyr, 

nac  i'r  un  dyben.  Gwel  ar  Math.  19.  30.  a 
20.  16  ;  Marc  10.  31.  Mae  yn  debygol  mai  y 
cenedloedd,  a  grybwyllir  yn  adn.  29,  a  fedd- 
ylir  wrth  y  rhai  olaf  a  fyddant  flaeuaf  yma ; 
a'r  luddewon  digred  yw  y  rhai  blaenaf  a 

fyddant  olaf.  Llawer  o'r  rhai  sydd  flaenaf 
eto  mewn  proffes,  doniau,  swyddau,  a  breint-. 
iau  crefyddol,  a  fyddant  olaf  yn  nydd  y  farn, 
ac,  efaliai,  yn  ol  byth  ac  yn  hollawl  ;  a  lla- 
wer  o  rai  mwy  ar  ol  nahwynt  yma  yn  y  peth- 
au  hyny,  a  fyddant  flaenaf  yn  y  dydd  mawr 

'iwnw.  Ystyriaeth  yw  hon  a  ddylai  beri  i 
lawer  o  rai  enwog  grynu  ! 

31  Ç*  Y  dwthwn  hwnnw  y  daeth 
atto  ryw  Phariseaid,  gan  ddywedyd 
wrtho,  ̂ Dos  allan,  a  cherdda  oddi 
yma :  f  canys  y  mae  Herod  yn  ewyllys- 
io  dy  ìadd  di. 

q  Neh.  6.  9-14.  Salm  11.  1,  2.  Äm.  7.  12,  13. 

32  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

\  Eẃch  a  dywedwch  i'r  r||  cadnaw 
hwnnw,  §  Wele,  *yrwyf  yn  bwrw 
allan  gythreuliaid,  ac  yn  iachâu 

*heddywac  y  fory,  a'r  trydydd  dydd 
1  y'm  f  perfTeithir. »•  pen.  3.  19,  20.  a  9.  7—9.  a  23.  8—11.  Ezec.  13.  4. 
Mica  3.  1-3.     Zeph.  3.  3.     Marc  6.  26—28.  «pen.  9.  7. 
Marc  6.  14.     Ioan  10.  32.     a  11.  8—10.  í  Ioan  17.  4,  5. 
a  19.  30.  Heb.  2.  10.  a  5.  9. 

33  Er  hynny  "rhaid  i  mi  ymdaith 
heddyw  ac  y  fory,  a  thrennydd : 

x \  canys  ni  all  fod  y  derfydd  am  bro- 
phwyd  allan  o  Jerusalem. 

*  Nis  gellir  gwybod  yn  hollawl  p'a  un  ai dyfod  o  honynt  eu  hunain  a  wnaeth  y  phari- 

seaid  hyn, '  ai  ynte  Herod  au  danfonodd 
hwynt.  Maeyn  sicr  mai  nid  ogaredigrwydd 

at  Ifesu  y  daethant,  ond  i'r  gwrthwyneb  ;  gan 
obeithio  ei  ddychrynu  ef  o'r  wlad  hòno  trwy 
fygwth  Herod  arno.  Yr  oedd  ei  glod  ef  yn 
ymiedaenu  yn  Galilea,  ac  nis  gallent  hwy 
(ftlyoddef  hyny  :  a  thybir  eu  bod  hwy  wedi 
darpar  rhwyd  iddo  yn  Judea,  ac  yn  chwen- 
nych  ei  brysuro  ef  yno,  gan  obt ■ithio  y  syrth- 
iai  efe  ynddi.  f  Yr  oedd  Herod  wedi  Uadd 
Ioan  Fedyddiwr,  ac  yn  e\A yìlysio, yn bwriadu, 
^n  penderfynn,  lladd  Crist  hefyd  os  gajlai. 

Tybiai  weithiau  mai  Toan  wedi  ad  v oedd,  Math.  14.  2,  ae  yfe  eid 
mynai  ei  ladd  drachiîfá 
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gyftredin  hefyd  mai  lesu  oedd  y  Messiah, 
brenin  yr  Iuddewon,  mynai  Herod  ei  ladd 
am  hyny.  Diammau  fod  athrawiaeth  lem, 
buchedd  sanctaidd,  a  gweithredoedd  nerthoJ 

Iesu  yn  peri  anesmwythder  i  Herod  a'r 
phariseaid  hyn,  ac  y  carai  efe  a  hwythau  gael 
ei  wared  ef  rywfodd  o  Galilea.  %  "  Y  cyf- 
iawn  a  fydd  hyf  rnegys  llew  :"  felly  yr  oedd 
Iesu,  nid  oedd  arno  fawr  o  ofn  Herod 
gwyddai  mai  nid  yn  ei  law  ef  yr  oedd  ei  am- 
ser,  ac  mai  nid  yn  Galilea  y  lleddid  ef. 
||  Creadur  cyfrwys  yw  y  cadno  ;  ac  un  felly 
ydoedd  Herod  yn  ei  holl  ymddygiad  a'i  Iyw 
odraeth  :  trwy  hoced  a  chyfrwysdra  yr 

oedd  yn  ei  gadw  ei  hun  mewn  ffafr  gyda'r 
Iuddewon  a  chyda  Cesar  hefyd.  Creadur  ys- 
glyfaethgar  yw  y  cadno ;  un  felly  oedd  Her- 
od  :  ysglyfaethodd  wraig  ei  frawd  i  borthi  ei 
chwantau  anllad  ;  ysglyfaethodd  fywyd  y 

Bedyddiwr  sanctaidd  i  borthi  ei  ddi'al  a'i 
greulondeb  ef  a  hithau.  Yr  oedd  yn  iawn  i 
Iesu  ei  alw  ef  felly,  wrth  ei  swydd  fel  pro- 
phwyd  a  cheryddwr.  Gwel  Jer.  1.  17,  18, 

l  "  Wele  yr  wyf  fi  yn  bwrw  allan  gythreul- 
iaid  ac  yn  iachâu,"  beth  sydd  yn  hyny  yn 
haeddu  i  mi  gael  fy  lladd,  onid  parch  yn  hyt- 
rach  a  ddylwn  gael  ?  "  Wele  yr  wyf  fì  yn 
bwrw  allan  gythieuliaid  ac  yn  iachâu  ;  ac  os 
wyf  fi  yn  drech  na  chythreuîiaid,  gwell  i 
Herod  ystyried  pwy  mae  yn  ceisio  ei  ladd, 

rhag  y  bydd  efe  yn  ymryson  â  mwy  na'i 
gyfartal.  *  Nid  tri  o  ddyddiau  a  feddylir 
yma  yn  sìcr ;  oblegid  yr  oedd  Iesu  yn  Gali- 
íea  y  pryd  hyn,  a  bu  fwy  na  hyny  cyn  myn 
ed  i  fyuu  i  Jerusalem,  ac  wedi  myned  yno 
bu  fwy  na  thri  diwrnod  cyn  dyoddef  a  chael 
ei  berlfeithio.  Ychydig  amser  y w  ystyr  y  geir- 
iau  ;  felly  hefyd  mae  i  ni  ddeall,  Hos.  6.  2  ; 
a  Dat.  2.  10.  t  Am  y  perffeithio  hwn  gwel 
Heb.  2.  10;  a  ö.  9.  %  Yn  Jerusalem  y  lladd 

wyd  agos  i  bawb  o'r  prophwydi,  ychydig  a 
laddwyd  yn  un  màn  arall.  Gan  y  senedd 
fawr,  ncu  y  cynghor,  yn  Jerusalem,  yr  oedd 
awdurdod  i  roddi  barn  marwolaeth  ar  bawb, 
yn  enwedig  prophwydi :  ac  yn  Jerusalem  yr 
oedd  Iesu,  y  prophwyd  mawr  hwn,  yn  enw 
edig  i  gael  ei  ladd. 

34  *  O  Jerusalem,  y  Jernsalem,  yr 
hon  wyt  2yn  lladd  y  prophwydi,  ac 
yn  llabyddio  y  rhai  a  anfonir  attat; 

a  pa  sawl  gwaith  y  mynnaswn  gasglu 
bày  blantynghyd,  c-|-y  modd  y  casgl 
yr  iâr  ei  chywion  dan  ei  hadenydd, 
d  ac  nis  mynnech  ! 

y  pen.  19.  41,  42.  Mat.  23.  37—39.        z  2  Cron.  24.  21, 
22.  a  36.  15,  !6.  Neli.  9.  26.  Jer.  2.  30.  a  26.  23.  Galar.  4. 
13.  Mat.  21.  35,  36.  a  22.  6.  Act.  7.  52,  59.  a  S.  1.  Dat.  11.  8. 
a  Deut.  5.  29.  a  32.  29.  Salm  Sl.  10,  13.  Es.  48.  17—19. 
a  50.  2.  I  pen.  19.  44.  a  23.  28.  Salm  149.  2.  Galar.  1 .  16. 
Joel  2.  23.  Gal.  4.  25,  26.  c  Dcut.  32. 11,  12.  Ruth  2.  12. 
Salm  17.  8.  a  36.  7.  a  57.  1.  a91.  4.  d  pen.  15.  28.  Neh.  9. 
30.  Salm  Rl.  11.  Diar.  1.  24—30.  Es.  30.  15.  Jer.  6.  16.  a    7. 
23,  24.  a  35.  14.  a  44.  4—6.  Hos.  11.  2,  7.  Zoc.  1.4.  Mat. 
22.  3.  Act.  3.  14,  15. 

35  \  Wele,  eeich  tý  a  adewir  i  chwi 
yn  anghyfannedd.  Ac  yn  wir  yr  wyf 
yn  dywedyd  wrthyeh,  J  ||Ni  welwch 
fi,  hyd  oni  ddél  yr  amser  pan  ddy- 
wettoch,  8  Bendigedig  yw  yr  hwn 
sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Arglwydd. 

e  pen.  21.  5,  6,  24.   Lef.  26.  31,  32.  Salm  69.  25.  Es.  1 
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7,  8.  a«4.  10,  11.  Dan.  9.  26,  27.  Mica  3.  12.  Zec.  11.  1,  < 
a  14.  2.    Act.  6.  13,  14.  /  Ho».  3.  4,  5.    loan  7.  34— 3Ì 
a  8.  22-24.  a  12.  35,  36.  a  14.  19-23.  g  pen.  19.  38-41 
Salm  118.  26.  Es.  40.  9-11.  a  52.  7.  Zec.  12.  10.  Mat.  21. S 
Marc  11.9,  10.   Ioan  12.  13.  Rhuf.  10.  9—15.  2  Cor.  3. 15—1! 

*  Gwedi  crybwyll  o'r  blaen,  nas  gallai  fo< 
y  darfyddai  am  brophwyd  allau  o  Jerusalem 
mae  yr  Arglwydd  Iesu  yma  megys  yn  galw 
gof  yr  holl  waed  cytìawn  a  dyy^alltwyd  ync 
ac  yn  gresynu  yn  ei  ysbryd  dros  annuwiolde 
y  trigolion,  caledrwydd  eu  calon,  a'r  fan 
drom  oedd  ar  ddyfod  arnynt.  f  Dywedir  • 

dyoddef  y  iar  farwolaeth  i  amddiífyn  t' chywion  ;  gyda  chymmaint  a  hyny  o  serch 
awgrwydd  y  mynai  lesn  gasglu  pobl  Jerusalen 
dàn  ei  adenydd,  ond  nis  mynent  hwy.  Ef 
allai  bod  yma  gyfeiriad  at  yr  eryr  yn  ysglyl 
aethu  cywion  yr  iar,  ac  o  hyny  atddifrody 
Iuddewon  gan  y  Rhufeiniaid,  y  rhai  oedd  a; 

eryr  ganddynt  yn  eu  banerau.  j"  Eich  tŷ:' 
tŷ  Duw,  y  denil,  eich  tai  eich  hunain  a  hol 
ddinas  Jerusalem :  gwnair  oll  yn  anghyfan 

nedd  yn  fuan  gan  y  Rhufeiuiaid,  oô'erynai barn  ofnadwy  Duw.  ||  Yn  y  caledi  maw 
hwnw,  daw  rhai  o  honoch  i  gydnabod  ma 
myfi  yr  hwn  a  laddasoch  oedd  y  Messiah,  on( 
yn  rhy  ddiweddar ;  a  byddai  yn  dda  genycì 
gael  fy  ail  weled.  A  oes  yma  ddim  cyfeiria' 
hefyd  at  alwad  yr  Iuddewon  ì 

PEN.  XIV. 

Crist  yn  iachâu  y  dropsi  ar  y  sabbath. 

_OU  hefyd,  °pan  ddaeth  efe  idý  v 
b*o  bennaethiaid  y  Phariseaid  ar  3 
sabbath?i  fwytta  bara,  cfiddynt  hwy- 
thau  ei  wylied  ef. 

a  pen.  7.  34—36.  a  11.  37.  I  Cor.  9.  19—22.  *  Ioa 
3.  1.  Act.  5.  34.  c  pen.  6.  7.  a  11.  53,  54.  a  20.  20.  Sali 
37.  32.  a  41 .  6.  a  62.  4.  a  64.  5,  6.  Diar.  23.  7.  Es.  29.  21 
Jer.  20.  10.  Maro  3.  2. 

2  I  Ac  wele,  yr  oedd  ger  ei  fron  e 

ryw  ddyn  yn  glaf  o'r  dropsi. 
3  A'r  Iesu  gan  atteb  a  lefarodd  wrtl 

dy  cyfreithwyr  a'r  Phariseaid,gan  ddy 
wedyd,  ̂ Ai  rhydd  iachâu  ar  y  sabbath 

d  pen.  11.  44,  45.  e  pen.  6.  9.  a  13.  14—16.  Mat.  12 
10.  Maro  3.  4.  loan  7.  23. 

4  A  /  thewi  a  wnaethant.  A£  efí 

2lì  cymmerodd  atto,  ac  a'i  hiachâodc 
ef,  ac  Bl'ì  gollyngodd  ymaith ;  J /Mat.  21.  25—27.  a  22.  46. 

5  Ac  a  attebodd  iddynt  hwythau 
ac  a  ddywedodd,  ̂ Asyn  neu  ých  pí 
un  o  honoch  a  syrth  i  bwll,  ac  yr 
ebrwydd  nis  tyn  ef  allan  ar  y  dydc 
sabbath  ? 

g  pen.  13.  15.  Ex.  23.  4,  6.  Deut.  22.  4.  Mat.  12.  11, 12 

6  ||  Ac  Ani  allent  roi  atteb  yn  e: 
erbyn  ef  am  y  pethau  hyn. 

h  pen.  13.  17.  a  20.  26,  40.  a  21.  1*5.  Aot.  C.  10. 

*  Rhyw  wr  go  fawTr  oedd  y  pharisead  hwn 
un  o  aelodau  y  Senedd  yn  Jerusalem,  e^llai 
ond  ei  fod  yn  byw  yn  Galiiea:  neu,  efallai 
un  o  ly wodraethwyr  y  synagog  yn  y  lle  hwnw 
ac  yn  wr  pur  gyfrifol.  Beth  bynagydoedd,  n; 

phetrusai  Crist  fyned  i'w  dŷ  ef  ar  wahoddiad 
by  ddai  efe  weithiau  yn  bwyta  gyda  phariseaid 
ac  weithiau  gyda  phublicanod  a  phcchadur 

'  1 :  gwnâi  efe  ei  hun  yn  bob  peth  i  bawb 
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íìl  y  gallai  gadw  rhai.  Mae  yr  un  rhyddid 

n  ddiau  i  ninnau:  nidyn  nhai  pwy  y  bydd- 

ím  yw  y  pwnc  ;  ond  pa  beth  a  wnelom, 

eu  a  ddywedom,  a  pha  fodd  yr  ymddygum 

n  mhob  màn.  t  Peth  arferol  gan  y  phari- 
ìaid  oedd  gwylied  Iesu ;  ac  mae  yn  debyg 
ìai  dyna  ddyben  y  pharisead  hwn  yn  ei 

/ahodd  ef  i'w  dŷ,  fel  y  gallai  et'e  a'i  gyd- hariseaid  ei  wylied  ef.  j  Gwylied  oedd  eu 

amcan  hwy,  gwneyd  trugaredd  a'r  claf  oedd i  amcan  yntau  ;  a  hyny  a  wnaeth  yn  eu 
ŵydd  hwynt  oll,  gan  gytìawnâu  y  weithred 

/rth  ei  chymharu  â'u  harferiad  cyífredinol  a 
Ihyfreithlawn  hwy  o  godi  asyn  neu  ych  o'r 
bs  ar  y  dydd  sabbath.  ||  Efe  a'u  distawodd 
wynt,  ond  nid  argyhoeddodd  hwynt:  mae 
n  hawddach  cauad  genau  dynion  na  symmud 
u  rhagfarn :  mýn  y  rhagfarnllyd  maí  efe 
ydd  iawn,  er  nas  medr  rheswm  ddadlu  dros 

pwnc  na'i  gyfiawnâu. 

7  1T  Acefe  *a  ddywedodd  wrth  y 
igwahoddedigion  +  ddammeg,  pan 
styriodd  fel  Ayr  oeddynt  yn  Jdewis 
r  eisteddleoedd  uchaf ;  gan  ddywed- 
d  wrthynt, 

i  Barn.  14.  12.  DÌar.  8.  1.  Ezec.  17.  2.  Mat.  13.  34. 
pen.  11.  43.  a  20.  46.  Mat.  23.  6.  Marc  12.  38,  39.  Act.  8. 
i,  19.  Phil.  2.  3.  3  loan  9. 

*  Mae  yn  debyg  bod  yno  lawer  o  wahodd- 
digion  :  n'id  yw  yn  anghyfreithlawn  i  gyf- 
illion  gyd-giniawa  ar  y  sabbath,  ond  dylent 
falu  am  eu  hymddiddanion,  eu  bod  yn  addas 
sancteiddrwydd  y  dydd.  t  Mae  y  gair 

'  dammeg"  yma  i'w  ystyried  yn  wahanol  i'r 
eth  yw  dammegion  yn  gyffredin:  gwers, 
leu  ddywediad  doeth  ydyw  yma,  ac  nid 
yffelybiaeth  o  ryw  beth  naturiol  i  beth  ys- 
rydoJ.    i  Yr  oedd  hnnan  a  balchder  calonau 

phariseaid  i'w  weled  yn  amlwg  hyd  yn  nod 
rrth  y  bwrdd  ;  yn  tybied  eu  hunain  yn  well 

la'u  gilydd  ac  yn  dewis  yr  eistedd-leoedd 
ichaf.  Ond  nid  oedd  hyn  oll  ond  cysgod  o'u 
alchder  ysbrydol  hwy,  yr  hwn  a  gauodd 
awer  o  honynt  allan  o  deyrnas  nefoedd,  ac 
ydd  yn  cauad  llawer  eto,  heblaw  yr  anghyd- 
od  a'r  niwed  mae  yn  wneyd  mewn  eglwysi. 

8  Pan  y'th  wahodder  gan  neb  i 
leithior,  *nac  eistedd  yn  y  lle  uchaf; 
hag  bod  un  anrhydeddusach  nâ  thi 
jvedi  ei  wahodd  ganddo ; 
9  Ac  i  hwn  a'th  wahoddodd  di  ac 

fntau,  ddyfod  adywedyd  wrthyt,  Dyro 

e  i  hwn  ;  l  ac  yna  dechreu  o  honot  ti 
:rwy  gywilydd  gymmeryd  y  lle  isaf. 

/  Esth.  6.  6—12.  Diar.  3.  35.  a  11.  2.  al6.  1S.  Ezec.  28. 
î — 10.  Dan.  4.  30—34. 

10  Eithr  pan  y'th  wahodder,  m  dos 
iac  eistedd  yn  y  lle  isaf  ;  fel  pan  ddelo 

yr  hwn  a'th  wahoddodd  di,  y  gallo 
efe  ddywedyd  wrthyt,  Y  cyfaill,  eis- 
tedd  yn  uwch  i  fynu.  n  Yna  y  bydd  i 

ti  glod  y'ngŵydd  y  rhai  a  eisteddant 
gyd  â  thi  ar  y  bwrdd. 

«1  Sam.  15.  17.  Diar.  15.  33.  a  25.  6,  7.  «Es.  60.14. Dat.  3.  9. 

11  Canys  °pob  un  a'r  a'i  dyrchafo 
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ei  hun,a  ostyngir;  a'r  hwn  sydd  yn 
ei  ostwng  ei  hun,  a  ddyrchefir. 

o  pen.  1.  51.  a  18.  14.  Job  22.  29.  a  40.  10—12.  Salm 
18.  27.  a  138.  G.  Dinr.  15.  33.  a  18.  12.  a  29.  23.  Es.  2.  11, 
17.  a  57.  15.  Mat.  23.  12.  Iago  4.  6.  1  Pedr  5.  5. 

*  Mae  yn  ddîammau  bod  Iesu  ei  hun,  y 
mwyaf  o  honynt  oll,  wedi  eistedd  yn  y  lle 
isaf:  ac  wedi  iachâu  y  chŵydd  corphorol 

oedd  yn  y  claf  o'r  dropsi,  mae  yma  yn  ceisio 
iachâu  y  dropsiysbrydolofalchder  oedd  yn  y 
phariseaid  hyn.Testy  n  y  wers  hon  sydd  ynüiar. 
25.  6,  7.  Gaüwn  weleddau  neu  dri  o  addysg- 
iadau  moesol  yn  y  ddamnieg  hon  : — l.Nad 
y w  cyfraith  Crist  ddim  yn  caniatâu  i  neb  fod 
yn  anfoesgar  nac  yn  anfoneddigaidd.  2.  Y  dyl- 
ai  dysgyblion  Crist  ofalu  am  eu  gair  da,  na 

wnelont  ddirn  y  byddo  cywilydd  iddynt  o'i 
blegid.  3.  Ei  fod  yn  unol  âg  ewyllys  Duw  i  ni 
roddi  parch  llemae  parchynddyledus.  4.  Mai 
y  rhai isel-fryd,  a'u darosty ngont  eu  hunain,  y w 
y  rhai  a  gânt  eu  derchafu  a'u  hanrhydeddu  gan 
Dduw  a  dynion.  Dysged  y  gwir  gristion  mai 
digon  oanrhydedd  iddo  ef  y  w  caely  lle  iselaf, 

a'r  gwasanaeth  gwaelaf  yn  eglwys  Dduw. 
12  % Ac  efe  a  ddywedodd  hefyd 

wrth  yr  hwn  a'i  gwahoddasai  ef, 
p  *  Pan  wnelych  giniaw  neu  swpper, 

na  alw  dy  gyfeillion,  na'th  frodyr, 
na'th  geraint,  na'M  gymmydogion 
goludog;  rhag  iddynt  hwythau  eil- 
chwyl  dy  wahodd  dithau,  i  a  gwneuth- 
ur  taledigaeth  i  ti. 

p  pen.  1.  53.  Diar.  14.  20.  a  22.  16.  lago  2.  1—6. 
q  pen.6.  32—36.  Zec.  7.  5—7.  Mat.  5.  46.  a  6.  1—4,  16—18. 

1 3  Eithr  pan  wnelych  wledd , r  gal w 
y  tlodion,  yr  efryddion,  y  clofrîon,  y 
deillion : 

r  adn.  21.  pen.  11.  41.  Deut.  14.  29.  a  16.  11,  14.  a  26. 
12,  13.  2  Sam.  6.  19.  2  CroD.  30.  24.  Neh.  8.  10,  12.  Job 
29.  13,  15,  16.  a3l.  16—20.  Diar.  3.  9,  10.  a  14.  31.  a  31.6, 
7.  Es.  58.  7,  10.  Mat.  14.  14—21.  a  15.  32—39.  a  22.  10.  Act. 
2.  44.  45.  a  4.  34,  35.  a  9.  39.  Rhuf.  12.  13-16.  1  Tim.  3.  2. 
a  5.  10.  Tit.  1.  8.  Phile.  7.  Heb.  13.  2. 

14  A  dedwydd  fyddi ;  am  nad  oes 

ganddynt  ddim  i  dalu  i  ti :  s  f  canys 
fe  a  delir  i  ti l  yn  adgyfodiad  y  rhai 

cyfiawn. 
J  a  Diar.  19.  17.  Mat.  6.  4.  a  10.  41,  42.  a  25.  34— 40. Phil.  4.  18,  19.  t  pen.  20.  35,  36.  Dan.  12.  2,  3.  loau  5. 

29.  Act.  24.  15. 

*  Yr  oedd  y  phariseaid  yn  bur  rhodresgar 
yn  eu  gwleddoedd  yn  gystal  ag  yn  eu  hym- 

prydiau,  yn  gwneyd  pob  un  o'r  ddau  er  mwyn cael  eu  gweled  gan  ddynion,  ac  i  dderbyn 

gogoniant  gan  eu  gilydd.  Byddaieu  gwledd- 
oedd  yn  gostfawr  a  moethus,  yr  hyn  oedd  }'n 
eu  gwneyd  hwythau  yn  foethus  ac  yn  anallu- 
og  i  fod  yn  elusengar  ac  yn  drugarog  wrth 

y  tlodion.  Mae  yr  un  peth  eto  a'r  un  effaith iddo:  Ue  mae  llawer  o  wledda  cosíuô  a 
moethus,  mae  dynion  o  arferiad  yn  myned 
yn  flysig  a  danteithiol,  ac  yn  eu  tlodi  eu 
hunain  fel  nas  gallant  wneyd  dim  i  gynnorth- 
wyo  y  tlodion  anghenus.  Gellid  porthi  Uawer 
odlodiondrwylai  o  gost  nag  a  wledda  ychyd- 
ig  o  rai  goludog.  t  Rbaid  bod  y  dyn  yn 
gyfiawn  yn  sicr,  cyn  cael  ei  dalu  yn  adgyfod- 
iad  y  rhai  cyfiawn,  ac  nid  cyfiawn  trwy  ei 
elusenau  a'i  weithredoedd  da,  eithr  cyfiawn 

trwy    ffydd    yn    Nghrist    a'i    gyfiawnder  ef# 

Y"ä—
 



Dammeg  y swper  mawr. 

Oildi  wrth  y  cwbl  sylwn  : — l.  Mai  nid  gweith- 
red  o  elusen  yw  gwledda  rhai  goludog,  ond 
gweithred  o  gyfeillgarwch  a  cliymmydogaeth- 
dda  yn  unig.  2.  Na  ddylai  y  cyfryw  wledd- 
oedd  fod  os  byddant  yn  ein  tlodi,  ac  yn  ein 
hanalluogi  i  gynnorthwyo  y  ilodion.  3.  Gall 
y  dyn  duwiol  ddysgwyl  gwobr  yny  nef  am  y 
gweithredoedd  da  a  wnelo,  os  na  cfaaiff  ei 
wobrwyo  ar  y  ddaear.  4.  Mac  Duw  yn  aml 
yn  oedi  gwobrwyo  ei  saint  hyd  adgyfodiad  y 
rhai  cyn.iwn,  ond  ni  fetha  eu  gwobrwyoyno. 

15  H  A  phan  glywodd  rhyw  un  o'r 
rhai  oedd  yn  eistedd  ar  y  bwrdd  y 
pethau  hyn,  efe  a  ddywedodd  wrtho, 

MGwŷn  ei  fyd  y  neb  a  *fwyttâo  fara 
yn  fnheyrnas  Dduw. 

v  pen.  12.  37.  a  13.  29.  a  22.  30.  Mat.  8.  11.  a  25.  10. 
Ioan  6.  27,  &c.   Dat.  19.  9. 

*  Mae  bwyta  bara  yn  myned  am  bryd  cyf- 
lawn,  ac  nid  am  bryd  cyffredin  ychwaith, 

ond  hefyd  am  wleddoedd,  lle  byddo'r  ym- 
borth  yn  ddanteithiol  iawn.  t  Nis  gwyddis 
yn  iawn  beth  oedd  y  dyn  hwn  yn  feddwl 
wrth  deyrnas  nefoedd ;  pa  un  ai  teyrnas 
ddaearol  y  Messiah,  yn  ol  dychymmygion 
cnawdol  yr  Iuddewon  am  dani,  ai  ynte  rhyw 
ddychymmyg  mwy  cnawdol  byth  am  deyrnas 
y  gogoniant. 

16  Ac  yntau  a  ddywedodd  wrtho, 

x  Rhy w  wr  a  wnaeth  *  swpper  mawr, 
ac  a  y  wahoddodd  lawer  : 

*  Diar.  9.  1,  2.  Es.  25.  6.  Jer.  31.  12-14.  Zec.  10.  7. 
Mat.  22.  2—14.  v  Can.  ô.  1.  Es.  55.  1—7.  Marc  16.  15, 

16.  Dat.  3.  20.  a  22".  17. 

1 7  Ac  a  ddanfonodd  z  ei  was  bryd 
swpper,  i  ddywedyd  wrth  y  rhai  a 
wahoddasid,  a  Deuwch ;  canys  weith- 
ian  y  mae  pob  peth  yn  barod. 

y'pen.  3.  4—6.  a  9.  1—5.  a  10.  1,  &c.  Diar.  9.  3—5. Mat.  3.  1.  &c.  a  10.  1,  &c.  Act.  2.  3S,  39.  a  3.  24—26.  a  13. 
26.  3S,  39.  a  Mat.  11.  27—29.     a  22.  3,  4.    Ioan  7.  37. 
2Cor.  5.  18—21.  a  6.  1. 

18  A  hwy  6oll  a  ddechreuasant  yn 
un- fryd  ymesgusodi.  Y  cyntaf  a 
ddywedodd  wrtho,  c  Mi  a  brynais 
dyddyn,  ac  y  maeyn  rhaid  i  mi  fyned 

a'i  weled  :  attolwg  i  ti,  cymmer  fi  yn 
esgusodol. 

I  pen.  20.  4,  5.  Es.  23.  12,  13.  a  2».  11,  12.  Jer.  5.  4,  5. 
a  6.  10,  16,  17.  Mat.  22.  5,  6.  loan  1.11.  a  5.  40.  Act.  13. 
45,  46.  a  18  5,  6.  a  28.  25—27  c.  peu.  8.  14.  a  17.  26—31. 
a  18.  24.  Mat.  24.  38,  39.  1  Tiui.  6.  9,  10.  2  Tiiu.  4.  10. 
Heb.  12.  16.  1  loan  2.  15,  16. 

19  Ac  arall  a  ddywedodd,  Mi  a 
brynais  bùm  iau  o  ychain,  ac  yr  ydwyf 

yn  myned  i'w  profi  hwynt :  attolwg  i 
ti,  cymmer  fi  yn  esgusodol. 

20  Ac  arall  a  ddywedodd,  rfMi  a 

br'íodais  wraig;  ac  am  hynny  nis 
gallaf  fi  ddyfod. 

d  adn.  26-23.  pen.  13.  29,  30.  1  Cor.  7.  29-31. 

21  A'r  gwas  hwnnw,  pan  ddaeth 
adref\  e a  fynegodd  y  pethau  hyn  i'w 
argíwydd.  Yna  gwr  y  tŷ,  f  wedi  digio, 
a  ddywedodd  wrth  ei  was,  ̂ Dos  allan 
ar  frys  i   heolydd  ac   ystrydoedd  y 

LUC  XIV. 

ddinas,  a  dwg  i  mewn  yma  Äy  tlodion,  * 

Act.  1 

2.  5,  6.  1  loan  2.2.  Dat.  7.  4 

23  A'r 

a'r  anafus,  a'r  cloírion,  a'r  deillion. 
e  pen.  9.  10.  1  Sam.  25.  12.  Mat.  15.  12.  a  1S.  31  Heb 

13.17.  /adu.  24.  Salm  2.  12.  Mat.  22.  7,  8.  Heb  2  3 

a  12.  25,  26.  Dat  15.  1,  &c.  a  19.  15.  g  pen.  24.  47.  Diar' 1.20-25.  atì.  2-4.  a  9.  3,  4.  jer.  5.  1.  Zec.  11.7,  11 

Mat.  21.  28—31.  loan  4.  39-42.  a  7.  47—49.  a  9.  39.  Act  g' 
4—7.  lago  2.  5.         k  adn.  13.  pen.  7.  22,  23.  Mat.  11.  5,  îí'. 

22  A'r  gwas  a  ddywedodd,  Ar- 
glwydd,  *gwnaethpwyd  fel  y  gorch- 

ymynaist ;  h  ac  etto  y  mae  lle'. "    Eph.3.8.  Col.  2.9.  lTia 

arglwydd  a  ddywedodd 

wrth  y  gwas, l  Dos  allan  i'r  prif-fFyrdd 
a'r  caeau,  '"fa  chymhell  hwynt  i 
cldyfod  i  mewn,  fel  y  llanwer  fv  nhŷ. 

/  Salm  98.  3.  Es.  11.  10.  a  19.  24,  25.  a  27.  13.  a  49  6 
6.  a  66.  19,  20.  Zec.  14.  8,9.  Mal.  1.11.  Mat.  21.43  a  22 
9,16.  a  2S.  19,  20.  Act.  9.  15.  a  10.  44-48.  a  11.  18—  %\ 

a  13.  47,  48.  a  18.  6.  a  22.  21,  22.  a26.  18— 20.  a  28  28* 
Rhuf.  10.  18.  a  15.9-12.  Eph.  2  11— 22.  Col.  1.  23.  mpen' 
24.  29.  Gen.  19.  2,  3.  Act.  16.  15.  Rhuf.  11.  13.  14.  1  Cor' 9.  19—23.  2  Cor.  5.  II,  20.  a  6.  1.  Col.  1.  28    2Tim.  4.  2. 

24  Canys  yr  wyf  yn  dywedyd 

i  chwi,  "na  chaiíf  yr  un  o'r  gwŷr 
hynny  a  wahoddwyd,  brofi  o'm  swTp- 

peri. 

n  Diar.  1.  24-32.  Mat.  22.  8.  a  23.38,39.  Ioan3.19,  3( 
a  8.  21,  21.  Act.  13.  46.  Ileb.  12.  25,  26. 

Pa  beth  bynag  oedd  meddwl  y  gwr  nchod 
wrthdeyrnas  Dduw,  cymmeroddyr  Arglwydd 
Iesn  achlysur  oddi  ar  hyny  i  lefaru  dammeg 
bwysig  iawn  wrth  bawb  o  honynt,  yn  yr  hon 

mae  yn  dangos  mai  ychydig  ia'wn  o'r  Iuddew- 
on  a  welai  y  fraint  o  gael  bwyta  bara  yn 

nheyrnas  Dduw.  Mae  y  swper  mawr  yn' arwyddo  y  ddarpariaeth  anfeidrol  a  wnaed  i 
eneidiau  dynion  trwy  yr  iachawdwriaeth  fawr 
sydd  yn  Nghrist.  Mae  y  gwahoddiadau 
cyntaf  yn  arwyddo  addewidiona  phrophwyd- 
oliaethau  am  Grist  a'r  iachawdwriaeth,  i'r 
Iuddewon  gynt  ;  gweinidogaeth  Ioan  Fed- 

yddiwr,  a  Christ  ei  hun  a'i  apostolion.  Dan-  l 
fon  y  gwas  bryd  swper,  i  alw  y  rhai  a 
wahoddasid  pan  oedd  pob  peth  yn  barod,  a 
arwydda,  efallai,  weinidogaeth  yrapostolion 

a'r  efengylwyr  ar  ol  esgyniad  Crist.  Mae 
esgusodiad  un-fryd  y  gwahoddedigion  hyny 
yn  arwyddo,  gwrthodiad  cyflíredinoì  yrefeng- 
yl  gan  y  genedl  Iuddewig,  yn  enwedig  gan 

eu  penaethiaid,  eu  hathrawon,  a'r  phariseaid. 
Danfon  y  gwas  i  heolydd  ac  ystrydoedd 
y  ddinas  wedi  hyny  a  arwydda,  efallai, 
llwyddiant  yr  efengyl  yn  mhlith  y  pubiicanod 
a  phobl  gyftredin  yr  Inddcwon,  y  rhai  gwas- 
garedig  mewn  gwledydd  eraill;  yn  nghyd  â'r 
cenedloedd  a  ddychwelasid  at  Iuddewaeth 

(proselytiaid.)  Myned  allan  drachefn  i'r  prif- 
ríyrdd  a'r  caëan  a  arwydda,  galwad  y  cenedl- 
oedd,  debygid,  yn  betiaf,  â'r  rhai  y  Ilanwyd 
yr  eglwys  wedihyny  gan  mwyaf,  tra  y  cafodd 
yr  Iuddewon,  y  rhai  a  wahoddwyd  gyntaf, 
eucauad  allan  o  lierwydd  eu  hanghrediniaeth.  j 

Ar  yr  un  pryd,  gellir  cymhwyso  yr  holl  ddam- 
meg  at  bregethiad  yr  efengyl,  yn  nghyd  a'r 
derbyniad  neu  y  gwrthodiad  mae  yn  gael, 
yn  mhob  gwlad  ac  oes. — Yr  esgnsodion  a 
wnairyma,  agymmerwyd  olloddiwrth  bethan 
cyfreithlawn  ynddynt  eu  hnnain;  ond  mae  y 
dull  a'r  amser  y  gwnaed  hwy  yn  dangos  y 

dirmyg  mwyaf  ar  y  swper,  ac  ar  yr  hwn  a'i gwnaeth  hi.     Beth  a  allasai  fod  y n  f wy  gorwag 
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a  dilyn  ('rist. 

Nag  i  11  n  dyn  fyned  i  weled  ei  dyrìdyn,  ac 
IJrall  i  broíi  ei  ychen  (ar  ol  eu  prynu  hefyrì) 

rn  union  ar  yr  amser  y  gwahodrìid  Iiwy  i'r 
jwper  ;  pan  y  gallasent  yn  hawdd  oedi  hyn 
yd  ryw  amser  arall:  yr  un  mòrddi  sail,  ond 
n  fwy  digywilydd,  oedd  csgus  yr  hwn  a 
ríorìasai  wraig,  ac  mae  yn  dangos  fod  yn 
/ell  gan  ddyn  cnawdol  bob  petli  na  Clirist  ac 
ichawdwriaeth  ei  enaid.  *  Yn  rhai  o'r 
Iwduron  Groegaidd  mae  y  gair  a  gyfieithir 

|wper,  yn  arwyddo  boreu-bryd,  pryd  angen- 
lieidiolatwaith,  yn  ol  ystyr  y  gair;  weithiau 

[rwydda  y  nawn-bryd,  ciniaw  ;  ond  yn  y 
j'estament  Newydd  arwydda  yr  hwyr-bryd. 
fn  hwyr-ddydd  y  byd  hwn  megys,  y  gor- 
•henwyd  iachawdwriaeth  fawr  i  fyd  colledig, 
m  hyny  geilw  Iesu  hi  yn  swper  mawr. 
Cymhell  hwynt,  nid  trwy  fygwth  a  gorfod, 
lid  oes  un  sail  i  gymhell  dynion  at  grefydd 
elly  yn  yr  ysgrythyr;  ond  cymhell  hwy  trwy 
vahorìdiadau  taerion,  a'u  gwnelo  i  ddyfod  yn 
wyllysgar  ac  o'u  bodd.  Felly  y  rìylai  holl 
;enadon  yr  efengyl  gymhell  pechaduriaid,  yn 
nwedig  pan  welont  rai  yn  ofni  ac  yn  anno- 
eithio  am  drugaredd  a  derbyniad  gan  faint 
a  heuogrwydd. 

25  1TA  °llawer  o  bobl  a  gyd- 
^erddodd  âg  ef :  ac  efe  a  droes,  ac  a 
idywedodd  wrthynt, 

o  pen.  12.  1.  loan  6.  24-27. 

26  *Os  ̂ dawneb  attaffi,  ac  »  ni 

:hasâo  ei  dad,  a'i  fam,  a'i  wraig,  a'i 
3lant,  a'i  frodyr,  a'i  chw'iorydd,  íe, 
.'i  einioes  ei  hun  hefyd,  ni  all  efe  fod 
yr\  ddisgybl  i  mi. 
i       p  Dent.  13.  6—8.  a  33.  9.    Salm  73.  25,  26.  Mat.  10.  37. 
Phil.  3.  8.  Dat.  12.  11.  q  Gen.  29.  30,  31.  Deat.  21.  15. 
ob  7.  15,  16.    Preg.  2.  17—19.     Mal.  1.  2,  3.    loan  12.  25. 
'    K  9.  13. 

\1  A  phwy  bynnag  rni  ddycco  ei 
^roes,  a  dyfod  ar  fy  ol  i,  *  ni  all  efe 
fod  yn  ddisgybl  i  mi. 

r  pen.  9.  23— 25^  Mat.   10.  38.  a  16.  24-26.  Marc  8.  34— 
a  10.  21.  a  15.  21.  Ioan  19.  17.    2  Tira.  3.  12.  s  Mat. 

13.  21.  Act.  14.  22.  2Tim.  1.  12. 

*  Sylwedd  y  geiriau  uchod  yw,  nas  gal!  neb 
'od  yn  wir  ddysgybl  i  Grist,  a  roddo  y  flaen- 
riaeth  i  neb,  nac  i  ddim  arall,  yn  serchiadau 
i  galon :  rhaid  i  Grist  gael  ei  garu  uwchlaw 

pawb,  a  phobpeth.  Mae  yn  sicr  na  ddylid 
deall  y  g?iriau  yn  eu  hystyr  gyfyng,  a  llyth- 
yrenoì,  pe  felly,  byddent  yn  gorchymyn  i  ni 
beth  anmhosibl  i  natur  ;  oblegid  ni  chasâodd 

jneb  erioed  ei  gnawd  ei  hun,  eithr  ei  fagu  a'i 
feithrin  y  mae.  Gwyddai  Iesu  bod  llawer  yn 

íei  ganlyn  ef  y  pryd  hwnw,  adn.  25,  a'i 
gadawai  ef  yn  fuan,  pan  y  rhwystrid  hwy 
gan  en  perthynasau  anianol.  Pan  ddelo 
perthynasau  yn  ol  y  cnawd  i  fod  yn  rhwystr 
i  ni  i  garu  a  chanlyn  Crist,  dylem  eu  casâu 

hwy  yn  hytrach  na'i  wadu  ef,  pa  beth  bynag 
a  gostio  hyny  i  ni,  pe  costiai  i  ni  ein  bywiol- 
iaeth,  îe,  ein  heinioes.  Gwel  ar  Math.  10. 
3T,  38:  mae  yr  adnodau  hyny  yn  agoriad  da 
ar  yradnodau  hyn.  Yr  esgusodion  yn  adn.  18, 
19,  20,oedrì  achìysuryr  adnodau  hyn,debygid. 

28  H*Canys  pwy  o  honoch  chwi 
'a'i  fryd  ar  adeiladu  tŵr,  nid  eistedd 
yn  gyntaf,  a  wbwrw  y  draul,  a  oes 
gauddo  a'i  gorpheno  ì 

29  Rhag  wedi  iddo  osod  y  sail,  ac 
heb  allu  ei  orphen,  ddechreu  o  bawb 

a'i  gwelant  ei  watwar  ef, 
30  Gan  ddywedyd,  XY  dyn  hwn  a 

ddechreuodd  adeüadu,  ac  ni  allocld  ei 

orphen. 
jf  Mat.  7.  27.  a27.  3—8.  Act.  1.  18,  19.1  Cor.  3.  11—15. 

Heb.  6.  4—8.  a  10.  38.  2  Pedr  2.  19—22.  2  Ioan  8. 

31  frNeu  pa  frenhin  v  yn  myned  i 
ryfel  yn  erbyn  brenhin  arall,  nid  eis- 
tedd  yn  gyntaf,  ac  ymgynghori  a  all 

efe  â  deng  mil  gyfarfod  â'r  hwn  sydd 
yn  dyfod  yn  ei  erbyn  ef  âg  ugain mil? 

y  1  Bren.  20.  11.  2  Bren.  18.20—22.  Diar.  20. 18.  a25.  S. 

32  t  Ac  os  amgen,  tra  fyddo  efe  ym 
mhell  oddi  wrtho,  efe  a  enfyn  gen- 
nadwri,  2ac  a  ddeisyf  ammodau  hedd- 
wch. 

z  pen.  12.  58.  1  Bren.  20  31—34.  2  Bren.  10.  4,  5.  Job 
40.  9.  Mat.  5.  25.  Act.  12.  20.  lago  4.  6—10. 

33  ||  Felly  hefyd,  a pob  un  o  honoch 
chwithau  nid  ymwrthodo  âchymmaint 
oll  ag  a  feddo,  ni  all  fod  yn  ddisgybl i  mi. 

a  adn.  26.  pen.  5.  11,  28.  a  18.  22,  23,  28— 30.  Act.  5. 
1-5.  a  8.  19—22.  2  Tim.  4.  10.   1  loin  2.  15,  16. 

*  Er  dangos  yn  mhellach  y  mawr  bwy3  o 

ganlyn  Crist  hyd  y  diwedd,  yn  nghyd  a'r anhawsdra  o  wneyd  hyny,  mae  efe  yma  yn 

arfer  dwy  gyfíelybiaeth  :  1.  Dyn  yn  adeii- 
adu  tŵr,  yn  fyrbwyll  ac  heb  fodd  i'w  or- 
phen;  bydd  ei  holl  lafur  a'i  draul  yn 
ofer,  bydd  yr  adeilad  anorphenol  yn  gof- 
arwydd  parâus  o'i  ynfydiwyrìd  ef,  a  bydd 
yntau  yn  wrthddrych  gwawd  a  chwerthiniad 
pawb  o'i  amgylch.  Felly  y  dyn  a  ddechreuo 
ar  grefydd  ac  heb  barâu  hyd  y  diwedd  ;  bydd 

ei  holi  lafur  yn  ofer,  a'i  wrthgiliad  yn  ei 
wneyd  yn  ddirmygus  gan  bawb,  ac  yn  druenus 
yn  ei  gydwybod  ei  hun.  2.  t  Yr  ail  gyífel- 
ybiaeth  y  w,  brenin  ynfyd  a  byrbwyll,  yn  myn- 
ed  i  ryfel  yn  erbyn  brenin  arall,  galluocach  nac 
ef,  a  llawer  amlach  eiluoedd,heb  ystyried  yr 

anghyfartalwch,  a'r  anmhosiblrwydd  iddo 
lwyddo  i  gael  y  fuddugoliaeth.  Gwarth,  a 
cholled,  a  dinystr,  a  gaiff  efe,  buasai  yn 
llawer  doethach  iddo  ddeisyf  ammodau  hedd- 
wch  cyn  anturio  i  faes  y  gwaed.  Myned  yn 
ddysgybl  i  Grist  yw  cyhoeddi  rhyfelyn  erbyn 
byd,  cnawd,  a  diafol  ;  gelynion  llawer  rhy 
grytìon  i  ni  yn  ein  nerth  ein  hunain.  Gan 

hyny,  os  nad  ydym  ni  yn  deindadwy  o'n gwendid  ein  hunain,  ac  yn  ceisio  help  gan 
Dduw,  nis  gallwn  sefyll  ein  tir,  na  pharâu 
hydydiwedd,  caledi,  enbydrwydd,  acholled, 
a  ddaw  o'r  fath  ryfel :  ac  er  mai  drwg  yw 
bod  dàn  draed  y  fath  elynion,  eto  os  awn  ni 
i  geisio  ymladd  â  hwy  yn  ein  nerth  ein 
hunain,  ar  broffes  o  grefydd  yn  unig,  heb 

wirionedd,  gostyngeidcîrv.ydd,  a  hollawl  yrn- 
ddybyniad  ar  Grist,  ni  bydd  y  mater  ddim 
gwell,  eithr  gwaeth.  %  Am  y  "  deisyf  am- 
modau  heddwch"  yn  y  ddammeg,  ni  wiw 
dysgwyl  am  ddim  i  ateb  i  hyny  yn  yr  adcìysg  ; 
|nid  oes  dim  deisyf  ammodau  heddwch  i  fod^ 
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â'r  gelynion  a  cnwyd  uchod.  ||  Ymwrthod  â 
phob  peth  os  gorfydd,  er  mwyn  Crist,  hc  yn 
hytrach  nac  ymwrthod  â  Christ :  nid  tafla 
pob  galwedigaeth  a  meddiant  cyfreithlawn 

ymaith  a  feddylir,  byddai  hyny  yn  groes  i'n 
dyledswydd  yn  y  byd  hwn  :  ymwrthod  â'r 
cariad  at  y  pethau  yn  y  galon,  ac  â'r  pethau 
os  bydd  raid.    Gwel  Heb.  10.  34. 

34  1[  *  Da  yw  yr  halen  :  b  f  eithr  o 
bydd  yr  haleiì  yn  ddifìas,  %  â  phabeth 
yr  helltir  ef  ? 

b  Mat.  5.  13.  Marc  9.  49,  50.  Col.  4.  6.  Heb.  2.  4-8. 

35  ||Nid  yw  efe  gymrawys  nac  i'r 
tir,  nac  i'r  dommen ;  ond  ei  fwrw  ef 
allan  y  maent.  c§  Y  neb  sydd  gan- 
ddo  gìustiau  i  wrando,  gwrandawed. 

o  pen.  8.  8.  a  9.  44.  Mat.  11.  15.  a  13.  9.  Dat.  2.  7,  11, 
17,  29. 

Gwelar  Math.  5.  13 ;  a  Marc  9.  50.  *  Halen 
y  ddaear  yw  protfeswyryr  efengyl  os  byddant 
yn  wir  dduwiol,  ac  y  maent  yn  dda  iawn. 
t  Mae  p;iwb  ag  sydd  ag  enw  o  grefydd  gan- 
ddynt  yn  proífesu  eu  bod  yn  halen,  ac  efaüai 
eu  bod  yn  lled  hallt  a  gwresog  am  ycliydig  ; 
ond  buan  y  maent  yn  oeri,  yn  diflasu,  ac  yn 
gwrthgilio.  J  Pan  elont  felly,  maent  yn  fwy 
caled,  llygredig,  a  diobaith,  yn  gyffredin, 

na'r  rhai  ni  wnaethant  broffes  erioed.  ||  Nid 
ydynt  gymhwys  i'r  tir,  yreglwys;  nid  ydynt 
gymhwys  i'r  dòmen,  y  byd  annuwiol :  llygru 
pawb,  yn  mhob  màn  a  wnant,  a  diles  a 
gwrthodedig  gan  bawb,  hyd  yn  nod  gan 
annuwiolion  yn  gyffredin  ydynt.  §  Gan  fod 
y  pethau  hyn  feíly,  maent  yn  deilwng  iawn 
o  wrandawiad  ac  ystyriaeth  pawb.  Cryned 
pawb  rhag  cymmeryd  i  fynu  broffes  o  grefydd 
heb  y  gwirionedd,  a  throi  wedi  hyny  yn 
halen  diflas,  mcwn  Hygredigaeth,  cyfeiliorn- 
adau,  a  gwrthgiliad.  Diwedd-glo  cyffredin 
Crist  yw  y  geiriau  hyn,  ar  ol  rhyw  ymad- 
roddion  pwysig  a  fyddo  wedi  eu  llefaru. 

PEN.  XV. 

Dammeg  y  ddafad  a  gollasid,  4;c. 

*AC  ayr  oedd  yr  holl  bublicanod 

a'r  pechaduriaid  yn  nesâu  atto  ef,  i wrando  arno. 
a  pen.  5.  29—32.  a  7.  29.  a  13.  30.  Ezeo.  18.  27,  28.  Mat. 

9.  10—13.  a  21.  28-31.  Rhuf.  5.  20.  1  Tim.  1.  15. 

2  b  A'r  Phariseaid  a'r  ysgrifenydd- 
ion  3 .  rwgnachasant,  gan  ddywedyd, 
Y  mae  hwn  yn  derbyn  pechaduriaid, 
f  ac  yn  bwytta  gyd  â  hwynt. 

*  adn.  29,  30.  a  5.  30.  a  7.  34,  39.  a  19.  7.  Mat.  9.  11. 
Act.  11.3.  1  Cor.  5.  9—11.  Gal.  2.  12. 

*  Tybia  rhai  bod  Crist  yn  awr  yn  Galilea  y 
cenedloedd,  y  tu  bwnt  i'r  Iorddonen,  ac  mai 
cenedloedd  eilun-addolgar  oedd  y  rhai  a  el- 
wir  yn  bechaduriaid  yma.  t  Ystyriai  yr 

Iuddèwon  yn  gyftredin  ei  i>od  yn  groes  i'r 
ddeddf,  i  Iuddew  i  fwyta  gyda  chenedl-ddyn 
di'cnwaededig;  ac  nid  oes  genym  un  prawf  i 
Grist  erioed  fwyta  gyda'r  cenedloedd,  pe 
amgen  ni  buasai  ei  apostolion  yn  petruso 
cymmaint  yn  nghylch  y  pwnc  wedi  hyny. 
Act.  10.  9—10,  27—33  ;  a  11. 1—3.  Yn  hyn  feî 
mewn  pethau  eraill  yr  oedd  efe  yn  fauwl  yn 
cadw  y  ddeddf.  O  herwydd  yr  amgylchiad 
hwn  o  fwyta  gyda  phechaduriaid  mae  eraill 
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yn  tybied  mai  nid  cenedloedd  oedd  y  pech- 
aduriaid  hyn,  eithr  Iuddewon  ;  ond  eu  bod  y 
fath  waethaf  o  honynt.  Pa  un  bynag  am 
hyny,  balchder  calon  y  phariseaid,  eu  dirmyg 
ar  eraill,  a'u  gelyniaeth  at  Iesu,  oedd  yr 
achos  o'r  grwgnach  hwn :  ychydig  oeddent 
hwy  yn  ofalu  am  bechaduriaid. 

3  %  Ac  efe  a  adroddodd  wrthynt  y 
ddammeg  hon,  gan  ddywedyd, 

4  Pa  cddyn  o  honoch  da  chanddo 
gànt  o  ddefaid,  ac  os  cyll  un  o  honynt, 
nid  yw  yn  gadael  yr  amyn  un  pùm 
ugain  yn  yr  anialwch,  ac  yn  myned  ar 
ol  yr  hon  a  gollwyd,  hyd  oni  chafíö 
efe  hi  ? 

epen.  13.  15.  Mat.  12.  11.  Rhuf.  2.  1.  d  Satm  119. 
176.  Es.  53.  6.  Jer.  1.  6.  Ezec.  34.  8,  11,  12,  16,  31.  MaU 
18.  12,  13.  Ioan  10.  15,  16,  26—28.  1  Pedr  2.  25. 

5  Ac  ewedi  iddo  ei  chael,  ̂ efe  a'i 
dýd  hi  ar  ei  ysgwyddau  ei  hun  ̂ yn llawen. 

e  pen.  19.  9.  a  23.  43.  F.s.62.  12.  Ioan  4.  34,  85.  Àet.  9. 

1—16.  Rhuf.  10.  20,  21.  Eph.  2.  3—6.  Tit.  3.  3—7.  /  E». 
40.10,11.  a  46.  3,  4.  »63.9.  Mica  5.  4.  Eph.  1.19,  20. 
a  2.  10.  a  3.  7.  1  Thes.  1.  5.  2  Tim.  2.  26.  1  Pedr  1.  5. 
e  adn.  23,  24,  32.  Es.  53.  10,  11.  a  62.5.  Jer.  32.  41,  43. 
Ezec.  18.  23.  a  33.  11.  Mica  7.  18.  Zeph.  3.  17.  Ioan  15.  11. Heb.  12.  2. 

6  A  phan  ddêl  adref,  efe  a  eilw 

ynghyd  ei  h  gyfeillion  a'i  gymmydog- 
ion,  gan  ddywedyd  wrthynt,  Llawen- 
hêwch  gyd  â  mi ;  canys  cefais  fy 
nafad  a  gollasid. 

h  adn.  7,  1(1,  24.  pen.  2.  13,  14.  Et.  66.  10, 11.  loan  8.  29. 
a  15.  14.  Aot.  11.  23.  a  15.  3.  Phit.  1.  4.  a  2.  17.  a  4,  1. 
1  Thes.  2.  19.  a  3.  7—9. 

7  Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi,  mai 

felly  *y  bydd  llawenyddyn  y  nef  am 
un  pechadur  a  edifarhâo,  mwy  nag  am 

onid  un  pùm  ugain  o  rai  cyfiawn,  Ay 
rhai  nid  rhaididdynt  wrthedifeirwch. 

t*  adn.  32.    pen.  5.32.    Mat.  18.  13.  *adn.  29.  pen. 
16.  15.  a  18.  9—11.  Diar.  30.  12.  Rhuf.  7.  9.  Phil.  2'.  6,3. 

Yn  atebi  rwgnach  y  phariseaid  uchod,  mae 
yr  Arglwydd  Iesu  yn  y  bennod  hon  yn  tra- 
ddodi  tair  oddammegion,  y  rhai  ydynt  oll  yn 

cytuno  mewn  amryw  o'r  prif  bethau,  ond  en 
bod  yn  dangos  y  mater  mewn  gwahanol 
olygiadau,  er  mwyn  ei  ddeall  yn  eglurach. 
Mae  y  ddwy  gyntafohonyntyn  dangos  daioni 
agras  Duw  yn  ymofyn  am  ei  bobl,  yn  mhlith 

y  cenedloedd  yn  benaf ;  a'r  llall  yn  dangos  ei 
raslonrwydd  yn  eu  derbyn  ar  eu  dychweliad 
ato;  a  phob  un  yn  dangos  yr  hyfrydwch 
mawr  sy  ganddo  yn  eu  hiachawdwriaeth. 

Mae  y  seithfed  adnod,  yr  olaf  o'r  ddammeg 
hon,  yn  agoriad  i'r  holí  ddammeg :  y  ddafad 
golledig  y w  y  pechadur,  wedi  ymadael  â  Duw, 
yn  agored  i  enbydrwydd  a  cholledigaeth 
dragywyddol,  oni  ddygir  ef  yn  ol,  canys  ni 
ddaw  o  hóno  ei  hun  mwy  na'r  ddafad  gyfr- 
golledig.  Y  dyn  a  aeth  ar  ol  y  ddafad  golledig 
yw  Iesu  Grist,  Bugail  mawr  y  detaid  ;  ei 

eiddo  ef  ydynt  yn  eu  crwydriadau  a'u  cyflwr 
colledig,  efe  a'u  hedwyn,  ac  a  fyn  afael  yn- 
ddynt  i'w  dychwelyd  ato  ei  hun.  Mae  efe 
yn  ystyried  dychwelyd  un  pechadur  yn  perth- 
yn  i'w  swydd  gymmaint  a  gofalu  am  yr  holl 
rai  sydd  wedi  eu  dychwelyd,  ac  yn  y  gorl.an. 
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fEi  dwyn  hi  ar  ei  ysgwyddau  ei  hun  yn  llawen 
arwydda,  fuddugoliaeth  Crist  ar  elynion 

sbrydol  ei  bobl  ef,  cyndynrwydd  eu  catonau 
wy  eu  hunain,  a'n  Hwyr  adferiad  hwy  er 
waethaf  holl  hudoliaethau  y  byd  hwn.  Am 
I  pùm  ugain  ond  un  o  rai  cyfiawn,  y  rhai 
nid  rhaid  iddynt  wrth  edifeirwch,  mae  gwa- 
lanol  olygiadau  ar  y  geiriau.  1.  Yrangelion 
ätholedig,  medd  rhai ;  y  rhai  ydynt  berffaith 
jyfiawn,  ac  erioed  felly ;  nid  rhaid  iddynt 
ìwy  with  edifeirwch,  2.  Y  saint,  medd 
eraill ;  y  rhai  sydd  eisoes  wedi  eu  dychwelyd, 
i  chwedi  edifarâu  pan  ddychweJwyd  hwynt ; 
lid  rhaid  iddynt  hwy  wrth  edifeirwch  fel  y 
tro  cyntaf,  pan  ddychwelwyd  hwynt,  ac  fel 
y  pechadurhwn  a  ddychwelir  yn  awr.  3.  Y 
)hariseaid  hunain-gyfiawn,  medd  eraill ;  y 
rhai  oedd  yn  tybied  nad  oedd  raid  iddynt 
jwrth  edifeirwch.  Ara  yr  ystyriaeth  olaf  hon, 
mae  yn  bur  hawdd  deall  pa  fodd  y  mae 
jllawenydd  yn  y  nef  ara  un  pechadur  a 
iedifarâo,  yn  fwy  nag  am  onid  un  pùm  ugain 

ío  rai  cyfiawn ;  cyfiawn  o'r  fath  hyn,  cytìawn 
jyn  eu  golwg  eu  hunain :  ond  pa  fodd  y  mae 
Ideail  y  fath  eiriau  gyda  golwg  ar  yr  angelion 

'a'rsaintî  At.  Mae  yr  angelion  yn  berffaith 
Igyfiawn,  acnid  rhaididdynt  wrthedifeirwch: 
eto,  mae  edifeirwch  un  pechadur  ar  y  ddaear, 

wrth  ystyried  ei  achosion  a'i  ganlyniadau,  yn 
dwyn  mwy  o  ogoniant  i  Dduw  na  chynnal 
angelion,  ara  hyny  mae  y  llawenydd  yn  fwy 

yn  y  nef  o'i  achubiaeth  ef.  Gyda  golwg  ar  y 
saint,  mae  pob  gwir  gredadyn  wedi  bod  yn 
achos  o  lawenydd  yny  ncf  areiddychweliad  ; 
ond  y  mae  achos  o  lawenydd  adnewyddoípan 
ymae  un  arall,acun  arall,  yn  cael  eu  dwyn  i 
edifeirwch  :  fel  am  blentyn  newydd  eni,  mae 
mwy  o  lawenydd  am  hwnw  ar  y  pryd,  nac 

am  yr  holl  blant  eraill  a  aned  o'r  blaen  :  neu 
am  blentyn  a  fyddo  newydd  gael  ei  achub  o 
ry w  berygl  mawr,  o  safn  marwolaeth  ;  mae 
mwy  o  lawenydd  am  hwnw,  nac  am  yr  holl 
blant  eraill  ar  na  buont  yn  ddiweddar  yn  y 
cyfryw  berygl.  Am  lawenydd  yn  y  nef,  gan 
Dduw,  yr  angelion,  a'r  saint,  y  rhai  nid  oes 
deimladau  a  nwydau  iddynt  fel  i  ni  ar  y 
ddaear,  rhy  faith  fyddai  trin  y  cyfryw  fater 
yma  ;  digon  i  ni  fod  Mab  Duw  wedi  dywedyd 
mai  felly  y  mae :  ymostyngodd  efe  i  lefaru 
am  bethau  dwyfol  ac  ysbrydol  i  ni  mewn 

dull  dynol,  a'n  dyledewydd  ninnau  yw  ei 
gredu. 

8  HNeu  pa  wraig,  a  chanddi  ddeg 

*  dryll  o  arian,  os  cyll  hi  un  dryll,  ni 
oleu  ganwyll  ac  ysgubo  y  tŷ,  'a  cheisio 
yn  ddyfal,  hyd  onis  caffo  ef? 

/pen.  19.  10.  Ezec.  34.  12.  Ioaa  10.  16.  a  11.  62. 
Eph.  2.  17. 

9  Ac  wedi  iddi  ei  gael,  hi  a  eilw 

ynghyd  ei  chyfeillesau  a'i  chymmyd 
ogesau,  gan  ddywedyd,  m  Cyd-lawen 
hêwch  â  mi ;  canys  cefais  y  dryll  a 
gollaswn. 

«ata.  6,7. 

10  Felly,  meddaf  i  chwi,  ny  mae 
llawenydd  y  ngŵydd  angelion  Duw 
am  °  un  pechadur  a  edifarhâo. 
•9.  20.  a  10.  3-5.  Heb.  1.  14.  Dat.  5.  11— 14.  open.7. 
47.  a  13.  5.  2  Cron.  33.  13— 19.  Mat.  18.  14.  Act.  11.  18. aCor.  7.  10. 
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Mae  y  ddammeg  honyn  debyg  i'r  un  flaen- orol,  ac  yn  dangos  y  mawr  werth  sy  gan 
Grist  ar  cneidiau  ei  etholedig  bobl.  Ei  eiddo 

ef  ydynt,  ífrwyth  ei  lafur  a'i  ddyoddefiadau  ; 
ac  efe  a  ddefnyddia  foddion  addas,  ac  a'u 
gwna  yn  effeithiol,  i  gael  gafael  ynddynt,  ac 
'w  dwyn  i'w  eglwys ;  ac  yna  gelwir  pawb 
a'i  carant  ef  i  gyd-lawenâu  âg  ef :  felly  bydd 
llawenydd  yn  ngẃydd  angelion  Duw  am  un 
pechadur  a  edifarâo.  Mae  gwir  edifeirwch 
pechadur  yn  cynnwys  ei  waredigaeth  o  dru- 
eni  tragywyddol,  a'i  wneuthur  ef  yn  etifedd 
bywyd  tragywyddol.  Arwydd  ydyw  o  fudd- 
ugoliaeth  Iesu  ar  alluoedd  y  tywyllwch,  ac 
effeithiau  bendigedig  ei  aberth  ef.  Fel  hyn 
cyfodir  cof-arwydd  er  gogoniant  trugaredd  a 
gras  Duw,  yr  hwn  a  barhâ  byth  bythoedd  :  a 
chwanegir  addolwr  i  Dduw  at  ei  eglwys  yr 

hwn  a'i  gogonedda  ef  yn  oes  oesoedd.  Gan 
hyny,  gan  fod  yr  angelion  yn  caru  Duw  ac 
yn  casâu  anwiredd,  gan  eu  bod  yn  rhydd 
oddi  wrth  falchder,  llid,  a  chentìgen,  ac  yn 
llawn  daioni  ac  ewyllys-da  ;  rhaid  y  llawen- 

ychant  yn  annhraethadwy  gyda'r  Gwaredwr 
dwyfol,  pan  welont  waith  ei  ras  hyd  yn  nod 
ar  un  pechadur  a  edifarâo.  *  Tua  gwerth 
naw  ceiniog,  meddant  oedd  y  dryll  arian  ; 

nid  llawer ;  ond  yr  oedd  y  ddegfed  ran  o'r 
cwbl  a  feddai  y  wraig,  ac  yu  werthfawr  yn 
ei  golwg  ;  ond  nid  mòr  werthfawr  o  lawer 
âg  un  enaid  yn  ngolwg  ein  lesu  mawr  ni. 

11  1íAc  efe  a  ddywedodd,  J>*Yr 
oedd  gan  ry  w  wr  ddau  fab : 

p  Mat.  21.  23—31. 

12  A'r  ieuangaf  o  honynt  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  dad,  -f  Fy  nhad, 

q  dyro  i  mi  y  rhan  a  ddigwydd  o'r  dâ. 
\  Ac  efe  a  rannodd  iddynt  ei  fywyd. 

q  Deat.  21.  16,  17.  Salm  16.  5,  6.  a  17.  14. 

13  ||  Ac  ar  ol  ychydig  ddyddiau  y 
mab  ieuangaf  a  gasglodd  y  cwbl 

ynghyd,rac  a  gymmerth  ei  daith  i 
wlad  bell ;  ac  yno  *  efe  a  wasgarodd 
ei  ddâ,  gan  fyw  yn  afradlawn. 

r  2  Cron.  33.  1—10.  Job  21.  13—15.  a  22.  17,  18.  Salm 
10.  4-6.  a  73.  27.  Diar.  27.  8.  Es.  1.  4.  a  30.  11.  Jer.  2.  5, 
13,  17—19,  81.  Mica6.  8.  Eph.  2.  13,  17.  «  adn.  30.  pen. 
16.  1.  19.  Diar.  5.  8—14.  a  6.  26.  a  18.  9.  a  21.  17,  20.  a  23. 

19— 22.  a  28.  7.  a  29.  3.    Preg.  11.  9,  10.    Es.  22.  13.    a  6«. 
12.  Am.  6.  3— 7.  Rhuf.  13.   13, 14. 1  Pedr4.  3,  4.  2Pedr2.  13. 

14  §  Ac  wedi  iddo  dreulio  y  cwbl, 

y  '  cododd  newyn  mawr  trwy  y  wlad 
honno ;  ac  yntau  a  ddechreuodd  fod mewn  eisieu. 

t  2  Cron.  33.  11.  Eieeo.16.37.  Ho».  2.9-14.  Am. 8.  9,10. 

15  *  Ac  Mefe  a  aeth  ac  a  lynodd 
wrth  un  o  ddinaswyr  y  wlad  honno  ; 

ac  efe  a'i  hanfonodd  ef  i'w  feusydd  *  i borthi  moch. 
«  adD.  13.  Ex.  10.  8.  2  Crou.  28.  22.  Es.  1,  5.  a  9.  10— 

13.  a57.  17.  Jer.  5.  3.  a  8.  4— 6.  a  31.  18,  19.  2  Tira.  2.  25, 
26.  Dat.  2.  21,  22.  *  pen.  8.  32—34.  Eaeo.  16.  52,  63. 
Nah.  3.  6.  Mal.  2.  9.  Rhuf.  1.  24—26.  a  6.  22.  1  Cor.  6. 
9—11.  Eph.  2.  2,  3.  a  4.  17—19.  a  5.  1J,  12.  Col.  3.  5—7. Tit.  3.  3. 

16  Ac  y  efe  a  chwennychai  lenwi  ei 
fol  â?r  fcibau  a  fwyttâi  y  moch ;  ac 
*ni  roddodd  neb  iddo. 
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yn  dyfod  ato  ci  hun. 

Yn  y  ddwy  ddammeg  o'r  blaeo,  dangosir 
yn  benaf  gymmaint  o  beth  yw  edifeirwch  yn 

ngolwg  Duw,  ei  angelion,  a'i  weision  ;  mae 
y  ddammeg  hon  yn  mhellach  yn  dangos  natur 

edifeirwch,  yn  nghyd  a'r  derbyniad  graslonaf 
mae  yr  edifeiriol  yn  gael  gyda  Duw,  pa  mòr 
aflan  a  thruenus  bynag  y  bu.  Yn  y  dam- 
megion  o'r  blaen  dangosir  cyilwr  peryglus  a 
digymhorth  pechaduriaid  ;  ond  yn  hon 
dangosir  eu  hymddygiad  ynfyd,  gwrthryfel- 
gar,  ac  anni'olchgar.  *  Wrth  y  ddau  fab, 
tybia  rhai  mai  yr  Iuddewon  a'r  cenedloedd 
a  feddylir  ;  ond  y  mae  yr  achlysur  ar  ba  un 
y  llefarwyd  y  ddammeg  yn  dangos  yn  eglur, 
mai  y  phariseaid  a  feddylir  wrth  y  mab  hyn- 
af  yn  benaf,  ac  mai  y  publicanod,  ac  Iudd- 
ewon  antoesol  a  digrefydd  eraill,  a  feddylir 
wrthy  ieuangaf.  Mewn  ystyr  mwy  cytfred- 
inol,  wrth  y  ddau  fab  gellir  deall,  y  rhai  a 

fuont  yn  hir  efallai  o'u  genedigaeth,  yn  ael- 
odau  gweledig  o  eglwys  Dduw  ;  ac  y  rhai  a 
fuont  yn  hir  yn  byw  mewn  gyrfa  o  bechod, 

ond  a  ddychwelwyd  trwy  ras  o'r  diwedd 
t  Darluniad  naturiol  iawn  yw  hwn  o  ymddyg 
iad  ynfyd  llawer  o  bobl  ieuainc,  yn  blino  ar 
lywodraeth  a  rheolau  tŷ  eu  tad  fel  yn  rhy 
gaethiwus ;  ac  yn  tybied  y  gaîlant  hwy  drin 
eu  byd  yn  well  eu  hunain.  Felly  hefyd  y 
mae  dynolryw  oll  wrth  natur,  yn  dewis  ym- 
adael  â  Duw,yngwrthodei  ddeddfau  a'i  lyw- 
odraeth  ef,  ac  yn  byw  yn  ol  helynt  y  byd 
hwn,  ac  yn  ol  tueddiadau  eu  natur  halogedig. 
%  Mae  yn  eglur  nas  gellir,  ac  nas  dylid, 

rhoddi  pwys  mawr  ar  y  rhan  hon  o'r  ddam- 
raeg,  fel  yn  cyfeirio  at  oruchwyliaeth  Duw 

tuag  'at  ddynion  :  nid  yn  ol  yr  hyn  sydd ganddo  (ei  fywyd)  y  mae  efe  yn  cyfranu  i 
ni,  ond  fel  mae  yn  gweled  yn  dda  ;  ac  mae 

yn  cyfranu  i  bawb  yn  llawer  gwell  na'u 
naeddiant.  ||  Felly  y  gwnaeth  yr  holl  genedl- 
oedd  :  yn  fuan  wedi  iddynt  gael  eu  gadael  i 
oleuni  natur,  a  rhai  traddodiadau  o  ddatgudd- 
iedigaethau  boreuaf  Duw  i  ddynion  ;  aeth  eu 

meddyliau  a'u  ífyrdd  yn  llygredig  ;  syrthias- 
ant  i  eilun-addoliaeth,  coel-grefydd,  aflendid, 
ac  annuwioldeb  ;  cam-ddefnyddiasant  eu  holl 
dalentau,  acaethantyn  ofer  yn  eu  rhesymau. 
Felly  hefyd  y  mae  pechaduriaid  yn  bersonol; 
pan  en  gadawer  iddynt  eu  hunain,  cam- 
ddefnyddiant  eu  trugareddau,  rhedant  1  bob 
rhyw  ormod  rhysedd  a  drygioni,  a  chollant 
bob  meddwl  am  Dduw  a  chrefydd.  §Mae 
newyn  y  wlad,  ac  angen  y  gwr  ieuanc,  yn 
dangos  i  ni  natur  a  thuedd  ddifrodus  pleser- 

au  cnawdol  ac  annuwiol,  yn  nghyd  a'r  tru- 
eni  a'r  gwarth  a  ddaw  o'u  hir  ganlyn  :  yn  y 
diwedd  hwy  a  frathant  fel  seirph,  ac  a  bigant 
fel  uadroedd.  *  Yn  y  ddwy  adnod  hyn,  15, 
16,  mae  tri  pheth  yn  dangos  cyflwr  yr  afrad- 
lon  yn  isel  ac  yn  drucnus  iawn :  1.  Un  o 
blant  Abraham,  (oblegid  felly  y  dylem  ei 
olygu)  yn  gorfod  niyned  i  wasanaeth  cenedl- 
ddyn,  un  o  ddînaswyr,  neu  o  frodorion  y 
wlad  bell.  2.  Hwnw  yn  ei  ddanfon  ef  i'w 
facsydd  i  borthi  moch,  creaduriaid  allan  <ìàn 
y  ddeddf  Iuddewi^,  a  ffíaidd  iawn  gan  yr 
Iuddewen.  3.  Chwennych  ilenwi  ei  fol  a'r 
cibau  a  fwytâai  y  moch,  a  inethu  cael  ei 
ddigon  o  hyny.  Gwelwn  yma  y  gwaeledd 
mawr  y  mae  pechod  yn  dwyn  dynion  iddo, 
a  hyny  yn  aml  yn  y  byd  hwn.  E  wasg  Duw 

ar  bob  pechadur  a  gadwo  efe,  yn  debyg  i'r 
afradlon  hwn.     t  Mae  rhai  awdwyr  dysgedig 
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yn  barnu,  mai  rhyw  ffrwythau  gwael,  ond 
Iled  felysion,  yn  tyfu  ar  bren  a  elwir  y  pren 
carub,  a  feddylir  yma ;  ac  yrhyn  aeilwrhai 
Bara  Sant  Ioan  :  dywedant  eu  bod  yn  tyfu 
mewn  cibau,  neu  blisg,  hirion  a  cheimion; 

ond  mae  yn  ddi'ammau  nad  oedd  y  moch  yn 
cael  ond  y  cibau  yn  unig  pan  oedd  newyn 
yn  y  wlad,  ac  ni  châi  yr  afradlon  mohyny. 

17  *A  aphan  ddaeth  atto  ei  hun, 
efe  a  ddywedodd,  HPa  sawl  gwas 

cyflog  o'r  eiddo  fy  nhad  sydd  yn  cael 
eu  gwala  a' u  gweddill  o  fara,  a  min- 
nau  yn  marw  o  newyn  ? 

a  pen.  8.  35.  a  16.  23  Salm  73.  20.  Freg.  9.  3.  Jer.  31. 
19.  Erec.  18.  28.  Aet.  2.  37.  a  16.  29,  30.  a  26.  11—19.  Eph. 
2.  4,  5.  a  5.  14.  Tit.  3.  4— 6.  Ia<-o  1.  16— 18.  b  adn.  18, 19.  Galar.  1.  7. 

18  %  Mi c  a  godaf,  ac  a  âf  at  fy  nhad, 
ac  a  ddywedaf  wrtho,  d  Fy  nhad, 

e  ||  pechais  -^yn  erbyn  y  nef,  ac  o'th flaen  dithau ; 
c  1  Bren.  20.  30,  31.  2  BreD.  7.  8,  4.  2  Cron.  33.  12,  13, 

.  Salm  116.  3—7.  Jer.  31.  6—9.  a  50.  4,  5.  Galar.  3.  18— 
22,  29,  40.  Hos.  2.  6,  7.  a  14.  1— 3.Jona2.  4.  a  3.  í>.  dpeu. 
11.  2.  Es.  63.  16.  Jer.  3.  19.  a  31.  20.  Mat.  6.  9,  14,  15.  a  7. 
11.  e  pen.  18.  13.  Lef.  26.  40,  41.  1  Bren.  8.  47,  48.  Job 
33.  27,  28.  a36.  8—10.  Salin  25.  11.  a  32.  3—5.  a  51.  3—5; 
Diar.  23.   13.    Mat.   3.   6.     1  loan   1.   8—10.  /adn  2L Dan  4.  26. 

1 9  Ac  8  mwyach  nid  ydwyf  deilwng 

i?m  galw  yn  fab  i  ti :  Ä§  gwna  fi  fel  un o'th  wreision  cyflog. 
g  pen.  5.  8.  a  7.  6,  7.  Geu.  32.  10.  Job  42.  6.  1  Cor.  15. 

9.  lTim.  1.  13—16.  h  Jos.  9.  24.  25.    Salin  84.  10.  Mat. 

26,  27.  Iago  4.  8—10.  1  Pedr5.  6. 

Gwelsom  yr  afradlon  yn  yr  adnodau  o'r 
blaen  yn  ei  gyflwr  iselaf  o  wasanaeth  a  thru- 
eni,  ar  ddarfod  am  dano  ;  yn  nesaf  arweinir 

ni  i  ystyried  ei  adferiad  ef.  *  Dechreuodd 
hyn  "  pan  ddaeth  efe  ato  ei  hun,"  o'i  ynfyd- 
rwydd  a'i  wallgof.  Gwallgof  oedd  p;tn  ad- 
awodd  dŷ  ei  dad  ar  y  cyntaf,  gwallgof  oedd 
yn  gwasgaru  ei  dda,  gan  fyw  yn  afradlon,  a 
gwallgof  oedd  na  ddycliwelasai  i  dŷ  ei  dad 
yn  gynt.  Gwallgof  yw  pob  pechadur  :  mae 
ei  tídeall,  ei  reswm,  a'i  gydwybod,  yn  gaeth- 
weision  i'w  chwantau  ynfyd,  aílan,  a  chyn- 
ddeiriog,  ac  yntau  yn  gweithredu  fel  dyu  all* 
an  o'i  bwyll.  t  Gwedi  dyfod  ato  ei  hun,  y 
peth  cyntaf  a  ddaeth  i'w  feddwl  oedd,  ei 
druenus  gyflwr  yn  y  màn  yr  oedd,  "  yn 
marw  o  newryn."  2.  Llawnder  tỳ  ei  dad,  yn 
nghyd  a  dedwydd  gyflwr  pawb  ag  ocdd  yno, 
hyd  yn  nod  y  gweision  cyflog.  %  3.  Pender- 
fynodd  godi  yn  ddi'oed,  a  myncd  at  ei  dad, 
gan  gyffesu  yn  ei  erbyn  ei  hun  ei  anwireddau 
a'i  ffolineb,  a  chrefu  am  faddeuant,  a  derbyn- 
iad  i'r  lle  a'r  gwasanaeth  gwaelaf  yn  nhŷ  ei 
dad.  Wrth  ffuríio  y  gyffes  a'r  weddi  hon, 
di'ammau  fod  cof  am  ddaioni  a  thynerwch  ei 
dad  yn  ei  galonogi,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 

mwyâu  ei  cuogrwydd  a'i  ofid,  iddo  bechu 
yn  erbyn  tad  n)òr  dirion.  Tebyg  i  hyn  yw 
adferiad  pob  pechadur ;  pan  agoro  Duw  ei 

lygaid,  a'i  ddwyn  ato  ei  hun,mae  yn  gweled 
ei  gyflwr  colledig  ac  andwyol ;  mae  yn  cael 
meddwl  mawr  am  drugaredd  Duw  a'i  rasyn 
Iesu  Grist  y  Cyfryngwr  ;  mae  yn  cael  nerth 
i  benderfynu  dychwelyd  at  Ddow ;  ac  mae 

yn  gweddi'o  yn  ostyngedig  am  faddeuant  a 
dcrbyniad  ganddo,  gan  gyfrif  y  lle,  y  gwas- 
anaeth,  a'r  tywioliaeth  waelafynnhŷ  Dduw, 

yn    wir  fraint  mewn    cymhari:teth    i'r   byd 



Dychweliad  y  mab  afradlon, LUC  XV. 
a'i  dad  yn  tosturio  tortho. 

>edd  arno  ef  o'r  blaen.  |j  Mae  hyn  yn  gyd- 
ìabyddiaeih  mai  esmwylh  oedd  iau  ei  dad  ; 
nai  gweithred  o  wrthryfel  ynfyd  oedd  iddo 
ìi  bwrw  hi  ymaitli;  ac  mae  hefyd  yn  dangos 

'od  ei  galon  ef  yn  deimladwy,  nid  yn  unig  o 
íolineb  ei  ymddygiad,  ond  hefyd  o'i  fawr 
oechadurusrwydd  a'i  euogrwydd  :  mae  yn 
dangos  fod  ofn  Duw  wedi  dechreu  cymmer- 
yd  gafael  ynddo.  §  Pe  na  chawsai  ond  hyny, 
Twyddai  yn  dda  y  buasai  yn  llawer  gwell 
;irno  na  bod  yn  was  cyflog  yn  y  màn  yr  oedd  : 
ond  cafodd  yn  well  na  bod  yn  was  cyflog. 

20  *  Ac  efe  a  gododd,  ac  a  aeth  at  ei 
dad.  *fA  phan  oedd  efe  etto  ym 
mhell  oddi  wrtho,  ei  dad  ai  canfu  ef, 

l  ac  a  dosturiodd,  ac  a  redodd,  Äac  a 
syrthiodd  ar  ei  wddf  ef,  ac  a'i  c  usanodd , »  Deut.  30.  2—4.  Job   33.  27,  28.    Salm  86.  5,  15.    a  103 
10—13.  Es    49.15.  a  55.  8—9.  a  57.  ÌS.  Jer.  31.  20.  Ezec.  16 
6-8.  Hos.  11.  8.  Mica  7.  18,  19.    Act.  2.  39.    Eph.  2.  13,  17 

leu.  33.  4.  a  45.  14,  15.  a  46.  29.  Act.  20.  37. 

*  Yn  ei  nerth  ei  hun  y  cododd  yr  afradlon, 
ac  yr  aeth  at  ei  dad  ;  ond  rhaid  i  ni  ddeall, 
mai  nid  felly  mae  pechadur  yn  dychwelyd 
at  Dduw ;  y  Tad  sydd  yn  ei  dýnu  ef,  â  thru- 
garedd,  â  rheffynau  dynol,  ac  â  rhwyman 

cariad.  t  Er  bod  ei  dad  yn  hen,  a'i  olygon  ni 
a  feddyliwn  wedi  pallu  ;  eto  efe  a  ganfu  ei 

afradlon  dychweledig  o  bell,  ac  a'i  ìiadnabu 
ef  er  gwaeled  ei  wedd,  ac  er  mòr  garpiog  ei 

wisg.  Mae  cariad  a  thosturi  mewn  rhi'eni 
naturiol  yn  gweled  yn  mhell,  ac  yn  graff ;  pa 
faint  mwy  cariad  a  thostnri  ein  Tad  nefol? 
Efe  sydd  yn  canfod  y  pechadur  edifeiriol 

gyntaf ;  ac  mae  efe  yn"  canfod  yr  ysgogiad lleiaf  a  dirgelar  am  ddychwelyd  yn  ei  galon 

ef,  efe  a'i  rhoddodd  yrio.  Duw  yw  yr  hwn 
sydd  yn  gweithio  ynom  ewyllysio  a  gweith- 
redu,  o'i  ewyllys  da  ef.  J  Mae  y  geiriau  hyn 
oll  yn  ddarluniad  prìodol  a  naturiol  iawn  o 
ymddygiad  tad  tosturiol  tuag  at  ei  blentyn  yn 
y  fath  amgylchiad,  ac  maent  wedi  eu  rhoddi 
yma  i  ddangos  parodrwydd  rhyfeddol  ein 
Tad  nefol  i  dderbyn  pechadur  edifeiriol. 

21  A'r  mab  a  ddywedodd  wrtho, 
*  *  Fy  nhad,  pechais  myn  erbyn  y  nef, 
ac  o'th  flaen  dithau;  ac  nid  ydwyf 
mwy  deilwng  i'm  galw  yn  fab  i  ti. /adn.  18,  19.  Jer.  3.  13.  E*ec.  16.  63.  Rhuf.  2.  4. 
m  SaJm  51.  4.  a  143.  2.  1  Cor.  8.  12. 

Mae  llawer  yn  bwriadu  dychwelyd  at 
Dduw  dàn  effeithiau  argyhoeddiad  a  rhyw 
weithrediadau  cyffredin  ar  eu  meddyliau ; 
ond  nid  ydynt  byth  yn  cytìawni  y  bwriadau 
hyny.  Lle  byddo  yr  Ysbryd  Glân  yn  gweith- 
redu  yn  effeithiol  ac  yn  achubol  ar  y  medd- 
wl,  mae  yn  peri  ewyllysio  a  gweithredu  hef- 
yd  :  bwriadodd  yr  afradlon  hwn,  a  gwnaeth 
yr  hyn  a  fwriadodd  hefyd  :  yr  ydym  yn  ei 
gael  ef  yma  yn  gweddîo  ger  bron  ei  dad,  y 
weddi  hòno  a  fwriadodd  yn  y  wlad  bell. 

*  Amy  geiriau  "  Pechaisyn  erbyn  ynef,&c." 
sylwasom  o'r  blaen.  Nid  oes  yma  ddim  sôn 
am  y  rhan  arall  o'r  weddi,  "  Gwna  fi  fel  un 
o'th  weision  cyflog ;"  efallai  i'w  dad  ei 
rwystro  cyn  iddo  ddyfod  at  hyny,  neu  iddo 
weled  nad  oedd  angen  am  dani,  ei  fod  yn 
cael  ei  dderbyn  fel  mab. 

22  A'r  tad  a  ddywedodd  wrth  ei 
weision,  *  Dygwch  allan  n  y  wisg  oreu 
a  gwisgwch  am  dano  ef,  a  rhoddwch 

0  fbdrwy  ar  ei  law,  ̂ ac  esgidiau  am  ei draed, 

n  Salm  45.  13.  a  132.  9,  16.  Es  61.  10.  Ezeo.  16.  9—13. 
Zec.  3.  3,  4.  Mat.  22.  II,  12.  Rhuf.  3.  22.  a  13.  14.  Gal.  3. 
27.  Eph.  4.  22—24.  Dat.  3.  4,  5,  18.  a  6.  11.  a  7.  9,  13,  14. 
a  19.  8.  o  Gen.  41.  42.  Esth.  3.  10.  a  8.  2.  Rhuf.  8.  15. 

Gal.  4.  5,  6.  Eph.  1.  13,  14.  Dat.  2.  17.  p  Deut.  33.  25. 
Salm  18.  33.  Can.  7.  1.  Ezeo.  16.  10.  Eph.  6.  15. 

23  A  dygwch  ?y  llo  pasgedig,  a 
lleddwch  ef;  a  bwyttâwn,  a  byddwn 
lawen. 

aGeu.18.  7.  Salm  63.  5.  Diar.  9,  2.  Es.  25.  6.  a  C5. 

13,  14.  Mat.  22.  2,  &o. 

24  Canys  rfy  mab  hwn  oeddfarw, 
ac  a  aeth  yn  fy  w  drachefn  ;  ac  *  efe  a 
gollesid,  ac  a  gaed.  *  A  hwy  a  dde- 
chreuasant  fod  yn  llawen. 

r  adn.  32.  Mat.  S  22.  loan  5.  21,  24,  25.  a  11.  25.  Rhuf. 
6.  13.    a8.  2.    2  Cor.  5.  14,  16.     Eph.  2.  1,  5.    Col.  2.  13. 
1  Tim.  5.  6.  Jod.  12.  Dat.  3.  1.  *  adn.  4,  8.  pen.  19.  10. 
Gen.  45.  28.  Jer.  31.  15— 17.  Mat.  13.  11— 13.  t  adn.  7, 
9,10.  Preç.  9.  7.  a  10  19.  Ès.  35.  10.  a  66.  11.  Jer.  31. 
12—14.  Rhuf.  12.  15.  1  Cor.  12.26. 

Yn  lîe  gwgu  mewn  soriant  ar  yr  afradlon, 
ei  geryddu,  neu  wrahdo  yn  oerllyd  ar  ei 
gyffes  edifeiriol;  dyma  y  tad  yn  tori  allan 
cyn  iddo  orphen,  ac  yn  galw  am  y  wisg  or- 
eu,  &c.  fel  pe  dywedasai,  Digon,  fy  anwyl 
fab,  mi  a'th  welaf  yn  fyw,  wedi  dychwelyd, 
ac  yn  edifeiriol,  nid  oes  arnaf  eisiau  chwan- 
eg  !  Felly  ein  Duw  ni,  gwrandawwr  gweddi 
ydyw,  a  Duw  parod  i  faddau.  Dywedais, 
Cyffesaf,— ebai  Dafydd,  ond  cyn  iddo  braidd 
wneyd  hyny,  yr  Arglwydd  a  faddeuodd  an- 
wiredd  ei  bechod.  *  Gwisg  hirllaes,  hyd  y 
traed,  meddant  oedd  y  stolê,a.  gyfièithir  yma 

gwisg  oreu:  dywedir  na  bydaai  neb  o'r 
gweision  cyflog  byth  yn  cael  ei  gwisgo ; 
gwisg  i'r  plant  oedd  :  felly  yr  oedd  galw  am 
y  wfisg  oreu  yma  yn  ddangosiad  eglur  ar  yr 
unwaith  mai  fel  mab  yr  oedd  yr  afradlon  yn 
cael  ei  dderbyn,  ac  nid  fel  gwas  cyflog. 

Felly  hefyd  yr  oedd  y  fodrwy  a'r  esgidiau 
yn  arwyddocâu,  pethau  i'r  plant  oeddynt,  ac 
nid  i'r  gweision  cyflog.  Fel  hyn  mae  y 
pechadur  edifeiriol  yn  cael  ei  wisgo  oreu, 
mantell  cyfiawnder  Iesu,  yn  derbyn  ysbryd 

mabwysiad,  yn  cael  ei  ddarpar  drwy  hedd- 
wch  cydwrybod,  ac  ymddybyuiad  ffyddiog  ar 
drugaredd  a  gras  yr  efengyl,  i  rodio  gyda 

hyfrydwch  yn  llwybrau  yr  efengyl.  Rhy- 
fedd  y  cyfnewidiad  a  ddaeth  mewn  ychydig 
amser  i'r  afradlon  hWn  :  ychydig  yn  ol,  yr 
oedd  ei  wisg  yn  garpiog,  os  nad  oedd  yn  holl- 
awl  noeth  ;  yn  awr  dyma  ef  yn  y  wisg  oreu  : 

ychydig  yn'ol,  yr  oedd  yn  gaeth-was  gwael heb  na  modrwy  nac  esgidiau  ;  yn  awr  dyma 

bob  un  o'r  ddau  ganddo,  felarwyddion  mab- 
oliaeth,cariad,rhyddid,acanrhydedd  :  ychyd- 

ig  yn  ol,  chwennychai  lenwi  ei  fòl  â'r  cib- 
au  a  fwytâai  y  moch  ;  yn  awr  dyma  efe  yn 
gwledda  ar  y  llo  pasgedig  :  ychydig  yn  ol,  yr 
oedd  galar,  cywilydd,  euogrwydd,  ofn,  ac 
angau  yn  ei  gydwybod  ;  yn  awr  mae  y  pethan 
hynv  oìl  wedi  ffoi,  ac  yntau  yn  llawen  ac  yn 
gorfoleddu.  Fel  hyn  a  mwy  olawer,  y  gwna 
Duw  i  bawb  a  ddychwelant  ato  ef,  ac  oni 

ddylai  ei  eglwys  a'i  holl  bobl  lawenychu  a 
gorfoleddu  mwy  nac  y  maent  yn  wneyd,  am 
bob  pechadur  a  edifarâo  ì  O  na  byddai  mwy 
o'r  ddau  beth  hyn,  clafychu  a  gorfoleddu,  yn Sion  ! 

i      25  w*Acyroeddeifabhynafef  yn 
261 
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y  maes ;  a  phan  ddaeth  efe  a  nesâu 

at  y  tŷ,  *  efe  a  glywai  gynghanedd  a dawnsio» 
«  adn.  II,  12.  *  pen.  7.  33.    Ex.  15.  20.   2  Sam.  6. 

14.  Salm  30.  11.  a  149.  3.  a  150.  4.  Preg.  3.  4.    Jer.31.4,  13. 

26  Ac  wedi  iddo  alwuno'r  gweis- 
ion,  efe  a  ofynodd  beth  oedd  hyn. 

2  7  Yntau  a  d  dy wedodd  wrtho,  v  Dy 
frawd  a  ddaeth  ;  2  a'th  dad  a  laddodd 
y  llo  pasgedig,  am  iddo  ei  dderbyn  ef 
yn  iach. 

y  adn.  30.  Act.  9.  17.  a  23.  13.  Phile.  10.        a  adn.  23. 

28  rtOnd  efe  addigiodd,  facnidâi 
i  mewn.  j  Am  hynny  y  daeth  ei  dad 
allan,  ac  aymbiliodd  âg  ef. 

a  adn.  2.  pen.  5.  30.  a  7.  39.  1  Sam.  17.  28.  a  18.  8.  E*. 
«5.  5.  a  66.  5.  Jona  4.  1— 3.  Mat.  20:11.  Aot.  13.  45,  50. 
a  14.  2,  19.  a  22.  21,  22.  1  Thas.  2.  16.  *  pen.  13.  34.  a  24. 
47.    Gen.  4.  5—7.    Jona  4.  4,  9.  2  Cor    5.  20. 

29  |{  Yntau  a  attebodd  ac  a  ddy wed- 
odd  wrth  èi  dad,  c  Wele,  cynnifer  o 
flynyddoedd  yr  ydwyf  yn  dy  wasan- 
aethu  di,  ac  ni  throseddais  i  un  amser 

dy  orchymyn;  ac  dni  roddaist  fynn 
erioed  i  mi,  i  fod  yn  llawen  gyd  â'm 
cyfeillion : 

»  pen.  17.  10.  a  18.  9,  11, 12,  20,  21.  1  Sam.  15.  13,  14. 
Ks.  58.  2,  3.  Zee.  7.  3.  Mat.  20.  12.  Rhuf.  3.  20,  27.  a  7.  9. 
»  10.  3.  Phil.  3.  4—6.  1  Ioan  1.  8—10.  Dat.  3.  17.  d  adn.  7. 
p*n.  19.  31.  Mal.  1.  12,  13.  a  3.  14.  Dat.  2.  17. 

30  §  Eithr  pan  eddaeth  dy  fab  hwn, 
yrhwn  a/ddifâodd  dy  fywyd  di  gyd 
â  phutteiniaid,  ti  a  leddaist  iddo  ef  y 
llopasgedig. 

ffadn.  33.  pen.  18.  11.  Ex.  32.  7,  11.    /adn.  13,22,  23. 

31  *Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
*Fy  mab,  yr  wyt  ti  yn  wastadol  gyd  á 
mi,  a'r  eiddo  fi  oll  ydynt  eiddot  tí. g  pen.  19.  22,  23.  Mat.  20.  13—16.  Mare  7.  27,  28.  RJrnf. 
9.4.  a  11.  35. 

32  ÄfRhaid  oedd  Uawenychu,  a 
gorfoleddu  :  *  %  oblegid  dy  frawd  hwn 
||  oedd  yn  farw,  ac  a  aeth  yn  fyw  dra- 
chefn;  ac  a  fu  golledig,  ac  a  gafwyd. 

h  pen.  7.  34.  Ho».  14.  9.  Jona  4.  10,  11.  Rhof.  3.  4,  19. 
•  »5.9—13.        í  adn.  24.    Eph.  2.  1— 10. 

*  Fel  y  mab  liynaf  hwn,  yr  oedd  y  pliari- 
seaid  yn  grwgnach  am  fod  Crist  yn  derbyn 
pechaduriaid  ;  yr  hyn  oedd  afresymol  iawn 
pe  buasent  hwy  môr  gyfiawn  ag  yr  oeddent 
yn  tybied  eu  bod.  Peily  yr  Iuddewon  wedi 
hyny,  wrth  weled  yr  efengyl  yn  myned  at  y 
cenedloedd,  a  hwy  yn  ei  derbyn,  ac  yn  cael 

eu  dwyn  i'r  eglwys.  Gwel  yn  enwedig  Act. 
13.  45;  a  22.  21,  22,  23.  Felly  hefyd  y  mae 
llawer  eto,  dynion  o  ysbryd  phariseaidd,  a 
fyddo  wedi  byw  yn  lled  foesol,  a  chrefyddol 
yn  eu  golwg  eu  hnnain  ;  lled  oerllyd  yr 
edrychant  ar  bechaduriaid  mawrion  yn  dych- 
welyd,  ac  yn  cael  eu  derbyn  i  eglwys  Dduw. 
Tramgwyddant  hefyd  yn  fawr,  wrth  yr 
athrawiaeth  o  rad  a  phen-arglwyddiaethol  ras 

Duw  i'r  gwaethaf  ac  annheilyngaf  o  bechad- 
uriaid.  f  Nid  âi  y  mab  hynaf  hwn  i  mewn  : — 
felly  y  phariseaid,  ni  dderbynient  Grist  am 
ei  fod  ef  yn  derbyn  pechaduriaid  ac  yn  bwyta 

gyda  hwynt.  Felly  yr  Iuddewon  yn  gyflFred- 
in,  nid  âent  i  mewn  i  eglwys  y  Testament 
Newydd  am  fod  y  cenedloedd  yn  cael  ea 
derbyn  iddi.  Ac  felly  llawer  eto,  o  herwydd 
yr  aihrawiaeth  a  soniwyd,  tramgwyddant 
mòr  fawr,  rai  o  honynt,  fel  y  gwrthodant 

Grist  a'r  efengyl  i'w  dinystr  eu  hunain. 
\  Eto  nid  yw  Duw  yn  cymmeryd  eu  gwrthod- 
iad  cyntaf  ;  ond  y  maeyn  para  megys  i  ymöil 
â  hwy  am  ddyfod  i  gymmod  âg  ef.  ||  Fel  y 
mab  hynaf  hwn,  tybiai  y  phariseaid  eu  bod 
yn  gwneuthur  Ilavver  o  wasanaeth  i  Dduw, 
ac  yn  cadw  ei  orchymynion  ef  yn  fanol  iawn; 
ond  nad  Joedd  efe  ddim  wedi  bod  mòr  dda 
iddynt  hwy  ag  y  dylasai  fod  :  tybient  hwy 
mai  i'r  genedl  Iuddewig  y  dylasai  holl  fen- 
dithion  teyrnas  y  Messiah  berthynu ;  ed- 

rychent  ar  y  cenedloedd  a'r  pechaduriaid 
gyda'r  dirmyg  mwyaf,  yn  annheüwng  o  gael 
eu  hystyried  fel  brodyr,  a  chyd-gyfranogion 
o  freintiau  teyrnas  y  Messiah  ;  ac  ni  allent 
oddef  meddwl  iddynt  gael  eu  gwneyd  yn 
gystal  â  hwy,  llawer  llai  cael  eu  breintio  yn 
uwch  n a  hwy.  Tebyg  i  hyn  eto  yw  ysbryd 
ac  ymddygiad  proffeswyr  deddfol  a  hunan- 
gyfiawn  :  beiant  yn  ddigywilydd  ar  oruch- 
wiliaethau  gras  Duw  ;  a  gwrthodant  gyn- 
nygion  grasol  yr  efengyl  iddynt  eu  hunain. 
§  "  Dy  fab  hwn  :"  yr  oedd  y  mab  hynaf  yn 
rhy  falch,  yn  rhy  ddig,  ac  yn  rhy  ddeddfol,  i 
arddelwi  yr  afradlon  fel  brawd  iddo  ef.  Er 
bod  y  cyhuddiad  yn  ei  erbyn  yn  rhy  wir,  eto 
annaturiol  iawn  ydoedd  o  enau  y  naill  frawd 
yn  erbyn  y  Uall :  yr  un  modd,  ac  yr  un  mòr 
annaturiol,  y  grwgnachai  y  phariseaid  yn 
erbyn  y  pechaduriaid,  ac  y  grwgnachai  yr 
Iùddewonyn  gyffredinynerbyny  cenedloedd. 
Ỳr  oedd  digon  yn  yr  efengyi  iddynt  oll,  ond 
nid  âent  hwy  i  mewn.  *  Mae  y  tad  yn  ym- 
resymu  yn  dirion  ac  ýn  amyneddgar  iawn 

â'r  mab  anynad  hwn  :  fel  pe  dywedasai, 
Cwyn  anghyfiawn  a  d'íachos  yw  dy  gwyn  di, 
myfi  a  ofelais  am  danat  ti  bob  amser  hyd  yma ; 
cefaist  ran  o  fywioliaeth  fras  a  chytìawn  bob 
dydd  ;  ac  yn  awr,  nid  wyf  yn  bwriadu  dy 
ddietifeddu  di,  na'th  dlodi  mewn  un  modd 
wrth  dderbyn  fy  mab  afradlon,  mae  digon  i 
bob  nn  o  honoch.  Felly  y  bu  Duw  yn  dda 
iawn  i'r  Iuddewon  arn  oesoedd  lawer,  pan 
oedd  y  cenedloedd  yn  cael  eu  gadael  megys 

yn  y  wlad  bell,  ac  heb  fod  yn  gyfranogion  o'u 
breintiau  hwy  :  ac  ni  ddylasent  rwgnach 
pan  ddaeth  amser  Duw  i  alw  y  cenedìoedd, 
ond  cyd-lawenâu  âg  ef  yn  hytrach.  t  Rìiaid 
llawenychu  :  rhaid  gan  Dduw,  rhaid  gan 
angelion,  a  rhaid  gan  bob  enaid  gwir  rasol. 
Rhaid  wrth  reswm  ar  y  fath  achlysur  nodedig, 
a  rhaid  yn  ol  pob  teimlad  o  gariad  ac  ewyllys- 
da.  %  Dy  fab  hwn,  ebai  y  mab  hynaf,  yn 
ddíystyrllyd ;  digon  gwir,  ebai  y  tad,  nid 
wyf  fi  am  ei  wadu,  ac  mae  yn  ofidus  genyf 
dy  glywed  di  yn  ei  ddirmygu  :  fy  mab  I  ydyw, 
a  dy  frawd  dithau  ydyw,  wedi  y  cwbl.  Mae 
iaiih  y  tad  yma  yn  dangos  i  ni,  y  dylai  y 
dynion  gorau  edrych  ar  y  pechaduriaid 
gwaethaf  mewn  rhyw  ystyr  yn  frodyr  iddynt, 
ac  yn  enwedig  pan  welont  ryw  argoel  o 

ddychweliad  ynddynt.  ||  "  Oedd  farw  :" 
Ar  hyna  gwel  Ephes.  2.1.  a  5.  14.  a  lTim.5. 
6.  Byddai  marwolaeth  naturiol  eu  plant  yn 

Ilai  gofidus  i  r'íeni  duwiol,  na'u  gweled  yn 
troi  allan  fel  y  gwnaethai  yr  afradlon  hwn. 

Oddi  wrth  y  ddammeg  hon  i  gyd  gwelwn 
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í  pethau  canlynol:— 1.  Cyflwr  cyntefig  dyn 
Tel  plentyn  yu  nhỳ  ei  dad,  yn  ddedwydd  ac 
ìeb  eisiau  dim.    2.  Truenusaf  gyflwr  dynion 
yrthiedig;    yn   enwedig  y  rhai  a  redant  i 
^rmod  rhysedd,   y   rhai  tra  annuwiol.     3.  Y 
wir  ífordd   o    ddychweliad  pechaduriaid   at 

Dduw,  trwy  edifeírwch,  cyfaddef  y  bai  a'i 
■idael,  a  chrefu  am  faddeuant.    4.  Parodrwydd 
Ë'rasol  Duw  i  dderbyn  pechaduriaid  edifeiriol; 

la'i  ryfeddol  diriondab  atynt  wrth  eu  derbyn. 
'). Yr  eiddig  sydd  yn  nghalonau  dynion  deddf- 

Kjÿ  a  rhai  dynion  da,   weithian,  efallai,  pan 
Idybiont  fod  eraill  yn  derbyn  mwy  o  dirion- 

leb   a    chariad  gan    Dduw  na  hwynt-hwy. 
|3.  Amynedd   ac  addfwynder  Duw  yn   ym- 
I  idwyn  tuag  atom  ni,  yn  wyneb  ein  gwendid- 

iu  a'n  tymherau  anfoddog  a  grwgnachlyd. 
PEN.  XVI. 

Dammeg  y  goruchwyliwr  anghyfiawn. 

lC  efe  a  ddywedodd  hefyd  wrth 

Isi  ddisgyblion,  *  Yr  oedd  a  rhyw  wr 
boludog,  f  yr  hwn  oedd  ganddo 
I }  oruchwyliwr;  J  a  hwn  a  gyhuddwyd 
íwrtho,  ei  fod  efe  megis  cyn  afradloni 
|2Ì  ddâ  ef. 
|  a  Mat.  18.  23,  24.  a  25.  14.  &c.  b  pen.  8.  8.  a  12.  42. 
ISen.  15.  2.  a  43.  19.  1  Cron.  28.  1.  1  Cor.  4.  1,  2.  Tit.  1.  7. 
|l  Pedr4.  10.  c  adn.  19.  pen.  15.  13,  30.  a  19.  20.  Diar.  1S. 
I).  Bos.  2.  8.  Iago  4.  3. 

2  Ac  efe  a'i  galwodd  ef,  ac  a  ddy- 
||wedodd  wrtho,  d  Pa  beth  yw  hyn  yr 
llwyfyn  ei  glywed  am  danat  ?  cdyro 
t^yfri  o'th  oruchwyliaeth :  ̂ canys  ni 
llelli  fod  mwy  yn  oruchwyliwr. 

d  Gen  3.  9—11.  a  4.  9,  10.  a  18.  20,  21.  1  Sam.  2.  23, 
I  24.  1  Cor.  1.  11.  1  Tim.  5.  24.  e  Preg.  11.  9, 10.  a  12.  14. 
E  Mat.  12.  36.  Rhuf.  14.  12.  1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  5.  10.  1  Pedr 

\\\.  5.  Dat.  20.  12.       /pen.  12.  20.  a  19.  21—26. 

3  A'r  goruchwyliwr  «  a  ddywedodd 
:ynddo  ei  hun,  Ä§Pa  beth  a  wnaf  ? 
rjcanys  y  mae  fy  arglwydd  yn  dwyn  yr 
Ijoruchwyliaeth  oddi  arnaf  :  » *  cloddio 
s  uis  gallaf ,  a  ̂chardotta  sydd  gywilydd- 
usgennyf. 

g  pen.  18.  4.    Esfla.  6.  6.  Ä  peu.  12.  17.    E«.  10.  3. 
ì  íer.  5.  31.  Hos  9.  5.  Act.  9.  6.  Diar.  13.  4.  a  15.  19.  a  18. 

í».  a  19.  15.  a  21.  25,  26.  a  24.  30— 34.  a  26.  13.  16.  a  27. 
S23-ÿö7.  a  29.  21 .  2  Thes.  3.  11.  h  pen.  16.  20,  22.    Díar. 
jiO.  4,  Maro  10.  46.  Ioan  9.  8.  Act.  3.  2. 

4  '  f  Mi  a  wn  beth  a  wnaf,  fel,  pan 
y'm  bwrier  allan  o'r  oruchwyliaeth,  y 
derbyniont  fi  i'w  tai. I  Diar.  30.  9.  Jer.  4.  22.  Iago  S.  15. 

5  Ac  wedi  iddo  alw  atto  bob  un  o 

í^ddyledwyrei  arglwydd,  efe  a  ddy- 
ìwedodd  wrth  y  cyntaf,  Pa  faint  sydd 
jarnat  ti  o  ddyled  i'm  harglwydd  ? m  pen.  7.  4Î,  42.  Mat.  1S.  24. 

6  Ac  efe  a  ddy wedodd,  Càn  mesur 
>o  olew.  I  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrtho, 
'"Cymrner  dy  ysgrifen,  ac  eistedd  ar 
frys,  ac  ysgrifena  ddeg  a  deugain. 

iadn.  9,  12.  Tit.  2.  10, 

7  Yna  y  dywedodd  wrth  itn  arall, 

A  pha  faint  o  ddyledsydd  arnat  tithau? 
Ac  efe  a  ddywedodd,  •  Càn  mesur  o 
wenith.  Ac  efe  addywedodd  wrtho, 
Cymmer  dy  j^grifen,  ac  ysgrifena 
bedwar  ugain. 

o  pen.  20.  9,  10.  Can.  8.  11,  12. 

8  ||A'r  arglwydd  a  ganmolodd  y 
p  goruchwyliwr  anghyfiawn,  am  iddo 
^wneuthur  yn  gall :  roblegid  y  mae 
plant  y  byd  hwn  *  yn  gallach  yn  eu 
cenhedlaeth  nâ  *  phlant  y  goleuni. 

p  adn.  10.  pen.  13.  6.  q  adn.  4.  Gen.  3.  1.  Ex.  1.  10. 
2  Sam.  13.  3.  2  Bren.  10.  19.  Diar.  6.  6—8.  r  pen.  20. 
34.  Salm  17.  14.  1  Cor.  3.  18,  19.  Phil.  3.  19.  a  Salm  49. 
10—19.  Mat.  17.  26.  t  Ioan  12.  36.  Eph.  5.  8.  1  Tbes.  5. 
5.  1  Pedr  2.  9.  1  Ioan  3.  10. 

*  Wrth  y  gwr  goludog  yn  y  ddammeg  hon, 
mae  i  ni  ddeall,  Duw ;  yr  hwn  sydd  berchenog 
pob  peth,  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear. 
t  Wrth  y  goruchwyliwr  mae  i  ni  ddeall, 
dynion;  y  rh3ÌyrymddiriedoddDuwgyfiawn- 
der  o  bethau  tymhorol  iddynt.  %  Wrlh  y  da, 
mae  i  ni  ddeall,  golud  y  byd  hwn,  yr  hwn  a 
gam-ddefnyddir  ;  neu  unrhyw  beth  y  galler 
gwneyd  defnydd  da  neu  ddrwg  o  hóno  ;  megya 
aelodau  a  synwyrau  ein  cyrph,  yn  enwedig  y 
tafod  ;  cynneddfau  yr  enaid;  iechyd,  grŷm, 
doniau,  dysgeidiaeth,  &c.  yn  nghyd  a  phob 

rhan  o'n  cyfoeth,  pa  un  bynag  ai  ychydig  ai 
Uawer  a  fyddo.  ||  Gŵyr  Duw  yn  dda  pa 

ddefnydd  mae  pob  dyn  yn  wneyd  o'i  drugar- 
eddau  ef ;  geilw  bawb  ononom  i  gyfrif  manol, 

a  thry  y  rhai  anffyddlawn  allan  o'u  goruch- 
wyliaeth  yn  angeu,  03  nid  cyn  hyny.  §  Nis 
gallaiy  goruchwyliwr  hwn  wadu  y  cyhuddiad, 
na  dal  gafael  yn  yr  oruchwyliaeth  yn 
hwy:  felly  dynion  anffyddlawn,  ni  bydd 
ganddynt  ddim  i  wneyd  ond  myned  yn  fud 
pan  ddelo  Duw  i  gyfri  â  hwynt,  a  chym- 
meryd  eu  dîosg  o  bob  peth  oedd  ganddynt. 

*Cloddio,y  gwaith  caletaf,a  chardota,y  fywiol- 
iaeth  iselaf  a  thlotaf :  nid  arferasai  y  goruchwyl- 
iwr  hwn  y  naill  nac  y  llall  o  honynt  erioed,  ae 
yr  oedd  yn  anodd  iawn  plygu  at  yr  un  o  honynt 
yn  awr,  wedi  byw  cyhyd  yn  esmwyth  ac  yn 
foethus  ar  dda  ei  arglwydd.  Tebygi  hyn  yw 
y  pechadur  yn  ei  galedi,  nis  gŵyr  pa  beth  i 
wneyd  ;  mae  yn  gweled  erbyn  hyn  nas  gall 
weithioallan  ei  iachawdwriaeth  ei  hunan,  ac 

hefyd  mae  yn  rhy  falch  a  gwarsyth  i'w  cheisio 
trwy  faddeuant  a  thrugaredd  rad  gan  Dduw. 
t  Gwedi  mynyd  o  ystyriaeth,  penderfynodd 
y  dyn  hwn  pa  beth  i  wneyd,  er  cael  ei  gynnal 
gan  ddeiliaid  ei  arglwydd  ar  olcolliyroruch- 
wyliaeth  :  acyroedd  ei  ddyfais  ddiweddaf  hon 
mòr  anghyfiawn  ag  y  buasai  ei  oruchwyliaeth 
yr  holl  amser  o'r  blaen  ;  gwneyd  yn  anonest 
âg  eiddo  ei  arglwydd.  Gwedi  eu  hudo  fel 

hyn  i  fod  yn  gyfranog  o'r  twyll,  nis  gallent 
hwy  ei  gyhuddo  ef  wrth  eu  harglwydd  heb 
eu  cyhnddo  eu  hunain  hefyd;  ac  os  nacâent 

unrhyw  amser  ei  dderbyn  ef  i'w  tai,  a'i  gyn-- 
northwyo  ef  yn  ei  angen,  yr  oedd  yn  ei  allu 
ef  eu  cyhuddo  hwy  er  eu  mawr  niwed  a 
gwarth  i'w  henwau  da.  %  Yn  hyn  yr  oedd  y 
twyil,  y  goruchwyliwr  anghyfiawn  yn  annog 
dyíedwyr  ei  arglwydd  i  ysgrifenu  y  ddyled 
yn  llawer  llai  nac  ydoedd,  ac  efe  ei  hun  yn 

ysgrifenu  yr  un  petli  yn  ddi'ammau  yn  ei 
gyfrifon  yntau.  Pa  le  mae  cydwybod  a 
gonestrwydd    y    dynion  a  wnelont  fel  hyflj 
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a  pha  le  mae  eu  rrÄddwl  arn  holl-wybodaeth 
Duw,  a  dydd  mawr  y  cyfrif?  ||  Canmol 
cyfrwysder  y  goruchwyliwr  anghyfiawn  a 
wnaeth  ei  arglwydd,  ac  nid  canmol  y  weith- 
red  ynddi  ei  hun:  am  iddo  wneuthur  yn  gall, 
nid  am  iddo  wneuthur  yn  anghyfiawn  :  ei 

gallineb  ef,  a'i  ofal  yn  darpar  iddo  ei  hun, 
yw  y  peth  a  roddir  i  ni  i'w  ddynwared  yn  y 
ddammeg,  wc  nid  ei  anonestrwydd  ef.  §"  Plant 
y  byd  hwn  :"  y  rhai  mae  eu  rhan  yn  y  by  wyd 
yma,  y  rhai  mae  eu  holl  fasnach  yn  mhethau 
y  byd  hwn,  ac  nid  ydyntyn  ymofyn  dirn  am 

y  byd  a  ddaw.  "  Plant  y  goleuni:"  proffes- 
wyr  yr  efengyl,  y  rhai  sydd  yn  derbyn  goleu 
yr  efengyl,  a  chwedi  eu  troi  gan  yr  efengyl 
o  dywyllwch  i  olenni.  Mae  plant  y  byd  hwn 
yn  gallach  na  phlant  y  golcuni:  hyny  yw, 
yn  fwy  doeth  a  chyfrwys  i  drin  y  byd  hwn 
nag  ydy w  dynion  duwiol ;  neu,  yn  gallach  ac 
yn  fwy  diwyd  i  drin  y  byd  hwn,  nag  ydyw 
plant  y  goleuni  gyda  gwaith  üuw,  ac  achos 
mwy  pwysig  eu  heneidiau.  Mae  hyn  yn 
gywilydd  i  blant  y  goleuni. 

9  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi, 

u  *  Gwnewch  i  chwi  gyfeillion  x  o'r 
mammon  anghyfiawn  :  \  fel,  y  pan  fo 

eisieu  arnoch,  y'cìi  derbyniont  2i'r 
tragywyddol  bebyll. 

«  peu.  11.  41.  a  14.  14.  piar.  19.  17.  Es.  58.  7,  8.  Dan. 
4.  27.  Mat.  6.  19.  a  25.  35—40.  Act.  10.  4,  31.  2  Cor.  9.  12— 
15.    1  Tim.  6.  17-19.     2  Tim.  1.   16— 18.  *adn.  11,  13. 
Mat.  6.  24.  ,  y  Salm  73.  26.  Preg.  12.  3—7.  Es.  57.  16. 
z  2  Cor.  4.  17,  18.  a  6.  1.  1  Tim.  6.  18,  19.  Jud.  21. 

*  Mae  y  gair  mammon  yn  arwyddo  golud, 
duw  y  golud,  neu  lawnder,  yn  mhlith  y 
Groegiaid  oedd  mammon.  Tybir  mai  nid 
golud  wedi  ei  gasglu  trwy  anghyfiawnder  a 
feddyiir  yma  wrth  y  mammon  anghyfiawn  ; 
ond  yn  hytrach  golud  darfodedig,  twyllodrus, 
eydd  mòr  aml  yn  siomi  ei  berchenog,  mewn 

cyferbyniad  i'r  gwir  olud  yn  adn.  11.  Gwn- 
ewch  i  chwi  gyfeillion  o  hóno,  fel  y  gwnaeth 
y  goruchwyliwr  anghyfiawn,  ond  nid  mewn 
ffordd  anghyfiawn  fel  efe :  Gwnewch  Dduw 
yn  gyfaill ;  nid  trwy  haeddu  dim  ar  ei  law  ef, 

ond  trwy  ufuddàu  i'w  ewyllys  ef  mewn  iawn 
ddefnyddiad  o'ch  golud.Gwnewch  y  duwiolion 
tlodion  yn  gyfeillion,  fel  y  caffoch  eu  gweddî- 
au  drosoch.  f  Pan  ddeloch  i  farw,  pan  fyddo 
arnoch  eisiau  pethau  nas  gall  golud  y  byd 

hwn  eu  rhoddi,  y'ch  derbyniont  i'r  tragy- 
wyddol  bebyll.  Cyfeiriad  sydd  yma  at  y 
goruchwyliwr  yn  dywedyd,  "  Fel  y  derbyn- 
ìont  fi  i'w  tai."  Y  tragywyddol  bebyll  yw  y 
nef,  tŷ  ein  Tad,  Ue  mae  llawer  o  drigfanau  : 
derbynir  y  saint  yno  gan  y  Drindod,  gan  yr 
angelion,  a  chan  y  credinwyr  tlodion  hyny  a 

gynnorthwyasant  hwy  â'u  golud  yn  y  byd 
hwn.  Ond  trwy  Grist  yn  unig  y  bydd  y 
derbyniad. 

10  *  Y  neb  sydd  a  ffyddlawn  yn  y 
lleiaf,  sydd  ffyddlawn  hefyd  mewn 

llawer  ;  b  a'r  neb  sydd  anghyfiawn  yn 
y  lleiaf,  aydd  anghyfiawn  hefyd  mewn 
llawer. 

a  adn.  11,  12.  pen.  19.  17.  Mat.  25.  21,  23.  Heb.  3.  2. 
b  Ioan  12.  6.  a  13.  2,  27. 

*  Yn  gyffredin  felly  y  mae  :  fel  y  byddo 
ffyddlondeb  neu  anffyddlondeb  dynion  mewn 
pethau  bychain,  felly  y  bydd  mewn  pethau 
mwy ;    ac    yn    ol    ei   ffyddlondeb   dyrchefir 
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gwas  o  sefyllfa  isel  i  un  a  fyddo  uwch  :  nic 
oes  neb  doeth  a  wna  hyny  â  gwas  twyllod 
rus,  anffyddlon. 

1 1  Am  hynny,  oni  buoch  ffyddlawr 
c  yn  y  *  mammon  anghyfiawn,  pwy  : 

ymddîried  i  chwi  am  d  f  y  gwir  olud'*. c  ndn.  9.  d  pen.  12.  33.  a  18.  22.      Diar.  8.  18,  19 
Epli.  3.  8.  lago  2.  5.  Dat.  3.  18. 

*  Am  y  mammon  anghyfiawn  sylwyd  o'; 
blaen  ar  adn.  9 :  golud  anwadal  yw,  yr  hwi 
er  ei  gael  yn  gyfiawn,  efallai,  a  ddefnyddi 
yn  aml  yn  ddigon  anghyfiawn,  wrth  ei  atta 
yn  fwy  nag  a  weddai,  neu  ei  dreulio  ar  eii 
melus  chwantau.  f  Y  gwir  olud  yw  y  ben 
dithion  hyny  sydd  yn  ardderchogi  ac  yn  llawi 
ddigoni  yr  enaid  byth.  Os  na  byddwn  n 
ffyddlawn  mewn  golud  bydol,  y  peth  lleiaí 
i'w  iawn  ddefnyddio;  pa  fodd  y  gallwi 
ddysgwyl  y  rhydd  Duw  i  ni  bethau  m| 
gwerthfawr  y  nefoedd  1  a  pha  sail  sydd  gerî 
ym  i  feddwl  ein  bod  yn  feddiannol  arnyn eisoes  ì 

12  *  Aconi  buoch  ffyddlawn  eyny 
eiddo  arall,  f  pwy  a  rydd  i  chwi  /  y: 
eiddoch  eich  hun  ? 

e  pen.  19.  13—26.  1  Cron.  29.  14—16.  Job  1.  21.  E»t 
16.  16-21.  Hos.  2.  8,  9.  Mat.  25.  14—29.  /peu.  10.  4Î 
Col.  3.  3,  4.  1  Pedr  1.  4,  5. 

*  Eiddo  arall  yw  pethau  y  byd  hwn,  ni< 
eiddo  y  cyfoethogion,  goruchwylwyr  ydyn 

hwy :  eiddo  Duw,  i'w  defnyddio  yn  ol  e 
ewyllys  ac  er  ei  ogoniant  e<  ;  eiddo  y  tlodioi 

hefyd,  er  eu  ẅwaìlu  a'u  dianghenu.  t  Kidd< 
Duw  yw  gras  yn  gystal  a  golud  bydol ;  on« 

ar  ol  ei  gael,  mae  yn  eiddo  yr  enaid  a'i  caffo 
yn  rhan  na  ddygir  byth  oddi  arno.  Ma 

llawer  o  rasau  y  saint  i'w  defnyddio  at  was 
anaeth  eraill,  ond  am  gyfiawnhâd  a  sancteidd 
iad  yn  enwedig,  eu  heiddo  hwy  eu  hunai: 
ydynt.  Y  dyn  anffyddlawn  mewn  petha 
bydol,  pa  fodd  y  gall  ddysgwyl  grasau  yí 
brydol  ?  Tybir  fod  yn  yr  adnod  hon  gyfeir 
iad  at  yr  arfer  o  wobrwyo  goruchwylwy 

ffyddlawn,  drwy  roddi  iddynt  hwy  ran  o' 
etifeddiaeth  yn  eiddo  eu  hunain. 

13  H^Ni  ddichon  un  gwas  wasan 
aethu  dau  arglwydd :  canys  naill  a 

efe  a  h  gasâ  y  naill,  ac  a  gär  y  llall :  a 
efe  a  lýn  wrth  y  naill,  ac  a  *  ddirmyg; 
y  llall :  ni  ellwch  wasanaethu  Duw  ; 
mammon. 

g  pen.  9.  50.  a  11.  23.  Jo«.  24.  15.  Mat.  4.  10.  a  6.  % 
Rhuf.  6.  16-22.  a  8.  5—8.  Iaço  4.  4.  1  Ioan  2.  15,  1( 
h  pen.  14.  26. 

Gwel  ar  Math.  6.  24.  *  "  Dirmygu"  syd 
yma,  esgeuluso  yn  Mathew  ;  ond  yr  un  gai 
Groeg  (liataphrontsei)  pydd  yn  y  ddau  le dirmygu  yw. 

14  *A'r  Phariseaid  hefyd,  *y  rha 
oedd  ariangar,  a  glywsant  y  pethai 

hyn  oll,  ac  a'i  h  gwatwarasant  ef. 
i  pen.  12.  15.  a  20.  47.  Es.  56.  11.  Jer.  6.  13.  a  8.  1 

Eíec.  22.  25—29.     n  33.  31.      Mat.  23.  14.  t  pen.  8.  6 
a  23.  35.  Salm  35.  15,  16.  a  119.  51.  Es.  53.  3.  Jer.  20.  7, 
Heb.  11.  36. a  12.  2,  3. 

*  Heblaw  y  chwant  o  ariangarwch,  yrhy 
sydd  ry  dueddol  i  bawb  ;  yr  oedd  yn  bwc 
mawr  yn  nghredo  y  phariseaid,  mai  y  cy 
oethogion  yn  unig  oedd  yn  ddedwydd,  ac  y 
fendigedig  gan  Dduw  ;  a  bod  yr  holl  ddynio 
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lodion  yn  felltigedig,  Ioan  7.  48,  4t).  Tybia 
hai  mai  gyda  golwg  ar  y  dyb  gyfeiliornns 
ìono  y  bendithiodd  Crist  y  tlodion,  Pen  C. 

t  Aíae  y  gair  a  gyfieithir  gwatwar  yma, 

yn  arwyddo  gwatwar  gyda'r  dirmyg  mwyat, 
rwatwar  a  llaesu  gwefl  arno,  öalm  22.  7. 
Ỳroedd  geiriau  Criatyn  taroyn  erbyn  eu  cred, 

hathrawiaeth,  eù  chwant,  a'u  harferion 
nwy,  am  hyny  ni  ajlent  eu  goddef  heb  watwar. 

15  Ac  efe  a  ddywedodd   wrthynt, 
1  *  Chwychwi  y w  y  rhai  sydd  yn  eich 
cyfiawnhàu  eich  hunain  ger  bron 

dynion;  m  -\  eithr  Duw  a  ŵyr  eich 
calonnau  chwi :  n  X  canys  y  peth  sydd 
uchel  gyd  â  dynion,  sydd  ffiaidd  ger 
bron  Duw. 

/pen.  10.  29.  all.  39,  40.  a  18.  11,  12,  21.  a  20.  20,  47. 
Diar.  20.  6.  Mat.  6.  2,  5,  16.  a  23.  5,  25—27.  Rhuf.  3.  20. 
Iaeo2.  21—25.  m  1  Sam.  16.  7.  1  Cron.  29.  17.  2  Cron. 
6.  30.  Salm  7.  9.  al39.  1,  2.  Jer.  17.  10.  Ioan  2.  25.  a  21. 
17.  Act.  1.2S.  a  15.  8.  1  Cor.  4.  5.  Dat.  2.  23.  n  Salm 
10.  3  a  49.  13,  13.  Diar.  16.  5.  Es.  1.  10—14.  Am.  5.  21,  22. 
Wal.    3.  15.  1   Pedr  3.  4.  a  5.  5. 

Trwy   rith    o    grefydd,    a    manylrwydd 
Imewn  cyflawniadau  traddodiadol,  ymddang- 
osai  y  phariseaid  yn   gyfiawn   ger   bron  dyn- 
ion,  a  thybiai  y  werin   annwybodus   eu   bod 
yn   gyfiawn   iawn  ;  +  ond   yr  oedd    Duw  yn 
gweled  drwy  y   rhith  allanol,  ac  yn   canfod 
flygredigaeth,    ariangarwch,  a    chybydd-dod 
eu  caionau  hwy,  ac  felly  y  mae  eto.     í  Nid 
un  peth,  ond  y  mae  llawer   iawn    o   bethau, 

uchel  yn   ngolwg  dynion,  yn  dra  ft'íaidd  yn 
ngolwg  Duw.     Yr  oedd  y  phariseaid  a'u  cyf- 
lawniadau  deddfol  a  rhagrithiol  yn  uchel  yn 

llngolwgdy  nion,  yn  eu  golwg  eu  hunain  ac  eraill, 
Bond  yr  oeddyut   hwy    a'u  cyfiawniadau   yn 
flffîaidd    yn   ngolwg  Duw.      Gwael  iawn  yw 
(  bod  yn   uchel  yn    ngolwg  dynion,  a  bod  ar 
[|yr  un  pryd  yn  ftìaidd  yn  ngolwg  Duw. 

16  °*  Y  gyfraith  a'r  prophwydi 
\oedd  hyd  loan  :  f  er  y  pryd  hwnnw 
fiy  piegethir  teyrnas  Dduw,  ?{a  phob 
dyn  sydd  yn  ymwthio  iddi. 

oadD.29,  31.  Mat.  11.9— 14.  Ioan  1.  45.  Act.  3.  18, 
24,  25.  p  pen.  9.  2  a  10.  9,  11.  Mat.  3.  2.  a  4.  17.  a  10. 

1  7.  Marc  1 .  14.  q  pen.  7.  26—29.  Mat.  21.  32.  Marc  1.  45. 
»Ioan  11.  48.  a  12.  19. 

!|  *  Parâodd  goruchwyliaeth  yr  Hen  Desta- 
^ment  hyd  Ioan,  i  gysgodi  Crist,  ac  i  bro- 
íphwydo  am  dano  :  y  gyfraith,  a'r  pro- 
\  phwydi  i  egluro  a  phregethu  y  gyfraith.  t  Ni 
pharâodd  yr  oruchwyliaeth  ddim  ond  hyd 

Ioan  ;  o'r  pryd  hyny  y  mae  teyrnas  Dduw, 
gwirioneddan  goleuach  am  y  Messiah  a'i 
deymas,  yn  cael  eu  pregethu  ;  Jac  er  eich 
bòd  chwi  y  phariseaid  yn  gvvatwar,  y  mae 
llawer  iawn  yn  ymwthio,  megys  er  eich 
gwaethaf  chwi,  i  mewn  i  deyrnas  y  Messiah. 

Cawsom  sylwedd  yr  adnod  hon  o'r  blaen,  yn 
xMath.  11.  12,  13  ;  gwei  y  sylwadau  yno. 

1 7  r  *  A  haws  y w  i  nef  a  daear 
fyned  heibio,  «nag  i  un  tippyn  o'r gyfraith  baìlu. 
o  „r,p?'  2L  S3-    Salm  102.  25—27.    Es.  51.  6.    Mat.  5.  18. 
2  Pedr  3.  10.  Dat.  20.  U.  a  2K  1,  4.  s  Es.  40.  8.  Rhuf. 
3.  31.  1  Pedr  1.  25. 

*  Er  bod  goruchwyliaeth  newydd  yn  dyfod 
i  mewn,  eto  ni  ddylid  meddwl  bod  hon  yn 

^•oes  i  gyfraith  Mt)ses  ;  oblegid  haws  i  nef  a daear  fyned  heibio  nag  i  un  tippyn  (yr  un 
darn  llythyren)  o'r  gyfraith    ballu,   heb  ateb  I 

ei  dyben  bwriadoi.  Cyllawnwyd  yr  holl 
ddeddf  seremoniol  yn  Nghrist  y  sylwedd 
mawr  a  gy.^godai  ;  mawrygwyd  yr.  holl 
ddeddf  foesol  yn  ei  ufudd-dod  a'i  angeu  ef ; 
a  chadarnbawyd  iii  yn  ei  chyílawn  awdurdod 
yn  y  grefydd  bur  a  sanctaidd  a  osododd  cfe 
i  fynu  ;  ac  amddiffynwyd  hi  hefyd  rhag  y 
gau  agoriadau  a  roddwyd  arni  gan  y  doctor- 
iaid  Iuddewig. 

13  Pwy  bynnag  'a  ollyngoymaith 
ei  wraig,  ac  a  bríodo  un  arall,  y  mae 
efe  yn  godinebu ;  a  phwy  bynnag  a 
briodo  yr  hon  a  ollyngwyd  ymaith 
oddi  wrth  ei  gwr,  y  mae  efe  yn  god- 
inebu. 

t  Mat.  5.  32.  al9.  9.  MarclO.  11,12.  1  Cor.  7.  4,10—12. 

Gwel  y  sylwadau  ar  Math.  5.  32;  a  19.  9. 
Ysgariaethau  anghyfieithlawn  yr  luddewon 
oedd  yn  tori  y  gyfraith,  nid  athrawiaeth 
sanctaidd  lesu. 

19  %*  Yr  oedd  rhyw  "wrgoludog, 
x  f  ac  a  wisgid  V  â  phorphor  a  llian 
main,  ac  yr  oedd  yn  cymmeryd  byd 
da  yn  helaethwych  beunydd  : 

u  pen.  12.  16-21.  a  18. ,24,  25.  Iago  5.  1—5.  x  adn. 

1.  pen.  15.  13.  Job  'Jì  11—15.  Salm  ',ô.  3—7.  K<iec.  16.  49. 
Am.  6.  4—6.       Dat.  17.  4.      a  18.  7,  16.  y  Barn.  8.  26. 
Esth.  8.  15.  Ezec.   16    13.  a  27.  7.  Marc  15.  17,  20. 

20  J  Yr  oedd  hefyd  z ry w  gardottyn , 
a'i  enw  aLazarus,  yr  hwn6a  fwrid 
wrth  ei  borth  ef c  yn  gornwydlyd, 

z  pen.  18.  35—43.  1  Sam.  2.8.  lago  1.  9.  a  2.  5.  a  Ioau 
11.1.  b  Act.  3.  2.  c  adn.  21.  Job  2.  7,  S.  S*lm34.  19. 
a  73.   14.   Es.  1.  6.  Jer.  8.  22. 

2 1  d  Ac  yn  chwennychu  cael  ei 
borthi  e  â'r  briwsion  a  syrthiai  oddi  ar 
fwrdd  y  gwr  cyí^píhog ;  ||  ond  y  cwn 
a  ddaethant,  ac  a  lyfasant  ei  gorn- 

wydydd  ef. d  1  Cor.  4.  11.  2  Cor.  11.  27.  e  Mat.  ̂ 5.  27.  Marc  7. 28.  loan  6.  12. 

22  Abu, -^i'r  cardottyn  farw,  fa'i 
ddwyn  gan  yr  angelion  h  §  i  fynwes 
Abraham.  » A'r  goludog  hefyd  a  fu 
farw,  *ac  a  gladdwyd  : 

/Job  3.   13—19.     Es.  57.  1,  2.    Dat.  14.  13.  gSaìm 
91.  11,  12.  Mat.  13.  38-43.  a  24.  31.  Heb.  2.  14.  h  «.I. 

S.  11.     loan  13.  23.    a21.*20.  *  pen.  12.  20.     Job2!.iS, 
30-32.  Salm  49.  6—^  16-19.  a  73.  18—20.  Diar.  14.  32. 
Marc  8.  36,  37.    lago  1.  H.  1   Pedr  2.  24.  k  2  Breu.  9. 
34,  35.  Preg.  8.  10.  Es.  14.  18.  a  22.  16. 

Gwedi  ceryddu  yr  luddewon  yn  yr  adnod- 
au  o'r  bJaen,  mae  Crist  yrna  yn  dÿchwelyd  i 
ymadrodd  yn  mlieilach  yn  nghylch  yr  iawn 
ddefnyddiad  o  gyfoeth  bydol.  Mýn  rhai  mai 
dammeg  yw  y  geiriau  ;  mýn  eraiìí  mai  haius 
gwirioneddol  ydynt  am  bethau  oedd  wedi 
fiygwydd  :  efallai  y  gallwn  eu  hystyried  yn 
bob  un  o'r  ddau  yn  ddigon  prîodol.  *  Y  rhai 
a  dybiant  mai  hanes  yw,  a  ddywedant  mai 
Herod  oedd  y  gwr  goludog ;  ac  maî  rhyw 
ddyn  tlawd  duwiol,  a  adwaenid  fel  cardoiyn 
yn  y  dyddiau  hyny,  oedd  Lazanis.  Ystyr  y 
gair  Lazarus,  meddant  yw,  cynnorthwy 
Duw ;  neu,  yr  hwn  mae  Duw  yn  gymhorth 
iddo.  Dyn  digymhorth,  medd  Dodderidge. 

f  Darlunir  gwisg  y  gwr  goludog  hwn  o'r  fáth 
mwyaf  drudfawr  a  gorwych  ;  a'i  ymborth.  o'r 
fath  mwyaf  danteithiol  a  moethus.  Fel  hyu 
mae  y  rhan  fwyaf  o  fawrion  y  byd   iiwn  yn 

Z 
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gwario  eu  holl  drysorau  arnynt  eu  hunain,  er 
ymddangos  yn  anrhydeddus  yn  y  byd,  ac  er 

poithi  eu  chwantau 'blysig  ac  anifeilaidd,  heb ystyried  dim  am  y  tlodion,  dydd  y  cyfrif,  nac 
uffern  y  lle  poenus  hwnw.  I  Darlunir  y  car- 
dotyn  yn  resynol  iawn,  yn  dlawd,  yn  ne- 
wyuog,  yn  gomwydhd,  ac  yn  noeth  ;  pe  am- 
gen  ni  allasai  y  cwn  ìyfu  ei  gornẁydydd  ef. 
Chwennychai  giel  ei  borthi  â'r  briwsion  oddi 

j  ar  fwrdd  y  goludog :  nid  oes  hanes  iddo  gael 
|  dim  ;  a  dywedir  bod  y  geiriau  ni  roddodd 
\  neb  iddo  mewn  rhai  cyfieithiadau.  ||  Beth 
j  bynag  oedd  eífaith  hyn  ar  gornwydydd  y 
cardotyn,  mae  yn  amìwg  mai  i'r  dyben  o 
ddangos  gresyni  ei  sefylìfa  ef  y  dywedir  i'r 
cwn  ddyfod  a'ullyfu  hwynt.  Yn  lle  "  ond  y 
cwn  a  ddaethant,"  dylid  cyfieithu  y  geiriau 
Groeg  Calla  kai,J  "'ie,  y  cwn  a  ddaethant," 
niiídd  amryw  ddysgedigion.  §  "  Mynwes 
Abraham"  ydoedd  ymadrodd  drwy  ba  un  y 
gosodai  yr  Iuddewon  allan  ddedwyddwch 
eueidiau  y  rhai  cyfiawn,  yn  y  fàn  y  byddent 
feirw;  dywedent  y  byddent  yn  cael  eu  dwyn 
ynogan  angelion  da.  Yroedd  hyn  yn  deilliaw 

oddiwrth  arí'eryr  Iuddewon  o  eistedd,neu  yn 
Iiytrach  o  ledorwedd  yn  eu  gwleddoedd,  y 

naiiì  a'i  ben  yn  mynwes  yllall.  (GwelarLuc 
7. 3S.)  Fel  hyn  cafodd  Lazarus,  y  cardotyn 

tlawd,  yr  anrhydedd  a'rdedwyddwch  ofyned 
yn  nesaf  at  Abraham,  tad  y  ffyddloniaid,  a 
chy  failì  Duw,  yn  y  nef,  er  bod  yma  wrth  borth 
y  gwr  goludog  yn  crefu  am  ei  dammaid. 
Tebyg  i  hyn  yw  ìii  ar  lawer  o  blant  anwylaf 

I  Buw  yn  y  byrì  hwn  ;  ond  wedi  marw,  e  dry 
J  pethau  yn  llawer  iawn  gwell. 

23  *  Ac  'yn  uffera  efe  a  gododd  ei 
olwg,  ac  efe  fflraewn  poenau,  7ifac  a 
ganfu  Abraham  o  hirbell,  X  a  Lazarus 
yn  ei  fynwes. 

ISalmÿ,  17.    a  16.  10.    a  49.  15.    a  86.  13.    Diar.  5.  5. 
a  7.  27.  a  9.  1S.  a  15.  ̂ .  F.s.  14.  9,  15.  Mat.  5.  22,  29.  alS. 
».  a23.33.  1  Cf ,-.  15.  55.  2  Pedr  2.  4.  Dat  20.  13,  14 
m  adn.  28.  pen  ò.  2S.  Mat.  8.  29.  Dat.  14.  10,  11.  a  20.  10. 
n  peu.  13.  ?«,  29.  Mat.  8.  11,  12. 

24  ||  Ac  efe  a  lefodd,  ac  addywed- 
o-jd,  °  O  dad  Abraham,  ̂ trugarhâ 
wrthyf,  a  danfon  Lazan  s,  i  drochi  pen 
ei  fys  'i  mewn  dwfr, r  ac  i  oeri  fy  nhafod : 
6  §  canys  fe  a'm  poenir  yn  y  fìílam  hon. ö  adn.  30.  pen.  3.  8.  Mat.  3.  9.  íoan  8.  33—39,  53—56. 
Uhuf.  4.  12.  a  9.  7,  8.  p  ì  Sam.  23.  16.  Es.  27.  11.  Jasro 
2.  13.  (J  Es.  41.  17,  18.  a  65.  13,  14.  loan  4.  Ì0,  14.  a  7 
37.     Dat.  7.  16,  17.    a  22.  1.  r  Zec.  14.  12.    Uso  3.  C. 
a  Es.  66.  24.  Mat.  25.  41.  Marc  9.  43-49.  2  The».  1.  8.  Dat. 
14.  10,  11.  a  19.  20.  a20.  15. 

Nid  yw  angen  dderbyniwr  wyneb  ;  ac  nis 
gaü  holl  gyfocth,  mawredd,  gwychder,  a 
moethau  y  byd  hwn  ei  gadw  ymaith  :  ond, 
yn  hytrach,  niweidio  yr  iechyd  a  byrâu  y 

dyddian  y  mae  y  pethan  byny  yn  aml,"o'u  har- fer  yn  angbymmedrol.  Gwelsom  yn  niwedd 

yr  adní  d  o'r  blaen  i'r  golidog  t'arw,  a  chacl 
ei  gfaddu  :  gyda  Uaweriawn  o  rwysg  ofermae 
yn  debyg;  a  llawer  o  sôn  am  ei  waedoliaeth 
nchel,  ei  ditlau  anrhydeddus,  ei  weithredoedd 

campus,  ei  rinweddau  da,  a'i  t'ywioliaeth 
uclicl  a  íhywysogaidd.  Ond  dacw  ef  yn  y 
bedd  ;  yn  braenu  yn  íììaidd,  ac  yn  ymborlli 

i'r  pryfed,  heb  ddim  ond  maen  cerfiedig  i gadw  cofradwriaeth  annheilwng  ain  dano  am 
ychydig  ílynyddoedd.  Enw  y  drygionus  a 

j  bydra.  *  Ond  O  yrenaid  anfarwol,  annuwioî, 
\  ac  annedwydd  iawn  erbyn  hyn  !  yn  uíiern  efe 

a  gododd  ei  ol wg  !  Mae  y  gair  Groeg  (  HadêsJ 
a  gyíieithir  uffern,  yn  arwyddo  ystad  y  meirw 
neu  y  byd  anweledig,  byd  yr  ysbrydoedd, 
anweledig  i  ddynion  :  ond  yma  mae  yn  ar- 

wyddo  uífern  yn  ei  hystyr  brì'odol,  lle  y 
colledigion,  y  lle  poenus  hwnw.  t  Rhaid  i  ni 
ystyricd  fod  yrArglwydd  Iesu  yn  llefaru  agos 
y  cwbl  oddi  yma  yn  mlaen  mewn  dull  dynol, 
ac  ymadrodd  benthyciol,  er  mwyn  ein  dealí 
a'n  hamgyífred  ni :  megys  y  goludog  yn 
gweled  Âbraham,  yn  ymddiddan  âg  ef,  yn 
crefu  am  ddwfr  oer  i  oeri  ei  dafod,  &c.  &c. 
Nid  oedd  corph  gan  y  naill  nac  y  Uall,  i  weled, 
i  deimlo,  nac  i  Iefaru  :  dysgrifiad  benthyciol 
yw  y  cwbl,  i  osod  allan  ddedwyddwch  ac 
annedwyddwch  dynion  yn  y  byd  arall.  %  Yr 

oedd  gweled  un  mòr  dlawd  a  dì'ystyrllyd  a 
Lazarus  yn  mynwcs  Abraham,  yn  ddì'ammau yn  chwanegu  Ilawer  at  ofidy  gwr  goludog,  yn 
enwedig  wrth  gofio  ei  galedwch  tuag  ato, 
||  Dyma  yr  unig  fàn  yn  yr  ysgrythyrau  lie  y 

darllenwn  am  ddim  byd  yn  debyg  i  wedd'ío 
ar  un  o'r  saint  ;  ac  aflwyddo  a  wnaeth  y 
weddi  hon.  Nid  oedd  ei  gwrthddrych  yn 
iawn,  Abraham  ac  nid  Duw:  nid  oedd  ei 
hamser  yn  iawn,  wedi  márw  ac  nid  yn  fyw 
nid  oedd  ei  lle  yn  iawn,  yn  uffern  ac  nid  ar 
y  ddaear  :  ac  nid  oedd  ei  thestyn.  yn  iawn, 
dwfr  ocr  i  oeri  y  tafod  ac  nid  gras  i  sancteiddio 
y  galon.  §Wrth  y  deisyfiad  hwn,  gwelwn 
mai  nid  myned  i  ryw  gwsg  marwaidd  y  mae 
eneidiau  dynion  yn  angau  fel  y  breuddwydia 
rhai  ;  maeyma  deimlad  efîio  a  phoenus  ;  a  ba- 
asai  yn  dda  gan  y  goludog  gael  diferyn  o  ddwfr 
gan  yr  hwn  ni  roddasai  iddo  friwsionyn  o  fara. 

25  Ac  Abraham  a  ddywedodd,  Ha 

'*fab,  "fcoffa  i  ti  dderbyn  a+dy 
wỳnfyd  yn  dy  fywyd,  y||ac  felly 
Lazarus  ei  adfyd ;  ac  yn  awr  y  didden- 
ir  ef,  ac  y  poenir  dithau. 

t  adn.  24.  w  adn.  23.  Galar.  1.  7.  Dan.  6.  22,  23,  30. 
Marc  9.  46.  *  pen.  6.  24.  Job  21.  13,  14.  a  22.  18.  Salm 
17.  14.  a  37.  35,  36.  a  49.  17.  a  73.  7,  12—20.  Rhuf.  8.  7. 
PLil.  3.  19.  1  loan  2.  15,  16.  y  adn.  20.  Ioan  16.  33.  Act. 
14.  22.  1  Thes.  3.  3,  4.  Heb.  11.  25,  26.  Dat.  7.  14. 

26  §  Ac  heb  law  hyn  oll,  zrhyngom 
ni  a  chwithau  y  sicrhâwyd  gagendor 
mawr :  fel  na  allo  y  rhai  a  fynnent, 

dramwy  oddì  yma  attoch  chwi ;  a  naV 
rhai  oddi  yna,  dramwy  attom  ni. 

s  1  Sara.  25.  36.  Salra  49.  14.  Mal.  3.  18.  2  Thes.  1. 

4—10.  lago  1.  11,  12.  aô.  1-7.  npen.  12.  59.  Salm  50.  32. 
"it.  25.  46.  loan  3.  36.  2  The».  1.  9.    Dat.  20.  10.  a  22    II. 

*  Geilw  Abrdham  y  coll-ddyn  hwn  yn 
fab*."  gallai  fod  felly  yn  ol  y  cnawd  ;  ŷn 

broffeswr  o'r  grefydd  Iuddewig,  ac  yn  gyf- 
ranog  o  freintiau  had  Abraham  pan  oedd  yn 
y  byd  ;  ac  yr  oedd  meddwlam  hyny  yn  uffern 

yn  dd'íau  yn  chwanegu  ei  boenau.  Bydd  yn 
ofnadwy  i  blant  dynion  duwiol  os  ânt  i'r  lle 
poenus  hwnw.  t  Gellir  cofio  yn  uffern,  mae 
yn  debyg  ;  a  chofio  fydd  yn  gwneyd  i  fynu 
lawer  o  boen  y  colledigion  yno  :  pe  gallent 
nghofio  llawer  o  betliau  byddai  yn  llai  poenns 

r  y  gydwybod.  |  Nid  cìerbyn  gv,ynf\d  a 
ddywedir,  ond  "  dỳ"  wynfyd  ;  yr  unig  wyn- 
fyd  a  ddewisai  efe,  digon  o  fawredd,  gwych- 
der,  a  mwyniant  bydol  a  chnawdol :  hyny  a 
chwennychodd  efe,  ahyny  agafodd  ;  ac  wedi 
cael  hyny,  nid  oedd  gwiw  iddo  ddysgwyl 
ychwaneg  mwyacb.  |j  Dyoddefodd  Lazarns 
ei  adfyd  yn  dawel  acamyneddgar,  ac  ynawr 
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r  oedd  tymmor  ei  adfyd  ef,  yn  gystal  a 
iymmor  gwynfyd  y  goludog,  wedi  darfod  ; 

cyroedd  ef  i  gaelei  ddyddauu  yn  y  nefoedd, 
'r  goludog  i  gael  ei  boeni  yn  uttern.  Nid 
n  ei  fod  yn  oliulog  yr  oedd  y  naill  yn  cael 
boeni,  ond  am  ei  fod  yn  annuwiol:  ac  nid 
herwydd  ei  adtyd  yr  oedd  y  llall  yn  cael  ei 
dyddanu,  ond  am  ei  fod  yn  dduwiol  ac  yn 
fni  Duw.  §  Arferai  y  Groegiaid  ddywedyd 

Od  afon  ddirfawr  rhwng  y  rhai  dedwydd  a'r 
olledigion  yn  y  byd  arall,  oddi  ar  lànau  yr 
on  gallent  weled  eu  gilydd  ac  ymddiddan, 
nd  nas  gallent  byth  ei  ehroesi  y  naill  at  y 
lall.  Y  cwbl  a  feddylir  yma  yw,  bod  sefyllfa 
>ob  dyn  wedi  ei  sicrâu  byth  yn  y  byd  arall, 
ic  na  bydd  dim  cyfnewid  ar  neb.  Beth  a 

dywed  y  rhai  sydd  yn  dàl  adferiad  y  colled- 
gion  o  utfern  am  y  gagcndor  fawr  ac  an- 
ìirosadwy  hon  ? 

27  Ac  efe  a  ddywedodd,  *  Yr  wyf 
n  attolwg  i  ti  gan  hynny,  O  dad, 
ìdanfon  o  honot  ef  i  dŷ  fy  nhad  : 

28  f  Canys  y  mae  i  mi  bump  o 
rodyr:  fel  y  tystiolaetho  iddynthwy, 
I  rhag  dyfod  o  honynt  hwythau  hef- 

^d  i'r  ile  poenus  hwn. b  Salm49.  12,  13. 

*  Dyma  ail  weddi  aflwyddiannus  y  goludog 
nnobeithiol :  gwyddai  fod  tramwyfa  o'r  nef 
'r  däaear  os  nad  oedd  yr  un  o'r  nef  i  affern ; 
i  chwennychai  i  Lazarus  fyned  i'r  ddaear  i 

||-ybuddio  ei  frodyr,  *c.  t  Gan  nad  oes  dim 
Isön  am  wraig  a  phlant,  dim  ond  pump  o 
rrodyr  yn  byw  yn  nghyd  yn  nhŷ  eutad,  gellid 
Imeddwl  fod  yr  Argìwydd  lesu  yn  bwriadu 
[jiangos  y  creadur  gresynol  hwn,  fel  Uawer  o 
[roneddigion  ieuainc  .  n  ein  dyddiau  ninnau, 
ILn  dyfod  i  feddiant  o'i  etifeddiaeth  yn 
>|euanc,  yn  dinystrio  ei  hun  drwy  anghym- 
iinedroldeb  a  gormod  rhysedd,  ac  yn 

'j^adael  ei  feddiannau  i'w  frodyr  ieuangach. 
I  Gan  nad  oes  cariad,  serchiadau  naturiol, 
I  na  thosturi,  yn  uftern  ;  tybir  mai  nid  er  mwy  n 
1  \û  frodyr,  ond  er  ei  fwyn  ei  hun  mae  efe  am 

I  eu  rhybuddio  rhag  myned  o  honynt  i'r  lle 
«poenus  hwnw.  Gwyddai  iddo  ef  fod  yn 

jfoddion  i'w  llygru,  a'u  tynu  i  bechodau,  a 
tgwyddai  os  yno  y  deuent  y  byddaieu  presen- 
joldeb  yn  chwanegu  ei  boenau  ef.  Efallaimai 

iprif  a'mcan  y  geiriau  yw  dangos,  er  bod dyn:onannuwioltrabyddontyma,yngwawdio 
juffern,  ac  yn  dirmygu  duwiolion ;  eto,  pan 
elont  i  uffern,  eu  bod  yn  gvveled  eu  cam-gym- 
meriad  dychryullyd  ;  ac  od  oes  ynddynt  y 
gradd  lleiaf  o  dynerwch  a  thosttiri,  dymunení 

îrybuddio  pawb  rhag  eu  dyfod  i'r  lle  ofnadwy 
i  hwn w.  Tebyg  i'r  sylw  olaf  hwn  y w  golygiad 
|  Pool. 

29  Abraham  a  ddywedodd  wrtho, 

*  Y  mae  ganddynt  Moses  a'r  pro- 
:  phwydi :  gwrandawant  arnynt  hwy. 

.  cadn.  16.  Es.  8.20.  Mal.  4.2-4.  Ioau  5.  39—45.  Act. 
15.  21.  a  17.  11,  12.  2  Tim.  3.  15-17.  2  Pedr  1.  19—21. 

!  *  Fcl  pe  dywedasai  Abraham,  Mae  y  deis- 
j  yfiad  yn  afresymol ;  nid  â  Duw  ddim  allan 

\  °'i   lwybr   cyftredin    i   argyhoeddi    dynion  : 
trwy   ei   air  mae  efe  yn  arfer  gwneyd  hyny. 
Mae   y   deisyfiad  hefyd   yn   ddìangenrhaid ; 
mae  ganddynt  Moses  a'r  prophwydi,  yr  Hen 
Destanient  ;  ac  mae  pob  peth  yno  ag  sydd 

'jwir  angenrheidiol  er tröedigaeth  ac  achubiaeth 

dynion:  dangosant  anfarwoldeb  yr  tnaid  ; 
adgyfodiad  y  meirw  ;  nef  ac  uflern  ;  dydd  y 
farn  ;  dyledswyddau  dynion,  a  threfn  Duw  o 
gadw  pechaduriaid  trwy  aberthiad  ei  Fab  ; 
acnisgallai  Lazírusddywedyd  dim  ychwaneg 
iddynt  ped  elai  atynt.  Gwrandawant  ar 
Moses  a'r  prophwydi. 

30  Yntau  a  ddywedodd,  *  Nag  í>, 
y  tad  Abraham  :  eithr  os  â  un  oddi 

wrth  y  meirw  attynt,  hwy  af/edifar- hânt. 
d  peu.  13.  3,  5.  Dat.  16.  9—11. 

31  Yna  lìbrahctm  a  ddywedodd 

wrtho,  Oni  wrandawant  ar  Moses  a'r 
prophwydi,  ffui  chredant  ̂ chwaith 
pe  codai  un  oddi  wrth  y  meirw. 

c  Gen.  9.  27.  Act.  19.  8.  a  26.  28.  a  28.  23.  2  Gor.  5.  11. 

/loan  11.  43—53.  a  12*10,  11. 

*  llhyfedd  ofered  yw  dychymmygion  dyn- 
ion,  yn  tybied  eu  ffordd  eu  hunain  yn  well 
na  ftordd  Duw.  Tybia  llawer  yn  y  byd  hwn 

eto,  pe  caid  rhyw  bethau  rhyfedd,  a  goruch- 
naturiol,  yr  effeiíhiai  hyny  er  tröedigaeth 
iddynt  hwy  ac  eraill;  pryd  ymae  gweinidog- 
aeth  y  gair,  )r  unig  foddion  a  drefnodd  Duw, 
yn  ddibris  yn  eu  golwg,  ac  yn  ddieffaith  ar 
eu  calonau.  f  Gwelodd  llawer  o'r  Iuddewon 
Lazarus  arall  yn  cyfodi  o  feirw,  eto  ni  chred- 
asant,  Ioan  11.46;  agwelodd  y  milwyr  Grist 
ei  hunan  yn  cyfodi,  ac  er  hyny  yr  oeddynt 
yn  ddigon  caled  i  ddywedyd  celwydd  am 
wobr.  Efallai  nad  oes  yr  un  adnod  ofewn  y 
Bibl  yn  dangos  mwy  p  galedrwydd  calon  dyn, 
na'r  adnod  olaf  hon  :  nac  yr  un  adnod  yn 
edrych  yn  fwy  dychrynllyd  ac  ofnadwy  ar 
ddynion  sydd  yn  arfer  darilen  a  gwrando  y 
gair,  ac  yn  parayn  anedifeiriol  ac  yn  anghred- inioí. 

PEN.  XVII. 
Am  ochelyd  rhwystrau,  &c. 

A.C  efe  a  ddywedodd  wrth  y  dis- 

gyblion,  a  Ni  all  na  ddêl  *rhwystrau; 
ond  gwae  efe  trwy  yr  hwn  y  deuant. 

a  Mat.  16.  23.  a  18.  7.  Rhnf.  14.  13,  20,  21.  a  16.  17. 
1  Cor.  8.  13.  a  10.  32.  a  11.  19.  2  Thes.  2.  10—12.  Dat.  2. 
14,20.  a  13.  14,  &c. 

2  b  Gweìl  fyddai  iddo  pe  rhoddid 

maen  melin  o  amgylch  ei  wddf  ef,  a 'i 
daflu  i'r  môr,  nag  iddo  rwystro  c  un 
o'r  rhai  bychain  hyn. 

b  Mat.  18.  6.    a  26.  24.    Marc  9.  42.   1  Cor.  9.  15.  2  Pedr 
1—3.  c  Es.  40.  11.    Zec.  13.  7.    Mat.  18.  3—5,  10,  14. 
*n21.15.  1  Cor.  8.  11,  12.  a  9.  22. 

Gwel  ar  Math.  18.  6—9  ;  a  Marc  9.  42. 
Scandala  y w  y  gair  Groeg  a  gyfieithir  yma 
rhwystrau  ;"  a  defnyddiref  yn  y  Testament 

Newydd  mewn  gwahanol  ystyriaethau  :  yn 
gyffredin  mae  yn  arwyddo  un  rhyw  beth  a 

ìfyddo  yn  achos  o  niwed  i  arall,  nn  ai  i'w 
gorph  neu  i'w  feddwl ;  ac  yn  y  fàn  hon  tybir 
ei  fod  yn  arwyddo  y  blaenaf,  sef  yr  erlidiau 
a  fyddai  raid  i  ddysgyblion  tesu  ddyoddef  o 

herwydd  crefydd.  Efallai  bod  y  gair'yn 
golygu  hefyd,  gau  athrawiaethau,  drwg-fuch- 
eddau,  a  gwrtìigiliadau  proffeswyr  cnawdol 
a  rhagrithiol,  yr  hyn  a  ddygai  warth  ìr  gref- 
ydd,  ac  a  ofidiai  fcddwl  y  gwir  brotfeswyr. 
Fel  yna  mae  y  gair  yn  golygu  y  ddau  beîh. 
Tröed  y  darllenydd  am  ychwaneg,  at  y  sylw- ad  yn  Mathew.   
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3  %  d  *  Edrychwch  arnoch  eich  hun- 
ain :  efos  pecha  dy  frawd  yn  dy 
erbyn,  -^cerydda  ef;  ac  os  edifarhà 
efe,  maddeu  iddo. 

dpen.  21.  S4.  Ex.  34.12.   Deut.  4.  9.15,  23    2  Cron 
C.  7.   F.ph.  5.  15.   Heb.  12.  15.  2  Ioan  8.  e  Mat.  18.  15— 
17.  Lef.   19.  17.    Salm  141.  5.    Diar.  9.  8,  9.    a  17.   10.    a  27. 
5,  6.  Gal.  2.  11—14.  I.igo  5.  19,  20. 

4  Ac  ̂ os  pecha  yn  dy  erbyn  seith- 
waith  yn  y  dydd,  a  seithwaith  yii  y 

dydd  droi  attat,  gan  ddywedyd,  h  Y 
maeyn  íedifaroennyf;  maddeu  iddo. 

e;  Mat.  18.21,  22,  35.  1  Cer.  13.  4—7.  Eph.  4.  31,  32. 
Col.  3.  12,  13.  h  Mat.  5.  44.  a  6.  12,  14,  15.  a  18.  16,  17. 
Rhuf.  12.  20,  21.  2  Thes    3.  13,  14. 

*  Nid  orldi  wrth  y  byd  erlidgar  yn  unig 
mae  y  perygl,  nac  oddi  wrth  broffeswyr 
rhagrithiol  ychwaith  ;  rnae  perygl  yn  mhliih 
dynion  gwir  dduwiol,  brodyr,  rhag  iddynt 
dramgwyddo  eu  gilydd,  a  ìnyned  i  ysbryd 
cliwtrw  ac  anfaddeugar  tuag  at  eu  gilydd,yr 
hyn  a  wna  grefydd  yn  isel  iawn  yn  ngolwg 

y  rhai  dieithr  i'w  gwerth  a'i  rhinweddau. 
+  Cawn  yr  un  pethau  yn  Math.  18.  15 — 17, 
21,  22  ;  caiff  y  darllenydd  sylwadau  lled  hel- 
aeth  ar  y  mater  hwn  yn  y  mànau  hyny, 
afraid  ysgrifenu  yr  un  pethau  yma  eto. 

\  Dylem  faddau  i'r  rhai  nad  edifarhaônt,  cyn 
belled  a  gweddîo  drostynt,  peidiodíal  arnynt, 
a  gwneyd  pob  da  a  allom  iddynt ;  ond  am 
gymmeryd  y  cyfry w  ddynion  yn  gyfeillion 
mynwesol  i  ui,  mae  yn  sicr  nad  oes  galwad 
arnom  i  wneyd  hyny. 

5  A'r  apostolion  a  ddywedasant 
wrthyr  Arglwydd,  *  *Anghwanegaein 
ffyddni. 

i  Maro  9.  24. 2  Cor.  12.  8—10.  Phil.  4.  13.  2  Thes.  1.  3. 
Heb.  12.  2.  1  Pedr  1.  22,  23. 

*  Pa  beth  bynag  a  barodd  i'r  cyfieithwyr 
roddi  y  gair  hwn  fel  hyn  mewn  dull  nacâol, 

mae  yn  amlwg  mai  "  Chwanega  ein  ffydd  ni" 
a  ddylai  fod  ;  ac  felly  y  cyfieithir  yn  mhob 
màn  arall.  Gwyddai  y  dysgyhlion  mai  gwaith 
anhawdd  i  natnr  a  theimladau  dynol  oedd 
maldau  ;  nas  gallent  wneyd  hyny  heb  ffydd 
yn  gweithio  trwy  gariad  ;  a  gwyddent  nad 

oedd  neb  ond  yr  "  Arglwydd"  a  fedrai  roddi 
a  chwanegu  y  ffydd  hòno  iddynt.  Mae  rhai 

o'r  Sosiniaid  eu  hunain  wedi  "àddef,  bod 
gwaithy  dysgyblion  fel  hyn  yn  gofyn  chwan- 
egiad  ffydd  gan  Iesu,  yn  brawf  mai  Duw 
oedd  efe  :  nen  o  lciaf  eu  bod  hwy  yn  credu 
ei  fod  yn  Dduw.  Da  iawn  ped  addefai 
pawb  o  honynt  yr  un  modd. 

6  *A'r  Arglwydd  a  ddywedodd, 
k  Pe  byddai  gennych  ffydd  ̂ gymmaint 
a  gronyn  o  had  mwstard,  chwi  a 
ellych  ddywedyd  wrth  y  sycamor- 
wydden  hon,  Ymddadwreiddia,  a 
phlanner  di  yn  y  môr ;  a  hi  a  ufuddhâi 
i  chwi. 

k  Mat.  17.  20,  21.  a  21 .  21.  Maro  9.  23.  a  11.22,23. 
1  Cor.   13.  2.  /  pen.  13.   19.  Mat.  13.  31,  82. 

*  Cawsom  eiriau  tebyg  i'r  adnod  hon  yn 
Math.  17.  20,  gwel  y  sylwad  yno.  Amcan 
yr  Arglwydd  Iesu  yma  yw,  dangos  y  gall  ei 
bobl  wneuthur  y  pethau  mwyaf  anhawdd 

trwy  ei  nerth  a'i  gynnorthwy  ef.  "  Digon  i 
ti  fy  ngras  I,"  medd  Crist  wrth  Paul ;  "  yr 
wyf  yn  gallu  pob  peth,"  medd  yntan,  "  trwy 
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Grist  yr  hwn  sydci  yn  fy  nertiiu  I."  Mae 
mòr  anhawdd  i  ddyn  anianol  a  balch  faddau 

pan  y  di'gier  ef,  ag  ydyw  dadwreiddio  pren, 
a'i  blann  yn  y  môr,  a  hyny  vt  gair  ei  enau  ; 
ond  trwy  ffydd  yn  sugno  ei  chynnorthwyon 
o  Grist,  ac  yn  tymheru  y  dyn  i  ysbryd  madd* 
eugar,  gall  faddan  yn  hawdd  iawn. 

7  Eithr  m  pwy  o  honoch  chwi  ag 
iddo  was  yn  aredig,  neu  yn  bugeilio, 
a  ddywed  wrtho  yn  y  man  pan  ddêl 

o'r  maes,  Dos  ac  eistedd  i  lawr  i fwytta  ? 
m  pen.13.  15.  a  14.  5.  Mat.  12.  11. 

8  Ond  yn  hytrach  a  ddywed  witho, 

nArlwya  i  mi  i  swpperu,  °ac  ym- 
wregysa,  a  gwasanaetha  arnaf  fi,  nes  i 
mi  fwytta  ac  yfed  ;  ac  wedi  hynny  y 
bwyttâi  ac  yr  vfl  dithau  ? 

n  Gen.  43.  16.  2  Sam.  12.  21».         o  pen.  12.  37. 

9  Oes  ganddo  ddíolch  i'r  gwas 
hwnnw,  am  wneuthur  o  hono  y 
pethau  a  orchymynasid  iddo  ?  Nid 

wyf  yn  tybied. 
10  *  Felly  chwithau  hefyd,  p  gwedi 

i  chwi  wneuthur  y  cwbl  oll  ag  a  or- 
chymynwyd  i  chwi,dywedwch,Gweis- 
ion  anfuddiol  ydym  :  oblegid  yr  hyn 
a  ddylasem  ei  wneuthur,  a  wnaethom. 

p  1  Cron.  29.  14—16.  Job.  22.  2,  3.  a  35.  6,  7.  Salra  16. 
2,  3.  Es.  6.  5.  »64.  6.  Mat.  25.  30,  37-40.  Rhnf.  3.  12. 
a  II.  35.  1  Cor.  9.  »6,  17.  a  15.  9,  10.  Phil.  3.  8,  9.  1  Pedr 
5.  5,6. 

*  Mae  yr  olaf  o'r  pedair  adnod  uchod  yn 
agoriad  i'r  Ileill,  ac  yn  eglnrâad  arnynt. 
Dyledswydd  dynion  yw  edifarâu  am  dros- 
eddu  yn  ( rbyn  eu  gilydd,  a  maddan  i'w  gil- 
ydd  ;  a  chan  mai  eu  dylcdswydd  y w  gwneyd 
hyny,  a  phob  peth  arall  gorchymynedig,  nid 
ydynt  drwy  hyny  yn  haeddu  dimgan  Dduw, 
ac  nid  oes  ganddo  ddîolch  iddynt,  mwy  nag 

sydd  gan  feistr  i'w  was  am  wneuthnr  ei  or- 
chwyl  pr'íodawî. 

Heb  sylwi  yn  fanylach  ar  yr  adnodau  eg- 
lur  hyn,  gallwn  symmeryd  yr  addysgiadau 
canlynol  : — 1.  Mai  eiddo  Duw  ydym  yn  hoìl- 

ol ;  ein  hamser,  ein  nerth,  a'n  doniau,  ac  y 
dylem  garu  Dnw  â'n  holl  galon  a'i  ogoneddu 
ef.  2.  Na  ddylai  ein  Hafur  ni  dros  Dduw 
ddimpeidio,  hyd  oni  pheidioef  a  gorchymyn; 

hyd  oni  wnelom  y  cwbl  o'i  ewyllys  datgudd- 
iedig  ef.  3.  Pan  wnelom  y  cwbl  oll  a  allom, 
ac  sydd  yn  ddyledswydd  arnom,  nad  ydym 
yn  Jiaeddu  dim  ar  law  Duw.  4.  Bod  yn  iawn 
i  Dduw  oedi  ein  gwobrwyo  ni  hyd  oni  wnel- 
om  yr  oll  a  orchymynodd  efe  i  ni.  5.  l'an 
gaffom  cin  gwobrwyo,  nid  gwobrwy  o  ddyled 
a  dîolch  a  fydd,  ond  gwobrwy  o  ras.  Yma 
mae  Crist  yn  distrywio  dwy  gau-athrawiaeth: 
athrawiaeth  teilyngdod  gweiihredoedd  da,  y 
deddfolion  ;  ac  athrawiaeth  gweithredocdd 
dros  ben  digon,  y  pabyddion. 

11  H  *Bu  nefyd,^  ac  efeynmyned 
i  Jerusalem,  fyned  o  hono  ef  trwy 
ganol  Samaria  a  Galilea. 

q  pen.  9.  51,  52.  Ioau  4.  4. 

12  f  A  phan  oedd  efe  yn  myned  i 
mewn  i  ryw  dref,  cyfarfu  âg  ef  ddec, 
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wýr  gwahan-gleifion,  r\y  rhai  a ;afasant  o  hirbell: 
r  pen.  5.  12.    a  18.  13.     Lef.  13.  45,  46.    Num.  5.  2,  3. 
.  14.  2  Bren.  5.  27.  a  7.  3.  2  Cron..26.  20,  21. 

1 3  A  hwy  a  godasant  eu  llef,  gan 

Idywedyd,  ||  lesu  Feistr,  *  trugarhâ kvrthym . 
«  pen.  18.  33,  39.  Maî.  9.  27.  a  15.  22.  a  20.  30,  31. 

Uarc  9.  22.  _  , 

*  Ffordd  agosaf  Crist  o  Galilea  1  Jerusalem 
^doedd  trwy  Samaria  ;  ond  dywedir  fod  y 
;eiriau  "  trwy  nanol "  yn  arwyddo,  rhwng 
erfynau  y  ddwy  wlad.  t  Am  y  gwahan- 

'lwyf,  gwel  ar  Math.  8.  2.  Ni  chaniatâid  i'r 
jwahan-gleifion  hyn  ddyfod  i  mewn  i'r  dref, 
un  hyny  cyfarfu  yr  Ie'su  â  hwynt  y  tu  allari ddi.  Efallai  en  bod  yn  gwybod  ei  fod  ef  i 
fldyfod  y  fforrid  hòno,  ac  wcdi  dyfod  o  fwriad  i 
^yfarfod  âgef  iddcisfu  cael  eu  glanâu  ganddo. 

I  Gallai  y  gwahan-gleifion  gymdeithasu  â'u 
îilyrid,  mae  yn  debyg,ond  ni  feiddicnt  gym- 
deithasu  â  dynion  eraill,  na  dyfod  yn  agos 
tynt  :  dyna'r-  achos  fod  y  rhai  hyn  yn 
'  scfyll  o  hirbell,"  ac  yn  "  llefain"  ar  yr 
íesu.  ||  Yr  oeddynt  wcdi  clywed  yn  ririíau 
im  wyrthiau  yr  Iesu,  ac  yn  credu  y  gallai 
fe  eu  glauâu  hwy  ;  ond  pa  nn  a  oeddent  yn 
credu  ynddo  yu  gadwedigol,  ac  fel  Messiah, 
ai  nid  oeddynt,  nis  gwyddom. 

14  *A  phan  welodd  efe  hwynt,efe 
a  ddywedodd  wrthynt,  ̂ fEwch  a 
dangoswch  eich  hunain  i'r  offeiriaid. 
JJA  bu  Mfel  yr  oeddynt  yn  myned,  fe 
a'u  glanhâwyd  hwynt. î  pen.  5.  14.    Lef.  13.  1,  &c. 

u  Mat.  8.3.  Ioan2.  5.  a  4. 

Wrth  weled  eu  hagwedd  druenus,  eu 

taerineb,  a'u  ífydd,  e  dosturiodd  yr  Iesu 
wrthynt:  yr  un  mòr  barod  yw  efe  i  dosturio 
eto  wrth  bechaduriaid  Uawn  o'r  gwahan- 
iglwyf  ysbrydol,  pechod.  +  Feliy  yr  oedd  y 

tjddeddf,  (Levit.  14.  2,)  i'r  gwahan-glwyfus 
fyned  a'i  ddangos  ei  hun  i'r  oífeiriad,  fel  y 
barnai  efe  pa  un  a  oedd  yn  lán  ai  nid  oedd, 
iac  fel  yr  ofFrymai  y  pethau  dros  ei  lanâd. 
(Yr  oedri  yn  rhaid  myned  i  Jerusalem  ar  yr 
lachos  hwn,  oblegid  nid  oedd  offrymui  fod  yn 
lun  màn  arall.  Gorchymynodd  Icsu  iddynt 
tfyned  at  yr  offeiriad  i  ddau  bcth  ;  1.  I  an- 
jrhydeddu  y  ddeddf  a  osodasai  ei  Dad,  ac  yn 
!2.  Fel  y  byddai  barn  yr  offeiriad  yn  dystiol- 
aeth  eu  bod  wedi  eu  glanâu ;  ac  fel  hyny 
cadarnâu  y  wyrth  fel  nas  gallai  nebei  gwadu. 

h  Yr  un  morid'  y  gallai  Crist  eu  glanáu  o  bell 
lacoagos:  cyfhwrdd  â'r  gwahan-glwyfus  a 
wnaeth  yn  Math.  8.  3. 

15  *  Ac  *  un  o  honynt,  pan  welodd 
ddarfod  ei  iachâu,   a  ddychwelodd, 

1  gan  foliannu  Duw  â  llef  uchel. 
,  *  adn.  17,  18.  2  Cron.  32.  21—26.  Salm  30.  1 1,  12.  a  103. 
—4.  a  107.  20-22.  a  116.  12— 15.  a  113.  18,  19.  Es.  38. 
19-22.  Ioan  5.  14.  a  9.  38. 

1 6  Ac  y  ef'e  a  syrthiodd  ar  ei  wyneb 
wrth  ei  draed  ef,  tgan  ddioLch  id do. 
z  A  Samariad  oedd  efe. 
_  y  pen.  5.  8.  Gen.  17.  3.  Mat.  2.  11.  Marc  5.  33.  I*an  5. 
23.  Act.  10.  25,  26.  Dat.  4.  10.  a  5.  14  a  19.  4,  5,  10. 
-  pen.  9.  52-56.  a  10.  32—35.  loan  4.  9,  21,  22,  39-42.  a  8. 
48.  Act.  1    8.  a  8.  5,  tyc. 

*  Tybia  rhai  iddynt  oll  fyned  at  yr  offeiriad, 
a  chyfiawni   pob   peth  yno  yn  ol  y  ddefod, 

ond  na  ddaeth  ond  un  yn  ol  i  ddiolch  i'r 
Iesu.  Tybia  craill  nad  acthy  Samariad  ddim 
at  yr  otfeiriad ;  nad  edrychai  yr  offciriad 
ddiin  arno  ef  am  mai  Samariad  oedd,  ac  na 
chaniatêid  iddo  offrymu  yn  Jerusalem  dros 
ei  lan.ád.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  cym- 
merodd  ef  y  ffordd  orcu  i  ddangos  ei  ddiolch- 

garwch.  t  Sylwa  rhai  bod  "dîolch  iDduw," 
yn  adn.  15,  a  "  d'iolch  i'r  Iesu,"  yn  adn.  16, 
yn  brawf  fod  y  Samariad  hwn  yn  credu  bod 
yr  Iesu  yn  Dduw:  ond  tybiacraill  yn  wahan- 
ol,  a  dywedant  nad  oes  dim  yn  yr  hanes  oll 
yn  profi  bod  yr  un  o  honynt  uwch  meddyliau 
am  lesu  na  phrophwyd  mawr,  ac  offeryn, 
trwy  yr  hwn  yr  oedd  Duw  yn  gweithio. 
Pcth  cyffredin  yn  ngwledydd  y  dwyrain  oedd 
syrthio  ar  y  gwyneb  i  ddangos  parch  dynol 
yn  unig. 

17  A'r  Tesu  gan  atteb  a  ddywedodd, 
Oni  lanhâwyd  y  deg?  °ond  pa  le  y 
mae  y  naw  ? 

a  Gen.  3.  9.  Salm  106.  13.  loan  8.  7—10.  Rhuf.  I.  21. 

18  *  Ni  chaed  a  ddychwelasant  bi 
roi  gogoniant  i  Dduw, c  ond  yr  estron hwn. 

ÒSalm  29.  1,  2.  a50.  23.  Es.  42.  12.  D-at.  14.  7.  c  Mat. 
8.  10,  11.  a  15.  24-28.  a  19.  30.  a  20.  16. 

*  Efallai  i'r  naw  wneyd  rhy w  ffurf  o  dalu 
di'olch  i  Dduw  yn  y  deml ;  ond  esgeulusasant 
dalu  dî'olch  i'r  Iesu  eu  cymmwynaswr  union- 
gyrchol.  Sylwodd  yr  lesu  ar  hyn  yn  gyhoerid- 
us,  efallai  i  geryddu  yr  Iuddewon,  ac  er  can- 
moliaeth  i'r  Samariad.  Mae  y  gwahan- 
gleifìon  hyn  jn  ddangosiad  lled  gywir  o 
ddynolryw  ;  nid  oes  fawr  mwy  nac  un  o  bob 

deg,  yn  dì'olch  fel  y  gweddai,  am  drugareddau 
nodedig  a  dderbyniwyd.  Llawer  a  udant  ar 

eu  gwelyau,  ond  ni  ddi'olchant  fawr  pan 
gaffont  godi. 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 

Cyfod,  a  dos  ymaith :  d*dy  fFydd a'th  iachâodd. 
d  pen.  7.  50.  a  8.  48.  a  18.  42.  Mat.  9.  22.  Marc  5.  34. 

alO.  52. 

*  Yr  oedd  gan  y  gwahan-gleifion  hyn  olì 
ffydd  i  gael  iachâd,  ond  yr  oedd  rhwybeth 
mwy  na  hyny  yn  ffydd  y  Samariad  hwn  : 
efaílai  iddo  gredu  yn  Iesu  íel  y  Messiah, 
Ceidwad  pechaduriaid,achael  iachawdwriaeth 
i'w  enaid  yn  gystal  a  glanâd  i'w  gorph.  Mae 
Crist  yn  prisio  ffydd  ei  bobl  yn  ol  ei  natur, 
yn  ol  y  goleu  a  gawsant,  ac  yn  ol  y  gwrth- 
wynebiadau  a  brofasant. 

20  H*A  L^nan  ofynodd  y  Phari- 
seaid  iddo,  e  pa  bryd  y  deuai  teyrnas 
Dduw,  efe  a  attebodd  iddynt,  ac  a 

ddy  wedodd,  f  Ni  ddaw  teyrnas  Dduw 
wrth  ddisgwyl. 

e  pen.  10.  11.  a  16.  16.  a  19.  11.  Act.  1.  6,  7. 

*  Soniodd  Crist  amryw  weithiau,  ac  Ioan 
o'i  flaen  ef  am  ddyfodiad  teyrnas  Dduw,  ac 
nis  gallasai  y  phariseaid  wadn  nad  oedd  ath- 
rawiaeth,  gwyrthiau,  a  holl  weinidogaeth 
lesu,  yn  debyg  i'r  hyn  a  allcsidddysgwyl  gan 
y  Messiah,  ac  yn  brofion  lled  gryfion  mai  efe 
oedd  y  Messiah  :  am  hyny  gofynent  iddo  pa 

bryd  y  deuai  teymas  Dduw.  'Jybia  rhai  mai 
mewn  gwatwor  a  dirniyg  yr  oeddynt  yn 
gofyn  ;  ond  tybia  cradl  mai  Q  wir  cbwen 
nychiad   cacl   gwybod,  ond   eu    bod  yn  dra 

L  3 
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dychymmygol  eu  t\b  am  deyrnas  Dfluw.  tNid 
wrth  ddysgwylfelyr  ydych  chwi  yn  dysgwyl, 
y  daw  hi  ;  nid  mewn  rhwysg  a  mawrcdd 
allanol  fel  teyrnasoedd  y  byd  hwn  :  nid  mewn 
ymddangosiad  allanol,  fcl  coroniad  brenin, 
neu  ryw  fuddugoliaeth  fawr  fel  y  tybiwch  chwi. 
Gwel  adn.  21,  23,  26,  30. 

21  *  Ac  niddywedant,AVeìeyma; 
neu,  Weleaccw :  +  canys  weìe,  ̂ teyrn- 

as  Dduw,  o'ch  mewn  chwi  y  raae. /pen.  21.  8.  Mat.  24.  23-2S.  Marc  13.21-23.  g  Rhuf. 
14.  17.  Col.  1    27. 

*  Pan  ddelo  teyrnas  Dduw,  ni  ddywedir 
mai  yn  y  ddinas  hon,  neu  yn  y  dref  arall,  y 
bydd  y  Messiah  wedi  gosod  ei  orsedd  i  fyny, 
ac  yn  cadw  ei  lys  ;  nid  peth  daearol  feìly  a 
fydd  ei  deyrnas  ef.  t  Peth  ysbrydol  fydd 
teyrnas  Dtìuw,  yn  anweledig  i  lygaití  o 
gnawd  ;  ond  yn  gweithio  yn  dumewnol  yn 
nghalonaudynion.  Mae  y  deyrnas  hon  eisoes 

wedideehrcuyn  nghalonau  amryw  o'm  dysg- 
yblion  I,  y  rhai  sydd  yn  cich  plith  chwi,  yn 
eich  cauol,  ac  o  fewn  eich  gwlad.  Nis  geílir 
deall  y  geiriau  "  o'ch  mewn  chwi"  am  y 
phariseaid  eu  hunain  ;  oblegid  nid  oedd  o'u 
mewn  hwy  a  hwy  yn  anghrediniol:  am  hyny 
tybia  rhai  bod  Crist  yn  troi  at  ei  ddysgyblion 
gyda  ei  fod  yn  dywedyd  y  geiriau  hyn,  ac 
yn  eu  Hefaru  wrthynt  hwy.  Òs  Crist  ei  hun, 

ei  weinidogaeth  a'i  wyrthiau,  a  feddylir  wrth 
deyrnas  Dduw  yma,  yr  oedd  eisoes  o  fewn 
ywlad  yr  Iuddewon,  er  na  fýnent  hwy  ei 
gweled. 

22  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  y 
disgyblion,  *  Y  dyddiau  a  ddaw  h  pan 
chwennychoch  weled  un  o  ddyddiau 
Mab  y  dyn,  ac  nis  gwelwch. 

h  pen.  5.  35.  a  13.  35.  Mat.  9.  15.  Ioan  7.  33-36.  a  8. 

21—24.  a  12.  35.  a  13.  33.  a  16.  5—7,  16-22.  a  17.  11  —  13. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu  wrth  ei  ddysg- 
yblion.  Er  mai  trallodus  yw  hi  arnoch  chwi 
yn  awr,  a  mi,  y  Prîod-fab,  Mab  y  dyn,  gyda 
chwi  ;  eto,  hi  a  a  yn  llawer  mwy  trallodus 

arnoch  cyn  bo  hir,  pan  gymmerer  y  Pri'od- 
fab  oddi  wrthych:  y  pryd  hwnw  byddai  yn 
dda  genych  pe  gwelech  amser  fel  yr  amser 
hwn,  a  Mab  y  dyn  gyda  chwi  fel  y  mae  yn 
awr.  Cyfeiriad  sydd  yma  yn  ddiau  at  yr 
erlidiau  a'r  trallodau  a  gaffai  y  dysgyblion  ar 
ol  esgyniad  Crist,  yn  nghyd  a'r  drygfyd  mawr 
ofnadwy  oedd  i  ddyfod  ar  yr  holl  genedl 
Iuddewig.  Presenoldeb  Crist  yn  y  cnawd, 
a  feddylir  yma  wrih  un  o  ddyddiau  Mab  y 
dyn. 

23  *A  hwy  a  ddywedant  wrthych, 
1  Wele  yma  ;  neu,  Wele  accw  :  f  nac 
ewch,  ac  na  chanlynwch  hwj/nt. 

i  adn.  21.  Mat.  24.  23—26.  Mare  13.  21-23. 

24  Canys  Ämegis  y  mae  y  fellten  a 
feìltenna  o'r  naill  ran  dan  y  nef,  yn 
disgleirio  hyd  y  rhan  arall  dan  y  nef ; 

felly  y  bydd  Mab  y  dyn  hefyd  l  yn  ei 
ddydd  ef. 

í  Job  37.  3.  4.    Zech.  9.  14.    Mat.  24.  27.  I  Mal-  3. 
1,  2.  a  4.  I,  2.  Mat.  24.  30.  a  25.  31.  a  26.  64.  1  Thes.  5.  2. 
2Thes.  2.  2.  8.  Iago  5.  8.  2  Pedr  3.   10. 

*  Ychydig  o  flaen  dinystr  Jerusalem  yr 
oedd  agos  i  bob  dyn  ychydig  uwch  na'r  cytf- 
redin  bobl  yn  cymmeryd  arno  mai  efe  oedd 
y  Messiah  :    a  chyfryw  oedd  dallineb  ac  yn- 

Mab  y  dyn. 

fydrwydd  yr  Iuddewon,  fel  yr  oedd  peth 
aneirif  o  honynt  yn  rnyned  ar  ol  pob  un  o'r 
twyllwyr  hyn,  gan  gredu  mai  hwy  oedd  Crist, 
y  Messiah.  Am  na  dderbyniasent  y  gwir 
Grist,  rhoddodd  Duw  hwynt  i  fynu  i  am- 
ryfusedd  cadarn  i  gredu  celwydd.  Yr  oedd 
lesu  yn  rhag-weled  y  byddai  hyd  yn  nod  ei 
ddysgyblion  ef  inewn  pcrygl  o  gael  eu  twyllo, 
am  hyny  mae  yn  eu  rhag-rybuddio  hwy  yma. 
Cawsom  y  pethau  sydd  yn  y  ddwy  adnod 
uchod,  ynMath.  24.  23,27.  (iwel  y  nodau  yno. 

25  Eithr  yn  gyntaf  "'rhaid  iddo 
ddioddef  llawer,  a'i  nwrthod  gan  y 
genhedlaeth  hon. 

m  pen.  9.  22.  a  18.  31,  33  a  24.  25,  26,  46.  Mat.  16.  21. 
a  17.  22,  23.  a  20.  18, 19.  Marc  S  2t.  a9.31.  a  10.33. 
n  1  Sam.8.  7.  a  10.  19.  Es.  53.  3.  Mat.  21.  42.  Aiarc  12.  10. íoan  1.  11.  a  12.  38. 

*  "  Yn  gyntaf,"  sef  cyr.  i  Grist  ddyfod  fel 
y  fellten,  adn.  27,  yn  sydyn,  ac  yn  ofnadwy, 

i  ddîal  ar  yr  Iuddewon  ei  wrthodwyr  a'i 
leiddiaid,  ac  i  amddiffyn  allwyddoyr  efengyì 
dros  yr  holl  fyd.  Nid  oedcl  yr  Iuddewon 
wedi  cyfiawni  mesur  eu  hanwiredd  nes  iddo 
>çf  ddyoddef,  ac  nid  oedd  yntau  wedi  gorphen 
gwaith  y  prynedigaeth,  a  derbyn  pob  awdur- 
dodyny  nef  acar  y  ddaear,  nes  iddo  ddyoddef. 
Rhaid  i  wrthodiad  a  chroeshoeliad  y  Messiah 
flaenori,  a  gwneuthur  ffordd,  i  sefydliad  ei 
deyrnas  ef,  a  tlinystr  ei  clynion. 

26  *  Ac  °  megis  y  bu  yn  nyddian 

Noë,  felly  y  bydd  hefyd  yn  í'nyddiau Mab  y  dyn. 
o  Gen.  7.  7-23.  Job  22.  15-18.  Mat.  2*.  37—99.  Heb. 

11.7.  1  Pedr  3.  19,  20.  2  Pedr  2.  5.  »3.6.  p  adn.  22, 
24.  pen.  18.  8. 

27  *  Yr  oeddynt  yn  bwytta,  yn  yfed, 
yn  gwreicca,  yn  gŵra,  hyd  y  dydd  yr 

aeth  Noë  i  mewn  i'r  arch  ;  a  daeth  y 
diluw,  ac  a'u  difethodd  hwynt  oll. 

?pen.  12.  19,  20.  a  16.  19-23.  Deut.  6.  10—12.  a  8.  . 
12—14.  1  Sara.  25.  36-38.  Job  21.  9-13.  Es.  21.  4.  a  2».  i 
12-14.   1  The».  5.  1—3. 

28  *  Yr  un  modd  hefyd  ag  y  bu  yn  I 
nyddiau  Lot :  yr  oeddynt  yn  bwytta, 
yn  yfed,  yn  prynu,  yn  gwerthu,  yn 
plannu,  ynadeiladu  ; 

r  Gen.  13.  13.  a  18.  20,  21.  a  19.4—15.  Ezec.  16.  49,  50.  I 

Iago5.  1-5. 

29  Eithr  *  y  dydd  yr  aeth  Lot  aìlan  ! 
o  Sodom,  y  gwlawiodd  tân  a  brwm-  | 
stan  o'r  nef,  ac  a'u  difethodd  hwvnt  oll : a  Gen.  19.  16—25.  Dent.  29.  23—25.  Es.  1.  9.  a  13.  19.  ! 
Jer.  50.  40.  Hos.  11.  8.  Am.  14.  11.  Zeph.  2.  9.  Mat.  11.  j 
23,  24.  2  Pedr  2.  6.  Jud.  7.  Dat.  11.  8. 

30  f  Fel  hyn  y  bydd  '  yn  y  dydd  y  j 
datguddir  Mab  y  dyn. 

t  adn.  24.  pen.  21.  22,  27,  34—36.  Mat.  24.  3,  27-31. 
a  26.  64.  Marc  13.  26.  2  Thes.  I.  7.  1  Pedr  1.  13.  Dat.  1.7.     | 

Gwel  ar  Math.  24.  37— 39.  *  Fel  yr  oedd 
trigolion  yr  hen  fyd,  heb  gymmeryd  en  rhy- 
buddio  gan  Noah,  ond  yn  myned  yn  mlaen 
yn  ddiofal  yn  eu  bydolrwydd,  en  pleserau 

a'u  drygioni;  ac  fel  yr  oedd  y  Sodomiaid, 
heb  gymmeryd  eu  rhybuddio  gan  Lot,  ond 

yn  canlyn  eu  chwantau  a'u  harferion  fli'aidd, hyd  oni  syrthiodd  barnau  ofnadwy  Duw,  ar 
y  naiü  a'r  llall  o  honynt :  felly  y  bu  yr  Iudd- 
ewon,  ni  wrandawent  ar  rybuddion  Crist  a'i 
apostolion,  ond  parâuyn  dfiigred  a  chyndyn, 

i  ganlyn  eu  galwedigaethau  a'u  pechodau,  <i 
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ysgwyl  amFessiah  yn  waredwr  tyminorawl, 
yd  oni  ddaeth  barn  Duw  arnynt  am  wrthod 

wir  Fessiah.     Fel  y  darparasai  Duw  arch 
foah,  a  Soar  i  Lot,  felly  y  gofalodd  efe  am 

oches  i  ganlynwyr  Iesu  yn  y  dinystr  mawr 
it  fu  ar  Jerusalem  a'r  geuedl  luddewig,  fel  na 
yrthiodd  yr  un  o  honynt  hwy,  meddir,  yn  y 
ifrod  erchyll  ac  ysgubawl  hwnw.     Nid  oes 
iim  arwyddion  mwy  sicr  o  farn  a  dinystr  ar 
íidynion  a  gwledydd,  na  diofalwch,  a  bywyd 
^enrhydd  mewn  glythineb,  moethau,  a  thry- 

Ij.hyllwch :  a   hyny  yn  wyneb    y  rhybuddion 
Iji  roddir  gan  genadon  Duw,     Er  mai  at  ddi- 
I  ìystr  Jerusalem  a  diwedd   y  byd  y  cyfeiiir 
lyn  benaf  yn  yr   adnodau   uchod  ;  eto  maent 
Ijyn  rhybuddion  addas  iawn   i   bawb,   ac   yn 
lánhob  oes  a  gwlad  :  a  da  fyddai  i  drigolion 

Prydain  (y  Cymry  hefyd)  wraudo  arnynt  y 
lyddiau  diofal  a  moethus  hyn. 

31  *  Yn  y  dydd  hwnnw  ny  neb  a 
fyddo  ar  ben  y  tŷ,  a'i  ddodrefh  o  fewn 
y  tŷ,  na  ddisgyned  i'w  cymmeryd 
hwynt ;  a'r  hwn  a  fyddo  yn  y  maes, 
yr  un  ffunud  na  ddychweled  yn  ei  ol. 

u  Job  2.  4.  Jer.  45.  5.  Mat.  6.  25.  a  16.  26.  a  24.  17—21. 
Ma.ro  13.  14—16.  Phil.  3.  7,  S. 

*  Cawsom   y    geiriau   hyn    o'r   blaen,    yn 
Math.  24.  17,  18,  gwel  y  sjlwad  yno.     Per- 
thyn  y  maent  i  ddinystr  Jerusalem  yn  unig, 

a  rhybudd  Crist  ydynt  i'w  ddysgyblion,  pa 
I  beth  i  wneyd  yn  y  dinystr  hwnw.     Buont  o 
lles  iddynt  pan  daeth  yramser  :  ffoi  a  wnaeth- 
I  ant,  a  thrwy  ffoi  yr  achubasant  eu  heinioes. 

32  x*  Cofiwch  wraig  Lot. 
*  Gen.  19.  17,  26.  1  Cor.  10.  6—12.  Heb.  10.  38,  39. 

2  Pedr2.  18—22. 

I  *  Pa  mòr  anhawdd  bynag  a  fyddai  gan- 
I  ddynt  ffoi  a  gadael  eu  cwbl  ar  ol,  fel  gwraig 
1  Lot ;  eto  ffoi  a  fyddai  raid,  rhag  i  farn  Duw 
I  eu  dàl  hwy  fel  hithau  wrth  oedi  a  chwen- 

Ijnychu  myned  a'u  meddiannau  gyda  hwynt. 
f,j  Edrych  yn  ol  ar  ei  meddiannau  cyfreithlawn 
[  a  wnaeth  gwraig  Lot,  a  hyny  a  waherddir 
[jyma,  yn  adn.  31  ;  pa  faint  mwy  y  dylem  ni 
l|yniadael  yn  hollawl  â  phob  pleserau  anghyf- 
I  reithlawn  a  phechadurus,  a  dianc  at  Iesu  am 
í  ein  heinioes.  Rhybudd  dwys  iawn  y w  y 
I  geiriau  hyn,  a  theilwng  o'n  sylw  mwyaf  difr- 
i  ifol  ni,  bawb  o  honoin. 

33  *  Pwy  bynnag  v  a  geisio  gadw  ei 

einioes,  a'i  cyll ;  fa  phwy  bynnag  a'i 
cyll,  a'i  bywhâ  hi. y  pen.9.  24,  25.  Mat.  10.  89.  a  16.  25.  Blare  8.  35—37. 
Uan  12.  25.  Dat.  2.  lü. 

!      *  Pwy  bynag  a  wado  eí   grefydd,  neu    a 
arfero  ry  w  foddion  croes  i  orchymyn  Iesu,  i 

|  gadw  ei  einioes   naturiol,  bydd  yn  sicr  o'i 
cholli ;  deil  y  farn    a'r  dinystr  ef  er  dim  a 
wnelo.    f  Ond  pwy  bynag  a  wnelo  yn  ol  ei 
orchymyn  ef,  pa  faint  bynag  a  fyddo  ei  ber- 

;  ygl,  efe  a  achub  ei    einioes  :    neu  pe  collai 
,  rhyw  un  ei  einioes  naturiol,  ni  bydd  er  hyny 
,  ar  ei  golled,  efe  a  gaiff  fywyd   tragywyddol. 
Gwel  ar  Math.  10.  39.  a  16.  25.  a  Marc  8.  35. 

34  z  Yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi, 
'*Y  nos  honno  y  bydd  ̂ -fclau  yn  yr 
un  gwely ;  y  naill  a  gymmerir,  a'r llall  a  adewir. 
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Jer.  45.  5.     Ezec.  9.  1 Mal.  3.  16—18.    Rhuf.  11.  4—7. 
1  Tbe».  4.  16,  17.  2  Pedr  2.9. 

35  Dwy  a  fydd  c  yn  malu  yn  yr  un 
lle ;  y  naill  a  gymmerir,  a'r  llall  a adewir. 

«  Ex.  11.  5.  Barn.  16.21. 

36  Dau  a  fyddant  yn  y  maes ;  y 

naill  a  gymmerir,  a'r  llall  a  adewir. *  "  Y  nos  hòno:"  rhyw  noson  nodedig  yn 
amser  dinystr  Jerusalem  :  neu,  efallai,  no3 
mewn  ystyr  gyffelybiaethol,  yn  arwyddo 
trymder  gofid  yr  luddewon  yn  y  dinystr 

hwnw.  t  Os  yw  y  deuoedd  hyn  i'w  deall  >n 
llythyrenol,  rhaid  deall  hefyd  bod  yr  un  a 
gymmerid  o  bob  dau  gan  y  gelynion,  yn 

anghredadyn;  a'rhwna  adewid,yn  gredadyn, 
a  Duw  yn  trefnu  ffordd  o  ddîangfa  iddo 
mewn  modd  rhyfedd  ac  annysgwyliadwy. 
Amcan  y  geiriau  oedd,  dangos  gofal  Iesu  am 
ei  eiddo  ef  yn  y  drygfyd  mawr  hwnw  oedd 
ar  ddyfod :  er  eu  bod  blith  draphlith  âg 
anghredinwyr,  megys  yn  cyd-gysgu  yn  yr  un 
gwely,  yn  cyd-falu  yn  yr  un  felin,  ac  yn  cyd- 
weithio  yn  yr  un  maes ;  eto  gofalodd  Duw 
am  danynt  hwy  yn  rhyfedd  fel  na  chymmer- 
wyd  yr  un  o  honynt.  Felly  y  bydd  hi  eto 
yn  niwedd  y  byd  hwn  ;  er  bod  dynion  da  a 

drwg  yn  byw  yn  gymmysg  a'u  gilydd  yma, yn  yr  un  ttuluoedd,  >n  yr  un  gorchwylion  a 

galwedigaethau,  ac  yn  aelodau  gweledig  o'r 
un  eglwysi,  y  pryd  liwnw  gwahenir  hwy  yn 
hollawl  ac  am  byth,  cymmerir  y  naill  i'r  nef, 
a  gyrir  y  lleill  i  uffern.  Gwel  ar  Math.  24. 
40,  41.  Dywed  Pool  nad  yw  adn.  3ö\  yn  y 

rhan  fwyaf  o'r  argraffiadau  Groeg :  nid  yw 
yn  yr  un  o'r  ddau  argraffiad  sydd  gan  gyf- 
ieithydd  y  sylwadau  hyn. 

37  *  A  hwy  a  attebasant  ac  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  f  Fa  le,  Arglwydd  ? 

Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt,  d  J  Pa 
le  bynnag  y  byddo  y  corph,  yno  yr 
ymgasojl  yr  eryrod. 

d  Job  39.  29,  30.  Dan.  9.  26,  27.  Am.  9.  1—4.  Z«eb.  13. 
8,  9.  a  14.  2.  Mat.  24.  28.  1  Thes.  2.  16.  Dat.  19.  17,  18. 

*  Yr  "  hwy"  yma  oedd  y  dysgyblion,  mae 
yn  debyg,  oblegid  wrthynt  hwy  y  llefarodd 
Crist  yr  adnodau  blaenorawl.  Gwel  adn.  22. 
+  Pa  le,  Arglwydd,  yr  holl  ddinystr  hyn  ar  y 
naill  lawr,  a'r  díogelwch  rhyfedd  hyn  ar  y 
llaw  arall?  \Y  genedl  Iuddewig  yw  y  corph 
yma,  y  gelain  yn  Math.  24.  28 ;  a  llnoedd  y 
Rhufeiniaid  yw  yr  eryrod,  am  íod  liun  eryr- 
od  ar  eu  banerau  rhyfel,  ac  am  eu  bod  fel  er- 
yrod  yn  ysglyfaethgar.  Yn  ol  y  meddwl  uch- 
od  gwlad  Judea  oedd  y  lle,  a  dinas  Jerusa- 
lem  yn  enwedig,  am  mai  yno  yr  oedd  cyn- 
nulliad  yr  Iuddewon  pan  ddaeth  y  Rhufein- 
iaid  arnynt.  Gellir  sylwi  hefyd,  fod  barned- 
igaethau  Duw,  pan  ddanfono  efe  hwynt  all- 
an,  fel  eryrod  yn  graff  eu  golwg  ifynu  gafael 
ar  bechaduriaid  ysdyfnig ;  ac  fel  eryrod  yn 
gyflym  ac  yn  gryfion  i  ddàl  ac  i  ddifrodi  eu 
hysglyfaeth.  Gwel  ychwaneg  ar  Math.  24.  28. 

P£N.  XVIII. 

Am  y  weddw  daer. 

A.C  efe  a  ddywedodd  hefyd  ddam- 

meg  wrthynt,  a  *  fod  yn  rhaid  gweddío 
yn  wastad,  6f  ac  heb  diffygio  ; 
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apeu.  11.5— S.  a21.36.  Gen.  32.  9— 12,  24— 26.  Job 
27.  8—10.  Salin  55.  16,  17.  a  86.  3.  a  142.  5—7.  Jer.  29.  12, 
13.  Rhuf  12.  12.  Eph.  6.  18.  Pbil.  4.  6.  Col.  4.  2,  12. 
1  Thes.   5.    17.  b  Salin    27.    13.   Jona  2.  7.     Gal.    6.   9. 
Heb.  12.  3—5. 

Mae  yn  debyg  bod  yr  Arglwydd  lesu  yn 

annog  ei  ddysgyblioni  "  wedd'io  yn  wastad  ac 
heb  ddiítygio"  yrna  gyda  golwg  ar  yr  amser- 
oedd  blinîon  a  soniodd  am  dany  nt  yn  y  bennod 

o'r  blaen  ;  ond  mae  yn  angenrheidiol  i  bobl 
Dduw  "weddioyn  wastad  ac  heb  ddiífygio" 
yn  mhob  oes,  yn  mhob  màn,  ac  yn  mliob 

amgylchiad.  *  Gweddi'o  yn  wastad,  o  ran 
yr  amserau  gosodedig  i  wedd'io ;  yn  ddirgel, 
yn  deuluaidd,  ac  yn  gyhoeddus,  fel  y^  byddai 
aberthau  gwastadolyn  y  demlgynt.  Gweddio 
yn  wastad,  o  ran  bod  mewn  ysbryd  gweddi 
yn  wastadol;  fel  y  byddai  tân  ar  yr  allor 
gynt  bob  amser,  ddydd  a  nos,  er  na  byddai 
aberthu  yn  ddi  baid.  t  Gweddîo  heb  ddi- 
ffygio  wrth  weled  blinderau  a  gofidiau  yn 
parâu  ac  yu  chwanegu  ;  heb  ddiffygio  wrth 
fod  Duw  yn  ymgnddio,  acyn  oedi  ateb  ;  lieb 
ddiffygio  gan  ddigalondid,  marweidd-dra, 
hudoliaethau,  a  gwrthgiliadau  Ilygredig. 
Gŵyr  pawb  o  blant  Duw  fod  aneirif  o  beth- 
au  yn  tueddu  i  beri  iddynt  ddiffygio  yn  eu 

gweddîau  ;  ond  dàì  ati,  gwedd'io  yn  wastad 
ac  heb  ddiffygio  a  orchymynir  yma,  a'r 
gweddio  hyny  a  lwydda  yn  y  diwedd. 

2  Gan  ddywedyd,  *  Yroedd  rhyw 
farnwr  mewn  rhy w  ddinas,  °  yr  hwn 
nid   ofnai    Dduw,   ac   ni   rfpharchai 
ddyn. 

4.  Ex.  18.  21,  22.  2  Cron.  19.  3-9.  Job  29.7—17. 
Salm  82.  1—4.  Jer.  22.  16,  17.  Ezec.  22.6-8.  Mica  3.  1—3. 
Rhuf.  3.  14—18.        d  Diar.  29.  7.  Es.  33.  8. 

y   ddinas 3  f  Yr  oedd  hefyd  e  yn 
honno  wraig  weddw ;  J  a  hi  a  ddaeth 
atto  ef,  gan  ddywedydy  Dîal  fi  ar  fy 
ngwrthwynebwr. 

e  Deut.27.  19.  2  S»m.  14.  5,  $x.  Job  22.  9.  a  29.  13.  Es. 
1.  17,  21—23.  Jer.  5.  28.       /adn.  7,  8.  Rhuf.  13.  3,  4. 

4  ||  Ac  efe  nis  gwnai  dros  amser  : 
eithr  wedi  hynny  '  efe  a  ddywedodd 
ynddo  ei  hun,  Er  nad  ofnaf  Dduw,  ac 
na  pharchaf  ddyn  ; 

g  pen.  12.  17    a  16.  3.  Heb.  4.  12,   13. 

5  §  Etto  h  am  fod  y  weddw  hon  yn 

peri  i  mi  flinder,  mi  a'i  dîalaf  hi ;  rhag 
iddi  yn  y  diwedd  ddyfod  a'm  *  syfr- danu  i. 

Ä  pen.  11.  8.  Bara.  16.  16.  2  SaJm  13.  24-27.  i  adn. 
39.  Mat.  15.  23.  Marc  10.  47,  48. 

6  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd, 
Gwrandewch  beth  a  ddywed  y  barnwr 
anghyfiawn. 

7  Ac  *oni  Md'íalDuweietholedig- 
ion,  m  sydd  yn  llefain  arno  ddydd  a 
nos,  n  er  ei  fod  yn  hir  oedi  drostynt  ? 

*pen.  II.  13.  Mat.  7.  11.  /  I   Sam.  24.  12-15.    a  26. 
10,  II.  Salm  9.  18.  a  10.  15—18.  a  54.  1—7.  Jer.  20.  11—13. 
9  Thei.  1.  6,  7.    Dat.  6.  10,  11.    a  18.  20.  o*  pen.  2.  37. 
Salm  88.  1.  1  Thes.  3.  10.  1  Tim.  5.5.  2  Tim.  I.  3.  Dat.  7. 

15.        n  Salm  13.  1,  2.  Hub.  2.  3.  Heb.  10.  35—37. 

8  Yr  wyf  yn  dy wedyd  i  chwi,  °y 
d'íal  efe  hwynt  ar  frys.  *  Eithr  p  Mab 
y  dyn,  pan  ddêl,  a  gaiff  efe  ffydd  ar 
y  ddaear  ? _ 

c  Salm  46.  5.  a  143.  7—9.  2  Pedr  2.  3.  a  3.  8,  9.  p  Mat. 
24.  9—13,  24.  1  Thes.  5.  1—3.  Heb.  10.  23-36.  Iago5.  1-8. 

Yn  yr  adnodau  hyn  mae  y  ddammeg  a 
soniwyd  yn  yr  adnod  gyntaf,  i  ddangos 
Ilwyddiant  gweddi  wastadol,  ac  hebddiffygio; 

ac  mae  y  seithfed  adnod  a  rhan  o'r  wythfed, 
yn  agoriad  ar  y  ddammeg  oll.  *  Yn  y 
ddammeg  crybwyllir  am  ry w  farnwr  nad 
ofnai  Dduw,  ac  ni  pharchai  ddyn  ;  gan 
hyny  barnwr  anghyfiawn  oedd.  Gwel 
2  Sam.  23.  3.  Mewn  cyferbyniad  i  hwn 
mae  Duw  yn  farnwr  cytìawn,  ac  yn  barnu 
yn  gyfiawn  yn  ei  amser  ei  hun.  f  Yn 
y  ddammeg  crybwyllir  am  wraig  weddw, 
wedi  cael  cam  gan  ryw  wrthwynebwr;  i 
ddangos  y  cam  a  gaffai  dysgyblion  lesu  gan 

yr  Iuddewon  digred,  a'r  cam  mae  ei  bobl  ef 
yn  gael  gan  erlidwyr  yn  mhob  oes.  j  Mae  y 
wraig  weddw  hon  yn  ymbil  yn  daer  ac  yn 

barâus  am  i'r  barnwr  ei  d'ial  hi  (mynu  cyf- 
iawnder  iddi  ywr  ystyr  y  gair  ekdikCson,  ac 
nid  dì'al)  ar  ei  gwrthwynebwr ;  i  ddangos 
mai  rhoddi  ein  hachos  i  Dduw  yw  ein  lle  ni 

pan  ein  gorthrymer,  a  gwedd'io  arno  ef  am 
gymmeryd  ein  plaid  :  iddo  ef  y  perthyn  di'al, 
;ac  efe  a  dâl.  ||  Anghyfiawndcr  yn  y  barnwr 

hwn  oedd  oedid'ial  y  wraig  weddw  ar  eigwrth- 
wynebwr;  ond  auican  y  rhan  hyn  o'r  ddam- 
meg  y  w,  dangos  bod  Duw  yn  hir-ymarhôus 
tuag  at  ei  elynion,  ac  mai  lle  ei  bobl  yw 

gwedd'io  yn  wastad  ac  heb  ddiffygio,  er  ei  fod 
ef  yn  hir  oedi  ateb.  §  Gan  i'r  barnwr  ang- 
hyfiawn  dd'ial  o'r  diwedd,  pa  frtint  mwy  y 

gwna  Duw,  y  Barnwr  cyfiawn  dd'ial  cam  ei 
blant  anwyl  ar  eu  gelynion?  *  Gellir  cym- 
meryd  y  geiriau  diweddaf  hyn  mewn  gwa- 
hanol  olygiadau  : — Pan  ddelai  Mab  y  dyn  i 
ddì'al  ar  yr  Iuddewon  yn  ninystr  Jerusalem, 
ni  châai  efe  nemawr  o  ffydd  ar  y  ddaear,  sef 
gwlad  Judea  ;  yr  oedd  holl  gorph  y  genedl 
luddewig  agos  i  gyd,  wedi  ymgaledu  mewn 

anghrediniaeth,  a  llawer  o'r  rhai  a  fuasent 
unwaith  yn  proffesu  ffydd  yn  Nghrist  y  Mes- 
siah,  wedi  gwadu  y  ftydd  hòno  trwy  erlidiau, 

neu  wrthgiliadau  at  y  byd  a'i  bleseran.  Gall 
fod  cyfeiriad  yn  y  geiriau  hefyd,  at  wendid 
cyffredinol  ffydd  y  saint,  mewn  profedigaeth- 
au  a  chysîuddiau,  tra  maent  yn  hir  ddysgwyl 

am  i'r  Arglwydd  ddyfod  i'w  cynnorthwyo 
a'u  gwared.  Tybir  na  bydd  nemawr  o  wir 
grefydd  a  bywiol  ffydd  ar  y  ddaear  pan  ddelo 
Mab  Duw  i  Iwyddo  ei  efengyl  a'i  deyrnasyn 
nechreuad  y  milflwyddiant :  a  thybia  rhai 
hefyd,  y  bydd  rhyw  ysbaid  o  amser  ar  ol  y 
milflwyddiant  dedwydd  hyny,  yn  union  o 
flaen  diwedd  y  byd,  a  dydd  mawr  y  farn, 
pryd  y  bydd  llawer  iawn  o  annuwiaeth  ac 
anghrediniaeth  ar  y  ddaear,  a  gwir  ffydd  yn 
brin  iawn  yn  nyfodiad  Mab  y  dyn. 

9  *  Ac  efe  a  ddy  wedodd  y  ddam- 
meg  hon  hefyd  wrth  y  rhai  «  oedd  yn 
hyderu  amynt  eu  hunain  eu  bod  yn 

gyfiawn,  r  ac  yn  diystyru  eraill : 
q  pen.  10.  29.  a  15.  29.  a  16.  15.  Diar.  30.  12.  Es.  C5.  6. 

a66.  6.  Ioan  9.  2S,  34.  Rhuf.7.9.  a  9.  31,  32.  a  10.  3. 
Fhil.  3.  4—6.  r  adn.  II.  pen.  7.  39.  a  15.  2,  30.  a  19.  7. 
loau  7.  47—49.  a  8.  48.  Act.  22.  21,  22.  Rhuf    14.  10. 

Heblaw  gwedd'io  yn  wastad  ac  heb  ddiffyg- 
io,  mae  yn  angenrheidiol  hefyd  i  ni  gael  gos- 
tyngeiddrwydd,  hunan-ymwadiad,  a  theimlad 
o'n  cyflwr  gwael  truenus  wrth  fyned  ger  bron 
Duw.  Hyny  a  ddangosir  i  ni  yn  y  ddam- 
meg  nesaf  a  ganlyn.  *Y  phariseaid  a'u  dysg- 
yblion  oedd   y  rhai  oedd  yn  hyderu  arnynt 
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publican  yn  gwedd'io. 
u  huuain  eu  bod  yn  gyfiawn,  ac  yn  di'yslyru 
raill.  Mac  Uiwçjf  o'r  tenlu  yn  y  byd  eto, 
n  nihlilh  pob  plaid  o  grefyddwyr  :  byddai 
n  dda  iddynt  ddarlleu  y  ddammeg  hon  yn 
ml,  ac  yn  grynedig. 

10  *Dau  wr  a  aeth  i  *tfynu  i'r 
ileml  i  %  weddîo ;  un  yn  \  Pharisead, 

'r  llall  ynbublican. *  pen.  I.  9,  10.  a  19.  46.  1  Bren.  8.  30.  Aot.  3.  I.  t  pen. 
29.  30.  Mat.  91.  31,  32.  Act.  23.  6-8.  a  26.  5.  Pl.il.  3.  5. 

*  Dau  wra  enwir,  un  yn  pharisead  a'r  llall 
/n  bnbliran  ;  ond  mae  y  ddau  hyn  yn  cyn- 
rychioli  yr  holl  rai  hunan-gyfiawn  ar  y  naill 
aw,  n'r.-holl  bechaduriaid  edifeiriol  ar  y  llaw 
irall.  t  Yr  oedd  y  deml  yn  sefyll  ar  le  uch- 
;1,  am  hyny  dywedir  eu  bod  yn  myned  i 
cynu.    X  Yr  oedd  amserau   pennodol  i  fyned 
r  deml  i  weddío,  fel  y  gallwn  weled  yn 

\ct.  3.  1.     Yr  oedd  gwaith   pob  un  o'r  ddau 
yn  yn  dda,  gweddîo ;  ond  yr  oedd  eu  hys- 
jrydoedd  hwy  yn  cyfiawni  y  gwaiih  yn  wa- 
ìanol  iawn. 

11  Y  Pharisead  o'i  «*sefyll  a 
fweddíodd  Jrhyngddo  ag  ef  ei  hun 
fel  hyn  ;  x  O  Dduw,  yr  wyf  yn  diolch 
ti  nad  wyf  fi  ̂ fel  y  rnae  dynion 

raill,  yn  drawsion,  yn  anghyfiawn,  yn 
Ddinebwyr ;  neu,  fel  y  publican  hwn 
:hwaith. 

Salin  134.  1.  a  135.  2  Mat.  6.  5.  Marc  11.  25.  x  Jer. 
I,  23,  35.  Ezec.  33.  31.  Mica  3.  11.  1  Cor.  4.  7,  8.  a  15.  9, 10. 
Tim.  I.  12— 16.  Dat.  3.  17.  y  pen.  20.  47.  Mat.  3.  7— 

0.  a  19.  18-20.  Gal.  3    10.  Phil.  3.  6.  lago  2.  9—12. 

*  Nid  oedd  sefyll,  ynddo  ei  hunan,  yn 
feius  ;  ond  tybir  fod  y  pharisead  hwn  yn  sefyll 
yn  y  ìnàii  mwyaf  amlwg,  er  mwyn  cael  ei 
weled  yn  gweddîo  gan  eraill,  a  chael  ei  gan- 

ilmol  am  ei  grefyddgarwch.  Efallai  ei  fod  yn 
sefyll  o'r  neilldu  hefyd,  rhag  cael  ei  halogi 
gan  eraill,  yn  enwedig  gan  y  publican.  +  Mae 
ijyn  wir  fod  dîolchgarwch  mewn  gweddi ;  ond 

lyn  y  weddihon  nid  oes  dim  ond  d'íolchgarwch oer,  ifurfiol  a  deddfol :  nid  oes  yma  yr  un 
deisyfiad,  yr  hyn  yw  prif  sylwedd  gweddi. 
t  Rhyngddo  ag  ef  ei  hun  yr  oedd  y  pharisead 

yu  gwedd'io,  nid  oedd  dim  rhyngddo  â  Duw, 
ond  y  ffurf  yn  unig.  ||  Mae  yn  iawn  i  ni 
jddîolch  i  Dduw  am  ei  ras  attaliol  yn  ein 
[gweddîau  ;  ond  wrth  wneyd  hyny,  dylem 
jddywedyd  y  gwir,  nid  dywedyd  ein  bod  yn 
'well  nac  ydym  :  a  dylem  hefyd  beidio  a 
dadleu  ein  daioni  liyn  felcyfiawnder  ger  bron 
Duw.  Yr  oedd  y  pharisead  hwn  yn  ym 
falchYo  yn  ei  ddaioni,  yn  gwneyd  cyfiawnder 
o  hóno  :  yr  oedd  yn  dirmygu  ei  gymmydog, 
er  ei  fod  ef  ei  hun  mewn  pethau  eraill  efallai 

i  yn  fwy  pechadur  nag  y  buasai  y  publican 
;  erioed. 

12  2*Yrwyfyn  ymprydio  cldwy- 
waith  yn  ỳr  wythnos;  ötyr  wyf  yn 

i  degymmu  cymmaint  oll  ag  a  feddaf. 
*  pen.  17.  10.  Num.  23.  4.  1  Sam.  15.  13.  2  Bren.  10 

116.  F.s.  1.  15.  a  58.  2,  3.  Zec.  7.  5,  6.  Mat.  6.  1,  5,  16. 
|  a  9.  14.  a  15.  7—9.  Rlmf.  3.27.  a  10.  1-3.  1  Cor.  1.  29. 
|Gal.  1.14.  Eph.  2.  9.  1  Tim.  4.  8.  apen.  11.42.  Lef. 
I  27.  30-33.  Num.  18.  24.  Mal.  3.  8.  Mat.  23.  23,  24. 

Yr  oedd  hwn  fel  pe  dywedasaiwrth  Dduw, 
Yl  wyf  fi  yn  ddyn  mwy  crefyddol  na  chy- 
ftredin,  yn  ymprydio  ddwywaith  bob  wyth- 
uos,  ac  yn  (legymu  y  cwbl  a  feddaf  at  achos- 

j  iou  crefydd,  pa  un  bynag  a  ydyw  y  gyfraith 
yn  gofyn  hyny  a'i  peidio.  *  Dywedir  y =============== 

byddai  y  phariseaid  yn  ymprydio  ar  yr  ail 
a'r  pùmmed  dydd  o'r  wythnos  ;  ac  mai  oddi 
ar  hyny  y  daeth  rhai  cristionogion  i  ympryd- 
io  dydd  Mercher  a  dydd  Gwener.  t  Ar  y 

geiriau  cymmaint  oll  mae  y  pwys  i'w  roddi ; 
nid  oedd  y  ddeddf  yn  gofyn  degymu  pob 
peth  ;  felly  yr  oedd  hwn  yn  ymffrostio  wrth 
Dduw  ei  fod  yn  gwneyd  mwy  nag  oedd  Duw 

yn  ofyn  ganddo. 

13  *  A'r  publican,  b  gan  sefyll  o  hir- 
bell,  ni  fynnai  gymmaint  a  chodi  ei 

olygon  tu  a'r  nef ;  c  eithr  efe  a  gurodd 
ei  ddwyfron,  gan  ddywedyd,  d  *  O 
Dduw,  bydd  drugarog  wrthyf  ebech- adur. 

6pen.5.  8.  a  7 .  6,  7.  a  17.12.  Ezra  9.  6.  Job  42.  6. 
Salm  11.  12.  Es.  6.  5.  Ezec.  16.  63.  Dan.  9.  7—9.  Act.  2. 

37.  c  pen.  23.  48.  Jer.  31.  18,  19.  2  Cor.  7.  11.  a*Salm 25.  7.  11.  n  41.  4.  a51.  1—3.  a  86.  15,  16.  a  119.  41.    a  130. 
3,  4,  7.     Dan.  9.    5,   9-11,    18,    19.     Heb.  4.  16.      a   8.    12. 

,.  15.  18-21.    a23.  40-43.    2  Cron.  33.  12,  13,    19,    23. 
_   ,  106.  6.    Es.  1.  18.   a  64.  5,  6.    Mat.  9.  13.    Rhnf.  5.  8, 

20,  21.  1  Tim.  1.   15.  1  Ioau  1.  8—10. 

*  Mae  go^tyngeiddrwydd,  hunan-ymwad- 
iad,  ac  ysbryd  drylliog  ac  edifeiriol  y  publi- 
can,  i'w  gweled  mewn  amryw  bethau  yn  yr 
adnod  hon  :— 1.  Yn  ei  waith  yn  sefyll  o  hir- 
be!l ;  efallai  yn  nghyntedd  y  cenedloedd,  heb 
ystyried  ei.him  yn  deilwng  o  ddyfod  i  blith 
pobl  Dduw,  yn  enwedig  y  pharisead  crefydd- 
fawr  a  rhith-sancteiddiol  hwn.  2.  Ni  fỳnai 

gymmaint  a  chodi  ei  olygon  tua'r  nef ;  tyb- 
ìai  yn  rhyfygus  iddo  edrych  tnag  at  y  Duw 
hwnw  y  gwrthryfelasai  yn  ei  erbyn,  ac  yr 
haeddasai  ei  Iid  a'i  sòriant  byth.  3.  Curo  ei 
ddwyfron  ;  fel  dyn  teimladwy  o  bla  ei  galon, 
o  ddrygioni  ei  fuchedd,  ac  o  drueni  andwyoi 
ei  gyííwr.  4.  Yn  ei  gyfaddefiad  difrifol ; 
addefai  gyda  gwasgfa  drom  mai  pechadur 
oedd  :  nid  pechadur  cyffredin,  fel  eraill  o 
ddynolryw  ;  ond  pechadur  yn  ystyr  eithaf  a 
gwaethaf  y  gair.  Gwel  y  sylwad  ar  Math. 
9.  10.  t  Mae  ei  ffydd  ef  yn  amlwg  hefyd  : 
yr  oedd  yn  credu  bod  gan  Dduw  drugaredd 
iddo  er  cyrnmaint  pechadur  a  fuasai.  Yr 
ocdd  yn  gwybod  fod  gan  Dduw  ffordd  gyf- 
iawn  ac  anrhydeddus  iddo  ei  hun,  i  drugarâu 
wrtho,  sef  trwy  iawn  y  Cyfryngwr  ac  yr 
oedd  ei  lygaid  tuag  at  y  drugareddfa,  cysgod 
o'r  iawn  hwnw.  O  ganlyniad  yr  oedd  yn 

gweddi'o  yn  daer  am  y  drugaredd  hòno. 

14  *  Dywedaf  i  chwi,  /  f  Aeth  hwn 
i  waered  i'w  dŷ,  s  wedi  ei  gyfiawnhâu 

\ynfwy  nâ'r  llall :  h  ||canys  pob  un 
a'r  y  sydd  yn  ei  ddyrchafu  ei  hun,  a 
ostyngir ;  a  phob  un  a'r  sydd  yn  ei 
ostwng  eihun,  a  ddyrchefir. 

/  peii.  5.  24,  25.  a  7.  47—50.  1  Sam.  1.  18.  Preg.  9  7. 
s  pen.  10.  29.  a  16.  15.  Job  9.  20.  a  25.  4.  Salm  143.  2.  Es. 
45.  25.  a  53.  11.  Rhuf.  3.  20.  a  4.  5.  a5.  1.  a  8.  33.  Gal.  2. 

16.    Iago2.  21-25.  Apen.  1.52.    a  14    11.     Ex.  18.  11. 
Job  22.  29.  a  40.  9—13.  Sal.r.  138.  6.  Diar.  3.  34.  al5.  33. 
a  16.  18,  19.  a  18.  12.  a  29.  23.  Es.  2.  11—17.  a  57.15.  Dan. 
4.  37.  Hab.  2.  4.  Mat.  5.3.  a23.  12.  lago  4.6,10.  1  Pedr5.5. 

*  "  Dywedaf  i  chwi,"  ebai  Crist,  pa  feddyl- 
iau  bynag  oedd  gan  y  ddau  hyn  am  danynt 
eu  huuain,  neu  am  eu  gilydd  ;  a  pha  feddyl- 
iau  bynag  oedd  gan  eraill  am  bob  un  o  hon- 

ynt ;  t  aeth  y  publican  tlawd  hwn  i'w  dỳ wedi  ei  gyfiawnâu  gan  Dduw,  wedi  maddau 

ei  bechodau,  a  chwedi  cael  trugaredd  a'i 
gymmeradwyo  yn  yr  Anwylyd.  %  Cafodd  ei 
gyfiawnâu   yn  fwy    na'r    llall ;    cyfiawnder 
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Crist  oedd  gan  y  pubücan,  ei  gyfiawnder  ei 
hun  oedd  gan  y  pharisead  :  cytiawuder  per- 
ffaith  oedd  gan  y  publican,  cyfiawnder  an- 
mherffaith  iawn,  bratiau  bndron  oedd  gan  y 
pharisead  :  Duw  oedd  wedi  cyfiawnâu  y 
publican,  ef  ei  hun  oedd  yn  cyfiawnâu  y 

pharisearì.  Yn  hytrach  na'r  llaU,yw  y  geir- 
iau  yn  ol  y  saesoneg.  Gellid  darllen  y  geir- 
iau  "ac  nid  y  llall,  oblegid  nid  oedd  y  phari- 
sead  yn  gyfiawn  ogwbl,  ond  yn  ei  dyb  ei  hnn. 
í|  Gwel  ary  rhan  olaf  o'r  adnod  ar  Math.  23. 12. 

15  %  A  *  hwy  a  ddygasant  atto  blant 
bychain  hefycl,  fel  y  cyfFyrddai  efe  â 

hwynt:  a'r  disgyblion  pan  welsant, 
k  a'u  ceryddasant  hwy . i  1  Sam.  1.  21.  Mat.  19.  13—15.  Marc  10.  13-16.  *pen. 
9.  49,  50,  54. 

1 6  Eithr  yr  Iesu  a'u  galwodd  hwynt 
atto,  ac  a  ddywedodd,  'Gadewch  i'r 
plant  bychain  ddyfod  attaf  fi,  ac  na 

waherddwch  hwynt :  mcanys  eiddo  y 
cyfryw  rai  y w  teyrnas  Dduw. 

/  Gen.  17.  10— 11.  a  21.  4.  Deut.  29.  11.  a31.  12.  2Croní 
20.  13.  Jer.  32.  39.  Act.  2.  39.  1  Cor.  7.  14.  m  Mat.  13. 
3,  4.  1  Cor.  14.  20.  1  Pedr  2.  2. 

17  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  n  Pwy 
bynnag  ni  dderbynio  deyrnas  Dduw 
fel  dyn  bach,  nid  âefe  i  mewn  iddi. 

n  Salm  131.  1,  2.  Marc  10.  15. 

Gwel  ar  yr  adnodau  uchod  ar  Math.  19. 
13—15.  a  pen.  18.  3.  a  Marc  10.  13—16.  Nid 
oes  genym  ddim  i'w  chwanegu  yma,  ond  yn 
unig  mai  un  o  addewidion  teyrnas  y  Messiah 
oedd,  bod  i  Dduw  dywallt  ei  Ysbryd  ar  had 

ei  bobl,  a'i  fendith  ar  eu  hiliogaeth,  Esay  44. 
3  :  ac  efallai  bod  golwg  rhîeni  y  plant  hyn  ar 
yr  addewid  hòno  :  os  felly  rhaid  eu  bod  yn 
credu  mai  Iesu  oedd  y  Messiah. 

1 8  1f  °  A  rhy  w  ly  wodraethwr  a  ofyn- 
odd  iddo,  gan  ddywedyd,  ̂ Athraw  da, 
*  wrth  wneuthur  pa  beth  yr  etifeddaf  fi 
fywyd  tragy  wyddol  ? 

o  Mat.  19.  16.  Marc  10.  17.  p  pen.  6.  46.  Ezec.  33. 
31.  Mal.  1.  6.  Ioan  13.  13—15.  q  pen.  10.  25.  Act.  2.  37. 
a  16.  30. 

19  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
r  Paham  y'm  gelwi  yn  dda  ?  nid  oes 
neb  yn  dda  ond  un,  se/'Duw. r  pen.  1.  35.  a  11.  13.  Job  14.  4.  a  15.  14—16.  a  25.  4. 
1  Tim.3.  16.  Heb.  7.  26.  Iago  1.  17. 

20  Ti  a  'wyddostygorchymynion, 
1  Na  odineba,  Na  ìadd,  Na  ladratta, 
Na  ddwg  gam  dystiolaeth,  Anrhyd- 

eddady  dad  a'th  fam. *  pen.  10.  26—28.  E».  S.  20.  Mat.  19.  17—19.  Marc  10. 
18,19.  Rhuf.  3.20.  a  7.  7-11.  t  Ex.  20.  12— 17.  Deut. 
5.  16-21.  Rhuf.  13.  9.  Gal.  3.  10-13.  Epta.  6.  2.  Col.  3.20. 
Iago  2.  8-11. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd,  MHyn 
oll  a  gedwais  o'm  hieuengctid. «  adn.  H,  12.  pen.  15.  7,  29.  Mat.  19.  20,  21.  Marc  10. 
20,21.  Rhuf.  10.  2,  3.  Phil.  3.  6. 

22  A'r  Iesu  pan  glybu  hyn,  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Y  mae  x  un  peth  etto 
yn  ol  i  ti :  v  gwerth  yi*  hyn  oll  sydd 

gennyt,  a  dyro  i'r  tlodion  :  a  thi  a  gai 
drysor  yn  y  nef  :  2  a  thyred,  canlyn  fi. 
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r  peu     10.  42.     Salm  27.  4.     Phil.   3.    13.    2  Perfr 
y  pen.  13.  33.    a  16    9      Mat.  6.  19,  20.     Act.  2.  44,  45.    a  4 
34—37.    1  Ti:a.  6.  18,  19.  z  pen.  9.  23,  57-62.    Mat.  19 
21,  27,  28. 

23  Ond  pan  glybuefe  y  pethau  hyn. 
rtefe  a  aeth  yn  athrist:  canys  yr  oedd 
efe  yn  gyfoethog  iawn. 

a  pen.  8."  14.  a  12.  15.  a  19.  S.  a  21 .  34.  Bnrn.  18.  23,24 Job  31.  24,  25.  Ezec.  33.  31.  Mat.  19.  22.  Marc  10.  22.  Eph 
5.  5.  Piiil.  3.  8.  Col.  3.  5.  1  Ioau  2.  15,  16. 

24  A'r  Iesu,  pan  welodd  h  ef  wedi 
myned  yn  athrist,addywedodd, e  Moi 
anhawdd  yr  â  y  rhai  y  mae  golud 
ganddynt  i  mewn  i  deyrnas  Dduw  ! 

b  Marc  6.  26.  2  Cor.  7.  9.  10.  e  Deut.  6.  10—12.  i 
11  —  17.     Salm  10.  3,  4.    »73.5—12.    Diar.  18.  11.     a  30. 
Jer.  2.  31.    a  5.  5.    Mat.  19.  23—25.  Marc  10.  23—27.    1  Cor. 

1.  26,  27.  1  Tim.  6.  9,  10.  lago  2.  5—7.  a  5.  1—6. 

25  Canys  haws  yw  d\  gamel  fyned 
trwy  grai  y    nodwydd   ddur,  nag 
oludog  fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 

d  Mat.  23.  24. 

26  A'r  rhai  a  glywsent  a  ddywed- 
asant, e  A  phwy  a  alì  fod  yn  gadwedig  ? 

epen.  13.  23. 

27  Ac  efe  a  ddywedodd/  Y  pethau 
sydd  ammhosibl  gyd  â  dynion,  sydd 
bosibl  gyd  â  Duw. 

Cawsom  yr  hanes  uchod  yn  gyflawn  yn 
Math.  19.16—26  ;  ac  hefyd  yn  Marc  10.17— 27. 
Gwel  y  sylwadau  yno,  yn  enwedig  ar  Math- 
ew.  (îallwn  sylwi  ar  amryw  o  bithau  budd- 
iol  oddi  wrth  yr  haneshwn  na  sylwyd  arnynt 

o'r  blaen  yn  Mathew  na  Marc  : — 1.  Gallwn 
weled  pa  can  belled  y  dichon  i  ddyn  fyned, 
ac  eto  bod  yn  fỳr  o  gyflwr  da,  ac  ysbrydol. 
Dichon  iddo  wybod  nad  oes  dim  yn  y  bywyd 

hwn  a'i  gwna  ef  yn  wir  ddedwydd  ;  dichon 
iddo  ddymuno  iachawdwriacth  a  bywyd  tra- 
gywyddol  :  gall  fyned  yn  mhell  mewn  eadw 
gorchymynion  Duw,  o  ran  y  llythyren  o 
honynt  :  diclion  iddo  ddyfod  at  weinidogion 
yr  cfengyl  i  gael  ei  ddysgu  yn  fanylach.  Ond 
yn  hyn  efe  a  balla  ;  ni  ddaw  at  Grist,  fel  y 
cafío  fywyd,  ond  efe  a  ddychymmyga  y  dylai 
wneyd  rhywbeth  i  deilyngu  bywyd  :  nid  yw 
yn  iawn  ddeall  y  gyfraitli,  ac  nad  oes  dim 
myned  i'r  nef  y  ffordd  hòno,  hebei  chadw  hi 
yn  bertfaith  ;  am  hyny  mae  yn  dychymmygn 
ei  fod  mewn  gweíl  cyfiwr  nac  y  mae  efe. 
2.  Mae  yr  hanes  yn  dysgu  hyn  i  ni ;  nad  oes 

dim  niyned  i'r  nef  trwy  weithredoedd,  oddi- 
gerth  trwy  ufudd-dod  llawn  a  pherffaith  i 
holl  ewyilysddatguddiedig  Duw.  3.  Fod  gan 
bob  rhagrithiwr  ryw  chwant,  nas  gall  efe 
mewn  un  modd  ymwadu  ag  ef.  Chwant  y 
llywodraethwr  hwn  oedd,  cariad  anghym- 
medrol  at  y  byd  a'i  bethau  :  cybydd  ydoedd, 
a  dàliodd  yr  Arglwydd  lcsu  ef  yn  ei  gybydd- 
dod  wrth  ymddíddan  âg  ef.  4.  Mai  peth  an- 
hawdd  rhyfeddol  yw  i  neb,  yn  enwedig  dyn- 
ion  o  feddiannau  mawr  ar  y  ddaear,  fyned  i'r 
uef,  er  rliyw  fatli  o  ddymuniad  ìnyned  yno. 
5.  Er  mòr  anhawdd,  ac  anmhosibl  gyda  dyn- 
ion,  eto  nid  oes  dim  yn  anmhosibl  gyda  Duw: 

gall  ef  newid  calon  ý  cyfoethog,  a'i  thueddu 
ato  ei  hun,  yn  gystal  a  chalon  y  tlawd.  Mae 
mwy  o  rwystrau  i'r  cyfoethog  ;  ond  pa  un  ai 
cyroethogion   ai  tlodion  a  fyddo  dynion,  heb 
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farwolai'th  a'i  adgyfodiad. 

a  9.  9.   a  19.  27.  M*rc  10. 

dylunwadaii  nerthol  i)uw  ar  y  galon,  heb  ei 
ydd  raa  ef,  ni  bydd  yn  gadwedig  un  enaid. 

28  *A  dywedodd  Pedr,  *Wele, 

ìyni  a  adawsom  bob  peth,  ac  a'th 
;anlynasom  di. 

K  pen.  5.  II.  Mat.  4.  19—22. 
I.  Phil.  3.  7-9. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
:rn  wir  meddaf  i  chwi,  h  Nid  oes  neb 

V  a  adawodd  dý,  neu  rì'eni,  nea 
rodyr,  neu  wraig,  neu  blant,  ermwyn 
eyrnas  Dduw, 

h  pen.  14.  26—28.  Deut.  33.  9.  Mat.  10.  37—39.  a  19. 
8—30.  Marc  10.  29—31. 

30  f  A'r  nis  derbyn  *  iawer  cym- 
Inaint  yn  y  pryd  hwn,  ac  yn  y  byd  a 
»ldaw  fywyd  tragywyddol. 

Ii  pen.  12  31,  32.  Salm  37.
 "lG.  a  63.  4,  5.  a  84.  10

—12. 
119.  72,  103,  111,  127,  162.  Ruuf.  6.  21—23.  1  Tim.  4.  8. 
6.  6.  Heb.  13.  5,  6.  Dat.  2.  17.  a  3.  21. 

Gwel  ar  Math.  19.  27—29 ;  ac  ar  Marc  10. 
8,  29.  Tybia  rhai  fod  gradd  o  falchder, 
n  gymmysg  a  gostyngeiddrwydd,  yn  Pedr 
rríh  ddywedyd  fel  hyn,  fel  pe  buasai  am 

~  dangos  ei  ragoriaeth  ei  hun  a'i  gyd-ddysg- 
blion  ar  y  llywodraethwr  hwn  :  ond  nid  oes 
lim   yn   àtebiad  y   Cyfryngwr  yn  arwyddo 

|~yny.  t  Nid  llawer  cymmaint  mewn  
rhyw, 

fallai,  a  feddylir;  ond  llawer  cymmaint  o 
mdithion  ysbrydul,  a  gwynfyd  tragywyddol, 

iwy  gwerthfawr  o  beth  anfeidrol  na'r  holl 
ethau  tymmorol  a  adawer  i  ganlyn  Crist. 

31  %  Ac  efe  a  gymmerodd  y  deu- 

"  'ldeg  atto,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
*  Wele,  yr  ydym  ni  yn  myned  i  fynu 
Jerusalem;  '-fa  chyflawnir  pob  peth 

i'r  sydd  yn  ysgrifenedig  trwy  y  pro- 
)hwydi  am  Fab  y  dyn. 

t  pen.  9.  22.  a  24.  6,  7*  Mat.  16.  21.  a  17.  22,  23.  a  20. 7—19.  Maro  8.  31.  a  9.  30,  31.  a  10.  32—34.  /  pen.  24 
4—46.  Salui  22.  a  69.  Es.  53.  Daii.  9.  26.  Zec.  13.  7. 

32  jCanys  efe  a  m  draddodir  i'r 
ipenhedloedd,  ac  a  "watwerir,  ac  a 
tmmherchir,  ac  a  boerir  arno  : 
î  vi  pen.  23.  11,  12.  Mat.  27.  2.  Marc  15.  1.  Ioan  18.  30, 
|5.  Act.  3.  13,  14.  n  pen.  22  63—65.  a  23.  11,  35.  Es.50. 
..  aò2.  14.  a  53.  3.  Mica  5.  1.  Mat.  26.  67.  a  27.  28-30. 

Jíarc  14.  €5.  a  lô.  17—20.  íoan  18.  22.  a  19    1—5. 

33  Ac  wedi  iddynt  ci  fflangeîìu,  y 

laddant  ef  :  °  a'r  trydydd  dydd  efe  a 
idgyfyd. 

o  pen.  24.  7,  21—23.  Mat.  27.  63,  64.  1  Cor.  15.  3,  4. 

34  ||A^hwyni  ddeallasant  ddim 

'j'r  pethau  hyn  ;    a'r  gair  hwn  oedd 
uddiedig  oddi  wrthynt,  ac  ni  wybu- 

ant  y  pethau  a  ddywedwyd. 
Ppen.  1.  50.  a  9.  45.    a  24.  25,  45.    Maic  9.  32.   Ioan  12. 
alC.  1-19. 

Gwelwn  yr  holl  bethau  uchod  yn  cael  cu 
^yflawni  yn  gwbl,  yn  nyoddeíiadau  ein  Hiach- 
awdwr,  fel  yr  elom  yn  miaen  yn  yrhanes;  a 
r'.iaid  ei  fod  ef  yn  hollwybodoíi  alìu  eu  rhag- 
fyaegi  yma.  *  Yr  oedd  lesu  ar  ei  dai'ìh 
.Uliweddaf  o  Galilea  i  Jcrusalem  y  pryd  hwn  : 
myned  yno  i  ddyoddef  yr  ydoedd.  +  Am  y 
jpethau  a  ysgrifenwyd  trwy  y  prophwydi,  gwel 
y  cyfeiriadau  dàn  y  Iiyîh>ren  /.  \  Buasai  yn 
fwy  naturioi  meddwl/y  buasai  yr  luddewon 

eu  hunain  yn  üofruddio  Crist  yn  ddirgel^idd, 
mewn  brad,  gan  faint  eu  cynddeiriògrwydd 
i'w  erbyn  ;  ncu  yníe  yn  ei  labyddio  ef  à  meìnl 
yn  ol  eu  deddf  eu  hunain,  yn  enwedig  gan 
eu  bod  yn  ei  gyhuddo  ef  o  gabledd,  a  Philat 
yn  rhoddi  caniatud  iddynt  i  hyny,  (Gwel 
Math.  20.  65,  (iíî ;  Ioan  18.  31  ;  a  lö,  7  ;)  ond 
yr  oedd  yn  rhaid  ei  bod  fel  hyn  fel  y  cyflawnid 
yr  ysgrythyrau.  Cymhara  Math.  26.  56.  â 
loan  19.  36.  Toresid  ei  esgyrn  ef  wríh  ei 
labyddio,  ond  nid  oedd  hyny  i  fod.  ||  Yr  oedd 
daliineb  ac  annwybodaeth  y  dysgyblion  yn  hyn, 
yn  tarddu  oddi  ar  eu  dychymmygion  cyfeil- 
iornus  hwy  am  y  Messiah,  mai  brenin  daearol 

a  fyddai :  nis  gallent  gysoni  hyny  â'r  driniaeth 
uchod.  Mae  yn  angenrheidiol  iawn  i  ni  ys- 
tyried  pa  feddyliau  sydd  genym  yn  nghylch 
pethau  Duw :  ac  mae  yn  dda  iawn  i  ni 
wrando,  pe  na  byddai  ond  erbyn  yr  amser  a 
ddaw  ;  gwedi  hyn  cafodd  y  dysgyblion  ddeall 
y  pethau  uchod  oll,  ac  yr  oedd  eu  clywed 
yn  awr  yn  gynnaliaeth  iddynt  y  pryd  hwnw. 
Gwel  ychwaneg  ar  Math.  20.  17 — 19;  a  Marc 
10.  32—34. 

35  ̂ T  A  bu,  5  ac  efe  yn  nesâu  at 
Jericho,  i  ry w  ddyn  dall  fod  yn  eistedd 

yn  ymyl  y  ffordd  yn  r*cardotta : q  Mat.  20.  29,  30.  Marc  10.  46,  47.  r  pen.  16.  20,  21. 
1  Sam.  2.  S.  loan  9.  8.  Aet.  3.  2. 

Gwel  ar  Math.  20.  29,  30  ;  a  Marc  10.  46. 
Sylwir  yn  Mathew  ar  yr  ymddangosiad  o 
anghysondeb  sydd  rhwng  y  tri  Efengylwr  yn 
yr  hanes  hwn.  *  Byddai  y  cardoteion  y 
darllenwn  am  danynt  yn  yr  ysgrythyr  yn 

byw  yn  y  lle,  a'r  gymmydogaeth,  Ile  bydd- 
ent  yn  gofyn  elusenau  ;  ac  felly  adna- 
byddid  hwynt,eu  bod  yn  wir  wrthddrychau  o 
elusen.  Mae  hyn  yn  wahanol  iawn  i  gardot- 
eion  crwydraidd  ein  gwdad  a'n  dyddiau  ni,  y 
rhai  sydd,  lawer  o  honynt,  yn  ddynion  twyll- 
odrus  a  drwg.  Yn  gyffredin,  gwell  yw  cyn- 

northwyo  y  rhai  a  ad^yaenom,  na'r  rha  nid 
adwraenom  :  pe  gwnelid  feìly,  byddai  raid  i 
bob  cardoteion  aros  yn  eu  hardaì  eu  hunain  ; 
byddai  elusenau  yn  cael  eu  defnyddio  yn  fwy 

pri'odawl  ;  byddai  achos  crefydd  a  moesauda 
yn  cael  eu  diogelu  yn  welî ;  a'r  tlodion  eu 
hunainyn  cael  eu  cynnorthwyo  ynhelaethach. 

36  A  phan  glybu  efe  y  dyrfa  yn 
myned  heibio,  *  efe  a  ofynodd  pa  beth oedd  hyn. 

*pen.  15.  26.  Mat.  21.  10,  11. 

37  A  'hwy  a  ddywedasant  iddo, 
u  Mae  Iesu  o  Nazareth  oedd  ynmyned 
heibio. 

t  Marc  2.  1— S.  loan  12.  35,  36.  2Cor.  6  2.  «  pea. 
2.  51.  Mat.  2.  23.  loari  1.  45.  a  19.  19.  Act.  2.  22    a4.  1(J. 

38  Ac  efe  a  lefodd,gan  ddyŵedyd, 

xIesu,Mab  Dafydd,  trugarhâ  wrthyF. 
í  Es,  8.  6,  7.  a  11.  1.  Jer.  23.  5,  6.  Mat.  9.  27.  a  12. 

23.  a  15.  22.  a  21.  9,  15.  a  22.42—45.  Rhuf.  1.  3.Dat.22.  16. 

39  A'r  rhai  cedd  yn  myned  o'r 
blaen,  ̂ a'i  ceryddasant  ef  i  dewi : 
2  eithr  efe  a  lefodd  yn  fwy  o  lawer, 
Mab  Dafydd,  trugarhâ  wrthyf. 

y  adn.  15.  pen.  S.  49.  all.f2.  a  19.  39.  «pen.  11. 
S— 10.  a  18.  1.  Gen.  32.  56-28.  Jer.  29.  12,  13.  11  *t.  7.  7. 
a26.  40-44.  2  Cor.  12.  8. 

40  A'r  Iesu  G  a  safodd,  ac  a  orchy- 
mynodd  ei  ddwyn  ef  atto.     A  phan 
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>.  5.  a  42.  16.  a  43.  8. 
n  9.  5—7,  39,  40.  Act. 
Salm  103.  1-3.  a  107. 
Gal.  1.  24.  2Thes.  1. 

ddaeth  efe  yn    agos,  efe  a  ofyuodd 
iddo, 

a  Mat.  20.  31— S4.  Marc  10.  48-52. 

41  Gan  ddywedyd,  b  Pa  beth  a 
fynni  di  i  mi  ei  wneuthur  i  ti  ?  Yntau 
a  ddywedodd,  Arglwydd,  cael  o  honof 
fy  ngolwg. 

6  lBren.  3.  5,  &c  .Mat.  20.  21,  22.  Rhuf.  8.  25.  Phil.4.6. 

42  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
c  Cymmer  dy  olwg  :  d  *  dy  ffydd  a'th iachâodd . 

c  Salm  33.  9.  a  107.  20.  Mal.  8.  3.  a  15.  28.  d  pen. 
7.  50.  a8.  48.  a  17.  19. 

43  t  Ac  allan  o  law  cy  cafodd  eíe 
ei  olwg,  /ac  a'i  canlynodd  ef,  gan 
ogoneddu  Duw.  A'r  holl  bobl,  pan 
welsant,  a  roisant  foliant  i  Dduw. 

e  Salra  146.  8.  Es.  29.  18,  19.  a 
Mat.  9.  23-30.  a  II.  5.  a  21.  14.  lo 

26.  1S.        /  pen.  4.  39.  a  17.  15-18. 
8,  15,  21,  22,  31,  32.    Es.  43.  7,  8,  21 
10—12.  1  Pedr  2.  9. 

Gwel  ar  Math.  20.  29—34  ;  a  Marc  10.  46-^ 
52.  *  Gwelir  yma  eto,  fel  inewn  amrai  fàn- 
au  eraill,  gymmaint  mae  yr  Arglwydd  Iesu 

yn  brîodoli  i  ffydd  :  JJyffydd  à'thiachâodd. 
Mae  yn  sicr  mai  Crist  drwy  ei  allu  Dwyfol, 
a  agorodd  lygaid  y  dall ;  ond  efe  a  wnaeth 
hyny  ar  weithrediad  ffydd,  yr  hon  oedd  efe 
yn  weled  yn  y  dall:  sef  crediniaeth  y  gallai 
efe  agor  ei  Iygaid  ef.  Mae  Crist  yn  gwobr- 
wyo ffydd  yn  ei gweithrediadau  lleiaf,  a gwan- 
af,  pa  faint  mwy  yn  ei  gweithrediadau  cryf- 
ach.  Heblaw  credu  yn  ngallu  Crist  i  agoryd 
ei  lygaid,  mae  yn  debygol  fod  y  dall  hwn  yn 

credu  hefyd  mai  el'e  oedd  y  Messiah;  mae  yn 
ei  alw  yn  Fab  Dafydd,  enw  cyffredinol  ar  y 
Messiah  yn  mhlith  yr  íuddewon  yn  mhoboes 
0  amser  Dafydd  i  fynu.  +  Mae  yn  werth 

sylw,  mai  gwaith  prîodawl  i'n  Hiachawdwr 
yn  unig  oedd  agor  llygaid  y  deillion.  Nid  oes 
hanes  yu  yr  ysgrythyr  i  hyn  gael  ei  wneyd 
gan  brophwydi  cyn  ei  ddyfodiad  ef,  na  chàn 
yr  apostolion  ar  ol  ei  esgyniad  ;  ac  nid  yw 
hyn  yn  cael  ei  grybwyll  yn  mhlith  y  gallu- 
oedd  gwyrthioî  a  roddwyd  iddynt  hwy. 
Tarawodd  Eliseus  ddynion  a  dallineb,  mae 

yn  wir,  trwy  weddì'o  ;  a  thrwy  ei  weddi  ef 
cawsant  agoryd  eu  llygaid  drachefn,  2  Bren. 
6.  18,  20  ;  ond  yr  oedd  hyn  yn  beth  gwahan- 
01  iawn  i  agoryd  llygaid  rhai  a  anesid  yn 
ddall,  neu  rai  a  aethent  yn  ddall  drwy  ddam- 
weiniau  neu  glefydau.  Goleuni  y  byd  oedd 
ein  Harglwydd  lesu. 

PEN.  XIX. 

Am  Zacchius  y  publican. 

A-'R  Iesu  a  aeth  i  mewn,  ac  a  aeth 
trwy  °  Jericho. 

ijo».  2.  1.  a  6.  1,  fyo.,  2(5.  1  Bren.  16.  34.  2  Iìren.  2. 
18—22. 

*  Dinas  enwog  a  chyfocthog  iawn  oedd 
Jericho,  tuag  wytli  milltir  i'r  gorllewin  i'r 
Iorddonen,  a  llai  nag  ngain  i'r  dwyrain  o 
Jerusalem.  Gwel  Num.  22.  1.  1  Jericbo  y 
daeth  yr  yspiwyr  gyntaf,  Josh.  2.  2  ;  a  hon  a 
gymmerwyd  gyntaf  gan  yr  îsraeliaid,  J osli .  6 

Melltithiodd  Joshuah  y  gwr  a'i  hail  adeiladai 
Josh.  6.  26  ;  a  chyfiawnwyd  y  felltith  hòno 
yn  mben  pùm  cant  ac  ugain   mlynedd  wedi 

~""27G 

hyny,  1  Bren.  16.  34.  Yr  oedd  Jericho  yn 

sefyll  mewn  dytì'ryn  bras  a  ffrwytblawn,  yn ís  na  Jèrusalem,  Luc  lo.  30,  adywed  y  Rab- 
biniaid  luddewig  fod  12,000  o  offeiriaid  yn 
cyfanneddn  yno.  Dinas  yn  perthyn  i  randir 
iiwyth  Benjamin  ydoedd. 

2  Ac  wele,  wr  a  elwid  wrth  ei  enw 
*Zacchëus,|ûc  efe  oeddben-publican, 
|a  *hwn  oedd  gyfoethog. 

b  pen.  18.  24—27.  2  Cron.  17.  5,  6. 

*  Tybir  wrth  yr  enw  mai  Iuddew  oedd  y 
gwr  hwn,  fel  Mathew  y  publican,  ac  amryw 
eraill  o  Iuddewon  oedd  yn  y  swydd  hòno. 

t  Sylwyd  o'r  blaen,  mai  casglwyr  y  deyrnged 
i  Cesar  oedd  y  publicanod  hyn,  ac  yr  oeddynl 
yn  gas  gan  yr  luddewon,  yn  un  peth  o  her- 
wydd  cu  bod  yn  orthrymns  ac  anghyfiawn  yn 
eu  gofyuion,  (Gwel  ar  Math.  9.  9.)  ac  hefyd 
bod  yn  gas  ganddynt  hwythau  dalu  teyrnged 
i'r  Rhufeiniaid  eu  darostyngwyr.  Yr  oedd  j 
Zacchëus  hwn  yn  brif  swyddog,  mae  yn 
debyg,  o  fewn  ei  ddosparth  ef,  ac  feì  derby niwi 
cyffredin  y  deyrnged.  jTybir  ei  fod  yn  gyf- 
oethog  o'r  blacn,  cyn  myned  i'r  swydd  hon  ; 
oblegid  ni  roddid  y  swydd  i  neb,  oni  allenl 
ymrwymo  mewn  swm  mawr,  na  byddai  y 
Jlywodraeth  ddim  mewn  colled  ar  eu  dwylc 

hwynt.  Ond  dì'ammau  iddo  chwanegu  llawei 
at  ei  gyfoeth  wedi  myned  i'r  swydd,  trwy  ei 
dâl  swyddawl,  a'i  ofynion  anghyfiawn  :  mae 
yn  addef  y  pt  íh  diweddaf  yn  adn.  8. 

3  *  Ac c  yr  oedd  efe  yn  ceisio  gweled 
yr  Iesu,  pwy  ydoedd ;  ac  ni  allat  gan 
y  dyrfa,  df  am  ei  fod  yn  fychan  c 

gorpholaeth. c  pen.  9.  7-9.  a  23.  8.  loan  12.  21.        d  pen.  12.  25. 

4  Ac  efe  a  redodd  o'r  blaen,  e  ac  a 
ddringodd  i  ̂sycamor-wydden,  fel  y 
gallai  ei  weled  ef :  oblegid  yr  oedd  efe 
i  ddyfod  y  fFordd  honno. 

e  pen.  5.  19.        /1  Bren.  10.  27.  Es.  9.  10.  Am.  7.14, 

*  JSid  oedd  yr  ymgais  hyn  am  welcd  yi 
Iesu  ddim  ond  blys  gwag  a  chwilfrydedd 
( curiosity,)  gan  iddo  glywed  llawer  o  són 
am  dano.  Aeth  Ilawer  nn  i  foddion  gras  hefc 
ddim  gwell  egwyddor  na  dyben  ganddynt. 
na'r  Zacchëus  hwn  ;  ond  cyfarfu  Duw  a  hwj 
yn  ei  rasfel  ág  yntau,  a'r  dydd  hwnw  daell: 
iachawdwriaeth  i'w  calonau.  +  Zacchëuí 
oedd  yh  fychan  o  gorpholaeth,  mae  yn  amlwg. 
ac  nid  lesu,  fel  y  bydd  rhai  yn  gwagddadlai 

ar  y  gair  hwn. 

5  A  phan  ddaeth  yr  Iesu  i'r  lle; 
z  *  efe  a  edrychodd  i  fynu,  ac  a'i  canfc 
ef ;  ac  a  ddywedodd  wrtho, A  Zacchëus. 
disgyn  ar  frys :  ̂ fcanys  rhaid  i  m1. 
heddyw  aros  yn  dy  dv  di. 

g  Ezec.  16.  6.  Ioan  1.  43.  a  4.~7— 10.  h  Vre«.  9.  10 2  Cor.  6.  I,  2.         i  adn.  10.  Gen.  13.  3-5.  a  19.  1—3.  Saln 
101.  2,  3.  loan  14.  23.  Eph.  3.  17.  Heb.  13.  2.  Dat.  3.  20. 

"  Cafwyd  fi  gan  y  rhai  ni'm  ctisiasant' 
mcdd  y  Cyfiyugwr  yn  Es.  0í>.  1,  ac  wele  yrn; 
gytìawniad  ohyny.  *  Adwaenai  lesu  Zacchën 
er  tragywyddoldeb  fel  un  o'i  ddefaid,  î 
gwyddai  fod  ei  enw  yn  ysg;rifeneí1ig  yn  llyf 
>  bywyd,  ani  hyny  daeth  trwy  Jericho  } 
waith  hon  i'w  alw  ef.  Edrychodd  lesu  a 
filocdd,  heb  i'w  olwg  effeithio  dim  yn  raso 
ac  yn    achubol  arnynt  ;  ond   edrychiad  rhy 
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y  publican. erìd  oedd  liwn,  ac  effeiihiodrì  yn  rhyfedd 
üiewn  mynydyn  ar  Zaccheus  :  edrychiad  fel 
r  edrychiad  ar  Pedr  ydoedd,  ac  o  gyffelyb 

tìfailh.  Gall  lesu  gyfnewid  pecharìur  â'i 
dwg  yn  gystal  a  thrwy  ryw  ffbrdd  arall :  a 

la  iawn  yw  bod  yn  agos  i'r  mànau  lle  mae 
esu  yn  arfer  dyfod,  beth  bynag  fyddo  yr 

gwyddor  a'n  týno  ni  yno.  t  Hwn  yw  y  tro 
yntaf  y  darllenwn  i  Grist  wahodd  ei  hun  i 
iŷ  neb,  ac  wedi  myned  efe  a  wnaeth  fwy  i 
Sacchëus  nac  a  ddysgwyliorìrì  efe.  Rhyfedd  j 
adlonrwydd  a  chyfoeth  gras  Duw  !  nid  yw 
nymofyn  am  withddrych  teilwng,  ond  mae 
n  gwneyd  y  gwrthddrych  yn  deilwng. 

6  *  Ac  A  efe  a  ddisgynodd  ar  frys, 
•ac  a'i  derbyniodd  ef  'yn  llawen. *pen.  2.  16.  Gen.  18.  6,  7.  Salrà  119.  59,  60.  Gal.  1. 
5,  16.        /  pen.  5.  29.  Es.  64.  5.  Act.  2.  41.  a,  16.  15,  34. 

*  Chwilfrydedd  a  aeth  a  Zacchëus  i  fynu, 
nd  cariad  at  Grist  a  ddaeth  ag  ef  i  lawr. 

Derbyniodd  ef  yn  llawen,  yn  gyntaf  i'w 
alon,  ac  wedi  hyny  i'w  dŷ.  Diwrnod  llaw- 
n  i  bechadur  yw  y  diwrnod  mae  yn  derbyn 
Jrist  ;  a  dechreu  Uawenydd  yw  na  dderfydd 

ìyth.  Pan  mae  Iesu  yn  dyfod  i'r  galon,  nid 
/w  efe  yn  dyfod  a  dim  tristwch  gydag  ef, 
iim  ond  petliau  da,  ac  o  lawenydd  mawr. 

7  A  phan  welsant,  m  *  grwgnach  a 
ẅnaethant  oll,  ganddywedyd,  f  Fyned 
hono  ef  i  mewn  i  lettya  at  wr  pech- 
durus. 

m  pen.  5.  30.  a  7.  34,  39.  a  15.  2.  a  18.  3—14.  Mat.  9.  11 . 
21.  28-31. 

*  Dyma  yr  hen  deulu  byth  wrth  yr  nn 
jorchwyl ;    beth    bynag    a    wnelai    yr  Iesu, 
l;rwgnach  a  wnelent  hwy.  Hawdd  i  ni  ad- 
Iiaborì  y  llais,  mai  y  phariseaid  oedd  y  grwg- 
liachwyr  hyn  :  yr  oedd  arnynt  hwy  lawer 
|nwy  o  ofn  cymdeithasu  â  phechaduriaid,  na 
ubod  yn  bechaduriaid  eu  hunain.  t  Sylwasom 

ilh'r  blaen  (adn.  I ,)  í'od  miloedd  o  offeiriaid  a 
iLefiairì  yn  Jericho  ;  nid  oedd  neb  o  honynt 

ln  gwahodd  Iesu  i'w  dŷ,  ac  eto  grwgnach- 
|mt  am  ei  fod  yn  myned  i  dŷ  Zacchëus. 
•  Gyda'r  pechaduriaid  y  cyfrifent  hwy  y 
bublicanod  oll,  a  dì'ammau  bod  Zacchëus  o'r 
blaen  yn  dra  phechadurus. 

j  8  A  Zacchèus  a  safodd,  ac  a  ddy- 
Jwedodd  wrth  yr  Arglwydd,  nWele, 
hanner  fy  na,  *  O  *Ài*glwydd,  f  yr 
ipdwyf  yn  ei  roddi  i'r  tlodion;  ac  os 
íiygaisddim  o'r  eiddoneb  trwy  °  J  gam- 
iichwyn,  p||yr  ydwyf  yn  ei  dalu  ar  ei 
bedwerydd. 

n  pen.  3.  8—13.  a  11.  41.  a  12.  33.  a  16.  9.  a  18.  22,  23. 
|Aot.  2.  44-46.  a  4.  34,  35.  2  Cor.  8.  7,  8.  1  Tim.  6.  17,  18. 
lago  1.  10,11.  o  pen.  3.  14.  p  Ex.  22.  1—4.  Lef.  6. 

jl-6.  1  Sam.  12.  3.  2  Sam.  12.  6.  Diar.  6.  31. 

*  Gellid  meddwl  wrth  fod  Zacchëus  yn 
igalw  lesu  yn  Arglwydd,  ei  fod  erbyn  hyn 
jwedi  cael  gwir  ddatguddiad  ac  adnabydd- 
iaeth  o  hóno,  ac  yn  gwir  gredu  ynddo  fel 
IMessiah  a  Mab  y  Dnw  byw.  t  Gweithred- 
joedd  o  gyfiawnder  a  thrugaredd  yw  ffrwyth- 
jau  cyntaf  edifeirweh  :  mae  y  byd,  a  chariad 

jat  y  byd,  yn  myned  allan  o'r  galon,  cyn ígynted  ag  y  delo  cariad  Crist  i  mewn  iddi ; 
mae  yr  enaid  yn  gweled  nas  gall  wasanaethu 

■Duw  â  mainmon.     Nid   oes  un    ddeddf  yn 
gofyn  am  i  ddyn  roddi  hanner  ei  dda  i'r 
jtlodion  ;  ond  y  mae  cariad  at  Grist  yn  ehangn 

y  galon,  t  n  gwneyd  y  cybydd  yn  hael,  ac  yn 
caru  rhoildì  mesur  llawn,  da,dwysedig,  ac  yn 
myned  drosodd.  i  Byddai  y  publicanod  yn 
gofyn  mwy  nac  oedd  gylìawn,  acosgwrth- 
wynebid  y  gofynion  hyny,  cam-achwynertt 
arnynt  wrth  y  Rhufeiniaid  fel  yn  anufudd  i'r 
llywodraeth.  |j  Talu  yn  ol  ar  ei  bedwerydd 
oedd  yr  eilhaf  oedd  y  gyfraith  luddewig  yn 
ofyn,  hyd  yn  nod  mewn  achosiou  o  dwyll 
lledradaidd,  oddigerth  Ile  byddai  ŷch  wedi  ei 

ladd  neu  ei  werthu,  a'i  berchenog  wedi  colli 
ei  wasanaeth,  ac  yn  anoddach  cael  allan  y 
iledrad.  Gwely  cyfeiriadau  p,  ac  yn  enwedig 
Exod.  22.  1  ;  2  Sam.  12.  6.  Diammau  i 
Zacchëus  daiu  yn  ol  yr  eiddo  a  gam-gasglasai 

yn  gyntaí',  ac  wedi  hyny  rhoddi  i'r  tlodion; oblegid  mae  Duw  yn  hoflì  cyfiawnder,  ac  yn 
casâu  trais  yn  boeth-offrwm  :  mae  pob  rìyn 
gwir  ddychweledig  yn  dysgu  bod  yn  gytiawn 
cyn  bod  yn  hael.  Rhaid  bod  Zacchëus  ýìi 
bur  gyfoethog  os  oedd  gandrìo  fodd  i  fyw  ar 
ol  talu  i  bawb  y  gwnacthai  â  hwynt  ar  ei 
bedwerydd,  a  rhoddihannery  gwerìrìiilrhwng 

y  tlodion. 

9  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
s  *  Heddyw  y  daeth  iachawdwriaeth 
iY  f  tŷ  hwn,  r  X  o  herwydd  ei  fod  yn- 
tau  yn  fab  i  Abraham. 

g-pen.2.  30.  a  13.  30.  Ioan  4.  38-42.  Act.  16.  30— 32. 
lCor.  6.  9— 11.     1   Pe<lr2.  10.  rpen.  13.  16.     Rhuf.  4. 
II,  12.  Gal.  3.  7,  14,  29. 

10  s  ||  Canys  Mab  y  dyn  a  ddaeth 
i  geisio  ac  i  gadw  yr  hyn  a  gollasid. 

s  pen.  5.  31—32.  a  15.  4-7,  32.  Mat.  I.  21.  a  9.  12,  13. 
a  10.  6.  a  15.  24.  a  18.  11.  1  Tim.  1.  13— 16.  Heb.  7.  25. 
1  Ioan  4.  9—14. 

*  Wrth  "  iachawdwriaeth"  yma,  gellir 
merìrìwl  Crist  ei  hunan,  awdwr  iachawrì- 
wriaeth.  Isa.  49.  6;  Luc  2.  29,  30:  neu,  fel 
yn  fwyaf  cyffrerìin,  bendilhion  yr  iachawrì- 
wriaeth,  Act.  4.  12  :  neu  ynte,  arìdewidion 
efengyl  yr  iachawrìwriaeth,  Ioan  4.  22;  Act. 
28.  28.  t  Wrth  dŷ  Zacchëus  yma  mae  rhai 

yn  deall,  efe  a'i  holl  rìenlu.  Pan  mae  Duw 
yn  tywallt  olew  gras  ar  y  peu-teulu,  mae  yn 
peri  iddorìdisgyn  hyd  y  godre,  o  leiaf  mewn 
breintiau  allanol  teuluaidd.  Yr  oedrì  cyfam- 
morì  Duw  âg  Abraham  ac  à'i  had :  mae 
benrìith  yn  rìyforì  ar  generìloedd  cyfain,  a 
theuluoedrì,  panfyddoeu  pendodau  yn  derbyn 

yr  efengyl.  j  "  Gwr  pechadurus,'*  ebai  y 
grwgnachwyr  (adn.  7.)  mab  i  Abraham,  ebai 
Iesu  :  wrth  hyn  yr  oedd  yn  amddiffyn  Zac- 
chëus,  fel  dyn  dychweledig;  ac  yn  ei  am- 
rìrìiffyn  ei  hun  hefyd,  yn  ei  waith  yn  myned 

i'w  rìŷ  ef.  Yr  oerìd  efe  yn  fab  i  Abraham  o 
waerìoliaeth  naturiol,  ac  erbyn  hyn  yn  fab  i 

Abraham  o  ran  ffydd  "wirionedrìol,  ac  yn 
rìechreu  cerdded  llwybran  ffyrìd  Abraham. 
||  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  grwgnachwch 
chwi  faiiat  a  fynoch,  yr  wyf  fi  gyrìa  fy  ngorch- 
wylprîodol,  igeisioy  colledig  hwn  y  daethum 

I  i  Jericho ;  mi  a'i  cefais,  ac  yn  awr  mae  yn 
gadwedig.     Gwel  ar  Math.  18.  11. 

11  %  Ac  a  hwy  yn  gwrandaw  ar  y 
pethau  hyn,  efe  a  chwanegodd,  ac  a 
ddywedodd  ddammeg,  am  ei  fod  efe 

yn  agos  i  Jerusalem  ;  *  ac  am  'iddynt 
dybied  yrymddangosai  teyrnas  Dduw 

yn  y  fan. t  pen.  17.  20.  Act.  1.  6.  2  Thes.  2.  1—3.   

277 2  A 



Dammeg  y  deg  punt. LUC  XIX. Y  gwas  drtug. 

*  Wrth  i'r  bobl  glywed  y  pethau  uchod,  yn 
enwedig  adn.  10,  tybiasant  fod  y  geirian 

"  Mab  y  dyn,"  a  "  cliadw  yr  liyn  a  gollasid," 
yn  eiriau  tebyg  i'r  eiddo  y  Messiah,  a  bod 
lesu  ẁrth  arfer  y  fath  eiriau  yn  hôni  mai  efe 
oedd  y  Messiah.  Gan  ei  fod  yn  awr  ar  ei 
daith  i  Jerusalem,  y  ddinas  freninol,  tybient 

ei  fod  yn  myned  yno  i'w  amlygu  ei  hun  fel 
Messiah,  ac  i  osod  ei  freniniaeth  i  fynu  yn 

dd'ioed.  Wrth  weled  fod  y  meddyliau  hyn 
ganddynt,  mae  efe  yn  traethu  y  ddammeg 
ganlynol  i  ddangos  ei  wrthodiad,  eiymadaw- 
iad,  a'i  ddychwcliad  eihvaith,  cyn  gosod  i 
fynu  ei  deyinas. 

12  Am  hynny  y  dywedodd  efe, 
w*Rhyw  wr  boneddig  a  aeth  i  r  wìad 
bell  y  i  dderbyn  teyrnas  iddo  ei  hun, 
2ac  i  ddychwelyd. 

k  Mat.  25.  14—30     Marc  13.  34—37.  x  pen.  20.   9. 
a  24.  51.  Mat.  21.  38.  Marc  12.  1.  a  16.  19.  Act.  1.  9,  10. 
y  Sffat.  23.  18.  loan  18.  37.  1  Cor.  15.  25.  Eph.  I.  20-23. 
Phil.  2.  9-11.  1  Pedr  3.  22.  *  Act.  1.  11.  al7.  31.  Heb. 
9.  28.  Dat.  1.  7. 

13  |Ac  wedi  galw  a  ei  ddeg  gwas, 
b  efe  a  roddes  iddynt  ddeg  %  punt,  ac 
a  ddy  wedodd  wrthynt,  Marchnattewch 
hyd  on i  ddelwyf. 

•  a  Mat.  25.14.  loan'l2.  26.Gal.  1.  10.  lago  1.  1.  2  Pedr 1.1.  b  Mat.  25.  15.  Rhuf.  12.  6-8.  1  Cor.  12.  7—11,  28, 
29.  1  Pedr  4.  9—11. 

14  ||  Eithrceiddinaswŷra'icasasant 
ef,  ac  a  ddanfonasant  gennadwri  ar 
ei  ol  ef,  gan  ddywedyd,  Ni  fynnwn  ni 
hwn  i  deyrnasuarnom. 

cadn.27.  1  Sarn.  8.  7.  Salm  2.  1-3.  Es.  49.  7.  Zech. 
11.  8.  loan  1.  11.  a  15.  23,  24.  Act.  3.  14,  15.  a  4.  27,  28. 
a7.  51,52; 

15  §  A  bu,  pan  ddaeth  efe  yn  ei  ol, 

d  wedi  derbyn  y  deyrnas,  erchi  o 
hono  ef  alw  y  gweision  hyn  atto,  i'r 
rhai  y  rhoddasai  efe  yr  arian,  efel  y 
gwybyddai  beth  a  elwasai  bob  un 
wrth  farchnatta. 

d  Salm  2.  4-6.  e  pen.  12.  48.   a  16.  2,  &c.   Mat.  18. 
23,  &c.  a  25.  19.  Rhuf.  14.  10—12.  1  Cor.  4.  1—5. 

16  A  daeth  y  cyntaf,  gan  ddywerì- 
ydj^Arglwydd,  dy  bunt  a  ynnillodd 
ddeg  punt. 

/  í  Cron.  29.  14—16.  1  Cor.  15.  10.  Col.  1.  28,29.2Tim. 
4.  7,  8.  Iago  2.  18—26. 

17  Yntau  addywedodd  wrtho^Da, 

was  da  :  am  i  ti  h  fod  yn  fTyddlawn 
yn  y  lleiaf,  bydded  i  ti  awdurdod  ar 
ddeg  dinas. 

g  Gen.  39.  4.     1  Sarn.  2.  30.    Mat.  25.  2'l.    Rlmf.  2.  29. 1  Cor.  4.  5.  2  Tim.  2.  10.  I  Pedr  1.  7.  a  5.  4.  h  pen.  16. 
10.  a  22.  30.  Dat.  2.  26—29. 

1 8  A'r  ail  a  ddaeth,  gan  ddywedyd, 
Arglwydd,  *  dy  bunt  di  a  wnaeth 
bùm  ptmt. 

i  Mat.  13.  23.  Marc  4.  20.  2  Cor.  8.  12. 

1 9  Ac  efe  a  ddy wedodd  hefyd  wrth 
hwnnw,  k  Bydd  dithau  ar  bùm  dinas. 

k  E*.  3.  10.     1  Cor.  3.  9.     a  15.  41,  42,  58.    2  Cor.  9.  6. 
2  Ioan  8. 

20  Ac  un  arall  a  ddaeth,  gan  ddy- 
wedyd,  l  Arglwydd,  wele  dy  bunt,  yr 

.  26.  13-16.   Mat.  25. 

hon  oedd  gennyf  wedi  ei  dodi  mewn 

napcyn  : 
/adu.  13   pen.  3.  9.  a  6.  46.    Diai 

24.  Iago  4.  17. 

2 1  Canys  m  mi  a'tb  ofnais,  n  am  dy 
fod  yn  wr  tost :  yr  wyt  ti  yn  cymmer- 
yd  i  fynnu  y  peth  ni  roddaist  i  lawr, 
ac  yn  medi  y  peth  ni  heuaist. 

m  Ex.  20.  19,  20.  1  Sam.  12.  20.  Mat.  25.  25.  Rhuf.  9 
15.  2  Tim.  1.  7.  Iago  2.  19.  1  Ioan  4.  18.  n  1   Sam.  6.  19 

21.  2  Sara.  6.  9—11.  Job  21.  14,  15.  Ezec.  19.  25—29.  Mal.  3* 14,  15.  Rhnf.  8.  7.  Jud.  15. 

22  Yntau  a  ddywedodd  wrtho, 

°0'th  enau  dy  hun  y'th  farnaf,  tydi 
was  drwg.  p  Ti  a  wyddit  fy  mod  i  yn 
wrtost,  yn  cymmeryd  i  fynu  y  peth 
ni  roddais  i  lawr,  ac  yn  medi  y  peth 
niheuais: 

o  2  Sam.  1.  16.  Job  15.  5,  6.  Mat.  12.  37.  a  22.  12 
fthuf.  3.  19.        pMat.  25.  26,  27. 

23  A  phaham  na  roddaist  fy  arian 

i'r  bwrdd  cyjnewid,  fel  pan  ddaeth 
wn  y  gallaswn  ei  gael  gyd  â  °  llog  ? 

q  Ex.  22.  25—27.  Deut.  23.  19,  20. 

24  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  y  rhai 

oedd  yn  sefyll  ger  llaw,  rDygwch  oddi 

arno  ef  y  bunt,  a  rhoddwch  i'r  hwn 
sydd  â  deg  punt  ganddo. 

»•  pen.   12.  20.  a  16.  2. 

25  (A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
Argl  wydd  ,y  mae  ̂ anddo  ef  ddeg  punt) 

«^pen.  16.  2.  2  Sam.  7.  19.  Es.  55.  8,  9. 

26  Canys  yr  wyf  fi  yn  dywedyd  i 
chwi,  l  mai  i  bob  un  y  mae  ganddo,  y 
rhoddir  iddo  ;  u  eithr  oddi  ar  yr  hwn 
nid  oes  ganddo,  y  dygir  oddi  arno,  îe, 

yr  hyn  sydd  ganddo, t  peu.  8.  18.  Mat.  13.  12.  a  25    28,  29.    Marc  4.  25.  loan 
1-3.       a  pen.  16.  3.  lSam.  2.  30.  a  15.  29.  2  Sam    7.  15. 
m  109.  8.  Ezec.  44.  12— 16.  Mat.  21.  43.  Act.  1.  20.  2  loan 

8.  Dat.  2.  3.  a  3.  11. 

27  A  hefyd  x  fy  ngelynion  hynny,  y 
rhai  ni  fynnasent  i  mi  deyrnasu  arnynt. 
dygwch  hwynt  yma,  a  lleddwch  gei 

fy  mron  i. *  adn.  14,  42-44.  pen.  21.  22,  24.  Num.  14.  36,  37 
a  16.  30-35.  Salra  2.  3-5.  a  21.  8,  9.  a  69.  22—28.  Mat.21 
37—41.  a  22.  7.  a  23.  34—36.  1  Thes.  2.  15,  16. 

*'  Cyfeiriad  sydd  yma  at  freninoedd,  nei 
raglawiaid  Judea,  yn  myned  i  Rufain 
dderbyn  eu  hawdurdod  freninol  gan  yr  Ym 
herawdwr.  Hyny  yw  meddwl  llythyrenol  3 
geiriau  :  ond  yn  ysbrydol,  Crist  yw  y  gwi 

boneddig;  ei  esgyniad  i'r  nef  yw  myned  i'i  i wlad  bell  ;  ac  ar  ei  esgyniad,  wedi  gorphei 
pob  dyoddefaint,  y  rhoddwyd  pob  awdnrdoí 
iddo  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear.  f  Wrth  y  ded 
gwas  mae  i  ni  ddeall  dysgyblion  proffesedij' 
îesu,  y  rhai  nid  oeddynt  ond  ychydig  niewi 

cymhariaeth  i  liaws  ei  elynion,  a'i  ddeiliaif 
eraill  yn  y  gogoniant.  jTybia  rhai  fod  3 

bunt  yma  yn  dair  punt  a  hanner  coron  o'i harian  ni;  eraiil  ei  bod  yn  saith  bunt  a  dej 
swllt;  ac  eraill  ei  bod  yn  naw  punt.  Betl 
bynag  oedd  y  swm,  mae  yn  arwyddo  y  don 

iau,  y  manteision,  a'r  breintiau,  a  roddod< 
Crist  i'wddysgyblion  ar  ei  ymadawiad,  trw^ 
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fiwn  ddefnyddio  pa  rai,  yr  oeddent  i  brofi 
u  ffyddlondeb  fel  gweisiou,  i  ogoneddu  en 

Ëaiglwydd,  ac  i  wneutbur  daioni  tra  byddent 

r  y  ddaear.  Gwel  ar  ddaniraeg  y  talentau 

n  Matb.  25.  14—30.  ||  Y  dinaswyr  a'i  cas- 
sant  ef  ocdd  yr  luddewori  anghrediniol,  y 

hai  a  waeddent  "  Ymaith  ag  ef,"  "  Nid  oes 
n i  frenin  ond  Cesar,"  &c.  Petli  cyftredin 
wn  oedd  danfon  cenadwyr  i  Rufain  o  ddin- 
joedd  a  thaleithiau,  i  wrthwynebu  y  neb  a 
eisieut  freniniaethu  arnynt,os  na  byddent  yn 
oddlawn  iddynt.  §  Gaü  y  sylw  canlynol 
vasanaethu  fel  agoriad  ar  y  cyfrif  yma  rhwng 

esu  â'i  ddinasyddion  a'i  weision  : — \íae  tri 
nath  o  bobl  yn  yr  eglwys  :  yn  gyntaf,  y  rhai 
lid  adwaenant  Grist,  ac  ydynt  yn  gwrth- 
yfela  yn  ei  erbyn :  yn  ail,  y  rhai  yn  ol  eu 
;alwedigaeth,  ydynt  yn  ftyddlawn  ac  yn 
Idiwyd  yn  defnyddio  y  pethau  hyhy  a  rodd- 
>dd  efe  iddynt,  er  ei  ogoniant  ef  a  lles  eu 
yd-grëaduriaid :  ac  yn  drydydd,  y  rhai 
/dynt  yn  farwaidd,  yn  ddîog,yn  anffyddlawn, 
itc  heb  wneuthur  dim  daioni.  Pan  ddel  yr 

^rglwydd,  efe  a  dywallt  ddi'al  cyfiawn  ar r  cyntaf :  efe  a  fendithia  ac  a  wobrwya  yr 

il,  yn  ol  eu  llafnr  a'u  ffyddlondeb :  ac  efe 
lefyd  a  gospa  y  trydydd,  fel  rhai  diles  a 
iiddefnydd  ;  sef  y  rhai  a  dreuliant  fywyd 
rfermewnrhesymau  acystyriaethau  cnawdoì. 

N"i  oddef  terfynau  ein  gwaith  hwn  i  ni  sylwi 
n  fanylach  a  helaethach. 

28  ÌTAc  wedi  iddo  ddywedyd  y 

pethau  hyn,  y*efe  a  aeth  o'r  blaen, 
>an  fyned  i  ffynu  i  Jerusalem. 

y  pen.  9.  51.  a  12.  50.  a  1S.  31.  Salm  40.  6-8.  Maic  10. 
(2-34.  Ioan  lò.  11.  Heb.  12.  2.  1   Pedr  4.  1. 

*  Sylwodd  Marc  10.  32,  fod  lesu  yn  "myn- 
Bd  o'r  blaen  ;"  ac  mae  Luc  yma  yn  sylwi  yr 
m  peth:  er  dangos  i  ni  yn  ddi'ammau,  ei 
^arodrwydd  a'i  esgudrwydd  ef  i  ddyoddef 
1ros  ei  bóbl  yn  Jerusalem.  t  Sylwyd  o'r  blaen, 
od  Jericho  yn  sefyll  ar  îs  tir  na  Jernsalem, 
;m  hyny  dywedir  fod  lesu  yn  myned  ifynu 
Jerusalem. 

29  Ac  fe  a  ddigwyddodd  2pan 
ddaeth  efe  yn  agos  at  Bethphage  a 

Bethania,  i'r  mynydd  a  elwir  Olew- 
liwydd,  efe  a  anfonodd  ddau  o'i  ddis- 
[  ígyblion, 

*  Mat.  21.  1,  &c.  Maro'll.  1,  &c.  Ioan  12.  12-16. 
Iliadu.  37.  a  pen.  21.  37.  a  22.  39.  a  24.  50.  Zecli.  14.  4. 

IjAct.  1.  12. 

|  30  Gan  ddywedyd,  h  Ewch  i'r  pen- 
,  tref  ar  eich  cyfer ;  yn  yr  hwn,  gwedi 
I  leich  dyfod  i  mewn,   chwi  a   gewch 

ebol  yn  rhwym,  ar  yr  hwn  nid  eistedd 
odd   dyn  erioed  :   gollyngwch   ef,  a 
dygwch  yma. 

6  ad«.  32.  pen.  22.8-13.  1  Sam.  10.2—9.  Ioan  14.  29. 

31  Ac  osgofyn  neb  i  chwi,  Paham 
yr  ydych  yn  ei  ollwng  ?  fel  hyn  y 
dywedwch  wrtho,  Am  cfod  yn  rhaid 
i'r  Arglwydd  wrtho. ,     c  Salm  24.   1.   10-12.      Mat.   21.2,3.     Marc 
Act.  10.  36. 

32  A'rrhaiaddanfonasid  a  aethant 
ymaith,  ac  a  gawsant  fel  y  dywedasai 
efe  wrthynt. 

33  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  gollwng 
yr  ebol,  ei  berchennogion  a  ddywed- 
asant  wrthynt,  Paham  yr  ydych  yn 

gollwng  yr  ebol  ? 
34  A  hwy  a  ddy wedasant, d  Mae  yn 

rhaid  i'r  Arglwydd  wrtho  ef. d  Zech.  9.  9.  Ioan  10.  35.  a  12.  16.  2  Cor.  8.  9. 

Cawsom  yr  hanes  hyn  yn  Math.  21.  1 — 3  ; 
a  Marc  11.  1—3  :  gwel  y  sylwad.au  yno. 

35  A  hwy  a'i  dygasant  ef  at  yr  Iesu  : 
ac  €  wedi  iddynt  fẁrw  eu  dillad  ar  yr 
ebol,  hwy  a  ddodasant  yr  Iesu  arno. 

e  2  Bren.  9.  13.  Mat.21.7,  8.  Marc  11.  7,  8.  Gal.  4.  15,16. 

36  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  myned, 
hwy  a  daenasant  eu  dillad  ar  hŷd  y ffordd. 

37  Ac  weithian,  ac  efe  yn  nesâu 
at  ddisgynfa  mynydd  yr  Olew-wydd, 

^dechreuodd  yr  holl  lîaws  disgyblion 
lawenhâu,  a  chlodfori  Duw  â  llef 
uchel,  am  yr  holl  weithredoedd  nerth- 
ol  a  welsent ; 

29.  Marc  13.  3.  a  14.  26. 
I,  &c.      Baru.  5.   1,  &c.     2Sa.n.  6.  1 

15.  23.    a  16.  4,  &c.    2  Cr 

g  pen.  7.  16.  Ejc.  15. -6.  1  Bren.  8.  55,  56. 

29.  28—30,  36.    Ezra  3. 
10—13.  Saira  106.  12,  13.  Ioan  12.  12,  13. 

38  Gan  ddywedyd,  ŵBendigedig 
yw  y  Brenhin  sydd  yn  dyfod  yn  enw 
yr  Arglwydd  :  '  Tangnefedd  yn  y  nef, 
a  k  gogoniant  yn  y  goruchaf. 

h  pen.  13.  35.  Salm  72.  17—19.  a  11S.  22—26.  Zecb.  9. 
9.  Mat.  21.  9.  Marc  11.  9,  10.  t  peu.  2.  10—14.    Eph.  2. 
14-19.  Col.l    20.  k  Eph.  1.  6,  12.    a  3.  10,21.    lTim. 
1.  17.  1   Pedr  1.  12.  Dat.  5.  9—14.  a  19.  1-6. 

Gwel  ar  Math.  21.  (5—9;  a  Marc  11.7—10. 
Marc  sydd  helaethaf. 

39  A  rhai  o'r  Phariseaid  o'r  dyrfa 
a  ddy wedasant  wrtho,  Athraw,  l  *  cer- 
ydda  dy  ddisgyblion. 

/  Es.  26.  II.  Mat.  23.  13.  Ioan  11.  47,  48.  a  12.  10,  19. 
Act.  4.  1,  2,  16—18.  lago  4.  5. 

40  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Yr  ydwyf  yn  dywedyd  i 

chwi,  j-  Pe  tawai  y  rhai  hyn,  m  y  llefai 
y  cerrig  yn  y  fan. 

m  Salm  96.  II.  a  98.  7—9.  a  114.  1-8.  Es.  55.  12.  Hab. 
2.  11.  Mat.  3.  9.  a  21.  15,  16.  a  27.  45,  51-54.   2  Pedr  2.  6. 

*  Rhyf'edd  mòr  anfoddog  oedd  y  phariseaid 
gwenwynig  hyn,  yn  eiddigeddu  wrth  yr 
ychydig  birch  hyn  a  gafodd  lesu  :  dyfod  i'r 
ddinas  ar  ebol  asyn^Yûlacì  dano  yn  lle  cyfrwy 
a  seirch  gwychion,  a  thyrfa  o  bobl  dlodion 

gydagef,  yn  taenu  eu  dillad  a  cliangau  o'r 
gwŷdd  ar  hyd  y  tfordd,  ac  yn  ei  glodfori  ef ; 
eto  mynent  hwy  roddi  talw  ar  y  rbai  hyn. 
t  Yr  oedd  yr  amrywiol  wyrthian  a  wnaethai 
yr  lesu,  yn  enwedig  codi  Lazarus  o  feirw 
ychydig  o'r  blaen,  a  chyfiawniad  amlwg  hen 
brophwydoliaethau  ynddo  ef,  yn  profi  mòr 
eglur  mai  efe  oedd  y  Messiah  ;  fel  pe  gwrth- 

»>dasai  yr  luddewon  ei  addef  a'i  Rîîrhýdeddü 
ef  fel  y  eyfryw,  defnyddiasid  rhyw  foddioh 

eraill,  mòr  rhyfedd  i'r  phariseaid  a  phe  llef- 
arasai  y  cèrig,  i'w  ddatgan  ef  yn  Frenjn  Is- 
rael,  ac  yn  Arglwydd  y  gogoniant.  GeÎTÌau 

di'arebol  yw  y  geiriau  ;  ond   at  alwad  y  cen- 
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cdloedd,  mae  yn  debyg,  y  cyt'eirir.  Pan 
î'yddo  y  rliai  a  ddylent  t'od  yn  bregethwyr penaf  yr  efengyl,  yn  oedi  ac  yn  gohirio,  e 
gyfyd  Duw  rywrai  eraill,  anarferol,  er  yn 
waethaf  iddynt  hwy.  Gellir  sylwi  ymi,  fod 
Crist  lua  diwedd  ei  oes  yn  fwy  rliydd  i  am- 
lygu  pwy  ydoedd,  nid  oedd  yn  gwarafun  i 

neb  ei  gyhoeddi,  fel  o'r  blaen";  ac  yma  mae yn  ei  addef  ei  hun  yn  Fab  Dafydd,  yn  Fren- 
in  Israel. 

41  1f*Ac  wedi  iddo  ddyfod  yn 
agos,  pan  welodd  efe  y  ddinas,  "  efe  a 
wylodd  drosti, 

n  Sahn  119.  53,  136,  159.  Jer.  9.  I.  a  13.  17.  a  17.  16. 
Hos.  11.8.  Ioan  11.  35.  Rhuf.  9.  2,  3. 

*  Pan  ddaeih  Iesu  i  olwg  Jerusalem,  a  gwel- 
ed  mawredd  a  gwychdery  lle,  a  meddwl  am 
yr  holl  waed  cytìawn  a  dywalltesid  yno,  ac 
am  ei  waed  ei  hun  a  dywalltai  y  trigolion  yn 
fuan,  nis  gallai  lai  nag  wylo  wrth  y  fath  an- 
nnwioldeb,  ac  wrth  y  farn  dromoedd  i  syrth- 
io  ar  y  ddinas  o  herwydd  yr  annuwioldeb 
hwnw.  Yn  lle  dychrynu  ac  wylo  wrth 
feddwl  atn  ei  boenau  annhraethawl  ei  hun, 

wylo  dros  eraill  yr  oedd  Iesu  :  yn  eu  holl' 
gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd. 

42  Gan  ddywedyd,  ö*Pegwybu- 

asit  dithau,  f'íe,  ̂ yu  dy  ddydd  hwn, 
«  \  y  pethau  a  berthynent  i'th  hedd wch  ! 
r||eithr  y  maent  yn  awr  yn  guddiedig 
oddi  wrth  dy  lygaid. 

o  Deut.  5.  29.  a  32.  29.  Salm  81.  13.  Es.  48.  18.  Ezec. 
18.31,32.     a  33.  11.  p  adn;  44.    Saltn  32.  6.    Es.  55.  6. 

Ioan  12.  35,  36.    2  Cor.  6.  1,  2.  q  pen    1.  77— 79.    a  2. 
10—14.  a  10.  5,  6.  Act.  10.  36.  a  13.  46.  Heb.  3.  7.  a  10. 
26—29.  a  12.  24,  26.  r  Es.  6.  9,  10.  »29.  10—14.  a44.  18. 
Mat.  13.  14,  15.  loan  12.  38—41.  Act.  28.  25—27.  Rhuf.  11. 
7—10.  2  Cor.  3.  14—16.  a  4.  3,  4.  2  Thes.  2.  9—12. 

*  Mae  geiriau  a  lefarer  dàn  weithrediad 
teimladau  cryfion,  yn  aml  yn  sydyn  ac  an- 
mher.faith  :  felly  mae  y  geiriau  hyn;  gellid 
eu  darllen,  O  na  wybuasit  tithau,  &c,  fel 
dymuniad  gwresog  a  difrifol  Iesu.  t  Sef  yr 
amser  y  bu  Iesu  yn  pregethu  iddynt,  Cnid 
dydd  ei  fynediad  i  Jerusalem)  dyma  ddydd 
yr  Iuddewon  ;  canysyn  eu  plith  hwy  y  trenl- 
iodd  Iesu  ei  holl  amser  a'i  lafnr,  ac  felly 
gweinidogion  cyntaf  yrefengyl  hefyd.  "  Dy 
ddydd  hwn  :"  gwedi  dy  holl  galedwch  a'th 
gyndynrwydd  o  oes  i  oes,  O  na  byddai  i  ti 

ystyried  a  dychwelyd  o'r  diwedd,  yn  y  darn 
bychan  hwn  o  dy  ddydd  sydd  heb  ei  orphen  ! 

X  Y  pethau  a  berthynant  i  dy  Iwyddiant  a'th 
,  ddedwyddwch  tymmorol,  fel  dinas  a  gwlad- 
wriaeth,  ac  hefyd  ypi-thau  a  berthynant  i  dy 
heddwch  â  Duw,  a'th  fywyd  tragywyddol. 
!|  Ond  yr  oedd  dydd  Jerusalem  wedi  darfod, 
ei  barn  wedi  ei  phenderfynn,  ei  llygaid  wedi 
eu  dallu,  ei  chalon  wedi  ei  chaledu,  a  phob 

peth  tueddol  i'w  dedwyddwch  wedi  eu  cudd- 
io  yn  farnol  oddi  wrthi !  Ni  oddef  Duw  i'w 
Ysbryd  yniryson  â  dyn  yn  dragywydd.  Pan 
inae  dynion  yn  hir  gauad  eu  llygaid  oddi 

wrth  y  pethau  a  berthynant  i'w  heddwch 
mae  Duw  o'r  diwedd  yn  en  cnddio  yn  gyf 
iawn  oddi  wrthynt.  Nidoes  i  nebychwaneg 

na'i  ddydd,  ei  dymmor  o  ras  •_  pa  faint  yw 
hwnw  nis  gŵyr  neb  dynion,  os  cwsg  efe 
hwnw  allan,  mae  ei  gyfîwr  yn  annobeithiol, 
«c  yn  anfeddyginiaethol  byth  I 

43  *Canys  Maw  y  dyddiau  arnat, 

a'th  f  elynion  a  '  fwriant  glawdd  o'th 
28Ö 

amgylch,  ac  a'th  amgylchant,  ac  a'th warchäeant  o  bob  parth ; 
s  pen.  21.  20—21.  Dent.  2S.  49—58.  Salra  37.  12,  13. 

an.  9.  26,  27.  Mat.  22.  7.  a  23.  37-39.  Marc  13.  14—20. 
Thes.  2.  15,  16.  f  Es.  29.  1-4.  Jer.  6.  3-6. 

44  X  Ác  H  a'th  wnant  yn  gyd-wastad 
á'r  llawr,  •'a'th  blanto'th  fewn  ;  ac  ni 
y  adawant  ynot  faen  ar  faen  :  2 1|  o  her- 
wydd  nad  adnabuost  amser  dy  ym- 
weliad. 

.  9.  7, 8.  Mica  3. 12.      x  pen.  13.  34.  Mat.  23.  37. 
V  Mat.  24.  2.    Marc  13.  2.  z  adn.  42.  pen.  1.  68.  loan  3. 
18—21.  1  Pedr  2.  12. 

*  Daeth  y  dyddiau  ofnadwy   hyn   cyn  pefi 
deugain   mlynedd,    a   chyflawnwyd   pobpeth 
fel  eu  rhagfynegir  yma.     t  Pan   ddai  th  Ves- 
pasian  i  warchae   ar  Jerusalem,    parodd  i'w 
filwyr  amgylchu  Jerusalem  o  amgylch  ogylch, 
felly  cadwent  y  trigolion  i   mewn  o  bob  tu. 
Ac  er  y  tybid  ei  fod  yn  orchwyl  annichadwy 
bron,  i  adeiladu  mur  o  amgylch  yr  holl  ddin- 
as  ;  eto,  trwy  i  Titus  annog  ei  filwyr  i  gynyg 
ar  y  fath  orchuyl,  mewn  tri  diwrnod  hwy  n 
adeiladasant  fur  o  bedair  ystâd    ar  bymthcg 
ar  hugain,  ac  arno  dri   ar  ddeg  o  gestyll  ;  ac 

felly  torasant  ymaith  bob    gobaith   i  neb  o'r 
Iuddewon  allu  dîanc  o'r  dclinas.     J  Gwedi  i 
Titus  orchymyn  i'w  filwyr  dynu  i  lawr  yr  ad« 
eiladan,   a  dadymchwelyd  y   ddinas,  hwy  a 
wnaethant  hyny  mòr  Ilwyr,  trwy  ei  gwastad- 
âu   oll    oddigerth  tri  o   dyrau  ;  fel  yr    oedd 

pawb  a'i  gwelai  yn  sicr  yn  eu  meddyliau  nad 
adeiledid  mo  honi  byth  drachefn.     Yn  nydd- 
iau    Jnlian  y   Gwrthgiliwr,  dadymchwelwyd 

y  tri  th%vr  hyn  hefyd  yn  gyd-wastad  â'rllawr. 
||  Hyn  oll  a  fu,  am  nad  adnabu  yr  Iuddewon 
amser  eu  hymweliad  :  ymweliad  grasol  Dnw,  j 
drwy  weinidogaeth  ei  brophwydi,  ei  Fab,  a'i  j 
apo^tolion  ;     nac    ymweliad     barnedigaethol  I 
Duw,  i  edifarâu,   a  dychwelyd  ato    i   geisio  j 
trugaredd  ac  arbediad  ganddo.     Dirmygu  yr  | 

efengyl  yw  yr  achos  mawr   o'r  holl  drneni  I 
sydd  yn  dyfod  ar  ddynion  yn  y  bywyd  hwn,  ! 
ac  a  ddaw  arnynt  yn  y  byd  ar  ol  hwn. 

45  Ac  efe  "a  aeth  i  mewn  i'r  deml,  J 
ac  a  ddechreuodd  fwrw  allan  y  rhai  j 
oedd  yn  b  gwerthu  ynddi,  ac  yn  prynu ;  í 

a  Mat.  21.  12,  13.  Marc  11.  15—17.  loan  2.  13—16.  f 
b  Deut.  14.  25,26. 

46  Gan  ddywedyd  wrthynt, c  Y  mae  \ 
ynysgrifenedig,  Fy  nhý  i,  tŷ  gẅeddi  l 

yw:  eithr  chwi  a'i  gwnaethoch  yn  I 
ogof  lladron. c  Salra  93.  5.  Es.  56.  7.  Jer.  7.  11.  Ezec.  43.  12.  Hm. 
12.  7.  Mat.  23.  14.  .     I 

*  Cawsom  yr  hancs  hwn  o'r  blaen  yn  Math.  j 
21.  12,  13.  a  Marc  11.  15—17.  Gwel  y  sylw- 
adan  yno,  yn  enwedig  ar  Mathew. 

47  d*  Ac  yr  oedd  eíe  beunydd  yn 

t  athrawiaethu  yn  y  deml  : e  X  aV  arch- 
offeiriaid,  a'r  ysgrifenyddion,  a  phen- 
naethiaid  y  bobl,a  geisient  ei  ddifetha  ef; 

dpen.21.37,  38.Mat.2l.  23.  Marc  11.27,  &c.  loan  18.20. 
t  Mat.  2C.  3,  4.  M-»rc  12.  12.  a  14.  1.  loan  7.  19,  44.  «8. 
37—40.  a  10.  39.  a  11.  53-57. 

48  J  ||  Ac  ni  fedrasant  gael  beth  a 
wnaent :  §  canys  yr  holl  bobl  oedd  yn 

glynu  wrtho  i  wrando  arno. 
/pen.  20.  19,  20.  a  22.  2—4.  Mat.  22.  15.  16.   



Crist  yn  profi  ei  awdurdod, LUC  XX. 
trwy  ymofyn  arn  fedydd  /oan. 

*  Am  ychydig  ddyddiau  y  bu  efe  yn  ath- 
iwiaethu  yn  y  deml ;  oblegid  yn  loan  12.1, 
jwelwn  mai  chwe  diwrnod  cyn  y  pasg  y 
aeih  efe  i  Bethania,  ac  ar  ddydd  y  pasg  y 
■  farw.  Rhwng  y  ddau  ddiwrnod  hyn, 

-euliai  y  dydd  yn  Jerusalein,  a'r  nos  yn 
Sethania.  t  Yn  yr  ychydig  ddyddiau  hyny, 
ir  oedd  efe  yn  atiirawiaethu  am  natur  a 
yben  ei  farwolaeth  ;  am  anghrediniaeth  a 
wrthodiad  yr  Iuddewon  ;  am  alwad  y  cen- 
dloedd;  ei  ddwyfol  awdurdod  ei  hun  ;  am 
li  ddyfodiad  i  farnu  y  byd  yn  y  dydd  olaf ; 
\n  nghyd  ag  amryw  bethau  eraill  perthynol 
lido  ei  hun  a'i  waith  achubol ;  fel  y  cawn 
.wy  yn  ysgrifenedig  yn  y  bennod  nesaf,  ac 
n  Math.  pen.  21;  22;  23  ;  24;  25;  a  Marc 
en.  11;  12;  a  Ioan  12.  20,  hyd  ddiwedd  y 
jennod.  J  Gan  mai  pethau  felly  oedd  efe  yn 
'thrawiaethu  nid  rhyfedd  bod  ei  elynion  am 
ji  ddyfetha  ef ;  nid  oedd  y  pethau  hyny  oll 
iwr  llai  na  chableddau  yn  tu  golwg  hwy. 
Pe  gallasent  ei  dori  ef  yrnaith  yn  ddirgel, 
c  yn  ddiberygl  iddynt  eu  hunain  hyny  a 
ynaethent ;  ond  nis  gallent  hyny,  oblegid  fod 
ymmaint  o  bobl  yn  glynu  wrtho  i  wrando 
rno.  j  Glynu,  neu  grogi  wrth  ei  wefusau 
îf,  yw  ystyr  gyflawn  y  geiriau  gwreiddiol  ; 
bfgwrando  arno  gyda  hoffder  a  hyfrydwch 
,uwr. 

PEN.  XX. 

€ri8t  yn  profi  ei  awdurdod,  trwy  ymofyn 
amfedydd  /oan. 

ÍL    DIGWYBDODD   a  ar  un  o'r 
yddiau  hynny,  ac  efe  yn  dysgu  y  bobl 
n  y  deml,  ac  yn  pregethu  yr  efengyl, 

|*ddyfod  arno  yr  arch-offeiriaid  a'r 
sgrifenyddion,  gyd  â'r  henuriaid, a  pen.  19.  47,  48.  Marc  11.  27.  lo*n  18.  20.     olCron.24. 

I  2  A  llefaru  wrtho,  gan  ddywedyd, 
iDywed  i  ni,  fTrwy  ba  awdurdod  yr 
j/yt  yn  gwneuthur  y  pethau  hyn?  neu 
jpwy  yw  yr  hwn  a  roddodd  i  ti  yr 
iwdurdod  hon  ? 

e  pen.  19.35-40,  45,  46.  Mat.  21.23—27.  Marc  11. 
—33.  d  Ex.  2.  14.  loan  2.  18.  a5.  22-27.  Act.4.  7-10. 
Ì7.  27,  35-39,  51. 

*  Aelodau  o'r  Senedd  fawr,  neu  y  Cyngor 
,n  Jerusalem,  oedd  y  rhai  hyn  otl,  a  gelyn- 
t>n  penderfynol  i  Grist  oeddynt.  Daethant 
rno  ef  yn  sydyn,  yn  un  corph,  ac  yn  hoü 
wdurdod  eu  swydd,  gan  feddwl  ei  ddych- 
í,'nu  ef,  trwy  ofyn  iddo  yn  sàrug,  yn  dra 
,kus,  ac  yn  rhith-awdurdodawl  am  eiawdur- 
od   ef  i  wncyd   y  fath  bethau.     tTrwy  ba 

liwdurdod  y  daethost  ti  i  Jerusalem  gyda'r 
iiith  rwysg  a  banllefau  y  bobl  ?  Trwy  ba 

jwdurdod  y  bwriaist  ti  allan  y  prynwyr  a'r 
werthwyro'r  deml?  A  thrwy  ba  awdurdod 
r  wyt  ti  yn  pregelhu  atlirawiaethau  newydd- 
>n  a  dieithr  yma,  ac  yn  dywedyd  yn  erbyn 
ethau  sydd  wedi  en  hen  sefydlu  er  ys  oes- 
edd,  g;»n  iselu  ein  cymmeriad  ni  yn  ngolwg 
bobl  ?  Attolwg  pwy  a  gymmerai  arno 

bddi  yr  awdurdod  hon  i  ti  ?  a  thrwy  ba 
wdurdod  y  beiddi  di  wneyd  y  cyfryw  betb- 
n  a  hyn?     Gwel  ar  Math.  21.  23. 

3  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
>dd  wrthynt,  eA   minnau  a  ofynaf  i 

chwithau     un    gair ;     a    dywedwch 

mi. 
«  pen.  22.  63.  Mat.  15.  2,  3.  Col.  4.  6. 

4  J '*  Bedydd  loan,  «"ai  o'r  nef  yi 
ydoedd,  ai  o  ddynion  ? 

/peu.  7.  28—35.  Mat.  II.  7—19.  a  17.  11,  12.  •  21. 
25—31.  Ioan  1.  6,  19-28.        g  peu.  15.  18.  Dan.  4.  25,  26. 

5  Eithr  hwy  a  ymresymmasant  yn 
eu  plith  eu  hunain,  gan  ddywedyd, 

Os  dywedwn,  O'r  nef ;  efe  a  ddywed, 
^Paham  gan  hynny  na  chredech  ef? 

Aloan  1.15—18,  30,  34.  a3.  26,36.  a  5.  33-35.  Act.  13.25. 

6  Ac  os  dywedwn,  O  ddynion;  'yr 
holl  bobl  a'n  llabyddiant  ni :  ẃcanys 
y  maent  hwy  yn  cwbl-gredu  fod  ioan 
yn  brophwyd. 

i  Mat.  21.  26,  46.  a  26.  5.  Marc  12.  12.  Act.  5.  26. 
t  pen.  1.  76.  a  7.  26—29.  Mat.  14.  5.  loan  10.  4! 

7  f  A  hwy  a  attebasant,  'nas  gwy- ddent  o  ba  le. 
/  Es.  6.  9,  10.  ; 

19,  20.  a  44.  18.  Je 
loan  3.  19,  20.  a  S 
2  Pedr  3.  3. 

26  11.  a29.  9-12,  14.  a  4Î. 
8.  7-9.  Zech.  II.  15,  17.  WUl 
39.     2  Thes.  2.  10—12.    2  Tin 

8  A'r  lesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
wAcnid  wyf  finnau  yn  dywedyd  i 
chwi  trwy  ba  awdurdod  yr  wyf  yn 
gwneuthur  y  pethau  hyn. 

m  peu.  22.  68.  Job  5.  12,  13.  Diar.  26.  4,5.  Mat.  15.  14. 
a  16.  4.  a  21.  27.  Marc  II.  33 

Gwel  ar  Math.  21.  24—27;  a  Marc  11.  20— 
33.  *  Syiwedd  Gofyniad  ein  Hiachawdwr 
oedd  hyn  ;  O  ba  le  y  cawsai  loan  ei  awdur- 
dod  ?  Yr  oedd  efe  yn  preget.hu  ac  yn  bed- 
yddio,  pwy  a  rodd<dd  iddo  ei  awdnrdod  ? 

Danfonasent  hwy  ofyniad  cyíí'elyb  at  loan, 
loan  1.  19 — 22:  ai  cyft'redin  ai  anghyftYedin oedd  awdurdod  Ioan  ?  Mae  yn  ainlwg  mai 
nid  ganddynt  hwy  y  cawsai  efe  ei  awdnrdod  ; 
pe  amgen  ni  ddanfonasent  ato  i  ofyn  pwy 
oedit  efe.  Mae  yn  amlwg  gan  hyny  iddo  ei 

chael  o'r  nef ;  ac  yn  awr  os  addefent  hwy 
aiwad  loan  o'r  nef,  pa  ham  nad  addefent 
alwad  ac  awdurdod  Iesu  felly  hefyd  ?  Tystiot- 
aethai  loan  yn  helaeth  ani  dano,  a  phrofodd 
yntau  ei  ddwyfol  anfoniad  trwy  lawer  o 
weithredoedd  nertlioi,  yr  hyn  ni  wnaethai 
loan.  Gwel  Ioan  10.  41.  t  Vroedd  y  gofyn- 
wyr  trahâus  yn  gweled  y  pethau  uchod  oll : 

gwyddent  os  addefent  weinidogaelh  Ioan  o'r 
nef,  y  byddent  yn  eu  gosod  eu  hnnain  yn 
agored  i  gerydd  am  beidio  credu  tystioiaeth 
Ioan  am  Giist;  gan  hyny  dewisasanl  ddy- 
wedyd  nas  gwyddent,  er  eu  bod  wrfh  hyny 
yn  dy wedyd  anwiredd  :  a  gwrthododíi  lesn 
eu  boctdloni  hwythau. 

9  ̂l  Ac  efe  a  ddechreuo dd  ddy  wed- 
yd  y  "ddammeg  hon  wrth  y  bobl : 
*  Uhyw  wr  a  °blannodd  winlian,  ̂ ac 
a'i  gosododd  i  f  lafurw)  r,  ac  'a  aeth 
oddi  cartref  dros  dalm  o  amser. 

«  Mat.  21.  33.    Marc  12.   I.  o  S.tlm  80.  8-14.   Eü.  5. 
1—4.  Jer.  2.  21.  loan   15.  1— S.  1  Cor.  3.  6-9.  pCan.  8. 
11,12.     q  Deut.  1.15— 18.  a  16.  18.  a  17.  8-15     rpén.  1».  12. 

10  Ac  *mewn  amser  efe  a  'anfon- 
odd  was  at  y  llafurwyr,  fel  y  rlioddent 
iddo   o   flrwyth    y    winllan :   eithr  y 
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DüHtmeg  y  winllan LUC  XX.       Yr  archoffeiriaìd  yn  ywylio  Crist. 

liafurwyr  Ma'i  curasant  ef',  ac  a'i  han- 
fonasant  ymaith  yn  wag-/at0. »  Sdlm Jer.  5. 
t  Bam.  tí. 

9.  30.  Jer.  25.  3-7.  a  26.  2-6.  a 
4—6.  /ech.  1.3—  6.  »7.9—13 
34,  I  Bren.  22.  24.  2  Cron.  16.  I< 
Jer.  2.  30.    a  20.  2.   a  26.  20—24. 

.  Marc  12.  2-5. 
2  Crou.  36.  15,  16.  Neh. 
15.  15.  a  44.  4.  5.  Hos.  6. 

u  |.en.  II.  47-50.  a  13. 
a  24.  19—21.  Neh.  9.  26. 
»29.26,  %.    a37.   15,  16. 

J 1  Ac  efe  a  chwanegodd  anfon 
gwas  arali :  eithr  hwy  a  gurasant  ac  a 

x  ammharchasaut  hwnnw  hefyd,  ̂ ac 
a7  hanfonasantymaith  vn  wâg-law. 

x  M*t.  23  30-37.  Act.  7.  52.  1  Thes.  2.^2.  Heb.  11. 
3G,  3>  '-    ,  yHçs.  10.  1. 

12  Ac  efe  a  chwanegodd  anfon  y 
trydydd :  a  hwy  a  glwyfasant  hwn 

hefýd,  ac  a'í  bwriasant  ef  allan. 
13  Yna  y  dywedodcí  arglwydd  y 

winllan,  2  Pa  beth  a  wnaf  ?  a  Mi  a  an- 
fonaf  fy  anwyl  fab :  b  fe  allai  pan 
welant  ef,  y  parchaut  ef. 

.  4.  Ho».  C.  4.  a  11.  8 a  pen.  9.  35.  Mat.  3, 
loan   1.  34.  a  3.   16,  17,  35 ,  36.   Rhuf.  8.  3.    Gal. 

».  9—15.        *  Jer.  36.  3,  7 

14  Eithr  y  llafurwyr,  pan  welsant 

ef,  ca  ymresymmasanta'ugilydd,  gan 
ddywedyd,  11  wn  yw  d  yr  etifedd  : 
deuwch,  e  lladdwn  ef,  f  fel  y  byddo 
yr  etifeddiaeth  yn  eiddom  ni. 

<  adn.  5.  Mat.  16.  7.  a  21.  25.  d  Salm  2.  1—6.  a  89. 

27.     Mat.  2.  2-16.     Heb.  1.    2.  e  adn.  19.     pen.  19.  47. 
íl  22.  2.  Gen.37.  18—20.  Ioao  II.  47—50.  Act.  3.   15. 

|  15  A-Oiwya'i  bwriasant  ef  allan 
o'r  winllan,  ac  a'i  liaddasant.  s  Pa 
betli  gan  hynny  a  wna  arglwydd  y 
winlian  iddyíit  hwy  ? 

f  Heb.  13.  12.  g  Mat.  2».  37-r40.  Maro  12.  6—9. 

16  JEfeaddawac  a  Addifetha  y 
lîâfurwyr  hyn,  ac  a  rydd  ei  winllan  i 
eraill.  ||  A  phan  giywsant  hyn,  hwy 
a  ddywedásant,  Naatto  Duw. 

h  pen.  19.  27.  Salin  2.  S,  9.  a  21.  S— 10.  Mat.  21.  41. 
a  22.  7.  Act.  13    46. 

1 7  Ac  efe  a  *  edrychodd  arnynt,  ac  a 
ddywedodd,  k  Beth  gan  h)nny  yw  hyn 
a  ysgrifenwyd,  l  Y  maen  a  wrthododd 
yr  adeiladwyr,  hwn  a  wnaethpwyd  yn 
ben  y  gongl  ? 

í  pen.  19.  41.  a  22.  61.  Maro  3.  5.  a  10.  23.  k  pen. 
22.  37.  a  24.  44    loan  15.  25.  /  Salra   118.  22.  Es.  28.  16. 
Zev;h.  3.    9.       Mat.  21.42.       Marc  12.  10,  11.       Act.    4.    11. 
1    Pedr  2.   7,  8. 

18  §  Pwy  bynnag  wa  syrthio  ar  y 
rnaen  hwnnw,  addryilir:  ac  ar  bwy 

bynnag  y  syrthio,  efe  a'i  mâl  ef. 
m  Es.  8,  I4,*I5.  TUu.  2.  34,  35,  44,  45.  Zech.  12.  3. Mat.  21.  44.  I  Thes.  2.  16. 

Cawsom   y    ddammeg  hon 
Ma>h.  21.  3:1— 44:    a    Marc  13, 
dyben  amlwg  yw,  dangos  cytì 
ar   yr    luddewon,    am    erlid    a    Uadd  y    pro- 
phwydi,  loan    Fedyddiwr,  a   Christ   ei   hnn, 
yr  hwn   a   leddid  ganddynt  cyn  pen  ychydig 
ddyddi.m.     Mae   yn   dangos   y   dadeglwysai, 
ac    y    dinystriai  l)uvv  hwynt,   ac    y   eyfodai 
iddo   ei    lmn   eglwys  yn  mysg  y  cenedhn  dd 

lt8
2~ 

ac  nadoedd  hyn  ddim  mwy  nag  a  brophwyd- 
wyd  am  dano  yn  Salm  118.  22.  f  Peth  an- 
nhebygol  iawn  oedd,  y  goddefai  perchenog 
gwinllan  i  leidiiiaid  ei  fab  gadw  meddiant  yn 
yr  etiteddiaeth,  os  oedd  ganddo  allu 
difeddiannu  a'u  cospi  hwynt.  Mae  hyn  yn 
dangos  ynfydrwydd  eithaf,  yn  gystal  a  dryg- 

ioni  ecliryslawu,  yr  arch-ofleiriaid  a'rllywod 
raethwyr,  yn  yr  ymddygiad  y  pendeifynasant 
arno  tuag  at  Grist.  j  Yn  ol  Math.  21.  41,  yr 
archoíteiiiaid  a'r  ysgrifenyddion  sydd  yn  dy 
wedyd  hyn  :  addefent  hwy  tbd  y  llafurwyr  yn 
haeddu  y  gosp  fwyaf  ofnadwy  ;  ||  ond  pan 
ddeallasant  fod  ein  Harglw)dd  yn  ei  chym« 
hwyso  atynt  hwy,  ac  yn  eu  heuog-farnu  yn 
ol  eu  dedfiyd  eu  hunain,  (fel  y  dywedasai 
Nathan  with  Uafydd,  Ti  yw  y  gwr,)  dy wed- 
asant,  "  Na  atto  í)uw."  Ni  fynent  addef  eu 
heuogrwydd,  nac  ychwaith  dysgwyl  ain  y 

fath  ganlyniadau  o'u  hymddy^iad.  $  Hcblaw 
a  sylwyd  ar  Math.  21.  44,  gellir  sylwi  yma 
eto,  bod  yn  yr  adnod  hon  gyfe  riad,  efallai. 
at  y  gwrthwynebiad  dygn  a  pharâus  a  ddan- 
gosodd  yr  Ymherodraeth  Rufeinig  yn  ei  hol! 

tîurfiau,  ac  yn  mhob  oes,  i  Grist  a'i  achos  ; 
yn  nghyd  à'i  dinysír  ofnadwy  hi  yn  y  diwedd, 
Mae  y  geiriau  hefyd  yn  rhagfynegi  dinystr  ;, 
thrueni  yr  Iuddewon  ;  yn  nghyd  â  chospedi 
gaeth  ddychrynliyd  holl  erlidwyr  crefydd  yt 

gytfredinol 

19  H  A'r  arch-o(Teiriaid  a'r  ysgrifen- 
yddion  wa  geisiasant  roddi  dwylaw 
arnoyrawrhonno  ;  ac  yr  oedd  arnynt 
ofn  y  bobl :  canys  gwybuant  mai  yn 
eu  herbyn  hwynt  y  dywedasai  efe  j 
ddammeg  hon. 

n  adn.  14.  pen.  19.  47,  48.  Mat.  21.  45,  46.  a  26.  3,  4 Marc  12.  12. 

20  A  °  hwy  a7  gwyliasant  ej\  ac  í 
yrrasant  gynilwynwyr,  y  rhai  a  ̂ gym- 
merent  arnynt  eu  bod  yn  gyfiawn  ;  fe 

y  dalient  ef  yn  ei  ymadrodd,  ̂ i^ 
draddodi  ym  meddiaut,  ac  awdurdoc 

y  rhaglaw. o  Saíra  37.  32,  33.  a  33. 
a  15.  18.  h  20.  10.  Ma-t.  22.  I 
2.  I  Bren.  14.2-6.  Salni 

q  Mat.  27.  2.  Ioan  18.  28—32. 

*  Nid  oes  dim  yn  >r  adnodan  hyn  nad  yd, 
ym  wedi  ei  gael  eisoes,  yn  Math.  21.  45,  46  j 
a  Marc  12.  12,  13.  Gwel  y  nodan  yno.  Ma I 
yr  hanes  yn  dangos  i  ni,  fel  mewn  drychj 
dueddiadau  dynion  drygionus,  wedi  en  ilenwj 
à  llid  yn  erbyn  yr  efengyl.  Maent  bob  amse 
yn  ceisio  dinystiio  y  rhai  a  berthynant  mew; 
rhyw  fodd  i  Giist ;  ac,  igyflawni  eu  hamcar, 
ni  thybiant  unrhyw  foddion  yn  annheg  :  e( 
prif  ddichell  hwy  yw  ceisio  dangos  crefyddwy 

yn  ddynion  peryglus  i'r  llywodiaeth  wladol 
fel  yr  oedd  y  rhaiu  yn  ceisio  rhwydo  Ciist  y 
ei  ymadrodd,  i'w  draddodi  ef  i'r  rhaglaw, 
Y   moddion    olaf  sydd  gan  gau-brophwydi 

!.  E».  29.  20,21.  Jer.  11.  19 
.  Marc  12.  15.  p2Sam.í 
6.    3.    a  81.  15.     2  Pedr  ì.  J 

o  r    Diaen,^  yn  d(jyfetha  y  gvvir  brophwydi  yw,  eu  cyhudd 

"        f        r»        hwynt  o  dJpyrnfradwriaeth  a   gwrthryfel,  c 
awn  tarn  Duw   ̂ j^ 

21   A  hwy  a  ofynasant  iddo  ef,  ga 

ddywedyd,  r  Athraw,  ni  a  wyddor 
mai 5  uniawn  yr  ydwyt  ti  yn  dywedyd 

l,ac  'nad  wyt  yn  derbyn  wyneb,  eitl1 



Am  roddi  teyrn-ged  i  Cesar. LÜC  XX- Am  yr  adyyfodiad. 

n  dysgu  ffordd    Duw  mewn  gwir- 
waedd. 

r  Salm  12.  2.  a  55.  21.  Jer.  42.  2,  3.  Mat.  22.  16.  a  26.  49, 
Marc  12.  14.     loau  3.  2.  «2  Cor.  2.  17.     Gal.  I.  10. 

hes.  2.  4,  5.  t  2  Crou.  19.  7.  Job  34.  19.  Act.  10.  34, 
Gal.  2    6. 

22  *  Ai  tt  cyfreithlawn  i  ni  roi 
eyrnged  i  Cesar,  ai  nid  yw? 

w  De"ut.  17.  15.     Ezra  4.  13,  19—22.     a  9.  7 9.37.  Mut.  22.  17—21.  Marc  12.  14—17.  Act.  5 

23  Ac  ̂ efe  a  ddeallodd  eu  cyfrwys- 
Ira  hwy,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Paham  y  temtiwch  fi  ? 
«pen.  5.22.  a  6.  8.  a  11.  17.  Ioan  2.  24,  25.  lCor.  3.19. 

eh.  4.  13.  y  adn.  20.  pen.  11.  16,  53,  54.  Saliu  95.  9.  Mat. 
!.  I.  a  22.  16.   1  Cor.  10.  9. 

24  Dangoswch  i  mi  geiniog.  Llun 
ic  argraff  pwy  sydd  arni  ?  A  hwy  a 
ittebasant  ac  a  ddywedasant,  z  Yr 
ìiddo  Cesar. 

<  adn.  22.  pen.  2.  1.  a  3.  1.  a  23.  2.  Act.  11.  23.  a  25. 
-12.  a  26.  32.  Phil.  4.  22. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
f  Rhoddwch    chwithau    yr    eiddo 

Cesar  i  Cesar,  6a'r  eiddo  Duw  i  Dduw. aDiar.  24.  21.       Mat.  17.  27.       »22.21.      I 

Rbof.  13.  6,  7.     1  Pedr  2.  13-17.  b  Act.  4. 
1.  I  Cor.  10.  31.  1  Pedr  4.  11. 

26  Ac  c  ni  allasant  feio  ar  ei  eiriau 

ef  ger  bron  y  bobl :  d  a  chan  ryfeddu 
wrth  ei  atteb  ef,  hwya  dawsant  â  sôn. 

«  adu.  20.  39,  40.  Job  5.  12,  13.  Diar.  26.  4,  5.  2  Tiui. 
3.8,9.  d  pen.  13.  17.    Mat.  22.  12,22,34.    Rhuf.  3.  19. 
Tit.  I.  11. 

Cawsom  y  darn  hyn  o  hanes  hefyd,  yn 
Math.  22.  16—22 ;  a  Marc  12.  13—17.  Gwel 
y  sylwadau  yno.  *  Holent  ef  am  y  cyfreith- 
londeb  o  dalu  teyrnged  i  Cesar  ;  gan  obeithio, 
os  gwadai  efe  ei  bod  yn  ddyiedus  oddi  wrth 
yr  íuddewon,  y  gallent  ei  gyliuddo  ef  fel  gel- 
yn  i  Cesar ;  obìegid  gwyddent  nad  oedd 
gwiw  myned  a  dadleuon  yn  nghylch  eu  cyf- 
raith  hwy  eu  hunain  at  y  plant  Galio  hyn,  y 
Rhnfeiniaid,  nid  oeddent  hwy  yn  gofalu  am 

ddim  o'r  pethau  hyny.  f  Byddai  da  i  bob 
dynion  crefyddol,  yn  enwedig  gweinidogion 
yr  efengyl,  pan  holer  hwynt  am  bethau 
gwladol,  a  phan  fydder  yn  gwylied  yn  ddich- 
ellgar  arnynt,  ymddwyn  yn  debyg  i'n  Har- 
glwydd  yn  y  peth  hyn;  peidio  ymyraeth  a 
phethau  gwladol  dadleugar,  ac  rìefyd  peidio 
bod  yn  fud,  rhag  drwg-dybio  eu  ffyddlondeb  ; 
ond  dangos  yn  amlwg,  y  dylid  talu  ufudd-dod 
a  threth,  hyd  yn  nod  i  01  rneswyr  a  phaganiaid, 
tra  byddont  mewn  awdurdod ;  oddigei  th  Ue 
byddo  rhwymau  uwch  o  ufudd-dod  i  Dduw, 
yn  gofyn  y  gwrthwyneb. 

27  1T  *A  rhai  o'r  Saduceaid  (y  rhai 
sydd  yn  gwadu  nad  oes  adgyfodiad)  a 
ddaethant  atto  ef,  ac  a  ofynasant  iddo, 

«Mat.  16.  1,  6,  12.  a  22.  23.  Marc  12.  18.  Act.  4.  1,  2. 
a  5.  17.  a  23.  6-8.  1  Cor.  15.  12.  2  Tim.  2.  17,  18. 

28  Üan  ddywedyd,  Athraw/Moses 
a  ysgrifenodd  i  ni,  Os  byddai  farw 
brawd  neb,  ac  iddo  wraig,  a  marw  o 

hono  yn  ddi-blant,  a'r  gymmeryd  o'i 
frawd  ei  wraig  ef,  a  chodi  had  i'w frawd. 

/Gen.  38.  8,  11,  26.  Deut.  25.  5-10.  Ruth  1.  11,  12. 

29  Yr  oedd  gan  hynny  saith  o  frod- 
yr:  a'r  cyntaf  a  gymmerodd  wraig, 
*  ac  a  fu  farw  yn  ddi-blant. 

g  Lef.  20.  20.  Jer.  22.  30. 

30  A'r  ail  a  gymmerth  y  wraig,  ac 
a  fu  farw  yn  ddi-blant. 

31  A'r  trydydd  a'i  cymmerth  hi : 
ac  yr  un  ffunud  y  saith  hefyd,  ac  ni 
adawsant  blant,  ac  a  fuont  feirw. 

32  Ac  yn  ddiweddaf  oll  k  bu  farw 
y  wraig  hefyd. 

h  Barn.  2.  10.  Preg.  1.4.  a  9.  5  .  Heb.  9    27. 

33  *  Yn  yr  adgyfodiad  gan  hynny 
gwraig  i  bwy  un  o  honynt  yw  hi  ? 

canys  y  saith  a'i  cawsant  hi  yn  wraig:. j  Mat.  22.  24—28.  Marc  12.  19—23. 

34  A'r  Iesugan  atteb  addywedodd 
wrthynt,  k  *  Plant  y  byd  hwn  'sydd 
yn  çwreicca,  ac  yn  gŵra : 

k  pen.  16.  8.  I  peu.  17.  27.    1  Cor.  7.  2,  &c.   Eph.  5. 
31.  Heb.  13.  4. 

35  Eithr  y  rhai  m  a  gyfritìr  yn 
deilwng  "i  gael  y  byd  hwnnw,  a'r 
adgyfodiad  oddi  wrth  y  meirw,  °nid 
ydynt  nac  yn  gwreicca,  nac  yn  gŵra. 

mpen.  21.36.  Act.  5.  41.  2  Thes.  1.5.  Dat.  3.  4. 
n  Dan.  12.2,3.  loan  5.  29.  Act.  24.  15.  Heb.  11.  35. 
o  Mat.  22.  29,30.  Marc  12.  24,  25. 

36  Canys  p  nis  gallant  farw  mwy  : 

oblegid  ?  f  cyd-stad  ydynt  â'rangelion; 
r X&  phlant  Duw  ydynt,  gan  eu  bod  yn 
blant  yr  adgyfodiad. 

p  Es.  25.  8.  Hos.  13  14.  1  Cor.  15.  26,  42,  53,  54. 
Phil.  3.  21.  1  Thes.  4.  13—17.  Dat.  20.  6.  a21.4.  a222— 5. 
q  Zech.  3.  7.  Mat.  22.  30.  Maro  12.  25.  Dat.  5.  6—14.  a  7. 
9-12.  a  22.  9.  r  Rhuf.  8.  19—23.  1   loan  3.  2. 

37  Ac  y  cyíyd  y  meirw,  *  Moses 
hefyd  a  hysbysodd  wrth  y  berth, l  pan 
y w  ef  yn  galw  yr  Arglwydd  yn  Dduw 
Abraham,  ac  yn  Dduw  Isaac,  ac  yn 
Dduw  Jacob. 

*  Ex.  3.  2-6.  Dent.  33.  16.  Act.  7.  30-32.  t  Gen. 
17.7.  a  28.  13,  21.  a  32.  9.  Mat.  22.  3—33.  Marc  12.  26,  27. 

38  Ac  nid  y  w  efe  u  Dduw  y  meirw, 
ond  y  byw  :  -^caiiys  pawb  sydd  fyw iddo  ef. 

v  Salm  16.  5—11.  a  73.  23—26.  a  145.  1,  2.  Heb.  II.  16. 
*  Iohh  6.  57.  a  11.  25,  26.  a  14.  19.  Rhuf.  6.  22,  23.  a  14.  7— 
9.  2  Cor.  6.  16.  a  13.  4.  Col.  3.  3,4.  Dat.  7.  15—17.  a  22.  1. 

Gwel  ar  Math.  22.  23—33;  a  Marc  12  18— 
27.  *  Y  rhai  sydd  yn  byw  yn  y  byd  hwn,  a 
feddylir  yma  wrth  "  blant  y  byd  hwn,"  pa 
un  b>nag  ai  duwiol  ai  annuwiol  a  fyddont  ; 
ac  nid  yr  annuwiolion  yn  unig,  mewn  cyfer- 
byniad  i'r  duwiolion.  t  "  Cyd-ystad  a'r  an- 
gelion  :"  fel  angelion  Duw,  yn  Math.  22.  30  ; 
a  Marc  12.  25.  Pa  fodd  y  bydd- y  saint/í?/ 
angelion  Dnw,  gwel  ar  y  lle  a  enwyd  yn 

Mathew.  D'fammau  y  bvdd  gwahaniacth  ac 

anghydraddoliaeth  rhwng'y  saint  a'r  angeliou yn  y  gogoniant,  er  y  byddant  oll  yn  un  corph 
a  chymdeithas  ogoneddus  ;  ond  yn  y  pwnc  o 
wreica  a  gwra,  ni  bydd  dim  gwahaniaelh  : 

bydd  hyny  wedi  darfod  gyda'rsaint,  ni  bydd achus  am  dano,  na  thueddiad  iddo.  J  Yr 

oeddynt  yn  blant  Duw  o'r  blaen,  ond  plant 
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dan  eu  hoed  megys  oeddynt ;  y  n  yr  adgyfodiad 
maent  yn  dyfod  i'w  cyfiawn  oed,  i  fwynâd 
cyflawn  o'u  hetifeddiaethdragywyddol,  acyn 
cael  eu  harddelv\i  yn  gyhoeddus  gan  Dduw 
fel  ei  blant  anwyl. 

39  *  Yna  rhai  o'r  ysgrifenyddion 
gan  atteb  a  ddy  wedasant,  Alhraw,  y  da 
y  dywedaist. 

y  M*t.  22.  34-40    Marc  12.  28—34.  Act.  23.  9. 

40  z\  Ac  ni  feiddiasant  mwyach 
ofyn  dim  iddo  ef. 

*  Diar.  26.  5.  Mat.  22.  46.  Mare  12.  34. 

*  Yr  ysgrifenyddion  oeddynt  yr  Athrawon 
Iuddewig  o  blaid  y  phariseaid,  a  gwrthwyn- 
ebwyr  ỳ  Saduceaid.  Distawodd  Iesu  yr 

Herodianiaid  o'rblaenynnghylch  y deyrnged, 
(adn.  26.)  distawodd  y  Saduceaid  yma  ;  ac 

efe  a  ddistawa  yr  ysgrifenyddion  a'r  phari- 
seaid  eto  yn  yr  adnodau  canlynol.  +  Ni 
feiddiasantgan  gywilydd,  gwyddentmai  hwy 

a  ga'i  y  gwaethaf  o  bob  gofyniad  a  dadl. 

41  í"  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
a  Pa  fodd  y  maent  yn  dywedyd  fod 
*  Crist  yn  fab  i  Dafydd  ? 

a  Mat.  22.  41,  42.      Marc   12.  35.  b  pen.  18.  38,  39. 
E».  9.  6,  7.  a  11.  1,  2.  Jer.  23.  5.  6.  a  33.  15,  16,  21 .  Mat. 
1.  1.  Ioan  7.  42.  Act.  2.  30.  Rhuf.  1.  3,  4.  Dat.  22.  16. 

42  Ac  y  mae  Dafydd  cei  hun  yn 
dywedyd  yn  Uyfr  y  Psalmau,  d  Yr 
Arglwydd  a  ddywedodd  wrth  fy 
Arglwydd,  Eistedd  ar  fy  neheulaw, 

«  pen.  24.  44.  2  Sara.  23.  1,  2.  Mat.  22.  43.  Marc  12.  36, 
37.    Act.  1.  20.    a  13.  33— 35.    Heb.  3.  7.  d  Salm  110.  1. 
Mat.  22.  44,  45.  Act.  2.  34,  35.  1  Cor.  15.  25.  Heb.  1.  13. 

43  Hyd  oni  osodwyf  ̂ dy  eiynion 
yn  droed-faingc  i'th  draed  di. •  pea.  19.  27.  Salm  2.  1-9.  a  21.  8—12.  a  72.  9.  a  109. 
4-20.  a  110.  5,  6.  Dat.  19.  14-21. 

44  Y  mae  Dafydd  ganhynny  yn  ei 

alw  ef  yn  Arglwydd ;  /*a  pha  fodd  y 
mae  efe  yn  fab  iddo  ? 

/pen.  1.  31—35.  a  2.  11.    E». 
S.  Gal.  4.  4.  1  Tim.  3.  16.  Dat. 

Gwel  ar  yr  adnodau  hyn  yn  Math.  22.  41 — 
45;  a  Marc  12.  35 — 37.  *  Buasai  yr  ateb  yn 
hawdd  ped  addefasent  hwy  fod  Iesu  yn  Fab 
Duw  o  ran  ei  Berson,  ac  yn  Fab  Dafydd  o 
ran  y  cnawd,  ond  nid  addcfent  hwy  felly, 
gan  hyny  nis  gallent  ateb  pa  fodd  yr  oedd  efe 
yn  Arglwydd  Dafydd  ac  yn  Fab  Dafydd  hefyd. 
Mae  Iesu  yn  Fab  Dafydd  o  ran  y  cnawd, 
ond  yn  Argíwydd  Dafydd  fel  y  mae  yn  dragy- 
wyddol  Fab  Duw.  Yma  dyrysodd  a  distaw- 
odd  Iesu  ei  holl  wrthwynebwyr,  Math.  22.  4G. 

45  1f  5  Ac  a'r  holl  bobl  yn  clywed, 
efe  a  ddywedodd  wrth  ei  ddisgyblion, 

g  Mat.  15.  10.  a  23.  1,  2.  Marc  8.  34.  1  Tim'  5.  20. 

46  *  *  Ymogelwch  rhag  yr  ysgrifen- 
yddion,  *y  rhai  a  ewyllysiant  rodio 
mewn  dillad  lleision,  ac  a  garant  gy- 

farchiadau  yn  y  marchnadoedd,  a'r 
prif-gadeiriau  yn  y  synagogau,  a'r 
prif-eisteddleoedd  yn  y  gwleddoedd  ; 

Ä  pen.  12.  1.  Mat.  16.  6.  Marc  8.  15.  2  Tim.  4.  15. 
í  pen.  11.  43.  a  14.  7.  Diar.  29.  23.  Mat.  23.  5—7.  Marc  12. 
38,39.  Rbuf.  12.  10.  Phil.  2.  3—5.  3  Ioan  9. 

47  Y  rhai  *sydd  yn  llwyr-fwytta 

Canmol  y  weddw  dlawd. 

tai  gwragedd  gweddwon,  'ac  mewnB 
rhith  yn  hir-weddîo  :  m  y  rhai  hyn  a 
dderbyniant  farn  fwy. 

*  Jer.  7.  6—10.  Ezec.  22.  7.  Am.  2.  7.  a  8.  4- 
2,  8,  9.  a  3.  2,  3  Mat.  23.  14.  Marc  12.  40.  /  pen.  12.  î. 
E«o.  33.  31.  Mat.  23.  26— 2S.  1  Thes.  2.  5.  2Tim.  3.  2-5. 
Tit.  1.  16.  m  peu.  10.  12-14.  *  12.  47,  48.  Mal.  11.  22-24. 
Iago  3.  ]. 

Gwel  ar  Math.  23.  6,  7, 14 ;  a  Marc  12.  38— 

40.  *  Dyiid  ymogelyd  rhag  esamplau  gwein- 
idogion  uchel-frydig,  awyddus,  achybyddlyd. 
+  Dylai  gweinidogion  ymwahaniaethu  oddi 
wrth  y  bobl,  ac  oddi  wrth  eraill,  yn  eu  dysg- 
eidiaeth  yn  fwy  nac  yn  eu  dillad  ;  nid  yn 
unig  yn  eugwisgiad,  ond  hefyd  yn  eu  hymar- 
weddiad ;  nid  yn  addurn  allanol  y  corph, 
ond  mewn  purdeb  meddwl  a  chalon.  Am 
agoriad  manylach  troed  y  darllenydd  at  y 
mànau  a  nodwyd  uchod. 

PEN.  XXI. 

Crist  yn  canmol  y  weddw  dlawd. 

-A-C  wedi  iddo  edrych  ifynu,  a*efe 
a  ganfu  y  rhai  goludog  yn  bwrw  eu 
rhoddion  b  i'r  drysorfa. 

a  Marc  7.  11—13. 
1  Bren.  14.  26.  2  Bren. 
Mat.  27.  6.  loan  8.  20. 

2  Ac  efe  a  ganfu  hefyd  ryw  wraig 
weddw  dlawd  yn  bwrw  yno  ddwy hatling. 

3  Ac  efe  a  ddywedodd,  c  Yn  wir 
meddaf  i  chwi,  fwrw  o'r  wraig  weddw 
dlawd  hon  i  mewn  dfwy  nâ  hwynt  oll. 

r  pen.  4.  25.  a  9.  27.  a  12.  44.  Act.  4.  27.  a  10.  34. 
d  Lx.  35.  21-29.    Marc  12.  43,  44.    a  14.  8,  9.    2  Cor.  8.  2 

3,  12.  a  9.  6,  7.  ' 

4  Canys  y  rhai  hyn  oll  o'r  hyn  oedd 
weddill  ganddynt  a  fwriasant  at  off- 

rymmau  Duw:  eithrhon  o'i  phrinder 
a  fwriodd  i  mewn  e  yr  holl  fywyd  a 
oedd  ganddi. 

e  pen"  8.  43.  a  15.  12.  Act.  2.  44,  45.  a  4.  34. 
Cawsom  y  darn  hyn  o  hanes  yn  Marc  1*2. 

41—44:  Gwel  y  Sylwadau  yno.  *  Y  Dry- 
sorfa  oedd  le,  neu  fiwch,  lle  derbynid  cyfran- 
iadau  gwirfoddawl  yr  addolwyr  a  ddeuent  i 
Jerusalem  ar  y  gwyliau  arbenig  ;  a'r  arian  a 
defiid  iddi  a  ddefnyddid  i  brynu  coed  at  was- 
anaeth  yr  allor,  halen  at  yr  offrymau,  ac  ang- 
enrheidiau  eraill,  nad  oedd  darpariaeth  idd- 
ynt  müúú  arall.  Efallai  bod  yr  aberthau 

cyffredin,  a'r  arogl-darth,  yn  cael  eu  pryna 
«á'r  arian  hyn  hefyd  ;  a  bod  rhan  o  honynt  yn 
cael  eu  defnyddio  i  adgyweirio  y  deml,  a'r 
adeiladau  o'i  hamgylch,  perthynol  iddi.  Kf- 
allai  mai  yr  addolwyr  o  bell,  yn  benaf,  a 

fwricnt  eu  harian  l'r  drysorfa  ar  y  prif-wyl- 
iau  ;  gan  fod  dynion  cyfagos  yn  cael  cyfle  i 
wneyd  hyny  ar  brydiau  eraiìl.  Gwef?ylw 
manylach  ar  y  lle  a  enwyd  yn  Marc. 

5  1[  Ac  S  fel  yr  oedd  rhai  yn  dy  wed- 
yd  am  y  deml,  ei  bod  hi  wedi  ei 
harddu  â  *  meini  teg  a  f  rhoddion, 
efe  a  ddywedodd, 

/  Mat.  24.  1.   Marc  13.  1.  Ioac  2.  20. 

6  X  Y  pethau  hyn  yr  ydych  yn  ed- 
rych  arnynt,  daw  y  dyddiau  yn  y  rhai 
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iì  adewir  maen  ar  f'aen,  a'r  nis  dat- )dir. 
ípen.  19.  44.  1  Bren.  9.  7-9.  2  Cron.  7.  20-22.  Ei.64. 

,  11  Jer.  7.  II- 14.  »  26.  6,  9,  18.  lago  2.  6-8.  a  4  I 
i.  18.     Ezec.  7.  20-22.     Dan.  9    26,  27.  g  *!,0*„3-,  ,U' 
,oh.  11.  1.  a  14.  2.  Mat.  24.  2.  Marc  13.  2    Act.  6.  13,  14. 

*  Dywed  Josephus  bod  rhai  o'r  meini  liyn 
n  bùin  cufjdd  a  deugain  o  hyd,  yn  bùni 
ifydd  o  uchder,  ac  yn  chwe  ciifydd  o  led  ;  a 
Dd  eu  mynorcan  wýned,  fel  yr  yraddángos- 
i  yr  ho!Ì  deml  faẃr  o  bell,  fel  mynydd  o 
ra.  t  Mae  tri  Gair  yn  y  Groeg  am  rodd.— 
)ôra,  yn  arwyddo  unrhyw  rodd,  o  arian  neu 
stri,  y  rhai  a  offrymai  dynion. — Anathema- 
i  ;  yn  arwyddo  pcthan  wedi  eu  diofrydu, 

en  eu  rhoddi  yn  felltith,  fel  Jericho  a'r 
wbl  oedd  yaûái'.—Anathêtnata  ;  (dim  ond  ê ir  yn  lle  y  fèr,)  yn  arwyddo  rhoddion  neu 
urhegion  i  Dduw,  i'w  crogi  i  fyiiu  mewn 
;ml,  fel  addurniadau  amlwg  i  bawb.  Y  gair 
laf  a  ddefnyddir  yma,  a  dywed  haneswyr 
)d  rhoddionlawer,  o  aur  pur  a  gwerthfawr, 
n  crogi  ar  hyd  parwydydd  a  cholofnau  y 
eml  yn  Jerusalem,  heblaw  y  goludoedd  an- 
'rif  oedd  yn  y  trysorfâau.  Yn  mysg  pethau 
aill  drudfawr,  yr  oedd  yno  fwrdd  aur 
werthfawr,  yr  hwn  a  roddasai  Pompey  yn 
tirheg,  a  llawer  o  winwydd  aur,  o  wnenth- 
riad  rhagorol  o  gelfydd,  ac  o  faintioli  dir- 
\vr:  dywed  Josephus  fod  eu  pyngau  cyn 
iled  â  dyn  cyttredin.  t  Cyflawnwyd  y  dar- 
ganiad  athrist  hwn  cyn  pen  deugain  mlyn- 
íid  ;  ac  yn  ninystr  y  deml,  dinystriodd  Duw 
au  hyder  yr  Iuddewon,  y  rhai  a  ymddiried- 
ínt  iddi  fel  noddfa  gyssegredig  rhagrhaglnn- 
|ieth  Duw,  neuei  gyfiawndei  ynhytrach.  Yr 
iedd  ei  dinystr  hefyd  yir-gospedi^reíli  drom 
rnynt  hwy  am  halogi  lle  sanctaidd  üuw;  ac 
|r  oedd  ci  dinystr  hefyd  yn  dangos  iddynt, 
>d  Duw  y  piyd  hwnw  yn  rhoddi  terfyn  ar 
ob  cysgodau  u'r  Messiah,  ac  ar  holl  wasan- 
eth  acaddoliad  yr  hen  oruchwyliaeth. 

I  7  *A  hwy  a  ofynasant  iddo,  gan 
Idywedyd,  Athraw,  ''pa  bryd  gan 

jiynny  y  bydd  y  pethau  hyn?  *f  a 

í)ha  arwydd  j'ydd  pan  fo  y  pethau  hyn x  ddyfod  ? 
i  h  adn.  32.  Dan.  12.  6,  8.  Mat.  24.  3.  Marc  13.  3,  4.  Ioan 
1.21,22.    Act.   1.6,7.  i  adn.  20.  21,  27,  28.    Mat.  24. 
,5,  16.  Marc  13.  14. 

I  Pedr,  Iago,  Ioan  ac  Andreas  a  ofynasant 
|ddo,  medd  Marc  13.  3.  t  Pa  arwydd  fydd 

l»'th  ddyfodiad,  ac  o  ddiwedd  y  byd,  medd 
\lath.  24.  3.  Sylwyd  o'r  blaen  yn  Mathew, 
<>d  yn  anhawdd  gwahaniaethu  rhwng  y  rhag- 

irwyddion  o  ddinystr  Jerusalem,  a'r  rhag- 
irwyddion  o  ddiwedd  y  byd  :  barna  duwin- 
/ddioubod  Duw  yn  bwriadu  y  blaenaf  i  fod 

lel  cynllun  o'r  olaf ;  a  dì'ainmau  fod  Iesu  yn 
prybwyli  am  bob  un  o'r  ddau  yma,  megys  yn 
jlith  draphlith  a'u  gilydd. 

i  8  Ac  efe  a  ddywedodd,  *Edrych- 
|wch  na  thwyller  chwi  :  '  *  canys 
jllawer  a  ddeuant  yn  fy  enw  i,  gan 
ddywedyd,  Myfi  yw  Criat ;  f  aV 
amser  a  nesâodd  :  nac  ewch  gan  hyn- 
ny  ar  eu  hol  hwynt. 

*Jer.  29.  8.  M.t.  24.  4,  5,  11,  23-25.  Marc  13.  5,  6, 
21—23.  2  Cor.  11.  13— 15.  2  Thei.  2.  3,  10,  11.  2  Tim.  3.  13. 
I  loan  4.  1.      Dat.  12.  9.  /  loaa  5.  43.      Act.  5.  36,  37. 
i»8.  9,10. 

Gwel  ar   Math.  24.  4,  5  ;   B  Marc   13.  5,  6. 

*  Nld  yn  fv  enw  1  fel  dysgyblion  i  mi ;  ond 
yn  fy  enw  I  fel  Messiah,  gan  haeru  mai  hwy 

yw  Crist  y  Messiah.  Daeth  llawer  o'r  cyf- 
ryw  o'r  araser  hwn  hyd  ddìnystr  Jerusalera  ; 
a  thybir  y  daw  llawer  o'r  f.ith  dwyllwyr  eto 
cyn  diwedd  y  byd.  t  Sef  amser  yrnddangos- 
iad  y  twyllwyr  uchod. 

9  A  "'phan  glywoch  sôn  am  ryfel- 
oedd  a  therfysgoedd,  na  chymmerwch 

fraw  :  canys  rhaid  i'r  pethau  hyn  fod 
yn  gyntaf ;  w  ond  ni  ddaw  y  diwedd 

yn  y  man. m  adu.   18,19.  Sahn  27.  1—3.  a  46.  1,  2.  a  112.  7.  Es.   8. 
*  51.  12,  13.  Jer.  4.  19,  20.  Mat.  24.  6-8.    Marc  13.  7,  8. n.  8,  28. 

10  Yna  y  dywedodd  efe  wrthynt, 
°Cenedl  a  gyfyd  yn  erbyn  cenedl,  a 
theyrnas  yn  erbyn  teyrnas  : 

o  2  Cron.  15.  5,  6.  Hag.  2.  21,  22.  Zcch.  14.  2,  3,  13. 
Marc  13.  8.  Act.  2.  19,  20.  a  11.28.  Heb.  12.  27.  Dat .  6.  2— 12. 

11  A  daear-grynfàau  mawrion  a 
fyddant  yn  amryw  leoedd,  a  newyn, 
a  heintiau,  *a  phethau  ofnadwy,  p  ac 

arwyddion  mawrion  a  fydd  o'r  nef. oadn.  25—27.  Mat.24.  29,  30. 

Gwel  ar  Math.  21.  6—8  ;  a  Marc  13.  7—9. 
*  Rhydd  Josephus  hanes  manol  am  lawer  o 
ymddangosiadau  dychrynllyd  yn  yr  wybr ; 
megys  seren  ar  dduìl  cleddyf  tanllyd  yn  hof- 
ian  uwch  ben  Jerusalem,  a  byddinoedd 

brwydrawl  yn  ymddangos  yn  yr  awyr.  Gwel- 
wyd  porth,  neu  ddôr  mawr  y  deml,  yr  hwn 
braidd  y  gajllaî  ugain  o  ddynion  ei  gauad,  ac 
yr  hwn  oedd  wedi  ei  sicráu  â  byllt  a  bàrau, 
yn  ymagor  o  hòno  ei  hun,  i  ollwng  y  gelyn- 
ion  i  mewn  :  canys  felly,  medd  Josephus,  yr 
oedd  ein  doethion  ni  yn  deall  yr  arwydd 

hwn.  Pan  oedd  yr  offeiriaid  yn  myned  i'r 
deml  ganol  nos  ar  ŵyl  y  Pentecost,  i  gyf- 
lawni  eu  gwasanaeth,  clywsant  yn  gyntaf 

fath  odrwst,  megys  rhywrai  yn  symmud  o'r 
lle ;  ac  yna  ílais  yn  dywedyd,  Gadêwch  i  ni 
ffoi,  a  myned  ymaith.  Pedair  blynedd  cyn 
dechreuad  y  rhyfel,  ar  ŵyl  y  pebyll,dechreu- 
odd  un  Jesus  lefain, '  Llefyn  erbyn  Jerusalem 
a'r  deml;  llef  yn  erbyn  yr  holl  bobl  ;  gwae, 
gwae  iddynt;'  ac  efe  a  barâodd  yn  llefain  feí 
hynam  o  gylch  saith  mlynedd.  Mae  Tacitus, 
hanesydd  Rhnfeinig,  fel  hyn  yn  crynhôi  yr 
hanes:  '.'  Gwelid  byddinoedd  yn  ymgyfarfod 
yn  y  cymylau  ;  gwelid  arfau  yn  dysgleinio  ; 
ymddangosai  y  deml  megys  yn  wèn-fnam,  a 
thân  yn  dyfod  o'r  cymylau  ;  a  chlywid  llais 
dwyfol  yn  dywedyd,  fod  y  Duwdod  yn  gad- 
ael  y  He  ;  a  chlywid  trwst  mawr,  megys  ei 

ymadawiad  ef."  ìuddew  oedd  Josephus,  yr 
hwn  ni  dderbyniodd  Gri^tionogaeth  erioed  ; 
a  phagan  dysgedigoedd  Tacitus,yr  hwn  oedd 
yn  casân  ac  yn  gwatwar  y  grefydd  Gristion- 
ogol. — Y  pethau  hyn,  a  phethau  rhyfedd  ac 
anghyffredin  eraill,  a  barasant  dilychryn 
mawr  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ;  ac  oeddynt 

yn  arwyddion  fod  en  drygfyd  a'u  dinystr 
hwynt  yn  agosâu. 

12  Eithr  ?o  fîaen  hyn  oll,  *  hwy 

a  roddant  eu  dwylaw  arnoch,  ac  a'cA 
erlidiant,  gan  eich  traddodi  i'r  syna- 
gogau,  ac  i  garcharau,  wedi  eich  dwyn 
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Crist  yn  cysuro  ei  ddysyyblion, LUC  XXI. ac  yn  eu  rhybuddio  iffoi. 

ger  bron  brenhinoedd  a  llywodraeth- 
wyr  o  achos  fy  enw  i. 

q  pen.  11.  49— 51.*Mat.  10.  16-25.  a  22.  C.  a  23.34—36. a24.  9,  10.  Marc  13.  9— 13.  loan  15.20.  a  16.  2.  3.  Act.  4. 
3—7.  a  5.  17—19,  40.  a  6.  12—15.  a  7.  57-60.  a  8.  3.  a  9.  4. 
a  12.  1—4.  a  16.  24—26.  a21.  30,  31.  a  22.  30.  a24.  1,  &c. 
a  25.  1,  2,  11,  12,  22— 25.  a  26.  2,  &c.  1  Thes.  2.  15,  16. 
1  Pedr  4.  12—14.  Dat.  2.  10. 

*  Gwelir  cyflawniad  o  hyn  oll  yn  Actau, 
neu  Weithredoedd  yr  apostolion.  Gwel  Act.  4. 
3,&c.  a  5. 18,&c.  a  12.  4,&c.  a  16.  24.  Pa  faisit 
o  hyn  a  welir  cyn  diwedd  y  byd,  amser  a  rald 
ddangos  ;  er  fod  prophwydoliaethan  yr  ys- 
grythyr  yn  dywedyd  digon  ani  hyny  hefvd. 

13  r*  Eithr  fe  a  ddigwydd  i  chwi 
yn  dystiolaeth. 

r  Phil.  1.  23.  1  Thes.  3.  3,  4.  2  Thes.  I.  5. 

*  Drwy  gael  eich  dwyn  ger  bron  brenin- 
oedd  a  lly  wodraethwyr,  cewch  gyfle  i  dystiol- 
aethu  yr  efengyl  iddynt  hwy  :  bydd  eich 

gweiuidogaeth  o'r  efengyl,  a'ch  ymddygiad 
addas  i'r  efengyl  dàn  y  cyfryw  erlidian,  yn 
dystiolaeth  amlwg  i  bawb,  o  ddaioni  yr  ef- 
engyl>  o'i  heffeithiau  daionus  arnoch  chwi, 
ac  o  uniondeb  eich  achos  chwi,  er  maint  a 

ddywedir  yn  ei  erbyn.  Eto,  bydd  yn  dyst- 
iolaeth  i  chwi ;  with  weled  cyfiawniad  felly 

o'r  pethau  a  rag-fynegais  i  chwi,  bydd  eich 
íFydd  yn  cael  ei  chadainâu  ynof :  gwna  y 

pethau  hyny  eich  ífydd,  eich  amynedd,  a'ch 
diysgogrwydd  yn  fwy  amlwg  :  cewch  dyst- 

iolaeth  y  byddaf  fi  gyda  chwi,  i'ch  cynnorth- 
wyo  a'ch  gwared  :  a  bydd  yn  dystiolaeth  i 
chwi  hefyd,  mai  nid  yn  y  bywyd  hwn  y  mae 

i  chwi  ddysgwyl  eich  rhan  a'ch  dedwydd- 
wch,  ond  yn  y  byd  a  ddaw.  "  Fe  a  ddyg- 
wydd  :"  fe  a  dry,  yn  ol  y  saesoneg.  Apo- 
bêsetai  yw  y  gair  Groeg,  yma  ac  yn  PtíiÌ.  1. 

19;  cyfieithir  ef  '*  dygwydd"  yn  y  ddau  le 

yn  Gymraeg,  a  try  (turn)  yn  Saesoneg.' 

l^^Amhynnyrhoddwcheiehbryd 
a'r  na  rag-fyfyrioch  beth  a  atteboch. «  pen.  12.  11,  12    Mat.  10.  19,  20.   Marc  13.  11. 

15  '  f  Canys  myíi  a  roddaf  i  chwi 
enau  a  doethineb,  "Jyr  hon  nis  gall 
eich  holl  wrthwynebwyr  na  dywedyd 

yn  ei  herbyn,  na'i  gwrth-sefylì. t  pen.  24.  44.  Ex.  4.  !1,  12.  Diar.  2.  6.  Jer.  1.  9.  Act. 

2.  4.  a  4.  8-13,  31,  33.  E,.h.  6.  19.  Col.  4.  3,  4.  IaKo  1.  5. 
«  Act.  6.  10.  a  24.  25.  a  26.  28.  2  Ti.n.  4.   16,  17. 

Gwel  ar  Math.  10.  19,  20  ;  a  Maic  13.  11. 

*  Rhoddi  gocheliad  i'w  ddysgyblion  y  mae 
Crist  yma  i  beidìo  ymdiírîed  yn  su  dotthîneb 
eu  hunain  pan  ddygid  hwy  gerbron  brawd- 
lëoedd,  ac  i  beidio  ag  ofni  na  rhag-ofalu,  ond 
ymddiried  eu  hachos  yn  hollawl  iddo  ef  a'i 
Ysbryd.  f  Mae  yr  addewid  hon  yn  cynnwys 
doeihineb,  ymadrodd,  a  hyfder  a  gwroldeb 

meddwl,  i'r  apostolion.  Gwelwn  gyfiawniad 
nodedig  o'r  addewid  hon,  pan  alwyd  Pedr  ac 
Ioan  gerbron  y  llywodraethwyr  yn  achos  y 

cloíí'  a  iachasid,  Act.  4.  5 — 21.  J  Nis  gallant 
ddvwedyd  dim  gwirioneddc  1  yn  ei  herbyn. 
Felly  y  bu  yn  yr  amgylchiad  a  ddyfynwyd, 
gwel  adn.  14. 

16  XA  chwi  a  fradychir,  Ye,  gan 
rieni,  a  brodyr,  a  cheraint,  a  chyfeill- 
ion  ;  y  ac  i  rai  o  honoch  y  parant 
farwolaeth. 
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17  *A  2chas  fyddwch  gan  ba^ 
ao  herwydd  fy  enw  i. 

x  Mat.   lò!  22.  a  2*4    9.  Marc  13.  13.    Ioan  7.  7.    a  15 20.  a  17.  14.         a  neu.  6.  22.    Mat.5.  11.    loan  15.  21.    A 
9.   16.  2  Cor.  4.  5,  11.    a  12.  10.     Phil.  I.  29.     1   Pedr  4. 
Dat.  2.  3. 

Gwel  ar  Math.  24.  9,  10  ;  a  Marc  13. 12, 1 

*  Nid  yn  utii^  yr  apostolion,  ond  yr  hollbr 
gristioiíogion  hefyd,  ar  ol  eu  dyddiau  hw 
oedd  yn  cael  eu  casâu  yn  gýífredinol,  yn  fv 
na  phob  crcfyddau  a  phleidiau  eraill 
mhlith  y  paganiaid,  er  eu  bod  yn  fwy  ( 
niwed  ac  yn  fwy  daionus  na  neb.  Bethoe< 
yr  achos  o  hyn  ?  ond  bod  yr  efengyl  san< 
aidd  yn  tysliolaethu  yn  erbyn  pob  gau  gn 
ydd,  a  bod  syniad  y  cnawd  yn  mhawb,  ; 
elyniaeth  yn  erbyn  Duw. 

18  6*Ond  ni  chyll  blewyn  o'( 

pen  chwi. Äpen.  12.  7. it.   10.  30.  Act.  _.. 

Mae  Crist  yma  yn  addaw  i'w  ddysgyblio 
pa  beth  bynag  a  ddygwyddo  iddynt  ar  ai 
serau  eraill,  eto,  yn  y  "  dyddiau  hyn 
ddì'al"  ar  yr  luddewon,  neu  yn  amser  dinyí 
y  ddinas  a'r  deml,  na  byddai  i  neb  o  hony 

hwy  gael  eu  colli  yn  y  gwarchae  a'r  difn hwnw.  Tybir  mai  dyna  ystyr  lythyrenol 
geiriau  ;  ond  gellir  eu  cymhwyso  yn  helaet 
ach  :  faint  bynag  a  ddyoddefo  cristionogh 
drwy  erlid  yn  y  byd  hwn,  ni  byddant  ddi 

areucolledyn  y  diwedd,na'u  gelynion  ddi 
ar  eu  hennill.  Dyoddetodd  yr  apostolií 
ferthyrdod  yn  y  diwedd,  ond  ni  buont  ddi 
ar  eu  colled,  yn  hytrach  trôodd  yn  elw  mav 
iddynt. 

1 9  *  Yn  eich  c  amynedd  f  meddiei 
nwch  eich  eneidiau. 

c  pen.  8.  15.  Salm  27.  13,  14.  a  37.  7.  a  40.  1 .  Rhuf. 
7.  a  8.  25.  a  15.  4,  5.  1  Thes.  1.3.2  Thes.  3.  5.  Heb.  6. 

12.  15.  a  10.  36.  Iagol.  3,  4.  a  5.  7—11.  Dat.  1.  9.  a  2.  2, 
a  3.  10.  a  13.  10.  a  14.  12. 

*  Mae  dau  fath  o  amynedd :  un  yn  odde 
ol  ;  yr  hon  a  welir  yn  ngwroldeb  llonydd, 
dirwgnach  cristionogion,  yn  dyoddef  y  dry 
au  hyny  a  weîo  Duw  yn  <Kla  eu  trefnu  id 
ynt.  Ỳ  llall  yn  weithredol ;  yr  hon  a  ga 
fyddir  yu  eu  gwaith  yn  credu  addewidit 
Dnw,  ac  yu  dysgwyl  yn  dawel  am  gyflaw 
iad  o  honynt.  t  Me<ldiennwch  eich  eneidh 
inewn  tawelwch  a  thangnefedd;  mewn  gw 
oldeb  sanctaidd  ac  ymostyngiad  diddig;; 
niewn  pob  hir  ymaros  ac  amynedd  ;  gan  ẁ 
ddiriéd  yn  tfy<ldiog  mai  megys  eich  dyddh 
y  byd<l  eich  nerth.  Bydd  agwedd  fel  hyn  I 

eich  ysbryd  yn  harddwch  i'r  eftngyl,  3 
gysur  i  chwi  eich  hunain,  ac  yn  foddionj 
cíiwi  bcidio  dyrysu  a  gwylltio  yn  y  tcrfys 

oed<l  a'r  enbydrwydd  a  ddaw  arnoch  :  by( 
meddiannn  eich  eneidiau  yn  radd  mawr  ; 
<ldiogelwch  i  chwi. 

20  *  Â.  d  phan  weloch  Jerusale? 
wedi  ei  hamgylchu  gan  luoedd,  fyi 

gwybyddwch  fod  ei  hanghyfannedc dra  hi  wedi  nesâu. 
da.ln.  7.  pen.  19.  43.  Dan.  9.  27.  Mat.24.  15.  Marcl3.1 

21  î  Yna  y  rhai  fyddant  yn  Jude; 
e  ffóant  i'r  mynyddoedd ;  ̂a^r  rhai 
fyddant  yn  ei  chanol  hi,  ymadawant 
a'r  rhai  a  fyddant  yn  y  meusydd,  uz 
elont  i  mewn  iddi. 



Am  ddinystr  Jerusalem, 
LUC  XXI. a'r  arwyddion  o  hyny. 

-T—Í7    31-33.     Gen.  19.  17-22,  86.    E*.  9.  *|.  jl. 
'JL •■-•    «,.?  24    16-18.  Maro   13.  15,  16.        /  Nuw.  1G. 

22  11  Canys  *  dyddiau  dial  yw  y rhai 

lyn  *  1  gyflawni  yr  holl  bethau  a  ys- 

ufeìoedd  yr  luddewon  yn  fynych  lawny; 

'bvn  v  Rhufeiniaid,  dàn  lywod.aeth
au 

dix,  Festus,  Albinus,  a  Florus,  fel  y 
 pen- 

Èifynodd  y  Rhufeiniaid  o'r  diwed
d  eu  dia- 

yŵio  hwynt,  ac  i'r  dyben  hyny  danr
onwyd 

ìtus  Vespasian  a  byddini'w  herbyn,  yr 
 hwn 

1  amgylchodd  ac  a  gymmerodd  y ̂   ddinas. 

Yr  oedd  Crist  yn  rhag-weled  y  byddai  
rhai 

0  eau-brophwydo  gwaredigaeth  1  
r  Iuddew- 

a  hyd  yn  nod  pan  fyddai  wed\  ei  gwarch
ae, 

fc  felly  yn  annog  y  bobl  i  ddal  allan  hyd 
 y 

Ìwedd.  Mae  yn  annog  ei  ddysgybhon 
 i 

ddiocreduy  gau-brophwydi  hyn,  oud  
di- 

'ic  am  eu  heinioes.  Gwelwyd  wedi  hyny, 

a  chododd  v  Rhufeiniaid  mo'r  gwarchau  ar
 

'■  ei  osod,  hyd  oni  ddinystriwyd  y  ddinas 

r  deml.  t  Am  y  pethau  sydd  yn  yr  adnod 

ui,  gwel  ar  Math.  24.  16—18.  ||  Dyddiau  i 

ír  amynedd  Duw  tuag  at  y  genedl  war-galed 
'pheehadurus  hon  ddarfod,  a  dyddiau  iw 
'lMlonedd  cvfiawn  ef  fflamio  alhn  am  eu 

îìnan,  fel  y  byddai  i'r  holl  ddifrod  ofnadwy 

fy<*vthiwvd  mòr  aml  yn  mhrophwydohaeth- 

yr'  Hen  Destament,  gael  ei  dy wallt  arnynt eu  llwyr  ddinystrio. 

23  *  Ëithr  *  gwae  y  rhai  beichiogion, 

frrhai  yn  rhoi  bronnau,  yn  y  dyddiau 

lynny  :  f  canys  bydd  k  angen  mawr h  y  tir,  a  digofaint  ar  y  bobl  hyn. 
-17.  a  13 

23.  29.    Deut.  28.  56,  57.     ~ 
16.  Mat.  24.  19.  Marc  13.  17 k  pen — 17  a  13  ItJ  Mat.  £*■  ■  ».  iuaro  '«>•  »'•  ~  k"-"-  »•»•  ■*■» 

,  44.  Mat  21.  41,  44.  1  Thes.  2.  16.  Heb.  10.  26-31.  Iago 
l  1.  1  Pedr  4.  17,18. 

1  24  X  A  hwy  a  syrthiant  trwy  ùn  y 
leddyf, l  a  chaeth-gludir  hwynt  at  bob 
enhedlaeth  :  m  \\  a  Jerusalem  a  fydd 
fedi  ei  mathru  gan  y  Cenhedloedd, 
!§  hyd  oni  chyflawner  amser  y  Cenedl- 
|edd. 
)     l  Deut.  28.  64— 68.  m  Es.  5.  5.    a  63.  18.    Galar.  1. 
I.  Dat.  11.  2.  «  Es.  66.  12,  19.  Dan.  12.  7.  Mal.  1.  11. 
|hnf.  11.  25. 

*  Am  y  rhan  gyntaf  o  adn.  23,  gwel  ar 
lath.  24.  19.  t  Canys  bydd  caledi  (distress) 
ìawr,  yn  ol  y  saesoneg.  Maey  gairgwreidd- 
>1  yn  arwyddo,  efallai,  pob  math  o  galedi, 

ngen,  cyfyngder,  a  gorthrymder  ;  a  d'íam- iau  fod  pob  math  o  galedi  ar  yr  Iuddewon 
pryd  hwn,  oblegid  yr  oedd  digofaint  Duw 

kedi  dyfod  arnynt  hyd  yr  eithaf,  1  Thes.  2. 
1 6.  t  Dywedir  i  un  cant  ar  ddeg  o  filoedd 
1  Iudde\von  gael  eu  lladd  yn  ninystr  Jeru- 
alem,  heblaw  lluoedd  dirfawr  mewn  mànan 
iraill.  Gwerthwyd  agos  i  gan  mil  o  honynt 

jn  gaeihion,  am  y  prisiau  gwaelaf  ac  i'r 
;wnsanaeth  caethaf  a  clialetaf,  yn  ol  Deut. 

'S.  08.  Gwasgarodd  Titus  Vespasian  lawer- 
•edd  o  honynt  ar  hyd  y  taleithiau  Rhufeinig, 

'w  dyfetha  yn  y  uhwareudai,  gan  y  cleddyf, 
i  chan  fwystfilod  gwylltion  :  ond  y  rhai  oedd 
Jàn  ddwy  ar  hymtheg  oed  a  werthwyd.    ||  O 

2S7 

améèr  dinystr  Jcrusalem,  cafbdd  ei  mathra 
an  y  cenedloedd,  y  Rluifeiniaid,  y  Saraceu- 

iaid,  a'r  Frankiaid  :  ac  yn  awr  methrir  hi 
gan  y  Tnrlciaid.  Gwnaed  deddfgan  y  gorch- 
fygwyr  Rhnfeinig,  na  chaflfai  yr  un  íuddew 
aros  yn  eu  hen  etifeddiaeth,  na  dyfod  i  olwg 
Jerusalem.  §  Wrth  "  amser  y  cenedloedd," 
mae  rhai  yn  deall  yr  holl  amser  o  ddinystr 
Jerusalem  liyd  ddiwedd  y  byd.  Eraill  yr 
holl  amser  tra  byddo  yr  efengyl  yn  cael  ei 
thaenu  dros  y  byd.  Eraill,  yr  holl  amser  o 

ddinystr  yr  luddewon  hyd  eu  galwad  a'u 
hadferiad,  y  pryd,  medd  Paul,  y  daw  cyf- 
lawnder  y  cenedloedd  i  meWn,  Rhuf.ll.  25, 
26.  Ondtybia  eraill  (a  hon  yw  y  dyb  gywir- 
af,  efallai,)  mai  amser  amynedd  Duw  tuag 
at  y  cenedloedd  sydd  yn  awr  yn  perchenogi 
ac  yn  mathru  Jerusalem  a  gwlad  Canaan,  a 
feddylir.  Fel  y  mae  yr  Iuddewon  wedi  cyf- 
lawni  mesur  eu  hanwiredd,  a  digofaint  Duw 
wedi  dyfod  arnynt,  fellý  caiff  y  cenedloedd 
eu  hamser  hefyd.  Cafodd  y  Rhufeiniaid  eu 
hamser ;  ac  yn  awr  mae  y  Turldaid  yn  cael 
eu  hamser :  ond  mae  eu  hawr-wydr  hwy 
bron  a  rhedeg  oll,  bydd  cyfiawniad  ar  eu 
hamser  hwy  hefyd.  Pa  un  ai  rhyw  Farbar- 
iaid  eraill,  íuddewon  neu  Gristionogion,  a 
gaiff  feddiannu  y  wlad  wedi  hyny,  amser 
fydd  y  dehonglydd  gorau  :  tybia  rhai  yn 

gryl'y  caiff  yr  Iuddewon  ei  liadfeddiannu  ar 
eu  dychweliad  i  Gristionogaeth. 

25  Hü*Abydd  arwyddion  yn  yr 

haul,  a'r  lleuad,  a'r  sêr;  ac  ar  y 
ddaear  ing  cenhedloedd,^gangyfyng- 

gynghor ;  ?  a'r  môr  a'r  tonnau  yn  rhuo ; o  Ès.  13.  10,  13,  14.  a  24.  23.  Jer.  4.  23.  Ezec.  32.  7,  8. 
Joel  2.  30,  31.  Am.  8.  9,  10.  Mat.  27.  45.  Marc  13.  24—26. 
a  15.  33.  Aet.  2.  19,  20.  2  Pedr  3.  10—12.  Dat.6.  12—14. 
a  20.  11.  p  Es.  22.  4,  5.    Mica  7.  4.  q  Salm  46.  3. 
a  93.  3,  4.  Es.  5.  30.  a51.  15. 

26  r  f  A  dynion  yn  llewygu  gan  ofn, 
a  disgwyl  am  y  pethau  sydd  yn  dyfod 
ar  y  ddaear:  ̂ oblegid  nerthoedd  y 
nefoedd  a  ys°;ydwir. 

r  Lef.  26.  36.  Deut.  28.  32—34,  65-67.  Heb.  10.  26,  27. 
iMat.  24.  29.  Marc  13.  25. 

*  Tybia  rhai  mai  yr  un  arwyddion  yw  y 
rhai  hyn  a'r  rhai  a  grybwyllwyd  o'r  blaen, 
adn.  11,  ond  eu  bod  yn  ymddangos  yn  niw- 

edd  y  dinystr  yn  gystal  ag  o'i  flaen.  Tybia 
eraill  mai  yn  ffugyrol,  neu  gyffelybiaethol,  y 
dylem  eu  deallyma,  fel  inewn  llawer  o  fànau 
eraill  yn  yr  Hen  Destament;  yn  arwyddo 
dattodiad  a  dadymchweliad  pob  peth,  mewn 
gwlad  ac  eglwys,  yn  mhlith  yr  Iuddewon. 
Gwel  Joel  2.  31.  a  3.  15,  16.  Mae  y  pethau 
a  grybwyllir  yma  yn  perthyn  hefyd  i  ddydd 

y  í'arn  ddiweddaf,  yn  sicr ;  o  flaen  yr  hwn 
yr  ymddengys  y  fath  ryfeddodau  aruthrol, 
2  Pedr  3.  10,  12.  t  Fel  yr  oedd  yr  luddew- 
on  yn  llewygu  gan  ofn  y  pryd  hwnw,  felly  y 
bydd  pechadnriaid  annuwioî  yn  llewygu  gan 
ofn  yn  nydd  mawr  ac  ofnadwy  yr  Arglwydd, 

pan  ddel  efe  i  dd'íal  ar  ei  elynion. 
27  *Ac  yna  y  'gwelant  Fabydyn 

yn  dyfod  mewn  cwmmwl,Mgyd  â  gallu 
a  gogoniant  mawr. 

t  Dan.  7.  13.  Mat.  26.  64.  Marc  13.  26.  Act.  1.  9—11. 
Dat.  1.   7.  a  14.  14.         «  Mat.  16.  27,  28.  a  25.  31. 

Gwel  ar  Math.  24.  30.  a  Marc  13.  26.  *  Ar- 
wydd  Mab  y  dyn  medd  Mathew  :  tybir  mai 
y  drychiolaethau  ofnadwya  grybwyllwyd  yn 
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adn.  11.25,  a  feddylir,  ac  mai  hyny  yw  y 
gwir  agoriad  ar  y  geiriau  hyn,  os  at  amser 
dinystr  Jerusalem  y  maent  yn  cyfeiiio. 
Mawr  y  taerai  yr  Iuddewon  am  arwytid  o'r 
nef  gan  Grist,  dyma  arwydd  iddynt  o'r  diw- 
edd  er  eu  gwae. 

28  *Aphan  ddechreao  y  pethau 
hyn  ddyfod,  'edrychwch  i  fynu,  a 
chodwch  eich  pennau  :  ycanysymae 
eich  ymwared  yn  nesâu. 

*  Salin  93.  5—9.  Es.  12.  1-3.  a  25.  8,  9.  a  60.  1,  2. 
y  Rhuf.  8   23.  Eph.  1.  14.  a  4.  30. 

*  Fel  yr  oedd  dinystr  yr  Iuddewon  yn 
dwyn  ymwared  i'r  cristionogion  a  erlidid 
ganddynt,  ac  felly  yn  achoso  galondid  iddynt 
hwy  ;  felly  y  bydd  "  distryw  yr  anwir  ddyn- 
ion"  yn  y  dydd  diweddaf,  yn  dwyn  gwared- 
igaeth  holhiwl  i'r  suint,  odiliwrth  angeu  a 
phob  gelyn. 

29  Ac  efe  a  ddywedodd  ddammeg 

iddynt ;  z  Edrychwch  ar  y  ffigysbren, 
a'r  holl  brennau ; »  Mat.  24.  32—35.  Marc  13.  28—30. 

30  Pan  ddeiliant  hwy  weithian^ 
chwi  a  welwch  ac  a  wyddoch  o  hon- 
och  eich  hun,  fod  yr  haf  yn  agos 

31  Felly  chwithau,  a  pan  weloch  y 
pethau  hyn  yn  digwydd,  gwybyddwch 
6fod  teyrnas  Dduw  yn  agos. 

a  pen.  12.  54-57.  Mat.  16.  1-4.  b  Heb.  10.  37.  Iajro 

5.  9.  1  Pedr  4.  7.      _  S 

32  Yn  wir  meddaf  i  chwi,  c  Nid  â 
yr  oes  hon  heibio,  hyd  oni  ddêl  y 
cwbl  i  ben. 

cpen.ll.  50,51.Mat.  16.  2S.  a  23.  36.  a  21.  34.  Marc  13.30. 

33  d  Y  nef  a'r  ddaear  a  ânt  heibio ; 
ondfyngeiriau  i  nid  ant  heibio  ddim. 

d  Salm  Í02.  26.  Es.  51.  6.  Mat.  5.  18.  a24.35.  Marc  13 
31.   I  Pedr  1.  25.  2  Pedr  3.  7—14.  Dat.  20.  11. 

Cawsom  y  ddammeghonyn  Math.24.  32 — 
35.  a  Marc  13.  28—31.  Yn  y  tymmor  eilir, 
Cspring,)  yn  union  o  flaen  y  pasg,  y  llefar- 
odd  Iesu  y  geiriau  hyn  ;  felly,  yn  ol  ei  arfer, 
cymmerodd  acblysur  oddiwrth  dymmor  y 
flwyddyn,  pan  oedd  y  coedydd  oll  yn  blaguro 
ar  hyd  mynydd  yr  Olewydd,  Jle  yr  oeddynt 
pryd  hyny  (Math.  24.  3.)  i  ddefnyddio  y  gyff. 
elybiaeth  hon.  Gwel  yn  mhellach  ar  y  màn- 
au  a  enwyd. 

34  1fe*Ac  edrychwch  arnoch  eich 
hunain,  /rhag  i'ch  calonnau  un  amser 
drymhau  trwy  ̂ lythineb  a  meddwdod, 

a  h  gofalon  y  bywyd  hwn,  a  *  dyfod  y 
dydd  hwnnw  arnoch  yn  ddisymmwth. 

e  adn.  8.  pen.  17.  3.  Marc  13.*9.  Heb.  12.  15.  /  pen 
12.  45.  Lef.  10.  9,  10.  Diar.  31.  4,  5.  Es.  28.  7,  8.  a  56.  10— 12* Hos.4.  II,  12.  Rhuf.  13.  11—13.  1  Thes.  5.  6.  1  Pedr  4.  3—7 
g  Deut.  29.  19,  20.  1  Sam.  25.  36.  Et.  28.  2,  3.  1  Cor.  5.  11. 
a  6.  10.  Gal.  6.  20,  21.  A  pen.  8.  14.  a  10.  41.  Mat.  13. 

22.    Marc  4.  19.    Phil.  4.  6.  t'  pen.  12.  46.     Salm  35.  8 
Mat.  24.  39—50.  Marc  13.  35—37.  1  Thes.  5.  2-4.  2  Pedr  3. 
14.  Dat.  3.  3. 

35  *fCanys  efe  a  ddaw  fel  magl, 
ar  warthaf  pawb  oll  a'r  'sydd  yn  tngo 
ar  wyneb  yr  holl  ddaear. 

t  Salm  11.  6.  Preg.  9.  12.   E».  24.  17 
.  16.   15.  /  pen.  17.  37.  Gen.  7.  4.  ..- 

36    m  Gwyliwch    gan    hynny    a 

a  gwedd'io. 
11  gweddíwch  bob  amser,  a'r  gael  eich 
0  cyfrif  yn  \  deilwng  i  ddiangc  rhag  y 
pethau  hyn  oll  sydd  ar  ddyfod,  ||ac 
i  ̂sefyll  ger  bron  Mab  y  dyn. 

m  peu.  12.  37—40.  Mat.  24.  42.  a  25.  13.  a  26.  41.  M* 
13.  33,  37.  1  Cor.  16.  13.  2  Tim.  4.  5  .1  Pedr  4.  7.  a  5  S, 
n  pen.  18.  1.  Job  27.  10.  Act.  10.  2.  Eph.  6.  18,  19.  Col.  4 
2.  I  Thes.  5.  17.  o  peu.  20  35.  2  Thes.  1.  5,  6.  p  Saln 
1.  5.  Mal.  3.  2.  Eph.  6.  13,  14.  1  loau  2.  23.  Jud.  21. 

Mae  y  gocheliadau  a'r  cynghorion  hyn  yn 
cael  eu  cyfeirio  yn  y  lle  blaenaf,  at  y  crist- 
ionogion  hyuy  oedd  yn  byw  yn  amserdinystr 
Jerusalem,  amryw  o  ba  rai  oedd  yn  gwrando 
yn  awr  ar  Grist,  ac  yn  ddynion  ieuainc  y 

j  pryd  hwnw,  a  holl  bleserau  a  gofalon  y  byd 
io'u  blaen  ;  ond  y  maent  yn  perthyn  hefyd  i 
í  gristionogion  yn  mhob  oes,  oblegid  mae  yt 
i  un  tueddiadau  i  feluswedd  a  gofalon  yn 
mhawb,  yr  un  hudoüaethau  a  phrofedigaeth- 

au  i  bawb,  ac  nis  gẃyr  neb  p*a  bryd  y  daw  y dydd  hwnw,  sef  dydd  marw  a  barn,  arno, 
Gellir  dywedyd  yr  un  peth  am  y  cristionog 
ion  a  fyddant  byw  yn  mlaen  dydd  y  fam 
ddiweddaf.  *  Mae  pob  gormodedd  mewn 
bwyta  ac  yfed  yn  lythineb  a  mcddwdod  yn 
nghyfrif  Duw,  ac  yn  trymâu  y  galon,  ac  yn 
ei  anhwylusu  yn  fawr  at  wasanaeth  Duw,  a 
gwyliadwriaeth  ysbrydol  sanctaidd.  Am  y 
gofalon  a  waherddir  yma,  gwel  ar  Luc  12.  22, 
Mae  gofalon  bydol  gormodol  hefyd,  nid  yn 
unig  yn  trymâu,  ond  hefyd  yn  ei  gwánu  â 
llawer  o  drallodion,  ac  yn  dra  niweidiol  i  ys- 
bryd  gwyliadwriaeth  a  gweddi.  +  Daeth  llu- 
oedd  y  Rhufeiniaid  i  mewn  i  Judea  ac 
amgylch  Jerusalem  pryd  nad  oedd  neb  yn 
dysgwyl;  a  daliwyd  yr  Iuddewon  yn  mhob 
màn  "fel  aderyn  yn  tnagl  yr  adarwr:"  yn 
gyffelyb  i  hyny  mae  angau  yn  dyfod 
warthaf  pawb  oll  ag  sydd  yn  trigo  ar  wyneb 

yr  holl  ddaear,"  mewn  cyflwr  anmharod;  ac 
felly  y  daw  dydd  y  farn.  j  Mae  teilwng, 
weithiau,  yn  ystyr  ysgrythyrol  y  gair,  yn  ar- 
wyddo  anrhydedd  a  rodder  ar  un ;  megis  y 
dywedir  am  fod  yn  deilwng  i  ddyoddef  an- 
mharch  o  achos  enw  Crist,  Act.  5.  41. 
Prydiau  eraill,  mae  yn  arwyddo  yr  hyn  sydd| 
addas,  ac  yn  gweddu  ;  megis  y  dywedir  ein 
bod    yn    rhodio    yn    deilwng    i    Dduw.  &c. 
1  Thes.  2.  12;  Ephes.  4.  1 ;  Luc  3.  8.      Felly 
bod  yn  deilwng  i  ddíanc,  &c.  yw  cael  yr  an- 
rhydedd  o  hyny,  a    bod  yn    gymhwys  ac  yn 
barod  i  hyny.    Peth  iweddío  am  danoydyw,» 

gan  hyiiy  "  rhodd  Duw  ydyw,"ac  nid  haedd-B 
iant  dyn.     ||  Cafodd  miloedd    o'r   IuddeworH 
ddíanc  drwy  y  naill  ragluniaeth  a'r  llall ;  ym 
rhai  ni  chawsant  mewn  un  modd  sefyll  gerbron™ 

Mab  y  dyn  :  mae  yma  dd'íangfa  dyminorawl  I 
a  diogelwch  cyflwr  tragywyddol  hefyd.      Yi 
annuwiolion  nisafantyny  farn. 

37  ?*A'rdyddyr  ydoedd  efe  yn 

athrawiaethu  yn  y  deml;  a'rnosyi  •! 
oedd  ef'e  yn  myned  ac  yn  aros  yn  y\  , 
mynydd  a  elwid  yr  r  Olew-wydd. 

q  pen.  22.  39.  Mat.  21.17.  Marcîl.12.  loan  12.  1 
r  i'*u.   19.  37.  Zeob.  14.  4.  Mat.  26.  30.   Act.  1.  12. 

38  s  f  A'r  holl  bobi  a  fore-gyrchenl 
atto  ef  yn  y  deml,  i'w  gly wed  ef. «  Ioan  8.  2. 

Mae  yr  adnodau  hyn  yn  dangos  i  ni  pa  fodc 
y  treuliodd  Crist  ei  ddyddiau  diweddaf,  ei 
pan  ddaeth  i  Jerusalem  hyd  ei  groeshoeliac 
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IYeuliai  y  <ly<l<l  i  bregeihu  yn  y  deml,  a 
liai  y  nos  yn  gweddYo  ar  fynydd  yr 

.„„-wydd,  efallai  yn  ngardd  Gethsemane  ; 

ildigerth  yr  ychydijs  a  orphwysai  er  dadebru 
itur,  ef.dlai  yn  nhŷ  Lazarus,  Mair  a  Martha. 

ylai  gweinidogion  yr  efengyl  ddysgu  oddi- 
rth  hyn,  mai  pregethn,  myfyrio,a  gweddîo, 
w  eu  prif  orchwylion  hwy.  t  Nid  y  pen- 
thiaid,  ond  y  bobl  ;  y  gwerinos  tlodion. 

r  gwrando  yn  awyddus  arno,  eto,  pan  wel- 
ld  y  rhai  hyn  nad  oedd  efe  ddim  yn  cym- 
eryd  arno  fawredd  allanol  fel  brenin,  ond 

i  goddef  i'w  elynion  ei  ddàl  a'i  anmharchu 
,  troisant  hwythau  yn  ei  erbyn,  lawer  o 

>nynt,  a  gwaeddasant  gyda'r  dyrfa,  "  Croes- 
jaelier  ef!" 

PEN.  XXII. 

Iuddewon  yn  cyd-fwriadu  yn  erbyn  Crist. 

a  *  NESAODD    gwyl    y    bara 
:oyw,  yr  hon  a  elwir  y  pasc. 
j    a  Ex.  12.  6— 2S.  Lef.  23.  5,  6.  Mat.  26.2.  Man 
.  Ioan  11.  55—57.  1  Cor.  5.  7,  8. 

2  6A'r  arch-offeiriaid  a'r  ysgrifen- 
ddion  a  geisiasant  pa  fodd  y  difethent 
r:  obles^idyroeddarnyntofny  bobl. 

b  pen.  19^47,  49.  a  20.  19.  Salra  2.  1—5.  Mat.  21.  38, 
,  46.  a  26.  3— 5.Ioan  11.  47—53,  57.  Act.  4.  27. 

Gwel  ar  Math.  26.  1—5  ;  a  Marc  14.  1,  2. 
Wedi  deuddydd,  medd  Mathew  a  Marc  yn 
ìnànau  uchod. 

3  % c  *  A  Satan  a  aeth  i  mewn  i 
udas,  yr  hwn  a  gyfenwid  Iscariot, 
yr  hwn  oedd  o  rifedi  y  deuddeg. 

c  Ioan  6.  70,  71.  a  12.  6.  a  13.  2,  27.  Act.  5.  3.  d  adi 
.  pen.  6.  16.  Salm  41.  9.  a  55.  12—14.  Mat.  26.  23  Ma 
.  19-20.  Ioan  13.  18,  26. 

4  Ac  efe  ea  aeth  ymaith,  ac  a  ym 
diddanodd    â?r    arch-ofìeiriaid    a'r 
laenoriaid,  pa  fodd  y  bradychai  efe 
"iddynt. 

«  Mat.  26.  14.  Marc  14.  10,  U 

5  Ac  yr  oedd  yn  llawen  ganddynt : 

f  a  hwy  a  gyttunasant  a'r  roddi :ian  iddo. 
*&.  11.12 
20.  1  Tim.  ... 

6  |  Ac  efe  a  addawodd,  sc  a  geis- 

>dd  amser  cyfaddas  i'w  fradychu  ef 
ldynt  yn  absen  y  bobl 
7  H  ||  Adaeth  ̂ dydd  y  bara  croyw, 

ryrhwn  yr  oedd  rhaid  lladd  y.  pasc. 
g  adu.  1.  Ex.  12.  6,  18.  Mat.  26.  17.  Marc  14.  12 

8  AcA efe a anfonodd  Pedr  ac  Ioan, 
an  ddywedyd,  *  Ewch,  parottôwch  i 
i  y  pasc,  fel  y  bwyttâom. 

ì     A  Marc  14.  13— 16.      i  pen.  1.  6.  Mat.  3.  15.  Gal.  4.  4,  5. 

9  A  hwy  a  ddywedasant  wrtho, 

i*a  le  y  mynni  barottôi  o  honom  ? 
j  10  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
Wele,pan  ddeloch  i  mewn  i'r  ddinas, 
yferfydd  â  chwi  ddyn  yn  dwyn 
stenaid  o  ddwfr :  canlynwch  ef  i'r 
I  lle  yr  él  efe  imewn. 

.  10.  2— 7.Mat.  Jfi    18,  19.  loan 

1 1  A  dywedwch  wrth  wr  y  tŷ,  '  Y 
mae  yr  Athraw  yn  dywedyd  wrthyt, 
mFale  y  mae  y  Uetty,  lle  y  gallwyf 

fwytta  y  pasc  gyd  a'm  disgyblion  ? /  pen.  19.  31,  34.  Mat.  21.  3.  Ioan  11.  28.         m  pen.  19 
5.  Dat.  3.  20. 

12  Ac  ?lefe  a  ddengys  i  chwi 
0  oruwch-ystafell  faw7r,  wedi  ei  thaenu  : 

yno  parottôwch. n  Ioan  2.  25.    a  21.  17.    Act.  16.  14,  15-  o  Act.  1 
13.  a  20.  8. 

1 3  A  p  hwTy  a  aethant,  ac  a  gawsant 
fel  y  dywedasai  efe  wrthynt;  ac  a 
barottoisant  y  pasc. 

p  pen.  21.  33.  loan  2.  5.  a  11.  40.  Heb.  11.  8. 

14  A  ̂ phan  ddaeth  yr  awr,  efe  a 

eisteddodd  i  lawr,  a'r  deuddeg  apostol 

gyd  âg  ef. q  Deut.  16.  6.  7.  Mat.  26.  20.  Marc  14.  17. 

Gwel  ar  Math.  26.  17—20;  a  Marc  14.  12— 
17.  *  Trefnodd  Bnw,  yn  ei  ry-fedd  raglun- 
iaeth,  i  satan,  oíferyn  distryw  dynion,  fod  yn 
oííeryn  er  iachawdwriaeth  dynioh.  +  Cyn- 
nygiodd  yr  ofleiriaid  bris  cyn  lleied  (deg  ar 
hugain)i  ddangos  eu  dirmyg  ar  Iesu ;  a  godd- 
efodd  Duw  i  Judas,  er  c>mmaint  oedd  o  gy- 
bydd,  i  gymmeryd  swm  mòr  fychan  ;  (er  y 
gallasai  yn  hawdd  godi  y  pris  yn  uwch  r)  fel 
y  byddaì  i  brophwydoliaeth  Zechariah  gael  ei 
chyflawni,  lle  mae  y  "  pris"  yn  cael  ei  enwi 
yn  bennodol,  Zech.  11.  12,  18.  J  Mae  y  gair 
a  gyfieithir  addaw  yma,  yn  cae!  ei  gyfierthu 
dîolch  hef)d  me^n  mànau  eraiil;  (gwel  Math. 
11.  25,)  ond  er  mòr  gybyddlyd  a  gwael  oedd 

Judas,  prin  y  g;dlwn  fedd\^l"iddo  dd'iolch  i'r ofteiriaid  am  swm  mòr  fycl;an  a  diwerth. 
|í  Mae  yn  werth  sylwi,  i  Grist  yr  hwn  a  gys- 
godid  drwy  oen  y  pasg,  ddyoddef  ar  y  pasg 
hwn  er  gwaredigaeth  ei  bobl ;  ac  iddo  gael  ei 
ddal  ar  y  dydd  pennodol  y  gwaredwydlsrael 
o'r  Aipht,  sef  ar  y  pymthegfed  o  fis  Nisan. Gwel  Num.  33.  3. 

15  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
*  Mi  a  chwennychais  yn  fawr  fwytta  y 
pasc  hwn  gyd  â  chwi  cyn  di'oddef  o honof. 

16  fCanys  yr  ydwyf  yn  dywedyd 
i  chwi,  r  Ni  fwyttâf  fi  mwyach  o  hono, 
*  hyd  oni  chyflawner  yn  nheyrnas 

Dduw^. r  adn.  18-20.  s  adn.  30.  pen.  12.  37.  a  14.  15.  Ioan 
6.  27,  50—58.  1  Cor.  5.  7,  8.  Heb.  10.  1—10. 

17  Ac  'wedi  iddo  gymmeryd  y 
cwppan,  Ma  rhoddi  díolch,  efe  a  ddy- 
wedodd,  Cymmerwch  hwn,  a  rhen- 
nwch  yn  eich  plith  : 

t  Salm  23.  5.  a  116.  13.  Jer 
Deut.  8.  10.  1  Sam.  9.  13.  R   

18  Canys  yr  ydwyf  yn  dywedyd 
chwi,  x  nad  yfaf  o  y  ffrwyth   y  win- 
wydden,    z  |  hyd    oni   ddél    teyrnas 
Dduw. 

2  B 



Rhag-ddywedyd  am  y  bradychwr.     LUC  XXII.      Crist  yn  dysgu  gostyngeiddrwydd. 
6.  a  55.  I,  Zeth.  9.  15,  17.  Eph.  5.  18,  19.  %  pen.  9 

...  »21.  31.  D*n.  2.  44.  Mat.  16.  18.  Marc  9.  1.  Act.  2. 
30—36.  Col.   1.  13. 

19  1[Ac  awedi  iddo  gymmeryd 
bara,  a  b  rhoi  díolch,  efe  a7  torrodd, 
ac  3Ü  rhoddes  iddynt,  gan  ddywedyd, 

c  Hwn  yw  fy  ngorph  yr  hwn  yr  ydys 
dyn  ei  roddi  drosoch  :  'gwnewch  hyn er  coffa  am  danaf. 

o  Mat.  26.  26—  28.  Marc  14.  22— 24.  1  Cor.  11.  23— 29. 
*  adn.  17.  pen.  24.  30.  Ioan  6-  23.   1  Thes.  5.  18.  c  adn. 
20.  Gen.  *l.  26,  27.    E/ec.37.  11.     Dan.  2.  38.    a  4.  22—24. 
Zec.  5.  7,  8.  1  Cor.  10.  4.  Gal.  4    25.  d  loan  6.  51.  Gal. 
1.4.     Eph.  5.  2.     Tit.  2.   14.      1  Pedr  2.  24.  e  Salm  78. 
4-6.  a  111.  4.  Can.  1.  4.  1  Cor.  11    24,  25. 

20  ||  Yr  un  modd  y  cwppan  hefyd 
wedi  swpperu,  gari  ddywedyd,  /§  Y 
cwppan  hwuì/w  y  testament  newydd 
yn  fy  ngwaed  i,  yrhwn  yrydys  yn  ei 
dywalltdrosoch. 

f  Ei.  24.  8.     Zec.  9. 
>.8.  6—13.  a  9.  17—23.  _  -   

21  %  Eithr  wele,  s  law  yr  hwn  sydd 
yn  fy  mradychu  gyd  â  mi  ar  y  bwrdd. 

g  Job  19.  19.  Saltn  41.  9.  Mica  7.  5,  6.  Mat.  26.  21—23. 
Marc  14.  18—20.  Ioan  13.  18,  19. 

22  Ac  h  yn  wir  y  mae  Mab  y  dyn  yn 
myned,  *  megis  y  mae  wedi  ei  lun- 
iaethu :  ■  éithr  gwae  y  dyn  hwnnw 
trwy  yr  hwn  y  bradychir  ef. 

ì,    «„_     íìA       flH       OT      Aí!      /"<»_      •!      K       C..lm    «1 

oedd  y  cwpan  hwn  yn  perthyu  dim  i  wasan  | 
aeth  y  pasg.  §  Enwir  y  cwpan  yma  am  j 
gwin  yìi  y  cwpan ;  a  dywedir  mai  y  "  Teata 
ment  Newydd  yn  ngwaed  Iesu"  ydyw,  fel  ) 
mae  yn  arwyddo  gwaed  yr  Emmanuel.  Gwe! 
y n  helaethaeh  ar  hy na  yn  Math.  26. 28.  Cadw 
yd  y  pasg  Iuddewig  unwaith  mewn  dysgwyl 
iad,  cyn  gwaredigaeth  lsrael  o'r  Aipht;  3 
ehadwyd  swper  yr  Arglwydd  unwaith,  cyr 
i'r  iawn  gael  ei  dalu.  *  Fel  y  maeyn  ysgrif. 
enedig,  medd  yr  efengylwyr  eraill :  am  e 
fod  wedi  ei  luniaethu  yr  oedd  wedi  ei  ysgrif. 
enu.  Nis  gwyddai  Judas  beth  oedd  wedi  e 
luniaethu,  ac  nid  oedd  yn  deall  yr  hyn  oedd 
wedi  ei  ysgrifenu,  nac  yn  meddwl  fawr  an 
dano  y  pryd  hwn;  am  hyny  nis  gallasai  I 
naill  na'r  llall  etfeithio  dim  ar  ei  rydd-weith 
rediad  a'i  gyfrifoldeb  ef,  o  ganlyniad  nid  oed<) 
y  Iluniaethu  na'r  ysgrifenu  \,n  esgus  dros  e: 
ymddygiad  drygionus  ef.  Er  bod  arfaett 
Duw  o  angenrheidrwydd  i  gaelei  chyflawni: 
eto  nid  y w  yn  esgüsodi  bai  yr  offeryn  :  a 
rhyfedd  bod  dynion  yn  dadleu  fel  arall. 

24  5f  *  A  bu  l  ymryson  yn  eu  plith. 
pwy  o  honynt  a  dybygid  ei  fod  yc 
fwyaf. 

/  pen.  9.  46.  Mat.  20.  20—24.  Mare  9.  34.  a  10.  37-41 
Rlmf.  12.   10.       1  Cor.  13.  4.      Phil.  2.  S-5.      íago  4.  5,6 1  Pedr  5.  5,  6. 

*  Clywsom    am  beth   feì  hyn  yn  mhlith  yî 
dysgyblion  o'r  b!aen  ;  pen.  9.  46  ;  Math.  18.-, 
1.  a20.  20—24;  Marc9.  33,34.   Ond  rhyfeddl 
iawn  fod  dadl  o'r   fath   hyn  ganddynt  yn  j 
fath  le,  ac  ar  y  fath  achlysur ;  yn  y  fàn  wedif 
bwyta  y  pasg,  cyfranogio  swperyr  Arglwydd,l| 
clywed   am  ei    ddyoddefiadau  mawrion,   ac 
hefyd  y  profedigaethau  oedd  yn  eu  haros  hwjij 
eu   hunain.     Mae   yn    debyg    iddynt  ollwDjîj 
pobpeth  yn  angof  ond   y  deyrnâs   a  soniasaijj 
Crist  am  dani  adn.  16,  18  :  yr  oeddynt  ycij 
golygu  hòno  yn  un  ddaearol,  ac  feily  yn  yin  11 
ryson  pwy  a  fyddai  fwyaf  ynddi,  yn  nesaf  ai 
Grist,  y  Brenin.     Dyna  olygiadau  Scott  ar  \\\ 

Ue  ;  ond  tybia  y  tri  eraill  o'n  Hawdwyr  ma    l 
y  ddadl  a  fnasai  o'r  blaen  a   grybwyllir  ym«r 
gan  Luc  megys  allan  o'i  lle;  a  dywed  Poo\ 
y  gellid  cyfieilhu  y  gair  Groeg,  Egeneto,  á\ 
bitasai,  yn  hytrach  nac  A  bu.     Dywed  Dod  \ 
deridge  mai  yn  union  o  flaen  swper  y  bu,  a(l 
nid  ar  ei  diwedd. 

25  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyntÈ 
m  Y  mae  brenhinoedd  y  Cenhedloedcj 

yn  *  arglwyddiaethu  arnynt ;  a'r  rha  | 
sydd  mewn  awdurdod  arnynt,  a  elwii 
yn  tbendefígion. m  Mat   20.  25—28.  Marc  10.  41—45.  I 

26  ünd  n  na  fyddwch  chwi  felly 
eithr  y  mwyaf  yn  eich  plith  chwi 

bydded  megis  yr  ieuangaf:  a'rpennaf megis  yr  hwn  sydd  yn  gweini. 
n  Mat.  1S.  3—5.  a  23.  8—12.  Rhuf.  12.  2.  1  Pedr  5.  3.    | 

27  Canys  °  pa  un  fwyaf,  ai  yr  hwr 
sydd  yn  eistedd  ar  y  bwrdd,  ai  yr  hwr 
sydd  yn  gwasanaethu?  onid  yr  hwr 
sydd  yn  eistedd  ar  y  bwrdd  ?  \  eith 
yr  ydwyf  tì  yn  eich  mysg  fel  un  yi 

gwasanaethu. 
o  pen,  12.  37.    a  17.  7—9.     Mat.  20.  28.    Ioan  13.  5—1' 2  Oor.  8.  9.  Phil.  2.   7,  8.   

h  pen.  24.  25—27,  46.  Gen.  3.  15.  Salm  22.  a  69.  Es.  53. 
Dan.  9.  24-26.  Zec.  13.  7.  Mat.  2«.  24,  53,  54.  Marc  14.  21. 

Act.  2.  23.  a  4.  25—28.  a  13.  'ìl ,  28.  a  26.  22,  23.  1  Ccr.  15. 
3,  4.  I  Pedr  I.  II.  t  Salm  55.  12—15.  a  69.  22—28.  a  109. 
6—15.  Mat.  27.  5.  Ioan  17.  12.  Act.  1.  16—25.  2  Pedr  2.  3. 

23  Hwythau  a  ddechreuasant  k  ym- 
ofyn  yn  eu  plith  eu  hunain,  pwy  o 
honynt  oedd  yr  hwn  a  wnai  hynny. 

t  Mat.  26.  22.  M"arc  14.  19.  loan  13.  22—25. 

Gwel  ar  Math.  26.  20—30.  *  Gwyddai  yr 
Iesu  yn  sicr  y  byddai  raid  iddo  fyned  dàn  ei 
ddyoddefiadau  mwyaf  poenus  ac  annhraeth- 
adwy,  yn  y  fàn  ar  ol  y  pasg  hwn  :  eto  yr 
oedd  yn  mawr  hiraethu  am  ei  ddyfodiad,  fel 
y  gallai  ddechreu  ar  y  frwydr  hòno,  yr  hon  a 
ddybenai  yn  sicr  mewn  buddugoliaeth  ogon- 
eddus,  er  y  canlyniadau  mwyaf  dedwydd  i'w 
bobl  byth  bythoedd.  Ac  yr  oedd  yn  chwen- 
nychu  bwyta  y  pasg  hwnw  gyda  ei  ddysgybl- 
ion  "cyn  dyoddef  o  hóno;"  fel  y  gallai  agor 
ei  feddwl  yn  fwy  amlwg  iddynt,  a  lìefaru  y 

cyfryw  bethau  a  dueddai  i'wparotôi  hwythau 
hefyd,erbyn  y  profedigaethau  oedd  o'u  blaen. 
Gwel  Ioan  13.  a  14.  a  15.  a  16.  +  Mynegodd 

iddynt  hefyd  na  chyfranogai  efe  o'r  wledd 
sanctaidd  hòno  mwyach,  hyd  oni  chyflawnid 
ei  meddwl  cysgodol  hi  yn  ei  aberth  a'i  iawn 
ef;  yn  natguddiad  eglur  ei  efengyi,  ac  yn 
sefydliad  ei  deyrnas  ysbrydol.  |  Hyny  yw, 
hyd  oni  byddai  goruchwyliacth  yr  efengyí 
wedi  llawn  ddyfod,  ac  wedi  ei  sefydlu  yn  y 

byd.  ||  Dywediri  Grist"  gymmerydy  cwpan" 
o'r  blaen,  adn.  17  ;  cwpan  y  pasg  oedd  hwnw, 
a  chwpan  swper  yr  Arglwydd  oedd  hwn,  ar 

ol  gorphen  y  pasg.  Èlallai  iddo  brofi  o'r 
cyntaf,  fel  rhan  o  arferiad,  er  nad  oedd  hyny 
yn  ofynoi  yn  ol  y  ddeddf ;  ond  nid  yfodd  efe 

ddim  o'r  gwin,  a  ddefnyddid  er  cof  sacra- 
mentaidd  o'i  farwolaeth  ef:  nid  oedd  raid 
iddo  ef  wrtho,  na'r  bara  hwnw  chwaith.  Dy- 
wedir  yma  "  wedi  swper^,,,  i  ddangos  nad 



Crist  yn  addaw  teyrnas  i'w LUC  XXII.  ddysyyblion,  ac yn  ywedd'io drostynt. 
íGwel  ar  Math.  20.  25—28.  *  Mac  y  ddau 
gwreiddiol  a  gyfìeithir  yma  "  arglwydd- 

jjethn,"  ac  "  awdurdod,"  yn  arwyddo  lly- 
jdraethu  ac  awdurdodi  yn  dra-arglwydd- 
ethol  a  gorthrymus  :  fel  y  mae  perchenog 
eth-weision  yn  trin  ei  gaethion.  t  "  Pen- 
figion,"  (Eueryetai  :)  ystyr  y  gair  Groeg 
v,  Cymmwynaswyr.  Enwuno  freninoedd 
jwyaf  trahàus,  creulonaf,  a  mwyaf  gorth- 
[mus,  yr  Aiphtoedd,  Ptolemaus  Lueryetes  ; 
Cymmwynaswr :  ond  nid  oedd  yr  apostol- 
n  i  gymmeryd  arnynt  yr  enw  cymmwynas- 
yr,  drwy  awyddu  am  fawredd,  ac  arferyd 

i-arglwyddiaeth  ;  ond  bod  yn  barod  i'r 
vasanaeth  iselaf  a  gwaelaf,  drwy  yr  hwn  y 
llent  wneuthnrgwir  ddaioni  i  eraill ;  a  hyn 

f\d  heb  eithrio  yr  hynaf,  a'r  mwyaf  enwog 
honynt.  j  Cyfeirio  y  mae  Crist  yma  at  ei 
íilh  yn  golchi  traed  ei  ddysgyblion,  mae  yn 
byg,  yr  hyn  oedd  yn  wneyd  pan  oedd  yn 
faru  y  geiriau  hyn  :  felly  mae  efe  yn  dysgu 
styngeiddrwydd  drwy  athrawiaeth  ac  ang- 
aitft  hefyd. 

28  *  A  chwychwi  yw  y  rhai  a 
^rhosasoch  gyd  â  mi  yn  íÿ  mhrof- 
lioraethau. 

29  fAc  9yr  wyf  fi  yn  ordeinio  i 
iwi  deyrnas,  megis  yrordeiniodd  îy 
had  i  mirmau ; 
q  pen.  12.  32.  a  19.  17.  Mat.  24.  47.  2  Tim.  2.  12.  Iago 

i.  Dat.  21.  14. 

30  r  l  Fel  y  bwyttâoch  ac  yryfoch 
fy  mwrdd  i  yn  fy  nheyrnas, s  ||  ac 

r  eisteddoch  ar  orseddfeydd,  yn 
arnu  deuddegllwyth  Israel. 
radn.16— 18.  pen.  12.  37.  a  14.  15.  2  Sam.  9.  9,  10. 
.  28    Dat.   19.  9.  «  Salm  49.  14.  1  Cor.  6.  2,  3.  Dat. 

26,  27.  a  3.  21.  a  4.  4. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Hyd  yn  hyn 
toch  gyda  mi  yn  fy  mhrofedigaethau,yn  fy 

íimharch,  a'm  dyoddefiadau,  lle  ni  welsoch 
nof  fi  ddim  yn  debyg  i  rwysg  a  niawredd  y 
iyd  hwn,  nac  ymgais  am  hyny  :  ni  roddais  I 
chwaith  ddim  addewidion  i  chwiihau,  y 
rech  fwynâu  y  cyfryw  bethau,  ac  eto  ni 
jdigalonasoch  fy  nghanlyn  l,  a  glynu  gyda 
üi  :  ewch  yn  mlaen  gan  hyny,  er  y  dyoddef- 
dau  yn  mhellach  a  welwch  ynof  fi,  ac  a 
lid  i  chwi  fyned  drwyddynt  eich  hunain  ar 
thyn,  gan  ddysgwyl  pethau  llawergwell  yn 
ìhob  ystyr,  na  chyfoeth  a  gwychder  y  byd 
wn.     +  Er  na  chewch  chwi,  yr  un  o  honoch, 
mawredd  daearol  y  buoch  yn  ymryson  arn 

jano;  eto  chwi  a  gewchdeyrnas  dragywydd 
jl  ar  ol  y  byd  hwn.     Fel  yr  ordeiniodd  (neu 
cyfammododd,  yn  ol  y  Groeg)  fy  Nhad  i 

jni  deyrnas  ar  ol  gorphen  dyoddef  o  honof; 
illy  yr  wyf  fìnnau  yn  ordeinio,  megys  drwy 
yfammod,  rhoddi  i  chwithau  deymas  ac  an- 
ihydedd  yn  y  gogoniant,  fel  gwobrwy  grasol 

j.m  eich  ymlyniad  ffyddlawn  wrthyf,  a'ch 
llafur  yn  achos  fy  nheyrnas  ar  y  ddaear. 
I  Mynych  y  mae  dedwyddwch  y  nef  yn  cael 
N  osod  allan  dàn  y  gymharíaeth  o  wledd, 
í>vvyta  ac  yfed  ;  acyma  bwytaacyfed  gyda'r 
Brenin,  fel  y  mae  rhyw  benaeth  bnddugol- 
aethns  yn  galw  ei  gadbeniaid  dewrion  a'i 
;yfeiUion  dewisol,  i   wledda  gydag  ef  ar  ei 

29Ì 

fwrdd  ei  hun.  ||  Am  y  rhan  olaf  hyu  o  adn. 
30,  gwel  ar  Math.  10.  28.  Wrth  y  geiriau 
hyn  mae  rhai  yn  deall  awdurdod  yr  apoítol- 
ion  ar  yr  eglwys  Gristiouogol :  addetîr  bod 
yr  awdurdod  hon  yn  perthyn  iddynt  hwy,  ac 
mewn  rhyw  ystyr  iddynt  hwy  yn  unig  ; 
(gwel  ar  Math.  16.  19 ;  a  18.  18.  Ioan  20.  23.) 
eto,  mae  yn  debygol  mai  rhyw  anrhydedd  a 
rhagoriaeth  neillduol  yn  y  byd  a  ddaw,  a 

feddylir  yn  fwyaf  uniou-gyrcliol. 

31  1f  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd, 
1  *  Simon,  Simon,  wele,  M  t  Satan  a'ch 
ceisiodd  chwi,  x  %  i'ch  nithio  fel 

gwenith : t  pen.  10.  41.    Act.9.  4.  «  Job  1.  8— 11.    a  2.  3— 6. 
Zec.  3.  1.  1  Pedr5.  8.  Dat.  12.  10.  *  Am.  9.  9. 

32  Eithr  v  mi  a   weddíais  drosot, 

2  ||  na  ddiffygiai  dy  ífydd  di :  a  §  tithau 
pan  y'th  droèr,  6cadarnhâ  dy  frodyr. 

y  Zec.  3.  2—4.  loan  14.  19.  a  17.  9—11,  16—21.  Rhuf. 
5.  9,  10.  a  8.  32-34.  Heb.  7.  25.  1  Pedr  1.  5.  1  loan  2.  1,  2. 
2  pen.  8.  13.  2  Tim.  2.  18.  Tit.  1.  1.  Heb.  12.  15.  2  Pedr 
1.  1.  1  loan  2.  19.  aadn.61,62.     Mat.  18.  3.     a  26.  75. 
Marc  14.  72.  a  16.  7.  Act.  3.  19.  b  Salm  32.  3— 6.  a51. 
12,13.  loau  21.  15— 17.  2  Cor.  1.4-6.  1  Tim.  1.  13— 16. 
Heb.  12.  12,  13.  1  Pedr  1.  13.  a  5.  8—10.  2  Pedr  1.  10-12. *  3.  14,  17,  18. 

*  Efallaibod  Crist  yn  galw  Pedr  wrth  ei  hen 
enw,  Simon,  yma  gyda  chyfeiriad  at  ei  an- 
wadalwch  ef  yn  y  prawf  oedd  o'i  flaen :  nid 
da  yr  oedd  yr  enw  Pedr,  (Craig,)  yn  gweddu 
iddo,  ac  yntau  mòr  wàn  a  meddal  yn  wyneb 
profedigaeth.  Cyfeiriodd  Iesu  ei  ymadrodd 

at  Pedr'yn  benaf,  ac  yn  dra  phwysig,  am  y 
gwyddai  ei  fod  ef  yn  gryf  iawn  yn  ei  feddwl 
ei  hun  ;  ond  y  mae  yn  llefaru  hefyd  wrth  y 
dysgyblion  oll,  oblegid  y  mae  yn  troi  yr  ym- 

adrodd  yn  union  i'r  rhif  i'iosog  :  satan  a'cÄ ceisiodd  chwi.  \  Satan,  y  gwrthwynebwr : 

a'ch  ceisiodd,  fel  y  ceisiodd  efe  Job  gynt,  a 
diammau  fod  yma  gyfeiriad  at  hanes  Job  1.2. 
Nis  gall  satan  wneyd  dim  i  neb,  ond  fel  y  caftb 
ganiatâd,  neu  oddefiad  gan  Dduw,  ac  nid  yw 
yn  esgeuluso  yr  un  adeg  i  geisio  hyny, 
lPedr5.  8.  %  Chwennychii  nithio  y  dysg- 
yblion  oll  fel  gwenith ;  trwy  gynhyrfu  eu 
meddyliau  âi  ymosodiadau  tnmewnol,  mewn 
cyd-weithrediad  â'u  profedigaethau  allanol, 
fel  y  lluchir  gwenith  mewn  gogr.  Efallai 
bod  satan  yn  gobeithio  gorchfygu  rhai  o  hon- 
ynt  jn  hoSlol ;  neu  ynte  ddwyn  y  fath  warth 
ar  eu  henwau,  ag  a  fyddai  yn  rhwystr  i'w 
defnyddioldeb  byth  wedi  hyny,  ac  yn  ddi- 
galondid  gofidus  i'w  meddyliau  hwy  eu  hun- 
ain.  Beth  bynnag  oedd  ei  fwriadau  ef,  can- 
iatâodd  yr  Arglwydd  iddo  fel  hyn  eu  profi 
hwynt,  ac  i  oruwch  lywodraethu  hyny  er  lles 
iddynt  yn  ol  llaw.  ||  Nid  diftygio  tel  y  mae 
nerth  yn  diffygio  mevtn  afiechyd  a  feddylir  : 
diffygiodd  en  tìydd  hwyntollfel  hyny,  a  ffydd 

Pedr  yn  enwedig  :  ond  dift'ygio  fel  y  mae 
bywyd  yn  diftygio  yn  marwolacth ;  ni  ddi- 
ftygiodd  ftydn  neb  o  honynt,  hyd  yn  nod  yr 
eíddo  Pedr,  fel  hyny.  §  Hyny  yw,  pan  ad- 

fero  yr  Ysbryd  Glân  dio'th  gwymp,  a  pheri 
i  ti  weled  dy  gyfeiliorni,  cadarnâ  dy  frodyr. 
Cafodd  y  gorchymyn  hwn  ei  lawn  effaith  ar 
Pedr  yn  fuan,  a  thrwy  ei  oes :  ar  ol  iddo 
wylo  ac  ymofidio  am  ei  fai,  mae  yn  ddfam- 
mau  iddò  fyned  yn  ddioed  i  gasglu  yn  nghyd 
ei  frodyr  gwasgaredig,  i  gryfâu  eu  meddyl- 
iau,  ac  i'w  hannog  i  beidio  ag  ymadaelo  Jer- 
usalem  hyd  fore  y  trydydd  dydd,  pryd  yr 
oedd  ef  eihun  wrth  fedd  ein  Harglwydd  yn 
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Crist  yn  rhag-ddywedyd LUC  XXII. 
y  gwadai  Pedr  ef. 

fore  iawn.  Gwedi  hyny  cawn  ef  yn  ei  ep- 
istolau  yn  cadarnâu  y  saint  mewn  erüdiau  a 
gorthrymderau  yn  aml  iawn.  Gwel  1  Pedr 
1.  6,  7.  a  2.  19,  20.  a  3.  14—18.  a  4.  12—19. 
a  5.  8 — 10.  Yn  ei  ail  epistol  mae  yn  rhoddi 
amryw  gynghorion  i  ochel  cyfeiliornadau, 
mwy  peryglns  mewn  rhai  amgylchiadau,  nac 
erledigaethau.  Gwel  2  Pedr  1.  10,  12.  a  2. 
U  2,  20,  21.  a  3.  2,  17.  Mae  y  sylwadau 
uthod  yn  rhy  feithion  eisoes,  pe  amgen  gall- 
esid  tŷnu  addysgiadau  buddiol  oddiwrth  yr 
hanes.  Egluro  y  testyn  yw  prif  amcan  y 
gwaith  byr  hwn,  rhaid  i'r  darllenydd  dỳnu  ei 
addysgi  idau  ei  hun. 

33  *Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  c  yr  ydwyf  fi  yn  barod  i 
fyned  gyd  â  thi  i  garchar,  ac  iangau. 

c2  lìren.  8.  12,  13.  Diar.  28.  26.  Jer.  10.  23.  a  17.  9. 
Mat.  20.  22.  a  26.  33-35,  40,  41.  Marc  14.  29,  31,  37,  33. 
Ioau  13.  36,  37.  Act.  20.  23,  24.  a  21.  13. 

34  Ýntau  a  ddywedodd,  Yr  wyf 

yn  dywedyd  i  ti,  Pedr,  d  Na  chân  y 
ceiliog  f  heddy w,  nes  i  ti  wadu  dair 
gwaith  yr  adweini  íi. 

d  Mat.  2C.  34,    74.    Marc  14.  30,  71,  72.     Ioan   13.  38. 
*  18.  27. 

Cawn  hyn  yn  helaethach  yn  Math.  20.  33 
— 35.  a  Marc  14.  27—30,  gwel  y  sylwadau 
yno.  *  Ni  wrandawai  Pedr  y  pryd  hwn  ar 
rybuddion  ei  Arglwydd  ;  yr  oedd  yn  sicr  fod 
ei  fwriad  yn  dda,  ac  yr  oedd  yn  ymddiried 

gormod  i'w  galon  ei  hun.  \  "  Y  nos  hon" 
medd  Mathew,  a  Marc ;  "  heddyw,"  medd 
Luc  yma.  Wrth  fod  yr  Iuddewon  yn  nghyf- 
rifiad  eu  diwrnodan,  yn  eu  dechreu  yn  yr 

hwyr,  fel  y  dywed  Moses,  "  A'r  hwyr  a  fu, 
a'r  boreu  a  fu,  y  dydd  cyntaf,"  Gen.  1.  5,&c. 
gallai  Luc  yn  ddigon  pr'íodol  alw  heddyw  ar 
yr  amser  mae  Maihew  a  Marc  yn  ei  alw  y 
nos  hon :  un  diwrnod  y  cyfrifent  hwy  y  nos 
â'r  dydd  canlynol. 

35  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

e*Pany'ch  anfonais  heb  na  phwrs, 
nachôd,nac  esgidiau,  ̂ a  fu  arnoch 
eisieu  dim  ?  A  hwy  a  ddywedasant, 
Na  ddo  ddim 

•  p«n.  9.  3.  a  10.  4 
12.  29— 31.  «en  48. 
a34.  9,  lO.a  37.  3.  Mat. 

36  Yna    y    dywedodd    wrthynt, 
*  f  Ond  yn  awr  y  neb  sydd  ganddo 

bwrs,  cymmered  ;  a'r  un  modd  gôd  : 
a'r  neb  nid  oes  ganddo,  gwerthed  ei 
bais,  a  phryned  gleddyf. 

e  Mat.  10.  22-25.  loan  15.20.  a  16.  33  1  Thes.  2.  14, 
15.  a  3.  4.  1  Pedr4.  1. 

37  Canys  yr  wTyf  yn  dywedyd  i 
chwi, '' JFod  yn  rhaid  etto  gyíîawni 
ynof  fi  y  peth  hwn  a  ysgrifenwyd  ; 

sef,  *A  chyd  â'r  anwir  ycyfrifwyd  ef. 
Canys  y  mae  diben  i'r  pethau  am danaf  fì. 

Ä  adn.  22.  pen.  18.  31.  a  24.  44-46.  Mat.  26.  54-56. 
loan   10.  35.  a  19.  28-30.  Act.  13.  27-29.  t  pen.  23.  32. 
Es.  53.  12.   Marc  15.  27,  28.  2  Cor.  5.  21.  Gal.  3.   13. 

38   A 

glwydd, 
hwy   a   ddywedasant,   Ar- 
||wele  ddau  gleddyf  yma. 

Ac  efe  addywedoddwrthynt/§  Digofi 

yw. 

k  Mat.  26.  52—54.  Ioan  18.  36.   2  Cor.  10.  3,  4.   Eph.  6 
-18.  1  Thes    5.  8.  1  Pedr5.  9. 

Dyma  eiriaudiweddaf  Crist  wrth  ei  ddysg 
yblion  yn  yr  ystafell  lle  buont  yn  bwyta  ) 
pasg,  yn  y  fàn  cyn  iddo  fyned  allan  i  wyn 
ebu  y  frwydr  fawr.  Gwel  adn.  39.  *  Tr^ 
yr  oedd  efe  gyda  hwy,  ac  yn  eudanfon  alíar 
bob  yn  ddau  a  dau  i  bregethu,  yr  oedd  I 
ragluniaeth  ddirgelaidd  ef  yn  gofaíu  am  dan 
ynt,  yn  eu  hamíldiffyn  rhag  pob  uelynion,  m 
yn  agoryd  calonau  dynion  yn  mhob  màn  M 
derbyn  i'w  tai,  a  diwallu  eu  hangeu,  er  n»o 
oeddynt  hwy  wedi  darpar  dim  yn  flaenor 
awl ;  fel  na  bu  eisiau  dim  arnynt,  yn  ol  ei 

cyfaddefiad  eu  hnnain.  +  Er  y  byddai  i'r  ur 
ragluniaeth  ddwyfoli  ofalu  amdanynt  oliyd^ 
eto  yr  oedd  cyfnewidiad  mawr  er  gwaeth, 

fod  ar  bethau  o'r  awr  hòno  allan.  Ò  hyn  all 
an,  fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  chwi  a  fyddwch 
mòr  ddigyfeillion  ac  agored  i  beryglon,  fel  j 

bydd  yn  anghenrhaid  i  chwi  with  arian  a"( ymborth  yn  mlaen  llaw,  er  diwallu  anghen 

heidiau  bywyd  ;  a  chleddyfau  hefyd,  i'cb 
ainddiffyn  eich  hunain  rhag  y  gelynion  sydd 
yn  dyfod  arnoch :  íe,  bydd  eich  enbydrw)d(! 
mòr  dra  dirfawr,  ftl  y  bydd  yn  dda  genycb 

ymadael  â'ch  peisian  oddi  am  eich  cefnas  am 
gled'lyfau  i'ch  amddiffyn  eich  hunain.  Nid 
yn  llyihyrenol  y  dylem  ddeall  hyn  am  y 
cleddyfau,  yn  sicr,  fel  pe  buasai  yr  Arglwydd 

Iesu  yn  gorchymyn  i'w  ddysgyblion  gynimer- 
yd  y  fath  arfau  ;  mae  hyny  yn  groes  i'r  cer- 
ydd  a  roddodd  wedi  hyn  i  Pedr  am  ddefn- 
yddio  ei  gleddyf,  yn  groes  i  holl  rediad  ac 
ysbryd  yr  efengjl,  ac  yn  groes  i  arferiad  yi 
aposiolion  trwy  eu  hoes  wedi  hyn.  CyrTel- 
ybiaethol  yw  yr  holl  adnod,  yn  dangos  bofJ 
yr  apostolion  fel  byddin  o  filwyr,  yn  mynec 
allan  i  ryfel  poetli  ysbrydol,  y  byddai  eu  gel 
ynion  yn  gryfion  ac  yn  Ilidiog,  eu  perygl  yr 
fawr  iawn  ;  ac  y  byddai  yn  anghenrheidio 
iddynt  hwythau  wrth  bob  darpariad  ac  arf 
ogaeth  ysbrydol.  j  Yr  oedd  y  frwydr  i  ddech 
reu  y  noson  hòno,  a'r  ymosodiad  cyntaf  . 
gael  ei  wneyd  ar  y  Tywysog  mawr  ei  hun 
Rhaid  cyflawni  ynof  fi,  ebai  lesu,  y  peth  ; 
ysgrifenwyd  yn  Llyfr  Es.  53  12,  rhaid  fj 
nwyn  I  ger  bron  swyddogion  a  llywiawdwyi 

fel  drwg-weithredwr,  a'm  croeshoelio  rhwiu 
dan  leidr,  fel  pe  byddwn  y  gwaethaf  o'r  tri 
Arnoch  chwiihau  yr  ymosodir  yn  nesaf 
gallwch  feddwl  pa  dderbyniad  a  gewch,  pai 
eloch  allan  yn  enw,  a  thrwy  awdurdod  uu  í 
groeshoeliwyd  fel  drwg-weithredwr  ;  ac  ctt 
yn  galw  am  ífydd  ac  ufudd-dod  i  hwnw  fe 
lachawdwr  hollalluog.  ||  Tybir  i'rdysgyblioi 
ddwyn  y  ddan  gleddyf  hyn.gyda  hwy  ar  ei 
taith  o  Galilea,  i'w  hamddiriýn  en  hunah 
rhag  yspeilwyr.  §  Mae  hyn  yn  dangos  ma 
nid  am  gleddyfau  yn  yr  ystyr  lythyrenol  yi 
oedd  Iesu  yn  meddwl  yn  adn.  3ÍJ;  pe  felly 
ni  ddywedasai  yma  fod  dan  yn  ddigon  rhwnj 
>'  dysgyblion  oll.  Yr  oedd  y  ddau  hyn  < 
arfau  milwriaeth  gnawdol  ynddigon,  a  itiwj 
na  digon  ;  defnyddiodd  Pedr  yn  ei  wylltinel 
un  o  íionynt,  ac  yr  oedd  hyny  yn  onnod. 

39  11  *Ac  wedi  iddo  íÿned  allan 
efe  a  aeth,  myn  ol  ei  arfer,  *i  fynydc 

yr  Olew-wydd  ;  a'i  ddisgyblion  hefyc 
a'i  canlynasant  ef. 
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Crist  yn  ywedd'ìo 
11  Mat     26.    36— 3S.       Murc    14.   32-34.      Ioan   18.    J,  2. 

pen    2L  37.  Marc  11.11,  «»•  «13.3 

Dywed  Mathew  a  Marc  iddo  fyncd  1  le  a 
lwid  Gethsemane;  nid  oes  dim  anghysondeb 

n  hyny;  oblegid  pa  un  bynag  ai  pcntref,  ai 
'ardd,  neu  ddýffryn,  mae  Gethsemane  yn  ar- 
vyddoo  ran  Ue,cytuna  pawb  mai  wrthdroed 
nynydd  yr  Olew-wydd  yr  oedd.  Arferai 
>ist  a'i  ddysgyblionfyned  yno  i  weddio  bob 

jios  er  pan  ddaethent  i  Jerusa'em,  ac  oddi ,-no  i  lettya  yn  Bethania.  Nid  oedd  Judas 
;yda  hwynt  y  tro  hwn. 

40  A  phan  ddaeth  efe  i'r  man,  efe 
ddywedodd  wrthynt, H  *  Gweddiwch 

lad  eloch  mewn  profedigaeth. 
n  adn.  46.  pen.  11.  4.     1  Cron.  4.  10.    Salin  17.  5.    a  19 
i  119.  116,  117,  133.  Diar.  30    8,  9.  Mat.  6.  13.    a  26.  41 
c  14.  38.    2  Cor.  12.  7—10.    Eph.  6.  18,  19.    1  Pedr  4.  7. 

i  6.  8,  9.  Dat.  3.  10. 

|  •  Dyma  ran  o'r  arfogaeth  oedd  lesu  yn 
eddwl  yn  adn.  36;  Gweddîwch  ;  a  bydded 
hyn  eich  prif  ddeisyftad,  Nac  arwain  ni  i 
^rofedigaeth.  Mae  taer  weddîau  yn  amddi 
[fyniad  sicr  i  ni  yn  wyneb  rhuthraìi  mwyaf 
enbyd  ein  gelynion:  Llawer  a  ddichon  taer 
i  dyfal  weddi  y  cyfiawn.  Mae  holl  hanes  y 
iíîos  dymhestlog  hon,  yn  dangos  yr  anghen 
rheidrwydd  o'r  cyngor. 
|  41  *  Ac  efe  a  dynnodd  oddi 
wrthynt  tu  ag  ergyd  carreg ;  °  ac  wedi 
iddofyned  areiliniau,efe  a  weddîodd, 

o  Mat.  26.  39.  Maro  14.  33. 

*  Pa  «in  ai  oddi  wrth  yr  wyth,  gan  gym- 
mer\d  Pedr,  Iago,  ac  Ioan  gydag  ef,  ai  ynte 

oddíwrth  yr  wyth  a'r  tri  hyny  hefyd,  nis 
gwyddom.  Tybia  rhai  fod  Pedr,  Iago,  ac 
Ioan,  gydag  ef;  ac  mai  hwy  a  adroddodd 
eiriau  ei  weddi  ef :  ond  tebycach  iddo  dỳnu 
oddiwrth  bawb  o  honynt ;  a  diammau  y  gall- 

esid  clywed  ei  "lefain  cryf"  ef  am  fwy  nac 
ergyd  careg  o  bellder,  a  deall  ei  eiriau  yn 
ddigon  eglur. 

42  Gan  ddywedyd,  *.  O  Dad,  os 
ewyllysi  droiheibio  y  q  *cwppan  hwn 
oddi  wrthyf  :  erhynny  rnid  fy  ewyll- 
{ys  i,  ond  yr  eiddot  ti  a  wneler. 

p  Mat  26.  42,44.  Marc  14.  36.  Ioan  12.  27,  28.  q  adn. 
17—20  Es  51.  17,  22.  Jer.  25.  15,  &c.  Mat.  20.  22.  loan  18. 
11.     r  Salm40.  8.  Ioan  4.  34.  a  5.  30.  a  G.  38.  Heb.  10.7—10. 

|  Gwel  ar  Math.26.  39—46;  a  Marc  14.  36— 
[42.     *  Peth  cyffredin  yn  yr  ysgrythyrau  yw 
arwyddo  dyddanwch  neu  gystudd  dàn  y 
Igymhariaeth  o  gwpan  ;  oddiwrth  arferiad  y 
ípenteulu,  neu  lywodraethwr  gwleddoedd  yn 

'lsrael,  i  roddi  cwpan  i'r  plant,  neu   i'r  gwa- 
hoddedigion,  yn  cynnwys  y  ddîod  a  fwriad- 

íai  efe  iddynt  ei  hyfed.     Dywediry  byddai  yn 
arferiad  yn  rhai  o  wledydd  y  dwyrain  (ond 

!  nid  yn  Israel,  ar  a  wyddom)  i  roddi  cwpan- 
;  aid    o   wenwyn    i    ddrwg-weiihredwyr    i'w 
rhoddi  i  farwolaetli.  Nid  yfodd  neb  erioed 

ì  gwpanaid  mòr  chwerw  ag  a  yfodd  Iesu  ;  ac 

I  eto,  efe  a'i  hyfodd  !     Gwel   yr   ysgrythyran 
cyfeiriol  (q.)  a  berthyn  i'r  gair  cwpan  yn  yr ■  adnod  ucliod. 

43  '*  Ac  angel  o'r  nefaymddang- 
;  osodd  iddo,  <  tyn  ei  nerthu  ef. 

i  pen.  4.  10,  11.  Salm  91.  11,  12.  Mat.  4.  6,  11.  a  26. 
53.  lTiiu.3    16.  Heb.  1    6,  14.  í  adn.  32.    Deut.  3.  28. 
Job4.  3,  4.  Es.  35.  3,  4.  Dan.  10  16-19.  all.  1.  Act.  18. 
21    H«b.2.  17. 

44  u  l  Ac efe  mewn  ymdrech  medd- 

LUC  XXII. ac  yn  chwysu  yn  yr  ardd. 

wl,  a  weddíodd  yn  ddyfalach  :  x  \\  a*i 
chwŷs  ef  oedd  fel  defnynau  gwaed  yn 

disgyn  ar  y  ddaear. «  Gen.  32.  24—28.      Salm   22.  1,  2,  12—21.    a  40.  1—3. 
69.   14—18.  a  88.  1  —  18.   a  130.  1,  2.    a  H3    6,  7.    Galar.  3. 

53-56.    Jona  2.  2,  3.     loan  12.  27.  Heb.  5.  7.  x  Ëa.  53. 
10.  Galar.  1.  12.  Rhuf.  8.  32. 

*  Yr  oedd  ymddangosiad  angel  Duw  i'n 
Hiachawdwr,  pan  oedd  efe  mewn  >mdrech 
caled  â  galluoedd  y  tywyllwch,  ac  yn  cael  ei 
wasgu  yn  ofnadwy  gan  deimlad  o  ddigofaint 
Duw  am  ein  pechodau  ni,  yn  arwyddo  fod 
buddugoliaeth  yn  nesâu.  +  ÎSis  gallasni  angel 
gyfranu  nerth  iddo  ef  yn  effeithiol,  hyd  yn 
nod  i'w  enaid  dynol ;  ond  mae  yn  debyg  y 
gallasai  gynyg  rhyw  ystyriaethau  iddo  er 
gwroli  ei  feddyliau,  fel  y  gall  y  naill  ddyn 
galonogi  y  llall:  (gwel  adn.  32.  Es.  35.  3,  4 :) 
ac  mae  yn  ddîammau  ei  fod  yn  rhan  o  ddar- 
ostyngiad  ein  Harglwydd,  ac  yn  un  prawf  o'i 
hynawsedd  gostyngedig,  ei  fod  ef  yn  gweled 

yn  dda  fel  hyn  i  gyinmeryd  ei  "  nerthu"  gan 
"  ysbryd  gwasanaethgar,"  er  bod  holl  angel- 
ion  Duw  yn  ei  addoli  ef.  î  Gan  nad  oedd 
dim  arteithiau  corphorol  wedi  eu  dechreu  ar 
Iesn  eto,  mae  yn  rhaid  mai  teimlad  o  ddigof- 
aint  Duw  am  bechodau  ei  bobl,  yn  nghyd  âg 

ymosodiadau  ysbrydol  gallnoedd  y  tywyll- 
wch,  oedd  yr  achos  o'r  "  ymdrech  meddwl" 
a'r  chwŷs  gwaedlyd  hwn.  Yr  Arglwydd  a 
roddes  arno  ef  ein  hanwireddau  ni  i  gyd  : 
cospedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef : 

a'r  Argìwydd  a  fýnai  ei  ddryllio  ef,  efe  a'i 
clwyfodd  !  \\  Mae  dysgedigion  yn  rhoddi 
hanes  am  rai  dynion  a  chwysasant  waed  ;  yr 

hyn  a  ddygwyddodd  bob  amser  <lan  y  gradd- 
au  mwyaf  o  boen,  ac  ing,  a  dychryn  medd- 
wl.  Tybia  rhai  dynionduwiol  ac  enwog,  fod 
byddin  ofnadwy  o  gythieuliaid  o  amgylch 

Iesu  y  pryd  hwn,  a  holl  byrth  uffern  yn  ym- 
osod  arno ;  gan  obeithio  os  gallent  ei  oi  ch- 
fygu  yma,  y  gallent  luddias  cyflawniad  y 
prophwydoliaethau  a  berthynent  i  ddull  ac 
amgylchiadau  ei  farwolaeth  ar  y  groes.  Nid 
oes  dim  annhebygol  yn  y  dyb  uchod,  er  mai 
tyb  ddynol  yw. 

45  A  })han  gododd  efe  o'i  weddi,  a 
dyfod  at  ei  ddisgyblion,  *efe  a'u cafodd  hwynt  îf  yn  cysgu  gan  dristwch ; 

y  Mat.  26.  40,  43.  Marc  14.  37,  40,  41. 

46  Ac  a  ddywedodd  wrthynt, z  \  Pa- 
ham  yr  ydych  yn  cysgu  ?  codwch,  a 

gweddi'wch  nad  eloch  mewn  profed- 
igcieth. a.  adn.  40.  pen.  21.  34—36.  Diar,  6.  4—11.  Jona  1.  6. 

*Tybia  rhai  o'r  dynion  a  grybwyllwyd 
uchod  hefyd,  bod  gan  yr  ysbrydion  drwg  ryw 
law  yn  nghysgadrwydd  y  dysgyblion ;  ond 
nid  yw  yr  efengylwyr  yn  dywedyd  dim  am 

hyny,  eithr  ýn*  ci  briodoli  i  achos  arall  : 
u  tristwch."  +  Gwel  yn  mhellach  am  yr 
hyn  sydd  yn  yr  adnodau  hyn,  yn  Math.  26. 
40,  41. 

47  1í  ö  Ac  efe  etto  yn  llefaru,  wele 

dyrfa;  a'r  hwn  a  elwir'ẁ  Judas,  un  o?r  , 
deuddeg,  oedd  yn  myned  o'u  blaen 
hwynt,  ac  a  nesaodd  at  yr  Iesu,  i'w 
gusanu  ef. a   Mat.  26.  45—47.      Marc  14.  41-43.       loan  18.  2-9. 

.2   B  ?  ■- 



Judas  yn  bradychu  Crist, LUC  XXII. a  Phedr  yn  ei  tvadu, i b  adn.   3—6.      Mat.   26.  14—16,   47.       Marc  14.  10,   11,  43. 
Act.  1.  16—18. 

48  *A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Judas,  rai  â  chusan  yr  wyt  ti  yn 
bradychu  Mab  y  dyn  ? 

c  2  Sam.  20.  9,  10.  Salm  55.  21.  Diar.  27.  6.  Mat.  26. 
49—50.  Marc  14.  44—46. 

Gwel  ar  Math.  26,  47—50.  a  Marc  14.  43. 

*  A  wyt  ti  yn  cymmeryd  achlysur  i'th  frad 
ciiffaith  oddiwrth  fy  ngostyngeiddrwydd  a'm 
hynawsedd  1,  ac  yn  parâu  yn  yr  arwydd 
rhagrithiol  hwn  o  barch  a  chariad,  hyd  yn 
nod  yn  y  weithred  o  fradychu  ?  Ty  di  yn 
bradyehu,  yn  bradychu  Mab  y  dyn,  ac  yn  ei 
fradychu  â  chusan  !  !  ! 

49  A  phan  welodd  y  rhai  oedd  yn 
ei  gylch  ef  y  peth  oedd  ar  ddyfod, 
hwy  a  ddywedasant  wrtho,*Arglwydd, 
a  darâwn  ni  â  chleddyf  ? 

50  Hdt  Arhyw  un  o  honynta  da- 
rawodd  was  yr  arch-offeiriad,  ac  a  dor- 
rodd  ymaith  ei  glust  ddehau  ef. 

d  M*t.  26.  51—54.  Marc  14.  47.  I..an  1S.  10,  11.  Rhuf7 
12.  19.  2  Cor.  10.  4. 

51  A'r  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  ̂ jGoddefwch  hyd  yn  hyn. 

f  Ac  efe  a  gyffyrddodd  â'i  glust,  ac  a'i hiachâodd  ef. 
e  Ioan  17.  12.  a  13.  8,9.  /Rhuf.  12.  21.  2  Cor.  10. 

1.  1  Pedr  2.  21—23. 

*  Tybioítd  y  dysgyblion  mai  erbyn  yr  am- 
gylchiad  hwn  yr  oedd  lesu  yn  sôn  am  ddar- 
par  cleddyfau,  yn  adn.  36.  t  Pedroedd  hwn 
a  ddefnyddiodd  ei  gleddyf :  a  Malchus  oedd 
enw  gwas  yr  arch-oíteiriad.  Ioan  18.  10.  Nid 

oes  yr  un  o'r  efengylwyr  eraill  ynenwi  Pedr 
yn  y  weithred  hon,  ond  Ioan  ;  rhag  ofn  y 
buasai  hyny  yn  ei  osod  ef  yn  agored  i  erled- 
igaeth,  mae  yn  debyg  ;  ond  gan  maiyn  mhell 
wedi  marw  Pedr  yr  ysgrifenodd  Ioan  ei  ef- 
engyl,  nid  oedd  achos  am  y  fath  ocheliad. 
Gweithred  arwraidd  oedd  gweithred  Pedr, 
ond  gweithred  annoeth  a  byrbwyll  oedd,  dy 
lasai  aros  i  gael  gorchymyn  neu  waharddiad 
ei  Arglwydd.  \  Tybia  rhai  mai  wrth  y  dysg 

yblion  y  dywedodd  lesu  y  geiriau  hyn,  i'w 
hattal  rhag  gwneyd  ychwaneg  o  niwed  :  ond 

tybia  eraill  mai  wrth  y  dyrfa  a'r  milwyr  y 
liefarodd  efe  hwynt,  i'w  hattul  hwynt  rha^ 
di'al  ar  y  dysgyblion  am  yr  hyn  a  wnaetha 
Pedr  :  fel  pe  dywedasai  es^usodwch  y  weith- 
red  fyrbwyll  hon,  ac  mi  a  iachâf  glust  y  dyn 
yn  y  fàn.  Tybia  eraill  eto,  bod  y  dyrfa  y 
prjd  hwn  yn  myned  i  rwymo  yr  Iesu  ;  ac 
iddo  yntau  ddywedyd,  "  Goddefwch  hyd  yn 
hyn ;"  hyny  yw,  goddefwch  i  mi  gael  fy 
nwyío  yn  rhydd  fel  y  cyfhyrddwyf  â  chlnst 

Malchus  i'w  iachâu  ef.  Pa  un  bynag  o'r  gol- 
ygiadau  nchod  a  gymmerom,  mae  pob  un  o 
honynt  yn  dan»<>s  ysbryd  tangnefeddns  a 
d  lionus  lesu,  hyd  yn  nod  yn  ei  brofedigaelh- 
au  mwyaf,  a  thuag  at  ei  elynion  creulonaf. 

52  e Á'r  Iesu  a  ddywedoid  wrth  yr 
arch-offeiriaid,aÄ*blaenoriaidydeml, 
a'r  henuriaid,  y  rhaia  ddaethent  atto, 
Ai  fel  atleidr  y  daethoch  chwi  allan, 
â  chleddyfau  ac  â  ffyn  ? 

g  Mat,  26Ì  55_  Mare  14.  4S,*49.  h  adn.  4.   2  Bren. 11.  Í5.  loan  18.  12.  Act.  5.  26. 
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53  Pan  'oeddwn  beunydd  gyd 
chwi  yn  y  deml,  nid  estynasoch  ddwy- 
'aw  i'm  herbyn  :  Afeithrhon  yw  eich 
awr  chwi,  'a  gallu  y  tywyllwch. 

"  pen.  21.  37,  38.  Mat.  21.  12—15,  23,  45,  46.  loan  7.  25, 
.  45,  &c.      k  Barn.  16.21—30.  Job  20  5.  loan  18; 

20—22.    /  Ioan  14.  30.  Act.  26.  18.  2  Cor.  4.  3-6.  Eph.6. 
12.  Coi.  1.  13.  Dat.  12.9—12. 

Gwel  ar  Math.  26.  55  ;  a  Marc  14.  48,  49. 

*  Wrth  "  flaenoriaid  y  deml  "  yma,  mae  rhai 
yn  deaîl  blaenoriaid  y  gwyliadwriaethau  a 

gadwai  y  phariseaid  a'r  ysgrifenyddion  a'r gylch  yn  ngwahanol  rodfêydd  y  deml.  Cad- 
wai  yr  offeiriaid  wyliadwriaeth  mewn  tri  lle 
yn  y  deml,  a'r  Lefiaid  mewn  un  ar  hugain  o 
fànau  :  a  gelwid  en  blaenoriaid  yn  "  flaenor- 
aid  y  deml."  Tybia  eraill  mai  cadbeniaid  y 
milwyr  Rhufeinigoeddynt  yn  cadw  y  gwarch- 
awd  yn  nhwr  Antonia,  ond  a  osodid  wrth 
byrth  y  deml  ar  y  prif  ŵyliau,  i  attal  terfysg 
ac  i  gadw  heddwch.  Mae  yn  dangos  gradd 
mawr  iawn  o  lid  a  chynddeiriogrwydd  tuag 
at  ein  Harglwydd  Iesu,  pan  y  delai  gwŷr 
mawr  fel  hyn,  arch  oífeiriaid,  blaenoriaid,  a 

henuriaid,  gyda  swyddogion  a  milwyr,  i'w 
ddàl  ef  yn  nyfnder  nos.  t  Hon  oedd  yr  awr 
yn  yr  hon  y  caniatêid  i  elynion  Crist  lwyddo; 
oblegid  hwn  oedd  yr  amser  pennodol,  y  cafF- 
ai  satan  awdurdod  a  gallu  i  ysigo  Sawdl  Had 

y  wraig,  yr  hwn  o'r  diwedd  a  ysigai  ei  ben 
yntau. 

54  H  A  m  hwy  a'i  daliasant  ef,  ac  a'í 
harweiniasant,  ac  a'i  dygasant  i  mewo 
i  dŷ  yr  arch-offeiriad.  "  A  Phedr  a 
ganlynodd  o  hirbell. 

m  Mat.  26.  57,  58.  Maro  14.  53,  54.  Ioan  18.  12—17,  24. 
nadn.  33,34.  2  Cron.  32.  31. 

55  Ac  wedi  iddynt  °gynneu  tân 
y'nghanol  y  neuadd,  *  a  chyd-eistedd 
o  honynt,  p  eisteddodd  Pedr  yntau  yn 
eu  plith  hwynt. 

o  adn.  44.  Ioan  1S.  18.  p  Salm  1.  1.  a  26.  4,  5.  a» 
3.  Diar.  9.  6.  a  13.  20.  1  Cor.  15.  33.  2  Cor.  6.  15 — 17. 

56  q  f  A  phan  ganfu  rhyw  langces 
ef  yn  eistedd  wrth  y  tân,  a  dal  sylw 
arno,  hi  a  ddywedodd,  Yr  oedd  hwn 
hefyd  gyd  âo;  ef. 

q  xMat.  26.  69.  Marc  14.  66—63.  Ioan  18.  17. 

57  r  Yntau  a'i  gwadodd  ef,  gan 
ddywedyd,  O  wraig,  nid  adwaen  i  ef. 

58  Ac  ychydig  wedi,  fun  arall  a'i gwelorld  ef,  ac  a  ddywedodd,  Yr  wyt  j 
tithau  hefyd  yn  un  ohonynt.  A  Phedr ; 

a  ddy wedod'd,  %  O  ddyn,  nid  ydwyf. «  Mat.  26.  71,  72.  Maro  14.  69,  70.  Ioan  18.  25. 

59  Ac  ar  ol  megis  yspaid  un  awr,  | 
rhy  w  un  arall  a  '  daerodd,  gan  ddy- 
wedyd,  Mewn  gwirionedd  yr  oedd 
hwn  hefyd  gyd  âg  ef :  ||  canys  Gali- 
lead  yw. 

<  Mat.  26.  73,  74.  Marc  14.  69,  70.  Ioan  18.  26,  27. 

60  A  Phedr  a  ddywedodd,  Y  dyn, 
nis  gwn  beth  yr  wyt  yn  ei  ddywedyd. 



.  Edifeirwch  Pedr. LUC  XXII. Gwawdio  a  dirmyyu  (Wist. 

(3.27.  Es.  57.  15— x  Ezec.   16. 

i  Mat.  26.  34,  75, 

^c  yn  y  man,  ac  efe  etto  yn  llefaru, 
canodd  y  ceiliog. 
«adn.  34.   Mat.  26.  74,  75.   Maro  14.  71,  72.   loan  18.  27. 

61  A'r  Arglwydd  *a  drodd,  ac  a 
§  edrychodd  ar  Pedr.  z  A  Phedr  a 
ofiodd  ymadrodd  yr  Arglwydd,  fel  y 

Jywedasai  efe  wrtho,  a  Cyn  canu  o'r 
eiliog,  y  gwedi  fi  deirgwaith. 

*  pen.  10.  41.  Marc  5.  30.  y  Job  "*■  ' 
i.  Jer.  31.  18—20.     Hos.  11.  8.  Act.  5. 
I.  a  36.  31,32.  Eph.  2.  11.  Dat.  2.  5. 
jan  13.  38. 

62  A  Phedr  a  aeth  allan,  *ac  a 
wylodd  yn  chwerw-dost, 

*  Salm  38.  18.  a  126.  5,  6.  Jer.  31.  18.  Ezec.  7.  16.  Zec. 
12.  10.  Mat.  5.  4.  a  26.  75.  Marc  14.  72.  2  Cor.  7.  9—11. 

]    Gwel  ar  Math.  26.  69—75 ;  a  Marc  14.  66 
1-72.     *  Dywed  loan  18.  18,   eu  bod   yn  sef- 

yll,  a  Phedr  yn   sefyll  gyda  hwynt.     Mae'n 
debyg  fod  rhai  o  honynt  yn  sefyll  a  rhai  yn 
eistedd  ;  a  chan  fod  Pedr  yn  aflonydd  yn  ei 
feddwl,  yr  oedd  yn   aflonydd    hetyd   yn   ei 
'orph,  weithiau  yn   eistedd   ac   weithiau  yn 
sefyll  yn  eu   plith.     Nid  yno   y   dylasai  fod. 

t  Nis  gallwn  feddwl  i'r  llances  hon  fod  gyda'r 
dyrfa  yn  yr  ardd  yn  dâl  yr  lesu ;  gan  hyny 
rhaid  iddi  amcanu  Pedr  wrth  ei  wynebpryd, 
neu  rywbeth  yn  ei  agwedd,  ei  fod  yn   un  o 
gyfeillion  Iesu  :  neu   efallai   iddi  eu   gweled 
gyda'u  gilydd  yn   y   dend   neu  rywle    arall. 
f"0  ddyn  :"  yn  ol  Mathew   a   Marc,  mor- 
wynig  a  ymosododd  ar  Pedr  yr  ail  waith : 
eîo  y  mae  efe  yma  yn  ateb  i  ddyn.     Ond  y 
mae  Mathew  yn  ysgrifenu  "  A  hi  a  ddywed- 
odd  wrth  y  rhai  oedd  yno;"  a  Marc,   "  Hi  a 
ddechreuodd  ddywedyd  wrth  y  rhai  oedd  yn 

sefyll  yno."     Felly,   dywedodd   y  forwynig 
wrth  y    rhai   o'i    hamgylch,    a  chyhuddodd 
rhyw  ddyn  o'r  rhai  hyny  Pedr,  ei  fod  gyda'r 
Iesu.     Efaílai  i  amryw  o  honynt   ei  gyd-gy 
huddo  ef,  bnd  iddo  ef  ateb  i  ryw  un  yn  ben 
nodol,    oblegid    y   mae    Ioan   yn  ysgrifenu 

"  Hwythau  a  ddy wedasant  wrtho,  &c."    Pa 
mòr  fawr  y  rhaid  bod   y   bobl   hyn   yn   rhy 
feddu,  pan    welsant   y    dysgybl  ofnus  hwn, 

(canys  y  mae  yn  dd'íammau  i  rai  o  honynt  t  i 
weled,)    o   fewn    ychydig    wythnosau    wedi 
hyn,  pan  ddygwyd  ef  ac  Ioan  o  flaen  y  cyng- 
or,   nid    yn   unig  yn  sefyll  dros  anrhydedd 
Iesu,  ond  hefyd   yn   cyhuddo  penaethiaid  a 
phrif  ddynion  y  genedl,  o  ladd  Tywysog  y 

bywyd,  ac  yn   eu  rhybuddio  hwynt  o'u  heu- 
ogrwydd  a'u  perygl  o  herwydd  hyny.     ||  TJn 
o  Galilea  oedd    Iesu,  ac  yr  oedd   yn   hawdd 
deall  wrth   dafodiaith  Ptdr,   mai  un  o  Gali- 
lea  oedd  yntau  :  yr  oedd  "  ei  leferydd  yn  ei 
gyhuddo,'*  ac  ofer  iddo  wadu  yr   adwaenai 
efe  un  mòr  gyhoeddus  a  Iesu,  ac   yntau  yn 

dyfod  o'r  un   wlad    âg  ef.     §  Gall   pob  dyn 
amgyffred   i  ryw  radd,   efallai,   pa  eftaith  a 
gafodd  yr  edrychiad  hwn  ar  galon  a  gwyneb- 
pryd  Pedr ;  ond  y  mae  yn  hollawl  annichon- 
adwy    gosod    allan    yr   effaith    hyny    mewn 
geiriau,  nac  ychwaith   i'r  Uuniedydd   goreu 
a  fu  yn  y  byd  erioed  ei  ddarlunio.     Gan  hyny 
mae  yr   ysgrifenydd    sanctaidd    yn    ddoeth 
iawn,  nid  yw   yn  ymgais  am  weithio  ar  ein 
tymherau  a'n  teimladau  ni  yn  yr  hanes;  dim 
ond  adrodd  y  gwirionedd  noeth,  hebunrhyw 
addurn  na  helaethiad. 

63  5[c*A'r  gwýr  oedd  yn  dal  yr 
Tesu,d  a'i  gwatwarasant  ef,  gan  ei  daro. 

c  Mat.  2G.  5'.»— C8.  Marc  14  55—65.  Ioan  18.  22.  t^Job 
),  10.  a  30.  9-14.  Salm  22.  6,  7,  13.  a  35.  15,  16,  25. 
I.  7—12.  Es.  49.  7.  a  50.  6,  7.  u  53.  14.  a  53.  3.  Mica  5. 

lat.  27.28—31,  39—44.  Marc  15.  Ití-'iO,  27—32.  Heb  12. 
Pedr2.  23. 

64  j  Ac  wedi  iddynt  fguddio  ei 
lygaid  ef,  hwy  a'i  tarawsant  ef  ar  ei 
wyneb,  ac  a  ofynasant  iddo,  gan  ddy- 
wedyd,  Prophwyda,  pwy  yw  yr  hwn 
a'th  darawodd  di  ? 

e  Barn.  16.  21,  25. 

65  A  llawer  o  bethaueraill,/]:gan 
gablu,  a  ddywedasant  yn  ei  erbyn  ef. 

/pen.  12.  10.  Mat.  12.  31,  32.  Act.  26.  11.  1  Tim. 
1.  13,  14. 

Gwcl  ar  Math.  26.  67,  68 ;  a  Marc  14.  65. 

* "  Ymgasglodd  efryddion  yn  íy  erbyn," 
ebai  Dafydd,  Salm  35.  15  :  dyma  gyflawn- 
iad  o  hyny,  yn  yr  hwn  yr  oedd  Dafydd  yn 
gysgod  o  hóno,  ac  yn  prophwydo  am  dano  : 
etryddion  oeddynt,  (abjects  yn  saesoneg,) 
rhai  gwael  a  gresynol,  eto  yn  anmharchu 
Mab  Duw.  \  Mae  Luc  yn  crybwyll  y  drin- 
iaeth  hon  cyn  ei  ddwyn  ef  i'r  cyngor  ;  Math- 
ew  a  Marc  yn  union  ar  ol  ei  gondemnio  ef 
fel  yn  euog  o  gabledd :  mae  yn  debyg  iddo 

gael  ei  anmharchu  o'r  blaen,  ac  iddo  gael  an- 
mharch  mwy  enbyd  drachetn,  ar  ol  ei  gon- 
demnio  gan  y  Sanhedrim,  a  Luc  yn  adrodd 
y  tro  cyntaf,  heb  sylwi  ar  yr  ail,  a  Mathew  a 
Marc  yn  adrodd  yr  ail,  heb  sylwi  cymmaint 
ar  y  cyntaf.  Rhyngddynt  oll  cawn  yr  hanes 
oJl.  %  Mae  rhywbeth  pur  nodedig  yn  y  geir- 
iau  hyn  :  cyhuddent  hwy  yr  Iesu  o  gabledd, 
am  iddo  ddywedyd  mai  Mab  Duw  ydoedd  ; 
ond  y  mae  Luc  yn  gosod  y  cyhuddiad  hwnw 
yn  eu  herbyn  hwy,  am  ei  fod  ef  yn  Fab  Duw 
mewn  gwirionedd.  Cabledd  ydoedd  gwadu 
hyny,  a  mwy  cabledd  oedd  ei  gondemnio  ef am  hòni  liyny. 

66  1T^*A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
h  ymgynnullodd  henuriaid  y  bobl,  a'r 
arch-offeiriaid,  a'r  ysgrifenyddion,  ac 
a'i  dygasant  ef  i?w  cynghor  hwynt, g  Mat.  27.  1.    Marc  15.  1.  h  Salm  2.  1—3.    Act.  4. 25—28. 

67  *  Gan  ddywedyd,  f  Ai  ti  yw 
Crist  ?  dywed  i  ni.  Ac  efe  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  k  Os  dy wedaf  i  chwi,  ni 
chredwch  ddim : 

i  Mat.  11.  3-5.  a  26.  63.  Marc  14.  61.  loan  10.  24. 
k  pen.  16.  31.  Ioan  5.  39—47.  a  8.  43—45.  a  9.  27,  28.  a  10. 
25,  26.  a  12.  37-43. 

68  'JAc  os  gofynaf  hefyd  i  chwi, 
ni7m  hattebwch,  ac  ni'w  gollyngwch 

ymaith. /  pen.  20.  3—7,  41—44. 

69  Ar  ol  hyn  my  bydd  Mab  y  dyn 
yn  eistedd  n  ar  ddeheulaw  gallu  Duw. 

m  Mat.  26.  64.  Marc  14.  62.  n  Saim  110.  1.  Dan.  7. 

13,  14.  Mat.  22.  44.  Marc  16.  19.  Act.  2.  34—36.  a  7.  P5,  56. 
Rhuf.  8.  34.  Eph.  1.  20— 23.  a  4.  8— 10.  Col.  3.  1.  Heb.  1. 
3.  a  8.  1.  a  12.  2.  1  Pedr  3.  22.  Dat.  22.  1. 

70  A  hwy  oll  a  ddy wedasant,  °  \\  Ai 
Mab  Duw  gan  hynny  ydwyt  ti  ?  Ac 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  p  §  Yr 
ydych  chwi  yn  dywedyd  fy  mod. 

open.  4.  41.  Salm  2.  7,  12.  Mat.  3.  17.  a  27.  43.  54. 
Ioan  1.  34,  49.    a  10.  30,  36.    a  19.  7.  p  pen.  23.  3.  Mat. 
26.  64.  Marc  14.  62.  a  15.  2.  loan  18.  37. 



Yr  Iuddewon  yn  cyhuddo  yr LUC  XXIII. lesu  ger  bron  Pilat. 

71  Hwythau  a  ddywedasant,  ?  Pa 
raid  i  ni  mwyach  wrth  dystiolaeth  ? 

canys  clywsom  ein  hunain  o'i  enau ef  ei  hun. 
q  Mat.  26.  65,  6G.  Maro  14.  63,  64. 

Aeth  Iesu  dàn  ddau  brawf,  neu  holiad, 
cyn  ei  roddi  i  farwolaeth  :  un  trer  bron  y 
Senedd  Iuddewig ;  math  o  Lys  Eglwysig,  i 
brofi  gau-brophwydi  a  chablwyr.  Yr  arch- 
offeiriad  ocdd  y  prif  farnydd  yn  hwn.  Y 
prawf  arall  a  fu  o  flaen  Pilat,  y  lly wodraeth- 
wr  Rhufeinig  ar  Judea  y  pryd  hwn.  Ei 
waith  ef  ydoedd  profi  achosion  gwladol, 
pethau  perthynol  i  heddwch  y  wladwriaeth, 

a'i  hystyried  yn  rhan  o'r  ymherodraeth 
Rhufeinig.  Nid  yw  yr  adnodau  hyn  yn 

rhoddi  hanes  ond  am  y  cyntaf  o'r  ddau  ; 
cabledd  oedd  y  bai  y  cyhuddid  Iesu  yn  euog 
o  hónoyn  yllŷs  hwn.  Nis  gallwn  gael  hanes 

cyflawn  am  y  naill  na'r  Uall  o'r  profion  hyn 
wrth  ddarllen  dim  ond  un  o'r  efengylwyr, 
rhaid  eu  darllen  oll  yn  fanol,  a'u  cymharu 
a'u  gilydd.  *  Yn  ol  Mathew  a  Marc,  ail 
gynnulíiad  oedd  hwn  :  ar  ol  i'r  cyngor  gon- 
demnio  yr  Iesu,  hwy  a  ymadawsant;  ac  a 

ymgynnullasant  drachefn  yn  fore  iawn,  i'w 
ddwyn  ef  at  Pilat,  gwel  pen.  23.  1.  t  Nid 

yw  yn  annhebyg  i'r  arch-offeiriadofyn  yr  un 
holiadau  i  Grist  yr  ail  waith,  i  gael  gweled  a 

safai  efe  at  yr  hyn  a  ddywedasai  o'r  blaen, 
ac  fel  y  caffai  aelodau  y  cyngor  a  ddyg- 
wyddai  fod  yn  absenol  yr  holiad  o'r  blaen, 
glywed  ei  atebion  ef.  %  Os  gofynaf  i  chwi  y 

rheswm  pa  ham  na  chredwch  ni'm  hatebwch  ; 
ac  os  gofynaf  i  chwi  fy  ngollwng  I  yn  rhydd, 
nis  gwnewch  ;  am  hyny  pa  ddyben  i  mi  ddy- 
wedyd  dim  ì  \\  "  Mab  y  dyn,"  ebai  Crist,  A 
"  Mab  Duw  gan  hyny  ydwyt  ti 'ì"  ebynt 
hwythau :  y  Messiah  oeddynt  hwy  yn  ddeall 
wrth  bob  un  o'r  ddau  cnwad.  Mae  yn  deb 
yg  bod  ganddynt  ryw  amgyffred  a  dysgwyl 
iad,  y  byddai  y  Messiah  yn  Fab  Duw  ac  yn 
Fab  y  dyn,  hyny  yw,  yn  Dduw-dyn.  §  O 
herwydd  i'r  Iesu  alw  Mab  y  dyn  arno  ei  hun, 
a  sôn  am  "eistedd  arddeheulaw  gallu  Duw," 
barnent  ef  yn  euog  o  gabledd,  am  na  chaniat- 
âent  mai  efe  oedd  y  Messiah.  Mae  yn  an- 
odd  gwybod  pa  fodd  yr  oeddent  hwy  yn 
deall  yr  enw  Mab  y  dyn  ;  ond  fel  y  defnydd- 
iodd  Crist  ef,  yr  oeddynt  yn  ystyried  ei  fod 
ef  yn  ei  wneuthur  ei  hun  yn  Dduw.  Yn 
adn.  69,  mae  cyfeiriad  amlwg  at  y  dysgrifiad 
gogoneddus  a  wnair  o  Fab  y  dyn  yn  Daniel 
7.  13,  14  ;  ac  felly  yr  oedd  yr  arch-offeiriaid 
yn  ei  gymmeryd.  Yr  òedd  yr  olwg  ar  Iesu 

yn  awr  yn  annhebyg  iawn  i'r  person  hwnw  ; 
ond  nis  gallasai  dim  fod  yn  fwy  addas,  ofn- 

adwy,  a  mawreddig,  na'r  fath  rybudd  yn  yr 
amgylchiadau  hyn.  §  Geiriau  cyfystr,  yn  ol 
dull  yr  Iuddewou  o  lefaru,  a  phe  dywedasai, 
lë,  myfi  yw. 

PEN.  XXIII. 

Cyhuddo  yr  Iesu  ger  bron  Pilat,  $c. 

A'R  aholl  lìaws  o  honynt  a  gyfod- 

asant,  *  ac  a'i  dygasant  ef  at  Pilat : a  pen.  22.  66.  Mat.  27.  1,  2.  Marc  15.  1.  Ioan  18.  29. 

2  Ac  fea  ddechreuasant  ei  gyhuddo 
ef,  gan  ddy wedyd,  f  Ni  a  gawsom  hwn 

c  yn  gŵyrdroi  y  bobl, d  ac  yn  gwahardd 

rhoi  teyrnged  i  Cesar,  gan  ddywedyd 
e  mai  efe  ei  hun  yw  CristFrenhin. 

*  Marc  15.  3—5.  Io*n  18.  30.  c  adu.  5.  1  Bren.  19.  17 

Jer.  39.  4.  Am.  7.  10.  Act.  16.  20  »17.6,7.  a  24  fi" d  pen.  20.20-25.  1  Bren.  21.  10—13.  Salui  35.  11.  a  62  4 
a  64.  3— 6.  Jer.  20.  10.  a  37.  13— 15.  Mat.  22.  21.  a  26.  59 
60.  Marc  14.  55,  56.  Act.  24.  13.  1  Pedr  3.  16-18.  «  pe« 
22.  69,  70.  Marc  14.  61,  62.  loan  19.   12. 

3  A/  Philat  a  ofynodd  iddo,  gan 

ddywedyd,  Ai  ti  yw  «'Brenhin  yr 
Iuddewon  ?  Ac  efe  a  attebodd  iddo, 
acaddywedodd,Yrwyttiyndywedyd. 

/Mat.'27.  11.  Marc  15.  2.  Ioan  19.  33-37.  1  Tira.  6.  13 g  adn.  3S.  pen.  1.  32,  33.  a  19.  3á— 40.  Marc  15.  18,  32 
'     n  1.  49.  a  19.  3,  19—21. 

4  A  dywedodd  Pilat  wrth  yr  arch- 

ofìfeiriaid  a'r  bobl,  A|Nid  wyf  fi  yn 
cael  dim  bai  ar  y  dyn  hwn 

'-    '4,  15.      Mat.  27.  19,  24.     Mare 
ì.  Heb.  7.  26.  1  Pedr  1.  19.  a  2   

5  *  ||  A  hwy  a  fuant  daerach,  gan 
ddywedyd,  Y  mae  efa  yn  cyftròi  ý 
bobl,  gan  ddysgu  trwy  holl  Judea, 
*§wedi  dechreu  o  Galilea  hyd  yma. 

íadn.  23.  pen.  11.  53.  Salm  22.  12,  13,  16.  a  57.  4.  a  69.  4. 
Mat.  27.  24.  Ioan  19.  15.  Act.  5.  33.  a  7.  54,  57.  a  23.  10. 
*pen.  4.  14,  15.  Mat.  4.  12—16,  23.  Marc  1.  14.  Ioan  1.  45. 
a  2.  11.  a7.  41,52.  Act.  10.  37. 

*  Ar  ol  i'r  Senedd  Iuddewig  euog-farno 
Crist  yn  y  nos,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  66,  o'r 
bennod  o 'r  blaen,  maent  yma  yn  ei  ddwyn 
ef  gerbron  Pilat,  i  gael  ei  ail  brawf.  Gan 
iddynt  hwy  ei  gondemnio  ef,  pa  raid  oedd  ei 
ail  brofi  ef  fel  hyn?  l.Tybia  rhai  mai  o 
herwydd  iddynt  wneyd  hyny  yn  hytrach 
mewn  brys  a  therfysg,  er  ei  ddwyn  ef  ger 

bron  y  Cyngor,  (fel  Act.  6.  12,)  ac  nid' mewn  modd  cyfreithlawn  a  rheolaidd.  2.  Er 
bod  ganddynt  hwy  awdurdod  i  drin  materion 

cyffredin  eu  hunain,  a  barnwyr  o'u  cenedl  eu 
hunain  ;  eto,  y  Rhufeiniaid  oedd  i  drin  mat- 
erion  o  bwys,  rnegys  matcrion  bywyd,  drwy 

farnwyr  o'r  eiddynt  hwy,  gwel  Ioan  18.31. 
3.  Neu,  yr  oeddynt  am  roddi  trosedd  yn  ei 
erbyn  ef,  sef  terfysg  a  gwrthryfel,  nad  oedd 
i'w  farnu  ond  gan  y  rhaglaw  Rhufeinaidd  yn 
unig.  4.  Gany  gwyddenthwy  y  parch  mawr 
oedd  i  Iesu  gan  y  bobl  yn  gyffredin,  efallai 

eu  bod  yn  ewyllysio  rhoddi  y  gwarth  o'i 
farwolaeth  ef  ar  Pilat,  yn  hytrach  na'i  gym- 
meryd  arnynt  eu  hunain.  5.  Beth  bynag 
oedd  yr  acho^ion,  mae  yn  sicrnas  gallasai  fod 
fel  arall :  yr  oedd  yn  rhaid  cyflawni  pobpeth 
a  ysgrifenwyd  am  dano  ef,  a  phobpeth  hefjd 
a  rag-fynegasai  efe  am  dano  ei  hun.  tGwydd- 
ent  nad  oedd  dim  gwiw  sôn  wrth  Pilat,  ar  y 
cyntaf  yn  enwedig,  ei  fod  ef  yn  hòni  mai 
Mab  Duw  oedd ;  am  hyny  maent  yn  ceisio 
gwneyd  i  fynu  ryw  drosedd  gwladol  yn  ei 

erbyn  ef,  ei  fod  "  yn  gŵyr-droi  y  bobl,"  nid 
yn  unig  yn  eu  hegwyddorion  crefyddol,  ond 

hefyd  yn  eu  fì'yddlondeb  i'r  llywodraetb 
Rufeinig:  ei  fod  yn  "  gwahardd  rhoi  teyrn- 
ged  i  Cesar,"  er  iddo  ef  ddywedyd  ychydig 
o'r  blaen,  "Telwch  yr  eiddo  Cesar  i  Cesar." 
Dengys  hyn  beth  oedd  eu  dyben  hwy  yn 
gofyn  yr  holiad  dichell-ddrwg  hwnw  iddo  ef, 
Math.  22.  15—22.  Wrth  fod  Iesu  yn  hòni 
mai  efe  oedd  y  Messiah,  "  Crist  Frenin,"  haer- 
asant  ei  fod  ef  yn  gwahardd  rhoi  teyrnged  i 

Cesar,  yn  groes  i'r  atebiad  pendant  a  rodd- 
asai  efe  ar  y  pwnc.  j  Er  i  Pil.it  glywed  o 
enau  Crist  ei   hun  mai  efe  oedd  Brenin  yr 
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wrth  weled  yr  lesu. 

uddewon  ;  (gwel  y  sylwad  olaf  ar  pen.  22 ;) 
o  tystiolaethodd  ei  tod  ef  yn  berftaith  sicr 
iai  diniued  ydoedd  o  ran  y  pethau  a  ddygid 

u  ei  erbyn.  Gallwn  sylwi  ynia,  i'n  Har- 
'  wydd  Iesu  gael  mwy  o  gyfiawnder  ac  un- 
>ndeb  ar  Uw  payan,  na<_'  a  gafodd  efe  gan 
r  Eylwyswyr  luddewiy :  condemniasant 

wy  et*  heb  un  prawf,  gWcdi  pob  ymgais  am 
au-dystiolaeth  ;  a  cheisiasant  ei  ddyfetha  ef 

11  wn  neu  garn  :  ond  defnyddiodd  Pila
t  bob 

jmgais  a  moddion  i'w  oilwng  ef  yn  rhydd. 
Ni  wnaeth  ymgais  Pilat  ond  ennyn  eu  taer- 
ìeb  hwy  yn  fwy  :  yr  oeddynt  yn  ofni  cael 
u  siomi,  ac  ni  fynent  er  dim  gael  y  gair  eu 
od  yn  ccisio  rhoi  dyn  diniwed  i  farwolaeth. 
Yr  oe<l(i  amryw  dwyllwyr  a  therfysgwyr 
edi  codi  yn  Galilea  o  bryd  i  bryd,  a  thrwy 
odi  pleidiau  a  therfysgoedd,  wedi  rhoddi 

awer  o  draííerth  i'r  Rhufeiniaid.  Mae  cy- 
uddwyr  Iesu  yma  yn  cymmeryd  y  fantais 

•  hyny,  gan  ddywedyd  ei  fod  yntau  o  Gali- 
a,  yn  un  o'r  terfysgwyr  hyny,  ac  wedi  codi 
ìifysg  drwy  yr  holl  wlad  o  Galilea  i  Jerusa- 
m  ;  gan  gyfeirio,  mae  yn  debyg,  at  ei  ddy- 

•diad  cyhoeddus  ef  i'r  ddinas  ychydig 
dyddiau  o'r  blaen  :  mae  yn  debyg  y  gwydd- 
i  Pilat  am  hyny,  ac  hefyd  ei  waith  yn  prejr- 

thu  yn  y  dem!,  yn  groesi'whawdurdodhwy. 

6  A  phanglybu  Pilat  sôn  am  Galilea, 

fe  a  ofynodd  a'i  *  Galilead  oedd  y  dyn. ípen.  13.  1.  Aot.  5.37. 

7  *  A  phan  wybu  efe  ei  fod  ef  o 
lywodraeth  Herod,  efe  a'i  hanfonodd 
f  at  Herod,  yr  hwn  oedd  yntau  yn 
erusalem  y  dyddiau  hynny. 

m  pen.  3.  l.a  13.  31. 

8  %  f  A  Herod,panwelodd  yr  Iesu, 

lawenychodd  yn  fawr:  "'canys  yr 
;dd  efe  yn  chwennych  erystalm  ei 

vTeled  ef ;  oblegid  iddo  glywed  llawer 
j.m  dano  ef  ;  °  ac  yr  ydoedd  yn  go- 
teithio  cael  gweled  gwneuthur  rhyw 
rwydd  ganddo  ef. 

n  pen.  9.  7—9.  Mat.  14.  1.  Marc  6.  14.  o  pen.  4.  23 
Bren.  5.  3— 6,  11.  Act.  8.  19. 

9  Ac  efe  a'i  holodd  ef  mewn  llawer 
>  eiriau;  ̂ eithr  efe  nid  attebodd 
Idim  iddo. 

10  A'r  arch-offeiriaid  a'r  ysgrifen 
fddion  a  safasant,  ?  gan  ei  gyhuddo  ef 
fti  haerllug. 

q  adn.  2,  5,  14,  15    pen.  11.  53.  Act.  24.  5. 

j  11  II A  'Herod  a'i  filwyr,  'wedi 
iddo  ei  ddi'ystyru  ef,  a'*  watwar,  §a'i 
wisgo  â  gwisggìaerwen,  a'i  danfonodd 
pf  drachefn  at  Pilat. 

I  15   íÄo  a  53>  3-    Mat'  27-  27_3°-    Marc  9-  12- 

1 2  51  A'r  dwthwn  hwnnw  '  yr  aeth 
:Pdata  Herodyn  gyfeillion  :  ̂ canys 
/r  oeddynt  o'r  blaen  mewn  gelyniaeth 
'iugilydd. 

t  Salm  93.  4—6.  Mat.  16.  1.  Dat.  17.  13,  14. 

*  Mae  yn  amlwg  fod  Pilat  am  ymwrthod  â 
phendtrfynu  achos,  yn  yr  hwn  yr  oedd  ei 

í'arn  a'i  fantais  ef  yn  debyg  o  fynod  yn  groes 
i'w  gilydd.  Ei  farn  ef  oedd,  mai  diniwed 
oedd  lesu  ;  a'i  fantais  oedd,  ei  gondemnio 
ef  er  rhyngu  bodd  yr  Iuddewon.  Can  gynt- 
ed  gan  hyny  ag  y  deallodd  efe  mai  un  a  fu- 
asai  yn  byw  dan  lywodraeth  Herod  oedd 

Iesu,  efe  a'i  danfonodd  ef  a'i  gyhuddwyr  at 
Herod,  yr  hwn  oedd  yntau  wedi  dyfod  i  Jer- 
usalem  i  ŵyl  y  pasg.  t  Yr  oedd  tri  pheth  yn 
peri  i  Herod  lawenychu  gweled  yr  lesu,  heb 
ddim  da  yn  yr  un  o  honynt : — 1.  Yr  oedd 
wedi  clywed  llawer  o  sôn  am  dano;  ac  ysfa 
wag  arno  am  weled  y  fath  un.  2.  Yr  oedd 
ef  wedi  ofni  mai  Ioan  Fedyddiwr  wedi  cyf- 
odi  o  feirw  ydoedd  ;  ac  yr  oedd  yn  chwennych 
ei  weled  ef  i  benderfynu  y  petrusder  hwnw. 
3.  Yr  oedd  yn  gobeithio  cael  gweled  gwneuth- 
ur  rhyw  arwydd  ganddo,  i  foddloni  ei  chwilr 
frydedd  gv/ag  ef.  %  Gan  y  gwyddai  Iesu  nad 
oedd  nac  egwydd  na  dyben  da  gan  Herod, 
ond  chwennych  cael  ychydig  ddifyrwch  iddo 
ei  hun  a'i  fawrion,  a  rhywbeth  i  siarad  am 
dano,  ni  wnai  efe  gam-ddcfnyddio  ei  allu 
Dwyfol  i  foddloni  y  fath  dymher  wageddus 
a  gwatwargar,  nac  ychwaith  gymmaint  ag 
ateb  yr  un  o'r  holiadau  a  ofynai  Herod  iddo, 
na'r  cyhuddiadau  haerllug  a  roddid  yn  ei  er- 
byn.  ||  Er  bod  Herod  yn  dd'íau  wedi  cael  ei 
si'omi,  a  sòri,  wrth  ddistawrwydd  Iesu  ;  eto 
nid  oedd  yn  dewis  bod  ag  un  llaw  ganddo  i'w 
roddi  ef  i  farwolaeth  ;  efallai  bod  ei  gydwy- 

bod  yn  dra  dychrynllyd  o'i  fewn  o  herwydd 
ançeu  Ioan  Fedyddiwr.  Ganhyny  efe  a  ym- 
foddlonodd  ar  ei  drin  ef  fel  un  dirmygus,  ac 
islaw  ei  sylw:  iselodd  ei  hun  mòr  fawr,  ag 

nno  â'i  filwyr  i'w  ddiystyru  aM  watwar  ef. 
j  Rhyw  hen  wisg  wedi  ei  throi  heibio,  mae 

yn  debyg,  gan  Herod  neu  un  o'i  wŷr  llys oedd  hon,  a  roddasant  am  Iesu  iýw  dremygu 

ef,  a'i  watwar,  fel  brenin  yr  Iuddewon.  Gwisg 
wêch,  ysplenydd,  yw  ystyr  y  gair  Groeg, 
(Lampran,)  meddant,  ac  nid  y  w  o  anghen- 
rheidrwydd  yn  arwyddo  gwisg  glaer-wèn  o 
ran  lüw  :  disail  iawn  hefyd  yw  y  dychym- 
myg,  mai  yn  arwydd  o  ddiniweidrwydd  lesu 
y  rhoddes  Herod  hi  am  dano  wrth  ei  ddanfon 
yn  ol  at  Pilat.  Triniaeth  dra  dirmygus  a 
thrahaus  oedd  hon  ar  Fab  Duw  !  *  Gan  fod 
Pilat  yn  Rhufeiniad  paganaidd,  a  Heiod  yn 

Idumead  dychweledig  i'r  grefydd  Iuddewig, 
y  ddau  yn  llywodraelhu  t;deiíhiau  cyffmiol,  a 
phob  un  o  honynt  yn  ddynion  drygionus  ; 

nid  rhyfedd  yn  y  byd  ty  bod  (*  mewn  gelyri- 
iaeth  a'u  gilydd  :"  rhyfeddach  o  lawer  oedd 
iddynt  ymgymmodi  y  pryd  hwn.  Efallai 
rnai  ymrafael  yn  nghylch  terfynau  eu  llyw- 
odraeth  oedd  yr  achos  o'u  gelyniaeth  ;  neu 
ynte  y  naill  wedi  bod  yn  gormesu  ar  lywod- 
raeth  y  llall ;  ac  efallai  mai  gwaith  Pilat  yn 
lladd  y  Galileaid,  deiliaid  Herod,  a  ddaeth- 
ent  i  Jerusalem  i  aberthu  ydoedd.  Gwel  Luc 
13.  1.  Cyfeillach  y  byd  oedd  eu  cyfeillach 
wedi  y  cwbl,  a  gelyniaeth  i  Dduw,  lago  4.  4. 

13  %  A  n  Philat,  wedi  galw  ynghyd 

yr  arch-offeiriaid,  a'r  llywiawdwyr,  a'r 
bobl, 

u  Mat.  27.  21-23.  Marc  15.  14.  Ioan  18.  38.  a  19.  4. 

14  A  ddy wedodd  wrthynt,  Chwi  a 

ddygasoch  y  dyn  hwn  attaf  fi,  xfel  un 
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a  fyddai  yn  gŵyrdroi  y  bobl :  ac  wele, 

myfi  a'í  holais  ef  yn  eich  gŵydd 
chwi,  y  ac  ni  chefais  yn  y  dyn  hwn 
ddim  bai,  o  ran  y  pethau  yr  ydych 
chwi  yn  ei  gyhuddo  ef  am  danynt : 

*  adn.  I,  2,5.  «  adu.  4.  Dan.6.  4.  Mat.  27.  4,  19,  24, 
54.    Act.  13.  28.  Heb    7.  2(5. 

15  *  Na  Herod  chwaith  :  canys  an  - 
fonais  chwi  atto  ef ;  ac  wele,  f  dim  yn 
haeddu  marwolaeth  nis  gwnaed  iddo. 

1 6  \  Am  hynny  mi  z  ai  ceryddaf  ef, 
||  ac  2Ü  gollyngaf  ymaith. 

*  Mat.  27.  26.  Marc  15.   15.  Ioan  19.  1—  4.  Act.  5.  40,41. 

1 7  §  Canys  a  yr  ydoedd  yn  rhaid 
iddo  ollwng  un  yn  rhydd  iddynt  ar 
yr  wyl. 

a  Mat.  27.  15.  Marn  15.  6.  Ioan  18.  39. 

18  *  A'r  b\ìo\\  líaws  a  lefasant  ar 
unwaith,  gan  ddywedyd, c  Bwrw  hwn 
ymaith,  a  gollwng  i  ni  Barabbas  yn 
rhydd : 

h  Mat.  5 
3.  14. 

19  (Yr  hwn,  am  ryw  dderfysg  a 
wnaethid  yn  y  ddinas,  a  llofruddiaeth, 
oedd  wedi  ei  daflu  i  garchar) 

d  adn.  2,  5. 

20  Am  hynny  Pilat  fa  ddywedodd 
wrthynt  drachefn,  gan  ewyllysio  go- 
llwng  yr  Iesu  yn  rhydd. 

e  Mat.  14.  8,  9.  a  27.  19.  Marc  15.   15.  Ioan  19.  Y> 

21  Eithr  hwy  a  lefasant  arno,  gan 
ddy wedyd,  /  Croeshoelia,  croeshoelia 
ef. 

/adn.  23.  Mat.  27.  22—25.  Marc  15.  13,  14.  loan  19.  15 

22  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt  y 
f  drydedd  waith,  s  Canys  pa  ddrwg  a 
wnaeth  efe  ?  ni  chefais  i  ddim  achos 

marwolaeth  ynddo;  Aam  hynny  mi 

a'i  ceryddaf  ef,  ac  a'/  gollyngaf  yn 
rhydd. 

g  adn.  14,  20.  1  Pedr  I.  19.  a  3.  18.        h  adn.  16. 

23  Hwythau  a    fuont    daerion   â 
llefau  uchel,  gan   ddeisyfu  ei  groes- 

hoelio  ef.     A'u  Uefau  hwynt,  a'r  arch ofifeiriaid,  aorfuant. 
í  adn.  5.  Salm  22.   12,  13.  a  57.  4.  Zec.  II.  8. 

24  A  *  Philat  a  farnodd  wneuthur 
eu  deisyfiad  hwynt. 

t  Mat.  27.  26.  Marc  15.  15.  I< 

25  Ac  efe  a  ollyngodd  yn  rhydd 

iddyntyrhwn  'am  derfysgallofrudd- 
iaeth  a  fwriasid  y'ngharchar,  m  yr  hwn 
a  X  ofynasant :  n  eithr  yr  Iesu  a  dra- 
ddododd  efe  i'w  hewyllys  hwynt. /  adn.  2.  5.  Marc  15.  7.  loao  18.  40.  m  I  Sam.  12.  13 
Marc  15.  6.  Act.3.   14.       n  Mat.  27.  26.  Marc  15.   15. 

*  Yr  oedd  hyn  yn  brawf  chwanegol  o  ddi 

niweidrwydda  dì'euogrwydd  Iesn  ;  pe  buasai 
efe  wedi  gwneyd   rhyw   ddrwg   cyhoeddus, 
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'■'  cyffroi  y  bobl,"  a  chodi  terfysg,  yn  Gali- 
lea,  buasai  Herod,  llywodraethwr  y  wlad 
liòno,  yn  gwybod  am  dano :  ond  nid  oedd 
dim  o'r  fath  beth.  t  Hyny  yw,  ni  wnaeth 
Herod  ddim  ag  sydd  yn  profi  fod  yr  Iesu 
hwn  yn  haeddu  marwolaeth ;  eithr  yn  ý 
gwrthwyneb,  mae  ymddygiad  Herod  tuag 
ato,  yn  ei  ddanfon  ef  yn  ol  heb  ei  gondemn- 
io,  yn  brawf  na  chafodd  efe  ddim  yn  haedda 
marwolaeth  ynddo.  Mae  geiriad  yr  adnod 
hon  yn  lled  ddyrys,  ond  dyna  ei  meddwl. 
Mae  cydrediad  Herod  â  Philat  yn  y  farn  hon, 
yn  ymddangos  o  bwys  mawr  ;  oblegid  yr 
oedd  Herod  yn  eithafcydnabyddus  â  defodau 
a  chrefydd  yr  Iuddewon.  |  Cynnygiodd 
Pilat  ei  geryddu  ef,  fel  nad  arferai  efe  y 
geiriau  hyny  mwyach,  a  roddasent  dram- 
gwydd.  ||  Ar  ol  ei  geryddu,  cynnygiai  ei  oll. 
wng  ef  yn  rhydd,  yn  ol  defod  yr  wyl  hòno, 
gan  feddwl  y  buasai  hyny  yn  llaitramgwydd- 
us  i'r  llywodraethwyr  Iuddewig,  o  herwydd 
y  buasai  y  weithred  yn  arwyddo  bod  lesu  yni 
haeddu  cosp,  ond  ei  fod  yn  cael  ei  ollwng  yn 
rhydd  fel  gweithred  o  diriondeb.  §  Yr  yd« 
oedd  yn  arferol,  ac  mewn  dull  yn  rhaid. 
Nid  oedd  un  gyfraith  yn  rhwymo  Pilat  i  hyn; 
ond  fel  y  mae  gweithredoedd  o  diriondebyn 
gyffredin  yn  gymmeradwy  ac  yn  ennill  cym- 
meradwyaeth  i'r  neb  a'n  gwnelo.  Ymddeng- 
ys  y  byddai  y  Rhufeiniaid  yn  arfer  gwneyd 
hyn  yn  aml  ar  y  cyntaf,  i  foddâu  y  rhai  a 
ddarostyngid  ganddynt,  ac  yn  awr  yr  oedd 

yn  ddefod  set'ydledig.  *  Gwelwn  yma  môr 
ddychrynllyd  yw  gelyniaeth  dynion  drygion- 

us  yn  erbyn  crefydd ;  dyina  yr  holl  l'íaws  yn 
dewis  dyn  a  fuasai  yn  t-uog  o'r  drygau  mwy- 
af,  terfysg  a  llofruddiaeth,  o  flaen  yr  un 
mwyaf  diniwed  a  fn  yn  y  byd  ei  ioed,  ac  yr 
hwn  oedd  yn  amrywio  oddiwrthynt  hwy  yn 

unig  mewn  rhyw  bynciau  crefyddol,  a'r  rhai 
hyny  yn  benaf  yn  nghylch  traddodiadau  dyn- 
ol,  a  seremoniau  dibwys.  Ond  y  gwiroedd, 
yr  oedd  efe  yn  egluro  gair  Dnw  yn  fanylach 
nac  y  goddefai  eu  chwantau  iddynt  hwy  ei 
egluro  ;  ac  yn  byw  bywyd  gwahanol  iawn 
i'r  eiddynt  hwy.  Mae  manylrwydd  a  sanct- 
eiddrwydd  athrawiaeth  a  buchedd,yn  bethao 
sydd  yn  cynddeiriogi  y  byd  yu  erbyn  gwein- 
idogion  a  phroffeswyr  yr  efengyl.  f  Fel  y  dî- 
anrìiydeddodd  Pedr  Grist  drwy  ei  wadu  dair 
gwaith,  er  ei  fod  yn  gwyhod  ac  yn  credu  ei 
fod  yn.  Fab  Duw  ;  felly  mae  Pilat,  pagan 
cenedlig,  yma  yn  ei  anrhydeddn  ef,  drwy 
addef  a  thystiolaethu  dair  gwaith  ei  fod  yn 
ddiniwed,  er  nad  oedd  efe  yn  credu  ynddo 
fel  Pedr.  Ac  mae  yn  ymddangos  mai  ar  ol 
ei  amddiffvn  ef  dair  gwaith  y  parodd  Pilat 

ei  fflangelíu  ef ;  gan  feddwl  wrth  hyny  en- 
nyn  tostnri  yr  Inddewon  tuag  ato,  ac  felly 
arhed  ei  groeshoelio  ef.  Gweì  Math.  27.  26. 

t  Mae  y  geiriau  "  Deisyfu,"  yn  adn.  23,  a 
"  Gofyn,"  yn  adn.  25,  yn  ciriau  llawn  oegni 

grymns  yn'yr  iailh  wreiddiol,  ac  yn  dangos inai  Hid  yr  luddewon  yn  erbyn  Iesu,  oedd  yn 
eu  hannog  hwy  i  fod  mòr  dacr,  ac  nid  eu 
parch  i'r  lly  wodraeth  llufeinig. 

26  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  ei  arwain 
ef  ymaith,  °hwy  a  ddaliasant  un 
Simon  p  o  Cyrene,yn  dyfod  o'r  wlad, 
ac  a  ddodasant  y  groes  arno  ef,  q  i «; 
dwyn  ar  ol  yr  Tesu. 
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o  Mat.  27.  32.  Marc  15.  21.  loan  19.  16.  17.  p  Act.  2. 
a  6.  6,  9.  a  13    1.  i]  pen.  9.  23.  h  14.  27. 

Gwel  ar  Math.  27.  32;  a  Marc  15.  21. 

27  H  *  Ac  yr  oecld  yn  ei  ganlyn  ef 
íaws  inawr  o  bobl,  r  ac  o  wragedd  ; 
rhai  hefyd  oedd  yn  cwynfan,  ac  yn 

daru  o'i  blegid  ef. r  adn.  55.  pen.  8.  2.  Mat.  27.  55,  56.  Marc  15.  40. 

28  fA'rlesu,  wedi  troi  attynt,  a 
dywedodd, s  Merched  Jerusalem,  na 
ylwch  o'm  plegid  i :  eithr  wylwch 
ch  plegid  eich  hunain,  ac  oblegid 
chplant. 
t  Can.  1.  5.  a  2.  7.  a  3.  5,  10.  a  5.  8,  16.  a  8.  4. 

29  t  Canys  wele, '  y  mae  y  dyddiau 
dyfod,  yn  y  rhai   y   dywedant, 

Gwŷn  eu  bya  y  rhai  ammhlantadwy, 

r  crothau  ni  eppiliasant,  a'r  bronnau 
í  roisant  sugn. 
t  pen.  21 .  23,  24.  Mat.  24.  19.  Marc  13. 17—19.  u  Deut. 
53—57.   Hos.  9.  12—16.  a  13    16. 

30  -^  ||  Yna  y  dechreuant  ddywed- 
ì  wrth  y  mynyddoedd,  Syrthiwch 
-nom  ;  ac  wrth  y  bryniau,  Cudd- 
?ch  ni. 
x  Es.  2.  19    Hos.  10.  8.  Dat.  6.  16.  a  9.  6. 

31  §Canys  os  gwnant  hyn  yyn  y 
ren  îr,  pabeth  a  wneir  yn  y  crin  ? 

Diar.  11.  31.  Jer.  25.  29.  Ezec.  15.  2—7.  a  20.  47,  48. 
3.  Dan.  9.  26.  Mat.  3.  12.  IoaulS.  6.  Heb.  6.  8. 
Ir4.  17,  18.  Jud.  12. 

Er  body  liì'awso'r  Iuddewon  yn  gwaeddi 
n  groeshoelio  Crist,  eto  yr  oedd  llawer  o 
trsonau  a  chanddynt  wir  barch  iddo.  Can- 
nodd  Hi'aws  mawr  o'r  rhai  hyn  ef,  yn  enw- 
íig  llawer  o  wragedd,  pan  oedd  yn  myned 
»v  groeshoelio,  gan  ddangos  eu  cyd-ymdeim- 
á  a'u  gofid  mewn  galarnadau  alaethus. 
irn  nghanol  ei  ofid  mawr  ei  hun,  trôdd  Iesu 
ìosturio  wrth  y  galarwyr  hyn,  ac  i'w  cyng- 
>ri,  i  beidio  ag  wylo  o'i  blegid  ef,  ond  o'u 
egid  eu  hunain  a'u  plant :  yr  oedd  ef  yn 
Inroddi  yn  hollawl  i  ewyllys  y  Tad,yn  myn- 
|l  i  ddyoddef  o'i  fodd,  ac  yn  sicr  o  weled 
Iwedd  gorfoleddus  yn  fuan  ar  ei  holl  ddy- 
jldefiadau,  ac  eíFeithiau  dedwydd  o  honynt 
;fyd  ;  ond  yr  oedd  dîaledd  ofnadwy  uwch- 

|w  ei  draethu,  i  ddyfod  ar  eu  dinas  a'u  cen- 
[II  hwy  cyn  pen  nemawr  o  flynyddoedd,  fel 
i'spedigaeth  am  eu  haneirif  bechodau,  ac  yn 
liwedig  am  y  weithred  ysgeler  ag  oedd  i 
tel  ei  chyflawni  yn  awr.  JY  gwragedd 
lantadwy  a  arferid  eu  cyfrif  yn  fwyaf  ded- 
ydd  ;  ond  yr  oedd  y  dyddiau  yn  nesâu, 
|ryd  y  cyfrifid  y  rhai  anmhlantadwy  yn 
jiedwyddaf :  gan  y  byddai  raid  i  r'ieni  wel- 
1  llofruddio  eu  plant  yn  greulawn,  neu  eu 
l»verthu  i  gaethiwed,  neu  eu  gweled  yn 
jiarw  o  newyn  ahaint;  íe,  byddai  mamau 
|  dra  newyn  a  phrinder  yn  gorfod  bwyta  eu 
;tbanod  eu  hunain.  ||  Llawer,  efallai,  o'r 
iiai  a  fuasai  yn  gwaeddi  "  Croeshoelier  ef/" 
[  bore  hwnw,  a  fu  yn  "  dywedyd  wrth  y 
,ynyddoedd  Syrthiwch  arnom,  ac  wrth  y 

"yniau  Cuddiwch  ni,"  yn  mhen  ychydig 
ynyddoedd  wedi  hyny,  yn  y  drygfyd  mawr 
ddaeth  arnynt  hwy  a'u  plant.  Mae  y  geir- 
'u  yn  arwyddo  parâd  y  drygfyd  hwnw ; 
|yna  y  dechreuwch  ddywedyd,  &c."  ond  ni 

bydd  diwedd  yn  fuan  iddo.  "  Syrthiwch 
arnom,  &c."  i'n  cuddio  a'n  Ueihu  feíy  byddo 
terfyn  buan  ar  ein  drygfyd  a'n  trueni  hir- 
failh.  Felly  y  gwaedda  yr  annnwiulion  yn 
nydd  y  farn  ddiweddaf  pan  welonl  eu  tru- 
eni  tra»ywyddol  yn  dyfod  arnynt,  Hos.  10. 
8;  Dat.  6.  16,  17.  X  Os  ydyw  pechaduriaid 
Jerusalem  yn  cael  eu  goddef  i  ymddwyn  fel 
hyn  mòr  gieulawn  tuag  ataf  fi  sydd  yn  ddi 
niwed,  ac  heb  haeddn  dim  drwg  ar  eu  dwy- 
lo,  pa  faint  mwy  ofnadwy  y  telir  iddynt  hwy 
eu  hunain,  sydd  yn  llwythog  o  bechodau,  fel 
tanwydd  yn  Ilawn  parod  i  ddigofainl  1  Os 
yw  y  Rhufeiniaid  yn  cael  eu  goddef,  trwy 
annogiad  yr  Iuddewon,  i  fy  anmharchu  1  fel 

hyn,  a'm  rhoddi  i  farwolaeth,  a  minnau  heb 
wneuthur  dim  yn  eu  herbyn ;  pa  faint  mwy 
y  dialant  hwy  ar  yr  Iuddewon,  fel  offerynau 
a  gweinyddion  digofaint  Duw,  pan  gyflawno 
y  genedl  hòno  fesur  ei  hanwiredd  ;  a  phan 
benderfyno  y  Rhufeiniaid  ddial  arnynt  yn 
ddidrugaredd  am  eu  terfysgoedd,  eu  gwrth- 
ryfeloedd  a'u  caled  gyndynrwydd  ? 

32  z  *  Ac  arweiniwyd  gyd  âg  ef 
hefyd  ddau  ddrwg-weithredwyr  eraill, 
i'w  rhoi  irw  marwolaeth. 

33  A  a  phan  ddaethant  i'r  lle  a 
elwir  Calfaria,  b  yno  y  croeshoeliasant 
ef,  a?r  drwg-weithredwyr;  f  un  ar  y 
llaw  ddehau,  a'r  llall  ar  yr  aswy. 

a  Mat.  27.  33,  34.  Maro  15.  22,  23.  Ioan  19.  17, 18. 
Heb.  13.  12,  13.  b  pen.  24.  7.   Deut.  21.  23.    Salm  22. 
16.  Zec.  12.  10.  Mat.  20.  19.  a  26.  2.  Marc  10.  33,  34.  Ioan 
3.  14.  a  12.  33,  34.  a  18.  32.  Act.  2.  23.  a  5.  30.  a  13.  29. 
Gal.  3.  i3.  1  Pedr2.  24. 

(iwel  Math.  27.  33,  38;  a  Alarc  15.  27,  28. 

*  Mae  rhediad  y  geiriau  fel  y  maent  yma  yn 
dangos  bod  Iesu  yn  ddrwg-weithredwr,yn  gys- 
tai  a'i  gyd-ddyoddefwyr.  Gellid  eu  newid  yn 
hawdd  fel  hyn,  heb  wneyd  dim  cam  a  hwynt : 
— Ac  arweiniwyd  gydag  ef  hefyd  ddau  eraill, 
drwg-weithredwyr,  i'w  rhoi  i'w  marwolaeth. 
(Felly  y  mynai  y  Parch.  T.  Charles  eu  dar- 
l!en  :  gwel  ei  sylw  ar  waelod  y  ddalen  dàny 
gair  Lladron.  Geiriadur.)  t  Fel  hyn  yr 

oedd  lesu  yn  y  canol,  rhwng  y  ddau,"  yn  ol Ioan  19.  18,  íel  pe  buasai  y  gwaethaf  o  hon- 

ynt  oll. 
34  ÎA'r  Iesu  a  ddywedodd,  c*  O 

Dad,  maddeu  iddynt:  rffcanys  ni 
wyddant  pa  beth  y  maent  yn  ei 
wneuthur.  e%&  hwy  a  rannasant  ei 
ddillad  ef,  ac  a  fwriasant  goelbren. 

cadn.  47,  48.  pen.  6.  27,  28.  Gen.  50.  17.  Salm  106.  16—23. 
Mat.  5.  44.  Act.  7.  60.  Rhuf.  12.  14.  1  Cor.  4.  12.  1  Pedr  2. 
20-23.  a  3.  9.  d  pen.  12.  47,  48.  Ioan  15.  22—24.  a  19.  II. 
Act.  3.  17.     1  Cor.  2.  8.    1  Tim    1.  13.  e  Salm  22.  18. 
Mat.  27.  35,  36.  Marc  15.  24.  Io  n  19.  23,  24. 

35  f  A'r  bobl  a  safodd  yn  edrych. 
||  A'r  pennaethiaid  hefyd  gyd  â  hwynt 
a  «"  §  watwarasant,  gan  ddywedyd, 
Eraill  a  waredodd  efe ;  *gwareded  ef 
ei  hun,  os  hwn  yw  h  Crist,  etholedig Duw. 

/Salm  22.  12,  13,  17.  Mat.  27  .  38—43.  Marc  15.  29—32. 
g  pen.  16.  14.  Gen.  37.  19,  20.  Salm  4.  2.  »  35.  15,  19-25. 
a  69.  7— 12,  26.  a  71.  11.  Es.  49.  7.  h  53.  3.  Galar.  3.  14. 
h  pen.  22.  67—70.  Salu»  22.  6—8.  E».  42.  1.  Mat.  3.  17. 
a  12.  18.  1  Pedr  2.  4. 
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36  A7r  milwyr  hefyd  *ai  gwatwar 
asant  ef,  gan  ddyfod  atto,  a  chynnyg 
iddo  finegr, 

tadn    11.      Sal 
15.  19,  20,  36.  luan  ... 

37  A  dywedyd,  Os  tydi  yw  Bren- 
hin  yr  Iuddewon,  gwared  dy  hun. 

38  k  f  Ac  yr  ydoedd  hefyd  ar-ysgri- 

fen  wedi  ei  ysgrifenu  uwch  ei  ben  ef' 
Jâ  llythyrenau  Groeg,  a  Lladin,  ac 

Hebraeg",  HWN  YW  BRENHTN YR  ITJDDEWON. 
/badn.  3.  Mat.  27.  11,  37.  Marc  15.  13,  26,  32.  Ioan  19. 

3,  19—22. 

*  Tybir  i'r  Arglwydd  Icsu  wedd'ío  y  weddi 
hon  pan  oedd  y  milwyr  ar  waith  yn  hoelio 
ei  draed  a'i  ddwylaw  ef  wrth  y  groes.  Yn 
nghanol  ei  boenau  mawrion  i  gyd,  mae  yn 
ymddangos  ei  fod  ef  yn  gofidio  mwy  am 
bechod  ei  ieiddiaid  nac  am  ei  ddyoddefaint 
ei  hun.  f  Y  milwyr  Rhufeinig  yn  benaf 
a  feddylir  :  fel  Rhufeiniaid  paganaidd  nis 
"gwyddenthwy  beth  oeddynt  yn  ei  wnenth- 
ur  ;"  ac  yr  oedd  eu  heuogrwydd  yn  llawer 
Hai  na'r  eiddo  yr  arch-orfeiriaid  a  phobl  yr 
Iuddewon,  y  rhai  oedd  wedi  cael  ychwaneg 
o  fanteision  gwybodaeth.  Yn  Ile  achwyn  a 
bygwth,  mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  defnydd- 
io  yr  unig  ddadl  a  allasai  ei  defnyddio,  i  lei- 
âu  euogrwydd  ei  ddYenyddwyr  creulawn, 
wrth  weddîo  am  faddenant  iddynt !  Yn  hyn 
yr  oedd  yn  esampl  berffaith  i  ni.  Dîammau 

i'w  weddi  lwyddo  dros  y  rhai  yr  oedd  efe 
mewn  modd  neillduol  yn  meddwl  am  dan- 

ynt :  efallai  i'r  milwyr  pennodol  hyny  gael 
eu  troi  a'u  hachub  wedi  hyny.  Mae  yn  bur 
debyg  i  lawer  o'r  U'íaws  gacl  eu  hachub  hef- 
yd,  mewn  atebiad  i'r  weddi  hon,  y  rhai  a 
fuasent  yn  gwaeddi  "  Croeshoelier  ef,"  heb 
wybod  beth  oeddynt  yn  ei  wneuthur ;  ac 
inewn  rhyw  ystyr,  gellir  ei  chymhwyso  at 
bawb  a  gyfiawnêir  trwy  ffydd  yn  ei  waed  ef. 

Un  o'r  pethau  rhyfeddaf  yn  yr  holl  fyd  yw 
yr  adnod  hon  !  \  Dyma  gyflawniad  llythyr- 
enol  o  eiriau  Dafydd,  Salm  22.  1S;  a  hyny 
gan  filwyr  paganaidd  nas  gwyddentddim  am 
ei  eiriau  ef,  nac  eu  bod  yn  eu  cyflawni.  Ni 
wnaed  hyn  â  Dafydd  erioed ;  llefaru  yr  oedd 
efe  am  Grist,  ac  megys  yn  Mherson  Crist  yn 
prophwydo  am  dano,  fel  yr  oedd  yn  cael  ei 
gynhyrfu  gan  yr  Ysbryd  Glân.  ||  Mae  yn 
ddiammau  bod  Uawero'roífeiriaid  a'r  hennr- 
iaid  yn  y  dorf  hon  :  bnasai  yn  chwith  gan- 

ddynt  ymgymmysgu  â'r  "  bobi,"  y  werin 
gytfredin  ar  unrhyw  achlysur  arall;  ond  yma 
yr  oedd  pob  gwahaniaeth  swyddau,  graddau, 
ac  urddau,  wedi  eu  hanghofio  ;  a  dyledswydd- 
au  crefydd  yny  deml  wedi  en  hanghorìo  hef- 
yd,  hyd  yn  nod  ar  y  dydd  mawr  hwnw,  gan 
eu  hawydd  i  weled  gwrthddrych  en  casineb 

yn  dyoddef.  §  Onid  oedd  hyn  yn  drais  i'r 
eithaf  ar  holl  ddeddfau  crefydd,  dynoIUeth, 
a  gweddeidd-dra  ?  gwatwar  dyn  yn  y  fath 
amgylchiad  truenus  a  gresynol!  Nid  ydym 
yn  darllen  iddynt  watwar  y  lladron  ;  nebond 
yr  Iesu  diniwed  ;  ac  nid  ydym  yn  darìlen 
ychwaith  i  neb  ond  yr  arch-oífeiriaid,  y  mil- 
wyr,  a'r  henuriaid,  watwar  lesu.  Mòr  dru- 
enus  yr  â  swyddogion  eglwysig  pan  gollont 
ofn  Dnw.     *  Dywedasant  hyn  i'w  anmharchu 
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ef,  i  gytfrôi  y  bobl  yn  ei  erbyn  ef,  ac  i'wcyf- 
iawnâu  eu  hunain  yn  ei  ddwyn  ef  i  angeu 
mòr  warihus.  Pe  gwnaethaiefe  y  wyrth  hon 
at  ei  holl  wyrthiau  eraill,  ni  bnasent  hwy  yn 
credu  ynddo,  (Math.  27.  42,)  gan  gymmaint 
oedd  caledi  wydd  eu  calonau.  Pe  na  buasai 
dim  yn  ngolwg  Crist,  ond  cadarnâu  ei  atrì- 
rawiaeth  drwy  ddyoddef,  (fel  y  taera  Sosin- 
iaid)  buasai  disgyn  oddi  ar  y  groes  yn  ateb  y 
dyben  yn  well  na  marw  arni ;  ac  efe  a  allas- 
ai  wneyd  hyny :  ond  gwneyd  iawn  dros 
bechod  oedd  ei  brif  amcan  ef,  ac  yr  oedd  yn 
rhaid  marw  i  hyny.  f  Byddai  yn  arferiad 
rhoddi  ysgrifen  felly  mewn  amgylchiadau  o 
gospedigaeth  anghyrfredin ;  ond  nid  yw  yr 
un  o'r  efengylwyryn  dywedyd  osod  ysgrifen 
felly  uwch  ben  y  Iladron.  j  Yn  Lladin,  er 
anrhydedd  ymherodraeth  Rhufain  ;  yn  y 

Groeg,  er  hysbysrwydd  i'r  Iuddewon  Groeg- 
aidd,  llíaws  mawr  o  ba  rai  oedd  wedi  dyfod 
i  Jerusalem  ar  yr  wy!,  ac  yn  arfer  yr  iaith 
hòno ;  ac  yn  yr  Hebraeg,  am  mai  hòno  oedd 
iaith  gyffredin  Jerusalem.  Dywedir  bod  yr 
ysgrifen  ar  fur  y  gwahaniaeth,  yn  y  dcml,  fel 
hyn  yn  y  tair  iaith  ;  i  wahardd  díeithriaid 
rhag  dyfod  o  fewn  y  terfynau  sanctaidd. 
Wele  yr  un  ieithoedd  yma,  yn  gwahodd  (nid 
yn  gwahardd)  pawb  at  groes  Crist. 

39  1[ l  *  Ac  un  o'r  drwg-weithred- 
wyr  a  grogasid  a'i  cablodd  ef,  gan 
ddywedyd,  Ostydi  yw  Crist,  gwared 
dy  hun  a  ninnau. 

/  Mat.  27.  44.  Marc  15.  32. 

40  Eithr  y  llall  a  attebodd,  m  ac  a?i 
ceryddodd  ef,  gan  ddy wedyd, M  f  Onid 
wyt  ti  yn  ofni  Duw,  °  gan  dy  fod  dan 
yr  un  ddamnedigaeth  ? 

m  Lef.  19.  17.  Eph.  5.  11  n  pen.  12.  5.  Salm  36.  1. 
Dat.  15.  4.  o  2  Cron.  28.  22.  Jer.  5.  3.  Dat.  16.  11. 

41  p  XA  nyni  yn  wir  yn  gyfiawn; 
canys  yr  ydym  yn  derbyn  yr  hyn  a 
haeddai  y  pethau  a  wnaethom :  9  eithr 
hwn  ni  wnaeth  ddim  allan  o?i  lle. 

p  pen.  15.  19, 19.  Lef.  26.  40,  41.  Jos.  7.  19,  20.  2  Cron. 
33.  12.  £zra  9.  13.  Neb.  9.  3.  Dan.  9.  14.  lago  4.  7.  1  Ioan 
1.  8,  9.  q  adn.  47.  pen.  22.  69,  70.  Mat.  27.  4,  19,  24,  54. 1  Pedr  1.  19. 

42  Ac  efe  a  ddywedodd  wrth  yr 

Iesu,  r  ||  Arglwydd,  cofia  fi  *  pan  ddel- 
ych  'i'th  deyrnas. r  pen.  18.  13.  Salra  106.  4,5.  loan  20.  28.  Act.  16.  31. 

20.  21.  Rbuf.  10.  12-14.  1  Pedr  2.  6,  7.  1  loan  5.  I,  11— 
ì.        s  pen.  12.  8.  loau  1.  49.  Rhuf.   10.  9,  10.        ípen.  24. 

'26.     Salm  2.  6.      Es.  9.  6,  7.    a  53.  10-12.    Dan.  7.  13,  14. 
lPedr  I.  11. 

43  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Yn  wir  meddaf  i  ti,  u  §  Heddyw  y 
byddi  ̂ gyd  â  mi  y  ym  mh;ìradwys. 

m  pen.  Í5.  4,  5,  20-24.  a  19.  10.  Job  33.  27—30.  Salm 
32.  5.  a  50.  15.  Es.  1.  18,  19.  a  53.  11.  a  55.  6—9.  a  65.  2*. 
Mica  7.  18.  Mat.  20.  15,  16.  Rhuf.  5.  20.  1  Tim.  1.  15,  1«. 
Heb.  7.  25.  x  loan  14.  3.    a  17.  24.    2  Cor.  5.  8.    Phil. 
1.  23.         y  2Cor.  12.  4.  Dat.  2.  7. 

"  A'r  un  peth  hefyd  a  edliwiodd  y  llad- 
ron  iddo,"  ebai  Math.  27.  44  ;  "  A'r  rhai  a 
grocshoeliasid  gydag  ef  a'i  difenwasant  ef," 
ebai  Marc  15.  32.  Tybiodd  llawer  oddiwrth 

y  geiriau  uchod  a  ddyfynwyd,  i'r  ddau  leidr 
ei  watwar  a'i  ddifenwi  ef,  ond  i  un  o  honynt 

edifarâu  gwedi  hyny  :  pe  felly,  mae  yn  ddì'- ammau  y  buasai  Lucyn  sylwiarhyny,  mewn 
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hanes  mòr  fanol  a'r  eidrìo  ef.  Mae  y  beirn- 
iaid  manylaf,  y  rhan  fwyaf  o  honynt,  yn 
barnu  na  chablodd  y  ddau  leidr  ef ;  ond  mai 
y  peth  a  elwiryn  gytìrcdin,cyfnewidiad  rhif, 
y  lliosog  am  yr  unigol,  sydrì  gan  Mathew  a 
Marc  yn  y  lleoedd  uchod,  fel  mewn  amryw  o 
fànau  eraill.  Pe  buasai  y  ddau  wedi  cablu, 
dîammau  y  cawsem  gyfaddefiad  ylleidr  edif- 
eiriol,o'r  pechod  pennodawl  hwnw,yn  nghyd 
a'i  reswm  pa  hatn  y  newidiodd  ei  feddwl  mòr 
sydyn,  wrth  iddo  geryddu  ei  gyd-ddyoddef- 
ydd.  tO  ran  y  bywyd  hwn,  nis  gallasai  yr 
un  o  honynt  ofni  dim  mwy  nag  oeddynt  yn 
ei  ddyoddef  y  pryd  hwnw  ;  gan  hyny  rhaid 
fod  <;  ofni  Duw"  yn  y  fàn  yma,  yn  arwyddo 
crediniaeth  y  lleidr  edifeiriol  hwn  o  gytlwr 

a  byd  i  ddyfod,  yn  nghyd  a'r  achos  oedd  gan 
ei  gyd-ddyoddefydd  i  ofni  digofaint  Duw  am 
ei  bechoriau  mewn  byd  arall :  dylasai  gyfadd- 
ef  ei  bechodau,  a  llefain  am  drugaredd,  ac 
nid  cablu  person  diniweda  goruchel  oerìd  yn 
cyd-ddyoddef  âg  ef.  {  Am  dano  ei  hun  ai 
gyd-ddyoddefydd  yr  oedd  yn  addef  y  gosp 
yn  gyfiawn,  oddi  wrth  Dduw  a  dynion  ;  yr 
oeddynt  yn  derbyn  yr  hyn  a  haeddai  en 
gweitlnedoedrì :  orrì  lesu  ni  wnaethai  ddim 

II  allan  o'i  le.  Pa  fodd  bynag  yr  oedd  y  lleidr 
hwn  werìi  cael  ei  wybodaeth  am  Grist,  yr 
oedd  yn  gywir,  ac  o  natur  achubol:  ymddir- 
iedodd  efe  ei  enaid  iddo,  a  gwnaeth  broffes 
gyhoeddus  a  diragrith  o  lióno.  ||  Heblaw  am- 
ddiffyn  diniweirìrwyrìrì  Iesu  fel  dyn,  mae  efe 
yn  ei  addef  yn  Arglwydd,  yn  Grist  Mab  y 
Duw  byw,  ac  yn  Warerìwr  pawb  a  grerìant 
ynddo.  Fel  y  cyfryw,  mae  yn  gweddio  arno 
am  drugarerìd  a  bywyd  tragywyddol  yn 
nheyrnas  nef.  Efallai  mai  gweddi  Crist  dros 
ei  drìienyddwyr,  y  tywyllwch  gwyrthiol  gan- 
ol  dydd,  a  rhai  pethau  eraill  a  ddygwydrìorìrì 
pan  oedd  Crist  ar  y  groes,  a  fu  yn  foddion 
dychweliad  y  drwg-weithredwr  hwn.  Beth 
bynag  a  fu  y  moddion,  Ysbryd  Duwa  wnaeth 

y  gwaith  ;  efe  a'i  gwnaeth  yn  effeithiol,  mewn 
ychydig  amsei ,  ac  mae  y  tro  hwn  yn  ddang- 
osiad  arbenig  o  benarglwydrìiaeth  gras  Duw 
yn  achub  y  penaf  o  bechaduriaid.  Mae 
gwylder  yn  gystal  a  ffydd  y  weddi  hon  hefyd, 

yn  deilwng  iawu  o'n  8ylw  ni.  §  "  Byddi  gyda 
nii,"  ydynt  eirian  a  arferai  pendefigion  a 
gwŷr  mawr,  pan  fyddent  yn  gwahodd  eu  cyf- 
eillion  i  wledda  gyda  hwynt  ;  ac  mae  y  gair 
"  paradwys,"  o'r  dechreuad,  yn  arwyddo 
gardd  o  hyfrydwch,  y  cyfryw  y  byddai  pen- 
defigion  y  Dwyrain  yn  arfer  gwneuthur  eu 
gwleddoedd  ynddynt.  Fel  hyn  mae  Uawer 
iawn  o  ymadroddion  yr  ysgrythyr  yn  cyfeir- 
io  at  ryw  bethau  a  defodau,  hysbys  i  ddynion 
y  pryd  hwnw  ac  yn  y  gwledydd  hyny,  ond 
sydd  anhysbys  i  ni.  Mae  y  golygiad  uchod 
ar  y  geiriau  dàn  sylw,  yndangos  addasrwydd 
a  phrydferthwch  tra  rhagorol  ynddynt:  Mab 
Duw,  Arglwydd  y  gogoniant,  yn  gwahodd 
pechadur  euog,  drwg-weithredwr  ar  y  groes, 
iwledda;  i  wledda  gyday  efj  ac  i  wledrìa 
gyrìag  ef  yn  mharadwys  ;  yn  ngŵydd  angel- 
ion  Duw.  Bendigedig  byth  fyddo  Duw  am 
ei  rad  ras  ! 

44  Ac  2  yr  ydoedd  hi  ynghylch  y 
chweched  awr,  a  athywyllwch  a  fu  ar 
yr  holl  ddaear  hyd  y  nawfed  awr. 

a  Mat.  27.  45.   Marc  15.  33.  a  Ex.  10.  21—23.    Salm 

J05- 28.  Joel  2.  31.    Am.  5.  18.  a  8.  9.    Hab.  3.  8-11.    Ar.t. 
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45  A'r  haul  a  dywyllwyd,  b  a  llen 
y  deml  a  rwygwyd  yn  ei  chanol. 

*  F,x.  20.  31.  Lel.  16.  12—16.  2  Oron.  3.  14.  Mat.  27. 
51.  Marc  15.  3S.  Epb.  2.  14-13.  Heb.  6.  19.  «9.3—8. 
*  10.  19— 22. 

46  f-Ä'r  Iesu,  gan  Mefain  â  llef 
uchel,  a  ddywedodd,  d*0  Dad,  i'th 
ddwylaw  di  y  gorchymynaf  fy  yspryd. 
Ac  ewedi  iddo  ddywedyd  hyn,  efe  a 
drengodd. 

c  Mat.  27.  46— 49.    Marc  15.  34— 36.  d  Salra  31.  5. 
Act.  7.  59.     1  Pedr  2.  23.  e  Mat.  27.  50.     Marc  15.  37. 
loan  19.  30. 

47  A'r  canwriad,  pan  welodd  y 
peth  a  wnaethpwyd,  J  a  ogoneddodd 
Dduw,  gan  ddywedyd,  f  Yn  wir  yr 
oedd  hwn  yn  wr  cyfiawn. 

/adn.  41.  Mat.  27.  54.  Marc  15.  39.  Ioan  19.  7. 

48  JA'r  holl  bobloedd  y  rhai  a 
ddaethantynghyd  i  edrych  hyn,  v/rth 
weled  y  pethau  a  wnaethpwyd,  a 
ddychwelasant,  ̂ gan  guro  eu  dwy- 
fronnau. 

g  pen.  18.  13.  Jer.  31.  19.  Act.  2.  37. 

49  A'i  holl  /lgydnabod  ef  a  safasant 
o  hirbell,  'Ha'r  gwragedd  y  rhai  a'i 
canlynasant  ef  o  Galilea,  yn  edrych 

ar  y  pethau  hyn. 
h  Job  19.   13.    Salin  38.  11.    a  88.  18.  í  adn.  27,  55. 

pen.  8.  2.  ÍUat.  27.  55,  56,  61.   Marc  15.  40,  41,  47.   Ioan  19. 25—27. 

Gwel  ar  Math.  27.  45—56  ;  a  Marc  15.  33 
— 39.  *  Ychydig  iawn  cyn  hyn,  mae  yn 
debyg,  y  gwaeddasai  yr  lesu  "  Fy  Nuw,  fy 
Nuw,  pa  ham  y'm  gade^aistî''  Wedi  hyny 
efallai  iddo  ddywedyd  "  Y  mae  syched  ar- 
naf ;"  yna,  "  Gorphenwyd  ;"  ac  yn  olaf,  f*  O 
Dad,  i'th  ddwylaw  di  y  gorchymynaf  fy  ys- 
bryd."  Mae  y  gciriau  hyn,a'rhjna  ddywerì- 
odd  efe  wrth  y  lleidr,  adn.  43,  yn  brawf  o 

anfarwoldeb  yr  enaid,  a'i  wirfodoldeb  mewn 
byd  arall.  f  Hyny  yw,  Rhoddwyd  y  gwr  hwn 
i  farwolaelh  yn  anghyfiawn,  am  iddo  ddy- 
wedyd  ei  fod  yn  Fab  Duw,oblegid  yroedd  efe 
yn  Fab  Duw  yn  sicr  ac  mewn  gwirionedd. 

Yroedd  dychymmyg  yn  mhlith  rhai  o'r  cen- 
edloedd  paganaidd,  y  byddai  rhyw  bethau 
aruthr  yn  dygwydd,  yn  enwedig  ystormydd 

a  daear-grynfâau,  pan  fyddai  rhai  o'r  duwiau 
neu  feibion  y  duwiau  yn  meirw.  Gobeithio 

fod  crediniaeth  well,  a  mwy,  na'r  dychym- 
myg  hwnw,  gan  ÿ  canwriad  hwn,  er  mai 
cenedl-ddyn  ydoedd  ;  ei  fod  yn  gwir  gredu 
mai  Mab  y  Duw  byw  oedrì  lesu.  %  Mae  yn 

rìrìiammau  forì  llawer  o'r  rhai  a  fuasent  yn 
gwaeddi  am  groeshoelio  Crist  yn  mMith  yr 
"  holl  bobloedd"  hyn;  ac  en  bod  werìi  sýnu 
yn  aruthr  wrth  ei  eiriau  a'i  ymrìrìygiad  ef  ar 
y  groes,  a  thrwy  y  rhyfcdrìorì'iu  mawrion  a 
rìrìygwyrìdasent  :  gallwn  fedrìwl  i'w  heuog- 
rwydd  a'u  gofid  o  herwydd  ei  groeshoeüo  ef, 
barotôi  y  ffordd  iddynt  i  gredu  yr  efengyl  pan 
y  pregethwyrì  hi  ar  ddyrìd  y  pentecost  ac 
wedi  hyny.  Ond  nid  oes  un  dangosiarì  i'r 
offeiriaid,yr  ysgrifenyddion,  a'r  Uywodraeth- 
wyr,  deimlo  nac  euogrwydrì  na  gofid  ar  yr 
achlysur.  ||  Anrhydedd  mawr  ar  y  rhyw  fen- 
ywaidd  yw  yr  hyn  a   fynych  ddywedir  am 

2  C 
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ymlyniad  y  gwragedd  wrth  Grist  yn  eideith- 
iau,  ei  iselder,  a'i  ofidiau. 

50  1[  Ac  wele,  *  gwr  a'i  enw  Joseph, 
yr  hwn  oedd  gynghorwr,  'gwr  da  a 
chyfiawn  : 

t  Mat.  27.  57,  53.      Marc  15.  42-45.  /  peu.  2.  25. 
Act.  10.  2,  22.  a  11.  24. 

51  *  (Hwn  m  ni  chyttunasai  â'u 
cynghor  ac  â'u  gweithred  hwynt)  o 
"Arimathea,  dinas  yr  Iuddewon  (yr 
hwn  oedd  yntau  °yn  disgwyl  hefyd 
am  deyrnas  Dduw) 

m  Gen.  37.  21,  22  a  42.  21,  22.  Ex.  23.  2,  Diar.  1.  10. 
Es.  8.   12.  n  1  Sain.  1.  1.  o  ado.  42.     pen.  2.  25,  38. 
Gen.  49.  Î8.  Marc  15.  43. 

52  tHwn  ̂ a  ddaeth  at  Pilat,  ac  a 
ofynodd  gorph  yr  Iesu. 

p  loan  19.  38—42. 

53  Ac  efe  a'i  tynnodd  i  lawr,  v  Jac 
a'i  hamdôdd  mewn  llîari  main,  ac  a'i 
rhoddes  mewn  bedd  wedi  ei  naddu 

mewn  carreg,  yn  yr  hwn  ni  roddasid 
dyn  erioed. 

q  Es.  53.  9.  Mat.  27.  59,  60.  Mare  15.  46. 

Gwel  ar  Math.  27.  57,  58.  *  Efallai  i 
Joseph  absenoli  ei  hun  o'r  cyngor,  pan  wel- 
odd  na  byddai  ei  anghytuniad  ef  o  ddim  eff- 
aiih.  f"Aaethyn  hy  i  mewn  at  Pilat,"  ebai 
Marc  15.  43 ;  "  A  ddeisyfodd  ar  Pilat  gael 
tỳnn  i  lawr  gorph  yr  Iesu,"  medd  Ioan  19. 
38.  Gweithred  wrol  oedd  i  wr  cyfoethog  a 
seneddwr  ardderchog  fel  Joseph,  ddangos  ei 
gariad  at  Iesu  yn  gyhoeddus  fel  hyn,  pan 
oedd  efe  dàn  ei  warth  mwyaf ;  ac  nis  gallas- 
ai  gwr  mòr  ddoeth  ddim  llai  na  rhag-weled, 
os  byddai  iddo  adgyfodi,  neu  gael  ei  gym- 
meryd  o'r  bedd,  y  drwg-dybid  ac  yr  holid  ef 
fel  un  a  llaw  ganddo  yn  y  twyll  o'i  ddwynef 
ymaith.  j  Wrth  ystyried  mòr  fanol  a  chyw- 
raint  y  byddai  yr  íuddewon  yn  amdôi  eu 
cyrph  meirw,  maeyn  ddîamrnau  maigweith- 
red  wyrthiol,  neu  oruwch-naturiol,  oedd  dat- 
tod  y  rhwymynau  hyn  pan  gyfododd  Iesu. 

54  *Á>r  dydd  hwnnwoedd  rddar- 
parwyl,  fa'r  sabbath  oedd  yn  nesâu. r  Mat.  27.  62.  Ioan.  19.  14,  31,42. 

*  Pa  ddarpariaeHi  bynag  oedd  yn  cael  ei 
wneyd  gan  yr  Iuddewon  yma,  byddai  yn 
dda  iawn  pe  byddai  hwyr  y  sadwrn  yn  fwy 
o  ddarparwyl  yn  mhlith  cristionogion,  ac  nid 

gadael  i'w  gorchwylion  orthrymu  ar  derfynau 
y  Dydd  Sanctaidd,  a'u  hanhwylysn  hwyihan 
at  ei  waith  sanctaidd  ef.  t  A'r  sabbath  oedd 
yn  gwawrio,  yw  ystyr  lythyrenol  y  Groeg  : 
(kai  sabbaton  epephosìie :)  eto  diwedd  y 
chweched  dydd  a  dechreuad  y  seithfed  yn 
yr  hwyr,  yn  amlwg  a  feddylir.  Tybia  rhai 
fod  y  gair  yn  cyfcirio  at  y  seren  hwyr,  a 
ddechreuai  ddysgleirio  y  pryd  hwnw.  Eraill, 
ei  fod  yn  cyfeirio  at  y  Iamp,  neu  y  ganwyll, 
a  oleuid  yr  amsw  hwnw,  yr  hon  a  .alwent 
hwy,  lamp  y  gwahaniaethiad,  a  phan  oleu- 
ent  hon  yn  eu  teuluoedd,  cyfriCent  bod  y  sab- 
bath  yn  dcchreu.  Mòr  fanol  oedd  yr  Iudd- 
ewon  yn  nghylch  dechreuad  en  sabbath  :  mòr 
fanol  bu  Joseph  i  orphen  pob  pethyn  nghylch 
claddedigaeth  Iesu  erbyn,  neu  cyn  ei  fod  y n 
dechreu  :  ac  mòr  fanol  y  bu  yr  efengylwyr 
olt  i  grybwyll  hyny. 
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55  **  A'r  gv/ragedd  hefyd,  y  rhaia 
ddaethant  gyd  âg  ef  o  Galilea,  a  gan- 
lynasant,  ac  a  welsanty  bedd,  a  pha 
fodd  y  dodwyd  ei  gorph  ef. 

s  adn.  49.  pen.  b.  2.  Mat.  27.  61.  Marc  15.  47. 

56  A  hwy  a  ddychwelasant,  *  ac  a 
barottoisant  bêr-aroglau  ac  ennaint ; 
"fac  a  orphwysasant  ar  y  sabbath, 
yn  ol  y  gorchymyn. 

t  pen.  24.  1.     2  Cron.  16.  14.     Marc  16.  1.  u  Ex.  20. 
8—10.  a  31.  14.  a  35.  2,  3.  Es.  59.    13,  14.  Jer.  17.  24,  25. 

Gwel  ar  Math.  27.  61.  *  Ar  ol  i  Grist  gael 
ei  wrthwynebu  gan  ddiafol  a'i  holl  offerynau, 
ac  yn  awr  wedi  marw ;  mae  yn  gadael  dwy 
neu  dair  o  wragedd  tlodion  megys  yn  mlaen 
a  dannedd  y  frwydr,  gan  feddwl  codi  yn  fuan 
iawn,  ac  heb  fawr  o  orchest,  i  lwyr  fuddug- 
oliaethu  ar  yr  holl  wi  thwynebwyr  dychryn- 
llyd  hyn.  t  Gwedi  ceisio  pob  peth  yn  barod 
erbyn  y  per-arogliad,  gorphwysodd  y  gwrag- 
edd  duwiol  hyn  o  barch  i'r  sabbath,  ac  o  uf- 
udd-dod  i  orchymyn  Duw.  Pe  byddai  claddu 
neb  yn  gyfreithlawn  ar  y  sabbath,  buasai 
claddu  a  pher-arogli  corph  lesu  yn  gyfreith- 
lawn,  ond  mae  yn  ddîau  nad  oedd,  ac  nad 
yw  y  fath  waith  yn  gyfreithlawn  eto.  Pa 
mòr  anysgrythyrol  a  niweidiol  ywr  yr  arteriad 
rhy  gyffredin  hwn,  (mewn  rhai  mànau,)  o 
wneuthur  Dydd  yr  Arglwydd  yn  amser  de- 
wisol  at  gladdedigaethau  ;  pa  un  bynag  a 

fyddo  hyny  er  cyfleusdra  i'r  offeiriad,  neu 
ynte  i'r  bobl  !  Trwy  hyn  y  mae  Uaweroedd 
yn  cael  eu  cadw  rhag  myned  i  foddion  gras, 
a  llawer  o  bechodau  yn  cael  eu  hachlysuro 
drwy  yr  arferiad  anghrefyddol  hwn. 

PEN.  XXIV. 

Y  ddau  angel  yn  mynegi  adgyfodiad  Crist 

i'r  gwragedd  oedd  yn  dyfod  at  y  bedd. 

cyntaf  o'r  wythnos, 

far  y  cynddydd,  òJ;hwy  a  ddaethant 
at  y  bedd,  gan  ddwyn  y  pêr-aroglau  a 
barottoisent,  a  rhai  gyd  â  hwynt. 

a  Mat.  28.  1.  Maro  16.  1,  2.  *  adn.  10.  pen.  8.  2,3. 
a  23.  55,  56.  Mat.  27.  55,  56.  Marc  15.  40. 

*  Y  dydd  ar  ol  y  sabbath,  oedd  y  dydd 
cyntaf  o'r  wythnos  Iuddewig;  a'r  dydd  aroll 
y  sabbath,  yn  sicr,  yw  y  dydd  cyntaf  o'r wythnos  gristionogol :  gan  hyny  pa  fodd  y 

taera  llawer,  mai  y  dydd  cyntaf  o'r  wythnosi 
yw  y  sabbath  1  Y  dydd  cyntaf  o  wythno3  yr  j 
luddewon  ydyw  ein  sabbath  ni,rhaid  addef ; 
ond  y  dydd  olaf  o  wythnos  y  cristionogion 
ydyw,  rhaid  addef  hefyd.  Gan  ddarfod  newid 
y  sabbath,  rhaid  newid  yr  wythnos  hefyd  o 
ganlyniad.  t  Sylwyd  ar  wahaniaeth  geiriad 
yr  efengylwyr  yn  nghylch  yr  amser  hwn,  yn 
Math.  28.  1  ;  neu  Marc  16.  2.  t  "  Hwy," 
sef  y  gwragedd  y  barotoisent  ber-aroglau  ac 
ennaint,  pen.  23.  55,  56.  yn  nghyd  ag  eraill 
eu  cyfeillesan,  gwel  yr  efengyíwyr  eraill.  Yr 
oeddynt  hwy  yn  bwriadu  dangos  eu  harwydd 
olaf  o  gariad  at  Grist,  drwy  ber-arogli  ei 
gorph  ef ;  ond  nid  oedd  eisiau. 

2  c  *  A  hwy  a  gawsanty  maen  wedi 
ei  dreiglo  ymaith  oddi  wrth  y  bedd. 

c  Mat.  27.  60—66.    a28.  2..  Marc  15.  46,  47.    a  16.  3,  4. 
Ioan20.1,2. 

*  "  Pwy  a   drtigla  i  ni   y  maen  ymaith," 
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ebent  hwy  ar  hyd  y  ffordd,  Marc  lö.  3  ;  ond 
erbyn  dyfod  at  y  bedd,  hwy  a  gawsant  y 
rhwystr  mwyaf  hwnw  wedi  ei  symmud  ym- 
aith.  Am  y  modd  y  treiglwyd  y  maeu  ym- 
aith,  gwel  Math.  28.  2.  Fel  hyn  mae  plant 
Dnw  yn  cael  eu  rhwystrau  mwyaf  wedi  eu 

symmud  yn  aml  erbyn  y  delont  hwy  i'w 
hymyl. 

3  d  *  Ac  wedi  iddynt  fyned  i  mewn, 
ni  chawsant  gorph  yr  Arglwydd  Iesu. 

d  adn.  23.  Marc  16.  5.  Ioau  20.  6,  7. 

*  Mae  yn  debyg  na  welsent  hwy  yr  un 
angel  cýn  eu  myned  i  mewn  ;  prin  y  buasent 
ynddigon  dewr  a  chalonog  i  fyned  i  mewn, 
pe  buasent  wedi  gweled  angelion  ;  ond  wrth 
ddyfod  allan,  wedi  gweled  nad  oedd  corph 
yr  Iesu  yno,  ymddangosodd  yr  angclion  idd- 
ynt.  Galient  hwy  weled  nad  oedd  lesu  yno 
heb  gymmorth  angelion ;  ond  nis  gallent  wy- 
bod  beth  a  ddaethai  o  hóno  heb  gael  eu  hys- 
bysu  gan  angelion  :  ac  nis  gallasai  neb  ond 
angelion  y  pryd  hwn,  roddi  yr  hysbysrwydd 
hyny  iddynt. 

4  A  bu,  a  hwy  yn  petruso  am  y 

peth  hwn,wele,  e*dau  wr  asafodd  yn 
eu  hymyl  mewn  f  gwisgoedd  disglaer. 

e  Gen.  18.  2.  Mat.  28.  2—6.  Marc  16.  5,  6.  Ioau  20.  11, 
12.  Act.  1.  10. 

5  Ac  wedi  ̂ iddynt  ofni,  }a  gos- 

twng  eu  hwynebau  tu  a'rddaear,  hwy 
a  ddywedasant  wrthynt,   Paham  y 
ydych  yn  ceisio  ||  y  byw  ym  mysg  y 
meirw  ? 

/pen.  1.12,  13,  29.  Dan.  8.  17,  18.  a  10.  7—12,  16—19 
Mat.  28.  3—5.  Mtrc  16.  5,  6.  Act.  10.  3,  4. 

6  Nid  yw  efe  yma,  ond  efe  a  gy- 
fododd.  g  §  Cofiwch  pa  fodd  y  dy- 
wedodd  wrthych,  ac  efe  etto  yn 
Galilea, 

g  adn.  44—46.  p«n.  9.  22.  a  18.  31—33.  Mat.  12.  40.  a  16. 
21.  a  17.  22,  23.  a  20.  18,  19.  a  27.  63.  a  28.  6.  Marc  9.  9, 
10,  31,  32.  a  10.  33,  34. 

7  Gan  ddywedyd,  Rhaid  yw  rhoi 
Mab  y  dyn  yn  nwylaw  dynion  pech- 
adurus,  a'i  groeshoelio,  a'r  trydydd 
dydd  adgyfodi. 

8  A  h  hwy  a  gofìasant  ei  eiriau  ef ; h  ioan  2.  19—22.  a  12.  16.  a  14.26. 

Gwel  ar  Math.  28.  5 — 7.  *  Dau  angel 
mewn  rhith  neu  wedd  ddynol  oedd  y  ddau 

wryma.  Ni  welodd  MairMagdalen  a'r  Fair 
arall  ond  un  angel,  yn  eistedd  ar  y  maen  a 
dreiglasai  efe  oddi  ar  ddrws  y  bedd,  Math. 
28.  1,  2 ;  ond  ni  welodd  y  gwragedd  a  gry- 
bwylíir  yma  yr  un  angel  hyd  ar  ol  eu  dyfod- 

iad  o'r  bedd,  fel  y  sylwyd,  pryd  yr  ymddang- 
osodd  dau  iddynt.  Mae  yn  debyg  mai  am 
ddau  wahanol  amser  y  sonia  Mathew  a  Luc, 
ac  efallai  gwahanol  wragedd  hefyd.  t  Gwisg- 
oedd  yn  dysgleirio  fel  mellten,  yw  arwydcU 
ocâd  y  gair  astraptousais :  golwg  ry  ogonedd- 
us  i  gnawd,  yn  enwedig  i  wragedd  ofnus; 
ond  mae  yn  ddLimmau  eu  bod  yn  cael  eu 

nerthu  i'w  dàl.  %  Nid  ymostwng  i  addoli  yr 
angelion  ;  ond  ymostwng  o  ofn  dynol,  neu 
am  fod  y  fath  ddysgleirdeb  yn  dallu  eu  llyg- 
aid  ;  gwaharddai  yr  luddewon  hyll-dièmu  ar 
weledigaeth  nefol.     (|  Y  by  w,  neu,   Efe  sydd 
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fyw  :  ilei'r  meirw  oedd  y  bedd,  ernas  cladd- 
esid  neb  erioed  o'r  blaen  yn  y  bedd  hwnw. 
§  Wrth  y  dnll  cynnetin  mae  yr  angelion  yn 
crybwyll  am  yr  liyn  a  ddywedasai  yr  Iesu 
wrth  ei  ganlynwyr  yn  Galilea,  mae  yn  ym- 
ddangos  eu  bod  hwy  yno  gyda  hwynt  yn  en 
teithiau  o  fàn  i  fàn,ac  yn  clywed  yr  hyn  oedd 
Iesu  yn  ddywedyd,  er  eu  bod  yn  anweledig. 
Díammau  bod  yr  angelion  eto  yn  nghynnuìl- 
eidfáoedd  y  saint,  ac  yn  mhob  cyfeíllach 

dduwiol  o'r  eiddynt:  yn  gorfoleddu  yn  mhob 
peth  da,  ac  yn  tristâu^pan  welont  yr  ym- 
ddiddanion  yn  myned  yn  wag  ac  yn  anghref- 
yddol.     Bydd  yn  ìles  i  ni  feddwl  am  hyny. 

9  *  Ac  ̂ addychwelasantoddi  wrth 

y  bedd,  àc  a  fynegasant  hyn  oll  i'r  un 
ar  ddeg,  ac  i'r  lleill  oll. 

«'adn.  20—24.  Mat.  28.  7,  8.  Marc  16.  7,    8. 

10  A*  Mair  Magdalen,  a  Joanna, 
a  Mair  mam  Iago,  a'r  lleill  gyd  â 
hwynt,  oedd  y  rhai  a  ddywedasant  y 
pethau  hyn  wrth  yr  apostolion. 

*  pen.  8.  2,  3.  Marc  15.  40,  41.  a  16.  9— 11.  Ioan  20. 11—18. 

1 1  t  A'u  geiriau  a  welid  yn  eu 
golwg  hwynt  fel  'gwegi,  ac  ni  chred- asant  iddynt. 

/adc.25.  Gen.  19.  14.  2  Bren.  7.  2.  Job  9.  16.  Salm 
126.  1.  Aet.  12.  9,  15. 

12  I  Eithr  m  Pedr  a  gododd  i  fynu, 
ac  a  redodd  at  y  bedd  ;  ac  wedi  ym- 
grymmu,  efe  a  ganfu  y  ìlìeiniau  wedi 

eu  gosod  o'rneilldu  ;  ac  a  aeth  ymaith, 
gan  ryfeddu  rhyngddo  ag  ef  ei  hun 
am  y  peth  a  ddarfuasai. m  Ioan  20.  3—10. 

Gwel  ar  Math.  28.  8 — 10.  Cawn  yr  hanes 
hwn  yn  helaethach  eto  yn  loan  20.  2 — 10. 
Nid  yw  Luc  yn  sôn  dim  i'r  gwragedd  hyn 
weled  Iesu  ei  hun,  ar  eu  ffordd  i'r  ddinas; 
fel  y  gwelodd  y  gwragedd  a  grybwyllir  gan 
Mathew  28.  9,  10.  Mae  hyn  yn  cadarnâu  y 
dyb  nad  aeth  y  gwragedd  oll  ddim  at  y  bedd 

gyda'u  güydd ;  iddynt  ddychwelyd  amryw 
weithiau,  ac  ar  hyd  amryw  ftyrdd  ;  ac  i  rai  o 
honynt  fod  wrth  y  bedd  fwy  nac  unwaith. 
t  Ni  chredai  yrapostolion  dystiolaeth  y  gwrag- 
edd  hyn  ;  tybient  hwy  mai  dychymmyg,  ac 
effeithiau  ofn  oedd  y  cwbl,  ac  nid  gwirion- 
edd  :  nid  oeddynt  hwy  yn  dysgwyl  y  fath 
beth  ag  adgyfodiad  eu  Harglwydd.  Yr  oedd 

hyn  yn  mhell  o  fod  yn  anrhydeddus  i'r  ap- 
ostolion  ;  yn  brawf  mai  dynion  oeddynt,  ac 
mai  gwagedd  yw  pob  dyn  pan  fo  ar  y  goreu. 
X  Eto,  aeth  Pedr  at  y  bedd,  rhwng  ctedu  ac 
anghredn,  ac  a  gafodd  bobpeth  fel  y  dywed- 
asai  y  gwragedd  :  cafodd  y  llíeiniriu  wedi  eu 
goscd  yn  drefnus  ond  ni  chafodd  gorph  yr 
Iesu  yno.     Dywed  loan  20.  3,  i  ddysgybl  ar- 

fyned  gyda  Phedr,  a  thybir  mai  loan  ei 
hun  oedd  hwnw.  Gwragedd  oedd  y  tystion 

a'r  cenadon  cyntaf  o  adgyfodiad  Crist;  ac  yr 
oedd  doethineb  Duw  i'w  weled  yn  hyny  : — 
pe  buasai  y  dysgyblion  eu  hunain  yn  dystion 
cyntaf  ei  adgyfodiad,  buasai  mwy  o  sail,  neu 
achlysur  o  leiaf,  gan  yr  arch-offeiriaid  idaern 
mai  hwy  a'i  dygasant  ef  ymailh,  ac  yna  cy-  I 
hoeddi  ei  fod  wedi  adgyfodi.  Yr  oedd  eu 
lianghrediniaeth  hwy   hefyd   o  dystiolaeth  y 
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gwragcdri,  yn  brawf  i  bawb  nas  gwyddent 
hwy  ririirn  am  ei  adgyfodiad  ef  hydonid  oedcl 
wedi  adgyfodi :  ac  erallai  mai  i'r  d)  ben  h\  ny, 
yn  un  peth  y  gadaworiri  Duw  hwynt  i 
anghredu. 

13  lf  Ac  wele,  n*dau  o  honynt 
oedd  yn  myned  y  dydd  hwnnw  i  dref 

a'i  henw  f  Emmaus,  yr  hon  oedd 
ynghylch  triugain  ystâd  oddi  wrth 
Jerusalem. 

*  adn.  18.  Marc  16.  12,13. 

Nid  yw  Mathew  nac  Ioan  yn  sôn  dim  am 
yrhanes  canlynol,  na  Marc  ond  yn  fỳr  iawn, 
pen.  16.  12,  13.  *  Mae  llawer  o  fedriyliau 
werii  bori  gan  ddynion  pwy  oeriri  y  ririau  hyn  : 
Cleopas  oeriri  enw  un  o  honynt  mae  yn  am- 
lwg,  (arin.  18,)  a  myn  rhai  mai  Luc  oerid  y 
llall  ;  onri  yn  y  bennori  gyntaf  a'r  ail  arinocl, 
mae  efje  yn  gwahaniaethu  ei  hun  oririi  wrth  y 
rhaioedri  yn"giveled,"  amhyny  tybirnas  gali- 
asai  efefod  yn  un  o  honynt.  Tybia  rhai  mai 
Nathanael  oedcl  y  llall,  ac  erailì  mai  Simon 
ydoeclri,  oririi  wrth  arin.  34.  a  1  Cor.  15.  5. 
Ond  mae  y  tybiau  hyn  i  gyd  mòrdriisail,  fel 
mai  yr  unig  aririysg  a  allwn  gael  oririi  wrth- 
ynt  yw,  gweleri  gwagerid  ac  ansicrwydri 
riychymmygion  a  thraririodiadau.  +  Pentref 

yn  agos  i  wyth  milltir  i'r  gorllewin  o  Jern- 
salem  ydoedri  Emmaus.  Efallai  bort  y  ddau 
ddysgybl  yn  myned  yno  ar  ryw  neges,  neu 
ymweliari,  neu  yn  hytrach  i  gaelmynecl  allan 
o  swn  a  therfysg,  clirmygion,  anmharch,  ac 
enbyrirwydri  eu  gelynion  ;  gan  fwriadu  myn- 

ed  yn  mhellach  i'r  wlari,  o  herwyriri  y  siom- 
edigaeth  a  gyfarfuant,  a'r  dyryswch  yr  oedri- 
ent  yncldo,  yn  nghylch  eu  Harglwydri  a'u 
Gwareclwr  croeshoeliedig. 

14  °  *  Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  ym- 
ddiddan  â'u  gilydd  am  yr  holl  bethau 
hyn  a  ddigwyddasent. 

o  pen.  6.  45.  Deut.  6.  7.  Mal.  3.  16. 

*  Peth  eyffredin  yw  i  ddynion  wrth  gyd- 
deithio  ar  hyd  y  ffordri,  ymririidclan  am  beth- 
au  hynod  a  fyririo  werii  dygwyrid,  yn  enwed- 
ig  os  bydcl  y  pethau  yn  dwyn  rhyw  bei  thyn- 
as  agos  â  hwynt,  neu  un  o  honynt.  Felly  y 
ddau  yma  :  yr  oedri  pethau  rhyferiri  werii 

riygwyriri,  a'r  pethau  hyny  yn  perthyn  yn 
agos  iririynt  hwy;  eu  Harglwyricl,  yr  hwn  y 
gobeithient  mai  efe  a  wareriai  yr  Israel,  werii 
ei  groeshoelio  fel  drwg-weithredwr,  werii  ei 

glaridu,  a'r  gair  y  bore  hwnw  ei  fod  wedi  ad- 
gyfodi  o'r  berid  ac  ymridangos  yn  fyw  i  rai 
o'r  gwragericl.  Pethau  rhyferid  oeriri  y  rhai 
hyn,  ac  am  y  rhaihyn  yrymddiddanent  hwy 
ar  hyd  y  ffordri. 

15  A  hu,  fel  yroeddyntynymddi- 

ddan,  *ac  yn  ymofyn  â'u  ̂ ilydd, 
^fyrlesuei  hun  hefyd  a  nesâodd, 
ac  a  aeth  gyd  â  hwynt. 

padn.  36.  Ma't.  18.  20.  Ioan  14.  18,  19. 

*  Dadleu  y  pwnc  yn  nghyd,  yw  ystyr  y 
geiriau  gwreiririiol,  ymofyn  ac  ymresymu  yr 
oeddynt,  pa  fodri  y  cyri-safai  dyoddefaint  a 
marwolaeth  Iesu  â'n  clysgwyliaclau  hwy  wrtho 
fel  Messiah,  neu  frenin  riaearol,  pa  beth  a 
fyridai  y  canlyniad  o  hyny  allan,  gan  fori  y 

gair  newydd  ddyfod  o'i  adgyforiiad  ef;  ac 
efallai  galw  i'w  cof  ei  eiriau  yn    Galilea,  a 
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gorchymyn  yr  angel  i'r  gwragedd,  adn.  6,  ac 
ymresymu  yn  nghylch  mericlwl  y  geiriaiì 

hyny.  Gweì  pen.  18  31.  f  Efe  a'u  goridi- 
weclrioricl  hwy  ar  y  fforriri,ac  a  gyd-gerririodd 
â  hwynt.  Mae  yn  clcla  bori  yn  ymridiridan 
am  Grist,  dyna  y  ffordri  i  ni  gael  ei  gym- 
deithas  ef  gyda  ni.  Sonia  llawer  am  )'  dclan 
driysgybl  hyn  yn  myneri  tuag  Emmaus,  fel 
riangoàiari  o  ridynion  yn  gwrthgilio;  oncl  yn 

dra  anmhri'oriol  :  myneri  dàn  ymddiririan  am 
Grist  yr  oeriri  y  rhai  hyn  ;  ymddiddan  am  y 

byri  a'r  cnawri  y  bydd  gwrthgilwyr  :  gwyneb- 
ririst  oeriri  y  rhai  hyn  ;  llawen,  ie  ynfycí  law- 
en,  yw  gwrthgilwyr  yn  gyffredin  :  yr  oerid 

Iesu  gyda  y  rhai  hyn,  a  hwythau  yn'caru  ei gyfeillach,  ac  yn  ei  wahocld  ef  i  aros  gyda 
hwynt;  niri  yw  efe  gyria  gwrthgilwyr,  niri 
yriynt  yn  caru  ei  gymrieìthas,  nac  yn  ceisio 
ganrido  aros ;  dywedant  wrth  Driuw,  Cilia 
oridi  wrthym. 

1 6  q  *  Eithr  eu  llygaid  hwynt  a 
attaliwyd,  fel  nas  adwaenent  ef. 

<7  adn.  31.  2  Bren.  6.  18—20.  Marc  16.  12.  Ioan  20.  14. a  21.  4. 

'  *  "  Efe  a  ymdclangosodri  rnewn  gwedd  ar- 
all,"  meriri  Marc  16.  12.  Yr  oedri  ei  gorph 
efo'run  mesuriari,  maint,  lliw,  a  riiill,  yj 

ririîammau,  ag  ycioedcl  cyn  ei  farwolaeth  ;  *ac yr  ydoedcl  yn  wrthddrych  y  gallai  Uygaid 
riynol  erirych  arno  ;  pe  amgen  ni  buasai  ach- 
os  *'  atlal  en  llygairi"  hwy.  Nis  "gallwn  ni 
wybori  pa  foriri  y  gweriri-newiclioricl  lesu  ei 
hun,  na  pha  foriri  yrattaliwyri  llygairi  y  riysg- 
yblion  fel  nari  ariwaenent  ef.  Gallwn  weleri 
yma  fort  gan  Dduw  awclurriori  ar  ein  hollael- 

oriau  a'n  synwyrau  corphorol  ni,  a'n  bori  yn 
ririyledus  iddo  ef  yn  wastad  am  y  riefnyrid  o 

honynt.  Dyben  Crist  yn  ymririi'eithi  io  fd 
hyn  y  tro  hwn  oecid,cael  clywed  barn  y  riysg- 

yblion  eu  hunain  ani  riano  ef  a'i  farwolaeth, 
a  chael  gwell  mantais  werii  hyny  i' w  ceryririu, 
eu  hargyhoeririi.  a'u  cysuro  hwynt  allan  o'r 
ysgrythyrau.  Yr  oedriynt  ynririigon  cynnefin 
â  llais  lesu,  onri  yma  niri  oeririynt  yn  adna- 
bori  ei  lais  ef  ychwaith. 

17  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

*  Pa  ryw  ymadroddion  ywy  rhai  hyn 
yr  ydych  yn  eu  bwrw  at  eu  gilydd, 
dan  rodio,  r  f  ac  yn  wyneb-drist  ? 

Ezec.  9.  4—6.  Ioan  16.  6,  20—22. 

Gwydriai  Iesn  feririyliau  eu  calonau 
hwynt,  chwaithach  eu  hymariroririion  ;  ond 

gofynodd  fel  hyn  er  mwyn  ei  riri'ieithrio  ei hun,  ac  i  riýnu  ymririiriclan  a  hwy  ar  y  pwric, 
fel  trwy  eu  hail-adroridiaci  o  hóno  y  gallai 
efe  eu  dysgn  hwynt.  f  Er  attal  eu  Hygaid 

hwy,yr  oericl  llygairi  Iesu  yn  graff,  a'i  galon 
yn  riosturiol  :  canfu  riristwch  yn  cn  gwyneb- 

;i  chyd  ymdeimlodri  â  hwy  :  yn  eu  holl 
gystuclri  hwynt,  efe  a  gystuririiwyri. 

18  Ac  un  o  honynty  a'i  enw 
^Cleopas,  gan  atteb  a  ddywedodd 
wrtho,  t  A  wyt  ti  yn  unig  yn  ymdeith- 
ydd  yn  Jerusalem,  ac  ni  wybuost  y 
pethau  a  wnaethpwyd  ynddi  hi  yn  y 
dyddiau  hyn  ? t  Ioan  19.  25. 

19  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
l  Pa  bethau  ?  Hwythau  a  ddy v/edasant 



Y  dysyyblion  yn  ammhau LUC  XXIV. 
adgyfüdiad  Crist. 

wrtho,  '|IY  pethau  ynghylch  Iesu  o 
Nazareth,  yr  hwn  oedd  wr  o  bro- 
phwyd,  "galluog  mewn  gweithred  a 
gair  ger  bron  Duw  a'r  holl  bobl ; fpen.  7.  16.  Mat.  21.11.  Ioan  6.  14.  a  7.  40-42,  52. 
Aot.  2.  22.  a  10.  3S.        u  Act.  7.  22. 

*  Cleopas  oedd  yr  un  ag  Alphëns,  tad  Iago 
leiaf  a  Judas,  dauo'r  apostolion,  pen.  0.  15, 
\6 :  dywedai  yr  henafiaid  ei  fod  yn  frawd  i 
Josepli,  tad  cyfrifedig  Iesu,  a  bod  Mair  ei 
wraig  ef  yn  chwaer  i  Mair  mam  yr  Iesu. 
t  Yr  oedd  y  pethau  a  ddygwyddasent  yn  ddi- 
weddar  yn  Jerusalem  mòr  amrywiol  ac  mòr 
rhyfeddol,  fel  yr  oedd  Cleopas  yn  sýnu  fod 
un  dyn  heb  wybod  am  danynt,  pe  na  buasai 
on  1  ymdeithydd,  wedi  dyfod  yn  ddamwein- 
iol  trwy  y  ddinas.  Nid  oedd  neb  a  wyddai 
yn  well  na  Iesu  am  danynt.  Ai  tì  yw  yr 
unig  berson  sydd  yn  ymdeithydd  yn  Jerusa- 
lem,  ac  nis  gwyddost ;  felly  y  geiriau  Groeg. 
Os  wyt  ti  heb  wybod  y  pethau  liyn,  tydi  yn 
sicr  yw  yr  unig  berson  sydd  heb  eu  gwybod. 

X  Cymmeryd  arno  fod  yn  dd'ieithr  o  hyd  yr 
oedd  Iesu,  er  eu  tỳnn  hwy  i'r  ymddiddan,ac 
i  adrodd  yr  hyn  yr  ymresyment  yn  ei  gylch. 
||  Fel  pe  dywedasent,  "  Wele,  os  rhaid  dy- 
wedyd,  y  pethau  yn  nghylch  un  Iesu  o  Na- 
zareth,  yr  hwn  o  leiafa.  gyfrifìd  yn  brophwyd 
mawr,  ac  yr  oedd  ei  weithredoedd  rhyfeddol 
ef  wedi  ennill  iddo  air  gan  yr  holl  bobl,  ac  yn 
dangos  eifod  yn  anwyl  gan  Dduw,  a  chwediei 
ddanfon  ganddo  ef. 

20  *  A'r  modd  x  y  traddododd  yr 
arch-offeiriaid  a'n  lìywodraethwyr  ni 
ef  i  farn  marwolaeth,  ac  a'i  croeshoel- iasant  ef. 

x  pen.  22.  66—71.  a  23.  1—5.  Mat.27.  1,2,20.  MarclS.  1. 
Act.  3.  13—15.    a  4.  8-10,  27,  23.    a5.  30,  31.  a  13.  27—29. 

21  s'fOnd  yr  oeddym  ni  yn  go- 
beithio  mai  efe  oedd  yr  hwn  a  waredai 
yr  Tsrael.  %  Ac  heb  law  hyn  oll, 
heddyw  yw  y  trydydd  dydd  er  pan 
wnaethpwyd  y  pethau  hyn. 

y  pen.  1.  68.  a  2.  3S.  S.iltn  130.  S.  Es.  59.  20.  1  Pedr 
1.  18,  19.  Dat.  5.  9. 

*  Er  mòr  enwog  a  daionns  oedd  yr  Iesu 
hwn,  eto  y  cyfryw  oedd  gelyniaeth  yr  arch- 
offeiriaid  a'r  heuuriaid  tuag  ato,  fel  y  dalias- 
ant  ef,  y  condemniasant  ef,  ac  a'i  traddodas- 
ant  i'r  Rhufeiniaid  i'w  gondemnio  hefyd,  ac 
a'u  rhoddasant  ef  i'r  farwolaeth  greulonaf  a 
mwyat'  gwarthns,  rhwng  dau  leidr  ar  y  groes. 
t  Am  y  dysgyblion  hyn  eu  hunain,yr  oeddent 
hsvy  yn  gobeithio,  ac  yn  hyderus  yn  credu, 

ìnai  efe  oedd  y  Messiah  addysgwylid  i'r  byd, 
i  waredu  yr  lsraol  oddi  wrth  y  Rhufeiniaid, 

a'u  holl  elynion  o  amgylch,  ac  i  deyrnasu  yn 
Ilwyddiannus  arnynt  íel  Dafydd  a  Solomon. 
Mae  yn  amlwg  uad  oedd  ganddynt  hwy  y 
pryd  hwn,  ddim  syniadau  cywir  am  Grist, 
fel  Duw-fldyn  yn  un  person,  nac  ychwaith 
am  ei  neges  ef  i'r  byd  fel  Messiah,  na  natur 
ysbrydolei  freniniaeth  ef  :  am  hyny  nid  oedd 
ryfedd  eu  bod  yn  teirnlo  yn  siomedig  ac  yn 
drist  o  herwydd  ei  farwolaeth  ef,  gan  nas 

gallent  gysoni  hyny  â'u  dysgwyliad  hwy  iddo 
waredu  yr  Israel.  JFel  pe  dywedasent,  Mae 
yn  wir  i  ni  ei  glywed  ef  yn  sôn  rhywbeth 
amryw  weithiau  am  adgyfodi  o  feirw  y  try- 
dydd  dydd  ;  ac  yn  awr  dyma'r  trydydd  dydd — 

wedi  í\yì\>i\  er  pan  fu  efe  farw.  Dylasent 
aros  a  dysgwyl  làd  yr  hwyr  ;  er  bod  y  try- 
dydd  dydd  wedi  declneu,  nid  oedd  eto  W«cii 
myned  drosodd.  Lle  mae  tfydd  i  gredu  mae 
amynedd  i  ddysgwyl. 

22  r*A  h.eíÿd  rhai  gwragedd  o 
honom  ni  a  n  dychrynasant  ni,  gwedi 
iddynt  fod  yn  fore  wrth  y  bedd  : 

z  adn.  9-11.  Mat.  28.  7,  8.  Marc  1*6.  9, 10.  Ioau  20.  1,2. 

23  A  phan  na  chawsant  ei  gorph 
ef,  hwy  a  ddaethant,  gan  ddywedyd, 
weled  o  honynt  weledigaeth  o  angeî- 
ion,  y  rhai  a  ddywedent  ei  fod  ef  yn 

fyw. 24  fA  rhai  o'r  rhai  oedd  gyd  â 
nyni  aa  aethant  at  y  bedd,  ac  a  gaws- 
ant  felly,  fel  y  dywedasai  y  gwrag- 
edd  :  ond  ef  nis  gwelsant. 

o  adu.  12.  Ioar.  20.   10. 

*  Yn  wir  ni  a  glywsom  rywbeth  y  boreu 
heddyw,  sydd  yn  dangos  braidd  ei  fod  ef 
wediadgyfodi  ;  ond  y  maehyny  yn  chwanegu 

ein  dyryswch  a'n  petrnsder,  gan  nas  gwydd- 
om  beth  i  wneyd  o  hóno :  rhai  gwragedd 
oedd  yn  arfer  ei  ganlyn  ef  gyda  ni,  a  fuant 
yn  fore  iawn  wrth  y  bedd,  a  dywedent  na 
chawsant  ei  gorph  ef  yno  ;  bod  y  maen  wedi 
ei  dteiglo  ymaith,  y  bedd  yn  wag,  a  dywcd- 
ent  iddynt\veled  dau  angel,  y  rhai  a  dystiol- 
aethent  ei  fod  ef  yn  fyw,  ac  wedi  adgyfodi 

yn  sicr.  \  Nid  oedd  y  chwedl  hon  o'r  eiddo 
y  gwragedd  ond  "  fei  gwegi"  yn  ein  golwg ni,  ac  uid  oeddem  yn  eu  credu,  (adn.  11.) 

hyd  onid  aeth  rhai  o'r  dynion  o  honom  ni  at 
y  bedd,  a  chael  fel  y  dywedasai  y  gwragedd  : 

cawsant  y  bedd  yn  agored,  cawsant  y  Iì'iein- 
iau  amdo  yn  y  bedd,  wedi  eu  gosod  yn  dreí'n- us  or  neilldu,  ond  Ef  nis  cawsant  yno,  nac 
yn  farw  nac  yn  fyw.  Fel  hyn,  rhwng  pob- 
peth,  yr  ydym  ni  wedi  dychrynn,  ,t  dŷrysn, 
tel  nas  gwyddom  yn  iawn  pa  beth  i  feddwl, 
i  ddywedyd,  nac  i  wneyd  ;  ac  ni.s  gwyddoni 
yn  iawn  ychwaith  i  ba  beth  yr  ydym  yn 
myned  y  ffordd  hon  tnag  Ernmaus,  nac  i  ba 
le  yr  awn  oddi  yno.  Gan  mai  rhai  o  Galilea 
oedd  y  rhan  fwyaf,  os  nad  yr  oll,  o  ganlyu- 

wyr  Iesu  ;  nid  yw  yn  debyg  fod  yr  úü  o'r 
ddau  hyn  yn  byw  yn  Emmaus,  ond  yn  (tdî- 
eithriaid  ynddi.  Pe  gallai  dyn  gredu  trwy  ei 
nerUi  ei  hun,  fel  y  taera  rhai  y  gaU,  yn  sicr 
buasai  y  ddau  ddyigybl  hyn  yn  credu  adgyf- 
odiad  Crist :  yn  sicr  yr  oedd  ganddynt  ewyll- 
ys  i  gredu  ;  nid  oedd  dim  a  ddyntnner.t  yu 
fwy  na'i  adgyfodiad  ef :  ac  yr  peddyut  wedi 
cael  digoa  o  dystiolaethau,  fel  seiliau  a  modd- 
ion  i  gredu  ;  tystiolaethau  Crist  ei  hun  eyn 
iddo  farw,  tystiolaeth  y  gwragedd,tystiolaeth. 
yr  angelion,  ddau  o  honynt,  a  thystiolaeth 
dau  o'u  cyd-ddysgyblion,  Pedr  ac  ío:m.  Dy- 
weded  y  dadleuwyr  dros  ewyllys  rydd,  galí:j 

dyn,  beth  oedd  yn  llnddias  i'r  rhai  hyn  grcdn 
adgyfodiad  Crist.  Rhodd  Duw  yw  ffydd,  a 
weithrediad  nerth  ei  gadernid  ef  yw  credu. 

25  'Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt. 
ô.f;Ö  ynfydion,  ahwyr-frydig  o  galon 

'  gredu  yr  holl  bethau  a  ddywedodd 

y  prophwydi  ! 
î  Marc  7.  18.  a  8.  17,  18.  a9.  19.  a  16.  14.  Heb.  5.  II,  12. 
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26  c  f  Onid  oedd  raid  i  Grist 
ddioddef  y  pethau  hyn,  a  myned  i 

mewn  i'w  ogoniant  ? 
c  adn.  46.  Salm  2*2.  a  69.  Es.  53.  Zec.  13.  7.  1  Cor.  15. 

3,  4.  Heb.  2.  8-10.  1  Pedr  1.  11. 

27  dXA  chan  ddechreu  ar  Moses, 

e  a'r  holl  brophwydi,  efe  a  esponiodd 
iddynt  yn  yr  holl  ysgrythyrau  y  peth- 
au  am  dano  ei  hun. 

d  adn.  44.  Gen.  3.  15.  a22.  18.  a  49. 10.  Num.  21.  6-9. 
Deut.  18.  15.  Ioau  5.  39.  45—47.  Act.  3.  22.  a  7.  37.  «  adn. 
25.  Salm  16.  10.  a  132.  11.  Es.  7.  14.  a  9.  6,  7.  a  40.  10.  11. 
a  50.  6.  a  52.  13,  14.  a  53.  Jer.  23.  5,  6.  a  33.  14,  15.  Ezec. 
34.23.  a  37.  25.  Dan.  9.  24— 26.  Mica  5.  2-4.  Zec.  9.  9. 
a  13.  7.  Mal.  3.  1— 3.  a4.  2.  Ioanl.45.  Act.  3.  24.  a  10. 
43.  a  13.  27-30.  a  28.  23.  Dat.  19.  10. 

*  Yr  oeddynt  yn  ynfydion  am  eu  bod  yn 
gwrthod  tystiolaeth  addas  ;  dylasent  gredu 
Moses  a'r  prophwydi,  os  na  chredent  Grist 
ei  hun,  y  gwragedd,  yr  angelion,  a'u  cyd- 
ddysgyblion.  Yr  oeddynt  yn  ynfydion  am 

eu  bod  yn  gweithredu  yn  erbyn  eu  cysur  a'u 
lles  eu  hunain,  trwy  eu  hanghrediniaeth  a'u 
disylwant  o  Moses  a'r  prophwydi.  Gallwn 
weled  yma  mai  hwyr-frydig  iawn  yw  y  gor- 
au  o  honom  i  gredu  llawer  o  bethan  ar  dyst- 
iolaeth  noeth  gair  Duw,  heb  ddim  ond  hyny. 
Yr  oedd  Crist  yn  eu  galw  hwy  yn  ynfydion 
mewn  íFordd  o  gerydd  cylìawn  arnynt,  ac  er 
adferiad  iddynt,  ac  nid  mewn  ífordd  o  ddir- 

myg  d'íachos  a  gwarthruddiad  niweidiol,  gan 
hyny  nid  oedd  yn  troseddu  ei  reol  ei  hun  yn 
Math.  5.  22.  Nid  yr  un  gair  sydd  yma  ac 
yn  Mathew  ychwaith  yn  yr  iaith  wreiddiol ; 
Mòros,  neu  Mòre  ydyw  y  gair  yno,  yn  ar- 
wyddo  digofaint  dirfawr,  ac  weithiau  dir- 
myg :  yma  Anoêtoi  yw  y  gair,  yn  arwyddo 
ymresymiad  a  cherydd. — Ni  ddefnyddir  y 
gair  Mòros  mewn  un  màn  yn  yr  holì  Desta- 
ment  Newydd,  wrth  lefaru  am  ddyn  neu 
ddynion,  ond  yn  Math.  5.  22.  a  7.  26.  a  23. 
17,  19;  er  bod  y  çeiriau  ynfyd  ac  ynfydion 
yn  dygwydd  yn  aml  yn  ein  cyfieithiad  ni. 
t  Rhaid  er  anrhydedd  a  gogoniant  Duw, 
rhaid  o  herwydd  arfaeth  a  chyfammod  tragy- 
wyddol,  rhaid  er  cyflawni  y  prophẁydol- 
iaethan,  a  rhaid  er  achub  pechaduriaid  a  eth- 

olwyd  i'w  hachnb.  %  Nid  oes  achos  i  ni  fod 
niòr  fanol,  a  chywrain,  a  meddwl  (fel  y 
meddylia  rltai,)  fod  dyoddefaint,  adgyfodiad, 
a  derchafiad  Crist,  bol)  un  o  honynt,  yn  caeí 
eu  rhagfynegi  yn  wahanrhedol  yn  mhob  rhan 

o'r  ysgrythyran  sanctaidd  a  grybwyllir  yma; 
mae  yn  ddigon  os  yw  Moses  yn  rho  Idi  rhyw 
grybwylliad  am  Grist,  yr  hyn  mae  y  pro- 
phwydi  yn  ddwyn  yn  mlaen  wedi  hyny  ;  ac 
os  crybwyllir  am  y  petliau  hyn  gan  y  naill  neu 
y  Ilall  o  honynt,  erbyn  rhoddi  eu  tystiolaeth- 
au  oll  at  eu  gilydd.  Nid  profi  ei  adgyfodiad 

trwy  Moses  a'r  prophwydi  y  mae  lesu  yina  ; 
ood  profi  fod  Moses  a'r  prophwydi  wcdi  rhag- 
fynegi  dyoddcfaint  ac  adgyfodiad  y  Messiah, 
ac  nad  oedd  ei  adgyfodiad  ef  ddim  yn  beth 

anhygoel  a  gwrthun  i'w  gredu.  Profodd  ef 
ei  fod  wedi  adgyfodi  drwy  foddion  eraill ; 
trwy  ddangos  ei  hun  iddynt,  a  gadael  iddynt 
ci  deimlo. 

28  Ac  yr  oeddynt  yn  nesâu  i'r 
dref  lle  yr  oeddynt  yn  myned  :  /  *ac 
yntau  a  gymmerth  arno  ei  fod  yn 
myned  ym  mhellach. 

/  Gen.  19.  2.  a  32.  26.  a  42;  7.  Marc  6 .  48. 

29  ̂ fA  hwy  a'i  cymhellasant  ef, 
gan  ddy wedyd,  Aros  gyd  â  ni :  canys 

y  mae  hi  yn  hwyrhâu,  a'r  dydd  yn darfod.  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i  aros 

gyd  â  hwynt. gpen.  14.  23.  Gen.  19.  3.  2  Bren.  4.  8.  Act.  16.  15. 

*  Nid  oedd  dim  ífuantrwydd,  na  dim  yn 
ddau-eiriog  yn  hyn,  fel  y  Ued-haera  rhai ; 
oblegid  nid  oedd  ein  Harglwydd  ond  ym- 
ddwyn  yn  ol  rhëolau  moesgarwcha  boneddig- 
eiddrwydd,fely  gweddaiiddyndîeithrwneyd, 
fel  nad  ymddangosai  yn  ymwthio  ar  gym- 
deithion  anadnabyddus  iddo,  ond  gadael  idd- 
ynt  hwy  ei  wahodd  ef  neu  beidio  :  ac  o» 
dangosent  hwy  chwennychiad  am  ychwaneg 
o  ymddiddan,  yr  oedd  yn  penderfynu  yn  ei 
feddwl  ei  hnn  i  aros  gyda  hwynt.  +Hwya 
grefasant  yn  daer  arno  aros  gyda  hwy  am  y 

nos,  i  gael  ychwaneg  o'r  gyfeillach  felus  a buddiol  âg  ef. 

30  *  A  darfu,  ac  efe  yn  eistedd  gyd 
â  hwynt,  h  efe  a  gymmerodd  fara,  ac 
a'î  bendithiodd,  ac  a'i  torrodd,  ac  a'* 
rhoddes  iddynt. 

h  adn.  35.  pen.  9.  16.  a  22.  19.  Mat.  14.  19.  a  15.  36. 
a  26.  26.  Marc  6.  41.  a  8.  6.  a  14.  22.  Ioan  6.  11,  23.  Act. 
27.  35. 

3 1  *  f  A'u  llygaid  hwynt  a  agorwyd, 
a  hwy  a'i  hadnabuant  ef :  %  ac  efe  a 
ddiflannodd  allan  o'u  golwg  hwynt. i  adn.  16.  Ioan  20    13—16. 

*  Mae  Crist  yn  cael  ac  yn  cymmeryd  y 
flaenoriaeth  gyda'r  ddau  ddysgybl  hyn :  efe 
sydd  yn  cymmeryd  y  bara,  yn  ei  fendithio, 
yn  ei  dori,  ac  yn  ei  roddi  iddynt  hwy.  Nid 
bwyta  sacramentaidd,  ac  nid  bwyta  gwyrth- 
iol  oedd  yma,  ond  pryd  o  fwyd  cyffredin,  ac 

eto  mae  íesu  yn  bendithio  yr  ymborth  :  d'í- ammau  mai  hyn  oedd  ei  arfer  gyffredin  ef, 
er  siampl  i  ninnau.  t  Tybia  rhai  mai  wrth 
eirian  Crist  yn  bendithio  y  bara  yr  adnabu- 
ont  hwy  ef,  am  iddynt  eu  clywed  ganddo 

lawer  gwaith  o'r  blaen ;  eraill  mai  wrth  iddo 
gymmeryd  y  flaenoriaeth  wrth  y  bwrdd:  ond 
nid  oes  achos  dychymmygu  am  y  peth  ;  eu 

"  llygaid  hwynt  a  agorwyd"  medd  yr  efeng- 
ylwr,  am  hyny  yr  adnabuant  ef.  Yr  un  galla 

gwyrthiol  a  attaliodd  eu  Uygaid  o'r  blaen,  a'u 
hagorodd  yn  awr.  %  Nid  diflanu  fel  lledrith 
neu  ddrychiolaeth  a  feddylir ;  ond  diflanu 

drwy  symmudiad  buan  a  chwimwth  allan  o'u 
golwg,  nen  daflu  megys  gorchudd  rhyngddo 

ei  hun  â  hwy  nes  iddo  fyned  allan  o'r  ystaf- 
ell.  Gwedi  meddyginiaethu  eu  hanghredin- 
iaeth  hwynt,  a  dangos  iddynt  ci  fod  yn  sicr 
wedi  adgyfodi,  efe  a  ymadawodd,fel  un  wedi 
gorphtn  ei  neges  yno. 

32  *A  hwy  a  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  ÄfOnid  oedd  ein  calon  ni 
yn  llosgi  ynom  tra  yr  ydoedd  efe  yn 
ymddiddan  â  ni  ar  y  ftordd,  a  thra  yr 

ydoedd  efe  l  yn  agoryd  i  ni  yr  ysgryth- 

yrau? 
*  Salm  104.  34.  Diar.  27.  9,  17.  Es.  50.  4.  Jer.  15.  16. 

a  20.  9.    loan  6.  63.    Heb.  4.  12.  /  adn.  45.    Act.  17.  2, 
3.  a28.  23. 

*  Yn  y  fân  wedi  ei  ddiflaniad  ef,  dechreu- 
odd  y  ddau  ddysgybl  a  sỳnu  :  synasant  ei  fod 
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í  wedi  adgyíodi  ac  ymddangos  iddynt  hv\y, 
synasant  wrth  effeithiau  ei  ymadroddion  ef 
ar  hyd  y  ffordd,  a  synasant  wrth  eu  dallineb 
eu  hunain  na  buasent  yn  ei  adnabod  ef  yn 
igynt.  +  Pregethwr  rhyfedd  oedd  lesu  bob 

amser,  llawer  rhagorach  na'r  ysgrifenyddion 
'rphariseaid,  a  llawer  rhagoracli  nai  apostol- 

ion  hefyd  :  medrai  ef  daflu  y  marworyn  i'r 
galon,  ni  fedrent  hwy  ond  chwythu  arno  ar 
y  gorau.  Mae  llawer  o  ragor  rhwng  dull  rhai 

dynion  yn  pregethu  a'u  gilydd ;  mae  ambell 
i  fath  o  bregethu  yn  ei  natur,  yn  ddigon  i 
rewi  calonau  dynion,  a  math  arall  yn  peri 
iddynt  losgi,  fel  y  ddau  ddysgybl  hyn.  Ni  a 
ddylem  yn  wastad  geisio  pregethu  ac  agoryd 
yr  ysgrythyrau,  yn  y  fath  fodd  ag  afyddoyn 
tueddu  i  beri  i  galonau  ein  gwrandawwyr 
losgi  ynddynt ;  ac  nid  eu  gwneyd  yn  farw 

|  aidd,  yn  gysglyd,  yn  oer,  ac  yn  galed  :  ac 
i  wedi  y  cwbl,  cydnabod  mai  gwaith  Crist  yw 
eu  gwresogi,  ar  ol  i  ni  ddywedyd  a  allom. 

Lle  bynag  y  mae  enaid  yn  cael  ei  *?  fedyddio 
â  thân"  dàn  bregeth,  y  mae  hefyd  yn  cael  ei 
I  fedyddio  â'r  Ysbryd  Glân:"  nid  â  chlai  a 
phoeryn  y  mae  Crist  yn  agor  llygaid  y  deiJl 
ion  bob  amser,  er  iddo  wneyd  felly  unwaith. 

33  *  A  hwy  a  godasant  yr  awr 
honno,  ac  a  ddychwelasant  i  Jerusa- 
lem,  *"  f  ac  a  gawsant  yr  un  ar  ddeg 
wedi  ymgasglu  ynghyd,  a'r  sawl  oedd 
gyd  â  hwynt, 

m  Ioau  20.  19—26. 

34  X  Yn  dywedyd,  YrArglwydd  a 

gyfododd  yn  wir,  *  \\  ac  a  ymddang- osodd  i  Simon. 
n  pen.  22.  54—62.  Maro  16.  7.  1  Cor.  15.  5. 

35  °  §  A  hwythau  a  adroddasant  y 
pethau  a  wnaethesiddj  y  fíbrdd,  a  pha 
fodd  yr  adnabuwyd  ef  ganddynt  wrth 
dorriad  y  bara. 

o  Maro  16.  12,  13. 

*  Er  ei  bod  yn  hwyr  erbyn  hyn,  eto  y  cyf- 
ryw  oedd  llawenydd  y  ddau  ddysgybl,  a'u 
hawydd  i  fynegi  i'w  cyfeillion  yr  hyn  a  wel- 
sent,  fel  yr  aethant  yn  eu  hol  i  Jerusalem  yn 
ddîoed.  Mae  cael  Iesu  yn  dychwelyd  dynion 

i'w  lle  yn  wastad,  ac  yn  peri  iddynt  rodd' 
llawer  cam  yn  eu  hol  yn  aml.  Nid  oedd 

yma  ddim  dy  wedyd,  "  Di'osgais  fy  mhais,  pa 
fodd  y  gwisgaf  hi  ?  golohais  fy  nhraed,  pa 
fodd  y  diwynaf  hwyirt?"  dim  esgusodion 
gwag  dros  ddYogi.  Yr  oedd  tân  yn  y  galon 
yma,  yn  hwylusu  yr  holl  enaid,  a'r  corph 
hefyd.  f  Fel  y  mae  Paul  (1  Cor.  15.  5,)  yn 
galw  yr  apostolion  yn  ddeuddeg,  erbod  Judas 
y  deuddegfed  wedi  marw  ;  felly  mae  Luc 

yma  yn  en  galw  yn  un  ar  ddeg,  er '  bod 
Thomas,  yr  unfed  ar  ddeg,  yn  absenol  y  tro 
hwn,  fel  mae  yn  amlwg  yn  Ioan  20.  24.  Mae 
yn  amlwg  mai  nid  Simon  oedd  un  o'r  ddai 
ddysgybl  hyn  ;  pe  felly  nis  gallasent  gael  y. 
un  ar  ddeg  yn  Jerusalem,  a  chyfrif  Thomas 
yn  un.  Mae  yn  amlwg  hefyd  mai  nid  dau 
o  r  apostolion  oedd  y  ddau  hyn,  nac  yr  un  o 
honynt;  oblegid  hwy  a  gawsant  yr  un  ar 
ddeg  apostolion  yn  Jerusalem  :  rhyw  ddau  o 
ddysgyblion  cyffredin  Iesu  oeddynt.  %**  Yn 
dywedyd  :"  un  ai  wrth  eu  gilydd  pan  aeth  y odau  ddysgybl  i  mewn,  neu  wrthynt  hwy  yn 
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y  fàn  ar  eu  mynediad  i'r  ystafell :  l'el  pe  dy- wedasent,  O  frodyr,  pa  le  y  buoch  chwi  l 
mae  genym  newyddion  gogoneddus  ;  yr  Ar- 
glwydd  a  gyfododd  yn  wir,  ac  a  ymddangos- 
odd  i  Simon.  ||  Nid  oes  yr  un  o'r  efengyl- 
wyr  yn  crybwyll  am  ymddangosiad  Crist  i 
Simon  ;  oud  y  mae  Paul  yn  dy wedyd  yn  am- 

lwg  iddo  ei  weled  ef  cyn  i'r  deuddeg  ei  wel- 
ed,  1  Cor.  15.  5.  Mair  Magdalen  oedd  y 

wraig  gyntaf  a'i  gwelodd  ef,  Ioan  20.  14,  18  ; 
ac  mae  yn  debyg  mai  Pedr  oedcl  y  dyn  cyn- 

taf,  er  nas  gwyddom  pa  le,  na  pha  amser  o'r 
dydd,  y  gwelodd  efe  ef.  Yr  oedd  hyn  yn 
drugaredd  fawr  i  Pedr,  yr  hwn  a  wadasai  ei 

Arglwydd  ;  a  d'íammau  mai  er  mwyn  es- 
mwythâu  cydwybod  ofidus  Pedr,  yr  ym- 
ddangosodd  yr  lesu  iddo  ef  o  flaen  y  lleill. 
"Duw  parod  i  faddan"  yw  efe.  §  Yna  ad- 
roddodd  y  ddau  ddysgybl  y  cyfan  o'u  taith  ; 
pa  fodd  y  goddiweddai  dyn  hwy  ar  y  ffordd, 
ei  ymddiddanion  hyfryd  ef,  yr  effeithiau  ar 
eu  calonau  hwy,  a  pha  fodd  yr  adnabuant  ef 
o'r  diwedd  wrth  doriad  y  bara,  mai  yr  Iesu 
ei  hun  ydoedd. 

36  H*Ac  a  hwy  yn  dywedyd  y 
pethau  hyn,  ̂ yr  Iesu  ei  hun  a  safodd 
yn  eu  canol  bwynt,  ac  a  ddywedodd 
wrthynt,  ?  f  Tangnefedd  i  chwi. 

p  Marc  16.  14.  Ioan  20.  19—23.  q  pen.  10.  5.  Es.  57. 
18,  19.  Mat.  10.  13.  Ioan  14.  27.  a  16.  33.  a  20.  26.  2  Thes. 
3.  16.  Dat.  1.  4. 

*  Dyma  ymddangosiad  cyntaf  Iesu  i'w 
ddysgyblion  yn  gynnulledig  :  sonia  Marc  am 
y  tro  hwn,  pen.  16.  14.  a  loan  20.  19,  20.  Cyf- 
arfod  rhyfedd  oedd  hwn ;  dyma  gyssegriad  y 
sabbath  cristionogol  cyntaf.  fNid  dyfod  i 
edliw  a  dannod,  iddynt  oll  ei  adael  ef  ar  nos 
ei  fradychiad,  a  wnaeth  Iesu  ;  ond  dyfod  i 
sicrâu  iddynt  ei  fod  wedi  adgyfodi,  ei  fod  yn 
maddau  iddynt  am  ei  adael,  fod  ei  gariad  yn 
pai  âu  yn  ddigyfnewid  tuag  atynt,  ac  i  gy- 
hoeddi  tangnefedd  a  phob  bendith  arnynt. 

37  *  Hwythau,  f  ẁedi  brawychu  ac 
ofni,  a  dybiasant  weled  o  honynt 

fyspryd. r  pen.  16.  30.  1  Sam.  28.  13.  Job  4.  14—16.  Mat.  14.  26, 
27.  Mat.  6.  49,  50.  Act.  12.  15. 

*  Dywed  ioan  20.  19,  fod  y  drysau  yn  gau- 
ad  rhag  ofn  yr  Iuddewon,  gan  hyny  wrth 
weled  lesu  yn  eu  canol,  wedi  dyfod  yn  syd- 
yn,  heb  ddim  trwst,  a  thrwy  y  drysau  oedd 
yn  gauad  (wedi  eu  cloi  neu  eu  bolltio  oddi 

fewn,  mae  yn  debyg)  nid  rhyledd  i'r  dysg- 
yblion  frawychu  ac  ofni.  Ofer  yw  ymholi 
pa  fodd  yr  aeth  efe  i  mewn ;  tybia  rhai  iddo 
fyned  i  mewn  trwy  y  drysau  yn  wyrthiolheb 
eu  hagor ;  ond  tybied  nad  oedd  ganddo  wir 
gorph  yw  hyny,  ac  ni  chyd-saif  âg  adn.  39. 
Onid  oedd  yn  ddigon  hawdd  iddo  ef  ddad- 
glöi  y  drysau,  neu  yru  y  byllt  yn  ol,  yn 
wyrìhiol,  ac  heb  sẃn  ;  ac  ar  ol  myned  i 
mewn,  peri  iddynt  gauad  drachefn  yr  un 
modd?  Hyny  sydd  debycaf  iddo  wneyd. 
|  Gwel  ar  Math.  14.  26.  Os  nad  oes  ysbryd- 
ion  yn  ymddangos,  rhaid  i  ni  benderfynu  bod 

y  byd,  a'r  dynion  goreu  yn  y  byd,  yn  mhob 
oes,  wedi  camsynied  a  chael  eu  twyllo :  a 
bod  ychydig  Athcistìaid  annuwiol  yn  ddoeth- 
ach  na  hwynt  oll  yn  y  peth  hwn. 

38  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

*  Paham  y'ch  trallodir  ?  *  a  phaham  y 
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rnae  meddyliau  yn  codi  yn  eich  cal- 
onnau  ? 

*  Jer.  4.  14.  Dan.  4.  5,  19.  Mat.  16.  8.  Heb.  4.  13. 

39  '  f  Edrychwch  íy  nwylaw  a'm 
traed,  mai  myfi  fy  hun  ydyw.  Teim- 
lwch  fi,  a  gwelwch  :  ■  canys  nid  oes 
gan  ysbryd  gnawd  ac  esgym,  fel  y 
gwelwch  fod  gennyf  fi 

/  Ioan20.  20,  25,  27.    Act*  1.  3. 46.  Num.  16.  92.  Pre.g.  12.  7.  1   ..._ 

40  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 
Jefe  a  ddangosodd  iddynt  ei  ddwy- 
law  à  *  draed. 

*  Nid  ceryddu  ei  ddysgybîion  y  mae  Crist 
yma,  ond  eu  cysnro  a'u  cryfân  hwynt,  a 
dangos  iddynt  nad  oedd  dim  achos  ofni ;  mai 
efe  ei  hunan,  eu  hen  gyfaill,  ydoedd  mewn 
gwirionedd,  ac  nid  ysbryd.  +  Mae  ein  Hiach- 
awdwr  yma  yn  profi,  mai  ei  wir  gorph  ef 
oedd  yr  hyn  oedd  yn  ymddangos  iddynt  hwy, 
oblegid,  1.  Yr  oedd  iddo  ranau  perffaith  ; 
dwylaw  a  thraed.  2.  Oblegid  y  gellid  ei  wel- 
ed.  3.  Gellid  ei  deimlo.  4.  Yr  oedd  iddo 

gnawd  ac  esgyrn,  yr  hyn  nid  oes  gan  ysbryd, 
pa  fodd  bynag  y  gallo  ymrithio/e/  cnawd  ac 
esgyrn.  Mae  yr  adnod  hoa  yn  gref  iawn  yn 
erbyn  dychymmyg  y  pibyddion  am  gorph 
Crist.  î  Efallai  bod  ol  yr  hoelion  wedi  eu 

gadael  yn  ei  ddwylaw  a'i  draed  ef,  i'r  dyben 
pennodawl  o  argyhoeddi  ei  ddysgyblion,  a 
phroti  iddynt  ei  adgyfodiad  ef:  mae  Ioan  20. 
25,  27,  yn  gryf  iawn  o  blaid  y  cyfryw  dyb. 
Ond,  pe  buasai  yr  aingylchiad  chwanegol 
hwn  heb  fod,  btiasai  y  pethau  a  grybwyílir 
yn  adn.  39,  yn  llawn  digon  o  dystiolaeth. 

41  x  *  Ac  a  hwy  etto  heb  gredu  gan 
lawenydd,  ac  yn  rhyfeddu,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  *  f  À  oes  gennych 
chwi  yma  ddim  bwyd  ? 

*  Gen.  45.  26-28.  Job  9.  16.  Salra  126.  1,  2.  Ioan  16. 

22.        y  loan  21.  5,  10—13. 

42  î  A  hwy  a  roisant  iddo  ddarn  o 
bysgodyn  wedi  ei  rostio,  ||  ac  o  ddil 
mel. 

43  Yntau  a'i  cymmerodd  2§ac  £lì 
bwyttâodd  yn  eu  gŵydd  hwynt. 

j  Act.  10.  41. 

*  Geiriau  rhyfedd  yw  y  rhai  hyn,  "  Heb 
gredu  gan  lawenydd  :"  eto  maent  yn  ddar- 
luniad  naturiol  iawn  o  deimladau  yr  apostol- 
ion  yn  y  cyfryw  amgylchiad.  Maeyma  gyff- 
ro  rhwng  gras  a  theimladau  natur;  pe  buas- 
ent  yn  líawenychu,  eu  ffydd  oedd  yr  achos 
o'u  llawenyd.d  ;  eto  yr  oedd  mawredd  eu  llaw- 

enydd  yn  rhwystr  i'w  ffydd  :  mòr  beryglus 
yw  gweithrediadau  anghymmedrol  ein  tym- 
herau  ni.  t  Wrth  eu  gweled  felly  yn  methu 

credu  yn  gadarn  a  díysgog,  i'r  dyben  o 
roddi  iddynt  ychwaneg  o  amser,  ac  hefyd 
ychwaneg  o  brawf,  gofynodd  lesu  am 
rywbeth  i'w  fwyta  yn  eu  gwydd  hwyut. 
t  Nid  oedd  yr  ymborth  ond  gwael,  ond 
yr  oedd  y  cyfryw  ag  oedd  ganddynt  hwy, 

ni  feddent  ddim  gwell,  ac  mae  yn  cîe'b- 
yg  na  chawsai  yr  Iesu  ddim  gwell  yn  gyíf- 
rèdin  yn  nyddiau  ei  ymdaith  yn  y  byd  hwn. 
||  Tybia  rhai  mai  rnath  o  deisen,  neu  fara,  oedd 
yr  hyn  a  elwir  yma  clil  meì,  wcdi  ei  wneuth- 

ur,  efallai,  o  grwybr,  yn  gymniysg  â  blawd. 
§  Nid  rhith  o  fwyta  a  wnaeth  lesu,  ond  bwyta 
mewn  gwirionedd,  ac  yn  ddiledrith,  yn  ddî- 
au  :  nid  bwyta  i  gynnal  ei  gorph  a  wnaeth, 
ond  bwyta  i  brofi  i'r  dysgyblion  bod  ganddo 
gorph  mewn  gwirionedd.  Na  ryfyged  cym- 
henwyr  annuwiol  geisio  cylymau  arlafrwyn; 

drwy  holi,  Beth  a  ddaeth  o'r  bwyd  hwn?&c. 
Dywedent  hwy  i  ni  yn  gyntaf,  beth  a  ddaeth 

o'r  bwyd  afwytâodd  yr  angelion  gydag  Abra- 
ham?  Gen.  18.  8,  a  dysgent  gredù,  y  gallasai 
Duw  yn  hawdd  ddiddymu  y  bwyd  hwnw 
drachefn,  yr  hwn  nid  oedd  anghenrheidiol  er 

cynnaliaeth  corph  Crist,  yn~awr  yr  oedd 
wedi  ei  ysbrydoli,  a'i  ryddâu  oddi  wrth  bob 
dychwant  naturiol :  bwyta  a  wnaeth  efe  i 
biofi  fod  gwir  gorph  ganddo,  wedi  adgyfodi 

o'r  bedd.  Mae  yn  amlwg  oddi  wrth  yr  ad- 
nodau  uchod,  na  ddylem  ni  ddim  ymwrthod 
â  thystiolaeth  ein  synwyrau ;  clywed,  gwel- 
ed,  a  theimlo,  &c.  ac  ei  bod  yn  dra  afresym- 
ol  gofyn  i  ddynion  gredu  yn  hollawl  groes iddynt. 

44  *  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrthynt, 
aDyma  y  geiriau  a  ddywedaisi  wrth- 
ych,  ̂ pan  oeddwn  etto  gyd  â  chwi, 
cbod  yn  rhaid  cyflawni  pob  peth  a 
ysgrifenwyd  d  y'nghyfraith  f  Moses, 
*a'r  prophwydi,  /a'r  psalmau,  am danaf  fi. 

a  adn.  6,  7.  pen.  9.  22.  a  18.  31—33.  Mat.  16.  21.  a  17. 
22,  23.  a  20.  18,  19.  Marc  8.  31,  32.  a  9.  31.  a  10.  33,  34 
b  loan  16.  4,  5,  16,17.      a  17.  11—13.  c  adn.  26,  27,  46. 
Mat.  26.  54,  56.  loan  19.  24-37.  Act.  13.  29-31.  1  Cor.  15. 
3,  4.  d  Gen.  3.  15.  a  14.  1S,  19.  a  22.  18.  a  49.  10.  I.cf. 

16.  2,  &c.  Num.  21.  8,  9.  a  35.  25.  Deut.  18.  15 — 19.  loan' 
3.  14,  15.  a  5.  46,  47.  Act.  3.  22—24.  a  7.  37.  Heb  3.  5.  a  7. 
1—3.    a  9.  8— 12.    a  10.  1.  e  Es.  7.  14.    a  9.  6,  7.    a  11. 
1-10.  a  23.  16.  a  40.  1—11.  a  42.  1—4.  a49.  1-8.  a50.  2-6. 
a52.  13— 15.  a53.  a  61.  1—3.  Jer.  23.  5,6.  a  33.  14,  15. 
Ezec.  17  22—24.  a  34.  23,  24.  Dan.  2.  44.  a  7.  13,  14.  a  9. 
24-27.  Hos.  1.  7—11.  a3.  5.  JoeL  2.  28-32.  Aiu.  9.  11,  12. 
Mica  5.  1-4.  Hag.  2.  7—9.  Zec.  6.  12,  13.  a  9  9.  a  11. 
8-13.  a  12.  10.  a  13.  7.  a  14.  4.  Mal.  3.  1-3.  *  4.  2-6. 
/Salm2.  a  16.  9—  U.  a  22.  a  40.  6— 8.  a  69.  a  72.  *  88. 
a  109.  4—20.  a  110.  a  118.  22,  23.  Ioan  5.  39.  Act.  17.  2,  3. 
t  Pedr  1.  11.  Dat.  19.  10. 

*  Gwe-di  protì  ei  adgyfodiad  i'w  ddysgybl- 
ion  yn  y  dull  nchod,  mae  Crist  yn  rnyned  yn 

mlaen  ymai  ddangos  cysondeb  hyny  á'r  peth- 
an  a  ddywedasai  efe  wrthynt  lawer  gwaith 
o'r  blaen,  ac  hefyd  âg  ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament.  +  Rhanai  yr  Iuddewon  yr  Hen 
Destament  yn  dri  dosparth  ;  y  yyfraith,  y 

prophwydi,  a'r  ysgrifeniadau  sanctaidd,  y 
rhai  a  alwent,  yr  Hagiographa.  Yr  oedd  y 

Salmau  yn  un  o'r  dosparth  olaf,  ac  yn  fwyaf 
nodedig  yn  eu  golwg  hwy  :  felly  wrth  y  tri 
enw  hyn,  mae  Crist  yn  meddwl  yr  holl  Hen 
Destament. 

45  ̂ *  Yna  yr  agorodd  efe  eu  deall 
hwynt,  fel  y  deaìlent  yr  ysgrythyrau. 

e  Ex.  4.  11.  Job.  33.  16.  Salm  119.  18.  Es.  29.  10  12, 

18,19.  Act.  1G.  14.  a26.  18.  2  Cor.  3.  14-lS.  a  4.  4-6. 
Eph.  5.  14.  Dat.  3.  7. 

*  Nid  yn  unig  adrodd  yr  ysgrythyran,  a'u 
heglnio  mewn  geiriau  ;  ond  efe  a  agorodd 
ddeall  ei  ddysgyblion  fel  y  deallent  yr  ys- 
grythyrau  hyny.  Galldynion  wneyd  y  ddau 
beth  cyntaf;  ond  nis  gall  neb  ond  Iesn  y 
Prophwyd  mawr  wneyd  y  peth  diweddaf. 
Nid  agor  eu  deall  heb  yr  ysgtythyrau  a 
wnaeth,  ond  trwy  yr  ysgrythyrau.  Gwyddai 
efe  nad  oedd  yr  ysgrythyrau  eu  hnnain  yn 

ddigon  i  agor  eu  deall  hwynt,  heb  ddylan- 
w'edau  dwyfol  gyda  hwynt ;  gan  hyny  efe  a 
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gorodd  eu  deall  hwynt.  Mae  diafol  yn 
wyllo  yr  eneidiau  hyny,  y  rhai  mae  efe  yn 
M  darbwyllo  i  daflu  heibio  yr  ysgrythyrau, 
an  feddwl  cael  dysgeidiaeth  yr  Ysbryd  heb- 
idynt :  trwy  yr  ysgrythyrau  maeefe  yn  dysgu, 
lid  hebddynt,  ac  yn  groes  iddynt. 

46  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

l*Felly  yr  ysgrifenwyd,  ac  felly  yr 
>edd  raid  i  Grist  ddioddef,  a  chyibdi 
)  feirw  y  trydydd  dydd  : 

h  adn.  27,  44. 

*  Mae  yr  holl  brophwydoliaethau  dwyfol 
n  sicr,  yn  anffaeledig.  Yr  oedd  yr  Iuddew- 
>n  yn  erlid  ein  lachawdwr  yn  llidiog  ac  o'u 
PÍrfodd,  hyd  angeu  ;  ac  yr  oedd  üuw  yn 
icr  y  n  rhag-weled  pa  fodd  y  byddai  eu  hewyll- 
fsiau  hwy,  ac  yr  oedd  y  diwedd  yn  cael  ei 
;ytìa\vni  yn  ol  hyny.     Felly  yr  oedd  yn  rhairl 
Grist  ddyoddef.     Gwel  ar  adn.  26. 

47  **A  phregethu  edifeirwch  a 
I  maddeuant  pechodau  %  yn  ei  enw  ef 
||  ym  mhlith  yr  holl  genhedloedd, 
§gan  ddechreu  yn  Jerusalem. 
iMat.3.  2.  a9.  13.  Aot.  2.  ~" 

»  3.  19.  a  5.  31. 11.  13. 

17.30,31.  a  20.  21.  a26.  20.  *Salm22. 
'.  a  67.  2-4,  7.  a  86.  9.  a  98.  1—3.  a  117.  F«.  2.  1—3. 
11.  10.  a  49.  0  a  52.  10,  15.  a  60.  1—3.  a  66.  18-21.  Hos. 

i.  23.  Mal.  1.11.  Mat.  8.  10,  II.  Act.  13.  46—48.  a  18.  5,  6. 
28.  28.  Ruuf.  10.  12— 18.  a  15.  8— 16.  Epli.3.  S.Col  1.27. 
pen.  13.  34.  Es.  5.  4.  Hos.  11.8.  Mat.  10.  5,  6.  Act.  3.  25, 
ì.  a  13.  46.  Rhuf.  5.  20.  a  11.  26,  27.  Eph.  1.  6. 

48  m  *  Ac  yr  ydych  chwi  yn  dystion 
o'r  pethau  hyu. m  Joan  15   27.    Act.  1.  8,  22.    a  2.  32.    a  3.  15.    a  4.  33. 
a  5.  32.     a  10.  39,  41.      a  13.  31.      a  22.  15.      Heb.  2.  3,  4. 
Io*n  I.  2,  3. 

*  Mae  holl  ddyleds,vydd  fawr  yr  apostolion 
yn  gynhwysedig  niewn  ychydig  eiriau  yn 
adn.  47  : — 1.  Pregethu  edifeirwch  a  maddeu- 
ant  pechodau.  2.  Yn  enw  lesu.  3.  Yn  mhlith 
yr  holl  genedloedd.  4.  Gan  ddechreu  yn  Jer- 
usalem.  *  Edifeirwch  ;  sef  galar  dnwiol  am 
bechod,  dychweliad  o  bob  ffyrdd  drygionus, 
i  fywyd  o  gyd-ffurfiad  âg  ewyllys  Duw. 
t  Maddeuant  pechodau  ;  sef  ar  eu  hedifeir- 
wch,  a  thrwy  tfydd  yn  ngwaed  Crist.  J  Yn 
enw  Iesu ;  sef  trwy  awdurdod  ac  anfoniad 
Iesu,  ac  fel  ei  genadon  ef ;  neu  yn  enw  lesu 
o  ran  teilyngdod  ac  iawn.  Nid  am  edifeir- 
wch  y  mae  cael  maddeuant,  ond  trwy  aberth 
ac  iawn  Ciist.  ||  Yn  mhlith  yr  holl  yenedl- 
oedd  ;  felly  y  prophwydwyd  lawer  gwaith  ; 
Salm  2.  S ;  Es.  49.  6  ;  Dan.  7.  14  ;  Hos.  2.  23  ; 
Joel  2.  32.  Darn  o  ddatguddiad  dwyfol  oedd 
hyn,  a  gadwodd  lesu  yn  guddiedig  inewn 
rhan  fawr  hyd  y  pryd  hwn  ;  wrth  ddanfon  y 
deuddeg  o'r  blaen,  Math.  10.  5,  gwarafunodd 
iddynt  fyned  i  ftordd  y  cenedloedd.  §  Gan 
ddechreu  yn  Jerusalem  ;  hyny  yw,  yn  mhlith 
yr  Iuddewon.  Prophwydwyd  am  Iesn  fel 
Brenin  ar  Sion,  mynydd  sanctaidd  Duw, 
Salm  2.  6;  a  110.  2;  Es.  2.  3;  a  28.  16 ;a  60. 
1.  Yn  gyfatebol  i  hyn  ni  a  gawn  yr  Apostol- 
ion  yn  pregethu  yn  Judea  yn  unig  ;  hyd  oni 
wrthododd  yr  Iuddewon  y  gair,  gan  eu  barnu 
eu  hunain  yn  annheilwng  o  fywyd  tragywydd- 
ol,  yna  troisant  hwy  at  y  cenedloedd.  Act. 
13.  38,  46.  Yr  oedd  hyn  yn  angenrheidiol  i 
amryw  bethau  :— 1.  Fel  y  byddai  i'r  luddew- 
on  gael  braint  y  cyntaf-anedig.  2.Fel  y  bydd 
ai  i  etholedigion  Duw  yn  eu  plith  hwy  gael 
eu  galw  rifedi  mawr  yno,  cyn  dyfetha'r  gen- 
edl,  ac  fel  blaen-ffrwyth  gweinidogaeth   yr 
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efengyl.  3.  Fel  y  cattai  Iesu  ei  ddangos,  a'i bioli  yn  fwy  amlwg,  fel  Mab  Duw  a  gwir 
Ft-ssiah,  yn  y  wlad  Jle  y  croethotliwyd  ef. 
4.Fel  y  byddai  i'r  efengyl  gael  taeniad  cyflym- 
ach  oddi  yno  i  wledydd  eraill.  5.  Ac  fel  y 
byddai  i'r  pechaduriaid  mwyaf,  hyd  yn  nod 
y  rhai  y  bu  llaw  ganddynt  yn  nghiorshoeliad 
Crist,  a  phawb  eraill,  lle  y  pregethid  yr  éf- 
engyl  wedi  hyny,  gael  eu  calonogi  i  obeithio 
am  adferiad  ac  iechydwriaeth,  trwy  oludoedd 

gras  Duw  yn  y  Cyfryngwr.  *  Gwedi  gweled 
a  chlywed  pobpeih  a  berthyn  i  mi  o'r  dech- 
reuad  ;  wedi  derbyn  edifeirwch  a  maddeuant 
pecliodau  eich  hunain ;  a  chwedi  eich  dewis 
o  flatn  pawb  eraill  i  dystiolaethu  a  phregethu 
y  pethau  hyn.  Cofiwch  mai  hyn  yw  eich 
dyledswydd  fawr  chwi  am  eich  oes,  ac  mai 
gwaiih  sobr  iawn  yw  tystiolaethu  dros  Dduw, 
ac  yn  achos  bywyd  tragywyddoldynion. 

49  11  *  Ac  wele,  n  yr  ydwyf  fi  yn 
anfon  addewid  fy  Nhad  arnoch :  °  f  eithr 
arhoswch  chwiyn  ninas  Jerusalem,hyd 

oni  wisser  chwi  â  nerth  o'r  uchelder. 
n  Es.  44^3,  4.  a  59.  20,  21.  Joel  2.  28.  loan  14.  16,  17. 

al5.  26.  a  16.  7—16.      o  Es.  32.  15.  Act.  1.  4,  8.  a  2.  1—4. 

*  Addewid  y  Tad  oedd  yr  Ysbryd  Glân, 
yr  hwn  a  dywalltwyd  ar  yr  apostolion  ar 
ddydd  y  pentecost.  Am  yr  addewidion  o 

hóno,  gwel  y  cyfeiriadau  (n,J  y  "nerth  o'r 
uchelder"  yw  yn  niwedd  yr  adnod.  fTybir 
mai  ar  ol  i  Grist  ymddangos  i'w  ddysgyblion 
yn  Galilea,  y  ilefarodd  efe  y  geiriau  hyn,  er 
nad  yw  Luc  yn  sylwi  dim  ar  hyny  :  oblegid 

mae  efe  yma  yn  peri  iddynt  aros  yn  Jerusa- 
íem,  yr  hyn  a  wnaethant  hyd  dywalltiad  yr 
Ysbryd  Glân. 

50  11  Ac  efe  a'u  dug  hwynt  allan 
p  *  hyd  yn  Bethania  ;  'faca  gododd 
ei  ddwylaw,  ac  a'ubendithiodd  hwynt. 

p  Marc  1 1.  1.  Act.  1.  12.  q  Gen.  14.  18—20.  a  27.  4. 
a  48:  9.  a  49.  28.  Num.  6.  23—27.  Alarc  10.  16.  Heb.  7.5—7. 

51  Ac  fe  a  ddarfu,  tra  yr  oedd  efe 

yn  eu  bendithio  hwynt,  rymadael  o 
hono  ef  oddi  wrthynt,  %  ac  efe  a  ddyg- 

wyd  i  fynu  i'r  nef. r  2  Bren.  2.  11.  Marc  16.  19.  Ioan  20.  17.  A«t.  1.  9. 

Eph.  4.  8—10.  Heb.  1.  3. 

Hyd  derfynau  Bethania,  meddant,  yw  ys- 
tyr  y  geiriau  gwreiddiol,  ac  nid  hyd  yn  Beth- 
ania.  Yr  oedd  Bethania  yn  nghylch  pym- 
theg  ystâd  o  Jerusalem ;  (loan  11.  18;)  ond 
nid  oedd  y  màn  o  ba  le  yr  esgynodd  Crist, 
ond  taith  diwrnod  sabbath,  (Act.  1.  12.)  tua 
hanner  y  pellder  hyny.  Felly,  i  gysoni  yr 

hyn  a  ddywed  Luc  yma,  á'r  hyn  a  ddywed 
yn  yr  Actau,  rhaid  i  ni  feddwl  mai  hyd  der- 
fynau  Bethania  yr  arweiniodd  Iesu  ei  ddysg- 
yblion  ;  yr  hyn  oedd  lawer  yn  nes  i  Jerusa- 
Iem,  ac  yn  rhan  o  fynydd  yr  Olew-wydd. 
t  A  dwylaw  sanctaidd  a  dyrchafedig,  ac  heb 
na  digter  na  dadl  yn  ei  galon,  efe  a  fendith- 
iodd  ei  ddysgyblion  wrth  en  gadael.  Efe  a 
icedd'iodd  am  fendith  iddynt,  fel  eu  Cyfaill 
a'u  Brawd  ;  ac  a  orchymynodd  am  fendith 
arnynt,  fel  eu  Brenin  a'n  Dqw.  %  Aeth  Elias 
i'r  nef  mewn  cerbyd  tanllyd  a  chorwynt 

(2  Bren.  2.  11  :)  aeth  lesu  i'r  nef  mewn 
cwmwl  gogoncddus,  Act.  1.  9;  ond  gyda 
hyn  o  waìianiaeth  hefyd ;  esgynodd  Iesu  yn 

ei  nerth  dwyfol  ei  hun,  nis  gallai   Eli'as  heb 



Duwdab  a  dyndab IOAN  I. Iesu  Grist. 
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gymmorth  angel.  Diammau  fod  angelion  yn 
gweini  i  Grist  ar  ei  esgyuiad  ;  ond  er  mawr- 
edd,  nid  o  angen  am  eu  cynnortliwy. 

52  •*  Ac  wedi  iddynt  ei  addoli  ef, 
t  hwy  a  ddycliwelasant  i  Jerusalem, 

'lgydâ  llawenydd  raawr: «  Mat.  28.  9,  17.     Ioan  20.  28.  t  Salro  30.  11.    Ioan 
14.  28.  a  16.  7,22.  1   Pedr  1.  8. 

53  ||  Ac  yr  oeddynt  yn  wastadol M  yn 
y  deml,  §yn  moli  ac  yn  bendithio 
Duw,     'Ameu. 

«  Aot.  2.  46,  47.  a  5.  41,  42.  *  Mat.  28.  20.  Mare  16. 
20.  Dat.  22.  21. 

Yroedd  yn  fwy  arcgenrheidiol  i  Grist  esgyn 

i'r  nef  yn  nçolwg  ei  apostolion,  nac  oedd 
iddo  adgyfodi  yn  eu  golwg;  cawsant  ei  wel- 
ed  ef  wedi  adgyfodi,  ond  nis  gallasent  ei  wel- 
ed  ef  yn  y  nef  a  hwythau  ar  y  ddaear,  na 
gwybod  i  ba  le  yr  aethai  oni  buasai  iddynt  ei 
weled  yn  myned.  *  Gwedi  iddynt  ei  weled 
yn  esgyn,  hwy  a'u  haddolasant,  fel  eu  Har- 
glwydd  a'u  Duw.  Nid  ydym  yn  darllen  yn 
un  màn  i'r  apostolion  addoli  Crist  o'r  blaen  ; 
yr  oedd  eu  ttýdd  yn  awr  wedi  cyrhaeddyd' 
ei  gradd  uwchaf,  felly  eu  cariad  a'u  liawen- 
ydd  hefyd.  Yr  oeddynt  wedi  gweled  ei 

fawredd  ef  a'u  llygaid,  ac  yn  credu  yn  ddi- 
betrus  mai  Crist  Mab  y  Duw  byw  ydoedd,ac 
mae  yn  debyg  na  ddaeth  cwmwl  ar  eu  ífydd 
yn  y  pwnc  hwn  byth  mwyach.  t  Dychwel- 
asant  i  Jerusalem  yn  ol  gorchymyn  eu  Har- 
glwydd,  adn.  49,  wedi  eu  rhybuddio  gan  yr 
angelion  i  hyny,  Act.  1.  10,  11:  J  Pan  soniai 
Crist   am   adael    ei   ddysgyblion    o'r    blaen, 

byddai  tristwch  yn  llenwi  eu  calonau  ;  ond 
yn  awr  wedi  iddo  eu  gadael,  maent  yn  dych- 
welyd  mewn  llawenydd  mawr.  Yr  oeddyntl 
erbyn  hyn  wedi  deall  pethau  yn  well ;  wedifi 
gweled  eu  Harglwydd  wedi  buddugoliaethui 
ar  ei  holl  eiyniou,  wedi  esgyn  yn  orfoleddusfl 

i'w  ogoniant;  yr  oeddynt  yn  dysgwyl  ynl 

ft'yddiog  am  gyflawniad  buan  o'i  addewidionjl ymadawol  ef,  yr  hyn  a  barai  helaethu  eill 
deyrnas  ef  ar  y  ddaear,  ac  yr  oeddynt  yn| 
dysgẁyl  cael  myned  yn  y  diwedd  ar  ei  ol  efö 

i'r  gogoniant,  i  fod  yn  wastadol  gydag  ef.P 
||  Yn  Act.  1.  12,  13,  dywedir  iddynt  fyned  i 

fynu  i  oruweh-ystat'ell,  yma  dywedir  eu  bodl 
yn  y  deml  :  Luc  a  ddywedodd  y  ddauj 
beth.  Tybia  rliai  bod  yr  oruwch-ystafelli 
hòno  yn  perthyn  i'r  deml,  ac  yn  gyd-l 
iol  â  hi,  ond  nid  yw  yn  debyg  fod  yr  off-l 
eiriaid  yn  ddigon  cyfeillgar  i  ganiatâu  hynyfl 

iddynt.  Ond  wrthy  gair  "  gwastadol"  yma,| 

gellir  deall  eu  bod  yno  yn  wastadol  y  d*ydd,| ar  amserau  gosodedig  addoliad  Duw  ;  ac  ynfj 

yr  oruwch-ystafell  y  nos  pan  fyddai  y  demlj 

yn  gauad.  §  Mae  yn  ddi'ammau  eu  bod  ynl 
cyd-ganu  a'r  Letiaid,  fel  y  gwnai  lsraeliaidl 
duwiol  eraill ;  ond  wrth  y  pethau  oeddyntl 

hwy  wedi  eu  gweled,  eu  gwybod,  a'u  profi, 
mae  yn  rhaid  eu  bod  wedidysgu  i  ddefnydd-j 
io  y  Salmau  a  genid  yno,  mewn  ystyr  llawerl 
mwy  goruchel  ac  ysbrydol,  nag  y  gallai  yl 

cyftiedin  o'r  addolwyr.  Amen,  ebai  yr  ap-l 
ostolion  ;  Amen,  ebai  ysgrifenydd  yr  efençyll 
hon  ;  ac  Amen,  ìnedd  pob  gwir  gredadyn:| 
felly  y  byddo,  caffed  Duw  ei  fawrygu  byth 
am  hyn  oll  ! 

Yr  Efengyl  yn 
PEN.  i. 

Duwdab,  dyndab,  a  swydd  Iesu  Grist. 

X  N  y  dechreuad  fyr  oedd  by 

Gair,  Ja'r  Gair  oedd  c  gyd  â  Duw, 
rf||a  Duwoedd  y  Gair. 

a  Gen.  1.1.  Diar.  8.  22,  23.  Eph.  3.  9.  Col.  1 .  17.  Heb. 
1.  10.  a7.  3.a  13.  8.  Dat.  1.  8,  11.  a  21.  6.  a  22.  13  ôadn 
14.    1  Ioan   I.  1.  2.  a  5.  7.     Dat.    19.   13.  cadn.  18.  nen 
16.  28.  a  17.5.  Diar.  S    22-30.  1  Ioan  1.  2.       'ipen.  10.  30- 
33.  a  20.  2S.   Salm  45.  6.  Ks.  7.  14.  a9.  6.  a  40.  3~U.    Mat 

ll   I.  23.  Rhuf.  9.  5.  Pliil.  2.  6.  I  Tim.  3.  16.  Tit.  2.   13.  Heb." 1.8.2  Pedr  1 .  I . 

*  Yn  y  dechreuad  a  sonia  Moses,  Gen.  1.1; 
dechreuad  amser:  nis  gellir  pri'odoli  dech- 
reuad  i  ddim  cyn  hyny  ;  tragywyddoldeb  di- 

ddechreuad  oedd  y  cwbl  o'r'blaen.  +  Tragy- wyddol  Fab  Dnw,  yr  Arglwydd  lesu  Grîst, 
yw  y  Gair  yma.  Gelwir  ef  felly  mewn  llaw- 
er  o  fànau  eraill :  gwel  y  cyfeiriadau.  Mae 
yr  enw  hwn  yn  addas  iawn  i  Fab  Duw;  am 

ei  fod  yn  arddangos  rhywbeth  o'i  genedliad 
annrhaethadwy  ef,  fel  y  mae  y  gair  yn  cael 
ei  genedlu  yn  ein  meddyliau  ni,  ac  yn  wir 
ddelw  o  honynt.  Mae  hefyd  yn  dangos  ei 
Swydd  cf,  fel  Cyfryngwr,  yn  datgnddio 
e\vyllys  y  Tad  i  ddyniou,  ac  yn  datguddio 
y  Tad  ei  hun,  adn.  18.  Math.  11.  27.  Yr 
oedd  y  Gair  hwn  yn  y  dechreuad,  gan  hyny 
rhaid  ei  fod  cyn  y  dechreuad  :  heb  ei 
fod  cyu  y  dechreuad  nis  gallasai  fod  yn 
y  dechreuad.  Nid  yn  nechreuad  yr  ef- 
engyl,  fel  y  taera  y  Sosiniaid  ;  ond  yn  y 

dechreuad  a  enwyd  uchod,  fel  mae  yn  a'mlwg 

ol  Sant  IO  AN. 
wrth  yr  adnodau  a  ganîyn,  yn  enwedig  y 
drydedd.  \  Gyda  Duw,  felly  y  dywed  Solo- 
mon  am  dano,  Diar.  8.  27,  30.  Mae  hyn  yn 
ei  wahaniaethu  oddi  wrth  bob  creadur  :  pa 
greadur  oedd  gyda  Duw  yn  y  dechreuad  ? 

Neb  !  Yr  oedd  pethau  eraill  o'r  dechreuad, 
nid  oedd  ond  y  Gair  yn  v  dechreuad,  vn  un- 

deb  y  Tad  a'r  Ysbryd.  Gyda  Duw.  ||  Dysg- 
id  yr  Iuddewon  yn  wastadol  yn  y  synagogau, 

mai  yr  un  peth  oedd  "  Gair  Duw"  á  Ŵuw  ei 
hun  ;  ac  mai  trwy  y  Gair  y  "  gwnaethpwyd 

pob  peth  :"  yr  hyn  yn  ddi'ammau  oedd  yr achos  i  íoan  draddodi  dirgelwch  mòr  fawr 
mewn  cyn  lleied  o  eiriau,  ganfod  yr  athraw- 

iaeth  yn  ddigon  hysbys  i'r  Iuddewón  o'r 
blaen.  Dangosir  yn  yr  adnod  hon,  dragy- 

wyddol  hanfod  Crist  ;  ei  berthynas  â'r  lad 
a'i  breswyliad  gyda'r  Tad ;  ac  undeb  ac  un- 
rhy  wiaeth  ei  hanfod  ef  â'r  eiddo  y  Tad.  Un 

ydynt. 2  *  Hwn  oedd  yn  y  dechreuad  gyd 
â  Duw. 

Yr  oedd  y  Person  Dwyfol  hwn  o  hyd  yn 
cyd-hanfodi  yn  anwahanol  a'r  Tad  ;  nìd  yn 
unig  cyn  ei  eni  ef  o  forwyn,  ond  hefyd  yn  y 
dechreuad,  er  tragywyddoldeb,  cyn  bod  yr 
un  creadur.  Gan  ei  fod  felly,  rhaid  ei  fod 

yn  Dduw,  yn  ystyr  fwyaf  pri'odol  y  gair; 
oblegid  beth  a  allasai  fod  gyda  Duw  cyn  bod 
creaduriaid,  ond  Duw  ei  hun  ?  neu,  mewn 
geiriau  eraill,  Person  Dwyfol,  ag  ocdd  yn 
ddisgleirdeb  gogoniant  y  Tad,  yn  wir  lun  ei 
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Crist,  ffynon  bywyd  a  goleuni. 
IOAN  I. Tystiolaèih  loan  um  Grist. 

erson,  ac  yn  mhob  ystyr  yn  ffurf  Duw,  ae 

(i  ogyfuwch  âg  ef.  Mac  hyn  yn  ho llawl 

ladyinchwelyd  athrawiaeth  ynfyd  a  chabl- 

idus  y  rhai  hyny  a  ddywedant  mai  rhyw 
duw  îs  na'r  Tad  yw  Iesu,  o  herwydd  ei 

yydd  fcl  llywodraethwr  y  byd.  Dwyfoh 
ëadur  sydd  ynfydrwydd. 

3  '*Trwyddo  ef  y  gwnaethpwyd 

ob  peth ;  ac  hebddo  ef  ni  wnaeth- 

wyd  dim  a'r  a  wnaethpwyd. 
e  adn.  10.  pen.  5.  17-19.  Gen.  1.  1,  26.  Salm  33.  6. 

102.  25.  Es.  45.  12,  18.  Eph.  3.  9.  Col.  1.  16,  17.  Heb.  1. 
3,  10—12.  a  3.  3,4.  Dat.  4.  11. 

*  "  Trwyddo  ef,"  fel  offeryn,  medd  gwad- 
/yr  gwir  Dduwdod  Crist ;  ond  nis  gall  hyny 
3d :  ciëu  y w  y  gwaith  a  grybwyllir  yma,  a 
hrëu  pob  peth  ;  ac  nis  gall  y  dychymmyg 
m  offeryn,  neu  îs-weithredydd  dàn  Dduw, 
n  y  gwaith  o  grëu,  byth  gyd-sefyll  âg  un- 
iy  w  syniadau  am  allu  crëawl ;  yr  hwn  sydd 
anghenrhaid  yn  wir  ddwyfol  ac  anfeidrol, 

c  a 'brîodolir  yn  wastad  yn  yr  ysgrythyrau I  Goruchaf  Dduw.  Pe  caniatêid  mai  fel 
fferyn  yr  oedd  yn  crëu,  eto  yr  oedd  yn  y 
lechreuad  wedi  y  cwbl ;  ac  os  felly,  rhaid  ei 
M  cyn  y  dechreuad,  ac  fel  hyny  yn  wir 
Dduw.  Eto,  os  trwyddo  ef  y  crëwyd  pob 
)eth,  rhaid  ei  fod  yn  ddigrëedig  ei  lmn ; 
)blegid  os  crëedig  yw  ef,  nis  gellir  dywedyd 
bob  peth  gael  eu  crëu  trwyddo  ef :  crewyd 
f  ei  hun,  y  darn  penaf,  gan,  neu  drwy,  ryw- 
[ìn  arall !  Rhaid  i  ni  ymwrthod  â'r  fath 
feddyliau,  a  chredu  tystiolaeth  gair  Duw. 

4  /  *  Ynddo  ef  yr  oedd  bywyd  ; 
t  a'r  bywyd  oedd  oleuni  dynion  : 
/  pen.  5.  21,  26.  a  11 .  25.  a  14.  6.  1  Cor.  15.  45.  Col.  3. 

I  loan  1.  2.    a  5.  11.     Dat.  22.  1.  g  adn.  8,  9.    peu.  8. 
2.  a  9.  5.  a  12.  35,  46.    Salm  84.  11.    Es.  35.  4,  5.    a  42.  6, 

',  16.  a  49.  6.    a  60.  1—3.  Mal.  4.  2.  Mat.  4.  16.    Luc  1.  78, 
'9.a2.  32.  Act.  26.23.  Eph.  5.  14.1  Ioan  1.5— 7.  Dat.  22.  16. 

*  Yn  y  Gair  hwn  yr  oedd  bywyd  :  bywyd 
lianiancl,  ysbrydol,  a  thragywyddol.  Ynddo 
Kef  fel  dwfr  yn  y  flynon,  fel  goleuni  yn  yr 
jhaul.    Ynddo  ef  yn  hanfodol,  o  angenrheid- 
rwydd,  ac  erioed.  Efe  yw  ffynon  a  rhodd- 
|wr  bywyd  pob  crëadur,  o'r  gwybedyn  lleiaf 
hyd  yr  angel  ardderchocaf,  ac  efe  sydd  yn 
cynal  by wyd  yn  mhawb.  Ynddo  ef  y  mae  by w- 

í  yd  ysbrydol  ei  holl  saint :  "  Crist  ein  by  wyd 
ni"  yw  efe.  Ynddo  ef  hefyd  y  mae  bywyd 

j  tragy wyddol :  "  hwn  y w  y  gwir  Dduw  a'r 
\  bywyd  tragywyddol."  Ynddo  ef  yr  oedd 
bywyd,  a  ddywed  Ioan,  nid  ynddo  ef  y  mae 
bywyd  :  yroeddeft/w  y  dechreuad,acyr  oedd 
bywydynddoef  yny  dechreuad,  gan  hyny  nid 
ei  dderbyn  a  wnaeth  fel  y  crëaduriaid  ;  ac  os 
nad  eidderbyn  a  wnaeth  fel  ycreaduriaid,  nid 
crëadur  yw  ef,  eithr  Duw  anfeidrol,  a  chrë- 
awdwr  pob  peth  oll.  t  Mae  efe  fel  Duw  yn 
cyfranu  bywyd  i  bob  crëadur  yn  ol  ei  ryw; 
bywyd  tyfol  i'r  coedydd  a'r  llysiau,  bywyd 
anifeilaidd  i'r  holl  grëaduriaid  direswm,byw- 
yd  dynol  i  ddynion,  a  bywyd  angylaidd  i'r 
angelion  :  ond  y  mae  efe  mewn  mòdd  arben- 
ig  yn  oleuni  dynion.  Pa  beth  bynag  a  aller 
ei  alw  yn  oleuni,  anianawl,  deallawl,  moes- 
awl,  neu  ysbrydawl,  o  hòno  ef  y  mae ;  o'r 
ffynon  hòno  o  fy wyd  sydd  ynddo  ef :  yn  en- 
Wedig  goleuni  dyn  syrthiedig,  i  ddangos  iddo 
y  ffordd  i  fywyd  tragywyddol  a  gwir  dded- 
wyddwch. 

5  h  *  A'r  goleuni  sydd  yn  llewyrchu 

yn  y  tywyllwch  ;  fa'r  tywyllwch  nid oedd  yn  ei  amffyffred. 
h  ad».  10.  j.eu.  3.  19,  20.  a  12.  36-40.  Job  24.  13—17. 

Diar.  I.  22,  29,  30.  Rhuf.  1.  28.  1  Cor.  2.  14. 

*  Goleuni  gweithredoedd  Duw,  mewn  cread- 
igaeth  a  rhagluniaeth ;  goleuni  y  cysgodau 

a'r  prophwydoliaethau  dán  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth;  goleuni  gweinidogaeth  Crist  ei  hu'n, 
Ioan  Fedyddi wr  a'r  apostolion ;  goleuni  gwein- 
idogaeth  yr  efengyl  o  hyny  hyd  yn  awr  ;  ac, 
yn  olaf,  goleuni  rheswm  a  chydwybodau  dyn- 
ion  anianol :  mae  y  goleuni,  nen  y  goleuadau 
hyn,  wedi  bod  yn  llewyrchu,  ac  yn  para  i 
lewyrchu  yn  y  tywyllwch  ;  hyny  yw,  mewn 
byd  tywyll,  ac  i  ddynion  sydd  yn  dywyllwch 
yn  eu  heneidiau.  Tywyllwch  oedd  yr  holl 
genedloedd  paganaidd,  nid  oedd  yr  Iuddew- 
on  nemawr  gwell ;  na  ninnau  yn  awr  tra  yn 
ein  cyflwr  naturioí.  t  Nid  oedd  y  byd  pagan- 
aidd  yn  adnabod  nac  yn  amgyffred  dim  yn 
iawn  am  Dduw  yn  wyneb  ei  weithredoedd  ; 
nid  oedd  yr  Iuddewonyn  amgyffred  fawr  am 

Grist  yn  wyneb  y  cysgodau  o  hóno,  a'r  pro- 
phwydoliaethau  am  dano  ;  nid  oeddynt  yn 
amgyffred  mai  Iesu  o  Nazareth  oedd  y  Mes- 

siah,  y  gwir  Oleuni,  pan  ddaeth  i'r  byd,  nac 
yn  wyneb  ei  weinidogaeth  ef  ei  hun,  Ioan 

na'r  apostolion ;  nid  y w  dynion  anianol  eto 
yn  amgyffred  pethau  Duw,  er  mai  goleuni 
ydynt,  yn  wyneb  yr  efengyl.  Mae  y  geiriau 
hefyd  yn  gosod  allan  gyndynrwydd  calonau 

dynion  yn  gystal  a'u  ty wyllwch ;  ni  fynant 
amgyffred  :  maent  yn  gwrthwynebu  y  goleu- 
ni,  ac  yn  caru  y  tywyllwch  yn  fwy  na'r  gol- 
euni.     Gwel  gyfeiriadau  yr  adnod. 

6  %  **  Yr  ydoedd  gwr  wedi  ei  an- 
fon  oddi  wrth  Duw,  a'i  enw  k  Ioan. íadn.  33.  pen.  3.  28.  Es.  40.  3—5.  Mal.  3.  1.  a  4.  5,6. 
Mat.  3.  1,  &c.  a  11.  10.  a  21.  25.  Marc  1.  1-8.  Lnc  1.  15— 
17,  76.  a  3.  2,  &o.  Act.  13.  24,  25.        *  Luc  1.  13,  61-63. 

*  Ioan  Fedyddiwr  oedd  hwn,  nid  Ioan  yr 
efengylwr,  ysgrifenydd  yr  efengyl  hon.  Am 
ei  anfoniad  ef  oddi  wrth  Dduw,  gwel  ar  ei 
hanes  ef  yn  yrefengylwyr  eraill,  yn  enwedig 
ar  Luc  1.  13—25,  57—80  ;  a  3.  1,  &c.  Llefara 

yr  efengylwr  am  dano  yn  wahanol  iawn  i'r 
hyn  a  ddywedodd  am  Grist,y  Gair :  yroedd 
Ioan  wedi  ei  anfon  oddi  wrth  Dduw  ;  ond 
yr  oedd  y  Gair  yn  y  dechreuad  gyda  Duw  : 
gwr  ydoedd  loan  ;  ond  Duw  oedd  y  Gair  : 
daeth  Ioan  i  dystiolaeihu  am  y  Goleuni ; 
ond  yr  oedd  goleuni  yn  y  Gair  :  îe  Goleuni 
oedd  y  Gair. 

7  *  Hwn  a  ddaeth  l  yn  dystiolaeth, 
ffel  y  tystiolaethai  am  y  Goleuni, 

mlfe\  y  credai  pawb  trwyddoef. 
/  adn.  19,  26,  27,  29,  32—34,36.  pen.3.26—  36.  a  5.  33— 

35.  Act.  19.  4.  madn.  9.  pen.  3.  26.  Eph.  3.  9.  1  Tim.  2. 
4.  Tit.  2.  11.2  Pedr  3.  9. 

*  Yn  Mal.  3.  1,  gelwir  Ioan  yn  genad,  i 
ddangos  ei  awdurdod ;  yma  gelwir  ef  yn 
dystiolaeth,  i  ddangos  ei  waith  :  yr  hyn  hef- 
yd  yw  gwaith  pob  gwir  weinidog  yr  efengyl. 
íoan  oedd  y  tyst  cyntaf,  ac  a  dystiolaethodd 
am  beth  nas  gwyddai  y  byd  yn  gyffredin 
ddim  am  dano;  y  Messiah  wedi  dyfod. 
t  Tystiolaethu  am  y  Goleuni  ocdd  tystiolaethu 
am  Grist.  Crist  oedd  y  Goleuni.  Goleuni 
yw  Duw  ;  Goleuni  yw  Crist:  am  hyny  rhaid 
bod  Crist  yn  Dduw.  t  Dyben  Ioan  yn  tyst- 
iolaethu  oedd,  fel  y  credai  pawb  ei  dystiol- 
aeth  ef  am  Grist :  neu  fel  y  credai  pawb  yn 
Nghrist  trwy  ei  dystiolaeth  ef.     Chwennych- 



Crist  yw  y  gwir  oleuni. ÌOAN  I. Braint  y  rhai  a  gredant  ynddo. 

ai  Ioan  i  bawb  gredu;  ac  yr  oedd  ei  dystiol- 
aeth  ynddigon  ibawb  a'i  clywodd  ;  ond  ych- 
ydig  a  gredasant.  Cael  dynion  i  yredu  yw 
amcan  gweinidogion  yr  efengyl,  a  chael  pawb 
i  gredu  ;  ond  mynych  y  dywedant,  Pwy  a 
gredodd  ì 

8  n*Nid  efe  oedd  y  Goleuni,  eithr 
efe  a  anfonaüd  fel  y  tystiolaethai  am 
y  Goleuni. 

n  a<1n.  20.  pen.  3.  28. 

*  Yn  eglurdeb  ei  athrawiaeth,  yn  ngwres- 
awgrwydd  ei  ysbryd,  ac  yn  sancteiddrwydd 

ei  fywyd,  yr  oedd  loan  yn  "  ganwyll  yn 
llosgi;"  ond  nid  efe  oeddy  Goleuni:  tystiol- 
aethu  am  y  Goleuni  yr  oedd  efe,  ac  yn  der 

byn  ei  oleuni  i  hyny  o  Grist  y  Goleuni  han- fodol  ei  hun. 

9  °*Hwn  ydoedd  y  gwir  Oleum, 

^fyrhwn  sydd  yn  goleuo  pob  dyn 

a?r  v  sydd  yn  dyfod  i'r  byd 
•  adn.  4.  pen.  6.  32.  a  14.  6.  -  «    '    » 

1.  8.  a  5.  20.  p  adn.  7.    pen. 
1  Thes.5.4— 7. 

*  Hwn,  sef  Crist,  ydoedd  y  gwir  Oleuni, 

mewn  cyferbyniad  i  gau  oleuni  y  doethion 

paganaidd,  a  goleuni  gwàn  y  cysgodau  îudd- 

ewig,  a  dysgeidiaeth  gyfeiliornus  yr  ysgnfen- 
yddion  a'r  phariseaid.  Hwn  oedd  y  gwir 
Oleuni  hefyd,  mewn  cyferbyniad  i  Ioan  Fed- 
yddiwr,  a'r  apostolion ;  y  rhai  nid  oeddynt 
ond  ei  weinidogion  ef,  a  thystion  am  dano. 
+  Efe  yw  goleuni  naturiol  a  rhesymol  pob  dyn 
a'r  y  sydd  yn  dyfod  i'r  byd,  ỳ  fu,  y  sydd,  a 
ddaw  ;  ac  efe  yw  goleuni  ysbrydol  pob  dyn 
ae  sydd  yn  cael  ei  oleuo  felly,  cenedloedd  yn 
gystal  ag  Iuddewon.  Goleuni  ysbrydol  a 
feddylir  yn  benaf,nid  oedd  y  prophwydi  ond 
yn  goleuo  yr  Iuddewon,  daeth  Crist  i  fod  yn 
Oleuni  i  oleuo  y  cenedloedd  hefyd.  Gellir 
darllen  y  geiriau  fel  hyn,  meddant,  Hwnyw 

y  gwir  Oleuni,  yr  hwn,  gan  ddyfod  i'r  byd, sydd  yn  goleuo  pob  dyn. 

10  9  *  Yn  y  byd  yr  oedd  efe,  r+a'r 

byd  a  wnaethpwyd  trwyddo  ef;  s  ja'r 
~  nid  adnabu  ef. 

17.  1.  alS. 
3.  rGwel 
s  p«n.  17. 

byd 
q  adn.18.  pen.5.17.  Gen.ll.  6— 9.  a  16.  13.  í 

33.  Ex.  3.  4-6.  Act.  14.  17.  a  17.  24—27.  Heb.  1 
ar  adn.  3.-Jer.  10.  11,  12.    Heb.  1.  2.  a  11.  3. 
25.  Mat.  11.  27,  1  Cor.  i.  21.  a  2.  8.  1  Ioan  3.  1 

*  Yn  y  byd  yr  oedd  efe,  o  ran  ei  holl-bre- 
senoldeb  dwyfol ;  yn  y  byd  yr  oedd  efe,  yn 
ei  gynnal  â  gair  ei  nerth  ;  yn  y  byd  yr  oedd 
éfe,  yn  amlygu  ei  ewyllys  dàn  wahanol  oruch- 
wyliacthau,  ac  yn  benaf  drwy  Moses ;  ac  yn 
y  byd  yr  oedd  efe,  yn  ei  amlygu  ei  hun 
weithiau  megis  mewn  rhith  o  gnawd,  cyn 
iddo  ddyfod  mewn  gwir  gnawd.  +  Dywedai 
y  cyfeiliornwyr  a  elwid  y  Gnosticks  mai 
rhyw  Ysbryd  drwg  a  wnaeth  y  byd  ;  a  bod 
Duw  yr  Hen  Destament  a  Duw  y  Testament 

Newydd  yn  bersonau  gwahanol  a  chroes  i'w 
gilydd.  Tybia  rhai  mai  yn  erbyn  y  cyfeil- 
iornwyr  hyny  yr  oedd  Ioan  yn  cyfeirio  y 

geiriau  hyn  :  mae  yn  sicr  y  byddai  llawer  o'r 
hen  dadau  yn  eu  defnyddio  yn  erbyn  ydych- 
ymmyg  ynfyd-wyllt  hwnw.  J  Er  mai  Crist 
a  wnaeth  y  byd,  ac  er  ei  fod  yn  y  byd  yn  ei 
amlygu  ei  hun  o  oes  i  oes,  fel  y  soniwyd 
uchod;  eto,  y  fath  oedd  dallineb  y  byd  fel 
nad  adnabu  ef.  Nid  adnabu  y  cenedloeddef 
fel  Duw  a  Chrëawdwr,  ac  nid    adnabu   yr 
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Iuddewon  ef,  yn  gytfredin,   fel  eu  Duw  cyf- 
auunodol,  eu  cyfathrachwr,  a'u  Messiah, 

11  '*At  ei  eiddo  ei  hun  +  y  daeth, 

u  %  a'r  eiddo  ei  hun  nis  derbyniasant  ef. t  Mat.  15.  24.  Act.  3.  25,  26.  a  13.  26,  46.  Rhuf.  9.  4,  6 

a  15.  8.  Gal.  4.  4.  w  pen.  3.  32.  Es.  53.  2,  3.  Luc  19    U* a  20.  13-15.  Act.  7.  51,  52. 

*  "  Ei  eiddo  ei  hun  ;"  nid  yn  unig  fel  y 
rhan  arall  o'r  byd  yn  gytfredin,  trwy  hawli 
crëedigaeth;  ona  mewn  modd  mwy  neilldu-I 

ol,  fel  yr  oedd  ef  yn  Dduw  Israel,  a'r  ludd-fl 
ewon  yn  bobl  gyfammodol  a  phroffesedig| 
iddo,  ac  yn  berthynasau  iddo  o  ran  y  cnawd.  \ 
Mae  y  geiriau  hyn  yn  dangos  yn  lled  gryf, 
bod  y  genedl  Iuddewig  mewn  rhyw  ystyr, 
dàn  ci'al  a  gwarcheidwaeth  neillduol  Crist 
cyn  iddo  ddyfod  yn  y  cnawd.  fEfe  a  ddaeth 
drwy  y  prophwydi,  Es.  50.  2,  drwy  Ioan 
Fedyddiwr,  ac  o'r  diwedd  ei  hunan,  yn  ber- 
sonol  yn  y  cnawd.  %  Ni  chafodd  Iesu  fawr 
o  dderbyniad  gan  yr  Iuddewon  fel  dyn,  tra 
bu  yn  aros  yn  eu  plith ;  ond  yma  wrth  cíder- 
byn  y  meddylir  credu  ynddo  fel  Mab  Duw, 
Gwaredwr,  a  Messiah :  ni  dderbyniodd  ond  I 

ychydig  o'r  Iuddewon  ef  felly  mae  yn  am- iwg.  At  ei  eiddo  ei  hun,  (Eis  ta  idiaj — 

A'r  eiddo  ei  hun,  ( Jdioi.J  Mae  y  cyntaf  yn 
cynhwys  y  deml,  a  phob  peth  a  berthynai  i 
addoliad  Duw,  a  rhagor-freintiau  neillduol  y 
genedl :  a'r  ail  yn  arwyddo  yr  luddewon  yn 
unig,  fel  yn  meddiannu  y  rhagor-freintiau 
hyny,  ac  felly  drwy  broffes  ac  iawn,  yn  bobl 
ac  eiddo  y  Messiah.  Nid  oes  dim  gwahan- 
iaeth  yn  y  Gymraeg  yn  nwy  ran  yr  adnod, 
ac  nid  yw  ond  bychan  iawn  yn  y  Groeg; 
eto  nis  gellir  gweled  grỳm  y  geiriau  heb  sylwi 
arno  fel  y  nodwyd  uchod. 

12  *"*  Ond  cynnifer  ag  a'i  derbyn- 
iasant  ef,  *  +  efe  a  roddes  iddynt  allu 

i  fod  yn  Jfeibion  i  Dduw,  z  \\  sef  i'r 
sawl  a  gredant  yn  ei  enw  ef : 

*  Mat.  10.  40.  a  18.  5.    Col    2.  6.  y  Es.  56.  5.    Jer. 
3.  19.  Hos.  1.  10.  Rhuf.  8.  14,  15.    2  Cor.  6.  17,  18.    Gal.  8. 
26.  a  4.  6.    1  Ioan  3.  1.  *  pen.  2.  23.    a  3.  18.    a  20.  31. 
Mat.  12.  21.  Act.  3.  16.  1  Ioan3.  23.  a  5.  12,  13. 

*  Er  nad  oedd  y  genedl  yn  gyffredin  yn 
derbyn  Crist  yn  yr  ystyr  a  enwyd  uchod; 
eto  yr  oedd  rhai  yn  ei  dderbyn,  yn  creduyn- 
ddo,  ac  yn  ymostwng  mewn  ufudd-dod  iddo. 
t  Mae  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  gallu,"  { Ex- 
ousiaj  yn  arwryddo  hawl,  braint,  urddas,  ac 
awdurdod.  J  Yr  oedd  y  mabwysiad  gynt  yn 

perthyn  i'r  Iuddewon  yn  unig,  Rhuf.  9.  4; 
ond  dàn  yr  efengyl  mae  yn  perthyn  i  bawb 
a  gredant  yn  Nghrist,  cenedloedd  yn  gystai 
âg  Iuddewon,  Rhuf.  3.  29,  30.  Galat.  3^26— 
29.  II  Wrth  enw  Crist,  mae  i  ni  ddeall  Crist 
ei  hun ;  a  chredu  yn  ei  enw  ef  yw  credu  yn  j 
ei  Berson  ef,  a  holl  dystiolaeth  y  gair  am  [ 
dano  ef.  Credu  yn  ei  enw  ef  yw  yr  unig 
ffordd  i  bechaduriaid  gael  eu  gwneyd  yn 
blant  i  Dduw,  Galat.  3.  26. 

13  *Y  rhai  ani  aned  o  *fwaed,  1 

cJnac  o  ewyllys  y  cnawd,  rf||nac  o 
ewyllys  gwr, e  §eithr  o  Dduw. 

a  pen.  3.  3.  1  Pedr  1 .  3,  23.  a  2.  2.  1  Ioan  3.  9.  a  4.  7. 
a  5.  1,  4,  18.  b  pen.  8.  38-41.  Mat.  3.  9.  Rhuf.  9.  7—9. 
c  Gen.  25.  22,  28.  a  27.  4,  33.  Rhuf.  9.  10—16.  d  Salm 
110.  3.  Rhuf.  9.  1—5.  a  10.  1—3.  1  Cor.  3.  6.  Phil.  2.  13. 
lago  1.  18.         e  pen.  3.  6—8.  TU.J3.  5.  1  loan  2.  28,  29. 

*  "  Y  rhai  ni  aned  o  waed ;"  neu  yn  ol  y 
Saesoneg,  "  Y  rhai  a  aned,  nid  owaed.  Rhai 
a  aned  o  waed  yw  plant  Duw  yn  gystal  ag 



Cnawdoliaeth  Crist. 

s* Tystiolaeth  loan  am  dano  ef. 

:raill ;  ond  nid  trwy  yr  enedigaeth  o  waed  y 
'wnaethpwyd  hwy  yn  blant  i  Dduw,  eithr 

■  rwy  fabwysiad  ac  ail-enedigaeth,  genedig- 
Iieth  o  Dduw.  Mae  y  Saesoneg  yn  eglurach 

lia'r  Gymraeg  ynia  ;  eto  mae  y  Gymraeg  yn 
>erffaith  gyfyrnred  â'r  Groeg.  t  Mae  y  gair 
f  gwaed"  yn  y  rhif  lìosog  (aimaton)  yn  y 
Grroeg  :  nid  o  waed,  neu  waedoliaeth,  Abra- 
lam  ;  nid  o  waed  yr  enwaediad  ;  ac  nid  o 
vaed  yr  aberthau  luddewig  :  nid  o  waed  yn 
Tt  un  o'r  ystyriaethau  hyn,  y  mae  neb  yn 
;ael  y  fraint  ó  fod  yn  feibion  i  Dduw  dàn  yr 
ífengyi.  +  Nid  o  achan,  neu  ddisgyniad  yn 

>1  y  cnawd  ;  nid  o'u  h'ewyllyü  a'u  dymuniad 
ìwy  na'u  rhieni,  yn  ol  y  cnawd  ;  ac  nid  o  her- 
wydd  unrhy  w  ragoriaeth  ynddynt  hwy  ar  er- 
lill  yn  ol  y  cnawd.  ||  Nid  trwy  y  cynghorion 
ìa'rdarbwylliadau  dynol  goreu  a  fedro  y  naill 
ddyn  roddi  i'r  llall ;  nid  o  ddewisiad  dyn  an- 
ianol  ei  hunan  ;  ac  nid  yn  oldull  rhai  dynion 
yn  mabwysiadu  plant  o  herwydd  rhyw  deil 
yngdod  a  rhagoriaeth  a  welent  ynddynt 
\  Eithr  o  Dduw  ;  o  arfaeth  a  phen-arglwydd 
iaethol   ewyllys  da   Dnw,   ac  o  weithrediad 

tîrasol  a  nerthol  Ysbryd  Duw,  yn  rhoddi  bod 
ì  fywyd  ysbrydol  yn  eu  heneidian  ;  yn  eu 
gwneyd  yn  gyfranogion  o  dduwiol  anian  ;  yn 

leu  hadnewyddu  i  ddelw  Duw  ;  ac  yn  eu  tu- 
leddu  i  ddewis  pethau  Duw,  ac  ymhyfrydu 
lynddynt. 

14  ̂ *A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn 
jgnawd,  fac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni 
pî(ac  ni  a  welsom  ei  ogoniaiit  ef, 
Igogoniant  h  ||  megis  yr  Unig-anedig 
foddi  wrth  y  Tad)  *§yn  llawn  gras  a 
Igwirionedd. 

/adu.  1.  E*.  7.  14.  Mat.  1.  16,  20-23.  Luc  1.  31-35. 
8  a  2.  11.  Rhnf.  1.  3,  4.  a  9.  5.  1  Cor.  15.  47.  Gal.  4.  4.  Phil. 
H  2.  6—8.  1  Tim.  3.  16.    Heb.  2.  14—17.   a  10.  5.     1  loan  4.  2, 
I  3.  2  Ioan  7.        g  pen.  2.  11.  a  11.  40.    a  12.  40,  41.    a  14.  9. 
II  Es.  40.  5.  a  53.  2.  a  60.  1,  2.  Mat.  17.  1—5.  2  Cor.  4.  4—6. 
[  Heb.  1.  3.  1  Pedr  2.  4—7.  2  Pedr  1.  17.  h  adn.  18.  pen 
f  3.  16,  18.  Salm  2.  7.  Act.  13.  33.  Heb.  1.  5.  a  5.  5.  1  Ioai 
I  4.  &.        í  adn.  16,  17.  2  Cor.  12.  9.  Eph.  3.  8,  18,  19.  Col.   1 

19.  1  Tim.  1.  14—16. 

*  Mae  Ioan  yn  nesaf  yn  dangos  yafodd  y 
f  daethy  Gairatyr  "eiddoeihun;"  "  gwnaeth- 
i  pwyd  ef  yn  gnawd,"   hyny  yw,   efe  a  gym- 
merth  gnawd,  sef  y  cwbl  o  ddynoliaeth,  corph 

'  ac  enaid,  i  undeb  â'i  Berson  Dwyfol  ei  hun. 
:  Gwnaethpwyd  ef  "  yn  nghyffelybiaeth  cnawd 
j  pechadurus,"  daeth  yn   Ddyn,   a  darostyng- 
'  odd  ei  hun  i'r  holl  wendidau  hyny  a  achlysur- 
|  wyd  trwy  bechod,  cyn  belledag  y  gallaihyny 
fod  heb  iddo  ef  gael  ei  lychwiuo  yn  y  mesur 
Ueiaf  gan  bechod.  Mae  y  geiriau  yn  profi  fod 
dwy    natur  yn   wirioneddol  yn    Mherson  y 
Cyftyngwr,  Duwdod  a  dynoliaeth  :  nid  rhith 

i  o   ddynoliaeth,    fel   yn    ei    ymddangosiadau 
:  gynt,  ond  ywir  ddynoliaeth,  cnawd.     Mae  y 

gair   cnawd    yma   yn    arwyddo    hefyd,  mai 
nid  person  dynol  a  unwyd  â  Mab  Duw,  ond 
y  natnr  ddynol :  fel   hyn   mae  efe   yn  lach- 

i   awdwr  i  ddynolryw    yn  gyffredin,  heb  wa- 
haniaeth  cenedl  nac  iaith,  oblegid   gwnaeth- 

:   pwyd  ef  yn  ynawd.     Nid  troi  y  Duwdod  yn 
gnawd,  ond  uno  y    Duwdod  yn   Mherson  y 
Mab   â  chnawd.      Dirgelwch   yw  hwn   i'w 

ì   gredu,  ar  dystiolaeth  gair  Duw,  ond  nid  i'w 
amgyffred  gan  reswm  a  deall  dyn.     Nis  gall- 
wn  ni  amgyffred  pa  fodd  mae  ein  cyrph  a'n 
heneidiau  ein  hunain  wedi  eu  huno   â'u  gil- 

j  ydd  ;  pa  faint  llai  y  gallwn  amgyffred  yr  un- 
I  deb  anamgyffredadwy  hwn.    f  Mae  cyfeiriad 

atnlwg  >n  y  geiriau  hyn  at  y  Shechinah,  neu 
yr  arwydd  disglaer  o  bresenoldeb  Duw  yn  y 
babt- 11  gynt,  yr  hon  oedd  yn  gysgod  o  gnawd- 
oliad  Cri«t,  ac  o'i  drigiad,  neu  ei  babelliad  ef 
ar  y  ddaear.  Y  dangosiad  egluraf  a  mwyaf 

rhyt'eddol  o  bresenoldeb  Duw  gyda  dynion, 
dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  oedd  y  Shechinah  ; 

a'r  dangositd  mwyaf  rhyfedd  ac  eglur  wedi 
hyny  oedd,  Mab  Duw  wedi  ei  wneuthur  yn 
gnawd,  ac  yn  pabellu  yn  y  cnawd  yn  rnhlith 
dynion.  %  Gwelodd  yr  apostolion  raddau 
mawr  o'i  ogoniant  ef  yn  ei  athrawiaeth  nef- 
ol,  yn  ei  weithredoedd  nerthol  ;  yn  ei  wedd- 
newidiad  ar  y  mynydd,  yn  ei  adgyfodiad  o'r 
bedd,  ac  yn  ei  esgyniad  i'r  gogoniant :  gwel- 
sant  ei  ogoniant  hefyd  trwy  ddatguddiad  ys- 
brydol  o'i  ddoethineb,  ei  allu,  ei  sancteidd- 
rwydd,  a'i  ras,  fel  y  mae  yr  holl  gredinwyr 
yn  ei  weled  i  ryw  raddau.  ||  Nid  tebygol- 

rwydd  yn  unig  mae  y  gair  "  megys"  yn  ei 
arwyddo  yma  ;  ond  yr  hyn  ydoedd  efemewn 
gwirionedd  :  yr  oedd  Ioan  Fedyddiwr  meyys 
prophwyd  ;  hyny  yw,  yr  oedd  yn  brophwyd 
mewn  gwirionedd,  Math.  14.  5  :  newidir  y 
saint  meyys  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd  ;  hyny 
y w,  gan  Ysbryd  yr  Arglwydd  ei  hun,  2  Cor. 

3.  18  :  wrth  orehyinyn  i'rsaint  roú'wfel  plant 
y  goleuni ;  dangosir  eu  bod  yn  blant  y  goleu- 
ni  mewn  gwiricríedd,  Ephts.  5.  8  :  felly  yma, 
wrth  ddywedyd  fod  Crist  meyys  yr  Unig-an- 
edig  oddi  with  y  Tad,  dywedir  mai  yr  Unig- 
anedig  oddi  wi  th  y  Tad  ydyw  efe  mewn  gwir. 
ionedd.  §  Lltwn  o  rasa  chariad  ;  mewn  cyf- 
erbyniad  i'r  ddeddf,  yr  hon  oedd  yn  weinid- 
ogaeth  lawn  o  ddychryn  a  digofaint,  gweinid- 
ogaeth  angau  a  damnedigaeth,  2  Cor.  3.  7,  9; 
ac  yr  hon  nid  oedd  ar  y  goreu  ond  cysgod 
daionus  bethau  i  ddyfod.  Llawn  o  wirion- 
edd  ;  gan  iddo  ef  ateb  yn  berffaith  yr  holl 
ammodau  a  roddwyd  arno  ;  myned  yn  ddi- 
wedd  y  ddeddf,  er  cyfiawnder  i  bob  un  sydd 
yn  credu  ;  ac  fel  yr  oedd  yr  holl  addewidion, 
cysgodau,  a  phrophwydoíiaethau,  yn  cael  en 
cyflawni  ynddo  ef.  Mae  yr  adnod  hon  yn 
dangos  Iesu  yn  ei  fawredd  fel  Duw,  yn  ei  is- 
elder  fel  dyn,  ac  yn  ei  ddwy  natur  fel  Duw- 
ddyn  a  Cbyfryngwr  ;  rhaid  i  ni  ystyried  hytiy 
c)'n  y  gallom  iawn -farnu  y  Person,  ac  iawn- 
ddeall  y  pethau  a  ddywedir  am  y  Person. 

15  ̂ fA*Ioan  a  dystiolaethodd  am 
dano  ef,  ac  a  lefodd,  gan  ddywedyd, 
fHwn  oedd  yr  un  y  dywedais  am 
dano,  l  Yr  hwn  sydd  yn  dyfod  ar  fy 

ol  i,  ||  a  aeth  o'm  blaen  i:  z§eanys 
yr  oedd  efe  o'm  blaen  i. k  Gwel  ar  adn.  7,  8,  29—34.  pen.  3.  26-36.  a  5.  33-36. 
Mat.  3.  11.  Marc  1.  7.  Luc  3.  16.  /adn.  1,  2,  30.  pen.  8. 
58.  a  17.  ô.  Diar.  8.  22.  Es.  9.  6.  Mica  5.  2.  Pbil.  2.  6,  7. 
Col.  1.  17.  Heb.  13.  8.  Dat.  1.  11,  17,  18.  a  2.  8. 

*  Sef  loan  Fedyddiwr,  a  dystiolaethodd  am 
dano  ef ;  ac  loan  yr  efengylwr  yn  profi  cys- 
ondeb  ei  dystiolaeth  ei  hun  â  thystiolaeth  yr 
Ioan  hwnw.  +  Dywedodd  Ioan  am  danopan 
oedd  yn  pregethu  yn  y  diffaethwch,  a  phan 
ddaeth  Iesu  ato  i  gael  ei  fedyddio  ganddo. 
Can  gynted  ag  y  gwelodd  loan  ef  yn  mhlith 

y  dorf,  er  ei  fod  yn  ddíeithr  iddo  o'r  blaen, 
adn.  31,  mae  yn  debyg  iddo  gael  rhyw  ar- 
graff  rymus  ar  ei  feddwl  mai  efe  cedd  y  Mes- 
siah  ;  ac  yn  y  fàn  efe  a  lefodd  yn  orf<;leddus 
a  gwresog,  mai  Hwn  oedd  efe,  ain  yr  hwn  y 

dywedasai  efe  wrthynt  o'r  blaen.  j  O  ran  ei ==================== 



Crist  yn  rhayori  ar  Moses. 

enedigaeth  a  dechreuad  ar  ei  waith  cyhoedd- 
us,  yr  oedd  Iesu  ar  oi  loan,  yn  mhob  ystyr- 
iaeth  arall  yr  oedd  o'i  fìaen  ef.  ||  Neu  a  gaf- 
odd  íiaenoriaeth  arnaf  fi,  nid  yn  unig  yn  nhyb 
loan  Fedyddiwr  ei  hnn,  ond  hefyd  yn  medd- 
wl  y  Tad,  yr  holl  brophwydi  a  lefarasant  am 
dano,  yr  angelinn,  y  doethion  a  ddaethent  o'r 
dwyrain  i'w  addoli  ef,  a  phawb  a  ddanfono 
efe  i  dystiolaethu  am  dano.  §  Mae  efe  yn 
deilwng  iawn  o'r  holl  flaenoriaeth  hon  ar  loan, 
canys  yr  oedd  efe  o'i  flaen  ef,  yn  hanfodi  er- 
ioed  fel  Duw  aThad  tragywyddoldeb.  Ioan 

oedd  yr  hynaf  o'r  ddau  fel  dyn  ;  gan  hyny 
nis  gallwn  wneyd  syhwyr  na  chywirdeb  o'r 
geiriau  hyn  lieb  eu  hystyried  yn  dystiolaeth 
o  Dduwdod  athragywyddolhanfody  Messiah. 

16  m  *Ac  o'i  gyflawnder  ef  y  der- 
byniasom  ni  oll,  nfa  gras  am  ras. 

m  pen.  15.  1-5.  Mat.  3.11,  14.  Luc  21.  15.  Act.  3. 
12—16.  Rhnf.  8.  9.  1  Cor.  1.  4,  5.  Eph.  4.  7—12.  Col.  2.  3, 
9.  1  Pedr  1.  II.  n  Zec.  4.  7.  Mat.  13.  12.  Rhuf.  5.  2,  17, 
20.  Eph.   1.  6,  7.  a  2.  5—10.  a  4.  7.  1    Pedr  1.  2. 

Tybia  rhai  mai  parâd  o  dystioiaeth  Ioan 

Fedyddiwr  yw  yr  adnod  hon  a'r  ddwy  gan- 
lynoì ;  ond  mae  yn  debycach  mai  geiriau 
loan  yr  Efengylwr  ei  hnn  ydynt,  fel  mae  yn 
ymddangos  yn  newidiad  ac  ainrywiad  y  geir- 
iau  ei  hunain,  ac  addasrwydd  eu  cymhwys- 
iad  at  Gristionogion  yn  hytrach  nag  at 
wrandawwyr  Ioan  Fedyddiwr,  y  rhan  fwyaf 
0  ba  rai  ni  wyddent  ddim  am  Grist,  ac  ni 

dderbyniasent'eto  ddim  o'i  gyflawnder  ef. Hefyd  mae  y  geiriau  yn  y  tair  adnod  hyn  yn 

cytuno  â'r  hyn  a  ddywedasai  yr  Efengylwr 
yn    adn.   14,  ac   â'r   hyn   a   ddywed   eí'e  yn 
1  Ioan  4.  12.  Mae  rhai  cyfieithiadau  yn 
rhoddi  adn.  15,  mewn  cromfachau,  ac  felly 

yn  cysylltu  hon  â'r  bedwaredd  ar  ddeg. 
*  Mae  ynddo  ef  gyflawnder  hanfodolfel  Duw, 
a  chyflawnder  trysoredig  fel  Cyfryngwr ; 
oblegid  rhyngodd  bodd  i'r  Tad  drigo  o  bob 
cyflawnder  ynddo  ef.  Am  yrolaf  y  dywedir 
yma,  ac  nid  amy  cyntaf ;  oblegid  anghyfran- 
ogol  yw  y  cyntaf,  ond  mae  yr  ail  yn  gyfi  an- 

ogol  i'r  holl  saint :  mae  fel  yr  ennaint  gwerth- 
fawr  ar  ben  Aaron,  yn  disgyn  ar  hyd  ymyî 
ei  wisgoedd  ef;  mae  pob  cyflawnder  o  ddon- 
iau  ysbrydol  yn  ddifesur  yn  ac  àr  Iesu,  y 
Pen,  a'r  Arch-offeiriad  mawr,  ac  yn  disgyn 
ar  bob  credadyn  yn  ol  ei  le,  ei  radd,  a'ifesur. 
t  Gras  am  bob  gras  sydd  yn  Iesu ;  gras  am 
bob  gras  sydd  yn  angen  ar  yr  enaid ;  gras  ar 
ras,  hyny  yw,  cyflawnder  o  ras  yn  barâus, 
megys  pentwr  ar  bentwr ;  gras  cyfatebol  yn 

ei  ryw  a'i  natur,  i  bob'gras  sydd  yn  lesu,  fel y  mae  delw  Iesu  ar  y  derbynwyr  o  hóno, 
megys  y  mae  delw  yr  argraff  ar  ycẃyr;  eto^ 
gras  am  ras,  hyny  yw,  am  fod  Iesu  yn  rasol, 
ac  o'i  wir  rad  ras  yn  cyfranu  pob  gras  i'w  bobl. 

17  &*  Canys  y  gytraith  a  roddwyd 
trwy  Moses,  p  f  ond  y  gras  a?r  %  gwir- 
ionedd  a  ddaeth  trwy  Iesu  Grist. 

o  pen.  5.  45.  a  9.  29.  Act.  7.  33.  a  28.  23.  Rhuf.  3.  19, 
20.  a  5.  20,  21.  2  Cor.  3.  7-10.  Gal.  3.  10-13,  17.  Heb.  3. 
5,  6.     *  8.  8—12.  p  pen.  14.  6.      Geo.  3.  15.     a  22.  18. 
Salui  85.  10.  a  89.  1,  2.  a  98.  3.  Míca  7.  20.  Luc  1.  54,  55, 
68—79.  Act.  13.  31—39.  Rhuf.  3.  21-26.  a  15.  8—12.  2  Cor. 
1.  20.  Heb.9.  22.  a  10.  4— 10.  a  U.  39,  40.  Dat.  5.  8-10. 
a  7.  3-17. 

Dywedwyd  o'r  blaen  fod  Iesu  o  flaen,  nen 
yn  fwy,  nac  Ioan  Fedyddiwr ;  yma  dangosir 
ef  yn  fwy  na  Moscs  y  deddfwr  enwog,  a  bod 
gogoniant  ei  weinidogaeth  ef  yn  rhagori  ilaw- 
er  *r  yr  eiddo  Moses,  yr  hwn  yr  ymffrostiai 
yr    Iuddewon   eu    bod  yn  chìysgybiion  iddo. 
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Y  Mab  yn  hysbysu  y  Tad.     \  , 

*  Trwy  Moses  fel  offeryn,  ac   fel  cyfryngwr  \i 
rhwng  Duw  âg  Israel  y  rhoddwyd  y  gyfraith, 
pob    cyfraith ;   y    foesol,    y    seremoniol,   a'r  í  i 

wladol :    pobpeth   a   berthynai  i'r  oruchwyl-  |<'i iaeth  hòno,  trwy  Moses  eu  rhoddwyd.     ünd  ! 
yn  y  cwbl  nid  oedd  dim  a  allasai  achub  pech- 1! 
adur ;  yr  oedd  gwirionedd  yn  y  ddeddf  foes- 1 1 
ol,  ond  nid  oedd  gras  ynddi :  yr  oedd  cysgod  II: 
o  ras  yn  y  ddeddf  seremoniol,  ond   nid  oedd  \\> 
ynddi  ddim  gwirionedd,cysgodyn  unigoedd.  jl 
t  Fob  trugaredd  addangoswyd  i  bechaduriaid  U 
mewn    cyfiawnâd    a    maddeuant  ;   pob   gras 
trwy  yr  hwn  maentyn  cael  edifeirwch,  ffydd, 
a  sancteiddiad ;  pob  tiriondeb  a  ddangoswyd 
i  bob  un  o  hil   syrthiedig  Adda,   er  eu  cad- 
wedigaeth  ysbrydol    a   thragywyddol,    trwy 
Iesu  Grist,  y  Messiah   addawedig,   y  daeth. 

+  Felly  pob  gwirionedd  hefyd  ;  efe  oedd  syl- 
wedd  yr  holl  gysgodau,gwirionedd  yr  holi  add- 
ewidion,  gwrthddrych   yr  holl   brophwydol- 
iaethan,canol-bwnc  yr  hoìl  athrawiaeth,ftynon 
a  maen  prawf  yr  holl  wirionedd,  a  chyfrwng 
cyfraniad  pob  gras  a  bendith  ysbrydol  a  gaf- 
odd  pob  dyn  syrthiedig  erioed.     Yn  ei  ddy- 
fodiad  ef  i'r  byd  hefyd,  y  daeth  gras  a  gwir- 
ionedd  yr  efengyl  i  fwy  o  eglurdeb  nac  erioed 

o'r  blaen,  ac  y   tywalltwyd    ysbryd    gras  a 
gwirionedd  yn  helaethach  ar  ddynion  nac  o'r blaen. 

18  ̂   *  Ni  welodd  neb  Dduw  erioed  : 

r  f  yr  unig-anedig  Fab, s  J  yr  hwn  sydd 

ym    mynwes   y   Tad,  'Hhwnnw^a'i hysbysodd  ef. 
q  pen.  6.  46.  E**.  33.  20.  Col.  1.  15.  1  Tira.  1.  17.  a  6. 16.    ì  Ioan  4.  12,20.  r  adn.  14.    pen.  3.  16—  1S.    1  Ioan 

4.  9.  s  pen.  13.  23.  Diar.  8.  30.  Es.  40.  11.  Galar.  2.  12. 
Luc  16.  22,  23.  t  pen.  12.  41.  a  14.  9.  a  17.  6,  26.  Gen. 
16.13.  a  18.  33.  a  32.  28— 30.  a  48.  15,  16.  Ex.  3.  4— 6 
a  23.  21.  a  33.  18—23.  a  34.  5—7.  Num.  12.  8.  Josh.  5.  13— 
15.  a  6.  1,  2.  Barn.  6.  12—26.  a  13.  20-23.  Es.  6.  1—3.  Ezec 
1.  26— 2S.  Hos.12.  3— 5.  Mat.  U.27.Luc  10.  22.  1  loan  5.20. 

*  Ni  welodd  neb  hanfod  Duwerioed,obleg- 
id  Ysbryd  yw  Duw  am  liyny  nis  gall  llygaid 
0  gnawd  ei  weled  ef.  Un  anfeidrol  yw  Duw, 
am  hyny  nis  gall  yr  un  creadur  meidrol  ei 
weled  ef,  pa  un  bynag  ai  dyn  ai  angel  a 
fyddo  :  ni  welodd  neb  Dduw  erioed.  Dywed- 
ir  i  Dduw  lefaru  wrth  Moses  wyneb  yn  wyn- 
eb>  Exod.  33.  11  ;  Num.  12.  8  ;  ond  dywedai 
yr  Arglwydd  wrtho  ar  yr  un  pryd,  Ni  elli 

weledfy  wyncb,  canysni'mywel  dyn,  a  byw. 
Exod.  33.  20.  Yn  Num.  12.  8,  mae  yn  dy- 
wedyd  pa  fodd  yr  oedd  hyn  ;  mewn  gweled- 
iad—cael  edrych  ar  wedd  yr  Arylwydd  ;  sef 
gweled  rhyw  dywyniad  disglaer  a  gogonedd- 
us  iawn,  fel  arwydd  o  bresenoldeb  Duw,  ond 

nid  gweled  yr  YDWYF  anfeidrol  â'i  lygaid 
corphorol.  Ni  welodd  neb  ychwaith  mogyng- 
or  tragywyddol  Duw,  fel  y  mae  yn  ei  fedd- 
wl  Dwyfol  ef  ei  hun ;  na'i  gyfammod  tragy- 
wyddol,  fel  y  mae  wedi  ei  luniaethu  yn  holl- 
01  ac  yn  sicr  rhwng  y  Personau  Dwyfol:  nis 
gallai  neb,  dynion  nac  angelion,  weled  na 
irwybod  y  pethau  tragywyddol  a  goruchel 
hyn,  ond  trwy  ddatguddiad.  t  Dyma  yr  ail 
dro  i  ni  gael  yr  enw  neillduol  hwn  ar  íesn  : 

"  yr  unig-anedig  oddi  wrth  y  Tad,"  adn  14, 
ac  yma,  "  yr  unig-anedig  Fab."  Tybiai  yr 
hen  dduwinyddion  union-gred  yn  gyffredin 
fod  yr  enw  "  Mab  Duw,"  ac  "  Unig-anedig 
Fab,"  yn  perthyn  i  Grist  gyda  golwg  ar  ei 
Ddwyfòl  Bersonoliaeth  ef ;  ond  y  mae  llaw- 
er  yn  bresenol  yn  ymwrthod  â'r  dyb  hòno, 
ac  yn  haeru  nad  yw  yr  enw  "  Mab  Duw," 



Ioan  yn  cyffesu  mai IOAN  I. 
nid  efe  yw  y  Crist. 

c  "  Unig-anedig  Fab,"  yn  perthyn  dim  iddOj 
>nd  gyda  golwg  ar  ei  natur  ddynol,  ei  gen- 

ídliad  gwyrthiol,  a'i  swyddau  a'i  waith  cyf- 
yngol.     Rhaid  addef  fod  llawer  wedi  ym- 
Irin,    egluro,   a    dadlau    llawer    gormod  yn 
ighylch  y  dirgelwch  hwn,   am  yr  hwn  nis 
^allwn  ni  wybod  dim  ond  yr  hyn  sydd  wedi 
;i  ddatguddio;  a  rhaid  addef  hefyd,  nasgell- 

defnyddio   y  fath    enwau    perthynasol    â 

ÌThad  a  Mab,   pan  eu  priodolir  i'r  Personau 
j  Dwyfol,  ond  mewn   ystyr  ffugyrol,  neu  un 
linamgyftredadwy  i   ni,  er  cynnorthwy    i'n 
leall  egwavi  ni :  gan   hyny  rhaid  i   ni  bcidio 

leu  gwneyd  yn  sylfaen  unrhyw  benderfyniad 
langhyson  â  thragywyddoldeb,  himan-hanfod- 
liad,  a  gogyfuchder  y   Gair.     Eto,  ein  medd- 
iwl  yw,  fod  Crist  yn  cael  ei  alw  wrth  yr  en- 
Iwau  uchod  yn  yrysgrythyrau,  gyda  golwg  ar 
flei  Ddwyfol  Bersonoliaeth  ;  ac  ei  fod  ef  yn 
IFab  Duw  drwy  genedliad   tragywyddol,  nas 
flgall  neb  ei  draethn,  Diar.  8.  24,  25  ;  Es.  53. 
H     Mae  llawer  o  eiriau,  am  gariad  Duw  yn 

flrhoddi  ei  Fab  drosom  ni,  yn  cyfeirio  debyg- 
lid,  nid  at  ei  waith  yn   ei  roddi    ef  i  farwol- 
jaeth  pan  yn  ddyn ;  ond   at  ei   waith  yn  ei 
fcroddi  ef  i  fod  yn  ddyn  i'r  dyben  o'i  roddi  i 
Ifarwolaeth.    "  Nid  arbedodd  eibriod  Fab ;" 
lac  yr  oedd  y  rhodd  hon  mòr  anfeidrol,  fel  yr 
Sjoedd   yr  apostol  yn  cyfrif  pobpeth  arall  ond 
|megys   dim    mewn    cymhariaeth  iddi.      Yn 
|wir  nid  yw  yn  ymddangos  pa  ham  y  dylasai 
jefe  gael  ei  alw  yn  Unig-anedig  Fab  Duw,  o 
jran  ei  ddynoliaeth  yn  unig ;  oblegid  yr  oedd 

jcrëad  Adda,  a'r  holl  angeìion,  yn  waith  mòr 
ddwyfol  a  goruwch-naturiol  ag  oedd  ffurfiad 

i  dynoliaeth  lesu  :  hefyd  mae  y  geiriau   "  go- 
1  goniant    megys  yr    unig-anedig  oddi  wrth  y 
Tad,"  (adn.  14,)  yn  amlwg  yn  cyfeirio  at  ei 
j  Berson  Dwyfol  cf,  ac  nid  at  einatur  ddynol. 
|  Mae  gwadu  gwir  a  dwyfol  Faboliaeth  Crist, 
i  debygem,  yn  iselu  ei  Berson  ef  yn  fawr,  ac 
j  hefyd  yn  iselu  llawer  ar  gariad  y  Tad  yn  y 
í  rhoddiad  o  hóno.     J  Mae  y   geiriau  hyn  yn 

|  arwyddo  ei  breswyliad  gwastadol  ef  gyda'r 
j  Tad,  anwyldeb  y  Personau  Dwyfol   tuag   at 
í  eu  gilydd,  a'u  cymdeithas  agos  a  hyfryd  â'u 
'  gilydd  yn  wastadol.     "  Yr  Unig-anedigFab" a  ddywedir  yma  sydd  yn  mynwes  y  Tad  ;  a 
dywedir  ei  fod   y  pryd  hwnw  yn  mynwes  y 

I  Tad;  "  yr  hwn  sydd    yn   mynwes  y  Tad." 
Yn  awr  yr  oedd  dynoliaeth  Crist  ar  y  ddaear 
yn  nyddiau  ei  ddarostyngiad,   ond  yr  Unig- 
anedig  Fab    yn  mynwes  y  Tad  ;  am   hyny 
rhaid   mai   y  Person  Dwyfol  oedd  yr  Unig- 
anedig  Fab,  ac  mai  fel  Person  Dwyfol  ymae 

•  efe  yn    Unig-anedig    Fab    Duw.     Fel   Mab 
Duw  y  mae  efe  yn  mynwes  y  Tad  ;  fel  Cyf- 
ryngwr,    eistedd    ar    ei    ddehenlaw   y  nute. 
j|  Pob  hysbysiad  a  gafwyd  am  Dduw  erioed, 

a  phob   gwelediadau   a  dangosiadau  o'r   Je- 
hofah,  trwy  yr  Unig-anedig   Fab  y  cafwyd 
hwynt :  ac  yn  nghyflawnder  yr  amser  efe  a 
ymddangosodd  yn  y  cnawd  i  hysbysu  y  Tad, 
ei  gyngor,  ei  ras,  a  threfn  yr  iachawdwriaeth 
fawr,  i  blant  dynion.     Oni  ddylem  ni  roddi 
ystyriaeth   barchus  i   awdurdod    Mab   Duw 
pan  mae  yn  llefaru  am  ei  Dad  ! 

19  1f  *  A  hon  yw  tystiolaeth  Ioan, 
ttfpan  anfonodd  yr  Iuddewon  o  Jer- 
usalem  }  offeiriaid  a  Lefìaid  i  ofyn 
iddo,  *||Pwywytti? 
M    u  pen.  5.  33—36.     Deut.  17.  9—11.     a  24.  8.      Mat.  21. 
*3-32.        x  pen,  io,  24.  Act.  13.  25.  a  19.  4.   

Mae  yr  Efengylwr  yma  yn  ail  ddychwel- 
yd,  i  adrodd  tystiolaeth  loan  Fedyddiwr  am 
Grist,  ac  am  dano  ei  hun  fel  cenad,  neu  rag- 
flaenor  Crist.  *  Yr  oedd  loan  wedi  bod  yn 
tystiolaethu  o'r  blaen  wrth  ei  wrandawwyr 
yn  gyftredin,  cyn  bedyddio  Crist  ;  ond  y  mae 
hon  yn  dystiolaeth  mwy  cyhoeddus,  ac  i  aw- 
durdod  gyhoeddns  a  swyddol.  f  Nid  oes  yr 

un  o'r  Efengylwyr  eraill,  ar  a  wyddom,  yn 
crybwyll  am  y  danfoniad  hwn  :  tybir  mai  y 
Senedd,  neu  y  Cyngor  mawr  yn  Jernsalem, 
a  ddanfonodd  y  cenadau  hyn  at  Ioan  ;  yr 

oedd  yn  perthyn  i'r  llys  hwnw  holi  a  phrofi 
pawb  a  gymmerent  arnynt  ddysgu  yn  gy- 

hoeddus,  er  mỳnu  gwybod  eu  hawdurdod  a'u 
danfoniad,  &c.  j  Offeiriaid  a  Lefiaid  oedd- 
ynt  o  ran  eu  swydd,  a  phariseaid  o  ran  y 
blaid  grefyddol  y  perthynent  iddi,  adn.  24: 
felly  rhwng  y  ddau  beth  yr  oeddynt  yn  ddyn- 
ion  o  gyfrifiad  mawr  ac  uchel,  ac  o  herwydd 

hyny  y  dewiswyd  hwy  i'w  danfon  ar  y  neges 
pwysig  hwn.  ||  Nid  pwy  wyt  ti  o  ran  per- 
son,  mae  yn  debyg  y  gwyddent  hwy  mai 
mab  Zechar'fas  oedd  Ioan  ;  ond  pwy  wyt  ti, 
ai  tydi  y  w  y  Messiah  ai  nide  ì  Yr  oeddynt 
hwy  wedi  clywed  llawer  o  sôn  am  Ioan ;  ei 
ddull  rhyfedd  ef  o  fyw,  ei  weinidogaeth  dan- 

llyd,  y  torfëydd  oedd  yn  ei  wrando,  a'i  ddull newydd  ef  yn  bedyddio,  fel  yr  oeddynt  yn 
ammau  ai  efe  oedd  y  Messiah  dysgwyliedig. 
Neu,  pwy  wyt  ti,  trwy  ba  awdurdod  yr  wyt 
ti  yn  dysgu  ac  yn  bedyddio  os  nad  wyt  ti  y 
Messiah  ì  ni  chefaist  dy  ddanfon  yn  y  ffordd 
reolaidd  ac  arferol  genym  ni,  a  phwy  a  rodd- 
odd  yr  awdurdod  hon  i  ti? 

20  *Ac  efe  a  gyffesodd,acniwad- 
odd  ;  a  chyffesodd,  y  Nid  myfi  y w  y 
Crist. 

Nid  yn  unig  yr  oedd  Ioan  yn  hunan-ym- 
wadol,  ond  gellid  meddwl  ei  fod  hefyd  yn 

ofni,  rhag  i  neb  o'rdyrfa  feddwl  mai  eíe  oedd 
y  Crist.  ̂ Gwel  Luc3.  15,16.  Mae  mynychu y  geirian  fel  hyn  yn  dangos  ei  fawr  ofal  cf 
am  ddidwyllo  y  gofynwyr  a  phawb  oedd  yn 
ei  glywed,  fel  na  byddai  petrusder  ar  eu 

meddyliau.  Gwahanol  iawn  oedd  ef  i'r 
twyllwyrhyny  a  ddywedenf'Myfi  yw  Crist.-" 

2 1  A  hwy  a  ofynasant  iddo,  Beth 
ynte  ?  **Ai  Elías  wyt  ti?  f  Yntau  a 
ddywedodd,  Nag  ê.  a%A\  y  Pro- 
phwyd  wyt  ti  ?  ||  Ac  efe  a  attebodd, 

*  Soniasom  eisoes,  amryw  weithiau,  fod  yr 
Iuddewon  yn  dysgwyl  i  Elias  ymddangos  yn 
bersonol  ar  y  ddaear  o  íìaen  dyfodiad  y  Mes- 
siah  :  felly  y  deallent  hwy  Mal.  4. 5.  t  Nagê, 

ebai  loan.  nid  El'ias  yn  bersonol  ydwyf  tì ; 
nid  yr  El'fas  yr  ydych  chwi  yn  ei  ddysgwyl, 
er  fy  nyfod  yn  ysbryd  a  nerth  y  diwygiwr 
enwog  hwnw,  ac  yn  brophwyd  fel  yntau,  a 
mwy  nag  ef.  \  Tybia  rhai  mai  y  prophwyd 
a  sonir  am  dano  yn  Deut.  18.  18,oeddyntyn 
feddwl,  ac  nad  oeddynt  yn  deall  mai  y  Mes- 
siah  oedd  y  prophwyd  hwnw  :  tybia  eraill 
mai  un  o'r  hen  brophwydi  wedi  adgyfodi, 
neu  enaid  un  o  honynt  wedi  ei  drosglwyddo 
i  gorph  arall,  oeddynt   yn  feddwl:  a  thybia 

íTDlt 



Tystiolaeth  Ioan  am IOAN  I. dano  ei  hun  â  Christ. 

eraill  mai  y  prophwyd  Jeremiah  yn  bennod 
ol  oeddynt  yn  feddwl.  Gwel  ar  Math.  16.  14. 
||  I  hyn  oll  mae  Ioan  yn  ateb,  Nagê  ;  nid  yr 

un  o'r  prophwydi  hyny  oeddent  hwy  yn  fedd- 
wl  oedd  efe,  ac  eto  prophwyd,  a  mwy  na 
phrophwyd,  ydoedd.  Nid  Ai  prophwyd  wyt 
ti  oedd  y  gofyniad :  ond  Ai  y  prophwyd 
wyt  ti  ì 

22  *  Yna  y  dywedasant  wrtho: 
Pwy  wyt  ti  ?  bi'e\  y  rhoddom  atteb  iV 
rhai  a'n  danfonodd.  Beth  yr  wyt  ti 
yn  ei  ddywedyd  am  danat  dy  hun  ? 

*  2.Sara.  24.  13. 

*  Hyd  yn  hyn  yr  oedd  atebion  Ioan  yn 
nacâol  i  gyd  :  ac  yn  awr  maent  hwy  feldyn- 
ion  wedi  dyrysu,  ac  heb  wybod  beth  i  fedd- 
wl  am  dano,  yn  gofyn  am  atebiad  eglur  ac 

union-gyrchol,  fel  y  gajlent  roddi  ateb  i'r 
Cyngor  yn  Jerusalem,  yr  hwn  a'i  danfonas- 
ai,  ac  i'r  hwn  yr  oeddènt  yn  atebol  ar  eu 
dychweüad. 

23  Eb  efe,  c*Myfi  yw  llef  un  yn 
gwaeddi  yn  y  diffaethwch,  Unionwch 

fFordd  yr  Arglwydd,  d  fel  y  dywedodd 
Esaias  y  prophwyd. 

cpen.  3.  28.  Mat.  3.  3.  Marc  1.  3.  Lnc  1.16,17,  76—79. 
*  3.  4—6.        d  Es.  40.  3—5. 

Cawsom  y  geiriau  hyn  o'r  blaen,  yn  Math. 
3.  3  ;  a  Marc  1.  3:  gwel    y  sylwadau  yno. 

*  Dysgwyliai  Ioan  bod  y  gwýr  eglwysig,  yr 
aelodau  seneddawl,  a'r  phariseaid  tra  chre- 
fyddol  hyn,  yn  deall  yr  ysgrythyr  ;  ac  yn 
gwybod  mai  am  rag-flaenor  y  Messiah  yr 
oedd  Es.  40,  3,  yn  prophwydo ;  ac  y  deallent 
mai  rhag-flaenor  y  Messiah  oedd  efe  wrth 
iddo  ddywedyd  "Myfi  yw  llef,  &c."  Mae 
gostyngeiddrwydd  Ioan  i'w  weled  yn  bryd- 
ferth  iawn  yn  yr  atebiad  hwn,  pan  mae  yn 

dy  wedyd,  Yn  rnhcill  o  fod  yn  Grist,  nac  Elì'as, 
nac  yr  un  o'r  hen  brophwydi,  nid  wyf  fi  ddim 
byd  ond  llef,  dim  ond  sŵn,  yrhwn  cyn  gynt- 
ed  ag  yr  amlygo  yr  hyn  mae  yn  arwydd  o 
hóno,  mae  yn  marw,  ac  yn  darfod  yn  yr  aw- 
yr,  ac  nis  adwaenir  ef  mwy. 

24  *  A'r  rhai  a  anfonasid  e  oedd  p'r Phariseaid. 

*  Y  phariseaid  oedd  y  blaid  fanylaf  yn  eu 
crefydd  o  hull  bleidiau  crefyddol  yr  Iuddew- 

on,  Act.  26*.  5,  a  thybir  mai  hwy  oedd  gan 
mwyaf  yn  gwneyd  i  fynu  y  Sanhedrim. 
Hwy  oedd  y  dynion  gwresocaf  dros  y  defod- 
au  luddewig  ;  ac  ni  oddefent  chwanegu  dim 
at  yr  addoliad  Iuddewig  ond  fel  yr  oeddynt 
hwy  wedi  derbyn,  felly  nid  rhyfedd  eu  bod 
yn  eiddigus  o  Ioan,  ac  yn  ei  holi  mòr  fanol. 

25  A  hwy  a  ofynasant  iddo,  ac  a 

ddywedasant  wrtho,  /  *  Paham  gan 
hynny  yr  wyt  ti  yn  bedyddio,  onid 

ydwyt  ti  ̂ na'r  Crist,  nac  Elias,  na'r 
prophwyd  ? 

/Mat.  21.23.     Act.  4.  5-7.  a  5.  28.  g  Gwel  ar  ad». 
20-22.— Dan.  9.  24—26. 

*  Goddefai  y  phariseaid  eu  hunain  i'rMes- 
siah,  neu  Elîas,  neu  un  o'r  hen  brophwydi 
pe  cyfodent,  chwanegu  at,  neu  gyfnewid 
pethau  yn,  addoliad  Duw,  ond  nid  neb  arall : 
am  hyny  maent  yn  gofyn  i  loan   pa   fodd  yr 

oedd  efe  yn  beiddio  gwneyd  y  fath  gyfnewid- 

iau,  os  nad  oedd  efe  yr  un  o'r  tri  uchod  a 
enwyd.  Byddid  yn  arfer  bedyddio,  neu 

olchi,  y  cenedloedd  o'r  blaen  ar  eu  dychwel- 
iad,  a'u  derbyniad  i'r  eglwys  Iuddewig,  ond 
yr  oedd  Ioan  yn  bedyddio  luddewon,  ac  yn 
gwneyd  dysgyblion  o  honynt ;  yr  hyn  oedd 
beth  newydd,  ac  annoddetol  gan  y  pharise- 

aid  hyn,  heb  fod  [oan  yn  Grist,  yn  Eli'as,  neu 
y  prophwyd.  Tybirfod  bedydd  loan  yn 
ddangosiad  pur  amlwg  fod  yn  rhaid  i  lutfd- 
ewon  yn  gystal  a  chenedloedd  ddyíod  yn 
broselytiaid  i'r  oruchwyliaeth  newydd  oedtl 
y  pryd  hwnw  yn  ymagor  ar  y  byd  ;  a  pha 
mòr  sanctaidd  bynag  y  tybient  hwy  eu  hun- 
ain,  eu  bod  mewn  angen  am  gael  eu  golchi 
oddi  wrth  eu  pechodau  fel  eraill. 

26  Ioan  a  attebodd  iddynt,  gan 

ddywedyd,  Ä*  Myfisydd  yn  bedyddio 
â  dwfr ;  f  ond  y  mae  un  yn  sefyll  yn 

eich  plith  chwi,  *  J  yrhwrn  nid  adwaen- och  chwi : 

*  Fel  pe  dywedasai  Ioan,  Yr  ydych  chwi 
yn  camgymmeryd  am  fy  medydd  I  yn  gystal 
ag  am  danaf  fi  fy  hunan  :  nis  gwyddoch  mai 
rhag-flaenor  y  Mesaiah  ydwyf,  ac  nis  gwydd- 
och  mai  fel  y  cyfry w  yr  wyf  yn  bedyddio. 
Nid  gwneyd  dysgyblion  i  iríi  fy  hun  yr  yd- 
wyf,  ac  nid  eu  bedyddio  i  brofles  o  unrhyw 

athrawiaeth  newydd  o'r  eiddof  fy  hun  :  nid 
wyf  fi  ond  bedyddio  â  dwfr  fel  arwydd  o 
fedydd  gwell,  ac  er  darpar  y  bobl  i  dderbyn 
ac  i  ganlyn  Blaenor  annhraethol  well.  +Mae 
y  Blaenor  hwnw  yn  y  byd  eisoes,  yn  eich 
gwlad  ac  yn  eich  plith  chv\i,  mae  efe  wedi 
bod  yma  yn  cael  ei  fedyddio,  ac  efe  a  fydd 

yma  yn  fuan  eto,  adn.  29.  X  Ond  nid  ad- 
waenoch  chwi  ef,  gymmaint  ag  wrth  ei  wyn- 
eb  eto  ;  nid  y  w  efe  eto  wedi  dechreu  ei  wneyd 
ei  hun  yn  gyhoeddus,  a  phan  wnelo,  ni  fyn- 
wch  chwi  ei  adnabod  fel-y  dylech  ei  adiiabod. 
Mae  un  yn  sefyll,  (esttken  : )  e  safodd  un. 

27  **Efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  dy- 

fod  ar  fy  ol  i,  yr  hwn  a  aeth  o'm 
blaen  i ;  l  f  yr hwn  nid  ydwyf  fi  deilwng 
ddattod  earrai  ei  esgid. 
k  Gwel    a»    aâr>.    15,  30.— Act.  19.  4.  /  Mat.  3. 

»re  1.  7.  Lue  3.  16. 

*  Gwel  ar  adn.  15.  Mae  y  tri  Efengyl 
eraill  yn  gos^)d  y  geiriau  hyn  yn  union 
bedyddiad  Crist ;  felly  mae  yn  debygol  i  Ioan 
eu  hail  ddywedyd  wrth  y  cenadon  hyn,  ar  ol 
bedyddio  yr  Iesu,  ac  y  diwrnod  cyn  iddo 

ddychwelyd  o'i  demtiad  yn  yr  anialwch,  adn. 
29.  t  Ymadrodd  d'íarebol  yw  hwn,  yn  ar- 
wyddo  y  gwasanaeth  iselaf  a  all  uu  dyn 
wneyd  i'r  llall :  dattod  càrai  ei  esgid,  neu 
sandalau,  a  wisgid  yn  y  wlad  hòno. 

28  Y  pethau  hyn  a  wnaethpwyd  yn 

"  Bethabara,  y  tu  hwnt  i'r  Torddon- 
en,  n  lle  yr  oedd  Ioan  yn  bedyddio. 

M  |>en.  10!  40.  Barn.  7.  24.  a  12.  5.        «  pen.  3.  23. 

*  Tŷ  y  drysorfa,  neu  Tŷ  y  dramwyfa,  yw 
ystyr  y  gair  Bethabara  :  lle  ydoedd  o  du  y 
dwyrain  i'r  Iorddonen,  ac  yn  agos  i'r  fàn  lle 
yr  aeth  Joshua  a  phlant  Israel  drosodd  i 
feddiannu  y  wlad. 
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Tystiolaeth  loan  am  Grist IOAN  I. 
fel  Oen  Duw,  a  Mab  Duw. 

29  1[  *  Trannoeth  Ioan  a  ganfu  f  yr 

[esu  yn  dyfod  atto  ;  ac  efe  a  ddy  wed- 
|)dd,  °X  Wele  Oen  Duw,  p  ||  yr  hwn 
|;vdd  yntynnuymaithbechodau^ybyd 
J  o  adn.  36.  Gen.  22.  7,  8.  Ex.  12.  3,  &c.  Num.  23.3-1». 

fla  53  r.  Aet.  8.  32.  I  Pedr  1.  19.  Dat.  5.  6,  8,  12,  13.  a  6. 
16  a  7  9,  10,  14,  17.  a  12.  11.  a  13.  8.  a  14.  1,4,  10.  a  15. 

I  a  17  14  a  19.  7,  9.  a  21.  9,  14.  22,  23,  27.  a  22.  1—3. 

l,*Es.  53.  11.  Hos.  14.  2.  Mat.  20.  28.  1  Cor.  15.  3.  2  Cor. >5  21  Gal.  1.  4.  a3.  13.  1  Tini.  2.  6.  Tit.  2.  14.  Heb.  I.  3. 

,,'î  Ì7.  a  9.  28.  1  Pedr2.  24.  a  3.  18.  1  Ioan  2.  2.  a  3.  5. EZ  10    Dat.  1.  5.  —       . 
1  *  Tranoeth  wedi  i  Ioan  ateb  yr  offeinaid 
a'r  Lefiaid  a  ddanfonesid  ato.  t  Tybir  mai 

dychwelyd  o'r  anialwch  yr  oedd  Iesu  y  pryd 
hwn,  ar  ol  bod  yno  yn  cael  ei  demtio  gan 
ddiafol  ain  ddeugain  niwrnod.  Os  felly  nis 
gallwn  feddwl  ei  fod  ef  yn  y  dorf  pan  oedd 
Ioan  yn  dy  wedyd  "  Mae  un  yn  sefyll  yn  eich 
plith  chwi,"  oblegid  « gỳrodd  yr  Ysbryd  ef 
yn  ebrwydd  i'r  diffeithwch  arol  ei  fedyddio,' 
Marc  1.  12,  a  thranoeth  ar  ol  yr  ymddiddan 
uchod  maeefe  yn  dychwelyd  :  t eiìy  a  safodd, 

yw  y  gair,  ac  nid  yn  sefyll.  Gwelar  adn.26. 
Nid  yw  Ioan  yn  crybwyll  dim  am  demtiad 
Crist,  ond  yn  rhoddi  ei  hanes  o'i  demtiad  yn 
mlaen.  %  Fel  pe  dywedasai  Ioan,  (gan  gyf- 
eirio  megys  â'i  fys  at  Iesu  ar  yr  un  pryd,) 
Dacw  y  Ferson  yr  oeddwn  I  yn  sôn  am  dano  ; 
dacw  Oen  Duw  o  flaen  eich  llygaid ;  ed- 
rychwch  yn  fanol  arno,  ac  edrychwch 
trwy  ífydd  arno  am  faddeuant  och  holl 
bechodau.  Gelwir  ef  yn  Oen,  i  ddangos  ei 
burdeb,  ei  ddiniweidrwydd,  ei  addfwynder, 

ei  amynedd,  a'i  larieidd-dra :  gelwir  ef  yn 
Oen  hefyd,  am  ei  fod  yn  sylwedd  yr  oen 
pasg,  a'r  holl  ŵyn  a  aberthid  yn  y  deml  fore 
a  hwyr,  Lefit.  29.  38—42.  Gelwiref  yn  Oen 
Duw,  i  ddangos  ei  ragoroldeb  mawr  ef,  ei 
berthynas  agos  â  Duw,  ei  fod  wedi  ei  ddar- 
par  a'i  ddanfon  gan  Dduw,  ac  ei  fod  wedi  ei 
gyflwyno  ei  hun  yn  aberth  cyssegredig  ; 
Dduw.  Tybir  fod  llawer  o  oífeiriaid  yn 
gwrando  Ioan  y  pryd  hwn,  ac  ei  bod  yn  agos 
i  amser  yr  aberth  beunyddiol ;  ac  mai  hyny 
a  barodd  iddo  alw  yr  Iesu  yn  Oen  Duw  yn 
y  fàn  hon,  er  dangos  iddynt  h wy  mai  efe  oedd 
sylwedd  mawr  eu  hollaberthau.  ||  Oen  Duw 
yn  unig  sydd  yn  tỳnu  ymaith  bechodau ;  ac 
mae  efe  yn  gwneyd  hyny  trwy  iddo  roddi  ei 
hun  yn  neddf-le  pechaduriaid,  cymmeryd  eu 
hanwireddau  yn  gyfrifedig  arno,  dyoddef 
cospedigaeth  eu  heddwch  ary  groes,  aberthu 
ei  hun  a  gwnenthur  iawn  drostynt,  ac  felly 
maddau  a  dilëu  pechod  trwy  ei  waed  ei  hun. 
§  Nid  oedd  yr  wyn  cysgodawl  ond  dros  yr 
luddewon  yn  nnig;  eithr  Oen  Duw  dros  y 
byd ;  hyny  yw,  dros  y  cenedloedd  yn  gystal 
â'r  Iuddewon :  cynnifer  ag  a  gredant  ynddo 
ef  o  bob  llwyth,  iaith,  a  chenedl.  Dyna 
feddwl  amlwg  y  geiriau,  ond  nioddef  terfyn- 
au  ein  gwaith  i  ni  ymhelaethu.   > 

30  *Hwn  yw  efe  am  yrhwny  dy- 
wedais  i,  *  Ar  fy  ol  i  y  mae  gwr  yn 

dyfod,  yr  hwn  a  aeth  o'm  blaen  i  : 
canys  yr  oedd  efe  o'm  blaen  i. q  Gwel  ar  adn.  15,  27.  Lue  3.  16. 

*  Cawsom  yr  un  geirian  yn  adn  15,  gwel 
y  sylwadau  yno.  Yr  oedd  efe  yn  hanfodi 
o'm  blaen  I. 

31  r*Acmyfi  nid  adwaenwn  ef : 
'feithr  fel  yr  amlygid  ef  i  Israel,  f  i 

3Î7 

hynny  y  daethum  i,  gan  fedyddio  â 
dwfr. 

r  adn.  33.     Lnc  1.  80.    a  2.  39—42.         *  adn.  7.    Eí.  40. 
3—5.   Mal.  3.  1.   a  4.  2—5.    Luc   I.  17,  76—79.  t  Mat.  3. 
6.  Marc  1.  3-5.  Luo  3.  3.  Act.  19.  4. 

Er  bod  Crist  a  loan  yn  berthynasau  agos 

i'w  gilydd,  a  mam  Crist  yn  gydnabyddus 
iawn  â  rhîeni  Ioan  ;  eto  trefnodd  rhagluniaeth 

Duw  iddynt  hwy  fod  yn  ddYeithriaid  i'w  gil- 
ydd,  ac  yn  hollawl  anadnabyddus  y  naill  i'r 
llall.  Yr  oedd  hyn  yn  angenrheidiol ;  fel  na 
chaffai  neb  achlysur  i  ddywedyd,  fod  Ioan  yn 
canmol  ac  yn  derchafu  Crist  oddi  ar  ryw  gyf- 
eillgarwch  blaenorawl  rhyngddynt.  Yr  oedd  | 
Iesíi  yn  byw  yn  Nazareth,  tua  70  neu  75 
milltir  i'r  gogledd  o  Jerusalem  ;  a  Ioan  wedi 
cael  ei  ddwyn  i  fynu  yn  nitfeithwch  Judea, 
yn  Hebron  medd  rhai,  yr  hyn  oedd  tua  22 
milltir  i'r  dehau  o  Jerusalem ;  felly  yr  oedd 

yn  agos  i  gàn  milltir  o  ffordd  rhyngddynt  â'n 
gilydd.  Trefnodd  rhagluniaeth  hefyd  na 

ddaethant  i  gydnabyddiaeth  â'u  gilydd  ar  y 
gŵyliau  yn  Jerusalem  :  ni  welsai  loan  mo 
Grist  hyd  oni  ddaeth  i'w  fedydd  ef,  ac  nid 
oes  genym  hanes  iddo  ei  weled  ar  ol  iddo 
ymadael  i  Galilea  ar  ol  ei  fedyddio.  tDyben 
gweinidogaeth  Ioan  oedd  amlygu  Crist  i  Is- 
rael ;  ond  pa  fodd  y  gallai  efe  wneyd  hyny 
ag  yntau  heb  ei  adnabod  ef  ei  hun  yn  ol  y 
cnawd  ?  Mae  adn.  33  yn  ateb  i  hyna,  ac  yn 
agoriad  ar  yr  adnod  hon.  Gwyddai  Ioan 
trwy  ysbryd  prophwydoliaeth,  fod  y  Messiah 
yn  y  byd  cyn  iddo  ddechreu  ei  weinidogaeth, 
er  nas  gwyddai  mai  Iesu  ydoedd,  nes  cael 
amlygrwydd. 

32  Ac  Ioan  a  dystiolaethodd,  gan  ! 

ddywedyd,  tt*  Mi  a  welais  yr  Yspryd  | 

yn  disgyn  megis  colommen,  o'r  nef,  | ac  efe  a  arhosodd  arno  ef. 
«  Mat.  3.  16.  Marc  1.  10.  Luc  3.  22. 

*  Yn  y  fàn  wedi  bedyddio  yr  Iesu  y  bu  } 
hyn,  ac  y  gwelodd  Ioan  yr  Ysbryd  yn  dis-  \ 

gyn  arno.  ~  Math.  3.  16  ;  Marc  1.  10;  Luc  3.  j 22.     Gwel  y  sylwadau  ar  y  geiriau  yno. 

33  *A  myfì  nid  adwaenwn  ef;  | 

eithryr  hwn  a'm  hanfonodd  i  fedyddio 
â  dwfr,  efe  a  ddywedodd  wrthyf,  Ar 

yr  hwn  y  gwelych  yr  Yspryd  yn  dis- 
gyn  ac  yn  aros  arno,  y  hwnnw  y w  yr 

un  sydd  yn  bedyddio  â'r  Yspryd  Glan. jradn.31.    Mat.  3.  13-15.  y  pen.  3.  5,  34.    Mat.  3. 
11,14.     Marcl.7,  8.    Luc  3.  16.     Act.  1.5.    a  2.  4.    a  10. 
44—47.  a  11.  15,  16.  a  19.  2—6.  1  Cor.  12.  13.  Tit.  3.5,  6. 

Mae  yn  amlwg  i  loan  gael  rhyw  ddang- 
osiad  dirgelaidd  gan  Dduw  mae  lesu  oedd  y 
Messiah,  cyn  iddo  ei  fedyddio  ef ;  efallai  yn 
y  màn  cyntaf  y  gwelodd  efe  ef,  ar  ei  ddyfod- 
iad  tuag  ato  :  ac  mae  oddi  ar  hyny  y  dy wed- 
odd  efe  "  Y  mae  arnaf  íì  eisiau  fy  medyddio 

genyt  ti,  ac  a  ddeui  di  ataf  fi  ?  "  Math.  3.  14. 
Dyben  loan  yma  yw  tystio  nad  oedd  ete 
ddirn  yn  adnabod  lesu  cyn  iddo  ei  weled  yn 

dyt'od  i'w  fedydd  ef,  mai  trwy  ddatguddiad 
goruwch-naturiol  oddi  wrth  Dduw  y  cawsai 
efe  adnabyddiaeth  o  hóno,ac  fel  hyny  profi  ac 

amlygu  i'r  luddewon  maiefeoedd  y  Messiah. 
34  Ami  a  welais,  ac  a  dystiolaethais 

mai  z  hwn  yw  Mab  Duw. 
%  adn.  18,  49.  pen. 

a  10.  30,  36.  a  II.  27.  a 
26,  27.     Mat.  3.  17.     a 

16—18, 
23-27.  a  6.  69. 

20.  28,  31.  Salm  2.  7.  a  89. 
ì  8.  29.    a  11.  27.    a  16.  16. 



Dau  o  ddysgyblion  Ioan IOAN  I. 

a  1/.  5.  *  26.  63.  a  27.  40,  43,  54.  Marc  1.  1,  11.  Luc  1.  35. 
a  3.  22.  Rl.uf.  1.  4.  2  Cor.  1.  19.  Heb.  1.  1,  3,  5,  6.  a  7  3 

1  Ioan  2.  23.  a  3.  8.  a  4.  9,  11,  15.  a  5.  9—13,  20.  2  loaii  9' Dat.  2.  19. 

*  Mi  a  welais  bob  peth  yn  cymmeryd  lle 
fel  y  rhag-ddangosasai  Duw  i  mi,  ac  wedi 
gweled  nis  gallaswn  lai  na  chredu ;  fwedi 
gweled  a  chredu  nis  gallaswn,  ac  nis  gallaf 
eto,  lai  na  thystiolaethu,  bod  y  dyn  hwn  yn 
rhywbeth  mwy  na  dyn,  ei  íbd  yn  Fab 
Duw,  oblegid  clywais  lef  Duw  o'r  nef  yn 
dywedyd,  "  Hwn  yw  fy  anwyl  Fab." 

35  H  Trannoeth  drachefn  y  safodd 

ìoan,  a  *  a  dau  o'i  ddisgyblion  : a  pen.  3.  25,  26.  Mal.  3.  16. 

*Mae  yn  amlwgwrth  adn.  40,  mai  Andreas 
oedd  un  o'r  ddau  hyn;  ac  efallai  mai  Ioan, 
ysgrifenydd  yr  efengyl  hon  oedd  y  llall :  mae 

et'e  yn  aml  yn  cuddio  ei  enw  ei  hun  wrth  ys- grifenu.  Gwel  Ioan  13.  23;  a  20.2.  Yroedd 
y  ddau  hyn  yn  ddysgyblion  i  Ioan,  cyn  idd- 
ynt  ddechreu  canlyn  Crist. 

36  A  chan  *  edrych  ar  yr  Iesu  yn 
rhodio,  efe  a  ddywedodd,  b  Wele  Oen Duw. 

*  Gvrel  ar  adn.  29.— Es.  45.  22.  a  65.  1,  2.  H»h.  12.  2. 
1  Pedr  1.  1»,  20. 

*  Edrych  yn  graff,  y w  ystyr  y  gair  gwreidd- 
iol,  yma  ac  yn  adn.  42.  +  Sylwasom  o'rblaen 
ar  y  geiriau  Oen  Duw,  adn.29,  mae  Ioan  yma 

eto  yn  ei  ddangos  ef  i'w  wrandawwyr,  fêl  yr 
unig  waredwr  i'w  heneidiau. 

37  *  A'rddauddisgybl  a'i  clywsant 
ef  yn  llefaru, c  ac  a  ganlynasant  yr  Iesu. 

c  adn.  43.  pen.  4.  39—42.  Diar.  15.  23.  Zech.  8.  21 
Rhuf.  10.  17.  Eph.  4.  29.  Dat.  22.  17. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  ddau  ddysgybl  hyn 
wedi  credu  o'r  blaen  fod  y  Messiah  ar  ym- 
ddangos,  yn  ol  gweinidogaeth  eu  hathraw, 
Ioan,  ond  yma  credasant  mai  Iesu  oedd  y 
Messiah  hwnw.  Gwedi  clywed  a  chredu 
tystiolaeth  loan  am  lesu  hwy  a'i  canlynasant 
ef,  nid  fel  ei  apostolion  eto,  nacfel  dysgyblion 
cyson  chwaith;  ond  er  mwyn  ei  ymddiddan- 

ion  addysgiadol  ef,  a  dy fod  i  t'wy  o  gydnabydd- iaeth  âg  ef. 

38  d*  Ynayrlesuadroes;  a  phan 
welodd  hwyntyn  canlyn,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  e  Beth  yr  ydych 
chwiyn  ei  geisio?  +A  hwy  a  ddy- 
wedasant  wrtho  ef,  ̂ Rabbi  (yr  hyn  o'i 
gyfìeithu  y w,  Athraw)  z  pa  le  yr  wy t 
ti  yn  trigo  ? 

d  Luc  147  25.  a  15.  20.  a  19.  5.  a  22.  61.  e  ptn  18 

4,  7.  a20.  15,  16.  Luc  7.24—27.  a  18.  40,  41.  Act.  10  2l'  «V 
/adn.  49.  pen.  3.  2,  26.  b  6.  25.  Mat.  23.7,8.  *  i>eu'l2' 
21.  Ruth.  1  16,  17.  I  Bren.  10.  8.  Saltn  27.  4.  Diar  3  18* a  8.  34.  a  13.  20.  Can.  1.  7,  8.  Luc  8.  38.  a  10.  39. 

*  Mae  y  rhanflaenaf  hono'r  adnodyndang- 
08  hollwybodaeth  a  thiriondcb  Iesu  :  yr  oedd 
ef  yn  gwybod  am  y  gogwyddiad  bychan  a 
dechreuol  oedd  yn  meddyliau  y  ddau  ddysg- 
ybl  i  fyntd  ar  ei  ol  ef,  ac  mae  yn  sylwi  ar 
hyny  eto  yn  meddwl  pob  pechadur  dychwel- 
edig.  Efe  a  droes  atynt,  ac  a  ddechrenodd 

dỳnu  siarad  â  hwynt  i'r  dyben  o'u  calonogi 
i  ddyfod  yn  mlaen,  a  gwneyd  eu  deisyfiadau 
yn  hysbys  iddo  ef.  t  Yr  oedd  en  gwaith  yn 
cyfarch  Crist  wrth  yr  enw  hwn,  Rabbi,  neu 
Athraw,  yn  dangos  ar  unwaithy  parch  mawr 
oedd  ganddynt  iddo,  ac  eu  dymuniad  o  gael 
eu  dysgu  ganddo. 

yn  canlyn  Crist. 

39  Efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
h  Deuwch  a  gwelwch.  A  hwy  a 
ddaethant,  *  ac  a  welsant  lle  yr  oedd 
efeyntrigo,  ac  'fa  arhosasant  gyd 
âg  ef  y  diwrnod  hwnnw  :  \  ac  yr  oedd 
hi  ynghylch  y  ddegfed  awr. 

h  adn.  16.  pen.  6.  37.  a  14.  22,  23.  Diar.  8.  17.  Mat.  11 
28—30 '•  «  Pen-  4.  40.  Aet.  28.  30,  31.  Dat.  3.  20. 

*  Gan  fod  yr  Iesu  wrtho  ei  hun,  ac  yn  wr 
dieithr  yn  yr  ardal  hòno  o'r  wlad,  mae  yn" naturiol  i  ni  feddwl  fod  gauddo  ryw  letty 
tlawd  a  gwael  yno :  nid  yn  mhellyn  ddîau 
o'r  màn  lle  yr  oedd  Ioan  yn  pregethu,  fel  y gallwn  gasglu  wrth  ei  fod  ef  yn  gwrando  Ioan 
o  ddydd  i  ddydd.  A  thrwy  hyn  yr  oedd  efe 
yn  gosod  anrhydedd  ar  weinidogaeth  Ioan, 
ac  yn  cael  cyfle  i  gly wed  a  derbyìi  tystiolaeth 
Ioan  am  dano  ei  hun.  +  Buan  y  cafodd  y 
ddau  ddysgybl  hyn  achos  i  ddywedyd,  "  Da 
yw  i  ni  fod  yma  ;"  nid  o  herwydd  gwychder 
a  llawnder  y  lletty,  ond  o  herwydd  cariad  Crist 
a  melusder  yr  ymddiddan  :  hwy  a  arosasant 

gydag  ef  y  gweddill  o'r  diwrnod  hwnw,  a 
thybia  rhai  mai  ysabbath  oedd  y  dydd  nesaf, 
ac  iddynt  aros  gydag  ef  dros  y  sabbath  hefyd. 
í  Os  yn  ol  dull  yr  Iuddewon  o  gyfrif  ydiwrn- 
od,  sef  o  hwyr  i  hwyr,  yr  ysgrifenodd  Ioan, 
nid  oedd  fawr  o'r  diwrnod  hwuw  heb  ei 
dreulio  ;  canys  y  ddegfed  awr  oedd  pedwar 

o'r  gloch  yn  y  prydnawn,  ac  ar  fachlud  haul 
yr  oedd  y  diwrnod  nesaf  yn  dechreu.  Ond 
tybia  Guyse,  gan  i  Ioan  ysgrifenu  ei  efengyl 
ar  ol  dinystr  Jerusalem,  ei  fod  yn  arfer  dull 
y  Rhufeiniaid  ogyfrif  oriau  y  dydd,  ac  felly 
mai  deg  o'r  gloch  yn  y  bore  oedd  y  ddegfed awr. 

40  A*Andreas,brawd  Simon  Pedr, 
oedd  un  o'r  ddau  a  glywsent  hynny 
gan  Ioan,  ac  a'i  dilynasent  ef. h  pen.  6.  8.  Mat.  4.  18.  a  10.  2.  Act.  1.  13. 

*  Am  alwad  yr  Andreas  hwn  a'i  frawd 
Pedr  i'rapostoliaeth,  gwel  Math.  4.  18, 19  ;  a 
Marc  1.  16,  17  :  ar  amser  arall  y  bu  hyny,  ac 
mewn  He  arall :  nid  oedd  Crist  yma  ond  yn 
eu  gwahodd  i  weled  pa  le  y  llettyai  efe. 

41  *  *  Hwn  yn  gyntaf  a  gafodd  ei  I 
frawd  ei  hun  Simon,  ac  a  ddywedodd  I 

wrtho,  f  Nyni  a  gawsom  m  y  Mess'ías;  || 
yr  hyn  o'i  ddehongl  yw,  J  Y  Crist. 

-    -"i,  37,  45.  pen.  4.  28,  29.    2  Bren.  7.  9.   Es.  2.  3 Uoan  1.  3.        >i  p«n.  4. 

/ad; 

—5.  Luo  2.   17,  3S.  Ac't.  13.  32, 25.  Dan.  9.  25,  26. 

*  Dyma  ddau  o'r  dysgyblion  beth  bynag, 
Andrcas  a'r  dysgybl  arall,  wedi  eu  galw  o 
flaen  Pedr,  ac  un  o  honynt  yn  foddion  i 
ddwyn  Pedr  at  yr  lesu :  pa  le  yn  awr  mae 
sail  i'r  tìaenoriaeth  goel  grefyddol  a  rydd  y 
pabyddion  i  Pedr?— Yr  oedd  Pedr  yn  ddyn 
mòr  nodedîg,  fel  y  barnodd  Ioan  yn  addas 
hysbysu  i  ni,  pwy  a  fu  yn  otferyn  i'wddwyn 
ef  i  gydnabyddiaeth  â  Crist  ar  y  cyntaf ;  ac 
os  Ioan  ei  hun  oedd  y  dysgybl  arall,  fel  y 
sylwyd  ar  adn.  35,  efallai  ei  fod  yn  bwriadu 
yr  adnod  hon  fel  addefiad  gostyngedig,  fod 
gwresawgrwydd  Andreas  yn  y  tro  hwn  yn 
fwy  na'r  eiddo  ef  ei  hun.  t  Maeyn  ddlam- 
mau  fod  calon  Andreas  y  pryd  hwn  dàn 
deimladau  cryfion  o  wresawgrwydd  a  gor- 
foledd,  ac  yn  dywedyd  wrth  ei  frawd  Pedr, 

"  Nyni  a  gawsom  y  Messiah,"  yn  debyg  fel 
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Yr  Iesu  yn  galw IOAN  I. 
Phylip  a  Nathanüel. 

yr  oedd  y  dysgyblion  yn  dywedyd  wrth  eu 
gilydd  am  adgyfodiad  eu  Harglwydd  wedi 
hyny,  Yr  Arglwydd  a  gyfododd  yn  wir ! 
i  Ac  o'i  ddehongl  i  Gymraeg,  a  arwydda 
Eneiniog.  Eneinid  prophwydi,  offeiriaid  a 
breninoedd  gynt,  ac  mae  yr  enw  hwn  ar 
lesu  yn  dangos  mai  cysgodau  o  hóno  ef  oedd 
y  rhai  hyny,  ac  ei  fod  ef  wedi  ei  eneinio  i 
gyflawni  y  swyddau  hyny  oll. 

42  Ac  efe  a'i  dug  ef  at  yr  Iesu. 
*  A'r  Iesu  wedi  edrych  arno  ef,  a  ddy- 
wedodd,  "Tiyw  Simon  °mab  Jona  : 
ti  a  p  elwir  Cephas,yrhwn  a  gyfìeithir, 
Carreg. 

«adn.47,  48.  pen.  2.24,  25.  «  6.70,71.  a  13.18. 
o  pen.  21.  15—17.  p  1  Cor.  1.  12.  a  3.  22.  a9.  5.  a  15.  5. 
6a!.2.  9. 

*  Yn  adnod  44,  dywedir  bod  Simon,  yn 
Srstal  ag  Andreas  ei  frawd  a  Phylip,  o  ddinas 
ethsaida,  lle  go  bell  o  Nazareth,  lle  y  treul- 

iasai  yr  íesu  agos  ei  holl  oes  hyd  yn  hyn ; 
eto  yr  oedd  efe  yn  ei  adnabod  ef  yn  dda,  yn 
gwybod  ei  enw  ac  enw  ei  dad :  holl-wybod- 
aeth  oedd  yn  llewyrchu  yn  hyn.  -t  Ystyr  y 
gair  Simon  yw,  Gwrandawydd,  neu  un  yn 
dysgu;  newidiodd  Crist  ef  i  Cephas,  gair 
Syriaeg;  a  Pedr,  gair  Groeg;  a  phob  un  o 
honynt  yn  arwyddo  càreg;  erdangos  cadern- 
id  a  gwroldeb  Simon  ar  ol  hyn,  mewn  ffydd, 
mewn  athrawiaeth,  mewn  llafur,  mewn  ym- 
Iyniad  wrth  Grist  a'i  achos,  ac  yn  olaf  yn 
marwolaeth  er  mwyn  ei  enw  ef.  Tybia  rhai 

i  Simon  gael  ysbryd  newydd  o'r  dydd  hwn 
allan,  gydag  enw  newydd. 

43  1[  *  Trannoeth  yr  ewyllysiodd  yr 
Iesu  fyned  allan  i  Galilea  :  «  ac  efe  a 
gafodd  Phylip,ac  a  ddywedodd  wrtho, 
fDilynfi. 

q  E».65.  1.  Mat.  4.  18-21.  «9.  9.  Luc  19.  10.  Phil.  3. 
12.  1  Ioan  4.  19. 

*  Mae  y  gair  gwreiddioi  a  gyfieithir  yma 
"ewyllysio"  yn  arwyddo  rhywbeth  mwy 
nac  ewyllysio  yn  unig:  hoffì,  chwennychu, 
penderfynu,  ac  ymdrechu,  rhaid  ei  ddeall 
felly  mewn  Ilawer  o  fànau  eraill.  Tybir  fod 
rhai  am  ddarbwyllo  Iesu  i  aros  yn  hwy  yn 
Bethabara,  i  dderbyn  ychwaneg  o  dystiolaeth- 
au  gan  loan ;  neu  fyned  i  Jerusalem,  lle  y 
tybient  hwy  y  gallasai  ddechreu  ei  weinidog- 
aeth  gyda  mwy  o  anrhydedd  iddo  ei  hun  nac 
yn  Galilea.  Ond  perderfynai  efe  fyned 
Galilea ;  yno  y  magwyd  ef,  yno  yr  oedd  yn 
bwriadu  dechreu  ei  weinidogaeth,  yno  yr 
oedd  yn  meddwl  gwneyd  i  fynu  nifer  ei 
apostolion,  ac  oddi  yno  gan  mwyaf  yr  oedd 
yn  bwriadu  galw  ei  ddefaid.  f  Dilynodd 

Phylip  ef  yn  y  fàn,  oblegid  ni  a'i  cawn  ef  yn 
adn.  45,  yn  galw  ar  Nathanäel  at  Iesu.  Pan 
ystyriom  ni  pamòr  sydyny  gadawoddamryw 
eu  galwedigaethau  i  fyned  ar  ol  Iesu,  mae 
yn  rhaid  i  ni  feddwl  fod  rhyw  allu  nerthol 
yn  disgyn  arnynt  gyda  ei  air  ef,  yn  debyg 
fel  y  disgynodd  ar  Elisëus  gynt.  1  Bren.  19. 
1»— 21.  Ei  bobl  ef  a  fyddant  ewyllysgar  yn 
nydd  ei  nerth. 

44  r  A  Phylip  oedd  os  *  Bethsaida, 
o  ddinas  Andreas  a  Phedr. 

r  pen.  12.  21.  a  14.  8,  9.  Mat.  10.  3.  Marc  3.  18.  Lnc 
M.  Act.  1.  13.        «  Mnt.  11.  21.    Marc  6.  45.    a  8.  22.    Luc 
9.  10.  a  10.  13. 

*  Tý  y  firwythau,  medd  rhai,  yw  yst>r  y 

gair  Bethsaida,  tý  y  pysgodwyr,  medd  eraill, 
mae  yn  ddíammau  bod  yno  lawer  o  bysgo<I- 
wyr  yn  byw  ;  o  herwydd  ei  bod  ar  làn  môr 

Galilea,  o  dn  y  dwyrain  iddo,  ac  yn  agos  i'w 
ben  gogleddol.  Dywed  eraill  eto  mae  tý  yr 
helyddion  yw  ystyr  y  gair,  o  herwydd  fod 
nifer  mawr  o  geirw  yn  y  wlad  o  amgylch 

yno,  a  llawer  o'r  trigolion  yn  eu  hela.  Yn 
Math.  11.  21,  gwelwn  mai  lle  annuwiol  iawn 

oedd  Bethsaida  ;  eto  yr  oedd  gan  lesu  rai  o'i 
lestri  etholedig  yno :  dyma  dri  o'r  apostolion 
oddi  yno. 

45  *  Phylip  a  gafodd  Nathanäel,  ac 
a  ddy wedodd  wrtho,  ?  Cawsom  yr  hwn 
yr  f  ysgrifenodd  Moses  yn  y  gyfraith, 

a'r  prophwydi,  am  dano,  *  %  Iesu  o 
Nazareth,  *mab  Joseph. 

t  pen.  5.  45,46.  Gen.  3.  15.    a  22.  18.    a  49.  10.    Deut. 
18.  18—22.  Gwel  ar  Luc  24.  27,  44.         «  pen.  18,  5,  7.  a  19. 
19.  Mat.2.  23.a21.  11.  Marc  14.  67.  Act.  2.  22.  a  3.  6.a  10. 
38.  a  22.  8.  a  26.  9.         *  Mat.  13.  55.  Marc  6.  3.  Luc4.  22. 

*  Yn  Ioan  21.  2,  dy  wedir  mai  gwroCana 
yn  Galilea,  oedd  y  Nathanäel  hwn  ;  mae  yn 

debyg  ei  fod  y n  adnabyddus  o'r  blaen  i  Phylip  ; 
ond  pa  un  ai  ar  ddamwain  y  tarawodd  efe 
wrtho  yn  awr,  ai  ynte  myned  i  chwilio  am 

dano  a  wnaeth  nis  gwyddom.  D'iau  fod  yn 
llawen  gan  Phylip  hysbysu  iddo  am  y  Mes- 
siah  ;  a'i  fod  ynawyddus  am  iddo  yntau  ddy- 
fod  yn  ganlynwr  iddo.  t  Y>  hwn  a  ddys- 

grifiwyd  gan  Moses  yn  y  gyfraith,  a'r  proph- 
wydi,  medd  Dodderidge,  sydd  fwyaf  cyson 
â'r  Groeg.  Efallai  i  Grist  gyfeirio  Phylip  at 
y  prophwydoliaethau  am  dano  ei  hun,  yn  y 
gyfraith  a'r  prophwydi,  ac  iddo  eu  hegluro 
yn  ei  ymddiddan  âg  ef.  j  Ganmai  yn  Naza- 
reth  yr  oedd  Iesu  yn  preswylio,  a  chan  mai 
mab  Joseph  y  cyfrifid  ef  yn  gy  ffredin  ;  yr  oedd 
yn  ddigon  naturioli  Phylip  ddy wedyd  am  dano 
fel  hyn:  er  bod  llawer  ynbarnu  iddo  ddangos 
gwendid  yn  hyn,  ei  fod  yn  tybied  mai  mab 
Joseph  ydoedd,  ac  mai  yn  Nazareth  yganed 
ef :  mae  yn  sicr  i'r  geiriau  diweddaf  hyn  godi 
rhagfarn  yn  meddwl  Nathanäel  yn  erbyn  Crist. 

46  *  A  Nathanäel  a  ddywedodd 
wrtho,  ̂ A  ddichon  dim  da  ddyfod  o 
Nazareth?  +  Phylip  a  ddywedodd 
wrtho,  *  Tyred  a  gwel. 

y  pen.  7.  41*  42,  52.      Luc  4.  28,  29.  »  pen.  4.  29. Luc  12.  57.  1  Thes.  5.  21. 

*  Yr  hyn  t  ddywedasai  Phylip  oedd,  fod 
Andreas,  Pedr,  ac  yntau,  wedi  cael  y  Mes- 
siah,  ac  mai  Iesu  o  Nazareth  mab  Joseph 
oedd  y  Messiah  hwnw  :  i  hyny  mae  Nathan- 
äel  yn  gwrthddadleu,  nas  gallai  hyny  fod  ; 
mai  o  Bethlehem  yr  oedd  y  Messiah  i  ddy- 
fod,  Mica  5.  2,  ac  nid  o  Nazareth  :  mae  yn 
debyg  nas  gwyddai  yr  un  o  honynt  y  pryd 
hwn  mai  yn  Bethlehem  y  ganesid  Crist,  ac 
nad  oedd  Joseph  ond  tad  cyfrifedig,  neu  dad 
yn  nghyfraith  iddo.  Er  mai  Galilead  oedd 
Nathanäel  ei  hun,  eto  yroedd  ganddo  feddwl 
mòr  isel  amNazareth,  fely  tybiai  nas  gallasai 

bendith  mòr  fawr,  nac  yn  wir  "  dim  da," 
ddyfod  oddi  yno.  Wrthystyried  yr  hanes  a 
gawn  am  drigolion  Nazareth  gan  yr  efengyl- 
wyr,  (Matb.  13.  54,  &c. ;  Luc  4.  16,  28,  29) 
gallwn  weled  eu  bod  yn  haeddu  y  meddyliau 
isel  hyn  am  danynt.  Eto,  er  bod  Nazareth 
yn  fechan,  yn  anenwog,  ac  yn  ddrygionus, 
nid  oedd  yn  anmhosibl  i  Dduwddwyn  daioni 
oddi  yno :  ac  efe  a  ddygodd  y  daioni  mwyaf. 



Nathan'del  yn  'cyffesu  mai 
IOAN  I. Crist  yw  Máb  Duw. 

t  Gan  nas  gwyddai  Phylip  pa  fodd  i  ateb 
gwrthddadl  Nathanäel,  nis  gallasai  wneyd 
yn  well  na  cbrefu  arno  ddyfod  gyd  ag  efat 
Iesu  ;  i  yinddiddan  âg  ef,  ac  yna  barnu 
drosto  ei  hun.  Dylai  pob  dyn  call  wneyd  yr 
un  modd,  ac  nid  meithrin  rhagfarn  oddi  ar 
chwedlau  cyífredin  :  tyred  a  gwel  sydd  orau. 

47  Iesu  a  ganfu  Nathanäel  yn  dy- 
fod  atto  :  ac  a  ddy wedood  am  dano, 

°*Wele  Israeliad  yn  wir,  6fyn  yr 
hwn  nid  oes  dwyll. 

a  pen.  8.  31,  39.  Rhuf.  2.  28,  29.  a  9.  6.  Phil.  3.  3. 
b  Salra  32.  2.  »  73.  1 .  1  Pedr  2.  1,  22.  Dat.  14.  5. 

Er  cryfed  oedd  rhagfarn  Nathanael  eto  yn 
erbyn  lesu,  yr  oedd  meddyliau  mawr  gan 
Iesu  am  dano  ef  ;  ac  er  cymmaint  oedd  ei 
anwybodaeth  ef  y  pryd  hwn  am  Iesu,  dangos- 
odd  lesu  yn  fuan  ei  fod  yn  ei  adnabod  ef  yn 

drwyadl.  *  "  Wele  Israeliad  yn  wir"  o  ran 
gwaedoliaeh ;  "wele  Israeliad  yn  wir"  o 
ran  crefydd  ;  gwas  ac  addolwr  Jehofah,  Duw 
Israel;  dyn  gonest  a  chywir  ;  dyn  o  tfydd  a 
gweddi ;  Israeliad  niewn  gwirionedd,  Ile 

nad  oes  gan  y  rhan  fwyaf  o'i  gymraydogion 
ond  yr  enw,  a'r  ffurf  allanol  o  Israeliaid. 
t"Yn  yr  hwn  nid  oes  dwyll :"  nid  oedd  ei 
grefydd  wedi  ei  lefeinio  a'i  suro  â  rhagrith  ; 
yr  oedd  efe  yr  un  dyn  ger  bron  Duw  agoedd 
yn  ymddangos  ger  bron  dynion;  yr  oedd  ei 
ymarweddiad  cyffredinol  ef  yn  ddidwyll,  yn 
ddihoced,  ac  yn  onest;  mewn  gair,  yr  oedd 
efe  yn  grefyddwr  iachus,  yn  ddyn  cywir  a 
duwiol  mewn  gwirionedd.  Gwj  ddai  lesu  yn 
dda  am  ragfarn  Nathanael  yn  ei  erbyn  ef ; 
ond  gwyddai  hefyd  mai  oddiar  ei  annwybod- 
aeth  yr  oedd  hyny  yn  tarddu  :  am  hyny  mae 
yn  canmol  yr  hyn  oedd  dda  ynddo,  ac  fel 
hyny  yn  meddyginiaethu  yr  hynoedd  wael  a 
diffygiol.  E  ddichon  fod  gwirras  adiragrith- 
rwydd  mewn  dyn,  er  bod  llawer  o  wendid  o  ran 
gwybodaeth:  yn  enwedigyn  nechreu  ei  grefydd 

48  Nathanáel  a  ddywedodd  wrtho, 

*  Pa  fodd  y'm  hadwaenost  ?  Iesu  a 
attebodd  ac  a  ddywedodd  wrtho, 

f  Cyn  i  Phylip  dy  alw  di,  c  \  pan 
oeddit  tan  y  ffigysbren,  mi  a'th  welais di. 

e  pen.  2.  25.  Gen.  32.  24—30.  Es.  65.  24.  Mat.  6.  6. 
1  Cor.  4.  5.  a  14.  25.  Dat.  2.  18,  19. 

*  Synodd  Nathanael  yn  fawr  iawn  pa  fodd 
yr  adwaenai  lesu  ef  mòr  fanol,  hyd  yn  nod 

agweddau  ei  galon  a'i  gyflawniadau  dirgel 
gerbron  Duw.  Mae  yn  debyg  fod  gair  da 
yn  gyffredin  gan  y  cymmydogion  i  Nathan- 
ael  am  ei  grefydd  ;  pe  amgen  ni  buasai  ei 

wylder  a'i  hunan-ymwadiad  yn  goddef  iddo 
ofyn  fel  hyn,  Pa  fodd  y'm  hadwaenost. 
t  Dyma  ddau  brawf  eto  o  holl-wybodaeth 
Crist ;  gwyddai  i  Phylip  alw  Nathanael,  a 
gwyddai  mai  dàn  y  flìgysbren  yr  oedd  efe 

pan  y  galwodd  Phylipef.  "Mia'th  welais," 
ebai  efe ;  dyna  holl-wybodaeth  â  holl-bresen- 
oldeb  hefyd.  %  Prenau  deiliog  a  chysgodfawr 
oedd  y  ffigys-brenan,  fel  y  gaìlwn  weled  wrth 

fod  ein  rhì'eni  cyntaf  yn  gwneuthur  arffedogau 
o'u  dail ;  ac  yn  y  wlad  boethhòno,yn  ngwres 
y  dydd,  byddai  dynion  yn  eistedd  danynt  i 
orphwys,  i  ymddiddan,  i  fwyta,  ac  i  ddarllen, 

gweddío,  a  myfyrio.  Mae  yn  ddì'ammau mai  y  pethau  olaf  oedd  Nathanael  yn  wneyd 

pan  y  "  gwelodd"  Iesu  ef  yno  :    buasai  rhy w 

ymdrin  sobr  a  difrifol  iawn  rhwng  ei  enaid 
ef  â  Duw  dàn  y  flìgysbren,  a  thybir  fod  Iesu 
yn  cyfeirio  at  hyny  ynei  ganmoliaeth  o  hóno 
yn  adn.  47  ;  ac  ei  fod  yn  adgofio  hyny  iddo 
yn  y  geiriau  hyn.  Efallai  mai  gweddío  yu 
daer  atn  ddyfodiad  y  Messiah  y  buasai,  ac 
am  iddo  ef  gael  ei  adnabod  os  oedd  wed.i 
dyfod;  os  felly,  dyma  ei  weddi  yn  cael  ei 
hateb  yn  fuan  ac  yn  gyflawn. 

49  Nathanäel  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho  ef,  d  *Rabbi,  €\i\  yw 
Mab  Duw ;  ti  yw  f  Brenhin  Israel. 

d  Gwel  ar  adn.  38.  e  Gwel  ar  adu.  18,  34.     Mat.  14. 
33.  /pen.  12.  13—15.  a  18.37.  a  19.  19—22.  Salm  2.  6. 
a  110.  1.  Es.  9.  7.  Jer.  23.  5,  6.  Ez.  37.  21-25.  Dau.  9.  25. 
Hoi.  3.  5.  Mica5.  2.  Zeph.  3.  15.  Zec.  6.  12,  13.  a  9.  9. 
Mat.  2.  2.  a  21.  5.  Luc  19.  38. 

Diflanodd  rhagfarn  Nathanael  ar  unwaith, 
yn  hollol,  ac  am  by th,  wrth  yr  ymddiddan  uch- 
od  ;  gwelodd  yneglurfod  Iesu  oNazareth,mab 
Joseph,  fel  ei  gelwid,  yn  fwy  na  dyn ;  yn 

athraw  yn  ystyr  benaf  o'r  gair  ;  yn  Fab  Duw 
ac  yn  Frenin  Israel.  Credodd  ynddo  fel  y 

cyfryw  a'i  holl  galon  ;  penderfynodd  ei  gaiî- 
lyn  ac  eistedd  wrth  ei  draed  i  ddysgu  gan- 
ddo  ;  a  chyffesodd  ef  yn  ei  holl  enwau  mwy- 
af  goruchel  yn  ngẃydd  pawb  ag  oedd  yn  y 

fàn  hòno.  Trôdd  y  '■  tyred  a  gwel"  allan  yn 
dda  iddo  ef.  *  Yr  un  peth  yw  Jiabbi  yma  a 
Rabboni  yn  pen.  20.  16,  ac  yn  arwyddo  Ath- 
raw,  fy  Athraw  ;  enw  a  roddid  yn  gyffredin 

yn  yr  oes  hòno  i'r  dysgawdwyr  luddewig,  er 
anrhydedd  iddynt.  Gwel  ar  Math.  23.  6—10. 
Dechreuodd  y  cyfryw  enwau,  meddant,  tuag 
amser  ein  Hiachawdwr;  mewn  oesoedd 
boreuach  a  phurach,  ni  roddent  y  cyfryw  en- 
wau  i'w  hathrawon,  neu  eu  prophwydi :  tybr 
ient  y  pryd  hwnw,  nad  oedd  yn  bosiblrhoddi 
enwau  digon  uchel,  i  gyfateb  i  fawredd  ac 
urddas  dynion  ag  oedd  wedi  cael  eu  danfon 
mewn  modd  neilldnol  gan  Dduw.  Dywed- 
ant  mai  un  Hillel,  tuag  amser  Crist,  oedd  y 
cyntaf  a  gafodd  yr  enw  hwn.  Rabban  a  gyf- 
rifid  yr  uwchaf ;  Rabbi  y  nesaf ;  a  Rabhi  yr 
iselaf.  Ni  pharâodd  Rabban,  meddant,  ond 
dau  càn  mlynedd  ;  a  rhoddwyd  ef  i  saith  o 
ddynion  ar  ol  Hillel.  +  Mab  Duw,  a  Brenin 

Israel :  dyma'r  ddau  beth  a  geisiai  yr  Indd- 
ewon  roddi  yn  erbyn  lesu  ;  y  naill  yn  gabl- 

edd  yn  erbyn  Duw,  a'r  llall  yn  wrthryfel  yn 
erbyn  Cesar ;  am  hyny  rhaid  fod  Jlawer  o 
wroldeb  yn  meddwl  JSathanael  i  wneuthur  y 
fath  gyffes,  os  oedd  yn  ngẃydd  tyrfa  gym- 
mysgedig.  Gallwn  sylwi  nad  ammheîodd 
Crist  ddim  arno,  ac  nas  ceryddodd  ef  am  y 
fath  gyffes  o  hóno. 

50  *  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrtho  ef,  g  O  herwydd  i  mi  ddy- 

wedyd  i  ti,  Myfi  a'th  welais  di  dan  y 
ffigysbren,  a  ydwyt  ti  yn  credu  ?  k  f  ti 
a  gei  weled  pethau  mwy  nâ'r  rhai  hyn. g  pen.  20.  29.  Luc  1.  45.  a  7.  9.  h  peu.  11.  40.  Mat. 13.  12.  a25.  29. 

*  Yn  hytrach  na'i  geryddn,  mae  Iesn  yma 
yn  cymmeradwyo  cyffes  Nathanäel;  ac 

megys  yn  rhyfeddu  wrth  ei  ffydd  a'i  oleuni 
ef  ar  gyn  lleied  addysg,  ac  mewn  cyn  lleiéd 
amser.  Ychydig  fynydau  yn  ol,  yr  oedd  efe 
yn  llawn  rhagfarn  yn  erbyn  Iesu  o  Naza- 
j'eth  ;  yn  awr  dyma  efe  yn  credu  yn  gadarn 
ynddo.  +  I'r  hwn  y  mae  ganddo  y  rhodtíir, 
ac  efe  a  gaiff  helaethrwydd  :  ychydig  o  fan- 
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:eision  a  gawsai  Nathanäel  hyd  yn  hyn  ;  yma 
maeCrist  yn  addaw  ychwaneg  iddo,erprawf 
bhwam  gol  o'i  wybodaeth  a'i  allu  dwyfol  ei 
hun,  ac  er  cynnyddu  a  chadarn.au  ffydd  Nath- 

anäel  ynddo.  Wrth  y  "  pethau  mwy"  a addawir,  rhaid  i  ni  ddeall  yr  holl  wyrthiau  a 
whaeth  Crist  yn  ngolwg  ei  ddysgyblion  ar  ol 

hyn,  yn  nghyd  â'r'hyn  a  enwir  yn  yr  adtiod nesaf. 

51  Ac  efe  a  ddy  wedodd  wrtho,'*  Yn 

wir,  yn  wir,  f  meddaf  i  chwi,  k  \  Ar  ol 

hyn  y  gweíwch  y  nef  yn  agored,  '  ac 
angelion  Duw  yn  esgyn  ac  yn  disgyn 
ar  m  Fab  y  dyn. 

Den.  3.  3,  5.  a  5.  19,  24,  25.  a  6.  26,  32,  47,  53.  a  8. 
IÍ34,  51,  5S.    a  10.  1,  7.    a  12.  24.    a  13.  16,  20,  21,   38.     a  14. 

12.  a  16.  20,23.  a  21 .  18.  t  Ezec.  1.1.  Mat.  3.   16.  Maic 
1.  10.  Luc  3.  21.  Act.  7.  56,    a  10.  11.    Dat.  4.  1.    a  19.  11. 
/  Gen.  28.  12.  M*t.  4.  11.    Luc  22.  43.    a  24.  4.    Act.  1.  10. 
2Thes.  1.  7—9.  1  Tiin.  3.  16.  Heb.  1.  14.  JudeU.  »»  pen. 

'    3.  13,  14.  a  5.  27.  a  12.  23,  24.  Dan.  7.  13,  14.  Zec.  13.  7.  Mat. 
9.6.  a  16.  13-16,  27,28.  a  25.  31.  a  26.  24.  Mare  14.  62. 

1    Luc  22.  69. 

*  Amen,  Amen,  yw  y    geiriau  hyn  yn   y 
I  Groeg  a'r  Hebraeg,  ac  yn  arwyddo  gwirion- 
'  edd.     Dywedir  nas  defnyddir  y  gair  hwn  yn 
(  un  màn  yn  yrHen  Destament  ond  fel  deisyf- 
;  iad ;  ac  yn  y  dull  hwnw  defnyddiai  yr  Iudd- 
ewon  ef  yn  aml,  a'r  cristionogion  wedi  hyny, 

,  ac  weithiau  ail  ddywedent  ef  ar  ddiwedd  eu 

gweddi'au.     Yn    y  Testament  Newydd  defn- 
i  yddir  ef  i  gadarnau  a  sicrâu  gwirionedd  un- 
rhyw  beth,  yn  gystal  ag  fel  deisyfiad  ;  ac  y 

!  mae  Ioan   yn  mhob  màn  yn   ei  ddywedyd 
ddwy-waith,  lle  nad  yw  yr  Efengylwyr  er- 
aill  ond  unwaith.      Cyfrifai  yr  henafiaid  y 

j  gair  fel  llŵ ;  ond  y  mae  dysgedigion  diwedd- 
arach   yn    barnu    nad   oes  achos  ei  ystyried 

I  felly  yn  mhob  màn.     Mae   yn  sicr  y  dylem 
I  ni  ystyried  y  gair  yn  y  fàn  hon,  a  mànau  er- 

eill  hefyd,  nid  yn   unig   yn  sicrwydd   o  wir- 
ionedd  yr  hyn  a  ddywedir,  ond  hefyd  mai  y 
Tyst  ffyddlawn  a   chywir  sydd  yn  llefarn 
(Math.  3.  14.)    tGwelwn    yma    fod    yr    Ar- 
glwydd  lesu  yn  newid  y  rhif;  dechreuodd  yr 
adnod    yn  llefaru  wrth   Nathanäel,    ac    yna 
trôdd  megys,  ilefaru  wrth  y  dysgyblion  eraill 

hefyd.     \ "  Ar    ol    hyn,"    neu  o   hyn    allan. 
Tybia  rhai  mai  yn  ftugurol  mae  i  ni  ddeall  y 
geiriau  hyn  ;  sef  yr  amlygiadau   rhyfeddol  o 
Dduwdod  Crist  a  gafodd  y  dysgyblion,  yn  ei 

weinidogaeth    a'i  wyrthiau   ef,  pethau   mòr 
rhyfedd    a  phe   gwelsent  angelion   Duw   yn 
esgyn  ac  yn  disgyn  arno.     Tybia  eraill  fod  y 
geiriau  yn  cyfeirio  at  ryw  ymddangosiadau 
o  angelion  a  welodd  y  dysgyblion  yn  gweini 
i   Grist  nad    yw  yr    Efengylwyr  yn   rhoddi 
hanes  am  danynt.     Tybia  eraill  mai  yr  ang 
elion  a  ymddangosasant  ar  adgyfodiad  Crist, 
ac  yn  enwedig  ar  ei  esgyniad  ef,  a  feddylir ; 

a  bod  y  Nathanáel  hwn  yn  un  o'r  apostolion, 
wedi  newid  ei  enw,  a  chyda'r  apostolion  er- 
aill  yn    eu   gweled.    Tybia  rhai  mai  yr  un 
oedd  Nathanäel  â  Bartholomcus,  eraill  mai 

yr  un  oedd  â  Matthi'as.     Efallai  bod  cyfeir- 
iad  yma  hefyd  at  ddydd   y  farn,  pan  ddaw 
Mab  y  dyn  gyda'i   angelion  sanctaidd.     Mae 
yn  ddíammau  fod  golwg  Cristar  Ysgol  Jacob, 
yn  y  geiriau,a  thybia  rhai  mai  darllen  y  wel- 
edigaeth  hòno  y  buasai  Nathanäel  yn  un  peth 
dàn  y  ffigysbren,   ac  mai   hyny  a    barodd  i 
Grist  ddywedyd  y  geiriau  hyn,fel  sylwedd  y 
weledigaeth  hòno. 
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br'iodas  yn  Cana  Galilea. 
PEN.  II. 

Crist  yn  troi  y  dwfr  yn  win. 

û*  A'R  trydydd  dydd  yr  oedd  b  prî- 
odas  yn  c  fCana  Galilea  :  Ja  mam  yr 
Iesu  oedd  yno. 

a  pen.  1.  43.         b  Gen. 
1—4.  Oiar.   iS.  22.     a  19.  14 
1  Tim.  4.  1-3.  Heb.  13.  4.  c  pen.  4.  46.  a  21.  2.  Jo.h. 
19.  28. 

Y  trydydd  dydd  wedi  i'r  lesu  ddyfod  i 
Galilea,  ac  ar  ol  yr  ymddiddan  blaenorol 
rhyngddo  â.  Nathanael :  dymä  ddechreuad 
buan  ar  ddangos  y  "  pethau  mwy,"  a  add- 
awodd  yr  Iesu  yn  pen.  1.  50.  +  Yr  oedd  am- 
ryw  drefydd  o'r  enw  Cana ;  ond  tybir  mai 
pentref  bychan  oedd  y  Cana  yma,  tua  phed- 
air  uiilltir  i'r  gogledd  o  Nazareth.  j  Tybir 
mai  príodas  i  ryw  berthynas  i  Mair  oedd 
hon,  wrth  ei  bod  hi  yno,  ac  yn  gofalu  am 
win  i'r  gwahoddedigion. 

2  d*A  galwyd  yr  Iesu  hefyd  fa'i 
ddisgyblion  i'r  bríodas. dMat.  12.  19.  Luc  7.  34-38.  1  Cor.  7.  39.  a  10.  31. 
Col.  3.  17.    Dat.  3.  20.  e  Mat.  10.  40-42.    a  25.  40,  47. 

*  Mae  galw  yr  Iesu  hefyd  i'r  bríodas,  yn 
cadarnâu  y  dyb  mai  príodas  rhyw  berthynas 
oedd.  tNi  cìiawsom  hanes  yn  y  bennod  o'r 
blaen  ond  am  buinp  o  ddysgyblion  wedi  eu 

galw  eto  gan  Iesu  ;  Andreas,  a'r  dysgybl  ar- 
all,  a'i  canlynasant  ef  o  làn  yr  Iorddonen  ;  a 
Phedr,  Phylip,  a  Nathanael :  mae  yn  debyg 
nad  oedd  ganddo  ddim  ychwaneg  y  pryd 

hwn.  Cawsant  hwy  eu  galw  i'r  briodas  yn 
dd'iau  er  ei  fwyn  ef,  a  threfnodd  Duw  fel  hyny 
iddynt  gae!  gweled  ei  wyrth  gyntaf  ef.  Nis 

gommeddodd  Crist  anrhydeddu  y  br'iodas hon  a'ibresenoldeb;  er  dangos  i  ni  nad  yw 
crefydd  yn  galw  ar  neb  i  ymwrthod  â  pheth- 
au  cyfreithlawn  ac  anrhydeddus  ynddynt  eu 
hunain,  er  eu  bod  yn  achlysuron  o  lawenydd 
a  gwleddoedd.  Ond  cofiwn  iddo  ef  ym- 
ddwyn  yn  gymmedrol  ac  yn  weddaidd  yn  y 
br'iodas,  a  chymmerwn  ef  yn  esamplyn  hyny. 
3  *A  phan  /ballodd  y  gwin, 

fmam  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho 

ef,  «  Nid  oes  ganddynt  mo'r  gwin. /  S*lm  104.  15.Pre5.  10.  19.  Es.  24.  11.  Mat.  26.28,29. 

g  pen.  11.  3.  Phil.  4.  6. 

Mae  yn  debyg  mai  tlodion  oedd  y  rhai  a 
brîodesid,  fel  pawb  o  deulu  a  charennydd 
Mair  a  Iesu  y  pryd  hwnw,  ac  nas  gallasent 
ddarpar  rhyw  gyftawnder  mawr  o  win :  ac 
efallai  mai  annysgwyliadwy  iddynt  hefyd 
oedd  dyfodhd  Iesu  yno  o  Judea,  lle  y  buasai 
am  gryn  amser,  ac  mae  yn  sicr  nad  oeddynt 
yn  gwybod  o'r  blaen  arn  ei  ddysgyblion,  i 
ddarpar  mewn  pryd  ar  eu  cyfer.  Ystyriwn 
hefyd  mai  yn  y  nos  y  cynnaliai  yr  Iuddewon 
eu  prîodasau,  ac  nas  gellid  myned  allan  y 
pryd  hwnw  i  brynu  gwin.  +  Nis  gallai  mam 

yrlesu  fod  yn  hollawfddîeithri'w  allu  gwyrth- 
iol  ef,  wedi  yr  holl  bethau  rhyfedd  a  glywsai 
hi  am  dano  gan  angelion  a  dynion  o  ysbryd 
prophwydoliaeth  ;  ac  nid  yw  yn  annhebygol 
chwaith,  iddo  ef  yn  ei  ddyddiau  boreuach, 
wneuthur  rhai  gwyrthiau,  neu  debyg  i  wyrth- 
ian,  er  cynnorthwyo  ei  rieni  tlodion,  neu  rai 
o'i  gyfeillion  :  er  i  bawb  a  wyddent  am  y 
cyfryw  ymgadw  yn  ofalus  rhag  eu  cyhoeddi. 
Wrth  ystyried  y  pethau  uchod,  mae  yn  bur 
debyg  ei  bod  hi  yn  credu  y  gallai  efe  ddyfod 
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y  dwfr  yn  win. 

a  gwin  ryw  fodd  yn  wyrthiol,  ac   ei   bod  yn 
gobeithio  y  gwnâi  efe  hyny. 

4  Iesu  addywedodd  wrthi,  h  *  Beth 
sydd  i  mi  a  wnelwyf  â  thi,  '  wraig  ? 
k  f  ni  ddaeth  fy  awr  i  etto. A  pen.  19.  26,  27.  *  20.  13,  15.  Mat.  15.  28.  i  Deut. 
33.  9.  2  Sam.  16.  10.  Luc  2.  49.  2  Cor.  5.  16.  Gal.  2.  5,  6. 
k  pen.  7.  6,  30.  a  8.  20.  a  12.  23.  a  13.  1.  Preg.  3.  1. 

*  Nid  oes  dim  yn  anmharchus  yn  ngwaith 
Crist  yn  llefaru  wrth  ei  fam  yn  y  dull  hyn  ; 
felly  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  arfer  llefaru 
wrth  y  rhyw  fenywaidd  :  ie,  byddai  gwasan- 
aethyddion  isel  yn  llefaru  felly  wrth  eu 

meistresi,  hyd  yn  nod  pendefigesau  o'r  gradd 
uchelaf.  Fel  hyn  y  Uefarodd  Crist  wrth  ei 
fam  oddi  ar  y  groes,  gyda'r  anwyldeb  a'r  tyn- 
erwch  mwyaf,  pen.  19.  26.  Ar  yr  un  piyd, 
mae  y  geiriau  yn  dangos  fod  Mair  mewn 

mesur  i'w  beio ;  am  ei  bod  megys  yn  dysg- 
wyl  i  Grist  wneyd  gwyrth  o  ufudd-dod  iddi 
hi ;  ac  maent  yn  rhybudd  iddi,  nad  ymyro 
hi  âg  ef  mewn  peth  felly.  Gwaith  ei  Dad 
oedd  y  pethau  hyny,  ac  nid  oedd  iddo  ef  a 
wnelai  â  hi  mwy  na  rhywun  arall  yn  y  cyf- 
ryw  bethau.  Onid  oes  yma  gerydd  llỳm  i'r 
pabyddion,  sydd  yn  gweddi'o  ar  Mair  am  iddi 
orchymyn  pethau  i'w  Mhab  !  t  Ni  ddaeth 
fy  awr  I  eto  i  amlygu  fy  ngogoniant  yn  gy- 
hoeddus,  fel  y  gwnaf  yn  fuan  yn  Jerusalem, 
(adn,  13,  &c.)  beth  bynaga  wnelwyf  yn  ddir- 
gel  yn  mhlith  fy  nghyfeillion  :  gan  hyny  gâd 
di  y  mater  hwn  yn  hollawl  i  mi. 

5  *  Ei  fam  ef  a  ddy wedodd  wrth  y 
gwasanaethwyr,  '  Beth  byrmag  a  ddy- 
wedo  efe  wrthych,  gwnewch. 

Ipen.  15.  14.  Gen.  6.  22.  Barn.  13.  14.  Luc  6.  46-49. 
Act.  9.  6.  Heb.  5.9.  a  II.  8. 

*  Ymostyngodd  Mair  yn  dawel  i'w  cher- 
ydd,  ond  nid  ammheuodd  na  wnâi  efe  ryw 
wyrth  i  gael  gwin  :  am  hyny  mae  hi  yn  peri 

i'r  gwasanaethwyr  wneyd  pa  beth  bynag  a 
ddywedai  efe  wrthynt,  heb  anufuddâu  nac 

ymresymu  dim  âg  ef  nac  â'u  gilydd  yn 
nghylch  y  mater. 

6  Ac  yr  oedd  yno  chwech  o  ddyfr- 
lestri  meini  wedi  eu  gosod,  m*  yn  ol 
defod  puredigaeth  yr  Iuddewon,  fy 
rhai  a  ddalient  bob  un  ddau  ffircyn 
neu  dri. 

m  peu.  3.  25.  Marc  7.  2—5.  Eph.  5.  26.  Heb.  6.2.  a  9. 
10,  19.  a  10.  22. 

*  Heblaw  y  golchiadau  a'r  puredigaethan 
gorchymynedig  yn  ngair  Duw,  yr  oedd 
traddorliadau  yr  luddewon  wedi  chwanegu 
llawer  iawn  at  hyny  ;  fel  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  cadw  llawer  o  ddwfr  yn  y  tai  yn 

wastadol,  er  golchi  traed,  "dwylo,  a  llestri : nid  er  gianweithdra  a  chysur,  ond  yn  ofer- 
goelus  fel  defodau  crefyddol.  Hyny,maeyn 
debyg,  oedd  yr  achos  bod  cynnifer  o  lestri 
yn  llawn  o  ddwfr  yn  y  tŷ  hwn  yn  awr. 
t  Mesurau,  yw  ystyr  y  gair  Groeg  (metrêtas) 
a  gyfieithir  yma  ffircyn  ;  ac  ni  buasai  fawr 
gwaeth,  hwyrach,  pe  gadawsai  y  cyfieithwyr 

Cymreig  ef  fel  yr  oedd,  na'i  gyfieithu  i  air 
estron  arall.  Gan  nas  gwyddom  ni  ond 
ychydig  am  fesurau  gwlyb  a  sych  yr  ludd- 
ewon,  mae  yn  rhy  anhawdd  perderfynu  pa 
faint  a  ddaliai  y  chwech  dwfr-lestri  hyn,  ac 
nid  yw  yn  angenrheidiol  ychwaith  er  egluro 
y  testyn.      Mae  yn   rhaid   y  dalient  lawer; 
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nid  er  yfed  y  gwahoddedigion  ;  ond  ersicrâu 
gwirionedd  y  wyrth  :  pe  na  throisai  Crist  ond 
ychydig  o  hóno  yn  win,  buasai  rhywrai 
digred  yn  ammau  y  wyrth  am  na  throisai  y 
cwbl  yr  un  modd,  neu  ynte,  mai  ei  gael  a 
wnaethai  yn  rhywle  drwydwyll,  a  dywedyd 
mai  gwyrthiol  oedd. 

7  Iesu  a  ddywododd  wrthynt, 
71  *  Llenwch  y  dyfr-lestn  o  ddwfr.  A 
hwy  a'u  llanwasant  hyd  yr  ymyl. n  adn.  3,  5  Nam.  21.  6—9.  Josh.  6.  3-5.  1  Bren.  ., 

13.  2  Bren.  4.  2—6.  a  5.  10—14.  Marc  11.  2—6.  a  14.  12—17* Act.  8.  26,  &c. 

*  Parodd  Iesu  i'r  gwasanaethwyr  lenwi; 
i  lenwi  y  dyfr-lestri,  ac  nid  y  llestri  gwin 
oedd  yn  w  eigion ;  ac  eu  llenwi  o  ddwfr  pur 
a  digymmysg  :  yr  oedd  hyn  oll  er  profi  gwir- 
ionedd  diammheuol  y  wyrth.  t  Gwnaeth  y 
gwasanaethwyrhynoll,  yn  ol  cyngor  Mairo'r 
blaen,  a  gorchymyn  Crist  yn  awr:  ac  yr 
oeddynt  hwy  yn  ddigon  o  dystion  mai  dwfr  a 
roddesid  yn  y  llestri,  a  hyny  hyd  yr  ymyl  fei 
nas  gallesid  rhoddi  dim  arall  yn  gymmysg. 

8  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

0  *  Gollyngwch  yn  awr,  f  a  dygwch  at 
lywodraethwr  y  wledd.  A  hwy  a 

ddygasant. o  adu.  9.  Diar.  3.  5,  6. 

*  Nid  oes  genym  ddim  hanes  i  Grist  gyf- 
hwrdd  â'rllestri  nac  â'r  dwfr  ei  hun,  na  dy- 
wedyd  gair  o'i  enau ;  dim  ond  gorchymyn 
i'r  gwasanaethwyr  lenwi,  ac  yna  gollwng  yn 
y  fàn.  Gallai  ef  wneyd  ei  wyrthiau  fel  y 
mỳnai ;  un  ai  drwy  gyfhyrddiad,  à  gair  ei 
nerth,  neu  hebyr  un  o'rddau.  tLlywodraeth- 
wr  y  wledd  oedd  un  a  ddewisid  i'r  swrydd 
hòno  ;  i  ofalu  am  i  bawb  gael  eu  diwallu,  na 
byddai  neb  yn  yfed  i  ormodedd,  ac  i  gadw 
trefn  a  gweddeidd-dra  ar  bawb  yn  y  gym- 
deithas:  tybia  rhai  mai  ofteiriad  neu  Lefiad 

a  ddewisid  yn  gyftiedin  i'r  swydd  hòno. 
Parodd  Iesu  ddwyn  y  dwfr  a  droisid  yn  win 
at  y  Uywodraethwr  hwn  fel  y  catfai  efe 
farnu  mai  Gwin  diledryw  yu  sicr  ydoedd : 

a  pharodd  i'r  gwasanaethwyr  ei  ddwyn  fel 
arferol,  er  cadw  y  wyrth  yn  guddiedig  oddi 
wrth  y  llywodraethwr,  liyd  ar  ol  icìdo  ef 
roddi  ei  farn  arno. 

9  *  A  phan  brofodd  llywodraethwr 
y  wledd  y  dwfr  a  wnaethid  yn  win, 

(ac  ni  w7yddai  o  ba  le  yr  ydoedd,  eithr 
y  gwasanaethwyr,  y  rhai  aollyngasent 
y  dwfr,  a  wyddent)  llywodraethwr  y 
wledd  a  alwodd  ar  y  prìod-fab, 

*  Gwedi  i'r  liywodraethwr  ei  brofi,  efe  a 
wyddai  mai  gwin  ydoedd;  ond  nis  gwyddai 
pa  fodd  y  daeth  yn  win.  Gwyddaiei  fod  yn 

win  rhagorol,  gwell  nac  a  gawsent  o'r  blaen; 
am  hyny  efe  a  alwodd  y  priod-fab,  i  ym- 
resyrnu  àg  ef  am  roddi  y  gwin  goreu  yn  olaf, 

yn  groes  i'r  arfer  gyffredin.  Yr  oedd  hwn 
yn  win  pertfaith,  oVan  lliw,  blas,  a  phob  an- 
sawdd  gwinawl ;  nid  fel  y  taera  y  pabyddion 
fod  y  bara  yn  troi  yn  wir  gorph  Crist  yn  y 
Sacrament,  ac  eto  yn  aros  yn  fara,  heb  un 
cyfnewidiad  ar  ei  liw,  ei  flas,  ei  sylwedd, 

na'i  ansawdd.  Ofer  dadlu  traws-sylweddiad 
oddi  ar  y  wyrth  hon. 

10  Ac  a   ddywedodd  wrtho,  Pob 



Crist  yn  myned  drwy  Capernaum        IOAN  Ií. i  fynu  i  Jerusalem. 

iiyn  a  esyd  y  gwin  da  yn  gyntaf ;  p  ac 
wedi  iddynt  *  yfed  yn  dda,  yna  un  a 
fo  gwaeth:  9ftitnau  a  gedwaist  y 
Twin  da  hyd  yr  awr  hon. 
5  p  Gen.  43.  34.  Can.  5.  1.  ?  Diar.  9.  1-6,  16-18.  I.uc 
6.25.  Dat.  7.  16,17.  . 

*  Mae  yn  wir  fod  y  gair  (metnustliosi)  a 

yfieithir  yma  "  yfed  yti  dda,"  yn  arwyddo 
Jfed  i  ormodedd,  ac  i  feddwdod,  mewn  rhai 
nànau  eraill ;  ond  byddai  yn  anghyfiawn 
awn  i  ni  dybied  ei  fod  y n  arwyddo  felly  yn  y 
'àn  hon :  bod  y  cymdeithion  hyn  wedi  medd  wi ; 
jod  Iesn  yn  gwneyd  gwyrth  i  ddiwallu  dyn- 
on  oedd  eisoes  wedi  yfed  gormod  ;  ac  ei  fod 

ìf  yn  aros  yn  nghymdeithas  dynion  meddwon, 
iac  yn  eu  cefnogi  yn  hyny.  Mae  yn  fwy 
naturiol  i  ni  feddwl  ei  fod  yn  arwyddo  yma, 

yfed  i'r  gradd  ag  oedd  yn  rhoddi  bywiog- 
rwydd  diniwed  i'r  ysbrydoedd  :  felly  y  defn- 
yddir  yr  un  gair  yn  y  cyfieithiad  Groeg  o 
Gen.43.  34;  Can.  5.  1 ;  a  Hag.  1.6.  Gwedi  y 
iawbl,  sôn  sydd  yma  am  yr  arferiad  mewn 
gwleddoedd  eraill  yn  gyftredin ;  ac  nid  dy- 
íwedyd  fod  y  cymdeithioa  yma  wedi  "  yfed 
yn  dda,"  beth  bynag  yw  meddwl  hyny. 
\  Mae  Uywodraethwr  y  wledd  yma,  yn  can- 
mol  y  pr'fod-fab  am  ei  haelder  mawr-frydig 
er  nad  oedd  efe  yn  haeddu  dim  o  hyny  yn  y 
peth  hwn;  ac  hefyd  yn  cadarnâu  gwirionedd 
y  wyrth,  er  nas  gwyddai  efe  eto  mai  gwyrth 
jydoedd.  Ni  bydd  neb  ar  ei  golled  o  roesawi 
Crist;  dyma  ddigon  o  dâl  i'r  priod-fab  hwn, 
yn  yr  holl  win  oedd  yn  weddill  arol  y  wledd. 

1 1  r  *  Hyn  o  ddechreu  gwyrthiau 
'a  wnaeth  yr  Iesu  yn  Cana  Galilea, 

|t  ac  a  *  eglurodd  ei  ogoniant ;  u  %  a'i 
ddisgyblion  a  gredasant  ynddo. 
1  rpen.  1.  17.  Ex.  4.  9.  a  7.  19—21.  Preg.  9.  7.  Mal.  2.  2. 
2  Cor.  4.  17.  Cal.  3.  10— 13.  *  pen.  1.  50,  51.  a  3.  2. 
a4.  46.  t  pen.  1.  14.  a  5.  23.  a  12.  41.  a  14.  9— 11,  13. 
üeut.  5.  24.  Salrn  72.  19.    a  96.  3.    Es.  40.  5.  2  Cor.  3.  18, 

;a  4.  6.  u  pen.  11.  15.  a  20.  30,  31.  1  Ioan  5.  13. 

*  Hyny  yw,  dyma  y  wyrth  gyntaf  a  wnaeth 
'lesu  ar  ol  ei  fedyddio,  a  dechreu  ar  ei  wein- 
jidogaeth  gyhoeddus,  ac  yn  Cana  Galilea  y 
Igwnaeth  efe  hi.  Efallai  iddo  wneyd  rhai 

gwyrthiau  dirgelaidd  o'r  blaen  ;  mae  yn  sicr 
iddo  wneyd  llawer  yn  gyhoeddus  wedi  hyn, 
mewn  mànau  eraill.      t  "  Egluro  ei  ogoniant 
,ei  hun,"  a  fuasai  orau.  Ni  ddywedir  yn  un 
imàn,  ac  nis  gellid  dywedyd,fody  prophwydi 

;yn  egluro  eu  gogoniant  eu  hunain,  na'r 
apostolion  chwaith;  nid  trwy  eu  nerth  eu 
hunain  yr  oeddy nt  hwy  yn  gwneyd  eu  gwyrth- 
iau,  eithr  trwy  nerth  Duw;  am  hyny  nid  eu 
gogoniant  eu  hunain  oeddynt  yn  egluro,  eithr 

■  gogoniant  Duw.  Yr  oedd  Iesu  yn  gwneyd 
j  ei  wyrthiau  yn  ei  nerth  Dwyfol  ei  hun;  am 
hyny  yr  oedd  yn  egluro  ei  ogoniant  ei  hun. 
j  Eglurwyd  ei  ogoniant  ef  gan  yr  angelion  a 
i  chan  ddynion  yn  ei  enedigaeth ;  gan  y  Tad 

I  a'r  Ysbryd  Glân  yn  ei  fedydd  ;  ond  yma  mae 
'  ef  ei  hun  yn  egluro  ei  ogoniant  ei  hun.  X  Yr 
|  oedd  ei  ddysgyblion  yn  credu  ynddo  o'r  blaen  ; 
ac  mae  y  wyrth  hon  yn  cryf âu  eu  crediniaeth 
ynddo  :  nid  dechreu  eu  ffydd,  ond  cadarnâd, 
a  gweithrediad  eu  ffydd,  a  feddylir, 

1 2  5Í  *  Wedi  hyn  efe  a  aeth  i  waer- 
i  ed  i  ̂Capernaum,  efe,  fa'i  fam,  y  a'i 
frodyr,  a'i  ddisgyblion  :  J  ac  yno  nid 
arhosasant  nemmawr  o  ddyddiau. 

Mat 
5.  Gal.  1.  19. 

*  Dinas  tua  thaith  diwrnod  i'r  dwyrain  o 
Cana  oedd  Capernauni,  ar  làn  môr  Galilea  : 
am  ei  mawredd  mewn  cyfoeth  a  breintiau 
gwel  ar  Math.  11.  23.  Hwn  yw  y  tro  cyntaf 
y  darllenwn  i  Grist  fyned  yno  fel  gweinidog 
neu  athraw  cyhoedíius,  gwedi  hyn  efe  a 
wnaeth  ei  gartref  yno  gan  mwyaf.  Dywed 
Jerome  mai  prin  y  caid  yno  saith  o  fythod 
pysgodwyr  tlodion  yn  ei  amser  ef:  mòr 
llwyr  y  cyflawnwyd  yr  hyn  a  ddywedasai 
Crist  yn  Math.  11.  23.  t  Myn  rhai  na  bu  yr 
un  plentyn  i  Mair  ond  Iesu,  ac  mai  rhyw 
berthynasau  pellach  na  brodyr  a  ddylem  ddeall 

yn  mhob  màn  lle  sonir  am  ei  frodyr  ef.  Eî'- allai  bod  y  wyrth  o  droi  ydwfr  yn  win  wedi 
effeithio  ar  ei  frodyr  ef,  i  beri  iddynt  ei 

ganlyn  ;  er  iddynt  gynnefino  â'r  cyfryw bethau  wedi  hyny,  ac  heb  gredu  ynddo,  pen. 
7.  5 :  neu  efallai  eu  bod  oll  yn  myned  i  fynu 
i  Jerusalem  y  tro  hwn  i  wyl  y  pasg,  (adn  13) 
ac  yn  myned  gydag  ef  trwy  Capernaum,  er 

bod  hyny  lawer  alJan  o'u  ffordd.  %  Yx  achos 
nad  arosasant  mae  yn  debyg  oedd,  agosrwydd 
yr  wyl  a  soniwyd  yn  Jerusalem. 

13  5Tz*AphascyrIuddewonoedd 
yn  agos :  f  a'r  Iesu  a  aeth  i  fynu  i Jerusalem ; 

*  adn.  23.  pen.  5. 1.  a  6.  4.  a  11.  55.  Ex.  12.  6— 14. 
Num.  28.  16—25.  Deut.  16.  1—  3,  16.  Luc  2.  41. 

*  Gwel  ychydig  am  ddefod  y  pasg  arMath. 
26.  26—25.  tYr  oedd  yn  rhaid  i'r  holl 
wrrywiaid  fyned  i  fynu  i  Jerusalem  i  gadw 

y  pasg ;  a  chan  mai  Iuddew,  un  o  had  Abra- 
ham,  oedd  Iesu  o  ran  y  cnawd,  yr  oedd  yn 
ymostwng  i  holl  orchymynion  a  gofyniadau 
y  ddeddf  seremoniol.  Tybir  i  bedwar  pasg 

ddygwydd  rhwng  bedydd  Crist  a'i  farwol- aeth,  a  bod  Ioan  yn  crybwyll  am  danyntoll: 
gosodwn  y  mànau  i  lawr  er  mwyn  byrdra 
pen.  2.  13  ;  a  5.  1 ;  a  6.  4;  a  13.  1.  Os 
cafodd  efe  ei  fedyddio  tua  hanner  blwyddyn 

cyn  y  blaenaf  o'r  pedwar,  bu  felly  dair  blyn- 
edd  a  hanner  yn  athrawiaethuyn  gyhoeddus, 
fel  y  dywedir  yn  gyffredin  ei  fod. 

14  fl*Aca  gafodd  yn  y  deml  rai 
yn  gwerthu  ychain,a  defaid,  a  cholom- 
meunod,  fa'r  newidwyrarian  yn  eist- edd. 

a  Deut.  14.  23— 26.5Mat.  21.  12.     Marc  11.  15.    Lue  19. 
45,  46. 

Mae  Math.  21.  12,  a  Luc  19.  45,  yn  adrodd 

peth  mor  debyg  i'r  hyn  a  adroddir  yma  fel 
y  tybioddrhai  mai  yr  un  tro  a  feddylir:  ond 
mae  yn  amlwg  mai  dau  dro  gwahanol  oedd- 
ynt;  hwn  ar  y  pasg  cyntaf  wedi  bedyddio 
Crist,  a'r  tro  a  adroddir  gan  Mathew  a  Luc 
yn  mhen  tair  blynedd  wedi  hyny,  sef  y  ped- 
werydd  pasg,  ychydig  ddyddiau  cyn  i  Grist 

ddyoddef.  Gwel  ar  "Math.  21.  12.  *  Rhaid fod  marchnad  ddirfawr  iawn  o'r  anifeiliaid 
hyn  ar  y  cyfryw  amserau;  oblegid  dywed 
Josephus  na  byddai  dim  líai  na  256,500  o 
greaduriaid  yn  cael  eu  haberthu  ar  un  pasg. 
tMae  y  gair  ( kematistas )  a  gyfieithir  yrna 
"newidwyr  arian,"  yn  arwyddo  darnau 
bychain,  y  rhai  a  newidid  am  ddarnau  mwy, 
er  cyfleusdra  i  bobl  bellenig  a  ddeuent  yno 
i  aberthu  achadw  y  pasg:  hanner  siclau  am 

siclan,  y  rhai  a  roddai  pob  un  yn  offrwm  i'r 
Arglwydd  yn  y  drysoría,  Exod.  30.  15.     Nid 



Yr  Iesu  yn  gỳru  y  gwerthwyr IOAN  II. ychain,  %c.  allan  oW  demt. 

oedd  ychain,  yn  ystyr  bri'odol  y  gair,  i  gael 
eu  hoffrymu  i'r  Arglwydd  ;  dim  ond  teirw  a 
buwchod  yn  unig,  Lefit.  22.  18—24. 

15  *Ac  wedigwneuthur  fflangell  o 
fíìn  refFynnau,  f6efe  a'u  gyrrodd 
hwynt  oll  allan  o'r  deml,  y  defaid 
hefyd  a'r  ychain  ;  ac  adywalltodd  all- 
an  arian  y  newidwyr,  ac  a  ddyrn- 
chweìodd  y  byrddau ; 

*  pen.  18.  6    Zec    4.  6.  2Cor.  10.  4. 

*  Dywedirnad  oedd  yn  gyfreithlawn  i  neb 
ddyfod  â  ffòn  o  fewn  cynteddau  y  deml;  am 
hyny  efallai  mai  â'r  rhetfynan  hyn  y  byddid 
yn  gỳru  neu  yn  arwain  yr  anifeiliaid  i'r  farch- 
nad,  neu  yntau  yn  eu  cylymu  yno  er  di'ogel- 
wch,  nes  yr  aberthid  hwy.  Onid  oes  cyfeir- 
iad  at  hyn  yn  Salm  118.  27  ì  t  Am  yr  achos 
i  Grist  wneyd  hyn,  gwel  ar  Math.  21.  12—14. 
Efe  a'u  gỳrodd  hwynt  allan  o'r  deml ;  yroedd 
yfarchnad  yn  gyfreithlawn  ac  yn  angenrheid- 
iol,  ond  nid  oedd  yn  gyfreithlawn  nac  yn  ang- 
eniheidioleichynnal  yn  y  deml.  Heblaw  bod 
y  newidwyr  arian  yn  codi  nsuriaeth  anghyf- 
reithlawn  am  newid  ;  yr  oedd  yr  offeiriaid 

hefyd  yn  cael  elw  mawr  am  ganiatâu  lle  i'r 
farchnad  yn  nghyntedd  y  deml.  Cigyddwyd 
cannoedd  o  honynt  hwythau  fel  anifeiliaid 
wedi  hyny  yn  y  deml,  yn  iiosp  am  y  llygred- 
igaeth  hyn.  Os  llygra  neb  deml  Dduw,  Duw 
a  lygra  hwnw. 

16  Ac  a  ddywedodd  wrth  y  rhai 
oedd  yn  gwerthu  colommennod, 

*  Dygwch  y  rhai  hyn  oddi  yma ; 
cf  na  wnewch  d  dŷ  fy  Nhad  i  yn  J  dŷ 
marchnad. 

c  E».  56.  5—11.  Jer.  7.  11.  Hos.  12.  7,  8.  Mat.  21.  13 
Marc  11.  17.  Act.  19.  24— 27.  ITim.  6.  5.2  Pedr2.  3,  14,  15 
d  pen.  5.  17,  18.  *  8.  49.  a  10.  29,  30.  a  20. 17.  Luc  2.  49. 

*  Gallasai  efe  ollwng  y  colomenod  i  ehed- 
eg  ymaith,  er  colled  i'w  perchenogion  am 
danynt;  ond  ni  fỳnai  efe  golledu  na  niweid- 
io  neb  :  am  hyny  mae  yn  peri  iddynt  hwy 
eu  hunain  eu  cymmeryd  hwy  ymaith  oddi 
yno.  t  Mae  yn  wir  y  byddai  yr  Iuddewon 
yn  galw  Duw  yn  Dad  iddynt,  Ioan  8.  41 ; 
ond  rhaid  i  ni  ddeall  y  geiriau  hyn  mewn 
ystyr  uwch,  mae  Crist  yma  yn  hòni  ei  hun 

yn  gyhoeddus  yn  Fab  Dnw  mewn  ystyr  bri'- 
odoì,  a  gwahanol  i  bawb  eraill :  yn  yr  ystyr 
a  grybwyllwyd  yn  y  sylwad  ar  pen.  1.  18. 

1  Er  nad  oes  yr  un  tý  addoliad  i'w  gystadlu 
â'r  deml  mewn  sancteiddrwydd  ;  eto  ni 
ddylai  dynion  wneyd  lle  addoliad  yn  dŷ 

marchnad,  i  ymddiddan  am  bethau  bydol  o'i 
fewn  nac  o'i  amgylch  :  llawer  llai  i  gyhoeddi 
ffeiriau,  &c.  yn  y  fath  le. 

1 7  *  A'i  ddisgyblion  a  gofiasant  fod 
yn  ysgrifenedig,  *  Zel  dy  dŷ  di  a'm 
hysodd  i. 

«  Salm  69.  9.  a  119.  139. 

*  Pwy  a  allasai  feddwl  wrth  edrych  ar 
agwedd  allanol  dlawd,  iselaidd,  a  gwladaidd 
Iesu,  y  buasai  y  fath  awdurdod  yn  myned 
gyda  ei  eiriau  ef,  a  throi  miloedd  o  ddynion 
allan  ar  unwaith,  a  llawer  o'r  rhai  hyny  yn 
ddi'ammau  yn  ddynion  penaf,  a  mwyaf  galin- 
og,  o  ran  swyddau  ac  awdurdod  yn  mhlith 
yr  Iuddewon?  Yr  oedd  y  Duwdod  mawr  yn 
gweithredu   yn  y  ddynoliaeth  ;  ac  nid  oedd 
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hyn  ond  peth  bychan  at  fwrw  lleng  o  gyth-l 
reuliaid  allan  o'r  dieflig,  yrhyn  a  wnaeth  efel 
wedi  hyny  âgaireienau.  Heblaw  dyiaedydì 
eí  fod  yn  Fab  Duw,  adn.  16,  efe  a  ddangos-ì 
odd,  mewn  gweithred,  ei  fod  yn  Fab  Duw  T 
a  thybir  mai  y  tro  hwn  a  barodd  i  Nicodem  | 
ns  ddechreu  meddv\l  yn  fawr  am  dano,  al 
dyfod  ato  yn  fuan  gwedi  hyn,  pen,  3. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  dysgyblion  yn  ystyriedj 
y  geiriau  hyn  o'r  blaen  yn  brophwydoliaethi 
am  y  Messiah  ;  (er  eu  bod  yn  wir  mewn  ysl 
tyr  îs  am  Dafydd  hefyd  ;)  ac  wrth  weled  ze\ 
(aidd)  Crist  y  tro  hwn  yn  cyfateb  iddyntí 
cawsant  brawf  chwanegol  mai  efe  oedd  yì 
Messiah. 

1 8  1f  *  Yna  yr  Iuddewon  a  atteb-| 
asant  ac  a  ddywedasant  wrtho  ef.I 
f\  Pa  arwydd  yr  wyt  ti  yn  ei  ddangosl 

ni,  ̂ gan  dy  fod  yn  gwneuthur  y| 
pethau  hyn  ? 

fa»u.  6.  30.  Mat.  12.  39.  a  16.  1—4.  Marc  8.  11. 
U.  29.  g  pen.  1.  25.  Mat.  21.  23.  Marc  11.  27,  28. 
20.  1,  2.  Act.  4.  7.  a  5.  23. 

Mae  yn  debyg  i  bobl  gyffredin  yr  Iudd 
ewon  ddyfod  ato,  oblegid  yr  oeddynt  hwy  yi 
cael  peth  colled  drwy  aflonyddu  eu  march 
nad,  a'i  symmud  i  le  arall :  ond  tybia  rha: 
mai  y  gwýr  mawr,  aelodau  y  Sanhedrim 
oedd  yr  Inddewon  hyn  a  ddaethant  ato, 
llawn  ymchŵydd  a  digofaint,  wrth  wefec 

dyn  gwladaidd  a  di'eithr  yn  cymmeryd  cym maint  arno,  ac  yn  dadymchwelyd  yr  hyr 
oeddynt  hwy  yn  ganiatâu,  ac  yn  cael  clw 
mawr  oddi  wrtho.  Yr  oedd  yr  ystafell  Ue  yi 
eisteddai  y  Senedd  hon  ar  fur  ydeml,  mewi 
rhan  oddi  fewn,  ac  mewn  rhan  oddi  allah 

i'r  terfynau  cyssegredig.  Lle  gorwjch  a< 
ardderchog  iawn  ydoedd  ;  a  gelwid  yr  ystaf 
ell,  Lishcath-Haggazith,  oddi  wrth  balman 
^odidog  ei  llawr.  Os  ocdd  y  Senedd  yn  eist 
edd  yno  y  pryd  hwnw,  nid  hir  y  buont  cyi 
clywed  am  yr  hyn  a  wnaethai  yr  Iesu.  t  Nii 
beiddient  gyfiawnâu  cadw  y  farchnad  yn  [ 
deml,  na  beio  chwaith  ar  yr  hyn  a  wnaetha 
Crist;  eisiau  gwybod  ei  awdnrdod  oedd  ar 
nynt :  os  oedd  efe  wedi  cael  rhy w  awdurdoí 
union-gyrchol  oddi  wrth  Dduw,  mynent  idd« 
wneyd  rhyw  wyrth  o  flaen  eu  ílygaid  hwy 
brofi  hyny.  Onid  oedd  Salm  93.  5,  yn  ddi 
gon  o  awdurdod  iddo,  pe  buasent  yn  meddw 
am  y  geiriau  hyny  ì  onid  oedd  mai  tŷ  e 
Dad  oedd  y  deml,  yn  ddigon  o  awdurdoi 
iddo,  pe  credasent  hwy  mai  Mab  Duw  yd 
oedd  ?  Ac  onid  oedd  y  weithred  ei  hun  yi 

ddigon  o  brawf  o'i  awdurdod  ef? 
1 9  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy 

wedodd  wrthynt,  h  *  Dinystriwch  j 
deml  hon,  *  ac  mewn  tridiau  y  k  f  cy 
fodaf  hi. 

h  Mat.  26.  60,  61.  a  27.  40.  Marc  14.  58.  a  15.  2Í 

Marc  12.  40.  a  27.  63.  k  pen.  5.  19.  a  10.  17,  18.  a  II.  2.' 
Urc8.  31.  Act.  2.  24,  32.  a  3.  15,26.  Rhuf.  4.  24.  a  " 8.  11.    1  Cor.  15.  3,  4,  12.  Col.  2.  12.  1  Pedr  3.  18. 

Can  y  gwyddai  yr  Iesu  mai  o  gecraeth  y: 
unig  yr  oeddynt  yn  gofyn  arwydd,  ni  rodda 
efe  arwydd  iddynt  ond  arwydd  ei  adgyfoci 
iad,  fel  y  dvwedodd  efe  amryw  weithiau  wed 

hyn,  Matlu  12.  39,  40  ;  Luc  11.  29.  *  Ni- 
gorchymyn  iddynt  ddinystrio  yr  oedd  Ies 
yma  ;  ond  rhagfynegi  mai  hyny  a  wnaent 
*'°1  yr  oeddynt  wedi  halogi  y  deml  gysgodo 

c  yntau  wedi   ei  glanâu  drwy  allu   ac  av 



Crist  yn  rhag-ddywedyd 
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y  cyfodai  mewn  tridiau. 

urdod  dwyfol ;  felly  y  byddai  iddynt  ddin- 
strio  ei  gorph  ef,  sylwedd  y  deml  liòno,  yn 
ìhen  tair  blynedd  ;  ac  y  bÿddai  iddo  yntao 
i  gyfodi,  a  thrwy  hyny  egluro  ei  hun  yn 

'ab  Duw,  Rhuf.  1.  4"  t  Prîodolir  adgyfod- 
ui  Crìst  weithiau  i'r  Tad,  weithiau  i  r  Yss- 
ryd,  yma  iddo  ef  ei  hun  :  gweithred  y  tri 
'herson  yn  un  Duw  ydoedd  adgyfodi  ei  gorph 
f.  Gwelwn  fel  y  cam-adroddwyd  y  geirian 
yn  i  geisio  en  dwyn  yn  gyhuddiad  yn  ei  er- 
yn  ef  yn  mhen  tair  blynedd  wedi  hyn, 
»lath.  26.  61. 

20  Yna  yr  Iuddewon  a  ddywedas- 
mt,  *  Chwe  blynedd  a  deugain  y 
)uwyd  yn  adeiladu  y  deml  hon  ;  f  ac 
i  gyfodi  di  hi  mewn  tridiau  ? 
*  Deallai  yr  Iuddewon  eiriau  Crist  yn 

lythyrenol,  'am  y  deml,  ac  nid  am  gorph )rist,  adn.  21.  Rhaid  i  ni  ddeall  mai  nid  y 
eml  a  adeiladasai  Solomon  oedd  hon,  nac 
chwaith  yr  ail  deml,  a  adeiladwyd  ar  y 
[ychweliad  o  Babilon  ;  ond  y  deml  a  adeil- 
dodd  Herod.  Dechreuodd  Herod  adeiladu 

ua'r  ddeunawfed  flwyddyn  o'i  deyrnasiad, 
c  yr  oedd  hyny  tua  chwe'  blynedd  a  deu- 
;ain  cyn  yr  ymddiddan  hwn  rhwng  yr  Iudd- 

'won  â  Christ.  Dywed  Josephus  fod  gan ierod  fil  o  gertwyni  pedrolwynog  yn  cludo 

lefnyddiau  aty  deml,  a  deng  mil  o'r  gweith- 
vyr  mwyaf  medrns,  heblaw  mil  o  ofleiriaid, 
lawer  o  ba  rai  oedd  wedi  eu  dysgu  mewn 

aernì'aeth  coed  a  meini.  Tybir  i  Herod  or- 
)hen  yr  hyn  oedd  ef  yn  fwriadu  raewn  wyth 
ìeu  naw  mlynedd  ;  ond  aeth  yr  Inddewon 
n  mlaen  o  hyd  i  wneuthur  rhyw  chwaneg- 
adan  a  gwelliant,  fel  nad  oedd  y  cyfan  wedi 
í'iorphen  panfu  yr  ymddiddan  uchod  :  obleg- 
ÍÜ  yn  hir  wedi  hyn,  dân  lywodraeth  Florus, 

l'o  gylch  65  o  oed  Crist,)  dywed  Josephus  fod 
v  deml  wedi  ei  gorphen,  a'r  gweithwyr  wedi 
l.'u  tâlu  ymaith  :  felly  mae  yn  ymddangos  eu 
nod  wrth  y  gwaith  drwy  holl  weinidogaeth 
jic  oes  Crist.  Gwel  Ioan  8.  59  ;  a  10.  31,  pa 
ijodd  y  cawsid  cerig  yn  y  deml  i'w  taflu  at 
iGlrist,  oddigerth  bod  rhyw  ran  o'r  adeiladaeth 
ì/n  myned  yn  mlaen.  Wrth  hyn  ni  a  welwn, 
ìa  bu  y  deml  fawr  o  amser  wedi  ei  llwyr  or 
jîhen,  hyd  onid  oedd  wedi  ei  llwyr  ddinystr 
lo.  t  Er  maint  y  synai  ac  yr  anghredai  yr 
ìiuddewon,  mae  yn  sicr  y  gallasai  yr  Iesu  ad- 
piladu  y  deml  mewn  tridiau ;  adeiladodd 
ydoedd  Jawer  mewn  chwe'  diwrnod. 

21  **  Ond  efe  a  ddywedasai  am 
71  deml  ei  gorph 

î|»«n.  1.   14.  Col.  1. 
8.  16.  a6.  19.  2  Cor.  G.  1 

i  *  Mae  y  gair  (Naon)  a  gyfieithir  yma  ac 
yn  adn.  19,  20,  yn  arwyddo  y  cyssegr,  ar 

wahân  oddiwrth  y  cynteddoedd  a'r  adeilad- 
au  perthynol  i'r  cyssegr,  er  mai  nid  felly  yr 
oedd  yr  iuddewon  yma  yn  ei  ddeall,  ond  am 
yr  holl  adeiladau  i  gyd.     Yr  oedd  dau  beth 
jyn  ngeiriau  Crist  yn  adn.  19,  yn  protì  ei 
Dduwdod  ;  1.  Yr  cedd  yn  sôn  am  ei  gorph 
fel  teml  ei  Dduwdod ;  ac  yn  2.  Yn  hòni  ei 
allu  Dwyfol  i  adgyfodi  ei  gorph. 

22  *  Am  hyny  pan  gyfododd  efe  o 
feirw,  n  ei  ddisgyblion  ef  a  gofiasant 
iddo   ddywedyd  hyn    wrthynt  hwy: 

f  a  hwy  a  gredasant  yr  ysgrythyr, 

a'r  gair  a  ddywedasai  yr  Iesu. n  adn.  17.  pen.  12.  16.  ..  14.  26.  a  16.  4.  Luc  24.  7,  8, 
44.  Act.  II.   16.  o  adu.  II.  pen.  20.  8,  9. 

*  Mae  yn  debyg  nad  oedd  y  dysgyblion  eu 
hunain  yn  deall  y  pryd  hwn,  mai  am  deml 
ei  gorph  yr  oedd  íesu  yn  dywedyd,  mwy 
na'r  Iuddewon  eraill ;  ond  ar  ol  ei  adgyfod- 

iad,  hwy  a  gofi.sant  ei  eiriau  ac  a'u  deall- 
asant.  Ar  ol  ei  adgyfodiad  ef,  ac  yn  enwed- 
ig  ar  ol  ei  esgyniad,  a  thywalltiad  yr  Ysbryd 
Glân,  cofiodd  y  dysgyblion  lawer  o  eiriau 
Crist,  yn  gystal  â  phrophwydoliaethau  yr 
Hen  Destament  am  dano,  ac  a'n  deallasant 
yn  well  nac  yr  oeddynt  yn  eu  deall  o'rblaen. 
t "  Yr  ysgrythyr  a'r  gair  a  ddywedasai  yr 
lesu  :"  trwy  gymharu  prophwydoliaethau  yr 
Hen  Destament  am  angeu  ac  adgyfodiad  y 

Messiah,  â'r  geiriau  hyn  ac  eraill  a  ddywed- 
así»i  yr  ìesu  ei  hun  wrthynt,  yr  oedd  y  naill 
yn  egluro  ac  yn  cadarnâu  y  llall,  ac  felly  yn 
gymmorth  iddynt  hwy  i  ddeall  a  chredu  y 
naill  a'r  llall,  a  chredu  hefyd  yn  lesu,  mai 
efe  oedd  y  gwir  Fessiah. 

23  H  *  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  Jeru- 
salem  ar  y  pasc  yn  yr  wyl,  p  +  Uawer 
a  gredasant  yn  ei  enw  ef,  wrth  weled 
ei  arwyddion  a  wnaethai  efe. 

p  pea*  3.  2.  a  6.  14.  a  7.  31.  a  8.  30,  31.  a  12.  42,  43. Mat.  13.  20,  21.  Maro  4.  16,  17.  Lue  8.  13.  Gal.  5.  6.  Eph. 
S.  16,  17.  Iago  2.  19,  20. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  yr  adnod  hon,  ac 
hefyd  pen.  3.  2 ;  a  4.  45,  i'r  Argîwydd  lesu 
wneuthur  amry w  wyrthiau  y  tro  hwn  yn  Jer- 
usaiem,  heblaw  gýru  allan  y  prynwyr  a'r 
gwerthwyr  o'r  deml,  cr  nad  oes  genym  ad- 
roddiad  am  danynt.  t  Hwy  a  gredasant  fod 

ei  athrawiaeth  ef  yn  wirionedd,  a'i  wyrthiau 
yn  ddwyfol :  ac  felly  hwy  a  gredasant  ei  fod 
ef  ei  hun  yn  rhyw  brophwyd  mawr,  efallai 
iddynt  gredu  mai  efe  oedd  y  Messiah,  rai  o 
honynt ;  ond  mae  yn  debyg  nad  oedd  gan- 
ddynt  ddim  gwybodaeth  iawn  am  y  wared- 
igaeth  ysbrydol  y  daeth  efe  i'w  chyflawni, 
nac  o'u  hangen  eu  hunain  am  ei  iachawdwr- iaeth  ef. 

24  v  *  Ond  nid  ymddiriedodd  yr 

Iesu  iddynt  am  dano  ei  hun,  *"  f  am 
yr  adwaenai  efe  hwynt  oll; 

q  pen.  6.  15.  Mat.  10.   16,  17.  r  pen.  1.  42,  46,  47.  a 
5.  42.  a6.  64.  a  16.  30.  a  21.  17.  1  Sam.  16  7.  1  Chron.  28. 
9.  a  29.  17.  Jer.  17.  9,  10.  Mat.  9.  4.  Marc  2.  8.  Aot.  1.  24. 
Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 

*  Gan  y  gwyddai  yr  Iesu  nad  oedd  hyn  ond 
effaith  syndod  disymwth,  wrth  weled  ei 
wyrthiau  ef,  ac  nad  oedd  ond  credu  amserol 
ac  ansefydlog;  nid  ymddiriedodd  efe  ei  hun 
i'r  fath  gredinwyr,  ni  dderbyniodd  hwynt 
fel  dysgyblion,  ac  ni  chyfeillachodd  lawer  a 
hwynt ;  efallai  y  gwyddai  y  buasent  hwy  yn 
ymgais  am  ei  wneutliur  ef  yn  frenin,  ac  felly 

yn  codi  terfysg  yn  y  ddinas,  am  hyny  "  nid 
ymddiriedodd  ei  hnn  iddynt."  t  Fel  Duw 
holl-wybodol  efe  a'u  hadwaenai  hwynt  oll, 
ac  yr  oedd  hyn  yn  brawf  o'i  holl-wybodaeth 
ef,  ac  felly  o'i   wir   Dduwdod. 

25  *  Ac  nad  oedd  raid  iddo  dyst- 
iolaethu  o  neb  iddo  am  ddyn  :  o  her- 
wydd  yr  oedd  efe  yn  gwybod  beth 
oedd  mewn  dyn. 

2~Ë  ^ 



Nicodtmus  yn  dyfod  at IOAN  III. 
yr  Iesu  ìiw  nos. 

*Pri'odol  i  Dduw  yn  unigyw  adnabod  calon- 
au  a  meddyliau  dynion,  1  Bren.  8.  39 ;  gan 
hyny  os  gwir  y  geiriau  hyn,  mae  yn  rhaid  bod 
lesu  yn  Dduw  ;  canys  yr  oedd  efe  yn  gwybod 
beîh  oedd  mewn  dyu.  Dat.  2.  23.  Mae  y 

ddwy  adnod  olat'  hyn  yn  ddangosiad  pnr  eg- 
lur,  nad  oedd  credu  y 'bobl  yn  adn.  23,  ddim >  n  wir  gredu  diffuant,  ac  y  gwÿddai  lesu  hyny. 

PEN.  III. 

Crist  yn  dysgu  Nicodêmus  mòr  angenrheid- 
iol  yw  ad-enedigaeth. 

* AC  yr  oedd  dyn  a  o'r Phariseaid,  a'i 
enw  f  Nicodemus,  %  pennaeth  yr 
Iuddewon  : 

a  adn.  10.  pen.  7.  47—49. 

Yn  mhlith  y  llawer  a  gredasant  yn  ei  enw 

ef,  mae  yn  debyg  fcd  rhai  o'r  phariseaid,  o 
leiaf  yr  oedd  y  Nicodêmus  hwn  yn  un. 
*  Sylwasom  eisoes  ar  y  phariseaid  mewn 
amryw  fânau  :  gwel  ar  Math.  3.  7  ;  a  23.  13 
— 33.  Dywed  rhai  eu  bod  yn  cael  eu  henw 
o  air  Hebraeg  sydd  yn  arwyddo  egluro,  am  y 
cymmerent  aruynt  egluro  y  gyfraith  :  dy  wed 
eraill  ei  fodyn  deilüawoairsydd  yn  arwyddo 
rhanuy  am  y  byddent  hwy  yn  ymianu,  neu 
yn  eu  neillduo  eu  hunain  oddi  wrth  eraill. 
t  Nike,  Buddugoliaeth,  JJtmos,  pobl ;  felly 
Buddugoliaeth  y  bobl  yw  ystyr  yr  enw 
Nicodêmus.  %Yv  ocdd  ele  yn  un  o  aelodau 
y  Sanhedrim  yn  Jerusalem,  ac  felly,  mae  yn 
debyg,  yr  oedd  yn  cael  ei  alw  yn  benaeth  yr 
Iuddewon.     Gwel  pen.  7.  50. 

2  H:'H\vn  a  ddaeth  at  yr  Iesu  liw 
nos,  ac  a  ddywedodd  wrtho, c  fllabbi, 
d  %  nyni  a  wyddom  mai  ||  dysgawdwr 
ydwyt  ti  wedi  dyfod  oddi  wrth  Dduw : 

e  §  canys  ni  allai  neb  wneuthur  y 
gwyrthiau  hyn  yr  wyt  ti  yn  eu  gwneu- 
thur,  oni  bai  fod  Duw  gyd  âg  ef. 

b  pen.  7.  50.  a  12.  42,43.  a  19.  38,  39.  Barn.  6.  27.  Es. 

51.  7.       Pln'I.  1.  14.  c  adn.  26.      pen.  1.  38.      a  20.  16. 
d  Mat.  22.  16.    Marc  12.  14.  e  pen.  5.  36.    a  7.  31.    a  9. 

16,  30—33.  a  11.  47,  48.  a  12.  3".  a  15.  24.  Act.  2.  22.  a  4. 
16,  17.  a  10.  38. 

*  Tybir  mai  ofn  ei  gyd-seneddwyr,  a'i  frod- 
yr  y  phariseaid,  oedd  yr  achos  i  Nicodêmus 
fyned  at  yr  Iesu  liw  nos  ;  a  chywilydd  hef- 
yd,  ni  fŷnai  efe  i  neb  ei  weled  ef,  gwr  mòr 
fawr,  yn  myned  at  un  mòr  ddistadí  a  gwlad- 
aidd  yr  olwg  arho,  ag  oedd  Iesu.  +  Am  y 
gair  hwn  gwel  ar  pen.  1.  49  ;  a  Math.  23.  7. 
Mae  yn  belh  nodedig  iawn  fod  gwr  niòr  fawr 
a  Nicodêmus,  yn  rhoddi  y  fath  enwad  an- 
rhydeddus  i  nn  rnòr  isel  ei  ymddangosiad  ag 

oedd  Cristy  pryd  bwnw.  %  "  Nyni  a  wydd- 
om  :"  mae  yn  debyg  fod  llawer  o'r  pharise- 
aid  ac  aelodau  y  Cyngor,  heblaw  Nicodêmus 
ei  hun  yn  gorfod  ìneddwl  mai  dysgawdwr 
wedi  dyfod  oddi  wrth  Dduw  ydocdd  Iesu; 
ond  yn  lle  ei  dderbyn  cf  fel  y  cyfryw,  ei 
wrlhod  ef  a  wnaelhant,  a  llidio  wrtho  fwy- 
fwy  po  mwyaf  yr  oedd  efe  yn  ei  amlygu  ci 
hnn.  ||"  Oddi  wrth  Dduw  y  daethost  ti  yn 
Ddysgawdwr,"  neu  "  i  fod  yn  Ddysgawdwr." 
Nid  oedd  neb  wedi  "  dyfod  oddi  wrth  Ddnw 
yn  Ddys^awdwr"  i'r  Inddewon  er  >  s  cannoedd 
o  flynyddoedd  o'r  blaen,  oddigeriíi  loan  Fed- 
yddiwr  ;  felly  mae  yr  addefìad  hwn  yn  barch 
mawr  i  Grist,  ac  yn   ei  osod  o  leiaf  yn  gyd- 
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it.  5.  18.  2  Cor.  1.19,1 

1.  13.     Eph.2.  1.     lago   1. 

radd  â*r  hen  brophwydi  gynt :  §  'íe  yn  uwc! 
na  hwynt ;  oblegid  ni  ddarfu  i  neb  o'r  pro 
phwydi  gadarnáu  eu  hathrawiaeth,  a  phro! 
eu  dwyfol  anfoniad,  trwy  y  fath  wyrthiat 
amlwg  ag  yr  oedd  efe  gwedi  gwneyd.  Gwe 
pen.  9.  30,  33. 

3  *  Tesu  a  attebodd  ac  a  ddywedod< 
wrtho,  f\  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  || 
ti,  ̂ JÜddi  eithr  geni  dyn  drachefriJ 
h  ||  ni    ddichon   efe    weled    teyrna Dduw. 

/Gwel  ar  pen.  1.  51.    M 
3.  14.  g  adn.  5,  6.    pen. 

1  Pedr  1.  3,  -^8.  1    loau  2.29 
pen.   1.  5.  a  12.  40.  Deut  29.  4.  Jei 
«  16.  17.  2  Cor.  4.  4. 

*  Sylwasom  o'r  blaen  yn  rhy w  le,  nad  y\ 
y  gair  "atebodd"  ddim  bobamseryn  arwydd 
ateb  i  ryw  holiad  blaenorol;  eithr  fel  dech 
reuad  rhyw  ymadrodd  arall:  ac  o  ran  dir 
a  welwn  ni  yn  y  ddwy  adnod  flaenaf,  felly 
mae  yma.  Ond  y  mae  rhai  yn  tybied  bo 

Nicodêmus  wedigofyn  rhywbeth  i'r  Iesu  na 
y w  Ioan  wedi  ei  roddi  i  lawr :  pa  athraM 
iacth  oedd  ef  yn  bregethu  ?  medd  rliai ; 
yntau  yn  ateb,  Oddi  eithrgenidyn  drachefr 
ni  ddichon  efe  weled  teyrnas  Dduw  :  pa  fod 
y  gall  dyn  fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw 
me()d  eraill ;  ac  yntau  yn  ateb,  mai  trwy  ac 

enedigaeth.  Ond  nid  oes  dim  sail  i'r  tybia 
yna  ;  taro  at  y  pethau  mwyaf  buddiol,  pwys 
ig,  a  mwyaf  angemheidiol  i  Nicodêmus,  y 
oedd  Iesu,  heb  aros  am  ofyniad  yn  y  byc 
t  Am  y  geiriau  hyn,  gwel  ar  pen.  1.51.  defi 
yddir  liwy  yma  i  ddangos  mawr  bwysypet 
mae  Crist  yn  ei  lefaru,  a«  i  ddangos  hefyd. 
dylem  ni  ystyried  y  peth  pwysig  hwnw  y 
ddifrifol.  i  Gwyddai  Crist  bod  y  phariseâi 
(a  Nicodêmus  hefyd  fel  un  o  honynt  hw> 
yn  ymorphwys  llawer  ar  burdeb  allanol,  tr 
yr  oedd  y  galon  yn  llawn  o  afìendid  ;  am  hy 
mae  efe  yn  cyfeirio  Nicodêmus  yn  unioi 
gyrchol  at  ftynonell  yr  afìt-ndid  hwnw,  ac  y 
dangos  y  rhaid  cael  puredd  oddi  fe^n  y 
gystal  ag  oddi  allan.  Am  athrawiaeth  yrai 
eni,  ni  wiw  dysgwyl  helaethrwydd  mau^ 
mewn  gwaith  mòr  fychan  a  hwn :  nid  be( 
ydd  yw  ail-eni,  fel  y  taerodd  rhai ;  arwyd 
o  hóno  yw  bcdydd,  ac  mae  yn  ddíammau  fo 
rhai  wedi  "  gweled  "  a  "  myned  i  mewn 
deyrnas  Dduw"  a'r  nas  cawsant  eu  bedyddi 
à  dwfr  erioed.  Nid  diwygiad  allanol  a  moe 
au  da  >dyw;  yr  oedd  hyn  gan  Nicodêmusy 
barod,  ac  e  ddichon  i  ddyn  fod  yn  foesolodí 
allan  ac  eto  yn  rhagrithiwr  yn  ei  galoi 

Cwneuthur  dyn  yn  gyfranogo  "  dduwiol  ai 
iau"  ydyw  ail-eni,  yr  hon  nid  oedd  gandd 
o'r  blaen  ;  ac  ychwaneg  nis  goddef  terfyna 
ein  gwaith  i  ni  ddywedyd  yma  :  cynghorw 
cin  darllenwyr  i  droi  at  yr  ysgrythyrau  cy 

iol,  dàn  y'llythyren  g,  am  ychwaneg  o  c eu  ar  y  pwnc.  ||  Tybiai  yr  luddewon  ycaei 
hwy  oìl  fyned  i  deyrnas  y  Messiah  am  eu  bc 
yn  had  Abraham  ;  a  dysgwyliai  y  pharisea 
yn  enwedig  gael  bod  yno  ynmlaenafo  baw 

sail  eu  manylrwydd  crefyddol ;  ond  dywt 
y  Messiah  ei  hun  wrth  Nicodêmus,  y  penaf 
honynt,  nad  ái  neb  i  mewn  iddi  heb  ei  e 

drachefn.  Nis  gall  neb  ddyfod  i'r  eglwys 
y  ddaear  yn  iawn  ac  yn  wirioneddol  heb 
ail-eni  ;  nis  gall  neb  brofi  a  mwynâu  peth. 
Duw,  a  rhagor-freintiau  ei   deyrnas,  htb 
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I-eni ;  ac  nis  gall  neb  fyned  i'r  deyrnas  yn 
jgogoniant  heb  ei  ail-eni. 
4  Nicodemus  a  ddywedodd  wrtho, 

*  Pa  fodd  y  dichon  dyn  ei  eni,  ac  efe 
hen?   f  a   ddichon  efe   fyned   i 

roth  ei  fam  eilwaith,  a'i  eni  ? 
í  a.In.  3.   peu.  4.  11,  12.  a  6.  52,  60^.  1  Cor.  1.8.  a  2.  14. 

*  Mae  yn  debyg  föd  Nicodêinus   yn  hen  y 
yd  hwn  ;  ond  er  ei  fod  yn  henmewndydd- 
u,  yn  uchel  mewn  swyddau,  ac  yn  ddysg- 
,vdwr  yn  Israel,  yr  oedd  efe  yn  dra  annwy- 
3dus  ain  yr  athrawiaeth  hon.     +  Yr  oedd  efe 
\  deall  y  peth  yn  llythyrenol ;  ac  yn  methu 
Tigyffred  pa  fodd  y  gallai  hen  ddyn  fel  efe 

ned  i  groth  ei  fam  drachefn,  a'i  eni :  a  phe 
uasai  hyny  yn  bosibl,  pa  les  a  allasai  y  fath 
th  fod,  i  fyned  i  mewn  i  deyrnas  Dduw. 

íid  aml  y  gwelwyd  mwy  o  annwybodaeth 
n  neb  erioed  ;  eto  mae  yn  amlwg  ei  fod  ef 
n  dra  diddichell,  ac  yn  ddifrifol  yn  ewyllys- 
gwybod  y  gwitionedd. 
5  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywedodd, 

Ynwir,yn  wir, meddaf  i  ti,  AfOddi 
ithr  geni  dyn  o  ddwfr  '  ac  o'r  Yspryd, 
'Jni  ddichon  efe  fyned  i  mewn  i 
leyrnas  Dduw. 

*  adn.  3.  Ks.  44.  3,  4.  Ezec.  36.  25—27.  Mat.  3.  II. 
pb.  5.  26.  Tit.  3.  4—7.  1  Perlr  I.  2.  a  3.  21.  1  Ioan  5.  6-8. 
pen.  1.13.  Rhuf.  8.  2.  lCor.  6.  11.  lloanl.29.  a  5.  I. 
Mat.  5.  20  a  1S.  3.  a  2S.  19  Lnc  13.  3,  5,  24  Act.  2.  38. 

3.  19.  Riiuf.  14.  17.  2  Cor.  5.  17,  18.  Gal.  6.  15.  Eph.  2. 
-10.  2  Thes.  2.   13,  14. 

*  Wrth  weled  mawr  annwybodaeth  Nico- 
êmus,  ei  syndod  wrth  y  fath  athrawiaeth  ag 
edd  Crist  wedi  draddòdi  iddo,  ac  ar  yr  utt 
iryd  ei  fod  yn  ddifrifol  am  wybodaeth  ;  mae 
esu  yn  dangos  ei  fod  yntau  yn  ddigellwair 
n  y  peth  a  ddywedasai,  ac  yr  ail  waith  yn 
hoddi  ei  Amen,  Amen,  i  dystiolaethu  inai 
elly  y  rhaid  ei  bod.  t  Yn  y  geiriau  hyn  mae 
írist  yn  dangos  gweithredydd  a  natur  yr 

denedägaeth  yn  fwy  amlwg  nag  o'r  blaen, 
Tn  adn.  3  :  oddi  eithr  i  galon  dyn  gael  ei 
;lanâu  â  golchiad  tu  fewnol  yr  Ysbryd  Glân, 
r  hwn  yr  oedd  dwfr  yn  arwydd  o  hóno  yn 
/astad  dàn  yr  hen  ornchwyliaeth,  nid  â  efe 

í'dim  i  raewn  i  deyrnas  Ddnw.  Tybia  rhai 
'nai  bedydd,  yr  "  arwydd  gweledig  oddi  all- 
n,"  a  feddylir  yma  wrlh   y  "dwfr;"  ond 
lywed  eraill  i'r  gwrtiiwyneb,  o  herwydd  fod 
dwfr  yn  y  fàn  hon  yn  hanfodol  i  iachawd- 

vriaeth  yn  gystal  â'r  Ysbryd  ;  ac  nis  geliir 
ilywedyd  fod  bedydd  dwfr  yn  hanfodol  i 
•achawdwriaeth.  Rhaid  i  ni  ddeall  fod  Crist 
vma  yn  llefaru  wrthluddew,  yr  hwuoedd  yn 
;ynnefin  iawn  âg  ysgrythyrau  yr  Hen  üesta- 
inent  ;  ac  yno  mae  gras  a  gweithrediadau  glan- 
lol  yr  Ysbryd  Glân  yn  cael  eu  cymharu  i  ddwfr 
newn  Uawer  o  fànau  :  "  Ty walltaf  ddyfr- 
tedd  ar  y  sychedig,  a  ffrydiau  ar  y  sychdir," 
lyna'r  gymhariaeth  :  "  tywalltaf  fy  Ysbryd 
ir  dy  hâd,  a'm  bendith  ar  dy  hiüogaeth," 
lyna'r  peth  a  arwyddoceid  yn  y  gymhariaeth  : 
Y  a  hwy  a  dyfant  megys  yn  mysg  glaswellt/ 
iyna  yr  ail-eni  yn  canlyn.  Es.  44.  3,  4.  Yr 
in  modd  hefyd  mae  effeithiau  yr  Ysbryd 
Glân  yn  cael  eu  gosod  allan  gan  Èzeciel,  36. 
25, 27,  "  Ac  a  daenellaf  arnoch  ddwfr  glán 
fel  y  byddoch  lân ;"  ac  yn  union  wedi  hyny, 
"Rhoddaf  hefyd  fy  Ysbryd  o'ch  mewn." 
Tebygem  fod  yr  ysgrythyrau  uchod  yn  egluro 
yn  dda  iawn,  beth  yw  y  geni  o  ddwfr  ac  o'r 
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Ysbryd,  yn  yr  adnod  dàn  sylw.  +  Mytu-d  i 
mewn  i  deyntas  Dduw  sydd  o'r  un  ystyr  â 
gweled  teyrûas  Dduw  yn  adn.  3,  gwel  y 
sylwadau  a  wnaed  yno. 

6  M*Yr  hyn  a  aned  o'r  cnawd, 
sydd  gnawd  ;  °  f  a'r  hyn  a  aned  oV 
Yspryd,  syddyspryd. 

n  Gen.  5.  3.  a  6.  5,  12.  Job  14.  4.  a  15.  14—16.  a  25.  4. 
Salm  51.  10.  Rhuf.  7.  5,  18,  25.  a  8.  1,  4,  5—9,  13.  Gal.  5. 
16-21,21.    Eph.  2.  3.  Col.     2.11.  o  Ezec.  11.  19,  20. 
a  36.  26,  27.  Rhuf.  8.  5,  9.  1  Cor.  6.  17.  Gal.  5.  17. 1  loan  3.  9. 

*  Pwy  addyry  beth  glân  al!an  o  beth  aflan  ? 
Neb.  Gan  hyny  pe  byddai  dichon  i  ddyn 
fyned  i  groth  ei  fam,  a'i  eni  drachefn  yii 
llytltyrenol,  a  naturiol,  yn  ol  dychymmyg 
Nicodêmus  ;  ni  byddai  efe  ddim  cymhwysach 
i  deyrnas  Dduw  er  hyny  :  geui  o  gnawd 
llygredis  a  fyddai  hyny  fel  y  waith  gyntaf,  a 

chnawd'llygredig  a  fyddai  y  dyn  er  ei  eni 
felly  lawer  o  weithiau.  Mae  y  gair  cnawd 
yn  cael  ei  ddefnyddio  mewn  llawer  o  fànan 
am  y  natur  ddynol,  ac  mewn  llawer  o  fànan 
hefyd  am  natur  lygredig,  yr  ystyr  olaf  sydd 

iddo  yma  mae  yn  amlwg.  f  I'r  gwrthwyn- 
eb,  yr  hwn  a  anecì  o'r  Ysbryd  sydd  ysbryd  ; 
hyny  yw,  sydd  ddyn  ysbrydol,  ynmeddiannu 

ar  egwyddor  ac  anian  ysbrydol,  cyffelyb  i'r 
hwn  a'u  gweithredodd  ynddo:  a  pha  beth 
bynag  a  wíielo  efe  oddiar  yr  egwyddor  hòno, 

ysbrydol  yw,  ei  syniadau,  ei  rodiad,  a'i  gyf- lawniadau  crefyddol,  ysbrydol  ydynt  o!l,  ac 
yntau  yn  ddeiliad  ysbrydol  o  deyrnas  Dduw 
yma,  ac  yn  gymhwys  i  fyned  i  mewn  iddi  yn 

y  nef. 7  ̂ *Na  ryfedda  ddywedyd  o  hon- 
of  fi  wrthyt,  «  f  Y  mae  yn  rhaid  eic-li 
geni  chwi  ̂ drachefn. 

padn.  12.   pen.  5.  28.    a  6.  61—63.  q  adn.  3.  Iift  15. 
14.  Mat.  13.  33—35.  Rhuf  3.  9—19.  a  9.  22-25.  a  12.  1,  2. 

Eph.  4.  22-24.  Col.  1.  12.  Heb.  12.  14.  1  Pedr  1.  14—16, 
22,  23.  Dat.  21.  27. 

*  Mae  dau  fath  o  ryfeddu  ;  nn  yn  tarddn 

oddi  ar  anghrediniaeth,  a'r  llall  yn  etì'aith 
ffydd  :  y  cyntaf  yn  dd'ían  a  waherddir  yma. 
Na  ryfedda  fod  yn  bosibl  i  ddyn  gael  ei  aiK 
eni,  ac  na  ryfedda  fod  hyny  yn  wir  angen- 
rheidiol  i  ti  ac  i  bob  dyn,  cyn  gallu  gweled 

teyrnas  Dduw  amyned  i  mewn  iddi.  -t  Gair 
cymhariaethol  yw  "  geni  drachefn,"  i  osod 
aîlan  y  cyfnewidiad  ysbrydol  sydd  raid  ei 
wneyd  ar  ddynion,  ac  y  mae  CHst  o  hyd  yn 
dàl  at  y  gymhariaeth  :  crybwyllwn  ychydig 

bethau  iddangosei  haddasrwydd.  1.  i*an  mae 
plentyn  yn  caelei  eni  i'rbyd,  er  nad  oes  dim 
sylweddnewydd  yn  cacl  ei  ddwyn  i  fod,  eto 
y  mae  "creadur  newydd  "  yn  cael  ei  ddwyn  ; 
ac  y  mae  ei  holl  alluoedd,  ei  synwyrau,  a'i 
aelodau,  yn  newydd,  ac  wedi  eu  hrìddasu  i'r 
bywyd  newydd  mae  efe  wedi  dechreu  arno. 
Fel  hyn,  pan  mae  gr.ts  Duw  yn  cyfnewid 
calon  pechadur,  mae  y  persou  yn  wir  yr  un  ; 
ond  mae  yn  dyfod  yn  ddyn  newydd,  yn 
berchen  ar  allnoedd  newyddion,  amgyíîttd- 
iadau,  serchiadau,  a  thueddiadau,  ac  mae 
wedicael  eiddarpari  wneyd  defnydd  newydd 

o'i  holl  aelodau,  ei  synwyrau,  a'i  alltuedd  : 
mae  yn  dyfod  i'r  byd  ysbrydol  fel  "cre.tdur 
newydd  ;"  ac  yn  dyfod  yn  alluog  at  waith  a 
mwyniant  ag  oedd  yn  hollawl  ddíeithr  iddo 
ef  o'r  blaen.  2.  Pan  mae  plentyn  yn  c.-el  ei 
eni,  mae  ganddo  holl  aelodau  dyn  tnewnoed- 
ran  a  maint:  ond  y  maent  yn  fychain  ac  yn 

2  E  2 
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weiniaid,  ac  mewn  angen  am  driniaeth,  ym- 

geledd,  ac  amser,  cyn  iddynt  dyfu  i'w  prîod- 
ol  faint,  ac  yn  addas  i  gyflawni  eu  pr'íodol 
orchwyíion  yn  iawn.  Felly  y  pechadur  ad- 
genedledig,  mae  ganddo  sylwedd  pob  gwir 
egwyddorion  a  thueddiadau  sanctaidd  yn 

gyfranedig  i'w  enaid  ;  ond  y  maent  mewn 

cyflwr  mabanaidd,  arhaid  idd'yut  dyfu  i  fynu yn  raddol,  a  chydagofal  ac  ymgeleddysbryd- 
ol,  i  faintioli  ac  addfedrwydd  :  mae  yr  ym- 

geledd  hwn  i'w  gael,  wedi  ei  ddarpar,  ac  mae 
y  "  bychan  newydd  eni,"  yn  y  byd  ysbrydol 
yn  gystal  a'r  byd  naturiol,  yn  ei  chwennychu, 
yn  ei  flasu,  ac  yn  cynnyddu  drwyddo.  3.  Nis 
gall  neb  wybod  pa  fodd  y  ffurfir  y  plentyn 
yn  y  groth  ;  ac  nis  gall  neb  ychwaith  wybod 
p  t  fodd  mae  Duw  yn  cyfnewid  calon  pechad- 
ur,  ac  yn  ei  greu  o  newydd.  Mae  efe  yn 
gweithio  trwy  offerynau  a  moddion  yn  y 
ddau  amgylchiad  ;  ac  yn  mhob  un  o  honynt 
y  mae  gwir  genedliad  yn  cael  ei  wneyddrwy 
ei  holl-alluawgrwydd  ef.  4.  Mae  genedigaeth 
y  plent>n  yn  blaenori  gweithrediad  ei  syn- 

wyrau  ef,  ac  yn  arweiniad  angenrheidiol  "\ holl  weithredoedd  ei  fywyd  ef  yn  y  byd  : 
felly  yr  enedigaelh  newydd,  rhaid  iddi  flaen- 
ori  holl  weithredoedd  y  bywyd  ysbrydol ; 
hyd  oni  chymmero  hyny  le,  nis  gall  y  dyn 
na  gweled,  na  chlywed,  nallefaru,  na  rhodio, 
na  gweithio,  mewn  modd  ysbrydol.  Ond, 
pan  âner  plentyn  byw,  mae  yn  sicr  o  sym- 

mnd  a  gweithredu;  felly  hefyd  pan  gaíì'o 
pechadur  ei  "  eni  drachefn,"  efe  a  edifarhâ, 
el'e  a  greda,  efe  a  gâr,  efe  a  ufuddha,  ac  a 
addola.  %  ̂ae  y  »an*  nwn  °  Dwys>  gan  ei 
fod  yn  dangos  y  rliaid  i  ni  fyned  dros  yr  hyn 
oll  a  aeth  heibio,  ymwrthod  â  hwynt  feì 
pethau  diles,  a  dechreu  o  newydd. 

8  r*Y  mae  y  gwynt  yn  chwythu 
lle  y  mynno;  a  thi  a  glywi  ei  swnef, 
ond  ni  wyddost  o  ba  le  y  mae  yn  dy- 
fod,  nac  i  ba  le  y  mae  yn  myned: 

^ffelly  mae  pob  un  a'r  a  aned  o'r 
Yspryd . 

r  Job  37.  10-13,  16,  17,  21-23.  Sdlm  107.  25,  29.  Pre?. 
11.  4,  5.  Ezec37.  9.  Act.  2.2.  a4.31.  1  Cor.  2.  II.  a  12.  11. 
s  pcn.  1.  13.  Es.  55.  9—13.  Mare  4.  26-29.  Luc  6.  43,  44. 
1  Ioau  2.  29.  a  3.  8,  9. 

Er  nas  gwyddai  Nicodêmus  pa  fodd  y  gall- 
ai  dyn  gael  ei  cni  drachefn,  eto  nid  oedd 
hyny  ddiin  yn  rheswm  pa  ham  y  dylai  efe 
ammau  y  peth  ei  hun  ;  oblegid  yr  oedd  llaw- 
er  o  bethau  yn  bod.  yn  y  byd  naturiol,  nas 
medrai  efe  amgyffred  pa  fodd  yr  oeddynt  yn 
bod,  na  pha  beth  oedd  yr  achos  o  honynt : 
felly  y  mae  hefyd  yn  y  byd  ysbrydol  o  ras. 
*  Mae  y  gwynt  yn  chwythu  lle  y  mỳno,  o 
ran  dyn  ;  nis  gẃyr  dyn  o  ba  le  mae  yn  cyf- 

*odi  na  pha  le  mae  yn  diweddu  ;  nis  gŵyr  pa 
ham  y  mae  weithiau  ynchwythu  o  nn  pwnc, 
a  phryi  arall  yn  chwythu  o  bwnc  arall  ;  nis 
gŵyr  pa  ham  y  mae  weithiau  yn  chwythu  yn 
gryf  ac  yn  ystormus,  a  phryd  arall  ynchwythu 
yn  fwy  teg  a  thawel :  er  nas  gŵyr  dyn  y 
pethau  hyn,  eto  efe  a  ŵyr  fod  y  gwynt  yn 
chwythu  ;  mae  yn  clywed  ei  swn  ef,  ac  yn 
canfod  ei  effeithiau.  t  Felly  mae  pob  un  a 

aned  o'r  ysbryd  ;  er  nas  gẃyr  dyn  pa  fodd 
mae  y  gwaith  yn  cacl  ei  wneyd,  eto  mae  yn 
hawdd  gwybod  ei  fod  wedi  cael  ei  wneyd  ; 
mae  yn  amlwg  yn  ei  effeithiau  sancteiddiol. 
Mae  y  gwynt  yn  chwythu  yn  gryf  mewn  un 
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ardal,  ac  heb  chwythu  felly  mewn  ardal  ar 
all,  yn  hollawl  fel  y  mỳno  Duw  ;  felly  ma<L 
yr  Ysbryd  Glàn,  yn  gweithredu  ar  un  pech» 
adur,  acyngadael  y  pechadurarall.yn  ei  ymyft 
a  thàn  yr  un  bregeth,  heb  weithredu  dim  |5I 
gadwedigol  arno,  yn  ol  ei  ben-arglwyddiaetlE 
ei  hun.  Pneuma,  gwynt ;  Pnumatos,  YsBl 
bryd  :  yr  un  yw  y  gair  gwreiddiol  am  wynit 
ac  Ysbryd,  yma  fel  yn  mhob  màn  arall.        II 

9  Nicodemus  a  attebodd  ac  a  ddy-  \\ 
wedodd  wrtho,  <  *  Pa  fodd  y  dichor 
y  pethau  hyn  fod  ? t  adn.  4.  pen.  6.  52,  60.  Diar.  4.  18.  Es.  42.  16.  Mar.1 
8.  24,  25.  Luc  1.  34. 

*  Siarad  annwybodaeth  ac  anghrediniaetl! 
o  hyd  yr  oedd   Nicodêmus  :  ar  y  cyntaf  yi|| 
oedd  yn  deall  am  ail-eni  yn  naturiol  a  Hythyrl 
enol ;  ac  yn  awr,  wedi  iddo  ddeall  mai  petlll 
ysbrydol  oedd,  mae  efe  mòr  dywyil  ac  amll 
mhëus  am  y  mater  ag  erioed.    Pa  fodd  y  galll 

dyn  gael  ei  eni  drachefn  ?  a  pha  i'odd  y  gaìl  J| fath    beth  fod  yn  angenrheidiol  iddo  ?     NiíH 
oedd  efe  wedi   arfer   clywed  y  fath  atliraw 

iaeth  gan  yr  ysgrifenyddîon  a'r  offeiriaid,  a< 
nid  oedd  wedi  meddwl  am  dani  ei  hun,  bo( 
ei  hangen  arno,  ond  ymorphwys  yr  oedd  ef< 

yn  nghyfiawnderau  y  ddeddf.  * 1 0  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywedodc 
wrtho,  W*A  wyt  ti  yn  ddysgawdwr 
yn  Israel,  xfac  ni  wyddost  y  pethai 

hyn  ? u  Es.  9.  16.  a  29.  10-12.  a56.10.  Jer.  8.  8,  9.  Mat.  11 
i  15.  14.  a  22.  29.  r  Deut.  10.  16.  a  30.  6.  1  Cron 

29.  19.  Sahn  51.  6,  10.  a  73.  1.  Es.  11.  6—9.  a  66.  7— 9.Jei| 
31.  33.  a  32.  39,  40.  Ezeo.  11.  19.  a  18.  31,  32.  a  36.  25—27 
a  37.  23,  24.  Rhuf.  2.  28,  29.  Pbil.  3.  3.  Col.  2.  11. 

*  Mae  yn  dehyg  fod  Nicodêinus  yn  cael  I 
gyfrif  yn  ddysgawdwr  enwog  yn  ísrael,  yi 
gystal  ac  yn  benaeth  yr  Iuddewon,  ac  yi 
aelod  o'r  Sanhedrim.  +  Pa  fodd  y  gallai  ef 
eu  gwybod  os  nad  oedd  y  fath  wirioneddai 
yn  cael  eu  dysgu  gan  yr  athrawon  Inddewig 
Ateb ;  allan  o'r  Hen  Destament :  pa  betl 
arall  ond  ail-eni  a  feddylir  wrth  enwaediad  I 
galon,  a  orchymynir  gan  Moses,  Deut.  10.16 
ac  a  addewir  yn  Deut.  30.  6  ?  wrth  y  galo 

lân  yr  oedd  Dafydd  yn  gwedd'io  am  dan: 
Salm  51.  10?  ac  wrth  y  galon  newydd  a' 
ysbryd  newydd,  a  addewir  yn  Ezec.  36.  25 
26?  Dylasai  dysgawdwr  yn  Israel  wyboi 
rhywbeth  am  yr  athrawiaeth  oddi  wrth  y 

ysgrythyrau  uchod  a'u  cyffelyb  ;  ondyroedi 
yr  holl  blaid  o  phariseaid  yn  ymboeni  cym 

maint  gyda'u  defodau  a'u  traddodiadau  gwae! 
ion,  a  gweithredoedd  y  ddeddf,  fel  nad  oedc 
ynt  yn  gwybod  dim  am  y  pethau  ysbrydo 
trymach,  ac  agosach  hyn,  nac  yn  sôn  dim  ar 
danynt  wrth  y  bobldruain. 

11  Yn  wir,  yyn  wir,  meddaf  i  ti 
2  *Mae  yr  hyn  a  wyddom  yr  ydym  yi 

ei  lefaru,  a'r  hyn  a  welsom  yr  ydyn 

yn  ei  dystiolaethu ;  a  f  a'n  tystiolaetl ni  nid  ydych  yn  ei  derbyn. 
yadn.3.  5.  x  adn.  13.  32—  34.    pen.  1.18.    a  7.  I( 

a  8.  14,  29,  29,  39.  a  12.  49.  Es.  55.  4.  Mat.  11.  27.  Lue  H 
22.  1   loau  5.  6— 12.    Dat.  1.5.     a  3.   14.  apen.1.1 
a  5.  31—40,  43.  a  12.  37,  38.  Es.  50.  2.  a  53.  1.  a  «5.  2.  M« 
23.  37.  Act.  22.  18.  a  28.  23—27.  2  Cor.  4.  4. 

*  S.ylwn  fod  Crist  yma  yn  llefaru  yn  y  rh 
l'íosog,  er  nad  oedd  ond  efe  ei  hun  wcdi  bo 
yn  ymddiddan  â  Nicodêmus  :  efe  a'r  Tad  a 
Ysbryd,  medd  rhai ;  efe  yn  llefaru  oddi  wrí 
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Tad,  a  ihàu  erteiniad  yr  Ysbryd,  ac  felly  y 
[  Pherson  dwyiol  yn  cyd-dystiolaethu.  Efe 

ic  íoan  Fedyddiwr,  yn  nghyd  a'r  holl  wii 
jrophwydi  yn  nihob  oes,  medd  erailì  :  ac 
fallai  m;ti  dyna  feddwl  mwyaf  piîodol  y 
eiriau  yn  v  fàn  hon.  Mae  y  geiriau  yn  c>n- 

wys  edliwiad  a  cherydd  i  Nicodênins  a'i  gyd- 

dysgawdwyr  Ittddewig,  cu  bod  hwyyn  lle'f- 
íru  yr  liyn  ni  welsent  yn  anil,  ac  yn  tystiul- 
jethu  vi  hyn  ni  wyddent :  eu  bod  fel  y  g  tu 
thrawon  yn  1  Titn.  1.  7,  yn  ewylly*io  bod 
n  athrawon  o'r  ddeddf,  heb  ddeall  na  pha 
ethan  yr  oeddynt  yn  eu  dywedyd,  nac  ain 
a  betlian  yr  oêddynt  yn  taern.  Mae  yma 
erydd  hefyd  iddynl  am  eu  hannwybodaeih 
'r  pwnc  penuodol  hwn,  yr  ail  eni ;  ac  y 

nae  Crist  yma  yn  ei  ainddiii'yn  ei  hun  a'i ioll  genadon  anfonedig,  eu  bod  hwy  yn 
;wybod  yr  iiyn  oeddynt  yn  ei  lefaru,  ac  yn 

iefarn  yr  hyn  oeddynt  yn  wybod.  "  Çwy- 
K>d,''  dyna  y  sicrwydd  mwyat'  yn  y  farn  a'r 
leall ;  "  gwcled  '  dyna  y  moddion  goreu  i 
;ael  y  sicrwydd  hyny.  Yr  oedd  y  pro- 
ihwydi,  yr  apostolion,a  holi  wirweinidogion 
/r  efengyl  yn  gwybod  am  y  geni  drachein 
rwy  y  gair,  trwy  brofiad,  a  thrwy  sylwi  ar 
i  efleithiau  yn  eraill;  a  Cbrist  ynte  yn  sicr, 
/n  gwybod  rnewn  ystyr  llawer  uwch.  +  Dy- 
asent  gredn  y  prophwydi,  a  derbyn  y  gwir- 
onedd  ganddynt  fel  prophwydi  Duw;  dylas- 
mt  gredu  Crist  yn  sicr,  ar  ei  awdurdod  ei 
mn  ;  ond  y  cyfryw  oedd  eu  tywyllwcli,  eu 

Bedrwydd,  a'u  hanghrediniaeth,  fel  na-dder- 

iynienl  dystiolaeth  y  naill  na'r  llall.  Mae 

pta  wrthresymiad,  y  dylid  sylwi  arno:— Yr 

ydych  chwi*  yn  aîhrawiaethu  pethau  nis wyddoch,  ac  yn  cael  eich  credu  ;  a  ninnau 
yn  athrawiaethu  peth  sicr,  ac  a  wyddom,  ac 

nis  derbyniwch  chwi  ein  hathrawiaeth  a'n 
tystiolaeth  ni. 

12  *0s  dywedais  i  chwi  b  bethau 
daearol,  a  chwithau  nid  ydych  yn 

credu ;  f  pa  fodd,  os  dywedaf  i  chwi 
cbethau  nefol,  y  credwch  ? 

b  adn.  3,  5,  8.  1  Cor.  3.  1,  2.  Heb.  5.  11,  12.  1  Pedr  2. 
1—3.  c  adu.  13—17,  31—36.      peu.   I.   1-14.     1  Cor.  2. 

9.  1  Tira.  3.  16.  1  loan  4.  10,  14. 

*  Wrth  bethau  daearol  yma  y  deallir,  y 
cyfnewidiad  grasol  y  bu  Crist  yn  sôii  am 

dano  yn  yr  adnodau  o'r  blaen  :  geilw  ef  yn 
fddaearol,  am  mai  ar  y  ddaearmae  yn  cael  ei 
jwneyd,  am  y  gellir  ei  egluro  trwy  gymhar- 
jiaethau    daearol,     geni    dyn,    chwythiad    y 
gwynt,  &c.  ac    am    fod  dynion   ar  y  ddaear, 
trwy  ras,  yn  gwybod  rhyw  faint  am  daiio, 
iac  yn  brofiadol  o   hóno  :  peth  daearol  oedd, 
mewn  cymhariaeth  i  bethau  eraill  mwy  gor- 
íuchtl,  ysbrydol,  a  dyfn-ddirgeledig,  a  allasai 
j  Crist  leiaru  am  danyut,  ac  a  lefarodd  efe  hef- 
>yd,  yn  yr  adnodau  nesaf.  t"  Pethau  nefol:" 
Duwdod  ei  Berson  ef  ei  hun  ;  ei  ddisgyniad 

■  o'r  nef;  ei  gnawdoliad  ;  ei  breseuoldeb  yn  y 
I  nef  er  ei  fod  yn  y  cnawd  ar  y  ddaear,  adu. 
j  13;  ei  dragywyddol  Faboliaeth,  adn.  16  ;  dy- 
!  ben  ei  ddyfodiad  i'r   byd,  ei  dderthafn  ar  y 
giocs  fel  yr  acbubai  ni  oddi  wrth  ein  pechod- 

j  au  ;  a  by  wyd  tragy  wyddol  i'w  gael  trwy  flydd 
yn  ei  angau  ef,  a  cholledigaeth  dragywyddol 

'  i   bawb   a'i  gwrthodant.     Cellir  ystyried   y 
pethau  oll  fel  dyfnion  bethau  Duw,  j  n  cael 
eu  hegluro  i  ni  trwy  yr  Ysbryd  ;  a  pethau 

j  oas  gall  y  dyn   anianol  eu  deall  na'u  crédu. 
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Fel  yr  oedd  Ilaeih  a  bwyd  cryl  jn  athraw- 
iaeth  yr  aposiol,  lelly  y  inac  p<  ihaii  daearol 
a  phcthau  nefoJ  i'w  hy&tyrted  yma. 

13  "  *  Ac  ni  esgynodd  neb  i'r  nef, 
e  f  oddi  eithr  yr  hwu  a  ddisgynodd  o'r 
nef,  /  %  sr/'Mab  y  dyn,  ||  yr  hwn  sydd 

yn  y  nef. d  pen    1.  18.  a  fi.  46.  Uout.  30.  12.  Diar.  30.  4.    Act.  2. 
84.  Rhttf.  10.  6,  7.  Eph.  4.  tí,  10  e  pcu.  6.  33,  38,  51,62. 

8.  42.  a  13   3.  a  16    28-30    a  17.  5.   I  Cor.  15.  47.      /peu. 

18.  Mat.  28.  50.  Mdrc  16.   19,  Î0.  Act.  '10.  28.  fcph.  1.  'iò. 
4.  10. 

*  Esgÿnasai  Enoch  ac  Elias  i'r  nef,  oesoedd 
cyn  i'r  iesu  lefaru  y  gelrian  hyn  ;  ond  nid 
sgynodd  neb  erioed  ond  lesu  i'r  nef  yn  yr 

ystyr  mae  efe  yn  feddv\l  yma,  sef  i  wybod  y 
pethau  nefol,  adn.  12,  i  cbwilio  dîrgelion  ar- 

faeth  achyngor  Duw  yn  mherthynas  i  drei'n iachawdwriaeth.  Yn  yr  ystyr  hyny  y  sonir 

ain  esgyn  i'r  nef  yn  Deut.  30.  12;  Diar.  30. 
4;  Rhuf.  10.  5—11.  +Yr  hwn  a  ddisgynodd 
o'r  net' o  ran  ei  gnawdoliaeth  i  ddvsgu  peth- 
au  nefol  Duw  i  ddynion,  ac  i'w  roddi  ei  hnn 
yn  aberth  dros  bechodau  dynion.  +  Mab  y 

dyn  ydoedd  enw  pri'odol  i'r  Messiah  yn  yr Hen  Destament :  Salm  80.  17  ;  Dan.  7.  13. 
||  Mae  Crist  yn  liefaru  yma  am  dano  eì  hun 
da.li  yr  enw  Mab  y  dyn,  ac  yn  dywedyd  ei 
fod  fel  y  cyfryw  y  pryd  hwnw  yn  y  uef,  pan 
yr  oedd  Hiewn  gwirionedd  ar  y  ddaear.  () 
ran  ei  Dduwdod  yr  oedd  yn  y  nef  yn  gystal 
ac  ar  y  ddaear ;  o  ran  ei  ddynoliaeth  yr  oedd 
ar  y  ddaear  ac  nid  yn  y  nef  :  eto  yr  oedil  nn- 
deb  mòr  agos  a  phersonol  rhwng  y  Duwdod 

a'r  ddynoliaelh,  f'el  mac  yr  hyn  sydd  biîodo! 
i'r  naill,  sef  holl-bresenoldeb,  yn  cael  ei  bri- 
odoli  i'r  llall  helyd.  Nis  gellir,  ac  nis  dylid 
chwaith,  rhoddi  unrhyw  agoriad  arall  ar  y 
geiriau  :  ary  ddaearyr  oedd  dynoüaeth  Crist 
y  pryd  hwnw  ;  ac  eto,  o  herwydd  undeb  y 
ddynoliaeth  â'r  Person  Dwyfol,  dywedai  efe 
ei  bod  yn  y  nef.  Yn  yr  íin  ystyr  y  dywedir 

ddarî'od  crocshoelio  Atglwydd  y  gogoniant, 
1  Cor.  2.  8  ;  ac  i'r  eglwys  gael  ei  phrynu  à 
phr'íod  waed  Duw,  Act.  20.  28:  y  ddynoî- 
iaeth  a  groeshoeliwyd,  a  gwaed  y  ddynol- 

iaeth  a  dywalltwyd,  ac  eto  pii'odolir  pob  tr'ó 
o'r  ddau  i'r  Person  Dwyfol.  Dyma  un  o'r 
"  pethau  nefol,"  adn.  13. 

14  '% '  t  '*  Äc  megis  y  dyrcìiafodd 
Moses  y  sarph  yn  y  diffaethwch, 
h  f  felly  y  mae  yn  rhaid  dyrchafu 
Mab  y  dyn : 

g  Num.  21.  7—9.  2  Bren.  18.  4.  h  pen.  8.  28.    a  12. 
32-34.  Salin  22.   16.    Mat.  '26.  54.  Lug  18.  31-33.    a  24.  20, 
•ití,  27,  44— 4tí.  Act.  2.  23.  a  4.  27.  28. 

*  Dyma  ddywediad  rhyfedd,  yn  y  fàn  ar 
ol  y  pethau  gogoneddus  a  ddywedwyd  am  y 

Mes.siah  yn  yr  adnud  o'rblaen;  ei  dderchafu 
ef  yn  waradwyddus  ar  y  groes !  Gwyddai 
Nicodêmus  a'r  Iuddewon  oll  am  y  sarph  bres 
yn  dda  iawn,  ond  mae  yn  debyg  na  wyddai 
ond  ychydig  iawn,  os  neb,  o  honynt,  b<-d  y 

sarph  hònp.yn  gysgod  o  groeshoeîiad  y  Mes- 
siah.  Dysgwylient  hwy  i'r  Messiah  p.m  ddel- 
ai  gael  ei  dderchafu  i  orsedd  ogontddus  ar 
ÿ  ddaear,  i  fod  yn  frcnin  daearol;  yn  lle 
hyny,  ei  dderchafu  ar  y  groes  oedd  iddo  ef, 

er  prynedigaeih  ei  bobl.  +  Mae  y  "megys" 
yn  nechreu  yr  adnod,  a'rfelly  yn  y  fàu  hon, 
yn  ateb  i'w  gilydd  ;  ac  yn  dangos  y  gymhar- 
iaeth  rhwng  y  cysgod  a'r  sylwedd  :  nid  rhwng '"  2  E  3 
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y  sarph  a  Christ  mae  y  gymhariaeth ;  ynfyd 
rwydd,  os  nid  cabledd,fyddaidy\vedyd  felly 
mae  y  gymhariaeth  yn  y  pethau  canlynol:— 
1.  Peth  o  dreftúad  dwyfol  oedd  y  sarph  bres 
hon  ;  un  o  drefniad  dwyfol  yvv  Crist  i  fod  yn 
iaehawdwr.  2.  Tiefnwyd  i'r  sarph  gael  ei 
derchafu  ar  drostan  yn  nghanol  y  gwersyil ; 
trefnwyd  i  Grist  gacl  ei  dderchafu  ar  y  groes, 
megys  yn  nghanol  y  byd.  3:  Trwy  edrych 
ar  y  sarph  yr  oedd  yr  lsraeliaid  i  gael  iach- 
âd  ;  trwy  yredu  yn  Nglirist  wedi  ei  groes- 
hoelio  mae  i  bechaduriaid  gael  iachàd  ysbryd- 
ol  a  bywyd  tragywyddol. 

15  **Fel  na  choller  Äpwy  bynnag 
a  gredo  ynddo  ef,  'fond  caffael  o 
hono  fywyd  tragywyddol. 

í  peu.  5.  21.  a  10.  28-30.  Mat.lS.  11.  Luc  19.  10.  Act. 
13.  41.    1  Cor.  1.   1S.    2  Cor.  4.  3.  k  adn.  16,  36.  pen.  1. 
12.  a  6.  40.  47.  a  11  25,26.  a  12.  44—46.  a  20.  31.  Es.  45.  22. 
Marc  16.  16.  Aot.  8.  37.  a  16.  30,  31.  Rhuf  5.  1,  2.  a  10. 
9-14.  Gal.  2.  16,  20.  Heb.  10.  3'J.  1  Ioau  5.  1,  11—13. 
/  pen.  17.  2,  3.  Rhuf.  5.  21.  a  6.  22,  23.  1  loan  2.  25. 
a  5.  13,  20. 

Er  mai  derchafu  ar  y  groes  a  feddylir  yn 

benaf  yn  yr  adnod  o'r  blaen  ;  eto  mae  ynJ 
rhaid  derchafu  Crist  yn  y  weinidogaeth  hef- 
yd,  heb  hyny  nis  gall  neb  gredu  ynddo. 
*  iMae  dau  beth  rhyfedd  yn  dyfod  i  beciiad- 
uriaid  trwy  Grist  wedi  ei  groeshoelio,  a 

thrwy  ffydd  ynddo  ef;  sef,  d'fangfa  rhag  coll- 
edigaeth  a  chael  bywyd  tragywyddol.  Coií- 
edig  a  fuasai  pawb  byth  oni  buasai  i  Grist 

farw,  dyna'r  cyfiwr  mae  pawb  yn  dyfod  i'jr 
byd  ynddo,  ac  nid  oes  fodd  i  gael  ymwared 
o  hóno  ond  trwy  Grist  a  ffydd  yn  ei  berson 

a'i  aberth  ef.  t  Mae  pobpeth  angenrheidiol 
er  cadwedigaeth  pechadur  yn  gynnwysedig 
yn  y  by wyd  tragywyddol  a  grybwyllir  yma ; 
megys  cyfiawnâd,  maddeuant,  ail-eni,  sanct- 
eiddiad,  dyddanwch  ysbrydol,  a  holl  dded- 
wyddwch  y  nefoedd  yn  y  diwedd.  Mae  y 

pethau  hyn  oll  i'w  cael  yn  Nghrist,  ac  nid  yn 
neb  arall;  a  thrwy  ffydd  ynddo  ef,  nid  trwy 
weithredoedd  dynol  nac  unrhyw  ftbrdd  arall. 
Mae  y  drefn  hon  yn  addas  iawn  i  bechadur 
colledig,   i  ddysgwyl  ei  holl  iachawdwriaeth 
0  Dduw,  ac  i  roddi  yr  holl  ogoniant  iDduw. 

1 6  f  m  *  Canys  felly  y  carodd  Du w 
y  fbyd,nfel  yrhoddoddefe  ei  îunig- 
anedig  Fab,  °  \\  fel  na  choller  pwy  byn- 
nag  a  gredo  ynddo  ef,  ond  cafifael  o 
hono  fywyd  tragywyddol. 

w  Luc  2.  14.    Rhuf.  5.  8.    2  Cor.  5.  19—21.    Tit    3    á 

1  loan  4.  9.  10,  19.  n  pen.  1.  14,  18.  Geu.  22.  12  '  Maro 12.  6.  Rhuf.  5.  10.  a  8.  32.        o  adu.  15.  Mat.  9.  13.  1  Tiu/. 

*  Dyma  ffynon  fawr  ein  holl  iachawdwr- 
iaeth,  cariad  Dnw  ;  oddi  yma  y  tarddodd  ac 
y  dcilliodd  pobpeth  tuag  at  gadw  pechadur : 
o  hyn  y  rhoddodd  Duw  ei  Fab,  y  rhodd  gynt- 
af,  benaf,  ac  yr  hon  oedd  yn  cynnwys  yrholl 
roddion  eraill  er  ein  iachawdwriaeth.  Mae 
yn  rhaid  bod  y  cariad  hwn  yn  dragywyddol ; 
oblegid  mae  yn  blaenori  rhoddiad  ý  Mab,  ac 
yn  achos  o  hóno :  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn 
rhad,  yn  bcn-arglwyddiaethol,  ac  yn  hunan- 
gynhyrfiol,  gan  mai  cariad  at  wrthryfelwyr  a 
byd  coîledig  yw  :  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  an- 
nhraethol  fawr,  pan  y  rhoddai  Duw  ei  Unig- 
anedig  Fab  i  farw  drosom  ni.  Eto,  nis  gaìì- 
ai  y  cai  iad  hwn  fod  yn  gariad  o  hotfder,  hyf- 
rydwch,  ac  anwyldeb;  oblegid  barnai  Duw 

y  gwrthrychau  yn  deilwng  o'i  ddigofaint  tra- 
gywyddol,  ac  yn  haeddu  ei  gasineb  sanct- 
aidd  ;  ac  mòr  euog,  fel  nas  gallasai  efe  dru 
garâu  wrthynt  ar  lwybr  anrhydeddus,  ond 
trwy  farwolaeth  ac  aberth  ei  Fab  ei  hun ; 
trefn,  ag  oedd  yn  arddangos  haeddiant  eu 
gwrthryfel  hwy,  yn  fwy  na  phe  buasai  efe 
yn  gosod  holl  ddynolryw  dàn  gospedigaeth 
dragywyddol.  Gan  hyny,  rhaid  mai  cariad 
o  ewyllys-da,  tosturi,  a  chymmwynasgarwch, 
oedd  cariad  Duw.  Efe  a  "  garodd  y  by<V 
nid  yn  unig  i  arfaethu  maddau  pechodau,  ac 
i  roddi  y  nefoedd  i'r  neb  aedifarhâent ;  ond, 
(pryd  y  gwelodd  efe  anrhydedd  ei  gyfiawn- 
der  a'isancteiddrwydd,  megys  yn  gwrthwyn- 
ebu  trugaredd,)  efe  a  roddodd  "  ei  unig-an- 
edig  Fab,"  ei  gyd-radd  a'i  ogyfuwch  yn  y 
dd wy fol  hanfod,person  o  fawredd  ac  ardderch- 
awgrwydd  anfeidrol,  ac  o  anwyldeb  an- 
nhraethol  ganddo  ef  ei  hun,  yr  hwn  nid  oedd 
yr  holl  fydoedd  ond  megys  dim  mewn  cym- 
hariaeth  iddo  :  efe  a  roddodd  hwn  i  fod  yn 

"  gnawd,"  fel  y  gallai  wneuthur  iawn  dros 
ein  pechodau  ni  yn  ein  natur  ni,  trwy  ddy 
oddef  a  marw  ar  y  groes.  Yn  awr,  gan  fod 
y  rhwystr  wedi  ei  dynu  oddi  ar  y  ftbrdd,  gall 
faddau,  achub,  a  bendithio  â  bywyd  tragy- 
wyddol,  bawb  o  bob  cenedl  a  gredant  yn  y 
Gwaredwr  hwn,  ond  y  rhai  heb  hyny  a  fuas- 
ai  o  angeurheidrwydd  yn  golledig  byth. 
t  Tybiai  yr  Iuddewon  mai  hwy  yn  unig  oedd 
Duw  yn  garu  ;  ac  mai  i'w  hachub  hwy  yn 
unig  y  deuai  y  Messiah,  ac  i  dywallt  dirmyg 
ar  bob  cenedl  arall  er  eu  mwyn  hwy 
wrthwynebu  y  dybfalch  a  chyfeiliornus  hòno, 
mae  ein  Hiachawdwr  yn  dywedyd  wrth 
Nicodêmus,  fod  Duw  wedi  caru  y  byd,  ác 
wedi  rhoddi  ei  unig-anedig  Fab  dros  y  byd 
hyny  yw,  cenedloedd  yn  gystal  ag  luddew 
on,  a  rhai  o  bob  cenedl  dàn  y  nef.  Ynfyd- 
rwydd  ac  annhegwch  mawr  yw  ceisio  dir-l 
dỳnu  yr  adnod  hôn  a'i  chyftelyb  i  brofi  pryn-l 
edigaeth  gyífredinol :  mae  yr  aduod  yn  ei 
hegluro  ei  hun  ;  y  byd  yn  nechreu  yr  adnod 

yw,  y  pwy  bynag  a  yredo  yn  y  rhan  arall  o'i adnod.  ±Am  yr  unig-anedig  Fab,  gwel  ai 

pen.  1.  18.  ||  Am  y  rhan  olaf  o'r  adnod, 
gwel  ar  adn.  15. 

17^*  Oblegid  ni  ddanfonodd  Duwj 
ei  Fab  i'r  byd,  i  ddamnio  y  bydj 
q  ond  fel  yr  achubid  y  byd  trwyddo  ef.j 

p  pec.  5.  45.  a  8.  15,  16.  a  12.  47,  43.  Luc  9.  56.  openfl 
1.  29.  a  6.  40.  Es.  45.  21-23.  «  49.  6,  7.  a  53.  10-12  Zec  H 
9.  9.  Mat.  1.  23.  a  18.  11.  Luc  2.  10,  11.  a  19.  10.  1  Tim.  211 
5,  6.  1  Ioaa  2.  2.  a  1.  14. 

Cyfeiriad  sydd  yma  at  y  dyb  gyfeiliornni| 
a  didrugaredd  oedd  yn  mhlith  yr  Iuddewonj 
y  byddni  i'r  Messiah  ddistrywio  yr  holl   gcu i. 
edloedd  pan  ddelai  i'r  byd,  am   eu   heiluníí 
addoliaeth,  eu  hannuwioldeb,  a'u  creulondei 
tuag  atynt   hwy  o  oes  i   oes.     Mae  Crist  yr 
dangos  i  Nicodêmus,  mai  nid  hyny  oedd  dy 
ben  ei  ddyfodiad  ef ;  ond  i  achub   y  cenedl 

oedd,  "  y  byd,"  trwy    yr  efengyl.     Yr  oed(| 
y  byd  yn  haeddu   ei  ddamnio,  ei  goll-farnu 
a'i  ddystryvvio  ;  ond  i  achub  y   byd  y  daeti 
Iesu  i'r  byd.     Yn  ei  ddyfodiad  nesaf,  efe  : 
ddaw  i  ddamnio'r  byd  ! 

18  1T*  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn 
ddo  ef,  r  ni  ddemnir :  *  f  eithr  yr  hwi 
nid  yw  yn  credu,  a  ddamniwyd  eis 



j   Anyhrediniaeth  yw  yr  achos ÌOAN  III.  mawr  o  ddamnediyaeth  dynion. 

>es ;  X  o  herwydd  na  chredodd  yn  enw 
ìnig-anedig  Fab  Duw. 

r  adn.  36.  peu.  5.  24.  a  6.  40,  47.  u  20.  31.  Rhuf.  5.  1. 
i  8.  1,  34.  1  Ioan  5.  12.  *  Maro  16.  16.  Heb.  2.  3.  a  12. 
25.  1  loan  5.  10. 

Yr  hwn  sydd  yn  credu,  pwy  bynag  fyddo ; 
luddew  neu  genedl-ddyn,  cenedl-ddyn  neu 
Iuddew  ;  a  pha  faint  a  nifer  bynag  a  fyddo 
ei  bechodau,  yrhwn  sydd  yn  credu  niddemn- 
ir.  Mae  pob  rhyw  bechod  yn  haeddu  damn- 
rìigaetb,  ac  nis  gall  y  ddeddf  lai  nadamnio; 
iyny  yw,  euog-farnu  y  pechadur  sydd  dani 
ac  yn  ei  gafael :  ond  trwy  gredu  yn  Iesu, 
mae  y  pechadur  euog  yn  cael  dîangfa  gyf- 
liawn  a  chyfreithlawn  oddi  dani,  ac  o'i  gaf- 
ael ;  ac  fel  y  llofrydd  gynt  yn  rfoi  i'r  ddinas 
noddfa,  felly  mae  yntau  yn  ffoi  at  Grist,  ac 

yno  ni  ddemnir  ef.  t  O'r  tu  aral!,  yr  hwn 
nid  yw  yn  credu  yr  efengyl,  tystiolaeth  Duw 
am  ei  Fab,  ac  felly  credu  yn  y  Mab  yn  wyn- 
eb  y  dystiolaeth  ;  pwy  bynag  a  fyddo,  ludd- 
ew  yn  gystal  a'r  cenedl-ddyn,  efe  a  ddamn- 
iwyd  eisoes.  Mae  pawb  yn  ddamniol  o  ran 
haeddiant  o  naturiaeth,  wedi  chwanegu  hyny 
drwy  weithredcedd  drwg,  ac  yn  enwedig 
drwy  anghrediniaeth.  "  Efe  a  ddamniwyd 
eisoes,"  fel  dyn  wedi  cael  clwyf  marwol: 
dywedir  mai  dyn  marw  yw  er  ei  fod  eto  yn 
anadlu  dros  ychydig  :  neu  fel  drwg-weithred- 
wr  dàn  ddedfryd  marwolaeth,  dywedwn  mai 

I  dyn  marw  yw,  er  ei  fod  eto  heb  ei  ddîenydd- 
io.  }  Myuych  y  rhoddir  enw  gwr  am  y  gwr 
ei  hun  ;  ond  yma  tybir  fod  enw  Crist  yn  ar- 
wyddo  mawredd  ac  ardderchawgrwydd  y 
person  a  enw  ir :  ac  feîly  yn  aml  y  defnyddir 
enw  y  Tad,  neu  Grist,  i  arwyddo  mawredd 
dwyfol  y  person  a  enwir. 

1 9  '  *  A  hon  y  w  y  ddamnedigaeth ; 

f  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  %  a  charu  o 
ddynion  y  tywyllwch  yn  fwy  nâ'r 
goleuni :  u  )|  canys  yr  oedd  eu  gweith- 
redoedd  hwy  yn  ddrwg. 

t  pen.  1.  4,  9— 11.  a  8.  12.  a  9.  39-41.  a  15.  22— 25. 
Mat.  11.  20—24.  Luo  10.  11—16.  a  12.  47.  Rhuf.  1.  32. 
2  Cor.  2.  15,  16.    2  Thes.  2.  12.    Heb.  3.  12,  13.  w  pen. 
5.  44.  a  7.  17.  a  8.  44,  45.  a  10.  26,  27.  a  12.  43.  Es.  30. 
8—12.  Luc  16.  14,  15.  Act.  24.  21-  26.  Rhuf.  2.  8.  1  Pedr  2. 
8.  2  Pedr  3.  3. 

*  Yr  achos  mwyaf  o  bob  achos  damnedig- 
aeth  yw,  ddyfod  goleuni  ì'í  byd,  a  charu  o 
ddynion  y  tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni. 
Y  prawf  amlycaf  o  ddamnedigaeth,  neu  o 
fod  dynion  mewn  cyflwr  damniol  ywr,  eu  bod 
yn  caru  y  ty wyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni :  i'r 
rhai  collediy  mae  yr  efengyl  yn  ynfydrwydd, 
ac  mae  hyny  yn  brawf  mai  colledig  ydynt  : 

i'r  rhai  collediy  mae  hi  yn  guddiedig,ac  mae 
ei  bod  felly  yn  brawf  mai  colledig  ydynt. 
Eto,  hon  yw  y  ddamnedigaeth  ;  sef  hyny  yw, 
y  ddamnedigaeth  drymaf  o  bob  damnedig- 
aeth,  fydd  y  ddamnedigaeth  o  wrthod  y  gol- 
euni  a  charu  y  tywyllwch ;  a'r  bobl  a  wnel- 
ont  hyny  a  fyddant  dàn  y  ddamnedigaeth 

drymaf  o  baw  b.  "  Hon,"  Autê  yw  y  gair 
Groeg ;  cyfieithir  ef  yn  y  rhyw  fenywaidd 
yma  genym  ni,  yn  y  ganol-ryw  (this,  byn,) 
y  mae  gan  y  saeson.  fY  goleuni  oedd  Crist 
ei  hun,  yr  athrawiaeth  oleu  a  bregethodd  ef 
ei  hun,  gweinidogaeth  ei  apostolion,  gair 
gwirionedd  yr  efengyl,  a  gweinidogaeth  yr 
efengyl  yn  mhob  oes.  X  Yr  oedd  yr luddew- 
on  yn  caru  tywyllwch  y  seremoniau  a  thra 
ddodiadau  eu  gau-athrawon  yn  fwy  na  goleu- 
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ni  Crist  a'i  apostolion  :  a'r  cenerìloedd  yn 
caru  tywyllwch  eilun  addoliaeth,  paganiaeth, 
a  choel-grefydd,  yn  fwy  na  goleuni  disglaer 
yr  efengyl :  ac  felly  niae  pob  dyn  anianol 

eto,  yn  caru  y  tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleu- 
ni.  ||  Yr  achos  o  hyny  oedd,  ac  ydyw  eto, 
bod  calonau  a  gweithredoedd  dynion  yn 
ddrwg :  gweithredoedd  aflan  y  tywyllwch 
yw  gweithredoedd  drwg,  ac  nis  dyoddefant 

y  goleuni,  mae  yn  groes  i'w  natur,  ac  yn aflonyddu  y  gydwybod. 

20  a "  *  O  herwydd  pob  un  a'r  sydd 
yn  gwneuthur  drwg,  f  sydd  yn  casâu 

y  goleuni,  ac  nid  yw  yn  dyfod  i'r leuni,  |  fel  nad  argyhoedder  ei 
weithredoedd  ef. 

x  pen.  7.  7.  1  Bren.  22.  8.  Job  24.  13—17.  Salm  50.  17. 
Diar.  I.  29  a  5.  12.  a  15.  12.  Am.  6.  10,  11.  Luo  11.  45. 

Iago  1.  23—25. 

*  Pob  un  sydd  yn  gwneuthur  celfyddyd  o 
bechod,  yn  gwneuthur  drwg  yn  rhyfygus, 
gan  ei  garu  ac  ymhyfrydu  ynddo.  f  Mae  y 

cyfryw  yn  casâu  y  goleuni.  Yn  yr  adned  o'r blaen  dywedir  ei  fod  yn  caruy  tywyllwch  yn 
fwy  na'r  goleuni,  yma  dywedir  nad  yw  yn 
caru  y  goleuni  o  gwbl ;  ond  yn  ei  gasâu  : 
felly  mae  yr  adnod  hon  yn  agoriad  ar  y  geir- 
iau  mwy  na'r  ynyr  adnod  o'r  blaen.  Gweith- 
red  yr  ewyllys,  a'r  serch,  yw  caru  a  chasâu  ; 
felly  mae  y  pechadur  yn  caru  y  tywyllwch, 

a  gweithredoedd  y  tywyllwch,  o'i  fodd ;  ac 
yn  casâu  y  goleuni,  a  gweithredoedd  y  goleu- 
ni,  o'i  fodd,  ac  o  ddewisiad  ei  galon :  ac  am 
hyn  y  bydd  ei  ddamnedigaeth  diòm  ef. 
X  Mae  gweled  ffyrdrì  uniawn  Duwr  yn  dy- 
noethi  eu  ffyrdd  ceimion  hwy,  ac  yn  dwys- 
bigo  eu  cydwybodau  cysglyd,  yn  attal  iddynt 
goledd  eu  chwantau,  ac  yn  brawychu  eu  rhyf- 
yg  a'u  hyder  gau. 

21  V  *  Ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneu- 
hur  gwirionedd,  fsydd  yn  dyfod  iV 

goleuni, z  fel  yr  eglurhaer  ei  weithred- 
oedd  ef?  Jmai  yn  Kuw  y  gwnaed 
hwynt. 

y  pen.  1.  47.  a  5.  39.  Salm  1.  1—3.  a  119.  80, 
105.    a    139.  23,  24.    Es.  8.  20.    Act.  17.  11,  12.  z  pen. 
15.  4,  5.  Es.  26.  12.  Hos.  11.  8.  1  Cor.  15.  10.  2  Cor.  1  12. 
Gal.  5.  22,  23.  a  6.  8.  Eph.  5.  9.  Phil.  1.  11.  a  2.  13.  Col. 
1.  29.  Heb.  13.  21.  1  Pedr  1.  22.  2  Pedr  1.  5—10.  1  Ioan  2. 
27—29.  a  4.  12,  13,  15,  16.  Dat.  3.  1,  2,  15. 

*  Rhoddir  gwirionedd  yma  am  bethau 
gwirioneddol;  y  dyn  sydd  yn  ddddwyll  yn  ei 
galon,  ac  yn  amcanu  at  gywirdeb  a  gwir- 
ionedd  yn  ei  farn  a'i  weithredoedd  ;  t  mae 
hwn  yn  caru  y  goleuni,  yn  gosôd  ei  hun  yn 
wyneb  y  goleuni,  fei  yn  wyneb  drych  goleu, 
i  gael  ei  brofi  ei  hnn,  ei  egwyddor,  ei  fain, 

a'i  weithrerìoedd,  yn  wyneb  y  maen  prawf, 
y  rheol  ddwyfol  a  sefydlodd  Crist  y  gwir 
Oleuni :  i  gael  ei  argyhoeddi  lle  yr  oedd  vn 

feius,  ac  i  gael  ei  ddysgu  a'i  gyfarwyddo  yn 
fanylach  yn  ngeiriau  a  gwirionedd  Duw. 
í  Un  peth  yw  bod  gweithredoeäd  dyn  yn 

dda,peth  arall  yw  eu  bod  yn  caeleu  "  gwneyd 
yn  Nuw;"  sef  trwy  rinwedd  undeb  àg  ef, 
trwry  ras  a  dderbyniwyd  ganddo  ef,  yn  unol 
â'i  ewyllys  ef,  er  ei  ogoniant  ef,  ac  yn  gym- 
meradwy  ganddo  ef.  Yn,  yyda,  yn  ol,  neu 
trwy  Dduw ;  mae  y  gair  Groeg  (en)  yn  cael 

ei  gynehhu,  meddantj  yn  mhob  un  o'r  ftyrdd uchod. 



Yr  Iesu  yn  bedyddio  yn  Judea,  10  AN  III.  ac  loan  yn  bedyddio  yn  Ainon. 

22  f  a  *  Wedi  y  pethau  hy  n,  daeth 
yr  Iesu  a'i.  ddisgyblion  i  wlad  Judea ; 
fac  a  arhosodd  yno  gyd  â  hwynt, 

b  tac  a  fedyddiodd. 
a  pen.  2.  13.  a  4.  3.  a  7.  3.        6  adn.  26.  pen.  4.  I,  2. 

Yn  yr  adnod  o'r  blaen  cawsom  ddiwedd 
ymddiddan  Crist  â  Nicodêmus;  ac  e  ym 
ddengys  ar  ol  hvn  iddo  ef  gael  gwir  droedig 
aeth  a  dychweliad,  pen.  7.  50,  51;  a  19.  39. 
Tybia  rhai  fod  y  geiriau  uchod  am  garu  y 
tywyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni,  yn  gerydd 
go  dirion  i  Nicodêmus  am  ddyfod  üt  yr  lesu 
liw  nos,  (yn  gystal  ag  fel  gwers  gyffredin  i 
bawb,)  ond  mae  yn  bur  debj  g  iddo  ef  garu  y 
goleuni  a  dyfod  i'r  goleuni,  trwy  yr  ymddi- 
ddan  hwn,  ac  efe  a  wnaeth  arddelwad  hyfach 

a  mwy  di'ofu  o  Grist  wedi  hyn.  *  Jerusalem 
ydoedd  brif-ddinás  Judea,  ac  wedi  gorphen 
yr  ymddiddan  â  Nicodêmus  yn  Jerusalcm 

neu  yn  gytagos,  daeth  yr  Iesu  a'i  ddysgybl- ion  allan  i  wlad  Judea,  efallai  ar  ei  ffordd 

tua'i  wlad  ei  hun,  Galilea.  +  Pa  faint  bynag 
a  arosodd  efe  yno  ni  bu  yn  segur;  ond  yn 
pregethu,  yn  gwneyd  gwyrthiau,  ac  yn  troi 
llawer  mae'ndebyg.  %  Nid  oedd  efe  yn  bed- 
yddio  nemawr,  os  neb,  ei  hun  ;  eithr  eiddysg- 
yblion  oedd  yn  bedyddio,  pen.  4.  2.  Maeyn 
debyg  nad  oeddynt  hwy  ddim  yn  bedyddio  y 
pryd  hwn  yn  y  dull  y  gorchymynodd  efe 
iddynt  wedi  liyny;  ond  yn  ol  dull  Ioan,  ac 
fel  arweiniad  i  sefydliad  mwy  períiaith  o 
grefydd  Crist :  efallai  eu  bod  ynbedyddioyn 
enw  yr  Iesu,  fel  Messiah  ;  ond  nid  oedd  y 
bedydd  Cristionogol  yn  enw  y  Drindod  wedi 
dechreu  eto. 

23  %  Ac  yr  oedd  Ioan  hefyd  yn 

bedyddio  yn  *  Ainon,  c  yn  agos  i 
Salim  ;  d  \  canys  dyfroedd  lawer  oedd 

yno  :  *a  hwy  a  ddaethant  ac  a'u  bed- 
yddiwyd. 

f  Gen.  33.  18.  1  Sam.  9.  4.  d  Jer.  Sl.  13.  Ezec.  19. 
10.  a  43.  2.    Dat.  1.  15.   a  14.  2.    a  19.  6.  «  Mat.  3.  5,  6. 
Marc  1.  4,  6.  Lnc  3.  7. 

*  Mae  dysgedigion  ar  goll  yn  fawr  mewn 
perthynas  i'r  lle  hwn,  Ainon ;  oblegid  nad 
oes  sôn  am  nano  yn  un  ihan  arall  o'r  ysgry- 
thyr,  ac  nad  yw  i'w  gael  ar«  ddarluniau  yr 
henafiaid  o  wlad  Canaan.  Tybiai  rhai  mai 

o  du  y  dwyrain  i'r  Iorddonen  yr  oedd,  ac 
eraill  mai  o  du  y  gorllewin  iddi,  megys  hefyd 
yr  oedd  Salim.  Tybiai  rhai  mai  trtf.  neu 
ddinas  oedd  ;  eraill  mai  afon  ;  ac  eraill  ìnai 
ardal  helaeth  o  dir  ydoedd,  yn  llawn  ftynon- 
au  a  nentydd  bychain;  oblegid  tnai  fíynon, 
meddant,  yw  ystyr  y  gair  Ainon,  neu  Enon. 
t  Dywedir  fod  y  geiriau  Groeg  (udata  poìla  J 

a  gyfieithir  yma  "dyfroedd  lawer,"  yn  ar- 
wytldo  llawer  mewn  rhii'edi,  yn  gysial  a 
Hawer  o  ryw  unpeth  yn  yr  un  màn;  ac  mai 
felly  yr  oedd  yn  Ainon,  llawer  o  nentydd 
neu  ffrydiau  bychain,  ac  nid  rhyw  ddyfioedd 

mawrion  yn  rhedeg  yn  un  afon.  Os  fe'ly 
nid  oes  yma  fawr  o  sail  i  ddadlan  dros  fe- 
dyddio  trwy  drochiad,  oblegid  gallasai  nad 

oedd  yr  un  o'r  nentydd  hyn  yn  ddigon  dwfn 
i  hyny.  O'r  tu  arall,  yr  oedd  amledd  o 
nentydd  bychain  felly  yn  gyfleua  iawn  i  fe- 
dyddio  torfeydd  llYosog,  trwy  eu  gosod  yn 
rhesi  trefnus,  a  thywalìt,  neu  dacnellu  y  dwfr 
arnynt. 

24  ̂ Oanys  ni  fwriasid  loan  etto 

y'ngharchar. /  Mat.  4.  12.  a  14.  3.  Marc  6.  17.  Luc  3.  19,  20.  a  9.  7—9. 

*  Hyd  yn  hyn  yr  oedd  loan  a  Chiist  yn 
çyd-weinidogaethu  ;  ond  nid  hir  y  bu  loan 
ar  ol  hyn  heb  gaeí  ei  fwrw  yn  n.i,harchar. 
Mae  yr  Efengylwr  yma  yn  crybwylì  am  gar- 
chariad  Ioan  Fedyddiwr  fel  peth  holíawl 
adnabyd.Jus,  ond  nid  yw  yn  un  màn  yn 

rhoddi  hanes  am  ei  garchanad  na'i  feithyr- 
dod  ;  gwyddai  fod  yr  efengylwyr  eraill  wedi 
gwneyd  hyny  ;  yr  hyn  sydd  brawf  mai  areu 
hol  hwy  yr  ysgrifenodd  efe,  acinai  fel  adgyf- 
lenwad  i'r  eidd)nt  hwy  yr  oedd  efe  yn bwriadu  ei  efengyl. 

25  %  *  Yna  y  bu  ymofyn  rhwng 

rhai  o  ddisgyblionloan  a'r  Iuddewon, 
«'ynghylch  puredigaetli. g  pen.  2.  11.  Mnt.  3.  11.  Marc  7.  2-5,  S.  Heb.  6.  S.  a9 
10,  13,  14,  23.  I  Pedr3.  21. 

*  Tra  yroeddCrist  a  Ioan  yn  pregethu  ac  yn 
bedyddio  mewn  gwahanol  fànau,  dechreuodd 

rhai  o  ddysgyblion  loan,  â  rhai  o'r  Iuddewon 
anianol,ddadlau,  yn  nghylch  rhagoriaeth  bed- 

ydd  Ioan  ar  y  puredigaethau  a'r  golchiadau 
seremoniol  a  thradd ^diadol,  a  arferiderys  cy- 
hyd  o  oesoeddyn  nddith  yr  Iudrlewon,  yn  en- 
wedigy  phariseaid.  Taeraiy  dysgyblion  o  blaid 
bedydd  eu  hathraw  hwy,  ei  fod  yn  well  na'r 
holl  olchiadau  luddewig  ;  taeraiyr  Iuddewon 
o'r  tu  arall,maiafreidioloedd  bedydd  Ioan,  ac 
annigonol  er  puredigaeth  ;  bod  un  arall  yn 

cyninieryd  arno  osod  i  fynu  f'edydd  newydd, 
a  gwelì  na  bedydd  loan,  a'i  fod  yn  cael  rowy 
o  ddysgyblion  ;  ac  fel  hyny  na  bydlai  diin 
diwedd  ar  bethau  newydd,  a  pheryglus,  a 

bod  yn  Uaw-er  gwell  cadw  at  yr  hen  ddefod- 
au  sefydledig.  Rhywbeth  tebvg  i  hyna  raid 
fod  y  ddadl. 

26  *  A  hwy  a  ddaethant  at  loan, 
ac  a  ddywedasant  wrtho,  Rabbi,  h  fyr 

hwn  oedd  gyd  â  thi  y  tu  hwnt  i'r 
Iorddonen,  *am  yrhwn  y  tystiolaeth- 
aist  ti,  weie,  y  mae  hwnnw  yn  bed- 

yddio,  k  a  phawb  yn  dyfod  atto  ef. 
Ä  Num.  11.  2G— 29.  Preg.  4.  4.  1  Cor.  3.  3-5.  Gal.  5- 

20,  21.  a  6.  12,  13.  lago  3.  14-18.  a  4.  5,  tî.  i  pen.  I.  7, 
15,  26—36.     k  pea.  1 .  7,  9.  a  1 1 .  48.  a  12.  19.  Act.  19.  26,  27. 

*  Sef  dysgyblion  loan,  a  fuascnt  yn.  ym- 
ddadleu  à'r  iuddewou  yn  yr  adnod  o'r  blaen. 
t  Os  edliwiodd  yr  Iuddewon  iddynt  fod  Crist 
yn  bedyddio  ac  yn  cael  mwy  o  ganlynwyr 

na'u  hathraw  hw  y,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  25  ; 
gallwn  feddwl  eu  bod  wedi  anfoddloni  i 
Grist,  ac  yn  eiddigeddu  dros  eu  hathraw  cu 
hunain,  fel  pe  dywedasent  wrtho,  Ni  a  glyw- 
som  fod  yr  hwn  a  fedyddiwyd  genyt  ti,  ac  a 
ddylasai  fod  yn  ddysgybl  i  ti,  wedi  myned 
yn  athraw  ei  hun,  yn  bedyddio,  ac  yr  holl 
wlad  yn  myned  ar  ei  ol  ef:  felly  yr  wyt  ti, 
trwy  ddwyn  tystiolaeth  i  hwuw,  yn  colli  dy 

barch  a'th  boblogrwydd  dy  hun.  Fel  hyn  yr 
oeddynt  yu  ILd  fe'io  ar  lesu,  a  chystal  a  dy- 
wedyd  wrth  loan,  y  d)lasai  efe  alw  yn  ol  y 
dystiolaeth  a  roddasai  efe  iddo  :  pe  buascnt 
hwy  en  hunain  yn  ei  chredu  nid  felly  y  bu- 
asent  yn  dywcdyd. 

27  Ioan  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd,  '*]\Ti  ddichon  dyndderbyn  dim, 



Tystiolaeth  Joan IOAN  111 
am  Griët. 

oni  bydd   wedi  ei  roddi  iddo  ■  o'r nef. 
/  Num.  16.9-11.  a  17.  5.  1  Cron.  28.  4,  5.  Jer.  1.  5. 

17.  16.  Am.  7.  15.  Mat.  '25.  15.  Marc  13.  34.  Rhuf.  1.  5 
12.  6.  1  Cor.  1.  1.  a3.  5.  a  4.  7.  a  12.  11.  a  15.  10.  Gal.  1. 

I.  Rah.  1.1.    a  3.  7,  8.    1  Tiui.  2.  7.    Iag»  1.  17.    1  Pedr  4. 
10,  11.         m  Mit.  21.  25.  Marc  11.  30,31. 

loan  a  attebodd,  Nid  yw  hyny  wrthddadl 

yn  y  byd  yn  erbyn  fy  swydd  a'm  gweinidog- 
aeth  I ;  pa  beth  bynag  a  dderbyniais  l  í'el cenadwri  at  ddynion,  neu  fel  tystiolaeth  am 
Grist,  gan  Dduw  y  derbyniais.  Os  ydyw  yn- 
tau  yn  bedyddio,  a  phawb  yn  myned  ar  ei  ol 
ef,  mae  hyny  yn  brawf  ei  fod  wedi  ei  ddan- 
fon  oddi  wrth  Dduw  ;  ac  os  yw  dynion  yn 

derbyn  ei  genadwri  a'i  fedydd  ef,  Dnw  sydd 
wedi  rhoddi  iddynt  galon  i  hyny.  Nid  oes 

dim  anghysondeb  rhwng  ei  fedydd  ef  â'r 
eiddof  finnau  ;  mae  y  ddau  yn  tneddu  i'r  un 
dyben,  a  phob  un  o  honom  wedi  eu  derbyn 
gan  Dduw;  mae  fy  medydd  I  yn  ddarostyng- 
ol  i'r  eiddo  ef,  a'i  fedydd  ef  yn  gwellâu  ac 
yn  perffeithio  yr  eiddof  fi.  Mi  a  ddywedais 
íi  chwi  yn  wastad  mai  nid  mytì  oedd  y  Mes- 
siali ;  nad  oeddwn  I  ond  wedi  fy  anfon  o'i 
flaen  ef  ;  tystiolaethais  i  chwi  hefyd  mai  efe 
oedd  Oen  Duw,  gan  hyny  pa  ham  eich  tra- 
llodir  am  y  peth  hyn  ì 

28  *Chwychwi  eich  hunain  ydych 
dystion  i  mi,  nddywedyd  o  honof  fi, 
Nid  myfi  yw  y  Crist,  °  eithr  fy  mod 
wedi  fy  anfon  o'i  flaen  ef. n  pen.  1.  20,  25,  27 
5.    Mat.  3.  3,  11,  12.     Ä 
4—6. 

*  Heblaw  hyny,  mae  genych  chwi  brawf 
ynoch  eich  hunain,  "  na  ddichon  djn  dder- 
byn  dim  oni  bydd  wedi  ei  toddi  iddo  o'rnef ;" 
pe  amgen,  chwi  a  dderbyniasech  fy  nhystiol- 
aeth  i  arn  Grist,  ac  a  aethech  ar  ei  ol  ef  eich 
hunain  :  chwi  a  wyddoch  i  mi  dystiolaethu 
lawer  gwaith  mai  efe  oedd  Crist,  y  Messiah, 

|  ac  nad  oeddwn  i  ond  gwas,  a  chenad  wedi 

|  ei  ddanfon,   i  barotôi  y   ífordd  o'i    flaen,  a !  darpar  pobl  barod  iddo :  gan  hyny  a  fynech 
chwi  i  mi  ei  attal  ef,  neu  sòri  wrthoî 

29  p  *  Yr  hwn  sydd  ganddo  y  bri'od- 
ferch,  yw  y  priod-fab  :  «  f  ond  cyfaill 
y  prîcd-fab,  yr  hwn  sydd  yn  sefyll  ac 
yn  ei  glywed  ef,  sydd  yn  Jllawen- 
ychu  yn  ddirfawr  oblegid  llef  y  priod- 
fab  :  r  j|  y  llawenydd  hwn  mau  fi  gan 
hynny  a  gyflawnwyd. 

p  Salin  45.  9—17.  Can.  3.  11.  a  4.  10.  Es.  54.  5. 
a  62.  4,  5.  Hos.  2.  19,  20.  Mat.  22.  2.  2  Cor.  11.2.  Eph.  5. 
25—27.  Dat.  19.  7—9.  a  21.  9.  q  Barn.  14.   10,  11.  Salm 
45.  14.  Can.  5.  1.  Mat.  9.  15.  1  Es.  66.  II.  Luc  2.  10— 
14.  •  15.  6. 

*  Cris>t  oedd  y  Prîod-fab  yma  ;  a'r  rhai  oedd 
yn  myned  ar  ei  ol  ef  oedd  y  bri'od-ferch  ;  ei 
eiddo  ef  oeddynt,  ac  nid  eiddo  Ioan.  t  Ioan 

oedd  cyfaill  y  Pr'íod-fab;  yn  ei  garu,  yn  dy 
muno  ei  lwyddiant,  ac  yn  gwneyd  ei  orau  i 
ddarpar  dysgyblion  iddo.  %  Fel  mae  cyfaill 
y  piíod-fab  ynllawenychu  o  herwydd  llwydd- 
iant  y  priod-fab,  felly  yr  oedd  Ioan  Fedydd- 
iwr  yn  llawenychu  wrth  weinidogaeth  Crist, 

a'i  lwyddiant  yn  ennili  dysgyblion.  ||  Fel 
pe  dywedasai,  yn  hytrach  na  sòri  ac  eidd 
igeddu  wrth  y  peth  a  ddywedasoch  chwi 
mae  yn  dda  genyf  ei  glywed,  heddyw  y  cyf 

lawnwyd  fy  llawenydd.     Clywed  llef  y  pr'i- 

od-fab:  tybir  fod  yma  gyfeiriad  at  ryw  dde- 
fod  neillduol  yn  mhrîodasau  yr  Iuddewon. 
Mae  rhai  yn  tybied  fod  yr  adnod  hon  yn  cy- 
feirio  at  yr  athrawiaeth  gyfriniawl  oedd  yn 
mhlith  yr  luddewon,  am  Tipheret,  yr  Adda 

Mawr,  neu  y  Messiah,  yn  ymbri'odi  â  Mal- 
cuthy  cynnulleidfa  Israel,  fel  y  pii'odwyd  yr Adda  daearol  âg  Efa.  Gwel  ragyniadrodd  yr 
Esgob  Patrick  ilyfr  y  Caniadau. 

30  •*  Rhaid  ydyw  iddo  ef  gyn- 

nyddu,  'fac  i  minnau  leihâu. •  Salm  72.  17—19.  Es.  9.  7.  a  53.  2,  3,  12.  Dan.  2.  34, 
35,  44,  45.  Mat.  13.  31—33.  Dat.  11.  15.  t  Act.  13.36,  37. 
1  Cor.  3.  5.  2  Cor.  3.  7—11.  Col.  1.  18.  Heb.  3.  2—6. 

*  Haul  yn  codi  ydyw  ef,  y  seren  ddydd 
ar  ddiflanu  ydwyf  finnau.  Rhaid  iddo  ef 
gynnyddu  mewn  anrhydedd  ac  enw,  yn  yr 

ainlygiadau  o'i  ogoniant,  yn  lli'osogrwydd  ei 
ddysgyblion,  ac  yn  helaethrwydd  a  gogoniant 
ei  deyrnas.  t  Rhaid  i  minnau  leiâu  yu  fy 
enw  yn  mhlith  dynion,  ac  yn  mhwysfawrog- 
rwydd  fy  swydd  a'm  gweiuidogaeth,  fel  rhag- 
flaenor  iddo  ef,  yr  hwn  ni  bydd  raid  iddo 

mwyach  wrth  fy  nhystiolaeth  i.  Bydd  i'w 
aurhydedd  ef  guddio  yr  eiddof  fi  fwy-fwy 
bob  dydd ;  a  phan  ddarfyddo  fy  ngwaith  i,  e 
bery  ei  waith  ef  by th,  ac  a  â  ar  gynnydd  mawr. 

31  M*  Yr  hwn  a  ddaeth  oddi  uchod, 

x  sydd  goruwch  pawb  oll ;  *  f  yr  hwn 
sydd  o'r  ddaear,  sydd  o'r  ddaear,  ac 
am  y  ddaear  y  mae  yn  llefaru:  z  X  yr 
hwn  sydd  yn  dyfod  o'r  nef,  sydd  gor- uwch  pawb. 

«  adn.  13.    pen.  8   23.    Epb.  4.  8— 10.  x  pen.  1.  15, 
27,  30.  a.5.  21—25.  Mat.  28.  18.  Act.  10.  36.  Epb.  1.  21. 
Pbil.  2.  9—11.      1  Pedr  3.  22.     Dat.  19.  16.  y  adn.  12. 
1  Cor.   15.  47,  48.    Heb.  9.  1,  9,  10.  a  pen.   6.  33,  61. a  16   27,  28. 

*  Un  a  ddaeth  oddi  uchod  (o'r  nef,  diwedd 
yr  adnod)  oedd  Iesu,  o  fynwes  y  Tad ;  am 
hyny  yr  oedd  goruwch  pawb,  dynion  ac 
angelion:  yn  ei  bersonfel  Duw  ;  yn  ei  ogon- 

iant  fel  Cyfryngwr;  yn  ei  deyrnas  a'i  aw- durdod;  ac  yn  ardderchawgrwyddagrỳm  ei 

weinidogaeth.  t  Un  o'r  ddaear  oedd  loan, 
er  ei  fod  wedi  derbyn  ei  weinidogaeth  a'i 
fedydd  o'r  nef  ;  ac  fel  y  cyfryw,  dyn  daearol 

yn  unig  oedd,  ac  nid  oedd  ei  syniadau  a'i ymadroddion  ond  daearol,  ond  fel  yr  oedd 
yn  cael  ei  ysbrydoli  gan  Dduw ;  ac  nid 
oedd  ei  weinidogaeth  ar  y  gorau  ond  dae- 
arol,  mewn  cymhariaeth  i  weinidogaeth 

Iesu  ;  yr  hwn  oedd  yn  llefaru  am  beth- 
au  mawrion  Duw  fel  yr  oeddyut,  ac  oddi  ar 
adnabyddiaeth  drwyadl,  hollawl,  a  thragy- 

wyddol  o  honynt.  j  Daeth  Iesu  o'r  nef  a 
phethau  y  nef  yn  ei  galon;  ac  yr  oedd  yn  eu 
dysgu  gydag  awdurdod  ar  y  ddaear.  O  leied 
yw  y  pregethwrgorau  erbyn  eigymharu  âlesu  ! 

32  a*  A'r  hyn  a  welodd  efe  ac  a 

glywodd,  |hynny  y  mae  efe  yn  ei 
dystiolaethu  :  b  X  ond  nid  oes  neb  yn 
derbyn  ei  dystiolaeth  ef. 

■  ada.ll;  pen.  5.  20.  a  8.  26.  a  15.  15.  *  adn.  26, 

33.  pen.  1.  11.  Es.  50.2.  a  53.  i.fthuf.  10.  16-21.  a  11.2-6. 

*  Mae  gweled  a  chlywed  yn  arwyddo  yr 
wybodaeth  amlycaf,  a  sicraf,  a  chyfryw  wy- 
bodaeth  oedd  gan  lesu  o  feddwl  a  chyngor 
Duw.  Fel  Person  Dwyfol  yr  oedd  yn  y 

cyngor  tragywyddol;  fel  Cyfryngwr  yr  oedd 
yr  Ysbryd  dros  ben  mesur  wedi   ei  roddi 
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iddo ;  ac  fel  dyn  duwiol  yr  oedd  mewn 
cymdeithas  wastadol  â  Duw,  ac  feliy  yncael 

amlygiadau  annhraethadwy  i  ni,  o'i  íeddwl 
a'i  ewyllys  ef.  f  Y  pethau  a  wyddai  efe 
feily,  ac  a  roddodd  y  Tad  iddo  fel  Prophwyd 
mawr  yr  eglwys,  y  petiiau  hyny  yr  oedd  efe 
yn  eu  traddodi  ac  yn  eu  tystiolacthu.  J  Ac 
er  cymmaint  ucdd  eiddigedd  dysgyblion  loan 
wrth  líaws  ei  ganlynwyr  ef,  nid  oedd  ond 
ychydig  iawn  eto  yn  myned  ar  ei  ol  ef ;  nac 
ond  ychydig  o  hyny  wedi  derbyn  ei  dystiol- 
aeth  ef  yn  wirioneddol  yn  eu  calonau. 

33  *  Yr  hwn  a  dderbyniodd  ei  dyst- 
iolaeth  ef,  c  a  seliodd  mai  geirwir  y  w Duw. 

c  Rhuf.  3.  3,  4.  a  4.  18—21.  2  Cor  I.  18.  Tit.  1.  1,  2, 
Heb.  6.  17,  18.  I  loau  5.  9,  10. 

*  Ond  pob  un  a'i  derbyniodd  felly,  a  osod- 
odd  ei  sel  wrth  wirionedd  Duw,  o  ran  y  cyf- 
lawniad  o'i  hen  broph  wydoliaethau  a'i  addew- 
idion,  ac  a  dystiolaethodd  yn  gyhoeddus,  ei 
fod  wedi  eu  cyflawni  yn  nanfoniad  y  Mes- 
siah,  ac  y  cyflawna  efe  bob  peth  arall  mòi 
wired  a  hyny.     Tebyg  i  hyn  yw  y  geiriau  yn 
1  loan  5.  10,  "  Yr  hwn  sydd  yn  credu  yn  Mab 
Duw,  sydd  ganddo  y  dystiolaeth  ynddo  ei 

hun  :  yr  hwn  nid  yw  yn  credu  yn  Nuw,  a'i 
gwnaeth  ef  yn  gelwyddog ;  oblegid  na  chred- 
odd  y  dystiolaeth  a  dystiolaethodd  Duw  am 
ei  Fab."  Mae  tfydd  yn  Nghrist  yn  dwyn 
tystiolaeth  i  wirionedd  Duw,  ac  yn  ei  selio; 
mae  anghrediniaeth  yn  gwaradwyddo  Duw. 
ac  mewnefTaithyn  dywedyd,mai  celwyddog 

yw. 

34  d*Canys  yr  hwn  a  anfonodd 
Duw,  sydd  yn  llefaru  geiriau  Duw, 

ef  oblegid  nid  wrth  fesury  mae  Duw 
yn  rhoddi  iddo  ef  yr  Yspryd. 

d  pen.  7.  16.    a  8.  26—28,40,  47.  e  adn.  17.  pen.  1. 
16.    a  5.  26.    a  7.  37-39.     a  15.  26.    a  16.  7.     Nuin    11-25. 
2  Bren.  2.  9.  Salra  45.  7.  Es.  II.  2—5.  a  59.  21.  a  62.  1—3. 
Rhuf.  8.  2.  Eph.  3.  8.  a  4.  7—13.  Cnl.  1.  19.  a  2.  9,  10.  Dat. 
21.  6.  a22.  1,  16,  17. 

*  Fel  yr  oedd  Crist  wedi  ei  ddanfon  o  fyn- 
wes  y  Tad,  yr  oedd  ei  eiriau  ef  yn  wir  yn 

eiriau  Duw,  ac  i'w  credu  yn  ddîammheuol 
fel  y  cyfryw.  +  Ac  fel  Prophwyd  mawr  yr 
eglwys,  rhoddodd  y  Tad  iddo  ef  yr  Ysbryd, 
"  nid  wrtli  fesur"  fel  i'r  îs  brophwydi  ;  ond 
yn  anfesurol,  i'w  gyfranu  ganddo  ef  i  eraül  a 
ddanfonid  ganddo.  Danfonwyd  y  pro- 

phwydi  a'r  apnstolion  gan  Dduw,  ond  nid 
fel  ei  Fab,  nac  i'r  un  swydd  a  dyben  :  yr 
oeddynt  hwy  yn  llefaru  gciriau  Duw,  pan 
fyddai  Ysbryd  Duw  arnynt,  ond  brydiau  er- 
aill  eu  geiriau  eu  hunain;  eithr  yr  oedd  Crist 
bob  amser  ynllefaru  geiriau  anttaeledig  Duw. 
Mewn  mesur  y  rhoddodd  efe  ei  Ysbryd  ar 

bawb  eraill,  yn  gyfatebol  i'w  gwaith,  eu 
swyddau,  a'r  gwuhanol  oruchwyliacthau  yr 
«eddynt  yn  byw  danynt;  ond  yn<ldo  efyr 
oedd  cyflawnder  y  Duwdod  yn  preswylioyn 
gorphorol,  eneiniwyd  ef  âg  olew  gorfoledd  tu 
hwnt  i'w  gyfeillion.  Yr  oedd  ffynon  y  cwbl 
ganddo  ef  ynddo  ei  hun,  ac  nid  y  ífrydiau  yn 
unig. 

35  f  *  Y  mae  y  Tad  yn  caru  y  Mab, 
b  f  ac  efe  a  roddodd  bob  peth  yn  ei 
law  ef. 

h  adn 
4.  Rhuf.  I.  17.  a  8: 

3.  pen.  8.  51.  Num. 
a  106.  4,  5.  Luc  2. 
k  Sdim  2.  12.    Rhnf 
5.  6.  1  Thes.  1.  10.  i 

H.  44,  55.  Salm  2.  8.  Es.  9.  6,  7.  Mat.  II.  27.  a  28.  ÌS.  Luo  I 
II.  22.  1  Cor.  Î5.  27.  Eph.  1.  22.  Phil.  2.  9-11.  Heb.  1.  I 
2.  a  2.  8,  9.  1  Peúr  3.  22. 

*  Mae  y  Tad  yn  caru  y  Mnbfelei  Fab,  fel  I 
y  mae  o'r  un  hanfod  a  pherfteithiau  âg  ef  ei  I 
hun  :  mae  y  Tad  yn    caru    y    Mab  hefyd  f««l  I 

Cyfryngwr,  ac    yn   yrnhyfrydu  ynddo    ef  a'i  I 
waith  cyfryngol,  oblegid   ei  fod  drwy  hyny  1 
yn  gogoneddu  Duw  mòr  fawr.     +  Am  ei  iod 
yn  ei  garu  mòr  fawr,  ac  yntau  mòr  deilwng 
o'r  cariad  hwnw,  rhoddodd  y  Tad  bob  peth 
yn  ei   law  ef;  pob   awdurdod  yn   nhcyrnas 
rhagluniaeth,  gras,    a    gogoniant  :   i  ddaros- 

twng  ei  elynion,  i  gyfranu  pob   doniau  i'w 
bobl,  ac  i  farnn  dynion  ac  angelion  yn  y  dydd 
diweddaf.     Gailwn  weled  yma,  fod  golygiad- 
au    Ioan   Fedyddiwr   yn   oleu    ac  yn  gywir 
iawn    am    Grist  :  mae  y   geiriau    uchod   yn 

debyg  iawn  i'r  hyn  a  ddywedodd  Crist  am dano  ei  hun  mewn  amryw  fànau   yn  y  llyfr 
hwn.     Gvvel  y  cyfeiriadau. 

36  h  *  Vr  hwn  sydd  yn  credu  yn  y 
Mab,   y    mae    ganddo  fywyd  tragy- 

wyddol :  f  a'r  hwn  sydd  heb  gredu 
i'r   Mab,  ni  *wTêl  fywyd ;    h  eithr  yl 
mae  digofaint  Duw  yn  aros  arno  ef. 

■"  en.  5.  24.  a  6.  47-54.  a  10.  23.  Hab.  2.  I 
I.  1  loan  3.  14,  15.  a  5.  11—13.  íadn.  I 
32.  11.  Job  33.  23.  Salm  36.  9.  a  49.  !9.  I 

30.  a  3.  6.  Rhuf.  8.  24,  25.  Dat.  21 .  8-  I 
.  1.  18.  a  4.  15.  a  5.  9.  Gal.  3.  10.  Eph.  I 
a  5.  9.  Heb.  2.  3.  a  10.  29.  Dat.  6.  16,  17 .  I 

*  Swm  y  cwbl  gan  byny  yw  hyn,  yr  hwn  I 
sydd  y  n  credu  yn  y  Mab  am  fywyd  tragy- 1 
wyddol,  a  gairf  fywyd  tragywyddol  drwy  I 
gredu  :  îe,  y  mae  ganddo  fy wyd  tragywydd-  I 
ol  y  mynyd  y  credo.  Crcdu  y  dystiolaeth  I 
am  Grist,  a  thrwy  hyny  creduyra  Nghrist,  ac  I 
ymddiried  ynddo  ef  felMab  Duw  a  Gwared- 1 
wr:  mae  gan  y  cyfryw  pwy  bynag  fyddo,  I 
fywyd  tragy  wyddol,  Iiawl  sicr  iddo  ;  gwystl,  I 

ernes,  a  blaenbiotiad  o  hóno ;  yr  hyn  a'i  I 
dwg  ef  yn  sicr  i  Iwynâd  cyrìawn  o  hóno  yu  I 

y  nef.  t  l'r  gwrthwyneb,  pwy  bynag  o'r  I 
phariseaid,  dysgyblion  Ioan,  neu  rywun  ar-  I 
all,  a  wrthodo  Grist,  heb  gredu  ynddo  ac  uf-  I 
uddâu  iddo,  ni  wêl  fywÿd,  yma  nacyn  y  byd  I 
a  ddaw.  Mae  ei  holl  bechodau,  ac  yn  enw-  I 
edig  ei  aughrediniaeth,  yn  gorwedd  arno;  I 
dedfryd  gytiawn  y  ddeddf  yn  ei  erbyn ;  ac  B 

mae  efe  beunydd  yn  agored  i'w  chospedig- 1 
aeth.au  ofnadwy  hi.  Pisteuôn,  "credu;"! 
Apeithôn,  "heb  gredu :"  heb  ufuddâu,  yn  I 
hytrach,  yw  meddwl  y  gair  diweddaf ;  ac  |i 
inae  yr  olaf  yn  eglnro  y  cyntaf,  ac  yn  dang-  | 
os  mai  egwyddor  erfeithiol  o  wir  ufudd-dod,  E 
yw  y  rìydd  maeaddewid  ofywydyn  perthyn  I 
iddi.  Mae  yn  amlwg  mai  annog  ei  ddysg-  j 
yblion  i  gredu  yn  Nghrist  yr  oedd  Ioan,  ful  ( 
yr  unig  fíordd  am  eu  bywyd. 

PEN.  IV. 

Crìst  yn  ymddiddan  â  gwraig  o  Samaria.    f 

JL  AN  a  wybu  yr  Arglwydd  gan 

hynny  glywed  o'r  Phariseaid  b  fod  yr Iesu  yn  gwneuthur  ac  yn  bedyddio 
mwy  o  ddisgyblion  nag  Ioan, 

a  Luc  1.  76.  a  tf.  11.  a  19.  31,  34.  Act.  10.  36.  1  Cor.  1. 
8.  a  15.  47.  2  Cor.  4.  5.Iago2.  I.Dat.  19.  16.     *  pen.  3.  22,  26. 

*  Rhwng   tystiòlaeth  Ioan  Fedyddiwr  am 
Grist,  âr  gwyrthiau  oecid  Crist  yn  wneyd  e^ 

m 



Yr  lesu  yn  myned  i  Galilea,  ac IOAN  IV. yn  cistedd  ar  ffynnon  Jacob. 

hun,  yr  oedd  y  fath  argraff  wedi  ei  wneyd 
ar  feddylian  y  bobl  yu  Jerusalem  a  gwlad 
Uudea,  fel  yr  oetìd  lluoedd  o  honynt  yn 
myned  ar  ei  ol  ac  yn  cael  eu  bed>ddio  gan 
ei  ddysgyblion  ef.  Parodd  hyn  gyffro  yn 
mhlitìi  y  phariseaid,  y  rhai  oeddynt  aelodau 
o'r  senedd  yn  Jerusalem,  a  gelynion  creu- 
lawn  iddo  yntau,  ac  aeth  y  peth  mae  yn  de- 
byg  dàn  sylw  y  Sanhedrim,  pa  beth  a  wnaid 
iddo  erlluddiasiddo  dynn  cymmaint  o  ddysg- 
yblion  ar  ei  ol.  Gwyddai  yr  Iesu  hyny  fel 
Duw,  ac  efallai  ddarfod  i  ryw  rai  fynegiiddo 
hefyd. 

2  c*(Erna  fedyddiasai  yr  Iesu  ei 
hun,  eithr  ei  ddisgyblion  ef) 

l  Act.  10.  48.  1  Cor.  1.  13—17. 

Nid  oedd  yr  Iesu  yn  dewis  bedyddio  ei 
hun,  efallai  am  y  rhesymau  a  ganlyn  : — 1.  Er 
dangos  ei  fawredd,  fel  Pen  yr  eglwys,  ac  yn 
mhob  ystyr  yn  fwy  na  Ioan,  yr  hwn  nid 
oedd  ond  gwas,  ac  íelly  yn  bedyddio  ei  hun. 
2.  Er  dangos  ei  fod  ef  ei  hun  yn  bedyddio 

â'r  Ysbryd  Glân,  ac  felly  yr  oedd  yn  gadael 
i'w  weision  fedyddio  â  dwfr.  3.  Fel  nad 
ymddangosai  yn  ceisio  anrhydedd  iddo  ei 
hun,  trwy  fedyddio  yn  ei  enw  ei  hun.  4. 
Fel  na  roddai  achlysur  i  ddynion  ei  daer-holi 
ai  efe  oedd  y  Messiah,  wrth  ei  fod  yn  bed- 
yddio  yn  ei  enw  ei  hun.  5.  Fel  y  gallai  ym- 
roddi  i'r  gwaith  mwy  pwysig  o  bregethu  yr 
efengyl,  a  gadael  i'w  ddysgyblion  fedyddio  â 
dwfr.  6.  Fel  na  byddai  rhagfarn  yn  cael  ei 
fagu  yn  erbyn  y  bedydd  perffeithiach  a  sef- 
ydlodd  efe  gwedi  hyn.  7.  1  ragflaenu  dadlau 
ac  eiddigedd  yn  mhlith  ei  ddysgybiion,  am 
fod  rhai  wedi  eu  bedyddio  ganddo  ef,  a  rhai 
eraill  ond  gan  ei  weision  anfonedig  ef.  8.  I 
ddangos  nad  yw  cadernid  ac  effaith  bedydd 

L1  ddim  yn  ymddibynu  ar  fawredd  a  theilyng- 
n  dod  y  gweinyddwr  o  hóno,  ond  ar  fendith 
!  Duw  ar  yr  iawn  weinyddiad  o  hóno. 

3  d  *  Efe  a  adawodd  Judea,  e  f  ac 
I  a  aeth  drachefn  i  Galilea. 

d  pen.  3.  22.  a  10.  40.  a  11.  54.  Mat.  10.  23.  Marc  3.  7. 
e  pen.  1.  43. 

*  Tybir  iddo  fod  yn  Judea  y  tro  hwn  tua 
hanner  blwyddyn,  neu  ragor;    aeth  allan  o 
Jerusalem  i  wlad  Judea  yn  fuan  ar  ol  y  pasg, 
pen.  3.  22 ;    a  dychwelodd  i  Galilea  bedwar 

;  mis  cyn   y   cynhauaf.  pen.  4.  35.     Yr  oedd 
I  cynhauaf  yr  luddewon  yn  dechren   yn  fuan 
!  iawn  ar  ol  y  pasg;    Levit.   23.   10,  15.  gan 

1  hyny  arosodd  Crist  yn  Judea  o  un  pasg  hyd 
o  fewn  i   bedwar  mis  i'r  pasg  arall ;  hyny 
yw,  yn   agos  i  wyth  mis  :   feliy  rhaid  bod  y 
daith   hon   i    Galilea  yn    nghanol   y  gauaf, 
efallai  tua  dechreu  ein  Rhagfyr  ni.    +•  Galilea 

|  oedd   ei  wlad   ei   hun,    a    thàn   lywodraeth 

Herod;    ac  nid  oedd  gallu  y   phariseaid  a'r 
Sanhedrim  yn  gymmaint  i'w  erlid  ef  yno. 

4  * '*  Ac  yr  oedd   yn  rhaid  iddo fyned  trwy  f  Samaria. 
/Mat.  10.  5,6.  Lue  9.51,52.  a  17.  11. 

*  Gan   fod   Samaria  yn  gorwedd  rhwng 
Judea  a  Galilea,  yr  oedd  rhaid  naturiol  iddo 
fyned  trwyddi,  oddigerth   iddo  fyned   lawer 
iawn  oddi  amgylch,  yr  hyn  nid   oedd  gyfleus 
iawn  yr  amser  hyny  o'r  flwyddyn.     Yr  oedd 

I  gan    Iesu  fwriad    dirgelaidd    hefyd,    myned 
I  trwy  Samaria,   ac   yr  oedd  rhaid  gornwch- 
|  naturiol  iddo  fyned  i  gyflaw ni  hwnw  :   cawn 
I  weled  yn  y  bennod  hon  beth  ydoedd.    +  Nid 

dinas  Samaria  yn  bennodol  a  feddylir,  ond  y 
wlad  a  elwid  feíly,  ac  a  gyfanneddid  gan  As- 
syriaid  yn  gymmysg  âg  íuddewon  gwrthgil- 
iedig.  Yr  oedd  y  bobl  gymmysg  hyn  yn 
derbyn  cyfraith  Moses,  ac  yn  addoli  Duw 
Israel ;  ond  gwadentddwyfoldeb  ysgrythyrau 
eraill  yr  Hen  Destament,  a  chymmysgent 
lawer  o  eilun-addoliaeth  paganaidd  ac  ofer- 
goelion  yn  eu  haddoliad. 

5  Efe  a  ddaeth  gan  hynny  i  ddinas 

yn  Samaria  a  elwid  *  Sichar,  s  -f  ger 
ilaw  y  rhandir  a  roddasai  Jacob  i'w fab  Joseph. 

g  Gen.  33.  19.  a  48.  22.  Jos.  24.  32. 

*  Tybir  mai  yr  un  yw  Sichar  a  Sichem,  a 
grybwyllir  yn  Josh.  24.  32.  ac  amryw  fànau 
eraill  yn  yr  Hen  Destament ;  ond  o  ddirmyg 
ar  y  Samariaid,  galwai  yr  íuddewon  hi  Si- 
char,  y  ddinas  feddw,  o  herwydd  meddwdod 
ei  thrigolion.  +  Yr  oedd  gerllaw  y  rhandir  a 
brynasai  Iacob  gan  feibion  Hamor,  tad  Si- 
chem,  Gen.  33.  19,  ac  a  roddasai  efe  wedi 

hyny  wrth  farw  yn  etifeddiaeth  i  Joseph  a'i blant,  fel  rhan  goruwch  ei  frodyr.  Cymhara 
Gen.  48.  22.  â  Josh.  24.  32.  yma  y  claddwyd 
Joseph.  Josh.  24.  32.  Yn  agos  yma  yr  oedd 
dyffryn  Achor,  yr  hwn  a  roddwyd  yn  ddrws 
gobaith  gyda  golwg  ar  alwad  y  cenedloedd. 

Hos.  2.  15.  jYÌae  y  cynllun  cyntaf  o'u  gwaith 
yn  credu  yn  Nghrist  yn  awr  yn  cael  ei  roddi 
yma;  ac,  (fel  y  mae  Dr.  Lightfoot  yn  sylwi 
ar  Gen.  34.  9,  a  35.  2,)  yma  y  gwnaed  y 
proselytiaid  cyutaf  at  Egíwys  Israel. 

6  *  Ac  yno  yr  oedd  ffynnon  Jacob. 
f  Yr  lesu  gan  hynny  h  yn  ddiffygiol 
gan  y  daith,  a  *  eisteddodd  felly  ar  y 
fíynnon :  k  %  ac  ynghylch  y  chweched 
awr  ydoedd  hi. 

h  Mat.  4.  2.    a  8.  24.     Heb.  2.  17.   a  4.  15.  i  Ln«;  2. 
7.  a  9.  58.  2  Cor.  8.  9.        k  pen.  11.  9.  Mat.  27.  45. 

*  Efallai  mai  Jacob  a  gloddiodd  y  ffynon, 
fel  y  gwnaethai  Abraham,  Gen.  21.  30  ;  ac 

Isaac,  Gen.  26.  18—22,  a'i  fod  ef,  ei  deulu, 
a'i  anifeiliaid  yn  arfer  yfed  o  hóni :  mae  yn 
debyg  ei  bod  mewn  cŵr  o'r  maes  a  brynasai 
efe,  ac  felly  ffynon  Jacob  y  gelwid  hi  drwy 
yr  oesoedd.  f  Dywedir  hyn  i  brofi  gwir 
ddynoliaeth  ein  Harglwydd,  ei  fod  ef  yn 
ddarostyngedig  i  holl  wendidau  dibechod  y 
natur  ddynol.  Rhaid  sylwi  hefyd  mai  cerdd- 
ed  o  amgylch  y  byddai  efe  ;  unw  aith  y  cly  w- 
som  iddo  farchogaeth  erioed.  Gwel  ar  Aiath. 

21.  3.  |  Dywed  Guyse  mai  chwech  o'rgloch 
yn  yr  hwyr  oedd  y  chweched  awr  yma ;  ond 
dywed  Pool,  Scott,  a  Doddridge,  mai  han- 
ner  dydd  oedd  y  chweched  awr,  o  chwech  y 
boreu  :  ac  mae  yr  olaf  yn  sylwi  ei  bod  yn 
dra  phoeth  ganol  dydd  yn  y  wlad  hòno  yn 
mis  Khagfyr,  (gwel  ar  adn.  3.)  er  eu  bod  yn 

oer  iawn  yn  y  boreuau.  Rhwng  y  daith  a'r 
gwres,  ac  efallai  hefyd  eisiau  bwyd  (Gwrel 
adn.  8.)  nid  rhyfedd  bod  Iesu  yn  lluddedig 

gan  y  daith. 
7  *  Daeth  gwraig  o  Samaria  f  i 

dynnu  dwfr  :  \  a'r  Iesu  a  ddywedodd 
wrthi, 1 1|  Dyro  i  mi  i  yfed. 

/acln.  10.  pen.  19.  28.  Gen.  24.  43.  2  Sam.  23.  15— 17. 
1  Bren.  17.  10.  Mat.  10.  42. 

*  Dywedir  fod  dinas  Samaria  tua  dwy 
filltir  o'r  fàn  hon  ;    ond  Samaria  y  gelwid  yr 



Yr  lesu  yn  ymddiddan IOAN  IV. 
â  gwraig  o  Samaria. 

holl  ddosparth  hyny  o'r  wlad,  ac  yn  yr  ystyr 
hyny,  mae  yn  debyg,  y  gelwir  hi  yraa  yn 
wraig  o  Samaria.  t  Ceisio  dwfr  o'r  ffynon 
oedd  ei  neges  hi,  nisgwyddai  hi  ddim  am  yr 
Iesu.  Ac  fel  y  cyfarfu  Rebecca,  Rachel,  a 

Sephora,  a'u  gwahanol  wyr,  Isaac,  lacob,  a 
Moses,  wrth  fyned  i  dynu  dwfr;  felly  y  cyf- 
arfu  y  wraig  hon  a  Iesu  yn  ddiarwybod,  feJ 

y  dyweddi'id  hi  âg  ef.  Fel  hyn  bydd  dynion 
yn  cyfarfod  â  thrugaredd  yn  aml  pryd  na 
byddont  yn  meddwl,  ac  yn  cael  Dnw  pryd 
na  byddont  yn  ymofyn  am  dano.  %  Iesu  yn 

ei  ostyngeiddrwydd  a'i  ras  sydd  yn  dechreu 
yr  ymddiddan,  gyd  a  bwriad  o'i  amlygu  ei  hun 
iddi,  a'i  gwnenthur  yn  gyfranog  o'i  iachawd- 
wriaeth  ef.  ||  Yn  oí  traddodiadau  y  pharise- 
aid,  ni  chaniatêid  i'r  luddewon  fenthycio 
dim  gan  y  Samariaid,  derbyn  yr  un  gym- 

mwynas  ganddynt,  cymmaint  ag  yfed  o'u 
dwfr  na  bwyta  tamaid  o'u  bara :  rhwyment 
hwy  na  wnelent  hyn  dàn  anathema,  ac  ys- 
tyrient  y  cyfryw  beth  can  waethed  a  bwyta 
cig  moch.  Gan  fod  y  cyfryw  draddodiadau 
heb  un  sail  iddynt  yn  neddf  Duw  nac  mewn 
cyfiawnder,  ac  yn  tueddu  i  niweidio  deddfau 
cyfeillgarwch  eyffredinol  a  dynoliaeth;  mae 
Iesu  yn  eu  dibrisio  ac  yn  gofyn  dwfr  gan  y 
wraig  hon. 

8  (Canys  ei  ddisgyblion  ef  a  aeth- 

ent  i'r  ddinas  m  i  brynu  bwyd) m  pen.  6.  5—7.  Luc  9.  13. 

*  Yn  ol  yr  un  traddodiadau  yr  oedd  yn 
gyfreithlawn  prynu  gan  y  Samariaid,  gan 
hyny  nid  oedd  y  dysgyblion  yn  petruso 
gwneyd  hyn. 

9  Yna  y  wraig  o  Samaria  a  ddy- 
wedodd  wrtho  ef,  *  Pa  fodd  yr  ydwyt 
ti,  a  thi  yn  Iuddew,  n  yn  gofyn  dîod 
gennyf  fi,  a  myfi  yn  wraig  a  Samaria  ? 

0  f  oblegid  nid  yw  yr  Iuddewon  yn 
ymgyfeillach  â'r  Samariaid. n  adn.  27.  pen.  8.  48.  Luc  10.  33.  aî7.  16—19.  o  2Bren. 
17.  24,  ̂ c.  Ezra  4.  Neh.  4.  1,  2.    Luo  9.  52—56.  Act.  1.  8. 

*  Gwyddai  y  wraig  hon  mai  Iuddew  oedd 
Iesu,  un  ai  wrth  ei  wisg  nen  wrth  ei  dafod- 
iaith,  felly  mae  yn  sỳnu  ei  fod  ef  yn  gofyn 
cymmwynas  ganddi  hi,  o  herwydd  y  rheswm 
uchod,  adn.  7,  a  pha  fodd  y  gallai  efe  ddis- 
gwyl  iddi  hi  wneyd  yr  un  gymmwynas  iddo. 
t  Estron  genedl,  neu  gymmysg  o  amryw 
genedloedd,  oeddy  Samariaid,wedi  eu  dwyn 
i  mewn  i  wlad  yr  Iuddewon,  2  Bren.  17.24; 
yr  oeddynt  wedi  llygru  y  grefydd  luddewig 
âg  eilun-addoliaethac  ofer-goelion  er  yn  fore, 
2  Bren.  17,  33 — 41  ;  yr  oeddynt  wedi  trin  yr 
Iuddewon  yn  bur  ddrwg  ar  ol  eu  dychwel- 
iad  o  Babilon  Ezra  4.  1—G  ;  Neh.  6.  1—14  ; 
yr  oeddynt  wedi  adeiladu  teml  ar  fynydd 
Garizim  mewn  gwrthwynebiad  i  deml  Jeru- 

salem ;  ac,  efallai,  nad  oedd  dim  a'u  gwnaeth 
hwy  yn  fwy  atgas  a  dirmygedig  gan  yr  Iu- 
ddewon,  na'r  cynnyg  ffiaidd  hwnw  a  wnaeth- 
ent  i  Antiochus,  o  gyssegru  y  deml  hòno  i 
Iau,  (Jwpiter,)  a  derbyn  ei  holl  ddefodau 
eilun-addolgar  ef ;  a  hyny  mewn  amser  pan 
oedd  yr  Iuddewon  yn  dyoddef  gorthrymder 
dirfawr  yn  ymddiffyniad  eu  crefydd.  Erbyn 
ystyried  y  pethau  uchodoll,  nid  rhyfedd  iawn 

fod  yr  íuddewon  mòr  ddigyfeillach  a'r 
Samariaid. 
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10  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  p  *  Ped  adwaenit  ti 
ddawn  Duw,  9  a  phwy  yw  yr  hwn 
sydd  yn  dywedyd  wrthyt,  Dyro  i  mi 
i  yfed  ;  'tydi  a  ofynasit  iddo  ef,  f  ac< 
efe  a  roddasai  i  ti  *ddwfr  bywiol. 

p  pen.  3.  16.  Es.  9.  6.  a  42.  6.  a  49.  6—8.  Lno  11.  13. 
Rhnf.  8.  32.  1  Cor.  1.  30.  2  Cor.  9.  15.  q  adn.  25,  26.  pen. 
9.  35— 3S.  a  16.  3.  a  17.  3.  1  loan  5.  20.  r  2  Cron.  33.  12, 
13,  18,19.  Salm  10.  17.  Es.  55.  6— 9.  Luc  11.8—10. 
13,  14.  a  23.  42,  43.  Act.  9.  11.  Dat.  3.  17,  18.  «  adn 
pen.  6.  35,  51.  a  7.37—39.  Ex.  17.  6.  Salm  36.  8,  9. 
4.  Es.  12.  3.  a  35.6.  a4l.  17,  18  a  43.  20.  a  49.  10.  a55. 
1—3.  Jer.  2.  13.  Ezec.  47.  1—9,  12.  Zec.  14.  8.  1  Cor.  10. 
4.  Dat.  7.  17.  a21.  6.  a  22.  1,  2,  17. 

*  Tybir  mai  Crist  ei  hun  a  feddylir  yma 
wrth  "  ddawn,"  neu  rodd  Duw ;  a  bod  y 
geirian  nesaf,  "  A  phwy  yw  yr  hwn  sydd  yn 
dywedyd  wrthyt,"  yn  profi  hyny.  Gall  y 
geiriau  "  dawn  Duw"  gynhwys  hyny,  neu 
ynte  rad  ras  Duw  yn  gyffredinol,  a'r  holl 
fendithion  ysbrydol  sydd  yn  Nghrist  i  bech- 
aduriaid.  Pe  buasai  y  wraig  hon  yn  adna- 
bod  dawn  Duw  yn  ol  yr  ystyr  uchod;  yn 
adnabod  ei  gwerth,  eirbadlonrwydd,  eihang 
en  ei  hun  o  hóni,  ac  mai  Iesu  oedd  y  Mes- 

siah,  y  cyfranwr  mawr  o'r  ddawn  hòno,  nid 
yn  unig  hi  a  roddasai  ychydig  ddwfr  iddo  er 
ei  fod  yn  Iuddew ;  ond  hi  a  ofynasai  am 
ddwfr  bywiol  ganddo  ef.  t  Dwfr  bywiol  y 
galwai  yr  Iuddewon  ddwfr  tarddedig,  ffynon ; 
mewn  cyferbyniad  i  ddwfr  marw,  Uonydd, 
mewn  llỳn,  yr  hwn  oedd  ddifias,  afiach,  a 
llygredig,  yn  y  wlad  boeth  hòno.  Yma  mae 

yn  arwyddo  yr  Ysbryd  Glân  a'i  holl  ddoniau 
grasol,  yr  hwn  a  addewid  yn  yr  Hen  Desta- 
rnent  dan  y  gymhariaeth  hon.  Isa.  44.  3  ; 
Ezec.  36.  25,  27.  Er  na  roddai  y  wraig 
ychydig  ddwfr  naturiol  i  Iesu  am  ei  fod  yn 
Iuddew ;  eto  yr  oedd  ef  yn  barod  i  roddi 
dwfr  bywioìiddi  hi,  ermai  gwraig  o  Samaria 
ydoedd,  a  gwraig  hefyd  nad  oedd  fawr 
gwell  na  phutain.  Onid  oedd  yma  ragor 
mawr  rhwng  yddau? 

11  *  Y  wraig  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  'nid  oes  gennyt  ti  ddim  i 

godi  dwfr,  a'r  pydew  sydd  ddwfn: 
fo  ba  le  gan  hynny  y  mae  gennyt  ti 
y  dwfr  bywiol  hwnnw  ? 

t  pen.  3.  4.  1  Cor.  2.  14. 

*  Gan  i  Grist  lefaru  am  ei  Ysbryd,  ei  ras, 
neu  ei  athrawiaeth,  yn  gyffelybiaethol ;  mae 
y  wraig  dywyll  a  phaganaidd  hon  yn  ei 
ddëall  yn  llythyrenol,  ac  am  ddwfr  naturiol: 
a  chan  y  gwyddai  hi  fod  y  pydew  yn  ddwfn, 
(40  cufydd,  medd  rhai ;  35llath,  medd  eraill,) 

ac  yntau  yn  ymdeithydd  di'eithr  heb  ddim ganddo  i  godi  dwfr ;  yr  oedd  yn  sỳnn  o  ba  le 

y  gallai  efe  gael  y  dwfr  bywiol  i'w  roddi  iddi 
hi.  f  Goíyniad  oedd  hwn,  tcbyg  i'r  eiddo 
Nicodêmus,  pen.  3.  4 ;  ac  yn  dangos  mòr 
dy  wyll  ac  annwybodus  yw  dynion  am  bethau 
ysbrydol,  hyd  oni  oleuer  hwy  gan  yr  Ysbryd 
Glân. 

1 2  u  *  Ai  mwy  wyt  ti  nâ'n  f  tad  Ja- 
cob,  yr  hwn  a  roddodd  i  ni  y  pydew, 

ac  efe  ei  hun  a  yfodd  o  hono,  a'i  feib- 
ion,  a'i  anifeiliaid  ? 

*  p«n.  8.  53.  E».  53.  2,  3.  Mat.  12.  42.  Heb.  3.  3. 

*  Tybia   rhai   mai    mewn  diystyrwch    ac 
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íSrist  yr  oedd  hi  yn  dywedyd  y  geiriau  hyn; 
el  pe  dywedasai,  dyn  doetli  a  gwybodus 
»edd  eio  tad  Jacob,  ac  nis  medrodd  ef  gael 

jwell  dwfr  yn  yr  hoíl  wlad  na'r  pydew  hwn  ; 
i  phwyydwyt  ti  sydd  ynsôn  am  ddwfr  arall, 

i  gwell,  ai  mwy  ydwyt  ti  na'n  tad  Iacob ? 
fybia  eraill  yn  wahanol,  ei  bod  hi  erbyn  hyn 
K  dechreu  meddwl  mai  rhyw  un  go  fawr  a 
hyfedd  oedd  Iesu,  er  tloted  oedd  yr  olwg 
illanol  arno  ;  ond  ni  fynai  ei  fod  ef  yn  fwy 

ìa  Iacob.  t  Sylwyd  o'r  blaen,  fod  llawer  o 
iuddewon  yn  gymmysg  â'r  Samariaid  hyn  : 
Hlaimai  un  o  honynt  oedd  y  wraig  hon,  ae 

/  gallai  fel  hyny  alw  lacob  yn  "  dad."  Heb- 
aw  hyny,  byddai  y  Samariaid  yn  gyffredin 

/n  arddelwi  perthynas  â'r  Iuddewon,  pan 
yddai  yr  luddewon  yn  llwyddiahnus,  ond 
job  amserynen  gwadu  pan  yn  aflwyddiannus. 

13  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
Ddd  wrthi,  x  *  Pwy  bynnag  sydd  yn 
yfed  o'r  dwfr  hwn,  efe  a  sycheda idrachefn  : 

*  pen.  6.  27,  49.  Es.  65.  13,  14.  Luo  16.  24. 

Mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  myned  heibio 

i'r  gwag-ymftrost  uchod  heb  wneuthur  sylw 
yn  y  byd  o  hóno,  fel  yr  aethai  o'r  blaen  dros 
ìy  geiriau  yn  adn.9;  ac  yn  prysuro  i  ddangos 
inai  ni<l  am  ddwfr  naturiol  yr  oedd  efe  yn 
sôn,  ond  am  rywbeth  goruwch-naturiol  ac 
ysbrydol.  *  Tuag  at  hyny,  mae  yn  dywed- 
yd  yn  gyntaf  am  ddiífyg  ac  aunigonoldeb  y 
dwfr  naturiol  hwnw,  er  mòr  werthfawroedd  ; 
y  gallai  dyn  sychedu  drachefn,  ar  ol  ei  yfed  ; 
hyny  yw,  y  byddai  mòr  sychedig  drachefn 
yn  mhen  tipyn  àg  erioed,  y  gallai  farw  o 
syched,  a  cholli  ei  enaid  yn  y  diwedd  fel  y 
goludeg  yn  Luc  16.  24—26. 

14  *  Ond  pwy  bynnag  a  yfo  o'r 
dwfr  a  roddwyf  fi  iddo,  ̂ ni  sycheda 
yn  dragywydd  ;  f  eithry  dwfra  rodd- 
wyf  iddo,  z  a  fydd  ynddo  yn  fìynnon 
o  ddwfr  yn  tarddu  i  fywyd  tragy- 
wyddol . 

y  pen.  6.  35,  58.  a  11.26.  Es.49.10.  üat.  7.  16.      2  pen. 
I!7.  38,  39.     a  10.  10.  a  14.  16—19.    Rhuf.  5.  21.    a  8.   16,  17. 
B  Cor.  1.  22.  Eph.  1.  13,  14.  a  4.  30.  1  Pedr  1.  22,  23. 
'  1  loan  5.  20. 

*  Yn  nesaf  mae  Iesuyn  dangos  rhagoriaeth 
íjy  "  dwfr  bywiol"  oedd  efe  yn  feddwl  :  pwy 
ijbynag  a'i  hyfai  ni  sychedai  yn  dragywydd  ; 
{hyny  yw,  ni  bydd  prinder  o  hóno  byth  ;  po 
'mwyaf  y  byddo  enaid  y  credadyn  yn  sych- 
edu  am  Dduw  a'i  bethau,  mwyaf  i  gyd  y 
;caiff  ei  ddiwallu.  Mae  "  sychedu  drachefn," 
jac"ni  sycheda  yn  dragywydd,"  i'w  deall 
•yma  am  y  fath  syched  a  wnelo  i  ddyn  wàn- 
jlu,  llewygu,  a  marw,  o  eisiau   diwallrwydd 
digonol  ;  megys  y  dywedir  am  Israel,  (Es. 
[48.  21.)    Ac  ni  sychedasant  pan  arweiniodd 
hwynt  yn  yr  anialwch,  hyny  yw,  er  eu  bod 
iyn  syehedig  iawn  yn  aml,  ni  buont  feirw  o 
(syched,  gan  fod  Duw  yn  eu  diwallu  hwynt 
iyn  wyrthiol  â  dwfr,  i'w  disychedu  yn  baráus. 
tMae  Ioan  7.  38,  39,  yn  rhagorol  yn  egluro 
|y  rhan  hon  o'r  adnod  ;  ac  yn  dangos  mainid 
|o'r  dyn  ei  hunan  mae  parâd  a  chyflawndery idwfr  bywiol,  eithr  o'r  Ysbryd  Glân,  yr  hwn 
a  gaift  y  rhai  a  grcdant  yn  Iesu. 

15  *  Y  wraig  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  adyro  i  mi  y  dwfr  hwn, 
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fel  na  sychedwyf,  ac  na  ddelwyf  yma 

i  godi  dwj'r. 
apen.6.  26,  31.  Salm  4.  6.  Rhuf.  8.  5.  1  Cor.  2.  14.  Iago4.3. 

*  Mae  yn  sicr  bod  y  wraig  o  hyd  heb 
ddeall,  raai  am  bethau  ysbrydol  yr  oedd  yr 
Arglwydd  Iesn  yn  llefaru  ;  ac  yr  oedd  yndy- 
wedyd  fel  hyn,  un  ai  mewn  gwawd,  gan 
feddwl  mai  peth  ynfyd  ac  anmhosibl  oedd 
yr  hyn  a  ddywednsai  (Jrist;  neu  ynte  o  ddif- 
rif,  gau  feddwl  ei  fod  ef  yn  llefaru  am  ryw- 
betli  er  llesâd  y  corph,  nad  oedd  yn  adna- 
byddus  iddi  hi.  Mòr  wir  yw  geiriau  yr 

apostol,  "  Y  rhai  sydd  yn  ol  y  cnawd,  ain 
bethau  y  cnawd  maentynsyniaw."  Rhuf.  8.5. 

16  íesu  a  ddywedodd  wrthi,  6Dos, 
galw  dy  wr,  a  thyred  yma. 

b  adn.  18.  pen.  1.  42,  47,  48.  a  2.  24,  25.  a  21.  17.  Heb. 
4.  13.   Dat    2.  23. 

*  Mae  hwn  yn  dròad  pr'íodol  iawn  ar  yr 
ymddiddan;  gwyddai  yr  Arglwydd  lesu  bod 
y  wraig  yn  dy  wyll  iawn,  ac  nid  yn  nnig  hyny, 
ond  hefyd  yn  ysgafn  iawn,  ac  braidd  yn 

gwneyd  cellwair  o'r  hyn  oedd  ef yn  ddywed- 
yd  wrthi.  Í3an  hyny  yr  oedd  yn  Jlawn  bryd 

dyfod  at  ei  dolur  hi,  a'i  tharaẁ  ar  ei  phech- 
od,  i'r  dyben  o'i  hargyhoeddi  hi,  ac  amlygu 
ei  hunan  yn  mhellach  iddi.  Lle  na  byddo 
argyhoeddind  am  bechod  nid  oes  dim  syched 
am  fendithion  ysbrydol,  nis  deallir  hwynt  ac 
nis  gwelir  gwerth  ynddynt.  Dechreu  agor  y 

clwyf  yr  oedd  Iesu  'yma  wrth  ddywedyd, 
"  Dos  g:dw  dy  \vr ;"  a  hyny  i'r  dyben  o'i iachâu. 

17  *  Y  wraig  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  Nid  oes  gennyf  wr.  lesu  a 
ddywedodd  wrthi,  fDay  dywedaist, 
Nid  oes  gennyf  wr: 

*  Teimlodd  y  wraig  bechaduius  yr  ymad- 

rodd  uchod  yn  dyfod  yn  agos  ati  ;  ac  i'r  dy- 
ben  o  guddio  ei  gwanh  a  gochel  yr  ymddi- 

ddan,  dywedodd  "  Nid  oes  genyf  wr." 
t  Ond  po  mwyaf  yr  oedd  hi  yn  cilio,  mwryaf 
yr  oedd  Iesu  yn  ei  chanlyn,  ac  yn  dynoethi 

ei  phechod ;  "  Da  y  dywedaist,"  ebai  efe, 
"  Nid  oes  genyf  wr  :"  myü  a  ẃn  hyny  yn 
dda,  buasai  yn  fwy  anrhydeddus  i  ti  fod  gen- 
yt  wr,  na  byw  mewn  puteindra  gydag  unheb 
fod  yn  wr  priodol  i  ti. 

18  *  Canys  pump  o  wŷr  a  fu  i  ti ; 
f  a'r  hwn  sydd  gennyt  yr  awrhon,  cnid 
yw  wr  i  ti :  hyn  a  ddywedaist  yn  wir. 

c  Gen.  20.  3.  a  34.  2,  7,  8,  31.  Num.  5.  V9.  Ruth  4.  10, 
11.  Jer.  3.  20.  Ezec.  16.  32.  Marc  10.  12.  Rhuf.  7.  3.  1  Cor. 
7.  10,  11.  Heb.  13.  4. 

*  Tybia  rhai  i'r  wraig  hon  fod  yn  br'iod  â 
phump  o  wŷr  a  chael  ei  hysgar  oddi  wrthynt 
oll  am  odineb  ;  ond  nid  oes  dirn  yn  ngeiriau 
Iesu  yn  edliw  peth  feîly  iddi,  nid  yw  efe  yn 
beio  ar  y  pùm  gwr  a  fuasai  iddi,  yr  hyn  yn 
ddîammaua  wnaethai  pe  buasai  hi  wedi  ym- 
adael  â  hwy  o  achos  godineb.  Yr  oedd  yr 
odineb-wraig  i  gael  ei  chospi  â  marwolaeth, 
yn  ol  deddf  Moses,  pen.  8.  3 — 5 ;  ac  rnae  yn 
debyg  y  byddai  y  Samariaid  yn  parchu  y 
ddeddf  hòno  evn  belled,  na  oddefent  hwy 

ddim  i  wraig  '.-i  ysgarid  bùm  gwaith  am odineb,  i  ddi;ìne  yn  hollawl  ddigosp.  Felly 
mae  yn  debyg  mai  ar  ol  marwolaeth  y  cyn- 
taf  ýr  oedd  hi  yn  pri'odi  yr  ail,  ac  felly  yn mlaen  hyd  y  pùmmed  :  yr  oedd  hyny  yn 
ddigon  cyfreithlawn,  er   ci  fod  yn  beth  pur  j 

2~F 
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anarferol.  t  Caniatcâai  Iesu  fod  y  lleill  ollyn 

wŷr  cyfreithlawn,  ond  nid  oed'd  hwn  tcily iddi  hi.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  rhyw  gyd- 
nabyddiaeth  gyhooddus  gerbron  tystion,  yn 

angenrheidiol  i  rwymiad  pi'íodas,  ae  yn  ei gwahaniaethu  oddi  wrth  odineb. 

1 9  Y  wraig  a  ddy wedodd  wrtho  ef, 

Arglwydd,  d  mi  a  welaf  mai  e  pro- 
phwyd  wyt  ti. 

d  adn.  29.  pen.  1.  49.  2  Breu.  5.  26.  a  6.  12.  Luc  7.  39. 
1  Cor.  14.  24,  25.  e  pen.  6.  14.  a  7.  40.  a  9.  17.  I.uc  7. 
16.  a  24.   19. 

*  Gwyddai  y  wraig  nad  oedd  yn  bosibl  fod 
neb  wedi  dywedyd  wrtli  Grist  am  y  pethau 
hyn  yn  ei  buchedd  hi,  gan  hyny  yn  ei  syndod 
wrth  ei  gly  wed  ef  yn  ei  darlunio  mòr  gy  wir, 
dywedai,  "  Mi  a  weiaf  mai  prophwyd  wyr 
ti,"  un  y  mae  Duw  yn  datguddio  dirgclion 
iddo,  ac  yntau  yn  ei  datguddio  i  ddynion,  yn 

debyg  i'rhen  brophwydi  gynt.  Nid  oes  dim 
yn  ymddangos  eto  fod  ganddi  hi  feddwl 
uwch  na  hyny  am  íesu.  Gallwn  nodi  tri  ar- 
goel  da  eisoes  ar  y  wraig  hon  : — 1.  Nid  <;eod 
yn  ywadu  ei  phechod,  fel  Cain,  Gehazi,  ac 
Auanias  a  Saphira.  2.  Nid  yw  yn  ymddang- 
os  yn  ymsiynddeiriogi  yn  wyneb  ei  hargy- 
hoeddi,  fel  yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid. 
3.  Nid  yw  yn  ceisio  esgusodi  ei  hun  na  Ueiâu 
ei  phechod. 

20  /  *  Ein  tadau  a  addolasant  yn  y 
mynydd  hwn  ;  ̂  ac  yr  ydych  chwi  yn 
dywedyd  mai  yn  Jerusalem  y  mae  y 
man  lle  y  mae  yn  rhaid  addoîi. 

/Gen.  12.  6,  7.  a  33.  18—20.  Deut.  27.  12.  Josh.  8. 
33—35.  Barn.  9.  6,  7.  2  Bren.  17.  26—33.  g  Deut.  12.  5, 
11.  I  Bren.  9.  3    1  Cron.  21.  26.  a  22.  1.   2  Cron.  6.  6.  a  7. 
12,  16.  Salui  78.  C8,  69.   a  87.  1,  2.    a  132.  13,  14. 

Er  fod  y  pethau  uchod  yn  dda  ynddi,  eto 
mae  yr  adnod  hon  braidd  yn  dangosnad  oedd 
yn  hoff  iawn  gamldi  yr  ymddiddan,  ac  mae 
am  ei  droi  at  fater  arail.  Buasai  yn  well 

iddi  wneyd  defnydd  o'r  "prophwyd"  i'w 
dysgu  hi  anì  achos  ei  henaid,  na'i  holi  ef  am 
bwnc  nad  oedd  o  gymmaint  pwys  iddi  hi  y 

pryd  hwn  ei  wybod.  *  Mynydd  Gerizim 
oedd  y  "  mynydd  hwn ;"  am  y  deml  a'r 
addoliad  yno,  gwel  ar  adn.  9.  Gan  y  byddai 
y  Samariaidyn  cymmeryd  arnynt  olrhain  eu 
hachau  o  Jacob,  mae  yn  amlwg  mai  Abra- 
ham,  a  Jacob,  oedd  meddwl  y  wraig  wrth 

ddywedyd  "  ein  tadau "  yn  y  fàn  hon,  y 
rhai  a  adeiladasent  allorau  i  addoli  yr  Ar- 
glwydd  yn  y  Ue  hwnw.  Gen.  12.  6,  7  ;  a 
33.  18,  20.  Ond  tybia  eraill  mai  ei  hí  nafiaid 

y  Samariaid  oedd  hi  yn  feddwl  wrth  "  ein 
tadau/'  y  rhai  a  arferent  addoli  yno  o  oes  i 
ocs  o  amser  Sanbalat  yr  hwn  a  adeiladodd  y 
deml  yno  gyntaf.  Gan  i  Abraham  a  Jacob 
adeiladu  allorau  yno  yn  rrihcil  cyn  adeiladn 
Jernsalem,  a  chan  mai  ar  y  mynydd  hwnw, 
Gerizim,  y  gorchymynodd  Duw  gylioeddi  y 
bcnditliion,  Deut.  27.  12;  taerai  y  Samariaid 
mai  ynoy  dylasai  y  deml  fod  :  a  thybir  mai 
dyna  pa  ham  yr  oeddynt  yn  gwrthod  llav,  er 
o'r  Hen  Destament,  am  ei  fod  yn  dywedyd 
mòr  bendant  mai  Jerusalem  ocdd  y  màn  a 

ddewisodd  Duw  i'w  addoli  ynddo.  Cym 
maint  ocdd  yr  ymryson  rhyngddynt  hwy  A'r 
luddewon  yn  nghylch  y  pwnc  hwn,  fel  yr 
oedd  y  wraig  hon,  er  maint  ei  hanfoes,  yn 
boeth  yn  y  ddadl. 

21  h  íesu  a  ddywedodd  wrthi  hi, 
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*  O  wraig,  cred  fi,  f  y  mae  yr  awr  yl 
dyfod,  ̂ pryd  nad  addoloch  y  Ta< 
Änac  yn  y  mynydd  hwn,  nac  yn  Je usalem. 

28.  19    Eph.  2.  18.  a  3.  14.  1  Pedr  1.  17. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Yr  wyt 
wediaddcf  mai  prophwyd  ydwyf  fi,  gan  hyj 
yr  wyf  yn  galw  arnat  i  sylwi  ar,  a  chredu 
hyn  a  ddywedaf:  +  heb  i  mi  ateb  dy  bw 

di  yn  uniun-gyrchol  y  naill  lfordd  nà'r  l!a 
mi  a  ddywedaf  i  ti  beth  a  rydd  deifyn  ar 
ddad!  o  bob  tu  yn  fuan  iawn  ;  mae  yr  aras 
yn  nesâu  yn  brysur  iawn,  pryd  y  dinystrir 
ddwy  dcinl,  hòno  yn  Jerusalem  a  hon 
Gerizim,  ac  y  derfydd  y  dull  presenol  o  ac 
o!i  y  Tad  yn  y  ddau  le.  Mae  yn  y  geiri 
yn  sicr  gyfeiriad  at  ddinystr  holl  wl 
Canaan,  dirlaniad  yr  hen  oruchwjliaeth, 
gosodiad  i  fynu  addoliad  Duw  yn  ol  trt 
ragorach  a  pharâns  yr  efengyl. 

22  *Chwychwi  ydych  yn  add( 
1  y  peth  ni  wyddoch  ;  m  f  ninni 
ydym  yn  addoli  y  peth  a  wyddon 
n  \  canys  iaclìawdwriaeth  sydd  ( Iuddewon. 

/  2  Bren.  17.  27—29,  41.  Ezra  4.  2,  3.  Act.  17.  23, 
m  2  Cron.  13.  10-12.  .  Salm  147.  19.  Rhuf.  3.  2.  a» 
n  Gen.  49.  10  Salm  68  20.  Es.  12.  2,  6.  a  46.  13.  Zeph 
16,   17.  Zeo.  9.  9.  Heb.  7.  14. 

*  Fdly  y  dywedir  am  eu  henafiaid  pan  g 
lewyd  hwy  gyntaf  yn  Samaria,«ad  adwa< 
ent  ddefod  ìhiw  y  wlad,  2Bren.  17.26.  > 

oeddynt  hwythau  well  na'u  henafiaid;  < 
chymmygi(^n  oedd  ganddynt  am  Dduw, 
tybied  mai  rhyw  ddnw  llèau  1  oedd, fel  duwi 

y  paganiaid  o'u  hamgylch,  ac  nid  Duw  ma 
y  nefoedd  a'r  ddaear.  Tsis  gailent  fod 
amgen  ;  oblegid  yr  oeddynt  yn  gwrtl: 
Ilawer  o  lyfrau  yr  Hen  Destament,  ac 
llygru  y  lleill  â  gan-agoriadau.  t  Yr  cedd 
ysgrythyrau  sanctaidd  gan  yr  luddew 
gweinidogaeth  y  prophwydi  o  oes  i  oes  ; 
oedd  ganddynt  felly  adnabyddiaeth  ragor; 
na  neb  arall  o'r  gwir  Dduw,  ac  yr  oedd 
yn  ei  addoli  ef  yn  ol  ei  orchymyn  a  chy 
wyddyd  ei  air.  J  Yr  ocdd  addewidion  ia 
av»dwriaeth  mewn  mcdd  neillduol  yn  per 

yn  i'r  iuddewon,  fel  ei  bobl  gyfammod 
yr  oedd  moddion  iachawdwriaetli  yn 
plith  ;  ac  yr  oedd  yr  Iachawdwr  ei  hor 
yn  deilliaw  o  honynt  hwy. 

23  °*Ond  dyfody  mae  yr  awr, 
yn  aw7r  y  mae  hi,  ̂ fpan  addolo 
gwir  addolwyr  y  Tad  «  mewn  yspr 
a 'gwirionedd  :  s  X  canys  y  cyfryvç 

mae  y  Tad  yn  eu  ceisio  i'w  addoli 
o  pe*n.  5.  25.    a  12.  23.  p  Es.  1.  10—15.    a  26.  I 

a  29.  13.  a  48  1,  2.  a  58.  2,  8—14.  a  P6.  1,  2.  Jer.  7.  1- 
Mat  15.  7—9.  Lnc  18.  11—13.  q  Ithuf  1.  9.  a  8.  Î5 
Gal.  4.  6.  E|»h.  6.  18.  Phil.  3.  3.  Jud.  20,  21.        rjosh 
14.  1  Sam.  12.  24.  1  Cron.29.  17.  Saln.  17.  1.  a  32.  2.  i 
6.  Es.  10.  20.    Jer.  3.  10.    a  4.  2.  s  Salm  147.  11.   I 
15.  8.  Can.  2.  14.  Es.  43.  21.    E/ec.  22.  30.    1  Pedr  2.  9 

*  Amser  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  yrh 

oedd  roegys  wedi  dt-chreu  gwawrio  ar  y  I 
eisoes.  i  Nid  fel  chwi  y  Samariaid  y  1 
ydych  yn  addoli  y  peth  nis  gw>ddoch; 

fel  yr  Iuddewon  rhagrithiol.  Y  'rhai  sydr 
ymorphwys  ar  eu  hebyrth  a'u  cyflawniíì allanol;   àc  nid  fel   yr    Iuddewon   dirag 
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hwaith,  y  rhai  oid  oea  ganddynt  ond  pcth- 
i  òysgodol  i  addoli  J)uw  drwyddynt.  Ohd 
1  amser  y  diwygiad,  sydd  yn  awr  ar  y 
ws,  bydd  hull  wir  addoJwyr  y  Tad,  o  ba 
nedl  bynag,  ac  yn  mha  le  bynag,  yn  ei 

Idoli  ef  drwy  ordinhadan  ysbrydol,  a'u  lioll 
ílon,  drwy  weithrediad  grasau  ysbrydol,  a 
rwy  gymmorth  a  dylanwadau  yr  Ysbryd 
Jàn  yn  ol  ei  drefn  ei  hun.  Mae  4t  gwirion 
|ld"  mewn  mànau  eraill  yn  cael  ei  roddi 
ewn  cyferbyniad  i  gysgodau  a  sereinoniau, 
»an  1.  14,  17  ;  Heb.  8.  2 ;  a  9.  24.  J  Yr 
dd  Duw  i  gael  ei  amlygu  yn  awr  fel  Duw 
Tliad  y  Messiah,  ac  ynddo  ef  yn  Dad  yr 

i>Il  gredinwyr  o  bob  cenedl;  ac  yr  oedd  ei'e 
isio,"  neu  alw  torfeydd  aneirif,  "  i'w 

doli  ef  mewn  ysbryd  a  gwirionedd." 

24  '  *  Yspryd  yw  Duw  ;  f  a  rhaid 
•  rhai  a'i  haddolant  ef,  u  addoli  mewn 
;pryd  a  gwirionedd. 
t  1  Cor.  3.   17.  1  Tiin.  1.17.  «1  Sam.  16.  7.  Saloi 

13—  lò,  23.  a  51.  17.  a  66.  18,  19.  £s.  67.  15.  Mat.  15. 
9.  2  Cor.  I.  12. 

Nid  Bod  corphorol  yw  Duw,  wedi  ei 
ìeyd  i  fynu  o  waed,  a  chnavvd,  ac  esgyrn, 
dianddo  synwyrau  corphorol  i  ymhyfrydu 

íwn  pethau  gweìedig  a  theimiadwy.  Y's- yd  yw  Duw,  anughorphorol,  annweledig, 
r  a  sanctaidd,  holibresenol,  a  hollawl  gyd- 
ibyddus  â  chalonau  ameddyliau  mwyaf  dir- 
laidd  dynion.  tAm  hyny  rhaid  i  bawb  a 
ìant  ei  addoli  ef,  ei  addoli  yn  ysbrydol, 
bur,  yn  ddiragrith,  ac  yn  oi  y  rheol  a  os- 

odd  efe,  mewn  cywirdeb  a  gwirionedd. 
mlau  gwychion,  gwisgoedd  drudion,  aberth- 
Uiosog,  a  seremoniau  alianol,  nid  oes  dim 

addas  ynddynt  i'w  natur  eí';  ac  nis  gall- it  fod  ond  wedi  eu  trefnu  dros  amser,  fel 

ysgodau  o  ddaionus  bethau  i  ddyí'od." ìaid  i  ysbryd  dyn,  dtàn  ddylanwadau  yr 
bryd  Glân,  addoÜ  Duw,  achael  cymdeith- 
âg  ef  trwy  y  Cyfryngwr. 

25  *  Y  wraig  a  ddy  wedodd  wrtho, 
i  a  wn  xfod  y  Messias  yn  dyfod, 
yr  hwn  a  elwir  Crist :  y  pan  ddelo 
nnw,  efe  a  fynega  i  ni  bob  peth. 

*  Nid  oedd  y  wraig  yn   ammau   yr  hyn  a 
rwedasai  Crist,  ac  eto  nid  oedd  wedi  cael 
rhwbl  foddloni  debygid  ;  am  hyny  yr  oedd 
penderfynu  gadael  yddadl  hyd  oni  ddelai 
Uessiah,  yr  hwn  a   amlÿgai    bob    peth  yn 
ìylch  addoliad  Duw,  pa  le,  a  pha  fodd  yr 
id  efe    i  gael  ei   addoli.     Tybia    rhai  mai 
Idewes  ydoedd  hi,  ac  nid  un   o  hiliogaeth 
Assyriaid,  gan  ei  bod  yn    gwybod  ain  ac 

dysgwyl  y   Messiah  :  ond  mae  yn  ddî'am- 
n    bod   y    Samariaid   yn  gyífredinol,    yn 

;tal  â'r  luddewon  yn  gwybod   fod  y  Mes- 
h  i  ddyfod,    ac  yn  dysgwyj  am  dano,  a 
iy  yn   yr  amser  pennodol  hwnw.     f"  Yr 

I  ii  a  elwir  Crist,"  neu  yr  Eneiniog:  tybia 
ntt  mai  geiriau   yr   efengylwr  yw    y   rhai 
1 1,  wedi  eu   rhoddi  i   mewn  er   mwyn  ei 
Htrllenwyr   Groegaidd;    ac    nid    geiriau    y 
aig,  yr  hon  yn  ddíammau  oedd  yn  Ilefaru 

}  iaith  y  -wlad  hòno,  yr  hyn  oedd  Syriaeg, 
i  gangen-iaith  o'r  Hebraeg. 

26  *Iesu  a  ddywedodd  wrthi  hi, 
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2  Myti,  yr  hwn  wyf  yn  ymddiddan  â 
thi,  fyw  hwnnw. 

spen.  9.  37.    iMat.  16.  20.   a  20.  15.     Luc  13.  30.     Rhuf. 
10.  20,  21. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  dra  goehtlgar  bob  am- 
ser  rhag  dywedyd  yn  noeth  ainlwg  mai  efe 
oedd  y  Messiah,  wrtlí  yr  Juddewon;  rhag  y 
buasai  rhai  o  honynt  am  ei  wneuthur  ef  yn 
frenin  daearol,  a  rliai  eraill  yn  ei  gyhuddo  ef 

wrth  y  Rhufeiniaid  fel  un  yn  hòni  hawl  i'r 
freniniaeth  :  ond  gau  nad  oedd  unrhyw  ber- 

ygl  o'r  fath  byny  yma,  mae  efe  yn  addef  yn 
andwg  ac  yn  ddiochel  mai  efe  ei  hun  oedd  y 
Messiah.  Tybia  rhai  hefyd  ei  fod  yn  ei  add- 
ef  ei  hun  i  r  wraig  hon  fel  gwobr  am  ei  gon- 
estrwydd  diddicheil,  a'i  pharodrwydd  i  dder- 
byn  ei  eiriau  ac  i  gael  ei  dysgu  ganddo. 
t  Sylwa  Dodderidge  fod  manylrwydd  yn  yr 
atebiad  ;  fod  lesn  yn  addef  y  peth,  ond  yn 
peidio  a  defnyddio  yr  enw. 

27  11  *Ac  ar  hyn  y  daeth  ei  ddis- 
gybiion  ;  afabu  ryfedd  ganddynt  ei 
fod  ef  yn  ymddiddan.  â  gwraig  :  |  er 
hynny  ni  ddywedodd  neb?  Beth  a 
geisi  ?  neu,  Paham  yr  ydwyt  yn  ym- 
ddiddan  â  hi? 

a  adu.  9.  Luc  7.  39. 

*  Sef  o'r  ddinas,  wedi  bod  yn  prynu  bẅyd, 
adn.  8.  t  Yn  ol  traddodiadau  yr  luddewon 
dywedir  bod  yn  anghyfreithlawn  i  ddyn  ym- 
ddiddan  â  gwraig  ar  y  ftordd  ;  ond  mae  yn 
debyg  mai  ei  weled  ef  yn  ymddiddan  â 
gwraig  o  Samaria,  a  barodd  iddynt  hwy  ry- 
feddu,  oblegid  hwy  a  wyddent  nad  oedd  efe 
yn  gwneyd  fawr  o  gyfrit  o  draddodiadau  y 

phariseaid.  Tybia  rìiai  hei'yd  iddynt  ddyfod 
i'w  ymyl  gyda  ei  fod  ef  yn  addef  iddi  mai 
efe  oedd  y  Me  siah,  ac  iddynt  ryfeddu  ei  fod 
yn  ei  amlygu  ei  hun  felly  i  estrones,  a  Sam- 
arìad  hefyd,  pryd  yr  oedd  ìnòr  oclielgar  rhag 

gwneyd  hyny  i'w  genedl  ei  hun.  +  Fa  todíì 
bynag,  er  cymmaint  oedd  eu  rhagfarn  yn  er- 
byn  y  Samariaid,  yr  oedd  gandd>nt  fwy  o 

barch  i'w  Harglwydd,  a  boddlonrwydd  i  bob 
peth  a  wnelai,  nac  y  beiddient  ofyu  iddo  pa 
ham  yr  ymddiddanai  â  hi. 

28  iji  Yna  y  wraig  a  b  adawrodd  ei 
dwfr-lestr,  ac  a  aeth  i'r  ddinas,  ac  a 
ddywedodd  wrth  y  dynion, 

b  adn.  7.  Mst.  28.  8.  Marc  16.  8—10.  Luc  21.  9,  10,33,  34. 

*  Byddai  teithwyr  yn  y  wlad  hòn,o  yn 
dwyn  math  o  lestri  o  grŵyn,  neu  ledr,  gyda 
hwynt,  i  godi  dwfr  o  ftynonydd  neu  bydew- 
au  dyfnion,  ac  i  yfed  o  honynt  ar  eu  teitìiiau. 
Sylwodd  y  wraig  yn  adn.  11,  r.ad  oedd  gan 

Iesu  y  cyfryw  lestr ;  ac  yr  oedd  ei  rhagi'ain 
inòr  gryf  y  pryd  hwnw,  fil  na  chaffai  efe 
ddefnytìdio  ei  dwfr-lestr  hi,  nac  yfed  o  hóno  ; 

yn  awr  mae  wedi  ei  gorchfygu  a'i  hennill 
gymmaint,  fel  ìmie  yn  gadacl  ei  dwfr-lestr 
wrth  y  ftynon,  iddo  ef  a'i  ddysgyblion  vvneyd 
y  defnydd  a  fynont  o  hóno,  a  hithau  yn  brys- 
io  i'r  ddinas  i  ddechreu  pregethu  i'r  (iynion. 

29  c  *  Deuwch,  gwelwch  ddyn  yr 
hwn  a  ddywedodd  i  mi  yr  hyn  oll  a 
wneuthum  ;   f  onid  hwn  yw  y  Crist  l 

c  adn.  17,  18.     pen.  1.  41-49.     1   Cor.  14.  24,  25.     Uat. 
22.  17. 

*  Dechreuodd  yn  y  fàn  alw  ar  ddynion  ei 
dinas,  i  ddyfod  allan  at  y  ftynon  i  weleddyn 

ÌTF2 
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rhyfedd  iawn  ;  dyn  a  ddywedodd  iclcli  lawer 

iawn  o'r  pethau  dirgelaf  a  wnaetliai  yn  ei 
bywyd,  er  ei  fod  yn  ddyn  hollawl  ddWithr; 
ac  nid  oedd  ammheuaeth  ganddi  na  1  a!las;ii 

efe  ddywcdyd  "  pob  peth  "  i'r  man^lrwydd 
mwyaf:  dyn  a  ddywedodd  bob  peth  gyda'r 
fath  effaith  argyhoeddiadol  hefyd,  fel  yr  oedd 
hi  wedi  gorfod  cywilyddio  ac  edifarâo  wrth 
ci  wrando.  +  Fel  pe  dywedasai  ;  Efe  a  add- 
efodd  i  mi  mai  efe  oedd  y  Crist,  y  Messiah  ; 
ac  y  mae  pob  peth  yn  ei  ymddiddanion  ef 
yn  profi  i  mi  mai  efe  yw  y  Crist  mewngwir- 
ionedd  ;  ond  deuwch,  gwelwch  ef,  a  gwran- 
dewch  arno  eich  hunain,  ac  yna  bernwch 
chwi  drosoch  eich  hunain. 

30  d  *  Yna  hwy  a  aethant  allati  o'r ddinas,  ao  a  ddaethant  atto  ef. 
tf  Es.  60.  8.  Mat.  2.  1-3.  a  S.  II,  12.  a  11.  20-24.  a  12- 

40—42.  a  20.  16.  Luc  17.  16—18.  Act.  6.  5—8.  a  10.  33 
»  13.  42.  a  28.  28.  Rhuf.  6.  20. 

*  Yn  yr  adnodau  o'r  blaengwelsorn  y  wraig 
hon,  yr  hon  a  aethai  allan  o'r  ddinas  yn  fenyw 
anniwair,  annwybodus,  a  rhagfarnllyd,  trwy 
wyrth  o  ras  yn  dychwelyd  yno,  megys  yn 

efengyles,  i  bregethu  Crist  i'w  chymni>dog- 
ion;  a  chyfryw  oedd  yr  effaith  agafodd  ei 
hymadroddion  arnynt,  felyr  aethantallan  >n 
lluoedd  i  welcd  yr  Iesu.  Beth  bynag  oedd 
eu  hegwyddor  gynhyrfiol  hwy  y  prycí  hwn, 
mae  yn  bur  sicr  i  lawer  o  honynt  gael  lles 
tragywyddol  drwy  y  tro  hwn,  adn.  39 — 42. 

31  Jf  *  Yíi  y  cyfamser  y  disgyblion 
fíi  attolygasant  iddo,  gan  ddywedyd, 
*  Jiabbi,  bwytta. 

e  Gen.  24.  33.  Act.  16.  30—34. 

*  M  Yn  y  cyfamser,"  sef  tra  bu  y  wraig  yn 
myned  i'r  ddinas  i  ddywedyd  wrth  y  dyn- 
ion.  i  Mae  yn  ddîau  bod  Iesu  yn  newynog 
yn  gystal  ac  yn  lluddedig  a  sychedig,  pan 
ddaeth  at  y  ffynon  gyntaf,  ond  erbyn  Ìiyn  yr 

oedd  wedi  anghofio  ei  ludded,  ei  newyn,  a'i 
syched,  drwy  ei  ymddiddan  â'r  wraig,  fel 
nad  oedd  yn  dangos  un  tuedd  at  fwyta  pan 
osodwyd  bwyd  ger  ei  fron. 

32  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 

/*  Y  mae  gennyf  fì  fwyd  i'w  fwytta 
e  yrhwn  ni  wyddoch  chwi  oddi  wrtho. 

/adn.  34.  Job  23.  12.  Salra  63.  5.  a  119.  103.  DUr.  18. 
20.  Es.  53.  11.  Jer.  15.  16.  Act.  20.  35.  e  Salm  25.  14. 
Diar.  14.  10.   Dat.  2.  17. 

*  Y  bwyd  hwn  oedd  yr  hyfrydwch  a  gaw- 
sai  efe  yn  achubiaeth  y  wraig,  ac  oedd  i'w 
gael  eto  yn  fuan  yn  achubiaeth  llawer  o'r 
Samariaid,  adn.  34;  ac  mae  yn  debyg  na 
fwytâodd  efe  ddim  nes  iddo  orphen  ymddi- 
ddan  â  phobl  y  ddinas  a  ddaethant  allan  ato. 

33  *  Am  hynny  *  y  dísgyblion  a 
ddywedasant  wrth  eu  gilydd,  A  ddug 
neb  iddo  ddim  \w  fwytta  ? 

A  Mat.  16.  6—11.  Luc  9.45. 

*  Tybiai  y  dysgjblion  mai  am  fwyd  corph- 
orol,  a  naturiol  y  dywedai,  a  synent  o  ba  le 
y  gallasai  ei  gael  yn  eu  habsenoldeb  hwy  : 

prin  y  credent  i'r  wraig  hon  o  Samaria  roddi 
dim  iddo,  a  phrin  y  credent  hefyd  y  cym- 
merasai  efe  fwyd  o'i  llaw  hi,  er  ei  fod  yn 
ymddiddan  a  hi.  Gwelwn  y  cyffelyb  annwy- 
bodaeth  yn  y  dysgyblion  yn  Álath.  16.  6,  7  ; 
a  Ioan  11,  11,  12.  Mòr  anhawdd  yw  i  ni 
amgyfíred  pethau  ysbrydol  hyd  onid  agoro 
Duw  ein  llygaid. 
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34  *  Iesu  a  ddywedodd  wrtbynt, 
'Fy  mwyd  i  yw  gwneuthur  ewyllys 
yr  hwn  a'm  hanfonodd,  k  a  gorphen ei  waith  ef. 

«  19.  30.   Heb.  12.  2. 

Heb  eu  ceryddu  am  eu  tywyllwch,  a  chan 

dosturio  yn  rasol  wrth  eu  gwendid  a'u  han- 
nwybodaeth,  mae  efe  yn  egluro  iddynt  yma 

beth  oedd  efe  yn  feddw  l  wrth  "  fwyd"  y n  'adn. 
32:  ewyllys  y  Tad,  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef 
oedd,  iddo  lafurio,  ptegethu,  gwueyd  gwyrth- 
iau,  "cytìawnipob  cytìawnder,"  yn  nghanol 
anhawsderau  a  phrofedigaethau ;  ac  yn  y 
diwedd,  "gorphen  ei  waith "  ar  y  ddaear, 
trwy  (hiyoddef  a  marw  ar  y  groes.  Dyma 
ei  "  fwyd  "  ef,  yr  oedd  yn  chwannog  iddo, 
ac  yn  cael  blas  arno  :  yr  oedd  pob  rhan  o 

hóno  yn  hyfrydwch  ac  yn  adfywiad  i'w 
aid  ;  ain  fod  Duw  yn  cael  ei  ogoneddu  adyn- 
ion  ya  cael  eu  hachub  drwy  hyny.  Mae  yn 
ddîau  fod  cyfeiriad  cyntaf  y  geiriau  at  ach- 
ubiaeth  y  Üamariaid  y  pryd  hwnw;  ond  mae 

y  geiriau  "  a  gorphen  ei  waith  ef,"  debygid 
yn  cynhwys  holl  waith  a  dyoddefiadau  y 
Cyfryngwr  ar  y  ddaear. 

35  *  Onid  ydych  chwi  yn  dy wedyd, 
Y  mae  etto  bedwar  mis,  ac  i/ìuj  y  daw 
y  cynhauaf?  Wele,  yr  ydwyf  fi  yn 
dywedyd  wrthych,  f  Dyrchefwçh  eich 
lìygaid,  ac  edrychwch  ar  y  meusydd.; 

^canys  gwynion  ydynt  eisoes  ̂ 'r  cyn- hauaf. 
/  adn.  30.  Mat.  9.  37,  39.  Luc  10.  2. 

*  Amser  hau,  yn  natnriol,  ydoedd  y  pryd 
hwnw  ;  oblegid  yn  y  wlad  hòno  nid  ocdd  ond 
pedwar  mis  o  amser  hau  hyd  amser  medi. 
t  Nid  maesydd  natnriol  y  ddaear  oedd  lesu 
yn  feddwl ;  oblegid  os  a'user  hau  ydocdd,nis 

gallasüi  y  maesydd  fod  yn  wỳuion  i'r  cyn- 
hauaf:  a  plie  buasent  yn  wỳnion  y  pryd 

hwnw,  nis  gallasai  fod  pedwar  mis  i'r  cyn 
hauaf.  Yn  nechreuad  yr  adnod  mae  efe  yn 
son  am  y  cynhauaf  naturiol ;  ond  yn  yr  ail 
ran  o'r  adnod  mae  yn  .-ôn  am  y  cynhauaf  ys- 
brydol :  fel  pe  dywedasai,  Yrydych  chwiyn 
llafurio  gyda  hyfrydwch  i  hau  yr  had  natur- 
iol  yn  y  ddaear,  ac  yn  mhen  pedwar  mis  ynl 
dysgwyl  cael  niedi ;  ond  yn  y  cynhauaf  ys-j 
brydol  fei  arall  y  mae,  nid  ots  eto  ond  ych- 
ydig  iawno  amser  er  pan  ddechreuais  i  breg- 
ethu  i'r  wraig  o  Samaria,  ac  eisoes  dacw  lu- 
oedd  o  bobl  y  ddinas  yn  dyfod  ataf,  mae  y 

maesydd  yn  wỳnion  i'r  cynhauaf,  y  bobl  yn 
addfed  i  wrando  a  derbyn  y  gwirionedd,  ac 
fy  hytrydwch  penaf  innau  (ac  a  ddylai  fod  i 
chwithau  hefyd)  yw  pregethu  y  gwirionedd iddynt. 

36  Wi*  A'rhwn  sydd  yn  medi,  sydd 
yn  derbyn  cyflog,  f  ac  yn  casglu 
ffrwyth  i  fywyd  tra^ywyddol :  n  \  fel  y 
byddo  i'r  hwn  sydd  yn  hau,  ac  i'r  hwn 
sydd  yn  medi,  ||lawenychu  ynghyd. 

m  Diar.  11.30.       I>*u.  12.  3.       Rhnf.  1.  13.      1  Cor.  9. 

19-23.      Pl.il.  2.  15,  16.      1  Thes.  2.  19,  20.      1  Tim.  4.  16 
2  Tim.  4.  7,  8.  ligo  5.  19,  20.  n  1  Cor.  3.  5-9. 

*  Cynllun  yw  hyn  o'r  gwaith  hyfryd  y 
cewch  chwithau  fod  ynddo  :  mae  yr  amsei 



Llawer  o  Samariaid ÌOAN  IV. 
yn  crcdu  yn  Nyhrist. 

oedd  yn  tystioiaethu,  ||  Efe  a  ddywed- 
odd  i  mi  yr  hyn  oll  a  wneuthurn. 

-  p.en.  10.  41,  42.  a  II.  45.         s  adn.  23,  42. 

Y  v  ddinas  hòno "  oedrì  Sichem,  neu 
Sichar,  ond  yr  oedd  o  fewn  talaeth  Samaria, 
c  o  herwydd  hyny  gelwid  hwynt  yn  Sam- 
riaid,  ÿn  gystal  â  Sichemiaid.  t  Hyriy  yw, 
gredasant  mai  efe  oedd  y  Messiah,  yn  ol  y 

.yni;idaii  oedd  gandrìynt  hwy  a'r  lurìrìewon 
y  pryd  hwnw  ain  y  Messiab.  Credasant  ei 
forì  ef  yn  rhyw  brophwyd  mawr,  yn  rhyw 
berson  anarferol,  ac  yn  debycach  o  fod  yn 
Fessiah  na  neb  arall  a  glywsent  hwy  sôn  am 
dano.  Sylwü,  mai  credu  ynddoef  o  herwydd 
gair  y  wraig,  a  ddy wedir  yma ;  ac  nid  credu 
tystiolaeth  y  wraig  am  dano  ef  yn  nnig :  am 
wirionedd,  a  natur  achubol  y  credu  hwn,  nis 
gallwn  benderfynu.  %  Mae  yn  bur  debyg  i 

Giist  ddywedyd  i'r  wraig  fwy  o'i  "  pheth- 
au,"  ac  iddi  hithau  ddywedyd  wrth  y  dinas- 
yddion  fwy,  nac  a  adroddir  gan  Ioan  yn  y 
bennod  hon. 

40  *Am  hynny  pan  ddaeth  y  Sa- 
mariaid  atto  ef,  *  hwy  a  attolygasant 

iddo  aros  gyd  â  hwynt.  u  f  Ac  efe  a 
arhosodd  yno  ddeuddydd. 

t  Gen.  32.  26.  Diar.  4.  13.  Can.  3.  4.  Jer.  14.  8.    Luc  8. 
í.  a    10.  39.    a    24.  29.     Act.  16.  15.  u  Luc    19.  6—10. 

2  Cor.  6.  1,  2.  Dat.  3.  20. 

*  O  herwydd  geiriau  y  wraig  o'r  blaen, 
a'r  hyn  a  glywsant  ganddo  ef  ei  hun  wedi 
dyfod  ato,  syrthiodd  eu  holl  ragfarn  yn  ei 

erbyn  fel  íuddew  i'r  llawr,  a  gwahuddasant 
ef  i'w  dinas  fel  y  gailent  wrando  arno  a  chael 
cyíìe  i  ddangos  eu  caredigrwydd  iddo.  f  Dau 
ddiwrnod  :  digon  i  ddangos  nad  oedd  efe 

ddim  yn  d'iystyru  y  rhai  a  ewyliysient  drìysgu 
ganddo  er  mai  Samariaid  oeddynt ;  a  dim 
ond  dau  dcliwrnod,  fel  nad  esgeuhisai  yr 
luddewon,  ac  fel  na  roddai  dramgwydd  idd- 
ynt,  trwy  ymcìdangos  ei  fod  yn  caru  y  Sam- 
ariaid  yn  fwy  na  hwynt.  \  r  oerìd  hyn  yn 

ernes  o  i  drugaredd  ef  i'r  cenedloedd  ;  ourì 
nid  oedd  yr  amser  cyflawn  wedidyfod  eto. 

41  **  A  mwy  o  lawer  a  gredasant 
ynddo  ef,  y  \  oblegid  ei  air  ei  hun. 

yn  agosâu  i  gynnull  pobloedd  at  y  Silo  add- 
iwerìig  ;  ac  ìel  mae  y  llafurwr  ffyrìdlawn  a 
liwyrì  sydd  yn  hau  ac  yn  medi,  yn  rìerbyn 
cyflog  gan  êi  feistr,  felly  y  cewch  chwithau 

s;an  Ärglwydd  y  cynhauaf  mawr  :  efe  a'ch  ar- 
idelwa  chwi,  ac  a  rydd  i  chwi  lawer  o  hy- 
frydwch  yn  y  gwaith  ei  hun  ;  ac  ar  ol  hyn, 
chwi  a  gewch  fedi  y  ffrwyth  mwyaf  gwerth- 
fawr  o  hóno,  yn  iachawdwriaeth  dragywydd- 
ol  eich  eueidiau  eich  hunain,  ac  eneidiau  y 
rhai  a  achubirtrwy  eich  gweinidogaeth  chwi. 
tTybir  fod  yr  Arglwydd  lesu  yn  y  geiriau 
hyn  yn  cymharu  gweinidog  yr  efengyl  i  fed- 
elwr  ystyriol ;  yr  hwn  a  gynnelir  yn  ei  waith 
lluddedig,  nid  yn  unig  drwy  yr  ystyriaeth 

o'i  wobr  personol  ei  hun,  ond  hefyrì  drwy  yr 
ystyriaeth  o'r  lles  a  gaiff  y  wlad  yn  gyffred- 
in  o'r  cynhauaf  mae  efe  yn  gasglu.  %  Wrth 
yr  hwn  sydd  yn  hau  yma  y  deallir  yr  hen 
brophwydi,  Ioan  Fedyddiwr,  a  Christ  eihun  : 
ac  wrth  yr  hwn  sydd  yn  medi,  yr  apostolion 
a  gweinidogion  yr  efengyl,  y  rhai  a  aethant 

i  mewn  i'w  llafur  hwynt  megys.  ||  Yn  ny 
fodiad  yr  Arglwydd  lesu  Grist  bydd  yr  en 
eidiau  a  achubwyd  ac  a  achubir,  yn  llawen 
ydd  ac  yn  goron  gorfoledd  yr  holl  Iafurwyr 
hyn,  1  Thes.  2.  19. 

37  *  Canys  yn  hyn  y  mae  y  gair  yn 
wir,  °  Mai  arall  yw  yr  hwn  sydd  yn 
hau,  ac  arall  yr  hwn  sydd  yn  medi. 

o   Barn.  5.  3.  Mica  6.  15.  Luc  19.  21. 

*  D'íareb,  mae  yn  debyg,  yn  mhlith  yr 
Iuddewon  oedd  y  geiriau  hyn,  un  yn  hau  ac 
arall  yn  medi ;  yn  dangos  byrder  ac  ansicr- 
wydd  bywyd,  gallai  un  hau,  a  bod  wedi  marw 
cyn  medi  ei  gnwd  na  chaeí  rnwynâd  o  hóno, 
ac  arall  yn  mwynâu  yr  hyn  ni  lafuriodd  am 
dano.     Llafuriasai  y  prophwydi,  a  Ioan  Fed- 

tj  yddiwr,  ond  buont  feirw  cyn  cael  gweled 
I  nernawr  o  ffrwyth  eu  llafur  yma,  cadwyd 

I  hyny  i  ddyddiau  yr  apostolion  a'r  efengyl. 

38  p  *  Myfi  a'ch  anfonais  chwi  i 
!  fedi  yr  hyn  ni  lafuriasoch  :  «  f  eraill  a 
lafuriasaut,  X  a  chwithau  a  aethoch  i 

1  mewn  iV  llafur  hwynt. 
p  Act.  2 .  41 .  a  4.  4,  32.  a  5.  14.  a  6.  7  a  8.  4—8, 14—17. 

í  <7  pen.  1.  7.  2  Cron.  36.  15.  Jer.  44.  4.  Mat.  3.  1—6.  a  4. 
I  23.  a   II.  8-13.  Act.  10.  37,  38,  42,  43.  1  Pedr  1.11,  12. 

*  Mi  a'ch  danfonaìs  chwi  i  fedi  yr  hyn  ni 
Iafuriasoch    yyntaf ;     fy    prophwydi,    Ioan 

i  FedyrifüwT,  a  mi  fy  hun   a   iafuriodd  yynt- 

í  «/,    o'ch    blaen    chwi ;     X  n,d    y^ych    chwi 
<>nd    megys    cael     eich    danfon    i    fedi    yr 
hyn  a   hauwyd    ac  y   llafuriwyd   wrtho  gan 

]  eraill    o'ch     blaen    chwi,    yn    enwedig    yn 
j  nihlith  yr  Iuddewon.     Fel  yr  oedd  ysgrifen- 
iadau  y  prophwydi,  gweinidogaeth  ioan  Fed- 
yddiwr,  a  Christ  ei  hunan,  wedi   gosod  syl- 
faen  y  tröedigaethau  llîosog  a  wnaed  gan  yr 
apostolion  yn   mhlith    Iuddewon   a  chenedl- 

;  oedd,  ac  wedi  hwylusu  eu  gwaith,  ac  raewn 
dull  wedi  hanner  ei  wneuthur  yn  barod  idd- 

I  ynt;  felly   yr  oedd    nifer  y   dychweledigion 
;  trwy  weinidogaeth  yr  apostolion,  mewn  ych- 
ydig  flynyddoedd,  yn  llawer  iawn  mwy  nag 

'   a  fu  mewn  llawer  o  oesoedd  o'r  blaen,  trwy 
|   weinidogaeth    y    prophwydi,    Ioan  Fedydd 
iwr,  a  Christ  ei  hunan. 

39  1ír*A  llawer  o  Samanaid  o'r 
ddinas  honno,  fa  gredasant  ynddo, 

'to  herwydd  gair  y  wraig,    yr  hon 

49.  10.  Act.  1.  8.  a  8.  12,  25.  a  15.  3.  ypai,. 
6.  63.     a  7.  46.      Mat.  7.  28,  29.    Luc  4.  32.    1  Cor.  2.  4,  5. 
Heb.  4.  13. 

*  Mae  yn  debyg  i  lawer  gredu  yn  awr  a'r 
na  chredasent  o'r  blaen  rìrwy  d^stiolaeth  y 
wraig;  ac  i'r  rhai  a  gredasent  y  pryd  hwnw 
yn  wàn  gredu  yn  gryfach  y  pryd  hwn.  Yn 
wir,  gellir  meddwl  wrth  adn.  42,  fod  credu 

yma  i'w  gymmeryd  mewn  ystyr  wahanol  i'r 
credu  o'r  blaen,  adn.  39;  credu  mai  rhyw 
brophwyd  mawr  ydoedd,  a  wnaethant  yno, 
ond  yma  credasant  mai  efe  oedrì  "  Crist, 
Iachawrìwr  y  byrì."  f  Mae  y  crerìu  hwn  yn 
fwy  hynocì,  oblegirì  mai  trwy  air  yr  Iesn  y 
credasant ;  nid  oes  dim  scîn  iddo  wneyd  dim 
gwyrthiau  yno,  i  gadarnâu  ei  air  :  yr  un  peth 
yw  i  Iesu  wneyd  ei  air  yn  efteithiol  heb 
wyrthiau,  a  thrwy  wyrthiau  ;  heb  nerth  eì 

Ysbryd  ef  gyda'r  gair,  anefteithiol  fydrì  er  y 
gwyrthiau  mwyaf. 

42  A  hwy  a  ddywedasant  wrth  y 
wraig,  *Nid  ydym  ni  weithian  yn  cre- 
du,  oblegid  dy  ymadrodd  di :  z  canys 
ni  a'i  clywsom  ef  ein  hunain,  af  ac 

2  F  T 
._ 



Y  Galileaid  yn  derbyn  Crist, IOAN  IV. am  iddynt  iveled  ei  ivyrthiau. 

a  wyddom  mai  hwn  yn  ddíau  yvv  y 
Crist,  l  Iachawdwr  y  byd. 

*  pen.  1.  43-49.  a  17.  8.  Act.  17.  11,  12.  a  adu.  29. 
peu.  1.  29.  a  3.  11— 18.  a  6.  63,  69.  a  II.  27.  Es.  45.  22. 
a  52.  10.  L-ic  2.  10,  II,  32.  Act.  4.  12.  Rhuf.  10.  11—13. 
2  Cor.  5.  19.  1   loan  4.  14. 

*  Yr  achlysur  cyntaf  o  ffydd  y  rhai  hyn 
oedd  ymtdroddion  y  wraig,  yr  achos  neu  y 
moddiou  nesaf  oedd  geiriau  Crist  ei  hun,  a'r 
achos  effeithiol  yn  ddi'au  oedd  gweithrediad 
Ysbryd  Duw  ar  eu  calonau,  yn  goleuo  eu 
meddyliau  yn  ysbrydol  â  gwybodaeth  yr  ef- 
engyl,  ac  yn  clarostwng  eu  hewyllysiau  i'w 
cluedu  ac  ufuddâu  iddi.  Tebyg  i  hyn  yw  hi 
eto  bob  amser.  t  Nid  gwybod  ei  fod  ef  yn 
brophwyd,  ac  nid  rhyw  led-dybied  mai  y 
Crist  oedd,  ond  yr  oeidynt  yn  "  ywybod,"  yn 
"ddi'.iu,"  mai  efe  oedd  y  Crist,  y  Messiah. 
Nid  wrth  y  pethau  a  ddy wedodd  efe  yn  un- 
ig,  yn  ddiau,  y  daethant  i  wybod  hyn,  ond 

wrth  y  nerth  a'r  goleuni  dwyfol  oedd  yn 
cyd-fyned  â'r  pethau  hyny.  $  Iachawdwr, 
pawb  a  gredent  ynddo  ef,  o  genedloedd  yn 
gysta!  ag  Iuddewon.  Efallai  eu  bod  yncasglu 
oddiwrth  Gen.  49.  10.  Ac  ato  efy  byddcyn- 
nulliad  pobloedd,  y  byddai  i'r  cenedloedd 
dderbyn  rhyw  fend.ithiòn  trwy  ddyfodiad  y 
Messiah,  ac  y  byddent  mewn  rhyw  tfordd  a'u 
gilydd  yn  ddarostyngedig  iddo ;  ond  nid  oes 
un  sail  i  feddwl  eu  bod  hwy  yn  deall  yr  ath- 
rawiaeth  o  alwad  y  cenedloedd  eilun-addol- 
gar  yn  berffaith,  yr  hon  athrawiaeth  a  fu  yn 

ddirgelwch  i'r  apostolion  eu  hunain  am  yn 
hir  wedi  hyn.  Efallai  i'r  Samariaid  hyn 
roddi  heibio  addoli  arfynydd  Gerizim  o  hyn 
allan,  ac  mai  hyny  a  fu  yn  achos  raewn  rhan 
i  eraill  o'r  Samariaid  ei  wrthod  ef  ar  dro 
wedi  hyn,  Luc  9.  52,  53. 

43  1Í  ft*  Ac  ym  mhen  y  ddeuddydd 
efe  a  aeth  ymaith  oddi  yno,  c  f  ac  a 
aeth  i  Galilea. 

b  Mat.  15.  21-24.  Marc  7.  27,  28.  Rhuf.  15.  8.  cadn. 
46.  pen.  1.  43.  Mat.  4.  13. 

*  Gwelsom  o'r  blaen,  adn.  3,  mai  ar  ei 
daith  o  Judea  i  Galilea  yr  oedd  Iesu  y  pryd 
hwn  :  am  y  ddau  ddiwrnod,  gwel  ar  adn.  40. 
t  Nid  i  Nazareth  yn  Galilea,  ond  i  ryw  bartli 
arall :  i  Cana,  efallai,  adn.  40. 

44  *  Canys  yr  Iesuei  hun  a  dystiol- 
aethodd,  d  nad  ydyw  prophwyd  yn 
cael  anrhydedd  yn  fei  wlad  ei  hun. 

d  Mat.  13.  57.  Marc  6.  4.  Luc  4.  24. 

*  Tystiolaethodd  Iesu  hyn  amryw  weithiau, 
gwel  ar  Math.  13.  47 ;  Marc  6.  4  ;  Lnc  4.  24. 
t  Tybir  mai  Nazareth  a  ddylem  ddeall  yina 

wrth  "  ei  wlad  ei  hun  ;"  a  bod  y  geiiiau  hyn 
yn  brawf  mai  nid  i  Nazareth  yr  aeth  efe  pan 
ddywedir  iddo  fyned  i  Galüea,  yn  adn.  43. 
Heb  ystyried  felly,  nis  gallwn  weled  pa  gys- 
sylltiad  sydd  rhwng  y  geiriau  hyn  à'r  adnod 
o'r  blaen.  Efe  a  acth  i  wlad  Galilea,  ond  nid  i 
Naz  ireth,  ei  ddinas  ei  hun  ;  a  hyny  am  "  nad 
ydyw  prophwyd  yn  cael  anrhydedd  yn  ei 
wlad  ei  hun." 

45  *  Yna  pan  ddaeth  efe  i  Galilea, 
ey  Galileaid  a'i  derbyniasant  ef,/wedi 
iddynt  weled  yr  holl  bethau  a  wnaeth 

efe  yn  Jerusalem  ar  yr  wyl :  s  -j-  canys 
hwythau  a  ddaethant  i'r  wyl. e  Mat.  4.  23,  24.  Luc  8.  40.  /  pen.  2.  13— 1G.  a  3.  2. 
g  Deat.  16.  16.  Luo  2.  42—44.  a  9.  53. 

*  Credodd  y  Samariaid  ynddo  wrth  ei  eir 
iau,  heb  weled  dim  gwyrthiau  ;  derbyniodri 
y  Galileaid  ef  o  herwydd  gweled  ei  wyrth 
iau,  y  rliai  a  wnaethai  efe  yn  Jerusalem.  Fei 
hyn  yr  oedd  ffydd  y  Samariaid  yn  fwy  ar- 
dderchog  a  chanmoladwy  na  ffydd  y  Galile 
aid.  "  ìíendigedig  yw  yr  hwn  ni  welodd,a< 
a  gredodd."  fEr  bod  y  Galileaid  yn  bywyr 
mhell  o  Jeru*alein,  eto  yr  oeddynt  yn  cadw 
y  gwyüau  arbenig  yno  yn  ol  y  gorchymyn. 

46  *  Felly  yr  Iesua  ddaeth  dracnefr 
i  h  Cana  yn  Galilea,  lle  y  gwnaeth  efe 
y  dwfr  yn  win.  f  Ac  yr  oedd  rhyw 
bendefìg  '  yr  hwn  yr  oedd  ei  fab  yn 
glaf  yn  Capernaum. 

ípen.2.  1-11.     a21.2.    Jos.  19.  2S.         i  Salm  50.  15 
a  7S.  34.  Hos.  5.  15.  Mat.  9.  18.  a  15.  22.    a  17.  14,  15. 
7.  2.  a  8.  42. 

*  Gwedi  pregethu  mewn  amryw  drefydd  í 
phentrefydd  ar  ei  daith,  daeth  lesu  i  Cana 
lle  yr  arosodd  efe  mae  yn  clebyg  am  ryw 
faint  o  amser.  t  Mae  y  gair  Groeg  ( Jlasi 
lihosj  a  gyfieithir  yma  pendefig,  yn  arwyddc 
gweinidog,  neu  was  brenin.  T>bir  mai  Cusa 
goruchwyliwr  Herod,  a  sonir  am  dano  yr 
Luc  8.  3,  ydoedd  y  pendefig  hwn,  neu  ynt< 
Manaen,  brawd-maeth  Herod,  a  gryby.yllii 
yn  Act.  13.  1 ;  pa  un  bynag  am  Ìiyny,  mat 
yn  bur  debyg  mai  un  o  wýr  llys  Herod  yd 
oedd,  efallai  rhyw  berthynas  iddo,  a  thybii 
ei  fod  wedi  derbyn  rbyw  argraflìadau  sobi 
drwy  weinidogaeth  loan  Fedyddiwr. 

47  II A  Pan  glybu  hwn  ddyfod  q| 
Iesu  o  Judea  i  Galilea ;  *  efe  a  aetr. 
atto  ef,  lf  ac  a  attolygodd  iddo  ddyfoc 
i  waered,  a  iachâu  ei  fab  ef:  Jcanyí 

yr  oedd  efe  ym  mron  marw. 

*  Dywed  rhai  fod  pymtheg  milltir  o  Capcr 
naum  lle  yr  oedd  y  pendefig  hwn  yn  byw 
Cana  lle  yr  oedd  yr  lesu  :  dywed  eraill  foc 
ychwaneg  ;  taith  diwrnod,  ond  nid  oedd  yi 
ormod  gan  dad  i  fyned  yn  achos  ei  blentyn 
Os  Iudcìew  oedd  y  pendefig  hwn,  fel  y  tybi. 
wrth  y.r  hyn  a  ddywed  Iesn  wrtho  yn  yr  ad 
nod  nesaf,  efallai  iddo  ef  ei  hun  fod  yn  Jeru 
salein  ar  yr  ŵyl  ddiweddar,  iddo  weled  rha 

o  wyrthiau  yr  lesu  yno,  ac  mai  hyny  a'i  tu eddodd  ef  i  ddyfod  ato  ar  yr  achos  hwn 
tNid  cref  iawn  oedd  ei  ffydd  ef  yn  Nghrist 
pe  amgen  buasai  yn  credu  y  gallasai  efe  iach 
âu  ei  fab  ef  o'r  màn  yr  oedd  heb  ddyfod 
wared  ato.  Tebyg  i  Naaman  y  Syriad  oed 

ei  ítydd  a'i  olygiadau  ef  y  piyd  hwn,  gwe 
2  Bren.  5.  11.  X  Yn  ol  pob  golwg  dd>no 

"  yr  oedd  efe  yn  mron  marw,"  ond  gwellâi a  wnaeth. 

48  *  Yna  Iesu  a  ddywedodd  wrth( 
ef,  m  Oni  welwch  chwi  arwyddion  ; 
rhyfeddodau,  ni  chredwch. 

m  adn.  41,  42.  pen.  2.  18.  a  12.  37.  a  15.  24.  a  20.  2! 
Num.  14.  11.  Mat.  16.  1.  a  27.  42.  Luc  10.  18.  a  16.  3 
Act.  2    22.  1  Cor.  1.  22. 

*  Gellid    meddwl  mai  atebiad   lled  arw 
didderbyn  wyncb  yw  hwn  i  wr  mawr,  ac  y 
y  fath  anigylchiad  ;  ond  mae  yn  sicr  y  gwydci 
ai  Iesu  fod   achos   am   dano  :    ni   chredai 

Galileaid,  a'r  pendefig  hwn  gyda  hwynt,  he 
weled  arwyddion  a  rhyfeddodau  ;  lle  yr  oed 



Yr  Iesu  yn  iachâu IOAN  V. mab  y  pendefig. 

y  Samariaid  wedi  credu  ynddo  oblogid  ei  air 
yn  uuig,  iieb  weled  un  arwydd.  Mae  hyny 
yn  sicr,  bod  yn  well  gan  lesu  y  ftydd  bòno 
bob  amser,  a  gredai  ei  air,  na'r  ffydd  oedd 
yn  aros  am  ryw  wyrth  i  gadarnâu  y  gair. 
Yr  oedd  efe  yn  gweled  hefyd  nad  oedd  y 

pendefig  ddim  yn  dyfod  ato  gydag  un  dym- 
uniad  i  glywed  a  chredu  ei  athrawiaeth  ef, 
dirn  ond  ar  achos  naturiol  yn  unig,  adferiad 
ei  fab  :  am  hyny  mae  yn  ei  geryddu  ef,  ac 
nid  ef  yn  unig,  ond  yr  luddewon  yn  gyfired- 
inol,  y  rhai  oedd  yn  fwy  am  weled  ei  wyrth- 
iau  ef  na  chlywed  a  derbyn  ei  eiriau. 

49  *  Y  pendefig  a  ddy wedodd  wrtho 
ef,  O  Argiwydd,  "  tyred  i  waered  cyn 
marw  fy  machgen. 

i  Salm  40.  17.  a  SS,  10—12.  Marc  5.  23,  35,  36. 

Mewn  unrhyw  amgylchiad  llai  ei  bwys, 
mae  yn  debyg  y  buasai  y  gwr  mawr  yn 
tramgwyddo  wrth  yr  ateb  uchod,  ac  yn  dang- 
os  ei  anfoddlonrwydd  ;  ond  yroedd  amgylch- 
iad  ei  fab  mòr  drwm  ar  ei  feddwl,  fel  na 
wnaeth  y  cerydd  ondchwanegu  ei  daerineb: 
eithr  o  hyd  yn  dangos  gwendid  ei  ffydd,  yn 
tybied  fod  presenoldeb  personol  Crist  yn  ang- 
enrheidiol  er  iachâd  ei  fachgen. 

50  *Iesua  ddywedodd  wrtho  ef, 
0  Dos  ymaith ;  f  y  mae  <ty  fab  yn  fyw- 
1  A'r  gwr  a  gredodd  y  gair  a  ddywed- 
asai  Iesu  wrtho,  ac  efe  a  aeth  ymaith. 

open  11.40.  1  Bren.  17.  13- 15.  Mat.  8.  13.  Marc  7. 
29,  30.  a  9.  23,  24.  Luc  17.  14.  Act.  14.  9,  10.  B.huf.  4.  20, 
2L  Heb.  11.  19. 

*  Ni  wnai  ein  Hiachawdwr  ddigaloni  ffydd 
y  pendefig,  nac  ychwaith  coledd  ei  gwendid  : 
iachâodd  ei  fab  ef  o'r  màn  lle  yr  oedd,  er 
gwobrwyo  ei  ffydd  ef ;  ond  nid  âai  gydag 
ef,  fel  na  choleddai  wendid  ei  ffydd  ef. 
f  Hyny  yw  mae  dy  fab  wedi  cael  ei  iachâu 
yr  awr  hon,  (adn.  52,  53,)  trwy  fy  ngallu 
dwyfol  I,  yr  hwn  fel  Duw  wyf  holl-bresenol 
yn  gystal  a  holl-alluog.  j  Ar  yr  un  pryd,  e 
nerthodd  Crist  y  pendefig  i  gredu  ei  air  ef, 
am  iachâd  y  bachgen,  ond  nis  gwyddom  pa 
beth  a  gredodd  efe  heblaw  hyny. 

51  *  Ac  fel  yr  oedd  efe  yr  awrhon 
yn  myned  i  waered,  ei  weision  a  gyf- 
arfuant  âg  ef,  ac  a  fynegasant,  gan 
ddywedyd,  p  Y  mae  dy  fachgen  yn 
fyw. 

padn.  50,  53.  1  Bren.  17.  23. 

*  Nis  gwyddai  y  gweision  ddim  beth  oedd 
wedi  dygwydd  rhwng  eu  mheistr  â>  Iesu  ; 

dyfod  yr  oeddent  hwy  a'r  newydd  da  iddo, 
t  fod  y  bachgen  yn  fyw,  hyny  yw,  wedi  ei 
adferu  yn  holliach,  er  nas  gwyddent  hwy  pa 
fodd.  Pa  fodd  y  gellir  gwadu  Duwdod  Iesu 
wrth  ddarllen  pethau  fel  hyn  ? 

52  *  Yna  efe  a  ofynodd  iddynt  yr 
awr  y  gwellhasai  arno.  f  A  hwy  a 
ddywedasant  wrtho,  Doe,  Jy  seithfed 
awr,  y  gadawodd  y  crŷd  ef. 

*  Er  cadarnâd  ychwaneg  i'w  ffydd  gofyn- 
odd  y  pendefig  i'w  weision  yr  awr  yn  gym- 
hwys  y  dechreuasai  efe  wellâu.  t  Hwythau 
a  attebasant,  Doe,  y  seithfed  awr  :  nid  gwell- 
âu  yn  raddol  a  wnaeth ;  ond  er  syndod  a  gor- 
foledd  i  bawb,  pan  oedd  pawb  yn  meddwl 

i  fod  ef  yn  marw,  wele  ef  yn  holliach  ar 
unwaith,mewn  tarawiad  amrant,  a  hyny  heb 
un  moddion  meddygol  mwy  nac  arferol. 

|  Dywed  Guyse  mai  saith  o'r  gloch  yn  yr 
hwyr  oedd  y  seithfed  awr  yma;  ond  dywed 
Dodderidge  mai  un  o'r  gloch  yny  prydnawn 
ydoedd.  Am  y  gwahaniaeth  hyn  rhwng  ein 
Hawduron,  gwel  ar  pen.  1-  39,  nid  yw  o 
bwys  yn  y  fàn  hon  pa  un  o  honynt  sydd  yn ei  le. 

53  *  Yna  y  gwybu  y  tad  mai  ?yr 
awr  honno  oedd,  yn  yr  hon  y  dywed- 
asai  lesu  wrtho  ef,  Y  mae  dy  fab  yn 

fyw.  *  f  Ac  efe  a  gredodd,  al  holl  dŷ. 
q  3alm  33.  9.    a  107.  20.    Mat.  8.  8,  9,  13.  r  Luc  19. 

9.  Act.  2.  39.  a  16.   15,  34.  a  18.  8. 

*tGwybu  y  pendefig  mai  ar  yr  awr  hòno, 
sef  "y  seithfed  awr,"  y  dydd  o'r  blaen,  y 
dywedasai  yr  lesu  wrtho,  Mae  dy  fab  yn 

fyw  :  ac  fel  hyny  gwybu  mai  galln  gwyrth- 
iol  Crist  a'i  iacháodd  ef.  t  Pan  gyi  haeddodd 
adref,  a  gweled  ei  fab  yn  fyw  ac  yn  holliach, 
wedi  i'r  teulu  adrodd  iddoef  pa  fodd  y  gwell- 
as.ii,  ac  iddo  yntau  adrodd  iddynt  hwythau 

pa  fodd  y  buasai  rhyngddo  â'r  Iesu  ;  ac  yn 
enwedig  pa  bryd  y  dywedasai,  Mae  dy  fab 
ynfyw,  hwy  a  gredasant  oll  mai  trwy  allu 
gwyrthiol  Crist  y  gwelláodd  efe.  Credasant 
fod  Iesu  yn  fwy  na  dyn  cyffredin,  yn  fwy  na 
phrophwyd,  yn  Fab  Duw.  Credasant  yn 
gadwedigol  (medd  PooleJ  a  daethant  yn 
Gristionogion :  fel  Lydia,  Act.  16.  14,  15  ; 
Ceidwad  y  carchar,  Act.  16.  34;  a  Chrispus, Act.  18.  8. 

54  s  *  Yr  ail  arwydd  yma  drachefn 
a  wnaeth  yr  Iesu,  wedi  dyfod  o  Judea 
i  Galilea. 

s  pen.  2.  1-11. 

*  Dyma  yr  ail  arwydd  a  w  naeth  yr  Iesu 
yn  Galilea;  yr  oedd  efe  wedi  gwneyd  llaw- 
er  yn  Jerusalem  o'r  blaen.  Gwelpen.  2.  23  ; 
a  3.  2  ;  ac  efe  a  wnaeth  lawer  yn  Galilea  ar 
ol  hyn,  Math.  4.  23.  Yr  arwydd  cyntaf  yn 

Galilea  (a'r  cyntaf  o  gwbl  wedi  dechreu  ei 
weinidogaeth  gyhoeddus,  pen.  2.  11.)  oedd 

troi  y'  dwfr  yn  win,  a'r  ail  oedd  hwn  :  yn 
Cana  Galilea  yr  oedd  Iesu  pan  wnaeth  efe 
bob  un  o'r  ddau ;  er  mai  yn  Capernaum  (yr 
hon  oedd  yn  Galilea  hefyd,)  yr  oedd  gwrth- 
ddrych  y  wyrth  hon.  >üd  oedd  dirn  hanes 
y  pryd  hwn  fod  Crist  wedi  iachâu  neb  o  bell 
fel  hyn  ;  gan  hyny  yr  oedd  credu  ei  air  ef  yn 
y  màn  lle  yr  oedd  yn  ganmoliaeth  i  ffydd  y 
pendefig,  a  chyfiawniad  y  gair  yn  dangos 
mawredd  gallu  Mab  Duw. 

PEN.  V. 

Yr  Iesu  ar  y  dydd  sabbath  yn  iachâu  yr  hwn 
a  fuasai  glaf  namyn  dwy  fiynedd  deugain. 

*  Y^EDI  hynny  a  yr  oedd  gwyl  yr 

Iuddewon ;  f  a'r  Iesu  a  aeth  i  fynu  i Jerusalem. 
a  pen.  2.  13.  Ex.  23.  14-17.  a  34.  23.  l.ef.  23.  2.  Deut. 16.  16.  Mat.  3.  15.  G*l.  4.  4. 

*  Tybia  rhai  mai  gŵyl  y  Pentecost  oedd  yi 
ŵyl  hon,  ac  eraill  mai  gŵyl  y  pebyll  oedd  : 

ond  mae  yr  awdwyr  goreu,  a  manylaf,  (a'r 
pedwar  awdwr  y  cyfieithiry  sylwadau  hyu  o 
honynt,)  yn  barnu  yn  nnfryd,  mai  gŵyl  y 

pasg  ydoedd,  a'r  ail   basg    ar  ol    bedyddiad 



Llyn  Bethesda,  i'r  hwn 
IOAN  V. y  disgynai  anyel  ar  amserau. 

Iesu.  Gwel  ar  pen.  2.  13.  t  Byddai  yr  Iesu 
yn  rnyned  i  Jei  usalem  i  gadw  y  gwyliau  ar- 
benig  yno  er  dangos  ufudd-dod  i  orchymyn 
ei  Dad,  Exod.  23.  17.  Deut.  16.  16.  Er  bod 
llawer  o  draddodiadau  a  llygriad  yn  yr  eg- 
lwys  luddewig  y  piyd  hwnw,  eto  nid  oedd 

Iesu  yncilio  o'i  chymundeb,  ac  nid  oedd  eí'e 
ychwaith  yn  cyflawni  dim  ond  defodau  gosod- 

edig  Duw.  Mae  yn  ddi'ammau  i'r  Arglwydd 
Iesu  wneuthur  llawer  o  bethau  o'r  pasg  o'r 
blaen  (pen.  2.  13)  i  hwn,  nad  ydynt  yn  ys- 
grifenedig  gan  Ioan,  ond  a  adroddir  gan  yr 
efengylwyr  eraill. 

2  Ac  y  mae  yn  Jemsalem,  *wrth 
farchnad  y  defaid,  b  f  lyn  a  elwir  yn 
Hebraeg,  %  Bethesda,  ||ag  iddo  bùm 
porth  : 

b  Es.  22.  9,  11. 

*  Marchnad  y  defaid,  nid  porth  y  defaid  : 
oblegid,  os  gwir  a  ddywed  teithwyr,  mae  y 
Ile  a  ddangosir  fel  llỳn  Bethesda,  yn  llawer 

agosach  i'r  deml  nac  y  gallai  porth  y  defaid 
fod  :  ac  felly  hefyd  y  dangosir  hi  yn  y  dar- 
luniadau  o  ddinas  Jerusalem.  Nid  y  w  y  gair 
Groeg  yn  arwyddo  na  phorth  na  marclinad, 
ond  rhyw  le  perlhynol  i  ddefaid  ;  am  hyny 
mae  y  gair  marchnad  meẃn  llythyrenau  lt- 
alaidd  yn  y  cyfieithiadau.  f  Mae  y  gair  Groeg 
f  Kolumbethra )  a  gyfieithir  yma  llýn,  yn  ar- 
wyddo  casgliad  o  ddwfr,  pwnt,  baddon,  Ue  i 

nofio  ynddo.  Dywedant  fod  dwy  o'r  cyfryw 

Iỳnau  o  fewn  cylch  y  'mynydd  lle  y  safai  y deml :  hon  ydoedd  un,  a  Siloam,  meddant, 
oedd  y  Ualì,  pen.  9.  7.  %  Tý  trugaredd  yu 
ystyr  y  gair  Bethesda  ;  o  herwydd  y  drugar- 
edd  fawr  oedd  Duw  yn  wneyd  â'r  bobl, 
meddant,  o  rinweddu  y  dwfr  hwn  ar  amser- 
au  er  iachâd  iddynt.  ||  Math  o  rodfêydd  col- 
ofnog,  dàn  dô,  oedd  y  pyrth  hyn,  ar  hyd 

glanau  y  llỳn,  er  cyfleusdra  i'r  rhai  addeuent 
yno  i  rodio  ac  i  ymdrochi,  ond  a  lenwid  yn 
aml  gan  gleifion  a  ddeuent  yno  am  iachâd. 
Tybia  Dr.  Lightfoot  ìnai  pùm-onglog  oedd 
ífurf  y  llỳn,  yna  yr  oedd  porth  i  bob  un  o'i 
honglau. 

3  *  Yn  y  rhai  y  gorweddai  llíaws 
mawr  o  rai  cleiíìon,  c  deillion,  clofT- 
ion,  d  gwy wedigion,  e  f  yn  disgwyl  am 
gynhyrfiad  y  dwfr. 

c  Mnt.  15.  30,  31.    Luc  7.  22.  d  1  Bren.  13.  4.    Zec. 

11.  17.  Marc  3.  1-4.  e  Diar.  8.  34.  Galar.  3.  26.  Rliur'.  8. 
25.  IatfO  5.  7. 

*  Yr  oeddyma  ddynion  o  bob  math  o  glef- 
ydau,  ac  y  rhan  fwyaf  o  honynt,  efallai,  yn 
cael  eu  hystyried  yn  anfeddyginiaethol  trwy 

un  moddion  cyft'redin  ;  f  gan  hyny  dygid  hwy yma  gan  obeilhio  y  caent  iachâd  gwyrthiol. 

4  Canys  angel  oedd  ar  *  amserau 

yn  disgyn  i'r  llyn,  ac  yn  cynhyrfu  y 
dwfr  :  yna  yr  hwn  -^a  elai  i  mewn  yn 
gyntaf  ar  ol  cynhyrfu  y  dwfr,  *  a  ai 
yu  iach  o  ba  glefyd  bynûag  a  fyddai 
arno. 

/Salra  119.  60.  Diar.  6.  4,  5.  Preg.  9.  10.  Hos  13.  13. 
Mat.  6.  33.  Luc  13.  24— 2.S.  a  16.  16  #2  Bren.  5.  10-14. 
Ezec.   47.  8,  9.  Zec.   13.  1.  a  14.  8.   1  Cor.  6.  II.  1  loau  1.  7. 

Gan  nad  yw  yr  Hen  Destameut  yn  sôn 
dim  am  y  rhinwedd  meddygol  hyn  ynyllỳn, 
a  chan  nad  oes  dim  sôn  ain  dani  yn  y  Testa- 
ment  Newydd  arol  hyn  :  gan  nad  yw  Joseph- 
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us,  na  neb  o'r  haneswyr  Iuddewig,  meddant, 
yn  sôn  dim  am  daui ;  nis  gallwu  wybod  pa 
bryd  y  dechreuodd  na  pha  bryd  y  diwedd- 
odd  y  rhinwedd  gwyrthiol  hyn.  f  Tybir  mai 
ychydig  cyn  amser  Crist  y  dechreuodd,  er 
dangos  nad  oedd  Duw  ddim  wedi  llwyrroddi 
i  fynu  ei  bobl,  ond  ei  fod  yn  meddwl  ymwel- 
ed  â  hwy  y  n  fuan  trwy  ddanfon  y  Messiah 
iddynt,  yr  hwn  a  iachâai  lawer  trwy  ei 
wyrthiaii,  ac  yn  angau  yr  hwn  yr  agorid 
ftynon  i  bechod  ac  aflendid,  i  lanâu  yr  atìan, 
ac  iachâu  yr  afiach  oddi  wrth  y  pla  6  bechod. 
Ynfyd  a  gwael  iawn  yw  dychymmyg  rhai, 
mai  o  herwydd  golchi  cyrph  ac  yinysgaroedd 
yr  aberthau  yn  y  liỳn  hon  yr  oedd  y  rhin- 
wedd  meddygol  ynddi  ;  ac  mai  rhyw  genad 
a  ddanfonai  y  Sanhedrim,  neu  yr  offeiriaid, 
oedd  yr  angel  oedd  yn  cynhyrfuy  dwfr.  Dy- 
wedir  mai  mewn  ystafell  o  fewn  y  deml,  y 
golchid  yr  aberthau,  ac  nid  yn  y  llỳn  hon  a 
ddarparasid  i  ddynion  i  ymdrochi  er  iechyd 
a  gianweithdra :  ac  os  felly  yr  oedd,  peth 
rhyfedd  na  ddywedasai  Ioan  hyny,  ac  nid 
ysgrifenu  fei  y  gwnaeth.  Mae  tri  pheth  yn 
profi  mai  gorawch-naturiol  a  gwyrthiol  oedd 
y  rhinwedd  hwn:  1.  Nid  oedd  y  dwfr  bob 
amser  yn  feddygol;  ond  ar  ryw  amserau, 
pan  gynhyrfid  ef  gan  yr  angel.  2.  Nid  oedd 
i  bawb  o'r  cltifion  ;  ond  i'r  un  a  elai  i  mewn 
yn  gyntaf  ar  oi  cynhyrfu  y  dwfr.  3.  Yr  oedd 
yn  rhinweddol  i  bob  math  o  glefydau,  yr  hyn 
nis  gallasai  o  naturiaeth  fod.  *  Tybia  rhai 
mai  y  tair  gŵyl  arbenig  oedd  yr  "  amserau" 
hyn;  tybia  eraill,  bob  sabbath  ;  ac  eraill,  ar 
ryw  awr  bob  dydd.  Tebycach  mai  ar  ryw 
amserau  y  gwelai  Duw  yn  dda  ydoedd,  ac 
anhysbys  i  ddynion  hyd  oni  welent  gynhyrf- 
iad  y  dwfr. 

5  *  Ac  yr  oedd  rhyw  ddyn  yno,  yr 
hwn  a  fuasai  f  glaf  *  Jnamyn  dwy 
flynedd  deugain. 

Nis  gwyddom  pwy  oedd  y  dyn  hwn,  na 
pha  beth  oedd  ei  glefyd ;  rhywbeth  nas  gallai 

neb  meddygon  naturiol  ei  symmud  yn  ddi'au 
oedd.  f  Dàn  awdurdod  gwendid,  yn  ol  y 

Groeg  :  un  o'r  "  gwywedigion,"  adn.  4;  ef- 
allai  ydòedd,  wedi  coili  grỳwi  ei  aelodau. 

í  Hyny  yw  deunaw  mlynedd  ar  hugain":  bu 
gyhyd  â  hyny  yn  glaf,  ond  nid  gyhyd  â  hyny tr  lân  y  Uỳn. 

6  *  Yr  Iesu,  pan  welodd  hwn  ya 
gorwedd,  'f  a  gwybod  ei  fod  ef  Ji/lj/ 
yn  hir  o  amser  beilach,  a  ddy wedodd 

wrtho,  k  \  A  fynni  di  dy  wneuthur  yn lach  ? 

«pen.21.17.     Heb.  4    13,  15.  *  Es.  65.  1.    Jer.  13. 27.  Luc   18.  41. 

*  Nid  peth  damweiniol  oedd  i  Iesu  weled 
hwn ;  i'r  dyben  o'i  weled  a'i  iaciiâu  yr  aeth 
efe  i'r  fàn  hòno  yn  hytrach  nac  i  un  o'r  pyrth 
eraill.  t  Yr  oedd  y  "truenyn  hwn  yn  glaf  er 
ysamryw  flynyddoedd  cyn  geni  yr  lesu  ;  ac 
eto  efe  a  wyddai  fel  Duw  mawr  pa  bryd  y 
dechrcuasai  ei  glefyd:  dewisodd  iachâu  hwn, 
o  blith  yr  holl  drueiniaid  oedd  yno  yn  gor- 
wedd,  yn  un  pelh  o  dosturi  tuagato,  ac  hefyd 

am  fod  ei  achos  ef  yn  fwy  anuobeithiol  na'r 
im  arall,  ac  fel  hyny  byddai  y  wyrth  yn  fwy 
amlwg   a   nodedig.     %  Gofynodd   hyn  i  dynu 
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sylw  y  claf.  Pwy  ni  t'ỳn  ei  wneyd  yn  iach  { 
inae  icchyd  a  bywyd  yn  felas  ac  yn  werth- 
fawr  gau  bawb,  cr  y  dywëcl  llawer  yn  eu 

poen  a'u  profedigaeth,  yn  debyg  i  Jonah,  bod 
yn  well  ganddynt  farw  na  byw; 

7  *  Y  claf'  a  attebodd  iddo,  Ar- 
glwydd,  '  nid  oes  gennyf  ddyn  i'rn 
bwrw  i'r  ìlyn,  pan  gynhyrfer  y  dwfr : 
ond  tra  fyddwyf  íì  yn  dyfod,  arall  a 

ddis,?;yn  m  o'm  blaen  i. ,  /  Deut.  32.  36.  Salin  72.  12.  a  142.  4.  2  Cor.  1.  S— 10. 

m  adn.  4.  1  Cor.  9.  24.  «' 

Dyma  ddyben  arall  Iesu  yn  gofyn  i'rdyn 
a  fynai  efe  ei  wneuthur  yn  iach ;  ei  dynu  ef 
i  ddywedyd  ei  gẃyn  yn  nghlyw  pawb,  pa 
mòr  ddigymmorth  a  dîobaith  ydoedd,  fel  y 
byddai  ei  iachâd  yn  wyrth  mwy  amlwg, 
nodedig,  a  sicr.  f  Mae  yn  debyg  fod  y  dyn 
hwn  yn  dlawd  iiwn  yn  gystal  ac  yn  glaf ;  pe 
buasai  modd  i  dalu  ganddo  cawsai  rywun  i 

weini  iddo,  ac  i  gynnorthwyo  ei  fwrw  i'r 
llŷn  fel  eraill.  Iaith  dyn  bron  mewn  annob- 
aith  yw  y  geiriau  ;  ac  mae  yn  debyg  nad 
oedd  efe  eto  yn  dysgwyldim  inwy  gan  lesu, 

na  gwneyd  y  gymmwynas  o'i  fwrw  ef  i'r 
llỳn  pan  gynhyrfai  y  dwfr  nesaf.  Tebyg 
iawn  i  liwn  y  w  pechadur  ar  ddarfod  am  dano, 
oud  nid  mòr  awyddus  am  iachâd  o  lawer. 

8  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
Cyfod,  fcymmer  dy  wely  i  fynu,  a 

rhodia. 
i  Mat.  0.  6,  7.  Marc  2.  11,  12.  Luc  5.  24,  25.  Act.  9.  34. 

Ewyllysiai  yr  íesu  ddangos  i'r  tlawd,  ac 
i  bawb  o'i  amgylch,  fod  y  dwfr  a'r  angel  yn 
derbyn  eu  galìu  ganddo  ef ;  ac  y  gaîlai  efe  â 
gair  ei  enan  wneyd  cymmaint  erddo  ef,  ag  a 

allai  y  dwf'r  wedi  ei  gynhyrfu  gan  yr  angel. 
Dangosodd  hefyd  ei  fod  Éf  yn  gyfaill  tostur- 
iol  iddo  panoedd  pawbyn  ei  adael,  heb  ddyn 

a'i  bwriai  i'r  llỳn.  t  Gan  mai  y  sabbath  oedd 
y  diwrnod  hwnw,  ac  yn  anghyfreiihlawn 
cario  beichiau,  yr  oedd  gwaith  y  dyn  hwn  yn 
codi  ei  wely  ac  yn  rhodio  trwy  y  ddinas,  yn 
sicr  o  dynu  sylw  pawb,  ac  felly  gwneyd  y 
wyrth  yn  dra  chyho«'ddus. 

9  °  *  Ac  yn  ebrwydd  y  gwnaed  y 
dyn  yn  iach  ;  f  ac  efe  a  gododd  ei 

wely,  ac  a  rodiodd.  p  J  A'r  sabbath 
oedd  y  diwrnod  hwnnw. 

o  adn.  14.  Marc  1.  31,  42.  a  5.  29,  41,  42.  a  10.  52.  Act. 

3.  7,  8.  ))  ado.  10—12.  pen.  7.  23.  a  9.   14.  Mat.  12.  10— 
13.   Marc  3.  2-4.    Luc  13.  10-16. 

*  Cerddodd  gallu  dwyfol  gyda  geiriau  y 
Cyfryngwr,  fel  yr  oedd  y  dyn  yn  berffaith 

iach  yn  y  fàu,  er  syndod  i'r  holl  dyrfa  oedd 
yn  y  fàn  hòno,  adn.  13  :  gallasai  efe  yr  un 
mòr  hawdd  iachâu  yr  holl  gleifion  oedd  yno, 
ond  gan  mai  un  a  fyddai  yn  arfer  cael  iachâd 
ar  ol  cynhyrfiad  y  dwfr,  cadwodd  yr  Iesu  at 
hyny,  gan  ddewis  yr  amgylchiad  mwyaf  di- 
obaith  ac  anhawdd:  felhynyroedd  yndang- 

os  ei  allu  a'i  ben-arglwyddiaeth  hefyd.  t  Vr 
oedd  hyn  yn  brawf  o'i  lwyr  iachâd  ef,  ac 
hefyd  yn  amlygiad  cyhoedd  o'r  wyrth,  gan 
ei  fod  mae  yn  debyg  yn  myned  adref  trwy 
rai  o  heolydd  mwyaf  poblogaidd  y  ddinas. 
î  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn  gwneyd  y  peth  yn 
fwy  cyhoeddus,  ac  yn  peri  mwy  o  holi  yn  ei 
gylch,  gan  nad  oedd  yn  gyfreithlawn,  yn  ol 
llythyren  y  gyfraith,  i  ddwyn  baich  ar  y 
jabbath.   
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10  11  *  Am  hynny  yr  Iuddewon  a 
ddywedasant  wrth  yr  hwn  a  wnaethid 
yn  iach,  Y  sabbath  yw  hi :  i  f  nid 
cyfreithlawn  iti  godií/i/  wely. 

çEi.  20.  8-11.  a  31.  12— 17.  Neh.  13.  15—21.  Es.  58. 
13.  J«r.  17.  21,  27.  Marc  2.  24.  Luc  6.  2.  a  23.  i6. 

Tybir  mai  rhai  o'r  phariseaid,  ysgrifenydd- 
ion,  a  phenaeihiaid  y  bobl,  oedd  yr  luddew- 
on  gorfanylaidd  hyn.  tMaeyn  wir  iiadoedd, 
yn  ol  llythyren  fauol  y  ddeddf ;  ond  yr  oedd 
Mab  y  dyn  yn  Arglwydd  ar  y  sabbath,  ac 

nid  oedd  y  peth  yn  bechod  o'i  wneyd  wrth 
ei  orchymyn  ef.  Yr  oedd  cecracth  y  rhai 
hyn  yn  dangos  ditfyg  eu  ífydd  yn  Iesu,  ac 
hefyd  difíyg  eu  cariad  tuag  at  eu  cymmyd- 
og  :  dylasent  yn  hytrach  gyd-lawenâu  âg  ef, 
a  chlodfori  Duw  am  y  fath  dro  rhyfedd. 

11  *Efe  a  attebodd  iddynt,  r  Yr 
hwn  a'm  gwnaeth  i  yn  iach,  f  efe  a 
ddywedodd  wrthyf,  Cyfod  dy  wely, 
a  rhodia? 

r  pcn.9.  16,  17.  Marc  2.  9—11. 

*  Ms  gallasai  roddi  gwell  ateb  iddynt ;  er 
nas  gwyddai  efe  y  pryd  hwnw  pwy  oedd  yr 

hwn  a'i  gwnaethai  yn  iach  ;  eto  yr  oedd  yn 
meddwl  mai  rhyw  brophwyd  mawr  oddiwrth 
Dduw  ydoedd,  a  bod  yn  ddigon  cyfreithlawn 
iddo  wneuthur  gorchymyn  y  cyfryw  un,  er 

bod  hyny  jn  groes  i'w  cyfraith  hwy.  t  lífe, 
i'e,  Efe,  a  ddywedodd  wrthyf:  tybir  fod 
pwys-lais  fel  yna  i'w  roddi  ar  y  gair,  a  bod 
y  dyn  yn  ei  ddywedyd  yn  debyg  i  hyna,  i'w 
gyfiawnâu  ei  hun. 

12  *  Yna  hwy  a  ofynasant  iddo, 

*  Pwy  yw  y  dyn  a  ddywedodd  wrthyt 
ti,  Cyfod  dy  wely,  a  rhodia. 

í  Barn.  6.  29,  30.  1  Sara.  14.  38,  39.  Mat.  21.  23.  Rhuf. 10.  2. 

*  Nid  gofyn  pwy  a'i  gwnaethai  ef  yn  iach 
yr  oeddent  hwy,  ond  pwy  a  ddywedasai 
wrtho  am  gyfodi  ei  wely  :  ni  fynent  sylwi  ar 
y  wyrth  gan  eu  hawydd  i  ganlyn  ar  y  tros- 
edd.  "  Pwy  yw  y  clyn,"  ebent  hwy,  mewn 
tfordd  o  ddirmyg,  gan  geisio  haeru  nad  oedd 
efe  ddim  mwy  na  dyn,  acam  hyny  nad  oedd 
ganddo  ddini  awdnrdod  i  orchymy n  yr  hyn  a 

farnent  hwy  yn  groes  i'r  ddeddf.  Mae  yn 
debyg  y  gwyddent  hwy  yn  well  na'r  dyn 
pwy  ydoedd,  am  hyny  yr  oeddynt  yn  holi  yn 
fanylach  i  gael  erlid  arno.  Eu  hysbryd  hwy 
oedd,  peidio  sylwi  ar  y  weithred  dda  a 
wnaethid  ;  ac  ymgais  am  gael  rhy  w  achiysur i  feio. 

13  *  A'r  hwn  a  iachasid  ni  wyddai 
pwy  oedd  efe.  f  Canys  yr  Iesu  l  a 
giliasai  o'rdyrfaoedd  yn  y  fan  honno. t  pen.  8.  59.  Lnc  4.  30.  a  24.  31. 

*  Daethai  lesu  fel  gwr  dîeiihr  at  y  llỳn,  ac 
mae  yn  debyg  nas  gwelsai  y  dyn  hun  mo 
hóno  erioed  o'r  blaen.  t  Gan  fod  yn  y  fàn 
hòno  dyrfa  fawr  ar  y  pryd,  ymgiliodd  yr 
iesu  yn  y  fàn  ar  ol  iachâu  y  dyn  i  ganol  y 
dyrfa;  íel  na  byddai  yn  achlysur  o  derfysg, 
drwy  fod  rhai  yn  ei  ganmol  am  y  wyrth,  ac 

er-iill  yn  ei  feio  am  orchymyn  i'rdyn  godi  ei 
wely. 

14  *  Wedi  hynny  yr  lesu  a'i  cafodd 
ef  u  yn  y  deml,  ac  a  ddywedodd 
wrtho,  Wele,  ti  a  wnaethpwyd  yn  iach  : 
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x  f  na  phecha  mwyach,   *  rhag  di- 
gwydd  i  ti  beth  a  fyddo  gwaeth. 

u  Lef.  7.  12.  Salm  9.  13,  14.  a  27.  6.  a  f,6.  13-15.  a  107. 

20-22.  a  11«.  12-19.  a  118.  18,  19.  Ks.  38.  20,  22.  xpen. 
8.11.    Ezra  9.  13,  14.  Neh.9.  28.  1   Pedr  4.3.  y  adn.  5 
Lef.  26.  23,  24,  27,  28.    2  Crou.  28.  22.    Mat.  12.  45.    D=it. 
2.   21—23. 

*  Efallai  mai  yr  un  diwrnod  oedd  hwn  ag 
yr  iachâwyd  ef,  idtio  fyned  i'r  deml  yn  y 
t'kì\  ar  ol  myned  a'i  wely  adref,  i  dalu  díolch i  Dduw  ani  ei  iachâd  rhyfeddol.  Os  felly, 
dylai  rhai  cristionogion  gywilycîdio  yn  wyn- 
eb  y  dyn  hwn,  y  rhai  a  ânt  agos  i  bob  màn 

ar  ol  gwelirm  o  glefydau,  cyn  y  deuant  i'r 
deml  i  dalu  dîolch  i  Dduw.  fTybir  fod  íesu 
yn  cyfeirio  yma  at  ryw  bechod,  neu  bechod- 
au  pennodawl,  a  wnaethai  y  dyn  hwn  yn  ei 
ieuenctid,  ac  mai  am  y  pechodan  hyuy  y 
cystuddiwyd  ef:  er  iddo  eu  cyliawni  yn 
mheli  cyn  geni  Crist  (gwel  ar  adn.  6.)  eto  yr 
oedd  efe  yn  en  gwybod  ac  yn  argyhoeddi  y 
dyn  o  honynt  yma.  j  Nis  gallasai  gwaeth  o 

lawer  fod  yn  y  byd  hwn,  na'r  deunaw  mlyn-; 
edd  ar  hugain  o  gystudd  oedd  efe  wedi  gael ; 
gan  hyny  tybir  fod  Iesu  yn  ei  rybuddio  eí 
rhag  digofaint  Duw  mewn  byd  arall.  Pech- 
od  yw  yr  achos  cyftredin  o  bob  clefydau  ; 
buchedd  sanctaiddyw  y  peth  gorau  er  cadw- 
edigaeth  iechyd ;  m.ie  gan  Dtluw  gospedig- 
aeth  drymach  ain  bechod  na  dim  sydd  yn 
dygwydd  i  bechatluriaid  yn  y  bywyd  hwn. 

15  *  Y  dyn  a  aeth  ymaith,  :aca 
fynegodd  i'r  íuddewon,  mai  yr  Iesu 
oedd  afyr  hwn  a'i  gwnaethai  efyn iach. 

z  pen.  4.  29.  a  9.  11,  12.  Marc  1.  45.  a  adn.  12.  pen. 
9.  15,  36,  30,  34. 

*  Yn  uniondeb  a  diniweidrwydd  ei  galon, 
yn  ddíammau,  yr  aeth  y  dyn  at  yr  Iuddewon 
i  fynegi  mai  yr  Iesu  oedd  ;  gan  feddwl  an- 
rhydeddu  yr  lesu  drwy  hyny,  ac  hefyd  ei 
gytìawnâu  ei  hun  yn  y  gwaith  o  godi  ei  wely 
ar  y  sabbath  ar  orchyrayn  un  môr  fawr. 

Rhy  galed  fyddai  barnu  ínai  i'r  dyben  o'i 
gyhuddo  ef  yr  aeth,  er  y  buasai  yn  ddoeth- 
ach  iddo  beidio  myned.  t  Nid  oedd  yr  ludd- 
ewon  yn  gwneyd  dim  sylw  o'r  iachàd  wrth 
holi  y  dyn,  adn.  12;  dim  ond  Pwy  a  orch- 

ymynodd  i  ti  godi  dy  wely'?  Yma  nid  yw 
yntau  yn  gwneyd  dira  sylw  o  godi  y  gwely  ; 
dim  ond  mynegi  mai  yr  Iesu  oedd  yr  hwn 

a'i  gwnaethai  ef  yn  iach  :  yr  hyn  sydd  yn 
daneoa  mai  nid  o  ddrwg-ewyllys  i  Giist  yr 
ocdd  efe  yn  dywetlyd  am  dano,  ond  er  an- 

rhydedd  iddo.* 
16  *  Ac  am  hynny  yr  Iuddewon  a 

6erìidiasant  yr  Tesu,  cac  a  geisiasant 
ei  ladd  ef,  ohlegid  iddo  wneuthur  y 
pethau  hyn  ar  y  sahbatli. 

b  pen.  15.  20.  Act.  9.  4,  5.  c  adn.  13.  pen.  7.  19,  20, 
25.  a  10.  39.  Mat.  12.  13,  14.  Maro  3.  6.  Luc  8.  11. 

*  Defnydd  aiall  a  wnaeth  yr  luddewon  o'r 
hysbysrwydd  ;  gan  geisio  lladd  yr  lesu  ain  y 

trosedtî  tybiedig  o  beri  i'r  dyu  tloii  y  sab- 
bath,  yr  hyn  oedd  drosedd  bywyd  yn  ol  <>u 
deddfau  hwy.  Y  wyrth  oedd  yn  eu  pigo 
hwy,  ac  nid  codi  y  gwely  gymmaint;  nitl 
oedd  hyny  ond  esgys  dros  y  peth  arall.  Tybir 
iddynt  ei  ddwyn  ef  o  iìaen  y  Sanhedrim,  ac 
mai  yno  y  llefarodd  efe  yr  adnodau  caníyn- 
ol,  yr  hyn  sydd  yn  rhodtli  golwg  brydferth  a 
mawroddig  dros  ben  ar  ej  eiriau  cf. 

_ 

17  1í*Ondyr  Iesu  au  hattebodd 
hwynt,  d\  Y  mae  fy  Nhad  yn  gweithic 
hyd  yn  hyn,  Jac  yr  ydwyf  finnau  yn 

gweithio. d  pen.  9.  4.  a  14.  10.  Gen.  2.  I,  3.  Snlin  65.  6.  Es.  40 
2G.  Mat.  10.  29.  Aot.  14.  17.  a  17.  28.  1  Cor.  12.  6,  7.  Col. 
I.  10,  17.   Heb.   1.  3. 

*  Sef  a  atebodd  i  aelodau  y  Sanhedrim, 
fel  y  soniwyd  uchod.  Mae  yn  tlebyg  iddynt 
hwy  ei  holi  ef  am  iachàu  y  dyn  ar  y  sabbath, 
yn  gystal  ac  am  beri  iddo  godi  ei  wely  ;  gan 
geisio  taeru  yn  ol  eu  harfer,  fod  hyny  hefyd 
yn  anghyfreithlawn  :  at  y  peth  cŷntaf  mae 
Crist  yn  cyfeirio  yn  ei  ateb,  ac  nid  at  yr  ail 
beth.  tCweithio  ar  y  sabbath  oedd  y  pwnc 
mewn  dadl,  a  gweithioary  sabbath  mae  Crist 
yn  sôn  am  dano  :  gorphwysodd  y  Tad  ar  y 
sabbath  oddi  wrthy  gwaith  o  greu  ;  ond  mae 
yn  gweithio  yn  wastadol  yn  ei  ragluniaeth 

a'i  ddaioni,  ar  y  sabbath  fel  ar  ddyddiau  er- 
aill;  a  gwtìithredo  ẁlaioni  a  thrugaredd  oedd 
iacháu  y  dyn  claf,  a.n  hyny  yr  oedd  yn  gyf- 
reithlawn  i  Grist  eigwiuyd.  J  Yma  yr  oedd 

Crist  yn  Ilefaru  ain  dano  ei  hun  fel  yn  un  â'r 
Tad,  mewn  hanfod  a  gweithrediadau  ;  heb 

hyny  byddai  y  rheswm  yn  colli  ei  rỳm  a'i 
brydferthwch  :  ni  wnaethai  ddim  o'r  tro  i 
unrhyw  greadur  ymresymu  ftl  hyn  ;  ac  mae 
yn  aml\\g  yn  yr  adnod  nesaf,  mai  am  undeb 

hanfod  â'r  Tad  yr  oedd  jr  íuddewon  yn  deall 

y  geiriau. 18  *  Am  hyn  gan  hynny  yr  Iudd- 
ewon  a  geisiasant  yn  fwy  ei  ladd  ef, 

ohlegid  nid  yn  unig  iddo  e  dorri  y  sab- 
hath,  ond  hefyd  iddo  ddywedyd  fod 
t  f  Uuw  yn  Dad  iddo,  gan  ei  wneu- 
thur  ei  hun  yn  %  gystal  i\  Duw. 

e  pen  7  22,  23.  Mat.  12.  5.  f  adn.  23.  pen.  8.  5»,  5S. 
a  10.  30,  33.  a  14.  9,  23.  Zec.  13.  7.  Phil.  2.  6.  Dat.  21.  22, 
23.  a  22.   1.  3. 

*  Yr  oeddent  yn  ei  gyhuddo  ef  o'r  blaen 
o  dori  y  sabbath,  aco  annogun  arall  i  wneyd, 
yn  ol  eu  barn  hwy  ;  ac  yma,  yn  lle  ymfodd- 
loni  i'w  ymddilìyniad  ef,  tybiasent  fod  yr  am- 
ryfusedtí  diweddaf  yn  waeth  na'r  cyntaf ;  ei 
fod  ef  yn  haeru  cabledd  i  gyfiawnâu  diyg- 
ioni,  ei  fod  yn  ei  wneyd  ei  hun  yn  Fab  Duw, 
i  gyíìawnâu  gweithio  ar  y  sabbath.  Gan  fod 
y  ddau  beth  yn  droseddau  bywyd,  yr  oedd- 
yntyn  ceisio  ei  ladd  ef,  ac  yn  ddigon  llidiog 
i  hyny.  +  Yr  oedd  holl  genedl  yr  Iudtlewon 
yn  galw  Dnw  yn  Dad  iddynt,  loan  8.  41; 
ond  raae  y  geiriau  ( Patera  idion)  a  gyf- 
ieithir  "  Fy  Nhad,"  adn.  17,  yn  arwyddo 
Tad  mewn  ystyr  mòr  br'iodol  a  neillduol,  a 
phe  bnasai  Icsu  yn  dywedyd  yn  bendant  ei 
fod  ef  yn  ogyfuwch  â  Duw.  Felly  yr  oedd 
yr  Iuddewon  yn  ei  ddeallefpe  amgen  ni  bu- 
asent  yn  ei  farnu  yn  euog  o  gabledd.  Pur 
wahanolyw  gwadwyr  Duwdod  Crist  yn  awr; 
ni  fynant  hwy  ddeall  y  geiriau  yn  un  prawf 

o'i  Dduwdod  ef.  Pa  un  ai  yr  hen  iuddew- 
on,  ai  y  Sociniaid  diweddar,  oedd  yu  deall  ei 

eiriau  ef  oreu1?  %  Cyfieithir  y  gair  ison  gogyf- 
uwch  yn  iMiil.  2.  6. 

19  Yna  yr  Iesu  a  attebodd  ac  a 
ddy wedodd  wrthynt,  s  Yn  wir,  yn  wir, 
meddaf  i  chwi,  h  *Ni  ddichon  y  Mab 
wneuthur  dim  o  hono  ei  hunan,  eithr 



Cyd-weìthrediad  y  Tad 
IOAN  V. 

a'r  Mab. 

iyr  hyn  a  welo  efe  y  Tad  yn  ei  wneuth- 
ur:  'fcanys  beth  bynnag  y  mae  efe 
yn  ei  wneuthur,  hynny  hefyd  y  mae 
y  Mab  yr  un  ffunud  yn  ei  wneuthur. 

g  adn.  21,  25.  gwel  ar  pen.  3.  3.  h  adn.  30.  pen.  8. 
2S    a  9.  4.  a  12.  49.  a  14.  10,  20.  i  pen.  14.  16—23.  Gen. 
1.  1,  2«.  Es.  44.  24.  Col.  1.  16.—  Cymhara  adn.  22.  gyda 
Salin  50.  6.  2  Cor.  5.  10.— pen.  2.  19.  a  10.  18.  gyda  Act.  2. 
24  Rhuf.  6.  4.  1  Cor.  15.  12.  1  Pedr  3.  \S.—ac  adn.  21, 
25,  2íì.  syda  F.pb.  1.  18,  19.  a  2.  5.— ac  adn.  23,  29.  pen.  II. 
25,  26.  gyda  Rhuf.  8.  11.  2  Cor.  4.  14.  Phil.  3.  21.  1  Thes. 
4.  14— Salm  27.  14.  a  138.  3.  Es.  45.  24.  gv  ia  2  Cor.  12.  9, 
J0.    Eph.  3.  16.    Phil.  4.  13.    Col.   1.  11.— Ex.  4.  11.    Diar. 
2.  6.  gyda  Luc  21.  15.— Jer.  17.  10.  gyda  Dat.  2.  23. 

j?e  buasai  yc  Iucldewon  wedi  cam  ddeall 

geiriau  Crist  yn  adn.  17,  di'ammau  y  buasai 
ef  yn  dangoshyny  yma  ;  ond  cán  belied  o 
feio  arnynt  am  gam-ddeall  ei  eiriau,  mae  efe 
yma  yn  amddiîìyn,  ac  yn  sefyll  at,  a  thros,  yr 
hyn  a  ddywedasai.  *  Fel  mae  y  Tad  â'r  Mab 
yn  un  mewn  hanfod,  natur,  a  phr'iodoliaeth- 
au,  felly  y  maent  yn  un  mewn  ewyüys,  cyng- 
or,  a  gweithrediad  ;  ac  mae  yn  anmhosibl  i'r 
Mab  wneuthur  dim  o  hóno  ei  hunan,  ar  wa- 
hân  oddi  wrth  yr  hyn  mae  y  Tad  yn  ei  wneu- 
thnr.  Gan  fod  y  Mab  yn  hollawl  adnabydd- 
os  o  bob  peth  mae  y  Tad  yn  eu  gwneuthur, 

mae  efe  yn  cyd-weithredu  â'r  Tad,  yn  eiholí 
weithredoedd  o  grëedigaeth  a  rhaglnniaeth ; 

fel  mae  yr  un  rnòr  addas  eu  pri'odoli  hwy  i'r 
Mab  ac  i'r  Tad.  t  Beth  bynag  mae  y  Tad  yn 
ei  wneuthur,  hyny  hefyd  mae  y  Mab  yr  un 
ffunud  yn  ei  wneuthur:  nid  rhyw  bethau  er- 
aill,  tebyg  ;  ond  yr  un  pethau,  ac  yn  yr  un 
modd.  Yn  ol  yr  agoriad  uchod,  nid  dangos 
isanaeth  y  Mab  mae  y  geiriau;  ond  dangos 

ei  unoliaeth  hanfodol  ef  â'r  Tad,  fel  y  mae 
gweithredoedd  y  naill  yn  weithredoedd  y  llall 
yr  un  ffunud.  Efallai  hefyd,  bod  y  geiriau 

"o  hòno  ei  hun,"  "a  welo,"  &c.  yn  cyfeirio 
at  allu  ac  awdurdod  rhoddedigol  y  Mab,  fel 

Cyfryngwr;  a'i  berffaith  gyd-gordiad  ef  â'r 
Tad,  yn  nghyflawniad  trefn  ogoneddus  yr 
iachawdwriaeth  yn  ei  holl  ranau. 

20  Ä*  Canys  y  Tad  sydd  yn  caru  y 
Mab,  l  f  ac  yn  dangos  iddo  yr  hyn  oll 

I  y  mae  efe  yn  ei  wneuthur :  J  ac  efe  a 

ddengys  iddo  ef  m  weithredoedd  mwy 
Kr  rliai  hyn,  fel  y  rhyfeddoch  chwi. 

k  pen.  3.  35.  Mat.  3.  17.  a  17.  5.  2  Pedr  1.  17.  /  peu. 
1.  18.  a  10.  32.  a  15.  15.  Diar.  8.  22—31.  Mat.  11.  27.  Luc 
10.  22.      m  adn.  21,  25,  29.  pen.  12.  45—47. 

]  *  Fel  ei  brîod  Fab,  trwy  dragywyddol 
I  genedliad,  ac  fel  Messiah,  danfonedig  ganddo 

I  ef  i'r  byd,  i  orphen  y  gwaith  a  roddwyd  iddo 
i'w  wneuthur;  mae  y  Tad  yn  caru  y  Mab,  a 
chariad  o  anfeidrol  hyfrydwrch  ynddo.  t  Nid 
fel  athraw  yn  dangos  i  blentyn,  ei  ysgolhaig ; 
nac  fel  celfyddydwr  yn  dangos  dirgelwch  ei 

gelfyddyd  i'w  egwyddor-was;  cymhariaethau 
rhy  isel  ac  annheilwng  ywr  y  rhai  yna  oll  : 
oncì  mae  y  geiriau  yn  dangos  yr  wybodaeth 
bertfaith,  gyflawn,  ac  anfeidrol  oedd  gan  y 
Mab,  o  holl  gyngor,  ewyllys  ac  arfaeth  Duw, 
fel  yr  oedd  efe  yn  ei  fynwes  erioed,  ac  yn 

wr  o'i  gyngor.  Maent  hefyd  yn  arwyddo 
bod  yr  eneiniad  oddi  wrth  y  Sanctaidd  hwnw 

arno  ef,  nid  wrth  fesur,  a'i  fod  yn  gwybod 
pob  peth,  nid  fel  y  prophwydi  gynt,  y  rhai 
nid  oeddynt  yn  gwybod  ond  mewn  rhan,nac 
yn  prophwydo  ond  mewn  rhan.  J  Cyfeiriad 
sydd  yma  at  y  gwyrthiau  chwanegol  a  wnâi 
y  Cyfryngwraroìhyn,  adgyfodi  y  meirw,  &c. 

347 

efe  a  ddengys  iddo  ef,  trwy  roddi  ar  ei  fedd- 
wl  ef  eu  gwneyd,  ac  a  dd engys  drwyddo  ef, 
er  synnod  a  rhyfeddod  i  bawb,  hyd  yn  nod 
i'r  rhai  hyuy  ni  chredent  ynddo. 

21  **  Oblegid  megis  y  mae  y  Tad 
yn  cyfodi  y  rhai  meirw,  ac  yn  eu 
bywhau  ;  °  j  felly  hefyd  y  mae  y 
Mab  yn  bywhâu  y  rhai  a  fynno. 

n  Deut.  32  3^.  1  Bren!  17.  21,  22.  2*Bren.  4.  32-35. a  5.  7.  Act.  26.  8.  Rhuf.  4.  17-19.  o  pen.  11.  25,  43,44. 
a  17.  2.  luc  7.  14,  15.  a  8.  54,  55. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  agoriad  perffaith  ar 
ddiwedd  adn.  19  ;  "  hyny  hefyd  mae  y  Mab 

yr  un  ffunud  yn  ei  wneuthur,"  sef  yr  un 
gweithredoedd.  *  Tybir  mai  nid  at  adgyfod- 
iad  cyftredinol  y  meirw  yn  y  dydd  diwedd- 
af,  mae  cyfeiriad  y  geiriau  hyn,  ond  at  rai 
meirw  a  adgyfodwyd  dàn  yr  Hen  Destament. 
+  Addcfai  yr  luddewon  mai  Duw  a  gyfododd 
y  rhai  hyny,  ac  fel  pebuasai  lesu  yn  dywed- 
yd,  Chwi  a  gewch  fy  ngweled  innau  yn  codi 
rhai  meirw  ac  yn  eu  bywân,  cyn  y  gadâw- 
wyf  y  byd  hwn,  yr  hyn  a  brawf  mai  Duw 
ydwyf.  Tybir  fod  coîi  a  bywâu  y  meirwyn 

yr  adnod  hon,  a  rhoddi  pob  barn  i'r  Mab  yn 
yr  adnod  nesaf,  i'w  deall  mewn  ystyr  ehang, 
am  holl  îywodraeth  Crist  ar  ei  deyrnas  yn  y 
byd  hwn,  a  chyfodi  y  meirw  a  barnu  holl 
ddynolryw  yn  y  byd  a  ddaw.  Tybir  hefyd 

ei  fod  ef  yn  helaethu  ar  bob  un  o'r  pethau 
hyn  yn  yr  adnodau  canlynol,  fel  y  cawn 
weled  pan  ddelom  atynt. 

22  p  *  Canys  y  Tad  nid  yw  yn 
barnn  neb ;  f  eithr  efe  a  roddes  bob 
barn  i'r  Mab  : 

p  adn.  27.  Salm  9.  7,  8.  a  50.  3-6.  a  96  13.  a  98.  9. 
Preg.  11.9.  a  12.  14.  Mat.  16.  27.  a  25.  31-46.  a  28.  18. 
Act.  10.  42.  a  17.  31.  Rhul.  2.  16.  a  14.  10-12,  2  Cor.  5. 
10.  2  Thes.  1.  7—10.  2Tim.  4.1.  1  Pedr4.  5.  Dat.  20.11,12. 

*  Fi  hunan,  hyny  yw,  yn  ei  Berson  ei  hun, 
nid  yw  y  Tad  yn  barnu  neb  :  nid  yw  yn 
barnu  neb  ond  drwy  y  Mab,  neb  heb  y  Mab. 
t  Efe  roddes  bob  barn,  sef  holl  weinyddiad  y 

deyrnas  gyfryngol  yn  yr  eglwys,  i'r  Mab;  a 
thrwy  y  Mab  y  barna  efe  y  byd  yn  y  dydd 
diweddaf.  Felly  mae  yr  holl  ysgrythyrau 

sydd  yn  sôn  am  Ddnw  yn  barnu  y  byd,  i'w 
deall  am  y  Mab,  fel  mewn  undeb  â'r  Tad. 

23  ç  *  Ye\  yr  anrhydeddai  pawb  y 
Mab,  fel  y  maent  yn  anrhydeddu  y 
Tad.  r  f  Yr  hwn  nid  yw  yn  anrhy- 
deddu  y  Mab,nid  yw  yn  anrhydeddu 

y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef. g  pen.  14.  1.  Salm  146.  3-5.  Jer,  17.  5—7.  Mat.  12.  21. 
Rhuf.  15.  12.  2  Cor.  1.  9.  Eph.  1.  12,  13.  2  Tim.  1.  12. 
Marg.—  Salm  2.  12.  Es.  42.  8.  a  43.  10.  a  44.  6.  Mat.  28.  19. 
Rhuf.  1.7.  lCor.  1.3.  2  Cor.  13.  14.  1  Thes.  3.  11— 13. 

2Thes.  2.  16,  17.  Heb.  1.  6.  2  Pedr  3.  18.  Dat.  5,  8-l4.~- 
Mat.  10.  37.  a  22.  37,  38.  1  Cor.  16.  22.  Eph.  6.  24.-Luc 
12.  8,  9.  Rhuf.  6.  22.  a  14.  7—9.  1  Cor.  6.  19.  a  10.  31. 
2  Cor.  5.  14,  19.  Tit.  2.  14,— Es.  43.  11.  a  45.  15,  21.  Zec. 
9.9.    Tit.  2.  13.    a  3.  4— 6.    2  Pedr  1.  1.  r  pen.  15.  23, 
24.  a  16.  14,  15.  a  17.  10.  Mat.  11.  27.  Rhuf.  8.  9.  1  Ioan  2. 
23.  2  Ioan  9. 

*  Fel  Person  Dwyfol,  mae  y  Mab  yn  deil- 
wngo'r  un  anrhydedd,  addoliad,  ac  ufudd-dod 
á'r  Tad  ;  ac  er  iddo  ddyfod  yn  y  cnawd,  ni 
chollodd  ei  hawii  hyny;  oblegid  ni  pheidiodd 
a  bod  yn  Dduw  er  ymçnawdoli :  Duw  aym- 
ddangosodd  yn  y  cnawd.  Gosododd  y  Tad  ef 

yn  y  swydd  gyfryngol,  nid  i'w  iselu,  ond  fel  yr 
anrhydeddai  pawb  ef  yn  y  swydd  hòno  fel  y 
maent  yn  anrhydeddu  y  Tad.  Pawb  yn 
mhob   màn,    a'r    a    glywant    sôn    am    dano. 



Dedwyddwch  pwy  bynay  a  yredo  IOAN  V. dystioìaeth  Duw  am  ei  Fab. 

t  Mae  y  Tad  ei  hun  yn  dysgwyl  i  bawb  an- 
rhyrìeddu  Iesu  fel  y  Messiah  anfonedig,  fel 
ei  Fab  ef,  frl  efe  ei  hun:  a  phwy  byntg  nid 
yw  yn  ei  anrhydeddu  felly,  mae  y  Tad  vn 
cyfrif  hyny  yn  drìirmyg  arno  ef  ei  hun;  nid 
yw  y  cyfryw  yn  anrhyrìeddu  y  Tad  chwaith, 
tybied  ef  fel  y  mỳno. 

24  *  Yn  wir,  yn  ẅir,  meddaf  i 
chwi,  s  f  Y  neb  sydd  yn  gwrando  fy 
ngair  i,  J  ac  yn  credu  i'r  hwn  a'm 
hanfonodd  i,  ||  a  gaiff  fywyd  tragy- 
wyddol,  '  §  ac  ni  ddaw  i  farn ;  «  eithr 
efe  a  aeth  trwodd  o  farwolaeth  i 

fywyd. 
*  pen.  3.  16,  18,  36.  a  6.  40,  47.  a  8.  51.  a  11.  26.  a  12. 

44.  a  20.  31.  Marc  16.  16.  Rhof.  10.  11—13.  1  Pedil.  21. 

I  loan  5.  1,  11  —  13.  t  pen.  10.  27—30.  Rliuf.  8.  1,  16,  17, 
28-30,  33,  34.  1  Thes.  5.  9.  2  Thes.  2.  13,  14.  1  Pedr  1.  5. 
k  1  loan  3.  14. 

*  Dywedodd  Iesu  yn  adn.  22,  fod  pob  barn 
wedi  ei  rhoddi  i'r  Mab,  yma  mae  efe  ei  huh 
yn  llefaru  fel  y  barnwr  hwnw,  ac  yn  dangos 
y  rheol  wrth  ba  un  y  barna  efe.  t  Pwy 
bynag  a  glywo,  a  wrandawo,  ac  â'i  galon  a 
dderbynio,  fy  aihrawiaeth  I,  yn  enwedig  y 
gwirionedd  mai  myfi  y w  Mab  Duw,  y  gwir 
Fessiah  ;  a  phwy  bynag  a  gredo  i'm  Tad  yr 
hwn  a'm  danfonodrì  I,  a'i  dystiolaeth  ef  am 
danaf;  ||  a  gaiff  fywyd  tragywydrìol:  mae 
ganddo  hawl  sicr  i  fywyd  tragywyddol,  mae 
wedi  derbyn  blaen-ffrwyth  bywyd  traay- 
wyddol,  ac  efe  a  gaiff  fyried  i'r  bywyd  tra- 
gywyddol  yn  y  nef.  §  Ni  syrth  efe  dàn  gon- 

demniad  y  gyfraith  byth  mwy,  nac  yma'nac yn  y  farn  a  ddaw  :  mae  efe  wedi  myned 
drwodd  eisoes,  o  gondemniad  i  gyfiawnâd 
bywyd,  o  farwolaeth  ysbrydol  i  fỳwyd  ys- 
brydol. 

25  *  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  *  f  Y  mae  yr  awr  yn  dyfod,  ac 
yn  awr  y  mae,  ̂ pan  glywo  y  meirw 

lef  Mab  Duw  :  J  a'r  rhai  a  glywant, 
a  fyddant  byw. 

*  pen.  4.  23.  a  13.  1.  a  17.  1.  y  adn.  21.  Lno  9.  60 
a  15.  24,  32.  Rkuf.  6.  4.  Eph.  2.  1,  5.  a  5.  14.  Col.  2  13 
Dat.  3.    1. 

*  Mae  Iesu  yma  yn  adnewyddu  yr  arwir- 
edd  pwysig,  ac  nid  y  w  y  tystiolaethau  difrif- 
ol  hyn  mewn  un  modd  yn  ddíangenrhaid, 
pan  ystyriom  ni  fawr  bwys  y  mater ;  a  pha 
mòr  anhygoel  oedd,  bod  yr  un  dirmygt  dig 
ar  oedd  yn  sefyll  ger  bron  y  cyngor  y  pryrì 
hwnw,  yn  Arglwydd  y  byẃyd,  ac  yn  Farn- 
wr  pawb  oll.  tCaiff  rhai  cyrph  meirw  eu 
cyfodi  yn  fuan  iawn  trwy  lef  Mab  Duw,  a 
chaiff  llawer  o  feirw  ysbrydol  eu  eodi  a'u 
bywâu  trwy  lef  Mab  Duw  yn  yr  efengyl.  Ni 
bydrì  yr  ychydig  gyrph  meirw  a  gyfyd  efe 

â'i  lef  naturiol,  onrì  inegys  eysgorì,  neu  rag- 
arwyddlun,  o'r  eneidiau  meirwon  a  gyfyrì 
efe  trwy  yr  efengyl.  \  Daeth  bywyd  iddynt 

gyda'r  llef,  a  hwy  a  fyddant  byw  byth  mwy- ach. 

26  *  Canys  megis  y  mae  gan  y  Tad 
2fywyd  ynddo  ei  hunan,  °  f  felly  y 
rhoddes  efe  i'r  Mab  hefyd  fod  ganddo 
fywyd  ynddo  ei  hun  ; 

z  Ex.  3.  14.  Salm  36.  9.  a  90.  2.  Jer.  10.  10.  Act.  17. 
25.  1  Tim.  1.  17.  a6.  16.        a  pen.  1.  4.  a  4.  10.  a  7.37,  33. 

a8    51.  all.26.  a  14.  6,   19.    al7.  2,3.    1  Cor.  15.45.    Co 
3.  3,  4.   I   loan  I.  1-3.   Dat.  7.  17.  »21.  6.  a  22.  1,  17. 

*  Mue  y  Tad  yn  hunan-hanfodol,  á  chan 
ddofywyd  ynddo  ei  hun  erioed,  heb  ei  dder 
byn  gan  neb  erioed  ;  ond  efe  yw  ffynoi 
bywyd  natnriol,  ysbrydol,  a  thragywyddol,e 
holl  greaduriaid.  Felly  y  maeyMab  hefyd 
mae  ̂ anddo  fywyd  ynddo  ei  hunan  fely  Tad 
t  Ond  pa  fodd  y  mae  deaü  y  geiriau  "  Fell 
y  rhoddes  efe  i'r  Mab  hefyd,  fod  ganddo  fyw 
yd  ynddo  ei  hunan'?"  Tybia  rhai  dynio> 
da,  tod  hyna  yn  cyfeirio  at  genedliad  tra^y 
wyddol  ac  anamgyffredadwy  y  Mab,  trw 
yr  hyn  yr  oedd  yr  un  perffeithrwydd  o  fyw 
yd  yn  cael  ei  roddi  iddo  ef  ac  oedd  yn  - 
Tad  ei  hun  :  a  dywedant  fod  yr  ymadrodd 
"  bywyd  ynddo  ei  hun,"  yn  cynnwys  ysty 
yr  enw  Jehofah,  a  bod  Crist  yn  protì  ei  hui 
yn  wir  Jehofah,  wrth  ddywedyd  fel  hyn  foi 
ganddo  fywyd  ynddo  ei  hun.  Ond  tebycac 
mai  fel  Cyfryngwr  yr  oedd  efe  yn  dywedyt 
y  geiriau  hyn,  ddarfod  rhoddi  iddo  fywyi 
ynddo  ei  hun,  i'w  gyfranu  i'w  greaduriaid 
a  thybir  fod  pen.  1.  4,  yn  agoriad  da  ar  ' 
geii  iau  hyn.  Mae  y  pethau  dyfnion  hyn  yi 
gofyn  mcithach  agoriadan  o  lawer  nac  a  odd 
ef  terfynau  y  gwaith  hwn,  ac  mae  y  cyheith 
ydd  yn  dra  gofidus,  ei  fod  yn  gorfod  tâlfỳn 
cymmaint  ar  bob  adnod. 

27  b  *  Ac  a  roddes  awdurdod  iddc 
o  her 

dn.  22.    Salm  2.  6-9.    a  110.  1,  2,  6. 

1.  20-23.     1  Pedr  3.  22.  c  Dan.  7.  13,  14 

i  f  wneuthur  barn  hefyd,  c  J 
wydd  ei  fod  yn  Fab  dyn 

6  Gwel 15.  25.  Eph 

Phil.  2.  7—11.  Heb.  2.  7-      . 

*  Mae  yn  amlwg  mai  rhoddi  iddo  fel  Cyf 
ryngwr  a  feddylir  yma  ;  fel  Person  Dwyfo 
yn  unig  yr  oedd  pob  awdurdod  ganddo  yi 
hanfodol,  ac  o  angenrheidrwydd  :  Ile  bynaj 
y  darllenom  am  roddi  rhywbeth  i  Grist,  yi 
ei  sefyllfa  swyddol  y  rhaid  i  ni  ei  olygu  eí 

1 1  ly  wodraethu  y  byd,  a'i  farnu  yn  y  dyd< 
diweddaf ;  i  warcdu  ei  bobl  rhag  digofaint 
ac  i  gospi  ei  holl  elynion.  J  Tybia  rhai  mai  ̂ 
meddwl  yw,  o  herwydd  mai  efe  yw  had  ̂  
wraig  addawedig,  Gen.  3.  15;  Mab  y  dyri 
yn  Dan.  7.  13,  14  ;  a  bod  yr  enw  Mab  dyi 
(yn  y  fàn  hòn)  yn  arwyddo  ei  swydd  gyf 
ryngol  ef.  Mae  yn  amlwg  fod  y  swydd  » 
farnu  pob  dyn  yn  gofyn  holl-wybodaeth,holl 
alluawgrwydd,  anfeidrol  gyfiawnder,  gwir 
ionedd,  a  pherffeithrwydd  :  mae  y  pethai 
hyn  yn  hollawlanghyfranadwy  i  un  creadur 
ac  nis  gellir  meddwl  fod  "  Mab  dyn  "  yi 
addas  i  ymddiried  y  fath  waith  yn  holl 

awl  iddo,  ac  i'w  gyflawni  yn  br'íodol,  ond  a 
y  dyb  ei  fod  ef  hefyd  yn  Fab  Dnw,  ac  yi 

ogyfuwch  â'r  Tad.  "Nid  yw  y  geiriau  "  Mal 
dyn,"  heb  y  bannod,  yn  un  mànarall  gan  y 
efengylwyr:  Mab  y  rìyn  yw  yn  mhob  mài arall. 

28  á*  Na  ryfeddwch  am  hyn 
e  f  canys  y  mae  yr  awr  yn  dyfod,  yi 

yr  hon  y  caiff  pawb  a'r  sydd  yn  y 
beddau  glywed  ei  leferydd  ef : 

d  adn.  20.  pen.  3.  7.  Aot.  3.  12.  e  pen.  6.  39,40.  a  11 
25.  Job  19.  25,  26.  Es.  26.  19.  Ezec.  37.  1—10.  Hos.  12 
U.  1  Cor.  15.  22,  42—54.  Pbil.  3.  21.  1  Thes.  4.  14— i: Dat.  20.  12. 

*  Mae  yn  debyg  bod  yr  Arglwydd  Iesu  y. 
gweled  arwyddion  o  syndod  ar  wyneba 
pawb  yn  y  Cyngor,  wrth  ei  glywed  ef  y 
dywedyd  y  fath  bethau  mawrion  am  dano  t 
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un  :  ac  yna  mae  yn  dywedyd,  Na  ryfedd- 
rcli  am  liyu;  sef  yr  awdurdod  a  gefiais  l  gan 
I  Nhad  i  gyfodi  ychydigfeirw,ac  i  ẃneuth- 
I  barn  a  chyfiawnder  yn  y  byd  :  tmae  yr 

Rr'yndyfod  pryd  y  caiffholl  blant  Adda, fu,  y  sydd,  ac  a  ddaw,  er  eu  bod  wedi 
ìeirw  er  ys  miloedd  o  flynyddoedd,  lawer  o 
ónynt,  glywed  lleferydd  Mab  Duw,  yn  eu 

yfodi  ac  yn  eu  galw  i'r  farn  gyftredinol. 
29  f  *  A  hwìj  a  ddeuant  allan  :  f  y 

bai  a  §  wnaethant  dda,  i  adgyfodiad 

iywyd ;  X  ond  y  rhai  a  wnaethant 
Idrwg-,  i  adgyfodiad  barn. 

/  Dan.  12.  2,  3.  Mat.  '25.  31—46.  Act.  24.  15.  g  L<ic 
1  14.    Rh"f.  2.  6—10.    Gal.  6.  10.    1  Tiui.  6.  13.    Heb.  13. 

'  I  Pedr  3.  II. 
1  Pa  faint  bynag  o  amser  fyd;lo  er  pan 

luont  feirw,  a  pha  leoedd  bynag  y  byddo  en 
yrph  yn  wasgaredig,  a  chwedi  troì  yn  biidd 
cynllndw;  hwy  a  glywant  y  lleftrytìd,  a 

Jwda'rlleferydd  âa  bywyd  iddynt,  a  hwy  a 
ideuant  alîan  o'u  heddau,  o  waelodion  mor- 
edd,  ac  o  ba  le  bynnag  y  byddont ;  coiph 

ibfl,  yr  hwn  a  fu  farw  gyntat,  yu  gystal  a'r 
wn  a  fyddo  newydd  drengi,  pan  ioddo  yr 
Lrch-angtl  ei  lef  uwch  ben  y  byd.     t  Y   rhai 

wnaethant  dda,  fel  prawt'  o'u  hedifeirwch, 
fydd,  cariad,  ac  o'u  bod  yu  grëidnriaid  ne- 
vydd  ;  a  gânt  adgyfodiad  dedwydd  i  fywyd 

ragy  wyddol  yn  y  nef.  J ön(í  3*.  rn:,i  a 
swaethant  ddrw»,  fel  prawt  mai  rhai  drwg  o 
ytìwr  ac  egwyddor  oeddynt ;  rhaid  iddynt 
iwythau  hefyd  adgyfodi  wrth  y  llef;  eithr 
dgyfodiad  i  farn  gondemniol,  ac  i  gospedig- 
eth  dragywyddol,  fydd  euhaíigyí\>diad  hwy. 
*íid  am  wneuthur  da  y  cair  bywyd  tragy- 
v>ddol;  obleijid  trwy  ras  yr  ydys  yn  gadw- 
dig,  a  dawn  Duw  yw  bywyd  tragywyddol  : 

to  rhai  yn  gwneuthur  da  yw  y  rhai  a'i  câne. 
30  h  *  Ni  allaf  i  wneuthur  dim  o 

ìonof  fy  hutian  :  t  &1  yr  ydwyf  yn 

:lywed?  •  yr  ydwyf  yn  barnu  :  J  a'm 
)arn  i  sydd  gyfiawn ;  k  canys  nid 
/dwyf  yn  ceisio  fy  ewyllys  fy  hunan, 

)nd  ewyllys  y  Tad  yr  hwn  a'm  han- jbnodd  i. 
h  adn.  19.  pen.  8.  28,  42.  a  14.  10.  i  pen.  8.  15,  16 

îen.  1S.  25.  Salm  96.  13.  Es.  11.3,4.  Rhnf.  2.2,5.  k  pen 
.34.  a  6.  38  a  8.  50.  a  17.  4.  a  18.  11.  Salra  40.  8.  JH.U 
».  39.  Rhuf.  15.  3.  Heb.  10.  7-10. 

*  Yn  nechreu  yr  ymadrodd  hwn,  adn.  10, 
nae  Iesu  yn  dywedyd,  "  Ni  ddichou  y  Mab 
>vneuthur  dim  o  hóno  ei  hunan,"  gan  lefaru 
f  n  y  trydydd  person  ;  yma  mae  yn  aiì  ddych 
[>velyd  at  yr  un  mater,  ac  yn  Uefaru  yn  y 
jperson  cyntaf,  "  Nis  gallaf  fi  wnenthur  dim 
|>  honbf  fy  hunan  :"  yr  hyn  sydd  yn  dangos 
nai  efe  ei  hun  oedd  y  Mab.  Mae  yn 
nhosihl  iddo  ef  wneuthur  dim,  yn  ei  waith 
fel  Cyfryngwrr,  oddi  ar  unrhyw  egwyddor. 
inrhyw  dlyben,  na  thrwy  unríiyw  alln,  gwa- 
ìanol  i'r  Tad  :  und^b  ewyüys  a  gweithrediad 
y  Per.sonau,  yw  yr  hyn  a  feddylir.  t  Mae 

'lywed,  yn  y  fàn  hon,  yn  myned  am  yr  wy- bodaeth  fanylaf  a  mwyaf  hollawl  o  bethan  : 
os  pethau  Duw,  mae  Crist  fel  Person  Dwy- 
fol  yn  en  gwybod  oll  efioed,  ac  fel  Cyiryng- 
wr  yr  oedd  yn  cael  ei  ddysgn  ynddynt  trwy 
yr  Ysbryd  oedd  yn  ddifesur  arno:  os  ptthau 
ydynion  sydd  i  gael  eu  barnu  ganddo,  mae 
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ganddo  yr  wybodaeth  fanylaf  o  bob  peth. 
I  i'ydd  bain  lesu  yn  berftaith  gyfiawn,  obleg. 
id  barnu  yn  <>1  ewyllys  Duw  >  bydd,  nid  yn 

ol  rhyw  evvyllys  o'i  eiddo  ei  hun,  iiwahanol 
i  r  Tad,  a  llawer  llai  vn  groes  i'i  eiddo  y  Tad. 
Gwneuthu»  cwyllys  y  Tad,  y  bydd  ef  wrth 
fârnú,  yn  gystal  ac  yn  ei  holl  waith  cyfryngol. 

31  f  *  Os  ydwyf  fì  yn  tystiolaethu 
am  danaf  fy  hunan,  \  nid  y w  fy  nhyst- 
ìolaeth  i  wir. 

/  pen.  8     13,  14,54.   Diar.  27.  2. 

*  Os  mytì  yn  nnig  ̂ ydd  yn  dywedyd  y 

pethau  'nyn  am  daiíaf  fy  hun,  ac  heb  allu 
dangos  un  prawf  arall  i  gadarnâu  fy  nhystiol- 
eth  ;  yr  wyf  yn  addef,  yn  ol  arfer  gydredin 

dynion  o  farnu,  nad  yw  hyn  yn  unig  ddim 

yn  ddigon  o  brawf  o'i  gwirioriedd  :  gan  hyny, 
nis  g  idawaf  y  matèr  i  orphwys  ar  hyn,  ond 
af  yn  rnlaen  i  giybwyll  tysiiolaethau  eraill. 

t  Hyny  yw,  nid  yw  i'w  derbyn  fel  gwir. 
Cymhara  loan  8.  13,  â  17. 

32  %  m  *  Arall  sydd  yn  tystiolaethu 
am  danaf  fl ;  n  f  ac  mi  wn  mai  gwir 
y w  y  dystiolaeth  y  mae  efe  yn  ei  thyst- 
ioìaethu  am  danaf  fi. 

adn.  36,  37. 
.  17,  1 

Mat    3.   17.  »  17.  5.   Álarc  l".   ll'.  Li 
*Tybia  (luyse  a  Dodderidye,  mai  Ioan 

Fedyddiwr  yw  yr  "arall"yma,  ond  tybia 
Pool  a  Scoit  yn  hytrach,  mai  Duw  Dad  yd- 

yw.  tOstyjS-tiolírerh.y  Tad  ar  i'edyddiad  Crist 
a  feddylir,  gwyddai  lesu  mai  y  Dnw  digel- 
wyddog  oedd,  ac  atn  liyny  bod  ei  dystiola'th 
yn  wir.  Os  tysíiolaeth  loan  a  feddylir, 
gẃýddai  mai  gwir  oedd  hòno  ;  oblegid  Dnw 
a'i  drinfonodd  ef  i  dystiolaethu  am  ei  Fab, 
ac  oddi  ar  ddatguddiad  a  thystiolaeth  Duw, 
yr  oedd  Ioan  yn  tystiolaethu.  Gwel  Ioan  1. 
29—34. 

33  °*  Chwychwi  a  anfonasoch  at 

Toan,  p  f  ac  efe  a  ddug  dystiolaeth  i'r 
gwirionedd. 

o  pen.  1.  19-27.  p  pen.  1.  6-8,  15—18,  29-34.  a  3. 26—36. 

*  Yr  oeddech  chwi  yn  çyfrjf  loan  yn 
d  lyn  da,  geirwir,  ac  yn  brophwyd  ;  a 
chwi  a  ddanfonasoch  ddynion  cyfnfol  ato 
ef,  i  ofyn  ai  efe  oedd  y  Messiai),  pen.  1. 

19;  +  tystiolaethodd  loan  i'r  gwirionedd  : 
tystiolaethodd  mai  nid  efe  ei  hun  oecid 
Crist,  pen.  1.  20;  tystiolaethodd  mai  cenad 
oedd  efe  o  flaen  Crist,  pen.  1.  23 ;  a  ihystiol- 
aethodd  mai  myfi  yn  bersonol  oedd  Crist, 
pen.  1.  29,  34.  Chwi  a  glywsoch  y  dystiol- 
aeth  hòno  gan  eich  cenadon,  ac  odid  nad  yw 
y  rhai  hyuy  yn  eich  plith  chwi  yr  awr  hon 
yn  y  cyng<»r.  Dyna  nn  dystioîaeth  a  gawsoch 
chwi  am  danaf  fi  heb'.aw  yr  eiddof  fy  hun. 

34  *  Ond  myfi  nid  ydwyf  yn  derbyn 
tystiolaeth  gari  ddyn  :  f  eithr  y  pethau 

hyn  yr  ydwyf  yn  eu  dywetlyd,  *"  fel  y 
gwareder  chwi. 

q  adn.  41.    pen.  8.  54.  *•  pen.  20.  31.    Lnc  13.  34. 
a    19.  10,  41,  42.    a  21.  47.    Rhuf.  10.  1,  21.    a  12.  21.  1  Cor. 
9.  22.   1  Tim.  2.  3,  4.  a  4.  16.  ,     , 

*  Hyny  yw,  nid  oes  arnaf  ei  heisiau  er  fy 
mwyn  fy  hun  yn  y  mater  hwn,  mae  genyf 

dystiolaeth  nwch,  a  inwy  anwadadwy  i'w 
dwyn  eto.     +  Yr   oeddynt   hwy   yn   ccisio  ei 

2~G 
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ladd  ef,  ac  fdly  tynu  barn  arnynt  eu  hunain  ; 
yr  oedd  yntan  yn  crybwyll  tystiolaeth  lonn, 
a  phob  tystiolaeth,  fel  y  dygai  hwynt  i  gredu 
ynddo,  ac  felly  eu  gwaredu  hwy  rhag  y  pech- 
od  hwnw,  a'r  fam  hòno.  Efallai  i  rai  o 
honynt  gael  eu  gwaredu,  mae  yn  debyg  Fod 
ÍNieodêmus,  a  Joseph  o  Arimathea  yno  y 
pryd  hwnw. 

35**Efeoedd  ganwyll  yn  llosgi, 
ac  yn  goleuo  ; l  a  chwithan  oeddych 
ewyllysgar  i  orfoleddu  dros  amser  yn 
ei  oleuni  ef. 

s  pea.  1.  7,  8.  Mat.  11.  11.  f.oe  1.  15-17,  76,  77.  a  7. 
28.  2  Pedr  1.  19.  t  pen.  6.  66.     Ezec.  3i.  31.     Mat.  3. 
5—7.   d  11.  7-9.    *  13.  20,  21.     Marc  6.  20.    Gal.  4.   15,  16. 

*  Er  mai  nid  y  Goleuni  ei  hnn  ydoedd 
loan,  (pen.  1.  8,)  eto  yr  oedd  efe  yn  ganwyll 
olcu,  yn  ddyn  mawr,  yn  llosgi  yn  ngwybod- 
aeth  a  chariad  y  gwirionedd,  ac  hefyd  mewn 

sancteiddrwydd  calon  ac  ymarweddiad.  "  Ef'e 
oedd  (janwyll :"  efe  oedd  yr  unig  brophẅyd, 
yn  mha  un  y  gorphenwyd  yr  hen  oruehwyl- 
iaeth,  ac  y  dechreuwyd  yr  oruchwyliaeth 
newydd  :  fel  canwyll  ar  ddiwedd  nos  ac  ar 
doriad  gwawr.  +  Ar  ei.  darawiad  cyntaf  ef 
allan,  yr  oeddych  chwi  yn  gorfoleddu  fod  y 
fath  ddyn  wedi  codi  yn  eich  plith,  yn  myned 

ailan  wrth  y  miloedd  i'w  wrandô  ef ;  ond, 
dros  amser,  ac  amser  bỳr  hefyd,  y  parâodd 

hyn  ;  pan  ddechrenodd  eí'e  eich  ceryddu  chwi yn  l!ỳm  am  eich  pechodau,  a  thystiolaetbu 
yn  anjlwg  am  danaf  fi,  gadawsoch  a  gwrth- 
odasoch  ef,  dywedasoch  fod  cylhraul  ganddo, 
ac  o'r  diwedd,  chwi  a  oddefwch  i  Herod  ei 
iofruddio  ef  yn  greulawn  ac  yn  ánghyfiaẁn. 

36  1í M  *  Ond  y  mae  gennyf  ii  dyst- 
iolaeth  fwy  nag  Ioan  :  x  f  canys  y 
gweithredoedd  a  roddes  y  Tad  i  mi 

i'w  gorphen,  \  y  gweithredoedd  hyimy y  rhai  yr  ydwyf  fi  yn  eu  gwneuthur, 
sydd  yu  tystioìaethu  am  danaf  fi,  mai 

y  Tad  a'm  hanfonodd  i. «  adn.  32.  1  loan  5.  9,  11,  12.  x  pen  3.  2.  a  9  30— 
33.  a  10.  25,  37,  38.  a  II.  37,  33.  a  14.  10,  11.  a  15.  24.  Mat. 

*  Mwy  nag  Ioan,  nid  mwy  na'r  Tad,  a  gry- 
bwyllwjd  yn  adn.  32.  +Y  gweitbredoedd 
oedd  efe  wedi  wneyd,  ac  a  wnâi  efe  ar  ol 
hyn,  er  eu  bod  hwy  yn  ceisio  ei  ladd  ef; 

Ìbyddai  y  gweithredoedd  hyny  mòr  rhyfcdd' inòr  fawr,  niòr  dda,  mèr  sanctaidd,  ac  mòr 
anwadadwy  ddwyfol,  fel  y  byddent  yn  ddi- 
gon  o  dystiolaeth  mai  Mab  Duw  oedd  lesu, 
rnai  efe  oedd  Messiah  anfonedig  y  Tad,  a  bod 
ganddo  ddigon  o  awdurdod  i  ddywcdyd  j 
pelhau  a  ddywedodd  am  dano  ei  hun.  Yr 

oeddynt  yn  ddigcn  hefyd  i'w  gwneyd  hwy 
yu  dd'íesgns  08  na  chredent  ynddo. 

37  *  A'r  Tad, yr  hwn a'm hanfonodd 
i,  efe  a  *  dystiolaethodd  am  danaffi. 
z  f  Ond  ni  chlywsoch  chwi  ei  lais  ef  un 
amser,  ac  ni  welsoch  ei  wedd  ef. 

y  pon.  6.  27.  a  8.  18.  Mat.3.  17.  Cîw<-t  ar  ailn.  32. 
*  Gwel  ar  pen  1.  18.  h  14.  9.  á  15.  24.  Ex.  20.  19.  Deut. 
4.    12.  1  Tim.  6.  16.   I  Ioan  I.  1,  2.  a  4.  12,  20. 

*  Ac  i  fyned  eto  yn  mhellach,mae  fy  Nhad 
ei  hun,  yr  bwiî  a'm  danfonodd  I  felCyfiyng- 
wr  a  Messiah  i'r  byd,  wedi  tystioUetl  u  am 
danaf  fi,  trwy  agoryd  y  nefoedd,  a'r  Ysbtyd 

35Ö 

yn  disgyn  megys  colomen,  ac  yn  aros  arnafll 

fi;  a  thrwy  leí'  o'r  nefyn  dywedyd.  Hwnll 
yw  fy  anwyl  Fab,  yn  yr  hwn  y'm  boddlon-f 
wyd,  Matli.  3.  ld,  17.  Dyma  dystiolaeih|| 
anghyffredin,  a  chyfryw  a  fỳnech  chwi  eichl 

hnnain  gael,  sef  arwydd  gweledig  o'r  nef. 
I  Ni  clilywsoch  chwi  ei  lais  ef  nn  amser,  ac 
ni  welsech  ei  wedd  ef,  i  dystiolaethu  am  neb 

o'r  prophwydi,  fel  y  tystiolaethodd  am  danaf 
fi.  Nen,  fel  hyn,  Ni  chlywodd  eich  henafìaid 
chwi  erioed  lais  y  Tad,.\c  ni  welsant  ei  wedd 
ef,  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  :  pa  amlygiad- 
au  bynag  o  Dduw  oedd  yn  cael  eu  gwneyd  y 
pryd  hwnw  yn  oruwch-natnriol,  y  Mab  oedd 
yn  eu  gwneyd,  ac  nid  y  Tad.  Gan  i  lawer 
o'r  iuddewon,  a  rhai  o'r  sa«I  oedd  yn  y 
cyngor  y  pryd  hwnw,  mae  yn  debyg,  gly wed 
lldis  y  Tad,  a  gweled  yr  ymddangosiad  gwel- 
edig  a  wnaeth  efe,  ar  fedyddiad  Crist ;  tybir 
mai  nid  am  y  personau  neillduol  yr  oedd  efe 
yn  ymddiddan  â  hwynt  yr  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd,  ond  am  genedi  yr  Iuddewon,  eu  hen- 
afiaid  hwynt,  fel  y  soniwyd  nchod. 

38  a*Ac  nid  oes  gennych  chwi 

mo'i  air  ef  yn  aros  ynoch  :  b  f  canys 
yr  hwn  a  anfonodd  efe,  hwnnw  nid 
ydych  chwi  yn  credu  iddo. 

'a  adu.  42.  46.47.  pen.  8.  37,  46,  47.  al5.7.  Deut.  6.  6-9. Josh.  1.  8.  Salii,  119.  li.  Üiar.  2.   I,  2.  a  7.  1,  2.    Col.  3.  16. 
Irfíîo  1 .21,22.    I  luan  2.  14.         b  »dn.  43.    pen.  1.11. 
18—21.  a  12.  44—48.   Ks.  49.  7.  a  53.  1—3. 

*  Er  i'r  Tad  dystiolaethu  felly  mewn  geir- 
iau  eülur  am  danaf  fi,  ac  er  iddo dystiolaetlm 
am  danaf  hefyd  trwy  y  prophwydi  ;  eto  nid 

yw  ei  air  ef  yn  yr  un  o'r  ftyrdd  hyn  yn  aròs 
ynoch  chwi,  i  wnenthur  dim  argratì  sylwedd 
ol  arnoch,  ac  i'ch  dwyn  i  gredu  ynof  fi  ; 
t  oblegid  wedi  y  cwbl,  ni  chredwch  ynof  ma: 

y  Tad  a'm  danfonodd  i'r  byd. 
39  1Í c  *  Chwiliwch  yr  f  ysgrythyrau  I 

jjcanys  ynddynt  hwy  dyr  ydych  chwi 
yn  meddwl  cael  bywyd  tragywyddol: 

||  a  hwynt-hwy  yw  cy  rhai  sydd  yr 
tystiolaethu  am  danaf  fi. 

c  adn.  46.  pen.  7.  52.  Deut.  11.  18—20.  a  17.  18,  19 
Josh.  1.8.  Sa!ml.2.  a  113.  1 1,  97-99.  Diar.  6.  23.  «8 
33,  34.  Es  8  20.  a  34.  16.  Jer.  8.  9.  Mai.  22.  29.  Marc  12 

Luo  16.  '29,  31.  Aci.  8.  32-35.  a  17.  II.  Ehnf.  3.  2 
3  16.  2  Tim.  3.  14-17.  2  Pedr  1.  19-21.  d  Deiit 

32.  47.  ííalin  16.  II.  a  21.  4.  a  36.  9.  a  133.  3.  Dan.  12.  2 
Mat.  19.  I(i— 20.  Lnc  10.25—29.  Heb.  II.  16,35.  e  adn 

3-:,  36.  pen  I.  45.  Act.  26.  22,  23,  27.  Rhuf.  1.  2.  1  Pedr  1 
II.   Dat.  19.  10.  Gwel  ar  Luc  24.  27,  44. 

*  Goddefa  y  gair  Groeg  ( Ereunate )  e 

gyfieithu,  meddaut,  fel  y  mae  yma,  "  chwil 
iwch,"  yn  y  modd  gorchymynol ;  neu,  ynte 
"  Yr  ydych  yn  chwilio,"  yn  y  modd  myneg 
ol.  Yr  oedd  y  bobl  hyn  yr  oedd  Ie?u  yi 
lhfr.ni  wrhynt  yn  awr,  yn  gynnefin  iaw; 

â'r  yserythyrau,  yr  ocddynt  yn  eu  darllaii 
bob  Pabbath  yn  eu  '•ynagogau  ;  yr  oeddynt  t 
pryd  hwnw  yn  enwedig  yn  eu  chwilioyi 
fanol  am  ddyfodiad  y  Mes.siah ;  a  dywedi 
tnai  lìeirniadaelh  fanol  ar  yr  ypgrythytaa, 

gyfrifid  fel  y  gaîigtn  benaf  o  ddysgeidiaetl 
yn  eu  pliih  :  yr  oedd  pob  dysgeidiaeth  ara! 
yn  ddirmygus  yn  cu  golwg,  íe,  yn  atças  gai 
y  rhai  m\v  ;if  gwresog  o  honynt.  t  Ysgryth 
yrau  yr  Hen  Destan»  nt  a  feddylir,  y  pryi 
hwnw  nid  oedd  dim  arnll.  t  Yr  oeddynthw; 
yn  addeffod  flordd  iachawdwiiaeth  a  bywy 
'ragywyddcl  yn  ddatgnddiedig  yn  yr  ysgiytfc 
yran  ;  Ye,  yr  oeddynt  yn  medt  wl  ei  fod  gan 



Crist  yn  ceryddu  yr  Juddewon IOAN   V. 
am  eu  hanyrediniaeth. 

dynt,  mewn  meddiant  megys,  om  fod  yr 
sgrythyrau  ganddynt  yn  eu  dwylo.  ||Alac 
r  ysgrythyran  liyn  yn  en  cy»godan,  en 
addewidion,  a'u  prophwydoliaethau,  yn 
ystiolaethu  am  danaf  ri,  ac  yr  wyf  yn  foért- 
wn  cael  t'y  mhrofi  gcnych  chwi  o  ran  fy 

nherson,  fy  mnchcdd,  fy  athrawìaeth,  a  fy 
igwyrthiau,  wrth  y  rhai  hyn  :  chwiliwcli  yr 
grythyran. 

40  *  *  Ond  ni  fynnwch  chwi  ddyfod 
tttaf  fi,  s  f  fel  v  caffoch  fy  wyd. 

fariu.  44.  pen.  1.  lí.  a  3.  19.  a  3.  45.  46.  »12.37-41. 
ilm8l.ll.  E».  49.  7.  a  50.  2.  a  53.  1-3.  Mat.  22.  3 
23.  37.     Dat.  22.  17.  g  pen.  6.  27,  37,  40,  6»,  69.    a  7. 
I  38.  a  II.  25,  26.  lihuf.  6.  23.  I   lod»  5.   1 1 — 13. 

Yn  yr  adnodan  blaenorawl,  rhoddodd  íesu 
)ùmp  o  dystiolaethan  am  dano  ei  hun  ger 
>ron  y  Sanhedrim  :  tystioìaeih  Ioan,  ei  dyst- 
laeth  ei  hun,  tystiolaeth  ei  weithredoedd, 

ystiolaeth  y  Tad,  a  thystiolaeth  yr  ysgryth- 
rau.  *  Ac  wedi  y  cwbl  mae  yu  dywcdyd, 

Ni  fynwch  ddyfod  ataf  fi,  fel  y  cattoch  fyw- 
)â.  Ni  fynwch  weled  >n  yv  ysgrythyran 
mai  myfi  yw  y  Messiah,  yn  yr  hwu  yn  unig 
y  mae  bywyd  ;  ac  o  gtnlyniad  ni  fynwch 
Idyfod  ataf,  sef  credu  yuof,  fel  y  caffoch 

fywyd.  tNi  fynwch  ddyfod  ataf  h'  fel  y ;affoch  fuwyd;  y  peih  gwerthfawrocat,  a 
mwyaf  ei  bwys  o  bob  peih;  gwell  genych 
,irw  yn  eieh  pechodan,  na  dyfod  ataf  ti  i 
gael  bywyd.  O  ddallineb,  balchder,  a  cliyn- 
dynrwydd  calondyn! 

41  h  *  Nid  ydwyf  fi  yn  derbyn 
g02,"oniant  oddi  wrth  ddynion. 

A  *dn.  34.  ppn  6.  15.  a  7.  1S.  a  8.  50,  54.  1  Thes.  2.  6. 
Pedr2.  21.  2  Pedr  I.  17. 

*  Nid  oes  arnaf  eisian,  nid  wyf  yn  cael,  ac 
nid  wyf  yn  ceisio,  gogoniant  gan  ddynion  : 
na  chan  y  werin  na  chenych  chwi  y  rhai  sydd 
benaethiaid  y  bobl.  Nid  wyf  am  ymddangos 

yn  y  rhwysg  a'r  mawredd  hwnw  yr  ydych 
chwi  yn  dysgwyl  i'r  Messiah  ymddangos  y.n- 
ddo  :  fy  nnig  amcan  1  yw,  dyrchafu  gogon- 

iant  Duw,  a  dwyn  yn  ml.ien  iachaw'dwriaetii 
ei  bobl.  Mae  yr  holl  ymadrodd  hwn  i  gyd, 
yn  dangos  yn  rhagorol,  pa  mòr  bell  oedd  lesu 
o  weneithioi  wýr  mawr  a  dysgedig,  ermwyn 
ca»  1  ffafr  yn  eu  golwg. 

42  **  Ond  myíi  a'ch  adwaen  chwi, 
*fnad  oes  gennych  gariad  Duwynoch. 

t  pen.  1.  47—49.  a  2*.  25.  =»  21.  17.  Lac  16.  15.  H«h.  4. 12,  13.   Oat    2.  23.  *  aJn.  44.    pen.  8.  42,  47,  55.    a  15. 

23,  24.   Rhuf  S.  7.  1  toan  2.   15.  *  3.  17.  a  4.  20. 

*  Ery  gellwch  chwi  dwylioerailîâ'ch  rhith 
o  grefydd,  eto  ni  thwyllweh  ir.o  honof  fì  ;  mi 
a'ch  adwaen  chwi  drwy  bob  rhith.  t  Er  eich 
bod  chwi  yn  tybied  eich  bod  yn  caru  Duw, 

;  ac  yn  gwneyd    llawer  o  bethítu  o  gariad  ato, 
j  ac  aidd  (zeal)  dros   ei  ogoniant;  eto,   mi  a 
ŵn    1    nad  oes  genych  gariad    Duw  yn  eich 

!  calonan,  mai   caru    y   byd    yr  ydych,  ac  am 
i  hyny  yr   ydych   yn    fy    nghasâu    I.     Dyma 
.  ddywedyd  Ilỳm,  a  didderbyn  wyneb,  gan  un 
mòr  wtei  â  lesn  o  Nazareth  wrih  wýr  mawr 
a   chwyddedig  y    Sanhedrim  :  pa   le  mae  y 

I  goneslrwydd  hyn  yn  ein  dyddian  ni. 

43  '*Myfì  a  ddaethum  yn  enw  fy 
Nhad,  ac  nid  ydych  yn  fy  nerbyn  i : 

m  tos  arall  a  ddaw  yn  ei  enw  ei  hun, 
hwnnw  a  dderbyniwch. 

/  pen    3.  lfi.  a  6.  38.  a  S.  23,  29.  a  10.  25.  a  12.  28.  a  17. 

4-6.  Ex.  ut.  21.  Heb.  5.  4,  5.         »»  M*t.  24.  5,  24.  Aot.  5. 

p6,  37.  a21.38. 

Yr  oedd  lesn  yn  eu  plith  yn  cnw  ei  Dad, 
yn    gweithredu    drwy    ei    awdurdod    ef,    yn 

yn  ei  ddelw  ef,  yn  cyllawni  ei  air  ef,  yn 
ceisio  ei  ogoni.int  ef,  a  digon  o  dystiolaethau 
o'i  anfouidd  ;  ac  eto  ui  dderbynient  hwy  ef : 
t  ond  p.m  ddelai  eralU,  twyilwyr,  gan  hòni 
mai  hwy  oedd  y  Messiah,  heb  nn  cyfryw 

dystiolaeth,  ond  gweithredu  yn  ol  eu  rneddyl- 
iati  eu  hunain  ac  er  eu  gogoniant  eu  hunain  ; 

hwy  a  dderbynient  y  rhai  byny  yn  ewyllys- 
r,  ac  a'u  canìynent :  oblegid  talai  y  twyll- 

wyr  hyny  barch  gwenieithiol  iddynt,  a  chyf- 
addasent  eu  hymddy*iad  a'u  hawl-hòniadau 
at  en  rhagfarn  a'u  huchel-gais  hwy.  Tybia  rhai 
fod  yina  gýfeiriad  at  un  Barchochebas,  twyll- 
wr  nodedig  yn  yr  oes  ganlynol ;  am  ganlyn 
yr  hwn,  cospodd  Adrian  yr  luddewon  yn  dra 
llymdost.  Ond  ymddangosodd  llawer  o  gau- 
gristiau  heblaw  hwnw,  ac  mae  yn  debyg  fod 
iesu  yn  dywedyd  am  danynt  oll  yma. 

44  n  *  Pa  fodd  y  gellwch  chwi 
gredu,  *  f  y  rhai  ydych  yn  derbyn 
gOi>oniant  gan  eich  gilydd,  ̂ ac  heb 
geisio  y  gogoniant  si/dd  oddi  wrth 
Dduw  vn  unio  ? 

P  i  *». 

0.  a  8.  43.   a  12.  43.  Jer.  13.  23.   Rhuf.  8.  7, 
o  Yliù.  23.  5.  Oal.  5.    19—21.   Phil.  2.3. 

1.  2  Crou.  6.  8.       Mat.  15.   21—23.      I-uc  19. 
,29.     1   Cor.  4.  5.      2  Cor.  10.   18.    Iago  2.   i. 

Rl.uf.  2 

1   Pedr  I.   7. 

*  Moesol  oedd  yr  anallu,  ac  nid  naturiol : 
fiìffyg  ewi/llys,  neu  iawn  agwedd  calon  ;  nid 

dittyg  ya'llu  naturiol.  tMae  yn  gyfreithlawn i  rîeni  dderbyn  anrhydedd  gan  en  plant, 
meistriaid  %<\n  cn  gwéision,  uchelwyr  gan  eu 
liis-raddoiion,  a  brcninoedd  gan  eu  deiiiaid  : 
nid  derbyn  gogoniant  feily  a  feîir  yma ;  ond 
balchder  a  gwdg -ogoniant  dynion,  y  rhai  a 
wenieithient  i'w  gilydd,ac  oeddynt  awyddus 
am  fawredd  a  gogoniant  gan  eu  gilydd,  heb 
feddwl  dira  am  f  iwrygn  na  gogoneddn  Dnw. 
Yr  unig  ribrdd  i  ogoneddn  Duw  fuasai  credn 
yn  li-sn,  a'i  àddéf  ef  yn  Fessiah,  a  pha  fodd 
y  gallai  dynion  uchel -frydig  fel  y  penaethiaid 
hyn  gtedu  mai  Mab  Duw  a  Messiah  oedd  un 
mùr  wael  a  thlodaidd  yr  olwg  arno  â  lesn  o 
Nazareth  oedd  ger  eu  bron  ì  Pa  fodd  y  gallai 
dynion  inòr  ddeddfol  hefyd,  ymwadu  cyn 
belled  â  u  hunau-gyfiawnderan,  agymddiried 
ynddo  ef  atn  fywyd  tragywyddol, 

45  *  Na  thybiwch  y  cyhuddaf  fì 

chwi  wrth  y  Tad  :  «  +  y  mae  a'ch  C)v 
"mdda  chwi,  sef  Moses,  r  %  yn  yr  hwn 
yr  ydych  yn  gobeithio. 

q  pen.  7.  19.  a  8.  5,  9    Rhuf.  2.   12,  17,  &c.     a  3.  19,  20- 
7.  9—  M.  2  Cor.  3.  7-1 1.  G..I.  3.  10.         rpen.  8.  5,  6.  a  9- 

28,  29.  M-t.   19.  7,  8.   fthuf.  10.  5—10. 

Erfymod  l  yn  eich  argyhoeddiac  yneich 
ceryddu  fel  hyn  yn  llỳm,  na  thybiwcb  mai 

hyn  yw  fy  neu;es  I  i'r  byd,  cbwilio  eich  be'íau 
chwi,  a'ch  cyhuddo  ger  bron  y  Tad  ;  t  ni  bydd 
raid  i  mi  wneyd  hyny,  e  wna  Moses  hyny  yn 
ddigoiud:  gan  fod  ysgrifeniadan  Moses  mòr 
llawn  o  eysgodau,  prophwydoltaethau,  ac 
addewidion  am  y  Messiah,  a  hwythau  heb 
gretln  yn  y  Mrssiah  wrth  y  pethau  hyny, 

bydd  ysgrifeniadau  Moses  yn  sicr  o'n  cyhuddo 
i'u  jo'ndeinnio  hefyd  yn  y  farn,  am  eu  hang- 
redinia.th  a'u  ho!l  bechodan  eraill.  %  Cer- 
yddu  en  gobaith  deddfol  hwy  mae  yr  lesn 
yma,  gobeiìhio  ymgytiawnâu  drwy  y  ddcddf. 
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Yr  Iesu  yn  myned  i'r  mynydd, 
IOAN  VI. a  thyrfafawr  yn  dyfod  ato. 

Am  y  gobiith  hwn,  gwel  eu  hymtfrost  yn 
pen.  9.  28,  29.     Dy.*gyblion  Moses  ydym  ni. 

46  **Canys  pe  credasecb  chwi  i 
Moses,  chwi  a  gredasech  i  minnau : 

1  foblegid  am  danaf  fi  yr  ysurifenodd efe. 
•  Gat.  1.  19.  a  3.  10, 13,  24.  a  4.  21-31.  ~ — 

*  Gwedi  eu  holl  ymftrost  o  Moses,  a'u  holl 
obaiih  ynddo,  sef  yn  ei  ysgrifcniadan  ef,  nid 
oeddynt  hwy  ond  dysgyblion  gwaelion  iddo 
er  y  cwbl  pe  buasent  hwy  yn  iawn  ddeal! 
Moses,  ac  yn  ei  iawn  gredu  ef,  buasai  yn  bur 
hawdd  iddyntgredu  mai  Iesu  oedd  y  Messiah  ; 
foblegid  yr  oedd  ei  holl  ysgrifcniadaa  ef  yn 
cyfeirio  at,  ac  yn  thag-ddangos  y  Messiah, 
ac  yn  cael  en  cyfiawni  yu  berifaith  ac  yn  am- 
lwg  yn  Iesu. 

47  ■  Ond  os  chwi  ni  chredwch  i'w 
ysgrifeniadau  ef,  pa  fodd  y  credwch 

i'm  geiriau  i? t  Gen.  3.  15.  a  !2.  3.  a  22.  18.  a  29.  14.  a  49.  10.  N.im! 
21.  8.  9.  a  24.  17,  18.  Deut.  18.  18,  19.  Act.  26.  22.  Rhuf. 
10.  4.  Heb.  7—10.        «  Luc  16.  2!>,  31. 

Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Yn  awr  yr  wyf 
yn  distewi,  ac  yn  eich  gadael,  heb  fawr  o 
oì>aitli  llwyddo  gyda  chwi  ;  *  oblegid  os  na 
chredwch  chwi  i  ysgrifeniadau  Moses,  yr 
hwn  mae  genych  gymmaint  o  barch  iddo, 
ebe  chwi,  f  pa  fodd  y  gdlaf  fi  ddysgwyl  y 

credwch  chwi  i'm  geirian  I,  yr  hwn  wyf  mòr 
ddirmygedig  yn  eich  golwg:  îe,  yr  hwn  yr 
oeddech  ond  yr  awr  hon  yn  ceisio  ei  ladd 
gan  faint  eich  casineb  ato.  Er  i  Grist  ddy 
wedyd  y  pethau  uchod  mòr  noeth  a  didder- 
byn  wyneb  ger  bron  y  cyngor,  eto  yr  oedd 
llawddirgelaidd  Duwyn  attaì  eu  cyndäeiriog- 
rwydd  ryw  fodd,  fel  na  chawsant  wneulhur 
dim  niwed  id<lo  ef  y  tro  hwn.  Nid  oedd  ei 
awr  ef  wedi  dyfod  eto. 

PEN.  VI. 

Crist   yn  porthi  pùm  mil  o  bobl  â  phùm 
torth,  a  dau  bysyodyn. 

* yV EDI  °y  pethau  hyn  yr  aeth  yr 
Iesu  ftfdros  fòr  Galilea,  hwnnw  yw mbr  Tiberias. 

«  Mat.  14.  13.  MarcC.  31,  32.  Lnc  9.  10-12.  b  Num. 
34.  11.  Josh  12.  3.  Gwel  ar  Mat.  4.  18.— 15.  1è.  Luc  5.  I. 
c  adn.  23.  pen.   21.  I. 

Gadawsom  yr  Iesu  yn  niwedd  y  bennod  o'r 
blaen,  yn  Jerusahm,  yn  gorphetì  ei  ymad- 
rodd  ger  bron  y  Sanhediim.  Yma  yr  ydym 
yn  ei  gael  yn  mhell  oddi  yno,  yn  ìnyned  dros 
fôr  Galilea.  Tybir  fod  yn  agos  i  flwyddyn 
o  aniser  rhwng  yr  hyn  a  adroddir  yn  y  ben- 

nod  o'r  blaen  â  dechreu  hon  :  gwel  y  s\lw 
ar  pen.  fí.  1,  âc  adn  6,  o'r  bennod  lion 
Gwnaeth  yr  Iesu  lawer  o  beihan  yn  yr  am 
ser  hwnw,  nad  yw  Ioan  yn  sôn  am  danynt 
crybwyllir  hwy  gan  yr  efengylwyr  eraill 
gwel  Math.  pennodau  5  — 14;  Marc  2— (J  ;  •« 
Luc  6 — 9.  Dewisodd  Io m  ddisgyn  ar  yr 
hanes  hyn,  oblegid  y  bregtth  failh  a  phwysig 

a'i  canI\nodd,  yr  hon  nid  adroddir  gan  yr  un 
o'r  efengylwyr  eraill.  *  Yn  ol  y  syíwad  nch- 
od  nid  "  wedi  y  pethan"  a  adroddir  yn  y 
bennod  o'r  blaen  a  f«jddylir  ;  ond  wedi  rhyw 
bethau  a  wnaeth  yr  Iesu  a  r  nid  adn^ddirgan 
Ioan  :  wedi  dienyddiad  Ioan  Fedyddiwr,  a 

dychweliad   yr  apostolion   o'u   taith,  y  mae 

Dodderi  Ige,  debsgid,  yn  gosod  yr  hanes  hyn- 

f  Sylwyd  amrai  weiihiau  o'r  blaen  am  fôr 
Gddea,  fel  y  mae  yn  afreidiol  sylwi  yma  eto. 

2  d  *  A  thyrfa  fawr  a'i  canlynodd 
ef ;  fcanys  hwy  awelsent  ei  arwydd- 
ion  v  rhai  a  wnaethai  efeary  eleifion. 

d  Mat.  4  24,  25.  a  8.  1.  a  12.  15.  a  13.  2.  a  14.  14.  a  15. 
30,  31.    Uarc  6.  33. 

Yn  Marc  6.  31,  gwelwn  i'r  Iesu  alw  ar 

y  dysgyblion  eu  hunain  i  f>ned  gydag  ef  i  " neilldu  ;  ond  >n  adn.  33,  o?r  bennod  hòno  ni 
:\  gawn  fod  tyrfa  fawr  yn  ei  ganlyn  ef  fel 
yma  f  Yr  oedd  Uawer  yn  ddíau  yn  ei  gan- 
lyn  ef  o  ch.\ilfrydedd  (curiosity)  yn  unig,  i 

gael  gweled  ychwaneg  o'i  wyrthiau  ef,  ac  er- 
aill  er  mwyn  cael  iachâd  iddynt  eu  liunain 
neu  eu  cyfeilüon  :  ychydig,  efallai,  oedd  yn 
«i  ganlyn  ef  o  wir  awydd  am  gael  clywed  ei 
athrawiaeth  nefol. 

3  **A'r  Jesu  a  aeth  i  fynu  ì'r 

mynydd,  ac  a  eisteddodd  yno  gyd  â'i ddis^yhlion. 
e  adn.  15    M»t    14.  23.  a  15.  29.  Luc  6.  12,  13.    »  9 

4  /+  A'r  pasc,  gwyl  yr  luddewon, oedd  yn  agos. 
/pen.2.  13.     a  5.  1.    a  11.  55.     a  12.  1.    a  13.  1. 12.6,  &c. 

Rhyw  le  anghyfannedd  yn  pcrthyn  i  Beth- 
saida  oedd  y  m>nydd  hwn.  Gwel  Luc  9.  10. 
gwel  hefyd  ar  Math.  14.  14.  tTybir  mai  y 
trydydd  pasg  o  weinid  gaeth  Iesu  ydoedd 

hwn.  Gwel  ar  pen.  2.  13.  Yr  oed'd  yn  am- ser  cyfieus  a  hytryd  iawn  yn  awr  i  bregethu 
ar  y  mynydd,  gan  ei  bod  yn  dymrnor  eilii 
( spriny)  a'r  haf  yn  nesàu  :  a  chan  fod  y  pasfi 
yn  nesân,yr  oedd  y  dyrfa  yn  HYosog,  am  fod 
y  bobl  tua'r  ain^er  hwnw  ar  eu  taitji  o  bot 
parth  o'r  wlad  tua  Jerusalt  m. 

5  1Í  *  Ynayr  Iesu  a  ddyrchafodd  et 
lygaid,  ̂ ac  a  weìodd  fod  tyrfa  fawi 
yn  dyfod  atto;  ac  a  ddywedodd  wrü 
t  Phylip,  hO  ba  le  y  prynwn  ni  fara. 
fel  y  caffo  y  rhai  hyn  fwytta  ? 

g  pen.  4  35  Mat.  14.  15.  Maro  6.  34,  35.  Luc  9.  12 
h  Mat.   15    33.  Marc  8.  2-4.    Luc  9.  13. 

Gwel  hanes  am  y  wyrtli  lion  yn  Math.  14 
13,  &c. ;  Marc  fi.  35,  &c.  ;  a  Luc  9.  10,  &c 
*  Mae  yr  efengylwyr  eraill  yn  dywedyd  ma 
ar  <;I  pregethn  i  r  dyrfa,  a  iachân  eu  cleifìon 

y  dywedodd  Iesn  fel  h\n  wrth  Phyüp,  ina'i 
hwyr.  1  Sylwyd  ar  adn  3,  mai  rhyw  le  yr 
perihyn  i  Bethsaida  oedd  y  He  yr  oedd  Iesi 
ynddo  yn  awr;  ac  nn  o  Bethsaida  oedt 
Phylip,  (pen.  1.  44,)  dyna  pa  ham  y  cyfeir 
iodd  Iesn  ei  ofyniad  ato  ej\  efallai,  yn  fw) 
na'r  un  arall :  fel  pe  dywedasai,  Yr  wyt  t 
Phylip  yn  g>nnefin  yma,  o  ba  le  y  prynwr 
ni  r'ara  i'r  dyrfa  hon. 

6  (A  liyn  a  ddywedodd  efe  %ìm 
hrofi  ef :  canys  efe  a  wyddai  beth  yi 
oedd  efe  ar  fedr  ei  wneuthur) 

»  Gen.  22.  I.    Deut.  8.  2,  16.    a  13.  3.    a  33.  8.    2  Cron 
32.  31. 

*  Nid  am  nas  gwyddai  pa  beth  i  wneyd  ) 

gofynodd  Iesu  feì  h'yn  i  Phylip,  canys  efe  í 
wyddai  beth  yr  oedd  ef  ar  fedr  ei  wnenthur 
ond  efe  a  ofynodd  i  brotì  ei  ffydd  ef,  a  i  uf 

udd-dod,  ac  i  dynu  ei  sylw  ef  a'r  dysgyblior 
eraill  yn  fwy,  at  yr  hyn  yr  oedd  efe  yn  myn ed  i'w  wneyd.   
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7  Phylip  a' i  hattebodd  ef,  A*Gwerth dau  can  '  ceiniogo  fara  nid  yw  ddigon 

ddynt  hwy,  f  fel  y  %'d^°  P0D  un  ° 
íionynt  gymmeiyd  ychydisr. 

k  Nura.  11    21,  22.  Marc6.37.     i  pea.  12.5.  Mat.  18.28. 

*  Tua  chwecli  punt  a  choron  o'n  liarian  ni, 
imedd  Dodderidge,  oedd  y   dan   càn  ceiniog 
iyn.  Mae  yn  debyg  bod  byny  gan  y  dys- 
^yblion  fel  trysor  cyffredin  cyd-rhyngddynt, 
ac  mai  hyny  yn  unig  oedd  ganddynt.  Gwel 
ar  Marc  6.  37.  t  Fel  pe  dywedasai  Phylip, 
Pe  prynem  ni  werth  hyny  o  lara,  ofara  yn 

unig,  hebddim  byd  fel  enllyn  i'w  fwyta  gyd 
g  ef,  ni  byddai  braidd  ddim  tammaid  prawf 

i  bob  un  o  bonynt.  Yr  oedd  geiriau  Phylip 
yn  burion  yn  yr  ystyr  naturiol,  ond  mae  yn 
amlwg  nad  oedd  efe  yu  meddwidim  am  allu 
gwyrthiol  Crist. 

8  Un  o'i  ddisgyblion  a  ddywedodd 
wrtho  ;  m  Andreas,brawd  Simon  Pedr, 

m  pen.  I.  40-44.  Mat.  4.  18. 

9  Y  mae  yma  ryw  fachgennyn,  Ma 
chanddo  bùm  °torth  haidd,  a  dau 

bysgodyn  :  **  ond  beth  yw  hynny 
rhwng  cynnifer  ? 

«  Mat.  14.  17.    a  16.  9.    Marc  6.  38.  a  8.  19.    Luc  9.  13. 
o  Deot.  8.  8.  a  32.  14.  1   Bren.  4.  28.  2  Breo.  7.  1.    Salm  81. 

a  147.  14.  Ezec.  27.  17.  2  Cor.  8.  9.   Dat.  6    6.         p  adu. 

pen.   11.  21,  32.  2  Bren.  4.  42-44.  Salm  78.   19,  20,  41. 

10  A'r  Iesu  a  ddywedodd, «  Perwch 
i'r  dynion  eistedd  i  lawr.  *Ac  yr 
oedd  glaswellt  lawer  yn  y  fan  honno. 
f  Felly  y  gwŷr  a  eisteddasant  i  lawr, 
ynçhylch  \  pùm  mil  o  nifer. 

q  Mat.  14.  18,  19.  a  15.  35,  3G.  Marc  6.  39-41.  a  8.  6,  7. 
,uc  9.  14-16. 

11  A'r  Iesu  a  gymmerth  y  torthau, 
ac  wedi  iddo  ddíolcb,  efe  a'w  rhan- 

nodd  i'r  disgyblion,  a'r  disgyblion  i'r 
rhai  oedd  yn  eistedd  ;  felly  hefyd  o'r 
pysgod,  cymmaint  ag  a  fynnasant. 

r  adn  23.  1  Saoi.  9.  13.  Luc  24.  30.  Act.  27.  35.  Rhuf. 
14.  6.  1  Cor.  10.  31.  1  Thes.  5.  18.  1  Tiro.  4.  4,  5. 

12  *  Ac  wedi  eu  digoni  hwynt,  efe 
a  ddywedodd  wrth  ei  ddisgyblion, 

Cesglwch  y  briwfwyd  gwreddill, '  fel 
na  choller  dim. 

13  Äm  hynny  hwy  a'w  casglasant, 
M  ac  a  lanwasant  ddeuddeg  basgedaid 

1  o'r  briwfwyd  o'r  pùm  torth  haidd  a 
;  weddillasai  gan  y  rhai  a  fwyttasent. 

«  1  Bren.  17.  15,  16.  2  Bren.  4.  2—7.  2  Cion.  25.  9.  Dùr. 
!    11.  24,  25.  2  Cor.  9.  8,  9.  Phil.  4.  19. 

*  Gan  fod  yr  banes  uchod  yr  un  peth  o  ran 
i   sylwedd  â'r  hyn  a  adroddwyd   gan  yr  efeng- 
ylwyr   eraill,  ni  wnawn  ond   cyfeirio  y  dar- 
llenwyr  at  y  mànau  hyny   er  mwyn  byrdra, 
ac  awn  yn  mlaen  i  sylwi  ar   belhau  eraill  yn 

|  y   bennod   hon   nad   adroddir  gan    Mathew, 
j  Marc,    a    Luc.      *  Ar   y    tymmor    hwn    o'r 

hyny  yw,  yn  rhebi ;  a  lie  Tr  dysjiyblion  i 
gerdded  rhyngddynt  i  odosparthu  y  bwyd 
iddynt.  Tybir  eu  bod  yn  hanner  cant  oresi, 
a  chant  o  ddyuion  yn  mhob  rhes,  yr  hyn  a 
wna  bùm  mil  union.  Hn  yn  carn  trefn  â 
glanweithdra  oedd  lesn  ;  mae  trefn  yn  am- 
íwg  yn  ngosodiad  y  dynion  i  eistedd  fel  y 

ylwyd,  a  glanwoiihdra  i'w  weled  yn  eu  gos- od  i  eistedd  ar  y  ̂ laswellt :  nid  am  ddim  y 
crybwyilwyd  hyny.  %  Pùm  mii  heblaw 
gwragedd  a  pldant,  medd  Math.  14.  21 :  rhaid 
bod  y  rhai  hyny  yn  rhyw  le  arall,  ar  eu 
penau  eu  hnnain. 

14  *  Ynay  dynion,  pan  welsantyr 
arwydda  wnaethai  yr  lesu,  a  ddywed- 
asant,  x  Hwu  yn  ddíau  y w  y  prophwyd 

oedd  a'r  ddyfod  i'r  byd. 
x  dcd.  I.  21.  a  4.  19,  25,  42.  a  7.  40.  Gen  49.  10.  Deut. 

18.  15—18.  Mat.  21.  11.  Luo  7.  16.  a  24.  19.  Act.  3.  22—24. 
a  7.  37. 

*  Nis  gwnaethai  Moses,  na  neb  o'r  pro- 
phwydi,  y  fath  arwydd  â  hwn  erioed  :  ac  yr 

oedd  yn  anilwg  í'r  dyrfa  fod  yn  rhaid  caei 
gallu  crëawl  i'w  wneyd.  fHyny  yw,  nid 
rhyw  brophwyd  ;  ond  "y  Prophwyd  oedd  ar 
ddyiod  i'r  byd,"  sef  y  Messiah  inawr  ei  hun  : 
dysgwyliai  yr  Iuddewon  y  byddai  y  Messiah 
yn  Brophwyd  yn  gy^tal  ac  yn  Frenin. 

1,5  1f*Yr  lesu  gan  hynny,  ̂ pan 

wybu  eu  bod  hwy  ar  fedr  dyfod,  *a'i 
gipio  ef  i'w  wneuthur  yn  frenhin, 
afa  giliodd  drachefn  i'r  mynydd,  ei 
hunan  yn  unig. 

V  pen.  2.  24,  25.     Heb.  4.  13.  z  pen.  7.  3,  4.    a  12. 
12,  Í3.  Marc  II.  9,  10.  Lt.c  9.  38.  a  pen.  5.  41.  a  18.  36. 
Mat.  14.  22,  23.  Marc  6.  46,  47. 

Sonia  Mathew  a  Marc  i  Grist  fyned  i'r 
mynydd  ei  hunan  ar  ol  y  wyrth  hon;  ond 
nid  oes  un  o  honynt  yn  dywedyd  yr  achos  o 

hyny.  *  Sylwyd  amryw  weithiau  o'r  blaen, mai  fel  brenin  daearol  yr  oedd  yr  Iuddewon 

yn  dysgwyl  y  Messiah,  i'w  gwaredu  hwy 
rhag  eu  holl  elynion  daearol,  a  rhag  y  Rhnt'- einiaid  yn  euwedig  yr  amser  hwnw  :  pan 

gredodd  y  dyrt'a  hon  mai  Iesn  oedd  y  Mefcc 
siah,  meddyliasant  am  ei  wneyd  ef  yn  frenìîr 
yn  y  fàn,  a  hyny  o  drais  ;  gan  beri  iddo,  bodd 
neu  anfodd,  gymmeryd  y  swydd  hòno  arno. 
Tybiasant,  maeyn  debyg,  eu  bod  hwy  yn  ddi- 
gon  o  niferiddoddechreu  ;  athybient  y  gallai 

efe  gynnal  y  fyddin  fwyaf  Hì'osog  a  ymrestrai dàn  ei  faner,  drwy  wyrlhian  ;  heb  ddim 
costiau  eraill  yn  y  byd,  a  buddngoliaethu 

hefyd  ar  bawb.*  f  Pan  wybu  yr  Iesu  hyny, efe  ddanfonodd  ei  ddysgyblion  ymaith,  rhag 

iddynt  ymuno  â'r  dyrfa  yn  y  gyfry  w  weith- 
red  ffol  ac  enbyd,  ac  a  giliodd  ei  hunan  i'r 
mynydd.,  yn  dd'íarwybod  i  bawb  o  honynt, 
rnae  yn  debyg.     Gwelar  Math.  14.  22. 

16  *  Aphanhw^yrhâoddhi,  eiddis- 
gyblion  a  aethant  i  waered  at  y  môr. 

*  Adroddir  y  darn  hwn  o'r  hanès  yn  hel- 
aethach  gan  yi'  efengylwyr  erailí,  Math.  14. 
23—34  ;  a  Marc  6.  46—53.  Gwel  y  sylwad- 
au  yno. 

17  Ac  wedi  iddynt  ddringo  i  long, 
b  hwy  a  aethant  dros  y  *  mòr  i  f  Ca- flwyddyn  (gwel  ar  adn.  3,)  mae   yn  ddi'am 

|  mau  bod  yno  lawcr  o  laswellt  hyfryd.     t  Eis- 1 

teddasant  yn  fyrddeidiau,  medd  Marc  6.  39 ;  pernaum.     Ac  yr  oedd  hl  weithian  y  íì 
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dywyll,  l  a'r  Iesu  ni  ddaethai  attynt hwy. 
b  adu.  24,  25.  pen.  2.  12.  a  4.  46.  Maro  6.  45. 

18  cA'r  mòr,  gan  wynt  mawr  yn 
chwythu,  a  gododd. 

c  S*!m  107.  25.  a  135.  7.  Mat.  14.  24. 

19  Yna,  dwedi  iddynt  rwyfo  yng- 
hylch  ||  pump  ar  hugain  neu  ddeg  ar 
hugain  o  e  ystadiau,  ̂ hwy  a  welent  yr 
Iesu  yn  rhodio  ar  y  mòr,  ac  yn  nesâu 
at  y  llong ;  ac  a  oihasant. 

d  Ezec.  27.  26.  Jona  1.  13.  Marc  6.  47,  48.  «  pen.  11. 
18.  Luc  24.  13.  Oat.  14.  20.  a  21.  16.  /  pen.  14.  18.  Jul> 
9.  8  Salra  29.  10.  a  93.  4.  Mat.  11.  25,  26.  Marc  6.  49.  Luc 
24.  36-39. 

20  Ond  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
s  Myfi  yw  ;  nac  ofnwch. 

g  R%.  41.  10,  14.  a  43.  I,  2.  a  44.  S.  Mat.  14.  27—31. 
Marc  6.  ÒÜ.  a  16.  6.  Dat.   1.  17,  13. 

21  h  Yna  y  derbyniasant  ef  yn 

chwancg  i'r  llong :  §  ac  yn  ebrwydd 
yr  oedd  y  llong  wrth  y  tir  yr  oeddynt 
yn  myned  iddo. 

h  Saim  24.  7—10.  Can.  3.  4.  Mat.  14.  32,  33.  Marc  6. 
51.  Dat.  3.  20. 

*  Wrth  y  "  môr"  yma  y  meddylir,  môr 
Galilea,  nen  lŷn  Tiberi.is,  neu  Genesaret. 

t  Yn  Marc  6.  45,  dywedir  rnai  "  i'r  làn  arall 
i  Beihsaida"  y  parudd  yr  Iesu  i'w  ddysgybl- 
ion  fyned  ;  a  chan  ei  fod  ef  a  hwyihau  y 

pryd  hwnw  yr  un  tu  i'r  môr,  neii  llỳn,  â 
Bethsaida,  tybir  fod  braich  neu  grigyll  o'r 
môr  yn  rhedeg  i  mewn  i  r  wlasd  rhyngddynt 
hwy  a  dinas  Bethsaida  :  ac  wrth  geisiocroesi 

y  crigyll  hwnw,  i'r  gwynt  eu  chwythu  allui 
i'r  môr,  ac  iddyntyn  y  diwedd  ddyfod  i  Cap- 
ernaum,  yr  hon  oedd  ar  làn  gorllewinol  y 
môr,  gyferbyn  a  Bethsaida.  Nis  gwyddis  pa 
fodd  i  gy.-ioni  Marc  a  Ioan  yn  y  ddau  le  hyn 
heb  dybied  mai  felly  yr  oedd.  Gwedi  y 
cwbl  mae  dysgedii;ion  yn  addef  nas  gwydd- 

ant  yu  sicr  pa  du  i'r  rnôr  yr  oedd  Bethsaida 
yn  Befyll.  \  Yn  adn.  15,  gwelsom  i'r  Iesu 
gilio  i  r  mynydd  ei  hunan,  i'r  dyben  o  gynü- 
deithasu  â  Duw  yn  ddirwystr,  i  brofi  ífỳdd  ei 
ddysgyblion,  i  ddangos  ei  fawredd  dwyfolyn 
i  hodio  ar  y  môr,  a  thrwy  geryddu  y  gwynt  à'r 
tonau  i  dawelwch.  j|  Ychydig  mwy  ua  thair 
milltir  oedd  hyny  :  buont  o  ddechreu  y  nos 
hyd  y  bedweiydd  wylfa  (Maih.  14.25.)  yn 
rhwyfo  hyny  ;  yn  erbyn  y  gwynt,  mae  yn 
debyg;  gan  geisio  myned  i  mewn  i  Beth- 
saida,  neu  i  ymgadw  rhag  y  làn,  a  chael 
Uong-ddrylliad  ar  leoedd  geirwon  :  ped  ym- 
ollyngasent  gyda'r  gwynt,  ni  buasai  achos 
rhwyfo  ;  ac.  y  mae  Mathew  14.  24,  yn  dy- 
wedyd  mai  gwynt  ywrthwynebus  ydoedd. 

ý  Mae  iaith  yr  eí'engylwr  yma  fel  pe  bydiiai 
yn  dangos  mai  peth  gwyrthioi  oedd  eu  bod 
wrth  y  tir  môr  ebrwydd.  Gwel  yn  hel  uth- 
ach  ar  yr  hanes  hwn  ar  y  mànau  uehod  aen- 
wyd  dàn  adn.  16. 

22  1Í  *Trannoeth,  pan  welodd  y 
dyrfa  oeddynsefyllytu  hwnt  i'r  mór, 
f  nad  oedd  un  llong  arall  yno  ond  yr 

un  honno  i'r  hon  yr  aethai  ei  ddisgybl- 
ion  ef,  ac  nad  aethai  yr  Iesu  gyd  â^i 
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ddisgyblion  ì'r  llong,  *ond  myned  o'i 
ddisgyblion  ymaith  eu  hunain ; 

í  adu.  16.  17.  Mat.  14.  22.  Marc  6.  45. 

23  (Kithr  k  llongau  eraiil  a  ddaeth- 
ent  o  l  \  Tiberias  yn  gyíagos  i'r  fan 
m  ile  y  bwyttasent  hwy  tara,  ||  wedi  i'r 

Arglwydd  roddi  d'iolch) k  adn.  24.       /  Gwel  ar  adn.  1.       m  Gwel  ar  ado.  11, 12. 

24  Pan  welodd  y  dyrfa  gan  hynny 

nad  oedd  yr  Iesu  yno,  na'i  ddisgybl 
ion,  "hwythau  a  aethant  i  longau,  ac 
a  ddaethant  i  Capernaum,  °  §  dan 
geisio  yr  íesu. 

n  ado.  17,  23.  o  pen    7.  11.    a  1S.   4,   5.      a  20.  15. 
Marc  I.  37.  Luc  8.  40. 

*  Mae  yn  debyg  i'r  dyrfa  aros  yn  y  Ue  ang- 
iiyfannedd  hwnw  drwy  y  nos,  gan  obeithio 

cael  gweled  ychwaneg  o'i  wyrthiau  ef  dran 
oeth.  j  Gv\elsant  nad  aethai  efe  ymaith 

gyda'i  ddysgyblion  yn  y  llong,  a  chan  nad 
oedd  yno  yr  un  llong  arall  ar  y  pryd,  pender- 
rynasant  ei  fod  ef  yn  rhywle  yr  ochr  hòno 
i'r  liỳn  o  hyd.  Ycliydig  oeddent  hwy  yn 

feddwl  y  medrai  efe  rodio  ar  y  n'iôr  yn  gystal 
a'u  portlii  hwy  yn  wyrtliiol.  +  Dinas  bur 
enwog  oedd  Tiberias  ar  làn  orüewinol  môr 
Galdea,  yr  un  tu  a  Chapernauin  ;  ond  yn 

fwy  i'r  de.  Erbyn  tranoetn  yr  oedd  llongau 
wedi  dyfod  oddi  yno  yn  gyfagos  i'r  fàn  lle 
gwnaed  y  v\yrth  y  dydd  o'r  blaen.  j|  Maead 
rodd  hyn  yn  y  fàn  yma,  yn  dangos  fod  rhodd 
diolch  ain  ymborth,  (yn  gystal  a  gofyn  ben- 
dith  arno)  yn  fwy  peth  yn  ngolwg  yr  efeng- 

ylwr,  nag  ydyw  yn  ngolwg  llawer  o'i  ddar- llenwyr.  5  Aeihant  i  geisio  yr  Iesu  ;  nid  o 

gariad  yn  y  bydat  ei  Berson  na'i  athrawiaeth 
ef,  fel  y  gâllwn  weltd  yn  adn.  26,  60,  a  66; 
ond  o  chwirfrydedd  gwag  i  weled  rhyw  ry- 
reddodau  ychwaneg  ganddo  ef.  Siomodd  ein 
Harglwydd  hwy  ynhyn  ;  ond  efe  a  draddod- 
odd  bregeth  ragorol  iddynt. 

25  Ac  wedi  iddynt  ei  gael  ef  y  tu 

hwnt  i'r  môr,  hwy  a  ddywedasant 
wrtho.,  p  Rabbi,  *  pa  bryd  y  daethost 
ti  yma  ? 

p  Gwel  ar  pen.  1,  38, 

26  Yr  lesu  a  attebodd  iddynt,  ac  s 

ddywedodd,  9  Yn  wir,yn  wir,  medda: 
i  chwi,  r  f  Yr  ydych  chwi  yn  fj 
ngheisio  i,  nid  o  herwydd  i  chw 
weled  y  gwyrthiau,  J  eithr  o  herwydc 

i  chwi  Twytta  o'r  torthau,  a'ch  digoni q  adn.  47,  53.    pen.  3.  3.  5.  f  adn.  15,  64.    Salna  7S 
37.  a  10ö.  12-14.  Ezec.  33    31.  Act.  8.  18-21.  Rhuf.  I6.lt 
Phil.  2.  21.  a  3.  19.  I  Tira.  6.  5.  lago  4.  3,  4. 

*  Gofyniad  rìol  ac  afiaid  ;  ac  ni  welodd  y 
Iesn  fod  yn  dda  roddi  ateb  iddo.  +  Yn  11 
liyny  gadawodd  iddynt  wybod  yr  adwaena 
efe  eu  calonau  hwy,  ac  nad  oeddynt  yn  e 
geisio  ef  o<idi  ar  iawn  egwyddor  nac  i  iawi 
ddyben.  X  Blwyllysio  ei  wneuthuref  yn  fren 
in  daearol  yr  oeddynt  hwy  o  hyd,  a  chael  e 
porthi  yn  wyrthiol  ganddo,  a  mwynâu  rh)» 
fanteision  tymmorawl  eraiíl  dàn  ei  deyrnráí 
iad  ef. 

27  *Llafuriwch  nid  ain  y  *|bwy 



Gwaith  Duw  yw  credu IOAN  VI. yn  yr  hwn  a  anfoncdd  efe. 

dderfydd,  eithr  arn  y  *  bwyd  a  bery 
!  fywyd  tragywyddol,  w  Jyr  hwn  a 
ìdyry  Mab  y  dyn  i  chwi :  *||canys 
iwn  a  seliodd  Duw  Dad 

*  pen. 13,14.    Ezee.  5.  11  — 16.    a  6.  7.    Es.  55.  2,  3. 
13.    Mat.  6.  19,  20,  31-33.    Luc   10.   40-42.    1  Cor. 

13.   a  7.  29-31.  a  9.  24-27.  2  Cor.  4.  18.  Cul.  2.  22.    i 
Heb.  4.  II.  a  12.   16.   Ugo  1.  II.  I   Pedr  l.  24.    2   P*d 

1—14.         t  adn.  40,  51,  54,  68.  «pen.   10.  23.    al!.2o, 
5.  I  14.  6.  a  17.  2.  Diar.  2.  2-6  Rliuf.  6.  23.  *  uen.  I. 
J  34.  a  5.  3(i,  37.  a  8.  18.  a  10.  37,  38.  a  II.  42.  a  15.  24. 
s.  II.  1-3.  *6I.  1-3.  Mat.  3.  17.  Marc  I.  11.  Luc  3.  22, 
4.  18—21.  Aet.  2.  22.  a  10.  3i. 

*  Mae  yn  debyg  mai  dynion  yn  byw  wrth 

ifnr  eu  dwylaw  oedd  y  rban  fwyaf  o'r  dyrt'a 
on;  nid  gwahardd  hyny  iddynt  yr  oedd  yr 
esu,  ond  dangos  pa  faint  y  dyiai  achos  yr 
naid  gael  y  flaenoriaeth  ar  angenrheidian  y 
orph.  f  Bwyd  a  dderfydd  yw  p»>b  peth  a 
serthyn  i'r  corph,  a  pheili  a  dderfydd  yw  y 
?orph  hefyd :  Duw  a  ddinystria  hwn  a  hwy- 
ìthau.  Ond  peth  a  bery  byth  yw  yr  enaid  ;  a 
Ibwyd  a  bery  i  fywyd  tragyw>ddol  yw  pob 
peth  at  gadwedigaeth  ac  ymgeledd  yr  enaid. 
I  Nid  yn  unig  Mab  y  dyn  a  i  dyry,  ond  efe 
ei  hun  ydyw.  Gwel  adn.  48.  ||  Rhyngodd 
Ibodd  i'r  Tad  drigo  o  bob  cyfìawnder  o'r  yra- 
[borth  ysbrydol  hwn  yn  ei  Fab,  yr  hwn  hefyd 
[yw  Mab  y  dyn  ;  gosododd  ef  yn  Gyfranydd 
\o  hóno  i'w  bobl:  ac  efe  a  seliodd  y  gosodiad 
hwnw  ac  ai  tystiolaethodd  yn  ei  fedyddiad 

lef,  a  thrwy  y  gwyrthiau  a  wnaeth  efe.  T>  b- 
lir  fod  yraa  gyfeiriad  at  ddefod  gan  freninoedd 
Ipan  wnelynt  wledd  fawr,  o  roddi  awdurdod 
dan  eu  llaw  a'u  sel,  i'r  neb  a  bennodent  hwy 
i  lywodraethu  y  wledd  hòno.  Yn  wir  y  mae 
j  pob  gosodiad  mewn  swyddau  uchel 
i  frenin,  yn  cael  ei  wneyd,  ei  gadarnâu 
dystiolaethu,  drwy  sel  y  brenin.  Esther  3. 

I  10,  12;  a  8.  8.  Gen.  41.  42. 

28  *  Yna  y  dy wedasant  wrtho,  y  Pa 
beth  a  wnawn  ni,  fel  y  gweithredom 
weithredoedd  Duw  ? 

y  Deut.  5.  27.  Jer.  42.  3-6,  20.  Mica  6.  7,  8.  Mat.  19 
16.  Luc  10.  25.  Act.  2.  37    a  9.  6.  a  lü.  30. 

*  Yroeddynt  hwy  yn  ystyried  y  "llafnrio" 
uchod    a    orchymynai    Crist,    mewn    ystyr 
ddeddfol;  ac  efallai  bod  y  rhan  fwyafo  hon 
ynt  yn  grefyddwyr  pur  lanol  eisoes  yn  ol  y 

!  ddeddf,  neu  o  leiaf  yn  tybied  eu  hunaiu  felly  : 
I  yna  maent  yn  gofyn,  Pa  weithredoedd  ych- 
{  waneg,  neu  well,  sydd  i'w  gwneuthur,  nag 
yr  ydym  ni  yn  eu  gwneuthnr'f      A  oes  rhyw 
weithredoedd    gwtìl    nac    a  orchymynir  yn 
nghyfraith  Moses,  a  thraddodiadau  y  tadau, 
er  caffael  bywyd  tragywyddol  ì 

29  Yr  lesu  a  aítcbodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  z  *  Hyn  yw  gwaith 
Duw  ;  f  credu  o  honoch  yn  yr  hwn  a 
anfonodd  efe. 

*  pen.  3.  16-!8,  36.  *  5.  39.  Det;t.  18.  18,  19.  Salra 
2.  12.  Mat.  17.  5.  Marc  16.  16.  Act.  16.  31.  a  22.  14—16. 
Rhuf.  4.  4,  5.  a9.  30,  31.  a  10.  3,  4.  Heb.  5.  9.  1  loan  3.  23. 
a5.  1. 

*"  Hyn  yw  gwaith  Duw:"  a  orchymynir 
gan  Dduw,  a  weithredir  ynom  gan  Dduw 
Phil.  2.  13.  ac  a  gymmeradwyir  gan  Dduw 
tDyma  waith  na  feddyliasant  hwy  erioed 
am  dano ;  credu  yn  Iesu  o  Nazareth  fel 
Messiah  anfonedig  y  Tad,  a  hyny  am  iach 
awdwriaeth  dragywyddol  eu  heneidiau,  ni< 
ciedu    ynddo_fel    brenin   daearol    yn    unij 

;waith  yraM,  ac  nid    yw    ythwaith    eto,  ond 
nghyinmeradwy  gan  üduw,  ac   anfuddiol    i 

ddynion. 
30  Dywedasant  gan  hyrmy  wrtho 

ef,  a  *  Pa  arwydd  yr  ydwyt  ti  yn  ei 
vvneuthur,fel  y  6gwelom,  acy  credom 
i  ti  ?  pa  bcth  y r  wyt  ti  yn  ei  weithredu  ? 

a  pen.  2.  18.  a  4.  49.  Ex.  4.  8.  1  Bren.  13.  3,  5.  Es.  7. 
11—11.  Alat.  12.  38,  39.  a  16.  1  —  4.  Marc  8.  12.  Luc  11.  29, 
30.   Act.  4.  30.     1  C>r.  1.  22.    Heb.  2.  4.  b  adu.  36.  peu. 
10.  38.  a  12.  37.  a  20.  25-29.  Ls.  5.  19.  Mare  15.  32. 

*  Nid  oedd  Moses  erioed  wedi  galw  ar  y 

bobl  i  gredu  ynddo  ef  ei  hun,  na  neb  o'r Doetoriaid  Iudiicwig  wedi  galw  am  y  fath 

beth  a  hyny  erioed ;  felly  yr  oedd  athraw- 
iaeth  Iesu  yn  ymddangos  yn  hollawl  newydd 

bobl  h>n,  ac  yn  hynod  o  dd'íeithr  :  a  phe buasent  heb  weled  un  arwydd  ganddo  erioed, 
ni  bua«ai  eu  cais  yma  mòr  afresymol;  ond 
gan  eu  bod  hwy  wedi  gweled  arwydd  rhyfedd 

mòr  ddiweddar,  a  llawer  o  honynt  yn  ddi'au 
wedi  gweled  arwyddion  eraill  yn  Capernaum, 
yr  oedd  eu  cais  yn  dra  afresymol  a  digywil- 

ydd. 

31  c*  Ein  tadau  ni  a  fwyttasant  y 
manna  yn  yr  anialwch,  fel  y  mae  yn 

ysgrifenedig,  d  Efe  a  roddodd  iddynt 
fara  o'r  nef  i'w  fwytta. 

c  adn.  49.  Ex.  16.  4—15,  35.  Num.  11.  6—9.  Deut.  8.  3. 
Josh.  5.   12.      Neh.  9.  20.      Salui   105.  40.  d  Neh.  9.  15. 
Salui  78.  24,  25.  I  Cor.  10.  3.   Dat.  2.   17. 

*  Yma  maent  yn  inawrygu  Moses,  er  mwyn 
iselu  Ciist;  a'r  hyn  a  wnaethai  Moses,  yn  eu 
tyb  hwy,  er  mwyn  bychanu  y  wyrth  a 

wnaethai  Crist  y  dydd  o'r  ulaen.  Yr  oedd 
Moses  wedi  cael  gwell  bara  na.Iesn  ;  "  bara 
angclion"  a  gafodd  efe,  bara  haidd  oedd  gan 
Gri.»t.  Yr  oedd  Moses  wedi  eael  bara  i'r 
holl  gynnulleidfa ;  nid  oedd  Crist  ond  wedi 
porthi  pùm  mil,  heblaw  gwragedd  a  phlant. 
Yr  oedd  Moses  wedi  porthi  yr  holl  bobl  am 
ddeugain  mlynedd  ;  nid  oedd  Iesu  ond  wedi 
eu  ponhi  hwy  am  un  pryd.  Fel  hyn  yr  oedd 
anghrediniaeth  yn  ymresymu  ac  yn  gweith- 
redu,  er  dallu  llygaid  y  bobl  hyn,  a  rhwystro 
iddynt  gredu  yn  Mab  Duw,  yr  hwn  oedd  yn 

'haeddu  mwy  gogoniant  na  Moses." 
32  *  Yna  yr  lesu  a  ddywedodd 

wrthynt,  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  eNid  Moses  a  roddodd  i  chwi 

y  bara  o'r  nef :  eithr  fy  Nhad  f  sydd 
yn  rhoddi  i  chwi  fy  gwir  fara  o'r  nef. e  Ex.  16.  4,  8,  15.  Sa!m  78.  23.  /adu.  33,  35,  41,  50, 
55,  58.   peD.  1.  9.  d  !5.  1.  1  loan  5.  20. 

*  I  hyn  mae  Crist  yn  ateb  gyda  ei  ddifrif- 
wch  arferol  ar  bethan  pwytig,  ac  yn  dywedyd 

mai  nid  Moses  a  roddodd  y  manna  i'w  tadau, 
ond  Duw,  ei  Dad  ef :  nid  arferodd  Moses 
ddim  moddion  tuag  at  ei  gael,  a  llav»er  llai  y 

crcodd  eí'e  ef :  Duw  a'i  danfonodd  ;  ac  nid 
o'r  drydedd  pef  ychwaith,  ond  o  barthau 
uchaf  yr  awyr  naturiol.  +  Fel  pe  dywedasai 
yr  Iesu,  nid  oedd  y  bara  hwnw  ond  cysgod 
o'r  gwir  fara  :  myfi  yw  y  gwir  fara,  yr  hwn 
a  ddanfonodd  y  Tad  o'r  dtydedd  nef.  Gwel- 
wn  yma  yr  un  pwnc  gan  y  bobl  a  Christ,  yn 
caelei  ddefnyddioyn  hollawl  i'rgwrthwyneb; 
ganddynt  hwy  i'w  cadarnâu  eu  hunain  mewn 
anghrediniaeth,  a   chan  Iesu  i  brofì  ei  ddan 

Dyma  wailh  Duw;  ac  heb  hyn  nidoedd  pob  foniad  oddi  wrth  y  Tad,  ac  y  dylasent  hwy- 



Crist  yn  tyst'wlaethu  mai 
IOAN  VI. efe  yw  bara  y  bywyd. 

Uihu  gredu  ynrìdo  fel  y  cyfryw.  Gall,vn 
weled  yr  un  peth  yn  mhobdadleuaeth  rhwng 

Iesu  â'r  bobl  ni  fynent  gredu  ynddo. 

33  *Canys  bara  Duw  ydyw  yr 
fhwn  ̂ sydd  yn  dyfod  i  waered  o'r  nef, 
lac  yn  rhoddi  bywyd  i'r  byd. g  adn.  38,  49.  51.  pen.  3.  13.  a  8.  42.  a  13.  3.  a  16.  28. 
*  17.8.   1  Tiro.  1.  15,  16.  1  Ioan  1.  I,  2. 

*  "Bara  Duw:"  mewn  flordd  o  enwog- 
rwydd,  a  rhagoroldeb  ar  y  manna:  y  ddar- 
pariaeth  ddwyfol  a  rhagorol  a  wnaeth  Duw 

i'w  deulu.  +  Dywed  dysgedigion  y  gellid 
cyfieithu  y  geiriau  Groeg  (6  ìtatabainòn.) 

"  Yr  hyn  syrìd  yn  rìyfod  i  waered  o'r  nef," 
yn  fwy  pr'íodol  nac  "  yr  hwn  sydd  yn  dyforì 
i  wa'ered  o'r  nef."  Mae  yn  ddi'au  fod  Crist yn  llefaru  am  dano  ei  hun ;  ond  am  dano  ei 

hun  a'r  hyn  oll  oedd  ynddo,  er  bywyd  tragy- 
wyddol  i'w  bobl.  %  Nid  oedd  y  manna  ond 
cynnal  bywyd  yn  y  rhai  byw ;  mae  bara 

Duw  yn  rhoddi  bywyd  i'r  rhai  meirw,  a 
hwnw  yn  fywyd  tragy  wyrìrìol.  Nid  oedd  y 

manna  ond  cynnal  bywyd  i'r  Israeliaid  yn 
unig  ;  mae  Iesu  a'i  iachawdwriaeth  yn  roddi 
bywyd  i'r  byd,  sef  i  bawb  a  gredant  ynddo ef  o  genedloedd  ac  Iuddewon. 

34  *  Yna  hwy  a  ddywedasant 
wrtho,  Argìwydd,  h  dyro  i  ni  y  bara 
hwn  yn  wastadol. 

h  adn.  26.  pen.  4.  15.   Salm  4.  6. 

*  Tybia  rhai  mai  mewn  gwawd  a  dirmyg 
yr  oeddynt  yndywedyd  fel  hyn  ;  gan  feddwl 
ìnai  ynfydrwydd  ac  anmhosiblrwydd  oedd  yr 
hyn  a  lefarai  yr  Iesu.  Tybai  eraill,  ac  y 
rhan  fwyaf,  mai  gyda  pharch  a  difrifwch  yr 
oeddynt  yn  dywedyd  y  geiriau ;  ond  nad 
oed dynt  yn  deall  ymarìrodrìion  Iesu  yn  eu 
hystyr  ysbrydol;  tybient  ei  fod  ef  o  hyd  yn 
llefaru  am  ryw  fara  naturiol,  neu  rywbethnu 

tymmorol  a'u  gwnelai  hwý  yn  dra  dedwydd ond  eu  cael. 

35  *  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  *  Myfi  yw  bara  y  bywyd.     h  f  Vr 
hwn  sydd  yn  dyfod  attaf  fì,  l\  ni  ne 

wyna;  a'r  hwn  sydd  yn  credu  ynof fi,  ni  sycheda  un  amser. 
tadn.  41,  48-58.  1  Cor.  10.  16—18.  a  11.  23—29.  tadn. 

37.  44,  45,  65.  pen.  5.  40.  a  7.  37.  Es.  55.  1—3.  Mat.  II.  28 
Dat.  22.   17.  /pen.  4.  13,  14.      Es.  49.  10.      Luc  tí.  25. 
Dat.  7.  16. 

*  Cymmerodd  yr  Iesu  achlysur  i  sôn  am 
dano  ei  hun  a  bendithion  yr  iacliawdwriaeth 
dan  y  gyffelybiaelh  o  fara,  o  herwydd  bod  y 
bobl  yn  ei  ganlyn  ef  er  mwyn  y  lorthau,  ac 
o  herwydrì  iddynt  ganmol  cymmaint  ar  y 
manna  :  yma  mae  yn  dywedyd  yn  amlwg 
mae  efe  ei  hnn  yw  bara  y  bywyd.  Peth 
cyffredin  yn  yr  ysgrythyrau  yw  gosorì  alian 
addysg  ysbrydol  dàn  y  gymharhieth  o  yrn- 
borth  melus  a  rìanteithiolf(Salm  19.  10;  119. 

103;  Diar.  9.  5;  Job  '23.  12;  Jer.  15.  16; 
Heb.  5.  12,  14;  )  ond  nid  yw  yr  addysgyrìrì 
ei  hun  yn  un  màn  yn  cael  ei  alw  yn  fwyd, 
ac  ni  ddywedir  fod  neb  yn  ei  fwyta ef ;  fel  y 
rìywed  Crist  yma,  ac  yn  yr  adnodau  a  gan- 
Iyn  :  felly  rhaid  bod  y  geiriau  yn  arwyddo 

rhyw  beth  mwy  na'i  ddysgeidiaeth  ef  fel 
athraw:  rhaid  eu  bod  yn  cynwys  yr  athraw- 
iaeth  fawr  am  ei  aberth  a'i  iawn  ef  dros 
bechodau  :  ac  mae  gwaith  rhai  dehonglwyr, 

(Clarke  yn  nn)  yn  eu  cyfyngu  hwynt  at  ei 
ddysgeidiaelh  ef  yn  nnig  yn  tueddu  i  arwain 
meddyliau  dynion  oddiwrth  aberth  ac  iawn 
Crist.  t  Mae  dyfod  at  Crist  yma  ac  yn  yr 
adnorì  nesaf, yn  arwyddoyr  un  peth  a  chredu 
ynrìdo :  yr  oedd  y  bobl  hyn  eisoes  wedi  rìy- 
fod  yn  gorphorol  ato ;  ac  nis  gellir  rìy  werìýd 
fod  y  bendithion  a  enwir  yma  yn  perthyn  i'r 
rhai  a  ddeuant  felly  aîo.  J  Ni  chyfgollir  y 
neb  a  gredo  ynddo  o  drìittyg  yingelerìrì  ys- 
bryrìol  ac  mewn  pryrì  i'w  enaid,  fel  y  mae 
dyn  anghenus  yn  nychu  ac  yn  marw  o  eisiau 
bwyd  a  dîorì. 

36  *  Eithr  dywedais  wrthych,  mfi 
chwi  fy  ngweled,  J  ac  nad  ydych  yn 
credu. 

m  adn.  30,  40,  64.  pen.  12.  37.  a  15.  24.  Luc  16.  31. 1  Pedr  I.  8,  9. 

*  Sef  yn  adn.  26  efallai.  +  Gwelsantef  a'r 
wyrth  a  wnaeth,  a  goifu  arnynt  addef  bod  y 
wyrth  yn  rhy;edd,  ac  yntau  y  prophwyd 

oedrì  ar  rìrìjfod  i'r  byd.  j  Eto  y  cyfryw 
oedd  tywyllwch  eu  syniadau  cnawdol,  er 
gweled  ni  chredent  mai  efe  oerìd  bara  y  byw- 
yd,  Crist  iachawdwr  y  byd. 

37  n  *  Yr  hyn  oll  y  mae  y  Tad  yn 
ei  roddi  i  mi,  °  f  a  ddaw  attaf  fi  :  |a'r 
hwn  a  ddêl  attaf  fi,  ̂ nis  bwriaf  ef 
allan  ddim. 

n  adn.  39.  pen.  17.  2,  6,  9,  II,  24.  o  adn  44,  65.  pen. 
10.  28,  29.  Salm  I  10.  3.  Eph.  2.  4-10.  Phil.  1.  29.  2  Thes. 
2.  13,   14.  2  Tim.  2.  19.  Tit.  3.  3—7.  p  pen.  9    34.  Es.  1. 
18,  19  a  41.  9.  a  42.  3.  a  55.  7.  Luc  23  40-43.  Rhuf.  5.20. 
I  Tim.  1.  )6.  Heb.  4.  15,   16.  a  7.  25,  Dat.  22.  17. 

*  Ond  er  na  chredwch  chwi,  fel  pe  rìywed- 
asai  yr  Iesu,  y  mae  rhai  a  gredant  ynof  fi, 
ac  a  ddeuant  ataf  :  p  iwb  a  rodrìodd  y  Tad  i 

mi  yn  ei  rag-wybodaelh  a'i  drìewisiarì  o  hon- 
ynt  ;  pawb  a  roddodd  efe  i  mi  mewn  tragy- 
wydrìol  arfaeth  a  chyfammorì,  o'r  hwn  yr 
ydwyf  tì  yn  Ben  ac  yn  Fachniydd;  pawb 
ag  mae  ef  yn  roddi  i  mi  mewn  amser,  trwy 
weithrediadau  yr  Ysbryd  Glân,  a  gras  tu- 
mewnol ;  t  e  drìaw  y  rhai  hyn  oll  ataf  ti,  trwy 
gredu  ynof  :  mae  y  canlyniad  yn  sicr ;  hwy 

a  ddenant,  a  hyny  o'u  bodrì,  nírì  o  rìrais  a 
gorforì.  Gwelant  ea  heuogrwydd,  eu  trueni, 

en  perygl,  a'u  gwaredigaeth,  drwy  ddysgeid- 
iaeth  yr  Ysbryd  Glân,  a  deuant  yn  ev/yllys- 

gar  ac  o'u  gwirfodd,  gan  ymwrthod  a  phob 
gobaith  ac  elw,  a  fyddo  yn  rhwystr  iddynt 
ddyfod  ataf  fi  am  iachawdwriaeth.  %  Aphwy 
bynag  a  rìdel  felly  nisbwiiaf  ef  allan  rìrìim, 
mewn  un  modd  :  nis  gwrthodaf  cf  pan  rìdelo, 
ac  nis  bwriaf  ef  fallan  byth  wedi  y  delo: 
er  annheilynged  a  fyddo,  nis  bwriaf  ef  allan 
ddim.  Gwelwn  yma  fod  Crist  yn  gosod 
allan  arfaeth,  etholedigaeth,  a  chyfammod  y 

Tarì  yn  amlwg;  ac  hetyrì  yn  rhorìdi  y  calon- 
dirì  mwyaf  i  bwy  l)ynag  a  ewyllysia,  i  rìdy- 
fod  ato  ef :  felly  m.te  yn  sicr  nad  oes  dim 
anghysondeb  rhwyg  y  drìwy  athrawiaeth. 

38  9  *  Canys  myfi  a  ddisgynais  o'r 
nef,  r  riid  i  wneuthur  fy  ewyllys  fy 

hun,  ond  ewyllys  yr  hwna'm  hanfon- odd. 
<7adn.33.    pen.  3.   13.  31 .    Eph.4.  9.  r  pen.  4.  34. 

a  5.  30.  S<hn  40.  7,  8.  Es.  53.  10.  Mat.  20.  28.  a  26.  39-42. 
Rhuf.  15.  3.  Phil.  2.  7,  8.   Heb.  5.  8.  a  10.  7—9. 

*  Dywerì  Crist  hyn  er  cadarnâu  yr  hyn  a 

drìywedodrì  yn  yr'arìnod  o'r  blaen  :  nid  ar 
neges    ansicr    y    daeth    efe    i'r  byd,  nac  i 
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yn  erbyn  Crist. 

ldwyn  yn  mlaen  ryw  amcan  o'ieirìrìoei  hun, 
jwahanol  oddiwrth  yr  eirìdo  y  Tad ;  ond  i 
vneuthur  euyl!)s  y  Tad,  i  yytìawni  y  pethau 
bendei fynwyrì  arnynt  incwn  cyngor  tragy 

>vydrìol,  er  cyn  seiliad  y  byd  :  ac  ewyllys  yr 

'Lrglwyrìrì  a  Iwydda  yn  ei  law  ef,  am  hyn awb  a  roddwyd  iddo  a  drìeuant  ato. 

39  *  A  hyn  yw  ewyllys  y  Tad  a'm 
lanfonodd  i ;  '*  o'r  cwbl  a  roddes  efe 
mi,  *  -f  na  chollwn  ddim    o  hono, 
X  eithr  bod  i  mi  ei  adgyfodi  ef  yn  y 

dydd  diweddaf. 
•  adn.  40.  Lnc  12.  32.  Rhuf.  8.28-31.  2  Thes.  2.  13.14. 

Gwel  *r  «dn    37.  u  pen.  10.  27-30.    a  !7.  12.    a  IS.  9. 

Sam.  25.  29.  Col.  3.  3.  4.   I   Pedr  1.  5.  Jude'l.  radu. 
),  44.  54.    pen.  5.  23,  29.    a  11.  21—26.    a  12.  43.    Rhuf.  3. 
1.  Phil.  3.  20.  21. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  agoriad  ar  rìrìiwerìrì 

I  adnod  o'r  blaen,  ac  yn  rìangos  beth  yw 
wyllysyTarì,  *  Sef  o'r  holîdyrfa  fawr  aneir- 
f  a  rorìrìes  efe  i'r  Mab  yn  yr  ystyr  a  enwyrì 
ìchod,  (*rìn.  37;)  +na  byrìrìai  icìdo  efe  golli 
yr  un  o  honynt,  na  chyn  eu  g.tlw  na  chwerìi 
I  galw,  yn  y  byd  hwn  nac  yn  yr  arìgy  fodiad  : 

onrì  bod  i'r  Mab  ofalu  am  rìanuitoll,  y 
waelaf  fel  yr  enwocaf,  a  dangos  pob  un  o 
lionynt  yn  rìrìifai  ger  bron  gorsedd  Duw  yn 

lyrìrì  diweddaf.  Gwelwn  ytna  gadernid 
achawrìwriaeth  yr  eglwys: — 1.  Peth  o  ewyll- 
ys  y  Tarì  yrìyw,  o  r  dechreu  i'r  diwedrì. 
.  Mae  yr  hoìl  eglwys  werìi  ei  rherìrìi  yn 
gof*l  ac  eirìrìo  y  Mab.  3.  Ftl  y  cyfryw  m 

yn  sicr  o  rìrìyiorì  ato,  a  chnel  ei  rìerbyn  gan- 
Ido.  4.  Mae  y  Mab  rìnn  iwymao  cyfammod, 
wyllys,  a  chariad  hefyd,  i  ofalu  am  dani,  a'i 

hadgyforìi  oll  yn  y  dyrìd  rìiwedrìaf. 

40  *  A  hyn  yw  ewyllys  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i  ;  -f  cael  o  bob  un  a'r 
sydd  yn  gweled  y  Mab,  z  ac  yn 

credu  ynddo  ef,  Jfywyd  tragywyddol : 

'  a  myfi  a'i  hadgyfodaf  ef  yn  y  dydd diweddaf. 
V  adn.  36.  pen.  1.  14.  a  8.  56.  Es.  45.  21,  22.  a  52.  10. 
!,  2.  Lno  2.  32  2  Cor.  4.  6.  Heb.  II.  I,  27.  1  Pedr  1.  S. 

J  loan  I.  1-3.  î  adn.  27.  35.  54.  pen.  3.  15-18.  3«.  a  5 
a  10.  28.  a  12.  50.  a  17.  2.  Marc  16.  16.  Rl.uf.  5.  21. a6. 
1  loan  2.  25.  a  5.  11  —  13.  Jude  21. 

*  Hyn  yw  ewyllys  ddhgelerìig  y  Tarì,  a 
hyn  yw  ei  ewyllys  rìdatgurìrìierìig  hefyrì,  yr 
hon  y  rìaethum  I  i'w  chyhoeddi,  t  cael  o  hub 
jun  syrìrì  yn  gwe'.erì  y  ,Viab,  â  llygairì  y 
|  merìrìwl,  ac  yn  crerìu  ynrìrìo,  rìyna'r  morìd- 
||ion;  l  cael  merìrìaf  o  honynt  fywyrì  tragy- 
wyrìrìol,  rìyna'r  rìyben.  ||  Ac  yn  unol  âg 
ewyllys  y  Tad  mi  a  arìgyforìaf  bawb  o  hon- 
ynt  i  fywyd  tragywyrìrìol  yn  y  rìyrìrì  rìi- 
|wedrì,ìf.  Maey  geiriau  Groeg,  (pas  o  theôrôn 
ton  whion)  a  gyfeithiryma  "gwelerìy  Mab," 
yn  arwjrìrìo  erìrych  yn  gratì  ac  yn  fanwl  ar- 
^no,  ac  yn;i  credu  ynddo,  mewn  canlyniacl  i'r 
cyfryw  edrych  arno. 

41  *  Yna  yr  luddewon  a  a  rwg- 
ínachasantyn  ei  erbyn  ef,  o  herwydd 

'iddo  ddywedyd,  b  \  Myfi  yw  y  bara a  ddaeth  i  waered  o'r  nef. 
«  adn.  43,  52.  60,  66  pen.  7.  12.  Luc  5.  30.  a  15.  2. 

|»  19.  7^1  Cor.  10.  10.  Jude  16.        *  adn.  33,  48,  51,  58. 
Gan  nad  oerìrì  yr  holl  bethau  uchod  a 

'drìywerìasn  yr  Iesu  am  rìano  ei  hun,  yn 
j  perthynrìim  byd  i'wsyniarìan  rìychymmygol, 
a'u    dysgwyliadau  cnawdol  hwy  am  y  Mes-'- 

siah ;  troisant  i  rwgnach  yn  ol  eu  harfer  yn 
ei  erbyn  ef,  gan  haeru  ei  fod  yn  dywerìyrì 
pethau  rhy  fawr  ac  uchel  am  rìano  ei  hun. 
t  >iirì  am  irìrìo  rìrìywerìyrì  "  Myfi  yw  y  bara," 
yr  oerìrìynt  yn  grwgnach  gymmaint;  nid 
oerìdynt  hwy  yn  de;rìì  llawei  ain  hyny  ;  ond 
am  iddo  rìrìywerìyrì  irìrìo  rìrìyforì  i  waered  o'r 
neí,  ac  fel'y  hòni  gormod  o  anrhydedrì  irìrìo ei  hun. 

4,2  *  A  hwy  a  ddy wedasant, £  Onid 
hwn  yw  Iesu  mab  Joseph,  tad  a  mam 
yr  hwn  a  adwaenom  ni  ?  fpa  fodd 
gan  hynny  y  mae  efe  yn  dywedyd, 
Ó'r  nef  y  disgynais  ? 

c  pen.  7.  27.  Mat.  13.  55,  56.  Marc  6.  3.  Lnc  4.  22. 
Rhuf.   1 .  3,  4.  a  9.  5.  1  Cor.  15.  47.  Gal.  4.  4. 

*  Gan  nas  gwyrìrìent  hwy  rìrìim  am  ei  gcn- 
erìliarì  goruweh -uaturiol  ef,  llawer  llai  am 
rìrìwyfolrìeb  ei  Berson  ;  a  chan  yr  arìwaenai 
rhai  o  honynt  ei  rieni  ef,  ac  yníau  hefyrì,  ef- 

aìl-ii,  o'i  febyrì  ;  t  tybient  narì  oedd  efe  rìdim 
gweli  na  cliablu  wrth  ddywedyd,  *-*  O'r  nef  y 

rìisgyn.iis." 43  *  Yna  yr  lesu  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  dfNa  furmur- 
wch  wrth  eich  gilydd. 

rfadn.64.  pen.  16.  19.  "Mat.  16.  8.  Marc9.33.  Heb. 4.   13. 

*  Yn  eu  plith  eu  hunain  y  grwgnachodd  yr 
Iudrìewon,  nirì  yrìym  yn  rìeall  irìdynt  drìy- 
werìyd  rìim  eto  wrih  yr  Iesu  :  ond  yr  oerìd 
efe  yn  gwybod  beih  oedrì  yn  eu  calonau 

hwynt,  yr  hyu  oerìrì  brawf  irìrìynt  o'i  Dduw- 
dorì,  a'i  drìisgyniarì  o'r  nef.  t  Na  furmur- 
weh,  ni  ddywedais  I  drìim  ond  y  gwir,  er 
mòr  anhygoel  yn  eich  golwg  chwi ;  na  fur- 
murwch,  ni  wna  hyny  drìim  onrì  eich  calerìu 
chwi  mewn  an^hierìiniaeth,  er  niwed  i  chwi 
eich  hunain  ;  ac  na  furmurwch,  mae  gen>  f  fi 

bethau  mwy,  a  rhyfeddach,  i'w  dywedyd 
eto,  na  rìim  a  rìrìywerìais  I  hycl  yn  hyn. 

44  **Ni  ddichon  neb  ddyfod  attaf 

fi,  /foddi  eithr  i'r  Tad,  yr  hwn  a'm 
hanfonodd,  s  ei  dynnu  ef :  h  J  a  myfi 
a'i  hadgyfodaf  ef  y  dydd  diweddaf. e  adn.  65.  pen.  5.  41.  a  8.  43.  a  12.  37—40.  Es.  44.  18— 
20.  Jcr.  13.  23.  Mat.  12.  34.  Rhuf.  8.  7,  8.  /adn.  45,  65. 
pen.  3.  3-7.  Mat.  II.  25-27.  a  16.  17.  Eph.  2.  4-10.  Phil. 
1.  29.  Ool.  2.  12.  Tit.  3.  3-5.  g  pen.  12.  32.    Cau.  1.  4. 
Jer.  31.  3.  Hos.  11.  4.         h  adn.  39,  40. 

*  Yr  oerìrì  aehos  anghrediniaeth  a  grwg- 
nachrwyrìrì  y  bobl  hyn,  (fei  holl  rìrìynolryw 

yn  wir)  yn  llygredigaeth  eu  calonau  eu  hun- 
ain  ;  y  rhai  oerìrì  yn  rìirmygu  ac  yn  gwrth- 
wyuebu  pethau  ysbryrìol,  ac  nirì  oedd  dim 
onrì  gallu  Duw  a  allai  eu  rìaiostwng.  f^íirì 
yw  yr  efengyl  yn  cael  neb  yn  ewyllysgar  i 
ádyfod  at  Grist  ;  ni  ferìr  holi  «Irìarbwylliarìau 
dynion  wneyrì   neb   yn  ewyllysgar  ;  nirì  oes 

b  yn  cael  ei  achub  yn  erbyu  ei  ewyllys  ; 
onrì  y  mae  Duw  tiwy  ei  ras,  yn  tuerìdu  ac 

yn  tỳnu  rìynion  at  Gris',  a'i  dyniarì  grasol  ef 
>w  yr  achos  cyuhyríiul  cyntaf  o'u  dyfodiad 
t).  jCymmer  lesu  ofal  sicr  am  bawb  a 

rtrìyger  i  grerìu  ynrìrìo  felly  ;  ac  yn  niwerìrì 
amnr  efe  a  gyfyrì  eu  cyrph  marwol,  i  fywyrì 
a  rìerìwyrìrìwch  anfarwol. 

45  *  *  Y  mae  yn  ysgrifenedig  yn  y 

prophwydi,  *  A  phawb  a  fyddant  we- 
di  eu  dysgu  gan  Dduw.     'f  Pob  un 
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gan  hymiy  a  glywodd  gan  y  Tad,  ac 
a  ddysgodd,  J  sydd  yn  dyîbd  attaf  fi. 

í  Marc  I.  2.  Luc  I.  70.  a  1S.  31.  t  Es  2  3.  a  54. 
13.  Jer.  31.  33.  34.  Mica  4.  2.  E|.h.  4  21,  22.  1  The*.  4.  5». 
Heb.  8.   10,   II.     a  10.  18.  /  adn.  37.  65.     pen.  5.  33—10 
a  10.  27.  a  16.  14,  lf».  Alat    17.  5.  Eph.  I.  17.  I  loun  4.  1-3. 

*  Yma  in ae  efe  yn  dẃyn  ar  gof  itdynt, 
nad  oedd  efe  yn  dywedyd  dira  ond  yr  hyn  a 

ddywedasai  y  prophwydi  o'r  bl.ien  ain  eg- 
Iwys  y  Tesiament  Newydd,  y  byddeut  oìl 
wedi  eu  dysgu  gau  Dduw.  Es.  54.  13  ;  Jcr. 
31.  33,  34.  >A  glywodd  gan  y  Tad  ac  a 
ddysgodd,  trwy  wrando  a  chredu  ei  air  ef,  a 
chael  ei  oleuo  yn  ysbrydol  gan  yr  Ysbryd 
Glân  yn  y  gwiriouedd  am  Dduw,  ei  ddeddf, 
am  y  faru  a  ddaw,  am  fyd  tragywyddol,  am 
ddrwg  pechod,  truenus  gyflwr  dyn,  ei  angen 
am  drugaredd  a  gras,  am  natur  a  gogoniant 
yr  iachawdwriaeth,  ac  am  Iesu  Grist  y 
Gwaredwr:  J  pawb  a  glywo  ac  a  ddysgo 
feily  a  gred  yn  Nghrist  ac  a  ddaw  yn  wir- 
ioneddol  aio  ef.  Mae  dysgu  gan  Dduw  yn 
arwyddo,  bod  yn  ddys^yblion  neu  yn  ysgof- 
heigion  i  Dduw;  ac  eistedd  yn  ostyngedig 
megys  wrih  ei  draed  ef,  i  dderbyn  addysg 
ganddo.  Mae  hyn  yn  gwahauiaethu  y  ddysg- 
eidiaeth  oddiwrth  bob  dysgeidiaeth  gan 
ddynion  am  üduw,  fel  y  mae  yn  eglur  yn 
Jer.  31.  33,  34,  a  ddyfynwyd  uchod. 

45  «y.Nid  o  herwydd  gweled  o 
neb  y  Tad,  f  ond  yr  hwn  sydd  o 
Dduw  ;  »  efe  a  welodd  y  Tad. 

m  pen.  1.  18.  a  5.  37.  a  8.  19.  a  14.  9.  10.  a  15.  24.  Col. 
1.  15    1  Ti.a.  6.   16.  1   loan  4.  12.  n  uen.  7.  29.  a  8.  55. 
Mat.  II.  27.  Liic  10   22. 

*  Fel  pe  dy  wedasai  Oist,  Na  cham-ddeall- 
wch  fi,  ni  welodd  un  dyn  y  Tad  erioed,  i 
ddysgu  ganddo  yn  ddigyfrẁng  felîy  ;  gan 
hyny  rhaid  i  ddynion  ddysgu  ganddo  trwÿ 

gyfrwng  ei  air,  a'r  cenadon  hy ny  mae  efe  yn 
eu  hanfon.  t  Ýr  hwn  sydd  o  Dduw  yn  han- 

fodol,  sef  ei  unig-anedig  a'i  dragywyddol 
Fab  ef :  efe,  ac  efe  yn  unig  a  welodd  y  Tad, 

ac  a'i  hedwyn  ef  lel  y  màe  y  Tad  yn  ei  ad- 
nabod  ei  hun,  ac  a  ddichon  ei  hysbysu  ef  yn 
berríaith  i  eraill. 

47  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 

0  *  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof  fi,  sydd 
ganddo  fywyd  tragywyddol. 

o  adn.  40,  54  pen.  3.  36.  a  5  24.  a  14.  19.  Rhuf.  5.  9, 
10.  Col.  3.  3,  4.  I    loan  5.  12,  13 

48  PfMyúyw  bara  y  bywyd. 
p  adn.  33-35,  41.    1  Cor.   10.  16,  17.  a  11.24,  25. 

*  Gwel  ar  pen.  3.  3fi :  yno  dywedir,  Yr 
hwn  sydd  yn  creduyny  Mab;  yma,  Yrhwn 
sydd  yn  credn  ynof  fi,  yr  hyn  sydd  yn  dang- 
os  mai  Iesu  ywy  Mab,  a  bod  yn  angenrheid- 
iol  credu  ynddo  fel  Mab  Duw,  i  gael  bywyd 
tragyw>ddol.  t  Gwel  ar  adn.  35.  Alae  holl 
ftynonau  bywyd  ysbrydol  yn  Iesn,  a  thrwy 
dderhyn  rhinweddo  hóno  ef  y  gwnair  y  cred- 
inwyr  yn  fyw  i  Dduw  yn  y  byd  hwn,  ac  y 
paránt  felly,  hyd  oni  chaftont  fywyd  trairy- 
wyddol  yn  y  byd  a  ddaw. 

49  *  *  Eich  tadau  chwi  a  fwytta- 
sant  y  manna  yn  yr  anialwch,  r  f  ac  a fuont  feirw. 

q  Gwel  ar  adn.  31.  r  Nura.  26.  65.     lCor.  10.  3-5. 

Heb.  3.  17-19.  Jude  5.       ̂ T" 

*  Yn  adn.  31,  bi^y  bobl  yn  dywcdyd,  Ein 
tadau.ni  a  fwytasant  y  manna  incwn  ffordfl 
o  ddercha.u_gwyrth  Moses,  a  bycbann  gwyrth 

Iesu:  yrna  mae  yntan  yn  crybwyll  yr  un 

peih,  ond  yn  dwyn  ar  gof  iddynt  i'w  tadan feirw  er  bwyta  y  manna.  t  Nis  gallai  y 
y  manna  hwnw  eu  cadw  yn  lyw  byth  ar  y 
ddaear,  ac  nid  oedd  rhinwedd  ynddo  ì  roddi 

bywyd  iddynt  mewn  byd  arall  :  'íe,  bu  t'eirw Hawer  o  honynt  er  ei  fwyta,  dàn  farn  Duw 

am  eu  grwgnachrwydd  a'u  hanghrediniae  h, 
ac  ychydig  o  honynt  a  fu  byw  i  fwyuâu 
gwlad  yr  addewii.  Bu  Uawcr  ohonynt  hef 

yd  f'eirw  yn  dragywyddol,  am  nad  oeddynl 
yu  credu  ynof  fi  y  gwir  fara,  yr  hwn  yroedd 
y  manna  yn  gysgod  o  hóno. 

50  s  *  Hwn  yw  y  bara  sydd  yn  dy- 
fod  i  waered  o'r  nef,  '  f  fel  y  bwyttâc 
dyn  o  hono,  J  ac  na  byddo  marw. 

s  adn    33,  42,  51.  pen.  3.  13.  t  adn.  53.  pen.   8.  51 
a  II.  25,  26.  Rhuf.  8.  10. 

*  Hwd,  set  Ciist  ei  hnn,  adn.  35,  48,  51. 
t  Bwyta  Crisí  yma  a  arwydda  credu  yntído: 
ac  mae  y  gymhariaeth  yn  aidas  iawn 

oblegid,  fel  y  mae  bwyta  yn  gymhwysiad  o'i 
yinborth  at  y  c)lla,  er  cynnaliaeth  y  bywyiì 
naturiol ;  feily  y  mae  credu  yn  tjymhwysiaít 
0  Giist  at  yr  enaid,  er  dechreuad  a  chynnydd 
bywyd  ysbrydol,  ac  er  cael  bywyd  tragy 

wyddol  o"r  diwedd  yn  y  net'.  X  i'wy  byna§ 
a  fwytao,  neu  a  gredo  yn  Nghrist,  efe  a  ddî 
anc  rhag  digofaint  Duw,  ac  ni  bydd  farw  y 
farwolaeth  dragywyddol  byth. 

51  Mytì  yw  y  u  bara  bywiol,  yi 
hwn  a  ddaeth  i  waered  o'r  nef.  f  Ös 
bwyíty  neb  o'r  bara  hwn,  efe  a  fydd 

byw  yn  dragywydd.  JA'r  bara  a roddaf  fi/yw  fy  nghnaw;d  i,  ||  yr  hwr 
a  roddaf  fi  dros  v  fywyd  y  byd. 

a  pen.  4.  10,  11.  a  7.  33  1  Pedr2.  4.  *  adn.  52—57 
Mat.  -20  -iS.  Luc  22.  19  Bph.  5.  2,  25.  Tit.  2.  14.  tteb 
10    5—1?.  20.  y  adn.  33.     pen.  1.  29.    2  Cor.  5.    19,  21 
1  loan  2.  2.  a  4.  14. 

*  Gwel  ar  ad n.  33,  a  35.  t  Fel  mae  y  corph  yr 
cael  ei  ymgeleddu  g  in  yr  ymboith  afwyteir 
felly  mae  yr  enaid  sydd  yn  ymborthi  ar  tíris 
trwy  tìydd,  yh  byw  yn  yr  ystyr  oreu,  ac  n 
bydd  inarw  byíh.  %  Y  bara  hwn  yw  <  nawc 
Ci  ist ;  ei  ddynoliaeih  ef,  mewn  nndeb  per 

sonol  â'i  Dduwdod,  ftlyr  ottrymai  hi  i'rTac 
yn  abërth  ac  yn  iawn  dros  bechodau  y  byd 
er  prynu  pechadui  iaid  o  bob  cenedl  y  rhai ; 

gredant  ynddo  ef,  a  charì'ael  iddynt  bob  petl 
a  benhyn  i  fywyd  a  duwioldeb.  ||  Mat 

prydt'erthwch  mawr  yn  y  geiriau  hyn,  o'i 
cyinharu  âg  adn.  31  :  yno  yr  oedd  y  bobl  yr 
îled  arwyddo  nad  oedd  porthi  ychydig  tiloedí 
â  phùm  torth,  ond  peth  bychan  mewn  cym 
hariaeth  á'r  hyn  a  wnaethai  Moses,  par 
bortho  ld  efe  holl  wersyll  Israel  ;  ond  ma« 
ein  Harglw^dd  yma  yn  dangos  fod  bwriadai 
ei  ras  a'i  drugaredd  ef  yn  llawer  ehangacl 
na  hyny,  ac  yn  cyrhaedd  yr  holl  fyd,  gar 
roddi  bywyd,  anfarwol  fywyd,  i  bawb  j 
gredant  ynddo  et. 

52  *  Yna  yr  Iuddewon  2  aymryson 
asant    â'u    gilydd,    gan    ddywedyd 
f  Pa  fodd  y  dichon  hwn  roddi  i  n 

ei  gnawd  \w  fwytta  ? 
x  adn.  41.  pen.  7.  10—43  a  9.  16.  «  10.  19.  *  pep-  J 

4,  9.  a  4.   II.    A«  t.   17.  32.   I  Cor.  2.  14. 

Kr  bod  gwaith  Crist  yn  Jlefaru  yn  eyffe^ 

ybitethol  fel    hyn   am   ei    gnawdoliaeth    a' 
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toerth,  yn  belh  digon  cyffredin  yn  ol  dull  y 
Hfedloedd  dwyrefniol  ;  ac  er  bod  yr  hyn  a 
lywedaseut  hwy  am  y  niamia  wedi  rhoddi 
chlysur  iddo  lcfaru  tel  liyn  ;  eto  yr  oeddynt 
n  deall,  neu  yn  cymmeryd  arnynt  ddeall, 
í  eiriau  cf  mewn  ystyr  lythyrenol,  ac  yn 

mryson  yn  wawdus  a'u  gilydd  yn  cu  cylcli. 
Mae  yn  debyg  nad  ocddynt  oll  o'r  un  medd- 
1,  pe  felly  ni  bnasai  yiniyson  :  yr  oedd  rhai 
n  ei  ddeall  y  naill  ffordd,  a  rhai  y  ífordd  ar- 
II;  ond  nid  oedd  neb  yn  deail  pa  fodd  y 

allai  efe  roddi  ei  gnawd  i'w  fwyta,  fel  ym- 
orthi  ar  ychain  neu  ddefaid.  Mae  yn  aml- 

na  wyddent  hwy  ddini  am  draws-syl 
/eddiad  y  pabyddion. 

53  *  Yna  yr  Iesu  a  ddyẅedodd 

vrthynt,  b  Yn  wir,  yn  wir,  meddaí'  i 
h\vi,  cfOni  rffwyttêwch  gnawd  Mab 
!r  dyn,  ae  oni  yfwch  ei  waed  ef,  nid 
ies  gennych  fywyd  ynoch. 

b  àdn.  26,  17.  Gwel  ar  pen.3.  3.   Mat   5.   18.  cpen. 
3,  5.  a  13.  8.  a  15.  4.  Alat.  18.  3.  Luc  13.  3,  5.  d  ailn. 
.  pen.  3.  36.  Mat.  26    26-28.    1  loan  5.  12.  Oat.  2.  7,  17 

*  Dàl  at  ei  bwnc  yr  oedd  Iesu,  er  eu  holl 
mryson  hwy  ;  a  pho  mwyaf  yr  ymrysonent 
wy,  mwyaf  i  gyd  yr  oedd  yntau  yn  cadaru- 
u  y  petlf,  ac  yn  ei  wasgu  arnynt.  +  Gwir 
eddwl  y  geiriau  hyn  yn  tỳr  yw,  heb  wir 
\dd  yn  yr  Aiglwydd  Ieni  Grist,  tel  yr  hwn 
fu  farw  dros  ein  pcthodau  ni,  nid  oes  gan 
n  dyn  fywyd  ysbrydol  ynddo,  ac  ni  ddaw 
yth  i  fywyd  tragyw>ddol.  Tybiodd  llawer 

n  mai"  am  fwyta  ac  yfed  yn  sacrament wper  yr  Arglwydd  y  mae  Crist  yn  Uefaru 
ma,  ond  nisgall  hyny  fod  ;  oblegid  yn  1.  nid 
edd  y  sacrament  hwnw  wedi  ei  sefydlu  ani 
wy  na  blwydd-yn  ar  ol  yr  ymddiddan  yma  ; 
pheth  ynfyd  iawn  ywmeddwl  fod  Ctist  yn 

lefaru  am  oscdiad  nad  oedd  mewn  tod; 

id  oedd  yn  bosibì  i'r  bobl  ddeall  ei  athraw- 
aeth  ef  yn  ei  gylch.  2.  Nid  yw  y  geiriau 
n  wiiionedd  arn  fwyta  ac  yfed  sacrainent- 
idd  ;  oblegid  cafodcî  llawer  fywyd  ysbrydol 
chadwedigaeth  dragywyddol,  heb  fwyta  ac 
fed  yn  sacramentaidd  eiioed.  Hebl.iw 
yny,  nid  yw  bwyta  cnawd,  ac  yfCd  gwaed 

'rist,  feily  yn  unig,  yn  rhoddi  bywyd  i  neb; nd  sonir  yma  am  fwyta  ac  yted  sydd  yn 
hoddi  bywyd.  3.  Mae  yn  amlwg  wrth  adn. 
59,  mai  credu  yn  Iesu  yw  y  peth  a  feddylir 
ma  wrth  fwyta  ac  yfcd ;  ac  mae  yn  sicr 
nai  nid  credu  yw  bwyta  ac  yfed  yn  y  sacra- 
nent :  er  y  dylai  pawb  gredu  wrth  wneyd 
iyny>  y  mae  liawer  ysywaeth  yn  ei  wneyd 
jieb  gredu.  Wrth  ystyried  y  pethau  uchod, 
nae  yn  amlwg  mai  nid  am  fwyta  ac  yfed 
/n  y  sacrament  yr  oedd  ein  Harglwydd  yn 
lefaru  yma. 

54  **Yr  hwn  sydd  yn  bwytta  fy 
ighnawd  i,  ac  yn  yfed  fy  ngwaed  i, 
\  sydd  ganddo  fy wyd  tragy wyddol : 

£ac  myfi  a'i  hadgyfodaf  ef  yn  y  dydd üweddaf. 
.  e  pen.  4.  14.  Salm  22.  26.  Diar.  9.  4—6.  Es.  25.  6-8. 
55.   1-3.    Oal.  2.20.    Phil.  3.  7—10.  /Gwel  ar  adn. 

».  40,  47. 

Wrth  fod  Crist  yn  sôn  am  ei  waed  mòr 

|ìml  yn  yr  adnodau  byn,  mae  yn  arwain  yn 
'natuiiol  at  y  meddvl  am  ei  aherth,  a'i  iawn 
"f»  yr  hyn  a  wnaeth  efe  trwy  dywallt  ei 
waed,    fel    y    dywedir  i  ni   mewn  l!e  arall 

íltn  "  bryncdigaeth  trwy  ei  waed  ef."  Ephes. 
1.  7;  a  "  rhyddid  i  fyned  i  niewn  i'r  cyssegr 
trwy  waed  lesu."  Heb.  10.  19.  f  Megys  y 
dywedodcl  u'r  blaen  nad  oedd  dim  bywyd 
heb  fwyta  ei  gnawd,  ac  j'fed  ei  waed  ef; 
felly  y  mae  yma  yn  sicrâu  fod  bywyd  gan 
bawb  a  fwytâo  ac  a  yfo  o  hóno  :  y  mae  gan- 
ddo  hawl  sicr  a  chyfiawn  i  fywyd,  ac  efe  a 
gaiff  fywyd  niewn  medtliant  sicr  a  gwirion- 
ed<Iol.  i  Ac  i'r  dyben  hyny  efe  a  gaiff 
adgyfodiad  dedwydd  a  gorfoleddus  yn  y 
dydd  diweddaf  :  yno  caitf  lwyr  weled  na 
chredodd  efe  yn  Nghrist  yn  ofer.  Mae  y 
gair  bwyta,  yn  neciireu  yr  adnod,  yn  ar- 
wyddo  ymborthi  purâus,  fel  y  bydd  anifeil- 
iaid  yn  gwneyd. 

55  *  Canys   fy    nghnawd  i  sydd 

e  íwy^l  yn  ẁ?  a'm  %  *vae(i  í  syL^ 
ddi'od  yn  wir 

.  1.  9,  47.  a  8.  i 
,  36.  a  15.  1.   Keb.  8.  2. 

*  Gellid  darllen  y  geiriau  fel  hyn :  Fy 

nghnawd  I  sydd  wir  fwyd,  a'm  <>;waed  í 
sydd  wir  ddiod  :  a  hyny  mewi  itordd  o 

ragoriacth  annhraethol  ar  bob  bwy(ì  a  d'íod naturiíl,  ac  mewn  cyferbyniad  hcfyd  i  bob 

bwydydd  a  di'odydd  cysgodol  o  hóno  ef  dan 
y  ddeddf.  Felly  y  dy  wedir  ci  fod  ef  yn  wir 
oleuni  ;  y  goleuni  uoi  cu  :  yn  wir  winicydàen  ; 
ywinw>dden  ardderchocaf :  uc  yn  wir  fara ; 
y  bara  mwyaf  rhagorol.  Crist  wedi  ei 

groeshoelio  yw  ymborth  goren,  'íe,  unig  ym- borth  eneidiau. 

56  *  Yr  hwn  sydd  yn  bwytta  fy 
nghnawd  i,  ac  yn  yfed  fy  ngwaed  i, 

à  f  sydd  yn  aros  ynof  fi,  l  a  minnau 
ynddo  yntau. h  pen.  14.  20,  23.  a  15.  4,  5.  &  Í7.  21—23.  Salm  90.  1. 
a  91.  1.  9.  2  Cor.  6.  16.  Eph.  3.  17.  1  luan  3.  24.  a  4.  12,  15. 
16.  Dat.  3.  20. 

*  Yr  hwn  syddyn  byw  tiwy  ffydd  ar  Ber- 
son  ac  abeith  Icsu,  ac  >n  derbyn  yn  wastad- 
ol  o'i  gyflawnder  ef  ;  t  mae  yn  aros  ynddo 

ef,  fel  c'i  Noddfa,  ei  Orptwysfa,  a'i  Gaitief : ý  ac  mae  Crisl  yn  aros  ynddo  yntau  trwy  ci 
ras  a'i  Ysbryd,  fcl  yn  ei  deml :  felly  mae  y 
credadynyn  un  â  Chri>t,  a  Cbrist  Ag  yníau. 
Fel  y  mae  undeb  naturioì  yn  myned  rhwng  y 

corph  â'r  ymborth  a  fwytâer,  er  cynnaliaeth 

bywyd  na'turiol ;  fclly  inae  undeb  ysbrydol 
ihwng  Crist  â'r  credadyn  er  cynnaíiaeth 
bywýd  ysbrydol,  a  dîogeiwch  bywyd  tragy- 

wyddol. 
57  i  *  J7e|  yr  anfonodd  y  Tad  byw  íì, 

k  f  ac  yrydwyf  fi  yn  byw  trwy  y  Tad  : 
|fe!ly  yr  hwn  sydd  yn  fy  mwytta  i, 
^yntau  a  fydd  byw  trwof  fi. 

«  S*lm  18.  4t>.  Jer.  10.  10.  1  Thes.  1.  9.  Heh.  9.  14. 
h  pen.  5.  26.  a  17.  21.  I  |>en.  11.  25,  26.  a  14.  6,  19.  2  Cor. 
13.  4.  Gal.  2.  20.  Ccl.  3.  3,  4.  1   I»an  4.  9. 

*  jVIynych  y  gelwir  Duw  yn  yr  ysgrythyr 
yn  Dduio  I  yw,  nid  yn  unig  am  fod  ganddo 
fywyd  ynddo  ci  hun,  ond  hefyd  am  mai  efe 
yw  ffynon  bywyd  ei  holl  greaduriaid.  Mae 
Crist  yn  ei  alw  ef  y  Tad  byw  yma  yn  yr 
ystyr  olaf ;  fci  y  mae  cfe  yn  awdwr  a  ffynon 
byẁyd  pawb.  t  Mae  rhai  yn  cyfieithu  y 

geiriau,  Ac  fcl  yr  wyf  n  yn  byw  á'r  Tad. 
Mae  yn  debyg  fcd  y  gciriau  yn  perthyn  i 

fywyd  Crist  fel  dyn  a  chyfryngwr  •,  oblegid 
yn    ncchren    yr  adnod  mae  yn    sôu    am   ei 
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ddanfoniad  fel  y  cyfryw,  gan  y  Tad.  Mae 
yn  ddiammau  fod  dynoliaeth  Crist  yn  ym- 
ddybynu  ar  ragluniaeth  a  gofal  Duw  fèì  dyn- 
oliaeth  rhywun  arall,  am  fywyd  a'i  hol!  gyn- 
naliaeth  :  ac  er  fod  gan  Grist  fel  Cyfryngwr 
fywyd  ynddo  ei  hun  (gwel  ar  pen.  5.  26;) 
eto  wedi  ei  roddi  iddo  yan  y  Tad  yr  oedd, 
ac  efe  oedd  yn  addasu  Crist  trwy  ei  Ysbryd, 

i'r  gwaith  mawr  y  danfonodd  efe  ef  i'r 
byd  o'i  herwydd,  gan  hyny  dywedir  mewn 
lle  arall  ei  fod  yn  ei  yynnal  ef.  Es.  42.  1. 
Cymhara  hefyd  Ioan  8.  29,  â  16.  32.  Gellir 

dywedyd  eto  ar  y  geiriau  "  byw  trwy  y  Tad," 
fod  bywyd  Crist  ar  y  ddaear  yn  cael  ei 

gynnal  trwy  ei'undeb  â'r  Duwdod,  a  thrwy 
breswyliad  yr  Yspryd  ynddo.  \  Yn  gyft'elyb i  hyny,  mae  pob  ywir  gredadyn  wedi  ei  uno 
â  Christ,  ac  yn  byw  trwy  y  bywyd  hwnw 
sydd  yu  guddiedig  ynddo  ef,  ac  a  fydd  byw 
felly  yn  dragywyddol. 

58  m  *  Dyma  y  bara  a  ddaeth  i 
waered  o'r  nef :  f  nid  megis  y  bwyttâ- oedd  eich  tadau  chwi  y  manna,  ac  y 
buont  feirw.  Y  neb  sydd  yn  bwytta 
y  bara  hwn,  afydd  bywyn  dragvwydd. 

m  Gwel  ar  ado.  32,  31,  41,  47-51. 

*  Cawsom  yr  un  pethau  ag  sydd  yn  yr  ad- 
nod  bon  eisoes  yn  adn.  49,  51),  51  :  gwel  y 

sylwadau  yno.  t  Mae  y  darn  hyn  o'r  adnod 
yn  bertìaitìi  gyfymred  â'r  Groeg  ;  ond  tybia 
Dodderidye  y  gellid  ei  ddarllen  yn  fwy  na- 
turiol,  rhwydd  a  dealladwy  fel  hyn,  Nid 
meyys  y  manna  hirnw  a  fwytâodd  eich  tad- 
au,  ac  ydynt  feirw.  Dangus  y  rhagoriaeth 

yr  oedd  Iesu  rhwng  y  ywirfara,  â'r  manna 
cysgodol  o  hóno ;  ac  nid  rhwng  bwyta  y 
manna  ac  ymborthi  ar  y  gwir  fara.  Oddi 
wrth  yr  holl  ymadrodd  hyn  rrrie  niòr  amlwg 

â'r  goleuni,  fod  cyfiawnâd  pechadur  yn  dy- 
fod  drwy  gre.Au  ;  a  bod  bỳwyd  yn  dyfod  i'r 
enaid  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  ac  nid  trwy 
gariad,  neu  ufudd  dod  i  weithredoedd  y 
ddeddf ;  er  mai  gwir  yw,  nas  gall  tfydd  ddi- 
ftuant  fod  heb  gariad  ac  ufudd  dod,a  gweith- 
redoedd  da  fel  ftrwythau  ffydd  a  chariad. 

59  *  Y  pethau  hyn  a  ddywedodd 
efe  ■  yn  y  synagog,  wrth  athrawiaethu 
yn  f  Capernaum. 

n  adn.24.  pen.  18,  20.  Salm  40.  9,  10.  Diar.  1.  20-23. 
a  8.  1—3.  Luc  4.  31. 

*  Er  bod  yr  eglwys  Iuddewig  y  pryd  hwn 
yn  llygreriig  ddigon,  mewn  addoliad,  "athraw- iaeth,  a  dysgybliaeth  ;  eto  gan  ei  bod  wedi 
ei  sefydlu  gan  Dduw,  nid  oedd  lesu  yn  cilio 

o'i  chyfarfodydd,  nac  yn  y  deml  yn  Jerusal- 
em,  nac  yn  y  synagonau  yn  y  dinasoedd  a'r 
trefydd  ;  ond  yn  cyrchu  iddynt  yn  gyson  ar 
y  sabbathau,  yn  athrawiaethu  ynddynt,  ac  yn 

aml  yn  argyhoeddi  yr  Iuddewon  yn  Ilỳm  o'u 
cyíeiliornadau.  t  Yn  hyn  yr  oedd  Caperna- 
um  wedi  ei  derchafu  hyd  y  nef,  (Math.  11. 
23,)  nid  yn  unig  am  fodyr  efengyl  wedi  cael 
ei  phregethu  ynddi,ond  am  ei  phregethuyno 
gan  Grist  ei  hun.  Am  iddi  wrthod  yr  efeng- 
yl,  tynwyd  hi  i  lawr  hyd  yn  uftern,  nid  yw 
er  ys  oesoedd  lawer  ond  lle  gwael  a  dirmyg- 
us,  ac  y  dydd  heddyw  dàn  ormes-lywodraeth 
tywysog  Mahometanaidd. 

60  *  Llawer  gan  hynny  °  o'i  ddis- 
gyblion,pan  gìywsant,a  ddywedasant, 

*  f  Ca'ed  yw  yr  ymadrodd  hwn ;  pw^ a  ddichon  wrando  arno  ? 
©  adn.  66.  pen.  8  31.  p  adn.  41,  42.  pen.  8.  43.  Matll 

II.  6    Heb.  5.  II.  2  Pedr  3.  16. 

*  Nid  yr  apostolion  yn  dd'íau,  oedd  y  dysl 
gyblion  hyn,  ac  nid  neb  o'i  ddysgyblion  eill 
mewn  gwirionedd  ;  ond  rhywrai  a  gyinmer-ll 
ent  arnynt  fod  yn  ddysgyblion  ac  yn  ganlynH 
wyr  iddo,  ond  nid  oedd  eu  calonau  yn  iawnH 
tu<ig  ato.  t  Y  rhai  oeddynt  o  hyd  yn  ei  dde-l 
all  ef  mewn  ystyr  iythyrenol,  a  dybient  maiU 
aihrawiaeth  wrihyn  a  chigyddaidd  ydoedd  ;l 
y  ihai  a  gymmerent  ei  eniau  mewn  ystyrl 

gyftelybiaethol,  fel  yr  oedd  Ciist  yn  eu  he^-|| 
luro,  a  dybient  ei  fod  ef  yn  cablu,  drwy  ei 
fod  yn  hòni  dechreuad  dwyfol  iddo  ei  hun,| 

yr  hyn  ni  wn  tethai  Moses,  na  neb  o'r  pro-i 
phwydi ;  a'r  rhai  nis  gwyddent  p.i  ystyr  i 
roddi  ar  ei  eiriau,  a  dybient  fod  rhywbethl 
mòr  dywyll  a  dirgeledig  ynddynt,  nas  gallaì| 
un  dyn  yn  ei  synwyr  eu  dtrbyn  :  felly  yr 
oeddynt  yn  cwyno  yn  drwm,  y  naill  wrth  yl 
Ilall,  ei  fod  ef  yn  pregethu  y  fath  athraw-l 
iaeth,  ag  nad  oedd  yn  addas  i  un  dyn  ei  I 
chredu,  nac  yn  wir  ei  gwrando. 

61  ̂ *  part  wybu  yr  Iesu  ynddo  ei  I 
hun,  fod  ei  ddisgyblion  yn  grwgnach  I 
am  hyn,  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
f  A  ydyw  hyn  yn  eich  rhwystro  chwi? 

q  adn.  64.  pen.  2.  24,  i5.  a  21. 17.  Heb.  4. 13.  D-it.  2.  23. 

62  r  l  Beth  gan  hynny  os  gwelwch 
||  Fab  y  dyn  yn  dyrchafu  lle  yr  oedd 
efe  o'r  blaen  ? 

r  pen.  3.  13.  ■  16.  28.  a  17.  4,  5,  II.  Marc  16.  19.  Luo 
24.  51.  Acl.  1.  9.  Epli.  4.  8.  1  Pedr  3.  22. 

Nid  ydym  yn  darllen  iddynt  ddywedyd 
dim  wrtho  ef,  naci  neb  arall  ddywedyd  dim 
wrtho  am  danynt :  hustyng  yn  ddistaw  yn 
eu  plith  en  hunain,  mae  yn  debyg,  yr  oedd- 

ynt;  ond  gwybu  yr  Iesu  hyny  "  ynddo  ei 
hun"  fel  yr  oedd  yn  Ddnw  holl-wybodol. 
t  A  ydyw  liyîi  a  ddywedais  I  am  fy  nyfod- 
iad  o'r  nef,  ac  am  fwyta  fy  nghnawd  ac  yfed 
fy  ngwaed,  yn  ymadrodd  rhy  galed  i  chwi  ei 
wrando  a'i  gredu  ?  A  ydyw  hyn  yn  eich 
ir.imgwyddo  ac  yn  eich  rhwystro  chwi  ? 
I  Bcth  pe  gwelech  chwi  fi,  y  Messiah  yn  y- 

nainrddynol,  yn  esgyn  i'r  nef,  lle  yr  oeddwn 
I  yn  hanfodi  cyn  fy  nghnawdoliad;  oni 
byddai  hyn  yn  beth  mòr  rhyfedd  ac  anhygoel 

genych  chwi  ag  i  mi  ddisgyn  o'r  nef?  Ac eto,  cyn  pen  hir  amser,  mae  rhai  ag  sydd 
yma  heddyw  a  gant  weled  hyny.  ||  Nid 

oedd  natur  ddynorCrist  wedi  bod  o'r  blaen 
yn  y  nef  ;  ond  am  ei  fod  et  yn  Dduw  a  dyn 
yn  nn  Person,  yr  oedd  y  Person  hwnw 

yn  cael  ei  alw  weilhiau  yn  "  Fab  Dnw," 
ac  weithian  yn  "  Fabydyn,"  heb  wahan- 
iaethiad  manol  :  a  thrwy  rinwedd  yr  undeb 
personol  ac  annattodol  hwn,  gellid  dywedyd 
i'r  Person  a  elwir  "  Mab  y  dyn  "  ddyfod  i 
lawr  o'r  nef.  Mae  hyn  yn  dangos  nad  oedd 
teyrnaa  y  Messiah  i  fod  o'r  byd  hwn  ; 
oblegid  yr  oedd  efe  yn  mhen  ychydig  i 
esgyn  i  r  nef,  ac  nid  oedd  i  ymddangos 
yn  bersonol  mwyach  yn  eu  plith  hwy. 

63  '*  Yr  ysprydyw  yrhynsyddyn 
bywhau  ;  '  y  cnawd  nid  ywyn  llesâu 
dim  :  n  fy  geiriau  yr  ydwyf  fi  yn  eu 
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yn  myned  yn  eu  hol. 

llefaru  ẅrthych,  yspryd  ydynt,  a  by  w- 
yd  ydynt. 
I  *  Gen.  2.  7.  Rhiif.  8.  2.  1  Cor.  15.  45.  2  Cor.  3.  6.  Gal. 
6.  25.  1  Pedr  3.  18.  t  Rhuf.  2.  25.    a  3.  1,  2.     lCor.  11. 
127-29.  Gal.  5.  6.  a  C.  15.  I  Ti.u.  4.  8.  Heb.  13.  9.  1  Pedr 
3.  21.  u  adn.  68.  pen.  12.  49,  50.  Deut.  32.  47.  Salra  19. 
7—10.  a  !I9.  50,  93,  130.  Rhuf.  10.  8—10,  17.  1  Cor.  2. 

9—14*  2  Cor.  3.  6-8.  1  The».  2.  13.  Heb.  4.  12.  Iago  1.  1S. 1  Pedr  1.23. 

*  Fcl  y  mae  enaid,  neu  ysbryd  dyn,  yn 
rhoddi  bywyd  i'r  corpb,  heb  yr  hwn  ni  bydd- 
ai  y  cnawd  otid  talp  o  glai  difywyd  a  braen- 
llyd  ;  felly,  heb  Ysbryd  bywiocâol  Duw,  neu 

1  yr  hyn  a  aned  o'r  Ysbryd,  ac  sydd  ysbryd," 
nicl  yw  pob  ffurfiau  a  defodau  o  grefydd  ond 
marw  a  diwerth,  Iago  2.  26.  f  Yn  wir  "  ys- 
bryd  a  by  wyd  "  oedd  y  geiriau  a  lefarodd  yr 
Iesu  wrthynt  hwy  :  geiriau  am  bethau  ys- 
brydol  oeddynt,  a  phethau  yr  oedd  bywyd  eu 
heneidiau  hwy  yn  ymddybynu  arnynt;  trwy 
gredu  yn,  a  myfyrio  ar,  ei  eiriau  ef,  ymddir- 
ied  yn  ei  addewidion,  ac  felly  byw  mewn 

ymorphwysiad  parâus  ar  ei  aberth  a'i  gyf- 
ryngdod,  bnasent  yn  ysbrydol  yn  "  bwyta  ei 
gnawd  ac  yn  yfed  ei  waed"  ef :  a'r  pethau 
hyn  oedd  y  moddion,  trwy  ba  rai  y  buasai 
Ysbryd  Duw  yn  meithrin  eu  heneidiau  i 
fywyd  tragywyddol.  Yn  nechreu  yr  adnod, 
nid  Ysbryd  Duw  a  feddylir  ;  ond  ysbryd  y 

dyn  mewn  cyferbyniad  i'w  gnawd,  yn  ail 
ran-  yr    adnod.       Mewn    cyffelyb    fodd    yn 
2  Cor.  3.  6,  yr  ydym  yn  cael  yr  ysbryd  mewn 

cyferbyniad  i'r  llythyren.  Esyob  Middleton. 
— Nid  yr  Ysbryd  Glân,  yn  Bersonol,  a  fedd- 
ylir  ;  ond  y  deall  ysbrydol  hyny  o  eiriau  Crist, 

fel  "  ysbryd  a  bywyd,"  yr  hyn  a  ddysgirgan 
Dduw,  trwy  ei  Ysbryd  Sanctaidd,  i  bawb  í\ 

I  âner  o'r  Ysbryd."  Scott.  Rhy  faith  fydd 
ai  chwanegn. 

64  **Ond  y  mae  o  honoch  chwi 
rai  nid  ydynt  yn  credu.  y  f  Canys  yr 

Iesu  a  wyddai  o'r  dechreuad,  pwy 
'pedd  y  rhai  nid  oedd  yn  credu,  |a 

phwy  oedd  yr  hwn  a'i  bradychai  ef'. x  adn.  36,61.  pen.  5.  42.  a  8.  23,  38—47,  55.  a  10.  26 
a  13.  10,  18—21.  y  adn.  70,  71.  pen.  2.  24,  25.  Sa!m  139 
2—4.  Act.  15.  18.  Heb.  4.   13. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  lesu,  Dywedwyf  a 
fynwyf  wrthych  chwi ;  er  bod  yr  ysbryd  yn 
bywâu,  eto  nid  yw  yn  bywâu  pawb  ;  nid  yw 
efe  yn  bywân  ond  y  neb  a  fỳno.  Nid  ydycl; 
chv\i  yn  deall  y  pethan  liyn  ;  ond  y  mae  gen 
ych  y  syniadau  mwyaf  cnawdol  am  belhau 

mawryddig  ysbrydol  ;  a'r  achos  yw,  am  nad 
ydych  yn  credu,  y  rhan  fwyaf  o  honoch.  f  Er 
mai  gweithred  dumewnol  ddirgelaidd  yr  en- 
aid  yw  credu,  eto  yr  oedd  Crist  yn  gwybod. 

a  hyny  o'r  dechreuad,  o  ddechreuad  ei  ym 
adrodd  blaenorol,  o  ddcchreuad  ei  weinidog 
aeth,  ac  o  ddechreuad  y  byd,  erioed,  pwy  a 
gredai  a  phwy  ni  chredai  ynddo.  \  Ac  hyd 
yn  nod  yn  mhlith  yr  apostolion  eu  hunain, 
efe  a  wyddai,  nid  yn  unig  pwy  a  fyddai  yn 
rhagrithiol,  ond  hefyd  pa  un  o  hónynt  a'i 
bradychai  ef  yn  ddittaith. 

65  Ac  efe  a  ddywedodd,  *  Am 
hynny  y  dywedais  wrthych,  z  na 
ddichon  neb  ddyfod  attaf  fi,  f  oni 
byddwedi  ei  roddi  iddo  oddi  wrth  fy 

llNhad. 
t  adn.  37,  44,  45.  peu.  10.  16,  26,  27.  a  12.  37-41.   Eph. 

2.  8,  9.    Phil.   1.  29.  I  Tira.  1.  14.  2  Tim.  2.  25.  Tit.  3.  3     7. 
!   Heb.  12.  2.  Iagol.  16—18. 

*  Dywedodd  hyn  yn  adn.  44.  Gwel  y  sylw- 
adau  yno.  t  Sef  oni  bydd  ftydd  wedi  ei 
rhoddi  iddo  gan  y  Tad.  Tỳmí  gan  y  Tad, 
adn.  44,  achael  ffydd  gany  Tad,  ydyni  eiriau 
cyfystyr.  Yr  oedd  rhagfarn  natur  lygredig 
yn  gweithredu  yn  gryf  yn  erbyn  y  fath  ath- 
rawiaeth  ag  oedd  Crist  yn  bregethu,  ac  nid 
oedd  dim  ond  dwyfol  ras  a  allasai  ci  darostwog- 

66  ̂ [*G  hynny  alian  Hawer  a  o'i 
ddisgyblion  ef  a  aethant  yn  eu  hol, 
f  ac  ni  rodiasant  mwyach  gyd  âg  ef. 

a  adn.  60.  pen.8.  31.  Mnt.  12.  40-45.  al3.  20,  21. 
a  19.  22.  a  21.  8—  il.  a27.  20-25.  Luc  9.  62.  2  Tiin.  I.  15. 
a  4.  10.  Heb.  10.  38,  39.  2  Pedr  2,  20-22.    1   luau  2.  19. 

*  Fo  dwysaf  a  manylaf  yr  oedd  Crist  yn 
llefaru,  ac  yn  cymhwyso  ei  ymadrodd  at  ei 
wrandawwyr,  caletaf  i  gyd  yr  oedd  ei  ymad- 
n»dd  yu  myned,  gan  y  rhai  nad  oeddynt  ond 
dysgyblion  mewn  enw  iddo.  Gadawsant  ef, 
lawer  o  lionynt,  ac  aethant  yn  eu  hoi,  at  eu 
hathrawon  phariseaidd,  ac  at  eu  hen  ffyrdd 
pechadurus  a  thwyllodrus  eu  liunain.  f  Mae 
hyn  yn  dangos  na  buont  yn  wir  ddysgyblion 
i  Grist  erioed  ;  gwrthgiliasant  am  byíh  oddi 
wrth  y  broffes  arwynebol  a  wnaethent:  ni 

rodiasant  gyda'r  lesu  mwyach.  Dichon  i 
ddyn  düwiol  wrthgilio  yn  mhell,  ac  ain  hir 
amser ;  ond  nid  ani  byth;  oeclwir  ef,  trwy 

aìlu  Duw,  ac  adferir  ef  o'i  holl  wrthgiíiadau. 
Hefyd,  nid  nod  o  ddyn  duwiol  yw  tram- 

gwyddo  wrth  "  athrawiaeth  iachus,"  fel  y 
gwnaeth  y  rhai  hyn. 

67  *Am  hynnyyr  Iesu  a  ddywed- 
odd  wrth  y  cìeuddeg,  b  f  A  fynnwch 
chwithau  hefyd  fyned  ymaith  ? 

b  Josh.  24.  15—22.  Ru"th.  1.  ll'— IS.  2  Sara.  15.  19,  20. 
Luc  14.  25-33. 

*  Mae  yn  debyg  bod  yno  rai  wedi  aros 
heblaw  y  deuddeg,  dywedir  i  lawer  fyned  yn 
eti  Hol,  nid  pawb.  t  Yr  oedd  gan  lesu  aiu- 

ryw  ddybenion  yn  gofyn  fel  hyn  i'r  deuddeg. 
1.  Dangos  ei  dosturi  dros  gyflwr  tiuenus  y 
rhai  a  ymádawsant.  2.  Prori  ftydd  ei  apos- 

tolion.  3.  Rhoddi  cyfle  iddynt 'i  ddywedyd eu  meddjliau,   ac   i   adnewyddu  eu   proffes. 

4.  Dangos  bod  d'ianwadalwch  yn  angenrheid- 
ioj,  yn  enwedig  ynddynt  hwy,  yr  apostolion. 
5.  Ac,  efallai,  er  awgrym  iddynt,  fod  un  yn 
eu  plith  hwy,  a'i  bradychai  ef  wcdi  hyn. 

68  *  Yna  Simon  Pedr  f  a'i  hatteb- 
odd  ef,  O  Arglwydd, c  %  at  bwy  yr  awn 
ni  ?  d  ||  gennyt  ti  y  mae  geiriau  by wyd 
tragywyddol. 

c  Salm  73.  25.  d  adn.  40,  63.  pen.  5.  24,  39,  40.  Act. 
4.  12.  a  5.  20.  1  loan  5.  11—13. 

*  Simon  Pedr,  yr  hwn  a  welir  drwy  holl  han- 
es  yr  efengyl,  yn  dangos  yr  ysbryd  gwresoc- 
af  a  chytìymaf,  ac  y  mwyaf  parod  i  ateb  hol- 
iadau  a  ofynir  i'r  deuddeg.  Math.  Ifi.  16,  &c. 
Gresyn  oedd  i  hwn  syrthio  wedi  hyn  fel  y 
gwnaeth  :  mae  yn  debyg  fod  diafol  a'i  lygad 
arno  ef  yvi  anad  neb  o'r  un  ar  ddeg,  o  her- 
wydd  ei  wresawgrwydd  bob  amser.  +  Ateb- 
odd  Pedr  yn  enw  y  deuddeg,  gan  dyhied 
mewn  barn  cariad  fod  pob  un  o  honynt  mòr 
ddidwyll  âg  ef  ei  hun,  ac  felly  yr  oeddent  ond 
Judas.  i  Addas  iawn  oedd  ei  atebiad  ef  :  "  At 

bwy  yr  awn  niî"  At  bwy  y  dyleni,  n.en  y  g;ill- 
wn  ni  fyned,  gydadiogeh;  ch  a  mantais  ond  at- 
at  ti  ?  A  awTi  ni  at  y  b>d  ?  nis  gall  hvMiw 
byth  fod  yn  rhan  ddigonol  a  boddlonus  i  ni. 
A  awn  ni  at  wasanaetb  peclicd  ?  b\dd  hwnw 

=2"H  "^^ 
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yn  sicr  o'n  rìinystrio  ni.  A  awn  ni  at  yr  ysgrif- 
enyddion  a'r  phariseaid  ?  ni  wnây  rhai  hyny 
ond  ein  cam-arwain  a'n  twyllo.  A  awn  ni  at 
ryw  ddyfeishiu  o'n  heiddo  ein  hunain  neu 
eraill  am  drìedwyddwch  ?  bydd  y  rhai  hyny 

yn  sicr  o'n  siomi.  Aawn  nrat  Moses, aç  }'m- 
(idiried  yn  nghyfiawnder  y  drìerìdf  ?  nis  gallai 

efe  ein  hachub,  ond  efe  a'n  danfonai  yn  ol 
atat  ti.  Neu  a  awn  ni  at  Ioan  Fedyddiwr? 
mae  efe  eisoes  wedi  ein  troi  ni  drosodd  atat 

fi.  j|  Tydi,  a  thydi  yn  unig,  sydd  yn  dysgu 
gwir  athrawriaeth  bywyd  tragywyddol,  ac 
ydwyt  alluog  ac  ewyllysgir  i  rorìdi  i  ni  fyw- 
yd  tragywyddol,  megys  y  dywedaist  dy  hun 
wrthym  yn  dy  ymadrodd  hwn  ;  gan  hyny  yr 
ydym  yn  penderfynu  glynu  wrthyt  ti.  Yn 
wyneb  profedigaeth  i  wrthgilio,  dyìem  ystyr- 
ied  pa  fantais  a  gawn  ni  o  hyny  ;  ac  tsiae  y 
geiriau  yn  dangos,  mai  glynu  wrth  wiriun- 
eddau  yr  efengyl,  yw  y  dewisiad  goreu  a  all- 
wn  ni  ei  wneyd. 

69  €  *  Ac  yr  ydym  ni  yn  credu,  aC 
yn  gwybod  mai  f  tydi  yw  y  Crist, 
Mab  y  /  Duw  byw. 

e  pen*!  !.  41,  45—49.  a  11.  27.  a  20.  28,  31.  Mat.  16.  16. Marc  1.  1.  a  8.  29.  Luc  9.  20.  Act.  8.  37.  Rhuf.  1.  3,  4. 
1  loan  5.  1,  20.        /Gwel  ar  adn.  57. 

*  Oddi  wrth  yr  hyn  a  welsom  ni  eisoes  o 
honot  ti,  a  glywsom  ac  a  ddysgasom  genyt 
ti,  ac  a  deimlasom  yn  ein  calonau  oddi  wríhyt 
ti ;  yr  ydym  ni  yn  credu  ac  yn  gwybod  mai 
tydi  yw  Crist,y  Messiah,  a  MabyDuwbyw: 
gan  hyny,  attoíwg,  na  chrybwyll  wrthym  ni 
am  "  giìio  oddi  ar  dy  ol  di,  nac  yinadaw  â 
thi."  f  Cawsom  y  gyífes  hyf,  ac  ardderchog 
hon  o'r  blaen,  o  enau  yr  un  gwr,  yn  Math. 
16.  16.  Gwel  y  sylwad  yno.  Geiwir  Duw 
yn  Dduw  byw  yma,  nid  i  wahaniaethu  natur 
y  Tad  oddi  wrth  y  Mab,  ond  i  wahaniaethu 
y  gwir  Dduw  oddi  wrth  bob  gau  dduwiau  ; 
a  gelwir  Crist  yn  Faby  Duw  byw  hwn  mewn 
ffordd  o  enwogrw ydd  nodedig  a  phtíodoldeb, 
i  ddangos  ei  fod  ef,  fel  y  Mab,  yn  gyfranog 

o'r  un  bywyd  a  pherffeithiau  dwyfol  â'r  Tad. 

70  *  Iesu  a'u  hattebodd  hwynt, 
$f  Oni  ddewisais  i  chwychwi  y  deu- 
dcleg,  7tJac  o  honoch  y  mae  un  yn 
^ddtafol? 

g  adn.  64.  pen.  13.  18.  a  17.  12.  Mat.  10.  1—4.  Luc  6. 
13—16.  Act.  1.  17.  h  pen.  8.  44.  a  13.  2,  21,  27.  Act.  13. 
10.  1  Ioan  3.  8.  Dat.  3.  9,  10.  i  1  Tim.  3.  11.  Tit.  2.  3. 

*  Dywedodrì  Iesu  y  geiriau  hyn,  efallai,  er 
gocheliad  iddynt  hwy,  rhag  iddynt  ymddir- 
Ted  gormod  yuddynt  eu  hunain,  ar  ol  y  gyff- 
es  ragorol  hon,  a  rhag  iddynt  dramgwyddo  a 
dyrysu  pan  welent  un  ohonynt  eu  hunain  yn 

trofyn  fradycliwr  wedi  hyn.  t  Dewis  i'r  ap- 
ostoliaeth  yw  y  rìewis  yma,  nid  rìewis  i  fÿw- 
yd  tragywyddol :  nid  oes  neb  yn  ddiafol  a  dde- 
wiswyd  i  fywyd  tragywyddol :  ac  hefyd  yr 
oedd  gan  Iesu  y  pryd  hwnw  lawer  o  ddysgybl- 
ion  wedieudewisi  fywyd  tragywyddolhebiaw 
y  deuddeg,  neu  yn  hytrach  yr  un  ar  rìdeg.  \  Y 
mae  un  yn  drìiafol,nirì  e  fydd  un  yn  ddiafol  : 
yr  oedd  Jurìas  yn  rìdiafol  y  pryd  hwnw, 
diafol  oedrì  efe  yr  amser  gorau  a  fu  arno. 

JD'iabolos,  cyhuddwr:  neu  enllibiwr,  felly  y 
cyfieithir  y  gair  yn  lTim.  3.  11  ;  2Tim.3.  3  ; 

Tit.  2.  3.  Tybia  rhai  mai  dyma'r  achos  na 
rìdarfu  i  Grist  gyhoeddi  ei  hun  yn  fwy  amlwg 
fel  Messiah,  oblegid  y  gwyddai  efe  y  buasai 
Judas  yn  ei  gyhudrìo  ef  o  hyny  wrth  y  Rhuf- 
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einiaid  :  onrì  nirì  oes  genym  un  prawf  fod 

Judas  o'r  dechreuarì  yn  bwriadu  bradychu 
Crist.  Mwy  tebygol  yw,  idrìo  drìechreu  <&j 
ganlyn  ef  gan  obeitíiio  cael  rhyw  fantais  fyd 
ol ;  a  phan  welorìd  ei  siomi  yn  hyny,  dech- 
reuodd  ffurfio  y  bvuiad  diefiig  o'i  frarìychu 
Gelwir  ef  yn  rìdiafol  am  ei  forì  o  rìuedd  ddi 
eíiig,  am  ei  fod  yn  meddiant  a  tìiàn  Iyworìr 
aeth  diafoi,  ac  am  ei  fod  yn  ofieryn  yn  llaw 
diafol,  i  wneuthur  ei  waith  ef. 

71  *  Eithr  efe  a  ddywedasai  are 
Judas  Iscariot,  màb  Simon  :  ̂ fcanys 
hwn  oedd  ar  fedr  ei  fradychu  ef,  z|ac 

efe  yn  un  o7r  deuddeg. k  Salm  109.  6— 8.  Act.  1.16— 20.  a  2.23.  Jud.  4 
l  pen.  18.  2— 6.  Salm  41.  9.  a  55.  13,  14.  Mat.  26.  14— 16 
a  27.  3—5. 

*  Gelwir  ef  Judas  Iscai iot  i'w  wahaniaethi 
oddiwrth  Judas  arall  oedd  yn  un  o'r  apostol 
ion,  awrìwr  yr  epistol  sydrì  yn  mynerì  ar  e 
enw.  Nirì  enwodd  Iesu  neb  yn  yr  adnorì  o'j 
blaen,  ond  Judas  Iscaiiot  oedrì  yn  ferìdwl,  fe 
y  gwybu  y  dysgyblion  wedi  hyny.  t  Y) 
oerìrì  Judas  y  pryrì  hwnw  ar  fedr  ei  fradychr 
ef,  pa  faint  o  amser  cyn  hyny  nis  gwyddom 

X  "Ac  efe  yn  un  o'r  deurìrìeg  :"  er  rìangos 
ni  nad  oes  un  swydd  y  gaiwo  Duw  ddynioi 
iddi,  na  rìim  rìoniau  (onrì  gwir  ras  achubol, 
a  roddo  efe  i  ddynion,  a  rìdichon  eu  diogeli 
i  fywyd  tragywyddol.  Gwel  hefyd  ar  Math 26.  47. 

PEN.  VII. 

Iesn  yn  argyhoeddi  rhyfyg  a  hyfder  ei 

geraint. 
*A.'r  Iesu  a  arodiodd  ar  ol  y  pethai 
hyn  yn  f  Gaìilea :  canys  nid  oedc 
efe  yn  chwennych  rhodio  yn  Judea 

b  %  oblegid  bod  yr  Iuddewon  yn  ceisic 
ei  ladd  ef. 

a  pen.  4.  I tct.  10.    38. 

i  21.  38. 
adn.  19,  25.    pen. 

'  Ar  ol  y   pethau  hyn  :"  sef  y  pethau  e| 
adroddwyrì  yn  y  bennorì  o'r  blaen  ;  porthi  3  ' 
pùm  mil,  rhodio  ar  y   môr,  a'r  bregeth  yi 
nghylch  y   bara  bywiol.     tAr  ol    y   pethai  ' 
hyny  efe  a  rodiodd   yn   Galilea:  mae  y  gaii  j 

rhodio  yn  arwydrìo  ei  forì  ef  yn  ymrìaith  orìd  '; amgylch  i  bregethu  a  gwneyd  gwyrthiau,  a< 
nid  yn  aros   yn  yr  un   màn.     Er  mai  un   ( 
Iwyth  Juda  ocdrì  lesu  o  ran  y  cnawd  ;  eto  yi II 

oedd  gwelì  derbyniarì  o'r  ddau  iddo  ef  a'  j v,einidogaeth  yn  Galilea,  yn  mhlith  llwythai 
eraill,  nac  yn  Jnrìea   yn   mhlith  ei  lwyth  e  1 
hun.     Yn  yr  ystyr  hyny  efe  a  rìrìaeth   at  y:  1 
eiddo  ei  hun,  a'r  eiddo  ei  hun  nis  derbynias  1 
ant   ef.      I  Yr  oedd   hen   gas  tuag    ato    gar  I 
ludrìewon  Jerusalem   a   Judea,    o    herwydc! 

amryw  bethau  :  megys  bwrw  y  prynwyr  a'il 
gwerthwyr  allan  o'r  deml ;  iachâu  y   dyn  ai 
làn  y  llỳn  ar  y  sabbath  ;  ac   yn  enwedig  e  I 
wneuthur  ei  hun  yn  gystal  â  Duw.  pen.  5.  18  j 

2  *  A  gwyl  yr  Iuddewon,  c  sefgwy.  í 
y  pebyll,  oedd  yn  agos. c  Ex.  23.  16,  17.  Lef.  23.  34—43.  Num.  29.  12— 38  I 
Deut.  16.  13—16.  1  Bren.  8.  2,  65.  2  Cron.  7.  9,  10.  Ein II 
3.  4.  Neh.  8.  14—18.  Zech.  14.  16—19. 

*  Gŵyl  oedd  hon  a  gedwid  er  coffadwriaetr  I 
fod  plant  Israel  yn  preswylio  gynt  wiewr  | 
pebyll  yn  yr  anialwch  :  cedwirì  hi  mewr  I 

bythod  neu  bebyll  a  wnaid  i'r  perwyl  hwnw  I 
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gyda  llawer  o  edmygedri  a  llawenydd.     Am 
ei  sefydliad,  gwel  Lefit.  23.  34,  &c. 

3  d  *  Am  hynny  ei  fro Jyr  ef  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  e  f  Cerdda  ymaith 
oddi  yma,  a  dos  i  Judea ;  fel  y  gwelo 
dy  ddisgyblion  dy  weithredoedd  di  y 
rhai  yr  ydwyt  yn  eu  gwneuthur. 

d  adn.  5.  Mat.  12.  46,  47.  Maro  3.  31.  Luo  8.  19.  Act. 
1.  14.  e  Gen.  37.  5—11,  20.    1  Sam.  17.  28.    Jcr.  12.  6. 
Mat.  22.  16,  17. 

*  Efallai  fod  y  brodyr,  neu  y  perthynasau 
hyn  i  Grist  wedi  dirtasu,  am  nad  oeddynt  yn 
gweled  un  argoel  o  unrliyw  fantais  fydol  irid- 
ynt  hwy  o'u  perthynas  âgef ;  yr  hyn  a  ddys- 
gwyiiasent  os  efe  oedd  y  Messiah  addawed- 
ig :  ac  efallai  eu  bod  yn  lled-dybied  mai 
twyllwr  ydoedd,  er  ei  holl  wyrthiau,  a  sanct- 
eiddrwyriri  ei  fywyd  a'i  athrawiaeth.  t  Dàn 
rith  o  gyfeiilgarwch  annogent  ef  i  fyned  i 

Jerusalem  ar  yr  ŵyl,  fel  y  caftai  gyfle  i'w 
wneyd  ei  hun  yn  gyhoeddus  raewn  lîe  cy- 
hoeddus. 

4  f  •  Canys  nid  oes  neb  yn  gwneu- 
thur  dim  yn  ddirgel,  f  ac  yntau  yn 
ceisio  bod  yn  gyhoedd  :  J  od  wyt  ti 
yn  gwneuthur  ypethau  hyn?  s  amlyga 

dy  hun  i'r  byd. /Diar.  1S.  1,  2.  Mat.  6.  1,  2.  5,  16.  a  23.  5.  Luc  6.  45. 
g  pen.  18.  20.  1  Bren.  22.  13.  Mat.  4.  6.  Act.  2.  4—12. 

*  Nid  oedd  Galilea  ond  ardal  wael  ac  an- 
enwog,  ac  ystyrient  liwy  nad  oedd  holl  weith- 
redoedd  Iesu  yno  ond  pethau  yn  cael  eu 
gwneyd  mewn  lle  dirgeJ,  mewn  cymhariaeth 
i  Jerusalem,  ac  na  ririeuai  efe  byth  yn  gy- 
hoeddus  onid  âai  oddi  yno.  +  Nid  yw  y  geir- 
iau  hyn  ddimamgenna  chyhuddiad  cenfìgen- 
us  a  disail,  fel  pe  buasai  lesu  o  wag-ogoniant 
a  rhodres,  am  ddangos  ei  hun  yn  y  cwbloedd 
yn  wneyd  :  yr  oedd  y  gwrthwyneb  yn  ym- 
ddangos  rnòr  nmlwg  yn  ei  hollymddygiad  ef, 
fel  nad  oedd  dim  ond  cenfigen  atgas  a  allasai 
feddwl  am  y  fath  gyhuddiad.  J  Os  oeddynt 

hwy  am  i'r  Iesu  fod  yn  enwog,  nid  o  barch 
iddo  efyr  oedd  hyny  ;  ond  gobeithio  yroedd- 
ynt  y  caent  hwythau  ryw  enwogrwydd  a 
manteision  bydol  gydag  ef,  fel  ei  geraint. 

5  h  *  Canys  nid  oedd  ei  frodyr  yn 
credu  yhddo. 

h  pen.  1.  11—13.  Mica  7.  5,  6.  Marc  3.  21. 

*  Niri  oeddent  yn  credu  mai  efe  oedd  y 
gwir  Fessiah,  ond  tybient  nad  oedd  efe  ddiin 
ond  yn  amcanu  at  gael  ei  fawrâu  gan  ddyn- 
ion,  a  chodi  plaid  ;  am  hyny  annogent  ef  i 
fyned  i  Jerusalem  fel  y  chwilid  ef  alìan  gan 
ddynion  mwy  craff  na  hwy  eu  hunain.  Eu 
prif  bwnc  hwy  oedd,  fel  yr  Iuddewon  oll,  y 

byddai  raid  i'r  Messiah"  fod  yn  Dywysòg daearol ;  ac  am  nad  oedd  dim  yn  debyg  i 

h}'ny  yn  Iesu,  ni  chredent  ynddo  er  pob  ar- 
wyddion  eraill  a  welsent  gandrio. 

6  Yna  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt  hwy,  *  *  Ni  ddaeth  fy  amser  i  etto : 
t  ond  eich  amser  chwi  sydd  yn  was- 
tad  yn  barod. 

i  àdn.  8.  30.  pen.  2.  4.  a  8.  20.  a  13.  1.  a  17.  1.  Salir 
102.  13.   Preg.  3.  1,  &c.  Act.   1.  7. 

*  Mynai  ei  frodyr  i  Grist  fyned  i  Jernsa- 
lem  i  gael  enwogrwydd  a  derchafiad,  er  enw- 
ogrwydd  a  derchafiad  iddynt  hwy  fel  tenlu; 
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ond  gwyddai  efe  fod  yn  Jerusalem  lawer  yn 
darpar  i  geisio  ei  einioes  ef  cyn  yr  amser: 
ain  hyny  nid  âai  efe  i  fynu  yn  nechreu  yr 

ŵyl,  nac  yn  gyhoeridus,  cyn  ei  amser.  fGall- 
ai  ei  frodyr  fyned  yr  amser  a  fynent,  nid 

oedd  dim  perygl'yn  eu  haros  hwy. 
7  k  *  Ni  ddichon  y  byd  eich  casâu 

chwi ;  l  f  ond  myfi  y  mae  yn  ei  gasâu, 
o  herwydd  fy  mod  i  yn  tystiolaethu 

am  dano,  fod  ei  weithredoedd  ef  yn ddrwg. 

k  pen.  15.  19-  Lnc  6.  26.  îago  4.  4.  1  Ioan  4.  5.  /pen. 
15.  18,  10,  23—25.  a  17.  14.  Diar.  8.  36.  Es.  49.  7.  Zech. 
11.8.     Rhuf.  8.  7.     1  Ioan  3.  12,  13.  m  1  Bren.  21.  20. 
a  22.  8.  Diar.  9.  7,  8.  a  15.  12.  Es.  29.  21.  Jer.  20.  8.  Am . 
7.7—13.  M-il.  3.  5.  Luc  11.  39-54.  Act.  5.  28-33.  a  7. 
51—54.  Gal.  4.  16    Dat.  11.  5—11. 

*  Er  mòr  dyner  a  thirion  mae  y  geiriau 
hyn  yn  ymddangos,  maent  yn  cynnwys  y 
darsyniad  mwyaf  dychrynllyd,  fod  y  brodyr 
hyn  i  Grist  yn  hollawl  fel  y  byd,  mewn  eg- 
wyddorion,  tymherau  a  golygiadau,  ac  felly 
yn  amddifad  o  gariad  Duw,  ac  heb  un  gobaith 
gwirioneddol  oddi  wrtho  ef :  fel  y  cyfryw  nis 
gallai  y  byd  eu  casâu  hwy.  +  Gwahanol 
lawn  oedd  hi  ar  Grist ;  yr  oedd  y  casineb 
mwyaf  tuag  ato  ef;  oblegid  ei  fod  ef  mewn 
ymddygiad  ac  athrawiaetìi  yn  tystiolaethu  yn 
erbyn  gweithredoedd  drwg  y  byd  annuwiol, 
ac  hefyd  yn  erbyn  rhagrith  a  deddfoldeb  y 

phariseaid  a'r  yÿgrifenyddion. 

8  *  Ewch  chwi  i  fynu  i'r  wyl  hon  : 
"  f  nid  wyf  fi  etto  yn  myned  i  fynu 
i'r  wyl  hon,  oblegid  ni  chyflawnwyd 
fy  amser  i  etto. 

n  adn.  6.  30.  pen.  8.  20.  a  11.  6,  7.  1  Cor.  2.  15,  16. 

*  Ewch  chwi  i  fynu,  gallwch  chwi  fyned 
yn  ddiberygl  y  pryd  y  mynoch,  ac  mae  yn 
ddyl^dswydrl  a!  noch  chwi  i  fyned  yn  ol  y 

ddeddf,  na  adewch  i  mi  eich  rhwystro  na'ch atal  chwi.  f  Yr  oedd  yr  ŵyl  hon  i  bíirân 
saith  niwrnod,  Lefit.  23.  34 :  nid  oedd  yr 
Iesu  yn  dewis  myned  i  fynu  ar  ddechreu  yr 
ŵ>l,  gyda'r  dorf ;  fel  nad  elai  yno  yn  amlwg, 
obìegid  gwyddai  fod  ei  elynion  yn  dysgwyl 
am  dano  :  ond  efe  a  aeth  i  fynu  wedi  hyny, 
yn  ddirgei,  adn.  10,  ac  yn  nghylch  canol  yr 

ŵyl  efe  a  aeth  i  fynu  i'r  demí  ac  a  athraw- 
iaethodd  yno  adn.  14. 

9  Gwedi  iddo  ddywedyd  y  pethau 
hyn  wrthynt,  efe  a  arhosodd  yn  Galilea. 

*  Fel  hyn  danfonodd  hwynt  ymaith  i  add- 
oliad  Duw,  er  mai  dynion  o  galonan  cnandoì 

ac  anghrediniol  oeddynt :  a  chàn  nad  oedd- 
ynt  yn  gofaln  llawer  am  ei  gymdeithas  eí 
gyda  hwynt,  gadawodd  iridynt  fyned  eu  hun- 
ain,  ac  arosorid  yntau  yn  Galilea. 

10  í[  *  Aç  wedi  myned  o'i  frodyr 
efifynu,  °ynayntau  hefyd  a  aeth  i 
fynuVrwyl  ;  ̂  -f  nid  yn  amlwg,  oud 
megis  yn  ddirgel. 

o  Salm'  26.  8.  a  40.  8.  Mat.3.  15.   Gal.  4.  4.  p  pen. 
11.  54.  Es.  42.  2,  3.  Am.  5.  13.  Mat.  10.  16,  17. 

*  Yn  fuan  ar  ol  i'r  broriyr  hyn  yn  ol  y 
cnawd  fyned  ymaith,  aeth  îesu  hefyd  i  fynu, 
i  gadw  gŵyl  y  pebyll,  fel  yr  anrhydeddai 
osodiadau  Duw,  ac  y  cytlawnai  bob  cyfiawn- 
der.  t  Ond  wrth  fyned  i  Jerusalern,  cyin- 
merodd  bob  gofal  i  fyncri  yn  ddirgel ;  fel  m 

byddai  dim  swn  na  chynhwrf  o'i  achos  ef. =================== 
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fel  nad  ymddangosai  yn  rhodresgar  a  gwag- 
ogoneddgar,  fel  na  roddai  ddim  tramgwydd 
i'r  llywodraeth,  ac  fel  y  díangai  o  drlwylo  y rhai  oedd  yti  ceisio  ei  einioes  ef  i'w  ladd. 
Pan  daeth  ei  amser  ef,  y  pasg  cyntaf  ar  o! 
hyn,  nid  yn  ddirgelyr  aeth  i  Jerusalem  ;  ond 
yn  gyhoeddus,  yn  hyf,  a  chyda  by wiogrwydd ; 
gan  fyned  o  flaen  ei  ddysgyblion  er  syndod 
iddynt.     Marc  10.  32. 

11  ?*Yna  yr  Iuddewon  a'i  ceis- 
iasant  ef  yn  yr  wyl,  ac  a  ddywedasant, 
?a  le  y  mae  efe  ? 

q  pen.  11.  56. 

*  Wrth  y  cfisio  hyn  gallwn  feddwl  bod 
îèsii  yn  arfer  myned  yn  gyson  i  Jerusalem 
ar  y  tair  gŵyl  arbenig  flynyddawl,  er  nad 
oes  genym  hanes  manwl  am  hyny.  Wrth  ei 
fod  yn  arfer  bod  yno  yn  gyson,  yr  oeddynt 
yn  rhyfeddu  beth  a  ddaethai  o  hóno  y  tro 
hwn,  ac  yn  mawr  holi  pa  le  yr  oedd  efe. 

1  2  r  *  A  murmur  mawr  oedd  am 

dano  ef  ym  mysg  y  bobl.  s  f  Canys 
rhai  a  ddywedent,  '  Gwr  da  vw :  ac 
eraill  a  ddywedent,  Nag  ê ;  eithr 
"twyllo  y  bobl  y  mae. 

r  àdn.  32.  Phil.  2.  14.  í  atln.  25-27,  40—43.  pen.  6. 
14.  a  9.  16,  17.  a  10.  19—21.  Mat.  10.  25.  a  16.  13—16.  Luc 
716.  t  Luc  6.  45.    a  18.  19.    a  23.  47,  50.    Act.   11.24. 
Rhuf.  5.  7.  u  adn.  47,  52.  Mat.  27.  63. 

*  Wrth  holi  a  chwilio  am  dano,  aeth  dadl- 
au  a  murmur  mawr  yn  mhlith  y  bobl  yn  ei 
gylch,  o  herwydd  y  gwahanol  dybiau  oedd 
gan  wahanol  ddynion  ara  dano  :  t  taerai 
rhai  mai  gwr  da  ydoedd  ;  a  thaerai  eraill  yn 

llidiog  i'r  gwrthwyneb,  mai  dyn  drwg,  yn 
twyllo  y  bobl  oecìd.  Taerai  rhai  ei  fod  o 
leiaf  yn  wr  gonest,  teilwng,  a  defnyddiol ; 
bod  ei  athrawiaeth  yn  nefol,  ei  fywyd  yn 

sanctaidd,  a'i  holl  wyrthiau  yn  drugarog  ac 
ennillgar;  ac  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  mur- 
mur  fod  yr  arch-offeiriaid,  y  phariseaid,  a'r 
ysgrifenyddion,  yn  ei  ddifr'io  ac  yn  ei  with- 
wynebn  ef.  Taerai  eraill  yn  y  gwrthwyneb, 
mai  twyllwr  ocdd,  yn  hudo  y  bobl,  yn  cym- 
rnery<l  arno  fod  yn  gystal  â  Dnw,  a'i  fod  yn 
tori  y  sabbath  drwy  iachâu  ar  y  dydd  hwnw  ; 
a  murmurai  y  rhai  hyn  eilwaith  yn  erbyn 
pleidwyr  Iesu,  am  ei  bod  yn  ei  amddiffyn, 
ac  yn  dangos  ríim  gwyneb  iddo. 

13  r'i:"Er  hynny  ni  lefarodd  neb 
yn  eglur  am  dano  ef,  rhag  ofn  yr 
luddewon. 

*  pen.  3.  2.  a  9.  22,  34.  a  12.  42,  43.  a  19.  38.  a  20.  19. 
Diar.  29.  25.  Gal.  2.  12,  13.  2  Tim.  2.  9—13.  Dat.  2.  13. 

*  Hyny  yw  ni  lefarodd  neb  o  bleidwyr 
Iesu  yn  elgur  rhag  ofn  penaethiaid  yr  Iudd- 
ewon,  y  rhai  oeddynt  elynion  mòr  greulawn 
iddo.  Efallai  mai  Galileaid  oedd  y  rhan 

fwyaf  o'i  blcidwyr  ef  ac  yr  oedd  arnynt  ofn 
llefaru  yn  eglor  rhag  y  cymmerid  hwy  i 
fynu  fel  canlynwyr  iddo,  ac  felly  fel  gwrth- 
bleidwyr  yn  erbyn  y  llywodraeth.  Yr  oedd 
y  Galiìeaid  yn  nodedig  am  hyny  eisocs,  ac 
ni  buasai  fawr  o  beth  gan  benaethiaid  yr 
luddewon  roddi  cwyn  felly  yn  eu  herbyn  ar 
yr  achlysnr  hwn. 

14  51  y  *  Ac  yr  awrhon  ynghylch 
canol  yr  wyl,  yr  Iesu  a  aeth  i  fynu 

2  i'r  deml,  fac  a  athrawiaethodd. 
364 

y  adn.  2.  37.  Nura.  29.  12,  13,  17,  20,  23,  &e.  z  pen  . 
5.  14.  a  8.  2.  a  18.  20.  Hag.  2.  7-9.  Mal.  3.  1.  Mat.  21.  12. 
Luc  19.  47. 

*  "  Canol  yr  ŵyl  "  oedd  tua'r  trydydd 
neu  y  pedwerydd  dydd  o'r  ŵyl.  Erbyn  hyn 
yr  oedd  y  phariíeaid  i  raddau  wedi  rhoddi 

heibio  ei  geisio  ef,  a'r  bobl  mewn  gwell  ham- 
dden  i  ddyfod  i'r  deml  i  wrandaw  arno, 
wedi  bod  yn  eu  pebyll  am  rai  dyddiau  yn 
ol  y  ddefod.  Efallai  liefyd  bod  ar  ei  elynion 
ofn  gosod  eu  dwylaw  arno  mewn  cymmll- 

eidfa  mòr  ll'íosog  :  am  hyny  anturiodd  i'r deml.  t  Pa  beth  a  athrawiaethodd  nis 
gwyddom,  rhywbeth  o  bwys  yn  ddiau  yn 
nghylch  teyrnas  Dduw,  yr  hyn  oedd  ei  destyn 
ef  bob  amser,  fel  y  gallwn  weled  yma  hefyd 
cyn  diwedd  y  bennod. 

15  *  A'r  Iuddewon  a  a  ryfeddasant, 
gan  ddywedyd,  b  Pa  fodd  y  medr 
hwn  f  ddysgeidiaeth,  ac  yntau  heb 'ddysgu  ? 

«  adn.  46.  Mat.  7.  28,  29.  a  22.  22,  33.  Lne  2.  47. 
b  Mat.  13.  54.  Marc  6.  2,  3.  Luc  4.  22.  Act.  2.  7,  &c. a  4.  11,  12. 

*  Synodd  Iuddewon  Jerusalem  a  Judea  yn 
fawr  wrth  hyawdledd  a  medrusrwydd  Iesu 
yn  trin  yr  ysgrythyran,  yn  eu  hegluro,  ac  yn 
eu  cymhwyso  at  ci  wrandawwyr,  gyda'r 
fath  ddehtuder  ac  awdurdod.  A  hyny  yn 
fwy  oblegid  nad  oedd  efe  erioed  wedi  bod 

wrth  draed  yr  un  o'u  Doctoriaid  a'u  lìab- 
biniaid  hwy  yn  cael  ei  ddysgu  yn  y  pethau 
hyn.  f  Grammata :  Llythyrenau.  Yr  ys- 
grythyrau  a  feddylir,  nid  unrhyw  ddysgeid- 
î  leth  ddynol  gyftredin,  fel  y  meddyliwn  ni 

am  ddysgeidiaeth  ;  sylwyd  o'r  blaeu  fod  pob 
dysgeidiaeth  felly  yn  ddirmj'gedig  gan  yr 
Iuddewon.  Yr  oedd  rhai  yn  rhyfeddn  o 

gymmeradwyaeth  a  pharch  iddo,  yn  ddì'au  ; 
a  rhai  eraill  mewn  tfordcî  o  fyehaniad  a  dir- 

myg  arno. 16  Yr  Tesu  a  attebodd  iddynt,  ac 

a  ddywedodd,  c  *  Fy  nysgeidiaeth  nid 
eiddof  íî  yw,  d  \  eithr  eiddo  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i. 

c  pen.  3.  1 1,  31,  32  a  8.  28.  a  12.  49,  50.  a  14.  10,  24. 
a  17.  S,  14..  Dat.  1.1.       d  pen.  5.  23,  24,  30.  a  6.  38-40,  44. 

*  Nid  oedd  eiddo  ef  fel  y  mae  dynion  yn 
cael  dysgeidiaeth  trwy  efrydiaeth  ac  addysg 
ddynol  ;  nid  oedd  eiddo  ef  o  ran  iddo  ei 

dychymmygu  o'i  ben  ei  hun  fel  y  gwnâi  y 
gau-brophwydi  a'r  gau-athrawon  ;  t  ond 
cenadwri  ydoedd,  y  daeth  efe  yw  thraddodi 
oddi  wrth  yr  hwn  a'i  danfonodd  :  felly  yr 
oedd  i'w  hystyried  a'i  derbyn  fel  tystiolaeth 
Duw  ei  hunan,  wedi  ei  dwyn  i  lawr  o'r  nef- 
oedd,ac  yn  caelei  tbraddodi  yn  ddigymmysg 
ac  heb  eichyfnewid.  Agystyried  Cristfel  üuw, 
y r  oedd  ei  ddysgeidiaeth  yn  eiddo  ef  ei  hun  yn 
gystal  ag  yn  eiddo  y  Tad  ;  ond  yma,  gan  ei  fod 
ef  yn  Uefaru  yn  amlwrg  am  dano  ei  hun  fel  dyn, 
a'r  Messiah,  nid  oedd  ei  ddysgeidiaeth  yn 
yr  ystyr  hyny  yn  eiddo  ei  hun,  ond  eiddo  y 
Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef.  Ac  yn  ei 
gyfiwr  o  ddarostyngiad,  ac  fel  prophwyd,  yr 
oedd  yn  gweddu  iddo  ef  lefaru  fel  hyn  am  ei 

ddysgeidiaeth,  yn  gyfatebol  i'r  hyn  a  ddywed- asai  fiu w  trwy  Moses  am  dano.  Dent.  18. 18. 

17  e*Os  ewyllysia  neb  wneuthur 
ei  ewyllys  ef,  efe  a  gaiff  wybod  am  y 
ddysgeiäiaeth,  pa  un  ai  o  Dduw  y  mae 



Crist  yn  projifod  ei IOAN  VIÍ. athrawiaeth  ef  o  Pdnw. 

hi,  ai  myfi  o  honof  fy  hun  sydd  yn 
llefaru. 

e  pen.  1.46—49.  a  8.  31,  32,  47.  S«.lm  25.  8,9.  12.  a  119. 
10,101,102.  Es.  35.  8.  Jer.  31.  33,  34.  Hos.  6.  3.  Mica  4. 
2.  Mal.  4.  2.  Mat.  6.  22.  l.uc  8.  15.  Act.  10.  1—6.  a  11.  13, 
14.  a  17.  II.  Pbil.  3.  15,  16. 

*  Ym.i  niae  Crist  yn  rhagflaenu  gwrth- 
ddadl  a  godai  yr  Iuddewon  ;  sef,  pa  fodd  y  gall- 
ent  hwy  wybod  pa  un  a  oedd  ei  athrawiaeth 
ef  yn  athrawiaeth  Duw,  ai  nid  oedd;  fel  pe 
dywedasai,  Os  ewyllysia  neb  yn  benderfynol, 

ac  o'i  galon,  ymwrthod  â'i  ragfarnau,  a 
chwilio  yn  ostyngedig,  yn  ddifrifol,  ac  yn 
ddidncdd  i  ewyllys  Duw,  trwy  fyfyrdod, 
darllen,  gwrando,  a  gweddio,  fel  y  gallo  ei 

gwybod  a'i  gwneuthur  ;  efe  a  genfydd  ddigon 
yn  natur  a  thuedd  fy  athrawiaeth  I,  i'w 
chymmeradwyo  ;  efe  a  brofa  y  fath  effeith- 

iau  grỳmus,  melus,  a  sanctaidd  o  hóni,  a'r 
fath  gynnorthwy  chwanegol  g.m  yr  Ysbryd 
Glân,  ag  a'i  galluoga  ef  i  farnu,  gyda  llawn 
foddlonrwydd  iddo  ei  hun,  pa  un  a  ydyw  yn 
ddatguddiad  dwyfol,  fel  yr  wyf  fi  yn  dywed- 
yd ;  ai  ynte  tyb  bersonol  a  dyfais  twyllwr 
ydyw,  fel  y  taerai  fy  ngelynion.  Pan  mae 
y  galon  fel  hyn  wedi  ei  thueddu  i  "wneuthur 
ewyllys  Duw,"  mae  yn  derchafu  uwchlaw 
rhagfarnau  balchder,  hunan-gariad,  a  gobeith- 
ion  ac  ofnau  bydol,  y  rhai  sydd  yn  cymylu 
ac  yn  gwyro  y  deall.  Mae  yr  agwedd  hyn 
ar  y  meddwl  hefyd  yn  effaith  gras  Duw  ;  ac 
Efe  yr  hwn  a  roddodd  i  unrhyw  ddyn  y  cyf- 
ryw  fesur  o  ddifrifwch,  hyddysgedd,  ac  un- 
iondeb,  a'i  cynnorthwya  ef  i  ddeall  a  derbyn 
y  gwirionedd,ac  i ganfod  a  gwrthod cyfeiliorni. 

18  /*  Y  mae  yrhwn  sydd  yn  llef- 
aru  o  hono  ei  hun,  yn  ceisio  ei 
ogoniant  ei  hun  :  f  ond  yr  hwn  sydd 

^yn  ceisio  gogoniant  yr  hwn  a'i  han- 
fonodd,  hwnnw  sydd  eirwir,  ac  ang- 
hyfiawnder  nid  oes  ynddo  ef. 

/  pen.  5.  41.  a  8.  49,  50.  1  Cor.  10.  31—33.  Gal.  6.  12- 
14.    Pbil.  2.  3— 5.    1  Thes.  2.  6.    1  Pedr  4.  11.  gpen.3. 
26—30.   *  11.  4.    a  12.  28.    a  13.  31,  32.    a  17.  4,  5.    £x.  32. 
10—13.    Num.  11.  29.    Mat.  6.  19. 

*  Dyma  nod  arall  iddynt  i  wybod  pa  un  a oedd  ei  athrawiaeth  ef  o  Dduw  ai  nid  oedd  : 
pob  dysgawdwr  sydd  yn  llefaru  o  hóno  ei 

hun,  sef  o'i  ddychymmygion  ei  hun,  mae  yn 
ceisio  ei  ogoniant  ei  hun,  ennill  plaid  iddo  ei 
hun,  a  chael  enw  mawr  iddo  ei  hun  ;  a  lle 
bynnag  y  gweler  neb  felly,  yn  ceisio  ei  ogon- 
iant  ei  hun,  mae  yn  arwydd  sicr  mai  o  hóno 
ei  hun  mae  yn  llefaru,  na  dderbyniodd  ei 
genadwri  gan  Dduw,  ac  nas  danfonodd  Duw 

ef.  t  O'r  tu  arall,  pwy  bynag  sydd  yn  ceisio 
gogoniant  Duw,  yr  hwn  a'i  danfonodd  ef, 
mae  hyny  yn  arwydd  sicr  bod  y  dyn  yn  eir- 
wir,  mai  gan  Dduw  y  derbyniodd  efe  hi,  ac 

mai  Duw  a'i  danfonodd  ef.  Rhy  faith  ac 
afreidiol  fyddai  dangos  mai  yr  olaf  o'r  ddau 
uchod  oedd  Iesu,  yr  hyn  oedd  nod  amlwg 
mai  o  Dduw  yr  oedd  ei  ddysgeidiaeth  ef. 

19  h  *üni  roddes  Moses  i  chwi  y 
gyfraith,  *fac  nid  oes  neb  o  honoch 
yn  gwneuthur  y  gyfraith  ?  k  J  Paham 
yr  ydych  yn  ceisio  fy  lladd  i  ? 

h  pen.  1.  17.  a  5.  45.  a  9.  28,  29.  Ex.  21.  2,  3.  Detit. 
33.  4.  Act.  7.  38.  Heb.  3.  3—5.  i  Mat.  23.  2-4.  Rhnf.  2. 
12,  53,  17-29.  a  3.  !9-23.  Gal.  6.  13.  h  adn  25.  peu.  5. 
16,18.  a  10.  31,  32,  39.  all.53.  Salm  2.  1— 6.  Mat.  12. 
14.  a  21.  38.  Marc  3.4,  6. 

36Îf 

*  Fel  pe  dywedasai,  ÌSid  oes  genych  ddim 
ammheuaeth  am  Moses,  nad  gwir  brophwyd 
ydoedd,  wedi  ei  ddanfon  gan  Dduw  ;  ac  nid 
oes  genych  ddim  ammheuaeth  am  y  gyfraith 
a  roddodd  Moses,  nad  o  Dduw  y  rhoddwyd 
hi  trwy  Moses  ;  f  ac  eto  nid  oes  neb  o  honoch 
yn  gwneuthur  y  gyfraith  hòno  er  eich  holl 
ymffrost  o  hóni,  ond  y  mae  pawb  o  hónocfa 

yn  ei  thori  yn  gywilyddus,  trwy  ei  cham-eg- 
luro  a  throseddu  mewn  gweithredoedd.  j  Fel 
prawf  o  hyny  yr  ydych  chwi  er  ys  blwyddyn 
a  hanner  o  ieiaf  yn  llettya  casineb  ataf  fi,  ac 
o  hyny  hyd  yn  awr  yn  ceisio  fy  lladd  i  am 
iacíiâu  y  dyn  ar  y  sabbath  wrth  lỳn  Bethes- 

da,  pen.  5.  16  :  onid  yw  y  fath  gasineb,  a'r 
r'ath  fwriad  llofruddiog  yn  drosedd  ar  gyfraith Moses  î 

20  *  Y  bobl  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  l  f  Y  mae  gennyt  ti  gy thraul : 
pwy  sydd  yn  ceisio  dy  ladd  di? 

*  Tybir  mai  rhai  o'r  bobl  o'r  wlad  oedd  y 
rhai  hyn  a  atebasant,  ac  nas  gwyddent  hwy 
ddim  fod  gan  neb  y  fath  fwriad  â  lladd  Iesu  ; 
felly  yr  oeddent  yn  cyffroi  yn  arw  wrth  gly  w- 
ed  y  fath  gyhuddiad :  ond  er  hyny  yr  oedd- 
ynt  yn  feius  iawn  yn  dywedyd  y  fath  eiriau 

ysgeler  a  nwyd-wyllt  wrtho  ef.  O'rtu  arall, os  y  rhai  a  geisient  ei  ladd  ef  oeddynt,  yr 
oeddynt  yn  fwy  drygionus  byth  ;  trwy  wadu 
3^  gwirionedd,  a  chablu  y  Cyfryngwr  hefyd. 

t  Tybient  hwy  ei  fod  ef  allan  o'i  bwyll,  ac  ei 
fod  yn  dywedyd  hyn  fel  dyn  allan  o'i  bwyll, 
a  thybiai  yr  luddewon  yn  wastad,  fod  dyn- 
ion  fellÿ  wedi  eu  meddiannu  gan  ddiafol. 

21  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  m  *  Un  weithred  a 
wneuthum,  fac  yr  ydych  oll  yn  rhy- 
feddu. 

m  pen.  5.  9—11. 
*  Yr  un  weithred  hon  oedd,  iachâu  y  claf 

ar  y  sabbath,  Ioan  5.  1—16.  fNid  rhyfeddu 
yn  ganmoladwy  am  ddaioni  y  weithred,  a'r 
modd  gwyrthiol  y  gwnaed  hi  ;  ond  rhyfeddu 
yn  dramgwyddus  am  ei  gwneyd  ar  y  dydd 
sabbath,  yr  hyn  sydd  amlwg  wrth  adn.  23. 
E  wnaeth  Iesu  y  weithredhòno  ar  yr  ail  basg 
ar  ol  ei  fedyddlo,  ac  yn  awr  yr  oedd  y  try- 
dydd  pasg  wedi  myned  heibio  (pen.  6.  4,)  a 
hanner  blwyddyn  drosodd,  oblegid  yn  mis 
Medi  neu  Hydref  yr  oedd  gŵyi  y  pebyJI ;  ac 

eto  yr  oedd  yr  Iuddewon  o  hyd  yn  "  rhy- 
feddu,"  yn  cadw  digofaint  at  Iesu,  ac  yn 
ceisio  ei  ladd  ef  am  y  weithred  hòno.  Gwel 

sylw  ;ar  adn.  19. 

22  *Am  hynny  y  rhoddes  Moses  i 
chwi  yr  n  enwaediad  f  (nid  o  herwydd 
ei  fod  o  Moses,  eithr  o'r  tadau)  J  ac 
yr  ydych  yn  enwaedu  ar  ddyn  ar  y 
sabbath. 

n  Gea.  17.  10-14.  Lef.  12.  3.  Rhuf.  4.  9-11.  Gal,  3.  17. 

*  Tybir  mai  yn  niwedd  yr  adnod  o*r  blaen 
y  dylai  y  ddau  air  blaenaf  o'r  adnod  hon  fod  ; 
fel  hyn, — "  ac  yr  ydych  oll  yn  rhyfeddu  am 
hyny,"  sef  am  yr  "  un  weithred"  a  wnaethai 
yr  lesu  :  os  felly,  rhaid  i'r  adnod  hon  dde- 
chreu  fel  hyn,  "  Rhoddes  Moses  i  chwi  yr 
enwaediad,  «c.     t  Rhoddes  Moses  i  chwi    y 

2  H  3 



Crist  yn  ceryddu  yr  luddewon IOAN  VII. am  eu  rhagfarn  yn  ei  erbyn. 

ddeddf  yn  nghylch  yr  enwaediad,  Lefit.  12 
3  ;  am  yr  enwaediad  ei  hun  a  deddf  yr  en- 
waediad  hefyd  yr  oeddynt  wedi  eu  rhoddi  i 

Abraham  o'r  blaen,  oesoedd  cyn  geni  Moses, 
ni  wnaeth  efe  ond  ail  adrodd  y  ddeddf  i'w 
chadw  mewn  grỳm.  J  Hyny  yw,  pan  y  dy- 
gwyddoyr  wythfed  dyddo  enedigaeih  y  plent- 
yn  fod  yn  sabbath,  yr  ydych  yn  enwaedu  ar 
y  sabbath,  ac  nid  ydych  yn  ystyried  ei  fod  yn 
drosedd  ar  y  sabbath :  pa  ham  gan  hyny  y 
gwnewch  fy  un  weithred  dda  I  ar  y  dyn  claf, 
yn  drosedd  1  gweithred  llawer  mwy  angen- 
rheidiol,  a  llaì  ilafnrus  i  mi,  nag  enwaedu. 

23  *Os  yw  dyn  yn  derbyn  en- 
waediad  ar  y  sabbath,  heb  dorri  cyf- 
raith  Moses;  a  ydych  yn  llidiog 

wrthyf  fi,  am  i  mi  °wneuthur  dyn  yn 
f  holliach  ar  y  sabbath  ? 

o  pen.  5.  8,  9,  14-16. 

*  Swm,  a  grỳm  y  ddadl  hon,  debygid  yw 
hyn  :  Os  geill  deddf  ddefodol,  (yfath  ag  oedd 
hòno  ain  gadw  y  sabbath,  a  roddwyd  ar  Sinai,) 
roddi  Ue  i  ddeddf  ddefodol  aralî,  henach  na 
hi  (y  fath  ag  oedd  deddf  yr  enwaediad,  a 

roddasid  i  Abraham  yn  mhelJ  o'r  blaen  ;) 

llawer  mwy  y  dylai  roddi  Ue  i  ddeddf  nat' ur,  yr  hon  a  ysgrifenwyd  yn  nghalon  pob 
dyn  :  hyny  y  w,  mai  ein  dyledswydd  y w  cyn- 
northwyo  y  rhai  hyny  a  fyddo  mewn  cystudd- 
iau  a  thrueni.  Ni  wnaethai  Iesu  ond  ufudd- 

âu  i'r  ddeddf  liòno  pan  iachâodd  efe  y  dyn 
wrth  lỳn  Bethesda.  t  Archolli  y  byddidwrth 
enwaedu,  oud  gwneyd  yn  holliach  a  wnaeth 

Iesu:  hollawl  afiach  oedd  y  dyn  o'r  blaen, 
drwy  ei  holl  gorph  ;  ond  gwnaeth  Iesu  ef  yn 
holliach,  drwyddo  i  gyd,  a  hyny  â  gairei  en- 
au.  Mi  a  wnaethym  yn  holliach,  ddyn  cyf- 
an,  yw  ystyr  lythyrenol  y  geiriau  Groeg, 
meddant. 

24  *  Na  fernwch  p  wrth  y  golwg, 
feithr  bernwch  farn  gyfiawn. 

p  !»en.  8.  15.  Deut.  1.  16,  17.  *  16.  18,  19.  Sa!m  58.  1, 
2.  a  82.  2.  a  94.  20,  21.  Diar.  17.  lä.  a  24.  23.  Es.  5.  23. 
a  II.  3,  4.  Iago  2.  1,  4,  9. 

*  Na  fyddwch  dueddol,  a  phleidgar,  wrth 
farnu;  gan  dderbyn  wynebau  rhai  rhagor  er- 
aiii ;  na  choledîwch  ragfarn  yn  fy  erbyn  I,  o 
herwydd  fy  ymddangosiad  gwael  a  digyfrif, 

nac  o  blaid  eich  arch  ofíeiriaid  a'cii  penaeth- 
iaid  eich  hunain,  o  herwydd  eu  rhith-hòniad- 

au,  a'r  awdurdod  maent  wedi  gael  arnoch 
chwi ;  ac  na  feiweh  yn  fyrbwyll  ar  yr  hyn  a 
wnaethuin  I,  gan  roddilliwdrwg  ar  weiihred 
dda.  t  Ond  chwiliwcli  i  bethau  yn  ofalus,  a 

chymh^rwch  hwy  â'u  gilydd,  ftì  y  galloch 
farnu  yn  ol  gwirionedd  a  chytìawnder ;  ac  os 
ystyriwch  chwi  wir  deilyngdod  yr  aeims,  nis 
gellwch  chwi  byth  fy  marnu  I  yn  dòi  wr  sab- 

bath  gydag  un  cysondeb  â'cJi  arfcrion  eich Jrunain.  Ac  os  bernwcli  yn  iawn,  rhaid  i 
chwi  weled  fy  nwyfol  anfoniad  I  mor  amlwg 

a'r  eiddo  Moses,  ac  yn  Uawcr  mwy  amlwg. 

25  Yna  y  dywedodd  rhai  0  o'r 
Hierosolymitaniaid,  r  Onid  hwn  yw 
yr  un  v  maent  hwy  yn  ceisio  ei  ladd  ? 

<;  adnriO,  11.        V  adn.  20. 
*  Rhai  o  drigolion  cartrefol  Jerusalem  oedd 

y  rhai  hyn  :  tgwyddai  y  rhai  hyn  am  fwriad 

y  penaethiaid  yu  well  na'r  rhai  hyny  yn adn.  20. 

""^"  360 

26  *  Ac  wele,  s  y  mae  yn  ìlefaru  ar 
gyboedd,  fac  nid  ydynt  yn  dywedyd 
dim  wrtho  ef :  *  Ja  wybu  y  pennaeth- 
iaid  mpwn  gwirionedd  mai  hwn  yw 
Crist  yn  wir  ? 

s  Salm  40.  9,  10.  a  71.  15,  16.  DUr.  2S.  1.  Es.  42.  4. 
a  50.  7,  8.  Mat.  22.  16.  Act.  4.  13.  Eph.  6.  19,  20.  Phil.  1. 
14.    2  Tim.  1.7,  8.  t  adu.  43.    p«k.  9.  22.    all.  47— 53. 
a  12.  42.  JLuc  7.  30. 

*  Nid  yn  unig  yr  oedd  efe  wedi  dyfod  i 
Jerusalem,  ond  i'r  deml  ei  hun  ;  ac  yn  llef- 
aru  yn  gyhoeddus  yno,  yn  hyf  a  diofn,  gan 
argyhoeddi  a  cheryddu  yr  Iuddewon  yn  ddî- 
arbed.  f  Nid  yn  unig  mae  y  rhai  oedd  yn 
llidiog  yn  ceisio  ei  ladd  ef,  yn  gadael  lionydd 
iddo,  Jieb  ei  gymmeryd  ef  i  fynu  ;  ond  nid 
oes  neb  ryw  sut  yn  beiddio  ei  attal  ef  i  lef- 
aru,  nac  ychwaith  yn  beiddio  gwrthddywed- 
yd  dim  ag  mae  efe  yn  lefaru.  j  Pa  fodd  y 
mae  liyn  ?  a  ydy w  y  Uywodraetliwyr  o'r 
diwedd  wedi  cael  tro,  ac  yn  credu  mai  y 
Messiah  mewn  gwirionedd  ydyw  efe,  gan  eu 
bod  yn  gadael  Uonydd  fel  hyn  iddo  l  Yn 
adn.  32,  cawn  weled  nad  oedd  ei  elynion  ef 
wedi  cael  tro  yn  y  byd,  ond  mòr  Uidiog  ag 
erioed  :  efallai  nas  gwyddent  ei  fod  ef  yn  y 
deml  am  dro. 

27  *  Eithr  u  nyni  a  adwaenom  hwn 
o  ba  le  y  mae  :  f  eithrpan  ddêl  Crist, 
*  nis  gŵyr  neb  o  ba  le  y  mae. 

«  adn.  15.  pen.  6.  42.  Mat.  13.  54-57.  Marc  6.  3.  Luc 
4.22.  *adn.  41,42.  Es.  11.  1 .  a  53.  8.  Jer.  23.  5.  a  30. 
21.  Mica  5.  2.  Mat.  2.  5,  6.  Act.  8.  33. 

*  Fel  pe  dywedasent,  Beth  bynag  yw 
meddwl  y  penaethiaid,  nis  galiwn  ni  byth 
gredu  mai  hwn  yw  Crist,y  Messiah  ;  oblegid 
ni  adwaenom  hwn  mai  Iesu  o  Nazareth  yw, 
mab  Joseph  a  Mair  :  nis  gall  hwn  fod  yn 
Grist.  Mae  yn  debyg  nas  gwyddai  y  rhai 
hyn  ddim  fod  Iesu  wedi  hanu  o  had  Dafydd, 
wedi  caei  eì  genedlu  yn  wyrthiol  yn  mru 
morwyn,  nac  ei  fod  wedi  ei  eni  yn  Bethle- 
hem  ;  am  hyny  yr  oeddent  yn  penderfynu  yn 

fyrbwyll  nad  oedd  ei  dadogaetli  na'i  enedig- 
aetliefddim  yn  ateb  i'r  rhag-ddywediadau 
am  y  Messiali.  t  Eto,  mae  yn  ymddangos 
fod  ganddynt  ryw  syniadau,  go  ddyryslyd, 
am  ddeilliad  dwyfol  y  Gwaredwr  mawr 

hwnw  ;  oblegid  dyw7edant,  "  Pan  ddel  Crist, 
nis  gŵyr  neb  o  ba  le  y  mae."  Gwryddai 
pawb  agos,  o'r  luddewon,  o  ba  le  yr  oedd  y 
Messiah  o  ran  ei  ddynoliaeth  i  ddyfod  ;  sef  o 
ìwyth  Judah,  o  deulu  Dafydd,  ac  o  Bethle- 
hem  y  dref  lle  bu  Dafydd  :  gan  hyny  mae  y 

geiriau  hyn,  *'  Nis  gŵyr  neb  o  ba  le  y  mae" 
yn  lled  dywyll  a  dyrys.  Tybia  rbai  mai  cyf- 
eìrio  yr  oeddynt  at  enedigaeth  y  Messiah  o 

wyryì';  dywed  eraillfod  traddodiad  yn  mhlith 
yr  luddewon,  y  byddai  y  Mcssiah  yn  gudd- 
iedig  am  liir  amser  pan  ddelai,  ac  mai  hyny 
oeddynt  yn  feddwl  ;  ond  mae  yn  fwy  tebyg- 
ol,  mai  tybiau  cyfeiliornusam  rywbrophwyd- 
oliaethau,  perthynol  i  dragywyddol  Dduw- 
dod  y  Messiah,  oedd  wedi  tỳnu  eu  meddyl- 
iau  hwy  ymaith  oddi  wrth  y  prophwj'dol- 
iaethau  eglurach,  a  mwy  pendant,  ar  y  mat- 
er.  Dysgwylient  y  byddai  y  Messiah,  fel 

Melcbizedee,  "  heb  achau,"  a'i  "  fynediad 
allan  o'r  dechreuad,  er  dyddiau  tragywydd- 
oldeb  ;"  ac  nas  gallai  neb  "  draethu  ei  oes 
ef.'1  Felly  yr  oedd  Iesu,  ond  nis  gwyddent hwy  hyny. 
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28  Am  hynny  yr  lesu,  wrth  athraw- 
iaethu  yn  y  deml,  *  alefodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  y  f  Chwi  a'm  hadwaenoch  i, 
ac  a  wyddoch  o  ba  le  yr  ydwyffi: 
^Jac  ni  ddaethum  i  o  honof  fy  hun, 

a  ||  eithr  y  mae  yn  gywir  yr  hwn  a'm 
hanfonodd  i,  b  §  yr  hwn  nid  adwaen- och  chwi. 

y  pen.  1.  46.  a  8.  14.  Mat.  2.  23.  Lnc  2.  4,  11.  39,  51. 
z  pen.  3.  2.  a5.  43.  a  8.  16,  42.  a  10.  36.  a  12.  49.  a  14. 
10,  31.  a  pen.  3.  33.  a  5.  32.  a  8.  26.  2  Cor.  1.  18.  Tit. 
1.  2.  Heb.  6.  13.  1  Ioan  5.  10.  b  pen.  8.  19,  54,  55.  a  16 
3.  a  17.  3,  25.    1  Saui.  2.  12.    Salra  9.  10.  Diar.  2.  3-5.  Jer. 
9.  6.  a  31 .  34.  Hos.  4.  1 .  a  5    4.  a  6.  3-6.  Mat.  1 1 .  27.  Luc 
10.  22.  Act.  17.  23.  Rhuf.  1 .  28.  2  Cor.  4.  6.  1  Ioan  2.  3,  4. 

*  A  gododd  ei  lef  yn  uwch  nac  arferol,  ac 
a  lefarodd  gyda  nerth  a  difrifwch  mawr  dros 

ogoniant  ei  i)ad.  f  Chwi  a'm  hadwaenoch  I  o 
rau  cnawd,ond  y  maefy  nharddiad  dechreu- 

ol,  a'm  swydd  gyfryngol  I,  yn  mhell  uwch- 
law  eich  amgyttrediadau  chwi.  Chwi  a  all- 
ech  fy  adnabod  I,  wrth  fy  athrawiaeth  a'm 
gwyrthiau,  oni  byddai  eich  bod  yn  cauad 
eich  llygaid  yn  erbyn  y  goleuni  sydd  yn  ty- 
wynu  yn  eich  gwynebau.  Tybia  eraill  mai 
gwawdiaith  yw  y  geiriau,  neu  ofyniad ;  A 
ydych  chwi  yn  fy  adnabod  I  mòr  dda  ? 

X  Pe  y'm  hadwaenech,  chwi  a  wypech  mai 
nid  dyfod  o  honof  fy  hun  a  wnaethum,  ond 

mai  y  Tad  a'm  danfonodd.  ||  Mae  yr  hwn 
a'm  danfonodd  I  yn  wir  Dduw,  yn  gywir  ac 
yu  ffyddlawn  i'w  holladdewidion  i  mi  ac  am 
danaf  fi  ;  cyflawnodd  amryw  eisoes,  ac  e  dâl 
ymddiried  iddo  am  y  lleill.  §  Ond  nid  ad- 
waenoch  chwi  fy  nhad  ;  am  hyny  nid  ad- 
waenoch  finnau,  ac  ni  chredwch  ynof. 

29  c  *  Ond  myfi  a'i  hadwaen : 
dfoblegid  o  hono  ef  yr  ydwyf  fi, 
íac  efe  a'm  hanfonodd  i. 

*  Mi  a'i  hadwaen  ef  yn  berffaith,  fel  y  mae 
yn  ei  adnabod  ei  hun  :  mi  a'i  hadwaen  ef 
mewn  modd  nad  oes  un  dyn  nac  angel  yn  ei 
adnabod  :  mi  a  adwaenei  hanfod  ef,  ei 

ewyllys,  ei  gyngor,  a'i  holl  gyfraith.  +  Nis 
gall  fod  modd  arall ;  oblegid  o  hóno  ef  yr 
ydwyf  fi  fel  Person  gwahanrhedol,  drwygen 
edliad  tragywyddol ;  %  ac  o  hóno  ef  yrydwyf 

fel  Messiah  dantonedig  i'r  byd,  i  gyhoeddi 
ac  i  gyflawni  ei  ewyllys  ef,  er  iachawdwr 
iaeth  dynion. 

30  e  *  Am  hynny  hwy  a  geisiasant 
eiddalef:  /fond  ni  osododd  neb 
law  arno,  am  na  ddaethai  ei  awr  ef 
etto. 

*  adn.  19,  32.  pen.  8.  37,  59.  a  10.  31,  39.  a  11.  57.  Lne 
19.  47,  48.  a  20.  19.  /  adn.  6,  8,  44-46.  pen.  8.  20.  a  9. 
4.  a  11.  9,  10.  Salm  76.  10.  Es.  46.  10.  Luc  13.  32,  33. 
a  22.  53. 

U  *  Erbyn  hyn  yr  oedd  y  swn  wedi  myned 
i'r  Sanhedrim,  cyngor  mawr  yr  luddewon, 
i'r  hwn  y  perthynai  trin  achosion  eglwysig, 
barnu  gau-brophwydi,  cabledd,  a  thòri  y  sab- 
bath,  &c.  Cymmerodd  y  rhai  hyn  gyngor 
yn  ei  erbyn  ef,  gan  feddwl  ei  ddàl  ef :  neu, 
efallai,  fod  rhai  o  aelodau  y  cyngor  hwnw  yn 
y  deml  erbyn  hyn,  ac  iddynt  annog  rhai  o'r 
dyrfa  ag  oedd  yn  elynion  i  Grist,  ymdrechu 
ei  ddàl  cf  gyda  hwynt.  +  Ond  gwaharddodd 
dirgel  allu  Duw  eu  cynddaredd   hwy  oll,  am 

nad  oedd  ei  awr  ef  eto  wedi  dyfod  :  ni  feidd- 
iodd  neb  osod  llaw  arno. 

31  *  A  llawer  o'rbobl  «  a  gredasant 
ynddo,  ac  a  ddy  wedasant,  h  f  Pan 
ddelo  Crist,  a  wna  efe  fwy  o  arwydd- 
ion  nâ'r  rhai  hyn  a  wnaeth  hwn  ? 

g  pen.  2.  23,  24.  a  6.  14,  15.  a  8.  30-32.  a  12.  42.  Luc 
8.  13.    Act.  8.  13.  lago  2.  26.  h  pen.  3.  2.   a  6.  2.    a  9. 
16.  a  10.  41,  42.  Mat.  11.  3—6. 

*  Yr  hyn  a  gynddeiriogodd  rai  yn  y  dyrfa 
i  geisio  dàl  yr  iesu,  a  fu  ynfoddion  i  dueddu 
eraill  i  greduynddo:  fel  hyn  mae  yr  un  wein- 
idogaeth  yn  arogl  bywyd  i  fywyd  i  rai,  ac 
yn  aiogl  marwolaeth  i  farwolaeíh  i  eraill:  yn 
dramgwydd  ac  yn  ynfydrwydd  i  rai  ;  ac  yn 
allu  Duw  a  doethineb  Duw  i  eraill.  Mae  tri 

o'n  hawdwyr  yn  tybied  iddynt  gredu  mai 

Iesu  oedd  y"  Messiah  mewn  gwirionedd  ;  ond mae  y  llall  ( PoolJ  yn  tybied  mai  credu  a 
wnaethant  ei  fod  ef  yn  brophwyd  mawr, 
wedi  ei  ddanfon  gan  Dduw,  ond  eu  bod  yn 
dysgwyl  rhywun  arall  i  ddyfod  yn  Fessiah, 
yr  hyn  sydd  amlwg,  ebai  eíe,  yn  y  geiriau 
nesaf  **  Pan  ddel  Crist."  t  Nid  yw  Ioan  yn 
adrodd  ond  ychydig  o  wyrthiau  Crist,  llai 

na'r  efengylwyr  eraill  o  lawer ;  ond  y  mae  y 
rhai  a  adroddir  ganddo  yn  brawf  digonol  o 
Dduwdod  Iesu.  Taerayr  Iuddewon  diwedd- 
arach,  na  wna  y  Messiah  ddim  gwyrthiau 
pan  ddelo  ;  ond  mae  yn  amlwg  yn  y  geiriau 
hyn,  bod  Iuddewon  yr  oes  hòno  yn  dysgwyl 
y  gwnelai  efe  wyrthiau  lawer  :  ac  yr  oeddynt 
yn  sylfaenu  eu  dysgwyliad  ar  Es.  35.  Ô,  6  ; 
gwef  xYíath.  11.  5. 

32  1f  *  *  Ÿ  Phariseaid  a  glywsant 
fod  y  bobl  yn  rnurmur  y  pethau  hyn 

am  dano  ef ;  f  a'r  Phariseaid  a'r  arch- 
ofTeiriaid  a  h  anfonasant  swyddogion i'w  ddal  ef. 

i  ada.  47—53.  pe:i.  11.  47,  48.  a  12.  19.  Mat.  12.  23,  24. 
a  23.  13.  k  adn.  45,  46.  pen.  18.  3.  Luc  22.  52,  53.  Act. 
5.  26. 

*  Heblaw  bod  y  geiriau  uchod  yn  ganmol- 
iaeth  i  r  Iesu,  mae  yn  debyg  fod  yno  rai  yn 
dangos  eu  hanfoddlonrwydd  tuag  at  y  Uy  wodr- 
aethwyr  hefyd,  am  eu  bod  yn  ceisio  lladd 
dyn  mòr  dda,  a  phrophwyd  mòr  fawr  ;  ac  yr 
oedd  yn  y  dyrfa  mae  yn  debyg  yspciwyr  yn 
barod  i  gludo  pobpeth  a  gíywent  i  giustiau  y 
llywodraethwyr.  Ofnai  yr  arch-oíteiriaid  y 
collent  hwy  eu  hanrhydedd  a'u  parch  yn 
mhlith  y  bobl,  ac  ofnai  y  .phariseaid  yr  un 
peth,  ac  hefyd  yr  elai  eu  traddodiadau  hwy 

i  anfri,  os  goddefcnt  i'r  Iesu  fyned  yn  mlaen 
yn  ei  athrawiaeth  el",  a  chadarnâuei  athraw- 
iaeth  hefyd  drwy  wyrthiau  ;  t  gan  hyny  dan- 
fonasant  swyddogion  wedi  eu  hawdurdodi 

gan  y  Sanhedrim  i'w  ddàl  ef,  ac  i'w  ddwyn 
ger  bron  eu  cyngor  a'u  brawdle  hwy,  os  gall- 
ent  mewn  un  modd  gan  y  dyrfa. 

33  *  Am  hynny  y  dywedodd  yr 
lesu  wrthynt  hwy,  l  f  Yr  ydwyf  fi 
ychydíg  amser  etto  gyd  â  chwi,  %  ac 

yr  wyf  yn  myned  at  yrhwn  a'm  han- fonodd. 

Gwyddai  yr  Iesu  beth  oedd  yn  myn- 
ed  yn  mlaen  yn  ystafell  y  Senedd,  a  bod 

swyddogion  yn  dyfod  i'w  ddàl   ef  yn  fuan 
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iawn  ;  ac  yn  lle  dîanc,  mae  yma  megys  yn 
rhoddi  beiddiad  iddynt  oll,  tebyg  i'r  ìiyn  a 
wnaeth  efe  i  Herod  yn  Luc  13.  32,  33. 

t"  Ychydig  ennyd;"  tua  hanner  blwyddyn, 
mae  yn  debyg,  oedd  yr  ychydig  ennyd  hòno, 
sef  o  ẃyl  y  pebyll  hyd  y  pasg  nesaf  ar  ol 
hyny.  Fel  pe  dywedasai  efe,  Rhaid  i  mi 
bregethu  a  gwneyd  gwyrthiau  yn  eich  pliih 
chwi  am  hyny  o  amser  eto  ;  ac  nis  gall  holí 
lid,  dichell,  ac  awdurdod  fy  ngelynion,  fy 
nàl  na  fy  nhori  í  ymaith,  hyd  oni  ddelo  yr 
amser  terfynol  i  ben.  +  Pan  ddelo  yr  amser 
hyny  i  ben,  goddefir  iddynt  fy  nàl  a  fy  lladd 
I,  fel  yr  arfaethwyd  ;  mi  a  roddaf  fy  einioes 
i  lawr,  a  gyfodaf  y  trydydd  dydd,  ac  a  es- 
gynaf  at  fy  Nhad,  yr  hwn  a'm  hanfonodd  I, 
yn  y  drydedd  nef. 

34  m  *  Chwi  a'm  ceisiwch,  f  ac 
ni'w,  cewch  :  J  a  lle  yr  ydwyf  fi,  ni 
ellwch  chwi  ddyfod. 

m  pea.  8.  21—24.  a  13.  33—36.  a  14.  3,  fi.  a  17.  24. 
Dat.  1.  24-31.  Hos.  5.  6.  Mat.  23.  39.  Luc  13.21,  25,  34, 
35.  a  17.  22,  23. 

*  Gwedi  hyny,  chwi  a  fawr  ddymunwch, 
ond  Och,  yn  rhy  ddiweddar,  am  i'r  Messiah 
ymddangos  yn  eich  pliih  ;  yr  hyn  yn  wir 
fydd  fy  ngheisio  I,  oblegid  myfi  yw  efe,  er 
nas  gwyddoch  chwi.  t  Ond  yn  eich  caledi 

dirfawr,  a'ch  drygfyd  ofnadwy  yn  y  bydhwn 
ac  yn  y  byd  a  ddaw,  ni'm  cewch  mwy  ar  ol 
fy  ngwrthod.  %  Ni  ddeuaf  fi  atoch  chwi 

mwyach,  ac  ni  ellwch  chwithau  ddyfod  i'r 
nef  attaf  fi  oblegid  eich  anghrediniaeth  o 
honof. 

35  Yna  y  dywedodd  yr  Iuddewon 
yn  ea  mysg  eu  hunain,  I  ba  le  y  mae 
hwn  ar  fedr  myned,  fel  na  chafibm 

ni  ef  ?  n  *  ai  at  y  rhai  sydd  ar  wasgar 
ym  mhlith  y  Groegiaid  y  mae  efe  ar 

fedr  myned,  °f  a  dysgu  y  Groegiaid? n  Es.  11.  12.  a  27.  12,  13.  Zeph.  3.  10.  Act.  21.21. 
Iago  1.  1.  o  Salm  67.  1,  2.  a  98.  2,  3.  Es.  11.  10.  a  49.  6. 
Mat.  12.  21.  Luc  2.  32.  Act.  11.  18.  a  13.  46—43.  a  22.  21, 
22.  Eph.3.  8.   Col.  1.  27.  1  Tim.  2.  7.  2  Tiin.  1.  11. 

*  Mae  yn  ddíammau  mai  yr  Iuddewon 
gwasgaredig  yn  mhlith  y  Groegiaid  a  feddyl- 
ir  wrth  y  "  rhai  sydd  ar  wasgar"  yma  ;  gwel 
Act.  11.  19,  20  ;  1  Pedr  1.  1  ;  íago  1.  1.  Ef- 
allai  bod  mwy  o  ddirmyg  yn  y  geiriau  nag  a 
feddylir  yn  gyffredin  : — lel  pe  dywedasai  yr 
Iuddewon  gwatwaillyd,  Mae  hwn  yn  ceisio 
hòni  mai  efe  yw  y  Messiah,  ac  wrth  fethu 
llwyddo  i  gael  fawr  o  ganlynwyr  yn  y  wlad 
hon,  mae  efe  yn  sôn  am  fyned  ymaith  i  ryw- 
le  arall  ;  ac  i  ba  le  y  gali  ef  fyned  ond  at  y 
rhai  sydd  ar  wasgar  yn  mhlith  y  Groegiaid  ? 

mae  yn  gobeithio  llwyddo  gyda'r  rhai  hyny, 
o  herwydd  nas  gwyddant  hwy  gymmaint  â 
ni  yn  y  wlad  hon  am  bethau.  f  Ac  er  myned 

yno,  nid  üawer  o'n  cenedl  ni  fydd  mòr  ffol 

a  myned  yn  ddysgyblion  iddo  e'f,  rhaid  iddo 
yn  y  diwedd  geisio  gwneyd  dysgyblion  o'r 
cenedloedd  dîenwaededig,  y  paganiaid,  pan 
welo  ei  hun  yn  cael  ei  wrthod  gan  yr  Iudd- 
ewon.  Fel  hyn  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn 
dangos  eu  hanwybodaeth  o  eiriau  Crist,  eu 

dirmyg  ar  ei  berson  a'i  swydd  ef,  ac  hefyd 
eu  digofaint  ato  am  ei  fod  yn  sôn  am  fyned 
at  y  cenedloedd,  yn  ol  eu  dychymmyg  hwy. 

36  p  *  Pa  ymadrodd  yw  hwn  a 
ddywedodd  efe,  q  Chwi  a'm  ceisiwch, 

3<3S 

ac  mm  cewch :  f  a  lle  yr  ydwyf  fi, 
ni  ellwch  chwi  ddyfod  ? 

h  pen.  3.  4,  9,  a  6.  41,  52,  60.  a  12.  34.  a  16.  17,  18. 
q  adn.  34.  1  Cor.  2.  U- 

*  Beth  a  all  efe  feddwl  wrth  ddywedyd,  y 
bydd  i  ni  ei  geisio  ef,  a  chwennychu  ei  gael 
ef,  ond  nas  gallwn  ?  f  Pa  le  y  gall  efe  fyned 
nas  gallwn  ni  fyned  yn  gystal  ag  yntau  os 
ewyllysiwn  ?  Mae  geiriau  Crist  yn  cyftirio 
at  y  drygfyd  oedd  i  ddyfod  ar  y  genedl  Iudd- 
cwig,  a'u  chwennychiad  ofer  am  ddyfodiad 
y  Messiah  yn  y  drygfyd  hwnM' ;  ond  nid 
oeddynt  hwy  yn  meddwl  dim  i  ba  leyr  oedd 
Iesu  ar  fedr  myned,  gan  nad  oedd  ganddynt 

un  syniad  am  ei  esgyniad  ef  i'r  nef. 
37  r  *  Ac  ar  y  dydd  diweddaf,  f  y 

di/cld  mawr  o'r  wyl,  y  safodd  yr  Iesu, 
*  íac  a  lefodd,  gan  ddywedyd,  '  ||  Od 
oes  ar  neb  syched,  u  §  deued  attaf  fi, 
■^ac  yfed. 

r  Lef.  23.  36,  39.  Num.29.  35.  1  Bren.8.  65,66.  sadn. 
28.  pen.  I.  23.  Diar.  1.  20.  a  8.  1,  3.  a  9.  3.  Es.  40.  2,  6. 
a  55.  1.  a  58.  1.    Jer.  2.  2.    Miea  6.  9.    Mat.  3.  3.  t  pen. 
4.  10.  a  6.  35.  Salm  36.  8,  9.  a  42.  2.  a  63.  1 .  a  143.  6.  Es. 
12.  3.  a  41.  17,  18.  a  44.  3.  a  55.  1.  Am.  8.  11—13.  Dat.  21. 
6.  a  22.  1,  17.  w  pen.  5.  40.  a  6.  37.  a  14.  6.  Es.  55.  3. 
Jer.   16.  19.  Mat.   11.  28.  x  pen.  6.  55.   Can.  5.  1.    Zech. 
9.  15.   1  Cor.   10.  4,  21.  a  11.  25.  a  12.  13.  Eph.  5.  18. 

Gan  nad  oedd  y  swyddogion  yn  gallu 
gwneyd  dim  iddo,  er  eu  danfon  gan  y  San- 
hedrim  i'w  ddàl  ef ;  yr  oedd  yr  Iesu  ynmyn- 
ed  rhag  ei  flaen  yn  ei  ymadrodd  yn  ddi- 
rwystr,  heb  sylwi  dim  ar  y  swyddogion  oedd 
yno  erbyn  hyn,  nac  ychwaith  ar  gecraeth  y 
bobl  yn  ngh>lch  ei  eiiiau  ef.  *  Y  dydd  di- 
weddaf  o'r  ŵyl  oedd  yr  wythfed  o'i  dechreu- 
ad.  f  Yr  oedd  hwn  i  fod  yn  ddydd  tnawr, 
dydd  o  gymmanfa  sanctaidd  ac  o  aberthau 
anghyffredin.  Lefit.  23.  36;  Num.  29.  35. 
%  Yrna  derchafodd  Iesu  ei  lef  eto,  yn  ogon- 
eddns  iawn,  fel  yn  adn.  28,  fel  y  clywai  yr 
holl  dyrfa  fawr  yn  nghynteddoedd  y  deml. 

||  Yma  gosodir  allan  deimlad  pechaduriaid  o'u 
hangen  ysbiydol,  ac  awydd  eu  heneidiau  am 
iechydwriaeth  Duw,  dàn  y  gymhariaeth 
fwyaf  bywiog,  o  syched  :  felly  y  gwnairmewn 
llaweroedd  o  íànau  eraill,  yn  yr  Hen  Desta- 
ment  a'r  Newydd  ;  ac  nis  gellir  defnyddio 
yr  un  gýmhariaeth  mwy  addas.  §  Yma  mae 
íesu  yn  datgan  ei  hun  yn  Ffynonddihyspydd 

iachawdwriaeth  i  bechaduriaid  colledig  ;  'íe, 
yn  et  Ffynon  y  dyfroedd  byw,"  mewn  cyfer- 
byniad  i  bydewau  toredig  dynion  ;  ac  yn  wir 
mae  efe  yn  Ilefaru  ftl  Duw  holl-gyfocthog,  a 
holl-ddigonol.  Ar  y  dydd  hwn  o'r  ŵyl  yr 
oedd  y  gynnulleidfa  lîosocaf,  a  byddent  ar  y 
dydd  hwnw  yn  arfer  tynu  dwfr  o  lỳn  Silo- 
am  ;  defnyddient  beth  o  hòno  yn  ddiod-off- 
rymau,  ac  yftnt  beth  o  hóno  eu  hunain  gyda 
bloeddiadau  gorfoleddus,  ìnewn  coffadwriaeth 

am  y  dwfr  a  roddasai  Duw  yn  wyrthiol  i'w 
tadau  o'r  graig,  pan  drigasant  mewn  pebyll 
yn  yr  anialwch,  ac  ar  y  dydd  hwn  gweddient 
yn  daer  am  wlaw  prydlawn.  Dy^edir  y 
byddai  offciriad  yn  sefyll  ar  fàn  ucl.el  yn  y 
deml,  ar  amser  yr  aberth  hwyrawl  y  dydd 
hwn,  ac  yn  tywallt  dwfr  gerbron  yr  Ar- 
glwydd,  mewn  ífordd  meddani  o  weddîo  am 
(ídylanwadau  dwyfol  yr  Yshryd  Glân,  ac  fel 

arwydd  o'u  dymuniad  iddo  gael  ei  dywallt 
arnynt  hwy.  Dyma  lesu  yn  addaw  y  peth 
ei  hun. 

38  *  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof 
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ffi,  f  megis  y  dywedodd  yr  ysgrythyr, 
y  X  afbnydd  o  ddwfr  by wiol  a  ddy- 
lifant  ||  o'i  oroth  ef. 

y  pen.  4.  14.  ~Job  32.  18,  19.  Diar.  10.  11.  a  19  4.  Es. 44.  3.  a  68  11.  a  59.  21.  Ezec.  47.  1-12.  Zech.  14.  8.  Gal. 
5.  22,  23    K|>h.  5.  9. 

*  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof  fi  fel  Crist 
yr  Arglwydd,  ac  yn  ymddiriod  ynof  am  ei 
holl  iachawdwriaeth  :  nid  credu  hanesiol,  ac 
0  gydsyniad  yn  unig  a  feddylir  ;  ond  credu 

â'r  galon  i  gyfiawnder,  holiawl  ymorphwys- 
iad  yr  enaid  ar  Grist  am  fywyd  tragywydd- 
ol,  yn  wyneb  colledigaeth  dragywyddol. 

t  Bfae  rliai  yn  cyssylltu  y  geiriau  hyn  â'r 
rhan  fiaenaf  o'r  adnod,  fel  hyn  ;  "  Yr  hwn 
sydd  yn  credu  ynof  tì  niegys  y  dywed  yr  ys- 
grythyr,"  heb  un  attaliacì  ar  ol  y  gair  "tì." 
Credu  fel  y  dywed  yr  ysgrytliyr  am  gredu 
gwirioneddol ;  a  chredu  yn  Nghrist  fel  mae 
yr  ysgrythyr  yn  dywedyd  am  Grist.  Felyna 
maent  yn  dianc  rhag  yr  anhawsder  o  gael  y 
gehiau  canlynol,  ("  Afonydd  o  ddwfr  bywiol 
a  ddylifant  o'i  groth  ef,")  yn  yr  ysgrythyr. 
%  Ond  mwy  naturiol  yw  meddwl  mai  i'r  rhan 
olaf  o'r  adnod  y  maent  yn  perthyn  ;  ac  mai 
sylwedd  amryw  brophwydoiiaetliau  ain  dy- 
walltiad  yr  Ysbryd,  dàn  y  gymhariaeth  o 
ddwfr  bywiol,  y w  diwedd  yr  adnod,  yn  hytr- 
ach  na  dyfyniad  o  unrhyw  ysgrythyr  ben- 

nodawl.  (]"  O'i  groth  ef :"  neu  odd  ei  fewn 
ef.  Mae  y  groth,  neu  y  bòl  yn  aml  yn  myn- 
ed  am  y  meddwl,  neu  y  galon.  Cymhara 
Job  15.  35  ;  a  20.  20  ;  â  Diar.  20.  27,  30. 
Weitiiiau,  mewn  ystyr  mwy  cyítredin,  ar- 
wydda  y  canol,  neudufewn  i  rywbeth,  1  Bren. 
7.  20  ;  Math.  12.  40  ;  ac  efaliai  fod  Cristyma 
yn  cyfeirio  at  y  cawg  aur  mawr,  o  ba  un  yr 
oedd  yr  oífeiriad  y  pryd  hwnw  yn  tywallt 
dwfr  ger  bron  yr  Arglwydd. 

39  z  (A  hyn  a  ddywedodd  efe  am 
yr  *  Yspryd,  f  yr  hwn  a  gai  y  rhai  a 
gredent  ynddo  ef  ei  dderbyn  :  a  J  can- 
ys  etto  nid  oedd  yr  Yspryd  Glân 

wedi  ei  roddi,  ||  o  herwydd  na  6ogon- 
eddasid  yr  Iesu  etto) 

z  pen.  14.  16,  17,  26.  Diar.  1.  23.  Es.  12.  3.  a  32.  15- 
a  44.  3.  Joel  2.  28.  Lnc  3.  16.  a24.  49.  Act.  1.  4—8.  a  2- 
4,17,33,38.  a  4.  31,32.  Rliuf.  8.  9.  Eph.  1.13,  14. 
a  4.  30.  a  peu.  16.  7.  Salm  68.  18.  Es.  32.  15.  Act.  2.  17, 
33.    2  Cor.  3.8.  ípen.12.  16.    a  13.  31,  32.    a  14.  13. 
»17.  5.  Act.  3.  13. 

Geiriau  Ioan  yw  y  rhai  hyn,  yn  eglurhâd 

ar  eiriau  Crist  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  *  Am 
yr  Ysbryd  Glàndàn  y  gymhariaeth  o  "ddwfr," 
a  "dwtr  bywiol;"  nis  gallwn  wneyd  yn  well 
(yn  ol  byrdra  y  gwaith  hwn)  na  dymuno  ar 
y  darllenydd  droi  at  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol, 

a  berthyn  i'r  adnod  hon  a'r  un  o'r  blaen  : 
dylid  gwneyd  felly  yn  wir  drwy  y  gwaith  i 
gyd  ;  ni  bu  erioed  well  casgliad  o  gyfeiriadau 

na'r  eiddo  Scott ,  ac  y  maent  yn  gymmorth 
rhagorol  i  ddeall  yr  ysgrythyrau,  i'r  neb  a'u 
defnyddio.  t  Mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  addaw- 
edig  i  bawb  a  gredant,  ac  nid  addawyd  ef 
yn  ei  ddoniau  achubol  i  neb  arall.  X  Llefar- 
odd  dynion  sanctaidd  Duw  yn  yr  hen  oes- 
oedd,  megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ys- 
bryd  Glân ;  a  sancteiddiwyd  a  diddanwyd 
yr  holl  gredinwyr  yn  mhob  oes  ganddo  cf : 

ond  nid  oedd  "  gweinidogaeth  yr  Ysbryd"  y 
pryd  hwnw  wedi  ei  dwyn  i  mewn  a'i  sefydlu 
yn  gyflawn  ;  nid  oedd  tywalltiad  yr  Ysbryd, 

-  —         ~  — -    

yn  ei  ddylanwadau  gwyrthiol  na  sancteidd- 
iol,  wedi  cyrnmeryd  lle  y  pryd  hwnw  yn  gyf- 
lawn;  ||  oblegid  yr  oedd  y  peth  rhyfeddol 
hyny  yn  cael  ei  gadw  i  fawrâu  ac  urddasu 
buddugoliaeth  y  Gwaredwr,  ac  i  dystiolaethu 

ei  adgyfodiad  a'i  esgyniad  i'r  gogonianl  nefol. 

40  %  Am  hynny  llawer  o'r  bobl, 
*wedi  clywed  yr  ymadrodd  hwn,  a 
ddywedasant,  c  f  Yn  wir  hwn  yw  y 
Prophwyd. 

c  adn.  12.  pen.  1.  21,  25.  a  6.  14.  Dent.  18.  15—18. 
Mat.  16.  14.  a  21.  11.  Luc  7.  16.  Act.  3.  22,  23. 

*  Sef  wedi  clywed  ymadrodd  grasol  ac 

awdurdodol  y  Cyfryngwr,  yn  yr  adnodau  o'r 
blaen.  f  Gellid  darllen  y  geiriau  "  Yn  wir 
prophwyd  yw  hwn  :"  nid  y  Messiah  ei  hun 
oeddynt  yn  feddwl,  fel  y  mae  yn  amlwg  wrth 
y  ddadl  yn  yr  adnodau  nesaf.  Yr  oedd  gwel- 
ed  prophwyd  yn  ngwlad  Judea  yn  beth  rhy- 
fedd  yn  awr,  gan  na  buasai  yr  un  er  ys  mwy 

na  phedwar  càn  miynedd  o'r  blaen,  ond  loan 
Fedyddiwr  a  gyfrifid  felly. 

41  *  Eraill  a  ddywedasant,  d  Hwn 
yw  Crist.  f  Eraill  a  ddywedasant, 
e  Ai  o  Galilea  y  daw  Crist  ? 

d  adn.  31.  pen.  1.  41—49.  a4.  25,  29,  42.  a  6.  69.  Mat. 
16.14-16.         eadn.  52.  pen.  1.  46. 

*  Yr  oedd  rhai  o  honynt  yn  myned  yn 
mhellach  ;  a  mỳnent  mai  y  Messiah  ei  hun, 
y  gwir  Brophwyd,  ydoedd  Iesu  :  tybient,  (a 
thybient  yn  iawn  hefyd)nas  gallai  neb  lefaru 

a  gweithredu  gyda'r  fath  fawredd,  tosturi,  a 
dull  dwyfol,  ond  y  Messiah  yn  unig.  t  Gwydd- 
ai  pawb  mai  o  Nazareth  yn  Galilea  yr 
oedd  lesu  yn  dyfod  ;  a  gwyddent  nad  oedd 
gwiw  dysgwyl  y  Messiah  oddi  yno  :  ond  nis 
gwyddeut  hwy  mai  yn  Bethlehem  Judea  y 
ganesid  ef,  fel  yr  ysgrifenwyd  drwy  y  pro- 
phwyd,  Mica  5.  2.  Gwel  Math.  2.  4 — ö.  Pe 
gwybuasent  hyny,  buasai  y  ddadl  hon  yn darfod. 

42  f*  Oni  ddy  wedodd  yr  ysgrythyr, 
Mai  o  had  Dafydd,  f  aco  Bethlehem, 
s  %  y  dref  lle  y  bu  Dafydd,  ||  y  mae 
Cnst  yn  dyfod  ? 

/adn.  27.  Salm  132.  11.  Es.  11.  1.  Jer.  23.  5.  Mica  5.  2. 
Luc  2.  4,  11.  g  1  Sam.  16.  1,  11—13,  18.  a  17.  58. 

*  Dywedodd  yr  ysgrythyr  mai  o  had  a 
theulu  Dafydd  y  deuai  y  Messiah,  Salm  132. 
11  ;  f  ac  mai  yn  Bethlehem  y  genid  ef,  Mica 
5.  2  ;  |  Bethlehem  ydoedd  tref  teulu  Dafydd, 
1  Sam.  17.  15;  ac  yno  y  bu  Dafydd  yn  byw, 

hyd  oni  alwodd  Duw  ef  oddi  yno  i'r  frenin- 
iaeth,  1  Sam.  20.  6.  ||  Oddi  yno  y  daeth  Crist, 
ond  yr  oedd  deuddeng  mlynedd  ar  hugain 
neu  ragor  er  hyny  ;  a  phawb  heb  wybod,  neu 
yn  ddifeddwl,  yn  awr,  mai  yno  y  ganed  ef, 
ac  mai  oddi  yno  y  daeth. 

43  /4*Felly  yr  aeth  ymrafael  ym 

mysg  y  bobl  o'i  blegid  ef. h  adn.  12.  pen.  9.  16.  a  10.  19.  Mat.  10.  35.  Lnc  12. 
51,  52.  Act.  14.  4.  a  23.  7—10. 

*  "  Ymrafael  :"  dadl  boeth  ;  felly,  medd 

Dodderidge,  mae  y  gair  Schisma  bob  amser 

yn  arwyddocâu.  Cyfieithir  ef  "  Rhwyg"  yn 
Math.  9.  16  ;  ond  nid  y w  o  angenrheidrwydd 
yn  arwyddo  rhwyg  bob  amser;  eithr  dadl 
frwd  a  llidiog,  pa  un  bynag  a  elo  hi  yn  rhwyg 
ac  yn  ymadawiad  ai  peidio.  Rhwyg  yw  ys- 
tyr  y  gair  Schism  gan  yr  Eglwys  Sefydledig  ; 
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am  rai  a  ymadawont  o  gyfundeb  yr  eglwys 
hòno,  er  gwneyd  hyny  heb  ddadl,  na  digof- 
aint  yn  y  byd.  Dywedodd  Iesu  mai  ymra- 
fael  a  fyddai  yn  ei  achos  ef,  yn  Luc  12.  51. 
Gwahanol  feddyliau  am  Grist  oedd  yma,  a 
phob  un  yn  taeru  dros  ei  feddwl  ei  hun : 
cyfrifai  rhai  ef  yn  brophwyd,  eraill  yn  Fes- 
siah,  a  thaerai  eraül,mae  yn  debyg  nad  oedd 
efe  nac  y  naill  nac  y  liall,  ond  twyllwr,  ac 
yn  twylìo  y  bobl. 

44  *  A  rhai  o  honynt  a  fyrmasent 
ei  ddal  ef:  *  f  ond  ni  osododd  neb 
ddwylaw  arno. 

t  adn.  30.  pen.  8.  20.  a  18.  5,  6.  Act.  18.  10.  a  23.  11. 
a  27.  23-25. 

*  Mynai  y  blaid  olaf  a  enwyd  uchod  ei 
ddàl  ef,  a  chymhell  y  swyddogion  a  ddanfon- 
asid  gan  y  cyngor,  i  wneyd  hyny  :  fond  ni 
osododd  neb,  hyd  yn  nod  y  swyddogion  eu 
hunain,  ddwyiaw  arno  ef.  Yr  oedd  digon  o 
awdurdod  gan  y  swyddogion,  a  digon  o  lid 

gan  lawer  o'r  bobl,  i'wddàl  ef ;  ond  yr  oedd 
gallu  dirgelaidd  Crist,  yn  attal  ac  yn  gwa- 
hardd  pob  un  o'r  ddau,  hyd  oni  ddaeth  ei awr  ef. 

45  H  *  Yna  y  daeth  k  y  swyddogion 
at  yr  arch-offeiriaid  a'r  Phariseaid  ;  a 
hwy  a  ddywedasant  wrthynt  hwy, 
f  Paham  na  ddygasoch  chwi  ef  ? 

h  adn.  32.  Act.  5.  21-27.  \ 

*  Efallai  i  ofn  y  bobl  attal  rhai  o'r  swyddog- 
ion,i  eiriau  Crist  effeithio  ar  rai  eraill  o  hon  vnt, 

a'r  gallu  dirgelaidd  a  soniwyd  uchod  hefyd ; 
pa  fodd  bynag  y  bu,  penderfynasant  ddy- 

chwelyd  at  yr  arch-offeiriaid  a'r  phariseaid hebddo  ef,  beth  bynag  fyddai  y  canlyniad. 
t  Ffromodd  y  gwỳr  mawr  hyn  yn  aruthr  am 
na  ddygasent,  a  dechreuasant  geryddu  y 
swyddogion  yn  Uỳm,  fel  pe  dywedasent,  Pa 

fodd  y  darfu  i  chwi  feiddio  anufuddäu  i'n 
gorchymyn  ni  ?  paham  na  ddaliasoch  chwi 

ef  fel  drwg-weithredwr,  a'i  ddwyn  ef  ger  ein 
bron  ni,  y  cyngor,  i'w  broíì  ef. 

46  *  A7r  swyddogion  a  attebasaní, 
1  Ni  lefarodd  dyn  erioed  fel  y  dyn hwn. 

/  adn.  26.  Mat.  7.  29.  L«c  4.  22. 

*  Atebodd  y  swyddogion  mewn  ychydig 
eiriau,  Nyni  a  aethom  i'r  deml  gyda  llawn 
fwriad  ei  ddàl  ef ;  ond  pan  glywsom  ef  yn 
llefaru  wrth  y  bobl,  nis  gallem  ni  yn  ein  byw 
roddi  blaen  bys  aruo;  yr  oedd  >  fath  fawr- 
edd,  awdurdod  a  melusder  yn  ei  eiriau  ef, 
fel  nas  gallem  ni  gyda  channoedd  erail  oedd 

yno,  lai  na'i  garu  ef ;  a  phallodd  a  thoddodd 
ein  calonau  o'n  mewn  ar  unwaith.  Me«'n 
gwirionedd,  nid  ydym  yn  meddsvl  i  ddyn  er- 

ioed,  na  Moses  na  neb  o'r  prophwydi,  lefaru 
fel  y  dyn  hwn.  Pan  anfonodd  Marius  ei  fil- 
wyr  i  ladd  Marc  Antony,  dywedir  iddynt 
golli  eu  dewrder  a  thori  allnn  i  wylo,  wrth  ei 
glywed  ef  yn  dadlau  am  ei  fywyd :  ond 
gorchfygwyd  y  swyddogion  hyn  drwy  glyw- 
ed  ymadroddion  grasol  Iesu  wrth  y  bobl,  yr 
hyn  oedd  beth  mwy  hynod  o  lawer.  Yn  Es. 

11.  4,  dywedir  am  dano — "  Efe  a  dery  y 
ddaear  â  gwialen  ei  enau,  ac  âg  anadl  ei  we- 

fusau  y  lladd  efe  yr  anwir:"  dyma  gyflawn- 
iad  mewn  rhan  o  hyny.  Gobeithio  ein  bod 

ninnau  yn  dywedyd  yr  un  modd  â\'r  swydd- 

370 

ogion  hyn  yn  aml,   wrth   ddarllen   ei  ymad 
roddion  ef. 

47  Yna  y  Phariseaid  a  attebasant 
iddynt,  m  A  hudwyd  chwithau  hefyd? 

m  adn.  12.  peu.  9  27—34.  2  Bren.  18.  29,  32.  2  Cron. 
32.  15.  Mat.  27.  63.  2  Cor.  6.  8. 

*  Ffromodd  hyn  y  phariseaid  yn  saith 
gwaeth  nac  o'r  blaen :  fel  pe  dywedasent, 
Beth,  onid  nyni  yw  eich  meistriaid  chwi,  ac 
oni  ddylech  ufuddâu  i  ni,  ac  nid  ammau  ? 
Onid  nyni  yw  eieh  athrawon  chwi  hefyd,  ac 
oni  ddylasech  wybod  gwell  oddi  wrthym  ni 
na  chymmeryd  eich  hudo  gan  y  twyllwr 
hwnw  :  yr  oeddem  ni  yn  meddwl  y  gallasem 
ymddiried  i  chwi,  fel  dynion  o  fwy  synwyr 
ac  ysbryd,  nac  y  cymmerech  eich  hudo  fel 
hyn  ganddo  ef.  Tybia  gwŷr  mawr  drygion- 
us  mai  dynion  wedi  en  hudo  yw  pawb  a'r  ni 
dderbyniant  eu  barn,  ac  ni  chanlynant  eu  I 
ffyrdd  hwynt. 

48  n  *  A  gredodd  neb  o'r  pennaeth-  |i 
iaid  ynddo  ef,  +  neu  o'r  Phariseaid  ?    [ n  adn.  26,  50.  pen.  12.  42.  Mat.  11.  25.  Act.  6.  7.  1  Cor.  1 
1.  22-28.  a  2.  8. 

*  A  gredodd  neb  o  aelodau  y  Sanhedrim 
ynddo  ef,  i'r  rhai  yn  unig  y  perthyn  barnu 
rhsvng  gwir  a  gau  brophwydi,  rhwng  gwir  a 

gan  athrawiaeth  ì  f  A  gredodd  neb  o'r  phari- 
seaid  ynddo  ef,  y  rhai  ydynt  ddynion  o'r 
enwogrwydd  mwyaf  am  sancteiddrsvydd,  a 

gwybodaeth  o'r  ddeddf  ?  A  ydych  chwi  yn 
ddoethach  na'ch  gwell  ?  yn  ddoethach  na'ch 
athrawon?  Hen  bwnc  yn  y  byd  yw  ffydd 
ddiymchwiliad  ;  crcdu  ae  ufuddâu  fel  y  gwelo 
ein  hathrawon  yn  dda,  heb  chwilio  drosom 
ein  hunain  :  m.ìe  hyn  yn  y  byd  eto,  yn  mhlith 
Ilawer  plaid  heblaw  eglwys  Rufain. 

49  °  *  Eithr  y  bobl  hyn,  y  rhai  ni 
wyddant  y  gyfraith,  melldigedig  ydynt. 

o  pen.  9.  34,  40,  41.  Es.  5.  21.  a  2S.  14.  a  2*9.  14—19. a  65.  5    1  Cor.  1.  20,  21.  a  3.  18-28.  lago  3.  13—18. 

*  Fel  pe  dy\vedasent,  Am  y  HY  tws  annwy- 
bodus  ac  ynfyd  hyn  sydd  yn  ei  ganlyn  ef,  nid 
ydynt  hwy  yn  dealí  yr  ysgrythyrau,  ac  y 

maent  yn  haeddu  cu  dirmygu  a'u  ffieiddio 
gan  ddynion,  yn  gystal  a'u  melltithio  gan 
Dduw;  yn  gymmaint  a'ubod  wedi  eu  rhoddi 
i  fynu  megys  dàn  felltith  a  dallineb  barnol. 
Hawdd  gwneuthur  ffyliaid  ohonynt  hwy,  ac 
a  fỳnwch  chwithau  fyned  yn  ffyliaid  gyda 
hwynt.  Fel  hyn  y  mynai  y  cyngor  fygylu  y 
swyddogion,  cacthiwo  eu  cydwybodau  hwy, 

dilën  pob  argraff  dda  a  wnaethid  ar  eu  me- 
ddyliau,  a  meithrin  rhagfarn  ynddynt  yn  er- 
byn  Crist  a'r  efengyl. 

50  *Nicodemus^(yrhwnaddaeth- 
ai  at  yr  Iesu  o  hỳd  nos,  ac  oedd  un  o 
honynt)  a  ddywedodd  wrthynt, 

p  ìpen.  3.  1,  2.  a  19.  39. 

*  Daillenwn  am  ISicodemus,  ac  am  ei  ddy- 
fodiad  at  Tesu  o  hyd  nos,  yn  pen.  3.1,2:  Yr 
oedd  efe  yn  un  o  aelodau  y  Senedd  hon,  ac 
yn  ofidusìawn  ei  feddwl,  wrth  y  dull  dian- 
rhydeddus,  anghyfiawn,  ac  ethrywyllt  hyn  o 
fyned  yn  mlaen ;  gan  hyny  mae  yn  sefyll  i 
fynn  i  amddiffyn  Crist,  eto  yn  wàn,  neu  o 
leiaf  yn  rhyfeddol  o  ddoeth-gall  a  gochelgar : 
ni  ddywedodd  efe  ddim  o'i  blaid  ef  a'r  na 
allasai  ac  na  ddylasai  ddywedyd,  yn  achos  y 
drwg-weithredwr  mwyaf. 

51  q  *  A  ydyw  ein  cyfraith  ni  yn 



IOAN  VIII 
amddiff'yn  (yrist. 

barnu  dyn,  üddi  eithr  clywed  ganddo 
ef  yn  g^yntaf,  a  gwybod  beth  a  wnaeth 

efe?  
" 

q  Deut.  I.  17.  a  17.  8-11.  a  19.  15—19. 

*  Nid  oes  dim  yn  dywyll  ac  eisiau  ei  eg- 
luro  yn  yr  adnod  hon  :  aui  y  gyfraith  a  sonir 

gwel  y  cyfeiriadau  perthynol  i'r  adnod.  Er 
mòr  dirion  ac  arafaidd  mae  y  geiriau  hyn  yn 
yinddangos,  y  mae  colyn  Uỳm  ynddynt ;  ac  y 
maent  mewn  etíaith  yn  gyhuddiad  yn  erbyn 
aelodau  y  Senedd,  eu  bod  hwy,  tra  yr  oedd- 

ynt  yn  proflfesu  gwybodaeth  helaeth  o'r  gyf- 
raith,  a  gwresawgrwydd  mawr  drosti,  un  ai 

heb  wybod,  neu  heb  wneyd  cyfrìf,  o  rai  o'i 
gorchymynion  egluraf  hi,  ac  eu  bod  hwy  yn 

ddisylw  iawn  o'r  deddfau  hyny  a  ddylasai 
fod  yn  eu  golwg  yn  neillduol,  fel  aelodau  o 
lys  cyfiawnder.  Yn  ol  cyfreithiau  Üuw  a 

dynion,  mae  yn  eithaf  rhesymol  i'r  cyhudd- 
edig  gael  ei  wrando,  ac  i  dystion  gael  eu 

gwrando  hefyd,  u'i  blaid  ac  yn  ei  erbyn ; 
ond  yma  nid  oedd  dim  o'r  cyfryw  beth,  dim 
ond  condemnio  heb  un  cwyn,  tyst,  nac  am- 
ddiffyn. 

52  Hwythau  a  attebasantac  addy- 
wedasant  wrtho,  r  *  A  ydwyt  tithau  o 
Galilea?  s\  Chwilia  a  gwel,  na  chod- 
odd  prophwyd  o  Galilea. 

r  pen.  9.  34.  Gen.  19.  9.  Ex.  2.  14.  1  Bren.  22.  24.  Diar 
9.  7,  8.         s  adn.  41.  peu.  1.  46.    lis.  9.  1,  2.  Mat.  4.  15,  16 

Gan  nas  gallai  y  cyngor  wrthwynebu  rhe 
swm  Nicodêmus,  penderfynasant  ei  redeg  ef 

i  lawr  â  phoethder  a  nwydau  drwg,  a'i  wat 
war  ef,  am  iddo  lyfasu  dy  wedyd  gair  o  blaid 
yr  hwn  oedd  mòr  gas  ganddynt  hwy.  *  Pa 
beth,  a  wyt  tithau  yn  un  o'r  dorf  annwybod 
us,  un  o'r  blaid  Galileaidd,  ac  yn  dadlau  dros 
ddyn  a  gymmer  arno  fod  >n  brophwyd,  ac 
yntau  wedi  ei  eni  (felly  y  tybient  hwy)  yn 
Galilea.  Gwyddent  hwy  yn  dda  iawn  nad 
Galilead  oedd  Nicodêmus;  ond  dywedasant 

hyn  yn  eu  poethder  i'w  waradwyddo  ef. 
t  Chwilia,  a  gwel  yr  ysgrythyrau,  a  thi  a  gai 
weled  na  chododd  prophwyd  erioed  o  Gali- 
lea.  Pe  gwir  fuasaihyny,  pa  berthynas  oedd 
rhwng  hyny  a  maíer  Crist  ?  Yn  Eethlehem 
y  ganed  ef,  ac  nid  yn  Galilea.  Pe  na  chod- 
asai  prophwyd  o  Galilea  yn  amser  yr  Hen 
Destament;  eto,  nid  oedd  yn  anmhosibl  i 
Dduw  godi  un  yn  awr  oddi  yno.  Ond  nid 
gwir  ydoedd  ;  oblegid  yr  oedd  Jonah  o  Gali- 
lea.  Cymhara,  2  Bren.  14.  25.  â  Josh.  19. 13, 

16:  tybir  hefyd  fod  Nahum  yr  Elcosiacl  o' Galilea;  o  dref  a  elwid  Elses,  yr  hon  mcdd 
Jerome  oedd  yn  Galilea,  ac  yn  myned  wrth 
yr  enw  hwnw  yn  ei  ddyddiau  ef.  Ac  y  mae 
un  gwr  dysgedig,  (Reland,)  yn  dywedyd  fod 

Thesbe,  tref  Eli'as  y  Thesbiad  yn  Galilea  hef- 
yd.  Fel  yna  nid  oedd  ganddynt  yr  un  sail  i 
ddywedyd  na  chododd  yr  un  prophwyd  o 
Galilea  :  ac  yr  oedd  eu  rhagfarn  yn  ormod  i 

chwilio  pa  le  y  ganed  Iesu,"pe  amgen  buasai yn  hawdd  iddynt  gael  gwybod  mai  yn  Beth- 
lehem  y  ganed  ef. 

53  '  A  phob  un  a  aeth  i'w  dý  ei hun. 
t  Job  5.  12,  13.  Salm  33.  10.  a  76.  5,  10. 

*  Er  Ueied  a  ddywedodd  Nicodêmus  o 
blaid  Crist,  efe  a  ddyrysodd  xeu  cyngor  hwy 
am  y  tro  hwnw.  Mae  yn  debyg  iddynt  wel- 
ed  hefyd  fod  eu  dadl  hwynt  yn  ddisail  ac  yn 
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wùn,  felly  torasant  yr  eisteddfod  i  fynu  yn 
sydyn,  gan  obeîthio  cael  rhyw  gyfle  arall  yn 
absen  Nicodêmus. 

PEN.  VI1J. 

Crist  yn  ywaredu  y  wraig  a  ddaliesidmewn 

godineb. 

*iVR  Iesu  aa  aeth  i  fynydd  yr  01- 
ew-wydd  : 

a  Mat.  21.  1.  Marc  11.  1.  a  13.  3.  Luo  19.  37. 

*  Efallai  y  byddai  Iesu  yn  myned  bob  nos 
|  i  Bethania,  i  dŷ  Martha,  lle  y  gallai  efe  fod 
yn  fwy  llonydd  ac  ar  ei  ben  ei  hun  nac  yn 
Jerusalem :  ond  tybia  rhai  iddo  dreulio  y 
nos  hon  ar  fynydd  yr  Olew-wydd  mewn 

gweddi'au,  myfyrdodau,  a  chymdeithas  a'i 
Dad  nefol,  er  ymddarpar  i'r  gwaith  a'r  dy- 
oddefiadau  oedd  eto  o'i  flaen.  Mynydd  yr 
Olew-wydd  oedd  oduy  dwyrain  i  Jerusalem 
(Zech,  14.  4,)  dros  afon  Cedron,  ac  o  fewn  i 

ddwy  filltir  i'r  ddinas. 
2  6*Aca  ddaeth  drachefn  y  bore 

i'r  deml ;  \  a'r  holl  bobl  a  ddaeth  atto 
ef :  c  yntau  a  eisteddodd,  ac  a'u  dysg- 
odd  hwynt. 

b  pen.  4.  34.  Preg.  9.  10.  Jer.  25.  3,  4.  a  44.  4.  Luc  21. 
37,  38.        c  Mat.  5.  1,  2.  a  26.  55.  Lnc  4.  20.  a  5.  3. 

*  Rhaid  mai  y  dydd  ar  ol  yr  ŵyl  oedd 
hwn  :  gwel  pen.  7.  37  :  ffelly  y  gwnai  Iesu 
drwy  wythnos  y  pasg  diweddaf ;  âai  allan  i 

Bethania  y  nos,  ac  âai  i'r  deml  yn  fore  dran- 
oeth  bob  dydd,  Luc  21.  37,  38. 

3  *A'r  ysgrifenyddion  a'r  Pharise- 
aid  f  a  ddygasant  atto  ef  wraig  yr  hon 
a  ddaliesid  mewn  godineb  :  ac  wedi 
ei  gosod  hi  yn  y  canol, 

*  Dywedir  fod  tri  math  o  ysgrifenyddion 
yn  mhlith  yr  Iuddewon  :  1.  Ysgrifenyddion  i 
dywysogion  a  gwŷrmawr:  felly  yr  oedd  Sefa 
yn  ysgrifenydd,  neu  gofiadur,  i  Dafydd, 
2  Sam.  20.  25.  2.  Ysgrifenyddion  gwladol, 
tebyg  i  gyfreithwyr  ein  gwlad  ni,  i  dynu  all- 
an  weithredoedd  mewn  prynu  a  gwerthu 
rhwng  y  bobl.  3.  Ysgrifenyddion  a  fyddent 

yn  ysgrifenu  y  gyfraith,  ac  yn  ei  hegluro  i'r 
bobl  yn  y  deml  ac  yn  y  synagogau.  Y  rhai 
olaf  a  feddylir  yma,  nid  oedd  awdurdod  gan 
y  lleill  i  beth  fel  hyn.  Eu  bwriad  yma  oedd 
maglu  ein  Hiachawdwr  rywfodd ;  ac  ni  a 
gawn  y  phariseaid  a  hwythau  gyda  eu  gilydd 
yn  aml,  yn  ymgais  am  hyn.  f  Efallai  mai 
yn  ddiweddar  iawn  y  daliwyd  hi  yn  euogo'r 
bai  hwn,  yn  un  o'r  pebyll,  ar  amser  yr  ẁyl, 
pryd  yr  oedd  calonau  rhai  o  honynt,  efallai, 
yn  rhy  lawen,  trwy  fwyta  ac  yfed  yn  rhy 
ehelaeth„  Dywedir  nad  yw  yr  hanes  hwn 
ddim  o  gwbl  mewn  rhai  hen  ysgrifau  o  ef- 
engyl  Ioan  ;  ond  tybir  mai  gwylder  gormod- 
awl  rhai  o'r  hen  dadau  duwiol,  a'u  ffi'eiddiad 
o'r  pechod  a  enwir,  a  barodd  iddynt  ei  adael 
allan:  cafodd  dynion  dysgedig  ac  ymofyngar 
ddigon  o  brawf  ei  fod  yn  yrysgrif  wreiddiol 
a  ddaeth  o  law  Ioan. 

4  Hwy  a  ddywedasant  wrtho, 
*Atbraw,  fy  wraig  hon  a  ddaliwyd 
ar  y  weithred  yn  godinebu . 

*  "  Athraw  :"  nid  ocdd  y  cyfarch  hwn  ond 
rhagrith  a  gweniaith  oll :  yr  oedd  digon  o  lid 
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ac  anmharch  yn  eu  calonau  hwy  i'w  alw  ef 
yn  gythraul :  tebyg  j  Joab,  yn  cusanu  ac  yn 
brathu  ar  yr  un  pryd.  t  Pa  le  yr  oedd  y 
gwrrywî  dylasai  hwnw  gael  ei  ddwyn  ger 

bron  yn  gystal  a'r  wraig,  a'r  ddau  eu  íla- 
byddio;  ond  yma  mae  y  phariseaid  yn  dang- 
os  eu  pleidgarwch,  trwy  erlyn  y  wraig,  a 

gadael  i'r  dyn  ddiaiic. 

5  d  *  Â  Moses  yn  y  gyfraith  a  orch- 
ymynodd  i  ni  labyddio  y  cyfryw : 
e  f  beth  gan  hynny  yr  wyt  ti  yn  ei 
ddywedyd  ? 

dLef.  20.  10.  Deut.  22.  21—24.  E*ec.  16.  38—40.  a  23, 
47.        «  Mat.  5.  17.  a  19.  6—8.  a  22.  16—18. 

*  Cyfraith  Moses  oedd,  i'r  ddau  farw  os 
byddent  yn  bn'od ;  ac  os  wedi  ei  dywedd'ioy 
byddai  y  ll.tnces,  y  gyfraith  oedd  ei  llabydd- 
io  hi  a  meini,  Lefit/20.  10  ;  Deut.  22.  22,23, 
24.  Felly,  os  oeddynt  hwy  yn  dywedyd  yn 
gywir,  rhaid  mai  benyw  wedi  ei  dyweddîo, 

oedd  hon,  a  chwedi  bod  yn  euog  o'r  pechod 
ft'iaidd  hwnw  cyn  cyfiawni  y  br'iodas  ;  obleg- 
id  y  cyf'ryw  yn  unig  a  orchymynodd  Moses 
eu  llabyddio.  Am  odineb  lle  y  byddo  y 

wraig  yn  br'iod,  nid  yw  Moses  yn  dywedyd 
pafodd  y  mae  i  farw  ;  a  lle  byddaiy  ddeddf 
yn  gorchymyn  marwolaeth  ac  heb  enwi  pa 

fath  farwolaeth,  eu  rheol  hwy  oedd,  cospi  â'r 
farwolaeth  esmwythaf,  yr  hon  yn  ol  eu  tyb 
hwy  oedd  Uindagu.  Gallwn  sylwi  yn  y  fàn 
hon  hefyd,  y  byddent  hwy  yn  rhoddi  enw 

Moses  wrth  eu  traddodiadau  a'u  chwanegiad- 
au  at  y  ddeddf,  er  nas  gwybu  Moses  erioed 
ddim  am  danynt.  +  Os  oedd  Moses  wedi 
gorchymyn  llabyddio  y  cyfryw  un,  pa  raid 
gofyn  yn  mhellach  i  Grist  ?  Gan  dy  fod  di 
yn  hòni  awdurdod  oddiwrth  Dduw  iwneuth- 
ur  cyfnewidiadau  yn  ein  cyfraith  ni,  neu  o 

leiaf  i'w  dehongli  hi  yn  wahanol  i  ni ;  ni  a 
garem  gael  dy  farn  di  ar  y  materhwn. 

6  *  Ahyn  a  ddywedasanthwy?/gan 
ei  demtio  ef,  fel  y  gallent  ei  gyhuddo 
ef.  f  Eithr  yr  Jesu,  wedi  ymgrymmu 

tu  a'r  llawr,  a  ysgrifenodd  â'i  fys  ar 
y  ddaear,  ̂ heb  gymmeryd  arno  eu 
clywed. 

/Num.  14.  22.  Mat.  19.  3.  Luc  10.  25.  a  11.  53,  54.  a 
20.  20—23.  1  Cor.  10.  9.  gadn  2.  Gen.  49.  9.  Jer.  17.  13. 
Dan.  5.  5.  h  Salm  38.  12-  14.  a  39.  1 .  Diar.  26.  17.  Preg. 
3.  7.  Am.  5.  10,  13.  Mat.  10.  16.  a  15.  23.  a  26.  63. 

*  Dyma  wreiddyn  ygwirionedd  yn  awrr  yn 
dyfod  i'r  golwg  ;  "hyna  ddywedasant  gan 
ei  demtio  ef,  fel  y  gallent  ei  gyhuddoef:" 
pe  dywedasai,  Trowch  hi  drosodd  i  farn  y 
Rhuîeiniaid,  eich  arglwyddi ;  buasent  yn  ei 

gyhuddo  ef  o  anffyddlondeb  i'w  genedl  ei 
hun,  a  dirmyg  ar  gyfraith  Moscs  :  pe  dywed- 
asai  am  iddynt  hwy  ei  llabyddio  hi  yn  ol  cyf- 
raith  Moses  ;  buasent  yn  ei  gyhuddo  ef  wrth 
y  Rhufeiniaid,  ei  fod  yn  gefnogwr  terfysg, 
ac  yn  dàl  i  fynu  awdurdod  barnol,  mewn 

gwrthwynebiad  i'r  eiddynt  hwy.  Nen,  eil- 
waith ;  pe  buasai  yn  gorchymyn  ci  Ilabyddio 
hi  yn  ddidrugaredd,  buasent  yn  ei  gyhuddo 
ef  o  greulondeb,  annheilwng  iawn  o  un  a 
gymmerai  arno  mai  y  Messiah  ydoedd,  yr 
hwn  oedd  i  fod  yn  addfwyn  a  Uariaidd  :  ac 
o  bleidgarwch  hefyd  ;  yn  gorchymyn  llabydd- 
io  hon,er  ei  fod  cynhyn  wedi  derbyn  gwrag- 

edd  o  gyffelyb  ymarweddiad  i'w  gymdeith- 
as :  ac  o'r  tu  arall,   pe  buasai  am  ei  harbed 

372 

hi  ;  buasent  yn  ei  gyhuddo  ef  o  wrthwynebu 
y  gyfraith,  a  phleidio  pechod  a  phechadur- 
iaid  o'r  fath  waethaf  a  ft'ieiddiaf :  ac  feily 
cawsent  fantais  i  annog  y  bobl  i'w  gasâu  ef, 
a  chodi  yn  ei  erbyn.  +  Dyw'edir  y  byddai 
dynion  doethion  yn  y  dyddiau  liyny  yn  arfer 
gwneyd  rhith  o  ysgrifenu  ar  y  ddaear,  pan 
ofynid  rhyw  holiad  iddynt  nad  oeddynt  yn 
gweled  yn  dda  ei  ateb.  Os  ysgrifenodd  Ie^u 
ryw  eiriau  hefyd,  mae  yn  debyg  mae  y  geir- 
iau  a  ddywedodd  efe  wrthynt  hwy  yn  adn.  7, 
a  ysgritenodd  efe.  Neu,  yn  ol  tyb  eraill,  yr 
oedd  efe  drwy  hyn  yn  arwyddo  iddynt  hwy, 
y  dylasent  sylwi  ar  yr  hyn  oedd  ysgrifenedig 
yn  nghylch  y  mater  hwn,  ac  nid  dyfod  ato 
ef.  Efallai  ei  fod  yn  arwyddo  hefyd  drwy  y 
weithred  hon,  fod  ei  demtwyr  rhagrithiol  yn 
haeddu  cael  eu  hysgrifenu  yn  y  ddaear,  fel  y 
dywed  Jer.  17.  13.  %  Neu  heb  gymmeryd 
arno  s-ylwi  ar  yr  hyn  a  ddywedent. 

7  *  Ond  feì  yr  oeddynt  hwy  yn  par- 
hâu  yn  gofyn  iddo,  efe  a  ymunionodd, 
*  ac  a  ddy  wedodd  wrthynt,  kf  Yr  hwn 
sydd  ddibechod  o  honoch,  tafled  yn 

gyntaf  garreg  atti  hi. -  i  pen.  7.  46.  Diar.  12.  18.  a  26.  4,  5.  Jer.  23.  29.  1  C< 
14.  24,  25.  Col.  4.  6.  Heb.  4.  12,  13.  Dat.  1.  16.  a  2.  16 
19.  15.  k  Deut.  17.  6,  7.  Salm  1.  16—20.  Mat.  7.  1—5 
23.  25-28.  Rhuf.  2.  1—3,  21—25. 

*  Tybiasant  eu  bod  wedi  ei  amgylchu  ef 
â'u  rhwyd  yn  awr  yn  eithaf  diogel,  ac  na 
byddai  bosibl  iddo  ddianc,  dyweded  beth  a 
ddywedai ;  am  hyny  yroeddynt  yn  fwy  taer 
am  ei  gael  ef  i  ddywedyd  rhywbeth :  ond 
gwell  fuasai  iddynt  fod  yn  Uonydd,  archoJl 
iddynt  eu  hunain  a  gawsant.  f  Y  gyfraith 
oedd,  bod  llaw  y  tystion  ar  y  drwg-weithred- 

wr  yn  gyntaf,  i'w  farwolaethu  ef ;  a  llaw  yr 
holl  bobl  wedi  hyny.  Deut.  17.  7.  Yma  yr 
oedd  pawb  o  honynt  yn  gyhuddwyr ;  ac  fel 
pe  buasai  yr  Iesu  yn  dywedyd,  Pell  ydwyf  fi 
o  feio  ar  y  gyfraith,  nac  ychwaith  o  amddiff- 

yn  a  Heiâu  pechod  ft'iaidd  y  wraig  hon  ;  ar 
yr  un  pryd,  peth  tra  gwrthyn  ac  anaddas  yw, 
bod  neb  yn  awyddus  iawn  am  gospi  pechod 
mewn  eraill,  a  hwy  eu  hunain  yn  euog  o 
bechodau  can  waethed,  neu  waeth.  Ystyr- 
iwch  chwi  pa  un  o  honoch  a  wna  ddechreu 
cosp  y  gyfraith  arni ;  os  gall  un  o  honoch 
chwi  ei  chyhuddwyr,  ddywedyd  yn  gydwy- 

bodol  gerbron  Duw  ei  fod  yn  ddi'euog,  de- 
clneued  hwnw,  tafied  yn  gyntaf  gareg  ati.- 
Nid  oes  yn  y  geiriau  uchod  ddim  yn  erbyn 

barn  gyí'reithìawn,  dwyn  tystiolaeth  yn  er- 
byn,  a  gosod  cospedigaeth  gyfiawn  ar  ddrwg 

weithredwyr,  gan  swyddogion  pr'iodol  i  hyny: 
ond  y  maent  yn  annog  i  dosturio  wrth  y  cyf- 
ryw  ddynion,  cyn  belled  ag  y  goddefo  cyf- 
raith  a  chyfiawnder;  ac  yn  galw  ar  gyhudd- 
wyr  pechodau  rhai  eraill,  i  sylwi  ynddiduedd 
ar  eu  beiau  eu  hunain,  a  diwygio. 

8  *Ac  wedi  iddoeilwaithymgrym- 

mu  tu  a'r  llawr,  efe  a  ysgrifenodd  ar 

y  ddaear. Gwedi  i'n  Harglwydd  fel  hyn  dd'ianc  rhag 
y  fagl  a  osodasid  iddo,  ac  wedi  iddo  ar  yr  un 
pryd  geryddurhith  wresawgrwydd  y  pharise- 
aid  yn  erbyn  pechod,  a  hwy  eu  hunain  yn 
euog  o  lawn  can  waethed  pechodau,  ac  yn 

enw^edig  y  pryd  hwnw  yn  dyfeisio  pa  fodd  i 
gael  achos  yn  erbyn  ei  fywyd  ef ;  gadawodd 
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hwynt,  i  fyfyrio  ar  yr  hyn  a  ddywedasai 
wrthynt,  ac  aeth  i  ysgrifenu  ar  y  ddaear 
drachefn,  fel  un  nad  oedd  y  mater  yn  pcrthyn 
dim  iddo  ef :  nid  i  fod  yn  farnwr  gwladol  y 

daeth  efe  i'r  byd. 

9  *Hwythau,  pan  glywsant  hyn, 
1  wedi  hefyd  eu  hargyhoeddi  gan  eu 
cydwybod,  ™a  aethant  allan  o  un  i 
un,  f  gan  ddechreu  o'r  hynaf  hyd  yr 
olaf:  Ja  gadawyd  yr  Iesu  n  yn  unig, 
j|  a'r  wraig  yn  sefyll  yn  y  canol. 

/Gen.  42.  21,  22.  1  Bi'eti.  2.  44.  a  17.  18.  Salm  50.  21. Preg.  7.  22.  Marc  6.  14-16.  Luc  12.  1—3.  Rhuf.  2.  15. 
1  loan  3.  20.  »t  Job  5.  12,  13.     a  20.  5,  27.    Salm  9.  15, 
16.  a40.  14,  15.   a  71.  13.   Luo  13.  17.         n  adn.  2,  10,  12. 

*  Gwyddai  lesu  beth  fyddai  y  canlyniad, 
ac  yr  oedd  awdurdod  dirgelaidd  yn  myned 
gyda  ei  eiriau  ef,  ag  oedd  yn  eu  hargyhoeddi 
ac  yn  eu  cywilyddio  hwynt  oll,  er  caleted 
oeddynt.  Efallai  bod  rhai  o  honynt  yn  euog 

o'r  nn  pechod  â'r  wraig  hon,  yn  weithredol, 
er  mai  ysgrifenyddion  a  phariseaid  rhith- 
sancteiddiol  oeddynt :  mae  yn  ddîammau  eu 
bod  oll  felly  yn  eu  calon.  Math.  5.  28.  t  Nid 
yn  hollawl  felly,  yn  ol  oedran  pob  un;  ond 
aeth  yr  henuriaid  a  blaenoriaid  y  bobl  allan 
yn  gyntaf,  ac  yna  canlynodd  y  lleill.     Teim- 

!  lodd  pob  un  ei  hun  yn  euog  ;  ac  ofnasant, 
mae  yn  debyg,  os  dywedai  Crist  rywbeth  yn 
chwaneg  wrthynt,  yr  argyhoeddai  efe  hwy 
yn  llymach,  ac  y  dynoethai  hwy  yn  fwy 

gwarthus  i'r  dyrfa,  gan  hyny  goreu  po  gyntaf 
i  fyned  allan.  Yr  oedd  hyn  yn  erçyd  trwm, 

i'r  blaenoriaid  yn  enwedig  ;  gorfod  myned 
allan  felly  dàn  eu  cywilydd  yn  ngŵydd  yr 
holl  gynnulleidfa,  ger  bron  y  rhai  y  chwen- 
nychent  ddangos  eu  hunain  yn  bobl  sanctaidd 
iawn,  er  mwyn  awdurdodi  arnynt,  a  chael  eu 

parchu  ganddynt.  Dangosodd  Iesu  fwy  o'i 
awdurdod  a'i  allu  dwyfol  yn  y  tro  hwn,  nag 
yn  ei  waith  yn  peri  i'r  prynwyr  a'r  gwerth- 
wyr  fyned  allan  o'r  deml.  %  Gadawyd  ef  yn 
unig  o  ran  yr  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid, 
ni  chafodd  ei  ofidio  mwyach  y  tro  hwn  gan- 
ddynt  hwy.  ||  Sef  yn  nghanol  y  dyrfa,  a'r 
dysgyblion,  oedd  o  amgylch  yr  Iesu  a 
hithau. 

1 0  *  A'r  Iesu  wedi  ymunioni,  ac 
heb  weled  neb  ond  y  wraig,  a  ddy- 
wedodd  wrthi,  fía  wraig,  °fpa  le  y 
mae  dy  gyhuddwyr  di  ?  J  oni  chon- 
demniodd  neb  di  ? 

o  Es.  41.  11,  12. 

*  Efallai  bod  y  wraig  yn  sefyll  yno  gan 
ddysgwyl  y  buasai  yr  Iesu  yn  gosod  rhyw 
ddedfryd  arni.  t  Gwyddai  yr  Iesu  yn  ddigon 
da  beth  a  ddaethai  o  gyhuddwyr  y  wraig  ; 
eto  mae  yn  ymddwyn  yn  ddoeth  ac  yn  ochel- 
gar,  yn  ymofyn  am  ei  ehyhuddwyr,  rhag  i 
nebddywedyd  ei  fod  efyncymmeryd  y  mat- 
er  yn  ei  law  ei  hun  :  eu  mater  hwy  ydoedd, 
ac  nid  oedd  dim  iddo  efe  a  wnelai  âg  ef. 
î  Mae  hyn  eto  yn  dangos  bod  Iesu  yn  ym- 

wrthod  â'r  mater;  ond  ar  yr  un  pryd  bod  y 
wraig  yn  haeddu  ei  chondemnio  a'i  chospi  os 
oedd  hi  yn  euog. 

11  Hithau  a  ddywedodd,  Na  ddo 
neb,  Arglwydd.  A  dy  wedodd  yr  Iesu 
wrthi,  p  *  Nid  wyf  finnau  yn  dy  gon- 
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demnio  di :  «  f  dos,  ac  na  phecha 
mwyach. 

p  adn.  15.  pen.  3.  17.  a  18.  36.  Dent.  16.  18.  a  17.  9. 
Luc  9.  56.  a  12.  13,  14.  Rhuf.  13.  3,  4.  1  Cor.  5.  12.  q  pen. 
5.  14.  Job  34.  31,  32.  Diar.  28.  13.  Es.  1.  16—18.  a  55.6,  7. 
Ezec.  18.  30—32.  Mai.  21.  28—31.  Luc  5.  32.  a  13.  3,  5. 
a  15.  7,  10,  32.  Rhuf.  2.  4.  *  5.  20,  21.  1  Tim.  î.  15,  16. 
2  Pedr  3.  15.  Dat.  2.  21,  22. 

*  Nid  oedd  Iesu  yn  ei  chondemnio  hi  fel 
barnwr  gwladol,  nid  oedd  hyny  yn  pcrthyn 
iddo  ef:  nid  oedd  efe  yn  ei  rhyddáu 
ychwaith,  nid  oedd  hyny  yn  perthyn  iddo  ef ; 
ac  os  oedd  hi  yn  euog,  trais  ar  y  gyfraith  a 
fuasai  i  neb  ei  rhyddâu.  Rhaid  i  ni  ddeaìi 
nad  yw  y  geiriau  hyn  yn  perthyn  dim  i  gyf- 
lwr  ysbrydol  y  wraig;  nid  am  hwuw  mae 
Iesu  yn  dywedyd,  Nid  wyf  íinnau  yn  dy 
gondemnio  di.  t  Gan  nad  oes  yma  neb  o  dy 

gyhuddwyr,  na'r  un  barnwr  i  dy  farnu,  dos 
ymaith  at  dy  oruchwylion ;  ond  gwylia  rhag 

bod  yn  euog  eto  o'r  un  pechod,  nac  o  bech- 
odau  eraill :  oblegid  pa  un  a  ddi'engi  di  rhag 
barn  dynion  yma  ai  peidio,  ni  ddîengi  rhag 

barn  Duw  yn  y  diwedd  :  "  puteinwyr  a  god- 
inebwyr  a  farna  Duw,"  a  hyny  â  gwaeth 
barnedigaeth  na  llabyddio  â  meini. 

1 2  %  *  Yna  y  llefarodd  yr  Iesu 
wrthynt  drachefn,  gan  ddywedyd, 

r  f  Goleuni  y  byd  ydwyf  fi :  +yr  hwn 
a'm  dilyno  i, s  ||  ni  rodia  mewn  tywyli- 
wch,  *  §  eithr  efe  a  gaiff  oleuni  y 
bywyd. r  pen.  1.  4-9.  a  9.  5.  a  12.  35,  36.  E».  9.  %  a  42.  6,  7. 
a  49.  6.  a  60.  1—3.  Hos.  6.  3.  Mal  4.  2.  Mat.  4.  14—16. 
Luc  1.  78,  79.    a  2.  32.    Act.  13.  47,  48.    a  26.  23.  *  pen. 
12  46.  Salm  18.  28.  a  97.  11.  Es.  50.  10.  2  Pedr  2.  4,  17. 
Jud.  6,  13.  í  pen.  7.  17.  a  14.  6.  Job  33.  28.  Salm  49.  19. Dat.  21.  24. 

*  Gwedi  gorphen  fel  hyn  â'r  wraig,  trôdd 
Crist  drachefn  at  y  bobl,  ac  aeth  rhagddo  yn 
ei  bregeih  a  ddechreuasai  yn  yr  ail  aduod. 
t  Gwel  ar  pen.  1.  4 — 9.  EfalJai  bod  yr  haul 
y  pryd  hwn  yn  codi,  ac  yntan  yn  cymmeryd 
ei  destyn  oddiwrth  hyny,  i  ddywedyd  am 
dano  ei  hun  fel  Haul  cytìawnder,  Goleuni  ys- 

brydol  y  byd.  Daeth  efe  i'r  deml  yn  fote 
iawn,  yn  ol  ei  arfer,  (adn.  2.  Luc  21.  38,)  ac 
mae  yn  debyg  rnai  cyn  dydd  y  daliesid  y 
wraig  mevvn  godineb,  felly  erbyn  gorphen  â 
hyny,  yr  oedd  yr  haul  yn  codi,  neu  newydd 
godi.  Sonid  yn  aml  am  y  Messiah  dàn  y 
gymhariaeth  hon  o  oleuni,  Es.  42.  ö  ;  a  49.  6; 
Mal.  4.  2.  Cymhara  Luc  2.  32  ;  loan  1.  4— 
9 ;  a  9.  5  ;  à  12.  46.  Mae  golemii  yn  beth 
gogoneddns  ynddo  ci  hun,  ac  yn  cyfranu  o 
hóno  ei  hun  i  eraill  :  felly  mae  Crist  yn 

ogoneddus  ynddo  ei  hun,  ac  yn  cyfranu  o'i  ol- 
euni  hyfryd  a'i  ddoniau  gwertlifawr  i  ddyn- 
ion.  %  Dilyn  Crist :  credu  ei  athrawiaeth, 

ufuddâu  i'w  íorcliymynion  ;  a  byw  yn  ol  ei 
gyfarwyddyd  a'i  esampl  ef.  ||  Y  neb  a  gan- 
lyno  Grist  felly,  ni  rodia  mewn  annwybod- 
aeth  a  chyfeiliorni,  nac  yn  nhywyllwch  pech- 
od  a  marwolaeth  ysbrydol.  §  Efe  a  gaiff  ol- 
euni  achubol  buchedd  a  bywyd  newydd  yma, 
a  goleuni  y  by wyd  tragywyddol  wedi  myned 
oddi  yma. 

1 3  *  Am  hynny  y  Phariseaid  a 
ddywedasant  wrtho,  "Tydi  sydd  yn 
tystiolaethu  am  danatdy  hun ;  nid  yw 

dy  dystiolaeth  di  wir. 
u  pen.  5.  31—37. 

2~I 
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*  Rheol  eu  cyfraith  hwy  oedd,  nad  oedd 
neb  i  gael  ei  goelio  mewn  llys  barn  ar  ei 
dystioìaeth  ei  hnn  am  dano  ei  hnn.  Mae  yn 

ddi'au  bod  y  phariseaid  hyn  wedi  cynddeir- 
iogi  yn  arw,  wrth  weled  eu  brodyr  yn  cael 
eu  Ryru  ymaith  dàn  y  fath  warth  yn  achos 
y  wiaig,  adn.  7,  9. 

14  *  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt  hwy,  f  Er  fy  mod  i 

yn  tystiolaethu  am  danaf  fy  îmn,  xy 
mae  fy  nhystiolaeth  i  yn  wir:  v  %  obleg- 
id  mi  a  wn  o  ba  le  y  daethum,  ac  i  ba 

le  yr  ydwyf  yn  myned  ;  z  ||  chwithau 
nis  gwyddoch  o  ba  le  yr  wyf  fi  yn  dy- 
fod,  nac  i  ba  le  yr  wyf  fi  yn  myned. 

jrNuro.12.  3.  Neh.  5.  14-19.  2Cor.  11.31.  a  12.  11, 
19.  v  adn.  42.  pen.  7.  29.  a  10.  15,  36.  a  13.  3.  a  14.  10. 
a  16.  29.  a  17.  8.  z  pea.  7.  27,  28.  a  9.  29. 

*  Nid  oedd  Iesu  yn  gwadu,  nad  feîly  yr 
oedd  pethau  yn  bod,  mewn  achosion  cyttred- 
in  bai  n  a  chyfraith  ;  ond  fel  arall  yr  oedd  yn 
achos  prophwyd,  neu  ryw  genad  o  ddanfon- 
iad  Duw,  megys  yr  oeddynt  hwy  eu  hnnain 
wedi  addef  pan  ddanfonasent  at  Ioan  Fed- 
yddiwr,  gan  ddywedyd,  Pivy  wyt  ti?  Beth 
yr  wyt  ti  yn  ei  ddywedyd  am  danat  dy  hun  ? 
loan  1.22.  t  Mae  ymddangosiad  o  anghys- 

ondeb  rhwng  y  geiriau  hyn  o  eiddo  Crist,  â'r 
hyn  a  ddywedodd  o'r  blaen  yn  pen.  5.  31  : 
Yno  mae  yn  dywedyd,  "  Os  ydwyf  fi  yn 
tystiolaethû  am  danaf  fy  hunan,  nid  yw  fy 
nhystiolneth  I  wir;"  yma  mae  yn  dywedyd 
yn  hollawl  yn  y  gwrthwyneb;  Er  fy  mod  I 
yn  tystiolaeìhu  am  danaf  fy  hun,  y  mae  fy 
nhystiolaeth  I  yn  wir.  Cysonir  y  ddau  ddy- 
wediad  yn  hawdd,  fel  hyn ;  yn  y  lle  blaenaf 
yr  oedd  yn  dywedyd  beth  ydoedd  ei  dystiol- 
aeth  unigoi  ef  yn  wyneb  eu  defod  a'u  cyf- 
raith  hwy,  sef  y  gelìid  ei  hammau  :  yma  mae 
yn  dywedyd  beth  ydoedd  ei  dystiolaeth  ef 
ynddi  ei  hun,  sef  gwirionedd  sicr  a  diam- 
rnheuol.  Fel  mae  y  goìeuni  yn  tystiolaethu 
am  dano  ei  hun,  mai  goleuni  yw  ;  felly  yr 
oedd  tystiolaeth  Crist  am  dano  ei  hun  fel  y 
gwir  Oleuni,  neu  y  Messiah,  yr  oedd  pob 

peth  yn  ei  athrawiaeth,  eifuchedd,  a'i  wyrth- 
ian  ef,  yn  brofion  o  wirionedd  ei  dystiolaeth. 
I  Mi  a  ẃn  o  ba  le  y  daethum  fel  Mab  Duw, 
scf  o  fynwes  y  Tad  :  mi  a  ẁn  o  ba  le  y  daeth- 
um  fel  Messiah,  sef  o  ddanfoniad  y  Tad :  ac 
mi  a  ẁn  i  ba  le  yr  wyf  yn  myned  wedi  gor- 
phen  fy  ngwaith  ar  y  ddaear,  sef  i  eistedd  ar 
ddeheu-law  y  Tad,  mewn  llawenydd  a  gogon- 
iant  tragywyddol.  Gwyddai  Iesu  hyn  oll  fel 
Duw,  ac  hefyd  drwy  dystiolaelh  y  Tad  iddo 

ac  am  dano.  ||  Yr  oeddynt  hwy  o'u  gwirfodd 
yn  annwybodns  o  Dduwdod  Iesu,  o'i  ddan- 
foniad  gan  y  Tad,  ac  o'i  fynediad  at  y  Tad, 
a  hyny  yn  wyneb  tystiolaethau  loan,  y  Tad, 
ageiriau  a  gweithredoedd  nerthol  Cristei  hun. 

15  "*Chwychwi  sydd  yn  barnu 

yn  ol  y  cnawd;  b-\má  ydwyf  fi  yn barnu  neb. 
open  7.24.  1  Sam.  16.  7.  Salm  58.  1,  2.  a  94.20,21. 

Ara  5.  7.'  a  6.  12.  Hab.  1.  4.  Rhuf.  2.  1.  1  Cor  ít.  15.  a  4. 
3-5.  lago  2.  4.  b  adn.  11.  pen.  3.  17.  a  12.  47.  a  '•    36. Luc  12.  14. 

*  Yr  ydych  chwi  yn  barnu  yn  ol  yr  ag- 
wedd  dlawd  allanol  a  welwch  arnaf  fi,  ac  yn 

ol  eich  nwydau  a'ch  tymherau  cnawdol  a 
rhagfarnllyd  eich  hunain.    t  Nid  wyf  fi  yn 
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barnu  neb  felly,  mewn  dull  mòr  annheilwng 

ag  yr  ydych  ehwi  yn-  barnu.  Nid  wyf  fi  yn 
ymyraeth  dim  a  barnedigaethau  gwladol, 
megys  y  gwelsoch  yn  achos  y  wraig  yn  ddi- 
weddar  :  ac  nid  wyf  fi  yn  barnu  neb  o'r  gen- 
edl  Iuddewig  eto  am  fy  ngwrthod :  e  ddaw 
amser  yn  fuan  pryd  y  gwnaf  hyny  yn  ddy-  I 
chrynllyd;  a  daw  amserhefyd  prydy  barnaf 
fy w  a  meirw  yn  y  dydd  diweddaf.  Yn  bres- 
enol,  dyfod  i'r  byd  fel  Iachawdwr  a  wnaeth- 
um,  ac  nid  fel  barnwr. 

16  c*  Ac  etto  os  wyf  fi  yn  barnu, 

y  mae  fy  marn  i  yn  gywir :  d  f  oblegid 
nid  wyf  fi  yn  unig,  ond  myfi  a'r  Tad 
yr  hwn  a'm  hanfonodd  i. c  pen.  5.  22—30.  Salm  45.  6,  7.  a  72.  1,  2.  a  98.  9.  a  99. 
4.  Es.  9.  7.  a  11.  2-5.  a  32.  I,  2.  Jer.  23.  5,  6.  Zech.  9.  9. 
Act.  17.  31.  Dat.   19.  11.         d  adn.  29.  pen.  16.  32. 

*  Pe  byddai  i  mi  gymineryd  swyddbarnwr 
yn  bresenol,  a'ch  barnu  chwi  am  fy  ngwrth- 
od  I,  a  gwrthod  fy  nhystiolaeth  am  danaf  fy 
hun;  byddai  fy  marn  yn  gywir,  ac  yn  ol 
gwirionedd.  t  Nid  wyf  fi  yn  unig  yn  fy 

nhystiolaeth  na'm  gweithredoedd,  ond  mewn 
undeb  hanfodol  â'r  Tad,  a'r  Tad  â  rninnau, 
yn  yrhyn  oll  wyf  yn  ei  ddywedyd  ac  yn  yr 
hyn  oll  wyf  yn  wneyd.  Gwel  pen.  14  10. 

Mae  y  Tad  yn  y  Mab,  a'r  Mab  yn  y  Tad  : 
felly  nid  yw  y  Tad  ei  hunan  heb  y  Mab,  na'r 
Mab  ei  hunan  heb  y  Tad.  Diar.  8.  22,  23, 
30  ;  Ioan  1.  1,  2. 

1 7  e  *  Y  mae  hefyd  yn  ysgrifenedig 
yn  eich  cyfraith  chwi,  /fMai  gwir 
yw  tystiolaeth  dau  ddyn. 

e  pen.  10.  84.  a  15.  25.  Gal.  3.  24.  a  4.  21.  /  Dent. 
17.  7.  a  19.  15.  1  Bren.  21.  10.  Mat.  18.  16.  2  Cor.  13.  1 
Heb.  10.  28.  1  Ioan  5.  9.  Dat.  11.  3. 

*  Am  y  gyfraith  hon  gwel  y  cyfeiriadau. 
"  Eich  cyfràith  chwi,"  ebai  Crist,  am  mai  i'r 
Iuddewon  y  riioddwyd  hi,  am  eu  bod  yn  ym- 
ffrostio  cymmaint  ynddi,  am  eu  bod  yn 
chwennych  mòrfawr  bod  dani,  ac  am  eu  bod 
yn  cymmeryd  arnynt  i  benderfynu  pob  peth 
yn  fanwl  wrthi.  fTrefnodd  Duwyn  y  ddeddf 
i  bob  peth  gael  ei  benderfynu  wrth  dy6tiol- 
aeth  dau  dyst:  at  dystiolaeth  y  Tad  a  Christ 
y  cyfeirir  yma. 

18  s*Myfi  yw  yr  hwn  sydd  yn 

tystiolaethu  am  danaf  fy  hun ;  Ä  f  ac 

y  mae  y  Tad,  yr  hwn  a'm  hanfonodd 
i,  yn  tystiolaethu  am  danaf  fi. 

g  adn.  12,  25,  38,  51,  58.  pen.  10.  9,  11,  14,  30.  a  11.  25. 
14.  6.    Dat.  1.  17,  18.  h  Gwel  ar  pen.  5.  31—40.  Heb. 

2.  4.  1  lodii  5.  6-12. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Mae  genyi 
finnau  ddau  dyst ;  myfi  fy  hun  ydyw  un  c 

honynt,  yn  fy  ngeiriau  a'm  gweithredoedd,y rhai  a  brofant  ddwyfoldeb  fy  Mherson,  a 
lwyfoldeb  fy  nanfoniad  :  Fy  Nhad  yw  > 
'lall ;  efe  a  dystiolaethodd  am  danaf  fi,  wrth 
fy  medyddio,  a  pha  fodd  y  beiddiwch  chw 
anghredu  ei  dystiolaeth  ef,  beth  bynag  am  fy 
nhystiolaeth  I  fy  hun.  Yn  y  ddadl  hon 
rhaid  i  ni  ystyried  ein  Iachawdwr  yn  fw> 
na  dyn,  drwy  undeb  y  ddwy  natur  yn  e 
Berson  ef :  heb  hyny  mae  y  ddadl  yn  ym 
ddangos  yn  wàn.  +  Hefyd,  rhaid  i  ni  ddeal 
nad  yw  Crist  yma  ddim  yn  ei  wahaniaethi 
ei  hun  oddi  wrth  y  Tad,  o  ran  ei  Ddwyfo 
Hanfod,  cany3  un  ydynt  felly  ;  ond  o  ra* 
Personoliaeth,  ac  o  ran  swydd  :  fel  yr  oed( 

ef  yn  cael  ei  ddanfon,  a'rTad  yn  ei  ddanfon  ef 
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19  *  Yna  y  dywedasant  wrtho,  Pa 
le  y  mae  dy  Dad  di  ?  Yr  Iesu  a  at- 
tebodd,  '  f  Nid  adwaenoch  na  myfi, 

na'm  Tad:  ÄJped  adnabuasech  fi, 
chwi  a  adnabuasech  fy  Nhad  i  hefyd. 

í  adn.  54.  55.  pen.  1.  10.  a  7.28.  a  10.  14,  15.  a  15.  21. 
a  16.  3.  Jer.  22.  16.  a  24.  7.  1  Cor.  15.  34.  Gal.  4  9.  Col.  1. 

10.  1  Io*u  5.  20.  k  pen.  1.  18.  a  14.  6—9.  a  17.  3,  25,  2tf. 
Mat    II.  25.  Lnc  10.  21,  22.  2  Cor.  4.  4-6.  Epli.  1.  17.  Col. 
1.  15.  Heb.  1.3.  2  loau  9. 

*  Tybir  mai  mewn  gwawd  yr  oeddent  yn 
gofyn  tel  hyn  iddo  :  Pa  le  mae  dy  dad  di,  a 

phwy  ydy w  'i  nis  gwyddom  ni  am  yr  un  tad 
i  ti  ond  Joseph,  y  Saer;  ae  nis  galiwn  ni 

dderbyn  ei  dystiolaeth  ef  mwy  na'r  eiddot 
tithau  mewn  mater  mòr  fawr  a  hyn,  felly  pa 
ham  y  soni  gymmaint  am  dy  dad  ?  t  Yma 
mae  yr  Arglwydd  lesu  yn  amlwg  yn  dango: 

ei  fod  ef  a'r  Tad  yn  ddau  berson  gwahanol, 
fel  yr  oeddynt  yn  ddau  dyst ;  ae  eto  yn  un 
mewn  hanfod  a  phertteithiau  dwyfol,  gan  fod 
adnabyddiaeth  o  hóno  ef  yn  cynnwys  adna- 

byddiaeth  o'r  Tad.  j  Nid  yw  y  Tad  i'w  ad- 
nabod  ond  yn  a  thrwy  y  Mab,  yr  hwn  sydd 
yn  ddelw  y  Duw  anweledig,  ac  yn  ei  hys- 
bysu  ef :  a  chan  nad  oedd  yr  Iuddewon  yn 
adnabod  nac  yn  cydnabod  lesu  yn  Fab  Duw, 
nid  oedd  modd  iddynt  adnabod  y  Tad  yn 
gadwedigol.  Ai  nid  ydyw  hyn  yn  dadyin- 
chwelyd  holl  grefydd  a  gwag-obaith  pawb 
eto,  ag  sydd  yn  gwadu  gwir  Dduwdod  y 
Cyfryngwr  ì     O  gyttwr  tost ! 

20  *  Y  geiriau  hyn  a  lefarodd  yr 
Iesu  'yn  y  trysordy,  wrth  athrawiaethu 
yn  y  deml :  m  t  ac  ni  ddaliodd  neb 
ef,  l  am  na  ddaethai  ei  awr  ef  etto. 

/  1   Cron.  9.  26.  Mat.  27.  6.  Marc  12.  43.  m  adn.  59. 

pen.  7.  8,  30,  44.      a  10.  39.      a  11.  9,  10.      Luc  13.  31—33. 
a  20.  19. 

*  Am  y  trysordý,  gwel  ar  Marc  12.  41 — 44. 
Byddai  Crist  yn  athrawiaethu  weithiau  yn  y 

naill  ran  o'r  deml,  ac  weithiau  mewn  rhyw 
ran  arall  o  hóni.  +  Pan  ystyriom  yr  ymofyn 
a  fu  am  dano  yn  nechreu  yr  ẃyl,  danfon 

swyddogion  drwy  awdurdod  y  cyngor  i'w 
ddàl  ef,  pen.  7.  32 ;  a'r  gwarth  a  daíiodd  efe 
ar  yr  ysgrirenyddion  a'r  phariseaid  yn  achos 
y  wraig  odinebus,  adn.  7,  9,  yr  oedd  peidio 
ei  ddàl  ef  yn  y  diwedd  yn  beth  rhyfedd,  a 
dim  llai  na  gwyrthiol.  J  Yr  achos  oedd,  am 
na  ddaethai  ei  awr  ef :  nis  gall  neb  wneyd 
dim  yn  erbyn  Crisl,  nac  yn  erbyn  neb  a 
berthyn  iddo  ef,  hyd  oni  ddelo  yr  amser  a 
osododd  Duw  yn  ei  feddyliau  doeth  a  thragy- 
wyddol  ei  hun. 

21  *  Yna  y  dywedodd  yr  Iesu 
wrthynt  hwy  drachefn,  n  Yr  wyf  fi  yn 
myned  ymaith,  a  chwi  a'm  ceisiwch  i, 
0  f  ac  a  fyddwch  fcirw  yn  eich  pechod. 
1 1  Lle  yr  wyf  fi  yn  myned,  ni  ellwch 
chwi  ddyfod. 

n  pen.  7.  34.  a  12.  35.  1  Bren.  18.  10.  2  Bren.  2.  16.  17. 
Mat.  23.  39.    a  24.  23,  24.  o  adn.  24.    Job  20.  11.    Salm 
73.  19.  20.     Diar.  11.  7.    a  14.  32.    Ezec.  3.  18,  19.     Luc  16. 
22—26.    I  Cor.  15.  17,  18.  p  pen.  7.  34.    a  13.  33.    Mat. 
25.  41,  46. 

*  Dywedasai  yr  Iesu  yn  debyg  i  hyn  y 
dydd  o'r  blaen,  pen.  7.  33,  34,  gwel  y  syiw- 
adau  yno.  f  Chwi  a  fyddwch  feirw  yn  eich 
pechod,  sef  y  pechod  o  anghrediniaeth  a 

gwrthod  y  Messiah,  yr  hwn  a'ch  clôa  inegys 
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yn  oich  hnU  bechodau  eraill :  chwi  a  f>dd- 
wch  feirw  yn  farnol  yn  ninystr  Jerusalein,  a 
chwi  a  fyddwch  feirw  yn  diagywyddol  dàn 
ddigofaiut  Duw  yn  utfern.  î  O  gnnlyniad  ni 
ellwch  chwi  ddyfod  i'r  nef,  ile  yr  wyf  ti  y» 

myned. 22  *Am  hynny  y  dywedodd  yr 
luddewon,  «  A  ladd  efe  ei  hun  ?  gan 
ei  fod  yn  dywedyd,  Lle  yr  wyf  fi  yn 
myned,  ni  ellwch  chwi  ddyfod. 

oadn  48,52.  a  7.  20.  a  10.  20.  Saloa  22.  6.  a  31.  18. 
a  123.  4.  Heb.  12.  3.    a  13.  13. 

*  O'r  biaen  dy  wedent,  Ai  at  y  rhai  sydd  ar 
wasgar  yn  mhltth  y  Groegiaid  y  mae  efe  ar 
fedr  myned  ?  Yma  maent  yn  meddwl  mai 
ei  ladd  ei  hun  a  wnelai.  Un  ai  nid  oeddent 

yn  ei  ddeall,  nen  ni  fynent  ei  ddeall,  a  dy- 
wedentfelhyn  mewn  gwatwor  a  dirmyg  arno. 

23  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt 
hwy,  r  *  Chwychwi  sydd  oddi  isod  ; 

f  minnau  sydd  oddi  uchod  :  5  chwy- 
chwi  sydd  o'r  byd  hwn  ;  minnau  nid 
wyf  o'r  byd  hwn. 

rpen.  1.14.  a3.  13,  31.  Salm  17.  14.  Rhuf.  8  7,  8. 
I  Cor.  15.  47,  48.  Piiil.  3.  19—21.  lago  3.  15-17.  1  loau  2. 
15,  16.  «  pen.  15.  18,  19.  a  17.  14.  lago  4.  4.  1  loan  2. 
15,  16.  a  4.  5,  6.  a  5   19,  20. 

*  "  Chwychwi  sydd  oddi  isod  :"  nid  yu 
unig  o'r  ddaear  o  ran  eich  dechreuad,  ond 
hefyd  yn  ddaearol,  anianol,  a  chythreulig  yn 
eich  holl  olygiadau,  tymherau,  a  nwydau : 
nis  gellwch  ac  nis  mynwch  ddeall  na  chredu 
pethau  ysbrydol,  na  fy  ngharu  innau  syddyn 
eu  traddodi.  t  Minnau  sydd  oddi  nchod  ;  yn 

yr  ystyr  uwchaf  felly  ;  yn  Fab  Duw  o  dra- 
gywyddoldeb,  wedi  dyfod  o  fynwes  y  Tad, 

o'r  drydedd  nef,  mae  fy  ysbryd  a'in  holl  ath- 
rawiaeth  I  uchod  ;  ac  yr  wyf  i  fyned  uctiod 
yn  íuan,  lle  nis  geliwch  chwi  ddyfod. 

24  *Amhynnyy  dywedais  wrth- 
ych,  y  byddwch  chwi  feirw  yn  eich 
pechodau :  '  t  oblegid  oni  chredwch 
chwi  mai  myfi  yw  efe,  %  chwi  a 
fyddwch  feirw  yn  eich  pechodau. 

t  pen.  3.  18,  36.  Diar.  8.  36.  Marc  16.  16.  Act.  4.  12. 
Heb.  2  3.  *  10.  26—29.  a  12.  25. 

*Ynadn.  21,  y  dywedodd  Iesu  hyn  o'r 
blaen,  gwel  ar  y  geiriau  yno.  f  Oni  chred- 
wch  mai  myfi  yw,  neu  ydwyf,  meddant,  yw 

y  Groeg  ;  a  thybiant  fod  Iesu  yma  yn  cyfeir- 
io  at  yr  YDWYF  mawr  a  lefarodd  wrth 
Moses,  ac  yn  arddelwi  niai  efe  oedd  hwnw. 

Tybia  eraill  fod  geir-goll  (ellipsisj  yma,  i'w 
wneyd  i  fynu  o'r  ddeuddegfed  adnod,  Oni 
chredwch  rnai  myfi  yw  y  Goleuni,  neu  y 
Messiah  :  cymhara  Ioan  13.  19  ;  Marc  13.  o; 
âg  Act.  13.  25.  %  Chwi  a  fyddwch  feirw  fel 
hunain-leiddiaid,  am  na  chredwch  mai  myfi 

yw  y  Messiah,  a'r  Gwaredwr,  yr  hyn  a  fuas- 
ai  yn  foddion  i'ch  cadw  byth.  Mae  ail  gy- 
hoeddi  y  bygythiad  yma,  ar  ol  ei  gyhoeddi 
o'r  blaen,  yn  adn.  21,  yn  gerydd  ofnadwy 
iddynt  hwy  am  eu  gwatwar  ynfyd  yn  adn. 
22,  "  A  ladd  efe  ei  hun;"  fel  pe  dywedasai 

yr  Iesu,  iYlae  yn  anweddus  iawn  i  chwi  ddi- 
gí~lii  eich  hunain  gyda'r  falh  ysgafndtr  ady- 
wediadau  disynwyr  a  gwatwaillyd,  pan  inae 
eich  bywyd  chwi  eich  hunain,  ie,bywyd  eich 
heneidiau,  mewn  perygl :  a  sòn  am  i  mi  ladd 
fy  hun,  pan  yr  ydych  chwi  eich   hunain  yn 
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distrywio  eich  heneidiau  byth  trwy  anglmd- 
iniaeth  ac  anerlifeirwch.  Fel  hyn  ni  a  welwn 
na  lefarodd  Iesu  ddini  yn  ofer,  ac  na  byddai 
efe  un  amser  yn  ail  ddywedyd  yr  un  geiriau 
heb  achos  am  hyny. 

25  *  Yna  y  dywedasant  wrtho, 
u  Pwy  wyt  ti  ?  f  A'r  Iesu  a  ddy wed- 
odd  wrthynt,  x  Yr  hyn  yr  wyf  yn  ei 
ddy wedyd  hefyd  wrthych  o  r  dechreu- 

ad." u  pen.  1.  19,  22.  a  10.  24.  a  19.  9.  Luc  22.  67.  *  adn. 
12.    peu.  5.  17,  &c. 

*  Gofynwyd  hyn  iddo  yn  yr  nn  ysbryd 
gwatwarllyd  ag  y  gofynwyd  o'r  blaen,  adn. 
19,  "  Pa  le  y  mae  dy  Dad  di?"  Pwy  wyt 
ti,  sydd  yn  dywedyd  pethau  mòr  fawr  am 
danat  dy  hun?  Pwy  wyt  ti,  fel  y  dylem  ni 
gredu  y  pethau  wyt  yn  ddywedyd,  a  dy 
barchu  di  càn  gymmaint  ì  A  phwy  wyt  ti, 
fel  y  mae  y  fath  berygl  o  beidio  credu  i  ti  ì 
t  Yn  ateb  i  hyna,  mae  Iesu  yn  dywedyd  yn 
addfwyn,  yn  ddigyífro,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 

gadarn  a  d'íofn,  mai  yr  hyn,  neu  yr  hwn  a 
ddywedasai  efe  o  hyd,  o  ddechreuad  ei  wein- 
idogacth,  ydoedd,  sef  Mab  Duw,  a'r  gwir 
Fessiah,  pa  faint  bynag  yr  oeddent  hwy  yn 
ddirmygu  arno.  Mae  rhai  yn  cyíieithu  yr 
ateb  fel  hyn  :  Myfi  wyf  y  dechreuad.  Dy- 
wedir  bod  y  geiriau  Groeg  yn  bur  ddyrys  ac 
anhawdd  eu  cyfieithu,  a  rhy  faith  o  lawer 
fyddai  rhoddi  nodau  beirniad  ein  hawdwyr 
arnynt,  i  lawr  yma. 

26  y  *  Y  mae  gennyf  fi  lawer  o 

bethau  i'w  dywedyd,  2ac  i'w  barnu 
am  danoch  chwi  :  a  f  eithr  cy wir  y w 
yr  h wn  a'm  hanfonodd  i ;  b  %  a'r  pethau 
a  glywais  i  ganddo,  y  rhai  hynny  yr 

ydwyf  fi  yn  eu  dywedyd  i'r  byd. y  pen.  16.  12.  Heb.  5.  II,  12.  z  adn.  16.  pen.  5.42, 
43.     a  9.  39-41.      a  12.  47-50.  a  adn.  17.      pen.  7.  2P 
2  Cor.  1.18.  b  adn.  40.    pen.  3.  32.    a  7.  16.    a  15.  Ií 
a  17.  8. 

*  Yr  ydych  chwi  yn  ceisio  fy  nghyhuddo 
a'm  barnu  1  am  y  pethau  a  ddywedais  am 
danaf  fy  hun ;  mae  genyf  fi  lawer  o  bcthau 

yn  chwaneg  i'w  dywedyd,  ond  ni  chredwch 
chwi  ;  ac  mae  genyf  lawer  o  bethau  i'ch  ar- 
gyhoeddi  chwi  o  honynt  a'ch  barnu  o'u  her- 
wydd,  yr  hyn  hefyd  a  wnaf  ar  ol  hyn,  ond 
nid  yn  awr.  t  Yn  bresenol,  ni  wnaf  ond  dy- 
wedyd  i  chwi  eto,  mai  y  gwir  Dduw  yw  fy 

Nhad  I,  efe  a'm  danfonodd  i'r  byd  ;  mae  efe 
yn  gywir  yn  ei  addewidion  i  mi,  i  bawb  a 

gredant  ynof  fi,  ac  yn  gywir  hefyd  i'w  fy- 
gythion  ar  fy  ngwrthodwyr  :  ni  ddi'engwch chwi  rhag  birn  fy  Nhad,  yr  hwn  sydd  gywir, 

efe  a'ch  barna  chwi.  %  Pa  beth  bynag  ydwyf 
fi  yn  ei  ddywedyd  i'r  byd,  am  danaf  fy  hun 
neu  am  danoch  chwithau,  nid  wyf  yn  dywed- 
yd  dim  ond  yr  hyn  a  ewyllysia  fy  Nhad  i  mi 
ei  ddywedyd  :  fFyddlawn  a  chywir  yw  y 
cwbl. 

27  c*Ni  wyddent  hwy  mai  am  y 
Tad  yr  oedd  efe  yn  dywedyd  wrthynt 
hwy. 

c  ddn.  43,  47.  Es.  6.  9.  a  42.  18—20.  a  59.  10.  Rhuf 
7—10.  2Cor.  4.  3,  4. 

*  £r  fod  Cristyn  ei  holl  ymadrodd  uchod, 
yn  dywedyd  mòr  eglur  am  ei  Faboliaeth 

Ddwyfol,   a'i  ddanfoniad   oddiwrth    Dduw  ; 
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eto  yr  oedd  eu  dallineb  a'u  rhagfarn  hwy  yn 
gymmaint,  fel  nas  deallent  ei  fod  ef  yn  llef- 
aru  am  Dduw  fel  Tad  iddo  :  hyny  yw,  fel 

Tad  yn  yr  ystyr  oruchel  ag  oedd  ef  yn  fedd- 
wl.  Galwai  pawb  o  honynt  hwy  Dduw  yn 
Dad  iddynt,  adn.  41,  ac  ni  ddeallent  ei  fod 
yntau  yma  yn  sôn  am  dano  mewn  un  ystyr 
amgen. 

28  Am  hynny  y  dywedodd  yr  Iesu 
wrthynt,  d  *  Pan  ddyrchafoch  chwi 
Fab  y  dyn,  ̂ fyna  y  cewch  wybod 
mai  myfi  yw  efeyf%  ac  nad  wyf  fi  yn 
gwneuthur  dim  o  honof  fy  hun ;  s  ond 
megis  y  dysgodd  fy  Nhad  fi;  yr  ẅyf 
yn  llefaru  y  pethau  hyn. 

d  pen.  3.  14.  a  12.  32-34.  a  19.  19.  *  Mat.  27.  50— 
54.  Act.  2.  41.  a  4.  4.  Rhuf.  1.  4.  1  Thes.  2.  15,  16.  /  pen. 
5.  19,  30.  a  6.  39.  a  11.  42.  a  12.  49,  50.  Nurn.  16.  Ì8-30. 
Heb.  2.  2,  3.         g  pen.  3.  11. 

*  Croeshoeliad  Crist  a  feddylir  yma  wrth 
dderchafu  Maby  dyn.  Nid  oedd  dim  llai  na 
hyny  a  foddlonai  elyniaeth  yr  Iuddewon,  a 
thybient  eu  bod  yn  gwneyd  pen  a  dinystr 
byth  ar  Iesu  wrth  ei  groeshoelio  ef ;  ond  yn 
lle  hyny,  trwy  ei  groeshoeliad  yr  oedd  efe  ì 
gael  ei  dderchafu  i  ogoniant,  iamlygu  ei  hun 

yn  iawn,  pwy  ydoedd,  a  thrwy  hyny  yr  oedd- 
ynt  hwythau  i  gael  gwybod  mai  y  Messiah,  a 
Mab  Duw  oedd  efe.  tCawsant  wybod  hyny 
drwy  y  rhyfeddodau  a  ddygwyddasant  yn 
marwolaeth  ac  adgyfodiad  Crist,  trwy  dy- 
walltiad  yr  Ysbryd  Glân  ar  ddydd  y  pente- 
cost,  trwy  daeniad  yr  efengyl  a  gwyrthiauyr 
apostolion,  a  thrwy  y  farn  ofnadwy  a  ddaeth 
ar  Jerusalern  a'r  genedl  Iuddewig  yn  y  diw- 
edd.  Cafodd  llawer  o  honynt  wybod  er  eu 
gwae  tymhorol  a  thragy  wyddol  ;  a  chafodd 
rhai  wybod  yn  rasol,  ac  er  eu  bywyd  tragy- 
wyddol.  I  Nid  yn  unig  gwybod  maiefe  oedd 
y  Messiah;  ond  gwybod  hefyd  na  lefarasai 
efe  ddim  yn  y  byd  ond  gwirionedd  Duw. 

29  7í*A'r  hwn  a'm  hanfonodd  i 
sydd  gyd  â  myfi  :  ni  adawodd  y  Tad 
fi  yn  unig;  '  f  oblegid  yr  wyf  yn 
gwneuthur  bob  amser  y  pethau  sydd 
foddlawn  ganddo  ef. 

h  adn.  16.  pen.  14.  10,  11.  a  16.  32.  Es.  42.  1,  6.  a  49. 
4-8.  a  50.  4-9.  2  Tira.  4.  17,  22.  i  pen.  4.  34.  a  6.  38. 
a  14.  31.  a  15.  10.  a  17.  4.  Es.  42.  1,  21.  Mat.  3.  17.  a  17. 
5.  Heb.  4.  15.  a  5.  8,  9.  a  7.  26.  a  10.  5—10.  1    Ioan  2.  1. 

*  Er  bod  ei  elynion  yn  ei  wrthod  ef,  nid 
oedd  y  Tad,  yr  hwn  a'i  hanfonodd  yn  ei  wrth- 
od  :  yr  oedd  gydag  ef  bob  amser,  trwy  undeb 
hanfodol,  a  thrwy  eneiniad  anfesurol  ei  Ys- 
bryd  arno  fel  Cyfryngwr.  t  Er  methu  bodd- 
loni  dynion  mewn  dim,  yr  oedd  yn  boddloni 
y  Tad  yn  mhobpeth :  am  ei  fod  yn  cyflawni 
ei  dragywyddol  arfaeth,  ac  yn  arddangos  ei 

ogoniant  ef.  Yr  oedd  pob  peth  yn  unol  â'í 
ewyllys  ef,  a  phob  peth  yn  hyfryd  ac  yn 
foddlawn  ganddo  ef.  Pa  le  mae  y  dyn  a  all 

ddywedyd  fel  hyn  'ì  Pwy  a  wna  ddaioni  ac 
niphecha?     Neb  ond  Iesu. 

30  *  Fel  yr  oedd  efe  yn  llefaru  y 
pethau  hyn,  k  llawer  a  gredasant  yn- ddo  ef. 

k  pen.  2.  23.  a  6.  14.  a  7.  31.  a  10.  42.  a  II.  45. 

*  Mae  yn  bur  amlwg  wrth  yr  holl  adnodau 
canlynol  nad  oedd  hwn  ddim  yn  wir  gredu 
cadwedigol :  ac  nid  yw  credu,  yn  y   Testa- 
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ment  Newydd  yn  aml,  yn  arwyddo  dim  mwy 

na  rhyw  gydsyniad  ysgafn  i*r  hynaddywed- 
ir  yn  yrefengyl  am  Grist.  Wrth  weled  tym- 
her  ac  y3bryd  Crist,  yn  dyoddef  gwrth-ddy- 
wediaditu  cyndyn  ei  elynion  gyda'r  fath  am- 
ynedd,  wrth  ei  glywed  yn  aòn  am  ei  dderch- 

afu  ar  y  groes  gyda'r  fath  dawelwch  sanct 
aidd  a  digyffro,  ac  wrth  ei  glywed  yn  cry 
bwyll  am  foddlonrwydd  a  chymmeradwyaeth 

y  Tad  o  hóno,  ei  athrawiaeth  a'i  weithred 
oedd ;  mae  yn  debyg  i'r  pethau  hyn  gael  ar- 
grafF  ar  eu  meddyliau  i  feddwl  yn  well  nac 

o'r  blaen  am  dano,  ac  o  leiaf  i  broífesu  eu 
ífydd  ynddo  fel  Messiah. 

31  Yna  y  dywedodd  yr  lesu  wrth 
yr  Iuddewon  a  gredasant  ynddo, 

'*Os  arhoswch  chwi  yn  fy  ngair  i, 
wdisgyblion  i  mi  ydych  yn  wir; 

/  pen.  6.  66—71.  a  15.  4—9.  1  Sam.  12.  14.  Mat.  24.  13 
Act.  13.  43.  a  14.  22.  a  26.  22.  Rhuf.  2.  7.  a  11.  22.  Col.  1. 
23.  I  Tim.  2.  15.  a  4.  16.  2  Tim.  3.  14.  Heb.  3.  14.  a  8.  9 
a  10.  39,  39.  Iago  1.  25.  1  Ioan  2.  19,  24.  m  adn.  36.  peu 
1.  47.  a  6.  55.  a  15.  8.  1  Tim.  5.  3—5. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  nad  oedd  ffydd  y  rhai 
gorau  o  honynt  ond  gwàn,  ac  nad  oedd  llaw- 
er  o  honynt  ddim  gwell  na  rhagrithwyr,  y 
rhai  oedd  dàn  eu  holl  broffes  yn  ceisio  ei 
ladd  ef,  adn.  37;  gan  hyny  mae  yndywedyd 
wrthynt  oll,  mai  nid  cydsyniad  arwynebol,  a 
dywedyd  Arglwydd,  Arglwydd,  yn  unig, 
sydd  yn  gwneyd  dysgyblion  mewn  gwirion- 
edd ;  ond  derbyn  ei  athrawiaeth  sanctaidd  ef 

yn  eu  barn  a'u  calonau,  parâu  hyd  y  diwedd 
mewn  gwir  grediniaeth  o  hóni,  a  darostwng 
eu  holl  eneidiau  mewn  ufudd-dod  iddi :  fel 
hyny  profent  eu  hunain  yn  ddysgyblion  iddo, 
mewn  gwirionedd  yn  gystal  ag  mewn  enw, 
ac  arddelwid  hwy  fel  y  cyfryw  ganddo  ef. 
Heblaw  bod  y  geiriau  uchod  yn  dangos  i 
bawb  yn  gyffredin,  pa  fath  yw  gwir  ddys- 
gyblion  Crist ;  maeyn  debygeu  bod  hefyd  yn 
taraw  yn  union-gyrchoi,  ar  yr  hyn  oedd  lesu 
yn  weled  yn  ddiffygiol  yn  y  rhith-gredinwyr 
hyny. 

32  n*A  chwi  a  gewch  wybod  y 
gwirionedd,  °  f  a'r  gwirionedd  a'ch 
rhyddhâ  chwi. 

n  pen.  6.  45.  a  7.  17.  a  14.  6.  a  16.  13.  Salm  25.  5,  8,9 
Diar.  1.  23,  29.  a  2.  1—7.  a  4.  18.  Can.  1.  7,  8.  Es.  2.  3. 
a  30.  21.  a  35.  8.  a  54.  13.  Jer.  6.  16.  a  31.  33,  34.  Hos.  6 
3.  Mal.  4.  2.  Mat.  11.  29.  a  13.  11,  12.  2  Tim.  3.  7.  «adn 
36.  Salm  119.  45.  Es.  61.  1.  Rhuf  6.  14-18,  22.  a  8.  2,  15 
2  Cor.  3.  17,  18.  Gal.  5.  13.  2  Tim.  2.  25,  26.  Iago  1.  25. 
a2.  12.  1  Pedr  2.  16. 

*  Hyny  yw,  chwi  a  gewcli  wybodaeth  hel 
aethach,  ac  eglurach  o  hyd  o'r  gwirionedd  ; 
sef  o  Berson  Crist,  yr  hwn  yw  y  ffordd,  a'r 
ywirionedd,  a?r  bywyd  ;  neu,  ynte,  o  holl 
wirionedd  athrawiaeiho!  yrefengyi  am  Grist, 
a  threfn  yr  iechawdwriaeth  drwyddo  ef. 

Rhaid  bod  rhyw  fesur  o  wybodaeth  o'r  gwir- 
ionedd  yn  yr  enaid  cyn  y  gallo  gredu  ar  y 
cyntaf ;  ond  y  mae  gwybodaeth  helaethach, 
ac  eglurach,  yn  cael  ei  rhoddi  i'r  rhai  a  bar- 
ânt  ei  cheisio  yn  ddifrifol,  a'r  rhai  a  rodiant 
yn  agos  at  Dduw.  t  Yn  adnod  36,  mae  yn 

dywedyd  A'r  Mab  a'ch  rhyddâ  chwi;  felly 
mae  yn  debyg  mai  Crist  ei  hun  yw  y  gwir- 
ionedd  yma.  Er  bod  gwybodaeth  athraw- 

iaethol  o'r  gwirionedd  yn  rhyddâu  dynion 
oddiwrth  annwybodaeth,  rhagfarn,  a  rhyw 
chwantau  ;  eto,  nid  oes  dim  ond  adnabydd- 
iaeth  ysbrydol,  a  chadwedigol  o  Grist,  a  ddwg 
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eneidwu  dynion  i  ryddid  pertfaith  oddi  wrth 
y  ddeddf,  ei  thoster,  ei  melltith,  a'i  hofn,  ac 
oddi  wrth  arglwyddiaeth  peehod  a  llygrcdig- 
aeth.  Tybia  rhai  mai  blwyddyn  y  Jubiii 
oedd  hon,  a  bod  Iesu  yn  cyfeirio  at  ryddítad 
y  caethion  yn  y  geiriau  uchod. 

33  f  Hwythau  a  attebasant  iddo, 
p*Had  Abraham  ydym  ni,  ?ac  ni 
wasanaethasom  ni  neb  erioed  :  pa 
fodd  yr  wyt  ti  yn  dywedyd,  Chwi  a 
wneir  yn  rhyddion  ? 

p  adn.  39.  Ma*.  3.  9.  Luo  16.  24—26.  q  pen.  19.  15. 
Oen.  15.  13.  Ex.  1.  13,  14.  Baro.  2.  18.  a  3.  8.  a  4.  3.  Eari 
9.  9.  Neh.  5.  4—8.  a  9.  27,  28,  36,  37. 

*  Mae  yn  wir  mai  had  Abraham  oeddynt, 
ond  nid  gwir  na  wasanaethasant  neb  erioed  ; 
ac  mae  yn  rhyfedd  pa  fodd  y  gallent  haeiu 
y  fath  beth,  a  hwythau  wedi  bod  yn  gaethion 
yn  yr  Aipht,  gan  y  Syriaid,  yr  Assyriaid, 

yn  Babilon,  gan  y  Persiaid,  a'r  Groegiaid  ; 
ac  hyd  yn  nod  y  pryd  hwnw  dan  iau  y 
Rhufeiniaid.  Tybia  rhai  mai  fel  hyn  y» 
oeddynt  yn  meddwl ;  sef,  na  chollasant  hwy 
erioed  mo'u  rhagor-freintiau  a  ddaethai  idd- 
ynt  drwy  gyfammod  Duw  âg  Abraham,  er 
cael  eu  caethiwo  gan  y  cenedloedd.  Athybia 
Syr  Isaac  Newton  mai  am  flwyddyn  Jubili, 
fel  y  soniwyd  uchod,  yr  oeddynt  yn  meddwl, 
fel  pe  dywedasent,  Had  Abraham  ydym  ni, 
a  phe  buasem  ni  mewn  caethiwed,  cawsem 
ni  ein  rhyddâu  eleni,  er  fod  y  caethion 
cenedliy  o  hyd  mewn  caethiwed ;  ond  ni 
buom  ni  mewn  caethiwed  i  neb  erioed.  Eeth 

bynag  oedd  eu  meddyliau,  mae  yn  amlwg 
nad  oeddynt  yn  deall  pa  ryddâad  yr  oedd 
Crist  yn  sôn  am  dano. 

34  *Yr  lesu  a  attebodd  iddynt, 
r  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 
s  Pwy  bynnag  sydd  yn  gwneuthur 
pechod,  y  mae  efe  yn  was  i  bechod. 

r  Gwel  ar  pen.  3.  3.  Mat.  5.  18.            «1   Breu.  21.  25. 
Diar.  5.  22.    Act.  8.  23.  Rhuf.  6.  6,  12,  16,  19,  20.     a  7.  14, 
25.  a  8.  21.  Eph.  2.  2.  Tit.  3.  3.  2  Pedr  2.  19.  1  loan  3. 8—10. 

*  Sôn  am  ryddid  gwladol  ac  allanol  yr 
oeddynt  hwy,  a  sôn  am  ryddid  ysbrydol  yr 
oedd  Iesu  :  mòr  gnawdol  y  mae  dynion 
anianol  yn  deall  am  bethau  ysbrydol !  Fel 

Nicodêmus  am  yr  ail-eni,  a'rwraigo  Sauiar- 
ia  am  y  dwfr  bywiol,  felly  mae  y  rhai  hyn 
am  ryddâad  eu  heneidiau.  Am  gaethiwed 
pechod  yr  oedd  Iesu  yn  dywedyd,  y  caeth- 
iwed  gwaethaf  a  ffîeiddiaf  o  bob  caeìhiwed  : 

ac  am  ryddid  o'r  caethiwed  hwnw  y  soniai 
efe,  y  rhyddid  mwyaf  gogoneddus  a  gwerth- 
fawr  o  bob  rhyddid.  Gwneuthur  pechod  o 
arferiad  gwastadol :  mae  y  cyfry w  yn  gaeth- 
was  i  becliod. 

35  íŶAc  nid  yw  y  gwas  yn  aros 

yn  tŷ  byth :  u  y  Mab  sydd  yn  aros 

byth. *  t  Gen.  2t.  10.  Ezec.  46.  17.  Mat.  21.  41  —  43.  Gal.  4. 
30,  31.  m  pen.  14.  19,  20.  Rhuf.  8.  15—17,  29,  30.  Gal.  4. 
4—7.  Col.  3.  3.  Heb.  3.  5,  6.  1  Pedr  1.  2—5. 

*  Mewn  ystyr  deuluaidd  naturiol,  nid  yw 
y  gwas  yn  aros  yn  tŷ  byth,  ond  mae  y  mab 
yn  aros  :  mewn  ystyr  eglwysig,  nid  yw 
gweision  pechod  yn  aros  yn  tŷ  byth,  er  bod 
yno  yn  rhagrithiol  am  dro,  ond  y  mae  gwir 

biant'Duw  yn  aros  byth.  Eto,  ni  chailt  had íîaíuriol   Abraham  aros   yn   yr  eglwys  fawr 
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yn  hwy,  torir  hwy  ymaith  am  eu  hanghred- 
iniaeth,  ac  am  eu  bod  yn  weision  pechod  ; 
ond  y  mae  Mab  Duw  i  aros  yn  tŷ  byth,  feí 
etifedd  ac  Arglwydd  ar  ei  dŷ  ei  hun  yn 
dragywydd.  Tybir  fod  yma  gyfeiriad  at 
Ismael  ac  Isaac ;  mab  y  gaeth-ferch  yn  cael 
ei  fwrw  aìlan  o  deulu  Abraham,  a  phlentyn 
yr  addewid  yn  cael  aros  yno  fel  etifedd  :  y 
cyntaf  yn  eysgodi  gwrthodiad  yr  Iuddewon, 

a'u  toriad  ymaith  o'r  eglwys,  a'r  ail  yn  cys- 
godi  Crist  a'i  holl  had  ysbrydol  ef,  fel 
preswylwyr  tragywyddol  tŷ  Dduw. 

36  x  *  Os  y  Mab  gan  hynny  a'ch 
rhyddhâ  chwi,  frhyddion  fyddwch 
yn  wir. 

x  adn.  31,  32.  Salm  19.  13.  a  119.  32,  133.  Es.  49.  24, 
25.  a  61.  1.  Zech.  9.  11,  12.  Luo  4.  lö.  Rhuf.  8.  2.  2  Cor. 
3.  17.  Gal.  5.  1. 

*  Mae  yn  amlwg  mai  Crist,  gwir  Fab 
Duw,  a  feddylir  wrth  y  "  Mab"  yma,  beth 
bynag  am  yr  adnod  o'r  blaen.  Tybia  rhai 
fod  yma  gyfeiriad  at  ddefod  yn  ninasoedd 
Groeg  a  rhai  manau  eraill,  trwy  yr  hon  yr 

oedd  hawl  gan  y  mab  hynaf  a'r  etifedd,  i 
fabwysiadu  brodyr,  a'u  gwneyd  yn  gyfranog- 
ion  o  freintiau  y  teulu.  t  Mae  y  rhyddid 
yma  yn  arwyddo  rhyddid  oddi  wrth  rai 
pethau,  a  rhyddid  i  fwynâd  o  bethau  eraill: 
rhyddid  oddi  wrth  euogrwydd  a  llywodraeth 
pechod,  oddi   wrth  y  ddeddf  fel  cyfammod 
0  weithredoedd,  oddi  wrth  iau  drom  y 
ddeddf  seremoniol,  oddi  wrth  ddallineb  medd- 
wl  a  rhagfarn  ddeddfol  yr  Iuddewon,  ac  oddi 
wrth  ormes  a  thra-arglwyddiaeth  Satan. 
Rhyddid  eilwaith  i  fwynâu  ysbryd  mabwys- 
iad,  i  gael  mynediad  at  Dduw  fel  tad  anwyl, 

rhyddid  i  gymdeithasu  âg  ef,  a'i  wasanaethu 
yn  ddiofn  mewn  sancteiddrwydd,  a  rhyddid  i 
fwynâu  holl  freintiau  ei  dŷ,  ac  etifeddiaeth 
dragywyddol  yn  mhlith  y  plant.  Mae  hyn 
oll  drwy  y  Mab,  a  thrwyddo  ef  yn  unig. 

37  y*Miawnraai  had  Abraham 

ydych  chwi :  z  f  ond  yr  ydych  chwi 
yn  ceisio  fy  lladd  i,  a  %  am  nad  yw  fy 
ngair  i  yn  ||  genni  ynoch  chwi. 

V  adn.  33.  Act.  13.  2G.  Rhuf.  9.  7.  z  adn.  6.  40,  59. 

pen.*5.  16-18.  a  7.  1,  19,  25.  a  10.  31.  all.53.  a  adn. 
43.  45—47.     »en.  5.  44.     a  12.  39—43.     Mat.  13.  15,  19-22. 
1  Cor.  2.  14. 

*  Un  ran  o  ddadl  yr  Iuddewon  oedd,  na 
buasent  yn  gwasanaethu  neb  erioed,  atebodd 

Iesu  hyny  yn  y  tair  adnod  o'r  blaen.  Y 
rhan  arall  o'u  dadl  oedd,  mai  had  Abraham 
oeddynt :  ac  nid  yw  Iesu  yn  gwadu  nad 
oeddynt  yn  had  Abraham  yn  ol  y  cnawd  ; 
t  ond  nid  oedd  hyny  o  ddim  llesâd  iddynt 
tra  yr  oeddynt  yn  angliredu  ynrìdo  ef,  ac  yn 
ceisio  ei  ladd  ef :  annhebyg  iawn  i'w  tad 
Abraham  oedd  hyny.  j  Yr  achos  o'r  elyn- 
iaeth  hòno  oedd,  am  nad  oeddent  yn  credu  ei 
air  ef,  nac  yn  derbyn  ei  athrawiaeth,  nid 
oeddynt  yn  aros  ynddi,  nac  yn  gadael  iddi 
aros  yn  eu  calonau  hwythau.  ||  Gèni  (choreò) 
dàl,  Ioan  2.  6  ;  cynnwys,  Ioan  21.  25  ;  der 
byn,  2  Cor.  7.  2.  Nid  oes  lle  i  ddim  o  hóno, 
ìnewn  un  modd,  gan  ragfarn. 

38  b  *  Yr  wyf  fi  yn  llefaru  yr  hyn 
a  welais  gyd  â'm  Tad  i :  c  f  a  chwi- 
thau  sydd  yn  gwneuthur  yr  hyn  a 

welsoch  gyd  à'ch  tad  chwithau. 
Ö/îi 

*  Fy  Nhad  I  yw  Duw,  ac  yr  wyf  fi  yn 
hysbysu  i  chwi  ei  feddwl  a'i  ewyllys  ef,  nid 
pethau  ansicr,  ond  y  pethau  a  welais  I  gydag 
ef,  hyny  yw,  y  pethau  y  gẁn  I  yn  sicr  mai 
ei  ewyllys  ef  ydynt.  t  Yr  ydych  chwithau 
yn  dangos  yn  eglur  yn  eich  gweithredoedd 
pwy  y w  eich  tad  chwi ;  ac  fel  ag  yr  wyf  fi 
yn  gwneuthur  ewyllys  a  gweithredoedd  fy 
Nhad  I,  felly  yrydych  chwithau  yngwneuth- 
ur  gweithredoedd  y  diafol,  yr  hwn  yw  eich 
tad  chwi  (adn.  44.)  fel  y  mae  efe  yn  eich annog. 

39  *Hwythau  a  attebasant  ac  a 
ddywedasant  wrtho,  Ein  tad  ni  yw 
Abraham.  f  Yr  Tesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  d  Pe  plant  Abraham  fyddech, 
gweithredoedd  Abraham  a  wnaech. 
.       d  adn.  37.    Mat.  3.  9.   a  5.  45.    Rhuf.  2.  23,  29.    a  4.  12, 

Í6.  a  9.  7.  Gal.  3.  7,  29.  lago  2.  22-24 

*  Tâniasant  wrth  y  geiriau  uchod,  ac  ateb- 
asant  yn  lled  boethlyd,  Pa  dad  o'r  eiddom 
ni  yw  hwn  yr  wyt  ti  yn  dywedyd  gyda'r 
fath  ddirmyg  am  dano?  Yr  ydym  ni  yn  dy- 

wedyd  eto,  a  thi  a'i  haddefaist  o'r  blaen 
(adn.  37.)  mai  Abraham  y  w  ein  tad  ni ;  pa 

beth  gan  hyny  sydd  genyt  ti  i'w  ddywedyd am  ein  tad  ni  Abraham,  a  ddysgodd  efe  i  ni 
ryw  ddrwg  ?  Ymffrostiai  yr  Iuddewon  yn 
wastad  yn  Abraham  :  ymffrostient  ynddo  ef 
am  eu  breintiau  genedigol,  felyroedd  efe  yn 
dad  y  genedl  Iuddewig ;  ac  yinffrostient 
ynddo  ef  am  eu  breintiau  eglwysig,  fel  yr 

oedd  efe  yn  ben  yr  eglwys  Iuddewig,  a'r 
adrìewidion  wedi  cael  eu  gwneuthur  iddo. 
t  Dangosodd  Iesu  iddynt  nad  oedd  yr  ym- 
ffrost  hon  o  nemawr  o  les  iddynt,  oddi  eithr 
iddynt  debygu  i  Abraham  mewn  ffydd  a 

gweithredoedd  da.  Plant  i'r  rhai  y  tebygant 
iddynt,  mewn  ysbryd  ac  ymarweddiad,  yw 

dynion  mewn  gwiriunedd  ;  ac  nid  i'r  rhai  y 
deilliant  o  honynt  o  ran  gwaedoliaeth  yn 

gyminaint. 40  e  *  Eithr  yn  awr  yr  ydych  chwi 
yn  ceisio  fy  lladd  i,  ̂ dyn  a  ddywed- 
odd  i  chwi  y  gwirionedd,  yr  hwn  a 

g]y wais  i  gan  Dduw  :  -j-  hy n  ni  wnaeth Abraham. 
e  adn.  37.  Salra  37.  12,  32.  Gal.  4.  16,  29.  1  Ioan-* 

12—15.  Dat.  12.  4.  12,  13,  17.       /  adn.  26,  38,  56. 

*  Yroeddynthwy  yn  dangos  mewn  gweith- 
redoedd  eu  bod  yn  mhell  iawn  o  ysbryd  a 
thymher  Abraham  ;  dyma  y  Messiah  wedi  ei 
ddanfon  oddi  wrth  Dduw,  ac  yn  llefaru  geir- 
iau  Duw,  a  hwy  yn  ceisio  ei  ladd  ef,  am  ei 
fod  yn  dywedyd  y  gwirionedd.  t  Hyn  ni 
wnaeth  ac  ni  wnaethai  Abraham,  yr  oedd 
efe  yn  credu  pob  datguddiad  dwyfol  ac  yn 
ufuddâu  iddo  :  ni  laddasai  efe  ddyn  diniwed, 
chwaithach  prophv\yd  wedi  ei  ddanfon  oddi 
wrth  Dduw  ato.  Fel  hyn  nid  ydych  chwi 
wir  blant  i  Abraham. 

41  s  *  Yr  ydych  chwi  yn  gwneuthur 
gweithredoedd  eich  tad  chwi.  f  Am 

hynny  y  dywedasant  wrtho,  ÄNid  trwy 
butteindra  y  cenhedlwyd  ni :  *  \ un 
Tad  sydd  gennym  ni,  sefDuw. 

g  adn.  38,  44^       h  Es.  57.  3—7.    Êzeo.  23.  45—47.    Hos. 
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1.  2.  a  2.  2—5.  Mal.  2.  II.  i  Ex.  4.  22.  Deut.  14.  1.  Es. 
63.  16.  a  64.  8.  Jer.  3.  19.  a  31.  20.  Kzec.  16.  20,  21. 
Mal.  1.  6. 

*  Er  maint  eich  ymffrost  o  Abraham,  mae 
yn  amlwg  íod  i  chwi  dad  arall ;  yr  ydych  yn 
tebygu  i  hwnw,  ac  ewyllys  a  gwaith  hwnw 
ydych  yn  wneuthur.  f  Dëallodd  yr  Iuddew- 
on  erbyn  hyn  mai  nid  am  waedoliaeth  natur- 
iol  yr  oedd  Iesu  yn  dywedyd,  ond  mewn 
ystyr  ysbrydol,  a  chyffroasant  yn  fawr  iawn : 

i  Nid  trwy  buteindra  y  cenedlwyd  ni," 
ebent  hwy  ;  yn  ol  ein  iaith  ni,  Nid  basdardd- 
iaid  ydym.  Ond  nid  puteindra  naturiol 
oeddynt  hwy  yn  ei  feddwl,  eithr  eilun-addol- 
iaeth,  yr  hyn  a  elwir  yn  buteindra  yn  yr 

ysgrythyr  :  nid  o'r  cenedloedd  eilun  addolgar 
yr  oeddent  hwy  wedi  hanu,  nac  o'r  Samar- 
iaid,  nac  o  Iuddewon  gwrthgiliedig,  ac  nid 
oeddynt  hwy  eu  hunain  ychwaith  yn  addol- 
wyr  eilunod.  X  Heblaw  bod  Abraham  yn 
dad  naturiol  ganddynt,  haerent  fod  Duw  yn 
Dad  ysbrydol,  a  chyfammodol  iddynt,  ac 
mai  efe  yn  unig  a  addolent  hwy.  Rhyfedd 
fel  yr  oeddynt  yn  dàl  i  fynu  :  mòr  anhawdd 

yw  tynu  uchel-drem  dyn  i  lawr,  a'i  ladd  o 
ran  ei  hyder  ddeddfol  a  hunanol. 

42  Yna  y  dywedodd  yr  Iesu  wrth- 
ynt  hwy,  k  *  Pe  Duw  fyddai  eich  Tad, 
chwi  a'm  carech  i :  *  f  canys  oddi 
wrth  Dduw  y  deilliais,  ac  y  daethum 

i ;  m  X  oblegid  nid  o  honof  fy  hun  y 
daethum  i,  ond  efe  a'm  hanfonodd  i. *  pen.  5.  23.  a  15.23,  24.  1  Cor.  16.  22.  1  Ioan  5.  1,  2. 
/  pen.  1.  14.  a  16.  27,  28.  a  17.  8.  25.  Dat.  22.  1.  m  pen. 
5.  43.  a  7.  28,  29.  a  12.  49.  a  14.  10.  6*1.  4.  4.  1  Ioan  4. 
9,  10,  14. 

*  Mae  Crist  yn  eu  cyfarfod  hwy  eto  yn 
addas  iawn  ar  y  tir  newydd  hwn  ;  Pe  Duw 
fyddai  eich  Tad  ysbrydol  mewn  gwirionedd, 
wedi  eich  adgenedlu  trwy  ras  ar  ei  ddelw  ei 

hun,  chwi  a'm  carech  I,  ac  nid  ceisio  fy  lladd, 
oblegid  oddi  wrth  Dduw  y  deilliais  innau, 
fel  ei  unig-anedig  Fab  ef.  (Gwel  1  Ioan  5.  1.) 
Fel  hyn  mae  efe  yndangos  nad  oeddynt  hwy 
na  phlant  Duw  na  phlant  A.braham  mewn 
gwirionedd.  +  Tybir  fod  y  geiriau  hyn, 

I  deilliaw,  a  dyfod  oddi  wrth  Ddnw,"  yn  ar- 
wyddo  rhywbeth  llawer  mwy  na  dyfodiad 

Crist  i'r  byd  yn  unig  fel  Cyfryngwr  ;  gan  eu 
bod  yn  hollawl  wahanol  i  ddim  a  ddywedir 
am  neb  arall.  Dywedir  fod  credinwyr  o 
Dduw,  (adn.  47.  a  1  Ioan  4.  4.)  ac  wedi  eu 
geni  o  Dduw  (1  Ioan  5.  1.)  a  dywedir  fod  y 
prophwydi  wedi  eu  danfon  oddi  wrth  Dduw, 
megis  yr  oedd  Ioan  Fedyddiwr  hefyd  (Ioan 

1.  6.)  Ond  pn'odol  i  Grist  yn  unig  yw  deill- 
iaw,  a  dyfod  oddi  wrth  Dduw,  yr  hyn  sydd 
yn  arwyddo  ei  hanfodiad  Dwyfol  ef,  yn  gys- 
tal  a'i  ddanfoniad :  ei  fod  yn  Fab,  o  hanfod 
y  Tad,  yn  gystal  ag  yn  genad  o  anfoniad  y 
Tad.  I  Nid  o  fy  mhen  fy  hun  y  daethum, 
fel  gau  brophwyd  ;  ond  trwy  anfoniad  y  Tad, 
fel  Messiah,  ihysbysu  ffordd  iachawdwriaeth, 
ac  i  wneuthur  ei  ewyllys  ef  ar  y  ddaear. 

43  w*Paham  nad  ydych  yn  deall 
fy  lleferydd  i  ?  °  f  am  na  ellwch 
wrando  fy  ymadrodd  i. 

«adn.  27.  pen.  5.  43.  a  7.  17.  a  12.  39,  40.  Diar,  28.  5. 
Es.  44.  18.   Hos.  14.  9.    Mica  4.  12.    Rhuf.  3.  11.  o  pen. 
6.  60.  Jer.  6.  10.  Act.  7.  51.  fthuf.  8.  7,  8. 

*  Pa  ham  nad  ydych  yn  deall  (neu  yn  ad- 
nabod,  pen.  10.  14.)  fy  lleferydd  I  am  ddwy- 
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foldeb  fy  Mherson,  fy  nyben  yn  dyfod  i'r 
byd,  a'r  holl  athrawiaeth  a  draddodais  I  mòr 
eglur  yn  eich  plith.  +  Yr  achos  oedd,  am 
fod  eu  balchder,  a'u  rhagfarnau  bydoí,  yn 
dallu  eu  meddyliau  ac  yn  caledu  eu  calonau 
yn  erbyn  ei  athrawiaeth  sanctaidd  ef :  am 
liyny  yr  oeddent  yn  penderfynu  na  chredent 
mai  efe  oedd  y  Messiah,  a  Mab  Duw,  nac 
ychwaith  ei  fod  ef  yn  Ddysgawdwr,  wedi 
dyfod  oddi  wrth  Dduw.  x\lae  Dodderidye 
yn  troi  diwedd  yr  adnod  yn  ofyniad,  yr  un 

modd  a'r  rhan  gyntaf  o  hóni :  Ai  am  na  ell- wch  wrando,  &c.  ì 

44  h  *  O'ch  tad  diafol  yr  ydych 
chwi,  a  tnrachwantau  eich  tad  a  fyn- 
nwch  chwi  eu  gwneuthur.  ?f  Lleidd- 
iad  dyn  oedd  efe  o'r  dechreuad ;  r  X  ac 
ni  safodd  yn  y  gwirionedd,  oblegid 

nid  oes  gwirionedd  ynddo  ef.  *||Pan 

yw  yn  dywedyd  celwydd,  o'r  eiddo ei  hun  y  mae  yn  dywedyd :  canys  y 
mae  yn  gelwyddog,  ac  yn  dad  iddo. 

p  adn.  38,  41.  a  6.  70.  Gen.  3.  15.  Mat.  13.  38.  Act.  13- 
10.     1   loan  3.  8-10,  12.  q  Gen.  3.  3—7.    1  Br»n.  22.  22- 
1  Cron.  21.  1.  Iago  4.  1—7.  1  Pedr  5.  8.  Dat.  2.  10.  a  9.  11. 
a  13.  6—8.  a  20.  7—9.  r  2  Pedr  2.  4.  Jud.  6.         s  Gen. 
3.  4,  5.  2  Cron.  18.  20—22.  Job  1.  11.  a  2.  4—6.  Act.  5.  3- 
a  13.  10.  2  Cor.  11.  3,  13—15.  2  Thes.  2.  9—11.  Dat.  12.  9- 
a  13.  14.  a  20.  2,  3,  10.  a  21.  8.  a  22.  15. 

Yma  mae  Crist  yn  dywedyd  yn  eglur 
iddynt  pwy  oedd  efe  yn  feddwl  wrth  eu  tad, 
yn  adn.  38,  sef  diafol ;  plant  yr  hwn  oedd- 
ynt  o  ran  ysbryd  ac  ymddygiad :  ei  ddelw  ef 
oedd  arnynt,  ac  iddo  ef  yr  oeddynt  yn 

ufuddâu  ;  ei  drachwantau  ef  oedd  ei  tra- 
chwantau  hwythau,  gelyniaeth  yn  erby n  Duw, 
gwrthwynebu  gwir  grefydd,  a  dyfetha  pawb 
duwiol  hyd  y  gallent.  t  Llofrudd  dynion 

oedd  efe  o'r  dechreuad,  trwy  hndo  ein  rhi'eni 
cyntaf  i  bechod ;  efe  a  fu  yn  achos  o  bob 
llofruddiaeth  o  hyny  hyd  yn  awr ;  ac  y  mae 
efe  o  hyd  fel  llew  rhuadwy  yn  rhodio  oddi 
amgylch,  gan  geisio  y  neb  a  allo  lyncu.  %  Efe 
a  grëwyd  yn  y  gwirionedd,  sef  mewn  cyflwr 
0  berfteithrwydd  angelaidd,  ond  ni  safodd  yn 

y  gwirionedd  a'r  perffeithrwydd  hyny,  eithr 
efe  a  syrthiodd,  ac  mwyach  nid  oes  gwir- 
ionedd  ynddo,  ond  twyll,  a  gelyniaeth  yn 
erbyn  y  gwirionedd.  ||  Efe  a  ddywedodd 
gelwydd  yn  y  dechreuad,  i  dwylio  Efa,  ac  ar 
gelwydd  mae  ei  fryd  ef  bob  amser  :  mae  yn 
gelwyddog  ei  hun,  yn  hudo  pawb  eraill  i 
gelwydd  ;  ac  fclly  yn  dad  y  celwydd.  Nid 
cael  ei  demtio  gan  arall  y  mae  efe  i  ddywed- 

yd  celwydd,  eithr  o  hòno  ei  hun,  ac  o'r  eiddo 
ei  hun  y  mae  yn  ei  ddywedyd,  ac  felly  hefyd 
y  mae  yn  dad  iddo.  Mae  yr  hanes  a  rydd 

Josephus  o  ddrygioni  yr  Iuddewon  o'r  amser 
h  wn  allan  yn  dangos  yn  amlwg  mai  nid  heb  ddi- 
gonoachosy  galwodd  Iesuhwy  ynblantdiafol. 

45  l  *  Ac  am  fy  mod  i  yn  dy  wedyd 
y  gwirionedd,  nid  ydych  yn  credu  i 
mi. 

t  adn.  46.  pen.  3.  19,  20.  a  7.  7.  Gal.  4.  16.  2  Thes.  2. 10.  2  Tira.  4.  3,  4. 

*  Dyma  ddigon  o  hrawf  mai  o'u  tad  diafol 
yr  oeddent  hwy,  sef  eu  hanghrediniaeth  a'u 
gwrthodiad  o'r  gwirionedd.      Nid  er  fy  mod 
1  yn  dywedyd  y  gwirionedd,  yw  y  geiriau, 
ond  am  fy  mod  I  yn  dy  wedyd  y  gwirionedd, 
nid   ydych  yn  credu :    dyna   gasâu  y  gwir- 
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ionedd  er  ei  fwyn  ei  hun,  am  mai  gwirionedd 
ydyw.  Nid  ydych  yn  credu  i  mi,  dyna  gas- 
âu  y  gwirionedd  eto  er  mwyn  yr  hwn  a'i 
dywedodd.  Yr  oedd  y  gwirionedd  yn  gas, 

a'r  hwn  a'i  llefarai  yn  gas,  ganddynt  hwy. 

46  n  *  Pwy  o  honoch  a'm  hargy- 
hoedda  i  o  bechod  ?  f  Ac  od  wyf  fi  yn 

dy wedyd  y  gwir,  x  paham  nad  ydych 
yn  credu  i  mi  ? 

uadn.7.  pen.  14.  30.  a  15.  10.  a  16.  S.  2  Cor.  5.  21. 
Heb.  7.  26.  1  Pedr  2.  22.        *  Mat.  21.  25.  Marc  11.  31. 

*  Pwy  o  honoch  a  fedr  brofi  i  mi  erioed 
ddywedyd  anwiredd,  cyfeiliorni  mewn  ath- 
rawiaeth,  neu  unrhyw  bechod  arall,  ar  fedd- 
wl,  gair,neu  weithred  ?  fAchannas  gall  neb 
o  honoch  brofi  dim  fclly  yn  fy  erbyn,  ac  os 
ydwyf  fi  yn  dywedyd  y  gwir  am  danaf  fy 
hun  ac  am  danoch  chwithau;  pa  ham  nad 
ydych  yn  credu  i  mi?  Am  fod  rhagfarn  a 

gelyniaeth  yn  eich  calon  tuag  ataf  fi  a'r  gwir- 
ionedd  hefyd.    Cas  yw  y  gwir  lle  nis  cerir. 

47  y  *  Y  mae  yr  hwn  sydd  o  Dduw, 
yn  gwrando  geiriau  Duw:  fam  hyn- 
ny  nid  ydych  chẃ*  yn  eu  gwrando, 
am  nad  ydych  o  Dduw. 

y  adn.37,  43,  45.  pen.  1.  12,  13.  *  6.  45.  46,  65.  a  10. 
26,  27.  a  17.  6— 8.  1  loan  3.  10.  a  4.  1—6.  a  5.  1.  2  loan  9. 
3   loan  11. 

*  Yr  hwn  sydd  wedi  ei  garu  a'i  ethol  gan 
Dduw,  wedi  ei  ail-eni  o  Dduw,  wedi  ei 
oleuo  a'i  sancteiddo  gan  Ysbryd  Duw  ;  mae 
y  cyfryw  un  yn  chwennych  gwybod  gwir- 
ionedd  Duw,  ac  yn  barod  i  gredu  agwneuth- 
ur  pa  beth  bynag  a  ddywedo  efe.  t  Yrachos, 
gan  hyny,  nad  ydych  chwi  yn  derbyn  geiriau 

Duw,  er  eu  gwrando  â'r  glust  oddi  allan, 
ydyw,  am  nad  ydych  yn  blant  i  Dduw, 

eithr,  fel  y  dywedais  (adn.  44.)  o'ch  tad 
diafol :  mae  eich  gwrthodiad  o  honof  fi  ac 

o'r  gwirionedd,  yn  ddigon  o  brawf  mai  felly 
y  mae.  Yr  un  modd  ydyw  hi  eto  ;  y  dyn 
anianol  nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o 

Ysbryd  Duw,  ac  o'r  tu  arall,  mae  yr  hwn 
sydd  o  Dduw  yn  gwrando  geiriau  Duw. 

48  *  Yna  yr  attebodd  yr  Iuddewon, 
ac  y  dywedasant  wrtho  ef,  2f0nid 
da  yr  ydym  ni  yn  dywedyd,  a  mai 
Samaritan  wyt  ti,  |  a  bod  gennyt 
gythraui  ? 

*  adn.  52.  pen.  13.  13.  Mat.  15.  7.  Iago  2.  19.  a  pen. 
4.  9.  a  7.  20.  a  10.  20.  Es.  49.  7.  a  53.  3.  Mat.  10.  25.  a  12. 
24,  31.  Rhuf.  15.  3.  Heb.  13.  13. 

*  Yr  oedd  y  fath  eiriau  llymion  a  di- 
dderbyn  wyneb  yn  anarchwaethus  iawn  gan 
yr  Iuddewon,  ac  yn  eu  gyru  i  nwydau  drwg, 
lle  y  dylasent  edifarâu  yn  wyneb  yr  argy- 
hoeddiad  miniog.  t  Pa  fodd  y  dywedi  nas 
gallwn  ni  dy  argyhoeddi  di  o  bechod  ?  Yr 

ydym  ni  wedi  dywedyd  o'r  blaen  yn  mhlith 
ein  gilydd,  ac  yn  dywedyd  eto  wrthyt  ti  yn 
dy  wyneb,  mai  Samaritan  wyt  ti  ;  tebycach 
o  lawer  i  un  o'r  genedl  atgas  hòno  nac  i 
Israeliad  :  yr  ydym  ni  yn  dy  ystyried  di  fel 

hwythau,  yn  elyn  i'n  crefydd  ni  a'n  cenedl 
hefyd,  pan  y  rhyfygi  ddywedyd  mai  o  ddi- 
afol  y  mae  plant  Abraham,  a  phobl  bríodol 
Duw.  %  Ac  nid  hyny  yn  unig,  yr  wyt  ti  yn 

dywedyd  pethaufeldyn  allan  o'i  bwyll,  wedi 
ei  feddiannu,  ac  yn  ddrwg  ei  hwyl  gan 
gythraul  (Gwel  ar  pen  7-  20.)  ac  nid  oes  un 
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ammheüaeth  genym  ni  nad  trwy  rÿw  gy- 

ngrair  â'r  cythraul  yr  wyt  ti  yn  gwneyd  dy 
wyrthiau. 

"49  *  Yr  Iesu  a  attebodd,  b  Nid 
oes  gennyf  gythraul ;  cf  ond  yr  wyf 
fi  yn  anrhydeddu  fy  Nhad,  %  ac  yr 
ydych  chwithau  yn  fy  níanrhydeddu innau. 

*  Diar.  26.  4,  5.  1  Pedr  2.  23.  c  adn.  29.  pen.  11.4 
a  12.  29.  a  13.  31.  32.  a  14.  13.  a  17.  4.  Es.  42.  21.  a  49.  3 
Mat.  3.  15—17.  Phil.  2.  6—11. 

*  Rhyfeddol  oedd  arafwch  a  Harieidd-dra 

y  Cyfryngwr  yn  ngwyneb  y  fath  ddifr'íaeth 
ysgeler:  ni  chyífrôodd  efe  ddim,  ond  dywed- 
yd  yn  dawel  "  Nid  oes  genyf  gythraul,"  ac 
nid  wyf  fi  allan  o  fy  mhwyll  fel  yr  ydych 
chwi  yn  taeru.  t  Geiriau  sobrwydd  a  gwir- 
ionedd  yr  ydwyf  fi  yn  eullefaru,  a  gweith- 
redoedd  da  yr  ydwyf  yn  eu  gwneyd  ;  ac  oll 
er  anrhydeddu  fy  Nhad.  j  Ond  yr  ydych 
chwi  yn  fy  níanrhydeddu  I  drwy  fy  ngalw 

wrth  enwau  drwg,  a  phr'íodoli  y  gweithred- 
oedd  dwyfol  ydwyf  yn  wneyd  i  offerynoldeb 
diafol.  Yn  ei  arafwch  llednais  uchod,  mae 
Mab  Duw  yn  rhoddi  esampl  i  ninnau  mewn 
cyffelyb  amgylchiadau,  fel  y  dilynom  ei  ol  ef. 

50  d*Ac  nid  wyf  fi  yn  ceisio  fy 

ngogoniant  fy  hun  :  e  f  y  mae  a'i  cais, aca  farn. 
d  pen.  5.  41.  a  7.  18.     «  pen.  5.  20—23,  45.  a  12.  47,  48. 

*  Aml  waith  y  dywedodd  Crist  wrthynt 
nad  oedd  efe  yn  ceisio  ei  ogoniant  ei  hnn  :  ac 

yn  wir  yr  oedd  Uymder  didderbyn-wyneb  ei 
ymadroddion  ef  yn  brawf  eglur  o  hyny  ;  pe 
buasai  yn  ceisio  ei  ogoniant  ei  hun,  buasai 

yn  arfer  ymadrodd  teg  a  gweniaith  i'r  Iudd- 
ewon,  fel  y  gwnâi  y  gau-athrawon  yn  gy- 
ffredin,  ac  nid  eu  hargyhoeddi  mòr  llým. 
Mae  y  geiriau  yn  y  fàn  hon  yn  dangos,  nad 
oedd  efe  yn  gofalu  nemawr  am  eu  diirìaetb 

a'u  drwg-enwau  hwy  arno.  t  Yr  "  arall" 
hwn,  yn  dd'iau,  yw  y  Tad,  yr  hwn  a  ofalai 
am  ei  anrhydedd  a'i  ogoniant  ef,  ac  a  farnai 
yr  Iuddewon  yn  dost  am  eu  dirmyg  o  hóno 
a'u  dîanrhydedd  arno. 

5 1  *  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 
ff  Os  ceidw  neb  e  fy  ymadrodd  i, 
h  %  ni  wêl  efe  farwolaeth  yn  dragy  wydd. 

/pen.  3.  15,  16.  a  5.  24.  a6.  50.  a  11.  25,  26.  e  adn. 
55.  pen.  15.  20.         h  adn.  12.  Sahn  89.  48.  Luc  2.  26. 

*  Fel  pe  dywedasai  ein  Harglwydd  Iesu, 
Mi  adawaf  fi  fy  achos  yn  llaw  yr  hwn  a 

farna  yn  gyfiawn,  ac  a  âf  yn  mlaen  i  dra- 
ddodi  y  gwirionedd  eto  i  chwi  pa  un  bynag 
a  wrandawoch  ai  peidio.  t  Pwy  bynag 

a  wrandawo  fy  ngeiriau,  ac  a'u  derbynio  trwy 
ffydd  yn  ei  galon,  fel  geiriau  y  bywyd  tragy- 
wyddol ;  \  ni  wel  farwolaeth  yn  dragywydd  : 
hyny  yw,  ni  wna  marwolaeth  naturiol  ddim 
niwed  iddo,  ac  nid  âa  i  farwolaeth  dragy- 
wyddol  byth.  Ni  bydd  marwolaeth  ond 

megys  dim  i'r  credadyn,  mewn  cymhariaeth 
i'r  hyn  a  fydd  i'r  anghtedadyn.  Gweled 
marwolaeth  yma,ac  archwaethu  marwolaeth 
yn  yr  adnod  nesaf,  ydynt  ddull  Hebreaidd  o 
lefaru,  yn  arwyddo  marw. 

52  *  Yna  y  dywedodd  yr  Iuddew- 
on  wrtho,  •  Yr  awrhon  y  gwyddom 

fod  genn y t  gythraul .    k  t  Bu  Abraham 

ucv*-     | 
Idom  j 

aham 



Gorfoledd  Abraham  o IOAN  VIII. 
weled  dydd  Crist. 

farw,   a'r  prophwydi;    ac  meddi  di,U  feithi  myfi  a'i  hadwaen  ef.    îAcos Os   ceidw   neb    fy  ymadrodd  i,  nid 
1  archwaetha  efe  farwolaetfi  y»..<lragy- 
wydd. 

t- adn.  48.    pen.  9.  24.  *  Zeeh.  1.  5,  6.    Heb.  11.  13. /  Heb.  2.  9. 

*  "  Ateb  arafaidd  a  ddettry  lid,"  ebai  Solo- 
mon  ;  ond  nid  oedd  felly  yma  :  yn  Ue  gwerth- 
fawrogi  y  fath  addewid  o  anfarwoldeb  gogon- 
eddus,  mae  yr  Iuddewon  yn  gwyrdroi  geiriau 
Crist  i'wdinystr  cu  hunain,ac  y  drydedd  waith 
(pen.  7. 20;  a8. 48,)  yn  ei  gablu  ef  yu  echrys- 
lawn  drwy  ddywedyd,  Maegenyt  ti  gythraul. 
t  Cymmerent  hwy  arnynt  ei  ddeaìl  ef  am 
farwolaeth  naturiol ;  ac  fel  pe  dywedasent, 
Bu  farw  ein  tad  Abraham,  yr  hwn  oedd  gyf- 
aill  Duw,  a  bu  farw  yr  holl  brophwydi  sanct- 
aidd,  o  Moses  i  fynu,  er  eu  bod  yn  cadw  y 
gyfraith  yn  fanol;  ac  eto  yr  wyt  ti  mòr  hyf 

a  dywedyd,  Os  ceidw  neb  dy  ymadrodd  a'th 
athrawiaeth  di,  na  bydd  efe  ddim  marw  :  pa 
beth  ond  cabledd  yw  dywedyd  y  fath  eiriau  ì 
a  phwy  ond  dyn  ynfyd,  ac  a  chythraul  gan- 
ddo  a  ryfygai  eu  dywedyd  ì  Pwy  a  all 
addaw  na  chaiff  ei  ddilynwyr  farw,  ond  yr 
hwn  sydd  ei  hunan  i  fyw  byth  ? 

53  ™*Ai  mwy  wyt  ti  nag  Abra- 
ham  ein  tad  ni,  yr  hwn  a  fu  farw  ? 

a'r  prophwydi  a  fuant  feirw  :  n  f  pwy 
yr  wyt  ti  yn  dy  wneuthurdy  hun  ? 

wiadu.58.  pen.  4.  12.  a  10.  29,  30.  a  12.  34.  Es.  9.  6. 
Mat.  12.  6,  41,  42.  Rhuf.  9.  5.  Heb.  3.  2,  3.  a  7.  1—7. 
n  pen.  5.  ÌS.  a  10.  33.  a  19.  7. 

*  Nid  addefai  yr  Iuddewon  y  byddai  neb 
byth  yn  fwy  nag  Abraham  a  Moses,  ond  y 
Messiah;  ac  am  nad  oeddynt  yn  credu  mai 
Iesu  oedd  y  Messiah,  yr  oeddynt  yn  ei  holi 
yn  ddwrdiol  fel  hyn.  f  Gallasai  ateb  yn 

hawdd,  Myfi  yw  y  Messiah,  Mab  Duw,  a'r 
Bywyd  tragywyddol. 

54  *  Yr  Iesu  a  attebodd,  °Üs  wyf 
fi  yn  fy  ngogoneddu  fy  huu,  fy  ngo 
goniant  i  nid  yw  ddim  :  p  +  fy  Nhad 
yw  yr  hwn  sydd  yn  fy  ngogoneddu  i, 
X  yrhwn  îyrydych  chwi  yn  dywedyd, 
mai  eich  L)uw  chwi  yw. 

o  adn.  50.  pen.  2.  11.  a  5.  31,  32.  a  7.   18.   Diar.  25.  27. 
2  Cor.  10.  1S.  Heb.  5.  4,  5.  »  peo.  5.  22— 29,  41.  a  7. 
39.  a  13.  31,  32.  a  16.  14,  15.  a  17.  1,5.  Salra  2.  6— 12. 
a  110.  1—4.  Dan.  7.  13,  14.  Act.  3.  13.  Eph.  1.  20—23.  Phil. 
2.  9-11.  1  Pedr  1.  12,  21.  2  Pedr  1.  17.  q  adn.  41.  Es. 
48.  I,  2.  a66.  5.   Hos.  1.9.  Rhuf.  2.  17,  &c. 

*  Hyny  yw,  Os  ydwyf  fi  yn  cymmeryd 
gogoniant  i  mi  fy  hun  nad  yw  yn  ddyledus  i 
mi ;  os  ydwyf  yn  gwneuthur  ymddangosiad 
gwag  ac  ymtfrostgar  o  ogoniant  heb  brofion 
digonol  i  gadarnâu  hyny  ;  neu,  os  wyf  fi  yn 
esgeuluso  gogoniant  a  gwasanaeth  Duw,  i 
geisio  fy  nerchafu  fy  hun;  nid  yw  fy  ngo- 
goniant  I  ddim :  nid  yw  ond  ffugiol,  ac  am- 
serol,  ac  a  dry  yn  warth  i  mi.  f  Ond  nid 
felly  y  mae  ;  Fy  Nhad  yw  yr  hwn  sydd  yn 
fy  n^ogoneddu  I,  trwy  dystiolaethu  mai  ei 

Anwyl  Fab  ef  ydwyf,  trwy  fy  nanfon  i'rbyd 
i  gyftawni  ei  waith  mawr  ef,  a  thrwy  lawer 
o  arwyddion  a  rhyfeddodau  gweledig  a  hys- 
bys  i  chwi  eich  hunain.  \  Gan  y  dywedwch 
chwi  mai  eich  Duw  chwi  yw  hwn,  chwi  a 
ddylech  gredu  ei  dystiolaethau  ef  amdanaf  fi, 
os  na  chredwch  i  mi  fy  hun. 

55  r  *  Ond  nid  adnabuoch  chwi  ef : 
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dy wedaf  nad  adwaen  ef, '  myfi  a  fydd 
af  debyg  i  chwi,  yn  gelwyddog  :  ond 

mi  a'i  hadwaen  ef,  u  ac   yr  wyf  yn 
cadw  ei  ymadrodd  ef. 

»dn.  19.  pen.  7.  28.  a  15    21.  a  16.  3.  a  17.  25.  Jer.  4. 
).  3.    Hos.  5.  4.   Act.  17.  23.  2  Cor.  4.  6.  *  pen.  I. 
ì,  46.  a7.29.  a  10.  15.  Mat.  11.  27.  Lnc  10.22.  t  adn. 

44.  1  Ioan  2.  4,  22.  a  5.  10.  Dat.  3.  9.        w  adn.  29,  51. 

Nid  adnabuoch  chwi  ef  yn  iawn,  yn 
gadwedigol,  a  thrwy  ddatguddiad  yr  Ysbryd. 
Mae  adnabod  yma  yn  arwyddo  mwy  na 
gwybodaeth  hanesiol  am  Dduw,  neu  yr  hyn 
a  ellir  ei  amgyffred  am  dano  ef  drwy  alluoedd 
naturiol  :  mae  yn  arwyddo  serchiadau,  a 
thneddiadau  sanctaidd,  yn  tarddu  oddi  ar 

adnabyddiaeíh  ysbrydol  o  hóno.  t  Myfi  a'i 
hadwnen  yn  berífaith,  ac  yn  gyflawn;  o  ran 
ei  hanfod,  ei  gyngor,  ei  ewyllys,  ac  yr  wyf 
yn  ufuddâu  yn  berffaith  iddo.  Eto,  beth 
bynag  ydych  yn  adnabod  o  hóno  fel  Duw, 
nid  ydych  yn  ei  adnabod  ef  fel  fy  Nhad  I, 
ond  myfi  a'i  hadwaen  ef  felly.  %  Os  dy  wed- 
af  nad  adwaen  ef  fel  fy  Nhad  nefol,  rhag 
eich  ofn  chwi,  mi  a  îyddwn  yn  gelwyddog 
fel  chwithau  :  dywedwch  chwi  eich  bod  yn 
ei  adnabod  ef,  yn  ei  garu,  ac  yn  ei  addoli,  ac 
nid  ydych,  eithr  dywedyd  celwydd  yr  yd- 
ych  ;  ac  i'r  gwrthwyneb,  pe  dywedwn  innau 
nad  wyf  yn  ei  adnabod,  ac  nad  wyf  yn  cadw 
ei  ymadrodd,  celwyddog  a  fyddwn,  yn  erbyn 
Duw,  yn  erbyn  fy  nghydwybod,ac  yn  erbyn 
pob  peth  ag  sydd  wirionedd. 

56  x  *  Gorfoledd  oedd  gan  eich 
tad  Abraham  weled  fy  fnydd  i:  Jac 

efe  a'í  gwelodd  hefyd,  ac  a  lawen- 

ychodd. *  Gen.  22.  18.  Lnc  2.  28—30.  a  10.  24.  Gal.  3.  7—9, 
14—18.  Heb.  11.  13,  39,  40.  1  Pedr  1. 10—12. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Er  gwaeled 
ydwyf  yn  eich  golwg  chwi  heddyw,  er  cym- 
maint  y  sỳliwch  fy  mod  1  yn  dywedyd  peth- 
au  mwy  nac  Abraham  am  danaf  fy  hun,  ac 

er  cymmaint  eich  ymtfrost  yn  eich  tad  Abra- 
ham  ;  gallaf  ddy wedyd  i  chwi  yn  sicr,  i  Ab- 
raham  ei  hun  fawr  chwennychu  gweled  fy 
nydd  I  o  ymddangosiad  yn  y  cnawd,ac  iddo 
lawenychu  yn  ddirfawr  wrth  weled  trwy 

ífydd  y  deuwn  i'r  byd  yn  nghyflawnder  yr 
amser.  Mae  geiriau  cyntaf  yr  adnod  yn  ar- 
wyddo,  llàmu  yn  mlaen  o  lawenydd,  i  gyfar- 
fod  a  chofleidio  gwrthddrych  ein  dymuniad, 
yn  gystala  gorfoleddu  yn  y  meddiant  ohóno. 
+  Dydd  ei  gnawdoliad  ef  yn  ddîammau  a 
feddylir  yma,  ac  nid  ymddangosiad  yr  Ar- 
glwydd  i  Abraham  yn  ngwastadedd  Mamre, 
Gen.  18.  1,  fel  y  meddylia  rhai.  $  Gwelodd 
Abraham  ddydd  Crist  trwy  ffydd  yn  yr 
addewid  a  roddodd  Duw  iddo,  mai  yn  ei  had 

ef  y  bendithid  holl  deuluoedd  y  ddaear ;  gwel- 
odd  ddydd  genedigaeth  Crist  yn  ngenedig- 
aeth  Isaac,  a  dydd  ei  farwolaeth  ef  yn  yr 

hwrdd  a  roddodd  Duw  iddo  i'w  aberthu  yn 
lle  Isaac;  gwelodd  ef  hefyd  yn  Melchizedec, 
efallai ;  ac  yn  yr  ymddangosiad  a  grybwyll- 
wyd  urhod  yn  Mamre. 

57  *  Yna  y  dywedodd  yr  Iuddew- 
on  wrtho,  f  Nid  wyt  ti  ddengmlwydd 

a  deugain  etto,  ac  a  welaist  ti  Abra- ham  ? 



Yr  Iuddewon  yn  codi IOAN  IX. cerig  i  labyddio  Crist. 

*  DealJai  yr  Iuddewon  o  hyd  ymadrodd 
Crist  yn  naturiol,  fel  pe  buasai  Abraham  ac 
yntau  wedi  gweled  eu  gilydd  ill  dau  yn  y 
cnawd,  a  synent  yn  gyftrôus  a  thramgwydd- 

us  iawn,  pa  í'odd  y  gallai  efe  ddywedyd  y 
cyfryw  beth ;  gan  nad  oedd  efe  gymmaint  ag 
yn  hen  ddyn  eto,  dim  dros  ddeg  a  deugain 
oed,  ac  Abraham  wedi  marw  er  ys  mwy  na 
mil  ac  wyth  gant  o  flynyddoedd.  t  Nid  oedd 
efe  y  pryd  hwnw  fawr  dros  dair  ar  ddeg  ar 
hugain  oed,  ond  tybir  fod  ei  lafur  dibaid,  ei 
ofid  meddwl  a'i  erlidiau,  ac  agwedd  sobr  a 
difrifol  ei  wynebpryd,  yn  peri  iddo  edrych 
lawer  yn  henach  nac  ydoedd. 

58  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 

y  *  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 
z  f  Cyn  bod  Abraham,  a  %  yr  wyf  fi. 

y  adn.  34,  51.  *  pen.  1.  I,  2.  a  17.  5,  24.  Diar.  8.  22— 
30.  E*.  9.  6.  Mioa5.2.  Col.  1.  17.  Heb.  1.  10-12.  a  13.  8. 
Dat.  1.  11,  17,  18.  a  2.  8.  a  Ex.  3.  14.   E*.  43.  15.    a  44. 
6,  8.  a46.  9.  a  48.  12.  Dat.  1.  8. 

*  Wrth  weled  dallineb  gwirfoddol,  a  chyn- 
dynrwydd  penderfynol  yr  Iuddewon,  ac  hef- 
yd  o  herwydd  mawr  bwys  y  mater  mae  efe 

yn  myned  i'w  ddywedyd,  mae  yn  defnyddio 
y  dull  grymus  hyn  o  lefaru.  t  Cyn  bod  Ab- 
raham  gwedi  ei  eni,  meddant  y  w  ystyr  y  gair 
Groeg  ginesthai.  X  Gan  f°4  y  geiriau  hyn 

yn  yr  amser  presenol,  "  Yr  wyf  fi,"  ac  nid 
yr  oeddwn  I,  mae  yn  rhaid  eu  bod  yn  gosod 
allan  dragywyddol  hanfod  Iesu  fel  Person 
Dwyfol,  fel  Mab  Duw,  yr  YDWYF  hwnw  a 
lefarodd  wrth  Moses  gynt,  Exod.  3.  14.  Mae 
y  geiriau  hefyd  yn  arwyddo  ei  anghyfnewid- 
ioldeb  ef  yr  wyf  fi  yr  un  yn  ddigyfnewid, 
fel  Heb.  13.  8.  Pe  creadur  yn  unig  a  fuasai 
ein  Harglwydd,  ni  buasai  yn  beiddio  defn- 
yddio  y  fath  eiriau,  mòr  debyg  i  gabledd,  i 
ddywedyd  am  dano  ei  hun. 

59  &*Ynahwy  a  godasant  gerrig 
iV  taflu  atto  ef.  c  f  A'r  Iesu  a  ym- 
guddiodd,  ac  a  aeth  allan  o'r  deml, 
gan  fyned  trwy  eu  canol  hwynt :  ac 
felly  yr  aeth  efe  heibio. 

6  ada.  5,  6.  peu.  ìo.  30-33.  a  11.  8.  a  18.  31.Lef.24.  16. 
Loc  4.  29.  Act.  7.  57,  53.  c  Den.  5.  13.  a  10.  39,  40.  a  11. 
54.  Gen.  19.  11.  2  Bren.  6.  18—20.  Luc  4.  30.  a  24.  31. 
Act.  8.  39,  40. 

*  Mae  yn  amlwg  i'r  Iuddewon  ddeall  y 
geiriau  uchod  am  ei  ddwyfol  a'idragywyddol 
hanfod  ef,  ei  fod  yn  hòni  ei  hun,  nid  yn  unig 
yn  fwy  nac  Abraham,  ond  yn  ogyfuwch  â 

Duw  :  tybient  ei  fod  yn  euog  o'r  cabledd 
mwyaf ;  ac  fel  y  cyfryw  mynent  ei  labyddio 
ef  yn  eu  nwydau  gwylltion,  heb  aros  am  na 
rhaith  na  barn,  heb  ystyried  sancteiddrwydd 
y  deml,  na  meddwi  dim  am  y  Ilywodraeth 
Rufeinig  yr  oeddynt  dani  ac  yn  atebol  iddi. 
Am  y  cerig  a  gawsent  yn  y  deml,  gwel  y 
sylwad  ar  pen.  2.  20.  t  Pa  fodd  yr  ymgudd- 
iodd  yr  Iesu  nis  gwyddom ;  yn  wyrthiol 
medd  rhai,  trwy  wneyd  ei  hun  yn  annwel- 
edig,  neu  daro  ei  erlidwyr  â  dallineb,  neu 
dewycliu  a  thywyllu  yr  awyr,  fel  na  allent 
ei  weled  ef.  Ond,  gallasai  efe  ymguddio 
heb  wneuthur  dim  felly  ;  mewn  torf  mòr  llí- 

osog  mae  yn  ddi'ammau  bod  yno  lawer  ogyf- 
eillion  ac  ewyllyswyr-da  iddo,  a  gallasai  fyn- 
ed  i  blith  y  rhai  hyny yny  derfysg  a'rcyftro, 
ac  felly  myned  trwyddynt  allano'rdeml,  heb 
yn  wybod  i'w  elynion. 
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PEN.  IX. 

Y  dyn  a  anesid  yn  ddall,  yn  cael  ei  olwg. 

*ii_C  wrth  fyned  heibio,  afefe  a 

ganfu  ddyn  dall  o'i  enedigaeth. a  adn.  22. 

*  GeHid  meddwl  mai  y  "  myned  heibio" 
o'r  deml  yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen,  yw 
y  "  myned  heibio"  yn  nechreu  hon ;  onci  y 
mae  beirniaid  manol  yn  meddwl  fod  tua  thri 
mis  o  amser  rhwng  yr  hyn  a  adroddwyd  yn 

y  bennod  o'r  blaen  â'r  hyn  a  adroddir  yn  y 
bennod  hon :  dygwyddodd  hyny  ar  ddiwedd 

gẁyl  y  pebyll,  yn  mis  medi ;  a'r  hyn  a  ad- roddir  yma  ar  y  gyssegr-ŵyl,  yn  Rhagfyr, 
gwel  pen.  10.  22.  Ni  ddywedir  yma  pa  le 
yr  oedd  lesu  yn  myned  heibio  pan  ganfu  efe 
y  dyu  dall,  pa  un  ai  ar  ei  ffordd  i  Jerusalem, 
ai  ynte  ar  un  o  heolydd  y  ddinas. 

'  2  *  A'i  ddisgyblion  a  ofynasant 

iddo,  gan  ddywedyd,  Rabbi,  6pwy 
a  bechodd,  ai  hwn,  ai  ei  rì'eni,  fel  y 
genid  ef  yn  ddali? b  adn.  34.  Mat.  16.  14. 

*  Mae  tybiaeth  o  ddau  beth  fel  gwirionedd 
yn  ngofyniad  y  dysgyblion  yma :  1.  Fod  pob 
cystudd  corphorawl  yn  dyfod  ar  ddynion  fel 
cosp  am  bechod.  2.  Fod  rhai  cystuddiau  yn 
dyfod  ar  ddynion  am  eu  pechodau  personol 

eu  hunain,  a  rhai  am  bechodau  eu  rhi'eni. 
Mae  y  dybiaeth  olaf  yn  ddigon  gwir;  felly 
hefyd  y  gyntaf,  ond.nid  bob  amser  :  fel  y 
mae  rhai  cystuddiau  yn  gosp  am  bechod, 
felly  y  mae  rhai  eraill  er  prawf,  ac  attaliad 
i  bechod.  Heblaw  y  pethau  uchod,  efallai 
bod  y  dysgyblion  yn  meddwl,  y  gallasai  bod 
y  dyn  dall  hwn  wedi  pechu  jny  groth,  cyn 

ei  eni ;  dywedir  bod  amryw  o'r  Rabbiniaid 
Iuddewig  yn  gwag-ddychymmyg  peth  fel 
hyny.  Ond  tyb  fwyaf  cyttredin  dysgedigion 
yw,  bod  y  dysgyblion  yn  cyfeiiio  at  y  dy- 
chymmyg  odraws-symmiad  yr  enaid  ;  y  peth 
a  alwai  y  derwyddon  Cymreig,  Treiglo  yr 
abred  ;  barnai  y  paçaniaid  fod  yr  enaid  wedi 
hanfodi,  a  phreswylio,  mewn  rhyw  gorph 
o'r  blaen,  ac  fod  ei  gorph  nesaf  yn  cael  ei 
gospi  am  bechodau  a  wnaethid  yn  y  corph 
o'r  blaen.  Yr  oedd  y  dychymmyg  ynfyd 

hwn  yn  cael  ei  gredu  gan  lawer  o'r  luddew- 
on  yn  nyddiau  ein  Iachawdwr,  ac  nid  yw 
pawb  yn  Nghymrn  yn  hollawl  rydd  oddi 
wrtho  y  dydd  heddyw. 

3  *  Yr  lesu  a  attebodd,  c  Nid  hwn 

a  bechodd,  na'i  rì'eni  chwaith  :  d  feithr 
fel  yr  amlygid  gweithredoedd  Duw 

ynddo  ef. c  Job  I.  8-12.  a  2.  3-6.  a  21.  27.  a  22.  5,  &c.  a  32.  3. 

a  42.  7.  Preg.  9.  1,  2.  Luc  13.  2—5.  Act.  28.  4.  d  pen. 
II.  4,  40.  a  14.  11—13.  Mat.   11.  5.  Act.  4.  21. 

*  Nid  gwadu  pechod  gwreiddiol  y  dyndall 
hwn  y  mae  Iesu  yma,  ac  nid  gwadu  pechod 
gwreiddiol  a  gweithredol  ei  rîeni  y  mae  ; 
nid  yw  chwaith  yn  gwadu  nad  yw  cystudd 
yn  cael  ei  roddi  yn  aml  yn  gosp  am  beehod- 
au  :  t  ond  mai  i'r  dyben  o  ddangos  gweith- 
redoedd  Du w  y nddo  ef,  y  ganesid  ef  yu  ddall : 
sef  gallu  Duw  yn  ei  gystuddio  ef  â  dallineb, 
ac  heiyd  gallu  Duw  yn  ei  iachâu  ef,  ac  yn 
agoryd  ei  lygaid.  Gallu  Crist  a  agorodd  lyg- 
aìd  y  dall  hwn,  yr  hyn  mae  Crist  ei  hun  yn 
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alw  yn  weithredoedd    Duw  :  mae  y  geiriau 
a'r  weithred  yn  dangos  mai  Duw  ydoedd. 

4  €  *  Ithaid  i  mi  weithio  gwaith  yr 
hwn  a'm  hanfonodd,  /ftrayrydyw 
hi  yn  ddydd  :  J  y  mae  y  nos  yn  dyfod, 
pan  na  ddichon  neb  weithio. 

e  pen.  4.  34.  a  5.  19,  36.  a  10.  32.  37.  3S.  a  17.  4.  Lnc 
13.  32-34.  Act.  4.  20.  fpen.  II.  9,  10.    a  12.  35.    Preg. 

9.  10.  Es.  38.  18,  19-  Eph.*5.  16.  Col.  4.  5. 

*  Rhoddodd  y  Tad,  yr  hwn  a  anfonodd 
Grist  i'r  byd,  waith  iddo  i'w  wneyd,  pen. 
17.  4.  Ei  waith  ef  yn  gyífredin  oedd,gogon- 
eddu  Dnw  ar  y  ddaear,  trwy  weithio  allan 
iachawdwriaeth  dyn  ;  trwy  amlygu  ewyllys 
y  Tad  i  blant  dynion;  a  thrwy  wneuthur 
gwyi  thiau  ar  gyrph  dynion  fel  arwyddion  o 
waith  ei  ras  ar  eu  heneidiau.  +  Yr  oedd  am- 
ser  pennodol  gan  Grist  i  wneyd  y  gwaith 
hwn:  dim  ond  ei  ddydd  ;  dydd  ei  fywyd,  a 
dydd  ei  weinidogaeth  gyhoeddus.  Yr  oedd 
y  dydd  hwnw  iddo  ef  bron  a  darfod,  ac  am- 
ser  ei  groeshoeliad,  a  nos  ei  angan  yn  agos- 
ân  :  am  byny  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  weithio 
yn  ddyfal  tra  parâai  ei  ddydd,  ac  efe  a  Iwyr 
orphenodd  ei  holl  waith  ar  y  ddaear  erbyn 
nos.  i  Mae  nos  angau  yn  dyfod  i  nin- 
nau  yn  fuan,  pryd  nas  gall  neb  o  honom 
weithio  :  gan  hyny  gweithiwn  allan  ein  iach- 
awdwriaeth  ein  hnnain  trwy  ofn  a  dychryn 
tra  parâo  ein  dydd  ;  lle  syrthio  y  pren,  yno 
y  bydd  efe. 

5  «  *Tra  yr  ydwyf  yn  y  byd, 
fgolenni  y  byd  ydwyf. 

ffpen.  1.4— 9.  a  3.  19-21.  a  8.  12.  a  12.  35,  36.  Es. 
42.  6,  7.  a  49.  6.  a  60.  1—3.  Mal.  4.  2.  Mat.  4.  16.  Ltic  2. 
32.  Act.  13.  47.  a  26.  18,  23.  Eph.  5.  14.  Dat.  21.  23. 

*  Mae  y  geiriau  hyn,  "Tra  yr  ydwyf  yn  y 
byd,"  yn  dangos  i  ni  beth  oedd  meddwì  ein 
Harglwydd  wrth  y  dydd,  yn  adn.  4,  sef  am- 
ser  bỳr  ei  arosiad  ef  yn  y  byd.  t  Yr  oedd 
efe  yn  oleuni  corphorol  ac  ysbrydol  i  lawer 
tra  bu  yn  y  byd  ;  ac  yn  ci  fawr  drugaredd 
mae  efeyn  oleuni  ysbrydol  i  lawer  eto  yn  y 
byd,  er  ei  fod  wedi  gadael  y  bÿd  a  myned 

i'w  ogoniant. 

6  *Wedi  iddo  ef  ddywedyd  hyn, 
h  efe  a  boerodd  ar  lawr,  ac  a  wnaeth 

glai  o'r  poeryn,  ac  a  irodd  y  clai  ar 
lygaid  y  dall ; 

h  Marc  7.  33.  a  8.  23.  Dat.  3.  18. 

*  Mae  llawer  oddychymmygion  gan  ddyn- 
ion  am  y  clai  a'r  poeryn  yma  ;  ond  y  maent 
oll  yn  rhy  wael  i  gael  lle  i  chwyddo  y  gwaith 

hwn  :  y  peth  mwyaf  teilwng  o'n  sylw  ni  y  w, 
mawredd  a  thrugarawgrwydd  y  wyrth. 
Trwy  y  wyrth  hon,  fel  ei  holl  wyrthiau  eraill, 
yroedd  lesu  yn  amlygu  Duwdod  ei  Berson  ; 
yn  profi  ei  ddwyfol  anfoniad,  a.gwirionedd 
ei  athrawiaeth  ;  ac  yn  dangos  ei  drugaredd 

a'i  dosturi  tuag  at  y  dall  truenus.  I'r  dyben- 
ion  hyn,  mae  efe  yn  dewis,  nid  yn  unig  dyn 

dall,  ond  dyn  dall  o'i  enedigaeth  ;  ac  felly  yn 
anfeddyginiaethol  yn  ol  barn  a  medr  pob 
celfyddyd  ddynol,  adn.  32.  Yn  nesaf,  mae 
efe  yn  arfer  moddion,  y  rhai  nid  oedd  dim 
rhinwedd  naturiol  ynddynt  i  agoryd  llygaid  ; 
tebygach  fuasai  y  clai  i  ddallu  ìlygaid  un  yn 
gweled,  nag  i  agoryd  lîygaid  un  dall :  ond 

hawdd  oedd  i'r  hwn  a  grëodd  ddyn  o  bridd  y 
ddaear,  agoryd  Uygaid  dyn  â  phridd  y  ddae- 
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ar.     Yr  un  peth   yw  iddo  ef  weithio    trwy 
foddion,  yn  yroes  i  foddion,neu  Äeôfoddion. 

7  Ac  a  ddywedodd  wrtho,  **Dos, 
ac  ymölcli  yn  k  +  llyn  Siloam  (yr  hwn 
a  gyfieithir,  '  %  Anfonedig)  ||  Am  hyn- 
ny  efe  aaeth  ymaith,  ac  a  ymolchodd, 
maca  ddaeth  yn  gweled. 

«  2  Bren.  5.  10—14.  ̂ h  adn.  11.  Neh.  3.  15.  Siloah. Es.  8.  6.  Shi'oah.  I  pen.  10.  36.    Rhnf.  8.  3.    Gal.  4.  4. 
m  adn.  39.  pen.  11 .  37.  Ex.  4.11.  Salm  146.  8.  Es.  29.  18, 19. 
a  32.  3.  a  35.  5.  a  42.  7,  16— 18.a  43.  8.  Luc  2.  32.  Act.  26.  18. 

*  Wrth  orchymyn  hyn,  efallai  bod  Cristyn 
bwriadu  gwneyd  y  wyrth  yn  fwy  hysbys. 

Diammau  fod  gan  y  dall  rywun  i'w  arwain 
trwy  heolydd  Jerusalem,  a  bod  hwnw  yndy- 
wedyd  i  bawb  i  ba  le  yr  oeddynt  yn  myned, 
ac  i  ha  beth  ;  felly  erbyn  eu  dyfod  i  Ìàn  y 
Uỳn,  yr  oedd  tyrfa  fawr  wedi  ymgasglu  i 
weled  y  canlyniad  o  gyngor  a  gorchymyn 
mòr  rhyfedd.  +  Darllenwn  am  y  llỳn  honyn 
Neh.  3.  15,  a  dywedir  mai  ffynon  ydoedd,yn 
tarddu  allan  o  fynydd  Sion.  Mae  yn  debyg 

fod  nant  o'r  enw  hwnw,  yn  diwallu  rhan  o'r 
ddinas  â  dwfr.  Er  gochelyd  meithder,  cyf- 
eiriwn  y  darllenydd  at  y  Geiriadur  Ysgryth- 
yrol,  dàn  y  gair  Siloam.  í  Anfonedig, 
cysgod  o'r  Silo,  y  Messiah,  medd  rhai :  am 
fod  y  dyfroedd  wedi  cael  eu  danfon  o  dru- 
garedd  Dnw  i  ddyfrâuy  ddinas,  medd  eraill: 
a  thybia  eraill  nad  oedd  y  dyfroedd  yn  rhed- 
eg  yn  wastad,  ond  ar  amserau,  pan  y  gwelai 
Duw  fod  yn  dda  en  danfon.  ||  Nid  am  fod 
un  rhinwedd  meddygol  yn  llýn  Siloam  y  caf- 
odd  efe  ei  olwg,  ond  er  dangos  i  ni,  bod  yr 
Arglwydd  yn  sicr  o  wobrwyo  gwir  flfydd  ac 
ufudd-dod,  lìe  bynag  y  byddont. 

8  H  *  Y  cymmydogion  gan  hynny, 
a^r  rhai  a'i  gwelsent  ef  o'r  blaen,  mai 
dall  oedd  efe,  a  ddywedasant,  n  Onid 
hwn  yw  yr  un  oedd  yn  °eistedd  acyn cardotta  ? 

nRuth  1.  19.  1  Sam.  21.  11,  12.  o  1  Snm,  2.  S.  Mare 
10.  46.  Luc  16.  20—22.  a  18.  35.  Act.  3.  2-11. 

*  Yr  oedd  y  wyrth  mòr  rhy  fedd,  fel  yr  oedd 
cymmydogion  y  dall,  a'r  rhai  a'i  gwelsent  ef 
o'r  blaen  yn  cardota,  yn  sỳnu  wrth  ei  weled 
yn  awr,  ac  yn  ammau  ai  efe  ydoedd,  er  yr 
adwaenent  ef  yn  dda. 

9  *  Rhai  a  ddywedasant,  Hwn  yw 
efe :  ac  eraill,  Y  mae  efe  yn  debyg 
iddo.  Yntau  a  ddywedodd,  Myfi 

yw  efe. *  Tra  yr  oeddynt  fel  hyn  yn  ammau  ac  yn 
petruso  yn  ei  gylch  ef,  mae  ef  ei  hun  yn  tori 
y  ddadl,  ac  yn  dywedyd  Myfi  yw  efe.  Mae 
yn  debygol  iawn  fod  caffaeliad  ei  olwg  wedi 
rhoddi  agwedd  mwy  bywiog  a  siriol  ar  ei 

wyneb-pryd  ef  nag  o'r  blaen,  fel  nad  oedd 
efe  yn  hollol  yn  ymddangos  fel  yr  un  dyn.» 

10  *  Am  hynny  y  dywedasant 
wrtho,  p  Pa  fodd  yr  agorwyd  dy 

lygaid  di? p  adn.  15,  21,  26.  pen.  3.  9.  Preg.  11.  5.  Marc  4.  27. 1  Cor.  15.  35. 

*  Mae  yn  debygmai  syndod  dynol,achwil- 
frydedd  natmiol  yn  unig,  oedd  yn  en  cy- 
nhyrfu  hwy  i'w  holi  ef  fel  hyn  :  fet  y  bydd 
pawb  o  honom  pan  welom  rywbeth  newydd 
ac  anghyffredin,  mae  arnom  eisiau  gwybod 
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y  difyn  yn  ei  gylch.     Nid   oedd   y   gofyniad 
na  da  na  drwg  ynddo  ei  hun. 

1 1  Yntau  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd,  ?*Dyn  a  elwir  Iesu,  a  wnaeth 
glai,  ac  a  irodd  fy  llygaid  i ;  ac  a 
ddywedodd  wrthyf,  Dos  i  lyn  Siloam, 
ac  ymolch.  Ac  wedi  i  mi  fyned  ac 
ymolchi,  mi  a  gefais  dy  ngolwg. 

q  adn.  6,  7,  27.  Jer.  36.  17,  18.  Mat.  1.  21— °5. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  yr  ateb  hwn,  nas 
gwyddai  efe  y  pryd  hyny  ddim  byd  am  Iesu 
ond  ei  enw  yn  nnig,  yr  hwn  a  glywsai  gan 

rywun  o'i  amgylch  un  ai  cyn  neu  gwedi  ag- 
oryd  ei  lygaid :  felly  nis  gallai  fod  gan  hwn 
ddim  ffÿdd  o  un  math  yn  Iesu,  yr  hwn  nid 
adwaenai. 

12  *  Yna  y  dywedasant  wrtho, 
r  Pa  le  y  mae  efe?  f  Yntau  a  ddy- 
wedodd,  Ni  wn  i. 

r  pen.  5.  11—13.  a  7.  11.  Ex.  2.  18—20. 

*  Yr  oeddynt  yn  gofyn  pa  le  yr  oedd  Iesu, 
un  ai  o  chwennychiad  gwag  ei  weled  ef,  neu 
o  ddrwg-ewyllys  iddo  am  iachâu  ar  y  sab- 
bath  ;  neu  ynte  o  chwennychiad  difrifol  a 
chanmoladwy  dyfod  yn  gydnabyddus  âg  ef. 
t  Nìs  gwelais  I  mo  hóno  erioed,  ac  nis  gẁn 
ddim  mwy  am  dano  eto  nag  a  fynegais  i  chwi. 

13  Hs*Hwythau  a'i  dygasant  ef 
at  y  f  Phariseaid,  yr  hwn  gynt  a  fu- 
asai  yn  ddall. 

«  pen.  8.  3-8.  a  11.  46,  47,  57.  a  12.  19,  42. 

*  Nis  gwyddom  pwy  oedd  y  rhai  hyn  a'i 
dygasant  ef  at  y  phariseaid,  ond  yn  unig 
mai  ei  gymmydogion  ef  oeddynt,  neu  y  rhai 

a'i  gwelsent  ef  o'r  blaen  yn  ddall  ac  yn  car- 
dota,  adn.  8.  t  Sylwa  rhai  fod  yr  hoìl  San- 
hedrim  gan  yr  efengylwr  hwn  yn  myned  dàn 
yr  enw  phariseaid,  am  mai  y  phariseaid  gan 
mwyaf  oedd  aelodau  y  llýs  hwuw.  Nis 
gwyddom  yn  iawn  pa  le  yr  oedd  y  pharise- 
aid  hyn  yn  gynnulledig  y  pryd  hwn,  pa  un  ai 
yn  y  deml,  yn  ystafell  fawr  eu  cyngor,  ai 
ynte  mewn  rhyw  synagog  yn  rhywle.  Beth 
oedd  eu  dyben  yn  ei  ddwyn  sydd  bwnc  arall 
mewn  dadl:  tybia  rhai  mai  o  gas  at  Iesu  am 
iddo  iachâu  y  dall  ar  y  sabbath ;  eraill,  fel  yr 
holai  y  phariseaid  y  dyn  yn  fanylach  er  dat- 
guddio  twyil  y  wyrth  os  oedd  twyil  wedi 
bod ;  a  thybia  eraill  iddynt  ei  ddwyn  at  y 
phariseaid,  i  edrych  a  addefent  hwy  y  person 
a  wnaethai  y  wyrth  ryfedd  hon,  mai  efe 
oedd  yr  hwn  y  dywedasai  Isaiah  am  dano, 

yr  "  agorai  efe  lygaid  y  deillion."  Mae  yn 
sicr  fod  rhagluniaeth  Duw  yn  trefnu  y  peth 
hyn,  fel  y  caíFai  y  phariseaid  glywed  tystiol- 
aeth  o  enau  ydaíl  ei  hunan,a'u  harsyhoeddai 
hwynt,  neu  yntau  a'u  gwnelai  oll  yn  ddi'- 
esgus. 

14  f  *  A'r  sabbath  oedd  hi  pan 
wnaeth  yr  Iesu  y  clai,  a  phan  agorodd 
efe  ei  lygaid  ef. 

t  pen.  5.  9,  16,  18.  a  7.  21—23.  Mat.  12.  1-14.  Marc  2. 
23-28.  a  3.  1—6.   Luo  6.  1—11.  a  13.  10—17.  a  14.  1-5. 

*  Dewisodd  yr  Iesu  y  Sabbath  i  wneyd 
amryw  o'i  wyrthiau  ;  megys  iachân  y  dyn 
wrth  lỳn  Bethesda,  pen.  5.  10;  y  dyn  a'r 
llaw  wedi  gwywo,  Mat.  12.  10 ;  a'r  dyn  dall 
yn  y  fàn  hon.     Yr  oedd  yn  dewis  y  sabbath, 
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efahai,  am  ei  fod  ar  y  dydd  hwnw  yn  gy- 
ftredin,  yn  pregethu  yr  athrawiaeth  nefol 
hòno,  ag  oedd  ef  yn  gadarnâu  drwy  y  gwyrth- 

iau  hyn  :  neu  er  dangos  i'r  Iuddewon  coel- 
grefyddol  bod  yn  rhydd  gwncuthur  gweithred- 
oedd  o  drugaredd  ar  y  sabbath  :  neu  er  dang- 
os  iddynt,  ei  fod  ef,  Mab  y  dynyn  Arglwydd 
ar  y  sabbath. 

15  n  *  Am  hynny  y  Phariseaid 
hefyd  a  ofynasant  iddo  drachefn,  pa 
fodd  y  cawsai  efe  ei  olwg.  f  Yntau  a 
ddywedodd  wrthynt,  Clai  a  osododd 
efe  ar  fy  llygaid  i,  a  mi  ymolchais,  ac 
yr  ydwyf  yn  gweíed. 

m  Gwel  ar  adn.  10,  11.-26,  27. 

*  Clywsent  eisoes  gan  eraill,  yn  ddiam- 
mau,  ac  yn  awr  rhaid  iddynt  gael  clywed 
eto,  ganddo  efeihun:  nid  o  ddiben  da,  mae 
jyn  sicr ;  ond  fel  y  caent  rywbeth  i  achwyn 
yn  erbyn  Crist.  Ac  yr  oedd  yn  y  tro  hwn 
gysgod  o  achlysur  iddynt;  barnaiyr  Iuddew- 
on  fod  haliw  y  genau  yn  dda  i  iachâu  llygaid 
clw>fus,  a  gwaharddent  i  neb  iro  eu  Uygaid 
âg  ef  ar  y  sabbath  gan  ynfyd  farnu  bod  hyny 
yn  doriad  ar  y  sabbath.  t  Nid  oedd  ar  y 
dyn  gywilydd,  ac  nid  oedd  yn  meddwl  drwg, 
adrodd  iddynt  ddaioni  Duw  iddo  ef,  yn 
agoryd  ei  lygaid  ar  y  sabbath. 

16  *  Yna  rhai  o'r  Phariseaid  a 
ddywedasant,  xfNid  yw  y  dyn  hwn 
o  Dduw,  l  gan  nad  yw  efe  yn  cadw  y 
sabbath.  |j,  Eraill  a  ddywedasant, 
Pa  fodd  y  gall  dyn  pechadurus 
wneuthur  y  cyfryw  arwyddion  ?  y  Ac 
yr  oedd  ymrafael  yn  eu  plith. 

x  adn.  24,  30—33.  pen.  3.  2.  a  5.  36.  a  14.  11.  a  15.  24. 
y  pen.  7.  12,  43.  a  10.  19.  Luc  13.  51—53.  Act.  14.  4. 

*  "  Rhai  o'r  phariseaid  :"  gwelwn  yn  niw- 
edd  yr  adnod  fyned  ymrafael  yn  mhlith  y 
cyngor  yn  nghylch  y  pwnc  hwn.  Yr  oedd 
Nicodêmus,  a  Joseph  o  Arimathea,  ac  efallai 
rai  eraill  yn  amddiffyn  Iesu  yn  erbyn  cyn- 
ddeiriogrwydd  ei  elynion  ef.  t  Can  belled  o 
addef  Crist  yn  Dduw,  yn  dragywyddol  Fab 
Duw,  ac  yn  ogyfuwch  â  Duw,  ni  chaniataent 
hwy  fo\ì  iddo  unrhyw  berthynas  â  Duw,  fel 
un  wedi  ei  anfon  ganddo :  nid  addefcnt  ei 

fod  yn  ddyn  duwiol.  'J  Mae  yn  wir  fod 
sancteiddiad  y  sabbath  yn  rhan  mòr  fawr  o 
grefydd,  fel  y  gellir  penderfynu  nad  oesdim 
crefydd  gan  y  rhai  ni  wnant  gydwybod  o 
sancteiddio  y  sabbath  :  eto  dylem  wybod  beth 

yw  ewyllys  Duw  mewn  perthynas  i  sanct- 
eiddiad  y  sabbath,  ac  nid  tybied  mai  mewn 
rhai  defodau  allanol  y  mae,  tra  byddom  ar  yr 
un  pryd  yn  esgenluso  dyledswyddau  moesol 
mwy  pwysig.  Cadwai  Crist  y  sabbath  yn 
well  na  hwy,  ond  nid  yn  ol  eu  traddodiadau 
hwy.  ||  Dyma  y  blaid  arall  yn  ateb  :  ac  ar 
seiliau  doethineb  a  rheswm  :  pa  fodd  y  gall 
dyn  pechadurus,  torwr  sabbath,  fel  y  mỳnwch 
chwi  fod  hwn,  wneuthur  y  cyfryw  wyrthiau 
daionus?  Mae  hyn  yn  dangos  eu  bod  hwy 
yn  ystyried  rhai  gwyrthiau  o  leiaf  mòr  dda, 
ac  mòr  ogoneddus,  fel  nas  gallai  neb  drygion- 
us  eu  gwneuthur,  nac  ewyllysio  eu  gwneuth- 
ur  :  felly  yr  ystyrient  y  wyrth  hon. 

17  Hwy  a  ddywedasant  drachefn 
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yr  hwn  a  gawsai  ei  olwg. 

wrth  y  dall,  *  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei 
ddywedyd  am  dano  ef,  am  agoryd  o 
hono  dy  lygaid  di  ?  f  Yntau  a  ddy- 
wedodd,  z  Mai  prophwyd  yw  efe. 

i  |.en.  4.  19.  a  6.  14.  Luc  24.  19.  Act.  2.  22.  a  3.  22— 
26.  a  10.  38. 

*  Beth  yr  wyt  ti  yn  ei  ddywedyd  am  dano? 
ai  efe  yn  sicr  a  agorodd  dy  lygaid  di  ?  Ac 

os  efe  a'i  gwnaeth,  pa  effaith  a  gafodd  hyny 
ar  dy  feddyliau  di  am  dano  ef  ?  Fel  pe  dy- 
wedasent,  Cofìa  mai  y  sabbath  ydoedd,  a 
pha  beth  a  elli  di  feddwl  am  ddyn  a  gym- 
merai  glai  ar  y  dydd  sabbath,  a  gymmysgai 

hwnw  â  phoeri,  ac  a'i  gosodai  ar  dy  lygaid 
di,  pryd  y  gwyddost  ei  bod  yn  groes  i'n  tra- 
ddodiadau  ni  i  arfer  meddyginiaeth  o  fath 
yn  y  byd  at  y  llygaid  ar  y  dydd  sabbath, 
cymmaint  a  gwlychu  blaen  bys  â  haliw  y 

genau  i'w  hiro  ì  f  Atebodd  y  dyn,  ac  fel  pe 
dywedasai,  Gwnewch  chwi  y  peth  a  fýnoch 

o'r  weithred,  a  meddyliwch  y  peíh  a  fynoch 
am  y  dyn,  fy  meddwl  I  yw,  mai  prophwyd 
yw  efe,  mai  gweithred  dda  a  wnaeth,  ac  ei 
bod  yn  ddigon  cyfreithlawn  iddo  ef  beth  byn- 
ag,  ei  gwneyd  ar  y  sabbath.  Addefai  yr 
Iuddewoh  yn  eu  traddodiadau,  fod  yn  gyf- 
reithlawn  i  brophwyd  orchymyn  gwneyd 
pethau  ar  y  sabbath,  na  buasai  yn  gyfreiih- 
lawn  eu  gwneyd  heb  hyny. 

18  °*  Am  hynny  ni  chredai  yr 
Iuddewon  am  dano  ef,  mai  dall  fu- 
asai,  a  chael  o  hono  ef  ei  olwg,  nes 
galw  o  honynt  ei  ríeni  ef,  yr  hwn  a 
gawsai  ei  olwg. 

a  pen.  5.  44.  a  12.  37—40.  Gen.  19.  14.  Luc  16.  31. 
Heb.  3.  15—19.  a  4.  11. 

*  Hyny  yw  ni  chredai  penaethiaid  yr  Iudd- 
ewon,  aelodau  y  Á'anhedrim,  yr  oedd  eraill 
a'i  hadwaenai  ef  o'r  blaen  yn  credu.  Ni 
chredai  y  rhai  hyn  am  na  fynent  gredu: 
braidd  na  thaerent  hwy  mai  cyngrair  rhyng- 
ddo  ef  a  Iesu  oedd  y  cwbl,  i  gael  enw  i'r  Iesu 
trwy  dwyll.  t  Danfonasant  am  ei  ri'eni,  gan 
obeithio,  efallai  cael  rhywbeth  allan  o  honynt 
hwy,  a  fuasai  yn  gwrthwynebu  tystiolaeth 
eu  mab. 

19  *A  hwy  a  ofynasant  iddynt, 
gan  ddywedyd,  b  Ai  hwn  yw  eich 
mab  chwi,  yr  hwn  yr  ydych  chwi  yn 
dywedyd  ei  eni  yn  ddaJl  ?  pa  fodd 
gan  hynny  y  mae  efe  yn  gweled  yn 
awr? 

*  Gwel  ar  adn.  8,  9.— Act.  3.  10.  a  4.  14. 

*  Mae  tri  pheth  yn  y  gofyniad  hwn.  1.  Ai 
hwn  yw  eich  mab  chwi  ì  2.  Ai  yn  ddall  y 
ganed  ef  ?  3.  Pa  fodd  y  cafodd  efe  ei  olwg? 

Atebwch  i  ni  y  gwir  am  bob  on  o'r  pethau 
hyn,  yn  enwedig  yr  ail  a'r  trydydd  holiad ; 
ai  dall  genedigol  oedd  efe,  a  pha  fodd  y 
cafodd  efe  ei  olwg. 

20  *  Ei  rìeni  ef  a  attebasant  iddynt 
hwy,  ac  a  ddywedasant,  Nyni  a 
wyddom  mai  hwn  yw  ein  mab  ni,  ac 
rnai  yn  ddall  y  ganwyd  ef : 

21  Ond  pa  fodd  y  mae  efe  yn 
gweled  yr  awrhon,  nis  gwyddom  ni ; 
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neu  pwy  a  agorodd  ei  lygaid  ef,  nis 
gwyddom  ni :  f  y  mae  efe  mewn 
oedran ;  gofynwch  iddo  ef :  eíè  a 
ddywed  am  dano  ei  hun. 

*  Mae  rhieni  y  dyn  yn  dangos  llawer  o 
gallineb  a  gochelgarwch  yn  eu  hatebiad,  ac 
ar  yr  un  pryd  yn  dangos  gonestrwydd  a 
gvvroldeb  meddwl  mwy,  efallai,  nag  a  dyb- 
iodd  y  phariseaid.  Gwyddent  yn  dda,  a 
thystiolaethasant  yn  gadarn  mai  hwn  oedd 
eu  mab,  ac  mai  yn  ddall  y  ganesid  ef ;  ond 
am  y  trydydd  holiad,  pa  fodd  yr  oedd  efe  yn 
awr  yn  gweled,  nis  gallent  hwy  ateb  :  nid 
oeddynt  hwy  yn  bresenol,  efallai,  pan  agor- 
odd  yr  Iesn  ei  lygaid  ef,  ac  nid  oeddynt  yä 
dewis  dywedyd  yr  liyn  a  glywsent,  na  chan- 
ddo  ef  na  chan  eraill.  t  Gofynwch  iddo  ef  ei 
hun,  ebent  hwy,  dyma  efe  ger  eich  bronau, 
mewn  oedran  a  synwyr,  a  diammau  genym 
yr  ateba  efe  drosio  ei  hun. 

22  *  Hyn  a  ddywedodd  ei  rieni  ef, 
cam  eu  bod  yn  ofni  yr  Iuddewon  : 
t  oblegid  yr  luddewon  a  gyd-ordein- 
iasent  eisoes,  os  cyfaddefai  neb  ef  yn 

Grist,  d  y  bwrid  ef  allan  o'r  synagog. 
c  pen.  7.  13.  a  12.  42,  43.  a  19.  38.  a  20.  19.  Saìm  27. 

1,2.  Diar.  29.  25.  Es.  51.7,12.  d  57.  11.  Luc  12.  4— 9. 
a  22.  56—61.  Gal.  2.  11  —  13.  Dat.  21.  8.  d  adn.  34.  pen. 
12.  42.  a  16.  2.  Luc  6.  22.  Act.  4.  18.  a  5.  40. 

*  Tybia  rhai  mai  ofn  pechadnrns  yn  rhi'eni 
y  dyn  oedd  hwn,  yneu  hattal  idysíiolaethu  yr 
hyn  a  wyddent,  er  anrhydedd  i  Grist,  a  dî- 
olchgarwch  am  y  wyrth  ar  eu  mab.  Mae  er- 

aill  yn  meddwl  nad  oeddynt  i'w  beio  am 
beidio  ac  ateb  y  trydydd  holiad,  mai  gweith- 
red  o  gallineb,  a  gocìielgarwch  cyfreithlawn 
ydoedd,  yn  wyneb  perygl  o  esgymmundod, 
yn  enwedig  gan  nad  oeddynt  hwy  eu  hunain 

yn  dystion  o'r  wyrth.  t  Cymmaint  oedd 
gelyniaeth  y  Senedd  Iuddewig  yn  erbyn  lesu, 
fel  yr  oeddynt  wedi  ordeinio,  a  gwneyd 
deddf,  i  fwrw  allan  o'r  synagog,  byny  yw,  o 
aelodaeth  eglwysig,  bawb  a'i  haddefent  ef  yn 
Grist,  neu  Fessiah.  Dîaelodi  o'r  eglwrys  am addef  Pen  yr  eglwys  ! 

23  Am  hynny  y  dywedodd  ei 

ri'eni  ef,  eY  mae  efe  mewn  oedran; 
gofynwch  iddo  ef. eadn.  21. 

24  Am  hynny  hwy  a  alwasant  eil- 
waith  y  dyn  a  fuasai  yn  ddall,  ac  a 

ddywedasant  wrtho,  J '  *  Dyro  y  gogon- 
iant  i  Dduw  :  ̂ fnyni  a  wyddom 
mai  Äpechadur  yw  y  dyn  hwn. 

/pen.  5.  23.  a  8.  49.  a  16.  2.  1  Sam.  6.  5-9.  Es.  66.  5. 
Rhuf.  10.  2—4.  e  adn.  16.  pen.  8.  46.  a  14.  30.  a  18.  30. 
a  19.  6.  Marc  15.  28.  Rhuf.  8.  3.  2  Cor.  5.  21.  h  Luo  7. 
39.  a  15.  2.  a  19.  7. 

*  "  Dyroy  gogoniant  i  Dduw,"  medd  rhai, 
trwy  gyfaddef  mai  cyngrair  twyllodrus 
rhyngot  ti  â  Iesu  oedd  yr  esgus  wyrth  hon  : 

fel  yn  Jos.  7.  19.  "  Dyro  y  gogoniant  i 
Dduw,"  medd  eraill,  drwy  gydnabod,  a  chy- 
faddef,  mai  Duw  a  agorodd  dy  lygaid  di,  ac 
na  wnaeth  lesu  ddim  tuag  at  hyny.  Pe  bu- 
asai  dwyll  yn  y  peth,  buasai  yn  iawn  iddo 
roi  y  gogoniant  i  Dduw  trwy  ei  gyfaddef ; 
ond  nid  gogoniant  i  Ddu  w  fuasai  iddo  gyfaddef 
twyll  lle  nad  oedd  twyll,  rhag   eu  hofn  hwy, 
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ac  er  eu  borìdloni.  Nid  gogoniant  i  Dduw 
chwaith  fuasai  priodoli  y  wyrth  i  Dduw,  a 
gwadu  nerth  ac  awrìurdod  Iesu  ynddi  :  yr 
hwn  nid  yw  yn  anrhydeddu  y  Mab  nid  yw 

yn  anrhydedrìu  y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd 
ef.  Yr  unig  fîordrì  i  rorìdi  gogoniant  i  Dduw 
yn  yr  amgylchiad  hwn  oerìd,  cyffesu  yn  drìi- 
ofn,  mai  Crist  a  wnaeth  y  wyrth.  +  Gwelwn 
dra  dirmyg  yr  Iuddewon  yrna  ;  ni  wnaent 

gymmaint  ag  enwi  yr  Iesu,  ond  y  "dyn 
hwn"  rncdrìynt.  Pechadurus  o'r  fath  waeth- 
af,  a  mwyaf  ysgeler,  merìrìant,  y  w  ystyr  y 
gair  amartôlos:  dyn  drygionus,  yn  gwneyd 
pethau,  ac  yn  dy  annog  dithau  i  wneyd  peth 
ar  y  sabbath,  ag  sydrì  yn  llwyr  halogiad  o 
hòno  yn  ol  ein  traddodiadau  ni. 

25  *  Yna  yntau  a  attebodd  ac  a 
ddywedodd,  Ai  pechadur  yw,  nis 
gwn  i :  *  f  un  peth  a  wn  i,  lle  yr 
oeddwn  i  yn  ddall,  yr  wyf  fi  yn  awr 
yn  gweled. 

í  ad».  30.  pen.  5.  11.  1  Ioan  5.  10. 

*  Mae  yn  rìebyg  nad  oedd  y  cardotyn  dall 
a  thlawd  hwn  ddím  yn  ysgolhaig  mawr  ;  eto 

mae  yn  rhorìdi  ateb  gwŷch  i'r  phariseaid, 
cystal  ag  oedd  dichon  iddo  roddi,  er  d'íogel 
wch  idrìo  ei  hun,  ac  er  tystiolaeth  ddiysgog 

i'r  gwirionedd.  Ai  pechadur  ydyw  nis  gẁn 
I,  ebai  efe,  ni  bu  dim  cydnabyddiaeth  per- 
sonol  rhyngof  fi  erioed  âg  ef,  ac  nid  yw  yn 
perthyn  i  mi  farnu  am  gyfreithlondeb  neu 
anghyfreithlondeb  yr  hyn  a  wnaeth  efe  arnaf 
fi  ar  y  shbbath.  +  Hyny  yn  unig  a  ŵn  I  am 
y  mater,  iddo  agoryd  fy  llygaid  I,  lle  yr 

oedrìwn  I  yn  ddall  o'm  genedigaeth,  yr  wyf 
heddyw  yn  gweled  cystal  a  neb  o  honoch  : 
ac  mae  yn  rhyfedd  genyf  fi  os  gailai  dyn 
pechadurus  wneyd  y  fath  beth. 

26  *  Hwythau  a  ddywedasant 
wrtho  drachefn,  Beth  a  wnaeth  efe  i 
ti  ?  pa  fodd  yr  agorodd  efe  dy  lygaid 
di? 

*  Mae  yn  amlwg  fod  y  cyngor  oll  wedi 
dyrysu,  nis  gallent  gael  dim  yn  erbyn  gwir- 
ionedd  y  wyrth,  ac  eto  ni  fynent  er  dim  ei 
harìrìef ;  am  hyny  maent  yn  ail  holi  y  dyn, 

gan  obeithio  ei  ddychrynu  a'i  drìyrysn  ef,  a 
chael  rhywbeth  yn  ei  ail  atebiad  ef  yn  groes 

i'r  hyn  a  drìywedasai  o'r  blaen. 

27  *  Yntau  a  attebodd  iddynt,  *  Mi 
a  ddywedais  i  ehwi  eisoes,  ac  ni  wran- 
dawsoch  :  paham  yr  ydych  yn  ewyll- 
ysio  clywed  drachefn  ?  f  a  ydych 
chwilhau  yn  ewyllysio  bod  yn  ddis- 
gyblion  iddo  ef  ? 

*adn.  10-13.  Luc  22.  67:  68. 

*  Canfu  y  dyn  cu  rhagfarn  gyndyn  ac  af- 
resymol  hwynt,  a  gwelodrì  eu  borì  yn  bwriadu 
ei  rwyrìo  ef  os  gallent ;  am  hyny  efe  a  ateb- 
orìd,  Mi  a  drìywedais  i  chwi  y  cwbl,  mòr  gy- 
wir  ag  y  gallaswn  I,  o'r  blaen,  ac  nirì  oedd 
hyny  yn  eich  boddloni,  i  ba  ddyben  yr  âf  I 
eto  rìros  yr  un  pethau?  t  A  ydych  chwithau, 

wŷr  mawr,  o'r  diwedd  am  fyned  yn  ddys- 
gyblion  iddo  ef?  os  ydych,  bydd  yn  bleser 
genyf  adrorìd  yr  hanes  hyfryd  i  chwi  can 
amled  ag  y  mynoch  ;  heb  hyny  ni  bydd  o 
ddim  dyben.    Tybia  rhai  fod  y  dyn   yn  dy- 1 

~  380 

wedyd  fel  hyn  gyda  dymuniad  difrifol  idd- 
ynt  fod  yn  ddysgyblion  i'r  Iesü  :  tybia  eraill 
mai  mewn  gwawd-iaith  yr  oedd  yn  dywedyd, 
gan  arwyddo  y  gwyddai  efe  yn  burion  na 
rìrìeuent  hwy  byth  yn  rìdysgyblion  iddo, 
trwy  drìim  a  allasai  efe  ddywerìyd  am  dano. 
Betìi  bynagoedrì  ei  fedrìwl,yroedrì  yndra  hyf- 

28  '  *  Hwythau  a'i  difenwasant  ef, 
ac  a  ddywedasant,  f  Tydi  sydd  ddis- 
gybl  iddo  ef  ;  m  %  eithr  disgyblion 
Moses  ydym  ni. 

Uàa.  34.  pen.  7.  47—52.  Es.  51.  7.  Mat.  5.  11.  a  27. 
39.  1  Cor.  4.  12.  a  6.  10.  1  Pedr  2.  23.  m  pen.  5.  45—47. 
a  7.  ìè.  Act.  6.  11—14.  Rhnf.  2.  17. 

*  Cynhyrfodd  geiriau  diweddaf  y  dyn 
hwynt  i  nwydau  gwyiltion  iawn,a  difenwas- 
ant  ef  yn  y  modd  mwyaf  anfonedrìigaidd  : 
gan  edliw  iddo,  efallai  ei  ddallineb,  ei  dlodi, 

a'i  annwybodaeth,  ac  yn  enwedig  ei  fod  yn 
ddysgybl  i'r  Iesu ;  yr  hyn  a  farnent  hwy  yn 
fwy  o  warth  na  dim.  Ond  os  y  peth  olaf 

oedrì  y  cwbl  o'u  difenwad,  yr  oedd  yn  fwy 
o  anrhyrìedd  nac  o  ddim  arall  iddo.  t  Tyrìi  a 
thaiogion  annwybodus  cyffelyb  i  ti  sydd 

rìrìysgyblion  i'r  undirmygedig,  mae  ynchwith 
ac  yn  ysgorn  genym  ni  fedrìwl  am  y  fath 
beth,  ac  yr  wyt  tithau  yn  dra  digywilydd  yn 
sôn  wrthym  ni  am  y  fath  beth  gwarthus. 
X  Dysgybiion  Moses  ydym  ni ;  ac  wrth  drìy- 
wedyd  hyn  yr  oeddynt  yn  gyfrwys,  ond  yn 
dra  Ilidiog  a  chelwydrìog,  am  haeru,  bod  y 
fath  wrthwynebiad  rhwng  Moses  a  Christ, 

fel  nad  oerìd  yn  bosibl  i'r  un  dynion  fod  yn 

ddysgyblion  i  bob  un  o'r  ddau. 
29  »  *  Nyni  a  wyddom  lefaru  o 

Dduw  wrth  Moses :  °  +  eithr  hwn, 
p  nis  gwyddom  ni  o  ba  le  y  mae  efe. 

n  pen.  1.  17.  Num.  12.  2— 7.  a  16.  28.  Dent.  34.  10. 
Salm  103.  7.  a  105.  26.  a  106.  16.  Mal.  4.  4.  Act.  7.  35. 
a  26.   J2.    Heb.  3.  2—5.  o  adn.  16,  24.     1  Bren.  22.  27. 
2  Bren.  9.  11.  Mat.  12.  24.  a  26.  61.  Luc  23.  2.  Act.  22.  22. 

p  pen.  7.  27,  41,  42.  a  8.  14.  Salm  22.  6.  Es.  53.  2,  3. 

*  Mae  eu  pleirìgarwch  a'u  hanghysondeb 
yma  yn  anesgusodol,  credent  i  Moses  gael  ei 
ddanfon  gan  Dduw  ar  dystiolaeth  ei  wyrth- 
ian,  y  rhai  a  wnaethai  efe  ddwy  fil  o  fiynydd- 
oedd  cyn  eu  geni  hwy  ;  ond  ni  chredent  i'r 
lesu  er  ei  fod  yn  gwneyd  gwyrthiau  llawn 

mòr  rhyfedd  o  leiaf  â'r  eirìdo  Moses,  a  hyny 
bron  yn  feunyrìdiol  o  flaen  eu  llygaid  hwy. 

+  Ychydig  o'r  blaen,  pen.  7.  27,  taerent  nad 
Iesu  ocdd  y  Messiah,  oblegid  ebent  hwy, 
Nyni  a  adwaenom  hwn  o  ba  le  y  mae,  eithr 
pan  ddel  Crist  nis  gwyr  neb  o  ba  le  y  mae. 
Ac  yma  maent  yn  dadlau  yn  ei  erbyn  gan 
ddywedyd,  Hwn  nis  gwyddom  ni  o  ba  le  y 
mae  efe:  felly  iawn  neu  gam,  maentyn  pen- 
derfynu  ei  wrthod  ef ;  a  dywedyd  anghyson- 
deb,  taeru  neu  wadu  yr  un  petb,  neu  nnrhyw 

beth,  yn  hytrach  na'i  dderbyn  ef.  Yr  oedd Moses  werìi  marw,  a  hwythan  yn  egluro  ei 
eiriau  ef  fel  y  gwelynt  hwy  fod  yn  dda;  ond 
yr  oedd  Iesu  yn  fyw,  yn  cerydrìu  eurhagrith 

hwy,  ac  yn  wrthwynebyrìd  cryf  i'w  parch a'u  hawdurdod. 

30  *  Y  dyn  a  attebodd  ac  a  ddy- 

wedodd  wrthynt,  ̂   Yn  hyn  yn  ddì'au 
y  mae  yn  rhyfedd,  na  wyddoch  chwi 
o  ba  le  y  mae  efe,  r  ac  efe  a  agorodd 
fy  llygaid  i. 

o  pen.  3.  10.  a  12.  37.  Es.  29.  14.  Marc  6.  6.      rEi. 
18,  19.  a  35.  5,  6.  Mat.  11.  5.  Luc  7.  22.   
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*  Atebodd  y  dyn  gyda  hyfdra  gweddaidd, 
ac  yn  addas,  ganddywedyd,  Mae  yn  rhyfedd 
iawn  genyf  fod  gwŷr  mawr  o'ch  dysgeidiaeth, 
eich  gaiwad,  a'ch  manteision  chwi,  heb  wy- 
bod  dim  am  ddechreuad  ac  awdurdod  dyn  a 
allodd  agoryd  fy  llygaid  I  mewn  modd  mòr 
wyrthiol:  ac  mae  yn  rhyfeddach  byth  genyf 
y  dywedwch,  mai  dyn  pechadurus  yw  yr 
hwn  a  allai  wneyd  y  fath  weithred  ddaionus. 
Mae  yn  rhyfedd  genyf  na  welech  chwi  fod  y 
fath  ddyn  yn  dwyn  nodau  amlwg  y  Messiah, 
Ei.  35.  5,  6. 

31  *  Ac  ni  a  wyddom  nad  yw 
Duw  yn  gwrando  f  ppchaduriaid  : 
Jond  os  yw  neb  yn  addolwr  Duw, 
1  ac  yn  gwneuthur  ei  ewyllys  ef, 
"hwnnw  y  mae  yn  ei  wrando. 

«Job27.  8,  9.  a35.  12.  a  42.  8.  S»!ib  18.  41.  »34.15. 
»46.18—20.  Diar.  1.  28,  29.  a  21.  13.  a  23.  9.  Es.  1.15. 
a  58.  9.  Jer.  11.  11.  a  14.  12.  Ezec.  8.  18.  Mica  3.  4.  Zech. 
7.  13.  t  pen.  4.  34.  a  7.  17.  a  15.  16.  Salm  40.  8.  a  143. 
10.  Heb.  10.  7.  1  loan  3.  21,  22.  u  peu.  11.  41,  42.  Gea. 
18.  23—33.  a  19.  29.  a  20.  7.  1  Bren.  17.  20-22.  a  13.  3Ç— 
38.  2  Cron.  32.  20,  21.  Salm  99.  6.  a  106.  23.  Jer.  15.  1. 
Iago  5.  15-18. 

*  Nid  yw  Duw  yn  gwrando  gwedd'iau pechaduriaid  drygionus  ;  pa  faintüai  y  rhydd 
efe  nerth  iddynt  i  wneyd  gwyrthiau  fel  hyn  ì 
felly  oni  byddai  bod  yr  lesu  hwn  o  leiaf  yn 
ddyn  da,  a  chwedi  ei  anfon  gan  Dduw,  nid 
allai  efe  wneyd  y  fath  bethau.  t  Wrth  bech- 
aduriaid  yma  rnae  i  ni  ddeall,  1.  Pechadur- 
iaid  nodedig,  rhyfygus,  calon-galed,  yn  byw 
o'u  gwir-fodd  yn  eu  pechodau  :  felly  yr  ar- 
wydda  y  gair  amartôlòn.  2.  Nid  yw  Duw 
dàn  ddim  rhwymau  cyfammodol  i  wrando  y 
cyfryw  bechadnriaid  :  nis  gallant  ofyn  dim 
ganddo  ef  ar  gyfrif  unrhyw  addewid.  Eto, 
dichon  Duw  yn  mawredd  ei  drugaredd  eu 
gwrando  hwy,  fel  y  gwrandawodd  Ahab  ac 
eraill :  gall  eu  gwrando  fel  ei  greaduriaid 
yn  llefain  yn  eu  caledi ;  ond  nid  fel  ei  blant, 
neu  ar  gyfrif  unrhyw  gyfammod.  3.  Meddwl 
neillduol  y  geiriau  yn  y  fàn  hon  yw,  nad  yw 
Duw  yn  gyffredin  ddim  yn  arfer  anrhydeddu 

pechaduriaid  anfad  (o'r  fath  y  taerai  y  phari- 
seaid  fod  Iesu,)  trwy  roddi  nerth  iddynt  i 
wneyd  gwyrthiau,  er  cadarnâu  rhyw  bethau 
a  ddywedont.  Trwy  ymresymu  felly,  mae 
y  dyn  hwn  yn  profì  nad  oedd  Iesu  y  fath 
bechadur  ag  y  mỳnent  hwy  ei  fod.  Mae  efe 
yn  cymmeryd  dau  beth  yn  ganiatâol;  1.  N 
gall  un  dyn  wneyd  gwyrthian  heb  dderbyn 
nerth   gan    Dduw    trwy    weddi,    fel    Elias, 
2  Bren.  4.  33.  2.  Mai  fel  dyn  y  gwnaeth 
Crist  yr  hyn  a  wnaeth.  Yr  oedd  y  cyntaf 
yn  wir,  ond  yr  ail  yn  gyfeiliornus.  %  Pwy 
bynag  sydd  yn  ofni  Duw,  yn  ei  addoli,  ac  yn 
gweithredu  cyfiawnder,  hwnw  mae  efe  yn  ei 
wrando,  ac  mae  y  gwrandawiad  hwnw  yn 
brawf  mai  dyn  duwiol  ydyw. 

32  x  *  Ni  chlybuwyd  erioed  agoryd 
o  neb  lygaid  un  a  anesid  yn  ddall. 

*  Job  20.  ̂4.  Es.  44.  4.  Lac  1.  70.  Rhuf.  16.  18. 

*  Ni  chlybuwyd  erioed,  o  ddechreuad  y 
byd,  i  un  meddyg,  i  Moses  ei  hunan,  nac  i 

neb  o'r  prophwydi,  agoryd  llygaid  un  a  an- 
esid  yn  ddall,  fel  yr  agorodd  yr  Iesu  hwn  fy 
llygaid  I.  Ni  wnaeth  dynion  erioed  y  cyf- 
ryw  beth,  beth  bynag  a  wnaeth  Duw  yn 
ddigyfrwng. 

33  y  *  Oni  bai  fod  hwn  o  Dduw, 
ni  allai  efe  wneuthur  dim. 

_ 

y  adn.  16.  pen.  3.  2.  Act.  5.  38,  39. 

*  Gan  hyuy,  oni  byddai  fod  Iesu  yn  ddyn 
da  a  sanctaidd,  tu  hwnt  i  bavvb  a  fu  o'i  flaen 
erioed  ;  a  chwedi  cael  ei  aufon  fel  prophwyd 
gan  Dduw,  nis  gaüai  efe  wneuthur  y  cyfryw 
bethau. 

34  *  Hwy  a  attebasant  ac  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  z  f  Mewn  pechodau 

y  ganwyd  ti  oll ;  a  %  ac  a  wyt  ti  yn 
ein  dysgu  ni  ?  b\\  Ahwy  a'i  bwriasant ef  allan. 

z  adn.  2.  pen.  8.  41.  Job  14.  4-  a  15.  14-16.  »25.4. 
Salm  51.  5.  Gal.  2.   15.   Epb.  2.  3.  a  adn.  40.  pen.  7.  48, 
49.  Gen.  19.  9.  Ex.  2.  14.  2  Cron.  25.  16.  D»ar.  9.  7,  8. 

a  26.  12.  a  29.  1.  Es.  65.  5.  Luc  11.  45.  a  14  II .  a  18.  10— 
14,  17.   1  Pedr  5.  5.  b  adu.  22.  pen.  6.  37.   Diar.  22.  10. 
Es.  66.  5.  Luc  6.  22.  3  Ioan  9,  10.  Dat.  13.  17. 

*  Gwedi  gweled  o'r  phariseaid  nas  gallent 
trwy  unrhyw  gyfrwysdra,  gael  gan  y  dyn 
wadu  y  wyrth,  gan  nas  gallent  wrthwynebu 
ei  resvmau  cryfion  ef  o  blaid  Iesu,  a  chan 

nas  gallai  eu  balchder  oddef  i'r  fath  un  gwael 
a  dirmygedig  ag  ef,  ryfygu  dadlau  felhyn  yn 
eu  herbyn  hwy  ;  aethanti  nwydau  drwg  dra- 
chefn,  a  difr'iasant  ef  yn  warthus  iawn. 
t  Gan  eu  bod  hwy  yn  annwybodus  o'r  ath- 
rawiaeth  ysgrythyrol,  fod  pob  dyn  yn  cael  ei 
eni  mewn  pechod,  maent  yn  edliw  ei  ddall- 
ineb  corphorol  o'r  groth  iddo,  ac  yn  ystyried 

hyny  yn  arwydd  iddo  ddyfod  i'r  byd  dàn 
ddigofaint  Duw,  a'i  fod  o'r  bru  yn  llawer 
mwy  llygredig  a  phechadurus  na  dynion  er- 
aill.  Gwel  hefyd  y  sylw  ar  adn.  2,  o'r  ben- 
nod  hon  :  tybient  mai  enaid  afian  a  íf'iaidd 
oedd  ei  enaid  ef,  wedi  cyflawni  pechodau  at- 

gas  ac  ysgeler  mewn  corph  arall  o'r  blaen, yn  ol  athrawiaethynfyd  Pythagoras.  |Tydi, 
sydd  yn  bechadur  ffîaidd  o  groth  dy  fam  ; 
tydi,  yr  hwn  wyt  yn  wrthddrych  nodedig  o 
felltith  ac  anfoddlonrwydd  Duw  o'r  bru  ; 
tydi,  yr  hwn  wyt  ynfydyn  dall,  disynwyr, 

ac  anllythyrenog  ;  a'i  tydi  sydd  yn  myned 
i'n  dysgu  ni  am  nodau  gwir  a  gau  bro- 
phwydi  i  pwy  sydd  o  Dduw  a  phwy  nid  yw  ? 
Yn  sicr  cymhwysach  i  ni  dy  ddysgu  di,  ac 
nid  tydi  i'n  dysgu  ni.  ||  Y  canlyniad  a  fu, 
iddynt  ei  fwrw  ef  allan.  Yr  oedd  dau  fath  o 
esgymmundod  g«n  yr  Iuddewon  :  1.  Y  lleiaf, 
a  eíwid  Niddui  ;  yr  hwn  a  neillduai  y  dyn  o 
gynnulleidfa  lsrael  bedwar  cufydd,am  ddeng 
niwrnod  ar  hugain.  Y  llall,  a  elwid  Cherem, 

oedd  y  mwyaf ;  yr  hwn  a  waharddai  bob  dy- 
fodiad  i'r  synagog,  ac  oddiwrth  bob  breintiau 
eglwysig  a  gwladol,  yn  eglwys  a  gwladwr- 
iaeth  Israel :  a  thybir  wrth  y  geiriau  Groeg, 
(exebalon  auton  exo,)  mai  yr  esgymmundod 

mwyaf  a  gafodd  y  dyn  hwn.  Gellid  meddwl 
hyny  hefyd,  wrth  lidiowgrwydd  y  phariseaid 

tuag  atto. 
35  *  Clybu  yr  lesu  ddarfbd  ìddynt 

ei  fwrw  ef  allan  :  ct  aphan  ei  cafodd, 

efe  a  ddywedodd  wrtho,  d  A  wyt  ti 
vn  credu  ym  e  Mab  Duw  ? 

coen    5    14.    Salm  27.  10.    Rhuf.  10.  20.  dpen.  
1. 

49  50  a  3  5-lS,  36.  a  6.  69.  a  11.  27.  a  20.  28, 
 31.  Act. 

S%7  a  9  20  1  íoan  4.  15.  a  5.  5,  10-13,  20.  *  pen. 
 1. 

18,  34.  Sal'm  2.  73  12.  Mat.  16.  16.  Rhaf.  1.  4.  H
eb.l.  2-9. 

*  Clywodd  yr  lesu  iddynt  fwrw  y  dyn 
tiawd  hwn  allan  o'r  synagog,  heb  un  cysgod 

o  achos,  ac  o'i  blegid  ef ;  am  hyny  daeth  1 
chwilio  am  dano  yn  ddioed  :  yr  hyn  sydd  yii 

dangos  pa  mòrbarod  yw  efe  i  gysuro  a  cha- 
lonogi  y  rhai  a  safant  i  fynu  yn    ei  blaid  a  í 
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achos  ef.  t  Pan  ei  cafodd,  gofynodd  iddo, 
A  wyt  ti  yn  credu  yn  Mab  Dnw?  A  wyt  ti 
yn  ewyllysgar  mewn  gwirionedd,  ac  o  ddifrif, 
i  dderbyn  y  Messiah,  ac  Iachawdwr  y  byd, 
yr  hwn  sydd  raid  iddo  fod,  nid  yn  unig  yn 
Fab  y  dyn,  ond  hefyd  yn  Pab  Duw  ?  A  wyt 

ti  yn  barod  i'w  ddeibyn  ef,  ac  i  dy  roddi  dy 
hunan  i  fynu  iddo  ef,  i  gredu  ynddo,  ac  i 
ufuddâu  iddo  1 

36  *  Yntau  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,^  Pwy  yw  efe,  0  Arglwydd, 
fel  y  credwyf  ynddo  ? 

/  peo.  1.  3S.  Diar.  30.  3,  4.  Can.  5.  9.  Mat.  11.3. 

*  Yr  oedd  yn  llawen  gan  y  dyn  glywed  am 
y  Messiah,  ac  fel  pe  dywedasai,  Yr  wyf  fi  yn 
credu  yn  sicr  y  daw  efe  yn  fuan,  ac  os  yw 
efe  wedi  dyfod  eisoes,  attolwg  i  ti,  dywed  i 
mi  pwy  yw  efe,  a  pha  le  y  gallaf  fi  gael  hyd 
iddo,  fel  y  gallwyf  gredu  ynddo,  a  bod  yn  un 

o'i  ddysgyblion  ef.  Yn  yr  adnod  o'r  blaen, 
yr  oedd  gofyniad  Crist  yn  darpar  calon  y  dyn 
tlawd  hwn  i  gredu  ynddo  ;  nid  oedd  dim  yn 

eisiau  yn  awr  ond  iawn  ddatguddiad  o'r 
Messiah  iddo  :  ac  yn  yr  adnod  nesaf  mae  yn 
cael  hyny. 

37  *  A'r  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
^Tia'i  gwelaist  ef;  a'r  hwn  sydd  yn 
ymddiddan  â  thi,  hwnnw  ydy w  efe. 

e  pen.  4.  26.  a  7.  17.  a  14.  21—23.  Salm  25.  8,  9, 14. 
Mat.  11.  25.  a  13.  11,  12.  Act.  10.  31-33. 

*  Yna,  eglurhâodd  Crist  ei  hun  iddo,  mewn 
modd  nad  yw  yn  gwneyd  i'r  by.d,  ac  a  ddy- 
wedodd,  Mae  efe  yn  nes  atat  ti  nag  yr  wyt 
yn  meddwl;  cefaist  brawf  eisoes  o'i  fawr 
allu  a'i  ddaioni  ef,  yn  agoryd  llygaid  dy  gorph 
a  llygaid  dy  feddwl  hefyd  :  yr  hwn  wyt  yn 

ei  weled  yn  awr,  a'rhwnsydd  yn  ymddiddan 
âthi,  hwnwyw  efe.  Cerddodd  goleuni  agalln 

dwyfol  yn  ddiammau  gyda'r  geiriau  uchod,  a 
oleuodd  feddwly  dyn  amGrist,ac  a'i  galluog- 
odd  i  gredu  yn  gadwedigol  37nddo.  Ffydd  sydd 
trwy  glywed,  ac  nid  trwy  wyrthiau :  cadarn- 
âu  ffydd  y  mae  gwyrthiau. 

38  *Yntau  a  ddywedodd,  h  Yr 
wyf  fi  yn  credu,  0  Arglwydd.  \  Ac 
efe  a'i  haddolodd  ef. 

k  pen.  20.  23.  Salon  2.  12.  a  45.  11.  Mat.  14.  33.  a  28.  9, 
17.  Lne  21.  52.  Dat.  5.  9—14. 

*  D'íammau  iddo  ddywedyd  y  gwir,  efe  a 
gredodd  a'i  holl  galon  yn  y  fàn  :  credodd  fod 
Iesu  yn  wir  Fab  Duw,  yn  uiiig  Waredwr 
dynion  ;  a  chyflwynodd  ei  hunan  iddo,  i  gael 
ei  arwain  a'i  Iywodraethu  ganddo.  f  Ac  fel 
prawf,  a  thystiolaeth  o  wirionedd  ei  ffydd  a'i 
broffes,  efe  a'i  haddolodd  ef,  fel  ei  Arglwydd 
a'i  Waredwr.  Mae  yn  ddì'ammau  bod  yr 
addoliad  hwn,  a  dderbyniodd  yr  Iesu  gan- 

ddo,  o  leiaf  yn  gystal  a'r  addoliad  a  wrthod- 
odd  yr  apostolion  a'r  angelion.  Gwel  Act. 
10.  24— 2G.  Dat.  19.  9,  10  ;  a  22.  8,  9. 

39  1f  *  A'r  Iesu  a  ddywedodd,  *  I 
farn  y  daethum  i'r  byd  hwn  :  h  f  fel  y 
gwelai  y  rhai  nid  ydynt  yn  gweled, 

1  \  ac  yr  elai  y  rhai  sydd  yn  gweled  yn 
ddeillion. 

i  pen.  3.  17.  a  5.  22-27.  a  8.  15,  16.  a  12.  47,  48.  Jer.  1. 
9,  10.  Luo  2.  34.  a  13.  30.  2  Cor.  2.  16.  k  ado.  25,  36— 
39.  pen.  8.  12.  a  12.  46.  Mat.  11.5.  Lac  1.  79.  a  4.  18.  a  7. 
21.  Act.  26.  18.  2  Cor.  4.  4—6  Eph.  5.  14.  /  pen.  12.  40, 
41.  Es.  6  9,10.  a29.  10.  a  42.  18— 20.  a  44.  18.  Mat.  6. 
23.  a  13.  13-15.  Luc  11.  34,  35.  Rhuf.  11.  7—10.  2  Tne9. 

2.  10-12.  1  loan  2.  11.   
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*  Mae  yn  debyg  mai  dirgelaidd  oedd  yr 
ymddiddan  blaenorol  rhwng  Iesu  â'r  dyn, 
ond  yn  awr  mae  efe  yn  llefaru  yn  fwy  cy- 
hoeddus,  i  glyw  y  phariseaid,  adn.  40,  ac  yn 
dywedyd  iddo  ddyfod  i'r  byd  i  farn  ;  hyny 
yw,  i  sefydlu  rheol  barn,  i  gyfnewid  agwedd 
yr  eglwys,  i  brofi  ysbrydoedd  dynion, 
thrwy  ras  gwahaniaethol  i  neillduo  y  gwerth- 
fawr  oddiwrth  y  gwael.  f  Yn  ngweinyddiad 

ei  swydd  a'i  iywodraeth,  efe  a  ddaeth,  nid  i 
agoryd  llygaid  corphorol  dynion,  ond  hefyd 
i  oleuo  llygaid  meddyliau  y  rhaioedd  yn  holl- 
awl  dywyìl  am  ffordd  iachawdwriaeth,  ac  yn 
chwennych  ei  gwybod.  %  Ar  y  llaw  arall,  efe 
a  ddaeth,  i  brotì  y  rhai  hyny  yn  ddeillion,  ac 

i'w  cauad  i  fynu  yn  eu  dallineb  a'u  cyndyn- 
rwydd,  y  rhai  a  gymmerent  arnynt  eu  bod 
yn  ddoethion  eisoes,  ac  a  gauent  eu  llygaid  o 
gyndynrwydd  a  rhagfarn,  yn  erbyn  goleuni 
ei  eiriau  ef.  Fel  hyn  yr  oedd  i  fod  gyda 
golwg  ar  bersonau  neillduol,  phariseaid  ac 
eraill,  ac  fel  hyn  yr  oedd  i  fod  gyda  golwg 
ar  genedloedd  cyfain,  o  Iuddewon  a  phagan- iaid. 

40  *  A  rhai  o'r  Phariseaid  a  oedd 
gyd  âg  ef,  a  glwysant  y  pethau  hyn, 
ac  a  ddywedasant  wrtho,  mf  Ydym 
ninnau  hefyd  yn  ddeillion  ? 

m  adn.  34.  pen.  7.  47—52.  Mat.  15.  12—14.  a  23.  16,  17, 
19,  24,  26.  I.nc  11.  39,  40,  45,  46.  Rhuf.  2.  19—22. 

*  Byddai  rhai  o'r  phariseaid  **  gyda " 
Christ  agos  yn  mhob  màn,  i  edrych  a  allent 

hwy  ddàl  rhywbeth  arno,  i'w  gyhuddo  ef,  a 
chan  gynted  ag  y  gwelsant  ef  yn  ymddiddan 
ond  â'r  dyn  tlawd  esgymmunedig  hwn,  daeth- 
ant  ato  yn  y  fàn.  f  Wrth  ei  glywed  yn  sôn 

am  roddi  i'r  deillion  i  weled,  a  gwneuthur  y 
rhai  oedd  yn  gweled  yn  ddeillion,  tybiasant 
yn  union,  mai  yn  eu  herbyn  hwy  yr  oedd 
efe  yn  cyfeirio  ei  eiriau,  a  dywedasant  yn 
ffròm  a  thramgwyddus,  Beth,  a  wyt  ti  yn 
rhyfygu  dywedyd  mai  deillion  ydym  ni,  am 
na  chredwn  i  ti,  ac  mai  un  wedi  ei  oleuo 
ydyw  hwna,  am  ei  fod  mòr  ynfyd  a  dy 
wrando  di  ?  A  wyt  ti  yn  tybied  ein  bod  ni, 

y  rhai  ydym  dywysogion  i'r  deillion,  a'n 
gwefusau  yn  cadw  gwybodaeth,  mòr  annwy- 
bodus  a  disynwyr  â'r  bobl  gyffredin,  y  rhai 
ni  wyddant  y  gyfraith  1  Mae  yn  chwith 

genym. 41  Yr  Tesu  a  ddywedodd  wrthynt, 
n  *  Pe  deillion  fyddech,  f  ni  byddai 
arnoch  bechod  :  J  eithr  yn  awr  medd- 
wch  chwi,  Yr  ydym  ni  yn  gweled ; 
||  am  hynny  y  mae  eich  pechod  yn aros. 

n  pen.  15.  22— 24.  Diar.  26.  12.  Es.  5.  20,  21.  Jer.  2. 
35.  Luc  12.  47.  Heb.  10.  26,  27.  1  Ioan  1.  8—10. 

*  Pe  deillion,  neu  annwybodus,  a  fyddech 
chwi  mewn  gwirionedd,  trwy  anftawd,  neu 
ddiffyg  galluoedd  neu  fanteision  gwybodaeth; 
t  ni  byddai  y  pechod  hwn  o  fy  ngwrthod  I 
arnoch  :  ncu,ni  byddai  arnoch  bechod  mewn 

cymhariaeth  i'r  peth  sydd  yn  awr.  í  Ond  yn 
awr  mae  g(  nych  chwi  alluoedd  a  rnoddion  i 
weled,  chwi  a  ddylech  weled,  yr  ydych  yr 
meddwl  eich  bod  yn  gweled,  ac  yn  meddwJ 
mai  chwi  yn  unig  sydd  yn  gweled,  yn  welî 
na  phawb  eraill;  ac  eto  ni  welwch,  ac  nií 
mỳnwch   weled,    mai   myfi  yw   y    Messiah 



Bod  gwir  fugeiliaid  yn  myned  trwy     10 AN  X. y  drws  i  gorlan  y  defaid. 

H  Am  hyny  mae  eich  pechod  yn  fawr,  yn  an 
esgusodol,  mae  yn  aros  yn  ei  euogrwydd 
arnoch,  heb  ddim  gobaith  ei  dỳnu  ymaith 
drwy  faddeuant,  am  na  chredwch  ynof  fi  yr 
hwn  yn  unig  sydd  yn  tyiiu  ymailh  bechodau. 

PEN.  X. 

Crist  yw  y  drws,  a'r  bugail  da. 

X  N  wir,  a  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 
b  *  Yr  hwn  nid  yw  yn  myned  i  mewn 
trwy  y  drws  i  gorlan  y  defaid,  eithr 

sydd  yn  dringo  fTorddarall,  clleidr  ac 
yspeiliwr  yw. 

a  Gwel  ar  pen.  3.  3.  b  adn.  9.  Jer.  14.   15.  a  23.  16, 
17,  21,  32.  a  28.  15-17.  a  29.  31,  32.  Ezec.  13.  2—6.  M-tt. 
7.  15.  a  23.  16,  &c.  Eph.  4.  8—12.  Heb.  5.  4.  1  Pedr  1.  10, 
11.  2  Pedr  2.  1.  1  Ioan  4.  1.  c  adu.  8,  10.  Es.56.  10—12. 
Ezec.  34.  2—5.  Zech.  11.  4,  5,  16,  17.  Rhuf.  16.  18.  2  Cor, 
11.  13—15.  Tit.  1.   11.2  Pedr  2.  3,  14—19. 

Gwedi  i'n  Hiachawdwr  bendigedig  argy- 
hoeddi  y  phariseaid  fel  tywysogion  deillion 

yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen,  mae  efe  yma 
yn  rhybuddio  y  bobl,  mewn  dull  dammegol, 
i  wylied  rhag  pob  cyfryw  gau-athrawon 
beilchion  a  thrahaus.  Yn  y  ddammeg  hon 
mae  efe  yn  dangos  dau  beth  :  1.  Mai  efe  ei 
hun  yw  y  gwir  Fugail,  ac  yn  2.  Mai  lladron 
ac  yspeilwyr  oedd  phariseaid  ac  athrawon  y 
dyddiau  hyny.  *  Mae  yn  debyg  mai  math  o 
dai,  a  drysau  iddynt,  oedd  corlanau  y  defaid 
yn  y  gwledydd  hyny  ;  âai  y  bugail  i  mewn 
trwy  y  drws,  ond  dringai  y  lladron  i  mewn 
ryw  ffordd  arall  a  allent.  Yr  eglwys  Iudd- 
ewig  oedd  y  gorlan,  y  genedl  Iuddewig  oedd 
y  defaid  ;  Crist,  y  Messiah,  oedd  y  drws, 

(a'r  Bugail  hefyd  yn  wir)  yr  ysgrifenyddion 
a'r  phariseaid  oedd  y  lladron  a'r  yspeilwyr. 
Gwadent  hwy  awdurdod  Crist  fel  atliraw, 
am  nad  oedd  wedi  ei  gael  ganddynt  hwy  ; 
ond  yma  mae  efe  yn  dywedyd  mai  dringo 

yn  anghyfreithlawn  a  wnaethent  hwy  i'w 
swyddau  yn  yr  eglwys,  am  nad  oeddynt 
wedi  eu  danfon  ganddo  ef.  Mynent  hwy 
mai  hwy  oedd  dysgawdwyr  awdurdodedig  yr 
eglwys ;  er  ei  bod  yn  ammheüus  iawn  pa  un 

a  neilldnwyd  hwy  i'r  swydd  hòno  erioed, 
trwy  unrhyw  osodiad  dwyfoJ.  Di'au  nad 
oeddynt  well  na  lladron  ac  yspeilwyr  yn  y 
swydd. 

2  d*Ond  yr  hwn  sydd  yn  myned 
i  mewn  trwy  y  drws,  e  bugail  y  defaid 
ydyw. 

d  adn.  7,  9.  Act.  20.  28.  1  Tim.  3.  2—7.  a  4.  14.  Tit.  1. 
5.  Dat.  1.  20.  a  2.  1.  e  adn.  11,  12,  11.  Salui  23.  1.  a  80 
1.  Preg.  12.  11.  Es.  40.  11.  a  63.  11.  Ezec.  34.  23.  Mica  5. 
5.  Zech.  11.  3,  5,  8.  a  13  7.  Heb.  13.  20.  1  Pedr  2.  25. 
a  5.  4. 

*  Fel  mae  y  gwir  fugail  yn  myned  i  mewn 
trwy  y  drws  i  gorlan  y  defaid  ;  felly  y  mae 
yn  eglwys  üduw  :  yr  hwn  nid  yw  yn  cym- 
meryd  yr  anrhydedd  iddo  ei  hun  o  lywodr- 
aethu  yr  eglwys,  ond  sydd  yn  cael  ei  alw  gan 
Dduw,  megys  Aaron,  efe  yw  bugail  y  defaid. 
Fel  hyn  yn  hollawl,  yr  oedd  yr  apostol  yn 
profi  gwir  offeiriadaeth  Crist;  yr  hwn  nis 
gogoneddodd  ei  hun  i  fod  yn  Arch-offeiriad, 
ond  a  wnaed  felly  gan  Dduw,  yr  hwn  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  Otteiriad  wyt  tiyn  dragywydd, 
yn  ol  urdd  Melchisedec.  Gwel  Heb.  5.  4, 

5,  6.  Mae  y  geiriau  yn  profi  awdnrdod  Crist' yn  gyntaf,  fel  Bugailmawrei  eglwys:  maent 
hefyd  yn  dangos  mai  peth  o  Dduw,  ac  nid  o 
ddynion  cnawdol,  yw  anfon  gweinidogion  i 

borthi  a  Hywodraethu  eglwys  Dduw  ;  ac  ỳm 
dangos  yn  olaf,  mai  trwy  ffydd  yn  Nghrist, 
y  mae  i  bob  dyn  fyned  i  mewn  i'r  eglwys, 
fel  gwir  aelod  ysbrydol  o  hóni. 

3*1  hwn  f  y  mae  y  drysor  yn 
agoryd,  s  f  ac  y  mae  y  defaid  yn 
gwrando  ar  ei  lais  ef :  h  %  ac  y  mae 
efe  yn  galw  ei  ddefaid  ei  hun  erbyn 
eu  henw,  *  ac  yn  eu  harwain  hwy allan. 

/  Es.  53.  10—12.  1  Cor.  16.  9.  Col.  4.  3.  1  Pedr  1.  12. 
Dat.  3.  7,  8.  g  adn.  4,  16,  26,  27.    pen.  6.   37,  45.    Cau. 
8.  13.  h  adn.  14,  27.  Ei.  33.  17.  Phil.  4.  3.  2  Tim.  2.  19. 
Dat.  20.  15.  i  Saltn  23.  2,  3.    a  78.  52,  53.    a  80.  1.     Es. 
40.  11.  a  42.  16.  a49.  9,10.  Jer.  31.  8,  9.  a  50.  4—6.  Ezec. 
34.  11—16.  D*t.  7.  17. 

*  Yn  y  gwlcdydd  hyny,  lle  yr  oedd  llawer 
o  greaduriaid  ysglyfaethus,  (heblaw  lladron  ac 
yspeilwyr)  byddai  dyn  yn  arfer  gwylied  y 

gorlan,  yr  hwn  a  elwir  yma  y  f'  drysor  :"  ei 
waith  ef  oedd  agor  y  drws  i'r  bugail  pan 
ddelai,  ac  i'r  bugail  yn  unig  yr  agorai.  Yn 
ysbrydol,  wrth  y  drysor  mae  i  ni  ddeall, 

Duw,  yr  hwn  sydd  trwy  ei  ragluniaeth  a'i 
Ysbryd  yn  rhoddi  drws  agored  i'w  holl  weis- 
ion  anfonedig  i'r  eglwys,  i  waith  y  weinidog- 
aeth  yn  yr  eglwys,  aci  galonaudynion  trwy  y 
weinidogaeth.  +  Mae  ynddîammau  bod  y  def- 
aid  y  pryd  hwnw,  ac  eto  yn  adnabod  llais  eu 
bugail,  rhagor  Uais  dîeithriaid,  lladron  ac  ys- 
peilwyr  :  \  a  thybir  fod  gan  y  bugeiliaid  enw- 
au  ar  eu  defaid,  fel  y  mae  genym  ninnau  ar 
anifeiliaid  direswm  eraill.  Maey  geiriau  yn 
dangos  yr  adnabyddiaeth  fanol  sydd  gan 
Grist  o'i  holl  bobl,  ac  a  ddylai  fod  hefyd  gan 
yr  îs-fugeiîiaid  :  a  bod  holl  bobl  Dcluw  yn 
adnabod  llais  Crist  yn  y  weinidogaeth,  a  llais 

y  gwir  athrawon  o'i  anfoniad  ef,  rhagor 
ileisiau  y  gau  athrawon  pa  mòr  ddengar  a 
hudoliaethus  bynag  a  fyddont. 

4  *  Ac  wedi  iddo  yrru  allan  ei 
ddefaid  eihun,  Äfy  mae  efe  yn  myn- 
ed  o'u  blaen  hwy  :  a'r  defaid  sydd  yn 
ei  ganlyn  ef,  'oblegid  y  maent  yn adnabod  ei  lais  ef. 

k  pen.  12.  26.  a  13.  15.  a  14.  2,  3.  Deut.  1.  30.  Mica  2. 
12,  13.  Mat.  16.  24.  1  Cor.  11.  1.  Eph.  5.  1,  2.  Phil.  2.  5— 
11.  Heb.  6.  20.  a  12.  2,  3.  1  Pedr  2.  21 .  a  4.  1,  2.  a  5.  3. 
/  adn.  8.  16.  pen.  3.  29.  a  18.  37.  Can.  2.  8.  a  5.  2. 

*  Wrth  y  geiriau  hyn,  "  ei  ddefaid  ei  hun," 
yn  yr  adnod  hon  a'r  adnod  o'r  blaen,  gellid 
meddwl  fod  dëadellau  amryw  fugeiliaid  yn 
cael  eu  cadw  yn  yr  un  gorlan  yn  y  gwledydd 

hyny.  Mae  gan  Grist  "  ei  ddefaid  ei  hun  " 
yn  gymmysg  â  dynion  y  byd  hwn  :  ac  hefyd 
'*  ei  ddefaid  ei  hun"  yn  yr  eglwys  yn  gym- 
mysg  â  rhagrithwyr,  sydd  yn  yr  un  eglwys. 
t  Yn  ein  gulad  ni  mae  y  bugeiliaid  yn  gy- 

ffredin  yn  gỳt  u  y  praidd  o'u  blaen  ;  ond  yn 
y  gwledydd  hyny  fel  arall  yr  oedd,  byddent 

yn  myned  o  flaen  y  praidd  yn  aml  i'r  por 
feydd.  Felly  y  mae  Crist,  y  Pen-bugail, 
wedi  myned  o  flaen  ei  bobl  yn  mhob  peth, 
ac  felly  y  dylai  gweinidogion  y  gair,  mewji 
athrawiaeth,  ymarweddiad,  a  phob  esamplau 
daionus,  fel  y  canlyno  y  bobl  hwy  yn  hyder 
us  ac  yn  ddiberygl. 

5  "■  *  Ond  y  d'íeithr  nis  canlynant, 
eithr  ffoant  oddi  wrtho :  oblegid  nad 
adwaenant  lais  dîeithriaid. 

>»  1  Bren.  22.  7.     Diar.  19.  27.     Marc  4.  24.    Luc  8.  18. 
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Crist  yw  y  drws IOAN  X. a'r  huyail  da. 

Eph.  4.  11— 15.     Col.  2.  6— 10.     2Tim.  3.  5— 7.     a4.3.  4 
1  Pedr  2.  1-3.  1  Ioan  2.  19-21,  27.  a  4.  5,  6. 

*  Felly  yn  ddYau  yr  oedd  y  defaid  yn  y 
gwledydrì  hyny  :  ni  chanlynent  rìrìîeithriairì, 
ond  ftoent  oddi  wrthynt,  am  mai  llais  dîeithr 
oedd  gandrìynt,  annhebyg  i  lais  y  bugail. 
Felly  gwir  ddysgyblion  Crist,  "  At  bwy  yr 
awn  ni  V  ebai  Perìr,  "  genyt  ti  mae  geiriau 
y  bywyd  tragywyddol."  Felly  mae  pobl 
Dduw  eto  ;  gwyddant  ragor  rhwng  gwir  ath 
rawiaeth  â  gau  athrawiaeth:  rhwng  gwirath 
rawon  â  gau  athrawom  wrth  eu  lleisiau  ac  wrth 
eu  ffrwythau  yr  adnabyddant  hwynt.  Ac  er  y 
digwydd  i  rai  o  honynt  gael  eu  hudo  weith- 
iau,  ac  am  dro;  eto  gofala  Duw  yn  rasol  am 

danynt,  i'w  dychwelyd  a'u  hacfferu.  "  Y 
Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef;" 
"  ac  ni  chyfrgollant  hwy  ddim  byth." 

6  *  Y  ddammeg  hon  a  ddywedodd 
yr  lesu  wrtbynt :  n  +  ond  bwy  ni  wy- 
buant  pa  bethau  ydoedd  y  rhai  yr 
oedd  efe  yn  eu  llefaru  wrtbynt. 

n  pen.  6.  52,  60.  a  7.  36.  a  8.  27,  43.  Salm  82.  5.  a  106. 
7.  Diar.  28.  5.  E».  6.  9,  10.  a  56.  11.  Dau.  12.  10.  Mat.  13 
13,  14,  51.  1  Cor.  2.  14.  1  Ioan  5.  20. 

*  Llafarodd  yr  Iesu  y  ddammeg  hon  wrth 
y  phariseaid,  i'r  dyben  o  ddangos  ei  awdur- 
dod  ei  hun  fel  Bugail  ac  athraw,  ac  i  ddad- 
ymchwelyd  eu  hawdurdod  hwy,  yn  nehyd  a 
phob  athrawon  llygredig  eraill.  t  Ond  ni 
ddeallodd  y  phariseaid  ei  amcan  ef  yn  y 
ddammeg,  gan  eu  rhagfarn  a'u  meddyliau 
mawr  am  danynt  eu  hnnain.  Ac  efallai  na 
ddeallodd  ei  ddysgyblion  ychwaith ;  rhai 
bach  yn  Nghrist  oeddynt  ypryd  hwnw  :  ond 
y  mae  yn  ei  hegluro  yn  y  blaen. 

7  Am  bynny  yr  Iesu  a  ddywed- 
odd  wrtbynt  drachefn,  Yn  wir,  yn 
wir,  meddaf  i  chwi,  °  *  Myfi  y w  drws 
^ydefaid. 

Eph.  2.  18.      Heb.  10.  19—22. 
.  34.  31. p  Salm  79.  13. 

Luc  15.  4—6, 
a  100.  3.     Es.  53. 

*  Crist  yw  drws  iachawdwriaeth  a  bywyd 
tragywyddol  i'w  holl  saint,  fel  mae  yn  dy- 
wedyd  "Myfi  yw  y  ífordd"  mewn  màn  arall 
(Ioan  14.  6.)  Efe  yw  drws  y  weinidogaeth : 

nid  aeth  neb  i'r  weinidogaeth  eriosd  yn  iawn 
heb  gael  eu  donio  á'u  danfon  ganddo  ef.  Efe 
y w  drws  pawb  i'r  eglwys  ar  y  ddaear  ;  ac 
efe  yw  y  rìrws  i'r  eglwysorfoledrìus  yn  y  nef. 
Nid  oedd  y  phariseaid  yn  wir  aelodau, 
chwaithach  yn  wir  athrawon  yr  eglwys,  ain 
nad  oeddynt  wedi  myned  imewn  trwyddoef. 

8  *Cynnifer  oll  ag  a  ̂ ddaethant 

o'm  blaen  i,  flladron  ac  yspeilwyr 
ynt :  r  J  eithr  ni  wrandawodd  y  defaid 
arnynt. 

o-*Gwel  ar  adn.  1.— Es.  56.  10—12.  Ezec.  22.  25—28 a  31.  2—4.  Zeph.  3.  3,  4.  Zech.  11.  4-9,  16,  17.  Act.  5 
36,  37.         r  adn.  5,  27. 

*  Nid  yw  hyn  yn  cael  ei  drìywerìyd  am  y 
prophwydi,  ac  loan  Fedyrìdiwr,  a  fu  o  fiaen 
Crist  o  ran  amser ;  ond  am  bawb  a  fu  o'i 
fiaen  ef  yn  hòni  mai  hwy  oerìrì  y  Messiah,  a 
phawb  ag  oerìrì  fel  yr  ysgrifenyddiou  a'r 
phariseaid  yn  magu  rhagfain  yn  medrìyliau 

rìynion  yn  ei  erbyn  ef,  ac  yn  rìysgu  ft'ordd 
arall  o  iachawdwriaeth  yn  anigen  na  thrwy- 
drìo  ef.  +  Traws-feddiannu  y  swydd  o  ddysg- 
awrìwyr  yr  oerìrìynt,  heb  un  hawlirìrìi:  ys- 

peilio  Duw  o'i  ogoniantf  ac  yspeilio  eneidiau 

39o  —  -== 

dynion  o  ddedwydrìwch.  J  Ond  ni  thwyll- 
wyd  etholedigion  a  galwedigion  Duw  gan- 
drìynt,  i'w  tynu  i  goììerìigaeth  drwy  gyfeil- 
iorni  y  rhai  drygionus  hyn,  ac  ni  hndwyd 
hwy  i'w  canlyn.  Tybir  mai  at  Jurìas  y  Gali- 
lead,  a  Theudas,  a'u  cyffelyb  y  cyfeiriai  Crist 

yma. 
9  *  My fi  y w  *  y  drws  :  f  os  â  neb  i 

mewn  trwof  fi,  efe  a  fydd  cadwedig; 

1  %  ac  eíë  a  â  i  mewn  ac  allan,  ac  a 
gaiíf  borfa. *  adn.  1,  7.  pen.  14.  6.  Rhuf.  5.  1,  2.  Eph.  2.  18.  Heh. 
10.   19—22.  t  Salm  23.  1—6.  a  80.  1—3.  a   95.  7.   a  100. 
3,  4.  Es.  40.  11.  a  49.  9,  10.   Ezec.  34.  12—16.  Zech.   10.  12. 

*  Am  y  drws,  gwel  ar  adn.  7.  +  Os  â  neb 
i  raewn  i'r  eglwys,  at  grefydd,  i  gynnull- 
eidfa'r  saint,  i  gyfiwr  o  gymmeradwyaeth 
gyda  Duw,  a  chymdeithas  âg  ef,  trwy  wir 
frydd  yn  Nghrist ;  efe  a  gedwir  yn  sicr  rhag 
gallu  dinystriol  ei  holl  elynion  ysbrydol,  a 
waredir  rhag  y  digofaint  sydd  ar  drìyforì,  ac 
a  gaiff  fywyd  o  dragywyddol  drìedwyddwch. 

X  Fel  y  defaid,  efe  a  â  i  raewn  i'r  gorlan  i 
orphwrys  y  nos  yn  ddiogel,  ac  a  â  allan  i 
borfâu  y  dydd  yn  ddigonol.  Efe  a  â  i  ac  o 
foddion  gras,  ac  a  gaiíf  fwynâu  rhyddirì 
sanctaidd  yndrìynt,  ac  a  gaiff  gynnaliaeth, 

ymgeledrì,  ac  adnewydrìiarì  ysbryrìol  i'w  en- 
aid  drwyrìdynt.  Mae  '*  porfa"  yma  yn  ar- 
wyddo  pob  peth  da  a  ddichon  yr  enaid  chwen- 
nych,  neu  fod  mewn  angen  o  hóno. 

10  M*Nid  ywlleidr  yn  dyfod  ond 
i  ladratta,  ac  i  ladd,  ac  i  ddistrywio  : 

x  f  myfi  a  ddaethum  fel  y  caent  fy wyd, 
\  ac  y  caent  efv  yn  belaetbacb. 

«adn.  1.  pen.  12.  6.  Es.  56.  11.  Ezec.  34.  2—  4.  Ho* . 
7.  1.      Mat.  21.  13.     a  23.  14 

2  Pedr  2.  1-3.  x  pen.  3.  1 
18.  11.  a  20.  28.  Luc  19.  10. 
15—21.  Heb.  6.  17.  a  7.  25.  2  Pedr  1. 

*  Dyben  y  gau  athrawon  a  grybwyllwyd 
o'r  blaen,  oedd  rìyforì  i'r  eglwys  i'w  cyfoeth- 
ogi  a'u  dyrchafu  eu  hunain  ;  neu  borthi  eu 
balchder  a'u  huchelgais,  trwy  arglwydrìiaethu 
ar  y  bobl,  Uerìrata  eu  calonau  orìrìiwrth  y 

gwir  Fessiah;  neu  eu  herlirì  a'urhoddi  i  farw- 
olaeth  os.glynu  wrth  Grist  a  wnaent.  +  Dyl- 
em  rìrìàl  sylw  ar  newirìiad  y  gymhariaeth 

yma :  yn  yr  arìnod  o'r  blaen  yr  oedrì  Crist 
yn  rìdrws  y  defaid,  yma  mae  yn  Fugail  y 

defaid.  Trwyrìrìo  ef  fel  rìrws  mae  myned  i'r 
gorlan,  gandrìo  ef  fel  Bugail  y  mae  cael 

porthiaut  a  bywyrì.  Yn  ei  farwolaeth  a'i  ad- 
gyforìiarì  ef  y  mae  bywyd;  yn  ei  air  a'i  ef- 
engyl  ef  yr  eglnrwyd  by wyrì  ;  a  thrwy  ei  Ys- 
bryd  ef  y  mae  pechadur  yn  cael  bywyd. 
í  Ei  gael  yn  ihad  a  helaeth  ;  ei  gael  ar  well 
sail  nac  yn  yr  Arìda  cyntaf ;  yn  helaethach  o 
ran  moddion  a  manteision  na  thàu  yr  hen 
oruchwyliaeth  ;  ei  gael  yn  helaelhach  o  hyrì 

fel  yr  elo  y  cred.irìyn  yn  mlaen ;  a'i  gael 
mewn  perffaith  gytiawnrìer  byth  yn  y  nef. 

1 1  *  Myfi  yw  z  y  bugail  da.  f  Y 
bugail  da  *  sydd  yn  rhoddi  ei  einioes 
dros  y  defaid. 

z  adn.  14.  Salm  23.  1.   a  80.  1.  Es.  40.  II.    Ezec.  31.  12, 
.37.  24.    Mica5.  4.    Zech.  13.  7.    Heb.  13.  20    1   Pe«lr  2. 
i  5.  4.         a  Gen.  31.  39,  40.     1  Sam.  17.  34,  35.    2  Sam. 

24.  17.  Es.  53.  6.  Eph.  5.  2.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  2.  24. 

*  Sef  y  Bugail  y  prophwyrìwyrì  am  rìano 
yn  yr  Hen  Destament  (Es.  40.  10,  H.  Ezec. 
34.  23.  Zech.  13.  7  :)  neu  mewn  geiriau  eraill 
y    Messiah.     Bugail   da   mewn   cyferbyniad 

11.  17.  Rhuf.  2.  21. 

a  6.  33,  51.  a  12.  47.  Mat. 
Tim.  1.  15.  ÿ  Rlmf.  5. 
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i'r  rhith  fugeiliaid,  y  dysgawdwyr  Iuddewig, 
a'r  gau  athrawon  :  Bugail  da  mewn  cymhar- 
iaeth  i'r  holl  wir  fugeiliaid,  y  rhai  ydynt  dda 
yn  ol  eu  graddau,  ond  nid  oes  neb  mòr  dda 
ag  ef :  a  Bugail  da  yn  ystyr  eithaf  y  gair, 
Duw  da  yw  y  Bugail  da  hwn.  f  Nid  yn 
unig  i  ddyoddef  caledi  a  pheryglon  yn  achos 
y  praidd,  fel  Jacob,  a  Dafydd  ;  ond  hefyd  i 
roddi  ei  einioes  drostynt ;  yr  hyn  sydd  yn 

ateb  i'r  brophwydoliaeth  am  y  Messiah  yn 
Es.  53.  10.  Pan  osodo  efe  ei  enaid  yn  aberth 
dros  bechod.  Mae  y  geiriau  yn  dangos  fod 
gan  Grist  feddiant  ar  ei  einioes  ei  hun,  fel 
adn.  18,  ac  ei  fod  yn  ei  rhoddi  yn  aberth  dros 
bechodau  ei  bobl,  yn  eu  deddfle  hwynt,  ac 
yn  ol  ewyllys  y  Tad. 

1 2  ö  *  Eithr  y  gwas  cyflog,  f  a?r 
hwn  nid  yw  fugail,  X  yr  hwn  nid 

eiddo  y  defaid,  ||  sydd  yn  gweled  cy 
blaidd  yn  dyfod,  §  ac  yn  gadael  y 

defaid,  ac  yn  ffoi:  a'r  blaidd  sydd 
yn  eu  hysglyfio  hwy,  ac  yn  tarfu  y 
defaid. 

b  adn.  13.  Es.  56.  10—12.  Zeeh.  11.  16,  17.  1  Tim.  3. 
3,8.  2  Tira.  4.  10.  Tit.  1.  7.  1  Pedr  5.  2.  2  Pedr  2.  3. 
c  Mat.  7.  15.  a  10.  16.  Act.  20.  29. 

*  Y  phariseaid  a'r  ysgrifenyddion,  yn  yr 
ystyr  flaenaf,  sydd  i  ni  ddeall  wrth  y  gwas 
cyflog,  ac  wedi  hyny  pawb,  dàn  enw  gwein- 
idogion  yr  efengyl,  ag  sydd  yn  ymwthio  i'r 
weinidogaeth  er  mwyn  yr  elw  a'r  gyflog,  ac 
nid  er  mwyn  y  gwaith  a'r  defaid.  Nid 
gweision  cyflog  y  dylid  ystyried  y  rhai  a  an- 
fonodd  Duw  i'r  gwaith,  y  rhai  syddynffydd- 
lawn  yn  eu  gwaith,  ac  y  rhai  yr  ordeiniodd 
Duw  iddynt  fyw  wrth  yr  efengyl.  t  Yrhwn 
nid  yw  fugail  ífyddlawn,  ond  bugail  ynfyd, 
eilun  bugail :  bugail  mewn  enw  yn  unig,  er 
rawyn  y  gyflog  :  gwae  y  cyfryw  fugeiliaid  ! 

\  "  Nid  eiddo  y  praidd  :"  nid  oes  ganddo 
gariad  at  y  bobl,  ac  am  hyny  nid  oes  arno 

ofal  am  eu  heneidiau  na'u  Iles  ysbrydol. 
j|  Wrth  y  blaidd  mae  i  ni  ddeall,  cyfeiliorn- 
wyr,  neu  efallai  erlidwyr  creulawn,  y  rhai 
sydd  fel  bleiddiau  yn  ífyrnig  yn  rhwygo  ac 
yn  dyfetha  dynion  duwiol.  §  Yn  hytrach  na 
pheryglu  ei  fywyd,  ei  barch,  neu  ei  elw  byd- 
ol,  mae  y  bngail  anffyddlawn  yn  ffoi,  ac  yn 
gadael  y  defaid  i  ymdaro  drostynt  eu  hunain, 
ac  felly  cânt  eu  hysglytìo. 

13  *  Y  mae  y  gwas  cyflog  yn  fíbi, 
oblegid  mai  gwas  cyflog  yw,  dac  nid 
oes  ofal  arno  am  y  defaid. 

d  pen.  12.  6.  Act.  18.  17.  Phil.  2.  20. 

*  Yr  achos  o  ymddygiad  uchod  y  gwas 
cyflog  yw,  mai  gwas  cyflog  yn  unig  ydyw, 
nid  perchen  y  praidd  :  er  mwyn  y  gyflog  y 
cymmerodd  efe  y  swydd,  am  hyny  nid  oes 
arno  ef  ddim  gofal  am  les  ysbrydol  a  thragy- 
wyddol  y  rhai  oedd  mewn  enw  dàn  ei  ofal. 
Mae  Uawer  o  ragor  rhwng  gofal  perchen  y 
defaid  â  gofal  y  gwas  eyflog:  felly  hefyd 
rhwng  gweinidogion  ffyddlawn,  sydd  yn  caru 

eneidiau  dynion,  â'r  rhai  rhagrithiol  hyny 
sydd  yn  ymwthio  i'r  swydd  er  mwyn  ei  helw 
yn  unig. 

14  *  Myfi  yw  e  y  bugail  da  ;  ̂fac 
a  adwaen  yr  eiddof  fi,  ̂ Jac  a'm 
hadweinir  gan  yr  eiddo  fi. 
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27. BflhB 1 .  6.  2  Ti 
m. 

'J. 

i   3.  1, 

1,    15 

g  pen.  17 

3 

8. 

Eph. 

1.    17 

a  ». 

19.      Pbil. 
3 

8. 

19.  Dat.  2.  2,  9,  13,  19 
Ës.  63.  11.  2  Cor.  4.  ( 
2  Tira.  1.  12.    1   loan  5.  20. 

*  Am  y  "  bugail  da,"  gwel  ar  adn.  11. 
t  Mae  ei  holl  bobl  yn  eiddo  Crist  trwy  rodd- 
iad  y  Tad,  trwy  bryniad  o  honynt  ar  y  groes, 
a  thrwy  gydsyniad  ac  ymroddiad  gwirfoddol 
iddo  yn  eu  galwad  efteithiol  trwy  yr  efengyl. 
Mae  gan  Iesu  adnabyddiaeth  er  tragywyddol- 
deb  o  honynt  oll,  ac  yn  ol  yr  adnabyddiaeth 
hòno  mae  yn  eu  galw  ac  yn  eu  neillduo  iddo  ei 
hun  mewnamser.  Mae  adnabyddiaeth  hefyd 

yuyrysgrythyryn  arwyddocymmeradwyaeth 
neu  anghymmeradwyaeth.  Exod.  33. 12 ;  Salm 
1.  6;  a  101.  4;  Math.7.  23.  Heblaw  adnabod 
ei  bobl  yn  yr  ystyriaethau  uchod,  mae  Iesu 
hefyd  yn  gwybod  am  holl  beryglon,  cystudd- 
iau,  profedigaethau,  gwendidau,  anghenion, 

a  gelynion  ei  bobl ;  ac  yn  eu  cydnabod  a'u cynnorthwyo  yn  mhob  amgylchiad  cyfyng. 
Da  iawn  i  Sion,  tŵr  y  praidd,  fod  ganddi  y 
fath  Fugail  da.  %  Ac  nefyd>  maent  hwythau 
yn  ei  adnabod  ef  trwy  ftydd  a  phrofiad  ;  maent 

wedi  cael  y  fath  ddatguddiad  ysbrydol  o'i 
fawredd,  ei  berffeithiau  a'i  swyddau,  fel  y 
maent  yn  ymddiried  ynddo,  yn  ei  garu,  ac 

yn  ymostwng  o'u  calonau  iddo. 
15  A*Fel  yr  edwyn  y  Tad  fyfi, 

f  felly  yr  adwaen  innau  y  Tad  :  •  %  ac 
yrydwyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y defaid. 

h  pen.  1.  18.  a6.  46.  a  8.  55.  a  17.  25.  Mat.  11.27 
Luc  10.  21,  22.     Dat.  5.  2-9.  t  adn.  11,  17.     Es.  53.  5 
6,  8,  10.  Dan.  9.  26.  Zech.  13.  7.  Mat.  20.  28.  Gal.  1.  1. 
a  3.  13.  Eph.  5.  2,  1  Tim.  2.  5,  6.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  2. 
24.  a  3.  18.  1  loan  2.  2.  Dat.  5.  9. 

*  Yr  oedd  gan  y  Tad  adnabyddiaeth  ber- 
ffaith  o'r  Mab,  cariad  perffaith  at  y  Mab,  ac 
ymddiried  perífaith  yn  y  Mab,  fel  un  a  gyf- 
lawnai  yn  berfraith  ei  holl  waiih  fel  Bugail 
da  tuag  at  a  thros  ei  bobl.  +  Felly  hefyd  yr 

oedd  gan  lesu  adnabyddiaeth  berffaith  o'r 
Tad  ac  o'i  arfaeth  a'i  gyngor,  yr  oedd  yn  ei 
garu  yn  berffaith,  yn  hyfrjdu  gwneuthur  ei 
ewyllys,  ac  yn  gwybod  yr  arddelwai  y  Tad 
ef  yn  ei  holl  waith  mawr.  Mae  yr  adnabydd- 
iaeth  sydd  rhwng  Crist  â'i  bobl  i  raddau  yn 
gyffelyb  i'r  adnabyddiaeth  uchod  sydd  rhwng 
y  Tad  âg  yntau.  %  Am  roddi  ei  einioes  dros 
y  defaid,  gwel  ar  adn.  11.  Dros  y  defaid, 
ac  nid  neb  arall,  mae  efe  yn  rhoddi  ei  ein- 
ioes,meddefeihun  yma:  aidefaidyw  pawb? 

1 6  h  *  A  defaid  eraill  sydd  gennyf, 

y  rhai  nid  ynt  o'r  gorlan  hon :  l  f  y 
rbai  hynny  hefyd  sydd  raid  i  mi  eu 

cyrchu,  m  %  a'm  Uais  i  a  wrandawant ; 
*  II  a  bydd  un  gorlan,  °§  ac  unbugai]. 

k  pen.  11.  52.  Geu.  49.  10.  Salm  22.  26-31.  a  72.  17- 
19.  a  86.  9.  a  93.  2,  3.  Es.  11.  10.  a  24.  13-16.  *  42.  10-12. 
a  43.  6.  a  49.  6.  a  52.  10.  a  56.  8.  Hos.  1.  10.  Zech.  2.  11. 
a  8.  20-23.  Act.  18.  10.  Rhuf.  9.  23,  24.  a  15.  9-13.  Eph. 
2.  14.  1  Pedr2.  10.  /  Act.  15.  14.  Rhuf.  8.  29,  30.  Eph. 

2.  1—5,  15-18.    2  Tl.es.  2.  13,  14.    Tit.  3.  3-5.  m  adn. 
27.  pen.  6.  37.  Mat.  17.  5.  Act.  22.  14.  Dat.  3.  20.  »  Ezec. 
37.  22.  Eph.  2.  14.  o  adn.  2,  11.  Preg.  12.  II.  Ezec.  34. 
23.  Heb.  13.  20.  1  Pedr  2.  25.  a  5.  4.  f 

*  Mae  yn  amlwg  mai  y  rhai  eiholedig  o  r 

cenedloedd  a  feddylir  yma  wrth  y  "defaid 
eraill,"  (ac  nid  yr  Iuddewon  oedd  yn  by  w 
allan  o  wlad  Canaan,  fel  y  tybiodd  ihai,)  y 

rhai  oeddent  y  pryd  hwnw  yn  ddíeithnaid  1 

wladwriaeth  Israel,  ac  yn  estroniaid  i  am- 

modau  yr  addewid.  Mae  yn  werih  sjlwi, 
fod  Crist  yn  eu  galw   yma  yn  ddeiaid   iddo 
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ef,  pan  oeddynt  eto  yn  byw  mewn  aniiwy 
bodaeth  ac  eilun-addoliaeth :  yr  oeddynt  yn 
ddefaid  o  ran  arfaeth  ac  etholedigaeth  Duw, 
ac  k  gael  eu  gwneyd  yn  ddefaid.  f  Yr  oedd 
yn  rhaid  i  Grist  en  cyrchu  o  herwydd  ar- 
faeth,  cyfammod,  cariad,  a  phrynedigaeth. 
%  Ei  lais  ef  yw  gweinidogaeth  yr  efengyl  dàn 
arddeliad  grymus  yr  Ysbryd  Giân:  ||  a'r  un 
gorlan  yw  eglwys  y  Testament  Newydd,  i'r 
hon  y  cesglir  yr  holl  rai  crediniol  o  luddew- 
on  a  chenedloedd.  §  Crist  ei  hunan  yw  yr 
nn  bugail  hwn,  fel  y  prophwydwyd  am  dano 
dàn  yr  Hen  Destament,  Ezec.  34,  23. 

\j  p  *  ̂ m  hyn  y  mae  y  Tad  yn  fy 
ngharu  i,  f  am  fy  mod  i  yn  dodi  fy 
einioes,  Jfel  y  cymmerwyf  hi  drachefn. 

p  peri.  3.  35.  a  15.  9,  10.  d  17.  4,  5,  24-26.  Es.  42.  1, 
21.  a53.  10. 

*  fleblaw  cariad  anfeidrol  y  Tad  tuag  at 
Grist  fel  ei  unig-anedig  Fab,  yr  oedd  efe  hef- 
yd  yn  ei  garu  yn  annhraethol,  ac  yn  ymhy- 
frydu  ynddo,  o  herwydd  ei  fawr  gariad  ef 
tuag  at  y  defaid,  y  rhai  yr  oedd  y  Tad  yn  eu 
caru.  f  A  chyfryw  oedd  cariad  Crist  at  ei 

bobl,  a'i  awydd  am  ogoneddu  ei  Dad,  fel  y 
rhoddodd  efe  ei  einioes  i  lawr  yn  ewylíysgar, 
i  wneyd  iawn  dros  eu  pechodau  hwynt.  j  Fei 
y  cymmeraihi  drachefn  ynei  adgyfodiad,i'w 
meddiannu  byth,  ac  i'w  defnyddio  er  gogon- iant  Duw  ac  er  iachawdwriaeth  ei  holl  bobl. 

18  «  *  Nid  oes  neb  yn  ei  dwyn 
oddi  arnaf  fi  :  r  f  ond  myfì  sydd  yn 
ei  dodi  hi  i  lawr  o  honof  fy  hun.  J  Y 
mae  gennyf  feddiant  i\v  dodi  hi  i 

lawr,  ac  y  mae  gennyf  feddiant  i'w 
chymmeryd  hi  drachefn.  s  \\  Y  gor- 
chymyn  hwn  a  dderbyniais  i  gan  fy 
Nhad. 

q  pen.  18.  5,  6.  a  19.  11.  Mat.  26.  53— 56.  r  pen.  2 
19-21.  Es.  53.  10—12.  Act.2.  24.  a  3.  15.  Tit  2.  14  Heb 
2.9,14,15.  s  pen.  6.  3S.    a  14.  31.    a  15.  10.     Salm  40. 
6-8.  Heb.  5.  6—9.  a  10.  6—10. 

*  Er  bod  Iesu  i  farw  yn  fuan,  yn  y  modd 
mwyaf  gwarthus  a  phoenus,  a  thrwy  ddwylo 
ei  elynion  creulonaf;  eto  nid  oedd  neb  o 
honynt  oll  a  allasai  ddwyn  ei  einioes  ef  oddi 
arno  yn  erbyn  ei  ewyllys.  +  Eto  yr  oedd  efe 
yn  ei  rhoddi  i  lawr  o  hóno  ei  hun,  fel  ei 
weithred  wirfoddol  ei  hunan.  Mae  yn  am- 
lwg  mai  felly  y  gwnaeth  ein  Harglwydd, 
wrth  ystyried  y  llefain  cryf  a  wnaeth  yn  un- 
ion  cyn  ei  farw,  fel  y  rhyfeddodd  y  canwriad 

"  ddarfod  iddo  yn  llefain  felly,  yrnadaw  â'r 
ysbryd."  Marc  15.  39.  %  Yr  oedd  gan  lesn 
feddiant  dechreuol,  a  hawl  ynddo  ei  hun,  ar 

ei  einioes,  i'w  dodi  hi  i  lawr  yn  aberth,  ac 
i'w  chymrneryd  drachefn  wedi  gwneydiawn. 
Cymmerodd  y  natur  ddynol  yn  wirfoddol  i 
hyny,  a  chytnmerodd  hi  yn  ddilwgr:  ni 
chollodd  y  meddiant  hwnw  trwy  unrhyw 
bechod  gweithredol ;  ac  yr  oedd  yn  eiddo 
iddo  ei  hun,  mewn  modd  nad  oedd  neb  arall 
yn  meddu  ar  einioes.  j|  Gorchymyn  y  Tad 
i  Grist,  fel  Cyfryngwr,  ac  fel  Bugail,  oedd 

rhoddi  ei  einioes  dros  y  defaid  a'i  chymmer- 
yd  hi  drachefn  ;  am  hyny  mae  efe  yngwneyd 
felly  yn  ewyllysgar. 

1 9  ̂í '  *  Yna  y  bu  drachefn  ym- 
rafael  ym  mysg  yr  Iuddewon,  am  yr 
ymadroddion  hyn. 

t  pen.  7.  40-43.  a  9.  16.  Mat.  10.  34,  35.  Luc  12.  51— 
53.  Act.  14.  4.  a  23.  7-10.  1  Cor.  3.  3.  a  II.  18. 

Nid  oedd  dim  a  allasai  dystioiaethu  yn 
gryfach  am  Dduwdod  ein  Harglwydd  na'r 
geiriau  yn  yr  adnod  o'r  blaen  :  pa  ddyn,  a 
dim  ond  dyn  a  allasai  ddywedyd  fod  ganddo 
feddiant  ar  ei  einioes  i'w  dodi  hi  lawr  wrth 
ei  ewyllys  ei  hun ;  ac  yn  enwedig  pa  ddyn  a 
allasai  ei  chymmeryd  hi  drachefn  ?  *  Yr 
oedd  ymadroddion  fel  hyn  mòr  groes  i 
ragfarnau  yr  Iuddewon  yn  erbyn  Iesu,  ac  yn 
gymmaint  uwchlaw  amgyífred  yr  han  fwyaf  o 
honynt,  fel  yr  aethant  i  ymrafaeiio  â'u  gil- 
ydd  yn  eu  cylch,  fel  y  ewnaethant  droion 
cyn  hyny,  pen.  7.  43 ;  9.  16 :  ac  fel  y  rhag- 
ddywedasai  yr  Iesu  y  gwnaent,  Luc  12.  51. 

20  *  A  Uawer  o  honynt  a  ddy  wed- 
asant,  u  Y  mae  cythraul  ganddo,  ac  y 
mae  efe  yn  ynfydu :  *  paham  y 
gwrandewch  chwi  arno  ef  ? 

«  pen.  7.  20.  a  8.  48,  52.  Mat.  9.  34.  a  10.  25.  Marc  3. 
21.  Act.  26.  24,  25.  *  pen.  7.  46-52.  a  8.  47.  a  9.  28,  29. 
Es.  53.  3.  Acl.  18.  14,  15.  a  25.  19,  20.  a  26.  30-32. 

*  Taerai  rhai  o  honynt  yn  groch,  mai  dyn 
ynfyd  oedd,  ac  wedi  ei  feddiannu  gan  gyth- 
raul;  na  ddywedai  neb  eiriau  o'r  fath  ond 
dyn  ynfyd,  gwallgof,  a  chythreulig  felly,  ac 
na  ddylai  neb  wrando  arno. 

21  *  Eraill  a  ddywedasant,  Nid 
yw  y  rhai  hyn  eiriau  un  â  chythraul 
ynddo.  y  f  A  all  cythraul  agoryd 
llygaid  y  deillion  ? 

ypen.  9.  6,  7,  32,  33.     É*.  4.  11.     a  8.  19.    Salm  146.  8. 
ar.  20.  12.  Es.  35.  5,  6.  Mat.  11.  5. 

*  Eraill,  tipyn  mwy  rhesymol,  a  llai  eu 
rhagfarn,  a  ddywedent  i'r  gwrlhwyneb;  nad 
oedd  ei  eiriau  na'i  faterion  ef  (cynnwys  y 
gair  Groeg  a  gyfìeithir  geiriau,  yma,  bob  un 

o[r  ddau,  geirian  a  materion)  yn  debyg  i'r 
eiddo  dyn  ynfyd  ac  a  chythraul  ganddo. 
t  Fel  pe  dywedasent,  Nid  oes  fawr  er  pan 
agorodd  t  e  lygaid  un  a  anesid  yn  ddall,  ac  a 
all  cythraul,  neu  un  a  chythraul  ganddo, 
wneyd  y  fath  beth  a  hyny?  Na,  na,  nisgallai 
cythraul  wneuthur  y  cyfryw  beth  a  hyny,  ac 
ni  wnaethai  ychwaith,  pe  gallasai  ;  rhaid 
mai  peth  o  allu  Duw  oedd,  a  rhaid  mai 
prophwyd  sanctaidd,  a  dyn  yn  ei  iawn 
bwyll,  yw  y  dyn  hwn. 

22  1í*Ac  yr  oedd  y  gyssegr-wyl 

yn  Jerusalem,  a'r  gauaf  oedd  hi. 
*  Gan  y  dywedir  yn  bendant  mai  yn  y 

gauaf  yr  oedd  y  gyssegr-wyl  hon,  mae  yn 
amlwg  mai  nid  gwyl  cyssegriad  temlSolomon 
ydoedd  ;  oblegid  yn  union  ar  ol  y  cynhauaf 
y  bu  hyny.  1  Bren.  8.  2 :  nid  gwyl  cys. 
segriad  yr  ail  deml,gan  Nehemiah,  ychwaìth 
oedd  ;  yn  y  tymmor  eilir  (spring)  y  bu 
hyny,  Ezrah  6.  15,  16 :  ond  rhaid  mai  yr 
wyl  a  sonir  yma  oedd  hòno  a  sefydlodd 
Judas  Maccabeus,  i  lanâu  ac  adgyssegru  y 

deml,  ar  ol  ei  hnlogi  gan  Antiochus'Epiphan- es.  Cedwid  hon  am  wyth  niwrnod  bob 
blwyddyn,  yn  mis  Rhagfyr,  1  Mac.  4.  52,  50; 
a  dywed  Josephus  fod  y  cyfryw  wyl  yn 
cael  ei  chadw  gyda  bri  mawr  yn  ei  amser  ef. 
Fel  hyny  nid  gwyl  o  osodiad  dwyîöl  oedd 
hon,  ac  nid  yn  Jerusalem  yn  unig  y  cedwid 
hi,  fel  y  gwyliau  eraill,  ond  drwy  yr  holl 
wíad. 



Bod  g weithredoedd  Crist  yn IOAN  X. 
tystiolaethu  am  dano. 

23  Ac  yr  oedd  yr  Iesu  yn  rhodio 
yn  y  deml,  z  *ym  mhorth  Solomon. *  Act.  3.  11.  a  5.  12. 

*  Tybir  mai  y  porth  a  grybwyllir  yn 
1  Bren.  6.  3.  oedd  porth  Solomon :  dywedir 
mai  adeilad  hardd  wyeh  dros  ben  oedd  hwnw ; 
ac  er  ei  ddinystrio  pan  gymmerwyd  y  ddin- 
as  gan  y  Babiloniaid,  eto  adeiladodd  yr  Iudd- 
ewon  borth  tebyg  iddo  ar  eu  dychweliad  o 

Babilon,  ac  yn  yr  un  fàn,  ac  a'i  galwasant 
porth  Solomon,  fel  y  cyn.taf.  Dywed  ihai 
bod  y  Sanhedrim  yn  arfer  eistedd  yn  y  porth 
hwn,  ac  eu  bod  yn  eistedd  yno  y  pryd  hwn. 

24  *Am  hynny  y  daeth  yr  Iudd- 
ewon  yn  ei  gylch  ef,  ac  a  ddywed- 
asant  wrtho,  a  Pa  hŷd  yr  wyt  yn  peri 
i  ni  ammeu?  6os  tydi  yw  y  Crist, 
dywed  i  ni  yn  eglur. 

a  1  Bren.  1S.  21.    Mat.  11.3.    Luc  3.  15.  b  pen.  1. 
19.  a  8.  25,  53.  a  9.  22.  Luc  22.  67—70.  2  Cor.  3.  12. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  awr  o  fewn  tri  mis  i'w 
groeshoeliad  :  yr  oedd  wedi  dywedyd  wrth- 

ynt  o'r  blaen  mai  efe  oedd  Goleuni  y  byd,  y 
Bugail  da ;  ac  hwy  a  allasent  yn  hawdd 
farnu  pwy  oedd  efe  wrth  yr  athrawiaeth  a 
bregethasai,  a'r  gweithredoedd  nerthol  a 
wnaethai  :  ond  yr  oedd  efe  wedi  bod  yn 
ochelgar  iawn  rhag  dywedyd  iddynt  hwy 
mewn  geiiiau  eglur,  mai  efe  oedd  Crist,  y 

Messiah.  I'r  dyben  o'i  dynu  ef  i  ddyryswch 
yr  oeddynt  hwy  yn  gofyn :  pe  gwadasai 
mai  efe  oedd  y  Crist,  gwnaethent  ddefnydd 

o  hyny  i'w  iselu  ef  yn  ngolwg  y  bobl;  ped 
addefasai,  buasent  yn  ei  gyhuddo  ger  bron 
y  rhaglaw  Rhufeinig,  ei  fod  yn  hòni  hawl 
i'r  freniniaeth  ar  yr  Iuddewon. 

25  *Yr  lesu  a  attebodd  iddynt, 
c  Mi  a  ddywedais  i  chwi,  ac  nid  yd- 
ych  yn  credu.  df  Y  gweithredoedd 
yr  wyf  fi  yn  eu  gwneuthur  yn  enw  fy 
Nhad,  y  mae  y  rhai  hynny  yn  tystiol- 
aethu  am  danaf  fi. 

c  pen.  5.  17—43.  a  8.  12,  24,  58.  d  adn.  32,  38.  pen. 
3.  2.  a5.  36.  a  7.  31.    a  11.  47.   a  12.  37.    a  14.  11.    a  20.  30, 
31.  Act.  2.  22.  a  10.  38.  Heb.  2.  3,  4. 

*  Mi  a  ddywedais  i  chwi  yn  ddigon  eglur 
lawer  gwaith,  pe  mynasech  chwi  ddëall  a 
chredu  ;  dywedais  mai  myfi  oedd  Goleuni  y 
byd,  drws  y  defaid,  y  bngail  da,  mai  y  Tad 

a'm  hanfonodd,  ac  mai  oddi  wrtho  ef  y 
daethum,  &c.  Yr  hyn  oedd  yr  un  peth  â 
dywedyd  mewn  geiriau  pendant  myfi  yw 
Crist:  ond  ni  fynech  chwi  ddeall  na  chredu. 
t  Ac  heblaw  dywedyd  ar  eiriau,  mae  fy 
ngweithredoedd  I  hefyd  yn  cyd-dystiolaethu 

â'r  geiriau,  ac  yn  dangos  pwy  ydwyf  fi. 
Mae  Scott  yn  dywedyd  y  gellid,  ac,  efallai, 
y  dylid,  cyfieithu  yr  adnod  fel  hyn : — Mi  a 
ddywedais  i  chwi,  ac  ni  chredasoch,  fod  y 
gweithredoedd,  y  rhai  yr  wyf  fi  yn  eu 
gwneuthur  yn  enw  fy  Nhad,  yn  tystiolaethu 
am  danaf  fi  :— gan  gyfeirio,  efallai  at  yrhyn  a 
ddywedasai  yn  pen.  5.  31 — 38. 

26  Ond  chwi  nid  ydych  yn  credu : 

e  canys  nid  ydych  chwi  oW  defaid  i, 
fel  y  dywedais  i  chwi 

e  adn.  4,  27.  pen.  6.  37,  44,  45, 
huf.  11.  7,  8.  2  Cor.  4.  3,4.  1  Io„..  , 

*  Ond  wedi  y    cwbl,    yr  ydych  chwi  yn 

para  i  fy  ngwrthod  I  drwy  anghrediniaeth,  a 
hyny  a  wnaech,  pa  dystiolaeth  neu  amlygiad 
bynag  a  roddwn  I  yn  chwaneg  i  chwi. 
t  Gwyddai  Iesu  erioed  nad  oedd  y  phariseaid 

hyn  o'i  ddefaid  ef,  ac  yr  oeddynt  hwythau 
yn  profi  yn  eglur  nad  oeddynt  trwy  eu  dall- 
ineb,  eu  rhagfarn,  eu  hanghrediniaeth,  a'u 
gwrthodiad  o  hòno.  Y  defaid  yw  etholedig- 
ion.Duw,  y  rhai  a  roddwyd  i  Grist  er  tragy- 
wyddoldeb,  ac  mewn  canlyniad  i  hyny  a 
dynir  ato  ef  trwy  ífydd  wirioneddol  mewn 
amser.  Aní  y  Ueill,  y  rhai  nid  ydynt  ddef- 
aid,  trwy  gael  eu  gadael  yn  gyfiawn  iddynt 
eu  hunain,  ni  chredant  byth  iddo  ef,  er  cael 
yr  un  dystiolaeth  am  dano  ag  eraill. 

27  f*  Y  mae  fy  nefaid  i  yn  gwran- 

do  fy  llais  i ;  e  f  a  mi  a'u  hadwaen 
hwynt,  h  \  a  hwy  a'm  canlynant  i. /adn.  8,  16.  peu.  5.  25.  a  8.  43.  Mat.  17.  5.  Act.  3.  23. 
Heb.  3.  7,  8.  Dat.  3.  20.         g  adn.  3,  14.    Mat.  7.  23.    a  25. 
12.  Luc  13.  27.  1  Cor.  8.  3.  Gal.  4.  9.  2  Tim.  2.  19.  Äadn. 
4.  pen.  8.  12.    a  12.  26.    a  21.  22.    1  Bren.  18.  21.    Mat.  16. 
24.  M-trc  8.  34.  a  10.  21.  Luc  9.  23.  Dat.  14.  4. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  arwyddo  gwrando 
gwirioneddol,  effeithioi,  ac  i  fywyd:  gwrando 
y  llais,  adnabod  y  llais,  credu  y  llais,  ac 
ufuddâu  i'r  llais.  t  Ara  yr  adnabod  hwn, 
gwel  ar  adn.  14.  î  Mae  defaid  Iesu  yn  ei 
ganlyn  ef  yn  ei  holl  ordinhadau,  yn  ei  ddysg- 
eidiaeth  nefol,  ac  yn  ei  esamplau  sanctaidd, 

ac  yutau  megys  yn  myned  o'u  blaen,  ac  yn 
eu  tywys  yn  llwybrau  cyfiawnder,  ac  yn 
aml  i'r  gwin-dŷ. 

28  ̂ Aminnau  ydwyfyn  rhoddi 
iddynt  fywyd  tragywyddol ;  k  f  ac  ni 
chyfrgollant  byth,  lf  ac  ni  ddwg  neb 

hwynt  allan  o'm  llaw  i. i  pen.  3.  16,  36.    a  5.  39,  40.     a  6.  27,  40,  47,  68.    all. 
25.  a  17.  2,  3.  Rhuf.  5.  21.  a  6.  23  1  Tira.  1.  16.  1  Ioan  2. 

~.  a5.  13-20.  Jud.  21.  k  pen.  3.  15.    a  4.  14.    a  5.  24. 
6.  39,  40.  a  14.  19.    1  Sam.  2.  9.    Job  17.  9.    Salm  37.  28. 
103.  17,  18.    a  125.  1,  2.    Diar.  4.18.   a  24.  16.   Es.  45.  17. 
54.  17.  a  55.  3.  Jer.  31.3,  34.  a  32.  40.  Marc  13.  22. 

Rhuf.  5.  2,  9,  10,  17.  a  8.  1,  29,  30,  33—39.  Phil.  1.  6.  Col. 
3.  3,  4.    2  Thes.  2.  13,  14.     1  Pedr  1.  5.     1  loan  2.  19.    a  5. 
13,  18.  Jud.  1,24.  /  pen.  17.  11,  12.  Deut.  33.  3.  Salm 
31.  5.  Luc  22.  31,  32.  a  23.  46.  Act.  7.  59.  2  Tim.  1.  12. Heb.  7.  25. 

*  Mae  yntau  yn  rhoddi  iddynt  fywyd 
tragywyddol;  bywyd  tragywyddol,  y  peth 

nad  oedd  ganddynt  ddim  o  hóno  o'r  blaen, na  dim  hawl  iddo :  ei  roddi  yn  rhad  y  mae 
efe,  heb  arian  ac  heb  werth.  Y  mynyd  y 
maent  yn  gwrando  ar  ei  lais  ef,  ac  yn  credu 
ynddo,  mae  efe  yn  ei  roddi  iddynt,  o  ran  yr 
hawl  ynddo,  ac  o  ran  y  blaen-fírwyth  o  hóno  : 
ac  ar  eu  hymadawiad  â'r  byd  hwn  hwy  a 
gânt  ei  fwynâu  yn  gyílawn  berffaith,  ac  am 
byth  yn  y  nef.  t  Er  gwaned  ydynt,  er  an- 
nheilynged  ynddynt  eu  hunain,  er  cymmaint 
yw  Uygredd  a  drwg  eu  calonau,  er  amled  a 
chryfed  eu  profedigaethau,  ac  er  holl  ymgais 
y  gelyn,  ac  ymosodiad  pyrth  uffern ;  ni 
chyfrgollant  byth,  nac  yr  un  o  honynt :  ni 
byddant  yn  ol  o'r  nefoedd,  ac  ni  syrthiant  i 
uíiern.  J  "  Ni  ddwg  yr  un  gelyn  hwynt 
allan  o'm  llaw  I,"  yw  ystyr  y  geiriau  Groeg: 

mae  y  gair  neb  yn  rhy  wàn  o  lawer  ;  a'r  gair 
any,  gan  y  saeson,  yn  wànach  braidd  na 
hyny.  Mae  defaid  Crist  yn  agored  i  lawer 
o  enbydrwydd  gan  y  llew  uífernol,  ac  mae  y 
geiriau  hyn  yn  ddíammau,  yn  dangos  gofal 

eu  Bugail  da  am  danynt,  i'w  cadw  rhagddo 

ef. 
29  *  Fy   Nhad  i,  m  yr    hwn   a'a 



Yr  Iuddewon  yn  codi  cerig  i IOAN  X. labyddio  Crist. 

rhoddes  i  mi,  n  fsydd  fwy  na  phawb: 
J  ac  nis  gall  neb  eu  dwyn  hwynt  allan 
o  law  fy  Nhad  i. 

m  pen.  6.  37,  39.     a  17.  2,  6,  9,  11.  n  pen.  14.  28. 
Ex.  18.  11.  Salra  145.  3.   Dan.  4.  3.  Mal.  1.  14. 

*  Mae  holl  ddefaid  Crist  yn  eiddo  iddo 
trwy  roddiad  y  Tad,  felly  maent  yn  wrth- 
ddrychau  cariad  a  gofal  y  Tad  yn  gystal  ae 
yntau.  +  Mae  y  Tad,  yr  hwn  a'u  rhoddodd 
hwynt  i  Grist,  yn  fwy  na  phawb ;  yn  fwy 
na  phob  crëadur  yn  y  nef,  ar  y  ddaear,  ac 
yn  uffern,  ac  o  ganlyniad  mae  yn  fwy  yn 
mhob  ystyr  na  holl  elynion  ei  bobl.  %  Gan 
hyny  nis  gall  neb,  trwy  drais  na  dichell,  eu 
dwyn,  eu  cipio  hwy  o  law  y  Tad  :  yn  ei  law 
ef  y  maent,  nid  yn  flaw  yr  angel  mwyaf  ac 

uchaf  yn  y  nef.  Di'olch  i  Dduw  mai  yn  ei 
law  efy  maent ! 

30  °  *  Myfi  a'r  Tad  un  ydym. 

33  Yr  Iuddewon  a  attebasant  iddo, 

gan  ddywedyd,  *  Nid  am  weithred 
dda  yr  ydym  yn  dy  labyddio,  *fond 
am  gabledd,  ac  am  dy  fod  di,  a 
thithau  yn  ddyn,  'yn  dy  wneuthur 
dy  hun  yn  Dduw. 30.  pen. n.  21.  13. 

fadn 
Lef.  24.  14-16. 

18    Phil.  2.  6. 

*  Dywedyd  yn  erbyn  eu  cydwybodau  yr 
oeddynt  yn  hyn  ;  oblegid,  yr  oeddynt  hwy 
mewn  gwirionedd  yn  dra  digllawn  wrth  Icsu 
o  herwydd    ei    wyrthiau   aml    a    rhyfeddol: 

y  mae  efe  yn  eu  lled-gyhuddo  hwy 

hyny  yn  ei  ofyniad  iddynt  yn  yr  adnod  o'r blaen,  ond  yma  nis  mynent  hwy  addef  mai 
am  ei  weithredoedd  da  yr  oeddynt  yn  ei 
labyddio    ond    am    gabledd.     +  Gellir   cablu 
mewn   dwy  ffordd;    un   ai  trwy  brYodoli  an- 

ì.  i,  2.  a  5.  17,  23.  a  8*.'  58.''  a  14.  9,  io,  mherffeithrwydd  dynol  i  Dduw,  neu  bríodoli 

Tiol.1:^À,72.\ü3\Vio^-?3-7,2Moat-n-27-    *  *'  »'  \^rff^ÿàá    Duw    ij ddynion        Trwy   y ffordd  olaf  y  tybiaiyr  luddewon  bod  Iesu  yn 
cablu.    Ni  chredent  mai  Duw  wedi  ymddang- *  Nid  mwy  na'r  Mab  a  feddylir  wrth  y 

mwy  na  phawb  yn  yr  adnod  o'r  blaen; 
oblegid  mae  y  Tad  a'r  Mab  yn  un  :  un  mewn 
hanfod,  mawredd,  a  gallu;  yn  gystal  ag  yn 
un  mewn  arfaeth,  ewyllys  a  gweithrediadau. 
Mae  rhai  dynion  da  wedi  dëall  yr  adnod 
uchod  am  undeb  mewn  ewyllys  a  gweithred- 
iad  yn  unig  ;  ond  mae  yn  amlwg  eu  bod  yn 
meddwl  mwy  na  hyny,  oblegid  sôn  yr  oedd 
Crist  am  allu  y  Tad  i  gadw  ei  bobl,  ac  nid 
am  ei  ewyllys. 

31  **  Amhynnyycododdyrludd- 
ewon  gerrig  drachefn  i'w  labyddio ef. 

ppen.5.  18.  a  8.  59.  all.8.  Ex.  17.  4.  1  Sam.  30.  6 
Mat.  21.  35.  a  23.  35.  Act.  7.  52,  58,  59. 

*  Mae  yn  amiwg  mai  am  undeb  hanfod 
gallu,  a  phríodoIiaethau,y  dëallodd  yr  Iuddew- 
on  fod  Crist  yn  dywedyd,  pe  amgen  ni  bu- 
asent  yn  cynddeiriogi  cymmaint  wrth  ei 

eirian.  Tybiasant  ei  fod'ef  yn  cablu,  drwy wneuthur  ei  hun  yn  gystal,  neu  yn  ogyfuwch 
â  Duw,  a  cheisiasant  ei  labyddio  ef  fel 

cablwr.  Sylwyd  o'r  blaen  fod  holl  gyntedd- 
oedd  y  deml  heb  orphen  eu  hadeiladu  y 
pryd  hwn,  ac  am  lawer  o  flynyddoedd  wedi 

hyn;  ac  o'r  mân-ddarnau  cerig  oedd  ar  hyd 
y  lle,  mae  yn  debyg,  y  codasant  hwy  gerig 
i'w  taflu  at  ein  Harglwydd. 

32  *  Yr  Iesu  a  attebodd  iddynt, 
*  Llawer  o  weithredoedd  da  a  ddangos- 
ais  i  chwi  oddi  wrth  fy  Nhad  :  r  am 

ba  un  o'r  gweithredoedd  hynny  yr ydych  yn  fy  llabyddio  i  ? 
q  adn.  25,  37.  pen.  5.  Ì9,  20,  3G.  Mat.  11.  5.  Act.  2.  22. 

a  10.  38.  r  1  Sam.  19.  4-6.     2  Cron.  24.  20—22.    Salm 
35.  12.  a  109.  4,  5.  Preg.  4.  4.  1  Ioan  3.  12. 

*  Yn  Ile  ymdaeru  â  dynion  gwallgofus  gan 
gynddeiriogrwydd,  fe!  y  gwnaethai  llawer 
un,  mae  ein  Harglwydd  sanctaidd  ac  add- 
fwyn  yn  ymresymu  yn  arafaidd  ac  yn  dirion 
â  hwynt;  yn  crybwyll  y  gweithredoedd 
rhagorol,  buddiol,  trugarog,  a  gogoneddus,  a 
wnaethai,  ac  yn  gofyn  a  oedd  y  gweithred- 
oedd  hyny,  neu  ryw  un  o  houynt  oll,  yn 

haeddu  y  fath  driniaeth,  a'r  fath  ysbryd 
gelynol.  Hawdd  a  fuasai  iddo  ef  eu  taraw 
ìiwy  oll  â  barn  yn  y  fàn  hòno,  ond  ymresymu 
yn  ymarhôus  felly  a  wnaeth  efe  â  hwynt. 
Ai  hyn  a  delwch  i  mi,  bobl  ynfyd  ac  anghall  1 
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os  yn  y  cnawd  oedd. 
34  Yr  Iesu  a  attebodd  iddynt, 

*  Onid  yw  yn  ysgrifenedig  u  yn  eich 
cyfraith  chwi,  x  Mi  a  ddywedais, 
y  f  Duwiau  ydych? 

«  pen.  12.  34.  a'l5.  25.  Rhnf.  3.  10—19.  *  Salm  82. 1,  6,  7.        y  Ex.  4.  16.  a  7.  1.  a  22.  28.  Salm  138.  1. 

*  Mae  y  geiriau  a  ddyfynir  yma  yn 
Salm  82.  6 ;  mae  holì  ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament  yn  myned  yn  aml  dàn  yr  enw 
cyfraith,  am  eu  bod  wedi  eu  hysgrifenu 
drwy  ysbrydoliaeth  Duw,  ac  yn  rheol  ffydd 
ac  ymarweddiad  i  bobl  Dduw.  tAmswydd- 
ogion  gwladol  ac  eglwysig  y  dywedir  hyn : 
nid  ydynt  yn  cael  eu  galw  yn  Ddnwiau  am 
eu  bod  yn  swyddogion  yn  nnig;  oblegid  nid 
ydym  yn  darllen  am  neb  o  freninoedd  y 
cenedloedd  yn  cael  eu  galw  felly  yn  yr 
ysgrythyr,  ond  gelwir  penaethiaid  gwladol 
ac  eglwysig  Israel  felly  am  eu  bod  o  ran  eu 
swyddau  yn  gysgodau  o'r  Messiah,  ac  i  roddi 
eu  hawdurdod  i  fynu  iddo  ef  pan  ddelai 
,i  osod  i  fynu  ei  deyrnas  yn  y  byd.  Tybir 
mai  yn.yr  ystyr  uchod  yr  oedd  Moses,  , 
cyfryngwr  cysgodawl  rhwng  Duw  ac  Israel, 
yn  lle  Duw  i  Äaron,  ac  yn  Dduw  i  Pharaoh, 
Kx.  4.  16;  7.  1.  Gwel  hefyd  am  y  swydd- 
owion  Iuddewig,  a  eisteddent  yn  nghadair 
Moses,  Ex.  22.  28,  gelwir  hwynt  yn  dduw- 
iau  yn  y  saesoneg,  ac  felly  ar  ymyl  y  ddalen 
yn  y  Jìibl  cymraeg.  Tybir  hefyd  mai  am 
ddynion,  swyddogion  Israel,  ac  nid  am 
angelion,  yr  oedd  Dafydd  yn  meddwl,  pan  [ 
oedd  yn  dywedyd  "  Yn  ngwydd  y  dnwiau  y  I 
canaf  i  ti,"  Salm  138.  1.  Ac  efallai  mai 
golwg  brophwydol  ar  y  dadlcuon  rhwng 
Crist  â  phenaethiaid  yr  Iuddewon  sydd  yn  j 
Salm  82.  1.  "  Duw  sydd  yn  sefyll  yn  | 
nghynnulleidfa'r  galluog,  yn  mhlith  y  duw-  \ 
iau  y  barna  efe." 

35  *  Os  galwodd  efe  hwy  yn  | 
dduwiau,  z  f  at  y  rhai  y  daeth  gair  | 

Duw,  a  l  a'r  ysgrythyr  nis  gellir  ei  j thorri : 
%  Gen.  15.  1.      Dent.  18.  15, 18-20.     1  Sam.  14.  36,  37.   ; 

15.  1.  a  23.  9-il.  a  28.  6.    a  30.  8.    2  Sam.  7.  6.    1  Cron.    j 

22.  8.  2  Cron.  11.  2,  3.  a  19.  2.  Rhuf.  13.  1.  a  pen.  13.   ' 
1,  39.  a  19.  28,  36,  37.    Mat.  5.  18.   a24.  35.    a  26.  53-56. 
27.  35.  Luc  16.  17.  a  24.  26,  27,  44—46    Act.  1.  16. 



Yr  Iuddewon  yn  ceisio  dal  C'rist,        IOAN  X. 
ac  yntau  yn  d'ianc. 

*  Os  galwodri  efehwy  yn  dduwiau,  ani  eu 
I  bod  yh  gysgodau  ynunig  o'r  Messiah,  pafaint 
I  mwy  y  dylai  y  Messiah  ei  hun  gael  ei  alw 

yn  Dduw  ?  f  "  At  y  rhai  y  daeth  gair  Dnw" 
i'w  gosod  yn  eu  gwahanol  swydriau,  medd 
rhai:  «•  at  y  rhai  y  daeth  gair  Duw"  am  y 
Messiah,  medd  eraill.  %  A  pha  beth  bynag 
a  ddywedodd  Duw  am  y  Messiah  wrth  y 
duwiau  cysgodawl  hyny  o  hóno,  gwirionedd 
dwyfol  anftaeledig  ydyw,  ac  nis  gall  neb  ei 
wrth-ddywedjd. 

36  A  ddywedwch  chwi  am  6yr 
hwn  *  a  sancteiddiodd  y  Tad, c  ac  a'i 
hanfonodd  i'r  byd,  fYr  wyt  ti  yn 
cablu ;  am  i  mi  ddywedyd,  d  Mab 
Duw  ydwyf  ? 

épen.  3.  34.    »6.27.     Salm  2.  2,  6— 12.    Es.  11.2—  5. 
«42.1.    a  49.  1—3,  6— 8.    a  55.  4,  5.    »61.1—3.    Jer.  1.5. 

pen.  3.  17.    a  5.  30.    a  6.  38,  39,  57.    %  8.  42.    a  17.  4,  5,  8, 
8,21.     Rhuf.  8.  3.     Gal.  4.  4.     1  loan  4.  9-14  d  adn. 
30-33.  pen.5.  17,  18.  a  9.  35—37.  a  19.  7.  a  20.  28,  31.  Mat. 
26.  63—66.  a  27.  13,  54.  Rhuf.  1.4.  a9.  5. 

*  Wrth  sancteiddio  Mab  Duw  yn  y  màn 
yma,  rhaid  i  ni  driëall  ei  neillduad  ef,  a'i 
osodiad  i  fod  yn  Gyfryngwr  o  dragywydriol- 
deb,  fel  Diar.  8.  23  ;  oblegid  crybwyllir  ani 

ei  sancteiddiad  fel  peth  blaenorawl  i'w 
ddanfoniad  i'r  byd.  +  Gan  fod  swyddogion 
gwladol  ac  eglwysig  yn  cael  eu  "  galw  yn 
dduwiau,"  ac  yn  "  feibion  y  Gornchaf  oll," 
fel  yr  oeddynt  yn  gysgodau  o'r  Messiah,  pa 
fodd  y  dywedwch  chwi  fy  mod  I  yn  cablu 
am  i  mi  ddywedyd  Mab  Duw  ydwyf  1  Pe 
na  byddwn  ond  dyn  yn  unig,  eto  gan  fy 

mod  wedi  fy  sancteiddio  gan  y  Tad,  a'm 
danfon  i'r  byd  i  amlygu  ei  ewyìlys  ef,  yr 
wyf  yn  sicr  mòr  deilwng  o  gael  fy  ngalw  yn 
Fab  Duw  â  neb  o'r  rhai  hyny  a  elwid  feîly. 
Eto,  wrth  ddywedyd  fel  yma,  nid  oedd  ein 

Hiachawdwr  yn  tynu  dirn  yn  ol  o'r  hyn  a 
ddywedodd  am  dano  ei  hun  yn  adn.  30, 

Myfi  a'r  Tad  un  ydym. 

37  e*Onid  wyf  fì  yn  gwneuthur 
gweithredoedd  fy  Nhad,  na  chredwch 
i  mi. 

«  adn.  25,  32.  pen.  5.  31.  a  12.  37—40.  a  15.  24.  Mat. 
11.  20-24. 

*  GeJwid  y  swyddogion  gwladol  ac  eglwys- 
ig  yn  Israel  yn  dduwiau,  ac  yn  feibion  y 
Goruchaf  oli,  pa  nn  bynag  ai  da  ai  drwg  a 
fyddent,  o  herwydd  eu  bod  yn  eu  swyddan 
yn  cysgodi  y  Messiah :  ond  yma  mae  Crist 
yn  cyfeirio  ei  wrthwynebwyr  ef  at  ei  weith- 
redoedd,  fel  profion,  nid  o'i  ddaioni  yn  unig, 
ond  o'i  Dduwdod  a'i  ddwyfol  anfoniad. 

38  *Ondos  ydwyf  yn  eu  gwneuth- 
ur,  er  nad  ydych  yn  credu  i  mi,  -^cred- 
wch  y  gweithredoedd :  *  +  fel  y  gwy- 
byddoch  ac  y  credoch,  %fod  y  Tad 
ynof  fi,  a  minnau  ynddo  yntau. 

/pen.   3.  2.     a    5.36.     Act.   2.   22.      a    4.    8-12. 
g  adn.  30.  pen.  14.  9—11,  20.  a  17.  11,  21—23. 

*  Os  nad  ellwch  chwi  wadu  fy  mod  I  yn 
gwneuthur  gweithredoedd  pr'íodol  i  Dduw 
yn  unig,  a  gweithredoedd  nas  gall  neb  ond 
Duw  eu  gwneyd  ;  yna,  er  na  chredwch  fy 
nhystiolaeth  eiriol  I  am  danaf  fy  hun,  eto, 
credwch  y  gweithredoedd,  y  rhai  ydynt 
brofion  díymwad  o  wirionedd  yr  hyn  wyf  yn 
ddywedyd.  i  Trwy  gredu  y  gweithredoedd, 
chwi    a  gredwch  y   geiriau,   a  thrwy   greriu 
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pob  un  o'r  ddwy  dystiolaeth,chwi  a  gredwch 
ynof  fi,  fori  y  Tari  a  minnau,  fel  y  riyweriais, 
yn  un  mewn  hanfori,  er  yn  wahanol  feí 
Personau,  ac  megys  yn  preswylio  yn  han- 
foriol,  y  naill  yn  y  llall.  J  Mae  y  geiriau 
hyn  yn  dangos  tri  pheth: — 1.  Undeb  natur  a 
hanfori  y  Tad  a'r  Mab.  "2.  Gwahanoliaeth 
y  Personau  yn  yr  hanfod  ddwyfol.  3.  Pres- 

wyliad  perffeithiaf  ac  agosaf  pob  ün  o'r 
Personan  dwyfol  yn  y  llall.  Nid  oes  neb 
ond  Duw  anfeidroî  ei  hitn  a  all  amgyffred 
nac  egluro,  pa  fodd  y  mae  hyny. 

39  h  *  Am  hynny  y  ceisiasant 
drachefn  ei  ddal  ef :  t  ac  efe  a  ddí- 

angodd  allan  o'u  dwylaw  hwynt. h  adn.  31.  pen.  7.  30,  44.  a  8.  59.  Luc  4.  29,  30. 

*  Yn  lle  gwrando  ar  gyngor  Crist,  "  cred- 
wch  y  gweithredoedd"  adn.  38,  ymgyn- 
ddeiriogi  yn  fwy  a  wnaeth  yr  luddewon, 
a  cheisio  ei  ddal  ef,  am  eu  bod  yn  tybied  o 

hyd  ei  fod  yn  cablu,  trwy  briodoli  dwyfol- 
deb  iddo  ei  hun.  t  Yn  adnod  32,  safodd  i 
ymresymu  â  hwynt,  ond  yma  mae  yn  dîanc 
allan  o'u  dwylaw.  Pa  fodd  y  dîangodd  y 
tro  hwn,  nid  yw  yn  perthyn  i  ni  wybod. 
Gwel  ar  pen.  8.  59. 

40  *  Ac  efe  a  aeth  ymaith  drachefn 

dros  yr  Torddonen,  *  f  i'r  man  lle  y 
buasai  Ioan  ar  y  cyntaf  yn  bedyddio; 
k  ac  a  arhosodd  yno. 

í  pen.  1.  28.  a  3.  26.  *  pen.  7.  1.  a  11.  54. 

*  Gwelodd  yr  lesu  nas  gallai  aros  yn  ddi- 
berygl  yn  Jerusalem  gan  lid  yr  ínridewon,  a 
chan  fod  eto  dri  mis  hyd  yr  amser  terfyn- 

edig  i'w  groeshoelio  ef,  gadawodd  Jerusalem 
ac  a  aeth  ymaith  i  Bethabara,  yr  hon  oedd 

y  tu  arall  i'r  Iorddonen,  yn  y  màn  lle 
croesodd  yr  lsraeliaid  i  wlad  Canaan.  t  Yno 
yr  oedd  loî^n  yn  bedyddio  pan  daeth  yr  Iesu 
gyntaf  ato,  àc  y  dywedodd  wrih  y  bobl  am 
dano  Wele  Oen  Dnw,  felly  yr  oedd  mewn 

rhyw  fesur  wedi  darpar  y  bobl  yno  i'w 
dderbyn  ef. 

41  l  A  llawer  a  ddaethant  atto  ef, 

ac  a  ddywedasant,  m  *  Ioan  yn  wir  ni 
wnaeth  un  arwydd :  n  ond  yr  holl 
bethau  a'r  a  ddywTedodd  Ioan  am 
hwn,  oedd  wir. 

/  pen.  3.  26.  Mat.  4.  23-25.  Marc  1.  37.  Lne  5.  1. 
a  12.  1.        m  Mat.  14.  2.      Luc  7.  26—28.  «  pen.  1.  29, 
33,  34.  a  3.  29-36.  Lnc  7.  29,  30. 

*  Yr  oedd  Ioan  yn  brophwyd,  a  mwy  na 
phrophwyd,  a'r  holl  bobl  yn  ei  ystyried  ef 
felly  ;  ac  oni  buasai  idrio  ef  ei  hun  wadu, 
buasai  llawer  yn  credu  mai  efe  oedd  y  Mes- 
siah  :  e.to  ni  w  naeth  Ioan  un  arwydd,  dim 
gwyrthiau  ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  nad  yw 
gwyrthiau  mewn  un  modd  yn  angenrheidiol 
i  brofi  un  yn  brophwyd.  t  Ni  ddywedodd 

Ioan  ddim  newydri,  na'  rhyferid,  am  Grist ; dim  ond  adgoffa  hen  brophwydoliaethau  am 

y  Messiah  i'r  bobl,  a'u  cyfeirio  hwy^t  Iesu, 
fel  un  a  atebai  i'r  prophwyrioliaethau  hyny, 
yn  ei  Berson,  ei  athrawiaeth,  a'i  wyrthiau. 
Gwelsant  y  tro  hwn  fod  Iesu  yn  atebi'r  peth- 
au  a  driywedasai  Ioan  am  dano  fwy  na  thair 
blynedd  cyn  hyny. 

42  °  A  llawer  yno  a  gredasant  yn- ddo. 
o  pen.2.  23.  *  4.  39,  41.  a  8    30.  a  11.  4S.  a  12.42. 



Crist  yn  myned IOAN  XI. drachefn  i  Judea. 

*  Credodd  rhai  ynddo  yn  wirioneddol,  fel 
Oen  Duw,  yn  ol  tystiolaeth  Ioan  am  dano. 
Credodd  eraill  ynddo,  efallai,  yn  yr  ystyr  a 
grybwyllwyd  yn  pen.  2.  23,  nid  i  iachawd- 
wriaeth  eu  heneidiau,  ond  fel  prophwyd 
mawr,  wedi  ei  ddanfon  oddiwrth  Dduw,  ac 
nid  rhyw  ddyn  cyffredin.  Nis  gall  llid  a 
chynddeiriogrwydd  dynioa  atal  Uwyddiant 
yr  efengyl :  er  gwrthod  ac  erlid  Iesu  gan  y 

mawrion  yn  Jerusalem,  dyma'r  cyffredin 
bobl  yn  Bethabara  yn  ei  dderbyn,  ac  yn 
credu  ynddo. 

PEN.  XI. 

Crist  yn  cyfodi  Lazarus,  yr  hwn  a  gladd- 
esid  er  ys  pedwar  diwrnod. 

Ac  yroeddun  ayn  glaf,  A*Lazarus 
o  c  f  Bethania,  J  o  dref  d  Mair  a'i chwaer  Martha. 

o  adn.  3,  6.  Gen.  48.  1.  2  Breo.  20.  1—12.  Act.  9.  37. 
íado.  5.   11.     pen.  12.  2,  9,  17.    Luc  16.  20— 25.  c  pen. 
12.  1.  Mat.  21.  17.  Marc  11.1.  d  Luc  10.  38—42. 

*  Mae  yn  debyg  mai  dyn  ieuanc  oedd  La- 
zarus  y  pryd  hwn,  yn  byw  yn  anweddawg, 
gyda  ei  chwaeriorydd  Mair  a  Martha,  fel 
teulu  crefyddoì  a  duwiol,  pe  amgen  ni  buasai 
mòr  hoff  gan  yr  Iesu  sanctaiddhwynt,  adn.  5. 
t  Am  sefyllfa  Bethania,  gwel  ar  Math.  26.  6. 
%  Tref  eu  genedigaeth,  efallai,  tref  eu  hetifedd- 
iaeth,  a  thref  eu  preswylfod.  Nid  oes  dim 
sail  yn  y  geiriau  i  feddwl  fod  y  dref  i  gyd  yn 
eiddynt  hwy,  fel  y  dywed  rhai. 

2  (A  e  Mair  ydoedd  yr  hon  a  ̂en- 
neiniodd  yr  Arglwydd  âg  ennaint,  ac 

a  sychodd  ei  draed  ef  â'i  gwallt,  yr 
hon  yr  oedd  ei  brawd  Lazarus  yn  glaf) 

e  pen.  12.  3.     Mat.  26.  6,  7.     Marc  14.  3.  /Luc7. 
37,  38. 

*  Yn  Luc  7.  38,  darllenwn  am  wraig  yn 
eneinio  traed  yr  lesu,  &c.  yn  nhý  Simon  y 
pharisead  :  mae  yn  bur  sicr  mai  nid  y  Mair 
hon  oedd  y  bechadures  edifeiriol  hòno,  gwel 
ar  Math.  26.  6,  7.  Yn  y  bennod  nesaf,  adn. 
3,  gwelwn  mai  ar  ol  hyn  yr  eneiniodd  hi 
draed  yr  Iesu,  ond  bod  yr  efengylwr  yn  cry- 
bwyll  y  peth  yn  y  fàn  hon. 

3  *Am  hynny  y  chwíorydd  a  ddan- 
fonasant  atto  ef,  gan  ddywedyd,  fAr- 
glwydd,  wele,  e  y  mae  yr  hwn  sydd 
hoff  gennyt  ti,  yn  glaf. 

g  adu.  1,  5.  pe:i.  13.  23.  Gen.  22.  2.  Salm  16.  3.  Phil. 
2.  26,  27.  2  Tiro.4.  20.  Heb.  12.  6,  7.  Iago  5.  14,  15. 

*  Nis  gwyddom  pa  le  yr  oedd  Iesu  y  pryd 
hwn,  ai  yn  Bethabara,  neu  ryw  le  arall  ;  ond 
gwyddai  y  chwaeriorydd  duwiol  hyn  pa  leyr 
oedd,  a  danfonasant  ato,  gan  ddywedyd, 

t"  Mae  yr  hwn  sydd  hoff  genyt  ti  yn  glaf." 
Yr  oedd  hyny  yn  ddigon,  gwyddent  y  dëallai 
yr  Iesu  yn  fuan  pwy  oedd  hwnw,  ac  y  bydd 

ai  hyny  yn  ddigon  hefyd  i'w  ddwyn  ef  ato, 
neu  ei  iacháu  o'r  màn  yr  oedd. 

4  A'r  Iesu  pan  glybu,  a  ddywed- 
odd,  A*  Nid  yw  y  clefyd  hwn  i  farw- 
olaeth,  f  ond  »  er  gogoniant  Duw, 
Äfel  y  gogonedder  Mab  Duw  trwy 
hynny. 

h  pen.  9.  3.     Marc  5.  39—42.     Rhnf.  11.11.  i 
40.  pen.  9.  24.  a  12.  28.  a  13.  31,  32.  Phil.  1.  11.  1  Pedr  4 
11,  14.  *  pen.  2.  11.  a  5.  23.  a  8.  54.  a  13.  31,  32.  a  17 
1,  5,  10.  Phil.  1.  20.  1  Pedr  1.  21. 

*  Hyny  yw,  nid  yw  i  roi  terfyn  am  byth 
ar  hoedl  Lazarus  ar  y  ddaear,  er  iddo  farw 
efe  a  fydd  byw  drachefn  yn  fuan,  am  hir 
íìynyddoedd.  Dywedodd  hyn  wrth  y  genad, 
efallai,  fel  y  dywedai  yntau  wrth  y  ddwy 
chwaer  er  eu  cysuro,  ac  er  profi  eu  ffydd 
hwynt,  tra  yr  oedd  efe  yn  oedi  dyfod.  t  Fel 
y  gogonedder  Duw  yn  ei  Fab  drwy  y  wyrth 
o  adgyfodi  Lazarus :  byny  oedd  meddwl 
Crist  mae  yn  amlwg,  ond  nid  fclly  mae  yn  II 
debyg  y  deallodd  y  genad  ef.  Gogoneddir 
Duw  pan  y  gogoneddir  ei  Fab.  a  gogoneddir 
y  Mab  pan  y  mae  ei  allu  dwyfol  yn  cael  ei 
amlygu,  fel  y  cydnabyddo  dynion  ef  yr  hyn 
ydyw  mewn  gwirionedd. 

5  f  *  A  hoff  oedd  gan  yr  Iesu 
Martha,  a'i  chwaer,  a  Lazarus. 

I  adn.  8,  36.  pen.  15.  9—13.  a  16.  27.  a  17.  26. 

*  Mae  Crist  yn  caru  ei  holl  bobl  a  roddwyd 
iddo  â  chariad  tragywyddol,  mawr,  a  digyf- 
hewid  ;  ond  sonir  yma  am  ei  gariad  dynol  ef 
tuag  at  y  teulu  hwn  :  dangosasant  hwy  lawer 
o  gariad  tuag  ato  ef,  ac  yr  oedd  yntau  yn  eu 
caru  hwythau  yn  fawr. 

6  *Pan  glybu  efe  gan  hynny  ei 
fod  ef  yn  glaf,  m  efe  a  arhosodd  yn  y 
lle  yroedd,  ddau  ddiwrnod. 

mGen.  22.  14.  a  42.  24.  a  43.  29— 31.  a  44.  1—5.  a  45. 
1—5.  Es.  30.  18.  a  65.  8,  9.  Mat.  15.  22—28. 

*  Díammau  fod  yr  oediad  hwn  yn  ofìdus, 
ac  yn  siomedig  hefyd,  i'r  teulu  trallodedig  ; 
ond  gwelodd  Iesu  yn  oreu  gwneyd  fel  hyn,  i. 

brofì  eu  ffydd  a'u  hamynedd  hwynt,  ac  i 
ddangos  ei  gariad  tuag  atynt  yn  y  diwedd, 
mewn  ffordd  mwy  rhyfedd,  a  gwell,  na  phe 
daethai  efe  i  iachâu  Lazarus.  Ni  ddylem  ni 
farnu  am  gariad  Duw  tuag  atom  yn  ol  gor- 
uchwyliaethau  allanol  ei  ragluniaeth  tuag 
atom  :  na  barnu  nad  yw  yn  ein  caru,  am  nad 

yw  yn  dyfod  yn  union-gyrchol  i'n  cynnorth- wyo,  yn  ein  hamser  ni,  neu  drwy  y  ffyrdd 
a'r  moddion  a  dybiom  ni  yn  oreu. 

7  *  Yna  wedi  hynny  efe  a  ddywed- 
odd  wrth  y  disgyblion,  *  Awn  i  Judea drachefn. 

n  pen.  10.  40—42.    Luc  9.  51.   Act.  15.  36.   a  20.  22—24. 

*  Ar  oí  dau  ddiwrnod  wedi  y  genadwri  am 
glefyd  Lazarus,  soniodd  yr  Iesu  am  fyned 
drachefn  i  Judea  ;  wrth  yr  hyn  mae  yn  am- 
lwg  mai  allan  o  Judea  yr  oedd  y  pryd  hwn, 
yn  Perea  neu  Galilea. 

8  *  Y  disgyblion  a  ddywedasant 
wrtho,  Rabbi,  °yr  oedd  yr  Iuddewon 
yn  awr  yn  ceisio  dy  labyddio  di ;  ac 
a  wyt  ti  yn  myned  yno  drachefn  ? 

o  pen.  10.  31,  39.  'Salm  11.  1—3.  Mat.  16.  21—23.  Act. 21.  12,  13. 

*  Mỳnai  y  dysgyblion  ei  gynghori  ef  i 
beidio  a  myned  i  Judea,  o  herwydd  llid  yr 
Iuddewon  tnag  ato ;  gan  farnu  yn  un  peth, 
na  buasai  ei  fywyd  ef  ddim  yn  ddiberygl 
yno,  ac  hefyd  nad  oedd  y  fath  ddynion  ddim 
yn  deilwng  o'i  weinidogaeth  ef.  Yr  oeddynt 
hwy  wedi  anghofio  Lazarus,  ond  nid  oedd 
Iesu  wedi  ei  anghofio  :  ac  yr  oeddent  hwy 
wedi  anghofio  hefyd  y  gallai  eu  Harglwydd 
ei  waredu  ei  hun  os  mỳnai. 

9  Yr  Iesu  a  attebodd,  p  *  Onid  oes 

,  deuddeg  awr  o'r  dydd  ?  os  rhodia  neb 
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am  farwolaeth  Jjazarus. 

y  dydd,  *  ni  thramgwydda,  am  ei  fod 
yn  gweled  goleuni  y  byd  hwn  : 

p  pen.  9.  4.    Luc  13.  31-33.  q  pen.  12.  35.    Diar. 
3.  23.  Jer.  31.  9. 

*  Gan  fod  gwlad  Judea  tuag  ugain  o  radd- 
au  yn  nes  i'r  cyhydedd  nag  Ynys  Brydain, 
yr  oedd  eu  dydd  a'u  nos  hwy  yn  fwy  cyfar- 
tal  na  chyda  ni  ;  ac  felly  yn  gyífredin  cyfrif- 
ent  ddeuddeg  awr  o'r  dydd,  fel  y  gwnawn 
ninnau  hefyd  pan  fyddom  yn  sôn  am  ddiwrn- 
od  o  waith.  Dyben  Iesu  yn  ateb  fel  hyn  i'w 
ddysgyblion  oedd,  dangos  fod  iddo  ef  amser 
terfynol  ar  y  ddaear,  bod  ganddo  waith 

gosodedig  i'w  wneyd  yn  yr  amser  hwnw, 
bod  ewyllysa  gwyneb  ei  Dad  yn  oleuni  iddo 

tra  parâai  ei  ddydd  a'i  waith,  ac  nad  allai  yr 
Iuddewon  wneyd  dim  niwed  iddo  tra  parâai 
ei  ddydd. 

10  r  *  Ond  os  rhodia  neb  y  nos,  efe 
a  dramgwydda,  am  nad  oes  goleuni 
ynddo. 

r  Salm  27.  2.  Diar.  4.  13,  19.  Jer.  13.  16.  a  20.  11. 
1  Ioan  2.  10,  11. 

*  Yn  y  gwrthwyneb,  yr  oedd  nos  ei  ddy- 
oddefiadau,  a  nos  ei  angau  i  ddyfod  ar  Grist, 
a  hyny  yn  fuan  iawn  weithian,  pryd  y  dar- 
fyddai  ei  waith  ar  y  ddaear,  ac  y  traddodid 
ef  yn  ddiymwared  i  ddwylo  ei  elynion. 
Mae  i  bawb  o  honom  ninnau  ein  dydd,  ein 

gwaith  a'n  dyledswydd,  a  thra  byddom  ar 
lwybr  ein  dyledswydd,  gallwn  ddysgwyl  gol- 
eu  ac  arnddirfyn  Duw  arnom.  Yr  un  modd 
mae  i  ni  ein  nos  hefyd  ;  nos  obrofedigaethau 
trymion  i  raí,  a  nos  cystuddiau  ac  ängau  i 
bawb.  Gweithiwn  tra  yw  hi  yn  ddydd. 
Gwel  ar  pen.  9.  4. 

11  *  Hyn  a  lefarodd  efe  :  ac  wedi 
hynny  *efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
f  Y  mae  ein  cyfaill  Lazarus  '  yn  huno; 

X  ond  yr  wyf  fi  yn  myned  u  i'w  ddi- huno  ef. 
s  pen.  3.  29.  a  15.  13— 15.  Ex.  33.  11.  2  Cron.  20.  7. 

Es.  41.  8.  Iago  2.  23.  t  adn.  13.     Deut.  31.  16.    Mat.  9. 
24.  Marc  5.  39.  Act.  7.  60.  1  Cor.  15.  18,  51.  1  Thes.  4.  14, 
15.  a  5.  10.  u  adn.  43,  44.  pen.  5.  25—29.  Dan.  12.  2. 
1  Cor.  15.  34.  Eph.  5.  14. 

*  Hyn  a  lefarodd  efe  i  ddistawi  eu  gwrth- 
ddadl  hwy,  i  symmud  eu  hofnau,  ac  i'w  dar- 
par  erbyn  yr  hyn  a  ddywedai  efe  yn  mhell- 
ach.  f  Er  bod  Iesu  lawer  o  filltiroedd  oddi 
wrth  Lazarus,  eto  efe  a  wyddai  ei  fod  yn 
huno  y  pryd  hwnw  ;  hyny  yw  yn  rnarw :  bu 
farw  yn  wirioneddol,  ond  huno  yn  dawel 
mae  y  saint  pan  fyddont  meirw.  J  Yr  oedd 

yr  Iesu  yn  myned  i'w  ddihuno  ef ;  hyny  yw, 
ei  adgyfodi  ef  o  feirw.  Golwg  ryfedd  oedd 

gweled  yr  Adgyfodiad  a'r  Bywyd,  yn  cerdd- 
ed  â  íhraed  o  bridd  i  Bethania,  i  adgyfodi  y 
marw  o'r  bedd  !  Yr  oedd  mòr  hawdd  iddo 
ef  ei  wneyd  ag  yw  i  ddyn  ddeffrôi  ei  blen- 
tyn,  wedi  hir  nos  o  gysgu  tawel  ac  esmwyth. 

1 2  *  Yna  ei  ddisgyblion  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  Arglwydd,  os  huno 
y  mae,  efe  a  fydd  iach. 

*  Mae  cwsg  cymmedrol  yn  arwydd  da  am 
iachâd,  yn  mhob  clefyd  :  felly  yr  oedd  y  dys- 
gyblion  yn  meddwl  yma,  gan  dybied  mai  am 
hùn  cwsg  yr  oedd  Iesu  yn  dywedyd,  adn.  13. 
Eu  dyben  yn  dywedyd  hyn  oedd,  darbwyllo 
Crist  o  hyd,  nad  oedd  dim  raid  iddo  ef  fyncd 

cyn  belled   ffordd  i'w  iachâu  ef,    a  rhedeg  i 
ymmaint  perygl  gan  ei  elynion. 

13  *  Ond  yr  lesu  a  ddywedasai  am 
ei  farwolaeth  ef :  feithr  hwy  a  dyb- 
iasant  mai  am  hûn  cwsg  yr  oedd  efe 
yn  dywedyd. 

*  Dewisodd  yr  Icsu  ddywedyd  yn  y  modd 
tyner  a  chynnil  hwn  am  farwolaeth  Lazarus, 
yn  un  peth,  efallai,  fel  na  chyffrôai  ormod 
ar  deimladau  ei  ddysgybiion  ar  unwaith, 
wrth  hysbysu  iddynt  am  farwolaeth  cyfaill 
mòr  anwyl  iddynt  oll  :  ac  efallai  hefyd  er 
dangos  ei  fawr  wylder  ei  hun  ;  nid  oedd  yn 

dewis  dywedyd  ar  unwaith,  '  Mae  efe  wedi 
marw,'  ac  yr  wyf  finnau  yn  myned  yn  fy 
nerth  holialluog,  i  ddryllio  pyrth  y  bedd,  ac 

i'w  orchymyn  ef  yn  ol  i  fywyd  drachefn  : 
ond  gan  ochelyd  pob  rhwysg  a  gwag-ogon- 
iant,  mae  efe  yn  dewis  y  dullgwâr  a  gostyng- 
edig  hyn  o  lefaru.  f  Peth  rhyfedd  na  ddealí- 
odfì  y  dysgyblion  yn  well,  a  huno  yn  air  mòr 
gyffredin  am  farw  yn  yr  Hen  Destament. 

14  *  Yna  y  dywedodd  yr  lesu 
wrthynt  *ryn  eglur,  Bu  farw  Lazarus. 

x  pen.  10.  24.  a  16.^25,  29. *  Yn  Ue  edüw  iddynt  eu  hannwybodaeth 
a'u  penglogrwydd,  mae  ein  Harglwydd  yn 
dywedyd  yn  dirion  ac  yn  eglur  o'r  diwedd, 
"  Bu  farw  Lazarus." 

15  y  *  Ac  y  rnae  yn  llawen  genny f 
*nad  oeddwn  i  yno,  er  eich  mwyn 
chwi  a  (fel  y  credoch)  -\  ond  uwn  atto ef. 

«  adn.  35,  36.  z  pen.  12.  30.    a  17.  19.    Gen.  26.  21. 
a  39.  5.      Salra  105.  14.     Es.  54.  15.     a  65.  S.     2  Cor.  4.  15. 
2  Tiua.  2.  10.     aadn.  4.  pen.  2.  11.  a  14.  10,11.  1  loan  5.13. 

*  Pe  buasai  yr  Iesu  yno  cyn  iddo  farw, 
buasai  yn  tosturio  wrth  Lazarus  a'i  chwaer- 
iorydd  (a  dywedyd  mewn  dull  dynol)  ac  yn 
éi  iachâu  ef:  fel  hyny  ni  chawsai  ei  ddys- 

gyblion  weled  y  wyrth  o'i  adgyfodi  ef  o 
feirw,  er  cadainâu  eu  ffydd  ynddo.  t"  Ond 
awn  ato  ef,"~yn  awr,  ebai  yr  Iesu,  er  ei  fod 
wedi  marw,  a  dechreu  troi  i  lygredigaeth 

erbyn  y  delom  ni  yno  :  "  ac  awn  ato  ef,"  er 
bod  yn  Judea  lawer  o  elynion  i  mi,  ac  a 

geisiant  achîysur  oddiwrth  y  weithred  o'i 
adgyfodi  ef  i  fy  rhoi  I  i  farwolaeth. 

16  *  Yna  y  dywedodd  6Thomas, 
yrhwn  a  elwir  Didymus,  wrth  ei  gyd- 
ddisgyblion,  cfAwn  ninnau  hefyd, 
fel  y  byddom  feirw  gyd  âg  ef. 

è  ptfn.  20.  24—29.  a  21.  2.  Mat.  10.  3.  Marc  3.  18.  Luc 
6.  15.  c  adn.  8.  pen.  13.  37.  Mat.  26.  35.  Luc  22.  33. 

*  Thomas  yn  Hebraeg,  a  Didymus  yn  y 
Groeg,  yn  arwyddo  gefeilliaid  :  efallai  iddo 
gael  yr  enw  am  mai  un  o  ddau  efaill  oedd. 
Gelwir  ef  wrth  y  ddau  enw  hyn  dair  gwaith 
yn  yr  efengyl  hon;  yma,  pen.  20.  24  ;  a  21. 
2  :  a  hyny  medd  rhai  i  arwyddo  bod  ganddo 
efeilliaid  o  wahanol  naturiaethau  yn  ei  galon, 
fel  Jacob  ac  Esau,  weithiau  yn  credu,  a 
phrydiau  eraill  yn  llawn  o  anghrediniaeth. 
t  Marw  gyda  Lazarus,  medd  rhai,  y  w  medd- 
wl  y  geiriau  hyn ;  ond  tybia  eraill  yn  well, 
mai  mnrw  gyda  Christ  oedd  Thomas  yn  ei 
feddwl,  gan  dybied  yn  sicr  mai  ei  ladd  a 
gâai  efe  os  âai  i  Jndea  drachefn.  Mae  tri 
o'n  hawdwyr  yn  barnu  mai  oddi  ar   gariad 
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yr  adgyfodid  ei  brawd. 

at  Grist  y  dywedodd  Thomas  fel  hyn^ 
phenderfyniad  i  lynu  wrtbo  hyd  angan,  ac 
yn  angau  hefyd  :  ond  y  mae  Pool  yn  meddwl 
mai  iaith  nwydau,  byrbwylldra,  ac  anghred- 
iniaeth  gref  ydoedd  ;  fel  pe  dywedasai,  Gan 
ei  fod  ef  yn  penderfynu  myned  i  ganol  ei  el- 
ynion  eto,  awn  ninnau  gydag  ef,  er  y  gwn  I 
mai  ei  ladd  a  gaiff  ef  a  ninnau.  Mae  yn  an- 
hawdd  pcnderfynu  oddi  ar  ba  egwyddor  y 
llefarodd. 

1 7  *  Yna  yr  Iesu  wedi  dyfod,  a'i 
cafodd  ef  wedi  bod  weithian  d  bedwar 
diwrnod  yn  y  bedd. 

d  adn.  39.    pea.  2.  19.     Hos.  6.  2.    Act.  2.  27—31. 

*  Wedi  dyfodyrlesu  yn  gyfagos  i  Bethan- 
ia,  neu  i  dŷ  Mair  a  Martha,  clywodd  gan 
Martha  ei  hun,  neu  gan  rywun  arall  cyn  iddi 

hi  ddyfod  allan  i'w  gyfarfod  ef,  (adn.  20,)  fod 
Lazarus  wedi  marw  a'i  gladdu,  er  ys  pedwar 
niwrnod.  Byddai  yr  Iuddewon  yn  arfer^ 
claddu  eu  meirwmòr  fuan  ag  y  byddai  modd 
ar  ol  marw  o  honynt,  Act.  5.  5,  10.  Efallai 
i  Lazarus  gael  ei  gladdu  ar  y  dydd  y  bu  farw. 

18  (A  Bethania  oedd  yn  agos  i 

Jemsaìem,  *ynghylch  pymtheg  ystâd 
oddi  wrthi) 

*  Dwy  filltir  o  fewn  i  ychydig,  meddant : 
un  ystad  ychwaneg  a  wnaethai  ddwy  filltir 
gyfain. 

19  *  A  lìawer  o?r  Iuddewon  a 

ddaethent  at  Martha  a  Mair,  ef  i'ẃ 
cysuro  hwy  am  eu  brawd. 

e  Gen.  37.  35.  2  Sam.  10.  2.  1  Cron.  7.  21,  22.  Job.  2. 

11.  a  42.  11.  Preg.  7.  2.  Es.  51.  19.  Jer.  16.  5—7.  Galar.  1. 
2,  9,  16,  21.  a  2.  13.  Rhuf.  12.  15.  2  Cor.  1.  4.  1  Thes.  4. 

18.  a  5.  11.  * 

*  Peth  arferedig  oedd  hyn  yn  mhlith  yr 
Iuddewon,  ac  mae  yn  dangos  fod  y  teuln 
hwn  yn  barchus,  ac  yn  cael  eu  caru  gan  eu 
cymmydogion  :  a  thrwy  hyn  yr  oedd  y  wyrth 

a  wnaeth  yr  Iesu  yn  fwy  cyhoeddus.  f  I'w 
cysuro  hwynt  ar  ol  eu  brawd,  nid  i  wedd'io 
dros  ei  enaid  ;  nid  oedd  sôn  am  y  fath  arfer- 
iad  anysgrythyrol  y  pryd  hwnw.  Galerid 
am  y  marw  ddeng  niwrnod  ar  hugain  gynt, 
Gen.  50.  3  ;  Nurn.  20.  29  ;  Deut.  34.  8 :  Uai, 
efallai,  am  bobl  gyffredin  ;  ond  cedwid  y 
ddefod  am  ryw  hyd  dros  bawb. 

20  *  Yna  Martha,  -^cyn  gynted  ag 
y  clybu  hi  fod  yr  lesu  yn  dyfod,  fa 
aeth  iV  gyfarfod  ef :  \  ond  Mair  a 
eisteddodd  yn  y  tŷ. 

/adu.  30.  Mat.  25.  1,  6.  Act.  10.  25.  a  28.  15.  1  Thes. 
4.  17. 

*  Mae  yn  debyg  mai  yn  ddirgelaidd  y 
daeth  y  gair  at  Martha,  ac  na  wyddai  Mair 

ddim  am  ddyfodiad  Iesu,  nes  i'w  chwaer 
fynegi  iddi  ar  ol  bod  allan  yn  ymddiddan  âg 
ef,  adn.  28»  t  Yn  adn.  30,  gwelwn  nad  oedd 

yr  Iesu  wedi  dyfod  eto  i'r  dref,  felly  aeth 
Martha  i  gyfarfod  âg  ef  allan  o'r  dref:  at 
fedd  ei  brawd  efallai  ;  yr  oedd  yn  naturiol 
i'r  Iesu  fyncd  yno,  ac  yr  oedd  claddfeydd  yr 
Iuddewon  allan  o'r  trefydd.  Heblaw  awydd 
Martha  i  weled  yr  Iesu,  mae  rhai  yn  tybied 

iddi  frysio  allan  i'w  gyfarfod,  i'w  rybuddio 
ef,  fod  llawer  o  Iuddewou  yn  y  tŷ,  fel  y 
gwnelai  cfe  ei  ddewis  ai  dyfod  i  mewn  ai 
peidio,  i  blith  ei  elynion.    Mae  ei  gwaith  yn 
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galw  ei  chwaer  yn  ddirgel,  adn.  28,  braidd 
yn  cadarnâu  y  dyb  yna.     j  Efallai  bod  galar  I 
Mair  yn  effeithio  mwy  arni,  nacar  dymherau  1 
cryfach  Martha. 

21  *  Yna  y  dywedodd  Martha 
wrth  yr  Iesu,  Arglwydd,  e  pe  buasit 
ti  yma,  ni  buasai  farw  fy  mrawd. 

*  Felly  y  dywedodd  Mair  hefyd,  pan  ddaeth  I 
at  yr  Iesu,  adn.  32:  yr  oedd  y  ddwy  yn  bur 
dirion  ;  nid  oedd  yma  ddim  gwgu  a  chyffro, 
dim  edliw  a  beio,  am  na  ddaethai  yr  Iesu  yn 
gynt,  dim  ond  dywedyd  yn  dawel  yn  eu 
dagrau,  "  Pe  buasit  ti  yma  ni  buasai  farw  fy 
mrawd."  Ond  ychydig  oedd  yr  un  o  honynt 
hwy  yn  wybod  am  feddwl  a  bwriad  yr  Iesu 
mawr  yn  y  tro  hwn. 

22  *Eithr  mi  a  wn  Ahefyd  yr  awr 
hon,  pabethau  bynnag  a  ddymunech 
di  gan  Dduw,  *  y  dyry  Duw  i  ti. 

h  adn.  41,  42.  pen.  9.  30,  31.  Marc  9.  23,  24.  Heb.  11. 
17—19.  i  pen.  3.  35.  a  5.  22—27.  a  17.  2.  Salm  2.  8. Mat.  23.  18. 

*  Yr    oedd    Martha  yn  dangos    gwendid 

mawr  yn  ei  ffydd   yn  yr  adnod    o'r  blaen ; 
gan  nad  oedd  yn  meddwl  y   gallasai   yr  Iesu 
iachâu  ei  brawd  o'r  màn  yr  oedd,  heb  ddyfod 
ato :  yma  mae  yn  dangos  peth  ffydd,  ond  yn 
gymmysgedig  â   gwendid   eto ;  nid  oedd  yn 
meddwl  y  gallai  Crist  o'i  nerth  dwyfol  eihun 
wneuthur  gwyrthiau,    ond    y   rhoddai    Duw 
iddo  beth  bynag  a  ddymunai :   yr  oedd  yn 
credu  ei  fod  ef  yn  brophwyd  mawr,  yn  ddyn 
duwiol  iawn,  ac  yn  anw>l  iawn  gan  Dduw ; 
ond  go  brin  y  gallwn  feddwl  ei  bod  yn  credu  I 
yn  ngwir   Dduwdod  ein   Harglwydd  y  pryd  | 
hwn.      "  Pa    bethau    bynag  :"    adgyfodi    ei  | 
brawd  oedd  y  peth  mwyaf  ar  ei  meddwl  hi,  I 
mae'n  debyg,  ond  nid  anturiai  grybwyllpeth  I môr  fawr.  I 

23  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthi, 

AAdgyfodirdy  frawd  drachefn. k  adn.  43,  44. 

*  Gwyddai  ein  Harglwydd  bwys  ei  galar  I 
hi,  ac  yr  oedd  yn  tosturio  wrthi:  gwyddai  | 
fod  ganddi  ychydig  ffydd,  ac  yr  oedd  yn  I 
ewyllysio  ei  chryfâu :  gwyddai  mai  cael  ei  I 
brawd  yn  ol  oedd  ei  dymuniad  penaf,  am  I 

hyny  mae  yn  dywedyd  fel  hyn,  "  Adgyfodir  I 
dy  frawd  drachefn,"  heb  roddi  un  eglurhâd  I 
ychwaneg  ar  y  geiriau.  Mae  Crist  yma  yn  I 
dangos  i  ni,  bod  athrawiaeth  yr  adgyfodiad  I 

yn  ddigon  i'n  cysuro  yn  ein  galar  ar  ol  perth- 1 
ynasau  duwiol,  ac  y  dylem  ei  defnyddio  i  i 

hyny  :  diddenwch  eich  gilydd  â'r  ymadrodd-l ion  hyn. 

24  Dywedodd  Martha  wrtho, 
1  *  Mytì  a  wn  yr  adgyfodir  ef  yn  yr 
adgyfodiad,  y  dydd  diweddaf. 

/  peu.  5.  28,  29.  Salm  17.  15.  a  49.  14,  15.  Es.  25.  8. 
a  26.  19.  Ezec.  37.  1-10.  Dau.  12.  2,  3.  Hos.  6.  2.  a  13. 
14.  Mat.  22.  23—32.  Luc  14.  14.  Act.  17.  31,  32.  a  23.  6-9. 
a24.  15.  Heb.  11.  35. 

*  Gallwn  weled  yma  mai  nid  athrawiaeth  \ 
newydd  yw  athrawiaeth  yr  adgyfodiad ; 
credodd  Job  hi,  Job  19.  26,  27  ;  cyhoeddodd  < 
Daniel  hi,  Dan.  12.  1 ;  yr  oedd  y  phariseaid  ; 
yn  ei  chredu,  er  fod  y  saduseaid  yn  ei  I 
gwadn,  Act.  23.  8;  ac  y  mae  Martha  ymayn 
ei  haddef  fel  pwnc  o'i  chredo.    Yr  oedd  hyn 



Yr  lesu  yn  dywedyd  mai  efe IOAN  XI. 
yw  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd. 

jyn  wir  yn  gysur  mawr  iddi;  ond  ar  yr  un 
pryd,  yr  oedd  raewu  gaiar  mawr,  o  herwydd 
colli  brawd  mòr  anwyl,  yr  hwn  oedd  nerth  a 

gogoniant  eu  teulu,  a'r  hwn  oedd  i  gadw 
enw  y  teulu  i  fynu  yn  Israel :  och  ei  fyned 
ef  i'r  bedd,  ac  na  chaid  ei  weled  mwy,  na 
mwynâu  ei  gyfeillach  hoff  a  buddiol ! 

25  Yr  lesu  a  ddywedodd  wrthi, 

m*Myfi  yw  yr  adgyfodiad,  Mfa'r 
by wyd  :  °  J  yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  er  iddo  farw,  a  fydd  byw  : 

m  pen.  5.  21.  a  6.  39,  40,  41.  Rhuf.  5.  1,7—19.  a  8.  11. 
1  Cor.  15.  20— 26,  43—57.  2  Cor.  4.  14.  Phil.  3.  10,  20,  21. 
1  Thes.  4.  14,  15.  Dat.  20.  5,  10—15.  a  21.  4.  n  pen.  1.  4. 
a  5.  26.  a  14.  6,  1».  Salm  36.  9.  Act.  3.  15.  Rhuf.  8.  2.  Col. 

3.3,  4.   1  Ioan  I.  1,  2.  a  5.  11,  12.  Dat.  22.  l',  17.  o  Job 19.  25—27.  Luc  23.  43.  Rhuf.  8.  10,  11,  38,  39.  1  Car.  15. 
18,  29.  2  Cor.  5.  1—8.  Phil.  1.  23.  1  Thes.  4.  14.  Heb.  11. 
13-16. 

*  Yr  oedd  hyn  yn  wahanol  iawn  i  dystiol- 
aeth  Martha,  yn  adn.  22,  "  Mi  a  wn — y 
dyry  Duw  i  ti/'  ebai  hi ;  "  Myfi  yw  yr  ad- 
gyfodiad  a'r  bywyd,"  ebailesu  :  bydded  sicr 
i  ti  fod  genyf  fi  fywyd  ynof  fy  hun,  ac  y 

gallaf  fywâu  y  neb  a  fynwyf,  y  rnodd  a'r 
pryd  y  mynwyf.  Yn  mhob  ystyr,  Crist  yw 
yr  adgyfodiad  ;  efe  yw  y  gwreiddyn,  neu  y 
ffynon  o  hóiio,  ac  efe  yw  y  sylwedd,  y  blaen- 
ffrwyth,  a'r  achos  effeithiol  o  hôno.  fEfé 
hefyd  yw  ffynon,  rhoddwr,  a  chynnaliwr 
bywyd;  bywyd  naturiol,  ysbrydol,  a  thragy- 
wyddol :  ac  nis  gail  neb  ei  gael,  yma  nac  yn 
yr  adgyfodiad  mawr,  ond  drwyddo  aco  hóno 
ef.  %  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynddo  ef,  rhaid 
iddo  farw  fel  rhyw  un  arall ;  ond  er  marw 
yn  nattiriol,  efe  a  fydd  byw,  bydd  ei  enaid 

fyw  yn  y  nef,  er  gorwedd  o'i  gorph  yn  y 
ddaear ;  a  bydd  ei  gorph  yji  sicr  o  godi  dra- 
chefn  i  fy wyd  anfarwol,  trwy  rinwedd  ei  un- 

deb  â  Christ,  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd. 

26  p  *  A  phwy  bynnag  sydd  yn 
fyw,  ac  yn  eredu  ynof  fi,  ni  bydd 
marw  yn  dragywydd.  q  f  A  wyt  ti 
yn  credu  hyn  ? 

p  pen.  3.  15—18.  a  4.  14.  a  5.  54.  a  6.  50,  54—58.  a  8. 
52,  53.  a  10.  28.  Rhuf.  8.  13.  1   loan  5.  10—12.  q  pen.  9. 
35.  a  14.  10.  Mat.  9.  28.  a  26.  53.  Marc  9.  -23. 

*  A  phwy  bynag  sydd  yn  fy w  yn  awr  ar  y 
ddaear,  yn  credu  ynof  fi,  ac  wedi  ei  fywâu 
yn  ysbrydol ;  ni  bydd  marw  yn  dragywydd  : 
hyny  yw,  ni  ehaiff  yr  ail  farwolaeth  byth 
awdurdod  arno  mwy :  ac  ni  chaiff  ei  gorph 

aros  byth  yn  ystad  y  meirw,  ond  myfi  a'i 
hadgyfodaf  ef  yn  y  dydd  diweddaf.  Neu  fel 
hyn  :— Yr  hwn  sydd  yn  fyw  ac  yn  credu  yn- 
of  fi,  caiff  angeu  ei  ddiarfogi  a'i  draws-ffurfio 
yn  y  fath  fodd,  fel  prin  yr  haedda  yr  enw 

angeu  :  caiff  y  rhan  oreu  o'r  credadyn  ei 
ddwyn  yn  union-gyrchol  i  fywyd  anfarwol  a 
gogoniant,  ac  ni  chaiff  y  corph  ond  cysgu  am 

ychydig  yn  y  llwch,  hyd  oni  ddelwyf  fi  i'w 
ddihuno  ef  i  dragywyddol  fywyd,  nerth,  a 
llawenydd.  Tybir  fod  y  goìygiad  olaf  ar  yr 

adnod  ryfedd  hon,  yn  gyson  â'r  ysgrythyrau 
canlynol,  ac  yn  cael  ei  gadarnâu  ganddynt, 
Ioan  5.  24 ;  a  8.  51 ;  2  Tim.  2.  10  ;  Heb.  2. 
14  ;  Ephes.  2.  6.  Mae  y  cyferbyniad  sydd 
rhwng  yr  adnod  hon  â'r  adnod  o'r  blaen,  yn 
dangos  yn  amlwg  fod  hòno  yn  sôn  am  rai 
oedd  y  pryd  hwnw  wedi  marw,  a  hon  am 
rai  byw  ac  yn  credu  yn  Nghrist.  t  A  wyt  ti 
yn  credu  yr  hyn  a  ddywedais  I  am  danaf  fy 

hun,  mai  myfi  yw  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd  ? 
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Ac,  a  wyt  ti  yn  credu  yr  hyn  a  ddywedais  I 
am  y  rhai  a  gredant  ynof.  Gallasai  Iesu 
wneyd  y  wyrth  heb  ffydd  Martha  ;  ond  eto, 

mae  eí'e  yma  yn  dangosyr  angenrheidrwydd 
o  ffydd  o'n  tu  ni,  ac  yn  rhoddi  anrhydedd 
mawr  ar  weithrediad  ffydd  yn  ei  bobl. 

27  Dywedodd  hithau  wrtho,  r  Yd- 
wyf,  Arglwydd  :  *  yr  wyf  fi  yn  credu 
mai  ti  yw  y  Crist,  Mab  Duw,  *  f  yr 

hwn  sydd  yn  dyfod  i'r  byd. r  pen.  1.  49.  a  4.  42.  a  6.  69.  a  9.  36-38.  a  20.  28-31 . 
Mat.  16.  16.  Act.  8.  37.  1  loaa  5.  1.  a  pen.  6.  11.  Mai.  3. 
1.  Mat.  11.  3.  Luc  7.  19,  20.  1  Tim.  1.  15,  16.    1  Ioan  5.  20. 

*  Dyma'r  gyffes  debycaf  i  gyffes  Pedr,  yn 
Math.  16.  16,  o'r  un  a  gawn  yn  yr  ysgrythyr  : 
yn  wir,  mae  yn  gyfiawnach  na  hòno  ;  obiegid 

nid  yw  y  geiriau  "  yr  hwn  sydd  yn  dyfod  i'r 
byd,"  yn  nghyffes  Pedr.  Mae  Martha  yroa 
yn  proffesu  ei  llwyr  grediniaeth  yn  Nghrist 
fel  Messiah,  Mab  Duŵ  ;  yr  hwn  a  rag-ddang- 

oswyd,  y  prophwydwyd  am  dano,  ac  a  add- 
awÿd,  y  deuai  i'r  byd  :  o  ganlyniad  rhaid  ei 
bod  yn  credu  fod  pob  awdurdod  a  gallu 
dwyfol  yn  ei  law  ef.  Efallai  i  ymadroddion 
Crist  yn  adn.  23—26,  gryfâu  llawer  ar  ci 
ffydd  hi,  rhagor  y  peth  oedd  pan  ddechreu- 
odd  ymddiddan  âg  ef.  t  Am  y  geiriau  hyn, 

gwel  ar  Math.  11.  3.  ; 
28  Ac  wedi  iddi  ddywedyd  y 

pethau  hyn,  hi  a  aeth  ymaith,  r*aca 
aiwodd  yn  ddirgel  ei  chwaer  Maìr, 

gan  ddywedyd,  ufFe  ddaeth  x  yr 
Athraw,  %  ac  y  mae  yn  galw  am  danat. 

t  pen.  13.  13.    a  20.  16.  «  adn.  20.    pen.  1.41,45. 
Zech.  3.  10.  Luc  10.  38—42.  1  Thes.  4.  17,  l.S.  a  5.  11. 

Heb.  12.  12.        x  pen.  10.  3.  Can.  2.  8—14.  Marc  10.  49. 

*  Sylwyd  eisoes,  ar  adn.  20,  ar  y  galw 
"  dirgel"  hwn  :  mae  yn  debyg  bod  Martha 
yn  ofni,  rhag  i'r  luddewon  oedd  yn  y  tŷ,  ac 
yn  elynion  i  Grist,  wybod  ei  fod  ef  wedi 
dyfod  i'r  dref,  am  hyny  galwodd  ei  ehwaer 
yn  ddirgel.  Neu,  efallai  ei  bod  yn  dewis  na 
chaent  hwy  weled  beth  a  wnâi  yr  lesu  i 
Lazarus.  •(•  Yr  Aíhraw  :  felly  y  galwai  yr 
Iuddewon  eu  hoff  ddysgawdwyr,  ac  yr  oedd 
Mair  yn  gwybod  yn  ddiammau  yn  y  fàn, 
pwy  oedd  ei  chwaer  yn  ei  feddwl.  %  Wrth 
hyn  gallwn  feddwlfod  chwanego  ymddiddan 
rhwng  Crist  â  Martha  nag  a  adroddir  yma, 

ni  soniodd  yr  efengylwr  o'r  blaen  ei  fod  yn 
galw  am  Mair.  Mae  y  pethau  mwyaf,  a'r 
pethau  a  berthynant  i'n  hiachawdwriaeth  ni, wedi  eu  hadrodd.  y 

29  Cyn  gynted  v  ag  y  clybu  hi,  hi 
a  gododd  yn  ebrwydd,  ac  a  ddaeth atto  ef. 

y  Salm  27.  8.  a  119.  59,  60.  Diar.  15.  23.  a  27.  17.  Can. 
t.  1-4. 

*  Clywsom  o'r  blaen  (Luc  10.  38—42,)  am 
gariad  Mair  at  Grist,  a'i  pharodrwydd  i 
wrando  arno  ;  ond  yr  oedd  ei  galar  presenol, 
a'i  gobaith  o  adferiad  ei  brawd  i  fywyd, 
megys  yn  rhoddi  adenydd  iddi,  am  hyny 
dywedir  iddi  godi  yn  ebrwydd,  amyned  ato. 

30  z*(A'r  lesu  ni  ddaethai  etto  i'r 
dref,  ond  yr  oedd  efe  yn  y  man  lle  y 
cyfarfuasai  Martha  âg  ef) z  adn. 20.  ,  . 

31  «  Yna  yr  Iuddewon  y  rhai  oedd "~~  ~         2~L^ 



Yr  lesu  yn  wylo,  ac  yn IOAN  XI. myned  at  fedd  Lasarus. 

gyd  â  hi  yn  y  tŷ,  ac  yn  ei  chysuro  hi, 
pan  welsant  Mair  yn  codi  ar  frys,  ac 

yn  myned  allan,  a'i  canlynasant  hi, 
gan  ddywedyd,  bf  Y  mae  hi  yn  myn- 
ed  at  y  bedd,  i  wylo  yno. 

a  adn.  19.  b  Gen.  37.  35.  2  Sam.  12.  18-18.  1  Cor. 
2.   15. 

32  Yna  Mair,  pan  ddaeth  lle  yr 

oedd  yr  lesu,  a'i  weled  ef,  c%  a  syrth- 
iodd  wrth  ei  draed  ef,  gan  ddywedyd 

wrtho,  ||  Arglwydd,  d  pe  buasit  ti 
yma,  ni  buasai  fy  mrawd  farw. 

c  Lnc  5.  8.  a8.  41.  a  17.  16.  Dat.  5.  8,  14.  a  22.  8. 
d  adn.  21.37. 

*  Gwel  ar  adn.  20.  Mawr  oedd  gostyng- 
eiddrwydd  Iesu,  yn  aros  yno  i  ddysgwyl  am 
Mair  a  Marlha.  Arosodd  yno  fel  y  byddai 
yn  barod  i  wneyd  y  wyrth  :  ac  arhosodd 

yno,  yn  hytraeh  na  dyfod  yn  gyntaf  i'r  dref, 
fel  y  gwnelai  hi  yn  ddirgel ;  neu,  o  leiaf,  feí 

nad  ymddangosai  ei  fod  am  i  l'íaws  o  bobl 
ei  weled.  Nid  oedd  efe  am  ganu  udgorn  o'i 
ílaen,  nac  am  beri  clywed  ei  lef  yn  yr  heol- 
ydd,  ar  achlysuron  fel  hyn.  +  Dywedir  mai 
peth  arferedig  iawn  yn  mhlith  yr  henafiaid 
a  fyddai  myned  at  feddau  eu  perthynasau  i 
wylo.  j  Pa  un  bynag  a  ydoedd  y  syrthio  hyn 
wrth  draed  yr  Iesu,  yu  arwyddo  gwirgredin- 
iaeth  ynddo  fel  Duw,  a  gwir  addoliad  dwyf- 
ol  iddo,  ai  peidio,  nis  gwyddom;  mae  yn 
sicr  ei  fod  yn  dangos  mawr  drallod  meddwl 
Mair,  fel  Job  yn  syrthio  ar  y  ddaear,  ac  yn 

arwyddo  ei  mawr  barch  hi  i'r  Iesu,yn  nghyd 
a'i  hymddiried  a'i  gobaith,  yr  adferai  efe  ei 
brawd  i  fywyd.  ||  Sylwyd  ar  y  geiriau  hyn 
o'r  blaen,  yn  adn.  21. 

33  *  Yr  Iesu  gan  hynny,  pan  wel- 
odd  hi  yn  wylo, e  a'r  luddewon  y  rhai 
a  ddaethai  gyd  â  hi  yn  wylo,  f\  a 
riddfanodd  yn  yr  yspryd,  ac  a  gyn- 
hyrfwyd ; 

e  Rbuf.  12.  15.  /adu.  38.     pon.  12.  27.    Marc  3.  5. 
a  9.  19.  a  14.  33—35.  Heb.  4.  15.  a  5.  7,  8. 

*  Gwelwn  yma  brawf  o  wirionedd  geiriau 
yr  apostol,  "  Nirì  oes  i  ni  arch-oíFeiriad  heb 
fedru  cyd-ddyoddef  â'n  gwendidau  üi." 
Dyma'r  Iesu  sanctaidd  yn  wylo  mewn  cyd- 
ymdeimlad  â'r  rhai  oedd  yn  wylo ;  yn  eu 
lioll  gystudd  hwynt  efe  a  gystuddiwyd.  Ond 
gan  fod  ganddo  ef  berffaith  ly  wodraeth  ar  ei 
deimladau,  a  chan  y  gwyddai  efe  y  cyfodai 
Lazarus  yn  mhen  ychydig  fynydau  ;  tybia 
rhai  mai  gollwng  ei  deimladau  yn  wir-fodd- 
ol,  a  wnaeth  efe  y  pryd  hwn,  ac  nid  cael  ei 
orchfygu  ganddynt  fel  y  bydd  dynion  yn  cael : 
ond  y  mae  eraill  o  farn  wrthwyneb,  ac  yn 

tybied  nas  gallasai,  a'i  ystyried  fel  dyn,  attal 
y  teimladau  hyny.  Rhy  faith  o  lawer  a  fydd- 
ai  rhoddi  ond  crynhodeb,  o'r  hyn  sydd  gan 
Pool  ei  hun,  ar  y  ddwy  dyb  ucliod.  Ym- 
gynhyrfodd  Iesu,  medd  Guyse,  gan  alar  tost- 
uriol  ac  anfoddlonrwydd  wrth  drallod  gor- 
modol  Mair  yn  ei  bresenoldeb  ef,  ac  wrth 
wendid  ei  ffydd  ;  ac  ymgynhyrfodd  mewn 
gradd  o  ddiglíonrwydd  wrth  anghrediniaeth 
a  chalon-galedwch  ei  chyfeillion,  ac  o  dosturi 
dynol  wrth  feddwl  am  y  trueni  a  ddeuai 
arnynt,  y  rhai  a  wyddai  cfe  eu  bod  yn  elyn- 
ion  creulawn  iddo  ef,  er  eu  bod  yn   dangos 
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cymmaint  o  dynerwch  a  thosturi  tuag  ati  hi. 
t  Dywed  yr  un  gwr  fod  y  geiriau  a  gyfieithir 
yma  griddfanu  yn  yr  ysbryd,  yn  arwyddo 
galaru  neu  ocheneidio  gan  drìig.ter  a  soriant. 

34  *Ac  a  ddywedodd,  «Pa  le  y 
dodasoch  chwi  ef  ?  f  Hwy  a  ddy wed- 
asant  wrtho,  Arglwydd,  tyred  a  gwel. 

g  pen.  1.  39.  a  20.  2.  Mat.  28.  6.  Maro  15.  47.  a  16.  6. 

35  h  \  Yr  Iesu  a  wylodd. 
h  adn.  33.  Gen.  43.  30.  Job^30.  25.  Salm  35  13—15. a  119.  136.  Es.  53.  3.  Jer.  9.  1.  a  13.  17.  a  14.  17.  Galar.  1. 

16.  Luc  19.  41.  Rhuf.  9.  2,3.  Heb.  4.  15. 

*  Fel  na  chaíTai  neb  le  i  feddwl  fod  \\n~ 

rhyw  gyngrair  blaenorol  rhyngddo  ef  â'r 
chwaeriorydd,  efe  a  ofynodd,  "  Fa  le  y  dod- 
asoch  chwi  ef  V  f  Diíammau  fod  gan  y 
chwaeriorydd  hyn  ryw  obaith  gwàn  y  gwuai 
efe  adgyfodi  eu  brawd,  wrth  ei  glywed  yn 
gofyn  Pa  le  y  dodasoch  chwi  ef :  ond  crerìu 
raewn  gobaith  yn  erbyn  gobaith  ydoedd. 
X  Nid  yw  wylo  ynddo  ei  hunan  yn  bechod, 
ond  teimlad  naturiol,  ag  oedd  yn  gweddu  i 
Grist  yn  rìdigon  addas,  gan  iddo  gymmeryd 
ein  natur  ni,  a  holl  wendirìau  dibechod  ein 
natur.  Heblaw  y  pethau  a  enwyd  dàn 
adnod  33,  efallai  iddo  wylo  yma  wrth  welerì 
y  fath  rìrìifrod  oedd  angau  wedi  wneyd  ar 
ddynolryw  mewn  canlyniad  i  bechod.  Yn 
mhlith  y  bedrìau  yr  oerìd  yn  awr. 

36  *Am  hynny  y  dywedodd  yr 
Iuddewon, l  Wele,  fel  yr  oedd  yn  ei 

garu  ef. t  pen.  14.  21-23.  a  21.  15-17.  2  Cor.  8.  8,  9.  Eph.  5.  2, 
25.   1  íoan  3.  1.  a  4.   9,  10.  Dat.  1.  5. 

*  Mae  cariad  yn  ei  drìangos  ei  hun  mewn 
hyfrydwch  yn  y  gwrthddrych,  tra  y  byddo 
genym  ;  ac  hefyrì  yn  y  galar  am  dano,  pan  y 
collom  ef :  felly  yr  oerìd  yr  Iudrìewon  yn 
barnu  yn  drìigon  cywir  yrna,  fod  Iesu  yn 
caru  Lazarus  yn  fawr,  wrth  weled  ei  ddagran 
am  dano;  ond  ychydig  oeddynt  yn  feddwl 

fod  eu  pechodau  a'u  barn  hwy  yn  achos  o'i ddagrau  hefyd. 

37  *Eithr  rhai  o  honynt  a  ddy- 
wedasant,  ÄOni  allasai  hwn,  yr  hwn  a 
agorodd  lygaid  y  dall,  beri  na  buasai 
hwn  farw  chwaith  ? 

k  pen.  9.  6,  7.  Salm  78.  19,  50.  Mat.  27.  40-42.  Marc 
15.  32.  Luc  23.  35,  39. 

*  Mae  un  gwr  dysgedig  yn  galw  Duchan 

cythreulig  ar  y  geiriau  hyn  ;  tebyg  i'r  hyn  a 
ddywedodrì  rhai  o  honynt  am  Iesu  pan  oerìd 

ar  y  groes,  "  Efe  a  waredodd  eraiîl,  ei  hunan 
nis  gall  efe  ei  warftdu."  Fel  pe  dyw  erìasent, 
Os  agorodd  hwn  lygaid  un  a  anesid  ynrìdall, 
fel  y  dywerìir  irìdo  wneyd,  oni  allasai  efe  yn 
ddigon  hawdd  ragflaenu  marwolaeth  ei  gyf- 
aill  hwn  mae  efe  yn  galaru  cymmaint  ar  ei 
ol  ?  Efe  à  wnaethai  yn  ddíammau,  pe  gall- 
asai  ;  gan  hyny  ni  a  allwn  benderfynu  nad 
oedrì  y  chwerìl  hòno  rìrìim  onrì  twyll,  ac  nad 
oedrì  rìim  gwirionedd  ynrìdi.  Neu,  efallai, 
mai  fel  hyn  yr  oerìrìynt  yn  merìdwl : — Mae 
yn  rhyfedrì  iawn  irìrìo  ef  agoryd  llygaid  un 
ag  oedd  yn  hollawl  drìîeithr  iddo,  a  pheidio 
ag  attal  marwolaeth  cyíaili  anwyl  ac  agos 
iddo :  ai  ar  ryw  amserau  y  mae  efe  yn  gallu 
gwneyd  gwyrthiau,  ac  nid  y  pryd,  ac  ar  y 
neb,  y  >nỳno  efe  ei  hun  ? 

38  *  Yna  yr  Iesu  drachefn  l  a  ridd- 
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fanodd  ynddo  ei  hunan,  ac  a  ddaeth 

at  y  bedd.  m  f  Ac  ogof  oedd,  J  a  maen 
oedd  wedi  ei  ddodi  arno. 

*  llhoddasom  feddwl  y  griddfan  hwn  yn 
yr  ysbryd  dàn  adn.  33:  yma  griddfanodd  yr 
Iesn  mewn  soriant,  wrth  yr  ymddiddan 
gwatwarllyd  uchod  o  eiddo  yr  Iuddewon,  yn 
gystal  ag  o  wir  alar  am  farwolaeth  Lazarus, 
a  thrallod  ei  ddwy  chwaer.  t  Efallai  bod  yr 
arferiad  o  gladdti  fel  hyn  rnewn  ogofau  wedi 
cael  ei  chymmeryd  oddi  wrth  gladdu  Abra- 
ham,  Isaac,  a  Jaco'o,  a'u  gwragedd,  mewn 
ogof  yn  Macpelah.  (Gen.  49.  29,  30,  31.)  Yr 
oedd  yr  ogofau  hyn  i  bobl  o  enwogrwydd, 

megys  yr  oedd  Lazarus,  mae'n  debyg,  yn 
gyíí'redin  mewn  creigiau,  y  rhai  oedd  yn  aml iawn  yn  y  wlad  hòno.  Yn  rhai  o  honynt  yr 

oedd  ogofau  naturiol  i'r  perwyl  hwn,  ac  eraill 
wedi  eu  gwneyd  felly  drwy  gelfyddyd,  megys 
yr  oedd  bedd  Joseph  o  Arimathea,  lle  rhodd- 
wyd  corph  ein  Hargiwydd  i  orwedd,  Math. 
27.  60.  i  Byddai  drysau,  neu  byrth  y  beddau 
hyn  yn  cael  eu  cauad  â  chareg  fawr,  ac 
weithiau  bedd-argraff  arni.  Cyinmer  y  cyf- 
ieithydd  ei  genad  i  ddywedyd,  mai  yn  y 
gladdfa  newydd  yn  Llynlleifiad,  y  gellir  cael 

y  darluniad  gorau  o'r  beddau  hyn  yn  mhlith 
yr  Iuddewon. 

39  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd,  Cod- 
wch  ymaith  y  maen.  f  Martha, 
chwaer  yr  hwn  a  fuasai  farw,  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  n  Arglwydd,  y  mae 
efe  weithian  yn  drewi :  %  herwydd  y 
mae  ynfarw  er  ys  pedwar  diwrnod. 

*  Gallasai  yr  Iesu  orchymyn  i'r  maen 
dreiglo  ymaith  â  gair  ei  enau  ;  ond  nid  oedd 
yn  ewyllysio  gwneuthur  gwyrth  afreidiol. 
Gallasai  orchymyn  i  Lazarus  ddyfod  allan 
heb  dreiglo  y  maen  ymaith,  ond  buasai  hyny 
yn  edrych  yn  fwy  fel  drychiolaeîh  nac  adgy- 
fodiad.  Gan  hyny  gorchymyuodd  i  rywrai 
oedd  yn  sefyll  yno  dreiglo  y  maen  ymaith, 

fel  y  gallai  pawb  weled  y  corph  marw  a'i 
arogli  hefyd,  fel  y  bydd-ii  pawb  yn  sicr  nad 
oedd  yno  ddim  twyll.  Dywed  Maundrell, 
yn  ei  Daith  i  Jerusalem,  y  dangosir  bedd 
Lazarus  o  hyd,  a  bod  pump  ar  hugain  o  risiau 
yn  myned  i  lawr  iddo,  y  rhai  a  arweiniant  i 

ddwy  ystafell  í'echan,  yn  y  bellaf  o  ba  un, 
meddynt,  y  gorwedcíai  Lazarus :  ond  nid  oes 
fawr  o  goel  ar  hen  chwedlau  feliy.  f  Ychydig 
oedd  Martha  yn  feddwl,  bod  ein  Harglwydd 
yn  bwriadu  adgyfodi  Lazarus,  am  hyny  mae 
hi  braidd  yn  anfoddlawn  i  godi  y  maen 
ymaiih,  gan  nad  oedd  na  golwg  nac  arogl  y 
corph  marw  yn  ddymunol,  oud  yn  annyinun- 
ol  iawn,  wedi  bod  yn  farw  er  ys  pedwar 
niwrnod.  j  Tri  diwrnod,  nen  ddeuddeg  awr 
a  thriugain,  yn  ol  tyb  yr  luddewon,  oedd  yr 
hwyaf  y  gallai  corph  marw  fod,  heb  ddechreu 
ofi,  neu  droi  i  lygredigaeth  :  cododd  lesu 
cyn  hyny,  fel  na  welodd  lyjredigaeth  ;  ac  a 
adgyfododd  Lazarus  wedi  byny,  er  gweled  o 
hóno  Iygredigaeth. 

40  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthi, 
401 

°Oni  ddywedais  i  ti,  pes  credit,  ̂ f  y  ! 
cait  ti  weled  gogoniant  Duw  ? 

o  adn.  23—26.  2  Cror,    20.  20.  Rbuf.  4.  17—2».      pado.    j 
i«n.  1.  14.    aí5.3.a  12.  41.   Salm  6J.  2.  a  90.  Ifi.    2  Cor. 

3.  18.  a  4.  6. 

*  Mae  yr  adnod  hon  eto  yn  dangos  i  ni,  i'r  , 
Arglwydd  Iesn  ddy  wedyd  mwy  i  Martha  nac 
a  adroddodd  loanyn  yr adnodau  blaenorawl. 
Yma  mae  Crist  yn  ei  cheryddu  hi  yn  dirion, 
am  ei  hanghrediniaeth,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
cryfâu  ei  íìydd  hi.  Oni  ddywedais  i  ti,  ebai 
efe,  cred  yr  hyn  a  ddywedais  I.  +  Gweled 
gallu  Duw  yw  gweled  ei  ogoniant  ef,  yr  hyn 
a  gafodd  Marthayn  adgyfodiad  ei  brawd. 

41  Yna  y  codasant  y  maen  lie  yr 

oedd  y  marw  wedi  ei  osod.  ?*A'r íesu  a  gododd  ei  olwg  i  fynu,  ac  a 
ddywedodd,  rY  Tad,  fyr  wyf  yn 
díoìcb  i  ti  am  i  ti  %  wrando  arnaf. 

o  pen.  17.  1.  Salm  123.  1.  Lnc  18.  13.  r  Mat.  11.  25. 
Luc  10.  21.  Phil.  4.  6. 

*  Taerai  yr  Iuddewon  yn  aml  mai  trwy 

Beeîzebub,  "penaeth  y  cythreuliaid,  yr  oedd lesu  yn  gwneyd  ei  wyrthiau;  gan  hŷnÿ  efe 
a  welodd  fod  yn  dda  yn  y  wyrth  ryfeddol 
hon,  godi  ei  olwg  i  fynu,  a  chyfeirio  at 
Dduw  y  nefoedd,  fel  ei  Dad  :  fel  hyny  yr 
oedd  yn  dangos  yn  anwadadwy,  mai  trsvy 

nerth  oddi  uchod"  yr  oedd  yn  ei  gwneyd  ;  a 
bod  y  Tad  yn  dwyn  tystioíaeth  iddo,  ac  i'i holl  bethau  oedd  efe  yn  eu  dywedyd  am  ei 
fawredd  a'i  awdurdod  ei  hun,  y  rhai  a  farnai 
yr  Iuddewon  yn  gabledd.  +Tybir  mai  díolch 

i'r  Tad  am  y  cyfie  hwn  i  ddangos  ei  allu 
mawr,  y  mae  Crist  yma,  ac  nid  am  ei  alluogi 
ef  i  godi  Lazarus  :  nid  oes  yn  yr  holl  bennod 
air  o  sôn  ei  fod  yn  gweddîo  am  hyny ;  ac 
nid  oedd  raid,  yr  oedd  y  gallu  hwnw  yn 

hanfodol  ynddo  fel  Duw,  ac  efe  a'i  dangos- 
odd  fel  Arglwydd  mawr  y  bywyd.  |  Mae 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  y  Tad  yn  gvvrando 

Crist  â  gwrando  dynion  :  mae  Crist  a'r  Tad 
o'r  un  hanfod,  yr  un  natur,  ac  un  ewyllys. 

42  *  *  Ac  myfì  a  wyddwn  dy  fod 

di,  yn  fy  ngwrando  bob  amser  :  ̂eithr 
er  mwyn  y  bobl  sydd  yn  sefyll  o  am- 

gylch,  y  dywedais,  wJfel  y  credont 
*  mai  tydi  a'm  hanfonaist  i. «  adn.  22.  peu.  8.  29.  a  12.  27,  28.   Mat.  26.  53.    Heb.  5.    j 
7.  a  7.  25.         t  ada.  31.    pen.  12.  29,  30.  w  aic.  45— 50.    j 
pen  9.  24— 34.  a  10.  37,  38.  a  20.  31.  Mat.  Î2.  22— 24.  j 
x  pe».  3.  17.  a  6.  38—40.  a  7.  28,  29.  a  8.  16,  42.  a  10.  36.  II 
a  17.  8,  21,  25.  Rliuf.  8.  3.  Gal.  4.  4.  1  Ioaa  4.  9,  10,  14. 

*  Mi  a  wyddwn  dy  fod  di  bob  amsër  yn 
ewyllysio  y  pethau  hyny  yr  wyf  finnaa  yn 
eu  hewyllysio  ;  ac  nid  wyf  fi  yn  evvy!ly?*io 
dim  ond  y  pethau  yr  wyt  ti  yn  eu  hewyîlys- 
io,  ac  y  danfonaist  fi  i'r  byd  i'w  gwiìeuthur: 
gan  hyny  nis  gallwn  ammau  dy  barodrwydd 
gwastadol  di  i  wrando  arnaf ;  íe,  nid  oes 

achos  i  mi  ofyn,  +  di'olch  yr  wyf  íi  er  mwyn 
y  bobl  sydd  yn  sefyll  yma,  y  rhai  a  gredant 
dy  fod  di  yn  wir  Dduw,  ac  yn  hoílalluog, 
ond  ni  chredant  hyd  yn  hyn  inai  dy  Fab 

ydwyf  fi,  wedi  fy  nanfon  i'r  byd  genyt  ti. 
+  Yr  wyf  yn  d'íolch  i  ti  am  y  cyfle  hwn,  i 
roddi  un  prawf  yn  chwaneg  iddynt,  ac  fel  y 
credont  mai  tydi  a'm  hanfonaist  I,  ac  fel  y 
byddo  y  rhai  ni  chtedont  yn  ddíesgus. 

43  *Ac  wedi  iddo  ddy wedyd  hyn 

2   L  3 
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efe  a  lefodd  â  llef  uchel,  y  Lazarus, 
tyred  allan. 

y  1  Bren.  17.  21,  22.  2  Breu.  4.  33— 36.  Marc  4.  41. 
Luc  7.  14,   15.  Act.  3.  6,  12.  a  9.  34,  40. 

*  Gwedi  dywedyd  y  pethau  uchod  ar  gy- 
hoedd  a  chlyw  pawb  wrth  ei  Dad,  mae  efe 

yn  troi  ei  wyneb  tua'r  bedd,  ac  yn  dywedyd 
a  lief  uchel,  (nid  mwngial  geiriau  anneallad- 
wy  fel  y  swynyddion,)  "  Lazarus,  tyred  all- 
an  !"  clywodd  a  deallodd  pawb  y  geiriau,  ac 
yn  y  fàn  cafodd  pawb  weled,  fod  gallu  dwyf- 
ol,  nerth  anfeidrol  Uuw,  wedi  myned  gyda'r 
geiriau. 

44  z  *  A'r  hwn  a  fuasai  farw  a 

ddaeth  allan,  ayn  rhwym  ei  draed  a'i 
ddwylaw  mewn  amdo  :  f  a'i  wyneb 
oedd  wedi  ei  rwymo  â  napcyn.  %  Yr 

Iesu  a  ddywedodd  wrthynt,  bGo- 
liyngwch  ef  yn  rhydd,  a  gadewch 
iddo  fyned  ymaith. 

zadn.  25,  26.  pen.  5.  21,  25.  a  10.  30.  Gen.  1.  3.  1  Sam. 
•2.  6.  Salra  33.  9.  Ezeo.  37.  3—10.  Hos.  13,  14.  Phil.  3.  21. 
Dat.  I.  18.  a  peD.  20.  5.        b  adn.  39.    Marc  5.  43.  Luc 
7.  15. 

*  Gan  i  Lazarus  ddyfod  allan  yn  rhwym  ei 
draed  a'i  ddwylo,  rhaid  mai  yn  wyrthiol  y 
daeth  efe  allan  o'r  bedd,yn  gystal  ag  y  byw- 
hâwyd  ef  yn  y  bedd :  yn  enwedig  os  oedd 
grisiau  i  ddyfod  i  fynu  fel  y  soniwyd,  adn.  39. 

t  Os  yr  un  modd  a'r  Aiphtiaid  y  byddai  yr 
Iuddewon  yn  rhwymo  eu  cyrph  meirw,  nid 
oedd  y  napcyn  hwn  ond  amgylchu  y  talcen 
a  thàn  yr  ên,  felly  gallai  Lazarus  ar  ol  ei 

fywâu,  weled  ei  ffordd  allan  o'r  bedd.  Ond 
tybia  rhai  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  gor- 
chuddio  y  gwyneb  oll,  fel  na  welid  ei  erchyll- 
dra.  |  Nid  oedd  Iesu  yn  chwennychu  gwneyd 
dim  gwyrthiol  yn  afreidiol,  am  hyny  mae  yn 

peri  i'r  bobl  ei  ryddâu  ef  o'i  amdo,  a  dîau 
bod  yno  lawer  yn  ddigon  ewyilysgar  i  wneyd 

hyny,  ar  ol  i'w  braw  a'u  syndod  ar  y  cyntaf 
fyned  drosodd.  Ni  wiw  ceisio  darlunio 
teimladau  y  dorf,  yn  enwedig  Mair  a  Martha, 
a  Lazarus  ei  hun,  ar  y  mynydau  hyny. 

45  *  Yna  llawer  o'r  cIuddewon,  y rhai  a  ddaethent  at  Mair,  ac  a  welsant 

y  pethau  a  wnaethai  yr  Iesu,  a  gred- 
asant  ynddo  ef. 

adn.  19,  31.      pen. 

),  42. 

r\r  oi  gweled  pethau  mòr  rhyfedd  e  gred- 
odd  llawer  yn  Iesu,  mai  y  Messiah  oedcì  efe, 
a  rhyfedd  iawn  na  buasai  pawb  yn  credu. 
Ofer  yw  i  ni  geisio  barnu  pa  fath  gredu  oedd 
hwn,  pa  un  a  oedd  yn  gredu  gwirioneddol  a 
chadwedigol,  yn  Iesu  fel  Mab  Duw  a  Gwar- 
edwr  pechaduriaid,  ai  ynte  dim  ond  credu 
ynddo  fel  Messiah  tymhorol  yn  unig.  Sonia 

yr  efengylwyr  yn  aml  am  bob  un  o'r  ddau 
fath  hyn  o  gredu  yn  Iesu. 

46  d*  Eithr  rhai  o  honynt  a  aethant 
ymaith  at  y  Phariseaid,  ac  a  ddywed- 
asant  iddynt  y  pethau  a  wnaetîiai  yr 
lesu. 

dpen.  5.  5,  6.  a  9.  13.  a  12.  3'.  Luc  16.  30,  31.  Act. 
5.  25. 

*  Wele  yma  brawf  gweithredol  o  winon- 
edd  y  geiriau  mae  Crist  yn  roddi  yn  ngenau 
Abraham,  yn  nammeg  y  goludog  a  Lazarus, 

Luc  16.  31  :  dyma  un  wedi  ei  godi  oddiwrth 
y  meirw,  a  Lazarus  ei  enw  hefyd,  ond  dyma 
ddynion  heb  gredu  er  hyny.  Ac  nid  heb 
gredu  yn  unig ;  ond  yn  eu  caledrwydd  a'u 
gelyniaeth  yn  myned  ymaith  at  y  phariseaid 
i  hysbysu  y  wyrth  iddynt  hwy,  fel  y  defn- 
yddient  ryw  foddion  i  attal  clod  a  phoblog- 
rwydd  Iesu. 

47  IF^^Yna  yr  arch-offeiriaid  a'r Phariseaid  a  gasglasant  gynghor,  ac 
a  ddywedasant,  /+  Pa  beth  yr  ydym 
ni  yn  ei  wneuthur?  canys  y  mae  y 
dyn  yma  yn  gwneuthur  llawer  o  ar- 
wyddion. 

e  Salra  2.  2—4.  Mat.  26.  3.  a  27.  1,  2.  Maro  14.  I.  Luc 
22.  2.  Act.  4.  5,  6,  27,  28.  a  5.  21.  /  pen.  12.  19.  Act.  4. 16,  17.  a  5.  24. 

*  Hyny  yw,  galwasant  aelodau  y  Sanhed- 
rim  yn  nghyd,  i  ymgynghori  yn  erbyn  yr 
Àrglwydd,  ac  yn  erbyn  ei  Grist  ef,  fel  y  dy- 
wedasai  Dafydd,  Salm  2.  2.  +  Gwyrthiau 
Crist  oedd  y  pethau  oedd  yn  eu  blino,  ac  yr 
oeddynt  yn  beio  arnynt  eu  hunain  am  ei 
oddef  ef  cyhyd,  ac  yn  awr  yn  penderfynu 
arfer  rhyw  foddion  mwy  effeithiol  pe  buasai 
hyny  farwolaeth,  (adn.50,  53,)  i  roddi  terfyn 
ar  ei  wyrthiau  ef.  Prin  y  gellir  dychym- 
mygu  dangosiad  mwy  amlwg  o  gynddeiriog- 
rwydd  calon  dyn,  a'i  elyniaeth  ofnadwy  yn 
erbyn  Duw,  nag  a  gawn  yn  yr  hanes  hwn  : 
ni  fynai  penaethiaid  yr  Iuddewon  eu  hargy- 
hoeddina'u  dychrynu,  er  gweled  y  fath  brawf 
amlwg  o  allu  rhyfeddol  ein  Harglwydd  ;  yr 
hwn  a  allasai  eu  distrywio  hwy  yn  gystal  âg 
adgyfodi  Lazarus,  pe  gwelsai  yn  dda.  Yn 
Jle  credu  ynddo  maent  yn  ceisio  ei  ladd  :  yn 
lle  iawn-ddefnyddio  ei  wyrthiau  er  credu  i 
iachawdwriaeth  eu  heneidiau,  maent  yn  eu 

camddefnyddio  i'w  dinystr  eu  hunain. 

48  s  •  Os  gadawn  ni  ef  fel  hyn, h  pawb 
a  gredant  ynddo  ;  *  f  ac  fe  a  ddaw  y 
Rhufeiniaid  ac  a  ddifethant  ein  lle  ni 
a'n  cenedl  hefyd. 

g  Act.  5.  28,  38—40.  k  pen.  1.  7.  Luo  8.  12.  a  11.  52. 
1  Thes.  2.  15,  16.  »  Deut.  28.  50-68.       Dan.  9.  26,  27. 
Zec!i.  13.  7;  8.  a  14.  1,2.  Mat.  21.  40-42.  a  22.  7.  a  23. 
35-38.  a  27.  25 .  Luc  19.  41—44.   a  21.  20-24.  a  23.  28—31. 

*  Os  gadâwn  ni  ef  i  fyned  yn  mlaen  fel 
hyn,  efe  a  â  mòr  enwog,  fel  y  cred  pawb 
mai  efe  y w  y  Messiah,  Brenin  yr  Iuddewon ; 
a  pha  beth  fydd  y  canlyniad?  t  Wele,  y 
Rhufeiniaid  a  glywant  yn  sicr,  ein  bod  niyn 

myned  i  osod  brenin  o'n  heiddo  ein  hunain 
i  íynu,  ac  a  ymgynddeiriogant  i'n  herbyn 
gymmaint,  fel  yr  ymddifadant  ni  yn  llwyr, 

o'r  ychydig  freintiau  gwladol  ac  eglwysig 
maent  wedi  ei  adael  i  ni.  Ac  nid  hyny  yn 
unig,  ond  hwy  a  ddeuant  ac  a  ddistrywiant 

ein  dinas  a'n  teml  ni,  aca'n  dyfethant  ninnau 
fel  cenedl  oddi  ar  wyneb  y  ddaear.  Rhaid 

i'r  darllenydd  ystyried,  fod  yr  Iuddewon  dàn 
lywodraeth  y  Rhufeiniaid  y  pryd  hwn,  cyn 
y  gallo  ddeall  yr  adnod  uchod  yn  iawn.  Yr 
oedd  y  cyngor  hwn  yn  ymresymu  yn  ddigon 
call,  pa  un  a  oeddynt  yn  ofni  y  canlyniad  a 

grybwyllent  a'i  peidio,  mewn  gwirionedd  : 
ac  fel  y  dywedasant  uchody  daeth  iddynt  yn 
hollawl  wedi  hyny,  drwy  wrthryfela  yn  erbyn 
y  Rhufeiniaid,  a  cheisio  gosod  ífug-fessiah  i 
fynu  yn  frenin.  Ond  barn  Duw  ydoedd  am 
wrthod  a  chroeshoelio  y  gwir  Fessiah. 
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fel  y  lladdent  yr  Iesu. 

49  A  rhyw  un  o  honynt, k  *  Caiaphas, 
I  yr  hwn  oedd  arch-offeiriad  y  flwydd- 
ynhonno,  a  ddy wedodd  wrthynt,  'JNid 
ydych  chwi  yn  gwybod  dim  oll, 

*  Aíae  yn  debyg  maisadusead  talgryf,  rhyf- 
ygus,  ac  annuwiol,  oedd  y  Caiaphas  hwn  : 
(Gwel  Act.  4.  6;  a  5.  17,)  dyn  anghymhwys 
iawn  i  fod  yn  arch-offeiriad  Duw.  f  Yn  ol 
gosodiad  Duw,  y  mab  hynaf  o  deulu  Aaron 
oedd  i  fod  yn  arch-offeiriad,  a  hyny  am  ei 
oes,  nid  am  flwyddyn  :  ond  yn  awr  yr  oedd 
pob  peth  allan  o  drefn  ynmhlith  yr  Iuddew- 
on,  yr  oeddynt  dàn  awdurdod  y  Rhufeiniaid, 
a  lleoedd,  a  swyddau,  yn  enwedig  yr  arch- 

offeiriadaeth,  yn  cael  eu  prynu  a'u  gwerthu 
yn  y  modd  mwyaf  llygredig  ac  anghyfiawn. 
O  amser  Herod  allan  nid  oedd  dim  cyfrif  yn 
cael  ei  wneyd  o  deulu  Aaron,  ond  gwnai  y 

Rhufeiniaid  arch-offeiriaid  o'r  neb  a  fynent. 
Dywed  Josephus  na  bu  gan  yr  Iuddewon 
ond  13  o  arch-offeiriaid  o  Aaron  hyd  Solo- 
mon,  yr  hyn  oedd  612  o  fiynyddoedd  ;  dim 
ond  18  o  hyny  hyd  gaethiwed  Babilon,  460  o 
flynyddoedd ;  na  dim  ond  15  o  hyny  hyd 
amser  Antiochus,  yr  hyn  oedd  414  o  flynydd- 
oedd:  ond  o  ddechreu  teyrnasiad  Herod  hyd 
ddinystr  Jerusalem,  yr  hyn  nid  oedd  o  hwyaf 
uwch  cant  ac  ugain  mlynedd,  bu  28  o  arch- 

offeiriaid,  a'r  Caiaphas  annuwiol  hwn  oedd 
un  o  honynt,  ac  mai  efe  fel  arch-offeiriad 
oedd  blaenor  a  llywydd  y  Sanhedrim  neu  y 
cyngor  yn  Jerusalem. 

50  m  *  Nac  y n  ystyried,  f  mai  budd- 
iol  y w  i  ni,  farw  o  un  dyn  dros  y  bobl, 
ac  na  ddifether  yr  holl  genedl. 

m  adn.  43.  pen.  18.  14.  a  19.  12.  Rhuf.  3.  4. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  Sanhedrim  mewn 
cyfyng-gyngor,  ac  yn  methu  a  dyfod  i  ben- 
derfyniad,  pa  beth  i  wneyd  i'r  Iesu  :  efallai, 
bod  Nicodemus,  a  Joseph  o  Arimathea,  yno, 
yn  cymmeryd  ei  blaid  ef  ac  yn  dadlau  nad 

oedd  efe  wedi  gwneuthur  dim  allan  o'i  le, 
ac  fel  hyny  yn  dyrysu  eu  hamcanion  hwy. 
Wrth  eu  gweled  felly,  dyma  y  Caiaphas  an- 
nuwiol  hwn  yn  codi  i  fynu,  ac  yn  llawn  cyf- 
rwysder  a  llid,  yn  gystal  ag  ymchwydd  tra- 
haus,  yn  dywedyd  wrthynt  oll,  Ni  wiw  i 
chwi  oedi  a  phetruso  fel  yna,  mi  a  welaf  nad 
ydych  chwi  yn  gwybod  dim  oll,  nac  yn  ys- 
tyried,  pa  beth  sydd  angenrheidiol  ar  achos 
o  gymmaint  pwys  a  pherygl :  f  pa  un  bynag 
a  ydyw  yr  Iesu  hwnw  yn  haeddu  marw  neu 
beidio,  mae  yn  well  i  ni  ei  roddi  ef  i  farwol- 

aeth,  iawn  neu  gam  nag  i'r  holl  genedl  gael 
eu  dyfetha  fel  y  soniwyd.  Mae  yn  amlwg 
nad  oedd  y  sadusead  hwn  yn  gofalu  dim  am 
y  canlyniad  o  roddi  dyn  diniwed  i  farwol- 
aeth,  gan  nad  oedd  yn  credu  fod  barn. 

51  *  Hyn  ni  ddywedodd  efe  o  hono 
ei  hun  :  %  eithr,  n  ac  efe  yn  arch-ofTeir- 
iad  y  flwyddyn  honno,  °  efe  a  bro- 
phwydodd  Py  byddai  yr  Iesu  farw 
dros  y  genedl ; 

n  Ex,  28.  30.  Barn.  20.  27,  28.  1  Sam.  23.  9,  10.  a  28.  6. 
o  Nura.  22.  28.  »24.  2,  14—25.  M»t.  7.  22,  23.  1  Cor.  13.  2. 
2  Pedr  2.  15—17.  p  pen.  10.  15.  Es.  53.  5-  8.  Dan.  9.  26. 
Mat.  20.  28.  Rhuf.  3.  25,  26.  2  Cor.  5.  21.  Gal.  3.  13.  a  4. 
4,  5.  1  Pedr  2.  24.  a  3.  18. 
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*  Cyn  belled  ag  yr  oedd  y  geiriau  yn  bro- 
phwydoliaeth,  ni  lefarodd  efe  o  hóno  ei  hun  ; 
ond  cymmerwn  y  geiriau  yn  yr  ystyr  oedd 
gan  Caiaphas  iddynt,  yr  oedd  yn  eu  ìlefaru  o 
hóno  ei  hun.  Ei  feddwl  ef  oedd  rhoddi  Iesu 
i  farwolaeth  fel  na  ddyfethid  yr  holl  genedl 
gan  y  Rhufeiniaid  ;  ond  defnyddiodd  Duw 
ei  enau  ef,  fel  genau  Balaam  gynt,  i  bro- 
phwydo  y  lleddid  y  Messiah  y  flwyddyn 

hòno  :  felly  ni  a  welwn  fod  dau  feddwl  i'r 
geiriau,  meddwl  Caiaphas  a  meddwl  Duw,  a 
Ioan  yn  rhoddi  i  ni  feddwl  Duw  o  honynt. 
t  Gwelodd  Duw  fod  yn  dda  i  ddefnyddio 
Caiaphas  i  lefaru  hyn,  efallai,  er  rhoddi  an- 
rhydedd  ar  yr  arch-offeiriadaeth,  er  mai  dyn 
drwg  oedd  yn  y  swydd,  ac  hefyd  fel  y  byddai 

mwy  o  sylw  yn  cael  ei  wneyd  o'r  geiriau, 
gan  eubod  yn  cael  eullefarugan  arch-offeiriad. 

52  q  *  Ac  nid  dros  y  genedl  yn 
unig,  rf  eithrfel  y  casglai  efe  ynghyd 
yn  un  s  blant  Duw  hefyd'y  rhai  a 
Jwasgarasid. q  pen.  1.  29.  a  12.  32.  Salm  22.  15,  27.  a  72.  19.  Es.  49. 
6.  Luc  2.  32.  1  Ioan  2.  2.  Dat.  5.  9.  a  7.  9,  10.  r  pen. 
10.  16.  Gen.  49.  10.  Salm  102.  22,  23.  Es.  11.  10-12.  a  49. 
18.  a  55.  5.  a  56.  S.  a  60.  4.  Mat.  25.  31—34.  Eph.  1.  9,  10. 
a  2.  16— 22.    Col.  1.20— 23.  *  Hos.  1.10.     Act.  18.  10. 
Rhuf  4.  17.  aS.  29,  30.  a  9.  25,  26.  Eph.  1.  5.  a  3.  11. 
2  Thes.  2.  13.  14.  t  Ezec.  11.  16,  17.  a  34.  12.  Iago  1.  1. 1  Pedr  1.  1. 

*  Nid  marw  yn  aberth,  i  wneyd  iawn  dros 
y  genedl  Iuddewig,  oedd  meddwl  Caiaphas  ; 
eithr  marw  fel  na  ddyfethid  y  genedl  gan  y 
Rhufeiniaid,  yn  yrystyra  sylwyddànadn.48. 
Ond  yma  mae  Ioan  yn  adrodd  y  geiriau  i  ni 
yn  ol  y  meddwl  oedd  gan  yr  Ysbryd  Glân  o 
honynt ;  y  byddai  yr  Iesu  farw  yn  iawn,  ac 

aberth,  dros  bawb  a  gredent  ynddo  ef  o'r 
genedl  Iuddewig,  hyd  ddiwedd  y  byd.  t  Ac 

nid  dros  gredinwyr  o'r  genedl  Iuddewig  yn 
unig,  ond  dros  eraill  hefyd  o  bob  cenedl  dàn 
y  nef,  cynnifer  a  gredant  ynddo  yn  wirion- 
eddol.  Bu  Iesu  farw  dros  holl  blant  ethol- 

edig  Duw  o  bob  cenedl,  ac  efe  a'u  casgla 
hwynt  ato  trwy  yr  efengyl,  fel  y  byddo  un 
gorlan  ac  un  bugail.  Gwel  Dat.  5. 9.  %  Wrth 
fod  y  gair  hwn  yn  yr  gorphenol,  neu  a  aeth 
heibio,  mae  yr  efengylwr  yn  ysgrifenu  fel  un 

ag  oedd  wedi  byw  i  weled  cyflawniad  o'r 
brophwydoliaeth,  i  ryw  raddau,  yn  llwydd- 
iant  yr  efengyl  yn  mhlith  y  cenedloedd. 

53  "*  Yna  o'r  dydd  hwnnw  allan 
xy  cyd-ymgynghorasant  fel  ̂ y  lladd- ent  ef. 

«Neh.4.  16.  al3.  21.  Salm  113.  2.  Matlfí.  21. 
a  22.  46.  *  adn.  47.  Salm  2.  2.  a  31.  13.  a  71.  10.  M»rc 
3.  6.  Act.  5.  33.  a  9.  23.  y  pen.  12.  10.  Jer.  38.  4,  15. 
Mat.  26.  59.  Mare  14.  1. 

*  Trôodd  Caiaphas  annuwiol  y  glorian  yn 

hollawl  yn  y  cyngor,  ac  o'r  dydd  hwnw  allan 
penderfynasant  ladd  yr  Iesu  diniwed,  dàn 
rith  eu  bod  mewn  perygl  oddi  wrth  y  Rhuf- 
einiaid  oni  wnaenthyny,  ond  mewn  gwirion- 
edd  eu  gelyniaeth  hwy  ato  oedd  yr  achos. 
Cymmerent  gyngor  yr  arch-offeiriad  fel  pe 
buasai  yn  anffaeledig  oddi  wrth  Dduw,  a 
chyd-ymgyngorasant  yn  barâus  o  hyny  allan 
pa  fodd  y  lladdent  Iesu. 

54  **Am  hynny  ni  rodiodd  yr 
Iesu  mwy  yn  amlwg  ym  mysg  yr 
Tuddewon ;  a  ond  efe  a  aeth  oddi  yno 

frwladyn  agos  i'ranialwch,  fiddin- 
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as  a  elwir  b  Ephraim,  ac  a  arhosodd 

yno  gyd  â'i  ddisgyblion. 

*  Gwyddai  yr  lesu  eu  penderfyniad  hwy, ac  ara  nad  oedd  ei  amser  ef  wedi  cwbí 

ddyfod  i  fynn  eto,  mae  yn  arfer  moddion  í'w 
ddiogelu  ei  huo.  t  Yr  oedd  yr  Ephraim  yma 
yn  lle  mòr  ddistadl,  fel  mae  yn  ansicr  pa  le 
yr  oedd  yn  sefyll,  na  pha  un  ai  Ephratah,yn 
ílwyth  Judah,  ydoedd,  ai  ynte  Ephraim,  yn 
llwyth  Benjamiu.  Pa  un  bynag  oedd,  mae 
yn  debyg  ei  bod  ar  gyfflniau  diífeithwch 
Jurìea. 

55  H  c  *  A  phasc  yr  Iuddewon 
oedd  yn  agos :  fa  llawer  a  aethant 

o'r  wlad  i  fynu  i  Jerusalem  d  o  flaen 
y  pasc, e  i'w  glanhâu  eu  hunain. c  pen.  2.  13.  a  5.  1.  a  6.  4.  Ex.  12.  II,  &c.  d  pen.  7. 
8—10.  a  12.  1.  £zra.  3.  1,  &c.  Neh.  8.  !,&c.  e  pen.  2.  6. 
Gen.  35.2.  Ex.  19.  10,  14,  15.  Num.  9.  6.  1  Sam.  16.  5. 
2  Cron.  30.  17—20.  Job  1.  5.  Salm  26.  6.  Act.  24.  18.  1  Cor. 
11.  28.  Heb.  9.  13,  14.  lago  4.  8. 

*  Pasg  diweddaf  Iesu  oedd  hwn,  a'r  ped- 
werydd  o  ddechreuad  ei  weinidogaeth  gy- 
hoerìdus  ef.  Hwn  a  ddylasai  fod  yr  olaf  byth 
hefyd,  gan  i  Grist  ein  pasg  ni  gael  ei  aberthu 
drosom  y  tro  hwn,  er  diddymuyr  holl  wyliau 

a'r  pethau  cysgodol  o  hóno.  t  Yr  oedd  yn 
rhaid  i'r  hoií  wrrywaid  o  leiaf,  fyned  i  Jer- 
usalem  yn  wastarìol  ar  y  pasg,  ac  yr  ocdd  yn 
angenrheidiol  i  lawer  o  honynt  fyned  yno 

cyn  yr  amser,  i'w  glanâu  eu  hunain  oddi 
wrth  ryw  halogedigaethau  seremoniol,  fel  y 

gallent  fwy ta  o'r  pasg.  Gwel  2  Cron.  30.  lö — 
20.     Cymmerai  hyny  hwynt  saiih  niwrnod. 

5Q  f*  Yna  y  ceisiasant  yr  Tesu ;  a 
dywedasant  wrth  eu  gilydd,  fel  yr 
oeddynt  yn  sefyll  yn  y  deml,  Beth  a 

dybygwch  chwi,  gan  na  ddaeth  efe  i'r 
wyl  ? 

/pen.  7.  11,  12. 

*  Tybia  rhai  mai  cyfeillion  Iesu  oedd  y 
rhai  hyn  oedd  yn  ymholi  am  dano,  gan 
chwennychu  ei  glywed  fcf,  a  gweled  ei  wyrth- 
iau.  Tybia  eraill  mai  ei  elynion  oeddynt, 

a'u  bod  yn  ymofyn  am  dano  er  niwed  iddo. 
Efallai  bod  rhai  o'r  ddwy  bìaid  yn  ymofyn 
am  dano,  i  wahanol  ddybenion,  ond  yr  oedd 
yn  rhy  fuan  eto,  nid  oedd  efe  wedi  dyfod. 
Gwyddai  pawb  forì  y  phariseaid  wedi  ym- 
gynddeiriogi  yn  ddirfawr  o  herwydd  ei  wyrth 

ddiweddaf  ef ;  a'r  ddadl  oedd,  a  anturiai  efe i  Jerusalem  eilwaith  môr  fuan. 

57  A'r  arch-offeiriaid  a'r  Phariseaid 

S'a  roisant  orchymyn,  os  gwyddai  neb 
pa  le  yr  oedd  efe,  a'r  fynegi  o  hono, 
fel  y  gallent  ei  ddal  ef. 

g  pen.  5.  16-13.  a  8.  59.  a  9.  22.  a  10.  39.  Salm  109.  4. 

*  Er  dydd  y  cyngor  a  soniwyd  o'r  blaen, 
mae  yn  debyg  fod  y  phariseaid  werìi  rhoddi 
gorchymyn,  (ac  adrìaw  gwobr  hefyd,  efaîlai) 
os  gwyddai  neb  pa  le  yr  oedrì  efe,  am  rorìdi 
gwybodacth  iddynt  hwy,  fel  y  gallent  ei  ddàl 
ef.  Mae  yn  debyg  mai  hyn  oedd  yn  gwneyd 
llawer  o'r  bobl  mòr  brysur  i  ymholi,  a  ddeu- 
ai  efe  i'r  ŵyl. 
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Yr  lesu  yn  esgusodi  Mair  am  eneinio  ei draed  eý\ 

x  NA  yr  Iesu,  achwe  dìwrnod  cyn 
y  pasc,  *  a  ddaeth  i  b  Bethania,  f  lle 
yr  oedd  Lazarus,yrhwn  a  fuasai  farw, 
yr  hwn  a  godasai  efe  o  feirw. 

a  pen.-ll.  55.  b  pen.  11.  1,  44.  Mat.  21.17.  Marcll. 11,  12.  Luc  24.  50. 

*  Efe  a  ddaeth  o'r  ddinas  a  elwid  Ephraim 
Ile  y  buasai  efe  yn  aros  gyda  ei  ddysgyblion, 
pen.  11.  54.  I  ddanços  ei  barodrwyrìd  i 
ddyoddef,  dyma  lesu  yn  dyfod  i  Bethania,  o 
fewn  dwy  filltir  i  Jerusalem,  chwe  diwrnod 
cyn  y  pasg :  mae  yn  debyg  iddo  ddyfod  yno 
ar  yr  hwyr  cyn  y  sabbath.  f  Yn  y  Bethania 
hon  yr  oedrì  Lazarus,  yr  hwn  a  godasai  efe  o 
feirw  ychydig  cyn  hyny. 

2  c  *  Ac  yrio  y  gwnaethant  iddo 
swpper :  d  f  a  Martha  oedd  yn  gwas- 
anaethu,  e  \  a  Lazarus  oedd  un  o'r rhai  a  eisteddent  gyd  âg  ef. 

c  Can.  4.  16.  a  5.  I.  Luc  5.  29.  a  14.  12.  Dat.  3.  20. 
d  Mat.  26.  6.  Luc  10.  38-41.  a  12.  37.  a  22.  27.  e  adn. 
9,  10.   pen.  11.  43,44. 

*  Pan  ddaeth  Iesu  i  Bethania  gwnaeth  ei 
gyfeillion  yno  wlerìrì  bur  ardderchog  iddo,  er 

dangos  eu  parch  a'u  cariad  ato.  Ni  ddy  wedir 
yma  yn  mha  dŷ  yr  oedd  y  swper  hon ;  ond 
tybir  mai  yn  nhŷ  Simon  y  gwahan-glwyfus  yr 
ydoedrì,  ac  mai  yr  un  swperoeddhon  a  hòno 
a  sonir  gan  Math.  26.  6—13,  a  Marc  14.3—9. 
Gwel  ar  y  mànau  hyny.  Os  yr  un  ydoedd, 
fely  mae  yn  bur  debyg,  ni  a  gam  ddywerìas- 
om  wrth  sylwi  ar  Math.  26.  7,  mai  ar  y  nôs. 
yr  adgyforìwyrì  Lazarus,  efallai,  y  bn  y  swper 
hon,  mae  yn  amlwg  yma  maiyspaid  o  amser 
wedi  hyny  yrìoerìrì.  Mae  Math.  26.  2,  yn 

adrodrì  geiriau  yr  Iesu  "chwi  a  wyrìdoch 
mai  wedi  deu-rìdyrìrì  mae  y  pasg,"  ac  yna  yn 
dywedyd  am  y  swper  werìi  hynyr  ;  a  Ioan 
yma  yn  dywedyd  am  y  swper  megys  ardrìy- 
forìiad  Crist  i  Bethania,  chwe  rìiwruod  cyn 

y  P'tsgj  yr  hyn  sydd  yn  peri  peth  amüiheu- 
aeth  ai  yr  un  ydoerìd.  Gallasai  Mathew  ad- 
rodd  geiriau  Crist  "ddeu-drìyrìdcyn  y  pasg," 
a  sôn  am  y  swper  wedi  hyny,  ac  eto  borì  y 
swper  wedi  cymmeryd  lle  cyn  iddo  ef  rìdy- 
wedyrì  y  geiriau  hyny:  nirìywyrefengylwyr 

yn  ofalus  am  adrodrì  pob  peth  yn  y  dreí'n  y 
dygwyddasant,  o  ran  amser.  O'r  tu  arall, nid  oes  diin  yn  yr  adnod  uchod  gan  Ioan  yn 
dangos  mai  ar  y  nôs  y  daeth  Iesu  i  Bethania 
y  gwnaedy  swper  iddo,  gaüasai  fod  yn  mhcn 
rìcu  ddydrì  neu  dri  werìi  irìrìo  ddy  fod,  ac  felly 
yr  un  â  Mathew,  deu-rìdyrìrì  cyn  y  pasg. 
1  Wrth  y  parch  mawr  a  rìdangosid  i  Mair  a 
Martha  gan  yr  Iurìdewon  ar  farwolaeth  eu 
brawd,  ac  wrth  fedrìwl  am  yr  enaint  costfawr 
a  ddefnyddiorìrì  Mair  i  eneinio  yr  Iesu, 
gellir  merìrìwl  cu  borì  hwy  yn  bobl  uc.hel  rarìd 
yn  y  byrì  ;  ac  eto,  rìyma  Martha  yn  gwasan- 
aethu  yn  y  wledd.  tCrybwyllir  hyn  am 
Lazanis  er  dangos  gwirionedd  ei  adgyfodiad 
ef.  Dyma  ef  yn  fyw,  yn  iach,  yn  bwyta  ac 
yn  yfed,  ac  yn  ymddidrìan,  fel  dynion  eraill. 

3  f  Yna  y  cymmerth  Mair  bwys  o 

s  ennaint  nard  gwlyb  gwerthfawr,  h  ac 
a  enneiniodd   draed   yr   Tesu,  ac   a 
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sychodd  ei  draed  ef  â/i  gwallt :  a'r  tŷ 
a  *  lanwyd  gan  arogl  yr  ennaint. 

/  pen.  11.2,  23.  32.  Mat.  26.  7.  Marc  14.  3.  I.uc  10.  39. 
Salm  133.  2.  Can.  1.  12.  a  4.  10,  13,  14.  h  Mat.  14.  3. 
uc  7.  37,  38,  46.  í  Can.   1.  3. 

4  Am  hynny  y  dywedodd  Äun  o'i 
ddisgyblion  ef,  zJudas  Iscariot,  mab 
Simon,  yr  hwn  oedd  ar  fedr  ei  frad- 
ychu  ef, 
1        k  1  Sam. 

3.  2,  26.  a 

5  m  Paham  na  werthwyd  yr  ennaint 
hwn  er  n  *  tri  chan  ceiniog,  °  a'i  roddi 
i'r  tlodion? 

m  Ex.  5.  8,  17.  Am.  8.  5.  Mal.  1.  10—13.  Mat.  26.  8,  9. 
Marc  14.  4.  Luc  6.  41,  42.  n  pen.  6.  7.  Mat.  20.  2.  Marc 
14.  5.         o  Mat.  26.  9.  Luc  12.  33.  a  18.  22. 

6  Eithr  hyn  a  ddywedodd  efe, 
Pmà  o  herwydd  bod  arno  ofal  dros  y 
tlodion ;  í  f  ond  am  ei  fod  yn  lleidr, 

a  bod  ganddo  *  y  pwrs,  a'i  fod  yn 
dwyn  yr  hyn  a  fwrid  ynddo. 

ppen.10.  13.  Salm4l.l.  Diar.  29.  7.  Ezec.  33.  31. 
Gal.2.  10.      Iago  2.  2-6.  q  pen.    10.  8— 10.      2  Bren.  5. 
20-27.  Salra  50.  16-20.  Mat.  21.  13.  1  Cor.  6.  10.  rpen. 
í.13.  29.  2  Bren.  12.  14,  15.  Ezra  8.  24-34.  2  Cor.  8.  19—21. 
1  Thes.  5.  22. 

7  A'r  Iesu  a  ddywedodd,  *^Gâd 
iddi :  'erbyndydd  fy  nghladdedigaeth 
y  cadwodd  hi  hwn. 

*  Salra  109.  31.  Zcch.  3.  2.  M*t.  26.  10.  Marc  14.  6,  9. 
t  pen.  19.  38-42.  Mat.  26.  12.  a  27.  57-60.  Marc  15. 
42—47.  Luc  23.  50—66. 

8  M  Canys  y  mae  gennych  y  tlodion 
gyd  â  chwi  bob  amser;  x  eithr  myfi 
nid  oes  gennych  bob  amser. 

u  Deut.  15.  11.  Hat.26.lt.  Marc  14.  7.  x  adn.  35. 
pen.  8.  21.  a  13.  33.  a  16.  5—7.  Act.  1.  9—11. 

Gwel  y  sylwadau  ar  yr  eneiniad  hwn,  ar 
Math.  26.  6—13;  a  Marc  14.  3—9.  *  Yn  y 
sylwad  ar  Mathew,  dy wedwyd  fod  y  swm  hwn 

tua  naw  pnnt,  saith  swllt,  a  chwe'  cheiniog, 
o'n  harian  ni;  ac  yn  y  sylwad  ar  Marc,  dy- 
wedwyd  ei  fod  tua  naw  punt  a  phymtheg 
swllt :  felly  y  dywed  ein  hawdwyr ;  mae  yn 

debyg  fod  yn  anhawdd  gwybod  yn  fanwl,  i'r 
ddimmai,  pa  faint  oedd  y  tri  chàn  ceiniog. 
t  Yr  oedd  cybydd-dod  yn  bechodllywodraeth- 
ol  yn  nghalon  Judas  o  dàn  ei  holl  broífes  ef, 
ac  er  ei  fod  yn  mhlith  yr  apostolion :  acyina 
dywedir  ei  fod  yn  "Heidr;"  tybir  y  byddai 
efe  yn  aml  yn  lladrata  o'r  arian  a  berthynai 
i'r  dysgyblion  yn  gytfredin,  dàn  rith  o'u 
rhoddi  i'r  tlodion.  Fel  hyny,  yr  oedd  yn 
euog  o  gybydd-dod,  lladrad,  a  chelwydd,  ar 
unwaith  ;  a  pherthynasau  agos  yw  y  tri  hyn 
bob  amser.  Pe  cawsai  efe  werth  yr  enaint 

hwn  i'w  feddiant,  tybir  ei  fod  yn  bwriadu 
ffoi  â'r  cwbl  ganddo,  ar  y  noswaith  ysíormus 
oedd  i  ddyfod  yn  fuan  ar  lesu  a'i  ddysgybl- 
ion,  ac  yna  ni  bnasai  neb  i'w  alw  ef  i  gyfrif. 
I  Nis  gallwn  feddwl  y  gwyddai  Mair  ddim  y 
pryd  hwn  fod  dydd  claddedigaeth  Iesn  mòr 
fuan;  ond  mae  efe  yn  tystiolaethu  mai  nid  o 
ddamwain  y  dygwyddodd  hyn,  ond  yn  ol 
trefn  rhagluniaeth,  ac  fel  drych  blaenllaw  o 
farwolaeth,  per-arogliad,  a  chladdedigaeth Iesu. 

9  V  *  Gwybu  gan  hynny  dyrfa  fawr 
o'r  Iuddewon  ei  fod  ef  yno  :   a  hwy  a 

ddaethant,  nid  er  mwyn  yr  Iesu  yn 
unig,  ond  fel  y  gwelent  Lazarus  hefyd, 
yr  hwn  a  godasai  efe  o  feirw. 

y  pen.  11.  43—45.  Act.  3.  10,  11.  a  4.  14. 

*  Òan  fod  Bethania  fel  y  dywedwyd,  o 
fewn  i  lai  na  dwy  fìlltir  o  Jerusalem,  dacth 
llawer  iawn  o'r  luddewon  yno  can  gynted 
ag  y  clywsant  fod  Iesu  yno :  nid  i  weled  yr 
lesu  yn  unig  ond  i  weled  Lazarus  hefyd,  yr 
hv/n  a  godasai  efe  o  farw  i  fyw.  Yr  oedd 
gan  ragluniaeth  Duw  law  yn  hyn,  fel  y 
byddai  enw  yr  Iesu  yn  fwy  hysbys  a  nodedig 
yn  union  cyn  iddo  ddyoddef.  Efallai  i 
Lazarus  yn  fwriadol,  gadw  ei  hun  yn  ddirgel 
ac  mewn  neillduedd  hyd  yn  awr,  fel  na 
chaffai  ei  syfrdanu  â  holiadau  ffol  yr  Inddewon. 

10  Hz*Eithr  yr  arch-ofTeiriaid  a 

ymgynghorasant  fel  y  lladdent  Laza- rus  hefyd. 
z  pen.  11.47—53,  57.  Gen.  4.  4—10.  Ex.  10.  3.  Job  15. 

25,  26.    a  40.  8,  9.  Preg.  9.  3.   Dan.  5.  21—23.   Mat.  2.  3—8, 16.  Luc  16.  31. 

*  Ni  bu  erioed  ddangosiad  mwy,  o  annuw- 
ioldeb,  cynddeiriogrwydd,  ac  ynfydrwydd, 
nac  yn  yr  ymgais  hyn  :  ceisio  lladd  Lazarus 
yn  gystal  a'r  Iesu,  er  attal  effeithiau  pellach 
y  wyrth  ar  feddyliau  y  bobl. 

1 1  a  *  Oblegid  llawer  o?r  Iuddewon 
a  aethant  ymaith  o'i  herwydd  ef,  ac  a 
gredasantyn  yr  Iesu. 

a  adn.  18.  pen.  11.  45,  48.  a  15.  18— 25.  Act.  13.  45. 
Iago  3.  14-16. 

*  Heblaw  bod  y  bobl  yn  gweled  Lazarus 
wedi  adgyfodi,  efallai,  ei  fod  ef  yn  dywedyd 

am  y  peth  wrth  bawb,  er  anrhydedd  i'r  Iesu, 
a  bod  llawer  drwy  hyny  yn  troj  ymaith  oddi- 
wrth  y  phariseaid,  ac  yn  credu  yn  Iesu  mai 
y  Messiah  ydoedd.  Bod  y  bobl  yn  credu 
ynddo  trwy  y  wyrth  hon  oedd  yn  eu  goíìdio 
hwy,  ac  yn  peri  iddynt  benderfynu  lladd  y 
ddau  os  gallent. 

12  1f  Trannoeth,  Hyrfa  fawr  yr  hon 

a  c  ddaethai  i'r  wyl,  pan  glywsant  fod 
yr  Iesu  yn  dyfodi  Jerusalem, 

b  Mat.  21.  8.        c  pen.  11.  55,  56. 

13  d  A  gymmerasant  gangau  o'r 
palmwydd,  ac  a  aethantalìan  i  gyfar- 
fod  âg  ef,  ac  a  lefasant,  e  Hosanna : 
Bendigedig  yw  /Brenhin  Israel  yr 
hwn  sydd  yn  dyfod  yn  enw  yr  Ar- 

glwydd. d  Lef.  23.  40.    Dat.  7.  9.  e  Salra  72.  17— 19.    a  118. 
25,26.  Mat.  21.9-11.  a  23.  39.  Marcll.8-10.  Luc  19. 
36-38.  fadn.  15.  pen.  1.  49.  a  19.  15,  19-22.  Es.  44.  6. 

Hos.  3.  5.*Zeph.  3.  15.  Dat.  1».  3.  a  19.  16. 

14  ë  A'r  Iesu  wedi  cael  asynyn,  a 
eisteddodd  arno;  Ämegis  y  mae  yn 
ysgrifenedig, 

g  Mat.  21.  1—7.  Maro  11.  1—7.  Lnc  19.  29-35. h  Zech.  9.  9. 

15  **Nac  ofna,  ferch  Si'on;  wele, 
y  mae  dy  Frenhin  yn  dyfod,  Äyn eistedd  ar  ebol  asen. 

i  Es.  35.  4,  5.  a40.  9,  10.  a  41.  14.  a  62.  11.  Miea  4.  8. 
Zeph.  3.  16,  17.    Zeoh.  2.  9-11.    Mat.  2.  2-6.  k  Deut. 
17.  16.  Barn.  5.  10.  a  12.  14.  2  Sam.  15.  1.  a  16.  2.  1  Breu. 
1.  33. 

Cawsom  yr  hanes  uchod  yn  helaethach  gan 
yr   efengylwyr   eraill.     Gwel   ar    Math.    21. 



Groegiaid  yn  ewyllysio IOAN  XII. 
gweled  yr  Iesu. 

7—9;  Marc   11.  1—10;    a    Luc   19.  29—40. 
*  Nid  yw  y  geiriau  hyn  gan  yr  efengylwyr 
eraili,  yn  Zech.  9.  9,  y  maent. 

1 6  *  Y  pethau  hyn  l  ni  wybu  ei 
ddisgyblion  ef  ar  y  cyntaf:  meithr 
pan  ogoneddwyd  yr  Iesu,  nyna  y 
cofiasant  fod  y  pethau  hyn  yn  ysgrif- 
enedig  am  dano,  ac  iddynt  wneuthur 
hyn  iddo. 

/Luc9.  45.  a!8.  34.  a  24.  25,  45.  m  adn.  23.  pen. 
7.39.  a  13.31,32.  a  17.5.  Marc  16.  19.  Ac*.  2.  33,  36. 
a  3.  13.  Heb.  8.  1.  a  12.  2.  n  pen.  2.  22.  a  1 1.  26.  a  16. 
4.  I/Be  24.  6-8. 

*  Nid  oedd  gan  ddysgyblion  Iesu  ddim 
llaw  yn  y  gorfoledd  hwn,  ac  nid  oeddynt  yn 
deall  y  peth  hyd  ar  ol  ei  esgyniad  ef  a  thy- 
walltiad  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  ddylanwadau 
yr  hwn  y  cofiasant  eiriau  y  prophwyd,  ac  y 
gwelsant  eu  cyflawniad  yn  y  tro  hwn.  Mae 
yr  efengylwr  yn  onest  iawn  yma,  yn  cyfaddef 

ei  annwybodaeth  ei  hun  a'i  gyd-ddysgyblion. 
Da  yw  i  ni  wybod  llythyren  y  gair,  er  nad 
ydym  yn  ei  ddeall  yn  awr,  ni  a  gawn  ei 
ddeall  ar  ol  hyn. 

17  °  *  Tystiolaethodd  p  gan  hynny 
y  dyrfa,  yr  hon  oedd  gyd  âg  ef  pan 

alwodd  efe  Lazarus  o'r  bedd,  a'i  godi ef  o  feirw. 
o  adn.  9.  pen.  11.  31,  45,  46.  Salm  145.  6,  7.  »  pen. 

1.  19,  32,  34.  a  5.  35-39.  a  8.  13,  14.  a  15.  26,  27.  a  19.  35. 
a  21.  24.  Act.  1.  22.  a  5.  32.  1  Ioan  5.  9—12.  Dat.  1.  2. 

18  ?Am  hyn  y  daeth  y  dyrfa  hefyd 
i  gyfarfod  âg  ef,  am  glywed  o  honynt 
iddo  wneuthur  yr  arwydd  hon. 

q  adn.  9—11. 

19  +Y  Phariseaid  gan  hynny  a 
ddywedasant  yn  eu  plith  eu  hunain, 
r  Â  welwch  chwi  nad  ydych  yn  tyccio 
dim  ?  J  wele,  *  fe  aeth  y  byd  ar  ei  ol 
ef. 

r  pen.ll.  47— 50.  Mat.  21.  15.  Luc  19.  47,  48.  Act.  4. 
16,  17.  a  5.  27,  28.  s  pen.  3.  26.   a  17.  2Í.   Salm  22.  27. 
a  49.  1.  Es.  27.  6.  Act,  17.  6.  1  Ioan  2.  2. 

*  Mae  yr  adnodau  hyn  yn  dangos  yr  achos 
allanol  o'r  pethau  a  ddarllenasom  yn  yr  ad- 
nodau  o'r  blaen ;  ond  yr  achos  tumewnol  yn 
ddîammau  oedd,  gweithrediad  Duwargalon- 
au  y  bobl,  er  gogoneddu  ei  Fab  cyn  dyoddef 

o  hóno.  f  Darllenasom  o'r  blaen,  fod  y 
phariseaid  wedi  cyd-ordeinio,  os  cyfaddefai 

neb  ef  yn  Grist,  y  bwrid  ef  allan  o'r  synagog, 
pen.  9.  22 ;  ac  wedi  hyny,  os  gwyddai  neb 
pa  le  yr  oedd  efe,  fynegi  o  hóno,  feì  y  gallent 
hwy  ei  ddàl  ef,  pen-  11.  57;  yn  lle  hyny, 
dyma  yr  holl  dyrfa  fawr  yn  ei  addef  ef  yn 
Frenin  Israel,  (adn.  13,)  ac  yn  ei  glodfori  ef 
yn  gyhoeddus  fel  y  cyfryw  :  nid  oedd  eu  holl 

ordeiniadau,  eu  gorchymynion,  a'u  bygythion 
hwy  yn  tycio  dim.  %  Mae  yn  amlwg  fod  y 
"byd,"  yn  y  fàn  hon,  fel  mewn  lìawer  o 
fànau  eraill,  i'wddeall  mewn  ystyr  derfynol, 
am  lawer,  ac  nid  am  bawb:  rhai  o  bob  math 

o  bobl,  ac  yn  enwedig  o'r  bobl  iselaf,  y 
gwerinos  gwrengaidd. 

20  H  *Ac  yr  oedd  rhai  'Groegiaid 
ym  mhlith  fy  rhai  a  ddaethant  i  fynu 

M  i  addoli  ar  yr  wyl : 
"     íoö 

t  pen.  7.  35.     Marc  7.  26.    Act.  14.  1.    a  16.  1.    a  17.  4.    , 
a  20.  21.   a  21.  23.  Rhi.f    I.  16.  a  10.  12.  Gal.  2.  3.   a  3.  28. 
Col.  3.  11.  «1  Bren.  8.  41—43.    Es.  11.  10.   a  60.  2—14. 
a  66.  19-21.  Act.  8.  27. 

*  Mae  dau  air  Groeg  ( Ellênes,  ac  Ellênis-  ! 
tai,)  yn  cael  eu  cyneithu  Groegiaid,  heb  \ 
ddim  gwahaniaeth,  yn  ein  cyfieithiad  ni ;  , 
ond  y  maent  o  feddwl  gwahanol  yn  y  Testa-  ; 
ment  Newydd  yn  yr  iaith  Roeg.  Nid  yw  j 

yr  olaf  ( Èlltnistai)  i'w  gael  ond  yn  Act. 
6.  1;  a  9.  29  ;  a  11.  20;  ac  yn  arwyddo  yr 
Iuddewon  hyny  oedd  ar  wasgar  yn  mhlith  y 
cenedloedd,  ac  yn  arfer  yr  iaith  Roeg.  Ond 
mae  y  cyntaf  (Ellênes)  tua  deuddeg  o  weith- 
iau  yn  y  Testament  Newydd,  ac  yn  arwyddo 

yn  brì'odol,  Groegiaid  o  genedl  neu  enedi^ 
aeth,  ac  a  grybwyllir  mewn  cyferbyniad  i'r 
luddewon,  megys  yn  Rhuf.  1.  16;  a  2.  9,  10, 
cymhara  âg  adn.  14.  Y  cyníaf  (Ellênes)  a 
ddefnyddir  yma,a  thybirmai  Syropheniciaid, 
o  dueddau  Tyrus  a  Sidon,  oedd  y  Groegiaid 
'hyn,  ac  eu  bod  yn  broseíytiaid  y  porth,  fel 
eu  gelwid,  ac  yn  dyfod  i  Jerusalem  i  addoli 
ar  y  prif-wyliau,  er  na  chaniatêid  iddynt 
fwyta  y  pasg,  am  nad  oeddynt  wedi  eu  hen- 
waedu  :  fam  hyny  dywedir  iddynt  ddyfod  i 
fynu  i  addoli  ar  yr  ŵyl.  Mae  yn  werth 
sylwi,  bod  y  Testament  Llydaweg,  a  argraff- 
wyd  yn  ddiweddar,  yn  gwneuthur  gwahan- 
iaeth  rhwng  y  ddau  air  uchod  :  Jentiled  yw 
y  gair  sydd  ganddo  am  y  Groegiaid  o  genedl ; 
Gresianed  am  yr  Iuddewon  Groegaidd. 
Tj'bia  rhai  mai  yn  nghyntedd  y  cenedloedd 
hyn,  sef  y  Groegiaid  o  genedl,  y  cadwai  yr 
Iuddewon  eu  marchnad,  (Math.  21.  12,  13,) 
a  hyny  o  ddirmyg  ar  y  cenedloedd ;  a  bod 

gwaith  Crist  yn  bwrw  allan  y  prynwyr  a'r 
gwerthwyr  oddi  yno,  yn  arwyddo  ei  dder- 
byniad  ef  o'r  cenedloedd,  ac  mai  o  barch 
iddo  am  hyny  yr  oedd  y  Groegiaid  hyn  yn 
ewyîlysio  ei  weled  yn  awr. 

21  *  Y  rhai  hyn  gan  hynny  a 
ddaethant  at  x  Phylip,  yr  hwn  oedd  o 
Bethsaida  yn  Galilea,  ac  a  ddymun- 
asant  arno,  gan  ddywedyd,  f  Syr, 
yni  a  ewyllysiem  weled  yr  Iesu. 

x  pen. ■  I.  43-47.      a  6.  5— 7.      a  14.  8,  9.  jr  per 
36-39.    a  6.  40.    Mat.  2.  2.    a  8.  9-12.   a  12.  19-21.    « 
22—28.  Luc  19.  2—4.  Rbuf.  15.  8—12. 

*  Os  Syropheniciaid  oedd  y  Groegiaid  hyn, 
fel  y  crybwyllwyd  uchod,  yr  oedd  eu  gwlad 
yn  agos  i  Bethsaida  yn  Galilea,  tref  Phylip, 
ac  etallai  fod  rhai  o  honynt  yn  gydnabyddus 
âg  ef,  ac  yn  sofyn  ganddo  eu  tywys  hwy  at 
yr  Iesu.  fNis  gwyddom  pa  beth  oedd  eu 
dyben  yn  ewyllysio  gweled  yr  Iesu  ;  yr  hyn 
a  grybwyllwyd  yn  niwedd  y  sylw  ar  yr  ad- 
nod  o'r  blaen,  meddrhai:  awydd  am  glywed 
ei  athrawiaeth  ef  medd  eraill:  dim  ond  blys 
gwag,  am  weled  un  y  clywsent  gymmaint  o 
sôn  am  dano,  medd  eraill.  Yr  oeddynt  yn 
cyfarch  Phylip  yn  foneddigaidd  iawn,  Syr; 
mae  yn  debygmai  dynion  o  ddygiad  bonedd- 
igaidd  i  fynu  oeddynt, 

22  *  Phylip  a  ddaeth  ac  a  ddywed- 
odd  i 2  Andreas  :  a  thrachefn  a  Andreas 

a  Phylip  a  ddy wedasant  i'r  Iesu. x  peu.  1    40.  41.   a6.  8.  a  Mat.  10.  5.    Marc  10.  13, 
14.  Luc  9.  49,  50. 

*  Gwaharddasai  Crist  eiddysgyblion  i  fyn- 
ed  i  ffordd  y  cenedloedd,  Math.  10.  5;  a 
hyny,    efallai,    a   barodd    i    Phylip    betrnso 



Effeithiau  daionus 
IOAN  XII. marwolaeth  Crist. 

«f    vn     a  wr     nes  I  «  Mat-  10-  39-    ft  1C-  25-  a  19    29.  Marc  8.  35.    Luc  9.  23, 

dwyn  y  cenedloedd  liyn  ato  et  yn  a\M,  nw^  a  17  33  Act  lJ0  M  a2,   13  Heb  u  35  Da  ,2  «£ 
ymgyn«hori    yn   gyntaf    ag    Andreas,  ac  ì  r  /Gen.  29.  30-33.  Pre&.  2.  17.  Luc  h.  26. 

1      Cawsom    y    geiriau    hyn,    gydag    ychydig ddau  bctruso  nes  dywedyd  yngyntaf  1  rlera. 
Yr  oedd  Andreas  yn  hùn  dysgybl  o  ychydig 

na  Phylip,  am  hyny  mae  yn  ymgynghon  ag 

ef  meŵn  peth  dyrys:  gweddusiawn  1  ninnau 

roddi  parch,  a  blaenoriaeth  i'n  henach,  yr  un modd.  ,,.-11 

23  H*A?r  Iesu  a  attebodd  ìddynt, 

gan  ddywedyd,  b  Daeth  yr  awr  y 
gogonedder  Mab  y  dyn. 

*  pen.  13.  31,  32.  a  17.  1-5 ,9,  10.  Es.  49  5  6.  a  5
3. 

10-12    a  55.  5.  a  60.  9.  Mat.  25.  31.  1  Pedr  2.  9,  10. 

*  Nis  gwyddom  yn  sicr  pa  un  a  gafodd  y 

Groegiafd  hyn  eu  dwyn  at  yr  Iesu  ai  peidio; 

tybia  rhai  iddynt  gael  yn  ddioed,  ac  mai 

yn  eu  clyw  hwynt  y  llafarodd  efe  ÿ  geiriau 

hyn,  fod  yr  awr  wedi  dyfod  iddo  ef  gael  ei 

ogoneddu,  nid  yn  iachawdwriaeth  yr  Iudd- 

ewon  yn  unig,  ond  yn  achubiaeth  tyrfa  ddi- rifedi  o'r  cenedloedd  hefyd.  Efallai  iddo 

ddywedyd  ychwaneg  am  alwad  y  cenedloedd 

nag  sydd  yn  grybwylledig  yma;  ac  os  deall- 
odd  y  Groegiaid  ef  yn  iawn,  ac  adrodd  ei 

eiriau  ar  eu '  dychweliad  adref,  gallai  hyny 
rwyddau  y  ffordd  i'r  apostolion  erbyn  iddynt 
fyned  i'r  wlad  hòno  i  bregethu  yr  efengyl 
wedi  hyny. 

24  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 

c*Oni  syrth  y  gronyn  gwenith  i'r 
ddaear,  a  marw,  hwnnw  a  erys  yn 
uni^ :  f  eitnr  d  os  ̂ ydd  e^e  marw>  e'e 
a  ddwg  ffrwyth  lawer. 

c  Salffl  72.  16.  1  Cor.  15.  36-38.  d  adu.  32,  33.  Sal™ 
22.  15,  22-31.  Es.  53.  10—12.   Heb.  2.  9,  10.   Dat.  7.  9— 1'' 

*  Fel  mae  yn  rhaid  i'rgronyn  gwenithgael 
ei  hau  a'i  gladdu  yn  y  ddaear,  a  marw, 
megys,  yn  mhob  ymddangosiad,  cyn  y  dyco 
ffrwyth :  felly  mae  yn  rhaid  i  Fab  y  dyn  ; 
rhaid  iddo  farw,  cael  ei  gladdu,  a  darfod  am 
dano,  ac  am  ei  achos  yn  y  byd  mewn  pob 

ymddangosiad  dynol,  cyn  y  dygo  ffrwyth  ys- 
brydol  yn  iaehawdwriaeth  dynion.  f  Ar  ol 
i'r  gronyn  gwenith  farw  felly,  efe  a  ddwg 
ífrwyth  lawer,  o'r  un  natur  âg  ef  ei  hun  : 
felly  hefyd  Mab  Duw  ;  ar  ol  ei  farw,  efe  a 
adgyfyd,  ac  a  ddwg  ffrwyth  lawer,  tyrfa 
fawr  nas  gall  neb  ei  rhifo,  oll  yn  werth  ei 
waed,  oll  yn  llafur  ei  enaid.  Ei  ffrwyth  a 
ysgwyd  fèl  Libanus,  a  phobl  y  ddinas  a 
flodeuant  fel  gwellt  y  ddaear.  Fel  yr  oedd 

Iesu  yn  ddibechod,  gallasai  esgyn  i'r  gogon- 
iant  ei  hunan  heb  farw;  ond  yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  farw  cyn  cael  ffrwyth  lawer.  Yn 
ei  anfeidrol  wybodaeth  o  anian  pob  peth, 
gwelodd  yr  Arglwydd  Iesu  fod  yn  dda  i 
ddewis  y  gronyn  gwenith  yn  y  gymhariaeth 
hon,  o  lawer  o  filoedd  o  hadau,  yr  unig  un, 
meddant,  sydd  yn  marw  yn  y  ddaear ;  ac 
sydd  felly  yn  rhagorol  addas  fel  cymhariaeth 

o'i  angau  ef.  Dywed  anianyddion  nad  oes 
yr  un  grawn  arall  yn  marw  fel  y  gronyn 
gwenith  ar  ol  ei  hau,  ond  y  ffäen  fawr,  a'r 
hyn  a  elwir  Millet-mìllium. 

25  e  Yr  hwn  sydd  yn  caru  ei  einioes, 
a'icyllhi;  a'r  hwn  sydd  -^yn  casâu 
ei  einioes  yn  y  byd  hwn,  a'i  ceidw  hi 
i  fywyd  tragywyddol. 

1.  4.         1  pen. 
or.  5.  S.    Phil. 

1  Sara  2.  30. 

wahaniaeth,  o'r  blaen,  yn  Math.  16.  25 ; 
Marc  8.  35;  Luc  9.  24.  Gwel  y  sylwadau  a 
wnaed  ar  y  mànau  hyny.  Tybia  rhai  i  Grist 

eu  llefaru  yma  er  dangos  i'w  ddysgyblion, 
megys  y  gorfyddai  iddo  ef  ddyoddef  a  marw 
cyn  gweled  y  "  ffrwyth  lawer,"  felly  y  bydd- 
ai  raid  iddynt  hwythau  hefyd,  osod  sail  eu 
gogoneddiad  yn  eu  dyoddefiadau.  Efallai  y 
gellir  ystyriedy  geiriau  hefyd,  yn  rhagfyneg- 
iad  i'r  dysgyblion,  o'r  dyoddefiadan  a  íyddai 
yn  cyd  fyned  â  phregethiad  cyntaf  yr  efeng- 
yl ;  er  eu  calonogi  hwy  i  fod  yn  wrol,  a'u 
rhybuddio  o'r  perygl  o  dynu  yn  ol. 

26  s  *  Os  gwasanaetha  neb  fì, 
h  f  dilyned  fi :  x  |  a  lle  yr  wyf  fi,  yno 
y  bydd  fy  ngweinidog  hefyd :  ac  os 

gwasanaetha  neb  fi,  h  [|  y  Tad  a'i 
hanrhydedda  ef. 

g  pen.  13.  16.  a  15.  20.  Rhuf.  1.  1.  a  14.  18.  2  Cor.  4. 
5.  Gal.  1.  10.  Col.  3.  24.  a  4.  12.  2  Pedr  1.  1.  Jüd.  1. 
h  pen.  10.  27.  a  21.  22.  Num.  14.  24.  a  32.  11.  Mat.  16.  24. 
Mare  8.  34.  Luc  9.  23.  Eph.  5.  1,  2.  Dat.  1 
14.  3.  a  17.  24.  Salm  17.  15.  Mat.  25.  21.  2  C 

1.  23.  1  Thes.  4.  17,  18.  k  pen.  14.  21—23, 

Diar.  27.  18.  * 

*  Hyny  yw,  os  mỳn  neb  fod  yn  wir  ddys- 
gybl  a  gwas  i  mi.  Tybir  fod  Iesu  yn  rhoddi 
awgrym  yn  y  geiriau  hyn,  y  byddai  ei  deyrn- 
as  ef  yn  ehang  iawn,  a'i  ddeiliaid  yn  lliosog 
iawn  :  nid  Iuddewon,  proselytiaid  cyfiawn- 
der,  a  phroselytiaid  y  porth,  yn  unig  ;  ond 
cenedloedd  eilun-addolgar  hefyd,  filoedd  o 

honynt,  a  gânt  eu  dwyn  i'w  deyrnas  ef  trwy 
gredu  ynddo.  f  Dilyned  fy  esampl  I,  hy- 
fforddiadàu  a  gorchymynion  fy  ngair  I,  fy 
rhagluniaeth  a  fy  Ysbryd  I,  i  ba  le  bynag  yr 

arweiniont  ef:  dilyned  fi,  hyd  yn  nôd  i'r 
groes  os  bydd  raid.  %  Ac  er  cysur  a  chalondid 
i'r  cyfryw  was,  a  dilynwr  ffyddlawn  ;  lle  yr 
wyf  fi  yn  awr  o  ran  holl-bresenoldeb  fy  Nuw- 
dod,  a  lle  y  byddaf  fi  o  ran  fy  nynoliaeth 
hefyd  yn  fuan  ;  caiff  fy  holl  wir  wasanaeth- 
wyr  fod  yno  gyda  mi  am  byth  bythoedd. 
||  Pa  faint  bynag  y  dirmyger  y  cyfryw  un  gan 
ddynion  ar  y  ddaear ;  caiff  ei  anrhydeddu 
â  bywyd  tragywyddol  a  gogoniant  gan  fy 
Nhad  yn  y  nefoedd. 

27  '*  Yr  awrhony  cynhyrfwyd  fy 

enaid  :  m  f  a  pha  beth  a  ddywedaf  ? 

X  0  Dad,  gwared  fi  allan  o'r  awr 
hon  :  °  ||  eithr  o  herwydd  hyn  y  daeth- 
um  i'r  awr  hon. 

I  pen.  11.  33—35.  a  13.  21.  Salm  69.  1—3.  a  88.  3.  Es. 
53.  3.  Mat.  26.  38,  39,  42.  Marc  14.  33—36.  Luc  22.  44,  53. 
Heb.  5.  7.  m  Es.  38.  15.    Luc  12.  49,  50.  n  pen.  11. 
41.  Mat.  26.  53,  54.  o  pen.  18.  37.  lTim.  1.15.  Heb.  2. 
14.  a  10.  5-9. 

*  Tra  yr  oedd  ein  Harglwydd  bendigedig 

fel  hyn  yn  ymddiddan  ainy  dyoddefiadau  a'r 
gogoniant  oedd  o'i  flaen,  dechreuodd  arswyd 
y  frwydr  fawr  ddiweddafymatìyd  yn  ei  natur 
ddynol  \  ac  er  dangos  fod  holl  deimladau  di- 
bechod  dynoliaeth  ganddo,  efea  ddywedodd, 
Yr  awr  hon  y  cynhyrfwyd  fy  enaid,  yn  yr 

olwg,  a  thàn  y  teimlad,  o'r  dyoddefiadau mawrion  a  chwerwon,  sydd  yn  barod  i  ym- 
dywallt  arnaf  o  bob  màn.  t  Pa  fodd  y  llef- 
araf  yn  y  modd  mwyaf  addas  dàn  y  fath 
deimiad  pwysig  !     %  Yna  San  droi  oddi  wrtn 



Crist  yn  ywedd'io  ar  ei Dad, 
IOAN  XII. ac  yn  cael  ei  ateb. 

y  bobl  at  Drìuw,  efe  a  ddywedodrì,  O  fy 
Nhad  nefol,  iaith  natur  orthrymedig  yw, 

Gwared  fi,  os  yw  yn  bosibl,  alian  o'r  awr 
hon,  na  ddelo  y  llifeiriaint  ofnadwy  hyn  o 
ddyoddefiadau  arnaf:  |  onrì  eto,  nid  wyf  yn 
gofyn  am  hyn ;  oblegid  y  gvvn  I  raai  i  hyn  y 
daethum  i'r  byd,  ac  i'r  awr  hon  :  felly  yr 
oedd  dy  arfaeth  dragywyddol  di,  ac  felly  yr 
ymrwymais  innau  mewn  cyfammod  sicr  i  ti. 
Dywedir  fod  y  gair  Groeg  (Teteractai,)  a 

gyfieithir  yma  "  cynhyrfu,"  yn  arwyddo  y 
trallod  medrìwl  mwyaf  ag  syrìd  bosibl  i  cnairì 
ei  drìyoddef.  Mae  Dodderidge  a  Scott  yn 
darlìen  rhan  o'r  adnorì  fel  hyn  :  "  Pa  beth  a 
ddywedaf  ?  A  ddywerìaf,  O  Dad,  gwarerì  fi 
allan  o'r  awr  hon?"  Na  ddywedaf,  ddim 
felly  ;  canys  o  herwydd  hyn  y  daethum  i'r awr  hou.     Gwel  ar  Math.  26.  38,  39. 

28^*0  Dad,  gogonedda  dy  enw. 

9  Yna  y  daeth  llef  o'r  nef,  r  f  Mi  a'i 
gogoneddais,  s  X  ac  a'*  gogoneddaf d  rachefn . 

p  pen.  18.  11.    Mat.  26.  42.    Marc  14.  36.  q  Mat.  3. 
17.    »17.5.    2  Pedrl.17.  r  pen.  9.  3.    a  11.  4,  40-44. 
*  pen.  13.  21,  32.  Es.  49.  3—7.  Epu.  2.  7.  a  3.  10,  21.  Phil. 
1.  6—11.  Dat.  5.  9—14. 

*  O  Dad,  beth  bynag  a  fydrìo  raid  i  mi  ei 
ddyoddef,  gogonedda  di  dy  enw.  Gogonedda 
dy  brîodoliaethau  dwyfol,  cyfiawnder,  sanct- 
eidrìrwydd,  gwirionedd,  a  thrugaredd,  yn 
iachawdwriaeth  pechaduriaid  :  nid  wyf  fi  yn 
ceisio  ond  cynnal  y  ddynoliaelh  i  fyned  trwy 

y  dyoddefaint  mawr.  t  Mi  a'i  gogoneddais 
eisoes  yn  dy  ufudd-dod,  dy  weinidogaeth, 

a'th  wyrthiau  di ;  %  ac  mi  a'i  gogonedrìaf  eto 
yn  mhellaeh,  drwy  dy  ddyorìdefaint  a'th 
angau  di  ;  ac  hefyd  yn  dy  arìgyfodiad  a'lh 
esgyniad  di,  yn  nghyd  â'r  ffrwyth  lawer  a 
ddaw  o'r  cwbl. 

29  Y  dyrfa  gan  hynny  yr  hon  oedd 
yn  sefyll?ac  yn  clywed,  a  ddywedodd 
'  *  mai  taran  oedd  :  eraill  a  ddy  wed- 
asant,  u  f  Angel  a  lefarodd  wrtho. 

r  Ei.  19.  16.  a  20.  18.  Job  37.  2—5.  a  40.  9.  Ezec.  10. 
5.  Dat.  6.  1.  a  8.  5.  a  11.  19.  a  14.  2.  «  Act.  23.  8,  9. 
Dat.  18.  1,2. 

*  Sonia  yr  ysgrythyr  yn  aml  am  daranau 
gyda  llef  o'r  nef :  (Exod.  19.  16,  19;  Dat.  4. 
5 ;  a  ö.  1 ;  a  10.  3.)  Mewn  cyfeiriad  at  hyny, 
efallai,  y  bydrìai  yr  Iudrìewon  yn  galw  y  llef 
ei  hun  Bath  kol,  hyny  y  w  merch  y  llef,  gan 
ei  borì  yn  dyfod  gyda  tharan,  ac  megys  yn 
cael  ei  ffurfio  gan  daran.  Cafodd  Iesu  dyst- 

iolaeth  trwy  lef  o'r  nef  dair  gwaith :  1.  ar 
ddechreuad  ei  weinidogaeth,  fel  Arch-offeir- 
iad  mawr  ein  cyffes  ni,  Math.  3.  17:  2.  pan 
roddwyd  gorchymyn  i  wrando  arno  ef,  fel 
Prophwyd  mawr  ei  eglwys,  yn  ei  wedd- 
newidiarì,  Math.  17.  5  :  ac  yn  3.  yma,  pan 
aeth  efe  i  mewn  i  Jerusalem  yn  gyhoeddus 
fel  Brenin.  fTybiai  yr  Iuddewon  yn  gy- 
ffredin,  pan  fyddai  yn  amlygu  ei  ewyllys  i 
ddynion  trwy  lef  oruwch-naturioj,  raai  trwy 
offerynoldeb  angel  y  byddai  yn  gwneyd  hyny. 
Y  rhai  ni  drìeallasant  y  geiriau,  raegys  y 
Groegiaid  oerìrì  yno,  a  dybient  mai  taran 

oedd  ;  o'r  tu  arall,  y  rhai  a  drìeailasant  eiriau 
y  llef,  a  dybient  mai  angel  a  lefarorìrì  wrtho: 
ond  mae  yn  debyg  na  drìeallodd  neb  o  honynt 
fod  y  Tad  fel  hyn  yn  tystiolaethu  ei  foddìon- 
rwydd  yn  Iesu  ac  ýn  ei  waith  mawr. 

\       408 

30  Yr  Iesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 

wedodd,  *  Nid  o'm  hachos  i  y  bu  y 
llef  hon,  *fond  o'ch  achos  chwi. *  pen.  5.  34.  a  11.  15,  42.  2  Cor.  8.  9. 

*  "  Nid  o'ra  hachos  I,"  nid  oedd  eisiau 
tystlolaetli  oruweh-naturiol  fel  hyn  arnaf  fi, 
rai  a  wyrìdwn  o'r  blacn  fy  mod  yn  rhyngu 
bodd  y  Tad,  y  gogoneddai  efe  ei  enw  ynof, 
ac  y  gogoncddai  finnau  gydag  ef  ei  hun  ar  oí 

gorphen  fy  ngwaith.  f "  Ond  o'ch  achoa 
cbwi**  y  bu ;  o  achos  eich  anghrediniaetb 
cliwi,  ac  fel  y  credechmai  Mab  Duw  ydwyf, 
neu  y  bydduch  Iwyr  rìdiesgus  yn  eich  ang- 
hrediniaeth.  Ac  hefyd  o  achos,  neu  er 
ffiwya,  fy  nysgyblion,  y  rhai  sydd  yn  credu 
ynof ;  fel  na  sigler  hwy  yn  eu  ffydrì  pan  wel- 
ont  fy  rhodrìi  I  i  farwolaeth  waradwyddus 
yn  fuau  ar  y  groes. 

31  y  *  Yn  awr  y  mae  barn  y  byd 
hwn  :  z  f  yn  awr  y  bwrir  allan  dy wys- 

°o  y  ̂yd  hwn. /pen.  5.  22—27.  a  16.  8—10.  s  pen.  14,  30.  a  16.  11. 
Gen.  3.  15.  Es.  49.  21,  25.  Mat.  12.  28,  29.  Luo  10.  17—19. 
Act.  26.  18.  2  Cor.  4.  4.  Eph.  2.  1,  2.  Col.  2.  15.  Heb.  2, 
14.  1  Ioan  3.  8.  Dat.  12.  9—11.  a  20.  2,  3. 

*  Datguddid  drygioni  y  byd  hwn,  a  chy- 
hoeddirì  barn  y  byrì  hwn,  yn  y  tro  rhyfedd 
hwnw  oedd  ar  gymmeryd  lle  yn  fuan,  sef, 
marwolaeth  Crist.  Dangosai  ei  groeshoeliad 

ef  ddrygioni  díobaith  calonau  dynion,  chwan- 
egai  eu  heuogrwydrì,  adangosai  dra  chasineb 
Duw  at  bechod,  yn  y  dinystr  sicr  oedd  .yn 
aros  anghredinwyr.  Byrìrìai  ei  angau  ef  yn 
gwneyd  ffordd  i  gondemniad  a  barn  y  genedl 

Iudrìewig,  a'r  hoìl  fyd  paganaidd,  oddigerth 
y  rhai  a  gredent  yr  efengyl.  Dangosai  ei 
grefyrìrì  ef  wahaniaeth  rhwng  cymmeriadau 
a  nodweddau  dynion,  profai  luoedd  yn  rhag- 

rithwyr,  dygai  eraill  i'w  barnu  a'u  condemnio eu  hunain;  ac  fel  hyn,  yn  mhob  modd; 

byddai  raegysblaen-brawf  o  farn  ydydd  diw 
edrìaf.  t  Mewn  canlyniad  i  farwolaeth 
Iesu,  ei  arìgyfodiad,  ei  esgyniad,  tywalltiad 
yr  Ysbryd  Glân,  a  phregethiad  yr  efengyl ; 
bydrìai  i  satan,  tywysog  y  byd  drygionus 
hwn,  yr  hwn  mae  yr  holi  eilun-addolwyr  yn 
ei  adrìoli  fel  eu  duw,  a'r  holl  bechaduriaid 
diras  yn  ufudrìâu  irìdo  fel  eu  brenin  ;  gael  e: 

farnu  a'i  gondemnio,  yn  nghyd  a'i  holl 
eiddo  :  dechreu  y  rìrìerìfryd  drwy  ei  fwrw  el 

allan  o'i  lywodraeth  drawrs-ferìrìiannol,  trwy 
dröerìigaeth  pechaduriaid,  dymchweliad  j 
temlau  paganaidrì,  a  distry  w  eilun-addoliaeth 
Yr  oedd  ymofyniad  y  Groegiaidhyn  am  Iesi 
yn  ernes  o  hyny ;  ac  mae  y  gwaith  i  gael  e: 
rìrìwyn  yn  mlaen  yn  raddol,  hyd  onid  el( 
teyrnasoedd  y  ddaear  yn  eidrìo  ein  Har 

glwydd  ni  a'i  Grist  ef. 

32  A  minnau,  aífíos  dyrchefir  f 
oddi  ar  y  ddaear,  h  a  dynnaf  c  f  bawt 
attaf  fy  hun. 

a  pen.  3.  14.  a  8.  28.  a  19.  17,  18.  Dent.  21.  22,  23 
2  Saru.  18.  9,  10.  Salm22.  16—18.  Gal.  3.  13.  1  Pedr  2.  24 
a  3.  13.         b  pen.  6.  44.  Can.  1.  4.  Hos.  11.  4.  o  pen.  J 
7,  29.    Es.  49.  6.    Rhuf.  5.  17—19.    1  Tim.  2.  6.     Heb.  2.  S 
10.  1  Ioan  2.  2.  Dat.  5.  9. 

33  (  \  A  hyn  a  ddywedodd  efe 
4  gan  arwyddo  o  ba  angau  y  bydda 

farw) 

d  pen.  18.  32.  a  21.  19. 

Yma  raae  Iesu  niegya  yn  gosod  i  fynu  e 

orserìd  a'i    deyrnas,   ar    ddistryw   ac   adfa; 
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yn  ei  esampl  a'i  athrawiaeth. 

teynias  satan.  Er  y  byddai  ei  farwolaeth  et' 
yn  ymddangos  íel  buddugoliaeth  ei  elynion 

arno  ;  eto  y  cyt'ryw  fyddai  effeitrjfiau  y  tro 
rhyfedd  hwnw,  fel  y  byddai  yn  foddion  i 
dynu  pawb  ato  ef :  byddai  y  tath  brawf,  o 
gariad  niòr  annhraethol,  yn  foddion  i  ddar- 
ostwng,  meddalu,  ac  ennill  y  calonau  mwyaf 
celyd,  ac  i  wneyd  dynion  o  bob  iaith  a 

chenedl  yn  ewyllysgar  ddysgyblion  i'r  Iesu 
yn  nydd  ei  nerth.  *  Mae  y  beii  niaid  mwyaf 
dysgedig  yn  dywedyd  mai  pan  a  ddylai  y 
gair  hwn  (ean)  gael  ei  gyfìeithu,  ac  nid  os  : 
fnid  oedd  dim  os,  mewn  ystyr  ammheuol,  am 
dani.  t  Pawb  o  ran  cenedl  a  feddylir  yma, 
nid  pawb  o  holl  ddynolryw  :  pe  hyny  fuasai 
meddwl  y  gair  ni  buasai  yn  wirionedd. 
X  Mae  yn  dra  sicr  mai  ei  farwolaeth  ar  y 

groes  oedd  Crist  yn  feddwl  wrth  ei  "  dder- 
chafu  oddi  ar  y  ddaear,"  fel  pen.  3.  14,  15  ; 
ac  nas  gellir  rhoddi  unrhyw  agoriad  arall  ar 
y  geiriau  :  eto,  trwy  ei  dderchafu  ef  ar  y 
groes  mae  ei  enw  wedi  myned  yn  dderchaf- 
edig  goruwch  pob  enw;  achofied  gweinidog- 
ion  yr  efengyl,  nas  gallant  dderchafu  Crist 
yn  iawn  byth,  heb  ei  dderchafu  yn  Grist 
wedi  ei  groeshoelio  (1  Cor.  2.  2.)  Trwy  y 
weinidogaeth  hòno  mae  efe  yn  tynu  pawb 
ato  ei  hun. 

34  Y  dyrfa  a  attebodd  iddo,  *N 
a  gly wsom  e  o'r  ddeddf,  /  f  fod  Crist 
yn  aros  yn  dragywyddol :  J  a  pha 
wedd  yr  wyt  ti  yn  dywedyd,  fod  yn 

rhaid  dyrchafu  Mab  y  dyn  ?  -^"  ||  pwy 
ydyw  hwnnw  Mab  y  dyn  ? 

e  pen.  10.34.  a  15.  25.  Rhuf.  3.  19.  fl  Sam.  7.  !3. 
Salm  72.  7,  17—19.  a  89.  36,  37.  a  110.  4.  Es.  9.  7.  Eze< 
37.  24,  25.  Dan.  2.  44.  a  7.  14,  27.  Mir.a  4.  7.  g  pen.  ! 
14—16.  a  5.  25— 27.  a  8.  53-58.  Mat.  16.  13— 16.  a  21.  10. 
a  22.  42—45. 

*  Yma  eto  mae  y  gair  deddf  i'w  ddeall 
mewn  ystyr  ehang,  am  lyfrau  yr  Hen  Desta- 
ment  yn  gyíFredin.  Gwel  ar  pen.  10.  34. 
fTröed  y  darllenydd  at  y  cyfeiriadau  dàn  y 

llythyren /*,  a  chairT  weled  yr  ysgrythyrau 
sydd  yn  dywedyd  "  fod  Crist  yn  aros  yn 
dragywyddol."  Yr  oedd  y  bobl  yn  cymmer- 
yd  rhan  o'r  ysgrythyr,  ac  yn  ei  cham  ddeall, 
o  herwydd  eu  bod  yn  esgeuluso  rhanau  erailí 

o'r  un  datguddiad  dwyfol :  pe  buasent  hwy 
yn  meddwl  am  ysgrythyrau  eraill,  cawsent 
weled  yn  amlwg  bod  y  Mes?ith  i  gael  ei 
ladd,  ei  dori  o  dir  y  rhai  byw,  adgyfodi  y 

trydydd  dydd,  esgyn  i'w  ogoniant,  ac  fel 
hyny  i  aros  yn  dragywyddol.  \  Gwyddai  y 
bobl  maiy  Messiah  oedd  i'w  ddeallwrth  Fab 
y  dyn,  gwyddent  mai  am  dano  ei  hun  fel 
Mab  y  dyn  yr  oedd  Iesu  yn  llefaru,  a  gwydd 
ent  mai  marwolaeth  ar  y  groes  oedd  efe  yn 
feddwl  wrth  ei  dderchafu  oddi  ar  y  ddaear : 

ac  nis  gallent  gysoni  hyny  â'r  dyb  oedd  gan 
ddynt  hwy  am  y  Messiah,  ei  fod  i  aros  yn 
dragywyddol.  ||  Beth  wyt  ti  yn  ei  feddwl 
wrth  alw  dy  hun  yn  Fab  y  dyn,  a  Uefaru  fel 
yna  ?     Pa  fodd  y  mae  i  ni  dy  ddeall  di  ? 

35  Yna  yr  Tesu  a  ddywedodd 
wrthynt,  h  *  Etto  ychydig  ennyd  y 
mae  y  goleuni  gyd  â  chwi.  *  f  Rhod- 
iwch  tra  fyddo  gennych  y  goleuni 
Äfel  na  ddalio  y  tywyllwch  chwi 

■ l  a'r    hwn    sydd    yn    rhodio   raewn 
4Ö9 

tywyllwch,  ni  ŵyr  i  ba  le  y  mae  yn 

myned. Apen.7.  33.    a  9.  4.    a  16.  16.    Heb.  3.  7,  8.  i  adn. 
36,46.  pen.  1.5—9,  a  8.  12.  a  9.  5.  Es.  2.  5.  a  42.  ?-,  7. 
Rhuf.  13.  12—14.  Eph.  5.  8,  14,  15.  1  Thes.  5.  5—8.  1  loan 
1.  6,  7.  k  adn.  39,  40.    Sulm  69.  22—28.    Jer.  13.  16.  17. 
Rhuf.  11.  7—10.  2  Cor.  3.  14,  15.  /  pen.   11.  10.  Diar.  4. 
19.  1  Ioan  2.  8— 11. 

Gallasai  yr  Arglwydd  Iesu  yn  hawdd  roddi 

atebiad  mwy  union-gyrchol  i'r  bobl,  ond  nid 
oedd  yn  dewis  gwneyd  felly  yn  awr :  caent 
brawf  gweledig  yn  fuan,  o  dderchatu  Mab  y 

dyn  ar  y  groes,  ac  o'i  esgyniad  wedi  hyny  i 
aros  yn  dragywyddol,  a  theyrnas  dragywydd- 
ol  ganddo.  *  Ar  yr  un  pryd,  mae  efe  yn  ad- 
gofio  iddynt  dystiolaeth  Ioan  am  dano,  pen. 

1.  9,  a'i  dystiolaeth  ef  ei  hun  hefyd,  pen.  8. 
12;  yn  dywedyd  mai  am  ychydig  ennyd  yn 

hwy  y  byddai  efe  o  ran  ei  berson,  a'i  wein- 
idogaeth  bersonol,  gyda  hwynt  i'w  goieuo. 
t  Cymmerwyd  goleuni  y  gwirionedd  dwyfol 
yn  fuan  oddi  ar  yr  Iuddewon  digred,  ac  o 
hyny  hyd  yn  awr  maent  yn  crwydro  mewn 
ty  wyllwch  dudew,  ac  heb  wybod  i  ba  ie  maent 

yn  myned. 
36  *Tra  fyddo  gennych  oleuni, 

m  credwch  yn  y  goleuni,  f  fel  y  bydd- 
och  "blant  y  goleuni.  J  Ilyn  a  ddy- 
wedodd  yr  lesu,  °  ac  efe  a  ymadawr- 
ocld,  ac  a  ymguddiodd  rhagddynt. 

m  pen.  1.  7.*a  3.  21.  Es.  60.  1.  Act.  13.  47,  43.  n  Luc 16.  8.    Eph.  5.  8.     1  Thes.  5.  5,  8.  o  pen.  8.  59.  a  10.  39, 
40.  a  11.  54.  Mat.  21.  17. 

*  Yma  mae  efe  yn  eglurobeth  oedd  efe  >n 
feddwl  yn  yr  adnod  o'r  blaen  wrth  "  rodio 
yn  y  goleuni ;"  sef,  credu  yn  y  goleuni,  neu 
ynddo  ef  ei  hun,  yr  hwn  yw  goleuni'r  byd. 
Gallwn  weled  yn  y  ddwy  adnod  uchod  hetyd, 
fod  ífydd  yn  Nghrist,  ac  ufudd  dod  ymarfer- 
ol  i  Grist,  yn  ddyledswyddau  rhwymedig  ar 
ddynion,  ac  y  rhaid  cael  ífydd  ynddo  cyn  y 
galler  rhodio  a  by  w  iddo.  f  Trwy  ífydd  yn 
Nghrist  y  goleuni  y  mae  bod  yn  blant  y  gol- 
euni,  Galat.  3.  26  :  a  thrwy  rodio  yn  y  goleu- 
ni  y  dangoswn  ac  y  profwn  ein  bod  yn  Mant 
y  goleuni.  i  Wrth  weled  nad  oedd  ei  ym- 
ddiddanion  ef  ddim  yn  eífeithio  yn  dda  ar  y 
bobl,  ond  yn  hytrach  yn  cyffroi  eu  cynddar- 
edd  hwy,  ymadawodd,  ac  ymguddiodd  yr 
Iesu  rhagddynt,  gan  fyned,  mae  yn  debyg  i 
Bethania  yn  ol  ei  arfer. 

37  %  p  *  Ac  er  gwneuthur  o  hono 
ef  gymmaint  o  arwyddion  yn  eu 
gŵydd  hwynt,  ni  chredasant  ynddo  : 

ppen.  1.  11.  all.  42.  a  15.  24.  Mat.  11.  20-21.  Luc 16.  31. 

*  Er  iddo  ef  ddywedyd  mòr  eglur  am  dano 
ei  hun,  a  chadarnâu  yr  hyn  a  ddywedodd 
drwy  gynnifer  o  arwyddion  gwyrthiol,  eto  ni 
chredodd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  ynddo  ; 
eithr  gadâwyd  hwynt  yn  eu  calon-galedwch 
a'u  hanghrediniaeth. 

38  ̂ *Fel  y  cyflawnid  ymadrodd 
r  Esaias  y  prophwyd,  yr  hwn  a  ddy- 
wedodd  efe,  Arglwydd,  *  f  pwy  a 
gredodd  i7n  hymadrodd  ni  ?  ac  i  bwy 
y  *  datguddiwyd  w  l  braich  yr  Ar- 

glwydd  ? ÿpen.  15.  25.  a  17.  12.  a  19.  24,  36,  37.  Mat.  27.  35. 
Act.  13.  27—29.  r  2  Cron.  32.  20.  Isaiah.  Mat.  15.  7.  Act. 
8.  28-3Q.  Rhuf.  10.  20.      s  Es.  53.  1.  Rhuf.  10    16.     t  Salra 

2~M  == 
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*  Yr  oedrì  anghrediniaeth  yr  Iuddewon  yn 
brawf  o  wirionedd  yr  ysgrythyrau,  ac  yn 
gyílawniad  o  hen  brophwydoliaeíhau.  De- 
chreuodd  yr  ysgrythyr  hon  gael  ei  chyflawni 
yn  anghrediniaeth  yr  Iuddewon  dàn  weinidog- 
aeth  bersonol  Crist,  ac  wedi  hyny  yn  fwy 
llwyr,  trwy  barâad  eu  caledwch  dàn  weinid- 
ogaeth  yr  apostolion.  t  Mae  pawh  o  drìynol- 
ryw  wrth  natur  yn  anghrerìiniol,  ac  heb  du- 
erìd  yn  y  b>d  i  dderbyn  Crist  a'i  iachawd- 
wriaeth  ;  onrì  gwnacth  lurìdewcn  yr  oes 
fiòno  bob  peth  a  fcdrent  i  annog  Daw  i  gym- 
nieryrì  ei  efengyì  orìrìi  wrthynt,  a'u  rhodrìi 
hwynt  i  fynu  i  drachwantau  eu  calonau. 
í  "  Braich  yr  Arglwyrìrì  :"  galln  Duw,  neu 
Ysbryrì  Duw,  ac  yn  ol  medrìwl  rhai,  Crist  ei 
hüö,  Mab  Duw.  Tybir  mai  Crist  ei  hun  a 
ferìdylir  dàn  yr  enw  hwn  yn  Es.  51.  5  ;  a  52. 
10;  a59.  16;  a  63.  12. 

39  x  *  Am  hynny  ni  allent  gredu, 
^foblegid  dywedyd  o  Esaias  dra- 
chefn, 

x  pec.  5.  44.  a  6.  44,  65.  a  10.  38.  Es.  44.  18-20.  2  Pedr 
2.  J4.        y  Es.  6.  9,  10. 

*  Ni  allcnt  hwy  grerìu,  am  na  fyncnt 
gredu  :  yr  cedrìynt  wedi  cauarì  eu  llygairì 
cyhyrì,  megys,  rhag  erìrych  ar  y  goleuni,  feì 
y  rhorìrìes  Duw  hwynt  i  fynn  o'r  rìiwedd,  yn 
ei  farn  gyfiawn,  i  drìallineb  a  chaledwcii  an- 
fedrìyginiaethol  cu  calonau.  f  Nirì  yr  hyn  a 
ddywedasai  Esaias  oedd  yr  achos  na  allent 
hwy  grerìu;  ni  wnaeth  efe  ond  prophwydo 
am  danynt,  na  chredent,  a  hwythau  yn  eu 
hanghrediniâeth  yn  gwirioneddu  y  bro- 
phwydoiiaeth  hòno. 

40  ~*Efe  a  ddallodd  eu  llygaid, 
ö  ac   a   galedodd   eu  calon  ;  b  feí  na 

!  welent  â'w  llygaid,  a  deall  kyu  calon, 
c  ac  ymchwelyd  o  honynt^  ac  i  mi  eu 
dhiachâu  hwynt. 

>  pen.  9.  39.  1  Bren.  22.  20—23.  Es.  29.  10—14.  Ezec. 
14.  9.  Mat.  13.  13-15.  a  15.  14.  Marc  4.  12.  Luc  8.  10.  Act 
23.  26,  27.  Rhnf.  11.  8-11.  a  Ex.  4    21.  *  7.  3,  13.  a  14 
4,  8,  17.  Jos.  11.  20.  Rhuf.  9.  18.  a  11.  7.  b  Deut.  29.  4 
Saln  \Zb.  10—18.  Es.  26.  11.  a  42.  19,  20.  Jer.  5.  21.  Ezec. 
12.  2.  Marc  8.  17,  18.  c  Aet.  3.  19.   a  15.  3.    Iasço  5.  )9, 
20.  d  Salni  6.  2.  a  41.  4.  a  147.  3.  Es.  63.  5.  a  57.  18.  19. 
Jer.  3.  22.  Hos.  6.  1.  a  14.  4.  Luc  4.  18. 

*  Mae  y  geiriau  tra  dychrynllyd  hyn  yn 
Es.  0,  9,  10 ;  a  chrybwyllir  hwy  chwe' 
gwaith  yn  y  Testament  Newydd:  (Math.  13. 
14;  Marc  4.  12;  Luc  8.  10;  yn  yr  adnorì 
hon;  Act.  28.  26;  a  Rhuf.  11.  8:)  ac  yn 
mhob  mán  crybwyllir  hwy  fel  yr  achos  o 
anghrediniaeth  yr  Iuddewon  yn  yr  Arglwyrìrì 
Ieau,  am  yr  hyn  nirì  oes  genym  onrì  rìywerì- 
yd  yr  un  modcl  ag  y  dywedasom  ar  ddiwerìd 

yr  adnod  o'r  blaen.  Dylem  fod  yn  gynnil 
iawn  rhag  pnorìoli  i  Drìnw,  drìim  ag  sydd 
yn  ymrìrìangos  megys  yn  cymhell,  neu  yn 
ihorìdi  gorfod  ar  ddyniòn  i  bechu  :  y  cwbl  a 
ellir  ei  ddeall,  debygirì,  wrth  y  geiriau  hyn 

yw,  irìrìo  ef  adael  yr  Iuddcwon  i  fyned  rbag- 
-ddynt  waeth-waeth  yn  eu  rhagfarn,  a'u  gelyn- 
iaeth  yn  erbyn  yr  cfengyl :  fel  y  rìywediryn 
un  màn,  iddo  ííaleducalon  Pharaoh,  acmewn 
màn  arall,  i  Pharaoh  galedu  ei  galon  ei  hun, 
Exorì.  9.  12;  a  8.  15,  32.  Mynych  y  dywedir 
yn  yr  ysgrythyr,  fod  nn  yn  gwneyrì  peth, 
pryd  nàd  yw  ond  yn  eiodrìef,  yn  tystiolaethu 
am  rìano,  ncu  yn  ei  ragfynegi.     Cofiwn  mai 

rìuw  y  byd  hwn  sydd  yn  weithrerìol  yn  dallu 
merìdyliau  y  rhai  digrerì,  2  Cor.  4.  4. 

41  *Y  pethau  hyn  a  ddywedodd 
Esaias,  e  pan  /  welodd  ei  ogoniant  ef, 
^"ac  y  llefarodd  am  dano  ef. 

e  Es.  6.  1— 5,  9,  10.  /pen.  1.  14,  18.    a  14.  9.    Ex. 
33.  1S-23.  2  Cor.  4.  6.  Heb.  1.  3.         g  pen.  5.  39.  Aet.  16. 
43.  1   Pedr  1.  11,  12.  Dat.  19.  10. 

*  Yn  Es.  6.  1,  3,  5,  dywedir  mai  yr  Ar- 
glwydrì,  y  Brenin,  Arglwydd  y  lluoedd  (y 
JEHOFAH)  a  welodd  y  prophwyd ;  ac  ynìa 
mae  Ioan  yn  rìywerìyrì  mai  Cristoedd  hwnw 
yr  hyn  syrìd  brawf  cadarn  iawn  o  wir  Dduw 
dcd  yr  Arglwydd  Iesu. 

42  ̂ [*Erhynny  Ällawer  o'r  pen- 
naethiaid  hefyd  a  fgredasant  ynddo  ; 

\  ond  oblegid  y  Phariseaid  fni  chyífes- 
asant  eý\  h  rhag  eu  bwrw  allan   o'r 
synagog: 

Ä  pen.  3.  2.  a  7.  48— 51.  a  11.  45.  a  19.  38.  i  Mat. 
10.32,33.  Lue  12.  8.  Rhuf.  10.  10.  1  Ioan  4.  2,  3,  15. 
k  pcn.  7.  13.  a  9.  22,  34.  a  16.  2.  Diar.  29.  25.  Es.  51.7,  S. 
a57.  11.  a66.  5.  Mat.  26.  69-75.  Luc  6.  22.  Act.  5.  41, 
1  Pedr4.  12—16. 

*  Nis  gwyddom  yn  iawn  pwy  sydd  i'w 
rìrìeaìl  wrth  y  penaethiairì  yn  y  fàn  hon,  pa 

un  ai  aelodau  o'r  Sanhedrim,  ai  ynte  rhyw 
swydrìwyr  gwladol  eraiil :  arwydda  y  gair 

gwreirìdiol  bob  un  o'r  ddau.  t  Nid  credu  yn 
drìiffuant  a  ferìrìylir,  fel  y  mae  yn  amlwg  yn 

yr  adnod  nesaf :  yr  oedd  rhai  o'r  penaethiaid 
wrth  weled  ei  arwyddion  ef,  yn  enwedig. 
cyfodi  Lazarus,  yn  lled  fedrìwl  mai  efe  oerìd 
y  Messiah,  brenin  a  gwaredwr  tymhorol  yr 
Iuddewon,  ac  yn  bwriadu  ei  arddelwi  ef  yn 
g>hoeddus  pan  osorìai  efe  i  fynu  ei  deyrnas 
yn  gyhoedrìus.  %  Ond  yn  bresenol  yr  oedd 
arnynt  ofn  y  phariseaid,  aelodau  y  cyngor, 

rhag  y  caent  eu  bwrw  allan  o'r  synagog  am 
ei  gyffesu  ef,  pen.  9.  22. 

43  **Canys  yr  oeddynt  yn  caru 

gogomant  dynion  yn  fwy  na  ,>dgogon- iant  Duw. 
I  pen.  5.  41,  44.  Mat.  6.  2.  a  23.  5—7.  Luc  16.  15. 

Rbuf.  2.  29.  1  Thes.  2.  6.  »t  adn.  26.  pen.  8.  54.  1  Sam. 
2.  30.  Luc  19.  17.  Rhuf.  2.  7.  1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  10.  1S. 
1   Pedr  1.  7;  8.  a  3.  4. 

*  Gwel  y  sylw  ar  pen.  9.  34,  yn  nghylch 
esgymmundod  o'r  synagog:  yn  ol  yr  esgym- 
mundod  mwyaf,  yr  oedd  yr  esgymmunedig  i 

golli  pob  swydd,  parch,  a  braint  wladwr- 
íaethol,  ac  i'wr  ystyried  fel  yr  ethnig  a'r 
publican.  Nis  gallai  y  penaethiairì  hyn 

ferìrìwl  am  golli  eu  swyddau  a'u  parch  fel 
hyny,  am  eu  bod  yn  caru  gogoniant  a  pharch 
rìynion,  yn  fwy  na  chymmeradwyaeth  Duw. 
Fel  hyn  goddefasant  i  elynion  Iesu  fyned  yn 
mlaen  nes  ei  rodrìi  ef  i  farwolaeth,  heb  rorìdi 
un  gwrthwynebiad  iddynt,  na  thystiolaethu 

yneu  herbỳn:  îe,  yr  oeddynt  yn  euog  o'u 
pleirìio  a'u  noddi  yn  eu  hymddygiarì  rìrwy  eu 
distawrwydd. 

44  1i  A'r  Tesu  a  *  lefodd  ac  a  ddy- 
wedodd,  °  Yr  hwn  sydd  yn  credu 
ynof  fi,  *  nid  yw  yn  credu  ynof  fir 

ond  yn  yr  hwn  a'm  hanfonodd  i. n  pen.  7.  28,  37.all.  43.  Diar.  1.  20.  a  8.  1.  Es.  55. 
1—3.         o  pen.  13.  20.  Mat.  10.  40.  Marc9.  37.  1  Pedr  î.  21. 

Tybir  fod  yr  arìnorì  uchorì,  ac  oddi  ynia  yn 
mlaen  hyd  ddiwcdd  y  bennod  yn  cynnwys 
ymarìrorìrì  cyhoeddus  diwerìdar  lesu  wrth  yr 

'íudrìewon,  cyn  iddo  ymadael  o'r  demí  ain  y 
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tro  diweddaf.  *  Hyny  yw,  nid  credu  ynof 
fel  dyn  y  mae  ;  ond  pwy  bynagsydd  yn  iawn 
gredu  ynof  fi,  mae  yn  credu  ynof  fel  Dnw- 
Idyn.  Neu  fel  hyn  :  nid  yw  yn  credu  ynof  fi 
yn  unig,  ond  hefyd  gyda  mi,  a  thrwyddof  fi, 

yn  y  Tad  yr  hwn  a'in  hanfonodd  I.  Felly 
ỳn  y  geiriau  hyn  eto,  mae  Crist  yn  hòni  ei 
Dduwdod,  undeb  ei  hanfod,  a'i  ogyfuchder  â 
Duw.      Gwel    ddull    cyffelyb    o    íefaru    yn 
1  Sam.  8.  7 ;  Marc  9.  37  ;  a  1  Thes.  4.  3. 

45  p  *  A'r  hwn  sydd  yn  fy  ngweled 

i,  fsydd  yn  gweled  yr  hwn  a'm  dan- fonodd  i. 
p  adu.  41.  pen.  14.  9,  10.  a  15.  24.  2  Cor.  4.  6.  Col.  1. 

15.  Heb.  1.  3.  1  Ioan  5.  20. 

*  Gweled  yn  ysbrydol,  â  llygad  ffydd  wir- 
ioneddol,  yn  ddiammau,  yw  y  gweled  yma, 

yr  un  peth  a'r  credu  yn  yr  adnod  o'r  blaen  ; 
oblegid  e  welodd  llawer  Iesu  â  llygaid  y 
corph,  ac  ni  welsant  y  Tad  erioed.  t  Nid 
gweled  hanfod  y  Tad,  na  Pherson  y  Tad,  a 
feddylir ;  yn  yr  ystyr  hyny  ni  welodd  neb 
Dduw  erioed,  ac  nis  dichon  un  dyn  ei  weled  : 
ond  efe  a  welodd  yr  hwn  sydd  yn  ddisgleir- 
deb  gogoniant  y  Tad,  acynwirlun  eiBerson 
ef ;  efe  a  welodd  ogoniant  Duw  yn  wyneb 
Iesu  Grist.  Yn  athrawiaeth,  gwyrthiau,  a 
bywyd  sanctaidd  Iesn,  y  mae  prîodoliaethau 
hanfodol,  a  pherffeithiau  moesol  D.uw,  yn 

cael  eu  datguddio  i'r  rhai  a  gredant,  yn  am- 
lycach  nac  mewn  dim  arai). 

46  q  *  Mi  a  ddaethum  yn  oìeuni  i'r 
byd,  f  fel  y  bo  i  bobun  a'r  sydd  yn 
credu  ynof  fì,  nad  rarhoso  yn  y  ty- 
wyllwch. 

q  adn.  35,  36.  pen.  1.  4.  a  3.  19.  a  8.  12.  a  9.  5.  Salin 
36.  9.  Es.  60.  1.  Mal.  4.  2.  Mat.  4.  16.  Luc  1.  76—79.  a  2. 
32.  Act.  26.  18.  1  Io*n  1.  1—3.  a  2.  8,  9.  r  Es.  42.  7,  16. 
Eph.  5.  14. 

*  Nid  oes  yma  ddim  ond  yr  hyn  a  ddy- 
wedodd  Crist  am  dano  ei  hnn  amryw  weith- 
iau  o'r  blaen,  ac  y  prophwydwyd  am  dano 
hefyd  oesoedd  cyn  ei  ddyfod.  Myfi,  yr  hwn 

oeddwn  yn  hanfodi  o'r  bìaen  gyda'r  Tad,  a 
ddaethum  yn  nghyflawnder  yr  amser  i'í  byd 
fel  Arch-offeiriad,  Erenin,  a  Phrophwyd 
mawr,  ac  fel  Haul  cyfiawnder,  i  chwalu  ty- 
wyllwch  annwybodaeth,  cyfeiliorni,  ofer- 
goelion,  ac  eilun-addoliaeth,  ac  i  ddwyn 
bywyd  ac  anllygredigaeth  i  oleuni  trwy  yr 
efengyl.  fMewn  tywyllwch  y  mae  dynion 
hyd  oni  ddyger  hwy  i  gredu  yn  Nghrist ;  a 
phan  grcdont,  maent  yn  cael  eu  galw  allan  o 
dywylíwch  i  ryfeddol  oleuni  Duw. 

47  Ac  os  cìyw  neb  fy  ngeirian,  ac 

ni  chred,  s  *  myfi  nid  wyf  yn  ei  farnu 
ef:  'fcanys  ni  ddaethum  i  farnu  y 
byd,  eithr  i  achub  y  byd. 

s  adu.  48.    pen.  5.  45.    a  8.  15,  16,  26.  t  pen.  3.  17. 
Mat.  18.  11.  a  20.  23.   Lnc  9.  56.  a  19.  10.   1  Tim.  1.  15,  16. 
2  Pedr  3.  15.  1  Ioan  4.  14. 

*  Cly  wodd  llawer  eiriau  personol  Crist  ac 
heb  eu  credu,  ond  nid  oedd  efe  y  pryd 
hwnw  yn  eu  barnu,  nac  y  pryd  hwmu  yn 
tywallt  barn  a  chospedigaeth  arnynt :  t  ei 
waith  ef  y  pryd  hwnw  oedd  achub  a  gwaredu, 
ac  nid  barnu  a  ehospi. 

48  w*  Yr  hwn  sydd  yn  fy  nirmygu 
i,  ac  heb  dderbyn  fy  ngeiriau,  f  y 
mae  iddo  un  yn  ei  farnu  :  x  %  y  gaìr  a 
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leferais  i,  hwnnw  a'i  y  barn  ef  yn  y 
dydd  diweddaf. u  Deut.  18.  19.  1  Sam.  8.  7.  a  10.  19.  Es.  53.  3.  Mat. 
21.  42.  Marc  8.  31.  a  12.  10.  Luc  7.  30.  a  9.22.  a  10.  IC. 

a  17.  25.  a20.  17.  Act.  3.  23.  Heb.  2.  3.  a  10.  29-31.  a  12. 
25.  x  pen.  3.  17—20.  Marc  16.  16.  2  Cor.  2.  15,  16.  a  4. 
3.  2  Thes.   1.8.  y  pen.  11.  24.  Mat.  25.  31.  Rhuf.  2.  16. 
Heb.  9.  27,  23. 

*  Dirmyg  ar  Grist  yw  peidio  derbyn  ei 
eiriau,  ac  y  mae  pawb  a'r  ni  dderbyninnt  ei 
eiriau  ef  yn  ei  ddirmygu.  Gwrtliod  yn  ddir- 
mygus  yw  ystyr  y  gair  (athetòn)  a  gytìeithir 
yma  dirmygu,  meddant.  t  Er  nad  wyf  fi  yn 

barnu  y  cyfryw  yn  awr,  eto  y  mae  amser  i'w 
farnu  ef,  ac  y  mae  un  eithaf  cyfiawn  a  di- 
duedd  a'i  barna  ef,  sef  fy  Nhad,  yr  hwn  a'm 
hanfonodd  I,  efe  a  amddiffyn  fy  anrhydedd 
I  ar  ol  hyn.  |  Pa  fodd  bynag  yr  oedd  dynion 
(ac  y  maent  eto)  yn  gwrthod  derbyn  geiriau 
Crist,  yr  oeddynt  yn  gwrthod  yr  unig  eiriau 
oedd  am  eu  bywyd  tragywyddol ;  ac  e  ddaw 

y  geiriau  gwrthodedig  hyny  i'w  herbyn  yn 
nydd  y  farn,  yn  dystiolaeth  annwrthwynebol 
i'w  heuog-farnu.  Tybia  Dodderidge  mai  y 

"  gair"  alefaroddyr  lesu  sydd  i'w  ddeall  wrth 
yr  uun"  sydd  i  farnu  yn  y  dydd  diweddaf : 

rhoddi  dynsodiad,  neu  bersonoliaeth,  i'r  gair. 
49  z  *  Canys  myíì  ni  leferais  o 

honof  fy  hun :  f ond  y  Tad  yr  hwn 
a'm  hanfonodd  i,  efe  a  roddes  orchym- 
yn  i  mi,  beth  a  ddywedwn,  a  pha 
beth  a  lefarwn. 

z  pen.  3.  11,  32.  a  5.  30.  a  6.  38-40.  a  8.  26,  42.  a  14. 
10.  a  15.  15.  a  17.  8.  Deut.  18.  18.  Dat.  1.  1. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  ragoroldcb  a  gras- 
lonrwydd  y  geiriau  a  lefarais  I,  yn  nghyd 

â'r  gwyrthiau  goruwch-naturiol  a  wnaethum 
i'w  cadarnâu,  mai  nid  fel  dyn  cyffredin,  nac 
o'm  dychymmyg  fy  hun  y  llefarais  I  hwynt; 

tond  y  Tad  yr  hwn  a'in  hanfonodd  I  a'u rhoddodd  i  mi  i'w  llefaru,  ac  a  roes  orchymyn 
i  mi  yn  y  cyfammod  tragywyddol  eu  traddodi. 
Gan  hyny,  y  neb  sydd  yn  gwrthod  derbyn 
fy  ngeiriau  I,  sydd  ar  yr  nn  pryd  yn  gwrth- 
od  derbyn  geiriau  fy  Nhad,  a  hyny  dàn  y 

perygl  o'i  farn  ofnadwy  ef. 
50  *  Ac  mi  a  wn  fod  ö  ei  orchymyn 

ef yn  fy wyd  tragy wyddol :  f  am  hynny 
y  pethau  yr  wyf  fi  yn  eu  llefaru,  fel  y 
dywedodd  y  Tad  wrthyf,  felly  yr  wyf 

yn  llefaru. 
a  pen.  6.  63,  63.  a  17.  3.  a  20.  31.  I  Tim.  1.  16.  1  Ioan 

2.  25.  a  3.  23,  24.  a  5.  11—13,  20. 

Pa  beth  bynag  a  feddylioch  chwi  am 

dani,  mi  a  ŵn  I  fod  ei  orchymyn  ef  o'r  pwys 
mwyaf,  fod  yr  athrawiaeth  wyf  fi  yn  bregethu 
yn  ol  ei  orchymyn,  a  thrwy  ei  awdurdod  ef, 

yn  cynnwys  yr  unig  ddatguddiad,  a'r  unig foddion,  o  fywyd  tragywyddol:  a  thrwy 
grtdu  a  derbyn  hon  yn  ol  ei  orchymyn  ef,  y 
mae  etifeddu  bywyd  tragywyddol.  tAm  fy 
mod  yn  gwybod  hyny,  yr  wyf  yn  llefaru  pob 
peth  fel  y  dywedodd  fy  Nhad  wrthyf,  ac  nid 
wyf  yn  meddwl  galw  dim  ynol,  pa  un  bynag 
a  wrandawoch  chwi  ai  peidio. 

PEN.  XIII. 

Yr  lesu  yn  golchi  traed  ei  ddysgyblion. 

A  CHYN  a  gwyl  y  pasc,  b  t  yr  Iesu 

yn  gwybod  ddyfod  ei  awr  ef c  X  i  ym- 

2  M^ 
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adael  à'r  byd  hwn  at  y  Tad,  defe  yn cäru  yr  eiddo  y  rhai  oedd  yn  y  byd, 
||  a'u  carodd  hwynt  *hyd  y  diwedd. 
7  AT1'  60'  4:nMat-,26'2.  Marc  14.  1.  Luc  22.  1.  b  ...en. liG'ì°,  ̂ 8  20-  a  11.  9,  10.  a  12.  23.  a  17  1  a  18  4 

Mat-,2M5-  LBC  9"  61     a  ,3'  32<  33-  *22    ".  c  adn'  3 
ílD-     «    P9ina  Ä  5,77'  28-    a  ,7'  5'  »•  ,3-  ä  adn    3 
&»v  k\ì0'  l3',14-.  „dc17  9- ,ü'  ,4-,6> 26-  J^- 31- 3- 

;    oé    oa     Ŵb-   5    25'   2C-     J  Ioan  4.    19.     Dat.   1.   5. -  M»t.  28.  20.    1  Cor.   1.  8.    Heb.  3.  6,  U.     a  6.  11.     1  Pedr 

*  Chigagah  y  galwai  yr  Iuddewon  vr  ŵyl 
hon,  ljyny  yW,  gŵyl  yr  offrwm,  yn  yr'hon  y 
gwnaent  offrymau  hedd  o  ddefaid  ac  ychain 
trwy  holl  saith  niwrnod  yr  ŵyl,  sef  gŵyl  y 
pasg,  Deut.  16.  2;  Luc  22.  1  ;  Ioan  18.  28. 
Ond  y  rnae  dysgedigion  yn  amrywio  yn  fawr 
yn  en  meddyliau  pa  bryd  oedd  hyn,  "  cyn 
gŵyl  y  pasg  ;"  a  pha  bryd  y  bu  y  swper  a 
sonir  yn  yr  adnod  nesaf:  tybia  rhai  mai 
swper  yn  Bethania  ydoedd,  ryw  ddiwrnod 
neu  d<lau  cyn  y  pasg,  a  thybia  eraill  mai 
swper  y  pasg  ei  hun  ydoedd.  Rhy  faith  o 
lawer  fyddai  crybwyll  y  rhesymau  sydd  o'r 
ddẅy  ochr,  ac  afieidiol  hefyd :  trwy  fawr 
drugaredd,  lle  mae  cylymau  anhawdd  eu 
dattod  yn  yr  ysgrythyrau,  nid  ydynt  am 
bethau  hanfodol  i'n  iachawdwriaeth  ni  : 

f'eily  yma,  nid  yw  o  bwys  mawr  i  ni  i 
wybod  pa  bryd  y  bu  y  swper  hon  ;  mae 
ein  pedwar  awdwr  yn  barnu  yn  gydunol 
mai  swper  y  pasg  ei  hun  ydoedd,  a  Ilawer 
o  resymau  cryfion  gan  rai  o  honynt  dros 
hyny,  t  Dywedasai  ein  Harglwydd  Iesu 
amryw  weithiau  o'r  blaen  fod  ei  awr  ef  heb 
ddyfod  ;  ond  yma  dywedir  y  gwyddai  efe 
fod  yr  awr  bwysig  hòno  wedi  dyfod.  X  Êi 

awr  i  ymadael  â'r  byd  gofidus  hwn  trwy 
farwolaeth  boenus  ar  y  groes,  ac  wedi  ei  ad- 

gyfodi  o'r  bedd,  esgyn  yn  ogoneddus  at  y 
Tad,  Ile  yr  oedd  efe  er  tragywyddoldeb. 
I!  Caru  i  berffeithrwydd,  yw  ystyr  y  gair,  yn 
systal  a  charu  hyd  y  diwedd  :  caru  hyd 
ddiwedd  ei  oes  ef,  ac  hyd  ddiwedd  eu  hoes 

hwythau,  ar  y  ddaear ;  a'u  caru  byth  yn  y 
nef:  ymorphwys  yn  ei  gariad,  neu  ymlon- 
yddu  byth  ynddo,  Seph.  3.  17. 

2  /*Ac  wedi  darfod  swpper  «"(fwedi 
i  ddiafol  eisoes  Äroi  y'nghalon  Judas 
Iscariot,  mab  Simon,  ei  fradychu  ef) 

/adn.  4,  26.  g  adn.  27.      Luc  22.  3,  31.     Act.  5.  3. 
Eph.  2.  2.  h  Ezra  7.  27.  Neh.  2.  12.  2  Cor.  8.  16.  Ia-o 
1.  13-17.  Dat.  17.  17.  ° 

*  Sylwyd  ar  y  swper  hon  eisoes,  adn.  1. 
Dylid  cyfieithu  y  geii  iau,  pan  ddaeth  swper, 
yn  bytrach,  meddant ;  ac  ni  a  gawn  weled 
ar  ol  hyn,  yn  adn.  26,  27,  nad  oedd  swper 
ddim  wedi  darfod.  Dywedir  y  byddai  yr 
Iuddewon  yn  arfer  bwyta  petho'r  dail  surion 
a'r  bara  croyw  yn  gyntaf,  yna  cymmerid  y 
bwrdd  ymaith,  ac  yn  y  màn  dygid  ef  dra- 
chefn  ;  ac  efalíai  mai  dyna'r  pry(i  y  cyfod- 
odd  Iesu  o(idí  ar  swper  i  olchi  traed  ei 
ddysgyblion,  adn.  4,  5.  Fel  hyny  yr  oedd 

rhan  o'r  swper  wedi  darfod,  a  rhan  o  hóni 
h(  b  ddarfod.  f  Àm  waith  satan  yn  rhoddi  yn 
nghalon  Judas  i  fradychu  Crist ;  gwel  Lnc 
22.  3.  Nis  gwyddom  pa  un  ai  caîon  gybydd- 
lyd  Judas  ei  hun,  ai  ynte  gweithrediad  satan 
ar  ei  galon  ef,  a  barodd  iddo  feddwl  gyntaf 
am  y  fath  weithred  fradychus.  Cyfeiriad  at 
weithrediad  cyntaf  satan  arno,  sydd  yma,  a 

gwahanol  i'r  hyn  a  grybwyllir  eto  yn  adn. 27.  30. 

3  *  Yr  Iesu  ̂ yn  gwybod  roddi  o'y 
4I2I 

fel  Cyfryngwr 

Tad  bob  peth  oll  yn  ei  ddwylaw  ef, 
^fa'i  fod  wedi  dyfod  oddi  wrth 
Dduw,  ac  yn  myned  at  Dduw ; 
r  *',EeoA35-  ̂   5'  22_'27-  a  ,7'  2-  Mat-  1»  V-  «  28.  18. Luc  10.  22.  Act.  2.  36.  1  Cor,  15.  27.  Eph.  1.  21,  22  Phil. 
2    9-11.  Heb.  1.  2.  a  2.  8,  9.  t  adn.  1.    pen    í    18     a  3 

13.  a  7.  29,  33    a  S.  42.  a  16.  27,  28.  a  17    5-8  "i  1-13." 
*  "  Yr  Iesu  yn  gwybod  :"  neu  yn  hytrach, 

er  ei  fod  yn  gwybod.  Er  y  gwyddai  Iesu  ei 
holl  awdurdod  fel  cyfryngwr,  ei  fod  wedi  dy- 
fod  oddi  wrth  Dduw  í'el  Person  Dwyfol,  ac 
yn  myned  at  Dduw  i'w  ogoneddu  ganddo  ; 
er  y  gwyddai  y  pethau  hyn  oll  am  dano  ei 
hun,  er  ei  fod  yn  meddwl  am  danynt  y  pryd 
hwnw,  acefallai  yn  llefaru  am  danynthefyd; 
eto  efe  a  ddangosodd  ei  ostyngeiddrwydd  yn 
gymmaint  fel  y  cododd  oddi  ar  swper  i  olchi 
traed  ei  ddysgyblion.  Wrth  ddarllen  yr  ad- 
nod  yr  Iesu  yn  gwybod,  fel  y  mae  genym  ni, 
mae  y  synwyr  braidd  yn  dy  wyll ;  ond  wrth 
ei  ddarllen  er  fod  yr  Iesu  ỳn  gwvbod,  mae 
yn  sicr  yn  oleuach:  oblegid  amcan  yr  efeng- 
ylwroedd,  dangostragostyngeiddrwydd  Iesu, 
yn  golchi  traed  ei  ddysgyolion,  ac  efe  yn 
gwybod  pethau  mor  fawr  am  dano  ei  hun. 
t  Gwrthddadl  y  Soci?iiaid  ywhyn  :— Pa  fodd 
y  gellir  dywedyd  fod  Dtiw  yn  dyfod  oddi 
wrth  Dduw  i'r  byd,  ac  yntau  yn  wastad  yn 
y  nefoedd  ?  Neu,  ei  fod  yn  gadaei  y  byd  ac 
yn  myned  at  y  Tad  ?  Ateb.  O  ran  ei  natur 
ddwyfol,  dywedir  ei  fod  yn  disgyn  o'r  nef, 
nid  trwy  ddisgyniad  Ilëawl,  neu  adael  y  nef; 
ond  trwy  yr  eglurhâd,  neu  yr  amlygiad  o 
hóno  ei  hnnan  yn  unig,  yn  ei  enedigaeth. 
Yn  yr  ystyr  hyn  dywedir  yn  fynych  bod 
Duw  ei  hun  yn  disgyn  o'r  nef,  pan  y  mae 
efe  yn  àmlygu  ei  bresenoldeb  ar  y  ddaear 
trwy  ryw  weithred  ddwyfol  o'r  eiddo,  a  dy- 
wedir  hefyd  ei  fod  yn  esgyn  i'r  nef  wedi 
'nyny.  Paham  gan  hyny  nas  gellir  dywedyd 
fod  Duw  y  Gair  yn  disgyn  o'r  nef,  ac  yn 
preswylio  gyda  dynion  (fel  y  dywedir  fcd 
Duw  yn  preswylio  yn  y  babell  ac  yn  y  deml 
gynt)  pan  drigodd  y  Gair  (Logos)  yn  y  natur 
ddynol  ar  y  ddaear,  ac  yr  eglurodd  ei  ogon- 
iant?  Ac  hefyd  ei  fod  yn  gadael  y  byd,  a< 
yn  myned  at  y  Tad,  nid  yn  unig  trwy  dder 
chafìad  ei  naturddynol  ;  ond  trwy  wneuthur 

yn  awr  ei  holl  weithredoedd  dwyfol  o'r  nef, 
lle  mae  efe  yn  eistedd  yn  mawredd  a  gogon- 
iant  y  Tad  ?     Whitby,  o  waith  Scott. 

4  *  Efe  a  gyfododd  oddi  ar  swpper, 
zac  a  roes  heibio  ei  gochl-wisg,  ac  a 
gymmerodd  dywel,ac  a  ymwregysodd. 

/  Luc  12.  37.  a  17.  7,  8.    a  22.  27.    2  Cor.  8.  9.    Pi.il.  ~ 8. 

*  Sylwyd  eisoes,  adn.  2,  y  byddai  yr  ludd- 

ewon  yn  gyntaf  yn  bwyta  peth  o'r  dail  surion 
a'r  bara  croyw,  ac  yn  mhen  ychydig  ar  ol  y 
blaen  brawf  hwn  byddcnt  yn  bwyta  yr  oen 

pasg.  Rhwng  y  ddwy  ran  swper  hyn,  bydd- 
ai  yn  arferol  i'r  pen-teuln  olchi  ei  ddwylaw  ; 
a  thybir  mai  dyma  pryd  y  cododd  Iesu  i 
olchi  traed  ej  ddysgyblion.  Sylwn  ar  y 
weithred  ryfedd  hon :— Dyma  Fab  Duw,  Ar- 
glwydd  nef  a  daear,  yr  hwn  y  rhoddwyd  pob 
peth  oll  yn  ei  ddwylaw  ef,  ac  yr  hwn  oedd 
yn  myned  at  Dduw,  i  eistedd  ar  ei  ddeheu- 
law,  yn  fnan ;  yn  cyfodi  oddi  ar  swper,  yn 
diosg  ei  gochl-wisg,  yn  ymwregysu  â  thywel 

fel  gwasanaethydd,  yn  tywallt  dwfr  i'r  cawg 
hunan,  yn  golchi  traed  ei  ddyseyblion 

tlodion,  ac  yn  eu  sychu  â'r  tywel.     Wrth  ys- 
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tyried  ei  fawredd  et',  gwacledd  ei  ddysgybl- 
ion,  ac  iselder  y  gwaith  a  wnaeth  efe  iddynt, 
mae  y  tro  hwn  yn  dro  rhyfedd  iawn.  Ond 
gwnaeth  yr  Iesn  beth  anfeidrol  ryfeddach  na 
hyn,  ac  nid  oedd  y  tro  hwn  ond  niegys  cysg- 
od  o  hóno;  diosgodd  wisgoedd  ei  ogoniant 

a'i  fawrhydi,  ymwregysodd  megys  û'n  natur 
wael  ni,  fel  yr  ymddangosai  mewn  agwedd 
gwas ;  a  thrwy  ei  ddarostyngiad,  ei  ufudd- 
dod,  ei  ddyoddefaint,  a'i  farwolaeth,  mae  yn 
golchi  ein  cydwybodau  ni  oddi  wrth  euog- 
rwydd,  a'n  calonau  oddi  wrth  halogrwydd 
pechod,  yn  ei  waed  ei  hun,  a  thrwy  sanct- 
eiddiad  ei  Ysbryd. 

5  *  Wedi  hynny  wefe  a  dywalltodd 
ddwfr  i'r  cawg,  ac  a  ddechreuodd 
wolchi  °traed  y  disgyblion,  a'&  sychu 
â'r  tywel,  â'r  hwn  yr  oedd  efe  wedi  ei 
wregysu. 

wipeo.  19.  34.  2  Bren.  3.  11.  Ezec.  36.  25.  Zecb.  13.  1. 
Eph.5.26.1Ioan5.  6.  «adn.S.  Ex.29.4.  Lef.  14.8.  2Bren. 
5.  10—13.  Salui  51.  2,  7.  Es.  1.  16.  Act.  22.  16.  I  Cor.  6.  11. 
Tit.  3.  3—5.  Heb.  10.  22.  1  Ioan  1.  7.  Dat.  1.5.  a  7.  14. 
o  adn.  10,  12—14.  Gen.  18.  4.  a  19.  2.  1  Sam.  25.  41.  Luc 
7.  38,  44.  1  Tim.  5.  10. 

*  Gorchwyi  y  gweinidog  iselaf  oedd  hyn 
oll,  i  Sam.  25.  41  ;  ond  wele  yma  Arglwydd 
pawb  oll  yn  ei  wneyd.  Dywed  Luc  22.  24, 
fod  ymryson  yn  mhlith  y  dysgyblion  ar  y 
swper  hon,  pa  un  a  fyddai  fwyaf  o  honynt ; 

efallai  mai  hyny  a  fu  yn  achlysur  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu  i  wneyd  hyn,  i'r  dyben  o  ger- 
yddu  eu  balchder,  a  dysgu  gostyngeiddrwydd 
iddynt  fel  hyn. 

6  *  Yna  y  daeth  efeat  Simon  Pedr. 
Ac  efe  a  ddywedodd  wrtho,  *  f  Ar- 
sdwydd,  a  wyt  ti  yn  golchi  fy  nhraed 
i? 

p  pen.  1.  27.  Mat.  3.  11-14.  Luc  5.  8. 

*  Efallai  fod  Simon  Pedr  y  cyntaf  y  daeth 
Iesu  ato,  gan  ei  fod  am  wrthod  cymmeryd 
golchi  ei  draed  ganddo,  ac  na  chlywn  yr  un 

o'r  lleill  wedi  hyny  yn  codi  gwrthddadl  yn  y 
byd.  Mae  yn  debyg  i  Grist  olchi  traed 
Judas,  ei  fradychwr,  y  tro  hwn,  yr  uu  modd 

a'r  lleill  o  honynt.  t  Rhyw  sỳnu  yn  hunan- 
ymwadol  a  wnaeth  Pedr,  fod  yr  hwn  y  cred- 
ai  ac  y  gwyddai  efe  mai  Mab  Duw  oedd, 
yn  ei  iselu  ei  hnn  can  gymmaint,  a  golchi 
ei  draed  ef  bechadur  gwael  a  ffiaidd.  Mewn 
rhyw  ystyr  nis  gellir  beio  arno,  ond  eto  ei  le 
oedd  ufuddâu :  mae  gwrando  yn  well  nac 
aberth,  ac  yn  sicr  yn  well  na  moes-gyfarch 
o'r  fath  hyn. 

7  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a  ddywed- 
odd  wrtho,  q  *  Y  peth  yr  wyf  fì  yn  ei 
wneuthur,  ni  wyddost  ti  yr  awrhon : 
f  eithr  ti  a  gei  wybod  ar  ol  hyn. 

g  adn.  10— 12.  pen.  12.  16.  a  14.  26.  Jer.  32.  24,  25,  43, 
44.  Dan.  12.  8,  12.  Hab.  2.  !— 3.  Iago  5.  7—11. 

*  Nid  wyt  ti  ddim  yn  addas  i  farnu,  Pedr, 
eto  ain  yr  hyn  wyf  fi  yn  ei  wneyd ;  nid  wyt 
ti  eto  yn  deall  fy  nyben  i  yn  y  pethhwn,  ain 
hyny  ni  ddylit  fy  ngwrthwynebu.  t  Ar  ol 
hyn,  (yn  adn.  12— 17,)  ti  a  gai  wybod ;  a 
phan  dywallter  yr  Ysbryd  o'r  uchelder  yn 
mhen  ychydig  eto,  ti  a  gai  wybodyn  chwan- 
eg,  a  thi  a  gai  brofi  llesâd  ysbrydol  y  peth 
wytì  yn  fwriadu  ei  ddangos  drwy  y  cyfiawn- 
iad  arwyddol  hwn. 
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*  Pedr  a  ddywedodd  wrtho,  rJNi 
chei  di  olchi  fy  nhraed  i  byth.  f  Yr 
Iesu  a  attebodd  iddo,  sOni  olchaf  di, 
nid  oes  i  ti  J  gyfran  gyd  â  myfi. 

r  Gen.  42.  38.  Mat.  16.  22.  a  21.  29.  a  26.  33,  35.  Col. 

2.18,23.  sadn.  6.  pen.  3.  5.  Es.  4.  4.  Ezec.  16.  4— 9. 
a  36.  25.  Zech.  13.  1.  Act.  22.  16.  1  Cor.  6.  11.  Heb.  9.  22, 

23.  a  10.  4—10,  22.  Dat.  1.  5.  d  7.  14. 

*  Gwr  týn  am  ei  ffordd  oedd  Pedr  yn 
gyffredin  ;  telly  yr  oedd  yma,yn  penderfynu 
gosod  ei  ewyllys  ei  hun  mewn  cyferbyniad  i 
ewyllys  Crist.  Yr  oedd  ganddo  sel  fawr,  ond 
sel  heb  wybodaeth  oedd :  fel  pe  dywedasai, 
Ni  wiw  siarad,  yr  wyf  fi  yn  penderfynu,  pe 
cymmerai  pawb  o  honynt  genyt  olchi  eu 
traed,  na  chai  di  olchi  fy  nhraed  I  byth :  yr 

wyf  yn  sicr  fod  hyny  yn  llawer  gormod  dar- 
ostyngiad  i  ti,  ac  yn  llawer  gormod  anrhyd- 
edd  i  minnau.  Gwelwn  yma  mòr  anhawdd 
yw  adnabod  y  galon,  tybiai  Pedr  ei  fod  yn 
ostyngeiddiach  na  neb,  ac  yntau  ar  yr  un 
pryd  yn  gyndynach,  ac  yn  fwy  anhywaith 
na'r  un  o'r  dysgyblion.  t  Wrth  weled  Pedr 
yn  dàl  ati  i  wrthwynebu  ei  ewyllys  a'i  garîád 
ef  dàn  rith  o  ostyngeiddrwydd,  rriae  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  yn  ei  ateb  ef  yn  fwy  llỳm  yr  aiì 
waith.  Gallwn  weled  yn  yr  ateb,  fod  yr  an- 
ufudd-dod  Ileiaf,  heb  edifeirwch,  yn  ddigon 
i  gauad  dyn  allan  o  deyrnas  nef.  Ond  mae 

yn  dd'iammau  mai  golchiad  ysbrydol  yr  en- 
aid  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ei  feddwi  yn 
benaf,  yr  hyn  oedd  yn  cael  ei  arwyddoyn  y 
golchiad  allanol  hwn.  %  Am  ystyr  y  g*ir 
cyfran  yn  y  fàn  hon,  gwel  Deut.  14.  27  ; 
2  Sam.  20.  1  ;  2  Cor.  6.  15. 

9  *  Simon  Pedr  a  ddywedodd 

wrtho,  Arglwydd,  'nid  fy  nhraed  yn 
unig,  f  eithr  fy  nwylaw  aV*  pen 
hefyd. 

t  Salm  26.  6.  a  51.  2,  7.  Jer.  4.  14.  Mat.  27.  24.  Heb. 
10.  22,  1  Pedr  3.  21. 

*  Deallodd  Pedr  erbyn  hyn,  fod  mwy  o 
bwys  yn  y  peth  nac  a  feddyliasai  efe,  ac  yn 
hytrach  na  chael  ei  ysgar  oddi  wrth  ei  Ar- 
glwydd,  mae  yn  ymostwng  yn  ewyllysgar  i 
gymmeryd  ei  olchi  ganddo.  t  Mewn  ystyr 
ysbrydol  yr  oedd  yn  cydnabod  ei  fod  oll  yn 
aíìan,  o'r  gwadn  hyd  y  coryn,  ac  eisian  ei 
olchi  gan  Fab  Duw.  Mae  Pedr  yma  mòr 

awyddus  am  gael  ei  olchi,  ag  oedd  o'r  blaen 
yn  benderfynol  na  fynai  ei  olchi. 

10  *  Yr  Iesu  a  ddywedod.d  wrtho, 
u  Yr  hwn  a  olchwyd,  x  nid  rhaid  iddo 
ond  golchi  ei  draed,  ̂ eithr  y  mae  yn 
iân  oll :  z  f  ac  yr  ydych  chwi  yn  lân, 
eithr  nid  pawb  oll. 

u  Lef.  16.  26,  28.  a  17.15,16.  Num.  19.  7,  8,  12;  13, 
19—21.  Heb.  9.  10.  x  Preg.  7.  20.    Mat.  6.  12.     Rbuf.  7. 
20—23.  2  Cor.  7.  1.    Epb.  4.  22—24.   a  5.  26,  27.   1  Thes.  5. 
23.  Iago  3.  2.    1  Ioan  1.  7— 10.  y  Cau.  4.  7.    Jer.  50.  20. 
2  Cor.  5.  17,  21.         %  pen.  15.  13. 

*  Yn  yr  adnodau  o'r  blaen  gwelsom  Pedr 
yn  rhedeg  o  un  eithafed  i'r  llall  yn  ei  an- 
nwybodaeth  ;  yma  mae  Iesu  yn  egluro  y  peth 
yn  oleuach  iddo,  ac  yn  dywedyd,  nad  oedd 
raid  i'r  hwn  a  fuasai  mewn  baddon  (bath) 
yn  ddiweddar  yn  ymolchi,  gael  ei  olchi  oll 
drachefn  yn  fuan;  y  byddai  golchi  ei  draed 
fel  y  byddai  yn  eu  diwyno  wrth  gerdded,  yn 
ddigon  iddo.  Meddwl  ysbrydol  y  peth  yw 
hyn  ;  yr  hwn  a  olchwyd,  asancteiddiwyd,  ac 

"~2  U  3  == 
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a  gyfiawnâwyd,  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  a 
thrwy  Ysbryd  ein  Duw  ni,  nid  oes  achosam 
wneyd  hyny  drachefn  ;  eto  tra  byddo  yn  y 
cnawd,  ac  yn  y  byd  drwg  presenol,  bydd 
mynych  achos  golchi  ei  draed  oddi  wrth  hal- 
ogedigaethau  damweiniol,  â  pha  rai  y  llygrir 
ef  yn  aml  gan  wendidy  cnawd,  a  hudoliaeth- 
au  y  byd  hwn.  +  O  ran  eu  cyflyrau  a'u 
personau  ger  bron  Duw,  yr  oedd  y  dysgybl- 
ion  yn  lân,  yn  gyfiawn,  ac  yn  gymmeradwy  ; 
ond  nid  oeddynt  oll  felly  :  nid  oedd  Judas 
fradwr  felly. 

11  a  *  Canys  efe  a  wyddai  pwy  a1 
bradychai  ef :  arn  bynny  y  dy wedodd, 
Nid  ydych  cbwi  yn  lâii  bawb  oll. 

a  adn.  18,  21,  26.  pen.  2.  25.  a  6.  64—71.  a  17.  12. 
Mat.  26.  24,  25. 

*  Geiriau  Ioan  yw  y  rhai  hyn,  yn  egluro 
beth  oedd  Crist  yn  feddwl  pan  ddywedai, 
Nid  ydych  chwi  yn  lân  bawb  oll.  Mae  yn 
debyg  nad  oedd  ei  ddysgyblion  yn  deall  ei 
feddwl  y  pryd  hwnw,  nac  yn  meddwl  fod 
bradychwr  yn  eu  plith,  ond  daethant  i  ddeall 
yn  fuan  wedi  hyny. 

1 2  *  Felly  wedi  iddo  olchi  eu  traed 
hwy,  a  chymmeryd  ei  gochl-wisg,  efe 
a  eisteddodd  drachefn,  ac  a  ddywed- 

odd  wrthynt,  b  \  A  wyddoch  chwi  pa beth  a  wnaethum  i  chwi  ? 
b  adn.  7.  Ezec.  24.  19,  24.  Mat.  13.  51.  Marc  4.  13. 

*  Yma  mae  Iesu  yn  cyflawni  yr  hyn  a 
addawodd  i  Pedr  yn  adn.  7 ;  ac  yn  dangos 
iddynt  oll  beth  oedd  ei  ddyben  ef  yn  yr  hyn 
a  wnaethai,  a  pha  beth  a  ddylent  hwythau 
ddysgu  wrth  hyny.  +  Mae  yn  gofyn  iddynt 

a  wyddent,  i'w  hargyhoeddi  hwy  o'u  han- 
nwybodaeth,  ac  i'w  parotôi  i  wrando  yn  fwy deffrôus. 

13  c*Yr  ydych  chwi  yn  fy  ngalw 
i,  Yr  Athraw,  a'r  Arglwydd  :  d  f  a  da 
y  dywedwch  :  canys  felly  yr  ydwyf. 

c  pen.  11.28.  Mat.  7.  21,22,  a  23.  8-10.  Luc  6.  46. 
Rhuf.  14.  8,  9.  1  Cor.  8.  6.  Phil.  2.  11.  a  3.  8.  2  Pedr  1 

14—16.        dJer.  1.  12.  Luc  7.  43.  a  10.  28.  Iago  2.  19. 

*  Byddai  y  dysgyblion  yn  gyffredin  yn 
cyfarch  Iesu  wrth  y  naill  neú  y  ìlall  o'r  enw- 
au  hyn  ;  f  ac  yr  oedd  yn  eithaf  prîodol  iddynt 
wneyd  felly,  efe  oedd  eu  Hathraw  i'w  dysgu, 
ac  efe  oetld  eu  Harglwydd  mawr  i'w  llywod- 
raethu.  Mae  bod  y  bannod  yr  Athraw,  ac 
yr  Arglwydd,  o  flaen  yr  enwau  hyn,  yn 
dangos  eu  bod  yn  cael  eu  prîodoli  í  Grist 
mewn  ystyr  neillduol,  uwch,  a  gwahanol  i 
bawb  eraill.  Mae  y  bannod  yn  y  Groeg  fel 
yn  y  Gymraeg,  ond  nid  yw  yn  y  Saesoneo-. 
Nis  gall  yr  enwau  hyn  berthyn  ond  i  un. 

14  e*  Am  hynny  os  myfi,  yn  Ar- 
glwydd  aç  yn  Athraw,  a  olchais  eich 

traed  chwi ;  /  chwithau  a  '  ddylech olchitraed  eich  gilydd. 
e  Mat.  20.  26—28.  MarC  10.  43—45.  Luc  22.  26,  27. 

2  Cor.  8.  9.  Phil.  2.  5— 8.  Heb.  5.  8,  9.  a  12.  2.  /Acts. 
20.  35.  Rhuf.  12.  10,  16.  a  15.  1-3.  1  Cor.  8.  13.  a  9.  19— 
22.  2  Cor.  10.  1.  Gal.  5.  13.  a  6.  1,  2.  Phil.  2.  2-5.  1  Pedr 
4.  1.  a  5.  5. 

*  Nid  yw  yn  arferiad  golchi  traed  yn  ein 
gwlad  ni  fel  yn  y  gwledydd  poethion  hyny, 
ac  nid  oes  achos  am  dano:  nid  ydym  yn 
darllen  i'r  apostolion  erioed  olchi  traed  eu 
t;ilydd,  na  golchi  traed  neb  dysgyblion  eraill ; 
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ac  nid  y  weithred  arbenig  o  olchi  traed,  yn 

ddi'au,  yw  y  peth  a  orchymynir  gan  Iesu 
yma,  ond  bod  i'w  ddysgyblion  ef  garu  eu 
gilydd,  bod  am  y  mwyaf  gostyngedig,  a  bod 
yn  barod  i  wneuthur  pob  gwasanaeth,  hyd  yn 
nod  y  gwasanaeth  iselaf,  y  naill  i'r  Ilall,  yn 
ol  esampl  eu  Hathraw  a'u  Harglwydd  yn  y tro  hwn. 

15  £  *  Canys  rhoddais  esampl  i 
chwi,  fel  y  gwnelech  chwithau  megis  y 
gwneuthum  i  chwi. 

^Mat.  11.29.  Rhaf.  15.  5.  E;<h.  5.  2.  1  Pedr  2.  21. 
a  3.  17,  18.  1  Ioan  2.  6. 

16  h  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i 
chwi,  *  f  Nid  y w  y  gwas  yn  fwy  nâ'i 
arglwydd  ;  \  na'r  hwn  a  ddanfonwyd 
yn  fwy  nâ'r  hwn  a'i  danfonodd. h  Gwel  ar    pen.  3.  3,  5.  »  psn.  15.  20.    Mat.  10.  24, 25.  Luc  6.  40. 

,  Yr  oedd  yr  apostolion  i  gymmeryd  lle 
mawr,  ac  i  lenwi  sefyllfa  uchel,  yn  yr  eg- 
lwys ;  ac  rnae  yn  dra  thueddol  i  galon  dyn 
gymrneryd  mantais  ar  bob  peth  felly  i  ym- 
chwyddo,  a  thybied  yn  fawr  o  hóno  ei  hun: 
ac  er  dysgu  gostyngeiddrwydd,  hunan-ym- 
wadiad,  cariad,  a  pharodrwydd  i  bob  gwas- 
anaeth,  mae  Crist  yn  rhoddi  ei  hun  yn  es- 

ampl  iddynt,  ac  i'w  holl  ganlynwyr,  o  bob 
sefyllfa  yn  y  byd  ac  yn  yr  eglwys,  yn  mhob 
màn  ac  oes.  tMae  yn  debyg  mai  diareb  yn 
mhlith  yr  Iuddewon  oedd  y  geiriau  hyn : 
llefarodd  yr  Arglwydd  Iesu  hwy  droion  er- 
aill,  megys  yn  Math.  10.  24 ;  Ioan  15.  20  :  yn 
y  ddau  le  hyny  llefarodd  hwy  i  arfogi  ei 
ddysgyblion  yn  wyneb  erlid,  yma  mae  yn  eu 
defnyddio  i  ddysgu  gostyngeiddrwydd,  add- 
fwynder,  a  chariad  brawdol  iddynt.  jGan  i 

Grist,  eu  Harglwydd  hwy,  a'r  hwn  a'u  dan- 
fonodd,  roddi  y  fath  esampl  o  ostyngeidd- 
rwydd  a  chariad,  pa  faint  mwy  y  dylai  y 

gweision,  a'r  rhai  danfonedig. 
17  Os  gwyddoch  y  pethau  hyn, 
gwŷn  eich  byd  os  gwuewch  hwynt. 

fe  pen.  15.  14.      Gen.  6.  22.      Ex.  40.  16.      Salm  19.  II. 
119.  1—5.  Ezeo.  36.  27.  Mat.  7.  24,25.  a  12.  50.  a  22.  38— 

41.  Luc  12.  47,  48.    2  Cor.  5.  14,  15.    Gal.  5.  6.     Heh.  11.  7, 
Iago  1.  25.  a  2.  20—24.  a  4.  17.  Dat.  22.  14. 

*  Nid  mewn  gwybod  y  pethau  nchod  yn 
unig  mae  y  gwynfyd,  ond  yn  eu  gwybod  a'u 
gwneyd.  Y  neb  a  fedr  wneuthur  daioni,  ac 
nid  yw  yn  ei  wneuthur,  pechod  yw  iddo  :  a 
ffydd  heb  weithredoedd  marw  yw.  Nid  am 
wneyd  y  mae  dedwyddwch,  eto  y  mae  ded- 
wyddwch  mewn  gwneyd :  efe  a  fydd  dedwydd 
yn  ei  weithred. 

18  1f  *  Nid  wyf  íì  yn  dy wedyd  am 
danoch  oll :  l  f  mi  a  wn  pwy  a  ethol- 
ais :  wJond  fel  y  cyflawnid  yr  ys- 
grythyr,  Yr  hwn  sydd  yn  bwytta  bara 
gyd  â  mi,  a  gododd  ei  sawdl  yn  fy 
erbyn. 

I  adn.  11.  pen.  17.  12.  a  21.  17.  1  Cor.  4.  5.  Heb.  4.  13. 
Dat.  2.  23.  m  adn.  21—27.      Salm  41.  9.     Mat.  10.  36. 

26.  23.  Marc  14.  20. 

*  Nid  wyf yn  dywedyd  eich  bod  oll  yn  lân, 
mi  a  ddywedais  i'r  gwrthwyneb  eisoes:  nid 
wyf  yn  dywedyd  y  gwna  pawb  o  honoch 
chwi  y  pethau  uclwd  a  grybwyllais,mi  a  ẁn 
nas  gwna  un  ohonoch,  Judas.  Neu,  fel  hyn, 
Yr  wyf  yn  myned  i  ddywedyd  i  chwi  beth 

yn  fuan,  a  wna   i  chwi  synu,  ac  i'ch  clustiau 
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ferwino,  ond  cyinmerwch  gysur,  nid  wyf  yn 
myned  i  ddywedyd  yr  un  peth  am  danoch 

'oll,  dim  ond  am  un,  yr  hwn  a'm  bradycha  I. 
t  Gwyddai  Iesu  pwy  a  etholasai  efe  i'r  ap- 
ostoliaeth,  a  gwyddai  hefyd  pwy  oedd  wedi 
cu  hethol  i  fywyd  tragy wyddol.  Arn  yr  olaf 
mae  yn  sôn  yma  yn  ddîau,  oblegid  yr  oedd 

Judas  wedi  cael  ei  ethoi  i'r  apostoliaeth  yn 
gystal  a'r  lleill,  ond  nid  i  fywyd  tragywydd- 
ol:  yn  yr  ystyr  hyny  "mab  y  golledigHeth" 
oedd  efe.  j  Ond  fel  y  cyflawnid  yr  ysgrythyr 
(Salm  41.  9,)  y  mae  un  yn  eich  plith  chwi, 
ac  yn  bwyta  bara  gyda  mi,  a  gyfyd  ei  sawdl 

i'm  herbyn,  fel  pe  byddai  i  anifail  godi  ei 
sawdl  i  daro  yr  hwn  a'i  porthai. 

19  Yn  awr  "yr  wyf  yn  dywedyd 
wrthych  cyn  ei  ddyfod,  fel  pan  ddêl, 

y  credoch  °  mai  myíi  yw  efe. n  pen.  14.  29.  a  16.  4.  Es.  41.  23.  a48.  5.  Mat.  24.  25. 
Lnc  21.  13.  o  peu.  1.  15.  a  8.  23,  24,  58.  Es.  43.  10.  Mal. 
3.  1.  Mat.  11.  3.  Dat.  1.  17,  18. 

*  Dywedodd  Crist  hyn  wrthynt  yn  mlaen- 
llaw ;  fel  na  byddai  iddynt  gael  eu  digaloni 
pan  welent  y  peth  yn  dygwydd,  ond  yn  hyt- 
rach  y  credent  mai  efe  oedd  y  Messiah,  gan 
y  medrai  ragfynegi  pethau  cyn  eu  tori  aìlan 
mewn  gweithrediad. 

20  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 

I  *  Yr  hwn  sydd  yn  derbyn  y  neb  a 
ddanfoawyf  fì,  sydd  yn  fy  nerbyn  i; 

a'r  hwn  sydd  yn  íÿ  nerbyn  i,  sydd  yn 
derbyn  yr  hwn  a'm  danfonodd  i. 

p  pen.  12.  44—48.  Mat.  10.  40—42.  a  25.  40.  Marc9.  37. 
Luc  9.  48.  a  10.  16.  Gal.  4.  14.  Col.  2.  6.  1  Thes.  4.  8. 

*  Mae  yr  un  geiriau  yn  Math.  10.  40  ; 
gwel  y  sylwad  yno.  Ar  ol  dysgu  gostyng- 
eiddrwydd  i'w  ddysgyblion  yn  yr  adnodau 
o'r  blaen,  a  dangos  wedi  hyny  y  byddai  un  o 
honynt  yn  fradwr,  yr  oedd  yn  naturiol,  ef- 
allai,  i'r  apostolion  fyned  yn  iselfeddwl;  a 
thybied  y  byddent  yn  ddigyfrif,  yn  gas,  ac 
yn  wrthodedig  gan  bawb  :  yn  wyneb  hyny 
mae  Crist  yn  dywedyd  y  derbynid  hwy  gan 

lawer,  ac  y  byddai  hyny  yn  cael  ei  gyfrif  f'el 
derbyniad  iddo  ef  ei  hun,  a'r  Tad  yr  hwn  a'i 
hanfonodd  ef.  Cenad  Arglwydd  y  lluoedd 
oedd  Crist,  cenadon  Crist  yw  gweinidogion 
ỳ  gair  ;  felly  eu  derbyn  hwy  yw  ei  dderbyn 

ef,  a'i  dderbyn  ef  yw  derbyn  yr  hwn  a'i  dan- 
fonodd  ef.  Tybirfod  yma  gyfeiriad  at  Judas 
hefyd,  yn  dangos  fod  ei  bechod  ef  yn  erbyn 
y  Tad  yn  gystal  ag  yn  erbyn  Crist,  ac  yn 
balldod  bradychus  mewn  dyledswydd  apost- 
ol,  ac  un  wedi  cael  ei  anrhydeddu  â  danfon- 

iad  i'r  swydd  gan  Grist. 

21  *Wedi  i'r  lesu  ddywedyd  y 
pethau  hyn,  ?  efe  a  gynhyrfwyd  yn  yr 
yspryd,  ac  a  dystiolaethodd,  ac  a  ddy- 
wedodd,  f  Yn  wir,  yn  wir,  y  dywedaf 
wrthych,  ry  bradycha  un  o  honoch  fi. q  pen.  11.  33,  35,  38.  a  12.  27.  Mat.  26.  38.  Marc  3.  5. 
Act.  17.  16.  Rbuf.  9.  2,  3.  2  Cor.  2.  12,  13.  r  adn.  2,  18. 
Mat.  26.  21.  Marc  14.  18.  Luc  22.  21,  22.  Act.  1.  16,  17. 
1  loan  2.  19. 

*  Gwedi  i  Grist  ddechreu  sôn  am  y  brad- 
ychwr,  er  darpar  ei  ddysgyblion  i  dderbyn 
eglurach  dynoethiad  o  hóno,  ac  er  rhoddi 

gocheliad  i'r  bradychwr  ei  hunan,fel  y  caffai 
o  hyd  amser  i  edifarâu,  neu  fod  yn  ddîesgus 
os  nad  edifarâai ;  mae  efe  yma  yn  dangos 
erfeithiau  mwy  cynhyrfus   ar   ei  feddwl  nac 

arferol  :  nid  yn  unig  o  herwydd  ei  ddyodd- 
efiadau  ei  hun,  ond  hefyd  oherwydd  drygioni 
ofnadwy  Judas,  yr  hwn  drwy  hyny  a  dynai 
farn  echryslawn  Duw  arno  ei  hunan.  t  Dy- 
wedasai  o'r  blaen  y  bradychid  ef,  dywedodd 
wedi  hyny  mai  un  oedd  yn  arfer  bwyta  bara 
gydag  ef  a  wnâi  hyny  ;  ac  yma  mae  yn  dyf- 
od  yn  fwy  agos,  ac  yn  dywedyd  yn  bendant 
mai  un  o  honynt  hwy  y  deuddeg  oedd  efe  : 

un  a  fuasai  o  hyd  yn  dyst  o'i  fuchedd,  ei 
weinidogaeth,  a'i  wyrthiau  ef ;  un  a  gawsai 
ran  o'r  apostoliaeth,  ac  a  oedd  dán  y  rhwym- 
au  mwyaf  iddo. 

22  *  Yna  y  disgyblion  a  ̂ edrych- 
asant  ar  eu  gilydd,  gan  araraeu  am 
bwy  yr  oedd  efe  yn  dywedyd. 

s  Gen.  42.  1.  Mat.  26.  22.  Marc  14.  19.  Luc  22.  23. 

*  Gwedi  clywed  tystiolaeth  mòr  noeth  a 
difrifol,  synodd  y  dysgyblion  yn  frawychus, 
ac  nis  gallent  ond  edrych  ar  eu  gilydd  ;  pob 
un  yn  drwg-dybio  ei  ímnan,  yn  hytrach  na 
neb  arall,  neu  ddrwg  dybio  eu  gilydd  oll,  yn 
hytrach  na  Judas.  Dichon  llawer  iawn  o 
ysgelerder,  îe,  pob  ysgelerder,  fod  yn  nghalon 
proffeswyr,  lle  na  byddo  dim  yn  neillduol  yn 
eu  hymddygiadau  allanol,  yn  wybodus  i 
ddynion,  yn  peri  drwg-dybiaeth  yn  y  byd  o 
honynt.  Ac  y  mae  cymmaint  o  gariad  a 
barn  dirion  gan  wir  ddysgyblion  Crist,  fel 

nad  ydynt  yn  fyr-bwyll  i  ddrwg-dybied  neb. 

23  *  Ac  yr  oedd  'un  o'i  ddisgyblion 
f  yn  pwyso  ar  fynwes  yr  Iesu,  u  \  yr 
hwn  yr  oedd  yr  Iesu  yn  ei  garu, 

t  adn.  25.  pen.  1.  18.  a  21.  20.  2Sam.  12.  3.  «  pen. 
11.  3,  5,  36.  a  19.  26.  a  20.  2.  a  21.  7,  24.  Dat.  1.  16-18. 

*  Ioan  ei  hun  oedd  hwn,  ond  ci  fod  o  wyl- 
der  yn  llefaru  am  dano  ei  hun  yn  y  trydydd 
person,  fel  pe  buasai  rywun  arall.  t  Sylw- 
asom  o'r  blaen,  mae'n  debyg,  ar  Luc  7.  38 ; 
a  16.  23,  mai  yn  eu  lled-orwedd  y  byddai  yr 
luddewon  yn  eistedd  wrth  y  bwrdd,  gan 
bwyso  ar  yr  elin  aswy,  felly  byddai  pob  un 
a'i  ben  yn  mynwes  y  llall,  a  dygwyddodd  y 
tro  hwn  mai  loan  oedd  yn  nesaf  at  yr  Iesu. 
|  Pump  o  weithiau,  o  leiaf,  y  dywed  Ioan 
am  dano  ei  hun  ei  fod  ef  yn  ddysgybl  yr  hwn 
yr  oedd  yr  Iesu  yn  ei  garu  :  yma  ;  pen.  19. 
26  ;  a  20.  2;  a  21.  7,  20.  Ni  ddylem  feddwl 
wrth  hyn  nad  oedd  yr  Iesu  yn  caru  y  dys- 
gyblion  eraill ;  ac  ni  ddylem  feddwl  ychwaith 
fod  loan  yn  ymffrostio  bod  yr  Iesu  yn  ei  garu 

ef  yn  fwy  na'r  dysgyblion  eraill :  yn  hytrach 
yr  oedd  yn  dywedyd  hyn  mòr  aml,  i  ddangos 

ei  syndod  a'i  dd'iolchgarwch  fod  yr  Iesu 
mawr  yn  caru  un  mòr  wael  ac  annheilwng 
âg  efe.  Gwedi  y  cwbl,  mae  yn  bur  debyg 
bod  ihyw  anwyldeb  dynol  gan  Iesu  at  Ioan 

mwy  na'r  dysgyblion  eraill,  fel  y  bydd  dyn- 
ion  duwiol  yn  caru  rhyw  rai  o'u  brodyr  yn 
fwy  nac  eraill. 

24  *Am  hynny  yr  ̂ amneidiodd 
fSimon  Pedr  ar  hwnnw,  i  ofyn  pwy 
oedd  efe, 

*  Luc  1.  22.  a  5.  7.  Act.  12.  17.   a  13.  16.  a  21.  10. 

*  Tybirmaigogwyddiad,  neu  ryw  ysgogiad 
pen,  yw  ystyr  y  gair  {neuei)  a  gyfieithir  yma 
amneidio.  t  Mae  yn  debyg  fod  ar  Simon 
Pedr  ofn  gofyn  ei  hun,  yn  gyhoeddus,  er  y 
chwennychai  yn  fawr  gael  gwybod ;  a  chan 
fod  Ioan  yn  nesaf  at  yr  Iesu,  ac  y  gwyddai 
Pedr  fod  yr  Iesu  yn  ei   garu   yn  fawr,  am- -115 
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neidiodd   ar   Ioan  i   ofyn  yn  ddístaw  iddo, 

pwy  oedd  yr  hwn  a'i  bradychai  ef. 

25  *  Ac  yntau  yn  pwyso  ar  ddwy- 
fron  yr  Iesu,  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  y  pwy  yw  efe  ? 

V  Gen.  44.  4—12.  Est.  7.  5,  6. 

*  Gofynodd  Ioan  yn  grynedig  iddo,  pwy 
oedd  yr  hwn  a  wnelai  y  fath  weithred  ofnad  wy. 

26  *  Yr  Iesu  a  attebodd,  z  Hwnnw 

yw  efe  i'r  hwn  y  rhoddaf  fi  f  dam- 
maid  wedi  i  mi  ei  wlychu.  %  Ac  wedi 

iddo  wlychuy  tammaid,  efe  a'i  rhodd- 
odd  i  a  Judas  Iscariot,  mab  Simon. 

z  adn.  SO.  Mat.  26.  23.  Marc  14.  19,  20.  Luc  22.  21. 
a  pen.  6.  70,  71.  a  12.  4—6. 

*  Wrth  gymharu  yr  adnod  hon  âg  adn.  2S, 
gallwn  feddwl  mai  yn  ddistaw  a  chyfrinach- 
ol  yr  atebodd  Iesu  i  Ioan.  t  üywedir  mai 
math  o  sibr  (sauce)  oedd  yn  y  ddysgl  lle 
gwlychodd  Iesu  y  tammaid  ;  wedi  ei  wneuth- 
ur  o  amryw  ffrwythau  peraidd,  tua  thewedd 
cymmrwd,  i  arwyddo  y  clai,  meddant,  yn 
mha  un  y  gweithiai  yr  hen  luddewon  gynt 
yn  yr  Aipht.  Charoseth  y  galwai  yr  Iudd- 
ewon  ef,  a  dywedir  eu  bod  o  hyd  yn  arfer  y 
fath  gyffaith  wrth  gadw  y  pasg.  Tybir  mai 
ar  ol  gwlychu  y  llaw  yn  y  ddysgl,  a  sonir  gan 
Math.  26.  23,  a  Marc  14.  20,  y  gwlychodd 
Iesu  y  tammaid,  yma  ;  oblegid  efe  a  ddy wed- 
odd  hyny  yn  gyhoeddus  i  bawb  o  honynt, 
ond  hyn  yn  ddirgel,  i  Ioan :  ac  yr  oedd  pob 

un  o'r  deuddeg  yn  gwlychu  ei  law  yn  y 
ddysgl,  Marc  14,  20;  ond  yma  mae  y  tam- 
maid  yn  cael  ei  roddi  i  Judas  yn  bennodawl. 
X  Nis  gwyddom  pa  un  ai  tammaid  o  fara,  ai 
ynte  tammaid  o  gig  yr  oen  pasg,  oedd  y  tam- 
maid  hwn  ;  mae  yr  un  gair,  (psomion)  gyda 
therfyniad  gwahanol,  yn  cael  ei  gyíìeithu  am 
borthi  yn  gyffredin,  mewn  mànau  eraill. 

27  *  Ae  ar  ol  y  tammaid,  òyna  yr 
aeth  Satan  i  mewn  iddo.  Am  hynny 

y  dy wedodd  yr  lesu  wrtho,  c  Ilyn  yr 
wyt  yn  ei  wneuthur,  gwna  ar  frys. 

b  adn.  2.  Salrn  109.  6.  Mat.  12.  45.  Lbc  8.  32,  33.  a  22. 
3.  Act.  5.  3.  c\  Bren.  18.  27.     DUr.  1.  16.    Preg.  9.  3. 
Jer.  2.  24,  25.  Dan.  2.  15.  Marc  6.  25.  lago  1.  13-15. 

*  Yr  oedd  Judas  yn  meddiant,  a  thàn  ly w- 
odraeth  satan,  erioed,  fel  pechadnr  heb  ei 
gyfnewid  ;  yr  oedd  satan  wedi  rhoddi  yn  ei 
galon  ef  cyn  hyn  i  fradychu  ei  Arglwydd, 
adn.  2;  Luc  22.  3  ;  ond  yn  awr  cymmerodd 

lawn  feddiant  o  hóno,  ac  a'i  hyrddiodd  yn 
mlaen  yn  benderfynol,  i  gyíìawni  ei  weithred 
yn  ddíoed.  Tybia  rhai  i  Judas  ddeall,  fod  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  ei  nodi  ef  allan  fel  y 
bradychwr,  trwy  yr  arwydd  uchod  o  roddi  y 
tammaid  iddo ;  ac  i  hyny  ennyn  ei  elyniaeth 

a'i  gynddeiriogrwydd  ef  yn  ei  erbyn,  fel  y 
penderfynodd  ei  fradychu  ef  yn  y  fàn  i'w 
elynion.  +  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu  wrtho, 
Mi  a  wn  beth  sydd  yn  dy  galon  di,  cyinmer 
dy  ffordd  dy  huo  weithian,  yr  wyf  fi  yn  bar- 
od,  ac  ni  chadwaf  di  dàn  attalfa  yn  hwy. 
Nid  gorchymyn  na  chyngor  oedd  hyn,  ond 

ffîeiddiad  o'r  weithred,  a  rhoddi  Judas  i  fynu 
i'w  chyflawni. 

28  *  Ac  ni  wyddai  neb  o'r  rhai 
oedd  yn  eistedd  i  ba  beth  y  dywed- 
asai  efe  hyn  wrtho. 

29  f  Canys  rhai  oedd  yn  tybied, 
d  am  fod  Judas  ar  gôd  ganddo,  fod 
yr  Iesu  yn  dywedyd  wrtho,  Pryn  y 
pethau  sydd  arnom  eu  heisieu  erbyn 

yr  wyl ;  %  neu, e  ar  roi  o  hono  beth  i'r tlodion. 
d  pen.  12.  6.  e  pen.  12.  5.    Act.  20.  34,  35.    Gal.  2. 

10.  Eph.  4.  38. 

*  Mòr  onest  a  diniwed  yw  dynion  diddich- 
ell  a  chywir;  cariad  ni  feddwl  ddrwg:  er  i 
Grist  ddywedyd  yn  ddigon  amlwg,  i  loan  o 

leiaf,  mai  Judas  oedd  yr  hwn  a'i  bradychai 
ef ;  eto  dywed  Ioan  ei  hun  yina,  na  wyddai 

neb  o'r  dysgyblion  beth  oedd  Iesu  yn  ei  fedd- 
wl  wrth  yr  hyn  a  ddywedasai  i  Judas.  +  Yr 
oeddynt  yn  barod  i  roddi  y  lliw  gorau  ar  y 
peth  ;  tybient  fod  Judas,  fel  ceidwad  a  dyg- 
iedydd  y  gôd,  wedi  esgeuluso  darpar  rhyw 
bethau  a  fyddai  yn  angenrheidiol  iddynt  er- 
byn  dyddiau  canlynol  yr  ŵyl,  bod  lesu  fel 
hyn  yn  ei  geryddu  ef  yn  ysgatn  am  hyny,  ac 
yn  peri  iddo  frysio  i  ddarpar  y  pethau  hyny. 

î  "  Neu,  ar  roi  o  hòno  beth  i'r  tlodion  ;"  mae 
yn  debygol  y  byddai  ein  Harglwydd  ar  ŵyl 

y  Pasg>  yn  arfer  rhoddi  elusenau  i'r  tlodion, 
yn  ol  yr  ychydig  fodd  oedd  ganddo  ef  a'i 
ddysgybüon  i  wneyd  hyny  :  ond  mewn  modd 
mòr  ddirgelaidd,  fely  tybiodd  ei  ddysgyblion 
mai  cyfeirio  yr  oedd,  efallai,  at  hyny,  yn  y 
geiriau  uchod  wrth  Judas. 

30  *  Yntau  gan  hynny,  wedi  der- 
byn  y  tammaid,  -^fa  aeth  allan  yn 
ebrwydd.      s  J  Ac  yr  oedd  hi  yn  nos. 

fadc.  27.  Diar.  4.  16.  Es.  59.  7.  Rhuf.  3.  15.  e  Job 13—15. 

Yr  oedd  hyn  yn  mwyâu  pechod  Jndas  yn 
ddychrynllyd,  ac  yn  ei  ddangos  yn  ddyn 
eithaf  caled,  pan  yr  elai  allan  yn  union  wedi 
derbyn  y  tammaid,  i  fradychu  yr  Arglwydd 

Iesu  yr  hwn  a'i  rhoddasai  iddo.  f  Mae  yrf 
sicr  fod  y  swper  sanctaídd,  yr  hyn  a  alwn  ni 
yn  sacrament  swper  yr  Arglwydd,  yn  canlyn 
bwyta  y  pasg  hwn  ;  gan  hyny  mae  yn  debyg 
i  Judas  fyned  allan  cyn  i'r  dysgyblion  fwyta 
swper  yr  Arglwydd.  Tybir  fod  y  geiriau, 
"  Éithr  wele  l;iw  yr  hwn  sydd  yn  fy  mrad- 
ychu  gyda  mi  ar  y  bwrdd,"  yn  Luc  22.  21, 
wedi  cael  eu  gosod  i  lawr  allan  o  drefn,  o 
ran  amser  ;  ar  ol  bwyta  y  swper  sanctaidd, 
Ue  dylasent  fod  cyn  hyny,  tra  yr  oeddid  yn 
bwyta  y  pasg.  Sylwasom  yn  fynych,  nad 
yw  yr  efengyiwyr  ddim  yn  gofalu  am  osod 
pob  peth  i  lawr  yn  fanol  yn  y  drefn  y  cym- 
merasant  le.  %  Y  nos  oedd  yr  amser  cym- 
hwysaf  i  weithred  mòr  dwyllodrus  ac  ysgeler:  I 

ac  efallai  fod  cytnndeb  rhwng  Judas  a'r  arch- 1 
offeiriaid,  iddo  ef  eu  cyfarfod  hwy  yn  rhyw- 1 
le  tua'r  amser  hwn. 

31  51  Yna  gwedi  iddo  fyned  allan, 
yr  Iesu  a  ddywedodd,  h  *  Yn  awr  y  I 
gogoneddwyd  Mab  y  dyn,  *fa  Duwl 
a  ogoneddwyd  ynddo  ef. 

h  peu.  7.  39.    all.4.    a  12.  23.    a  16.  14.     Luc  12.  50. 
Act.  2.  36.    a  3.  13.   Ool.  2.  14,  15.    Heb.  5.  5—9.         i  pen. 
12.  28.  a  14.  13.  a  17.  1.  Es.  49.  3—6.   Luc  2.  10—14.   Rhuf. 
15.  6-9.    2  Cor.  3.  18.    a  4.  4—6.   Eph.  1.  5— S,  12.    a  2.  7. 
3.10.    Phil.  2.  11.    lPedrl.21.    %  4.  II.    Dat.  5.  9-14. 

*  Y  gogoniant  perthynol  i'w  farwolaeth  ef, 
yn  y  fath  fodd  sanctaidd  a  buddugoliaethus, 
yw  y  gogoniant  hwn,  ac  nid  y  gogoniant  oedd 
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rtdo  ef  ar  ol  hyny,  ac  nicwn  canlyniad  i 
yny,  am  yr  hwn  y  crybwylla  cfe  yn  yr  ad- 
lOd  nesar'.  Yr  oedd  ef  yn  ogoneddus  yn  ei 
arwolaeth,  o  herwydd  mai  gwaith  y  pryned- 
gaeth  oedd,  oherwydd  y  carìai  fuddugoliaeth 
ff  becliod,  satan,  a  holl  alluoedd  y  tywyll- 
|vch  :  yr  oedd  yn  ogoneddusyn  ei  f  «rwolaeth 
efyd,  atu  ei  fod  yn  cyfìawni  yr  holì  ammod- 
u  à'i  Dad,  yn  ei  sel  dros  ei  ogoniant  ef,  yn 
:i  gariad  tuag  at  ei  bobl,  yn  y  gweithrediad 

>  bob  gras,  ac  yn  y  gallu  dwyfol  a'icynnaliai 
f  úìin,  ac  a'i  dygai  drwy,  yr  holl  ddyoddef- 
int  oedd  o'i  flaen,  yn  anrhydeddus.  t  Yr 
>edd  y  Tad  i  gael  ei  ogoneddu  yn  ei  farwol- 
leth  ef  hefyd,  am  y  byddai  ei  holl  brîodol- 
aethau  yn  cael  eu  derchafu  mewn  perftaith 

ydgordiad  â'u  gilydd,  yn  y  darostyngiad 
sel,y  dyoddefaint,  a'r  angau,  yr  ymroddai 
f  yn  wirfoddawl  iddynt,  mewn  agwedd 
was.  Gellid  enwi  llawer  o  bethau  yn 
mwaneg  dàn  y  ddau  ben  uchod,  ond  byddai 
ìyny  yn  myned  yn  rhy  faith. 

32  Os  gogoneddwyd  Duw  ynddo 

ef,  Ä*Duw  hefyd  a'i  gogonedda  ef 
ynddo  ei  hun,  f  ac  efe  a'i  gogonedda 
ef  yn  ebrwydd. 

*  Mae  yma  yn  ddîao  gyfeiriad  at  yr  ar- 
wyddion  a'r  rhyfeddodau  aruthr  a  gymmerent 
le  yn  nyoddefaint  Crist  ar  y  groes  ;  y  tystiol- 
aethau  a  orfyddai  hyd  yn  nod  i'w  elynion 
ddwyn  am  dano  ;  ei  adgyfodiad,  ei  esgyniad, 

a'i  ogoneddiad  ar  ddehenlaw  Duw;  yn  nghyd 
â  holl  ftrwyth  ei  ddyoddefiadau  hyd  byth. 

Duw  a'i  gogonedda  ef  ynddo  ei  hun,  sef  yn 
mherson  y  cyfryngwr  ei  hun ;  ac  efe  a'i  go- 
gonedda  ef  gydag  ef  ei  hun,  sef  gyda'r  Tad  ; 
trwy  ei  dderbyn  ef,  hyd  yn  nod  yn  ei  natur 
ddynol,  i  lawn  a  pherftaith  gyrndeithas  a 
chymundeb  gydag  ef  ei  hun,mewn  mawredd 

a  gogoniant.  f  Efe  a'i  gogonedda  ef  yn  eb- 
rwydd  hefyd,  mae  Judas  eisoes  wedi  myned 
allan  i  roddi  cychwyn  ar  y  gwaith  mawr,  ac 
mae  yr  amser  yn  nesâu  yn  gyflym.  Efe  a'i 
gogonedda  ef  hefyd  yn  yr  iawn  ffordd; 
obîegid  mae  y  gair  Groeg  (euthus)  yn  arwyddo 
hyny5  yn  gystal  ag  yn  ebrwydd. 

33  l  *  0  blant  bychain,  *  f  etto  yr 
wyf  ennyd  bychan  gyd  â  chwi. 

X  Chwi  a'm  ceisiwch  :  ||  ac,  megis  y dywedais  wrth  yr  Iuddewon,  Lle  yr 
wyf  fi  yn  myned,  ni  ellwch  chwi 
ddyfod;  yr  ydwyf  yn  dywedydwrth- 
ych  chwithau  hefyd  yr  awrhon. 

ÍGal.  4.  19.  1  Ioan  2.  1.  a  4.  4.  a  5.  21.  m  pen.  12. 
35,  36.  a  14.  19.  a  16.  16—22.  n  pen.  7.  33,  34.  a  8.  21— 
24.  a  14.  4—6. 

*  Plant,  i  arwyddo  eu  perthynas  ;l  Duw, 
ac  i  arwyddo  mawr  gariad  Crist  atynt. 
Plant  bychain  i  arwyddo  gwendid  eu  deall, 

eu  ffydd,  a'u  hanalluogrwydd  ynddynt  en 
hunain  i  ddàìy  tywyddoedd  o'u  blaen.  fNid 
oedd  yr  ennyd  fechan  hon  ddim  ond  ychydie 
oriau  ;  dim  ond  o  hyny  tàn  dranoeth  ;  neu  o 
hwyaf  dim  ond  deugain  niwrnod,  hyd  ei  es- 
gyniad  ef.  %  Ar  ol  i  mi  fyned,  chwi  a  ddy- 
mnnwch  yn  ddifrifol  fod  gyda  mi  ;  ond  nis 
gellwch  chwi  yr  awr  hon  fy  nghanlyn,  eithr 

ar  ol  hyn  chwi  a'in  canlynwch,  adn.  36. 
||  Nid  yn  yr  un  ystyr  mae  i  ni  ddeali  y  geir- 
ian  hyn  wrth  y  dysgyblion,  a  phan  lafarodd 
yr  Arglwydd  lesu  hwynt  wrth  yr  Iuddewon, 
yn  pen.  7.  34  ;  a  8.  21  ;  yno  yr  oedd  >n  dy- 
wedyd  nas  gallent  hwy,  ei  elynion,  tldyfod 

byth  i'r  lle  yr  oedd  ef  yn  myned,  yma  mae 
yn  dywedyd,  wrthei  ddysgyblion,nas  gallent 

hwy  y  pryd  hwnw  ei  ganlyn  ef,  ond  y  can- 
lynent  ef  ar  ol  hyny.  Mae  adn.  36,  yn  egluro 
hon. 

34  °  *  Gorchymyn  newydd  yr  wyf 
yn  ei  roddi  i  chwi,  ̂ fAr  garu  o 
honoch  eich  gilydd  :  +  fel  y  cerais  i 
chwi,  ar  garu  o  honoch  chwithau 
bawb  eich  gilydd. 

o  Gal.  6.  2.  1  Ioan  2.  8—10.  a  3.  14—18.  23.  2  Ioan  5. 
p  pen.  15.  12,  13,  17.  a  17.  21.  Lef.  19.  18,  31.  Salm  16.  3. 
a  119.63.  Rhuf.  12.  10.  1  Cor.  12.  26,27.  d  13.  4—7.  Gal. 

5.  6,  13,  14,  22.  a  6.  10.  Eph.  5.  2.  PLil.  2.  1—5.  Col.  1.  4. 
a  3.  12,  13.  1  Thes.  3.  12.  a  4.  9,  10.  2  Thes.  1.  3.  Heb.  13. 
1.  Iago  2.  8.  1  Pedr  1.  22.  a  3.  8,  9.  2  Pedr  1.  7.  1  Ioan  4. 7—11.  a5.  1. 

*  Nid  gorchymyn  newydd,  a  dywedyd  yn 

fanol  yw  hwn  ;  oblegid  ni  a'i  cawn  ef  yn 
nghyfraith  Moses,  Leíit.  19.  18  :  crybwyllir  a 
gwesgir  ef  yn  aml  yn  y  Testament  Newydd, 
pen.  15.  17  ;  Ephes.  5.  2  ;  1  Ioan  4.  21  ;  a  dy- 
wed  Ioan  yn  ei  Epistol  cyntaf,  pen.  2.  7;  a'i 
ail  Epistol,  adn.  6,  ei  fod  o'r  dechreuad,felíy 
nid  yw  yn  newydd.  Ond  yr  oedd  wedi  cael 
ei  gam  egluro,  a'i  lygru  yn  dost  gan  yr  Iudd- 
ewon  ;  ac  yma  mae  Crist  yn  ei  roddi  o  ne- 
wydd,  drwy  esamplnewydd,  agoriad  newydd 
arno,  rhesymau  newydd  er  ei  gadw,  fel  y 
cyflawner  ef  mewn  ysbryd  a  thymher  ne- 
wydd,  ac  mewn  dull  newydd,  fel  cyfraith 
sylfaenol  teyrnas  Crist.  Nis  gŵyr  neb  beth 
y w  caru  eu  gilydd  fel  gwir  ddysgyblion  Iesu. 
Mae  hwn  yn  orchymyn  newydd  o  herwydd 
ei  ragoriaeth  ;  o  herwydd  na  ŵyr  y  byd  ddim 
am  dano,  mwy  na  phe  byddai  newydd  ei  roi ; 
ac  o  herwydd  nad  y  w  y  cristionogion  goreu  ond 

rnegys  dechreu  ei  ddysgu  a'i  gadw.  fMae 
yn  alarus  meddwl  am  lawer  dàn  enw  dys- 
gyblion  Iesu,  nad  ydynt  yn  caru  eu  gilydd. 
%  Mae  y  cariad  a  orchymynir  yma  yn  cyn- 
nwys  y  dylem  nì  ofalu  am,  a  dymuno  lles  a 
chysur  ein  gilydd ;  cydymdeimlad  mewn 

galar  a  llawenydd  â'n  gilydd  ;  a  gwir  hyf- 
rydwch  yn  nghymdeithas  ein  gilydd  :  mae 
yn  gofyn  ymdrech  am  heddwch  a  chyd-gord- 
iad  yn  mhlith  ein  gilydd ;  trwy  fod  yn  gym- 
mwynasgar,  yn  dirion,  yn  ymarhous,  ac  yn 

faddeugar,  y  naill  i'r  llall ;  trwy  ddiwaliu 
angenrheidiau  ein  gilydd,  trwy  gyduno  â'n 
gilydd  mewn  gweddiau  ac  ymarferiadau 
crefyddol,  athrwy  gyd-ymdrech  gydag  achos 
cyftiedin  yr  efengyl,  fel  un  corph  wedi  ei 
fywiocáu  âg  un  enaid.  O  mòr  werthfawr  yw 
cariad  brawdol !  O  mòr  anghysurus  lle  na 
byddo  !  Mae  y  geiriau  hyn,  Fel  y  cerais  I 
chwi,  &c.  yn  caeí  eu  hegluroyn  1  Ioan  3.  16. 

35  9*Wrth  hyn  y  gwybydd  pawb 
mai  disgyblion  i  mi  ydych,  os  bydd 

gennych  gariad  i7ch  gilydd. 
q  pen.  17.  21.  Gen.  13.  7,  8.  Act.  4.  32-35.  a  5.  12—14. 1  Ioan  2.  10.  a  3.  10—14.  a  4.  20,  21, 

*  Mae  y  dysgybl  yn  cael  ei  enw,  un  ai 
drwy  ddysgu  gan  ei  athraw,  nen  drwy  gan- 
lyn  ei  athraw,  a  rhodio  yn  ei  ol  ef,  neu  bob 
un  o'r  ddau.     Mae  caru  ein    gilydd  yn  nod 
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sicr  ein  bod  yn  dilysgybüon  i  Grist ;  ac  heb- 
law  bod  Crist  yn  gwasgu  hyu  ar  ei  ganlyn- 
wyr  yn  ei  orchymynion,  mae  efe  hefyd  yn 
ei  roddi  ei  hun  yn  esampl,  trwy  ddangos  y 
cariad  mwyaf  a  allasai  ddangos.  Ni  welodd 
y  paganiaid  erioed  y  fath  gariad  yn  mhlitl 
dynion,  ag  a  welsant  yn  mhlith  dysgyblion 
boreuaf  Iesu,  yr  oeddynt  yn  sỳnu  wrth  y 
fath  beth,  ac  wrth  eu  cariad  at  eu  gilydd  yr 
oeddentyn  eu  hadnabod,  mai-dysgyblion  Iesu 
oeddynt.  Gwyddis  fod  sylfaenwyr  pleidiau 
newyddion  yn  penu  ar  ryw  arwydd  neilldu- 
ol,  o  wisgiad  neu  ryw  beíh  i  ddynodi  eu 
plaid  :  cyfeiriad  at  hyny  sydd  yma :  cariad 
yw  arwydd  canlynwyr  Iesu. 

36  Ì[*A  Simon  Pedr  a  ddywed- 

odd  wrtho,  Arglwydd,  ?*i  ba  le  yr 
wyt  ti  yn  myned  ?  f  Yr  Tesu  a  atteb 
odd  iddo,  Lle  yr  ydwyf  fi  yn  myned, 
ni  elli  di  yr  awrhon  fy  nghanlyn : 

*  eithr  ar  ol  hyn  y'm  canlyni. r  adn.  33.    pen.  14.  4,  5.    a  16.  17.    a  21.  21.  s  pen. 
21.  18,  19,  22.  2  Pedr  1.14. 

*  Mae  yu  debyg  i  Pedr  ddàl  mwy  o  sylw 
ar  yr  hyn  a  ddywedasai  yr  Iesu  am  ei  ymad- 
awiad  âhwynt,  nac  arygorcbymyn  newydd  : 
ac  yr  oedd  yn  bur  dywyll  hefyd,  ac  yntau 
wedi  clywed  mòr  aml  gan  Grist  am  ei  farw- 

olaeth,  ei  adgyfodiad,  a'i  esgyniad  i'r  nef. 
Tybiai  Pedr,  o  herwydd  ei  wrthod  gan  yr 
Iuddewon,  ei  fod  ef  ar  fedr  myned  i  ryw 
wlad  arall  i  osod  i  fynu  ei  freniniaeth,  lle  y 
caífai  deyrnasu  yn  ddiwrthwynebiad.  t  Nis 
gelli  di  yr  awr  hon  fy  nghanlyn  I,  hyd  oni 
chyflawnot  ti  fy  ngwaith  I  ar  y  ddaear,  yr 

hwn  a  roddais  i  ti  i'w  wneuthur,  ac  hyd 
oni'th  nerther  yn  y  ffydd  i  rodio  yn  fy 
nghamrau  dyoddefol  I,  yna,  gwedi  hyny,  ti 
a  gâi  fy  nghanlyn  I  yn  sicr.  Tybir  fod  Crist 
yn  cyfeirio  yma  at  ferthyrdod  Pedr  trwy 
groeshoeliad.  E  gaiff  yr  holl  saint  fod  yn 

wastadol  gyda'r  Arglwydd,  ond  rhaid  iddynt 
aros  amser  eu  Harglwydd  ;  ac  yn  gyntaf 

cyflawni  ei  waith  ef  ~a  roddes  ef  iddynt  ar  y ddaear. 

37  *Pedr  a  ddywedodd  wrtho, 
Arglwydd,  '  paham  na  allaf  fi  dy 
ganlyn  yr  awrhon  ?  f  mi  a  roddaf  fy 
einioes  drosot. 

t  pen.  21.  15.  Mat.  26.  31-35.  Marc  14.  27—31.  Luc  22 
31—34.   Act.  20.  24.  »21.  13. 

*  Pa  le  bynag  yr  oedd  Crist  yn  meddwl 
myned,  a  pha  beryglon  a  chaledi  bynag  a 
allai  ddygwydd  iddo;  yr  oedd  Pedr  yn  ben- 
derfynol  am  ei  ganlyn  ef,  pa  beth  bynag  a 
gostiai  hyny  iddo.  t  Yr  oedd  Pedr  yn  dy- 
wedyd  hyn  yn  ddíau,  yn  ngonestrwydd  di- 
ffuant  a  gwresog  ei  galon,  ond  yr  oedd  yn 
rhy  ehud  a  byrbwyll,  ac  yn  ymddiried  gor- 
mod  iddo  ei  hun,  neu  o  leiaf  yn  rhy  annwy- 
bodus  o  dwyll  ei  galon  ei  hun.  "  Anwadal 

ehud,"  medd  yr  lien  ddíareb,  ac  fclly  y  dang- 
osodd  Pedr  yn  fuan  ar  ol  hyn. 

38  Yr  Iesu  a  attebodd  iddo,  MA 
roddi  di  dy  einioes  drosof  fi  ?  Yn 

wir,  yn  wir,  meddaf  i  ti,  **  Ni  chan  y 
ceiliog  f  nes  i  ti  fy  ngwadu  dair 
gwaith. 

Pedr  y  gwadai  efe  ef. 

u  Diar.  16.  18.  a  28.  26.  a  29.  23.  1  Cor.  lü.  12.  xpen. 
18.  16,  17,  25—27.  Mat.  26.  34,  69—75.  Marc  14.  30,  66—72. 
Luc  22.  34,  56—62. 

*  Cyn  canu  o*r  ceiliog  ddwy-waith,  medd 
Marc  14.  30 ;  ac  felly  y  dylid  deall  y  tri  ef- 
engylwyr  eraill,  y  rhai  ni  ddywedant  ond 
cyn  canu  o'r  ceiliog,  heb  grybwyll  pa  sawl 
gwaith.  Sylwyd  o'r  blaen,  i  Marc  ysgrifena 
ei  efengyl  dàn  olygiad,  a  chyfarwyddyd  un- 
ion-gyrchol  Pedr  ei  hun,  ac  felly  efe  a  ad- 
roddodd  yn  fanylach  na'r  un  arall,  holl  am- 
gylchiadau  y  tro  hwn.  t  Adwaenai  Crist 
galon,  neu  dwyll  calon  Pedr,  yn  well  nac 
efe  ei  hun,  am  hyny  mae  yn  ei  rybuddio  fel 
hyn  yn  amlwg. 

PEN.  XIV. 

Crist  yn  cysuro  ei  ddysgyblion  â  gobaìth 
teyrnas  nef. 

2    J\  A  thralloder  eich  calon  :  b  f  yr 
ydych  yn  crédu  yn  Nuw,  credwch 
ynof  finnau  hefyd. 

a  adn.  27,  28.  pen.  11.  33.  a  12.  27.  a  16.  6,  22,  23.  Job 
21.  4—6.  a  23.  15,  16.  Salm  42.  5,  6,  8-11.  a  43.  5.  a 
2,  3,  10.  Es.  43.  1,  2.  Jer.  8.  18.  Galar.  3.  17—23.  2  Cor 
7.  a  4.  8—10.  a  12.  9,  10.  1  Thes.  3.  3,  4.  Heb.  12.  12,  13. 
b  adn  10,11.  pen.  5.  23.  a  6.  40.  a  11.  25-27.  a  12.  44. 
a  13.  19.  Es.  12.  2,3.  a  26.3,4.  Act.  3.  15,  16.  Eph.  1.  12, 
15.  a  3.  14—17.  1  Pedr  1.  21.    1  Ioan  2.  23,  24.   a  5.  10—12. 

*  Yr  oedd  Crist  ei  hun  yn  drallodus,  ond 
yr  oedd  ei  drallod  ef  yn  debyg  i  gynhyrfiad 
dwfr  gloyw,  heb  ddim  ílaid  yn  y  gwaelod  i 
ymgymmysgu  âg  ef :  mae  trallodau  ei  saint 
fel  arall,  a  llawer  o  laid  anghrediniaeth,  an- 
ymddiried  i  Dduw,  a  grwgnachrwydd,  yn 
ymgymmysgu  âg  ef  pan  gynhyrfo  y  dwfr :  y 

ath  hyn  o  drallod  oedd  Crist  yn  ei  wahardd 
yma.  Yr  oedd  gan  y  dysgyblion  lawer  o 
achos  bod  yn  drallodus  y  pryd  hwn ;  nis 
gwyddent  eto,  mae  yn  debyg,  pwy  oedd  y 
bradwr,  ac  os  gwyddent  mai  Jndas  oedd,  yr 
oedd  hyny  yn  un  peth  yn  eu  trallodi  ;  yr 
oeddynt  yn  drallodus  o  herwydd  colli  eu 
Harglwydd,  ac  yn  enwedig  o  herwydd  y 
dyoddeíìadau  mawrion  oedd  i  ddyfod  arno ; 
yr  oeddynt  yn  drallódus  o  herwydd  siomi  eu 
dysgwyliad  dychymmygol  hwy  o  deyrnas 
dymmorawl  y  Messiah,  ac  o  herwydd  y 

gvvarth,  y  dirmyg,  a'r  enbydrwydd,  a  ddeuai 
iddynt  hwy  er  ei  fwyn  ef.  t Na  thralloder 
eich  calon,  ebai  yr  Iesu  addfwyn,  wrth  y 
pethau  hyn  oll  ;  bwriwch  eich  holl  ofal  ar 
Dduw  mewn  Cyfryngwr,  a  chwi  a  gynnclir 
danynt,  ac  a  waredir  o  honyntoll.  Dywedir 

fod  y  rhan  olaf  hyn  o'r  adnod  wedi  ei  gosod 
yn  y  Groeg  yn  y  fath  fodd,  fel  y  gellir  ei 
darllen    mewn    amryw    ffyrdd;    megys    yn 
1.  Yr  ydych  yn  credu  yn  Nuw  ;  credwch 
ynof  íìnnau  hefyd.  2.  Credwch  yn  Nuw; 
credwch  ynof  finnau  hefyd.  3.  Yr  ydych  yn 
credu  yn  Nnw  ;  ac  yr  ydych  yn  credu  ynof 
finnau  hcfyd.  4.  Credwch  yn  Nuw;  ac  yr 
ydych  yn  credu  ynof  finnau  hefyd  :  hyny  yw, 
credwch  yn  Nuw  ;  ac  wrth  wneuthur  liyny, 
chwi  a  fyddwch  ar  yr  un  pryd,  a  thrwy  yr 
iin  weithred,  yn  credu  ynof  lìnnau  hefyd. 
Pa  tfordd  bynnag  y  cymmerom  y  geiriau, 
maent  yn  dangosi  nidri  pheth :  1.  Bod  Crist 

yn    wrthddrych    ffydd    yn    gystal    â'r    Tad. 
2.  Nas  gellir  credu  yn  Nuw  y  Tad  yn  iawn, 
heb  gredu  hefyd  yn  y  Mab.  3.  Mai  y  peth 
gorau  i  galonau  trallodus  er  eu  cynnal,  yw 

credu  yn  Nuw  a'i  Fab. 
2  c  *  Yn  nhý  fy  nhad  y  mae  llawer 

418 
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3  drigfannau  :  d  f  a  phe  amgen,  mi  a 
idywedaswn  i  chwi.  e  J  Yr  wyf  fi 
fn  myned  i  barottôi  lle  i  chwi. 
'       o  2  Cor.  5.  1.  Heb.  11.  10,  14—16.   a  13.  14.    Dat.  3.  12, 
!1.  a  21.  10—27.  d  pen.  12.  25,  26.  a  16.  4.  Luc  14.  26-33. 
icl.  9.  1C.  1  Thes.  3.  3,  4.  a  5.  9.  2  Thes.  1.  4-10.  Tit.  1. 
!.  Dat.  1.5.  e  pen.  13.  33,  36.     a  17.  24.     Hsb.  6.  20. 
i9.  23-26.  a  15.  16. 

*Tybir  mai  cyfeiriad  sycìd  yma  at  yr  am- 
ywiol  ystafelloedd  a  berthynai  i'r  deml  yn 
Ferusalem,  lle  y  byddai  Hîaws  dirfawr  o 
idynion,  yn  enwedig  yr  offeiriaid,  yn  arfer 
lettya.  Mae  y  gair  Groeg  (Monai)  a  gyf- 
leithir  yma  trigfanau,  yn  arwyddo  trigfanau 
jlonydd  a  pharâus  :  mewn  cyferbyuiad  i 
jreswyliad  aflonydd  a  thrancedig  y  saint  yn 
byd  hwn :  nid  oes  i  ni  yma  ddinas  barâus, 

Bithr  un  i  ddyfod  yr  ydyni  yn  ei  dysgwyl;  a 
phreswyîfa  lonydd,  dragywyddol  fydd  hòno. 

Mae  y  trigfanau  hyn  yn  "  llawer ;"  cligon  i'r 
ioll  deulu  etholedig  gan  Dduw  :  yn  nhý  ein 
Tad  hefyd  y  maent ;  nid  mewn  gwlad  na  thý 

sstron,  ŷn  nhý  Tad  Iesu  a'n  Tad  ninnau,  pen. 
20.  17.  t  Megys  y  rhoddais  ar  ddeall  i  chwi 
lawer  gwaithfnad  oedd  gwiw  i  chwi  ddys- 
Byl  teyrnas,  mawredd,  na  gwynfyd  tym- 
Imorawl  gyda  mi  ar  y  ddaear ;  felly  mi  a 
Idywedaswn  yr  un  modd  i  chwi  pe  na  buas- 
ai  lle  a  derbyniad  i  chwi  yn  nhŷ  fy  Nhad, 
P  y  nef.  %  Ond  yn  awr  yr  wyf  yn  dy wedyd 
chwi  er  eich  cysur  annhraethoî,  fod  yn  nhý 

fy  Nhad  lawer  o  drigfanau,  eu  bod  i  chwi, 
ac  mai  fy  nyben  I  yn  eich  gadael  yw,  myn- 
äd  i  barotôi  y  trigfanau  hyny  i  chwi.  Mae 

y  nef  wedi  ei  pharotôi  i'rsaint  er  cyn  seiliad 
y  byd  yn  arfaeth  a  chyngor  Duw,  Math.  25. 

34;  ac  i'r  apostolion  yn  enwedig,  Luc  22. 
28 — 30  ;  eto  yr  oedd  angau  y  Cyfryngwr  yn 
angenrheidiol  i  wneyd  iawn  dros  eu  pechod- 

au,  ac  i  gael  hawl  iddynt  i'w  hetiteddiaeth 
yn  y  nef :  yr  oedd  ei  adgyfodiad  ef  yn  ernes 

o'u  hadgyfodiad  hwy  :  yr  oedd  ef  yn  myned 
i'r  nef  fel  eu  Rhagflaenor  hwy;  i  symmud 
pob  rhwystrau,  i  agor  y  ffordd,  i  ateb  pob 
gwrthddadl  megys,  yn  erbyn  eu  derbyniad, 
!ac  i  wneyd  pob  peth  yn  barod  erbyn  eu  dyf- 
odiad.  Heblaw  y  pethau  uchod  oll,  pe  bydd- 
ai  Iesu  ei  hun  heb  fod  yn  y  nef,  ni  byddai  y 
lle  yn  barod ;  ei  bresenoldeb  gogoneddns  ef 

yno  sydd  yn  parotôi  y  Ue  i'r  gwaredigion. 
jYchwaneg  nis  gallwn  ei  ddywedyd  ar  y 
geiriau  tra  rhyfedd  hyn,  parotôi  lle  yn  y  nef, 
i  bechaduriaid  truenus,  y  buasai  uflfern  yn  lle 
digon  teilwng  iddynt ! 

3  *  Ac  os  myíì  a  âf,  ac  a  barottôaf 
le  i  chwi,  ̂ fmi  a  ddeuaf  drachefn, 

t  ac  a'ch  cymmeraf  chwi  attaf  fy  hun : 
fel  lìe  yr  wyf  fi,  y  byddoch  chwi- 

thau  hefyd. 
/  adr,.  19—23,  28.  pen.  12.  26.  a  17.  24.  Mat.  25.  32-34. 

Act.  1.  11.  a  7.59,  60.  Rhuf.  8.  17.  2  Cor.  5.  6—8.  Phil.  1. 
23.  1  Thes.  4.  16,  17.  2  Thes.  1.  12.  »2.1.  2  Tira.  2.  12. 
Heb.  9.  29.    1  Ioan  3.  2,  3.    Dat.  3.  21.    a  21.  22,  23.    a  22. 

Nid  os  o  ammheuaeth  yw  yr  os  yma, 
íond  o  gadarnâd ;  gwedi  i  mi  fyned,  neu  mòr 
sicr  ag  i  mi  fyned— mi  a  ddeuaf  drachefn. 
tMi  a  ddeuaf  drachefn  drwy  fy  Ysbryd,  i 

ofaiu  am  clanoch  chwi,  ac  i'ch  parotôi  chwi 
i'r  trigfanau  nefol.  Fel  hyn  mae  Crist  fry 
yn  parotôi  y  nef  i'r  saint,  a'r  Ysbryd  ar  y 
ddaear  yn  parotôi  y  saint  i'r  nef :  rhyfedd  y 
darpar    ̂ yctd    ar,    ac    ar   gyfer  pechaduriaid 

tlodion  !  a'r  cwbl  oll  o  ras  ein  Dnw.  '{  Mi  a 
gymmeraf  eieh  eneidiau  yn  angau;  ac  a'ch 
cymmcraf  oll  yn  gyfan,  gyrph  ac  oneidiau, 

yn  fy  ail  ddyfodiad  :  mi  a'ch  cymmeraf  i'm 
gwyddfod  union-gyrchol,  ac  i'r  cymmundeb 
a'r  gymdeithas  agosaf  â  mi  fy  hun.  ||  Fel  yr 
wyf  fi  o  ran  fy  Nuwdod  hoìl-bresenol  yri  y 
nef  yn  awr,  ac  y  bydd  fy  natur  ddynol  yno 
yn  fuan  ;  felly  y  bydclwch  chwithau  yn  sicr, 
gyrph  ac  eneidiau  yn  y  diwedd. 

4  g  Ac  i  ba  le  yr  wyf  fi  yn  myned, 

chwi  a  wyddoch,  h  a'r  íTordd  a  wydd- 
och. 

g  adu.  2,  28.  pen.  13.  3.  a  16.  28.  Lnc  24.  26.  h  pen. 
3.  16,  17,  36.  a  6.  40,  C8,  69.  a  10.  9.  a  12.  26. 

*  Wrth  yr  hyn  a  ddywedais  I  yr  awr  hon, 
yn  nghyd  â'r  pethau  a  glywsoch  genyf  ìawer 
gwaith  o'r  blaen,  chwi  a  ellwch  wybod  i  ba 
le  yr  wyf  fi  yn  myned,  ac  mai  trwy  fy 
ngwaed  fy  hun  yr  wyf  yn  myned  yno,  Heb. 
9.  12;  ac  mai  trwy  yr  un  gwaed  mae  ffordd 

newydd  a  bywiol  wedi  ei  hagor  a'i  chysegru 
i  chwithau  hefyd  i  ddyfod  i'r  un  trigfanau 
dedwydd.  Yn  yr  adnodau  blaenorawl,  gall- 
wn  oìygu  yr  Arglwydd  lesu  yn  diddanu  ei 
ddysgyblion  hiraethlawn  a  thrailodus,  fel  tad 
neu  fam  dirion,  yn  diddanu  eu  plant  bach  a 
fyddo  yn  wyio  pan  fyddont  hwy  yn  myned 
oddi  cartref  am  ychydig,  drwy  ddywedyd 

nad  ydynt  hwy  ond  myned  i'r  fàn  a'r  fàn,  y 
deuant  yn  ol  yn  fuan,  ac  y  cânt  hwythau 
fyned  gyda  hwynt  yno  y  tro  nesaf. 

5  *  Dywedodd  Thomas  wrtho,  Ar- 
glwydd,  k  *  ni  wyddom  ni  i  ba  le  yr 
wy t  ti  yn  myned ;  f  a  pha  fodd  y  gall- 
wn  wybod  y  ffordd  ? 

i  pen.  20.  25—28.  k  pen.  15.  12.  Marc  S.  17,  1S.  a  9. 
19.  Luc  24.  25.  Heb.  5.  11,  12. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  y  geiriau  hyn  mai 
chwi  a  ddylech,  neu  allech  wybod,  oedd 

Crist  yn  feddwl  wrth  "chwi  a  wyddoch,"  yn 
yr  adnod  o'r  blaen  :  ni  a  welwn  yma  nad 
oedd  Thomas,  o  leiaf,  yn  gwybod,  ac  efallai 
nad  oedd  y  lleill  yn  gwybod  chwaith  :  yr 

oeddynt  o  hyd  yn  methn  a  chael  gwared  o'r 
dychymmyg  oedd  ganddynt  am  freniniaeth 
dymmorawl  y  Messiah.  f  Gan  nas  gwyddom 
i  ba  le  yr  wyt  ti  yn  myned,pa  fodd  y  gallwn 
wybod  y  ffordd  i  dy  ganlyn  di  yno  ? 

6  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho  ef, 

^*  Myfi  yw  y  ífordd,  m  f  a'r  gwirion- 
edd,  n  t  a?r  bywyd  :  °  \\  nid  y w  neb  yn 
dyfod  at  y  Tad,  ond  trwof  fi. 

lEs.  35.  8,  9.  Mat.ll.  27.  Act.  4.  12.  Rbuf.  5.  2  Eph. 
2.  18.  Heb.  7.  25.  a  9.  8.  a  10.  19-22.  1  Pedr  1.  21. 
wpen.  1.  14,  17.  a  8.  32.  a  18.  37.  Rhuf.  15.  8,  9.  2  Cor. 
1.  19,  20.  Col.  2.  9,  17.  1  Ioan  1.  8.  a  5.  6,  20.  Dat.  1.  5. 
a  3.  7,  14.  a  19.  11.  «  adn.  19.pen.  1.  4.  a  5.  21,25-29. 
a  6.  33,  51,  57,  68.  a  8.  51.  a  10.  28.  a  11.  25,  26.  a  17.  2,  3. 
Act.  3.  15.  Rhuf.  5.  21.  1  Cor.  15.  45.  Col.  3.  4.  1  Ioan  1. 
1,  2.    a  5.  11,  12.   Dat.  22.  1,  17.  o  pen.  10.  7,  9.    Rhuf. 
15.16.  lPedr2.  4.  a  3.  18.  1  Ioan  2.  23.  2  loan  9.  Dat. 
5.  8,  9.  a  7.  9—17.  a  13.  7,  8.  a20.  15. 

*  Myfi  yw  y  jfordd,  gan  mai  trwy  fy 
ngwaed  fy  hun  yr  wyf  yn  myned  i  mewn  i'r 
cyssegr,  a  thrwy  fy  ngwaed  fy  hun  yr  wyf  yn 
agoryd  ffordd  newydd  a  bywiol  i  chwithau 
fy  nghanlyn.  Mae  Crist  yn  ffordd,  o  ran  ei 
Berson,  fel  Duw  wedi  ymddangos  yn  y 
cnawd,  ac  fel  machniydd  a  chyfryngwr,trwy 
ei  ufudd-dod  a'i  aberth,  a  thrwy  ei  eiriolaeth 
dros  ei  bobl  gerbron  yr  orsedd.  Efe  yw  ein 
hunig  Arch-offeiriad  mawr  ni,  yr  hwn  trwy 
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ei  aberth  ar  y  groes,  a  wnaeth  iawn  dros 
bechodan  ei  bobl ;  a  thrwy  ei  adgyfodiad,  ei 

esgyniad,  a'i  eiriolaeth,  sydd  yn  rhoddi  i  ni 
ddyfodfa  at  Ddnw,  a  hyder  allwyddiant  gyda 
Duw,  ar  orsedd  gras.  t  Efe  yw  y  gwirion- 
edd:  fel  mae  yr  holl  gysgodau  yn  cael  eu 

cyflawni  ynddo  ef,  ac  "fel  mae  efe,  y  Tyst frÿddlon  a  chywir,  yn  dysgu  i  ni  y  ffordd 

sicr  i'r  nef  a'r  gogoniant.  Efe  yw  gwirion- 
edd  a  sylwedd  yr  holl  brophwydoliaethau  a-r 
addewidion,  ac  efe  yw  Prophwyd  mawr  yr 
eglwys,  yr  hwn  mae  ei  athrawiaeth  yn  wir- 
ionedd  pur,  trwy  gredu  yr  hon  mae  pechad- 
uriaid  yn  dyfod  at  y  Tad  ac  i'r  nefoedd. 
X  Efe  yw  y  bywyd :  mae  ganddo  fywyd 
ynddo  ei  hunan,  efe  yw  awdwr  a  rhoddydd 
bywyd  ysbrydol  a  thragywyddol,  i  bawb  a 
gredant  ynddo.  ||  O  ganlyniad  nis  gall  neb, 
yn  ei  gyflwr  syrthiedig,  nesâu  yn  hyderus 
nac  yn  gymmeradwy  at  y  Tad,  i  geisio  tru- 
garedd  ganddo,  i  roddi  addoliad  iddo,  nac  ìj 
fwynâu  cymdeithas  âg  ef,  yma  nac  wedi 
myned  oddi  yma,  ond  trwy  Grist  y  Cyfryng- 
wr,  trwy  ffydd  yn  ei  Berson,  ei  enw,  a'i 
aberth  ef.  Nis  gall  neb  ddyfod  at  y  Tad, 
heb  gael  ei  fywâu  gan  Grist  y  bywyd,  heb 
gael  ei  ddysgu  gan  Grist  y  gwirionedd,  i 
ddyfod  ato  ef  trwy  Grist  y  ffordd.  Tybiai 
yr  Iuddewon  mai  trwy  gyfraith  Moses  yr 
oedd  y  ffordd  at  y  Tad,  ond  nid  felly  yma. 

7  *>*Ped  adnabuasech  fi,  f  fy 
Nhad  hefyd  a  adnabuasech :  ?  |  ac  o 

hyn  alìan  yr  adwaenoch  ef,  a  chwi  a'i 
gwelsoch  ef. 

p  adn.  9, 10,  20.  pen.  1.  18.  a  8.  19.  a  15.  24.  a  16.  3. 
a  17.  3,  21,  23.  Mat.  11.  27.  Luc  10.  22.  2  Cor.  4.  6.  Col.  1. 

15—17.  a  2.  2,  3.  Heb.  1.  3.  q  adn.  16—20.  pen.  16.  13— 
16.  a  17.  6,  8,  26. 

*  Ped  adnabuasai  y  dysgyblion  Grist  yn 
eglur,  fel  y  dylasent  ei  adnabod,  fel  Mab  y 
Tad,  wedi  dyfod  fel  Cyfryngwr  oddiwrth  y 
Tad,  yn  ddisgleirdeb  gogoniant  y  Tad,  ac  yn 

un  hanfod  â'r  Tad  ;  +  hwy  a  fuasent  ar  yr  un 
pryd  yn  adnabod  y  Tad  hefy-1  :  oblegid  fel 

mae  y  Tad  a'r  Mab  yn  un  hanfod,  a'r  Mab 
yn  ddelw,  a  gwir  lun  Person  y  Tad  ;  adnabod 
y  Mab  yw  adnabod  y  Tad  :  nis  gellir  adna- 
bod  y  Tad  heb  adnabod  y  Mab,  nac  adnabod 
y  Mab  yn  iawn  heb  adnabod  y  Tad  hefyd. 
X  Yr  oeddynt  eisoes  wedi  gweled  amlygiadau 
mwy  o  allu  dwyfol  a  daioni  y  Tad  yn  yr  hyn 
a  wnaethai  Crist,  nac  oeddynt  yn  feddwl; 
ac  y  mae  yma  addewid,  y  caent  adnabydd- 
iaeth  eglurach  o  hóno,  o  hyny  allan.  Wrth 

fod  y  geiriau  "  o  hyn  allan,"  yn  edrych  yn 
mlaen,  i'r  dyfodiant ;  a'r  geiriau  "  chwi  a'i 
gwelsoch,"  yn  edrych  yn  ol,  i'r  amser  a  aeth 
heibio ;  gallwn  feddwl  fod  yr  Arglwydd  Iesu 

yn  dangos  i'w  ddysgyblion,  y  caent  hwy  ad- 
nabyddiaeth  chwanegol,  ac  eglurach,  o'r  Tad 
ac  yntau,  mewn  amser  i  ddyfod,  trwy  ad- 
gofio  gweithredoeddac  ymadroddion  Iesu  yn 
yr  amser  a  aethai  heibio,  heblaw  y  datgudd- 
iedigaethau  newyddion  a  gaent  gan  yr  Y3- 
bryd  Glân  o  bryd  i  bryd. 

8  r  Dywedodd  Phylip  wrtho,  *  Ar- 
glwydd,  ̂ dangos  i  ni  y  Tad,  fadigon 
yw  i  ni. 

»  pen.  1.  43-46.    a  6.  5—7.    a  12.  21,  22.  s  pen.  16. 
25.  Ex.  33.  18—23.  a  34.  5—7.  Job  33.  26.  Salin  17.  15.  a  63. 
2.  Mat.  5.  8.  Dat.  22.  3—5. 

*  O  hyd  yr  oedd  Phylip  heb  ddeall,  ac  yn 
dangos  dychymmygion  isel  a  chnawdol  iawn 

am  y  Bod  Dwyfol,  yn  tybied  ei  fod  yn  uu  a 
ellid  ei  weled  â  llygaid  o  gnawd.  Neu,  ef- 
allai  ei  fod  yn  meddwl  am  yr  amlygiadau 
goruwch-naturiol  a  wnaethai  Duw  o  höno  ei 
hun  i'r  hen  bobl  sanctaidd  gynt,  ac  yn chwennych  cael  rhywbeth  cyffelyb  i  hyny  i 
weled  y  Tad.  Mae  ynanhawdd  penderfynu, 
pa  gymmainto  annwybodaeth  a  ddichon  gyd- 
weddu  neu  anghydweddu  â  gwir  ras  yn  yr 
enaid  ;  mae  hyny  yn  ymddybynu  llawer  ar  y 
graddau  o  fanteision  neu  anfanteision  a  fyddo 
dynion  yn  gael.  +  Bydd  hyny  yn  ddigon  i 
symmud  ein  holl  ammheuon,  ac  i  dawelu  ein 
holl  ofnau  yn  dy  absenoldeb  di  wedi  i  ti  ein 

gadael. 9  *Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
1  A  ydwyf  gyhyd  o  amser  gyd  â  chwi, 
ac  nid  adnabuost  fi,  Phylip  ?  u  f  Y 
neb  a'm  gwelodd  i,  a  welodd  y  Tad ; 
x  a  pha  fodd  yr  wyt  ti  yn  dywedyd, 
Dangos  i  ni  y  Tad  ? 

t  Marc  9.  19.  "  w  adn.  7,  20.  peu.  12.  45.  Phil.  2  6. *  Gen.  26.9.  Salmll.l.  Jer.  2.  23.Lucl2.56.  1  Cor.  15.  12. 

*  I'r  deisyfiad  uchod  o  eiddo  Phylip,  mae 
Crist  yn  atebf  gan  ei  geryddu  ef  yn  ysgafn 
am  ei  annwybodaeth.  Yr  oedd  efe  wedi 
bod  gyda  hwy  weithian  dros  dair  blynedd 
fel  Athraw  cyhoeddus,  yn  cydgyfeillachu  yn 
rhydd  â  hwynt  bob  amser,  yn  gwneuthur 
rhyw  wyrthiau  rhyfedd  yn  eu  golwg  yn  bar- 
âus,  ac  yr  oedd  Phylipyn  un  o'i  ddysgyblion 
cyntaf  ef,  pen.  1.  43,  44 :  felly  yr  oedd  yn 
rhyfedd  nad  adwaenai  Phylip  ef yn  eglurach, 
beth  bynag  am  y  lleill.  f  Cawsom  eiriau 

tebyg  i'r  rhai  hyn  yn  pen.  12.  45  ;  gwel  y 
sylwad  yno.  Mac  ein  Hiachawdwr  yma  fel 

yno,  yn  hòni  ei  undeb  hanfod  ef  â'r  Tad, 
undeb  y  ddv\y  natur  yn  ei  Berson  ef ;  ac  ei 
fod  ef  yn  ddelw  a  gogoniant  Duw,  ac  yn  ei 

amlygu  ef  yn  ei  Berson  a'i  wyrthiau. 
10  y*  Onid  wyt  ti  yn  credu  fy  mod 

i  yn  y  Tad,  a' r  Tad  ynof  finnau  ?  2  f  Y  | 
geiriau  yr  wyf  fi  yn  eu  llefaru  wrth- 
ych,  nid  o  honof  fy  hun  yr  wyf  yn 
eu  Uefaru  ;  ond  y  Tad  a  yr  hwn  sydd 
yn  aros  ynof,  b  %  efe  sydd  yn  gwneuth- 
ur  y  gweithredoedd. 

y  adn.  11,  20.  pen.  1.  1-3.  a  10.  30,  38.  a  11.  26.  a  17. 
21—23.  1  Ioar.  5.  7.  z  pen.  3.  32—34.  a  5.  19.   a  6.  33— 
40.  a  7.  16,  28,  29.  a  8.  2S,  38,  40.  a  12.  49.  a  17.  8.  a  Salm 
68.  16—18.  2  Cor.  5.  19.  Col.  1.  19.  a  2.  9.  b  pen.  5.  17. Act.  10.  38. 

*  Cawsom  y  geiriau  hyn  o'r  blaen,yn  pen. 
10.  38,  tröed  y  darllenyddat  y  sylw  byrsydd 
yno.  Mae  yn  sicr  fod  y  geiriau  yn  dangos 
gwahaniaeth  personau,  ac  hefyd  undeb  han- 
fodol  y  personau,  yn  y  Bod  Dwyfol.  Ond, 
dyma  wybodaeth  ry  ryfedd  i  ni,  uchel  yw, 
nis  mcdrwn  fawr  oddi  wrthi !  tYna  gan 
droi  oddiwrth  Phylip  at  y  dysgybîion  oll,  ac 

er  cadarnâu  eu  ffydd  efe  a  ddy wedodd ;  Y'r 
athrawiaeth  hon,  yn  nghyd  â  phob  peth  a 
draddodais  I  i  chwi,  nid  wyf  yn  eu  llefaru  o 
honof  fy  hun,  fel  rhyw  dyb  bersonol  o'r 
eiddof  fy  hun,  ac  ar  wahan  oddi  wrth  y  Tad  ; 
ond  y  mae  efe,  yr  hwn  y  dywedais  ei  fod 
ynof,  yn  llefaru  hefyd  ynof  y  thrwyddof  fi ; 
î  ac  efe,  mewn  undeb  â  mi,  sydd  yn  gwneuthur 
y  gweithredoedd  nerthol  a  welsoch,  e.r  cad- 
arnâu  gwirionedd  yr  hyn  wyf  yn  ei  lefaru. 



Bod  yr  hwn  sydd  yn  caru  Crist,        IOAN  XIV. yn  cadw  ei  orchymynion. 

11  *Credwch  fi,  fy  mocl  i  yn  y 
Tad,  a'r  Tad  ynof  finnau  :  c  +  ac  onid 
ê,  credwch  fi  er  mwyn  y  gweithred- 
oedd  eu  hunain. 

*  Credwch  fi,  gan  hyny,  ar  fy  ngair  fy  hun, 
canys  hynÿ  yw  eich  dyledswydd  ;  fod  undeb 
hanfodol  ac  anwahanol  rhwng  y  Tad  a  min- 
nau  ;  ein  bod  yn  aros,  yn  preswylio,  ac  yn 
hanfodi,  y  naill  yn  y  Uall,  fel  y  dywedais  i 
chwi :  er  nas  gellwch  amgyffred  a  deall  yr 
undeb  rhyfedd  hwn  i  berffeithrwydd,  eto 
credwch  y  gwirionedd  mawr  er  eich  iach- 
awdwriaeth  :  ei  gredu  y w  eich  bywyd  tra- 
gywyddol.  f  Os  na  chredwch  fi  ar  fy  ngair 

dwyfol  a  gwirioneddol ;  gadewch  i'r  gweith- redoedd  a  wnaethum  I  mewn  dull  mòr 

ddwyfol  a  goruwch-naturiol,  eich  argyhoeddi 
chwi,  a  pheri  i  chwi  gredu,  mai  trwy  weith 
rediad  yr  un  nerth  â  Duw  Dad  ei  hunan,  y 
gwnaethum  I  hwy.  Yr  oedd  athrawiaeth 
Crist  yn  terfynu  ynddo  ei  hun;  yr  oedd  yn 
galw  dynion  i  gredu  ynddo  ei  hun;  ac  yr 
oedd  yn  gwneyd  ei  wyrthiau  trwy  ei  allu  ei 
hun  ;  er,  trwy  allu  y  Tad  hefyd,  fel  yr  oedd 
y  Tad  ag  yntau  yn  un  mewn  hanfod  :  gwa- 
hanol  iawn  i  hyn  oedd  athrawiaeth  a  gwyrth- 
iau  yr  apostolion. 

12  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  chwi, 

*  Yr  hwn  sydd  yn  credu  ynof  fi, 
dy  gweithredoedd  yr  wyf  fi  yn  eu 
gwneuthur,  yntau  hefyd  a'u  gwna, 
*fa  mwy  nâ'r  rhai  hyn  a  wna  efe  : 
M  oblegid  yr  wyf  fi  yn  myned  at  fy 
Nhad. 

d  STat.  21.  21.  Marc  11.  13.  Luc  10.  17—19.  Act.  3.  6— 
8.  a  4.  9—12,  16,  33.  a  8.  7.  a  9.  34,  40.  a  16.  18.  1  Cor.  12. 
10,  &c.  e  Act.  2.  4—11,  41.  a  4.  4.  a  5.  15,  16.  a  6.  7. 
a  10.  46.  a  19.  12.  Rhuf.  15.  19.  /adn.23.  pen.  7.  39. 
a  16.  7.  Act.2.  33. 

*  Nid  pob  un  sydd  yn  credu,  yn  gyffredin- 
ol,  a  feddylir  yn  ddiau  ;  ond  yr  apostolion,  y 

rhai  a  lenwid  â'r  Ysbryd  Glân  ar  ddydd  y 
pentecost,  ac  y  rhoddid  iddynt  i  wneuthur 
gwyrthiau.  f  Nid  mwy,  a  rhyfeddach 
gwyrthiau,  yn   sicr  a   feddylir ;  oblegid   pa 

I  wyrth  a  wnaeth  neb  o'r  apostolion  erioed  yn 
!  fwy,  a  mwy  rhyfedd,  na  chodi  Lazarus  o'r 
bedd  ì  Efallai  bod  yma  gyfeiriad  at  y  dyll  y 
gwnaeth  yr  apostolion  rai  o'u  gwyrthiau  ; 
megys  un  â'i  gysgod,  Act.  5.  15 ;  ac  un  aralí 
trwv  napcynait  neu  foledau,  a  ddygid  oddi 
wrth  ei  gorph  ef  at  y  cleifion,  Act.  19.  12. 
Ond  meddwl  y  geiriau  yn  benaf  yw,  y  gallu 
a  roddid  i'r  apostolion  i  lefaru  pob  math  o 
ieithoedd,  er  taeniad  yr  efengyl  yn  mhlith  yr 
holl  genedloedd,  yn  nghyd  â  nerth  rhyfeddol 

yr  Ysbryd  Glân  oedd  yn  cyd-fyned  â'r  wein- 
idogaeth,  er  dychweliad  tair  mil  ar  yr  un 
waith,  (mwy  nag  a  ddychwelwydtrwy  wein- 
idogaeth  Crist  ei  hun  yn  ei  oes)  ac  wedi 
hyny,  Uuoedd  aneirif  o  Iuddewon  a  chenedl- 
oedd,  am  lawer  o  flynyddoedd  yn  nghyd. 
Gwyliwn  dybied  y  dysgyblion  uwchlaw 

ei  anfoniad,  a  gwirionedd  ei  athrawiaeth. 
%  Mynediad  Criat  at  y  Tad  oedd  sylfaen  ac 
achos  yr  holl  weithredoedd  mawrion  a  wnelai 

yr  apostolion  ;  o'i  fynediad  ef  yno  y  tywelltid 
yr  Ysbryd,  acodywalltiad  yrYsbryd  yr  oedd- 
ynt  hwy thau  i  wneyd  y  pethau  a  gry bwyllwyd. 

13«  *  A  pha  beth  bynnag  a  ofyn- 
och  h  f  yn  fy  enw  i, '  \  hynny  a  wnaf ; 
k  ||  fel  y  gogonedder  y  Tad  yn  y  Mab. g  peu.  15.  7,  16.  a  16.  23,  24,  26.  Mat.  7.  7,  8.  a  21.  22. 
Marc  II.  24.  Luc  11.9.  Epb.  3.  20,  21.  lago  1.5.  a  5.  16. 
1  loan  3.  22.  a  5.  14.  h  adn.  6.  Eph.  2.  18.  a  3.  12,  14,  15, 
21.  Col.  3.  17.  Heb.  4.  15,16.  a  7.  25.  a  13.15.   1  Pedr2.  5. 

.  14.    pen.  4.  10,  14.    a  5.  19.  a  7.  37.  a  10.  30.  a  16.  7. 

■.  12.  8—10.  Phil.  4.  13.         k  pen.  12.  44.  a  13.  31,  32. 

4,  5.  Phil.  2.  9—11. 

Y  "  pa  beth  bynag"  yma  yw  y  pethau  a 
ddatguddiodd  Duw  mewn  rhanau  eraill  o'i 
air,  fel  pethau  i  ni  i  weddi'o  am  danynt : pethau  angenrheidiol  a  llesol  i  ni,  at  fywyd  a 
duwioldeb.  t  Mae  gofyn  yn  enw  Crist  yn 

arwyddo  mwy  na  gwneyd  defnydd  o'i  enw 
ef  yn  unig  yn  ein  gweddíau.  Gofyn  ar  sail 

ei  addewid  ef,  trwy  ei  gyfryngdod  a'i  eiriol- 
aeth  ef,  gydag  ymorphwysiad  ffyddiog  ar  ei 

allu,  ei  ddoethineb,  a'i  ffyddlondeb  ef.  %  Mae 
Iesu  yma  yn  addaw  yn  ei  berson  ei  hun  Mi 
a  wnaf :  yr  hyn  sydd  yn  ei  ddangos  yn  holl- 
wybodol,  i  wybod  deisyfiadau  ei  holl  bobl  ar 
y  ddaear  :  ac  hefyd  ei  fod  yn  holl-alluoy,  i 
allu  eu  cynnorthwyohwy  igyflawni  y  gweith- 
redoedd  mwyaf.  ||  Mae  y  Tad  yn  ymorphwys 
yn  Nghrist,  y  Mab,  ac  a  fỳn  ei  ogoneddu 
ynddo  a  thrwyddo  ef,am  hyny  efe  a  roddodd 
iddo  ef  bob  awdurdod  yny  nef  ac  ar  y  ddaear. 

14  *  Os  gofynwch  ddim  yn  fy  enw 

i,  mi  a'i  gwnaf. Mae  Iesu  yn  ail-adrodd  y  geiriau  er  cad- 
ernid  chwanegoî  iddynt,  ac  er  sicrwydd  dî- 
ammheuol  i  ninnau  o'u  cyflawniad,  fel  na 
phetrusom  pan  fyddom  yn  gofyn  dim  yn  ol 
ewyllys  Duw,  ac  er  ei  ogoniant  ef. 

15  \  l  *  O  cherwch  fi,  cedwch  fy 
ngorchymynion. 

I  adn.  22—24.  peu.8.42.  a  15.  10— 14.  a  21.  15—17.  Mat. 
10.  37.  a  25.  34—40.  1  Cor.  16.  22.  2  Cor.  5.  14,  15.  a  8.  8, 
9.  Gal.  5.  6.  Eph.  3.  16—18.  a  6.  24.  Phil.  1.  20-23.  a  3. 
7—11.  1  Pedr  1.  8.  1  Ioan  2.  3—5.  a  4.  19,  20.  a  5.  2,  3. 

*  Peidiwch  a  dangos  eich  cariad  i  mi  mewn 
galar  a  phrudd-der,  a  bod  yn  drallodus  am  fy 
mod  I  yn  eich  gadael ;  ond  dangoswch  ef 
mewn  ufudd-dod  siriol  i'r  hyn  a  orchymynais 
i  chwi.  Nid  diflanufel  tarth  mewn  cwynion 
diles  y  mae  gwir  gariad,  ond  dangos  ei  hun 
mewn  ufudd-dod  manol  i  orchymynion  Duw. 

16  m*  A  mi  a  weddiaf  ar  y  Tad, 

fac  efe  a  rydd  i  chwi  "Ddiddanydd 
arall,  °fel  yr  arhoso  gyd  â  chwi  yn 
dras;y  wyddol ; 

«Tadn.  14.  pen.  16.  26,  27.  a  17.  9—11,  15,20.  íthuf. 
S.  34.    Heb.  7.  25.    1  loan  2.  1.  »  adn.  18,  26.    pen.  15. 
26.  a  16.  7—15.  Act.  9.  31.  a  13.  52.  Rhuf.  5.  5.  a  8.  15, 
16,  26,  27.  a  14.  17.  a  15.  13.  Gal.  5.  22.  Phil.  2.  1.  open. 
4.  14.  a  16.  22.  Mat.  28.  20.  Eph.  1.  13,  14.  Col.  3.  3,4. 
2  Thes.  2.  16. 

*  Fel  pe  dywedasaiyr  Iesu,  Gofalwchehwi 
yn  gydwybodol  am  fy  achos  a'm  gorchymy  nion 
I  ar  yddaear,miofalaf  finnauam  danochchwi- 

Hathraw  yn  wyneb  y  geiriau  hyn  :  ei  waith  thau  yn  y  nef :  fel  Arch-offeiriad  mawr,  ac  eir- 
ef  oedd  y  cwbl,  drwyddynt  hwy  ;  ac  mae  yn  iolwr  drosoch,  mi  a  wedd'íaf  ar  y  Tad  am  Ddy- 
rhoddi  yr  addewid  iddynt  yma  er  nerthu  eu  ddanydd  i  chwi  yn  fy  lle  I  wedi  yr  ymadaw- 
ffydd,  eu  cysuro  yn  eu  trallod,  ac  yn  ei  chyf-  yf,  yr  hwn  a  erys  gyda  chwi  yn  dragywydd- 
lawni  mewn  amser  er  tystiolaeth  iddynt  hwy  ol.  t  Mae  yr  adnod  n^saf  yn  dywedyd  mai 
ac  eraill,  o  Dduwdod  ei  Berson,  dwyfoldeb  j  Ysbryd  y  gwirionedd,  sef  yr  Ysbryd  Glân, 

2  N 



Na  bydd  i  Grìst  adael  ei IOAN  XIV. ddysgyblioìi  yn  amdd\fad. 

y  w  y  Dyddanydd  hwn.  Paraclêton  yw  y 
gair  Groeg  am  Ddyddanydd  ;  ond  mae  yn 
arwyddo  mwy  na  Dyddanydd  :  Eiriolwr, 
Cynghorwr,  Rhybuddiwr,  a  Dyddanydd.  Yn 
fyr,  mae  yn  arwyddo  holl  oruchwyliacthauyr 
Ysbryd  yn  ac  ar  eneidiau  ei  bobl,  ond  am 
mai  cysuro  ei  ddysgyblion  yn  wyneb  eu 
trallod  y  mae  Iesu  ynia,  cymhwys  iawn  yw 
cyfieithu  y  gair  fel  y  mae,  Dyddanydd.  Onid 

oes  tri  o  Bersonau  i'w  gweled  yn  amlwg  yn 
yr  adnod  hon  ì 

17  p*  Yspryd  y  gwirionedd,  i  f  yr 
hwn  ni  ddichon  y  byd  ei  dderbyn, 
Jam  nad  yw  yn  ei  weled,nac  yn  ei 

adnabod  ef :  ||  ond  chwi  a'i  hadwaen- 
och  ef ;  r  §  o  herwydd  y  mae  yn  aros 
gyd  â  chwi, s  ac  ynoch  y  bydd  efe. 

.    p  pen.  15.  26.  a  16.  13.  1  Ioan  2.  27.  a  4.  6.  ç  Diar. 
14.  1U.     1   Cor.  2.  14.    Dat.  2.  17.  r  adti.  16.  23.    Es.  57. 
15.  a  59.  21.  Ezec.  36.  27.    Rhuf.  8,  9,  11,  13,  14.    1  Cor.  3. 
16.  a  6.  19.  2  Cor.  6.  16.  Eph.  2.  22.  a  3.  17.  2  Tim.  1.  14. 
1  Ioan  2.  27.  a  3.  24.  a  4.  12,  13.  s  Mat.  10.  20.  Rhuf.  8. 
10.  1  Cor.  14.  15.  2  Cor.  13.  5.  Gal.  4.  6.  Col.  1.  27.  1  loan 
4.  4. 

*  Ysbryd  y  gwirionedd,  yr  hwn  sydd  yn 
wirionedd  ynddo  ei  hun,  yr  hwn  sydd  yn 
tystiolaethu  ac  yn  datguddio  y  gwirionedd, 
yr  hwn  a  gynbyrfodd  ac  a  gyfarwyddodd 
ddynion  sanctaidd  Duw  i  y^sgrifenu  y  gwir- 
ionedd,  yr  hwn  sydd  yn  dysgu  y  saint  yn  y 
gwirionedd,  yn  eu  tywys  i  bob  gwirionedd, 
ac  yn  awdwr  pob  gwaith  da  a  gwirioneddoí 
yn  y  saint.  Mae  efe  yn  Ysbryd  y  gwirion- 
edd   hefyd  niewn   cyferbyniad   i   ddiafol  yr 

|  ysbryd  celwyddog,  aci  bob  ysbryd  cyfeiliorni 
sydd  yn  y  byd.  t  Y  byd,  sef  dynion  diad- 
genedledig  y  byd  hwn,  nisgallant  eidderbyn, 
0  herwydd  eu  cnawdolrwydd,  eu  gelyniaeth, 

a'u  doethineb  anianol :  nis  gallant  ei  dderbyn 
fel  Dyddanydd,  na  bod  yn  gyfranog  o  hóno 
yn  yr  un  o'i  weithrediadau  achubol.  *  Nis 
gellir  ei  weled  ef  â  llygaid  corphorol,  na'i 
adnabod  ef  trwy  nerth  deallarheswm  anian- 
ol.  ||  Mae  y  saint  yn  ei  adnabod  ef  yn  gred- 
iniol,  yn  broöadol,  yn  serchiadoi,  ac  yn  ach- 
ubol.  §  Mae  efe  yn  awr  yn  preswylio,  yn 
gweithredu,  ac  yn  ei  amlygu  ei  hun  yn  y 
saint ;  ac  efe  a  fydd  ynddynt  o  ran  ei  breswyl- 

iad,ei  oruchwyliaethau,a'i  ddyddanwch,  hyd 
angau. 

1 8  *  *  Nis  gadawaf  chwi  yn  amddi- 
fad  :  u  mi  a  ddeuaf  attoch  chwi. 

t  adn.  16,  27.  pen.  16.  33.  Salm  23.  4.  Es.  43.  1,  2. 
a51.  12.  a  66.  11-13.  2  Cor.  1.2-6.  2  Thes.  2.  16,  17. 
Heh.  2.  1S.  «adn.  3.  28.  Salm  101.  2.  Hos.  6.  3.  Mat. 
18.  20.  a28.20. 

*  Nis  gadawaf  chwi  yn  ddìgysur,  yn  ol  y 
saesoneg ;  ond  addef  pob  un  o'n  hawdwyr 
saesonig,  mai  amddifad  ddylai  y  gair  Groeg 
(orphanous)  gael  ei  gyfieithu,  fel  yn  ein 
cyfieithiad  ni.  Mae  colli  presenoldeb  a  nawdd 
cyfaill  anwyl,  yn  enwedig  y  fath  gyfaill  ag 

oedd  Iesu,  yn  amddifadrwydd  o'rmwyaf;  ac 
fel  plant  amddifad  yr  oedd  efe  yn  cysuro  ei 
ddysgyblion  yn  yr  adnodau  hyn. 

19  ,r*Etto  ennyd  bach,  a'r  byd 
ni'm  gwel  mwy :  f  eithr  chwi  a'm 
gwelwch  :  ̂ canys  byw  wyf  fi,  ||  a 
byw  fyddwch  cbwithau  hefyd. 

x  pen.  7.  33,  34.  a'8.  21.  a  12.  35.  a  13.  33.  *  16.  16,22. 
V  adu.  6.  pen.  6.  56-58.   a  11.  25,  26.  Rbuf.  5.  10.    a  8.  34. 
1  Cor.  15.  20,  45.  2  Cor.  4.  10-12.  Col.  3.  3,  4.  Heb.  7.  25. 
1  loan  1.  1—3. 

*  Nid    oedd  y   byd    anghrediniol    y   pryd  L 
hwnw  ond  gweled  dynoliaeth  Iesu,  â  llygaid  I 
corphorol ;  ac  nid  oeddynt  i  gael  ei  weled  ef  I 
felly   ond  am  ychydig  oriau  yn  bwy :  ar  ol  f 
ei  groeshoelio  a'i  gladdu,  yr  oedd  i  adgyfodi 
drachefn  ;  ond  nid  oedd   neb  o'r  "  byd "   i  I 
gael  ei  weled  ef  ar  ol  ei  adgyfodiad,   ac  nis  I 
gwelant  ef  tàn  ddydd    y   farn,    yno  "  pob  I 

llygad  a'i  gwel  ef."    t  Eithr  chwi  a'm  gwel-  f 
wch  yn  aml  ar  ol  fy  adgyfodiad  á'ch  llygaid 
corphorol.     Neu,  efallai  y  gellir  deall  y  geir- 
iau  am  olwg  ífydd,  a  phrofiad  ysbrydol,  ac 
hefyd  am  olwg  fwynâol,  ddilèn,  o  hóno  byth 
yn  y  nef.     \  Byw,  neu  yr  Un  byw,  wyf  fi,  o 
ran  fy  Mherson  dwyful,  mi  a  fyddaf  byw  yn  1 
fuan   drachefn  er  marw  ;  a  byw  ydwyf  yn  I 
oes  oesoedd.     ||  Fel  y  mae  Crist  yn  Ben  corph 
yr  eglwys,  caiff  ei  holl  saint   fyw  trwyddo, 
ynddo,  a  chydag  ef  byth  :  cânt  fyw  mewn 
cyflwr  o   gyfiawnâd,  sancteiddiad,  cysur,  a 
fìrwythlonrwydd,  yn  y   byd  hwn  ;  ac  mewn 
ystad  o  ogoneddiad  a  gorfoledd  annhraethad- 

wy  yn  y  byd  a  ddawr. 
20  *  Y  dydd  hwnnw  z  +  y  gwy- 

byddwch  fy  mod  i  yn  fy  Nhad,  aa 
chwithau  ynof  fi,  a  minnau  ynoch 
chwithau. 

2  adn.  10.  pen.  10.  38.  a  17.  7,  11,  21—23,  26.  2  Cor.  5. 
19.  Col.  1.  19.  a  2.  Ô.        a  pen.  6.  56.    a  15.  5— 7.    Rbuf.  8. 
1.  a  16.  7.  1  Cor.  1.  30.   2  Cor.  5.  17.  a  12.  2.  a  13.  5.    Gal. 
2.  20.  Eph.  2.  10.  a  3.  17.  Col.  1.  27.  1  Ioan  4.  12,  13. 

*  (t  Y  dydd  hwnw  :"  dydd  ei  adgyfodiad 
ef,  medd  rhai ;  pryd  yr  eglurwyd  ef  yn  Fab 
Duw  mewn  galiu  :  dydd  y  pentecost,  medd 
eraill  ;  pryd  y  byddai  y  fath  dywalltiad 
grymus  o'r  Ysbryd  Glán  arnynt :  dydd  y  fara 
ddiweddaf,  medd  eraill ;  pryd  y  caent  fyw 

gydagefyn  y  nefoedd,a'i  weled  efhebunllèn, 
fel  ag  y  mae.  t  Pa  un  bynag  y  w  y  dydd  hwnw, 
mae  dau  beth  rhyfedd  i  gael  eu  gwybod  ; 

undeb  hanfodawl  Crist  â'r  Tad,  ac  undeb  ys- 
brydol  a  dirgeledig  yr  holí  saint  â  Christ. 

Mae  rhyw  fesur  o  wybodaeth  gan  y  saint  o'r 
pethau  uchod  yn  awr ;  eithr  nid  yw  ond 
tywyìl  ac  anmherffaith  gan  y  gorau  yma,  yn 
nydd  yr  adgyfodiad  cawn  ddeall  y  pethau 
hyn  yn  annrhaethol  eglurach. 

21  6  *  Yr  hwn  sydd  â'm  gorchym- 
ynion  i  ganddo,  ac  yn  eu  cadwhwynt, 
efe  yw  yr  hwn  sydd  yn  fy  ngaru  i 

c  t  a'r  hwn  sydd  yn  fy  ngaru  i,  a  gerir 
gan  fy  Nhad  i :  a  minnau  a'i  caraf  ef, 
rfac  a'm  hegluraf  fy  hun  iddo. 

b  adn.  15,  23,  24.  pen.  15.  14.  Gen.  26.  3-5.  Deut.  10, 
12.  13.  a  11.  13.  a  30.  6—8.  Salm  119.  4—6.  Jer.  31.  33,  34. 
Ezec.  36.  25-27.  Luc  11.  28.  2  Cor.  5.  14,  15.  lago  2.  23, 
24.  1  Ioan  3.  18—24.  a  5.  3.  2  Ioan  6  Dat.  22.  14.  c  adn. 
23.  pen.  15.  9,  10.  a  16.  27.  a  17.  23.  Salra  35.  27.  Es.  62. 
2—5.  Zeph.  3.  17.  2Thes.  2.  16.  1   Ioan  3.  1.  d  adn.  18, 
22,23.  pen.  16.  14,  15.  Act.  18.9— II.  a  22.  18.  2  Cor.  3. 
16.  a  4.  6.  a  12.  8,  9.  2  Tim.  4.  17,  18,  22.  1  loan  1.  1-3, Dat.  2.  17.  a  3.  20. 

*  Cariad  at  Grist  yw  prif  effaith  a  phrawí 
amlygiadolo  undeb  âg  ef,  trwy  gyfranogi  o'i 
Ysbryd  bywiol,  ei  wirionedd,  a'i  sancteidd 
rwydd  ef :  gan  hyny  yr  oedd  yn  addas  i 

Grist  ddwyn  ar  gof  i'w  ddysgyblion  drachefrií 
(adn.  15,)  mai  tuedd  i  dderbyn  a  chadw  ej 

orchymynion  efyn  y  galon  ac  o'r  galon,  oedd 
yr  unig  brawf penderfynol  o'u  cariadhwy  atc 
ef :  heb  hyny  nid  yw  y  tymherau  gwresocaf 
ond  twyll  a  hudoìiaeth.  t  Y  neb  a  garo  fel 
hyn  a  gerir  gan  y  Tad  er  mwyn  Crist,  a  chan 
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Grist  ei  hun,  bydd  yn  gymmeradwy  gan  y 
Tad  a'r  Mab,  hwy  a  ymhyfrydant  ynddo, 

ac  a  ymeglurant  iddo,  er  ei  gysnr  a'i  les  tra- gywyddol. 

22  e  *  Dywedodd  Judas  wrtho, 

(nid  yr  Iscariot)  t  Arglwydd,  /pa 
beth  yw  yr  achos  yr  wyt  ar  fedr  dy 

edurhâu  dy  hun  i  ni,  ac  nid  i'r  byd  ? e  Mat.  10.  3.  Marc  3.  19.  Luo  6.  16.  Act.  1.  13.  Jud.  1  . 

/pen.3.  4,9.  a  4.   11.  a  6.  52,  60.  a  16.  17,  18 

*  Judas  mab  Alpheus,  a  brawd  lago,  ys- 
grifenydd  yr  epistol  sydd  yn  myned  wrth  ei 
enw,  ydoedd  hwn,  ac  nid  Judas  Iscariot  y 

bradychwr  ;  yr  oedd  hwnw  wedi  myned  all- 
an  y  pryd  hwn  i  ddarpar  at  ei  orchwyl. 
tTybir  fod  geiriau  grasol  ein  Harglwydd  yn 
yr  adnod  o'r  blaen,  wedi  meddiannu  Judas 
â  syndodsanctaidd,  fod  yr  Arglwydd  lesuyn 
ymostwng  i  wneud  sylw  o  honynt  hwy,  y 
dysgyblion  tlodion  ac  annheilwng,  yn  hytrach 
nac  eraill  o  ddynolryw;  ac  ei  fod  yn  y  syn- 
dod  a'r  gorfoledd  hyny,yn  gofyn  i  Gristbeth 
oedd  yr  achos.  Tybia  rhai  hefyd  ei  fod  yn 

gofyn  fel  hyn  o  ddymuniad  dií'rifol  a  duwiol 
i  eraill  gael  cyfranogi  o'r  un  gras  ac  o'r  nn 
rhagor-fraint.  Tybia  eraitl  eto,  mai  teyrnas 
dymmorawl  y  Messiah  oedd  o  hyd  yn  mryd 
Judas,  ac  ei  fod  yn  methu  a  deail  pa  fodd  y 
gosodai  Crist  hòno  i  fynu  yn  gyhoeddus  yn  y 

byd,  heb  egluro  ei  hun  i'r  byd  yn  gyffredin, 
dim  ond  iddynt  hwy,  ei  ychydig  ddysgyblion 
ef. 

x23  *  Yr  lesu  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd  wrtho,  s  Os  câr  neb  fi,  efe  a 

geidw  fy  ngair ;  f  am  Tad  a'i  câr 
yntau,  %  a  nyni  a  ddeuwn  atto,  Ä  ac  a 
wnawn  ein  trigfa  gyd  ag  ef. 

g  adn.  15,  21.  h  adn.  17.    pen.  5.  17—19.    a  6.  56. 
a  10.  30.  Gen.  I.  26.  a  11.  7.  Salra  90.  1.  a  91.  1.  Es.  57.  15. 
Rhuf.  8.  9—11.  1  loan  2.  24.  a  4.  4,  15,  16.  Dat.  3.  20,  21. 
a  7.  15—17.  a  21.  22,  23.  a  22.  3. 

*  Yr  un  peth  o  ran  sylwedd  sydd  yma,  ag 
a  gawsom  o'r  blaen  yn  adnod  21,  sef,  bod 
ufudd-dod  i  orchymynion  Crist  yn  brawf,  ac 
y  prawf  goreu,  o  gariad  at  Grist.  fAm  yr 
egluro  yr  oedd  gofyniad  Juda9,  yn  fwy  nac 
am  y  caru  ;  ac  yn  gyfatebol  i  hyny  rhaid  i 

'ni  ddeall  mai  am  yr  arwyddion  a'r  amlygiad- au  o  gariad  y  Tad,  y  mae  Crist  yn  llefaru 
yma,  yn  fwy  nac  am  y  cariad  ei  hun.  jYn 
adnod  17,  mae  Crist  yn  dywedyd  am  yr  Ys- 
bryd  Glân,  "  ac  ynoch  y  bydd  efe  :"  yma 
mae  yn  dywedyd  am  y  Tad  ac  ef  ei  hun ; 
felly  mae  y  tri  Pherson  yn  preswylio  yn  y 
credadyn,  neu  yn  hytrach,  y  Tad  a'r  Mab 
trwy  yr  Ysbryd  Glân.  Mae  y  geiriau  yn 
arwyddo  y  gymdeithas  agos  sydd  rhwng  Duw 

â'r  rhai  a'i  carant  ef,  a'r  hyfrydwch  mawr 
mae  efe  yn  gymmeryd  ynddynt,  fel  Seph.  3.17. 

24  i  *  Yr  hwn  nid  yw  yn  fy  ngharu 
i,  nid  yw  yn  cadw-fy  ngeiriau  :  h  f  a;r 
gair  yr  ydych  yn  ei  glywed,  nid  eiddof 

fi  ydyw,  onds  iddoy  Tad  a'm  hanfon- odd  i. 
i  adn.  15,  21-23.  Mat.  19.  21,  22.  a  25.  41-46.  2  Cor. 

8.  8,  9.  1  Ioan  3.  16— 20.  k  adn.  10.  pen.  3.  34.  a  5.  38. 
a  7.  16,  28.  a  8.  26,  28,  38,  42.  a  12.  44—50. 

*  Yma  cawn  athrawiaeth  wrthwyneb  i'r 
hyn  sydd  yn  adn.  21,  a  23,  yno~rhai  yn  caru 
ac  yn  cadw  y   gorchymynion   y   sydd,  yma 
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rhai  heb  garn  ac  heb  gadw  gair  yr  Iesu :  o 
ganlyniad  mae  y  rhai  hyny  yn  anghymwys, 
ac  yn  eu  cauad  en  hnnain  allan,  oddiwrth  y 
rhagor-freintiau  arbenig  a  enwyd.  t  Gan  fod 
yr  athrawiaeth  a  glyvvsoch  yneiddo  fy  Nhad, 
ac  nid  yn  eiddo  fi  fy  hun  yn  unig,  bydd  euog- 
rwydd  y  neb  a'i  gwrthodo  hi  yn  fawr  iawn, 
ac  na  feddylied  neb  o'r  cyfryw  y  daw  fy 
Nhad  na  minnan  ato,  i  breswylio  ynddo  nac 

i  egluro  ein  hunain  iddo. 

25  *  Y  pethau  hyn  l  a  ddywedais 
wrthvch,  a  mi  yn  aros  gyd  â  chwi. 

/adn.  29.  pen.  13.  19.  a  15.  11.  a  16.  1-4,  12,  13. 
a  17.  6-8. 

*  Y  pethau  hyn  a  ddywedais  i  chwier  eich 
cysur  a'ch  calondid  presenol,  yn  ol  eich  gallu 
cliwi  i'w  derbyn,  ac  yn  ol  y  goddefai  yr  ych- 
ydig  amser  sydd  yn  ol,  i  mi  fod  yn  bersonol 

gyda  chwi. 
26  m  Eithr  y  Diddanydd,  n  yr  Ys- 

pryd  Glân,  °  *  yr  hwn  a  enfyn  y  Tad 
yn  fy  enw  i,  p  f  efe  a  ddysg  i  chwi  yr 
holl  bethau,  'Jac  a  ddwg  ar  gof  i 
chwi  yr  holl  bethau  a  ddywedais  i 
chwi. 

m  adn    16.  n  pen.  7.  39.  a  20.  22.    Salm  51.  11.   Es. 
63.  10,  II.  Mat.  1.  ÌS,  20.  a  3.  11.  a  28.  19.  Marc  12.  36. 
a  13.  11.  Luc  1.  15,  35,  41,67.  a  2.  25,  26.  a  3.  22.  all. 
13.  Act.  1.  2,  8.  a  2.  4.  a  5.  3.  a  7.  51,  55.  a  13.  2,  4.  a  15. 
8,  28.  a  16    6.   a  20.  28.  a  28.  25.  Rhuf.  5.  5.  a  14.  17.    a  15. 
13.  16.  1  Cor.  2.  13.  a  6.  19.  a  12.  3.  2  Cor.  6.  6.  a  13.  14. 
Eph.  1.  13.  ai  30.  1  Thes.  1.  5,  6.  a  4.  8.  2Tim.  J.14. 
Tit.  3.  5.  Heh.  2.  4.  a  3.  7.  a  9.  8.  a  10.  15.  1  Pedr  1.  12. 
2  Pedr  1.  21.  1  loan  5.  7.  Jnd.  20.  o  adn  16.  pen.  15. 
26.  a  16.  7.  Luc  24.  49.  Act.  1.  4.         p  pen.  6.  45.  a  16.  13, 
14.  Salm  25.  8,  9,  12-14.  Es.  54.  13.  Jer.  3i.  33,  34.  1  Cor. 
2.  10—13.  Eph.  1.  17,  18.  1  loan  2.  20,  27.  Dat.  2.  11. 
q  pen.  2.  22.  a  12.  16.  Act.  11.  16.  a  20.  35. 
*Danfon  yr  Ysbryd  Glân  yn  enw  Crist, 

yw  ei  ddanfon  ef  yn  ol  trefn  y  cyfammod  â 
Christ,  ei  ddanfon  ef  ar  gyfrif  aberth  Crist, 

a  thrwy  ei  gyfryngdod  a'i  eiriolaeth  ef. 
f  Dyddanydd  y  gelwir  ef  yma  fel  adn.  10  ; 
ond  yma  mae  yn  gwneyd  dau  beth  heblaw 
dyddanu,  neu  ỳnte  yn  dyddanu  trwy  y  ddau 
beth  hyny;  dysgu,  a  dwyn  ar  gof  yr  holl 
bethau  a  ddywedasai  yr  Iesu.  Efe  a  ddysg 
i  chwi  yr  hyn  oll  sydd  yn  angenrheidiol  er 
eich  iachawdwriaeth  eich  hunain,  a'r  hyn  oll 
a  fydd  yn  angenrheidiol  i  chwi  ei  bregethu  i 
eraìll  :  efe  i  chwi,  yr  apostolion  yn  oruch- 
naturiol,  yn  olau,  ac  yn  anffaeîedig;  ac  efe  a 
ddvsg  i  bawb  o'r  saint  yn  achubol,  ac  i  fyw- 

yd'tragywyddol.  %  Mae  yn  debyg  mai  trwy 
ddwyn  ar  gof  i'r  apostolion  eiriau  Crist,  yr 
oedd  yr  Ysbryd  Glân  yn  eu  dysgn  :  fel  hyn 
yr  oedd  yn  agoryd  eu  deall  yn  ysbrydol,  i 
ddeall  yn  eglurach  o  lawer  y  pethau  a  gly  wsent 
o'r  blaen  gan  yr  Arglwydd  Iesu.  Fel  hyn  nid 
oedd  geirìau  lesufel  dwfr  wedi  ei  dywallt  ar 
y  ddaear,  yr  hwn  nis  gellir  ei  gasglu  ;  ond 
fel  had  gwerthfawr,  wedi  ei  hau  yn  yddaear, 
yr  hwn  er  bod  yn  hir  megys  yn  farw,  aegina 
drachefn  ac  a  ddwg  ffrwyth  lawer. 

27  r*  yr  Wyf  yn  gadael  i  chwi 
dangnefedd ;  t  fy  nhangnefedd  yr 

ydwyf  yn  ei  rhoddi  i  chwi :  s  t  nid  fel 
y  mae  y  byd  yn  rhoddi,  yr  wyf  fi  yn 
rhoddi  i  chwi.  l  \\  Na  thralloder  eich 
calon,  ac  nac  "  ofned. 

r  pen.  16.33.    a  20.  19,21,26. 
11.   a  72.  2,  3,  7.    a  85.  10.    E      " 7-10,13.  a55.  12.    a  57.  19. 

n.  6.  26.     Saln 
.    a32.  15—17.    i 

■ch.  6.  13.    Luc  1.  79. 

2  N  2 
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14.  a  10.  5.  Acl.  10.  36.  Rhuf.  1.  7.  a  5.  1,  10.  a  8.  G.  a  15. 
13.  1  Cor.  I.  3.  2  Cor.  5.  18-21.  Gal.  1.  3.  a  5.  22.  a  6.  16. 
Eph.  2.  14—17.  Phil.  4.  7.  Col.  1.  2,  20.  a  3.  15.  2  Thes.  1. 
2.  a  3.  16.  Heb.  7.  2.  a  13.  20.  Dat.  1.  4.  s  Job  34.  29. 
Sahn  28.  3.     Galar.  3.  17.    Dan.  4.  1.  a  6.  25.  t  Gwel  ar 
adn.  1.  u  Salm  11.  1.    a  27.  1.  2.    a  56.  3,  11.    a  91.  5. 
a  112.  7.  Diar.  3.  25.  Es.  12.  2.  «41.10,14.  Jer.  1.  8. 
Ezec.  2.  6.      Mat.  10.  26—28.      Luc  12.  4,  5.       Act.  18.  9. 
2  Tim.  1.  7, Dat.  2.  10.  a21.  S 

*  Tangneferld  fyddo  gyda  chwi,  neu  ichwi, 
ydoedd  cyfarchiad  cyffredinol  yr  Iuddewon ; 
ac  yn  y  gair  tangnefedd  yr  oeddynt  yn  cyn- 
nwys  pob  peth  da  :  fel  hyn  y  cyfarchent  eu 
cyfeillion  wrth  gyfarfod,  ac  y  canent  yn  iach 
wrth  ymadael.  Felly  hefyd  y  byddent  yn 

gwneyd  wrth  ymadael  â'r  byd  yn  angau,  ac 
feìly  yr  ymadawodd  Icsu  a'i  deulu  bychan 
yma.  Tangnefedd  â  Duw,  tangnefedd  â'u 
gilydd,  a  thangnefedd  yn  eu  heneidiau  eu 
hunain  oedd  y  fendith  fawr  a  adawodd  efe 
iddynt.  t  Nid  dymuno  tangnefedd  yn  unig 

yr  oedd  efe,  fel  dyn  ;  ond  ei  rlioddi,  a'i 
gadael,  fel  Duw  ac  fel  Cyfryngwr  :  ei  eiddo 
ef  ydoedd  fel  Duw,  a  ffrwyth  ei  aberth  ef 
ydbedd  fel  Cyfryngwr,  am  hyny  mae  yn  dy- 
wedyd  "  Fy  nhangnefedd."  |  Mae  y  byd 
yn  anil  yn  dymuno  tangnefedd  i'w  gilydd, 
ond  nis  gallant  ei  rhoddi :  mae  y  byd  yn  dy- 
wedyd  tangnefedd  mewn  geiriau  ond  heb  ei 
dymuno  yn  eu  calonau  :  mae  y  byd  yn  dy- 
wedyd  tangnefedd  heddyw,  yn  ei  galw  yn  ol 
ac  yn  cyhoeddi  rhyfel  y  fory :  nid  felly  mewn 
un  modd  y  mae  îesu  yn  rhoddi  tangnefedd 

i'w  saint,  ac  i'w  bobl :  ei  rhoddi,  fel  ei  lythyr 
cymun  diweddaf,  y  mae  efe,  heb  feddwl  ei 
galw  yn  ol  bytli.  (|  Gan  hyny  nid  oes  achos 

i'w  ddysgyblion  drallodi  nac  ofni  yn  ddifesur ; 
os  yw  pob  peth  yn  dda  rhyngom  â  Duw,  a 

Duw  drosom,  pwy  a  all  fod  i'n  herbyn  ? 

28  *  *  Clywsoch  fel  y  dywedais 
wrthych,  Yr  wyf  yn  myned  ymaith, 
ac  mi  a  ddeuaf  attoch.  v  -\  Pe  carech 
fi,  chwi  a  lawenhâech,  am  i  mi  ddy- 
wedyd,  z  Yr  wyf  yn  myned  at  y  Tad  : 
a  %  canys  y  mae  fy  Nhad  yn  fwy  nâ 
myfi. 

*    adn.  3,  18.    pen.  16.  1C— 22.  y  pen.  16.  7.  Sal 
47.  5—7.  a  68.  18,  19.  Luc  24.  51—53.  1  Pedr  1.  8.  radi 
12.     pen.  16.  16.    a  20.  17.  a  pen.  5.  18.     a  10.  30,  38. 
a  13.  16.  a  20.  21.  Es.  42.  1.  a  49.  5—7.  a  53.  11.  Mat.  12 
18.  1  Cor.  11.  3.  a  15.  24-28.  Phil.  2.  6-11.  Heb.  1.  2,  3 
a  2.  9—15.  a  3.  1—4.  Dat.  1.  11,  17,  18. 

*  Clywsoch  fi  yn  dywedyd  hyny  yn  adn. 
2,  3,  fy  mod  yn  myned  i  dý  fy  Nhad,  i  bar- 
otôi  He  i  chwi,  ac  i  ddychwelyd  drachefn 

i'ch  cymmeryd  chwi  ataf  fy  hun.  t  Yn  awr; 
pe  byddai  chwi  yn  deall  y  pethau  uchod  yn 
iawn,  a  phe  byddai  eich  cariad  tuag  ataf  fi 
fel  y  dylai  fod,  yn  ysbrydol,  yn  rheoîaidd,  ac 
yn  ystyriol,  chwi  a  lawenâech  am  y  cyfryw 

beth,  yn  hytrach  na  gofidio  ;  oblegid  fy  mo' 
yn  myned  at  fy  Nhad,  lle  byddaf  byth  yn 
ddedwydd,  ac  yn  meddu  pob  awdurdod  yn  y 

nef  ac  ar  y  ddaear  :  chwi  a  lawenâech  hefyc" 
er  eich  mwyn  eich  hunain  ;  oblegid  fy  niod 
yn  myned  i  barotói  lle  i  chwi,  i  eiriol  dros 

och,  i  ddanfon  y  Dyddanydd  atoch,  ac  o'r 
diwedd  i'ch  cymmeryd  chwi  ataf  fy  hun. 
î  Nid  mwy  o  ran  hanfod  a  phersonoliaeth  a 
feddylir  yn  sicr;  oblegid  dywedodd  Iesu  yn 

y  gwrthwyneb  i  hyny  lawer  gwaith  o'r  blaen  : 
yn  yr  ystyr  hyny  nid  oes.  na  mwy  na  llai  yn 
y  Duwdocl,  un  yw  yr  hanfod,  a  gogyfuwchj 
yw  y  Personau.  Ond  yn  nhrefn  fawr  yr 
.achawdwriaeth,gydagolwg  ar  natur  ddynol, 
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swydd  gyfryngol,  ac  ystad  ddarostyngol,  y 
Messiah,  mae  yn  dywedyd  yma  fod  y  Tad 
yn  fwy  nac  ef. 

29  ò*Ac  yr  awrhon  y  dywedais  i 
chwi  cyn  ei  ddyfod,  f  fel  pan  ddêl,  y 
credoch . 

b  pen.  13    19.  a  16.  4,  30,  31.  Mat.  24.  24,  25. 

*  Mi  a  ddywedais  i  chwi  yn  mlaen  llaw  am 

fy  angau,  fy  adgyfodiad,  fy  esgyniad  i'r  nef, a  danfoniad  yr  Ysbryd  Glân  y  Dyddanydd  ; 
t  fel  pan  weloch  gytìawniad  o  honynt,  na 
byddont  y  n  dyfod  arnoch  fel  pethau  annysgwyl- 
iadwy,  ond  y  credoch  mai  Mab  Duw  ydwyf 
mewn  gwirionedd,  gan  i  mi  allurhagfynegi  y 

cyfryw  bethau,  a'u  cyflawni  hefyd. 
30  c*  Nid  ymddiddanaf  â  chwi 

nemmawr  bellach  :  d  f  canys  ty  wysog 

y  byd  hwn  sydd  yn  dyfod,  e  %  ac  nid 
'oes  iddo  ddim  ynof  fi. 

c  pen.  16.  12.    Luc  24.  44—49.    Act.  1.3.         d  pen.  12. 
a  16.  11.  Luc  22.  53.  2  Cor.  4.  4.  Eph.  2.  2.  a  6.  12. 

Col.  1.  13.  1  Ioan  4.  4.  a  5.  19.  Dat.  12.  9.  a  20.  2,  3,  7,  8. 
eLucl.35.  2  Cor.  5.  21.  Heb.  7.  26.  1  Pedr  1.  19.  a  2. 
22.  1  loan  3.  5—8. 

*  Mae  yr  amser  bron  i  fynu,  nid  oes  genyf 
ond  ychydig  iawn  o  fynydau  mwyach  i  ym- 
ddiddan  fel  hyn  â  chwi  :  t  mae  diafol,  ty wys- 
og  y  byd  annuwiol  hwn,  yn  dyfod  am  y  tro 
diweddaf,  i  adnewyddu  ei  ymosodiadau  cyth- 
reulig  ac  atgas  ei  hun  arnaf,  ac  i  annog  a 
chynhyrfu  yr  holl  bobl  hefyd  yn  fy  erbyn,  i 
fy  rhoddi  i  farwolaeth.  %  Gwedi  y  cwbl,  ni 
chaiff  efe  ddim  llygredd  ynof  fi,  i  weithredu 
arno  drwy  ei  demtasiynau,  nac  i  roddi  medd- 
iant  na  mantais  iddo  arnaf  fi ;  ac  nis  gall  efe 
gyfìawni  ei  ddybenion  ei  hnn  yn  yr  hyn  olla 
allo  wneyd  yn  fy  erbyn  I ;  bydd  raid  i  mi 
farw,  ond  drwy  farw,  mi  a  ysigaf  ei  ben  ef, 
mi  a  ddistrywiaf  ei  deyrnas,  mi  a  ogoneddaf 
fy  Nhad,  ac  a  waredaf  fy  mhobl :  ac  nis  gall 
efe  lwyddo  yn  fy  erbyn  I,i  fy  rhoddi  i  farw- 
olaeth  ychwaith;  heb  fy  nghydsyniad  gwir- 
foddol  fy  hun. 

31  /  *  Ond  fel  y  gwypo  y  byd  fy 
mod  i  yn  caru  y  Tad,  ac  megis  y 
gorchymynodd  y  Tad  i  mi,  felly  yr 

wyf  yn  gwneuthur.  s  -j-  Codweh,  awn oddi  yma. 
f  pen.  4.  34.  a  10.  18.  a  12.  27,  28.  a  15.  9,  10.  a  18.  11. 

Salm  40.  8.  Mat.  26.  39—42.  Phil.  2.  8.  Heb.  5.  7,  8.  a  10. 

5—9.  a  12.  2,  3.      g  pen.  18.  1—4.  Mat.  26.  46.  Lue  12.  50. 

*  Er  nad  oedd  yn  Iesu  ddim  yn  haeddu 

angau,  eto  fel  Cyfryngwr  mawr,  a  Machn'íydd ei  bobl,  efe  a  dderbyniasai  orchymyn  gan  ei 
Dad,  yn  y  cyfammod  tragywyddol,  i  roddi 
ei  einioes  i  lawr  dros  ei  bobl,  a'i  chymmeryd 
hi  drachefn  :  er  dangos  i'r  byd  ei  gariad  at  y 
Tad,  a'i  ffyddlondeb  i  rwymau  y  cyfammod 
hwnw,  mae  yn  rhoddi  ei  einioes  i  lawr  yn  ol 
y  gorchymyn.  Fel  hyn  dangosodd  lesu 
drwy  ei  esampl  ei  hun,  yn  gystal  ag  mewn 
athrawiaeth,  (adn.  21,  23,)  mai  cadw  gor- 
chymynion  Duw  y w  y  prawf  gorau  o  gariad 
at  Dduw.  tByddai  yr  Iuddewon  yn  arfer 
eistedd  yn  hir  ar  ol  swper  y  pasg,  ond  yma 
nid  oedd  amser  i  hyny,  yr  oedd  yr  awr  wedi 
dyfod,  a  Iesu  yn  barod  iddi :  gan  hyny  mae 
yn  dywedyd  codwch,  ac  awn  i  Gethsemane, 

lle  mae  Judas  yn  dyfod  i'm  bradychu  I,  a'r 
milwyr  yn  dyfod  i'm  dàl  I.  Wrth  y  geiriau 
«  codwch,  awn  oddi  yma,"  mae  rhai  yn  tyb- 
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ied  mai  ar  hyrì  y  fforrìd  oddi  yno  i'r  ardrì  y 
llefarodd  Iesu  y  pethau  sydd  yn  y  rìdwy 
bennorì  nesaf,  ac  y  gwerìdíodrì  èfe  y  weddi 
sydrì  yn  pen.  17;  onrì  mae  yn  amlwg  wrth 
yr  arìliod  flaenaf  o'r  ddeunawferì  bennod,  ei 
torì  werìi  llefaru  y  cwbl  cyn  mynerì  ailan  o'r 
tŷ  He  yr  oerìrì.  Ni  chymmer  ond  ychydig 
amser  i  ddarllen  y  tair  pennod  nesaf  oll,  a 
gallasai  rhyw  amgylchiadau  eu  hattal  hwy  i 
fyned  tra  bu  Iesu  yn  eu  Ilefaru,  ar  ol  rìywed- 
yd  corìwch,  awn  orìrìi  yma.  Nid  yw  yn  de- 
bygol  chwaith,  idrìo  drarìrìodi  pethau  mòr 

bwysig,  a  gwedd'ío  y  fath  werìdi,  wrth  gerrìd- 
ed  ar  hyd  heolydd  Jerusalem. 

PEN.  XV. 

Dammeg  y  winwydden,  Sçc. 

*MlYFI  yw  y  öwir  b  winwydden, 
f  a'm  Tad  yw  y  c  llafurwr. 

a  pen.  1.  9,  17.    a  6.  32,  55.    1  Ioan  2.  8.         b  Gen, 
10,  11.     SalmSO.  8,  &c.      Es.  4.  2.      a  5.  l.tyc.     Jer.2 
a  12    10.    Ëzec.  15.  V— C.    Hos.  10.  1.    Zech.  3.  8.    Mat.  21. 
33,  &c.    Luc  13.  6,  7.  c  Can.  7.  12.    a  8.  11,   12.     Es.  27. 
1,  3.    a  60.  21.  a  61.  3.   Mat.  20.  1.   Marc  12.  1.    1  Cor.  3.  9. 

*  Ychydig  iawn  o  ainser  o'r  blaen,  buasai 
Iesu  yn  dywedyd  am  y  gwin,  "  Hwn  yw  fy 
ngwaed  o'r  Testament  Newydrì  ;"  ac  yma, 
megys  canlyniarì  o  hyny,  mae  yn  rìywerìyd 
Myíì  yw  y  wir  winwydrìen.  Nid  yw  y  win 
wydden  ond  pren  gwael  yr  olwg  arno,  eto 

mae  yn  ffrwythlawn  iawn,  a'i  ffrwyth  yn 
werthfawr  iawn :  felly  nid  oedd  Iesu  yn 
nyddiau  ei  gnawd  ond  fel  dyn  dirmygerìig  a 

rì'iystyraf  o'r  gwŷr,  ond  y  mae  ei  ffrwyth  yn 
annrhaethol,  ac  yn  annrhaethol  werthfawr. 

Fel  y  dywerìodrì  o'r  blaen,  mai  efe  oedd  y 
gwir  Oleuni,  a'r  gwir  Fara,  felly  y  dywed 
yma  mai  efe  yw  y  wir  winwyrìden,  yn  rhag- 
ori  yn  anfeidrol  ar  bawb,  a  phob  peth  arall. 
+  Y  Tad  yw  y  llafurwr:  efe  a  drìewisodd  ei 

Fab,  ac  a'i  rìanfonodd  i'r  byrì  :  ef'e  a  rag-or 
deiniorìd  bob  peth  perthynawl  i'w  waith  cyf- 
ryngol  ef,  yn  nghyd  a'rcanlyniadau  rìedwydd 
a  gogoneddus  o  hóno :  yn  ol  ei  gyngor  a'i 
arfaeth  ef  y  bu  yr  holl  driniaeth  fawr 
chaled  ar  Iesu  yn  y  byd  hwn  :  ac  efe  hefyd 
sydd  yn  planu,  yn  dyfrâu,  yn  cynnyddu,  ac 
yn  gofalu  am  yr  holl  gangenau  bywiol  yn  y 
winwyrìrìen  hon. 

2  d  *  Pob  cangen  ynof  fì  heb 
ddwyn  ffrwyth,  y  mae  efe  yn  ei  thyn- 
nu  ymaith :  €  \  a  phob  un  a  ddygo 
ffrwyth,  y  mae  efe  yn  ei  glanhâu,  -^fel 
y  dygo  fwy  o  ffrwy th . 

dadn.  6.  pen.  17.  12.  Mat.  3.  10.  a  15.  13.  a21.19. 
Luc  8.  13.  a  13.  7—9.  1  Cor.  13.  1.  Heb.  6.  7,  8.  1  Ioai 
2.19.  e  pen.  4.  14.    Job  17.  9.    Satm  51.  7— lâ.    Diar.  4. 
18.  Es.  27.  9.  a  29.  19.  Hos.  6.  3.  Mal.  3.  3.  Mat.  3.  12. 

a  13.  12,  33.  Rhuf.  5.  3—5.  a  8.  28.  2  Cor.  4.  17,  18.  Phil. 
1.  9—11.  1  Thes.  5.  23.  24.  Tit.  2.  14.  Heb.  6.  7.  a  12.  10, 
ll.Dat.  3.  19.  /adn.  8,  16.  Gal.  5.  22,  23.  Phil.  1.  11. 
Col.  I.  5—10. 

*  Fel  yn  y  gwinwydd  gorau,  mae  rhai 
cangenau  diffrwyth,  y  rhai  mae  y  llafnrwr  yn 
eu  tynu  ymaith,  felly  mae  rhai  yn  Nghrist, 
o  ran  proffes,  ac  aelodaeth  eglwysig,  yn  rìrìi 
ffrwyth,  am  nad  oes  idrìynt  undeb  ysbrydol 

â'r  wir  winwydrìen  :  ac  mae  y  Tarì,  rìrwy 
amryw  ffyrdd,  yn  tvnn  ymaith  y  canghenau 
rìiífrwyth  hyny.      Un    o'r  rhai   hyn  ydoedrì 

,  Judas,  athynwyd  efymaithdrwy  farn  ofnad 
wy.  Dywed  Pool  y  gellir  darllen  y  geiriau 
fel  hyn  :— Pob  cangen   heb   ddwyn  ffrwyth 
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ynof.fi,  mae  efe  yn  ei  thynu  ymailh.  +  Pob 
un  sydd  yn  wirionedrìol  ynol  fi,  ac  yn  rìwyn 
ffrwyth  ;  mae  efe  yn  glanàu  y  cyfryw,  trwy 
oruchwyliaethau  sanctaidrì  ei  Ysbryrì,  fel  y 
rìygont  fwy  o  ffrwyth.  Mae  y  geiriau  hyn 

yn  dangos  i  ni,  mai  un  o'r  gwobrwyon  ar- 
dderchocaf  mae  Duw  yn  ei  rodrìi  yma  i'w 
bobl  am  ufurìrì-dod  blaenorawl,  yweu  gwneyd 
yn  fwy  sanctaidrì  o  hyrì,  ac  yn  fwy  arìrìas  i 
ddwyn  ffrwyth  chwanegol,  âc  i  wasanaeth 
mwy  goruchel;  erbod  hyny  yn  cael  ei  wneyd 
trwy  oruchwyliaethau  llymion  a  phoenus, 

tebyg  i  ysgythru  y  winwydden. 
3  *  *  Yr  awrhon  yr  ydych  chwi  yn 

lân  f  trwy  y  gair  a  leferaìs  i  wrthych. 
g  pen.  13.  10.  a  17.  17.  Eph.  5.  26,  27.  1  Pedrl.  22,  23. 

*Tra  yr  oedrì  Jurìas  gyda'r  rìysgyblion,  yr 
oedd  lesu  yn  dywedyd,  "  Yr  ydych  chwi  yn 
lân,  ond  nid  pawb  oll :"  yma,  wedi  i  Judas 
fyned  ymaith,  mae  yn  dywedyd,  Yr  ydych 
chwi  yn  lân  yr  awr  hon  ;  oll  yn  lân,  heb  un 
ganoen  ddiffrwyth  yn  eich  plith.  Aelodau 

bywiol  ynof  fi  ydych  oll,  yn  gyfranog  o'm 
hysbryd,  a  chwedi  puro  eich  calonau  trwy 
ftÿdd  yn  y  gwirionerìd,  yr  hwn  sydd  yn 

nerthol  weithio  ynoch  chwi.  t  Pri'odolir  ein sancteidrìiad  ni  weithiau  i  waed  Crist,  weith- 

iau  i'r  Ysbryd  Glân,  ac  weithiau  i'r  gair :  y 
cyntaf  yw  y  defnydd,  yr  ail  ywy  gweithred- 
ydd,  a'r  trydydd  yw  y  moddion,  sydd  yn 
sancteiddio  pechaduriaid. 

4  Ä*Arhoswch  ynof  fi,  {fa  mi 
ynoch  chwi.  k  \  Megis  na  all  y  gangen 
ddwyn  ffrwyth  o  honi  ei  hun,  onid 
erys  yn  y  winwydden  ;  felly  ni  ellwch 
chwithau,  onid  arhoswch  ynof  íi. 

h  adn.  6,  7.  pen.  6.68,  69.  a  8.  31.  Can.  8.  5.  Luc  8. 
15.  Act.  11.  23.  a  14.  22.  Gal.  2.  20.  Cci.  1.23.  a  2.  6,  7. 
1  Thes.  3.  5.  Heb.  10.  39.  1  Ioan  2.  6,  24—28.  2  loan  9. 
Jud.  20,21.  i  pen.  6.  56.  a  14.  20,  23.  a  17.  23.  Rhuf.  8. 
9,  10.    2  Cor.  13.  5.   Eph.  3.  17.    Col.  1.  27.  *  adn.  5,  6. 

Es.  27.  10,  11.  Ezec.  15.  2—5.  2  Cor.  12.  8—10. 
*  Nid  aros  o  ran  cyflwr,  ac  undeb  ysbryrì- 

oì,  a  feddylir ;  nid  oes  rìim  ysgar  i  fod  byth 
rhwng  Crist  a'i  bobl  felly :  ond  aros  yn  ei 
eiriau,  arìn.  7,  aros  yn  ei  gariarì,  arìn.  10, 
aros  yn  ei  Ysbryrì,  yn  ei  gymdeithas,  ac 
mewn  ufndd-dorì  iddo  ef.  t  Ac  mi  a  fydrìaf 
fel  gwreiddyn  parâus,  yn  Ilawn  norìrì  a  rhin- 
wedd  ysbrydol,  i'ch  eneidiau  chwithau.  %  Er 
bod  y  cyflwr  yn  drìiogel  ac  yn  rìrìiberygl 
byth  trwy  undeb  â  Christ,  eto  nis  gaü  y 
credarìyn  rìrìwyn  ffrwyth  heb  gymmnnrìeb 

parâus  ag  ef,  mwy  na'r  gangen  onirì  erys  yn 
y  winwydden. 

5  l  *  Myfì  yw  y  winwydden,  chwi- 
thau  yw  y  canghennau.  f  Yr  hwn 
sydd  yn  aros  ynof  íì,  a  minnau  ynddo 
yntau,  Wihwnnw  sydd  yn  dwyn  ffrwyth 
lawer :  %  oblegid  hebof  fi  n  ni  ellwch chwi  wneuthur  dim. 

I  Rhuf.  12.  5.  1  Cor.  10.  16,  17.  a  12.  12,  27.  1  Pedr  2. 
4,5.  m  adn.  16.    pen.  12.  24.    Diar.  11.  30.     Hos.  14.  8. 
Luc  13.  6—9  Rhuf.  6.  22.  a  7.  4.  2  Cor.  9.  10.  Gal.  5.  22. 

Eph.  5.  9.  Phil.  1.11.  a  4.  17.  Col.  1.  6,  10.  lago  1.  17. 
2Pedrl.  2-8.    a  3.  18.  n  pen.  5.  19.    a    9.33.    2  Cor. 
13.  8.  Phil.  4.  13. 

*  Myfi  yd wyf  megys  y  winwydden,  a  chwi- 
thau  ydych  megys  y  cangenau  yn  y  winwydd- 
en.  Mae  hyn  yn  rìangos  i  ni  ein  hangen- 
rheidrwyrìrì  o  fyw  yn  wastarìol  trwy  ffydd  ar 
Grist.      t  Yr  hwn  sydrì  yn  byw  felly  arno,  ac 

£  N   á 
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yn  aros  felly  ynddo  ef,  sydd  yn  dwyn  fi'rwyth 
lawer,  er  gogoniant  i  Dduw,  ac  er  lles  a  chys- 
ur  iddo  ei  hun  ac  eraill.  {  Heb  Grist  yn  trigo 
trwy  ffydd  yn  ein  calonau,  heb  weithredu 
ffydd  arno,  heb  gymdeithas  âg  ef,  ac  heb  dder- 

byn  o'i  nerth,  ei  rinweddau,  a'iddylanwadau  ; 
nis  gallwn  ni  wneuthur  dim  ag  sydd  yn  wir 
dda,  ac  y n  gymmeradwy  gan  Dduw.  Ynddo  a 
thrwyddo  ef,  gall  y  credadyn  gwanaf  ddwyn 
ffrwyth  lawer;  hebddo,  (neu  ar  wahan  oddi- 
wrtho,  choris  emou),ms  gall  y  cryfaf  wneuth- 
ur  dim.  Cotìwn  yr  hyn  a  ddywedodd,  "  O 
honof  fi  y  cair  dy  ffrwyth  di." 

6  *  Onid  erys  un  ynof fi,  °fefe  a 
daflwyd  allan  megis  cangen,  J  ac  a 
wywodd  :  ||  ac  y  maent  yn  eu  casglu 
hwynt,  ac  yn  eu  bwrw  yn  tân,  a  hwy 
a  losgir. 

o  Job  15.  30.  Salra  80.  15,  16.  Es.  14.  19.  a  27.  10,  11. 
Ezec.  15.  3—7.  a  17.  9,  10.  a  19.  12—14.  Mat.  3.  10.  a  7.  19. 
a  13.  41.  a  27.  5.  Heb.  6.  7,  8.  a  10.  26-29,  39.  2  Pedr  2. 
20—22.  1  Ioan  2.  19.  Jud.  12,  13.  Dat.  20.  15.  a  21.  8. 

t  Os  bydd  neb  yn  gwneuthurproffes  allanol, 
ac  ymddangosiad  o  fod  yn  ddysgybl  i  mi,  ac 
heb  aros  ynof  trwy  wir  tfydd,  nid  yw  y  cyf- 
ryw  ddim  gwell  na  rhagrithiwr,  heb  wir  un- 
deb  â  mi  erioed:  fac  efe  a  deflir  allanyn  y 
diwedd,  obob  perthynasbroffesedigagweled- 

ig  â  mi  a'm  heglwys.  Mae  yn  rhyfedd  bod 
dynion  yndefnyddio  y  geiriau  hyn  i  brofi  yn 
erbyn  parâad  y  Saint,  gan  fod  mòr  amlwg  mai 
am  fod  yn  Nghrist  o  ran  proffes  yn  unig  y 
maent.  %  Pan  ìfwrier  gwag  broffeswyr  a  rhag- 
rithwy r  allan  o  eglws  Dduw,  mae  eu  proffes,  eu 

doniau  crcfyddol,  a'u  hymddangosiadau  rhag- 
rithiol,  yn  gwywo  yn  fuan  ac  yn  marw  :  yn 
debyg  i  gangen  ddiffrwyth  yn  gwy wo,  pan  dor- 

erhio'rwinwydden,neurywbrenarall.  |j  Mae 
satan  a'i  offerynau  yn  gyffredin  yn  casglu  y 
cyfryw  yn  y  byd  hwn,  i'w  darpar  hwy  i 
ddistryw  yn  y  nesaf:  neu,  fe'u  cesglir  hwy 
gan  yr  angelion  sanctaidd  yn  y  dydd  diwedd- 

af,  i'w  bwrw  i  uffern,  y  llỳn  o  dân  tragy- wyddol. 

7  *  Os  arhoswch  ynof  fi,  ̂ fac 
aros  o'm  geiriau  ynoch,  s  J  beth  byn- 
nag  a  ewyllysioch,  gofynwch,  ac  efe  a 
fydd  i  chwi. 

ppen.8.  37.  Deut.  6.  6.  Job  23.  12.  Salra  119.  11. 
Diar.  4.  4.  Jer  15.  16.  Col.  3.  16.  1  loau  2.  14,  27.  2  Ioan 
1,  2.  q  adn.  16.  pen.  14.  13,  14.  a  16.  23.  Job  22.  26,  27 

Salrn  37.  4.  Diar.  10.  24.  Es.  58.  8,  9.  Iago  4.  2,  3.  a  5.  lö' 
l  Ioan  3.  22.  a  5.  14,  15.  ° 

*  O'r  tu  arall,  y  mae  gwir  ddysgyblion Crist  yn  aros  ynddo  ef  trwy  ffydd,  o  ran  eu 

cyflwr  a'u  cymdeithas;  +  ac  mae  ei  eiriau  ef, 
ei  athrawiaeth,  ei  orchymynion,  a'i  addewid' ion,  yn  aros  yn  eu  cof,  eu  myfyrdod,  eu 

serchiadau,  a'u  calonau  hwythau,  i'w  credu, 
ymhyfrydu  ynddynt,  ac  ufuddâu  o'r  galon 
trwy  flfydd  iddynt.  J  Beth  bynag  a  ewyllysio 
y  rhai  hyn,  yn  unol  âg  ewyllys  datguddiedig 
Duw,  er  ei  ogoniant  ef,  er  eu  llcseu  hunain, 
ac  er  dwyn  ffrwyth  lawer;  efe  a  fydd  idd- 
ynt :  nid  oes  dim  yn  rhwystro  eu  gweddîau, 
nac  yn  rhwystro  Duw  i  wrando  ;  mae  iddynt 
ddyfodfa  hyderus,  yn  enw  y  Cyfryngwr,  at 
orsedd-fainc  y  gras,  a  Duw  mewn  Cyfryngwr 
yn  ateb  eu  gwedd'iau. 

8r*Yn  hyn  y   gogoneddwyd  fy 
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Nhad,  a'r  ddwyn  o  honoch  fTrwyth 
lawer ;  *f  a  disgyblion  fyddwch  i  mi. 

r  Salm  92.  12—15.  Es.  60.  21.  a  61.  3.  Hag.  1.  8.  Mat. 
5.  16.  1  Cor.  6.  20.  a  10.  31.  2  Cor.  9.  10—15.  Phil.  1.  11. 
Tit.  2.  5,  10.    1  Pedr  2.  12.    a  4.  11.  a  pen.  8.  31.    a  13. 
35.  Mat.  5.  44,  45.  Luc  6.  35. 

*  Tybia  rhai  fod  y  geiriau  "  Yn  hyn"  yn 
cyfeirio  yn  ol,  at  yr  hyn  a  ddywedasai  Crist 
o'r  blaen  :  yn  hyn  y  gogoneddwyd  fy  Nhad; 
sef  yn  eich  bod  chwi  yn  aros  ynof  fi,  a  min- 

nau  a'm  geiriau  yn  aros  ynoch  chwithau  :  yn 
eich  bod  chwi  yn  gofyn  gan  fy  Nhad,  ac  yn- 
tau  yn  ateb  ac  yn  caniatâu  eich  deisyfiadau: 
yn  hyn  y  gogoneddwyd  fy  Nhad.  Mae  yn 
ddi'ammau  bod  y  geiriau  yn  edrych  yn  mlaen 
hefyd  ;  sef  bod  Duw  yn  cael  ei  ogoneddu 
drwy  fod  ei  bobl  yn  dwyn  ffrwyth  lawer.  Y 
ffrwyth  oedd  yr  apostolion  eu  hunain  i'w 
ddwyn  oedd,  eu  llafur  ffrwythlawn  gyda 
gweinidogaeth  yr  efengyl,  yn  nghyd  â'u 
buchedd  sanetaidd,  cyfatebol  i'refengyl  hòno. 
Cofiwn  fod  pob  cristion  i  ddwyn  ffrwyth  yn 
01  ei  radd  ac  yn  ol  ei  ddawn  a'i  sefyllfa. 
f  Wrth  ddwyn  ffrwyth  lawer  y  dangoswn  i 
bawb  mai  dysgyblion  i  Grist  ydym  :  nid  y 
ffrwyth  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  ddysgyblion ; 
dangos  a  phrofi  ein  bod  felly  mae  y  ffrwyth. 

9/*Fel  y  carodd  y  Tad  fi,  felly  y 
cerais  innau  chwithau  :  Mfarhoswch 
yn  fy  nghariad  i. t  adn.  13.     pen.  17.  23,  26.     Epb.  3.  18,  19.    Dat.  1.  5. 

adn.  11.  1  Ioan  2.  28.  Jud.  20,  21. 

*  Arwyddo  cymhariaeth,  neu  debygolrwydd, 
mae  y  gair  "  Fel,"  yma,  ac  nid  cydraddol- 
deb  yn  mhob  ystyr  :  carodd  y  Tad  Grist,  ei 
Fab,  o  angenrheidrwydd,  ac  am  ei  fod  yn 
haeddu  ei  garu,  fel  ei  Fab,  ei  ddelw,  a'i 
ogyfuwch  ;  nid  fel  hyny  y  carodd  Crist  ei 
bobl,  nid  oedd  ynddynt  hwy  ddim  yn  haeddu 
eu  caru,  na  dim  rhwymau  arno  yntau  o  ang- 
enrheidrwydd  eu  caru.  Nis  gellir  dywedyd 

i'r  Tad  garu  Crist  yn  gyntaf,  ac  i  Grist  am 
hyriy  ei  garu  yntau ;  ond  yn  nghariad  Crist 
at  ei  bobl,  fel  arall  y  mae  ;  efe  sydd  yn 
gyntaf  yn  caru  ei  bobl,  a  hwythau  am  hyny 
yn  ei  garu  ef.  Yn  y  dull  yna  o  ymresymu, 
nid  yw  y  ddau  gariad/H  eu  güydd  yn  mhob 
ystyr ;  ond  y  maent  fel  eu  gilydd  mewn 
rhyw  bethau:  mae  cariad  Crist  at  ei  boblyn 
ddidwyll,  yn  fawr,  ac  yn  ddigyfnewid ;  ac 
yn  yr  ystyriaethau  hyny  mae  fel  cariad  y 
Tad  ato  ef.  +  Aroswch  mewn  ffydd  ac  ufudd- 
dod  i  mi  yn  mhob  peth,  ac  fel  hyny  dangos- 
wch  eich  cariad  parâus  ataf  fi  ;  ac  fel  hyny 

hefyd,  chwi  a  gewch  brofiad  parâus  o'm  car- 
iad  innau  tuag  atoch  chwi. 

10  x  *Os  cedwch  fy  ngorchymyn- 
ion,  chwi  a  arhoswch  yn  fy  nghariad  ; 
^ffel  y  cedwais  i  orchymynion  fy 
Nhad,  ac  yr  wyf  yn  aros  yn  ei  gariad 

ef. *  pen.  14.  15,  21-23.     1  Cor.  7.  19.      1  Thes.  4.  1,  2. 2  Pedr  2.  21.  1  Ioan  2.  5.  a  3.  21—24.  a  5.  3.  Dat.  22.  14. 
V  pen.  4.  34.  a  8.  29.  a  12.  49,  50.  a  14.  31.  a  17.  4.  Es.  42. 
1—4.  Mat.  3.  15—17.  Heb.  7.  26.  a  10.  5—10.  I  Ioan  2.1,  2. 

*  Trwy  gadw  gorchymynion  Crist  yr  ydym 
yn  dangos  ein  bod  yn  ei  garu  ef :  cariad  ato 

cf  yw  yr  egwyddor  a'n  gweithia  ni  i  ufudd- 
dod  i'w  orchymynion  ef,  ac  ufudd-dod  i'w 
iorchymynion  yw  y  prawf  gorau  a  allwn 
roddi,  ein  bod  yn  ei  garu  ef.  Gellid  troi  y 
geiriau  fel  hyn  : — os  aroswch  ynjfy  nghariad, 



Crist  yn  gorchymyn  i'w 
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ddysyyblion  yaru  eu  yilydd. 

chwi  a  gedwch  fy  ngorchymynion  ;  ac  heb 
gadw  fy  ngorchymynion  ni  choelia  neb  eich 
bod  yn  fy  ngharu.  Eto,  fel  hyn  ;  os  cedwch 

fy  ngorcbymynion,  chwi  a'ch  cedwch  eich 
hunain  yn  fy  nghariad  I,  myfi  a'ch  caraf,  ac 
a  ddangosaf  i  chwi  yn  amlwg  ac  yn  aml,  fy 
mod  yn  eich  caru.  t  Yrun  modd  mae  y  mater 
yn  sefyll  rhwng  yTad  a  minnau  ;  trwy  gadw 
ei  orchymynion  ef  yr  wyf  fi  yn  dangos  fy  mod 
yn  eigaru  ef ;  ac  yn  llwybr  cadw  ei  orchym- 
ynion  mae  yntau  yn  amlygu  ei  gariad  tuag 
ataf  finnau. 

11  *Hyn  a  ddywedais  wrthych, 
2  fel  yr  arhosai  fy  llawenydd  ynoch, 
afac  y  byddai  eich  Uawenydd  yn 
gyflawn. iEs.  53.  11.  a62.  4,5.  Jer.  32.  41.  a  33.  9.  Zeph.  3. 
17.  Luo  15.  5,  6,  9,  10,  23,  24,  32.  1  loan  1.4.  a  pen.  16. 
24,  33.  a  17.  13.  Rhnf.  15.  13.  2  Cor.  1.  24.  Eph.  5.  18. 
Phil.  1.  25.  1  Thes.  5.  16.  1  Pedr  1.  8.  2  Ioan  12. 

*  Pan  mae  dysgyblion  Crist  yn  aros  yn  ei 
gariad  ef,  yn  cadw  ei  orchymynion,  ac  felly 
yn  dwyn  ífrwyth  lawer;  mae  efe  yn  llawenychu 
ynddynt:yn  debygfel  mae  y  gwinllanydd  yn 
llawenychu  yn  ei  winwydd  ffrwythlawn,ond 

yn  anrhaethol  fwy  ;  "efe  a  lawenycha  o'u 
plegid  gan  lawenydd,efea  lonydda  yneigar- 
iad,  ac  a  ymddigrifa  ynddynt  dàn  ganu." 
Hyna  ddywedodd  Iesu  wrthynt  fel  y  dygent 
ffrwyth,  ac  y  caffai  yntau  achos  i  lawenychu 
felly  ynddynt.  t  Yrunmoddhwythauhefyd; 

dyma'r  llwybr  iddynt  iymhyfrydu  gan  lîaws 
tangnefedd,  a  chael  eu  cyflawni  o  lawenydd 
yn  yr  Ysbryd  Glân :  cadw  gorchymynion 
Duw,  a  mwynâu  ei  gariad  hyfryd  ef. 

12  b  *  Dyma  fy  ngorchyrnyn  i ; 

f  A'r  i  chwi  garu  eich  gilydd,  |  fel  y cerais  i  chwi. 
b  pen.  13.  34,  35.  Rhuf.  12.  10.  Eph.  5.  2.  1  Thes.  3. 

12.  a  4.  9,  10.  2Thes.  1.  3.  1  Pedr  1.  22.  a  3.  8,  9.  a  4.  8 
1  Ioan  2.  7—10.    a  3.  11—18,  23.    a  4.  21. 

*  Yn  nesaf  at  garu  Crist  ei  hun,  a  chadw 
ei  air  a'i  orchymynion  ef,  dyledswydd  ei  holl 
ganlynwyr  yw  caru  eu  gilydd,  yn  ol  ei  or- 

chymyn  mawr,  a'i  esampl  ryfeddol  ac  ang 
hymarol  ef.  t  Y  ddyledswydd  yw,  i  ni  garu 
ein  gilydd  ;  yr  hyn  a  gynnwys  bob  parch  a 

allwn  ni  ei  roddi  i'n  giìydd,  a  phob  daioni  a 
a  chymmwynas  a  allwn  ni  wneud  i'n  gilydd. 
Y  rhwymiad  i  hyn  yw,  gorchymyn  pendant 
Crist,  ein  Harglwydd,  ac  unig  Ben  yr  eg- 
lwys :  pa  fodd  y  beiddiwn  ei  esgeuluso,  ac 
anufuddâu  iddo  ?  %  Yr  esampl  yw,  cariad 
Crist  atom  ni ;  yn  wyneb  ein  holl  drueni  a'n 
hannheilyngdod,  yn  marw,  ac  yn  rhoddi  ei 
einioes  drosom.  Nis  gall  fod  gwell  dyled- 
swydd,  nis  gall  fod  uwch  rhwymedigaeth,  ac 
nis  gall  fod  rhagorach  esampl :  ac  eto  i  gyd, 
byr  iawn  ydym  ni  yn  y  peth  hwn. 

13  c*Cariad  mwy  na  hwn  nid  oes 
gan  neb ;  sef,  bod  i  un  roi  ei  einioes 
dros  ei  gyfeillion. 

c  pen.  10.  11,  15.    Rhuf.  5.  6—8.    Eph.  5.  2.    1  Ioau  4 

*  Einioes  dyn  yw  y  peth  gwerthfawrocaf 
daearol  a  fedd  ef,  a  phob  peth  a  ddyry  gwr 
am  ei  einioes  ;  felly  nis  gall  neb  ddangos 
mwy  o  gariad  na  rhoddi  ei  einioes  dros  ei 
gyfaill,  neu  ei  gyfeillion.  Beth  yw  einioes 
miloedd  o  bechaduriaid  mewn  gwerth  at  ein 
ioes  Mab  Duw  I  ac  eto  rhoddodd  efe  yr  ein 
1  _ 

ioes  hòno  i'r  angau  ch  werwaf,a  mwyaf  gwarth- 
us,  ar  y  groes,  yn  bridwerth  dros  ei  gyfeill- 
ion ;  îe,  pan  oedd  myiddiynau  o'r  rhai  hyny 
yn  elynion  dygnaf  iddo  !  Nid  oedd  posibl 
iddo  ef  ddangos  cariad  mwy  na  hwn  ;  ac  nid 
oes  dichon  i  ninnau  gael  prawf  o  gariad  mwy 
na  hwn.  O  na  byddai  y  fath  gariad  yn  Iladd 
ein  gelyniaeth  ni,  ac  yn  ennyn  ein  holl  serch- 
iadau  yn  ffiam  o  gariad  ato  ef ! 

14  *  Chwychwi  yw  d  fy  nghyfeillion, 
eos  gwnewch  pa  bethau  bynnag  yr 
wyf  yn  eu  gorchymyn  i  chwi. 

d  pen.  14.  15,  28.  2  Cron.  20.  7.  Can,  5.  1.  Es.  41.  8. 
Mat.  12.  50.  Luc  12.  4.  Iago  2.  23.  e  pen.  2.  5.  a  13.  17. 
a  14.21.  I  Ioan5.  3. 

*  Mae  ein  Harglwydd  o'r  blaen  wedi  dan- 
gos  mai  ufudd-dod  i'w  orchymynion  ef  y w  y 
prawf  gorau  o  gariad  ato  :  yma  mae  yn  defn- 
yddio  rheswm  newydd  megys,  er  annogaeth 
iddynt  gadw  ei  orchymynion,  sef,mai  fel  hyn 
y  caent  y  rhagor-fraint  fawr  o  fod  yn  gyfeill- 
ion  iddo  ef. 

15  fM  Nid  ydwyf  mwyach  yn  eich 
galw  yn  weision ;  oblegid  y  gwas  ni 
ŵyr  beth  y  mae  ei  arglwydd  yn  ei 

wneuthur :  ond  mi  a'ch  gelwais  chwi 
yn  &  gyfeillion ;  h  f  oblegid  pob  peth 
a'r  a  glywais  gan  fy  Nhad,  a  hysbys- ais  i  chwi. 

i  13.  16.  a20.  17.    Gal.  4. 

g  adn.  14.  h  pen.  4.  19.  a  17.  6—8,  26.  Gen.  18.  17—19. 
2  Bren.  6.  8—12.    Salm  25.  14.    Am.  3.  7.     Mat.  13.  11.  Luc 
10.  23,  24.  Act.  20.  27.  Rhuf.  16.  25,  26.  1  Cor.  2.  9—12. 
Eph.  1.  9.  a3.  5.  Col.  1.  26.  1  Pedr  1.  11,  12. 

*  Rhagoriaeth  mawr  rhwng  cyfeillion  a 
gweision,  yn  enwedigcaeth-weision,  yw,  bod 
gwr  yn  amlygu  ei  feddwlyn  rhydd  ac  yn  eg- 
ìur  i'w  gyfeilíion,  ond  nid  yw  yn  gwneud  felly 
i'w  weision.  Yma  mae  Iesu  yn  ymddwyn 
tuag  at  ei  ddysgyblion  fel  cyfeillion  anwyì  a 
mynwesol,  gan  hysbysu  iddynt  yr  hyn  oll  a 
glywsai  ef  ei  hun  gan  y  Tad.  t  Nis  gallwn 
feddwl  wrth  hyn  fod  dysgyblion  Iesuyngwy- 
bod,  nac  y  caent  wybod,  gymmaint  o  gyngor 
Duw  ag  oedd  ef  ei  hun  yn  wybod  o  hóno ». 
mae  y  geiriau  yn  amlwg  yn  cyfeirio  at  yrhyn 
aberthynaiiddo  ef  fel  Cyfryngwr  i  ddatgudd- 
io  o  hóno  i'w  apostolion,  yn  yr  hyn  y  bu  efe 
ffyddlawn  i'r  hwn  a'i  hordeiniodd,  ac  ni 
chadwodd  ddim  oddi  wrthynt. 

16  **Nid  chwi  a'm  dewisasoch  i, 
ond  myn  a'ch  dewisais  chwi,  Äfac 
a'ch  ordeiniais  chwi,  %  fel  yr  elech  l  ac 
y  dygech  fTrwyth,  m  \\  ac  yr  arhosai 
eich  ffrwyth;  M§megis  pa  beth  byn- 
nag  a  ofynoch  gan  y  Tad  yn  fy  enw 
i?  y  rhoddo  efe  i  chwi. 

i  adn.  19.  pen.  6.  70.  a  13.  18.  Luc  6.  13.  Act.  1.  24.  a  9. 
15.  a  10.  41.  a  22.  14.  Rhuf.  9.  11—16,  21.  1  Ioan  4.  10,  19. 
k  pen.  20.  21—23.  a  21.  15—17.  Es.  49.  1—3.  Jer.  1.  5—7. 
Mat.  28.  18,  19.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47—49..  Act.  1.  8. 
Rhuf.  1.  5.  a  15.  15,  16.  1  Cor.  9.  16—18.  Gal.  1.  15,  16. 
Co).  1.  23.  TTira.  2.  7.  2  Tim.  1.  11.  a  2.  2.  Tit.  1.  5. 
/  adn.  8.  Diar.  11.  30.  Es.  27.  6.  a  55.  10— 13.  Mica  5.  7. 
Rhuf.  1.  13.    al5.  16— 19.    1  Cor.  3.  6,  7.    Col.   1.  6.    Iago 
3.  18.  m  Gen.  18.  18,  19.   Salm  7Î.  18.  a  78.  4-6.  a  145. 
4.  Zech.  1.  1-6.    Act.  20.  25—28.    Rhuf.  15.  4.    1  Cor.  10. 
11.  2  Tim.  3.  15—17.  Heb.  11.4.  2  Pedr  1.  14—21.  a  3.  2, 
15,  16.  n  adn.  7.  pen.  14.  13,  14.  a  16.  23,  24.  Mat. 
21.  22. 

*  Rhaid  i'r  dysgyblion  ddeall,  (a  holl  bobl 
Dduw  hefyd)  mai  nid  o  honynt  hwy   y  de- 
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gwell  triniaeth  na'i  Athraw. 

chreuodd  y  gyfeillach  ryfedd  hon,  rhwng  Ar- 

glwydd  y  gogoniant  â'r  fath  bryfed  tlodion  a 
phechadurus.  Nid  oedd  dim  tuedd  ynddynt 
hwy  o  honynt  eu  hunain  i'w  ddewis  ef  a'i 
wasanaeth;  ond  efe  a'u  dewisodd  hwy  yn 
gyntaf  i  iachawdwriaeth,  ac  a'u  neillduodd 
hwynt  i  swydd  apostolion  :  ac  o  hyny  y 
tarddodd  eu  cariad  hwy  ato  ef,  a'u  dewisiad 
o  hôno.  Ganfod  Judas  yn  awrwedi  myned 
allan,  gellir  ystyried  y  dewis  yma  yn  ddewis 

i  fywyd  tragywyddol  yn  gystalag  i'r  apostol- 
iaeth.  t  Mae  y  gair  ethêha,  a  gyfieithir  yma 
ordeinio  yn  arwyddo  gosod  mewn  swydd,  neu 
sefyllfa,  ac  yn  arwyddo  apostoliaeth  y  dysgybl- 
ionynddíammau.  %  Felyr  elechallan  ilafurio 
yn  ngweinidogaeth  y  gair,yn  mhlith  Iuddewon 
a  chenedloedd  hefyd  :  y  ffrwyth  oedd  eullafur 
gweinidogaethol,  eu  hymarweddiad  sanctaidd, 

a'r  canlyniadau  llwyddiannus  o'u  gweinidog- 
aeth  yn  nychweliad  miloedd  o  bechaduriaid. 
||  Yr  oedd  y  fFrwyth  hwn  i  aros  tra  byddent 
hwy  byw,  ac  ar  ol  iddynt  farw  hefyd,  hyd 
oesoedd  olaf  y  byd.  Dywedir  fod  yma  gyf- 
eiriad  at  yr  arfer  o  gadw  gwin  am  lawer  o 

flynyddoedd,  ar  ol  ei  wasgu  a'i  ddarpar  o'r 
grawn  :  er  fod  y  grawn  wedi  darfod,eto  mae 
eu  ffrwyth  yn  aros  ;  felly  er  marw  yr  apostol- 
ion  a  gweinidogion  eraill  yr  efengyl,  mae  eu 
ffrwyth  yn  aros,  genedlaeth  ar  ol  cenedlaeth, 
e,  i  oesoedd  tragywyddoldeb  yn  y  nef. 
§  Gwel  ar  pen.  14.  13,  14. 

17°*  Hyn  yr  wyf  yn  ei  orchymyn 
i  chwi,  garu  o  honoch  eich  gilydd. 

o  adn.  12.  1  Pedr  2.  17.  1  Ioan  3.  14—17. 

*  Ail-adroddiad  yw  hyn  o'r  hyn  a  gawsom 
o'r  blaen,  adn.  12  :  oddieithr  i  ni  ei  ystyried 
fel  gorchymyn  iddynt  hwy  fel  gweinidogion, 
yn  neillduol,  i  garu  eu  gilydd  :  mae  cariad 
ac  undeb  gweinidogion  yr  efengyl  yn  werth- 
fawr  iawn,  ac  yn  angenrheidiol  iawn  i  undeb 
a  heddwch  yr  eglwysi  dàn  eu  gofal. 

18  ?*  Os  yw  y  byd  yn  eich  fcasâu 
chwi,  Jchwi  a  wyddoch  gasâu  o  hono 

fyfi  o'ch  hlaen  chwi. 
p  adn.  23—25.  pen.  3.  20.  a  7.  7.  1  Bren.  22.  8.  Es.  49. 

7.  a  53.  3.  Zech.  II.  8.  Mal.  5.  11.  a  10.  22.  a  24.  9.  Marc 
13,  13.  Luc  6.  22.  Heb.  12.  2,  3.  lago  4.  4.  1  Ioau  3.  13. 

*  Y  byd  yma  yw  had  y  ddraig,  dynion  an- 
ianol  y  byd  hwn,  sydd  yn  ymroddi  yn  holl- 
awl  i'r  byd,  a  thàn  lywodraeth  satan,  tywys- 
og  a  duw  y  byd  hwn.  tCasineb  sydd  nwyd, 
neu  deimlad  gwreiddiol  yn  y  galon  ;  anfodd- 
lonrwydd  a  gelyniaeth  yn  erbyn  dyn,  yn 
berwi  ac  yn  ymgynhyrfu  yn  y  meddwl,  yn 
tori  allan  mewn  pob  geiriau  drwg  ac  enllibus 
am  dano,  ac  mewn  gweithredoedd  gelynol  a 
niweidiol  iddo  hyd  y  galler.  |  Dyoddefodd 
Crist  ei  hun  y  casineb  hwn  hyd  yr  eithaf,  a 

pha  ryfedd  i'w  apostolion  ei  ddyoddef  hefyd 
er  ei  fwyn  ef?  Fel  hyn  yr  oedd  Crist  yn 
darparacyn  gwrolimeddyliau  eiddysgyblion 
erbyn  erlidiau,  trwy  ddywedyd  ei  fod  ef,  eu 
Pen  a'u  Hathraw  wedi  cael  ei  erlid  o'u 
blaen,  ac  na  ddylent  hwythau  ryfeddu  na  di- 
galoni  yn  wyneb  yr  un  driniaeth.  Chwi  a 
wyddoch  iddo  fy  nghasâu  I,  eich  Pen,  yw  y 
Groeg. 

19  *Pe  byddeeh  9  o'r  byd,  y  byd  a 
garai  yr  eiddo ;  r  t  ond  oblegid  nad 
ydych  o'rbyd,  X  eithr  i  mi  eich  dewis 
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allan  o'r  byd,  am  hynny  y  mae  y  byd 
yn  eich  casâu  chwi. 

q  Luc  6.  32,  33.  1  Ioan  4.  4,  5.  r  adn.  16.  pen.  1/. 
14—16.  Eph.  1.  4-11.  a  2.  2-5.  Tit.  3.  3-7.  1  Pedr  2. 
9—12.  a  4.  3,  4.  1  loan  3.  12.  a  5.  19,  20!  Dat.  12.  9,  17. 
a  20.  7—9. 

*  Pe  byddech  o'r  un  ysbryd,  ymgais,  ac  ar- 
ferion  â'r  byd,  byddech  yn  eiddo'r  byd  ;  a'r 
byd  a'ch  carai  fel  ei  eiddo,  megys  y  mae  yn 
naturiol  i  bawb  garu  yr  eiddo.  t  Ond  am 
eich  bod  o  ysbryd,  egwyddorion,  athrawiaeth, 

ac  arferion,  gwahanol  a  chroes  i'r  byd,  am 
hyny  mae  y  byd  yn  eich  casâu.  Gall  dynion 

fod  yn  y  byd,  ac  eto  heb  fod  o'r  byd  :  ond 
ni  chaiff  y  cyfryw  nemawr  o  nyth  esmwyth 
yn  y  byd,  na  chàn  y  byd.  JMae  yu  amlwg 
fod  y  dewis  yma  yn  arwyddo  mwy  na  dewis 
i  waith  yr  apostoliaeth ;  oblegid  yr  oedd 

Judas  wedi  ei  ddewis  i  hyny,  eto  un  o'r  byd, 
ac  yn  eiddo'r  byd  oedd  efe  yr  amser  gorau. 

>  20  *  Cofiwch  *  yr  ymadrodd  a  ddy- 
wedais  i  wrthych ;  Nid  y w  y  gwas  yn 

fwy  nâ'i  arglwydd.  f  Os  erlidiasant 
fi,  h  wy  a'ch  erlidiant  chwithau  :  *  J  os 
cadwasant  fy  ngair  i,  yr  eiddoch 
chwithau  hefyd  a  gadwant. 

*  pen.  5.  16.  a  7.  32.  a  8.  59.  a  1©.  31.  a  11.  57.  a  13. 
16.  Maí.  10.  24,25.  Luc  2.  34,  35.  a  6.  40.  Act.  4.  27—30. 
a  7.  52—60.  1  Thes.  2.  15,  16.  t  1  Sam.  8.  7.  Es.  53.  1—3. 
Ezec,  3.  7. 

*  Dywedodd  Iesu  y  geiriau  hyn,  neu  eu  cy- 
ffelyb  fwy  nac  unwaith  o'r  blaen  ;  yn  Ioan 
13.  16,  i  ddysgu  gostyngeiddrwydd  iddynt, 
ac  yn  Math.  10.  24,  i  ddysgu  iddynt  ddyoddef 
erlid,  feì  yma.  Nis  gellwch  chwi  fy  ngweìs- 
ion  ddysgwyl  gwell  oddi  wrth  y  byd  nag  a 
gefais  innau  eich  Harglwydd.  t  Nid  os  o 
ansicrwydd  yw  yr  os  yma,  ond  os  o  sicrâad 

ydyw  :  hwy  a'm  herlidiasant  I,  ac  mòr  sicr 
a  hyny,  hwy  a'ch  erlidiant  chwithau  :  J  ni 
chadwasant  fy  ngair  I,  ac  mòr  wir  a  hyny, 
ni  chadwant  eich  gair  chwithau. 

21  u  *  Eithr  hyn  oll  a  wnant  i  chwi 
er  mwyn  fy  enw  i, x  f  am  nad  adwaen- 
ant  yr  hwn  a'm  hanfonodd  i. wpen.  16.  3.  Salm  69.  7.  Es.  66.  5.  Mat.  5.  11.  a  10. 
18,  22,  39.  a  24.  9.  Luc  6.  22.  Act.  9.  16.  1  Pedr4.  13,  14. 
*  pen.  8.  19,  54,  55.  Act.  17.  23.  a  28.  25—27.  Rhuf.  1.  28. 
1  Cor.  2.  8.  a  15.  34.  2  Cor.  4.  3-6.  2Thes.  1.  8.  1  Ioan 2.3,4. 

*  "  Er  mwyn  fy  enw  I :"  o  herwydd  eich 
perthynas  â  mi,  eich  proffes  o  honof  íì,  am 
fod  fy  nelw  I  arnoch,  ac  am  eich  bod  yn  sef- 
yll  i  fynu  dros  fy  enw,  fy  achos,  a'm  han- rhydedd  I.  Crist  ei  hun  yn  y  pen  draw,  yw 
prif  wrthddrych  gelyniaeth  achasineb  pawb 
sydd  yn  erlid  ei  bobl :  pa  ham  yr  wyt  yn  fy 
erlid  /,  ebai  efe  wrth  Saul,  oedd  yn  erlid  ei 
saint  ef.  t  Yr  achos  o  hyn  oedd,  am  nad 
oeddynt  yn  adnabod  Duw  yr  hwna  anfonodd  , 
ei  Fab,  ac  o  gaulyniad  nid  oeddynt  yn  adua- 
bod  y  Mab  yr  hwn  a  anfonwyd,  nac  yn  credu 
ynddo.  Mae  yma  ddau  beth  i  wroli  y  dys- 
gyblion  yn  erbyn  erüd  ;  anrhydedd  yr  achos, 
er  mwyn  enw  Crist ;  ac  annwybodaeth  y  byd  | 
oedd  yn  erlid. 

22  *Oni  bai  fy  nyfod  a  llefaru  j 
wrthynt,  y  ni  buasai  arnynt  bechod :  | 
f  ond  yr  awrhon  nid  oes  ganddynt  j 
esgus  am  eu  pechod. 
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yadn.  24.  pen.3.  18-21.  a  9.  41.  a  12.  4S.  a  19.  11. 

Ezec.  2.  5.  a  33.  31—33.  Luc  12.  46,  47.  Act.  17.  30.  2  Cor. 

"     .,-  -16.  Heb.  6.  4,  8.  lagoá.  17. 

*  Oni  bai  fy  nyfod  a  llefaru  wrthynt  am 
yr  hwn  a'm  hanfonodd,  ac  am  danaf  fy  hun 
fel  y  Messiah  anfonedig ;  t  Ni  buasai  arnynt 

y  pechod  neullduol  hwn  o'm  gwrthod,  fy 
nghasâu  a'm  herlid  I  :  oni  bai  i  mi  ddyfod  a 
llefaru  mòr  eglur  wrthynt,  ni  buasai  arnynt 
yr  un  graddau  o  bechod,  neu,  buasai  ganddynt 
ry w  esgus  i  roddi  dros  eu  pechod.     t  Ond  yn 
jawr,  y  mae  arnynt  bechod,  pechod  mawr,  ac 
inid  oes  ganddynt  unrhyw  esgus  i'w  roddi  dros 
eu  pechod.  Mae  yn  amlwgyn  ngair  Duw, 
(Rhuf.  1.  20,21,  a  2.  12— 15,)  heblaw  wrth 
reswm  naturiol,  y  gellir  cyfrif  pechod  i'rrhai 
ni  chawsant  ddatguddiad  trwy  yr  ysgrythyrau: 
ac  mae  yn  amlwg  hefyd  mai  dull  Hebreaidd 
0  lefaru  yw  y  geiriau  uchod ;  byddent  hwy 
;yn  arfer  dywedyd  nad  oedd  peth  ddim  yn   y 
byd,  pryd  na  byddai  ond  peth  bychan  mewn 
cymhariaeth  i  beth  arall,  llawer  mwy. 

23  z  *  Yr  hwn  sydd  yn  fy  nghasâu 
i,  sydd  yn  casâu  fy  Nhad  hefyd. 

*  pen.  8.  40—42.  1  loan  2.  23.  21oau  9. 

*  Mae  hyn  yn  gyson  â'r  hyn  a  ddy wedodd 
Crist  pen.  5.  23.  Tybiallawer  yn  y  byd  hwn 
eu  bod  yn  caru  Duw  yn  fawr,  pan  y  maentar 

yr  un  pryd  yn  casâu  Crist  a'i  efengyl.     Yma 
1  mae  efe  yn  dy wedyd  fod  hyny  y n  anmhosibl; 
gan  fod  Crist  yn  Fab  y  Tad,  yn  un,  ac  yn 

ogyfuwch  â'r  Tad ;  wedi  ei  ddanfon  gan 
y  Tad,  a'r  Tad  wedi  tystiolaethu  am  dano  fel 
ei  anwyl  Fab ;  mae  yn  rhaid  fod  pawb  a  gas- 
âont  y  Mab ;  y n  casâu  y  Tad  hefy d  yr  un  ffunud. 

24  a  *  Óni  bai  wneuthur  o  honof  yn 
eu  plith  y  gweithredoedd  ni  wnaeth 
neb  arall,  ni  buasai  arnynt  bechod : 

6f  ond  yr  awrhon  hwy  a  welsant,  cac 
a'm  casasant  i  a'm  Tad  hefyd. 

a  pen.  3.  2.  a  5.  36.  a  7.  31.  a  10.  32,  37,  33.  a  11.  47— 
50.  a  12.  10,  11,37—40.  Mat.  9.  33.  a  11.  5,  20-24.  Marc  2 
12.  Luc  10.  12—16.  a  19.  37—40.  a  24.  19.  Act.  2.  22.  a  10 
38.  Heb.  2.  3,  4.  b  pen.  6.  36.    a  12.  45.    a  14.  9.    Mat 
21.32.  c  adn.  23.    Ex.  20.  5.    Deut.  5.  9.    Salra  81.  15. 
Diar.  8.  36.  Rhuf.  1.  30.  a  8.  7,  8.  2  Tim.  3.  4.  Iago4.  4. 

*  Yn  adnod  22,  mae  Crist  yn  sôn  am  ei  ath- 
rawiaeth,  ac  yma  mae  yn  sôn  am  ei  wyrthiau, 
gan  ddangos  y  dylasai  yr  Iuddewon  gredu  yn- 
ddo  wrth  gly  wed  y  naill  ac  wrth  weled  y  lleill ; 
ac  eu  bod  yn  hollawl  ddîesgus  yn  eu  hanghred- 

iniaeth  :  i'e,  bod  y  manteision  mawrion  a  gaws- ent  yn  mwyâu  eu  pechod  yn  fawr  iawn.  Yr 

oedd  y  rhan  fwyaf  o'i  weithredoedd  ef  yn  gyf- 
ryw  nas  gwnaethai  neb  arallerioed;  megys  aml- 
àu  y  torthau,  rhoi  ei  olwg  i  un  a  anesid  yn 
ddall  ac  iachâu  llawer  math  o  glefydau  anaele 
ac  anfeddyginiaethol.  Yr  oedd  ei  ddull  ef  yn 
gwneud  ei  holl  wyrthiau  yn  wahanol  i  bawb  ; 
eraill  drwy  weddîo,  ac  yn  ei  enw  ef;  ondefe 
yn  ei  nerth  dwyfol  ei  hun,  â  gair  ei  enau,  neu 
â  chyffyrddiad.  tAddefairhai  o'r  Iuddewon 
ei  fod  ef  wedi  dyfod  oddi  wrth  Dduw  fel  pro- 
phwyd,  ond  dim  mwy  na  phrophwyd  ;  eithr 
aui  y  cyífredin  o  honynt,  ac  yn  enwedig  eu 
blaenoriaid,  nid  addefent  hwy  gymmaint  â 
hyny  am  dano,  er  clywed  ei  athrawiaeth  nef- 
ol  a  gweled  ei  wyrthiau  rhyfeddol.  Eigasâu 
yr  oeddent  hwy  yn  wyneb  y  cwbl;  ac  felly 
casâu  sancteiddrwydd  Dnw  yn  eiathrawiaeth 
ef,  a  chasâu  gallu  ac  awdurdod  Duw  yn  ei 
weithredoedd  ef. 

25  Eithr,  dfel  y  cyflawnid  y  gair 
sydd  ysgrifenedig  yn  eu  *cyfraith 
hwynt,  eHwy  a'm  casasant  -^yn  ddi- achos. 

d  pen.  10.  34.  a  19.  36.  Luc  24.  44.  Rhuf.  3. 19.  eSalra 
7.4.  a  35.  19.  a  69.  4.  a  109.  3.  /  Mat.  10.  8.  Rhuf.  3. 
24.  2  Oor.  11.  7.  Gal.2.  21.  2  Thes.  3.  8.  Dat.  21.  6. 
a22.  Ì7. 

*  Mae  yn  amlwg  yma  eto  bod  y  gair  cyf- 
raith  yn  y  lle  hwn  i'w  ddeall  mewn  ystyr 
gyffredin  am  ysgrythyrau  yr  Hen  Destament. 
Tybir  mai  at  Salm  35.  19  ;  69.  4,  y  mae  Crist 
yn  cyfeirio  yma  ;  ond  heblaw  y  mànau  hyny, 
mae  Ilawer  o  brophwydoliaethau  yn  yr  Hen 
Destament  yn  dangos  y  byddai  i  elynion  y 
Messiah  ei  gasâu  ef  yn  ddiachos  :  gwel  Salm 
109.  2—5;  Es.  53.  3—9;  Dan.  9.  26;  Zech. 
12.  10.  Yn  yr  holl  hanes  am  ei  ddiniweid- 
rwydd,  ei  ddaioni,  a'isancteiddrwydd  ef,  wrth 
eu  cymharu  â'i  ddyoddefiadau,  gallwn  weled 
yn  amlwg  mai  yn  ddíachos  y  casâwyd  ef, 
megys  hefyd  y  casâwyd  Dafydd,  y  cysgod  o 
hóno  ef  lawer  gwaith.  Casâu  gwirfoddol,  o 
dra  gelyniaeth,  yw  casâu  heb  achos. 

26  S"*Eithr  pan  ddêl  y  fDi- 
ddanydd,  yr  hwn  a  anfonaf  i  chwi 
oddi  wrth  y  Tad  ( sef  %  Yspryd  y 

gwirionedd,  h  \\  yr  hwn  sydd  yn  deill- 
iaw  oddi  wrth  y  Tad)  *  §  efe  a  dyst- iolaetha  am  danaf  fi. 

g  pen.  14.  16,  17,  26.  a  16.  7,  13,  14.  Luc  24.  49.  Act. 
2.  33.  h  pen.  8.  42.      Dat.  22.  1.  f  pen.  16.  14,  15. 
Act.  2.  32,  33.     a  5.  32.     a  15.  8.     1  Cor.  1.  6.     Heb.  2.  4. 
1  Ioan  5.  6—10. 

*  Wrth  i'r  apostolion  weled  eu  Harglwydd 
yn  cael  ei  gasâu,  ei  ddirmygu,  a'i  roddi  i 
farwolaeth  mòr  greulawn,  a  gweled  hefyd 
mai  yr  un  fath  y  caent  hwythau  eu  trin ;  yr 
oedd  yn  naturiol  iddynt  ddigaloni  a  llwfrâu: 
nid  yn  unig  am  eu  diogelwch  personol  eu 
hunain,  ond  hefyd  am  lwyddiant  eu  gweinid- 
ogaeth.  I'w  cysuro  a'u  calonogi  yn  wyneb 
hyny,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yma  yn  addaw 

y  byddai  i'r  Ysbryd  Glân,  y  Dyddanydd,  ar 
ol  ei  esgyniad  ef,  ddyfod  i  amddiffyn  ei  enw, 

ei  wirionedd,  a'i  achos  ef,yn  y  byd,ac  hefyd 
i'w  nerthu,  eu  cysuro,  a'u  llwyddo  hwythau 
yn  eu  gweinidogacth  fawr.  t  Am  y  gair,  neu 

yr  enw,  Dyddanydd,  sylwasom  o'r  blaen,  ar 
pen.  14.  16,  26.  j  Sylwyd  hefyd  arno  fel 

Ysbryd  y  gwirionedd,  ar  adn.  17,  o'r  bennod 
hòno.  ||  Mae  dadl  yn  mhlith  duwinyddion, 
pa  beth  a  feddylir  wrth  ddeilliad  yr  Ysbryd 
Glân  yn  y  fàn  hon :  tybia  rhai  mai  y  dan- 
foniad,  neu  y  tywalltiad  o  hòno,  ar  ddydd  y 
pentecost,  ac  amserau  eraill  cyífelyb,  yn  unig 
a  feddylir;  ond  tybia  eraill  mai  ei  dragy- 
wyddol  ddeilliad  ef  oddi  wrth  y  Tad,  a 
feddylir:  rhywbeth  cyffelyb,  ac  yn  ateb 
mewn  mesur,  i  dragywyddol  genedliad  y 

Mab,  ond  yn  wahanol  iddo.  Ond  dirgeled- 
igaethau  anamgyffredadwy  ywy  pethau  hyn  ; 
ac  efallai  bod  yn  well  ini  eu  rhyfeddu  mewn 
distawrwydd,  na  cheisio  egluroy  fath  bethau 
dyfnion.  Eto,  mae  hyny  yn  amlwg  yn  yr 
adnod,  bod  Crist  yn  sôn  am  ddanfoniad  yr 

Ysbryd,  fel  peth  gwahanol  i'w  ddeilliad  ef. 
Efe  sydd  yn  ei  ddanfon  ;  a  danfon  yr  hwn 
sydd  yn  deilliaw  oddi  wrth  y  Tad  y  mae  :  a 

thebygid  y  gallwn  ystyried  y  deilliad  o  flaen 
y  danfoniad  yma.     Mae  trindod  o  bersonau 
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i'w  gweled  yn  amlwg  yma  hefyd  ;  heb  gan 
iatàu  hyny  nid  oes  syi»wyr  yn  y  geiriau. 
§  Tystiolaethodd  yr  Ysbryd  am  Grist,  trwy  y 

doniau  a'r  tafodau  a  roddes  i'r  apostolion, 
trwy  y  gwyrthiau  a  wnaeth  trwyddynt,  yr 
arddelwad  a  wnaeth  o  honynt,  a'r  cymmorth 
a  roddes  iddynt  yn  wyneb  eu  holl  elynion. 

27  k  A  chwithau  hefyd  a  dystiol 
aethwch, '  am  eich  bod  o'r  dechreuad 
gyd  â  mi. 

*pen.  21.24.  Luc  24.  4S.  Act.  1.  8,  21.  22.  a3.  15. 
a  4.  20.  33.  a  10.  39-42.  a  13.  31.  a  IS.  5.  a  23.  11.  1  Pedr 
5.  I,  12.  2  Pedr  1.  16—13.  Dat.  1.  2,  9.  I  Marc  1.  1.  Luc 
1.  2,  3.  1  Ioan  1.  1,  2. 

*  A  chwithau,  dàn  gyfarwyddyd  a  dylanw 
adau  yr  Ysbryd,  a  dystiolaethwch  yn  hyf,  yn 
gadarn,  yn  eglur,  ac  yn  ardderchog,  i  mi,  fy 

achos,  a'm  gwirionedd,  yn  eich  gweinidog- 
aeth,  eich  gwyrthiau,  eich  bucheddau,  a'ch 
marwolaeth.  t  Ac  nis  gall  neb  feio  ar  eich 
tystiolaeth  chwi  íel  yn  annigonol ;  canys  yr 
oeddech  chwi  gyda  mi  o  ddechreuad  fy 

ngweinidogaeth  hyd  fy  esgyniad  i'r  nef,  yn 
gweled,  yn  clywed,  ac  yn  gwybod  y  cwbl 
am  danaf,  ac  yr  oll  a  wnaethpwyd  i  mi. 
Am  undeb  tystiolaeth  yr  apostolion  â  thystiol- 
aeth  yr  Ysbryd,  gwel  Act.  5.  32. 

PEN,  XVI. 

Crist  yn  cysuro  ei  ddysgyblion,  trwy  addew- 
id  o'r  Ysbryd  Glân. 

*  Y  PETHAU  hyn  °  a  ddywedais  i 
chwi,  fel  na  rwystrer  chwi. 

n  adn.  4.  pen.  15.  11.  Mat.  11.  6.  a  13.  21,  57.  a  24.  10. 
a  26.  31—33.  Rhuf.  14.  21.  PLil.  1.  10.  1  Pedr  2.  8. 

*  Fel  na  thramgwyddai  yr  apostolion  gan 
erlidiau  pan  ddelent,  ac  fel  na  ddigalonent 
rhag  ofn  afiwyddiant  yn  eu  gweinidogaeth, 

rhagfynegodd  Iesu  iddynt  bob  un  o'r  ddau 
beth  :  rhagddywedodd  y  caent  eu  herlid,  ond 
addawodd  hefyd  y  caent  weled  eu  hachos  yn 
llwyddo  er  pob  erlidiau. 

2  b  *  Hwy  a'ch  bwriant  chwi  allan 
o'r  synagogau  :  c  f  ac  y  mae  yr  awr 
yn  dyfod,  y  tybia  pwy  bynnag  a'ch 
lladdo,  ei  fod  yn  gwneuthur  gwasan- 
aeth  i  Dduw. 

b  pen.  9.  22,  34.  a  12.42.  Lnc  6.  22.  1  Cor.  4.  13. 
c  Es.  66.  5.  Mat.  10.  23.  a  24.  9.  Act.  5.  33.  a  6.  13,  14 
a  7.  56— 60.  a  8.  1— 3.  a  9.  1,  2.  a  22.  3,  4,  19— 23.  a  26 
9—11.  RLuf.  10.  2,  3.  Gal.  1.  13,  14.  Phil.  3.  6. 

*  Am  y  ddefod  a'r  dull  o  fwrw  allan  o'r 
synagog,  gwel  arpen.  9.  34:  felly  y  gwnaeth 

yr  Iuddewon  â'r  apostolion  wedi  hyn.  +  Dy- 
wedir  fod  y  geiriau  Groeg  yn  y  fàn  hon  yn 
arwyddo  oftrymu  oflfrwm,  neu  aberth  i  Dduw. 
Tybiai  erlidwyr  crefydd  yn  mhlith  yr  Iudd- 
ewon,  fod  erlid  y  saint  i  farwolaeth,  mòr 
gymmeradwy  gan  Dduw  â  phe  buasent  yn 
ortrymu  yr  aberth  gorau  iddo.  Felly  y  tyb- 
iodd  eglwys  Rufainlawer  gwaith  wedi  hyny, 
pan  wnaethant  boeth-offrymau  cyfain,  ac 
aberthau  llosg  o'r  protestaniiffd  duwiol,  yn 
enw  yr  Arglwydd.  Ond  O  fel  y  dîala  Duw 
am  y  pethau  hyn  !  pan  ymofynoefe  am  waed 
ei  weision  efe  a'u  cofia  hwynt. 

3  *  A?r  pethau  hyn  a  wnant  i  chwi, 
rfobIegid  nad  adnabuant  y  Tad,  na 
myfi. 
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1  Io*n  3.  1.  a  4.  S.  l 

*  Cawsom  hyn  o'r  blaen,  pen.  15.  21: 
gwel  y  sylwad  yno. 

4  *  Eithr  y  pethau  hyn  a  ddywed- 
ais  i  chwi,  6fel  pan  ddêl  yr  awr,  y 
cofioch  hwynt,  ddarfod  i  mi  ddywed- 

yd  i  chwi :  f  a'r  pethau  hyn  ni  ddy- 
wedais  i  chwi  o?r  dechreuad,  /  am  fy 
mod  gyd  â  chwi. 

e  pen.  13.  19.  a  14.  29.  E*.  41.  22,  23.  Mat.  10.  77. 
a  24.  25.  Marc  13.  23.  Luo  21.  12,  13.  Act.  9.  16.  a  20.  23, 
24.  2  Pedr  1.  14.         /  pen.  17. 12, 13.  Mat.  9.  15.  Marc  2. 19. 

*  Rhagfynegodd  Crist  y  pethau  hyn  yn 
amlwg  i'w  ddysgyblion  ychydig  cyn  eu  gad- 
ael,  fel  y  byddai  coffadwriaetho'ieiriau  et'  yn 
gynnaliaeth  i'w  meddyliau  hwynt  pan  ddelai 
y  pethaui  ben  :  achefyd  ercadarnau  eu  flfydd 
jiwynt  yn  ei  Dduwdod  ef,  wrth  weled  pob 
peth  yn  dyfod  yn  ol  eiddangosiad  hollwybod- 
awl  ef.  +  Ni  ddy  wedodd  y  pethau  hyn  mòr 

eglur  o'r  dechreuad,  rhag  digaloni  ei  ddysgybl- 
ion  yn  y  cychwyn,  pan  oeddent  yn  weinied 
yn  y  ffydd  ;  ac  yr  oedd  ef  gyda  hwynt  y  pryd 
hwnw  hefyd,  yn  wynebu  ar  bob  ymosodiad  ei 

hunan,  ac  yn  eu  noddi  a'u  hamddiffyn  hwy- thau. 

5  *  Ac  yn  awr  *  yr  wyf  yn  myned 
at  yr  hwn  a'm  hanfonodd,  -f  ac  nid  y w 
neb  o  honoch  yn  gofyn  i  mi,  h  I  ba  le 
yr  wyt  ti  yn  myned  ? 

g  adn.  10,  16,  2S.  pen.  6.  62.  a  7.  33.  a  13.  3.  a  14.  3,  2 
a  17.  4,  5,  13.  EpL.  4.  7—11.  Heh.  L  3.  a  12.  2,  3.      h  pen. 
13.  36.  a  14.  4—6. 

*  Ond  yn  awr,  gan  fy  mod  i  fyned  yn  fuan 
iawnat  y  Tad,  tybiais  ynangenrheidiol  i  hys- 
bysu  y  petliau  uchod  i  chwi,  i'r  dyben  a  gry- 
bwyllwyd  uchod.  f  Pan  ddy wedodd  Crist 
wrth  ei  ddysgblion  (pen.  1 3.  33.)  Lle  yr  wyf 
fi  yn  myned,  ni  ellwch  chwi  ddyfod  yr  awr 
hon,  mae  yn  wir  i  Pedr  ofyn  iddo  (adn.  36.) 
I  ba  le  yr  wyt  ti  yn  myned  ;  ond  mae  yn  am- 
iwg  na  ddëallasanthwy  y  pryd  hwnw  i  ba  le 
yr  oedd  efe  yn  myned,  ac  na  ofynasant  iddo 
wedi  hyny.  A  phan  ddywedodd  efe  (pen.  14. 
2.)  ei  fod  yn  myned  i  barotôi  lle  iddynt,  ni 
ddëallasant,  ni  feddyliasant  am  y  peth  fel  y 
dylasent  ;  ac  nid  ymofynasant  ychwaneg  yn 
ei  gylch. 

6  *  Eithr  am  i  mi  ddywedyd  y 

pethau  hyn  i  chwi,  Úristwch  a  lan- wodd  eich  calon. 
i  adn.  20—22.  pen.  14.  1,  27,  28.  a  20.  11—15.  Luc  22. 45.  a  24.  17. 

*  Yr  ydych  chwi  yn  cymmeryd  y  cwblyn 
ddynol,  ac  yn  hunanol  ;  megys  pa  beth  a 
wnewch  chwi  eich  hunain  ar  ol  colli  fy 
mhresenoldeb  corphorol  I.  Am  hyny  ymae 
tristwch  gormodol  wedi  üenwi  eich  calonau 
chwi,  fel  nas  gellwch  ystyried  am,  na  gorfol- 
eddu  yn  fy  adgyfodiad,  fy  esgyniad,  a'm 
gogoneddiad  I,  ac  fy  mod  yn  myned  i  barot- 
òi  Ue  i  chwithau.  Tristâu  mewn  dull  an- 
nheilwng  yr  ydych. 

7  *  Ond  k  yr  wyf  fi  yn  dywedyd  ! 
gwirionedd  i  chwi ;  b  \  Buddiol  yw  i  | 
chwi  fy  myned  i  ymaith  :  %  canys  onid  ; 
fif  fi,  "  ni  ddaw  y  Diddanydd  attoch : 



C'rist  yn  addaw  anfon 
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yr  Ysbryd  Glân. 

11 1|  eithr  os  mi  a  âf,  mi  a'i  hanfònaf  ef attoch. 
k  pen.  8.  45,  46.  Luc  4.  25.  a  9.  27.  Act.  10.  34. 

Ipen.  11.  50— 52.  a  14.  3,  28.  Rhuf.  8.  28.  2  Cor  4.  17. 
m,,en.7.  39.    a  14.  16,  17,  26.    a  15.  26.  n  Salni  68.  18. 
Luc  24.  49.  Act.  1.  4,  5.  a  2.  33.  Eph.  4.  8—13. 

*  Er  mai  gwirionedd  anhygoel  iawn  i'r 
dysgyblion  y  pryd  hwnw  oedd  y  gwirionedd 
am  ymadawiad  Crist,  eto  gwirionedd  sicr 
oedd,  a  gwelodd  y  dysgyblion  hyny  ar  ol  ei 

ddeall  a'i  brofi.  f  Nid  yw  Iesu  yn  dywedyd, 
Buddiol  yw  i  mi,  er  bod  hyny  yn  wir;  eithr 
Buddiol  yw  i  chwi,  fy  rnyned  I  ymaith.  Fel 
hyn  y  mae  llawer  o  bethau  yn  trpi  allan  yn 
fiuldiol  i  ni,  ag  y  tybiasom  ni  mai  anfudd- 
iol,  a  cholled  a  fyddent.  Gall  y  saint  ddy 
muno  ymddattodiad,  ond  er  eu  buddioldeb 
eu  hunain  y  mae  hyny  :  yr  oedd  Iesu,  ein 
cyfryngwr  bendigedig,  yn  hiraethu  am  ym- 
adael  er  buddioldeb  ei  bobl,  yn  gystal  ag  er 
ei  ogoneddiad  ei  hun.  j  Felly  yr  oedd  y 

drefn,  a'r  cytundeb,  yn  y  cyngor  a'r  cyfam- 
mod  tragywyddol,  i'r  Mab  yn  gyntaf  wneud 
iawn  dros  bechod,  esgyn  i'r  gogoniant,  ac 
yna  i'r  Ysbryd  Glân  gael  ei  ddanfon,  a'i 
dywallt  o'r  uchelder,  ar  yr  apostolion  yn 
gyntaf,  ac  ar  yr  holl  eglwys  hyd  ddiwedd 
amser.  Felly  tiefyd  yr  oedd  yn  addas,  ac  yn 
orau,  yn  ngolwg  doethineb  üuw,  i  gyssyllt- 
iad  a  threfn  y  pethau  gogoneddus  hyn  i  fod : 

||  ac  y  mae  esgyniad  îesu  a'i  eisteddiad  ar 
ddeheu-law  y  Tad,  yn  sicrwydd  o'r  Ysbryd 
Glân,  ei  oruchwiliaethau  a'i  ddaioni,  i'r  eg- 
lwys  yn  mhob  oes. 

8  *  A  phan  ddêl,  °  efe  a  argy- 
hoedda  y  byd  o  bechod,  ac  o  gyf- 
iawnder,  ac  o  farn  : 

©  Zech.  12.  10.     Act.  2.  37.    a  16.  29,  30. 

*  Addefa  ein  Hawduron  saesonig  eu  hun- 
ain,  mai  argyhoeddi  yw  ystyr  y  gair  Groeg 
(elegxei)  ac  nid  ceryddu  (reprove)  felyn  eu 
cyfieithiad  hwy.  Cyflawnwyd  hyn  yn  nod- 
ecüg  ar  ddydd  y  pentecost,  panddwysbigwyd 
tair  mil  o  bobl  yn  eu  calonan  gan  yr  Ysbryd 
Glân  drwy  bregeth  Pedr.  Am  y  pethau  y 
mae  yn  argyhoeddi  o  honynt,  cawn  sylwi  ar 
yr  adnodau  nesaf. 

9  p  *  O  bechod,  fam  nad  ydynt  yn 
credu  ynof  fi ; 

p  pen.  3.  18—21.  a  5.40—44.  a  8.23,24,42—47. 
a  12.  47,  48.  a  15.  22—25.  Marc  16.  16.  Act.  2.  36-38.  a  3. 
14-19.  a  7.  51—54.  a  26.  9,  10.  Rhuf.  3.  19—20.  1  Thes. 
2.  15,  16.  1  Tim.  1.  13.  Heb.  3.  12.  a  10.  28,  29. 

*  Efe  a  argyhoedda  y  byd,  Iuddewon  a 
chenedloedd,  o  bechod  yn  gyffredinol,  o 

ddrygioni  eu  calonau  a'u  gweithredoedd ; 
tac  yn  enwedig  o'r  pechod  dirfawr  o  beidio 
credu  ynof  fi.  Yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân  yn 
dwyn  tystiolaetb  am  Dduwdod,  danfoniad,  a 
gogoneddiad  Iesu,  yn  y  tywalltiad  o  hóno  ar 
yr  apcstolion,  yn  y  doniau  goruwch-naturiol 
a  rhyfeddol  a  roddes  iddynt,  yn  yr  arddelw- 
ad  amlwg  a  wnaeth  ohonynt,  ac  yn  y  gweith- 
rediadau  achubol  a  wnaeth  ar  galonau  dynion 
drwyddynt:  ac  fel  hyny  yr  oedd  yn  argy- 
hoeddi  y  byd  o  anghrediniaeth  yn  y  Messiah. 

10  ?*0  gyfiawnder,  fam  fy  mod 
yn  myned  at  fy  Nhad,  ac  ni'm  gweK 
wch  i  mwyach ; 

q  Es.  42.  21.  a  45.  24,  25.  Jer.  23.  5,  6.  Dan.  9.  24. 
Rhuf.  1.  17.  a  3-  21-26.  a  5.  17-21.  a  8.  33,  34.  a  10.  3,  4. 
1  Cor.  1.  30.  a  15.  14-20.  2  Cor.  5.  21.  Gal.  5.  5.  Phil.  3. 
7-9.  ITim.  3.  16.  Heb.  10.  5—13. 
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*  Efe  a  argyhocdda  yr  Iuddewon  a  ddy- 
wedent  mai  twyllwroeddwn,  maiun  cyfiawn, 
sanctaidd,  a  diniwed,  oeddwn  :  efe  a  argy- 
hoedda  y  byd,  Iuddewon  a  Groegwyr,  o  gyf- 
iawnder  fy  mherson  a'm  hachos  I ;  o'r  ang- 
enrheidrwydd  am  fy  nghyfiawnder  I  yn  gyf- 

rifedig  iddynt,  yr  addasrwydd  o  hóno,  a'i 
ddigonoldeb  i  gwbl  gyfìawnau  yr  annuwiol. 
t  Yr  oedd  mynediad  Crist  at  y  Tad  yn  brawf 
mai  un  cyfiawn  ydoedd  ef  ei  hun  ;  yn  brawf 
ei  fod  wedi  dybenu  camwedd,  wedi  selio 
pechodau,  wedi  gwneuthur  cymmod  dros  an- 
wiredd,achwedi  gweithredu  a  dwyn  cyfiawn- 
der  tragywyddol  i  bawb  a  gredent  iddo. 

Trwy  yr  athrawiaeth  o'i  adgyfodiad  ef,  a'i 
esgyniad  at  y  Tad,  yr  oedd  yr  Ysbryd  Glán, 
ac  y  mae  eto,  yn  argyhoeddi  y  byd  o  gyf- 
iawnder  yn  yr  ystyriaethau  uchod.  Pe  na 
buasai  ef  yn  gyfiawn,  ei  athrawiaeth  yn  gyf- 
iawn,  a'i  farwolaeth  yn  iawn  cyfiawn  a  bodd- 
lonawl  am  bechod,  ni  buasai  yn  myned  at  y 

Tad  :  gan  iddo  fyned  at  y  Tad,  (a'i  ystyried 
yn  ein  deddf-le  ni)  rhaid  ei  fod  ef  yn  gyf- 
iawn,arhaidfod  ynddoefgyfiawnder  i'wbobl. 

11  r*0  farn,  oblegid  ̂ tywysog  y 
byd  hwn  a  farnwyd. 

r  pea.  5.  22-27.  Mat.  12.  18,  36.  Act.  10.  42.  a  17.  30, 
31.  a  24.  25.  Rhuf.  2.  3,  4,  16.  a  14.  10— 12.  1  Cor.  4.  5. 
a6.  3,  4.  2  Cor.  5.  10,  11.  Heb.  6.  2.  a  9.  27.  2  Pedr2. 
4-9.  a  3.  7.  Dat.  1.  7.  a  20.  11—15.  *  pen.  12.  31.  a  14. 
30.  Gen.  3.  15.  Salm  68.  18.  Es.  49.  24—26.  Luc  10.  18. 
Rhuf.  16.  20.  2  Cor  4.4.  Eph.2.2.  Heb.  2.  14.  1  Ioau 
3.  8.  Dat.  12.  7—10.  a  20.  2,  3,  10. 

*  Llawer  o  wahanol  feddyliau  sydd  am  y 
gair  "  barn"  yn  y  fàn  hon  :  tybia  rhai  mai 
iawn  drefn  pethau  a  feddylir ;  taflodd  satan, 
tywysog  y  byd  hwn,  bob  peth  i  ddyryswch 
ac  annhrefn  mawr  yn  y  byd  ;  ac  ar  ol  i 
Grist  ei  farnu  ef,  a  buddugoliaethu  arno  ar  y 

groes,  mae  yn  dwyn  diwygiad  i'r  byd,  ac  yn 
adferu  pethau  i'w  iawn  drefn  trwy  yr  efeng- 
yl.  Tybia  eraill  mai  y  gallu  barnawl  hwnw 
a  dderbyniodd  Crist  ar  ei  esgyniad,  afeddyl- 
ir,  pan  ddywedodd  y  Tad  wrtho,  Eistedd  ar 
fy  neheu-law,  hyd  oni  osodwyf  dy  elynion 
yn  droed-fainc  i'th  draed.  Eraill  a'i  deall, 
am  y  llywodraethsydd  gan  Grist  ar  eneidiau 
a  chalonau  ei  saint,  y  rhai  a  waredodd  efe  o 
feddiant  satan  tr*vy  ei  aberth  a  gweithrediad- 
au  ei  Ysbryd.  Eraill  a'i  deallant  am  yr  holl 
awdurdod  a  roddwyd  i  Grist  yn  y  nef  ac  ar 
y  ddaear,  Math.  28.  18;  Phil.  2.  9.  Tybia 
eraill  mai  y  farn  anghyfiawn  a  roddes  y  byd 
ar  Grist  a'i  apostolion,  a  feddylir ;  yr  argy- 
hoeddai  yr  Ysbryd  Giân  y  byd  o  angbyfiawn- 
der  a  phechadurusrwydd  y  farn  hòno.  Tybia 
eraill  mai  barn  o  gondemniad  a  feddylir;  y 

ca'i  y  byd  ei  argyhoeddi  gan  yr  Ysbryd 
Glân,  ei  fod  yn  gorwedd  mewn  drygioni,  yn 

agored  i  ddigofaint  Duw  a'i  ddeddf,  ac  y 
bydd  diwrnod,  yn  yr  hwn  y  barna  efe  y  byd 
mewn  cyfiawnder.  Gallwn  sylwi  yn  gyffred- 
inol  ar  y  tair  adnod,  fod  yr  Ysbryd  Glân 
trwy  yr  efengyl,  yn  dyfod  â  dynion  i  feddwl 

yn  wahanol  ìawn,  am'Grist,  am  bechod,  am 
gyfìawnder,  ac  am  y  farn  a  fydd,  i'r  hyn 
maent  yn  feddwl  wrth  natur,  ac  a  allant 
byth  feddwl  wrth  oleuni  natur. 

12  Y  mae  gennyf  'etto  lawer  o 
bethau  i'w  dy wedyd  i  chwi,  u  ond  ni 
ellwch  eu  dwyn  yr  awrhon. 

t  pen.  14.  50.     a  15.  15.      Act.  1.  3  wMarc4.  33. 
1  Cor.  3.  1,2.  Heb.  5.  11—14. 

*  Nid    llawer    o    bethau    am    athrawiaeth 



Y  bydd  i'r  Ysbryd  pan  ddeì, 
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sylfaenol    yr    iachawdwriaeth,  medd    rhai ;   y  dywedais,  mai  OT  eiddof  fi  V  Cym 
oblegid  yn  pen.  15.  15,  mae   yn  dyjyedyd,)  mpr    nn  v   m,m0(rn  •  ollwî Pob  peth  ar  a   glywais  I   gan  fy  Nhad 
hysbysais  i  chwi.  Ònd  llawer  o  bethau  oedd 
i  gymmeryd  Ue  ar  ol  ei  ymadawiad  ef ; 
megys  diddymiad  yr  oruchwiliaeth  seremon- 
iol  a'r  eglwys  Iud  'ewig,  galwad  y  cenedl- 
oedd  drwy  weinidogaeth  yr  efengyl,&c.,&c. 
+  Nis  gallai  y  dysgyblion  y  pryd  hwnw  dder- 
oyn  y  cyfryw  bethau,  gan  wendid  eu  deall,  a 
rhagfarn  grefyddol  eu  dygiad  i  fynu  :  buasai 

y  cyfryw  bethau  yn  debyg  o'u  rhwystro  a'u 
tramgwyddo,  yn  fwy  na  dim  araîl.  Mae 
doethineb  a  gochelgarwch  Crist  yn  byn,  yn 
esampl  ragorol  i  weinidogion  y  gair;  ac  mae 
arnom  angen  gweddîoyn  daer  am  gyfarwydd- 
yd  a  chymmorth  yr  Ysbryd  Glân,  nac  ang- 
hofiom,  ac  na  cham-ddefnyddiom  mo  hôni. 

13  *Ond  pan  ddêl  efe,  *se/'Ys- 
pryd  y  gwirionedd,  ̂ efe  a'ch  tywys 
chwi  i  bob  gwirionedd  :  2fcanysni 
lefara  o  hono  ei  hun,  ond  pa  bethau 

bynnag  a  glywo,  a  lefara  efe :  a  t  a'r 
pethau  sydd  i  ddyfod,  a  fynega  efe 
i  chwi. 

*  pen.  14.  17.  a  15.  26.  1  Ioan  4.  6.  y  pen.  14.  26. 
1  Cor.  2.  10—13.  Eph.  4.  7—15.  1  Ioan  2.  20,  27.  %  pen. 
3.  32.  a  7.  16—18.  a  8.  38.  a  12.  49.  a  Joel  2.  28.  Act.  2. 
17,18.  a  11.  28.  a  20.  23.  a  21.  9—11.  a  27.  24.  2  Thes.  2.  3, 
12.  1  Tim.  4.  1—3.  2  Tim.  3.  1—5.  2  Pedr  2.  1,  &c.  Dat. 
1.  I,  19.  a6-22. 

*  Ond  pan  ddêl  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn 
sydd  ffyddlawn  a  chywir,  iwneuthur  ei  waith 

ef  arnoch  a  thrwyddoch  chwi  ;  efe  a'ch  tywys 
cliwi  yn  anffaeledig  ac  yn  effeithiol,  aca  rydd 
ichwiddëall  a  chymmeradwyaethoholldrefn 
yr  iachawdwriaeth  fawr,  a  holl  oruchwiliaeth 
yr  efengyl.  +  Oblegyd  fel  yr  oeddwn  I  bob 
amser  yn  Hefaru  acyngweithredu  mewncyd 

gordiad  â  fy  Nhad  ;  felly  y  bydd  i'r  Ysbryd 
Glân  hefyd,  weithredu  mewn  cydgordiad  a'r 
Tad  a  minnau;  gan  amlygu  pob  peth  yn  ol  y 

cyfammod,  a'r  cyngor  hedd  rhwng  y  Tad  â 
mi,  yn  yr  hwn  yr  oedd  yntau  hefyd  yn  un. 
X  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  efe  a  fydd  hefyd 
yn  ysbryd  prophwydoliaeth  ynoch  chwi,  yn 
eich  dysgu  i  ysgrifenu  ysgrythyrau  y  Testa- 
ment  Newydd,  ac  yn  rhag-ddangos  i  chwi  yr 
hyn  oll  a  fydd  raid  i  chwi  ei  wybod,  neu  ei 

hysbysn  i'r  eglwys  dros  holl  oesoedd  y  ddae- 
ar,  ac  am  dragywyddoldeb  dedwydd  wedi 
hyny  yn  y  nef. 

14  b  *  Efe  a7m  gogonedda  i :  cf  can- 
ys  efe  a  gymmer  o'r  eiddof,  ac  a'i 
mynega  i  chwi. 

b  adn.  9,  10.  Aot.  2.  32—36.  a  4.  10-12.  1  Cor.  12.  3. 
1  Pedi  1.  10— 12.  a  2.  7.  1  Ioan  4.  1— 3,  13,  14.  a  5.  6. 
c  peu.  15.  26.  Zech.  12.  10.  1  Cor.  2.  8—10.  2  Cor.  3.  14— 
18.  a4.  6.  Gal.  5.  5.  1  Ioan  3.  23,  24.  a  4.  13,  14.  a  5.  20. 
Dat.  19.  10. 

*  Yr  oedd  dyfodiad  yr  Ysbryd  Glân  yn 
enw  ac  ar  ddanfoniad  Crist,  yn  ogoniant  i 
Grist ;  ac  ei  brif  amcan  ef  yn  ei  hoil  weith- 
rediadau  oedd,  amlygu  ei  ogoniant  ef.  +  I'r  dy- 
ben  hy ny,  yr  oedd  efe  yn  cymmeryd  o'r  pethau 
a  berthynent  i  berson,  swyddau,  achos. 
theyrnas  y  Cyfryngwr,  ac  yn  eu  datguddio 

i'r  apostolion,  a  thrwy  yr  apostolion,  i'r  byd 
Felly  mae  yn  gwneyd  o  hyd  eto. 

15  d*  Yr  holl  bethau  sydd  eiddo  y 

d  ps».  3.  35.  a  10.  29,  30.  a  13.  3.    a  17.  2.  10.    Mat.  11. 
a  28.  IS.  Luc  10.  22.  Col.  1.  19.  a  2.  3,  9. 

*  Fel  y  mae  Crist  yn  un  à'r  Tad,  a  holl 
gyflawnder  y  Duwdod  yn  preswylio  ynddo 

el'  yn  gorphorol  ;  mae  yr  holl  bethausyddyn 
eiddo  y  Tad  yn  eiddo  ef:  a  phan  mae  yr 
Ysbryd  Glân  yn  ei  ogoneddu  ef,  mae  yn 
gwneyd  hyny  drwy  ei  ddangos  ef  yn  ogyf- 
uwch  â'r  Tad  yn  ei  Berson,  ei  briodoliaéth- 
au,  a  pliob  mawredd  a  gogoniant.  Fel  Per- 
son  dwyfol,  mae  pob  prîodoledd  hanfodol  i'r 
Tad,  yn  eiddo  hanfodol  a  thragywyddol  i'r 
Mab  hefyd  :  ac  o  ran  ei  swydd  fel  Cyfryng- 
wr,  mae  gweinyddiad  yr  hyn  oll  mae  yn 
wneyd,  wedi  cael  ei  roddi  iddo  gan  y  Tad, 
fel  ei  Gyfaill,  ei  ogyfuwch,  ac  un  sydd  yn 
mhob  ystyr  yn  deilwng  o'r  ymddiried.  Am 

hyny  gyda  phob  pr'íodoìdeb  y  gallai  ddy wed- 
yd,  mai  o'r  eiddo  efy  cymmerai  yr  Ysbryd 
Giân,  ac  y  mynegai  i'r  apostolion. 

16c*Ychydig  ennyd,  ac  ni'm 
gwelwch  :  f  a  thrachefn  /  ychydig 
ennyd,  a  chwi  am  gwelwch;  ̂ |am 
fy  mod  yn  myned  at  y  Tad. 

e  adn.  5,  10,  17—19.  a  7.  33.  a  12.  35.  a  13.  33.  a  14.  19. 
/pen.  20.  19-29.  a  21.  1—23.  Act.  1.  3.  a  10.  40,  41. 
1  Cor.  lâ.  5—9.  g  adn.  28.  pen.  13.  3.  a  17,  5,  13.  Marc 
16.  19.  Heb.  12.  2. 

*  Ychydig  ennyd  y  byddaf  fi  gyda  chwi 
fel  hyn  mwyach  cyn  marw;  yna  am  ychydig 

ennyd  ni'm  gwelwch.  +  Ond  wedi  ychydig 
ennyd  eilwaith,  ar  y  trydydd  dydd,  chwi  a'm 
gwelwch  drachefn  ;  i  canys  rhaid  imi  gyfodi 

o'r  bedd,  a  myned  at  y  Tad.  Ychydig  orian 
oedd  yr  ychydig  ennyd  blaenaf,  sef  o'r  amser 
yr  oedd  Crist  yn  llefaru  hyd  ei  farwolaeth  : 
yr  ychydig  ennyd  y  byddai  yn  annweledig, 
oedd  yr  yspaid  amser  y  byddai  yn  y  bedd  : 
ac  yr  ychydig  ennyd  iddynt  ei  weled  dra- 
chefn,  oedd  y  deugain  niwrnod,  o'i  adgyfod- 
iad  hyd  ei  esgyniad.  Ond  tybia  rhai  yn  wir, 
fod  yr  ail  ychydig  ennyd  a  grybwyllir,  yn 
cyfeirio  at  farwolaeth  yr  apostolion,  pryd  y 
caent  weled  eu  Harglwydd  drachefn  yn  y 
nef;  neu  ynte,  at  ei  ddyfodiad.  ddydd  yfam, 

pryd  y  cânt  hwy  a'r  holl  saint  ei  weled  ef  y 
ei  ogoniant  mawr. 

1 7  7t*  Am  hynny  y  dywedodd  rhai 
o'i  ddisgyblion  wrth  eu  gilydd,  Beth 
yw  hyn  y  mae  efe  yn  ei  ddywedyd 

wrthym,  Ychydig  ennyd,  ac  ni'm gwelwch :  a  thrachefn  ychydig  ennyd, 

y  chwi  a'm  gwelwch :  ac,  Am  fy  mod 
yn  myned  at  y  Tad  ? 

Tad,  ydynt  eiddo  tl :   O  herwydd  hyn  jddeall    pethau    ysprydol.     Nid  oedd  y  dys 

1.  5,  22.    Marc  9.10, 

*  Dywedodd  Crist  yn  gyffelyb  i'r  geiriau 
uchod  wrth  yr  Iuddewon,  pen.  7.  33  ;  ac  eil- 
waith  wrth  ei  ddysgyblion,  pen.  13.  33  ;  ond 

ni  ddeallodd  y  naill  na'r  lleill  ei  feddwl  ef : 
ac  mae  yn  eglur  wrth  yr  adnod  hon,  na  dde- 
allodd  ei  ddysgyblion  mo'i  feddwl  ef  yn  yr 
adnod  o'r  blaen,  o  herwydd  eu  hannwybod- 
aeth,  eu  gofid,  a'u  syniadau  cnawdol  o  hyd 
am  deyrnas  dymmorawl.  Gallwn  weled  yma 
yr  angen  mawr  sydd  ar  y  goreu  o  honom,am 
gael  tin  goleuo  gan  Ysbryd    Duw,    i   iawnf 
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gyblion  yn  deall  eto,  ei  fod  ef  i  farw,  i  ad- 
gyfodi,  ac  i  esgyn  at  y  Tad  ;  a'r  cwbl  mtwn 
ychydig  iawn  o  aniser. 

18  *  Am  hynny  hwy  a  ddywedas- 
ant,  Belh  yw  hyn  y  mae  efe  yn  ei 

ddywedyd,  Ychydig  ennyd  ?  'fni 
wyddom  ni  beth  y  mae  efe  yn  ei 
ddywedyd. 

i  Mat.  16.  9-11.  Luc  24.  25.  Heb.  5.  13. 

*  Ymddengys  yma,  bod  y  dysgyblion  mewn 
trallod  mawr  yn  nghylch  y  geiriau  uchod,  ac 
yn  ymholi  yn  ddistaw  yn  mhlith  eu  gilydd, 
beth  a  allasai  efe  feddwl  wrthynt.  t  Nid 

oedd  y  dysgyblion  yn  fwy  pŵl  eu  deall  na- 
turiol  na  dynion  eraill ;  ac  os  oeddynt  hwy 
mòr  dywyll,  rhaid  i  ni  feddwl  nad  ydym 
ninnau  ddim  yn  rhydd  oddi  wrth  gyttelyb 
wendid  ac  annwybodaeth  yn  wyneb  dyfnion 
bethau  Duw. 

1 9  *  *  Yna  y  gwybu  yr  Iesu  eu  bod 
hwy  yn  ewyllysio  gofyn  iddo  ;  ac  a 
ddywedodd  wrthynt,  Ai  ymofyn  yr 

ydych  â'ch  gilydd  am  hyn,  oblegid  i 
mi  ddywedyd,  Ychydig  ennyd,  ac 

ni'm  gwelwch :  a  thrachefn  ychydig 
ennyd,  a  chwi  a'm  gwelwch  ? 

k  adn.  30.  pen.  2.  24,  25.  a21.  17.  Salm  139.  1—4.  Mat. 
6.  8.  a  9.  4.  Marc  9.  33,  34.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 

*  Yn  ngeiriad  yr  adnod  hon  nid  oes  dim 
yn  dywyll ;  ond  yn  ei  ehymiwysiad  y  mae 
llawer  o  addysg : — 1.  Er  bod  dynion  da  yn 
annwybodus  am  lawer  o  bethau  yn  meddwl 
ac  ewyllys  Duw  ;  eto  maent  yn  awyddus  am 
gaeî  eu  dysgu  yn  fanylach  :  nid  yw  bod  yn 
esmwyth  ac  yn  dawel  mewn  annwybodaeth, 
yn  gyson  âg  egwyddor  o  wir  ras.  2.  Mae 
Crist  yn  gwybod  dymuniad  ein  calonau  ni, 

cyn  i  ni  eu  hamlygu  â'n  gwefusau  iddo  ;  eto 
ni  ddylem  ni  ymfoddloni  ar  ein  dymuniadau 
dirgelaidd  tufewnol,  heb  eu  gwneuthur  yn 

hysbys  â'n  gwefusau  :  mae  Duw  yn  galw  ain 
loi  ein  gwefusau,  yn  gystal  ag  am  oçheneid 
iau  a  dymuniadau  y  dyn  oddi  fewn.  3.  Mae 
Crist  yn  barod  iawn  i  ddysgu  y  rhai  y  gwelo 
efe  eu  bod  yn  chwennych  cael  eu  dysgu  ;  am 
hyny  mae  yn  dywedyd  yma,  Ai  ymofyn  yr 

ydych  â'ch  gilydd  am  hyn?  os  ydych  chwi 
yn  ewyllysio  gwybod,  yr  wyf  fi  yn  barod 
iawn  i'ch  dysgu. 

20  *  Yn  wir,  yn   wir,  meddaf 
chwi,  '  Chwi  a  wylwch  ac  a  alerwch, 
m  f  a'r  byd  a  lawenycha :  eithr  chwi 
a  fyddwch  dristion ;  n  J  ond  eich  trist- 
wch  a  droir  yn  Uawenydd. 

/  adn.  6,  33.  pen.  19.  25—27.  Marc  14.  72.  a  16.  10 
Lnc  22.  45,  62.  a  23.  47—49.  a  24.  17.  m  Job  20.  5.  Mat. 
21.  38.  a  27.  39—44,  62-66.  Marc  15-  29-32.  Dat.  11.  10. 
a  18.  7.  n  Salm  30.  5,  11.    a  40.  1—3.    a  97.  11.    a  126. 
5,  6.  E».  12.  1.  a  25.  8,  9.  a  61.  3.  a  66.  5.  Jer.  31.  9-14, 
25.  Mat.5.  4.  Luc  6.  21.  Act.  2.  46,  47.  a  5.  41.  Rhuf.  5. 
2,  3,  11.  2  Cor.  6.  10.  Gal.  5.  22.  1  Thes.  1.  6.  2  Thes.  2. 
16,  17.  Iago  1.  2.  1  Pedr  1.  6-8.  Jud.  24.  Dat.  7.  14—17. 

*  Nid  yw  y  geiriau  hyn  yn  ateb  pendant 
i'w  gofyniad  hwy,  nac  yn  agoriad  union 
gyrchol  ar  yr  hyn  oedd  yn  dywyll  iddynt; 
eto  mae  yn  dangos  iddynt,  y  byddai  Crist  yn 
absenol  oddi  wrthynt  am  ryw  yspaid,  ac  y 
byddai  yr  amser  hwnw  o'i  absenoldeb  ef  yn 
amser  o  alar  a  gofid  mawr  iddynt  hwy,  wedi 

433 

ei  gymmeryd  ef,  y  Piîod-fab,  oddi  arnynt. 

t  Ar  yr  un  pryd,  byddai  ei  farwolaeth,  a"i absenoldeb  ef  oddi  ar  y  ddaear,  yn  destyn 

gorfoledd  gan  ddynion  annuwiol,  holl  ben- 
aethiaid  a  phobl  yr  luddewon,  fel  pe  buasent 

wedi  cael  llwyr  fuddugoliaeth  arno,  a'u 
gwaredu  oddi  wrtho.  \  Ond  nid  hir  y  parâai 

y  tristwch  hwn  i'r  dysgyblion  ;  irôai  yn  lla- 
wenydd  mawr  pan  welent  ef  wedi  adgyfodi, 
yn  ei  esgyniad  gogoneddus,  yn  nhywailtiad 
yr  Ysbryd  Glân,  y  Dyddanydd,  ar  ddydd  y 
pentecost,  yn  ei  bresenoldeb  ef  gyda  hwy  yn 
eu  holl  waith,  ac  yn  enwedig  yn  eu  myned- 

iad  ato  ef  i'r  gogoniant. 
21  °*  Gwraig  wrth  esgor,  sydd 

mewn  tristwch,  am  ddyfod  ei  hawr : 
t  eithr  wedi  geni  y  plentyn,  nid  yw 
hi  yn  cofio  ei  gofid  mwyach,  ̂ gan 

lawenydd  geni  dyn  i'rbyd. o  Gen.  3.  16.  Es.  26.  16—18.  Jer.  30.  6,  7.  Hos.  13. 
13,  14.  Mlca  4.  10.  Dat.  12.  2— 5.  p  Gen.  21.  6,  7.  a  30. 
23,  24.  1  Sam.  1.  26,  27.  Salm  113.  9.  Luc  1.  57,  58.  Gal. 4.  27. 

*  Mae  ein  Harglwydd  yma  yn  cymharu 
agwedd  yr  eglwys  yn  y  byd  hwn,  ac  yn 

enwedig  yr  apostolion,  a'r  eglwys,  yn  y 
dyddiau  blinion  o  erlid  oedd  i  ddyfod  yu 
fuan  y  pryd  hwnw,  i  ofid  gwraig  wrth  esgor, 
yr  hwn  a  fyddai  yn  llỳm  iawn  am  ychydig, 
ond  nid  o  hir  barâao.  :  f  wedi  geni  y  plentyn 
mae  y  gofid  yn  troi  yn  llawenydd ;  felly 
eglwys  Duw,  ar  ol  dyoddef  am  dymmor  yn 
y  byd  hwn,  mae  ei  holl  dristwch  yn  darfod  a 
hithau  yn  myned  i  mewn  i  lawcnydd  an- 
nhraethadwy  a  gogoneddus  ei  Harglwydd. 
Felly  hefyd  y  mae  pob  credadyn  tra  mae 
dàn  oruchwiliaeth  argyhoeddiadoldeddf  Duw, 
a  thàn  guddiad  wyneb  Duw ;  ond  wedi  dy- 
fod  o'r  esgoreddfa  galed  hon  i  ryddid  nefol 
yr  efengyl,  try  ei  alar  yn  orfojedd  byth. 

22  ̂ *Achwithau  amhynnyydych 

yr  awrhon  mewn  tristwch  :  r  f  eithr 
mi  a  ymwelaf  â  çhwi  drachefn,  J  a7ch 
calon  a  lawenycha,  ̂ a'ch  llawenydd 
ni  ddwg  neb  oddi  arnoch. 

q  adn.  6,  20.  »•  pen.  20.  19,  20.    a21.7.    Es.  25.  9. 
a  65.  13,  14.  a  66.  9—14.  Mat.  28.  8.  Luc  24.  41,  51—53. 
Act.  13.  52.  *  pen.  4.   14.    Job  34.  29.    Salm  146.  2.    Es. 
12.  2—4.  a  51.  11,  12.  a  54.  7,  8.  a  65.  18,  19.  Hab.  3.  17, 
18.  Luc  10.  42.  a  16.  25.  a  19.  26.  Act.  5.  41.  a  16.  25.  a20. 
23,  24.  Rhuf.  8.  35—39.  1  Thes.  3.  7—9.  2  Thes.  2.  16. 
Heb.  6.  18.  a  10.  34.  1  Pedr  4.  13,  14. 

*  Fel  gwraig  yn  wyneb  ei  gwewyr  esgór, 
felly  yr  oedd  yr  apostolion  y  pryd  nwnw,  o 
herwydd  ymadawiad  eu  Harglwydd,  ac  yn 

wyneb  y  gofidiau  a'r  erlid  oedd  i  ddyfod 
arnynt.  f  Mi  a  ymwelaf  â  chwi  drachefn  yn 
bersonol  ar  ol  fy  adgyfodiad,  aç  er  yr  esgynaf 
at  fy  Nhad  yn  fuan  ar  ol  hyny,  eto  mi  a  ym- 
welaf  â  chwi  drachefn,  ar  ol  hyny,  trwy  fy 
Ysbryd,  y  Dyddanydd,  ac  a  barâaf  i  ymwel- 
ed  â  chwi,  ac  â'm  holl  bobl,  drachefn  a  thra- 
chefn,  hyd  oni  ddelwyf  ar  y  cwmwl  i  gym- 
meryd  fy  holl  eglwys  adref  ataf  fy  hun. 
Ì  Bydd  fy  holl  ymweliadau  I  yn  achos  gor- 
foledd  a  llawenydd  i  chwi  a'm  holl  ganlyn- 
wyr  I,  ac  nis  dichon  i  holl  ymgais  dynion  a 

chythreuliaid  eich  ymddifadu  chwi  o'r  lla- 
wenydd  hwnw  byth  :  cewch  fodd  i  orfoleddu 
yn  y  gorthrymderau  mwyaf. 

23  *  A'r  dydd  hwnnw  'ni  ofynwch 
ddim  i  mi.     f  Yn  wir,  yn  wir,  medd- 

20  
^ 
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af  i  chwi,  MPa  bethau  bynnag  a  ofyn- 
och  i'r  Tad  yn  fy  enw,  efe  a'u  rhydd i  chwi. 

t  adu.  19.    pen.  13.  36,  37.    a  14.  5,  22.    a  15.  15.    a  21 
20,  21.         «  pen.  14.  13,  14.    a  15.  7,  16.    E*.  65.  24.    Mat. 
21.  22.  Eph.  2.  18.  a  3.  14—20.  1  Tim.  2.  5,  6.  Heb  4 
14—16.  a  7.  25,  26.  alO.  19—23.  1  Io»n  2.  1.  a  5.  14—16. 

*  Yn  yr  amser  hwnw  o  lawenydd  mawr, 
dàn  oleuni  a  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glân,  ni 
bydd  dim  raid  i  chwi  am  fy  mhresenoldeb 
corphorol  I,  na  chyfle  i  ofyn  i  mi  am  bethau 

dyrys  a  thywyll  a  berthyn  i'm  teyrnas,  fy 
athrawiaeth,  a'm  hachos  I;  t  chwi  afyddwch 
dàn  arweiniad  a  dysgeidiaeth  Ysbryd  y  gwir- 
ionedd,  yr  hwn  a'ch  tywys  chwi  i  bob  gwir- 
ionedd.  A  pha  beth  bynag  a  ofynoch  trwy 

yr  Ysbryd  hwnw  i'r  Tad  yn  fy  enw  I,  fel 
Cyfryngwr,  myfi  a  eiriolaf  drosoch  yn  y  nef, 

a'm  Tad  trwy  yr  unrhyw  Ysbryd  a  rydd  i 
chwi  pa  bethau  bynag  a  ofynoch.  Dyben  y 
Cyfryngwr  yma  oedd,  cysuro  ei  ddysgyblion 
yn  wyneb  ei  ymadawiad  ef  á  hwy,  trwy 
ddangos  y  byddai  eu  gwybodaeth  a'u  llawen- 
ydd  yn  fwy  dàn  ddylanwadau  yr  Ysbryd,  ar 
ol  ei  ymadawiad  ef,  nac  ydoedd  y  pryd 
hwnw  ;  ac  y  byddai  efe  yn  gofalu  am  danynt 
trwy  ei  eiriolaeth  yn  y  nef,  yn  gystal  â  phe 
buasai  gyda  hwynt  ar  y  ddaear. 

24  *  Hyd  yn  hyn  ni  ofynasoch 
ddira  -^yn  fy  enw  i :  f  gofynwch,  a 
chwi  a  gewch ;  y  fel  y  byddo  eich 
llawenydd  yn  gyflawn. 

*  Gen.  32.  9  1  Bren.  18.  36.  2  Bren.  19.  15.  M»t.  6.  9. 

Eph.  1.  16,  17.  1  Thes.  3.  11—13.  2Thes.  1.2.  a  2.  16,  17. 
y  adn.  23.  pen.  15.  11.  1  Ioan  1.  3,  4.  2  Ioan  12. 

*  Hyd  yn  hyn  ni  ofynasoch  ddim  mewn 
gweddi  gan  y  Tad  yn  fy  enw  I.  Hyd  yn  hyn 
nid  oedd  y  dysgyblion  wedi  arfer  gweddîo 

yn  ei  enw  ef,  neu  trwy  ei  eiriolaeth  a'i  gyf- 
ryngdod  ef :  nid  oedd  y  ffordd  hòno  o  ddy- 
fodfa  at  y  Tad  wedi  ei  hollawl  egluro  iddynt 
eto ;  nid  oeddynt  hwy  yn  deall  y  cysgodau 
hyny  yn  hollawl,  ag  oedd  yn  arddangos  cyf- 
ryngdod  ac  eiriolaeth  Crist ;  ac  ni  ddywedasai 
yntau  ddim  am  ofyn  gan  y  Tad  yn  ei  enw  ef 
yn  y  ffurf  o  weddi  a  roddasai  iddynt.  Arfer 
yr  Iuddewon  duwiol  dàn  yr  Hen  Destament 

oedd  gweddi'o  ar  Dduw  Abraham,  gan  ddadl- 
eu  ei  drugaredd,  ei  addewidion,  a'i  gyfam- 
mod  ef,  ac  yr  oedd  eu  gweddi'au  yn  gymmer- 
adwy  ar  gyfrif  y  Cyfryngwr,  yr  hwn  a  gysgod- 
id  yn  y  deml,  a'r  drugareddfa  ;  ond  ni  bydd- 
ent  yn  arfer  defnyddio  ci  enw  ef  yn  bennod- 

awl  yn  eu  gweddi'au.  t  Hyny  yw,  gofynwch 
yn  fy  enw  I :  o  hyn  alianyr  oedd  y  ffordd  i'r 
cyssegr  trwy  waed  Iesu  3  n  cael  ei  hagor,  a'i 
hegluro,  a  chredinwyr  yn  cael  eu  dysgu  i 

ddadlau  ei  aberth  a'i  gyfiawnder  ef  yn  eu 
gweddîau,  ac  yn  sicr  o  lwyddo  gyda  Duw 
hyd  eithaf  eu  dymuniadau  er  eu  mawr  la- 
wenydd. 

25  *  Y  pethau  hyn  a  leferais  wrth- 
ych  mewn  dammegion :  f  eithr  y 
mae  yr  awr  yn  dyfod,  pan  na  lefar- 
wyfwrthychmewn  dammegion  mwy- 
ach,  z  eithr  y  mynegaf  i  chwi  yn  eglur 
am  y  Tad. 

z  adn.  28,  29.  Act.  2.  33—36.  2  Cor.  3.  12—18.  a  4.  2. 

*  Wrth  ddammegion  yma  mae  i  ni  ddeall, 
dywediadau  tywyll ;  mae  hyny  yn   amlwg 
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wrth  y  gair,  eglur,  a  roddir  mewn  cyferbyn- 
iad  yn  niwedd  yr  adnod :  dywediadau  byr-l 
ion,  pwysig,  y  rhai  nid  oedd  y  dysgyblionf 
yn  eu  deall  yn  gytìawn.  t  Ond  ar  ol  ei  ad-f 
gyfodiad,  yr  oedd  yn  bwriadu  trwy  ei  Ys-f 
bryd  oleuo  eu  deall  hwynt,  a  dangos  pobl 
peth  yn  eglur  iddyní,  am  holl  drefn  fawr  yif 
iachawdwriaeth,  gwirionedd,  ac  ewyílys  yl 
Tad.  Y  pryd  hwnw,  hwy  a  adgofient  ei 
ddywediadau  tywyll  ef,  ac  ni  byddent  yn 
dywyll  mwyach  iddynt,ond  hv\y  a'u  dealleut 
yn  eglur  trwy  oleuni  yr  Ysbryd. 

26  *  Y  dydd  hwrmw  y  gofynwch 
yn  fy  enw :  f  ac  nid  wyf  yn  dy 
wedyd  i  chwi,  a  y  gweddîaf  fi  ar  y Tad  trosoch  : 

a  pen.  14.  16.  a  17.  9,  19,  24.  Rhuf.  8.  34. 

*  Yn  y  dydd  hwnw,  ac  o  hyny  allan,wedi 
i  Grist  fyned  at  y  Tad,  ac  i'r  Ysbryd  ddyfori 
ar  yr  apostolion,  byddai  iddynt  hwy  a'r  hol) 
gredinwyr  weddi'o  ar  y  Tad  trwy  ei  gyfryng- 
dod  ef,  gan  wneuíhur  defnydd  pendant  o'; 
enw  ef,  mewn  ffydd  ac  ymddiried  hollawi 
ynddo  ef,  fel  un  wedi  gwneyd  iawn  ar  j 
ddaear,  ac  yn  eiriol  yn  y  nef.  tNid  yw  j 

Cyfryngwr  yma  yn  dywcdyd  na  wedd'ía  efc 
dros  ei  bobl,  mae  yr  ysgrythyrau  eraill  lawei 
yn  dywedyd  yn  amlwg  ei  fod  ef  yn  eiriol 

neu  yn  gweddi'o  ;  ond  cawn  agoriad  ar  ei  eir 
iau  yn  yr  adnod  nesaf. 

27  6*Canys  y  Tad  ei  hun  sydd 
yn  eich  caru  chwi,  c  f  am  i  chwi  íy 
ngharu  i,  dachredu  fy  nyfod  i  allar 
Oddi  wrth  Dduw. 

6  pen.  14.  91.  23.  a  17.  23,  26.  Zeph.  3.  17.  Heh.  _ 
6.  Jud.  20,  21.  Dat.  3.  9,  19.  c  pen.  8.  42.  a  21.  15—17 
Mat.  10.  37.  1  Cor.  16.  22.  2  Cor.  ò.  14.  Eph.'6.  24.  1  Pedí 
1.  8.  1  Ioan  4.  19.  d  adn.  30.  pen.  3.  13.  a  7.  29.  a  17.  7 
8,  25.  Rhuf.  8.  3.  1  Cor.  15.  47.  Gal.  4.  4.  1  Tim.  1.  II 

*  Ni  bydd  achos  i  mi  weddi'o  drosoch,  fe 
pe  byddai  yn  anhawdd  gan  y  Tad  eici 
gwrando  chwi  heb  byny  :  mae  y  Tad  ei  hui 
yn  eich  caru  chwi  fel  yr  wyf  innau  yn  eicl 
caru,  ac  mewn  heddwch  â  chwi  trwy  f\ 
ngwaed  a'm  haberth  I  drosoch.  Onid 
yma  y  calondid  mwyaf  i  bechadur  edifeiriol 
i  nesâu  at  Dduwyn  enw  y  Cyfryngwr.  +  ]E:| 
bod  cariad  y  Tad  yn  dragywyddol  tuag  at  e 
bobl,  heb  un  achos  o  hóno  ynddynt  hwy 

eto  mae  yr  amlygiadau  o'r  cariad  hwnv 
megys  yn  cael  eu  tynu  allan,  gan  gariad  e 
bobl  at  Grist,  a  thrwy  eu  ffydd  hwynt  yndd< 
ef,  fel  y  Messiah  a  ddaeth  oddi  wrth  Dduv 
at  waith  mawr  y  prynedigaeth. 

28  c*Mi  a  ddaethum  allan  odd 

wrth  y  Tad,  ac  a  ddaethum  i'r  byd 
f  trachefn  /  yr  wyf  yn  gadael  y  byd 
ac  yn  myned  at  y  Tad. 

e  pcn.  8.  14.  a  13.  1,  3.  /  adn.  5.  16.  pen.  14.  2Í 
a  17.  5,  11,  13.  Luc  9.  51.  a  24.  51.  Act.  1.  9-11. 

*  O  ran  ei  Dduwdod  yr  oedd  Iesu  gyd 
Duw  erioed,  pen.  1.  1,  2;  o  ran  ei  gnawdo) 
iad  a'i  swydd,  efe  a  ddaeth  oddi  wrth  Dduv 
i'r  byd.  t  Gwedi  gorphen  gwaith  y  pryned 
igaeth  ar  y  ddaear,  efe  a  adawodd  y  byd 
fyned  yn  ein  natur  ni  at  y  Tad,  i  gael  ei  og 

oneddu  ganddo,  üywodraethua  di'ogelu  acho 
ei  waredigion  yn  y  nef,  i  eiriol  drostynt,  a 

i  gyfranu  o'i  Ysbryd  a'i  ddoniau  iddynt 
Nid  y  ddaear  oedd  ei  ddechreuad  ef,  ac  ni< 
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?  ddaear  oedd  ei  gartref :  ynef  yw  ei  orsedd- 
ainc,  a'r  ddaear  yw  lleithig  ei  draed. 

29  *Ei  ddisgyblion  a  ddywedas- 
int  wrtho,  Wele,  yr  wyt  ti  yn  awr  yn 
iywedyd  yn  eglur,  ac  nid  wyt  yn 
iywedyd  un  ddammeg. 

*  Deallodd  y  dysgyblion  yr  ymadrodd  eglur 
awn  yn  hollawl.  Wrth  iddo  ddywedyd  Mi 
a  ddaethum  allan  oddi  wrth  y  Tad,  deallasant 

mai  Duw  tragywyddol,  a  gogyfuwch  â'r  Tad 
ydoedd  :  ac  wrth  iddo  ddywedyd  ei  fod  yn 
jadael  y  byd  ac  yn  myned  at  y  Tad,  deallas- 
ant  ei  esgyniad  ef  a'i  ogoneddiad  fel  Duw 
anfeidrol  gyda'r  Tad.  Pa  fodd  mae  y  bobl  a 
wadant  ei  Dduwdod  ef  yn  deall  y  geiriau 
uchod,  nis  gwyddom  ;  yr  oedd  y  dysgyblion 
yn  eu  deall  yn  eglur  yn  yr  ystyr  a  enwyd. 

30  *  *  Yn  awr  y  gwyddom  y 
ígwyddost  bob  peth,  ac  nid  rhaid  i  ti 
ymofyn  o  neb  â  thi :  h  f  wrth  hyn  yr 
ydym  yn  credu  ddyfod  o  honot 
allan  oddi  wrth  Dduw. 

e  adn.  17—19.  pen.  5.  20.  a  21.  17.  Heb.  4.  13.  Ä  adu. 
27.  pen.  17.  8.  f    . 

*  Yn  adn.  16,  soniodd  lesu  am  ei  ymad- 
awiad  yn  fwy  tywyll ;  "  Ychydig  ennyd,  ac 
ni'm  gwelwch:"  yn  adn.  17,  18,  mae  y  dys- 
gyblion  yn  ymholi  yn  mhlith  eu  gilydd  yn 
ddirgelaidd,  beth  a  allasai  hyny  fod :  yn  adn. 

'  19,  dy wedir  eu  bod  yn  ewyllysio  goíyn  iddo 
ef,  ac  y  gwyddai  yr  Iesu  eu  bod  yn  ewyllysio 
gofyn  :  yn  adnod  28,  mae  efe  yn  dywedyd 
yn  eglur  beth  oedd  efe  yn  feddwl  yn  adn.  16: 
ac  yma  mae  y  dysgyblion  yn  canfod  yn  am- 
lwg,  y  gwyddai  efe  eu  meddyliau  hwy  yn 
adn.  17,  18.  +  Wrth  hyny  yr  oeddynt  yn 
credu  ei  fod  ef  yn  Dduw  holl-wybodol,  a 
chwedi  dyfod  allan  oddi  wrth  y  Tad. 

31  Yr  Iesu  a\i  hattebodd  hwynt, 

*  A  ydych  chwi  yn  awr  yn  credu  ? 
t  pen.  13.  38.  Luc  9.  44,  45. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  nad  oedd  eu  ffydd  hWy 
yn  awr  ddim  môr  gadarn  ag  y  tybient  hwy 
ei  bod,  ac  y  caffai  ei  hysgwyd  yn  lled  fuan, 
er  eu  cadernid  tybiol  hwynt  yn  awr ;  am 
hyny  mae  yn  gofyn  iddynt,  A  ydych  chwi 
o'r  diwedd  yn  deall  ac  yn  credu  yr  hyn  a 
ddywedais  1 1  chwia  allasech  ac  a  ddylasech 

ddeall  a  chredu  o'r  blaen,  yn  mhell  cyn  hyn. 
Ac  a  ydych  chwi  yn  tybied  eich  bod  yn  credu 
mòr  gadarn  yn  awr,  ag  na  ddaw  ddim  ys- 
gwyd  arnoch  ar  ol  hyn  ì  Mae  rhai  yn  dar- 
llen  y  geiriau  Yr  ydych  yn  awr  yn  credu. 

Da  iawn  eich  bod  yn  credu  o'r  diwedd ; 
chwi  a  ddylasech  gredu  cyn  hyn. 

32  *  Wele,  k  y  mae  yr  awr  yn  dy- 
fod,  ac  yr  awrhon  hi  a  ddaeth,  '  f  y 
gwasgerir  chwi  bob  un  at  yr  eiddo, 

ac  y  gadewch  fi  yn  unig:  mJac  nid 
wyf  yn  unig,  oblegid  y  mae  y  Tad 
gyd  â  myfi. 

*  pen.  4.  21,  23.    a  5.  25,  29.    a  12.  23.  I  Zech.  13. 
7.    Mat.  26.  31,  56.     Marc  14.  27,  50.     Act.  8.  1.    2  Tim.  4. 
16,  17.        m  pen.  8.  16,  29.  a  14.  10,  11.  Es.  50.  6—9. 

*  Er  bod  y  dysgyblion  y  pryd  hwnw  yn 
tybied  eu  bod  yn  credu  yn  dd'íysgog,  eto  yr 
oedd  ystorm  fawr  i  ddyfod  arnynt  yn  fuan 
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iawn,  yr  hon  a  brofai  eu  ffydd,  nad  oedd  hi 
ond  gwanach  o  lawer  nag  y  tybient  hwy  ci 
bod  :  t  oblegid  yn  yr  ystorm  hono  hwy  a  wasg- 
erid  bob  un  at  yr  eiddo  ;  gadawent  eu  Har- 
glwydd  i  ymdaraw  drosto  ei  hun,  a  phob  un  o 
honynt  hwythau  i  ymdaro  drosto  ei  hun  hefyd. 
Fel  hyn  y  buyn  mhenawrneu  ddwy  wedihyn, 
Math.  26.  56.  ÌEr  cael  ei  adael  gan  yr  holl 

ddysgyblion,  gwyddai  Crist  y  ca'i  efe  bresen- oldeb  a.  chymmorth  ei  Dad  nefol  yn  ei  holl 
ddyoddetìadau.  Nid  oes  neb  yn  unig  ag  y 
mae  presenoldeb  Duw  gydag  ef.  Gallwn 
sylwi  yma,  nad  oes  dim  anghysondeb  rhwng 
y  geiriau  hyn  yn  niwedd  yr  adnod,  â  Math. 
27.  46 :  er  i  Dduw  fel  Barnwr  cyfiawn 
guddio  ei  wyneb  oddi  wrth  Grist  ar  y  groes ; 
eto,  fel  Tad,  yr  oedd  gydag  ef  yn  ei  gynnal 

ac  yn  ei  gynnorthwyo.  Myfi  a'r  Tad  un  yd- 
ym,  oedd  hi  yno,  Es.  50.  7. 

33  *Y  pethau  hyn  a  ddywedais 
wrthych,  n  fel  y  caffech  dangnefedd 
ynof.  0fYn  y  °y^  gorthrymder  a 
gewch  :  p  X  eithr  cymmerwch  gysur, 
?  myfi  a  orchfygais  y  byd. 

n  pen.  14.  27.  Salm  85.  8—11.  Es.  9.  6,  7.  Mica  5.  5- 
Luc  2.  14.  a  19.  38.  Rhuf.  5. 1,  2.  Eph.  2.  14—17.  Phil.  4- 
7  Col.  1.  20.  2  Thes.  3.  16.  Heb.  7.  2.  a  13.  20,  21.  open- 
15.  19—21.  Act.  14.  22  Rhuf.  8.  36.  2  Cor.  7.  4.  1  Thes.  3- 
4  2  Tim.  3.  12.  Heb.  11.  25.  1  Pedr  5.  9.  Dat.  7.  14. 
p  pen.  14.  1.  Act.  9.  31.  a  23.  11.  a  27.  22,  25,  36.  2  Cor.  1. 
3.  a  13.  11.  1  Thes.  3.  7.  q  adn.  11.  pen.  12.  31.  1  Sam. 
17.51,52.  Salm6S.  18.  Rhuf.  8.  37.  Gal.  1.  4.  a  6.  14. 
1  Ioan  4.  4.  a  5.  4. 

*  Nid  heddwch  rhwng  eu  personau  â  Duw 
yn  gymmaìnt  a  feddylir  yma ;  er  mai  yn  a 
thrwy  Grist  y  mae  hyny  :  ac  nid  heddwch, 
neu  dangnefedd,  yn  y  gydwybod  ychwaith, 
mae  yn  debyg,  a  feddylir ;  ond  tawelwch,  a 
diysgogrwydd  rneddwl,  modd  i  feddiannu  eu 
heneidìau  mewn  amynedd,  yn  y  gorthrymder 
oedd  iddyfod  arnynty  pryd  hwnw,  aco  hyny 
allan  trwy  eu  hoes.  fRhag-ddangosodd  Crist 
iddynt  y  trallodau  a  ddeuaiarnynt,  fel  y  gall- 
ent  ymarfogi  yn  gadarn,  yn  dawel,  ac  yn 
ddigyffro,  i  wynebu  arnynt ;  a  datgnddiodd 
ei  hun  fel  Duw  a  phlaid  iddynt,  fel  trwy 
ffydd  ynddo  ef  y  gallent  ymwroli,  a  gwynebu 

yn  dawel  ar  cuholl  elynion  a'u  gorthrymder- 
au.  i  Gan  iddo  ef,  y  Pen-tywysog  orchfygu 
y  byd,  pechod,  profedigaethau,  diafol,  a  holl 
byrth  uffern  ;  a  chan  fod  ei  bobl  yn  milwrio 
yn  ei  achos,  a  thàn  ei  faner  ef ;  efe  a  ofala 
am  danynt  yn  y  brwydrau  poethaf,  ac  mae 

ei  fuddugoliaeth  ef  yn  ernes  o  sicrwydd  o'u 
buddugoìiaeth  hwythau  yn  y  diwedd.  Cysur 
y  saint  yw,  eu  bod  yn  milwrio  dàn  faner 
Iesu,  yn  ymladd  â  gelynion  sydd  eisoes  wedi 
eu  gorchfygu,  y  cânt  nerth  a  diogelwch  yn  y 
frwydr  ganddo  ef,  ac  y  cânt  fuddugoliaeth 

lwyr  yn  y  diwedd  ar  bob  gelyn,  a'u  gogon- 
eddu  gydag  ef  ar  ol  gorchfygu. 

PEN.  XVII. 

Crist  yn  gwedd'io  ar  ei  Dad  am  ei  ogon- eddu  ef. 

*Y  PETHAU  hyn  a  lefarodd  yr 

Iesu,  a  f  ac  efe  a  gododd  ei  lygaid  i'r 
nef,  ac  a  ddywedodd,  J  Y  Tad, 

6||  daeth  yr  awr;  c  §  gogonedda  dy 
Fab,  fel  y  gogoneddo  dy  Fab  dithau  : 



Y  bywyd  tragywyddol  yw,  adnabod  10 AN  XVII.         Duw  a'r  hwn  a  anfonodd  efe. 
a  peu.  11.  41.  Salra  121.  1,  2.  a  123.  1.  Es.  38.  14- 

Luo  18.  13.  *  pen.  7.  30.  a  8.  20.  a  12.  23,  27,  28.  a  13- 
1.  a  16.  32.  Marc  14.  41.  Luc  22.  53.  c  adn.  4,  5.  pen.  7. 
39.  a  11.  4.  a  13.  31,  32.  Act.  3.  13.  Phil.  2.  9— 11. 
1   Pedr  1.  21. 

*  Y  pethau  yn  y  tair  pennod  o'r  blaen, 
araith  ymadawol  Crist  i'w  ddysgyblion  : 
wedi  gorphen  hyny,  mae  fel  tad  tirion  yn 
gorchymyn  ei  deulu,  ac  fel  arch-offeiriad 
ffyddlawn  a  thrugarog,  mae  yn  gorchymyn 

ei  apostolion  a'i  holl  eglwys  filwriaethns,  i'w 
Dad,  a  thrwy  hyn  mae  yn  rhoddi  i  ni  gyn- 

llun  o'i  eiriolaeth  wastadol  drosom  yn  y  nef. 
Mae  efe  yma  yn  gweddío  fel  Dyn,  ac  fel 
Cyfryngwr  ei  bobl  ;  eto  mae  efe  yn  aml  yn 
llefaru  gyda  mawredd  dwyfol  ac  awdurdod. 

t  Efe  a  gododd  ei  lygaid  i'r  nef,  gorsedd  a 
phreswylfa  arbenig  Duw,  i  ddangos  difrifwch 
ac  ysbrydoldeb  ei  feddwl,  i  ddangos  mai 
gyda  Duw  yn  y  nef  yr  oedd  ei  neges,  ac  i 

ddangos  i  ninnau  pan  wedd'íom  i  nesâu  at 
Dduw  yn  yr  un  agwedd  sobr,  ddifrifol,  ac 
ysbrydol.  %  Mae  yn  cyfeirio  ei  weddi  at 
Dduw,  fel  ei  Dad  ef  mewn  ystyr  neillduol : 

dysgodd  i  ninnau  hefyd  weddì'o  Ein  Tad,  yr 
hwn  wyt  yn  y  nefoedd.  ||  "  Daeth  yr  awr  :" 
yr  awr  a  benderfynwyd  yn  y  cyngor  tragy- 
wyddol  iddo  ef  orphen  ei  yrfa  o  ufudd-dod 
ar  y  ddaear,  ac  i  ddyoddef  yn  aberth  dros 

bechodau.  §  "  Gogonedda  dy  Fab  :"  gogon- 
edda  fi  fel  dy  Fab,  ac  fel  y  gwyper  mai  dy 
Fab  ydwyf.  Yr  oedd  yr  holl  amgylchiadau 
rhyfeddol  o  ogoniant  a  ddygwyddasant  yn 
marwolaeth  Crist  yn  atebiad  i'r  deisyfiad 
hwn  :  megys  yr  angel  yn  ymddangos  iddo  yn 
yr  ardd  ;  taro  y  rhai  a  ddaethant  i'w  ddàl  ef 
i'r  llawr ;  iacbâu  clust  Malchus,  y  broffes 
ddaadystiodd  efegerbron  Pilat ;  tystiolaeth 

Pilat  o'i  ddiniweidrwydd  ef;  breuddwyd 
gwraig  Pilat ;  troedigaeth  y  lleidr  ar  y  groes; 
cydddisgleiriad  ei  rinweddau  a'i  rasau  ef  yn 
ei  ddyoddefiadau  ;  y  tywyllwch  a'r  rhyfedd- 
odau  goruwch-naturiol  eraill  a  ddygwyddas- 
ant  pan  oedd  ar  y  groes  ;  yn  nghyd  â'i  ad- 
gyfodiad,  ei  esgyniad,  ei  eisteddiad  ar  dde- 
heu-law  Duw,  a  danfoniad  yr  Ysbryd  Glàn  : 
fel  hyn  y  gogoneddodd  Duw  ei  Fab.  Gogon- 
eddodd  yntau  y  Tad,  hefyd,  yn  yr  ufudd-dod 

a'r  iawn  a  roes  iddo,  ac  wedi  hyny  yn  yr 
amlygiad  o'i  ogoniant  trwy  ei  air  a'i  Ysbryd, trwy  yr  holl  fyd. 

2  d  *  Megis  y  rhoddaist  iddo  aw- 
durdod  ar  bob  cnawd, e  fel  am  y  cwbl 
a  roddaist  iddo,  /  y  rhoddai  efe  idd- 
ynt  fywyd  tragywyddol. 

d  pen.  3.  35.  a  5.  21—29.  Salra  2.  6—12.  a  110.  1.  Dan 
7.  14.  Mat.  11.  27.  a  28-  18.  1  Cor.  15.  25-27.  Eph.  1.  20— 
23.  Heb.  1.  2.  a  2.  8,  9.  1  Pedr  3.  22.  •  pen.  4.  14.  a  6 

27.  54—57.  a  10.  28.  a  11.  25,  26.  Rhuf  6.  23.  Col.  3.  3,  4 
1  Tim.  I.  16  1  Ioan  1.  2.  a  2.  25.  a  5.  20.  Jud.  21.  /adn. 
6,  9,  12,  24.  pen.  6.  37,  39.  a  10.  29. 

*  Rhoddes  y  Tad  awdurdod  mewn  rhyw 
ystyr  i'r  Mab  fel  Cyfryngwr,  ar  bob  cnawd  ; 
hyny  yw,  ar  bawb  o  holl  ddynolryw  ;  ond 
ar  yr  etholedigion  er  iachawdwriaeth.  Mae 
ganddo  awdurdod  farnol  ar  y  rhai  di- 
gred  ac  annnwiol,  i'w  heuog-farnu  a'u 
cospi  ;  ac  awdurdod  ar  ei  etholedigion,  "  y 
rhai  a  roddwyd  iddo"  mewn  cyfammod,  i 
roddi  iddynt  iichawdwriaeth  a  bywyd  tra- 
gywyddol.  Rhaid  i  ni  ystyried  fod  gwahan- 
iaeth  mawr  rhwng  y  rhoddi  awdurdod  iddo 
ar  bob  cnawd,  yn  nechreu  yr  adnod,  â 

rhoddi  personau  iddo  yn  yr  ail  ran  o'r  adn- 

od  :  a  cheisiwyd  dangos  y  gwahaniaeth  hyny 
yn  y  sylwad  byr  blaenorol. 

3  ̂ *A  hyn  yw  y  bywyd  tragy- 

wyddol ;  f  iddynt  dy  adnabod  di  Ayr 
unig  wir  Dduwj  *  a'r  hwn  a  anfonaist 
ti,  Iesu  Grist. 

g  adn.  25.  pen.  8.  19,  54,  55.   1  Croa    28.  9.   Salm  9.  10. 
53.  11.  Jer.  9.  24.  a  31.  33,  34.  Ho».  6.  3.  1  Cor.  15.  34. 

2  Cor.  4.  6.  2  Thes.  1.  8.  Hel».  8.  11,  12.  1  Ioan  4.6.  a  5  20. 
n  pen.  14.  9,  10.      2  Cron.  15.  3.      Jer.  16.  18.      1  Cor.  8.  4. 
I  Thes.  1.  9.  1  Tim.  6.  15,  16.  1  Ioan  5.  20.  *  peo.  3.  17, 
34.  a  6.  27-29.  a  12.  49,  50.  a  14.  26.  Es.  48.  16.  a  61.  1. 
Marc  9.  37.  Luc  9.  48.  1  Ioau  4.  14,  15.  a  5.  11,  12. 

*  Hyn  yw  y  ffordd,  a'r  moddicn,  i  gael 
bywyd  tragy wyddol :  hyn  yw  y  dechreuad, 
a'r  ernes,  o  hóno  :  ac  yn  hyn  y  mae  hawí 
iddo,  y  prawf  a'r  cyflawn  fwynâad  o  hôno. 
t  Mae  yr  adnabyddiaeth  hon  yn  arwyddo  ac 
yn  cynnwys,  gwybodaeth  am  Dduw  fel  yr 
unig  wir  Dduw,  ar  wahân  oddi  wrth  bob 
creaduriaid  ac  eilunod  ;  ac  am  ei  Fab  ef  Iesu 
Grist,  yr  hwn  a  ddanfonodd  efe  i  fod  yn 
Iachawdwr  i'r  byd,  fel  yn  ogyfuwch  â  Duw, 
ac  eto  yn  Gyfryngwr  rhwng  Duw  a  dynion. 
Rhaid  adnabod  Duw  yn  ei  brîodoltaethau,  ac 
yn  y  prydferthwch,  y  rhagoroldeb,  y  gogon- 
iant,  a'r  cyd-gordiad  o  honynt.  Rbaid  der- 
byn  yr  adnabyddiaeth  hon  trwy  ddatgudd- 
iad,  trwy  ffydd,  a  thrwy  oleuni  ysbrydol,  a 
phrofiad  a  chymdeithas  gynnyddot.  Mis  gell- 
ir  ei  chael  ond  trwy  adnabyddiaeth  o  Grist 

fel  Person  Dwyfol,  ac  yn  ei  sefyllfa  a'i  waith 
cyfryngol.  Yn  mhob  golwg  arall  ar  Dduw, 
y  mae  efe  un  ai  mòr  gyfiawn,  ag  nas  gall 

ddangos  trugaredd  i'r  euog,  neu  ynte,  mòr 
drugarog,  fel  y  gwna  gam  a'i  gyfiawnder,  ei 
sancteiddrwydd,  a'i  wirionedd.  Rhaid  gwel- 
ed  gogoniant  a  chydgordiad  y  prîodoliaethau 
dwyfol  yn  wyneb  lesu  Grist ;  ac  mae  yn 

gyssyîltiedig  â'r  wybodaeth  hon  yn  wastad, 
barchedig  ofn  a  hyder ;  mae  yn  meithrin 

cariad,  dì'olchgarwch,  ymostyngiad,  ufudd- 
dod,  addoliad  ysbrydol,  a  chydymffurfiad  àg 
ef :  a  dyma  ffordd  y  pechadnr,  fel  y  dywed- 
wyd,  i  fywyd  tragywyddol. 

4  ŵ*Mi  a'th  ogoneddais  di  ar  y 
ddaear ;  l  f  mi  a  gwblheais  y  gwaith 
a  roddaist  i  mi  iV  wneuthur. 

t  pen.  12.  28.    a  13.   31,  32.  /  pen.  4.  34.     a  5.  36. 
a  9.  3.  a  14    31.  a  19.  30.  Act.  20.24.  2Tfm.  4.  7. 

*  Nid  chwanegu  at  ogoniant  hanfodawl  y 
Tad  a  feddylir,  yr  oedd,  ac  y  mae,  hyny  yn 
anmhosibl  i  neb  ;  ond  amlygu  gogoniant  ei 

br'iodoliaethau  ef  a  feddylir:  e  wnaeth  Iesu 
hyny  yn  ei  fy wyd  ;  yn  ei  athrawiaeth,  yn  ei 
wyrthiau,  ac  yr  oedd  yn  barod  i  wneyd  hyny 
yn  mhellach,  hyd  eiihaf  perffeithrwydd  yn 

ei  ddyoddefaint  a'i  angau  aberthawl  ar  y 
groes.  Gogoneddu  Duw  oedd  ei  amcan  ef 
yn  yr  hyn  oll  a  wnaeth  ac  addyoddefodd,  ac 

efe  a'i  gogoneddodd  ef  yn  berffaith.  t  Yr oedd  holl  waith  Crist  wedi  ei  roddi  iddo  mewn 
cyfammod  tragywyddol;  ac  y  mae  yma  yn 
dywedyd  ei  fod  wedi  ei  orphen,  hyny  yw,  yr 
ocdd  o  fewn  ychydig  iawn  wedi  ei  orphen  y 
pryd  hwnw,  yr  oedd  yn  penderfynn  mỳnu 
gweled  ei  lwyr  orphen ;  ac  yn  gwybod  yn 
sicr  y  llwyr  orphenai  efe  ef  yn  fuan. 

5  ifîAc  yr  awrhon,  O  Dad,  m  go- 
gonedda  di  fyfi  gyd  â  thi  dy  hun, 

f  â'r  gogoniant  oedd  i  mi  gyd  â  thi II  cyn  bod  y  byd.   
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m  adn.  24  pen.  1.  18.  a  3.  13.  a  10.  30.  a  14.  9.  Diar.  8. 
22—31.  Püil.  2.  6.  Col.  1.  15—17.  Heb.  1.  3,  10.  1  Inan  1.2. 
Dat.  5.  9—14.  »  pen.  1.  1—3.  Mat.  25.  34.  1  Pedr  1.  20. 
Dat.  13.  8. 

*  Sylwyrì  am  ogonerìrìu  Cristyn  ei  farwol- 
aeth  o'r  blaen,  adn.  1,  a  pen.  13.  31.  yma 
mae  yn  gweddi'o  am  ei  ogoneddu  gyda'rTad, 
ynynef :  yr  hyn  a  wnaed  trwy  ei  roddi  i  eis- 
tedd  ar  ddeheulaw  y  mawredd  yn  y  goruwch- 
leoedd,  trwy  roddi  pob  awdurdod  yn  ei  law 

ef,  trwy  weithredu  yn  ei  holl  bii'odoliaethau 
dwyfol,  a  thrwy  dderbyn  addoliad  gan  bawb 

fel  gwir  Dduw,  gogyfuwch  a'r  Tad.  t  Pa 
fodd  y  gallai  Crist  son  am  ogoniant  ag  oedd 
iddo  ef  cyn  bod  y  byd,  os  nad  oedd  efe  yn 
hanfodi  eyn  bod  y  byd,  ac  yn  hanfodi  fel 
Person  dwyfol  hefyd?  Atebed  y  Sociniaid 
hyn  os  gallant,  am  eraill  mae  yn  bur  hawdd 
iddynt  ei  ateb.  Rhoddodd  Iesu  gwmwl  meç- 
ys  ar  y  gogoniant  annhraethadwy  hwnw  tra 
du  yn  y  byd  hwn,  ac  yma  ar  ei  esgyniad  bu- 
an  i'r  nef,  mae  yn  gwerìdìo  arn  i  ogoniant 
hanfodawl  ei  Berson  dwyfol  gael  ei  roddi  ar 
ei  ddynoliíteth  hefyd,  mewn  undeb  personol 
a'i  Dduwdod. 

6  °  *  Mi  a  eglurais  dy  enw  *  ìft 
dynion  a  roddaist  i  mi  allan  o'r  byd : 
I  f  eiddot  ti  oeddynt,  %  a  thi  a?u  rhodd- 
aist  hwynt  i  mi ;  r  \\  a  hwy  a  gadwas- 
ant  dy  air  di. 

o  adn.  26.    pen.  1.  18.   a  12.  28.    Ex.  3,  13—15.   a  í 
a  34.5-7.    Salm  22.  22.    a  71.  17—19.   Mut.  11.  25-27. 
10.  21,  22.    2  Cor.  4.  6.    Heb.  2.  12.    1  loan  5.  20. 

2,9,11,11,16,24.      pea.  6.  37,  39.     a  10.  27— 29. 
a  18.  9.  Act.  13.  48.  q  adn.  9,  10.    Rhuf.  8.  28-30.   a  u 
2.  Eph.  1.  4—11.  2  Thes.  2.  13,  14.  1  Pedr  1.  1,  2.  rpen 
8.31,32.  a  14.  21— 24.  a  15.  3,  7.  Salm  119.  11.  Diar.  2 
1—5,  10,  11.  a  3.  1—4.  a23.  23.  Col.  3.  16.  2  Tim.  1.  13 
Dat.  2.  13.  a  3.  8,  10. 

Er  bod  y  rhan  hon  o  weddi  Crist  hyd  ddi 

wedd  adn  10  yn  perthyn  yn  benaf  i'w  apos 
tolion ;  eto  gallwn  feddwl  ei  bod  yn  cynwys 

y  deg  a  thriugain  hefyd,  yn  nghyd  a'r  holl  rai 
a  alwyd  yn  effeithiol  trwy  ei  weinidogaeth  ef. 
Mae  y  geiriau  yn  dangos  ei  ffyrìdlonrìtb  ef 

yn  ei  waitb,  a'i  ofal  am  y  rhai  oedd  eisoes 
wedi  eu  galw ;  ac  yn  brawf  hefyd  o'r  hyn  a 
wna  efe  mewn  iawn  bryd  ar  y  rhai  oll  a  rodd 
es  y  Tad  iddo.  *  Egluro  enw  Duw  y w  egluro  ei 
aira'i  ewyllysef,  cyhoeddi  ei  ddaioni  a'i  dru 
garedd  ef,  yn  nghyd  âphob  pethdrwy  yrhyn 
y  galler  adnabod  Duw.  t  Yr  oedd  yr  ethol 
edigion  yn  eidrìo  Duwrìrwy  hawlcrëarìigaeth 
fel  eraill ;  ond  yma,  y  medrìwl  yw  eu  bod  yn 
eiddo  Duw  mewn  modrì  neillduol,  o  ran  car- 
iad  atynt  a  dewisiarì  o  honynt.  %  Rhorìrìodd 

y  Tad  hwynt  i'r  Mab  yn  ol  trefn  ei  gyngor 
tragywyrìdol,  a  thrwy  weithred  gyfammodol; 
i  wneyrì  iawn  rìrostynt,  eu  prynu,  egluro  enw 

Duw  idrìynt,  eu  galw  allan  o'r  byd,  sef  o 
blith  dynion  y  byd,  eu  cynawnâu,  eu  sanct- 
eiddio,  a'u  cynnal  yn  y  byd,  ac  o'r  diwedrì 
eu  cymmeryd  yn  hollawl  allan  o'r  byd  i  og 
oniant.  j|  Pan  mae  Crist  yn  egluro  enw  ac 

ewyllys  Duw  yn  effeithiol  i'w  bobl,  maent 
yn  gwrando,  yn  rìeall,  yn  derbyn,  yn  cofleirì- 
io,  ac  yn  carìw  ei  air  ef,  yn  ufurìrìâu  irìdo  ac 
yn  ei  wneuthur.  Ei  Ysbryrì  a'i  ras  ef  sydd 
yn  peri  hyn,  nirì  dim  ynddynt  hwy  mwy  nac 
eraill  wi  th  natur.  Er  maint  oedrì  anmher- 
ffeithrwydd  yr  apostolion,  mae  Crist  yn  eu 
canmol  wrth  ei  Dad  :  "  Hwy  a  gadwasant 
dy  air  di,"  ebai  efe. 

7  *  *  Yr  awrhon  y  gwybuant  mai 
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oddi  wrthyt  ti  y  mae  yr  holl  bethau 
a  roddaist  i  mi : 

s  p«n.  7.  16,  17.  a  14.  7-10,  20.  a  16.  27-30.  t  adn. 
10.  pen.  8.  28.  a  10.  29,  30.  a  12.  49,  50.  a   16.  15,  16. 

*  Taerai  y  phariseaid  mai  twyllwr  oedrì 
Iesu,  ac  rnai  trwy  Beelzebub  penaeth  y  cyth- 
renliairì  yr  oerìd  efe  yn  bwrw  allan  gyihreul- 
iaid  ;  ond  dygwyd  yr  apostolion  i  ddeall  a 
chredu  ei  fod  ef  yn  trarìdodi  ei  holl  ddysg- 
eidiaeth,  ac  yn  gwneuthur  ei  holl  weithred- 
oedd,  yn  ol  medrìwl  a  chyngor  Duw,  fel  Cyf- 

yngwr  wedi  ei  ddaní'on  gan  Dduw. 
8  u  *  Canys  y  geiriau  a  roddaist  i 

mi,  a  roddais  iddynt  hwy  ;  x  f  a  hwy 
a'u  derbyniasant,  ̂ ac  a  wybuant  yn 
wir  mai  oddi  wrthyt  ti  y  daethum  i 

allan,  ac  a  gredasant  mai  tydi  a'm hanfonaist  i. 
«  adn.  14.       Diar.  1.23.      Mat.  13.  11.       Eph.  3.  2-8. 

4.  II,  12.         x  pen.  3.  33.  Diar.  1.  3.    a  2    1.  a  4.  10.    a  8. 
9.  a  10.  8.    1  Cor.  II.  23.  a  15.  1,  2.     1  Thes.  2.  13.  »4.1. 

y  hdu.  6,  7,  25.   1  loan  4.  14. 

*  Yr  holl  bethau  perthynol  i  deyrnas  nef- 
oerìd,y  pethau  am  Berson,  swyrìrìau,  gwaith, 
a  rìoniau  y  Cyfryngwr,  a  holl  drefn  yr  iech- 
ydwriaeth  trwyddo  ef  ;  yr  oedd  lesu  wedî  eu 
derbyn  fel  Angel  mawr  y  cyfammod  gan  y 
Tad,  i'w  trarìrìorìi  a'u  dysgu  i'w  ddysgyblion  : 
t  a  hwythau  trwy  ffydd  wedi  eu  derbyn,  a 
thrwy  rìderbyn  y  pethau,  yn  crerìu  yn  y 
Person  a'u  trarìdodorìrì,  mai  Mab  Duw  yrì- 
oerìd,  mai  oddi  wrth  Dduw  y  daeth,  ac  mai 

Duw  Dad  a'i  danfonodrì  i'r  byd. 
9  2*Drostynt  hwy  yr  wyf  fì  yn 

gweddio  :  f  nid  dros  y  byd  yr  wyf  yn 

gweddio,  a  l  ond  dros  y  rhai  a  rodd- 
aist  i  mi ;  canys  oeddot  ti  ydynt. 

z  adn.  14,  16,  20.  pen.  14.  16,  17.  a  16.  26,  27.  Luc  22. 
32.  Rhuf.  8.  34.  Heb.  7.  25.  a  9.  24.  1  Ioau  2.  1,  2.  a  5.  19. 
Dat.  12.  9.  a  13.  8.  a  20.  15.         a  adn.  6,  24. 

*  Tybia  rhai  mai  yr  apostolion  yn  benaf, 
yna  y  rìeg  dysgybl  a  thriugain,  a  chynnifer 
ag  oedd  wedi  eu  galw  y  pryd  hwnw,  oedd  yr 

"  hwy"  yr  oedd  Crist  yn  gwedrì'io  rìrostynt 
yma  :  ac  nid  yr  holl  etholedigion  ag  oedd  i 

gael  eu  galw  ar  ol  hyn.  Yn  yr  ugeinfed  ad- 
nod  mae  yn  amlwg  yn  gwedd'io  dros  y  rhai 
hyny  ;  ond  tybir  nad  yw  felly  yma.  Gwel  y 
sylwad  ar  adn.  6.  t  Os  yw  y  sylwad  bl.ien- 
orol  yn  gywir,  mae  y  "  byd"  yma  yn  cyn- 
nwys  pawb  ag  oedd  heb  eu  galw  y  pryrì 
hwnw,  yr  etholedigion  yn  gystal  ag  eraill  : 
neu,  ynte,  os  yr  holl  etholedigion  yn  mhob 

oes  o  ìiyny  allan  yw  yr  "  hwy"  yn  nechreu 
yr  adnorì,  fel  y  tybia  rhai  eraill,  yna  y  "  byrì" 
yw  y  rhai  anetholedig,  dros  y  rhai  nid  oedrì 
Crist  yn  gwerìrìîo.  X  Gwel  y  sylwadau  ar 
adn.  6,  dàn  y  nodau  t  a  |. 

10  *'*  A'r  eiddof  fi  oll  sydd  eìddot 
ti,  a'r  eiddot  ti  sydd  eiddof  fi :  cfa 
mi  a  ogoneddwyd  ynddynt. 

6  pen.  10.  30.  a  18.' 14,  15.  1  Cor.  3.  21-23.  Col.  1. 15-19.  a  2.  9.  cpen.  5.  23.     all.4.    a  12.  23.    Act.  19. 
17.  Phil.  1.  20.  a  2.  9—11.  2  Thes.  1.  10,  12.    Dat.  5.  8-14. 

*  ü  herwydd  perffaith  unrìeb  hanfod,  cyng- 

or,  a  gweithrediarì,  rhwng  y  Tad  a'r  Mab, 
mae  eiddo  y  Mab  oll  yn  eiddo  y  Tad,  ac 
eiddo  y  Tarì  oll  yn  eirìrìo  y  Mab  yr  un  ffunurì. 
Y  rhai  oll  a  roddodd  y  Tad  i'r  Mab  maent 
yn  eiddo  y  Tad  yr  un  modrì  â  phe  buasai  heb 
eu  rhoddi ;  a'r  rhai  oll  a  etholodd  y  Tad  iddo 

2  ü  3 
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ei  hun,  maent  yn  eiddo  y  Mab  hefyd  :  felly 

nid  oes  dim  gwrthymgais  rhwng  y  Tad  a'r 
Mab  o  ran  awdurdod,  íneddiant,  ac  anrhyd- 

edd,  ond  yr  undeb,  y  cyd-gordiad,  a'r  cyf- 
laddiad  mwyaf  pertfaith.  Gan  fod  y  geiriau 
Groeg  yn  yr  adnod  uchod,  yn  y  ganol-ryw  ; 
maent  yn  arwyddo  pethau  yn  gystal  â  pher- 
sonau  :  felly  mae  yr  un  hanfod,  yr  un  piiod- 
oliaelliau,  yr  un  arfaeth  ac  ewyllys,  yr  un 

gweithredoedd  yn  gystal  â'r  un  personau,  yn 
eiddo  y  Tad  â'r  Mab,  yn  eiddo  y  Mab  â'r 
Tad.  Nid  y  w  hyn  ddim  mwy  nag  a  ddy wed- 
odd  Iesu  mewn  llawer  o  fànau  eraill ;  pwy  a 
allai  ddy wedyd  feî  hyn  ond  Iesu  ?  a  pha  fodd 

y  gallai  Iesu  ddywedyd  fel  hyn,  oni  b'ai  ei 
fod  yn  wir  Dduw?  Nid  oedd  neb  llai  na 

Pherson  Dwyfol  o'r  fath  hyn,  yn  addas  i'r 
ymddiried  a  roddwyd  ynddo  am  iachawdwr- 
iaeth  ei  bobl ;  f  ac  efe  a  ogoneddir  byth,  yn 

undeb  y  Tad  a'r  Ysbryd,  yn  euprynedigaeth 
hwynt,  eu  galwad,  eu  ffydd,  eu  cariad,  eu 
haddoliad,  eu  hufudd-dod,  a'u  tragywyddol 
ogoneddiad  yn  y  nef. 

11  rf*Ac  nid  wyf  mwyach  yn  y 
byd,  e  orid  y  rhai  hyn  sydd  yn  y  byd, 
a  myfi  sydd  yn  dyfod  attat  ti.  /fY 
Tad  sancteiddiol,  *  %  cadw  hwynt 
h  ||  trwy  dy  enw,  y  rhai  a  roddaist  i 
mi ;  *  §  fel  y  byddont  un,  megis 
ninnau. 

d  adn.  13.  pen.  13.  1,  3.  a  16.  28.  Act.  1.  9-11.  a  3.  21 
Heb.  1.  3.  a  9.  24.  e  adn.  14—18.  pen.  15.  18—21.  a  16.  33. 
Mat.  10.  16.  Iago  4.  4.  1  Ioan  3.  12,  13.  a  5.  19.  /adn.25. 
Mat.  5.  48.  1  Pedr  1.  15—17.  Dat.  4.  8.  a  15.  4.  g  adn. 
12,15.  pen.  10.  29,  30.  Sa'.ui  17.  8,  9.  Es.  27.  3.  lPedfl. 
5.  Jud.  1.  A  Salm  79.  9.  Es.  64.  2.  Jer.  14.  7,  21.  Ezec. 
20.  9,  22,  44.  Mat.  6.  9.  Rhuf.  9.  17.  t  adn.  2!,  22.  pen. 
10.  30.  a  14.  20.  Rhuf.  15.  5,  6.  1  Cor.  1.  10.  a  12.  12,  13. 
Eph.4.  4. 

*  Yr  oedd  Crist  yn  awr  ar  ymadael  â'rbyd 
hwn,  o  ran  ei  bresenoldeb  personol  yn  y 
natur  ddynol ;  ond  er  ei  fod  yn  gorfoleddu 
yn  y  meddwl  am  fyned  at  y  Tad  ;  eto  yr 
oedd  yn  tosturio  wrth,  yn  gofalu  am,  ac  yn 
gweddío  dros,  ei  bobl  druein  dlodion,  y  rhai 
oedd  i  aros  ar  ei  ol  yn  y  byd  fel  defaid  yn 
rnysg  bleiddiaid,  yn  nghanol  maglau,  enbyd- 
rwydd,  a  gorthrymderau  lawer.  f  Mae  yr 
enw  hwn,  "  Y  Tad  sancteiddiol,"  megys  yn 
cyfeirio  at  holl  berffeithrwydd  a  rhagoriaeth- 
au  Duw,  fel  y  maent  yn  rhwyniedig  i  gyf- 
lawni  dybenion  y  cyfammod  newydd,  yn 
enwedig  yn  sancteiddiad  a  chadwedigaeth  yr 
holl  etholedigion.  X  Cadw  hwynl  yn  gadarn 
yn  y  ffydd,  ac  yn  eu  proffes  sanctaidd,  yn 
wyneb  erlidiau  ;  a  chadw  hwynt  mewn 
sancteiddrwydd,  cariad,  ac  undeb,  yn  wyneb 
pob  llygredigaethau  tumewnol,  a  phrofedig- 
aethau  allanol,  a  ymosodo  arnynt.  ||  Cadw 
hwynt  trwy  dy  enw  ;  hyny  yw,  trwy  dy  air 
sydd  yn  datguddio  dy  enw,  cadw  hwynt  trwy 
dy  berffaith  allu  i  hyny,  a  chadw  hwynt  er 
gogoniant  dy  enw.  "  Tŵr  cadarn  yw  enw 
yr  Arglwydd."  §  Fel  y  byddont  un  mewn 
calon  a  chariad,  un  mewn  barn  a  thystiol- 
aeth,  ac  un  mewn  amcan  ac  yrngais,  yn  eu 

holl  lafur  gyda'm  hachos  I.  Gwtlwn  mòr 
angenrheidìol  yw  undeb  yn  mhlith  y  saint, 
yn  enwedig  gweinidogion  yr  efengyl. 

12  *Tra   fum  gyda  hwynt  yn  y 

\  byd,  k  f  mi  a'u  cedwais  yn  dy  enw  : 
%  y  rhai  a  roddaist  i  mi,  a  gedwais, 
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||  ac    ni    chollwyd   o   honynt    ond 

mab  y  golledigaeth  ;   n  §  fel  y  cy- fíawnid  yr  ysgrythyr. 
*  pen.  6.  37,  39,  40.  a  10.  27,  23.  Heb.  2.  13.  I  pen. 

13.  18.    a  18.  9.    Luc  4.  26,  27.    1  Ioan  2.  19.  m  pen.  6. 
70,  71.  2  Thes.  2.  3.       n  Salm  109.  6—19.  Act.  1.  16-20,25. 

"  Tra  fum  gyda  hwynt"  &c :  mae  Crist 
yn  llefaru  yma  fel  pe  buasai  wedi  gadael  y 
byd,  er  ei  fod  eto  heb  farw  ;  oblegid  agosrwydd 

yr  amser  a'r  sicrwydd  y  byddai  iddo  farw, 
adgyfodi,  gadael  y  byd,  a  myned  i'w  ogon- 
iant.  t  Yn  ol  gorchymyn  y  Tad  iddo,  a'r 
ymddiried  a  roddes  y  Tad  ynddo,  efe  a  gadw- 
odd  ei  ddysgyblion  tra  fu  gyda  hwynt,  rhag 

gwrthgiliad,trwy  ei  athrawiaeth  a'iesampl  ei 
hun,  a  thrwy  eí  ddylanwadau  grasol  ac  effeith- 

iol  ar  eu  hysprydoedd  a'u  calonau.  \  Y  rhai 
a  roddaist  i  mi  fel  etholedigion  yn  y  cyfam- 
mod  tragy  wyddol,  neu,  y  rhai  a  roddaist  i  mi 

fel  apostolion;  mi  a'u  cedwais  hwynt  oll: 
II'  ond  Judas,  mab  y  golledigneth,  ni  chedwais  ; 
er  ei  fod  ef  gyda'r  apostolion,  eto  nid  oedd 
wedi  ei  roddi  i  mi  erioed  i'w  gadw.  Sylwa  y 
dysgedigion  mai  nid  ond  o  eithiiad,  yw  yr 
ond  yma,  eithr  ond  o  gyferbyniad;  yn  dangos 
nad  oedd  Judas  o  nifer  y  rhai  a  roddwyd  i 
Grist.  Mab  y  golledigaeth  oedd  efe  erioed, 

acyramser  gorau  ;  yr  oedd  ei  gyfiwra'i  weith- 
redoedd  yn  haeddu  colledigaeth,  ac  i  golledig- 
aeth  yraeth§megysyr  ysgrifenwyd  am  dano. 

Salm  41.  9 ;  109.  6—20*;  Act  1.  16—20. 
13  *Ac  yr  awrhon°yr  wyf  yn. 

dyfod  attat ;  f  a'r  pethau  hyn  yr  wyf 
yn  eu  llefaru  yn  y  byd,  p  fel  y  caffont 
íy  Uawenydd  i  yn  gyflawn  ynddynt 
eu  hunain. 

o  adn.  1.  pen.  13.  3.  Heb.  12.  2.  p  pen.  3.  29.  a  15 
11.  a  16.  22—24,  33.  Neh.  8.  10.  Saltn  43.  4.  a  126.  5.  Act. 
13.  52.  Rhuf.  14.  17.  Gal.  5.  22.  1  loan  1.  4.  2  loan  12. 

*  Yn  adn.  11,  dywedodd  Iesu  hyn  o'r  blaen  ; 
ac  wrth  ei  fod  yn  dywedyd  yr  un  peth  eto 
niòr  fuan,  mae  yn  amlwg  fod  myned  at  y 
Tad  yn  beth  mawr  ar  ei  feddwlef,  yn  gysur, 

yn  hyfrydwch,  acyn  gynnaliaethi'w  feddwlyn wyneb  ei  ddyoddefiadau  llymion  annhraethol. 
Mae  y  geiriau  yndangos  hefyd  nad  oedd  dim 
cwmwl  o  ofn  nac  ammheuaeth  ar  ei  feddwl  ef 

am  y  canlyniad  ;  yn  nghanol  y  ddryc-hin  fawr, 
yr  oedd  yn  gweled  glàn  diogel,  tawel,  a  gor- 

foleddus  byth.  f  Yr  oedd  Iesu  yn  gwedd'ío  fel 
hyn  dros  ac  yn  nghlyw  ei  ddysgyblion  cyn 
eu  gadael,  fel  y  caftent  gysur  a  Ilawenydd  yn 

yr  atebiad  o'r  weddi  hon  ar  ol  iddo  ef  eu 
gadael :  ac  fel  y  caffent  brawf  a  chynllun 

yn  y  weddi  hon  hefyd  o'i  ofal  ef  am  danynt, 
a'i  eiriolaeth  drostynt  yn  y  nef. 

14  9*Myfì  a  roddais  iddynt  hwy 

dy  air  di:  rJa'r  byd  a'u  casâodd 
hwynt,  *  X  oblegid  nad  ydynt  o'r  byd, 
megis  nad  ydwyf  finnau  o'r  byd. q\àü.  8.  r  pen.  7.  7.       a  15.  18— 21.       Geu.  3.  15. 
DUr.  29.  27.  Zech.  11.8.  Mat.  J0.  24,  25.  1  Pedr  4.  4,  5. 
1  loan  3.  12,  13.  *  adn.  16.  pen.  8.  23.  1  Ioan  4.  5,  6. 
a  5.  19,  20. 

*  Mae  rhoddi  y  gair  yma  yn  cynnwys 
mwy  na'i  bregethu  yn  nghlyw  yr  apostolion: 
gwnaeth  Iesu  hyny  i  laweroedd  na  chasâodd 
y  byd  mo  honynt.  Rhoddi  ei  air,  gan  hyny, 

i'w  ddysgyblion,  oedd  ei  roddi  yn  eu  calon 
i'w  gredu  a'i  dderbyn,  a'i  roddi  iddynt  hefyd 
yn  weinidogaethol  fel  yr  elent  ac  y  pregeth- 
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ent  ef  i  eraill :  felly  mae  rhoddi  y  gair  iddynt 
yn  arwyddo  eu  danfoniad  dwyfol,  eu  doniad 

ysbrydol,  a'u  cynnysgaethiad  âg  ysbryd  gwr- 
ol  i'r  weinidogaeth  fawr.  t  Er  mai  gweinid- 
ogaeth  trugaredd,  heddwch,  a  bywyd  tragy- 
wyddol  oedd  gan  y  dysgyblion,  eto  ni  chaw- 
sant  ond  eu  casâu  a'u  herlid  gan  y  byd  an- 
nuwiol :  %  a'r  achos  o  hyny  oedd,  am  fod  eu 
hegwyddorion,  eu  hysbrydoedd,  a'u  golygiad- 
au,  yn  groes  i  feddyliau  a  syniadan,  chwant- 
au  ac  elw,  dynion  anianol  a  chnawdol.  Yr 
oedd  pob  peth  ynddynt  hwy  fel  yn  eu  Har- 
glwydd,  yn  condemnio  y  byd,  am  hyny  yn 
gas  gan  y  byd. 

15  *Nid  wyf  yn  gweddîo  a'r  i 
ti '  eu  cymmeryd  hwynt  allan  o'r  byd, 
f  eithr  ar  i  w  ti  eu  cadw  hwynt  rhag  y 
drwg. 

t  Salm  30.  9.  Preg.  9.  10.  Es.  38.  18,  19.  a  57.  1.  Lnc 
8.  38,  39.  Phil.  1.  20— a6.  w  Gen.  48.  16.  1  Cron. 
Salm  121.  7.  Mat.  6.  13.  Luo  11.  4.  Gal.  1.  4.    2  Thes 
2Tim.  4.  18.  1  Ioan5.  18. 

*  Nid  oedd  Crist  yn  gweddîo  ar  i'w  Dad 
gymmeryd  y  dysgyblion  yn  union-gyrchol  o'r 
byd  pechadurus  ac  erlidgar  i'r  nef ;  ac  nid 
oedd  am  iddo  amddifadu  y  byd  o  gymmaint 

bendith  ag  oedd  eu  gweinidogaeth  a'u  bywyd 
au  sanctaidd  hwy :  gwyddai  fod  ganddynt 

waith  mawr  i'w  wneyd  yn  y  byd,  er  gogon- 
iant  Duw  a  lles  i  ddynion,  a  bod  yn  rhaid 

iddynt  aros  ar  y  ddaear  i'w  orphen.  t  Ond 
gweddi'o  yroedd,  ar  iddynt  gaeleu  cadw  rhag 
y  drwg :  eu  cynnal  yn  eu  profedigaethau, 

sajjcteiddio  eu  profedigaethau  iddynt,  a'u 
gwaredu  yn  ddîangol  allan  o  honynt.  Hefyd 
eu  cadw  hwynt  rhag  y  drygioni  o  bechod  yr 
oedd  y  byd  yn  gorwedd  ynddo,  a  rhagdiafol. 

yr  un  drwg,  na  byddai  i'r  un  o'i  ymosodiad- 
att  ef  byth  Iwyddo  yn  eu  herbyn.  Mae  hyn 

yn  dangos  y  dylem  ninnau  weddi'o  am  gael ein  cadw  rhag  y  drwg,  yn  enwedig  rhag  y 
drwg  o  bechod,  yn  y  byd,  yn  fwy  nac  am 

gael  ein  çymmeryd  o'r  byd  i  ddedwyddwch. 

16  **0'r  byd  nid  ydynt,  f  megis 
nad  wyf  finnau  o'r  byd. 
*.dn.l4. 

 J 

*  Maent  hwy  eisoes  o'r  fath  ysbryd  a  thym- 
herau  crefyddol,  ac  yn  ngafael  â'r  fath  waith 
rhagorol,  ag  sydd  yn  hòllàwl  groes  i  gym 
meradwyaeth  y  cjffredinolrwydd  o'r  byd 
hwn  :  tyr  un  modd  ag  ydwyf  finnau  fy  hun- 
an,  i'r  hwn  yn  hyn  y  maent  hwy  wedi  cael, 
ac  i  gael,  eu  cyd-ymífurfio.  Nis  gellir  deall 
wrth  y  geiriau  hyn,  nad  oedd  y  dysgyblion 

o'r  byd  yn  mhob  ystyr  yr  un  modd  a'u  Har- 
glwydd;  yr  oeddynt  hwy  ar  "y  cyntaf  o'r 
ddaear  yn  ddaearol,"  ac  yntau, "  yr  Arglwydd 
o'r  nef." 

17  y  *  Sancteiddia  hwynt  yn  dy 
wirionedd  :  z  f  dy  air  sydd  wirionedd. 

y  adn.  19.  pen.  8.  32.  a  15.  3.  Salm  19.  7-9.  a  119.  9, 
11,  104.  Luc  8.  11,  15.  Act.  15.  9.  2  Cor.  3.  18.  Eph.  5  26. 
Iago  1.  21.    1  Pedr  1.  22,  23.  s  pen.  8.  40.    2  Sam.  7.  28. 
S»lm  12.  6.  a  19.  7.    a  119.  144,  152.   Eph.  4.  21,22.  2Tim. 
2.  25,  26. 

*  Cadarnâer,  ymgeledder,  a  chynnydder  eu 
sancteiddrwydd  a'u  holl  rasau  hwynt,  drwy 
y  gwirionedd :  neu,  yn  ol  meddyliau  rhai 
eraill,  neillduer,  a  chyssegrer  hwynt  trwy  en- 
einiad  yr  Ysbryd,  i'w  swydd  apostolaidd,  a 
gwasanaeth  Duw,  yn  mhregethiad  gwirion- 
edd  yr  efengyl,  yn  yr  hwn  y  maent  yn  cael 
eu  dysgu,  ac  y  dysgir  hwy  eto  yn  mhellach. 
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Gŵyr  pa wb, fod  y  gair  sancteiddio y n  arwyddo 
y  peth  olaf  uchod,  mewn  llawer  o  fànau  yn 
yr  ysgrythyrau.  t  Gwirionedd  pwysig,  gwerth- 
fawr,  ac  anffaeledig  yw  holl  air  Duw;  ac  yn 

y  ífydd,  y  broffes,  a'r  weinidogatth  o  hóno, 
yr  oedd  Crist  yn  gwedd'io  am  i'w  ddysgybl- 
ion  gaeleu  cynnal  a'u  sancteiddio,  yn  y  ddwy 
ystyriaeth  a  nodwyd  uchod.  Efallai  bod  yn 
y  geiriau  hefyd  gyfeiriad  at,  a  chyferbyniad 
i,  sancteiddiad  seremoniol  yr  offeiriaid,  &c, 
dàn  y  ddeddf. 

18  a*Fel  yr  anfonaist  íì  i'r  byd, 
f  felly  yr  anfonais  innau  hwythau i'rbyd. 

a  pen.  20.  21-23.  Es.  61.  1-3.  Mat.  23.  34.  2  Cor. 
5.  20.  Eph.  3.  7,  8. 

*  Fel  y  danfonodd  Duw  ei  Fab  i'r  byd  fel 
Prophwyd  mawr  i  bregethu  yr  efengyl,  felly 
yr  anfonodd  yntau  ei  ddysgyblion  i  ddwyn 
yn  mlaen  yr  un  gwaith  yn  y  byd  ar  ol  ei  ym- 
adawiad  ef.  Nid  ymruthro  i'r  gwaith  a 
wnaethant,  na  rhedeg  heb  eu  danfon ;  caws- 
ant  eu  danfon  gan  Iesu,  ac  yr  oedd  ganddo 

ef  yr  un  awdurdod  i'w  danfon  hwy,  ag  oedd 
gan  y  Tad  i'w  ddanfon  yntau.  tWrth  y 
geiriau  cymharol,  "  Fel,"  a  "  felly,"  yn  yr 
adnod,  nid  ydym  i  ddeall  fod  Crist  yn  anfon 

ei  ddysgyblion  i'r  un  dybenion  yn  mhob  peth, 
ag  y  danfonodd  y  Tad  ef  i'r  byd  :  danfonwyd 
ef  i  fod  yn  Aw<ìwr  iachawdwriaeth,  yn  gys- 
tal  ac  yn  bregethwr ;  danfonodd  ef  hwynt  i 
bregethu  iachawdwriaeth  yn  unig. 

19  fc*Ac  er  eu  mwyn  hwy  c yr 

wyf  yn  fy  sancteiddio  fy  hun,  dffel 
y  byddont  hwythau  wedi  eu  sanct- 
eiddio  X  yn  y  gwirionedd. 

b  Es.  62.  1.2  Cor.  4.  15.  a  8.  9-  2  Tim.  2.  10.        e  pen. 
10.  36.  Jer.  1.  5.    1  Cor.  1.  2,  30.    Heb.  2.  11.  a  9.  13,  14,  18, 

a  10.  5—10,  29.        d  adn.  17.  Tit.  2.  14. 

*  Wrth  sancteiddio  yn  y  fàn  hon,  rhaid  i 
niddeall,  y  rhoddiad  a'r  cyflwyniad  a  wnaeth 
Crist  o  hôno  ei  hun  i'w  holl  waith  cyfryngol, 
yn  enwedig  ei  "  roddi  ei  hun  drosom  ni,  yn 
offrwm  ac  yn  aberth  i  Dduw  o  arogl  peraidd." 
Dywed  ei  fod  yn  ei  sancteiddio  ei  hun,  am 
mai  efe  oedd  yr  offeiriad  gweinyddawl,  yn 

gystal  â'r  defnydd  aberthawl  :  neu  yr  offeir- 
iad  â'r  aberth  hefyd.  Dylem  sylwi  hefyd  ar 
y  geiriau  '*  Er  eu  mwyn  hwy ;"  (uper 
autônj  nid  er  mwyn,  ac  er  lles  ei  bobl  yn 
unig  y  bu  Crist  farw,  ond  drostynt  hwy  ;  ac 

fel  Machn'iydd  yn  eu  deddf-le  hwynt.  Heb 
hyny,  mae  gogoniant  trefn  yr  iachawdwriaeth 
yn  diflanu,  ac  yn  myned  i  ddyryswch  a 

chymmysgedd  tywyll.  tFel  y  byddai  i'r apostolion  yn  mlaenaf  gael  eu  sancteiddio  yn 
yr  ystyriaethau  a  grybwyllwyd  dàn  adn.  17  ; 
ac  fel  y  byddai  i'r  holl  brynedigion  gael  eu 
sancteiddio  hefyd  i  fywyd  tragywyddol. 
Aberth  a  gwaed  Iesu  yw  achos  a  defnydd 

sancteiddiad  yr  holl  waredigion,  îa'r  gwir- 
ionedd  am  yr  aberth  hwnw  yw  y  moddion 
drwy  ba  rai  y  sancteiddir  hwynt. 

20  e  *  Ac  nid  wyf  yn  gweddîo  dros 
y  rhai  hyn  yn  unig,  ̂ eithr  dros  y 
rhai  hefyd  a  gredant  ynof  fi  f  trwy 
eu  hymadrodd  hwynt : 

0  adn.6-ll.Eph.  4.  11.  /Act.2.  41.  a  4.  4.  Rhuf. 
15.  18,  19.  a  16.  26.  2  Tim.  1.  2. 

*  Tybia  rhai  mai  dros  ei  ddysgyblion  y  pryd 

hwnw  y    gweddi'odd  Crist  o  ddechreuad  y 
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bennod  hyd  yma  ;  ac  ei  fod  yn  yr  adnod  hon, 
ac  o  hyn  allan,  yn  gweddio  dros  y  rhai  a  el- 
wid  i  fod  yn  ddysgyblion  iddo  ar  ol  hyn. 
Mae  tri  pheth  yn  amlwg  yn  y  geiriau : — 1.  Nad 
oedd  Crist  ddim  yn  gweddio  dros  neb  ang- 
hrediniol,  y  rhai  a  fyddent  byw  a  marw  yn 
eu  hanghrediniaeth ;  efe  a  weddîodd  o'r 
blaen  dros  y  rhai  oedd  yn  credu  y  pryd 

hwnw ;  mae  yn  gweddì'o  yma  dros  y  rhai  a 
gredent  ar  ol  hyny ;  ond  nid  ydym  yn  dar- 
llen  yn  un  màn  ei  fod  yn  gweddìo  dros  neb 
eraill :  yn  awr,  pa  un  a  roddodd  efe  ei  einioes 
i  lawr  dros  y  rhai  ni  weddîai  drostynt,  ystyr- 
ied  a  barned  y  rhai  sydd  yn  taeru  mòr  gadarn 
iddo  farw  dros  bawb,  a  phob  dyn.  2.  Wrth 
ddynion  wedi  eu  rhoddi  i  Grist,  nis  gallwn 
ddeall  credinwyr  fel  y  cyfryw  ;  oblegid  y 

mae  efe  yma  yn  gweddi'o  dros  rai  nad  oedd- 
ynt  yn  gredinwyr  y  pryd  hwnw,  ond  a  gaent 
eu  gwneyd  yn  gredin wyr  wedi  hyny.  3.  f  G  wel- 
wn  yma  mai  trwy  glywed  y  mae  ffydd  yn 

dyfod;  mae  Crist  yma  yn  gwedd'io  dros  y 
rhai  a  gredent  trwy  ymadrodd,  hyny  yw, 
trwy  brcgethiad  a  gweinidogaeth  yr  apostolion 

21  s  *  Fel  y  byddont  oll  yn  un ; 
h  f  megis  yr  wyt  ti,  y  Tad,  ynof  fi,  a 
minnau  ynot  ti ;  J  fel  y  byddont  hwy- 
thau  un  ynom  ni :  *  ||  fel  y  credo  y 
byd  mai  tydi  a'm  hanfoaaist  i. g»du.  11,  22,  23.  pen.  10.  16.  Jer.  32.  39.  Ezeo.37.  16—19, 
22—25.  Zeph.  3.  9.  Zech.  14.  9.  Act.  2.  46.  a  4.  32.  Rhuf. 
12.  5.  1  Cor.  1.  10.  *  12.  12,  25-27.  Gal.  3.  28.  Eph.  4.  3-6. 
Phil.  1.  27.  a  2.  1—5.  Col.  3.  11—14.  1  Pedr  3.  8,  9.  h  pen. 
6.23.  a  10.  30,  38.  a  14.  9-11.  Phil.  2.  6.  1  loan  5.  7. 
i  pen.  13.  35. 

*  Yma  mae  Crist  yn  deisyfu  mewn  modd 
arbenig,  ar  fod  i'r  holl  gredinwyr  y  pryd 
hwnw,  a  thrwy  yr  holl  oesoedd  i  ddyfod, 
gael  eu  cadw  mewn  undeb  barn,  ysbrỳd,  a 

chariad,  fel  un  corph  ysprydol  yn  perthyn  i'r 
uu  Pen  gogoneddus.  Ffrwyth  y  weddi  hon 
yw  yr  holl  fesur  o  undeb  a  chariad  sydd 
rhwng  y  saint  ar  y  ddaear  yn  awr;  ac  o  her- 
wyddeffaithbarâusy  weddi  hon,  gallwnddys- 
gwyl  undeb,  cariad,  a  chydgordiad  chwanegol 
eto,  rhwng  aelodau  corph  Crist  â'u  gilydd,  yn 
y  pethau  maent  yn  awr  yn  methu  cyd-weled 
lygad  yn  llygad  yn  hollawl  yn  eu  cylch. 
t  Mae  yr  undeb  gwerthfawr  hwn  rhwng  y 

saint  a'u  gilydd,  mewn  rhy  w  fesur  bychan  yn 
tebygu  i'r  undeb  annraethadwy  sydd  rhwng 
y  Tad  â  Christ,  o  ran  cariad,  cyd  fwriad,  a 
chyd  weithrediad  :  er  ei  fod  yn  annhraethol 

fyr,  eto  mae  yn  debycach  na  dim  arall  i'r 
undeb  hwnw,  ac  mòr  debyg  ag  y  gall  undeb 
dynion  fod  i  undeb  y  Personan  Dwyfol. 

j  Nid  undeb  y  saint  â'u  gilydd  yn  unig  mae 
Crist  yn  gweddîo  am  dano  ;  ond*eu  hundeb 
hefyd  â'r  Tad  ac  ef  ei  hun,  heb  yr  hwn  nis 
gallant  fod  mewn  undeb  â'u  gilydd.  Ateb- 
wyd  y  weddi  hon  yn  nodedig  ar  ran  yr  apost- 
olion  ;  nid  oes  dim  hancs  am  yr  anghytundeb 
lleiaf  yn  eu  plith  hwy,  liyd  yn  nod  mewn 
meddyliau  ;  oddigerth  am  ychydig  mewn 

perthynas  i  dderbyniad  y  cenedloedd  d'ien- 
waededig  i'r  eglwys  ;  yr  hyn  a  benderfynwyd 
yn  fuanmewn  modd  heddychol,  Act.  11.  1 — 17; 
a  15.7 — 21.  ||  Un  prawf  mawr  o  fod  y  byd  yn 
Credu  yn  Nghrist  fel  Messiah  yw,  eu  bod  yn 
dyfod  i  broffesu  Crist;  ac  un  modd  arbenig  i 
ddwyn  y  byd  ibroffesn  Cristyw,  undeby  saint 

â'u  gilydd.  Mae  annghytundeb  rhwng  crefydd- 
wyr,  nid  yn   unig  yn  anghysnrus  ac  yn  niw- 
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eidiol  iddynt  hwy  en  hunain  ;  ond  hefyd  yn 
foddion  i  ddwyn  gwarth  ar,  ac  ammheuaeth 
am,  wirionedd  ac  ardderchawgrwydd  y  gref- 
ydd  Gristionogol :  yn  rhoddi  mantais  i  lawer 

ei  chablu,  fel  peth  o  fwy  o  niwéd  nago  les  i'r 
byd.  Dysgwn  ni  gymmeryd  rhybudd,  rhag 
y  llwyr  ddyfethir  nigan  ein  gilydd!  Gal.  5.  15. 

22  **A'r  gogoniant  a  roddaist  i 
mi,  a  roddais  iddynt  hwy ;  '  f  fel  y 
byddont  un,  megis  yr  ydym  ni  yn 
un : 

4f  pen.  1.  16.  a  15.  18, 19.  a  20.  21—23.  Marc  6.  7.  a  16. 
17—20.  Luc  22.  30.  Act.  5.  41.  Rhuf.  15.  15-20.  2  Cor  5. 
20.  a  6.1.  Eph.  2.  20.  Phil.  1.  29.  Col.  1.24.  2  The».  1. 
5—10.  Dat.  21.  14.         /  peu.  14.  20.  1  Ioan  1.  3.  a  3.  24. 

*  Y  gogoniant  a  gaiff  y  saint  yn  y  nefoedd, 
medd  rhai  ;  trwy  eu  hundeb  â'r  Tad  a  Christ : 
y  dduwiol  anian,  medd  eraill ;  yr  hon  sydd 

yn  tebygu  y  saint  mewn  sancteiddrwydd  i'w 
Pen  gogoneddus  :  gweinidogaeth  yr  apostol- 
ion,  medd  eraill;  yn  nghyd  a'r  gallu  a  roddes 
Crist  iddynt  i  wneyd  gwyrthiau  gogoneddus, 

íddo  ef  a  hwythau.  Am  holl  weinidogion" ffyddlawn  yr  efengyl,  gelwir  hwynt  yn  ogon- 
iant  Crist,  2  Cor.  8.  23.  f  Gwel  ar  yr  adnod o'r  blaen. 

23  m  *  Myfi  ynddynt  hwy,  f  a 
thithau  ynof  fi ;  J  fel  y  byddont 
M  wedi  eu  períTeithio  yn  un,  °  ||  ac  fel 

y  gwypo  y  byd  mai  tydi  a'm  hanfon- aist  i,  ̂a  charu  o  honot  hwynt,  megis 

y  ceraist  fi. m  pen.  6.  56.  a  14.  10,  23.  Rhuf.  8.  10,  11.  1  Coi.  1.  30. 
2  Cor.  5.  21.  Gal.  3.  28.   1   loan   I.  3.  a  4.  12—16  n  Eph. 
4.  12—16.  Phil.3.  15.  Col.  1.  28.  a  2.  2,  9,  10.  a  3.  14. 
1  Pedr  5.  10.  o  adn.  21.  pen.  13.  35.         p  adn.  24.  Eph. 
1.  6,  &c.  1  Ioan  3.  I.  a  4.  19. 

*  "  Myft  ynddynt  hwy:"  o  ran  preswyliad 
ysbrydol,  ac  o  ran  cyfranogiad  o'm  Hysbryd 
ac  o'r  dduwiol  anian.  Myfi  y  Pen,  hwythau 
yr  aelodau  :  myfi  y  winwydden,  hwythau  y 
cangenau.  Rhaid  i  ni  ddeall  mai  nid  yr  un 
modd  y  mae  Crist  yn  y  saint,  ag  y  mae  ei 

Berson  dwyfol  ef  mewn  undeb  a'i  ddynol- 
iaeth  ei  hun.  f  "  A  thithau  ynof  fi:"  o  ran 
undeb  hanfod  ;  neu  o  ran  fod  cyflawnder  y 
Duwdod  yn  preswylio  ynddo  ef  yn  gorphor- 
ol;  neu,  ynte,  o  ran  fod  Ysbryd  Duw  uẃch- 
law  mesur  wedi  ei  roddi  iddo,  yn  aros  arno, 
ac  yn  preswylio  ynddo.  j  Gwel  eto  ar  adn. 
21 :  wedi  eu  perffeithio  i  un  yw  y  Groeg  yma  ; 
wedi  eu  perffeithio  yn  un  corph,  ac  i  un  Pen, 
sef  Crist.  ||  Mae  yr  undeb  perffaith  hwn  yn 
dystiolaeth  o  ddau  bcth,  sef  o  ddanfoniad 
Crist  gan  y  Tad,  ac  o  fod  y  Tad  yn  caru  y 
saint  fel  y  mae  efe  yn  caru  y  Mab,  ac  er 
mwyn  ei  Fab,  ac  yn  ei  Fab. 

24  Y  Tad,  **y  rhai  a  roddaist  i 
mi,  f  yr  wyf  yn  ewyllysio,  lle  yr  wyf 
fi,  X  fod  o  honynt  hwythau  hefyd  gyd 

â  myfi ;  r||fel  y  gwelont  fy  ngogon- 
iant  a  roddaist  i  mi :  *  §  oblegid  ti 
a'm  ceraist  cyn  seiliad  y  byd. 

q  pen.  12.  26.  a  14.  3.  Mat.  25*  21,  23.  a  26.  29.  Luo 12  37.  a  22.  28-30.  a  23.  43.  2  Cor.  5.  8.  Phil.  1.  23. 
1  Thes.  4.  17.     Dat.  3.  21.     a  7.  14— 17.  r  Gen.  45.  13. 
1  Cor.    13.  12.  2  Cor.  3.  18.  a  4.  6.    1  Ioan  3.  2.  Dat.  21.  22. 

s  adn.  5.  Diar.  8.  22-31. 

*  Nid  yr  apostolion  a'r  credinwyr  presenol 
y  pryd  hwnw  yn  sicr  a  ddylem  ddcall  yma 
wrth  y  rhai  a  roddodd  y  Tad  i  Grist ;  hyny 
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yw,  nid  hwy  yn  unig,  ond  holl  dyrfa  y 
gwaredigion,  y  rhai  a  ddygid  i  gredu  wedi 
hyny  drwy  yr  efengyl.  t  Ewyllys  y  Cyfryng- 
wr  oedd,  bod  i'r  rhai  hyn  gael  bod  gydag  ef 
>'n  y  g9goniant:  hyn  oedd  ei  eWyllys  erfyn- 
iadol  ef,  fel  yi'  oedd  yn  eu  caru,  acyn  llawn 
ewyllys-da  tnag  atynt:  hyn  oedd  ei  ewyllys 
awdurdodol  ef  hefyd,  mewn  ffordd  o  hawl, 
yn  ol  cytundeb  a  chyfammod  rhwng  y  Tad 
ag  yntau,  bod  iddo  gael  ei  holl  brynedigion 
gydag  ef  yn  y  gogoniant :  a  hyn  hefyd  oedd 
ei  brìf  ewyllys  ef,  ac  megys  y  nod  yr  oedd 

yn  amcanu  ato  yn  ei  holl  ufudd-dod  a'i  ddy- 
oddefiadau,  cael  gweled  o  lafur  ei  énaid  gydag 
ef  mewn  gogoniant.  \  Pa  ddedwyddwch 

mwy  a  ddichon  y  saint  ei  ddymuno  na'i 
fwynâu,  na  bod  gyda  eu  Harglwydd  yn  y 
nef?  ||  Y  peth  a  welir  yno  yw  gogoniant 
cyfryngol  Iesu,  goçoniant  a  roddwyd  iddo  : 
disgleirdeb  a  harddwch  gogoneddus  ei  ym- 
ddangosiad  personol  ef ;  yr  addoliad  gogon- 
eddus  a  roddir  iddo  gan  holl  deulu  y  nef; 
a  gweinyddiad  holl  achosion  ei  deyrnas 
a  roddwyd  yn  ei  law  ac  ar  ei  ysgwydd 

ef :  dyma  beth  o'r  gogoniant  a  roddwyd 
iddo,  ac  a  gaiff  y  saint  ei  weled  byth.  l'a 
fath  weled  a  fydd  hwn  nis  gwyddom  ni; 
ond  gweled  dilèn  a  fydd,  gweled  Iesu  fel  y 

mae,  a  golwg  wahanol  iawn  a  fydd  arno  i'r 
hyn  ydoedd  yn  y  byd  hwn  pan  oedd  mewn 
agwedd  gwas,  ac  yn  wr  gofidus  a  chynnefin 
âdolur:  golwg  a  fydd  yn  llawn  ddigon  o 
hyfrydwch  i'rholl  waredigion  byth  bythoedd. 
§  Carodd  Duw  y  Mab  er  cyn  seiliad  y  byd, 
nid  yn  unig  fel  ei  Fab,  ond  hefyd  fel  Cyf- 

ryngwr  a  Machn'íydd  ei  bobl,  wedi  ymrwymo 
i  ogoneddu  y  Tad  yo  eu  hiachawdwriaeth 
hwy.  Herwydd  y  cariad  tragywyddol  hwn 
gwyddai  y  gwrandawai  y  Tad  ei  weddi,  ac  y 
cyflawnai  ei  holl  ewyllys. 

25  *  *  Y  Tad  cyfiawn,  "  f  nid  ad- 
;  nabu  y  byd  dydi :  x  %  eithr  mi  a'th 
adnabum,  v  ||  a'r  rhai  hyn  a  wybu  mai 
tydi  a'm  hanfonaist  i. 

t  adn.  11.  E».  45.  21.  Rhnf.  3.  26.  «  pen.  8.  19,  55. 
a  15.  21.  a  16.  S.  Mat.  11.  27.  Lnc  10.  22.  Act.  17.  23. 
a  26.  18.  Rhuf.  1.  28.  a  3.  11.  1  Cor.  1.  21.  a  15.  34.  2  Cor. 
4.  4.  Gal.  4.  8,  9.  2  Thes.  1.8.  Heb.  8.  11.  1  Ioan  5.  19,  20. 
Dat.  13.  8.  *  pen.  1.  18.    a  5.  19,  20.    a  7.  29.    a  10.  15. 
y  adn.  8.  pen.  6.  69.  a  16.  27,  30.  Mat.  16.  16. 

Mae  y  ddwy  adnod  olaf  hyn  y n  perthyn  yn 
benaf  i'r  apostolion,— Mae  Iesu  yn  gweddYo 
Duw  fel  ei  "  Dad  cytìawn,"  nid  yn  unig  o 
herwydd  ei  gyfiawnderhanfodol,  achyfiawn- 
der  ei  lywodraeth  yn  gyffredinol ;  ond  fel  y 
mae  yn  gyfiawn  wrth  gyfiawnâu  pechaduriaid 
trwy  ei  ufudd-dod  a'i  angau  ef,  ac  yn  y  cyf- lawniad  o  holl  ammodau  y  cyfammod  traçy- 
wyddol :  ar  y  seiliau  hyn  mae  Iesu  yn  gofyn 
yr  holl  bethau  blaenorawl  ar  ran  ei  ddysgybl 
jon.  tDywedir  y  gellid  darllen  y  geiriau 
hyn,  Er  nad  adnabu  y  byd  dydi,  a  byddai  y 
synwyr  a'r  cyssylltiad  yn  sicr  yn  well  fel hyny.  Nid  yw  y  byd  eto  yn  adnabod  Duw, 
mae  y  byd  yn  casân  Duw,  ac  vn  gwrthryfela 
yn  erbyn  Duw.  %  Myfi  a'th  adnabum  yn berffaith,  erioed,o  ran  dy  hanfod,  dy  Berson, 
dy  gyngor,  a'th  holl  ewyllys.  Mi  a'th  adna- 
bum  ac  a'th  wnaethum  yn  adnabyddus  i'm dysgybhon ;  ||  a  hwy  a'm  hadnabuant  I,  ac 
a  th  adnabuant  di  ynof  a  thrwof  fi,  ac  a  wy- buant  hefyd  yn  sicr  mai  ti  a'm  hanfonaist  I 
fel  Messiah  i'r  byd. 
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26  z*Ac  mi  a  hysbysais  iddynt 

dy  enw,  f  ac  a'f  hysbysaf:  aîfel  y 
byddo  ynddynt  hwy  y  cariad  â'r  hwn 
y  ceraist  fi,  b  \\  a  minnau  ynddynt  hwy. z  Gwel  ar  adn.  6.  pen.  8.  50.  a  15.  15.  Salra  22.  22. 
Heb    2.  12.  apen.  14.23.      a  15.  9.      Fph.  1.  6, 22,  23. 
a  2.  4,  5.  a  5.  30,  32.  2  Thes.  2.  16.  b  adn.  23.  pen  6. 
56.  a  14.  20.  a  15.  4.  Rhuf.  8.  10.  I  Cor.  1.  30.  a  12.  12. 
Gaî.  2.  20.  Eph.  3.  17.  Col.  1.  27.  a  2.  10.  a  3.  11.  1  Ioan  3. 
24.  a  4.  13,  14. 

*  Hysbysn  enw  Duw  yw  hysbysu  Duw  ei 
hun,  a'i  holl  ewyllys  ef :  pob  peth  trwy  yr 
hyn  y  gellir  cael  adnabyddiaeth  o  Dduw;  yn 
enwedig  yn  nhrefn  fawr  iachawdwriaeth 
pechaduriaid.  t  Hysbysodd  Crist  enw  y  Tad 
i'w  ddysgyblion  trwy  ystod  ei  weinidogaeth 
gyda  hwynt  cyn  marw  ;  ac  mae  yn  addawei 
hysbysu  yn  mhellach  trwy  ymddiddanion 
personol  â  hwy  ar  ol  ei  adgyfodiad,  a  thrwy 
ddysgeidiaeth  a  goleuni  ei  Ysbryd,  yr  hwn 

a'u  tywysai  hwynt  i  bob  gwirionedd,  ar  olei 
esgyniad  ef.  $  Gellir  meddwl  yma,  bod  yr 
un  cariad  â'r  hwn  mae  y  Tad  yn  caruy  Mab, 
yn  dylifo  hefyd  i'r  holl  saint,  yn  aros  ynddynt 
ac  yn  gorphwys  arnynt :  yn  debyg  i'r  enaint 
gwerthfawr  ar  ben  Aaron,  yr  hwn  oedd  yn 
disgyn  ar  hyd  ymyl  ei  wisgoedd  ef.  Ac  mae 
yn  amlwg  mai  yn  ol  y  graddau  a  gaffom  o 
adnabyddiaeth  o  Dduw  a'i  Fab,  y  byddwn 
yn  brofiadol  o'r  cariad  hwn,  ac  y  Henwir  ni 
âg  ef.  ||  Yn  ol  gradd,  neu  fesur,  yr  adna- 
byddiaeth  a'r  cariad  hyny  hefyd,  y  bydd 
Crist  yn  trigo  trwy  ffydd  yn  ein  calonau  ; 
hyd  oni  ddelom  i  fwynâd  perffaith  o  hóno 
mewn  dedwyddwch  diddarfod  yn  y  nef. 

Gwedi  pob  ymgais  i  egluro  y  bennod  ry- 
fedd  hon,  rhaid  i  ni  addef,  mai  anmherffaith 
iawn  yr  aethom  drosti,  a  bod  ein  meddwl  yn 
cael  ei  lyncu  i  fynu  yn  y  dyfnderoedd  o 
ddoethineb  a  chariad,  ac  yn  y  dirgelwch 

hyny  o'r  Duwdod  mawr  sydd  yn  llawn  yn  y 
bennod  hon.  Goleuni  y  nef  yn  unig,  a  eg- 
lura  yn  gyflawn  i  ni  y  pethau  sydd  yn  gyn- 
nwysedig  ynddi. 

PEN.  XVIII. 

Judas  yn  bradychu  Crist. 

(jrWEDI  i?r  Iesu  a  ddywedyd  y 

geiriau  hyn, b  efe  a  aeth  allan,  efe  a'i 
ddisgyblion,  f  dros  cafon  Cedron,  +lle 
yr  oedd  dgardd,  i'r  hon  yr  aeth  efe 
a'i  ddisgyblion. 

apen.  13.  31,  &c.  a  14-17.  b  pen.  14.  31.  Mat.  26. 
36.  Marc  14.  32.  Luc  22,  39,  40.  c  2  Sam.  15.  23.  1  Bren. 
15.  13.  2  Bren.  23.  6,  12.  2  Cron.  15.  16.  a  30.  14.  Jer.31. 
40.  rfadn.  26.  Gen.  2.  15.  a  3.  23. 

#  Nid  oes  yr  un  o'r  efengylwyr  eraill  yn 
crybwyll  am  yr  ymadroddion  a'r  weddi  a 
gawsom  yn  y  pedair  pennod  a  aeth  heibio : 
ond  y  maent  oll  yn  crybwyll  i  Grist  fyned  i 
fynydd  yr  Olew-wýdd  ar  ol  gorphen  v  swper. 
Math.   26.   30;  Marc   14.  26;    Luc    22.    39. 

Yr  oedd  Cedron  o  du  y  dwyrain  i  Jerusal- 
em,  rhwng  y  ddinas  a  Myuydd  yr  Olew- 
wýdd.  Aeth  Dafydd,  y  cysgod  o  Grist,  dros 
yr  afon  hon  dàn  wylo,  pan  ftôodd  efe  rhag 
Absalom  ei  fab,  2  Sam.  15.  23,  30;  a  thybir 
fod  cyfeiriad  at  ein  Harglwydd  yn  myned 
drosodd  y  tro  hwn,  yn  y  brophwydoliaeth 
am  ddyoddefaint  y  Messiah,  yn  Salm  110.  7, 
Ue  y  dywedir,  Efe  a  ŷf  oW  afon  ar  y  ffordd. 
%  Nid  yw  yr  efengylwyr  erailí  yn  sôn  dim  am 
ardd  ;  lle  a  elwid  Gethsemane  a  ddywedant 



Judas  yn  dyfod  a  byddin, IOAN  XVIII.      ac  yn  bradychu  yr  Iesu  iddynt. 

hwy.  Mewn  gardd  y  pechodd  yr  Adda  cyntaf, 
ac  y  rhoddwyd  yr  addewid  gyntaf  o  Wared- 
wr;  ac  yn  gyfatebol  i  hyny,  dyma  yr  ail 
Adda,  y  Gwaredwr  addawedig  wedi  dyfod  i 
ardd,  megys  i  ddechreu  ar  ei  brif  ddyoddef- 
iadau,  a'i  waith  mawr  gwaredol. 

2  *  A  Judas  hefyd,  yr  hwn  a'i 
bradychodd  ef,  a  adwaenai  y  lle  : 

e  oblegid  mynych  y  cyrchasai  yr  Iesu 
a'i  ddisgyblion  yno. «  Marc  11.  11,  12.  Luc  21.  37. 

*  Byddai  Iesu  a'i  ddysgyblion  yn  arfer 
myned  i'r  ardd  hon  yn  aml  yn  y  nos  i  weddio, 
pan  fyddent  yn  dyfod  i  Jerusalem  ar  y 
gwyliau  :  am  hyny  adwaenai  Judas  y  lle  yn 
dda,  a  gwyddai  mai  yno  yr  oedd  debycaf 

cael  hyd  i'r  Iesu  y  nos  hòno  i'w  fradychu  ef 
i'w  elynion. 

3  /*  Judas  gan  hynny,  wedi  iddo 
gael  ̂ byddin  a  swyddogion  gau  yr 
arch-offeiriaid  a'r  Phariseaid,  a  ddaeth 
yno  f  â  lanternau,  a  lampau,  ac  arfau. 

/pen.  13.  2,  27—30.  Mat.  26.  47,  55.  Marc  14.  43,  44,48. 
Luc  22.  47.  Act.  1.  16.        g  adn.  12.  Sahn  3.  1,  2.  a  22.  12. 

*  Wrth  y  fyddin  yma,  mae  i  ni  ddeall 
byddin  o  filwyr  Rliufeinig,  ac  wrth  y  swydd- 
ogion,  mae  i  ni  ddeall  swyddogion  a  gweision 

yn  perthyn  i'r  Sanhedrim  Iuddewig.  Fel 
hyn  gwelwn  gymmaint  llid  yr  Iuddewon  at 

ein  Harglwydd,  eu  penderfyniad  i'w  ddàl  ef, 
a'u  gofal  am  gael  digon  o  blaid  i  hyny. Gwelwn  hefyd,  fod  Iuddewon  a  chenedloedd 
a  llaw  ganddynt  yn  nghroeshoeliad  ein  Har- 
glwydd  bendigedig;  ac  O,  anfeidrol  ras! 
mae  ei  iachawdwriaeth  ef  i  Iuddewon  a 
chenedloedd  hefyd.  Yma  nis  gall  y  cyjieith- 
ydd  lai  na  sylwi,  o'i  ben  ei  hun,  fod  Uawer  o 
genedl  y  Cymry,  o  Ynys  Brydain,  yn  mydd- 
inoedd  y  Rhufeiniaid  y  pryd  hwnw,  a  phwy 
a  ŵyr  nad  oedd  rhai  o  honynt  yn  y  fyddin 
hon  yn  dàl  yr  Iesu,  ac  efallai,  yn  ei  groes- 
hoelio  wedi  hyny.  +  Tybir  mai  math  o  gan- 
wyllau  pyg  mawrion,  o  hen  raífau  wedi  eu 
trochi  mewn  pyg,  yw  ystyr  y  gair  (phanôn) 
a  gyfieithir  yma  "  lantarnau."  Er  ei  bod  yn 
llawn  lleuad  y  pryd  hwnw,  cymmaint  oedd 
eu  gofal  hwynt  rhag  yr  ymguddiai  yr  Iesu  yn 
rhai  o  rodfêydd  dirgelaidd  yr  ardd,  fel  y 
dygent  yr  holl  oleu  hyn  gyda  hwynt :  ac  arf- 
au  hefyd  fel  pe  buasent  yn  myned  i  wynebu 

ar  fintau  l'íosog  o'r  dynion  mwyaf  ysgeler. 

4  *  Yr  Tesu  gan  hynny,  h  yn  gwy- 
bod  pob  peth  a  oedd  ar  ddyfod  arno, 
f  a  aeth  allan,  ac  a  ddywedodd  wrth- 

ynt,  *  J  Pwy  yr  ydych  yn  ei  geisio  ? h  pcn.  13.  1.  a  19.  28.  Mat.  16.  21.  a  17.  22,  23.  a  20 

18,  19.  a  26.  2,  21,  31.  Maro  10.  33,  34.  Luc  18.  31—33.  a24* 
6,  7,  44.    Act.  4.  24—28.    a  20.  22,  23.  i  1  Bren.  18.  10, 
14—18.  Neh.  6.  11.  Salm  3.  6.  a  27.  3.  Diar.  2S.  1.  1  Pedr 
4.  1. 

*  Gwyddai  yr  Iesu  fod  ei  amser  ef  i  ddy. 
oddef  wedi  dyfod,  a  gwyddai  beth  oedd  eu 
dyben  hwy  yn  dyfod  felly  ato.  t  Yn  lle  ofni, 
ffoi,  ac  ymguddio,  yn  mhlith  prenau  yr  ardd, 
fel  yr  Adda  cyntaf  yn  ei  euogrwydd,aeth  cfe 

allan  i  gyfarfod  â'i  elynion  Uidiog.  Y  cyf- 
iawn  a  fydd  hyf  megys  llew.  j  Gwyddai  yr 
Iesu  yn  dda  pwy  oeddynt  hwy  yn  ei  geisio 
heb  ofyn  ;  ond  aeth  yu  mlaen  atynt,a  gofyn- 
odd  fel  hyn  iddynt,  i  ddangos  ei  ddiniweid- 
rwydd,  ei    hyfdra,  ei    ewyllysgarwch  gwir- 

m 

foddol  iddyoddef,  ac  hefyd  i'r  dyben  i  ddan- 
gos  ei  allu  dwyfol  yn  eu  taro  hwy  i  lawr  pan 
ddywedodd  Mytì  yw,  adn.  6. 

5  II wy  a  attebasant  iddo,  k  Iesu  o 
Nazareth.  Yr  Iesu  a  ddywedodd 

wrthynt,  Myfi  yw.  *A  Judas,  yr 
hwn  a'i  bradychodd  ef,  l  oedd  hefyd 
yn  sefyll  gyd  â  hwynt. *pen.l.46.  a  19.  19.  Mat.  2.  23.  a  21 .  11.  /  E».  3. 
9.  Jer.  8.  12. 

*  Nid  yw  Ioan  yn  sôn  am  yr  arwydd  a 
roisai  Judas  iddynt,  rnwy  nac  am  ing  a  gweddi 
Crist  yn  yr  ardd  :  ei  amcan  cf  oedd  adrodd 
pethau  a  adawsai  yr  efengylwyr  eraill  allan, 
heb  eu  hadrodd.  Os  oedd  Judas  y  pryd  hwn 
heb  roddi  y  cdsan  bradychus  i  Grist,  mae  yn 

debyg  iddo  yntau  gael  ei  dar.o  i'r  ddaear  fel 
y  lleill ;  ac  mae  ei  fradychu  ef  wedi  hyny  yn 
ei  ddangos  ef  yn  ddyn  caled  ofnadwy,  wedi 
cael  ei  roddi  i  fynu  i  galedwch  eithaf. 

6  *  Cyn  gynted  gan  hynny  ag  y 
dywedodd  efe    wrthynt,    Myfi    yw, 
hwy  a  aethant  yn  wisg  eu  cefnau, 

ac  a  syrthiasant  i  lawr. 
m  2  Bren.  1.  9-15.  Salm  27.  2.  a  40.  14.  a  70.  2,  3. 

a  129.  5.  Luc  9.  54—56.  Act.  4.  29,  30. 

*  Dyma  un  prawf  yn  ychwaneg,  at  lawer- 
oedd  o  rai  o'r  blaen,  o  ddwyfoldeb  a  holl- 
alluawgrwydd  Iesu;  ac  nad  oedd  gan  ddyn- 
ion  ddim  gallu  nac  awdurdod  yn  eî  erbyn  ef, 
ond  fel  yr  oedd  yn  ei  roddi  ei  hunan  yn  wir- 
foddawl  yn  eu  dwylo.  O  ran  dynion  a  chyth- 
reuliaid,  nid  oedd  dim  raid  iddo  farw  ;  ond 

o  ran  y  cyfammod  â'i  Dad  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  hyny.  Ni  wnaeth  efe  ddim  ond  dywed- 
yd  Myfi  yw,  a  cherddodd  awdurdod  a  nerth 
dwyfol  gyda'r  geiriau,  fel  y  syrthiodd  yr  holl 
fyddin  arfog  a'r  swyddogion  yn  ŵysg  eu 
cefnau  ar  y  ddaear.  Yr  un  modd  y  gallasai 

efe  eu  taro  hwynt  â  marwolaeth  hollawl,  a'u 
taro  fel  y  gwnaeth  â  braw  a  llewyg :  ac  os 
oedd  cymmaint  o  awdurdod  yn  ei  air  ef  fel 
hyn  yn  ei  ddarostyngiad  iselaf,  pa  faint  mwy 
dychrynllyd  fydd  ei  lef  ef,  pan  ddolo  fel 
Barnwr  mawr  i  rüo  allan  o  Sion  yn  erbyn  ei 

elynion,  ac  i  fod  yn  drech  na'i  elynion  ! 

7  *  Am  hynny  efe  a  ofynodd  idd- 
ynt  drachefn,  Pwy  yr  ydych  yn  ei 
geisio  ?  A  hwy  a  ddywedasant,  Iesu 
o  Nazareth. 

8  Yr  lesu  a  attebodd,  Mi  a  ddy- 
wedais  i  chwi  mai  myfi  yw.  t  Am 
hynny  os  myfi  yr  ydych  yn  ei  geisio, 
n  gadewch  i'r  rhai  hyn  fyned  ymaith  : 

n  pen.  10.  28.  a  13.  1,  36.  a  16.  32.  Mat.  26.  56.  Marc 
14.  50-52.  1  Cor.  10.  13.  2  Cor.  12.  9.  1  Pedr  5.  7. 

*  Gwedi  y  tarawiad  arswydus  a  gwrth- 
hyrddiol  hwn,  caniatâodd  Iesu  i'r  bobl  gael 
dyfod  atynt  eu  hunain  yn  fuan :  neu  yn  hyt- 
rach  efe  a  adferodd  eu  nerth  iddynt.  Gall- 

esid  meddwl  y  buasai  hyn  yn  ddigon  i'w 
brawychu  fel  na  chynnygient  osod  eu  dwylo 

arno  ef  yn  chwaneg  ;  ond  efallai  i'r  blaid 
Iuddewig  o  honynt  dybied,  mai  trwy  ryw 

gyngrair  drwg  â'r  diafol  y  tarawsai  efe  hwy 
i  lawr,  fel  y  taerent  ei  fod  yn  gwneyd  ei 

wyrthiau  ;  ac  mai  Duw,  fel  arwydd  o'ifodd- 
lonrwydd  iddynt  hwy  a'u  gwaith,   a'u  had- 



Yfyddin  yn  dal  yr  Jesu, IOAN  XVIII ac  yn  ei  rwymo  ef 

ferodd  hwynt,  heb  ddim  dîolch  i  Grist,  ac  er 
ei  waethaf  ef.  Pa  fodd  bynag  am  hyny,  yr 
oeddynt  yn  ddigon  deillion,  caled,  a  llidiog, 

i  fyned  yn  nilaen  â'u  gorchwyl.  t  Pa  dyner- 
wch  at,  a  gofal  am,  y  rhai  a  fuont  mòr  ddi- 
fater  am  dano  ef  yn  ddiweddar!  Yr  oedd  y 

dysgyblion  yn  cysgu  tra  y  bu  ef  yn  ei  ing  a'i 
chwŷs  gwaedlyd  yn  gweddì'o,  ac  eto  mae  efe yn  erfyn  drostynt  hwy,  na  wnelid  y  niwed 

lleiaf  iddynt  o'i  achos  ef. 

9  *Fely  cyflawnid  y  gair  a  ddy- 
wedasai  efe,  °  O'r  rhai  a  roddaist  i 
mi,  ni  cbollais  i  yr  un. 

o  pen.  17.  12. 

*  Yr  oedd  y  gofal  uchod  am  y  dysgyblion 
yn  gyflawniad  o'r  hyn  a  ddywedasai  Crist  o'r 
blaen,  pen.  17.  12 ;  Y  rhai  a  roddaist  i  mi 

a  gedwais  :  lle  y  gwelwn  fod  y  cadw  yno  i'w 
ddeall,  am  gadwedigaeth  dymmorawl,  ys- 
brydol,  a  thragywyddol  hefyd.  Nid  dywed- 
yd  dieffaith  oedd  y  dywedyd  uchod,  "  Gad- 
êwch  i'r  rhai  hyn  fyned  ymaith;"  cafodd 
awdurdod  ar  y  fyddin  a'r  swyddogion  mewn 
modd  diarwybod  iddynt  eu  hunain,  a  chroes 

i'w  hysbrydoedd  llidiog,  fel  na  wnaethant 
ddim  niwed  i  neb  o'r  dysgyblion,  hyd  yn  nôd 
Pedr,  er  iddo  dynu  ei  gleddyf  a  thori  ymaith 
glust  gwas  yr  arch-offeiriad. 

10  ̂ *Simon  Pedr  gan  hÿnny  a 
chanddo  gleddyf,  a'i  tynnodd  ef,  ac 
a  darawodd  was  yr  arch-offeiriad,  ac 
a  dorrodd  ymaith  ei  glust  ddehau  ef : 
ac  enw  y  gwas  oedd  Malchus. 

padn.  26.  Mat.  26.  51—54.  Marc  !4.  30,  47.  Luc  22.  33, 
49-51. 

*  Sylwyd  ar  hyn  o'r  blaen  :  gwel  ar  Math. 
26.  51.  loan  yn  unig  sydd  yn  crybwyll  Pedr 
a  Malchus  wrth  eu  henwau  :  mae  yn  debygol 
fod  Pedr  wedi  dyoddef  merthyrdod  cyn  i 
Ioan  ysgrifenu  ei  efengyl,  yna  gallai  ei  enwi 
ef  yn  y  weithred  hon  yn  ddiberygl.  Tybir 
mai  cyn  dàl  yr  Iesu  y  gwnaeth  Pedr  hyn, 
oblegid  dywed  Math.  26.  56,  a  Marc  14.  50, 

i'r  holl  ddysgyblion  ffoi  yn  y  fàn  wedi  ei  ddàl 
ef :  aphrin  y  buasai  Pedr  yn  beiddio  gwneyd 
y  fath  beth  wedi  iddo  gael  ei  ddàl. 

1 1  *  Am  hynny  yr  Iesu  a  ddy  wed- 
odd  wrth  Pedr,  «  Dod  dy  gleddyf  yn 
y  wain:  rfy  cwppan  a  Äroddes  y 
Tad  i  mi,  onid  yfaf  ef  ? 

q  adn.  36.  2  Cor.  6.  7.  a  10.  4.  Eph.  6.  11—17.  r  Salm 
75.  8.  Ezec.  23.  31.  Mat.  20.  22,  23.  a26.  39,  42.  Marc  10. 
38,39.    a  14.  35,  36.    Luc  22.  42.    Heb.  12.  2.  spen.  11. 
41,  42.  a  12.  27,  28.  a  15.  10.  a  17.  24.  a  20.  17.  Luc  12.  30. 
Rhuf.  8.  15—18.  Heb.  12.  5-10. 

*  Mae  yn  ddîammau  i  Grist  anfoddloni 
wrth  boethder  annhymherus  Pedr :  nid  oedd 
efe  yn  meddwl  gwrthsefyll  ei  elynion  ;  a  phe 

buasai,  nid  âg  arfau  o'r  fath  hyny  y  buasai 
efe  yn  gwrthsefyll,  ac  nid  âg  arfau  cnawdol 

yr  amddiffynir  ei  achos  a'i  deyrnas  ef  eto. 
t  Am  y  gair  hwn,  "cwpan,"  gwel  ar  Math. 
20.  22.  Yr  oedd  ein  Harglwydd  yma  yn 
edrych  heibio,  ac  uwchlaw  Uid  ac  anghyf- 
iawnder  creulawn  ei  elynion,  ac  yn  derbyn 
ei  holl  ddyoddefiadau  fel  cwpan  o  law  ei  Dad 
nefol;  yr  hwn  ni  chystuddiai  mo  hóno  heb 

wir  achos,  ac  i'r  dybenion  mwyaf  pwysig  a 
grasol.  Gwyddai  Iesu  fesur  y  cwpan, 
chwerwder  y  dyoddefìadau  oedd  ynddo; 
gwyddai  mai  o  law  ei  Dad  yr  oedd  yn  dyfod, 

o  ba  herwydd  ac  i  ba  ddyben;  am  hyny  yr 

oedd  yn  dra  ewyllysgar  i'w  yfed.  Gwel  ar Math.  26.  39. 

12  'Yna  y  fyddin,  **a'r  milwr- 
iad,  a  swyddogion  yr  Iuddewon,  fa 

ddaliasant  yr  Iesu,  x  %  ac  a'i  rhwym- asant  ef, 
r  adn.  3.  Mat.  26.  57.  Marc  14.  53.  Luc  22.  54.  «Act. 

21.  31,  37.  a  22.  24—28.  a  23.  10,  17,  &c.  x  Gen.  22.  9. 
a  40.  3.   Barn.  16.  21.  Salm  118.  27.    Mat.  27.  2.    Marc  15.  1. 

*  Y  milwriad  yma  oedd  flaenor,  neu  gad- 
ben  ar  fil  o  ddynion  :  felly  yr  arwydda  y  gair 

Groeg,  chiliarchos,  yn  gystal  a'r  gair  Cym- 
raeg,  milwriad.  Ar  ŵyl  y  pasg,  byddai  y 
rhagíaw  Rhufeinig  yn  arfer  danfon  byddin 
gyfan,  o  fil  o  ddynion,  i  warchod  y  deml,  a 
rhag  terfysg  yn  mhlith  y  bobl :  ond  mae  yn 

debyg  nad  oedd  ond  rhan  o'r  fyddin  hòno 
wedi  eu  danfon  i  ddàl  yr  Iesu.  Pa  fodd 
bynag,  danfonwyd  blaenor  yr  holl  fyddin 

gyda'r  rhan  hon  o  hòni ;  fel  pe  buasai  dàl  yr 
Iesu  yn  fwy  peth  na  chadw  yr  holi  filoedd 
yn  Jerusalem  mewn  trefn.  t  A  gyd-ddalias- 
ant,  yw  ystyr  y  Groeg,  meddant:  pawb  yn 
eithaf  cytun  i'w  ddàl  ef,  a  phob  un  am  y 
mwyaf  blaenllaw  yn  y  gorchwyl.  X  Rhwym- 
asant  ef  fel  pe  buasai  efe  y  drwg-weithredwr 
gwaethaf,  a'r  caeth-was  gwaelaf:  ond  o'i 
rwymau  ef  daeth  rhyddid  cyfreithlawn  a 
thragywyddol  i  bawb  a  gredant  ynddo.  Os  y 

Maba'n  rhyddhâ,  rhyddion  a  fyddwn  yn  wir. 

1 3  *  Ac  a'i  dygasant  ef  at  y  Annas 
yn  gyntaf  (canys  chwegrwn  Caiaphas, 
yr  riwn  oedd  arch-offeiriad  z  y  flwydd- 
yn  honno,  ydoedd  efe) 

y  Luc  3.  2.  Act.  4.  6.        z  pen.  11.  51. 

*  Tybir  mai  trwy  offerynoldeb  Annas  ei 
chwegrwn,  y  cawsai  Caiaphas  yr  arch-offeir- 
iadaeth  y  flwyddyn  hòno  :  yr  oedd  Annas 

wedi  bod  yn  arch-offeiriad  o'r  blaen.  Gwel 
ar  Luc  3.  2.  Dygwyd  Iesu  at  Annas  yn 
gyntaf,  yn  hytrach  nag  at  Caiaphas,  efallai  o 
barch  i'w  henafiaeth  ef,  neu  am  mai  efe  oedd 
wedi  rhoddi  gorchymyn  yn  benaf  i'w  ddâl  ef, 
neu  i  foddio  llygaid  digllawn  yr  hen  ddyn, 
neu  ynte,  i  gael  cyfarwyddyd  ganddo  ef  pa 
fodd  i  wneyd  â  Christ  yn  mhellach.  Gwedi 
hyny  dygwyd  ef  at  Caiaphas,  adn.  15. 

14  a  *  A  Chaiaphas  oedd  ýr  hwn 

a  gynghorasai  i^r  Iuddewon,  mai 
buddiol  oedd  farw  un  dyn  dros  y  bobl. 

a  pen.  11.  49— 52. 

*  Cawsom  hanes  y  cyngor  drygionus  hwn 
yn  pen.  11.  49,  50,  gwel  y  sylwadau  yno. 
Meddwl  Caiaphas  oedd,  iawn  neu  gam,  pa 
un  a  gaid  rhywbeth  ynerbyn  Iesu  aini  chaid, 
mai  buddiol  a  fyddai  ei  roddi  ef  i  farwolaeth, 
fel  na  byddai  gwrthryfel  a  therfysgynmhlith 

y  bobl,  ac  i'r  genedl  gael  ei  dyfetha  gan  y 
Rhufeiniaid  am  y  gwrthryfel  a'r  terfysg  hyny. 

15  H6*Ac  y^  oedd  yn  canlyn  yr 
Iesu,  Simon  Pedr,  a  disgybl  arall. 

A'r  disgybl  hwnnw  oedd  adnabyddus 
gan  yr  arch-offeiriad,  ac  efe  a  aeth  i 

mewn  gyd  â'r  Iesu  i  lŷs  yr  arch-off- eiriad. 
b  Mat.  26.  58.  Marc  14.  54.  Luc  22.54. 

*  Dywed  yr  efengylwyr  eraiil  i'r  holl  ap- 
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ostolion  adael  yr  Iesa  a  ffoi ;  ond  mae  yn 

debyg  i'r  ddan  hyn  ddyehwelyd  yn  fuan,  a'i 
ganiyn  ef  i  lýs  yr  arch-offeiriad.  Peth  rhy- 
fedd  oedd  iddynt  feiddio  ei  ganlyn  ef  y  pryd 
hwnw,  ac  yn  enwedig  Pedr  ;  a  buasai  yn 
well  iddo  yntau  beidio  ;  oblegid  er  na  wnaeth 
neb  unrhy w  niwed  corphorol  iddo,  efe  a  syrth- 
iodd  yn  athrist  trwy  wadu  ei  Arglwydd 
mawr,  yn  llýs  yr  arch-offeiriad.  t  Pwyoedd 
y  dysgybi  arall  hwn,  nis  gwyddom  :  nid 
tebyg  iawn  mai  Ioan  ydoedd ;  oblegid  Gali 
lead  oedd  Ioan  yn  gystal  â  Phedr,  ac  nid  yw 
yn  debygol  ei  fod  ef,  pysgodwr  tlawd,  ac  yn 
dilyn  ei  alwedigaeth  ar  fôr  Galilea,  yn  adna- 
byddus  gan  yr  areh-offeiiiad.  Tybir  mairhyw 

wr  o  enwogrwydd  ydoedd,  yn  ddysgybl  i'r 
Iesu,  ond  nid  yn  ei  ganlyn  ef  yn  gyhoeddus: 
efallai  Nicodêmns,  neu  Joseph  o  Arimathea, 

neu  y  gwr  y  buasai  yr  Iesu  a'i  ddysgyblion 
yn  bwyta  y  pasg  yn  ei  dý.  Yn  Ue  "  a  dys- 
gybl  arall,"  y  mae  un  hen  awdwr  Groegaidd 
yn  darllen,  "a  chyfaill  newydd  alall." 

16  *A  Phedr  a  safodd  wrth  y 
drws  allan.  Yna  y  disgybl  arall  yr 
hwn  oedd  adnabyddus  gan  yr  arch- 
offeiriad  a  aeth  allan,  ac  a  ddywed- 
odd  wrth  y  f  ddrysores,  ac  a  ddug 
Pedr  i  mewn. 

*  Gan  fod  Pedr  yn  ddysgybl  amlwg  i  Grist, 
gan  nad  oedd  mewn  cymmeradwyaeth  yn  y 
byd  yn  llýs  yr  arch-offeiriad,  a  chan  ei  fod 
wedi  tori  ymaith  glustgwasyr  arch-offeiriad, 
yr  oedd  arno  ofn  myned  i  mewn,  ac  eto  yn 
mawr  chwennychu  myned  i  mewn  i  weled 

pa  beth  a  wnaid  i'w  Arglwydd.  Efe  a  saf- 
odd  wrth  y  drws  allan,  hyd  oni  chafodd  fyned 
i  mewn  trwy  eiriolaeth  y  dysgybl  aralldrosto. 

t  "  Y  ddrysores  :"  y  llances  oedd  yn  cadw  y drws. 

17  *Yna  y  dywedodd  y  cllangces 
oedd  ddrysores  wrth  Pedr,  Onid  wyt 
tithau  o  ddisgyblion  y  dyn  hwn? 

f  Dywedodd  yntau,  d  Nac  wyf. 
e  adn.  16.  Mat.  2(5.  69,  70.  Marc  14.  66-68.  Luc  22. 

56,  67.  d  adn.  5,  8.  pen.  21.  15.  *Mat.  26.  33. 

*  Wrth  ollwng  Pedr  i  mewn,  lled-dybiodd 
y  llances  rywfodd,  nn  ai  wrthei  olwg,  ei  ym- 
ddygiad,  ei  dafodiaith,  neu  rywbeth,  fod 
Pedr  yn  nn  o  ddysgyblion  yr  Iesu  :  ac  hi  a 
ofynodd  iddo  yn  ddigon  gwatwarus,  ond  heb 

feddwl  dim  niwed  i  Pedr  a'r  a  wyddom, 
onid  oedd  efe  yn  un  o'i  ganlynwyr  ef. 
f  Pedr  yn  ei  fraw  wrth  y  gofyniad,  a  ateb- 
odd  yn  fyrbwyll,  "  Nac  wyf."  Dyma'r  tro 
cyntaf  iddo  wadu,  a  rhwng  hyn  a'r  ail  dro, 
adn.  25,  mae  Ioan  yn  adrodd  amryw  bethau 
na  soniodd  yr  efengylwyr  ereill  am  danynt. 

18  *  A'r  gweision  a'r  swyddogion, 
e  f  gwedi  gwneuthur  tân  glo  (^o  her- 
wydd  ei  bod  hi  yn  oer)  oeddynt  yn 
sefyll,  ac  yn  ymdwymno :  Jac  yr 
oedd  ̂ Pedr  gyd  â  hwynt  yn  sefyll, 
ac  yn  ymdwymno. 

■  adn.  25.  Marc  14.  54.  Lne  22.  55,  5«.  /  Luc  22.  44. 
g  Gen.  49.  6.  1  Bren.  19.  9.  Salm  1.  I.  a  26.  4—10.  Diar 
13.  20.  Act.  4.  23.  I  Cor.  15.  33.  2  Cor.  6.  15—17.  Eph 
5.  11,  12. 

*  Gweision  teuluaidd  yr  arch-offeiriad,  a'r 
awyddogion  a  fuasent  yn  dàl  yr  Iesu  ac  a'i 

dygasent  yno  :  nid  oedd  dim  goiphwys  i  neb, 
na  gwas,  na  morwyn,  na  swyddogion,  ar  y 
noswaith  biysur  hòno.  t  Dywedir  bod  oerni 
y  nos  yn  llymach  yn  y  gwledydd  poethion 
hyny  na  chyda  ni.  J  O  herwydd  yr  oerni, 

anturiodd  Pedr  hefyd  i'w  plith  at  y  tân:  ac 
efallai  ei  fod  yn  meddwl  y  dîangai  efe  heb  i 
neb  sylwi  arno  yn  neillduol,  fel  hyny  wrth 

ymgymmysgu  â'r  bobl,  yn  well  na  phe  buas- 
ai  yn  aros  ar  ei  ben  ei  hun  o'r  neilldn. 

1 9  1í  *  A'r  arch-offeiriad  a  h  ofyn- 
odd  i'r  lesu  am  ei  ddisgyblion,  -f  ac 
am  ei  athrawiaeth. 

h  Luc  11.  53,  54.  a  20.  20. 

*  Ni  l  oedd  barnu  yn  nghylch  gwrthryfel  a 

therfysg  gwladol  yn  perthyn  i'r  Saubedrim 
Iuddewig  y  pryd  hwn,ond  i'r  rhaglaw  Rhuf- 
einig ;  am  hyny  mae  yr  arch-offeiriad  fel 
blaenor,  a  genau  y  cyngor,  yn  gofyn  i'r  Iesu 
'am  ei  ddysgyblion  a'i  athrawiaeth,  gyda 
bwriad  i'w  wneyd  ef  allan  yn  gau-brophwyd 
os  gallai.  Ewyllysiai  wrybod  pwy,  a  pha  fath 
oedd  ei  ddysgyblion  ef,  a  pha  nifer  oedd  o 
honynt.  t  Mỳnai  wybod  hefyd  am  ei  ath- 
rawiaeth  ef,  a  oedd  rhywbeth  ynddi  yn  tu- 
eddn  i  ddangos  ei  fod  ef  yn  hòni  am  dano  ei 
hun  mai  y  Messiah  ydoedd,  neu  ynte,  a  oedd 

ynddi  rywbeth  yn  groes  i'w  traddodiadau 
hwy,  neu  eu  hagoriadau  hwy  ar  y  gyfraith,  i 

gael  ei  famu  ef  yn  gau-brophwyd. 

20  *  Yr  Iesu  a  attebodd  iddo, 
*  Myfì  a  lefarais  yn  eglur  wrth  y  byd : 
yr  oeddwn  bob  amser  yn  athrawiaethu 
yn  y  synagog,  ac  yn  y  deml,  lle  mae 
yr  Iuddewon  yn  ymgynnull  bob  am- 
ser  ;  k  f  ac  yn  ddirgel  ni  ddy  wedais 
i  ddim. 

i  pen.  7.  14,  26.  a  8.  2.  a  10.  23—39.  Salm  22.  22.  a  40. 
9,  10.  M  t.  4.  23.  a  9.  35.  a  21.  23,  &c.  Luo  4.  15,  16.  a  19. 
45_47.    a  20.  1,  &c.    a  21.  37.  i  pen.  7.  4.    £s.  45.  19. 
a  48.  16.  M%t.  21.  26.  Act.  26.  26. 

*  Nid  yw  yr  Iesu  yn  ateb  dim  i'r  rhaD 
flaenaf  o'r  gofyniad,  am  ei  ddysgyblion ;  gan 
ei  bod  yn  ddigon  amlwg  nad  oedd  perygl 
y  codai  ei  ddysgyblion  derfysg  yn  ei  achos 

ef,  yr  oeddynt  oll  wedi  ei  adael.  Am  eiath- 
rawiaeth,  mae  yn  dy^edydeibod  yn  ddigon 

hysbys  i  bawb,  gan  ei  fod  ef  wedi  ei  thra- 
ddodi  yn  eglur  i'r  byd,  yn  y  synagogau  ar  y 
sabbathau,  ac  yn  y  deml  ar  y  gwyliau,  lle  yr 
oedd  cynnulliad  y  bobloedd  yn  fwyaf  lliosog. 
t  Gallai  yr  arch-offeiriad  wybod  gan  eraill 
beth  oedd  ef  yn  athrawiaethu,  gan  nad  oedd 
efe  wedi  dywedyd  dim  yn  ddirgel,  ac  arno 
gywilydd  o  hóno :  a  pha  bethau  bynag  a 

ddywedasai  efe  yn  ddirgel,  ac  o'r  neilldu 
wrth  ei  ddysgyblii»n,  nid  oedd  hyny  ond  yr 
un  peth  a'i  athrawiaeth  gyhoeddus  cf,  a  gor- 
chymyn  iddynt  hwythau  draddodi  yn  gy- 
hoeddus  yr  hyn  a  ddywedasai  efe  yn  ddirgel 
iddynt  hwy. 

2 1  *  Paham  yr  wyt  ti  yn  gofyn  i 

mi  ?  '  f  gofyn  i'r  rhai  a'm  clywsant, beth  a  ddywedais  wrthynt :  X  wele,  y 
rhai  hynny  a  wyddant  pa  bethau  a 

ddywedais  i. /  Mat.  26.  59,  60.  Marc  14.  55-59.  Lno  22.  67,  68.  Act. 

24.  12,  13, 13-20. 

*  Pa  ham  yr  wyt  ti  yn  gofyn  i  mi  ?  onid 
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ebycach  yw  i  ti  gael  y  gwir  yn  ddiduedd 
;an  eraill  a'm  elywsant  I  ì  A  phe  dywedwn 
[  drosof  fy   liun,  odid    fawr   y   coeliet  ti  fì. 

Gofyn   i'r  neb   a   fynot    a'm    clywsant    I; 
ofyn  i'th  gyfeillion  a'th  blaid  dy  hun,  gofyn 

.'r  ysgrifenyddion  a'r  phariseaid,  a'r  pen- 
lethiaid  eu  hunain,  a  gofyn  i'r  gwaethaf  o'm 
ìoll  elynion  a'm  cly  wsant  I  erioed  :  %  mae 
yma  rai  o  honynt,  tystiolaethant  hwy. 

22  *  Wedi  iddo  ddywedyd  y  peth 

m  hyn,  un  o'r  swyddogion  a'r  oedd 
yn  sefyll  ger  Uaw,  wfa  roddes  ger- 
nod  i'r  Iesu,  gan  ddywedyd,"  Aifelly 
yr  wyt  ti  yn  atteb  yr  arch-ofTeiriad  ? 

iwJob.  16.  10.  a  30.  10-12.  Es.  1.5-7.  Jer.  20.  2. 
Mica  5.  1.  Mat.  26.  67,  63.  Marc  11.  65.  Luc  22.  63,  64.  Act. 
23.  2,  3.  n  Act.  23.  4,  5. 

*  Er  bod  yr  ateb  uchod  yn  eithaf  teg  a 
chyfiawn,  a  chwedi  ei  roddi  yn  sicr  mewn 

ysbryd  tawel  a  digyffro,  dyma  un  o'r  swydd- 
ogion  taëog  a  thrahâns  yn  taro  Iesu,  dàn  yr 
esgus  iddo  ateb  yr  arch-otfeiriad  yn  rhy  an- 

mharchus.  fTybir  mai  taro  â  gw'íalen  yw 
ystyr  y  gair  Groeg  rapisma,  ac  nid  â  cledry 
llaw,  fel  yn  y  cyfieithiad  saesoneg.  Gwel 
Math-  26.  67.   Mica  5.  1. 

23  *  Yr  Iesu  a  attebodd  iddo,  °  Os 

drwg  y  dywedais,  tystiolaetha  o'r drwg  ;  f  ac  os  da,  paham  yr  wy t  yn 
fy  nharo  i  ? 

o  2Cor.  10.  1.  1   Podr2.  20-22. 

*  Os  dywedais  I  ddim  allan  o  le,  dyma  fi 
a  thithau  ger  bron  y  llỳs,  tystiolaetha  yn  fy 
erbyn  I,  a  barned  y  cyngor  fi,  nid  oes  i  ti 
awdurdod  i  fy  nharo  I.  t  Os  na  ddywedais 
I  ddim  allan  o  le,  ond  yr  hyn  oedd  yn  gyf- 
iawn  ac  yn  dda,  pa  ham  yr  wyt  ti  yn  fy 
nharo  I  ?  Rhyfedd  amynedd  ac  addfwynder 
Iesu  yn  y  tro  hwn  fel  yn  mhob  amgylchiad 
arall :  gallasai  yn  hawdd  daro  yr  adyn  hwn 
â  barn  mewn  mynyd  ;  ond  ni  wnaeth  efe  ond 
ymresymu  yn  arafaidd  âg  ef  fel  y  sylwyd.  Yn 
hyn  hefyd  efe  a  roddes  esampl  i  ni,  fel  y  di- 
lynem  ei  ol  ef.  Ac  oni  ddylasai  y  llýs,  hef- 
yd,  gospi  y  swyddog  hwn,  am  ryfygu  taro 

dyn  yn  ddi'achos  ger  bron  y  frawdle  ì 

24  *  (Ac  p  Annas  a'i  hanfonasai  ef 
yn  î  rhwym  at  Caiaphas  yr  arch-offeir- 
iad) 

p  adn.  13.  Mat.  26.  57.         q  adn.  13." 
*  Yn  adn.  13,  gwelsom  ddarfod  dwyn  lesu 

yn  gyntaf  at  Annns,  yma  dywedir  i  Annas  ei 
anfon  ef  at  Caiapbas  ei  fab-yn-nghyfraith,  yr 
hwn  fel  arch-offeiriad  oedd  i'w  holi  a'i  farnu 
ef. 

25  *  A  Simon  Pedr  r  oedd  yn  sef- 
yll,  ac  yn  ymdwymno.  *  Hwythau  a 
ddywedasant  wrtho,  Onid  wyt  tithau 

hefyd  o'i  ddisgyblion  ef?  *  Yntau  a 
wadodd,  ac  a  ddywedodd,  Nac  wyf. 

r  adn.  18.     Marc  14.  37,  38,  67.     Lnc  22.  56.  ä  Mat. 
26.  71,  72.     Marc  14    68—70.    Luc  22.  58.  t  Gen.  18.  15 
Diar.  29.25.  Gal.  2.  11—13. 

25  Dywedodd  un  o  weision  yr 

arch-offeiriad  (M  cfir  i'r  hwn  y  torrasai 
Pedr  ei  glust)  *  Oni  welais  1  di  gyd 
âg  ef  yn  yr  ardd  ? 

u  adn.  10.  x  Diar.  12.  19.     Mat.  26.  73.      Marc  14. 
71.  Luc  22.  59,  60. 

27  Yna  Pedr  a  wadodd  drachefn; 

y  ac  yn  y  man  y  canodd  y  ceiliog. 
"75.    Marc  14.  30,  69,  72. y  pen.  13.  38.    Mat.  26.  34 

l.uc  22.  34,  60-62. 

*  Cawsom  yr  hanes  hyn  o'r  blaen  gan  bob 
un  o'r  efengylwyr  eraill.  Gwel  ar  Math.  26. 
69—75  ;  Marc  14.  66—72  ;  a  Luc  22.  54—62. 
Gan  ein  bod  wedi  sylvvi  eisoes  ar  ymddygiad 
Pedr  dàn  yr  ysgrythyrau  uchod,  a  chan  i  ni 
fod  yn  bur  faith  ar  y  .pennodau  blaenorawl 

o'r  Llyfr  hwn,  ni  sylwn  yn  chwaneg  ar  y  tair adnod  yma. 

28  z  *  H  Yna  y  dygasant  yr  lesu 

oddi  wrth  Caiaphas,  a  i'r  dadleudŷ  : 
'  f  a'r  bore  ydoedd  hi ;  c  \  ac  nid  aeth- 
ant  hwy  i  mewn  i'r  dadleudŷ,  rhag  eu 
halogi;  eithr  fel  y  gallent  dfwyttay 

pasc. 

Mat.  27.  1,  2.    Marc  15.  1.    Luc  23.  1.  a  adn.  33. 
9.  9.    Mat.  27.  27.    Marc  15.  16.         *  Diar.  1.  16.    a  4. 
ica  2.  1.  Luc  22.  66.  c  Salm  35.  16.  Es.  1.  10—15. 
.  8—11.  Am.  5.  21-23.   Mica  3.  10-12.    Mat.  23.  23— 
!7.  6.    Act.    10.  28.    a  11.  3.         áadn.  39.     pen    19.  14. 
16.  2.     2  Cron.30.  21—24.    a  35.  8—14,  17,  18.    Ezec. 45.  21. 

*  Wrth  holi  yr  Iesu  yn  llýs  yr  arch-offeir- 
iad,  c'iwsant  addefiad  o'r  diwedd  o'i  enau  ef 
ei  hun,  mai  efe  oedd  y  Mes-iah,  a  Mab  Duw 
(Math.  26.  63—66;  Marc  14.  61—64,)  yr  hyn 
a  dybient  hwy  yn  gabledd,  ac  yntau  yn  euog 
o  farwolaeth.  Tybient  hefyd  fod  hyny  yn 
wrthryfel  yn  erbyn  y  llywodraeth  Rufeinig, 
yn  gystai  ag  yu  gabledd  yn  erbyn  Duw,  gan 
hyny  dygasant  ef  ger  bron  Pilat,  y  rhaglaw 
Rhufeinig,  i  gael  ei  farnu  ganddo  ef  yn  y 
llŷs  gwladol,  megys  yr  oedd  wedi  cael  gan- 
ddynt  hwy  yn  eu  llŷs  eglwysig.  f  Yr  oedd- 
ynt  hwy  wedi  bod  i  fyau  yn  brysur  iawn  trwy 
y  nos,  ac  yr  oedd  yn  rhaid  i  Pilat,  y  rhag- 
law,  gyfodi  yn  foreuach  o  lawer  nac  y  bydd- 
ai  efe  arferol  i'w  cynnorthwyo  hwy  :  efallai 
tua  phump  neu  chwech  o'r  gloch  yn  y  boreu. 
í  Llŷs  cenedlig  ydoedd  y  dadleudỳ  hwn,  a 
chyfrifai  yr  Inddewon  eu  hunain  yn  haloged- 
ig  os  cyfhyrddent  â  chenedl-ddyn,  neu  â  dim 
a  berthynai  i'r  cenedloedd.  Efaliai  bod  yn 
y  Pretorium  hwn  ryw  luniau  o  eilun-dduw- 
iau  y  Rhufeiniaid  hefyd,  yr  hyn  a'u  halogai 
hwynt.  Ond  och  ragrith  y  dynion  hyn  !  yr 
oeddynt  yn  ofni  halogiad  seremoniol  yn  fawr, 
pryd  nad  oeddynt  yn  ofni  bwyta  y  pasg  yn 
euog  o  dywallt  gwaed  gwirion  Iesu. 

29  *  Yna  Pilat  a  aeth  allan  attynt, 
ac  a  ddywedodd,  e  Pa  achwyn  yr 
ydych  chwi  yn  ei  ddwyn  yn  erbyn  y 

dyn  hwn  ? e  Mat.  27.  23.  Act.  23.  23—30.  a  25.  16. 

*  Yr  oedd  y  Rhufeiniaid  yn  caniatâu  idd- 
ynt  eu  cyflawn  ryddid  mewn  pethau  crefydd- 
ol;  am  hyny  ni  wasgai  Pilat  arnynt  i  ddyfod 
i  mewn  i'r  dadleudŷ  yn  groes  i'w  mympwy 
ofer-goelus  hwy,  ond  yr  oedd  mòr  foneddig- 
aidd  a  myned  allan  atynt  i  wybod  pa  achwyn 
oedd  ganddynt  yn  erbyn  Iesu. 

30  *  Hwy  a  attebasant  ac  a  ddy- 
wedasant  wrtho,-^  Oni  bai  fod  hwn  yn 
ddrwg-weithredwr,  ni  ̂ thraddodasem 
ni  ef  attat  ti. 
•  ■■   '  2  P 
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r*£î 
.  19.  12.    Marc  15.  3.     Lnc  20.  19—26.    a  23.  2—5. 
».  33.  Loc  24.  7.  Act.  3.  13. 

*  Ateb  digon  trahâns  oedd  hwn  i'r  rhag- 
law  ;  fel  pe  dywedasent,  Ti  a  elli  fod  yn  sicr, 
mai  drwg-weithredwr  anfad  yw  y  dyn  hwn, 
pe  amgen,  ni  chymmerasem  niy  draíferth  o'i 
ddwyn  ef  atat  ti  mòr  foren,  ac  yn  enwedig 
ar  ddiwrnod  mòr  fawr  a  heddyw.  Eto  i  gyd, 
nid  oedd  yraa  yr  un  cŵyn  yn  ei  erbyn  ef; 
mae  yn  ymddangos  y  mynent  hwy  i  Pilat 
gadarnâu  eu  dedíryd  eglwysig  hwy,  a  chon- 
demnio  yr  Iesu  rhag  blaen,  heb  wybod  yn  y 
byd  am  ba  beth. 

31  *  Am  bynny  y  dywedodd  Pilat 
wrthynt, h  Cy  mmerwch  chwi  ef,  a  bern- 
wch  ef  yn  ol  eich  cyfraith  chwi.  f  Yna 
yr  Iuddewon  a  ddywedasant  wrtho, 

1  Nid  cyfreithlawn  i  ni  ladd  neb : 
h  pen.  19.  6,  7.   Act.  25.  18—20.  i  pen.  19.  15.   Gen. 

49.  19.  Ezeo.  21.  26,  27.  Hos.  3.  4.  5. 

*  Mae  yn  amlwg  yma  nad  oedd  Pilat  ddim 
yn  ewyìlysio  ymyraeth  â'r  mater  hwn  pe  gall- 
asai  beidio :  yn  enwedig  nid  oedd  yn  fodd- 
lawn  i  farnu  dyn  ar  gyhuddiad  ac  enllib  cy- 
ffredin  o'r  fath  hyny,  heb  gael  protì  pethau 
yn  deg  yn  ei  erbyn  ef :  am  hyny  mae  yn 
dywedyd  wrthynt  hwy  am  gymmeryd  yr 

achos  yn  eu  dwylo  eu  hunain,  a'i  farnu  ef  j wrth  eu  cyfraith  eu  hunain.  f  Gallnsai  yr 
Iuddewon  gymmeryd  hyn  fel  caniatâd,  neu 
awdurdod,  i  roddi  Crist  i  farwolaeth  ;  ac  eto 
yr  oeddynt  yn  ofni  y  cawsent  eu  galw  i  gyf- 
rif  pe  gwnaethent  hyny  :  tybia  rhaibod  Pilat 
yn  dywedyd  y  geiriau  uchod  fel  y  dywed- 
odd  hwynt,  gyda  bwrind  i  gael  achlysur  yn 
eu  herbyn  hwynt,  os  rhoddentyr  Iesu  i  farw- 
olaeth  wrth  eu  cyfraith  eu  hunain  ;  ac  eu  bod 
hwythau  yn  deall  hyny,  ac  felly  yn  ateb  fel 
y  gwnaethant.  Mae  yn  anhawdd  gwybod 
pa  faint  o  awdurdod  bywyd  ac  angau  oedd 
gan  yr  Iuddewon  y  pryd  hwn  ;  ond  mae  yn 
ymddangos  wrth  y  geiriau  uchod  nas  gallent 
hwy  roddi  neb  i  farwolaeth  heb  awdurdod 
oddiwrth  y  rhaglaw  Rhufeinig. 

32  A*Fel  y  cyflawnid  gair  yr  Iesu> 
yr  hwn  a  ddywedasai  efe,  gan  arwydd- 
ocâu  '  o  ba  angau  y  byddai  farw. 

*  peii.  3.  14.  a  10.  31,  33.  a  12.  32,  33.  Mat.  20.  19. 
a  26.  2.  Luc  24.  7,  8.  Act.  7.  59.  /  Deut.  21.  23.  S*lm  22. 
16.  Gal.  3.  13. 

*  Rhag-ddywedodd  Cristy  byddai  efe  farw 
trwy  groeshoeliad  ;  (pen.  3.  14;  a  12.  32; 
Math.  20.  19,)  ac  yrna  goruwch-lywodraeth- 
odd  Duw  bethau  i  gyfiawni  hyny  :  marwol- 
aeth  Rufeinig  oedd  marwolaeth  y  groes,  pe 
buasai  yr  Iuddewon  yn  ei  roddi  ef  i  farwol- 
aeth,  ei  labyddio  ef  a  wnaetbent.  Ary  groes 
yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef  farw  dros  ein  pech- 
odau  ni. 

33*Yna  Pilat  a  aeth  drachefh  i'r 
dadleudŷ,  ac  a  alwodd  yr  Iesu,  maca 
ddy wedodd  wrtbo,  n  f  Ai  ti  y w  Bren- 
hin  yr  Iuddewon  ? 

m  adn.  37.  Mat.  27.  11.  Marc  15.  2.  Luc  23.  3,  4. 

1  Tim.  6.  13.  »  pen.  1.  49.  a  12.  13,  15.  a  19.  3,  19—22. 
Salm  2.  6—12.  Es.  9.  6,  7.  Jer.  23.  5,  6.  Zepb.  3.  15.  Zech. 
9.  9.  Luc  19.  38-40.  Act.  2.  34—36. 

*  Yn  adn.  29,  gwelsom  Pilat  yn  myned 
allan  o'r  dadleudŷ,  i  holi  yr  Iuddewon  rhith- 
grefyddol  pa  achwyn  oedd  ganddynt  yn  er- 
byn  yr  Ie6u  :  wedi  yr  ymddiddan  â  hwy,  mae 
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yn  myned  yn  ol  i'r  dadleudỳ  drachefn  i  holi 
yr  Iesu.  f  Yn  Luc  23.  2,  ni  a  gawn  fod  yr 
Iuddewon  wedi  rhoddi  y  cyhoddiad  hwn, 
Brenin  yr  luddewon,  yn  ei  erbyn  ef ;  ond 
nid  y w  loan  yn  dy wedyd  dim  am  hyny  yma  *. 
dim  ond  fod  Pilat  yn  gofyn  iddo  Ai  brenín 
yr  Iuddewon  wyt  ti  1  fel  pe  dywedasai,  Os 
wyt  ti  yn  hòni  dy  hnn  yn  Frenin  yr  luddew- 
on,  yr  wyt  ti  yn  euog  o  wrthryfel  a  theyrn- 
fradwriaeth  yn  erbyn  Cesar,  Ymherawdr 
Rhufain,  ac  mae  yn  perthyn  i  minnau  fel 
rhaglaw  Rhufeinig  dy  farnu  di. 

34  *  Yr  Iesu  a  attebodd  iddo,  °  Ai 
0  honot  dy  hun  yr  wyt  ti  yn  dywedyd 

hyn,  f  ai  eraill  a'i  dywedasant  i  ti  am danaffi? 
osdu.  36. 

*  Ai  o  honot  dy  hun  yr  wyt  ti  yn  gofyn  ? 
A  wyt  ti  dy  hun  yn  drwg-dybied,  oddi  ar 
rywbeth  yn  fy  ymddygiad  ì  hyd  yn  hyn,  fy 
mod  I  yn  meddwl  ymwthio  i'r  freniniaeth  î 
t  Ai  ynte  gofyn  yr  wyt  ti  fel  barnwr,  oddi  ar 
dystiolaeth  a  gefaist  gan  eraill?  Os  felly,  nid 
fy  lle  I  yw  ateb,  ac  nid  oes  arnaf  rwymau  i 
ateb,  mae  yn  ddyledus  ar  fy  nghyhuddwyr 

ddyí'od  yn  mlaen  a  thystiolaethu  yn  fy  er- 
byn  os  gallant. 

35  *  Pilat  a  attebodd,  *  Ai  luddew 

ydwyf  fi.  ÿfDy  genedl  dy  hun  a'r 
arch-ofíeiriaid  a'th  draddodasant  i  mi. 
r  Beth  a  wnaethost  ti  ? 

p  Ezra  4.  12.  Neh.  4.  2.  Act.  18.  14—16.  a  23.  29.  a  25. 
19,  20.  Rhuf.  3.  1,  2.  q  adn.  28.  pen  19.  11.  r  pen  19. 
6.  Act.  21.  38,  a  22.  22—24. 

*  "  Ai  Iuddew  ydwyf  fì  V     Pa  beth  a  ŵn 
1  am  y  Messiah  maent  hwy  yn  sôn  am  dano 
ac  yn  ei  ddysgwyl  ì  Nis  gŵn  I  ddim  am  y 
cyfry  w  bethau,  ac  ni  ddawr  i  mi  chwaith  yn 

eu  cylch.  i  Dy  genedl  di  dy  hun  a'th  ddyg- 
asant  di  aíaf  fi,  ac  a  ddywedasant  dy  fod  di 
yn  gŵyr-droi  y  bobl,  ac  yn  gwahardd  rhoi 
teyrnged  i  Cesar,  gan  ddywedyd  mai  tydi  dy 
hun  y  w  Crist  Frenin.  (Luc  23.  2.)  J  Pa  beth 

a  wnaethost  i  roddi  achlysur  i'r  fath  gyhudd- 
iadauî  neu  pa  beth  a  wnaethost  ti  i  wneyd 
dy  genedl  dy  hun  mòr  ffyrnig  yn  dy  erbyn  ì 

36  *  Yr  Iesu  a  attebodd, s  Fy  mren- 
hiníaeth  i  nid  yw  o'r  byd  hwn.  f  Pe 
o'rbyd  hwn  y  byddai  fy  mrenhiniaeth 
i,  '  fy  ngweision  i  a  ymdrechent,  fel  I 
na'm  rhoddid  i'r  Iuddewon  :  J  ond  yr 
awrhon  nid  yw  fy  mrenhiniaeth  i  oddi 

yma. 

a  pen.  6.  15.  a  8.  15.  Salm  45.  3—7.  Es.  9.  6,  7.  Dan.  2. 
44.  a  7.  14.  Zech.  9.  9.  Lue  12.  i4.  a  17.  20,  21.  Rhnf.  14. 
17.  Col.  I.  12—14.  t  adn.  II. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Nid  wyf  fi  yn 
gwadu  nad  myfi  yw  y  Messiah,  a  Brenin  yr 
Iuddewon  mewn  rhyw  ystyr;  ond  nid  yn  yr 
ystyr  maent  hwy  yn  haeru,  nac  fel  y  maent 
hwy  yn  dysgwyl  eu  Messiah.  Y  gwir  am 
dani  yw,  nid  yw  fy  mreniniaeth  I  o'r  byd 
hwn  :  llywodraeth  ysbrydol  yw  fy  Uywodr- 
aeth  I,  ar  eneidiau  dynion,  nid  ar  eu  hachos- 
ion  bydol,  ac  nid  yw  yn  ymyraeth  mewn  un 
modd  â  llywodraeth  wladol  y  Rhufeiniaid  ar 
yr  Iuddewon.  t  Gelli  di  dy  hun  weled  hyny 
yn  amlwg,  Pilat ;  oblegid  pa  frenin  daearol 
a  gymmerwyd  i  fynu  ac  a  ddaliwyd  fel  myfi, 
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heb  i'w  ddeiliaid  gymmeryd  ei  blaid  ef,  ac 
ymdrechu  o  leiaf,  na  roddid  ef  i  fynu  i'w  el- 
ynion  ?  j  Nid  oes  neb  o'm  hychydig  ganlyn- 
wyr  I  wedi  cynnyg  gwneuthur  dim  o'r  cyf- 
ryw  beth;  am  hyny  mae  yn  amlwg  nad  yw 

fy  mreniniacth  I  o'r  byd  hwn. 
37  *  Yna  y  dyweclodd  Pilat  wrtho, 

Wrth  hynny  ai  Brenhin  wyt  ti?  f  Yr 
Iesu  a  attebodd,  u  Yr  ydwyt  ti  yn  dy- 
wedyd  mai  Brenhin  wyf  fi.  J  Er 

mwyn  hyn  y'm  ganed,  ac  er  mwyn 
hyn  y  daethum  i'r  byd,  *fel  y  tystiol- 
aethwn  i'rgwirionedd.  *  \\  Pob  un  a'r 
sydd  o'r  gwirionedd,  sydd  yn  gwrando 
fy  lleferydd  i. 

*  Mat.  26.  64.  a  27.  11.  Marc  14.  62.  a  15.  2.  Luc  23. 
3.  1  Tim.  6.  13.  x  pen.  8.  14.  »  14.  6.  Ks.  55.  4.  D*t.  1. 
5.  a  3.  14.  y  pnn.  7.  17.  a  8.  47.  a  10.  26,  27.  1  Pedr  1. 
22,  23.  1  Ioaa  3.  14,  19.  a  4.  6.  *  5.  20. 

*  Mae  yn  debyg  mai  mewn  gwawd  a  dìys 
tyrwch  y  dywedodd  Pilat  fel  hyn,  a  pheth 
syndod  hefyd,  o  glywed  un  mòr  dlawd,  am 
ddifad,  a  gwael  yr  olwg  arno,  yn  sôn  am  dano 
ei  hun  fod  ganddo  freniniaeth  :  nid  yw  yn 
ymddangos  ei  fod  am  gymraeryd  mantais  yn 
ei  erbyn  ef,  o  herwydd  sôn  o  hóno  am  ei 
freniniaeth.  f  Nid  y w  Crist  yn  dy wedyd 
yma  mai  Brenin  ydoedd,  nac  ychw.iith  yn 

gwadu  :  tybir  fod  yn  y  geiriau  addefiad  o'r 
byn  a  ofynodd  Pilat,  fel  pe  dywedasai  Crist, 
Yr  wyt  ti  yn  dywedyd,  nid  wyf  finnau  yn 
gwadu  ;  eto  cofia  m;ti  tydi  sydd  yn  dywed- 
yd,  ac  nid  myfi.  $  Nid  wyf  yn  gwadu  nad 
oes  genyf  deyrnas  ysbrydol ;  ac  ermwyn  íiyn 

ym  ganwyd,  ac  y  daethum  i'r  byd  fel  y  tyst- 
iolaethwn  i'r  gwirionedd,  am  Ddnw,  am 
danaf  fy  hun,  ac  am  ftordd  iachawdu  riaetli  i 
bechaduriaid  trwy  ífyddynoftì  fel  Prophwyd 
ac  arch-offeiriad,  a  ihrwy  ufudd-dod  i  mi  fel 
Brenin.  Dyma'r  gwirionedd,  a  dyma'r 
moddion  trwy  ba  rai  yr  wyf  fi  yn  enuill  fy 
holl  fuddugoüaeihau,  yn  sefydlu  fy  mrenin- 
iaeth,  ac  yn  llywodraethu  fy  holl  deyrnas. 
||  A  phob  un  sydd  yn  adnabod  y  gwirionedd, 

ac  wedi  ei  adgenedlu  trwy  ac  o'r  gwirion- 
edd,  sydd  yn  credu  fy  nbysliolaeth  o'r  galon, 
ac  yn  ymroddi  ynddeiliad  ufudd  ac  ewyllys- 
gar  i  mi,  tra  mae  y  rhai  a  garant  gelwydd 
yn  fy  ngwrthod  ac  yn  fy  erlid  I. 

38  *  Pilat  a  ddywedodd  wrtho, 
z  Beth  yw  gwirionedd  ?  f  Ae  wedi  iddo 
ddywedyd  hyn,  efe  a  aeth  allan  dra- 
chefn  at  yr  Iuddewon,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  °JNid  wyf  fì  yn  cael 
dim  achos  ynddo  ef. 

z  Act.  17.  19,"20,  32.    *  24.  25,  26.  a  p«n.  19.  4,  6, 21,  22.  Mat  27.  18,  19,  24.  Marc  15.  14.  Luc  23.  4,  14-16. 
1  Pedr  1.  19.  a  2.  22,  23. 

*  Mae  yn  amíwg  nad  oedd  y  pagan  tywyll 
hwn  yn  gwybod  dim  byd  am  y  gwirionedd, 
nac  am  ddim  o.'r  pethan  a  ddywedasai  yr 
Iesu  wrtho  am  ei  deyrnas,  bod  o'r  gwirion- 
edd,  a  gwrando  ei  leferydd  ef.  Gofynodd 
beth  oedd  gwirionedd,  im  ai  o  chwilfrydedd, 
o  wawd,  neu,  ynte,  efallai  o  ryw  radd  o 
barch  i'r  Iesu  wrth  weled  ei  ymddygiad 
hardd  a  sobr  ef  wrth  gael  ei  holi.  %  Ond 
cymmaintoedd  ei  ddifaterwch  ef  am  wybod, 
fel  yr  aeth  allan   drachefn   cyn  i  Gi  ist  gae! 
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amser  i  ateb  ei  ofyniad  ef.  Llawer  a  ofyn- 
ant  bethau  pwysig  yr  un  modd  â  Pilat,  ond 
nid  ydynt  yn  gofalü  nemawr  am  eu  gwybod. 
\  Beth  bynagoedd  natur  y  freniniaeth  y  son- 
iodd  Crist  am  dani,  nid  oedd  Pilat  yn  ystyr- 
ied  fod  niwed  yn  y  byd  ynddo  ef,  na  phcrygl 

yn  y  byd  i'r  Uywodraeth  Rufeinig  oddi 
wrtho  :  am  hyny  mynasai  ei  ollwng  ef  yn 

rhydd  yn  y  fàn  o'i  ran  ef. 
39  b  *  Eithr  y  mae  gennych  chwi 

ddefod,  i  mi  ollwng  i  chwi  un  yn 

rhydd  ar  y  pasc :  fa  fynnwch  chwi 
gan  hynnyci  mi  ollwng  yn  rhydd  i 
chwi  f  Frenhin  yr  Iuddewon  ? 

b  Mat.  27.  15—18.  Marc  15.  6,  8—10.  Luc  23.  17,  20. eadn.  33. 

*  Am  y  u  ddefod  "  hon,  gwel  ar  Math.  27. 
15.  tGwyddai  Pilat  mai  hollawl  ddiniwed 
oedd  Iesu,  mai  o  genfigen  y  traddodasai  yr 
Iuddewon  ef,  am  hyny  cynnygiodd  ei  ollwng 
efyn  rhydd  iddynt,  yn  bytrach  na  neb  arail. 
t  Efallai  mai  mewn  gwawdiaith  yr  oedd  Pilat 
yn  galw  yr  Iesu  yn  Frenin  yr  Iuddewon 
yma,  er  dirmyg  ar  Iesu  ei  hun,  ac  er  duchann 
yr  Iuddewon  am  ddyfod  a'r  fath  gyhnddiad 
yn  erbyn  un  mòr  isel  ac  annhebyg  i  Frenin. 

40  rf*  Yna  y  llefasant  oll  drachefn, 
gan  ddywedyd,  Nid  hwnnw,  f  ond 
Barabbas.  AV  Barabbas  hwnnw 
oedd  leidr. 

d  Mat.  27.  lö,  26.  Maro  15.  7,  15.  Lnc  23.  18,  19,  25. 
Act.  3   i3,  14. 

*  Dyma  yr  haerllugrwydd  mwyaf,  a  phawb 

yn  cyluno  ynddo  ;  myntmt  roddi  y  S'inct  a'r 
Cyfiawn  i  farwolaeth  heb  broÔ  dim  yn  ei  er- 
byn  ;  fa  dewis  rhyddâu  drwg-weithredwr 
ysgeler,  a  fuasai  yn  euog  o  derfysg,  Uadrad, 
a  llofruddiacth. 

PEN.  XIX. 

Ffiangellu  Crist,  a'i  goroni  â  drain. 

*  ì  NA  agan  hynny  y  cyrnmerodd 

Pilat  yr  lesu,  6ac  a'i  frlangellodd  ef. a  Mnt.  27.  26.     Marc  15.  15.     Luc  23.  16,  11.  b  Suîni 
129.3.  Es.  50.  C.  a  53.  5.  Mat.  20.  19.  »23.34.  Ma  c  10. 
33,  34.  Luc  19.  33.  Act.  16.  22,  23.  a  22.  24,  25.  2  C«r.  II. 
24,  25.   H«b.  11.  36.  1  Pe.lr2.24. 

*  Byddai  y  Rhufeiniaid  yn  arfcr  fírewyllu 
y  rhai  a  groeshoelient  cyn  eu  croesluu  lio : 
ond  tybir  fod  Pilat  yn  gobeithio  y  buasai  yr 
Iuddewon  yn  tirioni,  wrth  weied  ífrewyllu 

yr  Iesu,  ac  yn  cydsynio  i'w  ollwng  ef  yn 
rhydd  ar  hyny  :  yn  enwedig  gan  nad  oedd- 
ynt  wedi  profi  dim  bai  yn  ei  erbyn  ef. 

2  c  *  A'r  milwyr  a  blethasantgoron 
o  ddrain,  ac  a'i  gosodasantareiben  ef, 
ac  a  roisant  wisg  o  borphor  am  dano  ; 

c  adn.  5.  Salrn  22.  6.  Es.  49.  7.  a  53.  3.  Mat.  27.27—31. 
Marc  15.  17—20.  Luc  23.  11. 

*  Mae  yr  efengylwyr  eraíll  yn  dywedyd 
am  gorsen  hefyd  yn  ei  law  ddehau  ef :  ar- 
wyddion  breninol  oedd  y  pethau  hyn  clî,  i 
wneuthur  gwawd  o  hóno  ef  fel  Brenin  yr 
Iuddewon.     Gwel  ar  Math.  27.  27—31. 

3  *  Ac  a  ddywedasant, d  Ilenffych 
well,  e  Brenhin  yr  Iuddewon  ;  f  ac  a 
roisant  iddo  gernodiau. 

d  Mat.  26.  49.    a  27.  29.    Luc  1.  28.  e  adn.  19-22. 
pen.  18.  33. 

TP  2 
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*  Gwatwar  yr  oeddynt  hwy  wrth  ddywed- 
yd  "  Henffych  well,"  eto  dywedasant  y  gwir 
(ond  nid  yn  eu  hystyr  hwy)ob!egid  Henttych 
well  a  fu  iddo  ef  wedi  hyny,  ac  a  fydd  iddo 
byth.  +  Nid  oeddynt  yn  fodrllawn  ar  ddir- 
myg,  rhaid  iddynt  chwanegu  creulondeb  hef- 
yd  at  eu  dirmyg  :  gwnaelhai  coron  o  wellt  y 

tro  i'w  ddirmygu  ef,  ond  rhaid  iddynt  hwy 
gael  coron  o  ddrain  pigog,  i  arfer  creulonder 
hefyd. 

4  *  Pilat  gan  bynny  a  aeth  allan 
drachefn,  ac  a  ddywedodd  wrthynt, 
Wele  yr  wyf  fì  yn  ei  ddwyn  ef  allan  i 
chwi,  f\  fel  y  gwypoch  nad  wyf  fi  yn 
cael  ynddo  ef  un  bai. 

/  adn.  6.  pen.  18.  38.  Mat.  27.  4,  19,  24,  54.  Luc  23.  4!, 
47.  2  Cor.  5.  21.  Heb.  7.  26.    1  Pedr  1.  19.    a  2.  22.    -  * 
1  loan  3.  5. 

*  Dyma  gynnyg  arall  a  wnaeth  Pilat  ar 
ryddâu  yr  lesu  :  ar  ol  ei  ffrewyllu  a'i  ddir- 
mygu  fei  y  gwelsom  uchod,  dygodd  ef  allan 
i  ŵydd  y  bobl,  gan  obeithio  y  buasai  hyny 
yn  ddigon,  y  buasent  yn  tyneru  wrthyrolwg 

arno,  ac  yn  foddlawn  i'w  oliwng  ef  yn  rhydd. 
t  Hebîaw  dangos  Iesu  iddynt,  mae  yn  debyg 
yn  ei  waed  erbyn  hyn,  mae  Pilat  yn  tystiol- 
aethu  eto,  nad  oedd  efe  yn  cael  dim  bai  yn- 
ddo ;  dim  yn  haeddu  angau,  na  dim  yn  wir 

i'w  gyhuddo  ef  o  hòno.  Onid  oedd  efe  yn 
feîus  iawn  eisoes  yn  ffrewyllu  y  diniwed  fel 
y  gwnaeth,  ac  yn  fwy  beîus  wedi  hyn  yn  ei 

gondemnio  ef  yn  groes  i'w  gydwybod  ? 
5  *  Yna  y  daeth  yr  Iesu  allan,  yn 

arwain  y  goron  ddrain,  a'r  wisg  bor- 
phor.  t  A  Phüat  a  ddy  wedodd  wrth- 
ynt,  s  Wele  y  dyn. 

gpen.  1.29.  Es.  7.  14.  a  40.  9.  »42.1.  Galar.  1.  12. 
Heb.  12.  2. 

*  Gyda  hyndyma'r  Iesuaddfwyn,gostyng- 
edig,  a  sanctaidd,  yn  ymddangos  ger  eu 
bronau,  a'i  gefn  yn  archolledig,  ei  waed  yn 
llifo,  coron  o  ddrain  ar  ei  ben,  y  wisg  bor- 
phor  am  dano,a'i  wyneb  ollyn  waed  aphoer- 
edd.  t  Ac  fel  pe  dywedasai  Pilat  wrth  yr 
luddewon,  gan  gyfeirio  at  yr  Iesu,  Wele  y 
dyn  truenus  tlawd,  gwelwch  yr  olwg  resynol 
sydd  arno  !  Byddwch  foddlawn  ar  yr  hyn  a 
wnaed  iddo  ;  ac  yn  awr  gadêwch  i  mi  ei 
ollwng  ef  yn  rhydd. 

6  h  *  Yna  yr  arch-offeiriaid  a'rswydd- 
ogion,  pan  welsant  ef,  a  lefasant,  gan 

ddywedyd,  Croeshoelia,  croeshoeliae/". 
f  Pilat  a  ddywedodd  wrthynt,  *  Cym- 
merwch  chwi  ef,  a  chroeshoeliwch : 
canys nid  wyf  fi  yn  cael  dim  bai  ynddo. 

h  adn.  15.  Mat.  27.  22,  23.  Maro  15.  12—15.  Luc  23 
21-23.  Act.  2.  23.  a  3.  13—15.  a  7.  52.  a  13.  27-29.  i  pen 
18.  31.  Mat.  27.  24,25. 

*  Cafodd  Iesu  fwy  o  dosturi  gan  Pilat,  er 
mai  pagan  oedd,  nac  a  gafodd  efe  gan  ei 
genedl  ei  hun  ;  îe,  gan  y  rhai  a  gymmerent 
arnynt  fod  yn  fwyaf  crefyddol  a  cliyfiawn  yn 
eu  plith  :  mynai  Pilat  èi  achub  ef,  maent 
hwythau  yn  gwaeddi  yn  haerllug  am  ei  waed 
ef,  a  hyny  drwy  yr  angan  creulonaf.  t  Mae 
Pilat  eto  yn  tystiolaethu  dros  ei  ddiniweid- 
rwydd  ef ;  ac  megys  yn  deisyfu  na  byddai 
raid  iddo  ef  fod  yn  euog  o  waed  ydiniwed,  y 
byddai  yn  well  ganddo  iddynt  liwy  gymmeryd 
y  weithred  echryslawn  arnynt  eu  hunain. 
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7  *  Yr  Iuddewon  a  attebasant  iddo, 
Y  mae  gennym  ni  gyfraith,  ac  wrth 

ein  cyfraith  ni  efe  a  ddylai  farw,  '  am 
iddo  ei  wneuthur  ei  hun  yn  Fab  Duw. 

k  Lef.  24.  16  Deut.  18.  20.  /  pen.  5.  18.  a  8  58.59. 
a  10.  30-33,  36-33.  Mat.  26.  63-66.  a  27.  42,  43.  Marc  14. 
61-64.  a  15.  39.  Rbuf.  1.  4. 

*  Pel  pe  dy wedasent,  Os  nad  wyt  ti  yn 
cael  dim  bai  ynddo  yn  erbyn  y  llywodraeth 
Rufeinig,  y  mae  genym  ni  gyfraith  ( Lelit. 
24.  16  ;  Deut.  18.  20,)  ac  wrth  ein  cyfraith  ni 

efe  a  ddylai  farw :  efe  a'i  gwnaeth  ei  hun  yn 
Fab  Duw,  yn  ystyr  nchelaf  y  gair,  sef  yn 
ogyfuwch  â  Duw,  yn  Dduw  ei  hun :  (Ioan  5. 
18  ;  a  10.  33,)  yr  hyn  sydd  gabledd  echrydus, 
teilwng  o  angan.  Buasai  liyn  yn  wir  pe  na 
buasai  yr  Iesu  ddim  ond  dyn ;  ond  eto,  lla- 
byddio  a  ddylasai  ei  angau  fod,  ac  nid  croes- 
hoelio. 

8  1T  W*A  phan  glybu  Pilat  yr  ym- 
adrodd  hwnnw,  efe  a  ofnodd  yn  fwy ; 

m  adn.  13.  Act.  14.  11—19. 

*  Mae  dwy  ffordd  i  ddeall  y  geiriau  hyn  : — 
1.  Yr  oedd  y  Rhufeiniaid  yn  rhoddi  coel  i 
hen  chwedlau  barddonawl,  am  ddynion  yn 
cael  eu  cenedlu  gan  y  duwiau  ;  ac  efallai  iddo 
dybied  wrth  y  geiriau  uchod  o  eiddo  yr 
Iuddewon,  mai  un  felly  oedd  yr  Iesu,  ac 
"  ofni  yn  fwy"  o  herwydd  Jiyny  gwneuthur 
dim  niwed  iddo,  rhag  tynu  y  duwiau  yn  ei 
ben.  Mae  yn  ddîammau  fod  Pilat  wedi  clyw- 

ed  lawer  gwaith  o'r  blaen  am  weithrerioQrìd 
gwyrthiol  Iesu,  yr  hyn  oedd  gymmorth  iddo 
gredu  y  chwedl  uchod  am  dano,  yn  yr  ystyr 

genedliga  enwyd.  2.  Tybia  eraillmai  "  ofni" 
yr  Iuddewon   "yn  fwy"   a  wnaeth,   os  na 
odrìai  efe  Iesu  i  farwolaeth,  o  herwydd  y 
gwyddai  efe  pa  mòr  ffyrnig  oeddynthwy  bob 
amser,  pan  wnelai  neb  unrhyw  beth  yn  er- 
byn  eu  cyfreithiau  hwy,fel  y  taerent  fod  Iesu 
wedi  gwneyd  Cawsai  Pilat  brawf  digonol 
o  hyny  ddwy-waith ;  sef  pan  geisiodd  efe 
ddwyn  delw  Cesar  i  Jerusalem,  a  phan  geis- 
iodd  efe  ddwyn  dwfr  i'r  ddinas  ar  draul  try- 
sorfa  gyssegredig  y  deml.  Mae  trydydd  plaid, 
yn  wir,  yn  meddwl  mai  ofni  dîaledd  Duw 
yn  fwy  a  wnaeth  efe,  os  rhoddai  efe  Iesu  i 
farwolaeth  wedi  clywed  mai  Mab  Duw  yd- 
oedd. 

9  *  Acaaethdrachefni'rdadleudŷ, 
ac  a  ddywedodd  wrth  yr  Iesu,  n  O  ba 
leyrwytti?  "fOnd  ni  roes  yr  Iesu atteb  iddo. 

«  pen.  8.  14.     a  9.  29,  30.     Barn.  13.  6.  o  Salm  38. 
13—15.  Es.  53.  7.  Mat.  27.  12—14.  Marc  15.  3—5.  Act.  8. 
32,  33. 

*  Gwedi  clywed  y  peth  uchod,  gofynodd 
Pilat  i'r  Iesu  drachefn,  Pwy,  a  pha  beth  wyt 
ti  ?  o  ba  le  y  deilliaist  ?  Ai  dyn  yn  unig  wyt 
ti,  ai  ynte  Duw  mewn  cnawd  1  Dywed  i 

mi  pwy  yw  dy  r'íeni,  ac  o  ba  le  eith  hanyw. 
t  Gwyddai  yr  Iesu  nad  oedd  Pilat  yn  addas 
i  farnc  am  beth  felly,  ei  fod  yn  annheilwng  i 

gael  ateb,  wedi  peri  ei  arteithio  a'i  an- 
mharchu  ef,  pryd  y  gwyddai  ei  fod  yn  ddi- 
niwed;  gwyddai  hefyd  mai  ei  gondemnio  ef 
a  wnelai  yn  y  diwedd,  er  dal  allan  cyhyd ; 
ac  yr  oedd  efe  yn  barod  i  roddi  ei  einioes  i 
lawr  fel  yr  oedd  wedi  ei  arfaethu  iddo ;  am 
hyny  ni  roes  efe  ateb  iddo. 



Pilat  yn  ceisio  gollwng IOAN  XIX. 
yr  lesu  yn  rhydd. 

10  *  Yna  Pilata  ddywedodd  wrtho, 
Oni  ddywedi  di  wrthyf  fi  ?  *  +  oni 

wyddost  ti  fod  gennyf  awdurdod  i'th 
groeshoelio  di,  a  bod  gennyf  awdur- 
dod  i'th  ollwng  yn  rhydd  ? 

f  pen.  18.  39.  Dan.  3.  15.  a  5.  19. 

*  Synodd  Pilat  nad  atebai  yr  Iesu,  a  dech- 
reuodd  frochi  raewn  tymherau  drwg.  Dyn- 
ion  annuwiol  mewn  awdurdod  ydynt  drahâus 

tuag  at  y  rhai  a  dybiant  yn  is-raddolion 
iddynt.  t  Oni  wyddost,  ac  onid  wyt  yn 
ystyried,  dy  fod  yma  fel  drwg-weithredwr 
cyhuddedig  yn  fy  llaw  I?  a  bod  genyf 
fi  awdurdod  i'th  groeshoelio  neu  dy  ollwng 
yn  rhydd,  fel  y  gwelwyf  yn  dda  ?  Mae  hyn 
yn  dangos  bod  awdurdod  ar  fywyd  ac  angau 
wedi  ei  gymmeryd  yn  hollawl  oddi  ar  yr 
Iuddewon  y  pryd  hwn,  ac  yn.llaw  y  Rhuf- 
einiaid :  ond  ychydig  a  wyddai  y  Pilat  hwn 
mai  Duw  a  bîodd  bob  awdurdod,  uwchlaw 

pawb. 

11  *  Yr  Iesu  a  attebodd,  ?Ni  bydd- 
ai  i  ti  ddim  awdurdod  arnaf  fi,  oni 
bai  ei  fod  wedi  ei  roddi  i  ti  f  oddi 

uchod  :  X  am  hynny  ?  yr  hwn  a'm 
traddodes  i  ti,  sydd  Äfwy  ei  bechod. 
ii, 

.  17, 

25J  32,  35.   a  5.21.    M*t.  6.  13.    I.uc  22.  53.  Act.  2.  23 
28.  Rhuf.   11.  36.  a  13.  1.  Iago  1.  17.     rpen.ll.  49,  50.  Mat. 
26.  65.  a  27.  2.         *  pen.  9.  41.  a  15.  22—24.  Luc  7.  41,  42. 
a  10.  11—14.  a  12.  47,  48.  lago  4.  17. 

*  Mae  yr  Iesu  yma  yn  ceryddu  balchder  a 
thrahausder  Pilat,  ac  yn  dangos  iddo  nad 
oedd  ganddo  ddim  awdurdod  arno  ef,  ond  fel 
yr  oedd  wedi  ei  roddi  iddo  gan  Dduw,  i 
wneuthur  pa  beth  bynag  a  ragluniodd  ei  law 

a'i  gyngor  ef  eu  gwneuthur.  t  Dywed  rhai 
fod  y  geiriau  hyn,  M  oddi  uchod,"  yn  cyfeirio 
at  sefyllfa  y  deml,  lle  y  barnwyd  Crist  yn 
llŷs  yr  arch-offeiriad,  yr  hon  oedd  yn  llawer 
uwch  na  dadleudŷ  Pilat;  ac  fel  pe  dywedas- 
ai  yr  Iesu,  Mi  a  ẁn,  pa  beth  bynag  ydwyt  ti 
yn  ei  wneyd  yn  fy  erbyn  I,  mai  mewn  can- 
lyniad  i'r  farn  a  roed  arnaf  eisoes  yn  y  llŷs 
uchod  acw,  yr  wyt  yn  ei  wneyd,  am  hyny 
mae  eu  pechod  hwy  yn  fwy  nady  bechod  di. 

Ond  gwell  yw  yr  agoriad  o'r  blaen,  a  mwy 
tebygoi  o  fod  yn  cynnwys  meddwl  yr  Ar- 
glwydd  Iesu.  X  Nid  oedd  Pilat  yn  ddibech- 
od  ;  i'r  gwrthwyneb  mae  Crist  yn  ei  rybudd- 
io  yma  ei  fod  yn  tynu  arno  ei  hun  bechod 

mawr :  ond  yr  oedd  Caiaphas,  yr  hwn  a'i 
traddododd  ef  i  Pilat  yn  fwy  ei  bechod ;  am 
ei  fod  yn  pechu  yn  erbyn  mwy  o  wybodaeth, 
ac  yn  ceisio  gau-dystion  yn  erbyn  lesu,  lle 
nad  oedd  Pilat  ond  gweithredu  yn  ol  y  tyst- 
iolaethau  hyny,  heb  wybod  gwell. 

12  '*0  hynny  allan  y  ceisiodd 
Pilat  ei  ollwg  ef  yn  rhydd  :  f  ond  yr 
Iuddewon  a  lefasant,  gan  ddywedyd, 

Os  gollyngi  di  hwn  yn  rhydd,  u  nid 
wyt  ti  yn  garedig  i  Cesar.  Pwy  byn- 

nag  a'i  gwneìo  ei  hun  yn  frenhin,  y 
mae  yn  dywedyd  yn  erbyn  Cesar. 

t  Marc  6.  16—26.  Act.  24.  24—27.  v  pen.  18.  33-36. 
Luc  23.  2-5.  Act.  17.  6,  7. 

*  Gan  fod  Pilat  yn  fwy-fwy  sicr  yn  ei 
feddwl  ei  hun  o  hyd  o  ddiniweidrwydd  Crist, 
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ac  o  genfigen  ei  elynion  yn  ei  erbyn,  yr  oedd 
yn  dymuno  fwy-fwy  o  hyd  ei  ollwng  ef  yn 
rhydd,  ac  yn  arfer  pob  moddion  a  rhesymau 

gyda'r  bobl  i  hyny.  t  Gan  weled  o'r  íudd- ewon  nad  oedd  eu  cyhuddiad  olaf,  adn.  7, 
ond  gwneyd  Pilat  yn  fwy  ofnus  i  fyned  yn 
mlaen  na  pheidio,  dychwelasant  drachefn  at 
eu  cyhuddiad  cyntaf,  sef  bod  Iesu  yn  hòni 
mai  efe  oedd  Brenin  yr  Iuddewon  :  os  goll- 
yngai  Pilat  ef  yn  rhydd  nad  oedd  efe  ddim 
yn  ffyddlawn  i  Cesar ;  oblegid  fod  pwy  byn- 
ag  a'i  gwnelai  ei  hun  yn  frenin  yn  gwrthry- 
fela  yn  erbyn  Cesar,  ac  mai  ei  le  yntan  oedd 
cospi  y  cyfryw,  neu  ateb  am  ei  esgeulusdra  i 
Cesar. 

13  *  Yna  Pilat,  x  pan  glybu  yr  ym- 
adrodd  hwn,  a  ddug  allan  yr  Iesu; 
y  ac  a  eisteddodd  ar  yr  orsedd-faingc, 

f  yn  y  lle  a  elwir  Palmant,  ac  yn  Heb- 
raeg,  Gabbatha. 

*  adn.  8.  Es.  51.  12,  13.  a  57.  11.  Luc  12.  5.  y  Salm 
58.  1,  2.  a  82.  5—7.  a  94.  20,  21.  Preg.  5.  8.  Am.  5.  7. 

*  Yn  yr  adnod  o'r  blaen,  yr  oedd  yr  Iudd- 
ewon  yn  gystal  a  bygwth  Pilat,  y  cyhuddent 
hwy  ef  o  anffyddlondeb  i  Cesar,  oni  roddai 
efe  yr  Iesu  i  farwolaeth :  ac  yr  oedd  yntau 
yn  deall  eu  geiriau  fel  hyny,  a  chawsant  yr 
effaith  a  fynasent  hwy  ar  ei  feddwl  ef.  Efe 
a  brysurodd  i  gondemnio  yr  Iesu  diniwed  yn 

groes  i'w  gydwybod  ei  hun,  er  boddloni  yr 
Iuddewon,  a  rhag  yr  achwynent  arno  wrth 
Cesar  ac  y  collai  ei  le,  yr  hyn  oedd  yn  ofni 
yn  fwy  na  cholli  ei  enaid.  Dyn  eiddigus, 
creulawn  oedd  Tiberius  Cesar,  a  gwyddai 
Pilat  hyny  yn  dda.  t  Math  o  esgyn  lawr, 
wedi  ei  balmantu  yn  gywrain  a  hardd,  yd- 
oedd  hwn,  lle  byddai  y  rhaglaw  Rhufeinigyn 
eisteddi  farnu  achosion  dàn  yr  awyr  agored, 

ac  nid  yn  y  dadleudý.  Ystyr  y  gair  Gab- 
batha  yw,  uchelfa  ;  neu  le  dyrchafedig. 

14  z  *  A  darpar-wy  1  y  pasc  oedd  hi , 

f  ac  ynghylch  a  y  chweched  awr  :  ac 
efe  a  ddywedodd  wrth  yr  Iuddewon, 
b  X  Wele  eich  Brenhin. 

t  adn.  31,  32,  42.  Mat.  27.  62.  Marc  15.  42.  Lnc  23.  54. 
a  Marc  15.  25,  33,  34.        *  adu.  3,  5,  19-22. 

*  Ein  dydd  Gwener  y  Croglith  ni  oedd  y 
diwrnod  hwn,  a'r  dydd  o  flaen  sabbath  pasg 
yr  Iuddewon.  t  Os  yn  ol  dull  y  Rhufeiniaid 
o  gyfrif,  y  deallwn  y  geiriau  hyn,  tua 
chwech  y  boreu  ydoedd  ;  ond  os  yn  ol  dull 
yr  Iuddewon,  tua  hanner  dydd  ydoedd. 
Gwel  ar  Marc  15.  25.  Dywed  Marc  mai  y 
drydedd  awr  oedd  hi  pan  groeshoeliwyd  ein 

Harglwydd,  sef  yr  holl  yspaid  rhwng  naw  o'r gloch  a  deuddeg  ;  a  dy  wed  Ioan  yma  mai  yn 
nghylch  y  chweched  awr  ydoedd,  sef  yn  agos 
iddeuddeg:  fel  hyn  nid  oes  dim  anghyson- 
deb  mawr  rhwng  y  ddau  efengylwr,  ond 
cymmeryd  trydydâ  awr  Marc  ychydig  wedi 
naw,  ac  yn  nghylch  chioeched  aẁr  loan 
ychydig  cyn  detiddeg.  Bhy  faith  fyddai  cyf- 
ieithn  ychwaneg  o'n  hawdwyr  ar  hyn.  %  Wele 
eich  Brenin  :  Wele  dyma  i  chwi  Érenin 

gwých  !  Gwelwch  pa  olwg  wael  a  dirmyg- 
edig  sydd  arno.  Ai  dyma'r  dyn  sydd  i  ber- 
yglu  y  llywodraeth?  A  ydyw  yn  werth 
condemnio  a  chroeshoelio  y  fath  hyn  am  hòni 
hawl  i'r  goron  1 

1 5  *  Eithr  hwy  a  lefasant, c  Ymaith 

2  P  3 



Traddodi  yr  Iesu IOAN  XIX. i'w  groeshoelio. 

âg  ef,  ymaith  âg  ef,  croeshoelia  ef. 
f  Pilat  a  ddy wedodd  wrthy nt,  A  groes- 

hoeliaf  fi  eich  Brenhin  chwi  ?  J  A'r 
arch-oíFeiriaid  a  attebasant, d  Nid  oes 
i  ni  frenhin  ond  Cesar. 

c  adn.  6.  Luc  23.  18.    Act.  21.  36.    a  22.  22.  d  pen. 
18.  31.  Gen.  49.  10.  Ezec.  21.  26,  27. 

*  Po  mwyaf  y  ceisiau  Pilat  eu  llarieiddio 
hwy,  mwyaf  yr  oeddynt  hwyihau  yn  ym- 
gynddeiriogi,  yn  groes  i  bob  rheswm.  Ym- 
aith  ag  ef,  ebynt  hwy,  o'n  golwg  ni,  mae  yn 
gas  genym  ni  ei  weled  ef ;  hoelia  ef  ar  y 
groes,  fel  un  a  haeddai  farw  dàn  felltith. 
t  Mae  Pilat  yma  yn  eu  gwatwar  hwy,  yn 
amlwg,  pan  mae  yn  dywedyd,  A  groeshoel- 
iaf  fi  eich  Brenin  chwi  l  Ac  wrth  eu  gwat- 
war  hwy  mae  yn  dangos  mwy  o  ysgafnder  a 
chellwair  o  lawer,  nag  a  ddylasai,  gyda 
gweithredmòrechryslawn.  Daeth  yn  chwerw 

iddo  wedi  hyny  !  \  Dyma'r  dynion  mwyaf 
eiddigus  yn  y  byd  o'u  rhyddid,  eu  breintiau, 
a'u  hanymddybyniaeth  ;  a'r  rhai  a  fyddent 
bob  amser  yn  petruso  talu  teyrnged  i  Cesar; 
yn  awr  yn  gwaeddi  yn  groch.  Nid  oes  i  ni 

frenin  ond  Cesar :  a'r  cwbl  o  wir  awydd 
rhoddi  yr  lesu  i  farwolaeth.  "  A  fỳno  Duw 
a  fydd  :"  rhaid  i  bob  peth  gydweithio  i  gael ei  amcanion  ef  i  ben. 

16  *  Yna  gan  hynny  efe  a'i  tra- 
ddodes  ef  iddynt  i'w  groeshoelio.  f  A 
hwy  a  gyramerasant  yr  Iesu,  ac  a'i 
dygasant  ymaith. 

e  Mat.  27.  26-31.  Marc  15.  15-20.  Lnc  23.  24,  25. 

*  Bu  cydwybod  Pilat  yn  hir  yn  ymladd 
dros  Grist,  ond  colli  y  dydd  a  wnaeth  yn  y 

diwedd  ;  efe  a'i  traddododd  cf  iddynt  i'w 
groeshoelio  er  boddloni  yr  luddewon,  a  rhag 
ofn  y  gwnelent  achwyn  arno  ef  wrth  Cesar. 
Ofn  dyn  sydd  yn  dwyn  magl ;  a  magl  ddy- 
chrynllyd  ei  chanlyniadau  a  fu  hon  i  Pilat :  yr 
hyn  a  ofnodd  a  ddaeth  iddo  yn  fuan  wedi 
hyn,  drwy  alltudiaeth,  tòr  calon,  a  syrthio  ar 
ei  gíeddyf  ei  hun.  +  Yr  oedd  gelynion  Iesu 
yn  awyddus  i  osod  y  ddedfryd  mewn  gweith- 
rediad  yn  ddîoed,  o  dra  gelyniaeth  ato,  a 
rhag  i  Pilat  newid  ei  feddwl,  neu  i  ganlyn- 
wyr  a  chyfeillion  Iesu  godi  terfysg  a  mỳnu 
ei  ryddâu  ef. 

17  *Ac  efe-^gan  ddwyn  ei  groes, 
&  a  ddaeth  i  lea  eíwid  Lle  y  ben-glog, 
ac  a  elwir  yn  Hebraeg,  h  Golgotha : 

/Mat.  10.  38.  a  16.  24.  »27.32.  Marc  8.  34.  a  10.  21. 
a  15.  21.  Luc  9.  23.  a  14.  27.  a  23.  26.  g  Lef.  16.  21    22 
a  24.  14.  Num.  15.  35,  36.  1  Bren.  21.  13.    Luc  23.  33.   Act 

7.  58.  Heb.  13.  11—13.  A  Mat.  27.  33,  34.     Marc    15    2Î, 
22.  Luc  23.  33. 

*  Gwel  ar  Math.  27.  31,  32,  33  :  nid  oes 
achos  helaethu  yma,  ceisiwyd  dangos  cyson- 

deb  yr  efengylwyr  â'u  gilydd  yn  nghylch 
dwyn  y  groes,  &c,  yno.  Gwel  hefyd  ar 
Marc  15.  21,  22. 

1 8  *  *  Lle  y  croeshoeliasant  ef,  a 

dau  eraill  gŷd  ag  ef,  un  o  bob  tu,  a'r 
Iesu  yn  y  canol. 

?  pen.  18.  32.  Salm  22 
,  Marc  15.  24-28.  Luc  1   

*  Gwel  ar  Math.  27.  38  ;  a  Luc  23.  32,33. 

19  1T*APhilatAaysgrifenoddditl, 
ac  a'i  dododd  ar  y  groes.     A'rysgrif- 

iôö 

en  oedd,  '  IESU  O  NAZARETH, 
BRENHIN  YR  IUDDEWON. 

*  Mat.  27.  37.  Marc  15.  26.  Luc  23.  38.  I  adn.  3,  12. 
peu.  1.  45,  46,  49.  a  18.  33.  Act.  3.  6.  a  26.  9. 

*  Wrth  sylwi  ar  Math.  27.  37,  addawyd 
sylwi  yn  fanylach  ar  yr  ysgrifen  hon  pan 
ddelid  at  Ioan  ;  ond  tybia  y  cyfìeithydd  fod 
pob  peth  angenrheidiol  wedi  ei  ddywedyd 
wrth  sylwi  ar  Luc  23.  38.  Yr  oedd  y  tair 
iaith  hyn  yn  cael  eu  siarad  yn  fwy  cyftredin 
na  dim  ieithoedd  y  pryd  hwnw,  a  rhwng  y 
tair  gallai  pawb  agos  ag  oedd  yn  Jerusaíem 
ddeall  yr  ysgrifen.  Fel  hyn  yr  oedd  Pilat 
yn  ddîarwybod  iddo  ei  hun,  yn  cyhoeddi  i 
genedloedd  y  ddaear,  mai  Iesu  y  Nazarêad 
oedd  Brenin  yr  Iuddewon,  y  Messiah  dys- 
gwyliedig;  ac  mewn  effaith  yn  condemnio 
ei  ddedfryd  ei  hun  yn  rhoddi  y  fath  un  i 
farwolaeth. 

20  *  Y  titl  hwn  gan  hynny  a  ddar- 
llenodd  Uawer  o'r  luddewon  :  oblegid 
agos  i'r  ddinas  oedd  y  fan  lle  y  croes- 
hoeliwyd  yr  Iesu,  \  ac  yr  oedd  wedi  ei 
ysgrifenu  m  yn  Hebraeg,  n  Groeg,  a 
Lladin. 

*  Yr  oedd  lleoedd  dienyddio  gan  yr  Iudd- 
ewon,  fel  gan  bob  cenedl  arall,  y  tn  allan  i'w 
dinasoedd,  ond  eto  yn  agos  i'w  dinasoedd, 
tua  dwy  ystad,  neu  y  bedwerydd  ran  ofilltir, 
meddant.  Fel  hyn  cafodd  yr  holl  luddew- 
on,  (Groegiaid  a  Rhufeiniaid  hefyd,  yn  wir,) 

y  rhai  a  ddaethent  i  fynu  i  Jerusalem  i'r 
ŵyl,  gyfìe  i  ddarllen  yr  ysgrifen,  a  gweled 
am  ba  beth  y  rhoddid  yr  Iesu  i  farwolaeth. 
f  Gwel  ar  adn.  19. 

21  *  Yna arch-offeiriaid  yr  Inddew- 
on  a  ddywedasant  wrth  Pilat,  Nac  ys- 
grifena,  Brenhin  yr  luddewon ;  f  eithr 
dy  wedyd  o  hono  ef,  Brenhin  yr  Iudd- 
ewon  ydwyf  fi. 

*  Nid  rhyfedd  bod  yr  arch-offeiriaid  yn 
anfoddlawn  i'r  ysgrifen  ;  oblegid  yr  oedd 
megys  yn  dangos  iddynt  hwy  o  genfigen  a 
llid^<erlid  eu  Messiah  dysgwyliedig  i  farwol- 

aeth  :  ac  efallai  fod  Pilat  yn  ei  bwriadu  i'r 
dyben  hyny.  Tybient  hwy  yn  warth  iddynt, 
os  elai  y  sôn  ar  led  mai  Iesu  oedd  eu  Brcnin, 
neu  iddynt  hwy  groeshoelio  eu  Brenin. 
t  Fel  pe  dywedasent,  Na  ddywed  Brenin  yr 
Iuddewon  ;  obìegid  yr  ydym  ni  yn  ei  wadu 
ef  yn  hollawl  fel  hyny,  rnegys  y  gwyddost  ti 
yn  dda  :  ond  yn  hytrach  ysgrifena  iddo  ef 
ddywedyd,  Brenin  yr  luddewon  ydwyf  fi  ; 
yna  bydd  y  gwarth  arno  ef  am  draws  hòni 
hawl  i'r  freniniaeth,  a  bydd  yn  anrhydedd  i 
ninnau  am  roddi  y  fath  ormes-deyrn  i  farw- olaeth. 

22  *  Pilat  a  attebodd,  °  Yr  hyn  a 
ysgrifenais,  a  ysgrifenais. \  adn.  12.  Salm  65.  7.  a  76.  10.  Diar.  8.  29. 

*  Yr  oedd  Pilat  o'r  blaen  wedi  anfoddloni 
yn  fawr,  yn  ddíammau,  o  herwydd  cael  ei 
gymhell  i  gondemnio  yr  Iesù  yn  erbyn  ei 
ewyllys  ;  ac  yr  oedd  y  fath  hyfdra  a  hyn  yn 
ei  anfoddloni  yn  fwy  drachefn  :  ni  fynai  efe 
gael  ei  gyfarwyddo  ganddynt  hwy  pa  beth  i 
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ysgrifenu,  ac  ni  newidiai  yr  ysgrifen  i  fodd- 
âu  eu  myuipwy  genfigenus  hwy.  Mae  yn 
ddîammau  fod  awdurdod  Duw  yn  gweith- 
redu  ar  ei  feddwl  ef  yn  y  peth  hwn,  er  nas 

gwyddai  efe,  rhaid  i'r  ysgrifen  sefyü  fel  yr 
oedd  er  tystiolaeth  anrhydeddus  i  enw  a 
chymmeriad  Iesu. 

23  í)>*  Yna  y  milwyr,  wedi  idd- 
ynt  groeshoelio  yr  Iesu,  a  gymmeras- 
ant  ei  ddillad  ef( ac  a  wnaethant  bed- 

air  rhan,  i  bob  milwr  ran)  a'i  bais  ef: 
fa'ibaisef  oedd  ddiwnîad,  wedi  ei 
gwau  o'rcwr  uchaf  trwyddi  oll. 

p  Mat.  27.  35.  Marc  15.  24.  Luc  23.  34. 

*  Am  ranu  diilad  Iesu,  gwel  ar  Math.  27. 
35.  Ei  ddillad  isaf,  neu  dumewnol  ef  a 
feddylir,  gellid  rhanu  y  rhai  hyny  yn  hawdd, 
oblegid  dywedir  mai  pedwar  dilledyn  oedd- 
ynt,  un  i  bob  milwr,  ond  taflu  coelbren  pa 
ddilledyn  a  gaífai  pob  un.  f  Dywed  Dod- 
deridge  mai  y  wisg  dumewnol,  nesaf  at  ei 

gorph,  oedd  y  "  bais"  hon,  ond  dywed  Pool 
a  Guyse,  mai  y  wisg  uchaf  oedd  hi :  nid  yw 
o  bwys  yn  y  byd  pa  un  ydoedd.  Mae  yn 
anhawdd  gwybod  pa  fodd  y  gellid  ffurfio 
dilledyn  diwnYad  felly  yn  y  gwýdd  :  dywed- 
ir  i  ryw  ddynion  celfyddgar  wrth  ddarllen 
am  y  wisg  hon,  feddwl  am  ddyfeisio  gwýdd 

i  wëu  y  fath  wisg,  a  bod  darlun  o  hóno  i'w 
weled  yn  Ngeiriadur  CaJmet  dàn  y  gair 
Gwisgoedd  (Yestments.)  Dîammau  bod  y 
"  bais  "  hon  o'r  eiddo  Iesu  yn  gywrain  iawn, 
ac  yn  werthfawr ;  ac  efallai  wedi  ei  rhoddi 

iddo  gan  rai  o'r  gwragedd  oedd  yn  ei  ganlyn 
ac  yn  gweini  iddo  o'r  hyn  oedd  ganddynt. 

24  *  Hwythaua  ddywedasant  wrth 
eu  gilydd,  Na  thorrwn  hi,  ond  bwriwn 
goel-brennau  am  dani,eiddopwyfydd 
hi;  °  f  fel  y  cyflawnid  yr  ysgrythyr 
sydd  yn  dywedyd,  r  Rhannasant  fy 
nillad  yn  eu  mysg,  ac  am  fy  mhais  y 

bwriasant  goel-brennau.  J  A'r  mil- 
wyr  a  wnaethant  y  pethau  hyn. 

q  adn.  28,  36,  37.    pen.  10.  35.    a   12.  38,  39.        r  Salm 
22.  18.  Es.  10.  7.  Act.  13.  27. 

*  Tybiai  y  milwyr  yn  resyn  tori  y  fath 
ddilledyn  cywrain  yn  ddarnau,  am  hyny  cyt- 

unasant  i  fwi  w  coelbren  am  dani,  pwy  a'i 
caffai  hi.  tGeiriau  Dafydd  yw  yr  M  ysgryth- 
yr"  yma,  Salm  22.  18  ;  ei  feddwl  ef  oedd, 
bod  ei  elynion  yn  cyfoethogi  eu  hunain  â'i 
yspail  ef ;  ond  yr  hyn  a  wnaed  yn  ffugyrol 

yn  y  cysgod,  a  wnaed  yn  Hythyrenol  i'r 
gwrthgysgod.  \  Dywedir  mai  y  "  milwyr" 
a  wnacth  hyn,  i  ddangos  mai  nid  oddi  ar  eu 

gwybodaeth  o'r  brophwydoliaeth  yr  oeddynt 
hwy  fel  paganiaid  yn  ei  wneuthur.  Fel  hyn 
mae  Duw  yn  defnyddio  dynion  annuwiol  a 
drygionus,  i  gyflawni  yr  ysgrythyrau,  pryd 
nad  ydynthwy  yn  meddwl  nemawr  am  hyny. 

25  1T  *  Ac  yr  oedd  yn  sefyll  wrth 
groes  yr  Iesu, s  ei  fam  ef, '  a  chwaer  ei 
fam  ef,  f  Mair  gwraig  Cleophas,"  Ja 
Mair  Magdalen. 

s  Luc  2.  35.  t  Mat.  27.  55,  56.  Marc  15.  40,  41.  Luc 
23.  49.  u  pen.  20.  1,  11-18.  Marc  16.  9.  Luc  8.  2. 

*  Dyma'r  pryd  y  cyflawnwyd  geiriau  hen 

Simeon  i  Mair  mam  yr  lesu  ;  "  A  thrwy  dy 
enaid  di  dy  hun  hefyd  yr  â  cleddyf :"  Luc 
2.  35.  Nis  gellir  traethu  na  dychymmygu 
yr  hyn  oedd  hi  yn  ddyoddef  yn  ei  meddwl  ar 
yr  achlysur  poenfawr  a  galarus  hwn,  am 
hyny  ni  wiw  ceisio.  t  Gan  nad  yw  y  gair 

"  gwraig"  yn  y  Groeg,  mae  yn  anhawdd 
penderfynu,  pa  un  ai  gwraig,  ai  mam,  ai 
ynte  merch  Cleopas,  oedd  y  Fair  hon.  Mae 

rhai  yn  tybied  pob  un  o'r  tri  pheth,  ond  nid 
yw  o  bwys  yn  y  byd  i  ni.  'JY  Mair  Magda- 
len  o'r  hon  yr  aethai  saith  gythraul  allan,  yd- 
oedd  hon  yn  ddîammau  Luc  8.  2  ;  ac  mae 
yn  amlwg  wrth  yr  adnod  nesaf  bod  Ioan 

hefyd  yno,  er  ei  fod  o  wyledd  yn  peidio  a'i enwi  ei  hun  fel  mewn  llawer  o  fànau  eraill. 
Mae  cariad  y  gwragedd  hyn  at  Iesn  yn  fawr 
iawn ;  nid  oedd  eu  perygl  eu  hunain,  yn 

hanol  torf  o  filwyr ;  echryslonrwydd  yr 
olygfa  ;  na  gwarth  a  gwawd  y  bob!,  yn  gallu 
eu  Iluddias  hwy  i  dâluy  ddyledswydd  olaf, 

a  dangos  eu  tynerwch  a'u  cariad  at  yr  Iesu 
anwyl.  Nid  oes  genym  ddim  hanes  fod 
Mair  mam  yr  Iesu  wrth  y  bedd,  pan  gladd- 
wyd  ef,  na  bore  y  trydydd  dydd  :  tybir  fod 

ei  galar  a'i  gofid  wedi  ei  gorchfygu  fel  nas 
gallai  ddàl  i  fynu  yn  hwy.  Nid  oes  dim 
hanes  am  dani  o  gwbl  wedi  yr  adnod  hon, 

ond  yn  unig  dywedir  ei  bod  gyda'r  dysgybl- 
ion,  yn  Act  1.  14;  a  dywed  hanesion  eglwys- 
ig  iddi  farw  gyda  Ioan  yn  Ephesus,  hir 
flynyddoedd  wedi  hyn  mewn  oedran  mawr 
iawn.  Cymmer  y  pabyddion  arnynt  ddangos 
ei  bedd  hi  yn  Jerusalem,  ac  adroddant  lawer 
o  chwedlau  ynfyd  ac  ofer-goelus  am  dano; 
ond  y  niae  yr  ysgrifenwyr  goreu  o  honynt 
hwy  eu  hunain,  yn  cywilyddio  wrth  y  fath 
chwedlau. 

26  Yr  Iesu  gan  hynny,  pan  welodd 

ei  fam,  *  a'r  disgybl  yr  hwn  x  a  garai 
efe  yn  sefyll  ger  llaw,  a  ddywedodd 
wrth  ei  fam  y  0  wraig,  f  wele  dy  fab. 

x  peu.  13.  23.  a  21.  7,  20,  24.        y  pen.  2.  4. 

*  Ioan  ydoedd  hwn,  mynych  y  dywedir 
am  dano  mai  y  dysgybl  a  garai  yr  Iesu  yd- 
oedd,  ac  yma  mae  yn  dangos  hyny  drwy 

orchymyn  ei'fam  i'w  ofal  ef.  t  Sylwasom  ar 
y  dull  hwn  olefaru  gan  Grist  wrth  ei  fam  o'r 
blaen,  pen.2.  4  :  maeyma  yn  dewisdywedyd 

fel  hyn,  "  O  wraig,"  i  ddangos  iddihifod  pob 
perthynas  naturiol  rhyngddynt  i  ddarfod  yn 
fuan  ;  ei  fod  ef  yn  marw  mewn  ystyr  llawer 
uwch  nac  fel  mab  iddi  hi ;  ac  i'r  dyben  fel 
na  thynai  efe  sylw  ei  elynion  oedd  o  amgylch 

ati  hi,  a'u  llidiogrwydd  yn  ei  herbyn  hi, 
fel  un  yn  perthyn  mòr  agos  iddo  ef.  |  Gan 
droi  ei  wyneb,  ac  edrych  ar  Ioan,  efe  a  ddy- 
wedodd  wrth  ei  fam,  "  O  wraig,  wele  dy 
fab;"  yr  hwn  o  hyn  allan  a  ofala  am  danat 
ti  fel  mam,  ac  a  dâl  i  ti  ddyledswyddau 
anihydedd  a  chariad  fel  mab.  Mae  yn  am- 
lwg  wrth  hyn  fod  Joseph  gwr  Mair  wedi 
marw  y  pryd  hwn  ;  pe  amgen  ni  buasai  yr 
Iesu  yn  ei  gorchymyn  hi  i  ofal  Ioan.  Dyma 
esampl  nodedig  o  gariad  a  dyledswydd  plant 

at  eu  rhi'eni. 
27  *  Gwedi  hynny  y  dywedodd  wrth 

y  disgybl,  z  Wele  dy  fam.  f  Ac  o'r 
awr  honno  allan  y  acymmerodd  y 
disgybl  hi  òi\v  gartref. 
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m  Ge«.  45.  8.  a  47.  12.  Mat.  12.  48-50.  a  25.  40.  Marc 
3.  34,  35.  1  Tim.  5.  2-4.     a  1  Joan  3.  1S;  19.      6  pen.  16.32. 

*  Gwedi  dywedyd  wrth  ei  fam  am  ystyried 
Ioan  fel  ei  mab,  a  rhoddi  ei  hun  dan  ei  ofal 
ef  ;  mae  efe  yn  nesaf  yn  dywedyd  wrth 

Ioan,  "  Wele  dy  fam;"  yr  hon  wyf  fi  yn 
ymddiried  i'th  ofal  di,  i'w  charu,  ei  hanrhyd- 
eddu,  a  darpar  drost:  fel  pe  byddai  fam 
naturiol  i  ti,  a  thithau  yn  fab  naturiol  iddi 
hithau.  t  O  hyny  allan,  cymmerodd  Ioan 
hi  gydaf  ef  adref,  ac  ymddygodd  tuag  ati 
gyda  phob  parch  dyledus  fel  pe  buasai  fam 
iddo.  Yr  oedd  Ioan,  fel  y  dysgyblion  eraill, 
wedi  gadael  pob  peth  i  ganlyn  Crist ;  eto 
gallasai  fod  ganddo  ryw  gyfran  yn  barâus  yn 

yr  alwedigaeth  a  adawsai,  neu  efallai  i'w  dad 
Zebedëus  adael  meddiannau  iddowedi  hyny. 
Nis  gwyddom  pa  le  na  pha  fodd  y  bu  byw, 
ond  gofalodd  yr  Arglwydd  am  dano  ef  a 
Mair  rywfodd,  tra  buont  byw. 

28  1Î  *  Wedi  hynny  yr  cIesu, 
yn  gwybod  fod  pob  peth  wedi  ei 

orphen  weithian,  df  fel  y  cyflawnid 
yr  ysgrythyr,  a  ddywedodd,  J  Y  mae 
syched  arnaf. 

c  adn.  30.  pen.  13.  1.  a  1S.  4,  32.  Lue  9.  31.  a  12.  50. 
a  18.  31.  a  22.  37.  Act.  13.  29.        d  Salm  22.  15.  a  69.  21. 

29  e  ||  Yr  oedd  gan  hynny  lestr  wedi 
ei  osod  yn  lìawn  o  finegr :  a  hwy  a 

lanwasant  yspwng  o  finegr,  §  ac  a'i 
rhoddasant  ynghylch  -^isop,  ac  a'i dodasant  wrth  ei  enau  ef. 

*  Gwyddai  yr  Iesu,  yn  ol  y  cytundeb 
tragywyddol  rhyngddo  ef  â'r  Tad,  ac  yn  ol 
yr  hen  brophwydoliaethau  am  dano,  fod  pob 
peth  weithian  ar  gael  ei  orphen  yn  berffaith, 
er  Hawn  foddlonrwydd  i  gyfiawnder  Duw; 
t  mýnai  gyflawni  pob  ysgrythyr  a  phro- 
phwydoliaeth  am  dano  ef  i'r  manylrwydd 
eithaf  :  ac,  yn  mhlith  eraill,  rhaid  oedd 
cyftawni  hòno  yn  Salm  69.  21  ;  a  22.  15. 
Dywedodd  Dafydd  hwynt  i  arwyddo  y  tra- 
llodau  trymion  a  Uîosog  oedd  ei  elynion  yn 
dywallt  arno ;  ond  cyíìawnwyd  hwy  yn 
llythyrenol  yn  nyoddefiadau  Crist  ar  y  groes. 
J  Nid  rhyfedd  bod  syched  arno  ef,  wrth  ys- 
tyried  y  dwymyn  boeth  yr  oedd  ynddi, 
wedi  chwysn  y  gwaed,  gan  boenau  mawrion, 
ing  corph,  a  thrallod  meddwl  uwchlaw  am 
gyffred  pawb  byth.  ||  Am  y  gwinegr  hwn. 
gwel  ar  Mat.  27.  48 :  nid  oes  achos  ym- 
helaethu  yma.  §  "  Rhoddasant  yn  nghylch 
isop  :"  "  rhoddasant  ar  gorsen,"  medd  Math- 
ew,  a  Marc :  mae  yn  debyg  mai  ar  gorsen 
hir  o  isop  y  dodasant  yr  yspwng  wedi  ei 
drochi  yn  y  gwinegr;  ac  yna  ei  estyn  i  fynu 
at  ei  enau  ef,  fel  y  sugnai  efe  ef. 

30  *  Yna  pan  gymmerodd  yr  Iesu 
y  finegr,  fefe  a  ddywedodd,  *J  Gor- 
phenwyd  :  h  \\  a  chan  ogwyddo  ei  ben, 
efe  a  roddes  i  fynu  yr  yspryd. 

e  adn.  28.  pen.  4.  34.  Gen.  3.  15.  Salin  22.  15.  Es.  53. 
12.  Dan.  9.  24,  26.  Zeck.  13.  7.  Mat.  3.  15.  Rhnf.  3.  25,  26. 
a  10.  4  1  Cor.  6.7,  8.  Col.  2.  14— 17.  Heb.  9.  II  — 14, 
22-28.  a  10.  1-14.  a  12.  2.  h  pen.  10.  1 1,  18.  Mit.  20. 
28.  a  27.  50.  Marc  15.  37.  Luc  23.  46.  Phil.  2.  8.  Heb.  2. 
14,  15. 

*  Pan  gymmerodd  ef  y  gwinegr,  er  cyf- 
lawni  y  brophwydoliaeth  (Salm  69.  21),  t  efe 

__ 

a  ddywedodd,  er  anrhydedd  ei  Dad,  ersiom- 

edigaeth  i  gythreuliaid,  er  gorfoledd  i'w  saint, 
ac  er  buddugoliaeth  iddo  ei  hun  ;  %  weithian 
mae  y  cwbl  drosodd,  a  chwedi  eu  cyfiawni 
yn  berffaith  :  obìegid  hyny  yw  ystyr  y  gair 

Groeg  (Tetelestai)  a  gytìeithr  yma  "  Gor- 
phenwyd."  Mae  cyngor  mawr  fy  Nhad,  fy 
ihwymedigaethau  I  iddo,  cysgodau  a  pro- 
phwydoliaethau  yr  Hen  Destamentyn  nghylch 
gwaith  y  prynedigaeth,  yn  nghyd  a  llawn 
fesur  fy  nyoddefiadau  innau,  yn  awr  wedi 
eu  llwyr  orphen,  a'u  cyfiawni  hyd  yr  eithaf. 
Mae  y  ddeddf  seremoniol  wedi  ei  chyfiawni 

a'i  diddymu ;  y  ddeddf  foesol  wedi  ei  bodd- 
ìoni,  ei  mawrâu,  a'i  hanrhydeddu  ;  dyben- 
wyd  camwedd,  seliwyd  pechodau,  dygwyd 
cyfiawnder  tragywyddol  i  mewn  ;  llawn  gad- 
arnâwyd  y  cyfammod  gras  ;  llawn  sefydlwyd 
sylfaen  yr  eglwys;  a  llwyr  orphenwyd  yr 
holl  waith  mawr  a  roddodd  fy  Nhad  i  mi  ei 
ẃneyd  ar  y  ddaear.  ||  A  chyd  a  dywedyd 
hyn,  efe,  gan  ddangos  ei  ewyilysgarwch  i 
farw,  a  ogwyddodd  ei  ben,  ac  a  anadlodd 
allan  ei  enaid  sanctaidd,  gan  ddywedyd, 
mewn  ffydd  a  nerth,  a  chyda  llef  uchel,  O 

Dad,  i'th  ddwylaw  di  y  gorchymynaf  fy 
ysbryd.  Gwel  ar  Luc  23.  46.  Mat.  27.  50. 

iYíae  yn  debyg  i'r  ing  a'r  tywyllwch,  a 
ddechreuodd  wasgu  ar  enaid  ein  Harglwydd 
yn  yr  ardd,  y  pryd  hwn  chwalu  ymaith  yn 
llwyr;  ac  iddo  ef  ymadael  mewn  cyfiawn 
fwynâad  o  lewyrch  wyneb  ei  Dad  nefol. 

31  *  Yr  Iuddewon  gan  hynny,  *fel 
nad  arhoai  y  cyrph  ar  y  groes  ar  y 

sabbath,  ko  herwydd  ei  bod  yn  ddar- 
parwyl  (canys  l\  mawr  oedd  y  dydd 
sabbath  hwnnw)  a  ddeisyfasant  ar 

Pilat,  M|gael  torri  eu  hesgeiriau 
hwynt,  a'u  tynnu  i  lawr. í  Deut.  21.  22.  23  t  adn.  14.  42.  Mat.  27.  62.  Marc 
15.  42.     /  Lef.  23.  7-16.    m  adn.  1.  Diar.  13.  10.  Mica  3.  3. 

*  Yr  oedd  hyn  yn  ol  y  gyfraith,  Deut.  21. 
23;  ac  yr  oedd  y  rhagrithwyr  hyn  yn  fanwl 
iawn  am  gadw  y  gyfraith  mewn  pethau  fel 
hyn;  heb  ystyried  nemawr,  eu  bod  hwy  eu 
hunain  wedi  halogi  y  tir,  yn  y  weithred  ech- 
ryslawn  hon,  yn  llawer  mwy  nac  y  galbisai  y 
y  cyrph  meirw  wneyd.  t  *r  oecîd  hwn  yn 
sabbath  mawr  am  ei  fod  yn  sabbath  y  pasg ; 

yn  ail  ddydd  o  ŵyl  y  bara  croyw,  o'r  hwn  y 
cyfrifent  y  saith  wythnos  hyd  y  pentecost ; 
ac  hefyd  yn  ddydd  i  offrymu  yr  ysgub  blaen- 
ffrwyth  :  felly  yr  oedd  yn  ddydd  o  fawredd 

ncilldnol,  a  phawb  yn  darpar  i'w  gadw 
gyda  manylrwydd  anghyffredin.  X  Byddai  y 
Rhufeiniaid  yn  aml  yn  gadael  cyrph  y  tru- 
einiaid  a  groeshoelient  ar  y  croesau,  hyd 
oni  ddarfyddai  eu  cnawd,  neu  hyd  onid  ysid 

hwynt  gan  )r  adar  ;  ond  yn  gyffredin  can- 
iatâent  i'r  Inddewon  gladdu  y  rhai  a  berthyn- 
ent  iddynt  hwy,  pan  gaid  sicrwydd  eu  bod 
wedi  meirw  ;  yr  îiyn  ni  byddai  weithiau  tàn 
dranoeth,  neu  yn  liwy  na  hyny.  Yma  maent 
yn  gofyn  cenad  gan  Pilat  i  dori  esgeiriau  y 
tri,  i  brysuro  eu  marwolaeth,  i  gael  eu 
clnddti  oddi  ar  wyneb  y  ddaear  cyn  y  sab- 
bath.  Byddent  yn  gwneyd  felly  weithiau  a 

thrueiniaid  ar  y  groes  o  dosturi  atynt,  i'w 
tynu  o'u  poen,  fel  y  dywedir  ;  ond  yn  sicr, 
gallent    brysuro   eu    marwol-teth   trwy    ryw 
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ystlys  Crist  â  gwaewffon. 

tfordd  esmwythach,  a  llai  creulawn  na  dryll 
io  esgyrn  y  ti  ueiniaid  annedwydd. 

32  *  Yna  y  milwyr  a  ddaethant,  ac 

la  dorrasant  esgeiriau  "y  cyntaf,  a'r 
j  lla.ll,  yr  hwn  a  groeshoeliasid  gad  âg  ef. 

n  ad».  18.  Lac  23.  39-43. 

33  f  Eithr  wedi  iddynt  ddyfodat  yr 
Iesu,  pan  welsant  ef  wedi  marw  eisoes 
ni  thorrasant  ei  esgeiriau  ef. 

Peth  rhyfedd  iawn  oedd  i'r  milwyr  ddy 
gwydd  toriesgeiriau  y  ddau  eraill,  cyu  dyfod 
at  yr  Iesu,  ac  yntau  yn  y  canol,  rhwng  y 
ddau.  t  Efallai  eu  bod  yn  gweled  arwyddion 
bywyd  yn  y  ddau  hyny,ac  yn  ei  weled  yntau 
fel  pe  buasai  wedi  marw  eisoes.  Beth  bynag 
am  hyny,  pan  ddaethant  ato  ef,  hwy  a  wel- 
sant  yn  amlwg  ei  fod  ef  wedi  llwyr  farw  ;  yr 
oedd  ei  enaid  sanctaidd  ef  wedi  myned  eis- 
oes  i  baradwys,  ac  yn  adn.  26,  cawn  weled 
beth  oedd  yr  achos  na  thorwyd  ei  esgeiriau 
ef.  O  dri  dyn,  a  rodder  i  farwolaeth  yn  yr 
un  modd,  ac  ar  yr  un  pryd,  mae  yn  bosibl  i 
un  farw  o  flaen  y  lleill ;  ond  gellir  meddwl 
yn  eiihaf  rhesymol,  mai  nid  o  wendid  y  bu 
ein  Harglwydd  farw  o  flaen  y  lleill  yma  ; 
yr  oedd  efe  wedi  gurphen  ei  waith,  ac  yna 
efe  a  roddodd  i  fynu  yr  Ysbryd. 

34  *  ünd  un  o'r  milwyr  a  wanodd 
ei  ystlys  ef  â  gwaywffon  ;  ac  yn  y  fan 
0  daeth  allan  w?aed  a  dwfr. 

o  Den.  13.  8—10.  Salm  51.  7.  Ezeo.  36.  25.  Zech.  13.  1. 
Act.  22.  16.  1  Cor.  1.  30.  a  6.  11.  Eph.  5.  26,  27.  Tit.  2.  14. 
a  3.  5-7.  Heb.  9.  13,  14.  a  10.  19—22.  1  Pedr  3.  21.  1  Ioan 
1.  7-9.  a5.  6,  8.  Dat.  1.  5.  a  7.  14. 

*  I'r  dyben  o  wneyd  ei  farwolaeth  ef  yn 
sicr,  tu  hwnt  i  bob  ammheuaeth,  ac  er  dang- 
os  ei  ddibrisdod,  ei  ddirmyg,  a'i  greulondeb 
eithaf  tuag  at  Iesu,  hyd  yn  nod  wedi  iddo 

farw  ;  nn  o'r  milwyr  cigyddaidd  a  wanodd 
ei  ystlys  ef  a  gwaew-ffon  t  Ac  yn  y  fan 
daeth  allan  waed  a  dwfr ;  mòr  amlwg  wa- 
hanrhedol,  fel  y  gellid  eu  gwahaniaethu  hwy 
yn  hawdd  wrth  eu  gwahanol  liwiau.  Pa  un 
a  gyrhaeddodd  y  waew-ffon  trwy  lèn,  neu 
wisg  y  galon,  fel  ei  gelwir,  ai  peidio,  nis 
gwyddis  ;  pa  fodd  bynag  y  bu,  goruwchlyw- 
odraethodd  Duw  hyn  i  fod  yn  brawf  an- 
wadadwy,  o  farwolaeth  drylwyr  a  hollawl 

Iesu,  fel  nas  gallai  neb  o'i  elynion  wadu  ei 
farwolaeth  ef  ar  ol  iddo  adgyfodi :  oblegid, 
pe  buasai  bywyd  ynddo  pan  gafodd  efe  y 
frath  hon,  buasai  ei  wânu  felly  yn  angau  sicr 
iddo  yn  y  fàn.  Dywedir  bod  y  galon  yn 
nofiaw  mewn  dwfr  ag  sydd  yn  y  Ilèn,  neu  y 

wisg,  o'i  hamgylch  ;  ond  pa  fodd  y  daelh 
gwaed  allan  gyda'r  dwfr  yma?  Mae  medd- 
yg  enwog  a  chrefyddol,  ag  sydd  yn  fyw  yn 
bresenol,  wedi  ysgrifenu  yn  ddiweddar  ar  yr 
achos  union-gyrchol  o  farwolaeth  Crist,  ŷn 
dywedyd,  i'w  galon  ef  ymdori  (burst)  gan 
faint  ei  ofid  a'i  ddyoddefiadau,  ac  i'r  gwaed 
ymdywallr  allan  fel  hyny  o'r  galon  am  ben  y 
dwfr  oedd  yn  y  wisg  (pericardium ;)  ac 
yna  pan  wanodd  y  milwr  y  wisg  hòno  a'i 
waew-ffon,  i'r  ddau  ffrydiaw  allan  am  ben  eu 
gilydd.  Cofier,  mai  sylw  allan  o  waith  y 
meddyg  hwnw  yw  y  sylw  diweddaf  uchod, 
ac  nid  cyfieithiad  o'r  un  o'n  pedwar  awdwr. 

35  p  *  A'r  hwn  a'i  gwelodd,  a  dyst- 
iolaethodd  ;  a  gwir  yw  ei  dystiolaeth  ; 
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ac  efe  a  ŵyr  ei  fod  yn  dyweclyd  gwir, 
î  t  fel  y  credoch  chwi. 

p  adn.  26.  pen.  21.  24.  Act.  10.  39.  Heb.  î.  3,  4.  1  P«dr 
5.  1.  1  Ioan  1.  1—3.  q  pen.  11.  15,  42.  a  14.  29.  a  17.  20, 
21.  a  20.  31.  Rhnf.  15.  4.  1  luan  5.  13. 

*  Mae  yn  rhaid  bod  rhywbeth  rhyfrdd,  ac 
anghyffredin,  yn  yr  amgylehiad  uchod ;  gan 
fod  Ioan  yn  sicrâu  cymmaint  yn  ei  gylch. 
Nid  dychymmyg,  a  chwedl  gelwyddug  yd- 
oedd,  ond  gwirionedd  a  welodd  efe  ;  ac  efe 
a  rbyr  ei  fod  yn  dywedyd  gwirionedd.  t  Nid 

yn  unig  efe  a'i  gwelodd  â'i  lygaid,  ond  efe  a 
tíyfarwyddwyd  hefyd  gan  yr  Ysbryd  Glân  i 
dystiolaethu  yr  hy n  a  welodd  ;  fcl  y  credo 
pawb  a  glywant  ei  dystiolaeth  ef,  ddarfod 

dygwydd  fel  hyn  i'r  Iesu,  a'i  fod  ef  trwy 
waed  a  dwfr  yn  sancteiddio  pawb  a  gredant 
ynddo,  ac  yn  eu  hachub  hwynt.  Tybia  rhai 
mai  at  yr  amgylchiad  hwn  mae  Ioan  yn  cyf- 
eirio  yn  ei  epistol  cyntaf,  pen.  5.  adn.  6  ;  a 

bod  y  gwaed  a'r  dwfr  yma  yn  arwyddo  y 
ddau  sacrament  efengylaidd,  a  bod  Iesu  fel 

hyn  yn  ateb  i'r  aberthau  a'r  amryw  olchiadau 
dàn  y  ddeddf  seremoniol. 

36  *  Canys  y  pethauhyn  a  wnaeth- 
pwyd,  r  fel  y  cyflawnid  yr  ysgrythyr, 
Ni  thorrir  asgwrn  o  hono. 

r  Ex.  12.  46.  Num.  9.  12.  Salm  22.  14.  a  34.  20. a  35.  10. 

*  Yr  oedd  yr  oen  pasg  gynt  yn  gysgod 
nodedig  o  Grist  ein  Pasg  ni,  yrhwna  aberth- 
wyd  drosom  :  nid  oedd  asgwrn  i'r  Oen  i  gael 
ei  dori,  a  goruwch  lywodraethodd  Duw  beth- 
au  yn  angau  Crist,  fel  na  thorwyd  asgwrn 
iddo  yntau.  Tybia  rhai  fod  y  gorchymyn  i 

beidio  tori  asgwrn  o'r  oen,  yn  nghyd  ac  am- 
ryw  bethau  eraill  yn  y  pasg  cyntaf  hwnw,  yn 

arwyddo  y  brys  gyda'r  hwn  yr  aeth  Israel 
allan  o'r  Aipht ;  a  bod  Iesu  yn  marw  ar  y 
groes  heb  dori  asgwrn  o  hóno,  yn  arwyddo 
y  nerth  drwy  yr  hwn  yr  aeth  efe  trwy  waith 

mawr  y  prynedigaeth.  Er  i'w  esgyrn  oll ymwahânu  (Salm  22.  14,)  fel  esgyrn  oen  y 
pasg,  eto  ni  thorwyd  yr  un  o  honynt :  aeth 

a'i  esgyrn  yn  gyfain  i'w  fedd,  er  bod  ei 
gnawd  yn  friw,  a  chyfododd  yn  wr  perffaith 
foreu  y  trydydd  dydd.  Yr  un  modd,  pa  faint 

bynag  o  brofedigaethau  a  dryllio  a  gaiff'ei  bobl ef  yn  y  byd  hwn,  cânt  godi  yn  ddinam  ac  yn 

ddi'anaf  oll  fel  yntau  yn  yr  adgyfodiad  mawr. 
37  *A  thrachefn,  ysgrythyr  arall 

sydd  yn  dywedyd,  *f  Hwy  a  edrych- 
ant  ar  yr  hwn  a  wanasant. 

*  Salm  22.  16,  17.  Zech.  12.  10.  Dat.  1.  7. 

*  Dyma  ysgrythyr  arall  yn  cael  ei  chyf- 
lawni,  (Zech.  12.  10,)  yn  y  gwânu  a  f u  arno. 
Peth  anarferedig  oedd  hyn,  ond  yr  oedd 
rhaid,  nas  gwyddai  y  milwr  paganaidd  a 
chiaidd  hwn  ddim  am  dano,  i  hyny  gael  ei 

wneyd  i'r  Iesu.  Rhaid  gwneyd  y  nailì,  a 
rhaid  peidio  gwneyd  y  llall,  i  gyflawni  bwr- 
iad  a  geiriau  Duw  :  a  rhaid  i'r  geiriau  gael 
eu  cyflawni  yn  y  ddau  amgylchiad,  gan 
ddynion  nas  gwyddent  ddim  am  danynt,  ac 
eto  pawb  o  honynt  yn  cydweithredu  i  gyf- 
iawni  cyngor  a  threfn  ryfedd  Duw.  Trwy 
edrych  ar  y  Crist  hwn  a  wanwyd  y  caiff 
pechaduriaid  o  bob  cenedl  ac  oes,  weled  ech- 
ryslonrwydd  eu  pechodau  i  alaru  am  danynt, 
a  modd  hefyd  i  gael  eu  gwaredu  oddiwrth- 
ynt :  gwaed,  yn  iawn  drostynt,  a  dwfr  iw 
glanân  oddi  wrthynt. 



Joseph  a  Nicodemus  yn  dangos  eu      IOAN  XX. parch  tuag  at  gorph  Crist. 

38  1f  *  Acarolhyn, l  Josepho  Ari- 
mathea  (yr  hwn  oedd  ddisgybl  i'r 
Iesu,  Meithr  yn  guddiedig,  rhag  ofn 
yr  Iuddewon)  a  ddeisyfodd  ar  Pilat, 
gael  tynnu  i  lawr  gorph  yr  Iesu.  A 
Philat  a  ganiattâodd  iddo.  f  Yna  y 
daeth  efe  ac  a  ddug  ymaith  gorph  yr 
Iesu. 

t  Mat.  27.  57-CO.  Marc  15.  42-46.  Lao  23.  50-54. 
a  pen.  9.  22.  a  12.  42.  Diar.  29.  25.  Phil.  1.  14. 

*  Gwel  ar  Math.  27.  57—59 ;  Marc  15. 
43—46 ;  a  Luc  23.  50—53.  Nis  gwyddoin 
bod  achos  chwanegn,  na  dim  o  bwys  i'w 
chwanegu,  yma,  at  yr  hyn  a  ddywedwyd  o'r 
blaen  am  Joseph  o  Arimathea,  a'i  ymddygiad 
hyf  a  chlodfawr  yn  y  tro  hwn.  t  Gyda'r 
lladroh  yn  ddîammau  y  cawsai  yr  Iesu  ei 
gladdu  fel  ei  groeshoelio,  pe  cawsai  yr  Iudd- 
ewon  eu  meddyliau  ;  ond  gan  i  Joseph  gael 
cenad  ac  awdurdod  gan  Pilat  i'w  gladdu  ef 
lle  mỳnai  efe,  cafodd  fedd  gyda'r  cyfoethog 
yn  ei  farwolaeth.  Rhyfedd  fel  y  mae  Duw 
yn  cyflawni  ei  holl  air! 

39  *  A  daeth  *  Nicodemus  hefyd 
(yr  hwn  ar  y  cyntaf  a  ddaethai  at  yr 
Iesu  o  hŷd  nos)  ̂ fac  a  ddug  fyrr  ac 

alöes  y'ngymmysg,  tu  a  chan-pwys. *  pen.  3.  1,  &c.  a  7.  50-52.  Mat.  12.  20.  a  19.  30. 
y  pen.  12.  7.  2  Cron.  16.  14.  Can.  4.  6,  14. 

*  Cawsom  ychydig  o  hanes  Nicodemus  yn 
pen.  3.  1 — 10 ;  a'r  modd  y  dadleuodd  efe  dros 
Grist  eilwaith  ger  bron  y  sanhedrim,  pen.  7. 
50  :  wedi  hyny  ni  chlywsom  ddim  sôn  am 
dano  hyd  yn  awr,  mae  yn  dangos  ei  barcli  i 
gorph  marw  Crist.  t  Mae  hyn  yn  dangos, 
nid  yn  unig  cyfoeth  Nicodemus,  ond  hefyd 
ei  fawr  gariad  ef  tuag  at  yr  Iesu  bendigedig. 
Nid  yn  unig  fe'i  heneiniwyd  ef,  fel  y 
gwnaid  i  eraill  yn  gyffredin  ;  ond  claddwyd 
ef  gyda  chymysgedd  mawr  o  ber-aroglau,fel  y 
gwnaid  wrth  gladdu  y  gwýr  rnawr  enwocaf. 
Gwel  am  Jacob,  Gen.  50.  2 ;  ac  Asa,  2  Cron. 
10.  14.  Tro  ar.nhebyg  iawn  oedd  hwn  i 
Iesu,  ychydig  bach  o  amser  cyn  iddo  gym- 

meryd  lle.  Golwg  brydt'erth  oedd  gweled  y 
ddau  wr  boneddig,  y  ddau  seneddwr  hyn,yn 
cyd-weithredu  ;  un  yn  gofyn  y  corph,  yn 
rhoi  y  bedd,  ac  yn  prynu  ll'ieiniau  yr  amdo; 
a'r  liall  yu  darpar  y  per-aroglau,  mýr  ac 
aloes,  wrth  y  can  pwys,  i  ber-arogli  corph  ein 

bendigedid  Brynwr  :  teimlwn  yn  ddì'olchgar 
iddynt  am  eu  caredigrwydd  mawr  tuag  at 
ein  Hargîwydd,  er  nad  oedd  dim  o'i  eisiau 
yn  ei  amgylchiad  ef. 

40  Yna  y  cymmerasant  gorph  yr 

Iesu,  2ac  a'i  rhwymasant  mewn  llíein- 
iau,  gyd  âg  aroglau,  *  fel  y  mae  arfer 
yr  Iuddewon  ar  gladdu. 

z  pen.  II.  44.  a  20.  5-7.  Act.  5.  6. 

*  Hy  ny  y  w,  fel  yr  oedd  arfer  yr  Iuddewon 
ar  gladdu  eu  goreuon,  eu  pobl  mwyaf  an- 
rhydeddus,  fel  y  soniwyd  uchod. 

41  *  Ac  yn  y  fangre  Ue  y  croeshoel- 
iasid  ef,  yr  oedd  gardd  ;  a  a  bedd  new- 
ydd  yn  yr  ardd,  yn  yr  hwn  ni  ddodas- 
id  dyn  erioed. 
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a  pen.  20.  15.  2  Bren.  23.  30.  Es.  22.  16.  Mat.  27.  60, 
64-66.  Luc  23.  53. 

*  Yr  oedd  gerddi  yr  Iuddewon  allan  o'r 
dinasoedd  yn  gystal  a'u  lleoedd  claddu ;  a 
byddai  llawer  o'r  gwŷr  mawr  yn  trychu  eu 
beddau  yn  eu  gerddi  yn  mhell  cyn  eu  marw, 
fel  y  cofient  am  eu  marw  yn  nghanol  eu 
rhodfeydd  hytryd.  Dygwyddodd  yn  gyfleus 
iawn,  bod  gardd  a  bedd  newydd  yn  perthyn 

i  Joseph,  (Mat.  26.  60)  yn  agos  i'r  fàn  lie  y croeshoeliwyd  yr  Iesu,  ac  yn  y  bedd  hwnw 

ni  chladdesid  neb  erioed  o'r  blaen.  Am  hyn 
gwel  ar  Mat.  27.  60. 

42  *Ac  yno,  ̂ frhag  nesed  oedd 
darpar-itj//  yr  Iuddewon,  am  fod  y 
bedd  hwnnw  yn  agos,  cy  rhoddasant 

yr  Tesu. b  adn.  14,  31.  c  Salm  22.  15.  Es.  53.  9.  Mat.  12.  40. 
Act.   13.  29.  1  Cor.  15.  4.   Col.  2.  12. 

*  Pa  le  y  claddwyd  y  lladron  nis  gwydd- 
om ;  ond  yno  y  cl.tddwyd  yr  Iesu:  gyda'r 
cyfoethog  yn  ei  farwolaeth.  t  Pa  un  a'i 
claddesid  ef  yn  ihywle  arall  pe  buasai  chwan- 
eg  o  amser  nis  gwyddom  ;  mae  yn  sicr  mai 
yno  y  mỳnai  Duw  iddo  gael  ei  gladdu,  ac 
mae  yn  debyg  mai  yno  y  mỳnai  Joseph 
hefyd  ei  gladdu  ef.  Fel  y  dechreuodd  pech- 
od  ac  angau  mewn  gardd,  cyfododd  Ar- 
glwydd  y  bywyd  hefyd,  a  bnddogoliaethodd 
arnynt,  mewn  gardd  :  ac  efallai  bod  cyfodiad 

Crist  o  fedd  newydd,  y  n  arwyddo'  ei  fod  ef 
wedi  sancteiddio  y  bedd  i'w  bobl,  fel  y  mae 
efe  yn  flaen-ffrwyth  y  rhai  a  hunant  yn  yr Iesu. 

PEN.  XX. 

Mair  yn  dyfod  at  y  beâd. 

*  Y  a  D  YD  D  cyntaf  o'r  wythnos, 
/jfMair  Magdalen  a  ddaeth  y  bore, 
l  a  hi  etto  yn  dywyll,  at  y  bedd ;  ac  a 

welodd  cy  maen  wedi  ei  clynnu  ymaith 
oddi  ar  y  bedd. 

a  adn.  19,  26.       Act.  20.  7.      1  Cor.  16.  2.       Dat.  1.  10. 
*  Mat.  28.  I.  Marc  16  I,  2,  9.  Luc  24.  1-10.  c  Mat.  27. 
60,  64-66.  a  23.  2.  Marc  15.  46.  a  16.  3,  4. 

*  Y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  oedd  y  dydd 
wedi,  y  sabbath,  yn  ol  Mathew  28.  1  ;  a 
Marc  16.  1,  2:  a  pha  fodd  y  dywed  rhai  yn 
ein  plith  tnai  y  sabbath  yw  y  dydd  cyntaf 

o'r  wythnos?  t  Yr  oedd  gwragedd  eraill, 
heblaw  Mair  Magdalen,  wedi  dyfod  at  y 
bedd ;  tybia  rhai  mai  hi  a  redodd  ac  a 

ddaeth  gyntaf  i'r  fàn,  ac  niai  am  hyny  yr 
enwir  hi  yn  nnig  gan  Ioan  yma.  Yr  oedd  ei 
chariad  hi  yn  fawr,  arn  hyny  yr  ocdd  brys  ei 
henaid  yn  cyflymu  ei  thraed  at  y  bedd. 
X  Am  yr  amser,  gwel  ar  Mat.  28.  1:  ceisiwyd 
cysoni  yr  holl  efengylwyr  yno.  ||  Er  bod  y 
maen  yn  fawr,  wedi  ei  selio,  a  milwyr  yn 
gwylio,  yr  oedd  wedi  ei  dreigîo  ytnaith 
gan  nn  o'r  rhai  cedyrn  eu  nerth  sydd  yn 
gwneuthur  ei  air  Ef. 

2  *  Yna  y  rhedodd  hi,  ac  a  ddaeth 
at  Simon  Pedr,  da'r  dysgybl  arall  yr 
hwn  yr  oedd  yr  Tesu  yn  ei  garu,  ac  a 

ddywedodd  wrthynt,  ef  Hwy  addyg- 

asant  yr  Arglwydd  ymaith  o'r  bedd, 
t  ac  ni  wyddom  ni  pa  le  y  dodasant  ef. 



Ioan  a  Phedr  yn IOAN  XX. 
dyfod  at  y  bedd. 

*  Mae  yr  efengylwyr  eraiil  yn  adrodd 
amryw  amgylchiadau  yn  y  fàn  yma  nad  yw 
Ioan  yn  eu  crybwyll  :  cyfeiriwn  y  darllen- 

wyrat  y  mànau  hyny.  Mae  yn  ddi'au  bod y  gwragedd  eraill  gyda  Mair  Magdalen  eto, 

ond  mai  hi  a  redodd  yn  gyntaf.  Rhedeg  i'r 
ddinas  a  wnaeth  hi,  oblegid  yno  yr  oedd 
Pedr  ac  Ioan  mae  yn  debyg  y  bore  hwn. 
i  Tybia  Scott  a  Dodderidge  nad  oeddynt 
wedi  gweled  yr  angelion  y  pryd  hwn,  pe 

amgen  ui  ddywedasent  fel  hyn,  "  Hwy  a 
ddygasant  yr  Arglwydd  ymaith  o'r  bedd :" 
ond  tybia  Guyse  eu  bod  wedi  eu  gweled, 
ond  nad  oedd  ryfedd  yn  y  byd  eu  bod  hwy 

yn  eu  braw,  eu  orys,  a'u  hanimheuaeth,  yn 
dywedyd  fel  hyn,  er  clywed  gan  yr  angelion 
ei  fod  ef  wedi  adgyfodi.  %  Mae  y  geiriau 

hyn,  "  Ni  wyddom  ni,"  yn  y  rhif  l'íosog, 
yn  dangos  fod  eraill  gyda  Mair  Magdalen 
wrth  y  bedd  ac  yn  ymddiddan  à  Phedr  ac 
Ioan.  Gorchwyl  pur  anhawdd,  ac  a  gadwai 
lawer  o  le  mewn  agoriad  inòr  fỳr,  fyddai 
gosod  yr  hyn  a  ddywed  y  pedwar  efengylwyr 
ar  amgylcliiadau  y  bore  hwn,  mewn  un 
hanes  cyson  a  threfnus :  ac  nid  y w  o  bwys 
mawr  iawn. 

3  /*  Yna  Pedr  a  aeth  allan,  a'r  dis 
gybl  arall ;  a  hwy  a  ddaethant  at  y  bedd: 

/  Loc  24.  12. 

*  Pedr  yn  unig  a  enwir  yn  Luc  24.  12; 
ond  mae  yn  debyg  y  dylid  egluro  a  dëalí 
Luc  wrth  Ioan  yn  y  fàn  yma. 

4  *  Ac  a  redasant  ill  dau  ynghyd  : 
f  a'r  disgybl  arall  s  a  redodd  o'r  blaen 
yn  gynt  na  Phedr  ac  a  ddaeth  yn  gynt- 
af  at  y  bedd. 

£  2  Sin.  18.  23.  1  Cor.  9.  24.  2  Cor.  8.  12. 

*  Yn  Luc  24.  11,  dywedir  fod  geiriau  y 
gwragedd  yn  ngolwg  yr  apostolion  fel  gwegi, 
ac  na  chredasant  iddynt :  pa  fodd  bynag, 
effeithiodd  eu  geiriau  yn  fuan  fel  arall  ar 
Pedr  ac  Iòan,  a  hwy  a  redasant  ill  dau  megys 
am  y  cyntaf  at  y  bedd  i  weled  y  gwirionedd. 
+  Mae  yn  debyg  fod  Ioan  yn  ieuangach,  ac 
yn  fwy  heinif,  na  Phedr;  ac  nid  oedd  yn 
cael  ei  wasgu  gan  euogrwydd  ac  ofn  fel 
Pedr,  am  wadu  ei  Arglwydd ;  rhedodd  yn 
gyflymach  nag  ef,  a  daeth  yn  gyntaf  at  y 
bedd. 

5  *  Ac  wedi  iddo  grymmu,  h  efe  a 
ganfu  y  Uieiniau  wedi  eu  gosod  :  f  er 
hynny  nid  aeth  efe  i  mewn. 

h  pen.  11.  44.  a  19.  40. 

*  Rhaid  ei  bod  yn  ddydd  goleu  erbyn  hyn, 
oblegid  wrth  ymgrymu  i  edrych  i  mewn  i'r 
ogof,  gallai  Ioan  ganfod  fod  y  llîeiniau  amdo 
yno,  wedi  eu  plygu  yn  drefnus,  mae  yn 

debyg,  a'u  gosod  o'r  neilldu,  ond  nis  gallai 
weled  fod  corph  yr  Iesu  yno.  f  Nidi  aeth 
Ioan  i  mewn  :  efallai  mai  rhyw  ddychryn 
oedd  ar  ei  deimladau  ef,  i  fyned  i  mewn  i'r 
ogof,  neu  y  bedd.  Mae  efe  yn  onest  iawn 
yn  adrodd  y  cwbl  fel  y  bu. 

6  *  *  Yna  y  daeth  Simon  Pedr  yn  ei 
ganlyn  ef,  ac  a  aeth  i  mewn  i'r  bedd, 
ac  a  ganfu  y  llîeiniau  wedi  eu  gosod ; 

i6.  ä  6l.?5?ìi;ì{-  ,7' 25-27- a  *• 7- 15-17- Mat 

7  f  A'r  napcyn  a  fuasai  am  ei  ben 

ef,  wedi  ei  osod,  nid  gyd  ar  llîeiniau, 

ond  o'r  neilldu  wedi  ei  blygu  mewn lle  arall. 
*  Os  nad  oedd  Pedr  mòr  gyflym  ar  ei 

droed  â  Ioan,  yr  oedd  yn  fwy  dewr  a  di'ofn 
ei  ysbryd  nag  ef  :  nid  yn  nnig  y  tro  hwn, 
ond  yr  oedd  efe  yn  nodedig  am  hyny  bob 
amser,  ond  yr  un  tro  hwnw  yn  wir  pan  y 

gwadodd  et'e  ei  Arglwydd.  Anturiodd  ef  i 
mewn,  i'r  bedd  yn  y  fàn  ;  ac  a  gafodd  y 
llíeiniau  fel  y  gwelsai  Ioan  hwynt.  t  Sylw- 
odd  Pedr  yn  fanylach  ar  bethau  yn  y  bedd 
nac  y  gallasai  Ioan  wrth  edrych  oddi  allan  ; 
a  gwelodd  y  llîeiniau  wedi  eu  gosod  mewn 

un  màn,  a'r  napcyn  a  fuasai  am  ben  Iesu 
wedi  ei  blygu  a'i  osod  mewn  màn  arall. 
Yr  oedd  hyn  yn  brawf  eglur  mai  nid  Hadrata 
ei  gorph  ef  mewn  brys  a  wnaed,  gan  na 
gelyn  na  chyfaill ;  ond  gwaith  arafaidd, 

pwyllog,  a  gofalus,  a  fn  yno,  pwy  bynag  a'i 
gwnaeth,  pa  un  bynag  ai  lesu  ei  hun,  ai 
ynte  yr  angelion.  Annoeth  a  rhyfygus  iawn 
fyddai  ymholi  pwy  a  wnaeth  hyn  oll,  ac 
hefyd  pa  le  y  cafodd  Iesu  ei  ddillad  pan 

adgyfododd  ;  yr  angelion  yn  ddi'ammau 
(medd  Dodderidye)  a'u  dygasant  iddo;  ac 
efallai  mai  y  gwahaniaeth  yn  eu  lliw  a'u  dnll 
rhagor  ei  ddillad  arferol,  oedd  yr  achos  fod 
ei  gyfeillion  yn  methu  ei  adnabod  ar  yr  olwg 

gyntaf. 8  *  Yna  yr  aeth  y  disgybl  arall  hefyd 
mewn,  yr  hwn  a  ddaethai  yn  gyntaf 

at  y  bedd ;  k  ac  a  welodd,  -j-  ac  a  gred- 
odd. 

k  adn.  25,  29.  pen.  1.  60. 

*  Gwedi  gweled  Pedr  yn  myned  i  mewn, 
ymhyfâodd  Ioan,  ac  aeth  i  mewn  hefyd, 
a  chanfu  bob  peth  yr  un  modd  a  Phedr. 
Nid  hudoliaeth  oedd  yma,  ond  gwirionedd; 
a  dyma  ddau  dyst  o  hòno.  f  A  gredodd  yr 
hyn  a  ddywedasai  y  gwragedd  medd  rhai, 

fod  rhywrai  wedi  dwyn  yr  Iesu  ymaith  o'r 
bedd  :  ond  tebycach  yw,  mai  credu  fod  yr 
lesu  wedi  adgyfodi,  oedd  meddwl  Ioan  yn  y 

geiriau,  "  Ac  a  gredodd." 

9  *  Canys  hyd  yn  hyn  *ni  wyddent 
yr  ysgrythyr, m  fod  yn  rhaid  iddo  gyfodi o  feirw. 

/  Mat.  16.  21,  22.  Marc  8.  31—33.  a  9.  9,  10,  31,  32. 
Luc  9.  45.  a  18.  33,  34.  a  24.  26,  44—46.  m  Salm  16.  10. 
a  22.  15,  22,  ̂ c.  Es.  25.  8.  a  26.  19.  a  53.  10—12.  Hos. 
13.  14.  Act.  2.  25-32.  a  13.  29—37.  1  Cor.  16.  4. 

*  Er  bod  amryw  brophwjdoliaethau  a 
chysgodau  yn  yr  Hen  Destament,  o  adgyf- 
odiad  Iesu,  ac  er  i  Grist  ei  hun  lawer  gwaith 
sôn  wrth  ei  ddysgyblion  am  ei  adgyfodiad ; 
eto  y  cyfryw  oedd  annwybodaeth  a  dallineb 
y  dysgyblion  eu  hunain,  am  farwolaeth  ac 
adgyfodiad  y  Messiah,  fel  nas  gwyddent  yr 
ysgrythyr  am  y  pethau  hynny.  Er  bod  ei 
elynion  yn  ofni  y  cyfodai,  ac  wedi  gwneyd  y 
cwbl  a  allent  hwy  i  luddias  hynny;  nid 
oedd  ei  ddysgyblion  yn  dysswyl  dim  am  y 
fath  beth  hyd  oni  welsant  gyflawniad  o  hóno. 

10  *Ynay  disgyblion  naaethant 
ymaith  drachefn  at  yr  eiddynt. 

n  pen.  7.  53.  a  16.  32. 

*  Gwedi  gweled  nad  oedd  corph  yr  Iesu 
yn  y  bedd,  ac,  efallai  yn  ofni,  os  gwelai  yr 
Iuddewon    hwy    yno   mòr   fore,  eu  bod  yn 



Mair  yn  sefyll  wrth  y ÌOAN  XX. bedd  ac  yn  wylo. 

lladrata  ei  gorph  ef  ;  hwy  a  aethant  ymaith 
at  eu  cyfeilìion,  i  ddywedyd  yr  hyn  a  welsent, 
ac  i  ddysgwyl  gyda  hwynt  beth  a  ddeuai  o 
hyn  yn  mhellach. 

11  1T*Ond  Mair  fa  safodd  wrth 
y  bedd  oddi  allan,  yn  wylo :  ac  fel  yr 

oedd  hi  yn  wylo,  hi  a  ymostyngodd  i'r bedd ; 
*  Wrlh  gymharu  adn.  14  o'r  bennod  hon 

â  Marc  16.  9,  mae  yn  amlwg  mai  Mair 
Magdalen  oedd  y  Fair  hon:  hi  a  welodd 
Iesu  gyntaf,  medd  Marc,  ac  mae  efe  yn 

ymddangos  i'r  Fair  hon  yn  adn.  14.  +  Yr 
oedd  ei  henaid  hi  o'i  mewn  yn  alarus  ac  yn 
hiraethlawn;  ac  fel  pe  buasai  yn  methu  ym- 
adael  o'r  fàn  heb  gael  clywed  rhywbeth  am 
yr  hwn  oedd  hoíf  gan  ei  henaid. 

12  °*Acaganfuddauangel^mewn 

gwisgoedd  gwŷnion,  -f-yn  eistedd,  un 
wrth  ben,  ac  un  wrth  draed  y  lle  y 
dodasid  corph  yr  Iesu. 

o  Mat.  28.  3—5.  Marc  16.  5,  6.  Luc  24.  3—7,  22,  23. 
p  2  Cron.  5.  12.  Dan.  7.  9.  M»t.  17.2.  Act.  1.  10.  Dat.  3. 
4.  a  7.  14. 

13  JA  hwy  a  ddywedasant  wrthi, 

9  O  wraig,  r  paham  yr  wyt  ti  yn  wylo  ? 
||  Hithau  a  ddywedodd  wrthynt,  *  Am 
ddwyn  o  honynt  hwy  fy  Arglwydd  i 
ymaith,  ac  nas  gwn  pa  le  y  dodasant 
ef. 

q  pen.  2.  4.  a  19.  26.  r  adn.  15.  pen.  14.  27,  28.  a  16. 
6,7,20—22.  1  Sam.  1.8.  Salm  42.  3-5,  11.  Preg.  3.  4. 
Jer.  31.  16.  Luo  24.  17.  Aet.  21.  13.         s  adn.  2. 

*  Nid  hir  y  bu  nes  cael  clywed,  a  gweled 
hefyd ;  ac  nid  hir  y  bydd  neb,  sydd  yn  ddi- 
frifol  yn  ceisio  yr  Iesu,  heb  ei  gael  ef.  Mae 

yn  debyg  i'r  ddau  angel  hyn  ymddangos  iddi 
ar  wedd  ddynol,  fel  dau  wr  ieuanc  prydferth, 
mewn  gwisgoedd  gwynion.  Gwel  ar  Math. 
28.  5  ;  Marc  16.  5 ;  a  Luc  24.  4.  f  Wrth  lod 

y  ddau  angel  í'el  hyn  "yn  eistedd,  un  wrth 
ben,  ac  un  wrth  draed  y  lle  y  dodasid  corph 

yr  Iesu,"  yr  oeddynt  yn  debyg  i'r  cerubiaid 
gynt  wrth  ddau  ben  y  drugareddfa,  ac  yn  talu 

anrhydedd  amlwg  i'w  Harglwydd,  fel  pe  bu- 
asai  efe  wedi  cyfodi  rhyngddynt  hwy,  yr 
hwn  a  groeshoeliesid  mòr  ddiweddar  rhwng 
dau  leidr.  Yn  y  golygiadau  uchod,  mae 
rhywbeth  gogoneddus  iawn  yn  yr  amgylchiad 
hwn.  \  Mae  yn  Dur  debyg  y  gwyddai  yr 
angelion  beth  oedd  yr  achos  fod  Mair  yn 

wylo  ;  ond  yr  oeddynt  yn  gofyn  iddi  i'r  dy- 
ben  o  ddcchreu  ymddiddan  a  hi,  yr  hwn  ym- 
ddiddan  a  gawn  yn  yr  efengylwyr  eraill,  yn 
enwedig  yn  Luc  24.  4 — 7.  ||  Fel  pe  dywed- 
asai  Mair,  O  syrs  !  y  mae  genyf  ddigon  o 
achos  i  wylo,  yn  fy  nhyb  I  yn  bresenol ;  mi 
a  gollais  fy  anwylaf  Arglwydd,  lladratodd 

rhyw  rai  ei  gorph  ef  o'r  bedd,  ac  nis  gẃn  I 
pwy,  na  pha  le  y  dodasant  ef. 

14  *  Ac  wedi  dywedyd  o  honi  hyn, 
hi  a  droes  drach  ei  chefn, '  f  ac  a  wel- 
odd  yr  Tesu  yn  sefyll :  H\  ac  nis  gwydd- 
ai  hi  mai  yr  Iesu  oedd  efe. 

í  Caii.  3.  3,  4.      Marc  16.  9.  u  pen.  8.  59.      a  21.  4. 

Marc  16.  12.  Luc  4.30.  a  24.  16,  31.     ' 

*  Gyda  dywedyd  hyn  hi  a  droes  yn  sydyn 
drach  ei  chefn,  fel  pe  buasai  am  edrych  bob 
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tfordd  ar  unwaith,  nen  efallai  iddi  y  pryd 
hwnw  glywed  trwst  traed  yr  Iesu  y  tu  ol 
iddi  ;  thi  a  ganfu  yr  Iesu  yn  sefyll  agos  yn 
ei  hymyl,  J  ond  un  ai  yn  ei  braw,  ei  gofid, 

a'i  gwylltineb,  neu  ynte  trwy  ryw  ledrithiad 
o'r  eiddo  Iesu,  nid  adnabu  hi  ef,  nis  gwyddai 
hi  mai  yr  Iesu  ydoedd  efe. 

15  *  Yr   íesu  a  ddywedodd  wrthi, 
0  wraig,  paham  yr  wyt  ti  yn  wylo  ? 

x  Pwy  yr  wyt  ti  yn  ei  geisio  ?  f  Hithau 
yn  tybied  mai  y  garddwr  oedd  efe,  a 

ddywedodd  wrtho,  \  Syr,  ̂ os  tydi  a'i 
dygaist  ef,  dy wed  i  mi  pa  le  y  dodaist 

ef,  a  myfi  a'i  cymmeraf  ef  ymaith. *  pen.  1.38.    a  18.  4,  7.    Can.  3.  2.    a  6.  1.    Mat.  28 
Marc  16.  6.  Luc  24.  5.  y  1  Sam.  1.  16.  Mat.  12.  34. 

*  Wylo  yr  oedd  Mair  o  hyd,  a  cheisio  yr 
Iesu  ;  er  dywedyd  o'r  angelion  wrthi  (yn  ol 
yr  efengylwyr  eraill,)  ei  fod  ef  wedi  adgyf- 
odi:  mae  yn  debyg  fod  yn  anhawdd  ganddi 
gredu  peth  mòr  rhyfedd  er  maint  yr  oedd  yn 
ei  ddymuno.  t  Mae  hyn  yn  dangos  nad  oedd 
dim  gwychder  yn  y  byd  yn  ymddangosiad  na 
gwisgiad  yr  Arglwydd  lesu  pan  welodd  Mair 
ef,  pe  amgen  ni  buasai  yn  tybied  mai  y 
garddwr  oedd  efe  :  yr  un  modd  pan  ymddang- 
osodd  efe  i'r  ddau  ddysgybl  ar  y  ftordd  tuag 
Emmaus,  nid  oedd  dim  yn  yr  olwg  arno  i 
beri  iddynt  hwy  feddwl  ei  fod  ond  rhyw 
ddyn  cyffredin  fel  hwythau.  %  Efallai  i  Mair 
feddwl  y  gallasai  y  garddwr  fel  y  tybiai  hi, 
glywed  yr  hyn  a  ddywedasai  hi  wrth  yr 
angelion,  adn.  13;  ac  nad  oedd  achos  iddi 
enwi  ei  Harglwydd  drachefn  yma,  dim  ond 
dywedyd  ef:  neu,  yr  oedd  y  mater  yn  gym- 
maint  ar  ei  meddwl  hi  fel  y  tybiai  fod  y  dyn 
dîeithraf  yn  y  byd  yn  gwybod  pwy  oedd  yn 
feddwl,  dim  ond  dywedyd  fel  yna.  Oscym- 
meraist  ti,  neu  rywun  wrlh  dy  orchymyn  di, 
ef  ymaith,  dywed  i  mi  pa  le  y  dodwyd  ef, 

ac  mi  a'i  cymmeraf  ef  i'w  gladdu  yn  an- 
rhydeddus. 

16  *  Yr  Tesu  a  ddywedodd  wrthi, 
Mair.     a  +  Hithau  a  droes,  ac  a  ddy- 

wedodd  wrtho,  fcRabboni;  yr  hyn 
yw  dywedyd,  Athraw. z  pen.  10.  3,  4.      Gen.  22.  1,  11.      Ex.  3.  4.       a  33.  17 
1  Sam.  3.  6,  10.    Es.  43.  1.    Luc  10.  41.    Act.  9.  4.    a  10.  3 

~    n.  45.  12.     Can.  2.  8,  $c.   a  5.  2.    Mat.  14.  27.         *  adn 
pcn.  1.  38,  49.  a  3.  2.  a  6.  25.  a  11.  28.  a  13.  13.  Mat 

23.  8-10. 

Efallai  i  Gristlefaru  mewn  llais  gwahan 
ol  i'w  lais  arferol  ei  hun,  o'r  blaen  ;  yma  mac 
yn  myned  i'w  egluro  ei  hnn  i  Mair,  ac  yn 
dywedyd  wrthi,  JBeth,  Mair,  ai  tydi  sydd  fe 
hŷn  yn  wylo  am  dy  anwylyd  ?  +Gyda  hyn 
adnabu  Mair  ef  yn  y  fàn,  a  chyfarchodd  el 
wrth  yr  enw  anrhydeddus  Rabboni.  Sylwa 
llawer  o'r  beirniaid  dysgedig,  fod  Babbi  yr 
fwy  anrhydeddus  na  Rabb,  a  Rabban,  net 
Rabbon  yn  fwy  anrhydeddus  eilwaith  né 

Rabbi,  ac  yn  arwyddo  Athraw  o'r  gradc uchaf  mewn  awdurdod  ac  enwogrwydd 
felly   mae   Mair    yma   yn  cyfarch    ei    Har 
lwydd  wrth  yr  enw  uwchaf,  ac  anrhydedd 
saf. 

17  Yr   Iesu   a  ddywedodd  wrthi 
*  Na  chyffwrdd  â  mi ;  f  oblegid  n 

ddyrchefais  i  etto  at  fy  Nhad  :  l  eithi 
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tìos  at  d  fy  mrodyr,  a  dywed  wrthynt, 
Yr  wyf  yn  dyrchafu  at  ||  fy  Nhad  i 

b'ch/Tad  chwithau,  §  am  Duw  i  a'ch 
f  Duw  chwithau. 

■»dn.  27.  2  Bren.  4.  29.  a  7.  9.  Mat.  28.  7,  9,  10.  Li.c 
10    4.  d  Salm  33.  22.     Mat.  12.  50.    a  25.  40.    a  28.  10. 
Rhuf.  8.  29.  Heb.2.  11-13.  e  pen.  13.  1,  3.  a  I*.  2,  6, 

,  lfi.  28.  a  17.  5,  II,  25.  Salni  68.  18.  a  89.  26.  Luc  24. 
19-51.  Eph.  1.  17-23.  a  4.  8—10.  1  Pedr  1.  3.  /pen.  1. 
I,  13.  Rhuf.  8.  14-17.  3  Cor.  6.  18.  Gal.  3.  38.  a  6.  6,  7. 
luau  3.  3.    Dat.  21.  7.  g  Gen.  17.  7,  8.      Salm  43.  4. 
48.14.      Es.  41.10.      Jer.  31.  33.    a  32.  33.     Ezec.  36.  28. 
37.  27.    Zech.  1S.  7-9.  Heb.  8.  10.  a  11.  16. 

Yn  Math.  28.  9,  dywedir  i'r  gwragedd 
iddyfod  at  yr  Iesu,  ymafaelyd  yn  ei  draed  ef, 
ia'i  addoli  :  mae  yn  debyg  i  Mair  amcanu 
gwneyd  felly  yma,  er  nad  yw  Ioan  yn  cry- 
jbwyll  hyny,  ac  i'r  Iesu  wahardd  iddi  wneyd 
felly.  *  Paid  a  cholli  am>er  yn  awr  i  ddang- 
ios  áy  gariad  ataf  fi  yn  y  dnll  yna,  eithr  dos 

jyn  ddi'oed  at  fy  inrodyr,  a  dywed  wrthynt  i 
iti  fy  ngweled  yn  fy w.  t  Ti  a  gai  amser  eto 
ìi'm  gweled  I,  ac  i  ddangos  dy  gariad  ataf, 
nid  wyf  eto  wedi  dyrchafn  at  fy  Nhad,  ac  ni 
ddyrchafaf  eto  am  ddeugain  niwrnod.  Golwg 
arall  sydd  ar  y  geiriau  fel  hyn  :  Na  chyf- 
hwrdfl  â  mi  Mair,  oblegid  nid  yr  un  fath  mae 

cyfeil'.achu  a  chymdeithasu  â  mi  yn  awr  wedi 
fy  adgyfodi,  a  phan  oeddwn  gyda  chwi  cyn 
dyoddef ;  ac  er  nad  ydwyf  eto  wedi  dyrchafu 
at  fy  Nhad,  eto  corph  ysbrydul  sydd  genyf 

yn  awr,  ac  nid  oes  i  neb  o'm  cyfeillion  an- 
wylaf  arfer  yr  un  fath  ryddid  tuag  ataf  ac 

o'r  blaen  cyn  fy  marw.  i  Y  ffordd  oreu  genyf 
fi  i  ti  ddangos  dy  gariad  ataf  yn  awr  yvv, 
myned  yn  ddîoed  at  fy  mrodyr  trallodns  a 

digysnr,  a  dywedyd  wrthynt  drosof  fi,  í'y  mod 
wedi  adgyfodi  i  fywyd  anfarwol,  ac  y  bydd- 

af  yn  esgyn  yn  fuan  at  fy  Nhad  I  a'u  Tad 
hwythau,  fy  Nuw  I  a'u  Duw  hwylhau,  i  eir- 
iol  drostynt,  i  dywallt  fy  Ysbryd  arnynt,  ac 
i  barotôi  Ue  iddynt,  yn  y  nef.  ||  Fy  Nhad  I 
o  naturiaeth  ac  angenrheidrwydd  er  tragy- 
wyddoldeb,  a'ch  Tad  chwithau  trwy  fabwys- 
iad  a  gras.  §  Fy  Nuw  I,  yr  hwn  sydd  mewn 

cÿfammod  â  mi,  fel  eich  Pen  chwi,  a'ch  Duw 
ehwithau,  yr  hwn  sydd  mewn  cyfammod  á 
chwi  trwof  fi,  a  thanaf  fi,  yn  yr  hwn  mae  i 
chwi  yr  hyder  mwyaf  er  fy  mwyn  I.  Sylwir 
gan  rai,  mai  dyma  y  lle  cyntaf  y  mae  Crist 
yn  galw  ei  ddysgyblion  yn  frodyr  ;  megys  i 
arwyddo,  ei  fod  y  pryd  hwnw  wedi  sicrâu  y 
berthynas  ddedwydd  hòno  â  hwy  byth,  trwy 
ei  farwolaeth  drostynt :  ac  na  byddai  ei  dir- 
iondeb  a'i  ras  ddim  ILai  tuag  atynt  er  esgyn 
i'r  gogoniant.  Brawd  ei  bobl  yw  efe  yno  fel 

■  y  ddaear.  Sylwir  hefyd,  fod  y  geiriau 
Yr  wyf  yn  derchafu,  yn  dangos  fod  C»  ist 

yn  esgyn  trwy  ei  ewyllys  a'i  nerth  dwyfol  ei 
hun  :  fel  arall  y  dywedir  am  esgyniad  y  saint : 
Ninnau  a  gipir  i  fynu,  (1  Thes.  4.  17.)  trwy 
nerth  arall,  nid  eu  nerth  eu  hunain. 

18  *  Mair  Magdalen  h  a  ddaeth  ac 

a  fynegodd  i'r  disgyblion,  weled  o  honi 
hi  yr  Arglwydd,  a  dywedyd  o  hono  y 
pethau  hyn  iddi. 

A  Marc  16.  10—13. 

*  Aeth  Mair  ymaiih  yn  ufudd,  a  thraddod- 
odd  ei  chenadwri  yn  ffyddlawn.  Gwelodd 
mai  ei  lle  oedd  cyflawni  dyledswydd  bresen 
ol  yn  hytrach  nac  ymhyfrydu  mewn  mwyn- 
iant  presenol.  Dîammau  fod  gwèn  o  lawen- 
ydd  a  hyfrydwch  arei  gwyneb  wrth  fynegi  y 

fath  ntwydd  da,wrth  draddodi  y  fath  genadwri 
rasol.  Tybir  mai  y  pryd  hwn,  wedi  darfod 
ymddiddan  â  Mair,  yr  acth  Iesu  i  gyd-yrn- 
daith  â'r  ddau  ddysgybloedd  yn  mj  ned  tuag 
Emrnans. 

19  1f  *  Yna, *  a  hi  yn  hwyr,  y  dydd 

cyntaf  hwnnw  o'r  wythnos,  h  \  a'r  drys- 
au  yn  gauad  lle  yr  oedd  y  disgyblion 
wedi  ymgasglu  %  ynghyd  rhag  ofn  yr 
Iuddewon,  l  \\  daeth  yr  Iesu,  ac  a  saf- 
odd  yn  y  canòl,  ac  a  ddywedodd 

wrthynt,  m  §  Tangnefedd  ichwi. 
i  Marc  16.  14.  Luc  24.  36—49.  1  Cor.  15.  5.  k  adn. 

26.  Neh.  6.  10,  11.  I  pen.  14.  19—23.    a  16.  22.    Mat.  18. 
20.  jíiadn.  21.  pen.  11.  27.  a  16.  33.  Sul.u  85.  8-10. 
Es.  57.  18,  19.  Mat.  10.  13.  Luc  24.  36.  Rhuí.  15.  33.  Eph. 

".  23.     Phil.  1.  2.    3  Thes.  3.  16.    F   ' 
l.  4. 

.  Dat. 

Dyma'r  tro  cyntaf  i'r  Iesu  ymddangos  i'w 
ddysgyblion  gyda  en  gilydd,  yn  gynnulledig. 

Yr  oedd  wedi  ymddangos  i  rai  o  honynt  o'r 
blaen,  deirgwaith  o  leiaf  yn  yspaid  y  dydd 

hwnw:  i  Mair  Magdalen,  adn.  11 — 16;  i'r 
gwragedd,  Math.  28.  9  ;  ac  i'r  ddau  ddysgybl 
yn  Emmans.  *  Hwyr  y  dydd  y  cyfodasai  yr 
lesu  o  feirw  ydoedd  hwn,  a'r  dydd  sabbath 
Cristionogol  cyntaf  erioed  :  felly  y  dydd 
cyntaf  o  wythnos  yr  Iuddewon  y  w  sabbath  y 
cristionogion.  t  Nis  gwyddom  pa  le  oedd 

hwn,  lle  yr  o'édd  y  dysçyblion  ;  efallai  maiyr ystafell  lle  bu  Crist  a  hwythau  yn  bwyta  y 

pasg  ychydig  o'r  blaen  ydoedd.  Mae  yn 
debyg  en  bod  wedi  ymgynnull  i  gjd-wedd'ío, 
ac  i  gyd  gysuro  eu  gilydd  ;  ac  i  gyd-ymholi 
am  y  sôn  a  glywsent  ei  fod  ef  wedi  adgyfodi. 
Teb}7gir  mai  bwyta  bwyd  yr  oeddynt  pan 
ddaeth  yr  Iesu  i  ìnewn.  Gwel  Marc  16.14 — 
16.  a  Loc  24.  36—43.  jHebiaw  en  bod  yn 
ofni  yr  Iuddewon  yn  gyífredin,  mae  yn  deb- 
yg  eu  bod  yn  ofni  y  noson  hòno,  rhag  y  cym- 
merid  hwy  i  fynu  dàn  yr  achwyniad  o  lad- 
rata  corph  yr  Iesu.  Gwel  Maîh.  28.  13. 

j|  Mae  yn  debyg'fod  y  drysau  wedi  eu  sicrâu 
oddi  fewn,  ond  hawdd  y  gallasai  yr  hwn  a 
ddattodasai  rwymau  angau  yn  y  bure,  agoryd 
y  drysau  hyn  yn  wyrthioi  yn  yr  hwyr,  a 
myned  i  mewn  at  ei  ddysgyblion  yn  ddiar- 
wybod  iddynt  hwy,  hyd  onid  oedd  yn  eu 

canol.  Gwell  yw  meddwl  fdìy,  na  chyda'r 
pabyddion  a'r  Lutheriaid,  medowl  iddo  fyn- 
ed  i  mewn  trwy  un  o'r  drysau  heb  ei  agor  o 
gwbl :  ni  chyd-saif  hyny  â  chnawd  ac  es- 
gyrn,  mae  efe  yn  sôn  am  danynj  yn  Luc  24. 

39.  §  Nid  oes  yma  air  o  edliw  i'r  dysgybl- 
ion,  eu  hymddygiad  diweddar  yn  ei  adael  ef, 

nac  hyd  yn  nôd  i  Pedr,  a'i  gwadodd  ef :  dim 
ond  maddeuant  rhad  a  pharod,  fel  y  maddeu- 
odd  tad  yr  afradlon  i'w  fab  cyn  gwrando  ej 
gyffes  ef  oll.  Addawodd  Crist  ''  ei  dangnef- 
edd "  i'w  ddysgyblion  cyn  ei  farwolaeth, 
pen.  14.  27  ;  yn  awr  mae  yn  ei  gyhoeddi 
iddynt  ac  yn  ei  roddi  arnynt  ÿn  awdurdodol 
ac  yn  weithredol.  Pob  díogelwch,  cysnr, 

heddwch,  a'r  goreu  o  bob  Uwyddiant  i  chwi; 
heddwch  â  Duw,  â'ch  gilydd,  a  yn  eich 
heneidiau  eich  hunain:  mi  a'ch  bendithiais 
chwi,  a  bendigedig  ydych,  ac  a  fyddwch 
byth.     O  rasol  a  bendigedig  Iesu  ! 

20  *  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 
n  efe  addangosoddiddynt  eiddwylaw, 
a'i  ystlys.      0fYna  y   disgyblion  a 
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lawenychasant  pan    welsant   yr  Ar- 
glwydd. 

n  adn.  27.    Lur.  24.  39.  40.     1  loan  I.  î.  0  pen.  16. 
22.  Es.  25.  8,  9.  Mat.  28.  8.  Luc  24.  41. 

*  Mae  yn  debyg  mai  yr  un  rìangosiad  oedrì 
hwn  ag  a  sonia  Luc  am  rìano,  Luc  24.  39: 
cyn  iddo  ddangos  ei  hun  fel  liyn,  yr  oedd  ci 
ddysgyblion  wedi  brawythn,  gan  rìybierì 
weled  o  honynt  ysbryd,  Luc  24.  37.  f  Ond 
wedi  gweled  o  honynt  yn  sicr,  mai  efe  ei  liun 

yn  ei  wir  a'i  br'íodol  gorph  yrìoedd,  trôodrì 
eu  braw  yn  llawenyrìd  mawr  rìros  ben. 
Yma  y  cyflawnwyd  mewn  rhan,  yr  hyn  a 
ddywerìorìrì  yr  Iesu,  pen.  16.  22. 

2 1  *  Yna  y  dy  wedodd  yr  Iesu  wrth- 
ynt  drachefn,  Tangnefedd  i  chwi  : 
p  f  megis  y  danfonodd  y  Tad  fi,  yr 
wyf  finnau  yn  eich  danfon  chwi. 

'ppen.  13.  20.  «17.18,59.  «21.15-17.  Es.  61.  1— 3. Mat.  10.  16,  40.  a  28.  18—20.  Marc  «6.  15—18.  Luc  24. 
47—49.  Art.  1 .  8.  2  Tiw.  2.  2.  Heb.  3.  1. 

*  Mae  ail  rìrìywerìyd  yrun  peth  fel  hyn.yn 
dangos  sicrwydd  a  chyflawnder  y  fendith  i'r 
dysgyblion,  yn  unol  a'r  adrìewirì  rìdeublyg  o 
hóniyn  pen.  14.  27.  +  Fel  y  danfonodd  y  Tad 

ei  Fab  i'r  byd,  i  gyfiawni  gwaith  a  swydrì  y 
Messiah  ;  felly  mae  yntau,  trwy  ei  awriurriorì 

ryflawn  ei  hun,  ac  fel  prawf  o'i  anfoniad  a'i 
8\vydd  gyfryngo!,  yn  en  danfon  hwythau  f«i 
apostolion  a  gweinidogion,  i  bregethu  jref- 
engyl  i  bob  creadur,  ac  i  gadarnâu  eu  gweinid- 
ogaeth  a'u  danfoniad  rìrwy  arwydrìion  gwyrth- 
iol  pa  le  bynag  yr  elent,  Marc  16.  15—18 

22  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 

*  *  efe  a  anadlodd  amynt,  ac  a  ddy- 
wedodd  wrthynt,  r  f  Derbyniwch  yr 
Yspryd  Glân 

q  Gt 14.  16  a 
47.  «  19   2.  Gaì.  S.  2. 

*  Yr  oedd  anadln  arnynt  fel  hyn  yn  ar- 
wyrìrìocâol,  forì  yr  Ysbryrì  Glân  yn  rìeilliaw 
orìrìi  wrth  ei  Berson  rìwyfol  ef,  mòr  wirion- 
eddol  ac  yr  oerìd  yr  anadl  naturiol  yn  rìeill- 

iaw  o'i  gorph  ef :  ac,  megys  yr  anadJodrì 
Duw  yn  ftroenau  dyn  yn  y  grëedigaeth  gynt- 
af,  i'w  wneyrì  ef  yn  enaid  byw  ;  feliy  yn  y 
grëedigaeth  newydrì,  gallai  efe  rorìdi  ei  Ys- 
bryd  bywiocâol  ynrìdynt,  môr  hawdded  âg 
anadlu  arnynt.  t  Yr  oerìrì  holl  awrìurrìorì 
Duw  yn  y  rìywedyd  hwn  :  Dcrbyniwch  yn 
awr  holl  drìoniau  a  grasau  yr  Ysbryrì  Glân,  i 
oleuo  eich  merìrìyliau,  ac  i  gadaruâu  eich 
ffydrì  ynof  fi  eich  Iachawdwr  adgyfoderiig. 
Yr  oedrì  y  rìysgyblion  werìi  rìerbyn  yr  Ysbryrì 
Glàn  o'r  blaen  yn  Ysbryd  sancteirìdiad  fel 
dynion  rìuwiol ;  a  chwerìi  ei  ddcrbyn  yn  ei 
ddoniau  gwyrthiol  hefyrì  fel  apostolion  :  ond 
yr  oedrì  hyn  yn  ernes  irìrìynt  y  caent  ef  yn 
helacthach  o  lawer  eto  ar  rìrìyrìrì  y  pentecost. 

23  s  *  Pwy  bynnag  y  maddeuoch 

eu  pechodau,  maddeuir  iddynt ;  f  ct'r 
eiddo  pwy  bynnag  a  attalioch,  hwy  a 
attaliwyd. 

«  M»t.*16.  19.  •  18.  18.  Matc  2.  5—10.  Act.  2.  38  •  10. 
13  a  13.  38.  39.  1  Cor.  5.  4,5.  3  Cor.  2.  6-10.  KpU.  2.  20 
1  Tiro.  1.  20. 

•  A  bydd  y  fath  awdurdorì  rìwyfol  yn  cyrì- 
fyned  â  hyn,  fel  pwy  bynag  a  gredo  yn  wir- 
ioneddo!  ynof  fi,  yn  ol  yr  efengyl  yr  wyf  yn 
eich  danfon  chwi  i'w  phregethn,  ac  i  chwi- 

thau  ar  hyny  dystiolaethn  fod  ei  bechodati 
wedi  eu  marìrìau  ;  hwy  a  f -tdrienir  irìrìo  yn  sicr, 

uv\y  olurì  gras  Dtiw,"  er  fy  mwyn  I,  ae  efe  a all  gymnier\d  y  cysur  o  hyny.  fA  phwy 
bynag  a  barâo  y n  anglírediniol,  gan  fy  ngwrth- 
orì  1  hyd  y  rìiwtrìrì,  ac  eft-ngyì  fy  iachawrì- 
wriaeth,  yr  hon  y  rìanfonais  chwi  i'w  chy- 
hoerìrii,  ac  i  chwithan  ar  hyny  rìystiolaethn  ei 
forì  ef  rìàn  enogrwyrìrì  a  chonrìemníarì  ;  nid 

yrìyvv  pechorìan  y  cyfryw  wedi  eu  dilëu  na'u 
marìrìau,  onrì  y  macnt  yn  gorwerìd  mewn 
conrìemniad  a*no,  megys  y  ceift  efe  brofi  er 
ei  ofid  trwm.  Fel  hyny  bydrì  y  farn  o  farìrì- 
t-uant  neu  gonrìemniad,  a  gyhoedrìoch  chwi 
yn  fy  enw  a  thrwy  fy  awdurrìori  I,  ac  yn  ol 
fy  ngair  I.  yn  sicr  mewn  grym  ;  cariarnêir 
hi  g;»n  Drìnw  ei  hnn,  ac  efe  a  weilhrerìa  yn 

gytattbol  i  hyny  yn  y  riyrìri  mawr  riiwerirì'af. Mae  ygoîygiarì  uchori  ar  y  geiriau  (cyfiethiad 
o  alleiriari  Guyseair  yn  air)yn  perlhyn  i  holl 

,weinirìogion  y  gair  yn  gystal  â'r  apostolion; 
onrì  efal'ai  boti  yma  gyfciriarì  hefyrì  at  y 
galln  a  rorìdwyrì  i'r  apostolion  i  arìnaborì  ys- 
bryrìoedrì  dynion,  i  wybod  pwy  oedd  yn  credn 
a  phwy  oerìd  yn  rhagritbiel,  ac  ftlly  cyhoerìdi 
pwy  oerìd  yn  fadrìenol  a  phwy  yn  gonrìemniol. 

24  %  *  Eithr  l  Thomas,  un  o'r  deu- 
ddeg,  yr  hwn  a  elwir  Didymus,  ttf  nid 
oedd  gyd  a  hwynt  pan  ddaeth  yr  Tesu. 

/  pen.  11.  16.  a  14.  5.  «  21.  2.  Mat.  10.  3.  *  pen.  6. 
66,  67.   Mat.  18.  20.  Hel>.   10.  25. 

*  Âm  y  rìrìau  enw  h>n  gwel  ar  pen.  11. 16. 
f  Efailai  na  rìrìaethai  efe  rìrìim  at  y  rìysgybl- 
ion  eraill  werìi  y  gwasjiariarì  a  fu  arnynt  oll 
yn  yr  ardrì,  ar  noswaiih  y  bradychiad:  ef- 
allai  mai  rhyw  achos  cyfreithlawn  oerìd  yn 
peri  ei  absenoldeb  ar  yr  amser  pennodawl 
hwn  :  nen,  ynte,  efallai  ei  lod  ef  mewn  prof- 
erìigaeth  i  anghrerìu  yn  lesu,  ac  i  adael  cym- 
deithas  yr  apostolion  yn  hollawl. 

25  *  Y  disgyblion  erailì  gan  hynny 
a  ddywedasant  wrtho,  x  f  Ni  a  welsom 
yr  Arglwydd.  \  Yntau  addywedodd 
wrthynt,  y  Oni  châf  weled  yn  *t\  ddwy- 
law  ef  ôl  yr  hoelion,  adodi  fy  mŷs  yn 
òl  yr  hoelion,  a  dodi  fy  Uaw  ||  yn  ei 

ystlys  ef,  ni  chredaf  fi. 
*  adn.  14—20.  pen.  1.  41.  a  21.  7.  Mare  16.  11.  Lne  24. 

34—40.  Af.t.  5.  30-32.  *  10.  40,  41.  1  Cor.  15.  5—8.  yadn. 

20.  pen.  6  30.  Job  9.  16.  Salm  '8.  11—22.  a  95.  8—10. a  106.  21—24.  Mat.  16.  1-4.  a  27  42.  Luc  24.  25,  39—41. 
Heb.  3.  12,  18,  19.  a  4.  1,  2.  a  10.  38,  39. 

*  Ryw bryrì  ar  ol  "  hwyr  y  rìyrìrì  cyntaf 
hwnw  o'r  wythnos,"  (arìn.  19,)  y  dywedodd 
y  dysgyblion  hyn  wrlh  Ihomas,  pan  gyfar- 
fnontâgefyn  rhyvvle.  tMae  yn  ddYamman 
iririynt  ririy weriyri  mwy  na  hyn  wrtho,  sef  holl 
amgylchiariau  y  noson  hòno  yn  fanwl.  j  Er 
i  Thomas  glyweri  ei  Arglwyrirì  yn  sôn  am  ei 
adgyfodiad  y  trydydrì  rìydrì  lawer  gwailh,  ac 
er  borì  ei  holl  frorìyr,  y  rhai  y  gwyrìrìai  efe 
mai  rìynion  geirwir  oerìrìynt,  yn  tystiolaethu 
yn  rìrìifrifol  irìrìo,  irìrìynt  ei  weled  ef  wedi 
arìgyforìi  ;  eto  ni  chrerìai  efe  oni  chaffai  wel- 
erì  yn  ei  rìrìwylaw  ef  ol  yr  hoelion,&c.  prawf 
nas  gallai  onrì  ychydig  o  ddynolryw  ei  gael, 
na  neb  ar  ol  esgyniarì  Crist  oddi  ar  y  ddaear. 
Yu  anghrediniaeth  Thomas  mae  angharedig- 
rwydd  mawr  yn  ymddangos  tuag  at  ei  frod- 
yr,  na  choeliai  mo  honynt  hwy  ;  a  chreulon- 
deb  mawr  tnag  át  ei  Arglwydd,  mynai  efe 



Yr  Iesu  yn  galw  ar  Thumas, 10 AN  XX.      Vw  deimlo  efyn  yystal  a'i  weleA. 

megys  aii    waedu   yr  archollion  hyny    yn  ei 
gorph  ef  cyn  y  crerî;ú.     ||  l)y wed  Ùodderidye 
m  ú  ar  y  \v  ystyr  y  gair  Groeg  eis  ac  nid  yn 
ar  ei  ystlys. 

26  H  *  Ac  wedi  z  wyth  niwrnod, 
fdrachefn  yr  oedd  ei  ddisgyblion  ef 

rnewn,  a  J  a  Thomas  gyd  â  hwynt. 

|j  Ynayr  Iesu  a  ddaeth,  a'r  drysau  yn 
gauad,  ac  a  safodd  yn  y  canol,  ac  a 

ddywedodd,  b  §  Tanonefedd  i  chwi. 2  adn.  19.  Mat.  17.  1.  Luc  9.  28.  a  ádn.  24.  b  adn. 
19.  Es.  26.  12.  a  27   5.  a  54.  10. 

"  (ỳwerîi  wyth  niwrnod  :"  sef  noson  pen 
yr  wythnos,  yr  ail  sabbath  Cristionogol.  Cy- 
hyd  a  hyny  y  bu  Fhomas  dànormes  anghred- 
iniaeth  ac  yn  anghysurus.  t  Ëfallai  bod  y 
rlysgyblion  wedi  cacl  gorchymyn  gan  Grist  i 
ymgasglu  y  tro  hwn,  yn  un  peth  i  adferu 

Thomas,  ac  hefyd  i'w  harfer  hwy  fel  hyn  yn 
raddol,  i  ddechreu  cadw  y  dydd  hwn  yn 
sabbath,  yn  lle  yr  hen  sabbath  Iuddewig. 
|  Cymmerodd  Thomas  ofal  y  tro  hwn  i  fod 
gyda  hwynt,  ac  nidorddynt  hwythau  anfodd- 
lawn  iddo  fod  er  mòr  afresymol  oedd  ei  ang- 
hrediniaeth.  Mae  yn  debyg  eu  bod  yn  go 
beithio  y  deuai  Ciist  i  mewn,  ac  yr  adferai 
efe  ef.  ||  Gwel  ar  adn.  19.  §  Tangncfedd  i 
Thomas  hefyd. 

27  *  Wedi  hynny  y  dywedodd  efe 
wrth  Thomas,  c  f  Moes  yma  dy  fys, 
a  gwel  fy  nwylaw ;  ac  estyn  dy  law  a 

dod  yn  fy  ysîlys  :  d%  ac  na  f'ydd  ang- hredadyn,  ond  credadyn. 
c  adn.  25.  Salm  78.  33.  a  103.  13,  14.  Rbuf.  5.  20. 

Tîm.  I.  14— 16.  lluau  1.1,2.  d  Mat.  17.  17.  Marc  9. 
í  Luc9.4l. 

*  Er  nad  oedd  Iesu  gyda  ei  ddysgyblion 
pan  ddywedodd  Thomas  y  geiriau  uchod 
(adn.  25.)  wrthynt  ;  eto  mae  yn  amlwg  yma 
ei  fod  ef  yn  gwybod  iddo  eu  dywedyrî.  Er 
bod  Duw  yn  y  nefoedd  a  ninnau  ar  y  ddaear, 
eto,  nid  oes  air  ar  ein  tafod  nad  yw  efe  yn 
ei  wybod  oll.  t  Yma  mae  Crist  yn  galw  ar 

Thomas  wrth  ei  enw,  i'w  deimlo  et  yn  yystal 
a'i  weled,  fel  y  cattii  brawf  ei  deimlad  yn 
gystal  a  phrawf  ei  lygaid  :  fel  pe  dy wedas.ai, 
Boddlona  dy  hun  trwy  bob  moddion  ag  sydrî 

[bosibl,  mai  fy  ngwir  gorph  1  yw  hwn,  yr  un 

jag  a  groeshoeliwyd  ar  y  pren.  \  Nid  wyt'yn 
rbt-io  cymmaint  arnatain  tỳnu  digon  obrawf; 
jond  yn  awr  ar  ol  ei  ga»l,na  fydd  anghredad- 
jyn  mwyach,  ond  cred  fy  mod  I  wedi  adgyf- 
îodi  o  feirw,  ymddiried  ynof  fi  fel  y  cytryw 

lam  iachawdwriaeth,  a  chyhoedda  fi'fei  y  cjf- 
jryw  i*r  holi  fyd.  Ýtì  hyn  gornwch-lywodr- 
jaethodd  Duw  anghrediniaeth  Thomas,  i  gael 
iy  prawf  chwanegol  a  diymwad  hwn  o  wir 
;adgyfodiad  yr  Iesu. 

í  28  A  Thomas  a  attebodd  ac  a  ddy- 

:wedodd  wrtho/  *.Fy  Arglwydd,  a'm 'Duw. 
I  «^0.16,31.  pen  9.  35— 38.  Salm  45.  6,  11.  a  102. 

Jl-28.  a  119.  24-2S.  Ës.  7.  14.  *  9.  6.  a  25.  9.  a  40.  9-11. 
Jer.  23.  5,  6.  Mal.  3.  I.  Mat  14.  33.  Luc  24.  52.  Act.  7. 
>9,  60.  1  Tim.  3.  !6.  Dat.  5.  9—14. 

I  *  Fy  Arglwydd,  i'r  hwn  yr  wyf  yn  ymos- 
|twng,  ac  yn  rhoddi  fy  hunan  i  fynu  ;  t  a'm 
iD<iw,yr  hwn  wyf  yn  addoli,ac  i'r  hwn  yrwyf 
WẂ  credu.  Fcl  hyn  y  mae  Thomas  yn  addff 
|fei  anghrediniaeth  o'r  blaen  gyda  chywilydd 

sanctaidd,  ac  yn  addef  eì  grediniaeth  gadarn 
yn  awr,  fod  Crist  wedi  ailgyfodi,  ac  ei  fod  ef 
ýn  Argíwydd  ac  yn  Dduw.  Dywedir  mai 
dyma'r  màn  cyntafya  yr  efengyl  lle  mae  yr 
enw  Duw  yn  cael  ei  roddi  i  Iesu,  a  Thomas 

yw  y  cyntaf  a'i  rhoddodd  iddo.  Os  bu  efe 
yn  anenwog  am  ei  anghrediniaeth  o'r  hlaen, 
mae  efe  yina  yn  enwog  ain  gryfder  ei  ffydd, 
a  hyfdra  sanclaidd  ei  broffes. 

29  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho. 
am  i  ti  íy  ngweled,  Thomas,  y  cred- 
aist:  |  bendigedig  yw  y  rhai  m  wel- 
sant,  ac  a  gredasant. 

/adn.  8.  pen.  4.  48.  Luc  1.  45.  2  Cor.  5.  7.  Heb.  11. 
1,  27,  39.  1   Pe.lr  1.  8. 

*  Atebodd  yr  Iesu  mewn  ffordd  o  gerydd 

tyner,  Ti  a  gredaist  o'r  diwedd,  wedi  i  ti 
weled  a  theimlo,  da  iawn  oedd  i  ti  gredu 
trwy  ryw  foddion  :  fond  mae  ffydd  y  rhai 
hyny  yn  fwy  enwog  o  lawer,  ac  yn  dwyn 
mwy  o  ogoniant  i  Dduw,  a  gredasant  heb 
weled  ;  megys  saint  yr  Hen  Destameat,  y 
rhai  nid  oedd  ganddynt  ddim  ond  gair  noeth 

yr  addewid  yn  sylfaen  i'w  ffydd,  a'r  rhai  a 
gredant  eto  ar  ol  fy  esgyniad  I,ar  dystiolaeth 

noeth  fy  apostolion  a'm  gweinidogion  anfou- 
edig  I.     Dedwydd  yw  y  rhai  hyny. 

30  %  z  *  A  llawer  hefyd  o  arwydd- 
ion  eraill  a  wnaeth  yr  lesu  y  ngŵydd 

ei  ddisgyblion,  y  rhai  nid  ydynt  ys~ 
grifenedig  yn  y  llyfr  hwn. 

g  pen.  21.25.  Lnc  1.  3,4.  Rhuf.  15.  4.  1  C«r.  10.  11. 
2  Tim.  3.  15—17.  2  Pedr  3.  1,  2.    1  loan  1.  3,  4.  a5.  13. 

*  Gwnaeth  yr  lesn  lawer  o  bethau  yn  ys- 
paid  ei  weinidogaeth,  nad  ydynt  wedi  eo 
hysgriîenu  gan  loan  yn  ei  efengyî.  Ncn,yn 
hyirach,  efallai,  üawer  o  arwyddion  ar  ol  ei 

adgyfodiad,  er  prawf  i'w  ddysgyblion  o?i  ad- 
gyfodiad,  nad  ynt  yn  ysgrifenedig  gan  îoan  : 
ìfel  pe  dywedasai  efe,  Buasai  yn  hawdd  iawn 
chwanegn  tystiolaethau  lawer,  nad  ynt  yn  y 
llyfr  hwn,  o  adgyfodiad  lesu,  ond  y  mae  yr 
hyn  a  adroddwyd  yn  ddigon,  er  sylfaen  i 

bawb  gredn  y  gwirionedd  o'i  adgyfodiacì  ef. 

31  h  *  Eithr  y  pethau  hyn  a  ysgrif- 
enwyd,  t  fel  y  credoch  chwi  mai  yr 
lesu  y  w  Crist,  Mab  Duw  ;  \  a  chan 

1  gredu,  y  caffoch  fy wyd  h  yn  ei  enw  ef. 
A  adn.  28.  pen.  1.  49.  a  6.  69,  70.  a  9.  35—33.  Salm  2. 

7,  12.  Mat.  16.  16.  a  27.  54.  Act.  8.  37.  a  9.  20.  R.huf.  1. 
3,  4.  1  lodii  4.  15.  a  5.  1,  10,  20.  2  loan  9.  Dat.  2.  18. 
i  peo.  3.  15,  16,  18,  36  a  5.  24,  39,  40.  a  6.  40.  Marc  16.  16. 
1   Petlr  1 .  9.  1  toan  2.  23—25.  a  5.  10—13.  k  Luc  24.  47. 
Act.  3.  16.  a  10.  43.  a  13.  38,  39. 

*  Trwy  ysbrydoliaeth  Duw  yr  ysgrifenodd 
loan,  ac  megys  y  cynhyrfwyd  ef  gan  yr  Ta- 
bryd  Glân.  t  Ei  ddyben  ef  yn  ysgrifena 
oedd,  dwyn  dynion  (yn  enwedig  yr  Iurîdew- 
on)  i  gredu,  mai  Iesn  o  Nazareth,  yr  Iesu 
hwnw  a  groeshoeliasid,  oedd  y  Crist,  y  Mes- 
sinh  addawedig,  a  gv^ir  a  thragywyddol  Fab 
Duw.  *  Y  fcndith  fawr  annhraethoì  s-yâá 
yn  dyforî  trwy  wir  grerîu  yn  Nghrist  fcl  hyn 
yw,  bywyd  tragywyddoì  :  ac  mae  y  bywyd 
hwn  i'w  gatl  yn  eienw  ef,  er  ei  fwyn  ef,  a 

thrwy  ei  drugarerîrî,  ei  wirionedrî,  a'i  alîn 
rîwyfol  et'.  Y  rîrîan  bwnc  mawr  i  ni  y  w,  iawn 
ameyffrerî  am  Grist,  a  iawn  grerîu  yn  Nghrist: 
a'rítnrîith  nnfeirîrol  ei  gwerth  syrirî  yn  rîyforî 
cirwy  hyny  yw,  bywyd  a  dedwyddwch  tra- 
t/ywydrîol  i'n  heneirîiau. 



Yr  lesu  yn  ymddangos  i'w 10 AN  XXI.        ddysgyblion  wrthfôr  Tiberias. 

PEN.  XXI. 

Y  dysgyblion  yn  adnabod  Crist. 

(jrWEDI  y  pethau  byn,  yr  b  lesu 

a  ymddangosodd  drachefn  i'w  ddis- 
gyblion  wrth  c  fôr  Tiberias  :  f  ac  fel 
hyn  yr  ymddangosodd. 

a  pen.  20.  19—29.  *  Mat.  23. 
16.  7.        c  pen.  6.  1,  23. 

*  Ai  ol  i  Grist  yinddangos  bunip  o  weithiau 
i  ryw  rai  a'u  gilydd  o'i  ganlynwyr,  yn  ac  o 
amgylch  Jerusalem  ;  mae  efe  y  tro  hwn  yn 

ymddangos  i'w  ddysgyblion  yn  Galilea,  wrth 

fór  Tiberias.  Dygwy'ddodd  hyn  rywbryd  ar ol  ei  ymddangosiad  ol.if  yn  Jerusalem,  pen. 
20.  '26  ;  a  hwn  yw  y  trydydd  tro  iddo  ym- 
ddangos  i'r  dysgybüon  amry  w  o  honynt  yn 
nghyd.  Yr  oedd  efe  wedi  peri  iddynt  fyned 
i  Galilea,  a  chwedi  addaw  cyfarfod  â  hwy 
yno,  Math.  20.  32  ;  a  28.  10.  t  Dygwyddodd 
yr  3  niddangosiad  hwn  fel  y  canlyn  : — 

2  Yroedd  ynghyd  íSimon  Pedr,  da. 
Thom-ìs  yr  hwn  a  elwir  Didymus, e  a 
Nathanäel  -^o  Cana  yn  Galilea,  %  a 

|  meibion   Zebedëus,   a   dau  eraill  o'i 
ddisgyblion  ef. 

Jpen.20.28.  t  pen.  1 .  45-51 .  /pen.  2.  1,  11. 
a  4.  4«.  Josh.  19.  28.         g  Mat.  4.  21,  22. 

*  Ni  chrybwyllir  yma  ond  am  saith  o'r 
dysgyblion,  pa  le  yr  oedd  y  lleill  nis  gwydd- 

om  :  mae  yn  dd'íau  nad  oeddynt  yn  mhell 
oddi  wrth  eu  brodyr,  efallai  ychydig  ar  eu 

hol,neu-ynteyn  Ilettya  ychydig  oddi  wrthynt. 

ÿ  *  Dywedodd  Simon  Pedr  wrth- 

j  ',  h  Yr  wyf  fiyn  myned  i  bysgotta. 
t  Dywedasant  wrtho,  Yr  ydym  nin- 
nau  hefyd  yn  dyfod  gyd  â  thi.  A  hwy 
a  aethant  allan,  ac  a  ddringasant  1 

longyn  y  man :  J  *a'r  nos  honno  ni ddaliasant  ddim. 
,Q  ■>  2  B^en  6  1_7>  Mat>  4  ,8-20-  Luc  5-  10'  "•  Act 
18.  3.  a  20.  34.  1  Cor.  9.  6.  1  Thes.  2.  9.  2  Thes.  3.  7—9. 
•  Luc  5.  5.  1  Cor.  3.  7. 

*  Pysgodwyr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  honynt, 
a  thra  yr  ocddynt  yn  dysgwyl  am  yr  Iesu 

gyfarwyddo  eu  ft'ordd  a'u  gwaith  o  hyny  all an,  dywedodd  Pedr  yr  âai  efe  at  ei  hen  alw- 
edigaeth.  Efallai  bod  amgylchiadau  bywiol- 
iacth  yn  galw  arno  am  fyned ;  mae  yn  debyg 
nad  oedd  efe  na  hwythau  ddim  yn  chwennych 
treulio  eu  hamser  mewn  scgurdod,  heb  ryw 
alwedigaeth  onest  a  buddiol.  +  Gan  eu  bod  yn 
eiru  bod  gyda  eu  gilydd,  acamryw  o  honynt 

o'r  un  alwedigaeth,  cytunodd  y  lleill  i  fyned 
gyda  Phedr.  J  Trefn  Duw  yn  ddíammau 
oedd  yr  aflwydd  hyn,  i  wneuthur  y  wyrth 
dranoeth  yn  fwy  nodedig. 

4  A  phan  ddaeth  y  bore  weithian, 

safodd  yr  Iesu  ar  y  làn  :  *  *  eithr  y 
disgyblion  ni  wyddent  maî  yr  Iesu 
ydoedd. 

t  pen.  20    14.  Marc  16.  12.  Luc  24.  15,  16,  31. 

*  Efallai  mai  eu  pellder  hwy  oddi  wrth  y 
làn,  neu  ei  bod  heb  fod  eto  yn  ddigon  goleu, 
oedd  yr  achos  nad  adnabuant  hwy  ef:  neu 
}nte  iddo  ef  attal  cu  llygaid  hwy  y  pryd 
hwnw,  fel  nad  adwaenent  ef. 

460 

5  Yna  yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  *  O  blant,  'faoes  gennychddim  | 
bwyd  ?  I  Hwythau  a  attebasant  iddo, 
Nac  oes. 

/  Salm  37.  3.    Luc  24.  41—43.   Phil.  4.  11—13,  19.    H«-b. 
5. 

*  Mae  y  gair  Paidia,  a  gyfieithir  yma, 
"  Plant,"  yn  arwyddo  ëondra,  serchawg- 
rwy<ld,  a  thiriondeb.  Yr  oedd  lesuyn  gofyn 

tel  gwr  d'íeithr,  eto  gydag  ëondra,  fel  y  b\dd 
pobl  y  môr  yn  arfer  cyfarch  eu  gilydd  : 
fechgyn,  neu,  lanciau,  a  oes  genych  chwi 
ddim  bwyd  ?  f  Nid  am  fod  arno  ef  eisiau 
bwyd,  ac  nid  am  na  wyddai  efe  beth  oedd 
ganddynt  hwy,  yr  oedd  efe  yn  gofyn  ;  ond  er 
tynu  ymddiddan  â  hwy,  a  myned  yn  mlaen 
at  ei  wyrth  ryfedd  yn  yr  helfa  bysgod.  A 
ddaliasoch  chwi  ddigon  i  wneyd  pryd  o  fwyd  ? 

a  oes  genych  chwi  fwyd  i'w  werthu  '?  neu, 
a  oes  genych  chwi  fwyd  i  chwi  eich  hunain. 
|  Yr  ateb  oedd,  Nag  oes.     ou,  Groeg. 

6  *  Yntau  a  ddywedodd  wrthynt, 

Bwriwch  y  rhwyd  i'r  tu  dehau  i'r 
llong,  a  chwi  a  gewch.  "f  Hwy  a  fwr- 
iasant  gan  hynny ;  ac  ní  allent  bellach 
ei  thynnu,  °  gan  y  Uîaws  bysgod. 

m  Mat.  17.  27.  Luc  5.  4-6.  n  pen.  2.  5.    Salm  8.  8. 
Heb.  2.  6-9.         o  Act.  2.  41 .  a  4.  4. 

*  Yr  oedd  Iesu  yn  anidnabyddus  o  hyd  i'r 
dysgyblion,  ond  drwy  hyn  yn  bwriado 
gwneyd  ei  hun  yn  amlwg  iddynt.  Bwriwch 

y  rhwyd,  bwriwch  hi  y  tn  deheu  i'r  Ilong,  a 
chwi  a  gewch  :  beth  a  dalsai  i  ddyn,  a  dyn 
yn  unig,  ddywedyd  fel  hyn?  Yr  oedd  yma 
rag-wybodaeth,  yn  gweled  y  canlyniad 
llwyddiannus,  a  gallu  dwyfol,  yn  peri  i'r 
pysgod  ddyfod  i'r  rhwyd  yn  awr,  yn  gystal 
ag  yn  en  cadw  i  ffwrdd  o'r  blaen.  t  Yr  oeddj 
yr  helfa  ryfeddol  hon  nid  yn  unig  yn  ddang-, 
osiad  o  alln  dwyfol  Crist,  ond  hefyd  yn  ddi- 

walliad  presenol  o  yniborth  i'r  dysgybìion  yn 
eu  hangen,  ac  efallai  o  wasanaeth  iddynt  traj 
yr  oeddynt  yn  aros  yn  Jerusalein  wedi  hyny 
wrth  ei  orchymyn  ef.  Díammau  ei  bod  yo 
arddangosiad  hefyd  o  lwyddiant  eu  gweinid- 
ogaeth  hwynt :  o  hyn  allan  yr  oeddynt  i 
ddàla  dynion. 

7  p  *  Am  hynny  y  disgybì  hwnnw 
yr  oedd  yr  Iesu  yn  ei  garu  a  ddy wed-| 
odd  wrth  Pedr,  9  yr  Arglwydd  yw. 
r  f  Yna  Simon  Pedr,  pan  glybu  mai 
yr  Arglwydd  oedd,  Ja  wregysodd  ei 

amwisg  (canys  ||  noeth  oedd  efe)  ac  a'i 
bwriodd  ei  hun  i'r  môr. 

p  âdn.  20,  24.  i>en.  13.  23.  a  19.  26.  a  20.  2.  q  !>en 
20.  20,  28.  Salm  118.  23.  Marc  11.3.  Luc  2.  11.  Act.  2.  36 
a  10    36.   I  Cor.  15.  47.  lago  2.  1.  r  Can.  8.  7.  M*t.  14. 
28»  29.   Luc  7.  47.  2  Cor.  5.   14. 

*  Ioan  oedd  y  dysgybl  hwn :  yr  oedd  y  tro 
hwn  yn  ddangosiad  mòr  hynod  o  arglwydd- 
iaeth  Crist  ar  bysgod  y  môr,  (cymhaia,  Salm 
8.  6,  8,  â  Heb.  2.  6,  8,)  ac  mòr  debyg  i  dro 

gwyrthiol  a  wnaethai  íesu  yn  yr  un  llỳn  o'i 
blaen,  (Luc  5.  5—10  ;)  fel  y  canfu  Ioan  yn  y 
fàn  mai  yr  Iesu  ei  hunan  oedd,  ac  addywed- 
odd  felly  wrth  Pedr.  t  Yr  ueddynt  y  pryo 
hwn  tua  chan-llath  oddiwrth  y  làn,  (adn.  8,y^ 

ac  eto  dyma  Pedr  yn  ei  wresowgrwydd  a'i 
fyrbwyllder  arferol  yn  ntidio  i'r  dwfr,  ac  yn 



Yr  lesn  icedi  darpar  pysyod  a  bara  10 AN  XXI. l'w  ddysgyblìon  ar  làn  y  mẁ*. 

nono  yn  ddîainmau  at  ei  Arglwydd  i'r  làn. 
\  Yr  oedd  Pedr,  (a'r  dysgybliop  eraill  yr  nn 
tnodd  yn  ddi'amman)  \ve(ii  di'osg  ei  ddillad 
uchaf  at  ei  orchwyl,  fel  y  bydd  morwyr  ar- 
ferol  o  wneyd,  yn  enwedtg  mewn  gwledydd 
poethion  :  ac  yny  fàn  y  deallodd  mai  yr  lesu 
oedd  ar  y  làn,  efe  a  wregysodd  ei  amwisg 
am  dano,  fel  y  gallai  notio  yn  fwy  dirwysrr, 
ac  nad  ymddangosai  niegys  yn  ei  grys  o  tìaen 

ei  Arglẁydd.  Pais  pysgotwr,  (fisher's  coatj 
yw  yr  "  amwisg"  hon  gan  y  Saeson  ;  ac  y 
maent  wedi  dadlau  llawer  mwy  nac  oedd 
raid  pa  fath  ddilledyn  oedd,  pa  un  ai  gwisg 
isaf  ai  gwisg  uchaf.  ||  Byddai  yr  Iuddewon 
yn  cyfrif  un  yn  noeth  pryd  na  byddai  ond 

ei  grys  am  dano,  neu  pan  fyddai  wedi  di'osg 
rhyw  ran  o'i  ddillad  nehaf,  I  Sam.  19.  24  ; 
2Sam.  6.  20;  Math.  25.36. 

Eithr   y    disgyhlion    eraill   a 
ddaethant  mewn  llong  (oblegid  nid 
oeddynt  belloddi  wrth  dir,  ond  megis 

dau  can  s  cufydd)  dan  lusgo  y  rhwyd 
a'r  pysgod. s  Deut.  3.  11. 

*  Gadawsai  Pedr  y  llong,  y  pysgod_ 
cwbl,  gan  ei  awydd  i  fyned  at  yr  Iesu  ;  yma 
mae  y  dysgyblion  eraill  yn  eu  dwyn  hwy  i 

dir.  +  Mae  yn  debyg  fod  y  rhwyd  a'r  pysgod 
yn  rhy  dròin  iddynt  ei  tíiỳnu  i'r  llong,  am 
liyny  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  ei  llusgo 
wrth  ben  ol  y  bad  am  y  dau  can  cu«fydd 
hyny  i  dir. 

9  *  A  chyn  gynted  ag  y  daethant  i 
dir,  'rrwy  a  welent  dân  o  farworwedi 
ei  osod,  a  physgod  wedi  eu  dodi  arno, 
a  bara. 

t  1  Bren.  19.5,  6.  Mat.  4.  11.  Marc8.3.  Loc  12.29-31. 

*  Am  y  pysgod  hyn,  mae  tri  o  dybiau 
gwahanol :  tybia  rhai  i'n  Hiachawdwr  eu 
dàl  hwy  yn  y  llyn  heb  rwyd,  neu  iddo  eu 
gorchymyn  hwynt  trwy  ei  allu  dwyfol  i  ddy- 
fod  at  ei  wasanaeth.  Tyb  eraill  yw,  bod  yr 

adnod  hon  allan  o'i  lle  yma  ;  mai  ar  ol  yr 
unfed  adnod  ar  ddeg  y  dylai  fod,  ac  mai  rhai 

o'r  pysgod  a  ddaliasai  y  dysgyblion  oedd  y 
pysgod.  Tyb  y  rhan  fwyaf  yw,  mai  gwyrth- 
iol  oedd  y  cwbl :  mai  mewn  rhyw  fodd 
gwyrthiol  y  darparodd  yr  Arglwydd  Iesu  y 

tân,  y  pysgod  â'r  bara,  er  rhoddi  prawf  ych- 
waneg  i'w  ddysgyblion  o'i  allu,  ac  o'i  drugar 
edd  atynt  a'i  ofal  tirion  am  danynt. 

10  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrthynt, 

Dygwch  o'r  pysgod  a  ddaliasoch  yr awrhon. 

1 1  f  Simon  Pedr  a  esgynodd,  ac  a 
dynnodd  y  rhwyd  i  dir,  yú  llawn  o 
bysgod  mawrion,  cant  a  thri  ar  ddeg 

a  deugain  :  u  J  ac  er  bod  cymmaint, 
ni  thorrodd  y  rhwyd. 

«  Luc  5.  6—8.  Act.  2.  41. 

*  Efallai  nad  oedd  digon  o  bysgod  iddynt 
oll  ar  y  íân  eisoes,  ac  yr  oedd  yn  angenrhéid- 
iol  iddynt  fwyta  o'r  pysgod  a  ddaliasent 
mewn  modd  mòr  wyrthiol,  fel  y  gwybyddent 
mai  pysgod  naturiol,  mewn  gwirionedd  oedd- 
ynt,  ac  nid  lledrith.  t  Trwy  gynnorthwy  y 
Ueill,  mae  yn  debyg,  y  tynodd  Simon  Pedr  y 

4GÌ 

rhwyd  i  dir,  ac  nid  írwy  ei  nerth  personolel 
hun;  oblegid  yn  adn.  6,  djwedir  naa  gdlent 

oll  ei  thỳnu  i'r  llong  gan  y  lli'aws  py.ygod  : 
cant  a  thri  ar  ddeg  a  deugain  o  bysgod  imiur- 
ion.  í  Mewn  tro  cyffelyb  o  r  blaen  (Luc  5- 

b',  7.)  dywedir  i'r  rhwyd  dori  :  tybir  m.ii  eu 
rhwyd  hwy  eu  hunain  oédd  hòno,  ond  mai 
benthyg  oedd  hon,  (gan  iddynt  hwy  adael 
Iieibio  eu  galwcdigaeth  o  bysgota  er  ys  tro 

weithian)  ac  i'r  Arglwydd  lesu  ei  chadw  hi 
yn  wyrthiol  rhag  tori,  fel  na  byddai  coìled 
am  dani  i'w  pherchenog,  neu  y  byddai  raid 
i'w  ddysgyblion  tlodion  ef  dâlu  am  dani. 
Wrth  ystyried  rhif,  maint,  pwysau,  a  grỳm, 
cynnifer  o  bysgod  mawrion,  yn  ymysponcio 
yn  y  rhwyd,  mae  yn  rhyfedd  yn  sicr  na 
thorodd  ;  a  d'íammau  mai  gwyrth  oedd  ei 
chadw  rhag  tori,  pe  amgen  ni  bnnsai  Ioan 
yn  ysgrifenu  mòr  bendant,  Ni  thorodd  y 
rhwyd.  Di'olch  i  Dduw,  mae  hen  rw>d  yr 
efengyl  heb  dori  eto,  er  maint  o  ddryllio  ac 
ymosod  a  fu  arni  erioed. 

12  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrth- 
ynt,  Deuwch,  ciniawwch.  f  Eithr 
ni  x  feiddiai  neb  o'r  disgyblion  ofyn 
iddo,  Pwy  wyt  ti  ?  am  eu  bod  yn 
gwybod  mai  yr  Arglwydd  oedd. 

x  pen.  4.  27.  a  16.  19.  Gen.  32.  29,  30.  Marc  9.  32. Lnc  9.  45. 

*  Mae  yn  debyg  fod  Iesn  yn  gweled  ei 
ddysgyblion  yn  ofnus,  wrth  ganfod  y  fath 
wyrthiau  ;  am  hyn  mae  efe  mewn  rnodd 
tirion  a  chyfeillgar  yn  eu  gwahodd  hwy  i 
giniawa  gydag  ef:  yr  hyn  oedd  brav/f 
chwanegol  eto  o  wirionedd  ei  adgyfodiad  ef 

ac  yn  arwydd  megys,  o'r  gymdeithas  gyfeijl- gar  a  gaent  hwy  âg  ef  tra  byddai  ar  y  ddac   \  , 
ac   yn   enwedig  ar  ol  iddynt  fyned  atc,  e;  \n 
y  nef.     f  Gan  y  gwyddent  yn  sicr  erbyn  k\  u 
oll,  mai  yr  Iesu   ei  hun  ydoedd,   yr   oeddynt 
yn   ofni  gofyn  iddo,  Pwy  wyt  ti,  o  barcfi  íte 
arswyd ;    ac   hefyd  rhag   y    dangosent    ẁrtb  i 
hyny  ddim    angrediniaeth  yn    ei  adgyfodiad  \ 

ef.     Cymmeryd    iluniaeth,  yw  y*"tyr   y   gair  ' 
Aristêsate    yn   hytrnch   na   "  chiniawwch  :"  | y   bore   oedd  hi  y  pryd  hwnw,  aç  nid  amsd   J 
ciniaw,  yn  oî  ein  hamser  ni  o  giniawa. 

13  y  *  Yna  y  daeth  yr  Iesu,  ac  a  i 

gymmerth  fara,  ac  a'irhoddes  iddynt,  \ 
aY  pysgod  yr  un  modd. 

y  Lnc  24.  42,  43.  Aot.  10    41. 

*  Di'ainmau  iddo  ofyn  bendith  ar  yr  ym- 
borth  yn  gyntaf  yn  ol  ei  arfer.  (gwel  Luc 
24.  30.)  Fel  hyn  yr  oedd  efe  yn  ymddwyn 
fel  penteulu  duwiol,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
gweini  fel  gwas  hìdynt  oll,yn  rhanu  yr  ym- 
boríh  i  bob  un  o  honynt. 

14  **'Ý  drydedd  waith  hon  yn 

awr  yr  ymddangosodd  yr  lesu  i'w 
ddisgybbon,  wedi  iddogyfodi  o  feirw. 

z  pen.  20.  19,  26. 

*  Ymddangosodd  yr  Icsu  amryw  weithiar. 
yn  fwy  na  hyn  i  ryw  rai  a'u  gilydd  ;  ond 
hwn  oedd  y  trydydd  tro  iddo  ymddang'  s  i 
amryw  o'i  ddysgyblion  yn  nghyd  :  caws-om 
y  ddau  dro  arall  yn  pen.  20\  19,  a  26.  Njd 
yw  yu  perthyn  i  ni  chwilio,  pa  le  na  jha 

fodd,  y  treuliodd  efe  y  rhan  arall  o'i  amstM- hyd  ei  esgyniad. 

1 5  1Í  *  Yna  gw edi  iddynt  gi hiâvi  a .  y  p 
2"Q "3 



Yr  Icsu  yn  holi  Pedr IOAN  XXI. am  wirionedd  ei  gariad. 

lesu  a  ddywedodd  wrth  Simon  Pedr^ 

f  Simon  a  mab  Jona,  6J  a  wyt  ti  yn 
fy  ngharu  i  yn  rfwy  nâ'r  rhai  hyn  ? 
||  Dywedodd  yntau  wrtho,  Ydwyf, 
Arglwydd  ;  d  ti  a  wyddost  fy  mod  yn 
dy  garu  di.  §  Dywedodd  yntau  wrtho, 
e  Portha  fy-^ŵyn. 

o  adu.  16,  17.  peu.  1.  42.  Mat.  16.  17.  b  pen.  8.  42. 
a  14.  15-24.  a  16.  27.  Mat.  10.  37.  a  25.  34—45.  1  Cor.  16. 
21,  22.  2  Cor.  5.  14,  15.  Gal.  5.  6.  Eph.  6.  24.  1  Pedr  1.  8. 
1  Ioan  4.   19.  a  5.  1.  c  ada.  7.     Mat.  26.  33.    Marc  14.  29. 
d  adn.  17.  2  Sam.  7.  20.  2  Bren.  20.  3.  Heb.  4.  13  Dat.  2  23. 

9  Salra  7S.  70—72.  Jer.  3.  15.  a  23.  4.  Ezec.  34.  2—10,  23 
Act.  20.  23.  I  Tim.  4.  15,  16.  1  Pedr  5.  1-4.  /Gen.  33. 
13.  Es.  40.  11.  Mat.  13.  10,  II.  Luc  22.  32.  Rhuf.  14.  1. 
a  15.  1.  1  Cor.  3.  1-3.  a  8.  11.  Eph.  4.  14.  Heî».  12.  12,  13. 
1   Pedr  2    i. 

*  Gwedi  ciniawagyda  ei  ddysgyblion,  ac 
feJ  hyny  dangos  ei  gariad  a'i  gyfeillgarwch 
tuag  atyut,  tybiodd  yr  Arglwydd  lesu  y 
pryd  hwn  yn  adeg  addas  i  geryddu  Pedr  ani, 

a'i  adferu  o'i  syrthiad  galarus  ychydig  yn  ol. 
Yn  ngŵydd  y  dysgyblion  eraill,  mae  yn  eí 
holi  ef  am  wirionedd  ei  gariad ;  yn  dangos 
ei  gariad  ei  hun  ato  drwy  faddau  iddo  ;  yn 

dangos  ei  waith  a'i  ddyledswydd  iddo  am 
yr  amser  i  ddyfod  ;  yn  adferu  ei  anfon 
iad  gweinidogaethol  ac  apostolaidd  iddo  ;  ac 

yn  ei  gymmeryd  ef  i'w  gyfeillgarwch 
ewyllys-da  er  pob  peth  a  ddygwyddodd. 
+  Sitnon  mab  Jona  yma,  ei  hen  enw  dechreuol ; 
ac  nid  Pedr,  ei  enw  newydd ;  yn  arwyddo 
cadernid  ei  ffydd  :  yr  oedd  yn  annheilwng  o 
hwnw  yn  yr  ymdriniaeth  hon  âg  ef.  jA 
wyt  ti  yn  fy  ngharu  I  yn  fwy  nac  y  mae  y 
rhai  hyn  fy  nysjyblion  eraill  yn  fy  ngharu 
ì?  Ti  y  ddywedaist  gystal  â  hyny  ychydig 
yn  oî ;  (Mat.  26.  33  ;)  a  fedri  di  ddy wedyd 
felly  yn  awr  o  hyd,  wedi  i  ti  syrthio  yn  fwy 
gwarthus  na  neb  o  honynt.  Hyna,  yn  ddi 
ammau,  yw  meddwl  y  gofyniad,  ac  nid  a 
wyt  ti  yn  fy  ngharu  I  yn  fwy  na  dy  gyfeill- 
ion  daearol,  y  rhwydau  a'r  pysgod,  a'r 
hyfrydwch  a'r  elw  o  bysgota  :  yr  oedd  Pedr 
wedi  gadael  pob  peth  felly  o'r  blaen  o  gariad 
at  Grist,  ac  i'w  ganlyn  ef.  ||  Mae  Pedr  yn 
dywedyd  ei  fod  yn  caru  Crist,  ac  yn  cyfeirio 

at  ei  wybodaeth  ef  o'i  galon,  ei  fod  yn  eu 
garu  ;  ond  nid  yw  yn  beiddio  dywedyd  yn 
awr  fod  ei  gariad  ato  yn  fwy  na  chariad  y  Ueill : 
yr  oedd  Pedr  erbyn  hyn  \*edi  cael  adnabod 
twyll  ei  galon,  a  chwedi  cael  ei  ddarostwng 
yn  ei  olwg  ei  hun.  §  Portha  fy  ŵyn,  hyd  yn 
nod  y  rliai  gwànaf  o  honynt  fel  y  mae  y  gair 
yn  arwyddo.  Rhwng  cariad  diffuant  Pedr 

at  Grist,  â'r  prawf  oedd  wedi  gael  yn  ddi- 
weddar  o'i  wendid  ei  hun,  yr  oedd  efe  yn 
nodedig  gymhwys  i  ymgeleddu  y  gweiniaid 
yn  Siou. 

16*  Efe  a  ddywedodd  wrtho  dra- 

chefn  yr  «"ail  waith,  Simon  mab  Jona, 
a  wytti  yn  fy  ngharu  i  ?  Dywedodd 
yntau  wrtho,  Ydwyf,  Arglwydd  ;  ti 
a  wyddost  fy  mod  yn  dy  garu  di .  Dy- 

wedodd  yntau  wrtho,  h  f  Bugeilia  *fy nefaid 
g  peu.  18.  17,  25.  Mat.  26.  72. 

27.  Salm  95.  7.  a  100.  3.  Zecb.  13    7.    Mat.  25.  32 
h  pen    10.  11-lC,  26, 

3-7aaá™9^'o!'AV."2ÌK°28iCHUeb.,',|3'20.  1  Pedr  2.  25. 

17  Efe  a  ddywedodd  wrtho  y  *dryd- 
edd  waith,  Simon  mab  Jona,  a  wyt  ti 

yn  fyngarui?  J  PedraÄdristâodd,am 
iddo  ddywedyd  wrtho  y  drydedd 
waith,  A  wyt  ti  yn  fy  ngaru  i?  ||  Ac 

efe  a  ddywedodd  wrtho,  'Arglwydd, 
ti  a  wyddost  bob  peth  :  m  ti  a  wyddost 
fy  mod  i  yn  dy  garu  di.  Yr  lesu  a 
ddywedodd  wrtho,  *  Portha  fy  nefaid. i  pen.  13.  38.  a  18.  27.  M*t.  26.  73,  74.  Dat.  3.  19. 
k  1  Bren.  17.  18.  Galar.  3.  33.  Mat.  26.  75.  Marc  14.  72. 

Luo  22.  61,  62.       2  Cor.  2.  4— 7.       a  7.  8-11.       Eph.  4.  30 
1  Pedr  1.6.  /  pen.  2.  24,  25.  a  16.  30.  a  18.  4.  Jer.  17. 
10.  Act.  1.  24.  a  15  8.  D*t.  2.  23  m  adn.  15.  Josh.  22. 

22.     1  Cron.  29.  17.       Job  31.  4-6.      Sa'.m  7.  8,  9.    a  17.  3. 
2  Cor.  1.  12.  n  adn.  15,  16.  pen.  12.  8.  a  14.  15.  a  15. 
10.  Mat.  25.  40.  2  Cor.  8.  8,  9.  2  Pedr  1.  12—15.  a  3.  1. 
1  losn  3.   16—24.  3  loan  7,  8. 

*  Tybia  rhai  fod  Crist  yn  gofyn  yr  un  peth 
fel  hyn  dair  gwaith  i  Pedr,  oblegid  i  Pedr 
wadu  dair  gwaith  yr  adwaenai  ef  Grist. 
Tybia  eraill  iddo  ofyn  deirgwaith  er  dangos 
ei  fawr  gariad  at  ei  eglwys,  yr  hon  nid  ym- 
ddiriedai  i  ofal  Pedr  heb  gael  sicrwydd  gan- 
ddo  deirgwaith  fel  hyn  ei  fod  yn  ei  garu  ef 
Arglwydd  a  Phrîod  yr  eglwys.  Tybia  eraill 
tod  y  gofyniad  triphlyg  hwn  yn  cyfeirio  at  y 
tair  ffurdd  sydd  i  borthi  a  bugeilio  ŵyn  a 
defaid  Crist:  sef  gweddío,  pregethu,  a  byw- 
yd  sanctaidd.  Tybia  eraill  eto,  ei  fod  yn 

cyfeirio  at  y  tair  dëadelì  yr  oedd  Pedr  i'w 
porthi  a'u  bugeilio;  yr  Iuddewon  yn  Judea; 
y  cenedloedd  galwedig;  a'r  Iuddewon  gwasg- 
aredig  yn  mysg  y  cenedloedd.  t  Mae  yn 
dd'íammau  bod  ŵyn  a  defaid  yn  y  tair  adnod 
hyn,  yn  arwyddo  cristionogion  gweiniaid  a 
chryfion  yn  yr  eglwys  :  a  bod  porthi  a  bugeil- 

io  ya  arwyddo  pob  peth  a  berthyn  i'r  swydd 
a'r  gwaith  gweiuidogaethol  :  pob  gofal  am  y 
praidd,  iawn  lywodraeth  ar  y  praidd,  a  phob 

ymgeledd  ysbrydol  i'r  praidd.  j  Maeyn  ddi- 
ammau    fod  y  gofyniad  fel    hyn  y  drydedd 

ith  yn  dwyn  ar  gof  i  Pedr,  iddo  wadu 
dair  gwaith  ;  ac  fel  pe  buasai  yr  Arglwydd 
Iesu  yn  ammau  gwirionedd  ei  brotfes  ef 
o  gariad  ato;  a  rhaid  ei  fod  yn  gorfod  cydna- 
bod  hefyd  iddo  roi  achos  mawr  iddo  ei  am- 
mauef :  gan  hyny  nid  rhyfedd  iddo  dristâu. 
||  Pa  fodd  bynag  mae  efe  yn  dàl  i  apelio  at 
holl-wybodaeth  lesu  am  wirionedd  ei  broffes. 

18  *  Yn  wir,  yn  wir,  meddaf  i  ti, 
Pan  oeddit  ieuangc,  ti  a'th  wregysaist 
dy  hun,  ac  a  rodiaist  lìe  y  mynnaist : 
yfeithr  pan  elech  yn  hen,  ti  a  estyni 

dy  ddwylaw,  ac  arall  a'th  wregysa,  ac 
a'th  arwain  P  lle  ni  fynnit. 

o  Act.  12.  3,  4.  }>  pen.  12.  27,  2S.  2  Cor.  5.  4. 

19  IA  hyn  a  ddywedodd  efe,  gan 
arwyddo  q  trwy  ba  fath  angau  y  gogon- 
eddai  efe  Dduw.  Ac  wedi  iddo  ddy- 

wedyd  hyn,  efe  a  ddywedodd  wTrtho, 
'H  Canlyn  fi. 

q  Phil.  1.  20.  1  Pedr  4.  11—14.  2  Pedr  1.  14.  r  adn. 
22.  pen.  12.  26.  a  13.  36,  37.  Mat.  10.  38.  a  16.  21-25. 
Marr,  8.  33—38.  Luc  9.  22-26. 

*  Nid  oes  dim  yn  dywyll  yn  yr  adnod 
flaenaf  o'r  ddwy  uchod  :  pan  oedd  Pedr  yn 
ieuanc,  yr  oedd  yn  ei  wregysu,  neu  yn  ei 
ddilladu  ei  hun  fel  y  mynai,  ac  yn  rhodio  lle 
y  mynai;  megys  y  gwregysodd  ei  amwisg 
yn  ddiweddar,  ac  yr  estynodd  ei  ddwylaw 
allan  i  noíio  at  ei  Arglwydd.    t  Ond  pan  elai 



j  Pedr  yn  yofyn  i'r  Iesu 
IOAN  XXI. beth  a  ddeuai  o  loan. 

hen  byddai  raid  iddo  oddef  gan  eraill 

tyn  ei  ddwylaw,  ei  wregysu,  a'i  arwain 
î  nis  mynai.  %  Cyfeiriad  oedd  hyn  at 
Irthyrdod  Pcdr  drwy  groeshoeliad  :  mae 
ityn  y  ddwylaw  yn  eyfeirio  yn  amlwg  at 
tyniad  a  hoeliad  y  ddwylaw  ar  draws-lath 

I  groes ;  a  chan  fod  hyny  yn  cael  ei  enwi 

raa  o  flaen  gwregysu  Pedr  a'i  arwain  lle 
i  fynai,  efallai  ei  fod  yn  cyfeino  at  y  dde- 
>d  o  osod  y  groes  ar  ysgwyddau  yr  hwn 
edd  i  gael  ei  groeshoelio,  yr  hwn,  mae  yn 

ebyg,  a'i  dygai  hi  i'r  dì'enydd-le,  a'i  freích- 
au  ar  led,  wedi  eu  rhwymo  wrth  y  draws- 
ath,  ar  yrhon  yr  hoelid  ei  ddwylo  ef  wedi 

|iyny.  ||  Canlyn  fi  yn  awr  o'r  fàn  hon  ;  can- 
yn  fi  yn  fy  ngwaith  a'm  hesampl  hyd  angau  ; 
I  chanlyn  tì  yn  yr  un  fath  angau  a  ddyoddef- 
iis  innau. 

20  H  *  A  Phedr  a  drodd, s  ac  a  wel- 
)dd  y  disgybl  yr  oedd  yr  Iesu  yn  ei 

Igaru,  yn  canlyn  ('yr  hwn  hefyd  a 
pwysasai  ar  ei  ddwyfron  ef  ar  swpper, 
pc  a  ddywedasai,  Pwy,  Arglwydd, 

tm  yr  hwn  a'th  fradycha  di  ?) 
I       •  adn.  7,  24.  pen.  20.  2.        t  pen.  13.  23—26. 

•  *  Gyda  bod  Pedr  yn  dechreu  myned  ar  ol 
Crist,  efe  a  edrychodd  yn  ei  ol,  ac  a  ganfu 
Ioan  yn  canlyn  hefyd.  Nid  oedd  Ioah  wedi 
cael  gorchymyn  i  ganlyn  fel  Pedr,  eto  ni 
(oddefai  ei  gariad  at  Iesu  iddo  beidio  a  chan- 
llyn,  ac  mae  yn  amlwg  nad  oedd  yr  Iesu  yn 
[anfoddlon  iddo.  Canlynwr  distaw,  dirodres, 
oedd  Ioan,  eto  canlynwr  ffyddlawn  iawn 
ydoedd. 

21  Pan  welodd  Pedr  hwn,  efe  a 

ddywedodd  wrth  yr  Iesu,  u  *  Ar- 
glwydd,  ond  beth  a  îimahwn  ? 

«  Mat.  24.  3,  4.  Luc  13.  23,  24.  Act.  1.  6,  7. 

*  Nid  yw  y  geiriau  "  a  wna,"  yn  y  Groeg, 
ac  nid  prîodol  iawn  ydyntyma:  matnt  yn  tu- 
eddu  iarwaen  y  meddwl  i  dybied  fod  Pedryn 
anfoddlawn  i  Ioan  ganlyn  Crist  y  pryd  hwnw, 
ac  yn  eiddigeddu  wrrtho.  Tybir  mai  fel  arall 
yn  hollawl  yr  oedd ;  megys  pe  dywedasai, 
Yr  wyf  yn  dëall  yr  hyn  a  ddywedaist  am 
danaf  fi,  y  bydd  raid  i  mi  ddyoddef  ar  y 
groes,  ac  yr  wyf  yn  foddlawn  ;  ond  beth  a 
ddaw  o  hwn,  fy  anwyl  frawd  Ioan  1  Beth 
fydd  ei  dynged  ef  ì  A  raid  iddo  yntau  ddy- 
oddef  felly  hefyd  1 

22  *  Yr  Iesu  a  ddywedodd  wrtho, 
*X  Os  mynnaf  iddo  aros  hyd  oni  ddel- 
wyf,  beth  yw  hynny  i  ti  ?  X  canlyn  di 
fyfi. 

x  Mat.  16.  27,  28.  a  24.  3,  27,  44.  a  25.  31.  Marc  9.  1. 
1  Cor.  4.  5.  a  11.  26.  Dat.  2    25.  a  3.  11.  a  22.  7,  20. 

*  Er  bod  gofal  Pedr  am  Ioan  yn  yr  adnod 
o'r  blaen,  yn  ganmoladwy ;  eto  yr  oedd  ei 
chwilfrydedd  yn  feius,  o  eisiau  treiddio  i 
bethau  dyfodawl  nad  oeddynt  yn  perthyn 
iddo  eu  gwybod ;  ac  mae  Crist  yma  yn  ei 
geryddu  ef  yn  ysgafn  am  hyny.  Beth  yw 
hyny  i  tiî  +  Os  mynaf  iddo  aros,  a  byw  ar 
ol  yr  apostolion  eraill  i  gyd,  hyd  oni  ddelwyf 
i  ddistrywio  yr  Iuddewon  fy  ngelynion,  eu 

dinas,  a'r  holl  oruchwyliaeth  Iuddewig,  a 
gosod  fy  nheyrnas  fy  hun  yn  gyffredinol  ar 
y  ddaear,  beth  yw  hyriy  i  ti  1  %  Canlyn  di 
fi :    gofala  di   am  gyflawni  dy  weinidogaeth 
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yn  gydwybodol,  a  phaid  ag  ymyraeth  â  mater- ion  rhai  eraill :  gad  di  bobpeth  felly  yn  fy 
llaw  I. 

23  *  Am  hynny  yr  aeth  y  ga^r  yma 
allan  ym  mhlith  y  brodyr,  na  fyddai 

y  disgybl  hwnnw  farw  :  -\  ac  ni  ddy- 
wedasai  yr  Iesu  wrtho  na  fyddai  efe 
farw  :  ond  Os  mynnaf  iddo  aros  hyd 
oni  ddelwyf,  y  beth  yw  hynny  i  ti  ? 

y  Deut.  29.  29.  Job  28.  28.  a  33.  13.  Dan.  4.  35. 

*  Gan  y  gwyddai  y  dysgyblion  oll  fod  yn 
hoff  iawn  gan  Iesu  am  Ioan,  ac  heb  ddëall 

beth  oedd  efe  yn  feddwl  wrth  iddo  "  aros  hyd 
ei  ddyfodiad  ;"  tybiasant  fod  y  geiriau  yn  ar- 
wyddo,  na  byddai  Ioan  byth  farw,  a  thaenas- 
ant  hyny  yn  mhlíth  eu  gilydd  fel  chwedl 
gyffredin.  +  Ond  ni  ddywedodd  Crist  na 
byddai  efe  farw;  namyn  beth  os  mynai  efe 
iddo  aros  ar  ol  yr  apostolion  eraill  i  gyd,  hyd 
oni  ddelai  efe  i  ddistrywioJerusalem,  &c,  fel 
y  soniwyd  uchod.  Cyflawnwyd  hyn  i  Ioan ; 

efe  yn  unig  o'r  apostolion  a  fu  byw  i  weled 
dinystrio  Jerusalem,  ac  efe  yn  unig  meddant 
a  fu  farw  o  farwolaeth  naturiol,yn  hen  ac  yn 
llawn  o  ddyddiau. 

24  *  Ilwn  yw  y  disgybl  sydd  yn 
tystiolaethu  am  y  pethau  hyn,  f  ac  a 

ysgrifenodd  y  pethau  hyn  ;  2Jac  ni  a 
wyddom  fod  ei  dystiolaeth  ef  yn  wir. 

" z  pen.  19.  35.  1  Ioan  1.  1,  2.  a  5.  6.  3  loan  12. 
*  Myfi  Ioan,  yr  hwn  wyf  yn  ysgrifenu  yr 

efengyl  hon,  oedd  y  dysgybl  hwnw  ;  a  garai 
yr  Iegu,  a  bwysasai  ar  ei  ddwyfron  ef  ar 
swper,  a  ofynasai  iddo,  Pwy,  Arglwydd,  yw 

yr  hwn  a'th  fradycha  diî  Myfi,  yr  hwn  a'i 
canlynodd  ef  gyda  Phedr,  y  dywedodd  Pedr 
am  dano,  Arglwydd,  beth  a  wna  hwn  ? 
ac  y  dywedodd  Iesu,  Os  mynaf  iddo  aros 
hyd  oni  ddelwyf,  heth  yw  hyny  i  ti  ì  Myfi, 

y  dysgybl  hwnw,  yw  yr  hwn  sydd  yn  tystiol- 
aethu  y  pethau  hyn.  +  Nid  yn  unig  loan  a 
dystiolaethodd  yr  hanes  hwn  am  Crist,  ond 

Ioan  hefyd  a'i  hysgrifenodd :  pe  buasaieraill 
yn  ysgrifenu  o'i  ben  ef,  yallasai  fod  ang- 
hywirdeb,  damweiniol  neu  fwriadol,  yn  yr 

hanes  ;  %  Ond  am  mai  efe  ei  hun  a'i  hys- 
grifenodd,  dan  ysbrydoliaeth  anffaeledig 

Duw,  ac  yn  dyst  llygaid  o'r  holl  bethau  mae 
yn  adrodd,  efe  a  ŵyr  ei  fod  yn  dywedyd  y 
gwir:  gwyddai  yr  holl  eglwysi  yn  ei  amser 
ef  ei  fod  yn  dywedyd  y  gwir;  a  chaiff  pob 
gwir  gredadyn  yn  mhob  oes,  dystiolaeth  sicr 
ynddo  ei  hun,  iddo  ef  ddywedyd  y  gwir. 
fybia  rhai  mai  geiriau  henuriaid  eglwysi 
Asia  yw  y  geiriau  olaf  hyn,  Ac  ni  a  wyddowi 
fod  ei  dystiolaeth  ef  yn  wir  :  fel  pe  buasent 
yn  rhoddi  eu  henwau  wrth  efengyl  Ioan  i 

arwyddo  eu  crediniaeth  c'i  chywirdeb  a'i gwirionedd.  Ond  nid  oes  un  sail  ifeddwlfelly, 
arngen  na  bod  y  geiriau  yn  y  rhif  lìosog. 
Peth  cyffredin  yn  yr  ysgrythyrau  yn  aml  yw 
newid  y  rhif,  heb  un  achos  amlwg  i  ni  o 
hyny. 

25  a  *  Ac  y  mae  hefyd  lawer  o  beth- 
au  eraill  a  wnaeth  yr  Iesu,  f  y  rhai 

ped  ysgrifenid  hwy  bob  yn  un  ac  un, 
b  nid  wyf  yn  tybied  y  cynhwysai  y  byd 
y  liyfrau  a  ysgrifenid.    J  Amen. 



Hanes  Crist  wedi  ei  adgyfodiad ACTAÜ  I. hyd  ei  esgyniad. 

a  pen.  20.  30,  31.  Job  26.  14.  Salra  40.  5.  a71.15.  Preg . 
12.  12.  iMat.  II.  5.  Act.  10.  38.  a  20.  35.  H«b.  II.  32. 
b  Am.  7.  10.  Mat.  19.  24. 

*  Mor  ddiwyd  a  llafurns  oeddyr  Arglwydd 
Iesu  trwy  ei  holl  oes  weinidogaethol,  er  nad 
oedd  ond  bèr,  fel  yr  oedd  aneirif  o  bethau  a 
wnaeth  ac  a  lefarodd  efe,  nas  rhoddodd  íoan 

na'r  efengylwyr  eraill  rno  honynt  i  lawr  yn 
eu  hanes  am  dano.  Ysgrifenasant  gymmaint 
a  welodd  yr  Ysbryd  Glân  yn  dda,  a  chym- 
maint  ag  oedd  yn  angenrheidiol  er  iachawd- 
wriaeth  dynion  :  t  ped  ysgrifenasid  y  cwbl 
ni  chynnwysai  y  byd  mor  llyfrau.  Tybia 
rhai    mai    gorwireb    (hyperbole)  uchel  yw 

hyn ;  ond  y  mae  craill  yn  dëall  y  gciriau  fel 
arall:  sef,  ped  ysgrifenasid  y  cwbl,  ni  buasai 

neb  yn  y  byd  yn  gallu  cu  darllen  a'u  cofio oil;  ac  ni  buasai  braidd  neb  yn  y  byd  yn 

gallu  prynu  cymmaint  o  lyfran  i'w  darllen. 
Ün  o  ragoriaethau  yr  ysgrythyr  yw,  ei  bod 

mòr  fychan,  ac  mòr  hawdd  i'r  tlodion  ei 
chael  a'i  darllen.  J  F.el  cadarnâad,  ac  ar- 
dystiad  o  wirionedd  y  cwbl,  mae  íoan  yn 
gosod  ei  Amen  wrtho  ;  a  bydded  i  bob  perch- 
en  enaid  a'i  darlleno,  ei  gredu  fel  gwir. 
Felly  y  mae,  ac  felly  y  byddo  byth. 

ACTAU,  neu  WEITHREDOEDD  yr  APOSTOLION. 
PEN.  I. 

Parotôi  yr  apostolion 
Crist. 

weled  dyrchafiad 

a  *  Y  TRAETHAWD  cyntaf 
wnaethum,  6fO  Theophilus,  cam  yr 
holl  bethau  |  a  ddechreuodd  yr  Iesu 

eu  gwneuthur  a'u  dysgu, a  Lue  1—24.  b  Lnc  1.3.  c 
23,24.    all.5      Luc  7.  21— 23.    a  24.  1 
a  18.  19—21.  1  Pedr  2.  21—23. 

*Y  Traethawd  cyntaf  mae  Luc  yma  yn 
sôn  am  dano,  ydoedd  yr  Efengyl  a  ysgrifen- 
odd  efe,  ac  a  elwír  eto  yr  Efengyl  ynol  Luc: 

yr  un'gwr  a  ysgrifenodd  yr  efengyl  hòno  â'r 
Llyfr  hwn,  ac  at  Theophilus  yr  ysgrifenodd 
efe  bob  un  o  honynt.  t  Am  y  Tlieophilus 
hwn  gwel  ar  Luc  1.3.  %  Dyma  swm  yr  ef- 
engyl,  athrawiaeth,  gweithredoedd,  marwol- 
aeth,  ac  esgyniad  yr  Arglwydd  Iesu. 

%.d*  Hyd  y  dydd  y  derbyniwyd  ef 
i  fynu,  f  wedi  iddo  e  trwy  yr  Yspryd 
Glíìn  ̂ roddi  gorchymynion  i'r  s  apos- tolion  a  etholasai : 

d  ailn.  9.  Marc  16.  19.  Luc  9.  51.  a  24.  51 .  Ioan  6.  62. 
b  13.  1,  3.  a  16  28.  a  17.  13.  a  20.  17.  Eph.  4.  8—10.  1  Tim. 
3.  16.     Heb.  6.  19,  20.    a  9.  24.     1  Pedr  3.  22.  e  pen.  10. 
38.  Es.  11.2,  3.  a  42.  1.  a  48.  16.  a  59.  20,  21.  a  61.  li 
Mat.  3.  16.  a  12.  28.  Ioan  1.  16.  a  3.  34.  Dat.  1.  1.  a  2.  7, 
11,17,29.    »3.6,13,22.  /  Mat.  23.   19,  20.     Marc  16. 
15—18.  Luc  24.  45—49.  g  adn.  13.  pen.  10.  40—42.  M«t 
10.  1—4.  Marc  3.  14—19.  Luc  6.  13—16.  loan  6.  70,  71 
a  13.  13.  a  20.  20,  21.  Gal.  1.  1.  Eph.  2.  20.  2  Pedr  S  2 
Dat.  21.  14. 

*  Gwelwn  fod  Luc  yn  dybenn  ei  efengyl 
gyda  hanes  byr  o  esgyniad  Crist  i'r  nef,  Luc 
24.  50—53.  t  Cyfeiria  hyn  efallai  at  Ioan 
20.  22;  lle  mae  Crist  yn  an;u1Iu  ar  ei  ddys- 
gyblion,  ac  yn  dy  wedyd  wrthynt,  Derbyniwch 
yr  Ysbryd  Glân. 

3  *  I'r  rhai  hefyd  yr  h  ymddangos- 
odd  efe  yn  fyw  wedi  iddo  ddioddef, 
t  trwy  lawer  o  arwyddion  sicr  ;  +  gan 
fod  yn  weledig  iddynt  dros  *  ddeugain 
niwrnod,  *  ||  a  dywedyd  y  pethau  a 
berthynent  i  deyrnas  Dduw 

h  peu.  13.  31.  Mat.  28.  9,  16,  17.  Maro  16.  10-14.  Luc 
24.  30-40.  Ioan  20.  14—16,  19,  20,  27,  28.  a  21.  1,  &c. 

1  Cor.  15.  5-7.  1  Ioao  1.  1,  2.  t'  Deut.  9.  9,  18.  1  Bren. 
19.  8.  Mat.  4    2.  k  pen.  28.  31.    Dan.  2.  44,  45.  Mat.  3. 
2.  a  21.  43.  Luo  17.  20,  21.  a  24.  44-49.  Rhuf.  14.  17.  Col. 
1.  13.  I  Thes.  2.  12. 

*  Sylwyd  eisoes,  wrth  fyned  dros  y  gwa- 
lunol  efengylwyr,  ar  ymddangosiadau  Crist 

i'w  apostolion  ar  ol  ei  adgyfodiad.  t  Ar- 
wyddion  sicr  o'i  adgyfodiad  ef  oedd,  bwyta, 
yfed,  a  rhodio  gyda  hwynt ;  llefaru  wrthynt, 
ac  anadlu  arnynt:  ac  yn  enwedig  gadaej  idd- 
ynt  ei  deimlo,  fod  cnawd  ac  esgyrn  ganddo 
fel  dynion  eraill  ar  ol  ei  adgyfodiad.  }  Par- 
âodd  fel  h>n  gyda  hwynt,  ac  yn  weledig 
iddynt,  am  ddeugain  niwrnod,  hyd  oni  es- 

gynodd  i'r  nef.  ||  Pethau  am  ei  deyrnas  ar 
y  ddaear,  er  hyfforddiad  iddynt  hwy  gyda 
gwaith  ei  deyrnas  ef;  a'r  pethau  am  ei 
deyrnas  yn  y  nef,  ei  gwynfyd  a'i  gogoniant, 
er  calondid  iddynt  hwy  yn  eu  holl  orthrym- 
derau  ar  y  ddaear. 

4  *  Ac  wedi  ymgynnuìl  gyd  â 
hwynt,  lfefe  a  orchymynodd  iddynt, 
nad  ymadawent  o  Jerusalem,  eithrdis- 

gwyl  am  m  addewid  y  Tad,  yr  hwn, 
eb  efe,  a  glywsoch  gennyf  íi. /  Luc  24.  i 

h  12.  12.  loan 

20.  22. 

*  Neu,  a  hwy  yn  bwyta  yn  nghyd  :  cyfcir- 
iad  sydd  yma,  mae  yn  debyg,  at  y  cyfarfod 
y  sonia    Luc    am    dano  yn   pen.  24.41—43. 
Mae  y  gorchymyn  hwn  yn  Luc  24.  49;  oni 

buasai  y  gorchymyn  hwn,  mae  yn  debyg  na 
buasai  y  dysgyblion  yn  caru  llawer  aros  yn 
Jerusalem  ;  yr  hon  oedd  megys  yn  mj  gú  o 
waed  eu  Harglwydd,  ac  yn  sychedu  am 
waed  ei  ganlynwyr  ef :  ond  mynai  Crist 

dywallt  ei  Ysbryd'yno,  fel  y  dangosai  ei  og- 
oniant  yn  y  fàn  lle  y  cafodd  ei  ddirmygu  a'i 
groeshoelio.  Mae  yn  debyg  mai  ar  ddydd  ei 
esgyniad  y  rhoddes  Iesu  y  gorchymyn  hwn 
iddynt,  ac  nad  aethant  allan  o  Jerusalem 
(ond  gydag  ef  pan  esgynodd)  wedi  hyny  tàn 
ddydd  y  pentecost. 

5  «  *  Oblegid  Ioan  yn  ddiau  a  fed- 
yddiodd  â  dwfr ;  ond  chwi  a  fedyddir 
âV  Yspryd  Glân,  °f  cyn  nemmawr 
o  ddyddiau. 

n  pen.  11.  15,  16.      a  19  .  4-6.     Mat.  3.  11.    Marc  1.  8. 

3.  16.      loan  l.  31—31.      1  ('or.   12.  13.        Tit.  3.  5,  6. 
o  pen.  2.  1—4,  16-21.  Joel  2.  28-32. 

*  Gwel  ar  Math.  3.  11.  Bedyddiodd  Ioan 
à  dwfr,  ac  wrth  wneyd  hyny  rhagfynegodd 
arn  Gri?>t  yr  hwn  oedd  i  ddjfod  yn  ei  wein- 
idogaeth  ar  ei  ol  ef,  ac  y  bedyddiau  efe  â'r 
Ysbryd  Glân  ac  â  thán.  Yr  oedd  bedydd 
dwfr  Ioau  yn  gysgod  o  fedydd  tân  Iesu,  nid 
am  y  gall  dwfr  fod  yn  gysgod  o  dân  o  ran  ei 



Yr  lesu  yn  esgyn  Vr  nef ACTAU  í. 
yngwydd  ei  ddysgyblion. 

gael,  digonedd  o  hóno,  ac  o  natur  lanâol  ; 
felly  y  mae  doniau  a  grasau  yr  Ysbryd  Gìân, 
n  rhad,  yn  gyflawn,  ae  yn  sancteiddiol  yn 
u  heíieithiau;  yti  enwedig  ar  yr  apostolion 

ar  ddydd  y  pentecost.  t  Deog  niwrnod  ar  ol 
esgyniad  Crist  ocdd  dydd  y  pentecost,  pryd 
y  cyflawnwyd  yr  addewid  hon  :  hyny  o  am- 
ser  oedd  gan  y  dysgyblion  i  aros  y  n  Jerusa- 

lem,  ac  yna'at  eù  gwaith  i  bob  màn.  hyd 
eithaf  y  ddaear,  ac  i'r  holl  fyd. 

6  *  Gan  hynny  wedi  eu  dyfod  hwy 
ynghyd,  hwy  a  ofynasant  iddo,  gan 
ddy wedyd,  p  \  Arglwydd,  ai  y  pryd 
hwn  y  9  rhoddi  drachefn  y  frenhiniaeth 
i  Israel  ? 

Mat.  24.  3,  4.    Ioan  21 .  21,  22.  q  Gen.  49.  10. 
I.  2«. 

.  3.  11. 

/  adn.  22.  pen.  2.  32 a  3.  15. 

13.  31.  a  22    15.   Ma c  16.  15. 

*  pen.  8.   5—25. 

»/  Salm 

ansawdd  ;  ond    fel  y   mae  dwfr  yn  hawdd  cijnerth    yr    Yspryd    Glân    wedi    y   delo 

efe  amoch  ;  "  ac  a  fyddwch  f  dystion 
mi  yn  %  Jerusalem,  ac  ynholl  Judea, 

*  a  Samaria,  f  ac  hyd  eithaf  y  ddaear. 
t  pen    2.  1— i.    a  6.  8.    a  9.  19.    Mlca  3.  8.    Zech.  4.  6. 

Luo  10.   19.  Dat.  11.  3—6. 
a4.  33.  a5.  32.  a  10.  39—41. 
Luc  24.  46— 43.    loan  15.  27. 
22.  27.  a  98.  3.     Fs.  42.  10.  a  49.  6.  a  52.  10    a  66.  19.    Jer. 
16.  19.   IWat.  24.  14-    Rhuí.  10.  18.  a  15.  19. 

*  Pa  fodd  bynag,  er  distadled  oedd  yr  ap- 
ostolion,  er  gwaned  y  buasent  yn  ddiweddar 
yn  ei  wadu  ac  yn  ei  adael  ef,  er  tywylled 
oeddynt  yr  awr  hon  am  natur  ei  deyrnas  ef, 
ac  er  iddo  nacâu  ateb  eu  gofyniad  hwy  ; 
dymaaddewid  annrhaethol  werthfawriddynt, 
llawer  gwell  na  phe  cawsent  yr  atebiad 
hwnw,  ac  i  gaeî  ei  chyflawni  cyn  nemawr  o 
ddyddiau.  Chwi  a  dderbyniwch  nerth  yr 
Ysbryd  Glàn  :  nerth  i  lefaru  â  thafodau  ; 
nerth  i  argyhoeddi  a  dychwelyd  pechaduriaid 
wrth  y  mìloedd  ;  nerth  i  wneyd  gwyrthiau  ; 
nerth  i  sefyll  yn  wrol  dros  fy  enw  1,  ac  i 

ymdrech  o  blaid  y  ffydd  ;  'ie,  nerth  i  sefyll  o flaen  brawdleoedd,  ac  i  ddyoddef  a  marw  er 

fy  mwyn  I.  t  Tystion  mai  myfi  y w  y  Mes- 
siah,  tystion  o'm  buchedd  sanctaidd,  fy  ath- 
rawiaeth,  gwyrthiau,  marwolaeth,  adgyfod- 
iad,  a'm  hesgyniad  i'r  nef :  a  chwi  a  fydd- 
wch  dystion  nad  oes  iachawdwriaeth  yn  neb 
arall;  ond  mai  ynof  fi  y  cyfiawnêir  ac  yr 
ymogonedda  holl  had  Israel  ysbrydol.  \  Dyma 
drefn  ac  ehangder  gweinidogaeth  yr  apostol- 
ion  ;  Jerusalem,  holl  Judea,  Samaria,  ac  yna 
hyd  eithaf  y  ddaear:  ac  mae  holl  hanesion  y 
Hyfr  hwnyn  dangos  mai  felly  y  bu, 

9  z*  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  y  peth- 

au  hyn,  \  a  hwynt-hwy  yn  edrych, 
\  efe  a  ddyrchafwyd  i  fynu ;  °  ||  a 
chwmmwl  a'i  derbyniodd  ef  allan  o'u 
golwg  hwynt. 

zadn.  2.  &rtm  68.  18.  Marc  16.  19.  Lnc  24.  50,  51. 
Ioan  6.  62.  Eirfi.  4.  8—12.  a  Ex.  19.  9.    a  34.  5.    Es.  19. 

1.  Dan.  7.  yf.  Luc  21.  27.  Dat.  1.  7.  a  11.  12.  a  14.  14. 

*  Arn  esgyniad  ein  Harglwydd,  gwel  ar 
LuC/24.  51.  Mae  yn  debyg  mai  yn  gyffelyb 

i  Efias  yr  esgynodd  ein  Harglwydd,  ond  ef- 
allai  yn  fwy  araf,  ac  yn  sicr  yn  fwy  gogon- 
eddus  o  lawer  fel  yr  oedd  yn  esgyn  i  fynu. 
Fel  na  bu  efe  farw  hyd  oni  orphenodd  bob 
peth,  felly  nis  gidawodd  efe  y  byd  hyd 
oni  ddatguddiodd  bob  peth  ac  oedd  yu  ang- 
enrheidiol  y  pryd  hwnw  eu  datguddio.  +  Ac 
a  hwy  yn  edrych  i  fynu,  fel  y  byddent  dyst- 
ion  sicr  a  dîymwad,  o'i  esgyniad  ef.  %  Nid 
trwy  gymmoríh  angelion,  er  bod  angelion 

yno  yn  dd'iau,  eithr  trwy  ei  nerth  dwyfol  ei 
hun,  a  bywiogrwydd  ei  gorph  ysbrydol  mewn 
undeb  â'r  Person  dwyfol.  Gwel  ar  Ioan  20. 
17,  diwedd  y  sylwad.  ||  Er  mai  cwmwl  nat- 
uriol  oedd  hwn,  mae  yn  debyg ;  eto  yr  oedd 
yn  ogoneddus  iawn,  yn  addas  i  fawredd  yr 
hwn  oedd  ynddo,  ac  yn  cael  ei  wneyd  felly 
gan  ogoniant  yr  hwn  oedd  ynddo. 

10  b  *  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  edrych 

yn  ddyfal  tu  a'r  nef,  ac  efe  yn  myned 
i  fynu, c  f  wele,  dau  wr  a  safodd  ger 
llaw  t  iddynt  mewn  gwisg  wen  ; 

6  2  Bret..  2."  II,  12.  e  pen.  10.  3,  30.  Dan.  7.  9.  Mat. 17.  2.  a  28.  3.  Maro  16.  5.  Luc  24.  4.  loan  20.  12.  D*t.  3. 4.  a  7.  14. 

24—27.  Dan.  7.  27.  Hos.  I 
Obed.  17-21.  Mica  5.  2. 
Mat.  20.  21.  Luc  22.  29. 

*  Pwy  oedd  yr  hwy  yma  a  ddaethent 
I  yr.  nghyd  nis  gwyddom  ;  tybia  Pool  mai 
S  yr  ugain  a  chant  oeddynt,  a  grybwyllir 

'  yn  adn.  15,  neu    ynte   y   pùm  can  mrodyr,  a grybwyllir  gan  Panl,  1  Cor.  15.  6:  nid  oes  yr 
un  o'n  hawdwyr  eraill  ynsylwi  ftlly,  ond  yn 
cymmeryd  yn  ganiatâol  mai  yr  un  apostol  ai 

ddeg  oeddynt,  y  rhai  oeddynt  dystion  o'i  es- 
gyniad  ef ;  ac  mae  yn  debyg  mai  ychydig 
fynydau  cyn  iddo  esgyn  y  bu  yr  ymddiddan 
hwn.  +Yr  oedd  y  dychymmyg  am  frenin- 
iaeth  ddaearol  yn  glýnu  gyda  hwynt  o  hyd  ; 
a  hyny  oeddynt  yn  feddwl  yn  y  fàn  yma 
Buont  yn  hir  yn  niethu  a  deall  pa  fodd  y 
gallai  Grist,  y  Messinh;  farw,  ac  yntau  i  fod 
yn  frenin ;  ac  yn  awr  wedi  ìddo  farw  ac  ad- 
gyfodi,  yr  oeddynt  yn  tybied  ei  fod  i  osod  i 
fynu  ei  freniniaeth  ar  Israel,  ond  o  hyd  yn 
ddaearol.  Ai  y  pryd  hwn,  yn  awr  wedi  i  ti 

adgyfodi  yn  fuddugoliaethwr  ar  angau  a'th 
holl  elynion  ?  Neu,  y  pryd  hwn,  sef  cyn 
pen  y  nemawr  o  ddyddiau,  pan  y  bedyddir 

ni  â'r  Ysbryd  Glân  ac  â  thân :  a  ddaw  Israel 
yn  gyftredin  y  pryd  hwnw  i  gredu  ynot  ti, 
ac  i'th  addef  fel  Messiah,  ac  felly  cael  eu 
hadferu  yn  deyrnas  ddaearol  fel  yn  nyddiau 
Dafydd  a  Salomon  ? 

7  *  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthynt, 
r  Ni  pherthyn  i  chwi  wybod  yr  amser- 
oedd  na'r  prydiau, s  f  y  rhai  a  osod- 
odd  y  Tad  yn  ei  feddiant  ei  hun. 

rpen.17.  26.  Deut.  29  29.  Dan.  2.  21.  Mat.  24.  36. 
Marc  13  32.  Loc  21.  24.  Eph.  1.  10.  1  Thes.  5.  1.  1  Tim. 
6.  15.  2Tim.  3.  1.         s  Mat.  20.  23.  Maro  10.  40. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  cynnwys  cerydd 
i'r  dysgyblion,  am  eu  chwilfrydedd  yn  ym- 
holi  am  bethau  nad  oedd  yn  perthyn  iddynt 
eu  gwybod.  Nid  yw  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
dewis  ateb  eu  gofyniad  ;  nac  ychwaith  dang 
os  iddynt  mai  dychymmyg  cnawdol  cyfeiì- 
iornus  ocdd  ganddynt  am  natur  teyrnas  y 
Messiah  :  gwyddai  y  caent  eu  goleuo  yn 
hyny  yn  effeithiol,  pan  ddelai  yr  Ysbryd 
Glân  arnynt  "cyn  nemawr  oddyddiau."  fTri 
pheth,  meddant,  a  gadwodd  Duw  iddo  ei 
hun  :  gallu  crëawl ;  awdurdod  ar  gydwybod  ; 
a  gwybodaeth  o'r  pethau  iddyfod.  Nid  oedd 
yn  perthyn,ac  ni  buasai  o  un  lles,î'r  apostol- 
ion  i  wybod  y  peth  a  ofynasant,  y  pryd  h wnw. 

8  '  *  Eithr   chwi    a   dderbyniwch 

4Ö5 



Y  dysyyblion  yn  dychwdyd  ì 

,  í  Ze  hyn  yn  «Mgẁ  mai  vn  arafaidd  y 
oedd  Cnst  yn  es^yn,  er  hyfrydwch  i  lygaid  ;i meddyüan  ei  ddysgyblion  ;  ac  yn  enwedi^er 

cadarnan  eu  ft'ydd,  ac  fel  y  byddent  yn  ° tystiolaethu  yn  sicr  ain  ei  esgyniad  ef.  *  Yr 
hyn  a  welsom  â'n  Hygaid,  vr  hyn  a  edrych- asom  arno.—üm  Air  y  bywyd/'  ebai  loan. 
t  L»au  angel  yn  rhiih  dau  wr,  oedd  y  rhai hyn  yn  ddYau  :  ac  efallaì  mai  yr  un  daa  a welsai  Mair  yn  y  bedd,  ioau  20.  12.  1  Gwis« 
wen,  ì  arwyddo  purdeb,  gogoniant,  a  gorfol- 
edd  yr  angelion.  Caiff  yr  holl  saint  eu  gwi.sujo 
rel  hyn  yn  y  màn,  wedi  y  delont  i  fynuo  wlad 
y  cystu.ld  mawr;  wedi  golchi  eu  gyuau,  a'u 
canu  yn  ngwaed  yr  Oen. 

11  *  Y  rhai  hefyd  a  ddywedasant 
d  Chwi  wŷr  o  Galilea,  'paham  y  sef- 
wch  yn  edrych  tu  a'r  nef  ?  f  yr  Tesu 
hwn  yr  hwn  a  gymmerwyd  i  fynu 
oddi  wrthych  i'r  nef,  -^a  ddaw  fel'iy  yn 
yrun  modd  ag  y  gwelsoch  ef  yn  myn- 
ed  i'r  nef. 
r    d" 
Lnc  24 
13.  26. 

1.  7—10.   üat.  1.  .. 

*  Mae  yn  debyg  fod  teimladau  cymmys" lawn  gan  yr  apostolion  y  pryd  hwn  ;  hiraetìi 
a  galar  ar  ol  eu  hanwyl  Aií;lwydd,  ac  ar  yr 
«n  pryd,  syndod  a  llawenydd  *i  weWd  yn  es- 
pn  fel  buddu£;oliaetliwr  go^oneddus  ar  ei 
holl  elynion.  Dyma'r  pryd  y  bu  sỳnu  wrth weled  gwr  yn  dyfod  o  Edom,  yn  goch  ei 
ddillad  o  Bosra ;  yn  hardd  yn  ei  wisg,  yn 
ymdaith  yn  amlder  ci  rym.  Os  oerld  y 
dysgyblion  truein  yn  galaru,  yr  oedd  yr  holl 
nefoedd  yn  gorfoleddu  ;  a'r  myrddiynau  o 
angelion  oedd  gydag  ef  yn  bloeddio,  O 
byrth,  dyrchefwch  eich  penau,  ac  ymddyrch- 
efwch,  ddrysau  tragywyddol ;  a  Brenin  y 
gogoniant  a  ddaw  i  mewn !  tCysuio  yr 
apostolion  yr  oedd  y  ddau  angel,  ac  nid 
eu  ceryddu  ;  frwy  ddywedyd  y  cacnt  weled 
eu  Harglwydd  yn  dyfod  drachefn  yn  y  dydd 
diweddaf,  yn  yr  un  modd  ag  yr  aeth  i  fynu  ; l.Ynweledig.  2.  Mewn  cwmwl.  3.  Yn  ei 
allu  ei  hnn.  4.  Gyda'r  un  mawredd  a gogon- 
iant.  5.  Gyda'r  un  corph  ac  enaid.  6.  A chyda  miloedd  o  angelion. 

12  *  Yna  y  troisant 

ACTAU  I.    Jerusalem  o  fynydd  yr  Olew-wydd. 

2.  7.      a  13.  31.      Marc  14    70.  »  p<!„    3.  12. 
/  Dao.  7.  13,  14.  Mát.  24.  30.   a  25    31      Marc 

21.27.  loaa  14.  3.  1  Tljes.  1.  10.  a4.  16.  2  Thes. 

Jerusaìem, 

^fo'r  mynydd  a  elwir  Olew-wydd, 
yr  hvyn  sydd  yn  agos  i  Jerusaìem, 
h  X  ief  taith  diwmod  sabbath. 

g  Äecb.  ìi.  4.  Mat.  21.  1.  a  24  3.  a  26.  30.  Luc  21.  37. 
»24.  52.         h  Lue24.50.  lo-u  II.   13. 

*  Gwedi  colli  eu  uolwg  ar  Iesu,  a  chael  eu 
cysuro  gan  yr  angelion,  dychwe'odd  y  dys- 
gyblion  i  Jerusídem,  yn  ol  gorchymyn  eu 
Harelwy.Id  yn  adn.  4.  t  Mae  yn  dcbyg  mai 

dyraa'r  dydd,  ac  mai  hwn  oedd  yr  amgylch- 
iad,  y  soniodd  Z<-ehaMah  am  dano:  A'idraed 
a  safent  y  (]yú<i  hwnw  ar  fynydd  yr  Olew- 
wydd,  Zeeh.  14.  4.  Esgynodd  lesu  yn  fndd- 
ngoliaethus  ac  yn  ogoneddus  iawn,  ar  gyfer, 
;»c  yn  ngolwg  Jerusalem,  y  mào  lle  cafòdd  ei 
ddirinygii  fwyaf,  a'í  roddi  i  farv\olaeth  war- 
adwydd-fawr  y  groes  :  ond  mae  yn  debyg 
na  chafodd  neb  o'i  elynion  ei  weled  er  yn  es- 
pyn.  jDwy  fil  o  gufyddau,  neu  gant  o  lath- 
eni,  medd  rhai  oedd  taith  diwrnod  sabbath 
yn   mhlith   yr   Inddewon  :  wyth  ystâd,  neu 

tua  milltir  o'n  mesnriad  ni,  medd  eraül. 
Dwy  fil  o  gufyddau  wrth  fesur  oedd  i  fod 

rhwng  yrarch  a'r  gwersyll  gynt  pan  fvddent 
yn  yradaith  ;  ( Jos.  3.  4. 1  ac  efallai  maî  yr  un 
pell.ler  ocdd  i  fod  pan  fyddent  yn  gwersyllu. 
Mae  yn  debyg  hefyd  mai  hyny  oedd  y  peU- 

der  eithaf  i'r  Inddewon  i  fyned  i'w  synagog- 
au  ar  y  sabbtth  ;  ac  nid  oedd  teithio  o  fath 

yn  y  byd  g.mddynt  hwy  ar  y  sabbath  ond  i'r synagog. 

13  *Ac  wedi  eu  dyfod  i  mewn, 
hwy  a  aethant  i  fynu  i  'oruch-ystafell, 
f  lle  yr  oedd  k  Pedr,  ac  Iago,  ac  Ioan, 
ac  Andreas,  l  Phylip,  a  m  Thomas, 
Barthoîomew,  a  n  Mathew,  °  Iago  mab 
''Alpheus,  a?  Simon  Zelotes,  a  r  Judas 
öruwd  Ia^o,  yn  aros. 
,  *  |)en.  9.  37—39.  a  20.  8.  Mare  14.  15.  Luc  22.  12. 
*  peu.  2.  14,  33  a  3.l,^c.  »  4.  13,  19.  a  3.  14-25.  a  9. 
32-43  a  10.  9,  &c.  a  12.  2,  3.  a  15.  7—11.  M-t.  4.  18-22. 
a  10.  2—4  Marc  3.  16-18.  a  5.  37.  ..  9.  2.  a  14.  33.  Luc  6 
14—16.  loan  I.  40-42.  a  13.  23-25.  a  13.  17,25-27.  *2I. 
15-24.  1  ioan.  2  loin.  3  loau.  Dat.  1  I,  &c.  /  loan  1. 
42-46.  a  6.  5—7.  a   12.  21,  22.  a  14.  8,  9.  ,n  ío^n  II.    Ifi. 
a  20.  26-29      a  21.  2.  n  Mat.  9    9.    Marc  2.   14.     Luc  5. 
27—29.  o  pen.  12.  Ì7.  a  15  13.  1  Cor.  15.  7.  Gal.  I  19. 
h  2.  9.  Iago  I.  I.         p  Marc  2.  14.  a  3.  18.  q  Mat.  |0.  4. 
Marc  3.  18.         r  Mat.  10.  3.  Marc  3.  18.  Jud.  1. 

*  Tybia  rhai  m^i  rhyw  orliwch-ystafell  yn 
y  deml  oedd  hon  ;  ond  gan  fod  pob  ystafell 
yno  dàn  awdurdod  yr  oJteiriaid,  nid  tebyg 
iawn  y  guddefent  hwy  i  ddysgyblion  lesu 

ymgynnull  yn  yr  nn  *o  honynt.  Tebycach mai  rhyw  ystHfell  yn  y  ddinas  oedd,  yn  nhý 
rhyw  gyfaill  iddynt,  lle  y  gallent  ymgyfarfod 
yn  ddirgelaidd  rhng  ofn  yr  luddewon.  Neu, 
ffallai  mai  yr  ystafell  lle  bu  lesu  a  hwythau 
yn  bwyta  y  p*sg,  a  lle  yr  ymddangosasai  efe 
iddynt  ddwy  waith  ar  ol  ei  adgyfodiad,  Ioan 
20.  Î9,  26.  Ar  amser  gwasan.ieth  y  deml, 
byddent  yn  y  deml  ;acy  prydiau  eraíll  bydd- 
ent  yn  yr  oiuwch  ystafell  hon,  gallent  hwy 
addoli  Diiw  mewn  tý  annedd  yn  gystal  ag 
yn  y  deml,  ond  nid  ar  amser  y  deml,  mae 
y\\  debyg.  t  Gwelwn  yr  apostolion  olí  yma 
ond  Judas  lscariot  yr  hwn  a  gyftiliomasai 

gan  fyned  i'w  le  ei  huu,  adn.  25.  Er  iddynt 
oll  gael  eu  gwasgaru,  a  Itoi,  pan  darawyd  y 
Bugail;  eto,  bnau  y  «lychwelodd  Duw  ti  law 
ar  y  rhai  bychain  hyn,  a  dyma  hwy  oll  yn 
nghyd)  yn  glynn  wéilhian  byth  yn  eu  pro- 
tfes,  wedi  cael  eu  gosod  >n  yr  apostoliaeth, 
ac  yn  dysgwyl  am  yr  Ysbryd  Glân. 

14  s  *  Y  rhai  hyn  oll  oedd  yn  par- 
hâu  yn  gyttûn  mewn  gweddi  ac  ym- 

bil,  'gyd  a'r  gwragedd,  aufMair 
mam  yr  Iesu,  Ja  chyd  x  a'i  frodyr  ef. «  pen.  2.  1,42,  46  a  4.  /4—31.  a  8.4.  Mat.  18. 
10,20.  a2l.22.  Ltio  1 1  13.  a  18.  1.  a  24.  53.  Eph  6.18. 
t  Mat  27.  55,  56.  Marc  15.  40,  41.  *  16.  I.  Lu<-  S.  2,  3. 
a  24.   10    loan   19.  25.  u  Ioau  19.  25,26.  x  Mat.    13. 
55,  56.  Marc  3.  31-35. 

*  Gweddîo  yr  oeddynt  yn  ddiau  am  addew- 
id  y  Tad,  sef  am  ddyfodiad  yr  Ysbryd  Glân, 
ac  am  nerth  i  sefyll  yn  wynebholl  «/ynllwyn- 
ion  yr  Iuddewon,  i  dystiolaethu  efengyl  gras 

Duw.  Mae  yn  dd'íao  eu  bod  yn  awr  hefyd 
yn  gweddYo  yn  enw  yr  Iesu,  fel  y  gorcliym- 
ynasai  efe  iddynt  aoiryw  weiihiau  cyn  eu 
gadael,  ac  yntau  erbyn  liyn  yn  eiriol  drostynt 

hwythau  yn  y  nef.  t  Dyma'r  tro  diweddaf  i 
ni  glywed  am  Mair  m;nn  yr  Iesu,  a  dim  ond 
yn  fỳr  iawn  yma  :  pe  buasai  gweddit»  i  fod 
arni   hi,  dTammau  y    buasai  rhyw  grybwyll 

W 



Barn  ofnaduy ACTAU  l. Duw  ar  Judas. 

*m  y  cyfryw  beth  niwy  nag  y  sydd.  J  Yn 
íoan  7.  5,  dywcdir  nad  ocdd  brodyr  lesu 
m  credo  ynddo,  ond  yma  gellir  meddwl  cu 
3od  wcdi  eu  dwyn  i  gredu  ynddo  ef. 

15  H*  Ac  yn  y  dyddiau  hynny 
f  Pedra  fgyfododd  i  fynu  y'nghanol 
y  disgyblion,  ac  a  ddywedodd  (a 
f  nifer  yr  z  enwau  yn  yr  un  man  oedd 
iynçhyleh  a  ugain  a  chant) 

ÿ  Salm  32.  5.  6.  a  51.  9-13.  Lnc  22.32.  loaii  21 .  15-17. 
Dat.  3.  4.       a  II.  13.  apcn    21.20.      Mal.  13.  31,  32. 

oan  14.  12.  I  Cor.  15.  6. 

*  Y  deg  rìiwrnod,  rhwng  esgyniad  Crist  â 
iydd    y    pentecost.     tArfer   y    dysgawdwyr 
lluddewig  yn  y  dyddiau  hyny  oedd   eistedd  i 
Lthrawiaethn,  ond  yma  mae  Pedr  yn  cyfodi 
lodrìi  ar  ei  eistedd,   i  ddangos   nad    oedd  efe 
Idrìim  yn  cymmeryd  arno   fod  yn    flaenor  ac 

llatliraw   i'r  apostoJion  eraill,  onrì  yn  gyrìrarìrì 
jâ  hwy,  ac   mae   yn  corìi  i  areiihio,  o  barch 
idrìynt.     %  Nifer  y  personau,  mae   yn  amlwg 
a  ferìdylir,  ar  yr  uu    P>yd,  onomata,  enwau, 
yw  y  gair  Gróeg.    Tybir  fod   y   deg  a  thri- 
ugain  yn  y  cyfaifod  hwn,  a  rhai  enwog  eraill 
o    ganlynwyr    Iesu,   y    rhai    oedd    i    lafurio 

gyda'r  apostolion  efaîlai  ar  ol  hyn.    Tyhir  i'r 
ipùm  can  mrorìyr  a  wclsant  Grist  yn  Galilea 
(1  Cor.  15.  6,)  aros  yno,  ac   nad  oeddynt  yn 
y  cyfarfod  hwn ;  os  felly  yr  oerìd   yri  rhairì 
fod  ganrìrìo  ef  rìros  chwe  chant  o  ganlynwyr 
0  leiaf  pan  esgynorìd. 

16  *  b  Ha  wŷr  frodyr,  yr  oedd  yn 
\c  rhaid  cyflawni  yr  ysgrythyr  yma  d  \  a 
rag-ddywedodd  yrYsprydGlân  trwy 
enau  Dafydd  eam  Judas,  %  yr  hwn  a 
fuflaenori'r  rhai  a  ddaliasantyr  Iesu: *  pen.  2.  29,  37.     a  7.  2.     a  13.  15,  26,  38.    a  15.  7,  13. 
a22.  I.    a  23.  1,  6.    a  28.  17.        c  pen.  2.  23.    a  1S.  2  — 29. 
Mat.  26.54,  56.  loan  10.  35.  a  12.  38—40.  a  19.  28-30, 
136,37.  d  pen.  2.  30,  31.     a  4.  25— 28.    a  28.  25.    2  Sam. 
|23.  2.  Marc  12.  36.  Heb.  3.  7,  8.  1  Pedr  1.  11.  2  Pedr  I.  21. 
|«  Salm  41.  9.  a  55.  12—15.  loau  13.  18.  a  18.  2-8. 

{  *  Dull  cyttredin  o  gyfarch  eu  silydd  fcl 
j  cyd  rarìdolion  oedd  hyn  gan  yr  Iurìrìewon, 
ac  felly  mae  Pedryn  ei  ddefnydrìio  yma,  nirì 

i  ddangos  ei  flaenoriaeth,  a'i  oruwch-awdur- 
|dod  ar  yr  apostolion  eraill.     ftid  ydym  yn 
1  cael  i'n  Harglwydd  Iesu  ei  hunan  gyd-raddu 
jjei  hun  erioerì  â'i  ddysgyblion  fel  hyn,  drwy 
Iddywcdyd  Ha  wýr  frorìyr.  Brorìyr  o  un 
í  generìl,  a  brodyr  o  un  grefydd,  oedd  yma  oll. 
í  Ì  Yr  Ysbryrì  Glân  oerìrì  yn  llefaru  trwy  enau 
Dafyrìd  ;  a  pha  beth  bynag  oedrì  Dafyrìd  ei 

I  hun  yn  ei  ferìrìwl  yn  y  mànau  a  drìyfynir  yn 
adn.  20,  (Saìm  69  25  ;  a  109.  8.)  Jurìas  Js- 

1  cariot  ocrìrì  yr  Ysbryrì  Glân  yn  ei  ferìdwl  : 
i  a'r  Ysbryd  Glân  yn  ddíau  a  gyfarwyddodd 
I  Pedr  yma  i  drìeall  y  geiriau  fel  prophwyrìol-» 
iaeth  am  Judas.  %  Blaenor,  nid  yn  unig  i'w 

\  harwain  hwy  i'r  màn  lle   yr  oerìd  yr   Iesu, 
ond  hefyrì  fel  cyfarwyddwr  iddynt  yn  eu  holl 
gyngor  yn  ei  erbyn  cf. 

17  *  *  Canys  efe  a  gyfrifwyd  gyd  â 

ni,  f  ac  a  gawsai  ran  o'r  e'+  weinidog- aeth  hon. 
/Mat.  10.  4.  Mare  3.  19.  Lnc  6.  16.  a  22.  47.  Ioan  6. 

70,  71.  a  17.  12.  g  adn.  25.  pen.  12.  25.    »20.24.    a2l. 
'    18.  F   ■ 2Cor.  4.    I.  a  5.  18.  Eph.  4.  11,12 

*  Efe  a  gyfrifwyrì  yn  un  o'r  deuddeg  apos- 
tol,  cyfrifwyd  ef  fclly  gan  ei  «yd-apostolion, 
a  chyfrifwyd  ef  felly  gan  Grist  ei  hun,  "  Oni 
ddewisais  I  cliwi  y  deuddeg  :  ar  yr  un  pryd 

467
" 

wyrìdai  Cri^t  bcth  ocdrì  Juda%  "  Ae  o  hóu- 
ocli  y  mae  un  yn  drìiafol."  +  Cawsai  Jurìas 
ei  0»orì  yny  swyrìcl  apostûlftidd  yn  gy^tal  a'r 
apostolion  craill,  a  chawsai  bob  dawn  angen- 

rheidiol  i'r  swydrì,  mae  yn  rìcbyg,  fcl  hwy- 
thau.  Am  hyn  yr  oedd  ci  bcchod  yn  fwy, 
a  i  farn  yn  rìrymach.  \  Coíiecl  pregclhwyr 
yr  cfengyl  oll,  mai  yweinidoyaeth  sy  gan- 
ddynt,  ac  nid  arylwyddiaeth. 

18  A*  A  hwn  a  bwrcasodd  faes 

à  gwobr  anwiredd  ;  Äfac  wedi  ym- 

grogi,  a  dorodd  yn  ei  ganol,  a'i  holl 
ymysgaroedd  ef  a  dywalìtwyd  allan. 

h  Mat.  27.  3—10.  t  Nuin.  22.  7,  17.  Josh.  7.  21—26. 
2  Bren.  5.  20—27.  ìob  20.  12-15.  Mat.  26.  15.  2  Pedi  2. 
15,  16.  *  Salm  55.  15,  23.  Mat.  27.  5. 

*  Yr  arch-oífeiriaia  a  brynasent  y  maes; 
ond  am  niai  â'r  arian  a  roddasent  i  Judasam 
fradychu  Crist  y  prynasent  ef,  dywed  Perìr 

yma  mai  Judas  ei  hun  a'i  prynodcl  ef.  Tybia 
rhai  fod  Jurìas  ei  hun  werìi  bwriarìu  prynn  y 

maes  pennodol  hwn  â'r  un  arian,  oni  bnasai 
i'w  gyclwybocl  fynerì  yn  drech  nac  ef,  a  gor- 
fod  cu  rhoi  yn  ol :  ac  i'r  arch-offeiriaid  drwy 
oruwch-lywodraeth  Duw,  brynu  yr  un  maes, 

ac  â'r  un  arian.  Gwel  yn  mhellach  am  y 
maes  hwn  yn  Math.  27.  7,  8.  +  Gwel  ar 

Math.  27.  5.  Tybia  y  Dr.  Lightfoot  i'r  diaf- 
ol  godi  Judas  i  fynu  i'r  awyr,  ei  lindagu  yno, 
ac  yna  ei  daflu  ben-dra-mwnwgl  i  lawr  yn  y 
maes  a  brynwyrì  â'r  arian  uchod.  Tybia  er- 
aill  mai  rhyw  Iuddew,  a  fynai  ddirgelu  ei 
hunanlarìcliad  ef,  a'i  torodrì  ef  ilawr  oddi  ar 
y  pren  lle  y  cawsai  ef  yn  nghrog,  ac  a'i  tafl- 
orìrì  ef  i  ryw  geu-bwll  dwfn  yn  Maes  ycroch- 
enyrìrì,  lle  y  cafwyd  ef  rywbryd  werìi  hyny, 

holl  ymysgaroedrì  wedi  ymdywallt  ailan 
yn  ei  godwm.  Pa  fodd  bynag  y  bu,  gwelir 
barn  ofnadwy  Duw  ar  yradyn  truenushwnw. 

19  '  *  A  bu  hysbys  hyn  i  holl  bres- 
wylwyr  Jerusalem,  hyd  oni  elwir  y 
maes  hwnnw  yn  eu  f  tafod  priodol 
hwy,  m  Aceldama,  hynny  y  w,  J  Maes 

y  gwaed. 
/  pen.  2.  22.  Mat.  28.  15.        m  2  Sam.  2.  Ì6. 

*  Jír  niainty  mynai  yr  Iiidrìewon  ddirgelu 
y  tro  echryslawn  a  rh.yferìd  hwn,  nid  oerìd 
hyny  yn  bosibl ;  daeth  holl  breswylwyr  Jeru- 
salcm  yn  hysbus  o  hóno  yn  fuan.  Gallai  yr 
arìnod  hon  fod  mewn  cromfachau,  geiiiau 
Luc,  ysgrifenydd  y  llyfr  hwn  ydyw,  ac  nid 
geitiau  Pedr.  Nid  oedd  ond  ychydig  amser 
er  pan  dclygwydclasai  y  tro  pan  oerìd  Pcdr 
yn  îlefaru,  ond  yma  mae  Lnc  yn  <  i  arìrodrì 
fel  pelh  werìidynwyrìrì  ryw  hir  yspaid  yn  ol. 

+  "  Eu  tafocl  pii'orìol  hwy  "  oerìd  y  Syriaeg, 
neu  gymmysg  o  Syriaeg  a  Chalrìeaeg,  ej: 
amser  y  cacthiwed  yn  Babilon.  "  Eu  tafod 
piiodol  7iwy"  sylwn,  yw  y  geiriau,  ac  nid 
Ein  tafod  pr'íodol  ni;  yrhyn  sydd  yndangos 
mai  geiriau  Ltic  yw  y  rhai  hyn,  ac  mai  nid 
Inrìrìew  oerìd  Luc  ei  hun.  t/'Maesy  gwaed," 
am  maigwerih  gwaed  Iesu  oerìd  yratian  a'i 
prynodd,  ac  hetyd  am  i  Jurìas  dywallt  ei 
waerì  ei  hun  yn  y  maes  hwnw.  Dywedir 
mai  yn  y  macs  hwnw  y  c]ad<lwyd  ef  hefyd. 

20  *  Canys  ysgrifenwyd  H  yn  llyfr 
y  Psalmau,  °\  Bydded  ei  drigfan  ef 
yn  ddiffaethwch,  ac  na  bydded  a  drigo 



Dewis  Matth'ias  i'r ACTAU  I. apostoliaeth  yn  lle  Judas. 

ynddi  :  r  a  chymmered  arall  eiesgob- 
aeth  ef. 

n  pen.  13.  33.     La«  20.  42.    a  24.  14.  o  Salm  69.  25. 
a  109.  9—15.  Zech.  5.  3,  4.        d  adn.  25.  Salm  109.  8. 

*  Cawn  y  rhan  flaenaf  o'r  brophwydoliaeth 
hon  yn  Salm  69.  25  ;  a'r  ihan  olaf  o  hóni  yn 
Salm  109.  8.  Megys  mae  y  naill  ran  o  hóni 
yn  rhagfynegi  tynged  Jndas,  felly  mae  y 
rhan  arall  o  hóni  yn  dangos  dyledswydd  yr 
apostolion,  sef  gosod  rhywnn  arall  yn  ei 
swydd,  neu  ei  esgobaetli  ef.  Gwel  ar  adn.  16. 
tTybir  i  weiihred  fradychus,  a  matwolaeth 
ddychrynllyd  Judas,  daro  y  bobl  yn  gyffredin 

â'r  'fath  arswyd  ac  atgasrwydd,  fel  yr  oedd- ynt  yn  ffîeiddio  hyd  yn  nod  y  fàn  lle  y 
buasai  efe  yn  byw,  ac  yn  dychrynu  rhag 

myned  yn  agos  i'r  fàtì  hòno.  Dywedir  i 
dynged  ofnadwy  Jndas  gael  ei  defnyddio  gan 

ddynion,  fel  dull  dì'arebol  o  felltithio  eu  gil- 
ydd,  yn  mhob  gwlad  am  oesoedd. 

21  *Am  hynny  y  mae  yn  rhaid, 
?  f  o'r  gwyr  a  fu  yn  cydyrndaith  â  ni  yr 
holl  amser  yraeth  yr  Arglwydd  Iesu 
r  i  mewn  ac  ailan  yn  ein  plith  ni, 

q  Luc  10.  I,  2.  rNum.  27.  1/.  Deut.  31.  2.  2  Sam. 
5.  2.  1  Bren.  3.  7.  Ioan  10.  1-9. 

*  Yr  oedd  yn  rhaid  cael  deuddeg  apostol, 
mae  yn  debyg,  yn  yr  eglwys  efengylaidd,  i 

gyfateb  i'r  deuddeg  patriaich,  a'r  deuddeg 
llwyth  yn  yr  eglwys  Iuddewig  :  am  hyny  yr 

oedd  yn  rhaid  dewis  rhywun  i'r  swydd  hòno 
yn  Ue  Judas.  f  Rhaid  bod  yr  apostolion  olJ 
yn  dystion  personol  o  bob  peth  a  wnaeth  ac 
a  ddyoddefodd  yr  Arglwydd  Iesu,  am  hyny 
yr  oedd  yn  rhaid  dewis  un  yn  lle  Judas,  ag 
a  fuasai  yn  arfer  canlyn  Crist  yn  gyson 

gyda'r  apostolion :  efallai  mai  o  blith  y  deg 
dysgybl  a  thriugain  yr  oeddynt  yn  dewis. 

22  **Gan  ddechreu  oíedydd  Ioan 
'hyd  y  dydd  y  cymmerwyd  ef  i  fynu 
oddi  wrthym  ni,  bod  un  o'r  rhai  hyn 
gyd  â  üi  M  f  yn  dyst  o'i  adgyfodiad  ef. 

ë  pen.  13.  24,  25.     Mat.  3.    Marc  1.3-8.    Luo  3.  1-  " 
Ioan  1.  28-51.        t  Gwel  ar  adn.  2,9.        w  Gwel  ar  adi 
Heb.  2.  3. 

*  "  Gan  ddechreu  o  fedydd  Ioan,"  sef  yr 
amser  y  bedyddiwyd  Cristgan  Ioan  :  oblegid 
y  pryd  hwnw  y  dechreuodd  efe  ei  weinid- 

ogaeth  gyhoeddus,  ac  o'r  pryd  hwnw  yr  aeth 
efe  i  mewnac  allanyn  mhlith  eiddysgyblion. 
adn.  21.  t  Yr  oedd  pob  peth,  blaenorawi  a 
dylynawl,  megys  yn  cymherfeddu  yn  adgy- 
fodiad  Iesu,ac  yroedd  yn  anhawddach  credu 
hyny  na  dim  arall ;  felly  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  cael  digon  o  dystion  o'i  adgyfodiad  ef 
uwchlaw  pobpeth. 

23  *  A  hwy  a  osodasant  ddau  ger 
bron,  f  Joseph,  yr  hwn  a  enwid  *  Bar- 
sabas,  ac  a  gyfenwid  Justus,  a  Mat- 
thías. 

*  pen.  15.  22. 

*  Cymmeradwywyd  cynnygiad  Pedr  yn  y 
fàn  gan  yr  apostolion  oll,  a  gosodasant  ddau 

gerbron  i'r  perwyl  hyny.  Mae  yn  anmhosibl, 
ac  yn  afreidiol  i  ni  wybod,  paham  y  gosod 
wyd  y  ddau  hyn  ger  bron,  mwy  nac  çraill 
efallai  eu  bod  hwy  wedi  bod  yn  gánlyn 
wyr  mwy  cyson  nac  eraill,  neu  ynte  yn  fwy 

enwog  na  neb  o'r  Ueill  mewn  duwioldeb  a 
geirwiredd.     Gosodwyd  hwy  ger  bron  yr  ap 

ostolion  ;  ond  yn  hytrach  ger  bron  yr  Ar- 
glwydd,  iddo  ef  ddangos  drwy  goelbren  pa 
un  o'r  ddau  a  ddewisai.  t  Nid  yw  yn  ang- 
enrheidiol  i  ni  wybod  pwy  oedd  y  ddau 
hyn,  am  hyny  gwell  i  ni  ochel  chwyddo  y 
gwaith  â  phethau  afraid  a  diles 

24  y  *  A  chan  weddì'o,  hwy  a  ddy- 
wedasant,  2fTydi,  Arglwydd,  %  yr 
hwn  a  wyddost  galonau  pawb,  dangos 

pa  un  o'r  ddau  hyn  a  etholaist, y  pen.  13.  2,  3.  Diar.  3.  5,  6.  Luc  6.  12,  13.  z  \ 
15.  8.  Num.  27.  16.  1  Sam.  16.  7.  1  Bre».  8.  39.  1  Cron. 
2S.  9.  a  29.  17.  Salm  7.  9.  a44.21.  Diar.  15.  11.  Jer.  11. 
20.  a  17.  10.  a  20.  12.  Ioan  2.  24,  25.  a  21.  17.  Heb.  4.  13. 
Dat.  2.  23. 

*  Dewisodd  yr  apostolion  ddau,  y  rhai 
mwyaf  cymhwys  yn  ol  eu  barn  ddiduedd 
hwy ;  ond  nis  medrent  hwry  wybod  pa  un  o'r 
ddau  i  ddewis:  am  hyny  inaentyn  gorchym- 
yn  y  mater  pwysig  i  Ddnw,  gwybyddwr 
calonau  pawb.  t  Gweithred  ddigyfrwng 
lesu  oedd  dewis  yr  apostolion  ;  am  hyny  tyb- 
ir  mai  ato  ef  mae  yr  un  ar  ddeg  yn  cyfeirio 

y  weddi  hon,  "  Tydi,  Arglw^dd,  &c." 
+  Addefa  yr  apostolion  ei  fod  ef  yn  gwybod 
calonau  pawb,  yr  hyn  a  berthyn  i  Dduw  yn 
unig,  gall  pawb  eraill  gam-gymmeryd,  ac  y 
maent  yn  cael  eu  twyllo  yn  aml,  gan  ym- 
ddangosiadan  allanol. 

25  °*I  dderbyn rhan  o'r  weinidog- 
aeth  hon,  a'r  apostoliaeth,  b  +  o'r  hon  y 
c  cyfeiliornodd  Judas, d  X  i  fyned  i\v  le 
ei  hun. 

a  adn.  17.  20.  *  adn.  16—21.    Salm  109.  7.    M*t.  27. 
3—5  c  1    Cron.  10.  13,   14.    2  Pedr  2.  3—6.    Jud.  6,  7. 
d  Mtit.  25.  41,  46.     a  26.  24.  Ioan  6.  70,  71. a  13.  27.  a  17.1». 

*  I  gymmeryd  ei  ran  gyda  ni,  yn  awdur- 

dod,  ymddiried,  a  Uafiir  y  weinidogaeth  a'r 
apostoliaeth  yn  lle  Judas.  t  Bu  Judas  yn  an- 

rFyddlawn  i'w  swydd  ac  i'w  Arglwydd  hefyd  ; 
am  hyny  gwnaeth  ei  hun  yn  annheilwng  o'i 
swydd  :  cyfeiliornodd  trwy  fradychu  ei  Ar- 
glwydd,a  chyfeiliornodd  trwy  ei  grogi  ei  hnn: 
cyfeiliornodd  o'i  swydd  drwy  bechod,  a  chyf- 
eiliornodd  o'r  byd  i  ddistryw  byth.  %  UfTern 
yn  ddíimmau  a  feddylir:  "ei  le  ei  hun" 
ydoedd  i  Judas,  am  ei  fod  yn  gymhwysiddo, 
ac  yn  ei  gyflawn  haeddu.  Pan  mae  ýr  an- 
nuwiol  yn  myned  i  ufl^ern,  myned  i'w  le  tü 
hun  y  mae. 

26  e  *  À  hwy  a  fwriasant  eu  coel- 

brennau  hwynt :  f  ac  ar/Matth'ías  y 
syrthiodd  y  coelbren  ;  J  ac  efe  a  gyí- 

rifwyd  gyd  a'r  un  apostol  ar  ddeg. 
e  pen.  13.  19.  Lef.  16.  8.  Josh.  18.  10.  1  Sam.  14.  41, 

42.  1  Cron.  24.  5.  Diar.  16.  33.  Jona  1.  7.        /adn.  23. 

*  Tybir  mai  yr  anrhydedd  a  roddasai  Duw 
ar  ymofynion  tiwy  goelbren,  (Jos.  7.  14,  15; 

1  Sam.  10.  20,  21  ;)  yn  nghyd  a'r  arfer  o 
ddewis  swyddogion  yr  otfeiriaid  yn  y  deinl 
wrth  goelbren,  (1  Cron.  24.  5,  7;  Luc  1.  9;) 
a  barodd  i'r  apostolion  feddwl  am  y  dull  hwn 
o  ddewis  un  o'r  ddau  hyn.  Mae  yn  debyg 
nad  oes  neb  a  ŵyr  pa  fodd  yr  oeddynt  hwy 

yn  bwrw  cu  coelbrenau  ;  a  rhy  faith,  ac  af- 
reidiol,  fyddai  gosod  i  lawr  yma  yr  hyn  a 

dybiodd  dyniondysgedig,  ond  dychymmygo', 
am  y  peth.  Mae  yn  debyg  nad  oes  ynia 
ddiin  sail  i  ddynion  ddisgwyl  cael  gwybod 
rmddwl  Duw  trwy  goelbren  yn  awr;  nac  i 
arfer  y  fath  beth  ar  unrhy w  aclìlysur,  pa  mòr 
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jwysig  bynag  y  byddo,  a  plia  mòr  ddifrifol 
aynag  y  galfwn  mnnau  fod  gydag  ef.  Mae 
jair  antfaeledig  Duw,  barn  a  llais  cyífredin 

'i  eglwys,  acymddangosiadau  ei  ragluniaeth, yn  ddigon  i  ni  i  benderfynu  pob  peth  heb 
oelbren.  t  Yr  apostolion  oedd  yn  bwrw  y 

coelbrenau,  ond  oddi  wrth  yr  Arglwydd  yr 
oedd  ei  llywodraethiad  ef,  Diar.  16.  33. 
Fel  byn  yr  oedd  Matthias  yn  cael  ei  osod  yn 
yr  apostoliaeth  gan  Dduw  ei  hnn,  mòr  ddi- 
gyfrwng  â  neb  arall  «o  honynt.  Mae  yn 
rhyfedd  na  sonir  dim  am  Matth'ias  yn  un  màn 

ysgrythyr  ond  ar  yr  achlysur  hwn ;•  ond 
crybwyllir  am  Barsabas  fel  un  enwog  gyda'r 
apostolion,  Act.  15.  22 — 35.  DYammau  i 
Matthias  lenwi  ei  le  yn  ffyddlawn,  er  nad  oes 
genym  hanes  am  dano :  ac  mae  yn  amlwg 

ddarfu  i  Barsabas  ddim  cythruddo  ac 
ymrwystro  o  herwydd  na  chawsai  ei  ddewis 

yn  apostol.  'j  Dangosodd  yrapostolion  eraill, 
yn  nghwydd  yr  holl  eglwys  o  hyny  alian,  eu 
cymmeradwyaeth  o  Matthîas  yn  ol  dewisiad 
Duw  o  hóno :  cyfrifwyd  ef  yn  apostol,  a 

chyda'r  apostolion.  Lle  byddo  argoelion  fod 
Duw  wedi  galw  dyn  i  waith  y  weinidogaeth, 
dylai  yr  holl  egiwy s  ei  dderbyn  ef  fel  y  cyfry w. 

PEN.  II. 

Yr  apostolion  yn  llawn  o'r  Ysbryd  Glân. 

*ÂC  a  wedi  dyfod  dydd  y  Pentecost, 

b  f  yr  oeddynt  hwy  oll  yn  gyttûn  yn 
X  yr  im  ììe. 

a  pen.  20.  16.  Ex.  23.  16.  a  34.  22.  Lef.  23.  16—21 
Num  23.  26—31.  Dent.  16.  9-12.  1  Cor.  16.  8.  *  adn.  46 
pen.  1.  13—15.  a  4.  24,  32.  a  5.  12.  2  Cron.  5.  13,  14.  a  30 
12.  Salui  133.  1,  2.  Jer.  32.  39.  Zeph.  3.  9.  Rhuf.  15.  6 
Phil.  1.  27.  a  2.  2. 

*  Ystyr  y  gair  Pentecost  yw,  Deg  a  deu- 
gain  ;  am  ei  fod  yn  cael  ei  gadw  yu  ŵyi  y 
degfed  dydd  a  deugain  ar  ol  y  pasg.  Groeg 
yw  y  gair  pentecost;  gŵyl  yr  wythnosau  y 
galwai  yr  Iuddewon  yr  ŵyl  hòno,  (Exod. 
31.  22,)  am  eibod  saith  wythnos  ar  ol  y  pasg. 
Gŵyr  pawb  mai  y  Sulgwyn  y  galwn  ni  yr 
ŵyl  hòno.  Tröed  y  darllenydd  at  y  cyfeir- 
iadau  dàn  y  llythyren  a,  a  chaiíf  weled  yr 
hyn  a  ddywed  yr  ysgrythyr  am  ŵyl  y  pen- 
tecost.  Gan  i'r  Iesu  gael  ei  groeshoelio  ar 
ŵyl  gyhoeddus  y  pasg,  yr  oedd  yn  iawn 
iddo  gael  ei  ogoueddu  ar  ŵyl  gyhoeddus  y 

pentecost,  a'r  pentecost  cyntaf  hefyd  ar  ol  ei 
groeshoelio.  Sefydlwyd  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth,  trwy  roddiad  y  ddeddf  ar  Sinai,  ar 
ddydd  y  pentecost ;  a  sefydlwyd  yr  orueh- 
wyliaeth  newydd,  trwy  dywalltiad  yr  Ys- 
bryd  Glân  yn  Jerusalem,  ar  yr  un  dydd  ;  yr 
hwn  oedd  y  tro  hwn  yn  dygwydd  ar  y  dydd 

■  cyntaf  o'r  wythnos  Iuddewig,  y  sabbath 
i  Cristionogol ;  ac  felly  cafodd  y  sabbath  crist- 
h  ionogol  ei  gwbl  gyssegru  drwy  y  tywalltiad 

|i  o'r  Ysbryd  Glàn.     t  Yr  ugain  a  chant,  mae 
I  yn  debyg  a  grybwyllir,  pen.  1.  15.    +  Nid 
I I  yw  pawb  yn  cyttuno  pa  le  oedd  hwn,  mỳn 
[  i  rhai  mai  yn  y  deml  yr  oeddynt,  am  nad  oedd 
I  un  ystafell  mewn  tŷ  yn  ddigon  i'w  cynhwys, 
I    ond  tybia  eraill  i'r  gwrthwyneb  :  nid  yw  o 
I  bwys  mawr  am  y  lle. 

2  c  *  Ac  yn  ddisymmwth  y  fdaeth 

II  swn  o'r  nef,  d  X  megis  gwynt  nerthol 
ij  yn  rhuthro, e  ||  ac  a  lanwodd  yr  holl 
I    dý  lle  yr  oeddynt  yn  eistedd. 
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t  pen.  16.  25,  26.  F.s.  65.  24.  Mal  3.  1.  Luc  2.  13. 
d  1  Bren.  19.  11.  Salm  1S.  10.  Can.  4.  16.  Eaeo.  3.  12,  13. 

a  37.  9,  10.  loan  3.8.        e  pen.  4.  31."" 

*  "  Cyn  nemawr  o  ddyddiau"  a  ddywed- 
asai  yr  Iesu,  pen.  1.  5 ;  ni  ddywedodd  yn 
fanwl  pa  bryd  ;  felly,  mae  yn  debyg  nad 
oedd  yr  apostolion  eu  hunain  yn  dysgwyl  y 

fath  beth  ar  y  pryd  pennodawl  hwnw  :  on'd yr  oeddynt  yn  gyttun  yn  gweddYo  am  dano, 
ac  yn  ei  ddysgwyl  ryw  bryd,  yn  fuan. 

t"  Swn,"  i  ddeffrôi  eu  syìw  hwynt,  ac  i'w 
darpar  i'r  hyn  oedd  i  ganlyn.  J"Gwynt 
nerthol,"  i  arwyddo  gweithrediadau  nerthol 
a  chryfion  yr  Ysbryd  Glân,  ar  yr  apostolion 
eu  hunain,  ac  ar  y  miloedd  pobl  trwy  eu 

hymadrodd  hwy.  ||  I  arwyddo  y  byddai  i'r 
eíengyl  trwy  nerth  yr  Ysbryd  Glân  o'r  diw- 
edd,  i  lanw  yr  holl  fyd  a'i  goleuni  dwyfol, 
a'i  rhinweddau  nerthol. 

3  *  Ac  ymddangosodd  iddynt^daf- 
odau  f  gwahar.edig  s  megis  o  |dân,  ac 
efe  h  a  eisteddodd  ||  ar  bob  un  o  hon- 

ynt. 

/adn.  4,  6,  II.  Gen.  11.  6,  7.  Salra  55.  9.  1  Cor.  12.  10. 
Dat.  14.  6.  ff  Es.  6.  5—7.  Jer.  23.  29.  Mal.  3.  2,  3.  Mat. 
3.  11.  L.ic  24.  32.  Iago  3.  6.  Dat.  11.  3—5.  h  pen.  1.  15. 
Es.  11.  2,  3.  Mat.  3.  16.  Ioan  1.  32,  33. 

*  Fíîam  dân  ar  lun  tafodau  megys  yn  eis- 
tedd  ar  ben  pob  un  o  honynt.  t  Yr  oedd  y 
tafodau  hyn  yn  wahanedig,  neu  yn  fforchogi, 
yn  mlaen  pob  un  o  honynt :  ond  pa  un  ai 
tforchogi  yn  ddau,  neu  ragor,  nis  gwyddis  ; 
tybiodd  eglwys  Rufain  mai  gwahanu  yn  ddau 
yr  oedd  pob  un  o  honynt,  a  dywedir  mai  i 
geisio  dynwared  y  tafodau  hyny  y  dy.chym- 
mygasant  y  meitr,  neu  y  capan  hîaen-fforch- 
og,  a  wisg  eu  hesgobion,  ac  esgobion  Lloegr 
hefyd.  Ond  gan  mai  llefaru  mewn  amryw 
ieithoedd  oedd  arwyddocâd  y  tafodau  hyny, 
mae  yn  debycach  fod  mwy  nac  un  fforchog- 
iací  ynddynt.  JTân,  i  arẃyddo  yn  1.  Y  gol- 
euni  a  gyfranai  yr  apostolion  trwy  eu  gweinid- 
ogaeth.  2.  Ygwresowgrwydd  a'r  eiddigrwydd 
( zeal)  tanllyd  a  gaent  yn  eu  hysbrydoedd. 
3.  Taeniad  a  rhed.iad  cyfiym  yr  efengyl  trwy 

y  byd,  gan  gludo  pob  peth  o'i  blaen,  a  budd- ugoliaethu  ar  bob  cyfeiliornadau  a  llygredd. 
4.  Purdeb  a  sancteiddrwydd  yr  aposlolion, 
ac  a  weddai  i  holl  bregethwyr  yr  efengyi. 

Yma  y  cyfiawnwyd  rhag-ddy wediad  Ioan, 
Bedyddio  â'r  Ysbryd  Glân  ac  â  thân :  a 
sylwa  rhai,  fod  Shechinah  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth  yma,  megys  yn  gadael  yr  oruchwyl- 
iaeth  hòno,  ac  yn  myned  drosodd  ar  yr  apos- 
tolion,  fel  gweinidogion  prif  a  chyntaf  yr  or- 
uchwyliaeth  newydd.      (|Aryr  oll  oedd   yn 
yttun  yn  yr  un  lle,  adn.  1  ;  sef  yr  ugain.a 

chant,  a  grybwyllir  yn  adn.  15,  o'r  bennoá 
blaen.  Nis  gallai  y  tro  hwn  fod  yn  gyf- 

lawniad  o  brophwydoliaeth  Joel  yn  iawn 
(adn.  16,  Vt,  18,)  heb  i  ni  dybied  fod  yr  Ys- 
bryd  Glân  wedi  disgyn  ar  bawb  ag  oedd  yn 
y  lle  yn  gystal  ag  ar  yr  apostolion  ;  ac  os 

felly  nid  oes  dim  a  fỳno  yr  esgobion  â'r 
capiau  flForchog  a  soniwyd  m-hod,  mwy  na 
christionogion  eraill  yn  gyftiedin. 

4  *A  hwy  oll*alanwyd  â'r  Ys- 
pryd  Glân,  Äfac  a  ddechreuasant  lef- 
aru  â  thafadau  eraill, '  megis  y  rhodd- 
es  yr  Yspryd  iddyntymadrodd. 

2  R 
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a  20.  22.    Rbuf.  15.  13.    Eph.  3.  19.     a  5.  18.  k  adn.  11. 
pen.  10.  46.  u  19.  6.  Es.  28  II.  Marclfi.  17.  1  Cor.  12.  10, 
28-30.  a  13.  1,  8.  a  14.  5,  6,  18,  21-23,  39.  /  Ex.  4.  11, 
12.  Nnm.  |1.  25—29.  I  Sam.  10  10.  2  Sam.  23.  2.  Es.  59. 
21.  Jer.  1.  7—9.  a  6.  11.  Ezec  3.  II.  Alica  3.  8.  Mat.  10. 
19,  20.  Luc  12.  12.  a  21.  15.  1  Cor.  14.  26-32.  Eph.  6.  18, 
19.    1   Pedr  1.  12.  2  Pedr  1.  21. 

*  Hwy  a  lanwyd  â  donian  a  grasau  yr  Ys- 
bryd  Glân  mewn  mesur  helaethach  o  lawer, 

nac  o'r  blaen.  fHwy  a  lefarasant  mewn 
ieithoedd  ag  oedd  yn  hollawl  ddîeithr  iddynt 

o'r  blaen  ;  a  dywedir  fod  y  gair  Apophtheg- 
gesthai)  a  gyfieithir  yma  "  llefaru,"  yn  ar- 
wyddo,  Uefaru  pob  iaith  gyda'r  hyawdledd 
a'r  perffeithrwydd  mwyaf,  a  chyda  grym 
ac  arddelwad  anghyffredin.  Mae  yn  amlwg 

mai  gwyrth  ryfeddol  o'r  nef  oedd  hon, 
clywed  dynion  anllythyrenog  o  ran  dygiad  i 
fynu,  yn  llefaru  mawrion  bethan  ar  yr  un- 
waith,  a  hyny  yn  berffaith  hyawdl  a  grymus, 

mewn  ieithoedd  hollawl  dd'ieithr  iddynt  hyd 
yr  awr  hòno  Trwy  gymmysgiad  yr  iaith  yn 
Babel  y  gwrthodwyd  y  cenedloedd  ;  a  thrwy 
aJIuogi  yr  apostolioni  lefaru  amryw  ieithoedd 

yn  Jerusalem,  y  dygwyd  hwy  yn  eu  hol  i'r 
eglwys. 

5  m  *  Ac  yr  oedd  yn  trigo  yn  Jer- 
usalem,  Iuddewon,  n  gwŷr  bucheddoi 
o  fbob  cenedl  °dan  y  nef. 

m  adn.  1.  peu.  8.  27.  F.x.  23.  16,  17.  Es.  66.  18,  19. 
Zech.8.  18-21.    Luc  24.  18      loan  12.  20.  n  pen.  8.  2. 
a  10.  2,  7.  a  13.  50.  a  17.  4,  17.  a  22.  12  Luc  2.  25. 
o  Deut    2.  25.  M*t.  24.  14.  Luc  17.  24.  Col.  1.  23 

*  Mae  yn  debyg  fod  rhai  dynion  buchedd- 
ol,  o  Iuddewon  gwasgaredig  a  phroselytiaid, 
o  agos  i  bob  cenedl  yn  aros  yn  Jerusalem, er 
mwyn  manteision  crefyddol  yn  y  lle  nodedig 
hwnw  :  ac  mae  yn  sicr  fod  yno  lawer  iawn 

o'r  cyfryw  bobl  o  bob  cenedl,  ar  yr  ŵyi  ar- 
benig  hon  ;  oblegid  dywedir  fod  dysgwyliad 
cryf  cyffredin  yn  mhlith  pawb,  yr  ymddang- 
osai  y  Messiah  ar  yr  ŵyl  hòno.  t  Gorwireb, 

(hyperbole)  efallai,  yw  y  geiriau  hyn,  "pob 
cenedl  dàn  y  nef,"  fel  noewn  Uawer  o  fànau 
eraill  yn  yr  ysgrythyr  :  pob  cenedl  ynmhlith 
pa  rai  y  gwasgaresid  yr  Iuddewon  afeddylir. 
Trefnodd  Duw  hyn  i  daenu  yrefengyl  megys 
ar  unwaith  yn  mhlith  pob  cenedl :  ac  yma 
cyflawnwyd  llawer  o  brophwydoliaethau  yr 
Hen  Destament,  Es.  2.  2,  3 ;  a  43.  5,  6. 

6  *  Ac  wedi  myned  y  gair  o  hyn, 
^daeth  y  lliaws  ynghyd,  fac  a  dra- 
llodwyd,  Jo  herwydd  bod  pob  un  yn 
eu  clywed  hwy  yn  llefaru  yn  ei  iaith 
ei  hun. 

ppen.  3.  11.  1  Cor.  16.  9.  2  Cor.  2.  12. 

*  Efallai  i  lawer  o'r  rhai  oddi  allan  glywed 
iwn  y  gwynt  nerthol  yn  rhuthro,  neu  glywed 
y  dysgyblion  yn  tori  allan  mewn  gorfoledd  i 
glodfori  Duw.  fTrallododd  rhai  o  honynt, 
efallai,  o  herwydd  croeshoelio  yr  Iesu,  a 
synasant  yn  ddirfawr  oll  gan  swn  y  gwynt, 
wrth  wclcd  y  tafodau  tanllyd,ac  wrth  glywed 
yr  apostolion  yn  llefaru  fel  yr  oeddynt :  pob 
nn  yn  eu  clywed  yn  ei  iaiíh  ei  hun.  %  Mae 
yn  sicr  bod  yr  apostolion  yn  Uefaru  mewn 
gwahanol  ieithoedd  (adn.  4,)  ac  nid  y  bobl 
yn  eu  clywed  bob  un  yn  ei  iaith  ei  hun  ;  pe 
feIIy,  ar  y  bobl  y  buasai  y  wyrth,  ac  nid  ar 
yr  apostolion. 

7  *'*Synnodd  hefyd  ar  bawb,  a 
rhyfeddu  a  wnaethant,  gan  ddywedyd 

wrth  eu  gilydd,  Wele,  rfonid  Gali- 
leaid  yw  y  rhai  hyn  oll  sydd  yn  llef- 
aru? 

q  adn.  12    pen.  3.  10.  a  14.  11,  12.   Marc  1.  27.  a 
r  peo.  1.  11.  Mat.  4.  18-22.  a  21.  11.  Ioar.  7.  52. 

*  Synasant  pa  fodd  y  gallai  y  fath  beth 
a  hyn  fod,  i  ba  ddyben,  a  pha  beth  a 
ddeuai  o  hyn.  +  Gwyddai  Uawer  o  honynt 
rywfodd  mai  brortorion  o  Galilea  oedd  y 
dysgyblion  oll :  gwyddent  hefyd  fod  y  Gali 
leaid  yn  fwy  annysgedig  a  gwladaidd  na'r 
Iuddewon  yn  gyffredin,  a  gwyddent,  neu 
tybient  y  gwyddent,  na  chodasai  dim  pro 
phwydi  o  Galilea.  Gwel  ar  Ioan  7.  52.  Fel 
hyn  yn  eu  syndod  wrth,  a  dywediad  ditmyg- 
us  am,  yr  apostolion ;  yr  oedd  y  bobl  yn  ar- 
ddangos  y  wyrth  yn  fwy  hynod  ac  anwad- adwy. 

8  *  A  pha  fodd  yr  ydym  ni  yn  eu 
clywed  hwynt  bob  un  yn  ein  hiaith  ein 

hun,  yn  yr  hon  y'n  ganed  ni  ? 
*  O'r  gwahanol  wledydd  a  enwir  yn  yr 

adnodou  canlynol,  tybir  fod  yno  o  leiaf  saith 

neu  wyth  o  ieithoedd  hollawl  wahanol  i'w 
^ilydd  ;  heblaw  llawer  ychwraneg  o  gangen- 
ieithoedd  yn  perthyn  i  bob  un  o'r  ieithoedd 
gwreiddiol  hyny :  adywedir  fod  y  geiriau  tê 
idia  dialeMos  yn  arwyddo  bod  yr  apostolion 

yn  Uefaro,  nid  yn  unig  p<>b  un  o'r  ieithoedd 
gwreiddiol  hyny,  ond  hcfyd  pob  un  o'r 
cangen-ieithoedd,  yn  berffaith  o  ran  hywadl- 
edd,  geirweddiad,  ac  aceniad  pob  gair,  fel  pe 
buasent  wedi  eu  harfer  erioedo'u  mabandod. 

9  *  Parthiaid,  a  s  Mediaid,  ac  '  El- 
amitiaid,  a  thrigolion  u  Mesopotamia, 
a  Judea,  a  x  Chappadocia,  v  Pontus, ac  zAsia, 

a  2  Bren.  17.  6.    Ezra  6.  2.    Dan.  8.  20.  fGei 
22.  a  14.  I.  Es.  11.  11.  a  21.  2.  Dau.  S.  2.  «  pen.  7.  2. 
Gen.  24.  10.  Deut.  23.  4.  BarD.  3.  8.  1  Cron.  19.  6.  *  1  Pedr 

1.  1.  ypen.  2.  1  Pedr  1.  1.  x  pen.  6.  9.  a  16.  6.  a  19. 
10,  27,  31.  a  20.  16,  18.  2  Tim.  1.  15.  Dat.  1.  4,  11. 

1 0  a  Phrygia,  a  b  Phamphylia,  c  yr 
Aipht,  a  pharthau  d  Lybia,  yr  hon  sydd 
ger  llaw  ̂ Cyrene,  -^fa  dieithriaid  o 
Rufeinwyr,  ̂ luddewon  a  phroselyt- 
iaid, 

a  pen.  16.  6.  a  18.  23.  *  pen.  13.  13.  a  14.  24. 
38.  a  27.  5.  c  Gen.  12.  10.      Es.  19.  23-25.     Jer.  9.  26 
Hos.  11.  1.  Mat.  2.  15.  Dat.  11.  8.  d  Jer.  46.  9.  Ezeo.  30 
5.  Dan.  11.  43.  «  pen.  6.  9.   a  11.  20.    a  13.   1.    Maro  15 
2t.  /pen.  18.  2.  a  23.  11.  a  28.  15,  16.  Rhuf.  1.  7,  15 
2  Tira.  1.  17.  gpen.6.  5.  a  13.  43.  Est.  8.  17.  Zech.  8 
20—23. 

11  ̂ Cretiaid,  ac  *Arabiaid,  Jyi 

ydym  ni  yn  eu  clywed  hwynt  yn  llef- 
aru  yn  ein  hiaith  ni l  fawrion  weithred- oedd  Duw. 

.    b.  27.  7,  12,  13.    Tit    1.  5,  12.  t  1  Bren    10.  15 
2  Cron.  17.  11.       a  26.  7.     Es.  13.  20.     a21.13.     Jer.  3.  2 

25.24.    Gal.  1.  17.    a  4.  25.  I  Ez.  15.  11.    Job  9.  10 
ílm  26.  7.     a  40.  5.     a71.17.    a  77.  11.     a  78.  4.    a  89.  5 
96.  3.  a  107.  8,  15,  21.  a  111.  4.   a  136.  4.    £».  25.  1.    a  28 

29.  Dan.  4.  2,  3.  Heb.  2.  4. 

*  Wele  yma  ddynion  yn  llefaru  dim  lla 
na  phymtheg  o  wahanol  ieithoedd  i  gyd 
rhai  o  Asia,  rhai  o  Affrica,  a  rhai  o  Esrope 
ac  er  bod  eu  ieithoedd  hwy  yn  wahano 

iawn  i'w  gilydd,  ac  oll  yn  wahanol  i'r  apos 
tolion  ;  eto  yr  oeddynt  oll  yn  eu  deall  hwyn 

yn  berffaith.    t  Iudde*won  yn   preswylio  yi 



Pedr  yn  tystio  mai  dylanwadau       ACTAU  II.   yr  Ysbryd  Glân  oedd  arnynt. 

Rhuftin,  a  Rhufeiniaid  o  genedl  wedi  derbyn 
y  grefydd  Iuddewig.  Dywed  Josephus  a 
haneswyr  eraill,  fod  nifer  ìnawr  o  íuddewon 
yn  preswylio  yn  Rhufain  yr  amser  hwnw,ac 

y  byddent  yn  troi  llawer  iawn  o'r  Rhufein- 
íaid  i'r  grefydd  Iuddewig.  j  Nid  yn  unig  yr 
oeddynt  yn  deall  yr  iaith  a  lefarai  yr  apostol- 
íion,  ond  yr  oeddynt  yn  eu  clywed  hwy  yn 
llefaru  mawrion  weithredoedd  Duw  :  pethau 
mawrion  iachawdwriaeth  Duw,  yn  enwedig 
idgyfodiad  Iesu  o  feirw,  yr  hyn  oedd  belíi 
rhyfedd  iawn,  ac  un  o'r  prif  foddion  erdych- 
welyd  y  byd  i  dderbyn  y  grefydd  Gristion- 
3gol.  Pregethwyd  yr  efengyl,  a  sefydlwyd 

:ristionogaeth,  yn  fore  iawn  yn  amryw  o'r 
'wledydd  a  enwyd  uchod  ;  a  dîammau  i 
ìdygwyddiadau  y  diwrnod  rhyfedd  hwn,  fod 

yn  foddion  effeithiol  iawn  i'w  dwyn  i  mewn, 
ìc  i'w  chynnyddu  yn  eu  plith. 

12  *A  synnasant  oll,  ac  a  am- 
mheuasant,  fgan  ddywedyd  y  naill 
wrth  y  llall,  m  Beth  a  all  hyn  fod  ? 

m  pen.  10.  17.  a  17.  20.  Lnc  15.  26.  a  18.  36. 

*  Cawsom  yr  un  peth  o'r  blaen,  adn.  7. 
Yr  oeddynt  yn  deall  y  geiriau,  ond  yn  synu 
wrth  y  wyrth;  nis  medrent  amgyffred  yr 
ìchos  o  hyn,  na  pha  beth  a  fyddai  y  canlyn- 
iad.  +  Cyd-ymholent  â'u  gilydd,  gan.  ddy- 
wedyd,  Beth  a  all  hyn  fod  ì  Pa  beth  mae 

Duw  yn  myned  i'w  wneyd  yn  ein  plith  ni  ? 
1  ydyw  efe  yn  myned  i  osod  i  fynu  deyrnas 
f  Messiah,  yr  hwn  y  buom  ni  yn  ei  ddys- 
*wyl,  fel  hyn,  a  thrwy  y  dynion  rhyfedd 
ìyn  ì  Ac  os  ydyw,  pa  fath  deyrnas  a  fydd 
li? 

13  *Aceraill,  gan  watwar,  a  ddy- 
wedasant, n  f  Llawn  o  win  melus  ydy  nt . n  adn.  15.  1  Sam.  1.  14.  Job  32  19.  Can.  7.  9.  Es.  25. 

5.  Zech.  9.  15,  17.  a  10.  7.  Eph.  5.  18. 

*  Gwelwn  yn  yr  adnod  nesaf  mai  Iuddew- 
3n  Judea  a  Jerusalem  oedd  y  gwatwarwyr 
iyn  :  mae  yn  resyn  meddwi  bod  y  rhai  hyn 

yü  galetach  ac  yn  fwy  gwatwadlyd  na'r 
aellenigion  mwy  estronaidd.  Nid  oedd  y 
hai  hyn  yn  deall  iaith  yn  y  by  1  ond  iaitb 
íudea,  ac  am  eu  bod  yn  ilawn  o  lid  a  rhag- 

'arn  yn  erbyn  Iesu  a'i  apostolion,  taerent 
nai  meddwon  oeddynt,  ac  yn  siarad  bal- 
iordd  fel  meddwon.  +  Nid  oedd  gwin  new- 

fàá  i'w  gael  ar  ŵyl  y  pentecost,  gan  nad 
)edd  y  gwin-gynhauaf  eto  :  gan  hyny  gwin 
raelus  a  ddylai  y  geiiiau  fod,  ac  nid  gwin 
icwydd  fel  yn  y  cyíieithiad  saesoneg.    Melus 
iyw  ystyr  y  gair  yleuìius,  meddant,  hefyd,  ac 
hid  newydd.  Mae  yn  wir  mai  y  gwin  new- 
lydd  oedd  y  melusaf;  ond  dywedir  y  bydd- 
|ii  gan  yr  henafiaid  ffordd  i  gadw  y  gwin  yn 
\ìì  felusder  yn  hir  iawn,  ac  y  byddai  hwnw 
'yn  feddwawl  iawn. 

I  14  1î*Eithr  Pedr,  tynsefyll°gyd 
\iv  un  ar  ddeg,  p  a  gyfododd  ei  lefer- 
ydd,  ac  a  ddywedodd  wrthynt,  i%0 
wỳr  o  Iuddewon,  a  chwî  oll  sydd  yn 
rigoyn  Jerusalem,  bydded  hysbysol 
iyn  i  chwi,  ra  chlust-ymwrandewch 

ili'm  geiriau  : I  open.1.26.  p  Es.  40.  9.  a  52.  9.  a  58.  1.  Hos.  8.  1. 
k  adn.  22.    pen    5.  35.     a  13.  16.    a  21.  28.  r  pen.  7.  2. 
peut.  27    9.  Diar.  8.  32.    Es.  51.  1,  4,  7.    a  55.  2.    lago  2.  5. 

I    *  Dyma  brawf  o  hyfdra  Pedr,  ac  ei  fod  yn 

4?!     " 

ateb  i'w  enw,  càreg,  neu  graig  :  cr  ol  ei 

gwynip,  mae  et'e  yn  gadarnach  wedi  ei  ad- feryd.  t  Yr  oedd  hyn  yn  dangos  nad  oedd 
yr  apostolion  yn  feddwon,  pe  buasent  nis 
gallasent  sefyll  fel  hyn  yn  ddiysgog  yn  wyn- 
eb  eu  gwatwarwyr.  Yr  oeddynt  hwy  yn 
gwarthrnddu  yr  apostolion  yn  ddiachos,  ac 
hefyd  yn  cablu  yr  Ysbryd  Glân,  am  hyny  yr 

oedd  yn  iawn  i  Pedr  amdditfyn  ei  hun  a'i 
frodyr,  a  thystiolaethu  mai  dawn  a  dylanw- 
adau  yr  Ysbryd  Glân  oedd  arnynt.  Llawn 
o'r  Ysbryd,  nid  llawn  o  wiu  oeddynt.  %  Mae 
efe  yn  galw  pawb  yn  ddiofn  i  wrando  arno, 
ac  i  ddàl  yn  fanol  ar  ei  ymadroddion. 

15  s  *  Canys  nid  yw  y  rhai  hyn  yn 
feddwon,  fel  yr  ydych  chwi  yn  tyb- 

ied  ;  't  oblegid  y  drydedd  awr  o'r 
dydd  yw  hi. 

*  1  Sam    1.  15.        t  Mit.  20.  3.  1  Thes.  t>.  ö-8. 

*  Barn  angharedig  ac  anwireddus  a  rodd- 
asai  yr  Inddewon  arnynt,  "  Nid  yw  y  rhai 
hyn  feddwon,"  ebai  Pedr,  ni  chawsom  ni  y 
gair  o  fod  yn  wingar  erioed  o'r  blaen  ;  ac  ni 
phrofasom  ni,  neb  o  honom,  na  gwin  nadîod 

gadarn  y  dydd  heddyw  o  gwbl.  +  "  Y  dryd- 
edd  awr  yw  hi,"  tua  naw  o'r  gloch  yn  y 
bore,  amser  yr  offrwm  boreuol,  a  dy  wedir  na 
byddai  neb  o'r  Iuddewon  ar  un  cyfrif,  yn 
bwyta  nac  yn  yfed  ar  eu  sabbathau  a'u  gwyl- 
iau  tàn  hanner  dydd :  gan  hyny  pa  mòr  af- 
resymol  a  brwnt  oedd  y  cyhuddiad  hwn  ar  y 
dysgyblion.  Dysged  y  cri-tionogion  wers 
oddiwrth  y  sobrwydd  arbedus  hyn  yn  yr 
luddewon,  ac  na  chaffer  gweled  neb  yn 
feddwon  cyn  naw  y  bore  sabbath.  Och  rhag 
yr  arferiad  ffîaidd  hyny  sydd  gan  lawer  a 
fynant  eu  galw  yn  gristionogion. 

1 6  *  Eithr  hyn  yw  y  peth  a  ddy- 
wedwyd  trwy  u  y  prophwyd  Joel, 

«Gwel  arJoel  2.28-32. 
*  Nid  wedi  eu  meddwi  gan  win,  ond  wedi 

eu  llenwi  â'r  Ysbryd  yroeddynt:  cyfíawniad 
oedd  hyn  o  brophwydoliaetb  nodedig  yn 

llyfr  Joel,  pen.  2.  28—32. 

17  *Abydd  ?yn  y  dyddiau  di- 
weddaf  (medd  Duw)  y  ty  tywalltaf 

o?m  Hyspryd  z  %  ar  bob  cnawd :  a  \\  a'ch 
meibion  chwi  a'ch  merched  a  bro- 

phwydant,  §  a'cb  gwyr  ieuaignc  a  wel- 
ant  weledigaethau,  a'ch  henafgwŷr  a 
freuddwydiant  freuddwydion : 

x  Gen.  49.  1.  Es.  1.  2.  Dan.  10.  14.  Hos  3.  5.  Mica  4. 
1.  Heb.  1.  2.  Iaço  $.  3.  2  P<?dr  3.  3.  y  pen.  10.  45.  SHÌtn 
72.  6.  Diar.  1.  23.  Es.  32.  15,  16.  a  44.  3.  Ezec.  36.  25—27. 
a  39.  29.  Zech.  12.  10.    ìoau  7.  39.    Tit.  3.  4—6.  z  G#n. 
6.  12.  Sa!m  65.  2.  Es.  40.  5.  a  49.  26.  a  66.  23.  Zech.  2.  13. 
Luc  3.  6.     loam  17.  2.  r.  Pen.  11.  29.    a  21 .  9,  10.     1  Cor. 
12.  10,  28.  al4.  26-31. 

*  Wrth  "  y  dyddiaudiweddaf"  yn  gyífredin 
y  dealliddyddiíiu  y  Messiah,dyddian  yrefeng- 
yl,  gornchwyliaethddiweddaf  gras  Duw  ;  ond 
yma  rhaid  cymmeryd  y  geirian  mewn  ystyr 
mwy  cyfyng  a  neillduol ;  dyddiau  diweddaf  yr 
Iuddewon,y  dyddiau  o  tiaeneu  dinystr,  wedi 
i'r  moddion  rhyfeddol  byn,  yn  nghyd  â  phob 
moddioneradl,  fod  yn  aneffeithiol  er  eu  dych- 
weliad.  t  Yr  oedd  yr  Ysbryd  yn  cael  t  i  roddi 
o'r  blaen  i'r  dnwiolion  mewn  rnesnr  Ilai,  ac 
yn  anandach  ;  ond  ymü  ma.e  yn  cael  ei  roddi 
mewn  mesur  helaethach  o  lawer,  ei  dywallt. 

2lT2
~~ 



Prophwydoliaeth  Joel ACTAU  II. yn  cael  ei  chyjlawni. 

%"  Pob  cnawd  :"  pob  graddau  o  ddynion  yn  yn  cael   eu   gosod   yn   erbyn   dinas  a  welid 
mhlith  yr  Iuddewon,  isel  ac  uchel,  bychain  a  yno ;  y  taranau  a'r  mellt  ofnadwy,  a'r  daear- 

■?,  nid  hyny  yn    unig  ;  ond   pob  grynfâau  dychrynllyd  a  fu,  y  rhai  a  ystyriai 
JJ  pawb    fel    rhag-argoelion    o    r.yw    ddrygfyd 

IlldWI  ÌOII  .    ••■^.     *ii.\*    tijnj     j u     uuig,  ,    vnvi     yw 

Uwyth  ac  iaith  ynddiwahaniaeth,cened!oedd 
yn  gystal  âg  Iuddewon  :  er  y  tybiai  yr  Iudd- 

ewon  mai  yn  ngwlad  Israel  yn  unig'y  pres- wyliai  Duw,  ac  raai  hwy  a  gaent  fwynâu 
bendithion  teyrnas  y  Messiah.  Tybiai  yr 
Iuddewon  mai  yn  Israel  yn  unig  yr  oedd  ys- 
bryd  prophwydoliaeth  i  fod,  yn  mhlith  trig- 
olion  Judea  yn  unig,  ac  ar  y  doethion,  y 

dewrion,  a'r  cyfoethogiou  yn  unig.  Gan 
nad  oedd  yr  Ysbryd  wedi  ei  dywallt  y  pryd 
hwnw  ond  ar  Iuddewon  yn  unig,  efallai  nad 
oedd  Pedr  ei  hun  eto  yn  deall  y  brophwyd- 
oliaeth  hon  yn  ei  llawn  helaethder,  fel  y 

daeth  i'w  deall  yn  mhen  blynyddoedd  wedi 
hyn.  Gwel  Act.  10.  a  11.  ||  Gwel  gyflawniad 
0  hyn  yn  Act.  21.  9  ;  a  chyfeiriad  at  yr  un 

pethau  yn  1  Cor.  14.  3.  *Mae  prophwydo yma  yn  arwyddo,  nid  yn  unig  hyawdledd  y 
personau  yn  Hefaru  am  bethau  ysbrydol,  er 
addysg  i  eraill;  ond  hefyd  y  goleuni  a'r 
raedrusrwydd  a  roddai  yr  Ysbryd  Glân  idd- 
ynt  i  egluro  pethau  tywyll,  ac  i  ragfynegi 
pethau  i  ddyfod,  yn  enwedig  dinystr  nesâol 
y  genedl  Iuddewig  am  eu  hanghrediniaeth. 

1  Mae  y  "  gweledigaethau  "  a'r  "  breuddwyd- 
ion"  a  grybwyllir  yma,  yn  cyfeirio  yn  amlwg 
at  y  gwahanol  ffyrdd  y  byddai  Duw  yn 

amlygu  ei  feddwl  i'w  bobl  gynt  dàn  yr  Hen 
Destament ;  ac  yn  dangos  yr  eglurai  efe  ei 
feddwl  mòr  amlwg  a  hyny  trwy  ei  Ysbryd 
dàn  yr  oruchwyliaeth  newydd  :  ac  efallai 
trwy  yr  un  moddion,ynenwedig  tra  parâodd 
yr  oesapostolaidd.  Gwely  cyfeiriadau  dan  a. 

18  b  *  Ac  ar  fy  ngweision  ac  ar  fy 
llaw-forwynion  y  tywalltaf  o'm  Hys 
pryd  yn  y  dyddiau  hynny ;  a  hwy  a 
brophwydant : 

b  1  Cor.  7.  21,  22.  Gal  3.  28.  Coí.  _.  . 

*  Mae  rhai  yn  darllen  yr  adnod  uchod  heb 
y  rhagenwjfy:  Ac  ar  weision  a  llaw-forwyn- 
ion,  &c.  Fel  hyny  mae  yn  dangos  y  byddai 

i'r  Ysbryd  gael  ei  dywallt  ar  y  graddau  isel 
af  o  ddynion  yn  gystal  a'r  rhai  uchel,  a 
mwyaf  enwog.  Ond  fel  y  mae  y  geiriauj 
maent  yn  dangos  mai  ar  y  rhai  ydynt  bobl 
ufudd  a  gostyngedig  iddo,  y  mae  Duw  yn 
addaw  tywallt  ei  Ysbryd  ;  ac  na  wiw  i'r  ríiai 
digred  ac  anufudd  ddysgwyl  cyflawniad  o'r 
addewid  hon.  O'r  fraint  annhraethol  o  gael 
bod  yn  weision  ac  yn  llaw-forwynion  i'r 
Dusv  byw ! 

1 9  c  *  A  mi  a  roddaf  ryfeddodau  yn 
y  nef uchod,  ac  arwyddion  yn  y  ddaear 
isod  ;  fgwaed,  a  thân,  a  tharth  mwg. 

c  Joel  2.  30,  31.  Zeph.  ì.  14-18.  Mal.  4.  1-6. 

*  Cyflawnwyd  hyn  oll  o  flaen,  ac  yn  nin 
ystr  Jerusalem  :  yn  y  cleddyf  tanllyd  a  wel- 
wyd  yn  hongian  uwch  ben  y  ddinas, 
seren  danllyd  a  fu  yn  cyfeirio  i  lawr  ati  am 
flwyddyn  ;  y  goleuni  a  fu  yn  tywynu  ar  y 
deml  a'r  allor  yn  y  nos,  fel  pe  buasai  yn 
hanner  dydd  ;  agoryd  porth  mawr  a  phwysig 
y  deml  o  hóno  ei  hun  ;  y  llais  a  glybnwyd 
o'r  sancteiddiolaf  yn  gwaeddi,  Ymadâwn 
oddi  yma :  rhybudd  Jesus  mab  Ananus,  yn 
gwaeddi  yn  ddibaid  am  saith  mlynedd, 
Gwae,  gwae,  gwae !  gweledigaeth  o  luoedd 
yn  ymladd  yn   yr  awyr,  a  gwarch-gloddian 
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mawr  ar  y  drws.  Trwy  ragluniaeth  ryfedd 
Duw,  er  prawf  o  wirionedd  yr  ysgrythyrau, 
mae  Josephus  wedi  crybwyll  y  pethau  uchod 

oll,  yn  ei  hanes  o  Ryí'eloedd  yr  Iuddewon  ; a  Thitus  yr  Ymherawdwr  Rhufeinig  wedi 

tystiolaethu  y  gwirionedd  o  honynt  a'i  law  ei 
hun.  t  Heblaw  y  pethau  goruwch-naturiol 
uchod,  yr  oedd  gwaed,  a  thän,  a  tharth  mwg 
hefyd  ar  y  ddaear,  gan  ryfeloedd  ofnadwy, 
tywallt  gwaed,  a  llosgi  dinasoedd  a  threfydd 
yn  mhlith  yr  Inddewon  cynddeiriog  eu  hun- 

ain,  a  rhyngddynt  hwy  â'u  gelynion  y  Rhnf- 
einiaid  am  flynyddoedd  cyn  eu  llwyr  ddinystr- 
iad.  Digofaint  Duw  a  ddaeth  arnynt  hwy 
hyd  yr  eithaf.  Rhaid  i  ni  ystyried  y  pethau 
dychrynllyd  uchod  raewn  rhyw  fesur  fel 
cysgodau  o'r  hyn  a  fydd  eto  o  flaen  diwedd 

byd  hwn. 
20  d  *  Yr  haul  a  droir  yn  dywyllwch, 

a'r  lloer  yn  waed, e  f  cyn  i  ddydd  mawr 
ac  eglur  yr  Arglwydd  ddyfod. 

d  Es.  13.  9,  10,  15.     a  24.  23.    Jer.  4.  23,  24.     Am.  8.  9. 
Mat.  24.  29.  a  27.  45.    M»ro  13.  24.    Luc  21.  25.  Dat.  6.  13. 

a  16.  8.        e  Es.  2.  12— 21.  a  34.  8.  Joel  2.  1.  a  3.  14.  Zeph. 
2,  3.  Mal.  4.  5.  1  Cor.  5.  5.  1  Thes.  5.  2.  2  Pedr  3.  10. 

*  Efallai  bod  y  "tarth  mwg"  a  soniwyd 
o'r  blaen  yn  esgyn  i  fynu  cyn  dewed,  fel  yr 
oedd  yr  haul  yn  edrych  yn  dywyll  drwyddo 

y  dydd,  a'r  lloer  yn  ymddangos  fel  gwaed 
drwyddo  y  nos  :  neu  ynte,  efallai  i'r  Ar- 
glwydd  Hollalluog  beri  iddynt  ymddangos 

felly  yn  wyrthiol,  fel  arwyddion  o'i  ddigof- 
aint  ar  y  genedl ;  ac  efallai  y  gwna  felly  eto 
o  flaen  diwedd  y  byd  drygionus  hwn. 
t  Dydd  mawr  digofaint  y  Messiah,  a  dydd 
egluro  ei  ogoniant  ef  yn  ninystr  ei  elynion. 
Gellir  deall  y  dydd.mawr  hwn,  un  ai  am 
ddinystr  Jerusalem  neu  ddydd  mawr  y  farn 
ddiweddaf.  Dydd  mawr  ac  eglur  ydoedd,  a 
dydd  mawr  ac  eglur  a  fydd  :  pwy  a  oddef  y 

dydd  mawr  ac  eglur  hwnw  o'i  ddyfodiad  ef ! 

21  *  A  bydd,^pwy  bynnag  a  alwo 
ar  enw  yr  Argl wydd,  a  fydd  cadwedig. 

/pen.  9.  11,  15.  a  22.  16.  Joel  2.  32.  Mat.  28.  19.  Rh 
10.  12,  13.  1  Cor.  1.  2. 

*  Mae  galw  ar  enw  yr  Arglwydd  yma  yn 

arwyddo  y  cwbl  o  wir  grefydd  ;  a'r  rhai  oeddl 
yn  wir  grefyddol  yn  amser  dinystr  Jerusa- 
lem,  achubwyd  hwynt  oll,  o  ran  eu  bywydau 
naturiol,  ni  chollwyd  yr  un  o  honynt.  Mae 
galw  ar  enw  yr  Arglwydd  yma  hcfyd  yn 
arwyddo  galw  ar  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  ac 
felly  credu  ynddo,  ei  fod  ef  yn  Arglwydd.. 
ac  yn  achnbydd  y  rhai  a  gredant  ynddo :  yii 
yr  olwg  yna  ar  y  geiriau,  yr  oedd  Pedr  yn 
rhybuddio  yr  Iuddewon  ei  watwarwyr,  nac 
oedd  dim  modd  iddynt  dd'íanc  rhag  y  dryg 
fyd  tymmorol,  na'r  golledigaeth  dragywydd 
ol,  oedd  yn  eu  haros,  ond  trwy  gredu  ma: 
Icsn  oedd  y  Messiah,  a  galw  arno  ef  air 
drugaredd.  Gadâwn  i'r  darllenydd  gym 
hwyso  y  gwirionedd  uchod  ato  ei  hun 

gwirionedd  i  ni  ydyw,  yn  gystal  ag  i'r  Iudd ewon. 

22  g  *  Ha  wŷr  Israel,  clywch  y  geir 

iau  hyn  :  h  f  Iesu  o  Nazareth,  *îgw: 
profedig  gan  Dduw  yn  eich  plith  chwi 

ì 



Mai  yn  ol  terfynedig  gyngor ACTAU  II. 
Duw  y  bu  Crntfarw. 

jll  trwy  nerthoedd  a  rhyfeddodau,  ac  ar- 
wyddion,  h  y  rhai  a  wnaeth  Duw  trwy- 
ddo  ef  yri  eich  canol  chwi,  §  megis  ag 
y  gwyddoch  chwithau  : 

g  pen.  3.  12.  a  5.  35.  a  13.  1C.  a21.28.  Es.  41.  14. 
À  pen.  4.  10.  a  6.  14.  a  22.  8.  a  24.  5.  a  26.  9.  Mat.  2.  23. 
Io»n  l.  45,  46.  a  19.  19-21.  i  pen.  10.  37.  38.    a  26.  26. 
Mat.  11.  2-6.  Lac  7.  20—23.  a  34.  18,  19.  IoaN  3.  2.  a  5. 
36.  a  6.  14,  27.  a  7.  31.  a  10.  37,  33.  a  11.  47.  a  12.  17,  18. 
a  15.  24.  Heb.  2.  4.  k  pen.  14.  27.    Mat.  9.  8.    a  12.  28. 
Luc  11.  20.  loan  5.  17—20.  a  9.  33.  a  11.  40— 42.  a  14. 
10,  11. 

Gwedi  amddiffyn  ei  hun  a'i  frodyr,  a 
dangos  mai  dàn  ddylanwadan  yr  Ysbryd 
Glân  yr  oeddynt,  ac  nid  dàn  effeithiau  medd  w- 
dod,  mae  Pedr  yma  yn  dechreu  megys  ar  ei 
bregeth  ragorol,  yr  hon  a  fu  yn  foddion  yn 
llaw  yr  Ysbryd  i  argyhoeddi  a  dychwelyd  y 

fath  nifer  mawr  o'i  wrandawwyr.  *  At  wýr 
Israel  yn  benaf,  os  nid  yn  unig,  yr  oedd  efe 
yn  cyfeirio  ei  ymadroddion,  ond  efallai  i'r 
Ysbryd  Glân  eu  bendithio  i  eraill  hefyd. 
t  Felly  y  galwent  hwy  Grist  mewu  ffordd  o 
ddirmyg  a  gwarth  arno:  felly  y  mae  Pedr 
yn  ei  alw  ef  yma,  fel  y  gallenthwy  wybod 
am  bwy  yr  oedd  yn  llefaru,  ac  i  ddangos 
nad  oedd  arno  efe  ddim  cywiiydd  ei  arddel- 
wi  ef.  í  Gwr  wedi  ei  brofi  gan  Dduw,  a'i 
ddangos  yn  amlwg  fel  un  cyinmeradwy  gan- 
ddo  cf :  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  wedi  ei 

ddangos  hefyd  fel  ei  unig-anedig  Fab,  a'r 
Messiah  danfonedig  i'r  byd.  jj  Profodd  Duw 
ef  felly  yn  amlwg  i'r  Iuddewon,  trwy  yr  am- 
rywiol  bethau  rhyfedd  a  wnaeth  efe,  y  rhai 
nid  oes  achos  manylu  arnynt  yma.  §  Nid 
oedd  y  pethau  a  wnaethai  yr  lesu  yn  ddî- 

eithr  i'r  Iuddewon  :  am  na  fynent  eu  hargy- 
hoeddi,  yroeddynt  yn  gondemniol  heb  esgus. 

23  '  *  Hwn,  wedi  ei  roddi  trwy  der- 
fynedig  gynghor  a  rhag-wybodaeth 
Duw,  m  f  a  gymmerasoch  chwi,  %  a 
thrwy  ddwylaw  anwir  a  groeshoelias- 
och,  ac  a  laddasoch : 

/  pen.  3.  18.  a  4.  28.  a  13.  27.  a  15.  18.  Salm  76.  10. 
Es.  10.  6,  7.  a  46.  10,  11.  Dan.  4.  35.  a  9.  24—27.  Mat.  26. 
Î4.  Luo  22.  22,  37.  a  24.  44—46.  Ioan  19.  24,  31—37.  Rhuf. 
4.  17.  a  11.  33-36.  1  Pedr  1.  20.  a  2.  8.  Jud.  4.  Dat.  13.  8. 
m  pen.  3.  13—15.  a  4.  10,  11.  a  5.  30.  a  7.  52.  Gen.  1.  20. 
Mat.  27.  20—25. 

*  Er  tynu  ymaith  waradwydd  y  Groes,  mae 
yr  apostol  yn  dywedyd  mai  nid  o  ddamwain, 
nac  am  unrhyw  achos  ynddo  ei  hun,  y  bu 
Iesu  farw  ;  ond  ei  fod  wedi  ei  roddi  i  hyny 
trwy  derfynedig  gyngor  a  rhagwybodaeth 
Duw  :  ac  i  ddybenion  goruchel  a  gogoneddus 
nas  gwyddent  hwy  ddim  am  danynt.  t  Nid 
oedd  arfaeth  a  chyngor  Duw  yn  un  esgus 
dros  eu  creulondeb  hwy  ;  nis  gwyddent  hwy 
ddim  am  hyny,  ac  nid  oedd  hyny  raewn  un 
modd  yn  effeithio  ar  eu  meddyüau  hwy  yn 
y  weithred  o  groeshoelio  yr  Iesu :  gweith- 
redu  yr  oeddynt  hwy  o  dra  gelyniaeth  tuag 
ato,  yn  hollawl  ddîachos,  ac  yn  wyneb  ei 
ddiniweidrwydd,  ei  ddaioni,  a'i  holl  weith- 
redoedd  nerthol.  i  Dwylaw  anwir  y  Rhuf- 
einiaid,  efallai  a  feddylir ;  ond  gan  mai  hwy 

a  barudd  i'r  Rhufeiniaid  groeshoelio  Crist, 
prîodolir  y  weithred  iddynt  hwy  eu  hunain, 
ac  yr  oedd  yr  euogrwydd  o  hòni  yn  gorwedd 
arnynt  hwy  yn  benaf.  Ni  bu  eu  dwylaw 
hwy  eu  hunain  erioed  mòr  llawn  o  waed  â'r 
tro  hwn. 

24  w*Yrhwn  a   gyfododd  Duw, 

°\  gan  ryddhâu  gofìdiau  angau :  ''jcan- 
ys  nid  oedd  bosibl  ei  attal  ef  ganddo. 

n  adn.  32.  pen.  3.  15,  26.  a  10.  40,  41.  a  13.30.  a  17.  31. 
Mat.  27.  63.  loan  2.  19—21.  a  10.  IS.  Rhuf.  4.  24.  a  6.  4. 
a  8.  11,  34.  a  14.  9.  1  Cor.  15.  12—15.  2  Cor.  4.  14.  Gal.  1. 
1.  Eph.  1.  20.  lThes.  1.10.  Heb.  13.  20.  lPedrl.2l. 
«  Salna  116.  3,  4,  16.  ppen.  1.16.    Es.  25.  8.    a  26.  19. 
a  53.  10—12.  Hos.  13.  14.  Luc  24.  46.  Ioan  10.  35.  a  12.  39. 
Heb.  2.  14.  Dat.  1.  13. 

Nid  oes  gan  yr  apostol  ond  un  adnod  (22) 
am  fywyd  a  gweithredoedd  Iesu,  na  dim 
ond  un  adnod  (23)  am  ei  farwolaeth  ef ;  mae 
yn  prysuro  i  ddywedyd  yn  helaeth  am  ei  ad- 
gyfodiad  a'i  esgyniad  ef,  fel  pethau  mwy  ang- 
enrheidiol  eu  profi  y  pryd  hwnw  :  gwyddai 

y  bobl  am  y  pethau  eraill  o'r  blaen.  *  Cod- odd  Iesu  trwy  ei  nerth  dwyfol  ei  hun  ;  ond 
yma  dywedir  i  Dduw  ei  gyfodi  ef,  er  dangos 

fod  y  Tad  yn  ei  gymmeradwyo  ef  a'i  waith, 
ac  yn  amddiffyn  ei  enw  a'i  gymmeriad  ef  yn 
wyneb  holl  warth  a  cham  gyhuddiadau  ei  el- 
ynion.  t  Dywedir  fod  y  gair  Hebraeg  a  gyf- 
ieithir  yma  "  gofidiau,"  yn  arwyddo  rhwym- 
au  hefyd :  yr  oedd  gofidiau  angau  wedi 

darfod  ar  Iesu  gyda'r  gair  Gorphenwyd;  ond 
yr  oedd  ei  gorph  yn  rhwymau  angau  hyd 
fynyd  ei  adgyfodiad.  i  Nid  oedd  bosibl  ei 
attal  ef  gan  angau,  oblegid  mawredd  anfeid- 
rol  ei  Berson,  oblegid  perffeithrwydd  ei  iawn, 
oblegid  cyfiawnder  Duw,  ac  oblegid  gwirion- 
edd  hen  brophwydoliaethau.  Nid  oedd  na 

hawl  na  nerth  gan  angau  i'w  gadw  ef  yn  y 
bedd  yn  hwy :  drylliwyd  ei  rwymau  fel 
rhwymau  y  groth  ar  enedigaeth   y  plentyn. 

25  i  *  Canys  Dafydd  sydd  yn  dy- 
wédyd  am  dano,  r  f  Rhag-welais  yr 
Arglwydd  ger  fy  mron  yn  wastad; 

s  X  canys  ar  fy  neheulaw  y  mae,  *  fel 
na'm  hysgoger. 

ç  adn.  29,  30.     pen.  13.  32—36.  r  Salm  16.  8—11. 
s  Salm  73.  23.    a  109.  31.    a  110.  5.    Es.  41.  13.    a  50.  7—9. 
Ioan  16.  32.        t  Salm  21.  7.  a  30.  6.  a  62.  2,  6. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  Salm  16.  8.  Dy- 
wed  Pedr  yma  mai  am  Grist  y  llefarodd 
Dafydd  hwynt,  ac  nid  am  dano  ei  hun ;  er, 
mae  yn  sicr,  eu  bod  yn  wir  am  Dafydd  ei 
hun,  a  phob  dyn  duwiol,  mewn  ystyr  îs  :  ond 
cawsant  eu  cyflawni  mewn  modd  arben;g  yn 

Nghrist  a'i  waith  mawr.  +"Gosodais"  yw 
y  gair  yn  y  Saim,  ac  nid  rhag-welais :  aîîan 
o  gyfieithiad  Groeg  y  Deg-a-thriugain  mae 
yr  apostol  yma  yn  eu  cymmeryd.  Yr  oedd 
Crist  yn  gosod,  ac  hefyd  yn  rhag-weled,  yr 
Arglwydd  yn  wastad  ger  ei  fron  yn  ei  holl 
waith  a'i  ddyoddefiadau  mawrion  :  yr  oedd 
yn  gwneyd  pob  peth  fel  yn  ngŵydd  Duw, 
ac  yn  gwybod  y  safai  Duw  yn  blaid  ac  yn 
gymmorth  iddo  yn  ei  holl  ddyoddefiadau,  ac 

hyd  yn  nod  i'w  godi  o'r  bedd.  Mae  cyfeir- 
iad  yn  y  geiriau  at  filwyr  yn  ymladd  yn 
ngolwg  a  thàn  sylw  eu  cadben.  í  Fel  dadl- 
euwr  dros  un  a  gyhuddir  ar  gam  o  flaen 
brawdle. 

26  *  Am  hynny  y  llawenychodd  fy 
nghalon,  Mfac  y  goríbleddodd  fy  nhaf- 
od ;  l  'ie,  a?m  cnawd  hefyd  a  orphwys 
mewn  gobaith : 

u  Salm  16.  9.  a  22.  22—24.  a  30.  11,  12.  a  63.  5. 
a71.  23,  24. 

*  O  herwydd  gobaitb  a  hyder  sicr  y  Cyf- 
ryngwr,  o  gael  buddugoliaeth  lwyr  ar  angau 
a'i  holl  elynion,  yn  ei  adgyfodiad  ;  yr  oedd 

2~RT3 



Pedr  yn  dywedyd  mai  am  Grist        ACTAU  II. y  prophwydodd  Dafydd. 

ei  galon  a'i  dafod  yn  llawenychu  ac  yn  gor 
foleddu,  yn  wyneb  ei  holl  ddyoddefiadau  a'i 
farwolaeth  boenus  ar  y  groes.  +  "  Ac  ym- 
hyfrydodd  fy  ngogoniant"  yw  y  geiriau  yn 
Salm  :  (16.  0.)  felly  mae  Dafydd  yn  galw  y 
tafod  yn  aml ;  a  gogoniant  dyn  fel  creadur 
rhesymol  yw  ei  dafod,  neu  ei  fod  yn  gallu 
llefaru;  yn  enwedig  pan  mae  yn  defnyddio 
ci  dafod  i  ogoneddu  Duw.  {  Fy  ngorph  hef- 
yd  a  orphwyg  yn  dawel  yn  y  bedd,  mewn 
si.crwydd  fy  mod  wedi  gorphen  fy  holl  waith, 
.myned  drwy  fy  holl  ddyoddefiadau,  ac  y  caf 
'adgyfodiad  gogoneddus  fore  y  trydydd  dydd. 
Gall  yr  holl  gredinwyr  a  hnnant  yn  yr  Iesu 
roddi  eu  cyrph  i  orphwys  yn  dawel  yn  y 

bedd,  "  mewn  gwir  a  di'ogel  obaith  o  adgyf- 
odiad  i  fuchedd  dragywyddol,  trwy  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist." 

27  x*Am  na  adewi  fy  enaid  yn 
uflfern,  f  ac  ua  oddefi  i'th  v  Sanct  wel- 
ed  2  llygredigaeth. x  Salin  49  15.  a  S6.  13.  a  116.  3.  Luc  16.  23.  1  Cor.  15. 

55.  Dat.  1.  18.  a  20.  13,  14.  y  pen.  3.  14.  a  4.  27.  Salra 
89.  19.  Marc  1.  24.  Luc  1.  35.  a  4.  34.  1  loan  2.  20.  Dat.  3. 

7.  x  ado.  31.  pen.  13.27—37.  Job  19.25-27.  Jona  2.  6. 
Poan  II.  39.  1  Cor.  15.  62—54. 

*  Ni  adewi  fy  enaidyn  y  'stad  annweledig 
o  wahaniad,  neu  ysgariad  oddi  wrthycorph, 
fel  dynion  eraill  yn  gyffredin  pan  fyddont 
feirw.  Pe  cyfieithid  y  geiriau  psucht  ac 
adts  yma,  hywyd  a  bedd,  fel  y  gwna  rhai, 
dystrywiai  hyny  brydferthwch  y  gyferbyn- 
iaeth  rhwng  enaid  Crist  yn  y  rhan  flaenaf 

o'r  adnod,  a'igorph  ef  yn  yr  ail  ran  :  a  di- 
gon  prin  y  mae  synwyr  mewn  dywedyd,  Ni 

adewify  mywyd  yn  y  bedd.  O'r  tu  arall, 
rhaid  gochelyd  rhag  cyfeiliornad  y  pabydd- 
ion,  sef  i  enaid  y  Cyfryngwr  fyned  am  ych- 

ydig  i  ufì'ern  y  colledigion  ar  ol  ei  farw  :  ni 
chydsaif  hyny  mewn  un  modd  â  Luc  23.  43. 

Felly,  mae  yn  debyg  mai  y  'stad  annweledig 
o  ysgariad  rhwng  yr  enaid  a'r  corph  a  fedd- 
ylir,  fel  y  dywedwyd  uchod  ;  a  hyny  yw 
meddwl  y  gair  adês  (a  gyfieithir  yma  uffern) 
yn  gyffredinol.  +  Hyny  yw,  ni  oddefi  i 
gorph  dy  Sanct  weled  Ilygredigaeth  yn  y 
bedd,  ni  chaîflf  arosyno  yn  ddigon  hiriddech- 
reu  llygru,  neu  fraenu,  yn  y  mesur  lleiaf. 

Yr  aberthau  hyny  oedd  i'w  bwyta,  nid  oedd- 
ynt  i'w  cadw  hyd  y  trydydd  dydd,  rhag  y 
dechreuent  lygru  a  braenu,  Lefit.  7.  15 — 17  ; 
yr  hyn  oedd  efallai  yn  gysgod  o  Grist,  yr 

hwn  a'i  rhoddodd  ei  hun  drosom  ni,  yn  off- 
rwm  ac  yn  aberth  i  Dduw  o  arogl  peraidd. 

28  a*  Gwnaethost  yn  hysbys  i  mi 

f  fify rdd  y  by wyd  :  b  %  ti  a'm  cyflawni  o 
lawenydd  â'th  wynebpryd. a  S<,lm  16.  II.  a  21.4.  a  25.  4.  Diar  2.  19.  a  8.  20. 
Ioau  II.  25,  26.  a  14.  6.  6  Salin  4.  G,  7.  a  17.  15.  a  21.  6. 
a  42.  5.  Heb.  12.  2. 

*  Fel  Cyfryngwr  a  Phen  yr  Eíílwys,  yr 
oedd  y  Tad  wedi  hysbysu  i  Gristyr  holl  drefn 
fawr  i  gyd  ;  gwyddai  y  byddai  raid  iddo  ef 

farw  a'i  gladdu,  a  gwyddai  hcfyd  y  cyfodai  i 
fy  wyd  arinherf)  nol  fore  y  trydydd  dydd.  Am 
y  gwyddai  hyn  oll,  yr  ocdd  ei  gnawd  yn 
gorphwys  mewn  gobaith,  ei  galon  yn  Ilawen- 
ychu  a'i  dafod  yn  gorfoleddu.  +  "  Ffyrdd  y 
by wyd  "  i  Grist  ei  hun  oedd,  ei  adgyfodiad 
o'r  bedd,  ci  esgyniad  i'r  nef,  a'i  ogoneddiad 
ar  ddtheu-law  y  mawredd  yn  y  nef:  a 

dyma  "  ffyrdd  y  bywyd  "  hefyd  i'w  holl  bobl 

ef.    J  Hyny  yw,   â'th   gariad    a'th    foddlon- 
rwydd  i  dragywyddoldeb. 

29  *  Ha  wŷr  frodyr,  cf  y  mae  yn 
rhydd  i  mi  ddywedyd  yn  hyf  wrthych 

am  y  d  \  patriarch  Dafydd,  €  \\  ei  farw 
ef  a'i  gladdu,  §  ac  y  mae  ei  feddrod  ef 
gyd  â  ni  hyd  y  dydd  hwn. 

cpen.  26.26.        d  p<m.  7.  8,  9.  Heb.  7.  4.        «  pen. 
36.  1  Bren.  2.  10. 

*  Chwi  wŷr  Israel  fy  nghyd-wladwyr,  a'm 
ceraint  yn  ol  y  cnawd,  fcaniatêwch  i  mi 

sylwi  yn  rhydd  ar  y  geiriau  uchod  o'r  eiddo 
Dafydd,  nas  gallai  efe  eu  dywedyd  yn  br'íod- ol  am  dano  ei  hun ;  oblegid  bu  efe  farw, 
claddwyd  ef,  ac  ni  chyfododd  eto:  mae  ei 
fedd  ef  yn  hysbys  yn  ein  plith  nihyd  ydydd 
hwn.  Gan  hyny  rhaid  mai  am  Iesu  y  llefar- 
odd  efe,  oblegid  Iesn  yn  unig  a  gododd  cyn 

gweled  Uygredigaeth.  %  Cyfrifid  ̂ Dafydd  yn un  o'r  patii'archiaid,  mòr  enwog  âg  Abraham, 
Isaac,  a  Jacob.  ||  Yr  oedd  Dafydd  wedi 
marw  y  pryd  hwnw  er  ys  mwy  na  mil  o 
flynyddoedd  ;  ac  o  ganlyniad  yr  oedd  ei  en- 
aid  yr  holl  amser  hwnw  mewn  ystad  o  ys- 

gariad  oddiwrlh  ei  gorph,  a'r  corph  wedi 
ìlygru  a  throi  yn  llwch  yn  y  bedd.  §  Yn  ei 
ddinas  ei  hun,  (1  Bren.  2.  10.)  Bethlehem, 
(Luc  2.  4.)  y  claddwyd  Dafydd,  yno  yr  oedd  i 
ei  feddrod  ef.  Mae  yn  debyg  y  byddid  yn  ' 
cadw  ei  fedd  ef  i  fynu  yn  barchus  iawn  o  oes  j 

i  oes  hyd  amser  dinystr  yr  Iuddewon  â'n 
gwlad :  dywed  Jerome  fod  gweddillion  o 
íióni  yn  sefyll  yn  ei  amser  ef. 

30  ̂ *Am  hynny,  ac  efe  yn  bro- 

phwyd,  á'yn  gwybod  dyngu  o  Dduw 
iddo  trwy  lw,  Mai  o  ffrwyth  ei  lwyn- 
au  ef  f  o  ran  y  cnawd,  h  %  y  cyfodai  efe 
Grist  i  eistedd  ar  ei  orseddfa  ef : 

/pen.  1.  36.  2  Saui.  23.  2.  Mat.  27.  35.  Marc  12.  36.  Lnc 
24.  44.  Heb.  3.  7.  a  4.  7.  2  Pedr  1.21.  g  2Sam.  7.  11-16. 
1  Cron.  17.  11—15.  Salin  89.  3,  4,  19—37.  a  110.  1—5.  a  Î32. 
11—18.  Heb.  7.  1,  2,  21.  h  Salm  2.  6—12.  a  72.  1—19.  F.s. 
7.  14.  a  9.  6,  7.  Jer.  23.  5,  6.  a  33.  14,  15.  Am.  9.  11,  12. 
!Mica  5.  2.  Luc  1.  31—33,  69,  70.  a  2.  10,  11.  loan  18.  36,  37. 
Rhuf.  15.  12.    Dat.  17.  14.  a  19.  16. 

*  Nid  yn  unig  amlygwyd  i  Dafydd  fel 
prophwyd  y  deuai  y  Messiah ;  ond  tyrigodd 
Duw  iddo  trwy  lẃ,  mai  o  ffrwyth  ei  Iwynau 
ef  o  rnx\  y  cnawd  y  deuai:  cyfeiriad  sydd 
yma  at  Salm  132.  11.  t  Mae  y  geirian  hyn 

"  o  ran  y  cnawd,"  yn  arddangos  bod  natur 
arall  heblaw  cnawd,  neu  ddynoliaeth,  yn 
perthyn  i  Grist :  o  ran  y  cnawd  yr  oedd  yn 
Fab  Dafydd;  ond  o  ran  ei  Dduwdod  yr 
oedd  yn  Arglwydd  Dafydd.  %  Nid  fel  brenin 
daearol,  oblegid  nid  oedd  ei  freniniaeth  ef 
o'r  byd  hwn,  ond  fel  yr  oedd  Dafydd  yn 

teyrnasu  ar  bobl  etholed'ig  Duw,  felly  y  mae Crist,  ac  felly  y  gwna  yn  dragywyddol. 

3 1  *  Ac  efe  yn  rhag-weled, '  f  a  lef- 
arodd  am  adgyfodiad  Crist,  \  na  ad- 
awyd  ei  enaid  ef  yn  uffern,  ac  nas 
gwelodd  ei  gnawdef  lygredigaetli. 

í  adn.  27.  peu.  13.  35. 

*  Gwedi  ei  amlygu  iddo  gan  Dduw,  yr 
oedd  Dafydd  yn  ríiag-weled  adgyfodiad  y 
Messiah  â  Ilygaid  prophwydol,  mòr  amlwg, 
ac  mòr  sicr  o  gymmeryd  lle,  a  phe  buasai  yn 
ei  weled  â  llygaid  ei  gorph.  +Am  ci  fod  yn 
rhag-weled  yr  oedd  yn  rhag-ddywedyd,  trwy 



Y  bobl  dan  breyeth  Pedr  yn ACTAU  II. cael  eu  dwysbiyo  yn  eu  calon. 

rr  un   Ysbryd   prophwydoliaethol,   a   chyda 
ìoüawl  sicrwydd.    j  Gwel  ar  adn.  27. 

32  *  Vr  lesuhwn  a  gyfododd  Duw 

fynu ;  h  t  o'r  hyn  yr  ydym  ni  oll  yn 
dystion. 

*  adn.  24.  pen.  1.  8,  22.  4  3.  15.  a  4.  33.  a  5.  31,  32. 
i  10.  39-41.  Luc  24.  46—4-3.  loan  15.  27.  a  20.  26-31. 

Fel  y  rhag-welodd  ac  y  prophwydodd 
Dafydd,  felly  y  cyflawnodd  Duw :  efe  a 

igododd  "  yr  Iesu  hwn"  o  feirw  heb  i'w 
^nawd  ef  weled  llygredigaeth,  ni  chododd 
efe  neb  arall  felly  erioed,  gan  hyny  rhaid 
|mai"yrlesu  hwn"  yw  y  Messiáh  y  pro- 
phwydodd  Dafydd  am  dano.  tYr  ydyin  ni  oll 
yn  dystion  o  hyn  ;  ni  a'i  gwelsom  ef  oll,  ym- 
jddiddanasom  âg  ef,  ac  a'i  teimlasom  ef  â'n 
dwylaw  wedi  iddo  aderyfodi  o  feirw.  Nis 
gallwn  beidio  a  thystiolaethu  hyn,  er  y 
gwyddom  na  chawn  ond  ein  gwatwar,  ein 

casâu,  ein  herlid,  a'n  lladd  yn  y  diwedd,  am 
hyny. 

33  *  Am  hynny,  wedi  ei  'ddyrchafu 
ef  trwy  ddeheulaw  Duw,  m  +  ac  iddo 
dderbyn  gan  y  Tad  yraddewido'r 
Yspryd  Glân,  efe  a  dy walltodd  y  peth 
yma  yr  ydych  chwi  yr  awrhon  yn  ei 
Jweled  ac  yn  ei  ||  glywed. 

/pen.  5.  31.  Salm  89.  19,  24.  a  118.  16,  22,  23.  Es.  52. 
13.  a53.  12.  Mat.  28.  18.  Marc  16.  19.  Io»n  17.  5.  Eph.  1. 
20—23.  Phil.2.  9-11.  Heb.  1.  2—4.    1  Pedr  1.  21.    a  3.  22. 

n.  1.  4.    Luo24.  49.    Ioan  7.  38,  39.   a  14.  16,  26.   a  15. 
;  16.  7—15.  n  adn.  17,  38,  39.  pen.  10.  45.  Rhuf.  5.  5. 

Tit.  3.  6. 

Hyny  yw,  trwy  allu  Duw,  a  dywedyd  yn 

ddynol ;  am  mai  â'r  ddeheu-law  mae  dynion 
yn  gyffredin  yn  gwneyd  pethau.  Mae  rhai 
yn  darllen,  arddeheu-law  Duw  ;  ac  fel  hyny 
mae  yr  apostol  yn  pregethu  derchafiad  Crist 

yn  gystal  â'i  adgyfodiad  ;  ac  yn  dangos  ei 
fod  wedi  ei  gytìawnâu  gan  Dduw,  er  ei  gon- 
demnio  gan  ddynion.  fGwelwn  yma  gyf- 
ílawniad  o  Salm  68.  18  ;  yr  hyn  oedd  brawf 

íchwanegol  o'i  adgyfodiad,  ei  esgyniad, 
ogoneddiad  ef,  at  dystiolaeth  yr  apostolion  o 
Ihyny.  Er  gwaeled  a  dirmyced  oedd  Iesu  o 

Nazareth  ychydig  o'r  blaen,  ac  eîo  yn  wir, 
yn  ngolwg  yr  Iuddewon  ;  dyma  Pedr  yma 
yn  ei  ddangos  ef  iddynt  yn  uchel  ac  yn  og- 
oneddus  iawn.  ^Yn  y  tafodau  gwahanedig 
o  dân.  ||  Yn  y  gwahanol  ieithoedd  a  leferid 
gan  yr  apostolion. 

34  *  Oblegid  ni  ddyrchafodd  Daf- 
ydd  i'r  nefoedd  :  ond  y  mae  efe  yn 
dywedyd  ei  hun,  °  +  Yr  Arglwydd 
addywedodd  wrth  fy  Arglwydd,  Eist- 
edd  ar  fy  neheulaw, 

o  Salm  110.  1  Mat.  22.  42-45.  Marc  12.  36.  Luc  20. 
42,  43.  1  Cor.  15.  25.  Hph.  1.  22.  Heb.  1.  13. 

*  Ni  dderchafodd  Dafydd  o  ran  ei  gorph 
i'r  nefoedd,  am  hyny  rhaid  mai  am  Iesu,  y 
Messiah,  y  llefarodd  efe  y  pethau  blaenorol. 
+  Y  geiriau  hyn  a  gymmerir  o  Salm  110.  1. 
Y  tragywyddol  Dad  yn  dywedyd  wrth  y 
tragywyddol  Fab.  Gwel  ar  y  geiriau  hyn 
yn  Math.  22.  44. 

35  *Hyd  oni  osodwyf^dy  elynion 
yn  droed-faingc  i'th  draed. p  Gen.  3.  15.  Josh.  10.  24,  25.  Salm  2.  8— 12.  a  18. 
40—42.  a  21.  S-12.  a  72.  9.  Es.  49.  23.  a  59.  18.  a  60.  14. 
a  63.  4-6.  í..uc  19.  27.  a  20.  16—18.  Rhuf.  16.  20.  Dat.  19. 
19-21.  a20.  1—3,  8—15. 

Mae  Pedr  yn  crybwyll  y  geiriau  hyn 

gyda  chyfeiriad  pii'odol  iawn,  er  dangos  i'r luddewon  eu  dinystr  sirr  hwy,  os  parâent 

yn  eu  gelyniaeth  a'u  gwrthwynebiad  yn  er- 
byn  Cnst.  Heblaw  hyny,  mae  y  geiriau  yn 
dangos  y  caiff  y  Cyfryngwr  fuddugoliaeth 
lwyr  ar  ei  holl  elynion,dynol  ac  ysbrydol,  ac 
y  sathra  ef  hwynt  yn  ofnadwy  yn  nydd  ei 
ddigofaint,  fel  yr  arferai  buddugoliaethwyr 

gynt  wneyd  â'u  gelynion  gorchfygedig,  pa 
un  bynag  ai  byw  ai  marw  a  fyddent. 

36  *  Am  hynny  «  gwybydded  holl 
dỳ  Israel  yn  ddîogel,ddarfod  i  Dduw 
r  f  wneuthur  yn  Arglwydd  ac  yn 
Grist,  yr  Iesu  hwn  a  groeshoeliasoch 
chwi. 

q  Jer.  2.  4.  a  9.  26.  à31.31.  a  33.  14.  Ew»c.  34.  30. 
a  39.  25— 29.    Zech.  13.  1.    Rhuf.  9.  3— 6.  r  adn.  22,  23. 
pen.  4.  11,  12.  a  5.  30,  31.  a  10.  36—12.  Salm  2.  1-6.  Mat. 
28.  IS— 20.  Ioan  3.  35,  36.  a  5.  22-29.  Rhuf.  14.  8-12. 
2  Cor.  5.  10.  2Thes.  1.  7—10. 

*  Dyma  derfyn  y  bregeth,  y  casgliad  mae 
yr  apostol  yn  dynu,  a'r  cymhwysiad  mae  yn 
wneyd  o  hóni  at  yr  Iuddewon,holldý  Israel. 
Gan  i'r  Iesu  hwn  o  Nazareth,  a  groesboel- 
iasoch  chwi  ar  bren,  wneyd  y  fath  wyrth- 
iau,  adgyfodi  o  feirw,  esgyn  i'r  nefoedd,  a 
thywallt  fel  hyn  yr  Ysbryd  Glân,  a  hyn  oll 
yn  ol  hen  brophwydoliaethau  am  y  Messiah : 
chwi  a  ddylech  oll,  bob  Israeliad  o  hónoch, 
gredu  yn  sicr,  ac  yn  y  fàn,  mai  efe  yw  y 
Crist,  y  x\lessiah,  a  addawodd  ac  a  ddanfon- 
odd  y  Tad ;  ac  mai  efe  yw  Arglwydd  pawb 
oll  i  lywodraethu  ar  bawb  ac  i  dderbyn  uf- 
udd-dod  gan  bawb.  f  Gwnaeth  y  Ta-d  ef  yn 
gyfryw  yn  ei  gyngor  tragywyddol,  danfon- 
odd  ef  yn  gyfryw  i'r  byd,  arddelwodd  a 
dangosodd  ef  yn  gyfryw  yn  y  byd,  ac  yn  y 
diwedd  gogoneddodd  ef  fel  y  cyfry w  gydag 
ef  ei  hun. 

37  H  *  Hwythau  wediclywed  hyn, 
s  f  a  ddwys-bigwyd  yn  eu  calon,  ac 
a  ddywedasant  wrth  Pedr,  a'r  apos- 
tolion  eraill,  '  J  Ha  wŷr  frodyr, 
M  ||  beth  a  wnawn  tii  ? 

*  peu.  5.  33.  a  7.  54.    Zech.  12.  10.   loan  8.  9.  a  16.  8— 
11.  Rhuf.  7.  9.  1  Cor.  14.  24,  25.  Heb.  4.  12,  13.  t  Gwel 

ar  pen.  1.  16.  u  pen.  9.  5,  6.  a  16.  29—  31.  a  22.  10. a  24.  25,  26. 

*  Gwedi  clywed  yrymadroddion  ysgrythyrol, 
agos,  ac  effeithiol  hyn,  t  cai  iodd  yr  Ysbryd 

Glân  hwynt  adref  gyda'r  fath  oleu  a  nerth 
argyhoeddiadol,  at  gydwybodau  Hawer  o'r 
luddewon  a'u  clywsant,  yn  enwedig  y  rhai 
a  fuasent  yn  fwyaf  prysur  yn  nghroeshoeliad 
yr  Arglwydd  Iesu,  fel  y  dwys-bigwyd  hwy 
gan  euogrwydd  a  gofid  yn  eu  calonau.  Yma 
cyflawnwyd  prophwydoliaeth  Zechariah, 
pen,  12.  10 ;  ac  yma  hefyd  cyflawnwyd  geir- 
iau  Crist  ei  hun  yn  nodedig.  Ioan  16.  8 — 11. 
\  Llawn  o  win  melus  oeddynt  ychydig  o'r 
blaen,  ond  ytna  Ha  wŷr  frodyr  oeddynt,  ac 

efallaigan  lawer  o'r  uii  dynion.  Ilhyfedd  y 
cyfnewidiad  a  wna  goruchwyliaethau  yr 
Ysbryd  Glân  ar  y  dynion  gwaethaf,  amwyaf 
rhag-farnus,  a  hyny  mewn  ychydig  amser  yn 

aml.  1|  A  oes  gobaith  i'n  bath  ni  ?  a  all  pech- 
aduriaid  fel  ni  gaelmaddeuant  o'npechodau? 
Yr  oedd  yma  wasgfa  ddifrifol  am  eu  bywyd, 

ar  y  bobl. 38  A  Phedr  addywedodd  wrthynt, 



Yr  apostolion  yn ACTAU  II. 
bedycldio  tair  mil. 

x  *  Edifarhôwch,  v  f  a  bed  yddier  pob 
un  o  honoch  2  X  yn  enw  Iesu  Grist, 
er  maddeuant  pechodau ;  a  ||  a  chwi  a 
dderbyniwch  ddawn  yr  Yspryd  Glàn. 

*  pen.  3.  19.  a  17.  30.  a  20.  21.  a  2C.  20.  Mat.  3.  2,  8, 
9.  a  4.  17.  a  21.  23— 32.  Lue  15.  1-40.  *  24.  47.  y  pen. 
8.  36-38  a  16.  15,  31-31.  a  22.  16.  Tit.  3.  5.  1  Pedr  3.  21. 
*  pen.  8.  12,  16.  a  10.  48.  a  19.  4,  5.  Mat.  28.  19.  fthuf.  6. 
3.  1  Cor.  1.  13-17.  aadn.  16-18.  pen.  8.  15—17.  a  10.  44, 
45.  Es.  32.  15.  a  44.  3,  4.  a  59.  21.  £zec.  36.  25—27. 
29.  Joel  2.  28,  2*.  Zech.  12.  10. 

*  Edifarêwch  am  wrtliod  a  chroeshoelio  y 
Messiah  yn  enwedig,  ac  edifarêwch  hefyd 
eich  holl  bechodau  eraill.  t  Nid  am  fod 
bedydd  yn  hanfodol  i  iachawdwriaeth ;  ond 
am  fod  bedydd  yn  osodiad  o  eiddo  Crist  yn 

ei  eglwys,  a'r  ymostyngiad  iddo,  yn  yr  am 
gylchiad  hwn,  yn  brawf  o  wirionedd  eu 

hedifeirwch  hwy,  a'u  derbyniad  ditfuant  o Grist  fil  Messiah  ac  achubwr  en  heneidiau. 

X  Nid  heb  enw  y  Tad  a'r  Ysbryd,  ynddiau; 
ond  crybwyllir  enw  Iesu  Grist  yma,  i  ddang 
os  iddynt  hwy  fod  yn  rhaid  iddynt  ymostwng 
iddo  ef;  ymgyfenwi  ar  ei  enw  ef,  mewn 
proífes  o  Gi  istionogaeth  ;  ei  gydnabod  ef  yn 

ogyfuwch  â'r  Tad  ac  â'r  Ysbryd  Glân  ;  a 
chredu  ynddo  ef  am  faddeuant  a  bywyd  tra- 
gywyddol.  ||  Chwi  a  dderbyniwch  ei  rasau 
tumewnol  ;  nerth  a  chadernid  yn  y  íFydd  : 
chwi  a  dderbyniwch  ei  ddoniau  allanol  ; 
modd  i  lefaru  â  thafodau,  efallai,  yn  nghyd  â 
doniau  eraill  er  adeiladaeth  yr  eglwys  ar  ol 
hyn. 

39  6*  Canys  i  chwi  y  maeyr  add- 
ewid,  ac  i'ch  plant, c  f  ac  i  bawb  ym 
mhell,  d  cynnifer  ag  a  alwo  yr  Ar- 
glwydd  ein  Duw  ni  atto. 

*  pen.  3.  25,  26.  Gen.  17.  7,  8.  Salm  115.  14,  15.  Jer. 
32.  39,  40.  Ezec.  37.  25.  Rhuf.  11.  16,  17.  1  Cor.  7.  14. 
c  pen.  10.  45.  a  11.  15-18.  a  14.  27.  a  15.  3,  8,14.  Es.  59. 
19.  Eph.  2.  13-22.  a  3.  5-8.  d  Joel  2.  32.  Rhuf.  8.  30. 
a9.  24.  a  11.29.  Eph.  1.  18.  a  4.  4.  2Thes.  1.  11.  a2.  13,  14. 
2  Tim.  1.  9.  Heh.  3.  1.  a  9.  15.  1  Pedr  5.  10.  2  Pedr  1.  3, 
10.  Dat-  17.  14.  a  19.  9. 

*  Yr  addewid  gyflfredinol  am  Grist,  a  holl 
fendithion  ei  deyrnas  ef,  medd  rhai;  yr  hon 
a  wnaed  i  Abraham  a'i  had.  Gen.  12.  1 — 3; 
17.  7,  8 :  yr  addewid  bennodol  o'r  Ysbryd 
Glân,  medd  eraill;  yr  hon  a  wnaed  drwy  y 
prophwyd  Joel  (Gwel  ar  adn.  16—21)  yr 
hon  oedd  yn  perthyn  i'r  Iuddewon  a'u  plant. 
f  Ac  nid  iddynt  hwy  a'u  plant  yn  unig,  fel 
had  Abraham  ;  ond  i'r  cenedloedd  hefyd, 
cynnifer  a  alwai  yr  Arglwydd  trwy  yr 
efengyl,  oblegid  y  cenedloedd  a  feddylir  yn 
wastad  wrth  y  rhai  pell  yn  yr  ysgrythyrau, 
ac  y  mae  addewidion  mawr  iawn  a  gwerth- 
fawr  yn  yr  Hen  Destament  i'r  cenedloedd, 
i'w  cyflawni  tàn,  a  thrwy,  oruchwyliaeth  yr 
efengyl.  Mae  yn  dd'íammau  bod  yr  adnod 
hon  yn  dàl  allan  y  calondid  mwyaf,  i'r  holl 
genedloedd  dychweledig  a'u  plant,  y  cânt 
hwy  fwynâu  bendithion  a  brcintiau  yr  efeng 
yl:  ac  yn  yr  olwg  hyny  arni,  mae  yn  sicr  ei 
bod  yn  bleidiol  iawn  i  fedydd  babanaidd,  fel 
y  mae  Uawer  wedi  dangos  yn  helaeth  ei  bod. 

40  e  *  Ac  â  Uawer  o  ymadroddion 
eraill  ̂ y  f  tystiolaethodd  ac  y  cyng- 
horodd  efe,  gan  ddywedyd,  *  %  Ym- 
gedwch  rhag  y  h  genhedlaeth  drofaus 
hon.    . 

pen.  15.  32.  a  20.  2,  9-11.  a  28.  23.  Io*n  21.  25. 

/•pen.  10.  42.  a  20.  21,  24.  Gal.  5.  3  Eph.  4.  17.  1  Thes.  2. 
II.     1  Pedr  5.  12.  g  Num.  16.  23^-34.     Diar.  9.  6.     Loo 
21.  36.  2  Cor.  5.  20.  a  6.  17.  1  Tim.  4.  16.  Heb.  3.  12,  13. 
Iago  4.  8-10.  Dat.  3  17—19.  a  18.  4,  5.  h  Mat.  3.  7—10. 
a  12.  34.  a  16.  4.  a  17.   17.  a  23.  33.  Mare  8.  38. 

*  Mae  yn  debyg  i  Pedr  ddywedyd  llawer 
yn  chwaneg  nag  sydd  ar  lawr  yma,  am  adgy- 
fodiad  a  derchatiad  Crist,  natur  ei  deyrnas  a 
bendithion  ei  efengyl;  gan  gynghori  ac  an- 

nog  ei  wrandawyr  oll,  i'w  dderbyn  ef  fel  y 
gwir  Fessiah.  +  Tystiolaethu  gan  ddefnyddio 
enw  ac  awdurdod  Duw,  a'i  alw  ef  megis  yn 
dyst  ar  wirionedd  y  pethau  a  dystiolaethai. 
X  Y  genedlaetii  drofâus  hòno  oedd  yr  Iudd- 
ewon  anghrediniol,  yn  enwedig  yr  offeir- 

iaid,  yr  ysgrifenyddion,  a'r  phariseaid,  gelyn- 
ion  penaf  Crist,  a  gwrthwynebwyr  penaf  ei 
efengyl  ef.  Ymgadw  rhagddynt  rhag  cael  eu 
hudo  i  anghrediniaeth  draehefn  ganddynt : 
ymgadw  rhag  eu  pechodau  fel  na  byddent 

yn  gyfranogion  o'u  dinystr. 

41  %  *  Yna  y  rhai  a  *  dderbyniasant 
ei  airef  yn  ewylìysgar  k  a  fedyddiwyd; 
'+  a  chwanegwyd  attynt  y  dwthwn 
hwnnw  ynghylch  tair  mil  o  eneidiau. 

«  adn.  37.  pen.  8.  6-8.  a  13.  48.  a  16.  31—34.  Mat.  13. 
44—46.  Gal.  4.  14,  15.  1  Thes.   1.6.  h  Gwel  ar  adn.  3S. 
I  adn.  47  pen.  1.  15.  a  4.  4.  Salm  72.  16,  17.  a  110.  3.  Luc 
5.  5—7.  íoan  14.   12. 

*  Wrth  y  geiriau  hyn  mae  yn  amlwg 
rai  o'r  dyrfa  barâu  yn  eu  hanghredinaeth  o 
hyd  ;  er  na  Jefarodd  dyn  erioed  fel  y  llef- 
arodd  Pedr  yma,  dàn  etfeithiau  grymus  yr 
Ysbryd  Glân.  Ond  derbyniodd  llawer  y 
gair  yn  ewyllysgar,  a  bedyddiwyd  y  rhai 
hyny  oll  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  ar 
broffes  o'u  hedifeirwch,  a'u  ffydd  ynddo,  fel 
Arglwydd  pawb  oll,  ac  unig  Geidwad  y  rhai 
a  gredent  ynddo.  t  Nifer  y  rhai  hyny  oedd 
tua  a  thair  mil  o  eneidiau.  Wrth  ystyried  ; 
nifer  y  rhai  a  fedyddiwyd  y  dwthwn  hwnw, \ 
nad  oeddynt  yn  agos  i  un  afon  lle  yr  oedd  ; 
dyfroedd  lawer,  ond  yn  nghanol  dinas  boblog, 
ac  yn  mhlith  miloedd  oddíeithriaid  ;  ac  wrth  I 
ystyried  nad  oedd  ond  deuddeg  o  apostolion 

i'w  bedyddio;  mae  yn  annhebyg  iawn  ìnai 
trwy  drochiad  y  bedyddiwyd  neb  o  honynt : 
yn  enwedig  gan  fod  bedydd  yr  Ysbryd  Glân, 
yr  hwn  a  arwyddíd  trwy  y  bedydd  hwn,  yn 
cael  llefaru  am  dano  bob  amser,  ac  yn  aml 
yn  y  bennod  hon,  fel  peth  yn  cael  ei  dywallt 
arnynt. 

42  m*  Ac  yr  oeddynt  yn  parhâu  yn 

athrawiaeth  ac  n  y?nghymdeithas  yr 
apostolion,  °  f  ac  yn  torri  bara,  p  ac 

mewngwedd'íau. m  adn.  46.  pen.  11.  23.  a  14.22.  Marc  4.  16,  17.  lonn  8. 
31,  32.  Gal.  1.  6.  Eph.  2.  20.  Col.  1.  23.  2  Tim.  3.  14. 
Heh.  10.  39.   2  Pedr  3.  1,  2,  17,  18.    1  Ioan  2.  19.  n  pen. 
4.  23.  a  5.  12—14.  1  loan  1 .  3,  7.  o  pen.  20.  7,  11.  1  Cor. 
10.  16,  17,  21.  a   11.  20—26.  p  pes.  1.  14.  a  4.  31.  a  6.  4. 
Rhnf.  12.  12.  Eph.   6.  18.  Col.  4.  2.  Heb.  10.  25.  Jud.  20. 

*  Mae  hyn  yn  dangos  gwirionedd  eu  trö- 
edigaeth,  a  d'íanwadalwch  eu  proffes  hwy: 
nid  rhyw  ddylanwadau  grymns  am  ychydíg 
oedd,  ond  peth  gwirioneddol  a  pharâus.  Mae 
yn  ddîammau  fod  llawer  o  ymgais  gan  eo 

hen  gyfeilüon  digred  i'w  troi  hwynt  yn  ol ; 
ond  yr  oeddynt  hwy  yn  aros  yn  athravviaeth 
a  chymdeithas  yr  apostolion,  a  pho  hwyaf  yr 

oeddynt  gyda  hwynt  mwyaf  i  gyd  yr  oedd- 
ynt  yn  cael  en  gwreiddio  a'u  cadarnâu  yn  y 
ffydd.    t  Ganfod  "  tori  bara"   yma  yn  cael 
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û  grybwyll  gydag  "athrawiaeth"  a"  gweddi'- 
au,"  tybir  mai  tori  bara  yn  sacramentaidd  a 
feddylir,  ac  nid  bwyta  cyffredin. 

43  ?  *  Ac  ofn  addaeth  ar  bob  enaid : 

"  f  a  Uawer  o  ryfeddodau  ac  arwydd- 
on  a  wnaethpwyd  gan  yr  apostolion. 

q  pen.  5.  II,  13.  Est.  8.  17.  Jer.  33.  9.  Hos.  3.  5.  Luc 
'.  16.  a8.  37.  rpen.3.  6-9.  a  4.  33.  a  5.  12,  15,  16. 
i  9.  34,  40.    Marc  16.  17.    íoan  14.  12. 

*  Effeithiodd  dygwyddiadau  rhyfedd  dydd 
y     pentecost,    yn     nghyd     a'r     amlygiadau 
hyfeddol  o  bresenoldeb  Duw  yn  mhüth  yr 

ipostolion  a'r  eglwys,  fel  yr  oedd  arswyd  a 
pharchedig  ofn  ar  bawb  trwy  holl  ddinas 

Jerusalem.       Yr  oedd  llawer  yn  ofni  yn  dd'í- 
mmau  rhag  mai  rhyw  arwydd  blaenorawl 

oedd  hyn  oll,  o  dd'íal  abarn  arnynt  am  groes- 
hoelio  yr  Iesu.  t  Chwanegwyd  y  braw  a'r 
ofn  hwnw,  gan  y  rhyfeddodau  a'r  arwydd- 
ion  a  wnaid  gan  yr  apostolion,  pa  bethau 
bynag  oedd  y  rhai  hyny. 

44  *  A'r  rhai  a  gredent  oll  oeddynt 
yn  yr  un  man,  *f  a  phob  peth  gan 
ddynt  yn  gyffredin ; 

*  pen .  4.  32."a  5.  4.  a  6.  1-3.  2  Cor.  8.  9,  14,  15.  a  9.  6- 15.  1  loan  3.  16-18. 

*  Y  fath  oedd  cariad  y  crefyddwyr  ieuainc 
hyn  at  eu  gilydd  ac  at  waith  yr  Arglwydd; 
a'r  fath  oedd  eu  difaterwch  am  y  byd  hwn 
a'u  gobaith  am  fyd  gwell,  fel  yr  oeddynt  yn 
ymgynnull  gyda  eu  gilydd  bron  yn  ddibaid, 
i  fwynâu  cymdeithas  eu  gilydd,  athrawiaeth 
a  gweinidogaeth  yr  apostolion,  ac  i  fwynâu 
presenoldeb  Duw  yn  ei  ordinâdau.  Nid 

oedd  yr  "  arfer"  ddrwg  annheilwng,  o 
"  esgeuluso  eu  cydgynnulliad,"  wedi  dechreu 
eto,  yr  hon  y  mae  llawer  o  grefyddwyr 
clauar  a  gwrthgiliedig  ein  dyddiau  ni  mòr 

dueddol  iddi.  t  Yr  oedd  llawer  o  ddi'- 
eithriaid  yn  mhlith  y  dychweledigion  hyn, 
y  rhai  a  chwennychent  aros  yn  Jerusa- 
lem  yn  hwy  nag  y  bwriadent  wrth  ddy- 
fod  yno,  er  mwyn  cael  ychwaneg  o  addysg 
yn  y  grefydd  Cristionogol,  a  llawer  o  rai 
tlodion  iawn  hefyd  yn  ddîammau;  felly 

yr  oedd  yn  angenrheidiol  iawn  i'r  rhai  a 
allent  gyfranu  eu  meddiannau  y  pryd  liwnw 
i  gynnal  y  rhai  oedd  mewn  angen,  ac  fel 
hyny  yr  oedd  pob  peth  ganddynt  y n  gyffredin. 
Mae  yr  holl  Destament  Newydd  yn  dangos 
yn  eglur  nad  yw  y  fath  drefn  i  barâu  yn 
mhlith  Cristionogion,  ond  pob  un  i  lafurio 

dros  ei  fy wioliaeth  ei  hun  a'i  deulu  hyd  y  gallo. 

45  l  *  A  hwy  a  werthasant  eu 
meddiannau  a'u  da, u  *  ac  a'u  rhan- 
nasant  i  bawb,  fel  yr  oedd  yr  eisieu 
ar  neb. 

aâ. 1,2.      a  11.29.     Luc  12.  33,  34. 
u  Salm  113.  9.  Diar.  11.24,25. 

Es.  53.  7—12.     1  Tim.  6.  1S,  19. 

t  pen.  4.  34-37. 
al6.  9.  a  18.  22.  a  19.  8. 
a  19.  17.     Preç.    11.1 
Iago  2.  14-16.  a  5.  1- 

*  Nid  y    cwbl,    efallai,  ond  rhan ;  fel  yr 
oedd  yr  achos  yn  gofyn,  ar  yr  amser  a'r  am- 
gylchiad  presenol  hwnw.      Yr  oedd  hyn  yn 

brawf  nodedig  o'u  difaterwch  am  y  byd;  o'u 
,  gorfoledd  a'u  hyder  yn  yr  Arglwydd ;    yn  ei 
j  ofal   rhagluniaethol  ef,   yn   gystal  ag  yn   ei 
!  drugaredd  a'iras;  o'u  cariad  ato  a'u  dîolch- 

I  garwch  iddo ;  ac  o'u  cariad  diffuant  tuag  at 
!  eu  gilydd,  er  eu  bod  ychydig  o'r  blaen  yn 
,  hollol  ddieitbriaid  i'w  gilydd,   ac  ar  wahân 
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oddi  wrth  eu  gilydd.  t  Er  nad  yw  y  ddy- 
ledswydd  hon  yn  rhwymedigar  gristionogion 

yn  awr,  eto,  da  fyddai,  bod  mwy  o'r  ysbryd 
haelionns  a  brawdol  hwn  mewn  cristionogion 
bob  amser,  i  gynnorthwyo  eu  gilydd  mewn 

cyfyngderau. 
46  x  *  A  hwy  beunydd  yn  parháu 

yn  gyttûn  yn  y  deml,  f  f  ac  yn  torri 
bara  o  dŷ  i  dŷ,  2Ja  gymmerasant  eu 
iluniaeth  mewn  llawenydd  a  *  symledd 
calon. 

x  pen.  3.  1.  a  5.  42.  Luc  24.  53.        y  adn.  42.  pen.  20.  7. 
pen.  16.  34.  Deut.  12.  7,  12.  a  16.  11.  Neh.  8.  10.  Preg. 
7.  Lncll.41.  1  Cor.  10.  30,  31.  a  Salm  86.  1 1.  Mat. 

6.22.  Rhuf.  12.  8.  2  Cor.  1.  12.  a  11.  3.  Eph.  6.  5.  Col. 3.  22. 

*  Yn  nghyntedd  a  phyrth  y  deml,  lle 
byddai  y  bobl  yn  arfer  ymgynnull  ar  amser 
y  boreuol  a  phrydnawnol  wasanaeth.  Mae 
yn  debyg  eu  bod  yn  ymgynnull  yno  i  addoli 
Duw  fel  eraill,  ac  hefyd,  efallai,  i  lefaru  wrth 

y  torfeydd  am  Iesu  Grist  a'r  pethau  a  ddy- 
gwyddasent  ar  ddydd  y  pentecost.  t  Tybir 
mai  bwyta  cyffredin,  er  cynnaliaeth,  a 
feddylir  yma  wrth  dori  bara ;  ac  nid  yn  sac- 
ramentaidd  fel  yn  adn.  42  :  nid  yw  yn  debyg 
y  dywedai  Luc  ddwywaith  am  yr  tm  peth 
mewn  hanes  mòr  fýr.  %  Yr  oeddynt  fel  hyn 
yn  cymmeryd  eu  lluniaeth  â  chydwybod 
dawel,  â  chalon  ddidwyll,  ac  âg  enaid  yn 
Uawn  o  dangnefedd  a  llawenydd  yn  yr  Ys- 
bryd  Glân.  Calon  lawen  sydd  wledd  wastadol. 

47  *  Gan  foli  Duw,  6fa  chaelfíafr 

gan  yr  holl  bobl.  {  A'r  e  Arglwydd  a chwanegodd  beunydd  at  yr  eglwys  y 
rhai  fyddent  gadwedig. 

b  pen.  4.  21.    Luc  19.  48.    Rhuf.  14.  18.  c  adn.  39. 
pen.  5.  14.  a  11.  24.  a  13.  48.  Rhuf.  8.  30.  a  9.  27.  a  11. 
5—7.  Tit.  3.  4,  5. 

*  Gan  foli  Duwyn  benaf  am  ei  drugaredd- 
au  a'i  fendithion  ysbrydol,  ac  hefyd  am  eu 
lluniaeth  corphorol,  oeddynt  yn  gael  fel  hyn 

trwy  haelioni  y  naill  i'r  Ilall.  t  Yr  oedd 
cymmaint  o  Dduw  gyda  hwynt,  a'u  hym- 
ddygiadau  hwythau  tuag  at  bawb  mòr  ddi- 
niwed,  boneddigaidd,  ac  ennillgar,  fel  yr 

oeddynt  yn  cael  eu  caru  a'u  parchu  gan  bawb 
yn  gyffredin.  Pa  ddangosiadhawddgar  sydd 
yma  o  wir  grefydd  !  mòr  rhagorol,  prydferth, 
a  dedwydd,  yw  ei  heffeithiau  hi  ar  ddynion, 
dàn  oruchwyliaethau  yr  Ysbryd  Glân  !  Pan 

mae  ffyrdd  gwryn  rhyngu  bodd  i'r  Arglwydd, 
efe  a  bair  i'w  elynion  fod  yn  heddychol  âg 
ef.  D'íammau  i'r  bobl  hawddgar  hyn  fod  yn 
foddion  i  ennill  Ilawer  at  grefydd  trw^y  eu 
hymddygiadau  llednais  a  gweddaidd.  JTrwy 
weinidogaeth  yr  apostolion  ac  ymddygiad 
uchod  yr  holl  ddysgyblion,  yr  oedd  llawer 
bob  dydd  yn  cael  eu  chwanegu  atynt,  o  grist- 
ionogion  diffuant  a  gwir  dduwiol.  Nodwn  : 
y  rhai  a  fyddant  gadwedig  yn  y  diwedd, 

mae  yr  Arglwydd  yn  eu  dwyn  i'w  eglwys  ar 
y  ddaear. 

PEN.  III. 

lachâu  un  cloff  o'i  enedigaeth,  $c. 

EDR  hefyd  ac  Ioan  b  a  aethant 
i  fynu  i'r  deml  ynghyd,  ar  c  yr  awr 
weddi,  f  sefy  nawfed. 

a  26.  37.      Ioan  13. 
.  2.  9.  .      b  pen.  2. 



Pedr  yn  iachâu  un ACTAU  III. 
cloff  o%i  enedigaeth. 

1 
46.  a  5.  25.       Luc  24.  53.  c  pen.  10.  3,  30.     Ex.  29.  39. 
Num    23.  4.  1    Bren.  18.  36.  Salm  55.  17.  Dan.  9.  21.  Lucl. 
10.  a  23    44—46. 

*  Mae  yn  debyg  i'r  apostolion  eraill  hefyd 
fyned  i  fynu  yn  gystal  a  Phedr  ac  Ioan  :  nid 
oeddynt  yn  dëall  eto,  efallai,  fod  yr  hen  orueh- 
wyliaeth  i  ddarfod,  am  hyny  yr  oeddynt  yn 

gydwybodol  yn  myned  i'r  deml  i  addoli  ar 
amserau  yr  aberth  boreuol  a  phrydnawnol. 

t  Tua  thri  o'r  gloch  yn  y  prydnawn  oedd  y 
nawfed  awr  hon,  yr  awr  weddi ;  sef  amser  yr 

aberth  a'r  arogl  darthiad  hwyrawl.  Tybia 
rhai  mai  prydnawn  dydd  y  pentecost  ydoedd, 
ond  go  brin  y  gallascnt  fod  wedi  gorphen 
bedyddio  tair  mil  o  bobl  erbyn  y  nawfed  awr 
y  diwrnod  hwnw  :  tebycach  mai  rhyw 

ddiwrnod  arall  ydoedd  ;  ond  ar  un  o'r  gwyl- 
iau  arbenig. 

2  *  A  rhyw  wr  rfclofT  o  groth  ei  fam 
a  ddygid, e  yrhwn  a  ddodent  beunydd 
wrth  borth  y  deml,^yr  hwn  a  elwid 
f  Prydferth,  ̂ i  ofyi)  elusen  gan  y  rhai 
a  elai  i  mewn  i'r  deml. 

d  pen.  4.  22.  a  14.  8.  Ioan  9.  1—3.  e  Loc  16.  20. 
/adn.  10.        g  pen.  10.  4,  31.  Luc  18.  35.  Ioau  9.  8. 

*  Nid  cloffni  damweiniol  ydoedd,ond  anaf 
cynnwynawl,  felly  yr  oedd  o  groth  ei  fam  ; 
ac  yr  oedd  y  dyn  yn  awr  uchlaw  dengain 
mlwydd  oed,  pen.  4.  22  :  felly  yr  oedd  y 

wyrth  o'i  iachâu  ef  yn  fwy  rhyfedd.  t  Porth 
Prydferth  y  deml  a  adeiladwyd  gan  Herod 
Fawr :  dywedir  ei  fod  dros  bymtheg  llath  o 
uwchder,  a  thnag  ŵyth  oled  ;  wedi  ei  wneyd 
o  brês  Corinth,  ac  yn  gywrein-wych  ang- 
hyffredin,  yn  llawer  mwy  ardderchog  ei 
wneuthuriad  na  phyrth  aur  y  deml.  Dywed 
rhai  mai  ar  y  mynediad  i  gyntedd  y  cenedloedd 
yr  ydoedd ;  ond  dy wed  eraill  mai  yn  y  gwa- 
han-fur,  rhwng  cyntedd  y  cenedloedd  â 
chyntedd  nesaf  i  mewn  yr  Iuddewon,  yr 
ydoedd;  abod  y  cardotyn  cloff  hwn  yn  rhy 
falch  fel  Iuddew,  i  dderbyn  elusen  gan  y 
cenedloedd,  ond  gan  ei  genedl  ei  hun  yn 
unig. 

3  *  Yr  hwn,  pan  welodd  efe  Pedr 
ac  loan  ar  fedr  myned  i  mewn  i'r 
deml,  a  ddeisyfodd  gael  elusen. 

*  Yr  oedd  yn  naturiol  i'r  cloff  hwn  fedd- 
wl,  fod  pawb  yn  elusengar  yn  ol  en  gallu,  a 

elent  i'r  deml  i  addoli  Duw:  ac  felly  y  mae 
eto ;  ond  gorchwyl  hawddach,  ysy  waeth, 

gan  lawer,  yw  myned  i'r  deml  i  addoli,  na 
rhoddi  elusen  i'r  tlawd. 

4  *  A  Phedr  h  yndal  sylw  arno,  gyd 
âg  Ioan,  a  ddywedodd,  *  f  Edrych arnom  ni. 

A  pen.  11.  6.  a  14.  9,  10.  Luo  4.  20.  i  adn.  12.  Ioan 
5.  6.  a  11.  40. 

*  Troi  eu  gwynebau  ffordd  arall  a  wnaethai 
llawer,  ond  wele  y  ddau  ddysgybl  tosturiol 
hyn  yn  troi  at  y  cardotyn  tlawd,  i  sylwi  arno 
ac  i  wneuthur  rhyw  gymmwynas  iddo. 
t  Edrych  arnom  ni,  a  sylwa  beth  a  ddywed- 
wn  wrthyt  a  pha  beth  a  wnawn  i  ti. 

5  *  Ac  efe  a  ddaliodd  sylw  arnynt, 
fgan  obeithiocael  rhywbeth  ganddynt. 

*  Efe  a  sylwodd  ynfanol  arnynt,  â'i  Iygaid 
ac  â'i  feddwl  hefyd.  t  Elusen  oedd  efe  yn 
obeithio  gael,  ond  efe  a  gafodd  fwy  na  hyny. 
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6  *  Yna  y  dy  wedodd  Pedr,  k  Arian 
ac  aurnid  oes  gennyf;  l  f  eithryrhyn 
sydd  gennyf,  %  hynny  yr  wyf  yn  ei 
roddi  i  ti :  m  ||  Yn  enw  "  Iesu  Grist  o 
Nazareth,§  cyfod  a  rhodia. 

Ic  Mat.  10.  9.  1  Cor.  4.  11,  12.  2  Cor.  6.  10.  »8.  9.  lago 
2.  5.  /  Marc  14.  8.  2  Cor.  8.  12.  1  Pedr  4.  10.  ma.ln. 

16.  pen.  4.  7.  a  9.  34.  a  16.  18.  a  19.  13—16.  Mat.  7.  22. 
Marc  16.  17.  n  peu.  2.  22,  36.     a  4.  10.  a  10.  38.    Ioan 19.  19. 

*  Mae  hyn  yn  dangos  nad  oedd  yr  apostol- 
ion  ddim  gwell,  na  chyífoethocach  arnyut, 
o'r  meddiannau  a'r  da  a  werthodd  y  dych- 
weîedigion  ieuainc  yn  pen.  2.  45 :  tlodion 
oeddynt  hwy  o  hyd.  t  Sef  gallu  gwyrthiol 
oddi  wi  th  Grist :  ei  allu  ef  ydyw;  ond  wedi 

ei  roddi  i  ni,  i'w  ddefnyddio  er  ei  ogoniant 
ef,  ac  er  lles,  mwy  nac  arian  ac  aur,  i  tithau. 
I  Yr  wyf  yn  ewyllysgar  iawn  i  ddefnyddio  y 
ddawn  wyrthiol  hòno  er  iachâd  i  ti,  ac  mi  a 
ẁn  y  bydd  yn  effeithiol.  ||  Yn  enw,  a  thrwy 
awdurdoda  nerth,yr  hwn  aelwidyn  gyffredin 
Iesu  Grist  o  Nazareth,  cyfod  a  rhodia. 

§  Cyfod  yn  y  fàn,  a  rhodia  gerbron  y  ll'íaws 
sydd  yrna  yn  gweled,  fel  y  byddont  yn  dyst- 
ion  o'r  wyrth  ryfedd  a  wndir  arnat  ti.  Mae 
yn  debyg  i  Pedr  wneyd  hyntrwy  gynhyrfiad 
sydyn  ar  ei  feddwl,  oddi  wrth  yr  Ysbryd 
Glân  :  heb  hyny,  buasai  yn  rhyfyg  iddo  an- 
tnrio  ar  y  fath  beth. 

7  °*  A  chan  ei  gymmeryd  ef  erbyn 

ei  ddeheulaw,  efe  a'/  cyfododd  ef  i 

fynu  ;  f  acyn  ebrwydd  ei  draed  ef  a'i fterau  a  gadarnhâwyd . 
o  pen.  9.  41.  Marc  1.  31.  a  5.  41.  a  9.  27.  Luc  13.  13. 

*  Gyda  ei  fod  yn  dywedyd  y  geiriau  uchod, 
ymafiodd  Pedr  yn  llaw  y  cloff,  gan  gredu  yn 
sicr  y  nerthai  yr  Arglwydd  Iesu  ef  ar  yr  un 
pryd  i  gyfodi  ar  ei  draed  a  rhodio  yn  holl- 
iach.  t  Fel  y  dywedodd  ac  y  credodd  Pedr, 
felly  y  gwnaeth  yr  Arglwydd  lesu  :  wele  y 
dyn  yn  berffaith  iach  a  chadarn  mewn  mynyd, 
er  syndod  iddoei  hun  ac  i  bawb. 

8  p  *  A  chan  neidio  i  fynu,  efe  a  saf- 
odd  ac  a  rodiodd,  ac  a  aeth  gyd  â 

hwynt  i'r  deml,  dan  rodio,  a  neidio, 
*\  a  moli  Duw. 

p  pen.  14.  10.  Es.  35.  6.  Lu'  6.  23.  loan  5.  8,  9,  14. 

q  Salra  103.  1,  2.     a  107.  20-22.    Luc  17.  15—18.    a  18.  13. 

*  Fel  hyn  cyflawnwyd  prophwydoliaeth 

Isaiah  35.  6;  y  byddai  i'r  cloff  làmu  fel  hydd  ; 
ac  fel  hyn  dangosodd  y  cloff  ei  fod  wedi  cael 
ei  berfaith  iachâu.  t  Yroedd  hyn  yn  dangos, 

nid  yn  unig  ei  ddîolchgarwch  ef  am  ei  iach- 
âd,  ond  hefyd  ei  gydnabyddiaeth  ef  mai  yn 
wyrthiol  y  cafodd  yr  iachâd  hwnw.  Gwyddai 
mai  nid  yn  ngciriau  na  llaw  Pedr  yr  oedd  y 
rhinwedd  ;  ond  mai  gallu  yr  Arglwydd  Iesu 

yn  unig  a'i  iachâodd  ef. 

9  r  A'r  holl  bobl  a'i  gwelodd  ef  yn 
rhodio,  ac  yn  moìi  Duw. 

r  pen.  14.  11.  Marc  2.  II,  12.  Luc  13.  17. 

*  Nid  mewn  congl  y  gwnaed  hyn,  ond  yn 
ngŵydd  a  golwg  yr  holl  bobl ;  ac  nis  gallasai 
gelynion  Crist  a'i  apostolion  wadu  y  trowedi 
hyny,  pen.  4.  16. 

10  *  *  Ac  yr  oeddynthwy  yn  ei  ad- 
nabod,mai  hwn  oedd  yr  un  aeistedd- 
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li  am  elusen  wrth  borth  Prydferth  y 
leml :  *  f  a  hwy  a  lanwyd  o  fraw  a 

íynnedigaetb  am  y  peth  a  ddigwydd- isai  iddo. 
«adn.  2.  pen.  4.  14-16,  21,22.  Ioan  9.  3,  18-21. 

pen.  2.  7,  12.  Luc  4.  36.  a  9.  43.  Ioan  5.  20. 

*  Yr  oedd  y  cardotyn  cloff  hwn  fel  y  dy- 
/edwyd,  uwchlaw  deugain  oed,   a  chwedi 
Dod  drwy  ei  holl  oes,  mae  yn  debyg,  yn 
:istedd  i  gardota  wrth  borth  y  deml,  y  màn 
nwyat  cyhoeddus  yn  Jerusalem ;  felly  nid 
edd  bosibl  iddyntnad  adwaenai  pawb  ef,  ac 
iid  oedd  bosibl  i  elynion  Crist  wadu  mai  nid 
fe  oedd.  t  Hwy  a  lanwyd  o  syndod  braw- 
xhus,  a  rhai  o  honynt  o  orfoledd  hefyd,wrth 
veled  y  fath  weithred  r\fedd  o  allu  a  daioni, 
c  yn  cael  ei  gwneyd  mòr  sydyn  agwyrthiol : 
n  debyg  i  agoryd  llygaid  yr  hwn  a  anesid 
n  ddall,  loan  9.  32. 

1 1  *  Ac  fel  yr  oedd  y  cloíF  a  iach- 
Lsid  u  yn  attal  Pedr  ac  íoan,  *  yr  holl 
)obl  yn  frawychus  a  gyd-redodd  at- 
ynt  v  i?r  porth  a  elwir  Porth  Solo- nori. 

*  Lnc  8.  38.       *  pen.  2.  6.       y  pen.  5.  12.  Ioan  10.  23. 

*  Dàì  gafael  yn  Pedr  ac  Ioan,  efallai :  gy- 
a  moliannu  Duw  am  ei  iachâd,  yr  oedd  yn 
laturiol  iddo  ef  hefyd  yn  ei  fawr  orfoledd,  i 
leimlo  cariad  at  Pedr  ac  Ioan,  fel  offerynau 
i  iachâd,  a  chwant  glynu  wrthynt.  Efallai 
i  fod  hefyd  yn  ofnidychweliad  ei  hen  gloffni, 
>s  collai  ei  afael  arnynt  hwy.  tYroedd 

ddodiad  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  ond  yn 
tollawl  ddisail  meddant,  mai  porth  a  adeilad- 
isai  Solomon  oedd  hwn,  ac  i'r  Caldeaid  ei 
rbed  ef  pan  losgasant  y  deml.  Tebycach 
dyw,  mai  porth  ydoedd  a  adeiladwyd  yn  yr 
in  fàn  ag  y  safai  y  porth  a  adeiladasai  Solo- 
non,  ac  yn  cael  ei  alw  felly  oblegid  hyny. 
\m  sefyllfa  y  porth  hwn  nis  gallwn  wybod : 
haid  ei  fod  yn  rhywle  rhwng  y  porth  Pryd- 
'erth  a'r  deml,  debygid  ;  oblegid  myned  yn 
nlaen  tua'r  deml  yr  oedd  Pedr  ac  Ioan,  ac 
ìid  yn  ol,  oddi  wrth  y  deml. 

1 2  1Í  *A  phan  welodd  Pedr,  efe  a  at- 
ebodd  i'rbobl,  zfHa  wỳr  Israeliaid, 
Jbeth  a  wnewch  chwi  yn  rhyfeddu  am 
ìyn  ?  a  ||  neu  beth  a  wnewch  chwi  yn 
lal  sylw  arnom  ni,  §  fel  pe  trwy  ein 
ìerth  ein  hun  neu  ein  duwioldeb  y 
çwnaethem  i  hwn  rodio  ? 

z  pen.  2.  22.    a  13.  26.   Rhuf.  9.  4.  all.  1.  a  pen. 
0.  25,  26.  a  14.  11—15.  Gen.  40.  8.  a  41.  16.  Dan.  2.  28— 
0.  loan  3.  27,  28.  a  7.  18. 

*  Wi  th  weled  y  bobl  yn  tỳru  o  amgylch, 
/n  synu  wrth  y  weithred,  ac  yn  sylwi  arno 
:f  ac  Ioan,  fel  pe  hwy  eu  hunain  a  wnaethai 
I  cwbl ;  mae  efe  yn  defnyddio  y  cyfle  i 

Idangos  iddynt,  mai  nid  trwy  eu  nerth  a'u 
lowioldeb  hwy  eu  hunain  y  gwnaed  hyn, 
>nd  trwy  nerth  yr  Arglwydd  Iesu,  yr  hwn  a 
;roeshoeliasent  hwy.  t  Enw  yr  oedd  yr 
iuddewon  yn  ymfawrygu  llawer  ynddo,  fel 
m  dangos  eu  perthynas  âg  Abraham,  a'u 
hagoriaeth  ar  y  cenedloedd.  í  Beth  a 
vnewch  chwi  yn  rhyfeddu  am  hyn,  a  chwi- 
hau  wedi  gweled  llawer  owyrthiau  mwy,  a 
hyfeddach  na  hyn,  gan  Iesu  ei  hun,  ac  heb 
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gredu  ynddo?  ||  Beth  a  wnewch  chwi  yu 
sylwi  arnoni  nii  trowch  eich  meddyliau  at 
lesu ;  efe  a  wnaeth  y  weithred,  ac  efe  a 
ddylai  gael  y  clod.  §  Er  bod  duwioideb  yn 
beth  mawr  iawn ;  eto  nid  yw  ddim  i  wneyd 

gwyrthiau. 13  b  *  Duw  Abraham,  ac  Isaac,  a 
Jacob,  Duw  ein  tadau  ni,  f  fa  ogon- 
eddodd  ei  Fab  Iesu,  d  t  yr  hwn  a 
draddodasoch  chwi,  ||  ac  a'i  gwadasoch 
ger  bron  Pilat,  §  pan  farnodd  efe  ef 
i'tu  ollwng  yn  rhydd. 

*  pen.  5.  30.  a  7.  32.  Ex.  3.  6,  15.  Salm  105.  6—10.  Mat. 
22.  32.     Heb.  11.  9-16.  c  pen.  2.  33-36.    a  5.  31.  Salm 
2.  6—12.  a  110.  1,  2.  Mat.  11.  27.  a  28.  18.  loan  3.  35,  36. 
a  5.  22,  23.  a  7.  39.  a  12.  16.  a  13.  31,  32.  a  16.  14,  15. 
a  17.  2—5.  Eph.  1.  20-23.  Pbil.  2.  9—11.  d  pen.  2.  23, 
24.  a  5.  30.  a  13.  27,  28.  Mat.  27.  2,  18— 25.  Marc  15.11. 
Luc  23.  13-21.  loan  19.  40.  a  19.  15. 

Y  gwirionedd  am  y  mater  yw  hyn  :  er  i 
chwi  wadu  a  chroeshoelio  Iesu  o  Nazareth  ; 
eto  Mab  Duw  ydoedd  efe,  a  dangosodd  Duw 
ein  tadau  ni  hyny  drwy  y  wyrth  hon  :  efe 

a'i  gogoneddodd  ef  drwy  i  ni  iachâu  y  cloff 
hwn  yn  ei  enw  ef.  *  Mae  Pedr  yn  enwi  y 
tri  hyn  fel  prif  dadau  y  genedl,  ac  fel  rhai  yr 
addawyd  y  Messiah  iddynt,  ac  i  ddyfod  o 
honynt.  t  Trwy  ei  dderchafu  ef,  yn  y  natur 
ddynol,  i  bob  awdurdod  a  gogoniant  yn  y 

nef.  %X  draddodasoch  chwi  yn  gyntaf  i'r 
cyngor  mawr,  y  sanhedrim,  a  chanddynt 
hwythau  fel  eich  cynnrychiolwyr  chwi,  i 

Pilat.  ||  Chwi  a'i  gwadasoch  ef  fel  Brenjn  a 
Messiah  gan  waeddi  "  Ymaith  ag  ef,  croes- 
hoelier  ef."  Mae  yn  debyg  bod  y  rhan 
fwyaf  o'r  dyrfa  bresenol  wedi  bod  yn  euog  o 
hyny,  ac  y  mae  Pedr  yn  eu  hargyhoeddi 
hwy  yn  llỳm  ac  yn  ddîarbed  yma.  §  Pan 
ewyllysiai,  a  phan  fynai  Pilat  o'i  ran  ei  hun 
ei  ollwng  ef  yn  rhydd,  ond  ni  feiddiai  gen- 

ych  chwi. 
14  *  Eithr  chwi  a  wadasoch  y  e  f 

Sanct  a'r  Cyfìawn,  -^ac  a  ddeisyfasoch 
roddi  i  chwi  wr  llofruddiog; 

e  pen.  2.  27.  a  4.  27.  a  7.  52.  a  22.  14.  Salm  16.  1  . 
Zech.  9.  9.  Marc  1.  24.  Luo  1.  35.  Iago  5.  6.  1  Pcdr  3.  18. 
1  loan  2.  I.  Dat.  3.  7.  /  Marc  15.  7.  Luc  23.  19,  25. 
Ioan  1.  4.  a  4.  10,  14.  a  5.  26.  a  10.  28.  a  11.  25,  26.  a  14. 
6.  a  17.  2.  Rhuf.  8.  1,  2.  1  Cor.  15.  45.  Col.  3.  3,  4.  1  Ioan 
5.  II,  12,  20.  Dat.  21.  6.  a  22.  1,  17. 

*  Er  pob  ymgais  o'r  eiddo  Pilat  i'w  ollwng 
ef  yn  rhydd,  yr  oeddych  chwi  yn  fwy-fwy 
haerllug  yn  ei  wadu  ef,  ac  yn  ei  wrthod. 

t  Y  Sanct,  Mab  Duw,  a'r  gwir  Fessiah  ;  a'r 
cyfiawn,  nad  oedd  gan  neb  ddim  i'w  roddi 
yn  ei  erbyn.  %  Y  gwr  Hofruddiog  hwn 
oedd  Barabbas  :  gwedi  i  Pilat  roddi  eu 

dewis  iddynt  o'r  ddau,  yr  oedd  eu  dall- 
ineb,  en  cenfigen,  a'u  gelyniaeth  yn  ddych- 
rynlîyd  iawn,  pan  y  dewisent  y  Ilofrudd  at- 

gas  yn  hytrach  na'r  Iesu  bendigedig. 

15  *  A  Thywysog  y  bywyd  fa 

laddasoch,  ̂ "  J  yr  hwn  a  gododd 
Duw  o  feirw ;  Ä  ||  o^r  hyn  yr  ydym 
ni  yn  dystion. 

g  Gwel  ar   pen.  2.  24,  32.  h  pen.  1.  22.   a  10.  40,  41. 
a  13.  30-32. 

*  Yr  hwn  y  rhoddodd  y  Tad  iddo  fod  gan- 
ddo  fy wyd  ynddo  ei  hun,  Ioan  5.  26 ;  a'r  iiwn a  ordeiniodd  efe  i  ddwyn  ei  bobl  i  fywyd  a 
gogoniant.  t  Yr  oedd  Uadd  Ty  wysog  y  byw- 
yd,  a  mỳnu  cadw  llofrudd,  dinystiiwr  byw- 
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yd,  yn  fyw,  yn  weithred  o  ysgelerdra  deu- 
blyg,  ac  yn  dangos  caledwch  a  drygioni  ofn- 
adwy  yn  yr  Iuddewon.  i  Ond  er  ei  ladd  ef 
gan  ddynion  yn  anghyfiawn,  cyfododd  Duw 
ef  o  feirw,  ac  felly  gogoneddodd  ef  er  ei  holl 

■^arth  gan  ddynion.  ||  Ni  a'i  gwelsom  ef, 
amryw  weithian  wedi  iddo  adgyfodi ;  gwel- 

som  ef  hefyd  yn  esgyn  i'r  gogoniant;  ac  yr 
ydym  wedi  ein  hawdurdodi  a'n  danfon  i 
dystiolaethu  y  pethau  hyn  am  dano  yn  mhob 
màn. 

16  '  *  A'i  enw  ef,  h  f  trwy  ffydd  yn 
ei  enw  ef,  a  nerthodd  y  dyn  yma,  J  a 

welwch  ac  a  adwaenoch  chwi:  l|  a'r 
fíydd  yr  hon  sydd  trwyddo  ef,  a  roes 

iddo  ef  yr  'holl  iechyd  hwn  yn  eich 
gŵydd  chwi  oll. 

í  adn.  6.  pen.  4.  7,  10,  30.  a  16.  18.  k  pen.  14.  9. 
a  19.  13-17.  Mat.  17.  19,  20.  a  21.  21,  22.  Maro  II.  22,23. 
a  16.  17,  18.  Luo  17.  5,  6.  Ioan  14.  12.  1  Cor.  13.  2.  /adn. 
8.  pen.  4.  14—16.  Deut.  32.  4.  Ioan  7.  23. 

*  Ei  allu  a'i  awdurdod  ef,  neu  ynte  ef  ei 
hun ;  fel  y  rnae  enw  Duw  yn  myned  am 
Dduw  ei  hun  yn  aml  yn  yr  ysgrythyrau. 
t  Mae  yn  debyg  mai  ffydd  yr  apostolion  a 
feddylir,ac  nid  ffydd  y  cloff,  oblegid  yroedd 
y  wyrth  yn  sydyn,  ac  nis  gwyddai  y  cloff 
ddim  am  dani,  hyd  onid  oedd  wedi  ei 

gwneyd.  J  Fel  pe  dy  wedasai,  Dyn  d'íeithr 
y w  efe  i  ni ;  nis  gwyddom  i  ni  sylwi  arno 

erioed  o'r  blaen ;  ond  y  mae  yn  adnabyddns 
i  chwi,  gwyddoch  mai  cloffydoedd  o'rgroth, 
a  chwi  a'i  gwelwch  ef  yn  awr  yn  hoilawl 
iach  a  nerthol.  ||  Nid  yn  unig  ffydd  yn 
Nghrist  fel  ei  gwrthddrych,  ond  hefyd  ffydd 
trwy,  ac  o  Grist,  fel  ei  hawdwr.  Crist  a 
roddodd  ffydd  iddynt,  a  thrwy  weithrediad  y 
ffydd  hòno  ar  Grist,  y  gwnaethant  y  wyrth 
hon.  Amcan  yr  apostol  yn  y  cwbl  yw,  profi 
adgyfodiad  a  Duwdod  yr  Arglwydd  lesu,  a 
dangos  mai  ei  allu  dwyfol.  ef  a  iachâodd  y 

dyn  cloff,  ac  nid  unrhyw  nerth  o'r  eiddynt 
hwy,  yn  amgen  na  ffydd  yn  ei  enw  ef, 

17  *  Ac  yn  awr,  frodyr,  mmi  a  wn 
mai  n  f  trwy  anwybod  y  gwnaethoch, 
\  megis  y  gwnaeth  eich  pendefigion 
chwi  hefyd. 

tn  pen.  7.  40.  Gen.  21.  26.  a  39.  8.  a  44.  15.  Ei.  32.  1. 
Num.  22.  6.       Rhuf.  11.2.      Phil.  1.  22.  n  pen.  13.  27. 
Num.  15.  24— 31.  Luo  23.  34.  loan  7.  26,  27,  52.  a  16.  3. 
1  Cor.  2.  8.  2  Cor.  3.  14.  1  Tim.  1.  13. 

*  Rhag  i'r  argyhoeddiad  llym  yn  yr  ad- 
nodau  o'r  blaen  gyrhaeddyd  yn  rhy  bell,  a 
gyru  y  bobl  i  annobaith  ;  mae  yr  apostol  yma 
yn  troi  i  gysuro,  neu  o  leiaf  i  ddangos  fod 
gobaith  am  danynt,  trwy  edifeirwch  a  ffydd 
yn  Iesu,  er  bod  eu  pechod  yn  fawr  ac  yn 
echryslawn  iawn.  t  Annwybodaeth  deublyg; 
am  le  ei  enedigaeth  ef,  ac  hefyd  am  natur  ei 
deyrnas.  Mae  yn  wir  fod  yr  annwybodaeth 
hyn  yn  tarddu  oddi  ar  falchder,  rhagfarn,  a 
llawer  o  achosion  pechadurus  eraill ;  eto,  ni 
chroeshoeliasent  Arglwydd  y  gogoniant  pes 
adwaenasent  ef,  lCor.  2.  8.  %  Yr  oedd  an 

nwybodaeth  y  pendefigion,  yr  arch-offeiriaid 

a  blaenoriaid  y  bobl,  yn  fwy  d'íesgus  nag  an 
nwybodaeth  y  werin  ;  ac  hefyd  yn  waeth  yn 
ei  heffeithiau,  gan  eu  bod  hwy  yn  tywys  y 

werin  i'r  drwg  :  ond  eto,  mae  Pedr  yn  rhoddi 
drws  o  obaith  iddynt  hwythau. 

18  °  *  Eithr  y  pethau  a  rag-fyneg- 
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odd  Duw  trwy  enau  p  ei  holl  bro- 

phwydi,  y  dì'oddefai  Crist,  fa  gyf- lawnodd  efefel  hyn. 
o  pen.  17.  2,  3.  a  26.  22,  23.  a  28.  23.  Luc  24.  26,  27, 

44.  1  Cor.  15.  3,  4.  lPedrl.  11.  Dat.  19.  10.  p  Gen.  3. 
15.  Salm  22.  a  69.   Es.  53.  Dan.  9.  26.  Zech.  12.  10.  a  13.  7. 

*  Am  fod  y  prophwydi  oll  yn  llefaru  trwy. 
yr  un  Ysbryd,  yr  oeddynt  oll  yn  llefaru  yr 
un  pethau,  megys  pe  buasent  oll  yn  llefaru 

â'r  un  genau.  t  Trwy  annwybodaeth  rhai,  a 
thrwy  genfigen  a  llid  eraill,  cyfiawnodd  Duw 
ei  sanctaidd  fwriadau  er  iechydwriaeth  ei 
bobl  trwy  farwolaeth  y  Messiah,  fel  yr  oedd 
wedirhag-fynegitrwy  enaueiholl  brophwydi. 

19  %  *  *  Edifarhéwch  gan  hynny, 

r  f  a  dychwelwch,  *  J  fel  y  dileer  eich 
pechodan,  '  ||  pan  ddelo  yr  amseroedd 
i  orphwys  §  o  olwgyr  Arglwydd; 

q  Gwel  ar  pen.  2.  38. -a  11.  1S.  2  Tim.  2.  25.  r  pen. 
11.  21.  a  15.  3.    a  26.  18-20.  a  28.  27.    Salin  51.  13.   Es.  6. 
10.  a  55.  6,  7.  Jer.  31.  18—20.  Galar.  3.  40.  a  5.  21.  Ezeo. 
18.  30—32.  Dan.  9.  13.  Hos.  14.  2.  Mat.  13.  15.  a  18.  3. 
Luc  1.  16.  lago  4.  7—10.  a  5.  19,  20.  1  Pedr  2.  25.  *  Deut. 
4.29-31.  1  Bren.  8.  48-50.  Salm  32.  1—  5.  a  51.  1—3,9. 
a  103.  12.  Es.  1.  16-18.  a  43.  25.  a  44.  22.  Jer.  31.  33,  3»; 
a50.  20.  Mica7.  18,  19.  t  adn.  21.  pen.  1.6,  7.  a  17. 
26.    Salin  72.6—19.    a  98.    Es.  2.   1—3.    a  49.  10-22.    a  51. 
11.  a  52.  1—10.  a54.  1—14.  a  60.  a6l.  3,9-11.  a  62.  1—5. 
a65.  17—25.  a  66.  10—14,  18—22.  Jer.  31.  22—26.  a  32.  37— 
41.  a  33.  15—26.  Ezec.  34.  23—31.  a  37.  21—23.  a  39.  25— 
29.  Hos.  2.  19-23.  Joeî  3.  16-21.  Am.  9.  13—15.  Mica  7. 
14,  15.  Zeph.  3.  14—20.  Zech.  8.20-23.  Rhuf.  11.  25,  26. 
2Thes.  1.  7,  10.  2  Pedr  3.  8. 

*Dyma  wir  ddyben,  defnydd,  a  chym- 
hwysiad,  y  wyrth  flaenorawl  a'r  bregeth: 
galw  y  bobl  i  edifeirwch  a  dychweliad  at  y'r 
Arglwydd.  *  Edifarêwch  am  eich  holl 
bechodau  yn  gyffredinol,  ac  yn  enwedig  am 
y  pechod  mawr  echryslawn  hwnw,  o  wadu, 
gwrthod,  a  chroeshoelio  y  Messiah  :  dryllier 
eich  calon  yn  chwilfriw  am  y  pechod  dirfawr 
hwnw  !  t  Dychwelwch  oddiwrth  eich  rhag- 
farn  yn  ei  erbyn  ef,  oddiwríh  eich  gwrth- 
wynebiad  iddo,  a'ch  anghrediniaeth  ynddo,  i 
gredu  ynddo  a'i  dderbyn  trwy  ffydd  :  a  dy- chwelwch  oddiwrth  eich  holl  bechodau  at 

Dduw  trwyddo  ef,  am  faddeuant.  í  Cyfeir- 
iad  sydd  yma  at  y  dull  o  ysgrifenu  ar  lechaa 
yn  mhlith  yr  Iuddewon,  yr  hyn  a  ellid  ei 
ddilëu,  neu  ei  olchi  ymaith,  fel  na  byddai 
dim  o  höno.  Mae  holl  bechodau  dynion  yn 
cael  eu  hysgrifenu  megys  gan  Dduw,  ac  nid 
oes  dim  oncl  gwaed  Iesu  a  all  eu  düëu,  neu 
eu  golchi  ymaith  :  bendigedig  fyddo  Duw 

am  y  gall  hyny !  d'iolch  byth  am  waed  ei 
groes  ef !  ||  Amser  yr  efengyl  medd  rhai, 
amser  dinystr  Jerusalem  medd  eraill ;  pobun 

yn  wir  oeddynt  amseroedd  o  orphwys  i'r 
gwir  gristionogion  :  ond  dydd  y  farn  a  fedd- 
ylir,  fel  y  mae  yn  amlwg  wrth  y  ddwy  ad- 
nod  ganlynol.  Mae  amser  gorphwys  yn  sicr 

i'r  credadyn  pan  mae  y»n  cael  maddeuant  o'i 
bechodau  ;  ond  yn  y  nef  y  caiff  efe  orphwys 

yn  berffaith,  ac  yn  dragywyddol,  a'i  holl 
orphwysdra  dedwydd  yn  deilliaw  o  olwg, 
neu  bresenoldeb  yr  Arglwydd.  §  Fci  y  mae 

goleu  a  gwres  yn  dyfod  o'r  haul,  felly  mae 
gorphwys  tawel  a  dedwydd  yn  dyfod  i'r saint  o  bresenoldeb  yr  Arglwydd. 

20  M  *  Ac  yr  anfono  efe  Iesu  Grist, 

f  yr  hwn  a  bregethwyd  o'r  blaen  i chwi: 
«  adn.  20.  pen.  17.  31.  Mat.  16.  27,  28.  a  24.  3,  30,  36 

Marc  13.  26,  30-37.  Luc  19.  11.  »21.  27,  28.  2  Th«».  2.  3, 
8.  Dat.  1.7.  »19.11-16. 



Bod  yn  rhaid  i'r  nefgynnwys  Crist    ACTAU  III.    hyd  amstroedd  adferiad  pob  peth. 

*  I  waredu  ei  bobl  oddiwrth  bob  gofid  a 
rueni :  pan  lewyreho  yr  Haul  hwn,  efe  a 
iwala  ymaith  bob  niwl  a  chyniylau.  Cyf- 
riad  sydd  yina  yn  ddiau  at  ail  ddyfodiad 
rist  l'r  farn,  ac  i  ogoneddu  ei  saint.  t  Yr 
»vn  a  ordeiniwyd  er  tragywyddoldeb  gan 

duw,  ac  a  bregethwyd  o'r  blaen  i  chwi  yn 
igrifeniadau  y  prophwydi,  trwy  ei  weinid- 
;aeth  bersenol  ef  ei  hun,  a  thrwy  weinidog- 
th  eiapostolionefeynachwedieìíarwolaeth. 

21  *•*  Yr  hwn  sydd  raid  i'r  nef  ei 
derbyn,  y  \  hyd  amseroedd  adferiad 
ob  peth,  \y  rhai  a  ddywedodd  Duw 
wy  enau  ei  holl  z  sanctaidd  bro- 
hwydi,  erioed. 

x  peu.  1.  11.  r/Gwel  aradn.  19.    Es.  1 .  26,  27.  Mal. 
3,  4.  a  4.  5,  6.  Mat,  17.  II,  12.  Marc  9.  11-13.  z  pen. 
43.  Luc  1.  70.  2  Pedr  1.  21.  a  3.  2.  Dat.  18.  20.  a  22.  6. 

*  Hyny  yw,  rhaid  i'r  nef  ei  gynnwys  ef  o 
m  ei  ddynoliaeth,  yn  awr  mae  wedi  esgyn 
r  nef;  fel  y  mae  lle  yn  cynnwys  gwir 
>rph  :  y  nef  y w  llys  a  gorseddfa  yr  Iesu 
svn,  yr  hwn  sydd  Fieninbreninoedd  ac  Ar- 
wydd  yr  arglwyddi,  yno  y  rhaid  iddo  ef 
syruasu  hyd  oni  ddarostyngo  ei  holl  elynion 
àn  ei  draed.  +  Mae  yn  debyg  mai  yr  un 

nseroedd  a  feddylir  yma  wrth  "  amseroedd 
iferiad  pob  peth,"  âg  "amseroedd  i  or- 
tiwys  o  ohvg  yr  Arglwydd,"  yn  adn.  19;  a 
ìob  un  o  honynt  efallai  yn  meddwl,  diwedd 
byd  hwn.  Yno  yr  uniona  Duw  bob  peth 
*  sydd  yn  ymddangos  yn  afreolaidd  yn  y 
yd  presenol,  ac  a  wna  achos  cyfiawnder  a 
ẃirionedd  yn  fuddugoliaethus  ac  yn  ogon- 
ddus  byth.  "  Pob  peth"  Duw  yw  ei  bobl 
'i  achos  ei  hun,  ac  am  hyny  yn  ddiammau 
lae  yr  apostol  yn  llefaru  yma  ;  felly  nid  oes 
n  yr  adnod  hon  ond  sail  wàn  am  adferiad  y 
olledigion  o  uffern.  %  Llefarodd  Duw  am 
r  amseroedd  dedwydd  hyn  trwy  y  pro- 
hwydi  erioed  ;  ond  ni  ddywedodd  yn  eglur 
a  bryd  yn  gymhwys  y  cymmerent  le  :  ef- 
lai  bod  Pedr  y  pryd  hwn  yn  eu  dysgwyl 
n  fuan,  ac  i  gymmeryd  He  ar  y  ddaear ;  fel 
mae  llawer  o  ddynion  da  eto  yn  dysgwyl 
daw  Crist  i  deyrnasu  yn  bérsonol  ar  y 

daear  am  fil  o  fìynyddoedd.  Yn  lled  dy- 
'yll  y  gwelodd  Duw  yn  dda  egluro  y  pethau 
yn  ;  a  chan  mai  yn  dy  wyll  yr  eglurwyd 
wynt,  nid  rhyfedd  os  oedd  Pedr  yn  eu 
eall  yn  dywyll  y  pryd  hwnw  :  yn  raddol  y 
aeth  yr  apostolion  eu  hunain  i  ddeall  peth- 
u  dyfnion  Duw,  ac  nid  oll  ar  unwaith. 

22  Canys  a  Moses  a  ddywedodd 
rvrth  y  *tadau,  &Yr  Arglwydd  eich 
Duw  a  gyfyd  i  chwi  Brophwyd c  o'ch 
jrodyr,  d  -\  megys  myfi  :  e  J  arno  ef  y 
>wrandewch  ym  mhob  peth  a  ddy wet- 
:o  wrthych. 

apen.  7.37.    Deut.  1S.  15— 18.  b  Lnc  13.  33.    a  24. 
9.    Ioan  8.  12.    a  12.  46.    Dat.  1.  I.  c  Rhuf.  8.  3.  a  9. 

':  Gal.  4.  4.     Heb.  2.  9—17.  d  Gwel   ar  Deut.  18.  18. 
jEs.  55.  3,  4.  Mat.  17.  4,  5.  Marc  9.  4—7.  Luc  9.  30—35. 
loan  1.  17.  a  5.  24,  39-47.  Heb.  1.  1,  2.  a  2.  1.  a  5.  9. 

*  Eu  henafiaid  hwy  yn  yr  anialwch,  Deut. 
18.  15,  18,  19.  t  Megys  myfi,  l.Mewn  doeth- 
ineb.  2.  Mewn  ffyddiondeb.  3.  Mewn  gwyrth- 
au.  4.  Mewn  bod  yn  Gyfryngwr  rhwng 

Duw  a'i  bobl.  5.  Mewn  bod  o'i  frodyr 
'h.  y.  o  had  Abraham.)  6.  Mewn  bod  wedi 
ei  ddanfon  gan  Dduw  mewn  modd  anghyff- 

redinol  :  ond  wedi  y  cwbl  yn  anfeidrol  fwy 
na  myfi.  J  Ha  brophwyd  bynag  a  godai  yn 
mhlith  yr  Iuddewon,  os  rhagfynegai  efe 
bethau  a  ddeuent  i  ben,  os  gwnài  efe  wyrth- 
iau,  ac  os  na  cheisiai  efe  eu  harwain  at  gau- 

dduwiau  ;  yr  oeddyntyn  rhwym  o'i  dderbyn 
ef  fel  prophwyd  :  ac  o  ganlyniad,  yr  oedd- 

ynt  yn  rhwym  o  dderbyn  Crist,  yr  hwn  a'u dysgodd  hwynt  i  ofni  y  gwir  Dduw,  yn  ol  y 

gyfraith  a'r  prophwydi. 

23  Abydd,/*pob  enaid  ni  wran- 
dawo  ar  y  Prophwyd  hwnnw,  f  a  lwyr 
ddifethir  o  blith  y  bobl. 

/pen.  13.  38— 41.  Deut.  18.  19.  Marc  16.  16.  Ioan  3. 
18—20.  a  8.  24.  a  12.  48.  2  Thes.  1.  7—9.  Heb.2.  3.  a  10. 
28—30,  39.  a  12.  25.  Dat.  13.  8.  a  20.  15. 

*  Hyny  yw,  gwrando,  credu,  ac  ufuddâu 
iddo.  +  Fel  y  dyfethwyd  llawer  am  eu  han- 
ufudd-dod  i  Moses.  Nis  gellir  yn  hawdd 
ddychymmygu  ymadrodd  tnwy  mawreddig  na 
hwn,  i  rybuddio  yr  Iuddewon  am  y  canlyn- 
iad  o'u  hanghrediniaeth,  a  hyny  yn  ngeiriau 
Moses,eu  prophwyd  hoff  hwy  eu  hunain,dan 
rith  o  eiddigedd  dros  yr  hwn,  yr  oeddent  yn 
barod  i  wrfhod  cristionogaeth,  a  cheisio  ei 
llwyr  ddystrywio. 

24  #*  A'r  holl  brophwydi  hefyd  o 
Samuel,  ac  o'r  rhai  wedi,  fcynnifer 

ag  a  lefarasnt,  a  rag-fynegasant  hefyd 
am  y  dyddiau  hyn. 

ffadn.  19,  21.     Rhuf.  3.  21.  h  pen.  13.  20.    1  Sam. 
2.  18.  a  3.  1,  20.  Salra  99.  6.  Jer.  15.  1. 

*  Samuel  oedd  y  prophwyd  cyntaf  o  enw- 
ogrwydd  a  gododd  wedi  Moses,  ac  j'n  ei 
ddyddiau  ef  adfywiwyd  ac  adnewyddwyd 
ysbryd  a  dawn  prophwydoliaeth.  +  Llefar- 
odd  pawb  o  honynt,  yn  gyffredin  am  y  Mes- 
siah,  y  pethau  oedd  wedidygwydd  y  dyddiau 

hyny,  a'r  pethau  a  ddygwyddent  o  hyny  all- 
an,  hyd  amseroedd  adferiad  pob  peth.  adn.  21. 

25  *  Chwychwi  ydych  'blanty  pro- 

phwydi,  k  f  a'r  cyfammod  yr  hwn  a 
wnaeth  Duw  â?n  tadau  ni,  gan  ddy- 
wedyd  wrth  Abraham, l  %  Ac  yn  dy 
had  di  m  y  bendithir  holl  dylwythau 

y  ddaear. i  pen.  2.  39.  a  13.  26.  Gen.  20.  7.  a  27.  36—40.  a  43. 
14-20.  a  49.  Salra  105.  8-15.  Mat.  3.  9,  10.  i  Gen.  17. 
9,  10,  19.  1  Cron.  16.  17.  Neh.  9.  8.  Luc  l.  72.  Rhuf.  9.  4, 
5.  a  15.  8.  Gal.  3.  29.  /  Gen.  12.  3.    a  18.  18.  a  22.  18. 
a  26.  4.    a  23.  14.  Rhuf.  4.  13.  Gal.  3.  8,  16.  m  Salm  22. 
27.  a  96.  7.  Dat.  5.  9.  a  7.  9.  a  14.  6. 

*  Felly  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  cymmer- 
yd  arnynt  eu  bod,  ac  felly  y  mynent  gael  eu 
cyfrif ;  yn  blant,  neu  ddysgyblion  y  pro- 
phwydi.  Heblaw  bod  yn  blant  y  prophwydi, 
yr  oeddynt  hefyd  yn  blant  y  cyfammod 

a  wnaethai  Duw  âg  Abraham  a'i  had  : 
fel  hyn  yr  oeddynt  yn  blant  yr  addewid  ;  yr 

hyn  oedd  yn  galondid  mawr  i'r  rhai  edifeir- 
iol  o  honynt  i  obeithio  am  drugaredd  a  madd- 
euant  yn  yr  amgylchiad  presenol,  yr  hyn 
oedd  dyben  Pedr  yn  ddiau  yn  crybwyll  hyn 
iddynt.  %  Yn  dy  had  di,  sef  Crist,  y  bendithir 
holl  dylwythau  y  ddaear  :  pob  trugaredd  yn  y 
bydhwn,a  bywyd  tragywyddol  yn  y  byd  a 
ddaw :  gras  yma,  a  gogoniant  by  th  yr  ochr  draw 

26  Duw  "gwedi  cyfodi  ei  Fab  Iesu, 
0  *  a?i  hanfonodd  ef  i  chwi  p  yn  gyntaf, 

f  gan  eich  bendithiochwi,  •J'trwy  droi 

2  S  
^ 



Rhoddi  Pedr  ac ACTAU  IV. loart  mewn  dalfa. 

pob  un  o  honoch  ymaith  oddi  wrth 
eich  drygioni 

a  18.  4-6.    a  26.  20.  a  28. 
tic  24.  47.    Rhuí.  2.  9,  10. 

p  adn.  20,  25.    Salro  67. 
iuí\  15.  29.    Gal.  3.  9-14. 

20,  21.    Jer. 

13.  26,  46,  47. 
23—28.  Mat.  10.  5,  6.  a  15.  24.  1 
Dai.  7.  4-9.  oadn.    15.  22. 
6.  7.    a  72.   17.    Luc  2.   10,  11.    R 
Rph.   1.  3.     1   Pedr  1.  3.    a  3.  9.  q\ 
3233—41.    a33.  8,  9.    Ezec.  11 .  19,  20. 
1.  21.  Eph.  5.  26,  27.  Tit.  2.  14.  1  loan  3.  5-8.  Jud.  24. 

*I  chwi,  trigolion  Jerusalem  yngyntaf :  er 
mai  chwi  o  bawb,  a  fu  a'r  llaw  flacnaf  a 
thrymaf  ar  Iesu  ;  eto  yn  ei  anfcidrol  ras, 
mae  Duw  yn  danfon  gweinidogaeth  faddeuol 
yr  efengyl  i  chwi  yn  gyntaf.  Pr  Iuddewon 

liefyd  yn  mhob  màn  y~pregethwyd  yr  efeng 
yl  gyntaf,  ac  nis  gwyddai  Pedr  tàn  y  welcd- 
igaeth  yn  pen.  10,  ei  bod  i  gael  ei  phregethu 
i'r  cenedloedd  o  gwbl.  Pe  cawsai  ei  phreg- 
ethu  yn  gyntaf  i'r  cenedloedd,  buasai  hyny 
yn  chwanegu  rhagfarn  yr  Iuddewon  yn  saith 

mwy  yn  ei  herbyn.  t  Dyma'r  fendith  fwyaf 
o  bob  bendith,  cael  ein  troiymaith  oddi  wrth 

ddrygioni :  a'r  rhai  a  droir  felly  yw  yr  unig 
ddynion  bendigedig  a  dedwydd. 

PEN.  IV. 

Lìywodraethwyr  yr  Iuddewon  yn  anfodd- 
lawn  i  bregeth  Pedr. 

Ac  íel  yr  oeddynt  yn  lìefaru  wrth 

y  bobl,  °  yr  ofFeiriaid,  ô*a  blaenor  y 

fìin  hefyd  o  hcrwydd  y  rheswm  a  eiiwyd  ai 

yr  aduod  o'r  blaen. 
3  *  A  hwy  /a  osodasant  ddwylaw 

arnynt  hwy,  f  ac  a'u  dodasant  mewn 
dalfa  hyd  drannoeth  :  Jcanys  yr  oedd 
hi  yn  awr  yn  hwyr. 

/pen.  5.  18.  a  6.  12.  a  8.  3.  a  9.  2.  a  12.  1-3.  a  16 
19—24.        Mat.  10.  16,   17.        Luc  22.  52,  54.       Ioan  18.  12 

*  Dyma  ddechreu  cyfìawniad  o'r  hyn  n 
ddywedasai  yr  Arglwydd  Iesn,  Luc  21.  12. 
t  Mewn  carchar,  meddrhai  ;  dàn  ofal  swydd- 
ogion,  medd  eraill ;  y  rhai  oedd  atcbol  ameii 
dwyn  hvry  o  flaen  y  sanhedrim  dranoeth 

X  Yn  nghylch  y  nawfed  awr,  tri  o'r  gloch 
prydnawn,  yr  aethai  Pedr  ac  Io;.n  i  fynu  i'i 
demlj  ac  erbyn  iachâu  y  cloff,  a  llefaru  wrth 
y  bobl,  (ychwaneg  mae  yn  debyg  nag  a  ad- 
roddir  yn  y  bennod  o'r  blaen)  yr  oedd  hi  y-R awr  yn  hwyr. 

4  s  *  Eithr  llawer  o'r  rhai  a  glyw- 
sant  y  gair  a  gredasant :  ''farhifedì 
y  gwŷr  a  wnaed  ynghyleh  pum  mil. 

ÿ  2  Cor.  2.  14—17.  Phil.  1.  12-13.  2  Tim.  2.  9,  10 
Apen.   2.  41.  Gen.  49.   10.   Es.  45.  24.  a  53.  12.  loan  12.  24 

*  Er  cymmaint  llid  a  dirmyg  y  penaeth- 

iaid,  gweithiodd  Ysbryd  Dnw  yn  effeithio' 
ar  galonau  llawer  o'r  gwrandawwyr.  Gwel 
wn  yma  mai  trwy   glywed   y  mae   ffydd  yn 

-  idyfod,     t  Pùm  milo  gwbl,  medd  rhai,  rhwne 

clemi,  'far  ̂ aduceaid,  a  adaethant  dydd  y  pcntecost  â'r  tro  hwn :  pùm  mii  > 
arnynt  hwy*  tro  nvvn>  medd  eraill,  heblaw  dydd  y  pente 

a  aiin.  6.  pen.  6.  7, 12.  M-t.  26.  3,  4.  a  27.  i,  2,  20..  41.  |  cost«     Y   dyb    gyntaf   sydd  fwyaf  tebygol 
I  loan  is.  20.  a  18.  3.       b  pen.  5.  26.  2  Cron.  23. 4-9.  Luc  oblegid  nid  yw    vn  debyg  iawn   i  ychwanes 
22.  4.  o  ̂ ,,23.  6-9.  M...  16.  12.  a  22    ,6,  23,  34.         j  ̂fa   {]       ̂ ^  ar  ̂   d(]iwrnod,  na *  Blaenor  dosparthiadau  yr  offeinaid,  mcdd  i  a  ddych welwyd  ar  ddydd  y  pentecost.  Pùir 
tri  o'n  hawdwyr  ;  yr  hwn  oedd  nesaf  at  yr  |  mil  G  wfiVj  medd  Gvyse}  gan  feddwl  fo( arch-offeinad  o   ran  swydd   ac  anrhydedd  :  iîawer  0  wragedd  hefyd  wedi  cael  eu  dych elyd  heblaw  y  gwỳr ond  blaenor  y  milwyr  Rhufeinig,  medd 
Pool,y  rhai  oedd  yn  gwarchod  y  deml  rhag 
íerfysg  yn  wastad  ar  amser  y  gwyiiau. 
Chiìiarchos  oedd  enw  blaenor  y  milwyr,  a 
iStratêgos  ocdd  enw  blaenor  yr  offeiriaid :  yr 
olaf  yw  y  gair  yn  yr  adnod  hon.  Nid  yw  yn 
deb>g  iawn  ychwaith  y  bnasai  blaenor  y 

milwyr  yn  ymyraeth  â'r  apostolion  ar  yr 
achlyfcur  hwn.  t  Yr  oedd  y  saduceaid  yn 
gwadu  yr  adgyfodiad,  ac  am  fod  yr  apostol- 
ion  yn  tystio  fod  lesu  wedi  adgyfodi,  yr 
oeddynt  hwythau  yn  clwyfo  ac  ain  eu  dis- 
tewi  hwynt 

5  H"  *  A  digviyddodd  •  drannoeth 
ddarfod  i'w  ̂ llywodraethwyr  hwy,  a'i 
henuriaid,  a'r  ysgrifenyddion,ymgyn- null  i  Jerusalem, 

t'  pen.  5.  20,  21.  Mica  2. 
pen.  5.  34.  a  6.  12.  Es.  1.  H 66.  a  24. .20. 

*  Aelodau  y  cyngor  mawr,  neu  y  sanblfl 
rim,  oedd  y  rhai  hyn  ull,  rhai  yn  Uywodr 
aethwyr  gwladol,  a  rhai  yn  henuriaid  eg 
îwysig,  neu  henuriaid   dosparlhiadau  yr  ofi 

2  *  d  Yll  flin  ganddynt  am  eu  f  bodjeiriaid.     Pa  fodd  bynag  yr  oeddynt  yn  am 

hwy  yn  dysgu  y  bobl,  *  J  ac  yn  preg- 
ethu  trwy  yr  Iesu  yr  adgyfodiad  o 
feirw. 

d  pen.  5.  17.  a  13.  45.  a  19.  23.  Neb.2.  10.  loaníl. 
47,  48.  e  pen.  10    40-43.    a  17.   18,  31,  32.    a  24.  14,  15, 
21.  a  26.  8,  23.  Rhuf.  S.  11.  I  Cor.  15.  12—20,  23.  2  Cor. 
4.  13,  14.  1  Thes.  4.  13,  14. 

*  Hytiy  >w,  yr  ocddynt  yn  ddigllawn  i'r 
fath  ràdíiaù,  fel  yr  oedd  yn  flinder  annoddef- 
ol  g.inddynt,  t  eu  bod  hwy  yn  dysgu  y  bobl ; 
rhai  mòr  isel  ac  anllj  thyrenog  a  hwy  yn  troi 
yn  ddysgawdwyr,  ac  yn  fwy  cymmeradwy 
gan  y  bobl  na  hwy  eu  hunain.  \  Yr  oeddynt 

hwy  wedi  rhoddi  aiian  lawer  i'r  milwyr,  am 
ddywcdyd  mai  dysgyblion  yr  Icsu  a  Jedrat- 
asent  ei  gorph  ef  o'r  bedd,  ac  yn  awr  yr 
oeddynt  yn  fiin  iawn  eu  bod  hwy  yn  tystiol- 

aethu  ei  adgyfodiad  ef  i'r  bobl :  ac  mai  trwy 
ei  adgyfodiad  ef  yr  oedd  holl  ddynolryw  i 
gael  eu  hadgyfodi.     Yr  oedd  y  saduceaid  yn 
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rywio  mewn  pethau  eraill,  yroeddynt  oll  yi 
cytuno  i  geisio  diffodd  goleuni  yr  efengyl  a 
ei  gynnëad  cyntaf. 

6  *  Ac  l  Annas  yr  arch-oíTeiriad, ; 
Chaiaphas,  facloan,  Jac  Alexandei 
||  a  chymmaint  ag  oedd  o  genedl  y 
arch-oíTeiriad. 

/  Luc  3.  2.  Ioan  11.  49.  a  18.  13,  14,  24. 

*  Dywed  Josephus  mai  Caiaphas  oedd  y 
arch-offeiriad  gweinyddawl  ac  o  ran  cnw 
ond  mai  gan  Annas  yr  oedd  yr  awdurdod 
Caiaphas  oedd  wedi  ei  enwi  gan  y  rhaglav 

Rliufeinig  i'r  swydd  ;  ond  yr  oedd  efe  y:  ì 
hollawl  dan  awdurdod  ei  chwegrwn  Annas 
yr  hwn  oedd  fwyaf  mewn  awdurdoda  pharci 

gyda'r  bobl.  tTybir  yn  gyffredin  mai  ma' 
i  Annas  oedd  y  Ionn  hwn.  JRbyw  wr  maw 
a  chyfrifol  iawn  yn  y  dyddiau  hyny  :  yr  Aì 
abarch,  neu  lywodraelhwr  yr  Iuddewon  yi 



Nad  oes  iachawdwriaeth  yn, ACTAU  IV. 
na  thrwy  neb  ond  ('rist. 

A.lexandria,  medd  rhai.  Dywed  Josephus 
iddo  addurno  «aw  o  byrth  y  deml  â  dalenau 
I  aur  ac  arian.  ||  Mae  yn  debyg  y  byddai  yr 
arch  offeiriad  yn  gosod  ei  bertliynasau  ei  hun 
yn  y  swyddau  uchaf  hyd  y  gallai,  ac  yn  eu 
»alw  hwy  yn  nghyd  ar  yr  achlysur  hwn,  yn 
liytrach  na  neb  eraill. 

7  m  *  Ac  wedi  iddynt  eu  gosod  hwy 

yn  y  canol,  hwy  a  ofynasant,  n  f  Trwy 
ba  awdurdod,  neu°  ym  mha  enw  y 
gwnaethoch  chwi  hyn  ? 

m  peo.  5.  27.  t  Bren.  21.  12-14  Ioan  8.  S,  9.  n  Fx. 
2.  14.  Mat.  21.  23.  Mare  11.  28.  Ioan  2.  18.  e  adn.  10. 
pen.  5.  28,  40. 

*  Eisteddai  y  sanhedrim  ar  ddull  hanner 
cylch,  ac  yna  parent  osod  Pedr  ac  Ioan  i 

sefyll  yn  y  canol  gèr  eu  bronau  i'w  holi. 
tGan  mai  genym  ni  yn  unig  y  mae  hawl  i 
awdurdodi  dysgawdwyr  cyhoeddus,  a  chan 
na  roddasom  ni  ddim  awdurdod  i  chwi  ; 
trwy  ba  awdurdod,  atolwg,  yr  ydych  chwi  yn 
dysgu  y  bobl,  ac  yn  enw  pwy  yr  iachasoch 

chwi  y  dyn  cloff '?  A  ydych  chwi  yn  hòni 
mai  trwy  ryw  allu  goruwch-naturiol  oddi 
wrth  Ddnw  y  gwnaethoch  hyn,  ai  ynte  trwy 
ryw  swyn-gyfaredd,  trwy  ddefnyddio  rhyw 
enw  ì  Dywedir  y  byddai  cyfareddwyr  Iudd- 
ewig  yn  defnyddio  enw  Solomon,  i  wneyd 
gwyrthiau  iachâol,  ac  mai  at  hyny  yr  oedd 
yr  holwyr  yn  cyfeirio  yma. 

8  *  Yna  Pedr,  p  yn  gyflawn  o'r 
Yspryd  Glân,  a  ddywedodd  wrthynt, 
Chwychiai  bennaethiaid  y  bobl,  a  hen- 
uriaid  Israel, 

p  adn.  31.    Gwel  ar  pen.  2.  4.   Mdt.  10.  19,  20.   Luc  12. 
,  12.  a  21.  14,15. 

*  Dyma  gyflawniad  ffyddlawn  o  addewid 
Crist  i'w  apostolion,  yn  Marc  13.  11:  Gwel 
hefyd  ar  Math  10.19,  20.  fMae  Pedr  yma 
dàn  ddylanwadau,  a  thrwy  nerth  yr  Ysbryd 

Glân,  yn  Uefaru  yn  hyf  ac  yn  wrol,  gy'da rhyddid  a  hyawdledd,  ac  ar  yr  un  pryd  gyda 
pharch  dyledus  i  wýr  mewn  urddas  ac  awd- 
urdod. 

9  *  Od  ydys  yn  ein  holi  ni  heddyw 
am  y  *  f  weithred  dda  i'r  dyn  claf,  sef pa  wedd  yriachâwyd  ef; 

q  pen.  3.  7.  Io-in  7.  23.  a  10.  32.  1  Pedr  3.  15—17. 
H.  14—16. 

*  Od  ydys  yn  eîn  holi  ni  yn  swyddol  ac  yn 
farnol,  fel  pe  byddem  wedi  gwneyd  rhyw 
ddrwg  :  f  mae  yn  amlwg  mai  gweithred  dda 

i'r  cloff  oedd  cael  ei  iachân ;  ac  nis  gall  fod 
yn  ddrwg  ynom  ninnau,  i  ni  wneyd  y  fath 
weithred.  Nid  oedd  Pedr  yn  dywedyd  dim 

yn  erbyn  awdurdod  y  cyngor  i'w  holi  hwynt, 
ond  mae  yn  amddiffyn  ei  ddiniweidrwydd,  a 
daioni  y  weithred. 

10  r*  Bydded  hysbys  i  chwi  oll, 
ac  i  bawb  o  bobl  Israel, s  f  mai  trwy 
enw  Iesu  Grist  o  Nazareth,  yr  hwn  a 
groesboeliasoch  chwi,  í  yr  hwn  a  gyf- 
ododd  Duw  o  feirw,  trwy  hwnnw  y 
mae  íiwn  yn  sefyll  yn  iach  ger  eich 
bron  chwi. 

rpen.13.  38.  a28.  28.  Jer.  42  13,  20.  Dan.  3.  13. 

S.p,B-,J?'  2n~24'  36     a  3-  ,3~16-    a  5-  29-32.  t  Pen    2. 
ìi.  a  10.  40-42.  a  13.  29-41.  Mat.  27.  63-66.  *  28.  11-15. Kuuf.  1.  4. 

*  Bydded  hysbys  i  chwi,  y  cyngor  oll,  a 
dymunem  wneyd  yr  un  peth  yn  hysbys  i  hoìl 
genedl  Israel  pe  gallem.  Gwelwii  yma  hyf- 
dra  dîofn  Pedr  ger  bron  y  cyngor,  a'i  aw- 
yd<l-fryd  sanctaidd  i  bregethu  yr  lesu  yn 
mhob  màn.  t  lesu  i>  Nazareth,  y  dirmygedig 

hwnw  a  groeshoeliasoch  chwi,  ond  a  gyfod- 
odd  í)u w,  er  egluro  ei  fad  yn  Fab  Du w  ;  yn  ei 
enw,athrwy  eiawdurdod  ef,  y  gwnaethomni 
y  wyrth  hon,  a  thrwy  hwnw  y  mae  hwn  yn 
sefyll  >n  iach  ger  eich  bron  chwi.  Mae  yn 
debyg  fod  y  dyu  a  fuasai  gloff  ger  bron  y 
cyngor  hefyd ;  ond  nid  ydym  yn  darìlen 
íddynt  ofyn  dim  iddo  ef. 

1 1  *  ílwn  yw  u  y  maen  a  f  lyswyd 
gennych  x  chwi  \  yr  adeiladwyr,  ||  yr 

hwn  awnaed  v  yn  ben  i'r  gongl. u  Salai  118  22,  23.  Es.  23.  16.  Mat.  21.  42—45.  Marc  12. 
10—12.  Luc  20.  16—18.  1  Pedr  2.  6-8.  *  pen.  7.  52. 
a  20.  26,  27.  Diar.  28.  1.  Es.  58.  1,  2.  Ezec.  2.  6,  7.  a  3. 
7—11,  18,  19.  a  33.  7—9.  2  Cor.  3.  12.  a  4.  1.  y  Zech.  3. 

4.6,    7.  Eph.  2.  20—22. 
Fel  pe  dywedasai  Pedr,  caniatêwch  i  mi 

ddywedyd  yn  mhellach,  foneddigion,  mai  yr 
Iesu  hwn  a  groeshoeliasoch  chwi,  ond  a  gyf- 
ododd  Duw,  y w  y  maen  hwnw  y  prophwyd- 
odd  Dafy.ld  am  dano  yn  Salm  118.  22  :  y 
maen  profedig,  y  congl  faen  gwerthfawr,  y 
sylfaen  safadwy,  a  sylfuenodd  Duw  yn  Sion. 
Es.  28.  16.  t  Llyswyd,  neu  gwrthodwyd  y 
maen  hwn  genych  chwi,  trwry  ei  wadu  ef 
ger  bron  Pilat,  a  gwaeddi  Ymaith  ag  ef, 
croeshoelier  ef.  JChwi,  y  rhai  o  ran  swydd, 
a  ddylasech  fod  yn  adeiladwyr  eglwysDduw, 

ac  a  gymmerech  arnoch  eich  bod  yn  adeil- 
adwyr  ;  chwi,  yn  benaf  o  bawb,  a  feiddiodd 
lysu  y  maen  gwerthfawr  hwn,  o  drefniad  a 
rhoddiad  Duw.  ||  Ond  er  i  chwi  ei  lysu  a'i 
groeshoelio  ef,  efe  a  wnaed  gan  Dduw  yn 
ben  i'r  gongl ;  yn  sylfaen,  yn  gwlwm,  yn 
gynnaliaeth,  ac  yn  brydferthwch  i'r  [n>\\ deml  fawr  ysbrydol. 

12  z  *  Ac  nid  oes  iachawdwriaeth 

yn  neb  arall :  fcanys  nid  oes  enw 
arall  a  dau  y  nef,  wedi  ei  roddi  ym 
mhlith  dynion,  trwy  yr  hwn  y  mae  yn 
rhaid   i  ni  fod  yn  gadwedig. 

«pen.  10.  42,  43.  Mat.  1.  21.  Marc  16.  15,  16.  Io^n  3. 
36.  a  14.  6.  1  Cor.  3.  11.  1  Tim.  2.  5,  6.  Hel>.  2.  3.  a  12.  25. 
I   loan  5.  11,  12.      Dat.  7.  9,  10.      a  20.  15.  a  pen.  2.  5. 
Gen.  7.  19.  Job  41.   11.  Col.  1.  23. 

*  Gwedi  dangos  mai  yn  enw  yr  Iesu  y 
cawsai  y  cloff  ei  iachâu,  yn  adn.  10,  ac  mai 
ofe  oedd  pen  congl-faen  yr  eglwys,  yn  adn. 
11 ;  yr  oedd  yn  naturiol  iddo  dori  allan  fe!  y 
gwnaeth  yn  yr  adnod  hon,  ger  bron  yr  holl 

gyngor,  a  thystiolaethn  nad  oedd  iechydwr- 
iaeth  yn  neb  arall,  i  gyrph  nac  eneídian  dyn- 
ion.  f  Mewn  caledi,  byddai  yr  Inddewon 

yn  arfer  galw  ar  enw  Duw,  a'r  paganiaid  ar 
enwau  eu  gau  dduwiau  ;  yma  mae  yr  apostol 
yn  dywedyd  o  flaen  y  cyngor,  mai  trwy  enw 
yr  Iesu  yn  nnig  y  mae  bod  yn  gadwedig : 
nad  oedd  gwiw  ymddiried  i  batriarch  na 

phrophwyd,  offeiriad  na  brenin,  am  iechyd- wriaeth,  ond  yn  ei  enw  ef  yn  nnig. 

13  11  *  A  phan  welsant  hyfder  Pedr 
ac  Ioan,  a  deall  mai  b  gwyr  f  anllyth- 
yrenog  ac  J  annysgedig  oedddynt, 

||  hwy  a  ry feddasant ; «  §  a  hwy  a\i  had- 
waenent,  eu  bod  hwy  gyd  â'r  lesn. 

2  S  2 



Bygwth  yr  apostolion, ACTAU  IV.        na  lefarent  mwyach  am  yr  Jesu. 

b  pen.  2.  7-12.  Mat.  4.  18—22.  a  11.  25.  Ioan  7.  15,  49- 
1  Cor.  1.  27.  c  Mat.  26.  57,  58,  71,  73.    Luc  22.  52-54. 
56—60.  Ioan  18.  16,  17.  a  19.  26. 

*  Mae  yn  debyg  i  wýr  mawr  y  cyngor 
feddwl  dychrynu  a  dyrysu  Pedr  ac  Ioan 
drwy  eu  holi,  a  synasant  weled  hyfdra  dyn- 
ion  mòr  isel-radd  ger  eu  bron  hwy.  Y>  oedd 
ganddynt  achos  da,  cydwybod  dda,  a  Duw 

da,  yn  blaid  iddynt.  t  "  Anllythyrenog  :" 
bu  hyn  yn  wrth-ddadl  am  dri  chan  mlynedd 
gan  ddoethion  y  byd  hwn,  yn  erbyn  cristion- 
ogaeth  a'i  phrolfeswyr ;  eto  yr  oedd  hyn  yn 
gadarnâad  mawr  iddi,  mai  nid  peth  o  ddyn- 
ion  ydoedd,  ond  o  Dduw.  %  Mae  y  gair  Groeg 

(idiôtai)  a  gyfieithir  yma  "  annysgedig,"  yn 
arwyddo,  rhai  wedi  eu  dwyn  i  fynu  gartref, 
ac  heb  fod  erioed  yn  mhellach  na  chylch  eu 
muriau  eu  hunain :  heb  erioed  gael  eu  dysgu 

gan  athrawon,  na  bod  yn  ddysgawdwyr  o'r 
gyfraith  eu  hunain.  ||  Rhyfeddasant  wrth  eu 
hyfdra,  eu  gwybodaeth,  a  hyawdledd  eu  hym- 
adrodd.  §  Bu  llawer  o'r  rhai  hyn  eu  hunain 
yn  gwrando  yr  Iesu  ac  yn  dadlau  âg  ef ;  gall- 
ent  gofio  iddynt  weled  Pedr  ac  Ioafi  gydag 
ef  lawer  gwaith. 

14  d  *  Ac  wrth  weled  y  dyn  a  iach- 
asid  yn  sefyll  gyd  âhwynt/nid  oedd 

ganddynt  ddim  i'w  ddywedyd  yn  er- 
byn  hyimy. 

d  adn.  10.  pen.  3.  8—12.        e  adn.  16,  31. 

*  Adwaenent  y  dyn  a  iachesid  hefyd  yn 
dda;  ac  wrth  ei  weled  yn  awr  yn  holl-iach, 
nis  gallent  ammau  y  wyrth,  na  beio  am  y 
gweithrediad  o  hóni. 

15  *  Eithr  wedi  gorcbymyn  iddynt 

^fyned  allan  o'r  gyngl)orfa,hwy  a  ym- 
gynghorasant  a'u  gilydd, /pen.  5.  34,  §x.  a  26.  3ü— 32. 

*  Yr  oedd  eu  hachos  yn  rhy  wàn  a  drwg  i 
oddef  i'r  apostolion  eu  cly  wed  hwy  yn  ym- 
gynghori  a'u  gilydd  ;  gan  hyny  parasant  eu 
myned  hwy  allan  o'r  gynghorfa  am  ychydig, 
ond  nid  yn  rhyddion  eto. 

16  *Gan  ddywedyd,  s  Beth  a 
wnawn  ni  i'r  dynion  hyn  ?  f  canysyn 
ddíau  h  arwydd  hynod  a  wnaed  trwy- 

ddynt  hwy,  hysbys  i  bawb  a'r  sydd  yn 
preswylio  yn  Jerusalem,  l  ac  nis  gall- wn  ni  ei  wadu. 

Yn  Ue  ymofyn  :im  iachawdwriaeth  eu 
heneidiau  trwy  Iesu  Grist,  yn  ol  athrawiaeth 

yr  apostolion,  adn.  12;  "Beth  a  wnawn  ni 
i'r  dynion  hyn"  oedd  y  pwnc  gan  y  cyngor  o 
hyd:  eisiau  eu  lluddias  hwynt  i  bregethu 
Crist,  tystiolaethu  ei  adgyfodiad,  a  gwneyd 
gwyrthiau  yn  ei  enw  ef,  oedd  arnynt  hwy ; 
ond  pa  fodd  i  wneyd  hyny  gyda  rhith  o  gyf- 
iawnder,  nis  gwyddent.  O'u  rhan  eu  hunain 
nid  oeddynt  yn  gofalu  am  gyfiawnder  ;  ond 

mynent  ymddangos  i'r  bobl  eu  bod  yn 
gweithredu  yn  gyfiawn.  tNis  gallent  wadu 

yr  arwydd,  na'i  guddio  ;  yr  oedd  mòr  hynod, 
a  phawb  yn  Jerusalem  yn  gwybod  am  dano, 
ac  mai  yn  enw  yr  lesu  y  gwnacd  ef.  Nid 
oedd  gwiw  iddynt  feddwl  cospi  na  charcharu 
yr  apostolion  chwaith  am  ei  wneyd  ;  buasent 
felly  yn  debyg  o  dỳnu  y  Hìaws  am  eu  penau, 
a  pheri  terfysg  yn  y  ddinas. _ 

17  k  *  Eithr  fel  nas  taener  ym 
mhellach  ym  mlith  y  bobl,  'fgan  fyg- 
wth  bygythiwn  hwy,  Jna  lefaront 
mwyach  wrth  un  dyn  yn  yr  enw  hwn. 

t  pen.  5.  39.  Salm  2.  1-4.  Dan.  2.  34,  35.  Rhuf.  1«. 
16—18.  a  15.  18— 2*2.  1  Tlies.  1.8.  /  adi..  21,  29,  30.  pen. 
5.  24,  28,  40.  2  Cron.  25.  15,  16.  Es.  30.  8—11.  Jer.  20.  1-3. 
a  29.  25-32.  a  38.  4.  Am.  2.  12.  a  7.  12—17.  Mica  2.  6,  7. 
Mat.  27.  64.  loan  11.  47,  48.  1  Thes.  2.  15,  16. 

*  Ond  fel  nas  taener  y  chwedl  hon  yn 
mhellach,  yn  nghyd  a'u  hathrawiaeth  hwy 
am  Iesu,  i  ennill  dysgyblion  iddo,  i  beri  i'r 
bobl  feddwl  yn  fawr  am  dano,  ac  i  lidio 
wrthym  ni,  fel  rhai  wedi  lladd  y  dyn  goreu, 
os  nid  mwy  na  dyn ;  y  cwbl  a  allwn  ni 
wrneyd  yn  awr  y w  eu  bygwth  hwy ,  na  lefaront 
mwyach  am  dano.  t  Mae  y  geir-lenwad,  neu 
yr  aml-eiriad  a  ddefnyddir  yma,  yn  arwyddo 
bygwth  yn  y  moddtrymaf,  a  thostaf ;  megys 
y  gospedigaeth  waethaf  am  y  pechod  echrys- 
lonaf.  %  Na  thrwy  bregethu  yn  ei  enw, 

gweddi'o  yn  ei  enw,  na  gwneuthur  gwyrthiau 
yn  ei  enw  ef. 

18  *Ahwya'u  galwasant  hwynt, 
f  ac  a  orchymynasant  iddynt  m  nad 
ynganent  ddim,  ac  na  ddysgent  yn 
enw  yr  Iesu. 

m  pen.  1.  8.  a  5.  20.  Luc  24.  46—48. 

*  Galwasant  hwynt  i  mewn  drachefn  i'r 
gynghorfa,  t  a  gorchymynasant  yn  gaeth, 
dân  y  perygl  mwyaf,  nadynganent  ddim  yn 
ddirgel,  chwaithach  pregethu  yn  gyhoeddus 
a  gwneyd  gwryrthiau,  yn  enw  yr  Iesu.  Peth 
rhyfedd  na  ddywedasant  yr  un  gair  wrth  yr 
apostoìion  y  tro  hwn,  yn  nghylch  lladrata 
corph  Iesu  o'r  bedd,  a  hwythau  wedi  cym- 
meryd  cymmaint  o  draíferth  i  daenu  y 
chwedl  gelwyddog  hòno  yn  mhlith  y  bobí. 
Gwyddai  eu  cydwybodau  yn  dda  mai  chwedl 
gelwyddog  oedd,  am  hyny  ni  feiddient  eu 
cyhuddo  o  hyny. 

19  *  Eithr  Pedr  ac  Ioan  a  attebas- 

ant  iddynt,  ac  a  ddywedasant,  n-f  Ai 
cyfiawn  yw  ger  bron  Duw,  °  wrando 
arnoch  chwi  yn  hytrach  nag  ar  Dduw, 
^bernwch  chwi. 

n  2  Cor.  4.  2.  Eph.  6.  1.  1  Tira.  2.  3.  o  pen.  5.  29. 
Ex.  1.  17.  1  Bren.  12.  30.  a  14.  16.  a  21.  11.  a  22.  14. 

2  Bren.  16.  15,  16.  2  Cron.  26.  16—20.  Dan.  3.  18.  a  6.  10, 
II.  Hos.  5.  11.  Am.  7.  16,  17.  Mica6.  16.  Mat.  22.  21.  Heb. 

11.  23.  Dat.  13.  3—10.  a  14.9-12.  p  Salm  58.  1.  Ioa  _ 24.  1  Cor.  10.  15.  lago  2.  4. 

*  Yr  oedd  Pedr  ac  Ioan  yn  llefaru  trwy  yr 
un  Ysbryd,  ac  am  hyny  yn  dywedyd  yr  un 
peth.  Nid  oeddynt  foddlawn  ar  fyned  allan 
yn  ddistaw,  rhag  y  cyfrifid  y  distawrwydd 
hyny  yn  addewido  beidiopregethu  mwyach. 
Gwroldeb  yr  Ysbryd  Glân  ynddynt  oedd 

hyn,  ac  nid  cyndynrwydd  a  gwrthnysig-  i 
rwydd  dynol.  t  Ateb  addas  ac  effeithiol 
iawn  oedd  hwn ;  ac  yr  oedd  yr  apostolion 
yn  cyfeirio  at  rëol  gyffredin  o  ymresymu  yn 
mhlith  eu  Rabbiniaid  hwy.  Gwelwn  yr  un 
peth  yn  pen.  5.  29.  Yr  oeddynt  hwy  wedi 
derbyn  eu  gweinidogaeth,  a  gorchymyn  ei 

phregethu,  yn  nghyd  â  gwae  os  na  phregeth- 
ent,  gan  Dduw  ;  ac  yna  yr  oeddynt  yn  hyf  i 
gyfeirio  at  farn  y  cyngor  eu  hunain,  pa  fodd 
y  gallent  hwy  ateb  i  Dduw,  os  gwrandawent 
ar  eu  bygythion  hwy  i  beidio  pregethu. 

20  î^Canys  ni  alìwn  ni  na  ddy- 
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gice 

'dd'io  trcs  yr  apostolinn. 

wedom  'fy  pethau  a  welsom  ac  a 
gly  wsom . 

q  peu.  2.  4.  a  17.  16,  17.  a  18.  5.  Num.  22.  38.  a  23.  20. 
(2  Sam.  23.  2.  Job  32.  18—20.  Jer.  1.  7,  17—19.  a  4.  19.  a  6. 

»20.  9.  Ezec.  3.  11,  14—21,  26,  27.  Mica  3.  8.  1  Cor.  9. 
, ...  J7.  rpen.  1.  8,  22.    a  3.  15.    a  5.  32.    a  10.  39-41. 
3.  22.  15.  Luc  1.  2.  Heb.  2.  3,  4.  1  Ioan  1.  1-3. 

Nisgallent  beidio,  o  herwydd  yr  anghen 

rhaid  a  roddwyd  arnynt,  a'r  gwae  a  fyddai 
iddynt,  o  beidio.  t  Y  pethau  mawrion  am 
iechydwriaeth  pechaduriaid  colledig  :  pethau 

a  welsom  ni  ein  hunain  â'n  llygaid,  a  glyw- 
som  â'n  clustiau  o  enau  ein  Harglwydd  Iesu, 
ac  a  brofasom  y  nerth,  y  rhinwedd,  a'r  da< 
ioni  o  honynt  yn  ein  heneidiau  ein  hunain. 
Os  gwrthyd  un  dystiolaethu  y  gwirionedd 
dros  ddyn,  mae  efe  yn  pechu  ;  pa  faint  mwy 
os  gwrthyd  efe  dystiolaethu  dros  Dduw,  wrth 
orchymyn,  ac  ar  anfoniad  Duw  ì 

21  **Eithr  wedi  eu  bygwth  ym 
"'mhellach,  f  hwy  a'u  gollyngasanthwy 
lynrhyddion,  J  heb  gael  dim  '  i'w  cospi 
Ihwynt,  oblegid  y  bobl :  M||canys  yr 
loedd  pawb  yn  gogoneddu  Duw  am 
yr  hyn  a  wnaethid. 

sadn.  17.      pen.  5.  40.  t  pen.  5.  26.      Mat.  21.  46. 
\  a  26.  5.  Luc  19.  47,  48.        «  pen.  3.  6—9.  Mat.  9.  33.  a  15. 
I  31.  Luc  5.  26.  a  13.  17.  Ioan  12.  18,  19. 

*  Ail  fygwth  y  pethau  o'r  blaen,  mewn 
|  ysbryd  mwy  gerwinol ;  neu  efallai,  rhoddi 
I  rhy  w  fygytnion  trymach,  os  oedd  modd  i 
B  hyny.  f  Hwy  a'u  gollyngasant  am  yr  amser 
I  presenol ;  ond  yr  oeddynt  hwy  yn  ddigon 

I  llidiog  a  pharod  i'w  cymmeryd  hwy  i  fynu 
j  drachefn,  ar  unrhyw  amser,  neu  ar  unrhyw 
I  achlysur :  megys  y  gwnaethant  hefyd  lawer 
|  gwaith.    \  Nid  ofn  pechu,  nac  ofn  digofaint 
Duw,  a'u  Huddiodd  hwy  eu  cospi  y  tro  hwn; 
ond  ofn  y  bobl :  j  oblegid  yr  oedd  y  bobl  oll 

I  yn   gogoneddu   Duw   am   y   wyrth,   ac   yn 
parchu  yr  apostolion. 

22  *  Canys  yr  oedd  y  dyn  uwch- 
j  law  *  deugain   oed,    ar   yr  hwn    y 
gwnaethid  yr  arwydd  hwn  o  iechyd- 
wriaeth. 

*  pen.  3.  2.  a  9.  33.  Mat.  9.  20.  Luc  13.  11.  Ioan  5.  5. 
a  9.  1. 

*  Gan  fod  y  dyn  wedi  cyrhaedd  yr  oedran 
i  hwn  yn  ei  gloffni,  yr  oedd  y  wyrth  yn  rhy- 
feddach,  o  gymmaint  a  bod  pob  moddion 
naturiol  wedi  methu  ei  iachâu.  Yr  oedd  y 
wyrih  hefyd  yn  fwy  anwadadwy ;  gan  fod  y 
dyn  ei  hun  yn  ddigon  hen  i  dystiolaethu  pa 
fodd  y  cawsai  ei  iachâu :  a  phawb  yn  ddigon 
adnabyddus  o  hóno,  wedi  ei  weled  yn  gìoíi 
wrth  borth  y  deml  am  gynnifer  o  flynydd- 
oedd.  Gadawodd  yr  Iesu  ef,  mae  yn  debyg, 

heb  ei  iachâu  i'r  dyben  fel  y  caffai  yr  apostoì- 
ion  wneyd  y  wyrth  hon  er  cadarnâu  eu  han- 

foniad  a'u  gweinidogaeth. 
23  H  A  hwythau,  wedi  eu  gollwng 

ymaith,  ̂ a  ddaethant  at  *  yr  eiddynt, 
t  ac  a  ddangosasant  yr  holl  bethau  a 

ddywedasai  yr  arch-ofTeiriaid  a'r  hen- 
uriaid  wrthynt. 

y  pen  1.  13,  14.  a  2.  44.  a  12.  11,  12.  a  16.  40.  Salm  16. 
3.  a  42.  4.  a  119.  63.  Diar.  13.  20.  Mal.  3.  16.  2  Cor.  6. 
14-17. 

*  Yr  apostolion  erailî,  neu  yr  ugain  a  chant, 
pen.  1.  15;  neu  yniau  yr  hoíl  gredinwyr  yn 

Jerusalem.  Er  mai  yn  y  farn  y  bydd  llwyr 
ddidoli;  eto  mae  dechreu  i  hyny  ytna,  def- 

aid  yn  tynn  at  y  defaid,  a'r  geifr  at  y  geií'r. t  Mae  yn  bur  debyg  fod  eu  cyfeillion  yn 
gweddio  dros  Pedr  ac  Ioan,  ac  yna,  ẃéöi 
iddynt  gael  eu  gollwng,  hwy  a  aethant  atynt 

i  ddangos  fod  eu  gwedd'íau  wedi  cael  eu  hat- 
eb,aci'w  calonogihwythau  yn  wyneberlidiau. 

24  *  Hwythau  pan  glywsant,  z  f  o 
un  fryd  a  gyfodasant  eu  llef  at  Dduw, 
ac  a  ddywedasant,  O  a;J;  Arglwydd, 
tydi  yw  y  Duw  yr  hwn  a  wnaethost  y 

nef  a7r  ddaear,  a'r  môr,  ac  oll  sydd 
ynddynt; 

2  pen.  16.  25.  Salm  55.  16-18.  a  62.  5-8.  a  €9.  29,  30. 
a  109.  29-31.  Jer.  20.  13.  Luc  6.  11,  12.  2  Cor.  1.8— 11. 
1  Thes.  5.  16—18.  2Tim.  4.  17,  18.  a  2  Bren.  19.  15,  19. 
Neh.  9.  6.  Salm  146.  5,  6.  Es.  51.  12,  13.  Jer.  10.  10—12. a  32.  17. 

*  "  Hwythau,"  sef  eu  cyfeiìlion,  yr  aethent 
atynt.  fTybir  eu  bod  oll  dan  ddylanwadau 
union-gyrchol  yr  Ysbryd  Glân,  yn  eael  eu 
cynhyrfu  yr  un  modd,  ac  i  dori  alian  yn  yr 
un  geiriau.  |  Despota,  ac  nid  knrie,  yw  y 
gair  a  gyfieithir  yma  Arglwydd,  a  myn  rhai 
nad  yw  y  gair  Despota  byth  yn  cael  ei  briod- 
oli  i'r  Arglwydd  Iesu  ond  i'r  Tad  yn  unig, 
Nid  yw  y  gwahaniaeth  o  bwys  yn  y  byd 
yrna  ;  yr  oedd  y  rhai  hyn  oll  yn  credu  yn 
gadarn  yn  ngwir  Dduwdod  Iesn,  ac  wrth 

wedd'ío  ar  un  o'r  personau  dwyfol  yr  oedd- 
ynt  yn  gweddi'o  ar  bob  un.  ||  Mae  ystyriaetlt 
o  fawredd  Duw  yn  nghrëad  a  llywodraeth  y 

byd,  yn  gymmorth  mawr  i'n  meddyiiau  ni tnewn  trallodion  yn  ei  achos  ef. 

25  b  Yr  hwn  trwy  yr  *  Yspryd 

Glân,  y'ngenau  dy  f  was  Dafydd,  a 
ddy wedaist, c  J  Paham  y  ||  terfysgodd  y 
cenhedloedd,  ac  y  bwriadodd  y  bobi- 
oedd  bethau  §  ofer  ? 

b  pen.  1.  16.  a  2.  30.        c  Gwel  ar  Salm  2.J-G. 
*  Nid  yw  y  geiriau  "  Ysbryd  Glân"  yn  yr 

adnod  uchod  yn  y  cyfieithiad  saesoneg,  nac 
yn  y  Groeg  chwaith  ;  ond  dywedir  eu  bod 

mewn  llawer  o  hen  ysgrifau  o'r  Testament 
Groeg,  ac  mae  yn  dd'ian  mai  trwy  yr  Ys- 
bryd  Glân  y  llefarodd  Dat'ydd  y  geiriau  a 
grybwyllir  fel  ei  holl  Salmau.  t  Mae  yn  fwy 
anrhydeddus  i  Dafydd  ei  alw  yn  was  Dnw 

na'i  alw  yn  frenin  ísrael.  |  Pa  harn,  oddi 
ar  ba  egwyddorion,  o  herwydd  pa  resymau, 
beth  oedd  yn  eu  cyífrôi  hwynt  i  rîçrfysgu,  ac 
i  ba  ddyben  y  terfysgent?  |j  Pa  ham  yr 
ymchwerwent  yn  dumewnol,  ac  ỳr  ewyn^in 
allan  eu  cynddeiriogrwydd  ì  $  Nid  oefki  y 
cwbl  ond  bwri'.dru  gweigion,  yiifyd,  ac 
ofer,  heb  ateb  dyben  yn  y  byd  iddýut  hẃy 
ond  tynu  barn  Duw  am  eu  penâú, 

26  d*  Brenhinoedd  y  ddaear  ; .  saí- 

asant  i  fynu,  a'r  j  llywodraethwyr  a 
ymgasglasant  ynghyd,  îyn  er^yn  yi 
Àrglwydd,  ac  eyn  erbyn  ei  Griâí  ef. d  Salai  83.  2-8.  Joel  3.  9—14.  Dit  17.  12—14,  17.  i  M'. 
16-21.        e  Dat.  II.  15.  a  12.  10. 

*  Herod  y  tetrarch  a'r  holl  lywodi  -îerhwyr 
luddewig  dano  et';  a  Philat  y  rhaglaw,  a'r 
swyddogion  Rhufeinig  dano  yntau  :  er  hod 

y  naill  blaid  yn  proftesu  y    gret'ydd  Iuddt-w- a'r  blaid  arall  yn  baganitid,  eto  yr  oedd- 

%  S  3 
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ynt  oll  yn  cytuno  am  unwaith  i  sefyll  i  fynu 

yn  erbyn  yr  Arglwydd  a'i  Grist  ef.  +  Neu, 
efallai  mai  y  sanhedrim,  y  cyngor  mawr  yn 
Jerusalem,  a  feddylir  wrtli  y  "  llywodraeth- 
wyr"  yma  :  y  rhai  a  gyfrifid  yn  fwyaf  eu 
gwybodaeth  a'u  hawdurdod  mewn  materion 
eglwysig  a  chrefyddol.  J  Yr  un  peth  oedd 
ymosod  yn  erbyn  Duw  ei  hunan  ag  ymosod 
yn  erbyn  Crist,  ei  Fab  ef,  y  Messiah. 

27  Canys  mewn  gwirionedd,  yn  y 
ddinas hon  yr  ymgynnullodd  yn  erbyu 
/*dy  Sanct  Fab  Iesu,  ̂ fyr  hwn  a 
enneiniaist  ti,  h  \  Herod  *aPhontius 

Pilat,  gyd  â'r  cenhedloedd,  a  Aphobl Israel, 
*  Mae  y  geirian  hyn  yn  dangos  anwyldeb 

ac  urddasrwydd  Crist  gan  y  Tad,  fel  ei  bríod 
Fab,  ac  o  herwydd  ei  ufudd-dod  iddo  fel 
gwas.  f  A'r  Ysbryd  Glân  ac  â  nerth,  yn 
Frenin,  yn  Brophwyd,  ac  yn  Offeiriad. 
X  Mae  y  geiriau  hyn  yn  agoriad  ar  yr  adnod 
o'r  blaen,  afraid  helaethu  arnynt. 

/adn.  30.  peu.  2.  27.  a3.  14.    Joh  14.  t.   a  15.  14.  a  25. 
4.  Luc  I.  35.  Heb.  7.  26.  g  pen.  10.  38.  Salra  2.  2,  6. 
a  45.  7.  Es.  61.  1.  Luc  4.  18.  loau  10.  36.  h  Mat.  2. 

13-16.  Luc  13.  31— 33.  a  23.  7-12.  í  peu.  3.  13.  Mai. 
27.  2,  11—36.  Maro  15.  1—28.  Luc  18.  31—33.  a  23.  13—38. 
losn  19.  1—  24,  34.  k  Es.  49.  7.  a  53.  3.  Zech.  11.7,  8. 
Mat.  20.  18,  19.  a  21.  38.  a  23.  37.  a  26.  3,  4,  59-68.  a  27. 
25,  40-43.  Marc  10.  33,  34.  a  14.  1,  2,  43—65.  a  15.  1—3, 
31,  32  Luc  9.  22.  a  20.  13—19.  a  22.  2-6,  47-52.  63-71. 
a  23.  1—5.  Iom  1.  11.  a  18.  1—14,  19— 2i,  28—40.  a  19. 
15,  16. 

28  '*!  wneuthur  pa  bethau  byn- 

nag  a  ragluniodd  dy  law  m  a'th  gyng- 
hor  di  eu  gwneuthur. 

/pen.2.  23.  »3.18.  a  13.  27— 29.  Gen.  50.  20.  Salra 
76.  10.  Mat.  26.  24,  54.  Lnc  22.  22.  a  24.  44-46.  1  Pedr  2. 
7,8.  wJobl2.  13.     Es.5.  19.     a  28.  29.     a  40.  13,  14. 
a  46.  !0,  11.  Eph.  1.  11.  Heb.  6.  17. 

*  Pa  mòr  llidiog  a  drygionus  bynag  oedd 
eu  hameanion  hwy,  yr  oedd  Duw  yn  gor- 
uwch-lywodraethu  pob  peth  i  gytlawni  ei 
amcanion  ei  hun  :  ac  megys  yn  gwneuthur 
llinell  uniawn  â  phrenau  ceimion.  Yn  ol 
tragywyddol  gyngor  Duw  yr  oedd  pob  peth 
yn  myned  yn  mlaen  yn  mherthynas  i  lesu, 
ond  nid  oedd  hyny  yn  esgusodi  dim  ar  y 
gwtithredwyr  llidiog,  nac  yn  lleiâu  eu  pech- 
odau.  Tybir  tbd  yn  yr  adnod  hon  gyfeiriad 
at  Lefìt.  16.  8,  lie  rhoddai  Aaron  goelbrenau 

ar  y  ddau  fwch,  pa  un  a  aberthid  i'r  Ar- 
glwydd,  a  pha  un  a  fyddai  yn  fwch  díangol. 
Oddi  wrtii  yr  Arglwydd  yr  oedd  Uywodr- 
aeth.iad  y  coelbren,  Diar.  16.  33. 

29  *Acyn  awr,  Arglwydd,  n  ed- 
rych  ar  eu  bygythion  hwy,  fa  chan- 

iattà  i'th  weision  °draethu  dy  air  di 
gyd  â  phob  hyfder ; 

n  adn.  17,  18,  21.  Es.  37.  17—20  a  63.  15.Ga!ar.  3.  50.  a 
5.  1.  Dan.  9.  18.  o  adn.  13  31.  pen.  9.  27.  a  13.  46.  a  14. 
3.  a  19    8.  a  20.  26,  27.    a  26.  26.    a  28.  31.    Es.  58    I.    Ezeo. 
1  6.    Mica  3    8      Kph.C.  18—20.     Phil.  1.   14.     I  Thei.  2.  1. 
2  Tiui.  I.  7,  8.  a  4    17. 

*  tëdrych  ar  eu  hygylhion  hwy  i'w  di- 
rymu,  ac  i  wahardd  gweddill  eu  cynddaredd 
yn  erbyn  dy  weision.  +  Gyda  phob  rhyddid 
a  gwroideb  meddwl,  gan  wybotl  fod  yr  achos 
yn  dtia,  ac  mai  yr  ymadrodd  am  y  groes  yw 
yr  unig  foddion  i  ddychwelyd  ac  acliub 
pechaduriaid. 

30  ̂ *Trwy  estyn  o  honot  dy  law 
i  iachâu,  *ac  fel  y  gwneler  arwyddion 
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a  rhyfeddodau  r  f  trwy  enw  dy  sanct- aidd  Fab  Iesu. 
p  Ex.  6.  6.  Deut.  4.  34.  Jer.  15.  15.  a  20.  11,  12.  Luc  9. 

54—56.    »22.  49—51.  q  pen.  2.  22,  43.     a  5.  12,  15,  16. 
6.  8.  a  9.  34,  35,  40—42.  r  adn.  1(1,  27.   peu.  3.  6,  16. 

*  Y  cwbl  oeddynt  yn  ofyn  oedd,  am  i 
Dduw  eu  harddelwi  hwy  yn  eu  gwaith,  trwy 
arwyddion  a  gwyrthiau,  ac  telly  dwyn  tyst- 
iolaeth  i  air  ei  ras.  +  Derchafu  enw  Crist 
>edd  eu  hamcan  hwy  ;  ac  yr  oedd  gwyrthiau 
iachâol,  arwyddion  a  rhyfeddodau  yn  ei  enw 
ef,  yn  angenrheidiol  i  hyny. 

31  H*Ac  wedi  iddynt  weddio, 
siglwyd  y  lle  yr  oeddynt  wedi  ym- 
gynnull  ynddo  ;  'fa  hwy  a  lanwyd 
oll  o'r  Yspryd  Glâ;i,  u\'à  hwy  a  lef- 
arasant  air  Duw  yn  hyderus. 

s  pen.  2.  2.  a  16.  25,  26.      t  Gwel  ar  pen.  2.  4.      »adn. 
Es.  65.  24.    Mat.  18.  19,  20.    a  21.  22.      loau  14.  12,  13. 

á  15.  7,  16.  a  16.  23,  24.  Iago  1.  5. 

*  Siglwyd  y  lle  yn  wyrthiol,  yn  gyftelyb 
fel  y  gwnaed  o'r  blaen  arddydd  y  pentecost, 
efallai.  Yr  oedd  hyn  yn  arwydd  o  bresenol- 
deb  Duw  gyda  hwynt,ac  ei  fod  wedi  gwran- 
do  eu  gweddi  hwynt.  t  Yn  debyg  fel  ar 
ddydd  y  pentecost,  a  chyda  rhyw  ymddang- 
osiad  gweledig,  medd  rliai,  fei  y  tro  hwnw  : 
ond  nis  gall  neb  fod  yn  sicr  o  hyny.  %  Am 

hyn  y  gwedd'iasant,  adn.  29  ;  ac  a  hwy  eto 
yu  llefaru,  wele  yr  Arglwydd  yn  eu  gwran- 
do.  Nid  oeddynt  yn  gofalu  nemawr  y  pryd 
hwn  am  waharddiadau  na  bygythion  yr 
arch-offeiriaid. 

32  X*A  lliaws  y  rhai  a  gredasant 
oedd  o  un  galon,  ac  un  enaid;  fac 

ni  ddy wedodd  neb  o  honynt,  XJ  fod  dim 
a'r  a  feddai  yn  eiddo  ei  hunnan,  eithr 
yr  oedd  ganddynt  bob  peth  yn  gyíf- 
redin. 

x  pen.  1.  14.  a2.  1.  2  Cron.  30.  12.  Jer.  32.  39.  Ezec. 
11.  19,  20.    Ioan  17.   11,  21—23.    Rhuf   12.  5.  h  15.  6.    1  Cor. 
1.  10.  a  12.  12—14.  2  Cor.  13.  II.  Eph.  4.  2-6.  Phil.  1.  27. 
2.  1,  2.  1  Pedr  3.  8.  y  pen.  2.  44—46.  1  Cron.  29.  14— 
}.  Luc  16.  10—12.  1  Pedr  4.  II. 

*  Er  eu  bod  yn  ddieithriaid  i'w  gilydd  o'r 
blaen,  o  wahanol  dymherau,  barnau  a  phleid- 
iau,  dyma  hwy  oll  yn  un  yn  awr,  fel  pe  bu- 
asent  oil  yn  cael  eu  hysgogi  gan  un  galon  ac 
un  enaid.  Rhyfedd  yw  effcithiau  yr  efengyl 
a  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glân  ar  ddynion, 
ac  ()  na  bycidai  cristionogion  oll  yn  byw  yn 
yr  ysbryd  hwn  yn  wastadol!  t  Fel  prawf 
o'r  undeb  a'r  brawdgarwch  uchod,  nid  oedd 
neb  o  honynt,  hyd  yn  nod  y  cyfoethocaf,  yn 
ystyried  dim  a  feddai  >n  eiddo  ei  hnn,  ond 

pawb  o'u  gwirfoddyn  cyd-gyfranu  a'r  frawd- 
oliaeth  oll.     Gwel  ar  pen.  'ì.  4-1,  45. 

33  z  *  A'r  apostolion  trwy  nerth 
mawr  a  roddasant  dystiolaeth  o  adgyf- 
odiad  yr  Arglwydd  lesu :  afa  gras 
mawr  oedd  arnynt  hwy  oll. 

*  adn.  30.  pen.  1.8^22.  «2.32.33.  a  3.  15,  16.  «5. 
12—16.    Marc  16.  20.     Rhuf.  15.   18,  19.    lThes.  1.5.    Heb. 
2.  4.        a  pen.  2.  47.   Lac  2.  52.   Ioan  I.  16. 

*  Rhan  fawr  o  weinidogaeth  yr  apostolion 
y  pryd  hwnw  yn  Jerusalem  oedd,  tystiol- 
aotliu  adgyfodiad  yr  Arglẅydd  le.*u,  yn  er- 
b\n  yr  arch-offeiriaid  a  wadent  ei  adgyfodiad 
ef:  ac  yr  oedd  Duw  yn  dwyn  tystiolaeth 
andwg  a  nerthol  i'r  gwirionedd  hwnw  trwy 
wyrthiau,  ac  arddelwad  grymns  ar  weinidotr- 
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laeth  yr  apostolion.  t  Yr  oedd  gras  Duw, 
lllewyrch  ei  wyneb,  a  dylanwadau  ei  Ysbryd, 
yn  ainlwg  ac  yn  helaeth  iawn  aniynt. 

34  b  *  Canys  nid  oedd  un  anghen- 
us  yn  eu  plith  hwy :  coblegid  cynnif- 
er  ag  oedd  berchen  tiroedd  neu  dai, 

a'u  gwerthasant,  ac  a  ddygasant  werth 
y  pethau  a  werthasid, 

b  Deut.  2.  7.  Salro  34.  9,  10.  Lno  22.  35.  1  Thes.  4.  12. 
oadu.37.  pen.  2.  45.  a  5.  I— 3.  MarclO.  21.  Luc  12.  33. 
a  16.  9.   1  Tiw.  6.  19.  Iago  1.  27. 

*  Nid  oedd  un  anghenus  yn  eu  piith,  ani 
fod  y  rhai  cyfoethog  o  honynt  ÿn  gwerthu 

eu  meddiannau  ac  â'u  gwerth  yn  cynnal  y 
tlodion.  Gwel  y  sylw  eto,  ar  pen.  2.  44,  45. 
Mae  hyn  yn  dangos  beth  a  wnai  y  grefydd 
gristionogol  er  gweliâu  amgylchiadau  dyuion 
pe  derbynid  a  phe  cofleidid  hi  yn  gyffredinol. 

35  *  Ac  2Ìu  gosodasant  rfwrth  draed 
yr  apostolion  :  e  f  a  rhanwyd  i  bob  un 
megis  yr  oedd  yr  anghen  arno. 

d  pen.  3.  6.  a  5.  2.  a  6.  1—6.  2  Cor.  8.  20,  21.  e  pen. 
2.  45.  a  6.  1. 

*  Hyny  yw,  a'u  cyflwynasant  i'r  apostol- 
ion,  i'w  dosparthu  yn  mhlith  y  frawdoliaeth 
fel  y  byddai  yr  angen  ar  bob  un.  Mae  hyn 
yn  dangos  y  parch  mawr  oedd  gan  bawb  o 

honynt  i'r  apostolion,  a'r  ymddiried  mawr 
oedd  ganddyntynddynt.  t  Angeny  tlodionyw 
rhëol  a  mesur  haelioiii  y  cyfoethogion  :  felly 

yr  oedd  yma ;  "  megys  yr  oedd  yr  angen." 

36  *  A  Joseph,  yr  hwn  a  gyfenwid 
f>f  Barnabas  gan  yr  apostolion  (yr  hyn 

o'i  gyfieithu  y  w, «  Mab  diddanwch)  yn 
I  Lefiad,  ac  yn  h  Cypriad  o  genedl, 

/  pen.  11.  22—25,  30.  a  12.  25.  a  13.  1.  a  15.  2,  12,  37. 
1  Cor.  9.  6.  Gal.  2.  1,  9,  13.        g  Marc  3.  17.  Ä  pen.  11. 
19,  20.  a  15.  39.  a21.  16. 

*Joses,  yn  y  saesoneg,  ac  hefyd  yn  y 
Groeg.  Mae  lerfyniadau  geiriau  Hebraeg 
anghyfiaith,  yn  wahanol  mewn  gwahanoî 
ieithoedd.  t  Syriaeg  yw  Barnabas,  medd- 
ant,  ac  yn  arwyddo  yn  biîodol,  mah  pro- 
phwyd :  ond  yma  mab  dyddanwch,  neu 
gynyor.  Cafodd  yr  enw  hwn,  efallai,  o  her- 
wydd  ei  ddawn  i  gynghori  ac  annog  pechad- 
uriaid  i  ddyfod  at  Grist,  a  chredinwyr  i  lynu 
wrtho  ir.ewn  eriidiau.  Gwel  y  cyfeiriadau 

am  dano,  dàn  y  llythyrtn/*.  %  Un  o  lwyth 
Lefi,  o  waedoliaeih,  oedd  y  cristion  enwog 

hwn  ;  ||  ac  yn  frodor,  mae  yn  debyg,  o'r  ynys 
ffrwythlawn  hòno  a  elwid  Cyprus,  yn  mòr  y 
canoldir.  Tybia  rhai  iddo  gael  ei  ddwyn  i 
fynu  yn  Jernsalem,  wrlh  draed  GamaLel,  ac 
ei  fod  yn  un  o  ddeg  dysgybl  à  thriugain  Iesu 
o'r  blaen. 

37  *  A  thir  ganddo, *  a7  gwerthodd 
ac  a  ddug  yr  arian,  h  ac  a'i  gosododd 
wrth  draed  yr  apostolion. 

»' adn.  35.  Mat.19.29.         *adn.35. 

*  Efallai  mai  rhyw  etifeddiaeth  oedd  gan 
ddo  yn  Cyprus,  oedd  y  tir  hwn  ;  nid  oedd 

etifeddiaeth  i'r  Lefiaid  yn  Israe),  yn  mhlith 
eu  brodyr.  Gwel  Num.  18.  20;  a  Deut.  10.9. 
Eto,  yr  oedd  tir  gan  yr  Offeiriaid  a'r  Leíiaid 
weithiau  yn  Judea  ei  hunan,  un  ai  trwy 
rodd,  pryniad,  neu  ctifeddiaeth.  Gwel  J 
24.  33.  Enwir  Joseph  yma,  efallai  atn  mai 
efe  oedd  y  cyntaf  a  werthodd  ei  dir,  neu  am 
iddo  werthu  inwy  na  neb  arall  o  honynt 

PEN.  V. 

Inan'ias  a  Sapphira  yn  cwympo  i  lawr  yn 
feirw,  wrth  yerydd  Pedr,  %c. 

JtíiITHR  rhyw  wr,  a'i  enw  Ana- 
nías,  gyd  â  Sapphira  ei  wraig,  a  werth- odd  dir, 

a  Lef.  10.  1—3.  Josh.  6.  I.  Mat.  13.  47,  48.  Ioan  7.  70. 2  Tún.  2.  20. 

*  Nid  yw  yr  eglwysi  goreu  heb  eu  brychau 
ar  y  ddaear,  dyma  ddau  ragrithiwryn  yr  eg- 
Iwys  apostolaidd  hon,  yn  difwyno  ei  gogon- 
iant,  a  thrwy  y  farn  a  ddaeth  arnynt  yn 
dwyn  galar  iddi.  Tro  dychrynllyd  iawn 
oedd  hwn  o  ddigofaint  a  barn  Duw  am  rag- 
rith  ac  anonestrwydd  mewn  pethau  perthyn- 

ol  i'w  waith  a'i  achos  ef.  Ŵae  yn  dd'íam- 
mau  mai  er  mwyn  clod  iddynt  eu  hunain  y 
gwerthodd  y  ddau  hyn  eu  tir  ac  nid  o  wir 
gariad  at  y  saint  tlodion. 

2  ò*Aca  ddarn-guddiodd  beth  o'r 
gwerth,  c  f  a'i  wraig  hefyd  o'r  gyfrin- 
ach,  ac  a  ddug  ryw  gyfran,  dac  a'/ 
gosododd  wrth  draed  yr  apostolion. 

6  Josh.  7.  11,  12.    2  Bren.  5.  21—25.   Mal.  1.  14.    a  3.  8, 
I..an   12.  6.     1  Tiui.  6.  10.      2  Pedr  2.  14,  15  e  adn.  9. 

d  pen.  4.  35,  37.  Mat.  6.  2,  3.  a  23.  5.  Phil.  2.  3. 

*  Yr  oeddynt  yn  cymmeryd  arnynt  roddi 
y  cwbl  at  achos  Duw,  felly  yr  oeddynt  yn 
ysbeilio  Duw  wrth  attal  a  darn-guddio  peth 
o  werth  y  tir.  Yr  oeddynt  yn  disgwyl  cael  eu 

cynnal  o'r  drysorfa  gyffredin  hef)d,  fel  pe 
buasent  wedi  rhoddi  y  cwbl  i  fynu  iddi,  a 
chadw  y  gweddill  iddynt  eu  hunain  erbyn 
amser  i  ddyfod  :  yr  oedd  hyny  yn  dangos 

diffyg  ymddiried  yn  Nuw  a'i  ragluniaeth 
fawr,  yn  gystal  ag  egwyddor  gybyddlyd  y 
ddau  ddyn  hyn.  t  Nid  oedd  darostyngiad  y 

wraig  i'w  gwr  yn  esgusodi  ei  phechod  hi ; 
yr  oedd  lii  yn  cytuno  àg  ef  yn  y  weithred 

dwyllodrus,  ac  feily  yn  gyfranog  o'r  pechod ac  o'r  gosp. 

3  *Eithr  Pedr  addywedodd,  Ana- 
nías,  ̂ fpaham  y  llanwodd  Satan  dy 
galon  di  i  \  ddywedyd  celwydd  wrtìi 

yr  Yspryd  Glân,  /ac  i  ddarn-guddio 
peth  o  werth  y  tir  ? 

e  Gen.  3.  13—17.  1  Bren.  22.  21,  22.  1  Cron.  21.  1-3. 
Mat.  4.  3—11.  a  13.  19.  Luc  22.  3.  Ioan  13.  2,  27.  Eoli.  tí 
11—16.  laRo  4.  7.  1  Pedr  5.  8,  9.  Dat.  12.  9—11.  /  Deut. 
23.  21.  Diar.  20.  25.  Preg.  5.  4.  Rhuf.  2.  21,  22. 

*  Amlygwyd  hyn  i  Pedr  yn  ddíau  trwy 
ddatguddiad  uuion-gyrchol  yr  Ysbryd  Glân. 
t  Fel  y  mae  dyn  wedi  ymlenwi  â  dîod>dd 

poethion,  yn  fwy  hyf  a  beiddiol  i  'wneyd 
drygioni  ;  feliy  yr  oedd  Ananias  wedi  i 
satan  lenwi  ei  galon  :  beid'iiodd  ddywedyd 
celwydd  wrth  yr  Ysbryd  Glán.  Pa  faint 

b>nag  a  lanwodd  satan  o'i  galon  ef,  nis  gall- 
asai  lwyddo  heb  gydsyniad  gwiifoddol  Ana- 
nias.  |  Fel  yr  oedd  yr  achos  yn  achos  Dnw, 
a'r  Ysbryd  Glân  mewn  modd  mòr  neillduol 
ar  yr  apostolion,  dywedyd  celwydd  wrth  yr 

Ysbryd  Glàn  ydoedd  yr  ymddygiad  hwn  o'r eiddo  Ananias. 

4  *Tra  yr  ydoedd  ynaros,  ̂ onid  i 
ti  yr  oedd  yn  aros  ?  ac  wedi  ei  werthu, 
onid  oedd  yn  dy  feddiant  di  ?  ;'  f  pa- 
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corph  Anariias  i'w  gladdu. 

ham  y  gosodaist  y  peth  hwn  yn  dy 

galon  ?  *Ini  ddywedaist  ti  gelwydd 
wrth  ddynion,  ond  ||  wrth  Dduw. 

g  Ex.  35.  21,  2'2,  29.  1  Cron.  29.  3,  5,  9,  17.  1  Cor.  8. 
8.  a  9.  5—17.  Phüem.  14.  h  pen.  S.  21,  22.  Josh.  7.  25, 
26.  Job  15.  35.  Salra  7.  14.  Es.  59.  4.  Ew^  38.  10.  la?o  1. 
15.      í  adn.  3.  Ex.  16.  8.  Nuui.  16.  11.  1  Sam.  S,  7.  2  Bren. 
5.  25—27.  Luc  10.  16.  1  Thes.  4.  8. 

*  Cyn  ei  werthu,  onid  eiddot  ti  ydoedd  ; 
ac  ar  ol  ei  werthu,  onid  eiddot  ti  oedd  yr  ar- 
ian  ;  nid  oedd  arnat  rwymau  yn  y  byd  i'w 
werthu ;  na  rhwymau  ar  ol  ei  werthu  i 

ddwyn  dim  o'r  gwerth  i  ni :  t  ond  gan  i  ti 
wneyd  hyny  pa  ham  y  gosodaist  yn  dy  galon 
ddywedyd  celwydd,  mai  yr  hyn  a  roddaist  i 
ni  y  w  y  cwbl  a  gefaist  am  y  tir.  %  Nid  wrth 
ddynion  yn  unig  y  dywedaist  ti  gelwydd, 
ond  wrth  Dduw  hefyd.  ||  Wrth  yr  Ysbryd 
Glân,  yn  adn.  3  ;  yma  wrth  Dduw,  yr  hyn 
sydd  brawf  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  Dduw,  ac 
yn  Berson  gwahanrhedol  yn  y  Duwdod. 

5  *  Ac  Ananì'as,  k  pan  glybu  y  geir- 
iau  hyn,  a  syrthiodd  i  lawr,  ac  a 

drengodd.  'fA  daeth  ofn  mawr  ar 
bawb  a  glybu  y  pethau  hyn. 

*adn.  10,  11.  pen.  13.  11.  Nura.  16.  26— 33.  2  Bren. 
1.  10—14.    a  2.  24.    Jer.  5.  14.   1  Cor.  4.  21.  2  Cor.  10.  2— 
6.  a  13.  2,  10.  Dat.  11.  5.  I  adn.  11,  13.  pen.  2.  43.  Lef. 
10.3.  Num.  16.  34.  a  17.  12,  13.  Deut.  13.  11.  a21.21. 
Josh.  22.  20-  1  Sam.  6.  19—21.  1  Cron.  13.  12.  a  15.  13. 
Salm  119.  120.  2  Cor.  7.  11.  Dat.  11.  13. 

*  Fel  y  gwnaeth  Duw  esamplau  dychryn- 

llyd  o  Nadab  ac  Abi'hu  yn  nechreuad  yr  hen 
oruchwyliaeth  ;  felly  er  anrhydedd  a  mawr- 

edd  ar  yr  apostolion,  yr  eglwys,  a'r  oruch- 
wyliaeth  efengylaidd,  gwnaeth  esamplau  cy- 
ffelyb  o'r  ddau  gybyddlyd  a  rhagrithiol  hyn. 
Yr  oedd  y  farn  drom  hon  yn  dra  chyfiawn 
wrth  i  ni  ystyried  gwag-ogoniant  Ananias 
a'i  wraig,  eu  cybydd-dod,  en  rhagrith,  a'u 
celwydd  rhyfygus  ac  annuwiol  yn  erbyn,  neu 
wrth  yr  Ysbryd  Glân.  Yr  oedd  yn  angen 
rheidiol  hefyd  i  attal  eraill  i  fod  yn  euog  o 
gyffelyb  ymddygiadau  ar  ol  hyny,  ac  i  attal 

dynion  twyllodrus  i  ymuno  â'r  eglwys  er 
mwyn  cael  byw  ar  feddiannau  yr  eglwys. 
t  Dylai  pawb  eto  ofni,  na  byddont  yn  euog  o 
gyffelyb  dwyll  tuag  at  achos  Duw,  rhag  idd- 
ynt  syrthio  dan  gyffelyb  farn. 

6  *  A'r  gwŷr  ieuaingc  a  gyfodasant, 
m  f  ac  a'i  cymmerasant  ef,  ac  a'i  dyg- 
asant  allan,  ac  a'i  claddasant. 

m  adn.  10.  Lef.  10.  4— 6.  Deut.  21.  23.  2  Sara.  18.  17. 
Ioan  19.  40. 

*  Rhai  o'r  gwŷr  ieuainc  cryfion  a  heinif, 
oedd  wedi  ymuno  â'r  eglwys,  ac  oeddyntyno 
y  pryd  hwnw.  t  "Ac  a'i  cymmerasant  :"  ac 
a'i  rhwymasant,  yn  y  saesoneg,  sef  yn  ei 
ddillad  ei  hun,  efallai,  yn  Ile  amdo,  ac  a'i 
claddasant  ef  felly  yn  y  fàn  :  yr  oedd  yn 
ddigon  amlwg  ei  fod  ef  wedi  llwyr  farw. 

7  *  A  bu  megis  yspaid  tair  awr,  a'i 
wraig  ef,  heb  wybod  y  peth  a  wnaeth- 
id,  +  a  ddaeth  i  mewm 

*  Pa  fodd  bynag  y  bu,  na  chafodd  Sapphira 
wybod  dim  am  farwolaeth  ei  gwr  yn  yspaid 
y-  tair  awr  hyny,  mae  yn  sicr  maitrefn  rhag- 
luniaeth  ydoedd,  fel  y  delai  ei  thwyll  a'i 
chelwydd  hithau  i'r  golwg.  tTybiodd  hi  yn 
dd'íammau  gael  llawer  o  ganmoliaeth  a 
pharch  am  gyd-foddloni  â'i  gwr  i  werthu  y  I 
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tir,  a  rhoddi  yr  arian  at  achos  cyffredin  yr 
eglwys. 

8  *APhedr  aattebodd  iddi,  Dy- 
wed  di  i  mi,  Ai  er  cymmaint  y 
gwerthasoch  chwi  y  tir?  fliithau  a 
ddywedodd,  Të,  er  cymmaint 

*  Dywed  i  mi  y  gwir  yn  onest,  ai  er  hyn 
a  hyn  o  swm  y  ̂ werthasoch  chwi  y  tir,  sef 

y  swm  a  ddygodd  Ananì'as  i  ni  ?  Nid  yw  y 
swm  yn  cael  ei  enwi,  nid  oedd  hyny  yn  ang- 
enrheidiol  i'rhanes.  t  Wrthatebiad  Sapphira, 
mae  yn  amlwg  ei  bod  hi  a'i  gwr  wedi  cytuno 
i  ddywedyd  yr  un  peth,  a'r  peth  hyny  yn 
gelwydd.  Fel  hyn  mae  y  naill  bechadur  yn 
denu  y  llall  i  bechod,  a'r  ddau  yn  myned  i ddistryw. 

9  *A  Phedr  a  ddywedodd  wrthi, 
"Paham  °y  cyttunasoch  p  i  demtio 
Yspryd  yr  Arglwydd  ?  wele  «  draed  y 
rhai  a  gladdasant  dy  wr  di  wrth  y 

drws,  fa  hwy  a'th  ddygant  dithau allan. 
n  Gen.  3.  9-13.  Luc  16.  2.   Rhuf.  3.  19.         o  pen.  23. 

20-22.     Deut.  13.  6-8.     Diar.  11.  21.    a  16.  5.    Mica  7.  3. 
p  adn.  3,  4.  Ex.  17.  2,  7.  Num.  14.  22.    Salm  78.  18—20,  40, 
41    56.   a  95.  8—11.    Mat.  4.  7.    1  Cor.  10.  9.  g  adn.  6. 

îren.  6.  32.  Rhuf.  10.  15. 

*Temtio  Ysbryd  yr  Arglwydd,neu  ei  brofi 
ef,  a  oedd  efe  yn  holl-wybodol  i  wybod  eu 
twyll,  eu  rhagrith,  a'u  celwydd  hwynt.  Ac 
hefyd  a  oedd  efe  yn  gyfiawn  a  holl-alluog  i 
gospi  am  y  fath  dwyll  a  drygioni.  Pan  mae 
dynion  yn  pechu  yn  erbyn  goleuni  eu  cyd- 
wybodau  eu  hunain,  maent  yn  mhob  cyfryw 
bechodau  yn  temtio  Ysbryd  yr  Arglwydd. 
t  Mae  yr  apostol  yn  rhag-fynegi  marwolaeth 
y  wraig  hon  a  hi  eto  yn  fyw  ac  yn  iach  ger 
ei  fron  ef. 

10  r  *  Ac  yn  y  man  hi  a  syrthiodd 
wrth  ei  draed  ef,  ac  a  drengodd  :  a'r 
gwỳr  ieuaingc  wedi  dyfod  i  mewn,  a'i 
cawsant  hi  yn  farw ;  ac  wedi  iddynt 

ei  dwyn  hi  allan,  hwy  a'i  claddasant 
hi  yn  ymyl  ei  gwr. 

r  adn.  5.  *™~ 

*  Dyma  yr  un  pechodau  yn  cael  yr  un 
gospedigaeth  :  nid  yw  Duw  yn  derbyn  wyn- 
ebau  neb,  Iuddew  na  chenedl-ddyn,  gw  rryw 
na  benyw.  Dyma  Sapphira  yn  syrthio  wrth 
draed  yr  apostol,  lle  dylasai  yr  arian  oll  gael eu  rhoddi. 

11  s  *  A  bu  ofn  mawr  ar  yr  holl  eg- 
lwys,  f  ac  ar  bawb  oll  a  glybu  y  peth- au  hyn. 

*  adn.  5.  pen.  19.  17.  Salra  89.  7.  Jer.  32.  40.  1  Cor. 
10.  II,  12.  Phü.  2.  12.  Heb.  4.  1.  a  11.  7.  a  12.  15,  28,  29. 
I  Pedr  1.  17.  Dat.  15.  4. 

*  D'íamniau  i'r  tro  dychrynllyd  hwn  fod 
yn  fendiîh  fawr  i'r  holl  eglwys,  ohyny  allan, 
ynbrawf  oddwyfol  anfoniad  yr  apostolion,  ac 
o  wirionedd  ac  ysbrydolrwydd  goruchwyiiaeth 
yr  efengyl.  Yma  yr  oedd  Duw  yn  ofnadwy 
iawn  yn  nghynnulleidfa  y  saint.  t  Y  rhai 
nid  oeddynt  yn  yreglwys;  mae  barnedig- 
aethau  Duw  yn  dychrynu  ac  yn  sobri  peth 
ar  ddynion  annuwiol  weithiau. 

12  H'^Athrwy  ddwylaw  yr  apos- 
tolion  y  gwnaed  arwyddion  a  rliyfedd- 



Yr  arch-offeiriad  yn  rhnddi ACTAU  V. 
yr  apostolion  yn  y  carchar. 

jodau  lawer  ym  mhlitìi  y  bobl  (ac  wyr 
joeddynt  oll  yn  gyttûn  ym  'fmhorth Solomon. 

.  2.  43. »4.  33. 

.  1.  11.  a  2.  42,  46.  a  4.  32. 

f  pen 
10.    al6.  18 

Heb.  2.  4. 
11.  Ioaa  10.  23 

*  Er  bod  yr  apostolion  yn  ddynion  sanct- 
aidd  a  ìhagorol,  eto  nidoeddynt  ond  offeryn- 
,au;  gallu  Duw  oedd  yn  gweithredu  trwy- 
ddynt  hwy,  er  prawf  o  bresenoldeb  Duw 
gyda  hwynt,  er  prawf  o  wirionedd  eu  cen- 
adwri,  ac  er  trugaredd  i  gyrph  dynion  oedd 
yn  cael  iachâd  gwyrthiol  drwyddýnt.  t  Am 
borth  Solomon,  gwel  ar  pen.  3.  11.  Yno  y 
byddent  yn  arfer  ymgynnull  i  addoli,  mae  yn 
debyg,  lle  byddai  yr  apostolion  yn  pregethu 
ac  yn  gwneyd  gwyrthiau. 

13  *  Eíthir^  ni  feiddiai  neb  o'r  lleill 
ymgyssylltu  â  hwynt:  2fond  y  bobl 
oedd  yn  eu  mawrhâu. 

y  adu.  5.  Num.  17.  12,  13.    a  24.  8—10.    1  Sam.  16.  4,  5. 
1  Brea.  17.  18.      Es.  33.  14.      Luc  12.  1,  2.       a  14.  26-35. 
2  Pedr  2.  20-22.  z  pen.  2.  47.  a  4.  21.  a  19.  17.  Luc  19. 
37,  38,  48. 

*  Ni  feiddiai  y  dysgyblion  gydraddu  eu 
hunain  â'r  apostolion,  medd  rhai.  Ni  feidd- 
iai  eu  gelynion  gyfhwrdd  â  hwynt  i'w  niw 
eidio,  medd  eraill.  Ni  feiddiai  y  gwŷr 
mawr  ymgyssylltu  â  hwy,  er  eu  bod  yn  gor- 
fod  credu  gwirionedd  eu  hathrawiaeth,  medd 
eraill.  Ni  feiddiai  y  rhai  digred  ymgyssylltu 
â  hwynt  yn  rhagrithiol,  fel  y  gwnaethai  Ana- 
nìas  a  Sapphira,  medd  eraiJl ;  o  herwydd 
gweled  y  farn  ddychrynllyd  a  ddaethai  ar  y 
ddau  hyny.  Y  peth  diweddaf  yw  meddwl  y 

geiriau  yn  ddîammau.  t  Yr  oedd  li'aws  y werin  bobl  yn  eu  mawrâu  ac  yn  eu  parchu 
hwynt,  fel  dynion  sanctaidd,  fel  gweinidog- 
ion  Duw,  ac  fel  apostolion  Iesu  Grist. 

14  a  *  A  chwanegwyd  attynt  rai  yn 
credu  yn  yr  Arglwydd,  6llîaws  o  wŷr 
a  gwragedd  hefyd) 

a  pen.  2.  41,  47.  a  4.  4.  a  6.  7.  a  9.  31,  35,  42.  Es.  44 
3—5.  a  45.  24.  a  55.  11—13.  b  pen.  8.  3,  12.  a  9.  2.  a  22 
4.  Ex.  35.  22.  Deut.  29.  11,  12.  a  31.  11,  12.  2  Sam.  6.  19 
Ezra  10.  1.  Neh.  8.  2.  1  Cor.  11.  11,  12.  Gal.  3.  28. 

*  Er  na  feiddiai  rhagrithwyr  ymgyssylltu  â 
bwynt,  yr  oedd  credinwyr  lawer  yn  cael  eu 
chwanegu  atynt  yn  feunyddiol.  Mae  yr 
adnod  hon  yn  gymmorth  i  ddëall  yr  adnod 

o'r  blaen,  pwy  oedd  y  "lleill"  na  feiddiai 
ymgyssylltu  â  hwynt. 

15  cHyd  oni  ddygent  y  rhai  cleif- 
ion  allan  ar  hŷd  yr  heolydd,  a'w  gosod 
ar  welyau  a  glythau,  *  fel  o'r  hyn  llei- 
af  y  cysgodai  cysgod  Pedr,  pan  ddel- 
ai  heibio,  rai  o  honynt. 

c  pen.  19.  11,  12.  Mat.  9.  21.  a  14.  36.  Ioan  14.  12. 

*  Yr  oedd  gwyrthiau  fel  hyn,  trwy  gysgod 
Pedr,  a'r  apostolion  eraill,  mae  yn  debyg, 
yn  dangos  mai  o  Dduw  yr  oedd  y  gallu  yn 

drallodid  gan  ysprydion  aflan ;  e  f  y 
rhai  a  iachâwyd  oll. 

d  Mat.  4.  24.  a  8.  1C.  a  15.  30,  31.  Marc  2.  3,  4.  a  6. 
54—56.  e  peu.  4.  30.  Marc  16.  17,  18.  Luc  5.  17.  a  9.  11. 
1  Cor.  12.  9.  Iago  5.  16. 

*  Po  gwaethaf  oedd  y  clefydau  a'r  trallod- 
au,  mwyaf  amlwg  a  rhyfedd  oedd  gallu  Duw 
yn  eu  hiachâd  hwynt.  t  Ni  bu  yr  un  meddyg 
na  meddyginiaethau  daearol  erioed  yn  gallu 
iachâu  pawb  oll,  gan  hyny  rhaid  mai  gallu 
anffaeledig  Duw  oedd  yn  gweithredu  yma. 

17  %f*  A'r  arch-offeiriad  a  gyfod- 
odd,  e  a'r  holl  rai  oedd  gyd  âg  ef  (yr 
hon  y  w  heresi  y  t  Saduceaid)  ac  a  lan- 
wyd  o  gynfìgen, 

/pen.  4  26.  Saìm  2.  1-3.  Ioan  11.  47-49.  a  12.  10,  11, 
19.         g  pen.  4.  1,  2.    a  23.  6—8. 

*  Wrth  glywed  am  wyrthiau  yr  apostolion 
a  deall  fod  yr  holl  bobl  yn  tyru  atynt  ac  yn 

eu  mawrâu  cyffrôodd  yr  arch-offeiriad  drach- 
efn,  a'r  rhai  oedd  gydag  ef  yn  aelodau  y 
cyngor  yn  Jerusalem.  f  Dywed  Josephus 
fod  rhai  o'r  arch-offeiriaid  yn  Saduceaid,  ac 
mae  rhediad  yr  adnod  hon  yn  tueddu  i  beri  i 
ni  feddwl  mai  un  o'r  Sect  gyfeiliomus  hòno 
oedd  yr  arch-offeiriad  hwn. 

1 8  h  *  Ac  a  ddodasant  eu  dwylaw  ar 

yr  apostolion,  ac  a'u  rhoisant  yn  y 
carchar  cyffredin. 

h  pen.  4.  3.  a  8.  3.  a  16.  23,  24.  Luc  21.  12.'  2  Cor.  11. 23.  Heb.  11.  36.  Dat.  2.  10. 

*  Felly  y  gwnaethent  a  Phedr  ac  Ioan  o'r 
blaen.,_gwel  ar  pen.  4.  3.  f  Tybia  rhai  idd- 
ynt  eu  rhoddì  y  -tro  hwn  yn  y  carchar  cyff- 
redin,  gyda'r  drwg-weithredwyr  gwaethaf ; 
tybia  eraill  mai  mewn  rhy w  ystafell  neilldu- 
edig  o  hóno  y  rhoddwyd  hwynt,  ar  eu  penau 
eu  hunain. 

19  **Eithr  angel  yr  Arglwydd  o 
hyd  nos  a  agorodd  ddrysau  y  carchar, 

f  ac  a'u  dug  hwynt  allan,  ac  a  ddy- wedodd, 

i  pen.  12.  7—11.  a  16.  26.  Sahn  34.  7.  a  105.  17—20, al46.  7.  Es.  61.  1. 

*  Ysbrydion  gwasanaethgar  yw  yr  angeì- 
ion,  yn  gweini  i'r  saint  yn  y  byd  hwn  :  dan- 
fonodd  Duw  un  o  honynt  y  tro  hwn  i  agoryd 
drysau  y  carchar,  er  y  gallasai  efe  wneŷd 
hyny  yn  ddigyfrwng  hèb  offerynoldeb  angel. 

t  Wedi  agoryd  y  drysau,  efe  a'uharweiniodd 
hwynt  allan  i'r  hëol,  gan  daro  y  ceidwaid, 
mae  yn  debyg,  a  chysgadrwydd  neu  ryw 
syn  fadrondod  ar  yr  un  pryd. 

20  *  Ewch,  k  f  sefwch  a  %  lleferwch 

yn  ydeml  wrth  y  bobl  *||holl  eiriau 
y  fuchedd  hon. 

k  Es.  58.  1.  Jer.  7.  2.  a  19.  14,  15.  a  20.  2,  3.  a  22.  1,  2. 
a  26.  2.  a  36.  10.  Mat.  21.  23.  Ioan  18.  20.  /  pen.  11.14. 

Ioan  6.  63,  68.  a  12.  50.  a  17.  3.  1  Ioan  1.  1—3.  a  5.  II,  12. 

*  Er  cymmaint  yw  llid  eich  gelynion, 

ewch  çhwi  yn  mlaen  gyda  gwaith  eich  Har- 

veithredoedd  mwy  nac  efe. 

16  Allíaws  a  ddaeth  hefyd  ynghyd 

o'r  dinasoedd  o  amgylch  Jerusalem, 
d  *  gan  ddwyn  rhai  cleifion,  a  rhai  a 

wrth  y  bobl  yn  ddiofn  ac  yn  ddiwahardd, 
II  Wrth  eiriau  y  fuchedd  hon  mae  i  ni  ddeall 
geiriau  y  bywyd  tragywyddol,  yr  hwn  yr  oedd 
y  saduceaid  yn  ei  wadu,  a'r  pbariseaid  hefyd 
trwy  yr  Arglwydd  Iesu  Grist. 



Dwyn  yr  apostolion  drachefn ACTAU  V. o  flaen  y  cyngor. 

21  *  A  phan  glywsant,  m  hwy  a  aeth- 
ant  yn  fore  i'r  deml,  ac  a  athrawiaeth- 
asant.  ■  fEithr  daeth  yr  arch-offeiriad, 
ar  rhai  oedd  gyd  âg  ef,  ac  a  alwasant 

ynghyd  ycynghor,  °^a  holl  hennriaid 
plant  yr  Israel,  P  \\  ac  a  ddanfonasant 

i'r  carchar  i'w  dwyn  hwy  ger  brori. n  adn.  25.  Luc  21.  37,  33.  Ioau  8.  2.  n  adn.  17,  24. 
pen.  4.  5,  6.  a  25.  2,  3,  15.  Luc  33.  66.  loan  13.  35.  oSalm 
105.  22.        p  pan.  4.  7.  a  12.  18,  19. 

*  Gwedi  derbyn  y  cyfryw  waredigaeth  a 
gorchymyn  gan  yr  angel  oddi  wrth  Dduw, 
cymmerasant  y  cyfle  cyntaf  a  gawsaut,  i 
ufuddâu  i  Dduw  yn  hytrach  nag  i  ddynion: 
yr  oeddynt  yn  fore  yn  athrawiaethu  yn  y 

deml.  f  Y  rhai  oedd  gyda'r  arch-offeiriad 
oedd  aelodau  cyffredin  y  Sanhedrim ;  j  a 

"  holl  heuuriaid  plant  yr  Israel"  ydoedd 
barnwyr  y  bobl  mewn  dinasoedd  a  threfydd 
eraill,  y  rhai  nid  oeddynt  yn  aelodau  rhëol- 
aidd  o'r  Sanhedrim.  Efallai  bod  llawer  o 
honynt  y  pryd  hwnw  yn  Jerusalem,  ac  yr 
oedd  yr  arch-offeiriad  am  gael  cyngor  mòr 
Ilawn  ag  oedd  modd,  i  geisio  rhoddi  terfyn 
ar  uuwaith  ar  yr  athrawiaeth  newydd  ac 
annymunol  hon.  ||  Mae  yn  amlwg  nas 
gwyddent  hwy  ddim  eto  fod  yr  apostolion 
allan  o'r  carchar. 

22  *  A'r  swyddogion,  pan  ddaeth- 
ant,  ni  chawsant  hwynt  yn  y  carchar; 
eithr  hwy  a  ddychwelasant,  ac  a  fyn- 
egasant, 

*  Pa  un  ai  swyddogion  gwladol,  milwr- 
aidd,  neu  eglwysig,  oedd  y  rhai  hyn,  nis 
gwyddom  :  mae  y  gair  Groeg  (upêretai)  a 
ddefnyddir  yma  yn  arwyddo  Gweinidoyion  ; 
a  dywed  Guyse  nad  yw  efe  byth  yn  cael  ei 
ddefnyddio  am  swyddogion  milwraidd. 
t  Pwy  bynag  oeddynt,  ni  chawsam  yr  apos- 
tolion  yn  y  carchar,  a  gorfu  arnynt  addef 
hyny  ar  gyhoedd  yr  holl  gyngor. 

23  *  Gan  ddywedyd,  s  Yn  wir  ni  a 
gawsom  y  carchar  wedi  ei  gau  o'r  fath 
sicraf,  a'r  ceidwaid  yn  sefyll  allan  o 
flaen  y  drysau;  feithr  pan  agorasom, 
ni  chawsom  neb  i  mewn. 

<7  adn.  19.  Salm  2.  4.  a  33.  10.  DUr.  21.  30.  Galar.  3. 
37,55—53.  Djn.  3  11—25.  a  6.  22-24.  Mat.  27.  63-C6. 
a  28.  12—15.  Ioan  8.  59. 

*  Arferwyd  pob  moddion  i  ddîogelu  y 
carcharorion,  oud  pan  ddelo  Duw  i  waredu 
ei  bobl,  pwy  a  all  eu  cadw  hwy?  Pan  ddelo 

efe  i  weithio,  pwy  a'i  lluddia  ef  ?  Mae  yn 
debyg  i'r  angel  gauad  diysau  y  carchar  fel  o'r 
blaen,  wedi  gollwng  yr  apostolion  aliati  ; 
nid  oedd  yno  ddim  argoel  trais  na  thoriad 
ar  y  carchar,  ac  nis  gwyddai  y  ceidwaid  oedd 
o  flaen  y  drysau  nad  oedd  eu  carcharorion  i 
mewn  yn  ddigon  diogel.  f  Ni  ehawsant 
neb  o'r  apostolion  i  mewn  ;  gallai  fod  car- 
charurion  eraíll  i  mewn,  mewu  ystafelloedd 
eraill  o'r  carchar. 

24  Aphan  glybu  yr  arch-ofTeiriad, 

r*a  blaenor  y  deml,  fa'r  offeiriaid 
pennaf,  yr  ymadroddion  hyn, s  \  am- 
meu  a  wnaethant  yn  eu  cylch  hwy 
'  beth  a  ddeuai  o  hyn. 

r  adn.  26.  pen.  4.  1.  Luc  22.  4.  52.  «pec.  2.  12.  a  4. 
16,17,21.  loan  11.47,  18.  a  12.  19.  t  Es.  9.  7.  a  53.  1, 
2.  Dau.  2.  31,  35,  44,  45.  Zech.  6.  12,  13.  Marc  4.  30—32. 

*  Am  "  flaenor  y  deml,"  gwel  ar  pen.  4.  1. 
t  Tybir  mai  blaenoriaid  y  pedwar  dosparth 

ar  hugain  o'r  offeiriaid,  oedd  yr  "offeiriaid 
penaf"  hyn.  %  Animau,  ai  nid  trwy  wobr- 
wyo  y  ceidwaid  yr  aethent  hwy  allan,  ai 
ynte  rhyw  wyrth  oedd  hi  mewn  gwirionedd. 
Pa  fodd  y  gallai  hyn  fod,  a  pha  beth  a 
wnaent  hwy  i  ragflaenu  canlyniadiu  drwg 
iddynt  eu  hunain,  a'u  hachos.  Gallesid 
meddwl  fod  liyn  yn  ddigon  i'w  hargyhoeddi 
hwynt  o  wirionedd  achos  yr  apostolion,  ond 
nid  oes  dim  a  wna  hyny  ond  gras  Duw. 

25  Yna  y  daeth  un  ac  a  fynegodd 

iddynt,  gan  ddywedyd,  u  Wele,  y 
mae  y  gwŷr  a  ddodasoch  chwi  y?ng- 
harchar,  yn  sefyll  yn  y  deml,  ac  yn 

dysgu  y  bobl. n  adn.  18-21. 

*  Os  mawr  oedd  eu  syndod  o'r  blaen,  yr 
oedd  yn  llawer  mwy  wrth  glywed  y  chwedl 
ryfedd  hon  :  dyma  yr  apostolion  nid  yn  unig 

wedi  dyfod  o'r  carchar  heb  neb  a  wyddai  pa 
fodd  ;  ond  hefyd  yn  llefarn  yn  y  deml  er 
gwaethaf  awdurdod  a  gwaharddiad  eu  holl 
wrthwynebwyr. 

26  *Yna  yblaenor,  gyd  â'rswydd- 
ogion,  a  aeth  ac  a'u  dug  hwy  heb 
drais  x  f  (oblegid  yr  oedd  arnynt  ofn 
y  bobl  rhag  eu  llabyddio) 

*  adn.  13.  Mat.  14.  5.  a  21.  26.  a  26.  5.  Lno  20.  6,  19. 
a  22.  2. 

*  Nid  ofn  Duw,  na  pharch  i'r  apostolion, 
oedd  yr  achos  nad  aferwj  d  trais;  t  ond  ofn 
oedd  ar  y  swyddogion  rhag  cael  eu  llabyddio 
gan  y  bobl,  ped  arferasent  drais  tuag  atynt  : 
yr  oedd  y  bubl  yn  mawrâu  yr  apo^tolion. 

27  *  Ac  wedi  eu  dwyn,  y  hwy  a'w 
gosodasant  o  flaen  y  cynghor  :  f  a'r 
arch-offeiriad  a  ofynodd  iddynt, 

y  pen.  4.  7.  a  6.  12.  a  22.  30.  a  23.  1.  Luc  22.  66. 

*  Pan  oedd  yr  erlidwyr  hyn  yn  bwriadn 

gwneyd  y  cam  a'r  niwed  mwyaf,  maent  yn 
cymmeryd  arnynt  weithredu  yn  ol  rhëol 
baru,  yn  peri  gosod  yr  apostolion  o  flaen  y 
cyngor,  ae  yn  galw  arnynt  i  ateb  drostynt  eu 
hunaiu.  |  Yr  arch-offeiriad  oedd  llywydd  y 
Sanhedrim,  ac  efallai  y  mwyaf  llidiog  yn 
erbyn  yr  apostolion  o  bawb  yn  y  cyngor. 

28  Gan  ddywedyd,  2*  Oni  orchym- 
ynasom  ni,  gan  orchymyn  i  chwi  na 
athrawiaethech  yn  f  yr  enw  hwn  ?  ac 
wele,  chwi  a  lanwasoch  Jerusalem 

â'ch  athrawiaeth,  a  %  ac  yr  ydych  yn 
ewyllysio  dwyn  6arnom  ni  waed  y 

dyn  hwn. *  adn.  40  pen.  4.  18—21.  a  pen.  2.  23.  a  3.  15.  a  4. 
10,  II.  *  7.  52.  I  Bren.  18.  17,  18.  a  21.  20.  a  22.  8.  Jer.  33. 
4.  Am.  7.  10.  ŴJer.  26.  15.  Mat.  21.  44.  a  23.  35,  36. 
a  27.  25.  1  Thes.  2.   15,  16. 

*  Gwelwn  y  gorchymyn  hwn  yn  pen.  4. 
18.  I  Pedr  ac  Ioan  y  rhoddwyd  ef  yno ; 
yma  maent  yn  cyhuddo  yr  apostolion  oll  o 
anufuddâu  iddo.  Nid  oes  gan  orthrymwyr 
ddim  rheswm  i  roddi  dros  eu  hymddygiad  ; 

dim  ond  eu  gorchymynion  tra-arglwydd- 
iaethol  hwy.      +  Yr  "  enw  hwn,"  a  " ywaed 



Yraposiolion  yn ACTAU  V. 
amddiffyn  eu  hnnain. 

y  dyn  hwn,"  ydynt  eiriau  o  (ira  dirmyg  ai 
lcsu,  fel  pe  buasai  yn  ffiaidd  gan  yr  arcn 

oífeiriad  grybwyU  ei  enw  prîodol  ef  â'i  cnau. 
|  Nid  oeddynt  yn  ofni  bod  yn  euog  o  lofrudd- 
iaeth,  ond  ni  fynent  gael  eu  cyfi  if  yn  llofrudd- 
ion ;  fel  hyn  mae  llawer  yn  enog  o  bechodau 
ffiaidd,  na  fynant  er  dim  gat'l  eu  cyfrif  yn 
euog  o  honynt.  Yr  oedd  y  gwýr  mawr  hyu 
yntaeru  mai  dyben  yr  apostolion  yn  pregethu 
ìnarwolaeth  ac  adgyfodiad  Iesu  oedd,  cyu- 
hyrfu  y  bobl  i  godi  yn  eu  herbyn  hwy  am  ei 
roddi  ef  i  farwolaeth. 

29  %  *  A  Phedr  a'r  apostolion  a  at- 
tebasant  ac  a  ddy wedasant, c  Rhaid  yw 
ufuddhâu  i  Dduw  yn  fwy  nag  i  ddyn- 
ion. 

:  Owe!  ar  pen.  4.  19.— Gen.  3.  17.  1  Sam.  15.  24.  Marc 
7.  7-9.  üat.  14.  8-12. 

*  Dyina  oedd  dadl  yr  apostolion  o'r  blaen, 
pen.  4.  19,  a  dadl  digon  rhesymol  ydoedd 
hefyd  i  ddynion  rhesymol.  Yn  debyg  i  hyn 

dywedai  Socrates  wrth  yr  Atheniaid ; 
M  Yr  wyf  yn  eich  caru  ac  yn  eich  cofleidio 
chwi,  O  Atheniaid ;  ond  mi  a  ufuddhaf  i 

\Dduw  yn  hytrach  nac  i  chwi."  Ni  ddylai 
jdeddfau  dynol  fod  yn  groes  i  ddeddfau  Duw. 

30  d  *  Duw  ein  tadau  ni  e  fa  gyf- 
iododd  i  fynu  Tesu, -^ ;[  yr  hwn  aladdas- 
och  chwi,  ||acagroeshoeliasoch  arbren. 

d  pen.  3.  13— 15.     1  Cron.  12.  17.    a  29.  18.    Eara  7.  27. 
Luc  1.  55,  72.        «  peii.  3.  26.  a  13.  33.       /  pen.  2.  22-24, 

i  4.  10, 11.  a  13.  28,  29.  Gal.  3.  13.  1  Pedr  2.  2*. 

"  Duw  ein  tadau  ni;"  yr  eiddoch  chwi 
a  ninnau:    na  feddyliwch  i'r  Arglwydd  Iesu 
ina  ninnau  ei  apostolion  bregethu  unrhyw 
Dduw  arall,  ond  yr  hwn  aaddolasoch  chwi  a 

ninnau,  a'n  tadau  o'nblaen  ni.  í  A  gyfododd 
i  fynu  ei  Fab  lesu  fel  prophwyd,  yn  ol  y 
rhag-fynegiad  am  dano  yn  Deut.  18.  15. 
Mae  yn    debyg   mai    hyny   yw    meddwl   ei 

["  gyfodi"  ef  yn  y  fàn  hon,  ac  nid  ei  gyfodi  ef 
o'r  bedd  :  pa  fodd  bynag,  nid  oes  dim  niwed 
|o  gymmeryd   y  ddau  feddwl  i  mewn.   +  Dy- 

jma'r  apostolion  yn  cyhuddo  y  cyngor  yn  hyf, 
yn  eu  gwyaebau,  o  ladd  yr  Arglwydd  Iesu, 
,megys  y  gwnaethent  o'r  blaen,  pen.  2.  23  ;  a 
3.  15.  ||  Lladdasoeh  ef  yn  y  modd  creulonaf, 
amwyaf  gwarthus,  trwy  ei  groeshoelio  ar 

bren  :  "  melltigedig  yw  yr  hwn  sydd  yn 
nghrog  ar  bren,"  Deut.  21.  23  ;  ond  cofiwch, 
fel  pe  dywedasai  yr  apostolion,  mai  un 

"wedi  ei    wneuthur  yn  felltith  drosom  nir 
í  oedd  efe,  fel  y  Hwyr  brynai  ni  oddiwrth 
felltith  y  ddeddf.     Galat.  3.  13. 

31  ̂ *Hwn  a  ddyrchafodd  Duw 
t  â'i  ddeheuìaw,  Ä  -J  yn  Dywysog, 
{ ||  ac  yn  Iachawdwr,  *  §  i  roddi  edifeir- 
j  wch  i  Israel,  'a  maddeuantpechodau. 

g  pen.  2.  33,  36.    a  4.  11.    Salm  89.  19,  24.     %  110.  1,  2. 
P20;,  ll'  lì  Mat-  28-  ,S-  EPh-  '•  20-23.  Pbil.  2.  9-11. 
/«'  3   22-  nc  *  Pen.  3    15.  Salm  2.  6-12.  Es.  9.  6.  Ezec. 
?í  o,4,  *  3?;  2^  ,PaD-  9  25-  a  10-  21-  D»t-  1-  5.  «•  pen. 

I  n,^u-?,-,43„A3'J.1'  a  4Î-  2K  a  49'  26-  Mat-  »•  21.  Luc  2. 
'    1     PÍ'L3'  2°,  TÌ*1'  4'  a  2-  10'  13-  a  3-  4-6.  2  Pedrl.  1, 
ìlr  %?•  ??•  ̂3'  l8-  l  íoao  4  14-  Jud-  25-  *  Pen-  »•  18 

í  Ì7  •»J  r3,,T3L  Ezec  3f5  25~27'  31  Zech-  >2-  10.  Luc  24. 
i  M  S',J1-  2f',27'  2  Tim-  2-  25>  26.  í  peo.  3.  19.  a  13 
vl'h    í    MoC,V°,,  a  4-  12-    Ioao  20-  2l-23-    2  Cor.  2.  10. Bpn.  1.  7.  Col.  I.  14. 

"  Hwn  a  ddyrchafodd  Duw,"  nid  yn 
unig  o'r  bedd,  ond  hefyd  i'r  gogoniant,  i'r 
anrhydedd,  y  mawredd,  a'r  awdurdod  mwy 
af,  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear.    f  "  A'i  ddeheu =====    ======= 

law,"  sef  trwy  weiîhrediad  gogoneddna  ei 
anfeidrol  allu.  Ephes.  1.  19—22.  +  '■  Yn 
Dywysog,"  yn  eistedd  ar  ei  orsedd-famgc  yn 
holl  ogoniant,  mawredd,  ac  awdurdod  ei 
Iywodraeth  a'i  deyrnas  fawr.  ||  Ac  fel  unig 
a  holl-ddigonol  Iachawdwr,  yn  allnog  ac  yn 
ewyllysgar  i  roddi  editeirwch  a  maddeuant 
pechodau  i  holl  Israel  ysbrydol  Duw,  hyd  yn 

nod  yr  Iuddewon  hyny  a'i  lladdasant  ac  a'i 
croeshoeliasant  ef  ar  bren.  §Gan  nad  edifar- 

âodd  ond  ychydig  o'r  Israel  yn  ol  y  cnawd, 
tybia  rhai  mai  rhoddi  lle  i  edifeirwch,  neu 
alwad  i  edifeirwch,  trwy  weinidogaeth  yr 

apostolion,  yw  meddwl  "  rhoddi  edifeirwch" 
yn  y  fàn  hon.  Nis  gall  y  darllenydd  ddys- 

gwyl  i  ni  ymdrin  â'r  pethau  uchod.  "  edifeir- 
wch  a  maddeuant  pechodau,"  fel  pynciau 
athrawiaethol,  mewn  gwaith  can  fỳred  a 
hwn :  nis  gallem  ond  ceisio  rhoddi  agoriad 
bỳr  arfeddwl  yr  adnod,  adywedyd,  mai  dau 
bwnc  am  ein  bywyd  ni  yw  y  ddau  beth 
uchod,  Edifeirwch  a  maddeuant  pechodau  ! 

32  m  *  A  nyni  ydym  ei  dystion  ef  o'r 
pethauhyn,"  f  a'rYspryd  Glânhefyd 
0  yr  hwn  a  roddes  Duw  i?r  rhai  sydd 
yn  %  ufuddhâu  iddo  ef. 

«nadn.29      pen.  1.8.     a  2.  32.     a  10.  39— 41.  a  13.  31. 
Ltic  24.  48.    Ioan  15.  27.    2  Cor.  13.  1.   Heb.  2.  3.  n  Ioan 
15.  26.  a  16.  7—14.  Heb.  2.  4.  1  Pedr  l.  12.  o  pen.  2. 
4,  38,  39.  a  10.  44.  Ioan  7.  39. 

*  Ei  dystion  ef  o'i  adgyfodiad  o'r  bedd,  ei 
esgyniad  i'r  gogoniant,  a'r  ffrwythau  bendig- 
edig  ohyny,  mewn  edifeirwch  a  maddeuant 
pechodau  i  ni  ein  hunain  a  miloedd  eraill 
eisoes.  Gan  ein  bod  ni  yn  dystion,  a  chwedi 
ein  danfon  i  dystiolaethu,  nis  gallwn  ni  na 
thystiolaethom  er  eich  holl  fygythion  chwi : 
gwae  fydd  i  ni  os  na  phregethwn  yr  efengyl, 
bydded  y  canlyniad  y  peth  a  fyddo.  tYr 
oedd  yr  Ysbryd  Glân  yn  tystiolaethu  hefyd, 

yn  1.  Trwy  y  nerth,  y  gras,  a'r  arddelwad, 
oedd  gyda  gweinidogaeth  yr  apostolion.  2. 
Trwy  y  gwyrthiau  oeddynt  hwy  yn  wneyd 
yn  ei  nerth  ef.  3.  Trwy  weithredu  ffydd  yn 
nghalonau  dynion  trwy  y  gair,  yr  hyn  oedd 
yn  cael  ei  wneyd  trwy  ei  alîu  ef.  4.  Efallai 
y  dylem  gymmeryd  i  mewn  hefyd,  y  dystiol- 
aeth  a  roddes  efe  i  Grist  yn  ei  fedyddiad. 
X  Neu  y  rhai  sydd  yn  credu  ynddo  :  ffydd 

sydd  yn  darostwng  y  galon  i  ufudd-dod. 
33 1[  *  A  phan  gìywsanthwy  hynnyy 

p  hwy  a  ífrommasant,  ̂ aca  ymg^-ng- 
horasant  am  eu  Uadd  hwynt. 

p  pen.  2.  37.  a  7.  54.  a  22.  22.  Luc  4.  28,  29.  a  6.  11. 
a  1 1 .  50—54.  a  19.  45-48.  a  20.  19.  q  pen.  9.  23.  Gen.  4. 
5—8.  Salm  37.  12—15,  32,  33.  a  64.  2—8.  Mat.  10.  21,  25. 
a  23.  34,  35.  a  24.  9.  Ioan  15.  20.  a  16.  2. 

*  Yn  lleeffeithio  yn  ddaionus  ar  y  cyngor, 
eu  cynhyrfu  yn  ofnadwy  a  wnaeth  yr  ymad- 
roddion  eglur  a  didderbyn  wyneb  uchod ; 
ffromasant  yn  aruthr  ar  yr  apostolion,  gan 
ysgyrnygu  eu  dannedd  o  dra  chynddeiriog- 
rwydd,  a  mynent  eu  rhoddi  hwy  i  farwolaeth 
yn  ddíoed  ;  oni  buasaii  Gamaliel  eu  rhwystro 
hwynt. 

34  r  Eithr  rhy w  Pharisead  a'i  enw 
*  *  Gamaliel,  *  Doctor  o'r  gyfraith, 
parchedig  gan  yr  hollbobi,agyfododd 

i  fynu  yn  y  cynghor,  ■  ac  a  archodd 
yrru  yr  apostolion  allan  dros  ennyd fechan  ; 



Gamaliel  yn  cynghori  yr  Juddewon  ACTAU  V- i  edrych  pa  beth  a  wnelent. 

r  pen.  23.  7—9.  Salm  76.  10.  Ioan  7.  50—53.  s  pen.22. 
3.        t  Luc  2.  46.  a  5.  17.         u  pen.  4.  15. 

*  Mae  yn  debyg  mai  y  Gamaliel  hwn  oedd 
athraw  Paul,  pen.  22.  3,  ac  athraw  Barnabas 
a  Stephan  medd  rhai  hefyd.  Tybia  rhai  mai 
mab  yr  hen  Simeon  dduwiol  oedd  efe,  (gwel 
ar  Luc  2.  25.)  ond  efallai  yn  ddisail.  Piiari- 
sead  o  ran  ei  blaid  grefyddol  ydoedd,  a  dysg- 

awdwr  enwog  o'r  gyfraith ;  gwr  o  gymmer- 
iad  a  pharchmawrynmhlith  ei  genedl  am  ei 

ddoethineb,  ei  ddysgeidiaeth,  a'i  dduwioldeb. 
Dywedir  i  Onkelos,  awdwr  y  llyfr  a  elwir  y 
Targum,  losgi  deg  pwys  a  thriugain  o  arogl- 
darth  yn  ei  gladdedigaeth  ef :  a  dywedir  i 
anrhydedd  y  gyfraith  golli  a  darfod  pan  fu 
efe  farw.  Yr  oedd  efe  yn  fwy  cymmedrol 
na  neb  arall  yn  y  cyngor  hwn  ;  ond  os  gwir 
a  ddywedir,  mai  efe  oedd  awdwr  y  gweddîau 
yn  erbyn  y  cristionogion,  a  ddefnyddiwyd 
cyhyd  yn  y  synagogau  Iuddewig  wedi  hyny, 
mae  yn  rhaid  iddo  golli  ei  gymmedrolder  a 
myned  yn  fwy  rhagfarnllyd.  Fel  yr  oedd 
Saul  yn  ei  ysgol  ef  y  pryd  hwnw,  mae  yn 

dd'íammau  iddo  fynegi  i'r  gwr  ieuanc  hwnw 
y  pethau  hyn  am  yr  apostolion,  yr  hyn  oedd 

yn  gwneyd  ei  bechod  ef  o'u  herlid  hwy  wedi 
hyny,  yn  fwy  anesgusodol. 

35  Ac  a  ddywedodd  wrthynt,  *  Ha 
wyr  o  Israel,  x  \  edrychwch  arnoch 
eich  hunain,  pa  beth  yr  ydych  arfedr 
ei  wneuthur  am  y  dynion  hyn. 

*  adn.  38.  pen.  19.  36.  a22.  26.  Jer.  26.  19.  Mat.  27.19. 

*  Nid  yn  unig  "  gwýr  Israel,"  ond  gwýr 
yn  barnu  ac  yn  llywodraethu  yn  Israel. 
t  Edrychwch  pa  beth  a  wneloch ;  chwi  a 
ddylechweithredu  yn  ol  rheswm,  cyfiawnder, 
a  chrefydd,  ac  nid  yn  ol  rhagfarn  a  chyn- 
ddeiriogrwydd  fel  hyn :  gweithredwch  yn 
bwyllog  yn  ofn  Duw. 

36  *  Canys  o  flaen  y  dyddiau  hyn 
cyfododd  Theudas  i  fynu,  y  gan  ddy- 
wedyd  ei  fod  ef  yn  rhyw  un  ;  z  wrth 
yr  hwn  y  glynodd  rhifedi  o  wŷr,  yng- 
hylch  pedwar  cant :  yr  hwn  a  ladd- 
wyd,  a  chynnifer  oll  a  ufuddhasant 

iddo  a  wTasgarwyd,  ac  a  wnaed  yn  ddi- 
ddym. 

y  pen.  8.  9.  Mat.  24.  24.  2Thes.  2.  3-7.  2  Pedr  2.  18. 
Jud.  16.      Dat.  17.  3,  5.  z  pen.  21.  33.      2  Pedr  2.  2. 

*  Tybir  mai  rhyw  Iuddewo'renw  Theudas 
ydoedd  hwn,  a  gyfodasai  yn  nyddiau  Augustus 
Cesar,  i  wrthwynebu  talu  teyrnged  i  Oesar. 
Sonia  Josephus  am  ryw  Theudas  cyífelyb  i 
hwn,  ond  tybir  mai  tua  deng  mlynedd  ar  ol 

y  cyfarfod  hwn  o'r  Sanhedrim  y  cyfododd 
hwnw.  Dywedir  fod  yr  ail  yn  amlach  ei 

ganlynwyr  na'r  cyntaf  hwn,ac  i'w  ganlynwyr 
oll  gael  eu  lladd  yn  gystal  ag  ef  ei  hun,  eu 

"  gwasgaru"  a  gafodd  canlynwyr  y  Theudas hwn. 

37  Ar  ol  hwn  y  cyfododd  a  *  Ju- 
das  y  Galilead,  yn  nyddiau  y  dreth, 
ac  efe  a  drodd  bobl  lawer  ar  ei  ol : 

òac  yntau  hefyd  a  ddarfu  am  dano,  a 
chynnifer  oll  a  ufuddhasant  iddo  a 
wasgarwyd. 

b  Job  20.  5-9.    Salm  7.  14,  15. 

*  Yn  agos  i'r  nn  amser,  mae  yn  debyg, 
ond  ychydig  ar  ol  Theudas,  cyfododdy  Judas 
hwn  ;  yn  nyddian  y  dreth  yr  oedd  pob  un, 

a'r  dreth  ydoedd  yr  achos  o  wrthryfel  pob  un 
mae  yn  debyg.  Mae  yn  debyg  mai  am  hwn 
a'i  ganlynwyr  y  sonir  yn  Lnc  13.  1.  Gwel  ar 
yr  adnod  hòno.  Gan  fod  amry  w  o  aelodau  pre- 
senol  y  cyngor  yn  hen  bobl,mae  yn  debyg  eu 
bod  yn  cofio  am  y  ddau  wrthryfelwr  uchod  yn 
ddigon  da,  wrth  i  Gamaliel  en  henwi  iddynt. 

38  Ac  yr  awrhon  meddaf  i  chwi, 
c  *  Ciliwch  oddi  wrth  y  dynion  hyn, 
a  gadewch  iddynt :  dfoblegid  os  o 
ddynion  y  mae  y  cynghor  hwn,  neu  y 
weithred  hon,  fe  a  ddiddymmir ; 

c  adn.  35.    Ioan  11.  48.  d  Neh.  4.  15.    Job  5.  12—14. 
Sa!m  33.  10,  11.  Diar.  21.  30.  Es.  7.  5—7.  a  8.  9,  10.  a  44.  25 
Galar.  3.  37.  Mat.  15.  13.  1  Cor.  1.  26—28.  a  3.  19. 

*  Mae  Gamaliel  yn  cynghori  fel  hyn  mewn 

rhan  o  herwydd  ei  duedd^  lariaidd  a  chym- medrol;  ac  mewn  rhan  hefyd,  efallai,  o 
herwydd  ofn  y  bobloslladdent  yr  apostolion, 
neu  ynte  ofn  yr  awdurdodau  Rhufeinig,  y 
rhai  oedd  y  pryd  hwn  yn  eiddigus  iawn  pa 
fodd  yr  ymyrai  y  Sanhedrim  âg  achosion 
bywydau  dynion.  t  Cyngor  da,  rhesymol, 
oedd  y  cyngor  ;  os  mater  o  dwyll,  a  hoced 
ddrygionus  oedd  gan  yr  apostolion,  dangosai 
Duw  hyny  yn  ei  ragluniaeth  yn  fuan,  fel  y 
gwnaethai  yn  y  ddau  amgylchiad  a  enwyd, 
heb  iddynt  hwy  ymyraeth  cymmaint  ynddo. 

39  e*  Eithr  os  o  Dduw  y  mae,  ni 
ellwch  chwi  ei  ddiddymmu,  f  rhag 
eich  cael  -^yn  ymladd  yn  erbyn  Duw. 

e  pen.  6.  10.  Gen.  24.  50.  2  Sam.  5.  2.  1  Bren.  12.  24. 
Job  34.  29.  Es.  43.  13.  a  46.  10,  11.  Dan.  4.  35.  Mat.  16.  18. 
Luc  21.  15.  1  Cor.  1.  25.  Dat.  17.  12—14.  /pen.  7.  51. 
a  9.  5.  a  23.  9.  Ex.  10.  3—7.  2  Bren.  19.  22.  Job  15.  25—27. 
a  40.  9—14.  Es.  45.  9.  1  Cor.  10.  20. 

*  Ië,  peth  o  Dduw  ydoedd ;  a  gormod 
gorchwyì  iddynt  hwy  oedd  ei  ddiddymu: 

"  Fy  nghyngor  a  saif,"  ebe  Duw,  "  a'm  holl 
ewyllys  a  wnaf."  t  Ymladd  yn  erbyn  Duw 
yw  ymladd  yn  erbyn  ei  achos  a'i  bobl  ef ;  a 
gwae  yr  hwn  a  ymrysono  a'i  luniwr. 

40  *  A  chyttuno  âg  ef  a  wnaeth- 
ant.  Ac  ê  wedi  iddynt  alw  yr  apos- 

tolion  attynt,  h  +  &'u  curo,  *  hwy  a  or- 
chymynasant  iddynt  na  lefarent  yn 

enw  yr  Iesu,  ac  a?u  gollyngasant 

ymaith. 
e  pen.  4.  18.  Ä  Diar.  12.  10.    Mat.  10.  17.    a  23.  34. 
c  13.  9.  Luc  20.  10.  loan  19.  1—4.  2  Cor.  11.  24.  tadn. 

28.  pen.  4.  17—21.  Es.  30.  10.  Am.  2.  12.  Mica  2.6. 

*  u  Ateb  arafaidd  a  ddettry  lid,"  ebai 
Solomon,  ac  felly  y  bu  yma  :  er  mòr  gyn- 
ddeiriog  oeddy  cyngor  o'r  blaen,maegeiriau 
Gamaliel  wedi  eífeithio  i'w  llarieiddio  hwy 
i  raddau  am  y  tro  hwn.  t  Felly  y  rhag  fyn- 
egodd  yr  Arglwydd  Iesu  y  gwnaid  iddynt, 
Mat.  10.  17.  Curwyd  hwy  mae  yn  debyg 

am  eu  hanufudd-dod  i'w  gorchymyn  hwy  o'r 
blaen,  a  dirmyg  ar  awdurdod  y  llys.  Gadaw- 
odd  y  Rhufeiniaid  hyu  o  awdurdod  iddynt, 
ond  nid  i  gyfhwrdd  â  bywyd  neb. 

41  1Í*A  hwy  a  aethant  allan  o 
olwg  y  cynghor  h  yn  llawen,  am  eu 
cyfrif  hwynt  yn  deilwng  i  ddioddef 
1  ammharch  o  achos  ei  enw  ef. 
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Pewis  seithwyr  da  ei  gair  i ACTAU  VI. ofalu  am  ddiwallu  y  tlodion. 

k  peu.  16.  23—25.  E*.  61.  10.  a  65.  14.  •  66.  5.  Mat.  5. 
-12.  Lnc6.  22,  23.  Rhuf.  5.  3.  2  Cor.  12.  10.  Phil.  1.  29. 
b.  10.  34.  Ugo  1.  2.  1  Pedr  4.  13—16.      /  Heb.  12.  2. 

*  Gwyddai  yr  apostolion  fod  eu  hachos  yn 
Ida,  ac  yn  werthdyoddef  o'i  blegid,  am  hyny 
ethant  allan  o  ŵydd  y  cyngor  yn  llawen, 
icb  rwgnach  am    eu    triniaeth    na    digaloni 
chwaith    .t  Achos  ei  enw  ef  oedd  eu  hachos 

jjiw  y,  am  hyny  yr  oedd  yn  anrhydedd  dyoddef 
n  a  thros  y  fath  enw  a'r  fath  achos. 

42  ■"  *  A    beunydd   yn    y    deml, 
f  ac  o  dŷ  i  dŷ,  •  ni  pheidiasant  â 

lysgu  a  p  phregethu  Tesu  Grist. 
mado.  20,  21.  pen.  1.  46.  a  3.  1,  2,  &c.  Luc  21 .  37. 

22    53.  n  pen.  20.  20.  o  pen.  4.  20,  29.    2  Sam.  6. 
2.  Rbuf.  I.  15,  16.  Gal.  6.  14.  p  pen.  8.5,  35.  a  9.  20. 
17.  3.  1  Cor.  2.  2.  Eph.  4.  20,21. 

*  Can  belled  oeddynt  hwy  o  gymmeryd 
:u  bygylu  gan  fygythion  y  cyngor,  dyma 
iwy  eto  yn  y  deml  bob  dydd  yn  dysgu  ac 
m  pregethu  Crist  yn  ddibaid.  t  Eu  hunig 
>rchwyl  hwy,  yn  y  deml  ac  o  dŷ  i  dŷ,  Ue 
>ynag  y  byddent,  oedd  pregethu  Crist;  ac 
n  rhyw  fodd  ffrwynwyd  digofaint  eu  geíyn- 
on  am  ychydig,  fel  na  wnaethant  ddim 
liwed  iddynt. 

PEN.  VI. 

Ÿr  apostolion  yn  chwennych  nad  esgeulusid 
y  tlodion,  o  ran  eu  lluniaeth  corphorol. 

ÂC  yn  y  dyddiau  hynny,  °  a'r  dis- 
yblion    yn  amlhâu,  6bu   grwgnach 
çan  y  c  *  Groegiaid  yn  erbyn  yr 
t  Hebreaid,    e  \  am    ddirmygu    eu 

^wragedd    gweddwon    hwy    yn  /y 
iweinidogaeth  feunyddiol. 

o  adn.  7.  pen.  2.  41,  47.  a  4.  4.  a  5.  14,  28.  Salm  72. 
6.  a  110.  3.  Es.  27.  6.  Jer.  30.  19.        *  1  Cor.  10.  10.  Heb. 
3.  1.  Ugo4.  5  a5.9.  c  pen.  9.  29.  a  11.  20.  d  2  Cor. 
t.  22.  Phil.  3.  5.  e  pen  9.  39,  41.  Deut.  24.  Í9— 21.  a  26. 
2.  Job  29.  13.  a  31.  16.    Es.  1.  17.    Ezeo.  22.  7.    Mal.  3.  5. 

f*Ut.  23.  14.    lTim.  5.  4,  5,  9.    Iago  1.  27.         /  pen.  2.  45. 
■  t  4.  35. 

I  *  Nid  Groegiaid  o  ran  cenedl  a  gwaedol- 
liaeth  a  feddylir ;  eithr  luddewon  Cristion- 
logol,  ag  oedd  yn  preswylio  yn  mhlith  y 
IGroegiaid,  yn  arfer  yr  Hen  Destament  yn 
Iyr  iaith  Roeg,  yn  addoli  yn  eu  synagogau  yn 
Ijyr  iaith  hòno,  ac  yn  ei  siarad  yn  gyffredin. 
II  Yr  Hebreaid,  i'r  gwrthwyneb,  oeddynt 
lluddewon  yn  preswylio  gan  mwyaf  yn  Pal- 
lestina,  yn  arfer  yr  Hen  Destament  yn  yr 
I  iaith  Hebraeg,  yn  addoli  yn  eu  synagogau  yn 
lyr  iaith  hòno,  ac  yn  ei  siarad  yn  eu  hym 
ládiddanion  cyffredin.     \  Mae  yn  amlwg  yma 
■  mai  o  blith  y  tlodion  gan  mwyaf  yr  oedd  yr 

Fleglwys  yn  cael  ei  lli'osogi ;  ac  fel  yr  oedd  yn 
ftamlâu,  yr  oedd  yn  anoddach  nac  y  tybiwyd 
Ijar  y  dechreu  i  gyfranu  yn  ddiwall  i  bob  un.  í 
[ |Gan  mai  yr  Hebreaid  cyfagos  i  Jeruaalem 
ligan   mwyaf  a  werthasent    eu   meddiannau, 

efyllai  bod  y  dosparthwyr  yn  fwy  pleidiol  i'r 
*  Hebreaid  tlodion  nac  i'r  Groegiaid  yn  y 
i  iosparthiad  beunyddiol  hwn  o  gyfreidiau :  o 

leiaf  tybiai  y   Groegiaid  eu  bod  felly. 

2'*  Yna  y  deuddeg  a  alwasant 

syughyd  y  llì'aws  disgyblion,  acaddy- 
i  iwedasant,  h  f  Nid  y w  gymhesur  *  i  ni 
|  adaeì  gair  Duw,  a  gwasanaethu  byrdd- 

ÌU. 

*  Y  deuddeg  apostol,  dyma  eu  nifer  yn 
awr  wedi  chwanegu  MatthYas  atynt  yn  lle 

Judas.  t  Mae  "  gwasanaethu  byrddau"  yma, 
yn  dangos  beth  a  feddylir  wrth  y  "  weinid- 
ogaeth  feunyddiol"  yn  yr  adnod  o'r  blaen. 
Yr  oedd  gwasanaethu  byrddau,  dosparthu  y 
meddiannau  cyffredin  er  diwallu  yr  holl  eg- 

Iwys,  yn  ormod  rhwystr  i'r  apostolion  gyda 
waith  trymach,  a  mwy  ysbrydol  y  weinid- 

ogaeth  ;  ac  yn  debyg  o'u  gwneyd  hwy  yn 
agored  hefyd  i  ddrwgdybiaeth  y  ddwy  blaid, 
Groegiaid  a  Hebreaid,  ac  felly  eu  gwneyd 

hwy  a'u  gweinidogaeth  yn  anghymmeradwy. 

3  Am  hynny,  Ä  *  frodyr,  l  f  ed- 
ryehwch  yn  eich  plith  am  |  seithwyr 

m  ||  da  eu  gair,  yn  n  §llawn  o'r  Yspryd 
Glân  a  doethineb,  °  *  y  rhai  a  osodom 
ar  hyn  o  orchwyl. 

k  pen.  9.  30.  a  15.  23.  Mat.  23.  8.  1  íoan  3.  14-16. 
/  pen.  1.  21.  Nnm.  11.  16.  1  Cor.  16.  3.  2  Cor.  8.  19—21. 
m  pen.  10.  22.  a  16.  2.  a  22.  12.  1  Tim  3.  7.  a  5.  10.  3  Iottn 
12.  n  pen.  2.  4.  Gen.  41.  38,  39.  Num.  11.  17—25.  a  27. 
18,  19.  Job  32.  7,  8.  Es.  11.  2-5.  a  28.  6,  26.  1  Cor.  12.  8. 
Eph.  5.  18.  Iaço  1.17.  a  3.  17,  18.  o  adn.  6.  pen.  13.  2, 
3.  1  Tim.  3.  8—15. 

*  Gwelwn  ysbryd  cymmodawl,  tangnef- 
eddus,  a  brawdol  yr  apostolion  yn  y  tro  Iiwd  ; 

er  bod  y  Groegiaid  a'r  Hebreaid  yn  barod  i 
ymranu  yn  ddwy  blaid,  mae  yr  apostolion 
megys  yn  eu  rhwymo  hwy  oll  yn  nghyd  yn 
rhwymyn  cariad  ac  undeb,  dan  yr  enw 
"  brodyr."  +  Edrychwch  chwi,  ac  nid  nyni  ; 
ni  fynwn  ni  ìywodraethu  arnoch  yn  y  peth 

hwn  :  eich  mater  chwi  ydyw  yn  fwy  na'r 
eiddom  ni;  gan  hyny  edrychwch  chwri  am 
ddynion  yn  fanol,  yn  ofalus,  ac  yn  wyliad- 
wrus,  a  fyddo  yn  deilwng  i'w  gosod  ar  hyn 
o  orchwyl.  %  Edrychwch  am  saith  o  ddyn- 
ion,  bydd  hyny  yn  ddigon  ar  yr  achlysur 
presenol.  ||  Seithwyr  da  eu  gair  am  onest- 
rwydd,  callineb,  cynnildeb,  ac  ysbryd  digy- 
bydd-dod  a  didnedd  :  dyma'r  fath  ddynion  a 
ddylai  fod  yn  swyddogion  yn  eglwys  Dduw 
0  hyd,  hyd  yn  nod  i  drin  pethau  amgylchiad- 

01  yr  eglwys.  §  Hawn  o'r  Ysbryd  Glân  fel 
dynion  duwiol,  a  mwy  na  hyny  ;  Uawn  o'r 
Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau  anghyffredin,  yn 

debyg  i'r  apostolion  eu  hunain,  er,  efallai, 
nid  i'r  un  graddau  yn  hollol.  *  '*  Ý  rhai  a 
osodom  :"  yma  mae  yr  apostolion  yn  dyfod 
i  gyd-weithredu  â'r  eglwys  ;  nid  yr  eglwys 
hebddynt  hwy,  na  hwythau  heb  yr  eglwys. 

Esampl  apostolaidd,  dda,  yw  lion  i'r  eglwys 
o  hyd  ;  nis  gall  pethau  fod  yn  gysurus  héb 
gydweithredu  fel  hyn  mewn  cariad. 

4  9  *  Eithr  ni  a  barhawn  mewn 
q  gweddi  a  gweinidogaeth  y  gair. 

p  pen.  2.  42.  a  20.  19—31.  Rhuf.12.  6—8.  1  Oor.  9.  16. 
Col.  4.  17.    1  Tim.  4. 13—16.   2  Tim.  4.  2.  q  pen.  1.  14. 
a  13.  2,  3.  Rbuf.  1.  9.  Eph.  1.  15—17.  a  3.  14—21.   Phil.  1. 
4,  9—11.  Col.  1.  9—13.  a  2.  1.  a  4.  12. 

*  Dau  orchwyl  mawr  gweinidogion  yrefengy I 
yw,  gweddío  dros  y  bobl,  a  phregethn  y  gair 
i'r  bobl :  nis  gellir  dysgwyl  llwyddiant  ar  y 

'  naill  heb  y  llall. 

|  5  H  r  *  A  boddlawn  fu  yr  ymad- 

rodd  gan  yr  holl  l'íaws  :  f  a  hwy  a 
etholasant  Ä  \  Stephan,  gwr  llawn    o 

jffydd  ac  o'r  Yspryd  Glan,  *  a  Phylip, a  Phrochorus,  a  Nicanor,  a  Thimon, 

2  T 
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Tyrfafaiur  o'rOffeiriaid 
ACTAU  VI. 

yn  ufuddâu  i'r  ffydd. 

a  Pharmenas,  ||  a  Nicholas,  tt  proselyt o  Antiochia: 
r  pen.  15.  22.  Gen.41.37.  Diar.  15.  1,23.  a  25.  11,12 

$  adn.  3,  8,  10.    pen.  7.    a  8.  1,  2.  Mica  3.  8.  t  pen.  8 
5—13,  26-40.  a  21.  8.  u  pen.  13.  1. 

*  Boddlouodd  pawb,  GroegiaidaHebreaid, 
i'r  cynnygiad  doeth,  rhesyrnol,  ac  angen- 
rheidiol  hwn.  Mae  yn  debyg  nad  oedd  yno 

neb  o'r  dynion  annedwydd  hyny,  na  fodd- 
ionant  i  ddim,  ond  rhywbeth  a  gynnygiont 
hwy  eu  hunain.  t  Ni  bu  yr  eglwys  fawr  o 
dro  yn  ethol,  yr  oedd  yno  ddynion  amlwg 
i'w  hethol.  Poenus  iawn  yw  ceisio  ethol 
swydd\vyr  eglwysig  lle  na  byddo  neb  o  add- 
asrwydd  amlwg  iawn  i  gael  eu  hethol.  %  Gan 
fod  yr  enwau  hyn  oll  yn  enwau  Groegaidd, 
tybir  mai  Groegiaid  oedd  y  saith  aetholwyd; 
a  gwnaed  hyny  efallai  er  boddloni  y  Groeg- 
iaid  oedd  wedi  dechreu  grwgnach.  Nid  oes 
genym  hanes  am  neb  o  honynt  ar  ol  hyn  ond 

Stephan  a  Phylip.  ||  Dywedodd  rhai  o'rhen 
ysgrifenwyr  mai  y  Nicbolas  hwn  yw  y  cyf- 
eiliornwr  a  grybwyllir  yn  Dat.  2.  6,  15  ;  ond 
nid  oes  sail  yn  y  byd  i  feddwl  felly  :  yroedd 

llawer  o'r  un  enw,  ac  nid  yw  yn  debyg  i  wr 
Hawn  o  ftydd  ac  o'r  Ysbryd  Glân  syrthio 
wedi  hyny  i  gyfeiliornadau  cas  gan  Dduw. 

6  *  Y  rhai  a  osodasant  hwy  ger 
bron  yr  apostolion  ;  x  f  ac  wedi  iddynt 
weddîo,  J  hwy  a  ddodasaut  eu  dwy- 
law  arnynt  hwy. 

jcpe».  1.24.  a  9.  17.  a  15.  3.  1  Tim.  4.  14.  a  5.  22. 
2  Tim.  1.  6. 

*  Gwelwn  yma  ddarostyngiad  yr  holl  eg- 
Iwys  i'r  apostolion,  eu  hymddiried  parchus 
yn  yr  apostolion,  a'u  cyd-weithrediad  ffydd- 
lawn  â'r  apostolion.  t  Gwedd'ío  dros  y  rhai 
dewisedig,  a  gweddio  am  foddlonrwydd  Duw 
i'w  dewisiad,  a'i  fendith  ef  ar  eu  neillduad 
i'r  gwaith.  Gweddi  yw  yr  halen,  sydd  yn 
tymheru  ac  yn  sancíeiddio  pob  peth,  nid 
oedd  yr  apostolion  yn  beiddio  dewis  dynion 
at  unrhyw  wasanaeth  yn  yr  eglwys  heb 
weddi.  X  Defod  oedd  hon  a  arferid  yn  yr 
eglwys  gynt.  1.  Ar  yr  aberthau,  Exod.  29. 
51  ;  2.Wrth  fendithio,  Gen.  48.  14;  3.  Wrth 
neillduo  i  swydd,Num.  27.  18.  Felly  natur- 

iòl  oedd  i'r  apostolion  ei  harfer  yn  yr  eglwys 
efengylaidd  ;  ond  gan  nas  gall  gweinidogion 
yr  efengyl  yn  awr,  gyfranu  doniau  trwy  ar- 
ddodiad  dwylaw  fel  yr  apostolion,  efallai 

mai  d'íangenrhaid  a  diles  hollawl  yw  y  ddef- 
od  yn  ein  dyddiau  ni. 

7  y  *  A  gair  Duw  a  gynnyddodd  ; 
2  f  a  rhifedi  y  dysgyblion  yn  Jerusa- 
lem  a   amlhâodd   yn    ddirfawr,    Ja 

fawr  o'r  a  oífeiriaid  a h  ufuddhas- thyrfa  í 

ant  i'r  ífydd. y  pen.  12.  24.  a  19.  20.  Col.  1.  6.  2  Tim.  2.  9.  *pen 
21.  20.  a  2  Cron.  29.  34.  a  30.  24.  Hat.  19.  30.    Luc  2. 
34.  Ioan  12.  42.  b  Rbuf.  1.  5.    a  16.  26.    2  Tíies.  1.  8. 
Heb.  5.  9.  a  11.  8. 

*  A  gair  Dnw,  gweinidogaeth  yr  efengyl,a 
lwyddodd  :  +  ac  fel  yr  oedd  y  gair  yn 
llwyddo,  yroedd  yr  eglwys  yn  cynnyddu  yn 
ddirfawr  mewn  rhifedi,  gras,  a  heddwch. 
JDyma  brawf  nodedig  o  lwyddiantyr  efeng- 
yl,  bod  yr  offeiriaid,  ci  gwrthwynebwyr 
cryfaf,  yn  ei  derbyn  ac  yn  ufuddâu  iddi:  ac 
nid  ychydig  o  honynt  ychwaith,  eithr  "tyrfa 
fawr."      Heblaw  eu  gelyniaeth   gwreiddiol 
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hwy  eu  hunain  i'r  efengyl,  yr  oeddynt  yn 
sicr  o  gael  en  herlid  gan  eu  brodyr,  eu  tori 

allan  o'r  ofteiriadaeth,  ac  o'r  synagogau,  o 
herwydd  cofleidio  yr  efengyl  ;  ond  yr  oedd 
effeithiau  gras  Duw  yn  ddigon  i  bcri  iddynt 
dori  drwy  bob  peth.  Gallu  Duw  yw  hi,. 
Mae  yn  dcbyg  i  rwygiad  llèn  y  deml,  a 
thystiolaeth  y  gwylwyr  am  adgyfòdiad  Crist, 
yn  nghyd  â  gweinidogaeth  yr  apostolion, 
fod  yn  foddion  i'w  troi  hwynt. 

8  *Eithr  Stephan,  cyn  llawn  o 
ffydd  a  nerth, a  a  wnaeth  ryfeddodau 
ac  arwyddion  mawrion  ym  mhlith  y 
bobl. 

b  adn.  3,  5,  10,  15.  pen.  7.  55.  Epli.  4.  11.  1  Tim.  3.  13. 
d  pen.  2.  17,  18    a  4.  29,  30.  a  8.  6. 

Mae  yn  debyg  fod  Stephan  yn  rhagori  ar. 
y  chwech  eraill  mewn  gras  a  doniau  ysbryd- 
ot,  yn  pregethu  yr  efengyl  ac  yn  gwneyd 

gwyrthiau  a  rhyfeddodau  yn  debyg  i'r  apos- tolion  eu  hunain. 

9  U  e  *  Yna  y  cyfododd  rhai  /  o'r 
synagog  a  elwir  eiddo  y  f  Libertin- 

iaid,  a'r  e  J  Cyreniaid,  a'r  h  Alexandr- 
iaid,  a?r  rhai  o  *  Cilicia,  ac  o  k  Asia, 
1 1|  gan  ymddadleu  â  Stephan. e  pen.  13.  45.  a  17.  17,  18.  /  pen.  22.  19.  a  26.  11. 
Mat.  10.  17.  a  23.  34.  Marc  13.  9.  Luc  21.  12.  g  pen.  2. 
10.  a  11.  20.  a  13.  1.  Mat.  27.  32.  h  pen.  18.  24.  a  27.  6. 
í  pen.  15.  23,  41.  a  21.  39.  a  22.  3.  a  23.  34.  a  27.  5.  Gal.  1. 
21.     fcpen.  2.  9.  al6.6.  al9.  10,26.  a21.  27.      /lCor.  1.20. 

*  Dywedir  fod  yn  Jerusalem  480  o  syna- 
gogau,  a  math  o  ysgolneu  athrofa  yn  perthyn 
bob  synagog,  dan  ofal  rhyw  Itabbi  enwog. 

t  Y  Libertiniaid  oeddynt  blant  y  rhai  a  fuas- 
ent  gaethweision,  ond  a  gawsant  eu  rhyddâu 

o'r  caethiwed  hwnw.  Yr  Iuddewon  a  gaw- 
sent  ddinas-fraint  yn  mhlith  y  Rhufeirdaid, 
medd  rhai,  ond  dywed  eraill  nad  yw  y  gair 
Libertiniaid  ddim  un  amser  yn  cael  ei 

ddefnyddio  am  y  cyfrywr.  i  luddewon  o 
Cyrene,  Alexandria,  Cilicia,  ac  Asia.  ||  Dy- 
wedir  fod  y  di'eithriaid  uchod  oll  yn  fwy 
eiddigus  dros  y  grefydd  Iuddewig  na  neb  o'r 
Hebreaid,  ac  felly  daeth  rhai  o  honynt  iym- 
ddadlau  â  Stephan  yma  yn  erbyn  yr  athraw- 
iaeth  Gristionogol.  Efailai  bod  y  gwr  ieu- 

anc,  Saul  o  Tarsus,  yn  un  o  honynt,  ni  a'i 
cawn  ef  yn  fuan  ar  ol  hyn  yn  cytuno  i'w  ladd 
ef,  ac  yn  cadw  dillad  y  rhai  a'i  lladdent. 

10  w  *  Ac  ni  allent  wrthwynebu  y 

doethineb  n  a'r  yspryd  trwy  yr  hwn 
yr  oedd  efe  yn  llefaru. 

mpen.7.  51.  Ecs.  4.  12.  Es.  54.  17.  Jer.  1.  18,  I». 
a  15.  20.  Ezeo.  3.  27.  Mat.  10.  19,  20.  Luc  12.  11,  12.  »  21. 
15.  Inan  7.  46.  n  Job  32.  8,  18.    Mica  3.  8.     Lnc  1.  17. 
1  -Cpr.  2.  4. 

*  Heblaw  doethineb  a  hyawdledd  naturiol 
Stephan,  mae  yn  ddiammau  iddo  ef  gael  ei 
gynnorthwyo  yn  y  ddadl  hon  mewn  modd 
goruwch-naturiol  ac  anghyffredin,  fel  nas 
gallai  ei  holl  wrthwynebwy r  ei  wrthwynebu  ef. 

11°*  Yna  y  gosodasant  ŵyr  i  ddy- 

wedyd,  f  Nyni  a'i  clywsom  ef  yn  dy- 
wedyd  p  geiriau  cablaidd  ̂   yn  erbyn 
Moses  a  Duw. 

o  pen.  23.  12—15.  a  24.  1-13.  a  25.  3,  7.  Mat.  26.  59, 
60.  a  28.  12-15.  Ioan  16.  3.  Rhuf.  3.  8.  j»  adn.  13.  peD. 
18.  6  a  26.  11.  Lef.  24.  16.  1  Bren.  21.  10—13.  Ioan  10. 
33-36.  lTim.  1.  13.  q  pen.  7.  37— 39.    a  15.  21.    a31. 
20-22,  28.  loan  1.  17.  a  5.  45—47.  a  9.  29.  Heb.  S.  2—5. 



Gau-dystion  yn  cyhuddo ACTAU  VII. 
Stephan  o  gabledd. 

I  *  Gwedi  methu  a  sefyll  raewn  dadl,  ac  ar 
lyr  un  pryd  heb  ymostwng  i'r  gwirionedd, 
Ijmae  y  dynion  rhagfarnus  a  digasog  hyn  yn 
Ipenderfynu  cael  y  fantais  ar  Stephan  trwy 

josod  dynion  i'w  gam  gyhuddo  ef,  yr  un 
Jmodd  ag  y  gwnaed  â'i  Ar^lwydd  o'i  fiaen. 
J>  Gwel  y  geiriau  yn  adn.  14.  Nid  yw  yn 
íiebyg  iawn  y  gwyddai  Stephan  am  ddi- 
Iddymiad  goruchwyliaeth  Moses  ;  efallai  iddó 

Ison  am  ddinystr  y  deml  a'r  genedl  Iuddewig 
Í'pni  chredent  yr  efengyl ;  ac  yna  chwaneg- 
pdd  y  cyhuddwyr  y  pethau  eraill  at  hyny. 

I  12  r*A  hwy  a  gynhyrfasant  y 
bobl,  a'r  henuriaid,  a'r  ysgrifenydd- 
ion;  f  a  chan  ddyfod  arno,  *a'i  cip- 
iasant  ef,  ac  a'*  dygasant  i'r  gynghor- 

rpen.  13.  50.    a  14.  2.  a  17.  5,  13.     a  21.  27.  Diar.  15. 
a  pen.  4.  1—  3.    a  5.  18,  27.    a  16.  19-21.    a  17.  5, 

a  18.  12.  Mat.  26.  57. 

*Trwy  y  cam-gyhnddiadau  uchod,  llwydd- 
sant  i  gynhyrfu  rhagfarn  a  nwydau  y  bobl 

^yffredin,  yr  henuriaid,  a'r  ysgrifenyddion 
llyn  erbyn  Stephan  ;  fa  tíirwy  drais  hwy  a'i 
lcipiasant  ef,  ac  a'i  dygasant  yn  y  fàn  o  flaen 
y  Sanhedrim,  neu  y  cyngor. 

13  *  Ac  a  osodasant  gau  dystion,  y 
rhai  a  ddywedent,  Nid  yw  y  dyn  hwn 

ÿn  peidio  a  dywedyd  *cabl-eiriau  yn 
erbyn  y  lle  sanctaidd  hwn,  f  a'r  gyf- raith. 

t  adn.  II.  Saim  27.  12.  a  35.  11.  a  56.  5. 

11  "  Cabl-eiriau,"  nid  fel  y  dywedodd  Ste 
phan  hwy  yn  ddîau,  ond  fel  yr  oeddynt  hwy 
yn  eu  dirdynu  ac  yn  eu  drwg-Iiwio.  t "  A'r 
gyfraith:"  mae  dywedyd  cabl-eiriau  yn  er- 
^yn  y  gyfraith  yma  yn  egluro  pa  fodd  yr 
oedd  efe  wedi  dywedyd  cabledd  yn  erbyn 
Duw,  yn  adn.  11.  hyny  yw,  yn  ol  eu  cam 
sçyhuddiad  Iiwy. 

14  *  Canys  nyni  a'i  clywsom  ef  yn 
dy wedyd , u  y  distrywiai  f  y r  Tesu  hwn 
d  Nazareth  y  lle  yma,  ac  y  *new- 
fdiai  efe  y  defodau  a  draddododd Moses  i  ni. 

«  Es.  66.  1-6.  Jer.  7.  4—14.  a  26.  6-9,  12,  18.  Dan. 
*6.  Mioa  3.  12.  Zech.  11.  1.  a  14.  2.  Mat.  24.  1,  2.  Maro  14. 
8.  Luc  13.  34,  35.    a  21.  6,  24.    loan  4.  21.  *  Es.  65 
5.  a  66.  19— 21.  Hos.  3.  4.  Gal.3.  19,  23.  a  4.  3— 5.  Heb 
f.  11—19.  a  8.  6—13.  a  9.  9—11.  a  10.  1-18.  a  12.  26—28. 

Nis  gwyddom  pa  beth,  na  pha  fodd,  y 
iywedodd  Stephan  ;  nid  oes  genym  ond 

|:ystiolaeth  y  gau-dystion  hyn  am  y  mater. 
||Â  phe  dywedasai  fe  Iyr  oeddynt  hwy  yn  ad- 
rodd,  nid  oedd  hyny  ddim  ond  yr  hyn  a 
jidywedodd  prophwydi  yr  Hen  Destament  o'i 
flaen  ef,  ac  nis  gallent  hwy  yn  gyfiawn 
iwneyd  cabledd  o  honynt-  t"  Yr  Iesu  hwn 
b  Nazareth  :"  dull  eithaf  dirmygus  o  gry- 
'bwyll  am  dano. 
ì  15  Ac  fel  yr  oedd  yr  holl  rai  a  eis- 
:eddent  yn  y  cynghor  yn  dal  sylw 
lirno,  y*hwy  a  weìent  ei  wyneb  ef  fel 
ìwyneb  angel. 
\     y  Ecì.  34.  29-35.  Preg.  8.  1.  Mat.  13.43.  a  17.2.  2Cor. 

*  Mae  yn  debyg  fod  ei  wynebpryd  ef  y 
îryd  hwn  yn  disgleirio  yn  dra  gogoneddus, 
yn  debyg  i  wyneb  Moses   gynt.     Cyhuddent 

hwy  ef  o  ddywedyd  yn  erbyn  Moses  a  Duw, 
dyma  ei  wyneb  yntau  yn  ogoneddus  feí 
gwyneb  Moses,  ac  fel  angel  Duw.  Diam- 
mau  fod  hyn  i  ddangos  ei  ddiniweidrwydd 
ef,  uniondeb  ei  achos,  a  boddlonrwydd  ei 
Dduw  iddo.  Edrychasant  hwy  am  euog- 
rwydd  yn  ei  wyneb,  yn  lle  hyny  cawsant  ef 
fel  gwyneb  angel ;  ond  ni  chafodd  y  cwbl 
ddim  effaith  dda  arnynt  hwy. 

PEN.  VII. 

Stephan  yn  ateb  drosto  ei  hun  am  y  gabledd. 

X  NA  y  dywedodd  yr  arch-offeir- 
iad,  a  A  ydyw  y  pethau  hyn  felly  ? 

a  pen.  6.  13,  14.  Mat.  26.  61,  62.  Mare  14.  58—60.  Ioan 
13.  19—21,  33—35. 

*  A  ydyw  y  pethau  a  dystiolaethoddy  cy- 
huddwyr  felly  ì  Pa  beth  sydd  genyt  ti  i 
ddywedyd  drosot  dy  hun,  a  wyt  ti  yn  euog 
a'i  nid  wyt.  Nid  oedd  hyn  ond  rhith  o 
brawf  oll,  yr  oeddynt  hwy  wedi  penderfynu 
eisoes  ei  roddi  ef  i  farwolaeth  os  gällent. 

2  Yntau  a  ddywedodd,  6*  Ha  wŷr 
frodyr,  f  a  thadau,  gwrandewch  : 
c  %  Duw  y  gogoniant  d  a  ymddangos- 
odd  i'n  Tad  Abraham, €  pan  oedd  efe 
ym  Mesopotamia,  cyn  iddo  drigo  yn •^Charran  ; 

Äpen.  22.  1.    a  23.  7.  c  Salm  24.  7,  10.     a  29.  3. 
Es.  6.  3.  Mat.  6.  13.  Luc  2.  14.  Ioan  1.  14.  fi  12.  41.  2  Cor. 
4  4-6.  Tit.  2.  13.  Heb.  1.  3.  Dat.4.  11.  a  5.  12,  13. 
dGen.  12.  1.       Neh.  9.  7.       Es.  51.2.  e  Josh.  24.  2. 
/Gen.  11.  31.  a  12.  5.  a  29.  4. 

*"  Ha  wŷr  frodyr :"  plant  o'r  un  tad 
Abraham,  etifeddion  o'r  nn  addewid,  rhai 
dàn  yr  un  gyfraith,  ac  yn  addoli  yrun  Duw. 
t  Gair  o  barch  i'r  cyngor  fel  henafgwyr  a 
barnwyr,  a'r  cwbl  er  Uarieiddio  eu  hysbryd- 
oedd  ac  ennill  eu  gwrandawiad.  jTybir  yn 

gyífredin  fod  yr  enw  hwn,  "  Duw  y  gogon- 
iant"  yn  cael  ei  roddi  i  Dduw,  gyda  go!v\g 
ar  ei  ymddangosiad  gogoneddus  ef  yn  y  She- 
chinah,  ac  mewn  cwmwl  gogoneddus  felly 

yn  ddi'ammau  yr  ymddangosodd  efe  i  Abra- 
ham.  Mae  yn  ddi'ammau  fod  pri'odoldeb 
mawr  yn  yr  araeth  hon  o'r  eiddo  Stephan 
(pe  cawsai  ei  gorphen  hi)  ar  y  fath  achlysnr, 
yn  y  fath  le,  a  cherbron  y  fath  bobl ;  ond 

mae  byrdra'r  gwaith  hwn  yn  gwarafyn  i  ni helaethu  arni. 

3  *  Ac  a  ddy wedodd  wrtho,  «  Dos 
allan  o'th  wìad,  ac  oddi  wrth  dy  dy- 
lwyth,athyredi'rÄtiraddangoswyfiti. ?  Gen.  12.  1.  Mat.  10.  37.  Luc  14.  33.  2  Cor.  6.  17. 
Heb.  11.  8.  h  Gen.  13.  14— 17.      a  15.  7.     Josb.  24.  3. Neh.  9.  8. 

*  Mae  Stephan  yn  crybwyll  am  ymddang- 
osiad  Duw  i  Abraham,  a  galwad  Abrahani, 

i'r  dyben  i  ddangos  ger  bron  y  cyngor,  fod  j 
Abraham  mewn  cymmeradwyaeth  gyda  Dnw,  | 
ac  yn  ei  wir  wasanaethu  ef,  cyn  iddo  erioed 
weled  gwlad  Canaan,  cyn  sefydln  y   ddeddf  j 

seremonioltrwy  Moses,acynmheIlcyn  i'rde^nl 
gael  ei  hadeiladu  :  gan  hyny  nis  gallai  fod  yn 
gabledd  iddo  ef  ddywedyd,  y  gelìid  gwasan- 
aethu  Duw  eto  heb   y  seremoniau   liyn,  a'i 
addoli    dan    oruchwyliaeth  -arall,    ac  mewn 
manau  eraill  heblaw  yn  Jerusalem.     Dyna 
un  peth  a  ddengys  bnodoldeb  yr  aracth  hon. 

4  **  Yna  y  daeth  efe  allan  o  dir  y 
2~T2 



Stephan  yn  amddiffyn  ei  hun ACTAU  VII. yer  bron  yr  luddewon. 

Caldeaid,  ac  y  preswyliodd  yn  f  Char- 
ran :  J  ac  oddi  yno,  wedi  marw  ei  dad, 

efe  a'i  summudodd  ef  i*r  tir  yma  yn 
yr  hwn  yr  ydych  chwi  yn  preswylio 
yr  awrhon. 

i  Gen.  11.  31,  32.  a  12.  4,  5.  Es.  41.  3.  9. 

*  Yr  oedd  gan  Abraham  gariad  at  ei  wlad  a'i 
genedl  yn  gystal  a  rhywun  arall;  ond  mewn 
ttydd,  ac  ufudd-dod  i  alwad  Duw,  efe  a  ad- 
awodd  bob  un  o  honynt  yn  ddibetrusder. 
+  Yr  oedd  Ur  y  Caldeaid  a  Charan,  neu  Har- 
an,  yn  Mesopotamia ;  ond  bod  Haran  yn  nes 
i  wlad  yr  addewid  o  lawer  nac  Ur.  J  Yn 
Gen.  11.  32,  dywedirfod  Tera,tad  Abraham, 
yn  205  mlwydd  oedyn  marw  :  yn  adn.  26, 

o'r  un  bennod,  dywedirei  fodyn  70  pangen- 
edlodd  Abram,  Nacor,  a  Haran  :  ac  yn  Gen. 
12.  4,  dywedir  fod  Abram  yn  75  oed  pan 

aeih  allan  o  Haran.  Yn  awr  os  wedi  marw' 
ei  dad  yr  aeth  efe  allan,  nis  gallai  ei  dad  fod 
ond  145  yn  marw,  ac  nid  205,  fel  y  dy  wedir 

yn  Genesis.  O'r  tu  arall,  os  yw  yr  oedran 
yn  Gen.  11.  32,  yn  gywir,  rhaid  i  Tera  fyw 
60  mlynedd  ar  ol  i  Abram  fyned  allan  o 
Haran,  yr  hyn  a  wna  hanes  Stephan  yma, 

"  wedi  marw  ei dad,"  yn  anghy wir.  Pel  yna 
mae  gwrthwynebwyr  y  datguddiad  dwyfol 
yn  dadlau  yn  erbyn  y  rhan  hyn  o  hôno,  ac 
yn  taeru  fod  un  ai  Moses  neu  Stephan  yn 
anghywir.  Ond  nid  oes  sail  i  hyny,  gall  pob 
un  o  honynt  fod  yn  gywir,  a  diammau  eu 
bod  :  nid  oes  genym  un  sicrwydd  mai  Ab- 
ram  oedd  mab  hynaf  Tera,  er  ei  fod  yn  cael 
ei  enwi  yn  mlaenaf,  o  herwydd  ei  ragor- 
iaeth,  yn  Gen.  11.  26;  efallai  mai  Nacor, 
neu  Haran,  oedd  ei  gyntaf-anedig;  gallasai 
fod  yn  llawer  mwy  na  70  pan  anwyd  Ab- 
ram^ac  fel  hyny  gall  hanes  Aloses  a  Stephan 
fod  yn  eu  lle. 

5  Ä  *  Ac  ni  roes  iddo  etifeddiaeth 

ynddo,  na  ddo  l  led  troed  ;  m  ac  efe  a 
addawodd  ei  roddi  iddo  i\v  feddian- 

nu,  ac  i'w  had  ar  ei  ol,  n  pryd  nad 
oedd  plentyn  iddo. 

t  Gen.  23.  4.  Salm  105.  11,  12.  Heb.  11.  9.  10,  13—16. 
/  Deut.  2.  5.  m  Gen.  12.  7.    *  13.  15.    a  15.  18.     »  17. 

8.  a  26.  3.  a  28.  13—15.  Ex.  6.  7,  8.  Deut.  6.  10,  II.  a  9. 
5.  a  10.  11.  all.9.  a  34.  4  Neh.  9.  8.  Salm  105.  8— 11. 
n  Gen.  15.  2—5.  a  16.  2.  a  17.  16—19. 

*  Yr  oedd  yr  ogof  yn  maes  Macpelah  gan- 
ddo,  ond  nid  etifeddiaeth  o  roddiad  Duw 
oedd  hòno,  ei  phrynu  a  wnaeth,  er  ei  llawn 
werth  o  arian,  (Gen.  23.  9,)  ac  nid  oedd  o 
les  yn  y  byd  iddo  ond  i  gladdu  ei  farw.  Fel 
hyn  y  rhoddes  Duw  yr  addewid  i  Abram, 
gwlad  Canaan  yn  etifeddiaeth,  pryd  nad  oedd 
ganddo  led  troed  o  hóni  eto,  a  had  fel  ser  y 
nefoedd,  pryd  nad  oedd  ganddo  yr  un  plent- 
yn,  nac  argoel  am  dano.  u  Ai  dyma  arfer 
dyn,  O  Arglwydd  Dduw  !"  Fel  hyn  yr  oedd 
anhaWsdra  deublyg  i  ffydd  Abram  ;  ond  nid 

ammheuodd  efe  addew'id  Duw,  efe  a  nerth- 
wyd  yn  y  ffydd,  ac  yn  ol  ei  ffydd  y  bu  iddo. 

6  A  Duw  a  lefarodd  fel  hyn ;  *  *  Dy 
had  di  a  fydd  ymdeithydd  mewn 

gwlad  ddíeithr,  f  a  hwy  a'i  caethiwant 
ef,  Jac  a'i  drygant^bedwar  can  mlyn- edd. 

o  Gen.  15.  13.        p  Ez.  12.  40,  41.  Gal.  3.  17. 

*  Nid  oedd  Hefaru  fel  hyn  nemawr  o  gryf- 
der  i  ffydd  Abram,  ond  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  datgtiddio  hyn  iddo,  ac  i  brofi  ei 
ffydd  ef.  fFelly  y  gwnaed  yn  yr  Aipht. 
í  Mae  hyn  agos  air  yn  air  â  Gen.  15.  13.  Yn 
Exod.  12.  40;  a  Galat.  3.  17,  430  yw  yr  am- 
ser  a  enwir.  Tybir  nad  y w  Moses  yn  Exod- 
us,  a  Stephan  yma,  ond  enwi  y  swm  cryno, 
ac  yn  gadael  y  30  gweddill  allan.  Tybir  fod 
Stephan  yma,  a  Moses  yn  Gen.  15.  13,  yn 

cyfrif  o  enedigaeth  Isaac,  neu  yn  hytrach  o'i 
ddiddyfniad  ef,  pan  y  gwatwarodd  Ismael  ; 
ond  bod  Exod.  12.  40  ;  a  Galat.  3.  17,  yn 
cyfrif  o  alwad  Abram,  yr  hyn  a  wna  y  gwa- 
haniaeth  o  30  mlynedd. 

7  ?  *  Eithr  y  genhedl  yr  hon  a  was- 
anaethant  hwy,  f  a  farnaf  fi,  medd 
Duw  :  ac  wedi  hynny  y  deuant  allan, 

r  l  ac  a'm  gwasanaethant  i  yn  y  lle hwn. 
g  Gen.  15.  14—16.  Ex.  7—14.  Neh.  9.  9—11.  Salm  74. 

12—14.  a  78.  43—51.  a  105.  27-36.  a  135.  8,  9.  a  136.  10— 
15.  Es.  51.  9,  10.  r  Ex.  3.  12. 

*  Yr  Aiphtiaid  oedd  y  genedl  hon  :  j  barn- 
odd,  neu  cospodd  Duw  hwynt  yn  ddig^f 

rwng,  megys  â'i  law  ei  hun,ac  yn  ddychryn 
llyd  iawn.  iCymmerodd  Stephan  y  rhan 
hon  o'r  adnod  o  Exod.  3.  12;  yn  Horeb  yr 
oedd  Moses  pàn  ddy  wedodd  Duw  fel  hyn 
wrtho,  a  hwy  a  wasanaethasant  Dduw  ync 

wedi  eu  dwyn  allan  o'r  Aipht.  Amcan  Duw 
yn  gwaredu  ei  bobl  yw,  fel  y  gwasanaethoni 
ef,  Luc  1.  74,  75.  Dangos  gwaeledd  eu  de- 
chrenad  oedd  amcan  Stephan  yn  adrodd  y 
pethau  hyn  ger  brou  y  cyngor,  a  rhodd 

gocheliad  iddynt  rhag  annog  Duw  i'w  bwr^ 
hwy  allan  o  wlad  yr  addewid  am  eu  caled 
wch  a'u  drygioni. 

8  *  Ac  efe  a  roddes  iddo  *  gyfam- 
mod  yr  enwaediad .  '  Felly  Abraham 
a  genhedlodd  Isaac,  ac  a  enwaedodc 

arno  yr  wythfed  dydd:  Mac  Isaac  c\ 
genhedlodd  Jacob ;  x  a  Jacob  a  gen-\ 
hedlodd  y  f  deuddeg  *  patriarch. 

Gen.  17.  9-14.    îoan  7.  22.    Rhuf.  4.  10—12.    Gal.  3 
15—17.         t  Gen.  17.  12.  a  21.  2-4.  u  Gen.  25.  21—  2Í 
I  Cron.  1.  34.     Mat.  1.  2.      Rbuf.  9.  9— 13.  *  Gen.  29, 
32—35.      a  30.  1—24.      a  35.  16—18,  23—26.      Ex.  1.  1—4 

n.  2.  I,  2.  y  pen.  2.  29.  Heb.  7.  4. 

Cyfammod  y  r  enwaediad  yw  y  cyfammo< 
hwnw  a  seliwyd  trwy  enwaediad,  tua  phed 
war  can  mlyncdd  cyn  dodiad  y  ddeddf: 

Abraham  y  rhoddodd  Duw  ef,  "yn  inse 
cyfiawnder  y  ffydd,  yr  hon  oedd  ganddo  yi| 
y  dienwaediad."  Amcan  Stephan  o  hy« 
oedd,  dangos  nad  oedd  y  seremoniau  Iudd 
ewig  yn  hanfodol  i  wasanaeth  Duw,  nac 
gymmeradwyaeth  gyda  Duw.  Yr  oedd  At 
raham  felly  cyn  y  seremoniau.  fTadau  det 
ddeg  llwyth  Israel,  o  ba  rai  y  cawsant  e 
henwi. 

9  *A'r  patrieirch,  zgan  genfigennu 
a  a  werthasant  Joseph  i*r  Äipht 
*fond  yr  oedd  Duw  gyd  âg  ef, 

s  Gen.  37.  4—11    a  45.  23.   Mat.  27.  18.  a  Gen.  3 

18-29.  a  45.  4,  5.  •  50.  15—20.  Salm  105.  17,  19.  b  Ge 
39.  2,  3,  5,  21—23.  a  49.  24.  Ei.  4».  10.  a  43.  t.  I 

*  Fcl  y  gwnaeth  y  patrieirch  à  Josep! 
felly  y  gwnaeth  penaethiaid  llwythau  Isra< 
â  Iesu,  yr  hwn  yr  oedd  Joseph  yn  gysgod 
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amddiffyniad  iddo  ei  hun. 

hóno :  ac  mae  yn  ddl'ammau  mai  i'r  dyben 
iddynt  weled  ac  ystyried  hyny,  y  mae  Ste- 
phan  yn  crybwyll  am  Joseph  yn  y  fàn  hon 
t  Y  peth  a  íwriadwyd  er  darostyngiad  a  din 
ystr  i  Joseph,  hyny  a  fu  yn  foddion  derchaf- 
iad  iddo,  a  lles  ei  genedl.  Felly  hefyd  am 
yr  Arglwydd  Iesu. 

10  c  *  Ac  a'i  hachubodd  ef  o'i  holl 
orthrymderau,  dac  a  roes  iddo  hawdd- 
garwch  a  doethineb  y'ngolwg  Pharaoh 
brenhin  yr  Aipht ;  ac  efe  a'i  gosododd 
ef  yn  llywodraethwr  ar  yr  Aipht ;  ac 
ar  ei  holl  dŷ. 

c  Gen.  48.  16.  Salm  22.  24.  a  34.  17—19.  a  37.  40.  a  40. 

1—3.  2Tim.4.  18.  UgoS.ll.  Dat.  7.  14.  d  Gen.  41. 
12—46.  a  42.  6.  a  44.  18.  a  45.  8,  9.    Salm  105.  19—22.    Diar 
2.  6.  *  3.  4.  «16.  7. 

*Mae  Duw  gydaeibobl  mewnmodd  neill- 
duol,  nid  fel  mae  gyda  ei  holl  greaduriaid  yn 
gyffredin.  Fel  mae  yr  enaid  yn  y  corph, 
felly  a  mwy  y  mae  Duw  gyda  ei  bobl ;  efe 

yw  en  bywyd,  eu  grym,  a'u  holl  brydferth- 
wch.  Gwnaeth  Duw  dri  pheth  yma  i  Joseph, 

I.  Ei  wared  o'i  holl  orthrymderau,  2.  Rhoddi 
hawddgarwch    iddo    yn     ngolwg    Pharaoh, 
3.  Ei  godi  i  fod  yn  llywodraethwr  ar  yr 
Aipht  a  holl  dŷ  Pharaoh.  Un  rhyfedd  yw 
Duw  pan  fyddo  gyda  ei  bobl,  ac  yn  gweith- 
redu  drostynt. 

11  e  *  Ac  fe  ddaeth  newyn  dros 
holl  dir  yr  Aipht  fa  Chanaan,  Ja 

gorthrymder  mawr ;  ||  a'n  tadau  §  ni chawsant  luniaeth. 
«  Geu.  41.  54-57.  a  43.  I.  a  45.  5,  6,  11.  a  47.  13-15. 

Salai  105.  16. 

*  Cawn  hanes  y  newyn  hwn  yn  Gen.  41 
54 — 57;  yn  ol  dëongîiad  Joseph  o  freudd- 
wydion  Pharaoh,  felly  y  bu.  t  Mynai  Ste- 
phan  ddangos  wrth  hyn,  efallai,  nad  oedd 
gwlad  Canaan  ddim  dîogelwch  rhag  afìwydd 
ac  adfyd,  ac  yr  oedd  yn  dangos-  hefyd,  mai 
fel  y  buasai  gynt,  y  byddai  drachefn  cyn  pen 
nemawr  o  flynyddoedd.  j  Mae  yspail,  Jlad- 
rad,  a  chlefydau  trymion,  yn  gyfirediu  yn 
canlyn  newyn  a  drudaniaeth.  |j  Penau  llwyth- 
au  Israel,  o  ba  rai  yr  oedd  had  aneirif  i 
ddyfod,  ac  yn  mhlith  eraill,  y  Messiah  ei 
hun.  §  Ni  chawsant  luniaeth  digonol,  na  dim 

yn  ngwlad  Canaan  heb  fyned  i'r  Aipht  i'w 
geisio. 

12  f*  Ond  pan  glybu  Jacob  fod  ŷd 
yn  yr  Aipht,  fefe  a  anfonoddein  tad- 
au  ni  allan  yn  gyntaf. 

/Gen.  42.  1,  2,  &c.  a  43.  2,  Sfc. 

*  Cawn  y r  hanes  am  hyn  y n  Gen.  42.  1 ,  &c. 
fFel  pe  dywedasai  Stephan,  Yr  ydym  ni 
wedi  myned  yn  wŷr  mawr  iawn  yn  awr, 
ond  fel  arall  y  bu  hi  ar  ein  tadau  ni :  buont 

hwy  yn  gorfod  teithio  i'r  Aipht  i  geisio  ŷd  i 
gadw  bywyd.  Dyben  yr  ymadrodd  yw, 
dangos  mai  fel  y  gorfu  ar  y  patrieirch  gynt 
ymostwng  i  Joseph  er  eu  cacîw  yn  fyw,  felly 
y  byddai  raid  i'r  Iuddewon  hyn  ymostwng  i 
Grist  neu  drengu  yn  eu  gwrthodiad  o  hóno. 

13  *  A'r  ail  waith  ̂ yr  adnabuwyd 
Joseph  gan  ei  frodyr;  t  a  chenedl  Jo- 
seph  a  aeth  yn  hysbys  i  Pharaoh. 

g  Geo.  45.  1— 1S.  a  46.  31—34.  a  47.  1—10. 

*  Cawn  yr  hanes  am  hyn  yn  Gen.  45.  3,4. 

t  Gwel  Gen.  45.  16:  nis  gwyddai  efe  o'r 
blaen,  mae  yn  debyg,  pwy,  nac  o  ba  genedl 

ydoedd  efe. 
14  h  *  Yna  yr  anfonodd  Joseph,  ac 

a  gyrchodd  ei  dad  Jacob,  a'i  holl  gen- 
edl,  *f  pymtheg  enaid  a  thriugain. h  Gen.  45.  9—11.    Salm  105.  23.  i  Gen.  46.  1%  26, 
27.  Deut.  10.  22.  1  Cron.  2.  5,  6. 

*  Gwnaeth  Joseph  hyn  trwy  ganiatâd,  ac 
ar  orchymyn  Pharaoh,  Gen.  45.  17—20. 
tChwechenaid  a  thringain  a  ddywedir  yn 
Gen.  46.  26,  heb  law  gwragedd  meibion 

Jacob  :  yn  adn,  27,  o'r  un  bennod  dywedir, 
mai  deg  a  thriugain  oedd  holl  eneidiau  tŷ 
Jacob  addaethant  i'r  Aipht;  ac  felly  hefyd  y 

dywedir  yn  Deut.  10.  22.  Dylid  sylwi  t'od 
Stephan  yma  yn  son  am  "  Jacob  a'i  holl 
genedl,"  a  Moses  yn  y  mànau  a  nodwyd, 
sef  Gen.  46.  27.  a  Deut.  10.  22,  yn  son  am  y 
rhai  a  ddaethent  allan  o  gorph  Jacob  yn  unig. 
Chwech  enaid  a  thriugain  a  aeth  gyda  Jacob 

i'r  Aipht,  yn  ol  Gen.  46.  26  ;  yna,  mae  Jacob 
ei  hun,  a  Joseph  a'i  ddau  fab,  yn  eu  gwneuth- 
ur  yn  ddeg  a  thriugain,  yn  ol  Gen.  46.  27. 
Pwy  oedd  y  pump  eraill,  nid  yw  yn  hawdd 
gwybod ;  pa  un  ai  gwragedd  rhai  o  feibion 
Jacob  ai  ynte  rhyw  rai  eraiil.  Rhy  faith  o 
lawer  fyddai  cyfìeithu  yr  hyn  oll  a  ddywed 
ein  Hawdwyr  ar  y  gwahaniaeth  hyn  rhwng 
Stephan  a  chyfrif  Moses.  Rhyfedd  fel  yr 
amlâodd  yr  ychydig  hyn  yn  yr  Aipht  er 
maint  eu  holl  orthryniderau.  Gwel  Exod. 
12.  37. 

15  A*Felly  yr  aeth  Jacob  i  waered 
i'r  Aipht,  '  ac  a  fu  farw,  efe  a'n  tacìau hefyd. 

k  Gen.  46.  3—7.  Num.  20.  15.  Dent.  10.  22.  a  26.  5. 
Josh.  24.  4.  /  Gen.  49.  33.      Ex.  1 .  6,      Heb.  11.  Ì21,  22. 

*  Dywed  Stephan  hyn,  efallai,  i  dynu 
balchder  gwŷr  mawr  y  sanhedrim  i  lawr,  ac 

hefyd  i  ddangos  i'w  tadau  hwy  fyw  yn 
dduwiol,  a  marw  yn  ddedwydd,  yn  yr  Aipht, 
heb  na  gwlad  Canaan,  defodau  seremoniol, 
na  theml  ychwaith. 

16  m*  A  hwy  a  symmudwyd  i  Sich- 
em,  ac  a  ddodwyd  *  yn  y  bedd  a 
brynasai  f  Abraham  erarian  gan  feib- 
ion  °  Emmor  tad  Sichem. 

m  Ex.  13.  19.  Josh.  24.  32.  »  Gen.  23.  9—20.  a  49. 
29-32.        o  Gen.  34.  2,  &o. 

*  Gan  iddynt  farw  yn  y  ffydd  o  gyfiawn- 
iad  yr  addewid  am  wlad  Canaan,acyn  ífydd 

yr  adgyfodiad  i'r  Ganaan  nefol,  hwy  n  rídyg- 
wyd  o'r  Aipht  i  Sichem  yn  ngwlad  Canaan 
i'w  claddu.  Njd  oes  genym  hanes  yn  un 
màn  ond  y  Ile  hwn,  ddarfocí  cìaddn  meibion 
Jacob  oll  yn  Sichem  ;  ond  mae  yn  ddîarn- 
mau  iddynt  gael  eu  claddu  yno  yn  gystai  â 

Joseph,  fel  cyd-etifeddion  o'r  un  addewid, 
ac  o'r  un  wlad  âg  ynt<m.  t  Mae  yn  amlwg 
yn  Gen.  33.  19.  a  Jos.  24.  32,  mai  Jacob,  ac 
nid  Abraham,  a  brynodd  y  bedd  hwn  gan 
feibion  Emmor:  lle  arall,  pell  iawn  o  Sich- 
em,  a  brynodd  Abraham,  a  chan  Ephron  yr 
Hethiad  y  prynodd  efe  ef.  Gen.  23.  3—20. 
Tybia  rhai  n.ai  y  geiriau,  a  brynasai  ef, 
(gan  feddwl  Jacob)  a  lefarodd  Stephan  ac  a 
ysgrifenodd  Luc  ;  ac  i  rywnn  ymyrgar  roddi 
Abraham  i  mewn  wedi  hyny  yn  lle  y  rhag- 
enw  ef,  herwydd  cofio  i  Abraliam  brynu 
bedd,  ac  heb  gofio  i  Jacob  wneyd  hyny  hef- 

2~TT~~
~ 
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yd.  Neu  gellid  darllen  y  geiriau  fel  hyn. 

A  Jacob  a  tu  farw,  efe  a'n  tadau  hefyd  ;  a 
hwy,  sef  ein  tadau,  addodwyd  yn  y  bedd  yn 
Sichein,  a  Jacub  a  gladdwyd  >n  y  bedd  a 
brynasai  Abrahatn.  Gwedi  y  cwbl,  mae  yn 
anodd  gwybod  pa  fodd  y  dodwyd  Abraham 
yn  lle  Jacob  yn  yr  adnocl  uchod. 

17  **A  phan  nesâodd  amser  yr 
addewid,  f  yr  hwn  a  dyngasai  Duw  i 
Abraham,  «Jy  bobl  a  gynnyddodd, 
ac  a  amlhíìodd  yn  yr  Aipht, 

p  adn.  C.  Gen.  15.  13-16.  2  Pedr  3.  8,  9.  o  pen.  13. 
17.  Ex.  I.  7—12,  20    Salm   105.  24. 

*  Yr  addewid  i  amlâu  had  Abraham,  eu 
gwaredu  o'u  caethiwed,  a'u  dwyn  i  Ganaan, 
gwlad  yr  addewid.  Un  flyddlawn  yw  Duw 

i'w  addewid,  mae  ganddo  ef  ei  amser  i  gyf- 
lawni  ei  addewid  ac  efe  a  gytiawna  bob  add- 
ewid  yn  ei  amser,  nis  gall  neb  ei  luddias. 
t  Cawn  hanes  y  tyngu  hwn  yn  Gen.  22.  15 — 
18.  X  Exod.  1.  7,  yw  yr  agoriad  gorau  ar  y 
rhan  hon  o'r  adnod. 

18  r  *  Ilyd  oni  chyfododd  brenhin 
arall,  f  yr  hwn  nid  adwaenai  mo 
Joseph. 

r  Ex.  1.  S. 

*  Gwel  Exod.  1.  8.  Tybir  mai  brenin  o 
deulu  arall  oedd  hwn,  diberthynas  hollawl 

â'r  brenin  a  ddyrchafasai  Joseph  i  fod  yn 
llywydd  ar  y  wlad.  +  Nid  adwaenai  mo 
Joseph,  ac  nis  mỳnai  gofio  y  gwasanaeth 
mawr  a  wnaethai  efe  yn  yr  Aipht,  na  dang- 
os  dim  caredigrwydd  i'w  genedl  ef  er  mwyn 
y  gwasanaeth  hwnw. 

19  **IIwn  a  fu  ddichellgar  wrth 
ein  cenhedl  ni,  fac  a  ddrygodd  ein 
tadau,  gan  beri  iddynt  fwrw  allan  eu 
plant,  fe!  nad  eppilient. 

a  Ex.  1.  9-22.  Salin  83.  4,  5.  a  105.  25.  a  129.  1—3. 
Dat.  12.  4,  5. 

*  Cawn  hanes  y  dichell  a'r  gotthrymder 
hyn  yn  Exod.  1.  9 — 16,  22:  nid  oes  achos 
jchwanog  na  darllen  y  bennod  hòno  i  gael 
agoriad  ar  yr  adnod  hon.  +  Trwy  eu  gorth 
ryniu  â  chaled-waith,  gorchymyn  Iladd  eu 
plant  gwnywaid,  a  thaflu  y  rhai  a  arbedid 
i'r  afon. 

20  *  Ar  yr  hwn  amser  '  y  ganwyd 
Moses ;  M  f  ac  efe  oedd  dlws  i  Dduw, 
Jac  a  fagwyd  dri  mis  yn  nhŷ  ei  dad. 

t  F,x.  2.  2—10.         u  1  Sam.  16.'  12.  Heb.'ll.  23. 
*  Pan  oedd  yr  Aiphtiaid  brysnraf  yn 

goríhrymu,  dyna'r  pryd  yr  oedd  Duw  yn 
darpar  ymwared  :  yn  nghanol  y  örygfyd  oll, 
dyma  Moses  yn  dylod.  t  Dull  Hebreaidd 

cyft'redin  o  lefaru,  er  dangos  rhagoriaeth  ac 
arddeichawgrwydd  unrhy w  beth,  ac  a  ddefn 
yddir  yma  i  ddangos  y  piydferthwch  rhagor- 
ol  a  roddes  Duw  ar  Moses  yn  ei  fabandod, 
yr  hyn  a  fu  yn  foddion  yn  ddYaminau,  i 
ferch  Pharaoh  ei  arbed  ef,  a  mỳnu  ei  fagu 
ef  iddi  ei  hun :  hyny  oedd  bwriad  Duw  yn 

ei  brydferihu  â'r  fath  degwch.  Dywedirbod 
son  am  ei  degwch  ef  trwy  yr  holl  wledydd, 
pan  nad  oedd  ond  tair  blwydd  oed.  \  Nia 

gallai  ei  rieni  ei  fagu  ef  na'i  guddio  yn  hwy. Exod.  2.  2,  3. 

21  x  *  Ac  wedi  ei  fwrw  ef  allan? 

hanes  genedigaeth  Mose*. 

f  merch  Pharaoh  a'i  cyfododd  ef  i 
fynu,  ac  aTi  magodd  ef  v  yn  fab  iddi ei  hun. 

*  Ex.  2.  2—10.  Deut.  32.  36.        y  Heb.  11.  24. 

*  Yn  y  caweli  llafrwyn  ar  fin  yr  afon, 
Exod.  2.  3.  t  Mae  yr  holl  bethau  rhyfeddol 
hyn  a  ddywedir  am  enedigaeth,  cadwedi<y- 
aeth,  dysgeidiaeth,  athrylith,  a  chymmeriád 
uchel  Moses,  yn  mwyâu  pechod  Israel  yn 
ei  wrthod  ef,  pan  gynnygiodd  efe  ei  hun  idd- 
ynt  fel  gwaredwr  dau  y  fath  fanteision,  ac  yn 
wrthddrych  mòr  rhyfedd  o  ofal  rhagluniaeth. 
Yr  oedd  gwaith  Stephan  yndywedyd  y  peth- 
au  hyn  am  dano,  yn  profi  i'r  sanhedrim  hefyd, nad  oedd  efe  ddim  yn  erbyn  Moses  fel  yr haerent  hwy. 

22  *  A  Moses  oedd  z  ddysgedigyn 
Jroll  f  ddoethineb  yr  Aiphtiaid,  a  J  ac 
oedd  nerthol  mewn  geiriau  ||  ac  mewn 
gweithredoedd. 

z  I  Bren.  4.  29,  30.  2  Cron.  9.  22,  23.  Es.  19.  11.  12. 
Dau.  1.  4,  17-20.        a  Luc  24.  19. 

*  Mae  yn  ddîammau  i  ferch  Pharaoh  roddi 
pob  manteision  dysgeidiaeth  i  Moses,  ac  yn- 
tau  yn  meddu  athrylith  ragjrol  i  gymmeryd 
ei  ddysg.  t  Dy  wed  hen  awduron  fod  yr 
Aiphtiaid  yn  enwog  iawr.  y  pryd  hwnw 
mewn  daearyddiaeth,  mesuryddiaeth,  rhif- 
yddiaeth,  seryddiaeth,  hanesyddiaeth,  medd- 
ygiuiaeth,  a  batheiniaeth,  ( hieroglyphics. ) 
Am  swynyddiaeth,yn  ystyr  ddrwg  y  gair,  nis 
gallwn  feddwl  fod  gwr  rnòr  dda  a  Mosesyn  ei 
arfer.  %  Gallai  Mosesfod  yn  nei  thol  mewn  geir- 
iau  fel  ymresymwr  pwylIog,gryinus.  a  phen- 
derfynol,  ac  eto  bod  yn  safn-drwm  a  thafod- 
drwm  o  ran  hyawdledd  ymadrodd  fel  y 
dywed  ef  am  dano  ei  hun,  Exod.  4.  10 — 12. 
||  Nid  nerthol  mewn  geiriau  yn  unig  oedd 
Moses,  ond  nerthol  mewn  gweithredoedd 
hef>d  :  pa  bethau  bynag  a  gyinmerai  mewn 

Ilaw,  efe  a'n  gwnai  yn  fedrus,  yn  «alonoí;, 
ac  yn  llwyddiannus.  Yr  oedd  hyn  oll,  dealì- 
wn,  pan  oedd  yn  llys  Pharaoh,  a  chya  iddo 
ddechreu  arei  orchwyl  mawr  o  w;iredu  Israel. 
Tybiarhaimai  ei  rymusder  fel  blaenor  milwr- 
aidd,  yn  myddin  Pharaoh,  a  feddylir. 

2;i6*Aphan  oedd  efe  yn  llawn 

deugain  mlwydd  oed,  c  f  daeth  i'w 
galon  ef  rfymweled  â'i  frôdyr  plantyr 
ísrael. 

*  Ex.  2.  11,  12.  Heb.  11.  24-26.  c  Ex  35.  21,  29. 
1  Croa.  29.  17—19.  2  Cron.  30.  12.  Erra  1.  1,  5.  a  7.  27. 
Diar.  21.  1.  2  Cor.  8.  16  Phil  2.  12,  13.  lago  1.  17.  Dat. 
17.  17.        d  |>en.  15.  36.  Ex.  4.   13. 

*  Gellir  dosparthu  einioe?i  Moses  yn  dair 
dosparth,  o  ddeugain  mlwydd  bob  un  :  deu- 
gain  yn  llys  Pharaoh  ;  deugain  yn  bugeilio 
yn  Midian,  (adn.  30);  a  dengain  yn  arwain 
Israel  ar  hyd  yr  anialwch.  Gwel  Deut.  34.  7. 
tGan  i  Mosesgael  ei  fagu  gan  ei  fam  ei  hun, 
ac  yn  nhŷ  ei  ríeni,  hyd  onid  aeth  yn  fawr, 

Exod.  2.  10  ;  inae  yn  ddì'ammau  y  gwyddai 
efe  pwy  oedd  ei  frodyr  a'i  gcnedl,  ac  y 
gwyddai  efe  hefyd  am  addewid  Duw  i  blant 

ìsrael:  ganhyny  mewn  ti'ydd  yn  yr  addewid, 
(Heb.  11.  24—20);  mewn  cariad  atei  genedl; 
ac  efallai  dan  weithrediad  nerthol  Duw  ar  ei 

feddwl,  efe  a  adawodd  lys  Pharaoh,  mwyn- 

iant  pechod,  trysorau  yr  Aipht,  a'r  holl  an- 
rhydedd  a'r  mawredd  oedd   iddo  ef  yno,  i 
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fyned  i  ymweled  â'i  frodyr,  ac  i  gymmeryd 
ei  adfyd  gyda  hwynt. 

24 e  *  A  phan  welodd  efe  un  yn  cael 
cam,  efe  a'i  hamddiífynodd  ej\  ac  a 
ddialodd  gam  yr  hwn  a  orthrymmid, 
gan  daro  yr  Aiphtiwr : 

e  adn.  28.  Ioan  18.  10,  11,  25-27. 

*  Gwelwn  yr  hanes  am  hyn  gan  Moses  ei 
hun,  yn  Exod.  2.  11,  12.  Tybia  rhai  bod 

deddf  natur,  o  amddiffyn  y  diniwed  a  dî'al  ar 
ei  orthrymwr  ef,  yn  cyfreithloni  y  weith- 
red  hon  o'r  eiddo  Moses.  Pa  fodd  bynag  am 
hyny,  mae  yn  ddiammau  ei  fod  ef  yn  gweith- 
redu  dàn  gymhelliad  goruvvch-naturiol,  fel 
gwaredwr  Israel,  a  dYalydd  ar  yr  Aipht :  fel 
hyny  nis  gall  y  tro  hwn  fod  yn  esampl  i  ni  i 
ymddîal  ar  eraill. 

25  *  Ac  efe  a  dybiodd  fod  ei  frodyr 
yn  deall,  /fod  Duw  yn  rhoddi  iach- 
awdwriaeth  iddynt  trwy  ei  law  ef; 
J  f  eithr  hwynt  hwy  ni  ddealìasant. 

/  pen.  14.  27.    a  15.  4,  7.  a  21 .  19.   1  Sain.  14.  45.   a  19. 
5.  2  Bren.  5.   I.    Rhiif.  15.  18.     1  Cor.  3.  9.  a  15.   10.  2  Cor. 
6.  1.  Col.  1.  29.  g  Saiin  1C6.  7.  Marc  9.  32.  Luo  9.  45. 
a  18.  34. 

*  Tybir  fod  Moses  ei  hun  wedi  cael  dat- 
guddiad  rywfodd  gan  Dduw,  mai  efe  a  war 

edai  Israel  o'r  Aipht,  ac  ei  fod  yn  ysiyried  y 
weithred  hon  fel  ernes,  neu  ddechreuad,  y 
waredigaeth  hòno  :  a  thybiai  y  gallai  ei  frodyr 
ddeall  hyny,  fond  nid  oeddynt  hwy  yn  deall, 
ac  yr  oedd  yntau  wedi  cam-gymmeryd  yr 
atnser  o  ddengainmlynedd.  Gallasent  ddeall 
o  herwydd  amryw  bethau.  1.  Ei  gadwedig- 
aeth  ryfedd  ef  yn  ei  fabandod.  2.  Ei  fawr- 
edd  a'i  enwogrwydd  ef  yn  Ilys  Pharaoh. 
3.  Ei  barodrwydd  a'i  ddewrder  ef  yn  eu 
hamdiffyn  hwy  y  tro  hwn;  peth  rhyledd  oedd 
i  wr  fel  efe  wneyd  sylw  yn  y  byd  o  honynt, 
yn  enwedig  can  belled  a  lladd  eu  gorthrym- 
wr.  4.  Nis  gallaseut  ychwaith  fod  yn  holl- 
awl  heb  wybod,  fod  amser  eu  gwaredigaeth 
yn  ne^âu.  Megys  nad  oeddent  hwy  yn  deall 

mai  Moses  oedd  eu  gwaredwr  o'r  Aipht, 
felly  hefyd  nid  oedd  gwýr  y  cyngor  hwn  yn 
deall  mai  lesu  oedd  eu   Gwaredwr  hwyihau 
0  gaethiwed  y  ddeddf  h  phechod  :  a  dangos 
hyny  oedd  amcan  Stephan  yn  y  geiriau,  mae 
yn  debyg. 

26  A*  A'r  dydd  nesafyr  ymddang- 
osodd  efe  iddynt,  a  hwy  yn  ymrafael- 

io,  f  ac  a'u  hannogodd  hwynt  i  hedd- 
ychu,  gan  ddywedyd,  J  Ha  wŷr, 

*brodyr  ydych  chwi ;  paham  y  gwn- 
ewch  gam  â'ch  gilydd  ? 

h  F.x.  2.  13-15.  í  Gen.  13.  8.  a  45.  24.  Salm   133.  1. 
Diar.  18.  19.    loan  15.  17,  18.    1  Cor.  6.  6—8.   Phil.  2.   1.  3 
1  loan  3.  11—15. 

*  Efe  a  ymddangosodd  iddynt  fel  athry- 
wynwr  a  barnwr,  yn  gystal  ag  fel  gwaredwr. 
t  Efe  a'u  hannogodd  hwynt  yn  ddifrifol,  a 
mynai  eu  cynihell  hwynt  i  ymheddychu,  can 
belled  ag  y  gallai  geiriau  wneyd  hyny.  $  Nid 
brodyr  o'r  un  gwaed  yn  unig,  fel  luliogaeth 
Abraham,  ond  brodyr  hefyd  o'r  un  grefydd, 
yn  addoli  yr  un  Duw  ;  brodyr  yn  yr  un  ad- 
fyd,  a  chyd-etifeddion  o'r  un  addewid,  ac  o'r 
un  wlad,Canaan.  Tost  iawn  fod  brodyr  yn  yr 
ystyriaethau  uchod,  yn  ymrafeilio  â'i  giíydd. 
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27  A*Ond  yr  hwn  oedd  yn 

gwneuthur  cam  â'i  gymmydog,  f  a'i 
cilgwthiodd  ef,  gan  ddywedyd,  'J  Pwy 
a?th  osododd  di  yn  llywodraethwr  ac 
yn  farnwr  arnom  ni  ? 

t  adn.  54.  peu.  5.  33.  Gen.  19.  9.  1  Sara.  25.  14,  15. 
Diar.  9.  7,  8.  /  adn.  35,  39.  pen.  3.  13—15.  a  4.  7,  11,  12. 
Mat.  21.  23.  Luc   12.  14.  Ioan  18.  36,  37.  a  19.  12-15. 

*  Ymwyaf  yn  y  bai  yw  y  mwyaf  sarrug, 

yn  gyffredin,  a'r  anoddaf  ei  heddychu  o 
lawer.  t  Yma  mae  llarieidd-dra  Moses  i'w 
weled  mòr  amlwg  a'i  eiddigedd  a'i  ddewrder 
y  dydd  o'r  blaen  ;  hawdd  y  gailasai  y  gwr 
"  nerthol  mewn  gweithredoedd"  dd'íal  y  cil- 
gwthiad  hyn  fel  y  gwnaethai  â'r  Aiphtiwr, 
ond  ni  wnaeth.  Pan  ddelom  i  geisio  hedd- 
ychu  brodyr  ymrafaelgar,  rhaid  gofalu  nad 
elom  ein  hunain  i'r  un  ysbryd  a  hwythau,  er 
bod  hyny  yn  anodd  lawer  tro.  j  Yn  adn.  35, 
mae  iaith  daiogaidd  y  dyn  hwn  yn  cael  ei 

phri'odoli  i'r  bobl  i  gyd  ;  ac  yn  Exod.  5.  20, 
21,  mae  ynaml^g  nad  oedd  ganddynt  oll 
ddim  gweil  meddwl  am  Moses  nag  ymyrwr 
prysur,  ac  nid  wedi  ei  ddanfon  gan  Dduw 
i'w  gwaredu. 

28  *  Aleddi  di  fi,  y  modd  y  lledd- 
aist  yr  Aiphtiwr  ddoe  ? 

*  Mae  y  dyn  yn  edliw  hyn  i  Moses  i  gau- 
ad  ei  enau  ef,  fel  na  cheryddai  efe  ef  yn 
mhellach.  Nid  yw  edliw  beiau  yn  ein  cer- 
yddwyr  yn  lleiâu  dim  ar  ein  beiau  ni  ein 
huuain;  eto  mae  dynion  euog  yn  dueddol 
iawn  i  wneyd  hyny.  Uiolchgarwch  a  ddylasai 
Moses  gael,acnid  dannodiaeth  fel  hyn  ;  a  bu- 
asai  y  gtiriauyn  fwy  addas  yn  ngenau  Aipht- 
iwr  nac  Israeliad. 

29  m  *  A  Moses  a  ífodd  ar  y  gair 

hwn,  f  ac  a  fu  dd'íeithr  yn  nhir  Mad- 
ian  ;  J  lle  y  cenhedlodd  efe  ddau  o  feib- ion. 

iaEi.2.  14-22.  a  4.  19,  20.  a  18.  2-4. 

*  Danfonodd  y  dyn  hwn  neu  rywun  arall 
wybodaeth  o'r  peth  i  Pharaoh,  a  gorfu  ar 
Mosesttoi  am  ei  fywyd,Exod.  2.  15.  t  Gwlad 
a  gafodd  ei  henw  oddi  wrth  Midian,  pedwer- 

ydd  mab  Abraham  o'i  ail  w  raig,  Cetura  :  Gen. 
25.  2.  yr  oedd  y  Midian,  neu  y  Madian  hon, 

o  du  y  dwyrain-ogledd  i'r  môr  coch,  ac  a 
breswylid  gan  hili»  gaeth  y  Midian  a  soniwyd 
uchod.  Yr  oedd  Midian  arall,  o  du  y  dwy- 
rain  i'r  môr  marw  neu  íôr  ScKÌom,  ar  iler- 
fynau  y  Moabiaid.  %  O  Sephora  ei  wraig, 
merch  Jethro,  offeiriad,  neu  dywysog  Midian. 
Exod.  2.  22.  a  18.  2,  3,4. 

30  "*Ac  wedi  cyflawni  deugain 

mlynedd,  °fyr  ymddangosodd  iddo 
yn  anialwch  mynydd  Sina,^angel.  yr 
Argìwydd  ?mewn  fflam  dân  mewn 

perth. 
sadu.  17.  Ex.  7.  7.  o  Cx.  3.  I.  a  19.  1,  2.  1  Bren. 

19.  8.     Gal.  4.  25.  p  adn.  32,  35.    Ger..  16.  7-13.    a  22. 
15—18.  a  32.  24— 30.  a  43.  15,  16.  Ex.  3  2,  6.  Es.  63.  9. 
Hos.  12.  3-5.    Mal.  3.   1.  q  Deut.  4.  20.     Salra  66.  12. 
Ks.  43.  2.  Dan.  3.  27.  r  a<ia.  35.  De.it.  33.  16.  Marc  12. 
26.  Luc  20.  37. 

*  teugain  mlynedd  yn  llys  Pharaoh,  i 
ddysgu  doethineb  a  mawredd,  a  dengain 
mlynedd  wedi  hyny  yn  fugail  defaid,  i 
ddysgu  gostyngeiddrwydd  a  hunan-ymwad- 
iad  :  ffyrdd  rhyfedd  sydd  gan  Dduw  i  addasn 
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ei  bobl  at  ei  waith  raawr  ef.  Dyma  amser  yr 
addewid  hefyd,  i  waredu  Israel.  t  Mynydd 
Duw,  Horeb,  oedd  y  fàn  hon.  Exod.  3.  1. 
t  Nid  angel  crëedig,  ond  Angel  mawr  y  cyf- 
ammod,  yr  hwn  wedi  hyny  a  ymddangosodd 

yn  y  cnawd,  fel  y  mae  yn  amlwg  yn  adn.  3*2. 

31  *  A  Moses,  pan  welodd,  a  fu 
ryfedd  ganddo  y  golwg  :  5a  phan  nes- 
âodd  i  ystyried,  f  daeth  llef  yr  Ar- 
glwydd  atto,  gan  ddywedyd, 

«Ecs.  3.  3,  4. 

*  Rhyfeddodd  weled  y  berth  yn  llosgi  ac 
heb  ei  difa,  a  rhyfeddodd  fwy  wrth  yr  olwg 
ogoneddus  a  gafodd  ar  yr  angel.  f  Sef  yr 
hwn  a  elwid  angel  yr  Arglwydd  yn  yr  adnod 

o'r  blaen  :  yr  Arglwydd  o  ran  ei  berson 
angel  yr  Arglwydd  o  ran  ei  swydd. 

32  ̂ Myfij/w  Duw  dy  dadau, 
Duw  Abraham,  a  Duw  Isaac,  a  Duw 

Jacob.  u  f  A  Moses,  wedi  myned  yn 
ddychrynedig,  %  ni  feiddiai  ystyried. 

t  pen.  3.  13.  Gen.  I.  24.  Ex.  3.  6,  15.    a  4.  5.    Mat.  22. 
32.  H«b.  11.  16.  w  pen.  9.  4—6.    Gen.23.  13—17.    Ex. 
33.  20.  1  Bren.  19.  13.  Job  4.  14.  a  37.  1,  2.  a  42.  5,  6. 

Salm89.  7.  Es.  6.  1— 5.  Dan.  10.  7,  8.  Mat.  17.  6.  Li  " 8.  Dat.  1.  17. 

*  Myfi,  yr  hwn  sydd  yn  ymddangos  fel 
hyn  yn  ogoneddus  i  ti,  yw  y  gwir  a'r  bywiol 
Dduw,  yr  hwn  a  wnaeth  gyfammod  a'th 
dadau,  Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  i'w  cyra- 
meryd  hwy  a'u  had  i  berthynas  neillduol  â 
mi  fy  hun.  Myfi  yw  y  Duw  hwnw  yn  ddi- 

gyfnewid,  yn  ffyddlawn  i'm  cyfamrnod,  ac 
yn  sicr  o  gyflawni  fy  addewid  yn  ngwared- 
igaeth  dy  frodyr.  t  Er  mòr  fawr,  er  mòr 
dda,  ac  er  mòrsanctaidd  gwr  ydoedd  Moses ; 
efe  ddychrynodd  yn  dduwiol  wrth  y  weled- 

igaeth  hon,  a'r  datguddiad  hwn  o  fawredd 
Duw.  X  Ni  feiddiau  edrych  ar  y  gogoniant 
yn  hyll-dremus.  Os  yw  Duw  yn  ei  ymweî- 

iadau  o  drugaredd  mòr  ofnadwy  i'w  bobl,  pa 
beth  a  fydd  ef  pan  ymddangoso  yn  ei  lid  i'w 
elynion ! 

33  *  Yna  y  dy wedodd  yr  Arglwydd 
wrtho,  x  Dattod  dy  esgidiau  oddi  am 
dy  draed ;  f  canys  y  lle  yr  wyt  yn  sef- 
yll  ynddo  sydd  dir  sanctaidd. 

*  Ex.  3.  5.  Josh.  5.  15.  2  Pedr  1.  18. 

*  Byddai  is-raddolion  gynt,  ac  y  maent  eto, 
maeyndebyg,  mewn  rhai  gwledydd,yndîosg 
eu  hesgidiau,  neu  eu  sandalau,  wrtliddyfod  o 
flaen  eu  huch-raddolion,  fel  arwydd  o  barch 

ac  ymostyngiad  iddynt*  Mae  yn  debyg  i'r 
ddefod  hòno  ddechreu  pan  fyddent  yn  myn- 
ed  i  ystafelloedd  gwychion  ;  ond  yma  mae 
Mab  Duw,  Brenin  breninoedd,  er  dangos 
ei  oruwch-fawredd  ar  bawb,  yn  gorchymyn  i 
Moses  wneyd  felly  yn  yr  anialwch.  Tybir 
mai  yn  droed-noeth  y  byddai  yr  offeiriad  yn 
gweini  yn  y  cyssegr  ;  gan  nad  oes  dim  son 
am  esgidiau  na  sandalau  iddynt,  er  bod  gor- 
chymynion  am  eu  holl  ddillad  eraill.  t  Mae 
pob  lle  yn  sanctaidd  lle  byddo  Duw  yn 

amlygu  ei  bresenoldeb  a'i  ogoniant. 
34  ?*  Gan  weled  y  gwelais  ddryg- 

fyd  fy  mhobl  y  rhai  sydd  yn  yr  Aipbt, 
a  mi  a  gly wais  eu  griddfan,  z  ac  a  ddis- 
gynais  i'w  gwared  hwy.  a  f  Ac  yn  awr 
tyred,  X  mi  a'th  anfonaf  di  i'r  Aipht, 
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y  Ex.  2.  23— 25.    a  3.  7,  9.    a  4.  31.  a  6.  5,  6.     Barn.  2. 
a  10.  15,  16.      Neh.  9.  9.      Salm  106.  44.      Es.  63.  8,  9. 
íen.  11.  5,  7.  a  1S.  21.  Ex.  3.  8.  Num.  11.  17.  Salm  144. 

5.  Es.  64.  1  .  Ioau  3.  13.  a  6.  38.  «  £x.  3.  10.  14.  Salm 
105.  26.  Hos.  12.  13.  Mica  6.  4. 

*  Dyma  dri  pheth  mawr,  a  digon  i  holl 
b!ant  Duw;  gweled  eu  drygfyd,  clywed  eu 

griddfan,  a  disgyn  i'w  gwaredu.  Gweled  yn 
fanol,  clywed  yn  dosturiol,  a  gwaredu  yn 

effeithiol.  t  Tyred  di;  tydi  a  ordeiniwyd  i'r 
gorchwyl  mawr,  ac  nid  neb  arall  :  i  hyn 

yma  y'th  gyfodwyd  di.  Tyred  yn  awr  :  yr 
oedd  hi  yn  rhy  fuan  o'r  blaen,  yn  awr  yw 
amser  Duw,  ni  chai  aros  yn  hwy  ;  gad  y 
praidd  a  chwbl  yma,  a  thyred  at  orchwyl 

llawer  mwy.  î  Mi  a'th  anfonaf ;  am  hyny 
mae  genyt  awdurdod :  mi  a  fyddaf  gyda  thi ; 
am  hyny  ti  a  lwyddi. 

35  b  *  Y  Moses  yma,  yr  hwn  a  wrth- 

odasanthwy,  gan  ddywedyd,  Pwy  a'th 
osododd  di  yn  llywodraethwr  ac  yn 
farnwr  ?  c  f  hwn  a  anfonodd  Duw  yn 
dllywydd  ac  yn  waredwr,  Hrwy  law 
yr  angel,  yr  hwn  a  ymddangosodd 
iddo  yn  y  berth. 

*  adn.  9-15,  27,  28,  51.  1  Saro.  8.  7,  8.  a  10.  27.  Lnc 
19.  14.   Ioan  18.  40.     a  19.  15.  c  Salm  75.  7.    all3.  7,  8. 
all8.  22,  23.  d  pen  2  36.  a  3.  22.  a  5.  31.  1  Sam.  12. 
8.  Neh.  9.  10—14.  Salm  77.  20.  Es.  63.  11,  12.  Dat.  15.  3. 
e  Gwel  ar  adn.  30.  Ex.  14.  19,  24.  a  23.  20— 23.  a  32.  34. 
a33.  2,  12-15.  Num.  20.  16.  Es.  63.  i.Cul.i.  15.  Heb.  2.2. 

*  Gwel  ar  adn.  27.  Mae  y  parch  mawr  â 
pha  un  mae  Stephan  yn  son  am  Moses  drwy 
yr  holl  ymadrodd  hwn  o  flaen  y  cyngor,  yn 
ddigon  o  brawf  iddynt,  debygid  nad  oedd  efe 
ddim  yn  erbyn  Moses,  fel  yr  haerai  y  g«u 
dystion  ei  fod.  Mae  efe  yma  yn  lled-ddangos 
iddynt  hefyd,  mai  megys  y  gwrthododd  eu 
tadau  Moses  yn  waredwr,  felly  y  gwrthodas- 
ant  hwythau  yr  Arglwydd  Iesu.  t  Megys  y 
danfonodd  Duw  Moses  yn  llywydd  ac  yn 
waredwr,  felly  y  danfonodd  ei  Fab  Iesu,  ond 
mewn  ystyr  uwch  ac  mewn  dull  rhyfeddach, 
o  lawer. 

36  *  Hwn  a'u  harweiniodd  hwynt 
allan,/^  gan  wneuthur  rhyfeddodau 
ac  arwyddion  yn  nhir  yr  Aipht,  Jac 

yn  y  môr  coch,  s  ||  ac  yn  y  diffaethweh 
ddeugain  mlynedd. 

^Ecs.  7-14.  Deut.  4.  33-37.  a  6.  21,  22.  Neh  9.10. 

Salm  78.  12,  13,  42-51.  a  105.  27—36.  a  106.  8—11.  a  135. 
8—12.  a  136.  9—15.  g  Ecs.  15.  23-25  *  16.  a  17. a  19.  a  20. 
Num.  9.  15,  ácc.  a  11.  a  14.  a  16.  a  17.  a20.  a2l.  Dent.  2. 
25—37.  a  8.  4.  Neh.  9.  12—15,  18—22.  Salm  78.  14—33. 
a   105.  39—  45.  a  106.  17,  18.  a  135.  10-12.  a  136.    16—21. 

*  Hwn,  sef  Moses;  hwn  a  Duw  gydag  ef, 
yn  ei  arwain  ef  a  hwythau.  t  Y  plâau  rhyfedd 
a  ddug  efe  ar  yr  Aiphtiaid,  y  rhai  oeddynt 
arwyddion  o  ddigofaint  Duw  ar  yr  Aiphtiaid, 
o  ddanfoniad  Moses,  ac  y  mynai  Duw  war- 
edu  ei  bobl  yn  y  diwedd.  J  Yn  hollti  y  mór, 

i  wneyd  ttordd  i'r  gwaredigion,  a'i  ddadym- 
chwelyd  drachefn  i  foddi  Pharaoh  a'ifyddin. 
||  Yn  y  Sarph  bres,  y  manna,y  dwfr  o'r 
graig,  &c. 

37  h  11  *Hwn  yw  y  Moses  a  ddy- 
wedodd  i  feibion  Israel,  *  Prophwyd 

a  gyfyd  yr  Arglwydd  eich  Duw  i  chwi 
o'ch  brodyr  fel  myfì:  *arno  ef  y 
gwrandewch. h  adn.  38.  2  Cron.  28.  22.  Dau.  6.  13.  i  pen.  3.  22. 
Deut.  18.  15—19.  *  pen.  3.  23.  Mat.  17.  3-5.  Marc  9.  7. 
Ljc  9.  30,  31,  35.  Ioan  8.  46,  47.  a  18.  37.          _ 



Bod  tadau  yr  luddewon  yn ACTAÜ  VII. 
ywrthod  ufuddâu  i  Moses. 

*  Gwedi  dywedyd  yr  holl  bethau  uchod 
am  Moses  er  dangos  pa  mòr  fawr  oedd  efe ; 
inae  Stephan  yma  yn  dangos  i  Moses  ei  hun 
ragfynegi  dyfodiad  yr  Arglwydd  Iesu,  fel 

prophwyd  megys  eî'  ei  hun,  ond  llawer uwch,  a  mwy  anrhydeddus.  Gwel  ar  pen. 
3.  22. 

38  *  Hwn  y  w  efe  a  fu  '  yn  y  r  eglwys 

f  yn  y  diflaethwch,  m  J  gyd  â'r  angel 
a  ||  ymddiddanodd  âg  ef  ym  mynydd 

Sina,  ac  â'n  tadau  ni;  w§yr  hwn  a 
dderbyniodd  °  ymadroddion  bywiol 
i'w  rhoddi  i  ni. 

/  Ec».  19.  3— 17.  a20.  19.  20.  Num.  16.  3.  &c,  41,  42. 
iri  Gwel  ar  adu.  30,  35,  53.  Es.  G3.  9.  Gal.  3.  19.  lleb.  2.  2. 
n  Ecs  31.  1,  &o.  Deut.  5.  27—31.  a  6.  1—3.  a  33.  4.  Neb. 
9.  13,  14.    Ioan  1.  17.  o  Ueut.  30.  19,  20.    a  32.  46,  47. 
Salm  78.  5-9.    Ioan  6.  63.    Rbuf.  3.  2.   a  9.  4.    a  10.  6-10. 
Heb.  5.  12.  1  Fedr4.  11. 

*  Neu  yn  y  gynuulleidfa  ;  sef  cynnulleidfa 
meibion  Israel.  Mae  yn  wir  mai  eglwys  i 
Dduw  oedd  holl  gynnulleidfa  Israel,  ond  cyf- 
ieithir  y  gair  ekklésai,  cynnulleidfa,  o  ryw 
fath,  mewii  rhai  manau.  t  Yn  yr  holl  ddi- 
íFaethwch,  am  ddeugain  mlynedd  ;  ond 
efallai  wrth  fynydd  Sinai  a  feddylir  yma  yn 
beuaf,  yn  amser  rhoddiad  y  ddeddf.  J  Sef 
Crist,  angel  mawr  y  cyfammod  ;  Duw  Abra- 
ham,  Isaac,  a  Jacob,  Exod.  3.  6;  YDWYF 
YR  HWN  YDWYF,  Exod.  3.  14,  JEHO- 
FAH,  Exod.  6.  2,  3.  ||  Y  tro  cyntaf  yn 
anialwch  Sinai,  adn.  30  ;  neu  ynte  yn  rhodd- 
iad  y  ddeddf  ar  Sinai  wedi  hyny  :  yr  o!af, 
mae  yn  debyg,  a  feddylir  yma,  oblegid  y 

geiriau  nesaf,  "  ac  â'n  tadau  ni."  §  Ymad- 
roddion  bywiol  fel  yr  oeddynt  yn  cael  eu 
rhoddi  gan  y  bywiol  Dduw,  yn  rheol  bywyd, 
neu  fuchedd  sanctaidd,  i  Israel,  aci  bob  dyn. 
Gweinidogaeth  angau  oedd  y  ddeddf  i  Israel, 

a'i  hystyried  ynddi  ei  hun,  ac  yn  Uaw  Moses 
ond  wrth  ei  hystyried  yn  gyssylltiedig  a' 
cysgodau,  y  prophwydoliaethau,  a'r  ordein- 
iadau  gosodedig,  y  rhai  a  gynnwysent  syl- 
wedd  yr  efengyl  dàn  yr  oruchwyliaeth  hòno, 
yr  oedd  yn  dangos  ffordd  y  bywyd  tragy- 
wyddol,  ac  yr  oedd  pob  gwir  gredadyn  yu  ei 
gwybod,  mewn  rhyw  fesur,  trwy  yr  ymad- 
roddion  bywiol  hyn. 

39  p*  Yr  hwn  ni  fynnai  ein  tadau 
fod  yn  ufudd  iddo,  ̂ eithr  cilgwthiasant 

eý',  r  f  a  throisant  yn  eu  calonnau  i'r Aipht. 
p  adn.  51,  52.  Neh.  9.  16.  Salm  106.  16,  32,  33.  Ezec. 

20.  6—14.  q  adn.  27.  Barn.  11.  2.  1  Bren.  2.  27.  r  Ecs. 
14.  II,  12.  a  16.  3.  a  17.  3.  Nuui.  11.  5.  a  14.  3,  4.  a  21.  5. 
Neh.  9.  17. 

*  Er  cymmaint  gwr  ydoedd  Moses,  o  ran 
ei  swydd,  ei  ddoniau,  ei  weithredoedd,  a'r 
defnydd  a  wnaeth  Duw  o  hóno  fel  gwaredwr 
a  deddfwr  i  Israel ;  eto  ni  fynai  eu  tadau 
hwy,  yn  y  rhai  yr  ymífrostient  gymmaint, 
ufuddâu  iddo  wedi  yr  holl  arwyddion  a  wel- 
sent  ganddo.  Yr  un  modd,  ni  fynai  y  rhai 

hyn  ufuddâu  i'r  hwn  oedd  yn  an.'eidrol  fwy 
na  Moses.  Crybwyllir  hyn  gan  Stephan,  er 

dangos  i'r  cyngor,  mai  nid  peth  newydd  i 
Israel  oedd  gwrthryfela  yn  erbyn  Duw,  trwy 
wrthod  y  rhai  a  ddanfonai  efe  i'w  gwaredu. 
t  Nid  at  y  caled-waith,  nac  at  ymborth  yr 
Aipht  yn  gymmaint ;  ond  at  eilun-addoliaeth 
yr  Aipht  yn  benaf,  fel  y  dangosir  yn  yr  ad- nod  nesaf. 
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40  Gan  ddywedyd  *  wrth  Aaron, 
*  Gwna  i  ni  dduwiau  f  i'n  blaenori : 

oblegid  y  J  Moses  yma,  yr  hwn  a'n 
dug  ni  allan  o  diryr  Aipht,  ||  ni  wydd- 
om  ni  beth  a  ddigwyddodd  iddo. 

•  Ecs.  32.  1. 

*  "  Duwiau,"  yn  ol  dull  yr  Aiphtiaid,  y 
rhai  a  ddywedent  fod  Uawer,  a  gwahanol 
raddau  o  dduwiau.  t  Yr  oedd  hyn  yn  dangos 
y  dirmyg  eithaf  ar  Dduw  a  Moses,  ag  oedd 
wedi  eu  blaenori  hyd  yn  hyn.  {  Dull  dir- 
mygus  iawn  o  ddywedyd  am  Moses,  a  hyny 

yn  wyneb  addefiad  mai  efe  a'u  dygodd 
hwynt  allan  o  dir  yr  Aipht.  ||  Yr  oedd  hyn 
tua  diwedd  y  deugain  niwrnod  y  bu  Moses 
gyda  Duw  yn  y  mynydd  :  pe  buasai  rhyw 
anffawd  wedi  dygwydd  i  Moses,  dylasent 

feddwl  bod  Duw  yr  un  o  hyd  i'w  dwyn 
hwynt  yn  mlaen. 

41  *  *  A  hwy  a  wnaethant  lo  yn  y 
dyddiau  hynny,  +  ac  a  offrymmasant 
aberth  i'i  eilun,  u  ac  a  ymlawenhasant 
y'ngweithredoedd  eu  dwylaw  eu  hun. 

t  Ecs.  32.  2—8,  17—20.  Deut.  9.  12—18.  Neh.  9.  18. 
Salni  106.  19—21.  «  E».  2.  8,  9.  a  44.  9-20.    Ho».  9.  1, 
10.  Hab.  2.  18—20. 

*  Yn  gy ffelyb  i'r  Aiphtiaid,  y  rhai  a  addolent 
eu  duw  Apin  dan  rith  llo,  neu  ých.  Dechreu- 

ad,  a  chynllun  oedd  hyn,  o'u  heilun-addol- 
iaeth  hwy  mewn  oesoedd  wedi  hyn,  i'r  hyn 
y  rhoddodd  Duw  hwy  i  fynu  yn  farnol,  nes 
o'r  diwedd  iddo  eu  danfon  hwy  i  gaethiwed 
dàn  yr  Assyriaid  a'r  Caldeaid.  Yr  oedd  hyn 
hefyd  yn  fuan  iawn  wedi  iddynt  glywed 
Duw  yn  taranu  yn  erbyn  eilun-addoliaeth 
oddi  ar  ben  Sinai.  t  Am  y  pethau  eraill  yn 
yr  adnod,  gwel  yr  hanes  yn  Êxod.  32.  5,  6. 

42  *  Ýna  y  trodd  Duw,  x  f  ac  a\i 
rhoddes  hwy  i  fynu  J  i  wasanaethu 

v  llu  y  nef;  ||  fel  y  maeynysgrifenedig 
yn  llyfr  y  prophwydi,  z  A  offrymmas- 
och  imi  laddedigionac  aberthau°ddeu- 
gain  mlynedd  yn  yr  anialwch,  b  chwi 
tŷ  Israel? 

x  Salm  81.  11,  12.  Es.  66.  4.  Ezec.  14.  7-10.  a  20.  25, 
39.  Hos.  4.  17.  Rbuf.  1.  24—28.  2  Thes.  2.  10—12.  y  Dent. 
4.  19.  a  17.  3.  2  Bren.  17.  16.  a  21.  3.  Job  31.  26—28.  Jer. 
19.    13.    Ezec.   8.    16.  z  Es.  43.  23.  a  Salm  95.  10. 
Heb.  3.  9,  15-17.  b    Am.  5.  25,  26. 

*  O  fod  fel  Tad  iddynt,  i  fod  fel  Barnwr 
arnynt,  i'w  cospi  yn  lle  eu  bendithio  fel 
cynt.  tTrwy  gymmeryd  ymaith  ddylanw- 
adau  ac  attaliadau  ei  Ysbryd  a'i  ras,  a'u 
gadael  hwynt  i'w  tueddiadau  eilun-addolgar 
eu  hunain  yn  ei  farn  gyfiawn.  %  Darluniad 

sydd  yma  o  agwedd  y  genedl  yn  mhen  oes- 
oedd  wedi  hyn,ar  ol  hir  breswylioyn  ngwlad 

Canaan.  Yr  haul,  y  lleuad,  a'r  planedau, 
y w  llu  y  nef  yma.  ||  Mae  y  geiriau  hyn  yn 
Amos  5.  25  ;  yr  oedd  y  deuddeg  prophwyd 
lleiaf,  fel  eu  gelwir,  gan  yr  Iuddewon  yn  un 

llyfr,  am  hyny  dywed  Stephan  yma  "llyfr  y 
prophwydi,"  yn  y  rhif  unigol. 

43  tf*A  chwi  a  gymmerasoch  f  ba- 
bell  \  Moloch,  ||  a  seren  eich  duw 

Remphan,  dlluniau  y  rhai  a  wnaeth- 
och  i'w  haddoli :  e  §  minnaua'çh  sym- mudaf  chwi  tu  hwnt  i  Babilon. 
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c  Lef.  18.  21.  a  20.  2-5.  2  Breo.  17.  16—18.  a  21.  6. 

d  Ecs.  20.  4,  5.    Deut.  4.  16—18.  a  5.  8,  9.        #2  Bre*.  17. 
6.  a  18.  11.  Am.  5.  27. 

*  Ar  eu  hysgwyddau,  efallai,  yn  debyg 
i'r  arch  yn  yr  anialwch.  +  Math  o  deml 
fechan,  er  anrhydedd  i  Moloch,  tebyg  i'r 
temlau  arian  a  wnai  yr  Ephesiaid  i  Di'ana. 
íTybirmai  delwgyssegredig  i'r  haul,  ydoedd 
Moloch  ;  duw  meibion  Ammon  ydoedd, 
1  Bren.  11.  7:  gwaherddid  i  Israelei  addoli, 
Lef.  18. 21 ;  a  20.  2  ;  ac  eto  ni  a  welwn  uchod 
i  un  mòr  enwog  a  Solomon  adeiladu  uchelfa 
iddo.  j|  Chiwn  ydyw  y  Remphan  hwn  yn 
Amos.  5.  26  :  Remphan  yw  yn  nghyfieithiad 

Groeg  y  deg  a  thriugain  o'r  Hen  Destament, 
o'r  hwn  yr  oedd  Stephan  yn  cymmeryd  y 
geiriau.  Nis  gwyddys  beth  ydoedd  yn  ar- 
wyddo,  pa  un  ai  y  Lleuad,  Sadwrn,  neu 
Gwener:  ac  nid  yw  yn  werth  manylu  yma. 
§  Dechreuodd  eu  heilun-addoliaeth  yn  y  llo 
aur,  ac  yna  aethant  yn  mlaen  o  ddrwg  i 
waeth  drwy  yr  oesoedd,  nes  i  Dduw  o'r 
diwedd  eu  symmud  hwynt  i  Babilon  er  eu 
cospi  a'u  diwygio. 

44  ̂ Tabernacl  y  dystiolaeth  oedd 
f  ym  mhlith  ein  tadau  yn  yranialwch, 
%  fel  y  gorchymynasai  yr  hwn  a  ddy- 
wedai  wrth  Moses,  e  am  ei  wneuthur 
ef  yn  ol  y  portreiad  a  welsai. 

fV.x.  38.  21.   Nura.  1.  50— 53.    a  9.  15.    a  10.  11.    a  17. 
7,  8.  a  18.  2.    Josh.  18.  1 .    2  Cron.  24.  6.  e  Ex.  25.  40. 
a  26.  30.  1  Cron.  28.  11, 19.  Heb.  8.  2. 

*  "  Tabernacl  y  dystiolaeth"  am  fod  llech- 
au  y  dystiolaeth,  y  deg  gair  deddf,  yn  yr 
arch  ynddi,  ac  am  fod  y  Shecinah  yn  dyst- 
iolaeth  o  bresenoldeb  Duw  ar  y  drugareddfa 
yno.  t  Fel  pe  dywedasai  Stephan^  Cofiwch 

i'n  tadau  ni  gael  tabernacl  y  dystiolaeth  yn 
yr  anialwch,  cyn  dyfod  i'r  wlad  hon  ;  felly 
nis  gall  fod  pwys  mawr  yn  y  cyhuddiad  a 
roddir  yn  fy  erbyn  I  o  ragfynegi  dinystr  y 
deml  hon,  a  bwrw  ei  fod  yn  wir.  %  Gorchym- 
ynodd  Duw  i  Moses  osod  i  fynu  dabernacl 
y  dystiolaeth  yn  yr  anialwch  cyn  dyfod  yma; 

felly  gall  Duw  fyned  a'i  waith  ef  yn  mlaen 
eto  mewn  mànau  eraill,  er  distrywio  y  He 
hwn  a'r  wlad  hon. 

45  h  *  Yr  hwn  a  ddarfu  i'n  tadau 

ni  ei  gymmeryd,  a'i  ddwyn  i  mewn 
gyd  âg  'f  Iesu  i  \  berchenogaeth  y 
Cenhedloedd,  k  y  rhai  a  yrrocld  Duw 
allan  o  flaen  ein  tadau,  l  ||  hyd  yn 
nyddiau  Daíydd : 

h  Jo*h.  3.  11  —  14.  a  18.  1.  Barn.  18.  31.  1  Sam.  4.  4. 
I   Bren.  8.  4.     1  Cron.     16.  39.    a  21.  29.  i  Josh.  3.  6,  7. 
Heb.  4.8.  k  pen.  13.  19.    Salm  78.  55.  /  2  Sam.  6. 
1   Cron.  15—17. 

*  Sef  tabernacl  y  dystiolaeth,  a  grybwyll- 
wyd  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  yr  hwn  a  ddyg- 
odd  meibion  Israel  gyda  hwynt  i  Ganaan. 
t  Josuah  yw  yr  Iesu  hwn,  megys  yn  Heb.  4. 

6.  Yr  oedd  Josuah  yn  gysgod  o  Grist,  o'r 
un  enw,  a'r  enw  yn  arwyddo  yr  nn  peth, 
gwaredwr:  ond  y  mae  Person  a  gwaredig- 
aeth  y  sylwedd  yn  rhagori  yn  anfeidrol  ar 
berson  a  gwaredigaeth  y  cysgod.  |  Gwlad 
Canaan,  yr  hon  oedd  yn  mherchenogaeth  y 

cenedloedd  o'r  blaen.  Mae  Stephan  yma  yn 
dangos  mai  gwlad  wedi  ei  Hygru  gan  genedl- 
oedd  eilun-addolgar  oedd  gwlad  Canaan  cyn 
i  Israel  ei  meddiannu,  ac  nad  oedd  dim  rhy  w 
sancteiddrwydd  cynnwynol  yn  perthyn  iddi 
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mwy  na  rhyw  wlad  arall,  fely  dychymmygai 
yr  Iuddewon.  ||  Cyhyd  â  hyny,  sef  tua 
phedwar  càn  mlynedd  wedi  dyfod  i  Ganaan, 
y  bu  yr  Iuddewon  heb  un  demi,  na  meddwí 
am  dani. 

46  ■  *  Yr  hwn  a  gafodd  ffafr  ger 
bron  Duw,  n  f  ac  a  ddymunodd  gael 
1  tabernacl  i  Dduw  Jacob. 

m  pen.  13.  22.  1  Sam.  15.  28.  a  16.  1,  11-13.  2  Sam 
6.  21.  a  7.  8,  9,  18,  19.  1  Cron.  28.  4,  5.  Salm  78.  68-72 

»  8»ln>9-37.  a  132.  11,  12.  n  2  Sam.  7.  1-5.    I  Bren.  8. 

c !*.  19„i  °r\-  l7-  l-*-  a  22-  7'  8-  •  28'  2>  3-  »  29.  2,  3. aalm  132.   1 — 5. 

*  Yn  debyg  fel  y  sylwyd  am  Mair,  yn 
Luc  1.  28.  t  Am  ddymuniad  Dafydd  i  hyn 
gwel  Salm  132.  2—5;  ac  2  Sam.  7.  2.  A'i 
gwnaeth  yn  destyn  gweddi ;  felly,  meddant, 
yr  arwydda  y  gair  Groeg  (êtêsato)  a  gyf- 
ieithir  yma  dymuno.  j  Gelwir  y  deml  yn 
"  dabernacl"  yma,  oblegid  ei  bod  yn  lle  y 
tabernacl,  i'r  un  dyben,  ac  yn  cynnwys  yr un  dodrefn  â'r  tabernacl. 

47  °  *  Eithr  Solomon  a  adeiladodd 

dŷ  iddo  ef. 
o2Sam.7.  13.    1  Bren.  5.     a  6.  1,  37,  39.    a  7.  13-51. 

2  Cron.  2—4.  Zech.  6.   12,  13. 

*  Gwel  1  Bren.  6.  1,  &c;  2Cron.  3.  1,  2. 
Cymmeradwyodd  Duw  fwriad  Dafydd,  a 
chafodd  ddarpar  defnyddiau  at  y  gwaith  yn 
helaeth  ;  ond  Solomon  ei  fab  a  gafodd  adeil- 
adu,  yr  hwn  oedd  yn  fwy  heddychol  na 
Dafydd,  ac  yn  gysgod  mwy  nodedig  o  Grist.. 

48  p  *  Ond  nid  yw  ?  y  Goruchaf yn 
trigo  mewn  temlau  o  waith  dwylaw  : 
r  fel  y  mae  y  prophwyd  yn  dywedyd, 

p  pen.  17.  24,  25.  1  Bren.  8  27.  2  Cron.  2.  5,  6.  a  6.  18. 
q  Deut.  32.  8.  Sal.n  7.  17.  a  46.  4.  a  91.  1,  9.  a  92.  8.  Dan. 
4.  17,  24,  25,  34.     Hos.  7.  16.  r  Es.  66.  1,  2. 

*  Er  i'r  tabernacl  yn  gyntaf,  ac  wedi  hyny 
y  deml,  gael  eu  hadeiladu  ar  orchymyn  Duw 
ac  atei  wasanaeth  ef ;  eto  ni  ddylid  dychym- 
mygn  mòr  gnawdol  am  y  Bod  dwyfol  ac  an- 
feidrol,  ei  fod  ef  yn  trigo  mewn  temlau  o 

waith  dwylaw  dynion  :  am  hyny  ynf'yd  iawn 
oedd  yr  Iuddewon  yn  rhoddi  cymmaint  o 
bwys  ar  eu  teml,  ac  yn  gwneyd  Stephan  yn 
droseddwr  o  herwydd  dywedyd  yn  erbyn  y 
Ue  sanctaidd  hwnw. 

49  **y  nef  yw  fy  ngorsedd-faingc, 
a'r  ddaear^w  troed-faingc  fy  nhraed. 
f  Pa  dŷ  a  adeiledwch  i  mi  ?  medd 

yr  Arglwydd  ;  neu  pa  le  fydd  i'm 
gorphwysía  i  ? 8  I  Bren.  22.  19.  Salm  11.  4.  Jer.  23.  24.  Mat.  5.  34, 
35.   a  23.  22.     Dat.  3.  21.  íJer.  7.  4— II.      Mal.  1.11. 
Mat.  24.  2.  Ioan  4.  21. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  Es.  66.  1,  2.  Pa 
mòr  anfeidrol  fawr  rhaid  bod  y  Duw  hwn, 
yr  hwn  mae  ei  orsedd-fainc  yn  y  nefoedd, 
a'r  ddaear  oll  yn  lleithig,  neu  droed-fainc  ei 
draed  ef  I  f  Pa  dŷ  digon  mawr  a  gogonedd- 

us,  i  üduw  mòr  fawr  a  gogoneddu's  â  hwn? cofiwn  mai  Ysbryd  yw  Duw. 

50  "  *  Onid  fv  llaw  i  a  wnaeth  hyn oll? 
a  pen.  14.  15.  Ecs.  20.  11.  Salm  33.  6—9.  a  50.  9-12. 

146.  5,  6.  Es.  40.  28.  a  44.24.  a  45.  7,  8.  12.  Jer.  10.  11. 

32.  17. 

*  Atebed  yr  holl  grëedigaeth  fawr  i  gyd, 
a  phob  creadur;  a  phan  atebont,  dywedant, 
Efe  a'n  gwnaeth  ni,  ac  nid  ni  ein  hunain. 
Gan  mai  gwaith  ei  law  ef  yw  hyn  oll,  mae 
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efe  ei  hun  yn  fwy  na'r  oll  a  wnaeth  ;  ac  yna 
pa  dŷ  a  adeiledir  iddo'? 

51  11  *  *  Chwi  raigwar-galed,yf  a 
dîenwaededig  o  galon  ac  o  glustiau, 

X  yr  ydych  chwi  yn  wastad  2  yn  gwrth- 
wynebu  yr  Yspryd  Glân :  a  \\  megis 
eich  tadau,  felly  chwithau. 

*Ecs.  32.9.  a  33.  3,  5.  a  34.  9.  Deut.  9.  6,  13.  a31. 
27.  2  Cron.  30.  8.  Neh.  9.  16.  Salm  75.  5.  a  78.  8.  Es.48.  4. 
Jer.  17.  23.     Ezec.  2.  4.    Zech.  7.   11,  12.  yLef.  26.  41. 
Deut.  10.  16.  a  30.  6.  Jer.  4.  4.  a  6.  10.  a  9.  25,  26.  Ezec.  44. 

7.  9.  Rhuf.  2.  25,  28,  29.  Phil.  3.  3.  Col.  2.  11«  -j,  pen.  6. 
10.  Neh.  9.  30.  Es.  63.  10.  Eph.  4.  30.  a  adn.  9,  27,  35, 
39.  Mat.  23.  31-33. 

Tybir  fod  y  cyngor  erbyn  hyn  yn  dechreu 
gweled  dyben  Stephan  yn  ei  araeth  hon,  o 

ymddiífyn  yr  efengyl  a'i  goruchwyliaeth  yn 
erbyn  y  gosodiadau  Iuddewig,  a'u  bod  yn 
terfysgu  yn  ddychrynllyd  fel  na  chaffai  efe 
orphen  ei  ymadrodd.  Wrth  weled  hyny, 
mae  efe  yn  tori  ar  ei  ymadrodd  ac  yn  eu 
hargyhoeddi  hwynt  yn  y  geiriau  llymion 
uchod.  *  CyíFelybiaeth  oddi  wrth  fustycb 
anhywaith,  na  oddefant  yr  iau.  Gan  eu 

balchder,  eu  deddfoldeb,  a'n  rhagfarn,  nid 
ymostyngent  hwythau  i  iau  Crist,  nac  i  ath- 
rawiaeth  ei  efengyl  ef.  f  Er  enwaedu  eu 
cnawd,  ac  er  eu  hymlfrost  o  hyny  ;  yr  oedd 

eu  calonau  a'u  clustiau  yn  dd'ienwaededig  ys 
brydol :  am  hyn  ni  wrandawent  eiriau  Duw, 
nid  ymroddent  iddo,  ac  ni  safent  yn  ffydd- 
lawn  yn  ei  gyfammod  ef.  \  Gwrihwynebuy 
gwirionedd  a  lefarwyd  trwy  yr  Ysbryd  Glân 
gan  y  prophwydi,  gan  Grist,  a  chan  ei  ap- 
ostolion  ef.  Gwrthwynebu  y  gwyrthiau  a 
wnaed  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  a  gwrthwynebu 

ymrysoniadau  yr  Ysbryd  Glâu  â'u  cydwy- 
bodau  hwy  eu  hunain.  ||  Dilyn  camrau  y 

gwaethaf  o'u  henafiaid,  'ie,  gwneyd  yn  waeth 
na'r  gwaethaf  o  honyut  hwy,  yn  ol  y  ddi'ar- 
eb,  Ezec.  16.  44,  "  Fely  ferch  y  mae'r  fam." 

52  b  *  Pa  un  o'r  prophwydi  ni 
ddarfu  i'ch  f  tadau  chwi  ei  erlid  ?  %  a 
hwy  a  laddasant  y  rhai c  oedd  yn  rhag 
fynegi  dyfodiad  d  y  Cyfiawn, €  ||  i'r 
hwn  yr  awrhon  y  buoch  chwi  fradwyr 
a  llofruddion: 

ô  1  Sam.  8.  7,8.  1  Bren.  19.  10,  14.  2  Cron.  24.  19—22 
a36.  15,  16.  Neh.  9.  26.  Jer.  2.  30.  a  20.  2.  a  26.  15,  23. 
Mat.  5.  12.  a  21.  35—41.  a  23.  31—37.  Luc  11.  47-51.  a  13. 
33,  34.  1  Thes.  2.  15.  c  pen.  3.  18,  24.  1  Pedr  1.11. 
Dat.  19.  10.  d  pen.  3.  14.  a  22.  14.  Zech.  9.  9.    1  loan 
2.  1.  Dat.  3.  7.        e  pen.  2.  23.  a  3.  15.  a  4.  10.  a  5.  28-30. 

*  Ni  bu  braidd  neb  o  brophwydi  Duw  dàn 
yr  Hen  Destament  na  chawsont  eu  herlid 

gan  ryw  rai  o'r  Iuddewon.  Gwel  lBren. 
19.  10,  14;2Cron.  36.  16.  t"  Eich  tadau 

chwi :"  i  ddirmygu  eu  hymffrost  balch  hwy 
yn  eu  tadau,  ac  i  ddangos  eu  bod  hwythau 
yn  cerdded  ffyidd  eu  tadau.  \  Nid  eu  herlid 
yn  unig,  ond  eu  lladd  hefyd,  amraio  honynt, 
er  eu  bod  yn  rhagfynegi  dyfodiad  y  Messiah. 
yr  hwn  a  elwir  yma  y  Cyíiawn,  mewn  ffordd 
o  enwogrwydd,  am  ei  fod  yn  berffaith  gyf- 
ìawn,  o  ran  ei  Berson  dwyfol,  ei  natur  ddyn- 
ol,  ei  fywyd  sanctaidd,  ac  yn  dwyn  ryfiawn- 
der  tragywyddol  i'r  rhaioll  a  gredant  ynddo. 
II  Bradwyr,  trwy  gyfiogi  Judas  i'w  fradychu 
tf:  a  Uofruddion  trwy  gymhell  Pilat  i'w 
gondemnio  a'i  groeshoelio  ef.  Dyledswydd 
y  Sanhedrim  yn  ol  ei  chyfansoddiad  oedd, 
amddiffyn    a    gwarchod    bywydau    y    pro 
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phwydi;  yn  Ile  hyny  dyma  hwy  wedi  troi 
yn  fradwyr  a  llofruddion  y  Prophwyd  mawr 
a  gyfododd  Duw. 

53  /*  Y  rhai  a  dderbyniasoch  y 
gyfraith  trwy  drefniad  angelion,  s  f  ac 
nis  cadwasoch. 

/  Ec».  19.  a  20.  Deut.  33.  2.  Salm  68.  17.  Gal.  3. 19.  Heb. 
2.  2.  e  Ezec.  20.  18—21.      Ioan  7.  19.      Rhuf.  2.  23—25. 
Gal.  6.  13. 

*  Sef  trwy  weinidogaeth  angelion.  Gwel 
Galat.  3.  19;  Heb.  2.  2.  Tybir  mai  yr  angel- 
ion  oedd  yn  gwneyd  y  taranau,  y  mellt,  y 

sain  udgorn,  a'r  llef  geiriau,  yn  rhoddiad  y 
ddeddf  ar  Sinai.  Mae  yn  dd'iammau  mai 
Mab  Duw  a  roddodd  y  ddeddf ;  a  bod  llu- 
oedd  o  angelion  yno  gydag  ef  er  mawreddu 
yr  achlysur;  ond  nis  gwyddom  beth  oedd  eu 
gwaith  hwy  ar  yr  achìysur  hwnw.  Dywedir 
mai  gair  milwraidd  yw  y  gair  (  diatagas  )  a 

gyfieithiryma  "  trefniad  ;"  fflly  yr  oedd  Mab 
Duw  fel  Deddf-roddwr  a  Brenin  mawr  ar 
Sinai,  a  miloedd  o  angelion  fel  milwyr  tan- 
llyd  gydag  ef,  yn  osgorddion  iddo,  ac  yn 
gedyrn  o  nerth  yn  gwneuthur  ei  air  ef. 
t  Gan  nas  cadwasant  y  gyfraith  a  roddwyd 
trwy  angelion,  nid  rhyfedd  iddynt  wrthod  yr 
efengyl  a  roddwyd  trwy  ddynion  tlodion. 

54  1f  *  A  phan  glÿwsant  hwy  y 
pethau  hyn,  h  hwy  a  ffrommasant  yn 
eu  calonnau,  *  ac  a  ysgyrnygasant 
ddannedd  arno. 

h  pen.  5.  33.    a22.  22,  23.  i  Job  16.  9.    Salm  35.  16. 
112.  10.   Galar.  2.  16.    Mat.  8.  12.    a  13.  42,    50.  a  22.  13. 
24.  51.  a  25.  30.  Luc  13.  28. 

*  Gwel  ar  pen.  5.  33.  Nis  gallent  oddef 
na  gwrth-ddywedyd  yr  edliwion  llymion 
a  didderbyn  wyneb  hyn,  gan  hyny  aeth- 
ant  yn  gyuddeiriog  o  ddigllonedd,  hyd  at 
ysgyrnygu  dannedd,  yn  debycach  i  greadur- 
iaid  yn  uffern  nac  ar  y  ddaear.  Ofnadwy 
yw  euogrwydd  a  llid  ar  unwaith. 

56  *  Ac  efe  k  yn  gyflawn  o'r  Ys- 
pryd  Glân, l  \  a  edrychodd  yn  ddyfal 
tu  a'r  nef ;  m  Jac  a  welodd  ogoniant 

Duw,  ||  a'r  Iesuwyn  sefyll  arddeheu- lawDuw. 
k  Gwel  ar  pen.  2.  4.— a  4.  8.  a  6.  3,  5,  8,  10.  a  13. 9,  10. 

Mica  3.  8.  /pen.  1.  10,11.  2  Cor.  12.  2—4.  Dat.  4.  1—3. 
m  Es.  6.  1— 3.  Ezec.  1.26— 28  a  10.  4,  18.  a  11.  23,  24. 
Ioan  12.  41.  2  Cor.  4.  6.  2  Pedr  1.  17.  Dat.  21.  II,  23. 
n  Salm  109.  31.  a  110.  1.  Ioan  14.  3.  Heb.  1.  3.  a  8.  1. 

*  Llawn  o  ras  a  dylanwadau  cynnorthwyol 
yr  Ysbryd  Glân,  cyfatebol  i'w  brofedigaeth 
a'i  ddyoddefiadau  presenol.  f  Efe  a  edrych- 
odd  uwchlaw  dynion  a'u  bygythion,  mewn 
ffydd  ac  ymddiried  am  gymmorth  Duw  yn 
yr  awr  gyfyng  hòno  oedd  yn  dyfod  arno. 
\  Gwelodd  ogoniant  fel  y  Shecinah  yn  y 
sancteiddiolaf  gynt :  gwelodd  gymmaint  o 

ogoniant  Duwr,  ac  o'r  Arglwydd  Iesu  yn  ei 
natur  ddynol,  ag  oedd  yn  bosibl  i  lygaid  o 

gnawd  i  edrych  arno.  ||  "  Yn  sefyll  ar  dde- 
heulaw  Duw  :"  mewn  agwedd  barod  i  ddadl- 
au  achos  cyfiawn  ei  was,  i'w  nerthu  ef  yn 
ei  ddyoddefaint,  i  dderbyn  ei  enaid  ef  i 

ogoniant,  ac  i  ddi'aì  ar  ei  elynion  ef. 
56  *  Ac  efe  a  ddywedodd,  Wele, 

0  mi  a  welaf  y  nefoedd  yn  agored,  p  a 
Mab  y  dyn  yn  feistedd  ar  ddeheu- law  Duw. 



Llabyddio  Stephan, ACTAU  VIII. ac  efe  yn  galw  ar  Dduw. 

o  pen.  10.  II,  16.  Ezeo.  1.1.  Mat.  3.  16.  Marc  1.  10. 
Lao  3.  21.  Dat.  4.  4.  a  11.  19.  a  19.  II.  p  Dan.  7.  13,  14. 
Mat.  16.  27.  28.  a  25.  31.  a  26.  64,  65.  Ioan  5.  22—27. 

*  Gweledigaeth  wirioneddol  oedd  hon,  a 
roddes  Duw  i  Stephan,  er  ei  nerthu  a'i  gal- 
ouogi  i  ddyoddef.  Nis  gallwn  ddy wedyd  pa 
fodd  yr  agorodd  Duw  y  nefoedd  iddo;  mae 
yn  ddîammau  mai  peth  gwyrthiol  a  goruwch- 
naturiol  oedd,  ac  nad  oedd  neb  yn  gweled  y 
weledigaeth  ond  Stephan  ei  hun.  t  Sefyll, 
yn  ol  y  Saesoneg,  sydd  yn  yr  adnod  hon  yn 

gystal  a'r  adnod  o'r  blaen  ;  ac  yr  un  gair 
(estòta)  sydd  yn  y  Groeg  yny  ddwy  adnod  : 
sefyü  yw  ystyr  mwyaf  pilodol  y  gair  hwnw, 
a  pha  fodd  y  cyfieithwyd  ef  yn  eistedd  yn  yr 
adnod  hon,  nis  gwyddom.  Dywedodd  Ste- 
phan  ei  weledigaeth  ger  bron  y  cyngor  yn 
1.  O  herwydd  ei  fawr  gariad  at  Grist,  ac  o 
wir  chwant  ei  dderchatu  ef.  2.  Er  galw  ei 
elynion  i  edifeirwch,  tra  yr  oedd  y  nefoedd 

yn  agored  a  Mab  Duw  yn  barod  i  faddau  a'u derbyn  hwy.  3.  Er  cryfder  i  eraill,  fel  na 

byddai  ofn  arnynt  addef  Crist  a'i  wirionedd. 
4.  I  ddychrynu  y  rhai  mwyaf  caled  o  honynt, 

trwy  ddangos  iddynt  eu  barnwr  a'u  di'alydd. 
5.  Er  t>stiolaethu  iddyM  ei  fod  çf  ei  hun  yn 
dyst  llygaid  o  Grist  wedi  adgyfodi,  yr  hyn 
beth  oedd  mòr  anodd  ganddynt  hwy  ei  gredu. 

57  q  *  Yna  y  gwaeddasant  â  llef 
uchel,  r  f  ac  a  gauasant  eu  clustiau, 
l  ac  a  ruthrasant  yn  unfryd  arno, 

q  adn.  54.    pen.  21.  27—31.  a  23.  27.  r  Salm  58.  4. 
Diar.  21.  13.  Zech.  7.  11. 

*  Gan  gymmeryd  arnynt  eu  bod  wedi 
sỳnu  a  dychrynu  yn  ddirfawr  wrth  glywed 
y  fath  eiriau  cableddus.  +  Trwy  roddi  eu 
bysedd  yn  eu  clustiau,mae  yn  debyg,  fel  na 

chlywent  ychwaneg  o'r  fath  eiriau.  J  Yr 
oedd  y  fath  rùthr  gorwyllt  a  hyn  yn  groes  i 
bob  cyfraith  a  rheol:  ac  ymddygiadau  cyn- 
ddeiriog  o'rfáth  hyn  a  barodd  i'r  Rhufeiniaid 
wedi  hyny  ddistrywio  eu  teml  a'u  dinas 
hwy. 

58  *  *  Ac  a'*  bwriasant  allan  o'r 

ddinas,  '  ac  á'*  llabyddiasant :  Mfa'r 
tystion  a  ddodasant  *eu  dillad  wrth 
draed  J  dyn  ieuangc  a  elwid  Saul. 

$  Num.  15.  35,  36.  1  Bren.  21.  13.  I.uc  4.  29.  Heb.  13. 

13,  13.  t  pen.  6.  11.  l.ef.  24.  14—16.  Ioan  10.  23—36. 
«  Deut.  13.  9,  10.  d  17.  7.  x  pen.  8.  1.  a  9.  1,  &c. 

*  Fel  nad  halogid  y  ddinas  gan  ei  gabledd 
ef,  ac  felly  yr  oedd  y  ddeddf  yn  gofyn 

gwneyd  â'r  cablydd,  Lef.  24.  Í4,  23;  1  Bren. 
21.  13.  Y  rhai  hyn  oedd  i  daflu  y  gàreg 
gyntaf  ato  ef,  Deut.  17.  6,  7.  Mae  yn  dcbyg 
eu  bod  yn  díosg  eu  dillad  at  y  gorchwyl 
ofnadwy  ac  anghyfiawn  hwn.  j  Saul  oedd 
ei  enw  Hebreaidd  ef,  a  Paul  ei  enw  Rhuf- 
einig,  wrth  ba  un  y  gelwir  ef  yn  mhob  màn 
ar  ol  ei  dröedigaeth.  Ar  y  weithred  greulawn 
hon  o  erlid  mae  enw  y  dyn  ieuanc  hwn  yn 

dyfod-  i'r  golwg  gyntaf,  a  rhyfedd  i'r  fath 
erlidiwr  gael  ei  wneyd  yn  apostol  mòr  en- 
wog:  mae  holl  ffyrdd  Üuw  i  gyd  ýn  rhyfedd, 
yn  enwedig  ffyrdd  ei  ras. 

59  *  A  hwy  a  labyddiasant  Steph- 
an,  y  f  ac  efe  yn  galw  \  ar  Dduw, 
ac  yn  dywedyd,  2  ||  Arglwydd  lesu, 
derbyn  fy  yspryd. 

y  pen.  3.  21.  a  9.  14,  21.  a  22  16.  Joel  2.  32.  Rhuf.  10. 
12-14.  1  Cor.  1.  2.  x  Salm  31.  5.  Luc  33.  46. 

*  H  wy  a'i  llabyddiasant  ef  yn  ddidrugaredd 
ac  yn  effeithiol:  ta  thra  yr  oeddynt  hwy  yn 
gynddeiriog  yn  ei  labyddio,  yr  oedd  yntau 

yn  dawel  ac  yn  dd'íysgog  yn  gweddio.  \  Nid 
yw  y  geiriau  ar  Dduw  yn  y  Groeg ;  ond 
nis  gallai  y  cyfieithwyr  gyfieiihn  yr  adnodyn 
synwy  rol  heb  eu  gosod  i  mewn :  yr  oedd  efe 
yn  galw  ar  y  Duw  y  gwelsai  ei  ogoniant  yn 
adn.  55,  sef  ar  yr  Arghyydd  Iesu  a  welsai 
efe  yn  sefyll  ar  ddeheulaw  Duw.  ||  Onid  oes 
yma  gydnabyddiaeth  amlwg  o  Dduwdod 
Crist,  a  hyny  gan  ddyn  duwiol  yn  ymyl 
marw  ?  Pa  fodd  y  gallai  yr  Arglwydd  Iesu 

dderbyn  ei  ysbryd  ef  oni  b'ai  ei  foJ  ef  yn 
Dduw.  Mae  Stephan  yma  yn  cydnabod 

Duwdod  Crist  yn  hollawl  yr  un  modd  ag  'yr 
oedd  Crist  yn  cydnabod  Duwdod  y  Tad  wrth 
farw,  Luc  23.  46. 

60  a  *  Ac  efe  a  ostyngodd  ar  ei  lin- 
iau,  f  ac  a  lefodd  a  llef  uchel, b  Ar- 
glwydd,  ];na  ddod  y  pechod  hwn  yn 
eu  herbyn.  ||  Ac  wedi  iddo  ddywed- 

yd  hyn, c  efe  a  hunodd. a  Eera  9.  5.    Din.  6.  10     Luc  22.  41.  *  Mat.  5.  44. 

Luc  6.  28.     a  23.  34.     Rhuf.  12.  14—21.  «  pen.  13.  36. 
1  Cor.  11.  30.  a  15.  6,  18,  20,  51.    1  Thes.  4.  13,  14.   a  5.  10. 

*  Nis  gwyddom  pa  agwedd  oedd  ar  ei 
gorph  yn  gweddi'o  drosto  ei  hun  ;  ond  dyma 
efe  yn  myned  ar  ei  liniau  yn  nghanol  y  cerig 
a  luchid  arno  i  weddîo  dros  ei  elynion. 
t  Fel  y  gallai  ei  labyddwyr  ei  glywed  ef,  a 
pheth  rhyfedd  na  buasai  y  fath  ymddygiad 
yn  effeithio  arnynt,  i  ddofi  eu  llidiowgrwydd. 
|  Na  phwysa  y  pechod  hwn  yn  eu  herbyn, 
yw  ystyr  y  geiriau  gwreiddiol :  na  chyfrif  ef 
iddynt,  ac  na  chospa  hwynt  yn  <»1  haeddiant 
y  pechod  hwn.  Mae  y  weddi  hon  yn  cyn- 
nwys  edifeirwch  a  dychweliad  y  bobì  hefyd  ; 
oblegid  heb  hyny  (er  mai  nid  am  hyny)  nid 
oes  fodd  i  beidio  rhoddi  pechod  yn  crbyn 

dynion.  |j  Er  mòrgreulona  phoennsy  rhodd- 
wyd  y  merthyr  duwìol  hwn  i  farwolaeth; 
eto  huno  tawel  oedd  iddo  ef:  yr  oedd  ei 

gyflwr  yn  dda,  ei  achos  yn  dda,  ei  gydwy- 
bod  yn  dda,  a'i  obaith  yn  ílda,  am  adgyfod- 
iad  dedwydd,  a  bywyd  tragywydflol  tu  draw i'r  bedd. 

PEN.  VIII. 

Yr  eylwys,  o  achos  yr  erlid  yn  Jerusalem, 
wedi  eiphlannu  yn  Samaria. 

a  *    A 

J%  SAUL  oedd  yn  cyttuno  ì'w 
ladd  ef.  f  A  bu  yn  y  dyddiau  hyn- 
ny  b  erlid  mawr  ar  yr  c  eglwys  oedd 
yn  Jerusalem  :  4  %  a  phawb  a  ||  wasg- 
arwyd  ar  hŷd  gwledydd  Judea  a  '  Sa- 
maria,  /§  ond  yr  apostolion. 

a  pen.  7.  58.  a22.  20.  Mat.  10.  25—28.  *  22  6.  a  23.34. 
Luc  11.  49,  50.  Ioan  15.  20.  a  16.  2.  •  pen.  2.  47.  a  7.  38. 
*  11.  22.  a  13.  1.  dadn.  4.  pen.  11.  19-21.  Mat.  5.  !3. 
Phil.  1.  12.  <•  adn.  14.  pen.  1.  8.  loaa  4.  39-40.  /p*n. 
5.  18,  20,  33.  40.  Ecs.  10.  28,  29.  Neh.  6.  3.  Dan.  3.  16—18. 
»6.  10,  23.  Heb.  11.  27. 

*  Cytuno  mewn  meddwl,  gûr,  a  gweith- 
red  :  yn  ymhyfrydu  yn  y  weithred  ;  felly  yr 
arwydda  y  gair  gwreiddiol,  a  dyw^dir  fod  y 
gair  cytuno  yn  rhy  wàn  o  lawer.  t  Pan 
welodd  y  Sadhedrim  iddynt  gael  eu  goddef 

i  labyddio  Stephan  heb  i'r  werin  derfysgu, 
ac  heb  i'r  rhaglaw  Rhnfeinig  gymmeryd 
sylw  o'r  peth,   ymhyfasant  yn  fwy  ;  ac  yn 



Claddu  Stephan. ACTAU  VIII. Saul  yn  anrheithio  yr  eyhcys. 

I  awr  dyma  hwy  yn  dechreu  eilid  yr  holl  eg- 
lwys,  ac  nid  yr  apostolion  yn  unig  inegys 

hyd  yn  hyn.  %  Y  rhan  l'wyaf  o  lawer,  medd 
rhai,  ac  nid  pawb  yn  hollawl  ond.  yr  apostol- 
ion.  Pawb  ag  oedd  yn  bregethwyr,  medd 
éraill,  ond  yr  apostolion.  ||  Gwasgaru  fel 
hau  had,  yr  hwn  a  ddyg  ffrwyth  toreithiog. 
Felly  y  ̂ oruwch-lywodraethodd  Duw  yr  er- 
ledigaeth  hon  er  taeniad  cyflymach  yr  ef- 
engyl.  §  Mae  dywediad  traddodiadol  hen 
iawn,  i  Grist  benderfynu  deuddeng  mlynedd 

o'i  esgyniad  ef,  i'r  luddewon  yn  Jerusalem 
a  Judea  gael  pregethu  yr  efengyl  iddynt :  ac 
iddo  ddywedyd  wrth  ei  apostolion,  Ewch 

chwi  allan  i'r  byd  wedi  deucldeng  mlynedd. 
Tybia  rhai  mai  dyna  paham  yr  arosodd  yr 
apostolion  yn  Jerusalem  ar  ol  gwasgar  y 
Ueill :  ond  nid  y w  yr  ysgrythyr  yn  dywedyd 
dim  am  y  cyfryw  draddodiad.  Rhyfedd  fel 
y  gofalodd  Duw  am  ei  apostolion  yu  Jerusa- 
lem  y  pryd  hwnw. 

2  f  *  A  gwŷr  bucheddol  a  ddygas- 

ant  Stephan  'iw  gladdu,  h  f  ac  a wnaethant  alar  mawr  am  dano  ef. 
pen.  2.  5.    a  10.  2.    Luc  2.  25.  Ä  Gen.  1.  10,  11. 

.  20.  29.  Deut.  34.  8.  1  Sam.  28.  3.  2  Sam.  3.  31. 
rn.  32.  33.  a  35.  25.  E*.  17.  1,  2.  Jer.  22.  10,  18.  loan 
1—35. 

"  Gwŷr  bucheddol  :"  dynion  duwiol  a 
chrefyddol  iawn  :  ac  yr  oedd  y  weithred  hon 

anturio  claddu  corph  Stephan,  dangos 
cymmaint  o  barch  iddo,  a  chymmaint  o  alar 
am  dano,  yn  wyneb  y  fath  erlid,  yn  brawf 

nodedig  o'u  duwioldeb  hwy.  |  Cyfrifid  yn 
bechod  yn  mhlith  yr  Iuddewon  i  gyfhwrdd  â 
chorph  yr  hwn  a  labyddiesid  am  gabledd  ; 
ond  rìyma  wýr  bucheddol  yn  rhoddi  cladded- 
igaeth  anrhydeddus  i  Stephan,  ac  yn  galaru 

ar  ei  ol  yn  gyhoeddus  megys  un  o'r  rhai 
í  enwocaf  yn  mhlith  y  genedl.  Tybir  i'r 
Iuddewon  gymmeryd  esgus  oddiwrth  hyn  i 
erlid  yn  chwaneg. 

3  *  Eithr  *  Saul  oedd  yn  anrheith- 
io  yr  eglwys,  J  gan  fyned  i  mewn  i 
bob  tŷ,  ||  a  llusgo  allan  wŷr  a  gwrag- 

edd,  §  efe  a'w  rhoddes  y'ngharchar. 
pen.  7.  58.  a  9.  1—13.  a  22.  3,  4.  a  26.  9—11.  1  Cor. 
.  Gal.  1.  13.  Phil.  3.  6.  I  Tim.  1.  13. 

Mae  yn  debyg  fod  y  dyn  ieuanc  pen- 
boeth  hwn  yn  fwy  llidiog  a  blaenllaw  na  neb 

o'r  erlidwyr,  ac  fel  yr  addefodd  ef  ei  hun 
wedi  hyn  "  yn  gablwr,  yn  erlidiwr,  ac  yn 
drahaus."  t  Fel  blaidd  neu  lew,  neu  ryw 
greadur  gwyllt  ysglyfaethus :  felly  meddant 
yw  ystyr  y  gair  ( elumaineto )  a  gyfieithir 
yma  anrheithio.  ];  Dîammao  fod  ganddo 
awdurdod  oddiwrth  y  Sanhedrim  i  hyn  : 
gwyddent  nas  gallent  gael  neb  ffyddlonach. 
||  Eu  Uusgo  rnegys  gerfydd  gwallt  eu  penan 
heb  barchu  neb  hen  nac  ieuanc  gwrryw  na 

beuyw.  §  D'íammau  i  lawer  gael  eu  rhoddi 
i  farwolaeth  hefyd  y  pryd  hwn,  a  Philat  yn 
gwybod  hyny  heb  ofalu  dim  am  y  peth. 

4  k  *  A'r  rhai  a  wasgarasid  a  dram- 
wyasant  gan  bregethu  y  gair. 

*  pen.  11.  19.  a  14.  2—7.  Mat.  10.  23.  1  The».  2..  2. 

*  Fel  hyn  yr  oerìd  Duw  yn  goruwch-lywod 
aethu  pethau,  i  ddwyn  da  allan  o  ddrwg,  a 

mhebyll  Sem.  Nid  oerìd  o  bwys  mawr  o  ba 
le,  na  chan  bwy,  y  cafodrì  y  pregethwyr  hyn 
eu  hurrìdau,  hyd  ag  yr  oerìdynt  o  ddnnfon- 
iad  Duw,  a  than  ddylanwadau  yr  Ysbryd 
Glân. 

5  *  Yna  '  Phylip  a  aeth  i  waered 
m  f  i  ddinas  Samaria,  n  Jac  a  bregeth- 
odd  Grist  iddynt. 

/pen.  1.  14,  15,  40.      «6.5.       a21.8.  m  pen.  1.  8. 
M»t.  10.  5,  6  n  adn.  35-37.    pen.  5.  42.    a  9.  20.    a  17. 
2,  3.  Ioan  4.  25,  26.  1  Cor.  1.  23.  a  2.  2.  a  3.  II. 

*  Nid  Phylip  yr  apostol,  yr  oedd  hwnw  yn 
Jerusalem,  adn.  1 ;  ond  un  o'r  saith  adrìewis- 
wyd  yn  pen.  6.  5.  f  Yroerìd  hyn  yn  ol  rhag- 
fynegiad  Crist  cyn  ei  esgyniad,  pen.  1.  8. 
%  Athrawiaethodd  am  Dduwrìod  Crist,  ei 
genedliarì  gwyrthiol,  ei  fywyd  s:mctaidd,  ei 
farwolaeth  aberthawl,  ei  adgyfodiad,  ei  es- 
gyniad,  yn  nghyd  a  maddeuant  pechodau 
a  bywyd  tragywyddol,  trwy  ffydd  yn  ei 
enw  ef. 

6  *  A'r  bobl  flyn  gyttûn  a  ddaliodd 
ar  y  pethau  a  ddywedid  gan  Phylip, 
wrth  glywed  o  honynt,  f  a  gweled  yr 

arwyddion  yr  oedd  efe  yn  eu  gwneuth- 

o  pen.  13.  44.  2  Cron.  30.  12.  Mat.  20.  15,  16.  Ioan  4. 
41,  42. 

*  Llawer  o  honynt  yn  gytun  a  ddaliasant 
ar  y  pethau :  Yr  oedd  hyn  yn  baroiôad  da 
i'w  troedigaeth  hwynt,  oblegid  ffydd  sydd 
trwy  glywed.  Nid  pawb  o  wrandawwyr  yr 
efengyi  syrìd  yn  rìàl  ar  bethau  y  weinidog- 
aeth  fel  y  Samariaid  hyn.  t  Beth  bynag  oerìd 
yr  arwydrìion,  neu  y  gwyrthiau  hyn,  yr 
oeddynt  oll  yn  brofiou  o  ddanfoniad  Phylip, 
ac  o  wirionedd  ei  athrawiaeth  ef :  Duw  yn 
dwyn  tystiolaeth  i  air  ei  ras. 

7  p  *  Canys  ysprydion  aflan,  gan 
lefain  â  llef  uchel,  a  aethant  allan  o 
lawer  a  berchennogid  ganddj/nt ;  a 

llawer  yn  gleifìon  o'r  ̂   parîys,  ac  yn 
r  gloffion,  a  iâchawyd 

p  pe 

10.  17. 

2.  3—11.  r  pen.  3.  6,  7.  a  14.  8— 10.  Es.  35. 
5.  a  15.  30,  31. 

*  Dyma'r  arwydrìion  a  soniwyrì  yn  yr  ad- 
nod  o'r  blaen.  Gwelwn  hanes  cyffelyb  yn 
Math.  8.  29;  Marc  1.  26  ;  a  3.  11 ;  a  5.  7  ;  a 
Luc  4.  41.  Yr  oedd  effeithiau  mòr  rymus  ar 
y  cythreuliaid  trwy  Phylip,  ag  oedd  yn  y 
manau  uchod  trwy  Grist  ei  hun.  Crist  ei 
hnn  oedrì  yn  gweithrerìu  yma,  trwy  Phylip 
fel  offeryn. 

8  s  *  Ac  yr  oedd  llawenydd  mawr 
yn  y  ddinas  honno. 

«  pen.  13.  48,  52.  Salin  96.  10—12.  a  98.  2—6.  Es.  35. 
1,  2.  a  42.  10-12.  Luc  2.  10,  11.  Rhuf.  15.  9-12. 

*  Nid  am  gael  eu  iachâu  o  glefydan,  a'u 
gwaredu  oddiwrth  ysbryrìion  aflan  yn  unig  ; 
ond  am  fod  efengyl  Iesu  yn  cael  ei  phreg- 
ethu  irìrìynt  hwy  Samariairì  rìirmygedig,  a 

hwythau  yn  cael  mwynâu  o'i  bendithion 
nefolaidrì  hi.  Jerusaíem,  dina<s  Duw,  yn 
erlid,  ac  yn  gwrthud  yr  efengyl ;  a  Samaria 
eilon-addoîgar  yn  derbyn  yr  efengyl,  ac  yn 

llawenychu  o'i  phlegid.     Rhyfedd  y  cyfnew- 
goleuni  allan  o  dywyllwch.  Yn  awr  yr  oerìd  idiarìau  mae  gras  Duw  yn  wneyrì  ;  a  gwelwn 
mûr  y  gwahaniaeth  yn  cael  ei  dynu  i  lawr,  'yma  maj  wrtjj  y  ncD  y  „,ỳnü  y  mae  efe  yn 
a  Japheth  yn  cael  ei  ddwyn  i  breswylio  yn  Itrugarâu. 
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9  Eithr  rhyw  ẃr  a'i  enw  Simon 
oedd  o'rblaen  yn  y  ddinas  yn l  *  swyno 
ac  yn  f  hudo  pobl  Samaria,  u  J  gan 
ddywedyd  ei  fod  ef  ei  hun  yn  rhyw 
un  mawr. 

t  pen.  13.  6.  a  16.  16—18.  a  19.  18-20.  Ex.  7.  11,  22. 
a  8.  18,  19.  a  9.  11.  Lef.  20.  6.  Deut.  18.  10-12.  2  Tim.  3. 
8,  9.  Dat.  13.  13,  14.  u  pen.  5.  36.    Io»n  7.  18.    2  Tbes. 
2.  4.  2  Pedt  2.  18. 

*  Trwy  ryw  gyfrinach  ddirgel  â'r  ysbryd 
(Irwg,  ond  yn  cymmeryd  arno  mai  trwy  aîlu 
dwyíol  yr  oedd  yn  gwneuthur  ei  weithred- 
oedd.  t  Peri  iddynt  sỳnu  wrth  ei  weithred- 
oedd  ef,  ei  ofni  ef,  a  chredu  ei  fod  ef  yn 
rhyw  un  goruwch-naturiol.  %  Dywedai  Sim- 
on  wrth  y  Samariaid,  meddant,  mai  y  Tad 
oedd,  wrth  yr  Iuddewon,  mai  y  Mab  ydoedd, 
ac  wrth  y  ccnedloedd,  mai  yr  Ysbiyd  Glân 
ydoedd.  Os  gwir  byny,  mae  yn  debyg  mai 
gwedi  yr  amser  hyn  yr  aeth  efe  i  gymmaint 
rhyfyg  ;  oblegyd  cyn  hyn  nis  gwyddai  efe 
ddim  ;im  egwyddorion  cristionogaeth.  Dy- 
wed  Justin  Ferthyr  ei  fod  yn  hòni  hawl  i 
iioll  cnwau  y  Duwdod  ;  a  dywcdir  fod  delw 
wedi  ei  gosod  i  fynu  iddo  yn  Bhufain,  ar  yr 
hOo  yr  oedd  yn  argraífedig,  1  Simon  y  Duw 
Sanctaidd  ! 

10  *Ar  yr  hwn  xyr  oedd  pawb, 
7J  o'r  lleiaf  hyd  y  mwyaf,  yn  gwrando, 
gan  ddywedyd,  z  f  Mawr  aìlu  Duw 
yw  hwn. 

*  Eph.  4.  14.  2  Pedr  2.  2.  Dat.  13.  3.  y  Jer.  6.  13. 
a  8.  10.  a  31.  34.  loua  3.  5.         x  i  Cor.  1.  24. 

*  Gwelwn  yma  mòr  hawdd  yw  darbwyllo 
dynion  annwybodus  i  gredu  celwydd  a  hud- 
oliaeth,  y  mawrion  yn  gystal  â'r  bychain. 
t  I  blith  pa  genedl  bynag  yr  elai  y  twyllwr 
liwn,  dywedai,  mcddant,  mai  efe  oedd  Duw 
y  genedl  hòno,  a  choelid  ef  o  herwydd  ei 
swynion. 

11  *  Ac  yr  oeddynt  a'u  coel  arno, 
f  o  herwydd  iddo  dalm  o  amser  a  eu 
hudo  hwy  â  J  swynion. 

a  Es.  8.   19.  a  44.  25.  a  47.  9—13.  Gal.  3.  !. 

♦Gwrandawent  ei  gableddau  ef  â'u  clust- 
iau,  a  chredent  iddo  yn  eu  calon-du.  Mòr 
wir  yw  yr  hyn  a  ddywedodd  ein  Hiachawd- 
wr,  Ioan  5.  43,  "  os  arall  a  ddaw  yn  ei  enw 
ei  hiui,  hwnw  a  dderbyniwch."  f  Yr  oedd 
megys  yn  eu  difeddiannu  hwynt  o'u  synwyr- au,  fel  na  allent  roddi  eu  rheswm  naturiol  ar 

waith.  \  Gweithredoedd  hudol  o  swyn-gyf- 
aredd,  oedd  efe  yn  wneyd  trwy  oddefiad 
Duw,  a  thrwy  gynnorthwy  diafol,  fel  swyn- 
yddion  yr  Aipht  gynt. 

12  *  Eithrpan  *gredasant  i  Phyl- 

ip,  yn  pregethu  y  pethau  caberthyn- ent  i  f  deyrnas  Dduw,  J  ac  i  enw 
Iesu  Grist,  ||  hwy  a  fedyddiwyd,  d  yn 
wŷr  ac  yn  wragedd. 

*  adn.  35-38.  pen.  2.  38.  a  16.  14.  15.  31-34.  Mat.  28. 
19    Marc  16.  15,   16.    Rhuf.  10.  10.     lPedrS.  21.  c  pen. 
1    3    a  II    20.  a  20.  21,  25.  a  28.  31.  Luc  9.  2,  60.       d  pen. 

5'.  14.  1  Cor.  U.  11.  Gal.  3.  28. 

*  Cafodd  llawer  o'r  hudolion  hyn,  a  dwyll- 
e*id  cyhvd  gan  Simon,  y  fraint  0  gredu  y 
ewirionedd  o'r  diwedd  trwy  weinidogaeth 
Phylip.  Dyma  beth  oeod  troi  o  dywyllwch 
i    oleuni,    ac    o  feddiant 
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ì)duw. 

t  Teyrnas  gras  a  theyrnas  gogoniant :  yr  un 
yw,  yn  dechreu  mewn  gras  yma,  ac  yn  cael 
ei  pherífeithio  mewn  gogoniant  yn  y  nef. 
%  Pob  peth  am  Berson  Iesu  Grist,  ei  swydd- 
ati,  ei  aberth,  ac  iechydwriaeth  i  bawb  a 
gredent  yn  a  thrwy  ei  enw  ef.  [|  Nid  oes  na 
gwrryw  na  benyw  yn  Nghrist,  am  hyny 
mae  yr  olaf  yn  ddeiliaidbedydd  fel  y  cyntaf, 
er  nad  oeddynt  felly  o  ran  yr  enwaediad. 

Bedyddiwyd  hwynt  er  tystiolaeth  o'u  íìydd 
yn  Nghrist,  eu  hymroddiad  a'u  hnfudd-dod 
iddo,  a'u  hymlyniad  paráns  a  dîysgog  wrtho. 

13  *  A  Simon  yntau  e  hefyd  a 
gredodd  :  f  ac  wedi  ei  fedyddio,  J  a 
lynodd  wrth  Phylip,  /||a  synnodd 

arno  wrth  weled  yr  arwyddion  a'r nerthoedd  mawrion  a  wneid. 
'  ẃadn.  21.  Salm  78,  35— 37.  8  106.12,13.  l.ac  8.  13. 
loan  2.  23— 25.      a  8.  30,  31.      Iago  2.  19-26.  /pen.3. 
).  a  13.  44.  Hal>.  1.  5.  loan  5.  20.  a  7.  21. 

*  Credodd  o  ran  cydsyniad  a'r  hanes,  mai 
wir  oedd  i  Grist   wneyd  g,wyrthiau,  a  chyf- 

odi  o  feirw  :  ond  nid  gwir  a  bywiol  ffydd 
ydoedd,  yn  puro  ei  galon  ef,  ac  yn  ei  ddwyn 
i  ufuddâu  o'r  galon  i  Grist.  t  Wrth  weledy 
llíaws  yn  ei  adael  ef  ac  yn  myned  ar  ol 
Phylip,  tybiodd  y  twyllwr  cyfrwys  hwn,mai 
y  peth  goreu  a  allasai  yntau  wneyd  oedd, 
cael  ei  fedyddio  gydahwynt,  ac  yna  y  gallai 

Iw  ei  barch  a'i  gymmeriad  yn  eu  plith 
hwynt  fel  o'r  blaen.  JTybioddfod  Phylip 
yn  drcch  swynwr  nag  ef  ei  hun,  am  hyny 
efe  a  lynodd  wrtho,  gan  obeithio  cael  cyfle 
felly  i  ddysgu  ei  ífordd  ragorach  ef.  Tybiodd 
hefyd,  efallai,  fod  Iesu  Grist,  yr  hwn  oedd 
yn  galluogi  Phylip  i  wneyd  ei  wyrthiau,  yn 
rhyw  allu  mwy  nag  a  wyddai  efe.am  dano. 

I!  Fel  y  synasai  y  Samariaid  wrtho  yntau  o'r blaen. 

14  11  s  A  phan  glybu  yr  apostolion 
yn  Jemsalem,  h  dderbyn  o  Samaria 
air  Duw,  *  hwy  a  anfonasant  attynt 
1  Pedr  ac  Ioan. 

?ado.  1.  pen.  11.  1,  19-2Î.  aí5.4.  1  Tbes.  3.  2. 
/.  pen.  2.  41.  a  17.  11.  Mat.  13.  23.  loan  12.  48.  1  Thei.  2. 
13.  2  Thes.  2.  10.        ípen.  3.  1-3.  Gal.  2.  9. 

*  I  gadarnâu  a  chynnorthwyo  y  gwaith  da 
yn  Samatia,  i  gyfranu  doniau  ysbrydoi  yno, 
yr  hyn  ni  allai  neb  ond  yr  apostolion  ;  ac  i 
gorpholi  eglwys  reolaidd  yno,  trwy  awdurdod 

apostolaidd.  Ychydig  o'r  bíaen  buasai  Ioan 
am  alw  tân  o'r  nef  i  ddyfetha  y  Samariaid, 
ond  yn  awr  yr  oedd  yn  myned  atynt  mewn 
teimladau  gwahanol  iawn. 

15  Y  rhai  wedi  eu  dyfod  i  waered, 
k  *  a  weddiasant  drostynt,  t  ̂  iddynt 
dderbyn  yr  Yspryd  Glan. 

*  Mat.  18.  19.  loan  1 4 ."  1 3,  14.  a  16.  23,  24.    Phil.  1.  !»• 

*  Nid  myned  i  waered  i  dra-arglwydd- 
iaethu  yn  feistrolaidd  arnynt,  a  wnaethant ; 
ond  i  fod  yn  gyd-gynnorthwywyr  eu  fiydd 

hwynt,  i  wedd'ío  drostynt  ar  iddynt  dderbyn 
yr  Ysbryd  Glân.  t  Derbyn  yr  Ysbryd  Glân 
yn  ei  ddoniau  anghyftredin,  o  dafodau, 
prophwydoliaethau,  a  gwneuthur  gwyrthiau, 
er  prawf  mwy  amlwg  mai  gwirionedd  Duw 
oedd  yr  athrawiaeth  a  dderbyniasent ;  ei  bod 
wedi  gweithredu  yn  effeithiol  ar  eu  calonau 
hwynt ;  ac  eu  bod  hwy  dan  yr  oruchwiliaeth 
fendigedig  hon  o  ras,  yn  cael  eu  gwneyd  yn 
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gyd-radd  â'r  Iuddewon  dychweledig   o  ran 
breintiau  a  bendithion  ysbrydol. 

16  *  (Canys  eto  l  nid  oedd  efe 
wedi  syrthio  ar  neb  o  honynt :  m  f  ond 
yr  oeddynt  yn  unig  wedi  eu  bedydd- 
io  yn  enw  yr  Arçlwydd  Iesu) 

/pen.  10.  44—46.    a  II.  15—17.    a  19.  2.  m  pen.  î. 
38.  a  10.  4/,  48.  Mat.  28.  19.  1  Cor.  1.  13—15. 

*  Mae  hyn  yn  dangos  yn  amlwg  mai  nid 

yr  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau  a'i  waith 
achubo!,  a  feddylir  yn  yr  adnod  o'r  blaen  ; 
oblegid  felhyny  yr  oedd  wedi  syrthio  arnynt 
a  gweithredu  ynddynt  o'r  blaen  :  heb  hyny 
ni  buasent  yn  credu.  Tybia  rhai  nad  oedd 
neb  yn  derbyn  yr  Ysbryd  Glânyn  eiddoniau 
anghyffredin  ond  y  rhai  oedd  Duw  yn  eu 
nodi  allan  drwy  hyny  i  fod  yn  fugeiliaid  ac 
yn  athrawon,  ond  tybia  eraill  ei  fod  yn  dis- 
gyn  ar  bawb  yn  gyífredinol,  yr  hyn  nid  yw 
debygol  iawn.  Gwel  1  Cor.  12.  29,  30. 
t  Hwy  a  fedyddiwyd  drwy  ei  awdurdod  ac 

yn  ol  ei  orchymyn  ef,  yn  arwydd  o'u  hym- 
ostyngiad  iddo  ef,  fel  eu  Harglwydd  a'u 
Hachubwr,  yn  arwydd  o'u  flfydd  ynddo  ef, 
a'u  hymrwymiad  i  fod  byth  yn  eiddo  ef. 

17  M*  Yna  hwy  a  ddodasant  eu 
dwylaw  arnynt,  •  f  a  hwy  a  dderbyn- 
iasant  yr  Yspryd  Glân. 

n  adn.  18  pen.  6.  6.  a  9.  17.  a  13.  3.  a  19.  6.  Num.  8 
10.  a  27.  18.    1  Tiin.  4.  14.    a  5.  22.  2  Tim.  1.  6.  Heb.  6.  2. 
0  Rhuf.  I.  11.  Gal.  3.  2—5. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  y  cyd-destynau  mai 
nid  i  gadarnâu  (to  confrm)  nac  i  urddo 
neb,  y  bu  yr  arddodiad  dwylo  yn  y  fàn  hon  ; 

ond  yn  arwydd  fod  gweddì'au  yr  apostoi- 
ion  yn  cael  eu  hateb,  a  bod  y  ddawn  a  geis- 
iasant  yn  cael  ei  rhoddi.  Am  arddodiad 
dwylaw,  gwel  ychwaneg  ar  pen.  6.  6. 
t  Mewn  rhyw  ddull  gweledig,  efallai ;  mewn 
rhyw  fodd  amlwg,  mae  yn  sicr,  un  ai  yn  y 
tywalltiad  o  hóno  neu  yn  ei  effeithiau  ;  pe 
amgen  ni  buasai  Siinon  y  swynwr  yn  ei  gan- 
fod,  adn.  18. 

18  A  phan  welodd  Simon  *mai 
trwy  osodiad  dwylaw  yr  apostolion  y 
rhoddid  yr  Yspryd  Glân,  p  f  efe  a 
gynnygiodd  iddynt  arian, 

p  2  Breu.  5.  15,  16.     a  8.  9.     Ezec.  13.  19.     Mat.  10.  8. 
1  Tim.  6.  5. 

*  Yr  oedd  Uawer  o  athrawon  a  christion- 
ogion  eraill  yr  oes  hòno  yn  cael  y  doniau 

uchod  ;  ond  mae  yn  debyg  mai  trwy  wedd'í- 
au  ac  arddodiad  dwylaw  yr  apostolion  yn 
benaf,  os  nad  yn  unig,  yr  oeddynt  yn  caeJ 
eu  cyfranu.  Tybiodd  Simon  fod  ar  law  yr 

apostolion  gynnysgaethu  y  neb  y  mynent  â'r 
ddawn  hon,  ac  nis  gwyddai  mai  "  dawn 
Duw"  ydoedd,  ac  mai  fel  apostolion  Cristyr 
oeddent  hwy  yn  offerynol  i'w  chyfranu. 
t  Cynnygiodd  y  rhagrithiwr  cybyddus  hwn 
arian  iddynt  am  y  ddawn,  gan  feddwl  yn 

dd'íammau  gwneyd  arian  lawer  o  hòni  pe'i 
cawsai,  a  chael  enw  a  pharch  iddo  ei  hun 
hefyd  drwy  yr  awdurdod  hon. 

19  Gan  ddywedyd,  «  Rhoddwch  i 
minnau  hefyd  yr  awdurdod  hon,  *  fel 
ar  bwy  bynnag  y  gosodwyf  fy  nwy- 
law,  y  derbynio  efe  yr  Yspryd  Glân. 

?adn.  9— II,  17  Mat.  18.  1— 3.  Luo  14.  7-11.  Ioan 
5.  44.  1  Cor    15.  8,  9.  3  Ioan  9. 

m 

*  Nid  gogoniant  Duw,  llwyddiant  yr  ef- 
engyl,  na  lles  eneidiau  dynion,  oedd  yn 
gwneyd  y  swynwr  hwn  yn  awyddus  am  yr 
awdurdod  hon  ;  ond  fel  y  dywedwyd,  ei 
defnyddio  i  gasglu  cyfoeth,  ac  i  gael  enw 
mawr  iddo  ei  hun :  îe  ei  dderchafn  fel  Duw. 

Gwel  ar  adn.  9.  Ei  ragrith  ef  oedd  dywed- 
yd  "  Fel  ar  bwy  bynag  y  gosodwyf  fy  nwy 

law,  y  derbynio  efe  yr  Ysbryd  Glân  ;"  fel  y 
caffwyf  fi  gyfoetha  pharch  i  mi  fy  hun  oedd 

yn  y  gwaelod. 
20  *  Eithr  Pedr  a  ddywedodd 

wrtho,  rfBydded  dy  arian  gyd  â 
thi  i  ddistryw,  *  X  am  i  ti  dybied  y 
1  meddiennir  dawn  Duw  trwy  arian. 

r  pen.  1.  18.  Deat.  7.  26.  Josh.  7.  24,  25.  2  Breu.  6. 
26.  27  Dan.  5.  17.  Hab.  2.  9,  10.  Zech.  5.  4.  Mat.  27.  3—5. 
I  Tim.  6.  9  lago  5.  3.  2  Pedr  2.  14-17.  Dat.  18.  15. 
3  adn.  22.  Dent.  15.  9.  Diar.  15.  26.  Mat.  15.  19.  t  pen. 
2.  38.  a  10.  45.  a  11.   17.  Mat.  10.  8. 

*  Mae  yn  debyg  mai  golwg  digon  tlodaidd 
a  gwael  oedd  ar  Pedr  ac  Ioan,  felly  tybiodd 
Simon  y  buasai  swm  go  lew  o  arian  yn  eu 

hudo  hwy  ;  ond  cafodd  weled  i'r  gwrthwyn- 
eb  yn  bur  fuan.  +  Mewn  ffordd  annnwiol  yn 
ddi'au  yr  oedd  Simon  wedi  cael  ei  arian,  ac 
i  ddybenion  annuwiol  yr  oedd  yn  eu  cyn- 
nyg  ;  felly  yr  oedd  yn  amlwg  i  Pedr  mai 
dyn  i  fyned  i  ddistryw  ydoedd,  oni  chaffai 
edifeirwch.  Nid  dymuno  iddo  fyned  i  ddis- 
tryw  yr  oedd  ;  ond  ei  rybuddio  rhag  hyny, 

ei  geryddu  am  ei  beehod,  ac  ymwrthod  a'i 
wobr  llygredig  ef  gyda'r  atgasrwydd  mwyaf. 
%  "  Am  i  ti  dybied:"  dylem  wylied  yn  ddy- 
fal  ar  ein  calonau  ;  dechreuodd  pechod  Sim- 
on  yn  ei  galon,  yn  ei  dybied,  ac  yna  torodd 
allan  yn  ei  eiriau. 

21  M*Nid  oes  i  ti  na  rhan  na 

chyfran  yn  y  gorchwyl  hwn  :  *  f  can- 
ys  nid  yw  dy  galon  di  yn  uniawn  ger 
bron  Duw. 

u  Josh.  22.  25.  Ezec.  14.  3.  Dat.  20.  6.  »  22.  19. 
*2Cr*»n.  25.  2.  Salm  36.  I.  a  78.  37.  Hab.  2.  4.  Mat.  6. 
22—24.  Ioao  21.  17.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 

*  Nid  oes  i  ti  ran  yn  yr  YsbiydGIân,  o  ran 

ei  dderbyn  na'i  gyfranu  i  eraill,  nid  oes  i  ti 
ran  yn  yr  iachawdwriaeth  yr  ydym  ni  yn  ei 
phregethu,  na  rhan  ychwaith  yn  y  gorchwyl 

o'i  phregethu.  +  Er  y  dywedir  i  Simon 
gredu,  cael  ei  fedyddio,  a  glynu  wrth  yr  ap- 
ostolion,  eto  nid  oedd  ei  galon  ef  yn  nniawn 
ger  bron  Duw  :  yr  oedd  yn  hawdd  i  Pedr 
weled  hyny  (heb  y  ddawn  o  allu  profi  yr  ys- 
brydion)  wrth  ei  waith  ef  yn  cynnyg  arian 
am  ddawn  yr  Ysbryd  Glân.  Pwnc  mawr 
mewn  crefydd  yw  cael  y  galon  yn  nniawn 
ger  bron  Duw  :  heb  hyny  nid  yw  ein  proffes 
nd  rhagrith,  a  siomedigaeth  yn  y  diwedd. 

22  y  *  Edifarhâ  gan  hynny  am  dy 

ddrygioni  hwn,  z  a  gweddia  Dduw, 
afa  6faddeuir  i  ti  feddyl-fryd  dy 

^alon. y  pen.  2.  38.    a  3.  19.     a  17.  30.    Rhuf.  2    4.    2  Tim.  2. 
f*-f6.  Dat.  2.  21.         z  pen.  9.  11.  De^t.  4.  2^,30.  1  Bren. 
47,  48.  2  Cron.  33.  12,  13.  Es.  55.  6,  7.  Am.  5.  6.  Mat.  7. 
8.  Luc  11.  9—13.  Dat.  3.  17,  18.  o  Dan.  4.  27.  Juel  2. 

13,  14.  Am.  ä.  15.  Jona  1.  6.  a  3.  9.  2  Tim.  2.  25.  b  acín. 20.  Heb.  4.  12. 

*  Drygioni  anfad  oedd  gwneyd  proffes  rag- 
rithioro  grefydd,  ac  yn  enwedig  tybied  y 
gellid  meddiannu  dawn  Duw  drwy  ai  ian,  a 
chynnyg   arian   am    dani  er  rawyn    gwneyd 

2  irT^
 



Simon  yn  gofyn  ì ACTAU  VIII. 
apostolion  wedd'io  drosto. 

elw  o  hóni :  yr  unig  feddyginiaeth  rhag  y 
drygioni  hwn  a'iganlyniadau  dinystrioloedd, 
edifeirwch  dwys  am  dano,  a  gweddi  daer  ar 
Dduw  am  faddeuant  o  hóno.  +  Yr  oedd 
pechod  Simon  yn  agos  iawn  at  y  pechod  yn 
erbyn  yr  Ysbryd  Glân  ;  mòragos,fel  yroedd 
braidd  yn  ammheüus  gan  yr  apostol,  a  fadd- 
euai  Duw  iddo  :  eto  nid  yw  yn  dywedyd  na 
faddeuai ;  ond  mae  yn  ei  annog  ef  i  weddîo 
yn  edifeiriol  am  faddeuant. 

23  *  Canys  mi  a'th  welaf r  f  mewn 
bustl  chwerwder,  d  J  ac  mewn  rhwym- 
edigaeth  anwiredd. 

e  D.ot.  29.  18-20.  •  32.  32,  33.  Job  20.  11.  Jer.  9.  15. 
Galar.  3.  5,  19.  Heb.  12.  15.  d  Diar  5.  22.  Es.  28.  22. 
loan  8.  34.  Rbuf.  C.  17—22.  Tit.  3.  3.  2  Pedr  2.  4,  19. 

*  Gwelar  adn.  21.  %  Bustl  chwerwder  yw 
y  chwerwder  cìiwerwaf,  a  mwyaf  bustlaidd. 
Yr  oedd  Simon  mòr  atgas  yn  ngolwg  Duw, 
ac  yn  ngolwg  Pedr  hefyd,  ag  y  gali  y  peth 
mwyaf  chwerw  a  bustlaidd  fod  i  archwaeth 
\dyn.  t  Dan  lywodraeth  pechod  a  satan  fel 
dyn  mewn  UyíFetheiriau  :  a  thàn  euogrwydd 
anwiredd  hefyd,  yn  rhwym  i  dd'gofaint  Duw 
yn  y  diwedd.  Mae  rhai  yn  darllen  yr  adnod 

fel  hyn  :— Mi  a'th  welaf  mewn  eithaf  bustl 
chwerwder,  ac  yn  bwrnel  rhwymedig  o  an- 
wíredd. 

24  *  A  Simon  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd, e  Gweddíwch  chwi  drosof  fì 
at  yr  Arglwydd,  ffel  na  ddêl  dim  ar- 

naf  o'r  pethau  a  ddywedasoch. «  Geo  20.  7,  17.  Ex.  8.  8.  a  10.  17.  a  12.*32.  Nura  21 
7.  1  Sam.  12.  19,  23.  1  Bjeo.  13.  6.  Ezra  6.  10.  a  8.  23.  Job 
42.  8.  lago  5.  16. 

*  Mae  yn  debyg  i  Simon  ddychrynu  yn 
fawr  iawn  wrth  y  cerydd  llym  ac  arswydol 
a  roddasai  Pedr  iddo,  a  chan  y  gwyddai  ei 
fod  ef  ac  Ioan  yn  ddynion  nerthol  gyda  Duw 
mewn  gweddi,  mae  yn  dymuno  iddynt 
weddYo  drosto  ef.  Tebyg  i  Pharaoh  ydyw, 

yn  ceisio  gan  Moses  ac  Aaron  wedd'ío  drosto, 
a'i  galon  o  hyd  yn  galed ;  felly  nid  oes  yma 
ddim  yn  debyg  i  edifeirwch  yn  Simon,  na 

dim  argoel  iddo  wedd'ío  ei  hun.  f  Efallai  y gwyddai  efe  am  y  farn  a  ddaethai  ar  Ananías 

a  Sapphira,  a'i  fod  yn  ofni  rhy wbeth  eyífelyb 
arno  ei  hun.  Nid  yw  yn  sôn  gair  am  fadd- 
euant  o'i  bechodau,  ei  waredu  oddi  tàn  eu 
llywodraeth,  nac  unioni  ei  galon  ger  bron 
Duw ;  dim  ond  ei  waredu  rhag  y  farn. 
DÿVed  haneswyr  credadwy,  iddo  ef  barâu 
mewn  rhyw  fath  o  broffes  o  Gristionog- 
rwydd,  yr  hon  a  gymmysgodd  efe  â  chyfeil- 
iornadau  ofnadwy  a  chableddus  ;  fel  hyn  bu 
yn  sylfaenydd  plaid  gymmysglyd  o  gyfeil- 
iornwyr,  y  rhai  a  drallodasant  yr  eglwys,  ac 
a  fu  yn  warth  i  grefydd  am  hir  amser. 

25  /*  Ac  wedi  iddynt  dystiolaethu 
a  llefaru  gair  yr  Arglwydd,  hwy  a 
ddychwelasant  i  Jerusalem,  f  ac  a 
bregethasant  yr  efengyl  yn  llawer  o 
^bentrefi  y  Samariaid. 

/pen.  1.  3.  a  18.  5.  a  20.  21.  a  26.  22,  23.  a  28.  23,  28, 
31.  loan  15.  27.  1  Pedr  5.  12.  g  Luc  9.  52—56. 

*  Gwedi  i  Pedr  ac  Ioan  orphen  â'r  swyn- 
wr  uchod,  achadarnâu  gweinidogaeth  Phylip 

yn  Samaria  trwy  eu  gweinidogaeth  a'u 
gwyrthitiu  eu  hunain,  hwy  a  ddychwelasant 
at  eu  brodyr  i  Jerusalem.  t  Wrth  ddych- 
welyd   hwy   a   bregethasant    yr  efengyl    yn 
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mhentrefi  y  Simariaid  ar  hyd  y  ffordd. 
Pregethu  yn  llwyddiannus,  meddant,  yw  ys- 

tyr  y  geiriau. 
26  U  A*  Ac  angel  yr  Arglwydd  a 

lefarodd  wrth  Phylip,  gan  ddywedyd, 

'Cyfod,  fa  dos  tu  a'r  dehau,  i'r  ffordd 
sydd  yn  myned  i  waered  o  Jerusalem 
i  k  Gaza,  Iyr  hon  sydd  l  anghyfannedd . h  peo.  5.  19.  *  10.  7,  22.  a  12.  8-11,  23.  a  27.23.  2Brru. 
1.  3.  Heb.  1.  14.  í  1  Croa.22.  16.  Es.  60  1,  &c.  *Josh 

13.  3.  a  15.  47.  Zech.  9.  5.        /  Mat.  3.  1—3.  Luc  3.  2—4. ' 
*  Un  o'r  angelion  sanctaidd,  y  rhai  ydynt 

weision  Crist,  ac  yn  gedyrn  o  nerth  yn 
gwneuthur  ei  air  ef,  a  ddanfonwyd  o'r  nef  at 
Phylip  i  orchymyn  ei  symmudiad  ef  o  Sam- 
aria  ar  ol  iawn  drefnu  pethau  yno.  +  Yr 

oedd  Gaza  yn  sefyll  i'r  dehau  o  Samaria, 
neu,  efallai,  ychydig  i'r  dehau-orllewin,  ar 
Jàn  môr  y  cano!-dir,  ffordd  yr  elid  i'r  Aipht. 
%  Dywedir  fod  dwy  Gaza,  y  naill  yn  anghyf- 
anne  ld,  a'r  llall  wedi  ei  hadeiladu  yn  ei  lìe, 
tua  dwy  neu  dair  milltir  oddi  wrthi,  yn  nes 
i  làn  y  môr.  Ond  tybir  mai  am  y  ffordd  i 
Gaza  y  dywed  yr  angel  yma,  ei  bod  yn  ang- 
hyfannedd,  ac  nid  am  Gaza  ei  hun.  Dywed- 
ir  fod  dwy  ffordd  o  Jerusalem  i  Gaza,  un  o 

honynt  trwy  wlad  gyfannedd,  a'r  llall  trwy 
anialwch  anghyfannedd.  Ar  hyd  yr  olaf  yr 
oedd  yr  Eunuch  yn  dychwelyd,  ac  ar  hyd 
hòno  yr  oedd  yn  rhaid  i  Phylip  fyned  i  gael 
taro  wrtho  ef.  Mae  Duw  yn  cyfarwyddo 
llwybrau  ei  bobl. 

27  m  *  Ac  efe  a  gyfododd,  ac  a 
aeth.  Ac  wele  n  gwr  o  f  Ethiopia, 
l  eunuch  galluog  dan  ||  Candace°bren- 
hines  yr  Ethiopiaid,  yr  hwn  oedd  ar  ei 
holl  drysor  hi,  ̂ yr  hwn  a  ddaethai  i 
Jerusalem  i  addoli; 

m  Mat.  21.  2—6.  Marc  14.  13—16.  loan  2.  5—8.  Heb. 
11.8.  n  S»lm  68.  31.  a  87.  4.  F.s.  43.  6.  a  45.  14.  a  60. 

3—6.  a66.  19.  20.  Jer.  13.  23.  a  38.  7.  a  39.  16.  Zeph.  3. 
10.  o  I   Bren.  10.  1.  Mat.  12.  42.        p  1  Bren.  8.  41—43. 
Salm  68.  29.   Es.  56    3—8.  loan  12.  20. 

*  Er  nas  gwyddai  eto  i  ba  le,  nac  ar  ba 
neges,  efe  a  aeth  fel  Abraham,  heb  ammau 
dim,  gan  adael  y  canlyniad  i  Dduw.  +  Gwlad 
ehang  yn  Affrica  oedd  Ethiopia,  o  du  y 

dehau  i'r  Aipht,  ac  o  du  y  dehau  orllewin  i'r môr  coch.  Cnsh  oedd  ei  henw  Hebreaidd, 
oddi  wrth  Cush,  neu  Cus,  mab  hynaf  Ham, 

neu  Cam  (Gen.  10.  6,)  hiliogaeth  yr  hwn  a'i 
poblogai.  Yn  y  cyfieiihiad  Groeg  o'r  Hen 
Destament  gelwir  hi  Ethiopia  yn  gyffredin- 
ol,  oddi  wrth  aiíŵô,  llosgi,  ac  opsis,  gwyneb  ; 
am  fod  gwynebau  y  trigolion  fel  pe  byddent 
wedi  llosgi  gan  wres  yr  haul,  efallai.  Tybir 
mai  un  o'r  wlad  hon  oedd  brenines  Seba,  a 
ddaeth  i  glywed  doethineb  Solomon,  a  bod 

rhyw  bcthau  o'r  grefydd  luddewig  yno  o'r 
amser  hwnw.  Mae  yn  amlwg  mai  dyfod  i 
Jerusalem  i  addoli  a  wnaethai  yr  eunuch 
hwn.  X  Am  eunuchiaid,  gwel  ddiwedd  y 
sylwad  ar  Math.  19.  12 :  cyfieithir  y  gair 
Hebraeg,  meddant,  tywysoy,  ystafellydd,  a 
dyspaddediy  :  ac  mae  yn  werth  sylwi,  mai 
spadd  yw  y  gair  am  eunuch  yn  y  fàn  hon, 
yn  y  Testament  Llydaweg.  ||  Dywedir  mai 
benywaid  oedd  yn  llywodraethu  yn  Ethiopia 
yn  gyffredin,  ac  mai  Candace  oedd  yr  enw 

cyflfredin. 
28  *Ac  oedd  yn  dychwelyd,  ̂ ac 



Phylip  yn  rhedey  i  ylywed ACTAU  VIII. 
yr  eunuch  yn  darllen. 

yn  eistedd  yn  ei  gerbyd,  rf  ac  yn  dar- 
llen  y  prophwyd  Esaias. 

q  pea.  17.  II,  12.  Deut.  6.  6,  7.  a  II.  18—20.  a  17.  18, 
19.  Josh.  1.8.  Sa!m  1.3,3.  a  119.  99,  111.  Diar.  2.  1-6. 
=»8.33,34.  loan  5.  39,  40.  Col.  3.  16.  2  Tim.  3.  15— 17. 
r  pen.  29.  25.  Es.  I.  1.   Luc  3.  4.  a  4.  17. 

*  Yu  dychwelyd  i  Ethiopia  wedi  bod  yn 
cadw  yr  ŵyl  yn  Jemsalem.  Mae  yn  debyg 
mai  proselyt  cyfiawnder  oedd  y  dyn  hwn, 
wedi  ei  enwaedu,  yn  cadw  holl  ddeddf 
Moses,  ac  yn  cael  ei  ystyried  yn  mhob  peth 
fel  luddew.  +  Darllen  allan  yn  uchel  (adn. 

30,)  er  i'w  was,  gyrwr  y  cerbyd,  gael  clyw- 
ed,  efallai.  Nid  llawer  o  foneddigion  ein 
gwlad  gristionogol  ni  a  gair  yn  darllen  eu 
Biblau  yu  eu  cerbydau  ysywaeth.  Dyma 
Ethiopiad  du  yn  peri  cywilydd  i  foneddigion 
Prydain. 

29  '  *  A  dywedodd  yr  Yspryd  wrth 
Phylip,  f  Dos  yn  nês,  Ja  glýn  wrth 
y  cerbyd  yma. 

«  peu.  10.  19.  a  11.  12.   a  13.  2-4.   a  16.  6,  7.   a  20.  22, 
23.  I  Cor.  12.  11.  1  Tim.  4.  I. 

*  Cafodd  Phylip  ei  ddanfon  y  ífordd  hon 
drwy  genadwri  angel,  ac  yn  awr  dyma  yi 
Ysbryd  Glân  ei  hun  yn  dangos  iddo  ei 
waith.  t  Mòr  agos  ag  y  gallai  glywed  yr 
eunuch  yn  darllen,  ac  ymddiddan  âg  ef 
X  Nac  ymâd  âg  ef,  ac  nac  ofna  ei  dram- 
gwyddo  ef  â  gormod  hyfdra. 

30  *  A  Phylip  'a  redodd  atto,  ac  a'i 
clybu  ef  yn  darllen  y  prophwyd  Esai- 
as  ;  ac  a  ddywedodd,  Mf  A  wyt  ti  yn 
deall  y  pethau  yr  wyt  yn  eu  darllen  ? 

t  adn.  27.  Salm  119.32.  Preg.  9.  10.  loan  4.  34 
u  Mat.  13.  19,  23,  51.    *  15.  10,   a  24.  15.    Marc  13.  14.  Luc 
24.  44,  45.  loan  5.  39.  1  Cor.  14.  19.  Dat.  13.  18. 

*  Gan  barodrwydd  i  ufuddâu  i  orchymyn 
Duw,  ac  awydd  i  achub  enaid,  dyma  Phylip 
yn  rhedeg  i  ymafaelyd  yn  y  cerbyd,  wedi 
lludded  ei  daith  fawr  o  Samaria  yno.  +Pro- 
phwydoliaeth  led  anhawdd  ei  deall  oedd  yr 
adnod,  ac  mae  gofyniad  Phylip  yn  dangos  ei 
ryfeddod  ef  os  oedd  yr  eunuch  yn  ei  deall, 

yn  gystal  a'i  barodrwydd  i'w  addysgu  ef  os 
nad  oedd.  Heb  fedru  deall  nid  yw  ein  holl 
ddarllen  ni  ond  anfuddioi. 

31  *  Ac  efe  a  ddy wedodd,  *  Pa  fodd 
y  gallaf,  oddi  eithri  ryw  un  fy  nghyf- 
arwyddo  i  ?  ?  f  Ac  efe  a  ddymunodd  ar 
Phylip  ddyfod  i  fynu,  ac  eistedd  gyd 
âgef. 

x  Salm  25.  8,  9.  a  73,  16,  17,  22.  Diar.  30.  2,  3.  Fs.  29. 
18,  19.  a  35.  8.  Mat.  18.  3,  4.  Marc  10.  15.  1  Cor.  3.  18. 
a8.2.  a  14.  36,  37.  lago  1.  10,  21.  1  Pedr  2.  1,  2.  y2Bren. 
5.  9,  26.  a  10.  15,  16. 

*  Dyma  ostyngeiddrwydd  a  hunan-ym- 
wadiad  rhyfeddol  mewn  gwr  mòr  fawr,  yn 
addef  ei  annwybodaeth,  ac  yn  cymmeryd 

mòr  garedig  fod  dyn  di'eithr,  ac  o  ym- ddangosiad  llawer  iselach  nac  eí  ei  hun 
yn  gofyn  felly  iddo,  ac  yn  cynnyg  ei  hy- 
íforddi.  Y  ífordd  i  wybodaeth  yw  addef  ein 
hannwybodaeih,  a  chymmeryd  ein  dysgu  gan 

y  neb  a'n  dysgo,  pe  byddai  ein  his-radd  o 
lawer  mewn  pethau  eraill.  +  Rhyfedd  mòr 
foneddigaidd  a  hawdd  ei  drin  oedd  y  gwr 
mawr  hwn,  yn  cymmeryd  yr  estron  tlawd  i 

eistedd  gydag  ef  yn  ei  gerbyd  i'w  ddysgu. 

32  A'r  Ue  o'r  ysgrythyr  yr  oedd  efe 
yn  ei  ddarllen,  *oedd  hwn,  2fFel 
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dafad  i'r  lladdfa  a  yr  arweiniwyd  ef ; 
6ac  fel  Joen  ger  bron  ei  gneifiwr  yn 
||  fud,  felly  enid  agorodd  efe  ei  enau  : 

z  Es.  53.  7,  8.        a  Salm  44.    II,  22.    Jer.  II.  19.    a  18. 
51.  40.  Rfauf.  8.  36.  b   loan  1.  29.  1   Pedr  1.  19.  a  2. 

21—24.  c  Salm  39.  2,  9.      Mat.  26.  62,  «3.       Luc  23    34. 
loau  18.  9—11. 

*  Sef  Es.  53.  7,  8.  t  Y  cyfieithiad  Groeg 
o  brophwydoliaeth  Isaiah  oedd  yr  ennuch  yn 

ddarllen,  dyna'r  achos  fodychydig  o  wahan- 
iaeth  rhwng  y  fàn  hon  â'r  lle  yn  Isaiah. 
Gellir  dywedyd  yr  un  modd  am  lawer  o  ys- 
grythyrau  eraill  yr  Hen  Destament  a  goffêir 
yn  y  Newydd.  Yn  Alexandria,  ynyr  Aipht, 
y  gwnaed  y  cyfieithiad  uchod,  ac  mae  yn 
debyg  fod  yr  Ethiopiaid  yn  ei  ddeall,  yn 
enwedig  y  gwýr  mawr  o  honynt.  Trwy  hyn 
mae  yn  debyg  y  cafodd  yr  eunnch  hwn  ei 
droi,  yn  gyntaf  at  y  grefydd  Iuddewig,  i 

addoli  y  gwir  Dduw;  ac  wedi  hyny  i'r 
grefydd  Gristionogol.  Mae  ymagalondid  o'r 
mwyaf  i  gyfieithu  a  thaenu  yr  ysgrythyran. 
ì  Oen  Duw,  yr  aberth  mawr,  i  dynu  ymaith 
bechodau  yoyd.  Oen,  neu  ddafad,  hëfyd,  o 

ran  ei  ddiniweidrwydd  a'i  ddyoddefgarwch. 
||  Mae  y  gair  "  mud"  yma  yn  dangosmeddwl 
y  gair  "  tau,"  yn  Isaiah. 

33  rf*Yn  ei  ostyngiad,  efei  farn 
ef  a  dynnwyd  ymaith,  f\  eithr  pwy  a 
draetha  ei  genhedlaeth  ef?  ̂ [(oblegyd 
dygir  ei  fywyd  ef  oddi  ar  y  ddaear. 

d  Phil.  2.  8,  9.  e  Job  37.  2.  a  34.  5.  Es.  5.  23  a  10. 

2.    Hab.  1.  4.    Mat.  27.  12— 26.    loan  19.  12—16.  /'Salm 
•22.  30.  Es.  53.  8,  12.  g  Salm  22.  15.  Es.  53.  10,  12.  Dan. 
9.  26.  Zech.  13.  7. 

*  "  O  garchar  ac  o  farn  y  cymmerwyd  ef," 
yw  y  geiriau  yn  Isaiah.  "  Efe  a  gyminer- 
wyd  ymailn  trwy  farn  orthrymedig,"  yw 
cyfieithiad  Lowth  o'r  geiriau  yn  lsaiah. 
"  Yn  ei  ostyngiad  :"  pan  oedd  yn  ei  am- 
gylchiadau  iselaf,  dàn  yr  holiadau  llymaf,  ei 
enaid  yn  aberth  dros  bechod,  Duw  yn  cuddio 

ei  wyneb  oddi  wrtho,  a'i  gorph  o'r  diwedd 
wredi  ei  roi  i  orwedd  yn  y  bedd,  fel  mewn 
carchar.  t  Yna  ei  farn,  set  y  gospedigaeth 
a  roed  arno  yn  ein  Ue  ni,  a  dynwyd  ymaith ; 
oblegid  efe  a  ddrjlliodd  rwymau  angau,  ac  a 
agorodd  byrth  y  bedd,  ei  garchar.  Felly 
Pool.  Fel  hyn  y  dywed  Guyse : — "  Yn  ei 
ostyngiady  ei  farn  a  dynwyd  ymaith,"  yr 
hyn  a  arwydda,  ei  fod  ef  yn  ymddangos  yn 
ddyn  mòr  wael  yneigyfiwr  oddarostyugiad, 
fel  y  barnodd  ei  elynion  yn  anghyfiawn,  ei 

fod  ef  yn  addas  i  gael  ei  aberthu  i'w  llid- 
iowgrwydd  hwy  ;  felly  brysiwyd  ef,  dàn  oíal 

ceidwaid,  o  le  i  le,  o  un  frawdle  i'r  llall,  ac 
yna  i  dd'ienyddiad  ;  yn  yr  hyn  oll  tynwyd  ei 
farn  ef  ymaith,  ac  ni  ddangoswyd  c\tìawn- 
der  iddo  :  ond  o'r  diwedd,  rhyddâwyd  ef  yn 
gyfreithlawn  gan  Dduw  Dad  ;  o'i  garchai  iad 
yn  y  bedd,  ac  oddi  wrth  y  farn  anghyfiawu 

a  roddasai  dynion  aruo;  'i'e,  ac  oddi  wrih 
ddedfryd  gospedigaethol  deddf  Duw,  yr  hon 
a  gyflawnwyd  arno  ef fel  machníydd  ei  bobl: 
ftl  hyny  cymmerwyd  ef  yn  gyfreithlawn  o 
garchar  ac  o  farn,  fel  arwydd  o  gymineiad- 
wyaeth  Duw  ei  hunan  o  hóno,  ac  ei  fod  ef 
wedi  ei  lwyr  foddloni  yn  ei  angau  ef  fel 
aberth  dros  bechod.  Gan  ddynion,  tynwyd 
eí  farn  ef  ymaith  trwy  wneyd  cam  âg  ef : 
gan  Dduw,  tynwyd  barn  anghytìawn  dynion 
ymaith      trwy      wneyd    cyíìawnder    ág    ef. 
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Phylip  yn  pregethu ACTAU  VIII. yr  Iesu  i'r  eunuch. 

t "  Pwy  a  draetha  ei  oes  ef,"  yn  Isaiah. 
Pwy  a'i  traetha  iallu  rhoddicyfrif  o'i  godiad 
a'i  ddechreuad  ef,  neu  ei  fywyd  ef  yn  y  nef- 
oedd,  neu  ei  had  lliosog  ef  ar  y  ddaear? 
Neu  pwy  a  draetha  ddrygioni  y  genedlaeth 
neu  yr  oes  y  bu  efe  byw  ynddi,  ac  y  dyodd- 
efodd.  Felly  Guyse.  Pwy  a  fedr  ddysgrifio 
dynion  ei  oes  ef,  medd  y  cyfieithiad  1727 

o'r  Bibl  saesoneg,  sef  eu  drygioni  hwynt. 
Pwy  a  draetha  ei  ddiniweidrwydd  a'i  ddai- 
oni  ef  yn  ei  oes,  medd  eraill;  fel  y  byddid 
arferol  o  wneyd  i  amddilfyn  y  cyhuddedig 
yn  mhlith  yr  Iuddewon.  Ni  chaid  neb  yn 

yr  ystyr  hyny  i  ddywedyd  gair  o'i  biaid  ef. 
t  Fel  pe  nas  gallasai  gadw  ei  fy  wyd,  ac  fel 
pe  buasai  y  gwaethaf  o  ddynion ;  ac  fel  un 

nad  oedd  iddo  ddiin  a  wnelai  â'r  byd  hwn 
mwyach,  na  â  dim  o  helyntion  daear.  Efe 
a  dorwyd  o  dir  y  rhai  by  w,  yw  y  geiriau  yn 
Isaiah. 

34  A'r  eunucb  a  attebodd  Pbylip, 
ac  a  ddywedodd,  Attolwg  i  ti,  Ä*am 
bwy  y  mae  y  propbwyd  yn  dywedyd 
hyn  ?  am  dano  ei  hun,  ai  am  ryw 
un  arall? 

Ä  Mat.  2.  2—4.  »  13.  36.  a  15.  15. 

*  Yr  unig  ddadl  ar  feddwl  yr  eunuch  oedd, 
am  bwy  yr  oedd  y  prophwyd  yn  dywedyd 
yn  yr  adnodau  uchod,  ai  am  dano  ei  hun,  ai 
am  rywun  arall.  Rhoddodd  hyn  gytle  i 
Phylip  i  bregethu  iddo  yr  Iesu. 

35  A  Phylip  *  a  agorodd  ei  enau, 
*  *  ac  a  ddechreuodd  ar  yr  ysgrythyr 
honno,  ac  a  'bregethodd  iddo  yr  Tesu. 

i'  p»ü.  10.  34.  Mat.  5.  2.  2  Cor.  6.  11.  t  pen.  18.  2S. 
»26.22,23.  a  23.  23.  Lue  24.  44— 47.  /pen.  3.  20.  a  9. 
20.  a  11.  20.  *  17.  3,  1S.  a  19.  13.  1  Cor.  1.  23.  a  2.  2.  Eph. 
4.  21.  1  Pedr  1.  II,  12. 

*  Cymmerodd  yr  ysgrythyr  hòno  fel  testyn, 
a  dangosodd  mai  am  Grist  yr  oedd  y  pro- 
phwyd  yn  llefaru,  gan  bregethu  sylwedd  yr 
holl  efengyl  iddo. 

36  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  myned  ar 
hýd  y  ffordd,  hwy   a  ddaethant  at 

*  ry w  ddwfr.  A'r  eunuch  a  ddywed- 
odd,  m  Wele  ddwfr  ;  f  beth  sydd  yn 
lluddias  fy  medyddio  ? 

m  pen.  10.  47.  E*ec.  36.  25.  Ioan  3.  5,  23.  Tit.  3.  5,  6. 
1  Ioan  5.  6. 

*  Dywed  Guyse  fod  y  geiriau  ti  udôr, 
"rhywddwfr"  o  arwyddocád  bychanig,  ac 
yn  dangos  nad  oedd  yn  ddwfr  o  fawr  ddyfn- 
der:  a  dywed  Jerome,  Sandys,  a  theithwyr 
eraill,  mai  ífynon  ydoedd  wrth  dioed  myn- 
ydd  yn  Ilwyth  Juda  neu  Benjainin,  a  bod  y 
dwfr  yn  cael  ei  sugno  gan  y  ddaear  lle  y 
tarddai.  Os  felly  nis  gallai  yr  eunuch  gael 
ei  drochi  yno.  t  Mae  yn  amlwg  wrth  hyn  i 
Phylip  grybwyll  am  yr  ordinhâd  o  fedydd 

wrth  yr  eunuch  wrth  "  brt  gethu  iddo  yr 
Iesu :"  ac  yr  oedd  yntau  yn  awyddus  am 
gael  ei  fedyddio,  er  tystiolaeth  o'i  dderbyn- 
iad  o  Grist,  aco'i  ymroddiad  feldysgybliddo. 

37  A  Phylip  a  ddywedodd,  •*  Os 

wyt  ti  yn  credu  â'th  holl  galon,  fe  a 
ellir.  °  Ac  efe  a  attebodd  ac  a  ddy- 
wedodd,P  f  Yrwyf  yn  credu  fod  Iesu 
Grist  yn  Fab  Duw. 
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»  *dn.  12,13,  21.  pen.  2.  38,  39.  Mat.  29.  19.  Marc  16. 
16.  llhuf.   10.  10.  o  I  Pedr  3.  21.  p  pen.  9.  20.  Mat. 
16.  16.  loan  6.  63,  69.  a  9.  35-3*.  a  11.  27.  a  20.  31.  ì  Ioan 
4.  15.  a  5.  I,  5,  10—13. 

*  Nid  oedd  proífesu  â'r  genau  yn  ddigon  o 
gredu,  cawsai  Phylip  hyny  gan  Simon  y 

swynwr  o'r  blaen  :  â'r  galon  y  credir  i  gyf- 
iawnder,  a  chredu  â'r  galon  mae  Duw  yn  of- 
yn,  a'i  genadon  hefyd  drosto  ef.  f  Dyma'r 
holl  gredu  oedd  yn  ofynol  yn  nyddiau  yr 

apostolion,  a  dyma'r  cwbl  sydd  yn  ofynol 
eto  ;  credu  fod  Iesu  Grist  yn  Fab  Duw,  ac 

yn  unig  geidwad  pechadur.  Mae  yn  ddi'am- mau  i  Phylip  bregethu  yr  afhrawiaeth  hon 

yn  eglur  ac  yn  heiaeth  i'r  eunuch,  ac  yn  awr 
dyma  yntau  yn  ei  chredu. 

38  Ac  efe  a  orchymynodd  sefyll 

o'r  cerbyd :  *  a  hwy  a  aethant  i 
waered  ül  dau  i'r  dwfr,  Phylip  a'r 
eunuch  ;  9  ac  efe  a'i  bedyddiodd  ef. '      q  Ioan  3.  22,  23.  a  4.  1. 

*  Ffurfied  pawb  eu  meddyliau  eu  hunain 
am  y  dull  y  bedyddiodd  Phylip  yr  eunuch, 
yn  ol  eu  gwahanol  dybiau  ar  y  pwnc;  ond 
mae  yn  sicr  nad  yw  y  rhagddodyn  eis  yma, 
ac  ek  yn  yr  adnod  nesaf,  yn  arwyddo  dim 
mwy  na  myned  hyd  at  ryw  le,  ac  oddiwrth 
ry  w  le,  ac  nid  i  mewn  iddo,  ac  allan  o  hòno. 

Heblaw  hyny,  dywedir  i  Phylip  fyned  i'r 
dwfr  yn  gystal  a'r  eunuch,  a  dyfod  o'r  dwfr 
yn  yr  adnod  nesaf :  felly  nid  oes  yma  ddim 

prawf  i'r  euuuch  gael  ei  drochi  mwy  na 
Phylip  :  ac  mae  y  peth  yn  bur  annhebygol, 
ar  daith,  ac  mewn  lle  dieithr  fel  hyn.  Di- 

hatru  y  gwr  boneddig,  a'i  drochi  yn  y  fàn hòno  í 

39  A  phan  rddaethant  i  fynu  o'r 
dwfr,  s  *  Ysbryd  yr  Arglwydd  a 
gipiodd  Phylip  ymaith,  ac  ni  welodd 
yr  eunuch  ef  mwyach.  'f  Ac  efe  a 
aeth  ar  hŷd  ei  fFordd  ei  hun  yn  llawen. 

r  Mat.  3.  16.  Maro  1.  10.  *  I  Bren.  18.  12.    2  Bren. 
2.  16.  Ezec.  3.  12—14.  a  8.  3.  &  11.  24.  2  Cor.  12.  2—4. 
t  adn.  8.  pen.  13.  52.  a  16.  34.  Es  35.  1,  2.  a  55.  12,  13. 
a  61.  10.  a  66.  13,  14.  Mat.  13.  44.  Rhuf.  5.  2.  a  15.  10—13. 
Phil.  3.  3.  a  4.  4.  Iago  1.  9,  10.  a  4.  16. 

*  Gwyrthiol  oedd  hyn,  ac  efallai  yn  ngo!- 
wg  yr  eunuch,  fel  arwydd  dwyfol  er  cadarn- 
âu  ei  ífydd  ef.  Díammau  y  buasai  yn  dda 
ganddo  wobrwyo  Phylip  yn  hael ;  ond  nid 
arosodd  efe  i  hyny,  ac  nid  oedd  yn  dysgwyl 

hyny.  Gwnaed  pethau  cyíîelyb  i  rai  o'r 
prophwydi,  cymh.  1  Bren.  18.  12  :  2  Bren. 
2.  1G  ;  Ezec.  3.  14.  t  O  herwydd  ei  wybod- 
aeth  o  Grist,  ei  ran  achubol  yn  Nghrist,  ei 
fraint  o  gael  bod  yn  ddypgybl  i  Grist,  ac  o 
herwydd  y  newyddion  da  am  Grist,  oedd 

ganddo  i'w  dwyn  gydag  ef  i'w  gyd-wladwyr 
tywyll.  Mae  hanesion  yn  dywedyd  i'r  eun- 
uch  hwn  bregethu  yr  efengyl  yn  Ilwyddian- 
nus  yn  Etbiopia  a'i  hamgylchoedd  :  a  thybir 
iddo  gael  ei  gynnysgaethu  â  doniau  gwyrth- 
iol  yr  Ysbryd  Glâíi  i'w  addasu  at  y  gorchwyl. 

40  Eithr  Phylip  a  gaed  yn  u  *  Azo- 
tus  :  a  chan  dramwy,  x  f  efe  a  efengyl- 
odd  ym  mhob  dinas  hyd  oni  ddaeth 
efe  i  y  %  Cesarea. 

«  Josh.  15.  46,  47.    lSam.  5.  1.    Zech.  9.  6.  *  Loe 
10.  1,  2.    Rhuf.  15.  19.  y  pen.  10.  1.    a  21.  8.    a  23.  23, 33.  a  25.  4. 

*  Asdod  y  Philistiaid  oedd  hon,  ac  a  elwir 
Azotus  yn  nghyfieiíhiad  Groeg  y  deg  a  thri- 



Saul  yn  cael  ei  argyhoeddi ACTAU  IX. 
ar  y  ffurdd  i  Damascus. 

ugain.  Yr  oedd  tua  deng  milltir  ar  hugain 

o'r  lle  y  cipiwyd  Phylip  gan  Ysbryd  yr  Ar- 
glwydd.  f  Gyda  glàn  môr  y  canol-dir,  megys 
Joppa,  Lỳda,  Saron,  &c.  %  Dinas  ar  làn 
môr  y  canol-dir  oedd  hon,  ac  a  elwíd  gynt 
Stratonice,  neu  Dwr  Straton.  Prif  ddinas 
Palestina,  medd  Guyse,  ydoedd,  ac  yn  mhell 
oddi  wrth  Cesarea  Philippi,  yr  hon  oedd  yn 
y  gogledd,  yn  agos  i  darddiad  yr  Iorddonen. 
Yma  y  cartrefodd  Phylip,  mae  yn  debyg,  o 
hyn  aüan.    Gwel  pen.  21.  S. 

PEN.  IX. 

Saul  yn  myned  i  Damascus,  Sçc. 

*  A  °  SAUL  etto  yn  b  \  chwythu  by- 
gythiau  a  chelanedd  yn  erbyn  disgybl- 
ion  yr  Arglwydd,  %  a  aeth  at  yr  arch- 
ofFeiriad, 

a  adn.  11— 13,  19— 21.     pe».  7.  58.     »8.3.     a  22.  3,  4. 
•  26.  9—  II.  1  Cor.  15.  9.  Gal.  1.13.  Phil.  3.  6.  1  Tim.  1. 
13.        b  Salm  27.  12. 

*  Am  Saul  o'r  blaen,  gwel  pen.  7.  58;  a  8. 
1,  3.  Yma  ni  a'i  cawn  ef  o  hyd  yn  yr  un 
ysbryd  ac  wrth  yr  un  gorchwyl:  felly  y  bu 
asai  yn  byw  ac  yn  marw  oni  buasai  ryfedd 
ras  Duw.  Gan  iddo  ef  gael  trugaredd,  nid 
oes  achos  i  neb  annobeithio.  t  Yn  berwi  o 
lid  yn  ei  galon,  yr  hwn  a  chwythai  allan  fel 
agerdd  cryf  gyda  phob  anadliad :  nid  oedd 
dim  llai  na  diwreiddiad,  a  hollawl  ddinystr 

yr  eglwys  a'i  boddionai  ef :  hyny  oedd  yn 
fygwth  gyda  phob  anadliad,  ond  ni  chaniat- 
âodd  Duw  iddo  gyllawni  llawero'ifwriadau, 
\  Yr  arch-offeiriad  hwn  oedd  Caiaphas,gelyn 
marwol  Crist,  ac  yr  oedd  yn  dda  ganddo 
gael  y  fath  un  a  Saul  i  erlid  dysgyblion 
Crist. 

2  c  *  Ac  a  ddeisyfodd  ganddo  lýth- 
yrau  i  f  Damascus,  at  d  y  synagogau, 
fel  os  cai  efe  neb  o'r  \  ffordd  hon,  \\  na 
gwŷr  na  gwragedd,  y  gallai  efe  eu 
dwyn  hwy  yn  rhwym  i  Jerusaiem. 

o  adn.  14.  pen.  7.  19.  a  52.  5.  a  26.  12.  Est.  3.  8—13, 
Salm83.2— 4.        d  pen.  6.  9.      a  13.  14,  15.      a  28.  17—  21 

*  Yr  arch-offeiriad  oedd  blaenor,  neu  lyw- 
ydd  y  Sanhedrim,  ac  awdurdod  ganddo  i 
roddi  llythyrau  i  Saul  at  flaenoriaid  y  syna- 
gogau  yn  mhob  màn,  i  draddodi  y  cristion- 

ogion  i'w  law  ef,  pa  le  bynag  y  caid  neb  o 
honynt.  Yr  oedd  awdurdod  gan  y  Sanhed- 
rim  yn  Jerusalem  ar  y  synagogau  yn  mhob 
màn  ;  oddi  allan,  yn  gystal  ag  oddi  fewn  i 
derfynau  Palestina.  t  Prif-ddinas  Syria  gynt, 
(Es.  7.  S,)  oedd  Damasccs,  ac  yr  oedd  tua 
chant  a  hanner  o  filltiroedd,  neu  gant  a  thri- 

ugain,  medd  rhai,  i'r  gogledd-ddwyrain  o Jerusalem.  Yr  oedd  mòr  llawn  o  Iuddewon, 
fcl  y  dywed  Josephus  i  ddeng  mil  o  honynt 
gael  eu  lladd  mewn  un  awr,  a  deunaw  mil 
dro  arall,  heblaw  gwragedd  a  phlant.  îFelIy 
y  gelwid  y  grefydd  newydd,  ffordd  Duw, 

ffordd  y  bywyd,  a'r  unig  ffordd  iawn  a  gwir 
ioneddol.  ||  Nid  oedd  atbed  neb,  gwragedd 
mwy  na  gwỳr,  gan  gymmaint  oedd  yrysbryd 

erlid.  §  I  gael  eu  profi  a'u  barnu  gan  y  San- 
bedrim,  yr  hon  oedd  yn  hùni  awdurdod  i 
hyny. 

3  e  *  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  ymdaith, 
bu  iddo  ddyfod  yn  agos  i  Damascus  : 
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f  ac  yn  ddisymwth  llewyrchodd  o'i 
amgylch  -^oleuni  o'r  nef. e  adn.  17.  pen.  22.  6.  a  26.  12,  13.  1  Cor.  15.  8. 
/Salm  104.  2.  1  Tim.  6.  16.  Dat.  21.  23.    a  22.  5. 

*  Gadawodd  Duw  ef  i  fyned  yn  agos  i  ben 
ei  daith  cyn  i'r  tro  rhyfedd  hwn  ddygwydd, 
fel  y  byddai  hawddach  ei  arwain  ef  i  Dam- 
ascus  yn  ddall,  ac  fel  y  byddai  y  dygwydd- 
iad  yn  fwy  cyhoedd  a  gwyboclus.  f  Dy- 
gwyddodd  hyn  o  gylch  hanner  dydd,  pen.  22. 
6 ;  pan  oedd  yr  haul  yn  ei  danbeidrwydd 
mwyaf;  ond  yr  oedd  y  goleuni  hwn  "  yn 
fwy  na  disgleirdeb  yr  haul "  naturiol.  pen. 
26.  13.  A  pha  ryfedd,  gan  mai  pelydr  go- 
goniant  Mab  Duw,  Haul  mawr  cyfiawnder, 

ydoedd. 
4  «"  *  Ac  efe  a  syrthiodd  ar  y  ddaear, 

ac  a  f  glybu  lais  yn  dywedyd  wrtho, 
h  Saul,  Saul,  '  %  paham  yr  wyt  yn  fy erlid  i  ? 

gpen.  5.  10.  Num.  16.  45.  Ioaa  18.  6.  Rhuf.  11.  22. 
1  Cor.  4.  7.  AGen.  3.9.    a  16.  8.    a  22.  11.    Ex.  3.  4. 
Lue  10.  41.  Ioan  20.  16.    a  21.  15.  t  pen.  22.  7,  8.    a  26. 
14,  15.  Es.  63.  9.  Zech.  2.  8.  Mat.  25.  40,  45.  1  Cur.  12.  12. 
Eph.  5.  30. 

*  Nid  rhyfedd  iddo  syrthio  ar  y  ddaear ;  y 
rhyfeddod  mwyaf  oedd,  na  chafodd  y  fath 
erlidiwr  ei  daro  i  uffern.  t  Yn  yriaith  Heb- 
raeg,  ebai  Saul  ei  hun,  pen.  26.  14.  %  Tybiai 
Saul  ei  fod  yn  gwneyd  gwasanaeth  i  Dduw, 
trwy  erlid  y  cristionogion,  fel  plaid  o  gyfeil- 
iornwyr  hudoliaethus ;  ond  yma  mae  yn 
clywed  mai  erlid  Arglwydd  y  gogoniant  yr 
oedd,  yr  hwn  a  ystyriai  achos  ei  bobl  yn 
achos  iddo  ei  hun.  Pa  ham  yr  oedd  yn  eu 
herlid  ?  a  wnaethent  hwy  ry  w  niwed  iddo 
ef  erioed  î  ac  oni  ddylasai  efe  wybod  mai 
Iesu  oedd  y  Messiah,  wedi  yr  holl  wyrthian 

a  wnaeth  efe,  a'i  apostolion  yn  ei  enw  ef  ì 

5  Yntaua  ddywedodd,  Ä*Pwy  wyt 

ti,  Arglwydd  ?  A'r  Arglwydd  a  ddy- 
wedodd,  ■  f  Myfi  yw  Iesu,  yr  hwn  yr 
wyt  ti  yn  ei  erlid :  m  \  caled  yw  i  ti 
wingo  yn  erbyn  y  symbylau.   ' k\  Sam.  3.   4—10.      1  Tira.    1.   13.  /  peu.    26.    9. 
m  pen.  5.  39.    Deut.  32.  15.    Job  9.  4.     a  40.  9,  10.    Salm  2. 
12.  Es.  45.  9.  1  Cot.  10.  22. 

*  Tybia  rhai,  gan  fod  Saul  yn  Iuddew  dysg- 
edig,  iddo  ef  adnabod  yn  y  fàn  mai  y  She- 

cinah  oedd  y  goleuni  a  dywynodd  o'i  am- 
gylch;  ac  mai  am  hyny  y  dywedodd  efe  ftl 

hyn,  "  Pwy  wyt  ti  Arylwydd  ?"  A  thybir 
hefyd  wrth  pen.  22.  14,  a  rhai  mànau  eraili, 
iddo  ef  weled  llun  dyn  yn  y  dysgleirdeb 
hwnw,  ond  nas  gwyddai  fel  Stephan  mai  yr 
lesu  oedd.  Tybia  eraill  nas  gwelodd  efe  lun 
dim,  ac  nas  gwyddai  pwy  oedd  yn  Hefaru 
wrtho,  ai  Duw  ai  angel :  gwyddai  mai  rhyw- 
un  goruwch-naturiol  oedd,  ac  yn  ei  fraw 
gofynodd  fel  y  sylwyd.  f  "  Myfi  yw  Iesu  o 
Nazareth,"  medd  Paul  ei  hun,  pen.  22.  8  : 
felly  y  galwai  yr  Iuddewon  y  Cyfryngwr  o 
ddirmyg,  ac  felly  y  galwodd  Saul  ef  lawer 
gwaith  yn  ddîau,  er  ei  watwar;  acyma  mae 
lesu  yn  ei  alw  ei  hun  felly  er  argyhoeddi 
Saul  o'r  watwariaeth  hòno.  %  Dîareb  yw  y 
geiriau  hyn,  am  ddynion  yn  ymgynddeiriogi 
yn  erbyn  eu  trech,  ac  yn  eu  niweidio  eu 
hunain  yn  fwy  na  gwrthddrych  eu  gelyniaeth. 

6  *  Yntau  n  gan  grynu,  ac  â  braw 
amo,  a  ddywedodd,  °  Arglwydd,  beth 
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gyfarwyddo  at  Saul. 

a  fynni  di  i  mi  ei  wneuthur  ?  A'r  Ar- 
glwydd  a  ddj/wedodd  wrtho,  f  \  Cyf- 
od,  a  dos  i*t  ddinas,  ?  Jac  fe  a  ddy- 
wedir  i  ti  pa  beth  sydd  raid  i  ti  ei 
wneuthur. 

n  peo.  16.  29.  a  24.  25,  26.  1  Sam.  28.  5.  Es.  66.  2. 
Hab.  3.   16.   Phil.  2.  12.  o  pen.  2.  37.  a  16.  30.  a  22.   10. 
Lne  3.  10.    Rhuf.  7.  9.    a  10.  3.     Ittgo  4.  6.  »  adu.  15. 
pe«.  26.  16.  Ezec.  16.  6-8.  Mat.  19.  30.  Rhof.  5.  20.  a  9. 
15—24.  a  10.  20.  Gal.  1.  15,  16.  I  Tim.  1.  14—16.  q  pen. 
10.6,22,32.  a  11.  13,  14.  Salm  25.  8,  9,  12.  a  94.  12. 
E».  57.  18. 

*  Heblaw  y  dychryn  a  gaforiri  Saul  gan  y 
weledigaeth  yr  un  morid  a'i  gymdeithion, 
cyrhaedriodd  geiriau  yr  Arglwyriri  Iesu  ei 

galon  ef  i'w  argyhoeddi  yn  effeithiol,  i  ladri 
ei  elyniaeth,  ac  i'w  driarostwng  ef  mewn 
nfudd-dod  hollawl  i  ewyllys  Mab  Üuw. 
Sylwa  Pool  iddo  roddi  ei  hun  o  flaen  y  Cyf- 
ryngwr  fel  papyr  gwỳn,  idrio  ef  gael  ysgrif- 
enu  arno  y  peth  a  fynai.  +  Sef  i  Damascus, 
ond  nid  i  erlid  fel  y  bwriadasai  efe  wrth 
gychwyn.  %  Dywedir  iti  pa  beth  i  wneyri 
am  iachawriwriaeth  dy  enaid,  a  pha  beth  i 
wneyd  yn  fy  ngwasanaeth  I.  Dywedwyri 
idrio  rai  pethau  gan  AnanYas,  onri  riywerioriri 
Crist  yn  ddigyfrwng  iddo  lawer  mwy. 
Galat.  1.  12. 

7  r  A'r  gwỳr  oedd  yn  cyd-deithio 
ag  ef  a  *  safasant  yn  fud,  \  gan  glyw- 
ed  y  llais,  %  ac  heb  weled  neb. 

r  pen.  22.  9.  a  26.  13,  14.  Dan.  10.  7.  Mat.  24.  40,  41. 

*  Yn  pen.  26.  14,  dywedir  iddynt  oll 
8yrthio  ar  y  driaear ;  gallai  hyn  fori  ar  y 

dechran,  ac  wedi  i'r  braw  a'r  synedigaeth 
cyntaf  fynert  rtrosoriri,  idrtynt  gyfodi  a  sefyll 
yn  fud.  t  Yn  pen.  22.  9,  dywedir  na  chlyw- 
sant  y  llais,  ac  yma  dyweriir  iridynt  ei  glyw- 
ed  :  pa  fodri  i  gysoni  hyn  ì  Hwy  a  glywsant 
lais  Saul,  ond  ni  chly wsant  lais  yr  Arglwyriri 
Iesu,  merid  rhai :  hwy  a  glywsant  y  Ilais, 
ond  ni  drieallasant  y  geiriau,  meriri  eraill,  am 
mai  luririewon  Groegairiri  oeridynt  ac  nad 
oeddynt  yn  deall  yr  iaith  Hebraeg.  Gallasai 
Crist  lefaru  wrth  Saul  yn  nghlyw  y  bobl,  ac 

heb  i'r  bobl  drieall  y  geiriau,  fel  yn  Ioan  12. 
28,  29  :  fel  hyny  yr  oeririynt  yn  clyweri  ac 
heb  glyweri  hefyd.  }.Mae  hyn  yn  lleri-ar- 
wyririoi  Saul  ei  hun  weled  dynoliaeth  Iesu 
yn  y  goleuni  gogoneririus. 

8  *  A  Saul  a  gyfododd  oddi  ar  y 
ddaear ;  \  a  phan  agorwyd  ei  lygaid, 

*  ni  welai  efe  neb  :  \  eithr  hwy  a'i  ty- 
wysasant  ef  erbyn  ei  law,  ac  a'i  dyg- 
asant  ef\  mewn  i  Damascus. 

«  adn.  18.  pen.  13.  11.  a  22.  11.  Gen.  19.  11.  Ex.  4.  11. 
2  Bren.  6.  17—20. 

*  Dyweriasai  yr  Iesu  wrtho  am  gyforii,  yn 
arin.  6,  ac  yma  mae  yntau  yn  cyforii  oririi  ar 
y  ddaear.  +  Y  cyfrywoedri  effaith  y  goleuni 

a  ddisgleiriasai  o'i  amgylch  ef  fel  na  welai 
ddim  pan  agorodri  ei  lygairi  :  fel  riyn  wedi 
bod  yn  syllu  ar  yr  haul,  mae  pob  peth  yn 

ymdriangos  yn  riywyll  o'i  amgylch  pan 
drodrio  ei  Iygaid  odrii  wrth  yr  haul.  Yr 
oedri  llygairi  ei  gorph  ef  yn  awr  mòr  riywyll 

ag  y  buasai  llygaid  ei  feddwl  o'r  blaen  ;  niri 
oedd  yn  gwybod  dim  fel  y  dylasai  wybod. 
X  Bwriadasai  efe  ddwyn  gwýr  a  gwragedd 
yn  rhwym  o  Damascus  i  Jerusalem,  ond  yn 
awr  mae  efe  ei  hun  yn  cael  ei  dy wys  yn  ddall 
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erbyn  ei  law  i  Damascus,  wedi  ei  driaros- 

twng  a'i  gaethiwo  gan  Grist. 
9  *  Ac  efe  a  fu  '  dridiau  heb  weled, 

\  ac  ni  wnaeth  na  bwytta  nac  yfed. 
t  adn.  11,  12.  2  Cron.  33.  12,  13,  18.,  19.  Ent.  4.  16.  Jona' 3.  6-8. 
*  Yr  oedd  hyn  yn  angenrheidiol,  mae  yn 

debyg,  er  ei  hollawl  driarostwng  ef,  a'i 
ririwyn  i  ystyriaeth  ridifrifol  o'i  ysbryd  a'i 
fywyri  erleriigaethus.  t  Dyma'r  pryd  y  daeth 
y  gorchymyn,  yr  adfywiorid  ac  yr  adnabu 
efe  bechori,  ac  y  cafodri  efe  farn  angau  arno 
ei  hnn.  Mae  yn  anmhosihl  amgyffred  beth 
a  deimlorid  Saul  yn  ei  fedriyliau  ei  hun  y  tri 
diwrnod  tywyll  hyn,  pryd  nas  gallai  na 
bwyta  nac  yfed. 

10  1[M  *  Ac  yr  oedd  rhyw  ddisgybl 

yn  Damascus,  a'i  enw  Ananìas  :  x  a'r 
Arglwydd  a  ddywedodd  wrtho  ef 

'mewn  gweledigaeth,  v  Ananias.  \  Yn- 
tau  a  ddywedodd,  z  Wele  fi,  Ar- 

glwydd. u  pen.  22.  12.  *  pen.  2.  17.    a  10.  3,  17—20.    Num. 
12.6.     Dan.2.  19.         t/  adn.  4.  *  Gen.  22.  1.     a31.ll. 
Ex.  3.  4.  1  Sam.  3.  4,  8—10.  2Sam.  15.  26.  Es.  6.  8. 

*  Gan  nad  oes  sôn  am  yr  Ananias  hwn  yn  un 
lle  ond  yn  yr  hanes  hwn,  mae  yn  anhawdd 
gwybod  pwy  oedri  efe  :  tybia  rhai  mai  brorior 
0  Jernsaìem  oerid,  ac  mai  efe  a  driaeth  a'r 
efengyl  odrii  yno  i  Darnascus.  Dyweriai 
rhai  o'r  henafiaid  mai  nn  o'r  deg  dysgybl  a 
thriugain  ydoeriri.  Tybia  eraill  wrth  ei  fori 
yn  cael  ei  alw  yn  "  wr  riefosiynol  yn  ol  y 
ririedrif"  yn  pen.  22.  12,  mai  un  o'r  rhai  a 
elwir  yn  awr,  proselytiaid  cyfiawnder  oedri 
efe.  Efallai  mai  brorior  o  Damascus  oeriri 

efe,  ac  a  ridychwelwyri  i'r  ffyriri  ar  driyriri  y 
pentecost.  +  Wele  fi,  yn  barod  ì  wneuthur 
riy  ewyllys  yn  mha  beth  bynag  a  orchymyn- ech  i  mi. 

11  A'r  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrtho, a  Cyfod,  a  dos  i'r  heol  a  elwir Uniawn,  a  chais  yn  nhŷ  \  Judas  un 
tii  enw  6Saul,  %  oTarsus:  c||  canys 
wele  y  mae  yn  gweddío. 

a  pen.  8.  26.  a  10.  5,  6.  a  II.  13.  b  adr.  30.  pen.  II. 
25.  a  21.  39.  a  22.  3.  o  pen.  2.  21.    a   8.  22.   Oeut.  4.  29. 

2  Cron.  33.  12,  13,  18,  19.  Job  33.  18-28.  Salra  32  3-6. 
a  40.  1,  2.  a  50.  15.  *  130.  1—3.  Diar.  I&.  8.  Es.  55.  6,  7. 
Jer.  29.  12,  13.  a  31.  18— 20.  Jon*  2.  1—4.  Zech.  12.  10. 
Mat.  7.  7,  8.  Luo  11.  9,  10.    a  18.  7—14.    a  23.  42,  43.     Ioaa 4.  10. 

*  Gŵyr  Duw  am  ei  bobl,  pa  le  maent  yn 
trigo,  a  pha  foriri  y  mae  arnynt,  ac  yn  enw- 
eriig  yn  eu  tralloriau  ysbryriol.  t  iVJae  yn 
riebyg  yr  ariwaenai  Ananias  y  Jurias  hwn,  yn 
yr  heol  a  elwiri  Uniawn,  riimonri  ei  enwi  ef. 
1  Er  mai  Iuririew  oeriri  Saul,  eto  ar  dir  cen- 
erìlig  y  ganwyri  ac  yr  ail-anwyri  ef,  yr  hyn, 
efallai,  oeriri  yn  riangos  bwriari  Duw  iririo  fod 
yn  apostol  i'r  cenedloertri.  ||  Hhyfeririwyd 
gweled  yr  hen  Saul  gynt  yn  prophwydo,  yr 
oerid  yn  rhyfeddach  gweled  y  Sanl  hwn  yn 

gwedriío.  Dì'ammau  ei  fod  ef  yn  arfer 
gweridío  llawer  o'r  blaen  yn  ffurfiol,  fel 
pharisead ;  ond  yn  awr  mae  yr  Arglwydri  yn 
cyfrif  ei  fod  ef  yn  dechreu  gwedriío  yn  iawn, 
ac  ar  Grist.  Dywedir  byn  i  AnanYas  fel  nad 
ofnai  fyned  ato. 

1 2  d  *  Ac  efe  a  welodd  mewn  gwel- 

edigaeth  wr  a'i  enw  Anani'as,  yn  dy- 
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ffod  i  mewn,  ac  yn  dodi  ei  law  arno, 
fel  y  gwelai  eilwaith. 

rf  ado.  10,  17,  1S. 

*  Parâd  o  eiriau  yr  Arglwydd  wrth  Ana- 
ni'as  yw  yr  adnod  hon,  ac  nid  geirian  Luc  yr 
hanesydd.  Efe  a'th  welodd  di,  Anan'ías,  yn 
dyfod  i  mewn,  &c.  Trwy  y  weledigaeth  i 
Saul,  parotôodd  ei  feddwl  efi  dderbynAna- 

ni'as  ;  a  thrwy  ei  hadrodd  i  AnanYas,  maeyn ei  barotôi  yntau  i  fyned  at  Saul. 

13  *  Yna  yr  attebodd  Ananías,  0 
e  Arglwydd,  mi  a  glywais  gan  lawer 
am  y  gwr  hwn,  /faint  o  ddrygau  a 

wnaeth  efe  i'th  f  saint  di  yn  Jerusal- em: 
•  Ex.  4.  13— 19.  1  Sam.  16.  2.  1  Br*n.  19.  1— 14.  Jer. 

20.  9,  10.    Eiec.  3.  14.    Jona  1.  2,  3.  Mat.  IP.  16.  /adn. 

1.  pen.  S.  3.  a  22.  4,  19,  20.  a  26.  10,  II.  1  Tim.  t.  •"  -15. 

*  Nid  rhyfedd  fod  pawb  yn  hysbys  o  er- 
lidiwr  niòr  greulawn,  ac  nid  rhyfedd  chwaith 

fod  Anani'as  yn  ofni  ar  y  cyntaf  fyned  ato. 
t  Gelwír  dysgyblion  Crist  yn  saint,  yn  1.  Am 

eu  bod  wedi  en  cyssegru  i'r  Arglwydd  yn  eu 
bedydd.  2.  Maent  wedi  eu  galw  i  sancteidd- 
rwydd.  3.  Yr  oeddynt  y  pryd  hwnw  yn 
byw  yn  sanctaidd  ac  yn  addas.  4.  Ac  felly 
y  dylai  pawb  a  ymgyfenwant  yn  ddysgybl- 
ion  iddo  ef,  ac  a  ddysgwyliant  les  o  hyny. 

14  *"*Ac  yma  y  mae  ganddo  awd- 
urdod  oddi  wrth  yr  arch-orTeiriaid,  i 

rwymo  pawb  Ä  sydd  yn  galw  ar  dy enw  di. 

*  Yma  yr  oedd  Anani'as  yn  dangos  gwraidd 
ei  ofn ;  gwyddai  fod  gan  Saul  awdnrdod 
oddi  wrth  yr  arch-offeiriaid,  ond  yr  oedd  ei 
ffydd  wàn  ef  yn  methu  credu  yn  hollawl  fod 
ei  galon  ef  wedi  ei  chyfnewid  er  iddo  glyw- 
ed  ei  fod  ef  yn  gwedd'ío. 

15  A  dywedodd  yr  Arglwydd 

wrtho,  *  *  Dos  ymaith  :  f  canys  y  mae 
hwn  *yn  llestr  etholedig  i  mi,  'Ji 
ddwyn  fy  enw  ger  bron  y  Cenhedl- 
oedd,  m  a  brenhinoedd,  a  phlant  Is- rael. 

t  Ex.  4.  12— 14.    Jer.  1.  7.    Jona  3.  1,  2.  h  pen.  13. 
2.  Jer.  1.  5.  loan  15.  16.  Rlmf.  1.  1.  a  9.  21—21.  Gal  1  I 

15,16.  2  Tim.  1.  II.  a  2.  4,20.21.  Dat.  17.  14.  >  pea' 21.19.  »22.21.  a  26.  17— 20.  Rhuf.  1.  13— 15.  a  11.13 
a  15.  15—21.  1  Cor.  15.  10.  Gal.  2.  7,  8.  E.>h.  3.  7,  8.  Col 
1.  25-29.      1  Tira.  2.  7.  m  pen.  25.  22-27.     a  26.  ì. 
a  27.  24.  Mat.  10.  18.  2  Tim.  4.  16,  17. 

*  "  Dos  ymaith:"  nac  ymollwng  i'th  ofn- 
an,  nac  ammau  fy  ngallu  I  i  ofalu  am  danat, 
ac  na  wrthwyneba  fy  ewyllys  a'm  gorchym- 
yn  dwyfol  I  drwy  anufudd-dod.  t  T)uw  a 

bi'au  yr  holl  fyd,  a'r  eglwys  yn  enwedig,  fel 
ei  dý  :  ac  'yn  ei  dý,  mae  ganddo  ei  ìestri 
etholedig,  er  mai  llestri  pridd  ydynt,  at  ei 
wasanaeth  ac  i  gario  ei  drysor.  Rhyfedd 
iddo  ddewis  yr  erlidiwr  phariseaidd  hwn  yn 
llestr  mòr  ddewisol:  ond  y  mae  ffyrdd  Duw 
i  gyd  yn  rhyfedd.  |  Dwyn  enw  Crist  yma 
yw,  dwyn  yr  athrawiaeth  fawr  a'r  dystiol- 
aeth  am  dano  ef  i  blith  y  cenedloedd ;  ac 
amddiffyn  yr  athrawiaeth  bòno  ger  bron 
brawd-leoedd,  fel  y  gwnaeth  Paul  wedi  hyn yn  aml. 

16  *  *  Canys  myfì  a  ddangosaf  iddo 

pa  f  bethau  eu  maint  sydd  raid  iddo 
ef  eu  dioddef  °er  mwyn  fy  enw  i 

pen.  20.  22,23.  a  21.  11.    Ei.  33.  1.    Mat.  10.  21—25. 
15.  20    a  16.  1—4.     I  Cor.  4.  9—13.    2  Cor.  11.  23-27. adn.  14.     Mat.  6.  11. 

«3.  II. ..„.  1.   12.  a   2.  9,  I» 
24.  9.  1  Pedr  4.  14.  Dm.  i.  ». 

*Tybii  rhai  i  Grist  roddi  datguddiad 
gwetedigaethol  i  Paul  o'r  holl  bethau  fyddai 
raid  iddo  ef  ddyoddef  yn  achos  yr  efengyl  ar 
dir  a  môr  :  os  feüy  rhaid  ei  fod  ef  yn  meddu 
ar  wroldeb  a  ffyddlondeb  mawr  i  wynebu  ar 
y  fath  ddyoddefiadau,  ac  yntau  yn  gwybod 
am  danynt  oll  yn  mlaen  Ilaw.     +  Gwel  gyfres 
0  honynt  yn  2  Cor.  11.  23,  &c  :  mesur  mòr 

llawn  ag  a  barodd  yntau  fesur  i  eraill  o'r 
blaen. 

17  Ac  Anan'ías  aaeth  ymaith,  ac  a 
aeth  *  i  mewn  i'r  tŷ  ;  p  \  ac  wedi  dodi 
ei  ddwylaw  arno,  efe  a  ddywedodd, 

íj  Fbrawd  Saul,  ryr  Arglwydd  a'm 
hanfonodd  i  ||  (Iesuyr  hwn  a  ymddang- 
osodd  i  ti  ar  y  ífordd  y  daethost)  *  fel 

y  gwelych  drachefn,  '  ac  y'th  lanwer 
â'r  Yspryd  Glân. 

p  pen.  6.  6.  a  8.  17.  a  13.  3.  a  19.  6.  Mat.  19.  13.  Mar« 
6.  5.  1  Tim.  4.  14.  a  5.  22.  2  Tim.  1.  6.  Heb.  6.  2.  q  adn. 
13,  14.  pen.  21 .  20.  a  22.  13.  Gen.  45. 4.  Lu«  15.  30,  32.  Rhnf. 
15.  7.  Philem.  16.    1  Pedr  I.  22,  23.  r  adn.  4,  5,  10,  11, 
15.  pen.  10.  36.  a  22.  14.a  26.  15.  Luc  1.  16,  17,  76.  a  2.  11. 
1  Cor.  15.8,  47.  í  adn.  8,9,12.  t  Gwel  ar  pen.  2. 
4.— a  4.  31.  a  8.  17.  a  13.  52. 

*  I  dŷ  Judas,  lle  yr  oedd  Saul.  f  Mae  yn 

debyg  wrth  yr  arddodiad  dwylaw  hyn  o'r 
eiddo  Anan'ías,  yn  nghyd  a'i  waith  yn  bed- 
yddio  Saul,  adn.  18,  ei  fod  ef  yn  swyddog 

enwog  yn  yr  eglwys  yn  Damascus  ;  pe  am- 
gen  ni  buasai  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ei  an- 
rhydeddu  ef  â'r  gorchwylion  hyn.  %  Yr  oedd 
yu  bnr  hawdd  gan  Ananîas  ei  arddelwi  ef  yn 

frawd  erbyn  hyn,  ac  yr  oedd  yn  deilwng  o'r 
enw  yn  mhob  ystyr.  ||  Yr  oedd  crybwyll  yr 
hyn  a  ddygwyddasai  ar  y  ffordd  yn  ddigon  i 
sicrâu  i  Saul,  mai  yr  Arglwydd  Iesu  oedd 
wedi  danfon  AnanYas  pe  buasai  heb  ei  weled 
ef  mewn  gweledigaeth. 

18  ■  *  Ac  yn  ebrwydd  y  syrthiodd 
oddi  wrth  ei  lygaid  ef  megis  cèn  :  ac 
efe  a  gafodd  ei  olwg  yn  y  man ;  f  ac 

efe  a  gyfododd,  xac  a  fedyddiwyd. «  2  Cor.  3.  14.  a  4.  6.  *  pen.  2.  38,  41.  a  8.  12, 13, 
37,  38.  a  22.  16. 

*  Syrthiodd  rhyw  sylwedd  gwirioneddol, 
a  ellid  ei  weled  a'i  deimlo,  rhyw  bethau  teb- 
yg  i  gèn,  oddi  wrth  ei  lygaid  ef,  a  gasglasai 
yno  drwy  effaith  y  goleuni  a  welsai  ar  y 
ffordd.  Nid  peth  cyffredin  oedd  ei  ddallineb 
ef,  nac  oddi  wrth  achos  cyffredin,  ac  nis 
gallesid  ei  symmud  trwy  foddion  cyffredin. 
Yr  oedd  yn  arwyddo  ei  ddallineb  ysbrydol 
ef  o'r  blaen,  a'i  symmndiad  yn  arwyddo  y 
goleuni  ysbrydol  y  cafodd  efe  ei  ddwyn  iddo. 
tGwedi  cael  ei  ddwyn  fel  hyn  i  oleuni  a 
rhyddid  yr  efengyl,  cafodd  hyd  yn  nod  ei 
gorph  ef,  a'i  holl  natur  ei  hadnewyddu  ;  efe  a 
gyfododd  ar  ei  draed,  ac  a  fedyddiwyd  yn 
arwydd  o'i  grediniaeth  yn  yr  Arglwydd  Iesu, 
ei  broffes  o  hóno,ei  ddarostyngiad  a'ihollawl 
ymgyflwyniad  iddo. 

19  y*Ac  wedi  iddo  gymmeryd 

bwyd,   efe   a    gryfhûodd.      2fAbu 



Saul  yn  pregethu  Crist, ACTAU  IX. rnai  efe  yw  Mab  Duw. 

Saul  gydâ'r  disgyblion  oedd  yn  Dam- 
ascus  dalm  o  ddyddiau. 

y  pen.  37.  33—36.  1  Sam.  30.  12.  Preg.  9.  7.  e  pen. 
26.  20.  1  Sarn    10.  10-12. 

*  Nis  gallai  fwyta  gan  drallod  meddwl  o'r 
blaen,  ond  yn  awr  mae  yn  ei  ymgeleddu  ei 
hun  yn  ofalus  fel  y  gallo  wasanaethu  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  yr  hwn  a  drugarâodn  wrtho. 
t  Gwedi  ei  gyfnewid  ef,  mae  yntau  yn  newid 
ei  gyfeillion  ;  nid  yw  yn  cyrchu  at  Rabbin- 
iaid  yr  Inddewon  inwyach,  ond  at  ddysgybl- 
ion  Iesu  :  mae  yn  caru  pawb,  ac  yn  ewyllys- 
gar  i  ddysgu  gan  bawb,  ag  mae  Iesu  Grist 
yn  athraw  iddynt. 

20  a  *  Ac  yn  ebrwydd  yn  y  syna- 
gogau  f  efe  a  bregethodd  Giist,  b  mai 
efe  yw  Mab  Duw. 

B  adn.  3f,  28.  G*l.  1.23,24.  b  pen.  8.  37.    Salm  2. 
7,  12.  Mat.  26.  63—66.  a  27.  43,  54.  loan  I.  49.  a  19.  7. 
a  20.  28,  31.  Rhuf.  1.  4.  Gal.  2.  20.  1  Ioan  4.  14.  15.  D  at 
2.  18. 

*  Yr  oedd  efe  yn  awr  wedi  gweled  Iesu, 
"  y  Cyfiawn  hwnw,"  a  chwedi  cael  ei  gyn- 
nysgaethu  â'r  Ysbryd  Glàn  gan  Iesn,  i'w 
addasu  ef  at  waith  y  weinidogaeth  fel  apos- 
tol ;  gan  hyny  yn  y  fàn  wedi  iddo  gryfâu 
efe  a  ddechreuodd  ar  ei  orchwyl  yn  synagog 
au  Damaseus.  f  Mae  holl  weinidogaeth  fawr 
yr  efengyl  yn  cael  ei  chynnwys  yn  yr  ychyd 
ig  eiriau  hyn  ;  ac  yn  enwedig  profi  mai  Iesu 
o  Nazaretb  oedd  y  Messiah,  ac  ei  fod  yn 
Fab  Duw. 

21  *  A  phawb  a'r  tii  clybu  ef,  c  a 
synnasant,  ac  a  ddywedasant,  dOnid 
hwn  ywyr  un  *oedd  yn  difetha  yn 
Jerusalem  y  rhai  a  alwent  ar  yr  enw 
hwn,  ac  a  ddaeth  yma  er  mwyn  hyn, 
fel  y  dygai  hwynt  yn  rhwym  at  yr 
arch-offeiriaid  ? 

cpen.  2.  6,  12.  a  4.  13.  Num.  23.  23.  Salm71.7.  Es. 
8.  18.  Zeeh.  3.  8.    2  Thes.  1.  10.    1  loan  3.  1.  d  pen.  3. 
10.  Mat.  13.54,  55.  Marc  5  15-20.  Ioan  9.  8,  9.  e  adn. 
1,  2,  13,  14.  pea.  8.  3.  6al.  1.  13—24. 

*  Gan  y  gwyddai  pawb  pa  fath  erlidiwr 
creulawn  oedd  Paul  o'r  blaen,  ac  y  gwydd- 
ent  erbyn  hyn  hefyd,  iddo  ddyfod  i  Da- 
mascus  ar  fwriad  i  erlid  y  cristionogion ; 
nid  rhyfedd  eu  bod  yn  sỳnu  wrth  y  fath  gyf- 
newidiad  sydyn  ac  amlwg.  Mae  yn  debyg 
ei  fod  ef  yn  pregethu  hefyd  gyda'r  fath  nerth 
ag  awdurdod,  fel  yr  oeddynt  yn  sýnu  wrth 
ei  athrawiaeth  ef.  Ond  y  peth  cyntaf,  mae 

yn  debyg,  oedd  yr  achos  mwyaf  o'u  syndod hwynt. 

22  *  Eithr  Saul  /a  gynnyddodd 
fwy-fwy  o  nerth,  ̂ faca  orchfygodd 
yr  Iuddewon  oedd  yn  preswylio  yn 
Damascus,  h  gan  gadarnhâu  mai  hwn 
yw  Crist. 

/  Gen.  49.  24.    Jnb  17.  9.  Salm  81.  7.  E».  40.  29.  2  Cor. 
9,  10    Phil.  4.  13.  g  pen.  6.  9,  10.  a  18.  27,  28.  Lue 

21.  15.  I  Cor.  1.  27.  h  pen.  17.  3.  a  18.  5.  a  28.  23.  Luc 
24.  44,  45. 

*  Mae  yn  debyg  fod  yn  mhlith  y  rhai  a 
synasant  uchod,  rai  yn  tramgwyddo  wrth 
Paul,  ac  yn  ei  wrthwynebu  :  tybient  ef  yn 
wrthgiliwr  oddi  wrth  y  grefydd  Iuddewig, 
yn  ddyn  wedi  ynfydu,  neu  yn  orphwyllog. 
Ond  yn  wyneb  hyn  yr  oedd  ef  yn  cynnyddu 
bennydd     mewn    gwybodaeth    o'r    efengyl 

sanctaidd  yn  ei  waiih.  Mae  gwir  ras  yn 
cynnyddu  mewn  ymarferiad  a  gwrthwyneb- 
iadau.  f  Gorchfygodd  hwynt  trwy  ysgryth- 
yrau  a  rhesymau,  mai  Iesu  yr  hwn  a  groes- 
hoeliwyd  oedd  Crist  y  Messiah. 

23  1[  *  Ac  wedi  cyflawni  llawer  o 
ddyddiau,  *  f  cyd-ymgynghorodd  yr 
Iuddewon  i'w  ladd  ef. 

i  adn.  16.  pen.  13.  50.  a  14.  2,  19.  a  22.  21—23.  Jos 
10.  1—6.  Mat.  10.  16-23.  2  Cor.  11.  26.  1  Thes.  2.  15,  16. 

*  Iybir  mai  yn  yr  yspaid  hyn  o  amser  yr 
aeth  Paul  i  Arabia,  (Gwel  Galat.  1.  17.)  ac 
mai  wedi  dychwelyd  oddi  yno  drachefn  i 
Damascus,  y  ceisiodd  yr  luddewon  ei  ladd 
ef.  Ni  fynai  Duw  ei  brofi  ef  yn  rhy  fuan  à 
blinderau,  ond  ei  gynnefino  ef  yn  raddol  i 
ddyoddef.  t  Cawn  hanes  yr  ymgais  hyn,  a 
gwaredigaeth  yr  apostol  hefyd,  yn  2  Cor.  11. 
32,  33.  Gan  y  gwyddai  Iuddewon  Damascus 
,am  holl  amgylchiadau  rhyfedd  ei  droedig- 
aeth,  rhaid  eu  bod  yn  galed  ac  yn  elyniaeth- 
ol  iawn  pan  y  ceisient  ei  ladd  ef. 

24  A*  Eithr  eu  cyd-fwriad  hwy  a 
wybuwyd  gan  Saul :  f  a  hwy  a  ddis- 
gwyliasant  y  pyrth  ddydd  a  nos,  iw ladd  ef. 

*  adn.  29,  30.  pen.  14.  5,  6.  a  17,.  10—15.  a  23.  12—21. 
i  25.  3,  11.  Barn.  16.  2,  3.  2  Cor  11.  32. 

*  Trefnodd  Duw  yn  rhywfodd  iddo  ef  gael 
gwybod  am  y  cydfwriad  llofruddiog  yn  ei 
erbyn,  a  threfnodd  ymwared  iddo  hefyd,  fel 
y  gwelwn  yn  yr  adnod  nesaf.  t  Cawsant  gan 
y  llywydd  dàn  Aretas  y  brenin  (2  Cor.  11. 
32,)  O3od  milwyr  wrth  bob  porth  i'w  ddàl 
ef,  neu  os  amcanai  ffoi,  i'w  ladd  ef  yn  y  fàn  : 
rhaid  bod  llawer  wrth  y  gorchwyl  hwn,  gan 
fod  Damascus  yn  ddinas  fawr,  a«  iddi  byrth lawer. 

25  *Yna  y  disgyblion  a'i  cym- 
merasant  ef  o  hyd  nos, l  f  ac  a'i  goll- 
yngasant  i  waered  dros  y  mur  mewn 

/Jos.  2.  15.  1  Sam.  19.  11,  12.  3  Cor.  11.  33. 

*  Mae  hyn  yn  dangos  fod  Paul  yn  anwyl 
iawn  gan  y  dysgyblion  erbyn  hyn,  eu  bod  yn 
drallodus  o  herwydd  ei  berygl,  ac  yn  ofalus 
iawn  am  ei  ddiogelwch.  t  Mae  yn  debyg  fod 

tŷ  un  o'r  dysgyblion  ar  fûr  y  ddinas,  yna 
wedi  cuddio  Paul  y  dydd,  gollyngwyd  ef 
allan  dros  y  mûr  mewn  basgcd  yn  y  nòs,  yn 
debyg  fel  y  gollyngodd  Rahab  yr  yspiwyr, 
Jos.  2.  15,  a  Mical  Dafydd,  1  Sam.  19.  12. 

26  m  *  A  Saul,  wedi  ei  ddyfod  i  Jer- 

usalem,  "f  a  geisiodd  ymwasgu  â'r 
disgyblion  :  °  J  ac  yr  oeddynt  oll  yn  ei 
ofni  cf,  heb  gredu  ei  fod  ef  yn  ddis- 

gybl. 

m  pen.  22.  17.    a  26.  20.     Gal.  1.17— 19.  *  adn.  19. 
pen.  4.  23.  o  Mtt.  10.  17—19.  a  24.  10.  Gal.  2.  4. 

*  Yr  oedd  hyn  yn  mhen  tair  blynedd  wedi 
iddo  fyned  o  Jerusalem  a  llythyrau  i  Damas- 
cus.  Galat.  1.  18.  Yr  oedd  yn  ddyn  gwahan- 

ol  iawn  yn  dychwelyd,  i'r  hyn  oedd  yn 
myned  oddi  yno.  t  Ceisio  ymwasgu  mewn 
cyfeillach  â  hwy,  ac  hefyd  mewn  cyfranog- 
iad  o'u  hordinadau  a'u  breintiau  eglwysig. 
X  Nid  rhyfedd  eu  bod  yn  ei  ofni  ef,  gan  nas 
gwyddent  o'r  blaen   am   ei  dröedigaeth  ef: 

mewn   cariad,  mewn  zel,  ac  mewn  hyfdra  'oud  pa  fodd  yr  oeddynt  heb  wybod  am  beth 
5H 



Yr  eylwysi  yn  cael  heddwch, ACTAU  IX. 
ac  yn  cue.l  eu  hadeiladu. 

nòr  nodedig,  a  hyny  am  dair  blynedd  o  am- 
er  ?  1.  Yr  oedd  y  pellder  yn  fawr  rhwng 
Damascus  a  Jerusalem.  2.  Yr  oedd  rhyfely 
jryd  hwnw  rhwng  Aretas  brenin  Damascus 
ì  Herod,  felly  nid  oedd  dim  gohebiaeth 
hwng  y  ddau  le.  3  Yr  oedd  yr  erlid  oedd 
/n  Jerusalem  yn  rhwystr  i  gristionogion 

Ìramwyo  yno,  na  chyfrinachu  â'u  brodyr. 
í  Treuíiodd  Paul  y  rhan  fwyaf  o'r  tair  blyn- 
:dd  yn  Arabia,  mae  yn  debyg,  nas  gwyddai 
ìeb  fawr  am  dano. 

27  p*  Eithr  Barnabas  a'i  cymmer- 
xld  ef,  ac  a'i  dug  at  °  yr  apostolion, 
f-ac  a  fynegodd  iddynt  rpa  fodd  y 
^welsai  efe  yr  Arglwydd  ar  y  ffordd, 
ic  ymddiddan  o  hono  âg  ef, s  X  ac  mor 
nŷf  a  fuasai  efe  yn  Damascus  yn  enw 
yr  Iesu. 

v  pen.4.  36.  »11.22,25.  a  12.  25.  a  13.  2.  a  15.  2,  25, 
»6,  35-39.  1  Cor.  9.  6.  Gal.  2.  9,  13.  q  Gal.  1.  18,  19. 
■  *dn.  17.      1  Cor.  15.  S.  t  adw.  20—22.      pen.  4.  13,  29. 
iph.  6.   19,  20. 

Sylwyd  ar  y  Barnabas  hwn  o'r  blaen, 
)en.  4.  36:  tybir  ei  fod  yn  gyd-ysgolhaigâ 
Paul  wrthdraed  Gamaliel,  ac  wedi  eiddych- 
welyd  i'r  ffydd  o'i  flaen  ef.  f  Gwyddai 
Barnabas  am  holl  amgyhhiadau  ei  dröedig- 
aeth  ef,  un  ai  wedi  cly  wed  ganddo  ef  ei  hun, 
mewn  llythyr  oddiwrth  Ananias,  neu  gan 
ryw  un  o  gristionogion  Damascus.  \  Mae 
hyn  yn  lled  ddangos  mai  gan  rywun  arall  y 
;lywsai  Barnabas,ac  nid  o  enau  Pauleihun; 
tii  buasai  yn  cyd-weddu  â  gwylder  iddo  ef  ei 
hun  sôn  am  ei  hyfdra  yn  Damascus.  Yn 

Galat.  1.  19,  gwelwn  nad  oedd  o'r  apostolion 
ond  Pedr,  ac  Iago  brawd  yr  Arglwydd  yn 
Jerusalem,  pan  aeth  Paul  yno :  yr  oedd  y 
lleill  yn  pregethu  mewn  rhyw  leoedd  eraill. 

28  *  Ac  yr  oedd  efe  gyd  â  hwynt, 
1  yn  mynedi  mewn  ac  yn  myned  allan, 
yn  Jerusalem. 

t  pen.  1.  21.  Num.  27.  16,  17.  2  Sam.  5.  2.  1  Bren.  3.  7, 
Saìra  121.  8.  Ioan  10.  9. 

I  *  Gwedi  clywed  yr  hanes  uchod  gan  Bar- 
|nabas,  cafodd  Paul  dderbyniad  rhwydd  a 

[gwresog  gan  yr  apostolion  a'r  dysgyblion,  a 
Sbu  yn  myned  i  mewn  ac  allan  yn  eu  plith 
|am  y  pymtheng  niwrnod  yr  arosodd  yn  Jer 
|usalem.     Galat.  1. 18. 

29  **  A  chan  fod  yn  hŷf  yn  enw  yr 
l  Arglwydd  Iesu,  efe  a  lefarodd  x  f  ac  a 
>j  ymddadleuodd  yn  erbyn  y  v  Groeg- 
\  iaid  ;  l  a  hwy  a  geisiasant  ei  ladd  ef. 

u  adn.  20—22,  27.  *  pen.  6.  9,  10  a  17.  17.  a  18.  19. 
»19.  8.  Jud.  3,  9.  y  pen.  6.  1.  a  11.  20. 

*  Efe  a  bregethodd  Grist  yn  Jerusalem 
gyda'r  nn  hyfdra  ac  awdurdod  ag  y  gwnaeth- 

I  ai  o'r  blaen  yn  Damascus.  adn.  22,  27.  t  Am 
y  Groegiaid  hyn  gwel  ar  pen.  6.  1,  a  Ioan 
12.20.  Iuddewon  yn  arfer  yr  iaith  Groeg: 
felly  y  dywed  y  cyfieithiad  Syriaeg  am  dan- 
>nt.  Dyma'r  rhai  a  ddechreuasant  ymosod 
ar  Stephan,  pen.  6.  9—14;  ac  yn  awr  maent 
yn  ymosod  ar  Panl  yr  un  modd  :  ond  y  mae 

!  efe  fel  Stephan  yn  rhy  galed  iddynt.  Dy- 
wed  Epiphanius,  nis  gwyddom  ar  ba  sail,  fod 
y  Groegiaid  hyn  wedi  taenu  y  chwedl,  maí 
yr  achos  i  Saul  droi  yn  gristion  oedd,  i  Caia 
pliasyr  arch-offeiriad  nacâu  ei  ferch  yn  wraig 
iddo.     Os  dywedasant  y  fath  chwedl    ofer, 
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niae  yn  piofi  eu  bod  hwy  yn  ei  ygtyiied  ef 
yn  wr  o  urddas,  pe  amgen  ni  buasai  yn  cyn- 
nyg  ar  ferch  i  un  mòr  fawr  a'r  arch-otteiriad. 
J  Fel  y  Damasciaid,  adn.  23,  24. 

30  2  A'r  brodyr,  pan  wybuant,  •a'i 
dygasant  ef  i  waered  i  a  Cesarea,  ac  a'i 
hanfonasant  ef  ymaith  i  6fTarsus. 

%  adn.  24,  25.  pen.  17.  10,  15.  Mat.  10.  23.  a  p«n.  8. 
40.  neu,  Mat.  16.  13.  b  adn.  11.  pen.  11.  25. 

*  Gallesid  meddwl  mai  Cesarea  ar  làn  môr 
y  canol-dír  oedd  hon,  o  ba  le  y  gallasai  efe 
fyned  yn  hawdd  ar  hyd  y  môr  i  Tarsus ;  ond 
gan  fod  Paul  ei  hun  yn  dywedyd  iddo  ddy- 
fod  i  wledydd  Syria  a  Cilicia  (Galat.  1.  21), 
mae  yn  fwy  tebygol  mai  Cesarea  Philippi, 
yn  agos  i  derfynau  Syria,  yw  y  Cesarea  a 
grybwyllir  yma.  Am  y  ddwy  Cesarea,  gwel 
ar  Mat.  16.  3;  Act.  8.  40.  t  Dyma  le  gened- 
igol  Paul,  ac  ynia  y  bu  yn  llafurio,  mae  yn 
debyg,  hyd  oni  ddaeth  ei  gyfaill  Barnabas 
ato,  yn  mhen  tair  neu  bedair  blynedd  gwedi 

hyn,  (medd  GuyseJ  i'w  gymmeryd  ef  gydag 
ef  i  Antiochia.  pen.  11.  25.  Acyma  yr  ydym 
yn  gadael  Paul  hyd  y  fàn  hòno. 

31  c*  Yna  yr  eglwysi  trwy  holl 
Judea,  a  Galilea,  a  Samaria,  a  gaws- 
ant  heddwch, d  \ ac  a  adeiladwyd ;  *  %  a 
chan  rodio  yn  ofn  yr  Arglwydd,  -^ac 
yn  niddanwch  yr  Yspryd  Glân,  ̂   hwy 
a  amlhâwyd. 

cpen.  8.  1.  Dent.  12.  10.  Jos.  21.  44.  Barn.  3.  30. 
1  Cron.  22.  9,  18.  Diar.  16.  7.  Es.  11.  10.  Heb.  4.  9. 
d  1  Cor.  3  9—15.  a  14.  4,  5, 12,  26.  2  Cor.  10.  8.  a  12.  19. 
a  13.  10.  Eph.  4.  12,  16,  29.  IThes.  5.  11.  lTim.  1.4. 
Jud.  20.  e  Neh.  5.  9,  15.  Job  28.  28.  Salm  111.  10.  Diar. 
1.7.  a  8.  13.  a  14.  26,  27.  a  16.  6.  a  23.  17.  Es.  11.2,  3. 
a  33.  6.      2  Cor.  7.  1.       Eph.5.  21.  /  loan  14.  16— 18. 
Rhnf.  5.  5.  a  8.  15—17.  a  14.  17.  a  15.  13.  Gal.  5.  22,  23. 
Eph.  1.  13,  14.  a  6.  18,  19.  Phil.  2.  1.  2  Thes.  2.  16,  17. 
g  pen.  6.  7.  a  12.  24.  Est.  8.  16,  17.  Zech.  8.  20—23. 

*  Mae  yn  debyg  mai  Paul  oedd  gwrth- 
ddrych  penaf  yr  erlidwyr,  ac  wedi  iddo  ef 
fyned  ymaith,  Uonyddodd  yr  erlidwyr  i  ryw 
raddau,  a  chafodd  yr  eglwysi  heddwch  mwy 
nac  o'r  blaen.  +  Heblaw  heddwch  oddi  allan, 
cawsant  eu  hadeiladu  yn  ysbrydol,  mewn 
rhifedi,  grasau  yr  Ysbryd,  gwybodaeth  a 

chariad,  a  chymdeithas  â  Christ  ac  â'u  giìydd 
yn  Nghrist.  Peth  mawr  yw  i'r  eglwys  gael 
ei  hadeiladu  mewn  amser  llonydd  a  hedd- 
ychol;  mae  perygl  mawr  rhag  iddi  adfeilio 
mewn  amser  felly.  J  Dyma  brawf  en  bod 
yn  cael  eu  hadeiladu,  a  dangosiad  pa  fodd  yr 
oeddynt  yn  cael  eu  hadeiladu.  Tybir  mai 
bygythiad  yr  ymherawdwr  Caligula,  o  osod 
ei  ddelw  ei  hun  yn  y  cyssegr  sancteiddiolaf 

o  gylch  y  pryd  hwn,  a  fu  yn  achos  i'r  Iudd- 
ewon  beidio  erlid  yr  eglwysi  am  rywyspaid  : 
felly  nid  oedd  diolch  iddynt  hwy,  ond  i 
Ddnw  sydd  yn  goruwch-lywodraethu  pethau 
er  lles  a  seibiant  ei  bobl. 

32  H  A  bu,  a  h  *  Phedr  yn  tramwy 
trwy  yr  holl  wledydd,  f  iddo  ddyfod  i 
waered  at  *  y  saint  heíyd  y  rhai  oedd 
yn  trigo  yn  Lŷda. 

Äpen.  1.8.  a8.  14,  25.  Gal.  2.  7— 9.  «  adn.  13,  41. 
pen.  26.  10.  Salm  16.  3.  Diar.  2  8.  Mat.  27.  52.  Rhuf.  1.  7. 
£ph.  1.  1.  Phil.  1.  1.         t  adn.  38. 

*  Trwy  holl  barthau  Jndea  a'r  ardaloedd  o 
amgylchjlle  yr  oedd  eglwysi  wedi  eu  sefydlu. 
+  Tref  fechan  tua  32  millíir  i'r  gorllewin  o 
Jerusalem,  ac   yn  agos  i  làn  mòr  y  cauol-dir, 
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nid  pell  o  Joppa.    Tramwyai  Pedr  i  gadarn- 
âu  yr  eglwysi  ieuainc  yn  y  ffydd. 

33  Ac  efe  a  gafodd  yno  ryw  ddyn 

a'i  enw  *  Aeneas,  l  \  er  ys  wyth  mlyn- 
edd  yn  gorwedd  ar  wely,  m  yr  hwn 
oedd  glaf  J  o'r  parlys. I  peo.  3.  2.  a4.  22.  al4.8.  Marc  5.  25.  a  9.  21.  Luc 
13.  16.  loan  5.  5.  a  9.  1,  21.        w  Marc  2.  3—11. 

*  Tybir  mai  Iuddew  oedd  y  dyn  hwn,  ac 
mai  Hillel  oedd  ei  enw  Iudrìewig  ef  ac  Aene- 
as  ei  enw  Groegairìd.  t  Crybwyllir  hyn  i 

ddangos  mawredd  y  wyrth  o'i  iachâu  ef. 
%  Gwendid  y  cyhyrau. 

34  A  Phedr  a  ddywedodd  wrtho, 

Aeneas,  n*y  mae  Iesu  Grist  yn  dy 
iachâu  di :  +  cyfod,  a  chy weiria  dy 
wely.  Ac  efe  a  gyfododd  yn  eb- 
rwydd. 

h  pen.  S.  6,  12,  16.  a  4.  10.  a  16.  18.  Mat.  8.  3.  a  9.  6, 
28—3«.      loaii  2.  11. 

*  Diainmau  fod  Pedr  yn  gMedrì'io  yn  ei 
ysbryd  gyda'rgeiriau  hyn,eto  nidgweddi  yw 
y  geiriau,  ond  addewid,  neu  ddatganiad  i'r 
dyn  claf,  fod  Iesu  Grist  yr  awr  hòno  yn  ei 
iachâu  ef.  Iesu  Grist  oedd  y  gweithydd,  yn 
awr  yn  gystal  a  phan  oedd  ar  y  ddaear. 

t  Yr  oerìd  hyn  i  brofi  ei  gwbl  iachâd  ef  :  o'r 
blaen  nis  gallai  godi  oddi  ar  ei  wely,  yn  awr 

mae  yn  gallu  ei  ysgwyd  a'i  gyweirio  yn 
Uawu  grymus  ac  iach. 

35  °Aphawb  a'r  oedd  yn  preswylio 
yn  Lŷda  a  *  Saron  a'i  gwelsant  ef, 
* f  ac  a  ymchwelasant  at  yr  Arglwydd. 

•  pen.  4.  4.  a  5.  12—14.  a  6.  7.  a  19.  10,  20.  Salm  110. 
3.  Es.  66.  8.  p  adu.  42.  pen.  II.  21.  a  15.  19.  a  26.  18- 
20.  Deut.  4.  30.  Saliu  22.  27.  Es.  31.  6.  Galar.  3.  40.  Hos. 
12.  6.    a  14.  2.    Joel  2.  13.    Luc  1.   16,  17.  1  Thes.  1.  9,  10. 

*  Dyffryn  helaeth  a  frwythlawn  oedd  Sar- 
on,  yn  gyfagos  i  Lÿda,  ac  ynddo  lawer  o 
beutrefydd,  1  Cron.  5.  16:  yr  oedd  yn  cyr- 
haedd  o  Cesarea  hyd  Joppa  gyda  glàn  y 
mòr,  ac  yn  enwog  iawn  am  ei  brydferihwch, 

ei  borfeydd,  a'i  ffrwythlondeb.  f  Yma  cyf- 
lawnwyd  prophwydoliaeth  Isaiah,  "  Hwy  a 
welant  ogoniant  yr  Arglwydd,  a  godidawg- 
rwydd  ein  Duw  ni."  Isaiah  35.  2:  bu  y 
wyrth  hon  yn  foddion  i  ddychwelyd  llawer  o 
honynt  at  yr  Arglwydd,  sef  yr  Arglwydd 
Iesu. 

36  11  q  *  Ac  yn  Joppa  yr  oedd  rhyw 
f  ddisgybles  a'i  henw  Tabitha  (yr 
hon  os  cyfieithir  a  elwir  Dorcas)  Jhon 
oedd  yn  r  llawn  o  weithredoedd  da?  ac 
*  elusenau  y  rhai  a  wnaethai  hi. 

q  pen.  10.  5.  2  Cron  2.  16.  Ezra  3.  7.  Jona  1.3.  r 
15.  5,  8.  Eph.  2.  10.  Phil  1.11.  Col.  1.  10.  1  Thes.  4.  10. 
1  Tuu.  2.  9,  10.  a  5.  10.  Tit.  2.  14.  a  3.  8.  Heb.  13.  21.  lago 
1.  27.        *pen.  10.  4,31. 

*  Tref  ar  làn  y  môr  oedd  Joppa,  tua  34 
milltir  i'r  gorllewin,  neu  y  gogledd-orllewin 
o  Jerusalem,  y  porthladd  agosaf  i  Jerusalem, 
ac  yr  unig  borthladd  a  berthynai  idrìi  ar  fôr 
y  canol-rìir.  Gellid  gweled  Jerusalem  o  Joppa 
gan  fody  ddwy  dref  yn  sef>  11  ar  uchel-leoedrì 
a'r  wlad  yn  wastad  rhyngdrìyut.  Crybwyllir 
Ueoedd  a  phersonau  fel  hyn  er  cadaruâu 
gwirionedd  yr  hanes.  t  Tabitha  oedrì  ei 
henw  Syriaeg,a  Dorcas,  ei  heuw  Groegaidd  ; 

y  ddau  yu  arwyddo  ewig.     Tybir  mai  un  o'- 
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Iuddewon  Groegaidd  oedrì  hi,  ac  felly  yn 
myned  wrth  y  drìau  enw  uchod,  ond  mae  yr 
enw  dysgybles  yn  well  na'r  ddau.  Gan  fod 
Joppa  yn  gorwedd  rhwng  Azòtus  â  Cesarea, 
mae  yn  debyg  i  Phylip  bregethu  yno  ar  ei 
daith  i'r  lle  olaf,  ac  efallai  mai  y  piyd  hwnw 
y  gwnaed  hi  yu  ddysgybles.  J  Mae  yn  debyg 
ei  bod  hi  yn  wraig  gyfoetbog;  pa  fodd  bynag 
yr  oedrì  yn  gyfoethog  mewn  gweithrerìoedd 
da,  y  rhai  ydyut  y  cyfoeth  goreu,  a  baiâut 
hwyaf,  ac  a  ânt  beliaf. 

37  *  A  digwyddodd  yn  y  dyddiau 
hynny  i  iddi  fod  yn  glaf,  a  marw  :  t  ac 

wedi  iddynt  ei  golchi,  hwy  a'i  dodas- ant  hi  u  mewn  lloíFt. 
t  loau  11.  3,  4,  36,  37.  u  pen.  1.  13.  a  20.  8.  Uare 

14.  15. 

*  Tra  yr  oedd  Pedr  yn  y  parthau  hyny, 
clafychodd  y  wraig  elusengar  hon,  a  bu  farw. 
t  Arferai  yr  Iuddewon  olchi  eu  meirw,  a'u 
heneinnio  hefyd,  cyn  eu  claddu  ;  yn  arwydd 

o'u  gobaith  am  yr  adgyfodiad.  Tybia  rhai 
mai  at  hyny  y  cyfeiria  Paul  yn  1  Cor.  15.  29. 

38  *  Ac  o  herwydd  bod  *  Lŷda  yn 
agos  i  Joppa,  y  dysgyblion  a  glywsant 
fod  Pedr  yno ;  t  ac  a  anfonasant  ddau 
wr  atto  ef,  ̂ gan  ddeisyf  nad  oedai 
ddyfod  hyd  attynt  hwy. 

*  adn.  32,  36.         y  2  Bren.  4.  22-30. 

*  Tua  phump  neu  chwech  milltir,  meddant, 
oedd  o  Lỳda  i  Joppa.  fDanfonasaut  am 

Pedr  i'w  cysuro  hwyut  yn  eu  galar  am  wraig 
mòr  elusengar,  a  dysgybles  mòr  drìa  :  ac  os 
oeddynt  wedi  clywed  am  y  wyrth  a  wnaeth- 
ai  efe  ar  Aeueas,  efallai  nad  oeddynt  ddim 
heb  ry  w  obaith  yr  adferai  efe  Tabitha  o  farw 
i  fyw  :  mae  y  deisyfiad  taer  "  nad  oedai  efe 
drìyfod"  yn  lled-ddangos  fod  peth  felly  yn 
eu  meddyliau. 

39  *  A  Phedra  gyfododd,  acaaeth 
gyd  â  hwynt.  Ac  wedi  ei  ddyfod, 

hwy  a'i  dygasant  ef  i  fynu  i'r  líofft : 
2  t  a'r  holl  wragedd  gweddwon  a  saf- 
asant  yn  ei  ymyl  ef  yn  wylo,  a  ac  ynl 

dangos  y  peisiau  a'r  gwisgoedd  a 
wnaethai  Dorcas  ̂ tra  yr  ydoedd  hil 

gyd  â  hwynt. a  adii.  41.  pen.  8.  2.  2  Sam.  1.  24.  Diar.  10.  7.  1  The».  I 
4.13.  oadn.  36.  pen.  20.  35.  Job31.  19.  20.  Diar.  31.1 
30,  31.  M«t.  25.  36-39.  a  26.  11.  Mare  14.  8.  ío»n  12.  8.1 
2  Cor.  8.  12.  Eph.  4.  28.  1  Thes.  1.  3.  Iago  2.  15—17.  1  Ioanl 
3.  18.         b  Mat.  17.  17.  Luc  24.  44.  loau  17.  12. 

*  Yr  Arglwydrì  yn  ddi'ammau  a  roes  ynl 
nghalonau  y  dysgyblion  yn  Joppa  i  ddanfoul 

am  Perìr ;  a'r  Arglwyrìd  yr  un  modd  a  roesl 
ar  ei  fedrìwl  yntau  fyned.  Yr  oedd  pobpethl 
yma  yn  cael  ei  wneyd  mewn  ôydd  ;  ondl 
gwaith  ífydd  yma  a  fyddai  waith  rhyfygf 
ynora  ni.  fNid  oedd  achos  cyílogi  galar-i 
wragedd  yma,  yr  oedd  yma  alar  diragrith,! 
a'r  achos  o  hòno  yn  amlwg. 

40  *  Eithr  Pedr,  wedi  eu  bwrw  i 
gŷd  allan,  d\  a  dodi  ei  liniau  ar  lawrÁ 
el  a   weddíodd ;   a   chan   droi   at  )J 
corph,addywedodd,  ||Tabitha,  cyfod.l 
§  A-^hi  a  agorodd  ei  llygaid,  a  phanl 



ACTAU  X. 

a   gododd    yn  ei 

Anyel  Duw  yn 

Uelodd  hi  Pedr,  1 
heistedd. 

i  Marc  5.  40.  Lhc  8.  54. 
o  1   Bren.  17.   19-23. 

:.  5.  42.  loan  11.  43,  44. 

Deisyfodd  Pedr  ar  bawb  fyned  allan  fel 
byddai  dim  ymddangosiad  o  rodres  a 

gwag-ogoniant,  ac  fel  y  caffai  well  Ilonydd- 
wcli  i  ymdrech  â  Duw  mewn  gweddi. 
îelly  y  gwnaeth  Elisens  ar  achlysur  cyffel- 
yb.  2  Bren.  4.  33.  t  Crybwyllir  hyn  er  dan- 
gos  y  parchedig  ofn  a  weddai  fod  ynom  ni 
jwrth  weddîo,  hyd  yti  nod  yn  y  dirgel:  mae 
Duw  yn  ein  gweled  yno.  %  Dengys  hyn  nad 
oedd  Fedr  ddim  yn  meddwl  y  gallai  wneyd 
jdim  ei  hun,  ond  ceisio  gan  Dduw  godi  y 
marw  yn  fyw,  er  lies  i'r  saint  tlodion,  ac  er 

larnâd  yr  efengyl  trwy  hyny.  ||  Nid  yn 
awdurdodol,  a  gorchymynol,  fel  Crist  ei  hun, 

oedd  efe  yn  dywedyd  "  cyfod  ;"  ond 
mewn  ffydd  yn  yr  Arglwydd  lesu,  y  cyfodai 

efe  Tabitha  gyda'r  gair.  §  Gyda  dywedyd 
Pedr,  yr  oedd  yr  Arglwydd  íesu  yn  gweith- 
redu  ;  ac  adferwyd  y  wraig  i  fywyd.  Tebyg 

i  hyn  oedd  hi  gydag  Ezeciel  a'r  esgyrn  sych- 
ion ;  a  thebyg  i  hyn  mae  Duw  yn  defnyddio 
gweinidogaeth  y  gair. 

4 1  *  Ac  s  efe  a  roddodd  ei  law  iddi, 

ac  a'i  cyfododd  hi  i  fynu.  fAc  wedi 
galw  y  saint  a'r  h  gwragedd  gweddw- 
on,  *  l  eje  a'i  gosododd  hi  ger  bron  yn 
fyw. 

g  pen.  3.  7.     Marc  1.  31.  h  pen.  6.  1.    Job  29.  13. 
Sdlia  146.  9.       Luc  7.  12.  i  pen.  20.  12.      Gea.  4ò.  26. 
1  Bren.  17.  23.  Luc  7.  15. 

*  Nid  oedd  dim  o'r  wyrth  yn  hyn,  yroedd 
y  wyrth  wedi  ei  gwneyd  o'r  blaen.  t  Y  rhai 
oedd  yu  aros  allan  yn  dysgwyl  yn  awyddus 
beth  fyddai  y  canlyniad.  %  Yn  fyw  ac  yn 
holluu  1  iacli  :  perffaith  y  w  gwaith  Duw  i  gyd. 

42  A  hysbys  fu  trwy  holl  Joppa ; 

*  a  llawer  agredasant  yn  yr  Arglwydd. 
I        *  adn.  35.     pen.  11.21.      a  19.  17,  18.      Ioanll.4,  45. 
a  12.  44.        /pen.  10.  6,  32. 

Rhedodd  y  sôn  am  beth  mòr  rhyfedd 
drwy  yr  holl  dref  yn  fuan  ;  t  a  defnyddiodd 
Duw  y  tro  i  fod  yn  foddion  i  ddwyn  llawer- 
oedd  i  wrando  ac  i  gredu  yr  efengyl,  na  fuas- 
ent  yn  meddwl  dim  am  dani  oni  buasai  y  tro 
hwn.  Fel  hyn  bu  y  wyrth  yn  fwy  o  les  i 
eneidiau  llaweroedd  nag  a  fu  i  gorph  Tabitha. 

43  *  A  bu  iddo  aros  yn  Joppa  la- 
wer  o  ddyddiau  f  gyd  âg  '  un  Simon, 
X  barcer. 

*  Wrth  weled  " II  iwer  yn  credu"  yr  oedd  yn 
annogaethol  iawn  i  Pedr  aros  yno  yn  hwy  : 
ac  yr  oedd  gan  Dduw  ychwaneg  o  waith 
iddo,  mae  yn  debyg,  yn  Joppa;  nid  oedd  y 
wyrth  ond  megys  wedi  darpar  y  tir,  yna  yr 
oerld  yn  rhaid  iddo  yntau  hau  yr  had  yuddo. 
+  Buasai  yn  dda  gan  Tabitha  ei  lettya  ef  yn 
ddîamipau;  ond  nid  arosai  yno,  rhag  y  bu- 
asai  dim  ymddanyosiad  ei  fod  yn  cael  ei 
wobrwyo  am  y  wyrth  a  wnaed  arni.  î  Cy- 
rreithydd  crwyn  anifeiliaid  :  crybwyllir  galw- 
edigaeth  Simon  i  ddangos  nad  oedd  Pedr 
ddim  wedi  ymddyrchafu  ar  ei  enwogrwydd 
oblegid  y  wyrth  yn  Joppa  ;  yroedd  yn  fodd- 
lawn  ì  lettya  gyda  dyn  cyffredin  oedd  yn  en- 
niU  ei  fywioliaeth  trwy  lafur  a  diwydrwydd. 

5Tr~  "      ̂ 1^ 

ymddanyns  i  Cornelius. 

13.  50.  a  16.  14.  a  22. 
1.  a  13.  16,  26.  I  Bren. 
j  ü'2.  15.  £s.  59.  19. 

peii.  16.  15.  a  IS.  8. 
alm  101.  6— S.      gäâa. 

PEN.  X. 

Cornelius,  ywr  defosiynoì ,  wrth  orchymyn 
anyel,  yn  anfon  i  yyrchu  Pedr. 

X  R  oedd  rhyw  wr  a  yn  *  Cesarea, 

a'i  enw  f  Cornelius,  ''Jcanwriad  o'r 
fyddin  a  elwid  yr  c  ||  Italaidd  ; n  pen.  8.  40.  a  21.  8.  a  23.  23,  33.  a  25.  1,  13.  b  pen. 
22.  25.  a  27.  1,  31,  43.  Mat.  S.  5,  &o.  a  27.  54.  Luo  7.  2. 

c  pen.  27.  1. 

*  Cesarea  yn  Palestina  oedd  hon  eto,  ac 
nid  Cesarea  Philippi,  ac  yr  oedd  ar  làn  y 

môr,  yn  uwch  i'r  gogìedd  na  Joppa.  t  Knw 
Rhüfeiuig  yw  hwn,  a  d'iau  wrth  yr  enw  mai 
Rhnfeiniad  oedd  y  gwr.  Yr  oedd  tenlu  uch- 
el  iawn  o'r  enw  (Jornelii  yn  Rhufain,  medd- 
ant,  o  ba  un  yr  hanai  y  canwriad  hwn.  t  Am 

ystyr  y  gair  "  canwriad,"  gwel  ar  Math.  8.  5. 
Gellir  dywedyd  amryw  o'r  un  pethau  arn  y 
canwriad  hwn  a  ddywedir  yno  ain  y  canwr- 
iad  hwnw.  ||  Gelwir  honynfyddin  Italaidd, 
efallai,  am  mai  Italiaid  gan  mwyaf  oedd  yn- 
ddi,  yn  warcheidwaid  personol  yrhaglaw,yr 
hwn  oedd  y  pryd  hyny  yn  cadw  ei  lys  yn 
Cesarea. 

2  d  *  Gwr  defosiynol,  e  ac  yn  ofni 

Duw,  /ynghyd  â'i  holl  dŷ,  ̂ ac  yn 
gwneuthur  lìawer  o  elusenau  i'r  bobl, 
h  ac  yn  gweddio  Duw  yn  wastadol. 

d  adn.  7.  22.  pen.  2.  5.  a  8.  2. 
12.  Luc  2.  25.  e  adu.  35.  peu.  î 
8.  43.  2  Cron  6.  33.  Job  1.  I.  S 
Dan.  6.  26.  Dat.  15.  4.  /adn. 
Gen.  18.  19.  Josh.  24.  15.  Job  1.  S 
4,  22,  31.  pen.  9.  36.  Es.  58.  7,  f 
26,  27.    2  Cor.  9.  8—15.  h  peu.  9.   11.    Saírn  25.  5,  8,  9. 
a  55.  17.  a  S6.  3.  a  8S.  1.  Diar.  2    3-5.    Dan.  6.  10,  16,  20. 
Mat.  7.  7,  8.  Luc  18.  1.  Col.  4.  2.  1  Tl.es.  5.  17.  lago  1.  5. 

*  Gan  fod  y  canwriad  hwn  yn  cael  ei  ys- 
tyried  yn  afì^n,  yn  adn.  28,  a  Phedr  yn  eàel 

ei  geryddu  gan  y  rhai  o'renwaediad  am  fyn- 
ed  i  mewn  ato,  pen.  11.  2,  3,  mae  yn  amíwg 
mai  dîenwaededig  oedd  efe :  eto  yr  oedd 
wedi  dyfod  i  wybodaeth  am  y  gwir  Ddnw, 

yn  ei  ofni,  yn  gweddi'o  artio  yn  wastadol,  yn 
dra  elusengar  i'r  bobl,  ac  yn  ddyn  tra  noded- 
ig  yn  ei  dduwioldeb.  Pan  ddanfonwyd  ef  o 
Italy  i  Paîe^tina  yn  bagan,  mae  yn  debyg  ei 
fod  yn  ystyried  hyny  yn  galed  ;  ond  trödd 

allan  yn  drugaredd  anfeidrol  i'w  enaid  ef, 
gan  mai  hyn  tu  yn  foddion  i'w  ddwyn  ef  i 
adnabyddiaeth  o'r  un'g  wir  Dduw,  a'r  hwn 
a  anfonodd  efe,  lesu  Grist,  er  ei  iachawdwr- iaeth. 

3  l  *  Efe  a  welodd  mewn  gweledig- 
aeth  yn  eglur,  k  f  ynghylch  y  nawfe  i 
awr  o'r  dydd,  l  angel  Duw  yn  dyfod  i 
mewn  atto,  ac  yn  dywedyd  wrtho, 
m  X  Cornelius. 

i  Job  4.   15,  16.  Dan.  9.  20,  21.  k  adn.  30.  pen.  3.  1 
Mat.  27.  46.  Luc  23.  44—46.  /  peti.  5.  19.  a  II.  13.  a!2. 
7—11.      a    27.23.      Lucl.ll.     a  2.   10,  11,  13.    Heb.  1.4. 
m  pen.  9.  4.  Ex.  33.  17.  Es.  45.  4. 

*  Nid  breuddwyd,  neu  ber-Iewyg,  ydoedd  ; 

ond  gweledigaeth  eglur,  a  diledrith,  i'w  lyg- 
aid  corphorol  ef :  angel  Duw  yn  sefyll  gerei 
fron  ef  ar  wedd  dyn,  ond  yn  dra  gogonedd- 
us,  adn.  30.  tTua  thri  o'r  gloch  y  prydnawn, 
amser  yr  offrwm  prydnawnol,  a'r  awr  weddi 
yn  mhlith  yr  Iuddewon  ;  ac  ymprydio  a 
gwëddîo  yr  oedd  yntau  pan  gafodd  y  weled- 
igaeth  hon,  fel    Daniel  gynt.  Dan.  9   20,  21. 
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Angel  yn  cyfarwyddo  Cornelìus        ACTAÜ  XI. i  anfon  i  Joppa  am  Pedr. 

Cafodd  Duw  ef  yn  ftÿdrìlawn  ar  yr  ychydig 
oleuni  oedd  ganddo,  ac  yn  awr  mae  yn  myned 

i  roddi  ychwaneg  iddo.  \  "  Mi  a'th  adwaen 
wrth  dy  enw."  Lxod.  33.  17. 

4  *  Ac  wedi  iddo  graffu  arno,  *  a 
rayned  yn  ofnus,  efe  a  ddywedodd, 

°t  Beth  sydd,  Arglwydd?  Ac  efe  a 
ddywedodd  wrtho,  p  Dy  weddiau  di 

^a'th  elusenau  a  J  ddyrchafasant  yn 
||  gofTadwriaeth  ger  bron  Duw. 

n  Dan.  10.  11.  Luc  1.  12,  29.  a  34.  5.  o  peu.  9.  5,  6. 
a22.10.    1  Sam.  3.  10.  padn.31.    2  Cron.  6.  33.    a  32. 
24.  S-ìoi  141.  2.  Es.  43.  26.  Mal.  3.  16.  Luc  1.  Ì3.  Phil.  4. 

6.        7  PLil.  4.  1S.   Heb.  6.  10.  a  13.  16. 

*  Ni  welsai  Cornelius  y  fath  weledigaeth 
erioed  o'r  blaen,  a  phe  gwelsai,  nid  rhyfedd 
iddo  fyned  yn  ofnns;  oblegid  beth  yw  cig  a 
gwatd  i  ddàl  i  edrych  ar  un  o  angelion  go- 
goneddus  Duw  ?  t  laith  syndod,  a  braw  di- 
symmwth,  fel  pe  dywedasai,  O  Arglwydd, 
gwared  íi !  beth  yw  hyn  ì  pwy  ydyw  hwn  ? 
a  pheth  yw  rneddwl  a  dyben  y  fath  ymwel- 
iarì  a  hwn  i  mi  ì  ai  mewn  trugaredd  ai  ynte 
mewn  digofaint?  %  Cyfeiriad  at  yr  arogl- 
darth  yn  (ierchafu  i  fynu  dàn  y  gyfraith  : 

fe!ly  yr  oedd  Dafydd  yn  dymuno  i'w  weddî- 
au  esgyn  i  fynu  Salm  141.  2.  ||  Felly  y  gel- 
wid  otfrymau  y  bobl  dàn  y  ddeddf.  Lefit.  2. 
2,  9 ;  a  6.  15.  Mae  y  geiriau  yn  arwyddo 
eu  bod  yn  gymmeradwy  ger  bron  Duw,  ac 

megys  yn  ei  goffâu  ef  am  ei  addewidion,  a'i 
fwriadau  grasol  tuag  at  Cornelius. 

5  *  Ac  yn  awr  '*  anfon  wŷr  i  Joppa, 
a  _;ỳr  am  Simon,  *yr  hwn  a  gyfenwir 
Pedr: 

i  15.  7.  a  16.  9. *Maro  3.  16, __.  J2.  pen.  9 
loan  1.  42. 

*  Nirì  i'r  angelion  y  darostyngorìrì  Duw  y 
byd  a  ddaw  ;  Ìiyny  yw,  nid.angelion  a  drefn- 
odd  efe  i  bregethu  yr  efengyl,  ond  dynion 
fel  ni  ein  hunain,  am  hyny  rhaid  i  Cornelius 
ddanfon  am  Pedr  i  Joppa,  yr  hon  oedd 
lawer  o  filltiroedd  i'r  dehau  o  Cesarea. 

6  *  Y  mae  efe  yn  llettya  gyd  âg  '  un 
Simon,  barcer ;  tŷ  yr  hwn  sydd  wrthy 

môr :  u  t  efe  a  ddywed  i  ti  pa  beth  sydd raicl  i  ti  ei  wneuthur. 
t  pen.  9.  43.  u  pen.  9.  6.    a  11.  13,  14.    loan  7.  17. 

Rhuf.  10.  14-17.  Epb.  4.  8—12. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  43.  Rhyfedd  mòr  fanol 
oedd  yr  angel  yn  ei  gyfarwyddyd  :  yr  oedd 
hyn  yn  gymmorth  mawr  i  Cornelins,  nid  yn 
unig  i  gael  hyd  i  Pedr  ;  ond  hefyd  i  gredu 
mai  oddiwith  yr  Arglwydd  yroedd  y  weled- 
igaeth,  wedi  iddo  gael  pob  peth  fel  y  dywed- 
asai  yr  angel,  ac  i  gredu  athrawiaeth  Pedr 
pan  ddaeth,  fel  un  wedi  ei  ddanfon  gan 
Dduw.  +  Mae  yn  ddîamman  fod  Corneìius 

fel  dyn  duwiol,  yn  credu  yr  addewidion  o'r 
Messiah,  a'r  prophwyrìoliaeíhan  am  dano  o'r 
blaen  ;  yr  hyn  oedd  yn  ddigun  er  iachawd- 
wriaeth  dàn  yr  hen  oruchwjliaeth  :  ond 
wedi  i  Grist  ddyfod,  cyíìawni  gwaith  y 
prynedigaeth,a  chyhoeddi  yr  iacbawrìwriaeth 
yn  yr  efengyl ;  yr  oedd  yn  angenrbeidio! 
credu  ynddo  ef,  yn  bennodol,  yn  awr,  fel  y 
Messiah  a'r  Iachawdwr  hwnw  :  ac  i'w  bre- 
gethu  ef  fel  y  cyfryw,  yr  oedd  yn  rhaid  dan- fon  am  Pedr. 

7  A  phan  ymadawodd  yr  angel 

oedd  yn  ymddiddan  â  Cornelius,  *  efe 
a  alwodd  rar  ddau  o  dylwyth  ei  dŷ, 
y  t  a  niilwr  defosiynol  o'r  rhai  oedd 
yn  aros  gyd  âg  ef : 

*  adn.  2.  Gen.  24.  1—10,  52.  Barn.  7.  10.  1  Sam  14 

6,  7.    1  Tim.  6.  2.     Philem.  16.  y  adn.  1.     Mat.  S.  9,  lo'. 

*  Yn  adn.  2,  dywedir  ei  fod  ef  a'i  "  holl 
dŷ"  yn  ofni  Duw  :  dîammau  iddo  ef  gym- 
meryd  llawer  o  boen  i  ddysgu  ei  deulu,  ac 
yr  oedd  yn  ddedwydd  iawn  yn  ei  deulu,  o 
ran  eu  ffyddlondeb  i'w  wasanaethu  ef :  nid 
oedd  yn  anhawdd  iddo  gael  dau  ddyn  cref- 
yddol  a  ffyddlawn  i'w  danfou  ar  y  neges 
pwysig  hwn.  +  Yr  oedd  crefydd  Cornelius 
wèdi  ennill  rhai  o'i  (ìlwyr  ef  hefyd  ;  drwy 
ei  hyfforddiadau  a'i  ymarweddiad  sanctaidd 
ef  ei  hun.  Mae  yn  werth  sylwi  ar  ufudddod 
•parod  y  gwr  mawr  hwn  hefyd ;  gan  nas 
gwyddai  efe  ddim  am  y  cristionogion  o'r 

blaen  ond  yr  hyn  allasai  ddygwydd^glywed gan  yr  Iuddewon  digi  ed  a  rhagfarnìlyd,  yr  hyn 
oedd  yn  tueddu  i  grëu  rhagfarn  yn  eu  iìerbyn 
ynddo  yntau,  mwy  na  dim  arall. 

8  *  Ac  wedi  iddo  fynegi  iddynt  y 

cwbl,  z  t  efe  a'u  hanfonodd  hwynt  i 
Joppa. 

_  adD.  33.  pen.  26.  19.  Salni  119.  59,  60.  Preg.  9.  10. Gal.  1.16. 

*  Er  mai  gweision  isel-radd  oedd  y  rhai 
hyn  i  Cornelius,  eto,  fel  dynion  duwiol  mae 
efe  yn  eu  hystyried  yngydradd  âg  ef  ei  hun, 
ac  yn  mynegi  iddynt  fel  ei  gyfeillion  myn- 
wesol,  yr  hyn  a  welsai,  ac  a  orchymynasid 

iddo  gan  yr  angel.  t  Yr  oedd  hyn  yn  'eu gwneyd  yn  fwy  ewyllysgar  i  fyned,  ac  i  fod  | 
yn  fwy  taer  am  i  Pedr  ddyfod. 

9  1f  *  A  thrannoeth,  fel  yr  oeddynt 
hwy  yn  ymdeithio,  ac  yn  nesâu  at  y 
ddmas,  a  t  Pedr  a  aeth  i  fynu  ar  y  tŷ 
i  weddio,  \  ynghylch  b  y  chweched awr. 

a  adn.  S.  pen.  11.  5—10.  1  Sam.  9.  25.  Zeph.  1.  5.  Mat. 
6.  6.  Marc  1.  35.  a  6.  46.  1  Tim.  2.  8.  b  pen.  6.  4.  Salm 

55.  17.  Dan.  6.  10.  M_t.  20.  5.  a  27.  45.  Eph.  6.  16.' 

*  Yr  oedd  hi  yn  hwyr  y  dydd  o'r  blaen 
pan  gychwynodd  y  cenadau  hyn,  ac  yr  oedd 
tua  hanner  dydd  dranoeth,  y  "chweched 
awr/'  pan  gyrhaeddasant  Joppa.  +  Am  nen- 
au  tai  yr  Iuddewon,  gwel  ar  Math.  24.  7. 
I  Heblaw  bore  a  hwyr,byddai  y  rhai  mwyaf 

crefyddol  o'r  Iuddewon  yn  neillduo  amser  i 
weddîo  hanner  rìydd  hefyd  :  felly  Dafydd, 
Salm  55.  37  ;  a  Danieî,  Dán.  6.  10.  Sylwyd 

o'r  blaen,  pen.  9.  36,  y  gellirì  gwelerì  Jerusal- 
em  o  Joppa,  a  thybir  forì  Pedr  yma  yn 

myned  i  ben  y  tŷ  i  wedrì'ío,  fel  y  gallai  wel- erì  y  rìeml  orìrìi  yno,  yn  gystal  ag  er  mwyn 
neillciuaeth  a  llonyrìrìwch.  Arferai  yr  Iudd- 
ewon  rìroi  eu  gwynebau  tua  Jerusalem  wrth 
werìrìio  pa  le  bynag  y  byrìrìent ;  (1  Bren.  8.  j 
38,  _vc.  ;  Jonah  2.  4;  Dan.  6.  10;)  ac  mae 
yn  rìebyg  fod  Pedr  hyd  yn  hyn  yn  gwneyd 

i  yn  ol  yr  arfer  hòno. 

I  1 0  c  *  Ac  fe  ddaeth  arno  newyn 
I  mawr,  ac  efe  a  chwennychai  gael 
í  bwyd.  Ac  a  hwynt  yn  parottoi  iddo, 
I d  t  fe  syrthiodd  arno  lewyg  : 

c  Mat.  4.  2.       a  12.  1—3.      a  21.  ÌS.  d  pen.  22.  17. 



Pedr  yn  yweled  rhyw  lestr  fel ACTAU  X. 
llèn-U'ian  yn  disgyn  o>  nef. 

Nura.  24.  4,  16.    Ezec.  8.  1—3.  a  11.  24.    »  40.  2.    2  Cor.  12. 
2—4.  Dat.  1.  10.  a  4.  2,  3. 

*  Gan  nad  oedd  hi  eto  ond  tua'r  "  chwech- 
ed  awr,"  gallwn  feddwl  niai  peth  goruwch- 
naturiol,  o  ddanfoniad  disymmwth  Dnw, 

oedd  y  "  newyn  mawr  "  hwn  ar  Pedr  ;  i'w 
barotôi  ef  Prllewyg,  y  Uewyg  i'w  barotôi  ef 
i'r  weledigaeth,  a'r  weledigaeth  i'w  barotòi 
ef  i  fyned  i  bregethu  i'r  cenedloedd.  t  Rhyw 
fath  o  lesmar  a  orchfygodd  ei  natur  a'i  syn- 
wyrau  ef,  fel  nas  gwyddai  pa  un  ai  yn  y 
corph  ai  allan  o'r  corph  yr  oedd,  fel  Paul. 
2  Cor.  12.  2,  3  ;  ond  yr  oedd  ei  holl  gynneddf- 
au  mewn  cyflawn  rym  a  gweitbrediad  gan- 
ddo,  ac  nid  fel  y  trymgwsg  a  syrtliiodd  ar 
Adda. 

11  *  *  Ac  e/è  a  weiai  y  nef  yn  agor 
ed,  ̂ a  rhyw  f  lestr  yri  disgyn  arno,  fel 

llen-H'iari  fawr,  |  wedi  rhwymo  ei 
phedair  congl,  a'i  gollwng  i  waered 
hyd  y  ddaear : 

e  pen.  7.  56.  Ezec.  1.  1.  'Luc  3.  21.  Ioan  1.  51.  Dat.  4 
I  a  11.  19.  a  19.  11.  /Gen.  49.  10.  Es.  11.  6-14.  a  19 
23-25.  a  43.  6.  a  56.  8.  Mat.  8.  11.  a  13.  47,  48.  Ioan  II, 
52.  a  12.  32.  Rhuf.  1.  16.  a  3.  29-31.  a  9.  4.  a  15.  9-12. 
a  16.  25,  26.  Gal.  2.  15.  a  3.  28.  Epb.  1.  10.  a  3.  6.  Col 
3.11. 

*  Cofiwn  mai  yn  weledigaethol  yn  ei  lew- 
yg,  ac  â  llygaid  ei  feddwl,  y  gwelodd  Pedr 
y  nef  yn  agored,  ac  nid  yn  wirioneddol  â 
îlygaid  ei  gorph  fel  ar  fedyddiad  Iesu,  ac  fel 
■  gweiodd  Stephan  hi.  Gallai  hyn  arwyddo 
bod  y  nef  yn  cael  ei  hagor  yn  awr  trwy 
Grist,  ag  oedd  wedi  ei  chauad  trwy  yr  Add 
cyntaf :  neu  ynte,  ei  bod  yn  cael  ei  hagoryn 

awr  i'r  cenedloedd  wedi  bod  yn  gauedig 
iddynt  hwy  trwy  holl  oesoedd  yr  Hen  Des 
tament.  Y  dirgelwch  am  alwad  y  cenedl 

oedd  yn  cael  ei  ddwyn  i'r  amlwg,  mae  yn 
debyg  mae  yn  arwyddo.  Gwel  Ephes.  3. 
2 — 6.  f  Rhyw  ddodrefnyn  teuluaidd,  neu 
offeryn  at  lafurwaith,  yw  ystyr  y  %nir  sfieuos, 

ac  nid  "  llestr  yn  unig,  yn  ol  ein  syniad  ni 
am  lestr.  Efallai  mai  eglwys  y  Testament 

Newydd  mae  y  Uèn-U'ían  fawr  hon  yn  ar- 
wyddocân,  dechreuad  yr  hon  sydd  o'r  nef,  ac 
a  dynir  yn  y  diwedd  i'r  nef  drachefn.  JTyb- 
ir  fod  y  pedair  congl  yn  arwyddo  pedwar 
cẃr  y  byd,  o  ba  le  y  casgla  Duw  ei  etholed- 
igion  ;  a  rhwymiad  y  conglau  yn  arwyddo 

di'ogeíwch  yr  eglwys,  yn  addewid,  llŵ,  a 
chyfammod  Duw ;  a  rhwymiadau  ei  ddoeth- 

ineb,  ei  allu,  ei  wirionedd,  a'i  gariad  anghyf- newidiol  ef. 

12  *  Yn  yr  hon  *  yr  oedd  pobrhyw 
bedwar-carnolion  y  ddaear,  a  gwŷllt- 
filod,  ac  ymlnsgiaid,  ac  ehediaid  y  nef. 

g  Gen.  7.  8,  9.  Es.  11.  6—9.  a  65.  25.  loan  7.  37.  I  Cor. 
6.  9-  1 1 . 

*  Wrth  y  gwahanol  rywiau  hyn  o  grëad- 
uriaid,  rhaid  i  ni  ddëall  yn  dd'íammau,  pech 
aduriaid  o  bob  cenedl,  ac  o  bob  math,  wedi 

eu  casglu  i'r  eglwys  trwy  bregethiad  yr  ef- 
engyl,  a  thrwy  ffydd  a  gras.  Tybia  rhai  fod 
yn  y  llèn-HYan  rai  crëaduriaid  glân  yn  ol  y 
ddeddf,  a  rhai  aflan  ;  ond  tybia  eraill  mai 
crëaduri/iid  atìan  oeddynt  i  gyd :  a  hyny 

sydd  fwyaf  tebygol  wrth  ateb  Pedr  i'r  gor- 
chymyn,  "  Lladd  a  bwyta."  adn.  14.  Ac  os 
dangos  galwad  y  cenedloedd  oedd  dyben  y 
weledigaeth  hon,  mae  yn  fwy  tebyg  byth 

mai  crëaduriaid  aflan  oedd  yn  y  llèn-Ui'an  ; 
oblegid  ystyriai  yr  Iuddewon  y  gwahaniaeth 
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seremoniol  rhwng  crëaduriaid  gìân  ac  aflan 

ftel  arwydd  o'r  gwahaniaeth  rhwng  luddewon 
â  chenedloedd. 

13  *A  daeth  llef  atto,  h  Cyfod, 
Pedr ;  lladd,  a  bwytta. 

h  adn.  10.  Jer.  35.  2-5.  Ioan  4.  31-34. 

*  Llef  yr  Arglwydd  o'r  nefoedd,  felly  yr 
ystyriai  Pedr  hi,  mae  yn  amlwg  yn  yr  adnod 
nesaf.  t  Gorchymyn  oedd  hwn  iddo  bregethu 

yr  efengyl  i'r  cenedloedd  yn  gystal  ag  i'r 
Iuddewon,  a  chymdeithasu  â'r  ccnedloedd 
yn  yr  efengyì,  yn  gystal  ag  â'r  Iuddewon  : a  bod  yn  awyddus  i  hyny,  ac  ymhyfrydu  yn 
hyny,  fel  dyn  newynog  yn  chwennychu 
bwyd,  adn.  10,  ac  yn  ymhyfrydu  mewn 
bwyd.  Mae  yn  debyg  fod  yr  Arglwydd  yn 
y  fàn  yma  hefyd,  yn  diddymu  y  gorchymyn 
seremoniol  yn  nghylch  bwydydd  glân  ac 

aflan,  ac  yn  rhoddi  rhyddid  i'r  cristionogion 
luddewig  i  fwyta  weithian  o  bob  peth  bwyt- 
adwy,  yn  ddiwahaniaeth. 

14  A  Phedr  a  ddywedodd,  *  *  Nid 
felly,  Arglwydd  :  k  +  canys  ni  fwytteais 
i  enoed  ddim  |cyfFredin  neu  aflan. 

i  Geu.  19.  18.  Ex.  10.  11.  Mat.  !6.  22.  a  25.  9.  Luc  !. 
S0.  k  Lef.  11.  a  20.  25.  Deut.  14.   Ezec.  4.  14.  \  44.  31. 

*  Er  y  gwyddai  Pedr  maillef  yr  Arglwydd 
Iesu  oedd  yn  gorchymyn  iddo,  cymmaint 
oedd  ei  syndod  wrth  y  fath  orchymyn,  fel  y 

beiddiodd,  yn  ei  syndod  a'i  annwybodaeth, 
wrthddadlau  yn  erbyn  y  fath  orchymyn  an- 
arferol.  +  Ni  fwytêais  I  ddhn  erioed  gwa- 
harddedig  yn  nghyfraith  Moses,  ac  nis  gall 
fy  nghydwybod  I  ei  wneyd.  îTybia  rhai 

mai  geiriau  cyfystyr  yw  y  rhai  hyn,  "  cyíf- 
redin  neu  aflan ;"  ond  y  mae  eraill  yn 

gwneyd  gwahaniaeth  rhyngddynt : — "  cyff'- redin,"  pethau  a  fwytêid  gan  y  cenedloedd, 

ond  ni  fwytêid  gan  yr  Iuddewon :  "afian," 
pethau  ni  fwytèid  gan  genedloedd  nac  Iudd 
ewon ;  megys  crëaduriaid  gwenwynig,  neu 
wedi  marw  o  honynt  eu  hunain. 

15  A'r  llef  drachefn  a  ddywedodâ 
wrtho  yr  ail  waith,  l  *  Y  pethau  a 
lanhaodd  Duw,  na  alw  diyn  gyffredin. 

/  adu.  25.  pen.  11.9.  a  15.  9,  20,  29.  Mat.  15.  II. 
Rhuf.  14.  14-17,  20.  1  Cor.  10.  25.  G<d.  2.  12,  13.  1  Tim. 
4.  3-5.  Tit.  1.  15.  Heb.  9.  9,  10. 

*  Y  pethau  a  farnodd  Duw  yn  làn,  neu  a 
arfaethodd  efe  eu  gwneyd  yn  lân.  Gwaith 
yr  offeiriad  oedd,  mewn  achos  o  wahan- 
glwyf  neu  ryw  beth  cyffelyb,  barnu  y  peth 
neu  y  person  yn  lân  neu  yn  atìan.  Yn  yr 

Hebraeg  fel  hyn  y  mae,  "  Yr  ofleiriad  a'i 
glanhâ— neu,  yr  offeiriad  a'i  haloga  :"  hyny 
yw,  ei  farnu  yn  lân  neu  yn  aflan.  Felly 
yma,  y  pethau  a  farnodd  Duw  yu  iân  yn  y 
weledigaeth  hon,  na  farned  Pedr  hwynt  y;i 
aflan.  Yr  oedd  Duw  yn  awr  yn  diddymu  y 
gwahaniaeth  seremoniol  rhwng  bwydydd  a 

chrëaduriaid  glân  ac  aflan,  a  rhwng  íu<id- 
ewon  a  chenedloedd  hefyd  ;  ac  nid  oedd 
Pedr  na  neb  arall  i  gadw  y  gwahaniaeth 
hwnw  i  fynu  ddim  yn  hwy. 

16  *  A  hyn  a  wnaed  m  dair  gwaith  : 
f  a'r  llestr  a  'dderbyniwyd  drachefn  i 

fynui'r  nef. m  Gen.  41.  32.  Ioan  21.  17.  2  Cor.  13.  1 

*  I  ddangos  penderfyniad  d'iysgog  Duw,  i 

argraffu  y  peth  ar  feddwl  Pedr,  ac  i'w  wneyd ef  yn  ufudd  i    fyned   i  dŷ  Corftelina,   ac  i 
'  2"xT~ 



Yr  Ysbryd  yn  yorchymyn  i  Pedr       ACTAU  X. 
fyned  ffyda'r  ytcŷr  i  Cesarea. 

bregethu  yr  efengyl  i'r  cenedloedd  o  hyny 
ailan.  t  I  arwyddo  y  byddai  i  bechaduriaid 
ciediniol  o  bob  gradd/  sefyllfa,  a  chenedl, 
gael  eu  derbyn  yn  un  eglwys  fawr  i  ogoniant 
yu  y  diwedd. 

17  M  *  Ac  fel  yr  oedd  Pedr  yn  am- 
meu  ynddo  ei  hun  beth  oedd  y  weled- 

igaeth  a  welsai ;  f  wele,  °  y  gwyr  a 
anfonabid  oddi  wrth  Cornelius,  wedi 
ymofyn  am  dŷ  Simon,  oeddynt  yn 
sefyll  wrth  y  porth. 

n  adn.  19.  pen.  2.  12.  a  5.  24.  a  25.  20.  Ioan  13.  12. 
1   Pedr  1.  11.         o  adn.  7—16. 

*  Pan  ymadawodd  y  weledigaeth,  daeth 
Pedr  ato  ei  hun  o'i  lewyg,  mae  yn  debyg,  a 
chan  ei  bod  ar  ei  feddwl  ar  ol  ei  ddadebriad, 
yr  oedd  yn  sýnu  ac  yn  ammau  ynddo  ei  hun, 
beth  a  allasai  y  fath  weledigaeth  fod,  ac  i  ba 
ddyben.  tNid  hir  y  cafodd  fod  yn  ei  bet- 
rusder:  dyma  ddau  was  Cornelius  a'r  milwr 
wrth  y  porth,  ac  erbyn  iddynt  hwy  ddy- 
wedyd  eu  neges,  îe,  cyn  hyny,  mae  yr  Ys 
br>d  yn  egluro  iddo  y  weledigaeth,  trwy  ei 
orehymyn  ef  i  fyned  gyda  hwynt. 

1 8  *  Ac  wedi  iddynt  alw,  p  hwy  a 
ofynasant  a  oedd  Simon,  yr  hwn  a 
gyfenwid  Pedr,  yn  llettya  yno. 

p  adn.  5,  6.  pen.  11.  11, 

*  Fel  dîeiihriaid,  gofynasant  i'r  neb  o'r 
teulu  a  ddaeth  at  y  drws.  a  oedd  yno  ryw 

ddyn  nodedig  o'r  enw  Simon,  neu  Pedr,  yn 
llettya  ;  a  oedd  efe  gartref,  ac  a  allent  hwy 
gael  ymddiddan  âg  ef. 

19  1[  *  Ac  fel  yr  oedd  Pedr  yn 
meddwl  am  y  weledigaeth,  ?f  dy- 
wedodd  yr  Yspryd  wrtho,  Wele  dri 
wŷr  yn  dy  geisio  di. 

?pe«.8.  29.  »11.13.  a  13.  2.  a  16.  6,  7.  »21.4. 
Ioan  16.  13.  1  Cor.  12.   11.  1  Tim.  4.   1. 

*  Yr  oedd  hyn  cyn  i  Pedr  weled  y  gwýr, 
efe  ar  ben  y  tŷ,  mae  yn  debyg,  a  hwythau  i 
lawr  with  y  porth.  t  Yr  Ysbryd  Glân,  yn 

dyfod  i'w  hysbysu  ef  am  ddyfodiad  y  dyn- 
ion,  ac  i  orchymyn  iddo  fyned  gyda  hwynt. 
Fel  hyn,  pwy  bynag  a  fyfyrio  yn  ofalus  ar 
yr  hyn  a  t;ly  wo  oddi  wrth  Dduw  ;  ni  âd  Duw 

ef  heb  oleuni  a  hyfí'orddiant  digonol. 
20  *  Am  hynny  cyfod,  r  disgyn,  a 

dos  gyd  â  hwynt,  f  heb  ammeu  dim  : 

s  %  o  herwydd  myfi  a'u  hanfonais 
hwynt. 

r  pen.  8.  26.    a  9.  15.    a  15.  7.    Marc  16.  15.  s  pen. 
9.  17.  a  13.  4.  Es.  43.  16.  Zech.  2.  9—11. 

*  Cyfod,  dos  i  lawr  atynt,  a  daipar  dy 
hun  i'r  daith  yn  dd'íoed.  t  Er  mai  tri  ogen- 
edloedd  heb  eu  henwaedu  erioed  ydynt,  nac 
amman  di  ddim  am  hyny :  ac  er  mai  at  wr 

a  thculn  dl'enwaededig  y  maentyndy  geisio, 
nac  amman  ddim  am  hyny  chwaith  :  %  myfi, 

yr  Ysbryd  Glân  a'n  hanfonais  hwy  atat  ti,  a 
myfi  yr  Ysbryd  Glân  sydd  yn  dy  ddanfon 
dithau  gyda  hwynt ;  gan  hyny  nid  oes  achos 
i  ti  amman.  Parodd  Duw  trwy  ei  angel  i 
Cornelius  ddanfon  y  cenadon,  eto  mae  yr 

Ysbryd  yn  dywedyd  wrth  Pedr,  "  Myli  a'u hanfonais  hwynt  !  iaith  Duwdod,  a  iailh 
Person  dwyfol  yw  hyn. 

21  *  A  Phedr,   wedi  disgyn  at  y 
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gwŷr  a  anfonasid  oddi  wrth  Cornelius 
atto,  a  ddywedodd,  '  Wele,  myfi  yw 
yr  hwn  yr  ydych  chwi  yh  ei  geisio  : 

f  beth  yw  yr  achos  y  daethoch  o'i herwydd  ? 
t  Ioan  1.  38,  39.  a  18.  4-8.        u  adn.  29.  Marc  10.  51. 

*  Mewn  ufudd-dod  i  orchymyn  yr  Ysbryd, 

aeth  Pedr  i  lawr  at  y  gwŷr  yn  ddi'oed,  a 
mynegodd  iddynt  mai  efe  oedd  yr  hwn  yr 
oeddynt  hwy  yn  ei  geisio.  t  Er  y  gwyddsj 

efe  eu  neges  mewn  rhan  o'r  blaen,  eto  mae 
yn  eu  holi  hwy,  i  gael  gwybod  yn  fanylach, 

ac  i  gael  cyinharu  eu  geiriau  hwynt  â'r  wel- 
edigaeth,  ac  â  geiriau  yr  Ysbryd  Glân. 

22  *  Hwythau  a  ddywedasant, 
^Cornelius  y  canwriad,  y  gwr  cyf- 
iawn,  ac  yn  ofni  Duw,  z  ac  â  gair  da 
iddo  gan  holl  genedl  yr  Iuddewon, 
fa  rybuddiwyd  gan  angel  sanctaidd, 

i  ddanfon  am  danat  ti  i'w  dý,  a  ac  i 
wrando  geiriau  gennyt. 

y  pei 

jr  adn.  1 
Mat.  1.  19. 

Heb.  10.  38. 

24.  15.  Hos.  14.  9.  Hab.  2.  4. 
23  50.  Rhuf.  1.  17. 

i  22.  12.  Luc  7.  4 
20.    Luc  2.  25. 

i  12.  23 
Heb.  11 

11.  14.  Ioan  5.  24.   a  6.  63,  65.   a  13.  20.    a  17.  8,  20.  RÌiuf. 

10.  17,  18.  2  Cor.  5.  18-20.  2  Pedr3    2. 

*  Er  prysnro  e»  neges,  ac  er  dilëu  y  rhag- 
farn  a  allasai  fod  yn  meddwl  Pedr  yn  erbyn 

Cornelius,  yr  hwn  oedd  genedl-ddyn,  maent 
yn  ei  gaumol  efraewn  ainryw  bethau  : — i.  Ei 
fod  yn  wr  cyfiawn.  2.  Yn  ofni  Duw  ;  sef 

yn  addoli  y  gwir  Dduw,  yr  un  fath  a'r  Iudd- ewon.  3.  Bod  iddo  air  da  am  dduwioldeb 

ac  elusengarwch  gan  yr  Iuddewon  eu  hun- 
ain  ;  ac  felly  na  byddai  dim  gwarth  i'r  apos- 
tol  o  fyned  ato.  t  Gwyddai  Pedrfod  hyna  yn 
wir,  feìly  nid  oedd  raid  iddo  ammau  y  peth-l 
au  eraill  a  ddywedaiy  cenadon  am  Cornelius.  I 

23  *  Am  hynny  efe  a'u  galwoddl 
hwynt  i  mewn,  6aca'w  llettyodd  hwy.\ 
c  f  A  thrannoeth  yr  aeth  Pedr  ymaithl 

gyd  à  hwy,  d  \  a  rhai  o'r  brodyr  ol 
Joppa  a  aeth  gyd  âp;  ef. 

b  Gen.  19.  2,  3.  a  24.  31,  32~.  Barn. 2.  !Pedr4.9.  c  adn.  29,  33.  Preg.  <J 
pen.  9.  38,  42.  a  II.  12.  2  Cor.  8.  21. 

*  Er  nad  oeddynt  ond  gweision  isel-radd  a 
clT-nedlig,  mae  Pedr  yn  eu  Ilettya  hwy  yn 
garedig  am  y  nos,  fel  y  gweddai  i  saint. 
tTranoeth  efe  a  aeth  yn  ewyllysgar  gyda 

hwynt.  Mae  ufudd-dod  parod,  ac  ewyllys- 
gar,  yn  ufudd-dod  denblyg.  %  Yr  oedd 
chwech  o  honynt,  pon.  11.  12:  aeihant  gyda 
Pedr  yn  1.  Er  dangos  en  parch  iddo.  2.  0 
herwydd  eu  syndod  wrth  y  gweledigaethau 
rhyfedd  a  adroddcsid  iddynt.  3. 1  gynnorth- 
wyo  Pedr  os  byddai  raid.  4.  I  gael  gweled 
beth  a  wnelai  Duw  trwy  Pedr  yn  nbỳ  Cor- 

nelius.  5.  I  fod  yn  dystion  dros  Pedr,  ac  i'w 
amddiffyn  ef,  ger  bron  y  cristionogion  Iudd- 
ewig,  os  byddai  raid  wedi  hyn. 

24  e  *  A  thrannoeth  yr  aethant  i 

mewn  i  Cesarea.  f  Ac  yr  oedd  Cor- 
neìius  yn  disgwyl  am  danynt,  f%  ac 
efe  a  alwasai  ei  geraint  a'i  ||  anwyl 
gyfeillion  ynghyd. 



Corneìius  yn  syrthio  wrth ACTAU  X.  draed  Pedr,  ar  fe.dr  ei  addoli. 
uln 

Mat.  9.  9,  10.'  Mai 28,  29.  I  loi 
20-23 
41—49.   _  _. 

*  Tranoeth  i'r  dydd  y  cychwynasant  o 
Joppa,  a  thua'r  nawfed  awr  o'r  dydd.  Cym- 
'hara  adn.  3.  âg  adn.  30.  Dywed  Pool  fod  45 milltir  o  Joppa   i    Cesarea.    t  Dysgwyl  yn 

'yddus  a  gobeithiol,  yw  y  dysgwyl  yma  : 
gwyddai  Cornelius  y  gallent  gyrhaeddyd 

Cesarea  tua'r  amser  hwnw.  %  ®*  berthynas- 
au  o  ran  y  cnawd.  ||  Ei  gyfeillion  mwyaf 
mynwesol;  a  dîammau  mai  dynion  yn  ofni 
Duw  oeddynt  fel  yntau,ac  wedi  ymwrthod  âg 
eilun-addoliaeth  y  paganiaid,  er  niai  rhai  dî 
enwaededig  oeddynt.  Nis  gwyddai  Cornel- 

ius  am  well  íf'ordd  i  ddangos  ei  gariad  tuag 
atyut  na'u  gwahodd  i'w  dý  i  glywed  geiriau 
y  bywyd  tragywyddol. 

25  Ac  fel  yr  oedd  Pedr  yn  dyfod 
i  mewn,  Cornelius  a  gyfarfu  âg  ef, 

«"aca  syrthiodd  wrth  ei  draed,  *ac 
a'i  haddolodd  ef. 

g  pen.  14.  11-13.  Dan.  2.  30,  46,  47.  Mat.  8.  2.  a  14. 
33.  Dat    19.  10.  a  22.  8,  9. 

*  Er  dangos  ei  barch  iddo  fel  cenad  wedi 
ei  anfon  oddi  wrth  Dduw.  Syrthiodd  wrth 
ei  draed  ef  yn  ol  y  dull  üwyreiniol,  pan 
fyddai  un  yn  eyfarfod  â,  neu  yn  dyfod.  ger 
bron,  rhyw  bendefìg  neu  wr  mawr  iawn 
Efallai  iddo  dybied  mai  y  Messiah  ei  hun 
oedd  Pedr,  am  yr  hwn  y  darllenasai  y  fath 
bethau  gogoneddus  yn  y  prophwydi. 

26  *  Eithr  Pedr  a'i  cyfododd  ef 
fynu,  gan  ddywedyd,   h  Cyfod  ;  dyn 
wyf  finnau  hefyd. 

A  pen.  14.  14,  15.      Es.  42.  8.      a    48.  13.       xM»t.  4 
2  Thes.  2.  3,  4.  Dat.  13.  8. 

*  Gellid  meddwl  wrth  atebiad  Pedr  fod 
rhywbtth  mwy  na  pharch  gwladol  yn  addol 
iad  y  Canwriad  ;  rhywbeth  tebyg  i  addoliad 
crefyddol,  yr  hwn  nis  mỳnai  efe  mewn  un 

modd  ei  dderbyn.  Ac  i'r  dyben  i  attal  y Canwriad,  tybiodd  fod  yn  llawn  ddigon  iddo 

ddywedyd,  "  Dyn  wyf  tinnau  hefyd."  Gall 
wn  sylwi  yma,  fod  Iesubob  amseryn  derbyn 
addoliadau  fel  hyn  gan  ddynion. 

27  *  A  than  ymddiddan  âg  ef,  efe 
a  ddaeth  i  mewn,  ̂ fac  a  gafodd  la 
wer  wedi  ymgynnull  ynghyd. 

i  adn.  24.  pen,  14.  27.  Iean  4.  35,  36.  1  Cor.  16.  £ 
2  Cor.  2.  12.  Col.  4.  3. 

*  Am  ddaioni  Duw,  efallai,  yn  eu  dwyn 
yn  nghyd  ;  oblegid  nis  gallai  y  naill  na 
liall  o  honynt  l_i  na  gweled  llaw  Duw  yn  y 
peth.  Yr  oedd  ymddiddan  cyftillgar  fel  hyn 
yn  dilëu  ofnau  y  canwriad,  ac  yn  dangos  fod 
rhagf;irn  Pedr  yn  erbyn  y  ccnedloedd  wedi 
ei  dilëu  hefyd.  t  Teulu,  ceraint,  a  chyfeill- 
ion  y  canwriad.  adn.  24. 

28  Ac  efe  a  ddywedodd  wythynt, 

*  Chwi  a  wyddoch  Ämai  anghyfreith- 
lawn  yw  i  wr  o  Iuddew  ymwasgu 
nen  ddyfod  at  alltud  :  l  +  eithr  Duw 
a  ddangosodd  i  mi  na  alwn  neb  yn 

g'yffredin  neu  yn  aíìan, k  pe_.  II.  2,  3.  a  22.  21,22.  loan  4.  9,  27.  a  18.  28. 
Gal.  2.   12-14.  /ad_.  15,34.       pen.  11.9-      a  15.  8,  9. 
E».  65.  5.  Luc  18.  11.  Bph.  3.  6,  7. 

*  "  Anghyfreithlawn,"  nid  o  herwydd  un- 
I  rhyw  waharddiad  pennodol  yn  y  ddeddf,  ond 
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anghyfrcithlawn  o  ran  barn  ac  arfeiiad  yr 
íuddewon  ;  y  rhai  a  seiliasant  hwy  ar  y 

gwaharddiad  i  fwyta  o'r  creadurinid  aflan,  y 
rhai  a  ystyrient  yn  arwyddo  y  cen?dloedd. 
Efallii  bod  mûr  y  gwaha  >iaeth  yn  y  demi 

hefyd  yn  sail  ganddynt  am  yr  arghyfrfeith'- londeb  hwn.  Gwel  ar  Ioan  4.  9  ;  a  18.  28. 

Gwnaeth  balchder  a  thraddodiadau  yr  ludd- 
ewon  y  gwahan-fûr  hwn  yn  Iletach  o  lawer 
nag  oedd  raid  iddo  fod.  |Yn  y  weledigaeíh 

ryfedd  a  gawsai  ddeu-ddydd  o'r  b!aen:  dan- 
gosodd  Duw  iddo  yn  y  weledigaeth  hòno  fod 
goruchwyliaeth  newydd  yn  ymagor  ar  y  byd, 
ac  nad  oedd  dim  gwahaniaeth  mwyach  i  fod 
rhwng  Iuddew  a  chenedl-ddyn,  ond  fod  pawb 
yn  lân,  a  phawb  yn  un,  yn  Nghrist. 

29  *  O  ba  herwydd,  'ie,  f  yn  ddi- 
nag,  y  daethum,  *  pan  anfonwyd  am 
danaf :  "  X  yr  wyf  gan  hynny  yn  gof- 
yn  am  ba  achos  y  danfonasoch  am 
danaf. 

vi  adt).  19,  20.  Salm  119.  60.  1  Pedr  3.  15.        n  adn.  21. 

*  O  herwydd  dangos  o  Ddaw  iddo,  na 
alwai  efe  neb  mwyach  yn  gyrîredin  neu 
aflan.  t  Yn  ddiwrthwyneb  ac  yn  ewylîys 
gar,  hcb  oedi.  %  Gwyddai  Pedr  y  rhan  fw;y- 
af  am  natur  ei  negeso'r  blaen,  trwy  y  weled- 
igaeth  a  gafodd  ef,  a  thrwy  adroddiad  cen- 
adau  Cornelius  o'r  weledigaeth  a  gawsai 
yntau  :  ond  mae  yn  gofyn  fel  hyn  iddo  er 
mwyn  i'r  gynnulìeidía  oedd  yn  bresenol  gael 
clywed  y  cwbl,  ac  er  eu  darpar  hwy  a  Chor- 
nelius  hefyd,  i  ddàt'yn  well  ar  y  pethau  a 
ddywedai  efe  wrthynt  yn  ol  llaw. 

30  A  Chornelius  a  ddywedodd, 

?:*  Er  ys  pedwar  diwrnod  i'r  ̂ fawr hon  or  dydd  yr  oeddwn  yn  ymprydio, 

ac  ar  y  nawfed  awr  yn  gweddì'o  |  yn 
fy  nhŷ  :  «ac  wele,  safodd  ||  gwr  ger  fy 
mron  mewn  gwisg  ddisglaer. 

o  adn.  7-9,  23.  24.  p  adn.  3.    Ezra  9.  4,  5.    Neh.  9. 
1—3.     D,m.  9.  20,  21.  9  pen.  1.  10.    Mat.  28.  3.    Marc 16.  5.  Luc  24.  4. 

*  Dau  ddiwrnod  i  genadau  Corneîius  fyned 

i  Joppa,  a  dau  dd'iwrnod  i  Pedr  a  hw>  thau 
ddych\velyd  oddi  yno  i  Cesarea.  f  Sef  y 
nawfed  awr,  adn.  3  :  tri  o'r  gloch  prydnawm, 
yr  awr  weddi.  J  Mae  "  yn  fy  nhy,"  yma, 
yn  ateb  i  "  yn  nyhyd  a'i  holl  dŷ,"  yn  adn.  2 ; 
ac  felly  mae  yn  debyg  mai  mewu  gweddi 
deuluaidd  yr  oedd  y  canwriad,ac  nid  gweddi 
ddirgel.  Felly  y  dywed  Guyse.  \\  Gwr  o 
ran  ymddangosiad,  ond  angel  mewn  gwirion- 
edd  ydoedd.  adn.  3.  §  Am  angelion  yn  ym- 
ddangos  mewn  gwisgoedd  disglaer,  gwel  ar 

pen.  1.  10. 

31  *Ac  a  ddywedodd,  Cornelius, 

rgwraudawyd  dy  weddi  di,  a'th  elus- 
enau  *  a  ddaethant  mewn  cofía  f  ger 
bron  Duw. 

.  5.  Da 
ar  adn.  4.     Lef.  2.  2, 
Dat.  5.  8.  a  8.  3,  4. 

*  Gwel  ar  adn.  4.  t  Nid  y  rhoddion  allan- 
o!  yn  unig,  ond  agwedd  dduwiol  y  galon  wrth 
wneuthur  elusenau  :  mae  yrelusenan  yn  hys- 
bys  i  ddynion,  ac  yn  gymmeradwy  gan 
ddynion  ;  ond  mae  Duw  yn  gweled  agwedd 
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y  galon,  ae  yn  cymmeradwyo  y  rhodd  yn  ol 
egwyddor  ac  agwedd  calon  y  rhoddwr. 

32  uÀm  hynny  anfon  i  Joppa,  a 
galw  am  Simon,  yr  hwn  a  gyfenwir 
Pedr:  y  mae  efe  yn  llettya  yn  nhý 

Simon,  bàrcer,  y'ngìàn  y  môr ;  yr 
hwn,  pan  ddelo  attat,  a  lefara  wrthyt. 

t  adn.  5-8. 

*  Gwel  ar  adn.  5,  6.  Mae  Cornelius  yn 
adrodd  hyn  i  ddangos  pa  ham  y  danfonasai 
ani  Pedr,  ac  hefyd  i  annog  Pedr  i  lefaru, 
gan  mai  Duw  a  barodd  ddanfon  am  dano  í 
hyny. 

33  *Ara  hynny  yn  ddi'oed  myfi  a anfonais  attat;  fa  thi  a  wnaethost  yn 
dda  ddyfod.  %  Yr  awrhon,  gan  hyn- 
ny>  "  yr  ŷm  ni  oll  yn  bresennol  ger 
bron  Duw,  i  wrando  yr  holl  bethau  a 
orchymynwyd  i  ti  gan  Dduw. 

u  peo.  17.  11,  12.  a  28.  28.'  Deut.  5.  25-29.  2  Cron.30. 12.  Diar.  1.  5.  a  9.  9,  10.  a  18.  15.  a  25.  12.  Mat.  18.  4. 
a  19.  30.  M.irc  10.   15.    1  Cor.  3.  18.    Gal.  4.  14.     1  Thes.  2. 
13.  Ia^o  1.  19,  21.  1  Pedr  2.  1,  2. 

*  Mewn  ufudd-dod  i'r  weledigaeth  nefol, 
ac  fel  enaid  newynog  yn  anfon  am  fara'r 
bywyd  can  gynted  ag  y  gwybu  pa  le  i'w  gael. 
t  Gwnaethost  yn  garedig  iawn  â  ni,  yn  gys- 
tal  ag  yn  ffyddlawn  i'th  Arglwydd  mawr, 
ddyfod  atom,  ac  yr  ydym  yn  dra  dîolchgar  i 
ti  am  ddyfod.  %  Gwedi  ymgasglu  yn  fsvriad- 
ol  i  wrando,  fel  yn  ngŵydd  Duw,  gyda'r  di- 
frifwch  mwyaf.  Dyma  yr  agwedd  a  weddai 

fod  ar  bawb  wrth  ddyfod  i  wrando'r  gair,  os 
mynant  gael  Ues  trwy  y  gair:  fel  dynion  ger 
bron  Duw. 

34  5f  x  Yna  yr  agorodd  Pedr  ei  en- 
au,  ac  a  ddywedodd,  y  *  Yr  wyf  yn 
deall  mewn  gwirionedd,  nad  ydyw 
Duw  dderbyniwr  wyneb  : 

jrpeu.8.  35.    Mat.  5.  2.  Eph.  6.  19,  20.  y  Deut.  10. 
17.  a  16.  19.  2  Cron.  19.  7.  Job  34.  19.  Salni  82.  1,  2.  Mat. 
22.  16.  [,uc  20.  21.  Rhuf.  2.  11.  Gal.  2.  6.  Eph.  6.  9.  Col. 
3.  II,  25.  Iago2.  4,  9.  1   Pedr  1.  17. 

*  Gwedi  gwrando  ar  Cornelius  yn  adrodd 
ei  hanes,  a  chyinharu  y  ddwy  weledigaeth 

â'n  gilydd,  dëallodd  Pedr  yn  amlwg,  nad 
oedd  dim  gwahaniaeth  i  fod  mwyach  yn 
ngolwg  Duw  rhwng  Iudder.on  a  chenedl- 
oedd  ;  ond  bod  yr  efengyl  i  gael ei  phregethu 

yn  ddiwahaniaeth  i'r  naill  fel  y  llall,  a  phob 
\\n  yn  gymmeradwy  gan  Dduw  trwy  gredu, 
o  ba  genedl  bynag  y  byddo.  Ni  ddaeth  Pedr 

i  ddeall  y  mater  hwn  tàn  yr  amser  a'r  am- 
gylchiad  yma,  gan  gymmaint  ei  ragfarn  o 
blaid  ei  genedl  ei  hun. 

35  2  *  Ond  ym  mhob  cenedl,  a  f  y 
nebsydd  yn  ei  ofni  ef,  J  ac  yn  gweith- 
redu  cynawnder,  b  |]  sydd  gymmerad- 
wy  ganddo  ef. 

z  pen.  15.  9.  Es.  56.  3-8.  Rhof.  2.  25-29.  a  3.  22,  29, 
30.  a  l'»  12,  13.  1  Cor.  12.  13.  Gal.  3.  28.  Eph.  2.  13-18. 
a  3.  6-8.  Phil.  3.  3.  Col.  1.  6,  23-27.  «3.11.  oadn. 
2.  pen.  9.  31.  Job  28.  28.  Salm  19.  9.  a  85.  9.  a  111.  10. 
Diar.  1.  7.  a  2.  5.  a  3.  7.  a  16.  6.  Preff.  12.  13.  2  Cor.  7.  I. 

Eph.  5.  21.  1  loan  2.  29.  ©Gcn.  4.  5—7.  Hos.  8.  13.  Luc 
1.  28.  Eph.  1.  6.  Heb.  11.  4—6. 

*  Pe  byddai  Rufeinig  neu  Italaidd,  y  rhai 
a  dybid  yn  waethaf,  efallai,  gan  yr  Iuddew- 
on,  am  eu  bod  yn  llywodraethu  yn  I!ed  or- 
thrymus  arnynt  hwy  y  pryd  hwnw.  t "  Ofni 

__      __ 

Duw  :"  dyna'r  cwbl  o  wirdduwioldeb  mewn 
dau  air  :  a  dyna  sylwedd  gorchymynion  y 
Ilech  gyntaf  oll.  j "  Gweithredu  cyfiawn- 
der;"  dyna'r  cwbl  o  ddyledswýdd  dyn  tuag 
at  ei  gyd-greaduriaid,a  dyna  grynodeb  o  hoìl 
orchymynion  yr  ail  lech-  Mae  y  ddau  belh 
yn  ddarluniad  cywir  o  ddyn  duwiol  ac  un- 
iawn  o  ran  egwyddor  a  gweithredoedd,  y 
cyfryw  ag  oedd  y  canwriad  hwn  yn  ol  y 
mesur  o  oleuni  ag  oedd  ganddo.  ||  Nid  y 
pethau  uchod  yw  sail,  nac  achos  haeddian- 
nol  un  dyn,  o  gymmeradwyaeth  gan  Dduw  ; 
eto  mae  efe  yn  eu  cymmeradwyo,  ac  maent 
yn  brofion,  yn  hytrach  nag  achos,  o  gymmer- 
adwyaeth  y  person.  Cyn  y  caffo  dynion 

cywir  eu  hegwyddor  o'r  fath  hyn  fethu  o  eis- 
iau  gwybudaeth,  e  ddenfyn  Duw  angel  i'w 
cyfarwyddo  hwy  pa  le  i  gael  yr  wybodaeth 
hòno  sydd  yn  angenrheidiol  i  gadwr  eu  hen- 
eidiau  :  maent  mòr  gymmeradwy  a  hyny  yn 
ei  olwg  ef.  Ni  wiw  i  neb  ddadlau  oddi  ar 
yr  adnod  hon,  y  gall  paganiaid  annwybodiis 
fod  yn  gadwedig,  os  byddant  o  egwyddor 
gywir  ac  ymarweddiad  da  :  nid  dyn  annwy- 

bodus  felly  oedd  Cornelius,  eithr  proselyt  i'r 
grefydd  Iuddewig  oedd,  a  chwedi  darllen 
llawer  ar  yr  HeH  Destament.  À  pha  le  y 
clywyd  hanes  am  neb  tebyg  iddo  erioed  yn 
mhlith  y  paganiaid  hollawl,  cwbl  annwybod- 
us  o  air  Duw  ? 

36  C*Y  gair  yr  hwn  a  anfonodd 

Duw  f  i  blant  Tsrael, d  l  gan  bregethu' 
tangnefedd  trwy  íesu  Grist e  \\  (efe  yw 
Arglwydd  pawb  oll) 

c  pen.  2.  38,  39.  a  3.  25,  26.  a  11.  19.  »  13.  46.  Mat.  10. 
6.  Luc  24.  47.  d  Salm  72.  1-3,  7.  a  85.  9,  10.  Es.  9.  6. 
a  32.  15—17.  a  55.  12.  a  57.  19.  Luc  2.  10-14.  2  Cor.  5. 
18—21.  Eph.  2.  13—18.  Col.  1.  20.  Heb.  7.  2,  3.  a  13.  20. 
e  pen.  2.  36.  a5.  31.  Salm  2.  6-8.  a  45.  6,  11.  a  110.  1,  2. 
Es.  7.  14.  a  45.  21—25.  Jer.  23.  5,  6.  Dan.  7.  13,  14.  Hos. 
1.  7.  Mica  5.  2.  Mal.  3.  1.  Mat.  II.  27.  a  22.  44-46.  a  28. 
18.  Ioan  3.  35,  36.  a  5.  23-29.  Rhuf.  10.  11—13.  1  Cor.  15. 
27,  47.  Eph.  1.  20-23  a  4.  5—12.  Phil.  2.  11.  Col.  1.  15— 
18.  Heb.  1.  2,  6—12.  1  Pedr  3  22.  Dat.  1.  5,  18.  a  17.  14. 
a  19.  16. 

*  Sef  yr  efengyl,  gair  y  cymmod,  a  ddan- 
fonodd  Duw  trwy  yr  apostolion  a'r  efengyl- 
wyr.  t  I  biant  Israel  yn  gyntaf,  ac  fel  pe 
dywedasai  Pedr,  Ond  mi  a  welaf  heddyw 
mai  nid  i  blant  Israel  yn  unig,  orid  i'r 
cenedloedd  hefyd.  i  Ni  buasai  eisian  preg- 
ethu  tangnefedd  trwy  lesu  Grist,  pe  buasai 
Cornelius  yn  gymmeradwy  gan  Dduw  ar  sail 
ei  weithredoedd  da  ei  hun.  ||  Nid  Ar- 
glwydd  yr  Iuddewon  yn  unig,  ond  Arglwydd 
y  cenedloedd,  yr  holl  genedloedd,  hefyd : 
dyna  feddwl  Pedr  wrth  y  geiriau  yn  y  tàn 
hon,  mae  yn  debyg. 

37  f*  Chwychwi  a  wyddoch  y  gair 
8  a  fu  yn  holl  Judea,  f  gan  ddechreu 
o  Galilea,  ̂ Jwedi  y  bedydd  a  breg- 
ethodd  Ioan  : 

/pen.  2.  22.  a  26   26.  a  28.  22.  g  Luc  4.  14.  a  23.5. 
h  pen.  I.  22.  a  13.  24,  25.  Mat.  3.  1—3.  a  4  12,  &c.  Marc 
1.  1-5,  14,  15.  loan  4.  1-3. 

*  Nis  gallai  Cornelius  a'i  gyfeillion  fod  yn 
gwbl  anhysbys  o'r  pethau  a  bregethodd  yr 
Iesu  ei  hun,  a'i  apostolion  wedi  hyny  ;  ac 
yma  mae  Pedr  yn  dywedyd  iddynt,  mai  y 
pethau  hyny  y  clywsent  hwy  sôn  am  danynt, 
o'u  hiawn  ddeall,  oedd  y  genadwri  y  danfon- 
wyd  i'w  thraddodi  iddynt  hwy,  sef  y  gair  a 
anfonodd  Duw  p'r  blaen  i  blant  Israel,  tang» 
nefedd    a    bywyd  trwy    Grist    lesu.      t  Yn 



Pedr  yn  tystio  mai  Crist ACTAU  X. 
yw  barnwr  byw  a  rneirw. 

Galilea  y  dechreuodd  lesu  ei  weinidogaeth, 
Luc  4.  14.  Jwedi  ei  fedyddio  gan  Ioan,  ac 

wedi  i  Ioan  barotôi  y  ííbrdd  o'i  flaen  ef  fel 
ei  rag-redegwr. 

38  Y  modd  yr  *  *enneiniodd  Duw 
f  íesu  o  Nazareth  â'r  %  Yspryd  Glân, 
ac  â  nerth  ;  k  yrhwn  a  gerddodd  o  am- 

gylch  ||  gan  wneuthur  daioni,  *ac  iach- 
âu  pawb  a'r  oedd  wedi  eu  gorthrym- 
mu  gan  ddiafol :  m  §  oblegid  yr  oedd 
Duw  gyd  ag  ef. 

í  pen.  2.  22.  a  4.  27.  Salm  2.  2,  6.  a  45.  7.  Es.  11.2. 
a  42.  1.  a  61.  1—3.  Mat.  12.  28.  Lnc  3.  22.  a  4.  18.  loan  3. 
34.    a  6.  27.    a  10.  36— 38.     Heb.  1.  9.  k  2  Cron.  17.  9. 
Mat.  4.  23— 25.  a  9.  35.  a  15.  21-31.  Marcl.38,  39.  a  3. 
7—11.  a  6.  6,  54—56.  Luc  7.  10—17,  21—23.  a  9.  56.  1  Pedr 
5.  S.  /  Marc  5.  13— 15.    a  7.  29,  30.    Luc  4.  33— 36.    a  9. 
42.  Heb.  2.  14,  15.  1  Ioan  3.  8.  m  Ioan  3.  2.  a  10.  32,  38. 
a  16.  32. 

•Àrférid  eneinnio  Offeiriaid,  Breninoedd, 
a  Phrophwydi  gynt,  a  chafodd  Iesu  ei  en- 
einnio  i'r  tair  swydd  hyny  gan  Dduw.  f  Yn 
Nazareth  y  dygwyd  ef  i  fynu,  a  gelwid  ef 
Iesu  o  Nazareth  mewn  flbrdd  o  ddirmyg  ; 
ond  nid  oes  ar  yr  apostol  gywilydd  o  hóno 
ef  wrth  yr  enw  gwael  hwnw  ger  bron  Cor- 
nelius  a'i  gyfeillion.  "  Iesuo  Nazareth"  yma 
oedd  "  Arglwydd  pawb  oll"  yn  adn.  36. 
I  Pan  fedyddiwyd  ef  yn  yr  Iorddonen :  nid 
wrth  fesur  y  rhoddodd  Duw  iddo  ef  yr  Ys- 
bryd.  ||  Gwyrthiau  o  ddaioni  oedd  holl 
wyrthiau  Iesu  i  gyd,  ni  wnaeth  efe  ddim  i 
ddrygu  neb,  hyd  yn  nod  ei  elynion  anghred- 
iniol.  §  Yr  oedd  Duw  gydag  ef  yn  ei  allu, 

yn  ei  gariad,  yn  ei  gymdeithas,  'íe,  yn  nghyf- lawnder  y  Duwdod,  yn  preswylio  ynddo  yn 
gorphoroí.     Colos.  2.  9. 

39  n  *  A  ninnau  ydym  f  dystion  o'r 
pethau  oll  a  wnaeth  efe  J  y'ngwlad  yr 
Iuddewon,  ac  yn  Jerusalem  ;  °  ||  yr 
hwn  a  laddasant,  ac  a  groeshoeliasant 
ar  bren : 

n  adn.  41.  pen.  1.  8,  22.  a  2.  32.  a  3.  15.  a  5.  30—32. 
a  13.  31.    Luc  1.  2.    a  24.  48.    Ioau  15.  27.  o  pen.  2.  23, 
24.  a  3.  14,  15.  a  4.  10.  a  5.  30.  a  7.  52.  a  13.  27—29.  Gal. 
3.  13.  1  Pedr  2.  24. 

* "  Nyni:"  yr  apostolion,  yn  nghyd  a 
llawer  eraill  o  ganlynwyr  Crist.  +  Tystion, 
trwy  weled  ei  weithredoedd  a  chlywed  ei 

eiriau  :  tystion  wedi  eu  dewis,  a'u  danfon  i 
dystiolaethn  am  dano,  oedd  yr  apostolion. 
X  Yn  holl  wiad  yr  luddewon,  ac  yn  enwedig 
yn  Jerusalem  ei  hun,  ||  lle  lladdwyd  ef  wedi 
y  cwbl,  trwy  ei  groeshoelio  ar  bren  fel  drwg 
weithredwr.  Crybw>lla  Pedr  hyn,  efallai, 
yn  nhŷ  Cornelius,  i  ddangos  mòr  deilwng 
oedd  yr  Iuddewon  o  gael  eu  rhoddi  i  fynu 
gan  Dduw,  a  lleied  o  achos  oedd  ganddynt 
rwgnach  yn  erbyn  galwad  y  cenedloedd  i 
eglwys.  Maeyma  hefyd  ddangosiad  o  drefn 
iachawdwriaeth ;  Crist,  had  Abraham,  yn 
myned  dan  y  felltith,  fel  y  delai  bendith 
Abraham  ar  y  cenedloedd. 

40  p  *  Hwn  a  gy fodod  d  Du w  y  tryd- 
ydd  dydd,  f  ac  a'i  rhoddes  ef  i'w 
wneuthur  yn  amlwg; 

p  pen.  13.  30,  31.  a  17.  31.  Rhuf.  1.  4.  a  4.  24,  25. 
a  6.  4—11.  a  8.  11.  a  14.  9.  1  Cor.  15.  3,  4,  12-20.  2  Cor. 
4.  14.  Heb.  13.  20.  1  Pedr  1.  21. 

*  Rhag  i'r  sôn  am  groeshoeliad  Crist  fod 
yn   dramgwydd   i'r  cenedloedd  hyn,  ac  yn 

rhwystr  iddynt  gredu  ynddo,  mae  yr  apostol 
yn  brysio  megys,  i  ddywedyd  am  eiadgyfod- 
iad  ef  y  trydydd  dydd,  a  hyny  gan  Dduw. 
t  Rhoddes  Duw  ef  i'w  wneuthur  yn  amlwg 

ol  ei  adgyfodiad,  trwy  bob  rnoddion  o 
weled,  clywed,  a  theimlo,  &c,  ag  oedd  bosibl 
i  sicrâu  dynion  mai  efe  ei  hun  ydoedd. 

41  9*  Nid  i'r  bobl  oll,  f  eithr  i'r 
tystion  etholedig  o'r  blaen  gan  Dduw, 
sefi  ni,  l  y  rhai  a  fwyttasom  ac  a  yf- 

asom  gyd  âg  ef  wedi  ei  adgyfodi  ef  o 
feirw. 

oadn.39.     pen.  1.  2,  3,  22.    a  13.  31.  r  Lno  24.  30, 
41-43.  Ioau2l.  13. 

*  Nid  i  holl  liaws  yr  Iuddewon  fel  cyn  ei 
groeshoeliad,  nid  oedd  achos  am  hyny,  nid 
oeddynt  yn  haeddu  hyny  ac  ni  welodd  Duw 
yn  dda  ganiatâu  hyny  i  ddynion  mòr  ddryg- 
ionus  ac  anghrediniol.  +  Y  tystion  etholedig 
hyn  oedd  yr  apostolion  yn  benaf,  ac  hefyd  y 

pùm  can  mrodyr  a'i  gwelsant  ef  ar  un  waith, 
1  Cor.  15.  6.  X  Ara  Grist  yn  bwyta  gyda  ei 
ddysgyblion  ar  ol  ei  adgyfodiad,  gwel  y  cyf- 
eiriad  r.  Ni  ddywedir  gan  yr  efengylwyr 
iddo  yfed  ar  ol  ei  adgyfodiad  ;  ond  wrth  y 
geiriau  hyn  gallwn  feddwl  iddo  yfed  yn  gys- 
tal  a  bwyta. 

42  s  *  Ac  efe  a  orchymynodd  i  ni 

bregethu  i'r  bobl,  fa  thystiolaethu 
'  mai  efe  y w  yr  hwn  a  ordeiniwyd  gan 
Dduw  yn  Farnwr  Jbyw  a  meirw. 

s  pen.  1.8.  a  4.  19,  20.  a  5.  20,  29-32.  Mat.  28.  19, 
20.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47,  48.  loan  21.  21,  22.  ípen. 
17.  31.     Mat.  25.  31—46.     Ioan  5.  22—29.      Rhuf.  14.  9,  10. 
2  Cor.  5.  10.  2  Tim.  4.  1,  8.  1  Pedr  4.  5.  Dat.  1.  7.  a  20. 
11—15.  a  22.  12. 

*  Rhoddes  Crist  y  gorchymyn  hwn  i'w 
apostolion  cyn  ei  esgyniad,  Math.  28.  19  ; 
Marc  16. 15  ;  Luc  24.  27 ;  a  rhagfynegodd  y 
gwnaent  ei  orchymyn  ef  yn  Act.  1.  8  :  ac 

mae  yn  werth  sylwi  yma  bod  "  yr  holl  gen- 
edloedd,"  "  Pob  creadur,"  ac  "  Hyd  eithaf 
y  ddaear,"  yn  y  mànau  hyny.  Dyma  ddigon 
o  warant  i  Pedr  bregethu  yn  nhŷ  Cornelius. 
f  Gan  nad  oes  genym  hanes  am  un  gorchym- 
yn  pennodol  o'r  eiddo  Crist  i'w  apostolion,  i 
dystiolaethu  mai  efe  yw  yr  hwn  a  ordeiniwyd 
gan  Dduw  yn  Farnwr  byw  a  meirw  ;  mae 
yn  debyg  fod  Pedr  yn  cyfeirio  yma  at  ryw 
orchymyn  a  roddes  Iesu  iddynt  yn  yspaid  y 

deugaiu  niwrnod,  rhwng  ei  adgyfodiad  a'i 
esgyniad.  Yn  Act.  1.  3,  crybwyllir  iddo  yn 

yr  amser  hwnw  "ddywedyd  y  pethau  a  ber- 
thynent  i  deyrnas  Dduw;"  ac  efallai  bod  y 
gorchymyn  hwn  yn  un  o'r  "pethau"  hyny. 
Mae  yn  angenrheidiol  ei  bregethu  ef  yn 
Farnwr  pa  le  bynag  y  pregether  yr  efengyl, 
fel  y  gwypo  dynion  y  cant  eu  barnu  ganddo 
yn  ol  y  derbyniad  neu  y  gwrthodiad  a  roddont 
i'w  efengyl  ef.  j  Y  rhai  fyddo  byw  pan  ddel 
i  farnu,  a'r  holl  feirw. 

43  u  *  I  hwn  y  mae  yr  holl  bro- 

phwydi  yn  dwyn  tystiolaeth,  *  f  y  der- 
byn  pawb  a  gredo  ynddo  ef  faddeuant 
pechodau,  y  trwy  ei  enw  ef. 

«  pen.  26.  22.  Gwel  ar  Luc  24.  25—27,  44— 46.— Ioan  1. 
45.  a  5.  39,  40.    1  Pedr  1.  11.   Dat.  19.  10.  x  pen.  3.  16. 
a4.  10— 12.  Ioan  20.31.  Rhuf.  5.  1 .  a  6.  23.  Heb.  13.  20. 
y  pen.  13.  38,  33.  a  15.  9.  a  26.  18.  Marc  16.  16.  Ioan  5. 
24.  Rhuf.  8.  1,  34.  a  10.  ll.Gal.  3.22.  Eph.1.7.  Col.1.14. 

*  Er  mai  cenedloedd   oedd  gwrandawwyr 



Yr  Ysbryd  Glân  yn  syrthio ACTAU  XI.        gr  bawb  oedd  yn  nhŷ  Cornelius. 

Perir,  eto,  fel  proselytiaid  y  porth,  (nirt  pro- 
selytiaid  cyfiawnd  r,  wedi  eu  henwaedu,)  yr 
oertrtynt  yn  gwybori  am  ysgrifeniadau  y  pro- 
phwydi,  ac  yn  eu  credu  hwynt ;  felly  mae 
Pedr  ynia  yn  eu  cyfeirio  hwy  aty  prophwydi 
am  brawf  a  chadarnâd  o  wirionedd  yr  ef- 

engyl,  oedd  efe  a'r  apostolion  eraill  yn  ei 
phregethu.  fTrwy  ei  enw  ef,  sef  trwy  ei 

abeith,  ei  iawn,  a'i  eiriolaeth  ef,  y  derbyn 
pawb  a  grerio  ynrtdo  ef,  faddeuant  pechodau 
a  phob  dawn  ysbrydol  a  chariweriigol.  Dyma 
sylwedd  a  rhediad  yr  Hen  Destament  oll,  yn 

ei  add«widion,ei  brophwydoliaethau,  a'i  holl 
gysgodau. 

44  %  *  A  Phedr  etto  yn  llefaru  y 
geiriau  hyn,  2  f  syrthiodd  yr  Yspryd 
Glân  ar  bawbaoedd  ynclywed  y  gair. 

z  pen.  2.  2-4.   *  4.  31.  a  8.  15—17.  a  11.  15.  &  19.  6. 

*  Tra  yr  oedd  Pedr  yn  llefaru  y  geiriau 
uchod,  syrthiodd  yr  Ysbryrt  Glân  ar  bawb  ag 
oedrt  yn  eu  gwrando ;  fel  y  dangosai  Duw 

yn  wyrthiol  i  Pedr,  ei  gymmeradwyaeth  o'r 
hyn  oertri  yn  lefaru,  ac  i  sicrâu  iririo  fod  y 
cenedloedd  hyn  yn  cael  eu  gwir  ddychwelycl 

i'r  ffyrtd,  yr  hyn  oeriri  mòr  anoriri  gan  yr 
Iudrtewon  ei  gredu.  f  Syrthiodd  yn  wyrth- 
iol  fel  ar  yr  apostolion  ar  ridyriri  y  pentecost, 
fel  mae  yn  amlwg  yn  arin.  46,  a  pen.  11. 15: 

ac  yr  oedri  yn  dra  phr'íortol  ei  bori  felly,  ar 
ddygiari  cyntaf  yrefengyli  blith  y  cenedloedd. 

45  a  *A'r  rhai  ovr  enwaediad  a  oedd- 
ynt  yn  credu,  cynnifer  ag  a  ddaethent 

gyd  â  Phedr,  f  a  synnasant,  b  \  am 
dywallt  dawn  yr  Yspryd  Glàn  ar  y 
Cenhedloedd  hefyd. 

a  adn.  23.  psn.  1 1 .  3,  15- 18.  Gal.  3.  13,  14.  b  Gal. 
2.  15.  Eph.  2.  II,  12.  a  3    5-3.  Col.  2.  !3,  14. 

*  Nid  proselytiairi  wedi  eu  henwaeriu,  ond 
rhai  a  aneri  o  rieni  enwaededig,  Iuririewon  o 

waerioliaeth  :  y  chwe'  broriyr  a  ridaethai  gyda 
Pedr  o  Joppa,  oedriynt.  t  Yr  oedri  d'íireb 
yn  mhlith  yr  Iudriewon  gynt,  "  Nari  oeriri  yr 
Ysbryri  Glàn  byth  yn  gorphwys  ar  genedl- 
ddyn  :"  felly  nid  rhyfedrt  i'r  rhai  hyn  sỳnu 
yn  awr.  j  Fel  hyn  cyssegrorid  Duw  hwynt 
fel  blaen-ffrwyth  y  ceneriloedri,  ac  y  rhoriri- 
odd  arwyriri  amlwg  cu  bori  yn  aridas  i  gael 

eu  bedyririio,  a'u  rierbyn  i'r  eglwys  efengyl- 
aidd  yn  gystal  â'r  Iudriewon. 

46  *  Canys  yr  oeddyntyn  eu  clyw- 
ed  hwy  c  yn  llefaru  â  thafodau,  -f  ac 
yn  mawrygu  DuwT.  %  Yna  yr  atteb- 
odd  Pedr, 

e  pen.  2.  4,  11.  a  19.  6.  1  Cor.  14.  20-25. 
*  Sef  mewn  gwahanol  ieithoeriri,  fel  yr 

apostolion  ar  ririyriri  y  pentecost.  Etallni  bori 
Duw  yn  eu  bwriadu  hwynt  i  bregethu  yr  ef- 
engyl,  ac  fel  hyn  yn  eu  rionio  yn  wyrthiol  âg 

amrywiaeth  taforiau  i'w  galluogi  i  bregethu 
pa  le  bynag  yr  elent.  t  Y  gwasanaeth  cyntaf 
a  wnaethant  â'u  tafodau,  oerid  mawrygu  Duw 
yr  hwn  a'u  rhoes  iririynt,  am  y  ririawn  hon  a 
holl  ddoniau  eraill  yr  efengyl.  %  Dull  H(;b- 
reaidri  o  lefaru,  pan  fyrido  un  yn  dechreu 
ymadrortrti. 

47  d  *  A  all  neb  luddias  dwfr,  fel 

na  fedyddier  y  rhai  hyn,  y  rhai  a  dder- 
byniasant  yr  Yspryd  Glân,  felninnau  ? 

52Ü 

d  pen.  8.  36.  a  11.  15-17.  a  15.  8,  9.  Gen.  17.  24-26. 
Rliuf.  4.  11,  12.  a  10.  12. 

*  Onirt  yw  yn  eglur,  tu  bwnti  bob  dadl, 
fod  Dnw  yn  awr  wedi  cymmeryd  y  ceneril- 
oeriri  hyn  i'r  eglwys  efengylairid,  ac  y  gellir, 
ac  y  dyliri  ;  en  beriydriio  hwy  â  dwfr,  y  rhai 
sydri  eisoes  werii  eu  beriyririio  â'r  Ysbryri 
Glân  ?  Gan  eu  bod  wedi  cael  y  gras  tu- 
mewnol,  hwy  a  driylent  yn  sicr  gaeì  yr  ar- 
wyrid  allanol  o'r  gras  hwnw.  Nid  pwy  a  all 
luddias  myned  a  hwy  i'r  dwfr  a  ririyweriir; 
ond  pwy  a  all  ludriias  riwfr,  hyny  yw,  riwyn 
dwfr  yma  :  prawf  go  amlwg,  deby^iri,  mai 
trwy  riywallt,  neu  riaenellu,  y  beriyririiwyri 
hwynt,  ac  nid  trwy  drochi.  Dywed  y  Cryn- 

wyr  mai  afreidiol  yw  beriyrid  dwfr  i'r  rhai  a 
dderbyniasant  fedydri  tumewnol  yr  Ysbryri; 

ond  mae  y  geiriauhyn  yn  dywedyd  i'rgwrth- 
wyneb. 
,  48  e  *  Ac  efe  a  orchymynodd  eu 
bedyddio  hwynt  /f  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd.  s  J  Yna  y  deisyfasant  arno 
aros  dros  ennyd  o  ddyddiau. 

e  loan  4.  2.  1  ('or.  1.  13— 17.  Gal.  3.  27.  /pen.  2. 
38.  a  8.  16.        g  pen.  16.  15.  loan  4.  40. 

*  Yn  hytrach  na'u  bedydriio  hwy  ei  hun, 
riewisodd  Perir  i'w  froriyr,  a  ddaethai  gydag 
ef,  wneyd  hyny,  y  rhai  oeddynt  weiniriogion 
y  gair  efallai,  fel  y  byridai  en  cyrisyuiad  hwy 
âg  ef  yn  y  weithred  yn  fwy  amlwg  drwy 
hyny.  Onri  tybia  eraill  nari  yw  y  geiriau 

"  efe  aorchymynodri,"  yn  medriwl  riim  mwy 
nag  iririo  orchymyn  riwyn  dwfr  yno  i'w  bed- 
ydriio  hwynt.  +Gan  fori  y  proselytiairi  hyn 

yn  creriu  yn  y  Tari  o'r  blaen,  ac  yn  awr  yn 
creriu  yn  yr  Ysbryri  Glân  ;  niri  oeriri  angen- 
rheidrwydri  i'r  Hanesyrid  sanctaidri  grybwyll 
yma  onri  am  enw  yr  Arglwydd,  sef  enw  yr 
Arglwyriri  lesu  Griòt:  mae  yn  ririiammau 
iddynt  hwy  gael  eu  bedydriio  yn  enw  y  Tri 
Pherson,  yn  ol  y  ffurf  a  roriries  Crist  yn 
iMath.  2S.  19.  Dyweri  Grotius  fod  enw  y 
Tad  a  eneinniodd  Grist,  ac  enw  yr  Ysbryd 

Glân  â  pha  un  yr  eneinniwyd  ef,  i'w  deall 
wrth  enw  Crist  yn  y  fàn  hon,  a  mànau  er- 
aill  lle  riefnyririir  ef  yn  gyffelyb  yn  y  llyfr 

hwn.  Tl'w  riysgu  hwynt  yn  mhellach,  a'u 
cadarnâu  yn  y  ff>dri  :  ac  mae  yn  riebyg  bori 
yn  ddigon  hawriri  gan  Perir  aros  erbyn  hyn, 
o  ran  riiin  rhagfarn  oedd  ganrido  yn  eu  her- 
byn  fel  cenedloedd. 

PEN.  XI. 

Achwyn  ar  Pedr  am  fyned  at  y  Cenedl- 

oedd,  4"C« 

a*  jSL'R  apostolion  a'r  brodyr  oedd 

yn  Judea,  a  glywsant  Mdarfod  i'r  Cen- 
hedloedd  heì'yd  dderbyn  gair  Duw. 

a  pen.  8.  14,  15.   Gal.  1.  17-22.  *  pen.  10.  34-38. 
a  14.  27.  a  15.  3.  Gen.  49.  10.  Sakn  22.  27.  a  96.  1-10.  E». 
11.10.  a  32.  15.  a  35.  1,2.  a  42.  1,6.  a  49.  6.  a  52.  I§. 
a  60.  3.  a  62  2.  Jer.  16.  19.  Hos.  2 .23.  Ain.  9.  II,  12. 

Mica  5.  7.  Z.-ph.  2  II.  a  3.  9.  Zeoh.  2.  II.  a  8.20-23.  Mal. 
I.  II.  Mat.  8.   11.  Maro  16.  15.  Luc  2.  32.  Rhuf.  15.  7—12. 

*  Peth  hollol  newydd  oerid  y  fath  ddy- 
gwydriiad,  a  hollol  annysgwyliadwy  gan  yr 
Iuddewon  :  ni  bu  y  newydri  rhyferiri  fawr  o 
dro  yn  ymdaenu  o  Cesarea  trwy  holl  wlad 
Judea  ac  i  Jerusalem,  a  sỳn  ac  anfoddlawn 
iawn  oedri  y  cristicncgion  íuriri.wig  oll,  hyd 

yn  nod  yr  apostolion  eu  hunain  ar  y  de- 
chreu,  fod  y  cenedloedri  dienwaecleriig  wedi 



Yr  íuddewon  yn  be'io  ar  Pedr 
ACTAU  XI. 

amfyned  at  y  cenedloedd. 

cael    eu   bedyddio   a'u    derbyn    i'r  eglwys  a 
hyny  gan  Pedr,  un  o   honynt  hwy    eu    hun- 
ain,  ac  apostol. 

2  *  A  phan  ddaeth  Pedr  i  fynu  i 

Jerusalem,  c  f  y  rhai  o'r  enwaediad  a 
|  ymrysonasant  yn  ei  erbyn  ef, 

c  pen.  10.  45.    a  15.  1,  5.    a  21.  20-23.    Gal.  2.  12— 14. 

*  Tybiodd  Pedr  wrth  fyned  i  fynu  fod 
ganddo  newydd  da  iddynt,  ac  y  btiasai  yn 
orfoledd  ganddynt  glywed  am  y  fath  dro, 

ond  i'r  gwrthwyneb  y  bu.  +  Iuddewon  wedi 
troi  yn  Gristionogion,  ond  heb  ddeall  eto  y 

dylasai  neb  gael  en  derbyn  i'r  eglwys  ond 
luddewon,  neu  broselytiaid  wedi  eu  hen- 

waedu  o'r  blaen.  JMae  hyn  yn  dangos  eu 
tywyllwch,  a  grym  eu  rhagfarn  hwy  yn  ër- 

hyn  y  cenedloedd  ;  ì'e,  y  rhai  goreu  o  honynt, 
rhai  "  defosiynol  ac  yn  ofni  Duw,"  yn  unig 
am  mai  cenedloedd  oeddynt.  Nid  oes  yma 
fawr  o  le  i  feddwl  fod  Pedr  yn  cael  ei  ystyr- 
ied  uwchlaw  yr  apostolion  eraill,  fel  yr  haera 
y  pabyddion,  pe  amgen  ni  buasent  yn  ym- 
ryson  âg  ef,  ac  yn  be'ío  arno. 

3  Gan  ddywedyd,  d*Ti  a  aethost 
i  mewn  at  wŷr  díenwaededig,  ac  a 
fwytteaist  gyd  â  hwynt. 

d  pen.  10.  23,  28,  48.  Luc  15.  2.  1  Cor.  5.  11.  2  Ioan  10. 

*  Dyma'r  bai  oedd  ganddynt  yn  erbyn 
Pedr,  iddo  gymdeithasu  yn  gyfeülgar  â'r 
cenedloedd,  yn  groes  i  draddodiad  eu  tadan, 
a  gorchymyn  eu  gwŷr  doethion  hwy.  Mae 
yn  debyg  eu  bod  mewn  nwydau  lleci  boeth- 
ion  ar  yr  achos  hefyd  ;  gan  dybied  fod  Pedr 
wedi  cymmeryd  gormod  arno,  wedi  cam- 
ddefnyddio  rhagorfraint  brîodol  iddynt  hwy, 
wedi  ei  halogi  ei  hunan,  wedi  cam-arfer  ei 
awdurdod  apostolaidd,  a  chwedi  dwyn 
gwarth  ar  Gristionogrwydd. 

4  Eithr  Pedr e  a  ddechreuodd,  ac 
a  eglurodd  y  peth  iddynt  mewn  trefn, 
gan  ddywedyd, 

c  pen.  14.  27.  Jush.  22.  21-31.  Diar.  15.  1.  Lnc  1.  3. 

*  Gwyddai  Pedr  yn  dda,  na  wnaethai  efe 
ddim  ond  yr  hyn  a  fýnai  Duw,  ac  ar  or- 
chymyn  pendant  yr  Ysbryd,  gan  hyny  nid  yw 

yn  cyffrôi  dim  yn  ngwyneb  y  'cyhuddiad, 
ond  >n  ymostwng,  hyd  yn  nod  i'r  gwaelaf  o 
honynt,  i  adrodd  yn  araf,  yn  bwyllog,  ac  yn 
eglur,  pa  fodd  y  bu  y  peth  o'r  dechreuad. 

5  /*  Yr  oeddwn  i  yn  ninas  Joppa 
yn  gweddío  ;  s  ac  mewn  llewyg  y 
gwelais  weledigaeth,  Rhyw  lestr  megis 
llen-llian  fawr  yn  disgyn,  wedi  ei  goll- 

wng  o'r  nef  erbyn  ei  phedair  congl ; 
h  f  a  hi  a  ddaeth  hyd  attaf  fi. 

/Gwel  ar  pen.  10.  9- 18.  g  pen.  22.  17.    2  Cor.  12. 
1-3.         h  Jer.  1.  11—14.  Ezeo.  2.  9.  Am.  7.  4—7.  a  8.  2. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  9—11.  t  Mae  hyn  yn 
dangos  mai  i  Pedr  yr  oedd  y  weledigaeth,ac 
er  hyfforddiad  iddo  ef  yn  bersonoI,yn  y  mat- 
er  o  fyned  at  Comelius  a'r  cenedloedd. 

6  *  Ar  yr  hon  pan  *  edrychais,  yr 
ystyriais,  ac  mi  a  welais  f  bedwar-carn- 
ohon  y  ddaear,  a  gwylltfilod,  ac  ym- 
lusgiaid,  ac  ehediaid  y  nef. 

i  pen.  3.4.  Luc  4.  20. 

*  Gwnaeth   Pedr  sylw  manol  ar  y  llèn-11'i- 

an,  o  ran  edrych    arni  ac  ystyried  y  pethau 
oedd  ynddi.     +  Gwel  ar  pen.  10.  12. 

7  *  Ac  mi  a  glywais  lef  yn  dywed- 
yd  wrthyf,  Cyfod,  Pedr ;  lladd,  a 

bwytta. 
*  Gwel  ar  pen.  10.  13,  nid  oes  achos 

chwanegu  yma. 

8  Ac  mi  a  ddywedais,  *  Nid  felly, 
Arglwydd  :  canys  dim  *  cyfTrediii  neu 
'aflan  nid  aethun  amser  i'm  genau. k  Marc  7.  2.     Rhuf.  14.  14.  Iheí.  10.  10.    a  11.  47. 
Ezra  9.  11,  12.  Hos.  9.  3.  Rhuf.  14.  14.  1  Cor.  7.  14. 

*  Gellir  meddwl  yn  sicr,  na  welodd  Pedr 
ddim  ond  creaduriaid  aflan  oll  yn  y  llèn- 

llî'an  ;  pe  amgen  ni  buasai  raid  iddo  ddy- 
wedyd  "  Nicì  felly,"  &c.  :  gallasai  ddewis 
un  o'r  rhai  glân  os  oedd  yno  rai.  Gwel 
ychwaneg  ar  pen.  10.  12,  14. 

9  *  Eithr  y  llais  a'm  hattebodd  i 
eilwaith  o'r  nef,  m  Y  pethau  a  lanhâodd 
Duw,  na  alw  di  yn  gyiTredin. 

m  pen.  10.  28,  34,  35.  a  15.  9.  1  Tim.  4.  5.  Heb.  9. 13, 14. 

*  Tair  gwaith  o  gwbl,  a  hon  oedd  yr  ail 
waith  o'r  tair. 

1 0  *  A  hyn  a  wnaed  n  dair  gwaith : 
f  a'r  holl  bethau  a  dynnwyd  i  fyny  i'r nef  drachefn. 

n  Num.  24.  10.  Ioan  13.  38.  a  21.  17.  2  Cor.  12.  8. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  16:  mae  Pedr  yn  ad- 

rodd  y  peth  yn  fanolyma,  i'r  dyben  o  sicrâu 
i'w  frodyr  oedd  yn  ei  fei'o,  mai  yn  ol  gor- 
chymyn  pendant  a  thri-phlyg  Duw  y  gwnaeth- 
ai  efe  yr  hyn  a  wnaethai.  +  Gwel  ar  pen. 
10.  16. 

1 1  *  Ac  wele,  °  yn  y  man  yr  oedd  tri 
wŷr  yn  sefyll  wrth  y  tŷ  yr  oeddwn 
ynddo,  wedi  eu  hanfon  o  Cesarea  at- taffì. 

o  pen.  9.  10—12.  a  10.  17,  18.  Ex.  4.  14,  27. 

*  Cynnifer  wedi  eu  danfon,  a'r  fath  daith 
wedi  ei  chymmeryd  yn  ewyllysgar,  i'r  dyben 
o  gael  addysg  yn  mhethau  y  bywyd  tragy- 
wyddol  :  a'r  tri  dyn  wrth  y  drws  erbyn  bod 
y  weledigaeth  drosodd. 

12  ̂ *A'r  Yspryd  a  archodd  i  mi 
fyned  gyd  â  hwynt^heb  ammeu  dim. 
f  A'r  chwe  brodyr  hyn  a  ddaethant 

gyd  â  mi ;  J  a  nyni  a  ddaethom  i  mewn 
i  dŷ  y  gwr. 

p  pen.  8.  29.  a  10.  19,  20.  a  13.  2,  4.  a  15.  7.  a  16.  6,  7. 
loan  16.  13.     2  Thes.  2.  2.     Dat.  22.  17.  q  Mat.  1.  20. 
r  pen.  10.  23,  45. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  19.  +  Y  rhai  a  allant 
dystiolaethu  am  wirionedd  pobpeth  cyn 

belled  ag  y  gwyddent  hwy,  sef  o'r  cychwyn- 
iad  o  Joppa  hyd  onid  oedd  pobpeth  drosodd 
yn  nhý  Cornelius.  Gwelwn  wrth  hyn  i 
Pedr  fyned  a'r  chwe  brodyr  gydag  ef  i  Jer- 
usalem.  j  Sef  i  dý  Cornelius  :  ya  nghylch 

hyny  yr  oedd  y  ddadl,  a'r  cŵyn,  mae  Pedr 
yn  addef  iddynt  fyned  i  mewn,  a  chwedi 
crybwyll  yr  achos. 

13  Ä*Ac  efe  a  fynegodd  i  ni  pa 
fodd  y  gwelsai  efe  angel  yn  ei  dỳ,  yn 
sefyll  ac  yn  dywedyd  wrtho,  f  Anfon 



Pedr  yn  adrodd  i'r  Iuddewon 
ACTAU  XI. y  welediyaeth  a  gawsai. 

wŷr  f  i  Joppa,  a  gŷr  am  Simon,  agyf- 
enwir  Pedr : 

s  pe».  10.  3-6,  22,  30—32.  a  12.  11.  Heb.  1.  14.     ípea. 
9.  43. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  3,  30.    t  Gwel  ar  pen. 
10.  5,  32. 

1 4  *  Yr  hwn  a  lefara  "  eiriau  wrth  yt, 

f  trwy  y  rhai  x  y'th  iachêir  di  a'th  holl dŷ. 
«  pen.  10.  6,  22,  32,33,  43.  a  16.  31.  Marc  16.  1.6.  îoan 

6.63,68.  a  12.  50.  a  20.  31.  Rhuf.  I.  16,  17.  a  10.  9,  10. 

1  loar.  5.  9—13.  x  pen.  2.  39.    a  16.  15,  31.    Geo.  17.  7. 
a  18.  19.  Salm  103.  17-  a  112.  2.    a  115.  13,  14.    Diar.  20.  7. 
Rs.  61.  8,  9.  Jer.  32.  39.  Luc  19.   10. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  6,  32.  tTrwy  y  rhai 
y'th  achubir  di  a'th  holl  dŷ.  Mae  hyn  yn 
gyflawnach  nac  yn  yr  adnodau  a  ddyfynwyd 
uchod  ;  rhaid  achub  Cornelius  ei  hunan,  nid 
trwy  ei  weddîau,  ei  elasenau,  ei  ddeíosiynau, 

ei  ymprydiau,  a'i  uniondeb  ;  ond  trwy  y  geir- 
iau  a  lefarai  Pedr  wrtho,  a  thrwy  ffydd  yn 
y  geiriau  hyny  :  ac  fel  hyn  hefyd  yr  oedd 

iechawdwriaeth  i  ddyfod  i'w  deulu  ef. 

15  y  *  Ac  a  myfi  yn  dechreu  llefaru, 
2f  syrthiodd  yr  Yspryd  Glân  arnynt, 
amegis  arnom  ninnau  yn  y  dechreuad. 

y  pen.  10.  34—44.        *  pen.  10.  45,  46.  a  19.  6.      a  pen. 
2.  2—12.  a  4.  31. 

*  Gwel  ar  pen.  10.  44.  t  Syrthiodd  ar- 
nynt,  nid  yn  unig  yn  ei  ddylanwadau  grasol 
i  oleuo  eu  meddyliau  a  sancteiddio  eu  calon- 
au,  ond  hefyd  yn  ei  ddoniau  gwyrthiol,  fel  y 
sylwyd  ar  pen.  10.  46. 

16  6*  YnaycofìaisairyrArglwydd, 
c  y  modd  y  dywedasai  efe,  f  Ioan  yn 
wir  a  fedyddiodd  â  dwfr;  4  eithr  chwi 
a  fedyddir  â'r  Yspryd  Glân. b  pen.  20.  35.  Lttc  24.  8.    Ioan  14.  26.    a  16.  4.    2  Pedi 
3.  1.         cpen.  1.  5.    a  19.  2—4.    Mat.  3.  11.    Marc  1.  8.  Luc 
3.  16.  Ioan  1.  33.        d  Diar.  1.  23.    Es.  44.  3—5.    Ezec. 
25.  Joel  2.  28.  a3.  18.  1  Cor.  12.  13.  Tit.  3.  5,  6. 

*  Sef  geiriau  yr  Arglwydd  Iesu,  ychydig 
iawn  cyn  iddo  esgyn  i'r  gogoniant.  Gwel 
pen.  1.  5.  Er  mai  addewid  i'r  apostolion 
oedd  yno  ;  eto  gwelodd  Pedr  ei  chyflawni 
ar  y  cenedloedd  yn  nhŷ  Cornelius,  yn  gystal 
ag  arnynt  hwyíhau  ar  ddydd  y  pentecost;  a 
phryd  hyny  y  deallodd  efe  ei  bod  yn  perth- 
yn  i'r  cenedloedd  hefyd.  t  Gallwn  sylwi 
yma  ar  y  gwahaniaeth  mawr  rhwng  bedydd 

allanol,  â  dwfr,  pwy  bynag  a'i  gweinyddo, 
pe  byddai  Ioan  ei  hun  ;  â  bedydd  tumewnol 
yr  Ysbryd  Glân :  nid  yw  y  cyntaf  ond  ar- 
wydd  o'r  olaf,  a  chwbl  ddiles  ac  aneffeithiol 
heb  yr  olaf,  yr  hwn  sydd  fel  y  tân  yn  puro 
y  mettel,  yn  ein  puro  ni  oddiwrth  ein  pech 
odau. 

17  e  *  Os  rhoddes  Duw  gan  hynny 
iddynt  hwy  gyffelyb  rodd  ag  i  ninnau, 
y  rhai  a  gredasom  yn  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist,  ff  pwy  oeddwn  i,  i  allu 
lluddias  Duw? 

«  a.ln.  15.  pen.  15.  8,  9.  Mat.  20.  14,  15.  Rhuf.  9.  15, 
16,23,  24.  a  II.  34-36.  /pen.  10.  47.  Job  9.  12— 14.  a33. 
13.  a  40.  2,  8,  9.  Dan.  X    35.  Rhuf.  9.  20. 

*  Tywalltodd  Duw  yr  Ysbryd  Glân  ar 
Cornelius  a'i  gyfeilüon  yn  ddisymmwth,  yn 
ddigyfrwng,  heb  arddodiad  dwylaw,  cyn  eu 

bedyddio,  a  chyn  iddynt  wneyd  cyffes  o'u 
flfydd  yn  yr  Arglwydd  Iesu  :  t  a  chan  i 
Dduw  yn  ei  anfeidiol  drugaredd  weled  bod 

__ 

yn  dda  i  wneyd  felly,  pa  fodd  y  gallai  Pedr 
ei  luddias  ef,  na  bod  tnòr  ddrygionus  a 
chwennych  ei  luddias  ef?  Hefyd,  gan  idi- 
ynt  gael  y  gras  arwyddocâol  mewn  bedydd, 
îe,  bedydd  yr  Ysbryd  Glân,  pa  fodd  y  gallai 
efe  Iuddias  iddynt  gael  eu  bedyddio  âdufr. 

18  *  A  phan  glwysant  y  pethau 
hyn,  s  distawu  a  wnaethant,  h  f  a  go- 
goneddu  Duw,  gan  ddywedyd,  %\  Fe 
roddes  Duw  gan  hynny  i'r  Cenhedl- 
oedd  h  hefyd  edifeirwch  i  fywyd. 

g  Lef.  10.  19,  20.    Josh.  22.  30.  h  pen.  15.  .3.    a  21 
!0   Es    60.  21.  a  61.  3.  2  Cor.  3.  18.  Gal.  1.  24.  i  Gwel 
ir  adn.  l.-pen.    13.47,43.    a  14.  27.   a  22.  21,  22.    Rhuf.  3. 
29,  30.  a  9.  30.  a  10.  12,  13.  a  15.  9—16.  Gal.  3.  26,  27.  Eph. 
2.  11—13.  a  3.  5-8.  *  peu.  3.  19,  26.   a  5.  31.    a  20.  21. 
a  26.  17—20.    Jer.  31.   18-20.    Ezec.  36.  26.      Zech.  12.   10. 
2Cor.  7.  10.  2  Tuaf.  2.  25,  26.  laço  1.  16,  17. 

Er  cryfed  eu  rhagfarn  yn  erbyn  y  cen- 
edloedd,  gorchfygwyd  hwy  gan  yr  adroddiad 

uchod  o'r  eiddo  Pedr,  a  distawyd  eu  hym- 
ryson  hwynt,  hyd  oni  ail  gyffrôodd  rhyw  rai 
eraill  y  ddadl  yn  mhen  rhyw  amser  wedi 

hyn.  "Gwel  pen.  15.  1,  5.  t  Trôdd  eu  rhag- farn  yn  erbyn  y  cenedloedd  yn  gariad  brawd- 
ol  atynt,  a  gogoneddasant  Dduw  yn  eu 
hachos  hwynt:  yma  lladdwyd  y  gelyniaeth 
trwy  y  groes,  a  gwnaed  Iuddewon  a  chen- 
edloedd  yn  unyn  Nghrist,  athrwy  yrefençyl. 
\  Rhodd  a  gweithrediad  Duw  yw  edifeir- 
wch  yn  gystal  a  ffydd,  ac  nid  oes  by wyd  gan 

neb,  nac  i  neb,  heb  edir'eirwch.  Mae  yn 
debyg  wrth  hyn  bod  yr  Iuddewon  hyn  o'r 
blaen  yn  ystyried  pawb  dîenwaededig  mewn 

cyflwr  marw  a  cholledig,  am  mai  d'íenwaed- edig  oeddynt,  ac  nad  oedd  bosibl  iddynt  gael 
bywyd  heb  eu  henwaedu  pa  faint  bynagfydd- 
ai  eu  hedifeirwch  a'u  duwioldeb.  Gwel 
pen.  15.  1.  Nid  bywyd  am  edifeirwch  y  \\  y 
geiriau,  fel  yr  eglnra  rhai  hwynt;  ond  edi- 
feirwch  ysbrydol  i  fywyd  yma,  ac  i  fywyd 
tragywyddol  yn  y  nef  byth. 

19  1T  *A'r  'rhai  a  wasgarasid  o 
herwydd  y  blinder  a  godasai  ynghylch 
Stephan,  fa  dramwyasant  hyd  yn 
m  %  Phenice,  an  Cyprus,ac  °  Antioch- 
ia,  ||  heb  lefaru  y  gair  p  wrth  neb  ond 
wrth  yr  Iuddewon  yn  unig 

/  pen.  8.  1—4 36.  a  13.  4.  a  15.  „„. 

p  pen.  3.  26.  a  13.  46.  Ioan  7.  35. 

*  Am  y  gwasgariad  hwn  yn  nghyd  a'r 
achos  o  lióno,  gwel  pen.  8.  1.  t  Tramwy 
gan  br»gethu  y  gair  yr  oeddynt  yn  mhob 
màn,  Act.  8.  4:  fel  hyn  goruwch-lywodr- 
aethodd  Duw  yr  erledigaeth  i  fod  yn  fodd- 
ion  i  daenu  yr  efengyl.  J  Phenice  oedd 
wlad,  neu  dalaeth,  yn  agos  i  Syria,  o  am- 

gylch  Tyrus.  Cyprus  oedd  un  o'r  Ynysoedd 
m wyaf  yn  môr  y  canol-dir.  Antiochia  ydoedd 
brif  ddinas  Syria,  yr  hon  a  f n  megys  Jerusal- 
em  y  cenedloedd  cristionogol  wedi  hyn. 
|!  Nid  oeddynt  yn  deall  eto  bod  yr  efengyl  i 

gael  ei  phregethu  i'r  cenedloedd,  na  bod  y 
cenedloedd  i  gael  eu  dwyn  i'r  eglwys  efeng- 

ylaidd. 

.«  p«n.  15.  3.  a  21.  2.  n  pen.  4. 
a  21.  16.        o  adn.  26.  pen.  15.  22,  35. 

20  *  A  rhai  o  honynt  oedd  wŷr  o 
Cyprus  aco'  Cyrene,  f  y  r^ai  wedi 
dyfod  i  Antiochia,  a  lefarasant  wrth  y 



Xifcr  mawr  o'r  Groeyiaid 
ACTAU  XI. 

yn  credu  yn  Nyhrist. 

r  l  Groegiaid,  s  gan  bregethu  yr  Ar- 
glwydd  íesu. 
F     <7*pen.  2.  10.  a6.9.   a  13.  1.    Mat.  27.  32.  r  pen.  6. 1 .  a  y.  29.  s  pen.  8.  5,  35.  a  9.  20.  a  17.  18.  1  Cor.  I.  23, 
24.  a  2.  2.  Eph.  3.  8. 

*  Rhai  o'r  pregethwyr  teithiol  hyn  oeddynt 
frodorion  o  Cyprus  yn  môr  y  canol-dir,  ac  o 
Cyrene  yu  ngwlad  yr  Aipht:  cyfyd  Duw  ei 

genadon,  ac  offerynau  at  ei  waith,  o'r  màn  y 
myno,  t  ac  a'u  denfyn  i'r  màn  y  myno  ; 
íyma  wŷr  o  Cyprus  a  Cyrene  yn  cael  eu 
danfon  i  Antiochia  yn  Syria.  %  Mae  gwa- 
kanol  dybiau  gan  ddysgedigion  am  y  Groeg- 
iaid  yn  y  fàn  hon  : — Tybia  rhai  mai  Iuddew- 
an  o  waedoliaeth  a  chrefydd  oeddynt,  ond  eu 
bod  yn  preswyîio  yn  mhlith  y  Groegiaid  ac 
yn  llefaru  yr  iaith  Groeg  :  pe  felly  ni  buasai 
nemawr  o  wahaniaeth  rhwng  llefaru  wrth  y 
Groegiaid  yma,  a  llefaru  wrth  yr  Iuddewon 

yn  unig  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  Tybia  eraill 
roai  Groegiaid  o  genedl  a  gwaedoliaeth  oedd- 
ynt,  ond  wedi  ymwrthod  ág  eilun-addoliaeth 
o'r  blaen,  ac  yn  addoli  y  gwir  Dduw,  yn 
gyífelyb  i  Corneìius  a'i  gyfeillion  :  nid  óes 
n  sail  i'r  dyb  yna.  Tybia  eraill  drachefn 
mai  Groegiaid,  hyny  yw,  cenedloedd  pagan- 
aidd  ac  eilun-addolgar  hollawl  oeddynt:  a 
hyny  sydd  fwyaf  tebygol ;  oblegid  amcan 
Luc  yma  yw,  rhoddi  hanes  am  ddechreuad 
pregethiad  yr  efengyl  yn  mhlith  y  cenedl- 
oedd  :  a  rhoddir  y  Groegiaid  yma  mewn 

cyferbyniad  i'r  Iuddewon  yn  yr  adnod  o'r 
blaen.  Groegiaid  y  galwai  yr  Iuddewon  agos 
i  bawb  ond  hwy  eu  hunain,  er  amser  Alex- 
ander  Fawr,  yr  hwn  a  ddarostyngoddyr  holl 

genedloedd  o'u  hamgylch  hwynt,  ac  a  ddyg- 
bdd  yr  iaith  Groeg  i  arferiad  yn  eu  plith. 

21  *  A  'llaw  yr  Arglwydd  oedd 
iyà    â  hwynt :   u  f  a  nifer  mawr   a 
redodd,  Jac   a  xdrodd   at  yr   Ar- 
glwydd . 
1  t  2  Cron.  30.  12.  Ezra  7.  9.  a  8.  18.  Neb.  2.  8,  18.  Es. 
53.  1.  a  59.  1.  Luc  1.  66.        u  adu.  24.    pen.  2.  47.    a  4.  4. 
.5.  14.   a  6.  7.    1  Cor.  3.  6,  7.    1  Thes.  1.  5.  *  pen.  9. 
5.  a  26.  18-20.  1  Thes.  1.  9,  10. 

*  Gallu,  cynnorthwy,  agweithrediad  nerth- 
)1  Duw,  a  fcddylir  wrth  "  law  yr  Arglwydd  ;" 
jyr  aelod  a  ddefnyddia  dynion  wrth  weithio. 
Yr  oedd  llaw  yr  Arglwydd  gyda  hwynt  yn 
y  gwyrthiau  a  wnaethant,  yn  yr  arddelwad 
ar  eu  gweinidogaeth,  ac  yn  y  gwaith  ar  gal- 
onau  dynion  trwy  y  weinidogaeth.  f  Gwàith 

Duw  yw  dwyn  dynion  i  gredu,  "íe,  gweith 
rediad  nerth  ei  gadernid  ef :  J  a'r  canlyniad 
0  gredu  yw,  troi  at  yr  Arglwydd.  Yn  yr 

adnod  o'r  blaen  a  hon   gweíwn  bedwar  peth 
■yn  gyssylltiedig  â'u  gilydd  : — l.Pregethu  yr 
Arglwydd  Iesu ;  2.  Llaw  yr  Arglwydd  gyda 
hyny  ;  3.  Nifer  mawryn  credu  ;  4.  A  thrwy 
gredu  yn  troi  at  yr  Arglwydd. 

í  22  %  *  A'r  y  gair  a  ddaeth  i  glust- 
liau  yr  eglwys  oedd  yn  Jerusalem  am 

w  pethau  hyn :  z  f  a  hwy  a  anfonasant 
6  Barnabas  i  fyned  hyd  Antiochia. 
1  y  adn.  1.  pen.  8.  14.  a  15.  2.  1  Thes.  3.  6.  a  pen.  4. 
|36,  37.  a  &.  27.  a  13.  1—3.  a  15.  22,  35—39. 

j  *  Gwedi  yr  hyn  a  glywsai  yr  eglwys  yn 
Jerusalem  gan  Pedr  am  y  tro  yn  nhŷ  Cor- 
nelius,    mae    yn  debyg    iddynt    dderbyn    y 
i;newydd  o  Antiochia  mewn  llawer  gwell  ys- 

bryd :  gyda  liawenydd   a  di'olchgarwch,  am 
mroedigaeth  cynnifer  o  baganiaid  truenus  at 
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Grist.  f  Fel  y  danfonasent  Pedr  ac  Ioan  i 

Sainaria  ar  y  eyfryw  achlysuro'r  blaen,  pen. 
8.  14.  %  Am  Barnabas,gwel  pen.  4.  36:  mae 
yr  hyn  a  ddywredir  am  dano  ef  yno,  ac  yn 
enwedig  yn  adn.  24,  o'r  bennod  hon,  yn 
dangos  ei  addasrwydd  ef  i  gael  ei  ddanfon 
ar  y  fath  neges.  Danfonwyd  ef  yn  ddifrifol, 
trwy  ympryd,  a  gweddi,  ac  arddodiad  dwylo 
yr  apostolion,  mae  yn  debyg  (gwel  pen.  13. 

" — 3,)  i  weled  yn  y  lle  pa  fodd  yr  oedd  peth- 
au  yn  Antiochìa,  i  iawn-drefnu  pethau  yn  eu 
plith  o  ran  bugeiliaid  a  swyddwyr  eglwysig, 

i  weini  yr  ordinhadau  i'r  dychweledigion 
ieuainc,  ac  i'w  cynghori  i  lynu  wrth  yr  Ar- 
glwydd,  adn.  23. 

23  *  Yr  hwn  pan  ddaeth,  a  f  a 
gweled  gras  Duw,  |  a  fu  lawen  gan- 
ddo,  h  ||  ac  a  gynghorodd  bawb  oll, 
trwy  lwyr-fryd  calon,  d  i  lynu  wrth 

yr  Arglwydd. 
a  Marc  2.  5.  Col.  1.  6.  1  Thes.  1.  3,  4.  2  Tim.  1 .  4,  5. 

2Pedrl.4— 9.  b  pen.  13.  43.    a  14.  22.    Ioan  8.  31,  32. 
a  15.  4.  1  Thes.  3.  2—5.  Heh.  10.  19—26,  32-39.  2  Pedr  3. 
17,  18.  1  loan.  2.  28.  c  Salm  17.  3.   Dan.  1.  8.   2  Cor.  1. 
17.  2  Tim.  3.  10.  d  Deut.  10.  20.  a  30.  20.  Josh.  22.  5. 
a  23.  8.  Mat.  16.  24.  1  Cor.  15.  58. 

*  Dywëd  Guyse  fod  Antiochia  tua  thri 
chant  o  fìlltiroedd  o  Jerusalem,  eto,  er  pelled 
oedd,  cychwynodd  Barnabas  yn  ewyllysgar, 
a  chyrhaeddodd  ben  ei  daith  yn  ddiogel. 
t  Atebodd  y  dyben  iddo  am  ei  holl  daith  laf- 
urus  ;  gwelodd  efifeithiau  gras  Duw  yn  am- 
lwg  yno,  yn  nifer  y  dysgyblion,  yn  eu  prof- 
iadau  ysbrydol,  yn  eubywiogrwydd  crefydd- 
ol,  yn  eu  cariad  brawdol,  ac  yn  eubucheddau 

sanctaidd  ac  addas  i'r  efèngyl.  |  Mater  o 
lawenydd  yn  y  nef  yw  gweled  gras  Duw  ar 
bechaduriaid  ar  y  ddaear,  ac  nid  rhyfedd  i 
ddyn  mòr  nefol  a  Barnabas  lawenychu  wrth 
ei  weled.  (|  Ond  er  mòr  flodeuog  oeddynt  y 
pryd  hwnw  yn  eu  cariad  cyntaf,  gwyddai 
Barnabas  y  deuai  ymosodiadau  arnynt  oddi- 
wrth  genedloedd  paganaidd  ac  luddewon 

digred  deddfol,  ac  hefyd  oddiwrth  satan  a'u 
calonau  eu  hunain  :  am  hynyr  efe  a'u  cyng- 
horodd  oll  gyda'r  difrifwch  mwyaf  i  lynu  yn 
ddiysgog  wrth  yr  Arglwydd  fel  y  caffent 
nerth  oddi  yno  i  lynu  wrth  eu  crefydd. 

24  e  *  Oblegid  yr  oedd  efe  yn  wr 
da,  /f  ac  yn  llawn  o?r  Yspryd  Glân. 
J  ac  o  ffydd  :  s  ||  a  llawer  o  bobl  a 
chwanegwyd  i?r  Arglwydd. 

e  pen.  24.  16.  2  Sam.  18.  27.  Salm  37.  23.  a  112.  5. 
Diar  12.  2.  a  13.  22.  a  14.  14.  Mat.  12.  35.  a  19.  17.  Luc 
23.  50.  Ioan  7.  12.  Rhuf.  5.  7.  f  pen.  6.  3,  5,  8.  Rhuf.  15. 

15.  g  adn.  21.  peu.  5.  14.  a  9'.  31.  A.  D.  43. 
*  Effeithiodd  ei  gynghorion  gwerthfawr  ef 

yn  dda  ar  yr  Antiochiaid,  oblegid  yr  oedd 

efe  yn  wr  da  ei  hun :  yn  dda  ei  gyflwr  a'i 
galon,  yn  dda  ei  dymher  a'i  ysbryd,  yn  dda 
ei  ymarweddiad  a'i  weithredoedd,  ac  yn  dda 
ei  air  a'i  gymmeriad.  Gwr  o  dymher  hyn- 
aws  a  thirion,  medd  rhai,  heb  ciiwennychu 
rhoddi  beichian  rhy  drymion  ar  y  dysgyblion 

ieuainc,  ac  felly  yn  addas  iawn  i'w  ddanfon 
i  Antiochia  y  pryd  hwn.  +  Yn  llawn  o  ddon- 
iau  a  grasau  yr  Ysbryd  Glân,  dàn  ei  oruch- 
wyliaethau,  ac  yn  mwynâu  ei  orfoledd.  t  Yn 
llawn  o  wybodaeth,  ffydd,  a  phrofiad  yr  ef- 
engyl.  )|  Arddelwodd  Duw  weinidogaeth  y 
gwr  da  hwn  yn  Antiochia,  nid  yn  unig  i 
gadarnâu  ac  adeiladu  y  rhai  oedd  yn  credu 
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eisoes;  ond  hefyd  i   ddychwelyd  llawer  yn 
ychwaneg  at  yr  Arglwydd  ac  i*W  dý. 

25  *  Yna  yr  aeth  Barnabas  h i  Tar- 
sus,  i  geisio  Saul.  +  Ac  wedi  iddo  ei 

gael,  efe  a'i  dug  i  Antiochia. h  pen.  9.  II,  30.  »21.  39. 

*  Gadawsom  Panl  yn  Tarsus,  pen.  9.  30  ; 
ac  er  bod  tua  chàn  milltir  o  Antiochia  yno, 

dyma  Barnabas  yn  myned  yr  holl  ft'ordd  i 
ymofyn  am  ei  hen  gyfaill  i  gyd  lafurio  âg  ef 
yn  y  maes  newydd  a  helaeth  yn  Antiochia. 

f  Mae  y  rhan  olaf  hon  o'r  adnod  yn  y  26 
adnod  yn  y  saesoneg  ;  ond  yn  y  Testament 
Groeg  mae  yn  y  25,  fel  y  Gymraeg.  Gan 

fod  Paul  wedi  ei  eni  ar  dir  cenedlig  a'i 
ddwyn  i  fynn,  mewn  rhan  o  leiaf,  yn  mhlith 
y  cenedloedd,  yr  oedd  yn  fwy  tebyg  o  fod 
yn  fwy  cymmeradwy  gan  y  cenedloedd,  ac 
yn  fwy  addas  i  lafurio  yn  eu  plith  :  yn  enw- 
edig  pan  ystyriom  ei  fawr  ddysgeidiaeth  a'i 
drüedigaeth  ryfedd. 

26  *  *  A  bu  iddynt  flwyddyn  gyfan 
f  ymgynnull  yn  yr  eglwys,  a  dysgu 
pobl  lawer ;  k  \  a  bod  galw  y  dysgy  bl- 
ion  yn  Gristionogion  yn  gyntaf  yn 
Antiochia. 

i  pen.  13.  1,  2.  a  14.  23,  27.  1  Cor.  4.  17.  a  9.  18.  a  14. 
33.  k  peu.  26.  2S.  Es.  65.  15.  1  Cor.  12.  12.  Eph.  3.  15. 
1  Pedr  4.  14.  1  Ioan  2.  27.  Dat.  3.  18. 

*  Yr  oedd  yn  fraint  fawr  i'r  eglwys  yn 
Antiochia  gael  dau  wr  o  fath  Paul  a  Barna- 
bas  gyda  hwy  am  flwyddyn  gyfan.  +  Aml- 
edd  a  chysondeb  moddion  yn  eu  plith  a  fu 
yn  fendiihiol  iawn  i  gynnydd  a  Uwyddiantyr 
achos  yn  Antiochia.  J  Gan  bwy  y  galwyd 
hwy  yn  Gristionogion  gyntaf?  Nid  gan  eu 
gelyuion  ;  oblegid  Galileaid,  a  Nazareniaid, 
y  gelwid  hwy  gan  eu  gelynion,  mewn 
ffordd  o  ddirmyg.  Nid  ganddynt  eu  hun- 

ain  ;  oblegid  dysgyblion,  brodyr,  y  saint,  a'r 
eglwys,  y  galwent  hwy  y  naill  y  llall  yn 
wastad.  Gan  hyny  pwy  bynag  yn  offerynol 

a'u  galwodd  hwy  felly  yn  gyntaf,  mae  yn 
rhaid  mai  peth  o  Dduw  oedd  eu  galw  felly. 

Tybir  fod  y  tro  hwn  yn  gyflawniad  o'r  pro- 
phwydoliaethau  yn  Es.  62.  2  ;  a  65.  15 ;  ac 
os  felly,  mae  yn  amlwg  mai  peth  o  Dduw 
ydoedd.  Dywedir,  hefyd,  fod  y  gair  chrê 

matisai,  a  gyfieithir  yma  "  galw,"  neu  "  a 
bod  galw,"  yn  arwyddo  rhybudd,  neu  eyfar- 
wyddyd  dwyfol,  bob  amser  agos  yn  y  Testa- 
ment  Newydd.  Gwel  Math.  2.  12,  22 ;  Luc 
2.  26;  Act.  10.22;  Heb.  8.  5  ;  a  11.  7;  a  12.  25. 

Addas  iawn  oedd  i'r  enw  hwn  ddechrcu  yn 
Antiochia,  lle  yr  oedd  cymmysgo  Iuddewon 
a  chenedloedd  yn  yr  un  eglwys,  i  ddileu  pob 

gwahaniaeth,  ac  i'w  huno  oll  yn  un  corph 
yn  Nghrist,  a  thàn  yr  un  enw.  Enw  a  bâr 
byth  yw  hwn,  a  gwynfyd  pawb  sydd  yn  wir 

deilwng  o'r  enw  anrhydeddus  hwn  ! 

27  í*Ac  yn  y  dyddiau  hynny 
daeth  l  prophwydi  o  Jerusalem  i  waer- ed  i  Antiochia. 

/pen.  2.  17.  a  13.  1.  a  15.  32.  a  21.  4,  9.  Mat.  23.  34. 
1  Cor.   12.  28.  a  14.  32.  Eph.  4.  II. 

*  Yn  yspaid  y  flwyddyn  y  bu  Paul  a  Bar- 
nabas  yn  aros  yn  Antiochia.  t  Dynion  wedi 
eu  donio  gan  Dduw,  i  allu  rhagfynegi  pethau 

i  ddyfod,  er  lles  i'r  eglwyâ.  Mae  yn  debyg 
fod  rhai  o'r  cyfryw  yn  yr  eglwys  y  dyddiau 
hyny,  yn  ol  addewid  Crist  i'w   ddysgyblion, 
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íoan    16.  13,   a   chyfrifid   hwy   yn   nesaf  i'r 
apostolion,  1  Cor.  12.  28. 

28  Ac  un  o  honynt,  a'i  enw  m  *  Aga- 
bus,  a  gyfododd,  ac  a  arwyddocäodd 

trwy  yr  Yspryd,  "y  byddai  newyn 
mawr  dros  y  yr  holl  fyd  :  X  yr  hwn 

hcfyd  a  fu  dan  °  Claudius  Cesar. 
'  m  pen.  21.  10.  n  Gen.  41.  30,  31,  38.       I  Bren.  17. 1—16.  2  Bren.  8.  1,  2.         o  Luc  2.   1.  a  3.  1. 

*  Yr  Agabns  hwn  a  ragfynegodd  rwymau 
Paul  wedi  hyn,  pen.  21.  10,  11  :  nis  gwydd- 
om  ychwaneg  am  dano.  t  Holl  ymherodr- 
aeth  Rhufain,  mae  yn  debyg,  yr  hon  a  alw- 

ent  hwy  yn  "  holl  fyd"  mewn  íFordd  o  ym- 
ft'rost  balch.  j  E  fu  y  cyfryw  newyn,  medd 
haneswyr  paganaidd,  o'r  bedwerydd  flwydd- 
yn  odeyrnasiad  Claudius  Cesar,  hyd  yr  unfed 

flwyddyn  ar  ddeg  o'i  deyrnasiad  ;  weithiau 
mewn  un  wlad,  bryd  arall  mewn  gwledydd 
eraill :  dy wedir  iddo  fod  yn  drwm  iawn  yn 
Judea,  am  y  rhan  fwyaf  o  bedair  blynedd. 

29  *  Yna  y  disgyblion,  p  f  bob  un 
yn  ol  ei  allu,  îj  a  fwriadasant  anfon 

cymmorth  i'r  brodyr  oedd  yn  pres- 
wylio  yn  Judea. 

p  Ezra.  2.  69.  Neh.  5.  S.  1  Cor.  16.  2.  2  Cor.  8.  2—4, 
12—14.      1  Pedr  4.  9— 11.  q  pen.  2.  44,  45.      a  4.  34,  35. 
Preg.  11.  1,  2.     Luc  12.  29-33.      Rhuf.  15.  25-27.    1  Cor. 
13.  5.  Gal.  2.  10.   Heb.  13.  5.  6. 

*  Dinas  o  fasnach  mawr  oedd  Antiochia  y 
pryd  hwnw,  ac  mae  yn  debyg  fod  yno  lawer 

yn  yr  eglwys  o  berchen  meddiannau  mawr- 
ion,  ac  ar  eu  llaw  i  gynnorthwyo  y  saint 

tlodion.  tDyna  rëol  elusengarwch,  "  pob 
un  yn  ol  ei  allu,"  ac  "  megys  y  llwyddodd 
Duw  ef."  Dyma'r  rhëol  a  osododd  Duw, 
ond  pwy  sydd  yn  gwneyd  yn  ol  y  rhëolhon! 

jTlodion  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  saint  yn 
Judea  cyn  dyfod  y  newyn;  gan  erlidiau  a 
gorthrymderau  yr  Iuddewon  digred  :  ac  yr 

oedd  yn  garedig  iawn  yn  y  dysgyblion  o'r 
cenedloedd  yn  Antiochia  ddanfon  cymmorth 
iddynt,  ac  yn  tueddu  yn  fawr  i  ddiddymu 
rhagfarn  yr  Iuddewon  cristionogol  yn  eu 
herbyn  hwythau. 

30  *  Yr  hyn  beth  hefyd  a  wnaeth- 
ant ;  r  gan  ddanfon  at  yr  henuriaid 
*  trwy  law  Barnabas  a  Saul. 

r  pen.  14.  23.  a  15.  4,  6,  23.  a  16.  4.  a  20.  17.  I  Tim.  5. 
17.    Tit.  1.  5.    Iago5.  14.    1  Pedr  5.  1.  a  pen.  12.  25. 

1  Cor.   16.  3,  4.  2  Cor.  8.  17-21. 

*  Bwriadu  yn  gyntaf,  adn.  29,  a  gwneyd 
wedi  hyny  :  nid  bwriadu  ac  heb  wneyd  byth. 
+  Dyma'r  waith  gyntaf  i  ni  ddarllen  am  hen- 
uriaid  yn  yr  eglwys;  a  thybir  mai  rhai  o 
ddysgyblioti  cyntaf  Crist  oeddynt,  ar  y  rhai 
y  tywalltwyd  helaethrwydd  o  ddoniau  a 
grasau  yr  Ysbryd  Glân  arddydd  y  pentecost. 

Mae  yn  bur  debyg  eu  bod  yn  wahanol  i'r  dì'- aconiaid  a  ddewiswyd  yn  pen.  6  ;  ac,  efallai, 
yn  wahanol  i'r  apostolion  hefyd  ;  ond  gan 
fod  Pedr  ac  Ioan  yn  eu  galw  eu  hunain  yn 
henuriaid,  (1  Pedr  5.  1,  2  ;  2  loan  1.)  nia 
gallwn  fod  yn  sicr  nad  yr  apostolion  oeddynt. 
Preshuterous,  yw  y  gair  Groeg,  ac  mewn 

ífordd  o  fyrdra,  Praester,  o'r  hwn  y  ffurf- 
iwyd  y  gair  Saesoneg,  Priest,  offeiriad,  medd 
Scott,  yr  hwn  nid  yw  mewn  u»  modd  yn 
arwyddo  aberthwr  (iereus)  fel  y  tybia  llaw- 
er.  Cawn  sylwi  eto  ar  swydd  a  gwaith  yr 
henuriaid  hyn  yn  yr  eglwys. 
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PEN.  XII. 

Ilerod  yn  erlid  y  Cristionogion,  $c. 

AlC  ynghylch  y  pryd  hwnnw  yr 

istynodd  f  Herod  Jfrenhin  ei  ddwy- 

aw  i  a  ddrygu  rhai  o'r  eglwys. Mat.  10    17,  18.  a  24.  9.  loan  15.  20,  21.  a  16.  2. 

Yn  nghylch  y  pryd  yr  oedd  yr  eglwys 

n  Antiochia  yn  danfon  cymmorth  i'r  brodyr 
n  Judea.  t  Hwn  y\v  y  trydydd  Herod  y 

arllenwn    am   dano:  ŵyr   ydoedd    hwn  i'r 
rlerod  a  laddodd  blant  Bethlehcm,  o'i  fab 
ristobulns;  a  nai  Herod  y  Tetrarch  (Luc 

.  1)  yr  hwn  a  dorodd  ben  Ioan  Fedyddiwr,  a 
)rawd  Herodias  yr  oedd  hwnw  yn  byw  mewn 
odineb  a  Ilosgachâbi.  Gwnaetbai  Caiigula 
f  yn  Detrarch  Galilea,  a  gwnaeth  Claudius 
f  wedi  hyny  yn  frenin  Judea,  am  ryw  was- 
naeth  a  wnaethai  efe  iddo  ef.  J  Tybia  rhai 
fod  yn    deyrn-frad   yn  crbyn  y    Messiah, 

ddo  ef  gymmeryd  yr  enw  Brenin  Judea  ;  ac 

paai  y  traha  hwn,  yn  nghyd  â'i  greulondeb 
'r  saint,  a'i  gwnaeth  ef  mòr  deilwng  o'r  farn )fnadwy  a  ddaeth  arno.  adn.  23. 

2  *  Ac  efe  a  laddodd  b  Iago  brawd 
[oan  r  a'r  cleddyf. b  Mat.  4.  21,  22.  a  20.  23.  Marc  10.  35—38.  c  1  Bren. 
9.  1,  10.  Jer.  26.  23.  Heb.  II.  37. 

*  Iago  mab  Zebedëus,  a  brawd  Ioan,  un  o 
eibion  y  daran,  oedd  hwn ;  nid  yr  Iago  a 

l'sgrifenodd  yr  epistol  sydd  genym  :  íago 
aiab    Alpheus  oedd   hwnw.     Yn   y  tro  hwn 
yflawnwyd  yr  hyn  a  ddywedasai  yr  Iesu 

iVitho  ef  a'i  frawd  am  yfed  o  gwpan  dyod;i- 
faint.  Math.  20.  23.  t  Tori  ei  ben  ef  â'r 
leddyf,    meddant ;    am   fod    hyny    yn    fwy 

warthus  na'i  wneyd  â'r  fwyell.     Wrth  wel- 
d  r.n  o'u  brodyr  yn  cael  ei  dori  ymaith  fel 
iyn  niòr  fu*n,  cr  gallu  i  wneyd  gwyríhiau  a 
)hobpeth  ;  yr  oeddyn  gryn  brawf  i  wroldeb 
r  apostolion  oll :  ond  hwy  a  aethant  yn 
nlaen  yn  wrol  er  hyn,  ac  a  fuant  ffyddlawn 
yd  angeu. 

3  ri*A  phan  welodd  fod  yn  dda 
;an  yr  Iuddewon  hynny,  efefe  a 
•hwanegodd  ddala  Pedr  hefyd  (f  A 
lyddiau  y  bara  croyw  ydoedd  hi) 

d  pen.  24.  27.  a  25.  9    Ioan  12.  43.  Gal  1.  10.  1  Thes.  2. 
e  pen.  2.    14.  a  4.  13.  Salra  76.  10.  íoan  19.  11.    /Ex. 

1:  15-20.  a  13.  3-7.  Lef.  23.  6-14.  Mat.  26.   17.  1  Cor.  5. 
8. 

*  Dywed  Josephus  fod  yr  Herod  hwn  yn 
yw  lawer  o'i  amser  yn  Jernsalem,  yn  wres- 
g  iawn  dros  gyfreithiau  Moses,  ac  yn  fawr 
awn  am  foddloni  yr  Iuddewon,  fel  y  buasai 
i  daid  am  foddâu  y  Rhufeiniaid  :  mae  hyny 

n  cytuno  yn  burion  â'r  hyn  a  ddywed  Luc 
ma.    t  Mae  un  pechod  yn  arwain  i   bechod 

ifjrallyn  gyíFredin,  ac  yn  caledu  y  galon  i'w 
yflawni :  mae  yn  debyg  y  buasai  Herod  yn 
hoddi  yr  apostolion  oll  i  farwolaeth  bob  yn 
chydiç  pe  cawsai  hwy  yn  ei  feddiant,  ond 
ttaliodd  Dnw  ef  yn  fuan.  Gwel  adn.  23. 
Yr  oedd  Herod  yn  grefyddol  iawn  yn 
yddiau  y  bara  croyw  ;  ni  wnai  ddim  i  Pedr 
pryd  hwnw  ond  ei  roi  yn  ngharchar  ;  gan 
wriadu  yn  ddîammau  ei  ladd  ef  wedi  yr 
jlai  yr  ŵyl  hòno  heibio,  adn.  4  :  efallai  bod 
rno  ofn  y  bobl  hefyd  ar  yr  ŵyl. 
4  Yr  hwn,  wedi  ei  ddal,  s  a  roddes 

fe  y'ngharchar,  h  *  ac  a'i  traddododd 
529 

at  bedwat  pedwariaid  o  filwyr  i'w 
gadw  ;  *  f  gan  ewyllysio,  ar  ol  y  Pasç, 
ei  ddwyn  ef  aìlan  at  y  bobl. 

gpen.4.3.  a  5.  18.  a  S.  3.  Mat.  24.  9.  Luc21.  12. 
a22.  33.      Ioan  13.  36-38.      a  21.  18.  h  pen.   16.  23,  24. 
Mat.  27.  64-66.  i  pen.  4.  28.  Est.  3.  6,  7,  13.  Diar.  19. 
21.  a  27.  I.  Galar.  3.  37.  Mat.  26.  5. 

*  Uu  ar  bymtheg  o  filwyr,  pedwar  i  wyl- 
ied  ar  y  tro,  yn  ol  arfer  y  Rhufeiniaid,  a 

hyny  ar  gylch,  nos  a  dydd,  teir-awr  i  bob 
pedwar.  Gwyddai  Herod,  mae  yn  debyg, 

fel  y  diangasai  Pedr  o'r  carchar  o'r  blaen  ; 
dyna'r  aclios  o'i  holl  oíal  hwn  am  dano  yn 
awr  :  carchnr,  milwyr,  a  dwy  gadwyn,  adn. 

6  ;  ond  e  aeih  Dtiw  ÿn  drech  na'rcwbl,  +nis 
gallai  Herod  ond  "  ewyllysio,"  gallodd  Duw 
ei  luddias  ef  i  weithredu,  a  gwaredu  ei  was 
o'i  grafangau  ef. 

5  *  Felly  Pedr  a  gadwyd  yn  y 
carchar:  Äfeithr  gweddi  ddyfal  a 
wnaethpwyd  gan  yr  eglwys  at  Dduw 
drosto  ef. 

*  Hyd  oni  chaid  amser  cyfaddas  i'w  ddi- 
enyddio  ef,  dyna  eu  hamcan  hwy.  +  Gweddi 
barâns,  ddibaid,  nos  a  dydd,  gyda'r  taerineb 
mwyaf,  a  hyny  gan  yr  holl  eglwys,  a  wnaed 
drosto  ef.  Nid  codi  terfysg,  a  cheisio  tori  y 
carchar,  \  wnaethant ;  buasaí  hyny  yn  ang- 
hyfreithla  wn,  ac  yn  enbyd  :  nid  deisyfu  ar 
Herod  ei  ryddâu  ef  a  wnaethant;  nid  oedd 
gwiw  hyny  :  ond  gweddio  yn  daer  a  dyfal 
ar  Dduw ;  nis  gallai  carchar,  milwyr,  na 
chadwyni,  attal  hyny,  nac  attal  ymwared chwaith. 

6  *  A  phan  oedd  Herod  â'i  fryd  ar 
ei  ddwyn  ef  allan,  l-\y  noshonnojyr 
oedd  I^edr  yn  cysgu  rhwng  dau  filwr, 
m  j|  wedi  ei  rwymo  â  dwy  gadwyn  ; 
n  §  a'r  ceidwaid  o  flaen  y  drws  oeddynt 
yn  cadw  y  carchar. 

/  Gen.  22.  14.  Deut.  32.  36.  1  Sani.  23.  26,  27.  Salra  3. 
5,  6.  a  4.  8.  £s.  26.  3,  4  Phil.  4.  6,  7.  Heb.  13.  6.  ínpen. 
21.  33.  a  28.20.  Jer.  40.  4.  Eph.  6.  20.  2  Tiin.  1.  16. 
n  pen.  5.  23.  Mat.  28.  4. 

*  Ei  hoîl  fryd,  ac  yn  fawr  ei  fryd  hefyd,ei 
ddwyn  ef  allan  dranoeîh  i'w  roddi  i  farwol- 
aeth.  Dywedir  am  yr  annuwioiion  eu  bod 

yn  "  cynllwyn  am  waed,"  ac  "  na  chysgant 
nes  iddynt  gwympo  rhyw  ddyn  :"  felly  yr 
oedd  yr  Herod  hwn.  f  Y  nos  cyn  ei  ddì'- 
enyddiad,  yn  ol  bryd  a  bwriad  Herod.  %  Er 
nad  oedd  Pedr  yn  dysgwyl  cael  un  arbediad 
gan  ei  elynion,  nac  ychwaith  y  pryd  hwn  yn 
gwybod  dim  am  ei  waredigacth  ryfedd  ;  eto 

am  fod  ei  achos  yn  dda,  a'i  gydwybod  yn 
dawel,  yr  oedd  yn  medrn  cysgu  yn  esmwyth 
rhwng  y  milwyr  yn  y  carchar.  E  gedwir 

mewn  tangnefedd  lieddychol  yr  hwn  sydd  a'i 
feddyi-fryd  ar  Dduw,  am  ei  fod  yn  ymddir- 
ied  ynddo.  Hawdd  y  gallai  gysgu  pan  oedd 
yr  eglwys,  yr  angelion,  a  Duw  ei  hun,  yn 
eífro  o'i  blaid  ef,  ac  yn  darpar  gwaredigaeth 
iddo.  ||  Dull  y  RhutViniaid  o  gadwyno 
carcharorion  oedd,  eu  cadwyno  wrth  y  mil- 
wyr  oedd  yn  eu  gwarchod  :  cadwyn  am  law 
ddehau  y  carcharor,  wrth  law  aswy  un  mii- 
wr  ;  a  chadwyn  am  ei  law  aswy,  wrth  law 

ddehau   y    milwr  arall :  a'r  ddau    eraill  o'r 

2  îr
~ 
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ac  yn  ei  arwain  o'r  carchar. 

perìwar  yn  gwarchorì  heblaw  hyny.  §  Ceid- 
waid,  nen  wyliedyddion  cyrfredin  y  carchar 
oedd  y  rhai  hyu. 

7  °  Ac  wele,  *  angel  yr  Arglwydd 
a  safodd  ger  llaw,  p  f  a  goleuni  a 
ddisgleiriodd  yn  y  carchar  :  J  ac  efe  a 

darawodd  ystlys  Pedr,  ac  a'i  cyfod- 
odd  ef,  gan  ddywedyd,  ?  Cyfod  yn 

fuan.  r  ||  A'i  gadwyni  ef  a  syrthias- 
ant  oddi  wrth  ei  ddwylaw. 

e  adn.  23.  pen.  5.  19.  a  10.  30.  a  27.  23,  24.  1  Bren.  19. 
5,7.  Salm  34.7.  Es.  37.  36.  Dau.  6.  22.  Heb.  1.  14.  ppeu. 
9.  3.  2  Sam.  22.  29.  Ezec.  43.  2.  Mica  7.  9.  Hab.  3.4,  II. 
Dat.  18.  1.  o  Gen.  19.  15,  16.  Es.  60.  I.  Eph.  5.  14.  rpen. 
2.  24.  a  16.  26.  Saltn  105.  18-20.  a  107.  14.  a  116.  16.  a  142. 
6,  7.  a  146.  7.  Dan.  3.  24,  25. 

*  Ysbrydion  gwasanaethgar  yw  yr  angelion 
011,  yn  cael  eu  danfon  i  wasanaethu  er  mwyn 
y  rhai  a  gánt  etifeddu  iachawdwriaeth.  Heb.' 
1.  14.  Un  o'r  ysbrydion  gwasanaethgar 
hyny  oedd  hwn.  f  Gogoniant  prîodol  yr 
angel,  efallai,  yn  disgleirio  yn  y  carchar 
tywyll.  Tybiarhai  mai  i  Pedr  yn  unig  yr 
ymddisgleiriodd,  fel  y  golofn  i  Israel  gynt ; 

ac  ei  forì  yn  dyẁylî  i'r  milwyr,  fel  y  golofn 
i'r  Aiphtiaid  :  tybia  eraill  iddo  ddisgieirio 
iddynt  oll  ;  ac  i'r  disgleirrìcb  daro  y  milwyr 
á  dallineb,  syndod,  neu  lewyg,  fel  nas 
gwyddent  ddim  am  ryddâd  nac  yniadawiad 

Pecir,  hyd  onid  oerìd  uedi  myned,  +  i'w 
drìeífiôi  ef  o'i  gwsg,  fel  hen  Elias  gynt. 
1  Bren.  19.  5.  ||  SyrHiiasant  oddi  arn  cldwy- 

law  Perìr,  ond  arosasant  yn  rìd'íau,  yn  rhwym 
am  drìwylaw  y  milwyr.  Pan  rydrìâo  Dnw, 
pwy  a  rwyma? 

8  A   dywedodd    yr   angel   wrtho, 

*  Ymwregysa,  f  a  rhwym  dy  sandal- 
au.  Ac  felly  y  gwnaeth  efe.  Yna  y 
dywedodd,  J  Bwrw  dy  wisg  am  dan- 
at,  a  chanlyn  fi. 

*  Mae  yn  rìebyg  wrth  hyn  forì  rìilhd  Pedr 
am  rìano  oll,  ond  ei  sandalau  a'i  wisg  uchaf, 
onrì  eu  bod  yn  rliyddion  heb  eu  gwregysu. 
tNirì  oedd  y  sandalau  gyntrìrìim  ond  gwadn- 
au  dàn  y  traed,  wedi  eu  rhwytno  am  y  traerì 
â  chàreîau  :  wedi  hyny  aetbant  yn  esgidiau, 
î  orchuddio  y  traed.  %  Math  o  wisg  uchaf, 
tebyg  i  fantell,  neu  hugan,  gyda  ni.  Yr 
oerìd  y  gorchymynion  hyn  oll  er  darpar  Pedr 

i  ymarìael  o'r  carehar,  a'r  cwbl  yn  drìiar- 
wybod  i'r  milwyr. 

9  *  Ac  efe  a  aeth  allan,  ac  a'i  can- 
lynodd  ef :  '  *  ac  nis  gwybu  mai  gwir 
oedd  y  peth  a  wnaethid  gan  yr  angel ; 
eithr  yr  oedd  yn  tybied  mai  gweled 
gweledigaeth  yr  oedd. 

«  pen.  26.  19.        Gen.  6.  22.        loan  2    5.       Heb.  11.8. 
*  pen.  10.  3,  17.    a  11.  5.    Geu.  45.  26.    Salm  126.   1.    2  Cor. 
12.  1-3. 

*  Phwng  ei  gwsg,  a'i  syndorì  wrth  y  fath 
ymwared  annysgwyliadwy,  nis  gwyddai  Pedr 
eto  mai  gwirn  nerìcl  oedd  y  pelh  ;  eilhr  tjbiai 
mai  gweledigaeth  oedd  y  cwbl.  "  Pan 
ddycliwelorìd  yr  Arglwydd  gaethiwed  Sion, 

yr  oeddym  fel  rhai  yn  breuddwydio,"  medd 
Israel  gynt,  (Salm  120.  1.)  felly  yn  gyfíelyb 
yr  oerìd  Pedr  yma  ;  ond  yr  oedd  yn  canlyn 
yr  angel  er  hyny,  ncs  ei  fyned  o  gyrhaedd 
pob  perygl.  adn.  10. 
__  _ 

10  *Ac  wedi  myned  o  honynt  heb  j 

law  wy  gyntaf  a'r  ail  wyliadwriaeth,  \ 
hwy  a  ddaethant  i'r  fporth  haiarn  yr 
hwn  sydd  yn  arwain  Ji'r  ddinas,  x  yr 
hwn  a  ymagorodd  iddynt  o'i  waith  ei 
hun  :  ac  wedi  eu  myned  allan,  hwy  a 
aethant  ai  hŷd  un  heol ;  ||  ac  yn 
ebrwydd  yr  angel  a  aeth  ymaith  oddi 
wrtho. 

*  Gwyliedyddion  yn  nghyntedrì  y  carchar- 
dý,  mae  yn  clebyg  oedd  y  rhaì  hyn,  onrì 
fewn  y  niuriau  oedcl  yn  amgylchu  y  carchar- 
ciŷ,  wedi  eu  gosod  mewn  gwahanol  fànau  er 

eithaf  cl'íogelwcli.  Trwy  ryw  foddion  gor- 
uwch  naturiol,  tywysorìcì  yr  angel  Perìrheibio 

i'r  rhai  hÿn,  heb  irìrìynt  ei  weled  na'i  glyw- 
ed,  niwy  na'r  ddau  filwr  yn  y  carchar. 
t  Parth  allanol  y  carchar  oedd  hwn,  a  dY- 
annnau  ei  focl  yn  gadarn  ac  yn  cldingel  iawn; 

ond  yn  awr  efe  a  ymagorodd  iddynt  o'i 
waith  ei  hun,  heb  i  neb  o'r  gw>lwyr  wybod 
am  y  peth.  JTybir  wrih  hyn  fod  y  carchar 

allan  o'r  ddinas,  a'r  portli  haiarn  hwn  gyfer- 
byn  âg  un  o  heolydd  y  ddinas.  ||  Nirì  oerìd 
achos  am  wasanaeth  yr  angel  mwyach,  gall- 
ai  Pedr  ymdaro  drosto  ei  hun. 

11  y  *  A  Phedr,  wedi  dyfod  atto  ei 
hun,  a  ddywedodd,  2f  Yn  awrygwn 
yn  wira  aufon  o7r  Arglwydd  ei  angel, 
*a'm  gwared  i  allan  o  law  Herod, 
c  %  ac  oddi  wrth  holl  ddisgwyliad  pobl 
yr  luddewon. V  Luc  15.  17.  z  Gen.  15.  13.       a  18.   13.       a  26.  í 

a  adü.  7.  pen    5.  19    Dan.  3.  25.  a  6.  22  *  2  Satn    2>ì.  I 
S..I.H  41.  2.  a  97.  10.  a  109.  31.  2  Cor.    I.  8— !0.  2  Pedr  2.! 

c  peu,  23.  12—30.  a  24.  27.  a  25.  3-5,  9.  Job  31.  31. 

*  O'r  synrìod  pcr-Iewy^airìd  oedd  wedt  ei 
feddiannu  o'r  dechrau  hyd  yn  awr  :  +  gwel 
orìd  mai  syiw'eddol  oerìci  y  cwbl,  ac  níd  Iled- 
rith.  %  ̂r  ie<^1'  Hiawg  o  bobl  yr  Iudíiewor 
yn  rìysgwy!  gwelerì  c:i  lacld  ef  clranoeth,  ei 
ei  holl  wyrthiaù  yn  eu  plith. 

12  *  Ac  wedi  iddo  gymmeryd  pwyll 
d  f  efe  a  ddaeth  i  dý  Mair  mam e  loan 

yr  hwn  oedd  a'i  gyfenw  Marc,  f\  11( 
yr  oedd  llawer  wedi  ymgasgln,ûc  yr 

çweddîo. d  pen.  4.  23.  a  16.  40.       e  adn.  25.  pen.  13.  5,  13 
37-39.    Col.  4.  10.    2Tim.4.   11.     P)iilen»24.         /  adn.  I 
Es.  65.  24.  Mat.  18.  19,  20.  1  loan  5.  14,  15. 

*  I  ystyried  mawrerìd  ei  wraredigaeth, 
ystyried  pa  le  yr  oedd  y  pryrì  hwnw,  ac 
ystyried  pa  le  i  fynerì  a  pha  beth  i  wneyd 

rhag  syrthio  rìrachefnyn  nwylo  rhai  o'i  elyr ion.  t  Chwaer  Barnabas  ydeedd  y  Fair  bpi 
(Colos.  4.  10,)  mam  Ioan  yrhwn  a  gyíenwi 
Marc,  a  chyfeilles  grefyddol  i  Perìr.  Yni 
mae  y  fam  yn  cael  ei  dysgrifio  wrth  y  mat 
yr  hwn  oeclrì  yn  fwy  enwog,  ac  yn  cael  < 
hanrhyrìerìdu  yn  yr  ysgrythyr  er  mwyn  ( 
mliab  :  yma  y  lucddodrì  Dnw  Pedr  i  f)  ne( 
\  Mae  yn  rìebyg  nas  gwyrìrìai  ef  rìrìim  am 
casgliad  hwn  i  werìdio  drosto,  ac  yr  oedrì  y 
rhyfcdd  iawn  gandci>nt  hwythau  weled  e 
gweddi'au  werìi  cu  hatcb  mòr  fuan,  ac  y 



Pedr  wedi  dyfod  at  dŷ  Mair,  ACTAU  XII. yn  curo  amfyned  i  mewn. 

lenwedig  mewn  modd  mòr  rhyfedd,  pan  arì 
rorìdorìd  Pedr  irìrìynt  pa  fodd  y  gwaredwyd 
ef. 

13  *  Ac  fel  yr  oedd  Pedr  yn  ̂ curo 
drws  y  porth,  fmorwyn  a  ddaeth  i 

iymwrando,  Ja'i  henw  Rhode.- adn.  16.   Luo  13.  25. 

Nid  drws  union-gyrchoi  y  tý,  ond  drws 
borth  y  cynterìrì  o  flaen  y  tŷ,  oerìd  "  drws  y 
foorth"  hwn.  t  Heblaw  bod  curo  yn  nyfnder 
jnos  felly  yn  frawychus  ar  unrhyw  amgylch- 
iad,  mae  yn  debyg  forì  ofn  yr  Iuddewon  er- 
lidgar  hefyd  ar  y  gweddiwyr  duwiol  hyn  ;  ac 
am  hyny  yn  danfon  allan  i  ymwrando  pwy 
oedd  yno.  J  Ystyr  yr  enw  hwn  yw,  Rhos- 
yn.  Bydrìai  yr  íurìrìewon  yn  aml  yn  enwi 
eu  merched  wrth  enwau  rhyw  fiodau  peraidd 
a  hyfryd  ;  megys  Susannah,  lili  ;  Hedessa, 
myrtwydden  ;  Tamar,  Palwydrìen  ;  &c. 

14  *  A  phan  adnabu  hi  lais   Pedr, 
f  nid  agorodd  hi  y  porth  gan  lawen- 

ydd ;  J  eithr  hi  a  redodd  i  mewn,  ac 
a  fynegodd  fod  Pedr  yn  sefyll  o  flaen 
y  porth. h  Mat.  2S.  8.  Lnc  24.  41. 

1  Mae  yn  amlwg  forì  y  forwyn  hon  yn  gyd- 
nabyddus  â  Phedr  o'r  blaen,  gan  ei  bod  yn 
adnaborì  ei  lais  ef  yn  awr :  mae  yn  rìebyg 
onai  merch  ieuanc  dduwiol  oedrì  hi,  wedi  ei 
wrando  ef  lawer  gwaith,  a  chwerìi  cael  yr 

iyfrydwch,  efallai,  o  weini  i'w  gysuron  ef 
awer  gwaith  yn  nhŷ  ei  meistres,  os  morwyn 

i'r  Fair  hon  oedrì  hi.  f  Mae  hyn  yn  naturiol 
iawn  yn  dangos  gweithrediadau  gorfoleddus 
meddwl  y  liances  yn  y  tro  annysgwyliadwy 
hwn.  %  Yr  oedd  hi  yn  fwy  awyddus  am 
fynegi  i  bawb  yn  y  tŷ  ei  fod  ef  yno,  nag  yd- 
oedd  i  agoryd  y  drws  i'w  ollwng  ef  i  mewn  : 
anghofiodrì  ei  ollwng  ef  i  mewn  gan  ei  gor- 
olerìrt  ei  fod  yno. 

15  *  Hwythau  a  ddywedasant  wrthi, 
Yr  wyt  ti  yn  ynfydu.     t  Hithau  a 
iaerodd  mai  felly  yr  oedd.  Eithr 

iwy  a  ddy wedasant,  *  J  Ei  angel  ef 

ac  wedi  iddynt  agori,  hwy  a'i  gwel- 
sant  ef,  ac  a  synnasant. 

*  Tra  yr  oeddynt  hwy  yn  dadleu  yr  oedd 
Pedr  yn  dàl  i  guro:  yr  oedd  yn  awyddus  am 
gael  ei  ollwng  i  mewn,  yn  1.  Rhag  ofn  y 
dèlid  ef  drachefn,  ac  y  profid  ef  fel  torwr 
carchar.  2.  Am  fod  arno  awydd  gweled  ei 

gyfeillion,  ac  yn  gwybod  y  byddai  yn  orfol- 
edd  ganrìdynt  hwythau  ei  weled  yntau. 
3.  Awydrì  mynegi  i  bawb  o  honynt  drugar- 
edrì  Duw  tuag  ato,  pa  fodd  y  danfonasai  efe 

ei  angel  i'w  warerìu  ef. 
17  '*  Ac  efe  a  amneidiodd  arnynt 

â  llaw  i  dewi,  m  ac  a  adroddodd  idd- 
ynt  pa  wedd  y  dygasai  yr  Arglwydd  ef 
allan  o'r  carchar  :  f  ac  efe  a  ddy  wed- 
odd,  Mynegwch  y  pethau  hyn  i 

n  Iago,  X  ac  i'r  brodyr.  °  ||  Ac  efe  a 
ymadawodd,  ac  a  aeth  i  le  arall 

/  pei 

pdyw. 
í  pen.  S 

llat.  13. 

*  Tybient  mai  wedi  rhyw  wylltio  gan  ofn 
yr  oedrì  hi,  ac  nas  gwyrìrìai  beth  oerìrì  yn 
ìdywedyd  na  pha  beth  a  giywsai.  f  Taerodrì 
Tiai  Pedr  oedrì  yno  yn  sicr,  ac  nad  oedd  hi 
ìdim  wedi  ynfydu,  na  cham-gymmeryrì  y 
lais.  X  Ystyr  y  gair  angel  yw  cenad,  a  thyb- 
orìd  rhai  mai  rhyw  genarì  oddiwrth  Pedr  yn 
/  carchar  a  feddyliai  y  bobl  yma  wrth  "  ei 

mgel  ef :"  ond  pa  fodd  y  gallai  cenad  felly 
efaru  yn  llais  Pedr  ?— Tybiai  yr  ludrìewon 
orì  angel  gwarcheidiawl  yn  perthyn  i  bob 
Iyn  duwiol,  ac  y  byrìrìai  y  cyfryw  angel  ar 
tmserau  yn  cymmeryd  Ilun  a  llaís  y  dyn 
ìwnw,  ac  felly  yn  ymdrìangos  i'w  gyfeillion 
if,  ac  yn  ymdrìidrìan  â  hwynt,  yn  enwerìig 
«iag  amser  marwolaeth  y  rìyn.  Er  nad  oes 
I'in  sylfaen  i'r  fath  dyb  yn  yr  ysgrythyrau  ; 
'to  mae  yn  amlwg  fod  y  bobl  hyn  yn  llefaru 
/n  ol  y  dychymmyg  hwnw,  heb  gredu  fod 
iichon  i  Pedr  ei  hunan  fod  yno. 

16  *  A  Phedr  a  barhâodd  yn  curo  : 

21.  40.  Luc  1.  22.  Ioan  13.  24. 

66.16.    a  102.  20,  21.      a  107.  21,  22.    a  116.  14,15. 
146.7.         »  pen.  15.  13.     a21.   18.      1  Cor.  15.  7.    Gal.  1. 
I.  a  2.  9,  12.  Iago  1.  1.         o  pen.  16.  40.  ATat.  10.  23.  Ioan 

7.  1.  aS.  59.  a  10.  40.  a  11.  54. 

*  Arferai  yr  Iuddewon  amneidio  â  llaw 
am  rìrìistawrwydd,  ac  hefyd  am  wranrìaw- 
iarì  :  mae  Perìr  yn  gwneyrì  amnairì  am  bob 

un  o'r  ddau  yma  ;  yr  oedd  yn  angenrheidiol 
irìrìynt  hwy  rìewi  er  maint  eu  goríoledd,  rhag 

i'w  gelynion  glywed  a  dyfod  am  eu  penau  : 
ac  yn  y  distawrwydd  hwnw  mae  Pedr  yn 
adrorìrì  yn  fyr,  ac  yn  ddistaw  hefyrì,  pa  fodd 
y  gwaredwyd  ef.  t  Iago  leiaf,  mab  Alpheus, 
oedd  hwn,  yr  oedd  yr  Iago  arall,  mab  Zebe- 
rìeus,  a  brawd  Ioan,  wedi  ei  ladd  â'r  cledrìyf 
gan  Herod.  adn.  2.  £  Nid  oedrì  neb  o'r 
apostolion  yn  bresenol  y  pryrì  hwnw,  nac 
efallai  yn  Jerusalem,  gan  ofn  Herod.  Mae 
Pedr  am  fynegi  ei  waredigaeth  idrìynt  oll, 

er  en  cysur  a'n  calonrìid,  ac  er  idrìynt  dalu 
díolch  i  Dduw  drosto  ef.  ||  Yr  oedrì  yn  ang- 
enrheidiol  iddo  fyned  i  rywle  oddi  yno  er 

well  di'ogelwch  irìdo  ei  hun,  ac  fel  na  pher- 
yglid  ei  gyfeillion  o'i  achos  ef.  Efe  a  aeth 
ar  encil  i  rywle  am  ychydig,  ond  nis  gwydd- 
om  i  ba  le  nac  am  ba  hyd  :  mae  yn  sicr  nad 
aeth  efe  drìim  i  Rnfain  am  bùm  mlynedrì  ar 
hugain,  fel  y  dywed  y  pabydrìion  ofer  ;  | 

oblegirì  yn  pen.  15.  6,  7,  ni  a'i  cawn  ef  dra- 
chefn  yn  Jerusalem  :  ac  yn  Galat.  2.  11,  ni 

a'i  cawn  ef  yn  Antiochia  gyda  Phaul. 

18  *Ac  wedi  ei  myned  hi  yn 
ddydd,  p  yr  oedd  trallod  nid  bychan 
ym  mhlith  y  milwyr,  pa  beth  a 
ddaethai  o  Pedr. 

p  pen.  5.  22-25.  a  16.  27.  a  19.  23. 

*  Gellid  merìdwl  wrth  hyn  i'r  drìan  filwr  y 
carìwynesid  Pedr  wrthynt  gysgu  yn  drwm 
hyd  onirì  oedd  hi  yn  ddydd  ;  ond  pan  dde- 
firoisant,  faint  oedd  eu  braw  a'u  syndod  pan 
welsant  y  cadwyni  yn  hongian  wrtn  eu  dwylo 
eu  hunain,  a'r  carcharor  wedi  dianc,  nas 
gwyrìdai  neb  trwy  yr  holl  garchar  pa  forìd 
nac  i  ba  le.  Mae  yn  rìebyg  forì  yno  lawer  o 

fei'o  gan  y  naill  ar  y  llall  am  esgeulusrìra,  a 
phob  un  yn  crynu  am  ei  fywyd  rhag  Uid 
Herod.  *'  Wedi  ei  myned  hi  yn  rìdyrìd  :" 
gellid  meddwl  wrth  hyn  mai  ar  y  wyliadwr- 
iaelh  fore  y  gwaredwyd  Pedr;  pe  amgen, 
buasid  yn  ei  fethu  ef  ar  newidiarì  y   wyliad- 

2  Y  2 



Herod  yn  holi  y  ceidwaid, ACTAU  XII.        ac  yn  gorchymyn  eu  lladd  hwy. 

wriaeth,  cyn  dydd  ;  oddigerth  i'r  Arglwydd 
roddi  trwm-gwsg  ar  bawb,  o'r  ceidwaid  â'r 
milwyr,  ac  na  ddeffrôdd  neb  o  honynt  i 
newid  y  wyliadwriaeth. 

19  *  Eithr  Herod,  pan  ei  ̂ ceisiodd 
ef,  ac  heb  ei  gael,  r  f  a  holodd  y  ceid- 
waid,  *Jac  a  orchymynodd  eu  cym- 
meryd  hwy  ymaitìi.  '  ||  Yntau  a  aeth 
i  waered  o  Judea  i  Cesarea,  ac  a  ar- 
hosodd  yno. 

q  1  Sam.  23.  14.  Salm  37.  32,  33.  Jer.  36.  26.  Mat.  2. 
13.         radn.4,  6      Mat.  23.   1 1— 15.  s  Dan.  2.  1 1— 13. 
Mat.  2.  16.  Ioan  12.  10,  II.  t  pen.  21.  8.  a  25.  13.  1  Bren. 
20.  43.  F.st.  6.  12. 

*  A'i  ceisiodd  ef  yn  y  carchar  i'w  ddwyn 
allan  i'w  ddienyddio,  ac  heb  ei  gael :  a'i 
ceisiodd  trwy  holl  Jerusalem  hefyd,  efallai, 
ac  heb  ei  gael ;  am  fod  Duw  yn  ei  guddio., 

t  Hyny  yw,  a'u  holodd  hwy  yn  farnol,  ac  yn 
eithaf  lìỳm,  mae  yn  debyg:  yn  gyntaf  y 
ddau  fdwr  yr  oedd  Pedr  wedi  ei  gadwyno 
wrthynt ;  yna  y  ddau  eraill  oedd  ar  y  wyl- 
iadwriaeîh  gyda  hwynt ;  wedi  hyny  y  deiî- 
ddeg  eraill,  yn  nghyd  â  hoìl  geidwaid  y 
carchar,  oddi  fewn  ac  oddi  allan.  jAc  a 
orchymynodd  eu  rhoddi  hwy  i  farwolaeth, 
yn  ol  y  saesoneg.  Âpachthenai  yw  y  gair 

Groeg;  cymmeryd  ymaith  i'w  dîenyddio  : 
ond  dywed  rhai  y  byddai  y  Groegiaid  yn 

a»  t'er  y  gair  am  gospedigaeth  llai  weithiau,  a 
thybiant  mai  cospedigaeth  llai  a  gafodd  y 
ceidwaid  hyn  :  ond  mae  hyny  yn  annhebyg 
iawn.  ||  Sef  Herod  a  aeth  i  waered  i  Cesar- 

ea  :  efallai  mai  ei  gywilydd,  a'i  gythrudd  o 
herwydd  cael  ei  siommi  fel  hyn  a  barodd 
id(io  brysuro  o  Jerusalem  mòr  fuan.  Dywed 

Josephus  mai  myned  i  Cesarea  a  wnaeth  i'r 
canipiau  a  chwareuid  yno  bob  pùm  mlyn- 
edd,  er  anrhydedd  i  goffadwriaeth  Claudius 
Cesar,  y  rhai  a  ordeiniàsai  Herod  Fawr. 
Fel  hyn  yr  oedd  yr  adyn  hwn  yn  anghofio  ei 

ddrygioni  a'i  euogrwydd  mewn  digrifwch ofer. 

20  1T  *  Eithr  Herod  oedd  yn  llid- 
iog  iawn  yn  erbyn  gwÿr  "Tyrus  a  Si- 
don  :  *  f  a  hwy  a  ddaethant  yn  gyttûn 
atto  ;  ac  \  wedi  ynnill  Blastus,  yr  hwn 
oedd  ystafellydd  y  brenhin,  hwy  a 
ddeisyfasant  dangnefedd,  v  ||  am  fod 
eu  gwlad  hwynt  yn  cael  ei  chynnal- 
iaeth  o  wlad  y  brenhin. 

u  Gen.  10.  15,  19.  Josh.  19.  29.  Es.  23.  1—4.  Mat.  11. 
21,22.  *   Diar.  17.  14.    a  20.  18.     a  25.  8.    Preg.  10.  4. 
Es.  27.  4,  5.  Luc  14.  31,  32.  y  1  Bren.  5.  9—11.  2  Cron. 
2.   10,  15.  Ezra  3.  7.   fczec.  27.  17.  Hos.  2.  8,  9.  Am.  4.6—9. 

H«g.  I.  8—11.   a  2.   16,  17.   Luc  '.6.  8. 
*  Ain  Tyrus  a  Sidon,  gwt  1  ar  Math.  11. 

21  :  yr  oeddynt  yn  sefyll  ar  làn  môr  y  cano! 

dir,  lawer  yn  uwcli  i'r  Gogledd  na  Cesarea. 
Nis  gwyddom  beth  oeddynt  wedi  wneyd  i 
anfoddloni  Herod  ;  ond  ni  a  welwn  fod 
rhywbeth  yn  ei  anesmwytho  ef,  ac  fel  drain 
yn  ei  nyth  ef  yn  mhob  màn  :  yr  apostolion 
yn  Jerusalem,  a  gwỳr  Tyrus  a  Sidon  yn 
Cesarea  :  nid  oes  heddwch  i'r  annuwiol. 
t  Danfonwyd  rhyw  ddirprwywyr  o'r  dinas- 
oedd  uchod  ato  i  ddeisyf  ammodau  heddwch, 
ac  i  attal  y  rhyfel  a  fygythiai  efe  arnynt, 
X  Mae  yn  debyg  fod  y  Bîastus  hwn  yn  wr 
cymmeradwy  iawn   yn    ngolwg    Herod 

"""  rm 

wedi  i'r  dirprwywyr  uchod  ei  ennill  ef,  trwy 
wobran  neu  ryw  foddion,  i'w  pleidio  hwynt, 
hwy  a  Iwyddasant  i  gael  h<  ddwch  â  Herod, 

||  Yr  achos  o'r  ymostyngiad  hwn  oeíld,  bod  y 
Tyriaid  a'r  Sidoniaid  yn  masnachu  llawer 
â'r  luddewon,  ac  felly  yn  cael  llawer  iawn 
o'u  cynnaliaeth  o  wlad  yr  Inddewon  :  bnasai 
rhyfel  yn  attal  y  fasnach  hòno.  Gwel  1  Bren, 
5.  9,  11  ;  Ezec.  27.  17. 

21  *  Ac  ar  ddydd  nodedig,  Ilerod, 
t  gwedi  gwisgo  dillad  bretihinol,  |a 
eisteddodd  ar  orsedd-faingc,  ||  ac  a  ar- 
eithiodd  wrthynt. 

*  Yr  ail  dlydd  o'r  chwarenyddiaethan, 
medd  Josephus :  neu  yntau,  y  dydd  nodedig 
i  benderfynu  yr  ymrafael  rhyngddo  â  gwŷ 
Tyrus  a  Sidon.  t  Gwisgoedd  arian,  o  gyw 
reinwaith  rhagorol  iawn,  meddant,  ac  fel  y 
oedd  yr  haul  yn  tywynu  arnynt,  yr  oeddyl 
yn  disgleirio  yn  dia  gogoneddus.  t  Gorsedd 
fainc  uchel  odidog,  fel  y  gallai  pawb  ei 

ed  a'i  glywed  ef  yn  well.  ||  Er  caninoüaeth 
i  goflfadwriaeth  Cesar,  efallai  ;  ac  i'w  ganme 
ei  hnn  hefyd,  o  ran  ei  fawredd,  ei  wroldet 

a'i  ddaioni,  yn  enwedig  yn  ymheddychu 
gwŷr  Tyrus  a  Sidom  ar  eu  hymostyngiad  iddo. 

22  *  A'r  bobl  a  roes  floedd, 2  f  Llef- 
erydd  Duw,  ac  nid  dyn  ydyw. 

z  pen.  14.  10-13.  Salm  12.  2.  Dan.  Ô.  7.  Jnd.  16.  Dat 13.  4. 

*  Dyma  weniaith  fl'íaidd  ac  annuwiol,  yr 
derchafu  y  creadur  yn  ogyfuwch  á'r  creawd 
wr,  a  hyny  nid  gan  baganiaid  na  wydda 
ddim  gwell ;  ond  gan  dorf  o  Iuddewon  ; 

wyddai  yn  well  baw'b'o  honynt.  +Tybia  rha eu  bod  yn  cyfeirio  yma  at  y  Shecinah,  y 
arwydd  gogoneddns  o  bresenoldeb  I)u\v 
cystal  a  dywedyd  mai  Herod  oedd  hwnw 
neu  ei  fod  mòr  ogoneddus  a  mawrtddig 
hwnw.  A  thybir  fod  Herod  mòr  annuwiol 
chymmerỳd  yr  anrhydedd  felly  iddo  ei  hun 
a  thrwy  hyny  ennyn  digofaint  Duw  yn  e erbyn. 

23  a*Ac  allan  o  law  y  tarawodt 

angel  yr  Arglwydd  ef,  b  f  am  na  roisa 
y  gogoniant  i  Dduw  :  c  \  a  chan  bryí 
ed  yn  ei  ysu,  efe  a  drengodd. 

a  Ex.  12.  Ì2,  23,  29.  I  Sam.  25.  38.  2  Sara.  24.  1 
l  Cron.  21.  14—18.  2  Cron.  32.  21.  h  pen.  10.  25,26.  al 
14,  15.  Ex.  9.  17,  18.  a  10.  3.  Salm  115.  1.  F.s.  37.  23.  Eze 
28.  2,  9.  Dau.  4.  30—37.  a  5.  18—24.  Luc  12.  47,  48.  2  Tl.e 

2.  4.  c  2  Cron.  21.  18,  19.  Job  7.  5.  a  19.  26.  Es.  _ a  51.  8.  a  66.  24.  Maro  9.  44-48. 

*  Angel  a  waredodd  Pedr  o'r  carchar,  a 
yma  niae  angel  yn  taro  ei  garcharwr  et 
mae  yr  holl  lu  nefol  yn  cyfìawni  ewyllj 
Duw,  er  gwaredigaeth  ei  bobl  a  dinystr  e 
gelynion.  Rhy  faìth  fyddai  adrodd  yr  hyn 
ddywed  Josephus  yn  y  fàn  hon  :  atn 
ddylluan  a  welodd  Herod  uwch  ei  ben,  3 
union  ar  ol  y  floedd  uchod,  yr  hon  a  ystyri 
efe  yn  argoel  drwg  iddo  :  y  poen  dirfawr  a 
cymmerodd  cf  yn  ei  ymysgaroedd  yn  y  fà 
ac  a  fn  yn  angau  iddo  yn  mhen  pùm  niwrnoí 
y  braw  mawr  a'i  tarawodd  ef,  a'r  cyfaddefi. 
a  wnaeth  gerbron  y  gynnulleidfa,  mai  ba; 
Duw  oedd  hyn  arno  am  ei  falchder  annu^ 
iol.  t  Llawer  o  dywysogion  paganaidd 
gymmerasant  anrhjdedd  dwyfol  iddynt 
hnnain;  ond  yr  oedd  yn  llawer  mwy  pec 
adurus  yn  Herod,  yr  hwn  a  wyddai  am  a 
ac    addoliad    y    Duw   byw.     %  Felly,  me( 



Neillduo  Bamabas  a  Saul ACTAU  XIII. 
i  icaith  y  weiuidogaeth. 

Josephus,  y  bu  Herod  Fawr,  ei  daid  ef, 
farw  ;  ond  o  bleidgarwch  at  hwn,  nid  y  w  yn 
crybwyll  dim  am  y  pryfed  yn  ei  ysu.  Yr 

oedd  Duw  yn  aralwg  yn  addasu  y  farn  i'r 
pechod ;  balchder  a  gwag-ogoniant  oedd  y 
pechod,  pryfed  yn  ei  ysu  oedd  y  farn.  Mae 
hanesion  am  lawer  o  erlidwyr  crefydd  a 
fuont  feirw  dàn  farn  gyffelyb,  a  medr  Duw 

ddefnyddio  y  pethau  gwaelaf,  fii'eiddiaf,  a mwyaf  dirmygns  i  gyflawni  ei  farnau  ef, 
ac  i  dywallt  dirmyg  ar  ei  elynion. 

24  1[  d  *  A  gair  Duw  a  gynnyddodd 
ac  a  amlhâodd. 

d  pen.  5.  39.  a  6.  7.  a  11.  21.  a  19.  20.  Diar.  23.  28.  Es. 
41.  10—13.  a  54.  14—17.  a  55.  10,  11.  Dan.  2.  24,  25,  44,  45. 
Mat.  16.   18.  Col.  1.  6.  2  Thes.  3.  1. 

Yma  mae  gair  Duw  yn  cael  ei  gymharu 
i  had  wedi  ei  hau,  megys  yn  y  ddammeg  yn 
Math.  13.  Mae  gair  Duw  yn  cynnyddu  ac 
yn  amlâu  pan  mae  y  pregethiad  o  hóno  yn 
ymdaenu  ac  yn  myned  ar  led ;  pan  mae 
nifer  proffeswyr  a  dysgyblion  Iesu  yn  llios- 
ogi  ac  yn  amlâu;  a  phan  mae  y  dysgyblion 
hyny  yn  cynnyddu  mewn  deall,  duwioldeb, 
a  phob  doniau  ysbrydol.  Er  gwaethaf  Herod, 
e  gynnyddodd  y  gair  ;  ac  wedi  marw  Herod, 
yr  oedd  achos  Duw  yn  fyw  ac  yn  cynnyddu. 
Felly  y  bu  erioed,  ac  felly  y  bydd  eto. 

25  €  *  A  Barnabas  a  Saul,  wedi 
cyflawni  eu  gweinidogaeth,  fa  ddy- 
chwelasant  o  Jerusalem,  gan  gymmer- 
yd  gyd  â  hwynt^Ioan  hefyd,  yr  hwn 
a  gyfenwid  Marc. 

e  pen.  11.  29,  30.      a  13.  1—3.         /  Gwel  ar  adn.  12.— 
Pedr  5.  13. 

*  Am  y  "  weinidogaeth"  hon  a  gyflawnodd 
Bamabas  a  Saul,  gwel  pen.  11.  29,  30.  t  A 
ddychwelasant  i  Ántiochia  o  ba  le  y  danfon- 
asid  hwynt  :  i  roddi  cyfrif  o  gyflawniad  y 
weinidogaeth  a  ymddiriedasid  iddynt ;  i 
ddwyn  yn  mlaen  y  gwaith  a  ddechreuasid 
mòr  llwyddiannus  yno  ;  ac  i  gael  eu  danfon 
oddi  yno  yn  mhellach  i  blith  y  cenedloedd. 
Gwel  pen.  13.  2,  &c.  X  Am  yr  Ioan  hwn 

sylwyd  o'r  blaen,  ar  adn.  12.  Pa  un  ai  hwn 
oedd  y  Marc  a  ysgrifenodd  efengyl  Marc 
ai  nide,  nis  gwyddom  ;  mae  dynion  enwog 
a  dysgedig  iawn  yn  methu  a  chytuno  am 
hyny.  Yr  oedd  efe  yn  nai  i  Barnabas,  fab 
ei  chwaer.     Gwel  ar  adn.  12. 

PEN.  XIII. 

Dewis  Paul  a  Bamabas  i  fyned  at  y  Cen- 
edloedd. 

X  R  oedd  hefyd  yn  yr  eglwys  yd- 

oedd  yn  Antiochia,  b  f  rai  prophwydi 
X  ac  athrawon; c  ||  Barnabas,  §  a  Simeon, 
yr  hwn  a  elwid  *  Niger,  a  d  f  Lucius 
o  Cyrene,  a  %  Manaen  brawd-maeth 
'Herod  y  tetrarch,  ̂ ||a  Saul. 

a  pen.  11.  22—24.      a  14.  26,  27.  b  pen.  11.  25—27. 
»  15.  35.       Rbuf.  12.  6,  7.      1  Cor.  12.  28,  29.     a  14.  24,  25. 
Eph.  4.  11.     1  Thes.  5.  20.  c  pen.  4.  36.      a  11.  22— 26, 
30.  a  12.  25.     1  Cor.  9.  6.      Gal.  2.  9,  13.  d  pen.  11.  20. 
Rhuf.  16.  21.            e  Mat.  14.  1—10.    Luc  3.  1,  19,  20.    a  13. 
31,  32.  a  23.  7—11.    Phil.  4.  22.  f  aàn.  9.    peu.  8.  1—3. 
»9.  1,  &c. 

*  Ystyrid    yr   eglwys  hon,  yn   Antiochia, 
fel    mam-eglwys    y    cenedloedd    crediniol; 
megys  yr  oedd   yr  eglwys  yn  Jerusalem  yn 
fam-eglwys  yr  Iuddewon  crediniol :  cenedl- __ 

oedd  oedd  ynddi  gan  mwyaf  oll,  ond  DÌd  yn 
hollawi  d(ìigyminysg.  t  Ain  y  pruphwydi 
hyn,  neu  y  ddawn  brophwydol  hon,  gwel  ar 
pen.  11.  27.  X  Gweinidogion  a  phregethwyr 
yr  efengyl.  Gallai  y  ddwy  swydd  ochod  fod 
yn  yr  un  personau  ;  ond  nid  oeddynt  bob 
amser,  ac  o  angenrheidrwydd  felly,  eithr  y 
naili  ddyn  yn  rhagori  inewn  un  swydd,  ac 
arall  yn  y  swydd  arall.  Gwel  Rhuf.  12.  (5, 
7;  1  Cor.  12.  4—11,  28,  29;  Ephes.  4.  11. 

||  Am  Barnabas  sylwyd  o'r  blaen  fwy  nag 
unwaith.  Gwel  ar  pen.  4.  36  ;  a  9.  27.  §Tybir 
rnai  yr  un  â  Simon  o  Cyrene,  yr  hwn  a 
ddygodd  groes  ein  Harglwydd,  oedd  hwn  ; 
ond  nid  oes  sicrwydd  am  hyny.  *  Gair 
Lladin  yw  Niger,  yn  arwyddo  Dû\  a  Dû 
yw  y  gair  yn  y  fàn  hon  yn  y  Testament 
Llydaweg.  Felly  y  galwai  y  Rhufeiniaid  y 
Simeon  hwn,  mae  yn  debyg,  o  herwydd  mai 
dyn  dû  ydoedd.  t  Crybwylla  Paul  am  ryw 
Lucius  fel  gwr  enwog  yn  yr  eglwys,  yn 
Rhuf.  16.  21  ;  ac  mae  yn  debyg  mai  yr  un 
oedd  hwnw  â  hwn.  Tybia  rhai  mai  yr  un  â 
Luc,  ysgrifenydd  y  Llyfr  hwn,  ac  efengyl 
Luc,  ydoedd  :  ond  nid  oes  sicrwydd  am  hyny 
chwaith.  Am  Cyrene,  ei  wlad  ef,  gwel  ar 
Math.  27.  32.  Ond  tybia  eraill  y  gelwir  ef 
Lucius  o  Cyrene  am  ei  fod  gynt  o  synagog  y 
Cyreniaid,  yr  hon  oedd  yn  Jerusalem  :  pen. 
6.  9.  %  Tybir  mai  mab  i  fammaeth  Herod 
(yr  Herod  a  dorodd  ben  Ioan  Fedyddiwr) 
oedd  y  Manaen  hwn,  ac  mai  felly  y  buasai 
yn  frawd-maeth  iddo  ef.  Sohia  Josephus  am 
un  Manaen,  o  blaid  yr  Esseniaid,  yr  hwn  a 
rag-fynegodd  i  Herod  Fawr  pan  oedd  yn 

fachgeu,  y  byddai  efe  yn  frenin,  a'i  fod  mewn parch  mawr  gan  Herod  wedi  hyny  :  tybia 
rhai  mai  mab  i  hwnw  oedd  y  Manaen  hwn. 

Mae  yn  ddi'ammau  ei  fod  yn  wr  mawr  yn 
llys  Herod  y  Tetrarch  ;  ond  fel  Moses  efe  a 
ymwrthododd  â  phob  mawredd  bydol  i  gan- 
lyn  Crist  a'i  achos.     ì|  Paul  yr  apcstol. 

2  s '  *  Ac  fel  yr  oeddynt  hwy  yn 
gwasanaethu  yr  Arglwydd,  Äac  yn  ym- 
prydio,  f  dywedodd  yr  ■  Yspryd  Glân, 
^Neillduwch  i  mi  Barnabas  a  Saul, 

z|i'r  gwaith  ||y  gelwais  hwynt  iddo. g  pen.  6  4.  Deut.  10.  8.  1  Sam.  2.  11.  1  Cron.  16.  4, 
37,  &c.  Rhuf.  15.  16.  Col.  4.  17.  2  Tim.  1.  11.  a  4.  5,  11. 
A  adn.  3.  pen.  10.  3(1.  Dan.  9.  3.  Mat  6.16.  a  9.  14,  15. 
Luc  2.  37.  1  Car.  7.  5.  2  Cor.  6.  5.  a  11  27.  t  pen.  10. 
19.  a  16.  6,  7.  1  Cor.  12.  11.  k  pen.  22.  21.  Num.  8.  11— 
14.  Rhuf.  1.1.  a  10.  15.  Gal.  1.  15.  a  2.  8,  9.  2  Tim.  2.  2. 
/  pen.  9.  15.  a  14.  26.  Mat.  9.  38.  Luc  10.  1,  2.  Epb.  3.  7, 
8.  1  Tim.  2.  7.  2  Tim.  1.  11.  Heb.  5.  4. 

*Tybia  rhai  i  Barnabas  a  Saulddychwelyd 
o  Jerusalem  (pen.  12.  25,)  pan  oedd  Pedr  yn 
y  carchar,  a  chynei  waredu  ;  acrnaiyn  achos 
Pedryr  oedd  yr  ymprydio  hyn  yn  eglwys 
Antiochia,  wediclywed  ganddynt  hwy  am  ei 
garchariad  ef,  ond  heb  glywed  am  ei  wared- 
igaeth  eto.  Beth  bynag  am  hyny,  eti  harfer 
hwy  oedd  gwasanaethu  yr  Arglwydd  ac  ym- 
prydio  yn  fynych,  yn  ddîammau.  +  Dywed- 
odd,  trwy  ryw  fath  o  ddatguddiad  union- 
gyrchol  i'r  "  prophwydi"  a  soníwyd  o'r  blaen, 
neu  ynte  trwy  lefei^  dd  digyfrwng  o'r  nef, 
clywedig  i  bawb  o  honynt.  X  Y  "  gwaith  " yma  oedd  pregethu  yr  efengyl  yn  mysg  y 
cenedloedd,  fel  y  dywed  Paul  am  dano  ei 
hun  yn  Ephes.  3.  8.  a  Hawer  o  fànau  eraill. 
||  Yr  oeddynt  wedi  eu  galw  gan  yr  Ysbryd 
Glân  o'r  blaen,  y  cwbl  oedd  gan  yr  eglwya 

2  Y  3 



Danfon  Barnabas  a  Saul  gan         ACTAlí  XIII. yr  Ysbryd  Glân  i  Seleucia. 

i'w  wneyd  oedd,  eri  neillduo  hwynt  yn  ol  yr 
alwad  hòno,  ac  ar  orchymyn  yr  Ysbryd  Glân. 
Tybia  rliai  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  cyfeirio 
yma  at  y  datguddiad  a  gawsai  Paul  yn  y 
deml,  ac  a  adioddir  ganddoyn  Act.22. 17 — 21. 

3  m  *  Yna  wedi  iddynt  ymprydio, 
a  gweddío,  fa  dodi  eu  dwylaw  ar- 

nynt,  rthwy  a'zí  gollyngasant  ymaith. 
m  adn.  2.  pen.  6.  6.  ̂  a  8.  15— 17.  a  9.  17.  a  14.  23. Num.  27.  23.  1  Tim.  4.  14.  a  5.  22.  2  Tim.  1.6.  a  2.  2. 

n  pen.  14.  26.  a  15.  40.  Rhuf.  10.  15.  3  Ioan  6—8. 

*  Mae  gweddi  ac  ympryd  yn  dra  angen- 
rheidiol  cyn  danfon  dynion  i  waith  ìnòr 
fawr,  ac  yn  gydnabyddiaeth  fod  pob  llwydd- 
iant  i'w  ddysgwyl  oddiwrth  Dduw  yn  unig. 
t  Mae  arddodiad  dwylaw  yma  yn  arwyddo 

eu  neillduad  hwynt  i'r  gwaith,  boddlonrwydd 
yr  eglwys  i'w  mynediad  ;  ac  efallai  bod  yr 
Ysbryd  Glân  drwy  hyn  yn  cyfranu  iddynt 

ryw  ddoniau  ysbrydol  nad  oedd  ganddynt  o'r 
blaen,  neu  yn  helaethach  nac  o'r  blaen. 

4  1f  °  *  A  hwythau,  wedi  eu  dan- 
fon  ymaith  gan  yr  Yspryd  Glân, 
a  f  ddaethant  i  Seleucia ;  J  ac  oddi  yno 
a  fordwyasant  i  *  Cyprus. 

oadn.  2.  pen.  20.  23.        p  pen.  4.  36.  a  11.  19.  a  27.  4. 

*  Er  eu  neillduo  fel  y  gwelsom  uchod  gan 
yr  eglwys  ;  eto  dywedir  yma  mai  yr  Ysbryd 
Glân  oedd  yn  eu  danfon  hwy  :  ganddo  ac  o 
hóno  ef  yr  oeddynt  yn  cael  eu  hawdurdod. 
t  Tref  go  fawr  oedd  Seleucia,  ar  làn  môr  y 
canol-dir,  tua  phymtheg  milltir  o  Antiochia, 
ac  yn  union  ar  eu  ffordd  hwynt  i  Cyprus. 
X  Ynys  fawr  oedd  Cyprus  yn  môr  y  canol- 
dir,  a  lle  genedigol  Barnabas,  pen.  4.  36.  Yr 
oedd  yno  lawer  iawn  o  Iuddewon  yn  gwlad- 
ychu  y  pryd  hwnw. 

5  *  A  phan  oeddynt  yn  Salamis, 
f  hwy  a  bregethasant  air  Duw  s  yn 
synagogau  yr  Iuddewon  :  J  ac  yr  oedd 

hefyd  ganddynt r  Ioan  yn  s  weinidog. 
q  adn.  14,  46.  pen.  14.  I.  a  17.  1—3,  17.  a  13.  4.  a  19.8. 

r  Den.  12.  25.  a  15.  37.  C«l.  4.  10.  a  Ex.  24.  13.  1  Bren. 
19.  3,  21.  2  Bren.  3.  11.  Mat.  20.  26.  2  Tim.  4.  II. 

*  Salamis  ydoedd  brif-ddinas  Cyprus,  ac 
yn  gorwedd  ar  làn  y  môr,  o  du  y  dwyrain, 
ar  gyfer  Syria,  o  ba  le  yr  oeddynt  wedi  dy- 
fod.  t  Os  oedd  y  ddeddf  o  esgymmundod  o'r 
synagog  am  addef  Iesu  yn  Grist,  o  hyd 
mewn  grym  yn  mhlith  yr  luddewon  cartref- 
ol,  mae  yn  amlwg  nad  oedd  yr  Iuddewon 
mewn  gwledydd  eraill  yn  gofalu  nemawr  am 
dani,  pe  amgen  ni  chawsai  yr  apostolion 

ddim  mynedi'r  synagogau,  chwaithach  preg- 
ethu  ynddynt.  Er  mai  at  y  cenedloedd  yn 
benaf  y  d.infonwyd  Saul  a  Barnabas  i  brcg- 
ethu  ;  eto  maent  yn  dechren  gyda'r  Iuddew- 
on  yma,  ac  yn  rnhob  màn  arall  drwy  y  Uyfr 

hwn  :  i  roddi  y  cynnyg  cyntaf  o'r  efengyl  idd- 
ynt  hwy,  i'w  gwneyd  yn  ddiesgns  os  gwrth- 
odent  hi,  ac  i'w  hamddiflyn  eu  hnnain  pan 
fciid  arnynt  am  fyned  at  y  cenedloedd,  adn. 

46.  j  Sylwyd  ar  yr  Ioan  hwn  o'r  blaen,  pen. 
12.  25  :  yr  oedd  efe  gyda  Barnabas  a  Saul 
fel  gwras,  i  wnenthur  yr  hyn  a  allai,  ac  i  gael 
ei  addysgu  i  waith  y  weinidogaeth  drwy  cu 
canlyn  hwy. 

6  *  Ac  wedi  iddynt  dramwy  trwy 
yr  ynys  hyd  Paphus,  t  hwy  agawsant 

ry w  *  swynwr,  •  gau  brophwyd  o 
luddew,  x  a'i  enw  J  Bar-iesu ; 

ípen.8.  9— 11.  a  19.  18,  19.  Ex.  22.  1S.  Lef.  20.  6. 
Deut.  IS.  10—12.  1  Cron.  10.  13.  Es.  8.  19,  20.  u  Dent. 
13.  1-3.  1  Bren.  22.  22.  Jer.  23.  14,  15.  Ezec.  13.  10—16. 
Zech.  13.  3.  Mat.  24.  24.  2  Cor.  11.  13.  2  Tira.  3.  8.  2  Pedr 
2.  1-3.  1   Ioan  4.  1.  Dat.  19.  20.  *  adn    8.  Mat.  J6.  17. 
Marc  10.  46.  íoan  21.  15—17. 

*  Yr  oedd  Paphus  yn   hollawl  y  pm  arall 
ynys,  yn  y  gorllewin  ;   felly  yr  oedd  yn 

fhaid  iddynt  dramwy  trwy  yr  ynys  fel  y  dy- 
wedir  yma,  i  ryned  o  Salamis  yno.  Dinas 
nodedig  oedd  hon  un  amser  am  addoliad  y 
dduwies  Gwener  (Venus;)  dywedir  fod  yno 
deml  fawr  yn  gyssegredig  iddi  gan  y  brod- 
orion  paganaidd,  a  llawer  o  ddefodau  aflan 
a  ífiaidd  iawn  yn  cael  eu  harfer  ynddi.  t  Yr 
oedd  llawer  o  swynwyr  y  pryd  hwn  yn 
mhlith  yr  Iuddewon,  y  rhai  oedd  yn  ceisio 
dwyn  anfri  a  dirmyg  ar  wir  wyrthiau  Crist 

a'i  apostolion  trwy  eu  harwyddion  a'u  rhy- 
'feddodau-gau  eu  hunain.  D'íammau  iddynt 
hudorhai,gweiniaid  arhagfarnllyd  ;  ond  trwy 
eu  dyrysu  yn  eu  swynion,  goruwch-ly  wodr- 
aethodd  Duw  hyn  fel  pobpeth  arall  i  dderch- 

afu  yr  efengyl,  a'i  gwneyd  yn  fwy  llwydd- 
iannus.    %  Mab  yw  ystyr  y  gair  "  Bar." 

7  *  Yr  hwn  oedd  gyd  â'r  «  rhaglaw, 
Sergius  Paulus,  2gwr  call :  t  hwn, 
wedi  galw  atto  Barnabas  a  Saul,  a 
ddeisyfodd  gael  clywed  gair  Duw. 

y  adn.  12.  pen.  18.  12.  a  19.  38.  *  pen.  17.  11,  12* 
Diar.  14.  8,  15,  18.  a  18.  15.  Hos.  14.  9.  1  Thes.  5.  21. 

*  Rhufeiniaid  oedd  y  Sergius  l'aulus  hwn 
mae  yn  amlwg  wrth  ei  enw,  a  rhaglaw,  neu 
lywodraethwr  yr  ynys  dàn  Ymherawdwr 
Rhufain.  Yn  rhyẁfodd  gweithiodd  y  swyn- 
wr  twyllodrus  uchod  ei  hun  i  gymmeradwy. 

aeth  gydag  ef,  er  ei  fod  yn  "  wr  call," 
pwyllog  a  deallus.  f"  Hwn,"  sef  y  rhaglaw, 
ac  nid  y  swynwr.  Yr  oedd  wedi  clywed, 
mae  yn  debyg,  am  Barnabas  a  Saul,  ac  am! 
yr  athrawiaeth  oeddyntyn  bregethu;  ac  yma 
mae  yn  danfon  am  danynt,  i  ymddiddan  â 
hwynt,  ac  i  glywed  ganddynt  hwy  eu  hun- 
ain,  fel  y  gallai  gymharu  yn  well  rhyngddynt 
hwy/  â'r  swynwr  hwn  Bar-iesu,  ac  hefyd  i 
farnu  pa  goel  oedd  yn  deilwng  i'w  hathraw- iaeth  hwynt. 

8  *  Eithr  Elymas  y  swynwr  (  a  can- 

ys  felly  y  cyfieithir  ei  enw  ef)  b  t  a'u gwrthwynebodd  hwynt,  \  gan  geisio 
gŵyrdroi  y  rhaglaw  oddi  wrthy  ffydd. 

a  adn.  6.  pen.  9.  367    Ioan  1.  41.  *  Ex.  7.  11-13. 
1  Brei..  22.  24.  Jer.  28.  1,  10,  11.  a  29.  24-32.  2  Tira.  3.  8. 
a  4.  14,  15. 

*  Énw  arall  ar  y  Bar-iesu  uchod,  yn  ar- 
wyddo  swynwr.  Tybir  mai  gair  yu  deilliaw 
o'r  Arabaeg  (alaim)  yw  hwn,  yn  arwyddo 
un  cydnabyddus  â  dirgelediyaethau  cudd- 
iedig  ;  a  hwnw  yn  deilliaw  o'r  gair  Hebraeg 
alam,  cuddio  :  defnyddir  ef  yn  yr  Hen  Des- 
tament  Arabaidd  am  swynwr.  t  Gwyddai 
nas  gallai  ei  hudion  ef  sefyll  yn  wyneb  ath- 
rawiaeth  a  goleuni  yr  efengyl,  y  collai  ei 

gymmeradwyaeth  gyda'r  rhaglaw ;  a  mwy 
na'r  cwbl,  y  collai  efe  obaith  ei  elw.  Gwrth- 
wynebodd  hwy,  mae  yn  debyg,  trwy  swyn- 
ion  fel  swynwyr  yr  Aipht  gynt  yn  gwrtli- 
wynebu  Moses  :  cymhara  Exod.  pen.  7.  ac8. 
â  2Tim.  3.  8.  Efallai  ei  fod  yn  dadlau  hef- 
yd  yn  erbyn  athrawiaeth   Barnabas  a   Saul. 
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%  Pe  íiallasai  lwyddo  gyda'r  rhaglaw,  buasai 
yn  llwyddo  hefyd  gyda  ei  ddeiliaid  pagan- 
aidd  ef ;  oblegid  crefydd  y  llywydd  yn  gy- 
flredin  yw  ctefydd  y  deiliaid. 

9  Yna  Saul  (c*  yr  hwn  hefyd  a  el- 

wir  Paul)  d  f  yn  llawn  o'r  Yspryd 
Glân,  e  i  a  edrychodd  yn  graff  arno ef, 

c  adn.  7.  d  pen.  2.  4.  a  4.  8,  31.   a  7.  55.   Mica  3.  8. 
c  Marc  3.  5.  Luc  20.   17. 

*  Dyma  y  tro  cyntaf  mac  Lnc  yn  crybwyll 
am  yr  apostol  dàn  yr  enw  Paul ;  ac  nid  y  w 
byth  mwyach  yn  sôn  am  dano  wrth  yr  enw 
Saul.  Saul  oedd  ei  enw  Hebreaidd  ef,  a 
Paul  ei  enw  Rhufeinig.  Hyd  yn  hyn  yr 
oedd  wedi  bod  yn  Uafurio  gan  mwyaf  yn 

mhlith  yr  Iuddewon  a'r  Syriaid,  'le  yr  ad- 
waenid  ef  yn  oreu  wrth  yr  enw  Saul  ;  o  hyn 
allan  yr  oedd  i  lafurio  yn  benaf  yn  mhlith  y 

Rhufeiniaid  a'r  Groegiaid,  lle  yroeddyrenw 
Paul  yn  fwy  naturiol  a  dymunol.  Tybir  fod  y 

ddau  enw  yn  perlhyn  iddo  o'i  fabandod ; 
Saul  fel  Iuddew,  a  Paul  fel  dinasydd  o  Ruf- 
ain  :  (Gwel  pen.  22.  25 — 28:)  ac  mai  tröed- 
igaeth  y  Sargius  Paulus  hwn  a  fu  yn  achlys- 
ur  iddo  gymmeryd  yr  olaf  o  hyn  allan,  am  ei 
fod  yr  un  â  chyfenw  y  rhaglawr.  +  Disgynodd 
dylanwad  nerthol  yr  Ysbryd  Glân  arno  y 

pryd  hwnw,  i'r  dyben  o  geryddu  a  gorchfygu 
y  swynwr  drygionus  hwn.  %  l'w  ddychrynu 
a'i  gywilyddio  ef  am  ei  dwyll,  i  sylwi  pa 
gyfnewidiad  a  fyddai  yn  ei  wynebpryd  ef, 
ac  hefyd  i  ddangos  fod  Dnw  yn  craífu  yn 
fanol  ar  ei  ddrygioni  ftîaidd  ef. 

10  *  Ac  a  ddywedodd-^O  gyflawn 
o  bob  twyll  a  phob  f  ysgelerder,  *  X  ty- 
di  mab  diafol,  ||  a  gelyn  pob  cyfiawn- 
der,  h  §  oni  pheidi  di  â  gŵyro  *■  uniawn 
ffyrdd  yr  Arglwydd  ? 

/pen.  8.  20—23.  Preg.  9.  3.  Mat.  3.  7.  a  15.  19.  a  23. 
25—33.  Luc  11.  39.  2  Cor.  11.  3.  g  Gen.  3.  15.  Mat.  13. 
38.    Ioan  8.  44.     1  loan  3.  8.  h  peu.  20.  30.      Jer.  23.  36. 
Mat.  23.  13.      Lucll.52.      Gal.  1.  7.  i  pen.  18.  25,  26. 
Gen.  18.  19.  2  Cron.  17.  6.  Hos.  14.  9.  Ioan  I.  23. 

*  Cerydd  llỳm  ofnadwy  oedd  hwn,  ond  nid 
Hỳmach  na  haeddiant  yr  hwn  oedd  yn  ei 
gael :  a  rhaid  i  ni  ddeall  hefyd,  mai  dàn 
ddyianwadau  grymus  ac  union-gyrchol  yr 
Ysbryd  Glân  yr  oedd  Paul  yn  ei  roddi,  ac 
nid  yn  ei  nwydau  dynol  ei  hun.  f  lìhad- 
iouryias  yw  y  gair  Groeg  yma  am  "  ysgeler- 
der,"  ac  yn  arwyddo,  dyn  parod,  a  chyfrwys, 
i  bob  drygioni,  nas  gwaeth  ganddo  pa  beth  a 
wnelo  :  y  cyfryw  oedd  y  swynwr  hwn. 
%  Yn  meddiant,  a  thàn  lyw7odraeth  diafol,  ac 
yn  gwneuthur  ei  waith  ef :  ac  fel  y  diafoí  yn 
ceisio    attal    hyd   y   gallai,  iechydwriaeth    y 

I  rhaglaw  a'i  deulu.  ||  Gwrthwynebwr  cadarn 
I  gwir  grefydd  a  sancteiddrwydd,  gwirionedd 

I  yr  efengyl  a'i  holleffeithiaudaionus  ar  galon- 
I  au  a  bucheddau  dynion.  §  Trwy  ddrwg- 

H  liwio'r  gwirionedd,  a  rhoddi  pob  rhwystr  ar 
ij  ffordd  y  rhaglaw  i'w  dderbyn,  a'r  cwbl  o  wir 
[I  elyniaeth  i'r  efengyl,  ac  i  ddàl  i  fynu  ei 
í)  dwyll  a'i  hudoliaeth  ei  hun. 

11  *  Ac  yn  awr  wele,  n  y  maeM&Yf 
i  yr  Arglwydd  arnat  ti,  l  f  a  thi  a  fydd 
;  ddall  heb  weled  yr  haul  %  dros  amser. 
!  ||  Ac  yn  ddiattreg  y  syrthiodd  arno 

I  m  niwlen  a  thy wyllwch  ;  ac  efe  a  aeth 
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oddiamgylch  gangeisio  rhai  i'w  arwain 
erbyn  ei  law. 

k  Ex.  9.  3.  1  Sam.5.  6,  9,  11.  Job  19.21.  Salm  32.  4. 
a  38.  2.       a  89.  10,11.  /  pen.  9.  8,  9,  17.       Gen.  19.  11. 
2  Bren.  6.  18.    Es.  29.  10.    Ioan  9.  39.     Rbuf.  11.  7—10,  25. 
n  2  Pedr  2.  17. 

*  Wrth  "law  yr  Arglwydd  "  y  deallir,  un- 
rhyw  weithred  alluog  o'r  eiddo  ef,  pa  un 
bynag  ai  mewn  trugaredd  ai  mewn  barn : 
yma  mewn  barn  yr  oedd.  +  Megys  y  bu  efe 

yn  dallu  meddyíiau  eraill  â'i  swynion  a'i 
hudoliaethau,  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  daro 

yntau  a  dallineb  naturiol :  barn  gyfaddas  i'r 
pechod.  jYr  oedd  Duw  yma  mewn  barn 

yn  cofio  trugaredd,  "  dros  amser"  yr  oedd  y 
dallineb,  nid  yn  barâus  am  ei  oes  ef.  Nis 
gwyddom  pa  hyd  y  bn  yn  ddall,  na  pha  beth 
a  ddaeth  o  hóno  wedi  hyn.  ||  Gyda  bod  y 

geiriaU  o  enau  Paul,  dyma'r  farn  a  fygyth- 
iodd  efe  yn  disgyn  yn  wyrthiol  ar  Elymas. 

Dyma'r  wyrth  gyntaf  ar  a  wyddom  ni  a 
wnaeth  yr  Arglwydd  trwy  Paul  :  ac  yn  wir 
hon  oedd  ei  daith  gyntaf  ef  fel  apostol,  er 

iddo  bregethu  o'r  blaen  fel  prophwyd,  neu 
athraw,  am  saith  neu  wyth  mlynedd  i'r 
Iuddewon  yn  unig,  a  dwy  neu  daìr  wedi 

hyny  i  broselytiaid  y  porth  o'r  cenedloedd. 
Guyse. 

12  "  *  Yna  y  rhagla  w,  °  pan  welodd 
yr  hyn  a  wnaethid,  a  gredodd,  p  f  gan 
ryfeddu  wrth  J  ddysgeidiaeth  yr  Ar- 

glwydd. n  ̂ dn.  7.  pen  28.  7.  o  pen.  19.  17.  Mat.  27.  54  .  Luc 
7.  16.  p  pen.  6.  10.    Mat.  7.  28,  29.    Lac  4.  22.    Iuan  7. 
46.  2  Cor.  10.  4,  5. 

*  Gwedi  clywed  Paul  yn  pregethu  o'r 
blaen  ac  yn  dadlau  â'r  swynwr,  a  gweled  y 
farn  ddisymmwth  hon  yn  dyfod  arno ; 
eflfeithiodd  ygwirionedd  trwy  weithrediad  yr 
Ysbryd  Glân  arno,  fel  y  credodd  efe  yr  ef- 

engyl  â'i  holl  galon.  t  Efe  a  ryfeddodd  pan 
y  dygodd  Duw  ef  allan  o  dywyllwch  i'w 
ryfeddol  oleuni  ef :  pethau  rhyfedd  yw  peth- 
au  yr  efengyl  oll,  pan  agorer  llygaid  dynion 

i'w  gweled.  X  Dysgeidiaeth  yr  Arglwydd  yw 
yr  eíengyl ;  efe  yw  ei  hawdwr,  efe  yw  ei 

gwrthddrych  a'i  thestyn,  ac  efe  sydd  yn  ei 
gwneyd  yn  effeithiol  i  iachawdwriaeth. 

1 3  A  Phaul  a?r  *  rhai  oedd  gyd  âg 
ef  9  a  aethant  ymaith  o  Paphus,  f  ac  a 
ddaethant   i  r  Perga  yn   Pamphylia; 
l  eithr  loan  a  ymadawodd  oddi  wrth- 

ynt,  ac  a  ddychwelodd  i  Jerusalem. 

*  "  A'r  rhai  oedd  gydag  ef  :"  sef  Barnabas 
a  Ioan,  a  rhai  dysgybüon  newydd,  mae  yn 
debyg,  a  ynnillasent  hwy  yn  Paphus  ;  y  rhai 
oedd  yn  ewyllysio  dilyn  yr  apostol  i  gael 
dysgu  ííordd  Duw  yn  fanylach  drwy  ei 
wrando  ef.  t  Yma  yr  oeddynt  yn  gadael  yn- 
ys  Cyprus  yn  gwbl,  ac  yn  mordwyo  i  Asia 
leiaf ;  oblegid  talaeth  o  Asia  leiaf  oedd  Pam- 
phylia,  a  dinas  yn  Pamphylia  oedd  Perga, 
encyd  o  làn  y  môr,  i'r  gogledd,  neu  y  gog- 
ledd-orllewin,  o  Paphus.  { Gwedi  iddynt 
fyned  i  Pamphylia  yr  ymadawodd  Ioan  â 
hwynt,  Gwel  pen.  15.  38:  acmae  yn  amlwg 
wrth  yr  hyn  a  ddywedir  am  Paul  yn  yr  ad- 

nod  a  grybwyllwyd,  fod  Ioan  i'w  feio  am 
ymadael   â  hwy,  efallai  ei  fod  yn   caru  es- 
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mwythder  yn    ormod,  ac    wedi    blino  ar  y 
gwaith  lluddedig  o  deithio  parâus. 

14  1T  Eithrhwynt-hwy*wediymado 
o  Perga,  a  ddaethant  i '  *  Antiochiayn 
Pisidia, u  f  ac  a  aethant  i  mewn  i'r  syn- 
agog  ar  y  dydd  sabbath,  %  ac  a  eistedd- 
asant. 

t  pen.  14.  19,  31—24.  u  adu.  5.  pcn.  16.  13.  a  17.  2. 
a  1S.  4.  a  19.  8. 

*  Pisidia  oedd  dalaeth  araìl  o  Asia  leiaf, 
yn  cyffinio  â  Phamphylia,  i'r  gogledd  :  ac 
Antiochia  oedd  brif-ddinas  Pisidia,  pell 
iawn  oddiwrth  yr  Antiochia  yn  Syria,  adn.  1. 
ì  Er  bod  yr  apostolion  yn  wastad  yn  cadw 
Dydd  yr  Arglwydd  yn  sabbath  y  Testament 
Newydd,  eto  yr  oeddynt  yn  defnyddio  pob 
cyfle  i  fyned  i  synagogau  yr  Iuddewon  ar 
y  seithfed  dydd,  eu  sabbath  hwy  :  efallai  i 
gyd-addoli  â  hwynt,  yr  hyn  nid  oedd  ang- 
hyfreithlawn  y  pryd  hwnw  ;  ond  yn  benaí  i 
gael  cyfle  i  bregethu  yr  efengyl  iddynt. 
%  Yn  barod  i  lefaru  wrth  y  bobl  os  caent 
alwad  i  hyny. 

15  x*  Ac  ar  ol  darllen  y  gyfraith 

a'r  prophwydi,  v  f  llywodraethwyr  y 
synagog  J  a  anfonasant  attynt,  gan 
ddywedyd,  z  Ha  wyr  frodyr,a||odoes 
gennych  air  o  gynghor  i'r  bobl,traeth- wch. 

*adn.  27.      pen.  15.  21.      Luc  4.  16— 18.  y  pen.  18. 
8,  17.  Maro  5.  22.  z  pen.  1.  16.  a  2.  29,  37.  a  7.  2.  a  15. 
7.  a  22.  1.        a  pen.  2.  40.  a  20.  2.  Rhuf.  12.  8.    1  Cor.  14. 
3.  Heb.  13.  22. 

*  Yr  oedd  y  gyfraith,  a'r  prophwydi  hef- 
yd,  bob  uu  o  honynt,  yn  cael  eu  dosparthu 
yn  ddeudd<  g  rhau  a  deugain,  tair  ar  ddeg, 
neu  bedair  ar  ddeg  a  deugain,  medd  rhai;  a 
thrwy  ddarllen  un  ran,  neu  ddosparth,  bob 

sabbath,  neu  ddarllen  dwy  neu  dair  o'r  rhan- 
au  byraf,  unwaith  neu  ddwy  yn  y  flwyddyn, 
os  byddai  achos  am  hyny  ;  arferent  ddarllen 

y  gyfraith  a'r  prophwydi  drosodd  oll  yn  eu 
synagogau  unwaith  yn  y  flwyddyn.  Ni 
byddent  yn  arfer  darllen  y  Salmau,  (yr  Hag- 
iographa)  yn  y  synagog.  t  Rhai  yn  arolygu 
gwasanaeth  tíuw  yn  y  synagog,  i  weled  fod 
pob  peth  yn  cael  ei  wneyd  yn  ol  y  rheol. 
|  Byddai  lly  wodraethwyr  y  synagog  yn  arfer 
galw  ar  ryw  rai  y  gwyddent  eu  bod  yn 
ddynion  parchus,  doniol,  a  dysgedig,  i  gyng- 
hori  yn  gyhoeddus  yn  y  synagog  ar  ol  darilen 
yr  ysgrythyrau.  Pa  fodd  y  daethpwyd  i 
sylwí  ar  Patü  a  Barnabas  yma  nis  gwydd- 
om,  tybia  rliai  iddynt  eistedd  lle  byddai  yr 
areithwyr  yn  arfer  eistedd  :  tybia  eraill  yr 

adwaenai  y  llywodraethwr  hwy  o'r  blaen  ;  a 
thybia  eraill  eu  bod  hwy  wedi  danfon  ato  i 

ddywedyd  y  carent  roddi  gair  o  gyngor  i'r 
bobl.  ||  Yu  llythyrenol  yn  ol  y  Groeg,  "  Od 
oes  gair  o  gyngor  ynoch."  Oedd,  yr  oedd 
trysor  raawr  yn  y  llestri  pridd  hyn,  wedi  ei 
roddi  gan  Dduw. 

16  *  Yna  y  cyfododd  Paul  i  fynu, 
b  a  chan  amneidio  ?Ci  law  am  osteg,  a 
ddywedodd,  cf  Owŷr  o  Israel,  d  Ja'r 
rhai  ydych  yn  ofni  Duw,  e  gwran- dewch. 

b  pen.  12.  17.  a  19.  33.  a  21.  40.  e  adn.  26.  pen.  2. 
22.  a  3.  12.     d  adn.  42,  43,  46.  pen.  10.  2,  35. 1  Bren.  8.  40. 
Salm  67.  7.  a  85.  9.  a  135.  20.  Loc  1.  60.  a  23.  40.        e  pen. 
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%   14   a  22.  1,  22.  Deut.  32.  46,  47.  Salm  49.  1-3.  a  78.  1,  2. 
Miea  3.  8,  9.  Mat.  11.  15.  Dat.  2.  7,  1),  17,  29. 

*  Efallai  bod  yr  apostol  yn  gweled  rhai  yn 
y  gynnulleidfa  heb  fawr  o  argoel  tuedd  i 
wrando  arnynt ;  gan  hyiîy  ar  ol  iddo  godi, 
efe  a  amneidiodd  â  llaw  arnyntoll  am  osteg. 
Os  oeddynt  yn  debyg  i  Iuddewon  Llundain 
yn  y  dyddiau  liyn  yn  eu  synagogau,  nid 
hawdd  iawn  cael  gosteg  arnynt.  t  Iuddewon 
o  waedoliaeth  diledryw,  had  digymmysg 
Abraham,  Isaac,  a  Jacob,  ac  îuddewoiî  o 
grefydd  hefyd.  %  Cenedloedd  crefyddol,  ef- 
allai,  y  rhai  oedd  yn  protîesu  ac  yn  addoli 
Duw  Isiael,  ac  yn  ei.ofni  ef  yn  wirioneddol : 
rhai  wedi  eu  henwaedu,  a  rhai  yn  ddîen- 
wacdedig,  fel  y  mae  yn  amlwg  wrth  adn. 42—48. 

17  ̂ Duw  y  bobl  hyn  Israel  a  eth- 
oîodd  ein  tadau  ni,  s  ac  a  ddyrchafodd 
y  bobl,  pan  oeddynt  yn  ymdeithio 

y'nglwad  yr  Aipht,  h  ac  â  braich  uch- 
el  y  dug  efe  hwynt  oddi  yno  allan. 

/peu.  7.  2,  &c  Gen.  12.  i— 3.  a  17.  7,  8.  Deut.  4.  37. 
a  7.  6—8.  a  9.  5.  a  11.  2.  Neh.  9.  7,  8.  Salm  105.  6—12,  42, 
43.  a  135.  4.  Es.  41.  8,  9.  a  44.  1.  Jer.  33.  24—26.  1  Pedr 
2.  9.  g  pen.  7.  17.  Ex.  1.  7—9.  Detit.  10.  22.  Saltn  105. 
24.  h  peu.  7.  36.  Ex.  6.  a  7.— a  14.  a  15.  1—21.  a  18.  11. 
Deut.  4.  20,  34.  a  7.  19.  1  Sam.  4.  8.  Neh.  9.  9—12.  Salm 
77.  13—20.  a  78.  12,  13,  42—53.  a  105.  26—39.  a  106.  7—11. 
all4.  a  135.  8— 10.  a  136.  10-15.  Es.  63.  9— 14.  Jer.  32. 
20,  21.  Am.  2.  10.  Mica  6.  4.  a  7.  15,  16. 

Mae  yr  araith,  neu  y  bregeth  hon  yn  cael 
ei  thraddodi,  i'r  dyben  o  arddangos  gorucli- 
wyliaeth  Duw  a'i  drefn,  yn  dwyn  yr  efengyi 
i'r  golwg  yn  raddol;  ac  yn  darpar  yr  Iudd- 
ewon,  trwy  drugareddau  tymmorol,  i  dderbyn 
trugareddau  eraill,  ysbrydol,  a  mwy  eu 
gwerth.  Fel  hyn  yr  oedd  gan  yr  apostol 
gyfle  gwých  iawn  i  ddângos  ei  fawr  gydna- 1 
byddiaeth  âg  ysgrythyrau  yr  Iuddewon,  yr 
hyn  a  ystyrient  hwy  y  gangen  benaf  o  bob 
dysgeidiaeth  a  gwybodaeíh.  Nid  oes  achos 
egluro  dim  ar  yr  adnod  hon  i  ddarllenwyr  yr 

ysgrythyrau. 

18  **Ac  ynghylch  deugain  mlyn- 
edd  o  amser  y  goddefodd  efe  eu 
f  harferion  hwynt  yn  yr  anialwch. 

i  pen.  7.  39-43.  Ei.  16.  2,  35.  Num.  14.  22.  33,  34. 
Deut.  9.  7;  21— 24.  Neh.  9.  16—21.  Salm  78.  17—42.  »95. 
8— îl.  a  106.  13-29.  Ezeo.  20.  10—17.  Am.  5.  25,  26.  1  Cor. 
10.    I  — 10.  Heb.  3.  7—10,  16—19. 

*  Felly  y  dywedir  yn  Salm  95.  10;  ac  y 
coffaa  yr  apostol  yn  Heb.  3.  8,  9.  t  Anniolch- 
garwch,  cyndynrwydd,  anghrediniaeth,  grwg- 
nachrwydd,  gwrthryfel,  eilun-addoliaeth,  ac  i 
aneirif  arferion  drwg  eraill.  Yr  oedd  goddef 
y  cyfryw  bethau  a  hyn  am  gyhyd  o  amser, 
yn  dangos  amyncdd  a  hir-ymaros  Duw  yn 
rhyfedd.  Ac  arferion  oeddynt,  cofiwn,  nid 
syrthiadau  damweiniol,  ac  anfynych. 

19  Ä*Ac  wedi  iddo  ddinystrio 

saith  genedi  yn  nhir  l  Canaan,  "'â 
clìoel-bren  f  y  parthodd  efe  dir  y  rhai 
hynny  iddynt  hwy. 

k  pen.  7.  45.  Deut.  7.  1.  Josh.  24.  11.  Neh.  9.  24.  Salm 
78.55.  I  Gen.  12.  5.    a  17.  8.    Salm  135.  11.        m  Niun. 
26.  53-56.  Josh.  14.  2.  a  18.  10.  a  23.  4. 

*  Enwir  y  saith  gentdl  hyn  yn  Jos.  3.  10. 
t"Y  parthodd  efe,"  sefDuw:  er  mai  dynion 
oedd  yn  bwrw  y  coel-bren,  eto  ar  orchymyn 
Duw  yr  oedd,  ac  oddiwrth  Dduw  yr  oedd  ei 
holl  Iywodraethiad  ef.  Gan  mai  ef  a  bíodd 
y  tir,  ac  mai  efe  a  ddygodd  y  bobl  megys  yn 
wyrthiol   iddo ;   (Salm   44.  3;)  yr  oedd   yn 
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iawn  iddo  ef  ei  barthu  iddyut  fel  y  gwelai ' 
efe  yn  dda  :  leb  hyny  odid  na  buasent  hwy 

yn  myned  i  ryfela  â'u  gilydd  yn  ei  gylch. 

20  *Ac  wedi  y  pethau  byn,  dros 
yspaid  ynghylch  pedwar  cant  a  deng 
mlynedd  a  deugain,  nefe  a  roddes  farn- 
wyr  iddynt,  °hyd  Samuel  y  prophwyd. 

n  Baru.  2.  16.  a  3.*I0.  Rulh.  1.  1.  1  Sam.  12.  U.'ÌSatn. 7.  It.  2  Bren.  23.  22.   1  Cron.  17.  6.         o   I  Sam.  3.  20. 

k  Nis  gellir  meddwl  mewn  un  modd  i'r 
barnwyr  yn  ol-yn-ol  barâu  am  450  o  flynydd- 
oedd  wedi  sefydliad  Israel  yn  N»hana;tn  ; 
oblegid  yn  1  Bren.  6.  1,  ni  a  welwn  nad 
oed(Ì  ond  480  o  flynyddoedd  o  ddyfodiad 

Israel  ailan  o'r  Aiphr,  hyd  yr  amser  y  de- 
chreuodd  Solomon  adeiladu  y  deml :  yr  hyn  ni 
chyd  saif  o  lawer  â  geiriau  Paul  ynyradnod 

uchod,  sef  rhoddi  450  i'r  barnwyr  yn  unig. 
Tybir  fod  57  o  flynyddoedd  o  leiaf,  o  ddyfod- 
iad  Israel  o'r  Aipht  hyd  farwolaeth  Jushua, 
a  84  yn  yspaid  dyddiau  Samurl,  Saul,  a 
Dafydd,  hyd  y  bedwerydd  flwyddyn  i  Solo- 
mon,  pryd  y  dechreuodd  efe  adeiladu  y  deml : 
ac  fel  hyny  nis  gall  fod  ond  339  o  flynydd- 

oedd  i'r  barnwyr  ;  sef  o  amser  Joshua  hyd 
amser  Samuel.  T>bia  rhai  mai  350  a  ddyl- 
asai  fod,  ac  mai  cam  gymmeriad  rhyw  ys- 
grifenydd  wedi  amser  Luc  oedd  gosod  450  : 
bnasai  hyny  yn  dyfod  o  fewn  i  un  mlynedd 

ar  ddeg  i'r  yspaid  uchod,  (339)  a  roddwyd 
i'r  barnwyr;  ond  mae  yn  lled  berygldywed- 
yd,  fod  uu  ran  o'r  ysgrythyr  sanctaidd  wedi 
ei  cham  ysgrifenu,  gan  ei  fod  yn  crëu  am- 
mheuaeth  am  y  cwbl.  E  ddiflana  y  dyrys- 
wch  agos  yn  hollawl,  os  darllenwn  yr  adnod 
fel  hyn  : — Ac  wedi.  y  pethau  hyn,  (y  pethau 
o  adn.  \7  hyd  19,)  yr  hyn  a  gymmerodd  yn 
nghylch  pedwarcant  a  deng  mlynedd  a  deu- 
gain,  efe  a  roddes  farnwyr  iddynt,  hyd  Sam- 
uel  y  piophwyd.  Fel  yna  ni  a  welwn  mai 
ar  ol  yr  yspaid  o  450  y  rhoddwyd  y  barn- 
wyr,  ac  nid  yn  yr  yspaid  hyny.  O  enedig- 
aeth  Isaac  hyd  raniad  y  wlad,  cyfrilir  447,  o 

flynyddoedd,  yr  hyn  a  ddaw  "  ynghylch"  450, 
fel  y  dywed  yr  apostol.  Tebyg  i'r  darlleniad 
uchod  yw  alleiriad  Dodderidge  o'r  aduod. 

21  *  Ac  ar  ol  hynny  y  p  dymunas- 
ant  gael  brenhin :  fac  fe  roddes  Duw 

iddynt  í  Saul  mab  r  Cis,  gwr  o  lwyth 
Benjamin,  ddeugain  mlynedd. 

p  1   Sara.  8.  5-22.      a  12.   12—19.  q  1  Sam.  10.  1, 
21-26.  *  11.  15.  a  15.  1.         r  1  Sam.  9.  1,  2.  a  10.  21. 

ì  Buont  dan  lywodraeth  Duw  (Theocrasy ) 

o'u  dygiad  allan  o'r  Aipht  hyd  yn  awr,  acyr 
oedd  ganddynt  Sainuel,  prophwyd  Duw,  i'w 
Hywodraethu  y  pryd  hwn  ;  felly  pechod  yn 
ddynt  hwy  oedd  dymunocael  brenin  :  gwrth 
od  Duw  i  Iywodraethu  arnynt,  ac  eisiau  bod 
fel  y  cenedloedd  o'u  hamgylch.  t  E  roddes 
Duw  iddynt  y  brenin  hwn  yn  ei  ddig,  ac  av 
dygodd  ef  ymaith  wedi  hyny  yn  ei  ìid.  Hos 
13.  11. 

22  *  *  Ac  wedi  ei  ddiswyddo  ef, 
'ty  cyfododd  efe  Dafydd  yn  Frenhin 
iddynt;  "ara  yr  hwn  y  tystiolaethodd, 
ac  y  dywedodd,  '  +  Cefais  Dafydd 
mab  Jesse,  ||  gwr  yn  ol  fy  nghalon, 
§  yr  hwn  a  gyflawna  fy  holl  ewyllys. 

"  s  1  S»m.  12.  25.  a  13.  13,  14.  a  15.  11,  23.  a  16.   1.    a  23, 17.  a  31.  6.    2  S»m.  7.  15.    1  Cron.  10.  13,  14.     Hos.   13. 

10,  11.  t  1  Sam.  16.  1,  13.  2  Sam.  2.  4.  a  5.  3—5.  a  7.  8. 
1  Cron.  28.  4,  5.  Salm  2.  6.  a  78.  70-72.  a  89.  19,  tfc.  Jer. 
33.21,26.    Ezeo.  34.  23.    a  37.  24,  25.    Hos.  3.  5.         «*  pen. 

8.  Heb.  11.  4,  5.  *  pen.  7.  46.   1  Sam.  13.  14.  1  Bren. 

3,  5. *  Am  ddiswyddiad  Saul,  yn  nghyd  â'r 
achos  o  hyny,  tröed  y  darllenydd  at  yr  ys- 
grythyrau  cyfeirioldan  y  llythyren  s.  t  Cyfodi 
rhyfedd  a  fu  hwn,  o  fodyn  fu^ail  defaidi  fod 
yn  frenin  Israel:  a  chysgod,  efallai,  o  gyfodi 
Crist.  i  fod  yn  Frenin  yn  dragywydd.  I  Duw 

a'i  ceisiodd  ac  a'i  cafodd  ef  yn  ei  isel  radd : 
felly  mae  yn  ceisio  ac  yn  caeí  pechaduriaid  i 
wneyd  trugaredd  â  bwynt.  ||  Un  a  adwaenai 
Duw,  un  anwyl,  a  chymmei  adwy  yn  ei  olwg, 
wedi  cavl  trugaredd  ganddo,  a  chymmod  âg 
ef.  §  Nid  fel  Saul  yn  anufudd  i  ewyllys 

yr  Arglwydd.  "  Fy  ewyJIysian,"  yn  ol  y 
Groeg,  pobpeth  a  gyflawnodd  Dafydd  o  or- 
chymynion  a  bwriadau  Duw,  fel  brenin,  pro- 
phwyd,  a  chysgod  o  Grist. 

23  **Ò  had  hwn,  f  Duw,  yn  ol 
ei  addewid,  2Ja  gyfododd  ||i  Israel 
yr  §  Iachawdwr  lesu  : 

«  peu.  2.  30.    2  Sam.  7.  12,  13.    Salm  89.  35—37.   a  132. 
11.  Es.7.  13,  14.  a  11.  1,  10.  Jer.  23.  5,  6  a  33.  15— 17. 
Am.  9.  11.  Mat.  1.  1.  a  21.  9.  a  22.  42.  Luc  1.  31—33,  69. 
íoan  7.  42.  Rhuf.  1.  3.  Dat.  22.  16.  x  pen.  2.  32—36. 
a  3.  26.  a  4.  12.  4  5.  30,  31.  Es.  43.  II.  a  45.  21.  Zech.  9.  9. 
Mat.  1.  21.  Luc  2.  10,  11.  Ioan  4  42.  Rliuf.  11.  26.  Tit.  1. 
4.  a  2.  10—14.  a  3.  3-6.  2  Pedr  1.  1,  11.  a  2.  20.  a  3.  2,  18. 
1  \oavl  4.  11.  Jud.  25. 

*  O  had  Dafydd  o  ran  y  cnawd,Rhuf.  1.  3. 
t  Ni  a  gawn  yr  addewid  yn  Saírn.  132.  11. 
%  Wrth  grybwyll  am  Dafydd  cafodd  yr  ap- 
ostol  gyfle  naturiol  i  ddyfod  at  ei  brif  fater, 
a'i  amcan,  yn  ei  araith  hon  :  prophwydwyd 
am  y  Messiah  fel  x\lab  Dafydd  ;  ac  yr  oedd 
Paul  yma  yn  barod  i  brofi  mai  Iesu  oedd  y 
Messiah,  Mab  Dafydd.  ||  Iachawdwr  i  Israet; 
yn  gyntaf,  o  ran  y  cynnygiad  o  hóno,  ond  o 
drugaredd  nid  i  Israel  yn  unig.  §  Yma  mae 

efe  yn  cyssylltu  y  swydd  â'r  enw,  ac  felly  yn 
profi  mai  yr  Iesu  o  Nazareth  oedd  yr  Iach- 
awdwr. 

24  a  *  Gwedi  i  Ioan  rag-bregethu  o 
flaen  ei  ddyfodiad  ef  i  mewn,  t  fed- 
ydd  edifeirwch  i  holl  bobl  Israel. 

a  pen.  1.  22.  a  10.  37.  a  19.  3,  4.  Mat.  3.  1,  ̂ o.  Marc  1. 
2—8.  Luc  1.  76.  a  3.  2,  &o.  loan  1.  6-8,  15,  tye.  a  3.  25— 
36.  a  5.  33—36. 

*  Mae  yr  apostol  yn  crybwyll  yma  am 
weinidogaeth  Ioan  fel  peth  hysbys  i'w  wran- 
dawwyr  o'r  blaen :  gwnaeth  gymmaint  o 
gyffrôad  yn  mhlith  yr  luddewon  ar  y  pryd, 
fel  yr  oedd  y  sôn  am  dani  wedi  myned  ar 
led  i  wledydd  pell,  cyn  belled  a  Pisidia  o 
leiaf.  Llefarasai  Ioan  am  Grist,  nid  fel  un  i 
ddyfod  rywbryd  ;  ond  fel  un  wedi  dyfod,  ac 
yn  y  byd  y  pryd  hwnw  :  mai  nid  efe  oedd  y 
Crist  ;  ond  ei  fod  ef  wedi  ei  anfon  i  barotoi 
y  ffordd  o'i  flaen  ef.  t  Felly  ei  gelwir  yn 
Math.  3.  2,  8  ;  Marc  1.  4  ;  Luc  3.  3  ;  am  fod 
edifeirwch  yn  angenrheidiol  i  bawb  a  ddys- 
gwylient  drugaredd  trwy  Grist. 

25  6*Ac  fel  yr  oedd  Ioan  yn  cyf- 
lawni  ei  redfa,  efe  a  ddywedodd, 

ctPwy  yr  ydych  chwi  yn  tybied  fy 
mod  i  ?  Nid  myfi  yw  efe  :  eithr  wele, 
y  mae  yn  dyfod  ar  fy  ol  i,  yr  hwn 
nid  wyf  yn  deilwng  i  ddattod  esgid- iau  ei  draed. 
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b  adn.  36.  pen.  20.  24.  Marc  6.  16-28.  loan  4.  34.  a  19. 
28—30.  2  Tim.  4.  7.  Dat.  11.  7.  c  pen.  19.  4.  Mat.  3.  11. 
Marc  I.  7.  Luc  3.  15,  16.  Io»n  1.  20-23,  26,  27,  29,  34,  36. 
a  3.  27-29.  a  7.  18.  2  Cor.  4    5. 

*  Rhedfa  ei  oes,  neu  yn  hytrach  rhedfa  ei 
weinidogaeth.  +Tua  diwedd  oes  a  gweinid- 
ogaeth  Ioan,  dechreuodd  y  bobl  yn  gyftredin 
feddwl  mai  efe  ei  hun  oedd  y  Messiah  ;  ac 
yn  y  geiriau  hyn  yr  oedd  efe  yn  eu  didwyllo 
hwynt :  Pwy  yr  ydych  chwi  yn  tybied  fy 
mod  I  ?  A  ydych  chwi  yn  tybied  mai  myfi 
y w  y  Messiah  ì  Nage,  nid  myfi  yw  efe  ; 
jeithr  y  mae  un  yn  dyfod  ar  fy  ol  I,  o  ran 

ei  weinidogaeth  gyhoeddus,  a'r  cyntaf  a  ddaw 
ar  fy  ol  I,  hwnw  yw  efe :  er  cymmaitit  yw 
eicli  meddyliau  am  danaf  tì,  mae  yn  hawdd 
genyf  addef,  nad  wyf  fi  ddim  yn  deilwng  i 
ddattod  esgidiau  hwnw.    Hwnw  yw  efe  ! 

26  *  Ha  wŷr  frodyr,  d  f  plant  o 
genedl  Abraham,  e|a'r  rhai  yn  eich 
plith  sydd  yn  ofni  Duw,  ̂ ||  i  chwi  y 
danfonwyd  gairyriachawdwriaeth  hon 

d  adn.  15,  17,  46.  peu.  3.  26.  2  Cron.  20.  7.  Salm  105.  € 
a  147.  19,  20.  Es.  41.  8.  a  48.  1.  a  51.  1,  2.  Mat.  3.  9.  a  10 
6.  Lnc  24.  47.  e  adu.  16,  43.  pen.  10.  35.  /pen.  16 
17.  a  28.  28.    Es.  46    13.    Luo  1.  69,  77.    Rhuf.  1.  16.   2  Cor. 
5.  19—21.  Eph.  1.  13.  Col.  1.  5. 

*  Dyna  ddull  cyftredin  yr  Iuddewon  o  lef- 
aru,  "  Ha  wŷr  fiodyr."  t  Had  diledryw 
Abraham  yn  ol  y  cnawd,  ac  fel  hynyyr  oedd 
Paul  yn  eu  cyfarch  hwy  dàn  yr  enw  brodyr. 

X  Proselytiaid  crefyddol  o'r  cenedloedd,  mae 
yn  debyg ;  hyny  yw,  proselytiaid  i'r  grefydd 
Iuddewig,  nid  i'r  grefydd  gristionogol  eto. 
j|  Er  bod  y  rhai  hyn  yn  mheli  o  wlad  Israel, 
lle  bu  Ioan  Fedyddiwr  a  Christ  yn  pregethu  ; 
ac  er  bod  amryw  o  honynt  nad  oeddynt  yn 
"blant  o  genedi  Abraham;"  etomae  yr  apos- 
tol  yn  hysbysu  iddynt,  fod  Duw  wedf  danfon 

yr  efengyl,  "  gair  yr  iachawdwriaeth,"  idd- 
ynt  hwy ;  fod  cylìe  iddynt  hwy  ei  derbyn 
neu  ei  gwrthod  ;  a  bodeu  bywyd  tragywydd- 
ol  hwynt  yn  ymddibynu  ar  y  derbyniad  o 
hôni.  Lle  y  pregether  yr  efengyl,  mater 

personol  pawb  a'i  clywant  yw,  ei  derbyn neu  beidio. 

27  *  Canys  y  rhai  oedd  yn  pres- 
wylio  yn  Jerusalem,  f  a'u  tywysogion, 
t%  heb  adnabod  hwn,  h  %  a  lleferydd  y 
prophwydi  *y  rhai  a  ddarllenid  bob 
sabbath,  *  §  gan  ei  farnu  ef,  a'w  cyf- lawnasant. 

g  pen.  3.  17.  Luc  23.  34.  loan  8.  28.  a  15.  2-1.  a  16.  3. 
Rhut.  11.  8—10,  25.  1  Cor.  2.  8.  2  Cor.  3.  14.  a  4.  4.  1  Tim. 
1.  13.  Ä  Mat.  22.  29.     Luc  24.  25-27,  41,  45.  i  adu. 
14,  15.  pen.  15.  21.         k  pen.  26.  22,  23.   a  28.  23.    Gen.  50. 
20.  Mat.  26.  54-56.  Luc  24.  20,  44.  Ioan  19.  28-30,  36,  37. 

*  Clywsai  yr  Iuddewon  hyn  yn  ddi'arnmau 
am  groeshoeliad  Iesu  o  Nazareth  gan  ben- 
aethiaid  y  bobl  yn  Jerusalein,  ac  yr  oedd 
clywed  am  ei  groeshoeliad  ef  yn  achos  o 

ragfarn  ynddynt  yn  ei  erbyn  *.  i  ddiddyinu  y 
rhagfarn  hòno,  mae  yr  apostol  yn  dywedyd 
yma,  mai  yn  eu  hannwybodaeth  am  Grist, 

a'u  tywyllwch  yn  y  prophwydoliaethau  am 
dano,  y  croeshoeliaí-ant  ef:  ac  iddynt  fel 

hyny,  yn  dd'íarwybod  iddynt  eu  hunain,  gyf- lawni  y  prophwydoliaethau  am  y  Messiah. 
*  Y  werin  bobl  yn  gyffredinol.  t  Aelodau  y 
Sanhedrim,  Pilat  a  Herod.  %  Heb  adnabod 
mai  hwn  oedd  y  Messiah.  ||  Lleferydd  y 
prophwydi  am  y  Messiah  :  am  eu  darllen 
bob  sabbath,  gwel  ar  adn.  15.     Gallwn  fod 
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yn  gynnefin  iawn   â  llythyren  y  gair,  ac   eto 

bod  heb  ei   ddeall.      §  Wrth  ei   famu   ef  i'w  | 
groeshoeüocyflawmisant  eiriau  y  prophwydi. 

28  l  *  Ac  er  na  chawsant  ynddo 
ddim  achos  angau,  fnwy  a  ddymun- 
asant  ar  Pilat  ei  ladd  ef. 

/  pen.  3.  13,  14.  Mat.  27.  19,  22—25.  Marc  15.  13—15. 
Luc  23.  4,  5,  14-16,  22-25.  Ioan  18.  33.  a  19.  4,  12-16. 

*  Ni  chafodd  yr  Iuddewon  ddim  bai,  a 
tbystiolriethodd  Pdat  na  chawsai  yntau,  na 
Herod  chwaith,  ddim  bai.  Fel  hyn  yr  oedd 
Paul  yn  sefyll  dros  ddiniweidrwydd  lesu  yn 
wyneb  meddyliau  rhagfarnllyd  ei  wrandaw- 
wyr  yn  Antiochia.  t  Er  na  chawsent  ynddo 

ddim  bai,  eto  cymmaint  oedd  eu  llid  a'u 
gelyniaeth  tuag  ato,  fel  y  condemniasant  ef, 
a  mynasant  gan  Pilat  ei  ladd  ef,  gan  mai  yn  j 
ei  law  ef  yr  oedd  yr  awdurdod  i  hyny,  ac 
,nid  ganddynt  hwy. 

29  m  *  Ac  wedi  iddynt  gwblhâu 

pob  peth  a'r  a  ysgrifenasid  am  dano  j 
ef,  nfhwy  a7i  disg;ynasant  efoàdi  ar  í 
y  pren,  Jac  a7i  dodasant  mewn  bedd. m  adu.  27.  pen.  2.  23.  a  4.  28.  Luc  18.  31-33.  a  24. 
44.  Ioan   19.  28.  M  Mat.  27.  57—60.  Marc  15.  45,  46.  Luc 
23.  53.    loan  19.  38—42.  1  Cor.  15.  4. 

*  Yn  ddíarwybod  iddynt  eu  hunain,  hwy 
a  gyflawnasant  bob  peth  a'r  a  ysgrifenasid 
am  danoef:  pob  beth,  a  pbob  beth  i'r  man- 
ylrwydd  eithaf.  t  Joseph  o  Arimathea  a'i 
disgynodd  ef  oddi  ar  y  pren  trwy  ganiatâad 
Pilat ;  a  Phiîat  yn  caniatâu  ar  ddeisyfiad  yr 
Iuddewon ;  fel  nad  arhôai  y  corph  ar  y 
groes  ar  y  sabbath.  Ioan  19.  31.  X  Joseph  a 

Nicodêmus  a'i  dodasant  ef  yn  y  bedd  ;  ond 
yr  Iuddewon  a  fynasant  selio'r  inaen  a 
gwylio'r  bedd.  Mae  yr  apostol  yn  crybwyll 
hyn  i  gael  dyfod  at  ei  adgyfodiad  ef,  yr  hyn 
oedd  yn  tynu  ymaith  warth  ei  farwolaeth  ef, 
yn  ei  brofi  yn  Fab  Duw,  ac  yn  dangos  fod 
ei  angau  ef  yn  aberth  ac  iawn  dros  bechod. 

30  e*Eithr  Duw  ai  cyfododd  ef 
oddi  wrth  y  meirw. 

o  pen.  2.  24,  32.    a  3.  15,  26.  a  4.  10.    a  5.  31.   a  10.  40. 
a  17.  31.  Mat.  28.  6.  Ioan  2.  19.  a  10.  17.  Heb.  13.  20. 

*  Dynion  a'i  lladdodd,  ac  a'i  claddodd  ef ; 
ond  Duw  a'i  bywâodd,  ac  a'i  cyfododd  oddi- 
wrth  y  meirw  :  yr  oedd  ei  adgyfodiad  mòr 
ogoneddus  ag  y  buasai  ei  groeshoeliad  yn 
waradwyd(îus ;  ac  yn  tynu  ymaith  dram- 
gwydd  y  groes  o  feddyliau  y  gwrandawwyr 
hyn  :  o  leiaf  dylasai  wneyd  hyny. 

31  p  *  Yr  hwn  a  welwyd  dros 
ddyddiau  lawer  f  gan  y  rhai  a  ddaeth- 
ant  i  fynu  gyd  âg  ef  o  Galilea  i  Jer- 
usalem,  9|y  rhai  sydd  dystion  iddo 
wrth  y  bobl. 

p  pen.  1.  3.  a  10.  41.  Mat.  28.  16,  17.  Mare  16.  12-14. 
Luc  24.  36-42.  Ioan  20.  19—29.  a21.  l,&c.  1  Cor.  15.  5-7. 
q  pen.   1.  8,  22.  a  2.  32.  a  3.  15.    a  5.  32.    a  10.  39.    Luc  24. 

loan  15.  27.  Heb.  2.  3,  4. 

*  Dengain  niwrnod,  o'i  adgyfodiad  hyd  ei 
esgyniad  :  gwelwyd  ef  atnryw  weithiau  yn  yr 
yspaid  hynny  o  amser,  t  a  hyny  gan  lawer 
o  ddynion  geirwir,  gwỳr  a  gwragedd,  heblaw 
yr  apostolion,  y  rhai  a  ddaethent  gydag  ef  i 
fynu  o  Galilea  i  Jerusalein  cyn  ei  groeshoelio; 

ac  a  allant  dystiolaethu  yn  dd'íymwad  i'r  hyn 
a  welodd  eu  llygaid,  ac  a  deimlodd  eu  dwylo 
am  Air  y  by wyd.  í  Ac  y  mae  y  rhai  hyny 
yn  fyw  yn  bresenol,  lawer  o  honynt,  ac  yn 
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llygrediyaeth  yn  y  bedd. 

dystion  iddû  wrth  y  bob1,yn  wyneb  poberlid> 
ac  enbydrwydd  am  eu  bywyd,  o  herwydd  eu 
tystiolaeth. 

32  r*  Ac  yr  ydym  ni  yn  efengylu 

chwi  *  yr  addewid  a  wnaed  i'r  tad- 
au,  ddarfod  i  Dduw  gyflawni  hon  i 
ni  eu  plant  hwy,  fgan  iddo  adgyfodi 
yr  lesu : 

r  adn.  38.  Es.  40.  9.  a  4l.  27.  a  52.  7.  »61.1.  Luc  1. 
19.  a  2.   10.  Rhuf.  10.  15.  s  pen.  2.  39.  Gen.  3.  15.  a  12. 
3.  a  22.  18.  a  26.  4.  a  49.  10.  Deut.  18.  15.  Es.  7.  14.  a  9. 
6.  7.  a  11.  1.  Jer.  23.  5.  Ezec.  34.  23.  Dan.  9,  24—26.  Mica 
5.2  Ha£.  2.  7.  Zech.  6.  12.  a  9.  9.  a  13.  1,  7.  Mal.  3.  1. 
a  4.  2.  Luc  i.  54,  55,  68-73.  Rhuf.  4.  13.  Gal.  3.  16—18. 

*  Ar  sail  y  dystiolaeth  hòno,  a'r  hyn  a 
weìsom  ein  hunain,  y  daethom  ni,  Barnabas 
aminnau,  atoch  chwi  i  Antiochia,  i  bregethu 
dyfodiad,  marwolaeth,  ac  adgyfodiad  y  Mes- 
siah,  a  bod  Duw  trwy  hyny,  wedi  cyflawni 
i  ni,  ac  yn  ein  dyddiau  ni,  yr  addewidion  am 

y  MesFÌah,  a  roddasai  efe  o  oes  i  oes,  i'n  tad- 
au  ni.  t  Gan  iddo  adgyfodi  yr  Iesu,  mae 
hyny  yn  brawf  mai  efe  oedd  y  Messiah 
addawedig,  a  bod  yr  addewid  o  hóno  wedi  ei 
chyrlawni. 

33  *  Megis  ag yr  ysgrifenwyd  yn  yr 
ail  psalm , f  f  Fy  Mab  i  ydwy t  ti ;  J  my- 
fì  heddyw  a'th  genhedlais. t  Salm  2.  7.  Heb.  Í.S,  C.  a  5.  5. 

Yn  y  Testament  Saesoneg  mae  rhan  o  adn. 
32  yn  yr  adnod  hon  ;  ond  mae  ein  dosparth- 
iad  ni  o'r  ddwy  adnod  yr  un  fath  a'r  Groeg. 
Gwelwn  yma  fod  y  Salmau  wedi  eu  rhanu 

y  pryd  hwnw,  yn  yr  un  drefn  ag  y  maent 
genym  ni  yn  awr.  t  Fy  Mab  I  ydwyt 
ti  mewn  modd  neillduol,  gwahanol  i  bawb 
eraill,  Mab  trwy  genedüad  tragywyddol, 
ac  anamgyffredadwy  i  bawb  ond  Duw  yn 
unig.  Credu  y  gwirionedd  hwn  yw  ein 
gwaith  ni,  ac  nid  ei  ddëall :  a  gochelwn  ei 
wadu  am  nas  gallwn  ni  ei  ddeall.  \  Tragy 
wyddoldeb  anfeidrol  yw  heddy  w  Duw,  pryd  y 
cenediwyd  y  Mab.  Diar.  8.  22 — 24:  ond  mae 
yn  debyg  mai  am  ei  adgyfodiad  buddugoliaeth 
us  ef  y  dywedir  yma,  pryd  yr  eglurwyd  ef 
yn  Fab  Üuw  mewn  gallu,  Rhnf.  1.  4;  gan- 
wyd  ef  megys  o  newydd  o'r  ddaear,  yn 
gyntaf  anedig  oddi  wrth  y  meirw,  ac  i  lywodr- 
aethu  yr.  Frenin  ar  Sion.  Dywedir  y  byddai 
yr  henafiaid  gynt  yn  galw  dydd  eneiniad 
breninoedd  yn  ddydd  genedigaeth  iddynt ; 
ac  efallai  mai  at  hyny  mae  Paul  yn  cyfeirio 
yma. 

34  Ac  am  iddo  ei  gyfodi  ef  o'r 
meirw,  M  *  nid  i  ddychweìyd  mwy  i 
lygredigaeth,  y  dywedodd  fel  hyn, 
x+  Rhoddaf  i  chwi  *  sicr  drugareddau 
Dafydd. 

«  Rhuf.  6.  9.  *  Es.  55.  3.  y  2  Sain.  7.  14—16. 
a  23.  5.  Salm  89.  2-4,  19—37.  Jer.  33.  15—17,  26.  Ezec.  34. 
23,  24.  a  37.  24,  25.  Hos.  3.  5.  Am.  9.  11.  Zech.  12.  8. 

*  Y  bedd  sydd  i'w  ddëall  yma  wrth 
"lygredigaeth,"  oblegid  ni  welodd  ei  gnawd 
ef  lygredigaeth  pan  fu  yn  y  bedd  :  nid  i 

ddychwelyd  mwy  i'r  bedd,  nac  i  farw  mwy, 
fel  y  rhai  hyny  a  gyfodwyd  o  feirw  ganddo, 
ac  a  fuant  feirw  drachefn.  t  Gellirgaiw  sicr 
drugareddau  Dafydd  ar  fendithion  teyrnas  y 
Messiah  mewn  un  ystyr,  am  eu  bod  wedi  eu 
haddaw  i  Dafydd  :  neu  ynte,fel  mae  yr  enw 
Dafydd  yn  cael  ei  roddi  weithiau  i'r  Messiah 

i  hun  :  enw  y  cysgod  yn  cael  ei  roddi  i'r 
gwrth-gysgod  mawr.  Efallai  bod  Isaiah  yn 
eu  galw  yn  "  sicr  drugareddan  "  gyda  golwg 
ar  eiriau  diweddaf  Dafydd,  lle  mae  efe  yn 
defnyddio  yr  un  gair,  2  Sam.  23.  5.:  ac  ìnae 
yn  brîodol  ei  ddefnyddio  yma;  o  blegid  ad- 
gyfodiad  Crist  sydd  yn  sicrân  yr  holl  feudith- 

ionaddawedig  i'w  bobl  ef,  heb  h\  ny  ni  buas- 
ai  gobaith  ain  danynt. 

35  *  Ac  am  hynny  y  mae  yn  dy- 
wedyd  a  mewn  psalm  araìl,  a  Ni  adewi 
i'th  Sanct  weled  llygredigaeth. 

z  pen.  2.  27— 31.    Salm  16.  10.  a  adn.  36,  37.    Salm 
49.  9.  a  89.  48.  Luc  2.  26.    Ioan  3.  36.   a  8.  51.     Heb.  11.5. 

*  Sylwyd  ar  y  geiriau  hyn  o'r  bîaen,  pen. 
2.27.  Mae  yn  beth  nodedig  fod  Pedr  yno,  a 
Phaul  yma  yn  defnyddio  yr  un  geiriau  (Salm 
16.  10,)  wrth  sôn  am  adgyfodiad  Crist. 

36  *  Canys  Dafydd,  wedi  iddo 
wasanaethu  ei  genhedlaeth  ei  hun  trwy 

ewyllys  Duw,  b  a  hunodd, c  ac  a  ddod- 
wyd  at  ei  dadau,  d  f  ac  a  welodd  lygr- 
edigaeth : 

b  pen.  7.  60.  2  Sam.  7.  12.  1  Bren.  2.  10.  1  Cor.  15.  6, 
18.  1  Thes.  4.  13.  c  pen.  2.  29.    1  Cron.  17.  11.    2  Cron. 
9.  31.  a  12.  16.    a  21.  1.    a  26.  28.         d  Gcd.  3.  19.    Job  17. 
14.  a  19.  26,  27.  a  21.  26.  Salm  49.  9,  14.  loan  11.  39.  1  Cor. 
15.  42-44,53,  54. 

*  Mae  rhai  yn  newid  yr  attaliadau  yn  yr 
adnod  hon  fel  hyn  : — "  Canys  Dafydd,  wedi 
iddo  wasanaethu  ei  genedlaeth  ei  hun,  trwy 

ewyllys  Duw  a  hunodd,  &c."  Mae  pob  un 
o'r  ddwy  ffcrdd  yn  wir  ;  oblegid  trwy,  neu 
yn  ol  ewyllys  Duw,  y  gwasanaethodd  efe  ei 
genedlaeth  ei  hun ;  a  thrwy  ewyllys  Duw, 
pan  welodd  Duw  fod  yn  dda,  yr  hunodd  efe. 
Ond  goreu  yw  yr  attaliadau  fel  y  maent ;  er 
canmoliaeth  i  Dafydd,  am  wasanaethu  ei  gen- 
edlaeth  trwy  ewyllys  Duw,  ac  fel  hyny  yn 

fendith  i'w  genedlaeth  yn  ei  ddydd  a'i  oes. 
t  Gan  hyny  nis  gallai  efe  lefaru  y  geii  iau, 

"  Ni  adewi  i'th  Sanct  weled  llygredigaeth," 
am  dano  ei  hun,  oblegid  efe  a  welodd  lygred- 
igaeth  :  rhyw  Sanct  arall  oedd  liwn. 

37  e  *  Eithr  yr  hwn  a  gyfododd 
Duw,  f  ni  welodd  lygredigaeth. e  adn.  30. 

*  Sef  yr  Icsu,  adn.  30.  t  Gwel  ar  pen.  2. 
27,  31.  Ni  bu  yn  y  bedd  yn  ddigon  hir  i 

lygru. 38  ̂ *  Am  hynny  bydded  hysbys  i 
chwi,  f  ha  wŷr  frodyr,  s  |  mai  trwy 
hwn  ||  yr  ydys  yn  pregethu  i  chwi 
faddeuant  pechodau : 

/pen.  2.  14.  a  4.  10.  a  28.  28.  Ezec.  36.  32.  Dan.  3.  18. 
g  pen.  2.  38.  a  5.  31.  a  10.  43.  Salro  32.  1,  2.  a  130.  4,  7.  8. 
Jer.  31.  34.  Dan.  9.  24.  Mica  7.  18—20.  Zecli.  13.  1.  Luo 
24.  47.  Ioan  1.  29.  2  Cor.  5.  18—21.   Eph.  1.  7.   a  4.  32.  Col. 
1.  14.  Heb.  8.  6,  12,  13.  a  9.  9-14,  22.    alO.  4—18.    1  Ioan 
2.  1,2,  12. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  cymhwyso  yr 
athrawiaeth  a  draddododd  yn  yr  adnodau  o'r 
blaen :  y  cyinhwysiad  yw  enaid  pregethu, 
medd  rhai.  t  Cyfarchiad  cytfredin,  gwel  ar 
adn.  26.  Nid  oedd  pawb  yn  y  gynnulleidfa 

hon  yn  frodyr  o  ran  cenedl  i'r  apostol ;  ond 
mae  yn  eu  cyfarch  fel  brodyr  cristionogol. 
JTrwy  Grist,  yr  hwn  o  ran  ei  ddynoliaeth  a 
groeshoeliasid,  a  adgyfododd,  ac  a  esgynodd 
i  ogoniant.  ||  Nis  gallai  yr  apostol,  ac  nis 
gall  neb,  bregethu  maddeuant  pechodau  trwy 

Grist,  heb  bregethu    ei  aberth  a'i  iawn  ef ; 
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oblegid  heb  hyny  nid  oes  m;»ddeuant.  Prif 
destyn  yr  aposlol  yn  mhob  màn  oedd  y  ddan 
beth  uchod  ;  abenh  Crist,  a  inaddeuant  trwy 
ffydd  yn  ei  aberth  ef. 

39  h  *  A  thrwy  hwn  y  cyfìawnhêir 
pob  un  sydd  yn  credu,  oddi  wrth  yr 
holl  bethau  '  f  y  rhai  ni  allech  trwy 
gyfraith  Moses  gael  eich  cyfiawnhâu 
oddi  wrthynt. 

h  Es.  53.  11.  Luc  18.  14.  Ioan  5.  24.  Rbuf.  3.  24-30. 
a  4.  5—3,  24,  25.  a  5.  1,  2,  9.  a  8.  I,  30-34.  a  10.  10.  I  Cor. 
6.  11.  Gal.  2.  16.  a  3.  8— 11.  í  Job  9.  20.    a  25.  4.    Salm 
143.  2.  Jer.  31.  32.  Luc  10.  25,  28,  29.  Ioan  1.  17  Rbuf.  3. 
19,20.  a  4.  15.  a  5.  20.  a  7.  9-11.  a  8.  3,  4.  a  9.  31,  32. 
a  10.  4,  5.  Gal.  2  16,  19.  a  3.  10-12,  21—25.  a  5.  3,4.  Pl.il 
3.  6-9.  Heb.  7.  19.  a  9.  9,  10.  a  10.  4,  11. 

*  Nid  yn  unig  y  nne  maddeuant  pechodau 
i'w  gael  trwy  Grist  a'i  aberth  mawr,  ond 
mae  y  pechadur  euog  hefyd  yn  cael  ei  ber- 
ffaith  gyfiawnâu  ger  bron  Duw  trwy  ffydd 
ynddo  ef:  ei  ryddâu  oddiwrth  bechod  ac 

euogrwjdd  trwy  faddeuant,  a'i  gyfiawnâu 
trwy  gyfrifiad  o  gyfiawuder  Crist  iddo.  fNid 
oedd  aberth  o  fatíi  yn  y  byd  dros  rai  pech- 
odau  dàn  gyfraith  Moses.  Num.  15.  30,  31  ; 
Salrw  51.  16;  Heb.  10.  26,  28:  nis  gallai  y 
ddeddf  foesol  gyfiawnâu  neb,  Rhuf.  8.  3;  ac 
nis  gallai  holl  aberthau  y  ddeddf  seremoniol 
dynu  ymaith  bechod.  Heb.  10.  1 — 10.  Ond 
dyma  aberth  a  wna  y  cwbl  yn  beríîaith,  ac 
am  byth. 

40  k  *  Gwyliwch  gan  hynny  na 
ddél  arnoch  y  'peth  a  ddywedwyd 
f  yn  y  prophwydi ; 

*  Maí.  3.  2.  a  4.  1.  Mat.  3.  9—12.  Heb.  2.  3.  a  3.  12. 
a  12.  25.        /  Es.  29.  14.  Hab.  1.  5. 

*  Yr  un  peth  yw  caledrwydd,  anghredin- 
iaeth,  pechod,  ac  anedifeirwch  yn  awr  a'r 
amser  hyny  yn  ngolwg  Duw,  a'r  un  peth  yw 
digofaint  Duw  yn  awr  a'r  pryd  hwnw  :  gan 
hyny  gwyliweh.  f  Yn  Habàc.  1.  5,  mae  y 

geirian  a  ddyfynir;  ond  sylwyd  o'r  blaen, 
fod  y  deuddeg  prophwyd  lleiaf  i  gyd  yn  un 
llyfr  gan  yr  Iuddewon,  am  hyny  dywedir 

"  y  prophwydi"  yma  heb  enwi  pa  un  o 
honynt. 

41  *  Edrychweh,  m  f  O  ddirmyg- 
wyr,  $  a  rhyfeddwch,  a  diflenwch  : 

n  ||  canys  yr  wyf  yn  gwneuthur 
gweithred  yn  eich  dyddiau,  §  gwaith 
ni  chredwch  ddim,  er  i  neb  ei  ddangos 
i  chwi. 

m  Diar.  1.  24-32  a  5.  12.  Es.  5.  24.  a  29.  14-22.  Lnc 

16.14.  a  23.  35,  36.  Heb.  1«.  28-30.  n  adn.  47.  pen,  3. 
23.  a  6.  14.  a  22.  21.  Es.  65.  15.  Dan.  9.  26,  27.  Mat.  8.  10, 
11.  a  21.  41—44.  a  22.  7—10.  a  23.  34—38.  Luc  19.  42—44. 
a  21.  20—26.  Rhuf.  11.  7—14.  Eph.  3.  3—8.  Col.  1.  26,  27. 
1  Thes.  2.  16.  1  Pedr  4.  17. 

*  Yn  ol  cyfieithiad  y  deg  a  thringain  mae 
Paul  yn  crybwyll  y  geiriau  hyn,canys  hwnw 
a  arferai  yr  Iuddewon  Groegaidd,  yn  mysg 
y  rhai  yr  oedd  efe  yn  awr :  nid  ydynt  air  yn 

air  â'r  adnod  yn  Habacnc,  ond  mae  y  syn- 
wyr  yr  un.  t  Dirmygwyr  rhybuddion  a 
gwahoddiadau  Dnw,yn  enwedig  dirmygwyr 
ei  Fab  a'i  efengyl  ef.  Gwel  adn.  45. 
ITrowch  yn  welw  gan  ddychryn,a  diflenwch. 
Dywedir  y  cynnwys  y  gair  Groeg  ( aphanis- 
thêtej  bob  un  o'r  pethau  uchod.  ||  Cospi  yr 
Inddewon  trwy  y  Caldeaid  otdd  y  weithred 
yn  Habacnc  ;  eu  cospi  trwy  y  Rhufeiniaid 

ydyw   yma  :  eu  tori    hwynt  ymaith  o'r  eg- 
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lwys  am  eu  hanghrediuiaeth  a  dwyn  y  cen- 
edloedd  i  mewn  yn  eu  lle.  adn.  46.  §  Ni 
chredai  yr  luddewon  y  pethau  uchod  er  eu 
dangos  raewn  geiriau  iddynt,  hyd  oni  wel- 

sant  y  cwbl  yn  y  cyflwyniad  o  nonynt :  i*e, 
ni  chredasant  eto  y  weithred  ryfedd  o  ddan- 

fon  y  Messiah  i'r  byd. 
42  %  *  A  phan  aeth  yr  Iuddewon 

allan  o'r  synagog,  °  fy  Cenhedloedd 
l  a  attolygasant  gael  pregethu  y  geir- 
iau  hyn  iddynt  y  sabbath  nesaf . 

o  i-en.  10.  33.  a  28.  28.  Ezec.  3.  6,  7.  Mat.  11.  21-23. 
a  19.  30. 

*  Dangosodd  yr  Iuddewon  yn  fuan  mai 
"  dirmygwyr"  oeddynt ;  aethant  aüan  o'r 
synagog  am  nas  gallent  oddef  athrawiaelh  yr 

apostol,  na'r  cymhwysiad  nchod  o  hóui. 
t  Cenedloedd  oedd  yn  ofni  Duw  (gwel  ar 

adn.  16,  26,)  efallai,  ag  oedd  yn  dyfod  i'r 
synagog  i  gyd-addoíi  â'r  Iuddewon  :  neu, 
ynte,  cenedloedd  paganaidd  o'r  blaen,  wedi 
dyfod  yno  yn  ddygwyddiadol,  o  chwüfryd- 
edd,  neu  i  wrando  y  ddau  wr  di'eithr.  J  Pwy 
bynag  oeddynt,  cawsant  fias  ar  y  gwirion- 
edd,  a  chwennychent  ei  glywed  drachefn. 

43  *  Ac  wedi  gollwng  y  gyn- 

nulleidfa,  fllawer  o'r  luddewon  p  Jac 
o'r  proselytiaid  crefyddol  q  a  ganlyn- 
asant  Paul  a  Barnabas  ;  ||  y  rhai  gan 

lefaru  wrthynt/ a  gỳnghorasant  idd- 

ynt  aros  *  y'ngras  Duw. 
p  peo.  2.  10.*a6.  5.  q  pen  17. 31.  al9.  9.  rpen.  11.23. a  1 1.  22.  a  19.  B.a  «-'8  23.  Ioan  8.  31,  32.  a  15.  5-10.  2  Cor. 

5.  II.  a  6.  1.  Gal.  5.  1.  Pbil  3.  16.  a  4.  1.  Col.  1.  23,  29. 
1  Thes.  3.  3-5.  Heb  12.  15.  2  Pedr  3.  14,  17,  1S.  1  L>an  2.  28. 
2Ioan  9.  s  pen.  14  3.  Rhnf.  3.24.  a  5.  2,  21 .  a  II .  6.  Gal.  5. 
4.  Eph.  2.  8.  Tit.  2    11.  Heb.  13.  9.  1  Pedr  5.  12 

*  Ac  wedi  goîlwng  y  synagog,  ydyw  yn  y 
Groeg  ;  hyny  yw,  wedi  gollwng  y  gynnull- 
eidfa  o'r  synagog.  t  Er  i  lawer  o'r  luddewon 
dramgwyddo,  "dirmygu,"  a  myned  allan, 
mae  yn  dcbyg,  cyn  gorphen  yr  addoliad  yn 
rheolaidd ;  eto  ni  thramgwyddodd  pawb 
o  honynt;  dyma  lawer  yn  caulyn  Paul  a 
Barnabas  i  gael  au  cynghori  yn  mheilach  gan- 
ddynt.  Er  bod  Uawer  o  had  y  weinidogaeth 
yn  myned  yn  ddiffrwyth  nid  yw  y  cwbl  o 
hóno  felly  ;  mae  pe(h  yn  sytthio  ar  dir  da, 
ac  yn  dwyn  ffrwyth.  j  Cenedloedd  wedi 
gadael  eilun-addoliaeth  a  chofl«.idio  y  grefydd 
luddewig,  oedd  y  proselytiaid  hyn.  ||  Cyng- 
horodd  Paul  a  Barnabas  y  rhai  hyn  yn  ddifr- 
it'ol  ac  yn  dirion  i  aros  yn  athrawiaeth  yr 
efengyl,  yr  hon  a  roddwyd  o  ras,  sydd  yn 
datguddio  gras,  ac  sydd  yn  cenedlu  ac  yn 
meithrin  grasDuwyn  yr  enaid.  Yroeddynt 

yn  sicr  o  gael  eu  gwawdio  a'u  herlid,  am 
hyny  yr  oedd  yn  angenrhcidiol  eu  cynghori 
hwynt  i  aros,  ac  i  lynuyn  en  proffes  ac  wrth 
yr  Arglwydd  o  Iwyr-fryd  calon. 

44  %  *  A'r  sabbath  nesaf,  'yr  holl 
ddinas  agos  a  ddaeth  ynghyd  i  wran- 
do  gair  Duw. 

t  Gen.  49.  10.  Salra  110.  3    Es.  11.  10    a  60.  9. 

*  Gwihoddodd  y  bobl  uchod  bawb  a  aüent, 
i  ddy  fod  ;  ac  mae  yn  ddiammau  i  Paul  a 
Barnabas  br<  gethu  amryw  weithiau,ac  mewn 
amryw  fànau  o'r  ddina>,  yn  yspaid  yr  wyth- 
nos  :  felly  yr  oedd  yr  holl  ddinas  wtdi  cael 
hysbysrwydd  am  danynt  erbyn  yr  ailsabbath, 
ac    yn    awyddus   am    eu    gwrando:    rhai   o 
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hwilfrydedd,  rhai  i  farnu  a  beîo ;  a  rhai  o  wir 

ddymuniad  am  addysg  a  lles  i'w  heneidiau. 

45  *  Eithr  yr  luddewon,  pan  wel- 
sant  y  torfeydd,  wfa  lanwyd  o  gen- 
fìgen,  x  X  ac  a  ddy wedasant  yn  erbyn 
y  pethau  a  ddywedid  gan  Paul,  gan 
wrth-ddywedyd  a  chablu. 

h  pen.  5.  17.  a  17.  5.  Gen.  37.  11.  Nam.  II.  29.  Preg.  4. 
Es.  26.  11.     Mat.  27.  18.     Luc  15.  25-30.     Rhuf.  1.  29. 

Cor.  3.  3.  Gal.  5.  21.  Iago  3.  14-16.  a  4.  5.  *  pen.  6. 
10.  a  18.6.  a  19.  9.  Mat.  23.  13.  1  Pedr  4.  4. 

*  Y  rhai  anghrediniol   o'r  Iuddewon  oedd 
rhai  hyn:    y  dirmygwyr  yn  adn.  41,  a'r 

hai  a  aethent  allan,  adn.  42.    f  Yr  oedd  dau 

wrthddrych    i'w    cenfigen    hwynt  :     gweled 
torfeydd  o  genedloedd  yn  dyfod  i'r  synagog 
wrando;    a  chlywed  Iesu    o  Nazareth  yn 

cael  ei  dderchafu  fel  Messiah,  Mab  Duw,  ac 
achawdwr  dynion.      %  Taerent  yn  erbyn  yr 
postolion   fel  twyllwyr,  a  dywedent  bethau 

eableddus  yn  erbyn  Crist. 

46  *  Yna  Paul  a  Barnabas  ?  a  aeth- 
ant    yn     hyf,    ac    a     ddywedasant, 
f  Rhaid  oedd  llefaru  gair  Duw  wrth- 

ych  chwi  yn  gyntaf :  a  X  eithr  o  her- 
wydd  eich  bod  yn  ei  wrthod,  ác  yn 
eich  barnu  eich  hunainyn  annheilwng 

o  fywyd  tragywyddol,  ||  wele,  6yr 
ydym  yn  troi  at  y  Cenhedloedd. 
[  y  pen.  4.  13,  29-31.  Diar.  28.  1.  Rhuf.  10.  20.  Eph.  6. 
19,  20.  Phii.  1.  14.  Heb.  11.  34.  z  adn.  26.  pen.  3.  26. 

""  5.  a  26.  20.  Mat.  10.  6.  I.uc  24.  47.  Ioan  4.  22.  Rhuf. 
3  2.10.8  9.4,5.  npen.  7.  51.  Ex.  32.  9.  Deut. 

12.21.  Es  49.  5-S.  Mat.  10.  13—15.  a  21.  43,  a  22/6-10. 
c  14  16—24.  loan  1.  11.  Rhuf.  10.  19—21.  a  11.  11—13. 
en.  18.  6.  a  28.  28.  Es.  55.  5. 

*  Po  mwyaf  yr  oedd  yr  luddewon  yn 
gwrth-ddywedyd  ac  yn  cablu,  mwyaf  i  gyd 
yr    oedd    yr  apostolion    yn    ymhyfâu,    i'w 
argyhoedcli  hwynt  ac  i  sefyll  o  blaid  y  gwir- 
ionedd.  t  Yr  oedd  yn  rhaid  pregethu  yr  ef- 

ngyl  i'r  Iuddewon  yn  gyntaf,  o  herwydd  y 
îyfammod  a  wnaed  â'u  tadau  ;  o  herwydd 
lai  iddynt  hwy  yr  oedd  y  cyntaf  anedig  ;  o 
terwydd  trefn  Duw;  ac  o  herwydd  gor- 
hymynion  Crist :  ond  nid  iddynt  hwy  yn 
anig  yr  oedd  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  fel 

yr  hen  oruchwyliaeth  o'r  blaen.  X  Trwy 
wrthod  yr  efengyl,  yr  oeddynt  niegys  yn 
selio  eu  gwrthodi*d  a'u  coìledigaeth  eu  hun- 

"n,  ac  mewu  ymddygiad  yn  eu  barnn  eu 
íiunain  yn  annheilwng  o  fywyd  tragywydd- 
d1,  er  en  bod  hwy  yn  meddwl  rnai  fel  hyny 
E  oedd  cael  bywyd.  ||  Nid  oedd  yr  apostol- 
on  yn  meddwl  na  phregethent  byth  i  neb 

)'r  Iuddewon  mwyach,  hwy  a  wnaethaní 
iyny  lawer  gwaith  wedi  hyn  ;  ond  dangos 
/r  oeddynt,  bod  eu  ffordd  yn  rhydd,  a'u 
iyledswydd  yn  amlwg,  o  hyn  alian,  i  bregethu 

'r  ceuedioedd,  ac  nas  gallai  yr  luddewon  eu 
ìunain  feio  arnynt,  gan  en  bod  hwy  wedi 
jwrthod  yr  efengyl. 

47  c*  Canys  felly  y  gorchymynodd 
fr  Arglwydd  i  ni,  gan  ädywectyd, 

'  +  Mi  a'th  osodais  di  yn  oleuni  i'r 
^enhedlcedd; e  i  fod  o  honot  yn  iach- 
íwdwriaeth  hyd  eithaf  y  ddaear. 

c  pen.  1.  8.  a  9.  15.  a  22.  21.  a  26.  17,  18.  Mat.  28.  19 
larc  16.  15.      Lnc  24.  47.  d  pen.  26.  23.      Es.  42    1,  6 
49.  6.  a  60.  3.  Lnc  2.  32.  «  pen.  15.  14—16.    Salm  22 
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27—29.  a  67.  2-7.  a  72.  7,  8.  a96.  !,  2.    a  98.  2,  3.    a  117. 
"s.  2.  1—3.    a  24.  13—16.    a  42.  9-12.    a  45.  22.     a  52.  10. 
59.  19,  20.  Jer.  16.  19.    Hos.   1.  10.    Atn.  9.  12.    Mica  4.  2, 

3.a  5.  7.  Zeph.  3.  9,  10.  Zech.  2.  11.  a8.  20— 23.  Mal.  1.  11. 

*  Felly  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd 
Iesu,  yn  Math.  28.  19;  Act.  1.8;  i'w  apostol- 
ion :  a  chafodd  Faul  crchymyn  pendant  a 
digyfrwng  wedi  hyny.  Gvvel  pen.  22.  21  ;  a 
26.  17,  18.  +  Geirian  Duw  Dad  wrth  y  Mab 
yw  y  rhai  hyn,  yn  Es.  49.  6;  ac  mae  Paul  a 
Barnabas  yma  yn  eu  hystyried  fel  gorchym- 
yn  yr  Arglwydd  iddynt  hwy  fyned  i  bregethu 
i'r  cenedloedd,  fel  y  cyflawnid  y  brophwyd- oliaeth  hòno. 

48  *  A'r  Cenhedloedd  pan  glyw- 
sant,  /a  fu  lawen  ganddynt,  ̂ fac  a 
ogoneddasant  air  yr  Arglwydd:  ÄJa 

^nnifer  ag  oedd  wedi  eu  l  \\  hordein- 
io  i  fywyd  tragywyddol,  a  gredasant. 

/adn.  42.  pen.  2.  41.  a  8.  8.  a  15.  31.  Luo  2.  10,  11. 
Rhuf.  15.  9—12.  g  Salra  138.  2.  2  Thes.  3.  1.  h  pen. 
2.  47.  loan  10.  16,  26,  27.  a  II.  52.  Rhuf.  11.  7.  Eph.  1.  19. 
a  2.  5—10.  2  Thes.  2.  13,  14.  i  pen.  15.  2.  a  20.  13.  a  22. 
10.  a  28.  23.  Mat.  28.  16.  Luc  7.  8.  Rhuf.  13.  1 .  1  Cor.  16.  15. 

*  Wrlh  gìywed  yr  apostolion  yn  dywedyd 
pethau  mòr  obeithiol  am  danynt  hwy,  a 

hyny  ar  sail  gorchymyn  Duw  a'r  Arglwydd 
lesu  ;  nid  rhyfedd  i'r  cenedloedd  hyn  lawen- 
âu  :  llawenasant  fod  y  mur  gwahaniaeth 
wedi  ei  dynu  i  lawr,  fod  drws  yr  eglwys 
Gristionogol  yn  agored  iddynthwy,y  gallent 
hwy  gael  mwynâu  îioll  freintiau  a  bendithion 
yr  efengyl,  a  hyny  heb  ymostwng  i  enwaed- 
iad  yr  lien  oruchwyliaeth.  +  Gogoneddasant 
air  yr  Arglwydd,  yr  efengyl  rasol,  yr  hon 
oedd  yn  dagos  y  fath  ryfeddodau  o  gariad, 
trugaredd,  a  gras  Duw  tuag  at  bechaduriaid 

eu:>g>  hyd  yn  nod  o'r  cenedloedd.  %  Rhodd- 
odd  y  cenedloedd  oll  well  derbyniad  i'r  gair 
yn  y  cyfarfod  hwn,  na'r  Iuddewon ;  eto, 
mae  yn  debygfod  llawer  yn  eu  plith  hw^ythau 
yn  gyffelyb  i'r  tir  creigiog,  Math.  13/20,21  : 
ond  am  y  rhai  a  ordeiniasid  i  fywyd  tragy- 
wyddol,  hwy  a  gredasant  oll.  )|  Wedi  eu 
horcleinio  gan  Dduw  yn  ei  dragywyddol  ar- 
íaeth  a'i  gyngor.  Rhy  faith  o  lawer  fyddai 
gosod  i  lawr  yma  feddwl  y  gair  hwn  (tetag- 
menoi)  yn  mhob  màn  yn  y  Testament  New- 
ydd  ;  ac  wedi  holl  ddadleuon  gwrthwyneb- 
wyr  etholedigaeth  dragywyddol,  bersonol,  a 
dîammodol  ;  at  hyny  mae  cyfeiriad  y  geiriau 
uchod  wedi  y  cwbl. 

49  *  A  gair  yr  Arglwydd  k  a  daen- 
wyd  f  trwy  yr  holl  wlad. 

k  pen.6.  7.  a  9.  42.  a  12.24.  a  19.10,  26.  Phil.l.  13, 14. 

*  Trwy  lafur  difiino  Paul  a  Barnabas  ;  ac, 
efallai,  trwy  lafur  y  dychweledigion  ieuainc 
hyn  hefyd  ;  y  rhai  oeddynt  yn  awyddus  am 
iachawdwriaeth  eraill  wedi  profi  o'i  gwerth 
eu  hunain.  fTrwy  holl  wlad  Fisidia.  adn.  14. 

50  l  *  A?r  Iuddewon  \  a  annog- 

asant  y  gwragedd  m  crefyddol  ac  "  an- 
rhydeddus,  j  a  phennaethiaid  y  ddinas, 
0  ac  a  godasant  erlid  yn  erbyn  Paul  a 
Bamabas,  ?  ac  a'u  bwriasant  hwy 
allan  o'u  terfynau. 

?adn.  45.  pen.  6.  12.  a  14.  2,  19.  a  17.  13.  a.21.27. 
lBren.  21.25.  m  adn.  43.  pen.  2.  5.  Rhuf.  10.  2.  n  1  Cor. 
1.26-29.  Iago  2.  5,6.  o  pen.  8.  1.    Mat.  10.  23.    2  Tiui. 
3    11.  p  pen.  16    37-39.     Es.  66.  5.     Am.  7.  12.     Maro 

5.  17. 
*  Yr  Iuddewon  digred  a  chenfigenus  yn 

======================  ===== 



JA'iaws  mawr  o  Iuddewon 
ACTAU  XIV. a  Groegwyr  yn  credu. 

arin.  45.     t  Gwragedd  o'r  cenedloedd  oedd  y 
rhai  hyn,  wedi  troi  o  baganiaeth,a  cliofleidio 
y  grefydd  Iuddewig  ;  ac  yn  fwy  eu  rhagfarn 

drosti,  pe  buasai  bosibl,    na'r   Iuddewon  eu 
hunain.     Nid  oedd  gan  yr   Iuddewon   nem- 
awr  o  awdurdod  yu  y  llcoedd  hyn;  am  hyny 
maent  yn  ymostwng  mòr  wael  a  cheisio  an- 
nog  y  gwragedd  mwyaf  anrhydeddus  i  wneyd 
yr  hyn  ni   allent  hwy  ei  wneyd  eu  hunain  : 
ymddygiad    bâs,    a   dîanrhydeddus  iawn  yn 
wir,  ydoedd   hyn  ;  ond   pa    beth   nid  ymos 
twng  gelynion  y  gwirionedd  iddo  i  gyflawni 
eu  hamcanion  ?     \  Mewn  rhai  dinasoedd  nid 
oedd  ond  pump,  mewn  rhai  ddeg,  ac  mewn 

!  rhai    ugain,   o'r  penaethiaid   hyn,  yn  nwylo 
j  pa   rai   yr  oedd  Uywodraeth  y  ddinas.     Ef- 
I  allai  mai   gwragedd  y  penaethiaid  hyn  oedd 

|  rhaio'r  "gwragedd  anrhydeddus"  a  soniwyd, 
j  neu  berthynasau   iddynt ;    a  thrwy  eu  cym- 
I  meradwyaeth  hwy  gyda'rpenaethiaid,llwydd- 
!  asant  i  godi  erlid  yn  erbyn  Paul  a  Barnabas, 

ac  i  fýuu  eu  bwrw  hwynt  allan  o'u  terfynau. 
Gyda'r  wraig  y  dechreuodd  satan  ;  a  bu  y 
gwragedd    yn    fwy    effeithiol    na'r    dynion 
mewn  llawer  drwg  wedi  hyny,  fel  Jezebel  a 
Herodias. 

51  ̂   *  Eitbr  hwy  a  ysgwydasant  y 
llwch  oddi  wrth  eu  traed  yn  eu  herbyn 

hwynt,  ac  a  ddaethant  i  rf  Tconium. 
q  pen.  18.  6.  Mat.  10.  14.  Marc  6.  11.  Lhc  9.  5. 

r  pen.  14.  1,  19,  21.  a  16.  2. 

*  Yr  oedd  hyn  yn  ol  gorchymyn  yr  Ar- 
glwydd  Iesu.  Gwel  ar  Math.  10.  14.  Yr 
oedd  ysgwyd  y  líwch  yn  eu  herbyn  yn  dan- 
gos  gwaeledd  ac  annheilyngdod  gwrthodwyr 
yr  efengyl,  a  barn  sicr  ac  ofnadwy  Duw  ar- 
nynt  am  hyny.  t  Prif-ddinas  talaeth  Lyca- 
onia,  yn  Asia  leiaf :  yr  oedd  yn  sefyll  mewn 

dyífryn  tra  ffrwythlawn,  yn  agos  i'r  llỳn 
Trogilis,  ac  ar  gẁr  gorllewinol  Lycaonia, 
(nid  yn  y  canol,  fel  y  dengys  rhai  darluniad- 
an  hi)  ar  derfyn  Pisidia.  Yno,  meddant,  y 
clywodd  Tryphena  a  Thryphosa  Paul  yn 
piegethu,  Rhuf.  16.  12:  ac  yno  y  cafodd  y 

wyryf  enwog,  a'r  ferthyres,  Thecla,  ei  dych- 
welyd  i'r  ft'ydd.  Dywedir  fod  yno  eglwys am  800  o  flynyddoedd  :  Cogni  yw  enw  y  lle 
yn  awr,  ac  mae  yn  meddiant  y  Tyrciaid. 

52  *A'r  disygyblion  *  a  gyflawn- 
wyd  o  lawenydd,  '  ac  o'r  Yspryd Glân. 

s  pen.  2.  46.  a5.41.  Mat.  5.  12.  Luc  6.  22,  23.  Ioan 
16.  22,33.  Rhuf.  5.  3.  a  14.  17.  a  15.  13.  2  Cor.  8.  2.  1  Thes. 
I,  6.  Iago  1.  2.  I  Pedr  I.  6-N.  a  4.  13.  t  pen.  2.  4.  a  4. 
31.  Gal.  5.  22.  Eph.  5.  18-20. 

*  Y  dysgyblion  a  adawodd  Paul  a  Barna- 
bas  ar  eu  hol  yn  Antiochia,  pan  orfu  arnynt 
ymadacl  o  derfynau  Pisidia  i  Iconium.  +  Er 
colli  cymdeithas  ac  addysg  yr  apostolion,  ni 
adawodd  Dnw  mo  honynt  heb  Ddyddanydd 
ac  Addysgydd  arall  a  gwell :  hwy  a  lanwyd 

o'r  Ysbryd  Glân,  ac  o  lawenydd  yr  Ysbryd 
Glân  yn  nghanol  en  gorthrymderau.  Dyma'r 
eglwys  gyntaf  o'r  ccnedloedd  yn  Asia  leiaf, 
fel  yr  Antiochia  arall  yn  Syria  ;  a  chawsantyr 
Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau  gwyrthiol  fe!  yno. 

PEN.   XIV. 

Erlid  Paul  a  Barnabas  allan  o  lconium. 

*A  DIGWYDDODD   yn  °Icon- 
ium  iddynt  ̂ fyned  ynghyd  i  syna- 
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goo  yr  Iuddewon,  f  a  llefaru  felly, 

cfel  y  credodd  Hi'aws  raawr  o'r  Iudd- 
ewon  ac  d  J  o'r  Groegwyr  hefyd. a  pen.  13.  51.  *  pen.  9.  20.  a  13.  46.  »17.1,2,17. 
a  18.  4.      =»  19.  8.  cadn.21.     pen.  11.21.     a  13.  43,  46. 
a  17.  4.  *  18.  8.  rfadn.2.  pen.  16.  1.  a  17.  12.  a  18.  4. 
a  19.  10,  17.  a  20.  21.  a  21.  28.  Marc  7.  26.  Ioan  7.  35. 
a  12.  20.  Rhuf.  1.  16.  a  10.  12.  1  Cor.  1.  22—24.  Gal.  2.  3. 
a  3.  28.  Col.  3.  11. 

*  Am  arferiad  yr  apostolion  o  fyned  i  syna- 
gog  yr  Iuddewon,  gwel  ar  pen.  13.  14. 
t  Lîefaru  gydag  eglurdeb,  awdurdod,  a  nerth 
yr  Ysbryd  Glân  :  fel  dynion  yn  teimlo  pwys 
eu  cenadwri,  ac  yn  awyddus  am  i  eraill 
deimlo,  a  chredu  hefyd  er  eu  hiachawdwr- 
iaeth.  í  Pa  un  ai  Groegiaid  wedi  cofleidio 

y  grefydd  Iuddewig  o'r  blaen  oedd  y  rhai 
hyn  nis  gwyddom  :  nid  yw  eu  bod  yn  y 
synagog  yn  un  prawf  o  hyny ;  yr  oedd 
rhyddid  i  bawb  i  ddyfod  i'r  synagog^  Groeg- 
iaid  paganaidd  yn  gystal  â  phroselytiaid. 

2  e*  Ond  yr  Iuddewon  anghred- 
iniol  a  gyíìroisant  feddyliau  y  -f  Cen- 
hedloedd,  ac  a'u  gwnaethant  yn 
ddrwg  yn  erbyn  y  brodyr. 

e  adn.  19.    pen.  13,  45,  50.  a  17.  *5,  13.    a  18.  12. 27-30.  Marc  15.  10,  11.  1  Thes.  2.  15,  16. 

*  Dyma'r  Iuddewon  anghrediniol  eto  yn 
Iconium  yn  ymddwyn  yr  un  fath  â'u  brodyr 
yn  Antiochia  :  po  mwyaf  mae  yr  efengyl  yn 
ílwyddo,  mwyaf  i  gyd  mae  yr  hen  lew  yn 
rhuo.  f  Y  cenedloedd  paganaidd  oedd  y  rhai 
hyn,  yn  cael  eu  cyftroi  gan  yr  luddewon  i 
erlid  y  brodyr,  heb  wybod  beth  oeddynt  yn 
wneuthur.  Ni  buasai  y  cenedloedd  o  honyntj 
eu  hunain  yn  ymyraeth  dim  â  hwy  pe 
cawsent  lonydd. 

3  /*  Am  hynny  hwy  a  arhosasant 
yno  amser  mawr,  s  f  gan  fod  yn  hŷf 

yn  yr  Arglwydd,  h  %  yr  hwn  oedd  yn 
dwyn  tystiolaeth  i  *  ||  air  ei  ras,  Ä  §  acl 
yn  cenhadu  gwneuthur  arwyddion  al 
rhyfeddodau  trwy  eu  dwylaw  liwynt.  | 

/pen.  18.  9-11.  a  19.  10.  1  Cor.  16.  8,  9.  g  pen.  13.1 
46.  Eph.  6.  18-20.  1  The».  2.  2.  h  pen.  2.  22.  a  5.  32.1 
Marc  16.  20.    Heb.  2.  4.  ■  pen.  20.  21,  32.    Rhuf.  1.  16. 
k  pen.  4.  29,  30.  a  5.  12—14.  a  19.  11,  12. 

*  Er  yr  erlid  a  gyfodwyd  yn  erbyn  y  brod- 

yr,  safodd  yr  apostolion  eu  tir  yn  wrol,  i'r dyben  o  gadarnâu  y  dysgyblion  ieuainc  yn  y 
ftydd,  ac  i  ddyoddef  erlid  er  mwyn  euw  a 
cf  refydd  Iesu.  t  Yr  oeddynt  yn  hyf  yn  Ys 

bryd  yr  Arglwydd,  yn  ngwaith,  a  thros  ef- 
engyl  ac  achos  yr  Arglwydd,  gan  fod  a'u hymddiried  yn  ddíysgog  yn  yr  Arglwydd. 

X  Nid  oedd  eu  hymddiried  na'u  llafur  yn 
ofer ;  yr  oedd  Duw  gyda  hwynt,  yn  eu 
nerthu  ac  yn  eu  llwyddo  ;  ac  fel  hyny  yn 
dwyn  tystiolaeth  i  wirionedd  a  dwyfol  awd 
urdod  yr  efengyl.  ||  Gair  ei  ras  ef  yw  yi 
efengyl  : — peth  o  ras  ydyw  ;  datguddio  gras 

Duw  y  mae  ;  a  thrwyddi  y  mae  gras  yn  cae' 
ei  gyfranu  a'i  feithrin  yn  nghalonau  y  saint 
§  Yr  oedd  Paul  a  Barnabas  yn  gwneyc 
gwyrthiau  yn  enw  yr  Arglwydd  lesu,  yi 
hyn  oedd  brawf  pellach  o  wirionedd  a  dwy 
foldeb  en  cenadwri  a'u  danfoniad. 

4  l  *  Eithr  lli'aws  y  ddinas  a  ran- 
nwyd  :  a  rhai  oedd  gyd  a'r  luddew- 
on,  a  rhai  gyd  â?r  mfapostolion. 



Paul  yn  iachâu  gwr  yr  hwn  oedd      ACTAU  XIV. 
gloff  o  groth  ei  fatn. 

adn.  H.    pen.  13.  2.    I  Cor. 
ì.  5,  6. 

*  Felly  y  bu  yn  nghylch  Crist  a'i  athraw- 
aeth,  Ioan  7.  43 :  ac  wrth  fod  Üîaws  y  ddin- 
is  wedi  ymrann  fel  hyn,  nis  gallai  y  blaid 
ìiiidgar  wneuthur  Ilawer  o  niwed  gan  y 
plaid  oedd  yn  eu  herbyn  :  fel  hyny  attaliodd 
Duw  i  raddau  yr  erledigaeth.  t  Dyma  y  tro 
:yntaf  y  crybwylla  Luc  am  Paul  a  Barnabas 
iàn  yr  enw  apostolion.  Gwel  ddiwedd  y 
ylwad  ar  pen.  13.  2. 

5  w  *  A  phari  wnaethpwyd  rhuthr 

^an  y  Cenhedloedd  a'r  Iuddewon, 
ínghyd  â'u  llywodraethwyr,i'w  °  ham- 
herchi  hwy,  ac  i'w  llabyddio, n  pen.  4.  25-29.  a  17.  5.  Salm  2.  1—3.  a  83.  5.  2  Tim. 
î.  11.        o  Mat.  5.  44.  Luc  6.  28. 

Attaliwyd  y  gelyniaeth  am  ryw  hyd,gan 
y  blaid  oedd  o  dn  yr  apostolion  ;  ond  wedi 

'r  erlidwyr  gael  Ilywodraethwyr  y  ddinas 
"w  cefnogi,  torodd  y  gronfa,  a  bwriadasant wneyd  rhuthr  disymmwth  ar  y  ddau  apostol 

hanmharchu  a'u  llabyddio  fel  drwg- 
weithredwyr  a  chablwyr. 

6  p  *  Hwytbau  a  ddeallasant  hyn, 
1  f  ac  a  ffhisant r  %  i  Lystra  a  Derbe, 
dinasoedd  o^Lycaonia,  ||  ac  i'r  wlad 
Dddi  amgylch  : 

p  pen.  9.  24.  a  17.  13,  14.  a  23.  12,  &c.  2  Bren.  6.  8-12. 
1  Mat.  10.  23.  r  adn.  20,  21.  peu.  16.  1,  2.  2  Tim.  3.  II. 

dn.  11. 

*  Pan  oedd  y  gelynion  wedi  ymgasglu,  ac 
\r  ruthro  am  eu  penau,  cafodd  yr  apostolion 
wybod  rywfodd  am  eu  dyfodiad,  yn  unig 

newn  pryd  i  ddi'anc  am  eu  heinioes.  Tybia 
hai  iddynt  ddeall  y  peth  trwy  ysbrydoliaeth 
inion-gyrchol ;  ond  nid  oes  sail  i  feddwl 
(Bjpy,  nac  achos  ychwaith  :  gallai  Duw 

idatguddio  peth  o'r  fath  hyn  iddynt  trwy 
'oddion  naturiol  yn  bur  hawdd.  t  Felly  y 
'orchymynasai  yr  Iesu  iddynt,  Math.  10.  23. 
:  Dwy  ddinas  arall  yn  nhalaeth  Lycaonia,  i'r 
Dehau  o  Iconium.  Yn  Lystra  y  ganed  Tim- 

)íhëus,  pen.  16.  1.  ||  I'r  pentrefydd  o  am- 
;ylch,  i  bregethu  yr  efengyl  o  hyd,  er  maint 
Ÿ  perygl  o  wneyd  hyny. 

7  '  Ac  yno  y  buant  yn  efengylu. 
t  adn.  21.  pen.  8.  4.  a  11.  19.  a  17.  2,  3.  1  Thes.  2.  2. 

í  Tim.  4.  2. 

*  Goruwch-lywodraethodd  Duw  yr  erlid 
yn  y  naill  fàn,  i'r  efengyl  gael  ei  phregethu 
mewn  mànau  eraill ;  fel  yr  haul  yn  gadael 

m  parth  o'r  byd,  i  dywynu  ar  y  parth  arall. 
8  %  Ac  yr  oedd  gwr  yn  eistedd  yn 

Lystra  yn  u  ddiffrwyth  ei  draed,  **yr 
hwn  oedd  gloff  o  groth  ei  fam,  f  ac  ni 
rodiasai  erioed. 

«  pen.  4.  9.    Ioan  5.  3,  7.  *  pen.  3.  2.    Ioan  5.  5. 
i  9.  1,  2. 

*  Mae  diffygion  ac  anafau  cynnwynawl  fel 
Itiyn  yn  anfeddyginiaethol  drwy  gelfyddyd, 
jaid  oes  dim  ond  galln  union-gyrchol  Duw  a 
ìldichon  eu  meddyginiaethu.  t  Dy wedir  hyn 

|V'n  chwanegol  er  dangos  mawredd  y  wyrth 
t>'i  iachâu  ef. 

9  Ä  Hwn  a  glybu  Paul  yn  Uefaru ; 
|7  yr  hwn  wrth  edrych  yn  grafT  arno, 
ls  f  a  gweled  fod  ganddo  ffydd  i  gael iechyd, 
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y  pen.  3.  4.  z  fflat.  9.  22,  28,  29.    a  13.  G8.  a  16.  2S. 
Marc  1.  40,  41.  a  2.  5,  II,  12.  a  9.  23,  24.  a  10.  52. 

*  Mae  yn  debyg  rnai  eistedd  yn  cardota  yr 
oedd  y  cluít  hwn  yn  rhywle,  fel  hwnw  wrth 
borth  Prydferth  y  deml,  pen.  3.  2 ;  a  threfn- 
odd  rhagluniaeth  Duw  i  Paul  bregethu  yn 

agos  i'r  fàn  Ue  yr  oedd  efe :  mòr  agos  ag  y 
gallai  efe  glywed  Paul,  a  Phaul  i  graífu  arno 
yntau.  t  Efallai  iddo  gasglu  fod  ganddo 
ffydd  i  gael  iachâd  wrth  y  difrifwch  nodedig 
a  welai  yn  ei  wynebpryd  ef ;  ond  tybir  iddo 
wybod  hyny  yn  benaf,  trwy  ddatguddiad  un- 
ion-gyrchol,  neu  ysbrydoliaeth  Duw;  a  gwy- 
bod  hefyd  fod  yn  rhaid  iddo  ef  wneyd 

gwyrth  y  pryd  hwnw  ar  y  dyn  hwn,  er  cad- 
arnâu  yr  efengyl  yn  Lystra. 

10  *  A  ddywedodd  â  llef  uchel, 
afSafardy  draed  ynuniawn.  JAc 
efe  a  neidiodd  ifynu,  ac  a  rodiodd. 

a  pen.  3.  6—8.  a  9.  33,  34.  Es  3ó.  6.  Luc  7.  14.  a  13. 
11-13.  loan  5.  8,  9.  a  14.  12. 

*  Dywedodd  â  llef  uchel,  i  dỳnu  sylw 

pawb  at  yr  hyn  oedd  yn  myned  i'w  wneyd, 
ac  hefyd  i  ddangos  ei  hyder  sicr  y  gwnelai 

Duw  y  wyrth  gyda'i  air  ef.  t  Mewn  rhai 
ysgrifau  a  hen  gyfieithiadau,  darllenir  fel 

hyn  : — Yr  wyf  yn  dywedyd  i  ti,  "  Yn  enw 
yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  saf  ar  dy  draed  yn 
uniawu  :"  ac  mae  yn  bur  debyg  Pr  apostol 
ddywedyd  felly,  neu  rywbeth  yn  debyg  i 
hyny,  wrth  wneyd  ei  wyrth  gyntaf  yn  Lys- 
tra,  lle  yr  oedd  yr  efengyl  newydd  ddechreu 
cael  ei  phregethu,  i  baganiaid  gan  mwyaf  oll. 
t  Fel  yn  pen.  3.  8. 

1  i  *  A  phan  welodd  y  bobloedd  y 
peth  a  wnaethai  Paul,  hwy  a  godasant 
eu  llef,  gan  ddywedyd  f  yn  iaith  Ly- 
caonia,  b  \  Y  duwiau  yn  rhith  dynion 
a  ddisgynasant  attom. 

b  pen.  8.  10.  a  12.  22.  a  28.  6. 

*  Ni  welsai  y  paganiaid  hyn  y  fath  beth 
erioed,  a  synasant  wrth  ei  weled.  t  Cangen- 
iaith  o'r  Groeg,  medd  rhai ;  o'r  Syriaeg. 
medderaill;  oedd  iaith  Lycaonia  :  nid  yw 

dysgedigion  yn  cytuno  pa  un  ydoedd.  %  Dy- 

wedai  y  philosophyddion  a'r  beirdd  pagan- 
aidd  wrth  y  bobl,  y  byddai  y  duwiau  weith- 
iau  yn  ymddangos  i  ddynion,  aphob  amseryn 
rhith  dynion.  Clywed  a  wnaethent,  mae  yn 

deDyg»  gan  rai  o'r  Iuddewon,  am  ymddang- 
osiadau  goruwch-naturiol  gynt  i'r  patriarch- 
iaid,  ac  o  hyny  y  tarddodd  y  dychymmyg. 
Pan  oedd  Mab  Duw  ei  hun  yn  gwneyd 
gwyrthiau,  taerai  yr  Iuddewon  mai  trwy 
Beelzebub  yr  oedd  yn  eu  gwneyd ;  yma, 
wele  baganiaid  hollawl,  wrth  weleddynyu  un- 
ig  yn  gwneyd  gwyrth,yn  tybied  mai  y  duwiau 
yn  rhith  dynion  oedd  wedi  dyfod  i'w  plitb. 

12  *  A  hwy  a  alwasant  f  Barnabas, 
yn  c  Jupiter;  | a  Phaul,  yn  Mercurius, 
oblegid  efe  oedd  yr  ymadroddwr  pen- 
naf. 

c  pen.  19.  35. 

*  Dywedidmai  Jupiter  a  Mercurius  (Iau  a 
Mercher)  oedd  yn  ymddangos  amlaf  i  ddyn- 
ion   o'r    holl    dduwiau.    t  Jupiter  oedd  prif 
Iduw  y  bobl  hyn,  ac  wrth  fod  Barnabas  yn 

edrych  yn  henaf  ac  yn  fwyaf  parchus-wedd 
o'r  ddau,  tybient  mai  efe  oedd  Jupiter. 
J  Mercher    oedd    cenadwr    a  dehonglydd    y 
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duwiau  eraill,  a  dnw  ifraethineb  a  hyawdl- 
edd,  gan  hyny  tybient  mai  Panl  oedd  efe, 
am  mai  Paul  oedd  yr  ymadroddwr  penaf, 
neu  yn  ymadroddi  fwyaf,  o'r  ddau. 

13  *  Yna  offeiriad  Jupiter,  f  yr 
hwn  oedd  o  flaen  eu  dinas,  Ja  ddug 

deirw  a  garlantau  ||i'r  pyrth,  d§ac  a 
fynnasai  gyd  â'r  bobl  aberthu. d  pen.  JO.  25.  Dan.  2.  46. 

*  Yr  un  fath  bobl  ac  offeiriad,  ac  yr  un 
fath  offeiriad  a  phobl  hefyd  yma ;  pan  glyw- 
odd  offeiriad  Jupiter  lef  y  bobl  yn  gwaeddi 
íod  y  duwiau  wedi  dyfod  atynt,  tybiodd  mai 
gwir  oedd  y  peth,  a  brysiodd  i  aberthu  idd- 
ynt.  tJupiter  oedd  duw  gwarcheidiawl 
Lystra,  ac  yr  oedd  teml  iddo  ef  o  íìaen  porth 

y  ddinas,  y  tu  allan,  a'i  ddelw  yntau  yn  y 
deml.  Yr  oedd  llawer  o  ddelwau  i  Jupiter, 
a  thybiai  y  paganiaid  druain,  fod  ysbryd, 
Jupiter  ei  hun  yn  preswylio  yn  mhob  un  o 
honynt :  ac  fel  hyn  y  rhaid  i  ni  ddeall  chwedl 
un  awdwr  paganaidd,  am  ddau  Jupiter  yn 

syithio  allan  â'u  gilydd.  $  Byddai  y  pagan- 
iaid  yn  arfer  coroni  delwau  eu  duwiau,  a'r 
anifeiliaid  hefyd  a  aberthent  iddynt,  â  blodau 
wedi  eu  plethu  yn  gywrain  ar  ddull  coron 
neu  daîaith.  Bwriadent  goroni  Paul  a  Bar- 

nabas  â'r  blodau  hyn  fel  duwiau,  ac  yna 
aberthu  y  teirw  iddynt.  ||  Pyrth  y  tý  Ile  yr 
oedd  Paui  a  Barnaba3.  §  Mynasai  yr  offeir- 

iad  a'r  bobl  aberthu  iddynt,  er  cydnabydd- 
iaeth  o'u  dwyfoldeb,  er  díolch  am  eu  hym- 
weliad,  ac  er  gofyn  eu  nawdd  a'u  diffyniad 
0  hyny  allan. 

14  e  *  A'r  apostolion  Barnabas  a 
Phaul,  pan  glywsant  hynny,f&  rwyg- 
asant  eu  dillad,  ac  a  neidiasant  ym 
mhlith  y  bobl,  gan  lefain, 

«  adn.  4.     1  Cor.  9.  5,  6.  /2  Bren.  5.  7.     a  18.  37. 
a  19.  1,  2.  Hzra  9.  3—5.  Jer.  36.  24.  M*t.  26.  65. 

*  Pan  ddeallodd  yr  apostolion  eu  hamcan 
hwynl,  cyffrôodd  a  gofidiodd  hyny  hwy  yn 

fwy  na'r  holl  erlidiau  a  gawsant :  nid  yn 
unig  yr  oeddynt  yn  ofidus  o  herwydd  eilun- 
addoliaeth  y  bobl,  ond  yr  oedd  y  meddwl 
mai  hwy  oedd  gwrthddrychau  eu  heilun-add- 
oliaeth  y  tro  hwn,  yn  eu  gofidio  yn  ddirfawr 
iawn.  Gwahanul  iawnoedd  eu  hymddygiad 
hwy  i  ymddygiad  Herod  pan  ei  canmolwyd 
ef,  pen.  12.  21—23:  a  llawer  o'r  ymherawd- 
wyr  paganaidd,  a  gymmerent  eu  haddoli. 

15  Adywedyd,^íftí  wŷr,  Äpaham 
y  gwnewch  chwi  y  pethau  hyn  ? 

**dynion  hefyd  ydym  ninnau,  *  -f  yn 
goríòd  goddef  fel  chwithau,  'tac 
yn  pregethu  i  chwi  ar  i  chwi  droi 

m  oddi  wrth  y  pethau  gweigion  yma 
at  n  Dduw  byw,  °  ||  yr  hwn  a  wnaeth 
nef  a  daear,  a'r  môr,  a'r  holl  bethau 
sydd  ydddynt : 

g  pen.  7.  26.    a  16.  30.    a  27.  10,  21,  25.  h  pen.  10. 
26.  Dai.  19.  10.     a  22.  9.  i  pen.  3.  12,  13.     a  12.  22,  23. 
Gen.  41.  16.  Dan.  2.  28—30.  Ioan7.  18.  t  lago  5.  17 
/  pen.  17.  16-13,  29,  30.    a  26.  17—20.  m  Deut.  32.  21 
1  Sa.n.  12.  21.  1  Bren.  16.  13,  26.  Salm  31.  6.  Es.  44.  9,  10 
19,20.  a45.  20.  a  46.  7.  Jer.  8.  19.  a  10.  3— 5,  8,  14,  15. 
a  14.  22.  Am.  2.  4.  Jona  2-  8.  Rhuf.  1.  21-23.  I  (  or.  8.  4. 
Eph.  4.  17.  a  Deut  5.  26.  Josh.  3.  10.  1  Sam.  17.  26,  36. 
1  Bren.  1  '.  4,  16.  Jer.  10.  10.  Dan.  6.  26.  Ioan  5.  26.  1  Thes 
I.  9.  1  Tiun.  3.  15.  Heb.  3.  12.  o  pen.4.24.  a  17.24-28. 

*  Dynion  ydym  ni,  ac  nid  duwiauyn  rhith 
dynion,  fel  y  dychymmygwch  chwi ;  gan 
hyny  pa  ham  y  gwnewch  chwi  mòr  ynfyd 
ac  annuwiol  fel  hyn.  fO  nwydau  fel  chwi- 
thau  yw  y  cyfieithiad  saesoneg,  yma  ac  yn 
Iago  5.  17  ;  gwell  o  lawer  y  w  ein  cyfieithiad 
ni  yn  y  ddan  le  ;  "  yn  gorfod  goririef,"  "  yn 
rhaid  iddo  driyoddeY :"  sef  goddef  newyn, 
syched,  afiechyd,  holl  wendidau  natnriol  dyn- 
oliacth,  a  marwolaeth  ei  hun  yn  y  diwedd. 
Nid  sôn  am  nwydau  Uygredig  yr  oedd  yr 
apostol,  ond  am  waeleddau  dibechod  y  natur 
ddynol.  J  Yn  lle  derbyn  addoliad  gan  y 
paganiaid  hyn,  mae  yr  apostolion  yn  dywed- 

yd  wrthynt,  rnai  i'r  dyben  o'u  troi  hwynt 
oddiwrth  y  pethau  gweigion  hyn  at  y  g^  ir 

Dduw,  y  daethant  hwy  atynt.  "  Y  peihan 
gweigion  yma  :"  dull  hyf  o  ymadroddi  oedd 
hyn,  wrth  dyrfa  fawr  o  eilun-addolwyr  rhag- 
farnus,  a'u  hoffeiriad  gyda  hwynt :  nis  medrai 
y  goreu  o'r  philo-sopiiyddion  paganaidd  íod 
mòr  ddidderbyn  wyneb  â  hyn.  Yn  nechieu 
yr  adnod  maent  yn  eu  cyfarch  yn  barchu9, 
fel  dynion  ;  ac  yma  yn  eu  Jiargyhoeddi  yn 
ilym,  fel  eiiun-addolwyr  ffolion.  ||  Dywedent 

fel  hyn  am  y  gwir  Dduw  i'w  wahaniaethu 
ef  oridiwrth,  a  dangos  ei  ragoriaeth  ef  ar,  bob 
eilunod  a  gau  dduwiau.  Nis  gwyddai  y 
paganiaid  hyn  ddim  am  y  datguddiad  dwyf- 
ol,  yr  ysgrythyrau  ;  am  hyny  mae  yr  apos- 
tolion  yn  pregethu  y  gwir  Dduw  iddynt  allan 
o  lyfr  mawr  y  grëedigaeth. 

16  *  Yr  hwn  yn  yr  oesoedd  gynt  a 
^oddefodd  i'r  holl  genhedloedd  fyned 
yn  feu  ffyrdd  eu  hunain. 

p  pen.  17.  30.  Salm  81.  12.  a  117.  20.  Hos.  4.  17.  Rhuf 
I.  21-25,  28.  Eph.  2.  12.   I  Pedr  4.  3. 

*  Gaílasai  y  bobl  hyn  ddadlau,  bod  eu  cref- 
ydd  hwy  o  eilun-addoliaeth  a  gan-dduwiaeth 
yn  hen  grefydd,  ac  yn  grefydd  gyffredinol  y 

rhan  fwyaf  o'r  byd  :  i  ragfìaenu  hyny,  mat 
yr  apostolion  yn  dy wedyd  mai  Duw  a  oddef 
odd  ei  bod  felly,  yn  ei  farn  gynawn  ar  j 
byd,  am  i  ddynion  gilio  oddi  wrtho  ef:  ac  í 
oddefodd  y  fath  aiferion  hefyd  yn  ei  hii 

amynedd,  heb  ddystrywio'r  byd  o'u  her 
wydd.  t  Ffyrdd  o  ddewisiad  dynion,  ac  nií 
yn  ol  gorchymyn  Duw. 

17  *  Er  hynny  îfii  adawodd  ef( 
mo  hono  ei  hun  yn  ddidyst,  rgar 
wneuthur  daioni,  ffa  rhodch  gwlav 
o'r  nefoedd  i  ni,  a  thymhorau  fTrwyth 
lawn,  'allenwi  ein  calonnau  ni  â  llun 
iaeth  ac  â  llawenydd. 

q  pen.  17.  27,28.  Salm  19.  1-4.  Rhnf.  1.  19, 
»•  Salra  36.  5—7.  a  52.  1.  a  104.  24-28.  a  145.  9,  15, 
Luc  6.  35.  *  Lef.  26.  4.  Deut.  II.  14.  a  28.  12.  1  B 
18.  1.  Job  5.  10.  a  37.  6.  a  38.  26—28.  Salm  65.  9—13.  s 
9,  10.  a  147.  7,  8.  Fs.  5.  6.  Jer.  5.  24.  a  14.  22.  Mat.  5 
IaRo  5.  17,  18.  t  Deul.  8.  12-14.  Neh.  9.  25.  Es.  22.  I 
l  Tini   6.  17. 

*  Er  gariael  riynion  felly  i  oleuni  natur,  a 
heb  y  datgnririiad  dwyfol,  eto  ni  adawodd  et 
mo  hóno  ei  hun  yn  ddidyst ;  yr  oedd  ei  drt 
gareddau  tymmorawl  ef  bob  dyrid  yn  dystio 

o'i  ofal  ef  am  driynolryw,  a'i  driaioni  ef  idc 
ynt :  yr  un  fath  a  phe  bydriai  cyfaill  ne 
gymmwynaswr,  yn  danfon  rhodriion  aml 
ryw  un  ;  er  na  bydriai  byth  yn  ysgrifenu  at( 
eto  bydriai   ei  roridion  parâus  yn  brawf  < 

-- 1 



Llabyddio  Paal,  a'i  lusgo 
ACTAU  XIV. 

allan  o'r  ddinas. 

>d  ef  yn  fyw,  ac  yn  parân  yn  ei  ddaioni  a'i 
jjymmwynasgarwch.  +  Crybwylliry  "  gwlaw" 
ima  gyda  Uawer  iawn  o  biYodoldeb,  pan  ys- 

yriom",  y  byddai  y  paganiaid  yn  arfer  dy- 
pedyd,  mai  Duwoeàd  yn  rhoddi  ygwlaw,ac 
íiid  y  duwiau,  fel  y  dy  wedent  am  drugareddau 
tyífredinol  eraill.  Felly  yn  ol  eu  traddodiad 
|îu  hunain,  Duw  a  ddyla3ai  gael  ei  addoli,  ac 
íiid  gau-dduwiau  o  ddychymmygion  dynion. 

1  18  *  Ac  erdywedyd  y  pethau  hyn, 
*braidd  yr  attaliasant  y  bobl  rhag  ab- 
Rhu  iddynt. 

«  Gen.  11.  6.  a  19.  9.  Es.  32.  21—23.  Jer.  44.  16,  17. 
Iloan  6.   15. 

Mòr  anodd  yw  darbwyllo  dynion  i  adael 
fien  bechodau  arferedig,  ac  yn  enwedig  i  ad- 
ael  y  grefydd  gyfeiliornus  hòno,  yr  hon  y 
cawsant  eu  dwyn  i  fynu  ynddi.  Mae  yn 

debyg  fod  y  bobl  hyn  yn  dta  anfoddlawn  i'r 
ddau  apostol,  am  na  chymmerasant  eu  hadd- 
oli  ganddynt  hwy.  Cynnygiad  tra  digywü- 
ydd  o'r  eiddo  satan  oedd  hwn,  yn  ceisio 
rhoddi  addoliad  dwyfol  i  ddynion,  a  hyny 
drwy  y  dynion  hyny  a  ddanfonwyd  i  droi  y 
paganiaid  oddiwrth  y  cyfryw  bethau. 

19  1Í  **A  daeth  yno  Iuddewon  o 
Antiochia  ac  Iconium,  v  f  a  hwy  a  ber- 
swadiasant  y  bobl ;  z  ac  wedi  llabyddio 
Paul, a  dJi llusgasant  e/allan  o'r  ddinas, 
b  gan  dybied  ei  fod  ef  wedi  marw. 

*  pen.  13.  45,  50,  51.    a  17.  13.  y  Mat.  27.  20-25 
Maro  15.  11-14.  z  pen.  7.  5S.   a  9.  16.   a  22.  2Q.   2  Cor. 
11.25.      2  Tim.  3.   11.  ajer.  22.   19.       Heb.  13.  12,  13. 
o  1  Cor.  15.  31.  2  Cor.  4.  10-12.  a  11.  23. 

*  Nid  oedd  braidd  neb  ond  paganiaid  yn 
Lystra,  ac  mae  yn  debyg  na  buasai  y  rhai 

hyny  o'u  rhan  eu  hunain  yn  meddwl  dim  am 
erlid  yr  apostolion,  yn  enwedig  wedi  gweled 
y  fath  wyrth,  a  chlywed  y  fath  bethau  gan- 
ddynt.  Ond  nid  hir  iawn  y  buont  yno  heb 

i'w  hen  elynion  Inddewig,  o  Antiochia  ac 
Iconium,  glywed  am  danynt,  ac  am  eu 
llwyddiant,  y  rhai  a  ddaethant  yno  i  godi 
erlid  yn  eu  herbyn.  +  Y  bobl  a  fynasent 

aberthu  iddynt,  a'u  haddoli  fel  duwiau,  ych- 
ydig  bach  o'r  blaen  :  mòr  gyfnewidiol  ydyw 
dynion,  a  leied  o  ymddiried  sydd  i'w  roddi 
mewn  dyn  !  "Hosannai  Fab  Dafydd,"  medd 
y    torfêydd     yn     Jerusalem    un    diwrnod ; 

'  Croeshoelier  ef,"  medd  Uawer  o'r  un  dyn- ion,  yn  mhen  ychydig  iawn  wedi  hyny. 
jMae  yn  debyg  fod  yr  Iuddewon  yn  fwy 
llidiog  yn  erbyn  Paul  na  Barnabas  :  llabydd- 
iasant  ef  yn  derfysglyd,  heb  un  math  o 
brawf  na  rhaith,  dim  ond  tra  gelyniaeth  a 
llidiowgrwydd.  Mae  Paul  yn  cyfeirio  at 
hyn  ddwy  waith,  2  Cor.  11.  25;  2Tim.  3. 
10,  11. 

20  c  Ac  fel  yr  oedd  *  y  disgyblion 
yn  fsefyll  o'i  amgylch,  fefe  a  gyfod- 
odd,  áaca  aeth  i'r  ddinas  :  ||  a  thran- 
noeth  efe  a  aeth  allan,  efe  a  Barnabas^ 
i  eDerbe. 
[  c  pen.  20.  9-12.  2  Cor.  1.  9,  10.  a  6.  9.  Dat.  11.  7—12, 
dpeu.  12.  17.aI6.  40.  a  20.  1.         e  adu.  6.  pen.  16.  1. 

*  Y  rhai  oedd  wedi  cael  eu  galwyn  Lystra 
a'i  hamgylchoedd  trwy  weinidogaeth  Paul  a 
Barnabas.  +  Safent  o  amgylch  iddo  i  alaru 
am  dano,  ac  i'w  gladdu  os  deallent  ei  fod  ef 
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yn  sicr  wedi  Ilwyr  f  trw.  \  Er  nad  oedd 
Paul  wedi  llwyr  farw,  eto,  wedi  ei  labyddio, 

ei  archolli,  a'i  lusgo  allan  o'r  ddinas  ftl  y 
cafodd  ;  nid  oedd  ei  gyfodiad  sydyn  ef  fel 
hyn  mòr  fuan,  ddim  llai  na  gwyrth  oruwch- 
naturiol  yn  sicr ;  a'r  peth  nesaf  i  adgyfodiad 

0  feirw  a  allasai  fod.  ||  Rhaid  iddo"  gyfodi yn  ei  gyflawn  nerth  hefyd,  ac  yn  berffaith 

iach  a  di'anaf ;  oblegid  efe  a  aeth  i'r  ddinas 
yn  y  fàn,  a  thranoeth  i  Dei  be  gyda  Barna- 
bas.     Un  rhyfedd  yw  Dnw  o  blaid  ei  bobl. 

21  *Ac  wedi  iddynt  bregethu  yr 

efengyl  i'r  ddinas  honno,  ac  ynnill  lla- 
wer  oddisgyblion,  fhwy  addychwel- 
asant  i  -^Lystra,  ac  Iconium,  ac  An- tiochia, 

radn.  1,  6,  8,  19.      pen.  13,  14,  51.     a  15.  36.      a  16.  2. 
m.  3.  11. 

Er  nad  oedd  Paul  a  Barnabas  yn  mhell 
iawn  oddiwrth  eu  gelynion  yn  Derbe  ;  hwy 
a  anturiasant  bregethu  yr  efengyl  yno  er 
pob  enbydrwydd,  a  Ilwyddodd  Duw  eullafur 
i  ynnill  llawer  o  ddysgybüon  yn  y  ddinas 

hòno.  +  Er  cael  eu  herlid  o'r  blaen  yn  mhob 
un  o'r  manau  a  enwir,  mae  yr  apostolion  yn 
anturio  eto  i'r  lleoedd  hyny  i  ddyfrâu  yr 
had  a  hauasent  yno  o'r  blaen. 

22  *  *  Gan  gadarnhâu  eneidiau  y 
disgyblion,  h  -fau  cynghori  i  aros  yn 
y  ffydd,  *  J  ac  mai  trwy  lawer  o  or- 
thrymderau  y  mae  yn  rhaid  i  ni  *fyn- 
ed  i  deyrnas  Dduw. 

g  pen.  ÌS.  32,  41.      a  18.  23.       Es.  35.  3.       1  Cor.  1.  8. 
1  Thes.  3.  2-4,  13.  1  Pedr  5.  10.  A  pen.  11.  23  a  13. 
43.  Ioan  8.  31,  32.  d  15.  4—6,  9,  10.  Col.  1.  23.  Jud.  3, 
20,  21.  f  Mat.  10.  21,  22,  38.  a  16.  24.  L;ic  22.  28,  29. 
a  24.  26.  íoan  12.  25,  26.  a  16.  1,  2,  33.  Rhuf.  8.  17.  I  Thes. 
3.4.  STim.  1.  8.  a  2.  11,  12.  a  3.  12.  1  Fedr  4.  12-16. 
Dat.  2.  10.  a  7.  14.  k  Mat.  19.  24.  Marc  9.  47.  a  10.  24, 
25.  Ioan  3.  5.  2  Pedr  1.  11. 

*  Nid  yw  yn  ddigon  troi  yr  enaid,  maeyn 
angenrheidiol  arfer  moddion  i  gadarnâu  yr 
enaid  ar  olei  droi,mewn  gwybodaeth,  mewn 
cariad,  mewn  tfyddlondeb,  ac  mewn  ymlyn- 
iad  díysgog  wrth  yr  Argìwydd.  +Trwy 

gynghori  tirion  y  niae  hyn  i'w  wl cyd,  tel 
tad  ei  blant  anwyl :  dangos  y  perygl  o  dynu 

yn  ol,  a'r  dedwyddwch  o  barâu  yn  ftyodlawn 
hyd  angau.  %  Felly  y  dy w  edodd  yr  Arglwydd 
Iesu,  Ioan  16.  33 ;  felly  y  cysgodwyd  yn 
ngorthrymderau  plant  Israelyn  yr  anialwch  ; 
ac  felly  y  profodd  holl  wir  blantDuw  erioed. 

23  '*Ac  wedi  ordeinio  iddynt 
m  henuriaid  ym  mhob  eglwys,  n  f  a 

gwedd'ío  gyd  ag  ymprydiau,  °|hwy 
a'u  gorchymynasant  hwynt  i'r  Ar- 
glwydd,  yr  hwn  y  credasent  ynddo, 

/  pen.  1.  22.  Marc  3.  14.  1  Tim.  5.  22.  2  Tim.  2.  2.  Tit. 
1.5.  wpeu.ll.  30.  a  15.  4,  6,  23.  a  2«.  17.  1  Tim.  5. 
1.17—19.  lago  5.  14.  1  Pedr  5.  1.  2  loau  1.  3  Ioan  i 
n  pen.  13.  1—3.  o  adn.  26.  pen.  20.  32.  Lue  23.  ẅ. 
I  Thes.3.  12,  13.  2  Thes.  2.  16,  17.  'iTim.l.  12.  lPedr5.  10. 

*  Gwedi  casglu  a  sefydlu  eglwysi  yn  yr 
amrywiol  leoedd  a  enwyd ;  er  iawn  drefn 
pethau  yn  eu  plith  yr  oedd  yn  angenrheidiol 
edrych  allan  am  ryw  bersonau  addas  yn 
mhob  ua  o'r  mànau  hyny,  i  weinidogaethu 
yn  gyhoeddus  yn  eu  plith,  i  weini  yr  ordin- 
hadau  eglwysig,  ac  i  gadw  llywodraeth  a 
dysgyblaeth  yn  yr  egìwys,  yn  absenoldeb  >r 
apostolion  :  mae  yn  debyg  fod   yr  henuriaid 

— 2~Z~3 



Ymryson  yn  cyfodi  yn ACTAU  XV. 
nghylch  yr  enrjcaediad. 

uchod  yn  gwneyd  pob  nu  o'r  pethau  a  en- 
wyd.  Mae  y  gair  Groeg  ( cheirotonîsantes ) 

a  gyfieithir  yma  "  ordeinio,"  yn  arwyddo 
cstyn  allan,  neu  dderchafu  y  llaw  :  dewis  i 
swydd,  eglwysig  neu  wladol,  trwy  godiad 
dwylo.  fel  y  gwnair  yn  aml  yn  ein  gwlad  ni 
eto.  Nid  yw  y  gair  mewn  un  modd  yn 
arwyddo  gosodiad  dwylo  ar  ben  y  neb  a 

neillduì'd  :  ac  nid  yw  hyny  yn  debyg  yn  yr 
unig  fàn  arall  y  ceir  y  gair  o  hyn  alìan  yn  y 
Teslament  Newydd,  2Cor.  8.  19:  dewis  yw 
y  cyfieithiad  o  hóno  yno.  t  Mae  yn  naturiol 

i  ni  feddwl  t'od  y  cyd-gordiad  mwyaf  rhwng 
yr  apostolion  a'r  eglwysi  yn  y  dewisiad  a'r 
neillduad  o'r  henutiaid  hyn,  ac  yr  oedd  y 
weithred  bwysig  yn  cael  ei  sancteiddio  trwy 

weddi'au  ac  ympryd.  %  Gorchymynasant 
bawb  o  honynt,  yr  eglwysi  a'u  henuriaid 
hefyd,  i  ofal  yr  Arglwydd  Iesu,  y  Pen  Bu- 
gail,  yr  hwn  y  credasent  ynddo. 

24  Ac  wedi  iddynt  dramwy  trwy 
p  Pisidia,  hwy  a  ddaethant  i  Pamphyl- 
ia. 

p  peu.  13.  13,  14.  a  15.  38. 

*  Yn  Pamphylia  y  tiriasasent  pan  ddaeth- 
ent  o  Paphus  yn  Cyprus;  felly  ni  a  welwn 
mai  myned  yn  eu  hol  yr  oeddynt  yn  awr  o 
hyd.     Gwel  pen.  13.  13,  14. 

25  Ac  wedi  pregethu  y  gair  yn 

*  Perga,  hwy  a  ddaethant  i  waered  i 
f  Attalia : 

*  Y  l!e  y  tiriasant  ar  eu  dyfodiad  o  Cyp- 
rus,  pen.  13.  13,  a  lle  yr  ymadawodd  Ioan  â 
hwy.  t  Dinas  arall  yn  Pamphylia,  porthladd 
fel  Perga,  ar  làn  môr  y  canoldir.  Dëallid 
sefyllfaoedd  y  gwahanol  fanau  a  enwir  yn  yr 
ysgrythyrau  yn  well  o  lawer  drwy  ddarlun 
(  Map)  da,  na  thrwy  ddim  dysgrifiad  a  ellir 
wneyd  o  honynt  mewn  geiriau. 

26  *  Ac  oddi  yno  a  fordwyasant  i 
^  Antiochia,  o'r  lle  yr  oeddynt r  f  wedi 
eu  gorchymyn  i  ras  Duw  i'r  *  gor- 
chwyl  a  gyflawnasant. 

f  pea.  11.  19,  26.  a  13.  1.  a  15.  22,  30.  Gal.  2.  11. 
r  adn.  23.  pen.  13.  t-3.  a  15.  49.  a  20.  32.  2  Cor.  1.  12. 
3  loau  6-8.  *  Ríiuf.  15.  19.    Col.  1.  25,  28,  29.    a  4.  17. 
2  Tiin.  4.  2,  5— Ŵ. 

*  Antiochia  yn  Syria  oedd  hon,  o  ba  le  y 
cjchwynasent  i'r  daith  hir-faith  hon  yn  y 
dechreu.  Gwel  pen.  13.  1—4.  Yr  oedd  yn 
agosach,  ac  yn  llai  llafurus  o  lawer,  iddynt 
fyned  yno  ar  hyd  y  môr  o  Attalia,  natheithio 
ar  hyd  y  tir.  t  Am  y  gorchymyn  hwn  i  ras 
Duw  yn  eu  cychwyniad,  gwel  pen.  13.  3: 

yn  nghyd  a*r  Bylwad  yno. 

27  *  Ac  wedi  iddynt  ddyfod  a 
'chynnull  yr  eglwys  ynghyd, M  adrodd 
a  wnaethant  faint  o  bethau  f  a  wnaeth- 

ai  Duw  gyd  â  hwy,  x  Jac  iddo  ef  ag- 
oryd  i'r  Cenhedloedd  ddrws  y  ffydd. t  pen.  15.  4—6.  a  21.  20—22.  1  Cor.  5.  4.  a  II.  18  •  14 
23.  u  pen.  15.  4,  12.     a21.l9.     Kh«f.  15.  18.     1  Cor.  3. 
5-9.  a  15.  10.  x  pen.  11.  18.  Ioan  10.  9.  1  Cor.  16.  9. 
2  Cor.  2.  12.  Col.  4.  3.  Dat.  3.  7,  8. 

*  Gan  i'r  eglwys  eu  danfon  yn  y  dechreu 
trwy  weddi'au  ac  ympryd,  yr  oedd  yn  iawn 
i'r  brodyr  yno  gael  clywed  eu  helynt,  a  pha 
fodd  yr  oeddyntwedi  llwyddo  neuafìwyddo. 

t  Pr'iodolent  eu  holl  Iwyddiant  i  Dduw,  ac 
54G 

nid  iddynt  eu  hunain :  heb  Dduw  beth  a  all 

neb  o'r  cenadau  wneyd  ;  ac  os  yw  Duw 
trosom,  pwy  a  all  fod  i'n  herbyn.  %  I  gen- 
edloedd  nad  oedd  wedi  clywed  yr  efengyl 
erioed  o'r  blaen,  ac  i'r  cenedloedd  yn  benaf 
y  bendithiodd  Duw  eu  llafur  hwynt  yn  y 

daith  hon,  o'r  hon  maent  newydd  ddychwel- 
yd.  Nid  oedd  ond  megys  y  cnu  gwlân  o'r 
cenedloedd  wedi  ei  wlychu  o'r  blaen,  a'r 
holl  ddaear  o  amgylch  yn  sych ;  yn  awr  yr 
oedd  yr  holl  wledydd  wedi  cael  eu  gwlychu 
gan  wlith  yr  efengyl  :  Ynys  Cyprusdrwyddi 
oll  ac  amryw  daleithiau  ehang  yn  Asia  leiaf. 

28  y  Ac  yno  yr  arhosasant  hwy 
dros  hir  o  amser  gyd  â'r  disgyblion. 

y  pen.  11.  26.  a  15.  35. 

*  Ar  ol  cymmaint  o  lafur  a  lludded  yr 
oedd  yn  angenrheidiol  iawn  cael  gorphwys, 
ac  yn  werthfawr  iawn  cael  lle  a  brodyr  nìòr 
ddymunol  i  orphwys  gyda  hwynt:  ond  ni 
ddylem  feddwl  fod  Pauì  a  Barnabasyn  segur 
am  yr  "  hir  o  amser"  hwn  ;  nis  gallent  hwy 
dreulio  eu  hamser  felly,  ac  yr  oedd  yn  An- 
tiochia  ddigon  o  waith  iddynt  mewn  eglwys 
mòr  li'osog. 

PEN.  XV. 

Ymryson  mawr  yn  cyfodi  yn  nyhylch  yr 
emoaediad. 

-/jL  RHAI  wedi  dyfod  i  waered  o 

Judea,  h  f  a  ddysgasant  y  brodyr?g6M 
ddì/wedyd,  c  JOnid  enwaedir  chwi 
dyn  ol  defod  Moses,  eni  ellwch  fod 
yn  gadwedig. 

a  pen.  21.  20.  Gal.  2.  4,  12,  13.  6  adn.  23.  ■  adn 
5.  Rh.jf.  4.  8-12.  Gal.  5.  1-4.  Phil.  3.  2,  3.  Col.  2.  II,  12. 
d  Gen.  17.  10,  &c.      Lef.  12.3.      Ioan  7.  22.  «  adn.  24. 
1  Cor.  7.  18,  19.  Gal.  2.  3.  a  5.  6.  a  6.  13-16. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  gau-frodyr  a'r  gau- 
athrawon  hyn  yn  dywedyd  iddynt  gael  eu 
danfon  gan  yr  apostolion  a'r  eglwys  yn  Jer- 
usalem,  adn.  24,  ac  wrth  eu  bod  yn  dyfod  o 

Judea,  yr  oedd  yn  dueddol  i'r  brodyryn  An- 
tiochia  goeiio  hyny.  f  Y  brodyr  o'r  ct nedl- 
oedd  yn  Autiochia,  y  rhai  a  dderbyniasid  i'r 
eglwys  yn  eu  dîenwaediad.  JNí  orchymyn- 
odd  Duw  enwaediad  erioed  i  neb  orid  i  had 
Abraham,  nac  iddynt  hwy  ychwaith  ond  fel 
cysgod  o  beth  gwell,  ac  i  barâu  ond  hyd 
newidiad  yr  oi  uchwyliaeth  :  ac  eto  dyma 
ddynion  a  gauant  wir  gredinwyr  allan  o'r 
bywyd  tragywyddol  odcìigerth  iddynt  gym- 
meryd  eu  henwaedu.  Tost  yw  ihagfarn 
rnewn  pethau  crefyddol. 

2  -f*  A  phan  ydoedd  ymryson  a 
dadleu  nid  bychan  gan  Paul  a  Barna- 
basyn  euhcrbyn,  ̂ f  hwy  a  ordeinias- 
ant  fyned  o  Paul  a  Barnabas,  h  a  rhai 
eraill  o  honynt,  '  i  fynu  i  Jerusalem, 

k  %  at  yr  apostolion  a'r  henuriaid, 
ynghylch  y  cwestiwn  yma. 

/adn.  7.    Gal.  1.  6— 10.    a  2.  5.    Jud.  3.  g  adn.  2«. 
Ex.  18.  23.    Gal.  2.  1,  2.  A  adn.  22,  27.    pèn.  10.  23. 
»U.lî.  *  adn.  4,  22,  23.  I  Sam.  8.  7.  1  Cor.  9.  19-23. 
Gal.  2.  2.  Philem.  8.  9.  t  adn.  6,  23.  pen.  21.  18.  1  Cw. I.  1.2  Cor.  11.5. 

*  Yr  oedd  y  cyfeiliornad  uchod  yn  dram- 
gwyddus  ac  yn  ddigalonus  iawn  i'rdychwel-  | 
edigion   ieuainc  o'r  cenedloedd,  yn  rhwystr  j 
dirfawr  i  lwyddiant   yr  efengyl ;   ar  yr 



Paul  a  Barnabas  yn  cael  eu  ACTAU  XV.  derbyn  gan  yr  eglwys  yn  Jerusalem. 

pryd  yr  oedd  yn  erbyn  yr  athrawiaeth  o  gyf- 
iawnâd  trwy  ífydd,  ac  yn  tueddu  i  ddadym- 
chwelyd  y  cwhl  o  wir  Gristionogaeth  :  gan 
hyny  nid  rhyfedd  fod  Paul  a  Barnabas  yn 
dadlau  yn  gadarn  yn  erbyn  y  fath  gyfeiliorn- 
ad  niweidiol.  t  Penderfynodd  yr  eglwys  yn 
Antiochia,  ddanfon  Paul  a  Barnabas,  a  rhai 
dewisedig  eraill,  at  y  fam  eglwys  yn  Jerusa- 
lem,  yn  nghylch  y  pwnc  gofidus  hwn. 
}|  Tybir  fod  Pedr,  Iago  ac  Ioan  yn  Jerusalem 

y  pryd  hwnw.  Dyma'r  drydedd  waith  i 
Paul  fyned  i  Jerusalem  wedi  ei  dröedigaeth. 
Gwel  pen.  9.  20;  a  11.  29,  30,  am  y  ddau 
dro  arall.  Mae  efe  yn  crybwyll  am  y  tro 
hwn  yn  Galat.  2.  1—3:  Yno  mae  yn  dywed- 
yd  mai  wedi  pedair  blynedd  ar  ddeg,  o'i 
dröedigaeth  mae  yn  debyg,  ydoedd  ;  iddo 
gymmeryd  Titus  gydag  ef ;  ac  mai  yn  ol 
datguddiad  yr  aethai  i  fynu  :  cafodd  ef  neu 

rai  o'r  prophwydi  yn  Antiochia,  ryw  ddat- 
guddiad  yn  ddîammau,  ^w  cyfarwyddo  i 
ddanfon  Paul  a  Barnabas  ar  y  neges  hwn. 

3  l  *  Ac  wedi  eu  hebrwng  gan  yr 
eglwys,  m  f  hwy  a  drammwyasant 
trwy  Phenice  a  Samaria,  n  X  gan  fyn- 
egi  troad  y  Cenhedloedd.  °  \\  A  hwy 
a  barasant  lawenydd  mawr  i'r  brodyr oll. 

/  pen.  21.  5.  a  28.  15.  Rbwf.  15.  24.  1  Cor.  16.  6,  11. 
Tit.  3.  13.  3  Ioan  6-8.         »  pen.  8.  14.  a  11.  19.  n  adn. 
12.  pen.  14.  27  a  2t.  19,  20.  o  pen .  11.  18.  a  13.  48,  52. 
Es.  60.  4,  5.  a  66.  12—14.  Lnc  15.  5—10,  23,  24,  32. 

*  Hebryngwyd  hwy  ran  o'r  ffordd  gan  rai 
o'r  brodyr,  i  ddangos  eu  parch  iddynt,  ac  i 
ddangos  mai  ar  anfoniad  yr  eglwys  yr  oedd- 
ynt  yn  myned,  ac  nid  o'u  penau  eu  hunain. 
t  Gwlad  hir-fain  oedd  Phenice,  yn  gorwedd 
ar  làn  môr  y  canol  dir,  ac  ar  y  ffordd  o  An- 
tiochia  i  Samaria  a  Jerusalem  :  yno  yr  oedd 
Tyrus  a  Sidon,  a  llawer  o  ddinasoedd  eraill 
a  fu  yn  enwog  gynt.  X  Tröad  y  cenedloedd 
paganaidd  a  feddylir,  yn  nhaith  ddiweddar 

Paul  a  Barnabas  :  gwyddent  yn  ddi'ammau 
am  dröad  y  cenedloedd  yn  nhỳ  Cornelius  yn 
mhell  cyn  hyn,  ac  odid  na  wyddent  hefyd 
am  dröad  y  cenedloedd  yn  Antiochia  cyn 
hyn.  ||  Mae  yn  debyg  mai  Iuddewon  crist- 
ionogol  oedd  y  "  brodyr"  hyn,  wedi  cael  eu 
galw  drwy  y  rhai  a  wasgarasid  o  herwydd  y 
blinder  a  godasai  yn  nghylch  Stephan. 
Tramwyodd  y  rhai  hyny  hyd  Phenice,  a 
Cyprus,  ac  Antiochia,  heb  Iefaru  y  gair  wrfib 
neb  ond  wrth  yr  Iuddewon  yn  unig.  pen.  11. 
19.  Nid  oes  dim  yn  fwy  llawenydd  i  ddyn 
duwiol  na  chlywed  am  achub  eneidiau,  a 
helaethu  teyrnas  y  Gwaredwr. 

4  Ac  wedi  eu  dyfod  hwy  i  Jerusa- 
lem,  p  *  hwy  a  dderbyniwyd  gan  yr 
eglwys,  f  a  chan  yr  apostolion,  a  clian 
yr  henuriaid  ;  J  a  hwy  a  fynegasant 
yr  »  holl  bethau  a  wnaethai  Duw  gyd 
â  hwynt. 

p  pen.  18.  27.  a  21.  17.  Mat.  10.  40.  Rhuf.  15.  7.  Col. 
4.  10.  2  Ioan  10.  3  loan  8—10.  q  adn.  3,  12.  Rhuf.  15.  18. 
1  Cor.  15.  10.  2  Cor.  5.  19.  a€.  1. 

*  Hwy  a  dderbyniwyd  gyda  pharch  dylad- 
wy,  a  chariad  brawdol ;  fel  brodyr  anwyl  yn 
yr  efengyl,  a  Hafurwyr  diwyd  a  ffyddlawn 
yn  ngwínllan  yr  Arglwydd.    t  Iago,  Cephas, 

ion  ag  oedd  yn  Jerusalem  y  pryd  hwnw  mae 

yn  debyg.  J  Mynegasant  i'r  holl  eglwys  yn 
gyffredin,  (gwel  adn.  12, )  yr  un  pethau  ag  a 
fynegasant  i'r  eglwys  yn  Antiochia  ar  eu 
dychweliad,  pen.  14.  27  ;  ac  i'r  brodyr  yn 
Phenice  a  Samaria  ar  eu  taith  o  Antiocha  i 
Jerusalem.  adn.  3.  Peth  rhyfedd  oedd  agor- 

yd  drws  y  ffydd  i'r  cenedloedd,  gwerth  ei 
fynegi  yn  mhob  màn. 

5  *  Eithr  cyfododd  rhai  o  r  sect  y 
Phariseaid  yríiai  oedd  yn  credu,  gan 

ddywedyd,  sf  Mai  rhaid  iddynfe  eu 
henwaedu,  a  gorchymyn  cadw  deddf 
Moses. 

r  peD.  21.  20.  a  26.  5,  6.  Phil.  3.  5—8.  *  adn.  1,  24. 
Gal.  5.  1—3. 

*  Rhai  o'r  phariseaid  a  gredasent,  ac 
oeddynt  yn  aelodau  o'r  eglwy3  yn  Jerusalem  : 
mae  yn  bur  debyg  mai  rhai  o'r  rhai  hyn 
oedd  y  gau-athrawon  a  aethent  i  waered  i 
Antiocbia,  adn.  1.  i  gythryblu  yreglwys  yno 
yn  nghylch  yr  un  pwnc.  tTybient  hwy  y 
dylasai  y  cenedloedd  oll  gael  eu  henwaedu,a 

rhadw  deddf  Moses,  cyn  eu  derbyn  i'r  eg- 
lwys  :  tybient  mai  trwy  yr  eglwys  a'r  or- 
uchwyliaeth  Iuddewig  yn  unig,  yr  oedd  y 

ffordd  i  bawb  i'r  eglwys  a'r  oruchwyliaeth 
efengylaidd,  am  mai  felly  y  daethent  hwy  i 

rnewn  iddi :  heb  yslyried  mai  i'r  Iuddewon 
yn  unig  y  gosodasid  yr  oruchwyliaeth  hòno, 
ac  ei  bod  yn  awr  wedi  darfod  iddynt  hwy. 

6  V*A7r  apostolion  a*r  henur- 
iaid  a  ddaethant  ynghyd  i  edrych  am 
y  matter  yma. 

t  adn.  25.  pon.  6.  2.  a  21.  1S.  Diar.  15.  22.'  Heb.  13. 
7,  17. 

*  Gan  fod  y  mater  hwn  yn  debyg  o  grea 
terfysg,  ac  ynddo  eihunan  yn  bwnc  o  gym- 
maint  pwys  nasdylesid  eiesgeuluso;  pender- 
fynodd  yr  apostolion  a'r  henuriaid  alw  cyf- 
arfod  pennodawl  i'w  ystyried,  ac  i'w  ben- derfynn. 

7  u  *  Ac  wedi  bod  ymddadleu 
mawr,  cyfododd  Pedr,  ac  a  ddywed- 
odd  wrthynt,  Ha  wŷr  frodyr,  *  chwi 
a  wyddoch  ddarfod  i »  Dduw  er  ys 
talm  o  amser  yn  ein  plith  ni  fy  ethol 

i,  i  gael  o'r  Cenhedloedd  2trwy  fy 
ngenau  i  glywed  gair  yr  efengyl,  a 
chredu. 

«  adn.  2,  39.  Thil.  2.  14.  *  pen.  10.  5,  6,  30,  32-48. 
a  11.  12—18.  y  pen.  1.  24.  a  9.  15.  a  13.  2.  1  Cron.  28. 
4,  5.     Ioan  3.  27.    a  15.  16.    Gal.  2.  7—9.  *  pen.  1.  16. 
a  3.  18.  a  4.  25.  Ex.  4.  12.  Jer.  1.  9.  Rhuf.  10.  17,  18. 

*  Yr  oedd  gwresawgrwydd  mawr  o  bob 
tu  ;  gan  y  phariseaid  heb  wybodaeth,  dros 
gyfeiliorni ;  a  chan  yr  apostolion  a  Ilawer  er- 
aill  drwy  wybodaeth,  dros  y  gwirionedd  :  a 
hyny  oedd  yn  peri  bod  ymddadleu  mawr. 
Er  bod  yr  apostolion,  dyniou  dàn  ysbryd- 
oliaeth  Duw,  yn  dadlu  yn  erbyn  enwaediad  ; 
nid  oedd  gan  y  phariseaid  hyn  ddim  mwy 
parch  iddynt  na  phe  buasent  ond  dynion 
cyffredin.  Maegostyngeiddrwydd  ac  arafwch 
yr  apostolion  yn  ymddangos  yma  hefyd  mór 
amlwg  a  hunan  a  gwylltineb  y  phariseaid  ; 
gallasent  hwy  benderfynu  y  pwnc  trwy  eu 
hawdurdod  apostolaidd;    ond  yr  oeddynt  yn 

ac  Ioan,  Galat.  2.  9,  yr  unig  rai  o'r  apostol-jdewis  gadael  i'w  gwrthwynebwyr  ddwyn  eu 
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rhesymau  cadarnaf  o'r  tu  arall  yn  gynlaf. 
t  Cyfeiiio  mae  Pedr  yma  at  y  gorchymyn  a 
gawsai  efe  rai  blynyddoedd  o'r  blaen  i  fyn- 
ed  a  phregethu  yn  nhý  Cornelius,  -'nghyd  a 
chanlyniiidaubendithioly  bregeth  hòno.  pen. 

8  ö  *  A  Duw,  adnabyddwr  calon- 
nau  h  a  ddug  dystiolaeth  iddynt,  cgan 
roddi  iddynt  yr  Yspryd  Glàn,  megis 
ag  i  ninnau  : 

a  pen.  1  24.  1  Sam.  16.  7.  1  Bren.  8.  29.  I  Cron.  28.  9. 
•  29.17.  Salm  44  21  a  139.  1,  2.  Jer.  11.20.  a  17.  10. 
«20.12.  Ioan  2.  24,  25.  a21.17.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 
b  pen.  14.  3.  Ioan  5.  37.  Heb.  2.  4.  c  pen.  2.  4.  a  4.  31. 
a  10.  44,  45.  a  11.  15—17. 

*  Gan  i  Dduw  arddelwi  gweinidogaeth 
Pedr,  a  dwyn  tystiolaeth  o'i  dderbyniad  o'r 
cenedloedd,  a  thywallt  o'i  Ysbryd  arnynt  yn 
eu  di'enwaediad,  yr  un  modd  ag  ar  yr  en- 
waediad  o'r  blaen  ;   yr  oedd  hyny  yn  ddigon 
0  brawf  nad  oedd  ddim  angen  am  enwaediad 

mewn  trefn  i  dderbyniad  i'r  eglwys  gristion 
ogol,  nac  ychwaith  i  gaffael  bywyd  tragy 
wyddol.  Tybir  maidyna  oedd  gryra  y  ddadl 

ganPedryma;  ac  mai  i'r  dyben  hyny  y 
dywedodd  efe  y  geiriau  uchod. 

9  d  *  Ac  ni  wnaeth  efe  ddim  gwa- 
haniaeth  rhyngom  ni  a  hwynt,  *  f  gan 
buro  eu  çalonnau  hwy  trwy  ffydd. 

d  pe».  14. 1,  27.  Rbuf  3.  9,  22,  29,  30.  a  4.  II,  12 
a  9.  24.  a  10.  11—13.  1  Cor.  7.  18.  Gal.  3.  28.  a  5.  6.  Epb. 
2.  14—22.   a  3.  6.    Col.  3.  11.  «  pen.  10.  15,  28,  43,  44. 
1  Cor.  1.  2.  Heb.  9.  13,  14.   1  Pedr  1.  22. 

*  Yr  oedd  mur  y  gwahaniaeth  yn  awr 
wedi  ei  dynu  i  lawr,  t  a  Duw  yn  eidrugaredd 
yn  derbyn,  yn  bendiíhio,  ac  yn  sancteiddio, 

y  cenedloedd  yn  gystal  â'r  Iuddewon.  Felly, 
mwyacb,  nid  oedd  enwaediad  ddim,  na  dî- 
enwaediad  ddim ;  ond  crëadur  newydd,  a 
ffydd  yn  gweithio  trwy  gariad  oedd  y  cwbl. 

10  *  Yn  awr  gan  hynny/paham 
yr  ydych  chwi  yn  temtio  Duw,  s  f  i 
ddodi  iau  ar  warrau  y  disgyblion, 
h  X  yr  hon  nid  allai  ein  tadau  ni  na 
ninnau  ei  dwyn  ? 

/Ex    17.  2.  Es.  7.  12.  Mat.  4.  7.    Heb.  3.  9.  g  Mat. 
11.  28-30.  a  23.  4.  Gal.  5.  1.  h  Gal.  4.  1-5,  9.  Heb.  9. 
9,  10. 

*  Yr  oeddynt  yn  temtio  Duw  trwy  am- 
mau  y  peth  oedd  efe  wedi  ei  ddangos  mòr 
arnlwg ;  trwy  feio,  raegys,  arno  ef,  am  dder- 
byn  rhai  yn  eu  dîenwaediad  ;  a  thwy  wrthod 
y  cenedloedd  a  Duw  wedi  eu  derbyn :  galw 
yn  aflan  yr  hyn  oedd  Duw  wredi  ei  Ianâu. 
pen.  10.  15.  t  Iau  caethiwed  y  gelwid  deddf 
y  seremoniau,  Galat.  5.  1;  a  iau  drom  ydoedd 
os  ystyriwn  ni  yn  1.  Yr  amrywiaeth  o  hon- 
ynt.  2.  Yr  anhawsder  o'u  cyflawni.  3.  Y 
gost  o  honynt.  4.  Eu  haneffeithioldeb  wedi 
ycwbl:  nidoeddyntond  cysgodau  oddaionus 
bethan  i  ddyfod.  Pa  raid  gosod  iau  fel  hyn 
ar  y  cenedloedd,  a  Duw  wedi  ei  thynu 
ymaith  oddi  ar  yr  Iuddewon,  y  rhai  yn  unig 

a  fu  dani  erioed  1  %  Nis  gallasom  ni  na'n 
tadau  gyflawni  ei  defodau  hi  yri  berffaith, 
baich  ydoedd  arnom  bob  amser,  yn  enwedig 
y  rhai  pell  a  thlodion,  ac  ni  buasem  yn  ei 
dwyn  hi  o  gwbl,  ond  yn  unig  o  ufudd-dod 
iorchymyn  Duw,  dàn  yr  oruchwyliaeth  hòno 
sydd  yn  awr  wedi  ei  diddymu,  neu  a  ddylai 
fod  wedi  ei  diddymu. 

1 1  *  *  Eithr  trwy  ras  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist,  yr  ydym  ni  yn  credu  ein 
bod  yn  gadwedig  f  yr  un  modd  a 
hwythau. i  Rhuf.  3.  24.  a  6.  20,  21.  a  6.  23.  1  Cor.  16.  23.  2  Cor. 
8  9.  a  13.  14.  Gal.  1.6.  a  2.  16.  Epb.  1.  6,  7.  a  2.  7-9. 
Th.  2.  11.  a3.  5-7.  D*t.  5.  9. 

*  Trwy  ras  yr  Arglwydd  Iesu  yr  oedd  ein 
tadau  yn  gadwedig,  ac  nid  trwy  yr  enwaed- 
iad  a  seremoniau  y  ddeddf;  ac  yr  ydym  yn 
credu  mai  trwy  yr  un  gras  yr  ydym  ninnau 
yn  gadwedig:  tgan  hyny,  os  trwy  ras  yr 
ydym  ni  a'n  tadau  yn  gadwedig,  ac  nid  trwy 
enwaediad ;  e  ddichon  Duw  trwy  yr  un  gras 
a  threfn,  gadw  y  cenedloedd  heb  yr  enwaed- 
iad  o  waith  llaw  yn  y  cnawd  :  felly  nid  oes 
achos  am  dano. 

12  %*  A'r  holl  lîaws  a  f  ddistaw- 
ódd,  \  ac  a  wrandawodd  ar  Barnabas 
a  Phaul,  k  yn  mynegi  ||  paarwyddion 
a  rhyfeddodau  eu  maint  a  wnaethai 
Duw  ym  mhlith  y  Cenhedloeddtrwy- 
ddynt  hwy. 

I  adn.4.  pen.  14.  27.a21.  19. 

*  Yr  holl  lîaws  yma  oedd  yr  holl  eglwys,  yn 
nghyd  â'r  apostolion  a'r  hennriaid.  gwel  adn. 
22.  f  Distawodd  yr  apostolion  i  glywed 
beth  a  ddywedai  y  gwrthwynebwyr  yn 
mheilach ;  a  distawodd  y  gwrthwynebwyr 
am  nad  oedd  ganddynt  ddim  ychwaneg  i 
ddywedyd  ;  J  a  distawodd  pawb  1  wrando  ar 
adroddiad  Paul  a  Barnabas.  ||  Yr  ocdd  trb- 
edigaeth  y  cenedloedd  ynddo  ei  hun  yn  rhy- 
feddod  mawr,  heblaw  y  gwyrthiau  a  wnaed 
gyda  hyny  :  mae  achub  un  enaidyn  weithred 
wyrthiol  ynddi  ei  hun.  Adroddasai  Paul  a 

Bârnabas  y  pethau  hyn  o'r  blaen,  adn.  4; 
ond  efallai  yn  helaethach  yn  awr,  i  gynnull- 
eidfa  lîosocach  ;  a  chyda  mwy  o  wraudawiad 
a  gwell  derbyniad. 

13  1[  l  *  Ac  wedi  iddynt  ddistewi, 
t  attebodd  m  Iago,  gan  ddywedyd, 
n  X  Hu  wŷr  frodyr,  gwrandewch  arnaf fi. 

/  1  Cor.  14.  30-33.  lago  1.  19.  m  pen  12.17.  a2I. 
18.  Marc  15.  40.  Gal.  1.  19.  ■  2.  9,  12.  Iago  1.1.  n  pen. 
2.  14,  22,  29.  a  7.  2.  a  22.  1. 

*  Gwcdi  i  Paul  a  Barnabas  orphen  eu 
hanes  a  distewi.  t  Iago  mab  Alphëns  oedd 
liwn,  yr  hwn  a  ysgrifenodd  yr  episíol  sydd 
ar  ei  enw :  am  yr  Iago  arall  gwel  ar  pen. 
12.  2.  i  Mae  efe  yma  mewn  arafwch  a 
doeíhineb  mawr  yn  pleidio  yr  hyn  a  ddywed- 
asai  Pedr,  yn  profi  y  mater  allan  o  ysgryth- 
yrau  yr  Hen  Destament,  ac  felly  yn  pender- 
fynu  yddadl. 

14  °  *  Simeon  a  p  f  fynegodd  pa 
wedd  yr  ymwelodd  Duw  ar  y  cyntaf, 

q  i  gymeryd  o'r  Cenhedloedd  bobl  i'w enw. 
>  2  PeJr  1.  1.  p  adn.  7-9.    Lucl.68,  78.         q  E». 

43.  21.  a  55.  11—13.  Rhuf.  1.  5.  a  11    36.  1  Pedr  2.  9,  10. 

*  Sef  Simon  Pedr,  yr  hwn  a  lefarodd  yn 
adn.  7 — 11;  Simeon,  ac  nid  Simon  yw  ef  yn 
y  Groeg,  yn  2  Pedr  1.  1.  Simeon  yn  ol  yr 
Hebraeg,  a  Simon  yn  ol  y  Groeg,  efallai. 
t  Yr  oedd  adroddiad  Pedr  ac  adroddiad  Paul 

a  Barnabas  yn  bur  gyíFelyb  i'w  gilydd,  mae 
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yn  debyg,  a'r  naill  yn  cadarnân  y  llall  :  fel 
yn  ngenan  <îau  neu  dri  o  dy6tion  y  byddai  y 
mater  yn  safadwy  am  droëdigaeth  a  derbyn- 
,iad  y  cenedloedd  i  eglwys  Crist.  Dechreu- 
odd  Pedr  y  gwaith  yn  nhŷ  Cornelius,  dyg- 
wyd  ef  yn  mlaen  gan  Paul  a  Barnabas 
mewu  mànau  eraill;  ac  arwyddion  amlwg  o 
foddlonrwydd  Duwarnyntoll  yn  mhob  màn. 

15  r  *  Ac  â  hyn  y  cyttuna  geiriau 

H  y  prophwydi ;  megis  y  raae  yn 
ysgrifenedig, 

Peu.  13.  47.-Rhuf.  15.  8-12. 
y  Heblaw  fod  hanesion  Pedr,  Paul  a 

Barnabas,  yn  cytuno  â'u  gilydd,  ac  yn  cadarn- 
âu  eu  gilydd  ;  yr  oeddynt  oll  yn  cytuno  â 
gair  Duw,  ac  yn  cael  eu  cadarnâu  gan  bro- 
phwydoliaeth  yr  Hen  Destament.  t  Am  yr 

achos  y  dywedir  "prophwydi"  yma,  yn  y 
rhif  l'íosog,  a'r  geiriau  a  ddyfynir  yn  Amos 
9.  11,  gwel  ar  pen.  13.  40.  Mae  hefyd  yn 
dangos  undeb  y  prophwydi ;  y  peth  a  ddy- 
wedwyd  gan  un,  yr  oedd  megys  pe'i  dywed- 
lasid  gan  bob  un. 

16  *  *  Ar  ol  hyn  y  f  dychwelaf,  ac 
yr  *  %  adeiladaf  drachefn  dabernacl 
iDafydd,  yr  hwn  sydd  wedi  syrthio  : 

||  a'i  fylchau  ef  a  adeiladaf  drachefn, 
ac  a'i  cyfodaf  eilchwyl  : *  Am.  9.  11,  12.  /  2  Sara.  7.  11— 16.     1   Bien.  12.  16. 
Salru  89.  35—49.  Es.  9.  6,  7.  Jer.  33.  24-  26.  Ezec.  17.  22— 

84.  Zeeh.  13.  8.   iMat.  I.  20-25.  Luc  1.  31—33,  69,    " 

Ar  ol  darfod  yr  oruchwyliaeth  hòno,  yn 
nyddiau  y  Messiah,neu  dan  yr  oruehwyliaeth 

efengylaidd.  f  "  Oychwelaf :"  gellir  cymmer- 
yd  y  gair  mewn  dwy  ystyr,  meddant ;  Duw 

yn  dychwelyd  at  y  cenedloedd,  a'r  cenedl- 
oedd  yndychwelyd  at  Dduw,  wedi  hirymad 

ael  â'u  gilydd :  efe  a  ddychwelodd  gyntaf  i 
alw  ;  a  hwythan  yn  dychwelyd  niewn  can- 
Iyniad  i  hyny.  j  Trwy  godi  y  Messiah  o 
[deulu  adfeilieriig  Dafydd,  a  dwyn  y  cenedl 
oedd  i  mewn  i  eglwys  y  Messiah,  neu  y 
Dafydd  ysbrydol  hwnw.  ||  Y  bylchau  a 
wnaed  yn  eglwys  yr  Hen  Destament  drwy 
wrthgiliadau  yr  Iuddewon,  eu  gwrthodiad  o 
Grist,  a  barnedigaethíiu  Duw  arnynt  am 
hyny.  Dygir  y  cenedloedd  i  mewn  i  wneyd  i 
fynu  y  bylchau  hyn,  a  bydd  eglwys  y  Testa- 
ment  Newydd  yn  ogoneddusach  nac  y  bn 
eglwys  yr  Hen  Destament  erioed. 

1 7  u  *  Fel  y  byddo  i  hyn  a  wedd- 
iìler  o  ddynion  fgeisio  yr  Arglwydd, 

*ac  i'r  holl  Genhedloedd,  Jy  rhai  y 
gelwir  fy  enw  i  arnynt,  medd  yr  Ar- 
glwydd,  v  ||  yr  hwn  sydd  yn  gwneuth- 
ur  yr  holl  bethau  hvn. 

w  Oen.  22.  18.  a  49.  10.  Salra  22.  26,  27.  a  67.  1-3. 
72.  17—19.  Es.  2.  2,  3.  a  11.  10.  a  19.  23—25.  a  24.  15.  16. 

a  49.  6,  7.  a  66.  18-21.  Jer.  16.  19.  Hos.  2.  23.  Joel  2.  32. 
ÍMica  4.  1,  2.  »  5.  7.  Zech.  2  11.  a  8.  20— 23.  Mal.  1.  11. 
■  Gen.  48.  16.  Num.  6.  27.  Es.  43.  7.  a  65.  1.  y  Num. 

|24.  23.  Es.  45.  7,  8.  Dan.  4.  35. 

\  *  "  Fel  y  meddianno  y  rhai  y  gelwir  fy 
jenw  arnynt,  weddill  Edom,  a'r  holl  genedl- 
ijoedd,"  yw  y  geiriau  yn  Amos  9.  12.  Edom 
l(oedd  gelynion  gwaethaf  pobl  Dduw,  ac  at- 
jigasaf  gan  yr  Iuddewon ;  a  chan  fod  yr 
Ijaddewid  yn  Amos  i  feddiaunu  Edom,  y 

ígwaethaf  o'r  cenedloedd,  nid  oedd  ond  peth 
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bychan  fod  yr  Arglwydd  yn  g»lw  yr  holl 
genedloedd  eraill,  ac  yn  eu  rhoddi  yn  medd- 
iant  ei  bobl,  sef  eglwys  y  Testament  Newydd. 
"  Gweddill  Edom"  yn  Amos  yw  "  yr  hyn  a 
weddillir  o  ddynion"  yma  ;  ac  yn  arwyddo  y 
rhai  etholedig  o'r  holl  genedloedd,  ag  oedd 
yn  elynion  Duw  a'i  bobl  cyn  eu  galw.  t  Y 
nod  sydd  arnynt  wedi  eu  galw  )vv,  rh-ii  yn 
ceisio  yr  Arglwydd  :  i  hyny  y  galwyd  ac  y 
gweithiwyd  kwy.  %  A  nod  arall  arnynt  yw, 
bod  enw  yr  Arglwydd  (yr  Arglwydd  Iesu 
Crist)  yn  cael  ei  alw  arnynt :  cristionogion 

ydynt.  pen.  11.  26.  ||  O'r  Arglwydd  yr  oedd 
hyn,  arhyfeddoedd  ynngolwg  yr  luddewon. 

18  z  *  Hysbys  i  Dduw  yw  ei 
weithredoedd  oll  ferioed. 

z  pen.  17.  26.  Es.  41.  22,  23.  a  44.  7.  a  46.  9,  10.  Mat. 
13.  35.  a  25.  34.  Epli.  1.  4,  11.  a  3.  9.  2  Thes.  2.  i3.   1  Pedr 
1.  20.  Dŵt.  13.8.  a  17.  8. 

*  Er  mai  peth  newydd,  annysgwyliadwy, 

rhyfedd,  a  thrarngwyddus  hefyd,  i  lawer  o'r 
luddewon  oedd  galwad  y  cenedloedd,  a'u 
derbyniad  i'r  eglwys  heb  eu  henwaedu;  eto, 
peth  y  gwyddai  Duw  am  dano  erioed  ydoedd, 
a  pheth  yr  oedd  efe  wedi  arfaethu  ei  wneyd 

er  tragywyddoldeb.  f  Onid  yw  "  eriòed  "  y 
Gymraeg,yn  well  nac  ''  o  ddechreuad  y  byd" 
y  Saesoneg,  yn  yr  adnod  uchod  :  ac  yn  agos- 
ach  i  ap  aiônos  y  Groeg  ? 

19  *G  herwydd  paham  fy  marn  i 

y w,  a  f  na  flinom  y  rhai  o'r  Cenhedl- 
oedd  b  |  a  droisant  at  Dduw  : 

a  adn.  10,  24,  2S.  Gal.  1.7— 10.  a  2.  4.  a  5.  11,  12. 
b  pen.  26.  20.  Es.  55.  7.  Hos.  14.  2.  1  Thes.  1.  9. 

*  Dywedir  fod  lago  yn  Esgob  yr  eglwys 
yn  Jerosalem  y  pryd  hwn ;  ac  eto,  rhoddi  ei 
"  farn,"  yn  ostyngedig,  y  mae,  ac  nid  ei  or- 
chymyn,  yn  feistrolaidd,  o  blaid  Pedr,  Paul 
a  Barnabas.  t  "  Blinder"  i'r  cenedloedd  fuas- 
ai  yr  enwaediad,  a'r  baich  trwm  o  seremon- 
iau  perthynol  iddo  :  ni  wnaetbent  ond  dy- 
rysu  a  thrallodi  eu  meddyliau,  ac  heb  fod  o 
un  lles  i'w  heneidiau,  ond  yn  hytrach  afles  a 
rhwystr  mawr.  %  Y  rhai  y  trowyd  eu  hen- 
eidiau  at  Dduw,  ac  a  droisant  o  baganiaeth 
ac  oddiwrth  eilunod  at  Dduw. 

20  *  Eithr  ysgrifenu  o  honom  ni 
attynt,  e  ar  ymgadw  o  honynt  oddi 
wrth  fhalogrwydd  delwau,  dJago- 
dineb,  e  ||  ac  oddi  wrth  y  peth  a  dag- 
wyd,  §  ac  oddi  wrth  waed. 

c  adn.  29.  Ex.  34.  15,  16.  Num.  25.  2.  Salm  106.37-39. 
Ezec.  20.  30,  31.    I  Cor.  8.  I,  4— 13.    a  10.  20-22,  28.    D*t. 
2.  14,  20.  a  9.  20.  d  l  Cor.  5.  11.  a  6.  9,  13,  18.  a  7.  2. 
2  Cor.  12.  21.  Gal.  5.  19.  Eph.  5.  3.  Col.  3.  5.  1  Thes.  4.  3. 
Heb.  12.  16.  a  13.  4.  1  Pedr  4.  3.  e  pen.  21.  25.  Gen.  9. 
4.  Lef.  3.  17.  a  7.  23—27.  a  17.  10-14.  Deut.  12.  16,  23— 
25.  a  14.  21.  *  15.  23.  1  Sam.  14.  32.  Ezec.  4.  14.  a  33.  25. 
1  Tim.  4.  4,5. 

*  Nid  yw  gwir  grefydd  yn  gofyn  dim  ond 
yr  hyn  sydd  uniawn  a  gweddus,  a  gweddu3 
iawn  yw  ymgadw  oddiwrth  halogrwydd  del- 
wau  a  godineb.  Gan  mai  pechodau  cyrfredin 

yn  mhlith  y  cenedloedd  oedd  y  rhai  hyn,  a'r 
cenedloedd  dàn  sylw,  newydd  gael  eu  troi 

oddi  wrthynt,  tybiai  yr  apostol  yn  angen- 
rheidiol  ysgrifenu  atynt  ar  iddynt  ymgadw 
yn  ofalus  rhagddynt  o  hyn  allan.  t  Nid 
addoli  delwau  a  feddylir,  yr  oeddynt  wedi 

gadael  hyny  ;  ond  bwyta  o'r  pethau  a  fydd- ent  wedi  eu  haberthu  i  eilunod  gan  eraill, 

gwel  adn.  29  :  a  hyny  nid  o  herwydd  un- 
rhy w  halogrwydd  mocsol  yn  y  pethau  ;  ond 
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fel  na  tbramgwyrìrìent  en  brorìyr  gweiniairì 

o'r  Inrìdewon.  Gwel  Matb.  15.  11 ;  Rhuf. 
14.  14;  1  Cor.  S.  8,  9  ;  1  Tim.  4.  4.  %  Pech- 
ori  cyífredin  oedrì  gorìineb  yn  mhlith  y  pagan- 
iaid  ;  ac  yr  oedrì  bwyta  ac  yfed  yn  eu 

gwlerirìoedrì  i'w  heilunorì  yn  arwain  irìdo  yn 
drìychrynllyrì  iawn,  hyd  yn  nod  yn  eu  teml- 
au,  ger  bron  eu  duwiau,  fel  rhan  o  arìrìoliad 
idrìynt.  ||  Pethau  a  dagwyrì  yn  ddamweiniol 
neu  yn  wirfodrìol,  ac  yr  oerìd  eu  gwaed 
ynddynt.  Gwaharddodd  Duw  fwyta  cig  yn 

nghyd  â'i  einioes,  sef  ei  waed,  yn  mhell  cyn 
y  gyfraith  ;  (Gen.  9.  4  ;)  er  dysgu  i  ddynion 
na  bydrìent  greulawn,  mae  yn  debyg.  §  Gwa- 
herrìdid  bwyta  gwaed  dàn  y  dderìrìf,  o  barch 
i  waed  yr  aberthau,  yr  hwn  oedd  gysgorì  o 

waerì  Crist:  a  gwaherdrìir  hyny  i'r  cristion- 
ogion  cenedlig  hyn  fel  na  thramgwyddent  yr 

Iuddewon  fel  y  sylwyd  o'r  blaen  am  yr  hyn a  aberthid  i  eilunod. 

21  *Canys  y  mae  i  Moses  ym 
mhob  dinas,  er  yr  hen  amseroedd,  rai 

a?i  pregethant  ef,^gan  fod  yn  ei  ddar- 
llen  yn  y  synagogau  bob  sabbath. 

/pen.  13.  15,  27.  Neh.  8.  l,8tc.  Luc  4.  16. 

*  Yr  oedrì  deddf  Moses,  yr  hon  oedri  yn 
gwarafun  y  pethau  uchori,  yn  cael  ei  darllen 
er  yr  hen  amseroedd  yn  synagogau  yr  Iurid- 
ewon  yn  mhob  màn,  ac  yn  parâu  i  gael  ei 

darllen  a'i  phregethu  o  hyri  :  felly,  er  bori 
deddf  y  seremoniau  megys  wedi  marw,  yr 
oedd  llawer  am  ei  chadw  yn  fyw  ;  gan  hyny 

y'r  oedd  yn  angenrheidiol  cyd-driwyn  â'r 
Iuddewon  cristionogol  am  dipyn,  yn  eu  pet- 
rusder  a  gwendid  eu  gwybodaeth,  ac  er  eu 
mwyn  hwynt  ymgadw  rhag  y  pethau  gwa- 
harddedig  a  enwyd,  sef  y  pethau  a  aberthid 
i  eilunod,  pethau  a  dagid,  a  gwaed.  Am 

odineb,  trosedd  o'r  drieridf  foesol  oedd,  ac  i 
bawb  ymgadw  rhagddo  bob  amser. 

22  «"  *  Yna  y  gwelwyd  yn  dda  gan 
yr  apostolion  a'r  henuriaid,  ynghyd  â/r 
holl  eglwys,  h  anfon  gwŷr  etholedig  o 
honynt  eu  hunain,  i  Antiochia,  gyd  â 
f  Phaul  a  Barnabas ;  \  sef  Judas  a  gyf- 
enwir  *Barsabas,  a  *  Silas,  ||  gwyr  rhag- 
orol  ym  mhlith  y  brodyr : 

g  adn.  23,  25.  pen.  6.  4,  5.  2  Sam.  3.  36.  2  Cron.  30. 
4,12.  aadn.27.    pen.  8    14.     all.22.  ípen.  1.23. 
*  adn.  27,  32,  40.  pen.  16.  19,  25,  29.  a  17.  4,  10,  14.  a  18. 
5.  1  The*.  1.  1.  2  Thes.  1.1.1  Pedr  5.  12. 

*  Cytunodd  pawb  yn  un  llais  â  barn  a 
chyngor  Ingo.  t  Yr  oerìrì  Paul  a  Barnabas 
yn  genarìau  dros  eglwys  Antiochia  i  Jerusa- 

lem  (adn.  2,)  ac  fel  y  cyt'ryw  yr  oerìd  yn 
iawn  iddynt  hwy  driychwelyri  yno  gyria'r 
atebiad.  J  Tybia  rhai  mai  y  Joseph,  yr  hwn 

y  bwriwyd  coel-bren  rhyngdrio  â  Matthì'as 
am  yr  apostoliaeth  (pen.  1.  23,)  ydoedd  y 
Jurìas  hwn  :  tybia  eraill  mai  brawd  i  hwnw 
oedri.  || Tybir  mai  yr  un  a  Silfanus  oeriri  y 
Silas  hwn.  2Cur.  1.  19;  1  Thes.  1.  1 ;  2Thes. 
1. 1 ;  1  Perir  5.  12  :  Silas  oedri  ei  enw  Hebraeg, 
a  Silfanus  ei  enw  Rhufeinig :  riinasyriri  yn 
perthyn  i  Rufain  oeriri  yr  un  randd  a  Paul, 
pen.  16.37,  38.  ||  Am  eu  bori  \n  M  wýr  rhag- 
orol  yn  mhlith  y  broriyr,"  dyna  pa  ham  yr 
oerìdynt  yu  "  wýr  etholedig"  gan  y  brodyr, 
i'w  danfon  ar  y  neges  hwn. 

23  A  hwy  a  ysgrifenasant  gyd  â 
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hwynt  fel  hyn,  l  *  Yr  apostolion,  a'r 
herairiaid,  a'r  brodyr,  mf  at  y  brodyr  y 
rhai  sydd  o'r  Cenhedloedd  yn  Anti- 
ochia,  "  Ja  Syria,  a  Cilicia,  °yn  anfon 
annerch. 

/adn.  4,  22.  m  pen.  11 .  18.  a  14.  27.  a  21.  25.  n  adn. 
41.  pen.  18.  18.  a  21.  3.  Gal.  1.  21.  o  pen.  23.  26.  Rhof. 
16.  3,  &c.  lago  1.  1.  2  loan  13.  3  Ioan  14. 

*  Yr  oedrìynt  yn  ysgrifenu  yn  enw  y  tri 
dosparth  fel  hyn,  er  rìangos  eu  hundeb  a'u 
cyd-gordiad  oll  yn  eglwys  Jerusalem  ar  y 
pwnc ;  ac  er  caderniri  i  feririyliau  y  saint 
petrusgar  yn  Antiochia  :  Rhaff  dair  cainc 
oedd,  nas  gallai  y  gau-athrawon  ei  thori  ar 
frys.  f  Brodyr  at  frodyr  oedd  hi  yma  ;  Iudd- 
ewon  yn  cyfarch  cenedloeriri,  fel  broriyr  yn 
yr  Arglwydd  :  nid  oes  nac  Iuddewna  Groeg- 
wr  byth  mwyach  ;  onri  pawb  yn  un  yn 
Nghrist.  X  Dechreuodri  y  lledrith  yn  Anti- 
ochia,  oddi  yno  ymdaenodri  yn  fuan  fel  plâ, 

trwy  Syria  a  Cilicia  :  "  eu  hymadrorid  hwy," 
y  gau-athrawon,  "  a  ysa  fel  cancr." 

24  Yn  gymmaint  a  chlywed  o  hon- 
om  ni,  p  *  i  rai  a  aethant  allan  oddi 
wrthym  ni  eich  ftrallodi  chwi  â  geir- 
iau,  gan  \  ddymchwelyd  eich  eneidiau 
chwi,  a  dywedyd  ̂ fod  yn  rhaid  en- 
waedu  arnoch,  ||  a  chadw  y  ddeddf ; 

§  i'r  rhai  ni  roisem  nìgyfryẅ  orchymyn: 
p  Jer.  23.  16.  Gal.  2.  4.  a  5.  12.  2  Tim.  2.  14.  Tit.  1. 

10,  11.  1  Ioaa  2.  19.       q  adn.  1,  5,  10.  Gal.  2.  3.  a  6.  12,  13. 

*  Nid  oes  raniadau  gwaeth  na  rhaniadau 
eglwysig,  pan  gyfodo  rhai  o  honom  ni  ein 
hunain,yu  llefaru  pethau  gwỳr-rìraws.  +  Peth 
trallorìus  a  niweirìiol  iawn  i  cneidiau  rìynion 
syml,  ond  ieuainc  yn  y  ffydrì,  yw  eu  dyrysu 

âg  athrawiaethau  araryw  a  d'íeithr  :  mae  yn hudo  rhai  oddiwrth  y  gwirionedd,  ac  yn 
gwneyd  eraill  yn  betiusgar  pa  beth  sydd 
wirionedd  a  pha  beth  nid  yw.  %  Anarìdasu 

eich  eneidiau  i'ch  gwaith  a'ch  milwriaeth  ; 
fel  byrìrìin  o  tìlwyr,  werìi  eu  hamddifarìu  o'u 
harfogaeth  a'u  clud.  ||  Cyssylltir  enwaedu  â 
chadw  y  ddeddf  yn  bríodol  iawn  yma ; 
oblegid  yr  oerìd  enwaediari  yn  rhwymo  dyn- 
ion  i  gadw  yr  holl  driedrif  seremoniol :  fel  y 
mae  beriyririyn  rhwjrno  i  holl  ridyledswydò- 
au  crefydri  yn  awr.  §  Os  oedd  y  gau-ath- 
rawon  a  soniwyd  yn  dyweriyri  mai  yr  apos- 
tolion  a'u  danfonodd  hwynt,  yr  oedd  hyn  yn 
eu  profi  yn  gelwydriog,  yn  drygu  eu  cym- 
meriari,  ac  yn  eu  hannalluogi,  i  radriau  o 
leiaf,  i  wne>d  drwg  o  hyn  allan. 

25  rNi  a  welsom  yn  dda,  *wedi  i 
ni  ymgynnull  *yn  gyttûn,  'fanfon 
gwŷr  etholedig  attoch,  Mgyd  â'n  han- 
wylyd  *  Banrabas  a  Phaul; r  adn.  28.  Mat.  lî.  26.    Luc  1.  3.  «  adn.  6.    pen.  I 
14.  a  2  1,  46.  1  Cor.  1.  10.  t  adn.  22,  27.  «  Rliof.  16. 
12.  Epb.  6.  21.  Col  4.  7,  9.  PLilem.  16.  2  P«dr  3.  15. 
*  adn.  2,35.  Gal.  2.  9. 

*  Yn  gytun,  o  un  meddwl,  ac  un  ysbryd, 
a  hwnw  rìàn  arweiniarì  Ysbryd  y  gwirion- 

edrì,  ac  felly  yn  anfi'aeledig.  +  Dyma  dair 
tystiolaeth  :— 1.  Y  llythyr.  2.  Paul  a  Barna- 
bas.  3.  Y  gwŷr  etholedig,  Jndas  a  Silas. 
adn.  22. 

26  y  *  Gwŷr  a  roisant  eu  heneidiau 
dros  enw  ein  Harglwydd  ni  Iesu  Grist. 
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y  pen.  13.  50.  «  14.  19.  Barn.  5.  18.  1  Cor.  15.  30. 

2  Cor.  II.  23-27.  Phil.  2.  29,  30. 

Dynion  a  anturiasant  eu  bywydau,  ac  a 
gyssegrasant  eu  huuain,  gyrph  ac  eneidiau,  i 
wasanaeth  Duw,  a  thros  enw  ein  Harglwydd 
lesu  Grist.  Ara  Paul  a  Barnabas  yn  benaf 
y  dywedir  hyn,  yr  oeddynt  hwy  wedi  bod 
mewn  enbydrwydd  am  eu  bywydau  yn  ach- 
os  yr  efengyl,  ond  yr  oedd  y  ddau  eraill  hef- 
yd,  Judas  a  Silas,  o'r  unrhyw  ysbryd,  ac 
wedi  ymroddi  i  waith  yr  Arglwydd  fel  hwy- 
thau. 

27  *Ni  a  anfonasom  gan  hynny 
Judas  a  Silas ;  °  f  a  hwythau  ar  air 

a  fynnegant  i  chwi  yr  un  pethau. 
í  adn.  22.  a  2  Io»n  12.  3  Ioan  13. 

Ara  y  ddau  hyn  gwel  ar  adn.  22.  t  Myn- 
egant  hwy  ar  air  yr  un  pethau  ag  sydd  yn  y 

llythyr,  a'r  un  pethau  ag  a  ddywed  Paul  a 
Barnabas,  fel  tystion  o  ddiflfuantrwydd  y 
llythyr,  ac  o  eirwiredd  Paul  a  Barnabas. 
Yr  oedd  dilysrwydd  raanol  fel  hyn,  yn  ang- 
enrheidiol  mewn  mater  o  gymmaint  pwys. 

28  6*  Canys  gwelwyd  yn  dda  gan 
yr  Yspryd  Glân,  f  a  chennym  ninnau, 
na  ddodid  arnoch  c  \  faich  ychwaneg 

nâ'r  ||  pethau  anghenrheidiol  hyii  : 6  Ioan  16.  13.    1  Cor.  7.  25,  40.     a  14.  37.     1  Thes.  4.  8. 
'ídr  1.  12.  c  Mat.  11.  30.  a  23.  4.  Dat.  2.  24. 

*  Efallai  bod   hyn  yn  cynnwys  y  dystiol- 
«eth  a  roddasai  yr   Ysbryd  Glân  o  afreidiol- 
deb  enwaediad,  yn  ei  ddisgyniad  ar  Cornel- 

ius  â'i   gyfeillion,   Gwel  adn.  8.  9;  ond  yn 
hytrach  mae  yn  dangos  y  sicrwydd  oedd  yn 
meddyliau  yr  eglwys  yn  Jerusalem,   eu  bod 
yn  penderfynu  yn  ol  cyfarwyddyd  a  meddwl 
yr   Ysbryd    Glân  yn    y  cyngor  hwn  :    ac   y 

Igallai  eglwysi  y  cenedloedd  ymorphwys  yn 
Idawel  ar  en  penderfyniad  hwy.     Nis  gall  yr 
lun  cyngor  eglwysig  arall,   gwedi  yr  apostol- 
lion,   ddywedyd   yn  sicr   fel  hyn  :   "  beth  a 
Iddywed  yr  ysgrythyr  "  yw   ein  rheol  ni  yn 
lawr.    f  Yr  Ysbryd  Glân  yn  mlaenaf,  a  hwy- 
■thau  yn  cytuno  dàn  gyfarwyddyd  yr  Ysbryd 
■Glân.    X  Gwel  ar  adn.  10,  nod  t;  ac  adn.  19, 
■nod  t.     i|  Nid  oedd   pob  peth  a  enwir  yn  yr 
■adnod    nesaf   yn    angenrheidiol    hanfodof  i 
liachawdwriaeth  ;  ond  yr  oeddynt  oll  yn  ang- 
■enrheidiol  er  heddwchyr  eglwysi,  ac  i  beidio 

jrhoddi    tramgwydd    i   frodyr   gweiniaid   o'r lluddewon. 

29  d  Bod  i  chwi  ymgadw  oddi 
Iwrth  *  yr  hyn  a  aberthwyd  i  eilunod, 
If  a  gwaed,  ac  oddi  wrth  y  peth  a  dag- 
Iwyd,  ac  oddi  wrth  odineb :  *oddi 
Iwrth  yr  hyn  bethau  os  ymgedwch, 
;t  da  y  gwnewch.    /||  Byddwch  iach. 

\\  d  Gwel  ar  ado.  20.— pen.  21.  25.  Rhuf.  14.  14,  15,  20,  21. 
I  [I  Cor.  10.  18-20.  Dat.  2.  14,  20.  e  2  Cor.  11.  9.  1  Tim. 
I  5.  22.  Iagol.27.  1  Ioan  5.  21.  Jud.  21,  24.  /pen.  13. 
í  Bl.  a  23.  30.  Luc  9.  61.  2  Cor.  13.  11. 

1  *  Mae  hyn  yn  dangos  cywirdeb  ein  eylw 
i  ar  adn.  20:  "  yr  hyn  a  aberthwyd  i  eilunod" 
'  yma,  y  w  yr  hyn  a  elwir  "halogrwydd  delwau" 
J(yno.  Cyfrifid  yn  waradwyddyn  mhlithycen- 
t  ledloedd  hyn  i  fwyta  cigyr  anifeiliaid  mwyaf, 
[  Megys  ychain  a  defaid,  heb  aberthu  rhyw  ran 
I  o  hóno  yn  gyntaf  i'w  duwiau  :  felly  mae  y 
l?waharddiad  yma  yn  gwarafun  y  ddefod 
Itiono  yn  gwbl,  heblaw  gwarafun  i'r  cristion- 
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ogion  ymlygru  gyda'r  paganiaid  yn  eu 
gwleddoedd  eilun-addolgai.  t  Gwel  ar  adn. 
20,  am  y  tri  pheth  a  waherddir  yma.  î  Da 
y  gwnewch  er  cysur  a  heddwch  eglwysig,  da 
y  gwnewch  er  tawelwch  eich  cydwybodau 
eich  liunain,  da  y  gwnewch  er  peidio  a  briw- 
io  eich  brodyr,  a  da  y  gwnewch  er  peidio  a 
digio  Duw,  a  thristâu  ei  Lân  Ysbryd  ef. 
Rhyfedd  dynerwch  yr  apostolion  yn  y  di- 
wedd-glo  hwn ;  nid  taranu  melltithion  a 
gwaeau  os  nad  ymgadwent,  yr  oeddynt,  fely 
gwnaeth  llawer  o  gynghorau  eglwysig  ílai  eu 
hawdurdod  wedihyny;  ond  dywedwyd  yn 

dirion  "  os  ymgedwch,  da  y  gwnewch." 
||  Ein  gweddi  yw,  ar  i  chwi  fod  yn  iach 
mewn  corph  ac  enaid,  mewn  athrawiaeth  a 

phob  dawn  ysbrydol.  "  Rhodiwch  yn  yr 
Ysbryd  Glân"  yw  y  geiriau  mewn  rhai  hen 
ysgrifau  Groeg,  medd  Pool. 

30  *  Felly  wedi  eu  gollwng  hwynt 
ymaith,  f  hwy  a  ddaethant  i  Antioch- 
ia:  ̂ Jac  wedi  cynnull  y  llíaws 

ynghyd,  h  hwy  a  roisant  y  llythyr. 
g  adn.  4,  6.  pen.  6.  2.  a  21.  22.      i  pen.  16.  4.  a  23.  33. 

*  Gellir  meddwl  wrth  derfyniad  heddychol 
y  cyfarfod,  fod  y  rhai  oedd  yn  gwrthwynebu 
ar  y  cyntaf,  wedi  cael  eu  llwyr  foddloni  cyn 
y  diwedd,  ac  yn  cytuno  yn  wirfoddol  i  ar- 
wyddo  y  llythyr  ac  i  ddanfon  y  cenadau  i 
Antiochia.  t  Er  bod  Antiochia  dros  dri 
chant  o  fìlltiroedd  o  Jerusalem,  mae  Luc 
yma  yn  myned  heibio  i  holl  ddarnweiniau  a 
Iludded  y  daith,  (gwel  ar  adn.  3)  i  adrodd 

am  eu  dyfodiad  hwy  i  Antiochia,  a'r  can- 
ìyniad  a  fu  wedi  eu  dyfod  yno.  i  Cynnull- 
wyd  yr  holl  eglwys  yn  ddioed,  i  glywed 
darllen  y  llythyr,  ac  i  wrando  ar  y  brodyr 
d'íeithr  yn  eu  cynghori. 

31  *Acwedi  iddynt  ei  ddarllen, 
1  f  llawenychu  a  wnaethant  am  y diddanwch. 

t  adn.  1,  10.  pe».  16.  C.  Gal.  2.  4,  5.  a  5.  1.  Phil.  3.  3. 

*  Penderfynodd  y  llythyr  hwn  y  ddadl 
brofedigaethus  a  godasai  y  gau-athrawon  yn 
nghylch  yr  enwaediad,  t  a  llawenychodd  yr 
holl  eglwys  am  ei  phenderfynu,  ac  am  ea 

gwaredu  hwynt  o'u  petrusder,  a'r  iau  drom 
ac  afreidiol  a  fynasai  y  gau-athrawon  ei 
gosod  arnynt.  Yr  oedd  yn  llawenydd  mawr 
ganddynt  glywed  hefyd,  mai  trwy  ras  Duw 
yr  oedd  bywyd  ac  iachawdwriaeth  iddynt, 
ac  nid  trwy  yr  enwaediad  a  gweithredoedd 
seremoniol  y  ddeddf  :  peth  hawdd  a  hyfryd 
ganddynt  y  pryd  hwn  oedd  ymgadw  oddi 
wrth  yr  ychydig  bethau  a  waharddai  y 
üythyr. 

32  *  Judas  hefyd  a  Silas,  *  a  hwy- 
thau  yn  brophwydi, l  trwy  lawer  o  ym- 
adrodd  f a  ddiddanasant  y  brodyr, 
m  t  ac  a'u  cadarnhasant. 

*  pen.  2.  17,  18.  a  11.  23,27.  a  13.  I.  Mat.  23.  34.  Lm 
11.  49.  Rhuf.  12.  6.  1  Cor.  12.  28,  29.  a  14.  3,  29,  32.  Eph. 
3.  5.  a  4.  11.  1  The».  5.  20.  /  pen.  2.  40.  a  11.  23.  a  14. 
22.  a  18.  23.  a  20.  2.  Rh«f.  12.  8.  1  Thes.  2.  11.  *  4.  1.  a  é. 
14.  2  Thes.  3.  12.  lTim.  3.  1.  2  Tim.  4.  2.  Tît.  2.  6,  Íms. 
I   Pedr  5.  1,  12.  w  adn.  41.      Es.  35.  3,  4.      Dan.  U.l. 
1  Cor.  1.  S.  Eph.  4.  12,  13.  1  Thes.  3.  2.  1  Pedr  5.  10. 

*  "  Prophwydi  :"  nid  yn  rhagfynegi  peth- 
au  i  ddyfod  efallai;  ond  athrawon  a  dysgawd- 
wyr  enwog  yn  yr  eglwys,  yn  egluro  y  pro- 
phwydoîiaethau    am    Grist,    ac   yn   profi  i'r 
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bobl  mai  Iesu  oedd  Crist,  yn  ol  y  prophwyd- 
oliaethau  hyny.  t  Dyddanasan»  hwynt  trwy 
ddangos  iddynt,  beth  oedd  natur,  athrawiaeth, 
dyledswyddau,  rhagorfreintiau,  a  rhyddid  yr 
efengyl;  |  ac  fel  hyn  cadarnâsant  eu  heneid- 
iau  yn  y  gwirionedd.  Nid  oes  i  ni  feddwl 

i'r  rhai  hyn  bregethu  amgen  gwirioneddau 
nag  a  bregethasai  Paul  a  Barnabas  lawcr 

gwaith  o'r  blaen,  i'r  Antiochiaid  ;  ond  yr 
oedd  yn  ddyddanwch  ac  yn  gadernid  iddynt 
hwy,  glywed  yr  un  gwirioneddau  gan  wahan- 
ol  ddynion  ;  a'r  naill  yn  cadarnâu  athrawiaeth 
y  lleill. 

33  *  Ac  wedi  iddyntaros  yno  dros 
amser,  n  fhwy  a  ollyngwyd  ymaith 
mewn  heddwch,  gan  y  brodyr,  J  at  yr 
apostolion. 

n  peu.  16.  36.  Gen.  26.  29.  Ex.  4.  18.  I  Cor.  16.  11. 
Heb.  11.  31.  ' 

*  Tybia  rhai  mai  blwyddyn  a  fedcìylir, 
wrth  yr  "  amser"  a  grybwyllir  yma.  fDan- 
goswyd  pob  cariad  atynt,  cymmeradwyaeth 

o'u  llafur,  heddwch  âhwyntareu  hymadaw- 
iad,  a  chymmorth  iddynt  ar  eu  taith  yn  eu 
dychweliad.  %  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  i 
un  o  honynt  o  leiaf  ddychwelyd  atyr  apostol- 
ion,  i  roddi  gwybod  pa  dderbyniad  ac  effaith 
a  gawsai  eu  llythyr  yn  Antiochia. 

34  °  *  Eithr  gwelodd  Silas  yn  dda 
aros  yno. 

o  pen.  11.  25,  26.  a  18.  27.  1  Cor.  16.  12. 

*  Gwedi  gorphen  ei  neges  ar  ba  un  y  dan- 
fonesid  ef,  yr  oedd  Silas  at  ei  ryddid  ei  hun, 
i  ddychwelyd  neu  aros;  ac  arosy  pryd  hwnw 
a  ddewisodd,  i  gynnorthwyo  Paul  a  Barnabas 
yn  yr  eglwys  fawr  yn  Antiochia.  Mae  yn 
debyg  iddo  tfurfio  cyfeillach  anwyl  a  brawdol 

iawn  â  Paul  hefyd  yn  y  tro  hwn,  a'i  fod  yn 
ewyllysio  cyd-deithio  a  chyd-lafurio  âg  ef  o 
hyny  allan  yn  ngwaith  y  weinidogaeth. 

35  *  A  Phaul  a  Barnabas  p  a  arhos- 
asant  yn  Antiochia,  9  f  gan  ddysgu  ac 
efengylu  gair  yr  Arglwydd,  J  gyd  â 
llawer  eraill  hefyd. 

p  pen.  13.  I.al4.  28.  q  peu.  28.  31.  Mat.  28.  19,  20. 
Col.  1.  28.  1  Tha.  2.  7.  2  Tim.  4.  2. 

*  Nis  gwyddom  pa  hyd  yr  arosasant  yno; 
t  ond  dysgu  ac  efengylu  gair  yr  Arglwydd 

oedd  eu  gwaith  tra  yr  arosasant,  a  di'ammau 
eu  bod  yn  llafurus  ac  yn  ddiwyd  iawn  yn  eu 
gwaith  o  hyd.  j  Efailai  mai  Simeon,  Lucins, 
a  Manaen,  a  grybwylür  yn  peu.  13.  1,  yd- 
oedd  rhai  o'r  "  llawer"  yma,  yn  nghyd  a 
rhyw  rai  eraill  hefyd.  Tybir  wrth  Galat.  2. 

11,  mai  tua'r  pryd  hwn  y  daeth  Pedr  i  An- 
tiochia,  pryd  y  bu  dadl  rhwng  Paul  âg  ef  yn 

nghyich  bwyta  gyda'r  cenedloedd  :  oblegid 
dyna'r  unig  dro,  ar  a  wyddom  ni,  y  gwelodd 
Pedr  Paul  a  Barnabas  yn  Antiochia. 

36  1í  *  Ac  wedi  rhai  dyddiau,  dy 
wedodd  Paul  wrth  Barnabas,  rDy- 
chwelwn  ac  y  mwelwn  a  n  brody  r,  *  ym 
mhob  dinas  y  pregethasom  air  yr  Ar- 
glwydd  ynddynt,  l  i  weled  pa  fodd  y 
maent  hv/y. 

r  pen.  7.33.  Ex.  4.  18.  Jer.  23.  2.  Mat.  25.  36,  43. 
1  pea.  13.  4,  13,  14,  51.  a  14.  1,  6,  21,  34,  25.  t  Rhuf  1. 
11.  2  Cor.  11.  28.  Phil.  1.  27.  1  Thes.  2.  17,  18.  a  3.  6,  10, 
ll.2Tim.  1.  4. 

íEü 

*  Prif  amcan  Paul  yn  cynnyg  y  daith  hon 
i  Barnabas  oedd,  ail  ymweled  â'r  eglwysi  a 
blanasent,  i  edrych  a  oeddynt  yn  myned  yn 

mlaen  yn  llwyddiannus,  ac  i'ẃ  cadarnâu  a'u 
hadeiladu  hwynt:  ond  mae  yn  ddi'ammau  ei 
fod  ef  hefyd  yn  bwriadu  cael  cyfieusderau  i 
bregethu  yr  efengyJ  mewn  Ueoedd  newyddion. 

37  *  A  Barnabas  a  gynghorodd 

gymmeryd  gyd  â  hwynt "  Ioan,  yrhwn 
a  gyfenwid  Marc. u  pen.  12.  12,  25.    a  13.  5,  13.    Col.  4.  10.    2  Tim.  4.  11. Philem.  24. 

*  Gwelsom  am  ymadawiad  Ioan  nai  Barn- 
abas  â  hwynt  yn  y  daith  o'r  blaen,  pen.  13. 
13 :  mae  yn  debyg  ei  fod  wedi  dyfod  atynt 
i  Antiochia  wedi  hyny,  neu  gyda  hwyut  yno 
o  Jerusalem. 

38  *  Ond  ni  welai  Paul  yn  addas 

gymmeryd  hwnnw  gyd  â  hwynt,  *yr 
hwn  a  dynnasai  oddi  wrthynt  o  Pam- 

phylia,  ac  nid  aethai  gyd  â  hwynt  i'i 

gwaith . 
x  pen.  13.  13.  Salm  78.  9.  Diar.  25.  19.  Luc  9.  61.  *  14.. 

27—34.  Iago  1.  8. 

*  Mae  y  geiriau  hyn,  "  tynu  oddi  wrthynt 
— ac  nid  aethai  gyda  hwynt  i'r  gwaitb,"  yn 
dangos  fod  Ioan  i'w  feio  yn  y  tro  hwnw,  a 
bod  Paul  wedi  anfoddloni  iddo  am  y  tro:  ni 

fýnai  ei  gymmeryd  drachefn. 

39  y  *  A  bu  gymmaint  cynnwrl 
rhyngddynt,  f  fel  yr  ymadawsant  oddi 
wrth  eu  gilydd ;  ac  y  cymmerth  Bar- 
nabas  Marc  gyd  âg  ef,  z  \  ac  y  mor- 
dwyodd  i  Cyprus : 

y  adn.  2.  pen.  6.  1.  Salm  106.  33.  a  119.  96.  Pre^.  7.20 
Rhuf.  7.  18—21.  lago  3.  2.  z  pea.  4.  36.  a  11.  20.  a  13 4-12.  a  27.  4. 

*Paroxysmos  yw  y  gair  Gioeg  y  gyfieithii 
yma  "  cynnwrf ;"  gair  yn  arwyddo  iâs  lèn, 
o  ddigter.  Dyma  ddau  apostol  enwog,  a  dai 

gyfaili  anwy],  yn  syrthio  allan  â'u  gilydc 
mewn  dadl  boeth  :  y  naill  yn  rhy  bleidiol  i'w 
nai,  efallai;  a'r  llall  y  tu  arall  yn  rhy  lỳn 

tuag  ato.  Mae  yn  dd'iammau  i  bob  un  o'j ddan  fyned  i  orinod  poethder,  yr  hyn  i 
ddengys  mai  dynion  oeddynt,  fel  y  dywed 
asent  yn  Lystra,  pen.  14.  15;  ac  mai  an 
mherffaith  yw  y  goreu  o  ddynion  ar  y  gorai 
yn  y  byd  hwn.  Ceisia  rhai  ddywedyd  i  bot 
un  o  honynt  ddigio  ac  heb  bechu ;  ond  o: 

digiodd  y  naill  heb  achos,  neu  yn  fwy  na': 
achos,  a  dangos  ei  ddigofaint  mewn  mod( 
anaddas,  yr  oedd  yn  pechu  ;  ac  os  rhoddod( 
y  llall  achos  cyfiawn  iddo  ddigio,  yr  oed( 
hwnw  yn  ddiarnmau  yn  pechu :  pe  buasa 
pob  un  yn  bertfaith,  yn  sicr  nibuasaihyn  yi 
(,ygwydd.  Mae  adrodd  y  tro  hwn,  yn  nghy( 
â  llawer  o  golliadau  yr  hen  dduwiolion,  yi 
dangos  anmhleidgarwch  a  gonestrwydd  ysgrií 
enwyr  sanctaidd  yr  ysgrythyrau.  Mae  yi 
bur  amlwg  i'r  ddau  ymheddychn  yn  frawdc 
wedi  hyny,  ac  efallai  yn  fuan,  gwel  1  Cor.  9 
6;  Galat.  2.  9;  ac  i  Paul  hefyd  ymgynimod 
yn  dirion  ág  Ioan,  gwel  Col.  4.10;  2  Tim.  4 
11  ;  Philem.  24.  Nid  yw  dynion  duwiol  g 
anfaddeugar,  nac  yn  anghymmodol;  a  thyöi 
i'r  tro  hwn  fod  yn  lles  i  Ioan,  i'w  wneyd  yi 
fwy  flfyddlawn  o  hyn  allan.  f  Er  mai  ang 
hysurus  oedd  yr  ymadawiad,  eto  goruwch 
lywodraethodd    üuw  hyn  er  taeniad  yr  el 
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fngyl  yn  fwy  na  phe  buasai  y  cidau  gyda  eu 
ilydd.  %  Cyprus  oedd  lle  genedigol  Barna- 

ipas,  pen.  4.  36,  nid  oes  son  mwy  am  dano, 
Mid  a  gawn  yn  yr  epistolau. 

40  *  Eithr  Paul  a  a  ddewisodd  Silas, 
ic  a  aeth  ymaith, h  f  wedi  ei  orchymyn 
ras  Duw  gan  y  brodyr. 

a  adn.  22,  32.    pen.  16.  1—3.         b  pen.  13.  3.  a  14.  26. 
20.  32.  1  Cor.  15.  10.  2  Cor.  13.  14.  2  Tim.  4.  22.    Tit.  3. 

15.  2  loan  10,11. 

*  Gellir  meddwl  yn  awr  mai  trefn  rhag- 
uiaeth  Duw  oedd  i  Silas  ddewis  aros  yn 
Antiochia,  adn.  34,  fel  y  byddai  yn  barod  i 
jydymdeithio  â  Paul.  t  Gellid  meddwl  i 
Barnabas  fyned  ymaith  yn  fyrbwyll  a  sydyn, 
heb  gael  ei  orchymyu  i  ras  Duw  yn  ngwedd- 
iau  yr  eglwys  :  o  leiaf  nid  yw  Luc  yn  cry- 
bwyll  dim  am  hyny. 

41  *  Ac  efe  a  dramwyodd  c  trwy 
Syria  f  a  Cilicia,  d  gan  gadarnhâu  yr 
eglwysi . 

c  adn.  23.  pen.  18.  18.  a21.3.  Gal.  1.  21.  d  adn. 
Î2.  pen.  16.  4,  5. 

Gwelsom  yn  adn.  23,  fod  llythyr  yr  eg- 
Iwys  yn  Jerusalem  at  y  brodyr  yn  Syria  a 
Cilicia  yn  gystal  ag  at  yreglwys  yn  Antioch- 

ac  mae  yn  debyg  fod  Paul  yn  awr  yn 

myned  â'r  llythyr  hwnw  gydag  ef,  neu  ys- 
grif  o  hóno,  i'r  eglwysi  hyny.  t  Gwlad  en 
edigol  Paul  oedd  Cilicia,  ac  mae  yn  debyg 
fod  yno  eglwysi  er  yr  amser  cyntaf  yr  aethai 

ef  yno  i  bregethu,  pen.  9.  30  :  a'r  11.  25  :  ond 
nid  oes  genym  sôn  am  danynt  ond  yma  ac 
adn.  23. 

PEN.  XVI. 

.  Paul  yn  enwaedu  ar  Timothcus. 

xNA  y  daeth  efe  a  i  Derbe  ac  i 
Lystra.  f  Ac  wele,  yr  oedd  yno  ry w 

ddisgybl,  b  a'i  enw  Timotheus,  J  mab 
i  ryw  wraig  c  yr  hon  oedd  Iuddewes, 
||  ac  yn  credu ;  d  a'i  dad  oedd  Roegwr: 11.  b  pen. 17.14.  a 18. 

1  Cor.  4.  17.    Phil.  1.  1. 
3.  2.  2Thes.  1.  1.  1  Tim. 
c2Tim.  1.  5.  a  3.  15,  16. 

_    14.  6,  8,  21.  2  Tîm 
5.  \  19.  22.  a  20.  4.    Rhuf.  16.  21 
a  2.  19.  Col.  1.  1.  1  Thes.  1.  1.  a 
I.  2.  2  Tîm.  \  2.  Heb.  13.  23. 
d  pen.  14.  1.  Ezra  9.  2.  1  Cor.  7. 

*  Lleoedd  y  buasai  efe  a  Barnabss  yn- 
ddynt  yn  y  daith  o'r  blaen.  pen.  14.  6. 
t  Cawsai  Timothëus  ei  ddwyn  i  fynu  yn 

grefyddol  o'i  ieuenctid,  dàn  ofaî  ei  nain  Lo'ís 
a'i  fam  Eunice.  Gwel  2Tim.  1.  3—5  ;  a  3. 
14,  15  :  ond  mae  yn  debyg  mai  trwy  weinid- 
ogaeth  Paul  y  tro  o'r  blaen  yn  Lystra,  y 
cafodd  efe  ei  ddwyn  i  gredu  yn  ftghrist,  ac 
i  fod  yn  ddyserybl  iddo  mewn  gwirionedd. 
Gwel  1  Tim.  1.  2.     Gwel  hefyd  2Tim.  3.  10, 

II.  %  Mab  i'r  enwog  Eunice,   fel  y  sylwyd 
[juchod,  yr  hon  oedd   ferch  i    Lo'ís  dduwiol. 

||  Efallai  i'r  nain,  y  fam,  a'r  mab,  gael  eu 
dwyn  i  gredu  yn  Nghrist  tua'r  un  amser,  a 
thrwy  weinidogaeth  Paul  a  Barnabas  :  ond 
dywed  Pool  fod  Eunice  yn  credu  yn  Judea. 
§  Yr  oedd  ei  dad  yn  Roegwr  o  genedl,  ac 
felly  yn  ddienwaededig  :  am  hyny  nid  en- 
waedesid  ar  Timothëus  yn  ei  fabandod.  adn.  3. 
Er  nad  oedd  yn  gyfreithlawn  i  Iuddew 

brîodi  gwraig  o'r  cenedloedd  ;  eto  tybia  rhai 
fod  yn  gyfreithlawn  i  Iuddewes  brîodi  cen- 
edl-ddyn. 

2  e  *  Yr  liwn  oedd  yn  cael  gair  da 

gany  brodyr  oedd  yn  Lystra,  ac  yn -Tconium. 
«pen.  6.  3.  1  Tim.  3.  7.  }  'a  5.  10,  25.  1  Tim.  3.  15. 

fven.  14.  21.  2  Tim.  3.  II. 

*  Yr  oedd  gair  da  gan  bawb  i  Timothëus 
am  ei  dduwioldeb,  ei  fuchedd,  a'i  ddoniau 
rhagorol  at  waith  y  weinidogaeth.  Gwyddai 
Paul  hyny  yn  burion  pan  oedd  yn  Lystra 
o'r  blaen  ;  ond  yn  awr  yr  oedd  wedi  bod 
oddi  yno  am  hir  o  amser,  ac  yn  angenrheid- 
iol  iddo  gael  tystiolaeth  gan  y  brodyr  am 
dano  am  yr  amser  hwnw,  cyn  ei  gymmeryd 

ef  gydag  ef  i'r  weinidogaeth.  Heblaw  y 
gair  da  hwn,  yr  oedd  rhai  o  bropliwydi  y 
dyddiau  hyny  hefyd  wedi  rhagfynegi  ei  fawr 
ddefnyddioldeb  ef  mewn  amser  i  ddyfod. 
1  Tim.  1.  18  ;  a  4.  14. 

3  8  *  Paul  a  fynnai  i  hwn  fyned 

allan  gyd  âg  ef;Af  ac  efe  a'i  cym- 
merth  ac  a'i  henwaedodd  ef,  %  o  achos 
yr  Iuddewon  oedü  yn  y  lleoedd  hyn- 
ny :  ||  canys  hwy  a  wyddent  bawb 
mai  Groegwr  oedd  ei  dad  ef. 

g  pen.  Î5.  37,  40.  h  pen.  15.  20,  21.  1  Cor.  7.  19.  a  9. 
20.  Gal.  2.  3.  a  5.  2,6. 

*  Heblaw  y  cymhwysderau  uchod  a  son 
iwyd,  yr  oedd  Timothëus  yn  addas  iawn  i 
bregethu  i  Iuddewon  a  Groegiaid  felyroedd 
o  ran  ei  fam  yn  Iuddew,  ac  o  ran  ei  dad  yn 
Roegwr.  Un  rhyfedd  yw  Duw  am  chwiüo 

allan  ei  oíFerynau  cymhwys  at  ei  waith,  a'u 
cymhwyso  hefyd.  t  Yr  oedd  Paul  bob  am- 
ser  yndadlau  yn  erbyn  enwaediad;  nad  oedci 
rhwymau  ar  y  cenedloedd  i  ymostwng  iddo, 

ac  nad  oedd  o  les  yn  y  byd  i'r  Iuddewon 
chwaith  yn  y  pwnc  o  iechydwriaeth,  dàn 
oruchwyliaeth  yr  efengyl.  X  ̂nd  o  achos  yr 
Iuddewon  oedd  yn  y  Ileoedd  hyny,  yn  dàl 
cymmaint  o  blaid  yr  enwaediad,  efe  a  en- 
waedodd  arTimothëus;  fel,na  thramgwydd- 
ai  yr  Iuddewon  crediniol,  ac  fel  y  caífai  efe 
bregethu  yn  synagogau  yr  Iuddewon  ang- 
hrediniol,  yr  hyn  ni  oddefid  iddo  heb  hyny. 
Fel  hyn  yr  oedd  Paul  yn  ei  wneyd  ei  hun 
yn  bob  peth  i  bawb,  fel  y  gallai  yn  hollawl 
gadw  rhai.  ||  Gwyddent  mai  Groegwr  di- 
enwaededig  oedd  ei  dad,  ac  o  ganlyniad  nad 
oedd  yntau  wedi  ei  enwaedu  yn  ieuanc. 

4  *  Ac  fel  yr  oeddynt  yn  ymdaith 
trwy  y  dinasoedd,  *  hwy  a  roisant  ar- 
nynt  gadw  f  y  gorchymynion a  ordein- 

iesid  gan  yr  apostolion  a'r  henuriaid 
y  rhai  oedd  yn  Jerusalem. 

t  pen. 15 

*  Pa  le  bynag  y  teithiai  Paui,  yr  oedd  yn 
gorchymyn  i'r  cenedloedd  crediniol  ymgadw 
rhag  y  pethau  gwaharddedig  yn  y  ílythyr  o 
Jerusalem  i  Antiochia,  pen.  15.  29.  Tybir 

ei  fod  yn  gadael  ysgrif  awdurdodedig  o'r 
llythyr  yn  mhob  eglwys,  fel  rhëol  iddynt  yn 
wyneb  athrawon  yr  enwaediad  :  ac  yx  oèdd 
angen  y  fath  beth  ynmhob  eglsvys,  Ile  byd(i- 
ailuddewon  a  chenedloedd  yn  gymmysg  yn 
enwedig.  t  Dywedir  fod  y  gair  doymata,  a 

gyfieithir  yma  "  gorchymynion,"  bob  amser 
yn  arwyddo  rhywbeth  seremouiol,  ac  airi  y« 
amser  presenol ;  ac  nid  gorchymynioíi  o 
rwymiad  parâus  a  cliyífredinol. 

5  h  *  Ac  felly  yr  eglwysi  a  gadarn- 
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háwyd  yn  y  fìydd,  ̂ ac  a  gynnyddas- 
ant  raewn  rhifedi  beunydd. 

*  pen.  15.  41.  2Cron.20.  20.  Es.  7.  9.  ftliuf.  10.  25. 
1  C«r.  15.  58.  Gal.  5.  1.  Eph.  4.  13-16.  Col.2.6.7.  I  Tl.es. 
3.  2,  13.  2  Tlies.  2.  16,  17.  H>b.  13.  9,  20,  21.  I  Pedr  5.  10. 
/  pen.  2.  47.  a  4.  4.  a  5.  14.  a  6.  7.  a  9.  31.  a  11.  21. 
a  12.  24.  a  13.  48,  49.  a  19    18-21. 

*  Gworli  iawn  ddëally  gwahaniaeth  rhwng 
pethau  dibwys  âpheihan  gwir  angenrheidiol ; 
cadarnâwyd  yr  eglwysi  yn  y  ífydd,  ta 
chwanegwyd  llawer  atynt  hefyd.  Yr  oedd 

y  ddadl  yn  nghylch  enwaediad  o'r  blaen,  yn 
cadw  llawer  o'r  brodyr  gweiniaid  mew» 
petrusder  a  thrallod  ;  ac  yn  achos  i  gadw 

llawer  rliag  ymuno  a'r  eglwysi  yn  dd'íam- mau  hefyd. 

6  *  Ac  wedi  iddynt  dramwy  trwy 
^fPhrygia,  a  M  gwlad  Galatia,  °Ja 
gwarafun  iddyntgan  yr  Yspryd  Glân 
bregethu  y  gair  yn  p  Asia  ; 

m  pen.  2.  10.  a  18  23.  n  pen.  18.  23.  1  Cor.  16.  1. 
Gal.  1.2.  a  3.  I.  2  Tiro.  4.  10.  1  Pedr  1.  1.  o  a«ln.  7. 

pen.  10.  19.  a  1 1 .  12.  a  13.  2-4.  a  20.  28.  2  Cron.  6.  7-9. 
Es.  30.  21.  1  Cor.  12.  11.  Heb.  11.8.  p  pen.  19.  10,  26, 
27.  a  20.  4,  16.  2  Cor.  1.  8.  2  Tim.  1.  15.  1  Pedr  1.  1.  Dat. 
1.4,  II. 

*  Gwedi  ymweled  â'r  eglwysi  lle  y  buasai 
Paul  o'r  blaen  i  gyd,  mae  yn  awr  yn  myned 
i  fànau  lle  ni  buasai  efe  na  neb  arall  o  gen- 
adon  yr  e'engyl  erioed  :  maesydd  newydd- 
ion  oedd  y  rhai  a  enwir  oddi  yma  yn  mlaen 
yn  hollawl,  lle  ni  thywynasai  goleuni  yr  ef- 
engyl  erioed  hyd  yn  awr.  Dwy  dalaeth  o 

Asìa  leiaf  oedd  Phrygiaa  Galatia,  i'r  gogledd 
o'r  mànau  lle  y  buasai  Paul  o'r  blaen. 
Llwyddasant  yn  fawr  yn  y  lleoedd  uchod  y 
tro  hwn,  i  alw  dysgyblion,  ac  i  blanu  eg- 
lwysi  lawer.  Gwel  pen.  18.23;  Galat.  4. 
14,  15.  i  Asia  leiaf  i  gyd,  ydoedd  ran  o 

gyfandir  Asia  fawr,  ac  yn  rhedeg  ì'r  gor- 
Uewin  rhwng  môr  y  canol-dir  i'r  de,  â'r'môr 
du  i'r  gogledd.  Y'r  ydoedd  wedi  ei  ìhann 
yn  Hawer  o  daleithiau  ehang  ;  ac  un  o'r  tal- 
eithiau  hyny  oedd  yr  Asia  a  grybwyllir  yn 
yr  adnod  hon.  Yma  yr  oedd  Ephesus  yn 

sefyll.  Wrth  warafun  i  Paul  a'i  gyfeillion 
fyned  yno  i  bregethu  y  tro  hwn,  mae  yr  Ys- 
bryd  Glân  yn  dangos  ei  ben-arglwyddiaeth, 
bod  ei  genadon  yn  ei  law  ef,  i'w  danfon  lle 
y  mỳno,  a  bod  galwedigaeth  pechaduriaid 

yn  beth  oewyllys  Duw,  yn  gystal  â'u  hethoi 
edigaeth. 

7  *  Pan  ddaethant  i  Mysia,  f  hwy 
a  geisiasant  fyned  i  «  Bithynia  :  J  ac 
ni  oddefodd  yr  Yspryd  iddynt. 

o  1  Pedr  1.  1. 

*  Mysia  oedd  y  dalaeth  erllewinol  eithaf  o 
Asia  leiaf:  fa  Bithynia  oedd  dalaeth  arall 

o'r  un  wlad,  yn  fwy  i'r  gogledd,  yn  rhedeg 
gyda  glàn  y  niôr  du.  %  Gwel  ar  ddiwedd  yr 
adnod  o'r  blaen.  "Ni  oddefai  Ysbryd  yr  Iesu 
iddynt,"  yn  ol  amry w  hen  ysgrifau  o'r  Actau 

8  Ac  wedi  myned  heibio  i  Mysia, 

*  hwy  a  aethant  i  waered  i  r  Troas. 
r  adn.  II.  pen.  20.  5.  2  Cor.  2.  12.  2  Tim.  4.  13. 

*Troas  oedd  ddinas  ychydig  i'r  gogledd  o 
Mysia,  ar  làn  y  môr:  yma,  neu  yn  agos 
yma,  yr  oedd  yr  hen  Gaer-droiau  enwog 
gynt.  Yr  oedd  yn  bur  agos  i'r  Hellespont, 
neu  gul-fôr  Caer-custenyn. 

9  'A  gweledigaeth  a  ymddangos- 
odd  i  Paul  liw  nos  :   *  Rhyw  wr  o 

1 1  Mecedonia  a  safai,  ac  a  ddeisyfai 
arno,  ac  a  ddy  wedai,  "  J  Tyred  dros- 
odd  i  Macedonia,  achymmorlh  ni. 

«  peu.  2.  17,  18.    a  9.  10-12.    a  10.  3,  10-17,  30.   « 
5—12.      a  18.  9,  10.     *  22    17-21.     a  27.  23,  24.     2  Cor.  1«. 
1-4,  7.        f  pen     18.  5.  a  19.  21.    Rhuf.  15.  26.  2  Cor.  7.  5. 
a  8.  I.  »9.  2.  a  11.9.  I  Thes.  1.  7,  8    a  4.  Ì0.  u  pen.  8. 
26—31.  a  9.  38.   a  10.  32,  33.    a  II.  13,  14.   Rliuf.  10.  14,  15. 

*  Angel  Duw,  mae  yn  debyg,  yn  ym- 
ddangos  iddo  yn  rhith  a  chyftelybiaeth  un  o 
diigolion  Macedonia.  t  Talaeth  Rocgaidd 
yn  Europe,  oedd  Macedonia,  y  tu  gorllewin, 
neu  y  goi  llewin-ogledd,  i'r  cul-fôr  uchod  a 
enwyd  ;  +ac  nid  oedd  gan  Paul  ond  jchydig 
fôr  i'w  gioesi,  ped  aethai  dros  y  cul-fôr 
hwnw  ac  ar  hyd  y  tir.  Wrth  edrych  ar  y 
gainc  hon  o  fôryn  y  darlun,  (map,J  gwelwn 
brYodoldeb  neillduol  y  geiriau.  "  Tyred 
drosodd  ;"  ac  yma  gwelwn  ddyben  yr  Ysbryd 
Glân  yn  gwarafnn  i  Panl  aros  a  phregethu 
yn  y  lleoedd  a  enwyd,  adn.  6,  7 ;  yr  oedd  yu 

brysio  i'w  gael  ef  i  Troas,  fel  y  danfonai  efe 
ef  oddi  yno  dros  y  môr,  yn  mhellach  at  y cenedloedd. 

10  *  A  phan  welodd  efe  y  weled- 
igaeth,  x  yn  ebrwydd  f  ni  a  geisias- 
om  fyned  i  Macedonia ;  gan  gwbl- 

gredu  alw  o'r  Arglwydd  nyni  i  Jef- 
engylu  iddynt  hwy. 

26.  19.    Salm  119.  60.    Diar.  3.  27,  2J. 

Ni  bu  yr  apostol  anufudd  i'r  weledigaeth 
nefol  :  credodd  yn  ddilys  mai  yr  Arglwydd 
oedd  yn  ei  alw  ;  a  gadawodd  Asia,  ei  wlad 

ei  hun,  a'i  genedl,  i  fyned  ar  alwad  Duw,  ac 
at  waith  Duw.  t  "  Ni  a  geisiasom  fyned  : 
yma  mae  Luc  yn  llefaru  gyntaf  yn  y  person 

cyntaf  U'iosoy,  ac  yn  ei  roddi  ei  hun  gyda Paul,  Silas  a  Thimothëus:  nid  yw  yn  ei 
grybwyll  ei  hun  ond  megys  yn  ddamweiniol 
yma  ;  ac  o  hyn  yn  mlaen  nid  yw  yn  dywed- 
yd  dim  am  ei  deithiau  a'i  lafur  personol  ei 
hun  gyda'r  gwaith,  er  fod  Paul  yn  rhoddi canmoliacth  ragorol  iddomewn  amryw  fanau. 

Mae  y  gwyider  hwn  yn  brydferth  ac  yn  add- 
as  iawn  yn  y  dynion  sanctaidd  hyn :  a'r 
ganmoliaeth  a  roddant  i'w  gilydd  yn  hardd 
iawn  hefyd,  yn  dangos  eu  cariad  at  eu  gil- 

ydd,  ac  yn  dangos  i  ninnau  en  llafur  a'u 
gweit'nredoedd  da.  %"  Efengylu  iddynt:" 
pregethu  Crist  wedi  ei  groeshoelio  yn  Geidw- 
ad  i  bechaduriaid  o  bob  gwlad  a  chenedl,  a'u 
hannog  hwynt  i  gredu  ynddo. 

11  Am  hynny,  wedi  myned  ym- 
aith  o  Troas,  ni  a  gyrchasom  yn  un- 
iawn  i  *  Samothracia  ;  a  thrannoeth  i 

f  Neapolis : 
*  Ynys  fechan  ar  eu  ffordd  uniawn  o  Troaî 

i  Neapolis  :  gelwid  hi  Samothracia  am  fori 

y  trigolion  mewn  rhan  o  Y'nys  Samos,  nid pell  o  Ephesus  ;  ac  mewn  rhan  o  Thracia 
gwlad  ehang  rhwng  Macedonia  a  phen  gor 
Ilewinol  y  môr  du.  t  Porthladd  ar  gyfandii 
Europe ;  cyfrifid  y  lle  gynt  yn  perthyn  i 
Thracia,  ond  wedi  hyny  i  Macedonia. 

12  *  Ac  oddi  yno  i  *  PhilippiJ 

f  yr  hon  sydd  brif-ddinas  o  barth  c| 
Macedonia,  J  dinas  rydd  :    ||  ac  ui  a 
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ddinas    honno uo  in   yn  aros  yn   y 
idyddiau  rai. 

y  pen.  20.  6.  Phil.  1.  1.  1  Thes.  2.  2.         *  adn.  21. 

*  Dinas  ;i  alwyd  felly  oddiwrth  Phylip  o 

tfacedouia,  tad  Alexander  F.twr,  yr  hwn  a'i 
ladgywetriodd,  a'i  haddtimodd,  ac  a'i  galw- Id  ar  ei  enw  ei  liun  :  Dathos  oedd  ei  lieuw 

'r  blaen  ;  yr  oedcl  yn  sefyll  yn  a^os  i  ddeng 
nilltir  ar  hugain  i'r  gogledcl  oillewin  o  Nea- 
)olis,  ae  ar  eu  ffordd  hwynt  yn  nilaen  i  dref- 
/ûû  er-iiíl  Macedonia.  t  Prif-ddinaa  o'r 
parth  liwnw  o  Macedonia,  yr  hon  a  ddos- 
parthid  yn  bedair  rlian  ;  Thesalonica  ydoedd 
prif-ddinas  Macedonia  oll.  %  Colônia  yw  y 
gair  yn  y  Testament  Groeg,  gair  Lladin  yw, 
a  ddefnyddiodd  Luc  yma,  yn  arwyddo  Tref- 
edigaeth,  colony  y  Saeson.  Gwedi  goresgyn 
y  lle  gan  Julius  Cesar,  efe  a  ddygodd  Ruf- 
einwyr  i  breswylio  yn  Philippi,  yn  cael  eu 

llywodraethu  gan  gyt'reithiau  Rhufain,  ac  yn 
mwynâu  breintiau  dinasaidd  Rhufain.  Gw<rl 
adn.  21.  ||  Gan  fod  gan  Dduw  waith  iddynt 
.  w  wneyd  yno  (adn.  14,  25,  &c.)  hwy  a  ar- 
osasant  yno  am  gryn  amser.  At  yr  eglwys  a 
blanwyd  yno  yn  awr,  mae  Paul  yn  ysgrif- 
enu  ei  epistol  at  y  Philipiaid. 

13  a  *  Ac  ar  y  dydd  sabbatli  ni  a 
aethom  allan  o'r  ddinas  i  làn  afon, 

b  f  lle  y  byddid  arferol  o  wedd'ío ; 
CX  ac  ni  a  eisteddasom,  d  ac  a  lefar- 
asom  wrth  y  gwragedd  a  ddaethant 
ynghyd. 

a  pen.  13.  14,  42.  a  17.  2.  a  19.  4.  a  20.  7.  Luc  13.  10. 
b  adn.  16    pen.  21.  5.  c  Mat.  5.  1,  2.  a  13.  2.  Lue  4.  20, 
31.  loan  S.  2.        p  Mnrc  16.  15.  Gal.  3.  28.  Col.  I.  23. 

*  Yr  oedd  rhai  Iuddewon  yn  yr  holl  fànau 
hyn  lle  byddai  yr  apostol  yn  myned,  yn  ar- 
fer  cadw  y  sabbath  Iuddewig,  ac  yn  addoli 
Duw  eu  tadau  yn  y  synagogau.  t  Mae  yn 
debyg  nad  oedd  dim  digon  o  honynt  yn 
Philippi  i  adeiladu  synagog  reolaidd  ;  gan 
hyny  nid  oedd  ganddynt  ond  lle  i  weddio,  yr 
hwn  a  elwid  y  proseuchê.  Y  gwahaniaeth 

rhwng  y  synagog  a'r  prosenchê  oedd  hyn  ; 
tỳ,  neu  adeUad  hardd,  oevld  y  synagog,  o 
fewn  y  ddinas ;  nid  oedd  y  proseuchê  ond 
muriau  rnoelion,  heb  gronglwyd  na  tho  ar- 
nynt,  wedi  eu  hadeiladu  alLan  o'r  ddînas,  ar 
làn  afon,  neu  ar  làn  y  mór,  er  cael  gwell 

llonyddwch  a  distawrwydd  i  weddi'o,  ac  er 
cyfle  i  ymolchi  er  puredigaeth,  yr  hyn  a 

wnai  yr  luddewon  cyn  gweddi'o.  1  Aeth 
Panl  a'i  gyfeillion  i'r  proseuchê  hwn,  i  gyd 
addoli  â'r  ychydig  Inddewon  oedd  yno,  y 
rhai  oeddynt  wragedd  gan  mwyaf,  ac  a  lef- 

arodd  wrthynt  am  yr  Arglwydd  Iesu  a'r iachawdwriaeth. 

14  1f  *  A  rhyw  wraig  a'i  henw 
e  Lydia,  f  un  yn  gwerthu  porphor, 

J  o  ddinas  y^'Thyatiriaid,  s  yr  hon oedd  yn  addoli  Duw,  awrandawodd  ; 

h  \\  yr  hon  yr  agorodd  yr  Arglwydd 
ei  chalon,  §  1  ddal  ar  y  pethau  a  lefer- 
id  gan  Paul. 

«  adn.  40.  /  Dat.  1.  11.  a  2.  1S— 24.  g  pen.  8.  27. 
a  10.  3.  a  13.  7.  loan  12.  20.  h  pen.  11.  21.  S*lm  110.  3. 
Cau.  5.  4.  Es.  50.  5.  Luc  24.  45.  loau  6.  44,  45.  Rliuf.  9. 
16  I  Cor.  3.  6,  7.  2  Cor.  3.  14-16.  a  4.  4—6.  Eph.  1.  17, 
18.  Phil.  3.  13.  lago  1.  16,  17.   D*t.  3.  7,20. 

*  Un  o'r  cenedioedd  mae  yn  debyg  oedd  y 
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wraig  hon,  ond  wecli  ei  dychwe'yd  i'r  gref- 
ycid  lucldewig,  ac  yn  addoli  y  gwir  Dduw. 
t  Lliw  ydyw  porphor,  icbyg  i  rosyn  coch, 
neu  waed  uewydd  ei  ollwng  :  cair  ef  mewn 
math  o  gra^en  bys^,  a  alwai  y  Groegiaid 
porphyra :  ond  inae  yn  debyg  mai  Uîeiniau 
wedi  eu  lliwio  yn  borphor  oedd  y  wraig 
ddiwyd  hon  yn  werthu,  y  rhai  oedd  mewn 
bri  mawr  g.in  yr  henatìaid  yn  y  gwledydd 

hyny.  jDinasyn  Asia  leiaf,  neu  Asia  brî- 
odol,  fel  y  gelwid  y  rhan  hyr.y  o  hôni,  oedd 
Thyatira;  (Gwel  Dat.  1.  11;)  a  brodores 
oddi  yno  oedd  y  wraig  hon,  ond  ei  bod 
wedi  symmud  i  .Philippi,  ac  yn  byw  yno. 

Gwel  adn.  15.  ||  Y  deall,  a'r  ewyllys,  a 
feddylir  yrna  wrth  y  galon ;  ac,  yn  wir,  holl 
gynneddfau  yr  enaid :  nid  oes  neb  ond  Duw 
a  fedr  agor  y  galon  ;  a  thrwy  foddion, 
gwrandoy  gair,  <&c,  y  mae  efe  yn  gwneyd 
hyny.  Mae  y  galon  yn  gauad  gan  falchder, 
rhagfarn,  a  chariad  at  y  byd  a  phechod,  hyd 

oni  agoro  Duw  hi  trwy  ei  Ysbryd  a'i  ras. 
j  Nid  clywed  a  deall  y  pethau  yn  unig,  ond 
dàl  arnynt  yn  ystyriol,  eu  derbyn  drwy  ífydd 

yn  y  galon,  eu  cadw  a'u  gwneuthur. 
15  ̂ Acwediei  bedyddio  hi  a'i 

theulu,  f  hi  a  ddymunodd  arnom, 

gan  ddywedyd,  k  Os  barnasoch  fy 
rnod  i  yn  ffyddlawn  i'r  Arglwydd, 
1  deuwch  i  mewn  i'm  tŷ,  ac  arhoswch 
yno.     m  A  hi  a  n  cymheìlodd  ni. 
13-:6.  k  Eoh.  1.  1. 
12.  3  loan  5.        /  Gen.  IS 

41.   Luc  9.  4,  5.    a  10.  5- 
13.  2.  2  loan   10.  3  lo, 

áii 

I.  14.     a  IS.  8.     1  Cor.  1. 
I.  7.    Philem.  17.    1  Pedr  5. 
B^m.  19.  19,20.    Mat.  10. 

uf.  16.  23     G*l.  6.  10.  Heb. 
Gen.  19.  3.  a  33.  II.  1 

28.  23.     2  liren.  4.  8.     Luc  14.  23.     a  24.  29.     2  Cor.  5.  14. 
a  12.  II. 

*  Pan  oedd  gan  Lydia  hawl  i'w  bedyddio 
trwy  ci  ffydd  yn  Nghrist,  yr  oedd  ei  holl 
deulu  hefyd  i  gael  eu  bedyddio  gyda  hi;  yr 
un  modd  ag  yr  oedd  holl  detilu  Abraham  i 
gael  eu  henwaedu  gydag  ef.  Gwel  Gen.  17. 

13.  Nid  oes  yma  ddim  sôn  am  y  teulu 
yn  credu  ;  ond  mae  yn  ddíammau  bod  y  rhai 
mewn  oed  o  honynt  yn  cael  eu  dysgu  yn 
egwyddorion  crefydd,  a  Lydia  yn  ymrwymo 
i  faethn  y  rhai  ieüainc  o  honynt,  os  oedd 
rhai  felly,  yn  addysg  ac  athriwiaeth  yr  Ar- 
glwydd.  Nid  yw  yr  efengyl  yn  cyfyngu 
dim  ar  freiutiau  y  credinwyr,  ond  yn  eu 
ehangu  ;  ac  os  oedd  plant  a  gweision  a  enid 
yn  y  tŷ,  ac  a  brynid  am  arian,  yn  cael  eu 
henwaedu  dàn  y  ddeddf ;  yn  sicr  ni  ddylem 
gauad  allan  ein  plant  dàn  yr  efengyl,  hyd 

oni  chauont  hwy  eu  hunain  allan.  "  Plant 
ei  thy,"  yvv  y  geiriau  yn  y  cytieithiad  Syr- 
iaidd",  medd  Scott  ;  ond  tybia  nad  yw  hyny 
yn  gyson  â'r  wreidd-iaith,  dim  ond  tyb  y 
cyheithwyr  am  hawl  babanod  i  gael  eu  bed- 
yddio.  tGwedi  i'r  Arglwydd  agor  ei  chalon 
hi,  yr  oedd  hithau  yu  agor  ei  thŷ  i  genadon 
yr  Arglwydd,  fel  Le!i  i  Grist,  Luc  5.  29  ;  a 
Zachëus,  Luc  19.  5,  6 ;  a  cheidwad  y  carchar 
yn  y  bennod  hon,  adn.  34. 

16  ír*À  digwyddodd,  n  a  ni  yn 
myned  i  weddio,  f  i  ry w  langces, 
0  Jyr  hon  oedd  ganddi  yspryd  dewin- 

iaeth,  gyfarfod  â"  ni ;  p  yr  hon  oedd  yn 
peri  llawer  o  elw  i'w  meistriaid,  wrth 
ddywedyd  ||dewiniaeth. 
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Paul  yn  yorchymyn  i'r  ysbryd         ACTAU  XVI.  drwg  fyned  allan  oW  llances. 
n  adn.  13.  o  adn.  18.  pen.  8.  9— 11.  Ex.  7.  11,  12 

Deut.  13.  1—3.  a  18.  9-11.  1  Sam.  28.  7.  frc.  1  Cron.  10 

13.  Es.  8.  19.  Gal.  5.  20.  2  Tim.  3.  8.  p  pen.  19  24' 1  Tim.  6.  10.  2  Pedr  2.  3.  Dat.  18.  11-13. 

*  Rhyw  dro  arall,  pan  oeddynt  yn  myned 
i'r  lle  a  enwyd  uchod  i  weddío.  t  Morwyn 
gaeth,  yw  jstyr  y  gair  paidiskê,  a  gyfieithir 
yma  llances;  ac  mae  yn  amlwg  mai  un  felly 
oedd  hi,  gan  fod  elw  ei  dewiniaeth  hi  yn 

myned  i'w  meistriaid.  |  Cynhyrfid  a  tjallu- 
ogid  hi  gan  ysbryd  drwg,  i  draddodi  daro- 
ganau  a  dewiniaeth  mewn  ymadroddion 
amwys,  fel  offeiriadesau  Apollo  yn  Delphos. 
Pythùnos  yw  y  gair  am  ddewiniaeîh  yn  y 
fân  hon  :  Python,  neu  Pythius,  y  galwai  y 
paganiaid  Apollo  ;  am  iddo  ladd,  meddant, 
ryw  sarph  neu  wiber  fawr,  o'r  enw  hwnw. 
Efallai  mai  yr  addewid  o  Had  y  wraig  yn 
ysigo  pen  y  sarph,  a  fu  dechreuad  y  chwedl 
draddodiadol  hòno  yn  mhlith  y  paganiaid. 
||  Gair  arall  sydd  am  ddewiniaeth  yn  niwedd 
yr  adnod  ;  manteuonenî,  gair  yn  arwyddo 
gwallgufrwydd,  herwydd  yr  agwedd  wallgof 
gynddeiriog  a  fyddai  ar  y  dewiniaid  hyn, 
pan  fyddent  yn  cael  eu  cynhyrfu  gan  ddiafol. 

17  *  Hon  a  ddilynodd  Paul  a  nin 
nau,  fac  a  lefodd,gan  ddywedyd  ?  %  Y 
clynion  hyn  ydynt  r  weision  s  y  Duw 
gomchaf,   y  rhai  sydd  yn  mynegi 
chwi  *  íFordd  iachawdwriaeth. 

q  peD.  19.  13.      Mat.  8.  29. 

■  Dan.  3.  26,28.     a  6.  16,  20. 
i  Gen.    14.  18-22.  Salm  57.  2. 
!l.  Mica6.  6.    Marc  5.  7.    Luc  ! 

.  26.    Mat.  7.  13,  14.  a  22.  16. 

Marc  1.  24.  Luc  4.  34,  41. 
Jona  l.  9.  1  Pedr2.  16 
78.  35.  Dan.  4.  2.  a  5.  18, 
28.  t  adn.  30,  31.  pen. 

"'arc  12.  14.  Luc  1.  77,  79. 
21.  Ioan  14.  6.  Heb.  10.  19—22. 

*  Cyfarfu  â  hwynt  yn  yr  adnod  o'r  blaen, 
yn  awr  mae  yn  troi  yn  ol  ac  yn  eu  canlyn 
hwy  :  t  ac  yn  llefain  yn  y  geiriau  uchod,  fel 
hwnw  yn  Luc  4.  33,  34.  %  Efallai  mai  Duw 

oedd  yn  peri  i'r  ysbryd  aflan  fel  hyn  addeí 
Paul  a'i  gyfeillion  fel  ei  weision  ef ;  neu  yn- 
te  y  diafol  trwy  oddefiad  Duw  yn  peri  i'r 
Ilances  lefain  fel  hyn  er  dwyn  dianrhydedd 
ar  wyrthiau  yr  apostol,  a  pheri  ammheuaeth 
yn  meddyliau  y  bobl  ai  o  J)duw  ai  o  ddiafol 
yr  oedd  ei  wyrthiau  ef.  Efallai  ei  fod  yn 

amcanu  chwythu  Paul  a'i  gymdeithion  i  fynu 
mewn  balchder  hefyd  trwy  lefain  fel  hyn 
pwy  all  wybod  pa  ddybenion  oedd  gan  y 
gelyn  ? 

18  A  hyn  a  wnaeth  hi  dros  ddydd- 
iau  lawer.  *  Eithr  Paul  u  yn  flin  gan- 
ddo,  a  drodd,  ac  a  ddywedodd  wrth 

yr  yspryd,  *  -f  Yr  ydwyf  yn  gorchym 
yn  i  ti,  yn  enw  Iesu  Grist,  fyned  allan 
o  honi.  I  Ac  efe  a  aeth  allan  yr  awr 
honno. 

u  peD.  14.  13—15.  Marc  1.25,  26,  34.  xpen.  3.  ( 
34.  •»  19.  12—17.  Marc  9.  25,  26.  a  16.  17.  Luo  9.  1. 
17-19.  Col.  2.  15. 

*  Wrth  ei  bod  yn  hir  barâu  i  lefain  fel 
hyn,  aeth  yn  tìin  gan  Paul  ;  blinodd  dros  y 
llances,  ei  bod  mòr  resyn  yn  mecîdiant  y 
diafol:  blinodd  drosto  ei  hun,  ei  fod  yn  cael 
ei  aflonyddu  yn  baràus  ganddi  :  blinodd 
drosto  ei  hun,  ei  fod  yn  cael  ei  aflonyddu  yn 
barâus  ganddi :  blinodd  dros  y  bobl,  eu  bod 
yn  cael  eu  twyllo  fel  hyn  gan  ddiafol 
ofterynau  :  a  blinodd  yn  achos  yr  efengyl,  ei 
bod  yn  debyg  o  gael  ei  rhwystro  fel  hyn 
trwy   dwyll  a   hudoliaeth  yr   ysbryd  drwg, 
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t  Mae  Paul  fel  ein  Iachawdwr  ei  hun 
yn  gwrthod  tystiolaeth  a  chydnabyddiaeth 
y  diafol,  ac  yn  enw  yr  Iesu  yn  ei  fwrw 
ef  allan  o'r  Hances.  í  Gyda  gorchymyn 
Paul,  ac  yn  enw  yr  Iesu,  efe  a  aeth  all- 
an,  ac  allan  am  byth  mae  yn  debyg ;  nid 
oes  sôn  am  y  Uances  mwyach,  efallai  iddi 
gael  ei  hachub  trwy  yr  efengyl. 

1 9  1Í  *  A  phan  welodd  ei  meistr- 
iaid  hi  y  fyned  gobaith  eu  helw  hwynt 
ymaith,  2fhwy  a  ddaliasant  Paul  a 
Silas,  ac  a'w  llusgasant  hwy  i?r  \  farch- 
nadfa,  at  y  ||  llywodraethwyr ; 

y  pen.  19.  25,  26.  1  Tim.  6.  10.  x  pen.  9.  16.  a  14. 
.  9.  a  15.  26.  a  18.  12,  13.  a  21.  30.  Mat.  10.  16,  17.  a  24. 9.  Marc  13.  9. 

*  Gwel  ar  adn.  16  :  gan  fod  cymmaint  o 
elw  o'i  dewiniaeth  hi,  efallai  bod  llawer  yn 
,rhanog  o  hóno,  ac  fel  hyny  yn  feistriaid  iddi. 
t  Yn  lle  rhyfeddu  y  wyrth,  a  chlodfori  Duw 
am  waredigaeth  y  llances,  ymgynddeiriogi 
herwydd  colli  eu  helw  a  wnaethant  hwy,  a 
cheisio  drygu  Paul  a  Silas  ani  y  wyrth  a 
wnaed.  Mae  llawer  o'r  ysbryd  hwn  eto, 
mewn  dynion  a  elwir  yn  gristionogion,  y 
rhai  ydynt  yn  elwa  mewn  caeth-fasnach :  nis 
gwaeth  ganddynt  beth  a  ddelo  o  eneidiau  eu 
caethion  am  y  caffont  hwy  elw  oddiwrth  eu 
llafur.  %  Y  ilys  barnoi  a  feddylir  yma  wrth 
y  farchnadfa,  a  lle  cynnelid  y  farchnad  hef- 
yd,  efallai,  ar  amserau  gosodedig.  ||  Y  prif 
swyddogion  milwraidd  oedd  y  rhai  hyn,  y 
rhai  oeddynt  ynadon  hefyd  mewn  lleoedd  yn 

perthyn  i'r  Rhufeiniaid. 

20  Ac  a'u  dygasant  hwy  at  y 
swyddogion,  ac  a  ddywedasant,  *  Y 
mae  y  dynion  hyn,  a  y  rhai  ydynt 
Iuddewon,  h  f  yn  llwyr-gythryblio  ein dinas  ni, 

a  pen.  18.  2.  a  19.  34.  Ezra  4.  12—15.  Est.  S.  8,  9. 
6  pen.  17.  6-8.  a  28.  22.  1  Bren.  ÌS.  17,  18.  Mat.  2.  ». 
loan  15.  18—20.  Rliuf.  12.  2.  Iago  4.  4. 

*  Crybwyllent  eu  bod  yn  Iuddewon,  ain 
fod  yr  Iuddewon  yn  atgasach  na  neb  gan  y 
cenedloedd  agos  oll,  o  herwydd  eu  gwahan- 
iaeth  mewn  crefydd,  moesau,  arferion,  oddi 
wrth  bob  cenedl  arall.  t  Cymmeryd  arnynt 
amddiffyn  heddwch  y  ddinas  yr  oeddynt 
hwy;  ni  ddywedasant  air  am  fwrw  y  cyth- 
raul  allan  o'r  Uances ;  ac  nid  yw  yn  yni- 
ddangos  fod  neb  wedi  cythryblio  yn  y  ddinas 
chwaith,  ond  y  rhai  a  gollasant  eu  helw  : 
diafol  a'i  offerynau  oedd  yn  cythryblu  y 
ddinas;  llonyddu  y  ddinas  yr  oedd  yr  apos- 
tolion  trwy  ei  fwrw  ef  allan. 

21  *  Ac  yn  dysgu  c  defodau  y  rhai 

nid  ydyw  rydd  i  ni  eu  derbyn,  na'u 
gwneuthur,  f  y  rhai  ydym  Rufeinwyr. 

c  pcn.  26.  3.  Jer.  10.  3. 

*  ftid  yw  yn  ymddangos  fod  un  gwahardd- 
iad  i'r  Iuddewon  i  arfer  eu  crefydd  eu  hun- 
ain  yn  Philippi  y  pryd  hwn,  nac  yn  wir 

mewn  un  ddinas  arall  a  berthynai  i'r  Rhuf- 
einiaid  ;  felly  yr  oedd  y  cyhuddiad  hwn  yn 
hollawl  o  genfigen  ac  yn  ddisail.  Dywedir 
bod  rhyddid  i  bawb  i  addoli  y  duw  a  fyuai 

gartref,  a  chosp  ar  bawb  a'u  haflonyddent; 
ond  nad  oedd  rhyddid  i  neb  i  geisio  sefydlu 

crefydd  new^ydd,  heb  ganiatâd  Senedd 
Rhufain.    +  Y   rhai  ydym  Rufeinwyr  o  gen- 



Paul  a  Silas  ar  hanner  nôs  yn        ACTAU  XVI. yweddio  yn  y  carchar. 
edl,  lawer  o  honom,  ac  oll  yn  drefedigaeth 
colony)  Rufeinig. 

22  d*A'r  dyrfa  a  safodd  1  fynu 

ynghyd  yn  eu  herbyn  hwy ;  e  f  a'r swyddogion,  gan  rwygo  eu  dillad,  J  a 

orchymynasant  eu  curo  hwy  â  gw'íail. d  peu.  17.  5.  a  18.  12.  a  19.  28,  &c.  a  21.  30,  31.  a  22. 
22,  23.  e  adn.  37.  peu.  5.  40.    a  22.  24—26.    Mat.  10.  17. 
a  27-  26.   2  Cor.  6.  5.    a  11.  23-25.    1  Thes.  2.  2.    Heb.  11. 

1  Pedr  2.  24.  ■  '., 

*  Dylasai  y  dyrfa  sefyll  1  fynu  o'u  plaid 
hwy,  ac  yn  erbyn  eu  herlidwyr,  y  rhai  a  fn 

yn  hir  yn  eu  hudo  hwy  o'u  harian  trwy 
ddewiniaeth  y  llances,  i  gael  elw  iddynt  eu 
hunain.  Ond  nis  gwyddent  hwy  well ;  ae 
ni  welodd  yr  apostoí  yn  dda  i  ddangos  y  peth 
fel  yr  oedd  iddynt.  t  Nid  eu  dillad  eu  hun- 
ain,  ond  dillad  Paul  a  Silas,  felly  yr  arferai 

y  Rhufeiniaid  wneyd  a'r  rhai  a  gyhuddid  eu 
bod  yn  ddrwg-weithredwyr ;  ond  nid  cyn  en 
profi  a'u  cael  yn  euog,  %  a  llai  °  lawer  eu 
curo  hwy  â  gwiail  cyn  eu  profi.  At  hyn  y 
cyfeira  Paul  yn  1  Thes.  2.  2. 

23  *  Ac  wedi  rhoddi  gw'ialennod- 
iau  lawer  iddynt,  /hwy  a?u  taflasant  i 
garchar ;  gan  orchymyn  i  geidwad  y 
carchar  s  eu  cadw  hwy  yn  ddiogel. 

/pen.  5.  1S.  a  8.  3.  a9.  2.  a  12.  4.  Luc  21.  12.  Eph.  3. 
1.  »4:1.  2  Tim.  2.  9.  Philem.  9.  Dat.  1.  9.  a  2.  10.  gpen. 
5.  23.  a  12.  18.  1  Sam.í23.  22,  23.  Mat.  26.  48.   a  27.  63-66- 

*  Llawer  gan  y  ftrewyllwyr  gosodedig  i 
hyny,  a  llawer  gan  y  dyrfa  afreolus  hefyd 
efallai.  Gwel  2Cor.  11.  23.  t  Nid  i'r  dyben 
o'u  dwyn  ailan  i  gael  eu  profi  drachefn,  deb- 

ygid,  y  carcharwyd  hwynt,  ond  i'r  dyben 
o'u  cospi  yn  chwanegol  â  charchariad  :  os 
gwyddai  y  swyddogion,  yn  wir,  pa  ddyben 
oedd  ganddynt,  yn  yr  holl  ofal  creulawn 
hyn. 

24  *  Yr  hwn,  wedi  derbyn  y  cyf- 

ryw  orchymyn,  a'w  bwriodd  hwy  i' r 
Äcarcharnesaf  i  mewn,  *  \  ac  a  wnaeth 
eu  traed  hwy  yn  sicryn  y  cyffion. 

h  1  Bren.  22.  27.  Jer.  37.  15,  16.  a  38.  26.  Galar.  3. 
53—55.  tîCroo.  16.  10.  Job  13.  27.  a  33.  11.  Salm  105. 
18.  Jer.  20.  2.  a  29.  26. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  ceidwad  hwn  mòr 
greulawn  a  didrugaredd  ag  y  gallai  ei  feistr- 
iaid  ddymuno  iddi  fod  :  bwriodd  hwynt  yn 
anmharchus  Vr  ceudwll  cadarnaf,  tywyllaf, 
ffieiddiaf,  a  mwyaf  annghysurus  yn  yr  holl 
garchar.  tAcnidhyny  yn  unig,  gosododd 

eu  traed  hwy  yn  dd'iogel  mewn  cyffion  hef- 
yd.  Darniau  mawrion  o  goed,  oedd  cyffion 
y  Rhufeiniaid,  y  rhai  oedd,  nid  yn  unig  yn 
bwysau  trymion  wrth  draed  y  carcharorion, 
ond  hefyd  yn  lledu  eu  hesgeiriau  mewn 
modd  blin  iawn.  Wrth  feddwl  hyn,  yn 

nghyd  â'u  cefnau  archolledig  yn  gorwedd  ar 
y  ddaearlaith,  oer  a  chaled,  mae  yn  rhyfedd 
fod  Paul  a  Silas  yn  gallu  canu  yn  y  carchar 
yn  nyfnder  nos.  adn.  25. 

25  1f  k  *  Ac  ar  hanner  nos  Paul  a 
Silas  oedd  yn  gweddîo,  m  f  ac  yn 
canu  mawl  i  Dduw  :  n  %  a'r  carchar- 
orion  a'u  clywsant  hwy. *  Job  35.  10.  Salm  22.  2.  a  42.  8.  a  77.  6.  a  119.  55,  «2. 
Es.  30.  29.  I  Salra  50.  15.  a  77.  2.  a  91.  15.  Mat.  26.  38, 
39.  Luc  22.  44.  H>b.  5.  7.  lago  5.  13.  m  peu.  5.  41.  Mnt. 
5.  10,  11.  Luc  6.  22,  23.  Rhuf.  5.  3.  a  12.  12.  2  Cor.  4.  8,  9, 
16,  17.  a  6.  10.  Phil.  2.  17.  a  4.  4—7.  Col.  1.24.  a  3.  15—17. 
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r  1.  6-8. 
I  Thes.  5.  16—18.        Iago  I.  2.        II 
n  Ezra  3.  12,  13.  Salin  71.  7.  Zerh.  3.  a. 

*  Nid  oes  un  lle  nac  amser  nad  yw 
gweddi  yn  gymnieradwy  gan  Dduw,  ac  yn 
sicr  o  lwyddo  :  un  a  wrendy  ochenaid  y 
carcharorion  yw  efe,  ac  ageidw  blantmarw- 
olaeth.  t  Nid  gweddio  yn  unig  oedd  yma, 
ond  canu  hefyd :  canu  mawl  i  Dduw  am  eu 
cyfrif  yn  deilwng  i  ddyoddef  er  mwyn  ei 
enw  ef :  yr  oedd  eu  heneidiau  yn  llawn  o 
ddyddanwch  a  gorfoledd  yr  Ysbryd  Glân,  eu 
cydwybodau  yn  dawel,  a  hwythau  mewn 
tangnefedd  heddychol,  ac  mewn  llawn  hyder 
íFydd  yn  ymddiried  ynyr  Arglwydd.  %  Cym- 
maint  oedd  gorfoledd  eu  hysbryd,  fel  y  can- 
asant  â'u  holl  egni,  hyd  oni  chlywodd  yr 
holl  garcharorion  eraill,  mewn  rhanau  eraill 
o'r  carchar  mawr,  er  eu  syndod  annhraethol. 

bu 26  °  *  Ac  yn  ddisymmwth  y 
daear-gryn  mawr,  hyd  oni  siglwyd 
seiliau  y  carchar :  ac  yn  ebrwydd  yr 
holl  ddrysau  a  agorwyd,  ?  a  rhwymau 
pawb  a  aethant  yn  rhyddion. 

o  pen.  4.  31.  a  5.  19.  a  12.  7.  Mat.  28.  2.  Dat.  6  12. 
a  II.  13.  p  Salm  79.  11.    a  102.  20.    a  146.  7.     Es.  42.  7. 
a  61.  1.  Zech.  9.  11,  12. 

*  "  Daear-gryn  mawr — agoryd  drysau  y 

rchar — rhwymau  yn  myned  yn  rhyddion" 
— cyfrifai  y  paganiaid  eu  hunain,  meddant, 
y  tri  pheth  uchod  fel  arwydd  o  ryw  ym- 
ddangosiad  dwyfol,  o  blaid  y  gorthrymedig 
a  fyddai  yn  dyoddef  ar  gam  :  felly  yr  oedd 
yn  sicr  yn  yr  amgylchiad  hwn  ;  erbyn  galw 
o  honynt  yr  oedd  Duw  yn  ateb,  ac  yn  dan- 
gos  mai  cymmorth  hawdd  ei  gael  mewn 
cyfyngder  yw  efe.  Gallasai  efe  waredu  ei 
weision  hebyr  arwyddion  rhyfedd  hyn  ;  ond 
yr  oedd  am  wneyd  eu  diniweidrwydd  yn 

hysbys  i  bawb,  ac  mai  peth  goruwch-natur- 
iol,  ac  o  Dduw,  oedd  eu  gwaredigaeth  hwynt. 

27  9*A  phan  ddeffrôdd  ceidwad 
y  carchar,  a  chanfod  drysau  y  carchar 

yn  agored,  r  f  efe  a  dynnodd  ei  gledd- 
yf,  ac  a  amcanodd  ei  ladd  ei  hun ;  gan 

dybied  ffoi  o'r  carcharorion  ymaith. g  adn.  23,  24.  r  Barn.9.  54.  1  Sam.  31.  4,  5.  2  Saoi. 
17.  23.  1  Bren.  16.  18.  Mat.  27.  5, 

*  Mae  yn  debyg  i'r  daear-gryn  mawr,  swn 
y  drysau  yn  agor,  a  thrwst  y  cadwynau  yn 
syrthio,  i  gyd  ar  unwaith,  ddeffrôi  ceidwad 
y  carchar  o'i  gwsg :  tra  bu  ef  yn  cysgu  yr 
oedd  Duw  yn  effro  yn  gweithio,  a  chwedi 
gorphen  ei  waith  erbyn  iddo  ef  ddeffrôi. 
t  Amcanodd  ei  ladd  ei  hun  i  dd'íanc  crenlon- 
acn  angau,  oblegid  y  gyfraith  yn  mhlith  y 
Rhufeiniaid  a'r  Groegiaid  hefyd  oedd,  bod  i 
geidwad  y  carchar  gael  dyoddef  yr  un  farw- 
olaeth  a  fwriedid  i'r  carcharor,  os  gollyngai 
efe  ef  i  ddîanc.  Cyfreithlonai  y  rhan  fwyaf 

o'r  philosophyddion  paganaidd  hunan-ladd- 
iad,  fel  yr  ymwared  olaf  mewn  cyfyngder  : 
ac  yr  oedd  yn  beth  cyffredin  yn  mhlith 
gwŷr  mawr  y  Rhufeiniaid,  yn  enwedig  yn 
Philippi :  syrthio  ar  eu  cleddyfau  eu  hunain 
a  wnaeth  Brutus,  Casius,  ac  eraill  yno. 

28  *Eithr  Paul  Ja  lefodd  â  llef 

uchel,  gan  ddywedyd,  '  Na  wna  i  ti 
dy  hun  ddim  niwed  ;  f  canys  yr  ydym 

ni  yma  oll. 

3  A  3  
^^ 



Ceidwad  y  carchar  yn  credu ACTAU  XVI. ac  yn  cael  ei  fedyddio. 

9  I.ef.  19.  18.  Salm  7  4.  a  35.  14.  Diir.  24.  II,  12.  Mat. 
5.  44.  Luc  G.  27,  28.  a  10.  32-37.  a  22.  51.  a  23.  34.  IThes. 
*.  15.        .  Ex.  20.  13.  Di.r.  8.  3G.  Preg.  7.  17. 

*  Yr  oedd  gan  Dduw  feddỳliau  o  drugar- 
edd  tuag  at  y  ceidwad  hwn,  am  hyny  defn- 
yddiodd  yr  apostol  i'w  attal  ef  rhag  ei  ladd 
ei  hun  ar  y  tarawiad  yr  oedd  yn  myned  i 
wneyd  hyny.  tGwyddai  Paul  mai  ofni  ffoi 

o'r  carcharion  oedd  arno  ef,  am  hyny  mae 
yn  brysio  i  ddywedyd  eu  bod  oll  yno,  fel  yr 

miig  ífordd  i'w  attaJ  ef.  Gan  eu  bod  oll  yn 
y  ty wyllwch,  peth  rhyfedd  pa  fodd  y  gwydd- 
ai  Paul  fwriad  y  ceidwad,  a  pheth  rhyfedd 
hefyd  pa  fodd  y  gwyddai  pa  un  a  oedd  y 
carcharorion  yno  i  gyd  ai  peidio  :  efallai 
mai  trwy  ddatguddiad  dwyfol  ar  y  mynud 

hwnw,  y  gwyddai  bob  un  o'r  ddau.  Yr 
oedd  rhyw  syndod  wedi  meddiannn  y  car- 

charorion  oll,  mae  yn  debyg,  a  hyny  a'u 
cadwodd  rhag  ffoi. 

29  *  Ac  wedi  galw  am  oleu,  f  efe 
a  ruthrodd  i  mewn,  Mac  yn  ddychryn- 
edig  x  %  efe  a  syrthiodd  i  lawr  ger 
bron  Paul  a  Silas, 

«  pen,9.  5,6.  a24.  25.  S.Iro  99. 
1,  5.  J.r.  5.  22.  a  10.  10.  Dan.  6.  26. 
3.9. 

*  Galwodd  ar  ei  weision  i  ddwyn  goleuni. 
i  weled  beth  oedd  hyn  oll :  ta  phan  weloddj 
efe  a  ddychrynodd  dros  fesur;  y  drysau  olí 
yn  agored,  cadwynau  pawb  yn  rhyddion, 
pawb  yn  llonydd  yn  eu  lle  heb  gynnyg 

d'íanc,  ac  yntau  newydd  gael  ei  gipio  inegys o  safn  marwolaeth.  Mae  yn  bur  debygol 
bod  yr  Ysbryd  Glân  hefyd  yn  ei  ddychrynu 
ef  âg  argyhoeddiadau  ar  yr  un  pryd,  ac  mai 
nid  effeithiau  y  dygwyddiadan  uchod  ar 

deimladau  ei  natur  oedd  y  cwbl  o'i  ddy- 
chryn  tnawr.  %  Rhyfedd  y  cyfnewidiad  a  fedr 
Duw  wneyd  ;  dynia  efe  yn  syrthio  wrth  y 
traed  a  roddasai  ef  yn  y  cyffion  ychydig  or- 
iau  cyn  hyny,  yn  ngŵydd  ei  weinidogion 
oedd  yn  dwyn  goleuni  gydag  ef.  Arwydd  o 
barch  dynol  oedd  y  s>rthio  hwn,  nid  oedd 
dim  yn  dcbyg  i  addoliad  ynddo,  fel  Cornel- 
ius  o  flaen  Pedr,  gan  hyny  nid  yw  Paul  a 
Silas  yn  gwarafun  iddo  fel  Pedr  yno.  Dyma 
gyflawniad  o  Salra  72.  9. 

30  y*Ac  a'u  dug  hwynt  allan,  ac 
a  ddywedodd, 2  f  ö  feistriaid,  a  J  beth 
sydd  raid  i  mi  ei  wneuthur,  fel  y 
byddwyf  gadwedig  ? 

y  adu.  24  Job  34.  32.  Es.  1.  16,  17.  a  58.  6,  9.  Mat.  3. 
8.  a  5.  7.    l«5o£.  13.  t  Gwel  ar  pen.  1 1.   15.  a  adn 
17.  p.  n.  2.  37.  a  9.  6.  a  22.  10.  Job  25.  4.  loan  6.  27-29. 

*  Nid  oedd  eisiau  rhyddâu  na  chadwyn  na 
chyffion,  yr  oedd  Duw  wedi  gwneyd  hyny 
o'r  blat'ii :  dim  i'r  ceidwad  i  wneyd  oud  eu 
dwyn  hwy  allan.  t  Efe  oedd  feistr  ychydig 
o'r  blaen,  yn  awr  hwy  sydd  yn  cael  yr  enw. 
%  Efallai  y  gwyddai  eìe  rywbeth  am  fyd  a 
chyflwri  ddyfod  wrth  oleuni  natur,  trwy 
draddodiadau,  trwy  athrawiaeth  y  philoso- 
phyddion,  a  thrwy  ei  ymddiddan  âg  ludd 
ewon  a  píiroselytiaid  :  ond  tybir  mai  geirian 
y  ddewines  (adn.  17)  yn  benaf,  a  barodd 
iddo  ofyn  fel  hyn  i  Paul  a  Silas  ;  yr  oedd  yn 
awr  yn  credu  mewn  gwirionedd  mai  gweis- 
íon  y  Duw  Goruchaf  oeddynt  hwy,  yn  myn- 
egi  i  ddynion  ffordd  iechydwriaeth,  er  iddo 

eu  dirmygu  hwynt  o'r  blaen,  ac  ymddwyn 
yn  grenlawn  tuag  atynt- 
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3 1  *  A  hwy  a  ddy  wedasant, b  f  Cred 
yn  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  a  chadw- 

edig  fyddi,  cJ;ti  a'th  deulu. b  pen.  2.  38,  39.  a  4.  12.  a  8.  37.  a  II.  13,  14.  a  13.  38, 
39  a  15.  II  Es  45.  22.  Marc  16.  16.  Ioan  I.  12.  a  3.  15, 
16,  36.  a  «  40,  47.  a  7.  37,  38.  a  II.  25,  uG.  a  20  31.  Rl.uf. 
5.  I,  2.  a  10.  9,  10.  Gal.  3.  22,  26.  Eph.  2  7.  8.  1  loan  5. 
10-13.  c  adn.  15,  32      pen.  2.  39.    a  18.  8.    Gen.  17.  7. 
■  18.  19.  Jer.  32.  39.  Rliuf.  II.   16.  Gal.  3.  14. 

*  Parod  iawn  oedd  Panl  a  Silas  i'w 
addysgu  ef  yn  ffordd  y  bywyd  tragywyddol,er 
niòr  greulawn  yr  ymddygasai  efe  atynt  hwy 
o'r  blaen.  +  Dyma  swm  yr  holl  efengyl,  a 
dyma'r  cwbl  sydd  yn  hanfodol  í  iachawdwr- 
iaeth  :  mae  Ci ist  wedi  ei  dderbyn  trwy  ffydd, 
yn  ddoethineb,  ac  yn  gyfiawnder,  ac  yn 

sancteiddrwydd,  ac  yn  brynedigaeth,  i'rpen- 
af  o  bechaduriaid,  je,  i  geidwad  y  carchar 
hwn.  i  Nid  ydym  i  feddwl  fod  ei  tìydd 
bersonol  ef  yn  ddigon  i  gadw  ei  deulu  ;  ond 
gallai  ei  esampl  ef  fod  yn  foddion  i  ddwyn 
ei  deulu  hefyd  i  gredu  jn  Nghrist;  a  chydag 

ef  i  ddyfod  yn  rhan  o'r  eglẅys  weledig,  a 
cha^l  mwynâu  inoddion  gras  er  iachawdwr- 
iaeth  eu  heneidian.  Trwy  gredu  yn  Nghrist, 
byddai  iddo  ef  ddyfod  yn  wír  fab  ysbrydol  i 
Abraham,  ac  yn  ddeiliad  o  gyfammod  Duw, 

yn  yr  hwn  ìnae  yn  addaw  bod  yn  Dduw  i'w 
bobl  ac  i'w  had.  Nid  oedd  gwiw  i'r  apostol 
grybwyll  y  rhagorfraint  hon  yn  y  geiriau 
uchod  wrth  baean,  na  wyddai  ddiin  am  ym- 
adroddion  yr  Hen  Destament;  ond  mae  yn 
cynnwys  yr  un  athrawiaeth  wrth  ddywedyd, 
11  Ti  â'th  dculu." 

32  d*  A  hwy  a  draethasant  iddo 
f  air  yr  Arglwydd,  +ac  i  bawb  oedd 

yn  ei  dŷ  eí' 
"  pen.  10.  33- 
Thes.  2.  8.  1    .._ 

Yn  archolledig,  yn  Iluddcdig,  mewn  an 
hunedd,  ac  y  n  newynog  fel  yr  oeddynt,  hwy 

a  draethasant  iddo  ef  a'i  deulu  air  yr  Ar- 
glwydd  yn  mlaenaf  peth,  cyn  cael  un  ym- 
geledd  eu  hunain :  yr  oedd  achos  eneidiau 
yn  fwy  na  phobpcth  yn  eu  meddyl.au  hwy. 
t  Trwy  y  gair  hwn  am  Grist  yr  oedd  efe  i 
gredu  yn  Nghrist :  ac  mae  yn  ddiammau 
iddynt  draethu  iddo  brif  wirioneddau.  yr 

efengyl,  a'r  pethau  hanfodawl  eu  credu  *er 
iachawdwriaeth.  I  Efallai  i'r  carcharorion 
hefyd,  gyda'r  teulu,  gael  clywed  yr  efcngyl; 
a  phwy  a  ŵyr  beth  fu  canlyniad  y  tro  rhyfedd 
hwn. 

33  *Ac  efe  a'u  cymmerth  hwy  yr 
av/r  honno  o'r  nos,  eac  a  olchodd  eu 
briwiau  ;  /f  ac  efe  a  fedyddiwyd,  aV 
eiddo  oll,  %  yn  y  man. 

e  adn.  23.  Diar.  16.  7.  Es  11.  6-9.  Mat  25.  35-40. 
Luc  10.  33,  34.       /adn.  15.  Luc  19.  9.  1  Cor.  1.  16. 

*  Buan  iawn  y  dangosodd  efe  brawf  o'i 
wir  dröedigaeth,  a  bôd  ganddo  ftydd  yu 
gweithio  trwy  gariad  :  dyma  y  llew  wedi 
cael  ei  wneyd  yii  oen,  a'r  cadwynwr  creulon 
wedi  troi  yn  feddyg  tirion.  Efallai  inai  efe 

a'u  ffrewyllasai  hwynt,  gyda  llawer  o  hyfryd- 
wch  barbaraidd  ;  ond  yn  awr  yr  oedd  gyda 
llawer  mwy  o  hyfrydwch  yn  gwneyd  a  allai 
i  lanân  a  meddyginiaethu  eu  briwiau  tost. 

t  Bedyddiwyd  ef  ar  broffes  ddiragrith  o'i 
ffydd  yn  Nghrist ;  a  bedyddiwyd  y  rhai 
mewn  oedran  o'r  teulu  aryr  un  broífes  hefyd, 
yn  ddíammau ;    o   blegid   traethwyd  y  gair 



Y  swyddoyion  yn  anfon  i  ollwng     ACTAU  XVI. Faul  a  Siìas  yn  rhydd. 

iddynt  hwy  fel  yntau,  ac  nid  yw  yn  rìebyg 
i'r  aposlol  fedyddio  neb  o  honynt,  onrì  trwy 
en  cyd-synhd,  ac  ar  eu  dymnniaç  ea  Ininain. 

Ond  bedyddiwyd  "yr  eiddo  ef  oll ;"  gan 
hyny  rhaid  bedyddio  y  plant  bychain,  nen 
ynte  nad  oedd  yno  ddiin  plant  bychain,  a 
phwy  a  gymmer  arno  brofi  nad  oedd  yno  yr 

un  baban'f  Pan  fydrìai  pen-tenlu  paganaidd 
yn  cael  ei  ddychwelyrì  i'r  grefydd  luddewig, 
byddai  holl  wrrywaid  ei  denln,  babanod  a 
chwhl,  yn  cael  eu  henwaedu  gydag  ef,  o  rìdi- 
gerth  i  rai  o'r  oedolion  ar  ol  eu  hadrìysgu, 
wrthod  cymmeryd  en  henwaedu:  gan  hyny 

mae  yn  natnriol  i  ni  feddwl,  mai'yr  un  rëo! a  arferid  yn  medyddiadau  y  teuluoedd,  y 
darllenwn  am  danynt  yn  y  Testameut  New- 
ydd  ;  oblegid  yr  un  oedd  y  cyfammod  a 

seliwyd  i  Abraham  a'r  cyfammod  cristion- 
ogol,  neu  efengylaidrì  ;  ac  yr  oedd  yr  enwaed- 
iad  hwnw  yn  arwydd  o'r  un  bendithion  ag  a 
arwyddir  mewn  bedydd  yn  awr.  Gwel  o'r 
blaen,  ar  adn.  15.  Gwyddtr  yn  dda,  bod  yr 
eglwys  gristionogol  yn  yroesoedd  boreuafyn 
berìydrìío  babanod;  ac  nid  ydym  yn  dar- 
llcn  yn  un  màn  yn  y  Testament  Newydd, 
am  neb  o  blant  y  credinwyr  yn  cael  eu  bed- 
yddio  niewn  oerìran.  J  Am  fedyddio  yn  y 
màn,  neu  yn  ddìoed  fel  hyn,  cawsom  esampl 

au  cyffelyb  o'r  blaen  :  gwel  pen.  8.  38 ;  a  10. 
47  ;  ac  adn.  15  o'r  bennod  hon.  A  oes  rhy  w 
le  i  feddwl  mai  trwy  drochiad  y  bedydd- 
iwyd  y  teulu  hwn,  yn  y  màn,  yn  nyfnder 
nos,  ac  yn  y  carchar,  fel  hyn?  mae  yn  an- 
nhebyg  iawn  yn  wir. 

34  /  *  Ac  wedi  iddo  eu  dwyn 

hwynt  i'w  dŷ,  fefe  a  osododd  fwyd 
ger  eu  bron  hwy,  ''Jac  a  fu  lawen, 
gan  gredu  i  Dduw,  efe  a'i  holl  deulu. e  Luc  5.  29.  a  19.6.  Pliil.4.  17.  1  Thes.  4.  9, 10.  Pl.ilera. 

7.  la"o  2    14—17.     1   loan^.  18.  h  adu.  27—29.    pen.  1. 
46.  a  8.  39.  Es.  12.  1—3.  a  55.  12.  a  57.  17,  18.  a  58.  7—11. 
a  61.  10.  Luc  15.  22-25,  32.  Rhuf.  5.  2,  II.  a  15.  13.  Gal. 
5.  22.  Phil.  4. -4.  1  Pedr  1.  6-8. 

*  Gwel  aradn.  15:  yr  un  ysbryd  caruaidd 
a  llettygar  oedd  yn  hwn  yn  awr  ag  oedd  yn 
Lydia  yno.  +  Yr  oedd  yn  ddigon  rhaid  idd- 
ynt  hwy  gael  bwyd  erbyn  hyn,  ac  yr  oedd 
yn  dda  iawu  ganddo  yntau  roddi  y  pethau 
goreu  a  feddai  ger  eu  bronau.  JTrowyd 
rìychryn  a  gofid  y  ceidwad  yn  llawenydd  yn 
fuan,  ac  nirì  oedd  yr  un  tant  annghywair  yn 
y  teulu  oll;  pawb  yn  credu  a  phawb  yn  cyd- 
lawenychu  :  ni  bu  noson  o  fath  hon  erioed 

o'r  blaen  yn  y  teulu  hwn.  Neu,  mae  rhai 
yn  darllen  y  geiriau  fel  hyn: — "  Efe,  gan 
gredu  i  Dduw,  a  lawenychodd  ei  hoìl  deulu  :" 
fel  pe  buasai  yn  neidio  o  un  ystafell  i'r  Ilall 
yn  ei  orfoledd,  i  Iawenychu  pawb  o  honynt 
A  rhaid  oedd  llawenychu  a  gorfoíeddu  hefyd  ; 
oblegid  yr  hwn  oedd  yn  farw  a  aeth  yn  fyw 

drachefn  ;  a'r  hwn  a  fn  goiledig  a  gafwyd  : 
bendigedig fo Du w, am ei  ddawn  annhraethol ! 

35  **  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd,  y 
swyddogion  a  anfonasant  y  ceisiaid, 
gan  ddywedyd,  Gollwng  ymaith  y 
dynion  hynny. 

i  pen.  4.  21.  a  5.  40.  Salm  76.  10.  Jer.  5.  22. 

*  Efallai  en  bod  wedi  clywed  erbyn  hyn 
mai  yr  unig  ddrwg  a  wnaethai  Faul  a  Silas 

oedd,  bwrw  y  cythraul  allan  o'rllances:  mae 
yn  debyg  iddynt  gae.l  eu  dychrynu  gan 
y  ddaear-gryn  hefyd,  ac  ofni  y   deuai  barn 
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Dnw  arnyut  ani  y  cam  a  wnaeihent  â'r  dyn- 
ion;  yn  wir  mae  rhai  hen  ysgrifau  o'r  adnod 
hon  yn  crybwyll  hyny,  ineddant.  Efalhi 
bod  y  pethan  rhyferìd  a  ddygwyddasai  yn  y 
carchar  wedi  cael  eu  hadrodd  wrthynt  hefyd 
yn  fore  dranoeih  ;  a  rhwng  pobpeth  mae  yn 
amlwg  eu  bod  hwy  wedi  dychrynu,  ac  yn 
ewyllysio  gollwng  y  dynion  ymaith  yn  ddir- 

1  rhag  dyfod  i  warth  a  niwed  am  eu  hym- 
ddygiad  tuag  atynt. 

36  *  A  cheidwad  y  carchar  a  fyn- 
egodd  y  geiriau  hyn  wrth  Paul,  Y 

swyddogion  a  anfonasant  i'ch  goìlwng 
chwi  ymaith :  fyn  awr  gan  hynny 

cerddwch  ymaith ;  /{  %  ewch  mewn heddwcb. 
t  peu.  15.  33.  Ex.  4.  18.  Baru.  18.  6.  1  Sara.  1.  17. 

a  20.  42.  a  25.  35.  a  29.  7.  2  Bren.  5.  19.  Marc  5.  34.  loaa 
14.  27. 

*  Yr  oedd  yn  dda  gan  geidwad  y  carchar 
ddwyn  y  newydd  hwn  iddyntyn  ddi-tmmau  ; 
t  nidain  ei  fod  ef  yn  ewyilysio  cael  gwared 
o  honynt,  ond  am  fod  yn  ada  ganddo  eu  bod 
hwy  yn  catl  eu  rhyddâu,  fel  yr  elent  i  bieg- 
thu  yr  efengyl  hòno  i  eraill,  a  fu  mòr 
werthtawr  a  bendithiol  iddo  ef  ei  hun  a'i 
deulu.  X  Ewch  mewn  heddwch,  a  bydded 
holl  fendithion  y  nefoedd  arnoch  chwi  ac  ar 
eich  Ilafur  pa  le  bynag  yr  eloch. 

37  *EithrPauladdywedodd  wrth- 
ynt,  lf  Wedi  iddynt  ein  curo  yn  gy- 
hoedd  heb  ein  barnu,  Janinnau  yn 

Rhufeinwyr,  hwy  a'n  bwriasant  ni  i 
garchar;  ac  yn  awr  a  ydynt  hwy  yn 
ein  bwrw  ni  allan  yn  ddirgel  ?  nid 

felly;  ond  m  deuant  hwy  ei  hunain,  a 

dygant  ni  allan. aJn.  20-24.  pen.  22.  25-28.  Salra  69.  1,  2.  a  82.  1, 
2.  a  91.  2?,  21.  Diar.  28.  I.  w»  Dan.  3.  25,  26.  Mat. 
10.  16. 

*  Sef  wrth  y  swyddogion  a  ddanfonasid  i'r 
carchar  i'w  gollwng  hwy.  +  Sef  y  llywodr- 
acthwyr,  adn.  19,  a'r  swyddogion  a  barasant 
eu  cnro  a'u  carcharu  hwynt,  adn.  22,  23. 
j  Inddewon  o  ran  cenedl  oedd  Paul  a  Silas, 
ond  Rhnfeinwyr  o  ran  breintiau  dinasaidd, 
neu  wladol,  gan  eu  bod  wedi  eu  geni  mewn 

lleoedd  yn  perthyn  i'r  Rhufeiniaid,  ac  yn 
mwynâu  breintiau  a  nawdd  y  cyrreithiau 
Rhufeinig.  Yn  ol  y  cyfreithiau  hyny  yr 
oedd  yn  anghyfreithlawn  rhwymo  dinasydd 

Rhufeinig,  a'i  guro,  yn  enwedig  heb  gael 
prawf  teg  a  chyfiawn  ar  ei  fater  ef.  ||  Yr 
oedd  Paul  yn  rìadleu  fel  hyn  er  amddiífyn  ei 

ddiniweidrwydd  a'i  enw  da  ei  hun  a  Siìas, 
er  amddiífyniad  i  gristionogion  eraill  a  eriidid 
ar  ol  hyn ;  ac  er  dysgn  y  swyddogion  hyn 
pa  fodd  y  trinent  ddynion  rhagllaw. 

38  A'r  ceisiaid  a  fynegasant  y  geir- 
iau  hyn  i'r  swyddogion.  W*A  hwy 
a  ofnasant,  pan  glywsant  mai  Rhuf- 
einiaid  oeddynt. 

n  pen.  22.  29.  Mat.  14.  5.  a  21.  46. 

*ŴS  oedd  y  swyddogion  yn  agored  i 
gospedigaeth  drom,  am  y  llwybr  a  gymmcr- 
asent  tuag  at  Paul  a  Silas,  pe  buasai  y  peth 

yn  myned  i  glustiau  eu  huwch-raddolion : 
gwyddent  hwy  hyny   yn  dda ;    ac  yna  uid 
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rhyfedd  iddynt  ofni.  Nid  oeddynt  yn  am- 
mau  dim  am  uniondeb  hawl  Paul  a  Silas  i 
ddinas-fraínt  Rhufain :  oblegid  ni  feiddiai 
neb  hòni  y  fath  hawl  yn  dwyllodrus,  heb  ei 
ddarostwng  ei  hnn  i'r  gospedigaeth  lèmaf : 
rhoddai  Claudius  bawb  a  wnelai  hyny  i 
farwolaeth. 

39  °*A  hwy  a  ddaethant  ac  a  at- 
tolygasant  arnynt,  *  ac  a'w  dygasant 
allan,  ?  f  ac  a  ddeisyfasant  arnynt  fyn- 
ed  allan  o'r  ddinas. 

o  Es.  45.  14.  &  49.  23.  a  60.  14.  Mica  7.  9,  10.  Dat.  3.  9. 
p  Dau.  6.  16,  23.  q  Mat.  S.  34.  Marc  5.  17,  18. 

*  Dyma  fuddugoliaeth  ardderchog  o  blaid 
gweision  Iesu,  a  dyma  ddarostyngiad  eithaf 

teilwng  i'w  herlidwyr  trahaus  hwynt:  gorfu 
arnynt  gyfaddef  eu  bai  yn  y  modd  gostyng- 
eiddiaf,  crefu  am  faddeu  iddynt  y  cam  a 
wnaethent,  a  pheidio  cymmeryd  y  fantais  i 
osod  cyhuddiad  yn  eu  herbyn  mewn  brawdle 
uwch.  Er  nad  ofnent  Dduw,  yr  oeddynt  yn 
gorfod  ofni  dynion.  t  Fel  na  byddai  eu 
hymddangosiad  yn  y  ddinas  yn  warth  iddynt 
hwy  ar  ol  eu  carcharu,  fel  na  byddai  ail 
derfysg  yn  eu  hachos,  ac  fel  na  byddai  perygl 

iddynt  hwythau  mewn  un  ffordd  o'u  plegid. 

40  *  Ac  wedi  myned  allan  o'r 
carchar,  r  f  hwy  a  aethant  i  mewn  at 
Lydia:  ac  wedi  gweled  y  brodyr, 

s  hwy  a'u  cysurasant,  J  ac  a  ymad- awsant. 
radn.14.  pen.  4.  23.  a  12.  12-17.  *  pen.  14.  22. 

2  Cor.  1.  3—7.  a  4.  S— 12,  16—18.  1  Tbes.    .    2,  3. 

*  Cawsant  eu  rhyddâu  yn  anrhydeddus,  ac 
am  eu  bod  o  ysbryd  maddeugar,  dynarcwbl 
oeddynt  yn  geisio:  nid  oeddynt  yn  chwen- 

nych  niwed  i'r  rhai  a  wnaethai  gam  â  hwy 
t  a  chwedi  ymweled  â  Lydia  a'r  brodyr 
eraill,  a'u  cysuro  yn  wyneb  adfyd  ac  erlid- 
iau,  |  hwy  a  ymadawsant  oddi  yno  yn  ol  cais 
y  swyddogion,  fel  nad  ymddangosent  yn 
gyndyn  nac  yn  ddîalgar,  nac  am  achlysuru 
terfysg  yn  y  ddinas. 

PEN.  XVII. 

Paul  yn  pregethu  yn  Thessalonica. 

(jrWEDI  *  iddynt  dramwy  trwy 
f  Amphipolis  ac  Apolonia,  hwy  a 
ddaethant  i  a  %  Thessalonica,  è||lle 
yroedd  synagog  i'r  Iuddewon. 

a  pen.  20.  4.  a  27.  2.~Phü.  4.  16.  1  Thes.  1.  1.  2  Thes. 1.  1.  2  Tim.  4.  10.        *  pen.  14.  1.  a  15.  21.  a  16.  13. 

*  Yma  mae  Luc  yn  newid  ei  ddull,  ac  yn 
llefaru  yn  y  trydydd  person  ll'íosog:  tybir 
iddo  ef  aros  yn  Philippi  a'i  hamgylchoedd 
hyd  oni  ddaeth  Paul  yno  drachefn  :  nid  yw 
yn  llefaru  am  dano  ei  hun  fel  yn  cydyin- 
deithio  â  Paul  a'i  gyfeillion  hyd  pen.  20.  5, 
6;  oddi  yno  yn  mlaen  yn  barâus  hyd  ddi- 
wedd  yr  hanes.  £  Dwy  ddinas  go  fawr  i'r 
gorllewin  o  Philippi  oedd  y  rhai  hyn,  ac  yn 
agos  ar  y  ffordd  oddi  yno  i  Thessalonica. 
M  ae  yn  debyg  nad  arosodd  Paul  ddim  yn  y 
dinasoedd  hyn,  ac  nid  oes  hanes  am  ei  lafur 
ef  yn  yr  un  o  honynt  wedi  hyn.  \  Prif 
ddinaa  Macedonia  oedd  Thessalonica  ;  Philip 
o  Macedonia  a'i  galwodd  hi  felly,  er  cof  am 
fuddugoliaeth  a  gawsai  efe  ar  y  Thessaliaid, 
a    hyny    yw    ystyr    yr   enw.      Yr   oedd    hi 
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ychydig  dros  hanner  can  milltir  i'r  gorllewm, 
neu  y  deheu-orllewin,  o  Philippi,  ar  làn  y 
môr.  Yno  yr  oedd  rhaglaw  Rhufeinig  Mace- 
donia  yn  cartrefu,  a  hawdd  y  gallasai  Panl  a 
Silas  wneyd  achwyn  wrtho  yn  erbyn  swydd- 
ogion  Philippi,  pe  mynasent.  ||  Yr  oedd 
llawer  o  Iuddewon  yn  preswylio  yn  Thes- salonica. 

2  *  A  Phaul, c  yn  ol  ei  arfer,  d  a 
aeth  i  mewn  attynt,  f  a  thros  dri  sab- 

bath  a  e  ymresymmodd  â  hwynt  allan o'r  ysgrythyrau, 
c  Luo  4.  16.  loan  18.  20.  d  ad 

a  13.  5,  14.  a  14.  1.  a  18.  4,  19.  a  19 
a  28.  23.  1  Sara.  12.  7.  Es.  1.  18.  Heb. 

*  Arfer  rhai  yw  "  esgeuluso  eu  cyd-gyn- 
nulliad,"  ond  arfer  Paul  oedd  myned  i'r 
synagog  pa  le  bynag  y  byddai,  i  addoli  Duw 
ac  i  bregethu  yr  Arglwydd  Iesu  :  un  ffydd- 
l'awn  yn  ngwasanaeth  ei  feistr  nefol  oedd  efe. 
t  Tybiodd  rhai  oddi  wrth  hyn  mai  am  dri 
sabbath  yr  arosodd  Paul  yn  Thessalonica ; 
ond  mae  yn  amlwg  iddo  aros  yno  yn  hwy  na 
hyny :  oblegid  yn  ei  epistolau  atynt  wedi 
hyny  mae  yn  dywedyd  iddo  weithio  trwy 
Iafur  a  lludded  at  ei  fywioliaeth  tra  bu  yno, 
(1  Thes.  2.  9;  2  Thes.  3.  8)  ac  yn  ei  epistol 
at  y  Philippiaid  mae  yn  dywedyd  iddynt 
hwy  ddanfon  cymmorth  iddo  fwy  nac  unwaith 
pan  oedd  yn  Thessalonica,  Phil.  4.  16  :  ni 
buasai  achos  lawer  am  y  pethau  uchod 
mewn  cyn  lleied  amser  â  thri  sabbath.  Tri 
sabbath  yr  aeth  efe  i  synagog  yr  Iuddewon  ; 
ond  wrth  weled  eu  caledrwydd  a'u  hysbryd 
erlidgar  bwy,efe  a  beidiodd  a  myned  i'r  syn- 
agog  <xt  oi  tri  sabbath,  ond  a  bregethodd  i'r 
Groegiaid  cenedlig  pa  le  bynag  y  gallai,  a 
Hwyddodd  Duw  ef  yu  rhyfedd  yno  yn  nganol 
erlidiau  a  thrallod,  i  ddychwèlyd  Uawer  o'r 
Thessaloniaid  paganaidd  i'r  ffydd.  Gwel 
I  Thes.  1.  5—9. 

3  f*  Gan  egluro  a  dodi  ger  eu  bron- 
nau,  s  f  mai  rhaid  oedd  i  Grist  ddi- 
oddef,  a  chyfodi  oddi  wrth  y  meirw : 

h  %  ac  mai  hwn  yw  y  Crist  Iesu,  yr 
hwn  yr  wyf  fì  yn  ei  bregethu  i  chwi. 

/peii.  2.  16—36.  a  3.  22—26.  a  13.  26—39.  Luc  24.  26, 
27,  32.  g  Gwei  ar  Luc  24.  27,  44,  46.     I  Cor.  15.  3,  4 
h  pen.  2.  36.  a  9.  22.  a  18.  28.    Gal.  3.  1. 

*  Gan  eglnro  allan  o  ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament,  (adn.  2,)  t  y  byddai  raid  i'r  Mes- 
siah  a  ddysgwyliai  yr  Iuddewon  ddyoddef, 
marw,  ac  adgyfodi  o  feirw  ;  %  bod  yr  Iesu 
oedd  ef  yn  bregethu  wedi  dyoddef,  marw,  ac 
adgyfodi  drachefn,  yn  ol  yr  ysgrjthyrau 
nyny^  ̂ an  hyny  rhaid  mai  yr  Iesu  hwnw 
oedd  y  Crist,  y  Messiah  dysgwyliedig. 

4  l  *  A  rhai  o  honynt  a  gredasant, 
f  ac  a  ymwasgasant  â  Phaul  a  k  Silas, 
X  ac  o^r  ̂ Groegwyr  crefyddol  lîaws 
mawr,  m  \\  ac  o'r  gwragedd  penaf  nid 
ychydig. i  adn.  34.  pen.  2.  41,  42,-44.  a  4.  23.  a  5.  12—14.  a  14. 
1,  4.  a  23.  24.  Diar.  9.  6.  a  13.  20.  Can.  1.  7,  8.  a  6.  1. 
Zeoh.  2.  11.  a  8.  20-23.  2  Cor.  6.  17,  18.  *  pen.  15.  22, 
32,  40.         I  adn.  17.  pen.   13.  43.    a  16.  3,  14.   a  18.  4.    a  19. 
10,  17.  a  21.  28.         m  adn.  12.  pen .  13.  50. 

*  Er  mör  eglur  a  chadarn  yr  oeddPaulyn 
ymresymu  ac  yn  profi  y  gwirionedd,  eto 
"  rhai"  o'r  Iuddewon  a  gredasant;  yr  oedd- 
ynt  oll  yn    dysgwyl   y   Messiah    ytí    frenin 
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terfysy  yn  y  ddinas. 
Idaearol,  ac  nid  i  farw,  adgyfodi,  ac  e«gyn  i 

bgoniant,  fel  ydywedai  Paul  i'r  Iesu  wneyd: 
ond  dygodd  yr  Ysbryd  Glán  "  rai"  o  honynt 
h  edu,  ni  chredasai  neb  o  honynt  heb  ei 

weithrediadau  ef.  t  Ymwasgodd  y  rhai  hyn 

gyda'r  anwyldeb  a'r  agosrwydd  mwyaf,  fel 
yr  arwydda  y  gair,  â  Paul  a  Silas,  fel  eu 
tadau  ysbrydol,  ac  offerynau  eu  hiachawdwr- 

"aeth.  ì  Proselytiaid  i'r  grefydd  Iuddewig 
o'r  Groegiaid :  cre,dodd  ll'iaws  mawr  o'r 
rhai  hyn,  a  dim  ond  rhai  o'r  luddewon. 
||  Yr  oedd  y  gwragedd  hyn  yn  rhagori  ar  y 
gwragedd  yn  Antiochia  yn  Pisidia,  pen.  13. 

50 ;  yr  oedd  y  rhai  hyny  yn  erlid,  a'r  rhai 
hyn  yn  credu  :  ond  yr  Ysbryd  Glàn  a  wnaeth 
y  gwahaniaeth. 

5  1f  *  Eithr  yr  Iuddewon  y  rhai 
oedd  heb  gredu,  n  gan  genfigenu,  °fa 
gymmerasant  attynt  ryw  ddyniondrwg 
0  grwydriaid ;  ac  wedi  casglu  tyrfa, 
1  hwy  a  wnaethant  gyffro  yn  y  ddinas, 
%  ac  a  osodasant  ar  dŷ  í  Jason,  ||  ac  a 
geisiasant  eu  dwyn  hwynt  allan  at  y 
bobl. 

/iadn.  13.  peu.  7.  9.  a  13.  45.  a  14.  2,  19.  a  18.  12. 
Diar.  14.  30.  Es.  26  11.  Ma..  27.  18.  1  Cor.  3.  ».Gal.  5.  21, 

26.  Iago  4.  5.  o  Barn.  9.  4.     Job  30.  1—10.    Salm  35.  15 
a  69.  12.  p  pen.  19.  24—34,  40.      q  adn.  7.  Rüuf.  16.21 

*  Nid  oedd  yr  Iuddewon  digred  yn  fodd 
Iawn  ar  fod  heb  gredu  eu  hunain,  yr  oeddynt 

yn  "  cenfigenu"  wrth  Iwyddiant  Paul  a  Silas 
yn  ennill  eraill  i  gredu  :  ni  íynent  hwy  i  neb 
gredu,  nac  luddewonna  Croegiaid.  fCrwydr- 
iaid  ofer,  a  iladron,  dynion  o'r  fath  waethaf. 
parod  i  bob  terfysg  a  drygioni.  Dywedasai 
yr  Iuddewon  deddfol,  "  Saf  ar  dy  ben  dy 
hun,  na  nesâ  ataf  fi,"  wrth  y  rhai  hyn  mewn 
amgylchiadau  eraill;  ond  yn  awr  yr  oeddynt 
yn  ymgymmysgu  a  hwynt  yn  bnrion  i  godi 
erlid  yn  erbyn  gweision  Crist.  jYn  Rhuf.  16. 
21,ymddengys  fod  Jason  yn  rhyw  berthynas  i 
Paul ;  felly  tybia  rhai  mai  Iuddew  Groegaidd 
oedd  efe.  Tybia  eraill  mai  yr  enw  Groeg 
aidd  am  Joshua  neu  Jesus,  yw  Jason  ;  ac  ma 

un  o'r  dysgyb.'ion*  a  wasgarwyd  oedd,  pen 
11.  19,  yn  gyntaf  i  Syria,  ac  a  dramwyodd 
oddi  yno  i  Macedonia.  Yn  nhŷy  Jason  hwn 
mae  yn  debyg,  yr  oedd  Paul  a  Silas  yn 
Uettya.  ||  Gan  feddwl  eu  lladd  yn  y  terfysg 

yn  dd'íammau;  nid  oedd  dim  llaia  foddlonai 
yr  Iuddewon,  ond  am  nad  oedd  dim  achi 

cyfiawn  yn  eu  herbyn,  ewyllysient  i'r  dyrfa 
derfysglyd  fod  dàn  y  gwarth  o'r  weithred 
ac  nid  hwy  eu  hnnain. 

6  *  A  phan  na  chawsant  hwynt, 
r  f  hwy  a  lusgasant  Jason,  a  rhai  o?r 
brodyr,  at  bennaethiaid  y  ddinas,  gan 

lefain, s  |  Y  rhai  sydd  yn  aflonyddu  y 
byd,  ||  y  rhai  hynny  a  ddaethant  yma 
hefyd ; 

r  peo.  6.  12,  13.  a  16.  19,  20.  a  18.  12,  13.  *  pen.  21 
28—31.  a  22.  22,  23.  a  24.  5.  a  28.  22.  1  Bren.  18.  17,  18. 
Est.  3.  8,  9.  Jer.  38.  2-4.  Ain.  7.  10. 

*  Ni  chawsant  Paul  a  Süas  yn  nhý  Jason, 
trefnwyd  iddynt  hwy  ddíanc  i  rywle  mewn 
pryd.  t  Pa  fodd  bynag,  cawsant  Jason  a 
rhai  brodyr  cristionogol  yno,  ac  yn  eu 
cynddeiriogrwydd  a'u  siomedigaeth  am  y 
lleill,  hwy  a'u  llusgasant  hwynt  at  benaeth- 
iaid  y  ddinas,  i  roddi  cwyn  yn  eu  herbyn  am 
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groesawi  y  lleill.  % "  Aflonyddu  y  byd :'' 
Nagê,  pechod  a  phechaduriaid,  Satan  a'i ddeiliaid,  oedd  yn  allonyddu  y  byd  y  pryd 
hwnw  fel  yn  awr,  a  hwy  oedd  yn  aflonyddu 
y  ddinas  y  pryd  hwn,  adn.  ö  :  llouyddu  y 
byd,  a  gwneyd  trefn  arno,  yr  oedd  yr  apos- 
tolion,  ac  nid  ei  aflonyddu.  Mae  yn  wir  eu 
bod  yn  aflonyddu  seremoniau  yr  Iuddewon, 
eilun-addoliaeth  y  Groegiaid,  pechodau  pawb, 
a  llywodraeth  Satan,  y  gwr  cryf  arfog  oedd 
yn  ceisio  cadw  ei  neuadd  mewn  heddwch ; 
ac  yna  yr  oedd  y  byd  a  Satan  yn  aflonyddu 
yn  ofnadwy  o  achos  hyny.  ||  Clywsom  am 

danynt  mewn  mànau  eraill  o'r  blaen;  ond 
o'r  diwedd  beiddiasant  ddyfod  yma,  i'r  brif- 
ddinas,  i  ddannedd  y  rhaglaw,  i  dacnu  eu 
hathrawiaeth  gyfeiliornus  ac  i  aflonyddu 

pawb. 7  *  Y  rhai  a  dderbyniodd  Jason : 
1  f  ac  y  mae  y  rhai  hyn  oll  yn  gwn- 
euthur  yn  erbyn  ordeiniadau  Cesar, 
\  gan  ddy wedyd  fod  brenhin  arall,  sef Tesu. 

t  pen.  16.  21.  a  25.  8— 11.  Ezra  4.  12— 15.  Dan.  3.  12. 
a  6.   13.  Luc  23.  2.  loan  19.  12.  1   Pedr  2.  15. 

*  Maey  Jason  hwn  wedi  euderbyn,  yn  eu 
noddi,  ac  yn  un  o  honynt:  t  ac  y  maent  oll 
yn  dàl  athrawiaeth,  egwyddorion,  ac  arfer- 
iadau,  croes  i  ordeiniadau  Cesar.  %  Taerant 
hwy  fod  brenin  arall,  rhyw  Iesu,  yr  hyn 
sydd  wrthryfel  a  theyrn-fradwriaeth  union 
gyrchol  yn  erbyn  Cesar,  yr  hwn  sydd  yn 
gwahardd  i  neb  gymmeryd  yr  eaw  brenin, 
mewn  un  wlad  dàn  ymherodraeth  Rhufain, 
heb  iddo  gael  yr  enwad  hwnw  ganddo  ef. 
Efallai  mai  yr  enw  Arglwydd,  a  roddai  yr 
apostol  mòr  aml  i  Grist,  a  gymmerasant  yn 
achlysur  i  gyhuddo  y  cristionogion  o  ddywed- 
yd  fod  brenin  arall. 

8  u  *  A  hwy  a  gyffroisant  y  dyrfa, 
a  Uywodraethwyr  y  ddinas  hefyd,  wrth 

glywed  y  pethau  hyn. u  Mat.  2.  3.  )oan.  11.  48. 

*  Cyitrôodd  rhai  efallai  dros  y  cristion- 
ogion,  rhag  ofn  y  daeihent  i  enbydrwydd 
mawr  o  herwydd  y  fath  gyhuddiad :  cyffrò- 
odd  y  dyrfa  oll  wrth  glywed  fod  brenin  arali, 
pwy  a  allasai  fod,  beth  fyddai  y  canlyniad, 

a  phawb,  y  dyr."a  a'r  lly  wodraethwyr,  yn  ofni 
y  byddai  terfysg  a  gwrthryfel  trwy  holl 
wlad  Macedonia,  mewn  canlyniad  i'r  íath beth  a  hyn. 

9  *  Ac  wedi  iddynt  gael  sicrwydd 

gan  Jason  a'rlleill,  tnwya,uê'°^yng- 
asant  hwynt  ymaith. 

*  Mae  yn  debyg  i  Jason  a'r  brodyr  egluro  i'r 
Ilywodraethwyr,  mai  lesu  oedd  y  brenin,  ei 

fod  wedi  marw,  adgyfodi,acesgyn  i'r  nefoedd, 
ac  felly  nad  oedd  gan  ymherodraeth  Rhufain 
ddimi'w  oi'nioddi  wrthoef  fel  brenin  daearol ; 
ac  wedi  iddynt  glywed  hyny  ymfoddlonasant 
ar  eu  rhwymo  hwynt  dan  ddirwy  neu  feich- 
iau  i  fod  yn  sicr  i  gadw'r  heddwch,  ac  i 
ddyfod  yn  mlaen  os  byddai  galw  am  danynt 
ryw  bryd  ar  ol  hyn.  +  Yr  oedd  eu  gollwng 
hwy  ar  hyny  yn  siomedigaeth  fawr,  yn 
ddîammau,  i'w  herlidwyr. 

10  1T  x  *  A'r  brodyr  yn  ebrwydd  o 
hŷd  t  nos  a  anfonasant  Paul  a  Silas 



Canmol  y  Bereaid  am  eu  bod  yn      ACTAU  XVII.  chwilio  beunydd  yr  ysyrythyrau. 

y  J  i  Berea :  y  rhai  wedieu  dyfod  yno, 
''  ||  aaethant  i  synagog  yr  Iuddewon. xadn.  14.  ueo.  9.  25.  a  23.  23,24.  Joib.  2.  15,  16. 
1  Sara    19.  12-17.       a  20.  42.  y  adn.  13.       pen.  20.  4 
t  adu.  2.  peu.  14.  6,  7.   1  Tbes.  2.  2. 

*  Tybiisant  nad  oedd  yn  ddoeth  nac  yn 
ddiberygl  i  Paol  a  Silas  aroa  yno  ddim  yn 
hwy,  +nac  yn  ddiberygl  ychw;iilh  eu  danfon 
hwy  ymaithiiw  dydd  ;  gan  hyny  danfonwyd 
hwy  ymaith  yn  ddirgelaidd  o  hyd  nos :  tel 
hyn  yr  oedd  y  dynion  sanciaidd  a  gwerth- 
fawr  hyn,  feì  defaid  yn  mysg  bleiddiatd,  yn 
gorfod  íîoi  am  eu  heinioes  o  le  i  le  yn  y  byd 
drwg  hwn.  îDinas  arall  o  Macedonià  oedd 

Berea,  yn  agos  i  ddeugain  militir  i'r  dehen- 
orllewin  o  Thtssalonica  :  yr  oedd  yn  agos  i 
Pelîa,lle  y  ganesid  A!exander  Fav\r.  |j  Yn 

ddi'oed,   heb  ofu  yr  iuddewon,  na   theimlad 
0  ddigter  tuag  atynt,  wedi  en  heilid  yn 

mhob  màn;  hwy  a  aethant  i'r  synagog,  ac  a 
bregeihasant  Grist  iddynt  fel  yn  mhob  màn 
arall. 

11  °*  Y  rhai  hyn  oedd  foneddig- 
eiddiacli  nâ'r  rhai  oedd  yn  Thes- 
salonica,  by  rhai  a  dderbyniasant  y 
gair  gyd  â  phobparodrwyddmeddwì, 
e  gan  chwilio  beunyddyrysgrythyrau, 
a  oedd  y  pethau  hyn  felly. 

a  íliar.  1.5.  »9.9  Jer.  2.  21.  loai,  1.  46-49.  ó  pen. 
2.  41.  a  10.  33.  a  II.  1.  Job  23.  12  Ditr.  2.  1-5.  a  8.  10. 
Mat.  13.  23.  1  The».  1.  6.  a  2.  13.  2  Thes.  2.  10.  cSalm  I. 

2,  3.  a  119.  97-100,  148.  Es.  8.  20.'  I.uc  16.  29.  Ioan  3.  21 
«  5.  39.  2  Tìib.  3.  15—17.  1  Pedr  1.  10-12.  2Pedrl.  19-21. 
1  loan  4.  5,  6. 

*  Ymffrostiau  yr  Iuddewon  lawer,  eu  bod 
yn  bobl  rydd  a  boneddigaidd,  am  eu  bod  yn 
had  Abraham  a'r  patrîärcînaid ;  ond  nid 
boneddigaidd  o  ran  gwaedoliaeth    felly,    nac 
0  ran  mcddiannan  bydol,  a  feddylir  yma  ; 
eithr  boneddigaidd  o  ran  tymher,  ysbryd, 
ae  ymddygiadau:  mwy  diragfarn  na'r  rhai 
oedd  yn  Thessalonica,  a  mwy  parod  i  wrando 

yr  efengyl,  a'i  derbyn  liefyd,  wedi  chwilio 
yr  ysgrythyrau  a  oedd  y  pethau  hyn  felly 
Tybai  rhai  fod  yno  lawer  yn  ddynion  gwii 
dduwiol  pan  aeth  Paul  atynt,  yn  ol  y  goleuni 
oedd  ganddynt;  ac  nad  oedd  dim  yn  eisiau, 
ond  dangos  iddynt  fod  person,  athrawiaetli 
gweithredoedd,  a  marwolaeth  íesu,  yn  ateb 

i'r  prophwydoliaetbau  am  y  Messiah,  yn  yr 
Hen  Destament,  eu  bod  yn  barod  i  gredu 
ynddo  ar  dystiolaeth  Panl  a  thystioheth  yr 
ysgrythyrau.  Mae  yn  sicr  fod  rhywbeth  yn 
y  rhai  hyn,  amgen  na'r  Iuddewon  yn  mhob 
màn  arail,  ar  y  cyunygiad  cyntaf  o'r  efengy! 

iddynt.  f  Fel  hyn  y  'dylai  pawb  dderbyn tystiolaeth  dynionam  y  gwirionedd;  chwill 
yr  ysgrythyrau  beunydd,  ac  yn  fanol,  i 
phrofi  yr  athrawiaeth  a  glywant  wrth  y  gai 
a  ddarllenant.  E  ddcil  y  wir  athrawiaeth 
ei  chwilio  yn  y  goleu  egluraf;  nid  oes  ond 

eiddo  drwg    yn  gofyn  lle  tywyll  i'w  werthu. 
1 2  d  *  Felly  llawer  o  honyntagred- 

asant, e  f  ac  o'r  Groegesau  parchedig, 
ac  o  wŷr  nid  ychydig. 

d  adu.  2-4.  pen.  13.  4C.  a  14.  1.  Sjlra  25.  8.  9.  loan  1 
45-49.    a  7.  17.     Epli    5.14.    lagol.21.  e  peu.   13.  50 
1  Cor.  1.  26.  lago  1.  10. 

*  Gwedi  chwilio  yr  ysgrythyrau  yn  ddyfal, 
a  chael  bod  athrawiaeth  Paul  yn  gyson  á 
hwy,  ac  yn  cael  ei  chadarnâu  ganddynt ;  e 
gredodd  llawer  o  honynt  yn  wirioneddol  yn 
yr  Arglwydd  lesn  :  rhai  a  gredodd  yn  Thes- 
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salonica,  ond  llawer  yn  Berea:  buont  tiydd- 
lawn  ar  ychydiií,  a  rhoddodd  Duw  iddynt 
lawer.  t  Groegiaid  o  ran  cenedl  oedd  y 
rhai  hyn,  gwragedd  a  gwŷr,  oiid  wedi  der- 

byn  y  grcfydd  Iuddewig  o'r  blaen,  ac  yn 
cyd-addoli  y  gwir  Dduw  â'r  Inddewon  yn  y 
synagog.  Nid  llawer  o'r  boneddigion  oedd 
yn  cael  eu  galw  y  pryd  hwnw  mwy  nac  yn 
awr;  ond  e  alwyd  amryw  o  honynt  yn 
Berca,  ac  yr  oedd  yma  argoel  am  eglwys 
fiodeuog  o  rai  boneddigion  )n  mhob  ystyr o'r  gair. 

13  -^*  A  phan  wybu  yr  luddewon 
o  Thessalonica  fod  gair  Duw  yn  ei 
bregethu  gan  Paul  yn  Berea  hefyd, 
hwy  a  ddaethant  yno  hefyd,  *  gan 

üryfí'ròi  y  dyrfa. 
/adn.5.    M*t.  23.  13.     I  Thes.  2    14— 16.  g  pen.  6. 

12-  a  14.  2.  a  21.  27.    I  B.en.  21.  25.  DUr.  15.  18.    •  28.  25. 

*  Gwclsom  dro  fel  hwn  o?r  blaen,  yn  pen. 
14.  19;  Iudtlewon  o  Antiochia  ac  Iconium 
yn  dyfod  i  Lystra  i  godi  erlid  yn  erbyn  Panl 

Barnabas.  Yma  gwelwn  elyniaeth  cad- 
arn,  a  phrysurdeb  ditìino,  y  llew  rhuadwy 

t'i  offerynau,  yn  ceisio  attal  llwyddiant  yr 
efengyl  a  thori  ymaith  y  rhai  a  ddanfonasai 
Duw  i  w  phregethn  i  bechaduriaid.  Ond  yn 
tnhob  màn  yr  oedd  yn  rhy  ddiweddar;  yr 
oedd  yr  had  wedi  ei  hau,  y  tân  wedi  ei 
^ynne,  y  surdoes  wedi  ei  roddi  yn  y  blawd, 

ic.  achos  Duw  wedi  dechreu,  cyn  i'r  gelynion 
idcchreu  erlid,  ac  nis  gallent  hwy  mwyach 
ei  ddiddymu. 

14  h  *  Ac  ynayn  ebrwydd  ybrodyr 
a  anfonasant  Paul  ymaith,  *jifyned 
megis  Tr  mòr  :  h  J  ond  Silas  a  Timo- 
thëus  a  arhosasant  yno. 

h  adn.  10.  pen.  9.  25,  30.  Mat.  10.  23.  t  pen.  20.  3. 

Josh.  2.   16.        k  pea.  19.  28.  1  Ti.n.  1.  3.  Tit.  I.  5. 

*  Gan  mai  Paul  oedd  piif  wrtliddrych 
ymgais  y  gelynion,  gwelodd  y  brodyr  yn 
angtnrheidiol  ei  ddanfon  ef  ymaith  yn  ddY- 

oed,  megys  y  gwnaethid  yn  Thessalonica  o'r 
blaen,  adn.  10.  t  Yr  oedd  y  gelyn  yn  gyf- 
rwys,  am  hyny  yr  oedd  yn  angenrheidiol 
iddynt  hẁythau  fod  yn  gyfrwys;  danfon 

Paul  ymaith  megys  i'r  môr,  er  mai  i  Athen 
yr  aeth  efe  ar  hyd  y  tir.  Tuag  ugain  inílltir 

oedd  o  Berea  i'r  inôr.  %  Gan  nad  oedd  Silas 
a  Thimothëus  mòr  enwog  a  Phaul,  nid  oedd 
sylw  y  gelynion  yn  gymmaint  arnynt  hwy : 
arosasaat  yn  Berea  i  gynnorthwyo  y  credin- 
wyr  ieüainc,  hyd  oni  ddanfonai  Paul  am 
danynt  o  Athen. 

1 5  *  A  chy  farwyddwyr  Paul  a'i  dyg- 
asant  ef  hyd  '  Athcn :  m  f  ac  wedi 
derbyn  gorchymyn  at  Silas  a  Thim- 
othëus,  ar  iddynt  ddyfod  atto  arffrwst, 
hwy  a  aethant  ymaith. 

/pen.  18.  1.    I  Thes.  3.  1.  m  pen.  18.  5.    2  Tim.  4. 
10,  II,  20.  21.  Tii.  3.  12. 

*  Yn  ol  mesuriad  Scott,  yr  oedd  Athcn 
tua  170  milltir  o  Berea,  tua'r  dehan,  nen  y 
dehau-ddwyrain  oddiyno:  ond  dywed  Guyse 
ei  bod  rhwug  dau  a  thri  chant  o  tilltiroedd 
o  Berea.  Llygad  y  byd  y  gelwid  Groeg  am 
ddysgeidiaeth,  a  llygad  Groeg  y  geiwid  Ath- 
en;  ac  eto  gyda  holl  ddysgeidiaeth  yrAthen- 
iaid,  nisgwyddentddim  am  y  gwirDduw  nes  i 
Paul  ddyfod  yno  i'w  bregethu  iddynt.  Felhyn 



Yr  Atheniaid  yn ACTAU  XVII. 
ymddadleu  a  Paul. 

yr  uedd  gelyniaeth  diafol  a'i  offerynau  o  hyd 
yn  peri  i'r efengyl gael  ei  thaenu.  f  Eíaiiai 
bod  Paul  yn  dysgwyl  llwyddiant  mawr  ar  ei 
mreinidogaéth    yn    Áthen,    ac    yn   tybied   y 
byddai  eisiau  cynnorthwy  Silas  a  Thimo- 
thëus  arno;  ond  nid  yw  yn  ymddangos  iddo 
rod  mòr  l'wyddiannus  yno.  Gwel  adn.  32 — 
B4.  Tybir  nad  aeth  Silas  gyda  Timothëus  i 
Athen,  ac  yn  fuan  wedi  i  Timothëus  fyned, 
danfonodd  Paul  ef  yn  ei  ol  i  Thessalonica,  i 
gadarnâu  ac  i  gysuro  y  brodyr  trallodedig 
yno,  (Gwel  l  Thes.  3.  1,  2;)  ac  i  Silas  a 
Thimothëus  ddyfod  at  Paul  ryw  bryd  wedi 
hyny  yn  Corinth:   pen.  18  5. 

16  H  *  A  thra  yr  ydoedd  Paul  yn 
aros  am  danynt  yn  Athen,  n  f  ei 
yspryd  a  gynhyrfwyd  ynddo,  X  wrth 
weled  y  ddinas  wedi  ymroi  i  cilunod. 

n  Ex.  32.  19,  20.  N.ira.  25.  6-1 1.  1  Bren.  19.  10,  14. 
Job  32.  2,  3,  19-20.  Salm  69.  9.  a  119.  158  Jer.  20.  9.  Mica 
3.  8.  Marc  3.  5.  loan  2.  13-17.  2  Pedr  2.  7,  8. 

*  Tra  bu  cyfarwyddwyr  Panl  i  Athen   yn 
dychwelyd  i  Berèa,  a  ihra  bu  Timothëus  yn 
dyfod  o   Berea   i   Áthen  ato  ef:  gan    fod  y 
ftordd  yn  mhell  rhaid    i  hyny   gymmeryd  i 
fynu  gryn  amser.     t  Mae   yn  debyg  nas  de 
chreuodd  Paulbregethu  iV  Atiieniaiíi  yn  union 
pan  ddaeth   i'r   ddinas;  ond    treuliodd  beih 
amser  fel  ymdeithydd  dieithr,  i  sylwi  ar  eu 
moe^au  a'u  harferion   coel  grefydnol  hwynt, 
fel  y  gallai   addasu    ei  yrnadroddion  yn  fwy 
cymhwys  atynt  pan  ddechreuai,     Wrth  wel- 
ed  pobpeth  fel  yr  oeddynt  yn  eu   plith  cyn- 
hyrfodd  ei  ysbryd   o'i  fewn  yn   rymus  iawn 
gan   amryw    deimladau  : — 1.  Tosturi,  fod  lk 

Imòr  enwog  am  ddysgei  liaeth,  mòr  dywyll  a 
Ithruenus  am  bethau  crefydd.     2.  Atgasrwydd 
lac  eiddigedd  cryf  yn  erbyn  eilun-addoliaeth 
la  phechodau  eraill  y  lle.  3.  Awydd  sanctaidd 

la    gwresog    i'w    haddyí-gu    a'u    dychwelyd 
||hwynt  o'u  cyfeiliorni  a'u  ífyrdd  drygionus. 
||  Dywedir  fod  alloran  a  delwau    Athen  yn 
lamlach  na  holl  wlad  Groeg  i  gyd,  a  bod  yn 
ihawddach  cael  duw  (h.  y.  eilun   dduw)  yno 
Inadyn.     Beth  a  ddywed  y  dadleuwyr  dros 
Igrefydd  rheswm  a  dysgeidiaetb  ddynol  am  y 

ipethau  hyn  ?     Dyma'r  dynion  mwyaf  enwog 
Ifyn  y  byd  am  bob  dysgeidiaeth  ond  dysgeid- 
liaeth  ysgrythyrol,  wedi  ynfydu  mewn  eüun- 
iiaddoliaeth   a  phob  trueni  :  nid  aeth  y  llwyth- 
lan   mwyaf  anwâr  ac    annysgedig,    erioed    i 

iddyfnach  gwaeledd  na'r  Atheniaid. 

17  °  *  0  herwydd  hynny  yr  ym 
îjresymmodd  efe  yn  y    synagog    â'r 
bjluddewon,  ̂ ac  â'r  rhai  crefyddo1,tac 
;yn  y  farchnad  « beunydd   â7r  rhai  a 
gyfarfyddent  âg  ef. 

oado.2— t.    pen.  14.  1— 4.  p  pen.  10.  2.    a  13.  16. 
^Diar.  I.  20-22.    a  8.  1-4,  24.      Jer.  6.  11.     Mat.  5.  3,  2. 
Marc  16.  15.  Luc  12.  3.  2  Tim.  3.  2,5. 

H     *  Yr   oedd    rhai   Iuddewon   yn    Athen,   a 
chanddynt  synagog,  lle   yr  addolent  y  gwir 
Dduw  ;  a  rhai  proselytiaid  crefyddol  o  blith 
y  paganiaid  gyda  hwynt :  dechreuodd  Paul 
yn  mhlith  y  rhai  hyn,  fel  arferol  yn  mhob 

màn  arall.    +  Gwedi  dechreu  gyda'r    Iudd 
iewon  a'r   proselytiaid  yn   y   synagog   ar   y 

'  sabbath,  yroedd  beunydd  yn  myned  i'r  farch 
I  nadfa,  ac  yn  ymresyrnu  â  phawb  a'i  gwran 
f  dawai  yn  erbyn   y  fath   eilun-addoîiaeth,  ac 
I  yn  pregethu  Crist  iddynt  fel  unig  geidwad 
k  Iuddewon  â  chenedloedd. 
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18  *  A  rhai  oV  r  philosophyddion 
o'r  t  epicuriaid,  ac  o'r  l  Stoiciaid,  *  a 
ymddadleuasant  âg  ef :  a  rhai  a  ddy- 
edasant,  ||  Beth  a  fynnai  y  siaradwr 

hwn  ei  ddywedyd  ?  a  rhai,  §  Tebyg 
yw  ei  fod  ef  yn  mynegi  duwiau 

di'eithr  :  am  ei  fod  yn  pregethu  yr 
^lesu,  a'r  adgyfodiad,  iddynt. r  Rhuf.  1.  22.  1  Cor.  1.  2C,  21.  Col.  2.  8.  «  pen.  6. 
9.  Mare  9.  14.  Lucll.53.  1  Cor.  3.  18,  19.  /adn.  31. 
pen.  26.  23      Rhut.  14.  9,  10.    1  Cor.  15.  3.  4. 

*  Y  philosophyddion  yn  mawredd  eu  dysg 
a'u  tybian  uchel,  oedd  y  rhai  mwyaf  gwrth- 
wynebol  i  Gristionogaeth  o  bawb,  y  pryd 

hwnw  fel  yn  awr;  a'r  ddwy  blaid  a  cnwir 
yma  oedd  y  rhai  mwyaf  gwrthwynebus  o 
bob  plaid  arall  yn  Athen  a  Groeg.  t  Epicuri- 

ns,  tad  y  blaid  hon,  a  ddaliai  i'r  byd  gael  ei 
wneyd  ttwy  gyd-gasgliad  damweiuiol  rhyw 
aneirif  ronynau  bychain  ;  na  chreodd  Duw 
mo  hóno,  nad  yw  yn  ei  lywodraetliu, 
nac  yn  gofalu  dim  yn  nghylch  helyntion 

dynoíryw  ;  bod  y  duwian  o'r  un  ífnrf  a  dyn- 
ion  ;  mai  mwyniant  yw  y  prif  ddaioni ;  ac 
nad  oes  na  gwobrwyon  na  chosp  ar  ol  marw. 
X  Mae  y  Stoiciaid  yn  aruthr  o  feilchion  a 
hunanol,  yn  tybied  fod  eu  doethion  hwy  yn 
gystal  âDnw  ei  hunan,  bod  y  defnyddiau  o 
dragywyddoldeb,  ac  mai  Duw  oedd  y  byd  : 
dywedent  mai  prif  ddedwyddwch  dyn  oedd 
byw  yn  ol  anian  a  rheswm  ;  fod  pob  peth 
dàn  lywodraeth  tyngedfen  ddall  ac  anwrth- 
wynebol;  ac  efallai  bod  y  fath  bethau  â 
gwobrwyon  a  chosp  mewn  byd  i  ddyfod,  er 
bod  eu  syniadau  hwy  yn  dra  ynfyd,  cym- 
mysgedig,  ac  ansefydlog  yn  en  cylch.  Lla- 
wer  o  bethau  eraill  a  allesid  ddywedyd  am 

danynt;  ond  buom  eisoes  yn  rhy  faith  gyda'r 
ynfydion  diwerth  uchod  :  hawdd  yw  i'r  dar- 
ilenydd  weled  pa  mòr  groes  oedd  eu  daliad- 
au  oll  i  wirionedd  pur  a  syml  yr  efengyl :  a 
hawdd  y  gallai  Paul  ddadymchwelyd  eu  holl 
resymau  a'u  dadleuon  ofer.  Gelwid  hwy  yn 
Stoiciaid  oddiwrth  Stoa,  y  cyntedd  lle  yr 

oedd  eu  hysgol  yn  Athen.  || "  Siaradwr :" 
spermologos,  enw  aderyn  bychan  diwerth,  a 
fyddai  yn  arfer  pigo  gronynau  ýd  yn  y 
farchnadfa  a  mànau  eraill :  neu  mewn  ystyr 
arall,  hauwr  geiriau;  rhyw  grwydryn  car- 
doteiaidd,  a  fyddai  yn  arfer  taenu  chwedlau 
o  fân  i  fàn,  er  mwyn  cael  cynnaliaeth. 
Arhaid  dywedyd,  maiyn  yrystyr  fwyaf  dir- 
rnygus  i  Paul  y  defnyddiwyd  y  gair.  §  Cyfrif- 
ai  yr  Atheniaid  ansodiad,  neu  bersonoliaeth, 
i  bob  peth  agos ;  a  dwyfolent  hwynt :  megys 
Cywilydd,  Newyn,  Chwant,  Twymyn,  &c, 
ac  yr  oedd  ganddynt  eilunod,  neu  ddelwau 
iddynt.  Felly  wrth  glywed  yr  apostol  yn 
sôn  am  lesn  a'r  adgyfodiad,  tybient  mai 
rhyw  ddau  dduẁ  newydd  oeddynt,  y  rhai 

ni  chlywsent  hwy  am  danynt  erioed  o'r 
blaen  :  tybient  mai  duw  oedd  yr  adgyfodiad 
yn  gystal  a  Iesu,  yn  ol  eu  dull  uchod  hwy  o 
ansodi  pethuu  yn  gystal  a  phersonau. 

19  *  A  hwy  a'i  daliasant  ef,  ac  ari 
dygasant  i  |  Areopagus,  gan  ddywed- 
yd,  f  %  A  allwn  ni  gael  gwybod  beth 
yw  y  x  ddysg  newydd  hon,  a  draethir 
gennyt? 
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I'w  holi  am  ei  dduwiau  newyddion,  ac 
nid  i' w  gospi,  ar  ddim  a  welwn  ni  yn  yr  hanes: ei  watwar  oedd  y  peth  gwaethaf  a  wnaethant 
yn  y  diwedd,  adn.  32.  t  Rhenid  dinas  Athen 
yn  bùm  dosparth,  ac  Areopagns  y  gelwid  nn 
o  honynt,  oddi  wrth  denil  i  Mawrth,  duw  rhy- 
feloedd,  a  safaiarfryn  yn  y  dosparth  hwnw. 
Áres,  Mawrth  ;  pagos,  bryn  ;  felly  areopagus 
yn  y  Groeg,  y w  Bryn  .VI  awrth  yn  y  Gymraeg  : 
ac  felly  ei  gelwiryn  adn.  2'i,  yn  y  cyfieithiad 
Saesoneg.  Yma  yr  oedd  prif  frawdlys  Athen, 
i  brofi  pob  achosion  gwladol,  ac  yn  nghylch 
eu  duwiau  hefyd,  mae  yn  debyg ;  oblegid 
yma  yr  euog-farnwyd  Socrates  ac  eraill,  am 
ddàl  tybiau  gwahanol  i'w  cyd-wladwyr  yn 
nghylch  crefydd.  X  Yr  oeddynt  yn  bur  fwyn- 
aidd  yn  gofyn,  am  gael  clywed  yn  fanylach 
beth  oedd  ei  athrawiaeth  ef :  yn  ei  holl  ym- 
chwiliadau  dysgedig  àc  athronawl,  ni  chlyw- 
sent  hwy  erioed  o'r  blaen  son  am  Iesu  a'r 
adgyfodiad. 

20  Oblegid  yr  wyt  ti  yn  dwyn 

rhy w  bethau  V.  dieithr  i'n  clustiáu  ni : 
am  hynny  ni  a  fynnem  wybod  2  betn  a 
allai  y  pethau  hyn  fod. 

y  Hos.  8. 12.  Mat.  19.  23—25.  Marc  10.  24—26.  Ioau  6. 
60.  a  7.  35,  36.  1  Cor.  1.  18,  23.  a  2.  14.  Heb.  5.  11.  1  Pedr 
4.  4.  *  pen.  2.  12.  a  10.  17.  Marc  9.  10. 

*  Yr  unig  wrthddadl  afedrent  hwy  ddwyn 
yn  erbyn  yr  efengyl  oedd,  eu  bod  yn  "  new- 
ydd,"  ac  yn  "  ddîeithr"  iddynt  hwy.  Os 
oedd  yn  newydd  iddynt  hwy  nid  oedd  yn 
newydd  ynddi  ei  hun ;  ond  yn  hen  iawn,  fel 
y  ffrwyth  anaddfed  yn  y  blodeuyn,  dàn  holl 
oruchwyliaeth  yr  Hen  Destament :  ac  nid 

oedd  eu  holl  ofergoelion  a'u  defodau  hwynt 
ond  dynwared  gwrabaidd  o  addoliad  Duw. 

Ac  os  oedd  yn  ddieithr  i'w  syniadau  anianol 
hwy,  nid  oedd  am  hyny  yn  Hai  gwirionedd ; 

a'u  bai  hwy  oedd  eu  dieithrwch  iddi. 

21  (A'r  holl  Atheniaid,  *  a'r  di'ethr- 
iaid  y  rhai  oedd  yn  ymdeithio  yno, 

a  f  nid  oeddynt  yn  cymmeryd  ham 

dden  i  ddim  arall,  ond  i  ddywedyc1 
neu  i  glywed  rhyw  newydd) 

a  Eph.  5.  16.  Col.  4.  5.  2  Thes.  3.  11,  12.  1  Tim.  5.  13. 
2  Tim.  2.  16,  17. 

*  Byddai  boneddigion  ieuainc  o  wledydd 
pellenig  yn  cael  eu  danfod  i  Athen  i  gael  eu 
dysgu,  yn  yr  athrofêydd,  a  thàn  y  philoso- 

phyddion  enwog  oedd  yno.  Yr  oedd  A«'»cn hefyd  yn  borthladd  mawr,  medd  Pool,  felly, 
rhwng  pob  peth,  yr  oedd  yn  gyffredin  lawer 
iawn  o  ddîeithriaid.  t  Treulient  oll  eu  hamser 

yn  ofer  ac  yn  anfuddiol  iawn ;  dim  ond  dy- 
wedyd  a  chlywed  rhyw  newydd :  dyfeisio, 
traethu  a  gwrando,  rhywchẁedlau  newydd- 
ion  ;  gwir  neu  anwir,  crefyddol  neu  wladoi: 
hyn  oedd  eu  prif  hyfrydwch,  a  hyn  ysywaeíh 
yw  piif  hyfrydwch  llawer  eto.  Gan  fod  gan 
Paul  bethau  newydd  i'w  traddodi,  yr  oedd 
yn  debyg  o  gael  gwrandawiad  o  leiaf,  er 
porthi  blys  a  chwilfrydedd  yr  Atheniaid ;  a 
hyny  yn  unig  oeddynt  hwy  yn  eu  chennych, 
pan  ei  dygasant  ef  i  Areopagus. 

22  51  *  Yna  y  safodd  Paul  y'ng- 
hanol  t  Areopagus  ac  a  ddy  wedodd, 

J  Ha  wỳr  Atheniaid, h  \\  mi  a'ch  gwel- ======================== 

af  chwi  ym  mhob  peth  yn  dra  choel-  I 

grefyddol. b  adn.  16.  pen.  19.  35.  a25.  19.  Jer.  10.  2,  3.     a    50.  38.  ; 

*  Safodd  yn  hyf  ac  yn  ddiofn  yn  nghanol 
tyrfa  fawr  o  seneddwyr,  philosophyddion, 
ysgolheigion,  a  phrif  ddysgedigion  Athen  ei  ] 
nun  ;  a  dechreuodd  ar  ei  fater  mewn  ysbrydj 

gwahanol  iawn  i'r  eiddo  ei  wrandawwyri 
blysig  a  chwilfrydaidd.  t  Yn  nghanol  y  Ilys 
mawr,  neu  y  deml  a  grybwyllwyd  yn  adn. 

19,  gwel  ar  yr  adnod  hòno.  îNid'Ha  wyr frodyr,  fel  yn  mhlith  ei  genedl  ei  hun,  yn 
Iuddewon ;  ond  Ha  wýr  Atheniaid  yma. . 

||  Mi  a'ch  gwelaf  chwi  yn  mhob  peth  yn  dra 
chwannog  i  addoli  bodau  neu  alluoedd  an- 

weledig :  tybir  fod  hyna  yn  gyson  iawn  â'r 
Groeg,  ac  y  gellir  ei  gymmeryd  mewn  ystyr 
dda  neu  ddrwg,  yn  gyfatebol  i  amwysedd  y 
geiriau  gwreiddol.  Amcan  Paul  oedd  argy- 
hoeddi  yr  Atheniaid  o'u  heilun-addoliaeth ; 
ond  yr  oedd  yn  chwennych  gwneyd  hyny  yn  i 
y  modd  mwyaf  didramgwydd  ;  felly  mae  yn 
arfer  geiriau  oedd  yn  dangos  eu  bod  yn  dra 
chrefyddol  yn  ol  y  goleu  oedd  ganddynt, 
ond  ar  yr  un  pryd  mai  tra  cAoe^-grefyddol 
oeddynt,  ac  nad  oedd  yr  aneirif  dduwiau  a 
addolent  ond  gau  dduwiau. 

23  *  Canys  wrth  ddyfod  heibio, 
t  ac  edrych  ar  eich  c  defosiynau,  J  mi 
a  gefais  allor  yn  yr  hon  yr  ysgrifenas- 
id,dFR  DUW  NID  ADWAENIR. 
||  Yr  hwn  gan  hynny  yr  ydych  chwi 
e  heb  ei  adnabod  yn  ei  addoli,  hwn- 
nw  yr  wyf  fi  yn  ei  fynegi  i  chwi. 

c  Rhuf.  1.  23—25.  1  Cor.  8.  5.  2  Thes.  2.  4.  d  Salm 
147.  20.  Ioan  17.  3,  25.  Rhuf.  1.  20—22,  28.  2  Cor.  1.  21. 
2  Cor.  4.  4-6.  Gal.  4.  8,  9.  Eph.  2.  12.  1  Tim.  1.  17. 
1  loan  5.  20.  e  adn.  30.  Salm  50.  21.  Mat.  15.  9.  loau  4 
22.  a  8.  54,  55. 

* Wrth  rodio  oddi  amgylch  ar  hyd  eu  heolydíí 
a'u  temlau  hwynt,  neu  wrth  ddyfod  heibio  j 
ry  w  fàn  ar  ei  ffordd  i  Areopagus  y  di wrnoc 
hwnw.  fWrth  edrych  ar  wrthddrychau 
offerynau,  a  dulliau  eich  addoliad  chwi. 
dywedir  mai  dyna  brîodol  arwyddocâd  3 

gair  Groeg  ( sebasmata )  a  gyfieithir  "  defos 
iynau"  yma;  ac  nad  oes  unrhyw  un  gai: 
mewn  iaith  aralí  a  ateb  iddo.  ÌTystiodí 
llawer  o  haneswyr  paganaidd  fod  y  cyfryv 
allor  yn  Athen,  a  bod  y  cyfry  w  ysgrifei 
arni ;  ond  pa  fodd,  pa  bryd,  a  chàn  bwy,  j 
gosodwyd  hi  yno,  sydd  anhawdd  ei  bender 
fynu.  Allor  i  Dduw  yr  Iuddewon,  medi 

rhai,  ydoedd  ;  a'r  ysgrifen  hon  arni,  am  n 
oddefai  yr  Iuddewon  i'r  enw  anhydraet! 
JEHOFAH  gael  ei  ddefnyddio.  Mynai  y 
Atheniaid  ddelwau  o  dduwiau  pob  cenedly: 
eu  temlau  ;  ond  am  na  oddefid  gwncyd  deh 
i  Dduw  yr  Iuddewon,  gosodwyd  allor  idd 
yn  lle  delw :  ond  eto  nis  gwyddom  pa  bryd 
gwnaed  hyn.  Dywed  eraill  i  haint  dror 
fod  yn  Athen,  tua  chwe'  chant  oíìynyddoed 
cyn  Crist;  ac  am  nad  allai  neb  o'r  duwia 
oedd  ganddynt  hwy  y  pryd  hwnw  eu  gwa: 
edu  rhag  yr  haint,  iddynt  godi  allor  i  ry 
dduw  arall,  nas  gwyddent  hwy  ddim  a: 
dano,  os  oedd  rhvw  dduw  arall  yn  bod,  < 
aberthn  i  hwnw,  gan  obeithio  y  gwnai  t 
gwared  hwjnt:  ac  am  nas  gwyddent  pa 
a  oedd  rhyw  dduw  arall  neu  beidio,  na  pl 
beth  oedd  ei  enw  os  oedd  yr  un,  cerfiasa) 
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Kn  yr  allor  I'R  DUW  NID  ADWAENIR. 
Dywed  eraill  mai  Socrates  a  gododd  yr  allor 
ìon,  o  barch  i'r  un  gwir  Dduw,  yr  hwn  nis 
'wyddai    yr   Atheniaid    ddim    am  dano;  ac 
ìdo  roddi  yr  ysgrifen  hon  arni,  i  arwyddo 

:>ud  y  Duw  hwnw  yn  mhell  uchlaw  amgy- 
ì'rediadau  yr  Athcniaid,  a'r  eiddu  ei  hun 
lefyd.  Mae  yn  wir,  meddant,  fod  Socrates 
yn    gwawdio    aml-dduwiaeth   yr  Atheniaid, 
c  iíìdo  gael  ei  roddi  i  farwolaeth  am  hyny. 

Dywed  eraill  eto  fel  hyn  : — wedi  í'r  Atheniaid 
asglu  yr  holl  dduwiau  a  glywsent  am  danynt, 
'od  ìhai  o  honynt  yn  taeru,fod  rhj'.w  un  duw 
Irachefn  yn  bod,  yr  hwn  oedd  uchlaw  y  duw- 
au  eraìll  i  gyd  ;  ac  iddyntgodi  allor  i  hwnw, 

i'r  ysgrifen  hon  arni  am  nas  gwyddent  pwy 
)edd,  na  pha  beth  oedd  ei  enw.  ||  Beth 
)ynag  oedd  dechreuad  yr  allorhon,  cymmer- 
)dd  yr  apo&tol  y  fantais  o  hôni,  i   ddangos 
ad  oedd  efe  ddim  yn  "  mynegi  duwiau 

iieithr"  i'r  Atheniaid  ;  eithr  Duw  a  addefent 
iwy  yn  gystal  à'u  dirwiau  eraill,  ac  a  addolent 
lefyd,  er  nas  adwaenent  ef.  Tro  doeth  iawn 
)edd  hyn  yn  yr  apostol. 

24  /*-Y  Duw  a  wnaeth  y  byd,  a 
3hob  peth  sydd  ynddo,  *  f  gan  ei  fod 
in  Arglwydd  nef  a  daear,  h  nid  y w 
(ii  trigo  mewn  temlau  o  waith  dwy- 
aw  : 

/adu.  26—23.  pen.  4.  24.  a  14.  15.  Salm  146.  5,  6.  Es. 
0.  12,23.  a45.  13.  Jer.  10.  11,  12.  a  32.  17.  Zec.  12.  1. 
oau  1.1-3.     Heb.  1.2,  3.    a    3.  4.  g  Gen.  Ì4.   19,  22. 

u.  19.  15.  Salm  24.  1.  a  115.  16.  a  148.  13.  Jer.  23.  24. 
4.  35,  37.  Math.  5.  34,  35.  a  11.  25.  Luc  10.  21.  Dat. 

0.  11.  h  pen.  7.  48.  1  Bren.  8.  27.  2  Cor.  2.  6.  a  6.  1S. 
Is.  66.  1.  Ioan  4.  22,  23. 

*  Y  Duw  hwnw  nid  adwaenai  yr  Athen- 
aid,  er  bod  ganddynt  allor    iddo,    hwnw  yr 
edd  Paul  yn  ei  fynegi,  a  hwnw  oedd  yr  un- 
g  wir  a  bywiol  Dduw  ;  oblegid  efe  awnaeth 
byd  ac  oll  oedd  ynddo,  pethau  bywiol  a 
ifywyd,  gweledig  ac  annweledig.     Yr  oedd 
ynyn  taro  yn  erbyn  athrawiaeth  yr  Epieur- 
aid,  y  rhai  a  haerent  mai  o  ddamwain  y 
laethai   y    byd   i  fod ;    ac  hefyd   yn    erbyn 
thrawiaeth  y  Stoiciaid.  y  rhai  a  ddywedent 
bd  y  byd  yn  hanfodi  o  dragywyddoldeb,  ac 
nai    Duw  oedd  y  byd.     Gwel  ar  adn.   18. 
Gan  fod  y  Duw  hwn  yn  Arglwydd,  yn  fedd- 
^nnydd,  ac  yn  Uywodraethwr,  pawb  a  phob 
»eth  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  mae  yn  amlwg 
ad  yw  efe  yn   trigo  mewn   temlau  o  waith 
wylu  dynion,  ac  nas  gelür  gwneyd  llun  iddo 

'w  osod  mewn  temlau,  fel  y  gwnewch  chwi 
Mheniaid  i'ch  eilun-dduwiau. 

25  *  Ac  nid  *  â  dwylaw  dynion  y 
Çwasanaethir  ef,  (-fel  pe  bai  arno  eis- 
eu  dim ;  h  \  gan  ei  fod  ef  yn  rhoddi  i 
>awb  fywyd,  ac  anadl,  a  phob  peth  oll. 

í  Job  22.  2.  a  35.  6,  7.  Salm  16.  2.  a  50.  8-13.  Jer  7 

0—23.  Am.  5.  21—23.  Math.  9.  13.  k  adn.  28.  peu.  14.  17 

'  m.  2.  7.  Num.  16.  22.  a  27.  16.  Job  12.  10.  a  27.  3  a  33.' ..  a  34.  14,  15.  Salm  104.  27-30.  Es.  42.  5.  a  57.  16.  Zec. 
S.  1.  Math.  5.  45.  Rhuf.  II.  35,  36.  I  Tim.  6.  17. 

IMid  trwy  ddelwau,  creiriau,  nac  oífrym- 
n,  u  waith  dwyìaw  dynion,  y  gwasanaethir 
f,  feî  y  gwnai  yr  Atheniaid  i'w  gan-dduwiau  ; 
ond  y  mae  efe  yn  holl-gyfoethog,  yn  holl- 
Idigonol,  ac  yn  anfeidrol  ddedwydd  ynddo 
i  hun,  ac  nid  oes  arno  ef  eisiau  dim  a  all 

Igduriaid  roddi  iddo,  er  mai  dyledswydd  a 

JN^nt   ei   holl   grëaduriaid  rhesymul  yw    ei 
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adduli  a'i  wasanaethu  ef  yn  y  líordd  a  urdein- 
iudd,  sef  mewn  ysbryd  a  gwirionedd.  Nid 
ues  arnu  eisiau  ei  wisgu  tel  eu  delwau  hwy, 
nac  ymburthi  ai  fwg  yr  aberthau  fel  y  tybient 
hwy  am  eu  duwiau.  î  Gan  mai  efe  sydd  yn 
rhuddi  bywyd,  ac  anadl,  a  phub  peth  ull,  i'w 
holl  grëaduriaid,  pa  beth  a  a  11  dynion  roddi 
iddo  ef  ond  ei  eiddo  ei  hun  1  Yv  oedd  hyn  yn 

dangos  i'r  Atheniaid  eu  rhwymedigaeth  i'r 
Duwhwn,  eu  hymddibyniad  gwastadol  arno, 
a'u  dyled  o  fod  yn  ddiolchgar  iddo. 

26  l  *  Ac  efe  a  wnaeth  o  un  gwaed, 
bob  cenedl  o  ddynior^  i  breswylio  ar 

holl  wyneb  y  ddaear,  m  f  ac  a  ben- 
nodd  yr  amseroedd  rhag-osodedig,  a 
therfynau  eu  preswylfod  hwynt ; 

IGeo.  3.  20.  a  9.  !9.  Rhuf.  5  12-19  1  Cor.  15.  22  47. 
m  pen.  15.  18.  Deut.  32.  7,  8.  Jcb  14.  5.  Es.  14.  31.  Dan. 
11.  27,  35.  Heb.  2.  3. 

*  Er  mai  Iuddew  oedd  yr  apostol  a  hwy- 
thau  yn  genedloedd  paganaidd,  mae  efe  yma 
yn  dangos  nad  oedd  yn  rhagtarnllyd ;  ond 

yn  cydnahod  holl  ddynolryw  yn  frodyr  o'r 
un  gwaed  a  tharddiad  dechreuol.  Er  mòr 
wahanol  yw  dyniun  yn  awr  mewn  Ilawer  u 

bethau,  etu  yr  un  Duw  a'u  crëodd  ull,  ac  u'r 
nn  gwaed  y  deilliudd  pawb,  gan  hyny  dylai 
pawb  ystyded  a  charu  eu  gilydd  fel  brudyr 
u'r  un  Tad,  ac  u'r  un  teulu  mawr.  t  A  benudd 
yn  ei  ragwybodaeth  a'i  arfaeth  dragywyddul, 
i'w  dwyn  uddi  amgylch  yn  nhrefn  ei  raglun- 
iaeth  fawr,  yn  yr  amseruedd  rhag-usudedig  a 
benudd  :  mae  hyn  yn  taru  yn  amlwg  yn  er- 
byn  athrawiaeth  yr  Epicnriaid,  y  rhai  a 
wadent  ofal  a  rhagluniaeth  Duw  yn  nghylch 
pethau  y  byd  hwn.     Gwel  ar  adn.  18. 

27  n*Fei  y  ceísient  yr  Argwlydd, 
f  os  gaìlent  ymbalfalu  am  dano  ef,  a'i 

gael,  °Jer  nad  yw  efe  yn  ddi'au  nep- pell  oddi  wrth  bob  uno  honom  : 
wpen.  15.  17.       Salm    19.  1—6.      Rhuf.  1.  20.      a    2     4 
Bren.  8.  27.  Salm  139.  1—13.  Jer.  23.  23,  24. 

*  Mae  yr  apostol  yn  dangos  i'r  philoso- 
phyddion  hyn,  yr  iawn  ddefnydd  a  ddylasent 
wneyd  o'u  philosophyddiaeth  ;  sef  defnyddio 
eu  gwybodaeth  o  bethau  anianol,  i  gael  adna- 
byddiaeth  o  Dduw  anian,  fel  y  gallent  ei 

garu,  ei  ofni,  a'i  wasanaethu  ef,  ac  nid  eu 
delwan  meirwon.  tEel  dynion  yn  ymbalfalu 
neu  yn  ymdeimlo  am  rywbeth  yn  y  tywyll- 
wch.  Ysbryd  yw  Duw,  nas  gellb/ei  weled 
na'i  deimlo ;  eto  mae  ei  waith  i'w  weled  a'i 
deimlo,  a  gall  y  neb  a'i  ceisio  ef  yn  ddifrifol 
ei  gael  i  raddau  mawrion  yn  y  pethau  a 
wnaeth.  Mae  y  geiriau  yn  dangos  tywyllwch 
yr  Atheniaid,  a'r  paganiaid  oll,  am  Dduw,  a 
diífyg  eu  manteision  i'w  adnabod  ;  ac  eto 
nad  oeddynt  yn  hollawl  heb  foddion  i  hyny ; 

yr  oedd  ei  weithredoedd  a'i  ragluniaeth  gan- 
ddynt,  digon  i'w  gwneyd  yn  ddíesgus.  J  Fcl 
Duw  hollbresenol,  mae  yn  agos  at  bawb  ;  yn 
ei  sylw  manol,  mae  yn  agosat  bawb ;  ac  yn 

ei  weithredoedd  a'i  ragluniaeth,  mae  yn  agos at  bawb. 

28  p  *  Oblegid  ynddo  ef  yr  ydym 
ni  yn  byw,  yn  symmud,  ac  yn  bod  ; 

q  f  megis  y  dy wedodd  rhai  o'ch  poëtau 
chwi  eich  hunain.  r];Canys  ei  hil- 
iogaeth  ef  hefyd  ydym  ni. =====  , 



Bod  Duw  yn  gorchymyn  i  bob        ACTAU  XVII. dyn  yn  mhob  màn  edìfarûu. 

eb6  i93a663TitL,ì??S:|wydd  darfod  iddo  ei  gyfodi  ef  oddi r  Luc  3.  3S.  Heb.  12.  ». 

*  Nis  gall  geiriau  osod  allan  yn  well,  ym-  Wrth  V  ̂ irw. 
ddibyniad  angenrheidiola  gwastadol  pawb  am  I.  ̂pen. 
eu  bod,  eu  cynnaliaeth,  a'u  holl  ysgogiadau  ar 
eu  Hachos  Cyntaf  a  Hollalluog,  na'r  geiriau 
hyn :  hyn  y  mae  gwir  philosophyddiaeth 
yn  gystal  â  duwinyddiaeth  yn  eiddysgu. 

t  Dangosodd  y  "siaradwr"  dirmygus  hwn"ei fod  yn  ysgolhaig;  a  chwedi  darllën  mwy  nac 
a  feddyliasent  hwy  :  profodd  ei  fater  allan  o 
waith  Aratus,  Cleanthes,  ac  eraill,  beirdd,  a 
addelent  hwy  eu  hunain  yn  ddynion  dysgedig 
a  chredadwy.  Nid  er  cadernid  iddo  ei  hun, 

nac  er  cadernid  i'w  fater,  yr  oedd  Paul  yn 
defnyddio  y  po'ctau  cenedlig  hyn  ;  ond  er 
dangos  i'r  Atheniaid  nad  oedd  efe  yn  dywed 
yd  dim  ond  yr  hyn  a  ddywedasai  eu  hawdur- 

on  hwy  eu  hunain  o'i  flaen  ef.  $  Os  felly,  efe 
a'n  gwnaeth  ni  iddo  ei  hun,  ac  mae  yn  gofalu 
fel  Tad  am  danom.  Byddai  y  beirdd  Groeg- 
aidd  yn  gyffredin,  yn  galw  Iau,  eu  Duw, 
yn  dad  dynion. 

29  *  Gan  ein  bod  ni  gan  hynny  yn 
hiliogaeth  Duw,  *  f  ni  ddylem  ni  dyb- 
ied  fod  y  Duwdod  yn  debyg  i  aur, 
neu  arian,  neu  faen,  *o  geríìad  cel- 
fyddyd  a  dychymmyg  dyn. 

*  Salro  94.  7-9.  a  106.  20.  a  115.  4—8.  Es.  40.  12—18. 
a  44.  9—20.  Hab.  2.  19,  20.  Rhuf.  1.  20—23.  t  Ecs.  20.4. 
•  32.  4.  Es.  46.  5,  6.  Jer.  10.  4-10. 

*  Nid  yw  Paul  yn  gwadu  athrawiaeth  y 

po'itau  uchod ;  ond  yn  addef,  ac  yn  cadarnâu mai  hiliogaeth  Duw,  (y  gwir  Dduw,  nid  Iau 
y  Groegiaid)  o  ran  crëadigaeth,  yw  dynion 
oll.  t  Gan  fod  dynion  yn  hiliogaeth, 
neu  greaduriaid  Duw,  pa  ynfydrwydd  yw 
meddwl  fod  y  Duw  hwnw  yn  debyg  i  ddelw- 
au  o  aur,  neu  arian,  neu  faen,  o  gerfiad 
celfyddyd  a  dychymmyg  dyn  :  mae  y  dyn 
ei  hun  yn  llawer  rhagorach  na  phethau  felly; 
a  pha  faint  mwy  y  Duw  a  wnaeth  y  dyn  ? 

30  tt  *  A  Duw,  wedi  esgeuluso  am- 
seroedd  yr  anwybodaeth  hon,  *  +  sydd 
yr  awrhon  yn  gorchymyn  i  bob  dyn 
ym  mhob  man  edifarhâu  : 

v  pan.  14.  16.  Salm  1.  21.  Rbuf.  1.  28.  *  pen.  3.  19 
a  11.  18.  a  20.  21.  a  26.  17—20.  Matb.  8.  2.  a  4.  17.  Maro  6 
12.  Luc  13.  5.  a  15.  10.  a  24.  47.  Rbuf.  2.  4.  2  Cor.  7.  10 

Eph.  4.  17,  &c.  a  5.  6-8.    Tit.  2.  11,  12.  1  Pedr    1.  14,  15 

*  Edrych  dros  beth,  yw  ystyr  y  gair  hyperi- 
dôn  ;  megys  pe  buasai  Dnw  yn  tafiu  pelydr 
ei  lygaid  dros  y  cenedloedd  yn  yr  hen  amser- 
oeda,  heb  roddi  ei  eiriau  iddynt  na  danfon 
ei  genadon  atynt,  a  heb  dywallt  ei  geryddon 

arnynt  am  eu  heilunaddoliaeth  a'u  pechcdau. 
+  Oud  yn  awr,  dan  oruchwyliatth  yr  efengyl, 
mae  amseroedd  yr  annwybodaeth  hyny  wedi 
myned  drosodd,  ni  wna  Duw  esgeuluso  yn 
hwy,  mae  yii  danfon  ei  genadon  at  bob 
cenedl,  i  alw  pob  dyn  yn  mhob  màn  i  edifar- 
âu  yn  ddîoed,  ac  nid  esgeulusa  ychwaith  dyw- 
allt  ei  fain  a'i  geryddon  ar  y  rhai  anedi- 
feiriol. 

31  v*Oherwyddiddo  osoddiwrnod 
yn  yr  hwn  y  barna  efe  y  byd  +  mewn 
cyfiawnder,  Jtrwy  y  gwr  a  ordeiniodd 

efe ;  ||  gan  roddi  %  dd  i  bawb,  z  §  o  her- 
ÍG6 

10.  42.  Mat.  25.  31,  &c.  loan  5.  22,  23.    Rhuf.  2. 
4.  9,  10.     1  Cor.    4.  5.    2  Cor.  5.  10.    2  Tim    4.  I 

2'Pedr  3.  7.  Jud.  14,  15.         z  ddn.   18.  pen.  23.    24,  32.  a  3 
15,  16.  a  4.  10.  a  5.  30-32.   a  10.  39-41.    a  13.  30,  31.  Lui 
24    46-48.  1  Cor.  15.  3-8. 

*  Mae  efe  wedi  gosod  diwrnod  yn  sicr  ; 
farnu  y  byd,  yr  holl  fyd,  a  phob  dyn  yn  y 
byd,  o  ba  genedl  bynag  ;  ond  nis  gŵyr  neb 
ond  ef  ei  hun  pa  bryd  y  bydd  y  diwrnod 
mawr  hwnw  ;  gan  hyny  dylai  pawb  edifarâu 
yn  ddifrifol  ac  yn  ddîoed.  Yr  oedd  hyn  eto 
yn  taro  yn  erbyn  y  philosophyddion  uchod, 
(adn.  18,)  y  rhai  wadent  y  cyfryw  bethau  : 
ac  athrawiaeth  edifeirwch  yn  taro  yn  erbyn  y 
Stoiciaid  beilchion  yn  enwedig,  y  rhai  a  haer- 
ent  mai  yn  ol  tyngedfen  yr  oedd  pob  peth  ; 
oblegid  pa  achcs  edifarâu  am  bethau  os  oedd 
raid  o  dyngedfen  eu  gwneuthur  ?  ísef  yn  ol 
gweithredoedd  pob  un  :  Duw  sydd  Farnydd 
cyfiawn.  JTrwy  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr 
hwn  a  elwir  "  Gwr  "  yma  gan  yr  apostol,  am 
ei  fod  yn  ddyn  yn  gystal  ac  yn  Dduw,  ac  yn 
y  ddwy  natur  hyny  yn  un  Person,  wedi  ei  or- 
deinio  i  farnu  y  byd  fel  i'w  holl  waith  cyf-; 
ryngol  arall.  ||  Gan  roddi  moddion  ffydd 
tystiolaethyrefengyl,  i  bawb,  sef  pob  ccnedl, 
a  chan  roddi  y  grasoftydd  trwy  ydystiolaeth 
hòno,  i  rai  o  bob  cenedl.  Nis  gallwn  ddeall 
y  gair  pawb  yn  ei  ystyr  helaethaf  yn  y  fan 
hon ;  oblgid  dywed  yr  un  apostol  mewn 

man  arall,  "nad  oes  ffydd  gan  bawb."  2Thes. 
3.  2:  pob  cenedl  a  feddylir,  cenedloedd  yn 
gystal  ag  Iuddewon.  §  Yr  oedd  adgyfodiad 
Crist  yn  ddigon  o  brawf  mai  ef  a  ordeiniodd 
Duw  i  farnu  y  byd,  yr  oedd  tystiolaeth  ei 
apostolion  yn  ddigon  o  brawf  ei  fod  ef  wedi 
adgyfodi;  a  chyhoeddiad  y  dystiolaeth  hôno 
yn  ddigon  er  ftydd  i  bawb. 

32  H  *  Aphan  glywsant  sôn  am  ad- 
gyfodiad  y  meirw,  a  rhai  a  watwaras- 
ant;  +a  rhai  a  ddywedasant,  /;Ni 
a'th  wrandawn  drachefn  am  y  peth hwn. 

a  adn.  18.  pen.  2.  13.  a  13.  41.  a  25.  19.  a  26.  8,  24,  25. 
Gen.  19.  14.  2  Cron.  30.  9—11.  a  36.  16.  Luo  22.  63.  a  23. 
11,  36.  1  Cor.  1.  23.  a  4.  10.  Heb.  11.  36.  a  13.  13.  b  pen. 
24.  25.  2  Cor.  6.  2.  Heb.  3.  7,  8. 

*  Buasai  yr  apostol  yn  dywedyd  ychwaneg 
pe  cawsai  lonjdd  ;  ond  dechreuodd  y  philo- 
sophyddion  hyn,  ei  watwar,  yn  enwedig  yr 
Epicnriaid,  can  gynted  ag  y  soniodd  efe  am 
adgyfodiad  y  raeirw  :  yr  oedd  y  fath  ath- 
rawiaeth  yn  groes  i'w  holl  egwyddorion  a'u daliadau  anianol  hwynt.  tY  Stoiciaid  mae 
yn  debyg  oedd  y  rhai  hyn  ;  nid  oeddynt 
hwy  yn  hollawl  wadu  yr  adgyfodiad,  ond 
nid  oedd  y  mater  o  gymmaint  pwys  yn  en 
golwg  ag  y  carent  wrandoyn  hwy  y  trohwn. 

33  *  Ac  felly  Paul  a  aeth  allan  o'u 
plith  hwynt. 

*  Efe  a  aeth  allan  o'u  plith,  gan  adael  yr 

hyn  a  ddywedasai  i  fendith  Duw,  ac  i'w 
hystyriaethau  hwythau.  Cafodd  Paul  arwach triniaeth  mewn  manau  eraill  nac  a  gafodd 

yn  Athen,  ond  ni  chafodd  mewn  un  màn  le 

mwy  aflwyddiannus  i  bregethu  na'r  ddinas ddysgedig  hòno. 
34  c  *  Eithr  rhai  gwŷr  a  lynasai; 

wrtho,  ac  a  gredasant :  +  ym  mhlitl 



Paul  wedi  dyfod  i  Corinth, ACTAU  XVIII.        yn  gweithio  wrth  ei  gelfyddyd. 

rhai  yr  oedd  Dionysius  d  yr  Areopag- 

iad,  I  a  gwraig  a'i  henw  Damaris,  ||ac eraill  eyd  â  hwynt. 
1  c  adn  4.  pen.  13.  48.  F.s.  55.  10,  11.  Mat.  20.  16.  Rhuf 
11.  5,  6.  d !  »dn.  19.     Ioan  7.  48-52.     a  19.  38-42.  Phil. 
.  22. 

*  Eto,  hyd  yn  nod  yn  Athen,  ni  bu  yr  ef- 
_ngyl  yn  hollawl  anfuddiol  a  digynnyrch  ;  e 
grèdodd  rhai  gwŷr  yn  yr  Arglwydd  Iesn  yno, 
ac  a  Iynasant  wrth  Paul  tra  yr  arosodd  yno: 
ni  bu  hyny  yn  hir,  ac  nid  oes  genytn  hanes 
iddo  byth  ddyfod  i  Athen  ar  ol  y  tro  liwn, 
na  bod  yno  eglwys  i  Grist.  t  Un  o  aelodau 
y  senedd,  neu  y  llys  enwog  hwn  oedd  Dion- 
ysius,  am  hyny  y  gelwid  ef  yn  Areopagiad  : 
dewisid  aelodau  Areopagns  o'r  teuluoedd 
enwocafo  ran  gwaedoliaeth,  ac  o'r  dynion 
mwyaf  dysgedig,  fel  yr  aeth  yr  enw  Areo 
pagiad  yn  ddthareb  am  anrhydedd  ac  union 
deb  yntddygiad.  Y  Dionysios  hwn  meddant 
a  ddywedasai,/oíZ  y  Duw  nid  adwaenid  yn 
dyoddef  mewn  cnawd,  pan  oedd  tywyllwch 
ar  yr  holl  ddaear  ar  farwolaeth  ein  Har- 
glwydd.  JTybia  rhai  mai  gwraig  y  Dion- 
ysius  uchod  oedd  y  Damaris  hon,  ond  nid 
oes  sicrwydd  am  hyny  :  rhyw  wraig  urddas- 
ol  o  ran  ei  sefyllfa  ydoedd  yn  ddíammau. 

"  Rhai  eraill,  llai  enwog  na'r  ddau  uchod. 
PEN.  XVIII. 

Paul  yn  gweithio  a'i  ddwylaw,  ac  yn  preg 
ethu  yn  Corinth  i'r  Cenedloedd. 

Ä.R  ol  y  pethau  hyn,  Paul  a 

"ymadawodd  âg  Athen,  bf  ac  a ddaeth  i  Corinth. 
a  pen.  17.  32,  33.  6  pen.  19.  1.   1  Cor.  1.  2.    2 

1.  1,  23.  2  Tim.  4.  20. 

Gan  nad  oedd  nemawr  o  obaith  llwyddo 
yn  Athen,  ymadawodd  Patiî  oddi  yno,  ac  a 
ddaeth  i  t  Corinth,  prif -ddinas  Achaia,  yr 
hon  oedd  tua  hanner  can  milltir  i'r  dehau- 
orllewin  o  Athen,  ac  yn  sefyil  rhwng  deu- 
for,  ar  lain  gul  o  dir  oedd  yn  cydio  Àchaia 

à'r  or-ynys  a  elwid  Peloponnesus.  Yr  oedd 
yn  lle  nodedig  iawn  am  gyfoeth,  dysgeid- 
iaeth,  tlysni,  moethau,  a  haìogrwydd. 

2  *  Ac  wedi  iddo  eael  rhyw  Iudd 
ew  a'i  enw  c  Acwila,  d  un  o  Pgntus 
ogenedl,  wedi  dyfod  yn  hwyro'r  Ital, 
"  a'i  wraig  Priscila  J  (am  orchymyn  o 
{  Claudius  i'r  Tuddewon  oll  fyned 
tedlan  o  Rufain)  ||  efe  a  ddaethattynt. 

f  adn  26.  Rhuf.  16.  3,  4.  1  Cor.  16.  19.  2  Tim.  4.  19. 
ápen.  2.  9 .  1   Pedr  1.  1.  e  pea.  11.  28. 

*Talaeth  o  Asia  leiaf  oedd  Pontus,  i'r  gog- 
ledd  o  Cappadocia,  rhwng  Cappadocia  a'r 
Jtnôr  du  :  brodor  oddi  yno  oedd  Acwila,  ond 
wedi  bod  yn  byw  am  ryw  amser  yn  Rhuf- 
lain,  ac  efallai  mai  yn  Rhufain  y  cawsai  ei 
'ddychwelyd  i'r  ffydd  Gristionogol,  ond  nis 
Igwyddotn  pa  le.  t  Mae  yn  amlwg  wrthadn. 
|26,  fod  Priscila  hefyd  yn  Gristionoges  enw- 
og,  a  dëallus  iawn  yn  athrawiaeth  >r  efengyl 
jfel  ei  phríod.  %  Yn  nechreu  ei  deyrnasiad, 
'caniatâodd  yr  Ymherawdr  hwn  eu  rhyddid 
íerefyddol  i'r  Iuddewon  oedd  yn  yr  Itai,  ond 
íyn  mhen  wyth  mlynedd  wedi  hyny,  gwa 
^harddodd  y  fraint  hòno  iddynt,  yr  hyn  oedd 
feystal  â'u  dëol  hwynt  o'r  wlad.    Tua'r  am- 
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Iser  hwn  hefyd,  dechreuwyd  pregethu  yr  Iesu 
yn  Rhufain,  fel  y  Messiah  addawedig,  ac  fel 
Brenin  Israel,  a  thybia  rhai  i  hyny  fod  yn 

achlysur  o'r  dëoliad  uchod.  Dyn  iîwfr, 
drwg-dybus,  meddant,  oedd  y  Claudius  hwn, 
a  I!ed-ofnai  yr  luddewon  bob  amser,  feí 
dynion  terfysglyd,  parod  i  frad  a  gwrthryfel. 
Sonir  am  y  gorchymyn  uchod  gan  awdwyr 
paganaidd,  yn  gystal  a  chan  Luc  yma.  ||  Yr 
oedd  yn  dda  gan  y  tri  christion  hyn  daro 
wrth  eu  gilydd  mewn  lle  dieithr  a  phagan- 
aidd  fel  Corinth. 

3  *  Ac,  o  herwydd  ei  fod  o'r  un 
gelfyddyd,  efe  a  arhoes  gyd  â  hwynt, 
f\  acaweithiodd  (canys  ̂ gwneuthur- 
wyr  pebyll  oeddynt  wrth  eu  cel- fyddyd) 

*  Dyma  dri  undeb ;  yr  un  genedl,  yr  un 
grefydd,  ac  yr  un  gelfyddyd.  Dysgai  yr 
Iuddewon  o  bob  graddau  eu  plant  mewn 
rhyw  gelfyddyd  fuddiol.  t  Nid  oedd  gan 
Paul  nemawr  o  gyfeillion  eto  yn  Corinth, 

i'w  gynnal  ef  heb  weithio  ;  ac  nid  oedd  yn 
chwennych  rhoi  achlysur  i  neb  feddwl  na 
dywedyd,  mai  er  mwyn  bywioliaeth  yroedd 
efe  yn  myned  o  amgylch  i  bregethu  yr  ef- 
engyl.  Nid  oedd  yn  chwennych  bod  yn 
faich  ar  neb  o  honynt  ychwaith;  pe  buasai 
yno  rai  a  allent  ac  a  ewyllysient  ei  gynnal 
ef :  yr  oedd  am  ddangos  iddynt  mai  hwy,  ac 
nid  eu  heiddo,  oedd  ef  am  ennill.  Yn 
1  Cor.  I.  26 — 28,  gwelwn  mai  tlodion  oedd  y 
rhai  a  alwyd  yn  Corinth.  |  Byddai  milwyr, 
bügeiliaid,  ac  eraill,  yn  y  gwledydd  hyny,  yn 
arfer  pebyll  wedi  eu  gwneyd  o  ledr  a  defn- 
yddiau  eraill,  a  hyny  oedd  celfyddyd  Paul 

a'i  gyfeillion  hyn.  Yn  mhlith  yr  luddewon, 
darllenir  am  Rabbi  y  crydd,  Rabbi  y  pob- 
ydd,  &c  ;  ac  yr  oedd  hyn  i  adgofio  y  rhai 
mwyaf  uchel-radd,  y  gallent  syrthio  i  dlodi, 
ac  y  byddai  da  iddynt  fod  eu  celfyddyd  gan- 
ddynt :  ac  yn  llawer  iawn  gweü  yn  sicr  na 
chrwydro  i  gardota. 

4  f  *  Ac  efe  a  ymresymmodd  yn  y 
synagog  bob  sabbath,  h  f  ac  a  gyng- 
horodd  yr  J  Iuddewon,  ||  a?r  Groeg- iaid. 

g  peu.  13.  14,  &c.  a  14.  1.  a  17.  1—3,  11,  17.  a  19.  8. 
Luc  4.   16.  h  adn.  13.    pen.  13.  4S.    a  19.  26.    a  26.  28. 
a  28.  23.      Gen.  9.  27.    2  Cron.  32.  11.    Luo  16.  31.    2  Cor. 5.  II. 

Ymresymu :  yn  nghylch  Person,  teyrn- 
as,  ac  iachawdwriaeth,  yr  Arglwydd  Iesu  ; 
gan  brofi  ei  athrawiaeth  allan  o  ysgrythyrau 
yr  Hen  Destament,  ac  ateb  gwrthddadleuon 
ei  wrandawwyr  trwy  resymau  cryfion  ac  ys- 
giythyrau  noethion.  t  Heblaw  ymresymu 
â'u  deall  hwynt  yn  athrawiaethol,  yr  oedd 

fe  yn  cyfeirio  ei  hun  at  eu  cydwybodau  a'u 
calonau  hwynt;  ac  yn  eu  cynghori  hwynt  i 
gredu  yr  efengyl,  ac  i  dderbyn  Crist  er  eu 
hiachawdwriaeth,  mewn  modd  ag  oedd  yn 
ennill  yn  annwrthwynebol  arnynt.  ̂ Mae 

Paul  yn  dechreu  gyda'r  Iuddewon,  yma  fel 
yn  mhob  màn  arall.  ||  Groegiaid  a  gofleid- 
iasent  y  gretydd  Iuddewig,  medd  rhai,  pro- 
selytiaid  y  porth  ;  ond  efaìlai  bod  eraill  hef- 

yd,  hollawl   baganiaid,  yn   dyfod  i'r  synagog 

~3  B  2 



Crispus  yr  arch-synagoyydd  yn    ACTAU  XVIII. credu  yn  yr  Arylwydd  lesu. 

i  wrando  gwr  mòr  enwog,  yn  enwedig  wediloddi  wrth  eu  gwaed  hwynt,  a  cholledicaeth 
clywed  am  ei  wyrthiau  a  wnaethai  efe  y 

5  *  A  phan  ddaeth  *  Silas  a  Thim- 
otheus  o  Macedonia,  h  bu  gyfyng  ar 
Paul  yn  yr  yspryd,  l  J  ac  efe  a  dyst- 
iolaethodd  i'r  Iuddewon,  mai  Iesu 
oedd  y  Crist. 

i  peo.  17.  14,  15.  1  Thes.  3.  2.  *  pen.  4.  20.    a  17. 
16.  Job  32.  19  20.  Jer.  6.  11.  a  20.  9.  Ezec.  3.  14.  Mica  3. 
8.— JLuo  12.  50       2  Cor.  5.  14.       Phil.  1.  23.  I  adn.  28. 
pen.  2.  36.  a  9.  22.  »  10.  42.  a  17.  3.  a  20.  21.  Ioan  15.  27. 
1  Pedr  5.  12. 

*  Tröed  y  darllenydd  yma,  at  yr  hyn  a 
ddywedwyd  ar  pen.  17.  15 :  gwelir  cyson- 
deb  yr  hyn  a  ddywedwyd  yn  y  sylwad  yno. 

â'r  hyn  a  ddywedir  yn  yr  adnod  hon. 
tGwediclywed  am  Iwyddiant  y  gwaith  yn 
Thessalonica  gan  Silas  a  Thimothëus,  (1  Thes. 
3.  2,  5,  6,)  a  meddwl  am  gyndynrwydd  yr 
Iuddewon  yma  yn  Corinth  ;  ac  hefyd  wedi 
cael  cryiàu  ei  freichiau  gan  ddyfodiad  y 
ddau  frawd  uchod  ;  disgynodd  teimladau  an- 
arferol  o  rymus  ar  ysbryd  Paul,  trwy  weith 
rediadau  yr  Ysbryd  Glân  arno :  gofidiodd 
fel  un  mewn  gwewyr  esgor,  am  iachawdwr 
iaeth  y  bobl  hyn ;  $  a  thystiolaethodd  gyda 
nerth,  goleuni,  a  hyfdra  mwy  na  dynol, 
||mai  Iesu  o  Nazareth,  yr  hwn  a  groeshoel 
iasid,  oedd  y  Criet  mewn  gwirionedd :  Mes- 
siah  danfonedig  Duw,  ac  unig  Geidwad 
pechaduriaid  o  bob  cenedl. 

6  m  *  A  hwythau  gwedi  ymosod 
yn  ei  erbyn,  f  a  chablu,  "  \  efe  a  ys- 
gydwodd  ei  ddillad,  ac  a  ddywedodd 

wrthynt,  °||  Bydded  eich  gwaed  chwi 
ar  eich  pennau  eich  hunain ;  §  glân 

ydwyf  fì  :  *  o  hyn  allan  mi  a  âf  at  y Cenhedloedd. 
m  pen.  13.  45.  a  19.  9.  a  26.  11.  Luo  22.  65.  1  Thes.  2. 

14-16.  l*£o  2.  6,  7.1  Pedr  4.  4,  14.  n  pen.13.  51.  Neh. 
5.  13.  Mat.  10.  14.  Lno9.  5.  a  10.  10,  11.  o  pen.  20.  26, 
27.  Lef.  20.  9,  11,  12.  2  Sam.  1.  16.  Ezec.  3.  18,  19.  a  18. 
13.  a  33.  4,  3.  9.  1  Tim.  5.  22.  p  pen.  13.  46,  47.  \  19. 
9,  10.  a  2li.  20.  a  28.  28.  Mat.  8.  11.  a  21.  43.  a  22.  10. 

Rhuf.  3.  29.    a  9.  25,  26,  30—33.   a  10.  12,  13.  a  11.  11—15. 

*  Po  mwyaf  yr  oedd  ef  yn  ymgynhyrfu  yn 
sanctaidd,  dros  ogoniant  Iesu  ac  iachawdwr- 
iaeth  yr  Iuddewon  ;  mwyaf  i  gyd  yroeddynt 
hwythauyn  ymgynhyrfu  yn  annnwiol,  mewn 
gwrthwynebiad  iddo :  ymosodent  yn  ei  er- 
byn  yn  ddewrion,a  chynddeiriog,  fel  byddin 
o  filwyr  arfog,  felly  yr  arwydda  y  gair  anti- 
tassomenôn  ;  +  gan  ei  gablu  ef,  cablu  ei  ath- 
rawiaeth,  a  chablu  y  Crist  bendigedig  a 
bregethai,  yn  dra  arswydus.  %  Fel  na  byddai 
i  ddim  o  lwch  y  fàn,  lle  traethwyd  y  fath 
gabledd,  lynu  wrth  odrëon  ei  ddillad  ef,  er 

tystiolaeth  o'i  ofid  a'i  soriant  ei  hun,  ac  er 
tystiolaeth  o  anfoddlonrwydd  Duw  a'i  wrth- 
odiad  o  honynt,  am  eu  hannuwioldeb  dryg- 
naws.  ||Neu,  yr  ydych  chwi  yn  euog  o'ch 
damnedigaeth  eich  hunain,  trwy  gablu  a 
gwrihod  yr  efengyl :  arnoch  chwi  mae  y 

pechod  yn  gorwedd,  ac    fe'i  cyfrifir  i  chwi 
I  yn  nydd  y  farn.     Cyfeiria  yr  ymadrodd  ef- 
í  allai,    at  y  ddefod  o  osod  dwylo  ar  ben  yr 
1  aberthau    gynt,    i    arwyddo   fod    pechod  a 
|  chosp  yr  aberthwr  yn  cael  ei  roddi  ar  yr 

aberth.     Gwrthododd    y  rhai  hyn    Grist  a'i 
|  aberth  ef,  am  hyny  yr  oedd  eu  pechodau  a'r 
'  gosp  o  honynt  arnynt  hwy  eu  hunain.  §  Glân 
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eu  heneidiau,  gan  ei  fod  wedi  eu  rhybuddio, 

a  dangos  iddynt  ft'ordd  y  bywyd  tragywydd- 
ol.  *  Gwel  ar  pen.  13.  46.  Tra  byddwyf  yn  y 
ddinashon  mwyach,mi  aâfat  y  cenedloedd. 

7  %  Ac  wedi  myned  oddi  yno,  efe! 

a  ddaeth  i  dŷ  un  a'i  enw  ?  *  Justus, 
rfun  oedd  yn  addoli  Duw,  J  tŷ  yr 
hwn  oedd  yn  cyffwrdd  â'r  synagog. 

q  Col,  4.  11.  r  pen.  10.  2,  22.    •  13.  42.    a  16.  14. 
a  17.  4. 

*  Mae  rhai  yn  darllen-Titus,  a  rhai  Titns  a 
Justus,  gan  osod  Justus  yn  gyfenw,  fel  yn- 
pen.  1.  23:  pwy  ydoedd  nis  gwyddom  ; 
t  mae  yn  debyg  mai  cenedl-ddyn  ydoedd, 
wedi  troi  yn  gyntaf  at  Iuddewaeth,  ac  yn  \ 
awr  at  gristionogaeth.  Tybir  fod  Paul  o  ; 
hyd  yn  Jlettya  gydag  Acwila  a  Phriscila,  ond 
'ei  fod  yn  pregethu  i'r  cenedloedd  yn  nhŷ  y  ; 
Justus  hwn.  %  Efallai  i  Paul  ddewis  y  tŷ 

hwn  am  ei  fod  yn  cyfhwrdd  â'r  synagog,  fel' 
y  gallai  yr  lnddewon  o  hyd  gaeî  cytìe  i'wr 
wrando  ef  os  ewyllysient,  a  chan  obeithio  y . 
deuai  rhai  o  honynt  i  mewn  yn  awr  ac  eií4 
waith. 

8  **A  Chrispus  yr  '  f  arch-syna-' 
gogydd  a  Mgredodd  yn  yr  Arglwydd, 
a'i  holl  dŷ  :  J  a  llawer  o'r  Corinthiaid, 
*  wrth  wrando,  a  gredasant,  ||  ac  a  fed- 
yddiwyd. «lCor.  1.14.  t  adn.  17.  pen.  13.15.  Marc  5.  35. 
«  pen.  10.  2.  a  16.  14,  15,  34.  Gen.  17.  27.  a  18.  19.  Jo$. 
24.  15.  x  pen.  2.  37—41.     a  8.  12,  35—38.      Mut.  28.  19, 
Maro  16.  15,  16.  Rhuf.  10.  14—17.  1  Cor.  1.  13-17. 

Er  i  ,Paul  aflwyddo  gyda'r  Iuddewon  yn 
gyffredin,  a  chael  ei  drin  yn  dra  annheilwng 
ganddynt,  eto  ni  bu  ei  lafur  ef  yn  gwbloter; 
dyma  un  o  benaethiaid  yr  Iuddewon,  allyw- 
odraethwr  y  synagog  yn  Corinth,  yn  cael 

ei  ddwyn  i  gredu  yn  Nghrist,  efe  a'i  holl  dŷ. 
+  Gwel  ar  Mnrc  5.  22.  \  Epenetns  oedd  un, 
Rhuf.  16.  5  ;  Gaius  oedd  un  arall,  Rhuf.  16. 
23  ;  a  Sosthenes  oedd  un  arall,  1  Cor.  1.1: 

a  Ilawer  eyda  hyny  yn  dd'íammau,  o  Iudd- ewon  a.  Groegiaid  hefyd.  ||  Trwy  feriydd  y 
derbynid  pawb  Iuddewon  yn  gystal  a  Groeg- 
wyr  i'r  eglwys  ;  a  thrwy  fedydd  yr  oeddynt 
yn  gwneyd  addefiad  o'u  ífydd  yn  yr  Ar- 
glwydd  îesu,  ac  yn  ymrwymo  i  fod  yn 
ddysgyblion   ffyddlawn  iddo. 

9  ̂ *A?r  Arglwydd  a  ddywedodd 
wrth  Paul  trwy  weledigaeth  liw  nos, 
2Nac  ofna;  eithr  llefara,  ac  na  thaw: 

y  pen.  16.  9.  a  22.  18.  a  23.  11.  a  27.  23—25.  2  Cor. 
12.  1-7.  x  Es.  58.  1.  Jer.  1.  17.  Ezec.  2.  6-8.  a  3.  9- 
11.  Jona  3.  2.  Mica  3.  8.  Eph.  6.  19,  20.  1  Thes.  2.  2. 

*  Mae  yn  ddiammau  bod  yr  Iuddewon 
anghrediniol  yn  ymgynddeiriogi  wrth  y 
llwyddiant  a  gawsai  yr  apostol,  ac  yntau  yn 
ofni,  efallai,  ac  yn  tybied  mai  gwell  fuasai 
iddo  ffoi  i  rywle  arall,  gan  feddwl  nad  oedd 

gan  Dduw  ddim  ychwaneg  o  waith  iddo  i'w 
wneyd  yn  Corinth.  Gwel  1  Cor.  2.  3.  Pr 
dyben  o'i  galonogi  ef  yn  ngwyneb  y  teimladau 
ymollyngawl  hyn,  mae  yr  Arglwydd  yn  ym- 
ddangos  iddo  mewn  gweledigaeth,  i  symmyd 
ei  ofnau,  i  gryfâu  ei  feddwl  yn  ei  waith,  i 
addaw  iddo  ei  bresenoldeb  amddiffynol,  ac  i 
ddywedyd  wrtho  fod  ganddo  ef  bobl  lawer 
i'w  galw  yn  y  ddinas  hòno. 



Yr  Iuddewon  yn  unfrydyn  dwyn  ACTAU  XVIII.    Paul  ger  bron  Gàlio  y  rhaylaw. 

10  ö*Canys  yr  wy.f  fi  gyd  â  thi, 
f  ac  ni  esyd  neb  arnat,  i  wneuthur 

[ìiwed  i  ti:  c%o  herwydd  y  mae  i 
mi  bobl  lawer  yn  y  ddinas  hon. 

a  Ex.  4.  12.  Josh.  1.  5,  9.  Barn.  2.  18.  Es.  8.  10.  a  41. 
0.  a  43.  3.  Jer.  1  18,  19.  Mat.  1.  23.  a  28.  20.  2  Cor.  12.9. 

j!  Tira.  4.  17,  22.  b  Es.  44.  17.  Jer.  15.  20,  21.  Mat.  10. 
0.  Luc  21.  18.  Rhuf.  8.  31.  c  pen.  15.  14,  18.  Ioan  10. 

6.  a  11.  52.  Rhuf.  10.  20,  21.  1  Cor.  6.  9—11. 

*  Yr  wyf  fi  gyda  thi  i'th  amddiftÿn,  i'th 
irwain,  i'th  gysuro,  ac  i'th  arddelwi  yn  dy 
vaith.  t  Ni  ymesyd  neb  arnat  ti  yn  mhell- 
ich  nac  y  goddefir  iddynt  oddi  uchod,  ac  nis 
joddefir  i  neb  wneyd  niwed  i  ti :  "  os  yw 
Ouw  trosom  pwy  a  all  fod  i'n  herbyn  ?" 
;  Mae  i  mi  bobl  lawer  mewn  arfaeth,  ethol- 
îdigaeth,  a  chyfammod  tragywyddol :  mae  i 

iii  bobl  lawcr  wedi  eu  prynu  a'm  gwerth- 
?awr  waed  ;  ac  rnae  i  mi  bobl  lawer  y  rhaid 
ìa  galw,  a'u  galw  hefyd  trwy  dy  weinidog- 
ieth  di  a'th  gyfeillion. 

11  d  *  Ac  efe  a  arhoes  yno  flwydd- 
yn  a  chwe  mis,  +yn  dysgu  gair  Duw 
yn  eu  plith  hwynt. 

dpen.  14.  3.  a  19.  10.  a  20.  31.  a 

*  Gwedi  cael  ei  orchymyn  a'i  gryfau  fel 
hyn  mewn  moddmòr  rhyt'eddol,efea  arosodd 
yno  am  flwyddyn  a  hanner,  yn  llafuiio  yn 
ddiwyd  ac  yn  llwyddiannus  iawn.  Yn  ys- 
paid  yr  amser  hwn  yr  ysgrifenodd  efe  ei 

Lythyr  Cyntaf  at  y  Thessaìoniaid,  (cymhar- 

wn  I  Thes.  3.6,  â'r  bummedadnod  o'rbenod 
hon,)  ac  yn  fuan  wedi  hyny  yr  Ail :  tybir 
hefyd  mai  y  pryd  hwn  yr  ysgrifenodd  efe  ei 
Epistol  at  y  Galatiaid  ;  yr  hwn  sydd  dra 
thebyg  wrth  pen.  1.6  o'r  epistol  hwnw,  er  y 
dywedir  ar  ei  ddiwedd  nìai  o  Rufain  yr  ys- 
grifenwyd  ef,  a'r  epistolau  at  y  Thessaloniaid 
o  Athen.  f  Fel  hyn,  rhwng  gweilhio  á'i 
ddwyìaw  (1  Cor.  4.  12,)  pregethu  Uawer 
iawn,  gweüdio  mwy  na  mwy,  ac  ysgrifenu 
ei  Epistolau,  nid  bywyd  esmwyth  a  segur  a 
dreuliodd  Paul  yn  Corinth. 

12  f  *A  phan  oedd  Gàlio  efyn 
rhaglaw  yn  /  Achaia,  s  J  cyfododd  yr 
Tuddewon  yn  unfryd  yn  erbyn  Paul, 

h  II  ac  a'i  dygasant  ef  i'r  frawdle, e  pen.  13.  7,  12.  /artn.27.    Rhuf.  15.  26.    a  16.  5. 
.  Cor.  16.  15.  2  Cor.  1.  1.  *  9.  2.  a  11.  10.  1  Thes.  1.  7,  8. 
ir  pen.  13.  50.  a  14.  2,  19.  a  17.  5,  13.  a  21.  27.  &c.  h  adu. 
16,  17.  pen.  25.  10.  Mat.  27.  19.  ioan  19.  13.  Iago  2.  6. 

*Brawd  i'r  enwog  Seneca,  y  philosophydd 
mäwr,  a  dysgawdwr  Ncro,  oedd  y  Galio  hwn 
meddant.  +  Dywedir  ei  fod  fel  rhaglaw  yn 
wr  tirion  a  hynaws,  yn  deall  r.atur  rhyddid 
gwladol  a  chrefyddoi  yn  dda,  ac  yn  llywodr- 
aethu  ei  ddeiliaid  mewn  cytìawnder  ac 
uniondeb.  %  Mae  dynion  drwg  yn  unfryd 
yn  eu  hamcanion  a'u  gweithredoedd  drwg; 
gŵyr  diafol  yn  (Ma  na  saif  ei  deyrnas  ef 
ddim,  os  unwaith  yr  ymrana  ei  ddeiliaid. 
||  Sef  i'r  frawdle  ger  bron  Galio  y  rhaglaw, 
i  gael  achwyn  arno. 

13  **  Gan  ddywedyd,  Y  mae  hwn 
yn  annog  dynion  i  addoli  Duw  yn  er- 
byn  y  ddeddf. 

*  adn.  4.  pen.  6.  13.  a  21.  28.  a  24.  5,  6.  a  25.  8. 

*  Mae  hwn,  er  ei  fod  yu  Iuddew,  yn 
pregethu  i  fynu  yr  Iesu,  ac  yn  pregethu  i 
lawr  grefydd   ein  henafiaid  ni;    ac   fel  hyny 
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yn  annog  dynion  i  addoli  Duw  mewn  ífordd 
groes  i'r  ddeddf  a  roddodd  Moses  i  ni,  ac  yr  ̂ 
hon  a  ganiatêir  i  ni  ei  chadw  gan  Ymherawd-  | 
wr  Rhufain  ei  hun.  Mae  yn  gwneyd  hyny 
yn  erbyn  deddf  Rhufain  hefyd,  yr  hon 
iydd  yn  gwarafun  i  neb  ddwyn  crefydd 
newydd  i  mewn,  heb  ganiatâd  gan  Ymhei- 
awdwr  a  Senedd  Rhufain. 

14  Ä*  Ac  fel  yr  oedd  Paul  yn  am- 
canu  agoryd  ei  enau,  dywedodd  Gàlio 
wrth  yr  Iuddewon,  lf  Pe  buasai  gam, 
neu    ddrwg  weithred,  O   Iuddewon, 

wrth  reswm  m  ||  myfì  a  gyd-ddygas- 
wn  â  chwi : 

t  pen.  21.  39,  40.  a  22.  1,  2.  a  26.  1,  2.  Lue  21.  12—15. 
I  Pedr  3.  14,  15.  I  pen.  23.  27—29.        a  25.  18-20,  26. 
m  pen.  13.  18.  Marc  9.  19.  2  Cor.  11.  1,  4.  Heb.  5.  2. 

*  Gallasai  Paul  ei  ymdiffyn  ei  hun  pe 
cawsai,  trwy  ddangos  nad  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  dim  yn  erbyn  y  ddeddf  mewn  gwir- 
ionedd,  ond  yn  pregethu  yr  Iesu,  y  Messiah; 
yr  hwn  a  gysgodwyd  yn  yr  holl  ddeddf 
seremoniol,  ac  a  ragfynegwyd  gan  yr  holl 

brophwydi.  f  Rhyw  gam  neu  ddrwrgweith- 
red  yn  erbyn  y  cyfreithiau  gwladol,  megys 
Uadrad,  llofruddiaeth,  terfysg,  neu  wrthryfel. 

X  Wrth  reswm,  fel  y  byddni  yr  achos  a'i 
amgylchiadau  yn  gofyn  ;  ac  wrth  reswm,  fel 
swyddog  gwladol,yn  rhwym  i  gadw  heddwch 
ac  iawndrefn  yn  y  ddinas  ac  yn  mhlith  fy 
neiliaid.  (|  Pe  felly  y  buasai  yr  achos,  mi  a 
gyd-ddygaswrn  â  chwi,  er  mòr  derfysglyd  eich 
agwedd  yn  dyfodger  fy  mron,gwrandawswn 
eich  cyhuddiad  a  gwnaethwn  gyfiawnder. 

1 5  *  Eithr  os  y  n  cwestiwn  sydd 

am  ymadrodd,  ac  enwau,  fa'r  ddeddf 
sydd  yn  eich  plith  chwi,  fl|edrychwch 
eich  hunain  :  p  canys  ni  fyd daf  n  farn- 
wr  am  y  pethau  hyn 

26.  3.  1  Tim.  1.  4.  a( 

4,  24.  p  pen.  24.  < 

Yrnadrodd  ;"  yr  athrawiaeth  oedd 
Paul  yn  bregethu  yn  gyífredin  :  "  enwau  ;" 
enwau  yr  lesu,  pa  un  a  oedd  yn  iawn  ei  alw 

ef  yn  Grist,  neu  Fessiah,  a'i  peidio :  "a'r 
ddeddf ;"  pa  un  a  oedd  yn  gofyn  enwaedu 
ar  y  cenedloedd  ai  nid  oedd,  a  pha  un  a 
oedd  yn  rhaid  iddynt  addoli  Duw  yn  eu 
ffordd  hwy  ai  nid  oedd.  +  Mae  Pool,  ar 
adn,  13,  yn  crybwyll  deddf  y  Rhufeiniaid, 
fel  y  nodwyd  uchod ;  ond  mae  yn  amlwg 
yma  mai  deddf  yr  Iuddewon  oedd  Galio  yn 
ddëall,  wrth  ei  fod  yn  dy wedyd,  "  y  ddeddf 

sydd  yn  eich  plith  chwì.'"  %  Nid  oedd  Galio yn  dëall  y  pethau  hyn,  ac  nid  oeddynt  yn 

perthyn  ì'w  swydd  ef :  mae  yn  addef  ei  an- 
wyhodaeth  am  danynt,  ac  yn  dangos  ei 
anewyllysgarwch  i  ymyraeth  â  hwynt.  Nis 

gwyddai  efe  nad  oedd  y  naill  biaid  ( 'sect ) 
yn  gystal  â'r  llail  yn  ei  Ue,  ac  ystyriaj  fod 
gan  y  naill  gystal  hawi  â'r  UalJ  i  ddilyn  ei 
barn  ei  hun.  Er  mòr  ddoeth  ac  union  ei  ym- 

ddygiad  yn  y  tro  hwn,  eto  yr  oedd  yn  fe'íus iawn  hefyd,  na  buasai  yn  holi  Pauì  am  ei 
athrawiaeth ;  efallai  y  cawsai  les  tragywydd- 

oi  ì'w  enaid  pe  gwrandawsai  arno. 

15  q  *  Ac  efe  a'u  gyrrodd  hwynt 
oddi  wrth  y  frawdle. 

q  Salm  76.  10.:Rhuf.  13.  3,4.  Dat.  12.  16. 

3  B  3 



Y  Groegiaid  paganaidd  yn  curo    ACTAU  XVIII.        Sosthenes  yr  Arch-synagogydd. 

*  Parodd  i'w  swyddogion  eu  troi  hwy 
allan  o'r  llys,  wedi  eu  rhybuddio  hwynt  na 
wnelent  ddim  i  aflonyddu  heddwch  y  ddinas, 
na  dim  niwed  i  Paul  ychwaith,  efallai.  Fel 
byn  cyflawnodd  yr  Arglwydd  Iesu  erddo  ef 
yr  hyn  a  addawsai  yn  adn.  10. 

17  *  A'r  holl  Roegwyr  a  gymmer- 
asant  r  f  Sosthenes  yr  *arch-synagog- 
ydd,  l  ac  a'i  curasanto  flaen  y  frawdle. 
'  ||  Ac  nid  oedd  Gàlio  yn  gofalu  am 
ddim  o'r  pethau  hynny. r  1  Cor.  1.  1.  •  adn.  8.        t  pen.  17.  32.   Am,  6.   6. 
I  Cor.  1.  23. 

*  Groegiaid  paganaidd  oedd  y  rhai  hyn  yn 
ddîammau,  ac  nid  Groegiaid  wedi  cofleidio  y 
grefydd  luddewig,  ac  yn  sicr  nid  Groegiaid 
wedi  cofleidio  y  grefydd  gristionogol  :  ni 
buasai  y  rhai  cyntafyncuro  yr  arch-synagog- 
ydd,  ac  ni  buasai  y  rhai  olaf  yn  ymddwyn 
mewn  modd  terfysglydfel  hyn.  +  Mae  amryw 
dybiau  am  y  Sosthenes  hwn  :  tybia  rhai  rnai 
un  a  wnaed  yn  arch-synagogydd  yn  lle  Crisp- 
pus  oedd,  ar  ol  i  Crispus  droi  yn  gristion, 

adn.  8;  ac  i'r  Groegiaid  hyn  dybied  mai 
efe  a  barodd  godi  erlid  yu  erbyn  Paul,  ac 
iddynt  ei  guro  ef  am  hyny,  er  nad  oedd  gan- 
ddynt  hwy  barch  yn  y  byd  i  grefydd  Paul, 
dim  ond  meddwl  ei  fod  yn  cael  cam  fel  dyn. 
Tybia  eraill  iddo  fod  yn  arch-synagogydd  o 
rlaen  Crispus,  ac  ei  fod  o  hyd  yn  cael  ei  alw 
felly.  Eraill  a  dybiant  mai  arch-synagogydd 
rhyw  synagog  arall  yn  Corinth  ydoedd. 
Tybia  eraill  mai  yr  un  a  Chrispus  ydoedd, 
dau  enw  ar  yr  un  dyn.  Fel  hyn  ty bia  rhai  mai 
Iuddew  annychweledig  ydoedd,ac  eraill  mai 
Cristion  ydoedd,  a  chyfaill  Paul  yr  hyn  sydd 
fwyaf  tebygol,  gan  fod  Paul  yn  crybwyll  am 
dano  yn  1  Cor.  1.  1.  Gwedi  i'r  Iuddewon 
fethu  llwyddo  yn  erbyn  Paul  ei  hun,  cynhyrf- 
asant  y  Groegiaid  hyn  i  syrthio  ar  Sosthenes 
ei  gyfaill  ef,  \  a  hyny  newydd  droi  oddi  wrth 
y  frawdle;  gan  obeithio  y  buasai  hyny  yn 

foddion  i  beri  i  Gàliofỳnu  Paul  a'i  gyfeillion 
yn  ol  a'u  cospi  hwy  am  fod  yn  achos  ter- 
fysg,  neu  eu  rhoi  mewn  dalfa.  ||  Ond  nid 

oedd  Gàlio  yn  gofalu  am  ddim  o'r  pethtu 
hyny  :  un  ai  o  dd'fystyrwch  ar  yr  Iuddewon 
a'u  dadleuon,neu  ynte  o  ddoethineb  yn  peid- 
io  ymyraeth  â  hwynt.  Tebygid  fod  geiriau 

Luc  yma  yn  ei  fe'ío  ef,  am  ei  ddifaterwch  yn amddiffyn  Sosthenes  oedd  yn  cael  cam :  a 

díammau  ei  fod  i'w  feîo  hefyd. 

18  1T  *  Eithr  Paul,  wedi  aros  etto 
ddyddiau  lawer,  fa  ganodd  yn  iacl 

i'r  brodyr,  ac  a  fordwyodd  ymaith  i 
u  Syria,  a  chyd  âg  ef  x  X  Priscila  ac  Ac- 
wila ;  y  ||  gwedi  iddo  gneifio  ei  ben  yn 
z  Cenchrea :  §  canys  yr  oedd  arno 
adduned. ■  p 
y  pen. Í6.  1. 

*  "  Dyddiau  lawer  "  wedi  y  flwyddyn  a 
chwc  mis,  adn.  11,  medd  rhai;  ond  tebycach 

mai  "  dyddiau  lawer"wedi  y  derfysg  uchod 
a  feddylir  :  tua  hanner  blwyddyn  meddylia 
rhai.  fYn  y  modd  mwyaf  brawdol,  sobr,  a 

duwiol,  heb  wybod  a  ga'i  efe  eu  gwcled  byth 
mwy  yn  y  cnawd.  %  Y  wraig  o  flaen  y  gwr 
yma,   ac  yn   Rhuf.  lö.  3,  ac  2  Tim.  4.  19,  i 
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ddangos  nad  oes  yn  Nghrist  na  ywrryio  na 
benyw  :  efallai  mai  y  wraig  a  ddychwelwyd 

gyntaf,  neu  mai  hi  oedd  yr  enwocaf  o'r  ddau 
yn  ei  chrefydd.  ||  Cenchrea  ydoedd  borth- 
íadd,  y  tu  arall  i'r  lleindir  a  soniwyd  dan 
adn.  1  ;  tua  phymtheg  neu  ddeunaw  milltir 
o  Corinth  i'r  dwyrain,  a  chyferbyn  â  hi  : 
oddi  yno  y  mordwyodd  Paul  i  Syria.  §  Ganíj 
fod  adduned  y  Nazareaid  yn  cynnwys  rhwym- 
edigaeth  foesol  i  burdeb  ac  ymgyssegriad  i 

Dduw,  yr  oedd  yn  ddigon  cyfreithlawn  i'r apostol  arfer  y  ddefod  seremoniol  hon:  ac 
mae  yn  debyg  iddo  ymaddunedu  hefyd  er 

diolchgarwch  i  Dduw  am  ei  ofalam  dano  a'i 
ddaioni  tuag  ato  yn  ei  holl  bcryglon  yn  Cor-| 
inth.  Gadael  i'r  gwallt  dyfu  ydoedd  arwydd 
o  adduned  Nazareaeth ;  ac  os  byddai  rhai  yu 
byw  yn  rhy  bell  i  gyrhaedd  y  demlerbyn  y 
byddai  amser  eu  hadduned  i  fynu,  gallent 
gneifio  eu  penau  pa  le  bynnag  y  byddent  ; 

ac  ar  yr  un  pryd  gosod  gwerth  eu  haberth  o'r 
neilldu,  i'w  ddwyn  neu  ei  ddanfon  i'r  deml 
pan  gaflent  gyfle.  Y  rhai  a  gneifient  eu  pen- 
au  yn  Jerusalem,  y  ddeddf  oedd,  llosgi  y 
gwallt  yn  y  tân  a  fyddai  dàn  yr  aberth  hedd. 
Num.  6.  18.  Amryw  bethau  eraill  a  ddy- 
wedir  am  yr  adduned  uchod  o  eiddo  Paul, 
rhy  faith  eu  cyfieithu  yma. 

19  *  Ac  efe  a  ddaeth  i  a  Ephesus, 
f  ac  a'u  gadawodd  hwynt  yno,  b  \  eithr 
efe  a  aeth  i'r  synagog,  ||  ac  a  ymres- 
ymmodd  â'r  Iuddewon. a  adn.  24.  pen.  19.  1.  17,  26.  a  20  16.  i  Cor.  16.  8. 
Eph.  1.  1.  1  Tim.  1.  3.  2  Tim.  1.  18.  a4  12.  Dat.  1.  11. 
a  2.  1.  6  Gwel  ar  adn.  4.  pen.  57.  1,  3. 

*Prif  ddinas  Asia  leiaf:  yr  oedd  hon  yni 
fordaith  bell  iawn,  lawer  dros  ddau  gant  o 
filltiroedd  o  Cenchrea,  ag  iddynt  fyned  ar  eu 
hunion,  yr  hyn  nis  gallent  gan  lawer  o  ynys- 
oedd  ar  eu  ffordd,  heb  son  am  groes-wyntoedd 
a  rhwystiau  eraill.  +  Gadawodd  Acwila  a 
Phriscila  yno,  sef  yn  Ephesus.  %  Dyma  y  tro 
cyntaf  i  Paul  ddyfod  i  Ephesus,  ac  mae  yn 
debyg  nad  oedd  dim  pregethu  yr  efengyl  wedi 

bod  yno  o'r  blaen  ;  o  leiaf  nid  oedd  yno  yr 
un  eglwys  o  gristionogion,  gan  hyny  mae  efe 
yn  ol  ei  arfer  yn  mhob  màn  y  tro  cyntaf,  yn 
myned  i  synagog  yr  Inddewon  :  cymmaint 

oedd  ei  gariad  at  ei  genedl,  a'i  awydd  am  ea 
hachub,  er  yr  holl  ddrwg  driniaeth  a  gaffai 
ganddyt  yn  mhob  Ue  agos.  ||  Pregethodd 
iddynt  wiri»>neddau  mawrion  yr  efengyl,  ac 

ymresymodd  â  hwynt,  gan  ateb  eu  gwrth- 
ddadleuon,  a  phroíì  ei  bynciau  ei  hun,  allan 

o'r  ysgrythyrau  sanctaidd. 

20  *  A  phan  ddymunasant  arno 
aros  gyd  â  hwynt  dros  amser  hwy, 
cfni  chaniattáodd  efe: 

c  pen.  2Ü.  16.  a  21.  13,  14.  Marol.37,  38.  1  Cor.  lí. 12. 

*  Pan  ddymunodd  ei  gyfeillion,  Priscíla 
ac  Acwíla,  arno  aros  yn  hwy,  medd  Poole  a 
Guyse ;  pan  ddymnnodd  yr  luddewon  arno 
aros,  medd  Scott  a  Doddridge,  wedi  dechreu 
cael  blas  ar  ei  athrawiaeth  ef,  ac  yn  chwen- 
nych  cael  clywed  mwy  am  dani.  +  O  her- 
wydd  yr  "  anghenrhaid"  a  grybwyllir  yn  yr adnod  nesaf. 

21  ̂ ^Eithr  efe  a  ganodd  yn  iach 

iddynt,  gan  ddywedyd,  e  f  Y  mae  yn 
anghenrhaid  i  mi  gadw  yr  wyl  sydd 



Paal  yn  tramwy  trwy  wlad ACTAU  XVIII. Gulatia  a  Phrygia. 

|yn  dyfod   yn   Jemsalem,  /  %  ond  os 
ìyn  Duw,  ||  mi  a  ddeuaf  yn  fy  ol  at- 

toch  chwi  drachefn.     §  Ac  efe  a  aeth 
ymaith  o  Ephesus. 

dpen.15.29.Luc9.61.2Cor.13.il.  «Deut.  16.1. 
f  pen.  19.  21.  a  21.  14  Mat.  26.  39.  Rhuf.  1.  10.  a  15.  32. 

-  ~  ,r.  4.  19.  Phil.  2.  19-24.  Heb.  6.  3.  Iago  4.  15. 

"  Efe  a.gano.ìd  yn  iach  iddynt,"  yn  y 
modd  mwyaf  brawdol,  heddychol  a  boneddig- 
aidd.  t  Yr  ŵyl  oedd  gŵyl  y  pasg,  hyny  a 
feddylir  bob  amser  wrth  y  gair  gŵyl,  oddi- 
gerth  fod  rhywbeth  ar  ei  ol,  i  ddangos  mai 
rhyw  ŵyl  arall  a  feddylir.  Dywed  yr  apostol 
fod  yn  anghenrhaid  iddo  ef  i  gadw  yr  ŵyl 
hòno,  nid  am  ei  fod  ef  yn  meddwl  dim  o 
ŵyliau  yr  Hen  Destameot  yn  awr,  ond  o 

blegid  y  cyfle  a  gaffai  efe  i  bregethu  Crist  i'r 
miloedd  o'i  gyd-genedl  a  fyddent  yn  Jerusa- 
lem  ar  yr  ŵyl  hòno.  %  "  Os  mýn  Duw  :" 
dylem  fod  yn  ystyriol  ac  yn  ochelgar  wrth 
wneuthur  addewidion.  ||  Yr  oedd  Paul  yn 
gweled  arwyddion  gobeithiol  o  lwyddiant  ar 
waith  yr  Arglv\ydd  yn  Ephesus  eisoes,  ac  am 
hyny  yn  bwriadu  dychwelyd  yno  drachefn, 
yr  hyn  hefyd  a  wnaeth.  pen.  19.  1.  §  Ar 
hyd  y  môr  tua  Jerusalem. 

22  *  Ac  wedi  iddo  ddyfod  i  waered 
i^Cesarea,  Äfefe  a  aeth  i  fynu  ac  a 
gyfarchodd  '  J  yr  eglwys, k  ||  ac  a  ddaeth i  waered  i  Antiochia. 

^pen.  8.  4*>.  a  10.  1,  24.  «11.11.  a  18.  22.  «23.23. 
k  pen.  25.  1,  9.  íadn.  21.     pen.  11.22.     a  16.  4.    «21. 
17—19.        k  pen.  11.  19-27.      «  13.  1.      a  14.  26.    «  15.  23, 
30,  35. 

*  Cesarea  Stratonis  yn  Palestina  oedd 
hon,  ac  nid  Cesarea  Fhilippi  yn  Syria :  yr 

oedd  y  fordaith  hon  yn  agos  i  chwe'  chant  o 
filltiroedd,  a  bwrw  iddo  fyned  ar  linell  union 
o  Ephesus  i  Cesarea ;  ac  yr  oedd  gan  Paul 
hanner  can  niilltir  ychwaneg  i  fyned  ar  hyd 

y  tir  i  Jerusalem.  Rhaid  i'r  teithiau  hyn 
gymmeryd  llawer  o  amser,  a  di'au  i'r  apostol 
fyned  trwy  lawer  o  berygíon,  er  eu  hadrodd 
yma  mewn  ychydig  eiriau :  nid  boddâu 
chwilfrydedd  y  darllenydd  oedd  amcan  Luc; 
ond  dangos  pa  fodd  y  cafodd  yr  efengyl  ei 
thaenu  gynt,  a  mawr  lafur  yr  apostolion  yn 
ei  thaenu.  +  Efe  a  aeth  ifynu  i  Jerusalem 
ac  a  gyfarchodd  yr  eglwys  yno  yn  y  modd 
mwyaf  brawdol  a  serchiadol.  J"  Yr  eglwys:" 
gelwir  hi  felly  mewn  ftbrdd  o  enwogrwydd, 
gan  mai  yr  eglwys  yn  Jerusalem  ydoedd 
mam-eglwys  yr  holl  fyd  cristionogol  y  pryd 
hwnw  :  adeiladodd  Duw  eglwys  y  Testament 
Newydd  megys  ar  adfeilion  hen  eglwys  yr 

Hen  Destament.  ||  Efallai  bod  amryw  o'r 
apostolion  eraill  o  hyd  yn  Jerusalem,  gan 
hyny  nid  oedd  achos  i  Paul  aros  yn  hiryno; 
felly  efe  a  ymadawodd  ac  a  aeth  i  waered  i 
Antiochia  yn  Syria,  Ue  buom  gydag  ef  amrai 
weithiau  o'r  blaen. 

23  *  Ac  wedi  iddo  dreulio  talm  o 
amser,  f  efe  a  aeth  ymaith,  gan  dram- 
wy  l  \  trwy  wlad  Galatia,  a  Phrygia, 
mewn  trefn,  m  \\  a  chadarnhâu  yr  holl 
ddisgyblion. 

Jpen.  16.  6.  1  Cor.  16.  1.  Gal.  1.  2.  a  4.  14.  m  pen. 
14.  22  a  15.  32,  41.  a  16.  40.  Deut.  3.  28.  Ezra  1.  6.  Es.  35. 
3,  4.  Dan.  11.  1.  Luc  22.  32,  43.  1  Thes.  3.  2.  a  4.  18.  «  5. 
14.  Heb.  12.  12,  13. 

*  Gwedi  aros  talm  o  amser  gyda  ei  hen 
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gyfeillion  yn  Antiochia,  yn  adrodd  yr  hyn  a 
wnaethai  Duwdrwyddo  ef  yn  ei  holl  deithiau 
diweddaf,  a  sylwi  pa  fodd  yr  oedd  gwaith  yr 

Arglwydd  yn  llwyddo  gyda  hwythan,  a'u cadarnâu  hwynt  yn  yr  efengyl;  i  efe  a  aeth 
ymaith  y  drydedd  waith  i  gylch-daith  arall, 
lle  y  buasai  efe  flynyddoedd  o'r  blaen.  J  Er 
nad  enwir  ond  y  ddwy  dalaeth  hyn,  mae  yn 

ddîammau  i'r  apostol  ymweled  â  llawer  o 
fanau  eraill  ar  hyd  y  ftbrdd  tuag  Ephesus  : 
tybir  yn  gyffredin  iddo  fod  tua  phedair 
blynedd  ar  y  daith  hon  i  gyd,  a  chynnwys 
yr  amser  y  bu  yn  aros  yn  Ephesus  ;  (pen. 

19.  10.)  sef  o'r  flwyddyn  54  hyd  58.  ||Gwedi 
hau  yr  had,  mae  yn  angenrheidiol  ei  ddwfr- 
âu  a'i  ymgeleddu ;  a  gofalus  iawn  oedd  yr 
apostol  am  hyny  hefyd. 

24  1í  Eithr  rhyw  Iuddew,  a'i  enw 
n  *  Apòlos,  °  f  Alexandriad  o  genedl, 
^Jgwr  ymadroddus,  ̂ cadarn  yn  yr 
ysgrythyrau,  ||  a  ddaeth  i  Ephesus. 

n  pen.  19.  1.  lCor.  1.12  a  3.  5,  6.  a  4.  6.  «16.12. 
Tit.  3.  13.  •  pen.  6.  9.  a  27.  6.  p  Ex.  4.  10.  Es. 
3.  3.  1  Cor  2.  1,  2.  2  Cor.  10.  10.  q  adn.  28.  pen.  7.  22. 
Ezra  7.  6,  12.  Mat.  13.  52.  Luo  24.  19.  Col.  3.  16. 

*  Yr  un  ag  Apèles,  Rhuf.  16.  10,  medd 
Pool.  t  Brodor  o  Alexandria  yn  yr  Aipht, 
Ile  yr  oeddlluoedd  o  Iuddewon  yn  preswylio. 
t  Yr  oedd  efe  yn  wr  duwiol  iawn,  tra  dysg- 
edig  yn  ysgrythrau  yr  Hen  Destament,  ac  o 
ddawn  ymadrodd  hyawdl  dros  ben.  j|  Daeth 
hwn  i  Ephcsus  ryw  bryd  yn  absenoldeb 
Paul  ar  y  daith  uchod. 

25  *  Hwn  oedd  wedi  r  dechreu 

dysgu  iddo  fFordd  yr  Arglwydd  :  'f  ac 
efe  yn  wresog  yn  yr  yspryd,  a  lefarodd 
ac  a  athrawiaethodd  yn  ddiwyd  y  peth- 

au  a  berthynent  i'r  Arglwydd,  '  J  heb 
ddeall  ond  bedydd  Ioan  yn  unig. 

r  pen.  13.  10.  a  16.  17.  a  19.  9,  23.  Gen.  18.  19.  Barn. 
2.  22.  1  Sam.  12.  23.  Sahn  25.  8,  9.  a  119.  1.  Es.  40.  3.  Jer. 
6.  16.  Hos.  14.  9.  Mat.  3.  3.  Marc  1.  3.  a  12.  14.  Luc  3.  4. 
Ioan  I.  23  s  Rhuf.  12.  11.  Col.  1.  28,  29.  2  Tim.  2.  4. 

r  pen.  19.  3.  Mat.  3.  Luo  3.  loan  1.  19-36. 

*  Tybir  iddo  ef  fod  yn  gwrando  Ioan 
Fedyddiwr  yn  pregethu,  iddo  gael  ei  fedyddio 

ganddo  ef  ar  broffes  o'i  ffydd  yn  y  Messiah 
i  ddyfod,  iddo  ddychwelyd  yn  fuan  wedi 
hyny  i  Alexandria,  ac  na  bu  efe  erioed  yn 
mhlith  cristionogion  tan  y  tro  hwn  y  daeth 
efe  i  Ephesus,  a  chael  cydnabyddiaeth  âg 
Acwila  a  Phriscìla.  Os  felly,  nis  gallai  eíe 
fod  yn  wr  ieuanc  yn  awr,  fel  y  tybir  yn 
gyffredin,er  na  ddywed  Luc  ddim  am  hyny  ; 
oblegid  yr  oedd  Ioan  wedi  marw  er  ys  mwy 
nac  ugain  mlynedd  cyn  yr  amser  a  enwir 
yma.  Os  oedd  yn  wr  mewn  oedran,  yr  oedd  ei 
ostyngeiddrwydd  yn  fawr,  ac  yn  ymddangos 
yn  brydferth  iawn,  yn  cymmeryd  ei  addysgu 
gan  Acwila  a  Phriscila  yn  ffordd  Duw.  Y 
gwir  yw,  nas  gellir  gwybod  yn  awr  pa  bryd, 
na  chan  bwy,  y  dechreuodd  efe  gael  ei 
ddysgu  yn  ftbrdd  yr  Arglwydd,  sef  ffordd 
iachawdwriaeth  trwy  ffydd  yn  y  Messiah. 
t  Yr  oedd  ete  yn  wresog  drosogoniant  Duw, 
ac  achubiaeth  eneidiau  ei  gyd-genedl,  ac  yn 
llafurus  iawrn  yn  ol  y  goleuni  oedd  ganddo. 
î  Yr  hyn  oedd  Ioan  yn  ei  bregethu,  sef 
edifeirwch,  a  ffydd  yn  y  Messiah  oedd  ar 
ymddangos,  er  maddeuant  pechodau  :  hyny 
oedd  swm  ei  weinidogaeth  ef,  a  hyny  a  ar- 
wyddocêid  trwy  ei  fedydd  ef. 



Apòlos  yn  proji  trwy  yr ACTAU  XIX.  ysgrythyrau  mai  yr  Iesu  yw  y  Crist. 

26  *  A  hwn  a  ddechreuodd  "lefaru 
yn  hŷf  yn  y  synagog  :  f  a  phan  glybu 
x  Acwila  a  Phriscila,  hwy  a'i  cym- 
merasant  ef  attynt,  v  ac  a  agorasant 
iddo  fFordd  Duw  yn  fanylach. 

w  pen.  14.  3.  Es.  58.  1.  F.ph.  6.  19,  '20.  *adn.  2,  3. 
y  pen.  S.  31.  a  28.  23.  Diar.  1.  5.  a  9.  9.  a  22.  17,  18.  a  25. 
12.  Mat.  18.  3,  4.  Marc  10.  15.  Luc  19.  26.  a  24.  27.  Ioan 
7.  17.  1  Cor.  3.  18.  a  8.  2.  a  12.  21. 

*  Yr  oedd  efe  yn  hyf,  yn  daer,  ac  yn 
wresog,  yn  galw  yr  Iuddewon  i  edifeirwch, 
ac  i  gredu  yn  Nghrist  y  Messiah;  ond  pa  un 
a  oedd  efe  yn  dy wedyd  am  dano  fel  un  wedi 
dyfod,  neu  ynte  fel  uu  i  ddyfod,  mae  yn 

anodd  penderfynu  :  +  pa  un  bynag  o'r  ddau, 
mae  yn  amlwg  fod  Acwìla  a  Phriscìla  yn 
gweled  ei  olygiadau  ef  ar  athrawiaeth  yr 
efengyl  yn  anmherffaith  y  pryd  hwnw;  am 

hyny  hwy  a'i  cymmerasant  atynt,  i'w  cym- 
deithas  a'u  lletty,  mae  yn  debyg,  ac  a  agor- 
asant  iddo  ffordd  Duw,  pethau  mawrion  yr 
efengyî,  yn  fanylach.  Rhyfcdd  fu  rhaglun- 
iaeth  Duw  yn  y  tro  hwn ;  dwyn  Acwila 

a  Phriscila  o'r  Ital  i  Ephesus,  adwyn  Apòlos 
o  AIexandria  yn  yr  Aipht  yno  i'w  cyfarfod, 
i  gael  ei  ddysgu  gauddynt. 

27  *  A  phan  oedd  efe  yn  ewyllysio 
myned  i  Achaia,  x  f  y  brodyr,  a  gan 
annog,  a  ysgrifenasant  at  y  disgyblion 
i\v  dderbyn  ef.  J  Yr  hwn,  wedi  ei 

ddyfod,  b  a  gynnorthwyodd  lawer  ar 
y  rhai  a  c  gredasant  trwy  ras. 

*  pen  9.  27.  Rhnf.  16.  1,2.  1  Cor.  16.  3.  2  Cor.  3.  1,  2 
o  Col.  4.  10.  3  Ioan  8-10.  b  1  Cor.  3.  6,  10—14.  3  Cor 
1.  24.  Phil.  1.  25.  c  loan  1.  12,  13.  Rhuf.  1.  5.  1  Cor.  15. 
10.  Eph.  2.  8—10.  Phil.  1.  29.  Col.  2.  12.  2  Thes.  2.  13, 
14.  Tit.  3.  4—6.  lago  1.  16—18.  1  Pedr  1.  2,  3. 

*  Yn  pen.  19.  1,  ni  a'i  cawn  ef  yn  Corinth, 
prif  ddinas  Achaia,  ile  y  bu  Paul  yu  Ilafurio 
yn  hir  ac  yn  llwyddiannus.  Mae  yn  debyg 
ei  fod  yn  ewyllysio  myned  yno  o  wir 
awydd  am  gael  gweled  y  cristionogion  yn  y 
parthau  hyny,  cael  ei  addysgu  yn  mhellach 
ganddynt  a  rhoddi  pob  cynnorthwy  a  allai  efe 
iddynt.  t  Cafodd  bob  annogaeth  i  fyned, 

gan  Acwìla  a  Phriscìla,  a'r  ychydig  frodyr 
oedd  yn  Ephesus  y  pryd  hwnw  ;  ac  ysgrifen- 
asant  Iythyr  o  ganmoliaeth  ìddo  i  fynedgydag 
ef  fel  y  derbynidef  megys  cristion  diffuant, 
megys  brawd  anwyl,  ac  megys  gweinidog 
ffyddiawn  yn  yr  efengyl.  \  Ni  bu  ei  fyned- 
iad  yn  ofer ;  defnyddiodd  Duw  ef  yn  nodedig, 
i  ddylrâu  yr  had  a  hauasai  Paul,  ac  i  gyn- 
northwyo  liawer  ar  y  llawer  a  gredasent  yno 
trwy  ras  Duw  a  gweinidogaeth  yr  apostol. 
Cyfeiriad  at  y  tro  hwn  sydd  yn  1  Cor.  3.  6; 

a'r  geiriau  hyny  yw  yr  agoriad  gorau  ar  yr adnod  hon. 

28  *  Canys  efe  a  d  orchfygodd  yr 
luddewon  yn  egnìol,  argyhoedd,  gan 
ddangos  trwy  ysgrythyrau,  mai  Iesu 
yw  Crist. 

d  adn.  25. 

44.  1  Cor.  15.  L,  . 

*  Gorchfygodd  yr  Iuddewon  digred  trwy 
resymau  goleu,  grymus,  ac  ysgrythyrol :  yr 

oedd  yn  ymegn'io  â'i  holl  enaid,  ac  â'i  holl 
ddawn,  i'w  hargyhoeddi  hwynt,  dadym- 
chwelyd  eu  gwrthddadleuon,  a  phrofi  yn  eg- 
lur   a  dîymwad,   mai   Iesu  oedd    y  Crist,  y 
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Messiah,  ac  mai  y  Crist,  y  Messiah  hunw 
ydoedd  Iesu,  unig  Waredwr  dynion  oddi 
wrth  eu  pechodau. 

PEN.  XIX 

Rhoddi  yr  Ysbryd  Glân  trwy  ddwylaw  Paul. 

A  DIGWYDDODD,  «*  tra  fu  A- 

pòlos  yn  Corinth,6  f  wedi  i  Pauì  dram- 
wy  trwy  y  parthau  uchaf,  c  J  ddyfod 
o  hono  ef  i  Ephesus :  ||  ac  wedi  iddo 
gael  rhyw  ddisgyblion, 

a  pen.  18.  24—28.  1  Cor.  1.  12.  a  3.  4-7.  a  16  12 
b  pen.  18.  23.  c  pen.  18.  19—21. 

*  Am  fynediad  Apòlos  i  Corinth  a'i  lafur 
yno,  gwelsomarpen.  18.  27,  28.  +  "  Parthau 
uchaf :"  sef  Galatia  a  Phrygia  (pen.  18.  23.) 
a  rhanau  eraill  o  Asia  leiaf.  J  Yn  ol  ei 

addewid  i'r  brodyr  yn  Ephesus  pan  aeth 
heibio  yno  i  Jerusalem.  pen.  18.  21.  ||  Yn 
nghylch  deuddeg  o  nifer  oedd  y  dysgyblion 
hyn,  adn.  7.  Tybir  mai  deuddeg  o  luddewou 
duwiol  oeddynt,  a  fedyddiesid  gan  Ioan 

Fedyddiwrei  hun,neugan  raio'i  ddysgyblion 
eff  ac  iddynt  adael  gwlad  Judea  cyn  dydd  y 
pentecost,  ac  na  chlywsent  hwy  ddim  am 
dywalltiad  yr  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau 
gwyrthiol  ar  y  dydd  hwnw,  nac  ar  neb  o 
ddysgyblion  yr  Arglwydd  íesu  yn  un  màn 
wedi  hyny.  Mae  yn  debyg  mai  dîeiíhriaid 
i'r  cristionogion  yn  mhob  màn  oeddynt ;  pe 
amgen  cawsent  glywed  am  yr  Ysbryd  Glân 

yn  rhywle. 
2  Efe  a  ddy wedodd  wrthynt,  d  *  A 

dderbyniasoch  chwi  yr  Yspryd  Glân 
f  er  pan  gredasoch  ì  X  A  hwy  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  e  Ni  chawsom  ni 
gymmaint  a  chlywed  a  oes  Yspryd 
Glan. 

dnAn.  6.  pen.  2.  17,  38, 
15—17.  Rhuf.  1.  11,  12.  e 
6.  19.  a  12.  1,  &c.  Gal.  3.  5. 

*  A  dderbyniasoch  chwi  yr  Ysbryd  Glân 
yn  ei  ddoniau  gwyrthiol  ?  t  Yr  oeddynt  hwy 
wedi  credu  yn  y  Messiah  yn  ol  tystiolaeth 
Ioan  Fedyddiwr  am  dano.  %  Rhaid  dëall  yr 
atebiad  hwn  yn  ol  y  gofyniad  uchod  ;  sef  am 
ddoniau  gwyrthioi  yr  Ysbryd  Glân.  Nis  gaffl 
ent  fod  heb  wybod  am  fod  a  phersonoliaeth 
yr  Ysbryd  Glân,  nac  ychwaith  am  yr  addcw- 
idion  o'r  tywallüad  o  hóno  yn  y  dyddiáJ 
diweddaf;  yr  oeddynt  yn  gwybod  am  hyny 
trwy  ysgrythyrau  yr  Hen  Destament,  a 
thrwy  yr  hyn  a  glywsent  gan  Ioan,  ac  efallai 
yr  hyn  a  welsentar  fedyddiad  Crist :  ond  nid 
oeddynt  wedi  clywed  am  ei  dywalltiad  ar  yr 
apostolion  nac  ar  neb  eraill  dan  yr  oruch- 
wyliaeth  efengylaidd. 

3  *  Ac  eíe  a  ddywedodd  wrthynt 
fl  ba  beth  gan  hynny  y  bedyddiwyd 
chwi  ?  f  Hwylhau  a  ddywedasant,  «  I 
fedydd  Ioan. 

/Mat.  28.  19.  1  Cor.  12.  13.  g  pen.  18.  25.    ftfat.  3. 
Luc  3. 

*  Pa  athrawiaeth  a  gredasoch  ac  a  broííes- 
asoch  cliwi,  i  ba  grefydd  a  goruchwyliaeth  y 
bedyddiwyd  chwi  ?  f  Maent  hwythau  yn  ateb 
mai  yr  athrawiaeth  a  ddysgai  Ioan  a  gred- 
asent  hwy,  ac  oeddynt  yn  ei  phroffesu;  ac 

rnai  i'r  grefydd  a  broffësai  ac  a  bregethaiefe 
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bedyddiwyd  hwynt.  Yr  oedd  Ioan  yn 
iregetha  Messiah  ar  ymddangos,  ae  yu    bed- 
ddio  pawb  ar  eu  crediniaeth  o'r  athrawiaeth 
ìòno  ;  t'elly  y   bedyddiwyd  y  deuddeg  hyn,  a 
hybia  rhai  iddynt  fod  yn  pregethu  yr  un 
ithrawiaeth  yn  mhlith  yr  luddewon  mewn 
•  wledydd  pellenig;  ac  fel  hyny  nas  gwydd- 
;nt  fod  yr  Ysbryd  Glân  eisoes  wedi  ei  dyw- 
dlt,  os  gwyddent  hefyd  fod  y  Messiah  yn 
wir  wedi  dyfod. 

4  A  dywedodd  Paul,  h  Ioan  yn 
idîau  a  fedyddiodd  â  bedydd  edifeir- 
wch,  gan  ddywedyd  wrth  y  bobl  am 
^redu  yn  yr  hwn  oedd  yn  dyfod  ar  ei 
ol  ef,  sef  yng  Nghrist  Iesu. 

h  pen.  1.  5.  a  11.  16.  a  13.  23—25.  Mat.  3.  11,  12.  all. 
î-5.  a  21.  25-32.  Maro  1.  1-12.  Luc  1.  76-79.  a3.  16-lS. 
loan  1.  29—31.  a  3.  2S— 36.  a  5.  33—35. 

Gweinidogaeth  loan  oedd,  rhag-rybyddio 
dynion  i  ffoi  rhag  y  Uid  oedd  ar  ddyfod, 

trwy  eu  galw  i  edifeirwch,  a'u  hannog  i 
gredu  yu  y  Messiahoedd  y  pryd  hwnw  wedi 

dyfod  i'r  byd,  ac  i  ymddangos  yn  gyhoeddus 
yn  union  ar  ei  ol  ef :  fel  hyn  yr  oedd  yn  dar- 
par  i'r  Arglwydd  bobl  barod. 

5  A  phan  gly wsant  *  hwy  f  hyn, 
*Jhwy  a  fedyddiwyd  ||  yn  enw  yr 
Arglwydd  Iesu. 

i  pen."2.  33.  a8.  12,  16.  Rhuf.  6.  3,  4.  1  Cor.  1.  13— 15.  a  10.  2. 

*  "  Hwy  :"  sef  y  deuddeg  dysgybl  a  son- 
iwyd.  t  "  Hyn :  "  sef  yr  hyn  a  ddywedasai 
Paul  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  t  A  fedyddiwyd 
gan  Paul,  neu  ar  orchymyn  Paul,  ac  ar  eu 

deisyfiad  a'u  cydsyniad  eu  hunain,  er  eu 
bedyddio  o'r  blaen  i  fedydd  loan.  Maerhai 
bt-irniaid  manwl  yn  meddwl  fel  arall;  mai 
nid  geiriau  Luc  yw  y  bummed  adnod,  eithr 
parâd  o  eiriau  Paul  yn  adrodd  yr  effaith  oedd 
pregeth  Ioan  yn  gaeî  ar  ei  wrandawwyr,  eu 
bod  yu  ewyilysgar  i  gymmeryd  eu  bedyddio 
yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu  wrth  glywed  Ioan 
yn  dywedyd  am  dano.  Os  felly  mae  i  ni 
ddeall  y  geiriau,  ni  chafodd  y  deuddeg  hyn 
eu  bedyddio  drachefn  gan  Paul,  fel  y  dy  wed- 
wyd  uchod.  Mae  ein  pedwar  awdwr  yn  ddau 
a  dau  yn  erbyn  eu  gilydd  ar  y  pwnc  hwn  ; 
Doddridge  a  Scotl  o'r  farn  flaenaf,  a.  Pool  a 
Guyse  o'r  farn  olaf :  byddai  yn  rhy  faith  o 
lawer  cyfieithu  eu  sylwadau  oll,  ac  nid  teg 
fyddai  cyfieithu  y  naill  blaid  a  gadael  y  llall. 
||  Os  gellir  dywedyd  i  Ioan  mewn  rhyw  ystyr 
fedyddio  ei  ddysgyblion  yn  enw  yr  Arglwydd 

Iesu,  rhaid  i'r  Arglwydd  lesu  ei  hunan  gael  ei 
fedyddio  yn  ei  enw  ei  hun,  yr  hyn  fyddai 

ddywedyd  gwrthun  iawn.  Sylwyd  o'r  blaen, 
ar  Math.  3.  6.  fod  bedydd  Ioan  yn  beth  cwbl 

wahanol  i'r  bedydd  cristionogol ;  ac  ar  ol 
esgyniad  Crist,  byddid  yn  bedyddio  pawb,  ar 
eu  proffes  o  gristionogaeth,  heb  ymholi  dim 

pa  un  a  gawsent  eu  bedyddio  gan  Ioan  o'r 
blaen  ai  peidio  :  ac  mae  yn  beíh  rhyfedd 
iawn  onid  oedd  rhai  a  fedyddiasid  gan  Ioan 
yn  mhlith  y  tair  mil  a  fedyddiwyd  ar  ddydd 
y  pentecost.  Os  bedyddiwyd  ydeuddeg  hyn 
gan  Paul,  neu  ei  gyfeillion,  nid  oes  yma 
ddim  o  blaid  ail  fedyddio  yr  un  dynion ; 
oblegid  nid  yr  uu  oedd  bedydd  Ioan  â'r 
bedydd  cristionogol :  Crist  ei  hun  a  sefydl- 
odd  yr  ordinhad  o  fedydd  fel  yr  ordinhad 
arall,  ac  nid  Ioan. 

i_   
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6  *  Ac  wedi  i  k  Paul  ddodi  ei  ddwy- 
tw    arnynt,    'tyr   Yspryd    Glân   a 

ddaeth  arnynt :  J  a  hwy  a  draethasant 
â  thafodau,  ||  ac  a  brophwydasant. 

*  Fel  hyn  yr  oedd  Panl  yn  eo  hurddo 
hwynt,  ac  yn  eu  hawdurdodi  i  fyned  a 
phregethu  yr  efengyl:  t  ac  yr  oedd  hyn  yn 

arwydd  hefyd  o'r  hyn  a  wnelai  Crist  iddynt, 
sef  eu  cynnysgaethu  â  doniau  gwyrthiol  yr 
Ysbryd  Glán.  X  Yn  y  fàn  hwy  a  lefarasant 
mewn  gwahanol  ieithoedd,  nas  gwyddent 

ddiin  am  danynt  o'r  blaen,  yr  un  modd  a'r 
apostolion  ar  ddydd  y  pentecost  :  ||  ac  a  bro- 
phwydasant,  trwy  ddehongli  prophwydol- 
iaethau  yr  Hen  Destament,  llefaru  yn  olau 
am  ddirgeledigaethau  dyfnion  yr  efengyl, 
clodfori  Duw  mewn  hwyl  orfoleddusiawn,  ac 
efallai  rhagfynegi  rhyw  bethau  i  ddyfod, 
perthynol  i  Iwyddiant  yr  efengyl. 

7  *  A'r  gwyr  oll  oeddynt  ynghylch deuddeg. 

*  Yn  nghylch  deuddeg,  neu  ddeuddeg  nn- 
ion,  yr  un  nifer  â'r  apostolion.  Tybir  fod 
Paul  yn  bwriadu  y  deuddeg  hyn  fel  cenadon 

o  Ephesus  i  eglwysi  Asia,  yn  debyg  i'r  rhai  a 
enwir  yn  pen.  13.  1—3,  o  egíwys  Antiochia 
yn  Syria.  Yr  oedd  amgylchiadau  y  dysgybl- 
ion  hyn  yn  hollawl  yr  un  fath  a'r  eiddo  Ap- 
òlos;  ond  ei  fod  ef  yn  fwy  enwog  yn  yr  eg- 
lwys  na  hwynt  hwy. 

8  *  m  Ac  efe  a  aeth  i  mewn  i'r 
synagog,  f  ac  a  lefarodd  yn  hŷ  J  dros 
dri  mis,  gan  || "  ymresymmu  a  chyng- 
hori  §  y  pethau  a  berthynent  i  deyrnas 
Dduw. 

m  pen.  13.  14,  46.    a  14.  1.     a  26.  22,  23.  n  adii.  9. 
peu.  9.  20-22.  a  17.  1-3,  17.  a  18.  4.  a  28.  23.  Jnde  3. 

*  Sef  synagog  yr  Iuddewon  yn  Ephesus,  lle 
byddent  yn  addoli  Duw,  yn  darllen  y  gyf- 
raith,  ac  yn  traddodi  areithiau  cyhoeddus  ar 
bynciau  crefyddol.  t  Cawn  yr  agoriad  gorau 
ar  yr  hyfdra  hwn  yn  ngeiriau  Paul  ei  hun 
wrth  henuriaid  eglwys  Èphesus,  pen.  20.  20, 
21,26,  27.  îTri  mis  cyn  iddo  dynu  oddi 
wrthynt,  a  neillduo  y  dysgyblion,  adn.  9. 

||  Mae  yr  yinresymu  a'r  cynghori  yma  yn 
dangos  fod  caledwch  a  gwrthddadlau  o  du  yr 
luddewon  yn  erbyn  athrawiaeth  Paul.  §  Peth- 
au  yr  efengyl :  teyrnas  gras  Duw  ar  y  ddae- 
ar  i  addasu  dynion  i  deyrnas  ei  ogoniant  yn 
y  nef.  Dysgwyliai  yr  Iuddewon  amdeyrnas 
ddaearol  y  Messiah,  ac  addefai  y  cristionog- 
ion  ef  yn  Frenin,  ond  mai  ysbrydol  oedd  ei 
deymas:  nid  o'r  byd  hwn,  er  ei  bod  yn 
dechreu  yn  y  byd  hwn. 

9  °*  Eithr  pan  oedd  rhai  wedi 
caledu,  ac  heb  gredu,  p  gan  ddywedyd 

yn  ddrwg  arafy  ffordd  honno  ger 

bron  y  liìaws,  î  %  efe  a  dynnodd  ymaith 

oddi  wrthynt,  ||  ac  a  neillduodd  y  dis- 

gyblion ;  r  §  gan  ymresymmu  beunydd 

yn  ysgol  un  Tyrannus )  pen.  7.  51 2  Bren.  17.  14. 

36.T6."'Neh.  9.  16,  17,  29.  Salm  95.  8. 
26    a  19.  15.  loan  12.  40.  Rbuf.  9.  18.  a  1 1 . 
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7.  Heb.  3.  1S.  p  adn.  23.  pen.  9    2.    a  22.  4.   a  24.  21 . 
a  28.  22.   2  Pedr  2.  2,  12.  q  pen.  14.  4.    a  17.   4.     a  18. 
7,  8.     Mat.  16.   14.     a  16.  4.     Luo  12.  51—53.       1  Tim.  6.  5 
îTim    3.5.  rpen.  20.  31.      Diar.  8.  34.      Mat.  26.  55. 
2  Titn.  4.  2. 

*  Dyma  fel  yr  oedd  yr  ymadrodd  am  y 
groes  yn  dramgwydd,  ac  yn  arogl  marwol- 
aeth  i  farwolaeth  i'r  Itiddewon  :  yr  un  haul 
ag  sydd  yn  peri  i'r  llysiau  dyfu  a  pher-arogli, 
sydd  hefyd  yn  peri  i'r  clai  galedu,  ac  i'r 
domen  ddrewi  :  ond  nid  bai  yr  haul  yw 
hyny »  yn  y  clai  a'r  domen  mae  yr  achos. 
t  Ffordd  iachawdwriaeth  pechaduriaid  trwy 
ffydd  yn  Nghrist  a'i  aberth  mawr  :  y  Person 
rhagoraf,  y  cariad  mwyaf,  a'r  ffordd  ryfeddaf, 
a  glywodd  dynion  am  danynt  erioed,  yn  cael 
eu  cablu  gan  y  rhai  deddfol,  digred,  a  rhag- 
farnus  hyn  :  a  hyny  yn  gyhoeddus  ger  bron 

y  Uì'aws,  er  rhwystro  iachawdwriaeth  can- 
noedd  heblaw  hwy  eu  hunain.  fFelly  y 
gwnaeth  efe  yn  Corinth,  pan  welodd  na 
dderbyniai  Iuddewon  y  Synagog  ei  athraw- 
iaeth  ef,  gwel  pen.  18.  6,  7  :  ond  cyn  tynu 
oddi  wrthynt  yn  mhob  màn,  yr  oedd  efe  yn 
lân  oddi  wrth  eu  gwaed  hwynt.  ||  Fel  na 
lygrid  hwynt  gan  yr  luddewon  cablaidd  ac 

anghrediniol,  ac  fel  y  caffent  eu  dysgu  a'u 
cadarnâu  yn  mhellach  yn  yr  efengyl.  §  Ys- 
gol  dduwinyddawl  yr  Iuddewon,  medd  rhai; 
ysgol  philosophyddawl  y  Groegiaid,  medd 

erzill :  pa  un  bynag  o'r  ddwy,  yr  oedd  yma 
ryddid  i'r  apostol  lefaru,  y  peth  nad  oedd  yn 
synagog  yr  Iuddewon.  Enw  personoi  y  pen 
athraw  oedd  Tyrannus. 

10  *  *  A  hyn  a  fu  dros  yspaid  dwy 
flynedd,  f  hyd  oni  ddarfu  i  bawb  a 
oedd  yntrigo  yn  '  Asia,  Jyn  Iuddew- 
on  a  Groegiaid,  u  gly  wed  gair  yr  Ar- 
glwydd  Iesu. 

*  pen.  18.  II.  a  20.  31.  Rliuf.  10.  13.  t  pen.  16.  6. 
2  Tim.  1.  15.    1  Pedr  1.  1.     Dat.  1.4,  II.  *  pen.  18.4. 
*  20.  20,  21.  Rhuf.  1.  16.  a  10.  12.  1  Cor.  1.  22—24.  Gal.  3. 
28.  Col.  3.  11. 

*  Dwy  fiynedd  wedi  y  tri  mis  y  bu  efe  yn  y 
synagog  ;  (adn.  8 :)  a  rhaid  iddo  fod  naw  mis 
wedi  hyny,  yn  Ephesus  a'i  hamgylchoedd,  i 
wneyd  y  tair  blynedd  a  sonia  efe  yn  pen.  20. 
31.  Yn  adn.  34,  o'r  bennod  hòno  hefyd, 
cawn  weled  pa  fodd  yroedd  efe  a'i  gyfeillion 
yn  cael  cynnaliaeth  yr  holl  amstr  hyn.  f  Nid 
Asia  leiaf  oll,  mae  yn  debyg,  a  feddylir  yma, 
cawsom  hanes  teithiau  a  llafuryr  apostolyno 

o'r  blaen  ;  eithr  Asia  brYodol,  fel  ei  gelwid,  a 
feddylir,  yr  hon  oedd  yn  gorwedd  o  amgylch 
Ephesus.  Mae  yn  sicr  fod  cyfeillion  Paul 

a'r  deuddeg  a  enwyd  uchod,  (adn.  1—7,) 
mae  yn  debyg,  yn  pregethu  ar  hyd  y  wlad  o 
amgylch  tra  yr  oedd  Paul  ei  hun  yn  llafurio 
yn  ddyfal  beunydd  yn  y  ddinas;  ac  rhyng- 
ddynt  oll  yr  oedd  pawb  wedi  cael  clywed 
gair  yr  Arglwydd  cyn  iddo  ef  ymadael,  a 
llaweroedd  iawn  wedi  ei  dderbyn  yn  wirion- 
eddol.  j  Yr  oedd  cyrchfa  fawr  o  ddynion  i 
Ephesus  ei  hun  ;  yr  Iuddewon  ar  negeseuau 
masnachol  a  chyfreithiol,  a'r  cenedloedd  pa- 
ganaidd,  a  anrhydeddir  yma  â'r  enw  Groeg- 
iaid,  i  afldoli  y  dduwies  Dìana,  a  negesenau 
eraill  :  fel  hyny  yr  oeddynt  yn  cael  cyfle  i 
wrando  Paul  ei  hun  yn  ymresymu  beunydd 
am  wirioneddau  yr  efengyl,  er  nad  ocddynt 
wrth  ddyfod  yn  meddwl  dim  am  y  fath  beth. 

11  *  *  A  gwyrthiau  rhasorol  a 
wnaeth  Duw  trwy  ddwylaw  Paul : 

*  pen.  5.  12.  a  14.  3.  a  15.  12.  a  16.  18.  Marc  16.  17-20. 
Ioan  14.  12.  Rln.f.  15.  18,  19.  Gal.  3.  5.  Heb.  2.  4. 

*  Er  cadarnàu  athrawiaeth  Paul,  a  thynu 

sylw  yr  Iuddewon  rhagiarnua  a'r  Groegiaid 
paganaidd,  caniatâodd  Duw  iddo  wneyd 
gwyrthiau  lawer,  a'r  rhai  hyny  yn  nodedig 
iawn,  nas  gallai  neb  eu  gwadu,  na  thaeru 
mai  trwy  ryw  dwyll  a  líedrith  y  gwnaid 

hwynt. 

12  y  *  Hyd  oni  ddygid  at  y  cleif- 
ion,  oddi  wrth  ei  gorph  ef,  napeynau 

neu  foledau  ;  f  a'r  clefydau  a  ymad- 
awai  â  hwynt,  a'r  ysprydion  drwg  a aent  allan  o  honynt. 

y  pen.  5.  15.  2  Bren.  4.  29-31.  a  13.  20,  21. 

*  Nis  gallai  y  napcynau  a'r  moledau  hyn 
drosglwyddo  un  rhinwedd  oddi  wrth  yr 
apostol  i  bersonau  pell  oddi  wrtho,  ac  nas 
gwelsai  erioed  ;  nid  oeddynt  ddim  ond  ar- 
wyddion  o  weithrediadau  hollalluog  Duw, 

fel  estyniad  gw'íalen  Moses  gynt.  t  Yr  oedd 
y  gwyrthiau  rhyfeddol  hyn  yn  dangos  gallu 
Crist,  yr  hwn  oedd  Panl  yn  ei  bregethu,  yn 
amlwg  iawn  ;  yroeddyntyn  cenedlu  meddyl- 
iau  mawr  yn  y  cleifionac  eraillam  Grist  a'r 
efengyl;  ac  yn  dangos  tuedd  a  rhinwedd  yr 
efengyl  i  iachau  eneidiau  dynion  oddi  wrth 
afiechyd  a  phläau  ysbrydol.  Soudaria,  nap- 
cynau,  peth  i  sychu  chwŷs.  Simikinthia, 
moledau,  peth  yn  hanner  amgylchu  y  corph  : 
arrtedogau  yw  y  gairyn  ol  y  saesoneg.  Tybia 
rhai  mai  peihau  a  ddefnyddiai  Paul  wrth  ei 
waith  fel  gwneuthurwr  pebylloeddynt ;  tybia 
eraill  mai  eiddo  y  cleifion  oeddynt,  wedi  eu 

danfon  i  gyfhwrdd  â'i  gorph  ef. 

1 3  z  í[  *  Yna  rhai  o'r  Iuddewon 
crwydraidd,  a  y  rhai  oedd  gonsurwyr, 
b  f  a  gymmerasant  arnynt  enwi  uwch 
ben  y  rhai  oedd  âg  ysprydion  drwg 
ynddynt,  \  enw  yr  Arglwydd  Iesu, 
gan  ddywedyd,  c  ||  Yr  ydym  ni  yn 
eich  tynghedu  chwi  trwy  yr  lesu,  yr 
hwn  y  mae  Paul  yn  ei  bregethu. 

z  Gen.  4.  12,  14.    Salin  109.  10.  a  Mat.  12.  27.  Lnc 
11.19.         b  pen.  8.  18,  \ò.  Marc  9.  38.  Lnc  9.  49.         «Josh. 
6.  "26.  1  Sam,  14.  24.  1   Bren.  22.  16.  Mat.  26.  63.  Marc5.7. 

*  "  Iuddewon  crwydraidd,"  y  rhai  a  âent 
ar  hyd  y  gwledydd  i  dwyllo  gwirioniaid  yn- 
fyd  o'u  harian,  dan  rith  o  ddarllen  eu  tynged 
iddynt,  a  gwneutlmr  rhyfeddodau  eraill  trwy 

swyn  gyfaredd  a  lledrith  :  dywed  hen  hanes- 
wyr  fod  llawer  iawn  o'r  cyfryw  tua'r  amser 
hwn.  f  Fel  swynwyr  yr  Aipht  yn  ceisio 

dynwared  gwyrthiau  Moses  i'w  wrthwynebu ef.  Enuill  clod  ac  elw  iddynt  eu  hunain 
oedd  amcan  y  rhai  hyn,  a  dwyn  anair  ac 
anfri  ar  yr  efengyl  ac  ar  Paul,  trwy  geisio 
dangos  nad  oedd  efe  yn  gwneyd  dim  ond  yr 
hyn  a  fedrent  hwythau  wneyd  cystal  ag  yntau. 
í  Peth  diweddar  oedd  enwi  yr  Arglwydd 
lesn,  wrth  iddynt  weled  yr  apostolion  yn 

gwneyd  eu  gwyrthiau  yn  ei  enw  ef,  o'r  blaen 
enw  Duw  Abràham,  Isaac,  a  Jacob,  a  ddefn- 
yddiau  y  tywyllwyr  hyn.  ||  Ni  ddywedir  i 
ni  pa  un  a  oedd  y  tynghedu  hyn  yn  llwyddo 
ai  nìd  oedd  :  mae  yn  sicr  nas  gwyddai  y 
swynwyr  hyn  ddim  am  yr  Iesu  yn  chwaneg 

na  bod  Paul  yn  pregethu  rhywun  o'r  enw 
hyny  ac  yn  gwneyd  gwyrthiau  yn  ei  enw  ef. 



Y  cythreulig  ynrhuthro  ar ACTAU  XIX.    feibion  Scefa,  ac  yn  eu  harcholli. 

14  Ac  yr  oedd  rhyw  saith  o  feib- 
on  i  Scefa,  Iuddew,  *  ac  arch-offeir- 
ad,  fy  rhai  oedd  yn  gwneuthur 
ìyn. 
*  Blaenorun  o'r  pedwardosparth  ar  hngain 

>'r  offeiriaid,  oedd  y  Scefa  hwn,  nen  un  we- 
li  bod  yn  arch-offeiriad  penaf  am  ychydig,  a 
:hwedi  cael  ei  droi  o'i  swydd,  fel  y  gwnaid 
ì  llawer  yn  yr  amseroedd  ilygredig  hyny. 
Er  nad  oedd  gan  y  saith  hyn  ddim  ffydd 
n  Iesu  fel  Person  Dwyfol  a  Messiah,  eto 
iefnyddient  ei  enw  i  geisio  bwrw  allan  gyth- 
euliaid,  er  elw  a  pharch  iddynt  eu  hunain. 
ìwel  ar  Marc  9.  38—40. 

15  a  *  A'r  yspryd  drwg  a  attebodd 
ic  a  ddywedodd,  *  Yr  lesu  yr  wyf  yn 
ìi  adnabod,  f a  Phaul  a  adwaen  ; 
;  eithr  pwy  ydych  chwi  ? 

d  pen.  16.  17,  18.  Gen.  3.  1-5.  1  Bren.  22.  21—23. 
lat.  8.  29— 31.  Marc  1.  24,  34.  a  5.  9-13.  Luc  4.  33-35. 
8.  28-32. 

*  Adwaenai  yr  ysbryd  drwg  yr  Iesu  er  ei 
vae  a'igryndod,a  gwyddai  fod  gallu  yr  Iesu 
m  rhy  drech  iddo  ef :  t  adwaenai  Paul  hef- 
'd,  fel  gwas  ac  apostol  Crist,  a  gwyddai  fod 
jjan  Paul  awdurdod  oddi  wrth  Grist  yn  ei 
;rbyn  ef  nas  gallai  ei  wrthsefyll :  gorfu  arno 
íyfaddef  y  pethau  uchod  yn  gyhoeddus,  er  ei 
warth  ei  hun,  ac  er  anrhydedd  i  Grist,  a 
Phaul  ei  apostol  ef.  j  Ond  am  danoch  chwi, 
ìbai  efe,  pwy  ydych  chwi?  Pwy  a  roddodd 
i  chwi  awdurdod  i  fy  ngorchymyn  I  allan? 
ìangoswch  i  mi  eich  awdurdod  :  nid  adwaen- 
?ch  chwi  na'r  Iesu  na  Phaul,  ac  nid  adwaen- 
ìnt  hwytîiau  chwi :  nid  yw  eich  tynghedu 
chwi  ond  swn  gwag ;  nid  wyf  yn  teirnlo  nac 
yn  ofni  grỳm  eich  geiriau  ofer,  gwnewch 
eich  gwaethaf,  nidymostyngaf  fi  i  chwi  mewn 
un  modd. 

16  c*A'r  dyn  yr  hwn  yr  oedd  yr 
yspryd  drwg  ynddo,  a  ruthrodd  ar- 

nynt,  ac  a'u  gorchfygodd,  ac  a  fu 
drwm  yn  eu  herbyn  ;  hyd  oni  ffbisant 

hwy  allan  o'r  tŷ  hwnnw,  yn  noethion 
ac  yn  archolledig. 

*  Marc  5.  3,  4,  15.  Luc  8.  29,  35. 

*  Gyda'r  geiriau  uchod,  cynhyrfodd  yr 
ysbryd  drwg  y  dyn  i  ruthro  yn  ofnadwy  ar 
y  saith  dyn,  yr  hwn  a  rwygodd  eu  dillad  ac 
a  rwygodd  eu  cnawd  mewn  modd  dychryn- 
llyd,  a  da  fu  iddyní  gael  ffoi  am  eu  by wydau. 
Mae  yn  amlwg  iawn  rnai  nid  Uoerigrwydd 
loedtì  hyn,  fel  y  taera  rhai,  nis  gallasai  un 
dyn  lloerig,  pa  mòr  gryfed  bynag  a  fuasai 

orchfygu  saith  o  ddynion  fel  hyn,  a'u  gỳru  ì 
ffoi  yn  noethion  ac  archolledig.  Nis  gwydd- 
om  pa  fodd  yr  oedd  Satan  yn  gallu  grymusu 
y  dyn  yn  gorphorol,  ond  ni  a  welwn  yn  am- 
lwg  iddo  wneyd  hyny ;  ac  ni  a  welwn  hefyd 

nad  ywefe  wedi  colli  dim  o'i  rỳm  ysbrydol 
i  wneyd  pob  drwg  a  oddefo  Duw  iddo:  a 
thrugaredd  annhraethol  yw,  ei  fod  yn  cael  ei 
gadwyno  fel  y  mae. 

17  /*A  hyn  a  fu  hysbys  gan  yr 
holl  Iuddewon  a'r  Groegiaid  hefyd,  y 
rhai  oedd  yn  preswylio  yn  Ephesus  ; 
*  f  ac  ofn   a   syrthiodd    arnynt    olí 

575 

h  %  ac  enw  yr  Arglwydd  Iesu  a  fawr- 

ygwyd. 
*"  /adn.  10.  g  pen.  5.  5,  II,  13.  •  13.  12.  Lef.  10.  3. 1  Sam.  6.  20.  2  Sam.  6.  9.  Salm  64  9.  Luc  1.  65.  «  7.  16. 

h  Phil.  1.  20.  a  2.  9—11.  2  Tlies.  1.  12.  ■  3.  1.  H«b.  2.  8, 
9.  Dat.  5.  12-14. 

*  Nis  gallasai  tro  rhyfeddol  o'r  fath  uchod 
mewn  dinas  boblogaidd,  lai  na  myned  yn 
gyhoeddusyn  fnan;  t  a  phan  ei  gwybuwyd 
syrthiodd  ofn  ar  bawb  rhag  y  dygwyddai  y 
cyffelyb  iddynt  hwythau,  os  dywedent  ddim 
yn  erbyn  enw  yr  Iesu,  neu  os  gwnaent 
ddefnydd  o  hòno  yn  annheilwng  gyda  eu 
swynion  fel  y  meibion  Scefa  hyn.  J  Dy- 
wedwyd  uchod,  ar  adn.  15,  mai  gorfod  addef 
Iesu  a'i  apostol  a  fu  ar  yr  ysbryd  drwg,  er 
anrhydedd  iddynt ;  tybia  rhai  i'r  gwrthwyneb, 
mai  eu  haddef  a  wnaeth,  gyda  bwriad  i  beri 

i'r  bobl  feddwl  fod  rhyw  gyngrair  rhyngddo 
ef  â  hwynt,  er  eu  gwaradwyddo :  os  felly, 
collodd  ei  amcan  yn  gwbl,  goruwch-lywodr- 
aethodd  Duw  y  tro  i  fawrygu  enw  yr  Iesu. 

18  *  A  llawer  o'r  rhai  a  gredasant 
1  f  a  ddaethant,  ac  a  gyffesasant,  ac  a 
fynegasant  eu  gweithredoedd. 

í  Lef  16.  21.  a  26.  40.  Job  33.  27,  28.  Salm  32.  5.  Diar. 
28.  13.  Jer.  3.  13.  Ezec.  16.63.  a  36.  31.  Mat.  3.  6.  1  Ioan  1.  9. 

*  Yr  oedd  yr  Ephesiaid  yn  nodedig  am  eu 
hudoliaeth  a'u  swynion  aflan,  ac  wedi  eu 
taro  â  dychryn  gan  y  tro  hwn  ar  feibion 
Scefa,  a  chredu  nad  oedd  enw  yr  Iesu  ddim 
peth  i  gellwair  ag  ef,  t  hwy  a  ddaethant  at 

yr  apostolion  a'r  brodyr,  ac  a  gyffesasant  eu 
gweithredoedd  yn  frawychus  ac  yn  edifeir- 
iol,  ac  a'u  gadawsant  hefyd,  fel  y  gwelwn  yn 

y  blaen. 
19  *  Llawer  hefyd  o'r  rhai  a  fu- 

asai  yn  gwneuthur  Arhodreswaith,  fa 

ddygasant  eu  llyfrau  ynghyd, '  J  ac  a'u 
llosgasant  y'ngŵydd  pawb  :  ||  a  hwy 
a  fwriasant  eu  gwerth  hwy,  ac  a?i 
cawrsant  yn  ddengmil  a  deugain  o 
ddarnau  arian. 

*  pen.  8.  9— 11.  a  13.  6,  8.  Ex.  7.  11,  22.  Dent.  18. 
10—12.  1  Sa»n.  28.  7—9.  1  Cron.  10.  13.  2  Cron.  33  6.  Es. 
8.  19.  a  47.  12,  13.  Dan.  2.  2.  I  Gen.  35.  4.  Ex.  32.  20. 
Deut.  7.  25,  26.  Es.  2.  20,  21.  a  30.  22.  Mat.  5.  29,  30.  Lue 
14.  33.  Heb.  10.  34. 

*  Bod  yn  brysur,  ac  ̂ ymỳraeth  yn  goeg- 
ffolâ  phethaunad  yw  yn  perthyn  eu  gwybod, 
yw  ystyr  y  gair  perierga,  a  gyfieithir  yma 
rhodres-waith ;  ceisio  deall  dirgelion  annir- 

nadwy  anian,  effeithiau  y  ser  a'r  planedau,  a 
darllen  tyngedion  dynion  wrth  y  planedau 
hyny  :  pob  peth  a  ddeallir  yn  gyffredin  wrth 
swyn-gyfaredd,  dewiniaeth,  &c,  &c.  t  Y 
Hyfrau  oedd  ganddynt  iddysgu  y  celfyddydau 
ofer  a  drygionus  uchod.  %  Llosgasant  hv\ynt 
yn  ngŵydd  pawb,  er  dangos  eu  gwir  edifeir- 
wch  am  y  pechod,  eu  tra  chasineb  ato,  a'u 
llwyr  ymadawiad  oddi  wrtho  ;  ac  hefyd  fel 
na  lygrid  nebarallgan  y  cyfryw  lyfrau  mwy. 

Gwell  llosgi  y  llyfrau  nac  i'r  llyfrau  fod  yn 
foddion  eu  llosgi  hwy  yn  uffern  byth.  ||  Mae 
amryw  dybiau  am  y  swm  hwn,  am  nas 
gwyddir  pa  ddarnau  arian  oeddynt,  ai  Iudd- 
ewig,  Groegaidd,  neu  Rufeinaidd :  y  swm 

iselaf  a  enẁir  yw,  1875,  a'r  swm  uchaf  yw 
7500  o  bunnau  o'n  harian  ni :  mae  hyny  yn 
dangos  fod  bri  mawr  ar  y  llyfrau  o  herwydd 
fod  bri  mawr  ar  y  celfyddydau  drwg  a  ddysg- 



Detnetrius  y  gôfarian  yn ACTAU  XIX. codì  terfysg  yn  Ephesus. 

ent.  Rhyfedd  y  nyth  o  sothach  ac  ysbwrial 
a  gafodd  yr  efengyl  yn  Ephesus,  a  rhyfedd 

y  puro  a'r  glanâu  a  wnaethhi  yno  :  yn  ddig- 
on  tebyg  rnae  hi  yn  cael  calon  pob  dyn,  a 
thebyg  yw  ei  heffeithiau  yn.  y  galon. 

20  m  *  Mor  gadarn  y  cynnyddodd 
gair  yr  Arglwydd,  fac  y  cryfhâodd. 

m  pen.  6.  7.  a  12.  24.  Ei.  55.  11.2  Thes.  3.  1. 

*  Mor  gadarn  y  cynnyddodd  o  ran  y  taen- 
iad  o  hòno,  trwy  Ephesus  a  holl  Asia ;  o  ran 

nifer  y  bobl  a'i  derbyniodd ;  ac  o  ran  ei 
effeithiau  çhyfeddol  ar  galonau  a  bucheddau 

y  rhai  liyny  a'i  derbyniodd.  t  Dim  ond  gair 
yr  Arglwydd,  megys  yn  wynebu  ar  holl 
gryfder  y  gelyn  yn  Ephesus,  ei  brif  gastell 
yn  Asia  leiaf,  ac  yn  ei  ddarostwng  ef  ar  ei 
dir,  ac  yn  ei  amddiffynfa  gadarn  ei  hun  :  yn 
llosgi  ei  lyfran,  yn  dattod  ei  weithredoedd, 
ac  yn  dwyn  ei  ddeiliaid  oddi  arno. 

21  51 /l  *  A  phan  gyflawnwyd  y 
pethau  hyn,  °  f  arfaethodd  Paul  yn  yr 
yspryd,  p  gwedi  iddo  dramwy  trwy 
Macedonia  ac  Achaia,  *  %  fyned  i  Jer- 
usalem ;  ||  gan  ddywedyd,  Gwedi  i 
mi  fod  yno,  r  rhaid  i  mi  weled  Rhuf- 
ain  hefyd. 

«Rhuf.  15.  25—28.  o  pen.  16.  6—10.  a  18.  21.  a  20. 
22.  Galar.  3.  37.  Rhuf.  1.  13.    2  C«r.  1.  15-18.  p  pen. 
20.1—6.  q  pen.  20.  16,  22.     a  21 .  4.  1 1—15,  17.    a  24. 
17,  18.    Rhuf.  15.  25,  26.  rpes.  23.  11.    a   25.  10-12. 
a  27.  1,  24.  a  28.  16,  30,  31.  Rhnf.  1.  15.  al5.  28,  29.  Phil. 
1.  12-14. 

*  Gwedi  cySawni  y  pethau  rhyfeddol  uch- 
od  a  adroddwyd,  yn  Ephesus.  |Yn  ei  Ys- 
bryd  ei  hun,  mae  yn  debyg,  yr  arfaethodd 
Paul  hyn,  ac  nid  yr  Ysbryd  Glân  afeddylir ; 
oblegid  cafodd  yr  apostol  ei  arwain  i  newid 

ei  í'eddwl  wedi  hyn,  ac  nid  aeth  i'r  manau  a 
enwir  yn  hollawl  fei  yr  oedd  wcdi  arfaethu. 
%  Gwedi  treilio  rhyw  yspaid  o  amseryn  Ma- 
cedonia  ac  Achaia,  arfaethai  Paul  fyned  oddi 

yno  i  Jerusalem  ;  i  fynegi  i'r  brodyr  yno,  yr 
hyn  "  a  wnaethai  Duw  yn  mhlith  y  cen- 
edloedd  trwy  ei  weinidogaeth  ef."  pen.  21. 
17-^19.  }]  Tua  chwech  cant  o  filltiroedd  oedd 
o  Achaia  i  Rufain  yn  y  gorllewin ;  ac  yr 
oedd  llawn  wyth  cant  o  Achaia  i  Jerusalem 
yn  y  dwyrain :  felly  buasai  yn  nes  o  lawer 
iddo  ef  fyned  o  Achaia  i  Rufain,  na  myned 
oddi  ynoi  Jerusalem  yn  gyntaf,  ac  wedi  láyny 
yn  ol  i  Rufain,  dros  1400  o  fìlltiroedd.  Ond 
felly  yr  arfaethodd  efe,  ac  felly  y  bu  yn  y 
diwedd  ;  eithr  mewn  modd  gwahanol  i  arfaeth 
iad  Paul :  yn  garcharor  yr  aeth  efe  yn  gynt- 
af  i  Rufain. 

22  *  *  Ac  wedi  anfon  i  Macedonia 

ddau  o'r  rhai  oedd  yn  l  gweini  iddo, 
sef  fTimotheus  ac  u\  Erastus,  ||  efe 
ei  hun  a  arhosodd  dros  amser  yn  Asia. 

*  pan.  16.  9,  10.  a  18.  5. 
»8.  1.  a  11.9.  1  Thes.  1. 
u  Rhnf.  16.  23.  2  Tina.  4.  20. 

*  Gan  ei  fod  yn  arfaethu  myned  ei  hun  i 
Macedonia  yn  mhen  ychydig,  efe  a  ddanfon 

odd  y  ddau  was,  a'r  ddau  gyfaill  ffyddlawn 
hyn  yno  o'i  flaen,  i  ddiwygio  rhyw  bethau 
beius  oedd  yn  Corinth,  i  ddarpar  y  casgliad 

i'r  saint  tlodion  yn  Jerusalem,  (1.  Cor.  16.  1 
—4,)  ac  i  hysbysuiddynt  ei  ddyfodiad  yntau 
atyntcyn  gynted  ag  y  gallai.  (1  Cor.  4.  17 
— 19.)    fÝr  oedd  Timothëus  yn  addas  iawn 
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i'w  ddanfon  oherwydd  ei  gymmeriad  rhagor- 
ol,  ac  o  herwydd  iddo  fod  yno  o'r  blaen  gyda 
Phaul.  %  Sonir  mn  Erastus,  goruchwyliwr 
dinas  Corinth,  yn  Rliuf.  16.  23;  a  sonir  am 
Erastus  hefyd  yn  2Tim.  4.  20.:  tybia  Pool 
mai  dau  wahanol  oeddynt,  ac  mai  yr  olaf  a 
feddylir  yma;  ond  tybia  ein  tri  awdwyreraill 
mai  yr  un  dyn  a  feddylir  yn  y  ddau  epistoì 
uchod,  ac  iddo  fod  gynt  yn  "  oruchwyliwr  y 
ddinas,"  cyn  iddo  gofleidio  cristionogaeth. 
ì|  Tybiodd  Paul  ei  hun  fod  yn  anghenrheidiol 

iddo  aros  yn  hwy  yn  Ephesus,  ac  Asia  br'íod- 
ol  o  amgylch  Ephesus;  a  thybiriddo  aros  tua 
naw  mis  yn  rhagor,  yr  hyn  a  wna  i  fynu  y 
taí.r  blynedd  a  sonia  efe  yn  pen  20.  31 :  cym- 
hared  y  darllenydd  yr  adnod  hòno  ag  adn.  8, 

10,  o'r  bennod  hon.  Tybir  mai  yn  yr  amser 
hwn,  ac  o  Ephesns,  yr  ysgrifenodd  efe  ei  e\ 
pistol  cyntaf  at  y  Corinthiaid,  wedi  iddo  we!- 
ed  amryw  o'r  brodyr  oddi  yno,  a  chlywed 
amryw  bethau  gofidns  a  gymmerasai  le  yno 
wedi  ei  ymadawiad  ef. 

23  5f  *  A  bu  ar  yr  amser  hwnnw 
x  j  drallod  nid  bychan  ynghylch  y 
y  ífordd  honno. 

x  2  Cor.  1.  8-10.  y  adn.  9.  pen.  9.  2.  a  18.  26.  a  22. 
4.  a  24.  14,  22. 

*  Sef  yr  amser  yr  arosodd  Paul  yn  Asià, 
wedi  ymadawiad  Timothëus  ac  Erastus  i 
Macedonia  ac  Achaia.  fTrallod  yn  nghylch 

athrawiaeth  yr  efengyl,  unig  ffordd  iachawd- 
wriaeth  pechaduriaid.  Yn  fuan  wedi  y  fudd- 
ugoliaeth  a  basiodd,dyma'r  gelyu  yn  gwneyd 
ymgyrch  newydd  eto  :  nid  hir  y  caiff  gweis- 
ion  Cristlonydd  gan  Satan  a'i  offerynau. 

24  Canys  rhyw  un  a'i  enw  Deme- 
trius,  gôf  arian,  *yn  gwneuthur  teml- 
au  arian  i  2  Di'ana,  a  f  oedd  yn  perî 
elw  nid  bychan  i'r  crefFtwyr  ; *  adn.  27,  28,  34,  35.  a  pen.  16.  16.    Ei.  56.  II,  12. 
1  Tim.  6.  9,  10. 

*  Diana  oedd  dduwies  ddychymygol,  ae 
enwog  iawn  yn  mhlith  yr  hen  baganiaid,  yn 
enwedig  yn  Ëphesus,  lle  yr  oedd  ganddynt 
deml  ddirfawr  iddi,  a  delw  fawr  iddi  hithau 
yn  y  deml  hòno.  Temlau  bychain  o  ariao 
oedd  y  rhai  hyn  a  wnelai  Demetrius,  ar  lun 
y  deml.  fawr  hòno  ;  a  delw  fechan  o  arian 
ynddi,  yr  un  wedd  a'r  ddelw  fawr  yn  y  deml 
fawr.  Neu,  yn  ol  tyb  eraill,  nid  oeddynt  ond 
batheiniau  crynion  o  arian,  a  llun  teml  Dîana 
ar  y  naill  wyneb,  wedi  eu  toddi  mewn  drych- 
iaden.  t  Cyrchai  addolwyr  Dîana  o  holl 
barthau  xVsia  i  Ephesns  megys  ar  bererindod, 
a  phrynent  y  temlau  bychain  hyn,  fel  y  bydd 

ai  Dîana  yn  dduwies  gartrefol  ganddynt  i'w 
haddoli  :  fel  hyny  yr  oedd  gwerthiad  mawr 

ar  y  temlau,  ac  elw  mawr  i'r  crefftwyr  a'u gwnelynt.  O  hyn  y  daeth  y  pabyddion  i  gadw 
llun  y  groes  &c,  yn  eu  tai.    . 

25  *  Y  rhai  a  alwodd  efe,  ynghyd  â 

gweithwyr  y  cyfrywbethau  hefyd,  ac 

a  ddywedodd,  Ha  wŷr,  h  chwi  a 
wyddoch  mai  oddi  wrth  yr  elw  hwn 
y  mae  ein  golud  ni : 

b  pen.  16.  19.    Hos.  4.  8.    a  12.  7,  8.    2  P.dr  2.  3.  Dat. 

*Mae  elw,  ennill,  a  bywioliaeth  dda,  yn 
hudoliaethau  cryfion  iawn  ;  hyny,  ac  ychydig 
rith  o  grefydd  gyda  hyny,  sydd  yndàl  ifynu 
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r  holl  ofer-goelion  a'r  gau  grefyddau  iydd|fydd  yn  hen  ac  yn  gyffredinol ;  ond  colli  yr 
n  llanw  y  byd.  Hyny  a  gynhyrfodd  De-ielw  oedd  yn  gwasgu  fwyaf  arnynt  hwy,  ac 
ìetrius  i  alw  y  crefttwyr  hyn  yn  nghyd, ac  i  yu  eu  cynhyrfu,  dàn  rith  o  fod  yn  ciddjar 
odi  y  derfysg  bresenol. 

26  *  Chwi  a  welwch  hefyd  ac    a 
lywch,  cnid  yn  unig  yn  Kphesus, 

ithr  agos  dros  Asia  oll,  fddarfod  i'r 
'aul  yma  berswadio  a  throi  Uawer  o 
obl  ymaith,  Jwrth  ddywedyd  d  nad 
dy  w  dduwiau  y  rhai  a  *  wneir  â 
Iwylaw. 

r  adn.  10,  18—20    1  Cor.  16.  8,  9.  I  Tlies.  1.  9.     rfpen. 
15.  •   17.  29    Salm  115.  4-8.  a  135.   15-18.     Es.  44.  10- 
*  46.  5-8.  Jer.  10.  3-5,  II,  14.  15.  Hos.  S.  6.  I  Cor.  8. 

a  10.   19,  20.    a  13.  2.  Gal.  4.  8.         «  adu.  35. 

*  Chwi  a  welwch  a'ch  llygaid  eich  hnnain 
n  Ephesus,  ac  a  glywch  yr  hanes  o  fanau 
raill,  agos  drwy  Asia  oll,  lle  mae  ein  hyder 
i  ain  olud  ;  t  fod  y  dyn  peryglns  hwn  Paul, 
n  sylfaenu  crefydd  newydd.yn  troi  p<"th  an- 
irif  o  drigolion  Asia  oddi  wrih  addoli  DYana, 
c  yn  taeru  n;id  yw  y  rhai  a  wnair  â  dwylaw 
ynion  yn  dduwiau,  ac  na  ddylid  en  haddoli. 

ybiai  y  paganiaid  fod  rhyw  beth  dww'ol  yn 
icr,  yn  y  delwau  a  wnaent  hwy  i  gynddrych- 
\i  eu  duwiau  ;  ac  felly  y  tybia  y   pabyddion 
o:  ond  addefai  y  rhai  mwyaf  dysgedig,  a 
hilosophaidd  o  honynt  n*d  oedd  dim  ;  nad 

leddynt  ond  cynddryehioliad  gweledig  o'r 
uwiau  auweledig. 

27  f*  Ac  nid  yw  yn  unig  yn  en- 
\yà  i  ni,  ddyfod  y  rhan  hon  i  ddir- 
nyg  ;  f  eithr  hefyd  bod  cyfrif  teml  y 
Iduwies  fawr  Díana  yn  ddiddym,  a 
iod  hefyd  ddistrywio  ei  mawrhydihi, 

l  yr  hon  y  mae  Asia  oll  [|  a'r  byd  yn i  haddoli. 
fmAa.T..      Zeph.  2,11.       Mat.  23.  14.        1  Tim.  6.  5. 
loan  5.  19    Dat.   13.  3,  8. 

*  Mae  perygl  mawr  fel  hyn  rhag  i  ni  golli 
in  gwailh  a'n  helw  o  hyn  allan,  a  dyfod  i 
varth  a  dirrnyg  hefyd,  o  herwydd  i  ni  ei  ioed 

jod  wrth  y  l'aib  gelfyddyd,  ac  ennill  ein  helw 
■vrth  y  faih  waith.  t  Ac  nid  hyny  yn  nnig 
\v  y  drwg,  mae  perygl  arall,  Ilawer  mwy 

nbyd :  seí'rhagi'r  dduwies  fawr  D.ana,  ei 
heinl,  ei  mawrhydi,  ei  haddoliad,  a  holl 

defodan  ei  chrefydd  hi  gael  eudiddymn  a'u 
wyn  i  warth,  î  lle  mae  Asia  oll,  a'r  byd  agos 
n  awr,  yu  ei  haddoli.  ||Adnabyddid  D'iana àn  lawer  iawn  o  wahanol  enwau  mewn 

wahanol  barthau  o'r  byd ;  megis  Hebe, 
>ivia,  Hecaie,  D'iana,  Meni,  a  Lucina: 
yfrifid  hi  hefyd  yn  dduwies  hela,  teithio, 

•sgor,  swyno,  &c  ;  a  thàn  y  naill  â'r  llall  o'r 
:nwau  a'r  swyddan  uchod,  mae  yn  dd'iam- 
nau  bod  iddi  lawer  iawn  o  addolwyr  yn 
nhob  màn. 

28  *  A  phan  glywsant,  h  hwy  a 
anwyd  o  ddigofaint;  *ac  a  lefasant, 

||ran  ddywedyd,  f  Mawr?/w  Díana  yr 
[jEphesiaid. 
j  h  pen.  7.  54.  a  16  19-«24.  a  21.  28-31.  Salm  2.  2.  Dat. 

;     2.  12.  i  adn.  34,  35    1  Sam.  5.  3—5.  1   Bren.  IS.  26-29. 
>:».  41.  5—7.  Jer.  1.  38.  Dat.   13.  4.  a  17.  13. 

l|  *  Pan  glywodd  "  y  eretftwyr"  "  a  gweith- 
lvyr  y  cyfry  w  bethati  "  fod  eu  helw  a'u  cre- 
^ydd  yn  debyg  o  ddyfod  i  goll  a  gwarth, 
(  wy  a  lanwyd  o  ddigofaint :  yr  ofdd  eu  cre- 

( zealous )  dros  eu  duwies  a'u  crefydd.  t  Dy 
weded  Paul  a  fyno  i'r  gwrlhwyneb,  ni  a  saf- 
wn  i  fynu  dros  grefydd  ein  gwlad,  ac  a 
fyddwn  byw  a  marw  dros  ein  duwies  ar- 
dderchog  a'i  theinl  ogoneddns ;  Mawr  yw 
D'iana  yr  Ephesiaid  !  duwies  o'r  radd  flaenaf 
yw  hi;  nis  goddefwn  i  neb  ei  dirmygu.  Dy- 
wedai  Paul  nad  oedd  hi  ddim ;  dywedent 
hwythau  ei  bod  yn  Fawr  :  a  rhoddai  y  pa- 
ganiaid  yr  enwad  hwn,  Mawr,  yn  gyffredin 
i'w  duwian.  Nid  oes  ond  un  Duw  Mawr, 
sef  y  gwir  a'r  bywiol  Ddnw,  wedi  y  cwbl. 

29  A*  A  lianwyd  yr  holl  ddinas  o 
jjythrwfì :  f  a  hwy  a  ruthrasant  yn  un- 
fryd  'i'r  orsedd,  '"Jgwedi  cipio  Gaius 
ac  "Aristarchus  o  Macedonia,  cyd-ym- 
deithion  Paul. 

*  «du.  32.     pen.  17.  S.      »21.30,  39. 
i  pen.  20.  4.  a  27.  2.  Col.  4.  10.  Phil.m.  24. 

n   i   unr.  1.  ». 

*  Casglodd  y  bloeddiau  gorwyllt  uchod  yr 
hol!  ddinas  yn  nghyd,  bychain  a  mawrion, 
mewn  syndod  a  therfysg,  i  weled  heth  oedd 
y  mater.  t  Theatron  yw  y  gair  Groeg  a 

gyfieiihir  yma  "  gorsedd  :"  math  o  adeilad 
(iirfawr  o  faintioli  ydoedd,  lle  y  cynnelid 
cyfarfodydd  cyhoeddus  ar  achosion  mwyaf 

pwysig  y  ddinas  a'r  wladwriaelh ;  lle  y 
chwareuid  cainpian  cyhoeddus,or  anrhydedd 

i'r  ddnwies  D'i.ma;  n  lle  y  dygid  caeth  -weis- 
ion  a  drwg-wéithredwyr  i  ymladd  â  gwyllt- 

fih>d,  er  difyrwch  i'r  dinasyddion,  ac  i  gael 
eu  llarpio  ganddynt  yn  y  diwedd  :  o'r  gair 
uchod  mae  y  gair  saesoneg  Theatre,  chwar- 
eu-dỳ,  wedi  ei  tfnrfio.  jAi  yr  nn  oedd  hwo 
â  Gaiüs  o  Derbe,  pen.  20.  4;  a'r  Gaius  yr 
ysgrifenodd  loan  ei  epistol  at<»,  nis  gwydd- 
om  :  yr  oedd  Gaius  yn  euw  cyífredin  yn 
mhlith  y  Rhufeiuiaid.  Gwel  am  yr  nn  enw 
yn  Rhuf.  16.  23;  1  Cor.  1.  14.  ||  Brodor  o 
Thessaîonica,  pen.  20.  4;  a  chyd-g.ocharor  â 
Panl  yn  Rhnfain,  Col.  4.  10.  Gan  na  chaf- 
odd  y  terfysgwyr  afael  ar  Paul,  cipinsant  y 
ddau  hyn,  ei  gyfeiîlion,  i'r  orsedd ;  gan  fedd- 
wl  mae  yn  debyg  cael  barn  yn  eu  herbyn 

hwynt  yno,  nen  ynte  eu  taflu  i'r  anifeiliaid 
gwylltion  i'w  dyfetha,  heb  farn  yn  y  byd. 

30  °  *  A  phan  oedd  Paul  yn  ewyll- 
ysio  myned  i  raewn  i  blith  y  bobl? 
Pj-nì  adawodd  y  dis^yblion  iddo. 

*  pen    14.  14-18.    a  17.  22-31.    a  21.  39.  p  2  Sa.n 
ÌS.  2,  3.  a2l.  17. 

*  Ewyllysiau  Paul  fyned  i  mewn  hefyd,  i 
amddiflyn  ei  achos,  i  amddiflyn  ei  gyfeillion, 
ac  i  farw  dros  achos  Crist  os  byddai  raid,  yn 
hytracb  na  chilio,  a  gadael  ei  gvfeilliou  i'r 
gwaethaf.  Efalhù  ei  lod  yn  gobeithio  tawelu 
y  bobl  hefyd  ;  beth  bynag  oedd  ei  fryd,  yr 
oedd  ei  ysbryd  yn  wrol  ardderchng,  ;,c  yr 
oedd  ei  achos  yn  dda,  ac  yn  deilwng  o'r  faih 
ysbryd.  t  Ond  ni  adawai  y  dysçybüon  i<ldo: 

yr  oedd  ei  berson  yn  anwylaeh,  'a'i  fywyd  yn wcrthfawrocach  ganddynt  hwy,  nag  y  godd- 
efent  iddo  anturio  i'r  fath  enbydi\vydd;  efe 
oedd  eu  tad  ysbrydol  a'u  hathraw  tfyddlawn hwy. 

31  *  Rhai  hefyd  o  v  bennaethiaid 
Asia,  y  rhai  oedd  gyfeiìlion  iddo,  f  a 

3   C           
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yn  llonyddu  y  bobl. 

yrrasant  atto,  i  ddeisyf  arno,  nadym- 

roddai  efe  i  fyned  i'rorsedd. 
q  adn.  10.  pen.  16.  6.  Diar.  16.  7. 

*  Y  penaethiaid  hyn  oeddynt  o  amrywiol 
ddinasoedd  a  thaleithiau  Asia,  yn  cael  eu 

dewis  a'u  danfon  i  Ephesus,  i  arolygu  y 
campiau  a  chwareuid  yno  er  anrhydedd  i 

Di'ana :  a  chan  fod  amryw  o  honynt  yno  y 
tro  hwn,  tybir  fod  y  campiau  hyny  yn  cael 
eu  chwarae  y  pryd  hwnw  ;  a  dynion  truenus 
yn  gorfod  ymladd  am  en  bywyd  âg  anifeil- 
iaid  gwylltion.  t  Yr  oedd  y  gofal  hyn  arn 
Paui  yn  dangos  tiriondeb  mawr  ynddynt 

hwy,  ac  yn  anrhyheddus  iawn  i'w  gymmer- 
iad  yntau  ;  fel  un  ag  oedd  wedi  ymddwyn 
yn  addas  yn  y  manau  lle  cawsent  hwy  gyd- 
nabyddiaeth  âg  ef. 

32  r  *  A  rhai  a  lefasant  un  peth,  ac 
eraill  beth  arall :  f  canys  y  gynnuli- 

eidra  oedd  yn  gymmysg;  *ía'r  rhan 
fwyaf  ni  wyddent  o  herwydd  pa  beth 
y  daethent  ynghyd. 

r  *dn.  29.    p«n.  21.  Z4.  ê  adn.  40.    Math.    11.  7-9. 

j    L«c  7.  24-26. 

*  Purion  dysgtifiad   yw  hyn  o  werin-dorf 
i  derfysglyd,   t  rhai  yn   luddewon   a  rhai  yn 
;  baganiaid,  %  ac  bron   i   gyd   wedi  tỳru  at  eu 
I  gilydd  heb  wybod  yn  y  byd  i  ba  beth,  nac  o 
ba  herwydd. 

33  *  A  hwy  a  dynnasant  'Alexan- 
|  der  f  allan  o'r  dyrfa,  J  a'r  Iuddewon 
yn  ei  yrru  ef  ym  mlaen.  ||  Ac  Alex- 
ander  a  u  amneidiodd  â'i  law  am  os- 
teg,  'ac  a  fynnasai  ei  ymddifTyn  ei 
hun  wrth  y  bobl. 

tì  Tim.  1.  20.  2  Titn.  4.  14.         «  pen.  12.    17.  a  13. 
16.   »  21  .40.  a  24.   10.   Loc  1.    22.  *  pen.  22.  1.  a  Ì6  I,  2. 
Phii.  i.  r. 

;       *  Tybia  rhai  mai  "  Alexar.der  y  gôf  copr" 
i  oedd  hwn,yr  hwn  unwaith  a  wnaeth  broffes 

o    gristionogaeth,    ond  a    wrthgiliodd    wedi 
hyny,  ac   a  drôodd   yn   elyn    atgas   i   Paul, 
(i  Tim.  1.  19,  20;  2  Tim.  4.  14  :)  ac  mai  dy- 
fais  yr  Iuddewon  oedd  ei  osod  ef  yn  mlaen 
y  tro  hwn,  i  areithio  yn  erbyn  Paul  a  christ- 
ionogaeth,  i'r  dyben  o'u  cadw  eu  hunain  rhag 

!  llid  yr  Ephesiaíd,  y  rhai  oedd  mòr  ddig  wrth 
i  yr  Iuddewon  ag  oeddynt  wrth  Paul,  oblegid 
j  fod  eu  crefydd   hwy    yn   erbyn   eilun-addol- 
iaeth  yn  gystal  a   chret'ydd  y  cristionogion. 
Ond  mae  eraill  yn  ammau  a'i  yr  Alexander 

'  hwnw  ocdd  hwn,  ac  yn  ammau  hefyd  a  oedd 
í  Alexander    y   gôf    copr  wedi   gwrthgilio    y 
pryd  hwn.     tMae  yn   debyg  mai  plaid  der- 
fysglyd    Demetriu8   a'i    tynodd   ef  allan  o'r 
dyrfa,  ar  fedr  ei  holi   ef,  a   dia     arno  gyda 
Gains    ac   Aristarchus ;   X  ac  09    cristion  yd- 
oedd,  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  eu  cynnorth- 
wyo  hwynt  trwy  "  ei  ỳru  efyn  mlaen  ;"  neu 

'  yntc,  oë  Iuddew  digred    neu  wrthgiliwr  yd- 
oedd,  yr  oeddynt  yn  "  ei  ỳiu  ef  yn  mlaen  " 
i'w   II  amddiffyn   ei  hun    â    hwythau,    trwy 
ddywedyd   yn    erbyn    Paul   a'r  efengyl,   ac 
mai  efe  a'i  blaid   a  fu  yr  acho9  o'r  holi  der- 
fy#g  hwn,  acnid  hwy. 

34    v  *  Eithr  pan  wybuant  mai 

j  íuddew  oedd  efe,  *  t  pawb  âg  un  llef 
^r~ — : — frs 

a   lefasant    megis    dros    ddwy  awr, 

a  Mawr  yw  Diana  yr  Ephesiaid. 
vadn.  26.  pen.  16.  20.  Rhuf.  2.  22.         *  I  Bren.  18.  36.1 

t.  6.  7.         aadn.  28.  Dat.  13.  4. 

*  Pan  ddëallasant  mai  Iuddew  ydoedJ,  pa  I 
un  bynag  ai  Iuddew  cristionogol  a'i  Iu  IdewJ 
heb  gredu,  gwyddent  ei  fod  fel  Iuddew  yni 

elyn  i'w  heilun-addoliaeth  hwy,  ae  am  hynjn ni  wrandawent  arno.  t  Gwel  ar  adn.  23.  EÎii 

dirmyg  ar  y  gwir  Dduw,  a'r  unig  DduMM 
Aiawr  ;  ac  er  dirmyg  hefyd  ar  ei  holl  add-j 
olwyr  ef,  yn  luddewon  a  christionogion  ;  aç 
i'r  dyben  o  ddangos  eu  parch  dirfawr  i'w 
hoffdduwies;  bloeddiasant  oll  fel  ynlydionj 

gwallgofus  am  ddwy  awr  yn  ddibaid,  *'  Mawr 
yw  Díana  yr  Ephesiaid!"  Hi  a  addolwn 
ni,  ac  yr  ydym  yn  barod  i  lŷnu  wrthi,  sefylll 
drosti,  a'i  hamddiffyn  hi,  hyd  at  waed  a 
bywyd.  Rhyfedd  yjîfydrwydd  dynion  dán 
lywodraeth  amryfusedd  cadarn  1 

35  *  Ac  wedi  i  ysgolhaig  y  ddinas 
lonyddu  y  bobl,  efe  a  ddywedodd, 
*  Ha  wŷr  Ephesiaid,  J  pa  ddyn  sydd 
nis  gŵyr  fod  ||  dinas  yr  Ephesiaid  yn 

addoli  y  dduwies  fawr  Díana,  b  §  a'r 
ddelw  a  ddisgynodd  oddi  wrth  cJu- 

piter  ? 
b  adn.  2G.  2  Thei.  2.  10,  11.  1  Tin.  4.  9.  •  p«».  14. 

12,  13. *  Cofnodydd  holi  weithredoedd  a  chyfar- 
fodydd  cyhoeddus  y  ddinas,  yn  enwcdig  y 

campiau  a  chwareuid  er  aurhydedd  i  Di'ana: 
yn  yr  ystyr,  ac  ar  yr  achlysur  olaf,  yr  oedd 
ef  yn  sefyll  mewn  lle  mawr  ;  ystyrid  ef  fcl 

yn  cynddrychioli  Apòlo,  un  o'u  prif  ddnw- iau  hwynt,  a  brawd  tybiedig  i  Diana:  dàn 

ei  ofal  a'i  lywyddiaeth  ef  yr  oedd  yr  holl 
gampiau  yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen ;  ac  yr 

oedd  gair  o'i  enau  ef  yn  ddigon  i  lonyddu  yr 
holldorf  derfysglyd  yn  y  fàn,  gan  gymmaint 
oedd  ei  awdurdod.  t  Wrth  yr  araith  a  gan- 
lyn,  mae  yn  ymddangos  ei  fod  ef  yn  wr  o 

synwyr  da,  yn  gystal  ag  yn  wro  awdurdod; 
oblegid  mae  yn  dangos  ar  ychydig  eiriau— 
nad  oedd  dim  achos  am  y  fath  dystiolaetíi 

gyhoeddus  mai  addolwyr  D'íana  oeddynt 
hwy,  îgaiiy  gwyddai  pawb  hyny — nad  oedd 
y  bobl  a  gyhuddid  ddim  yn  euog  o  un  tros- 
edd  o'r  cyfreithiau,  nac  o  fai  cyhoeddw, 
adn.  37, — a  phe  buasent,  nad  oedd  hon  ddim 
yn  ffordd  gyfreithlawn  o'u  cospi,  adn.  38,30, 
— ac  eu  bod  hwy  eu  hunain  yn  agored  i 
gosp,  am  y  fath  ymddygiad  terfysglyd  a  hwD. 
adn.  40.  ||  Dinas  yr  Ephesiaid,  neu  holl 
ddinasyddion  Ephesus,  fel  un  dyn,  yn  add- 
oli  y  dduwies  fawr  D'íana,  yn  y  modd  gos 
tyngeiddiaf  a  mwyaf  parchus  ;  gan  gyfrif  yr 
fiaint  cael  hyd  yn  nod  ysgubo  llawr  ei 
theml,  a  gwneyd  y  gwasanacth  gwaelaf  iddi 
yn  y  demì  :  felly  yr  arwydda  y  gair  neòkoron 

a  gyfieithir  yma  "  addoli."  $  Credai  yi 
Ephesiaid  ynfyd  fod  delw  D'iana  oedd  gan 
ddynt  yn  eu  teml,  wedi  disgyn  o'r  nef,  odd 
with  y  duw  Jupiter,  neu  lau,  ac  mai  nic 
gwaith  dwylo  dynion  ydoedd  ;  er  y  gwydda 

eu  hoffeiriaid  cyfrwys  mai  un  o'r  euw  Can 
etiaa  a'i  gwnaethai  lawer  o  oeeocdd  cyc 
hyny. 

36  *  A  chan  fod  y  pethau  hyn  beb 

allu  dywedyd  i'w  herbyu,  d  f  rnaid 
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chwi  fod  yn  llonydd,  ac  na  wneloch 
ddim  mewn  byrbwyll. 

i  pen.  S.  35-39.  Diar.  14.  29-  »  25.  t. 

*  Gan  fod  delw  Díana  felly  wedi  disgyn 
oddi  wrth  Jupiter,  fel  y  cred  pawb  ;  ac  nid 
we  ii  ei  gwneyd  â  dwylaw  dynion  fel  y  rhai 
mae  Paul  yn  dywedyd  yn  eu  herbyn,  adn. 
26 ;  t  rhaid  i  chwi  fod  yn  llonydd,  a  pheidio 
gwneyd  dim  yn  fyrbwyll  yn  erbyn  dynion 

na  1  oes  genych  ddim  i'w  ofni  oddi  wrthynt. 
Mwy  cyfrwys  na  gwirydoedd  hyn,  i  dawelu 
y  bobl ;  canys  yr  oedd  Paul  yn  dy wedyd  yn 
erbyn  pob  math  o  ddelwau  aç  eilun-addol- 
iacth;  ac  yn  erbyn  y  ddelw  hon  fel  delwau 
eraill,  pe  gwir  fuasai  iddi  ddisgyn  oddi  wrth 
Jupiter. 

37  *  Canys  dygasoch  yma  y  gwyr 
hyn,  'y  rhai  nid  ydynt  nac  yn  yspeil- 
wyr  temlau,  f  nac  yn  cablu  eich  duw- 
ies  chwi. 

•  pen.  25.  8.  t  Cor.  10.  32.  2  Cor.  6.  3. 

*  Nid  oedd  neb  yn  cynnyg  dywedyd  i'i 
apostol  na'r  "gwŷr  hyn"  ei  gyfeillion,  am 
canu  yspeilio  teml  Dí* na  na'r  un  deml  ar- 
all ;  nac  ychwaith  ddy wedyd  dim  yn  gabl- 
eddus  yn  erbyn  y  dduwies  Dîana.  Yr  oedd 

holl  athrawiaeth  Paul  a'i  gyfeillion  yn  cy- 
hoeddi  y  gwir  Ddnw,  fel  unig  wrthddrych 
addoliad,  ac  fel  hyny  yn  dadwreiddio  pob 
mâth  o  eilun-addoliaeth  :  ond  mae  yn  debyg 
nad  oedd  efe  ddim  yn  myned  allan  o'r  ffordd 
i  gablu  a  difrío  duwian  y  gwahanol  genedl 

oedd  y  byddai  yn  myned  i'w  plith  :  annoeth 
afuasaiiddo  wneyd  hyny,  a  pheryglus  hefyd. 

38  *  Od  oes  gan  hynny  gan  ̂ Deme- 
trius  a'r  crefFtwyr  sydd  gyd  âg  ef,  s  Un 
hawl  yn  erbyn  neb,  f  y  mae  cyfraith 

i'w  chael,  |  ac  y  mae  rhaglawiaid  : 
||rhodded  pawb  yn  erbyn  eu  gilydd. 

/adn.  24.        g  pen.  18.  14.  Deut.  17.  8.  1  Cor.  6.  1. 

*  Od  oes  ganddynt  un  achos  cyfreithlawn, 
neu  gyhuddiadau  o  drosedd  yn  erbyn  y  cyf- 
reithiau  gwladol,  +  y  mae  cyfraith  i'w  chael, 
ac  wrth  y  gyfraith  y  dylid  barnu  pob  peíh 
yn  deg,  ac  nid  mintai  o  ddynion  terfysglyd 
yn  gwneyd  fel  y  mynont  hwy  eu  hunain  yn 

eu  gwýn  a'u  nwydau.  j  Y  mae  rhaglawiaid 
hefyd,  dynion  wedi  eu  gosod  wrth  eu  swydd, 
i  farnu  yn  gyfiawn  a  diduedd,  ac  i  ymddwyn 
tuag  at  y  rhai  cyhuddedig  fel  y  gwelont  yr 
achos  yn  gofyn.  "  Rhaglawiaid  :"  un  rhag- 
law  oedd  yn  gyffredin  ar  un  dalaeth ;  ond 
dywedir  fod  rhaglawiaeth  y  rhan  hon  o  Asia 
y  pryd  hwn  wedi  ei  rhanu  rhwng  dau,  sef 
Celer  a  Aelias,  y  rhai  a  osodasai  Ymherawdr 
Rhufain  yn  oruchwylwyr.  ||  Dyged  y  cy 
huddwyr  eu  tystiolaeth  yn  mlaen,  ac  ymddt 
ffyned  y  ihai  cyhuddedig  eu  hunain,  ger 
bron  barnwyr  cyfreithlawn. 

36  *  Ac  os  gofynwch  ddim  am 
bethau  eraill,  f  mewn  cynnulleidfa 
gyfreithlawn  y  terfynir  hynny. 

*  Od  oes  genych  ryw  betirarall  a  wnaeth 
ant  yn  eich  herbyn  chwi  eich  hunain  fel 
crefftwyr,  neu  yn  erbyn  y  dduwies  Dîana,  ei 
delw,  neu  y  deml,  +  mewn  oynnulleidfa  wedi 
ei  galw  yn.gyfreithlawn  i  farnu  pethau  felly, 
y  mae  penderfynu  hyny,  ac  nid  mewn  trais 

Y^^  579  " 

a  therfysg  fel  hyn.  Byddai  gan  y  Rhufein- 
iaid  gynnulleidfa,  neu  gyfarfod  feliy,  o  lciaf 
deir-gwaith  bob  mis. 

40  A  *  Ö  herwydd  enbyd  yw  rhag 
achwyn  arnom  am  •  y  derfysg  hedd- 
y  w  ;  f  gan  nad  oes  un  achos  trwy  yr 

hwn  y  gallom  roddi  rheswm  o'r  ym- 

gyrch  hwn. il  pen.  17.  5—8.  tpen.  20.  1.  4  21.  31,  33  1  Breo.  1. 
41.  Math.  26.  5. 

Mae  y  gwr  hwn  yn  dangos  eu  perygl  i'r 
terfysgwyr  :  yr  oeddynthwy  eu  hunain  wedi 
tori  y  gyfraith ;  oblegid  yn  ol  cyfreithiau 
Rhufain  yr  oedd  yn  drosedd  cospadwy  i  ym- 
gynnull  fel  hyn  yn  derfysglyd,  oddigerth  pan 
fyddai  gelynion  yn  ymosod  arnynt,  neu  y 
ddinas  ar  dân  :  +a  hyny  mae  efe  yn  feddwl, 

mae  yn  debyg,  pan  mae  yn  dy  wedyd  "  nad 
oedd  un  achos  o'r  ymgyrch  y  pryd  hwnw." 

41  h  *  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 
fefe  a  ollyngodd  y  gynnulleidfa  ym- aith. 

t  Diar.  15.  1,  2.  Preg.  9.  17.     /  Saìm  65.  7.  2  C«r.  1.  10. 

*  Gwedi  dywedyd  fel  hyn  i  dawelu  y  bobl, 
a  dangos  eu  perygl  iddynt,  +  efe  a  orchym- 
ynodd  iddynt  yniwasgaru,  a  myned  bob  un 

i'w  fàn  yn  heddychol.  Fel  hyn  y  gwared- 
odd  Duw  ei  bobl,  yn  y  naill  ffordd  ac  yn  y 
llall,  weithiau  trwy  eu  cyfeillion  ac  weithiau 
trwy  eu  gelynion,  rhag  cael  eu  dysdrywio 
gan  eu  herlidwyr  :  ac  ni  fyrâwyd  ei  law  ef 
eto,  eu  gwaredwr  hwy  sydd  grŷf. 

PEN.  XX. 

Paul  yn  myned  %  Macedonia. 

A.C  ar  ol  gostegu  y  cythrwfl, 

Paul,  f  wedi  galw  y  disgyblion  atto, 

bdiyu  cofleidio,  a  ymadawodd  c\i  fyn- 
ed  i  Macedonia. 

a  pen.  19.  23—41.  6adn.  10,  37.  pen.  21.  6,  6.  Gob  48. 
10.  1  Sam.  20.  41,  42.  Rliuf.  16.  16  1  Cor.  16.  20.  2  Cer. 
13.  12.  1  Thes.  5.  26.  «  pen.  19.  21.  1  Cor.  16.  fi.  2  Cor. 
7.  5.    1  Tim.  1.  3. 

*  Y  cythrwfl  a  gawsom  yn  y  bennod  o'r 
blaen,  adn.  23—34.  +  Ymadawodd  Paul  ô'r 
dysgyblion  mewn  cariad  brawdol  ac  anwyl- 
deb  mawr,  ÿ  i  fyned  i  Macedonia,  yn  ol  ei 
fwriad  amryw  fisoedd  yn  ol,  gwel  ar  adn. 
21,  22.  Tybiodd  yn  well  yraadaelo  Ephesus 
yn  awr,  nid  er  ei  ddiogelwch  ei  hun  yn 
gymmaint,  ond  rhag  y  caffai  yr  eglwys  yno 

ei  herlid  yn  boethach  o'i  achos  ef.  Tybir 
fod  Timothëus  wedi  dychwelyd  ato  ef  o  Ma- 
cedonia  y  pryd  hwn  (adn.  22.)  ac  iddo  aros 
yn  Ephesus  yn  ei  absenoldeb  ef  am  ryw 
hyd.     Gwel  lTim.  1.  3. 

2  *  Ac  wedi  iddo  fyned  dros  y 

d  parthau  hynny,  e  f  a^u  cynghori 
hwynt  â  llawer  o  ymadrodd,  J  efe  a 
ddaeth  i  dir-^Groeg. 

rfadn.  6.  pen.  16.  12.  a  17.  1,  10.  e  adn.  7,  11.  mi. 
2.  40.  a  14.  22.  a  15.  41.  Col.  1.  28.  1  Tbet.  2.  3,  11.  a  4.  1. 

/Zec.  9.  13. 

*  Efe  a  aeth  o  Ephesus  i  Troas,  ond  am  na 
chafodd  Titns  yno  yn  ol  ei  ddysgwyliad,  efe 
a  aeth  drosodd  yn  ddioed  i  Macedonia,  a 
thrwy  y  parthau  hyny.  Gwel  2  Cor.  2.  12, 
13.  +  Eu  cynghori  hwynt  trwy  eu  cyfar- 
wyddo  mewn  athrawiaeth,  profiad,  ac   ym- 
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arferiad ;  mewn  addoliad  a  dysgyblaeth  ez- 

lwysig;  a'u  cynghori  hwynt  i  amynedd  a  dî- 
ysgogrwydd  yn  ngwyneb  eu  herlidiau  a'n 
holl  drallodau  yn  achos  e:i  crefydd.  %  Gwedi 
hyn  efe  a  ddaeth  i  Achaia,yr  hon  a  elwir  yn 
brîodol  tir  Groeg:  mewn  ystyr  helaeih  tir 
Groeg  oedd  Macedonia  oll. 

3  *Ac  wedi  aros  dri  mis,  a  gwneuth- 
ur  o'tS  Iuddewon  gynllwyn  iddo,  f  fel 
yr  oedd  ar  fedr  *  morio  i  Syria,  'efe  a 
arfaethodd  ddychwelyd  trwy  Mace- 
donia. 

j  adn.  19.  p»i..  9.  33,  21.  a  23.  12-15.  a  25.  3.  E«ra  8. 
31.  rTi.r.  I.  II.  Jer.  5.  26.    2  Cor.  7.  5.  a  II.  26.  h  pen. 
18    1S.  a2I.  3.  Gal.  I.  21.     t  pea.  19.  21.  2  Cor.  1.  15-17. 

*  Gwneuthur  cynllwyn  iddo  i'w  yspeilio 
o'r  casgliadau  oedd  efe  wedi  wneuthur  i'r 
saint  tlodion  yn  Jernsalem,  medíl  rh.ti  ;  ond 
mwy  tebyg  mai  cynllwyn  am  eí  fywyd  ef  yr 
oeddynt,  o  dra  geîyniaeth  ato  fel  apostol  Iesu 
Grist.  Mae  yn  debyg  mai  yn  y  tri  mis  tìích- 
od  yr  ysgrifenodd  efe  ei  epistol  at  y  Rhuf- 
einiaid  ;  oblegid  mae  yn  ciybwyil  am  gasgl- 
äad  a  wnaethai  yn  Macedonia  ac  Achaia  i'r 
ihai  tlodion  o'r  saint  yn  Jcrusalem,  yn  yr 
epistol  hwnw.  Gwel  Rhuf.  1,5.  25— 27\ 

\  Pan  ddëallodd  ef  gynllwyn  yr"lud<lewon, 
efe  a  newidiodd  ei  fwriad,  a'i  ífordd,  yn  lle 
morio  i  Syria,  efe  a  acth  trwy  Macedonia, 

fel  y  diangai  rhag  eu  cynllwyn  hwy,  a'u siomi. 

4  *  A  chyd-ymdeithiodd  âg  ef  hyd 
yn  Asia,  *  Sopater  o  '  Berea ;  ac  o'r 
Thessaloniaid,  m  Aristarchus,  a  Secun- 
dus,  a  tt  Gaius  o  •  Derbe,  p  a  Timo- 

thëus ;  f  ac  o'r  Asiaid,  'Tychicus  a 
rTrophimus. 

mordwyo  o  Philippi  i  Tröà*. 

6  *  A  ninnau  a  fordwyasom  ymaith 
oddi  wrth  '  Philippi,  ar  ol  «  dyddiau  y 
bara  croyw;  +  ac  a  ddaethom  attynt 
hwy  i  Troas  mewn  pùm  niwrnod  ; 
X  lle  yr  arhosasom  x  saith  niwrnod. 

t  pen.  16.  12.  Pl.il.  1.1.   I  Tíae».  2.2.  w  pen.  12.  3. 
Ex.  12.  14.  15.   18-20.  »  13.  6,  7.    a   34.  18.    1  Còf.  Ì.  7,  8. 
*  pen.  21.   I,  8    a  28.   14. 

*  Ar  ol  dyddiau  y  bara  croyw,  sef  y  pasg, 
mordwyodd  yr  apostol  a'i  gyd  ymdeithion  o 
Phîlippi,  i  ddyfod  i  Troas,  at  y  ddau  frawd 
oedd  yn  aros  am  danynt  yno,  adn.  5.  t  Daelh- 
ai  Paul  o  Tioas  i  Neapolis  a  Philippi  mewn 
llawer  llai  o  amser  na  hyn  dro  o'r  blaen, 
pen.  16.  11,  12  ;  ond  y  mae  morio  yn  beth 
ansicr  iawn,  gan  groes  wyntoedd  a  llawer  o 
bethan.  Dywedir  mai  ar  ol  dyddian  y  bara 
croyw  y  cychwynasant,  oblegid  cyfrifai  yr 
Inddewon  yn  bechadurus  iawn  cychwyn  i 
daiih  ar  amser  gẃyl  mòr  sanctaidd;  ac  nid 
oedd  Paul  yn  ewyllysio  rhoddi  trainewydd 
afreidiol  i  neb  o  h«  nynt.  j  Ychydig  iawn  a 
arosodd  Panl  yn  Troas  o'r  blaen,  wrth  fyned 
trwodd  yno  i  Macedonia.  Gwel  2Cor.  2.  12, 
13  ;  yn  awr  mae  yn  gwneyd  i  fynu  am  y  tro 
hwnw  mewn  rhyw  fesnr,  trwy  aros  gyda 
hwy  saith  niwrnod.  Efallai  mai  y  tro  hwn 
y  bn  efe  yn  Ilettya  gyda  Charpns  yno,  ac  y 

gadawodd  ei  gochl  a'i  lyfrau  aí  ol,  2Tim. 4.  13. 

7  y  *  Ac  ar  y  dydd  cyntaf  o'r  wyth- 
nos,  'fwedi  i'r  disgybìion  ddyfod 
ynghyd  i  "dorri  bara,  Paul  a  ymre- 
symmodd  â  hwynt,  X  ar  &&  myned 

ymaith  drannoeth  ;  b  ||ac  efe  a  barhâ- 
odd  yn  ymadrodd  hyd  hanner  nos. 

vtoín  20    I.  19,  26.  I  Cor.  16.  2.  D«t.  1.  10.      s  1  Cor. 
*  Rhuf.  16.  21.         ;  pm.  17.  10-13.  m  pen.  19    29.     11.17-21.33,34         <t  ad».  1 1 .  pen.  2.  42,  46.   Lue.  22.  19. 

a  27.  2.  Cel.  4.  10.   Phile.  21.  n  Rh..f   16    23.  3  loar»  I.    ,24.  35.  I  Cor.  10.   16,  17.  a  II.  23,  &rc.        b  *in.  9,  II,  31. 
•  pei».   14.  6,  28.  2  Cor.  S.  23.  24.     p  pen    16.   I.  2  Cor.  1.1,    peu.  28.  23.  Nôli.  8.  3.  a  9.  3.  I  Cor.   15.  10    2  Tim.  4.  2. 

a.'Í^^ÍTi^î.  Wm"  *VU-Ä  A^1   ,    *J  <»>'"«!  ̂ [^    ̂ ™    Iu.Wewig,  a ♦.  30.  |  dydd  sabbith  y  cnstionogion  :  ac  fel  yr  oedd 

•AmGains  ac   Aristarchus,  t»wel  ar  pen.  jsa-bbtth  yr  Inddewon  yn  ddydd  olaf  o'r  wyth- 
19  29:  tybir  mai  yr   un  yw  y  Snpiter  liwn  !  nos  iildynt  hwy  ;  felly  mae   sabbath  y   crist- 
a  Sosipater,  a  grybwylür   yn    Rhnf.   16.21:   ionogion  i'w  ystyried  yn  ddydd  olaf  yr  wyth- 

nos  iddynt  hwythan,  ac  nid  ynddydd  cyntaf, nid  oes  dim  son  am  Secundns  yn    unlle  ood 
y  fàn  hon :  brodor  o  Lystra  oedd  Tiirmthërô 
pen.  16.  1;  dàn  a-ln.  1,  dyweduyd  iddo 

el  y  dywed   líawer.     +  Tori    bara  yn   sacra- 
m«nt:iidd,  gweinyddn  swper  yr  Arglwydd, 

yn  Ephesus  pan  ymadawodd  Paul  oddi  yno,  tVddylir  yma  wnh  doii  bara  ;  ac  nid  pryd  o 
erbyn  hyn  yr  oedd  wedi  dyfod  at  Panl  i  dir  f.\yd  rjffredin,  a  llai  o  lawer  gwledd  gy- 

Groeg.  +  Cenadan  o  eglwysi  A?ia  biYodol,  tt'redin :  nid  oedd  crisîionogion  y  dyddiau 
fel  ei  gelwid,  oedd  y  ddan  hyn,  wedi  eu  dan-  hyny  yn  arfer  cyd  gyfarfod  i  wledda  ar 

ton  i  gyd  deithio  a  Panl  ;  a  gelwir  Tíophîm- 1  dflydd  'yr  Arglwydd,  a  phe  na  buasai  ond 
U8  yn  "  Ephesiad,"  yn  pen.  21.  29 :  gw.  lwn  p«yd  cytfredin,  ni  bu^sai  yn  werth  gan  Luc  i 
ganmoliaeth  ragorol  i  Tychicus,  yn  Ephes  j  son  «m  dano  yma.  Dyfod  yn  ngh^d  a 
6.  21;  Col.  4.7.  |  wnaeth  y  dysgyblion,  nid  ca»i  eu  galw  yn 

5   *  Y  rhai  hyn  a  aethant  oV  blaen,    "$l*yfU  «"^gys  ar  ryw   achlys.ir  anarfercdig  ; 

ac  a arhosasant  am  f  danom  yn  *'Troas *  p«n.  16.  8,  II.  2  Cor.  2.   12.  2  Ti.n.  4.  13. 

*  Ỳ  ddau  olaf  a  enwyd  nchod,  mae  yn 
debyg,  a  aethant  i  Thms,  i  ddysgwyl  am 

Paul  a'r  pùm  cyfaill  eraill  a  enwyrl,  o  Maci' 
donia.  +  Yma  mae  Lnc  yn  llef.írti  am  dano 

el  hun  eto,  fel  nn  ag  oedd  gyda  Phanl  a'i 
gyfeillion  yn  yr  hoîl  dottli  bon  :  ni  lefarodd 

fel  l.yn  o'r  blaen  wedi  yr  hanes  am  y  Ilanci-s 
yr  oedd  ganddi  ysbryd  dewiniaeth  yn  Phi- 
lippi,  pen.  16.16 — 18  :  mae  y»>  debyg  iddo  aros 
yn  Philippi  a'i  hamgylchoedd  ar  orc1iym« 
yn  yr  apostol,  o'r  amser  hwiiw  hyd  yn  awr. 

S$0 

Hifiient  h\>y  weini  swper  yr  Aiglwydd  bob 

dydd  sabbath.  ♦  Yn  adn.  6,  dywedir  i'r  ap- ostol  aros  yn  Troas  saith  niwrnod,  felly  rhaid 
iddo  drlyfod  atynt  ar  y  dydd  Llun,  M  y  gal- 

n  j  wn  ni  ef,  íían  ei  fod  yn  myned  ymaith  dran- 
1  oeth  wedi  y  sabbath :  ei  amcan  yn  aross^ìth 
niwrnod  oedd,  cael  y  sabbatl»  gyda  hwynt. 
|j  Yr  oedd  calon  yr  ípostol  yn  llawn,  ac  o 
hel-iethrwydd  y  galon  y  llefara  y  genau. 

8  *  Ac  yr  oedd  llawer  o  lampau  yn 
v  cllofift  l!e  yr  oeddynt  wedi  ymgasglu. 
"      «-pei».  I.  13.  Luc  2V    12. 

*  Mae  yn  denyg  bod  y  Ile  yn  fawr  a'r  gyn- 
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nulleirifa  yn  rira  llìosog;  gan  hyny  yr  oeriri 
yn  angenrheiriiol  bori  llawer  o  lainpau  :  niri 
oerid  y  dy  sgyblion  yn  esgeuluso  moririion  gras 
y  pryri  hwnw  fel  yu  eindyririiau  gwrihgiliedig 
ni.  Yr  oeriri  llawer  o  laniptu  yn  angen- 
rheidiol  hefyd,  fel  na  chattai  eu  gelynion 
achlysur  i  driyweriyd  eu  bod  yn  cadw  eucyf- 
arforiydri  yn  y  tywyllwch,  i  ririybenion  an- 
weddairiri  :  niri  yriyin  werii  anghoíio  eto  en- 
llib  y  "  weririi  dywyll"  yn  ein  nwlad  ein  hun- 
aíii.     E  ddeil  gwaith  Duw  ei  drin  yn  y  goleu. 

9  *  A  rhyw  wr  ieuangc,  a'i  enw 
Eutychus,  f  a  eisteddai  mewn  íFen- 
estr;  dac  efe  a  syrthiodd  mewn  trwm- 
gwsg,  X  tra  yr  oedd  Paul  yn  ymres- 
ymmu  yn  hir,  wedi  ei  orchfygu  gan 

gwsg,  ||  ac  a  gwympodd  i  lawr  o'r 
'drydedd  loíft ;  ̂§ac  a  gyfodwyd  i 
fynu  yn  farw. 

dJoa*  I.  5.  6.  Mat.  26.  40,  41.  M*re  13.  36.  «1  Brco. 
17.  19.        /pca.  14.  19,  20.  Marc  9.  26. 

*  Mae  llawer  Eutychus,  ieuanc  a  hen, 
mewn  cyfarforiydd  crefyririol  eto,  heb  ysbryri 
digon  deffro  fel  hwn,  i  driàl  ar,  a  theimlo  y 
pethan  a  lefarir;  ac  heb  driigor.  o  barch 
sanctairiri  yn  eu  hencidian  i  dŷ  yr  Arglwydri 

a  moddion  gras.  f  Ft'enestr  agoreri,ywystyr y  gair  thuridos,  a  ddefnyddir  yma  :  yr  oedri 
yn  agored,  mae  yn  riebyg,  i  ollwng  awyr  i 
mewn,  o  herwyrid  bod  y  íle  yn  boeth,  gan 
gymmaint  o  dri/nion,  a  llawer  o  lampau  yn 
yr  ystafell.  \  ríi  orchfygu  gan  gwsg  a  gaforid 
y  gwr  ieuanc  hwn,  herwydd  meithrier  y  breg 

etíi  a  hwyrrier  y  nos  :  niri  ymroririi  o*i  wir- 
fodd  i  gysgu  a  wnaeth,  fel  y  gwna  llawer 
yn  ein  gwlad  ni  ganol  dyrid,  a  thàn  lai  nac 
awr  o  bregeth.  ||  Yr  oedd  y  coriwm  hwn  yn 
gerydd  trwm  irido  ef,  ac  yri  rhybyrid  riwys  i 
ninnau,  i  ofalu  nad  ymollyngom  i  gysgu  yn 
addoliad  y  Duw  sanct*idd.  f  Tybiodri  pawb 
ei  fod  werii  marw,  ac  mae  yn  debyg  ei  fori 
felly,  yn  hollawl ;  o  leiaf  felly  y  dy  wed  Luc 
ei  fod.  Gorchwyl  satan,  tybia  rhai,  trwy 
oddefiad  Duw,oedd  hyn,  i  atlonyririu  arPaul 

a'r  gynnulleirit'a,  ac  i  roi  teifyn  ar  y  breg- 
eth  :  ond  trwy  y  wyrth  a  ganlynodd,  tròodd 
Duw  y  ddamwain  i  driybenion  gwell. 

10  A  Phaul  a  aeth  i  waered,  g  *  ac 
a  syrthiodd  arno  ef,  +  a  chan  ei  gof- 
leidio,  a  ddywedodd,  h  %  Na  chyífroed 
arnoch  :  canys  y  mae  ei  enaid  ynddo  ef. 

g\  Bren.  17.  21,  2*.  2  Bren.  4.  34,  35.  h  Mat.  9.  24. 
Here  5.  39.  Luc  7.  13,  14.  loau  II.  II,  40. 

*  Syrthiodri  Paul  arno  ef,  fel  Elias  ar  fab 
y  weddw  o  Sarepta,  1  Bren.  17.  21;  ac  Eli- 
sëus  ar  fab  y  Sunamees,  2  Bren.  4.  34 ;  i 
arwyddo  disgyniad  gallu  Duw  arno  cf  er  ad- 

feriad  bywyd  :  fcofìeidiodd  er' hefyri  i  ridan- 
gos  mòr  anwyl  y  carai  ef,  ac  mòr  drwm  oedd 
ganddo  dros  ei  ddamwain  anffodus.  \  Mae 
ei  fywyd  naturiol  ef  ynririo,  ac  o  ganlyniad 
mae  ei  enaid  ysbrydol  ynddo,  newydri  gael 
ei  ddychwelyd  yn  wyrthiol  iddo.  Gwel 
1  Bren.  17.  21,  22. 

11  *Acwediiddo  ddyfod  i  fynu, 
'a  thori  bara,  abwytta,  ac  ymddiddan 
llawer  *  hyd  dorriad  y  dydd ;  f  felly 
efe  a  aeth  ymaith. 

i%àm.  7.         iadn.7,  9. 

m 

♦Trôorid  y  cyffro  a'r  «ala.-  brawychus  yn 
'lawenyriri  ac  yn  syndod  gorfoleddus  yn  y 
f'àn  ;  ail  ymaflodd  Panl  yn  ei  orchwyl,  a 
rialiodd  ati  yn  tori  bara  ac  yn  llcfáro  hyd 
rioriari  y  riyriri.  Oerifa  ryfedcl  oeriri  hon,  ac 
uiae  yn  riebyg  fori  Iltwer  oerifa  gyffelyb  iddi 
yn  yr  amseroeriri  hyny ;  yr  hyn  sydd  yn 
rianûos  .imyneriri  a  gwresawgrwyriri  y  crist- 
ionogion  borenol  hyny,  y  rhai  a  gyforiant  yn 

y  farn  yn  erbyn  proffeswyr  mai  wairiri  a  dí- 
ifrwyth  ein  dyririiau  ni.  t  Felly  efe  a  aeth 

ymaith,  heb  orphwys  riim,  werii  bod  yn  llef- 
aru  drwy  y  nos,  ac  efallai  rirwy  y  riydd  o'r 
blaen,  ac  ymaith  ar  ei  draed  hefyd,  adn.  13. 

12  l  *  A  hwy  a  ddygasant  y  llangc 

yn  fy w,  m  \  ac  a  gysurwyd  yn  ddir- fawr. 
/  adn.  10.  m  E».  40.  1.  2  Cor.  1.  4.  Eph.  6.  22.  1  Thei. 

3.  3.  •  4.  18.  •  5.  1 1,  14.  2  Tl.ei.  2.  16,  17. 

*  Cyn  i'r  gynnnlleidfa  ytnadael,  dygasant 
y  llanc  i'r  ystafell  yn  fyw  ac  yn  iach,  ger 
gŵydd  pawb.  t  Hwy  a  gysurwyri  am  arifer- 
iad  y  Ilanc,  ac  a  gysnrwyd  hefyd  ain  ei  ad- 
feru  ef  yn  wyrthiol  fel  y  gwnaed,  er  tystiol- 
aeth  ddwyfol  o  blaid  yr  efengyl,  ac  o  fodd- 
lonrwydd  Dnw  ar  gyfarfod  maith  y  noson 
hòno.  Pe  cawsai  Eutychus  farw  o'r  syithiad 
hwnw,  buasai  gan  elynion  yr  efengyl  ddigon 

o  achlysur  i  gabln  y  fath  gyfarforiyriri  anain- 
serol,  pregethau  hirion,  a  gwallgofrwydd  af- reo'us. 

13  %  *  Ond  nyni  a  aethom  o'r 
blaen  i'r  llong,  t  ac  a  hwyliasom  i 
Assos;  ar  fedr  oddi  ynodderbyn  Paul : 
canys  felly  yr  oedd  efe  wedi  ordeinio, 
B  J  ar  fedr  myned  ei  hun  ar  ei  draed. »  Marc  I.  35.  ■  6.  31-33,  46. 

*  "  Nyni  :"  sef  y  rhai  oerid  i  gyd-ymdaith 
à  Panl  ar  y  daith  hon  tna  Jerusalem.  tTuag 
ngain  milltir  oeriri  o  Troas  i  Assos  ar  hyd  y 
tir,  ond  yr  oerid  yn  rhagor  o  lawer  ar  hyd  y 
môr  :  Jdewisorid  Paul  fyneri  ar  ei  riraed  yno 
yn  lluririeriig  fel  yr  oedri,  fel  y  caffai  bregethu 
a  chynghori  mewn  pentretì  ar  hyd  y  flordd, 
mae  yn  riebyg. 

14  *Aphan  gyfarfu  efe  a  ni  yn 
Assos,  nyni  a'i  derbyniasom  ef  i 
mewn,  f  ac  a  ddaethom  i  Mitylene. 

*  Yn  ol  yr  orrieiniari,  arin.  13,  cyfarfuant 

yn  Assos,  a  derbyniwyri  Paul  at  y  lleill  i'r Ilong.  t  Un  o  brif  driinasoeriri  ynys  Lespos, 
ar  gyffiniau  Asia  brioriol,  oertri  Mitylene,  tna 
hanner  can  milltir  o  Assos,  ac  ychyriig  iawn 
rhagor  o  Troas,  peri  aethent  ar  eu  hnuion  o 
Troas  yno,  heb  fyneri  o  amgylch  i  Assos  i 
gyfarfod  Paul.  Sifai  y  tair  tíinas  fel  tair 
troeri  tryberiri  ;  Assos  i'r  dwyrain,  a  Mitylene 
i'r  dehan,  o  Troas. 

15  A  morio  a  wnaethom  oddi  yno, 

a  dyfod  drannoeth  gyferbyn  â  *  Chíos  ; 
a  thradwy  y  tinasom  yn  f  Samos,  ac 

a  arhosasom  yn  %  Trogŷlium ;  a'r  ail 
dydd  y  daethom  i  •  ||,  Miletus. oadn.  17.  3  Tim.  4.  20. 

*  Ynys  arall  yn  môr  Aegea  ydoedd  Chloa, 
ar  lun  troed  a  darn  o  goes  dyn  :  yr  oerid  tua 

phùm  milltir  a  deuga^ii  i'rdehau  oMitylcne, 
ac    yn    lle    enwog    gynt    am   win  rbagoroL 
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+  Samos  oedd  ynys  ara!l  yn  yr  un  môr,  tua 
dcugain  milltir  i'r  dwyrain  o  Ch'ios,  ac  yn  ag- oaach  i  Ephcsus  a  thir  Asia.  j  Trogỳlium  yd- 
oedd  borthladd  ar  benrhyn  o  gyfandir  Asia 
leiaf,  ac  yu  agos  iawn  i  ynys  Samos,  dim 
ond  cainc  fechan  iawn  o  fôr  yn  rhedeg 
rhyngddyut.  ||  Miletus  ydoedd  borthladd  ar~- all  ar  yr  un  cyfandir,  tna  deng  milltir  ar 
hugain  i'r  dwyrain  o  Trogỳlium.  Nis  gallas- ai  y  fordaith  hon  i  gyd  fod  yn  llai  na  190  neu 200  o  filltiroedd. 

16^*  Oblegid  Paul  a  roddasai  ei 
fryd  a'r  hwylio  heibio  i  Ephesus,  fel na  byddai  iddo  dreulio  amser  yn  Asia. 
t  Canys  brysio  yr  oedd,  os  bai  bosibl 
iddo,  i  fod  yn  Jerusalem  erbyn^dydd 
y  Sulgwyn. 

padu.  13.  pea.  18.  21.  a  I»!  31.  *  21.  12,  13.  a  24.  17. 
Rhuf.  15.  24-28.  q  pen.  2.  I.  Ex.  34.  22.    1  Cor.  16.  8. 

*  Yr  oedd  Miietus  tua  deugain  miiltir  i'r 
dehau  o  Ephesus  ;  felly  hwyliodd  Paul  heibio 
i  Ephesus  i  ddyfod  yno,  o  herwydd  y  rhe- 
swm  a  grybwlla  Luc  yn  niwedd  yr  adnod. 
t  Yr  oedd  efe  yn  awyddu  am  fyncd  i  Jeru- 
salem  08  byddai  bosibl  erbyn  y  Sulgwyn,  i 
gael  un  cylle  yn  chwaneg  i  bregethu  yr  Ef- 
engyl  i'r  llíaws  mawr  o'i  gyd  genedl  a  fydd- 
ent  yno  ar  yr  ŵyl,  ac  hefyd  i  gyfranu  yr  el- 
useuau  a  ddygasai  efe  i'r  saint  tlodion  o 
Macedonia  ac  Achaia.  Bwriadau  daionus 
felly  oedd  ganddo  ef ;  ond  yn  nhrefn  ryfedd 
rhagluniaeth,  y  tro  hwn  a  fu  yn  achlysur  i'w 
wneyd  ef  yn  garcharor  a'i  ddanfon  fel  y  cyf- ryw  i  Etufain. 

17  %  *  Ac  o  Miletus  efe  a  anfon- 
odd  i  Ephesus,  ac  a  alwodd  atto 
r  t*  henuriaid  yr  eglwys. r  adn.  28.  pen.  11.  30.  a  14.  23.  a  15.  4,  6,  23.  a  16  4 
1  Tim.  5.  17.  Tit.  1.  5.  Iago  5.  14.  1  P.dr  5.  1.  2  Ioan  I. 3  I»an  1. 

*  Er  cymmaint  ei  frys,  nis  gallai  fyned 
rhagddoo  Miletus  hebddanfon  am  henuriaid 
eglwys  Ephesus,  aros  am  eu  dyfodiad  hwy,a 
threulio  rhyw  gymmaint  o  amser  i  ymddi- 

ddan  k  hwynt  a'u  cynghori.  t  Presbuterous, 
"  henuriaid,"  y  gelwir  hwynt  yma ;  ac  epis- 
hopous,  "  golygwyr,"  y  gelwir  hwynt  yn 
adn.  28 :  yr  hyn  a  ddengys  fod  yr  un  dynion 
ya  myned  wrth  y  ddau  enw,  ac  nad  yw 

henuriaid  ac  esgobion  i'w  golygu  yn  swydd- 
au  gwahanol  yn  y  Testament  Newydd  :  peth 
0  ddychymmyg  dynol,  a  diweddarach,  yw 
hyny. 

18  A  phan  ddaethant  atto,  efe  a 

ddywedodd  wrthynt,  *  *  Chwi  .a  wydd- 
och,  er  y  dydd  cyntaf  y  daethum  i 

Asia, '  f  pa  fodd  y  bûm  i  gyd  á  chwi 
dros  yr  holl  amser. 

i  poo.  18.  19.    a  19.  1.  10.        r  2  Cor.  1 .  12.  a  6.  3- 1 1 . 
1  The«.  1.  5,  6.  a  2.  1  —  10.  2  The*.  3.    7—9.  2  Tim.  3.  10. 

*  Asia  biîodol,  yn  ei  hystyr  gyfyng,  a 
feddylir  yma  ;  nis  gaüent  hwy  wybod  am  ei 
ymddygiad  ef  trwy  Asia  leiaf  o-ll,  cyn  ei 

ddyfod  i  Ephesus  a'r  parthauo  amgylchyno. 
t  Nid  ymtfrostio  o  hóno  ei  hun  yr  oedd  yr 
apostol  yma,  ond  crybwyll  ei  ymarweddiad 
yn  eu  pîith  er  esampl  iddynt  hwy,  fel  y  di- 
lyneut  bwy  ef  mewn  athrawiaeth,  Uafur,  ac 
ynaaiweddiad,    rnegys    y     dilynodd     yntau 

henuriaid  eylwys  Ephesus. 

Grist:  dedwydd  yw  y  neb  a  alio  apelio  fel 
hyn  at  ddynion  à  chydwybod  rydd  a  gonest. 

19  u  *  Yn  gwasanaethu  yr  Ar- 
glwydd  rfgyd  â  phob  gostyngeidd- 
rwydd,  v  %  a  Uawer  o  ddagrau,  *  ||  a 
phrofedigaethau,  y  §  rhai  a  ddigwydd- 
odd  i  mi  a  trwy  gynilwynion  yr  Iudd- ewon : 

«pen.27.  23.  Io*n  12.  26.  Rhuf.  I.  |,  9  »12  II  n.l 

1.     0.  Eph.  6    7.  Col.  3.  24.    I  The,.  1.  9*2  Ped V  1.  îì  ! 

Gal.  4    13    14  9  adu.  31.  Salm  119.   136.  Jer.  9.  1.  .  13 

i  ̂ L"CJ9«  4  ;  8  Cor-  *•  4  PWI  3-  «8.  2Tim.  1.  4 
f'C;r;  4-  »-W.  2  Cor.  4.  7-11.  >  II.  23-30.  lago  1.  3 
I  Pedr •  1.  6.  a  adn.  3.  peta.  9.  23-25.  a  13.  50,  51    a  14 o,  6,  19,  20.  a  17.  5,  13.  2  Cor.  11.  26. 

*  Yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd  fel  dyn duwiol,  ac  fel  apostol  a  gweinidog  cyhoedd- 
us  yr  efengyl,  gyda  llawer  o  ddiwydrwydd, 
llafur,  a  llwyddiant  mawr:  fac  eto  gyda 
phob  gostyngeiddrwydd  calon  ac  ymddygiad 

ger  bron  Dnw  a  thnag  at  ddynion.  J  *Gyda Uawer  o  ddagrau  wrth  feddwl  am  annrhaeth- 
01  drugaredd  Duw  tuag  ataf  fi  fy  hun,  wrth 
fedd I  wl  am  lygredigaethau  paràus  fy  ngalon,  fy 

annigonolrwydd  i  r  gwaith  mawr  a*ymddir- iedwyd  i  mi ;  ac  wrth  feddwl  am  galedrwydd 
a  gelyniaeth  dynion  yn  gyffredin  yn  wyneb 
yr  efengyl.  ||  Darllenasom  am  rai  o'i  brof- 
edigaethau  ef  yn  Ephesus  yn  y  bennod  o'r 
blaen  :  gwel  hefyd  1  Cor.  15.  32.  §  Gwel 
pen.  19.  9  :  mae  yn  ddíammaii  bod  yr  Iudd- 
ewon  yn  ddibaid  yn  cynllwyn  yn  ei  erbyn 
ef  tra  bu  yn  Ephesus,  i  geisio  aflwyddo  ei 
weinidogaeth,  drygu  ei  enw,  a  pheryglu  ei 
fywyd. 

20  b  *  Y  modd  nad  atteliais  ddim 
o'r  c  pethau  buddiol  heb  eu  mynegi  i 
chwiy  d  fa'ch  dysgu  ar  gyhoedd,  ac  o dŷidŷ; 

EzeC6.3d3U7Ì793,iror.f5.33.   ITSJ.'    ̂ ft  &  %  | 

*Nid  rhai  pethau  buddiol,  ond  yr  holl bethau  buddiol  :  mae  yr  holl  ysgrythyr  yn 

fuddiol,  ac  nid  attaliodd  yr  apos'tol  ddim  o honynt  lieb.eu  mynegi :  nid  oedd  ofn  dynion 
arynailllaw,  na  chwant  derbyn  wynebau 
ar  y  Uaw  arall,  yn  ei  gadw  ef  rhag  mynegi 
a  dysgu  yr  holl  bcthau  buddiol.  t  Goneat  a 
didderbyn  wyneb  oedd  ef  yn  yr  areithfa  gy- 
hoeddus,  a  gonest  a  didderbyn  wyneb  yr  un 
modd  o  dý  i  dý,  mewn  ymddiddanion  per- 
sonol  a  chyfeülachol  :  y  pethau  huddiol  oedd 
ganddo  yn  mhob  màn.  ün  peth  yw  cael 
dynion  yn  ífyddlawn  yn  yr  areitbía  gyhoedd- 
us,  peth  arall  yw  eu  cael  felly  yn  nhai  ac 
wrth  fyrddau  eu  cyfeiJlion. 

2 1  e  *  Gan  dy stiolaethu  i'r  / f  ludd- 
ewon,  ac  i'r  Groegiaid  hefyd  «'yr 
edifeirwch  sydd  tu  ag  at  Dduw,  h  a'r 
ffydd  sydd  tu  ag  at  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist. 

e  adn.  24.  pen.  2.  40.  a  8.  26.  a  18.  5.  a  28.  23.  1  Ioao  6. 
11—13.  j  pen.   18.  4.  a  19.  17.  Rhuf.  1.  14.  1  Cor.   1.  22. 
g  pen.  2.  38.  a  3.  19.  *  11.  18.  a  17.  30.  a  26.  20.  Eaac. 
18.  30-32.  Math.  3.  2.  a  4.  17.  a  21.  31,  32.  Marc  1.  15. 
»6.12.    Luc  13.  3,  6.     a  15.  7,  10.     a24.  47.     Rhuf.  2.  4. 
2  Cor.  7.  10.  2  Tira.  2.  25,  26.  A  pen.  10.  43.  a  13.  33,  39. 
-  16.  31.   loas  %.  15—18,  36.    a  20.  31.    Rhuf.  1.  16.  a  3.  22 
-26.  a  4.  24.  a  5.  1.  4  10.  9.  Gal.  2.  16,  20.  a  3.  23.  1  Wa« 

5.  1,  5,  ;| — lí. 



Paul  yn  tystio  ei  fod  yn  ìân ACTAU  XX. 
oddiwrth  waed  patob  oll. 

*  Mae  y  gair  weithiau  yn  arwyddo  profi 
peth  trwy  dystiolaeth,  gwasgu  a  chymhell 

petli  yn  nerthol  a  difrit'ol  at  feddyliau  rhai : 
mae  pob  un  o'r  ddau  yn  y  u  tystiolaethu" 
yma,  adn.  24.  t  Yr  nn  yw  cyflwr  pawb  ger 
bron  Duw  ;  mae  eisiau  yr  un  pethau,  edif- 
eirwch  a  ffydd,  ar  bawb  ;  ac  mae  y  pethau 
hyn  yn  ddigon  i  bawb  er  cadwedigaeth  eu 
hentidiau.  J  Yn  erbyn  Duw  y  pechwyd, 
ger  bron  Duw  y  dylid  edifarâu,  mewn  ym- 
ostyngiad  a  galar  duwiol  am  bechod,  gan  ei 

gyfaddef,  ei  gasâu,  a'i  adael.  ||  Gwir  ffydd 
gyfiawnâol,  sancteiddâol,  ac  achubol  a  fedd- 

ylir ;  lesu  Grist  yn  ei  Berson  a'i  aberth 
mawr  yw  gwrthddrych  hon,  ac  nis  coilir  pwy 
bynag  a  gredo  ynddo,  ond  efe  a  gaiff  fywyd 
tragywyddol.  Mae  yr  holl  efengyl,  a  holl 
iachawdwriaeth  dynion,  yn  gynnwysedig  yn 
y  ddau  bwnc  mawr  hyn :  dyma  swm  gweiu- 
idogaeth  yr  apostol  yn  Ephesus;  dyma  ei 
bethau  buddiol  ef,  a  hyn  a  ddylai  fod  swm 
ein  gweinidogaeth  ninnau. 

22  *Ac  yn  awr,  *  wele  û  yn 
rhwym  yn  yr  yspryd  yn  myned  i  Jer- 

usalem,  Afheb  wybod  y  pethau  a 
ddigwydd  i  mi  yno  : 

i  pen.  19.  21.  a  21.  11-14.  Ln«  9.  51.  a  12.  50.  2  Cor. 
6.  14.         *  Luc  19.  31—33.  Ioan  13.  1.  a  18.  4.  2  Pedr  1.  14. 

*  Gwedi  llafurio  mewn  dagrau  a  phrofed- 
igaethau  yn  Ephesus  am  hir  o  amser,  mae 
yr  apostol  yn  awr  yn  myned  i  faes  arall,  ac  i 
brofedigaethau  newyddion  :  eto,  er  gwybod 
mai  dyoddefiadau  oedd  yn  ei  aros,  yr  oedd 
yn  rhaid  iddo  fyned  ;  yr  oedd  cymhelliadau 
ntrthol  yr  Ysbryd  Glân,  yn  gystal  ag  awydd 
sanctaidd  ei  ysbryd  ei  hun,  yn  peri  iddo  fyn- 
ed  i  Jerusalem,  f  heb  wybod  trwy  unrhyw 
ddatguddiad  sicr  beth  a  ddygwyddai  iddo 
yno  y  tro  hwn. 

23  *Eithr  bod  yr  Yspryd  Glân  yn 
tystio  i  mi  ym  mhob  dinas,  gan  ddy- 
wedyd,  fod  rhwymau  a  blinderau  yn 
fy  aros. 

/  pen.  3.  16.  a  14.  22.  a  21.  4,  11.  loaa  16.  33.  2  Tiia. 
2.  12. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  wedi  cael  tystiolaeth 
brofiadol  yn  mhob  dinas  ac  y  buasai  efe, 
mai  rhwymau  a  blinderau  oedd  yn  ei  aros 
ef  yn  inhob  màn  ag  yr  elai ;  ac  efallai  bod 

rhai  o'r  prophwydi  oedd  yn  yr  eglwysi  yn tystiolaethu  iddo  hefyd  yr  un  peth  trwy  yr 
Ysbryd  Glân,  fel  yn  pen.  21.  4,  11.  Efallai 
ei  fod  ef  ci  hun  wedi  cael  dadguddiad  digyf- 
rwng  amryw  weithiau  hefyd  o'r  un  peth,  er 
arfogi  ei  feddwl  ef  yn  mlaen  llaw. 

24  m  *  Ond  nid  wyf  fì  yn  gwneuth- 
ur  cyfrif  o  ddim,  n  -f  ac  nid  gwerth- 
fawr  gennyf  fy  einioes  fy  hun,  °  f  os 
gallaf  orphen  fy  ngyrfatrwylawenydd, 

p  ||  a'r  weinidogaeth  a  dderbyniais  gan 
yr  Arglwydd  lesu,  §  i  dystiolaethu 
r  efengyl  gras  Duw. 

m  pen.*2l.  13.  Rhuf  8.  35-39.  1  Cor.  15.  58.  2  Cor.  4. 1.8,9,16—18.  16.  4— 10.  »7.4.  a  12.  10.  Eph.  3.  13 
1  Thei.  2.  2.  «J.3.  2  Tim.  1.  12.  a  3.  11.  a  4.  17.  Heb.  10. 
34.  a  12.  1—3.  n  2  Cor.  5.  8.    Phil.  1.  20—23.    a  2.  17. 
Col.  1.  24.  1  Ioan  3.  16.  Dat.  12.  11.        o  Ioan  17.  4.  1  Cor 

9.  24-27.     Phil.  3.  13-15.     2  Tîm.  4.  6-8.  p  pen.  1. 
17.  a  9.  15.  a  22.  21.  a  26.  17,  18.    1  Cor.  9.  17,  18     2  Cor 

4.  1.  Gal.  1.  1.    Tit.  1.  3.  q  adn.  21.    Ioan  15.  27.   Heb*. 2.  3,  4.  r  pen.  14.  3.     Luc  2.  10,  11.     Rhuf.  3.  24-26. 

4.  4.  *  6.  20.  21.  .11.6.  Epb.  1.6.2.  4-10.  Tit.  2.  11. 
3.  4-7.  I  Pedr  5.  12. 

*Nid  oe:ld  hyn  oll  yn  digaloni  dim  ar 
feddwl  yr  apostol  gyda  ei  waith  raawr  :  nid 
oedd  yn  gwneyd  cyfrif  yn  y  byd  o  ddim  o 
honynt :  fíe,  nid  oedd  ei  einioes  ei  hun  o 
ddim  gwerth  yn  ei  olwg  mewn  cymhariaeth 
i  achub  eneidiau  dynion,  derchafu  y  Cyf- 
ryngwr  bendigedig,  a  lledu  ci  deyrnas  ogon- 
eddus  ef.  {  Ei  yrfa  naturiol,  a'i  yrfa  wein- 
idogaethol  hefyd  ;  nis  gallai  efe  orphen  ei 

yrfa  trwy  lawenydd  yu  yr  un  o'r  ddwy  ys- 
tyr,  heb  gyflawni  ei  weinidogaeth  yn  ffydd- 
lawn  hyd  y  diwedd.  Ei  gorphen  yn  athrist 
iddo  ef,  a  fuasai  ei  goiphen  wedi  bod  yn  an- 
ffyddlawn  yn  ei  weinidogaeth  rhag  ofn  dy- 
oddef.  Nid  dyn  anianol,  heb  un  perygl  yu 
agos  ato  oedd  yn  dywedyd  yn  wrol  fel  hyn, 
ond  gwas  Duw,  heb  ddim  ond  rhwymau  a 

blinderau  o'i  flaen  yn  mhob  màn  ;  ond  yr  oedd 
by  wyd  ac  anfarwoldeb  y n  ei  aros  y r  ochr  dra w 

i'r  bedd :  ymwroli  fel  un  yn  gweled  yr  an- 
nweledig,  yr  oedd  y  milwr  dewrhwn,  a  Duw 
holl-alluog  yn.  blaid  iddo.  ||  Gan  Dduw  yr 
oedd  efe  wedi  derbyn  y  weinidogaeth,  Duw 

a'i  gosododd  yn  y  weinidogaeth,  dros  Dduw 
yr  oedd  yn  gweinidogaethu,  ac  i  Dduw  yr 
oedd  yn  gyfrifol  am  ei  weinidogaeth.  §  Peth 
o  ras  Duw  yw  yr  efengyl,  gras  yw  ei  chyn- 
nwysiad,  gras  mae  yn  gyhoeddi  i  fyd  colled- 
ig,  a  thrwyddi  hi  y  cenedlir  gras  yn  eneidiaa 
pechaduriaid  diras. 

25  *  Acyr  awrhon,  'wele,  mi  a 
wn  na  chewch  chwi  oll  (ym  mysg  y 
rhai  y  bûm  i  yn  tramwy  yn  'f  preg- 
ethu  teyrnas  Dduw)  u  weled  fy  wyn- 
eb  i  mwyach. 

«adn.  38.  /pen.  8.  12.  .  28.  31.  M.tb.  4.  17,  23.  .  10. 
7.  »  13.  19,  52.   Luc  9.  60.   a  16.  16.  u  Gal.  I.  22.    Col. 

2.  1. 

*  Yn  ol  ei  fwriad  presenol  ei  hun,  medd 
rhai,  yr  oedd  Paul  yn  dywedyd  y  gwyddai 
na  chaent  weled  ei  wyneb  ef  mwyach  :  ond 
tybia  eraill  ei  fod  yn  llefaru  oddi  ar  ddat- 
guddiad  union-gyrchol  a  gawsai  gan  yr  Ys- 
bryd  Glán,  na  cha'i  efe  weled  Ephesus  mwy, 
na  neb  o'r  brodyr  yno  weled  ei  wyneb  ef 
mwyach  yn  y  cnawd  :  gan  hyny  cyfarfod 
sobr  iawn  oeddhwn,  rhwng  Paulâ  henuriaid 
yr  Eglwys  ;  y  cyfarfod  olaf  ar  y  ddaear  byth. 
t  Pregethu  teyrnas  Dduw  yma,  a  thystiol- 
aethu  efengyl  gras  Duw  yn  yr  adnod  o'r 
blaen,  yr  un  peth  ydynt :  fel  y  mae  efengyl 
gras  yn  ilwyddo,  felly  y  mae  teyrnas  Dduw 
yn  lledanu,  yn  y  byd  ac  yn  nghalonau  dynion. 

26  x  *  O  herwydd  paham  yr  ydwyf 
yn  tystio  i  chwi  y  dydd  heddyw, y  f  íy 
mod  i  yn  lân  oddi  wrth  waed  pawb 
oll. 

*  Job  16.  19.  Ioan  12.  17.  a  19.  35.  Rhuf.  10.  1.  2  Cor. 
1.  23.  a  8.  3.    1  The».  2.  10—12.  ypen.  18.  6.   2  Sam.  3. 
28.  Ezeo.  3.  18—21.  a  32.  2—9.  1  Tira.  5.  22. 

*  Gan  hyny,  gan  na  chaf  fi  eich  gweled 
chwi,  na  chwithau  weled  fy  wyneb  innau, 
mwyach:  yr  wyf  yn  tystio  yn  ddifrifol  i 
chwi  heddyw  yn  ngwydd  Duw,  ac  mi  a 
feiddiaf  apelio  atoch  chwi  eich  hunain  fel  fy 
nhystion  o  wirionedd  y  peth,  ac  yn  sicr  y 
byddwch  felly  yn  nydd  y  farn  ddiweddaf ; 
t  fy  mod  I  yn  lân  oddi  wrth  waed  pawb  oll 
yn  eich  plith  chwi :  ni  bydd  neb  o  honynt 
yn  golledig  trwy  fy  mai  I,  o  ddiffyg  eu  rhy- 



Paul  ÿn  cynyhori ACTAÜ  XX. hènuriaid  eylwys  Ephesus. 

burìrìio  yn  ffydrìlawn,  a  gosorì  ger  eu  bronau 
holl  drefn  fawr  a  gogoneddns  yr  iachawdwr- 
iaeth  trwy  Grist  wedi  ei  groeshoelio. 

27  2*Canys  nid  ymatteliais  rhag 
mynegi  i  chwi  a  holl  gynghor  Duw. 

s  »d«  30.  35.  pea.  26.  22,  23.  2  Cor.  4  2.  Gal.  I.  7-10. 
•  4.  16.  I  Tlie»  2.  4.  a  pen.  2.  23.  S.lm  32.  II.  Es.  46  10, 
II.  Jor.  23.  22.  M.lh.  23.  20.  Luc  7.  30.  Ioan  15.  15.  1  Cor. 
11.  23.  Epk.  III. 

*  Arfaeth  Duw  o  gadw  pawb  a  gredant  yn 
Nghrist,  a  holl  athrawiaeth  yr  efengyl  am 

Grist  a'i  aberth,  trwy  yr  hon  y  dygir  dynion 
i  gredu  ynddo,  yn  nghyd  â  phob  dyledswydd 
gristionogol  a  orchymynir  i  ddynion  yn  yr 
efengyl.  Nid  ymataliodd  Paul  rhag  mynegi 

yr  holl  gyngor  a'r  holl  wirionedd  nchod, 
rhag  ofn  anfoddloni  dynion,  nac  Iuddewon 

na  Groegiaid :  ni  chadvvodd  ddiin  o'r  gwir- 
ionedd  yn  ol,  ac  ni  chymmysgorìd  ef  â 

thraddodiarìau  a  seremonian  at'reidiola  diles, 
i'w  dywyllu  a'i  wneyd  yn  aneffeithiol.  Gair 
milwrairìd  yw  y  gair  a  arferir  yma,  am 
sawdiwr  yn  sefyll  ci  dir  yn  wrol  ar  faes  y 
gwaed,  heb  gilio  yn  ol  a  ilechu  rhng  ofn  ei 
elynion.  O,  peth  mawr  yw  traddodi  holl 

gyngor  Duw,  heb  attal  dim  o'r  gwirionedd 
mewn  anghyfiawnder ! 

28  H  6  *  Edrychwch  gan  hynny  ar- 
noch  eich  hunain,  c  f  ac  ar  yr  holl 
braidd  ar  yr  hwn  y  d  %  gosododd  yr 

Yspryd  Glân  chwi  yn  e  ||  olygwyr,  f'\ 
fugeilio  *  eglwys  Dduw,  h  §  yr  hon  a 
bwrcasodd  efe  â'i  briod  waed. 

*  2  Cron.  19.  6,  7.  Marc  13.  9.  Luc  21.  34.  I  Cor.  9.  26. 
3T.  Col.  4.  17.  1  Tim.  4.  16.  Heb  12.  15.  cadu.  29.Cao.  I. 
T.  S.  Ea.  40.  II.  a  63.  II.  Jer.  13  17.  20.  •  31.  10.  Ewc.  3t. 
Sl.  Miea  7.  14.  Lue  12.  32.  1  Pedr  5.  2,  3.  d  pc»  13. 
2.  •  14.  23.  1  Cor.  12.  8-W,  28-31.  I  Tira.  4.  14.  e  Phil. 
I,  1.  1  Tim.  3.  2.  «  5.  17.  Tit.  I.  7  1  Pedr  2.  25.  /Salra 
78.  70—72.  B*.  40.  II.  Jer.  3.  15.  Ezec.  34.  3.  Mic*5.  4.  a 
7.  1«.  Zee.  II.  4.  Mat.  2.  6.  loan  21.  15-17.  1  Pedr  0.  2. 
<  1  Cor.  I.  2.  *  10.  32.  a  II.  22.  a  15  9.  Gal.  I.  13.  I  Tim. 
I.  5.  15.  16.  h  Salra  74.  2.  E».  53.  10-12.  Eph.  I.  7,  14. 
C«l.  1 .  14.  Heb.  9.  12—14.  1  Pedr  I.  19.  a  2.  9.  Dat.  5.  9. 

*  Cyn  ymadael,  gadewch  i  mi  eich  cyng- 
hori  fel  brawd,  a'ch  gorchymyn  fel  t-td,  yn  y 
modd  mwyaf  difrifol  yn  ngwydd  Duw,  ed- 
rychwch  arnoch  eich  hunain  yn  mlaenaf,  ar 
fod  eich  cyflwr  yn  dda,  eich  ysbryd  yn  add- 

as,  eich  athrawiaeth  yn  bur,  a'ch  holl  ymar- 
weddiad  fel  y  gweddai  i  saint  a  henuriaid 
eglwysig.  +  Yn  nesaf  fei  bugeiliaid  ffydd- 
lawn  a  gofalus,  edrychwch  ar  yr  holl  eglwys; 
y  rhai  a  ddylent  fod  fel  prairìd,  yn  addfwyn, 
yn  amyneddgar,  yn  ddiniwed,  yn  ddefnydd- 
iol,  yn  gyfeiílgar,  ac  yn  garedig  yn  en  holl 

gymdeithas  sanctaidd  a'u  güydd.  Edrych- 
wch  chwi  ar  eu  bod  felly,  ac  na  byddo  neb  o 
honynt  yn  cael  cam  yn  eu  pethau  ysttydol 
drwy  eich  hesgeulnsdra  chwi.  JCofiwch 

mai  yr  Ysbryd  Glân  a'ch  gosododd  chwi  yn 
olygwyr  arnynt:  efea'ch  doniodd  i'r  gwaith, a  dneddodd  eich  meddyliau  at  y  gwaith ;  efe 

a  gyfarwyddodd  eraill  i'ch  dewis  a'ch  urddo, 
ac  efe  a  gadarnâodd  y  dewisiad  hwnw  trwy 
ei  ddoniau  gwyrthiol  a  dywalitodd  arnoch. 
Yn  debyg  yr  un  modd,  oddigerth  y  peth  olaf, 
y  dewisir,  ueu  y  dylid  dewis,  gweinidogion 
a  blaenoriaid  eglwysig  yn  inhob  oes.  ||  Epis-\ 
kopous,  yn  esgobion,  yn  olygwyr,  yn  wyl- 
iedyddion  ac  yn  fugeiliaid  eglwys  Dduw  : ! 

i'w  dysgu  mewn  athrawiaeth,  i'w  hymgel-j 
eddu  mewn  profiad,  ac  i  gadw  dysgyblaeth1 
ac  iawn-drefn   yn  eu   plith  yn    mhob  peth.  | _ 

j  Mae  y  geirian  hyn  yn  rìystiolaeth  o'r  fath 
eglurat'  *  chadarnaf  o  D  luwdod  Crist ;  eg- 
Iwys  Dduw  yw  yr  eglwys,  a'r  hwn  a'i  pryn- 
odd  hi  yw  y  Dnw  hwnw:  â'i  waed  y  pryn- 
orìrì  efe  hi,  yr  hyn  a  brawf  ei  fod  yn  rìrìyn 
hefyd  ;  oblegirì  heb  ddynuliaeth  ni  buasai 
ganddo  waed  i  gael  ei  dywallt:  Duw  â  dyn 
yn  un  person  rhyfedd  oedil,  ydyw  yn  awr, 
ac  a  fydrì  byth  mwyach.  Ei  brYorì  waerì  yrì- 
oedtl,  ei  waerì  ei  hun,  mewn  ystyr  inwy  prî- 
orìol  n  tc  y  mae  gwaerì  yr  nn  rìyn  arall  yn 
eirì  lo  ilrìo;  oblegirì  rìynoliaelh  inewn  unrìeb 
â  Duwrìorì  oerìrì  ei  ddynoliaetn  ef.  Anfeid- 
rol  ryfedd  oedd  y  pryniarì  hwn  ;  ac  anfeirìrol 

ryferìíl  oedrì  y  rìoethineb  a'i  trefnorìrì,  y  cyf- 
oeth  a'i  darparodrì,  a'r  cariad  a'i  rhoddodd 
ac  a*i  cyflawnodrì ! 

29  *Canys  myfi  a  wnhyn,y  daw, 
ar  ol  fy  ymadawiad  i,  'ffleiddiau 
blinion  i'ch  plith,  heb  arbed  y  praidd. «  Zeph.  3.  3.  Mat.  7.  15.  a  10    16.  Luc  10.  3.  In„n   10.  12. 

*  Dyma  reswm  pwysig  am  y  gorchymyn 
pwysig  a  difrifol  uchod  ;  bleiddiau  biinion 
yn  dyforì  i'w  plith  ar  ol  ymarìawiarì  yr 
apostol,  heb  arberì  y  prairìd.  f  Gau-athraw- 
ou  yn  benaf  a  fedrìyltr,  y  rhai  syrìd  yn  dys- 
trywio  eneidiau  dynion  mòr  drìirìrugaredd 
ag  y  inae  bleirìdiau  natnriol  yn  rìryllio,  yn 
Harpio,  ac  yn  bwyta,  y  crearìuriaid  a  ysglyf- aethant. 

30  *  *  Ac  o  honoch  chwi  eich  hun- 

ain  y  cyfyd  gwŷr  '  yn  llefaru  pethau 
gwŷrdraws,  m  f  i  dynnu  disgyblion  ar ar  eu  hol. 

h  Mat.  26.  21-25.  1  Tim.  1.  19.  20  1  Tim.  3.  17»  It. 
•  4.  3,  4.  2  Pedr  2.  1-3.  I  loan  2.  19.    2  loan  7.   Dat.  3.  6. 
1  Di.r.  19.   I.    a  23    33.      E».  59.  3.       I  Tiui.  5.  13.    «  6.  *. 
2  Pedr  2.  IS.  Jud.  15.  16.  m  pen.  5.  36,  37.  a  21 .  »9. 
Mat.  23.  15.  1  Cor.  I.  12-15.  Gal.  6.  12,  13. 

*  Heblaw  gau-athrawon  luddewairìd  a 
rìrìeuent  o  fànan  eraill  atynt,  yr  oerìrì  yr 
apostol  mewn  ysbryrì  prophwyrìoliaeth,  yn 
rhag-weied  y  cyfndai  gwŷr  o  honyut  hwy  eo 
hunain  yn  Ilefaru  pethan  gŵyr-rìraws:  yr 
hyn  a  fu  hefyrì  yn  y  Nicolaiaid,  Dat.  2.  6; 
Phygèlns  a  Hermogenus,  2Tim.  1.  15;  Hy- 
menetus  a  Philetus,  2  Tim.  2.  1T,  18;  ac 
A!exanrìer,  1  Tim.  I.  20  :  ac  efallai  lawer  er- 
aill,  a  gyforìasant  i  hau  efrau  yn  y  maes,  am 

hyny  yr  oerìrì  yn  rìra  angenrheirìiol  i'r 
gweision  wylierì.  +Týuu  rìysgyblion  ar  ea 
hol  eu  hunain  yw  amcan  pob  gau-athrawon, 
nirì  eu  tynn  ar  ol  yr  Arglwyrìrì. 

3 1  n  *  Am  hynny  gwyliwch,  f  a 
chofiwch,  dros  °  X  dair  blynedd  na 
pheidiais  i  p  \\  nos  a  dydd  a  q  rhy- 
byddio  pob  un  o  honoch  a  r  ̂  dagrau. n  Mat.  13.  25.  MarC  13.  31-37.  Luc  21.  36.  2^^.  4. 
5.  Heh  13.  17.  D.t.  16.  15.  •  pcu.  19.8,10.  padn.  7, 
II.  i  Tiics  2.  9.  10  2  Thes  3.  8.  q  Ezec.  3.  17—20.  Mat. 
3.  7.  I  Cor.  4.   14    Col.  I.  23.  I  The».  5.  14.        r  adu.  19. 

*  Gan  forì  y  perygl  mòr  fawr,  gwyliwch 
chwi  yn  rìdyfal,  fel  bugeiliaid  rìyrìrìlawn  rìan 
Grist  y  Pen  Bngailmawr;  gan  ferìrìwl  ohyd 
am  y  cyfrif  fyrìrì  rairì  i  chwi  ei  rorìrìi  irìrìo  ef. 
+  Cofiwch  hefyd  am  fy  llafur  rìibairì  I  yn 
eich  plith,  yn  pregethu  yr  efengyl  yn  Ephes- 
ns,  yn  ceisio  cadarnâu  a  sefydlu  merìrìyliau  y 

rìyÿgyblion  yn  yr  efengyl,  ac  yn  eich  rhy- 
budrìio  oil  a  phob  un  o  honoch  rhag  y  pethau 
hyn.  t Tair  blynedrì :  gwel  ar  pen.  19.  10, 
22.    |j  Carìwent  eu  cyfarfodydrì  y  nos  ynaml, 



fíennriaid  Ephesui  yn  wylo  yn  ACTAU  XX. dost  ur  yrr.adawiad  Paul. 

uu  ai  rhag  ofn  en  gelynion,  nen  ani  eu  bod 
yn  dlodiuii  ac  yn  gorfod  gweithio  yn  galed  y 
dydd.  $  Nid  rhlth  o  ddagrau,  ond  gwir 
ddagrau,  a  dagraa  lawer,  adn.  19;  fetfjre  i 
ddrtgraü  Crist  droa  Jernsalem,  Lne  19.  41  : 
wyíodd  yn  hidl  lawer  gwaith,  wrth  weled 

drygioni  y  ddinas,  a'r  drygfyd  a  ddeuai  ar 
yr  eglwys  ar  ol  ei  ymad.twiad  ef*. 

32  *  Ac  yr  awrhon,  frodyr,  'fyr 
ydwyf  yn  eich  gorchymyn  i  Dduw 
1  ac  i  air  ei  ras  ef,  u  %  yr  hwn  a  all  ad- 
eiladu  ychwaneg,  x  ||  a  rhoddi  i  chwi 
etifeddiaeth  ym  mhhthyr  holl  v  rai  a 
sancteiddiwyd. 

«  pen.  14.  23,  2«.  a  15.  40.  Gen  1.  24.  Jer.  49.  II.  Jud 
24,25.         t  ada.  24.   Heb.   13.  9.        «  pen.  9.  31 .  loan  15.  3 
•  17.  17.  I  Cor.  3.  9,  10.  KMh.  2.  20-22  •  4.  12,  16.  Col  2 
7.  Jud  20.  x  pen.  2G.  18.  Jer.  3.  19.  Eph.  I.  IS.  Col 
I.  12.  «  3    24.  Heb.  9.  15.     î   Pe.lr  I.  4,  S.  y  I  C»r.  1.  2 
•  6.  II.  Heb.  2.11.)  10.   14.  Jud.  I. 

*  îrawr  hon  frodyr,  g*u  \'y  moi  ar  ym 
adael  â  chwi,  ac  yn  gwybod  fod  arnoch  eis- 
iau  gwell  a  inwy  goleuni  a  chymmorth,  nag 
y  sydd  genych  eich  hunain,  nac  a  fedrais  I 
rtíddi  i  chwi  er  fy  holl  lafur  ;  fyr  wyf  yn 
eich  gorchymyn  i  ofal  a  bendith  Duw  holl 
allnog,  i  ofal  ei  Fab  ef  y  Gair  tragywyddol  ; 
ac  i  ymgeledd  ac  arweiniad  yr  efengyí  rasol, 
yr  hon  yn  llaw  yr  Ysbryd  Glán  a'ch  tywjs 
chwi  i'r  Graig  oesol,  jar  yr  hon  y  gellwch 
ga^l  eieh  adeilndn  yn  chwanetg  mewn  gwy- 
bodaeth  a  phob  gras  ysbrydol,  ||  a'ch  dwyn 
yn  y  diwedd  yn  ddíangol,  i'r  etifeddiaeth 
dragywyddol  yn  mhlith  yr  hoîl  rai  a  sanct- 
eiddiwyd. 

33  *  *  Arian,  neu  aur,  neu  wisg 
neb,  ni  chwennychais. 

m  Nu«.  16.  15.  I  Sim.  12.  5-5.  1  C»r.  9.  12,  15,  IS 
3  Cor.  7.  2.  a  II.  t.  «  12.  14,  17.  1  Pedr.  5    2. 

•Gwyddai  yr  aposiol  y  byddai  rhai  o'r 
gau-athrawon  yn  cei<io  ei  gyhnddo  ef  o 
wneyd  elw  o'r  weinidogaeth  ;  am  hyny  inae 
yn  galw  yr  hennriaid  hyn  yndystionyn  awr, 
na  chwennychasai  efe  nac  arian,  nac  aur,  n.i 
gwisg  neb  o  honynt  erioed,  yn  yspaid  y  tair 
blynedd  y  buasai  yn  eu  plith.  Yr  oedd  yn 
hyn  hefyd  yn  dangos  ei  ragoriaeth  ar  y  gau- 
athrawon;  y  rhai  oedd  yn  tynu  dysuyblion 
areu  hol  er  mwyn  gwneuthur  bywioliaeth  a 
budr-elw  o  honynt. 

34  Ië,  chwi  a  wyddoch  eich  hun- 

ain,  «*ddarfod  i'r  dwylaw  hyn  was- 
anaethu  i  m  cyfreidiau  i,  ac  i*r  rhai 
oedd  gyd  â  mi. 

a  pen.  18    3.  I  Car.  4.  12.   1  TWea.  3.  9   2  Thet.  3.  8,  9. 

*  Trwy  lafur  diwyd  yn  gwneuthnr  pebyll 

yr  oedd  Paul  yn  ei  gynnal  ~ei  hnn  yr  holl  am- ser,  pen.  18.  3 :  ac  nid  ei  hun  yn  unii;,  ond  y 
rhai  oedd  gydag  ef  hefyd,  pryd  nad  alhnt 
weithio  neu  gael  gwaith  eu  hunain.  Mae 
efe  yn  crybwyll  hyn  er  dangos  i  hennriaid 
Ephesus  mai  felly  y  dylent  hwythau  wneyd, 
yn  enwedig  yn  amgyîchiadau  isel  yr  eglwys, 
ac  er  esampl  o  ddiwydrwydd  i  eraill. 

35  6  *  jyjj  a  (Jdarjgosais  i  chwi  bob 
peth,  'fmai  wrth  lafurio  felly,  y  inae 
yn  rhaid  cynnorthwyo  y  gweiniaid  ; 
Ja  chofio  geiriau  yr  Arglwydd  lesu, 
ddywedyd    o   hono  ef,  rf||mai  ded- 

m  ~ 

wydd  yw  rhoddi,  yn  hytrach  nâ  der- 

byn. *  ..I»  20,  27.  e  Et.  3i.  3.  Rhaf.  I*.  1.  3  Cer.  9.  12. 
Fph  4.  28.  I  Tl.et.  4  11.5  14.  Heb  13.  12,  13.  •  13.  3. 
d  S.lm  41.  1-3.  a  112.  5—9.  Dinr.  19.  17.  E».  32.  9.  a  58. 
7-12.  M«t  10.  <S.  «  35  34-40  L..e  14.  13,  14.  2  Cor.  •.  9. 
•  9    6—12.  Plúl.  4.  17—20.  Heb.  13.  16. 

*  Pt-l  hyn  mewn  esainpl  yn  gystalag  mewn 
athrawiaeth,  efe  a  ddango^odd  iddynt  yn 
f.uiol  bob  peth  angenrheidiol  ei  wybod  er 
ymarferiad  yn  eu  eefyllfa.  +Mae  rhai 
gweiuiaid  yn  mhob  eglwys,  dyledswydd  yr 
eglwys  yvv  cynnorthwyo  y  gweiniaid,  ac 
nis  gellir  eu  cynnorthwyo  heb  lafurio  fel  y 

byddo  modd  genym  i'w  cynnorthwyo.  1  Nid 
oes  yr  uu  o'r  efengylwyr  wedi  ysgrifenu  y 
ííeiriaii  hyn  air  yn  air  fel  y  maent  yma ;  er 

fod  pe^iau  cyffelyb  o  ran  synwyr  i'w  cael mewn  amryw  fànan,  wedi  eu  Ilefaru  gan  yr 
AigUydd  lesu.  Tybir  y  byddai  yr  Ar- 

glwydd  Iesu  er  hyny,  yn  arfer  y  dd'íareb 
uchod  yn  aml,  ac  mai  gan  rai  o'i  ddysgyhl- 
iou  ef  y  cawsai  Paul  hi,  a  chanddoef  y  tros- 
^lwyddwyd  hi  i  ni  :  buasai  argoll  oni  buasai 
hyiiy.  ||  Dedwyddach  o  lawer  yw  gallu 
rhoddi  elusen,  yn  hytrach  na  gorfod  derbyn 
elusen  :  gan  hyny  gwell  yw  llafurio  a  bod 
yn  gyinmedrol,  na  segura  ac  afradloni. 

36  H  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  y 

pethau  hyn, e  efe  a  roddodd  ei  liniau 
i  lawr,  ac  a  weddíodd  gyd  â  hwynt 
oll. 

•  pea.  7.  60.  •  21.  5.  3  Cron.  6.  13.  Du.  «.  10.  Lwc  33. 
41.  Eph.  3.  14.  Phil.4.  6. 

*  Gwedi  i'r  apostol  orphen  ci  ymadrodd 
pwy>ig  ac  effeilhiol  wrth  yr  henui  iaid,  efe  a 

roddodd  ei  liniau  i  lawr,  ac  a'u  gorchymyn- 
odd  hwy  oll  i  Dduw,  ac  i  air  ei  ras  ef  (adn. 
32,)  mewn  gweddi  daer,  ddifrifol,  a  thodd- 
edig  iawn:  a  díammau  eu  bod  hwy  oll  yn 
uno  âg  ef  o'u  calonau. 

37  ̂ *Ac  wylo  yn  dost  a  wnaeth 
pawb  :  f  a  hwy  a  syrthiasant  ar  wddf 
Paul,  *  ac  a'i  cusanasant  ef ; 

/1  S.m.  20.  41.  2  Sam.  15.  30.  2  Bre».  20.  3.  Eira  1«. 
I.  Job2.  12.  Sahn.  126.  5  2  Tira  I.  4.  0«t.  7.  17.  »31,  4. 

g  Rhul'.  16.  16.  1  Cor.  16.  20.  2  Cor.  13    12.     1  Thes.  5.  3«. 

*  Wylasant  yn  dost,  o  dra  hiraeth  calon, 
arn  ymadawiad  brawd  mòr  anwyl,  a  gwein- 
idog  mòr  ffyddlawn  a  defnyddiol.  .tFelly  y 

gwnai  Joseph  á'i  froclyr  gynt,  pan  oeddynt 
yn  ymadael  â'u  gilydd  yu  yr  Aipht,  Gen.  45. 
14,  J5.  Nid  moesgarwch  rhagrithiol  oedd 

yma,  ond  cariad  a  hiraeth  gwirioneddol ;  a'r 
ffrydiau  dagrau  yn  brawf  o  hyny. 

38  *  Gan  ofidio  yn  bennaf  am  y 

gair  a  ddy  wedasai  efe,  h  f  na  chaent 
weled  ei  wyneb  ef  mwy.  •  \  A  hwy  a*i 
hebryngasant  ef  i*r  llong. h  «da.  25.  í  pea.  15.  3.  %  31.  5,  IC.  1  C.r.  16.  11. 

*  Sylwad  Luc  yw  y  geiriau  hyn,  yn  dan- 

gos  yr  achos  o'r  wylo  tost  yn  yr  adnod  o'r 
blaen.  +  Profiad  gofidus  iawn  yw,  i  gyfeill- 

ion  cristionogol  anwyl  ymadael  a'u  gilydd 
am  byth  yn  y  byd  hwn,  a  hwy  yn  gwybod 

mae  felly  y  mae.  i  Hebryngasant  ef  o'r  dref 
i'r  Ilong;  er  cael  mwynâu  ei  gyfeillach 
werthfawr  hyd  ag  yr  oedd  dichon,  a  dangos 
eu  cariail  diliuaiit  ato,  ac  mòr  anodd  oedd 

ganddynt  ymadael  ag  ef.     Yno  gorchymyn- 



Paul  ar  ei  daith  i  Jerusalem  yn      ACTAU  XXI.  aros  yn  Tyrus  saith  niwrnod. 

asant  hwythau  yntau  a'i  weinidogaeth  i  ofal 
a  bendith  Duw  yr  hwn  a'i  pYeu. 

Tybir  mai  y  deuddegdysgybl,  a  grybwyllir 
yn  pen.  19.  1—7,  oedd  yr  henuriaid  hyn  :  a 
thybir  i  Timothëus  ddychwelyd  gyda  hwy 
yn  ol  i  Ephesus  am  ryw  yspaid  o  amser ; 
gan  nad  oes  hanes  iddo  fyned  gyda  Pliaul  i 
Jerusalem,  nac  ei  fod  çydag  ef  ar  ol  hyn  nes 
ei  fyned  i  Rufain.  Gwel  2  Tiin.  4.  9,  21  : 
Heb.  13.  23. 

PEN.  XXI. 

Paul  yn  gwrthod  ei  gynghori  i  beidio  â 
tnyned  i  Jerusalem. 

*  A  DIGWYDDODD,  •  wedi  i  ni 
°sod  allan,  *  ac  ymadael  â  hwynt, 
ddyfod  o  honom  âg  union-gyrch  i 
t  Coos,  a  thrannoeth  i  +  Rhodes  ;  ac 
oddi  yno  i  ||  Patara. 

«p«n.  20.  37,  38.  I  Sam.  20.  41,  42.  1  Th«.  3.  17.  h  peu. 
V.  2,  4.  Lua  5.  4.  a  8.  22. 

*  Yma  eto  mae  Luc  yn  llefaru  yn  y  per- 
son  cyntaf  UYosog,  "  wedi  i  ni  ;"  yr  hyn  a 
ddengys  ei  fod  ef  gyda  Paul  a'i  gyfeillion  yn 
y  daith  hon.  t  Coos  ydoedd  ynys  fechan  yn 
môr  Aegea,  ychydig  dros  ugain  milltir  i'r 
dehau-orllewin  o  Müetus :  yno  meddant  y 
ganed  Hippocrates  ac  Apèles,  ac  yr  oedd 
yno  deml  enwog  i  Escuiapius,  ac  un  arall  i'r 
dduwies  Juno.  $  Rhodes  ydoedd  ynys  go 
fawr,  tua  thriugain  milltir  i'r  dwyrain  o 
Coos  :  yno  yr  oedd  y  ddelw  bres  fawr  a  el- 
wid  Colossus,  yr  hon  a  osodwyd  i  fynu  er 

anrhydedd  i'r  haul,  ac  oedd  yn  70  cufydd  ei 
huchder ;  safai  ar  draws  genau  y  porthladd, 
gallai  Hongau  hwylio  rhwng  ei  hesgeiriau,  a 
chyfrifid  hi  yn  un  o  saith  rhyfeddodau  y  byd. 
||  Patara  ydoedd  brif-ddinas  a  phrif-borth- 
ladd  Lycia,  talaeth  o  Asia  leiaf :  yr  oedd  yn 
■efyll  tua  a  phymtheg  milltir  a  deugain  i'r 
dwyrain,  neu  y  dwyrain-ogledd  o  Rhodes. 

2  c  *  A  phan  gawsom  long  yn 
hwylio  trosodd  i  d  Phenice,  ni  a 
ddringasom  iddi,  ac  a  aethom  ymaith. 

•  pen.  27.  6.  Jona  1.  3.        d  pen.  15.  3. 

*'  *  I  Patara  mae  yn  debyg  yr  oedd  y  llong 
o'r  blaen  yn  rhwym,  gan  hyny  yr  oedd  yn rhaid  cael  un  arall  yno  ;  +  yr  hon  a  gawsant 
yn  y  fin,  yn  hwylio  i  Phenice,  gwlad  yn 
Syiia,  ar  làn  y  môr,  ac  yn  cyffinio  a  Phales 
tina  ar  ei  thu  gogleddol. 

3  Ac  wedi  ymddangos  o  '  *  Cyp- 
rus  i  ni,  ni  a'i  gadawsom  hi  ar  y  f  llaw 
aswy,  ac  a  hwyliasom  i  -^Syria,  ac  a 
diriasom  yn  ?  %  Tyrus  :  ||  canys  yno  yr 
oedd  y  llong  yn  dadlwytho  y  llwyth. 

#adn.  1«.  peu.  4.  36  «11.  19,  20.  a  13.  4.  B  15.  39.  ■  27 
4.  fpen.  15.  23,  41.  a    18.18.    Barn.  10.  6.      2  Sam.  8 
«•     E».  7.  2.    Mat.  4.  24.  Liu  2.  2.  *  pen.  12    20    Saloi 
45.  12.  a  87.  4.  Ei.  23.   17,  18.  M%th.  11.  21.  Luo  10.  13. 

*  Soniwyd  am  yr  ynys  fawr  hon  amryw 
weithiau  o'r  blaen,  yr  oedd  yn  agos  i  ddau 
cant  o  filltiroedd  i'r  dwyrain  o  Patara. 
t  Wrth  adael  Cy prus  ar  y  IIh w  aswy,  a  bwylií 
heibio  y  tu  dehau  iddi,  yr  oeddynt  yn  cy 
feirio  yn  union  at  {Tyrus,  prif  borthladd 
Phenice  yn  Syria,  ||  lle  yr  oedd  y  llong  i 
ddadlwytho  ei  llwyth. 

4  **Ac  wedi  i  ni  gael  disgyblion, _ 

*  f  nyni  a  arhosasom  yno  saith  niwr- 
nod  :  *  %  y  rhai  a  ddy  wedasant  i  Paul, 
trwy  yr  Yspryd,  ||  nad  elai  i  fynu  i 
Jerusalem. 

h  pen.  19.  1.  M*t.  1».  11.  2  Tim.   1.  17.      <ptn.  20.  «, 
*  28.   14.  D«d.  1.  12.         *  adn.  10-12.  pen.  20.  22,  23. 

*  Yr  oedd  yn  Tyrus  rai  dysgyblion  i'r  Ar- 
Iwydd  Iesu,  ac  ni   bu    Paul    a'i    gyfeillion 

fawr  o  dro  cyn  cael  hyd  iddynt :  t  a  chan 
fod  y  rhan  fwyaf  a  gwaethaf  o'u  taith 
weithian  drosodd,  a  hwythau  ar  derfynau 
Catiaan,  ac  mewn  digon  o  bryd  i  fyned  i 
Jerusalem  erbyn  yr  amser  y  bwriadai  yr  ap- 
ostol;  hwy  a  arosasant  yno  saith  niwrnod, 
fel  o'r  blaen  yn  Troas,  pen.  20.  6,  er  mwyn cael  sabbath  gyda  eu  gilydd,  mae  yn  debyg, 
a  chyfeillachu  a'u  gilydd  yn  yr  efengyl  ar  y 
dyddiau  eraill.  %  Mae  yn  debyg  fod  rhai  o'r 
dysgyblion  yn  Tyrus  wedi  derbyn  dawn 
prophwydoliaeth:  amlygodd  yr  Ysbryd  Glân 

i'r  rhai  hyn  y  byddai  Paul  mewn  enbyd- 
rwydd  mawr  am  ei  einioes  yn  Jerusalem  y 
tro  hwn.  ||  Y  prophwydi  hyn  oedd  yn  dy- 
wedyd  "  nad  elai  efe  i  fynu  ;"  nid  oedd  yr 
Ysbryd  yn  dywedyd  nad  elai  i  îynu,  dim 
ond  dangos  iddynt  hwy  y  perygl  a  fyddai  i 
Paul  os  elai  i  fynu,  neu  pan  elai  i  fynu  :  a 
hwythau  oddi  ar  hyny  yn  ceisio  ei  ddar- 
bwyllo  ef  nad  elai  i  fynu  i  Jerusalem.  Heb 
ddëall  y  geiriau  feliy  ;  rhaid  i  ni  dybied  fod 
yr  Ysbryd  Glân  yn  ei  wrthwynebu  ei  hnn, 
pen.  20.  22. 

5  *  A  phan  ddarfu  i  ni  orphen  y 
dyddiau,  ni  a  ymadawsom,  ac  a  gy- 

chwynasom  :  l  f  a  phawb,  ynghyd  â'r 
gwragedda'r  plant,a'n  mhebryngasant 
ni  hyd  allan  o'r  ddinas ;  n  \  ac  wedi  i 
ni  ostwng  ar  ein  gliniau  ar  y  traeth, 
ni  a  weddîasom. 

/  pan.  15.  3.    a  17.  10    a  20.  38.  m  Dant.  29.  11,  13. 
Joih.  24.  15.  2  Cron.  20.  13.  Neh.  12.  43.  Math.  14.  21. 
n  pan.    9.    40.    a    20.  36.  I    Bren.  8.  54.    Salm  »5.    «.    Marc 

*  Gwedi  gorphen  y  saith  niwrnod  adn.  4, 
hwy  a  gychwynasant  i  ymadael  ar  y  bore 
Llun,  yr  un  niodd  ag  o  Troas  :  gwel  ar  pen. 
$0«  7-  Purion  addysg  i  ninnau,  i  gychwyn 

i'n  teithiau  mewn  pryd,  t'el  y  gallom  orphwys 
gyda  phobl  Dduw  yn  rhywle  ar  y  sabbath. 
t  Er  dangos  eu  mawr  gariad  tuag  atvnt,  fel 
henuriaid  Ephesus  :  pen.  20.  38.  X  Felly  y 
gwnaed  wrth  ymadael  o  Miietus  :  pen.  20. 
36.  Pe  gwelid  amryw  bobl  grefyddol  yn 
gwneyd  felly  yn  y  wlad  Gristionogol  hon,  ac 
yn  enwedig  yn  agos  i  rai  o'n  dinasoedd  neu 
ein  porthladdoedd  masnachol ;  gwatwarid 
hwynt  fel  plaid  o  ddynion  penboethion  a 
rhith-grefyddol. 

6  "Ac  wedi  i  ni  ymgyfarch  a'n 
gilydd,  ni  a  ddringasom  i'r  llong  ;  p  a 
hwythau  a  ddychwelasant  i'w  cartref. oiCor.    2.13.  ploaal.  11.    a    7.63.    a    16.32. a  19.  27. 

*  Gwedi  iddynt  ysgwyd  dwylo  yn  garedig, 
ac  efallai  arfer  y  "  cusan  sanctaidd,"  dring- 
odd  Paul  a'i  gyfeillion  i'r  Hong  i  fyned  i'w 
taith  ;  a  dychwelodd  y  Heill  i'w  teiau  ac  at 
eu  galwedigaethau. 

7  *  Ac  wedi  i  ni  orphen  hwylio  q 



Agabut  yn  rhagfyneyi  y ACTAU  XXI.  rhwymid  Paul  gan  yr  luddewon. 

Tyrus,  ni  a  ddaethom  i  f  Ptolemais  : 
î  f  ac  wedi  i  ni  gyfarch  y  brodyr,  r  ni  a 
driçasom  un  diwrnod  gvd  â  hwynt. 

7  adn.  19.  pen.  13.  22.  «  25.  13.  1* Sara.  10.  4.  a  13.  10. M»t.  6.  47.  Heb.  13.  24.         r  adn.  10.  pen.  28.  12. 

*  Dyma  orphen  hwylio  ar  y  môr,  aethant 
y  rhan  arall  o'u  taith  i  Jerusalem  ar  draed 
ar  hyd  y  tir.  t  Ptolemais  oedd  ddinas  borth- 
laddawl  ar  fôr-draeth  Galilea,  tua  deugain 
milltir  i'r  dehau  o  Tyrus.  Accho  oedd  ei 
henw  hi  gynt;  (Barn.  1.  31;)  a  galwyd  hi 
Ptolemais  gan  Ptolemy,  brenin  yr  Aipht,  yr 

hwn  a'i  hail-adeiladodd  hi.  O  gwmpas  yma 
bu  brwydrau  dychrynllyd  yn  amser  y  rhyfel- 
gyrch  ynfyd  hwnw,  a  elwid  Rhyfel  y  Groes 
gynt ;  ac  yn  meddiant  y  Twrc  y  mae  yn 
awr,  dan  yr  enw  Acca,  neu  Acra.  %  Caws- 
ant  rai  brodyr  i  ymgyfarch  â  hwyntyno; 
lle  yr  arosasant  un  diwrnod  i  fynegi  iddynt 
eu  helyntion,  a  llwyddiant  yr  efengyl  yn 
mhlith  y  cenedloedd. 

8  *  *  A  thrannoeth  y  rhai  oedd 
ynghylch  Paul  a  ymadawsant,  |ac  a 
ddaethant  i  'Cesarea.  J  Ac  wedi  i  ni 
fyned  i  mewn  i  dŷ  u  Phylip  x  yr  ef- 
engylwr  (yr  hwn  ||  oedd  un  ox  saith) 
ni  a  arhosasom  gyd  âg  ef. 

*  pea.  16.  10,  13,  16,^17.  a  20.  6,  13.  a  27.  1,2.  a  23. 11,  16.  t  pen.  8.  40.  a  9.  30.  a  10.  1 .  a  18.  22.  a  23.  23. 
«  pen.  6.  5.  a  8.  5—13,  26—40.      *  Eph.  4.  11.  2  Tim.  4.  5. 

*  "  Y  rhai  oedd  yn  nghylch  Paul,"a  Phaul 
ei  hun  gyda  hwynt  hefyd,  fel  y  mae  yn  am- 
lwg  yn  nghanlyniad  yr  hanes.  t  Cesarea 
Stratonis,  fel  ei  gelwid,  oedd  hon,  nid  Ces- 
area  Philippi:  soniasom  am  dani  lawer 

gwaith  o'r  blaen.  Yr  oeddyn  sefyll  ychydig 
mwy  na  deugain  milltir  i'r  dehau  o  Ptole- 
mais,  a  myned  ar  linell  union  tuag  ati ;  ond 
yr  oedd  yn  rhaid  amgylchu  llawer  gyda 
gJànau  y  môr  i  fyned  yno  ar  draed  o  Ptole- 
mais.  Yma  yr  oedd  Cornelius  y  Canwrîad 

yn  byw,  (pen.  10.  1,)  yr  hwn,  yn  nghyd  a'i 
deulu,  oedd  y  cenedíoedd  dienwaededig  cynt- 

af  a  fedyddiwyd  i'i  ffydd  Gristionogol. 
%  Gwelsom  am  y  Phylip  hwn  o'r  blaen  jn 
pen.  8.  5—13,  26—40.  ||  Un  o'r  saith  a  dde- 
wisasid  i  wasanaethu  byrddau  yn  eglwys 
Jcrusalem,  pen.  6.  5 :  i  dý  hwn  yr  aeth  Paul 

a'i  gyfeillion,  ar  eu  mynediad  cyntaf  i  Ces- area. 

9  Ac  i  hwn  yr  oedd  pedair  merch- 

ed  v  *  o  forwynion,  z  f  yn  pro- 
phwydo. 

y  1  Cor.  7.  25—34,  38.  e  peu.  2.  17.     Ex.  15.  20. 
Uftrn.  4.  4.  2  Bren.  22.  14.  Neh.  6.  14.  Jocl  2.  23.  1  Cor.  11. 
4,  6.  Dat.  2.  20. 

*  Morwynion,  neu  wyryfon  oeddynt  y 
pryd  hwn  ;  ond  nis  gwyddom  iddynt  barâu 
felly  am  eu  hoes  :  nid  oedd  eu  tad-na'u  cref- 
ydd  yn  gwahardd  iddynt  brîodi  yn  yr  Ar- 
glwydd.  t  Yr  oedd  byn  yn  gyflawniad  o 
brophwydoliaeth  Joel,  2.  28,  29.  Yr  oedd- 
ynt  wedi  derbyn  ysbryd  prophwydoliaeth  ill 
pedair,  i  allu  rhagfynegi  pethau  i  ddyfod,  ac 
i  ddëall  a  dëongli  prophwydoliacthau  yr  Hcn 
Destament ;  ond  nid  i  lefaru  yn  gyhoeddus  yn 
yr  eglwys,  yr  oedd  hyny  yn  waharddedig 
1  Cor.  14.  34 ;  1  Tim.  2.  12.  Anrhydedd 
raawr  oedd  y  fath  ferched  i  Phylip. 

10  a  Ac  fel  yr  oeddem  yn  aros  yno 

ddyddiau  lawer,  *  daeth  i  waered  o 
Judeabrophwyd  a'i  enw  ftAgabus. a  adn.  4,  7.  pen.  20.   16.  b  pen.  11.  29. 

*  Am  yr  Àgabus  hwn  gwelsom  o'r  blaen, 
pen.  11.  28.  Dì'ammau  fod  Paul  yn  ei  gofio 
ef,  ac  yn  cofio  ei  brophwydoliacth  ef  am  y 
newyn  y  tro  hwnw.  Dywedir  iddo  "  ddy- 
fod  i  waered  o  Judea,"  oblegid  nid  yn  Ju- 
dea  yn  br'íodol  yr  oedd  Ceäarea  ;  eithr  yn  y 
rhan  hyny  o  Ganaan  a  berthynai  gynt  i  fren- 
inoedd  Israel,  ac  nid  i  freninoedd  Judah. 

11  Ac  wedidyfod  attom, c  achym- 
meryd  *  gwregys  Paul,  f  a  rhwymo  ei 
ddwylaw  ef  a'i  draed,  efe  a  ddywed- 
odd,  d  Hyn  a  ddywed  yr  Yspryd 
Glân  ;  e  %  Y  gwr  bîau  y  gwregys  hwn 
a  rwym  yr  Iuddewon  fel  hyn  yn  Jer- 

usalem,  f\\  ac  a'i  traddodant  i  ddwy- 
law  y  Cenhedloedd. 

c  1  Saiu.  15. '27.  28.  1  Bren.  11.  29-31.  2  Bren  13.  1S, 
— 1\).  Jer.  13.  1—11.  a  19.  10,  11.  E/ec.  24.  19—25.  Hos.  12. 
10.  d  peu.  13.  2.  a  16.  6.  a  20.  23.  a  28.  25.  Heb.  3.  7. 
1  Pedr  1.  12.  e  adn.  33.  pen.  22.  25.  a  24.  27.  a  26.  39. 
a2S.  20.    Eph.  3.  1.  a  4.  1.    a  6.  20.   2  Tim.  2.  9.    Heb.  1». 
34         /pen.  28.  17.  Mdt.  20.  18,  19.    a  27.  1,  2. 

*  Y  gwregys  yr  arferai  Paul  wregysu  ei 
ddillad  llaesion  àg  ef  wrth  deithio.  +  Rhwym- 
odd  Agabus  ei  ddwylaw  ei  hun,  ac  wedi 

hyny  ei  draed  ei  hun,  â'r  gwregys,  er  dang- 
os  i  Paul  y  rhwymau  a  roddid  arno  ef  wedi 
hyny  :  yr  oedd  hyn  yn  ol  arfer  yr  hen  bro- 
phwydi  gynt.  Gwel  1  Bren.  22.  11  ;  Es.  20. 
2 — 4  ;  Jer.  27.  2;  ac  amryw  fànau  cyffelyb. 
I  Gwelwn  gyflawniad  o  hyn  yn  adn.  33  ; 

pen.  22.  25.  j|  Felly  y  gwnaed,  i'r  awdur- 
dodau  Rhufeinig  yn  Jerusalem,  ac  wedi  hyny 
yn  Rhufain.  Nid  oedd  dim  o  ofìdiau  Pauí, 
ac  nid  oes  dim  o  ofidiau  y  duwiolion  eto, 
beb  yn  wybod  i  Dduw  ;  nid  damweiniol  a 
dygwyddiadol  ydynt,  ond  yn  ol  ei  ragwybod- 
aeth,  ei  ddanfoniad,  neu  ei  oddefiad  pen-ar- 
glwyddiaethol  a  doeth  ef. 

12  A  phan  glywsom  y  pethaé:hyn, 

nyni,  a'r  rliai  oedd  o7r  fan  hônno 
hefyd,  s  a  ddeisyfasom  nad  elai  efe  i 
fynu  i  Jerusalem. 

g  adn.  4,  20,  22.  Mat.  16.  21—23. 

*  Cydymdeithion  Paul,  a'i  gyfeillion  oedd 
yn  byw  yn  Cesarea,  t  wedi  clywed  hyn  a 
fynent  ei  ddarbwyllo  ef,  nad  elai  i  fynu  i 

Jerusalem,  yr  un  modd  â'r  rhai  yn  Tyrus  o'r 
blaen  adn.  4.  Yr  oeddynt  yn  gwneyd  hyn 
dàn  wylo  hefyd,  fel  y  gwelwn  yn  yr  adnod 
nesaf. 

13  *  Eithr  Paul  a  attebodd,  *  Beth 
a  wnewch  chwi  •  yn  wylo,  ac  yn  torri 
fy  nghalon  i  ?  k  X  canys  parod  wyf  fi  nid 
i'm  rhwymo  yn  unig,  ond  i  farw 
hefyd  yn  Jerusalem,  |j  er  mwyn  enw 

yr  Arglwydd  Iesu. h  1  Sam.  15.  14.  Es.  3.  15.  Ezee.  18.  2.  J«nl.(. 
»  pcn.  20.  37.  1  Sam.  1.  S.  Phil.  2.  26.  2  Tim.  1.  4.  t  u«n. 
20.  24.  Rhuf.  8.  35—37.  1  Cor.  15.  31.  2  Cor.  4.  10-17.  a 
11.  23—27.  Phii.  1.  20,  21.  »  2.  17.  Col.  1.  24.  2  Tim.  2. 

4—6.  p  Pedr  1.  14.  Dat.  3.  10.  a  12.  11. 

*  Atebodd  Paul  gyda  chryfder  nieddwl  a 
gwroldeb  ysbryd  rhagorol,  a  chyda  gradd  o 
wresawgrwydd  ac  anfoddlonrwydd  sanctaidd 

hefyd,   yn  debyg  i'n    Harglwydd   Iesu  wrth 



Y  brodyr  yn  Jerusalem  yn ACTAU  XXI. derbyn  Paul  yn  llawen. 

gerydriu  Pedr,  pan  fytiai  iririo  rirtigarâ" 
wrthoei  htin,  Math.  16.  23.  Yr  oeriri  ei  gyf- 

eillion  yn  gwrthwynebu  ewyllys  Duw'  ac 
ewyllys  a  riyleriswydri  Paul  hefyri  :  t  ystyriai 
ei  httn  yn  rhwym  i  fyned  i  Jerusalem,  i 
ririwyn  yr  elusena'i  ;i  gasglasai  i'r  saint,  ac  i 
driybenion  eraill  hefyri ;  ac  niri  oeriri  en 

hwylo  a'u  hymbil  hwy  i'r  gwrthwyneb,  onri 
gofiriio  ei  feririwl  a  thori  ei  galon  et,  a  thaflu 
rhwystr  ar  ei  fforrid  yn  Ilwybr  ei  ririyled- 

swyriri  a'i  driymuniari.  %  Dyma  gariari  tebyg 
o  ran  ei  natur  i  gariari  Crist ;  yr  oeriri  Pattl 
yn  barori  i  ririyoririef  rhwymau  ac  angau 
hefyri,  os  byddai  raid,  ||  er  mwyn  person, 
enw,  anrhyrieriri,  achos,  a  gwirionedri  yr  Ar- 

glwyriri  Iesu  a'i  efengyl  riragywydriol.  " 
14  *  A  chan  na  ellid  ei  berswadio, 

f  ni  a  beidiasom,  gan  ddywedyd, 
'Ewyllys  yr  Arglwydd  a  wneler. /  Gen.  13  14.  I  Sam.  3.  18.  2  Sam.  15.  25,  26.  2  Bren. 
20.  19.   Math.  6.  10.  a  26.  39,  42.  Luc  II.  2.  *  22.  42. 

*  Hwy  a  wnaeüu-nt  a  allent,  ac  a  ririylas- 
ent  ei  wneyri,  mewn  rhwymau  a  theimladau 
cariari  ;  ta  chan  nas  gaüent  Iwyrido,  nid 

òedri  dini  i'w  wneyd  ond  ymostwng  i  ewyll- 
ys  yr  Arglwydri,  a  threiglo  eu  ffordri  arno 
ef. 

15  *'Hefyd,  ar  ol  y  dyddiau  hyn- 
ny,  fni  a  gymmerasom  ein  beichiau, 

"  \  ac  a  aethom  i  fynu  i  Jerusalem. 
m  peo.  13.  22.  a  25.  6,  9. 

*  Ar  ol  y  riyridiau  yrarosasant  yn  Cesarea. 
t  Dyma'r  tro  cyntaf  y  sonir  am  idriynt  gym- 
meryd  eu  beichiau  ;  efallai  iridynt  driyfori 

eyria'r  llong  o  Ptolernais  i  Cesarea,  i'w  cy- 
farfori  hwy  yno.  Tybia  rhai  mai  ar  fulod, 
neu  asynori  y  rhoisant  hwynt,  a  thybia  erailí 
mai  eu  cario  ar  eu  cefnau  eu  hunaiti  a  wnaeth- 
ant.  jTna  hanncr  can  milltir  oerid  y  daith 
hon  iririynt,  ar  ru  íraeri.  Cofieri  y  riarllenyriri 
mai  yn  ol  clorian  fesurol  Scott,  yn  eiridarlun 
( Map )  o  rieithiau  yr  apostolion,  yr  ydym  yn 

crybwyll  y  pellder  b  un  màn  i'r  llall  trwy  y 
Hyfr  hwn :  riywed  eraill  fod  Cesarea  75  mill- 
tir  o  Jerusalem. 

16  n  A  rhai  o'r  disgyblion  o  Ces- 
area  a  ddaeth  gyd  â  ni,  *  gan  ddwyn 
un  Mnason  o  °  Cyprus,  p  fhen  ddis- 
gybl,  gyd  â'r  hwn  y  üettyem. 
*  n  adn.  8.  pen.  10.  24,  43.  o  ado.  3.  pen.  11.  19.  a  15. S9.  v  Salm  71.  17,  18  a  92.  14.  Uiar.  16.  31.  Rhut  16.  7. 

riiiU.  9.  1  loan  2.  13,  14. 

*  Gelliri  meririwl  wrth  reriiari  y  geirian 
mai  yu  Cesarea  yr  oerid  Mnason  yn  byw,  ac 

mai  gydag  ef  y  bn  Paul  a'i  gyfeillion  yn  llet- 
tya  tra  bnont  yno  ;  onri  mae  ein  periwar  awri- 
wyr  yn  riyweriyri  fel  arall,  mai  eu  "riwyn 
hwy  at  Aînason,"  yn  Jernsalem,  a  ririylai  y 
geiriau  fod,  ac  mai  yn  Jerusalem  y  buont  yn 
llettya  gydag  ef,  ao  niri  yn  Ccsarea.  tWrth 

ei  alw  yn  (,hen  ririysgybl,"  tybir  iririo  gacl  ei 
ddychwolyri  i'r  ffyriri  rirwy  wranrio  Crist  ei 
hun,,  neu  trwy  ei  apostolion  ef  ar  ririyriri  y 
pentecost.  Gallai  fod  yn  frorior  o  Cyprus, 
ac  wedi  symtnud  i  Jerusalcm  er  ys  blynydd- 
au  lawcr. 

17  *  Ac  wedi  ein  dyfod  i  Jerusa- 

lem,  i  y  brodyr  a'n  f  derbyniasantyn llawen. 
«  p«a.  15   4.  RW.    15.  7.  BeU.  13.  1,  2.  S  Lwu  7,  8. 

*  Sef  yr  holl  frodyr  cristionogol  yu  eglwys 
Jerusalem.  t  Vr  oeriri  amryw  bethau  yn  ach- 
os  iririynt  lawenychu  y  waith  hon  ;  eu  tariari 

riiffuant  at  PanJ  a'i  gyftrillion,  fel  broriyr 
cristionogol  a  gweision  Crist :  meithrier  yr 
ainser  er  pan  gwelsant  Panl  or  blaen  :  ei 

lafur,  ei  lwyririÌHiit,  ei  beryglon,  a'i  wareriig- 
aethati,  yn  yr  holl  fànau  Ilebu:  a'r  cynnortlt- 
wyon  elusengar  oedd  ganddo  iddynt  h^vy  o'r mànau  hyny. 

18  *  A'r  dydd  nesaf  yr  aeth  Paul 

gyd  â  ni  i  mewn  rat  lago  :  *  +  a'r hoü  henuriaid  a  ddaethant  yno. 
r  pen.   15.  13      Mat.   10.  2.  G«l.  1.  19.  •  2.  9.  I  aco  1.  I. 

•  peu.   15.  2,  C.  23.  •  20    17. 

*  Mae  yn  riebyg  fori  Iago  o  hyri  yn  aros  yn 
Jerusalem,  a  thybir  mai  efe  oeriri  yr  nnig  un 
o'r  apostolion  oedri  yn  preswylio  yno  y  pryd 
hwn.  Aeth  Patil  i  ymweled  âg  ef,  un  ai  yn 
ei  riý  ei  hun  nen  yn  yr  eglwys,  a  chymtncroriri 

ei  gyri-yindeithwyr  gydag  ef,  i'w  riwyn  i 
gyrinabyririiaeth  â  Iago,  yr  hwn  nis  gwelsai 

y  rhan  fwyaf  o  honynt  erioeri  o'r  blaen,  os 
gwelsai  yr  nn  erioeri.  fHenuriairi  yr  eglwys 
yn  Jerusalem. 

19  Ac  wedi  iddo  gyfarch  gwell 

iddynt, '  *efe  a  fynegodd  iddyntbob 
yn  un  ac  un,  f  bob  peth  a  wnaethai 
Uuw  ym  mhlith  y  Cenhedloedd  trwy 
ei  weinidogaeth  ef. 

t  peu.  tl.  4.  &c.  a  14.  27.  a  15.  4,  12.  Rhuf.  |S>  18,  19. 
1  Cor.  3.  5-9.  a  15.  10.  2  Cor.  C.  I,  Col.  I.  29. 

*  Yr  oeriri  ganririo  lawer  o  bethau  rhyfedri 
iawn  i'w  mynegi,  a'u  hariroriri  yn  fanol,  bob 
yn  un  ac  nn  ;  ta  cltan  mai  Duw  oeriri  werii 
eu  gwneuri,  yr  oerid  yn  iawn  idrioeu  mynegi, 
er  nogoniant  i  Driuw,  ac  fel  y  caffai  ei  glori- 
fori  gan  y  crisüonogion  hyn.  Hyny  yn  ririiau 
oeriri  ri)ben  Paul  yn  eu  hariroriri,  ac  nid  er 

ymffrost  o'i  lafur  a'i  lwyddiant  ei  hun. 

20  *A  phan  glywsant,  tt  hwy  a 
ogoneddasaut  yr  Arglwydd,  ac  a  ddy- 
wedasant  wrtho,  fTi  a  weli,  frawd, 

x  pa  sawl  y  %  myrddiwn  sydd  o'r  íudd- 
ewon  y  rhai  a  gredasant,  2 1|  ac  y 

maent  oìl  yn  dwyn  zel  i'r  ddeddf. u  pen.  4.  21.  a  II.  18.  Sal.n.  22.  23,  27.  a  72.  17-19. 
»98.1—3.  Es.  55.  10— 13.  »66.9-14.  Luc  15.  3— 10,  32. 
Rhuf.  15.6,  7,  9—13.  Gal.  I.  24.  2TI.es.  I.  10.  l).t.  19. 

6,  7.  *  peu.  2.  41.  a  4.  4.  a  tí.  7.  M»th.   13.  31—33.  loan 
12.  24.        y  Luc  12.  1.        n  pen.  15.  1,  5,  24.  a  22.  3.  Rlrnf. 10.  2.  Gal.  1.  14. 

*  Dyna'r  effaith  a  gafodd  yr  adroririiad  ar 
fedriyliau  pawb  presenol,  cyrinabuant  mai 
gwaiih  Duw  yrioeriri,  cffaith  ei  orchfygol  ras 
ef;  ymorfoledriasant  yn  y  newyririion  ria,  a 
gogonedriasaní  yr  Arglwyriri  lesu,  am  y  fath 
Iwyricliant  mawr  ar  ei  air  bcnriigeriig.  t  Yna, 
er  iloni  ei  galon  yntan,  ac  er  ei  driarpar  i 
ririerbyn  cyngor  ganririynt  hefyri  ;  (arin.  23, 
24;)  maent  hwythau  yn  mynegi  trido  am  fawr 
Iwyririiant  yr  efeugyl  yn  mhlith  yr  luririewon, 
yn  Jerusalem  a  thrwy  holl  wlari  Juriea  &c. 
X  Rhiferiiterfynol  arn  annherfynol  syriri  yma  : 
myriades,  yn  arwyririo  llawer  iawu ;  fel  yn 
Luc  12.  1;  Heb.  12.  22;  Juri.  adn.  14.  ||  Ys- 
tyrid  y  rhai  hyn  wedi  credu  yn  wirioncririol 
yn  yr  Arglwyrid  lesu,  ac  yn  ei  broffesu  cf  yn 
gyhoeddtfs  ;  ac  eto  o  cisiau  golenni  gwell,  yr 
oedriynt  yn  boeth  iawn  am  ddàl  i  fynu  gyf ü 
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lawniadau  y  ddeddf  seremoniol,  megys  yr  en- 
waediad,  y  gwyliau,&c. 

21  *  A  hwy  a  glywsant  am  danat 
ti,  °dy  fod  di  yn  dysgu  yr  Tuddewon 
oll,  y  rhai  sydd  ym  mysg  y  Cenhedl- 
oedd,  f-i  ymwrthod  â  Moses ;  ac  yn 
dywedyd,  na  ddylent  hwy  enwaedu 
ar  eu  plant,  na  rhodio  yn  ol  y  defodau. 

apen.  6.  13,  14.  a  16.  3.  a  28.  17.  Rhuf.  14.  1—6.  1  Cor. 
9.  19—21.  Gal.  5.  1-6.  a  6.  12-15. 

*  Y  gau-athrawon  Iuddewaidd,  y  rhai  oedd 
yn  tralìodi  yr  eglwysi  yn  rnhlith  y  cenedl- 
oedd,  ac  yn  drwg-liwio  Paul  yn  mhob  màn  ; 
oeddyut  hefyd  wedi  bod  yn  brysur  iawn  i 
dienu  chwedlau  am  dano  ef  yn  mhlith  y 

cristionogion  o'i  genedl  ei  hun  yn  ngwlad 
Judea,  cyn  iddo  ef  ddyfod  yno.  t  I  wrthyilio 
oddi  wrth  Moses,  ac  oddi  wrth  holi  osodiad- 
au  y  ddeddf  seremoniol  a  roddasid  trwy 
Moses  :  nid  yn  unig  trwy  dderbyn  y  cen- 
edloedd  i'r  eglwysi  heb  eu  henwaedu ;  ond 
trwy  ddysgu  yr  Iuddewon  hefyd  na  ddylent 
enwaedu  eu  plant  na  chadw  defodau  sere- 
moniol  y  ddeddf.  Yn  hyn  yr  oeldynt  wedi 
cam  glywed  :  oblegid  er  y  byddai  yr  apostol 
yn  dangos  nad  oedd  neb  yn  ihwym  i  gadw 
y  ddeddf  seremoniol  mwyach,  ac  na  ddylent 
hyderu  diin  ar  y  fath  ufudd-dod  am  gyfiawn- 
der  ger  bron  Duw  ;  ni  warafunodd  efe  er- 
ioed  i'r  Iuddewon  cristionogol  ei  chadw  fel 
mater  o  gydsvybod  a  chytìeusdra,  pan  fyddai 

eu  cymundeb  â'u  brodyr  cenedlig  yn  goddef 
hyny.     Gwel  pen.  16.  1 — 3. 

22  *  Pa  beth  gan  hynny  ?  b  f  nid 
oes  fodd  na  ddêl  y  liîaws  ynghyd  : 
Jcanys  hwy  a  gânt  glywed  dyddyfod 
di. 

6  pen.  15.  12,22. 

*  Pa  beth  gan  hyn^  a  wneir  yn  yr  am- 
gylchiad  hwn,  i  dýnu  ymaith  eu  rhagfarn 
hwy,  i  ennill  eu  hewyllys  da  hwy  tuag  atat 
ti,  i  beri  iddynt  dybied  yn  dda  am  dy  lafur 

a'th  lwyddiant  di  yn  mhlith  y  cenedloedd, 
ac  fel  y  derbyniont  yn  garedig  dy  elusenau 
di  oddi  wrth  y  cenedloedd  ?  t  Mae  miloedd 
o  honynt  yn  Jerusalem  yn  awr  ar  yr  ŵyl,  ac 
oni  wnair  rhywbeth  hwy  a  fyddant  sicr  o 
ddyfod  yn  nghyd  achodi  terfysg,  a  gwneuth- 
ur  achwyn  yn  dy  erbyn  di ;  J  oblegid  nid 
oes  fodd  na  chlywant  ryw  fiordd  yn  fuan  dy 
fod  di  wedi  dyfod  yma :  mae  i  ti  elynion 
lawer,  y  rhai  sydd  brysur  yn  yspeio  am 
danat  ti. 

23  *  Gwna  gan  hynny  yr  hyn  a 
ddywedwn  wrthyt  ;  c  f  Y  mae  gen- 
nym  ni  bedwar  gwŷr  a  chanddynt 
adduned  arnynt : 

e  pen.  18.  18.  Num.  6.  2—7. 

24  X  Cymmer  y  rhai  hyn,  d  a  glan- 
hâer  di  gyd  â  hwynt;  ||  a  gwna  draul 
arnynt, c  §  fel  yr  eilliont  eu  pennau,ac 
y  gwypo  pawb  am  y  pethau  a  glyw- 
sant  am  danat  ti,  *  nad  ydynt  ddim, 
•^f  ond  dy  fod  di  dy  hun  hefyd  yn 
rhodio,  ac  yn  cadw  y  ddeddf. 

rfadn.  26.   pen.  24.  18.  Ex»  19.  10,  14.  Num.  19.  17-22 
ron.  30.  18,  19.  Joh  1.  5.  a  41.  25.  losn  3.  25.  Heb    9.   10 

-14.  e  pen.  18.  18.  Nu.u.  6.  5,  9,  18.  B<iru.  13.  á.  a  1«. 
17—19.        /  1  Cor.  9.  20,  21.  Gal.  2.   12,   13. 

Caniatâ  i  ni  gan  hyny  dy  gynghoridi; 
ac  atolwg  gwna  yr  hyn  a  ddywedwn  ni 
wrthyt :  t  mae  genym  ni  yn  yr  eglwys  hon 
bedwar  o  ddynion,  Iuddevvon  wedi  derbyn 
yr  efengyl,  ag  adduned  Nazarëaeth  arnynt  ; 
yr  hon  a  gymmerasant  arnynt  atn  amser  ter- 
fynedig,  yr  hwn  sydd  yn  awr  ar  ben.  (Gwel 
ar  pen.  18.  18.)  i  Yn  awr  ein  cyngor  ni 

ydyw,  gan  f'od  amgylchiad  y  dynion  hyn  yn 
hysbys  i  bawb,  cymmer  hwy  atat  fel  dy  gyf- 

eülion,  a  dos  gyda  hwy  i'r  deml,  i  gaeí  dy 
lanâu  yn  ol  defod  y  gyfraith  yn  y  cyfryw  am- 
gylchiadau,  Num.  6.  2 — 12.  ||  Bydd  yn  gyfran- 
og  â  hwynt  hefyd  o'r  draul,  neu  y  gost  at  yr 
aberthau,  a  orchymynir  gan  y  gyfraith  ar  y 
cyfryw  achosion,  Num.  6.  13 — 20 :  neu,  yn 
ol  meddwl  rhai,  tâl  di  y  draul  i  gyd  drostynt, 
fel  y  gwelo  pawb  mai  tydi  yw  y  Nazarëad 

penaf  o  honynt,  a'r  mwyaf  gwresog  dros 
ddefodau  y  gyfraith.  Peth  cyffredin  yn 
mhüth  yr  Iuddewon  oedd  i  ddynion  fod  yn 
gyfranog  o  draul  y  Nazareaid,  neu  dalu  y 

cwbl  o'r  draul,  pryd  na  byddai  adduned  Na- 
zarëaeth  arnynt  hwy  eu  hunain  :  ond  tybir 
y  gwyddai  yr  henuriaid  hyn  am  yr  adduned 
a  gymmerasai  Paul  yn  Achaia,  (pen.  18.  18,) 
ac  mai  oddi  ar  hyny  y  rhoisant  y  cyngor 
hwn  iddo.  §  Gwedi  gorphen  eu  neillduaeth 
a'u  haberthau  yroedd  y  Nazatëaidyn  cneifio 
eu  gwallt,  hyny  oedd  yn  gorphen  y  cwbl. 
*  Fel  y  gwypo  pawb  n  id  yw  y  pethau  a 
ddywedir  am  danat  ti  ddim  yn  wir;  nad 
wyt  ti  ddim  yn  dywedyd  fod  cadw  defodau 
y  ddeddf  sereinoniol  yn  hollawl  anghyfreiíh- 
lawn  i  bawb  ;  beth  bjnag  wyt  yn  ddywedyd 
am  eu  haflesiant  yn  y  pwnc  o  gyfiawnâd  a 
bywyd  tragy wyddol.  t  Pan  welont  dy  fod 
di  dy  hun  yn  cadw  y  ddeddf,  bydd  yn  an- 
odd  ganddynt  goelio  dy  fod  di  yn  annog  er- 
aill  i  beidio  a'i  chadw. — Nid  oedd  Iago  a'r 
henuriaid  yn  meddwl  fod  yn  angentheidiol 
cadw  y  ddeddf  seremoniol  mwy  na  Phaul ; 
eto,  am  eu  bod  hwy  yn  byw  yn  Jerusalem, 
a  phob  amser  dàn  sylw  manol  ac  eiddigus  yr 
offeiriaid  a'r  Sanhedrim,  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  iddynt  gyd  ffnrfio  â  rhai  o'i  defodau 
weithiau  er  mwyn  diddigrwydd,  a  pheidio 
cael  eu  herlid  fel  gwrthgilwyr  cyfeiliornus 
gan  y  creuloniaid  hyny. 

25  *  Eithr  am  y  Cenhedloedd  y 
rhai  a  gredasant,  s  ni  a  ysgrifenasom, 
ac  a  farnasom,  nabo  iddynt  gadw  dim 

o'r  cyfryw  beth;  feithr  iddynt  ym- 
gadw  oddi  wrth  y  pethau  a  aberthwyd 
i  eilunod,  a  gwaed,  a  rhag  peth  taged- 

ig,  a  rhag  putteindra. 
g  pen.  15.  20,  29. 
*  Mae  hyn  yn  brawf  o  gywirdeb  y  sylw 

diweddaf  uchod  a  wnaed,  nad  oeddynt  hwy 
ddim  yn  meddwl  fod  cadw  defodau  y  ddeddf 
seremoniol  yn  hanfodol  i  fywyd  tragywydd- 
ol,  nac  i  ddyledswyddau  y  grefydd  gri^tion- 
ogol  ychwaith  ;  oblegid  pe  buasent,  buasent 

yn  meddwl  eu  bod  yn  angenrheidiol  i'r  cen- 
edloedd  yn  gystal  â'r  Iuddewon :  ond  yma 
maent  yn  barnu  ac  yn  ysgrifenu,  nad  oedd 

raid  i'r  cenedloedd  gadw  y  cyfryw   bethau. 
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t  Am  hyn,  gwel  ar  pen.  15.  20,  28,  29.  Niri 
oeddynt  hwy  yn  barnu  dim  yn  awr  ond  yr 
hyn  a  farnasant  o'r  blaen. 

26  *  Yna  Paul  a  gymmerth  y 
gwyr ;  f  a  thrannoeth,  gwedi  iddo  ym~ 
lanhâu  gyd  â  hwynt,  h  %  efe  a  aeth  i 
mewn  i'r  deml ;  *  gan  hysbysu  cyflawni 
dyddiau  y  glanhad,  hyd  oni  otfrym- 
mid  ofFrwm  dros  bob  un  o  honynt. 

h  pen.  24.  18.         t'  Nura.  6    13—20. 

*  Mewn  ufndd-dod  i'w  froriyr,  o  herwydd 
yr  amgylchiad  presenol,  ac  o  chwant 
gwneyd  ei  hun  yû  bob  peth  i  bawb  ;  mae 
Jfaul  yn  cymmeryd  eu  cynghor  hwy,  ac  yn 
gwneyd  fel  y  deisynasant  arno.  Tybia  rhai 
ei  fod  ef  u  hwythau  i'w  beio-  yn  y  tro  hwn, 
ac  na  ddylasent  gyd-ffurfio  cyn  belled  â 

dedrif  a  driylasai  fod'  eisoes  wedi  ei  hollawl 
ddiddymu,  a  hyny  o  herwydd  rhagfarn  dyn- 
ion  mawr  eu  zel  ac  heb  wybodaeth  :  ond 
gwell  i  ni  fod  yn  gynnil  yn  y  peth  hwn. 
tTranoetli  efe  a  ddechreuorid  gytìawni  de- 

fodau  y  puredigaeth  gj'da'r  pedwar  eraill, 
îac  a  aethant  i  raewn  i'r  deml  i  hysbysu  i'r 
offeiriad  eu  bod  werii  eu  rhwymo  eu  hunain 
i  ymneillduad  crefyddol  am  saith  niwrnod,  y 

rhai  a  gytlawnent  hwy  gyda'r  defodau  ar- 
ferol,  hyri  yr  amser  i  offiymu  yr  aberthau 
dros  bob  un  o  honynt  yn  ol  y  ddeddf. 

27  *  A  phanoedd  y  saith  niwrnod 
ar  ddarfod,  Ätyr  luddewon  oeddent 
o  Asia,  pan  welsant  ef  yn  y  deml,  'Ja 
derfysgasant  yr  holl  bobl,  **  ||  ac  a 
ddodasant  ddwylaw  arno, 

t  pen.  24.   1S.  I  pen.  6.  12.  a  13.  50.  a  14.  2,  5,  19. 
a  17.  5,  6,  13.  a  18.  12.  1  Bren.  21.  25.  m  pen.  4.  3.  a  5. 
1S.  a26.  21.  Luc  21.  12. 

*  Y  saith  niwrnod  a  adrinnedasai  ef  i  ym- 
neillduaeth,  ar  driiwerid  pa  rai  yr  oerid  efe  i 
offrymu  ei  aberthau,  ac  i  fyneri  yn  rhydd  o'i 
adduned.  Nis  gallent  fod  ar  ddarfod  yn 

hollawl  ;  ni  chyd  saif  hyny  â'r  denddeg 
diwrnod  a  grybwylia  efe  wrth  Felix,  oedd  er 
pan  driaethai  efe  i  addoli  yn  Jerusalem, 
pen.  24.  11.  Rhairi  rnai  rywbr>d  yn  yspaid 
y  saith  niwrnod  a  feddylir,  pan  oedriynt  yn 
tynu  tnag  at  gyflawniari.  Saith  niwrnod  er 
pan  ddaethai  efe  i  Jerusalem,  medd  rhai  ; 
atebai  felly  yn  burion  :  y  saith  hyn,a  phump 
mewn  dalfa,  pen.  24.  1,  a  wna  y  deuddeg  a 
sor.iwyd  uchod.  Mae  yn  anodri  iawn  cysoni 
yr  amserau  a  grybwylfir  heb  gymmeryd  un 

o'r  ddwy  fì'ordd  uchod.  f  Yr  Iuddewon  o 
Ephesus  a  mànan  eraill  yn  Asia  leiaf,  gelyn- 
ion  enbyd  i  Panl,  fel  y  gwelsom  yn  yr  holl 
hanes  blaenorol.  j  Ymddygiad  anweddus 

iawn  oedd  hyn  i  sancteiririrwyriri  y  deml,  a'r 
adrioüad  oed<l  ynddi  y  piyd  hwnw  ;  [|  ac  yr 
oedd  dodi  eu  dwylaw  arno  ef  yn  y  deml 
hefyd,  yn  dra  afreolaidd  ac  yn  riroserid  ar  y 
gyfraith,  oririigerth  y  gallent  brofi  fori  yn  I 
anghyfreithJawn  iririo  ef  fod  yn  ydeml,  yrl 
hyn  ni»  galicnt. 

28  *  Gan  lefain,  "  Ha  wŷr  Israel- 
iaid,  cynnorthwywch.  °  f  Dymay  dyn 
î  sydd  yn  dysgu  pawb  ym  mbob  man 

yn  erbyn  y  bobl,  a'r  gyfraith,  a'r  lle 
';  ytna  :  ||  ac  ym  mbellach,  P  y  Groegiaid 

hefyd  a  ddug  efe  i  mewn  i'r  demì,  ác 
a  halogodd  y  lle  sanctaidd  hwn. >n.  6.  13. 

*•■ 
*  Ha  wýr  Israel,  od  oes  ynoch  chwi  ddfin 

ysbryd,  dim  eiririigerid  dros  eich  creiyriri,  a 
riirn  parch  i'r  lle  sanctairiri  hwn,  rieuwch 
yma,  a  chynnorthwywch  ni  â'cS'holl  alíu. 
t  Dyma'r  riyn  y  dywedasom  wrthych  am 
riano  o'r  blaen,  (adn.  21,)  syriri  yn  bau  cyf- 
eiliornadau  dychrynllyd  jn  mhob  màn,  trwy 
ho!l  Asia,  Macedonia,  ac  Achaia  :  X  mae  yn 
dyweriyri  yn  erbyn  y  bobl,  yr  ludriewon,  nad 
yriynt  hwy  ririim  i  fod  yn  bobl  bnoriol  Duw 
mwyach,  nari  oes  riim  rhagoriaeth  i  fod  mwy- 
ach,  rhyngddynt  hwy  a'r  cenedloeriri  ;  ac  y 
cawn  ein  gwrtbori  gan  Driuw  onrchredwn  mai 
Iesu  o  Nazareth  yw  y  Messiah  ;  mae  yn  dy- 
wedyri  yn  erbyn  y  drieddf  seremoniol  trwy 
ddirmygu  yr  enwaediad,  &c,  ac  yn  erbyn 
y  ,  ddeddf  foes<vl  trwy  bregethu  cyfiawnâd 
trwy  ffydd,  heb  weithredoerid  y  drieddf :  o 
ganlyniad  mae  yn  riywedyd  yn  erbyn  y  lle 
sanctairid  hwn,  oblegiri  beth  yw  y  deml  os 
diririymir  y  rideririí  seremoniol,  Jle  mae  ei 
holl  ririeforiau  yn  cael  eu  cyflawni  ?  Efallai 
iridynt  glywed  fod  Paul  yn  rhag-fynegi  din- 
ystr  y  deml  hefyd.  ||  Gallai  y  ceneriloerid 
ririyfod  i  gyntedd  y  cenedloerid,  onri  rhwng 
hwnw  a  chynteriri  meibion  Israel  yr  oedd 
mûr  y  gwrahaniaeth,  ag  ysgrifen  arno  yn 
gwahardd  i  bob  cenedl-ririyn  ddyfod  o'i  fewn. 
Yn  awr,  anwiredd  oedd  yr  hoil  gyhuddiariau 
uchod,  yn  yr  ystyr  a  rorident  hwy  iririynt; 
ac  anwirerid  hollawl  oedd  i  Paul  ddwyn  neb 

o'r  Groegiaid  i  mewn  i  gyntedd  y  deml  a 
berthynai  i'r  Iuddewon. 

29  *  Canys  hwy  a  welsent  o'r 
blaen  i  Trophimus  yr  Ephesiad  yn  y 
ddinas  gyd  âg  ef,  fyr  hwn  yr  oedd- 

ynt  hwy  yn  tybied"ddarfod  i  Paul  ei 
ddwyn  i  mewn  i'r  deml. 

q  p'en.  20.  4.  2  Tim.  4.  20. 

*  Am  y  Trophimus  hwn,  gwel  ar  pen.  20. 4. 
+  O  herwydd  iririynt  ei  weled  ef  gyda  Paul 

o'r  blaen  yn  y  driinas,  cymmerasant  yn  gan- 
ialâol  iddò  ei  ridwyn  ef  i  mewn  i'r  deml 
hefyd  ;  a  chyhuddent  ef  ar  gam  o  hyny,  un 
ai  yn  gamsyniol  neu  yn  fwriadol,  yn  eu 
gwallgofrwyriri  ynfyd. 

30  r*  Achynhyrfwyd  y  ddinas  oll, 
a'r  bobl  a  redodd  ynghyd : s  f  ac  wedi 
ymaelyd  yn  Paul,  hwy  a'i  tynnasant 
ef  allan  o'r  deml.  |Ac  yn  ebrwydd 
cauwyd  ydrysau. 

r  pen.  1C.  20-22.  a  19.  29.  a  26.  21.  Mat.  2  3.  a  21 . 
10.         s  pen.  7.  57,  58.  a  16.  19.  Luc  4.  29.  2  Cor.  11.  2« 

*  Cyffrôodd  y  ddirwaedd  uchod  (arin.  28,) 
yr  holl  filoerid  o  Iuddewon,  niri  yn  unig  yn 

y  deml,  ond  trwy  y  ridinas  hefyd,  a  rherias- 
ant  yn  nghyd  i  weled  beth  oedd  yr  achos : 
t  ac  wedi  deall  mai  Paul  oedd  yr  un  y 

bloeddiri  yn  ei  erbyn,  hwy  a  ymaflasant  yn- 

ddo  yn  orwyllt,  ac  a'i  tynasant  ef  allan  o'r 
deml  yn  ffyrnig,  fel  nad  halogid  y  He  sanct- 
'  aidd  â'i  waed  ef.  j  Yna  yn  "y  fàn  cauwyd 
drysau  y  deml,  fel  na  byddai  ychwaneg  o 
derfysg  ac  annhrefn  yno.     Cymmaint  oeriri 

!  eu  rhf»gfarn  hwy  o  blairi  rieforiau  sereroopiol, 
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ac  ar  yr  un  pryd  uUì  ooddynt  yn  petruso 
iladd  un  o'r  gorau  o  ddynion  heb  un  achos 
cyfiawn. 

31  <*Ac  fel  yr  oeddynt  hwy  yn 
ceisio  ei  ladd  ef,  f  daeth  y  gair  at 

|nben-capten  y  fyddin,  'Jfod  Jeru- saletn  oll  mewn  terfysg. 
t  peu.  22.  22.  a  26.  9,  10.  loan  16.  2.  u  pen.  23.  17. 

a  24.  7,  22.  a  25.  23.  Ioan  18.  12.  *  adn.  33.  pen.  17.  5. 
a  19.  40.  1    Bren.  1.  41.  Mat.  26.  5.  Maro  14.  2. 

*  Dywedir  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  hòni 
hawl  i  ladd  unrhyw  ddyn  dienwaededig  os 

rhyfygai  ddyfod  o  fewn  i'r  gwahan-fur,  heb un  math  o  brawf  na  barn  arno  ;  ac  fel  hyny 
y  mynent  ymddwyn  tuag  at  Paul  y  trohwn, 
er  mai  Iuddew  cystal  a'r  un  o  honynt  yd- 
oedd.  fClaudius  Lysias  oedd  y  pen-capten 
hwn  (pen.  23.  26,)  yr  hwn  oedd  ben-swydd- 
og  y  milwyr  Rhufeinig  yn  Jerusalem.  Bydd- 
ai  rhyw  nifer  o  filwyr  Rhufeinig  bob  amser 
o  amgylch  pyrth  y  deml  ar  amserau  y  gwyl- 

iau,  yn  gwarchod  rhag  i'r  Iuddewon  der- 
fysgu,  a  chodi  yn  erbyn  y  llywodraeth  Rnf- 

einig,  yr  hyn  a  wnaent  yn  fynych  :  rhai  o'r 
milwyr  hyn  a  redodd   a    gair  i'r  pen-capten 

cythrwfì,   f  efe   a    orchymynodd    ei 

ddwyn  ef-^i'r  castell. d  pen.  19.  32.  e  pen.  22.  30,  a  25.  26.  f«dn.  37. 
pen.  22.  24.  a  23.  10,  16. 

*  Ni  buasai  gwaoth  iddo  heb  ymofyn  ;  yr 
oedd  y  dorf  yn  rhy  derfysglyd  i  allu  rhoi 
gwybod  iddo :  liefai  rhai  y  peth  hyn  a  rhai 
y  peth  arall,  fel  nad  oedd  modd  iddo  ef  wy- 
bod  beth  a  ddywedent  oll  ar  unwaith  felly, 
ac  yn  wir  nis  gwyddent  eu  hunain.  t  Gan 
nas  gallai  gael  hysbysrwydd  gan  y  bobl, 

parodd  ei  ddwyn  ef  i'r  castell,  neu  dŵr  An- 
tonio,  fel  ei  gelwid,  yr  hwn  oedd  bron  yn  y 
fàn  hòno,  fel  y  gallai  ei  ddiogelu  ef  fel  drwg- 
weithredwr  i'w  holi  ef  ei  hun,  a  holi  y  bobl 
yn  ei  gylch  ef  ar  ol  iddynt  lonyddu. 

35  *  A  phan  oedd  efe  ar  y  grisiau, 
f  fe  a  ddigwyddodd  gorfod  ei  ddwyn 
ef  gan  y  milwyr,  s  o  achos  trais  y  dyrfa. 

S  Gea.  6.  11,  12.  Sa!m  55.  9.  a  58.  2.  Jer.  23.  10.  Hab. 
1.  2,  3. 

*  üywed  Josephus  fod  y  casteìl  hwn  yn 
sefyll  ar  graig  o  hanner  can  cufydd  o  uwch- 
der,  wrth  gongl  y  deml;  a  bod  grisiau  yn 
myned  i  fynu  iddo  o  borth  gogleddol  a  phorth 

Jfod  Jerusalem  oll  mewn  terfysg  ofnadwy,   gorllewinol  y  deml.     +  Cymmaint  oedd  cyn- 
nas  gwyddid  beth  fyddai  y  canlyniad. 

32  *  Yr  hwn  allan  o  laẁ  a  v  gym- 

merodd  filwyr,  a  chanwriaid,  z  ac  a 
redodd  i  waered  attynt:  fhwythau, 

pan  welsant  y  pen-capten  a'r  milwyr, 
öabeidiasant  â  churo  Paul. 

y  pen.  23.  23,  24.  z  pen.  23.  27.  a  24.  7.  a  pen. 
5.  40.  a  18.  17.  a  22.  19.  Es.  3.  15. 

*  Gwyddai  y  pen-capten  yn  dda  pa  mòr 
enbyd  dynion  oedd  yr  Iuddewon  pan  dde- 
chreuent  derfysgu ;  gan  hyny  ni  cholíodd 
ddim  amser  i  ddyfod  o'r  castell  i'w  daros- 
twng  a'u  Uonyddu:  yr  hyn  a  fu  yn  foddion 
i  achub  bywyd  Paul  rhag  cael  ei  ladd  yn  y 

fàn  hòno  ganddynt.  fPan  welsant  ef  a'r 
milwyr  yn  dyfod  am  eu  penau,  hwy  a  beid- 
iasant  a  churo  Paul  :  ei  guro  ef  i  farwolaeth 
a  wnaethent  oni  buasai  hyny  ;  hyny  oedd  eu 
hamcan,  ac  felly  gwnaent  â  ífyn  ac  â  cheri^, 
bawb  a  ddalient  yn  halogi  y  dernl. 

33  *  Yna  y  daeth  y  pen-capten  yn 
nês,  ac  a'i  daliodd  ef,  ac  a  archodd  ei 
b  rwymo  ef  â  dwy  gadwyn  ;  c  f  ac  a 
ymofynodd  pwy  oedd  efe,  a  pha  beth 
a  wnaethai. 

5  adn.  11.  pen.  12.  6.  a  20.  23.  a  22.  25,  29.  a  28.  20. 
Barn.  15.   13.      a  16.  8,  12.  21.  c  pen.  22.  34.      a  25.  16. 
loan  18.  29,  30. 

*  Canfu  y  pen-capten  mai  Paul  oedd 
gwrthddrych  digofaint  yr  holl  derfysgwyr, 
chàn  feddwl  ei  fod  ef  wedi  gwneuthur  rhyw 
fawr-ddrwg,  ac  ar  yr  un  pryd  i  achub  ei 
fywyd  ef ;  efe  a'i  daliodd  ef,  ac  a  archodd  ei 
rwymo  ef  a  dwy  gadwyn  fel  y  rhag-ddy- 
wedasai  Agabus  o'r  blaen  y  caffai.  adn.  11. 
tGwedi  diogelu  y  dyn  ymholodd  pwy  oedd 
efe,  a  pha  beth  a  wnaethai,  i  ennyn  y  fath 

derfysg  yn  mhlith  y  bobl,  a'r  fath  ddigofaiut 
yn  ei  erbyn  ei  hun, 

34  d  Ac  amryw  rai  a  lefent  amryw 
beth  yn  y  dyrfa :  e  ac  am  nas  gallai 
wybod    hysbysrwydd   o   herwydd  y 

ddeiriowgrwydd  ei  elynion  fel  y  mynent  ei 
guro  ef  er  ei  fod  wedi  ei  rwymo  â  dwy  gad- 
wyn;  felly  i'w  achub  ef  rhagddynt,  gorfu 
tr  y  milwyr  ei  .imddiffyn  ef,  a'i  ddwyn 
byngddynt  i  fynu  y  grisiau  i'r  castell. 
36  *  Canys  yr  oedd  llíaws  y  bobl 

yn  canlyn,  gan  lefain,  h  Ymaitli  kgeî. h  pen.  7.  54.  a  22.  22.  Luc  23.  18.  Ioan  19.  15. 

*  Canlynodd  y  tìlein-dorf  ef  hyd  y  beidd- 
ient,  yn  y  modd  mwyaf  terfysglyd  a  cliyn- 
ideiriog  ;  ì  gan  waeddi  yn  haerllug,  Ymaith 

âg  ef,  rhodder  ef  i  farwolaeth  yn  ddi*oed,nid 
cyfreithlawn  i'r  tath  adyn  gael  byw,  ac  nis 
gallwn  ni  oddef  edrych  arno  yn  fyw.  Fel 
hyn  y  llefwyd  am  Iesu  ei  hun,  (loan  19. 15,) 

a  digon  i'r  dysgybl  fod  fel  ei  Arglwydd. 

37  *  A  phan  oedd  Paul  a'r  ei 
ddwyn  i  mewn  i'rcastell,  fefe  addy- 
wedodd  wrth  y  pen-capten,  *  Ai  rhydd 
i  mi  ddywedyd  peth  wrthyt?  X  Acefe 
a  ddywedodd,  A  fedri  di  Roeg? 

i  adn.  19.  pen.  19.  30.  Mat.   10.  18—20.  L»c  21.  15. 

*  Pan  oedd  efe  ar  ben  y  grisiau,  o  gyr- 
haedd  ei  erlidwyr  a  thàn  amddiífyn  y  mil- 
wyr,  t  efe  a  ofynodd  yn  ostyngedig  a  pharch- 
us  i'r  pen-capten,  a  ga'i  efe  ddywedyd  gair 
wrtho  ef,  pwy,  a  pha  beth  oedd  efe,  yr  hyn 
nis  gaüai  gael  gwybod  gan  y  dyrfa  derfysg- 
Iyd.  %  Synodd  y  pen-capten  wrth  ei  glywed 
ef  yn  siarad  Groeg:  Beth,  ebai  efe,  a  fedri 
di  Roeg  yn  ddigon  hyddysg  i  ymddiddan 
ynddi?  Ychydig  a  wyddai  efe  pwy,  a  pha 
fath  ddyn  oedd  ganddo  yn  garcharor  ac  wedi ei  rwymo 

38  *  Onid  tydi  y  w  yr  Aiphtwr,  k  yr 
hwn  o  tlaen  y  dyddiau  hyn  agyfodaist 

derfysg,  ac  a  arweiniaist  i'r  anialwch bedair  mil  o  wýr  llofruddiog? 
i  pen.  5.  36,37.  Mat.  5.  11.  1  Cor.  4.   13. 

*  Nis  gwyddis  enw  yr  Aiphtiwr  hwn,  rhyw 

gau-brophwyd  y.ioedd,  a  ddaethai  o'r  Aipht 
rai  blynyddòedd  cyn  yr  amser  hwn,  ac  a  ar- 
weiniasai  bedair  mil  o  ddynion  drygionns  a 



Y  pen-capten  yn  rhoddi ACTAU  XXII. caniatâd  i  Paul  lefaru. 

llofruddiog  o  Jerusalem  i'r  anialwch,  ar  fedr 
codi  terfysg  a  gwrthryfel  yn  y  wlad.  Dy- 
wedir  iddo  chwanegu  ei  fyddin  o  ddeng  mil 
ar  hugain  yn  yr  anialwch,  ac  iddo  eu  dwyn 
i  fynydd  yr  Olew-wydd,  gan  addaw  iddynt 
y  syrthiai  muriau  Jernsalem  wrth  ei  orchym- 
yn  ef,  ac  y  caent  hwythau  fyned  i  mewn  a'i 
meddiannu  hi ;  ond  yr  luddewon  yn  Ile  ym- 
uno  âg  ef,  a  safasant  yn  ei  erbyn  ;  a  daeth 

Felix  a'r  milwyr  Rhufeinig  allan  yn  ei  er 
byn,  pryd  y  ffôodd  y  rhan  fwyaf  o'i  blaid 
ef,  y  daliwyd  ac  y  Uaddwyd  y  lleill,  ac  y  d' 
angodd  yr  Aiphtiwr  ei  hun  nas  gwyddid  i 
ba  le. 

39  *  A  Phaul  a  ddywedodd,  'Gwr 
ydwyf  fi  yn  wir  o  luddew,  f  un  o 
Tarsus,  ̂ dinesydd  oddinas  nidanen- 
wog,  o  n  Cilicia;  \  ac  yr  wyf  yn  deis- 
yf  arnat  ti,  °  dyro  gennad  i  mi  i  lefaru 
wrth  y  bobl. 

/  pen.  9.  11,  30.  a  22.  3.  a  23.  34.  m  pen.  6.  9.  a  15. 
23,  41.  n  peu.  16.  37.   a  22.  25-29.  a  23.  27.  o  adn. 
37.   1  Pedr  3.  15    a  4.  15,  16. 

*  Gwr  o  Iuddew  ydwyf  fi,  ebai  Paul,  ac 
nid  Aiphtiwr;  tun  o  Tarsus,  dinas  enwog 
yn  Cilicia,  talaeth  o  Asia  leiaf,  ac  nid  o'r 
Aipht;  t  niae  genyf  hawl  i  ddinas-fraint 
Rhufain,  gan  hyny  yr  wyf  yn  deisyf  arnat 
roddi  cenad  i  mi,  fel  rhydd-ddinasydd,  i  le 
faru  wrth  y  bobl. 

40  *  Ac  wedi  iddo  roi  cennad  iddo, 
f  Paul  a  safodd  f  ar  y  grisiau,  ̂   J  ac  a 
amneidiodd  â  llaw  ar  y  bobl.  ||  Ac 
wedi  gwneuthur 'distawrwydd  mawr, 
efe  a  lefarodd  wrthynt  yn  *  Hebraeg. 
gan  ddywedyd, 

p  adn.  35.  2  Bren.  9.  13.  q  pen.  12.  17.  a  13.  16. 
»19.33.  r  pen.  22.  2.  «  pen.  6.  1.  a  26.  14.  Luc  23. 
58.  Iaan  5.  2.  a  19.  13,  17,20.   Dat.  9.  11.  a  16.  16. 

*  Y  pen-capten  wedi  clywed  hyn  a  newid- 
iodd  ei  feddwl  am  dano,  ac  a  ganiatâodd 
iddo  lefaru  wrth  y  bobl.  t  Lle  cyfleusiawn, 
uwch  benau  y  dorf  afrifed  oedd  ar  lawr. 
%  Felly  y  gwnaid  mewn  cynnulleidfa  i  gael 
gosteg,  peu.  12.  17;  a  13.  16.  ||  Rhwng  blys 
a  chwilfrydedd  i  glywed  beth  a  ddywedai 
efe,  ac  rhag  ofn  y  pen-capten,  gwnaed  dis- 
tawrwydd  mawr,  er  maint  oedd  y  swn  a'r 
terfysg  o'r  blaen.  §  Deallai  pawb  o  honynt 
Hebraeg,  a  Hebraeg  oedd  fwyaf  derbyniol 
ganddynt:  eto  nid  yr  hen  Hebraeg  bur  a 
diledryw  oedd  hon ;  eithr  y  Syriaeg,  neu  y 
Galdeaeg,  yn  ol  barn  y  dysgedi^ion  oll  :  ef- 
allai  mai  cymmysg  o  bob  un  o'r  tair  oedd 
gan  yr  Iuddewon  er  amser  caethiwed  Babi- 
lon,  ac  eto  yn  myned  dàn  yr  enw  Hebracg 
am  mai  Hebraeg  oedd  y  gwreiddyn,  a  Heb- 
reaid  oedd  yn  ei  llefaru.  Synodd  y  pen- 
capten  ei  glywed  ef  yn  siarad  Groeg  mòr 
hyddyäg ;  synodd  fwy  erbyn  hyn  ei  glywed 
ef  yn  siarad  Hebraeg  hefyd  mòr  hyddysg  : 
dechreuodd  feddwl,  mae  yn  debyg  mai  rhyw 
ddyn  mwy  na  chyffrediu  oedd  ganddo  dàn 
ei  ofal. 

PEN.  XXII. 

Paul  yn  mynegi  yn  helueth  y  modd  y  troi- 
sid  ef  i'r  ffydd. 

llA   wŷr,  f  frodyr,  J  a  thadau, 

m 

b  ||  gwrandewch  fyymddiffyn  wrthych 
yr  awrhon. a  pen.  7.  2.  a  13.  26.   a  23.  1,  6.    a  28.  17.        *  pen.  19. 
33.  a  24.  10.  a  25.  8,  16.  a  26.  1,  2,  2».  Luc  12.  11.  a  21. 
14.  Rhuf.  2.  15.  1  Cor.  9.  3.  2  Cor.  7.  11.  a  12.  19.  Phil.  I. 
7,  17.  2Tim.  4.  16.  I  Pedr.  3.  15. 

*  "  Ha  wŷr  ;M  dynion,  neu  greaduriaid 
rhesymol  ydych  oll,  er  mòr  annynol  ac  af- 
resymol  eich  ymddygiad  tuag  ataf  fi.  t  "  Frod- 
yr  ;"  plant  o  genedl  Abraham  ydych  chwi, 
ac  felly  finnau  hefyd  :  gelwch  chwi  fi  y  peth 
a  fynoch,  ac  ymddygwch  ataf  felyrymddyg- 
och,  eto  mi  a'ch  galwafchwio  hyd  yn  frodyr, 
ac  yr  wyf  yn  eich  caru  mewn  gwirionedd 
fel  brodyr.  J"  A  thadau  ;"  mi  a  welaf  lawer 
o  honoch  yn  hen,  a  llawer  o  benaethiaid  y 
bobl  yn  eich  plith,  y  rhai  a  ddylwn  ac  yd- 
wyf  yn  eu  parchu  fel  tadau.  ||  Felly  fel 
gv\ŷr,  brodyr,  a  thadau,  gwrandewch  yn  am- 
yneddgar  a  diragfarn  fy  amddiftyn  wrthych 
yr  awr  hon,  ac  amddiffyn  yr  athrawiaeth 
wyf  yn  bregethu. 

>  2  (*  A  phan  glywsant  mai  yn  c  Heb- 
raeg  yr  oedd  efe  yn  llefaru  wrthynt, 
f  hwy  a  roisant  iddo  osteg  gwell.  Ac 
efe  a  ddywedodd) 

r  pen.  21.  40. 

*  Hebraeg,  (yn  yr  ystyr  a  soniwyd  uchod 
pen.  21.  40,)  a  ddëalîent  oreu,  ac  oedd  fwy- 
af  derbyniol  ganddynt.  Wrth  hyn  yr  oedd- 
ynt  oll  yn  dëall  hefyd  mai  Hebrewr  diled- 
ryw  oedd  efe,  ac  nid  Groegwr;  fam  hyny 
hwy  a  roisant  iddo  osteg  gwell :  yr  oeddynt 
hwy  yn  rhagfarnllyd  iawn  yn  erbyn  pob 
iaith  a  chenedl  arall  ond  yr  eiddynt.eu hunain. 

3  *  Gwr  wyf  fi  yn  wir  o  d  Iuddew, 
ef  yr  hwn  a  aned  yn  Tarsus^  yn  Cil- 
icia,  l  ac  wedi  fy  meithrin  yn  y  ddin- 
as  hon  #  wrth  draed  h  Gamaliel,  f||  ac 
wedi  fy  athrawiaethu  yn  ol  manylaf 

gyfraith  y  tadau,  *  §  yn  dwyn  zel  i 
Dduw,  fel  yr  ydych  chwithau  oll 
heddyw. 

rfpen.21.39.  Rbuf.  11.1.  2  Cor.  11.  22.  Phíl.  3.  5. 
e  pen.  9.  11,  30.  a  11.  25.         /pen.  6.  9.  a  15.  23,  41.  a  23. 
34.  Gal.  I.  21.  g  Deut  33.  3.  Luo  2.  46.  a  8.  35.  a  10.  39. 
h  pen.  5.  34.  t  peu.  23.  6.  a  24.  5.  Gal.  1.  14.  Phil.  3.  5. 
k  pen.  21.  20.  2  Sam.  21.  2.  Rliuf.  10.  2,  3.  Gal.  4.  17,  18. PLil.  3.  6. 

*  Gwr  w\f  fi,  am  hyny  dylwn  gael  y  rhydd- 
id  i  farnu  drosof  fy  hun,  ac  ymddwyn  attaf 

yn  gyfiawn  ac  yn  ihesymol  fcl  creadur  rhes- 
yinol,  ac  o  berchen  teimlad  dyuol  fel  chwith- 
au  :  ac  nid  hyny  yn  unig ;  gwr  wyf  fi  yn  wir 
o  Iuddew,  o  waed  diledryw  Abraham,  cystal 
â'r  nn  o  honoch,  ac  nid  gioegwr,  na  phro- 
selyt  i'r  grefydd  Iuddewig.    t  YnTarsus,  din- 

lid  anenwogyn  Cilicia,  ym  ganwyd  ;  %  ond 

cefais  fy  meithrin,  a'm  dwyn  i  fynu  mewn 
dysgeidiaeth  yn  y  ddinas  hon,  dan  yr  ath- 
raw  enwog  Gamaliel,  (pen.  5.  34)  y  pharise- 
ad  a'r  Doctor  nodedig  hwnw  o'i;  gyfraith. 
„  Cefais  fy  athrawiaethu  yn  ol  y  dull  manylaf 

o'r  gyfraith  oedd  gan  ein  tadau,  sef  pharisê- 
aeth,  §  ac  yr  oeddwn  o  gydwybod  i  Dduw 

mòr  zelog  dros  fy  mhlaid,  a?r  athrawiaeth 
y'm  dysgwyd  ynddi  ag  ydyw  neb  o  honoch chwithau  heddyw. 

4  uAmi  a  erlidiais   y   m  flfordd 



Paul  yn  adrodd  y  modd ACTAU  XXII. y  troisid  ef  i  V  ffydd. 

hon  hyd  angau,  tgan  rwymo  a  dodi 

y'ngharchar  wŷr  a  gwragedd  hefyd. /adu.  19,  20.  pen.Y  58.  a  8.  1—4.  a  9.  1,  2,  13,  14,  21. 
a  26.  9—11.  1  Cor.  15.  9.  1  Tlm.  1.  13—15.  m  pen  16.  17. 
a  18.  26.  a  19.  9,  23.  a  24.  14. 

*"Y  ffordd  hon"  o  grefydd,  sef  y  grefydd 
gristionogol,  y  grefydd  oedd  Paul  yn  awr  yn 
broffesu :  mae  yn  dywedyd  iddynt  ei  fod  ef 
ei  hun  gynt  yn  erlid  y  ffordd  nen  y  grefydd 
hòno,  a  hyny  yn  greulawn  iawn,  hyd  angau. 
Yr  oedd  efe  yn  cytuno  ac  yn  cynnorthwyo  i 
iadd  Stephan  y  merthyr;  ac  efallai  iddo  fod 
yn  achos  marwolaeth  rhai  craill :  ni  ddylem 
feddwl  fod  ìlyfr  yr  Actau  yn  rhoddi  hanes 
am  yr  holl  saint  a  ferthyrwyd  yn  y  dyddiau 
hyny.    t  Gwel  ar  pen.  9.  1,  2. 

5  /l  *  Megis  ag  y  mae  yr  arch-off- 
eiriad  yn  dyst  i  mi,  °  \  a'r  holl  hen- 
aduriaeth ;  gan  y  rhai  hefyd  y  der- 
byniais  lythyrau  at  y  d  brodyr,  \  ac  yr 
aethum  i  Damascus,  ar  fedr  dwyn  y 
rhai  oedd  yno  hefyd,  yn  rhwym  i 

Jerusalem,  i'w  cospi. n  pen.  9.  1,  2,  14.  a  26.  13.  o  pcn.  5.  21.  Lue  22.  66. 
padn,  1.  Rhuf.  9.  3,  4. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  1,  2.  í  Sef  y  Sanhedrim, 
y  cyngor  mawr  yn  Jerusalem.  Efallai  bod  yr 

un  arch-offeiriad,  a  liawer  o'r  un  Seneddwyr 
yn  fyw  yn  awr  ag  oedd  yn  y  swyddau  hyny 
pan  oedd  Paul  yn  erlidiwr:  o  leiaf  yr  oedd- 
ynt  i  gyd  mewn  oed  y  pryd  hwnw  i  ailu  cof- 
io  yr  amgylchiadau,  ac  i  dystio  os  mynent. 
jGwel  ar  pen.  9.  2. 

6  *  Eithr  digwyddodd  ?  a  myfi  yn 
myned,  ac  yn  nesâu  at  r  Darr.ascus, 
*  f  yng'hylch  hanner  dydd,  yn  ddi- 
symmwth  i  fawr  oleuni  o'r  nef  ddis- 
gleirio  o'm  hamgylch. q  pen.  9.  3-5.    a  24.  12.  r  Gen.  14.  15.      a  15.  2. 
2  Sam.  8.  6.  «  pen.  26.  13.  Es.  24.  23.  Mat.  17.  2.  Dat. 
1.  16. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  3.  +Yn  ngbyìch  hanner 
dydd  medd  Paul  yma,  nid  yw  Luc  yn  cry- 
bwyll  yr  amser  yn  y  ile  blaenorol  a  nodwyd. 

7  *  A  mi  a  syrthiais  ar  y  ddaear,  ac 
a  f  glywais  lais  yn  dywedyd  wrthyf, 

'Saul,  Saul,Mpaham  yr  wytyn  fy  erlid? t  Gen.  3.  9.  a  16.  8.  a  22.  1,  11.  Bx.  3.  4.  1  Sara.  3. 
10.  u  Es.  1.  13.  a  43.  22-26.  Jer,  2.  6,  9.  Mat.  27.  23. 
1  Tim.  1.  13. 

*  Gan  rym  ac  effaiíh  y  goleuni,  ar  ei  natur 
ac  ar  ei  feddylian  hefyd.  +  Clywodd  lef,  a'i 
glustiau  naturiol,  yn  galw  yn  ddifrifol  arno 
wrth  ei  eaw,  fel  y  geilw  y  naill  ddyn  ar  y 
llali :  fel  y  galwodd  Duw  ar  Abraham,  Gen. 
22.  11 ;  ac  ar  Moses,  Exod.  3.  4.  %  Gwel 
ar  pen.  9.  4. 

3  A  minnaua  attebais,  Pwy  wytti, 

*  O  Arglwydd  ?  Yntau  a  ddywedodd 
wrthyf,  x  t  Myfi  yw  Iesu  o  Nazareth, 
y  \  yr  hwn  yr  wyt  ti  yn  ei  erlid. 

x  pen.  3.  6.   a  4.  10.  a  6.  14.    Mat.  2.  23.  y  pen.  26. 
14,  15.  Ex.  16.  7,  8.  1  Sam.  8.  7.  Zec.  2.  8.  Mat.  10.  40—42. 
a  25.  40,  45.  1  Cor.  12.  12,  26,  27. 

*  Gwyddai  Saul  mai  rhyw  lais  dwyfol  oedd 
yn  llefaru  wrtho,  er  nas  gwyddai  yn  ei  fraw 

a'i  synedigaeth  pwy  ydoedd.  +  Wrth  yr  enw 
dirmygedig  hwn  yn  unig  yr  adwaenai  Sauief 
eto,  ac  nid  oedd  gywilydd  ganddo  yntau  ar- 

593  ; 

ddelwi  yr  enw  hwn  o'r  nef.  \  Yr  oedd  Paul 
yn  erlid  Iesu  yn  ei  enw,  ei  wirionedd,  ei 

achos,  a'i  bobl :  yr  hyn  a  gyfrifai  efe  yr  un 
peth  a'i  erlid  ef  ei  hun,  yn  ei  berson  ei  hun. 

9  *  ílefyd  y  rhai  oedd  gyd  a  myfi  a 

z  welsant  y  goleimi  yn  ddì'au,  ac  a 
ofnasant,  a  ond  ni  chlywsant  hwy  lais 
yr  hwn  oedd  yn  llefaru  wrthyf. 

z  pen.  9.  7.   Dan.  10.  7.  a  Ioan  12.  29,  30. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  7,  lie  y  ceisiwyd  cysoni 
y  gwahaniaeth  rhwng  yr  adnod  hon  â  hòno : 

nid  oes  genym  ddiin  o  bwys  i'w  chwanegu 
yma.  Tybiai  y  paganiaid,  y  gallai  gweledig- 
aeth  oruwch-naturiol  fod  yn  weledig  i'r  naiil 
ddyn  ac  iieb  fod  yn  weledig  i'r  llail  yn  ei 
ymyl,  ac  y  gallai  y  naili  ddyn  glywed  llais 
goruwch-natnriol,  a  bod  dyn  arall  yn  ei  ymyl 

heb  ei  glywed.  Onid  oes  rhyw  dyb  o'r  fath 
yn  ein  gwlad  ni  ein  hunain  am  ysbrydior»  - 
drychiolaethau  1  Dywedirbod  llawer  o  ad- 
eiladau  wedi  eu  gwneyd  yn  y  fath  fodd,  os 

bydd  dau  ddyn  yn  sefyll  a'u  ceínau  at  eu 
gilydd  ar  bob  ystlys  i'r  adeilad,  gallant 
glywed  eu  güydd  yn  llefaru ;  ac  eto  os  bydd 
dyn  yn  y  canol  rhyngddynt,  na  chiyw  efe 
yr  un  o'r  ddan.     Doddridge. 

10  *  Ac  myfi  a  ddywedais,  &Beth 
a  wnaf,  O  Arglwydd  ?  A'r  Arglwydd 
a  ddywedodd  wrthyf,  Cyfod,  a  dos  i 

Damascus ;  °  t ac  yno  y  dywedir  i  ti 
bob  peth  a'r  a  ordeiniwyd  i  ti  eu 
gwneuthur. b  pen.  2.  37.  a  9.  6.  a  10.  33.  a  16  30.  Salm  25.  8,  9. 
a  143.  8-10.         c  adn.  12-16.  pen.  26.  16—18. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  6.  Yr  oedd  y  llew  ofn- 
adwy  wedi  colii  ei  rym  erbyn  hyn,  a  chwedi 

cael  ei  wneyd  yn  oen  cryne'dig  a  digon hawdd  ei  drin.  t  Sef  gan  Ananías  oddi  wrth 
Grist,  megys  pe  buasai  Crist  ei  hun  yn  dy- 
wedyd  wrtho. 

11  d  *  A  phryd  nad  oeddwn  yn 
gweled  gan  ogoniant  y  goleuni  hwnnw, 
ea'r  rhai  oedd  gyd  â  mi  yn  fynhywys 
erbyn  fy  llaw,  myfi  a  ddaethum  i  Da- mascus. 

d  pen.  9.  8,  9.        e  pen.  13.  11.  Es.  43.  16. 

*  Gweithred  ryfedd  Duw  oedd  galluogi 
Stephan  i  edrych  ar  Grist  yn  eiogoniant;  ac 

yn  ol  rhyfeddol  allu  Daw  y  bydd,  i'r  saint 
aiìu  edrych  arno  ef,  a'i  weled  fel  y  mae,  yn 
ei  holì  ogoniant  mawr,  yn  yr  adgyfodiad. 

Mae  yn  amlwg  fod  Panl  yn  yr  adroddiad 
hwn,  yn  ystyried  ei  droedigaeth  ryfedd  fel 
prawf  holìawl  o  wii  ionecid  y  grefydd  grist- 
ionogol :  a  phan  gymharer  ei  ddygiad  i  fynu, 

ei  egwyddorion  crefyddoi  o'r  blaen,  ei  wres- 
awgrwydd  a'i  elyniaeth  yn  erbyn  y  cristion- 
ogion,  a'i  obaith  am  anrhydedd  a  derchafiad 
drwy  eu  herlid  hwynt,  â'r  rhan  ganlynol  o'i 
fywyd,  a'i  dröedigaeth  sydyn  o  fod  yn  erlid- 
iwr  ffyrnig  i  fod  yn  bregethwr  gwresog  yr 
efengyl,  yn  yr  iiyn  y  llafuriodd  ac  y  dyodd- 
efodd  hyd  ddiwedd  ei  oes,  ac  am  yr  hyn  y 
bu  farw  yn  ferthyr;  rhaid  i  bob  dyn  diduedd 
addef,  nas  geliir  rhoddi  unrhyw  gyfrif  rhe- 
symol  arall  am  y  cyfnewidiad,  ond  yr  hyn  a 
rydd  ef  ei  hntr :  ac  os  y w  hyny  yu  wir,  mae 
Cristionogaeth  yn  beth  o  Dduw. 



Paul  yn  adrodd  y  weledigaeth      ACTATJ  XXII. a  yàfodd  yn  y  deml. 

12  f  Ac  un  Ananîas,  ë*  gwr  defos-! 
iynol  yn  ol  y  ddeddf,  h  f  ac  iddo  air 
da  gan  yr  Iuddewon  oll  a'r  oeddynt 
yn  preswylio  yno, 

/  pen.  9.  10—18.  g  pen.  8.  2.     a  17.  4.     Luo  2.  25. 
h  pen.  6.  3.  a  10.  22.  2  Cor.  6.  8.  1  Tim.  3.  7.  3  Ioan  12. 

*  '*  Gwr  defosiynol  yn  ol  y  ddeddf"  sydd 
ddysgrifiad  o  broselyt  cyfiawnder  (cenedl- 
ddyn  wedi  ei  enwaedu,)  raedd  Guyse ;  ond 
am  fod  AnanYas  yn  adn.  13,  14,  yn  galw  Saul 
ynfrawd,  a  Duw  Israel  yn  JJduw  ein  tad- 
au,  tybia  efe  mai  Iuddew  oedd  efe :  ond 
rnae  yn  sicr  mai  Iuddew  cristionogol  yd- 
oedd ;  oblegid  yn  pen.  9.  10 ;  gelwir  ef  yn 

"ddysgybl."  t  Er  ei  fod  wedi  troi  yn 
gristion,  yr  oedd  ei  ymddygiad  mòr  hardd  a 
boneddigaidd,  fel  yr  oedd  gair  da  iddo  gan 
yr  holl  Iuddewon  oedd  yn  Damascus,  er  na 
charent  ei  grefydd. 

1 3  *  A  ddaeth  attaf,  ac  a  safodd  ger 
llaw,  ac  a  ddywedodd  wrthyf,  *  Y 
brawd  Saul,  cymmer  dy  olwg.  Ac  mi 
a  edrychais  arno  yn  yr  awr  honno. 

t  pen.9.  17,  18.  Phile.  16. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  17,  18  :  nid  oes  yma 
ddim  o  bwys  i  chwanegu  arno. 

14  Ac  efe  a  ddywedodd,  k  *  Duw 

ein  tadau  ni l  a'th  j  rag-ordeiniodd  di 
i  wybod  ei  ewyllys  ef,  m||  ac  i  weled 
y  n  §  Cyíìawn  hwnnw,  °  ac  i  gly wed 
lleferydd  ei  enau  ef. 

k  pen.  3.  13.  a  5.  30.  a  13.  17.  a  24.  14  Es.  3.  13—16. 
a  15.  2  2  Bren.  21.  22.  1  Cron.  12.  17.  a  29.18.  2  Cron.  28. 
25.  a  30.  19.  £zra  7.  27.  Dan.  2.  23.  /  pen.  9.  15.  Jer.  1. 
5.  loan  15.  16.  Rhuf.  1.  1.  Gal.  1.  15.  2  Tim.  I.  1.  Tlt.  1. 
1.        «  pen.  9.  17.  a26.  16.  1  Cor.  9.  l.a  15.  8.  n  pen 
3.l4.a7.52.      2  Cor.  5.  21.       lPedr2.  22.      1  loan  2    1. 
o  I  Cor.  11.23.  a  15.  3.  Gal.  1.  12. 

*  Nid  oedd  dim  yn  boddio  yr  Iuddewon 
yn  fwy  na  hyn,  "  Duw  ein  tadau  ;"  ac  nid 
oedd  dim  yn  fwy  gwasanaethgar  i  achos 
Paul  na  defnyddio  y  geiriau  -hyn  ;  yr  hwn 
ni  fynai  gael  ei  ystyried  fel  gwrthgiliwr 
oddi  wrth  y  grefydd  luddewig,  oblegíd  nid 
oedd  yr  efengyl  oedd  ef  yn  bregeiliu,  ond 
sylwedd  a  pheiffeithrwydd  y  ddeddf:  wrth 
hyn  hefyd  yr  oedd  yn  dangos  iddynt,  nad 
oedd  efe  yn  addoli,  nac  yn  annog  eraill  i 
addoli,  yr  un  duw  ond  Duw  Abraham,  Duw 

eu  tadau  hwynt.  t  Yn  ei  arfaeth  a'i  gyngor 
tra<íywyddol,  ac  yn  awr  a'th  alwodd,  ac  a'th 
ddarparodd,  cyn  belled  a  hyn,  j  i  wybod  ei 
ewyllys  ef ;  ei  dreln  rasol  ef  o  gadw  pechad- 
uriaid  trwy  ei  Fab,  er  iachawdwriaeth  i  ti 
dy  hnn,  ac  fel  y  pregethech  di  hi  i  eraill. 
||  Yr  oedd  efe  wedi  cael  hyn  eisoes  i  raddau, 

ar  y  ffordd  ;  ac  i'w  gaeldrachefu  yn  helaeth- 
ach:  efaHai  bod  Anam'as  yn  cyfeirio  at  bob 
un  o'rddau.  §  Iesu  o  ]Sazareth  yn  adn.  8, 
vsv  y  Cyfiawn  yma,  a  Chyfiawn  yw  lesu  o 
Nazareth. 

15  p  *  Canys  ti  a  fyddi  dyst  iddo 

f  wrth  bobdyn,  »ofr  pethau  a  welaist 
ac  a  glywaist. 

p  pen.  1 .  8,  22.  a  10.  39—41 .  a  23.  1 1 .  a  27.  24.  Luc  24. 
47,43.    loan  15.  27.        q  pen.  4.  20.    a  26.  20. 

*  Hyny  yw,  ti  a  fyddi  dyst  iddo  fel  apos- 
tol,  ei  fod  wedi  adgyi'odi  o  teirw,  ac  ym- 
ddangos  i  ti  ar  ol  ei  adgyfodhid,  yn  gystal  ag 

i'r  apostolion  eraill.     Ac  nid  hyny  yn  unig, 

ond  ti  a  fyddi  hefyd  yn  dyst  iddo,  ei  fód  yn 
iachawdwr  rhad,  cyflawn,  a  pharod,  i'r  pen- 
af  o  bechaduriaid ;  fluddewon  a  chenedl- 
oedd,  uchel  ac  isel  radd,  pob  dyn  a  gredo 
ynddo  ef  yn  mhob  man. 

16  *  Ac  yr  awrhon  r  beth  yr  wy t 
ti  yn  ei  aros  ?  s  f  cyfod,  bedyddier  di, 
X  a  golch  ymaith  dy  bechodau,  '  ||  gan 
alw  ar  enw  yr  Argiwydd. 

r  Salm  119.  60.   Jer.  8.   14.  *  pen.  2.  38.    Rhuf.  6.  3, 
4.  1  Cor.  6.  11.  a  12.  13.  Gal.  3.  27.  Tit.  3.  5.  Heb.  10.  22. 
1  Pedr  3.  21.  t  peu.  2.  21 .  a  9.  14.  Rhuf.  10.  12-14. 

*  Ac  yn  awr  gan  fod  Mab  Duw  wedi  dy 
rag-ordeinio  di  i  hyn  yma,  paham  yr  oedi  di 

yn  hwy  gyflwyno  dy  hun  iddo  ef  a'i  waith, 
trwy  y  sefydliad  a  osododd  efe  yn  ei  dŷ  ? 
t  Cyfod,  a  dos  at  dy  orchwyl  yn  ddíoed,  ac 
mewn  trefn  i  hyny,  arddelwa  ac  anrhydedda 
ef,  trwy  gymmeryd  dy  fedyddio  yn  ei  enw, 
mewn  ufudd-dod  i'w  awdurdod  ef,  ac  er 
tystiolaeth  o'th  ftydd  ynddo  ef.  %  Mae  bed- 
yd,d  yn  arwyddo  ein  cyffes  o  bechod,  ein 

galar  a'n  hymostyngiad  am  bechod,  ein  dy- 
muniad  am  lanâd  oddi  wrth  bechod,  ac  yn 

sel  o  faddeuant  pechod  i'r  rhai  gwir  edifeîr- 
iol.  Yn  gyffredin  ni  roddodd  Duw  un  ar- 
wydd  amlwg  iawn  o  faddeuant  pechod  i  neb 
o  saint  y  Testament  Newydd  hyd  ar  ol  eu 
bedyddio  :  ac  mae  hyny  yn  egluro  yn  mha 
ystyr  y  dywedir  fod  bedydd  yn  golchi  ym- 
aith  bechodau,  ac  mewn  mànau  eraill,  yn 
achub.  ||  Sef  galw  ar  enw  yr  Arglwydd 

Iesu,  er  addefiad  o'i  DdUwdod  ef ;  felly  mae 
i  ni  ystyried  y  geiriau  agos  yn  mhob  màn 
yn  y  Testament  Newydd.  Tybir  fud"golchi 
ymaith  bechodau"  yn  perthyn  i  "alw  ar 
enwyr  Arglwydd,"  yn  hytrach  nac  i  fedydd 
yn  yr  adnod  nchod. 

17  *  A  darfu,  u  wedi  i  mi  ddyfod 
yn  fy  ol  i  Jerusalem,  *  f  fel  yr  oedd- 
wn  yn  gweddì'o  yn  y  deml,  J  i  mi syrthio  mewn  lìewyg ; 

«  pen    9.  26—28.  Gal.  1.  18.  x  pen.  10.  9,  10.  2  Cor. 
12.  1—4.  Daí.  1.  10. 

*  Gwedi  adrodd  iddynt  y  modd  rhyfeddy 
cawsai  efeei  droi  yn  gristion,  yn  yr  adnodau 
uchod,  mae  yr  apostol  yn  yr  adnod  hon  yn 
myned  i  adrodd  pa  fodd  y  cawsai  ei  arwain 
i  bregethu  yr  efeniiyl  yn  mysg  y  cenedloedd  ; 

gan  mai  hyn  oedd  y  prif  achoso'u  cynddeir- 
iogrwydd  anghyffredin  hwy  tuag  ato  ef. 
*  Tybia  rhai  mai  yr  ail  dro  i  Paul  fyned  i 
Jernsalem  ar  ol  ei  dröedigaeth,  y  bu  hyn  ; 
(pen.  11.  30 ;  a  12.  25  ;)  ac  mai  y  tro  hwn  mae 
efe  yn  feddwl  yn  2  Cor.  12.  2:  ond  tybia  er- 
aill  mai  y  tro  cyntaf  yr  aeth  yno  a  feddylir, 
pen.  9.  30;  Galat.  1.  18 :  a  thybir  fod  yr  hyn 
a  ddywedir  yn  y  tair  adnod  nesaf  yn 

gwrddu  yn  well  i'r  tro  cyntaf  nac  i'r  ail. 
tWrth  grybwyllei  fod  yn  gweddio  yn  y  deml 

ar  ol  ei  droedigaeth,  mae  efe  yn  dangos  i'r 
iuddewonfod  ganddo  barch  i'r  lle  sanctaidd 
hwnw  o  hyd.  J  Efallai  ei  fod  yn  sefyll  ar  ei 
draed  o  hyd,  ac  fel  pe  buasai  yn  gweddYo, 
felly  ni  sylwodd  neb  arall  arno,  nad  gweddYo 

yr  oedd. 
' 

18  ̂ *A'i  weled  ef  yn  dywedyd 
wrthyf,  2  f  Brysia,  a  dos  ar  frys  allan 
o  Jerusalem  :  a  \  o  herwydd  ni  dder- 
byniant  dy  dystiolaeth  am  danaf  fi. 



Y  pen-capten  yn  mỳnu  holi ACTAU  XXII. Paul  trwy  ffianyellau. 

yadn.  14.  x  Mat.    10.  14,  23.  Luo  21 .  21.  a  Ex. 
3.  19.  Ezec.  3.  6,  7. 

*  Yr  oedd  yma  weled  a  chlywed,  a  phob 
nn  yn  wyrthiol,  i  Panl  ei  hun :  nid  oes  son  i 
neb  arall  yn  y  deinl  weled  na  chlywed  ond  efe: 
gwelodd  ef  yr  Arglwydd  Iesu  yn  gorphorol, 
a  chlywodd  ei  leferydd  ef.  \  Mae  yr  apostol 

yn  dywedyd  hyn  i  ddangos  mai  nid  o'i  ddew- 
isiad  eì  hun  yr  aeth  ef  at  y  Cenedloedd, 
ond  ar  anfoniad  a  gorchymyn  yr  Arglwydd 

Iesu.  %  Fel  pe  dywedasai  yr  Iesu,  Y  rhai  o'r 
Iuddewon  a  ordeiniwyd  i  fywyd,  ac  oeddynt 

i'w  hachub,  a  achubwyd  eisoes  ;"ond  am  y lleill,  a  ymgaledasant,  nid  oes  dim  iddynt 

hwy  i'w  ddisgwyl  ond  eu  dinystrio. 

19  *  Aminnauaddywedais,  OAr 
glwydd,  b  hwy  a  wyddant  fy  mod  i  yn 
carcharu,  ac  yn  baeddu  ym  mhob  syn- 
agog  y  rhai  a  gredent  ynot  ti. 

b  adn.  4.  pen.  8.  3.  a  9.  1.  a  26.  9-12. 

*  Gwyddaitrigolion  Jerusalem  pa  mor  boeth 
y  buasai  Paul  unwaith  yn  erlid  y  cristionog- 
îon,  a  thybiai  efe  (yn  groes  i  feddwl  a  gw.y 
bodaeth  yr  Arglwydd  îesu,)  y  gwrandawent 

arno  ef  yn  hytrach  nac  ar  neb  o'r  apostolion 
eraill,  am  y  gwyddent  mai  erlidiwr  a  fuas- 
ai  gynt,  a  bod  yn  rhaid  mai  rhyw  beth  dwy- 
fol  a  goruwch-naturiol  a  weithiasai  ar  ei 
feddwl  i  wneyd  y  fath  gyfnewidiad  arno. 
Amcanu  protì  gwirionedd  Cristionogaeth  yr 
oedd  trwy  eidröedigaethei  hun,  wrth  adrodd 

hyn  i'r  Iuddewon ;  a  dangos  iddynt  mòr 
anodd  oedd  ganddo  eu  rhoddi  hwy  i  fynu,  a 
myned  at  y  cenedloedd. 

20  A  phan  dy  walltwyd  gwaed e  Ste- 
phan  d  dy  ferthyr  di,  yr  oeddwn  i 
hefyd  yn  sefyll  ger  llaw,  e  *  ac  yn 
cydsynio  i\v  ladd  ef,  ac  yn  cadw  dill- 

ad  y  rhai  a'i  lladdent  ef. e  Dat.  2.  13.  a  17.  6.        d  pen.  7.  58.  a  8.  1.  e  Luc 
U.  48.  Rhuf.  1.    32. 

*  Gwel  ar  pen.  7.  58 ;  a  8.  1.  Aìiairesei, 
|  "  lladd,"  llofruddio  a  fuasai  iawn  ;  oblegid 
\  lladdwyd  Stephan  heb  un  math  o  brawf,  na 
j  dedfryd  flaenorawl,  mewn  terfysg,  a    thrwy 
drais   amlwg,   megys   gan   yspeilwyr ;  pryd 

i  nad  oedd  yn   ganiatâol  i'r  Iuddewon   goll- 
farnu  neb,  hyd  yn  nod   wrth  y   cyfreithiau 
Ioan  18.  31. 

21  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf 
f*  Dos  ymaith  :  ë  f  canys  mi  a'th  an- 
fonaf  ym  %  mhell  at  y  Cenhedloedd. 

/pen.  9.  15.  g  pen.  9.  15.    »13.2,46,47.    a  19.  6. 
a  26.  17,  18.  Rhuf.  1.  5.  a  11.  13.  a  15.  16.  a  16.  26.  Gal    1 
15,  16.  a  2.  7,  8.  £ph.  3.  6—3.  1  Tim.  2.  7.  2  Tim.  1.  11. 

*  Mae  yr  Arglwydd  yn  ail  örchymyn,  a 
tlirwy  hyny  yn  ateb  holl  resymau  Panl  yn 
erbyn  gadael  yr  Iuddewon :  po  mwyaf  a 
wyddent  hwy  am  ei  zel  ef  yn  y  grefydd 
luddewig  gynt,  mwyaf  i  gyd  y  cyfrifent  ef 
yn  wrthgiliwr  oddi  wrth  y  grefydd  hòno  yn 
awr,  a  lleiaf  i  gyd  y  derbynient  ei  dystiol- 
açth  eí  am  Grist.  t  Pan  mae  Duw  yn  dan 
fon  mae  yn  rhaid  myned,  beth  bynag  fyddo 
y  canlyniad  :  pan  mae  ewyllys  a  gorchymyn 
Duw  yn  eglur  ac  yn  bendant,  mae  yn  rhaid 
ufuddâu,  a  gadael  y  llwyddo  neu  yr  aflwyddo 

iddo  ef.  î"Yn  mhell  "yr  oedd  tuag  wythj  fípmnio  hefvd? 
gant  ofilltiroedd  o  Jerusalem  i  Corinth  yn]  Q     „    í?  "   /  ?;, 

ac    efallai    niwy    na   hyny    i    rai   partliau    o 
Uyricum,  Rhuf.  15.  9. 

22  *  A  hwy  a'i  gwrandawsant  ef 
hyd  y  gair  hwn.  f  A  hwy  a  godasant 
eu  llef,  ac  a  ddywedasant,  h  \  Ymaith 
â'r  cyfryw  un  oddi  ar  y  ddaear:  canys 
nid  cymmwys  ei  fod  ef  yn  fyw. 
A  pen.  7.  54--57.  a  21.  36.  a  25,  24.  Luc  23.  18.  loan  19.  15. 

*  Yr  oedd  y  geiriau  uchod  o'r  eiddo  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  wrth  Paul,  yn  Ued  amlwg  yn 
dangos  gwrthodiad  yr  luddewon,  a  galwad  y 
cenedlocdd :  felly  yr  oeddynt  hwy  yn  eu 
dëali  wrth  fod  Paul  yn  eu  hadrodd;  t  a  hyny 
a'u  cyffrôodd  i  waeddi  allan  yn  ei  erbyn  yn 
y  modd  haerllug  uchod.  \  Nid  yn  unig  ym- 
aith  ag  ef  o  Jerusalem  y  ddinas  sanctaidd,  ac 
o  Judea  y  tir  sanctaidd,  ond  ymaith  ag  ef 
oddi  ar  y  ddaear ,  nid  cymhwys  fod  y  cyfryw 
adyn  ynfyw,  a  ryfygai  ddywedyd  fod  Duw 
yn  gwrthod  ei  bobi  brîodol  a  chyfammodol,  ac 
yn  dewis  paganiaid  dienwaededig  ac  eilun- 
addolgar  yn  eu  lle. 

23  Ac  fel  yr  oeddyn^yil  llefain, 
'  *  ac  yn  bwrw  eu  dilladJf  acyn  tafìu 
llwch  i'r  awyr, 

ipes.  7.  53.  a26.  11.  Preg.  9.  3.     j 
*  Yn  eu  llid  cynddeiriog,  yr  oeddynt  yn 

d'iosg  ac  yntaflueu  dillad  uchaf  ymaith,  i  ar- 
wyddo  eu  hatgasrwydd  wrth  y  fath  gabledd, 
fel  y  tybient  hwy,  ac  i  ddangos  eu  bod  yn 
barod  ilabyddio  Paul  fel  cablwr,  (pen.  7.58,) 
pe  cawsent  ef  yn  eu  dwylo  i  hyny.  fTaflent 
y  llwch  ì'r  awyr,  i  ddangos  eu  tra  chynddeir- 
iogrwydd,  ac  megys  i  ddangos  ei  fod  ef  wedi 
pechu  yn  erbyn  y  nefoedd  ac  yn  haeddu  i 
farn  o'r  nefoedd  i  ddisgyn  arno.  Pe  buasai 
gerig  yn  y  fàn  taflasent  y  rhai  hyny  ato. 

24  k  *  Y  pen-capten  a  orchymyn- 

odd  ei  ddwyn  ef  i'r  castell, l  f  gan  beri 
ei  holi  ef  trwy  fílangellau  ;  fel  y  gallai 
wybod  am  ba  achos  yr  oeddynt  yn 
llefain  arno  felly. 

k  pen.  21.31,  32.  a  23.  10,  27.  I  adn.  25-29.  pen.  16. 
22,  23,  37.  Ioan  19.  1.  Heb.  11.  35. 

*  O'r  blaen  ar  ben  y  grisiau  yr  oedd,  heb 
fyned  i  mewn  i'r  castell :  parodd  y  pen-capten 
ei  ddwyn  ef  i  mewn  i'r  castell,  i'w  ddîogelu 
ef  rhag  cynddeiriogrwydd  y  bobl,  ac  hefyd 
i'w  holi  ef  yn  bersonol,  beth  a  wnaethai  efe, 
i  fod  yn  achos  o'r  fath  derfysg.  f  Felly  y 
gwnaed  â  Christ  ei  hun,  ac  felly  y  gwnai  y 
Rhufeiniaid  yn  gyftredin  â  rhai  a  gyhuddid 
o  ryw  ddrwg-weithredoedd,  i  beri  iddynt 
gyfaddef  beth  a  wnaethent.  Tybiai  y  pen- 
capten  yn  sicr  fod  Paul  wedi  gwneyd  rhyw 
ddrwgmawr,iberìyrhollderfysghyn,a  mynai 
ei  holi  ef  trwy  fflangellau  i  beri  iddo  gyfadd- 
af  beth  a  wnaethai  :  cyfiawnach  a  rheitiach 
fuasai  iddo  ffangellu  y  terfysgwyr  o  lawer. 

25  *  Ac  fel  yroeddynt  yn  ei  rwymo 
ef  â  charreiau  dywedodd  Paul  wrth 

my  canwriad  yr  hwn  oedd  yn  sef- 
yll  ger  llaw,  nf  Ai  rhydd  i  chwi  fflan- 

ufuddâu,  a  gadael  y  llwyddo  neu  yr  aflwyddo  gellu  gwr  O  Rufeiniad,  ac  heb  ei  gon- 

Achaia,  dros  bedwar  cant  ar  ddeg  i  Rufain,)  54. 
10.  1.    a  23.  17.   a  27.  1,  3,  43.   Mat.  8.  8. 

adn.  27,  28.  pen.  16.  37.  a25.  16. 



Paul  yn  cael  ei  achub  trwy  hòni  ACTAU  XXIII.   ei  hawl  i  ddinas-fraint  Rhufain. 

*  Yu  rahlith  yr  Iuddewon,  rhwymid  yr 
hwn  fyddai  i  gael  ei  ffrewyllu  wrth  bôst,neu 
golofn,  o  gufydd  a  hanner  o  uchder,  niewn 
ystum  grymedig  :  felly  mae  yn  debyg  y 
rhwymwyd  Paul,  gan  feddwi  ei  ffrewyllu 

ef  â  chaçreiau  o'r  un  fath  ag  oedd  yn  ei 
rwymo.  t  Nid  oedd  yn  gyfreithlawn  cospi 
Rhufeiniad  heb  ei  gondemnio  ef  yn  gyntaf, 

na'i  ffrewyllu  fel  hyn  o  gwbl :  gellid  ei 
rwymo  â  chadwyn,  a'i  guro  â  ffòn,  ar  ol  ei 
gael  yn  euog ;  ond  cyfrifid  yn  ddirmyg  an- 

noddefawl  i  rwymo  neb  â  charrei'au,  a'u 
ffrewyllu  â  charreì'au,  neu  a  gwi'ail. 

26  *  A  phan  gíybuy  canwriad,efe 
a  aeth  ac  a  fynegodd  i'r  pen-capten, 
gan  ddywedyd,  °  f  Edrych  beth  yr  wryt 
yn  ei  wneuthur:  canys  Ilhufeiniadyw 
v  dyn  hwn. 

o  ado.  29.  pen.  23.  27. 

*  Yr  oedd  amryw  ganwriaid  dàn  yr  un 
pen-capten  ;  megys  y  mae  amryw  gapteniaid 
a  swyddogion  o  enwau  eraill  dàn  yr  un  cad- 
lywydd  yn  ein  byddinoedd  ninnau.  t  Pan 
glybu  y  canwriad  hwn  Paul  yn  dywedyd 
mai  Rhufeiniad  oedd,  efe  a  fynegodd  hyny 

i'r  pen-capten,  gan  ei  gynghori  ef  i  fod  yn 
wyliadwrus  beth  a  wnelai,  rhag  iddo  ddyfod 
yn  agored  i  gosp  ei  hun. 

27  A'r  pen-capten  a  ddaeth,  ac  a 
ddywedodd  wrtho,  *  Dywed  i  mi,  a'i 
Rhufeiniad  wyt  ti  ?  +  Ac  efe  a  ddy- 
wedodd,  Ie. 

*  Ai  Rhufeiniad  o  ran  dinas  fraint,  nid  o 

ran  cenedl;  canys  dywedasai  Paul  wrtho  o'r 
blaen  mai  Iuddew  oedd  o  ran  cenedl,  pen. 

21.  39.  f  Mae  yn  iawn  i'r  cristion  ddadlau  y 
rhagor-freintiau  hyny  a  berthyn  iddo  yn  ol 
ei  sefyllfa,  bod  yn  gall  fel  y  sarph,  hydag  na 
byddo  yn  colli  diniweidrwydd  ygolomen:  yr 
oedd  yn  iawn  i  Paul  hòni  ei  ddinas-fraint  y 
tro  hwn. 

28  *  A'r  pen-capten  a  attebodd,  A 
swm  mawr  y  cefais  i  y  ddinas-fraint 
hon.  f  Eithr  Paul  a  ddywedodd,  A 
minnau  a  anwyd  yn  freiniol. 

*  Byddai  Claudius  Cesar  yn  gwerthu 
breintiau  dinasaidd  i  ddi'eithriaid  am  brisuch- 
el  iawn,  ond  gwedi  hyny  gostyngwyd  y  pris 
lawer  iawn.  Costiodd  bris  mawr  i'r  pen-capten 
hwn,  ac  yr  oedd  yn  rhyfedd  ganddo  fod  un 
mòr  dlodaidd  yr  olwg  arno  â  Phaul  wedi 
gallu  prynu  dinas-fraint  mewn  Ile  mòrcnwog 
a  Tharsus.  t  Nid  o  herwydd  ei  eni  yn  Tarsns 
yr  oedd  Paulyn  freiniol,  tebygir;  ond  am  i 

ryw  rai  o'i  hènafiaid  ef  gael  eu  gwneyd  yn 
freiniol  gan  Ymherawdr  Rhufaiu,  am  ryw 
wasanaeth  gwladol  a  wnaethent  iddo  ef,  a 

bod  y  freiniolaeth  yn  disgyn  i'w  hiliogaeth 
hwy. 

29  *  Yn  ebrwydd  gan  hynny  yr 
ymadawodd  oddi  wrtho  y  rhai  oedd 

ar  fedr  ei  holi  ef.  p  f  A'r  pen-capten 
hefyd  a  ofnodd,  pan  wybu  ei  fod  ef 
yn  llhufeiniad,  ac  oblegid  darfod  iddo 
ei  rwymo  ef. 

p  adn.  25,  26.  peu.  16.  38,  39. 
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*  Y  rhai  a'i  rhwymasent  ef,  ac  oeddynt  ar 
fedr  ei  holi  ef  trwy  fflangellau  :  wedi  dëall 
mai  Rhufeiniad  oedd  efe/hwy  a  beidiasant, 
ac  a  aethant  ymaith,  nid  heb  beth  ofn  eu 
bod  eisoes  wedi  myned  yn  rhy  bell,  ac  ym- 
ddwyn  yn  rhy  fyrbwyll.  t  Ofnodd  y  pen- 
capten  ei  hun  hefyd  yr  un  modd  :  yr  oedd 
efe  eisoes  wedi  tori  ar  ragor-fraint  dinesydd 
Rhufeinig,  yr  hyn  a  gyfrifid  yn  drosedd,  ac 
yn  bechod,  fei  ei  galwent,  yn  erbyn  mawr- 
edd  y  bobl,  ac  yn  erbyn  deddf  yr  .Ymher- 
awdr  hefyd.  Gwelwn  yma  ddoethineb  Duw, 
yn  danfon  Paul,  dinesydd  Rhufeinig,  i  breg- 
ethu  yn  mysgy  cenedloedd  ;  cafodd  ei  achub 

fwy  nac  unwaith  trwy  ymhòni  o'r  ddinas- 
fraint  hon,  ac  nis  gallasai  yr  un  arall  o'r 
apostolion  ymhòni  o  hóni  er  cael  eu  hachub 
yn  yr  un  amgylchiadau. 

30  *A  thrannoeth,  ?ac  efe  yn  ewyll- 
ysio  gwybod  hysbysrwydd  am  ba 
beth  y  cyhuddid  ef  gan  yr  Iuddewon, 

l  efe  a'i  golîyngodd  ef  o'r  rhwymau, 
rac  a  archodd  i'r  J  arch-ofFeiriaid  a'u 
||  cynghor  oll  ddyfod  yno:  ac  efe  a 

ddug  Paul  i  waered,  §  ac  a'i  gosododd 
ger  eu  bron  hwy. 

?pen.  21.  11,  33.  a  26.  29.  Mat.  27.  2.  r  adn.  6.  pen. 
5.  21.  a  23.  15.  Mat.  10.  17. 

*  Mae  yn  debyg  nad  oedd  y  pen-capten 
yn  dëall  araeth  Hebraeg  Paul  wrth  yr  Iudd- 
ewon,  am  hyny  yr  oedd  o  hyd  heb  ddëall 
beth  oedd  ei  fai  ef.  Gan  ei  fod  yn  ewyllysio 

gwybod,  ac  yn  ewyilysio  boddloni  yr  Iudd- 
ewon  hefyd,  efe  a'i  cadwodd  ef  yn  y  castell 
hyd  dranoeth,  i'w  ddwyn  ef  allan  wyneb 
yn  wyneb  â'i  gyhuddw)  r,  fel  y  gallent  hwy 
gyhuddo  ac  yntau  ei  amddiffyn  ei  hun. 

t  Gollyngodd  ef  o'i  rwymau  dranoeth  (a  dy- 
lasai  ei  ollwng  yn  y  fàn  wedi  iddo  wybod 
mai  Rhufeiniad  oedd)  rhag  ei  ddwyn  ei 
hunan  i  berygl,  ac  hefyd  fel  y  gallai  Paul  fel 
gwr  rhydd,  ddadlaudrosto  ei  hun  gyda  rawy 
o  hyfdra.  %  Tybir  mai  blaenoriaid  y  pedair 

dosparth  ar  hugaín  o'r  offeiriaid  oedd  yr 
arch-offeiriaid  hyn.  ||  Y  Cyngor  oedd  aelod- 
au  y  Sanhedrim.  §  Gosododd  ef  yn  llŷs  y 
Sanhedrim,  mae  yn  debyg,ond  pa  nn  a  oedd 

rhyddid  i'r  pen-capten  ei  hun,  fel  cenedl- 
ddyn,  fod  yno  ai  peidio,  nis  gwyddom. 

PEN.  XXIII. 

Paul  yn  ateb  drosto  ei  hun. 

Al  PHAUL  yn  edrych  yn  graffar 

y  cynghor,  a  ddywedodd,  b  Ha  wŷr 
frodyr, c  f  mi  a  wasanaethais  Dduw 
mewn  pob  cydwybod  dda,  hyd  y 
dydd  heddyw. 

a  adn.  6.  pen.  6.  15.  a  22.  5.  Diar.  28.  1.  *  pen.  22. 
1.         c  pen.  24.  16.   1  Cor.  4.  4.  2  Cor.  1.  12.  a  4.  2.  2  Tim. 
1.  3.  Heb.  13.  18.  1  Pedr  3.  Ì6. 

*  "  Y  cyfiawn  a  fydd  hyf  megys  llew, " 
medd  Solomon :  felly  yr  oedd  Paul  yma :  yr 
oedd  ganddo  achos  da,  cydwybod  dawel,  ac 
ysbryd  hyf  a  gwrol,  am  hyny  yr  oedd  yn 
gallu  edrych  yn  graff  ar  y  cyngor.  Mae  yn 

debyg  ei  'fod  yn  canfod  wynebau  amryw  o'i hen  gyfeillion  yno,  gyda  pha  rai  y  buasai 
efe  ei  hun  yn  erlid  y  cristionogion  gynt.  Mae 



Anariias  yr  arch-offeiriad ACTAU  XXIII. 
yn  peri  taro  Paul. 

y n  debyg  ei  fod  yn 'edrych  yn  graft  hefyd,  i weled  pa  nifer  o  phariseaid  ae  o  Saduceaid 
oedd  yno,  fel  y  gallai  drefnu  ei  araeth  yn 
gyfatebol  er  y  fantais  orau  iddo  ei  hun  ac 
achos  yr  efengyl.  t  Pan  oedd  ef  yn  pharisead 

yr  oedd  yn  dd'íargyhoedd  o  ran  y  pethau  oedd 
yn  y  ddeddf ;  ac  yn  gwasanaethu  Duw  mewn 
cydwybod  bur  yn  ol  y  goleu  oedd  ganddo  : 

ì'e,  pan  oedd  yri  erlid  y  saint,  yr  oedd  yn 
gwneyd  hyny  o  gydwybod,  ac  yn  tybied  ei 
fod  yn  gwneyd  gwasanaeth  i  Dduw ;  ac  wedi 
ei  dröedigaeth  yr  oedd  yn  sicr  yn  gwasan- 
aethu  Duw  mewn  pob  cydwybod  bur.  Ond 
tybia  rhai  mai  am  wasanaethu  Duw  felcrist- 
ion,  ac  yn  efengyl  ei  Fab  yn  unig,  yr  oedd 
Paul  yn  son  yma,  gan  mai  hyny  oedd  y 
pwnc  dan  holiad  gan  y  cyngor. 

2  *  A'r  areh-offeiriad  d  Ananías  a 

archodd  i'r  rhai  oedd  yn  sefyll  yn  ei 
ymyl, e  f  ei  daro  ef  J  ar  ei  enau. d  pen.  24.  1.  e  1  Bren.  22.  24.  Jer.  20.  2.  Mica  5.  1. 
Mat.  26.  67.  Ioan  18.  22. 

*  Dyma'r  tro  cyntaf  i  ni  ddarllen  am  yr 
Ananías  annuwiol  hwn;  fel  arch-offeiriad  efe 
oedd  llywydd  y  cyngor.  t  Fel  y  tarawyd 
Micea  gynt,  I  Eren.  22.  24;  Jeremiah,  Jer. 
20.  1,  2;  a  Christ  ei  hun,  Ioan  18.  22.  J  Am 

iddo  â'i  enau  ddadleu  ei  fod  yn  ddîeuog  yn 
wyneb  eu  cyhuddiad  hwy  yn  ei  erbyn,  pen. 
21.  28.  Mae  yn  amlwg  wrth  hyn  mai  ain  ei 
ymddygiad  fel  cristion,  ac  yn  yr  efengyl,  yr 
oedd  efe  yn  son  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  ac 
nid  am  ei  ymddygiad  dân  y  ddeddf,  ac  fel 
erlidiwr  :  ni  buasent  yn  ei  daro  ef  am  hyny. 

3  Yna  y  dywedodd  Paul  wrtho, 

*Duw  a'th  dery  di,^fbared  wedi  ei 
wyn-galchu :  t  canys  a  ydwyt  ti  yn 
eistedd  i'm  barnu  i  yn  ol  y  ddeddf, 
h  a  chan  droseddu  y  ddeddf  yn  peri  fy nharo  i  ? 

/  Mat.  23.  27,  28.  g  Lef.  19.  35.  Salm  58.  1,  2.  a  94 
20.  Preg    3.  16.  Am.  5.  7.  Mica  3.  8—11.  h  Deut.  25.  1, 
2.  loan  7.  51.  a  28.  24. 

*  Cyílawuwyd  y  brophwydoliaeth  hon  yn 
nodedig,  meddant,  yn  mhen  pùm  mlynedd 
wedi  hyn;  wedi  llosgi  tŷ  Ananîas  mewn 
terfysg  a  gododd  ei  fab  ef  ei  hun,  ffoodd  ef  i 
ymguddio  mewn  lle  a  fuasai  gynt  yn  hen 
ddyfr-ffbs,  o  ba  le  y  llusgwyd  ef  allan  ac  y 
lladdwyd  ef.  t  Beddau  wedi  eu  gwỳnu  y 
galwai  yr  Arglwydd  Iesu  y  phariseaid  ;  a 
chyftelyb  iddynt  oedd  yr  arch-offeiriad  rhag- 
rithiolhwn:  er  ei  fod  mewn  swydd  sanct- 
aidd,  ac  yn  cymmeiyd  arno  fod  yn  sanct- 
aidd,  eto  dyn  drwg  yn  ei  galon  a'i  arferion 
ydoedd,  fel  y  tystia  ei  ymddygiad  yn  y  tro 
hwn.  Dywedir  hefyd  y  byddai  yn  attal 
rhanau  yr  is-offeiriaid,  yr  hyn  oedd  osodedig 
iddynt  wrth  y  ddeddf,  fel  yr  oedd  rhai  o 
honynt  yn  trengi  o  newyn.  %  Yr  hwn  oedd 
yn  haeddu  ei  guro,  nid  oedd  i  gael  ei  guro 
cyn  ei  brofi  yn  euog ;  ond  parodd  yr  arch-off  • 
eiriad  daro  Panl  cyn  iddo  gael  ei  amddiffyn 
ei  hun,  yr  hyn  oedd  drosedd  ar  y  ddeddf. 
Lef.  19.  15;  Deut.  25.  1,  2. 

4  *  A'r  sefyllwyr  a  ddywedasant 
wrtho,  A  ddifenwi  di  f  arch-offeiriad 
Duw  ? 

*  Môr  fuan  yr  oedd  y  deddfolion  pleidgar 
hyn  yn  gweled  bai  Paul ;  ond  heb  sylwi  dim 

^  597 

ar  y  c.tm  oedd  ef  yn  gael.  t  Y  swydd  .«anct- 
eiddiaf  yn  Israel,  ac  o  ganlyniad  y  sancteidd- 
iaf  yn  yr  holl  fyd  :  ond  nid  felly  y  person  a'i llanwai. 

5  *  A  dy wedodd  Paul,  '  Ni  wydd- 
wn  i,  frodyr,  mai  yr  arch-offeiriad 
oedd  efe  :  f  canys  ysgrifenedig  yw, 

k  Na  ddywed  yn  ddrwg  ambennaeth 

dy  bobl. i  pen.  24.   17,  k  Ex.  22.  28.  Preg.  10.  20.  2  Pedr  2. 
10,  11.  Jud.  8,  9. 

*  Gan  i  Paul  fod  am  flynyddoedd  yn  ab- 
senol  o  Jerusalem,  a  chan  nad  oedd  yr  arch- 
ofteiriad  yn  ei  wisgoedd  offeiriadol  yn  y 
Sanhedrim,  mae  yn  debyg  nas  gwyddai  efe 
mai  yr  arch-offeiriad  oedd  yr  hwn  a  orchym- 
ynasai  ei  daro  ef :  yr  oedd  ei  ymddygiad  ef 
yn  annhebyg  iawn  i  arch-offeiriad  Duw;  ac 
fel  pe  dy wedasai  Paul,  Pwy  a  allasai  feddwl 
ìiîHÌ  arch-offeiriad  Duw  a  roisai  y  fath  orch- 

ymyn"?  Dywed  rhai  yn  wir,  mai  Jesus  mab 
Gamaliel  oedd  yr  arch-offeiriad  mewn  gwir- 
ionedd,  ond  fod  Ananîas  wedi  myned  yn 

anghyfìawn  i'r  swydd  trwy  lwgr-wobr:  a  bod 
Paul  yma  yn  gy-stal  a  dywedyd,  nad  oedd 
efe  yn  ei  ystyried  nac  yn  ei  gydnabod  ef  yn 
arch-ofteiriad.  t  Y.  fan  lle  mae  hyn  yn 
ysgrifenedig  yw,  Exod.  22.  28  :  yr  oedd  holl 
aelodau  y  cyngor  i  gyd  yu  benaethiaid  y  bobl ; 
a  buasai  yn  drosedd  i  Paul  fel  dyn  cyffredin 
ddywedyd  yn  ddrwg  am  neb  o  honynt;  ond 
yr  oedd  efe  yn  llefaiu  fel  apostol,  mewn  ys- 
bryd  prophwydoliaeth,  ac  yn  ol  yr  hyn  a 
roddwyd  iddo  yr  awr  hòno,  Mat.  10.  19. 

6  *A  phan  wybu  'Paul  fod  y 
naill  ran  o'r  Saduceaid,  aV  llall  orr 
Phariseaid  efe  a  lefodd  yn  y  cynghor, 

Ha  wýr,  frodyr,  m  f  Pharisead  wyf  fi, 
mab  i  Pharisead :  n  X  am  obaith  ac  ad- 
gyfodiad  y  meirw  yr  ||  ydys  yn  fy 
marnui. 

/  Mat.  10.  16.  m  pen.  26.  5.  Pliil.  3.  5.  n  pen.  24. 
15.  21.  *  26.  6—8.  a  28.  20. 

*  Gwedi  iddo  edrycb  yn  graff  ar  y  cyngor, 
(gwel  ar  adn.  1,)  efe  a  adwaenai  lawer  yn 
phai  iseaid  yno,  a  lla\A  er  yn  Saduceaid  ;  ac 
yn  ei  ddoethineb  treiddgar,  gweloddfod  gan- 
ddo  gyfle  i  ddyrysu  eu  hamcanion  hwynt  yn 
ei  erbyn  ef,  trwy  eu  gosod  bwynt  yn  erbyn 

eu  gilydd.  Nid  oedd  hyn  ddim  mwy  na  u  bod 
yn  gall  fel  y  sarph,  ac  ar  yr  nn  pryd  yn  ddi- 
niwed  fel  y  golomen."  t  Pharisead  oeddwn 
I  gynt  yn  y  grefydd  Iuddewig,  a  chyn  belled 
ag  y  mae  adgyfodiad  y  meirw  yn  un  o  ddal- 
iadau  y  phariseaid,  pharisead  wyf  eto,  ac 
nid  Saducead.  |  Neu  am  y  gob^ith  o  adgyf- 
odiad  y  meirw  :  dull  o  ymadioddi  a  elwir 
hendiadis  ;  pan  y  dtfnyddir  dan  enw  cadarn 
yn  lle  enw  cadarn  a  gwàn,  ncu  ddau  sylwedd 
yn  Ile  sylwedd  ac  ansawdd.  ||  Arn  bregethu 
adgyfodiad  lesu  fel  bîaen-ffrwyth,  a  gobaith 
y  saint  am  adgyfodiad  trwyddo  ef,  yr  oedd 

yr  holl  dwrf  yn  nghylch  Paul,  a'r  holl  erlid 
oedd  arno,  pen.  4.  1 — 3. 

7  *  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 

0  bu  ymryson  rhwng  y  Phariseaid  a'r 
Saduceaid  :  f  a  rhannwyd  y  llíaws. 

o  pen.  14.  4.  S»lnj,55.  9.  Mat.  10.  34.  loan  7.  40-43. 
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*  Iroodd  allan  fel  y  dysgwyliai  Paul;  (gwel ar  adn.  6.)  yr  oedd  hyn  yn  ddigon  i  osod  y 
ddwy  blaid  yn  erbyn  eu  gilydd,  ac  iddo  yn- 
íau  gael  dianc.  +  Nid  yn  unig  aeth  gwýr 
mawr  y  Sanhedrim  yn  mhenau  eu  gilydd  • 

ond  aeth  yr  holl  lîaws  yr  un  modd,  phari'- seaid  a  Saduceaid  yn  erbyn  eu  gilydd  drwy 
yr  holl  lŷs.  J 

8  *  Canys  y  p  Saduceaid  yn  wir  a 
ddywedant  nad  oes  nac  adgyfodiad, 
nac  angel  nac  yspryd :  f  eithr  y  Phari- 
seaid  sydd  yn  addef  pob  un  o'r  ddau. 

p  pen.  4.  1.  Mat.  22.  23,  24.  Marc  12.   13.  Luc  20.  27 

*  Peth  rhyfedd  bod  y  Saduceaid  yn  gwacìu bodoliaeth  angelion,  a  hwy  yn  addef  dwyfol 
ysbrydoliaeth  pùm  llyfr  Moses,  l!e  mae  son 
mòr  aml  am  ymddangosiad  angelion :  ond 
mae  yn  debyg  mai  yn  allegawl  y  dëallent 
hwy  y  mànau  hyny,  ac  uid  yn  eu  bystyr 
llythyrenol.  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  gwyr- 
droi  yr  ysgrythyrau  i'w  dinystr  eu  hun  ún. 
Am  yr  adgyfodiad,  gwel  ar  y  ddadl  rhwng 
Cnst  a  hwy  yn  nghylch  hyn  yu  Mat.  22. 
23—33.  Gwadent  hwy  hefyd  fod  enaid  ys- brydol  gan  ddyn,  a  thaerent,  pan  fyddai  y 
corph  yn  marw  fod  y  cwbl  o'r  dyn  yn  marw 
ac.yn  t,oi  i  lygredigaeth  byth  yn  y  bedd. 
+  Addefai  y  phariseaid  bob  un  o'r  pethau  uch- 
od,  a  dadleuent  yn  wrol  ac  yn  wresog  dros- 
tynt  yn  erbyn  y  Saduceaid. 

9  *  A  bu  llefain  mawr,  f  a'r  ysgrif- 
enyddion  o  ran  y  Phariseaid  a  god- 
asant  i  fynu,  ac  a  ymrysonasant,  gan 
ddywedyd,  *%  Nid  ydym  ni  yn  cael 
dim  drwg  yn  y  dyn  hwn;  ''Heithr  os 
yspryd  a  lefarodd  wrtho,  neu  angel, 
*§  nac  ymrysonwn  â  Dnw. 
23  1  UD'lf  òo5-  d  26-J31-  '  Sam-  24-  ,7-  Diar-  16-  7-  L™ 
14-19  \w  &  rr  adí«  8-oPeD-  9'  4'  a22-  7'  ,7>  18'  a  26- 

1  Cor    10   2Ì.      •    l0aU  12'  29'  S  Pen-  5-  39-      a  ,l    ,7 

*  Aeth  y  ddadl  yn  boeth  iawn,  ac  i  Iefau uchel  a  therfysglyd,  rhwng  y  ddwy  blaid  lî- 
osog.  f  Dysgawdwyr  y  gyfraith  oedd  yr  ys- grirenyddion  wrth  eu  swydd,  ac  yr  oedd  y 
rhan  fwyaf  o  honynt  o  sect,  neu  blaid  y  phar- 
iseaid.  i  Er  nad  oeddynt  hwy  mwy  na'i baduceaid  yn  credu  dim  a  ddywedai  Paul 
am  adgyfodiad  Iesu,  fel  y  cyfry  w  ;  eto  yr 
oedd  yn  dda  ganddynt  ei  fod  ef  o  blaid  yr 
adgyfodiad,  gyda  hwynt  ac  yn  erbyn  y  sadu- 
ceaid  :  am  hyny  dywedent  nad  oeddynt 
hwy,  fel  doctoriaid  y  gyfraith,  yn  ca*l  dìm 
bai  ynddo  ef.  ||  Os  ysbryd  un  o'r  patríarch- 
laid,  neu  un  o'r  hen  dduwiolion  ;  neu  yntau 
un  o'r  angelion  da  wedi  ei  ddanfon  gan Dduw,  a  iefarodd  witho.  Cyfeirio  yr  oedd- 
ynt,  efallai,  at  yr  hyn  a  adroddasai  Paul  vn 
pen.  22.  6-10.  §  Cyngor  tebyg  i'r  hwn  a 
roddasai  Gamaliel,  y  penaf  o  honynt  o'r blaen.  pen.  5.  38,  39. 

f  0  *  Ac  wedi  cyfodi  terfysg  mawr, 
y  pen-capten,  ̂ j-yn  ofni  rhag  tynnu 
Paul  yn  ddrylliau  ganddynt,  Ja  arch- 

odd  i'r  milwyr  fyned  i  waered,  u  a'i 
gipio  ef  o'u  plith  hwynt,  a'i  ddwyn  i'r castell. 

i  Paul,  ac  yn  ei  gysuro. 

t  adn.  27  pen.  19.  28-31.  a  21.  30-36.  Salm  7.  2.  a  50. 
22.  M.ca  3.  3.  lago  1.  1».  20.  a  3.  14-18.  a  4.  I,  2.     «  peo. 

*  Aeth  y  ddwy  blaid  yn  warthus  iawn,  i ysbryd  cynddeiriog  yn  erbyn  eu  gilydd : 
terfysg  yn  nghylch  crefydd  yw  y  terfysg 
poethaf,yn  gyíîredin  ;  yu  enwedigyn  nghylch dahadau  cyfeiliornus  ar  y  naill  law,  a  nwy- 
dau  poethion,  ansanctaidd,  ac  annhymerus 
dros  y  gwirionedd,  ar  y  llaw  arall.  f  Rha« 
y  tỳnid  Paul  yn  ddrylliau,  gan  y  Saduceaid ì  ddial  arno  am  eu  gwrthwynebu  hwynt,  a 

chan  y  phariseaid  wrth  geisio  ei  gadw  'ef, herwydd  ei  fod  yn  eu  pleidio  hwythau.  \  Yr 
oedd  y  pen-capten  i  fynu  yn  y  castell,  yr 
hwn  oedd  yn  gyfagos  i'r  cyngor-Ivs,  a  chym- maint  oedd  swn  y  terfysg  fel  yr  oedd  efe  yn 
gallu  ei  glywed  o'r  castell :  parodd  i'r  mil- 
wyr  fyned  i  lawr  y  grisiau  a  chipio  Paul  i'r castell. 

11  x*Yr  ail  nos  yr  Arglwydd  a 
safodd  ger  llaw  iddo,ac  a  ddywedodd, 
y  Paul,  cymmer  gysur:  z  canys  megis 
y  tystiolaethaist  am  danaf  fi  yn  Jer- 
usalem,  a  ffelly  y  mae  yn  rhaid  i  ti 
dystiolaetliu  yn  lìhufain  hefyd. 

*  pen.  2.  25.  a  18.  9.  a  27.  23,  24.  Salm  46.  1,  2  a  109 

f1,Bí;V?*n14'  M3-,2  Jer.'lô.  19-21.  M.í  28.  20.' 
Ioan  4  18.  2  (  or.  1  8-lü.  y  pen.  27.  22,  25.  Mat.  9.  2. 
a  14.  27.  loan  16.  33.  z  pen.  19.21.  a  20  22  a  22  18 

a  28.  23-28.  Rhuf.  1.15,  16.  Phil.  1 .  13  2  Tim  4'  17 a  Es.  46.   10.  loan  11.  8-10. 

*  Gwedi  yr  holl  drallodau  a  gawsai  yr apostol,  wtth  ei  fod  yn  awr  mewn  dalfa,  ac 
yn  gwybod  y  gwnai  yr  Iuddewon  bob  peth  a 
allent  i'w  dori  ef  ymaith;  mae  yn  debyg  ei 
fod  ef  yn  of'nus  ac  yn  digaloni :  ac  yn  y  "cyf- 
wng  a'r  belder  hyny  mae  yr  Arglwydd  Ie.su 
Grist  yn  rasol  iawn  yn  ymweled  âg  ef,  i'w 
gysuro,  ei  gadarnâu,  ac  i'w  sicrâu  am  ddi'- 
ogelwch  ei  fywyd.  +  Yr  oedd  hyn  yn  sicr- 
wydd  i  Paul  y  cafíai  efe  ymadael  ynddiang- 
ol  o  Jerusalem,  ;icy  caíîai  efe  hefyd  fyned  i 
Rufain  yn  ol  ei  hir  a'i  fawrddymuniad,  pen, 
19.  21;  Rhuf.  I.  11,  13.  Mae  y  geiriau  yn 
brawf  fod  yr  Arglwydd  yn  foddlawn  i  ym- 
ddys;iad  Pai  1  ger  bron  y  cyngor,  er  bod  rhai 
dynion  yn  ei  ffeÿo. 

12  *A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
0  rhai  o'r  Iuddewon,  wedi  llnnio  cy- 
farfod,ca'u  rhwymasant  eu  hunain  â 

di'ofryd,  gan  ddy  wedyd, d  na  fwyttaent, ac  nad  yfent,  nes  iddynt  ìadd  Paul. 
b  adn.  21,  30.  Salni  2.  1-3.  a'64.  2-6.  Es.  8.  9,  10.  Jer. U.  19.  Mat.  26.  4.  c  1  Bren.  19.  2.  2  Bren.  6.  31.  Mat. 

27.  25.  Marc  6.  23-26.  Lef.  27.  29.  Jos.  6.  26.  a7.  15.  Neh. 
10.  29.  Mat.  26.  74.  1  Ccr.  16.  22  Gal.  3.  13.  d  1  Sam.  14. 
24,  27,  28,  40—44. 

*  FeJ  pe  dywedasent,  Deled  melltith  Duw 
irnom,  ( anethamatisan  eautousjos  gwnawn 
na  bwyta  nac  yfed  nes  i  ni  ladd  Paul.  Peth  cy- 
ffrediri  yn  mhlith  yr  Iuddewon  oedd  rhwymo 

eu  hnuain  ä  diofryd,  neu  a  melltith  o'r  fath 
hyn,  pan  fyddent  yn  penderfynu  ar  ryvv 
orchwyl;  yn  enwedig  lladd  riiywun,  heb 
brawf  cyfieithlawn,  a  farnent  hwy  wedi 
troseddu  eu  eyfreithiau.  Ac  os  methent,  yr 
oedd  yn  bur  hawdd  iddynt  gael  eu  rhyddân 
gan  cu  Rabbiniaid  oddi  wrth  eu  díofryd,  cyn 
belled  ag  y  gallent  fwyta  ac  yfed  ;  ond  nid 
tnòr  hawdd  cael  eurhyddâu  oddi  wrth  felltith 
Duw. 
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13  *  Ac  yr  oedd  mwy  nâ  deugain 
o'r  e rhai  a  wnaethant  y  cynghrair  hwn. 

«2  Sam.   15.  12,  31.  loan  16.  'ì. 

*  Mòr  gadarn  yr  oedd  y  cyd-frad  annuw- 
iol,  didrngaredd,  a  melldigedig  hwn  wedi  ei 
lunio,  fel  yr  oedd  deugain  o  ryw  ddyhirod 
gwaedlyd  wedi  cytuno  ac  ymrwymo  ynddo: 
dengain  o  fleiddiaid  am  un  o  braidd  diniwed 

Iesu  ;  ond  yr  oedd  Iesu  ei  hun  yn  drech  na'r 
deugain,  ac  yn  drech  na  satan  eu  meistr 
hefyd. 

14  /*A  hwy  a  ddaethant  at  yr 
arch-offeiriaid  a'r  henuriaid,  ac  a  ddy- 
wedasant,  Ni  a'n  rhwymasom  ein  hun- 
ain  â  d'íofryd,  na  archwaethem  ddim 
hyd  oni  laddem  Paul. 

/  Salia  52.  I,  2.  Es.  3.  9.  Jer.  6.  15.  a  8.  12.  Hos, 
:a7.  3. 

*  Er  mòr  ddrygionus  oedd  y  bwriad,  nid 
oedd  arnynt  gywilydd  o  hóno,  ond  amlygas- 
ant  ef  i'r  arch-offeiriaid  a'r  henuriaid,  gwŷr 
y  Sanhedrim,  y  rhai  a  wyddent  oedd  yn 

ddigon  parod  i'w  cynnorthwyo  hwynt,  er 
mòr  sanctaidd  oedd  swydd  y  naill,  ac  uchel 
oedd  sefyllfa  y  lleill.  Dylasent  attal  y  fath 
gynghrair,  a  chospi  y  cynghreirwyr;  ond 
wedi  tywallt,  ac  megys  yfed,  cymmaint  o 
waed  eisoes,  gwaed  Stephan,  a  gwaed  ein 
Harglwydd  ei  hun,  nid  rhyfedd  eu  bod  yn 
sychedu  byth  am  waed  ychwaneg.  Rhaid 
bod  crefydd  yn  isel  iawn  y  pryd  hwn,  pan 
oedd  yr  arch-offeiriaid  eu  hunain  yn  cydsynio 
â  bradwyr  a  llofruddion. 

15  *  Yn  awr  gan  hynny  hysbyswch 
gyd  â'r  cynghor,  i'r  pen-capten,  s  fel 
y  dygo  efe  ef  i  waered  y  fory  attoch 
chwi,  fel  pe  byddech  ar  fedr  cael  gwy- 
bod  yn  fanylach  ei  hanes  ef :  a  nin- 
nau,  f  cyn  y  delo  efe  yn  agos,  ydym 
barod  i'w  ladd  ef. 

g  pen.  25.  3.  Salra  37.  32,  33.  Diar.  1.  11,  12,  16.  a  4. 
16.  Es.  09.  7.  Rhuf.  3.   14—16. 

*  Yr  oedd  yr  arch-offeiriaid  a  gwŷr  y  San- 
hedtim  i  gyd-weithredu  â'r  cynghreirwyr 
Uofruddiog  yn  y  dyfn-frad  hwn ;  eto  mewn 
íFordd  rnòr  gyfrwys,  fel  nad  oedd  dim  perygl 
y  deuent  hwy  i  enbydrwydd  os  lleddid  Pauì. 

tAr  y  ffordd  o'r  castell  i'r  cyngor-lys,  ni  a'i 
lladdwn  ef  yn  nghanol  y  dyrfa,  os  bydd  dich- 
on  :  ac  heb  i  neb  wybod  pwy  a'i  Uaddodd,  os 
gallwn ;  ond  os  na  allwn  hyny,  ni  bydd  dim 
perygl  i  chwi;  nyni  a  gymmerwn  yr  holl 
ganlyniad  arnom  ein  hnnain. 

1 6  h  *  Eithr  pan  glybu  mab  chwaer 
Paul  y  cynllwyn  yma,  efe  a  aeth  i 

mewn  i'r  castell,aca  fynegodd  i  Paul. h  Job  5.  13.  Diar.  21.  30.  Galar.  3.  37.   1  Cor.  3.  19. 

*  Mae  yn  debyg  nad  oeddynt  hwy  yn  gwy- 
bod  fod  y  gwr  ieuanc  hwn  yn  perthyn  i  Paul, 
ac  nid  oeddynt  mewn  un  modd  yn  ochelgar 

pwy  a'u  clywrai;  felly  trefnodd  rhagluniaeth 
Duw  iddo  ef  gael  aílan  y  brad  mewn  pryd 

i'w  attal.  Un  rhyfedd  yw  Duw  am  ddàl  y 
doethion  yn  cu  cyfrwysdra,  diddymu  ancan- 
ion  y  rhai  cyfrwys,  fel  na  allo  eu  dwylo 
ddwyn  dim  i  ben,  a  gwahardd  gweddill  cyn- 
ddaredd  ei  elynion. 

17  *  A  Phaul  a  alwodd  »  un  o'r  can- 5Ŵ 

wriaid  atto,  ac  a  ddywedodd,  f  Dwg 

y  gwr  ieuangc  hwn  at  y  pen-capten ; 

canys  y  mae  ganddo  beth  i'w  fynegi iddo. 
l'  adn.  23.  pen.  22.  26.  Mat.  8.  8,  9. 

*  Er  i  Paul  gael  tysliolaeth  sicr  o  dd'iogel- 
wch  gan  Grist  ei  hun,  adn.  11;  eto  nid  oedd 

efe  yn  esgeuluso  moddion  i'w  ddiogelu  ei 
hun.  f  Dwg  y  gwr  ieuanc  hwn  at  y  pen- 
capten,  mae  ganddo  beth  o  bwys  i'w  fynegi 
iddo,  peth  a  berthyn  iddo  ef,  fel  llywodraeth- 
wr  gwladol,  ac  fel  swyddog  milwraidd,  ei 
wybod,  ac  ymddori  yn  ei  gylch  yn  ddYoed. 

18  *  Ac  efe  a'i  cymmerth  ef,  ac  a'i 
dug  at  y  pen-capten ;  ac  a  ddywedodd, 
h  Paul  y  carcharor  a'm  galwodd  i  atto, 
ac  a  ddymunodd  arnaf  ddwyn  y  gwr 

ieuangc  yma  attat  ti,  l  yr  hwn  sydd 
ganddo  beth  i'w  ddywedyd  wrthyt. 

k  peo.  16.  25.  a  27.  1.  a  28*.  17.  Gen.  40.  14.  15.  Eph. 3.  1.  a  4.  1.  Phile.  9.        I  Luo  7.  40. 

*  Mae  yn  debyg  fod  gan  y  Canwriad 
barch  i  Paul,  wrth  weled  ei  ymddygiad  add- 

gwrol  ef  dan  ei  holl  brofedigaethau  a'r 
driniaeth  ddrwgoedd  yn  gael :  gwrandawodd 
a  gwnaeth  ei  gais  ef  yn  foneddigaidd  yn  y 
fan. 

1 9  *  A'r  pen-capten  a'i  cymmer- 
odd  ef  m  erbyn  ei  law,  f  ac  a  aeth  ag 

ef  o'r  neilldu,  ac  a  ofynodd,  n  Beth 
yw  yr  hyn  sydd  gennyt  i'w  fynegi  i mi? 

m  Jer.  31.  32  Maro  8.  23.  a  9.  27.  n  Neh.  2.  4.  Est. 
5.  3.  a  7.  2.  a  9.  12.  Marc  10.  51. 

*  Ymddygiad  boneddigaidd  a  gostyngedig 
iawn  oedd  hyn  mewn  gwr  mor  fawr,  a  phagan 
hefyd ;  gwahanol  iawn  i  ymddygiadau  yr 

Iuddewoner  eu  hollfreintiau  a'u  holl  ymffrost. 
Mae  calonau  pawb  yn  llaw  Duw,  i'w  tym- 
heru  a'u  troi  fel  y  mỳno  efe.  t  I  ystafell  ar 
eu  penau  eu  hunain,  fel  na  chaffai  neb  glyw- 
ed  beth  oedd  ganddo  i'w  ddywedyd  :  myn- 
odd  Duw  y  brad  i'r  golwg,  ond  cadwyd  y 
gwrth-frad  yn  ddirgel,  i  ddiddymu  y  brad 
hwnw. 

20  Ac  efe  a  ddywedodd,  *  Yr 
Iuddewon  a  gyd-fwriadasant  ddeisyf 

arnat  ddwyn  Paul  i  waered  y  fory  i'r 
cynghor,  °  fel  pe  baent  ar  fedr  ymofyn 
yn  fanylach  yn  ei  gylch  ef. 

o  adn.  15.  Salm  12.  2.  Dan.  6.  5—12.     ̂   'r 

*  Sef  yr  arch-oífeiriaid,  yr  henuriaid,  a'r 
{ìeugain  hyny  a  aethant  dan  ddîofryd  i  ladd Paul. 

21  f  Ond  na  chyttuna  di  â  hwynt. 
p  Canys  y  mae  yn  cynllwyn  iddo  fwy 
nâ  deuäemwr  o  honynt,  y  rhai  a  q  roi- 
sant  ddìofryd,  na  bwytta  nac  ỳîed, 
nes  ei  !add  ef :  ac  yn  awr  y  maent 

hwy  yn  barod,  yn  disgwyl  am  addew- 
id  gennyt  ti. 

p  adn.  12—14.  pen.  9.  23,  24.  a  14.  5,  6.  a  20.  19.  »  25. 
3.  2  Cor.  11.  26,  3Í,  33.        q  adn.  14.  Rhuf.  9.  3. 

*  Yr  esgus  a  fydd,  ei  gael  ef  ger  bron  y 

cyngor  i'w  holi  yn  fanylach,ond  y  gwir  fwr- 
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iad  yw,  ei  ladd  ef  yn  fradychus,  ac  ar  un- 

waith,  ar  ei  ífordd  o'r  castell  i'r  cyngor; 
t  am  hyny  yr  wyf  yn  atolwg  i  tina  chydsyn- 

ia  â'u  cais  hwyut,  ì  ddanfon  Paul  i  waered  i 
blith  ei  elynion  bradychus  a  ilofruddiog:  mae 
ei  fywyd  ef  yn  hollawl  ar  dy  law  di. 

22  *  Y  pen-capten  gan  hynny  a 
ollyngodd  y  gwr  ieuangc  ymaith, 

r  wedi  gorchymyn  iddo  ìia  ddywedai  i 
neb,  ddangos  o  hono  y  pethau  hyn 
iddo  ef. 

r  Joi.  2.  14.  Marc  1.  44. 

*  Mae  y  pen-capten  yn  gofalu  yma  am 
einioes  Paul  ac  am  einioes  y  gwr  ieuanc  hef 

yd ;  pe  cawsai  yr  Iuddewon  glywed,  di'am- mau  y  buasent  yn  lladd  y  gwr  ieuanc  am 

ddynoethi  eu  bwri'ad  hwy,  ac  heíyd  yn  dyf- eisio  rhyw  ffordd  arall  i  ladd  Paul. 

23  *  Ac  wedi  galw  atto  ryw  *  ddau 
ganwriad,  efe  a  ddywedodd,  Parot- 
tôwch  ddau  cant  o  filwyr,  f  i  fyned 
hyd  yn  Cesarea,  a  deg  a  thriugain  o 
wŷr  meirch,  Ja  deucanto  fTyn-wewyr, 

'||  ar  y  drydedd  awr  o'r  nos. •  adn.  17.        t  Mat.  14.  25.  Luc  12.  38. 

*  Swyddog  ar  gant  o  filwyr  ydoedd  pob 
canwriad ;  felly  yr  oedd  yma  ddau  gan- 
wriad  a  dau  gant  o  filwyr ;  pob  un  a'i 
gant.  t  Cesarea  Stratonis,  yn  Palestina 
oedd  hon,  ar  làn  môr  y  canol-dir,  70,  neu 
75  milltir  i'r  gorllewin  o  Jerusalem ;  ac  nid 
Ce3area  Philippi  yn  y  gogledd.  jTybir  mai 
milwyr  o  genedloedd  tramor  yn  y  Hengau 
Rhufeinig  oedd  y  ffyn  wewyrhyn :  rhai  hyn- 
od  am  daflu  picellau  llymion  at  eu  gelynion 

oeddynt.  |j  Am  naw  o'r  gloch  yn  yr  hwyr. 
Gwyddai  y  pen  capten  nad  oedd  modd  cadw 
Paul  yn  hwy  yn  Jerusalem  heb  berygl  y 
byddai  terfysg,  ac  efallai  tywallt  gwaed,  yno ; 
gan  hyny  penderfynodd  ei  ddanfon  ef  i 
Cesarea  at  Felix  y  rhaglaw.  Danfonodd  nif- 

er  digonol  o  filwyr  gydag  ef  i'w  ddi'ogelu,  ac 
i  wrthsefyll  pob  rhuthr  a  allai  yr  Iuddewon 
wneyd  arno  ef  ar  y  fifordd  ;  ac  ar  yr  un  pryd 
danfonodd  ef  ymaith  ar  hyd  nos,  mor  ddiar- 
wybod  ag  y  gallai  i  bawb,  ac  fel  y  byddai  y^. 
ddigon  pell  o  gyrhaedd  ei  elynion  erbyn 
tranoeth. 

24  *  A  pharottôwch  u  ysgrubliaid 
iddynt  i  osod  Paul  arnynt,  i'w  ddwyn 
ef  yn  ddi'ogel  at  *  f  Ffelix  y  y  rhag- law. 

E  Neh.  2.  12.  Est.  9,  10.  Lac  10.  34.  x  adn.  26,  33— 
36.  peo.  24.  3,  10,22—27.  a  25.  14.     y  Mat.  27.  2.  Luc  3.   1. 

*  Heblaw  y  gofal  uchod  am  ddíogelwch" 
Paul,  dangosodd  y  pcn-capten  dynerwch  mawr 
tuag  ato  hefyd ;  yn  darpar  ysgrubliaid  iddoef 

a'i  gyfeillion  i  farchogaeth  arnynt:  a  phwy  a 
ŵyr  nad  eiddo  gelynion  penaf  Pauloeddrhai 

o'r  ysgrubliaid  hyny.  Fel  hyn  yr  ocdd  Duw 
yn  goruwch-lywodraethu,  ac  yn  tueddu  calon 

dyn  paganaidd  i  ddì'ogelu  ei  was,  a'i  anrhyd- 
eddu  hefyd  :  pa  bryd  o'r  blaen  y  cafodd  ef 
farchogacth  yn  ei  holl  deithiau  ì  Felix  yd- 
oedd  rhaglaw  Judea  y  pryd  hwn,  ac  yu  Ce* 
*area  yr  oedd  yn  cartrefu  ac  yn  cadw  ei  Iys. 

25  *  Ac  efe  a  ysgrifenodd  lythyr 
yn  cynnwys  yr  ystyriaeth  yma  : 

êöö 

Tra  yr  oedd  y  ddan  ganwriaid  yn  parot- 
ôi  yr  osgordd  uchod,ysgrifenodd  y  pen-capten 
lythyr  at  Felix  yn  achos  Paul,  tebyg  i'r  hyn 
a  ganlyn. 

26  *  Claudius  Lysias,  z  f  at  yr  ar- 
dderchoccaf  raglaw  Ffelix,  \  yn  anfon a  annerch. 

z  pen.  24.  3.  a  26.  25.  Luo  1.3.  a  pen.  15.  23.  Ueo 

1.  1.  3  loan  14.  5 
*  Claudius  Lysias  oedd  enw  y  pen-capten. 

t  Enwad  o  barch  i  Felix,  cyfatebol  i'w 
swydd  a'i  sefyllfa  uchel ;  J  yn  nghyd  a  chyf- 
archiad  caredig,  a  phob  dymnniad  o  ddaioni 

iddo.  Dywedir  i'r  Felix  hwn,  yn  nghyd  a'i 
frawd  Gallas  gael  eu  geni  yn  gaethion  ;  ond 

i'r  Ymherawdr,  Claudius  Cesar,  eu  hoflì 
hwynt,  eu  rhyddâu  a'u  breinio,  a'u  derchafu 
iswyddau  uchel  yn  y  wladwriaeth  :  rhy  faith 
fyddai  mynea  yn  helaethach  i  hanes  Felix 
a'i  raglawiaeth  yma. 

27  *  Y  gwr  hwn  b  f  a  ddaliwyd 
gan  yr  Iuddewon,  aca  fu  agos  a'i  ladd 
ganddynt;  ac  a  achubais  i,  gan  ddy- 
fod  â  llu  arnynt,  c  \  gwedi  deall  mai Rhufeiniad  oedd. 

*  adn.  10    pen.  21.  31—33.  «  24.  7.        c  pen.  22.  25—29. 

*  "  Y  gwr  hwn,"  sef  Paul  y  carcharor. 
t  Mae  yr  adroddiad  hwn  yn  lled  gywir  ;  ond 
nid  yw  Lysiasyn  dywedydìddo  rwymo  Paul, 
yr  hyn  ni  ddylasai  wneyd.  %  Gwyddai  Lys- 
ias  y  byddai  amhydedd  a  chanmoliaeth  iddo 
ef  o  achub  Paul  am  mai  Rhufeiniad  oedd  ;  ac 

nid  yw  yn  anghofio  crybwyll  y  peth'yn  ei lythyr. 

28  d  *  A  chan  ewyllysio  gwybod 
yr  achos  yr  oeddynt  yn  achwyn  arno, 

mi  a'i  dygais  ef  i  waered  i'w  cynghor 
hwynt: 

d  pen.  22.  30. 

*  Gan  fy  mod  yn  ewyllysio  ymddwyn  yn 
ddiduedd  rhwng  yr  Iuddewon  â'r  carcharor, ac  fel  na  chaent  hwy  achos  i  ddywedyd  fy 
mod  I  yn  eu  gorthrechu  trwy  rym  milwi  aidd, 
ac  hefyd  yn  barnu  mai  fy  nyledswydd  oedd 
mỳnu  gwybod  beth  oedd  ganddynt  hwy  yn 
ei  erbyn,  i-beri  y  fath  gynhwrf  a  therfysg  ; 

mi  a'i  dygais  ef  i'w  cyngor,  neu  eu  senedd 
hwynt,  i  gael  ei  holi  a'i  brofi  ganddynt  hwy 
eu  hunain,  a'i  farnu  wrth  eu  cyfreitbiau  hwy 
fel  y  byddai  yr  achos  yn  gofyn.  Yr  oedd 
hyn  i  gyd  yn  burion ;  ond  nid  oes  yma  air 
am  iddo  ef  ei  rwymo  ef  cyn  ei  ddwyn  o  flaen 
y  cyngor.  pen.  22.  24,  25,  30. 

29  *  Yr  hwn  y  cefais  fod  yn  ach- 

wyn  arno  am  e  arholion  o'u  cyfraith 
hwy,  /fheb  fod  un  cŵyn  arno  yn 
haeddu  angau,  neu  rwymau. 

e  adu.  6-9.  pen.  18.  15.  a  24.  5,  6,  10—21.  a  25.  19,20. 
/pen.  25.  7,  8,  II,  25.  a  26.  31. 

*  Mae  yn  wir,  yr  oedd  ganddyntryw  swrn 

o  bethau  yn  ei  erbyn  yn  ol  eu  cyfreithiau  a'u 
defodau  crefyddol  hwy,  y  rhai  nid  oeddwn  I 
yn  eu  dëall,  nac  yn  tybied  yn  ddyledswydd 
arnaf  yrnddori  yn  eu  cylch  ;  tond  yn  ol  y 
cyfreithiau  Rhufeinig,  nid  oeddwn  I  yn 
gweled  fod  ganddynt  yr  un  cŵyn  yn  ei  erbyn 
yn  haeddu  angau,  nac  ychwaith  rhwymau. 
Nid  oedd  Lysias  yn  gofalu  dim  am  bethau 
mawrion  yr  efengyl  a  bregethai  Paul,  pa  on 
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i  iawn  ai  cam  oeddynt;  fel  pagan,  a  gwr 
rewn  awdurdod  gwladol,  yr  oedd  ef  yn  syn- 
ed  ac  yngweithredu,.agoruwch-lywodraeth- 
dd  Duw  hyny  i  waredigaeth  Paul. 

30  **Aphan  fynegwyd  i  mi  fod 
£  Iuddewon  ar  fedr  cynllwyn  i'r  gwr, 
nyfi  a'i  hanfonais  ef  allan  o  law  attat 
i ;  *  f  ac  a  rybuddiais  y  cyhuddwyri 
idywedyd  y  pethau  oedd  yn  ei  erbyn 
ìf  ger  dy  fron  di.  *  J  Bydd  iach. 

g  adn.  16-24.         h  pen.  24.  7,  8.    a  25.  5,  6.  i  pen. 
29.  2  Cor.  13.  11. 

►  Yr  oedd    hyn   yn  gyhuddiad   trwm    yn 
;rbyn  yr  Iuddewon,  eu  bod  yn  bobl  derfysg 
yd,  ac  yn  barod  i  godi  yn  anghyfreithlawn 
^n  erbyn  y  llywodraeth  :  yr  oedd    hefyd   yn 
langos  pa  ham  y  danfonwyd  Paul  at  Felix, 
\  phaham  y  danfonwyd  y  fath  warchawd-lu 
nilwraidd  gydag  ef.     tTranoeth,  wedi  dan 

'on  Paul  ymaith,  mae  yn  debyg  i  Lysias  ry 
)yddio  yr  luddewon  i  fyned  i  Cesarea,  i  osod 
ìu  hachwynion  yn  ei  erbyn  ef  ger  bron  Felix. 
Nid  da  oedd   gan  yr  luddewon   hyny,  mae 
yn  debyg  ;  ac  eto,  wedi  gỳru  pethau  yn  mlaen 
cyn  belled,  yr  oedd   yn    rhaid    myned  ;   neu 

llgael  eu  cospi  am    godi   terfysg   diachos  yn  y 
Ijrtdinas.     Jlechyd,  llwyddiant,  a   phob  ded 

yddwch  i  ti.     Dyma  gynllun  o  lythyr  bỳr, 
glur,  a  chynnwysfawr ;  nid   wedi  ei   fritho 

'i  orlenwi  â  mwy  na  mwy  o   gyfarchiadau 
wenieithus  a  mursenaidd,  fel  ilythyrau    at 
ŷr  mawr  yn  ein  dyddiau  ni. 

1  *  Yna  y  milwyr,  k  megis  y  gor- 
|chymynasid  iddynt,  a  gymmerasaut 

Paul,  f  aca'í  dygasant  o  hŷd  nos  i  An- 
tipatris. 

t  adn.  23,  24.  Luc  7.  8.  2  Tim.  2.  3,  4. 

*  Mewn  ufudd-dod  i  orchymyn  eu  pen-cap- 

■ten,  cychwynodd  y  milwyr.  yn  dd'ioed,  ar  yr 
awr  osodedig.  +  Enw  y  lle  hwn  gynt  oedd 
Capharsalama  (1  Mac.  7.  31,)  neu  Chabar- 
zaba  ;  aü-adeiladodd  Herod  Fawr  y  dref,  ac 

a'i  galwodd  Antipatris,  o  anrhydedd  i'w  dad 
Antipater.  Mae  haneswyr  yn  gwahaniaethu 
yn  fawr  am  sefyllfa  y  lle  hwn  ;  ond  yn  ol 
darlun  Scott  yr  oedd  yn  sefyll  dipyn  mwy 
na  hanner  y  ffordd  o  Jerusalem  i  Cesarea  : 
efallai  iddynt  gyrhaedd  yno  erbyn  tranoeth, 

ond  yr  oedd  yn  deithiocaledi'r  milwyr  traed. 

32  *  A  thrannoeth,  gan  adael  i'r 
gwŷr  meirch  fyned  gyd  âg  ef,  hwy  a 

ddychwelasant  i'r  +  castell. 
*  Gwedi  hebrwng  Paul  allan  o  gyrhaedd  y 

perygl,  dychwelodd  y  gwýr  traed  o  Antipa- 
îris  i  Jerusalem,  gan  adael  i'r  gwŷr  meirch 
fyned  âg  ef  yn  mlaen  i  Cesarea.  +  Sef  i  gas- 
tell  Antonia  yn  Jerusalem,  lle  yr  oedd  eu 
prif  orsaf  hwynt. 

33  *  Y  rhai,  gwedi  dyfod  i  Cesarea, 
1  a  rhoddi  y  llythyr  at  y  rhaglaw,  m 
osodasant  PauÌ  hefyd  ger  ei  íron  ef. 

I  adn.  25—30.        m  peu.  28.  16. 

*  Gwedi  i'r  gwŷr  meirch,  gwarcheidwaid 
Paul  ddyfod  i  Cesarea,  hwy  a  roisant  yn 
gyntaf  y  llythyr  oddi  wrth  y  pen-capten  i 
Felix,  ac  wedi  hyny  gosodasant  Paul  y 
carcharor  ger  ei  fron  ef. 

34  Ac  wedi  i'r  rhaglaw  ddarllen  y 
ëöî 

llythyr,  n  *  ac  ymofyn  o  ba  dahuth  yr 
oedd  efe  :  °  f  a  gwybod  mai  o  Cilicia 
yr  ydoedd; n  pen.  25.  1.  Est.  11.  a  8.  9.  Dan.  2.  49.  aC  1.  Lno 
23.  6.  7.  o  pen.  15.  41.  a  21.  39. 

*  Crybwyllai  Lysias  yn  ei  lythyr  mai  I 
Rhufeiniad  oedd  Paul,  adn.  27,  a  hyny,  ef- 
allai,  yn  un  peth,  a  barodd  i  Felix  ofyn  iddo 
o  ba  dalaeth  yr  ydoedd  ;  fel  y  gwypai  ai 
Rhufeiniad  ydoedd  mewn  gwirionedd.  Yr 
oedd  rhaglawiaid  y  gwahanol  daleithiau  hef- 
yd  yn  bur  ochelgar  nad  ýmyrent  hwy  â  mat- 
erion  neb  o  dalaeth  arall,  allan  o'u  rhaglaw- 
iaeth  eu  hunain,  rhag  yr  achwynid  arnynt 
wrth  Cesar  eu  bod  yn  myned  dros  derfynau 
eu  hawdurdod.  Gwel  Luc  23.  C,  7.  t  Tal- 
aeth  yn  Asia  leiaf  oedd  Cilicia,  ac  mae  yn 
debyg  yn  perthyn  i  raglawiaeth  Felix. 

35  *  Mi  a'th  wrandawaf,  eb  efe, 
p  f  pan  ddelo  dy  gyhuddwyr  hefyd. 
X  Ac  efe  a  orchymynodd  ei  gadw  ef 
q  yn  nadleudy  rHerod.  M 

p  adn.  30.  pen.  24.  I,  10,  22,  24—27.  a  25.  16.  q  Mat. 
2.  1,  3,  16.        r  Mat.  27.  27.  Ioan  18.  28. 

*  Mi  a'th  wrandawaf  yn  fanol,  ac  yn 
drwyadl,  yw  ystyr  y  geiriau  diaíiousomài 
son,  yn  ol  cyfreithiau  yr  Ymherodraeth  Ruf- 
einig,  a  gorchymyn  Duw  i'r  barnwyr  hefyd. 
üent.  2.  16;  a  19.  18.  +  Gwel  ar  adn.  30. 
Yr  oedd  hyn  yn  ddigon  teg,  cael  y  cyhuddol 

â'i  gyhuddwyr  wyneb  yn  wyneb  cyn  barnu, 
a  gwrando  ar  y  naill  fel  y  llall :  dyma  bagan 
yn  gwneyd  felly  ;  pa  faint  mwy  y  dylai 
barnwyr  cristionogol  ei  wneyd.  |  Tybir  i 
lythyr  Lysias  yn  nghylch  Paul,  effeithio 
cymmaint  ar  Felix  fel  na  roddodd  efe  ef  yn 
y  carchar  cyffredin,  ond  peri  ei  gadw  ef 
mewn  rhan  olýs  mawr  a  adeiladasai  Herod, 
yr  hwn  a  elwid  tŵr  Straton,  ond  a  elwir 

yma  "  Dadleu-dỳ  Herod,"  oblegid  mai  yma 
y  byddai  arferol  o  gynnal  brawd-leoedd  cyf- reithiol. 

PEN.  XXIV. 

Paul  yn  cael  ei  gyhuddo  gan  Tertùlus,  %c. 

AC  ar  ol  pum  uiwrnod,  b  f  y 

daeth  Anani'as  yr  arch-ofTeiriad  i 
waered,  a'r  henuriaid,  c  X  ac  un  Ter- 
tùlus  areithiwr ; d  \\  y  rhai  a  ymddang- 
osasant  ger  bron  y  rhaglaw  yn  erbyn 
Paul. 

a  adn.  11.  pen.  21.  27.  b  pen.  23.  2,  30,  35.  a  25.  2. 
c  pen.  12.  21.  Rs.  3.  3.  1  Cor.  2.  I,  4.        d  pen.  25.  2,  15. 

*  Pùm  niwrnod  er  pan  ddaliesid  ef  gyntaf 
yn  y  deml,  (pen.  21.  27,)  medd  rhai,yr  hyn, 
yn  nghyd  â'r  saith  niwrnod  y  bu  efe  mewn 
puredigaeth  cyn  hyny,  (pen.  21.  24,  26,)  a 
wna  y  deuddeng  niwrnod  a  grybwylla  ef  yn 
adn.  11,  o'r  bennod  hon.  Pùm  niwrnod  ar 
ol  ei  ddyfod  ef  o  Jerusalem  i  Cesarea,  medd 
eraill,  a  hyny  sydd  fwyaf  naturiol  ei  feddwl 
wrth  ddarllen  y  geiriau.  Gwel  ar  pen.  21.  27. 
t  Tybiodd  y  gwŷr  mawr  hyn  fod  yr  achos 
yn  ddigon  pwysig  iddynt  ddyfod  o  Jerusa- 
lem  yr  holl  ffordd  i  Cesarea,  i  geisiocyhuddo 
Paul ;  ac  mae  yn  anhawdd  gwybod  pa  un 
ai  wrth  Paul  ai  wrth  Lysias  yr  oedd}'nt 
ddicaf  erbyn  hyn,  am  iddo  ef  symmnd  Paul 

o'i  gafaelion  hwy,  a  rhoddi  yr  holl  dra- 
fferth  hon  iddynt  i  ddyfod  ar  ei  ol  i  Cesarea. 

3  E  ==
=== 



Tertùlus  yn  cyhuddo  Paul ACTATJ  XXIV. 

Gwel  ar  pen.  23.  30.  J  Rhyw  gyfreithiwr 
cyfrwys-ddrwg  a  dichellgar  oedd  y  Tertùíus 
hwn,  mae  yn  debyg,  a  gyflogasent  hwy  i 
rldyfod  gyda  hwynt,  i  fwyâu  y  cyhuddiadau 
yn  erbyn  Panl  Irwy  rym  areitheg  a  hyawdl- 
edd  twyllodrus  :  ond  y  mae  mwy  o  weniaeíh 
ac  anuiredd  yn  ei  araeth  na  dim  arall. 

jlTertùlus  fel  dadleuwr  swyddol,  a'r  lleill  fel 
cyhuddwyr  a  thystion. 

2  *  Ac  wedi  ei  alw  ef  ger  bron, 
t  Tertúlus  a  ddecbreuodd  ei  gyhuddo 
ef\  gan  ddywedyd, 

*  Gwedi  galw  Paul  ger  bron,  wyneb  yn 
wyneb  â'i  gyhuddwyr.  t  Dechreuodd  ei  gy- 
huddo  ef  ar  gam,  ac  yn  gelwyddog  iawn,  fel 
y  gellir  gweled  wrth  gymharu  adn.  6,  7,  âg 
ymddiffyniad  Paul  yn  adn.  11 — 21. 

3  e  *  Gan  ein  bod  ni  yn  cael  trwot 
ti  heddwch  mawr,  a  bod  pethau 

llwyddiannus  i'r  genedl  hon  trwy  dy 
ragwelediad  di,  yr  ydym  ni  yn  gwbí, 
ac  ym  mhob  man,  yn  eu  cydnabod, 
f  O  ardderchoccaf  Ffelix,  gyd  â  phob 
dîolch . 

«  ado.  26,  27.  Salm  10.  3.  a  12.  2,  3.  Diar.  26.  28.  a  29 
5.  Jud.  16.        /pen.  23.  26.  a  26.  25.  Luc  1.  3. 

*  Dywedir  i  Felix  ymlid  ìladron  a  thwyll 
wyr  o'r  wlad  ;  ond  yn  mhob  peth  arall,  mae 
haneswyr  Iuddewig  a  phaganaidd  yn  cytuno, 
mai  dyn  cybyddlyd,  creulawn,  ac  anfad 
ddrygionus  oedd  efe  :  yr  ocdd  yn  dra  angyf 
iawn  a  gorthrymus  tuag  at  yr  Iuddewon ; 
mynodd  ladd  Jonathan  eu  harch-offeiriad, 
herwydd  iddo  ryfygu  dywedyd  yn  erbyn  ei 
drais  ef  ;  yr  ocdd  yn  byw  mewn  godineb 
gyda  Drusila,  yr  hon  a  adawsai  ei  gwr  ei 
hunaii  i  fyw  gydag  ef;  achwynwyd  arno 
wrth  Nero  gan  yr  luddewon  am  orthrymder 

annoddefol,  a  chawsai  ei  ddiswyddo  a'i  gospi 
yn  sicr,  oni  bnasai  i'w  frawd  Pallas  eiriol 
gyda'r  Ymherawdr  yn  ei  blaid.  Felly,  ni  a 
welwn  nad  oedd  y  rag-araeth  hon  ddim  ond 
gweniaeth  ffiaidd  oll,  er  ennill  Felix  i  bleid 
yr  Iuddewon  yn  erbyn  Panl. 

4  e  *  Eithr,  íeì  na  rwystrwyf  di  ym 
mhellach,  f  yr  ydwyf  yn  deisyfarnat, 

o'th  hynawsedd,  wrando  arnom  ar  fyr eiriau. 
-     :g  Heb.  11.  32. 

*  Fel  na  rwystrwyf  di  gydag  achosion 
pwysig  eraill  trwy  gymmeryd  i  fynu  dy  am 
ser  gwerthfawr.  t  Geiriau  Uyfnach  nac  ym 

enyn,  ond  i  gyd  yn  weniaeth  ff'íaidd,  digoi i  beri  i  bawb  ga  âu  pcb  hyawdledd  areithiol. 

5  h  *  Oblegid  ni  a  gawsom  y  gwr 
hwn  yn  bla,  .*  f  ac  yn  cyfodi  terfysg 
ym  mysg  yr  holl  Iuddewon  trwy  y 
byd,  *  f  ac  yn  ben  ar  sect  y  '  Nazar- eniaid : 

A  pen.  6.  13.  a  16.  20,  21.  a  17.  6,  7.  a  21.  28.  a  22.  22 
a  58.  22.  I  Bren.  18.  17,  18.  Jer.  38.  4.  Amos  7.  10.  Mat.  5. 
11,  12.  a  10.  25.  1  Cor.  4.  13.  «  1   Sam.  22.  7— 'J.  Ezra  4. 
12—19.  Neb.  6.  6-8.  Est.  3.  8.  Loc  23.  2,  5,  19,  25.  1  Pedi 
2.  12—15.  k  a<In.  14.  pen.  5.  17.  a  15.  5.  a  26.  5.  a  23. 
'12.  1  for.  II.  19.        /Mat.  2.23. 

*  "  Ni  a  gawsom  y  gwr  hwn  yn  bla:"  fel 
pe  dywedasai,  Tsisgallaf  fi  «fgymharu  i  ddim 

arall,  ond  i  ddyn  a'r  pla  árno,   yn  Hygru  ac _ 

ger  bron  Felix. 

yn  gwenwyno  pawb  pa  îe  bynag  y  deio,  à'i 
athrdwiaethau  cyfeiliornus  a  niweidiol.  t  Mae 
efe  yn  ciëu  ac  yn  codi  terfysg  yn  my?g  yr 
luddewon  yn  mhob  màn  ;  nid  yn  onig  tcr- 
fysg  yn  erbyn  crefydd  a  chyfreithiau  yr 
luddewon  eu  hunain  ;  ond  terfysg  hefyd,  a 
gwrthryfel  yn  erbyn  y  llywodraeth  Rufeinig 

ar  yr  Iuddewon.  Cyhucìdiadau  hollawl  an"- wireddus  a  thra  drygionus  ̂   w  y  rhai  hyn  oll. 
t  Sect  y  Nazaiëaid,  neu  y  cristionogion  : 
mynai  Tertùlus  i  Felix  goelio  bod  y  sect  íion 

yn  fwy  peryglus  i'r  grefydd  luddewig,  ac 
i'r  Ilywodraeth  Rufeinaidd,  na'r  un  sect  ar- 
all ;  ac  y  dylasai  efe  allan  o  law  ymddwyn 
tuag  at  Paul  fel  yr  ymddygasai  Pilat  ei 
flaenor  tuag  at  Iesu  o  Nazareth  ei  hun. 

6  *  Yr  hwn  a  ̂ amcanodd  halogi  y 
deml :  n  f  yr  hwn  hefyd  a  ddaliasom 
ni,  °  ac  a  fynnasem  ei  farnu  yn  ol  ein 
cyfraith  ni. m  adn.  12.  pen.  21.  27—29.  n  pen.  21.  30—32.   a  22. 
23.  a  23.  10-15.        o  loan  18.  31.  a  19.  7,  8. 

*  Am  sail  y  cyhuddiad  anwireddus  hwn, 
gwel  pen.  21.  28,  29 :  ond  yr  oedd  Tertùlus 
yn  rhy  gyfrwys  i  ddywedyd  mai  trwy  ddwyn 
rhai  di'enwaededig  i'r  deml  yr  amcanai  Pàul 
ei  halogi ;  gwyddai  mai  dyn  dîenwaededig 
oedd  Felix  ei  hun,  ac  na  roddasai  nemawr 
o  dderbyniad  i  gŵyn  felly  pe  buasai  yn 
wir.  t  Gwir  oedd  iddynt  hwy  ddàl  Paul, 
ond  nid  mòr  wir  mai  yn  ol  cyfraith  o  fath 
yn  y  byd  y  mynent  ei  roi  ef  i  farwolaeth  ; 
hwy  a  wnaethent  hyny  pe  gallasent  trwy 
derfysg  a  brad,  heb  un  gyfraith.  Caniatâai 

y  Rhufeiniaid  i'r  Iuddewon  rodrli  dynion  i 
farwolaeth  am  gynnjg  halogi  eu  teml,  heb 
un  prawf  yn  y  byd  arnynt ;  ac  yma  mae 
Tertùlus  am  ddangos  eu  bod  hwy  yn  bwyllog 
a  rhesymol  iawn,  yn  eu  bwriad  o  roddi  Paul 
i  farwolaeth  wrth  gyfraith,  pryd  y  gallascnt 
ei  wneyd  heb  hyny.  Ni  soniodd  air  am  y 

cynghraii  bradychus  i'w  ladd  ef. 

7  p  *  Eithr  Lysias  y  pen-capten  a 
ddaeth,  s  a  thrwy  orthrech  mawr  a'i 
dug  e/'allan  o*n  dwylaw  ni : ))  pen.  21.  31—33.  a  23.  23—32.    Di*r.  4.  16.  g  pen. 
21.  35.  a23.  10. 

*  Yn  hyn  yr  oeddynt  yn  cyhuddo  Lysias 
hefyd,  fel  pe  buasai  yn  pleidio  Paul,  a 
thrwy  orthrech  yn  attal  iddynt  hwy  weith- 
redu  yn  ol  yr  hawl  oedd  ganddynt. 

8  r*ica  archodd  i'w  gyhuddwyr 
ddyfod  ger  dy  fron  di : s  f  gan  yr  hwn, 
wrth  ei  holi,  y  gelli  dy  hun  gael  gwy- 
bodaeth  o'r  holl  bethau  am  y  rhai  yr 
ydym  ni  yn  achwyn  arno. 

r  pen.  23.  30,  35.  a  25.  5,  15,  11.        «  adn.  19-21. 

*  Gwel  pen.  23.  30  :  mae  hyn  hefyd  yn 
lled  debyg  i  achwyniad  yn  erbyn  y  pen- 
capten  ;  ei  fod  yn  rhoddi  yr  holl  drafterth 

a'r  gost  iddynt  hwy,  i  ddyfod  yr  holl  ffordd 
i  Cesarea  yn  erbyn  Panl,  pryd  y  gallasent  ei 
farnu  ef  gartref  pe  cawsent.  Onid  oes  yma 
brawf  amlwg,  fod  y  deyrnwialen  wedi  llwyr 

ymadaw  o  Judah  y  pryd  hwn,  a'r  Iuddewon 
yn  hollawl  tìàn  lywodraeth  estron  genedl  ? 
t  Mòr  ddigywilydd  oedd  y  Tertùlus  hwn,  a 
thybied  yr  addefai  Paul  ei  hun  wrth  ei  holi, 

ei  fod  yn  euog  o'r  pethau  y  cam-gyhuddwyd 



Paul  yn  ymddijfyn  ei ACTAU  XXIV. 
hun  ger  bron  Felix. 

ef  o  houynt :  ond  efe  a  gamsyniodd  yn 
fawr  iawo, 

9  *  A'r  Iuddewon  a  gyd-synîasant 
hefyd,  gan  ddywedyd,  fod  y  pethau 
hyn  felly. 

f  peo.  6  11—13.  Salai  4.  2.  a  62.  3,  4.  a  64.  2—8.  Es. 
59.  4-7.  Jer.  9.  3-6.  Ezec.  22.  27—29.  Mica  6.  12,  13.  a  7. 
2,  3.  M*t.  26.  59,  60.  Ioan  8.  44. 

*  Er  mòr  gelwyddog  oedd  y  cyhuddiadan 
uchod  i  gyd,  dyma  yr  arch-offeiriad  a'r 
henuriaid,  (adn.  1,)  yn  cyd-dystio  â  Thertùi 
us  eu  bod  yn  wir:  annhebyg  iawn  oedd  yr 
arch-offeiriad  hwn  i'r  darluniad  a  wnair  o'r 
offeiriad  yn  Mal.  2.  6. 

10  *  A  Phaul  a  attebodd,  u  wedi 

i'r  rhaglaw  amneidio  arno  i  ddywed- 
yd,  f  Gan  i  mi  wybod  dy  fod  di  yn 

*  farnwr  i'r  genedl  hon  er  ys  llawer  o 
flynyddoedd,  J  yr  ydwyf  yn  fwy  cys- 
urus  yn  atteb  trosof  fy  hun. 

«pen.12.  17.     a  13.  16.     a  19.  33.     a  21.  40.    a  26.  1 
*  pen.  18.  15.  1  Sam.  2.  25.  Luc  12.  14.  a  18.  2. 

*  Yn  ol  y  gyfraith  Rufeinig,  a  hawl  na- 
turiol  pob  dyn  hefyd,  yr  oedd  y  cyhuddol  i 
gael  ateb  drosto  ei  hun,  a'i  amddiffyn  ei  hun 
yn  wyneb  ei  gyhuddwyr  :  wedi  ì  Tertùlus 

a'r  Iuddewon  orphen,  amneidiodd  Felix  ar 
Paul,  mai  yn  awr  oedd  yr  amser  iddo  ef 
lefaru  ;  ac  yn  wir  yr  oedd  yn  anodd  iddo 
dewi  hyd  yn  hyn,  yn  wyneb  y  fath  anwir- 
eddau.  +  Pùm  mlynedd  a  hanner,  medd 
rhai  ;  saith  mlynedd,  medd  eraill,  y  buasai 
Felix  yn  rhaglaw  y  pryd  hwn.  f  Gan  iddo 
fod  cyhyd  o  amser  yn  rhaglaw  Judea,  efe  a 
wyddai  yn  lled  dda  pa  fath  ddynion  oedd 
cyhuddwyr  Paul ;  a  phe  buasai  yntau  wedi 

bod  yn  ddyn  terfysglyd  o'r  fath  a  haerent 
hwy,  nis  gallasai  Felix  lai  na  gwybod  hyny 
hefyd :  mae  y  ddau  beth,  mae  yn  debyg,  yn 
gwneyd  Paul  yn  gysurus  i  ateb  drosto  ei  hun. 

11  *  Canys  ti  a  elli  wybod  nad  oes 
y  dros  ddeuddeg  diwrnod  er  pan 
ddaethum  i  fynu  i  2  f  addoli  yn  Jer- 
usalem. 

y  ada.  I.  pen.  21.  18,  27.  a  22.  30.   a  23.  11,  23,  32,  33 
2  adn.  17.  pen.  21.  26. 

Tri  chyhuddiad  a  roddwyd  yn  erbyn  Paul 
— codi  terfysg ;  blaenori  plaid  gyfeiliornus, 
sect  y  Nazareniaid  ;  a  halogi  y  deml :  ac  yn 
ei  ymddiffyniad  a  ganlyn,  mae  efe  yn  ateb 

yn  rheolaidd  i  bob  un  o  honynt.  *  Am  god 
terfysg  ;  gallai  Felix  wybod  nad  oedd  ond 
deuddeng  niwrnod  o  gwbl  er  pan  ddaethai  ef 
i  Jerusalem  o  wledydd  pell  ;  ac  nas  gallasai 
ennill  plaid  ddigonol  yn  hyny  o  amser  i  god 
terfysg.  Gwyddai  Felix  ei  fod  mewn  dalfa 

am  ran  fawr  o'r  amser  hyny  ;  a  gallai  wy 
bod  ond  holi  tystion,  pa  bryd  y  daethai  i 
Jerusalem  gyntaf,  a  pha  beth  a  wnaethai  efe 
yno  yr  holl  amser :  fi  addoli  ac  nid  i  der- 
fysgu  y  daethai  efe. 

12  °  *  Ac  ni  chawsant  fi  yn  y 
deml  yn  ymddadleu  â  neb,  f  nac  yn 

gwneuthur  terfysg  i'r  bobl,  nac  yn  y 
synagogau,  nac  yn  y  ddinas : 

a  adn.  5.  p«n.  25.  8.  a  28.  17. 

*  Ni  chawsant  fì  yn  dadlau  â  neb  yn  y 
deml  am  faterion  crefydd  na  materion  y 
llywodraeth  ;  +  nac  yn  ymderfysgu  â  neb  yn 

fiÖ3 

y  deml,  yn  y  synagogau,  nac  yn  un  màn  yn 
y  ddinas.  Yr  oedd  yn  gyfreithlawn  dadlau 
ac  ymresymu  yn  y  deml,  am  bethau  yn  y 

gyfraith  a'r  prophwydi,  ar  ol  gorphen  yr 
aberthau  ;  fel  y  mae  yn  amlwg  yn  Luc  2. 
46;  ond  yma  mae  Paul  yn  haeru  na  wnaeth- 
ai  mo  hyny,  yr  hyn  fuasai  gyfreithlawn 
iddo,  chwaithach  codi  terfysg  mewn  mod<l 

anghyfreithlawn. 
13  *  *  Ac  ni  allant  brofi  y  pethau 

y  maent  yn  awr  yn  achwyn  arnaf  o'u 

plegid. 
6  pen.  25.  7. 

*  Gorchwyl  hawdd  yw  cyhuddo  ;  ond  peth 
arall  yw  profi  y  cyhuddiadau,  eu  bod  yn 

wir :  nis  gallai  neb  o'r  cyhuddwyr  hyn  brofi 
yr  un  o'r  tri  pheth  uchod  yn  erbyn  Paul, 
nac  ei  fod  ef  yn  euog  o'r  un  o  honynt. 

14  **  Ond  hyn  yr  ydwyf  yn  ei 
gyffesu  i  ti,  d  mai  yn  ol  y  ffordd  y 
maent  hwy  yn  ei  galw  yn  ̂ heresi, 
f  felly  yr  wyf  fi  yn  addoli  /  Duw  fy 
nhadau ;  *  %  gan  gredu  yr  holl  bethau 

sydd  ysgrifenedig  yn  y  h  ddeddf  aTr 
prophwydi : c  Salra  119.  46.  Mat.  10.  32.  d  pen.  9.  2.  a  19.  9,  23. 
Araos  8.  14.  2  Pedr  2.  2.  e  adn.  5.  1  Cor.  11.  19.  Gal.  5. 
20.  Tit.  3.  10.  2  Pedr  2.  I.  f  peu.  3.  13.  a  5.  30.  a  7.  32. 
a22.  14.   Ex.  3.  15.   1  Cron.  29.  18.   2  Tim.  1.  3.  §  pen. 
3.  22—24.  a  10.  43.  a  26.  22,  27.  a  29.  23.  Lnc  1.  70.  a  24. 
27,  44.  loan  5.  39—47.  1  Pedr  1.  11.    Dat.  19.  10.  k  pen. 
13.  15.   Mat.  7.  12.    a  22.  40.     Luc  16.  16,  29.     loan  I.  45.    j Rhuf.  3.  21. 

*  Yma  mae  Paul  yn  ateb  i'r  ail  gyhudd- 
iad,  sef  cyfeiliornad,  neu  heresi:  addefai, 
mai  yn  ol  y  ffordd  a  alwent  hwy  yn  heresi, 
yr  oedd  efe  yn  addoli  Duw  ei  dadau  :  ac  yn 
hyn,  fel  Crist  ei  hun  o  flaen  Pilat,  efe  a 
dystiodd  broffes  dda.  1  Tim.  6.  13.  +  Nid 
oedd  efe  yn  addoli  yr  un  duw  newydd,  ond 
Duw  ei  dadau  ;  Duw  Abraham,  Isaac,  a  Ja- 
cob:  y  Duw  hefyd  a  addolai  yr  holl  genedl 
Iuddewig  :  nis  gallasai  fod  heresi  yn  hyny. 
Sylwir  fod  hyn  yn  ddadl  addas  iawn  ger 
bron  rhaglaw  Rhufeinig  ;  yr  oedd  yn  profi 
fod  Paul  dàn  nodded  y  cyfreithiau  Rhufein- 

ig,  y  rhai  a  ganiatâent  i'r  Iuddewon  oll  add- 
oli  Duw  eu  tadau  :  pe  buasai  efe  yn  addoli 
rhyw  dduw  newydd,  buasai  yn  colli  nawdd 
ac  amddiffyn  y  cyfreithiau  hyny.  J  Mae  efe 
yn  dangos  hefyd  nad  oedd  ganddo  ef  yr  un 
grefydd  ond  yr  hon  a  ddysgid  yn  y  ddeddf 

a'r  prophwydi ;  llyfrau  a  addefid  yn  wirion- 
edd  o  ddwyfol  ysbrydoliaeth  gan  yr  Iudd- 
ewon  eu  hunain.  Yr  oedd  efe  yn  credu  eu 
gwirionedd,  ac  yn  credu  y  cyflawniad  o 
honynt  yn  íesu  y  Messiah. 

15  *  *  A  chennyf  obaith  ar  Dduw, 
f  yr  hon  y  mae  y  rhai  hyn  eu  hunain 
yn  eidisgwyl,  Äybydd  adgyfodiad  y 

meirw,  J  i*r  cyfiawnion  ac  \7v  anghyf'- iawnion. 
i  adn.  21.  pen.  26.  7.  a  28.  20.  *  pen.  23.  6—8  Job 

19.25,26.  Dan.  12.  2.  Mat.  22.  31,  32.  Ioan  5.  28,  29. 
1  Cor.  15.  12—23.  Phil.  3.  21.  1  Thes.  4.  14—16.  Dat  20. 12,  13. 

*  A  chenyf  obaith  ar  Dduw,  ar  air  a  gallu 
Duw,  am  adgyfodiad  y  meirw.  Dyma  oedd 
canol  bwynt  athrawiaeth  Paul,  a  phob  cang- 
en  arall  o'r  athrawiaeth  yn  nglyn  â  hyn  :  ad- 
gyfodiad  Crist  yn  gyntaf,  fel  blaen-ffrwyth  a 
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sicrwydd  adgyfodiad  ei  bobl.  +  Yr  oedd  yr 
Iuddewon  oll  hefyd,  oddigerth  y  Saduceaid 
yn  unig,  yn  credu  adgyfodiad  y  meirw  ;  ac 
nid  oedd  y  Saduceaid  ond  ychydig  o  rifedi, 
y  rhai,  er  eu  bod  gan  mwyaf  yn  uchel  mewn 
awdurdod,  nid  oeddynt  yn  beiddio  erlid  yr 
Iuddewon  eraill  am  yr  athrawiaeth  hòno. 
%  Dywed  Josephns  y  byddai  y  phariseaid  yn 
cyfyngu  yr  adgyfodiad  i'r  cyfiawnion  yn 
unig;  ac  yn  dywedyd  y  caffai  yr  anghyf- 
iawnion  ddyoddef  yn  uifernbyth,  heb  adgyf- 

odiad  i'w  cyrph.  Pa  fodd  yr  oeddynt  yn dëall  Daniel  12.  2  ? 

16  z*  Ac  yn  hyn  yr  ydwyf  fi  fy 
hun  yn  ymarfer,  igaelcydwybod  ddi- 
rwystr  tu  ag  at  Dduw  a  dynion,  yn 
wastadol. 

/  pen.  23.  1.  Rhuf.  2.  15-  a  9.  1.  1  Cor.  4.  4.  2  Cor.  1. 
12.  a  4.  2.  1  Thes.  2.  10.  1  Tim.  1.  5,  19.  a  3.  9.  2  Tim.  1. 
3.  Tit.  1.  15.  a  2.  U— 13.  Heb.  9.  14.  a  10.  22.  a  13.  18 
1   Pedr2.  19.  a  3.  16,21. 

*  Yr  hwn  mae  gwir  obaith,  a  gobaith  da 
trwy  ras  ganddo,  mae  yn  ei  buro  ei  hun. 
1  Ioan  3.  3  :  felly  yr  oedd  Paul  yma  ;  "  Ac 

yn  hyn,"  neu  am  hyn,  fel  yrarwydda  y  gair 
yn  aml,  yr  wyf  fi  fy  hun  yn  ymarfer  ac  yn 
ymdrechu  yn  gydwybodol,  nid  yn  unig  i  fod 
0  ymarweddiad  allanol  dîargyhoedd  ger 
bron  dynion,  ond  hefyd  i  gadw  cydwybod 
ddirwystr  tnag  at  Dduw  a  dynion.  Yr  oedd 

crediniaeth  gadarn  o'r  adgyfodiad  a'r  farn, 
yn  nghyd  a'i  obaith  o  gael  rhan  yn  adgyfod- 
iad  a  dedwyddwch  y  rhai  cyfiawn  yn  ei 
weithio  i  yrndrech  gwastadol  am  sancteidd- 
rwydd  a  chydwybod  bur  ddirwystr. 

17  *Ac  ar  ol  llawer  o  flynydd- 
oedd,  y  daethum  m  i  wneuthur  *  elus- 
enau  i"m  cenedl,  n  \  ac  offrymmau. mpe.i.  11.  29,30.  a  20.  16.  Rhuf.  15.  25,26.  1  Cor.  16. 
1,  2.  2  Cor.  8.  a  9.  Gal.  2.  10.        n  pen.  21.  26. 

*  Yma  mae  efe  yn  dyfod  at  y  trydydd 
cyhuddiad,  sef  halogi  y  deml,  ac  yn  ei  wrth- 
brofi  trwy  ddywedyd,  mai  i  wneuthur  elus- 
enau  i'w  genedl,  ac  i  oífrymu  yn  y  deml  yn 01  deddf  Moses,  y  daethai  efe  i  Jerusalem, 
wedi  bod  yn  absenol  am  ìawer  o  flynyddoedd  : 
pedair  ar  ddeg,  medd  rhai,  Galat.  2.  1. 

t  Nid  oedd  yn  elyn  i'w  gcnedl ;  obîegid  yr 
oedd  ganddo  elusenau  iddynt :  J  ac  nid  pedd 
yn  elyn  i'w  crefydd  a'u  teml ;  oblegid  yr 
oedd  yn  offrymu  yn  y  deml  yn  oì  eu  gosod- 
ìadau  crefyddol  hwy,  yr  hyn  oedd  oddefol 
dros  ychydig  y  pryd  hwnw.  er  nad  oedd 
rwymedig  nac  angenrheidiol. 

18  °  *  Ar  hynny  rhai  o'rluddewon 
o  Asia  a'm  cawsant  i  f  wedi  fy  nglan- 
hâu  yn  y  deml,  \  nid  gyd  â  thorf  na 
therfysg. 

o  pen.  21.  26-30.  a  26.  21. 

■*  Ar  hyny,  pan  oeddwn  I  yn  cyflawni  y 
gwasanaeth  perthynol  i'r  add'uned  oedd  ar- 
naf,  yr  Iuddewon  o  Asia  a'm  cawsant  yn  y 
deml,  pen.  21.  27;  +nid  yn  ei  halogi,  ond 
wedi  fy  nglanâu,  ac  mòr  addas  i  fod  ynddi 
â  neb  Iuddewon  eraill.  j  Nid  gyda  thorf  na 
therfysg,  ond  yn  llonydd,  a  chyda  chynnuìl- 
eidfa  lonydd  oedd  yno  yn  addoli  :  a  pha  der- 
tysg  bynag  a  wnaed,  fy  nghyhuddwyr  eu 

hunain  a'i  gwnaeth,  heb  un  achos  yn  y  byd 
ynof  fi,  gwelsant  Trophimus  yr  Epíiesiad 
gyda  mi  yn  y  ddinas  (pen.  21.  29,)  a  dywed- 
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asant  yn  anwireddus  i   mi    ei  ddwyn  ef  i'r 
deml  i'w  halogi :  pen.  21.  28. 

19  *>*  Yrhai  a  ddylasent  fod  ger 
dy  fron  di,  ac  achwyn,  os  oedd  gan- 

ddynt  ddim  i'm  herbyn. 
p  peu.  23.  30.  a  25.  16. 
*  Dylasai  yr  Iuddewon  hyny  o  Asia,  a 

ddechreuodd  y  derfysg  fod  yma  ger  dy  fron 
di,  ac  achwyn  eu  hunain,  os  oedd  ganridynt 
ddim  i'm  herbyn  ;  nid  yw  y  rhai  hyn  fy 
nghyhuddwyr  ond  dywedyd  yr  hyn  a  gly  w- 
sant  gan  eraill,  nis  gallant  ddywedyd  iddynt 

weled  dim  o'r  pethau  y'm  cyhuddant  o 
honynt. 

20  *  Neu  ddyweded  y  rhai  hyn  eu 
hunain,  os  caw^ant  ddim  camwedd 
ynof,  tra  fum  i  yu  sefyll  o  flaen  y 

cynghor. *  A  thra  bum  i  yn  sefyll  o  flaen  y  cyngor 
yn  eu  gwydd  hwynt,  wedi  fy  nàl,  tystiol- 
aethed  y  rhai  hyn  os  cawsant  ddim  camwedd 
mewn  dim  a  ddywedais  I  yno :  am  bob  peth 
cyn  hyny  nis  gall  y  rhai  hyn  dystio  dim. 

21  *  Oddi  eithr  yr  un  llef  hon  a 
lefais  pan  oeddwn  yn  sefyli  yn  eu 

plith ;  9  Am  adgyfodiad  y  meirw  y'm beruir  heddyw  gennych. 
q  pen.  4.  2.  a  23.  6.  a  26.  6-8. 
*  Am  yr  "  un  llef  hon"  gwel  ar  pen.  23. 6 : 

ac  yn  yr  adnodau  dylynol  gwelwn  i'r  phari- seaid  gyfiawnâu  Paul  yn  y  llef  hòno,  a  pha 
fodd  y  gallent  ei  feio  ef  yn  awr?  Fel  pe 
dywedasai  Paul,  Am  bob  bai  arall,  yr  wyf 
yn  ei  herio  hwynt,  ac  os  yw  pregethu  adgyf- 
odiad  y  meirw  yn  fai,  yr  wyf  yn  ymorfol- 
eddu  ynddo,  beth  bynag  fyddo  y  canlyniad  : 
ac  nis  gall  y  rhai  hyn  ei  wneyd  yn  fai  yn 
awr,  heb  wrthwynebu  y  penderfyniad  a 
wnaethant  y  pryd  hwnw  yn  y  cyngor. 

22  r  *  Pan  glybu  Ffelix  y  pethau 

hyn  efe  a'u  hoedodd  hwynt,  fgan 
wybod  yn  hysbysach  y  pethau  aber- 
thynent  i'r  ftordd  honna;  ac  a  ddy- 
wedodd,  s  \  Pan  ddêl  Lysias  y  pen- 
capten  i  waered,  mi  a  gâf  wybod  eich 
matterion  chwi  yn  gwbl. 

r  adn.  10,  24.  pen.  26.  3.  «  adn.  7.  pon.  18.  20.  a  25. 
26.  Deut.  19.  18. 

*  Ëfe  a  oedodd  eu  rayned  yn  mlaen  yn 
mhellach,  yr  íuddewon  i  gyhuddo,  na  Phaul 
i  ymddiffyn  ychwaneg  y  tro  hwnw  :  ac  a 
oedodd  osod  un  farn  benderfynol  hefyd  ar  y 

mater.  fFfordd  yr  luddewon  o  erlid  ac  en- 
llibio  y  cristionogion,  medd  rhai;  gwyddai 

Felix  fwy  am  danynt  hwy  a'u  harferion  nac 
oeddynt  hwy  yn  feddwl.  Ffordd  y  grefydd 
Iuddewig,  medd  eraill;  ac  yn  raha  beth  yr 
oedd  y  grefydd  gristiono^ol  yn  gwahaniaethu 
oddi  wrthi  :  gwyddai  F*  lix  hyn,  hefyd,  yn 

hysbysach  nac  y  tybiai  Tertùlus  a'i  blaid,  a 
gwyddai  nad  oedd  Paul  mòr  enog  o  gyfeil- 
ioruad  ag  y  tacrent  hwy  ei  fod.  Ffordd  yr 

efengyl,  a'r  grefydd  grisiionogol,  medd  er- 
aill ;  gwyddai  Fe!ix  yn  hysbysach  am  danì 

nac  y°meddylient  hwy  :  efallai  trwy  Phylip 
yr  efengylwr,  Corneliusy  canwriad,  a  llawer 
erailloeddyn  Cesareaerbyn  hyn  yn  proffesu 
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cristionogaetb  :  gwyddai  efe  nad  oedd  dirn 

perygl  yn  y  byd  i'r  llywodraeth  Rufeinig 
oddi  wrth  y  cristionogion.  Ond  dëall  eraill 

y  geiriau  uchod  fel  hyn  ; — Efe  a'u  hoedodd 
íiwynt  nes  cael  gwybod  yn  hysbysach,  &c. 
X  Gan  iddynt  gyhuddo  Paul  o  godi  terfysg, 
yr  oedd  yn  angenrheidiol  cael  y  pen-capten 
i  waered,  fel  yr  un  mwyaf  tebygol  i  wybod 
a  thystiolaethu  am  beth  felly  :  a  chàn  fod 
cyhuddiadau  wedi  cael  eu  taíìu  allan  yn  er- 
byn  y  pen-capten  ei  hun,  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  ei  gael  ef  i  waered  i  ateb  drosto  ei 
hun. 

23  *  Acefe  a  archodd  i'r  canwriad 
gadw  Paul,  *  f  a  chael  o  hono  es- 

mwythdra,  u  %  ac  na  lesteinai  neb  o'r 
eiddo  ef  i'w  wasanaethu,  nac  i  ddyfod atto. 

t  adn.  26.  pen.  27.  3.  a  2S.  16,  31.  Diar.  16.  7.  «  pen 
21.  8-14. 

*  Ni  wnai  Felix  gondemnio  Paul  i  foddloni 
yr  Iuddewon,  ac  nis  gollyngai  ef  ychwaitli 

i'w  hanfoddloni  hwynt :  ond  cadwodd  el 
mewn  dalfa  hyd  amser  arall.  t  Er  ei  fod 
mewn  dalfa,  ac  rnewn  rhwymau  hefyd,  fel 
mae  yn  amlwg  yn  pen.  26.  29;  a  28.  20  ;  eto 
nid  oedd  mewn  cyfyng  gaethiwed  ;  yr  oerld 
gan  Felix  feddyliau  da  am  ei  ddiniweid- 
rwydd  ef,  am  hyny  parodd  iddo  gael  pob 
rhyddid  ac  esmwythder  ag  oedd  bosibl  ei 
gael  mewn  carchar.  J  Heblaw  cyfeillion 
cyd-ymdeithiol  Paul,yroedd  yn  Cesarea  eg- 

lwys  li'osog  o  gristionogion  y  pryd  hwn,  a 
rhyddid  i  Paul  a  hwythau  gyd-ymweled  a 

chyd-gyfeillachu  â'u  gilydd  yn  ddiwahardd, 
yr  hyn  oedd  gy?ur  mawr  iddo  ef  ac  adeilad 
aeth  iddyut  hwythau. 

24  *  Ac  ar  ol  talm  o  ddyddiau,  y 
daeth  Ffelix,  f  gyd  íi'i  wraig  Drusìla, 
yr  hon  ydoeddluddewes,  *ac  ayrrodd 
am  Paul,  ac  a'i  gwrandawodd  ef  yng- 
hylch  y  y  ffydd  yng  Nghrist 

*  pen.  26.  22.\Marc  6.  20.  Luc  19.  3.  *  23.  8.  y  pen. 
16.  31.  a  20.  21.  Gal.  2.  16,  20.  a  3.  2.  1  Ioan  5.  1.  Jud.  3. 
Dat.  14.  12. 

*  Tybir  i  Felix  fyned  oddi  cartref  am 
ychydig  ar  ol  yr  hanes  uchod,  ac  wedi  rhyw 
nifer  o  ddyddiau  efe  a  ddychwelodd,  ac  a 

yrodd  am  Pauli  areithio  o'i  flaen  ef  a'i  wraig 
yn  nghylch  y  ffydd  yn  Nghrist:  nhl  o  w 
chwennychiad  am  glywed  y  gwirionedd,  ond 
o  flys  a  chwilfrydedd  gwag  i  glywed  beth 
oedd  ei  athrawiaeth.  ef,  a  pha  un  a  oedd 
rhywbeth  yn  ei  ddaliadau  ag  oedd  yn  debyg 

i  fod  yn  beryglns  i'r  Uywodraeth  Rufeinìg. 
t  Y  Drusììa  hon  ydoedd  ferch  ieuangaf  Hei 
od  Agrippa,  llofrudd  Iago  :  cafodd  ei  dwyn  i 
fynu  yn  y  grefydd  Iuddewig,  a  dywedir  ei 

bod  yn  un  o'r  merched  glanaf  yn  ei-  hoes, 
ond  yn  dra  dirinwedd  ac  anniwair.  Pr'íod- 
wyd  hi  âg  Azizus,  brenin  Emessa  yn  Syria, 
yr  hwn  a  gymmerlh  ei  cnwaedu  cr  ei  mwyn 

hi,  ac  wedi  hyny  hi  a  adawodd  ei  phri'od  i 
ymbrîodi  yn  aughyfreithlawn  â'r  Felix,  y 
pagan  di'cnwaededig  hwn. 

25  *  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  z  ymres- 
ymmu  am  a  gyfiawnder,  b  f  a  dirwest, 
ca'r  farn  a  fydd,  d  J  Ffelixaddychryn- 
odd,   ac  a  attebodd,  e  \\  Dos  ymaith 
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ar  hyn  o  amser,  /a  phan  gaffwyf  fi  am- 
ser  cyfaddas,  mi  a  alwaf  am  danat, 

pen.  17 
Pedr  3.  15. 

»  45.  7. 
12.    Preg.  3.  1 
17.  E/eu.  45.  9.  D 

12.     I  loa«  3.  7,  10.  f>  Diar.  31.  3-5. 
Es.  28.  6,  7.      Dan.  5.  1-4,  30.     Hos.  7.  5 
Gal.  5.  23.      Tit.  2.  11,   12.      2  Pedr  1 

Es.  1.  18.   a  41.  21.   Rlmf.  12. 
I  adn.  15,  26.    2  Sam.  23.  3.   Job  29.   14. 
i  58.  1,  2.  a  72.  2.  a  S2.  1—4.    Diar.   16. 
1.  21.   a  16.  5.    a61.  8.    Jer.  22.  3,  15— 
'    27.   Hus.  10.  4,  12.    Am.  5.  24.   a  6. 

jf.  10.  16,  17. •ro  6.  18-24. 10.  42. 

11.  9.  a  12:  14.  Mat.  25.  31 

14.  12.  1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  5  10. 

2  Thes.  1.  7—10.  2  Tim.  4.  1.  Heh.  6.  2.  *  9.  27.  1  Pedr  4. 
5.  Dat.  20.  11-15.  d  pen.  2.  37.  a  9.  6.  a  16.  29.  I  Bren. 
21.27.  2  Bren.  22.  19.  Ezra  10.  3,  9.  Salm  119.  120.  Es. 
66.  2.  Jer.  23.  29.  Rhuf.  3.  19,  20.  1  Cor.  14.  24,  25.  Gal. 
3.  22.  Heb.  4  12.  a  12.  21.  Iago  2.  19.  fpen.  16.  30-31. 
a  26.  28.  1  Bren.  22.  26,  27.  Jer.  37.  17—21.  a  33.  14-28. 
Mat.  14.  5—10.  /  peu  17.  32.  Diar.  6.  4,  5.  Es.  55.  6. 
Hag.  I.  2.  Luc  13.  24,  25.  a  17.  26—29.  2  Cor.  6.  2.  Heb.  3. 
7,  8,  13.  a  4.  11.  Iago  4.  13,  14. 

*  Mae  yn  debyg  i'r  apostol  fyned  dros  hoîl 
hanes  yr  Arglwydd  Iesu,  a  holl  brif  ganghen- 
au  athrawiaeth  yrefengyl,  cyn  iddo  ddyfod  i 
ymresymu  fel  hyn  am  gyfìawnder,  a  dirwest, 
a'r  farn  a  fydd.  Cymhwysiad  ei  bregeth  yd- 
oedd  hyn,  at  ei  ddau  wrandawiaid  anghyf- 
iawn,  angíiymmedrol,  a  difeddwl  ain  y  farn 
a  fydd,  ac  yr  oedd  yn  addas  iawn  iddynt. 
t  Cymmedrolder,  a  hunan-lywodraeth,  o  ran 
pleserau  cnawdol,  y  w  ystyr  y  gair  "  dirwest" 
yn  y  fàn  hon  ;  yr  hyn  nid  oedd  gan  Felix 
na  Drnsìla,  y  rhai  a  ymìosgent  yn  eu  hawydd 
anniwair  i'w  giiydd.  JGwyddai  Felix  ei 
fod  yn  dra  euog  yn  y  ddau  beth  cyntaf ;  a 
phan  glywodd  am  y  farn  a  fydd  nis  gallai 
lai  na  dychrynu  drwy  ei  holl  galon  :  ond  nid 
oes  air  o  son  i  Drusìla  ddychrynu  dim,  er 
iddi  gael  ei  dwyn  i  fynn  yn  llawer  gwell  na 
Felix,  o  ran  gwybodaeth  grefyddol  o  leiaf. 
Pechaduriaid  o'r  fath  hyny  yn  aml  yw  y 
rhai  mwyaf  caled  o  lawer.  ||  Yn  Ile  gwaeddi 
ar  unwaith  "  Pa  beth  a  wnaf  fel  y  byddwyf 
cadwedig,"  rhoi  pen  ar  y  bregeth  a  wnaeth 
Felix  yn  y  fàn,  ac  addaw  gwrando  yn  mhell- 
ach  amser  aralí.  Aeth  y  gwirionedd  miniog 

yn  rhy  annyoddefol  i'w  gydwybod  ef,  a 
gwell  oedd  gandclo  gael  llonydd  i  fyw  yn  ei 
bechodan  afìan,  er  distrywio  ei  enaid. 

26  ̂   *  A  ehan  obeithio  hefyd  y  rho- 
ddid  arian  iddo  gan  Paul,ereiollwng 

ef  yn  rhydd  :  h  f  o  herwydd  paham  eíe 
a  anfonodd  am  dano  yn  fynychach, 
J  ac  a  chwedleuodd  âg  ef. 

19.   I  Sara. 3.   a  12. 
17.  8,  23. 

56.   Il.-Eíec.  22.  27. 
Am.  2.  6,  7.      Mica  3.   11. 
1  Tim.  6.  9,  10.  2  Pedr  2. 

Ëx.  23.  8. 

3    2"Cron.  19.  7.  Job  15.  34.  Salrn 
a  19    6.  a  29.  4.  Es.   1.  23.  a  33.   1 
a  33.  31.     Hos,  4.  18.    a  lí 
a7.  3.  1  Cor.  6.  9.    Eph.  í 

3,  14,  15.  h  adn.  24. 

*  Och,  rhag  y  fath  ysbryd  gwael  cybydd- 
lyd  a  budr-elwaidd  mewn  gwr  mòr  fawr ! 
clywsai  Paul  yn  sôn  am  wnenthur  elusenau 
i'w  genedl,  adn.  17 ;  a  thybiai  fod  yr  ari3n 
hyny  heb  eu  dospartíiu  oll  ganddo,  neu  ynte, 
y  deuai  ei  gyfeillion  yn  mlaen  ag  arian 

ychwaneg  i'w  ryddâu  ef :  gwyddai  yn  ol  yr 
hanes  cyffredin,  fod  y  cristionogion  yn  dra 
haelionus  i'w  gilydd.  t  O  herwydd  hyny 
dawfonodd  am  dano  yn  fynychach  nac  y 
gwnaethai  oni  buasai  hyny,  nid  oedd  ganddo 
ef  fawr  o  hyfrydwch  yn  nghymdeithas  gwr 
o  fath  Paul.  i  Chwedleuocld  âg  ef:  nid 
oedd  arno  eisiau  clywed  ychwaneg  o  breg- 
ethau  Paul ;  nid  oedd  ei  beihau  melusaf  ocd 

diilas  ganddo  ef,  a'i  bethau  dychiynllyd  yn 
ofnadwy  eu  clywed* 

3  k  a 
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27  *  Ac  wedi  cyflawni  *dwy  flyn- 
edd,  *  f  y  daeth  Porcius  Ffestus  yn  lle 
Ffelix.  'IA  Ffelix  yn  ewyllysio 
gwneuthur  cymwynas  i'r  luddewon, 
aadawodd  Paul  yn  rhwym. 

i  pen.  23.  30.  k  pea.  25.  1 .  a  26.  24,  25,  32.  /  pen. 
12.  3.  a  25  9,  14.  Ex.  23.  2.  Diar.  29.  25.  M*rc  15.  15. 
Luo  23.24,25.  Gal.  1.  10. 

*  Dvy  flynedd  ar  ol  yr  hanes  uchod,  cy- 
hyd  â  hyny  y  cadwyd  Paul  yn  garcharor  yn 
Cesarea,  cyn  ei  ddanfon  i  Rufain.  Ar  ryw 
olwg  mae  yn  beth  rhyfedd  na  buasai  y  crist- 
ionogion  yn  dyfod  ag  arian  i  brynu  rhyddâd 
dyn  inòr  werlhfawr,  defnyddiol,  ac  anwyl 
yn  eu  golwg:  ond  mae  yu  debyg  nad  oedd 
Paul  na  hwythau  yn  ystyried  hyny  yn  beth 
cyfreithlawn  ;  ac  ni  fynent  wneyd  drwg  fel 
y  delai  daioni.  Gwnaethai  Felix  ei  hun  un 
peth,  yn  erbyn  cyfraith  Duw  a  chyfraith 
Rhufain,  am  arian.  f  Achwyniad  yr  Iudd- 
ewon  yn  erbyn  Felix,  herwydd  ei  anghyf- 
iawnder,  ei  drais,  a'i  greulondeb,  a  barodd  i 
Cesar  ei  ddiswyddo  ef,  ac  oni  buasai  eiriol- 
aeth  ei  frawd  Pailas  drosto,  buasai  yn  colli 
ei  fywyd  y  tro  hwn  meddant.  Danfonodd 
Festus  ei  olynwr  ef  yn  gaeth  i  Rhufain  ac 
nis  gwyddom  beth  a  ddaeth  o  hono  wedi 

hyny  :  dywedir  i  Drusìla  a'i  mab  o  Felix 
golli  eu  bywydau  yn  Hosgiad  Vesuvius.  Nis 
gwyddom  pwy  oedd  y  Festus  hwn,  yn  am- 
gen  mai  rhyw  uchelwr  o  Rufain  oedd  :  dy- 
wedir  iddo  farw  yn  mhen  dwy  flynedd  wedi 

dyfod  i'r  rhaglawiaeth.  %  Gan  fod  Felix  yn 
myned  i'w  brofi  yn  Rhufain  ar  gyhuidiad- 
au  yr  Iuddewon,  gadael  Paul  yn  rhwym 
oedd  yr  unig  gymmwynas  a  allai  wneyd  idd- 
ynt  wrth  ymadael,  i  geisio  adennill  eu  hewyll- 
ys  da  yn  ei  blaid,  wedi  yr  holl  ddrygau  a 
wnaethai  iddynt  o'r  blaen. 

PEN.  XXV. 

Yr  luddewon  yn  achwyn  ar  Paul  ger  bron 
Ffestus. 

FFESTÜS  gan  hynny,  wedi  dyfod 

î'r  a  *  dalaith,  ar  ol  tri  diwrnod  b  a 
aeth  i  fynu  i  Jerusalem  o  Cesarea. 

a  peo.  23.  S4.        b  adn.  5.  pen.  18.  22.  a  21.  15. 

*  Eparchia,  talaith  :felly  y  galwai  y  Rhuf- 
einiaid  bob  gwlad,  neu  ddosparth,  a  fyddai 
dàn  lywodraeth  un  rhaglaw:  talaith  Judea 
oedd  hon.  +  Cesarea  oedd  cartref  a  Ilys  y 
rhaglaw,  ond  Jerusalem  oedd  prif-ddinas 
Judea  :  aeth  Festus  yno  fel  rhaglaw  newydd 

i'w  ddangos  ei  hun,  ac  i  weled  pa  agwedd 
oedd  ar  bethau,  megys  yn  Ilygad  y  ffynon. 

2  c  *  Ynayrymddangosodd  yr  arch- 
ofleiriaid  a  phennaethiaid  yr  Iuddew- 
on,  ger  ei  fron  ef,  yn  erbyn  Paul  ac  a 
ymbiliasant  âg  ef, 

c  adn.  15.  pen.  24.  1.  Job  31.  31.  Diar.  4.  16.  Rhuf.  3. 
12-19. 

*  Gwedi  dwy  flynedd  o  amser,  a  Phaulyn 
garcharor  yr  holl  amser  hyny,  (pen.  24.  27,) 
nid  oedd  yr  arch-offeiriaíd  a  phenaethiaid  yr 
Iuddewon  wedi  ei  anghofìo  nailonyddu  tuag 
ato  eto :  can  gynted  ag  y  daeth  rhaglaw 

newydd  i'w  plith,  dyma  hwy  yn  y  fkn  yn deffroi  ati  yn  ei  erbyn  ef. 

3  d  *  Gan  geisio  flafr  yn  et  erbyn  ef 

fel  y  cyrchai  efe  ef  1  Jerusalem, e  f  gan 
wneuthur  cynllwyn  i'w  ladd  ef  ar  y ffordd. 

ápen.  9.  2.  1  Sam.  18.  19-21.  Jer.  33.  4.  Marc  6.  23-25. 
Luc  23.  8—24.  e  pen.  23.  12—15.    a26.  9—11.    Salra  37. 
32,  33.  a  64.  2-6.  a  140.  1-5.  Jer.  18.  18.  Joan  16.  3.  Rhuf. 
3.  8. 

*  Mynent  i  Festus  wneyd  y  gymmwynas 

â  hwynt  o  gyrchu  Paul  o  Cesarea,  dàn'rith o  gael  ei  brofi  ef  ger  bron  eu  c.yngor  hwy ; 

+  ond  mewn  gwirionedd  fel  y  caent  gyfle  i'w 
ladd  ef  yn  fradychus  ar  y  ffordd.  Och  rhag 
y  fath  arch-offeimid  a  phenaethiaid  a'r  rhai 
hyn  !  rhaid  bod  y  werin  yn  druenus  iawn 

pan  yr  oedd  eu  blaenoriaid  wedi  dirywio  i'r fath  raddau. 

4  *  A  Ffestus  a  attebodd,  y  cedwid 
Paul  yn  Cesarea,  ac  yr  ái  efe  ei  hun 

yno  ar  fyrder. 
*Tybir  i  Felix  ddangos  llythyr  Lysias  ato 

ef  i  Festus,  pen.  23.  26—30  ;  neu  adrodd  iddo 
ef  fwriad  yr  Iuddewon  yn  erbyn  Paul,  er 

gwrth-gyhuddo  y  rhai  a'i  cyhuddasai  yntau, 
ac  mai  hyny  a  dueddodd  Festus  i  nacâu  eu 
cais  hwynt  yma.  Beth  bynag  oedd  yr  achos, 
rhaid  i  ni  weled  llaw  Duw  yn  y  peth,  er  di- 
ogelu  ei  was  rhag  ei  elynion. 

5  f  *  Y  rhai  gan  hynny  a  allant  yn 
eich  mysg,  eb  efe,  deuaut  i  waered 
gyd  â  mi,  0  ac  od  oes  dim  drwg  yn  y 
gwr  hwn,  cyhuddant  ef. 

/adn.  16.  pen.  23.  30.  a  24.  8.  e  adu.  18,  19,  25.  pen. 
18.  14.  1  Sain.  24.  11,  12.  Salm  7.  3-5.  Ioan  19.  *9,  30. 

*  Y  rhai  a  allant  brofi  rhyw  fai  yn  ei  erbyn 
ef,  neu  ynte,  y  rhai  a  allant  ddyfod  i  waered 
yn  ddirwystr,  deuant  i  waered,a  chyhuddant 
ef:  yno  y  caiff  efe  ei  farnu,  gan  mai  yno  y 
mae  efe  eisoes,  ac  nid  yma. 

6  *  A  phryd  na  thrigasai  efe  gyd  â 
hwy  dros  ddeng  niwrnod,  f  efe  a  aeth 
i  waered  i  Cesarea ;  J  a  thrannoeth 

efe  a  A  eisteddodd  yn  yr  orsedd,  ac  a 
archodd  ddwyn  Paul  atto. 

adn.  10,  17.  pen.  18.  12-17.  Mit.  27.  19.  Ioan  19.  13. 
2  Cor.  5.  10.  Iago  2.  6. 

*  Dim  ond  yr  hyn  oedd  angenrhcidiol,  i'w 
ddangos  ei  hun  fel  eu  rhaglaw  newydd,  i 
dderbyn  eu  cydnabyddiaeth  o  hóno  fel  y  cyf- 
ryw,  ac  i  benderfynu  thyw  achosion  yn  Jer- 
usalem.  t  Fely  dywedasai  yn  adn.  4.  jTran- 
oeth,  fel  nachadwai  efe  gyhuddwyr  Paulyno 
yn  afreidiol,  ac  fel  na  chaentachosi  ddywed- 
yd  ei  fod  ef  yn  oedi  y  prawf,  efe  a  eistedd- 
odd  ar  yr  orsedd  i  glywed  yr  achos  yn  erbyn 

Paul,  a'i  yniddiflyniad  yntau. 

7  *  Ac  wedi  ei  ddyfod,  yrluddew- 
on  a  ddaethent  o  Jerusalem  i  waered, 

t  a  safasant  o'i  amgylch,  'Jaca  ddyg- 
asant  lawer  o  achwynion  trymion  yn 
erbyn  Paui,  ||  y  rhai  nis  gallent  eu 

profi. 

i  adn.  24.  pen.  21.  28.  a  24  5,  6,  13.  Em  4.  1(5.  E»th. 
3.8.  Salm27.  12.  «35.11.  M«t.  5.  11,12.  a  26.  60-62. 
Marc  15.  3,  4.  Luo  23.  2,  10.  1  Pedr  4.  14—16. 

*  Gan  gymmaint  oedd  gelyniaeth  yr  Iudd- 
ewon  yn  erbyn  Paul,  a'u  hawydd  i  gael  ei 
farnu  ef,  yr  oeddynt  yn  Cesarea  cyn  gynted 

â'r  rhagíaw.    t  Safasant  o  amgylch  Paul  i'w 
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ddychrynu  ef,  íel  cyhnddwyr  a  thystion  yn 
ei  erbyn.  I  Beth  oedd  yr  achwynion  hyn,  ni 
a  welsom  o'r  blaen,  pen.  24.  5,  6 ;  ac  a  gawn 
ar  ddeall  eto,  wrth  ymdditfyniad  Paul  yn  yr 
adnod  nesaf,  ||  ond  nis  gallasant  brofi  eu 

hachwynion  yn  wir  o'r  blaen  ger  bron  Felix, 
ac  nis  gallent  eu  profi  yn  awr  ger  bron  Fest- 
us  ychwaith.  Profi  y w  y  peth  ;  pe  gwnelai 
achwynion  dibrawf  y  tro,  ni  byddai  braidd 
neb  yn  ddiberygl. 

8  *  Ac  yntau  yn  ei  ymddiffyn  ei 
hun,  k  f  Ni  phechais  i  ddim,  nac  yn 
erbyn  cyfraith  yr  Iuddewon,  \  nac  yn 
erbyn  y  deml,  ||  nac  yn  erbyn  Cesar. 

*  adn.  10.  pen.  6.  13,  14.  a  23.  1.  a  24.  6,  12,  17—21. 
a  28.  21.  Gen.  40.  15.  Jar.  37.  13.    Dau.  6.  22.    2  Cor.  1.  12. 

*  Fel  y  gwnaethai  o'r  blaen  ger  bron  Felix, 
pen.  24.  12,  13.  t  Ni  phechais  I  ddim  yn  er- 

byn  cyfraith  yr  Iuddewon ;  a'ichymmerydhi 
fel  y  rhoddodd  Moses  hi,  ond  mi  a'i  cedwais 
hi  yn  fanol  ac  yn  ddîargyhoedd  bob  amser. 
X  Ni  phechais  1  ddim  yn  erbyn  y  deml ;  trwy 
ei  halogi  mewn  un  modd,  yr  oedd  genyf 
hawl  fel  Iuddew,  a  dyn  glân  (pen.  24.  18)  i 

fyned  iddi,  ac  i'r  dyben  o  addoli  Duw  fy 
nhadau  yr  aethum  iddi.  ||  Ni  phechais  I 

ddim  yn  sicr  ynte  yn  erbyn  Cesar,  a'r  llyw- 
odraeth  Rufeinig,  dan  yr  hon  yr  ydym  ni  yn 
awr  fel  cenedl:  mi  a  delais  bob  ufudd-dod  a 

pharch  i'r  awdurdodau  goruchel,  ac  a  annog 
ais  y  Cristionogion  yn  mhob  man,  ar  air  a 
thrwy  lythyrau,  i  wneyd  yr  un  peth.  Rhuf. 
13.  1 — 7.  Yr  oedd  yr  epistol  aty  Rhufeiniaid 
wedi  ei  ysgrifenu  cyn  hyn. 

9  *  Eithr  Ffestus,  d  yn  chwennych 
dangos  ffafr  i'r  Tuddewon,  a  attebodd 
Paul,  ac  a  ddywedodd,  f  Afynni  d 

fyned  i  fynu  i  Jerusalem,  %  i'th  farnu 
yno  ger  fy  mron  i  am  y  pethau  hyn  ? 

/  adn.  3,  20.  pen.  12.  3.  a  24.  27.    Marc  15.  15. 

*  Felly  Felix  o'i  fiaen  ef,  (pen.  24.  27,) 
wedi  iddi  fyned  yn  rhy  ddiweddar  iddo  :  a 
chwennychai  Festus  hyn  yn  fwy,  am  y 
gwydflai  i  Felix  gael  ei  ddiswyddo  o  her- 
wydd  anfoddloni  yr  Iuddewon  :  ac  efallai 

mai  ei  dynerwch  ef  tuag  at  Paul  oedd  un  o'i 
feiau  mwyaf  ef  yn  eu  golwg  hwy.  f  Cofio 
cais  yr  Iuddewon  yn  adn.  2,  3,  yr  oedd  Fes 
tus  yma,  a  chwennych  dangos  ffafr  iddynt 

trwy  gydsyr.io  â'r  cais  hwnw.  \  "  I'th  farnu 
yno  gerfy  mron  I :  mae  hyn  yn  dangos  yn 
eglur  nad  oedd  gan  yr  Iuddewon  y  pryd 
hwn  ddim  awdurdod  i  farnu  neb  ond  dàn 
olygiad  a  thrwy  gydsyniad  y  rhaglaw  Rhuf- 
einig. 

10  *  A  Phaul  a  ddywedodd,  m  0 
flaen  gorsedd-faingc  Cesar  yr  wyf  fi 
yn  sefyll,  f  Ue  y  mae  yn  rhaid  fy 

marnu ;  ni  wnaethum  i  ddim  cam  â'r 
Iuddewon,  n  J  megis  y  gwyddost  ti 
yn  dda. 

m  pen.  16.  37,  38.  a  22.  25—28.  n  adn.  25.  pen.  23. 
29.    a26.  31.  a  23.  18.  Mat.  27.  18,  23,  24.  2  Cor.  4.  2. 

*  Gan  fod  Festus  yn  eistedd  ar  yr  orsedd 
yn  enw  Cesar,  ac  fel  cynnrychiolwr  Cesar, 
yr  oedd  Paul  yn  ei  hystyried  hi  fel  gorsedd- 
fainc  Cesar ;  t  ac  fel  dinesydd  Rhufeinig 
mae  yn  dadíau  ei  hawl  o  gael  ei  farnu  o 
flaen    gorseddfainc    Cesar,    ac    nid    o    flaen 
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y  Sanhedrim  yn  Jernsalem.  Gwyddai  ef  y 
perygl  oedd  yn  ei  aros  os  cymmerid  ef  i  Jer- 
usalem,  (adn.  3,)  a  gwyddai  ei  fod  y  pryd 
hwnw  yn  y  fàn  lle  dylasai  efe  fel  dinesydd 
Rhufeinig  gael  ei  farnn.  j  Gallai  Festus 
wybod  diniweidrwydd  Paul  oddi  wrth  Felix, 
ac  yn  enwedig  os  gwelsai  efe  lythyr  Lysias 

at  Felix  yn  ei  achos  ef,  pen.  23*.  26 — 30  ;  ac hefyd  oddi  wrth  y  rhai  oedd  gyda  Felix  pan 

brofwyd  Paul  o'i  flaen  ef. 
11°*  Canys  os  ydwyf  yn  gwn- 

euthur  cam,  ac  os  gwneuthum  ddim 
yn  haeddu  angau,  nid  wyf  yn  gwrth- 

od  marw:  f  eithr  onid  oes  dim  oTr 
pethau  y  mae  y  rhai  hyn  yn  fy  nghy- 
huddo,  p  X  ni  ddichon  neb  fy  rhoddi 
iddynt,  9  j|  Appèlio  yr  wyf  at  Cesar. 

o  Josh.  22.  22.  1  Sara.  12.  3—5.  Job  31.  21,  22,  38—40. 
Salm  7.  3-5.  p  pen.  16.  37.  a  22.  25.  1  Thes.  2.  15.  q  adn. 
10,  25.  pen.  26.  32.  a  28.  19.  1  Sam.  27.  1. 

*  Os  gwnaethum  I  ddimyn  erbyn  cyfraith 
a  chyfiawnder,  (ei  men  gar  adikô,)  profer 
fi  yn  deg,  a  chosper  fi  yn  ol  fy  haeddiant ; 
ac  os  gellir  fy  mhrofi  I  yn  euog  o  fai  yn 
haeddu  angau,  nid  wyf  yn  gwrthod  marw  ; 
ac  ni  flinaf  y  llys  âg  un  ddadl  i  geisio  attal  y 
farn.  f  Ond  os  na  all  fy  nghyhuddwyr  byn 
fy  mhrofi  yn  euog  yma,  yr  hyn  mae  yn  am- 
lwg  nis  gallant ;  j  nis  gall  neb,  na  all,  hyd 
yn  nod  y  rhaglaw  ei  hun,  os  gwna  efe  gyf- 
iawnder,  fy  rhoddi  I  i  fynu  i  ddwylo  fy 
ngelynion,  yn  unig  i  ennill  eu  hewvllys-da 
hwy,  ac  i  foddloni  eu  rhagfarn  a'u  creulon- 
deb.  ||  Gan  hyny  yr  wyf  o  orfod  yn  hòni  fy 
mraint,  fel  rhydd  ddinesydd  Rhufain ;  a  pha 
beth  bynag  fyddo  y  canlyniad,  yr  wyf  ̂ n 
appelio  o  bob  llysoedd  eraill  at  frawd-Ie  un- 
ion-gyrchol  Cesar  ei  hun,  fel  y  caífwyf  fy 
marnu  gan  ei  fawrhydi  Ymherodrawl  ei 
hunan,  gan  ddewis  yn  hytrach  syrthio  yn  ei 

ddwyîaw  ef  nâ'r  eiddo  yr  Iuddewon  hyn. 
Ysbryd  ac  ymddygiad  ardderchog  oedd  hyn 
yn  yr  apostol,  yn  Jlawn  brofi  ei  ddiniweid- 
i  wydd,  d*ieuogrwrydd  ei  gydwybod,  a  rnawr- 
frydigrwydd  di'ofn  ei  feddwl  yn  ei  holl  dra- 
Uod  a'i  erlid.  Gwyddai  Festus  yn  dda,  fod 
hawl  gan  bob  Rhufeiniwr  dàn  gyhuddiad,  i 
appèlio  at  Cesar  cyn  ei  gondemnio,  os  ewyll- 
ysiai  ;  ac  na  feiddiai  yr  un  rhaglaw  wedi 
hyny,  dàn  y  perygl  o  gosp  drom,  i  fyned  yn 
mlaen  yn  ei  achos  ef. 

12  *  Yna  Ffestus,  wedi  ymddi- 

ddan  â'r  cynghor,  a  attebodd,  f  Aap- 
pèliaist  ti  at  Cesar?  r  at  Cesary  cai  di 

íyned. ra<2o.  21.  pen.  19.  21.  a  23.  1!.  a  26.  33.  a  27.  1.  a  28. 
16.  Salin  76.  19.  Es.  46.  10,  11.  Galar.  3.  37.  Dan .  4.  35. 

Rhuf.  15.  28,  29.  Phil.  1.  12—14,  20. 

*  Nid  cyngoryr  Iuddewon  a  feddylir  yma, 
eithr  cyngor  y  rhaglaw  Rhufeinig  :  symòou- 
liou  yw  y  gair,  ac  nid  synedrion,  y  gair  am 
y  cyngor  Iuddewig,  neu  y  Sanhedrim.  Bydd- 
ai  amryw  o  Rufeinwyr  cyfrifol  yn  cael  eu 

danfon  gyda'r  rhaglawiaid  i'r  gwahanol  dal- 
eithiau,  i'w  cynnorthwyo  hwynt,  â'u  cyng- 
horion  mewn  achosion  barnol.  t  Neu  heb  y 
gofyniad,  Ti  a  appèliaist  at  Cesar,  ac  at  Ces- 
ar  y  cai  di  fyned.  Gwyddai  y  rhaglaw  nas 
gallai  nacâu  yr  appèliad  hwn  i  Paul ;  ond 

ei  fod  yn  rhwym  o'i  ddanfon  ef  at  Cesar : 
ac  efalíai  bod  yn  dda  ganddo  gael  gwared 
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Agrippa  yn  nyhylch  Paul. 

o  achos  dyrys,  a  hyny  heb  i'r  Iuddewon  gael 
achlysur  i  ddywedyd  ei  fod  ef  yn  ei  oedi  ac 
yn  ei  darlu  yniaith. 

1  3  Ac  wedi  talm  o  ddyddiau,  *  *A- 
grippa  y  brenhin  a  f  Bernice,  a 
ddaethant  i  Cesarea  *  i  gyfarch  Ffest- us. 

*  adn.  22,  23.  pen.  26.  1,  27,  23.  M  Sam.  13.  10 
a  25.  14.  2  Sara.  8.  10.  2  Bren.  10.  13.  Marc  15.  18. 

*  luddew  proffesedig  oedd  yr  Agríppa 
hwn,  a  mab  i  Herod  Agrippa,  marwolaeth 
yr  h\rn  a  grybwyllir  pen.  12.  23.  Cafodd  yr 
enw  brenin  gan  Ymherawdwr  Rhufain,  ac 
yr  oedd  ganddo  raglawiaeth  helaeth  ar  am- 
ryw  daleithian  :  dywedir  ei  fod  yn  wresog 
dros  y  grefydd  luddewig,  ac  yn  dywysog 
rhagorol,  yn  haelfryd  iawn,  ac  o  gynneddfau 
mwyn  a  thirion  iawn.  f  Ond  gwedi  yr  holl 
ganmoliaeth  uchod  iddo,  tybir  ei  fed  yn  by w 
mewn  llosgach  aflan  :  ei  chwaer  ei  hun,  a 
chwaer  Drusila,  gwraig  anghyfreithlawn  ac 
anniwair  Feíix,  ydoedd  y  Bernice  hon,  a 
dywedir  fel  y  soniwyd  uchod,  fod  Agrippa  a 
hithau  yn  byw  yn  nghyd  fel  gwr  a  gwraig. 
Bu  yn  briod  ddwy  waith,  a  gadawodd  ei  hail 

wr  yn  fuan  i  fyw  gyda'i  brawd  ;  a  dywedir 
y  buasai  Titus  Vespasian  yn  ei  gwneyd  yn 
Ymherodres  Rhufain  pe  cawsai  gan  y  Rhuf- 
einiaid.  Mae  Juvenal,  bardd  cenedlig,  yn 

an  o'i  ganuau  yn  gwawdio  Agrippa  a  hithau am  eu  haflendid  annaturiol. 

1 4  Ac  wedi  iddynt  aros  yno  lawer 

o  ddyddiau,  *  Ffestus  a  fynegodd  i'r 
brenhin  hanes  Paul,  gan  ddywedyd, 
u  Y  mae  yma  ryw  wr  wedi  ei  adael 
gan  Ffelix  y'ngharchar : t*  pen.  24.  27. 

*  Ùn  ai  mewn  ymddiddan  cyffredin  ac  er 
difyrwch,  neu  ynte,  er  gofyn  cyugor  gan 

Agrippa  pa  beth  i  wneyd  o  h'óno. 
1 5  Ynghylch  yr  hwn,  *  pan .  oedd- 

wn  yn  Jerusalem,  yr  ymddangosodd 
arch-ofTeiriaidahenuriaidyr  Iuddewon 

ger  bron,  *  gan  ddeisyf  cael  barn  yn  ei 
erbyn  ef. 

*  adn.  1—3.  Esth.  3.  9.  Inc  18.  3—5.  a  23.  28. 

*  Nid prawfn  fynai  yr  Iuddewon  gael  yn 
erbyn  Paul,  ond  dedfryd,  oddi  ar  y  prawf, 
neu  y  farn  anghyfiawn,  a  fnasai  ganduynt 
hwy  arno. 

16  Fr  rhai  yr  attebais,  9  *  nad  oedd 
arfer  y  Rhufeinwyr  roddi  neb  rhyw 

ddyn  i'w  ddifetha,  nes  cael  o'r  cy- 
huddol  ei  gyhuddwyrynei  wyneb,  2a 

chael  lle  i'w  ymddiffÿn  ei  hun  rhag  y 
cwyn. 

yadn.4,  5.  ipen.26.  1.    Deut.  17.  4.    a  19.  17,  18. 
Diar.  18.  13,  17.  Ioan  7.  51. 

*  Yr  oedd  yn  groes  i  ddeddfau  y  Rhufein- 
iaid,  i  ddeddfau  anian  a  rheswm,  i  ddeddfan 
pob  cenedloedd,  ac  uwchlaw  pob  peth  i 
ddeddfau  Duw  íiefyd,  i  roddi  neb  i  farwol- 
aeth  ar  gyhuddiad  noeth,  heb  ei  brofi  yn 

wir,  ac  heb  i'r  cyhuddol  gael  cyfle  i'w  ym- 
ddiffyn  ei  hun  ger  bron  barnwr  ac  yn 
ngwyneb  ei  gyhuddwyr.  Gwybodaelh  Fest- 
us  mai  Rhufeiniad   oedd  Paul,  a'i   tueddodd 

ef,  níae  yn  debyg,  i  fynu  ei  brofj  ef  ei  hun. 
Yr  oedd  llid  yr  Iuddewon  wedi  eu  hynfydu 
gymmaint,  fel  y  mynent  wneyd  yr  hyn  ni 

odd efai  payan  iddynt  ei  wneyd.        ' 
17  *  Wedi  eu  dyfod  hwy  yma  gan 

hynny,  a  heb  wneuthur  dim  oed,  tran- 
noeth  mi  a  eisteddais  ar  yr  orsedd- 
faingc,  ac  aorchymynais  ddwyny  gwr 

ger  bron. a  adn.  6. 

*  Boddâodd  Festns  yr  Iuddewon  cyn  bell- 
ed  ag  yr  oedd  yn  gyfreithlawn  iddo  wneyd, 
trwy  ddanfon  am  Panl  i'w  brofi  yn  ddíoed, 
heb  gadw  ei  gyhuddwyr  yn  Cesarea  ond  cyn 
lleied  y  gallai. 

1 8  *  Am  yr  hwn  ni  ddug  y  cyhudd- 

wyr  i  fynu  ddim  achwyn  o'r  pethau yr  oeddwn  i  yn  tybied  : 
*  Gwyddai  Festus  mae  yn  debyg  am  y 

terfysgòedd  mawrion  a  fu  gan  yr  Iuddewon 

yn  nghylch  Paul  o'r  blaen,  a'r  cyhuddo 
haerllug  a  fu  arno  ger  bron  Felix  ;  ac  yr 
oedd  yn  naturiol  iddo  feddwl  fod  ganddynt 
ry  w  bethau  trymion  iawn  yn  ei  erbyn  ;  ond 
erbyn  eu  cael  hwy  ac  yntau  i  wyneb  eu  gil- 
ydd,  nid  oedd  ganddynt  hwy  ddim  yn  ei  er- 
byn  ef  fel  yr  oedd  efe  yn  dysgwyl,  ua  dim  o 

gwbl  ag  oedd  yn  perthyn  iddo  ef  fel  swydd- 
og  gwladol,  i  sylwi  arno,  nac  ymyraeth.  yn 
ei  gylch. 

19  b  Ond  yr  oedd  gandc'ynt  yn  ei 
erbyn  ef  ryw  ymofynion  ynghylch  eu 
c  *  coel-grefydd  eu  hunain,  f  ac  yn 
nghylch  un  [esu  rfa  fuasai  farw,  yrhwn 
a  daerai  Paul  ei  fod  yn  fyw. 

5adn.7.    pen.  18.  19.  a  23.  29.  c  pen.    17.    22,    23. 
d  pen.  I  22.  a  2.  32.  a  17.  31.  a  26.  22,  23.  1  Cor.  15.  3,  4, 
14—20.   Dat.   1.  18. 

*  Gan  mai  Iuddewon  o  ran  dygiad  i  fynn 
a  phrottes  o  grefydd  oedd  Agrippa  a  Bernice, 
a  chàn  fod  Festus  a  hw^ythan  ar  ammodau 
cyfeillgar  iawn,  rhaid  i  ni  leddwl  nad  oedd 
efe  ddim  yn  defnyddio  y  gair  coel-grefydd 
yn  ei  ystyr  waethaf,  buasai  dywedyd  felly 
am  grefydd  yr  Iuddewon  yn  dramgwydd  i 
Atrrippa,  beth  bynag  am  Bemice.  Gwel  ein 
sylwad  ar  y  gair  yn  pen.  17.  22.  Mae  am- 
ryw  o'r  awdwyr  paganaidd,  a  Josephus  hef- 
yd,  yn  arfer  y  gair  deisidaimonia  mewn  ys- 
tyr  dda,  am  hewydusrwydd  mewn  crefydd, 
a  diammau  mai  felly  yr  oedd  Festus  yn  ei 
arfer  yma.  t  Mae  yn  amlwg  wrth  y  gciriau 
hyn,  nas  gwyddai  efe  ddim  am  lesu,  ei  farw- 
olaeth,  na'i  adgyfodiad  ;  ac  mai  ynfyd  y 
oyfrifai  efe  Panl  yn  taeru  yn  ei  gylch :  a 

bod  yr  Iuddewon  yn  fwy  i'w  beîo  nac  efe, 
am  eu  bod  yn  ei  erlid  mòr  greulawn  am 
beth  rnór  ddiwerth  a  dibwys. 

20  *  A  myfi,  yn  anhysbys  i  ymof- 
yn  am  hyn,  e  a  ddywedais,  a  fynnai 
efe  fyned  i  Jerusalem,  a'i  farnu  yno 
am  y  pethau  hyn. e  Gwel  aradn.  9. 

*  Os  anby.sbys  oedd  efe  mewn  gwirion- 
edd,  nis  gellir  beio  llawer  arno  am  gynnyg 
datifon  Paul  i  gael  ei.  brofi  yn  Jerusalem  ; 
ond  felly  yr  oedd  yn  hollawl,  efe  a  wyddai 

ei  fod  ef  yn  ddi'euog,  ac  a  ddylasai   ei  farnu 
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ef  felly,  a'i  ollwng  yn  rhydd  :  o  chwennyehu 
dangaa  tfafr  Pr  Iuddewon  yr  oedd  efe  ain  ei 
ddanfon  ef  i  Jerusalem  ;  ac   nid    yw  dadlau 

ei  annwybodaeth  yma  ond  esgus  go  ragrith- 
iol  dros  hyny. 

21  *  Eitbr  gwedi  i  Paul  ̂ appclio 

i'w  gadw  i  wybyddiaeth  s  J  Augustus, 
h  mi  a  erchais  ei  gadw  ef  hyd  oni  all- 
wn  ei  anfon  ef  at  Cesar. 

/"adn.  10.  pen.  26.  32.  2  Tira.  4.  16.  g  peu.  87.  1. Loc  2.  1.  /í  adn.  12. 

*  Am  yr  appèliad  hwn,  gwel  ar  adn.  11. 
12.  t  Nero  ydoedd  enw  pr'iodawl  yr  Ymher- 
awdwr  presenol,  nid  oedd  .Augustus  ond 
enwad  o  barch  ac  anrhydedd  iddo :  gair 
Lladin  yw,  yn  arwyddo  mawreddus,  neu  an- 
rhydeddus  :  Sebastou  yw  y  gair  Gioeg,  yn 

arwyddo  yr  un  peth.  Octavius  Cesar  a'i 
cymmerodd  gyntaf,  ac  wedi  hyny  cymmer- 
odd  Ymherawdwyr  Rhufain  yr  enwad  ol-yn- 
ol  o  hyd. 

22  *  *  Yna  Agrippa  a  ddywedodd 
wrth  Ffestus,  Minnau  a  ewyllysiwn 
glywed  y  dyn.  Yntau  a  ddywedodd, 
Ti  a  gai  ei  glywed  ef  y  fory. 

í  pen.  9.  15.  Es.  52.  15.Mat.  10.  18.  Luc  21.  12. 

*  Mae  yn  ddîammau  y  gwyddai  Agrippa 
rywbeth  drwy  hanes  am  Iesu  a'i  ganlynwyr, 
y  cristionogion ;  ac  efallai  y  gwyddai  efe  yn 
enwedig  am  Paul,  oblegid  y  fath  erlidiwr 
nodedig  a  fuasai  efe  :  feìly  ni  1  rhyfedd  fod 
arno  chwant  clywed  y  fath  ddyn  rhyfeddol, 
wedi  iddo  ddëall  ei  fod  ef  áàn  law  Festus 
mòr  agos  ato. 

23  Trannoeth  ganhynny,  wedi  dy- 
fod  Agrippa  a  Bernice,  h  *  â  rhwysg 
fawr,  a  myned  i  mewn  i'r  orsedd,  f  a'r 
pen-capteniaid,  a  phendefìgion  y  ddin- 
as,  wrth  orchymyn  Ffestus  fe  a  ddyg- 
wyd  Paul  ger  bron. 

h  pen.  12.  21.  Esth.  1.  4.  Preg.  1.  2.  Es.  5.  14.  a  14.  11. 
Ezec.  7.  24.  a  30.  18.  a  32.  12.  a  33.  28.  Dan.  4.  30  1  Cor 
7.  31.  lasto  1.  11.  1  Pedr  1.  24.  1  loan  2.  16,  17. 

*  Phantasia  yw  y  gair  Groeg,  gair  yn  ar- 
wyddo  rhith-ymddangosiad  mawreddus,  byd- 
ol,  balch  :  nid  oedd  dim  parch  gan  Dduw 
iddo,  yr  oedd  yn  well  ganddo  Paul  yn  ei 

gadwyn  nâ'r  holl  rodres  a'r  gwag-ogoniant 
hyn  i  gyd.  Yr  oedd  Açrippa  a  Bernice  wedi 
anghofio  mai  yn  y  fàn  hon  y  tarewsid  eu 
tad  Herod  am  ei  falchder  rai  blynyddoedd 
cyn  hyn,  ac  y  bu  farw  gan  bryfed  yn  ei  ysu. 
t  Mae  yn  debyg  na  ddaeth  dim  cynnulleidfa 
mòr  fawreddus  at  eu  gilydd  erioed  i  wrando 

yr  efengyl  o'r  blaen  :  er  nad  oedd  neb  o 
honynt  hwy  yn  meddwl  dim  ond  porthi  eu 
blys  gwag,  drwy  glywed  Panl  y  carcharor 
yn  eiamddiffyn  ei  hun. 

24  AFfestus  addywedodd,  0  fren- 

hin  Agrippa,  *  a  chwi  wŷr  oll  sydd 
gyd  â  niyn  bresennol,  f  chwiawelwch 

y  dyn  hwn,  'oblegid  paun  y  galwodd 
holl  líaws  yr  Iuddewon  arnaffi,  yn 
Jerusalem  ac  yma,  n  J  gan  lefain  na 
ddylai  efe  fyw  yn  hwy. 

/  adu.  2,  3,  7.        m  pen.  22.  22.  Luc  23.  21—23. 

*  "  A  chwi  wŷr  oll :"  tybia  rhai  fod  Festus 

yn  aiiicanu  hyn  fel  gwarth  ar  Bernice,  atn 
fod  yn  mhlith  dynion  yn  y  fath  le,  ac  ar  y 
fath  achlysur:  nid  oedd  yn  gofyn  ei  barn 
na'i  chyngor  hi  ;  ac  efallai  mai  hi  oedd  yr 
unig  fenyw  yn  y  fàn,  nad  oedd  yr  un  arall 
yn  ddigon  gwrrywaidd  a  digywilydd  i  ddy- 
fod  i'r  l!e.  t  Dyma  nn  o'r  mànau  yr  oedd 
yr  apostol  yn  cael  ei  wneyd  yn  ddrych  i'r 
byd,  i'r  angelion,  ac  i  ddyniou  :  yr  oedd  yn 
gofyn  nerth  oddi  uchod,  i  sefyll  i  fynu  yn 
nod,  i  bawb  i  h>lìu  eu  llygaid  arno  fel  pe  bu- 
asai  anghenfìl  o  ddrwg-weithredwr  anfad  : 
ond  yr  oedd  addewid  Crist  (Mat.  2S.  20)  yn 
ddigon  iddo  y  pryd  hwn.  j  Llefasent  felly 
yn  nghlyw  Lysias  y  pen-capten  yn  Jerusa- 
lem,  pen.  22.  22,  ac  mae  yn  debyg  iddynt 
grochi  yr  un  peth  yn  nghlusliau  Festus. 

25  *  Eithr  pan  ddeallais  "  na 
wnaethai  efe  ddim  yn  haeddu  angau, 

0  ac  yntau  ei  hun  wedi  appèlio  at  Au- 
gustus,  mi  a  fernais  ei  ddanfon  ef. 

n  p«n.  23.  9,  29.  a  26.  31.  Luc  23.  4,  14,  15.  Ioan  18. 
38.         o  adn.  U,  12. 

*  Gwedi  holl  drafferth  yr  Iuddewon  o 
geisio  ei  wneyd  ef  yn  euog  o  farwolaeth, 
mae  ei  ddiniweidrwydd  ef  drwy  hyny  yn 

dyfod  yn  fwy-fwy  i'r  amlwg:  amddifíynwyd 
ef  a'i  grefydd  gan  Lysias,  pen.  23.  29;  Gan 
Felix,  pen.  24.  25  ;  yma  gan  Festus  :  ac  ar 
01  hyn  gan  Agrippa,  pen.  26.  32.  Mòr  rym- 
us  yw  gwirionedd  a  diniweidrwydd,  fel  y 
maent  yn  sic.r  o  ennill  y  dydd  rywbryd. 

26  *  Am  yr  hwn  nid  oes  gennyf 

ddim  sicrwydd  i'w  ysgrifenu  at  f  fy 
arglwydd.  J  O  herwydd  paham  mi 

a'i  dygais  ef  ger  eich  bron  chwi,  ac  yn 
enwedig  ger  dy  fron  di,  O  frenhin 
Agrippa  ;  fel,  wedi  ei  holi  ef,  y  caffwyf 

ryw  beth  i'w  ysgrifenu. 
ppen.  26.  2,3. 
*  Gan  gymmaint  o  bethau  cymmysglyd  a 

dyrys  oedd  efe  wedi  glywed  yn  erbyn  Paul, 
nis  gwyddai  yn  iawn  pa  beth,  na  pha  fodd, 
i  ysgrifenu  at  Nero  yn  ei  gylch  ef  ;  nac  yn 
erbyn  pa  gyfraith  y  gallai  ddywedyd  iddo 
droseddu,  yn  ol  cyhuddiad  yr  Iudddwon  : 
fel  hyn  yr  oedd  efe  mewn  astrusi  tost,  yn 
danfon  carcharor  i  Rufain,  heb  wybod  yn  y 
byd  am  ba  beth,  na  pha  beth  i  ysgrifenu  yn 
ei  achos  ef.  t  Árglwydd,  neu  lywodraethwr 
holl  Ymherodraeth  fawr  Rhnfain,  enw  rhod- 
tesfawr  iawn,  a  wrthodai  rhai  o  Ymherawd- 
wyr  Rhufain,  ond  yr  oedd  Nero,  a  rhai  er- 

aill  o  honynt,  yn  ddigon  nchel-fryd  i'w  gym- 
meryd.  X  Dyben  Festus  yn  dwyn  Paul  i 
gael  ei  holi  oedd,  fel  y  caffai  gyngor  gan  y 
pendefigion  presenol,  pa  beth  i  ysgrifenu 
gydag  ef  i  Rufain.  ||  Nid  oedd  yu  perthyn  i 
Agrippa  farnu  Paul,  gan  mai  rhaglaw  talaeth 
arall  oedd  efe ;  ond  am  ei  fod  ef  yn  wybod- 
us  yn  nghyfreithiau  yr  Iuddewon  a  chyf- 
reithiau  y  Rhufeiniaid,  gallai  ef  yn  well  na 
neb  roddi  cyngor  i  Festus  pa  ìodd  i  wueyd 
yn  yr  achos  dyrys  hwn. 

27  *  Canys'  allan  o  reswm  y  gwelaí fi  anfon  carcharor,  heb  iiysbysu  hefyd 
yr  achwynion  afyddo  yn  ei  erbyn  ef. 

*  Yr  oedd  yn  ddireswm  iawn  yn  wir,  dan- 
fon  carcharor  yr  holl  ffordd  i  Rufain,  i  gael 
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ei  brofi  gan  yr  Ymherawdr  ei  hun,  a  hyny 
am  ei  fywyd  ;  ac  ar  yr  un  pryd  heb  wybod 
yn  y  byd  beth  a  wnaethai  efe,  na  pha  beth  i 
ysgrifenu  yn  ei  achos  :  buasai  y  rhaglaw  ei 
hun  yn  debyg  o  ddyfod  i  warth  a  drwg  pe 

gwnaethai  y  fath  'oelh.  A  chan  nas  medrai 
gael  dim  yn  ei  erbyn  ef  pa  ham  nas  gollyng- 
asai  efe  ef  yn  rhydd  cyn  iddo  appèlio  at 

Cesar?  chwennych  dangos  ífafr  i'r  luddew- 
on  oedd  yr  achos  o  hyny. 

PEN.  XXVI. 

Paul,  y'ngŵydd  Agrippa,  yn  danyos  ei  fuch- 
edd  o'i  febyd. 

AC  Agrippa  a  ddywedodd  wrth 

Paul,  n  Y  mae  eennad  i  ti  i  ddywed- 
yd  drosot  dy  hunan.  *  f  Yna  Paul  a 
estynodd  ei  law,  c  %  ac  a'i  hymddifTyn- odd  ei  hun. 

a  pen.  25.  16.  Diar.  19.  13,  17.  loan  7.  51.  *  Diar.  1. 
24.  Ezec.  1C.  27.  Rhuf.  10.  21.        c  adn.  2.  pen.  22.  1. 

*  Gwedi  i  Festus  orphen  yr  araith  arwein- 
iol  uchod,  mae  Agrippa  yn  rhoddi  cenad  ac 
annogaeth  i  Paul  i  ateb  drosto  ei  hun  yn 

rhydd  a  d'íofn,  y  caffai  wrandawiad  llonydd, 
ac  na  chaífai  neb  ei  rwystro  na  gwneyd 
niwed  iddo.  +  Yna  Paul  mewn  duü  hyf, 
boneddigaidd,  a  hardd,  fel  yr  hen  areithwyr 
enwocaf,  ac  i  roddi  pwys  ar  ei  yma.lrodd,  a 
galw  am  wrandawiad  ystyriol  yr  holl  lŷs,  a 

estynodd  ei  law,  %a.c  a'i  hymddiífynodd  ei 
hun  yn  hyawdl,  a  chyda  rhyddid  ac  awdur- 
dod,  a  synodd  bawb  yn  yr  holl  le,  hyd  yn 
nod  Festus  ei  hun  ac  Agrippa  hefyd :  adn. 
24,  28. 

2  *  Yr  ydwyfyn  fy  nhybied  fy  hun 
yn  ddedwydd,  Ofrenhin  Agrippa,gan 
fy  mod  yn  cael  fy  ymddiffyn  fy  hun 
f  ger  dy  fron  di  heddyw  am  yr  holl 
bethau  yr  achwynir  arnaf  gan  yr  Iudd- 
ewon : 

*  O  herwydd  gwybodaeth  Agrippa  o'r 
ddeddf  a'r  prophwydi  wrth  y  rhai  y  mynai 
Paul  gael  profi  a  barnu  ei  achos,  yr  oedd 

yn  dda  ganddo  gael  amddiífyn  ei  hun  a'i 
athrawiaeth  yn  ei  glyw  a  cher  ei  fron  ef. 
+  Nid  Agrippa  oedd  eifarnwr  ef ;  eto,  o  her- 
wydd  y  petliau  uchod  a  enwyd,  yr  oedd  ef 
yn  addas  iawn  i  gynghori  Festus  yn  yr  achos 
hwn. 

3  d  *  Yn  bendifaddeu  gan  wybod 

dy  fod  di  yn  gydnabyddus  â'r  holl 
ddefodau  a'r  holion  sydd  ym  mhlith 
yr  Iuddewon.  f  O  herwydd  paham 
yr  ydwyf  yn  deisyf  arnat  fy  ngwrando 
i  yn  ddioddefgar. 

d  ad>.  26.  pen.  6.  14.  a  21.  21.  a  24.  10.  a  25.  19,  20, 
26.  *  28.  17.  Deut.  17.  18.  1  Cor.  13.  2.        «  pen.  24.  4. 

*  Nid  gweniaeth  gau  oedd  hyn,  fel  araeth 
Tertùlus  o  flaen  Felix  ;  ond  addefiad  sobr  o'r 
hyn  oedd  wirionedd  :  yr  oedd  Agrippa  fel  y 
soniwyd  eisoes,  yn  gydnabyddus  iawn  âg  ys- 
gryihyrau  yr  Hen  Destament,  ac  â  phob 

peth  a  berthynai  i'r  grefydd  Iuddewig  ;  ac 
nis  gallasai  fod  heb  wybod  rhywbeth  am 
lesu,  ci  groeshoeliad,  ei  adgyfodiad,  ei  es- 
gyniad,   a   thywalltiacl    yr   Ysbryd   Glân  ar 
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dclydd  y  pentecost.  I  Gan  mai  mater  am 
grefydd  y  w,  a  mater  hefyd  ag  mae  bywyd  a 
rhyddid  dyn  yn  ymddybynu  ar  y  farn  a 
rodder  arno,  yr  wyf  yn  atolwg  i  ti  fel  tywys- 
og  hynaws,  doeth,  a  didued  1  fy  ngwrando  I 
yn  ddyoddefgar.  Mae  yr  araeth  hon  drwy- 
ddi,  yn  cael  ei  haddef  yn  nodedig  o  addas  a 

phrîodol,  i'r  amgylchiad  yr  oedd  Paul  yn- 
ddo,  ac  i'r  gynnulleidfa  bendefigaidd  yr  oedd 
eí'e  yn  sefyll  ger  eu  bronau. 

4  /"*  Fy  muchedd  i  o'm  mebyd, 
^yrhon  oedd  o'rdechreuad  ym  mhlith 
fy  nghenedl  yn  Jerusalem,  a  ŵyr  yr 
Iuddewon  oll, 

/  2  Tiro.  3.  10.        g  pen.  22.  3. 

*  Tybir  i  Paul  gael  ei  ddwyn  i  fynu  yn  yr 
ysgolion  Groegaidd  gorau  yn  Tarsus  yn  ei 
febyd,  a  phan  oedd  tua  phymtheg  oed,  iddo 
gael  ei  ddanfon  i  Jerusalem,  i  ddysgu  pob 
dysgeidiaeth  Hebreaidd  wrth  draed  yr  ath- 
raw  enwog  Gamaliel,  Ile  yr  oedd  yn  ddigon 

adnabyddus  o  hyny  allan  i'r  Iuddewon  hyny 
a  achwynent  arno  :  ac  mae  efe  yma  megys 
yn  eu  herio  hwynt,  os  gallent,  i  brofi  dim 
yn  ei  erbyn  ef  o  ran  crefydd  ac  ymarweddiad 
drwy  yr  holl  amser  yr  adnabuant  ef. 

5  *  Y  rhai  a'm  hadwaenent  i  o'r 
dechreu  fos  h  mynnant  dystiolaethu) 

mai  yn  ol  f  y  sect  fanylaf  o'n  crefydd 
ni,  k  y  bûm  i  fyw  yn  Pharisead. 

h  pen.  22.  5.  »  peu.  23.  6.    Phil.  3.  5,  6.  k  peu. 24.  5,  14. 

*  Gwyddent  yn  dda,  os  mynent  dystiol- 
aethu,  mai  pharisead  oedd  efe  o  ran  proffes 
a  buchedd  hefyd ;  wedi  cael  ei  ddwyn  i  fynu 

felly,  ac  yn  wresog  o'i  febyd  dros  y  grefydd 
a'r  blaid  hòno :  felly  pa  gyfnewidiad  bynag 
a  wnaed  arno  mewn  rhai  pethau  wedi  hyny 
rhaid  mai  rhyw  weithrediadan  nenhol  ar  ei 

feddwl  a'i  gwnaeth.  +  Yr  oedd  y  phariseaid 
yn  agosach  i'r  gwirionedd  o  ran  eu  daliadau, 
na'r  Saduceaid  nâ'r  Esseniaid ;  ac  yn  fwy 
dichlynaidd  a  manwl  yn  eu  cyflawniadau 

crefyddol  a'u  hymarweddiad  cyffredin  hefyd  : 
yn  enwedig  yn  nhraddodiadau  yr  henafìaid. 
Dywedir  y  gorweddent  ar  fyrddau  culion, 
fel,  trwy  syrthio  oddi  arnynt,  y  deffrôid 

hwynt  yn  fuan  i   weddi'o  :  gorweddai  eraill 
0  honynt  ar  rai'an  garw,  a  drain  yn  eu  hym- 
yl,  fel  nas  gallent  ymdiôi  heb  gael  eu  pigo 
a'u  deffroi  ganddynt. 

6  l  *  Ac  yn  awr,  am  obaith  yr  add- 
ewid  awnaed  i'n  tadau  gan  Dduw, 

m  t  yr  wyf  yn  sefyll  i'm  barnu  : /aân.  8.  pen.  23.  6.  a  «24.  15,  21.  a  28.  20.  m  pen.  3. 
24.  a  13.  32,  33.  Gen.  3.  15.  a  12.  3.  a  22.  18.  a  26.  4.  a  49. 
10.  Deut.  18.  15.  2  8*ra.  7.  13.  Job  19.  25—27.  Salm  2.  6— 
12.  a  40.  6-8.  a  98.  2,  3.  a  110.  1—4.  a  132.  11,  17.  E*.  4. 
2.  a  7.  14.  a  9.  6,  7.  a  II.  1—5.  a  40.9—11.  a  42.  1—4.  a  53. 
10-12.  a  62.  1-3.  Jer.  23.  5,  6.  a  33.  15—17.  Ezec.  17.  22— 
24.  a  21.  27.  4  34.  23-25.  a  37.  24.  Dan.  2.  34,  35,  44,  45. 
a  7.  13,  14.  a  9.  24—26.  Hos.  3.  5.  Joel  2.  32.  Am.  9.  11,  12. 
Ob.  21.  Mica  5.  2.  a  7.  20.  Zeph.  3.  14—17.  Zech.  2.  10,  11. 
a  6.  12.  a  9.  9.  Mal.  3.  1.  a  4.  2.  Loc  1.  69,  70.  fthuf.  15.  8. 
Gal    3.  17,  18.  Tit.  2.  13.  1    Pedr  î.  11,  12. 

*  Gwel   ar   pen.    23.6;  a  24.  15,  21.     Yr 
addewid  a  wnaed  i'r  tadau  oedd  yr  addew- 
id  o'r  Messiah  yn  benaf,  a'r  addewid  o 
adgyfodiad   ac  iachawdwriaeth    dragywydd- 
01  drwy  y  Messiah.  Tystiai  Paul  fod  y 
Messiah  addawedig  wedi  dyfod,  wedi  marw 
ac  adgyfodi ;  mai  yr  Iesu  o  Nazareth  oedd 
efe ;  a  thystiai  mai  trwy  ffydd  yn  ei  enw  ef 
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yr  oedd  gobaitb  am  adgyfodiad  i  fywyd  tra- 
gy wyddol.  t  Am  hyny  y  bernid  ac  yr  erlìdid  cf. 

7  *  Vx  hon  addtwid  y  mae  M  ein  deu- 
ddegllwyth  ni,  °heb  dor  yn  gwasan- 
aethu  Duw  f  nos  a  dydd,  p  yn  go- 
beithio  dyfod.  *  \  Am  yr  hwnobaith 
yr  achwynir  arnaf,  O  frenhin  Agrippa, 
gan  yr  Iuddewon. 

n  Ezra  6.  17.  a  8.  35.  Mat.  19.  28.  Loc  22.  30.  laso  1.  1. 

Dat.  7.  4-8.  open.20.  31.     Salm  134.  1,  2.      4  135.  2. 
Lue  2.  36,  37.  1  Thes.  3.  10.  1  Tim.  5.  5.  p  Luc  2.  25,  38. 
a  7.  19,  20.        q  adn.  6. 

*  Mewn  gobaith  am  gyflawniad  o'r  addew- 
id  uchod,  yr  oedd  yr  holl  rai  duwiol  ac  un- 
ion-gred  yn  mhlith  holl  lwythau  Israel,  yn 
gwasanaethu  Duw  yn  wastadol,  t  mewn  off- 

rymau  a  gweddi'au  hwyr  a  boreu  yn  y  deml: 
hyn  oedd  sail  eu  gobaith  am  adgyfodiad  i 
fuchedd  dragywyddol,  ac  fel  yr  oedd  yr  holl 
wasanaeth  seremoniol  yn  cyfeirio  at  y  Mes- 
siah,  ei  aberth,  ei  adgyfodiad,  a'r  bendithion 
ysbrydol  oedd  i'w  cael  trwyddo,  hyn  oedd 
sail  yr  Iuddewon  i  gyflawni  y  gwasanaeth 
hyny  yn  ddidor  trwy  yr  holl  oesoedd.  %  Ac 
eto,  am  y  gobaith  hwn,  a  goleddai  pawb  o'r 
Iuddewon  ond  y  Saduceaid,  yr  achwynid 
ar  Paul  ac  yr  erlidid  efynbarâus.  Erlidiai  y 
phariseaid  ef  am  ddywedyd  mai  Iesu  oedd  y 
Messiah,  a'i  fod  wedi  adgyfodi  yn  flaen- 
ífrwyth  adgyfodiad  ei  bobl  ;  ac  erlidiai  y 
Saduceaid  ef  am  bregethu  yr  adgyfodiad  o 
gwbl,  yr  hyn  ni  chredent,  ond  a  wadent  hwy. 

8  *  Pa  beth  ?  r  ai  anghredadwy  y 
bernir  gennych  chwi,  y  cyfyd  Buw  y meirw  ? 

r  pen.  4.  2.  a  10.  40-42.  a  13.  30,  31.  a  17.  31,  32 
a  25.  19.  Gen.  18.  14.  Mat.  22.  29-32.  Luo  1.  37.  a  18.  27 
loan  5.  28,  29.  1  Cor.  15.  12—20.  Phil.  3.  21. 

*  Pa  beth  ì  ai  anghredadwy  genych  chwi 
y  Saduceaid,  fy  nghyhuddwyr,  y  cyfyd  Duw 
y  meirw  1     Oni  phrofodd  Iesu  i   chwi  allan 
0  lyfrau  Moses,  y  rhai  a  gredwch,  y  bydd 
adgyfodiad  y  meirw?  Gwel  ar  Mat.  22. 

31 — 33.  Ac,  ai  anghredadwy  genych  ei  fod 
wedi  adgytodi  yr  Iesu  o  feirw,  wedi  yr  holl 
dystiolaethau  a  gawsoch  o'i  adgyfodiad  ef  ? 
Ai  anghredadwy  genych  chwi  y  Rhufeiniaid, 
y  cyfyd  Duw  y  meirw?  Er  nas  gwyddoch 
chwi  ddim  am  yr  ysgrythyr,  sydd  yn  dangos 
y  bydd  adgyfodiad;  eto  mae,  neu  e  ddyìai, 
rheswm  eich  dysgu  y  gall  Duw  bob  peth,  ac 
nad  oes  dim  yn  anmhosibl  iddo:  ac  y  mae 
holl  adchwylion  anian  yn  dangos  i  chwi  y 
bydd  hyn ;  megys  toriad  dydd  ar  ol  y  nos  ; 
dychweiiad  haf  ar  ol  y  gauaf ;  a  thyfiantllys- 
iau,  coedydd,  a  phorfa  yn  yr  haf,  y  rhai  a 
ymddangosent  megys  wedi  meirw  yn  y  gau- 
af.  Nid  yw  y  peth  mewn  un  modd  yn  an- 
mhosibl,  nac  ychwaith  yn  annhebyg. 

9  *Minnau  ynwira  dybiais  ynof 
fy  hun,  s  fod  yn  rhaid  i  mi  wneuthur 
llawer  o  bethau  yn  erbyn  l  enw  Iesu  o Nazareth. 

*  Ioan  16.  2,  3.    Rhuf.  10.  2.    Gal.  1.  13,  14.   Phil.  3.  6. 
1  Tim.  I.  13.  t  pen.  3.  6.  a9.  16.  *  21.  13.  a  22.  8, 
a  24.  5. 

*  Mae  Paul  yma  yn  addef  dàn  ei  ofid,iddo 
ef  ei  hun  gyntfod  mòr  rhagfarnusagelyniaeth- 
ol  yn  erbyn  Iesu  o  Nazareth,  fel  y  tybiodd  yn 
ddyledswydd  arno  wneuthur  llawer  o  bethau 
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yn  ei  erbyn  ef,  trwy  erlid   ci   ganlynwyr  ef 
yn  ddidrugaredd. 

10  u  *  Yr  hyn  hefyd  a  wnaethum 

yn  Jerusalem  :  *  f  a  llawer  o'r  J  saint 
a  geuais  i  mewn  carcharau,  v  wedi 
derbyn  awdurdod  gan  yr  arch-ofFeir- 
iaid ;  ac  wrth  eu  difetha,  ||  mi  a  rodd- 
ais  farn  yn  eu  herbyn. 

«  peD.  7.  58.  a  8  1.  a  9.  13,  26.  a  22.  4,  19,  20.  1  Cor. 
15.  9.  *  peu.  9.  32,  41.      Salm  16.  3.      Rhuf.  15.  25,  26. 
Eph.  1.1.  Dat.   17.6.         ;/  pen.  9.  14,  21.  a  22.  5. 

*  Ae  yn  ol  ei  dyb  ragfarnus  a  gelynol,  efe 
a  ddechreuodd  weithredu  hefyd  yn  Jerusalem 
yn  fuan,  ac  yn  ffyrnig  iawn;  f  gwedi  derbyn 
awdurdod  gan  yr  arch-offeiriaid,  y  rhai  oedd 
yn  ei  erlid  ef  ei  hun  yn  awr,  efe  alusgodd  y 
saint  yn  wŷr  ac  yn  wragedd,  heb  arbed  neb, 
ac  a'u  cauodd  mewn  carcharau.  X  Gwaeth 
na'r  drwg-weithredwyr  gwaethaf  oeddynt  y 

pryd  hyny  yn  ei  olwg,  ond  "Saint,"  a  rhai 
rhagorol  y  ddaear  oeddynt  yn  awr,  gyda'r 
rhai  yr  oedd  ei  holl  hyfrydwch»  ||  Nid  oedd 

Paul  yn  aelodo'r  Sanhedrim,  nac  ar  a  wydd- 
om  mewn  unrhyw  swydd  i  farnu  neb  ;  ond  yr 
oedd  ef  yn  gwneyd  ei  oreu  i  gyffrôi  pawb  yn 

erbyn  y  saint,  ac  yn  cydsynio  â'r  farn  waethaf 
a  roddid  yn  eu  herbyn.  "Mi  a  unais,  neu  a 
gydsyniais  â'r  rhai  a'u  coll-farnent  hwy,"  yw 
y  cyfieithiad  Syriaeg. 

11  2  *  Ac  ym  mhob  synagog  yn 

fynych  mi  a'u  cospais  hwy,  a  f  ac  a'u 
cymhellais  i  gablu,  b\  a  chan  ynfydu 
yn  fwy  yn  eu  herbyn,  mi  a?u  herlidiais 

hyd  ddinasoedd  di'eithr  hefyd. *  Mat.  10.  17.  Maro  13.  9.  Luc  21.  12.  a  pen.  13.  45. 
a  18.  6.  Marc  3.  2S.  Heb.  10.  28,  29.  Iago  2.  7.  b  adn.  24, 
25.  Preg.    9.  3.  Luc  6.  11.  a  15.  17.  2  Pedr  2.  16. 

*  Pan  gaffai  efe  hyd  i  rai  o'r  saint  yn  y 
synagogau,  neu  os  mewn  rhyw  leoedd  eraill 

y  cai  efe  hwynt,  efe  a'u  dygai  i'r  synagogau, 
ac  yno  yn  ngwydd  pawb,  efe  a  berai  eu  ffre- 
wyllu  hwynt,  er  cosp  arnynt  hwy,  ac  er  ar- 
swyd  i  bawb  eraill,  fel  na  chofleidient  gref- 
ydd  Crist.  t  Wrth  eu  cospi,  efe  a  barai  idd- 
ynt  wadu  Crist,  a  dywedyd  mai  cyfiawn 
oedd  ei  groeshoelio,  a  llefaru  llawer  o  bethau 
eraill  cableddus  am  dano.  %  Gan  rym  ei  el- 
yniaeth  yr  oedd  efe  fel  dyn  gwallgof  cyn- 
ddeiriog,  ||  ac  fel  llew  rhuadwy  dychrynllyd, 
yr  oedd  yn  myned  allan  o  derfynau  gwlad  yr 
Iuddewon  i  chwilio  am  broffeswyryr  efengyl 
mewn  dinasoedd  dîeithr,  lle  nad  oedd  dim 
hawl  ganddo :  neu,  efe  a  erlidiai  y  saint  allan 
o  Jerusalem,  ac  o  wlad  Israel,  gan  eu  gyru  i 
ddinasoedd  díeìthr,  ac  hyd  yn  nod  yno  efe 

a'u  canlynai  ac  a'u  herlidiai  yn  greulawn. 

12  *  Ac  yn  hyn,  c  a  myfi  yn  myned 
i  Damascus  d  âg  awdurdod  a  chennad 
oddi  wrthi  yr  arch  offeiriaid. 

f  pen.  9.  1,  2.  a  22.  5.  d  adn.  10.  1  Br«n.  21.  8—10. 
Salm  94.  20,  21.  Es.  10.  1.    Jer.  26.  8.   a  29.  26,  27.    Ioan  7. 
45-48.  a  11.  57. 

*  Gan  ei  fod  mòr  wresog  dros  y  grefydd 
Iuddewig,  ac  yn  erlidiwr  naòr  greulon  ar  y 
saint;  rhaid  mai  rhywbeth  rhyfedd  dros  ben 

a  wnai  y  fath  gyfnewidiad  arno,  a'iwneyd  ef 
ei  hun  yn  un  o  honynt:  at  y  tro  rhyfedd 
hwnw  mae  yn  dyfod  yn  awr,  cawsom  sylwi 
arno  fwy  nac  unwaith  o'r  blaen.  pen.  9.  2  ; a  23.  5. 
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13  e*Arhanner  dydd,  O  frenhin, 

ar  y  flfordd,  f  y  gwelais  oleuni  o'rnef, 
^mwy  nâ  disgleirdeb  yr  haul,  yn  dis- 

gleirio  o'm  hamgylch,  a'r  rhai  oedd  yn 
ymdaith  gyd  â  mi. 

e  pen.  9.  3.  a  22.  6.  /  Es.  24.  23.  a  30.  26.  Mat.  17. 
2.  Dat.  1.  16.  a  21.  23. 

*  Ar  hanner  ÍJydd  y  ba  y  pcth,  O  frenin, 
ac  nis  gall  neb  daeru  mai  breuddwyd  neu  led- 
rith  dychymmygol  oedd.  f  Golcuni  yn  gyn- 
taf,  goleuni  o'r  nef,  goleuni  mwy  nadisgleir- 
deb  yr  haul  hanner  dydd,  à  goleuni  yn  am- 
gylchynn  Paul  â'r  rhai  oédd  gydag  ef.  Go- 
goniant  Iesu  oedd  y  goleuni  hwn ;  yr  oedd  ei 
wyneb  yn  disgleirio  fel  yr  hanl  yn  ei  wedd- 
newidiad  ar  y  ddaear,  Math.  17.  2 ;  a  pha 
beth  raid  ei  fod  ar  ol  eiogoneddiad  yn  y  nef  ? 
mae  ei  bobl  gytiawn  yn  llewyrchu  fel  yr 
haulyn  nheyrnas  eu  Tad;  a  pha  mòr  ogonedd- 
us  y  rhaid  ei  fod  ef  yr  TJnig-anedigFabei  hnn  ? 

14  *Ac  wedi  i  ni  oll  syrthio  ar  y 
ddaear,  mi  a  glywais  leferydd  yn  llef- 
aru  wrthyf,  f  ac  yn  dywedyd  yn^  Hebr- 
aeg,  h  Saul,  Saul,  \  paham  yr  ydwyt 
yn  fy  erîid  i  ?  *  ||  Caled  yw  i  ti  wingo 
yn  erbyn  y  symbylau. 

g  pen.  21.  40.      a  22.  2.  h  pen.  9.  4,  5.     a  22.  7— 9. 
i  Diar.  13.  15.  Zech.  2.  8.  a  12.  2.  1  Cor.  10.  22. 

*  Syrthiasent  oll  ar  y  ddaear,  fel  pe'u  tar- 
ewsid  hwy  gan  feìlten.  t  Ni  chlywsom  o'r 
blaen  yn  mha  iaith  y  llefarodd  yr  Arglwydd 
Iesu  wrtho,  ond  yma  dy wed  mai  yn  Hebraeg; 
a  thybir  mai  nid  yu  Hebraeg  yr  oedd  efe  yn 
llefaru  ger  bron  Agrippa.  %  Gwel  ar  pen.  9.  4. 
|i  Diareb  Roegaidd,  meddant,  ond  a  arferir 
gan  lawer  o  genedloedd,  er  dangos  na  wiw  i 

neb  geisio  ymladd  a'i  drech,  na  wna  efe  ond 
ei  niweidio  ei  hun.    Gwel  ragc:  ar  pen.  9.  5. 

15  *  Ac  mi  a  ddywedais,  Pwy  wyt 
ti,  Arglwydd?  Ac  efe  a  ddywed- 
odd,  h  Myfi  yw  Iesu,  yr  hwn  yr  wyt 
ti  yn  ei  erlid. 

A  Ex.  16.  8.  Mat.  25.  40.  45.  Ioan  15.  20,  21. 

*  Gwel  ar  pen.  9.  4,  5:  pan  oedd  y  traed 
(aelodau  ei  gorph  dirgeledig  ef,)  yn  cael  eu 
sathru  ar  y  ddaear,  yr  oedd  y  Pen  yn  gwaeddi 

allan  o'r  nefoedd,  "Pa  ham  yr  wyt  ti  yn  fy 
erlid  I?" 

16  l  *  Eithr  cyfod,  a  saf  ar  dy 
draed  :  f  canys  i  hyn  yr  ymddangos- 

ais  i  ti,  m  i'th  osod  di  n  yn  weinidog 
ac  yn  dyst  o'r  pethau  a  welaist,  °  J  ac 
o'r  pethau  yr  ymddangosaf  i  ti  yn- ddynt ; 

/pen.  9.  6— 9.  a  22.  10.  m  pen.  9.  15,  16.  a  13.  1-4. 
•  22.14,15.  n  pen.  1.  17,  25.  a  6.  4.  a  20.  24.  »21.19 
Rhuf.  I.  5.  a  15.  16.  2  Cor.  4.  1.  a  5.  18.  Eph.  3.  7,  8.  Col 
1.  7,  23,  25.  1  Thes.  3.  2.  1  Tim.  1.  12.  a  4.  6.  2  Tim.  4.  5 
o  pen.  18.  9,  10.  a  22.  17—21.  a  23.  11.  a  27.  23,  24.  2  Cor 
12.  1—7.  Gal.  1.  12.  a  2.  2. 

*  Fel  y  gorchymynwyd  i  Daniel  (Dan.  10. 
11,)  sefyll  gan  yr  angel,  i  leiâu  ei  fraw  a'i  ar- 
swyd,  ac  i  wrando  pa  genadwri  oedd  gan 

Dduw  tuag  ato.  fMae  yn  ddiammau  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu  lefaru  y  geiriau  hyn  wrth  Paul 
ar  y  flfordd  i  Damascus,  .er  nad  yw  Luc  y  n 

eu  crybwyllo'r  blaen  yn  pen.  9,  na  phen.  22. 
X  Cafodd    Paul  amryw   ddatguddiedigaethau 
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wedi  y  tro  hwn  :  fel  yr  oedd  ei  ddyoddefiad- 
au  dros  Grist  yn  ainlàn,  felly  trwy  Grist  yr 
oedd  ei  ddiddanwch  yn  amlâu  hefyd. 

17  p  *  Gan  dy  wared  di  oddi  wrth 
y  bobl,  *  a'r  Cenhedloedd,  at  y  rhai  yr 
ydwyf  yn  dy  anfon  di  yr  awrhon, 

p  pen.  9.  23—2*5,  29,  30.  a  13.  50.  a  14.  5,  6,  19,  20. 16.  39.  a  17.  10,  14.  a  18.  10,  12—16.  a  19.  28,  &c.  a  21. 
28—36.  a  22.  21,  22.  a  23.  10-24.  a  25.  3,  9—11.  a  27.  42— 
44.  Snlm  34.  19.  a  37.  32,  33.  2  Cor.  1.  8— 10.  a  4.  8— 10. 
a  II.  23-26  2  Tim.  3.  11.  a  4.  16,  17.  q  pen.  9.  15.  a  22. 
21  a  28.  28.  Rhnf.  11.  13.  a  15.  16.  Gal.  2.  9.  Eph.  3.  7,  8. 
1  Tim.  2.  7.  2  Tim.  1.  11,  a  4.  17. 

*  "Gan  dy  wared  di  oddi  wrth  bobl  yr  Iudd- 
ewon,"  ydyw  yn  y  cyfieithiad  Syriaeg,  ac 
amryw  hen  ysgrifau  ;  a  dîaminau  mai  pobl 
yr  Iuddewon  a  feddylir ;  mewn  gwahan- 
iaethiad  oddi  wrth  y  cenedloedd.  Ymosod- 
odd  pawb  o  honynt  ar  Paul,  a  gwaredodd  yr 
Arglwydd  ef  oddi  wrth  bawb,  hyd  oni  or- 
phenodd  y  gwaith  a  roddasai  efe  iddo  ei 
wneyd,  ac  yna  nid  gwaredigaeth  a  fuasai  ei 

gadw;  ef  yn  hwy  oddi  wrth  y  wobr,  a'r 
gamp  uchel  y  rhedasai  am  dani. 

18  r*I  agoryd  eu  llygaid,'fac 

i'w  troi  o  dy wyllwch  i  oleuni,  '  J  ac  o 
feddiant  Satan  at  Dduw ;  u  \\  fel  y 
derbyniont  faddeuant  pechodau,  x  §  a 
chyfran  ym  mysg  y  v  rhai  a  sancteidd- 
iwyd  z  trwy  y  ífydd  sydd  ynof  tì. r  pen.  9.  17,  18.  Salm  119.  1S.  a  146.  8.  Es.  29.  18. 

32.  3.  a  35.  5.  a  42.  7.  a  43.  8.  Lnc  4.  18.  a  24.  45.  Ioan 
39.  2  Cor.  4.  4,  6.  Eph.  1.  18.  *  adn.  23.  pen.  13.  47. 

s.  9.  2.  a  49.  6.  a  60.  1—3.  Mal.  4.  2.  Mat.  4.  16.  a  6.  22, 
5.     Lnc  1.  79.    a  2.  32.  loan  1.  4—9.    a  3.  19.    a  8.  12.    a  9. 

5.  a  12.  35,  36.  2  Cor.  6.   14.   Eph.  5.  8,  14.   1  Thes.  5.  4-8. 
I  Pedr  2.  9.    1  Ioan  2.  8,  9.         t  Es.  49.  24,  25.   *  53.  8-12. 
Luc  11.21,22.     Col.  1.  13.     2  Tim.  2.  26.     Heb.  2.  14,  15. 

"  "  ib  3.  8.  a  5.  19.  Dat.  20.  2,  3.  «  pen.  2.  38.  a  3.  19. 
31.    a  10.  43.    a  13.  38,  39.    Salra  32.  1,  2.     Luc  24.  47. 

Rhnf.  4.  6-9.  1   Cor.  6.  10,  II.  Eph.  1.  7.  Col.  1.  14.   1  Ioan 
1.  9.  a  2.  12.        *  pen.  20.  32.   Rhuf.  8.  17.   Eph.  1.  11,  14. 
Col.  1.  12.  Heb.  9.  15    lago  2.  5.  1  Pedr  1.  4.         y  loan  17. 
17.    1  Cor.  1.  2,  30.    a  6.  11.    Tit.  3.  5,  6.     Heb.  10.   10,  14. 
Jud.  1.         z  peo.  15.  9.  Ioan  4.  10,  14.  a  7.  38,  39.  Rhuf.  5. 
I,  2.  Gal.2.  20.  a  3.  2,  14. 

I  agoryd  llygaid  eu  meddyliau  hwynt, 
fel  yr  agorwyd  llygaid  corphorol  Paul  ar  ol 

iddo  fod  yn  ddall.  t  I'w  troi  o  dywyllwch  ys- 
brydol  i  oleuni  ysbrydol,  yr  hwn  oedd  mòr 

ryfeddol  â'r  goleuni  disglaer  a  welsai  efe  ar 
ei  ffordd  ì  Damascus.  \  Ac  oddi  wrth  ar- 
glwyddiaeth  pechod  hefyd  ;  oblegyd  trwy 
bechod  y  mae  satan  yn  llywodraethu  ar 
bechaduriaid,  ac  y  maent  yn  ei  feddiant. 
||  Mae  hyn  yn  dangos,  pa  faint  bynag  a  fu 
pechodau  dynion  o'r  bicíen,  fod  llwybr  gao 
Dduw  yn  ei  ras  i'w  maddau  ;  ac  nas  galíant 
rwystro  iachawdwriaeth  neb  a  gredant  yr 

efengyl,  ac  a'i  derbyniant  yn  ei  nerlh,  ac  yn 
y  cariad  o  hóni.  §  Rhaid  i  bechadur  gael  ei 
sancteiddio,  yn  gystal  a  maddau  ei  bechod, 
cyn  y  byddo  yn  gymhwys  i  gael  cyfran  yn 
mysg  y  rhai  a  sancteiddiwyd,  a  thrwy  ffydd 
yn  ngwaed  Crist  mae  cael  y  sanctciddiad 
hwnw.  Nid  oes  achos  cyfyngu  yr  adnod 
uchod  at  y  cenedloedd,  fel  y  gwna  rhai  ; 
oblegid  yroedd  yr  apostoi  yn  cael  ei  ddan- 
fon  at  yr  Iuddewon  yn  gystal  ag  at  y  cenedl- 
oedd  :  ac  mae  yn  sicr  bod  yr  luddewon  mòr 
ddeillion  gan  ragfarn  ag  oedd  y  cenedloedd 
gan  annwybodaeth  :  yr  oedd  eu  gelyniaethyn 
erbyn  Crist  a'r  cfengyl  yn  profi  eu  bod  yn 
meddiant  satan  gymmaint  â'r  cenedloedd  ; 
mewn  angen  am  faddeuant  pechodau,  ífydd, 
a  sancteiddiad  yn  llawn  cymmaint  â  hwy- 
thati.     Gyda  golwg   ar  y  cenedloedd,   dylid 



Paul  yn  adrodd  y  driniaeth ACTAU  XXVI. 
a  gafodd  gan  yr  Iuddewon. 

sylwi  yn  fanol  ar  y  gwahaniacth  rhwng  f'  ag- 
oryd  eu  llygaid  "  â'u  "  troi  o  dywyllwch  i 
oleuni  :"  pedagorasid  eullygaid  gan  Ysbryd 
a  gras  Duw,  ac  heb  roddi  goleuni  addysg 

ysgrythyrol  iddynt ;  buasent  fel  dynion  a'u 
llygaid  yn  agored,  ond  wedi  eu  cauad  mewn 

ystafell  dy wyll :  o'r  tu  arall,  pe  buasai  goleu- 
ìii  y  gwirionedd  yn  cael  ei  ddanfon  iddynt, 
ac  heb  agoryd  eu  llygaid  gan  yr  Ysbryd  Glân  ; 
buasent  yn  debyg  i  ddeillion  yn  rhodio 
mewn  llawn  golau  ddydd.  Yr  olaf  hyn  yw 
cyflwr  llaweroedd  yn  ein  gwlad  ni  yr  oes  oleu 
hon. 

19  Am  ba  achos,  a  O  frenhin  A- 

grippa, b  *  ni  bûm  anufudd  i?r  weled- 
igaeth  nefol : 

a  adn.  2,  26,  27.  b  Ez.  4.  13,  14.  Es.  50.  5.  Jer.  20.  9. 
Ezec.  2    7,  8.  a  3.  14.  Jona  1.  3.  Gal.  1.  16. 

*  Ni  bum  anghredadyn,  gelyn,  ac  erlidiwr 
mwy  mi  a  gredais  yr  hyn  a  welais  ac  a 

glywais,  ac  a  ufuddêais  i'r  hyn  a  orchymyn- 
wyd  i  mi  o'r  nef:  nis  gall  hyny  fod  yn 
bechod  ;  ac  eto,  dyma'r  cwbl  a  ellir  roddi  yn 
fy  erbyn  I. 

20  c*  Eithr  mi a bregethais  i'r rhai 
yn  Damascus  yn  gyntaf,  d  ac  yn  Jer- 
usalem,  a  thros  holl  wlad  Judea,  e  ac 

i'r  Cenhedloedd  ;  /  f  ar  iddynt  edif- 
arhau,  s  a  dychwelyd  at  Dduw,  h  \  a 
gwneuthur  gweithredoedd  addas  i  ed- 
ifeirwch. 

c  pen.  9.  19—22.  d  pen.  9.  28,  29.  a  22.  17,  18.  e  adn. 
17.  pen.  13.  46-48.  a  18.  6.  a  22.  21,  22.  Rhnf.  11.  18—20. 
/  pen.  2.  38.  a  3.  19.  a  11.  18.  a  17.  30.  a  20.  21.  Jer. 
31 .  19,  20.  Ezec.  18.  39—32.  Mat.  3.  2.  a  4. 17.  a  9.  13.  a  21 . 
30—32.  Marc  6.  12.  Luc  13.  3,  5.  a  15.  7,  10.  a  24.  46,  47. 
Rhuf.  2.  4.  2  Cor.  7.  10.  2  Tira.  2.  25,  26.  Dat.  2.  5,  21. 
a3.3.  a  16.  11.  t>  pen.  9.  35,  a  14.  15.  a  15.  19.  Saìm 
22.  27.  Galar.  3.  40.  Hos.  12.  6.  a  14.  2.  Luo  1.  16.  2  Cor. 
3.  16.  1  Thes.  1.  9.  h  Es.  55.  7.  Mat.  3.  8.  Luc  3.  8—14. 

a  19.  8,  9.  Eph.  4.  17—32.  a  5.  1-25.  a  6.  1—9.  Tit.  2.  2— 
13.  1  Pedr  1.  14-16.  a  2.  9-12.  a  4.  2-5.  2  Pedr  1.  5-8. 

*  Derbyniodd  Paul  ei  apostoliaeth  at  y 
cenedloedd  pan  drôwyd  ef ;  eto  ni  phregeth- 
odd  efe  i  neb  ond  Iuddewon  a  phroselytiaid 
yn  hir  wedi  hyuy,  hyd  wedi  dychweliad 
Cornelins  trwy  weinidogaeth  Pedr.  Efallai 
nad  oedd  efe  ar  y  cyntaf  yn  dëall  helaethder 

ei  anfoniad  yn  hollawl,  mwy  na'r  apostoìion 
eraiìl  ;  am  hyny  yr  oedd  yn  pwyllo,  i  gael 
dëall  meddwl  yr  Arglwydd  yn  well,  o  ran  y 

modd  a'r  amser,  iddo  ef  ymosod  ar  y  fath 
waith  mawr.  +  Fel  y  mae  pechod  yn  troi 
dynion  oddi  wrth  Dduw,  felly  y  mae  gwir 
edifeirwch  yn  troi,  neu  yn  hytrach  yn  dy- 
chwelyd,  dynion  yn  ol  at  Dduw  :  yr  oedd 
eisiau  hyn  ar  bawb,  Iuddewon  a  chenedl- 

oedd.  JFel  y  mae  ffydd  i'w  dangos  trwy 
weithredoedd,  Iago  2.  18;  felly  y  mae  edi- 
feirwch  hefyd  :  os  dywedwn  fod  yn  ddrwg 

genym  bechu,  a'n  bod  yn  casâu  pechod,  ac 
eto  yn  byw  ynddo,  yr  ydym  yn  ein  twyllo 
ein  hunain,  ac  hyd  y  mae  ynom  ni  yn  gwat 
war  Duw. 

21  *  O  achos  y  pethau  hyn  }  yr 
Iuddewon  a'm  daliasant  i  yn  y  deml, 
f  ac  a  geisiasantyỳ  lladd  %  i  âyu  dwy- law  eu  hun. 

i  pen.  21.  30,  31.  a  22.  22.  a  23.  12-15.  a  25.  3. 

*  O  achos  pregethu  y  pethau  ̂ daionus, 
earictaidd,  a  nefolaidd  hyn,   gwedi  i  mi  eu 

__ 

profì  fy  hun,  a  chael  anfoniad  dwyful  i'w  cy- 
hoeddi  ;  dyna'r  holl  gweryl  sydd  rhwng  yr 
luddewon  â  mi  :  +  am  hyn  yn  unig  y  daìias- 
ant  fi  yn  y  deml  ac  y  ceisiasant  fy  lladd  I 
mewn  terfysg  a  brad  a'u  dwylaw  eu  hunain, 
heb  un  math  o  brawf  na  barn  gyfreithlawn 
ar  fy  achos  I  :  pen.  21.  30,  31  ;  a  23.  12  ;  a 

25.  3.  %  "Wrth  fod  y  geiriau  hyn  mewn  lly- thyrenau  Italaidd,  dëallir  nad  ydynt  fel  cyn- 
nifer  o  eiriau  yn  y  Groeg  ;  eto  dywedirmai 
dyna  yw  gwir  feddwly  gair  diacheirisasthai 
a  arferir  yma. 

22  -*  Am  hyftny,  k  wedi  i  mi  gael 
help  gan  Ddüẁ,  f  yr  wyf  fi  yn  aros 

nyd  y  dy.dd  hwn,  'gan  dystiolaethu  i 
fychan  a  mawr,  m  %  ac  hebddywedyd 
dim  amgen  nag  a  ddywedasai  w  y  pro- 
phwydi  a  Moses,  y  delent  i  ben ; 

k  adn.  17.  pen.  14.  19,  20.  a  16.  25,  26.  al8.  9,  10.  a21. 
31-33.  a  23.  10,  11,  16.  &c.  1  Sam.  7.  12.  Ezra  8.  31.  Salm 
18.  47.  a66.  12.  a  118.  10—13.  a  124.  1-3,  8.  2  Cor.  1.  8— 
10.  2  Tim.  3.  11.  a  4.  17,  18.  /  pen.  20.  20-27.  Dat.  11. 
18.  a  20.  12.  m  Gwel  ar  adn.  6.  pen.  3.  21—24.  Luc  24. 
27,  44.  n  pen.  24.  14.  a  28.  23.  xMat.  17.  4,  5.  Luc  16.  29 
-31.  Ioan  1.  17,  45.  a  3.  14,  15.  a  5.  39,  46.  Rhuf.  3.  21. Dat.  15.  3. 

*  Mae  Paul  yn  pr'iodoli  ei  holl  waredig- 
aethau  tymrnorawi,  a  phob  cynnalia<?th  ys- 
brydoi  a  gawsai,  i  ddaioni  a  chymmorth 
Duw,  yn  ol  ei  addewid  iddo  pan  eigalwodd, 
adn.  17,  ac  wedi  hyny  hefyd  fwy  nac  un- 
waith,  pen.  18.  9,  10  ;  a  23.  ||  Cyfeirio  y 

mae  yn  dd'iammau  at  gyfryngiadau  rhyfedd 
rhagluniaeth  Duw  yn  ei  blaid  ef,  trwy  ei 
nai,  trwy  y  pen-capten,  trwy  Felix,  a  thrwy 
Festus  ;  ac  at  y  cysuron  tumewnol  a  roddas- 
ai  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ddigyfrwng  iddo. 
+  Nid  yn  unig  yn  aros  yn  fy  w,  ac  yn  ddiangol 
rhag  ei  elynion  ;  ond  hefyd  yn  aros  yn  gadarn 
ac  yn  wrol  i  bregethu  a  thystiolaethu  efengyl 
gras  Duw,  i  fychan  a  mawr.  {  Ac  wrth  breg- 
ethu,  nid  oedd  yn  dywedyd  dim  ond  yr  hyn  a 
rag-ddywedasai  Moses  a'r  prophwydi  y  deu- 
ent  i  ben.  Prophwyd  oedd  Moses  fel  y 
lleill ;  ond  yma  sonir  am  dano  megys  ar  wa- 
han  oddi  wrth  y  lleill,  am  ei  fod  yn  rhagori 
ar  y  lleill  oll,  fel  deddfwr  Israel,  a  chwedi 
ymddiddan  â  Duw  wyneb  yn  wyneb.  Num. 

12.  6—8. 

23  °*  Y  di'oddefai  Crist,  p  f  ac  y 
byddai  efe  yn  gyntaf  o  adgyfodiad  y 

meirw,  ̂ Jac  y  dangosai  oleuni  i'r  bobl, ac  Tr  Cenhedloedd. 
o  Gen.  3.  15.  Salm  22.  a  60.  Es.  53.  Dan.  9.  24—26. 

Zec.  12.  10.  a  13.  7.  Luc  18.  31-33.  a  24.  26.  1  Cor.  15.  3, 
4.  p  adn.  8.     pen.  2.  23— 32.    a  13.  34.    Salm  16.  8-11. 
Es.  53.  10—12.  Mat.  27.  53.  loan  10.  18.  a  11.  25,  26.  1  Cor 
15.  20—23.  Col.  1.  18.  Dat.  1.  5.        q  Gwel  ar  hdn.  18. 

*  Rhag-ddangosodd  Moses  ddyoddefaint  y 
Messiah  yn  yr  oen  pasg,  yn  y  sarph  bres,  ac 
yn  yr  holl  aberthau  a  osododd  efe;  a  rhag- 
fynegodd  y  prophwydi  hyny  niewn  amrafael 
fànau,  yn  enwedig  Dafydd,  yn  fcJalrn  22  oll, 
Isaiah,  pen.  53  oll,  a  Daniel,  pen.  9.  24—26. 
+  Rhag-fynegasant  ei  adgyfodiad  ef  hefyd, 
mewn  níànau  rhy  l'iosog  i'w  gosod  i  lawr 
ymarf  %  ac  y  byddai  efe  yn  oleuni  i  oleuo  y 
ceoedloedd,  trwy  ei  air  a'i  Ysbryd.  Isa.  42. 
6,  7;  a  49.  6.  Ond  nid  oedd  yr  Iuddewon 

yn  ciedu  fod  hyn  oll  wedi  "  dyfod  i  ben  ;" 
ac  ni  fỳnent  gîywed.sôn  am  deyrnas  ysbiyd- 
ol  y  Messiah,  na  dygiad  y  cenedíoedd  i 
mewn  iddi. 



Âgrippa  wedi  ei  ennill'o ACTAU  XXVI.   fewn  ychydiy  ifod  yn  Gristion. 

24  r  *  Ac  fel  yr  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  y  pethau  hyn  trosto,  *Ffestusa 
ddywedodd  âllef  uchel,1  Paul,yr  wyt 
ti  yn  ynfydu  ;  f  llawer  o  ddysg  sydd 
yn  dy  yrru  di  yn  ynfyd. 

r  Gwel  ar  pen.  22.  I.  a  pen.  17.  32.    a  24.  25.    «25. 
19,  20.  t  adu.  11.  2  Bren.  9.  11.  Jer.  29.  26.  Hos.  9.  7. 
Maro  3.  21.  Ioan  8.  48,  52.  a  10.  20,  21.  1  Cor.  1.  23.  a  2. 
14.  a4.  10.  2  Cor.  5.  13. 

*  Gwyrìrìai  Agrippa  yn  burion  fod  Paul 
yn  ymresymu  yn  dda,  ac  yn  ei  amddiffyn  ei 
hun  ar  dir  cadarn  yr  ysgrythyrau  ;  ond  nis 
gwyddai  Festus  fel  pagan  Rhufeinig  ddim 
am  y  pethau  hyn,  a  thybiai  fod  Paul  yn  ei 
fawr  ddysg  yn  ynfyrìu,  ac  yn  siarad  ynfyrì- 
rwydd  hollawl.  Adgyfodiad  Iesu,  gweledig- 
aeth  Paul,  dyn  dirmygus  yn  codi  o  blith  yr 
Iuddewon  dirmygedig,.  i  oleuo  y  Rhufein- 
iaid,  y  Groegiaid,  &c,  ynfydrwydd  i  gyd 
oedrì  y  fatb  bethau  yn  ei  olwg  ef ;  a  gwaedd- 
odd  allan,  fod  y  dyn  o'i  bwyll,  ei  bod  yn 
Ilawn  bryd  ei  attal  ef,  a  pheri  iddo  dewi  â'i 
ddychymmygion  gwallgofus.  Felly  y  tybia 
Ilawer  eto,  am  bregethwyr  gorau  yr  efengyl, 
o  rai  a  drìylent  wybod  gwell  na  Festus  y 
psgan  hwn  :  ynfydrwydd  yw  yr  ymadrodd 
am  y  groes  gan  lawer  yn  ein  gwlarì  gristion- 
ogol  ni,  a  pho  mwyaf  pur  a  thanllyd  y  preg- 
ether  ef,  ynfyta  i  gyd  y  w  y  pregethwyr  hyny 
yn  ngolwg  yr  anianolion  tywyíl  hyn.  t  Polìa 
Grammata  ;  Uawer  o  ddysg,llawer  o  lyfrau, 
a  llawer  o  efrydu.  Yr  oedd  Paul  yn  ddysg- 
erìig  iawn  yn  yr  Hebraeg,  y  Syriaeg,  y  Groeg 

a'r  Lladin  ;  ac  yr  oedd  yn  darllen  llawer,  ac 
yn  ddyn  efrydgar  iawn,  ac  mae  yn  debyg  y 
gwyddai  Festus  ei  fod  felly  yn  ei  hir  gaeth- 
ìwed  o  ddwy  flynedd,  pen.  24.  27. 

25  *  Ac  efe  a  ddywedodd,  n  Nid 
wyf  fi  yn  ynfydu,  *  0  ardderchoccaf 
Fiestus ;  y  \  eithr  geiriau  gwirionedd 
ta  sobrwydd  yr  wyf  fi  yn  euliadrodd. 

«  loan  8.  49.  1  Pedr  2.  21—23.  a  3  9,  15.  x  pen.  23. 
26    a  24.  3.  Luc  1.3.        y  Tit.  1.  9.  a  2.  7,  8. 

*  Gyda  gostyngeirìrìrwyrìcl  ac  addfwynder 
adcìa?,  a  chyda  phob  parch  i'r  rhaglaw  fel  y 
cyfryw,  mae  Paul  yn  ateb  yn  arafaidd,  nad 
otrìcl  ef  ddim  wedi  ynfydu ;  ond  adrodd 
geiriau  gwirionedd  a  sobrwydd  yr  oedd  efe, 
mewn  cithaf  pwyll  a  difrifwch,  a  thàn  ddy- 
lanwadau  yr  Ysbryrì  Glân.  Pe  rìysgai  pawb 
ymddwjn  fel  hyn  pan  ddirmyger  hwy  obleg- 
id  eu  crefydd,  byddai  yn  harddwch  mawr  i 
achos  yr  efengyl  sanctaidd.  +  Geiriau  gwir- 
ionedd  mewn  cyfcrbyniad  i  ddychymmygion 
disail ;  yr  oedd  sail  iddynt  oll  yn  yrysgryth- 
yrau  sanctaidd.  %  Geiriau  sobrwyrìd  mewn 
eyferbyniad  i  ramantau  dyn  ynfyd  a  gwall- 
gofus,  ac  o'r  pwys  mwyaf  i  bawb,  hjd  yn nod  i  Festns  ei  hun. 

26  2  *  Canys  y  brenhin  a  ŵyr  oddi 
wrth  y  pethau  hyn,  f  with  yr  hwn  yr 
wyf  fi  yn  llefaru  yn  hŷf.  O  herwydd 

nid  wyf  yn  tybied  fod  dim  o'r  pethau 
hyn  yn  guddiedig  rhagddo ;  °  \  obleg- 
id  nid  mewn  congl  y  gwnaed  hyn. 

z  adn.  2,  3  peo.  25.  22.  'a  pcn.  2.  1—12.  a  4.  16—21. a  h    18-42.  Es.  30.  20.  Mat.  26.  5.  a  27.  29—54. 

*  Yr  otdd  Agrippa  yn  ddigon  hyddysg  yn 
ysgrythyrau  yr  Hen    Destamcnt  yn   wresog 

614 

dros  y  grefydd  Iuddewig,  wedi  cael  ei 
addysgu  yn  Judea; — iddo  ef  y  perthynai  go- 
fal  y  trysorau  sanctaidd,  llywodraeth  y  deml, 
a  dewis  yr  arch-offeiriaid  :  felly  nis  gallai  y 

pethau  yn  nghylch  Iesu,  a'r  pethau  oedd Paul  wedi  eu  hadrodd,  fod  yn  anhysbys 
iddo  ef,  er  eu  bod  yn  bethau  díeithr  i  Festus. 
t  Ac  wrth  Agrippa,  yn  fwy  na  Festus,  yr 
oedd  Paul  yn  ei  amddiffyn  ei  hun  y  tro  hwn, 
adn  2 ;  ac  am  fod  Agrippa  yn  eu  gwybod, 
yr  oedd  yntau  yn  fwy  hyfyn  eu  llefaru.  J  Yr 
oedd  gwyrthiau  Crist,  ei  groeshoeliad,  ei  ad- 
gyfodiad,  ty walltiad  yr  Ysbryd  Glân,  pregeth- 
iad  yr  efengyl,  a  gelyniaeth  Paulynerbyn  y 

cristionogion,  a'i  dröedigaeth  ryfedd  wrth 
fyned  i  Damascns,yn  bethau  mòr  gyhoeddus 
i  bawb,  fel  nas  gallai  neb  trwy  holl  wlad  Is- 
rael  focl  yn  anhysbus  o  honynt. 

27  *  O  frenhin  Agrippa,  b  A  wyt 

ti  yn  credu  i'r  prophwydi  ?  f  mi  a  wn 
dy  fód  yn  credu. b  adu.  22,  23. 

*  Gwedi  ateb  Festus,  tróodd  yr  apostol  at 
Agrippa,  a  gofynodd  yn  ostyngedig,  eto  yn 
bendant  iddo,  a  oedd  efe  yn  credu  i'r  pro- 
phwydi ;  ac  fel  pe  dy wedasai,  Os  wyt  ti  yn 
credu  i'r  prophwydi,  pa  ham  na  chredi  di 
yn  Nghrist,  am  yr  hwn  y  llefarodd  y  pro- 
phw>di?  a  pha  fodd  y  gelli  beidio?  t  Yna 
mae  fel  pe  byddai  yn  ei  geryddu  ei  hun,  ac 
yn  erfyn  maddeuant,  am  ofyn  y  fath  holiad 
afreidiol ;  ac  yn  cymmeryd  yn  ganiatâol 

sicr,  fod  Agrippa  yn  credu  i'r  prophwydi. 
Math  o  druth-ymlusgiad  araethyddawl  sanct- 
aidd  yw  y  dull  hwn  ojefaru,  a  rhaid  ei  fod 
yn  effeithio  yri  fawr  ar  Agrippa,  fel  y  gwel- 
wn  iddo  wneyd  yn  yr  adnod  nesaf. 

28  *  Ac  Agrippa  a  ddywedodd 
wrth  Paul, c  Yr  wyt  ti  o  fewn  ychyd- 
io;  i'm  hynnill  i  fod  yn  Gristion. c  adn.  29.  pen.  24.  25.  Ezec.  33.  31.  Mat.  10.  18.  tMaro 
6.  20.  a  10.  17—22.  2  Cor.  4.  2.  lago  1.  23,  24. 

Cafodd  y  cyfeiriad  boneddigaidd,  ond 
difrifol  uchod,  at  Agrippa,  y  fath  effaith 
arno,  fel  y  dywedodd  ar  gyhoedd  yr  holl  lŷs, 
Cyn  belled  oddi  wrth  feddwl  dy  fod  di  wedi 
ynfydu,  yr  wy.f  yn  addef  yn  rhwydd,  nid  yn 

unig  fy  mod  I  yn  credu  i'r  propbwydi;  ond 
hefyrì  fod  dy  araeth  ysgrythyrol  di  mòr  de- 
byg  i  wirionedd,  fel  yr  wyt  o  fewn  ychydig 
i'm  hennill  i  fod  yn  Gristion  fel  ti  dy  hun  : 
oni  b'ai  fy  sefyllfa  uchel,  a'r  grefydd  y  dyg- 
wyd  fi  i  fynu  yndrìi,  braidd  na  phenderfyn- 
wn  I  ymwrthod  ág  Iudrìewaeth  a  chofleirìio 
cristionogaeth  yn  y  fàn.  Ond  O !  beth  a 
dâl  borì  o  fewn  ychyrìig  yn  gristion  ?  rìim 

oll  :  rìyma  rìrìyn  a'i  farn  o  blaid  cristionog- 
acth,  ond  ei  galon  heb  ei  chyfnewirì  er  hyny. 

Gresyn  merìdwl  fod  miloedd  o'i  fath  yn  y 

byrì  ! 29  *  A  Phaul  a  ddywedodd,  d  Mi 
a  ddymunwn  gan  Dduw,  o  fewnych- 

ydig,  ac  yn  gwbl  oll, e  fod  nidtydi  yn 
unig,  ond  pawb  hefyd  a'r  sydd  yn  fy 
ngwrando  heddyw,  yn  gyfrywagwyf 
fi,  f  f  ond  y  rhwymau  hyn. 

d  Ex.  16.  3.  Num.  11 .  29.  2  Sam.  18.  33.  2  Breji.  6.  3. 
1  Cor.  4.  8.  a  7.  7.  2  Cor.  11.1.  e  Jer.  13.  17.  Luo  19. 

41,  42.  lonii  5.  34.  Rhnf.  9.  1-3.  a  10.  1.  Col.  1.  26.  /ptui. 
12.  6.  a25.  14.  Eph.  6.  20. 



Paul  yn  myned  yn ACTAU  XXVII. garcharor  i  Rufain. 

*  Gwyddai  Paul  trwy  brotiad  melus,  werth 
a  rhinwedd  crefydd,  a  gwyddai  hefyd  y  dir- 
fawr  berygl  o  fod  yn  amddifad  o  hóni,  am 
hyny  raae  yn  tywallt  ei  ysbryd  duwiol  a 

dyngarawl  allan  'yn  y  geiriau  uchod,  mewn 
dymuniad  gwresog  ar  i  Agrippa  a'r  holl 
bendengion  o'i  gwmpas,  gael  eu  gwneyd  yn 
wir  gristionogion  fel  ef  ei  hun  yn  miiob  peth 
ond  y  gadwyn  a  sonia.  Mae  y  dymuniad 
daionus  hwn  yndangos  ei  sicrwydd  ef  owir- 
ionedd  yr  efengyl ;  yr  angenrheidrwydd  an- 
hebgorol  o  fîydd  yn  Nghrist  er  iechydwr- 
iaeth  ;  ei  ddedwyddwch  ef  ei  hun  fel  crist- 
ion  hyd  yn  nôci  mewn  rhwymau  ;  ei  dyb  nad 

oedd  Agrippa,  Festus,  a'r  gwýr  mawrion  er- 
aill  oedd  yn  bresenol,„ddim  yn  credn ;  a'i 
ofn  y  gwrthodent  hwy  yr  efengyl  i'w  colled- 
igaeth  eu  hunain.  fTybia  rhai  nad  oedd  efe 
ddim  mewn  rhwymau  o  flaen  y  llýs,  ond 
mai  cyfeirio  at  ei  garchariad  yn  gyftredin  yr 
oedd  ;  ond  mae  y  geiriau  hyn,  a  pen.  24.  27, 
yn  dangos  yn  amlwg  ei  fod  ef  mewn 
rhwymau. 

30  *  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 

B  f  cyfododd  y  brenhin,  a'r  rhaglaw, 
a  Bernice,  a'r  rhai  oedd  yn  eistedd 
gyd  â  hwynt. 

g  pen.  18.  15.  a  25.  22. 

*  Gwedi  i  Panl  ddyfod  mòr  agos  atynt  oll 
yn  y  geiriau  uchod,  yr  oedd  Agrippa,  Fest- 
us,  Bernice,  a  phawb  o  honynt,  yn  dechreu 

myned  yn  anesmwyth  fel  Felix  o'r  blaen, 
pen.  24  25,  ac  nid  oeddynt  am  glywed  ych- 
waneg  rhag  ofn  cael  eu  clwyfo  yn  ddyfnach. 
t  Agrippa,  yr  hwn  oedd  yn  dëaíl  y  mater  or- 
au,  oedd  y  mwyaf  anesmwyth,  a'r  cyntaf  i 
dòri  i  fynu  y  cyfarfod.  Cynt  y  newid  yr 

Ethiop  ei  groen,  a'r  llewpard  ei  frychni,  nag 
yr  ymedy  pechadur  â'i  bechod  ar  cael  ei  ar- 
gyhoeddi  yn  drwm. 

31  *  Ac  wedi  iddynt  fyned  o'r 
neilldu,  hwy  a  lefarasant  wrth  eu  giî- 

ydd,  gan  ddywedyd,  ÄfNid  yw  y 
dyn  hwn  yn  gwneuthurdimyn  haeddu 
angau,  neu  rwymau. 

A  pen.  23.  9,  29.  a  25.  25.  a  28.  18.  2  Sam.  24.  17.  Luc 
23.  4,  14,  15.  1  Pedr  3.  16.  a  4.  14—16. 

*  Un  ai  i  dŷ  y  rhaglaw,  neu  i  ryw  ystafell 
neillduedig  yn  y  llŷs.  t  Cyn  belled  ag  y  gall- 
ent  hwy  farnu,  ac  yr  oeddynt  yn  barnu  yn 
gywir  hefyd,  nid  oedd  Paul  wedi  yr  holl 
erlid  a  fu  arno,  yn  gwneuthur,  na  chwedi 
gwneuthur,  dim  yn  haeddu  angau,  neu 
rwymau.  Tystiolaeth  dda  oedd  hon  ond  pa 
ham  na  ddygasid  hi  yn  gyhoeddus  yn  y  llýs, 
ar  glyw  pawb  ?  Nid  oedd  Nero  y  pryd  hwn 
wedi  gwneuthur  y  deddfau  gwaedlyd,  y 
rhai  a  wnaed  wedi  hyn,  i  roddi  pawb  a  bro- 
tfesent  gristionogrwydd  i  farwolaeth. 

32  *  Yna  y  dywedodd  Agrippa 
wrth  Ffestus,  f  Fe  allasid  gollwng  y 
dyn  yma  ymaith,  J  oni  buasai  iddo 
*  appelio  at  Cesar. í  pen.  25.  11,  12,  25.  a  28.  18,  19. 

*  Sylwyd  o'r  blaen,  fod  Agrippa  yn  gyd- 
nabyddus  iawn  â'r  cyfreithiau  Iuddewig  a 
Rhufeinaidd  hefyd,  felly  yr  oedd  gair  oddi 
wrtho  ef  yn  myned  yn  mhell  iawn  gyda 
Festus  yn   y  mater  dyrys  hwn.    t  Yr  oedd 

hyn  ar  unwaith  yn  condemnio  holl  ymddyg- 
iadau  yr  Iuddewon,  erlidwyr  Paul ;  cafodd  y 
difîeithiaid  hyny  eu  poen  am  eu  llafur,  a  dy- 
chwelyd  adref  dàn  y  gwarth  o  gam-gyhuddo 
ac  erlid  dyn  diniwed.  Yr  oedd  yn  condemn- 
io  Agrippa  ei  hun  hefyd  :  oblegid  os  oedd 
Paul  yn  ddiniwed,  a'r  pethau  a  adrodílodd 
ef  yn  eiriau  gwirionedd  a  sobrwydd,  pa  ham 
na  buasai  efe  yn  credn  y  pethau,  ac  yn  troi 
yn  gristion  yn  gwbl  oll.  |  Gallesid  ei  ollwng 
ef  ymaith  er  iddo  appèlio  at  Cesar;  oblegid 
er  bod  yr  appèliad  hwnw  yn  attal  y  rhaglaw 
i  fyned  yn  mlaen  yn  mhellach  yn  ei  erbyn 
ef,  nid  oedd  mewn  un  modd  yn  ei  rwymo  ef 
i  ddanfon  y  carcharor  at  Cesar,  oddigerth  yn 
wir  bod  yr  erlidwyr  helyd  wedicytimo  yn  y 
cyfry w  appèliad,  yr  hyn  nid  oeddynt  wedi  ei 
wneyd  yn  achos  Paul.  Nid  oedd  hyn  ond 
esgus  gwael,  i  ddanfon  Paul  yrnaith  fel 
carcharor  i  foddio  yr  Iuddewon.  Nid  oedd 
yr  un  gyfraith  mewn  bod,  a  gafael  ynddo  ef 
y  pryd  hwn  ;  a  gallasai  dynu  yn  ol  eí  appèl- 
iad  pe  buasai  yn  dewis,  asefyllam  ei  ryddâd. 

PEN.  XXVII. 

Paul,  wrth  forio  tu  a  Rhufain,  yn  rhag- 
ddywedyd  perygl  y  daith. 

A_  PHAN  gyttunwyd  f  forio  o 

honom  ymaith  i'r  b  %  Ital,  hwy  a  roi- 
sant  Paul,  ||  arhyw  garcharorion  eraill, 

c  §  at  ganwriad  a'i  enw  Julius,  d  o 
fyddin  Augustus. 
apen.  19.  21.  a  23.  Il.a25.  12,  25.  Gen.  50.  20.  Salm  33. 

11.  a  76.  10.  Diar.  19.  21.  Galar.  3.  37.  Dan.  4.  35.  Rhuf. 

15.22—29.        b  pen.  10.  1.   a  18.  2.  Heb.  13.  24.  e  adn. 
11,  43.  pen.  10.  22.  a  21.  32.  a  22.  26.  a  23.  17.  a  24.  23. 
a  28.  16.  Mat.  8.  5—10.  a  27.  54.  Luc  7.  2.  a  23.  47. 
d  pen.  25.  25. 

*  O  herwydd  appèliad  Paul  at  Cesar,  a 
chyngor  Agrippa  yn  yr  amgylchiad  hwnw, 
penderfynodd  Festus  ei  ddanfon  ef  i  Rufain  : 
ond  yr  oedd  gan  Dduw  law  yn  hyn  oll,  yn 

ddi'arwybod  i  Festus,  ac  Agrippa  hefyd. 
t  Forio  o  hòno  ef  yw  y  geiriau  mewn  rhai 
hen  ysgrifau,  meddant;  nid  oedd  gan  Festue 
ddim  awdurdod  ar  Luc  ac  Aristarchusa  aeth- 

ant  gyda  Phaul,  o'u  gwirfodd  yr  aethant 
hwy.  %  Yr  oedd  yn  agos  i  1400  o  filltiroedd 
o  Cesarea  i  Rufain,  a  myned  ar  hyd  llinell 
uniawn  ;  ac  agos  i  gymmaint  arall  ar  hyd  y 
ilwybr  amgylchedig  a  ddangosir  yn  y  darlun 
i'r  fordaith  hon.  ||  Rhywrai  oedd  fel  Paul 
wedi  appèlio  at  Cesar,  mae  yn  debyg»  ac  yn- 
tau  yn  cael  ei  gyfrif  yn  garcharor  fel  hwy- 
thau,  ond  yn  wahanoí  iawn  iddynt  hwy. 
§Tybir  mai  rhyw  wr  rhydd  o  deulu  Julius 
Cesar  oedd  hwn,  wedi  cael  ei  enwi  ar  ei 

enw  ef,  ac  yn  ganwriad  yn  rnyddin  anrhyd- 
eddusaf  yr  Ymherawdwr  ei  hun,  yr  hon  a 
elwid  byddin  Augustus,  mewn  ffordd  o  enw- 
ogrwydd,  gan  Augustus  Cesar,  yr  hwn  a 
ddaeth  i'r  Ymherodraeth  ar  ol  Julius  ei 

ewythr. 
2  *  Ac  wedi  dringo  i  long  o  Adra- 

mytium,  e\  ar  fedr  hwylio  i  dueddau 
Asia,  f  ni  a  aethom  allan  o'r  porth- 
ladd,  B  \  a  chyd  â  ni  yr  oedd  h  Aris- 
tarchus,  Macedoniad  o  Thessalonica. 

e  pen.20.  15,  16.  a  21.  1—3.  /pen.  21.  1.  Luo  S.  22. 
g  pen.  16.  10-13,  17.  a  20.  5,  6.  a  21 .  5.  a  2S.  2,  10,  12,  16. 
h  pen.  19.  29.  a  20.  4.  Col.  4.  10.   Puile.  24. 
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Julius  yn  ymddwyn  yn ACTAU  XXVII. 
garedig  tuag  at  Paul. 

*  Adramytium  oedd  ddinas  borthladdawl  o 
Mysia,  yn  Asia  leiaf,  tua  chwe'  chant  a  han- 
ner  o  filltiroedd  i'r  gogledd  orllewin  o  Cesar- 
ea.  t  Nid  oedd  hyn  felly  ond  rhan  fechan 

o'r  daith  i  Rufain ;  ac  yn  hytrach  allan  o'r 
ffordd,  yn  ormod  i'r  gogledd,  hefyd.  J  Bu  y 
gwr  duwiol  hwn  gyda  Phaul  mewn  llawer 

brwydr  boeth  o'r  blaen,  mewn  amryw  fànau, 
ac  yn  awr  mae  yn  myned  gydagef  i  Rufain, 
lle  bu  yn  garcharor  fel  yntau,  Col.  4.  10. 
Nid  oes  genym  hanes  i  neb  ond  efe  a  Luc, 
ysgrifenydd  y  llyfr  hwn,  fyned  gyda  Phaul  i 
Rufain,  ac  yr  oedd  yn  gysurmawr  iddo  gael 
y  fath  ddau  frawd  ffyddlawn  gydag  ef,  a 

hwythau  i'w  canmol  yn  fawr  am  eu  serch- 
awgrwydd  tuag  ato,  a'u  hymlyniad  diysgog 
wrtho  yn  ei  holl  drallodau  i  gyd. 

3  *  A  thrannoeth  ni  a  ddygwyd  i 
waered  i  *  Sidon.  *  \  A  Julius  a  ym- 
ddûg  yn  garedigol  tu  ag  at  Paul,  J  ac 
a  roddes  iddo  gennad  i  fyned  at  ei  gyf- 
eillion  i  gael  ymgeledd. 

t  pen.  12.  20.    Gen.  10.  15.    a  49. 
b.  9.  2.         k  adn.  1,  43.  pen.  24.  23.  -  - 

*  Porthladd  enwog  yn  Phenicia,  ydoedd 
Sidon,  tua  chàn  milltir  i'r  gogledd  o  Cesar- 
ea,  ar  làn  yr  un  môr,  sef  môr  y  canol-dir. 
Yr  oedd  hyn  ar  y  cychwyn,  allan  o'r  ffordd  i 
Rufain  ;  ond  mae  yn  debyg  fod  y  llong  yn 
rhwym  yno.  t  Yr  oedd  ymddygiad  hardd  a 
boneddigaidd  Paul  yn  ennill  parch  iddo  gan 
y  canwriad,  fel  Joseph  yn  y  carchar,  a  Dan- 

iel  a'r  tri  Uanc  yn  Babilon  :  a  Duw  yn  tu- 
eddu  calon  y  canwriad  hefyd  i'w  barchu  ef. 
Efallai  iddo  glywed  ei  araeth  ger  bron 

Agrippa,  a'i  fod  yn  gwybod  y  meddwl  oedd 
gan  Agrippa  a  Festns  am  dano,  os  nad  oedd 
wedi  cael  gorchymyn  hefyd  gan  Festus  i  ym- 
ddwyn  yn  garedigol  tuag  ato  ar  y  daith. 
X  Mae  yn  debyg  fod  rhai  cristionogion  yn 
Sidon  y  pryd  hwn,  er  nad  oes  dim  hanes 
pellach  am  danynt :  yroedd  yn  garedigrwydd 
i  Paul  gael  ymweled  â  hwynt,  a  chael  rhyw 
ymgeledd  angenrheidiol  i'w  daith  hir  a 
thymhestlog  ganddynt,  pethau  nad  oedd  i'w 
cael  yn  y  llong.  Mae  yn  debyg  mai  dàn 
ofal  milwr  neu  ddau  y  cafodd  ef  fyned  i'r  làn. 

4  *  Ac  wedi  myned  oddi  yno,  ni  a 
hwyliasom  dan  l  Cyprus,  am  fod  y 
m  gwyntoedd  yn  wrthwynebus. 

^peu.  4.  36.  a  II.  19,  20.  a  13.  4.  a  15.  39.  a  21.  3,  16. 
m.  Mat.  14.  24.  Maro  6.  48- 

*  Dàn  Cyprus  oedd  o'r  tu  gogledd  iddi, 
rhyngddi  â  chyfandir  Asia  leiaf.  t  Buasai 

yn  unionach  iddynt  hwylio  o'r  tu  dê  iddi, 
a'i  gadael  rhyngddynt  a'r  gogledd  ;  ond  yr 
oedd  y  gwyntoedd  yn  wrthwynebus  i  wneyd 
hyny. 

5  *  Ac  wedi  hwylio  o  honom  dros 
|  y  môr   sydd    ger.  llaw    n  Cilicia    a 

0  Phamphylia,  +  ni  a  ddaethom  i  Myra 
dincts  yn  Lycia. 

n  pen.  6.  9.  a  15.  23,  41.  a  21.  39.  a  22.  3.  Gal.  1.  21. 
•  pen.  2.  10.  a  13.  13.  a  15.  38. 

*  Môr  Cilicia  a  Phamphylia,  y  gelwid  y 
mor  y  ffordd  hòno,  oddi  wrth  y  ddwy  dal- 

aeth  o'r  enw  hyny  ar  ei  làn  gogleddol,  yn 
Asia  leiaf:  ychydig  dros  ddeng  milltir  ar 
hugain  oedd  ei  led  yn  y  màn  culaf,  rhwng 
ynys  Cyprus  â  chyfandir  Asia.     tTalaeth  ar- 

all  yn  Asia  leiaf  oedd  Lycia,  i'r  gorllewin  o 
Pamphylia,  a  Myra  yn  dref  borthladdawl  yn 
y  dalaeth  hòno.  Yr  oedd  hon  yn  daith  bur 
union  i  Myra,  wedi  iddynt  amgylchu  pen- 
rhyn  gogledd-ddwyreiniol  ynys  Cyprus,  o 
Sidon. 

6  d  *  Ac  yno  y  canwriad,  wedi  cael 
llong  o  *  Alexandria  yn  hwylio  i'r  Ital, 
f  a'n  gosododd  ni  ynddi. p  a<in.  I.         q  pen.  6.  9.  a  18.  24.  a  28.  11. 

*  Mae  yn  debyg  nad  oedd  y  Uong  gyntaf  o 
Adramytium,  adn.  2,  yn  myned  dim  pellach 
na  Myra  yn  eu  ffordd  hwy  ;  gan  hyny  cyt- 
unodd  y  canwriad  â  llong  arall  o  Alexan- 
dria,  yn  yr  Aipht,  oedd  yn  dygwydd  bod 

yno,  ac  yn  rhwym  i'r  Ital  a  llwyth  o  wen- 
ith,  &c,  (adn.  18,  38,)  i  gymmeryd  y  rhai 

oedd  dàn  ei  ofal  ef  i'w  trosglwyddo  i'r  Ital. 
t  Symmudodd  y  canwriad  y  carcharorion 
a'r  milwyr  o'r  llong  gyntaf,  ac  a'u  gosododd ar  fẁrdd  yr  ail. 

7  *Acwedi  i  ni  hwylio  yn  anniben 
lawer  o  ddyddiau,  f  a  dyfod  yn  brin 
ar  gyfer  Cnidus,  am  na  adawai  y 

gwynt  i  ni ;  r  ni  a  hwyliasom  s  îs  law 
Creta,  J  ar  gyfer  Salmone. 

r  ada.  12,  13,  21.  pen.  2.  11.  Tit.  1.  5,  13.  «  adn.  4. 

*  Hwylio  yn  araf,  yn  ol  y  Saesoneg,  a 
hyny,  meddant,  yw  ystyr  y  gair  Groeg  hef- 
yd  :  am  fod  y  gwynt  yn  groes,  neu  ddiffyg 

gwynt,  a'r  llong  yn  dra  llwythog,  nid  oedd- 
ynt  yn  galln  myned  nemawr  yn  mlaen  mewn 
llawer  o  ddyddiau.  t  Nid  oedd  Cnidus, 
porthladd  enwog  ar  benrhyn  gorllewinol 
Caria,  fawr  gyda  chant  a  hanner  o  filltir- 
oedd,  ar  linell  uniawn,  o  Myra  ;  yr  hyn  a 
ddengys  mai  yn  araf  ac  anniben  yr  hwylias- 
ant.  X  Ynys  fawr  hir-fain,  ydoedd  Creta,  yn 
môr  y  canol-dir,  ac  a  elwir  yn  awr  Candia  ; 
a  Salmone  ydoedd  enw  penrhyn  dwyreiniol 

yr  ynys  hòno,  tua  chant,  neu  chwe'  ugain 
milltir,  i'r  dehau-orllewin  o  Cnidus.  Hwylio 
îs  law  Creta  oedd  hwylio  rhyngddi  â'r  dê ; 
buasai  yn  llawer  agosach  iddyntfyned  rhyng- 
ddi  a'r  gogledd  o  Cnidus  pe  gallasent  gan  y 

gwynt. 8  *  Ac  wedi  i  ni  yn  brin  fyned 
heibio  iddi,  ni  a  ddaethom  i  ryw  le  a 
elwir,  f  Y  porthladdoedd  prydferth, 
\  yr  hwn  yr  oedd  dinas  Lasea  yn  agos iddo. 

*  Gwedi  amgylchu,  a  myned  heibio  i 
benrhyn  dwyreiniol  Creta  trwy  lawer  o  ber- 
ygl  ac  anhawsdra,  hwy  a  ddaethant  i  le  a 
elwid  t  Y  porthladdoedd  Prydferth  ;  Ue  yr 
ochr  ddeheuol  i'r  ynys,  ac  a  elwir  y  Porth- 
laddoedd  Prydferth  hyd  heddyw,  meddant, 
o  herwydd  dYogelwch  a  dymunoldeb  y  lle  i 

longau  angori  ynddo.  %  Yr  oedd  dinas  o'r 
enw  Lasea  yn  agos  i'r  angorfa  hon  ;  ac  efallai 
mai  yr  un  ydoedd  â  Lasos,  a  grybwyllir  gan 

Pliny,  yn  nwyrein-barth  Creta. 
9  *  Ac  wedi  i  dalm  o  amser  fyned 

heibio,  f  a  bod  morio  weithian  yn  en- 
byd,  o  'herwydd  hefyd  ddarfod  yr 
ympryd  weithian,  Paul  a  gynghorodd, 

t  Lef.  16.  29.  a  23.  27-29.  Num.  29.  7. 



Y  morwyr  yn  amcanu ACTAU  XXVII. myned  i  Phenice  i  auafu. 

*  Gwedi  i  dalm  o  amser  fyned  heibio  o 
ddechreu  y  fordaith,  ac  heb  fyned  ddim  pell- 
ach  na  hyn  yn  mlaen  :  nid  oeddynt  yn  y  fàn 
yma  dros  bûm  cant  a  hanner  o  filltiroedd  o 
Cesarea,  y  He  y  cychwynasant  o  hóno  pe 
daethent  ar  eu  hunion ;  a  gallasent  ddyfod 
mewn  cynnifer  a  hyny  o  ddyddiau  gyda 
hwyl-wynt,  wrth  fel  yr  hwyliasant  o  Cesarea 
i  Sidon.  Gwel  ar  adn.  3.  t  Yr  Ympryd  a 
grybwyllir  yma  oedd  yr  ympryd  mawr  ar 
ddydd  mawr  y  cymmod  ;  a  chan  fod  hwnw 

yn  dygwydd  ar  y  degfed  dydd  o'r  seithfed 
mis,  neu  fis  Tizri,  yr  hwn  oedd  yn  ateb  i  ran 

o'n  Medi  a  rhan  o'n  Hydref  ni ;  (Lefit.  16. 
29;  a  23.  27;  a  Num.  29.  7;)  rhaid  ei  bod 
tua  gẁyl  Mihangel.  Nid  bod  yr  ympryd 
wedi  darfod  oedd  yn  ei  gwneyd  yn  enbyd  i 
forio  ;  ond  wrth  hyny  y  dengys  Luc  fod  y 
gauaf  yn  nesâu,  pryd  y  byddai  y  nos  yn  hir 

ac  yn  dywyll,  a'r  tywydd  yn  gyífredin  yn 
dymhestlog,  ac  felly  y  byddai  morio  yn 
enbyd.  O'r  amser  hwn  hyd  fis  Mawrth  ni 
byddai  morwyr  y  gwledydd  hyny  yn  anturio 

nemawr  i'r  môr,  nid  oedd  eu  Hongau  hwy 
môr  gryfed  i  ddàí  ystormydd  â'n  llongau  nì ; 
ac  nid  oedd  morwriaeth  wedi  ei  dysgu  i'r 
fath  berffeithrwydd  y  pryd  hwnw  ac  yn  yr 

oesoedd  hyn:  ychydig  yn  agos  i'r  lân  a  an- 
turient  hwy,  a  dywedir  bod  llîfau  Mihangel 
yn  dra  pheryglus  o  hyd  yn  môr  y  canol-dir. 

10  Gan  ddywedyd  wrthynt  M*  Ha 
wŷr,  yr  wyf  yn  gweled  y  bydd  yr  hynt 
hon  ynghyd  a  sarhad  a  cholled  fawr, 

nid  yn  unig  am  y  llwyth  a'r  llong, 
eithr  am  ein  heinioes  ni  hefyd. 

u  adn.  21—26,  31,  34.  Gen.  41.  16—25,  38,  39.  Salm  25. 
14.  Dan.  2.  30.  Am.  3.  7.  1  Pedr  4.  13. 

*  Heblaw  y  pethau  a  ddywedwyd  uchod 
am  y  perygl  o  forio  yn  yr  amser  hyn  o'r 
flwyddyn  ;  mae  yn  dd'íammau  fod  Pauî  drwy 
ysbryd  prophwydoliaeth  yn  eu  rhag*rybudd- 
io  hwy  :  yr  oedd  "  yn  gweled"  y  perygl 
trwy  ddatguddiad  dwyfol,  heb  law  wrth  re- 
swm  naturiol.  A  phan  welsant  hwy  ei 
ddaroganau  yn  dyfod  i  ben,  bu  y  rhybudd 
hwn  yn  foddion  i  greu  parch  yn  eu  meddyi- 
iau  iddo,  ac  efallai  yn  foddion  er  iachawd- 
wriaeth  i  rai  o  honynt.  Yr  oedd  Duw  drwy 
hyn  yn  dangos  Paul  fei  dyn  nodedig  yn  eu 
píith,  fel  y  gwrandawent  ei  eiriau  ef  mewn 
pethau  ysbrydol. 

11  *  Eithr  y  canwriad  a  Y  gredodd 
i  ly  wydd  ac  i  berchen  y  llong,  yn  fwy 

nag  i'r  pethau  a  ddywedid  gan  Paul. x  adn.  21.  Ex.  9.  20,  21.  2  Bren.  6.  10.  Diar.  27.  12. 
Ezec.  3.  17,  18.  a  33.  4.  Heb.  11.  7. 

*  Yr  oedd  y  canwriad  am  fyned  yn  mlaen, 
a  pha  faint  bynag  o  barch  oedd  ganddo  i 
Paul  o  ran  pethau  eraill,  yr  oedd  yn  natur- 
iol  iddo  feddwl  y  gwyddai  llywydd  a  pher- 
chen  y  llong  fwy  am  forwriaeth  nac  a  wydd- 
ai  Paul.  Yn  adn.  21,  mae  Paul  yn  dangos 
eu  camsynied  iddynt  oll. 

12  9  *  A  chan  fod  y  porthladd  yn 
anghyfleus  i  auafu,  f  y  rhan  fwyaf  a 
roisant  gynghor  iymado  oddi  yno  hef- 
yd,  %  os  gallent  ryw  fodd  gyrhaeddyd 
hyd  Phenice,  i  auafu  yno;  yr  hwn 

6Î7 

sydd  borthladd  yn  z  Creta,  ar  gyfer  y 
deau-orllewin,  a'r  gogledd-orllewin. y  adn.  8.  Salm  107.  30.         z  ado.  7. 

*  Er  bod  y  lle  hwn  yn  hyfryd  o  ran  ei  sef- 
yllfa,  eto  nid  oedd  yn  gyflêus  i  auafu  ynddo, 
o  herwydd  ei  fod  yn  agored  i  dymhestloedd 
geirwon,  a  môr-gymmhiwdd  enbyd  a  myn- 
ych  o'r  dwyrain  ogledd  :  f  gan  hyny  cytun- 
odd  y  rhan  fwyaf  yn  groes  i  gyngor  Paul  i 
ymadael  oddi  yno.  î  Porthladd  arall  ydoedd 

Phenice,  tua  cliwe'  ugain  milltir  yn  mlaen 
o'r  Porthladdoedd  Prydferth,  yn  mhen  gor- 
llewinol  eithaf  ynys  Creta :  yr  oedd  yn  gor- 
wedd  mewn  ciìfach,  rhwng  dau  benrhyn 

uchel  a  redent  i'r  môr,  ac  am  hyny  yn  lle 
cyfleus  a  dîogel  iawn  i  auafu  ynddo  pe  gall- 
asent  hwy  fyned  i  mewn,  ond  nis  gallasant 
gan  wynt  tymhestlog  yn  eu  herbyn,  adn. 
14,  15. 

13  a  *  A  phan  chwythodd  y  deheu- 
wynt  yn  araf,  f  hwynt-hwy  yn  tybied 
cael  eu  meddwl,  gan  godi  hwyliau,  a 
foriasant  heibio  yn  agos  i  Creta. 

a  Job  37.  17.  Salm  78*  26.  Can.  4.  16.  Luc  12.  55. 
*  Pe  buasai  y  deheu-wynt  araf  hwn  yn 

parâu,  buasai  yn  gyfleus  iawn  iddynt  hwy  i 
amgylchu  y  penrhyn  deheu-orllewinol,  a 
myned  i  mewn  i  angorfa  Phenice :  t  gan 
dybied  gwneyd  felly,  hwy  a  godasant  hwyl- 
iau,  ac  a  aethant  yn  llwyddiannus,  hyd  o 

fewn  ychydig  i'r  penrhyn  yr  oeddynt  i'w 
amgylchu. 

14  b  *  Ond  cyn  nemmawr  cyfod- 
odd  yn  ei  herbyn  hi  c  wynt  tymhest- 
log,  f  yr  hwn  a  elwir  Euroclydon. 

b  Ex.  14.  21—27.  Jona  1.  3—5.  c  Salm  107.  25—27. 
Ezec  27.  26.  Mat.  8.  24.  Marc  4.  37. 

*  Gyda  eu  bod  hwy  yn  tybied  eu  bod  yn 
ddiberygl,  a  bron  yn  yr  hafan  a  ddymun- 
ent,  <»;welodd  Duw,  yr  hwn  sydd  a'i  ífyrdd 
yn  y  môr.  a'i  lwybr  yn  y  corwynt  a'r  rhy- 
ferthwy,  yn  dda  eu  croesi  hwynt :  yn  un 
peth  am  na  wrandawsent  ar  lais  ei  was  ef, 
ac  hefyd  i  ddangos  ei  ryfeddodau  yn  y  dyfn- 

der,  ei  ddaioni  yn  eu  gwaredu  o'r  dyfnder, 
ac  anrhydedd  ei  was  Paul  yn  eu  golwg  hwy 
ar  ol  hyn.  t  Gwynt  tymhestlog  ofnadwy 
oedd  yr  Euroclydon  hwn,  yn  chwythu  yn 

benaf  o'r  dwyrain-ogledd  ;  ond  bob  yn  awr 
ac  eilwaith  yn  newid,  ac  fel  trowynt  nerthol 
yn  chwythu  o  bob  parth  agos,  ac  yn  berwi 
y  môr  yn  dònau  mawrion  dychrynllyd,  fel 

nad  oedd  bosibl  llywìo  y  Hong,  na'i  chadw 
at  uii  pwnc  neillduol.  Levanters  y  gelwir 
yr  ystormydd  hyn  yn  awr,  a  dywedir  eu 
bod  yn  ainl  yn  y  môr  hwnw  o  hyd. 

25  *  A  phan  gipiwyd  y  llong,  ac 
heb  allu  gwrthwynebuy  gwynt,  dfni 
a  ymroisom,  ac  a  ddygwyd  gyd  aJr 

gwynt. 
d  adn.  27.  IagoS.  4. 

*  Gan  y  corwynt  nerthola  thröedig  uchod, 
yr  hwn  a  gipiai  y  llong  ya  ddiwrthwyneb, 
ac  a'i  taflai  draw  ac  yma  mòr  nerthol,  fel 
nas  gallasai  y  morwyr  mewn  un  modd  ei 

llywio,  na'i  chyfeirio  tuag  at  bwnc  yn  y 
byd.  t  Yn  y  cyfryw  amgylchiad,  wedi  aml 
esgyn  i'r  nefoedd,  ac  aml  ddisgyn  i'r  dyfn- 
der;  a'u   henaid  wedi  toddi  gan  flinder,  a 

3  F  3 



Y  morwyr  o  herwydd  y  dymhestl  ACTAU  XXVII.         yn  gorfod  dadlwytho  y  llong. 

hwythau  yn  ymdroi  ac  yn  ymsymmud  fel 
meddwon ;  eu  holl  ddoethineb  a  ballodd  : 

nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  rhoi  pob  ym- 
drech  i  fynn,  ac  ymollwng  i  nerth  ofnadwy 
y  gwynt  a'r  tònau. 

16  *  Ac  wedi  i  ni  redeg  goris  ynys 
fechan  a  elwir  Clauda,  fbraidd  y  gall- 
asom  gael  y  bâd : 

*  Ynys  fechan  oedd  Clauda,  tuag  ugain 
milltir  i'r  dehau  oddi  wrth  ben  gorllewinol 
Creta  :  rhedeg  goris  yr  ynys  hon  oedd  rhedeg 

rhyngddi  â'r  dê,  gan  ei  gadael  rhyngddynt  â 
Chreta,  lle  y  dylasent  fyned  y  tu  arall  iddi, 

rhyngddi  â'r  gogledd,  i  fyned  i  mewn  i 
Phenice.  t  Mae  yn  debyg  fod  y  bâd  yn 

yn  grogedig  y  tu  allan  i'r  llong,  a  thrwy  an- 
hawsdra  mawr  y  gallasant  ei  gael  ar  y 
bwrdd,  fei  nad  elai  yn  ddrylliau  drwy  ei 
guro  wrth  y  llong.  Tybient  y  byddai  o  was- 
anaeth  iddynt  os  âai  y  llong  yn  ddrylliai, 
ond  ni  bu. 

1 7  *  Yr  hwn  a  godasant  i  fynu,  ac 
a  wnaethant  gynnorthwyon,  gan  wreg- 
ysu  y  llong  oddi  dani :  efa  hwy  yn 
ofni  rhag  syrthio  ar  sugn-draeth, 
X  wedi  gostwng  yr  hwyl,  a  ddygwyd 
felly. 

e  adn.  29,  41. 

*  Gwedi  cael  y  bâd  i  fynu,  aethant  yn  or- 
au  y  gallent  i  gynnorthwyo  y  llong  â  gwreg- 
ysau,  trwy  osod  rhaffau  cryrion  o  amgylch 

iddi,  a'u  rhwymo  yn  dỳnion,  rhag  iddi  hollti 
a  dryllio  gan  nerth  y  tònau.  t  Gwelsant  eu 
bod  erbyn  hyn  yn  cael  eu  tafiu  tua  thueddau 
gogleddawi  Afírica,  lle  yr  oedd  sugn-draeth- 
ydd  nodedig,  a  pheryglus  iawn  i  forwyr  yr 
oesoedd  liyny.  Traeth  byw,  neu  sugn-draeth, 
sydd  le  bâs  tywodlyd  yn  y  môr,  yr  hwn  pan 
redo  llongau  arno,  a  sugnir  i  mewn,  a  ddelir 
yn  gadarn,  ac  a  lyncir  i  fynu  yn  hollawl. 

Dywedir  fod  dau  o  honynt,  y  mwyaf  a'r 
lleiaf,  yn  môry  canol-dir  ar  dueddau  Affrica  ; 
ac  yn  y  darluniau  gorau  dangosir  un  yn  agos 
iawn  i  ynys  Ciauda  Ile  yr  oedd  Paul  y  pryd 
hwn.  iGwedi  gwneyd  y  cynnorthwjon 

uchod,  a  gostwng  yr  hwyl,  hwy  a'i  gadaw- 
sant  i  fynedüe  bynagyn  nhtcfn  rhagluniaeth 

y  dygai  y  gwynt  a'r  tùnan  hwynt. 
18  *  A  ni  yn  flin  iawn  arnom  f  gan 

y  dymmestl,-^!  drannoeth  hwy  a  ys- 
gafnhasant  y  llong. 

/adn.  19,  38.  joua  1.  5.  Mat.  16.  2G.  Luc  16.  8.  Phil. 
3.  7,8.  Heb.  12.  1. 

*  Gwelwn  ddysgrifiad  Dafydd  o  forwyr 
mewn  tymhestl,  (Salm  107.25 — 27,)  ac  ni  a 
aliwn  amgyffred  rhywbeth  o'u  blinder  y 
pryd  hwn.  tTymhestl  gauaf  yw  ystyr  y 
gair  gwreiddíol  cheimasomenòn.  %  Fel  y 
gallai  esgyn  a  disgyn  yn  ysgafnach  a  mwy 
diberygl  ar  y  tònau;  ac  fel  na  soddai  mòr 
fuan  os  syrthient  ar  y  traetíi  sugn.  Pob  peth 
a  ddyry  gwr  am  ei  einioes,  er  mòr  anodd 
oedd  colli  y  pethau  oedd  yn  y  llong,  eto  yr 
oedd  yn  rhaid  eu  bwrw  ymaith  yn  hytrach 
na  cholli  y  bywyd. 

19*  A'r  trydydd  dydd  %  bwriasom 
â'n  f  dwylaw  ein  hunain  daclau  y 
llong  allan 

_j  Jüb  2.  4.   Marc  8.  35—37.   Lnc  0.  24,  25. 
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*  Bwriwyd  y  pethau  Ileiaf  eu  gwerth,  a 
hawddaf  eu  hebgor,  dros  y  bwrdd  yn  gyntaf, 
ond  nid  oedd  hyny  yn  ddigon ;  bwriwyd 
taclau  a  dodrefn  y  llong,  pethau  er  addurn, 
neu  erbyn  angeniheidrwydd  i  ddyfod,  dros 
y  bwrdd  wedi  hyny  ;  fel  yrunig  foddion  i'w 
cadw  rhag  soddi  :  t  a  gorfu  ar  y  carcharor- 
ion  a  mynedyddion  eraill,  gynnorthwyo  y 
morwyr  yn  y  gorchwyl  anghysurus  hwn. 

20  *  A  phan  nad  oedd  h  na  haul 
na  sêr  yn  ymddangos  dros  lawer  o 

ddyddiau,  *  f  a  thymmestl  nid bychan 
yn  pwyso  arnom,  k  %  pob  gobaith  y 
byddem  cadwedig  a  ddygwyd  oddi- 
arnom  o  hynny  allan. 

h  Ex.  10.  21—23.  Salm  105.  28.  Mat.  24.  29.  f  Salm 
107.  25—27.  Jona  1.  4,  11— 14.  Mat.  8.  24,  25.  2  Cor.  11.  25. 
k  Es.  57.  10.  Jer.  2.  25.  Ezec  37.  11.  Eph.  2.  12.  1  Thes. 
4.  13. 

*  Yr  oedd  yr  awyr  môr  dew  a  chymylog, 
fel  na  welynt  haul  y  dydd  na  sêr  y  nos,  i'w 
sirioli  na'u  cyfarwyddo  am  lawer  o  ddydd- 
iau  :  t  dim  ond  y  ddrychin  fawr  a'r  dymhestl 
o  hyd  yn  curo  arnynt,  ac  yn  eu  tafiu  yn 
ddychrynllyd  iawn  nas  gwyddent  yn  y  byd  i 
ba  le.  %  Yn  yr  anghysur  ar  enbydrwydd  dir- 
fawr  hwn,  rhoddasant  i  fynu  bob  gobaith  am 
fod  yn  gadwedig  o  hyny  allan ;  dim  ond 
dysgwyl  bob  mynyd,  bob  cwthwn,  a  phob 
tòn,  mai  ar  y  traeth  sugn.  yn  erbyn  craig, 
neu  yn  y  gwaelod,  y  byddent.  Yn  wir  yr 
oedd  yn  fyd  dychrynllyd  arnynt ! 

21  '*Acwedi  bod  hir  ddirwest, 
yna  y  safodd  Paulyn  eu  canol  hwy,  ac 

a  ddywedodd,  m  \  Ha  wŷr,  chwi  a 
ddylasech  wrando  arnaf  fi,  a  bod  heb 
ymadaw  o  Creta,  ||  ac  ynnilly  sarhâd 
yma  aV  golled. 

I  adn.  33-35.  Salra  107.  5,  6      m  adn.  9,  10.  Gen.  42.  22. 

*  Nid  am  nad  oedd  digon  i'w  fwyta  y  bu 
y  dirwest  hyn ;  (adn.  38 ;)  ond  nid  oedd 
haindden  i  lawer  o  honynt  i  fwyta,  gan 
weithio  am  eu  bywyd ;  nis  gallai  eraill 
fwyta,  gan  ofn  colli  eu  bywyd;  ac  efallai  bod 
rhai,  megys  Paul  a'i  ddau  gyfaill,  (Gwel  ar 
adn.  2,)  yn  ymprydio  o  fwriad,  er  ymostwng 

ger  bron  Duw  yn  y  trallod  a'r  drygfyd  pre- 
senol.  t  Paul  oedd  y  gwrolaf  o  honynt  oll 
yn  y  cyfwng  hwn  ;  yr  oedd  ef  yn  dawel  ac 
yn  ddiofn  yn  yr  holl  enbydrwydd  i  gyd  : 
gwyddai  bod  ei  fater  personol  ef  yn  dda 
ihyngddo  â  Duw  beth  bynag  fyddai  y  can- 
lyniad  ;  gwyddai  bod  yn  rhaid  iddo  ef  fyned 
i  Rufain,  (pen.  23.  11,)  ac  am  hyny  na  fodd- 
id  mo  hóno  yn  y  môr  ;  ac  yr  oedd  wedi  cael 

datguddiad  y  nos  o'r  blaen,  (adn.  23,)  na 
byddai  colled  am  einioes  neb  ag  oedd  yn  y 
llong.  %  Yr  oedd  y  drygfyd  a  gawsent  wedi 
eu  (Ìarpar  erbyn  hyn  i  addef,  rnai  gwell  fu- 
asai  iddynt  wrando  ar  gyngor  Paul,  a  gauafu 
yn  y  Porthladdoedd  Prydferih  :  ond  yr  oedd 
yn  rhy  ddiweddar  yn  awr.  Hwy  a  ddylasent 
wrando  er  eu  lles  eu  hunain  ;  a  hwy  a  ddy- 
lasent  wrando,  oblegid  oddi  wrth  Dduw  yr 
oedd  y  cyngor.  ||  Ennill  sarhâd  a  cholled 
sydd  ymadrodd  rhyfedd ;  ac  eto  sarhâd  a 
cholled  oedd  y  cwbl  a  ennillasant  hwy ;  a 
sarhâd  a  cholled  yw  y  cwbl  a  ennill  dynion 
yn  y  diwedd,  o  fyned  yn  mlaen  yn  groes  i 
ewyllys    a   meddwl    Duw.     Dywedir  fod  y 
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gair  ubrin,  "  sarhâd,"  yn  arwyddo  cael  y 
gwaethaf  mewn  brwydr  â  gelynion,  neu  yn 

caeì  ei  ddefnyddio  am  hyny  ;  a'r  gair 
zêmian,  u  colled,"  yn  arwyddo  cosp,  neu 
dtlirwy :  felly  cafodd  y  rhai  hyn  y  gwaethaf 
wrth  ymladd  â  gwynt  a  thònau  Daw ;  a 
chawsent  eu  cospi  a'u  dirwyo  yn  drwm  am 
ryfygu  gwneyd  hyny,  ar  ol  eu  cynghori  i 
beidio.  • 

22  *  Ac  yr  awrhon  n  yr  wyf  yn 
eich  cynghori  chwi  i  fod  yn  gysurus  : 
0  f  canys  ni  bydd  colled  am  einioes  un 
o  honoch,  ond  am  y  llong  yn  unig. 

n  adn.  25,  36.  pen.  23.  11.  1  Sam.  30.  6.  Ezra  10.  2. 
Job  22.  29,  30.  Salra  112.  7.  Es.  43.  1,  2.  2  Cor.  1.  4-6. 
o  ado.  31,  34,  44.  Job  2.  4. 

*  Er  eu  ceryddu  yn  yr  adnod  o'r  blaen, 
mae  yn  eu  cysuro  yn  yr  adnod  hon  ;  ttrwy 
ddywedyd  na  byddai  colled  am  einioes  neb 
0  honynt,  ond  aiu  y  llong  yn  unig :  ac  nid 

oedd  colli  y  llong  â'i  Uwyth  ond  peth  bychan 
yn  eu  golwg  y  pryd  hwn,  mae  yndebyg,  ond 
cael  cadw  yr  einioes. 

23  p  *  Canys  safodd  yn  fy  ymyl  y 
nos  hon  angel  Duw,  q  f  yv  hwn  a'm 
p'íau,  r  X  a'r  hwn  yr  wyf  yn  ei  add- oli, 

p  pen.  5.19.  a  12.  8—11,  23.  a  23.  11.  Dan.6.  22.  Heb.  1. 
14.  Dat.  22.  16.  q  Ex.  19.  5.  Deut.  32.  9.  Salm  135.  4. 
Can.  2.  16.  a  6.  3.  Es.  44.  5.  Jer.  31.  33.  a  32.  38.  Ezec.  36. 
28.  Zec.  13.9.  Mal.  3.  17.  Ioan  17.  9,  10.    1  Cor.  6.  20.  Tit. 
2.  14.   1  Pedr  2.  9,  10.        r  pen.  16.  17.    Sal.n  143.  12.   Dan. 
3.  26,  28.  a  6.  16,  20.  Ioan  12.  26.  Rhuf.  1.  1,  9.  a  6.  22. 
2  Tim.  1.3.  a  2.  24.  Tit.  1.  1. 

*  Gwyddai  angel  Duw  pa  le  i  gael  hyd  i 
Paul,  er  nas  gwyddai  Paul  ei  hun,  na'r 
morwyr  chwaith,  pa  le  yr  oeddynt.  +  Yr 

hwn  a'm  p'i'au  fel  creadur,  fel  dyn,  fel  crist- 
ion,  ac  fel  apostol.  X  Yr  h'wn  wyf  yn  was- anaethu,  yn  y  Saesoneg:  gwasanaethu  Duw 

y  w  ei  addoli,  a'i  addoli  y  w  ei  wasanaethu 
a  defnyddir  y  gair  Groeg  am  bob  un  o'r ddau. 

24  Gan  ddywedyd,  Ä*Nac  ofna 
Paul; '  frhaid  i  ti  sefyll  ger  bron  Ce- 
sar :  ac  wele,  u  J  rhoddes  Duw  i  ti  y 
rhai  oll  sydd  yn  morio  gyd  â  thi. 

«  pen.  18.  9,  10.  Gen.  15.  1.  a  46.  3.  1  Bren.  17.  13. 
2  Bren.  6.  16.  Es.  41.  10—14.  a  43.  1—5.  Mat.  10.  28.  Dat. 
1.  17.  t  pen.  9.  15.  a  19.  21.  a  23.  11.  a  25.  11.  Mat.  10, 
18.  Ioan  11.  9.  2  Tim.  4.  16,  17.  Dat.  11.  5—7.  «adn.  37. 
Gen.  12.  2.  a  18.  23—32.  a  19.  29.  a  30.  27.  a  39.  5,  23.  Es. 
58.  II,  12.  Mica.  5.  7.  Iago  5.  16. 

*  Y  genadwri  mae  angelion  Duw  yn 
ddwyn  i  ddynion  duwiol  yw,  "  Nac  ofna  :" 
felly  i  Daniel,  Dan.  10. 12,  19;  felly  i  Zach 
arias,  Luc  1.  13 ;  felly  i  Mair,  Luc  1.  30  ;  ac 

felly  i'r  gwragedd  wrth  y  bedd,  Mat.  28.  5. 
+  "  Rhaid  i  ti  sefyll  ger  bron  Cesar  ;"  dyna 
ddigon  o  sicrwydd  na  chollir  di  yn  y  fordaith 

hon  :  ì  "  a  rhoddes  Duw  i  ti  y  rhai  oll  sydd 
yn  morio  gyda  thi ;"  arbedir  eu  bywydau 
hwythau  y  tro  hwn  er  dyfwyn  di,  ac  mewn 

atebiad  i'th  wedd'íau  di  drostynt.  Cyfleusdra 
da  oedd  hwn  i  ddywedyd  gair  dros  Dduw 
ac  am  dano,  ac  ni  adawodd  Paul  iddó  fyned 
drosodd  heb  wneyd  defyndd  o  hóno. 

25  Am  hynny,  ha  wŷr,  cymmer- 
wch  gysur :  *  *  canys  yr  wyf  fì  yn 
credu  i  Dduw,  mai  felly  y  bydd,  yn 
01  y  modd  y  dywedwyd  i  mi. 

r  adu.  11,21.  Num.  23.  19.  2  Cron.  20.  20.  Luo  1.  45. 
2  Tim.  1.  12. 

Fel  pe  dywedasai,  Nid  dyma'r  tro  cyntaf 
i  rni  gael  y  cyfryw  ddatguddiedigaethau  ac 
addewidion,  ac  ni  welais  1  yr  un  o  honynt 
yn  pallu  erioed  :  mae  genyf  hir  a  mynych 
brofiad  o  allu  a  ffyddlondeb  fy  Nuw  ;  ac  yr 
wyf  yn  credu  yn  gadarn  y  bydd  fel  y  dywed- 
wyd  i  mi  y  tro  hwn  hefyd  :  am  hyny  yr 
wyf  yn  attolwg  i  chwi  fod  yn  gysurus. 

26  Ond  mae  yn  rhaid  ein  bwrw  ni 

ryw  ynys. 
y  pen.  28.  1. *  Yr  oedd  hyn  hefyd  wedi  ei  ddatgnddio 

yn  ddîau  i  Paul  gan  yr  angel,  ac  yntau  yn  ei 

grybwyll  i'r  morwyr  fel  arwydd  o  wirionedd 
y  datguddiad,  pan  ei  gwelent  yn  dyfod  i  ben. 
Melita  oedd  yr  ynys.  pen.  28.  1. 

27  2*Acwedi  dyfod  y  bedwaredd 
nos  ar  ddeg,  fe  a  ddigwyddodd,  f  a 

ni  yn  morio  yn  Adria,  ynghylch  han- 
ner  nos,  a  X  dybied  o'r  morwyr  eu  bod 
yn  nesâu  i  ryw  wlad. 

z  ada.  18—20.  a  adn.  30.    1  Bren.  9.  27.    Jena  1.  6. 
Dat.  18.  17. 

*  Y  bedwaredd  nos  ar  ddeg  o  ddechreuad 
y  dymhestl,  mae  yn  debyg  :  rhyfedd  eu  cadw 
yn  fyw  am  gyhyd  o  amser  yn  y  fath  gor- 
wyntoedd  !  t  Yn  yr  hen  amseroedd,  môr 
Adria  y  gelwid  yr  holl  ran  hyny  o  fôr  y  can- 
ol-dir,  ag  sydd  yn  gorwedd  i'r  dehau  o  Italy, 
ac  nid  yr  hyn  a  elwir  yn  awr  culfor  Venice : 
culfor  Adria  y  gelwid  y  rhan  hyny  gynt,  ac 

yr  oedd  yn  mhellach  i'r  gogledd  o  lawer  na 
Ilwybr  môr-daith  Paul.  %  Er  mòr  dywyll  ac 
ystormllyd  oedd  y  nos,  dëallodd  yr  hen  for- 
wyr  cyfarwydd  wrth  ryw  arwyddion,  eu 
bod  yn  nesâu  i  ryw  wlad. 

28  *  Ac  wedi  iddynt  blymio,  f  hwy 
a'i  cawsant  yn  ugain  gwrhyd  :  |  ac 
wedi  myned  ychydig  pellach,  aphlym- 

io  drachefn,  hwy  a'i  cawsant  yn  bym- 
theggwrhyd. 

*  Gŵyr  pawb  beth  yw  plymio  :  gollwng 
darn  o  blwm  wrth  linyn  i'r  gwaelod,  i  gael 
gwybod  y  dyfnder.  +  Gwrhyd  y w  yr  hyd  o 
flaen  y  naill  hirfys  i  ddyn  cyffredin,  hyd 
flaen  yr  hirfys  arall,  pan  fyddo  y  breichiau 
ar  led  :  chwech  troedfedd  y  cyfrifir  gwrhyd 
yn  gyffredin  ;  felly  yr  oedd  yr  ugain  gwrhyd 
yma  yn  chwech  ugain  troedfedd.  %  Plym- 
iwyd  drachefn  wedi  myned  ychydig  yn 
mlaen,  rhag  myned  i  le  rhy  fâs  yn  ddîarwy- 
bod,  a  chafwyd  y  dyfnedd  yn  bymtheg  gwr- 
hyd,  neu  bedwar  ugain  a  deg  o  droedfeddi. 

29  *  Ac  a  hwy  yn  ofni  rhag  i  ni 
b  syrthio  ar  leoedd  geirwon,  c  f  wedi 

iddynt  fwrw  pedair  angor  allan  d  X  o'r 
llyw,  hwy  a  ddeisyfasant  ei  myned  hi 

yn  ddydd. ôadn.  17,  41.  c  adn.  30,  40.  Heb.  6.  19.  d  Dent. 
28.  67.  Salm  130.  6. 

*  Yna  gwelsant  yn  amlwg  eu  bod  yn  nesâu 
i  ryw  làn;  a  rhag  ofn  iddynt  daro  wrth,  a 
dryllio  ar  greigiau,  +  hwy  a  fwriasant  allan 
bedair  angor,  i'w  cadw  yn  y  màn  yr  oeddynt 
nes  cael  goleu  dydd  i  weled  eu  ffordd  yn  well. 

%  O'r  fflureg,  neu  ben  blaen  y  Uong,  y  bwrir 
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angorion  yn  awr,  ond  mae  yn  debyg  mai  o'r 
llyw  y  bwriai  morwyr  yr  hen  oesoedd  hwynt : 

a  gelíid  meddwl  mai  o'r  pen  ol  yr  oedd  gor- 
au  ea  bwrw  yn  yr  amgylchiad  hwn,  fel  yr 
attalient  y  llong  rhag  myned  yn  mlaen,  gan 
eu  bod  mòr  agos  i'r  traeth. 

30  *  Ac  fel  yr  oedd  y  llongwyr  yn 
ceisio  ffoi  allan  o'r  llong, €  f  ac  wedi 
gollwng  y  bâd  i  waered  i'r  môr,  yn 
rhith  bod  ar  fedr  bwrw  angorau  o'r 
•^pen  blaen  i'rllong, •  adn.  16,  32.       /adn.  41. 

*  Nid  oedd  y  llongwyr  yn  gofaln  nemawr 
beth  a  ddaethai  o  Paul,  y  carcharorion  eraill, 

a'r  milwyr,  os  gallent  hwy  gyrhaedd  y  làn 
ac  achub  eu  bywydau  eu  hunain.  f  Yn  llad- 
radaidd  yr  oeddynt  yn  meddwl  gadael  y 
llong,  yn  y  bâd,  dàn  rith  eu  bod  yn  myned 

i  fwrw  angorau  o'r  pen  blaen  i'r  llong,  er 
mwy  o  ddîogelwch. 

31  s  *  Dywedodd  Paul  wrth  y  can- 
wriad  a'r  milwyr,  h  f  Onid  erys  y 
rhai  hyn  yn  y  llong,  ni  ellwch  chwi 
fod  yn  gadwedig. 

g  adn.  11,  21,  42,  43.  Ä  adn.  22-24.  Salm  91.  11,  12. 
Jer.  29.  11—13.  Ezeo.  36.  36,  37.  Luo  1.  34,  35.  a  4.  9—12. 
Iom  6.  37.  2  Thes.  2.  13,  14. 

*  Nid  oedd  gwiw  dywedyd  wrth  lywydd 
y  llong,  yr  oedd  ef  am  flfoi,  mae  yn  debyg, 

yn  gystal  a'r  dwylo,  oblegid  ni  buasent  hwy 
yn  son  am  fwrw  angorau  o'r  pen  blaen  heb 
ei  orchymyn  ef.  Mae  yn  debyg  nad  oedd 
yr  un  gyfraith  y  pryd  hwnw,  na  adawai  y 
capten  mo'r  llong  hyd  yn  olaf  o  bawb.  t  Nid 
Nis  gallant  hwy  fod  yn  gadwedig  a  ddywed- 
ir ;  ond,  Nis  gellwch  chwi  fod  yn  gadwedig, 
onid  arosant  hwy  yn  y  llong,  i'w  thrin  a'i 
gweithio  er  dîogelwch  p?wb.  Er  nad  oedd 
addewid  Duw  i  Paul  am  ddîogelwch  pawb 
oedd  yn  y  Hong,  yn  ymddybynu  dim  ar  yr 
hyn  a  wnelai  y  morwyr;  eto,  trwy  iddynt 
hwy  aros  yn  y  llong,  ac  arfer  pob  moddion 
achubiaeth,  yr  oeddynt  i  gael  eu  hachub. 
Felly  hefyd  am  bethau  ysbrydol ;  mae  holl 
ddybenion  Duw  yn  sicr  o  gael  eu  cyflawni, 
ond  mae  efe  hefyd  wedi  cyssylltu  moddion  â 
dybenion  ;  a  themtio  Duw  yw  dysgwyl  cyf- 
lawni  y  dybenion  heb  arferyd  y  moddion  : 
eiddo  Duw  yw  cyflawni  y  dybenion  a  ar- 

faethwyd,  a'n  heiddo  ninnau  yw  arfer  y moddion  a  drefnwyd. 

32  *  *  Yna  y  torrodd  y  milwyrraíF- 
au  y  bâd,  ac  a  adawsant  iddo  syrthio 
ymaith. 

í  Lno  16.  8.  Phü.  3.  7—9. 

*  Gwelodd  y  canwriad  a'r  milwyr  brîodol- 
deb  yr  hyn  a  ddywedasai  Paul,  ac  yn  y  fàn 

torasant  raífau  y  bâd  fel  y  syrthiai  i'r  môr, 
ac  fel  na  ffôai  y  morwyr  ymaith  pryd  yr 
oedd  fwyaf  o  eisiau  eu  cynnorthwy. 

33  k  A  thra  yr  ydoedd  hi  yn  dydd- 
hâu,  Paul  a  eiriolodd  ar  bawb  gym- 
meryd  lluniaeth,  gan  ddywedyd, 

I  *  Heddy w  y w  y  pedwerydd  dydd  ar 
ddeg  yr  ydych  chwi  yn  disgwyl,  ac  yn 
aros  ar  eich  cy thlwng,  f  heb  gymmer- 
yd  dim. 

t  ado.  29.        /  adn.  27. 

*  Sef  o  ddechreu  y  dymhestl,  fel  adn.  27. 
f  Hyny  yw,  heb  gymmeryd  digon  ;  heb 
gymmeryd  pryd  cyflawn  a  diwall  yn  yr  holl 
amser  hyny :  rhaid  mai  rhywbeth  íelly  yw 
meddwl  y  geiriau,  oblegid  yr  oedd  yn  an- 
mhosibl  iddynt  fyw  hanner  cyhyd  â  hyny  o 
amser  heb  gymmeryd  dim  yn  hollawl.  Heb- 
law  yr  achosion  o'r  hir  gythlwng  hyn,  a 
nodwyd  dàn  adn.  21,  tybir  fod  y  ìlong-lyw- 
ydd  wedi  eu  rhoddi  ar  ddogn  beunyddiol 
prin  o  ymborth  hefyd,  am  fod  y  fordaith  yn 
hwy  nac  y  meddyliwyd  wrth  gychwyn  o 
lawer.  Mae  golygiad  arall  ar  y  geiriau  uch- 
od  gan  ddynion,  ond  mae  yn  rhy  ddiwerth  i 
gael  lle  yma. 

34  O  herwydd  paham  yr  ydwyf  yn 
dymuno  arnoch  gymmeryd  lluniaeth ; 
m  *  oblegid  hyn  sydd  er  iechyd  i  chwi : 
n  f  canys  blewyn  i'r  un  o  honoch  ni 
syrth  oddi  ar  ei  ben. 

m  Marc  8.  2,  3.  Phil.  2.  5.  1  Tim.  5.  23.  a  1  Bren. 
1.  52.  Mat.  10.  30.  Luc  12.  7.  a  21.  18. 

*  Mae  ymborth  mewn  cymmedroldeb  er 
iechyd  i  bawb;  ac  wrth  ystyried  lludded 
mawr,  ofnau,  a  hir  gythlwng  y  bobl  hyn, 
gellid  meddwl  bod  eu   hiechyd  mewn  perygí 
0  eisiau  ymborth,  a  lluniaeth  yn  wir  angen- 
rheidiol  iddynt  er  adnewyddiad  natur  a 
meithriniad  iechyd.  t  Er  tawelu  eu  meddyl- 
iau  ofnus  a'u  darbwyllo  i  eistedd  i  lawr  i 
gymmeryd  lluniaeth,  mae  yr  apostol  eto  yn 
ail  sicrâu  iddynt,  na  byddai  dim  perygl,  na 

syrthiai  cymmaint  a  blewyn  i'r  un  o  honynt 
oddi  ar  ei  ben.  Rhyfedd  mor  dirion  a  gof- 
alus  oedd  yr  apostol  yn  y  tro  hwn,  fel  tad  yn 
mhlith  ei  blant,  a  díammau  fod  ei  ymddygiad 
yn  eífeithio  yn  fawr  ar  y  rhan  fwyaf  o  honynt. 

35  *Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 
efe  a  gymmerodd  fara,  °  f  ac  a  ddi- 
olchodd  i  Dduw  ^yn  eu  gwydd 

hwynt  oll,  ac  a'i  torodd,  ac  a  ddech- 
reuodd  fwytta. 

o  pen.  2.  46,  47.  1  Sam.  9.  13.  Mat.  15.  36.  Mare  8.  6. 
Lnc  24.  30.    loan  6.  11,  23.    Rhuf.  14.  6.    I  Cor.  10.  30,  31. 
1  Tim.  4.  3,  4.  p  Salm  119.  46.  Rhuf.  1.  16.  2  Tim.  1.  8, 
12.   1  Pedr  4.  16. 

*  Mae  efe  ei  hun  yn  dechreu,  +a  chyn  tori 
y  bara  yn  dìolch  i  Dduw  yn  eu  gwŷdd  hwy 
oll,  am  ei  waredigaethau  mawrion  iddyntyn 
y  dyfn-for  mawr  tymhestlog,  ac  am  fod  gan- 
ddynt  fara  i'w  fwyta  fel  hyn  wrth  eu  hang- 
en.  Golwg  brydferth  iawn  ar  yr  apostol 

oedd  hyn,  yn  nghanol  morwyr  dibris  o'r 
Aipht,  a  milwyr  paganaidd  o  Rufain,  ac  odid 
na  chafodd  effaith  dda  ar  rai  o  honynt. 

36  Q  *  Ac  yr  oeddynt  bawb  wedi 
myned  yn  gysurol ;  a  hwy  a  gymmer- 
asant  luniaeth  hefyd. 

q  Diar.  27.  17.  2  Cor.  1.  4—6. 
*  Yr  oedd  geiriau  Paul  wedi  eu  cysuro  i 

fwyta,  a  bwyta  yn  eu  gwneyd  yn  fwy  cysur- 
us  mewn  corph  a  meddwl.  Yn  awr  yr  oedd 

Paul  y  carcharor  d'íystyrllyd  yn  cael  ei  gredu 
a'i  barchu  ;  pe  cawsent  hwy  y  for-daith  yn 
hwylus  a  diberygl,  ni  buasai  sylw  yn  y  byd 
yn  cael  ei  wneyd  o  hóno,  nac  o  ddim  a  ddy- 
wedai.  Mae  gan  Dduw  ffyrdd  rhyfedd  i 
dderchafu  ei  weision,  a  thrwy  dderchafu  ei 
weision  ei  dderchafu  ei  hun. 
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37  *  Ac  yr  oeddem  yn  y  llong  i 
gŷd,  r  yn  ddau  cant  ac  un  ar  byrntheg 
a  thriugain  o  *  eneidiau. 

r  adn  24.  «  pen.  8.  41.  a  7.  14.  Rhuf.  13.  1.  1  Padr 
3.  20. 

*  Rhwng  morwyr,  milwyr,  carcharorion, 
a  Phaul  a'i  gyfeillion,  ac  eraill  efallai  oedd 
yn  tramwy  o  Asia  i  Rufain.  Nifer  mawr  i 
fod  yn  yr  un  llong,  a  phob  un  ag  enaid 
gwerthfawr  ganddo. 

38  *  Ac  wedi  eu  digoni  o  luniaeth, 
*  hwy  a  ysgafnhasant  yllong,gan  fwrw 

y  gwenith  allan  i'r  môr. I  adn.  18,  19.  Job  2.  4.  Jona  1.  5.  Mat.  6.  25.  a  16.  26. 
Heb.   12.  1. 

*  Gwedi  eu  digoni  o  luniaeth  yr  oeddynt 
yn  gryfion  i  weitíiio,  er  mai  gwaith  anghys- 
urus  oedd  ganddynt.  t  Ymadawent  â'r 
llwyth  i  achub  y  llong,  ac  â'r  llwyth  â'r 
llong  hefyd  i  achub  eu  bywyd. 

39  *  A  phan  aeth  hi  yn  ddydd, 
f  nid  oeddynt  yn  adnabod  y  tir  :  |  ond 
hwy  a  ganfuant  ryw  giìfach  a  glan 

iddi :  i'r  hon  y  cynghorasant,  os  gall- 
Piit,  wthio  y  llong  ìddi. 

*  O'r  diwedd  daeth  goleu  dydd  gwerthfawr 
ar  ol  ei  hir  ddeisyfu  er  hanner  nos.  adn.  29: 
t  ond  wedi  ei  ddyfod,  nid  oeddynt  hwy  yn 
adnabod  y  tir,  pa  le  yr  oeddynt :  mae  yn 
debyg  nad  oedd  darluniau  [charts)  y  pryd 
hwnw  fel  yn  awr,  a  hwythau  wedi  cael  en 
curo  gan  ystormydd,  heb  na  haul  na  .sêr  yn 
ymddangos  dros  lawer  o  ddyddiau,  nid  rhy- 
fedd  eu  bod  heb  adnabod  y  tir.  $  Dywedir 
bod  ynys  Melita,  wrth  yr  hon  yr  oeddynt  yn 
awr,  yn  amgylchedig  agos  gan  greigiau  :  ond 
canfn  y  morwyr  ryw  gilfach  rhwng  y  creig- 
iau  a  glàn  iddi  lle  gallent  fod  yn  ddiogel  os 

gallent  wthio  y  llong  i  mewn  i'r  güfach  hòno. 

40  *  Ac  wedi  iddynt  godi  yr  ang- 
orau,  f  hwy  a  ymollyngasant  iV  môr, 
\  ac  a  ollyngasant  hefyd  yn  rhydd 

rwymau  y  llyw,  u  ||  ac  a  godasant  yr 
hwyl  i'r  gwynt,  §  ac  a  geisiasant  y  làn. u  Eê.  33.23. 

*  Neu  a  dorasant  y  rhaffau,  gan  adael  yr 
angorau  yn  y  môr,  medd  rhai,  dywedir  fod  y 
geiriau  Groeg  yn  ammheüus,  ac  y  goddefant 

un  o'r  ddau  ystyr:  a  chan  iddyntdafiu  cym- 
maint  allan  i  ysgafnân  y  llong,  (adn.18, 19, 
38,)  nid  rhyfedd  os  gadawsant  yr  angorau 

liefyd  yn  y  môr.  t  O'r  màn  lle  buasent  yn 
angori,  gan  obeithio  cyrhaedd  y  gilfach  a 
soniwyd.  {  Nid  oedd  y  llyw  wedibodonem- 
awr  ddefnydd  iddynt  er  ys  hir  amser,  am 

hyny  yr  oedd  yn  rhwym,  i'w  gadw  rhag  niw 
eidio  y  Uong  a'r  dynion  wrth  gael  ei  ysgyth 
gan  y  tònau  :  yn  awr  gollyngwyd  ei  rwymau, 
gan  obeithio  gwneyd  rhyw  ddefnydd  o  hònó 

i  lywio  y  llong  i'r  gilfach.  ||Ni  bu  yr  hwyl 
hon  i  fynu  ychwaith  er  ys  amryw  ddyddiau 

o'r  blaen,  adn.  17.  $  Ac  a  geisiasant  y  làn 
â'u  holl  ymdrech,  yw  ystyr  y  geiriau  gwr eiddiol,  a  dîammau  mai  feily  yr  oedd. 

41  *  Ac  wedi  i  ni  syrthio  ar  le  deu- 
forgyfarfod,  x  t  hwy  a  wthiasant  y 
llong :  a'r  pen  blaen  iddi  a  lynodd,  ac 

a  safodd  yn  ddì'ysgog ;  v  X  eithr  y  pen 
ôl  a  ymddattododd  gan  nerth  y  tonau. 

r  adn.  17,  26—29.  y  1   Bren.  22.  48.    2  Cron.  20.  37. 
;.  27.  26,  34.  2  Cor.  11.  25,  26. 

Ond  erbyn  eu  bod  yn  meddwl  cael  y  gil- 

fach  a  glàn  iddi,  rhedasant  y  Ilong  yn  dd'iar- 
wybod  ar  grimmell  dy wodog  oedd  yn  rhedeg 
i'r  môr,  a  môr  dwfn  o  bob  tu  iddi,  a'r  tònau 
megys  yn  taro  yn  erbyu  eu  gilydd  ar  y  cefn 

peryglys  hwnw.  t  Yr  oedd  y  gwynt  a'r  tòn- 
au  yn  ei  gwthio  yn  mlaen,  a'r  morwyryn  eu 
hannwybodaeth  o'r  lle  yn  ei  gwthio  yn  mlaen, 
a  pho  mwyaf  y  gwthid  hi  yn  mlaen,  mwyaf 

i  gyd  yr  oedd  hi  yn  glynu  yn  y  Haid  a'r  tyw- 
od.  %  Gwedi  i'r  pen  blaen  ymlynu  ac  ym- 
gladdu  fel  hyn,  a'r  pen  ol  yn  agored  i  ergyd- 
ion  nerthol  y  tonau,  nid  rhyfedd  iddi  ym- 
ddattod,  a  myned  yn  ddrylliau  yn  fuan  iawn. 
Dyma  ran  o  brophwydoliaeth  Paul,  adn.  22 
wedi  dyfod  i  ben. 

42  z  *  A  chynghor  y  milwyr  oedd, 
ladd  y  carcharorion,rhag  i  neb  ohon- 
ynt  nofio  allan,  a  diangc  ymaith. 

z  Salm  74.  20.  Diar.  12.  10.  Preg.  9.  3.  Man»  15.  15—20. 
Luo  23.  40,  41. 

*  Gwyddai  y  milwyr  os  d'iangai  neb  or  car- charorion  dàn  eu  gofal  hwynt,  y  byddai  yn 
galed  arnynt  hwy  am  eu  gollwng  i  ddîanc, 
pan  ddelent  i  Rufain :  am  hyny  hwy  a  fyn- 
ent  eu  lladd  yn  greulawn  yn  y  fàn  hòno  rhag 

y  d'iangent.  Yr  oedd  hyn  yn  greulondeb  i'r eithaf ;  ac  mae  yn  debyg  na  buasent  byth  yn 
meddwl  am  y  fath  beth,  oni  buasai  fod  cyf- 
raith  yn  Rhufain  yn  caniatâu  y  cyfryw  ym- 
ddygiad  cigyddaidd,  neu  fod  y  cyfryw  beth 
yn  cael  ei  wneyd  weithiau  mewn  cyffelyb 

amgylchiadau,  er  gwarth  i'r  Rhufeiniaid  en- 
wogl 

43  *  Ond  y  canwriad,  °yn  ewyll- 
ysio  cadw  Paul,  t  a  rwystrodd  iddynt 

eu  hamcan  ;  ac  a  archodd  i  bawb  a'r  a 
fedrai  nofio,  ymfwrw  yn  gyntaf  iV 

môr,  a  myned  allan  i'r  tir : a  adn.  3,  11,  31.  pen.  23.  10,  24.  Diar.  16.  7. 

*  Gan  fod  Paul  yn  ddinesydd  Rhufeinig, 
ni  feiddiai  y  Canwriad  ei  ladd  ef  felly,  er 
mai  carcharor  ydoedd  :  yr  oedd  efe  yn  teim- 
lo  **  caredigrwydd "  tuag  at  Paul  hefyd, 
(adn.  3,)  a  d'iolchgarwch  hefyd  erbyn  hyn, 
oblegid  trwyddo  ef  yr  arbedwyd  eubywydau 
hwynt  oll  hyd  yma.  t  Oni  buasai  Paul  caw- 
sent  ladd  yr  holl  garcharorion  i  gyd  o  ran  y 
Canwriad,  ac  fel  hyn  bu  Paul  yn  foddion 
rnewn  ystyr  i  achub  eu  bywydau  hwy  ddwy- 
waith  drosodd.  %  Archodd  i'r  milwyr  ym- 
gais  yn  gyntaf  am  y  tir,  feî  y  gallent  gyn- 
norfhwyo  eraill,  ac  edrych  at  y  carcharorion 

fel  y  deuent  i'i  làn. 

44  *  Ac  i'r  lleill,  rhai  ar  ystyllod, 

ac  eraill  ar  ryw  ddrylliau  o'r  llong. 
6  Ac  felly  y  digwyddodd  ddyfod  o 
bawb  i  dir  yn  ddiangol. 

b  adn.  22,  24.  Salm  107.  30.  Amo*  9.  9.  Ioaa  6.  39,  40. 
2  Cor.   1.  8-10.  1  Pedr.  4.  18. 

*  A'r  lleill  o  bob  math  a'r  nad  oeddynt  yn 
medru  nofio,  i  gymmeryd  ystyllod  a  rhyw 
ddrylliau  o'r  llong  i'w  dàl  i  fynu  rhag  soddi. 
tFel  hyn  daeth  pawb  i  dir  yn  ddiangol  o 
fawr  drugaredd  Duw,  ac  er  eu  mawr  orfol- 
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edd  hwythau.  Yr  oedd  yno  lawer  yn  an- 

nheilwng  iawn  o'r  waredigaeth,  (y  rhai  a 
fynent  ladd  y  carcharorion  yn  enwedig)  ac 

yn  ddigon  anniolchgar  am  dani.  Dyma'r 
rhan  arall  o  prophwydoliaeth  Paul  (adn.  22, 
34,)  wedi  dyfod  i  ben. 

PEN.  XXVIII. 

Paul,  wedi  torri  y  llong  arno,  yn  cael  ei 
dderbyn  yn  rhywiogaidd  gan  y  barbariaid. 

AC  wedi  iddynt  ddíangc,  tyna 

y  gwybuant  mai  a  %  Melita  y  gelwid 
||  yr  ynys. 

a  pen.  27.  26,  44. 

*  Gwedi  iddynt  ddi'anc  o'r  môr.  pen.  27. 
44.  fNid  oeddynt  yn  adnabod  y  tir  o'r 
blaen.  pen.  27.  39.  %  Malta  yw  enw  pres- 
euol  yr  ynys  fechan  hon,  yr  hon  sydd  tua 
deuddeg  milltir  o  led,  ac  ugain  o  hyd,  ac  yn 

gorwedd  tua  hanner  can  milltir  i'r  dehau  o 
Sicily.  Gelwid  hi  Melita  o  herwydd  bod  yn 
ddi  doraeth  anghyffredin  o  fel,  yr  hyn  yw 
meli  yn  y  Groeg,  a  llygriad  o  Melita  yw 
Malta  mae  yn  debyg.  Mae  ynddi  lawer 
iawn  o  gotwm  yn  tyfu  hefyd,  ac  er  nad  oes 
ond  tair  troedfedd  o  ddaear  ar  wyneb  y  graig 
noeth,  mae  y  lle  yn  ffrwythlon  iawn.  ||  Dyma 
gyfiawniad  o  eiriau  Paul.   pen.  27.  26. 

2  h  *  A'r  barbariaid  a  c  f  ddangos- 
asant  i  ni  fwyneidd-dra  nid  bycban  : 
oblegid  hwy  a  gynneuasant  dân,  ac 

a'n  derbyniasant  ni  oll  d  o  herwydd  J  y 
gawod  gynnrychiol,  ac  o  herwydd  yr 
oerfel. 

6  adD.  4.  Rhuf.  1.  14.  1  Cor.  14.  11.  Col.  3.  11.  c  pen. 
27.  3.  Lev.  19.  18,  34.  Diar.  24.  11,  12.  Lnc  10.  30—37. 
Rhuf.  2.  14,  15,  27.      Heb.  13.  2.  d  Ezra  10.  9.     Ioan  18. 
1S.  2  Cor.  11.  27. 

*  Nid  am  eu  bod  yn  bobl  wylltion  a  chreu- 
lawn  y  gelwir  hwy  yn  farbariaîd,  ni  chyd- 
saif  hyny  â'u  hymddygiad  mwynaidd  a  char- 
edig  tuag  at  y  llong-ddrylliaid  anffodus  hyn  : 
ond  baibariaid  y  galwai  y  Rhufeiniaid  a'r 
Groegiaid  bob  cenedl  ar  y  ddaear,  ar  ni 

ddysgai  eu  hiaith  a'u  harferion  hwy.  Tybia 
rhai  mai  gwelygordd  o  Phoeniciaid  oedd  y 

trigolion,  a  thybia  eraill  mai  Aft'ricaniaid oeddynt;  a  gallwn  sylwi,  mai  Barbaria  yw 
enw  y  rhan  hyny  o  Affrica  sydd  ar  gyfer 
Malta,  hyd  heddyw.  t  Pẁy  bynag  oeddynt, 
yr  oeddynt  yn  rhagori  llawer  ar  rai  o  grist- 
ionogion  glànau  môr  Lloegr  a  Chymru,  yn  eu 
mwyneidd-dra  tuag  at  long-ddrylliaid.  }  Y 
gawod  bresenol :  mae  yn  debyg  ei  bod  yn 
ddrychin  fawr,  o  wynt,  gwiaw,  ac  oerfel,  y 
pryd  hwnw. 

3  *  Acwedi  i  Paulgynnull  ynghyd 
lawer  o  friw-wŷdd,  a'u  dodi  ar  y  tân, 
e  f  gwiber  a  ddaeth  allan  o'r  gwres, 
•^aca  lynodd  wrth  ei  law  ef. 

eJob20.  16.  Es.  30.  6.  »41.24.  a  59.  5.  Mat.  3.  7. 
a  12.  34.  a  23.  33.  /adn.  4.  Am.  5.  19.  2  Cor.  6.  9. 
a  II.  23. 

*  Paul,  apostol  mawr  y  cenedloedd,  yn  hel 
briw-wŷdd  ar  y  tân,  ac  felly  yn  fwy  gostyng- 
edig  a  gweithgar  na  neb  o  honynt,  wedi  yr 

holl  ystorm  a'r  enbydrwydd  :  nid  oes  hanes 
fod  yr  un  arall  o  honynt  yn  hel  briw-wŷdd. 
tCrëadur  mòr  wenwynig,  medd  rhai,  ag  yr 

oedd  ei  hanadl,  chwaithach  ei  brathiad,  yn 

angeuol.  Cr'cadur  ffyrnig,  meddant,  yw 
ystyr  y  gair  thcrion,  a  gyfieithir  yma  gwib- 
er  ;  a  gwiber  ft'yrnig,  wedi  ei  ffyrnigo  gan 
wrês  y  tân,  rhaid  ei  bod  y  waethaf  o  bob 
crëadur  ffyrnig  :  ond  yr  oedd  hon  dàn  lyw- 
odraeth  Duw. 

4  s  A  phan  welodd  y  barbariaid  y 
h  *  bwystfì!  y'nghrôg  wrth  ei  law  ef, 
hwy  a  ddywedasant  wrth  eu  gilydd, 
1  f  Yn  sicr  k  llawruddiog  yw  y  dyn 

hwn,  yr  hwn,  er  ei  ddiangc  o'r  môr, 
%  ni  adawodd  díaledd  iddo  fyw. 

gadn.2.  h  adn.  5.  Gen.3.  1.  Es.  13.  21,22.  a  43. 
20.  Zeph.  2.  15.  i  Luc  13.  2,  4.  Ioan  9.  1,  2.  k  Gen. 
4.  8—11.  a  9.  5,  6.  a  42.  21,  22.  Nuna.  35.  31—34.  Diar.  28. 
17.  Es.  26.  21.  Mat.  23.  35.  a  27.  25.  Dat.  21.  8. 

*  Y  wiber,  y  crëadur  gwŷllt,  ffyrnig,  a 
gwenwynig:  dywed  Doddridge  nad  yw  y 
gair .bwystfil  (beast  yn  y  Saesoneg)  mewn 
un  modd  yn  air  addas  yma.  tMae  yn  debyg 
fod  y  brodorion  tywylí  hyn  yn  gwe!*id  Paul 

mewn  cadvvyn  fél  carcharor  o'r  blaen  :  ac 
wrtii  weled  y  wiber  yn  neidio  ato  ef  yn  hyt- 
rach  na  neb  arall  o  gylch  y  tân,  tybiasantyn 

eu  hofer-goel  annwybodus  mai  llof'rudd  oedd efe,  ac  mai  yn  ddíaledd  arno  am  lofruddiaeth 
yr  ymatiodd  y  wiber  ynddo.  Yr  oedd  gan- 
ddynt  ryw  syniad  am  y  pechod  o  dywallt 
gwaed,  ac  am  gyfiawnder  rhagluniaeth  yn 

di'al  y  cyfry w  bechodau  echryslawn  ;  ond  am 
nas  gwyddent  ddim  am  farn,  a  chyrlwr  i 
ddyfod,  tybient  mai  yn  y  byd  hwn  yr  oedd 

d'ial  yn  unig ;  a  bod  pob  damwain  ddrwg  fel 
yr  un  uchod,  yn  ddîaledd  sicr  am  ryw  weith- 
red  neu  weithredoedd  drwg.  J  Barnent  hwy 
ei  fod  mor  sicr  o  farw  a  phe  buasai  wedi 
rnarw,  oddi  wrth  frathiad  y  fath  grëadur 
gwenwynig. 

5  *  Ac  efe  a  ysgydwodd  y  bwyst- 
fil  i'r  tân,  fac  ni  oddefodd  ddim  niw- 
ed. 

/  Num.  21.  6—9.  Salm  91.  13.  Marc  16.  18.  Lno  10.  19. 
Ioan  3.  14,  15.  Rhuf.  16.  20.  Dat.  9.  3,  4. 

*  Yr  un  peth  oedd  i  Dduw  attal  y  wiber 
lion  i  niweidio  Paul,  ag  oedd  iddo  attal  y 
tân  rhag  niweidio  y  tri  llanc,  neu  attal  y 
llewod  rhag  niweidio  Daniel.  Dyma  gyf- 

lawniad  o  addewid  yr  Arglwydd  Iesu  i'w 
apostolion,  Marc  16.  8;  Luc  10.  19:  ac  yr 

oedd  hyn  yn  dangos  i'r  barbariaid  allu  Duw, 
a  diniweidrwydd  Paul. 

6  *  Ond  yr  oeddynt  hwy  yn  dis- 
gwyl  iddo  ef  chwyddo,  neu  syrthioyn 
ddisymmwth  yn  farw.  f  Eithr  wedi 
iddynt  hir-ddisgwyl,  a  gweled  nad 
oedd  dim  niwed  yn  digwydd  iddo, 

hwy  a  newidiasant  eu  meddwl,  m  Jac 
a  ddywedasant  mai  duw  oedd  efe. 

m  pcn.  12.  22.  a  14.  11-13.  Mat.  21.  9.  a  27.  22. 

*  Tandde  llosgedig  ( inflammation )  yw  ys- 
fyr  y  ?air  gwreiddiol,  meddant,  ac  yna 
chwyddo  gan  y  tandde  hwnw,  a  syrthio  yn 
farw  yn  y  fàn.  Y  cyfryw  oedd  effeithiau 
dychrynllyd  brathiadau  y  gwiberod  hyn  ; 
gwyddai  y  brodorion  hyny  yn  dda,  a  dys- 
gwylient  eu  gweled  ar  Paulyn  ddi'oed.  t  -Er 
y  byddai  rhai  yn  byw  am  rai  diwrnodau  ar 

ol  cael  eu  brathu  ;  eto  byddai  y  tandde  a'r 
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chŵydd,  y  niwed,  yn  ymddangos  yn  fnan  : 

ond  yma,  nid  oedd  dim  niwed  i'w  weled, 
wedi  hir-ddyègwyl.  J  Dyma  hwy  yn  myned 
o  un  eithâfig  i'r  Ilall  mewu  ychydig  arnser  ; 
gynnan  yn  llofrydd,  yn  awr  yn  dduw:  mòr 
anwadaí  a  chyfnewidiol  yw  meddyliau  dyn- 
ion.  Tybia  rhai  iddynt  feddwl  mai  Erclwíf, 
( ITercules,)  y  duw  a  addolent  hwy  eu  hun- 
ain,  ydoedd,  wedi  dyfod  atynt  ar  wedd  ddyn- 
ol.  Nis  gwyddent  ddim  am  y  gwir  Dduw; 

ond  mae  yn  ddiammau  i'r  tro  hwn  fod  yn 
foddion  i  beri  iddynt  sylwi  yn  fanylach  ar  ym- 
ddygiad  Paul,  ac  ar  yr  hyn  a  ddywedcdd 
efe  wrthynt  am  y  gwir  Dduw,  pa  phe  buasai 
heb  ddygwydd. 

7  *  Ynghylch  y  man  hwnnw  yr 
oedd  tiroedd  i  n  bennaeth  yr  ynys, 
t  a'i  enw  Publius,  °  %  yr  hwn  a'n  der- 
byniodd  ni,  ac  a'n  llettyodd  dridiau  yn 
garedig. 

n  pen.  13.  7.  a  18.  12.  a  23.  24.  o  adn-  2.  Mat.  10. 
40,  41.  Luc  19.  6—9. 

*  Yn  nghylch  y  man  lle  torodd  y  llong,  ac 
y  daethant  hwy  i  dir.  fTybia  rhai  mai 
rhaglaw  dan  ymherawdr  Rhufain  oedd  y 
Publius  hwn,  ond  yn  cael  ei  alw  yn  benaeth 
ac  nid  rhaglaw,  fel  mewn  mànau  eraill. 
Cafodd  Grotius  hyd  i  ryw  hen  gerfiad,  medd- 
ant,  ag  oedd  yn  dangos  mai  penaeth  oedd  yr 
enwad  a  roddid  i  lywodraethwr  yrynyshon; 
felly  mae  Luc  yma  yn  ysgrifenu  yn  ei  le; 
chyda  ei  gywirdeb  manol,  arferedig  yn  ei 
holl  lianes.  j  Rhaid  ei  fod  yn  oludog  iawn 
ac  yn  haelfrydig  iawn  hefyd,  i  dderbyn  a 
llettya  cynnifer  o  ddynion  (276)  am  dridiau 

ni  1  pawb  a  alJai  wneyd  hyny,  ac  ychydig  a'i 
gwnelai  er  gallu.  Ei  barch  i'r  canwriad,  ef- 
allai,  neu  yr  hynodrwydd  a  welodd  yn  Paul, 

a  fu  yn  achlysur  o'rcaredigrwydd  mawr  hyn. 

8  *  A  digwyddodd,  p  fod  tad  Pub- 
lius  yn  gorwedd  yn  glaf  o  gryd  a 
gwaedlif :  f  at  yr  hwn  wedi  ì  Paul 

fyned  i  mewn,  9  j  a  gweddío,  r  efe  a 
ddododd  ei  ddwylaw  arno  ef,  *  ||  ac 
a'i  hiachâodd. 

p  Marc  1.  30,  31.  q  pe 
lago  5.  14—16.  r  pen.  9.  1 
a  16.  18.  Luc  4.  40.  a  13.  13. 
3.  a  10.  8,  9.  1  Cor.  12.  9, 

,  9.  40.  1  Bren.  17.  20-22 
18.  Mat.  9.  18.  Marc  6.  5 

s  Mat.  10.  1,  8.  Luc  9.  1- 

*  Dau  glefyd  poenus  a  pheryglus,  yn  enw 
edig  i  hen  wr,  ac  mewn  Ue,  mae  yn  debyg 
nad  oedd  nemawr  o  feddygon  medrus :  ond 

trefn  rhagluniaeth  Duw  oedd  hyn  eto,  i'w 
amlygu  ei  hun  trwy  y  wyrth  a  wnaeth  Paul. 
f  Pan  glywodd  Paul  am  dano  aeth  i  ymweled 

âg  ef,  ac  i'w  iachâu,  fel  tâl  am  garedig- 
rwydd  Publius  ei  fab.  JGwyddai  Paul  nas 
gallai  ef  ei  hun  ei  iachâu,  a  gwyddai  y  gallai 
Duw,  am  hyny  mae  yn  gweddio  wrth  wely 
y  claf,  |j  a  Duw  yn  gwrando  ac  yn  ei  iachâu 
ef  yu  y  fàn.  Yr  oedd  y  tro  hwn  yn  gyn- 
northwy  mawr  i  agor  drws  i'r  efengyi. 

9  *  Felly  wedi  gwneuthur  hyn,  '  i 
lleill  hefyd  y  rhai  oedd  a  heintiau  arn 
ynt  yn  yr  ynys,  a  ddaethant  atto,  ac 
a  iachâwyd : 

t  pew.  5.  VI,  15.  Mat.  4.  24.  Mare  6.  54—56. 

*  Aeth  y  eon  am  hyn  ar  led  yn  foan,  trwy 
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cwbl  o'r  ynys  fechan  hòno ;  a  dygwyd 
pawb  ag  oedd  a  heintian  arnynt  at  yr  apostol, 

a  hwy  a  iachâwyd  yn  wyrthiol.  Mae  yn  ddi'- 
ammau  fod  Paul  a'i  ddau  gyfaillyn  ddyfalyn 
pregethu  yr  efengyl  hefyd  i'r  trigolion,  ac efallai  mai  tri  mis  llwyddiannus  iawn  a  fu  y 
tri  mis  a  dreuliasant  yma. 

10  *  Y  rhai  hefyd  a'n  "  parchasant 
ni  â  llawer  o  urddas ;  f  a  phan  oeddym 

yn  ymadael,  hwy  a'rc  x  líwythasant  ni 
âphethau  anghenrheidiol. 

w  Mat.  15.  5,  6.  1  Thes.  2.  6.  1  Tim.  5.  3,  4,  17,  18. 
x  2  Bren.  8.  9.  Ezra  7.  27.  Mat.  10.  8—10.  2  Cor.  8.  2—6. 
a  9.  5—11.  Phil.  4.  11,  12,  19. 

*  Gwedi  derbyn  y  fath  lesâd  nid  rhyfedd 
eu  bod  yn  parchu  Paul  â  llawer  o  urddas,  a 

phawb  eraill  o'i  gydymdeithion  er  ei  fwyn 
ef.  Mae  yn  bur  naturiol  i  feddwl,  fod  ym- 

arweddiad  ac  ymadroddion  Panl  a'i  ddau 
gyfaill,  (gwel  pen.  27.  2,)  yn  nghyd  a  dam- 
weiniau  y  llong-ddrylliad  a'u  gwaredigaeth 
ryftdd,  wedi  elfeithio  mòr  ddwys  ar  feddyl- 
iau  pawb  oedd  yn  y  Uong,  fel  yr  oedd  eu 
hymddygiad  mòr  weddaidd  ar  yr  ynys,  ag 
oedd  yn  ennill  urddas  a  pharch  iddynt  oddi 
wrth  y  trigolion.  t  Pan  oedd  Paul  ac  eraill 
o  honynt  yn  ymadael  i  fyned  rhagddynt  i 
Rufain,  llwythodd  y  Melitiaid  hwy  â  rhodd- 

ion  o  bethau  angenrheidiol  i'r  daith:  nis 
gwyddent  pa  fodd  i  wneyd  yn  ddigon  mawr 
0  honynt. 

1 1  *  Ac  wedi  tri  mis,  f  yr  aethom 
ymaith  mewn  *  llong  o  Álexandria,  yr 

hon  a  auafasai  yn  yr  ynys  ;  z\ay\ har- 
wydd  hi  oedd  Castora  Phòlux. 

y  pen.  6.  9.      a  27.  6.  z  Es.  45.  20.     Jona  1.  6,  16. 
1  Cor.  8.  4. 

*  Tri  mis  llafurus  i'r  apostol  a'i  ddau  gyf- 
aill,  a  thri  mis  y  gwnaethant  lawer  oddaioni 
i  gyrpli  ac  eneidiau  dynion.  fErbyn  hyn  yr 
oedd  y  gauaf  drosodd,  a  chawsant  long,  o 
Alexandria  yn  yr  Aipht,  a  auafasai  yno,  yn 
troi  allan  am  yr  Ital,  yn  yr  hon  yr  aethant 
hwythau  ar  eu  taith.  %  Rhy  faith  fyddai  ad- 
rodd  yr  holl  chwedlau  paganaidd  am  y  ddau 
hyn : — cyfrifid  hwy  yn  feibion,  gefeilliaid,  i 
Jupiter  a  Leda,  ac  iddynt  hwy  y  perlhynai 
gofalu  am  forwyr,  a  llywodraethu  ystormydd. 
Eu  llun  ydoedd,  dau  fab  ieuanc,  ar  feirch 
gwýnion  ardderchog,  a  phicell,  neu  waewffon 
yn  ilaw  pob  un  o  honynt.  Paentid  hwy  ar 
ben  blaen  ac  ol  y  llong,  ar  y  naill  yn  arwydd 
ac  enw  y  llong,  ac  ar  y  llall  fel  nawdd-dduw- iau  y  llong. 

12  *Ac  wediein  dyfodi  Syracusa, 
f  ni  a  drigasom  yno  dridiau. 

*  Dyma  ni  eto  ar  y  daith,  athân  arweiníad 
a  nawdd  amgen  Duw  na'r  ffug-dduwiau  Castor 
a  Phòlux.  Syracusa  ydoeddbrif-ddinas  fawr 
ac  enwog  ar  làn  y  môr  yn  nwyrein-barth 

ynys  Sicily,  tua  hanner  can  milltir  i'r  dehau 
o  Etna,  y  mynydd  llosg  nodedig  sydd  yn  yr 
ynys  hòno.  Dywedir  bod  Syracusa  yn  ddwy 
fiiltir  ar  hugain  o  amgylcb,  ac  mòr  enwog  a 
Charthage  am  gyfoeth.  f  Gan  mai  llong  fas- 
nachol  oedd  y  Uong  mae  yn  debyg  eu  bod  yn 

aros  yma  i  ddad!v\ytho  rhan  o'r  llwyth,  neu 
yntau  i  gymmeryd  i  raewn  ychwaneg  o 
lwyth. 

13  *  Ac  oddi  yno  wedimynedoddi 
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amgylch,  f  ni  a  ddaethom  i  Rhegium . 

X  Ac  ar  ol  un  diwrnod  a  y  deheu-wynl 
a  chwythodd,  ||  ac  ni  a  ddaethom  yr 
ail  dydd  i  Puteoli : 

a  peu.  27.  13. 

*  Fel  yr  oedd  y  gwynt  yn  peri  iddynt  fyn- 
ed  oddi  amgylch,  pe  amgen  yr  oedd  y  daith 
yn  bur  union  o  Syracusa  i  Rhegium.  t  Rheg- 
ium  ydoedd  dref  borthladdol,  yn  agos  i  ben- 
ihyn  deheuol  eithaf  Italy,  tua  thriugain  mill- 
tir,  neu  dipyn  ychwaneg,  i'r  gogledd  o  Syra- 
cusa.  Y  mae,  neu  yr  oedd  yn  sefyll  fel  y 
dywedwyd  yn  Italy ;  yn  union  ar  gyfer  Mes- 
sina  yn  Sicily,  ac  nid  oe8  ond  tua  deng  mill- 
tir  o  fôr  rhyngddynt.  Ystyr  y  gair  Rheg- 
ium  yw  rhwygiad,  a  dywedir  fod  Sicily  yn 

un  tir  âg  Italy  gynt,  ond  i'r  môr  dori  i  mewn 
yn  y  fàn  hon  a  rhwygo  y  ddwy  wlad,  fel  yr 
aeth  Sicily  yn  ynys.  J  Ar  ol  un  diwrnod  o 
orwedd  wrth  angor  yn  ymyl  Rhegium,  i  ddys- 
gwyl  am  ddeheuwynt  i  fyned  trwy  y  culfor 
hwnw  i  fynu  i  Puteoli.  ||  Yr  oedd  Puteoli 

dros  ddau  gant  o  filltiroedd  i'r  gogledd,  nen, 
efallai,  ychiydig  i'r  gogìedd-orllewin,  o  Rheg- 
ium;  a  dyma  ddiwedd  môr-daith  yr  apostol, 
nid  oedd  y  ilong  yn  myned  dim  pellach  na 
hyn,  rhaid  myned  ar  draed  weithian  oddi 
yma  i  Rufain,  yi  hyn  oedd  dros  gan  milltir 
o  ffordd. 

14  b  *  Lle  y  cawsom  frodyr, c  f  ac 
y  dymunwyd  arnom  aros  gyd  â 
hwynt  saith  niwrnod  :  |  ac  felly  ni  a 
ddaethom  i  Rufain. 

*  pen.  9.  42,  43.  a  19.  1.  a21.4,  7,  8.  Salm  119.  63. 

Mat.  10.  11.        c  pen.  20.  6.  Cen.  7.  4.  a  8.  10—12. 

*  Brodyr  cristionogol  mae  yn  debyg  ;  ond 
mae  rhai  yn  dadlau  i'r  gwrthwyneb,  ac  yn 
tybied  mai  Iuddewou  oeddynt.  +  Mae  yn 
debyg  iddynt  lanio  ar  y  dydd  llun,  fel  y 
dywedwn  ni ;  a  bod  y  brodyr  hyu  yn  dymuno 

ar  Paul  a'i  gyfeillion  aros  gyda  hwy  saith 
niwrnod,  fel  y  caent  yr  hyfrydwch  o  gyfeill- 
achu  a'u  gilydd,  a  threulio  Sabbath  gyda  eu 
gilydd.  Bu  y  canwriad  mòr  fwyn  a  chaniat- 
âu  hyny  i  Paul.  %  Gwedi  hyny  cychwynas- 
ant  ar  eu  taith  tua  Rhufain  fawr. 

15  *  Ac  oddi  yno,  d  pan  glybu  y 
brodyr  am  danom,  hwy  a  ddaethant 

i'n  cyfarfod  ni  f  hyd  Appii-íForum, 
J  arr  Tair  tafarn  :  ||  y  rhai  pan  welodd 
Paul,  *  efe  a  ddíolchodd  i  Dduw,  ac 
a  gymmerodd  gysur. 

d  pe».  10.  25.  a  21 .  5.  Ex.  4.  14.  loan  12.  13.  Rhuf. 
II.  24.  Gal.  4.  14.  Heb.  13.  3.  3  loan  6—8.  a  1  Cor.  12. 
tl,  22.  2  Cor.  2.  14.  a  7.  5—7.  1  Thes.  3.  7. 

*  Ni  buasai  Paul  erioed  yn  Rhufain  eto,  ac 
ni  welsai  y  brodyr  yno  erioed  mo'i  wyneb  yn 
y  cnawd :  ond  clywsent  lawer  o  son  am  dano, 
n  derbyniasent  lythyr  rhagorol  oddi  wrtho: 
gan  hyny  pan  glywsant  ei  fod  ar  y  ffordd  o 

Puteoli  i  Rufain,  daeth  amryw  o  honynti'w 
gyfarfod  ran  o'r  ffordd,  o  wrir  lawenydd  am 
ei  ddyfodiad.  t  Daeth  rhai  o  honynt  dros 

hanner  can  milltir,  cyn  belled  a'r  drefaelwid 
Appii-fforum  ;  J  a  rhai  eraill  dros  ddeng  mill- 
tir  ar  hngain,  cyn  belled  a'r  Tair  tafarn. 
||  Arfaethasai  Paul  yn  hir,  fyned  i  Rufain  yn 
wr  rhydd,  i  bregethu  yrefengyl  yno:  ond  yn 
awr  yr  oedd  yn    myned    fel  carcharor,  dan 
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rwymau,  ac  i  sefyll  ger  bron  Cesar:  rhaid 
bod  yr  ystyriaethau  hyn  yn  iselder  meddwl 
iddo,  a  phan  welodd  frodyr  yn  dyfod  o  Ruf- 
ain  i'w  gyfarfod  ac  i'w  groesawi  ef,  yr  oedd 
hyny  yn  lloni  ei  feddwl  yn  fawr,  aç  yr  oedd 

yn  diolch  i  Dduw  am  y  caredigrwydd  a'r 
cysur  hwn. 

16  *  Eithrpan  ddaethom  i^Rufain, 
s  y  canwriad  a  roddes  y  carcharorion 
at  h  ben-capten  y  llu  :  *  f  eithr  cenhad- 
wyd  i  Paul  aros  wrtho  ei  hun,  gyd  â 
milwr  oedd  yn  ei  gadw  ef. 

/pen.  2.  10.  a  18.  2.  a  19.  21.  a  23.  11.  Rhnf.  1,  7—15. 
a  15.  22-29.  Dat.  17.  9,  18.  g  pen.  27.  3,  31,  43.  k  Gen. 
37.  36.  2  Bren.  25.  8.  Jer.  11.  2.  *  adn.  30,  31.  pen.  24.  23. 
a  27.  3.  Gen.  39.  21—23. 

*  Pan  gyihaeddasant  Rufain,  rhoddodd  y 
canwriad  ei  garcharorion  i  fynu,  i  ofal  pen- 

capten  y  gwarchawd-lu  ymherodrawl,  i'rhwn 
y  perthynai  gofalu  am  y  cyfryw  garcharorion  : 
t  ond  trwy  lythyr  Festus,  a  gair  da  y  canwr- 
iad,  cenhadwyd  i  Paul  fod  ar  ei  ben  ei  hun, 
dan  ofal  milwr  oedd  i  edrych  ar  ei  ol  ef. 
Mae  yndebyg  fod  y  milwr  hwnwedi  ei  gad- 
wyno  wrtho  ef,  yn  ol  arfer  y  Rhufeiniaid. 
gwel  ar  pen.  12.  6  :  yr  oedd  hyn  yn  galed  i 
ddyn  diniwed ;  ond  yr  oedd  yn  llawer  gwell 
na  bod  yn  y  carchar  cyffredin,  yn  nghym- 
deithas  dyhirwyr  anfad  o  bob  math. 

17  *  A  digwyddodd,  ar  ol  tridiau, 
alw  o  Paul  ynghyd  y  rhai  oedd  ben- 
naf  o'r  Iuddewon.  Ac  wedi  iddynt 
ddyfod  ynghyd,  efe  a  ddywedodd 

wrthynt,  f  Ha  wỳr  frodyr,  k  er  na 
wnaethum  i  ddim  yn  erbyn  y  bobl, 

na  defodau  y  tadau,  ̂ etto  mi  a  rodd- 
wyd  yn  garcharor  o  Jerusalem  i  ddwy- 
law  y  Rhufeinwyr. 

*  pen.  23.  1,  &c.  a  24.  10—16.  a  25.  8,  10.  Gen.  40.  15. 
/pen.  21.  33.  a  23.  33. 

*  Er  nad  oedd  rhyddid  i  Panl  i  fyned  lle 
mynai  yn  Rhufain,  eto  yr  oedd  rhyddid  iddo 

i  ddanfon  am  y  neb  a  fynai  i'r  man  lle  yr 
oedd  yn  aros,  a  chymdeithasu  à  hwynt.  Gan 

hyny  cyn  gynted  agy  gallai  ar  ol  dadebru  o'i ludded  ac  ymsefydìu  mewn  rhywfath  o  letty, 
efe  a  ddanfonodd  am  y  rhai  oedd  benaf,  a 

mwyaf  cyfrifol  o'r  Iuddewon,  i  ddyfod  ato; 
fel  y  dangosai  ei  barch  a'i  gariad  atynt  fel  ei 
gyd-genedl;  fel  y  caffai  gyfle  i  symmud  y 
rhagifarn  a  allai  fod  yn  ei  erbyn  ef  yn  eu 
meddyliau,  os  oeddynt  wedi  clywed  am  dano 
oddi  wrth  yr  Iuddewon  yn  Jerusalem,  trwy 
ddangos  y  gwirionedd  iddynt ;  ac  fel  y  caffai 
gyíie  hefyd  i  bregethu  Crist  iddynt.  Yroedd 
Paul  yn  mhob  man  yn  cofio  mai  apostol 
oedd.  +  Mae  efe  yn  honieiddiniweidrwydd 

yn  gadarn,  ac  yn  cwyno  i'r  Iuddewon  er 
hyny,  godi  yn  ei  erbyn  effel  pebuasaiddrwg- 
weithredwr,  aciddo  o'u  herwydd  hwynt  gael 
ei  ddanfon  yn  garcharor  o  Jerusalem  i  Ces- 
area,  dan  ddwylaw  Felix,  ac  wedi  hyny 
Festus,  y  Rhufeiniaid.  Nid  yw  efe  yma  yn 
^on  gair  am  greulondeb,  trais,  a  chynllwyn- 
ion  yr  luddewon  tuag  ato  :  gwell  ganddo  ddy- 
wedyd  llai  na'r  gwirionedd,  na  dywedyd  yr 
holl  wirionedd  am  eu  hymddygiad  drwghwy 
tuag  ato. 

18  Wl*  Y  rhai,  wedi  darfod  fy  holi, 
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a  fynnasant  fy  ngollwng  ymaith,  am 
nad  oedd  dim  achos  angau  ynof. 

m  pen.  22.  24,  25,  30.  a  21.  16,  22.  a25.  7,  8.  a  26.  31. 

*  Sef  Lysias  y  pen-capten,  pen.  23.  29; 
Felix  yn  ei  ymddygiad,  pen.  24.  22,  23;  ac 

yn  enwedig  Festus,  ar  ol  fy  holi  I  a'm  cy- 
huddwyr  hefyd,  yn  nghyd  a'r  pendefigion 
oedd  gydag  ef,  a  fynasent  fy  ngollwng  ym- 
aith  te!  yn  hollawl  ddiniwed.  pen.  25.  23; 
a  20.  31,  32. 

19  *  Eitlir  am  fod  yr  Iuddewon  yn 

dywedyd  yn  erbyn  hyn,  n  f  mi  a  yr- 
rwyd  i  appèlio  at  Cesar;  °Jnid  fel 
pettai  genyf  beth  i  achwyn  ar  fy 
nghenedh 

n  pen.  25.  10-12,  21,  25.  &  26.  32.  o  Rhof.  12.  19— 
21.  1  Pedr2.  22,  23. 

*  ünd  am  na  fynai  yr  Iuddewon  mewn 
un  modd  i  mi  gael  fy  ngollwng  yn  rhydd,  ar 

ol  y  prawf  egluraf  o'm  diniweidrwydd,  t  ac 
am  fod  genyf  achos  i  ofni  bwriadau  drwg 
yn  fy  erbyn  gan  rai  o  honynt,  bu  gorfod  ar- 
naf  appèlio  at  Cesar,  fel  yr  unig  tTordd  oedd 
genyf  i  gael  chwarau  teg  am  fy  mater. 
í  Nid  o  fwriad  i  achwyn  ar  fy  nghenedl  y 
gwnaethum  felly  ;  ond  i  gael  prawf  diduedd, 
a  chyfiawnder  i  mi  fy  hun.  Gallasai  Pauí 
roddi  achwynion  trymion  wrth  Cesar  yn  er- 
byn  yr  Iuddewon,  a  fuasai  o  ganlyniad 
pwysig  iddynt  hwy;  ond  nid  eu  cyhuddo 
hwy,  eithr  ei  amddiffyn  ei  hun,  oedd  ei  am 
can  ef. 

20  h  *  Am  yr  achos  hwn  gan  hyn- 
ny  y  gelwais  am  danoch  chwi,  i'ch 
gweled,  ac  i  ymddiddan  â  chwi: 

Q  f  canys  o  achos  gobaith  Israel  î  y 'm 
rhwymwyd  i  â?r  r  gadwyn  hon. 

padu.  17.    pen.  10.  29,  33.  g  pen.  23.  6.  a  24.  15.— 
Gwel  sr  26.  6,  7.  r  p*n.  26.  29.  Eph.  3.  1.  a  4.  1.  a  6. 
20.  Phil.  1.  13.  Col.  4.  18.  2  Tim.  1.  16.  a  2.  9.  Phile. 
10,  13. 

*Am  yr  achos  uchod,  gan  hyny,  yr  anfon- 
ais  am  danoch  chwi,  fy  mrodyr,  fel  y  cawn 
eich  gweled,  ac  adrodd  i  chwi  yn  bersonol 
fel  mae  y  peth  yn  bod  mewn  gwirionedd. 
t  Yr  unig  beth  a  ellir  roddi  yn  fy  erbyn  I 
yw,  fy  mod  yn  credu,  yn  profifesu,  ac  yn 
pregethu,  yr  hyn  a  fu  bob  amser,  ac  sydd  o 
hyd,  yn  wrthddrych  gobaith  holl  genedl  Is- 
rael:  hyny  wyf  yn  feddwl ;  bod  y  gwir 
Fessiah  wedi  dyfod,  wedi  marw,  a  chwedi 

adgyfodi  ac  esgyn  i'r  gogoniant:  ac  y  bydd 
trwyddo  ef,  adgyfodiad  i  fywyd  tragywyddol 
i  bawb  a  gredant  ynddo :  %  am  hyny  yn  unig 

y  rhwymwyd  fi  â'r  gadwyn  hou,  ac  nid  yw 
fawr  o  beth  genyf  ei  dyoddef  mewn  aehos 
mòr  dda,  ac  er  mwyn  enw  mòr  anwyl. 

21  Ahwythauaddywedasantwrtho, 
*  *  Ni  dderbyniasom  ni  lythyrau  o  Ju 
dea  yn  dy  gylch  di,  ac  ni  fynegodd  ac 

ni  lefarodd  neb  o't  brodyr  a  ddaeth 
oddi  yno  ddim  drwg  am  danat  ti. 

e  Ex.  11.  7.  E«.  41.  11.  a  50.  ?.  a  54.  17. 

*  Trwy  i'r  apostol  appèlio  at  Cesar,  gosod 
odd  ei  hun  megys  allan  o  gyrhaedd  yr  Iudd 

ewon  ;  yr  oedd  yn  rhy  beíl,  ac  yn  'ormod  o drafferth  myned  ar  ei  ol  i  Rufain,  ac  hwy 
a  wyddent  na  chaent  hwy  fel  Iuddewon 
fawr  o  groesaw  gan  Nero,  yn  enwedig  os  na 
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byddai  eu  mater  yn  eithaf  da  yn  erbyn  Pauî. 
Gan  hyny  nid  ysgrifenasant  ddim  yn  ei 
gylch  ef  at  eu  brodyr  yn  Rhufain,  ac  ni  fyn- 
egodd  yr  Iuddewon  a  ddaethai  yn  ddiweddar 
0  Judea  yno  ddim  drwg  am  dano.  Am 
Iuddewon  Rhnfain,  ni  feiddienthwy  ymgyn- 

hyrfu  yn  ei  erbyn  ef,  rhag  cael  eu  bwrw  all- 
an  oddi  yno,  oblegid  o  braidd  yr  oedd  Nero 
yn  eu  goddef  hwy  eisoes  yn  y  ddinas  ymher- odrawl. 

22  *  Ond  yr  ydym  ni  yn  deisyf 
cael  clywed  gennyt  ti  beth  yr  ydwyt 

yn  ei  synied  :  *  f  oblegid  am  y  sect 
hon,  w  y  mae  yn  hysbys  i  ni  fod  yn 
mhob  man  yn  dywedyd  yn  ei  herbyn. 

t  Den.  16.  20,  21.   a  17.  6,  7.    a  24.  5,  6,  14.    Luo  2.  34. 
1  Pedr  2.  12.  a  3.  16.  a  4.  14—16.  «  pen.  5.  17.  a  15.  5. 
»26.  5.  1  Cor.  11.  19. 

*  Er  na  chly  wsom  ni  ddim  drwg  am  danat 
ti  yn  bersonol,  eto  ni  a  glywsom  lawer  am 
yr  athrawiaeth  yr  wyt  ti  yn  ei  phregethu, 
a'r  blaid,  neu  y  sect  y  perthyni  di  iddi :  mae 
yn  ddigon  hysbys  i  ni  fod  agos  i  bawb,  Iudd- 
ewon  a  Chenedloedd,  yn  mhob  màn,  yn  y 
ddinas  hon  yn  gystal  ac  yn  Jerusalem  a 
mànau  eraill,  yn  dywedyd  yn  erbyn  y  sect 
hon.  Gan  hyny  ni  a  garem  gael  clywed 
genyt  ti  dy  hun,  fel  blaenor  y  sect,  beth  yr 
wyt  ti  yn  ei  synied  ac  yn  ei  gyhoeddi  mewn 
gwirionedd  :  gwyddom  ninnau  rywbeth, 
gyda'r  Iuddewon  yn  gyffredin,  am  obaith 
Israel;  ond  beth  yw  dy  syniadau  di  a  dy 
bîaid  am  y  gobaith  hwnw.  t  Dywedir  i 
Iuddewon  Jerusalem  ddanfon  ydynionmwy- 
af  addas  a  dewisoi  a  fedrent  gael,  fel  cenadau 

i'r  holl  fyd,  i  ddywedyd  yn  erbyn  y  crist- 
ionogion,  trwy  eu  gosod  allanfel  didduwiaid, 
a'u  cyhuddo  o'r  arferion  mwyaf  anfad  a 
gwaradwyddus. 

23  *  Ac  wedi  iddynt  nodi  diwrnod 

iddo,  llawer  a  ddaeth  atto  ef  i'w  letty ; 
xf  i7r  rhai  y  tystiolaethodd  ac  yr  eg- 
lurodd  efe  deyrnas  Dduw,  J  gan 

gynghori  iddynt  y  pethau  am  yr  Iesu, 

y  allan  o  gyfraith  Moses,  a'r  pro- 
phwydi,  z  ||  o'r  bore  hyd  yr  hwyr. ' *  pen.  17.  2,  3.  a  18.  4,  28.  a  19.  8.  a  26.  22,  23.  y  pen. 

26.  6,  22.  Luc  24.  26,  27,  44.      *  pen.  20.  9—11.  Ioan  4.  34. 

*  Rhyw  ddiwrnod  mwyaf  cyfleus  iddynt 
hwy  eu  hunain  ;  yr  oedd  pob  diwrnod  yn 
gyfieus  iddo  ef  yn  awr  yn  ei  gaethiwed. 

t  Tystiolaethodd  ac  eglurodd,  mai  nid  daear- 
ol,  ond  ysbrydol,  oedd  teyrnas  Dduw,  teyrn- 
as  y  Messiah,  oeddynt  hwy  yn  ddysgwyl. 

Tystiolaethodd  ac  eglurodd,  mai  Iesu  o  Na- 
zareth,  yr  hwn  a  bregethai  efe,  oedd  y  Mes- 
siah  addawedig,  ac  Arglwydd  y  deyrnas 
hòno.  Tystiolaethodd  ac  eglurodd,  fod  Duw 
ei  hun,  "  trwy  arwyddion  a  rhyfeddodau,  ac 

amrywn«rthoeddadoniau  yr  Ysbryd  Glân," 
wedi  cyd-dystiolaethn  â'r  apostolion  i  wir- 
ionedd  y  pethau  uchod.  Tystiolaethodd  ac 
eglurodd  hefyd,  mai  nid  trwy  weithredoedd 
y  ddeddf  mewn  un  ystyr,  ond  trwy  ffyddyn 

Nghrist  yn  unig,  yr  oedd  myned  i  mewn  i'r 

deyrnas,  a  bod  yn  gyfranog  o'i  breintiau  a'i bendithion.  %  Gwedi  gosod  y  sylfeini  uchod 
fel  pen-saer  celfydd,  trwy  dystiolaethau  ced- 
yrn  ac  eglur;  mae  efe  yn  nesaf  yn  eu  cyng- 
hori  hwy  i  dderbyn  Crist,  a  chredu  ynddo, 
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ya  ol  tystiolaeth  Moses  yn  y  gyfraith,  a'r 
prophwydi  arn  dano  :  ||  a  pharàodd  fel  hyn 
yn  tystiolaethu,  yn  egluro,  ac  yn  cynghori, 
trwy  y  dydd,  o'r  boreu  hyd  yr  hwyr. 

24  a  *  A  rhai  a  gredasant  i'r  peth- 
au  a  cidywedasid,  a  rhai  ni  chredasant. 

a  pen.  13.  48—50.  *  14.  4.  a  Î7.  4,  5.  a  18.  6—8.  a  19. 
3,  9.  Rliuf.  3.  3.  a  11.  4—6. 

*  Tebyg  i  ddammeg  yr  hauwr  y  bu  y  tro 
hwn,  wedi  holl  lafur  diíìin  yr  apostol :  cred- 
odd  rhai  trwy  nerth  gras  Duw,  ac  anghred- 
odd  erailltrwy  nerth  rhagfarn  a  llygredigaeth 
eu  calonau  eu  hunain. 

25  *  Ac  a  hwy  yn  b  anghyttûn  â?u 
gilydd,  f  hwy  a  ymadawsant,  \  wedi 
i  Paul  ddywedyd  un  gair, c  mai  da  y 
llefarodd  yr  Yspryd  Glân  trwy  Es- 
aias  y  prophwyd,  ||  wrlh  ein  tadau  ni, 

b  adn.  29.        c  Mat.  15.  7.  Marc  7.  6.  2  Pedr  1.  21. 

*  Aeth  yr  un  had  yn  ddau  had,  yn  y  fàn  y 
credodd  rhai  ac  yr  anghredodd  eraill ;  ac 
aeth  gelyniaeth  rhwng  y  ddau  had  :  aethant 

i  ddadlau  â'u  gilydd  yn  nghylch  gwirionedd- 
au  diddadl  Duw,  +  ac  yn  y  ddadl  hwy  a  ym- 

adawsant  â  Phaul  ac  â'u  gilydd.  \  Ond  cyn 
yinadael,  rhoddodd  Paul  wers  ddifrifol  a 

phwysig  iawn  i'r  rhai  digred  o  honynt,  allan 
o'r  prophwyd  Esaias.  ||  Yr  oedd  yn  brîodol 
i'w  tadau  yn  amser  y  prophwyd  ;  ac  yroedd 
yn  brîodol  iawn  iddynt  hwythati  eu  plant 

hwy,  yn  awr :  "  da  y  llefarodd  yr  Ysbryd 
Glân." 

26  Gan  ddywedyd,  d  *  Dos  at  y 
bobl  yma,  a  dyẃed,  eYn  clywed  y 
cly  wch,  ac  ni  ddeallwch ;  ac  yn  gwel- 
ed  y  gwelwch,  ac  ni  chanfyddwch. 

d  E».  6.  9,  10.  Mat.  13.  14,  15.  Marc  4.  12.  Luc  8.  10. 
loan  12.  88-40.  Rhuf.  11.  8—10.  «  Deut.  29.  4.  Salra  81. 
12.  E».  29.  lü,  14.  a  42.  19,  20.  a  66.  4.  Jer.  5.  21.  Marc  8. 
17,  18.  Luc  24.  25,  45.  2  Cor.  4.  4—6. 

*  Danfon  cenadau  aíynt,  clywed  a  gweled  ; 
dyna  fraint  a  manteision  :  bod  heb  ddëall  na 
chanfod,  dyna  galedwch  calon  gwirfoddol, 

yn  wyneb  y  fraint  a'r  manteision  hyny  :  a 
thrwm  iawn  fydd  y  canlyniad. 

27  *  Canys  brasâwyd  calon  ybobl 
hyn,  a  thrwm  y  clywsant  â'u  clustiau, 
a'u  lìýgaid  a  gauasant;  rhag  iddynt 
weied  á'w  llygaid,  a  chlywed  í\u  clust- 
iau,  a  deall  àV  galon,  a  dychwelyd,  ac 
i  mi  eu  hiachâu  hwynt. 

*  Gan  iddynt  hwy  yn  malchder  a  chyn- 
dynrwyddeu  calonau  ddywedyd  wrth  Dduw, 
Cilia  oddi  wrthym,  nid  ydym  yn  chwen- 
nych  gwybod  dy  ffyrdd  :  yr  oedd  yn  dra 
chyfiawn  iddo  yntau  eu  rhoddi  hwy  i  fynu  i 
•^aledrwydd  chwanegol,  ac  attal  dylanwadau 
grasol  ei  Ysbryd  oddi  wrthynt:  eu  gwaith 
hwy  oedd  cauad  eu  llygaid,  eu  clustiau,  a 
chaledu  eu  calonau,  yn  erbyn  goleuni  a 
çwiriouedd  Duw,  a  chyftawn  oedd  iddo  yn- 
tao  cu  gadael  hwy  heb  eu  dychwelyd  a'u 
hiachâu.  Jjlefarwyd  y  geiriau  uchod  yn 
gyntaf  gan  Dduw  trwy  y  prophwyd  Esaias, 
pen.  6.  0,  10 :  crybwýllir  hwy  chwech  o 
weithiau  yn  y  Testament  Newydd,  sef  yn  y 
fan  hou  ;  Math.  13.  14,  15;  Marc  4.  12; 
Luc  8.  10  ;  Ioan  12.  40  ;  a  Rhuf.  11.  8 :  ond 

nid  ya  hollawl  air  yn  air  â'r  Hebraeg,  nac 
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â'r  cytìeithiad  Groeg  o'r  Hen  Destameut, 
yn  un  màn  :  nid  oedd  yr  apostolion  yn  go- 
falu  am  fanylwch  felly,  ond  yn  rhoddi  y 
sylwedd.  Peidiwn  a  bod  yn  rhy  fanyl-graff 
pan  fyddo  pobl  weiniaid  yn  colli  ambell  i 
air  wrth  adrodd  ysgrythyr,  os  byddant  yn 
rhoddi  ei  synwyr  hi. 

28  f*  Bydded  hysbys  i  chwi  gan 
hynny,  «"f  anfon  iachawdwriaeth  Duw 
h  at  y  Cenhedloedd ;  \  a  hwy  a  wran- dawant. 

/pen.  2.  14.  a  4.  10.  a  13.  38.  Ezec.  36.  32.  *  S%\m 
98.  2,  3.  Es.  49.  6.  a  52.  10.  Galar.  3.  26.  Lac  2.  30-32. 
a  3.  6.  h  peu.  11.  1S.  a  13.  46,  47.  a  14.  27.  a  15.  14,  17 
a  18.  6.  a  22.  21.  a  26.  17,  18.  Mat.  21.  41—43.  Rhuf.  3.  2»! 
30.  a4.  ||.  a  II.  II.  a  15.  8-16. 

m  *  Cynnygiai  yr  apostol  yr  efengyl  yn  gyntaf 
i'r  Iuddewon  yn  mhob  màn,  a  gwelodd  yn 
mhob  màn  eu  bod  hwy  yn  ei  gwrthod  hi,  a  Du w 

yn  myned  i'w  rhoddi'hwynt  i  fynu  i  ddall- ineb  a  chaledwch  barnol  am  eu  pechodau  ; 

a'i  fód  yn  cymmeryd  ei  efengyl  oddi  wrth- 
ynt  hwy,  ac  yn  ei  danfon  at  y  cenedloedd, 
y  rhai  dàn  ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glân  a'i 
derbynient  hi :  a  dywedai  felly  yn  noeth 
wrth  yr  Iuddewon  yn  mhob  màn.  +  Iach- 
awdwriaeth  Duw,  sef  efengyl  Duw,  yr  hon 
sydd  ddatguddiad  a  moddion  iachawdwr- 
iaeth.  X  Nid  am  eu  bod  yn  weil  wrth  natur 

na'r  Iuddewon,  ond  am  yr  enwaeda  yr  Ys- 
bryd  Glân  eu  clustiau  i  wrando,  a'u  calonau 
i  dderbyn,  yr  efengyl. 

29  Ac  wedi  iddo  ddywedyd  hyn, 

ymadawodd  yr  Iuddewon,  ■  *  a  chan- 
ddynt  ddadl  mawr  yn  eu  plith. 

i  adu.  25.  Mat.  10.  34—36.  Luc  12.  51—53.  Ioan  7.40— fi3. 

*  Os  mawr  oedd  y  ddadl  o'r  blaen,  (adn. 
25,)  yr  oedd  yn  fwy  o  lawer  wedi  clywed  y 
geiriau  olaf  uchod :  pwnc  newydd  i  ddadleu 
yn  ei  gylch  oedd  bod  Duw  yn  myned  i  roddi 
eu  cenedl  hwy  i  fynu,  a  chymmeryd  y  cen- 
edloedd  yn  eu  lle.  Ni  dderbynient  hwy 

mo'r  et'engyl,  ac  eto  nifynent  i'r  cenedloedd 
ei  chael :  a  thybient  nad  oedd  Paul  fawr 
gwell  na  chablu  ei  fod  yn  sôn  am  y  fath 
beth.  Gwel  pen.  22.  21,  22.  Yr  un  modd 
yr  ymddygasai  luddewon  Rhufain  ato  ef 
erbyn  hyn  âg  Iuddewon  Jerusalem,  pe  buas- 
ai  yr  un  awdurdod  ganddynt :  y  cwbl  a  all- 
ent  hwy  wneyd  oedd  dadlau  a  grwgnach  yn 

erbyn  y  gwr  a'i  athrawiaeth,  ac  ymadael. 
30  k  *  A  Phaul  a  arhoes  ddwy 

flynedd  gyfan  f  yn  ei  dý  ardrethol  ei 

hun,  I  ac  a  dderbyniodd  bawb  a'r 
oedd  yn  dyfod  i  mewn  atto, 

t  aúa. 16. 

*  Iiu  yr  apcstol  ddwy  flynedd  yn  garcharor 
dàn  Felix,  pen.  24.  27;  a  thua  blwyddyn, 

debygir,  dàn  Pestus,  ac  yn  ei  fordaith  dra- 
Ilodus  i  Rafaio  ;  feily  ni  bu  efe  ddim  llai  na 
pl.ùm  mlynedd  o  gwbl  yn  garcharor  y  tro 
hwn.  Mae  ya  debyg  wrth  Epbes.  3.  1  ;  Col. 
4.  18;  Philem.  ö,  10;  a  Philip.  1.  7,  13, 
lö;  mai  yn  yspaid  y  ddwy  iiynedd  olaf 
yn  Rhufain,  yr  y^rifenodd  efe  yr  epistolau 

uchod,  ac  ::iai  yn  y  rìret'n  y  gosodwyd  hwy  i 
1:ì\v  •  achod,  o  rao  ams'-r,  yr  ysgrifenodd  efe 
hwy  t.  Mae  yn  debyg  hefyd  mai  y  pryd 

hw.)  yr  ysgril'enodd  Luc  ei  efengyl,  yn 
nghyci  «Vr  Iìyfr  hwn,  o  hanes  gweithredoedd 
yr    a'ostoüon  :    nid    yw    yn    cyrhaedd    yn 



Paul  yn  athrawiaethu ACTAU  XXVIII. 
y  pethau  am  yr  Iesu. 

mhellach  na  diwedil  y  carchariad  hwn. 
t  Dywed  haneswyr  bod  ar  law  y  swyddog  y 
rhoddwyfi  Pau4  ato,  (adn.  16,)  i  farnu  pa  un 
a  fyddai  dyn  dàn  gyhuddiad  i  gael  ei  fwrw  i 

garchar,  neu  ei  roddi  at  filwr  i'w  gadw,  neu ei  roddi  dàn  feichiau  i  ymddangos  pan  y 
gelwid  am  dano,  neu  ymddiried  iddo  ef  ei 
hun,  ar  ei  air  ei  hun.  Mae  yn  debyg  mai  yn 

y  dullolaf,  a  mwyaf  anrhydeddus,  yr  ymddyg- 
wyd  tuag  at  Paul :  ac  efallai  i'w  gyfeillion 
ef,  y  rhai  oedd  yn  nheulu  Cesar,  (Phil.  1. 13 ; 

a  4.  22)  wneyd  eu  gorau  o'i  blaid  ef,  iddo  gael 
hyn  o  ryddid.  Nid  oedd  Nero  wedi  dechrau 
erlid  y  cristionogion  eto.  %  Pawb  yn  ddiwa- 
haniaeth  a  ddeuai  ato,  Iuddewon  neu  gen- 
edloedd,  neu  bob  un  o'r  ddau. 

31  l  *  Gan  bregethu  teyrnas  Dduw, 

"»ac'athrawiaethu  fy  pethau  am  yr 
Arglwydd  Iesu  Grist,  "gyd  â  phob 
hyfder,  yn  ddíwahardd. 

/adB.  23.  pen.  b.  12.  a  20.  25.  Mat.  4.  23.  Marc  1.  14. 
LuoS.  1.  m  pen.  5.  42.    »3.1.11.  n  pen.  4.  29,  »1 
Epa.  6.  19,  »0.  Phil.  1.  13.  Col.  4.  3,  4.  *  Ti«n,  4.  17. 

*  Gwel  ar  adn.  23.  t  Person,  athrawiaeth» 
gorchymynion,  gwyrthiau,  marwolaeth,  ad- 
gyfodiad,  ac  esgyniad,  yr  Arglwydd  Iesu 
Grist.  |Gwelodd  Duw  fod  yn  dda  i  gauad 
pob  genau,  a  rhoddi  rhwystr  ar  bob  rhwystr- 
au,  am  y  ddwy  flynedd  hyn,  fel  yr  oedd  yr 
apostol  yn  cael  canlyn  ar  ei  waith  mawr  a 
boff,  gyda  phob  hyfder  yn  ddiwahardd. 
Rhwng  y  rhyfeddodau  a  wnaeth  yr  apostol- 
íon  trwy  Dduw,  â'r  rhyfeddodau  a  wnaeth 
Duw  trwyddynt  ac  erddynt  hwythau  ;  gall- 
asai  Luc  yn  ddigon  prîodol  alw  Terata, 
Rhyfeddodau  yr  apostolion,  ac  nid  Praxeis, 
Gweithredoedd  yr  apostolion,  ar  y  Llyfr 
hwn :  ond  ymfoddlonodd  efe  ar  yr  enw 

gwylaidd  diweddaf. 
Anmherfifaith  iawn  yw  y  sylwadau  blaen- 

orawl  ar  y  Llyfr  hwn  ;  eto,  ofna  y  Cyfieith- 
ydd  eu  bod  yn  rhy  feithion  o  lawer,  i  der- 
fynau  ammodawl  y  Gwaith  presenol.  Wrth 
eu  hysgrifenu  cafodd  lawer  o  bleser,  ond 

wrth  eu  dethol  a'»  talfỳrn,  cafodd  lawer  o boen. 
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Epistol  PAUL  yr  Apostol  at  y  RHUFEINIAID. 

^  PEN.  I. 

Pauî  yn  dangos  ei  alwedigaeth  Vr  Rhnf- einiaid. 

PaUL,  6  f  gwasanaethwr  Tesn 
Grist, c  %  wedi  ei  aiw  ifod  yn  apostol, 
d\\ac  wedi  ei  neillduo  i  e§efengyl 
Duw, 

a  Act.  13.  9.  a  21.  40.  a  22.  7,  13.  a  26.  1,  14.  b  adn. 
9.  pen.  15.  16.  a  16.  18.  Ioan  12.  26.  a  13,  14-16.  a  15. 
15,  20.  Act.  27.  23.  2  Cor.  4.  5.  Gal.  1.  10.  Phil.  1.  1.  a  2. 
H.  a  3.  6,  7.  Tit.  1.  1.  Iago  1.  1.  2  Pedr  1.  1.  Jud.  1.  Dat. 
1.  1.  a  22.  6,  9.  c  adn.  5.  pen.  11.  13.  Act.  9.  15.  a  22. 
14,  15,  21.  a  26.  16—18.  1  Cor.  1.  1.  a  9.  1,  16—18.  a  15. 
8—10.  2  Cor.  1.  1.  a  II.  5.  a  12.  11.  Gal.  1.  1,  11—17.  Eph. 
1.  1.  a  3.  5—7.  a  4.  11.  Col.  r.  I,  25.  1  Tim.  1.  1,  12.  a  2. 
7.  2  Tim.  1.  II.  Tit.  1.  1.  Heb.  5.  4.  d  Lef.  20.  24—26. 
Num.  16.  9,  10.  Deut.  10.  8.  1  Cron.  23.  13.    Es.  49.  1.  Jer. 
I.  5.  Act.  13.  2—4.  1  Tim.  1.  15,  16.     Heb.  7.  2íi.  e  adn. 
9,  I6.pen.  15.  16,  29.  a  16.  25.  Marc  16.  15,  16.  Luc  2.  10, 
II.  Act.  20.  21.  Eph.  1.  13.   1  Thes.  2.  2.   2  Thes.  2.  13,  14. 
1  Tim.  1.  II. 

*  "  Paul,"  ei  enw  Rhufeinig,  ac  apostol- 
aidd  ef.  t  Erlidiwr  Iesu  Grist  nnwaith,ond 
yn  awr  trwy  ras  Dnw,  gwasanaelhwr  Iesu 
Grist.  \  Ystyr  y  gair  apostol  ýw,  cenad, 
neu  un  anfonedig  ;  felìy  yr  oedd  yr  holl  ap 
ostolion  yn  genadon  anfonedig,  gan  Iesu  Grist 
ei  hunan  yn  ddigyfrwng,  ac  ni  bu  neb  felly 
byth  ar  eu  hol  hwy.  Wedi  ei  alw  i  fod  yn 
apostol:  gan  fod  yr  athrawon  Iuddewaidd  yn 

dadlau  yn  erbyn  hawl  Paul  i'r  aposfoliaeth, 
yr  oedd  yn  iawn  iddo  yntau  amddiífyn  ei 
hawl  fel  hyn  yn  nechreu-epistol  yn  yr  hwn 
yr  oedd  eu  holl  egwyddorion  hwy  i  gael  eu 
dadymchwelyd.  ||  O  groth  ei  fam,  Gaîat.  1. 
15  ;  ac  mewn  amser,  Act.  13.  2.  §Am  mai  o 
Dduw  y  mae,  nid  peth  o  ddyfais  a  dychym- 
myg  ydyw:  ac  efengyl  Ciist  yn  adn.  16,  am 

mai  Crist  yw  ei  sylwedd  a'i  phrif  destyn  hi. 

2  *  (Yr  hon  a  rag-addawsai  -^efe 
trwy  ei  brophwydiyn  yr  s  ysgrythyrau 
sanctaidd) 

/Gwel  ar  Luc^.  26,  27.  Act.  10.  43.  a  26-  6.        e  peo 
3.  2-  Salm  119.  140.  Dan.  10.  21.  2  Tim.  3.  15,  16.  2  Pedr  1 
20,  21.  Dat.  22.  6. 

*  Cáfwyd  tywyniad  o'refengyl  yn  ngwein 
idogaeth  y  prophwydi,  ac  addawodd  Duw  ei 
llawn  oleuni  yn  nyfodiad  Crist  a  thàn  yr  or- 
nchwyliaeth  newydd.  Mae  Paul  yn  dywed 
yd  hyn  i  ddangos  mai  nid  peth  newydd  yw. 
neu  a  oedd,  yr  efengyl ;  ond  hen  wirionedd: 
nid  peth  o  ddychymmyg  a  gwneuthuriad 
dynion  twyllüdrus,  ond  o  addewid  Duw  trwy 
ei  brophwydi  sanctaidd,  ac  yn  ysgrytbyrau 
sanctaidd  yr  Hen  Destament. 

3  *  Am  h  ei  Fab  ef  Iesu  Grist  ein 

líarglwydd  ni,  *f  yr  hwn  a  wnaed  o 
had  Dafydd  kp  ran  y  cnawd, 
.  A  adn.  9.  pen.  8.  2,  3,  29—32.  Salm  2.  7.  Mat.  3.  17. 

a  26.  63.  a  27.  43.  Luc  1.  35.  Ioau  1.  34,  49.  a  3.  16—18,  35 

36.  a  5.  25.  a  10.  30,  36.  a  20.  28,  31.  Act.  3.  13.  a  8.  37' 
a  9.  20.  1  Cor.  1.  9.  Gal.  4.  4.  Col.  1.  13-15.  1  Thes.  1.  10. 
1  loan  1.  3.  a  3.  8,  23.  a  4.  9,  10,  15.  a  5.  1,  5,  10—13,  20 

Dat.  2.  18.  t  2  Sam.  7.  12-16.  Salm  89.  36,  37.  Es.  9' 6,  7.  Jer.  23.  5,  6.  a  33.  15-17,  26.  Am.  9.  11.  Mat.  1.  1. 
20-23.  a  9.  27.  a  12.  23.  a  15.  22.  a  22.  42-45.  Luc  1.  31— 
83,  69.  a  2.  4—6.  lom  7.  42.  Act.  2.  30.  a  13.  22,  23.  2  Tim 
2.  8.  k  pen.  8.  3.  a  9.  5.  Gen.  3.  15.  Ioan  I.   14.  Gal.  4. 
4.  I  Tim.  S.  16.  1   Ioan  4.  2,  3.  2  Ioan  7. 

*  "Yr  ysgrythyrau  sanctaidd"  am  ei  Fab 
j  ef,  neu  ynte  yr  efengyl  am  ei  Fab  ef.  Pa 

j  un  bynag  o'r  ddau,  ei  Fab  ef  Iesu  Grist  ein 
|Lfclarglwvdd  ni,yw8yiweddysgrythyrairsanct. 

aidd  yr  Hen  Destament,  a  sylwedd  efengyl 
y  Testament  Newydd.  +  Yma  mae  Mab 
Duw  a  had  Dafydd  yn  cael  eu  crybwyll  fel 
dau  btth  gwahanol,  ac  eto  y  ddan  yn  uri  :  Mab 

Duw  yn  cael  ei  wneyd  o  had  Dat'ydd.  Gwel 
ar  Ioan.  1.  14.  Yr  hwn  oedd  yn  Fab  Duw 
erioed,  a  wnaed  o  had  Daíydd  mewn  amser: 
nid  am  ei  fod  o  had  Dafydd  yr  oedd  yn  Fab 
Duw  ;  ond  Mab  Duwa  wnaed  o  had  Dafydd. 
Feily  y  dy  wed  Paul  yma  yn  ddigon  amlwg; 
a  pha  fodd  y  mae  rhaidynion  yn  gallu  gwadu 
trayywyddol  Faboliaeth  Iesu  yn  wyneb  geir- 
ìau  mòr  eglur  ì 

4  *  Ac  a  eglurwyd  yn  'Fab  Duw 
mewn  gaìlu,  m  f  yn  ol  yspryd  sanct- 
eiddiad,  trwy  yradgyfodiadoddi  wrth 

y  meirw : /  adn.  3.  loan  2.  18—21.  Act.  2.  24,  32.  a  3.  15.  a  4.  10 
—12.  a  5.  30-32.  a  13.  33-35.  a  17.  31.  2  Cor.  13.  4.  Eph. 
1.  19—23.    íleb.  5.  5,  6  m  Luc  18.  31—53.    a  24.  26,  27. 
Heb.  9.  14.  1   Pedr  I.  11.  2  Pedr  1.  21.  Dat.  19.  10. 

*  Nid  ei  wneyd  yn  Fab  Duw,  fel  y  dy- 
wedwyd  o'r  blten,  ddarfod  ei  wneýd  c  had 
Dafydd  o  ran  y  cnawd  ;  ond  ei  egluro  yn 
Fab  Duw  ;  neu  egluro  mai  Mab  Duw  oedd 
yr  hwn  a  wnaed  o  had  D.ifydd,  ac  a  ymddang- 
osodd  yn  y  cnawd.  Nodwyd  ef  allan  yn 
benderfynol  yn  Fab  Duw,  meddant,  yw  yst- 
yr  fanoi  y  Gair  Grocg  oristhentos.  Eglnr- 
wyd  lawer  gwaith  o'r  biaen  ei  fod  ef  ynFab 
Dnw  ;  trwy  dystiolaeth  y  Tad,  a  thrwy  ei 

wyrthiau  ef  ei  hun*  ond  yn  ei  adgyfodiad  eí' 
oddi  wrth  y  meirw,  cafwyd  y  prawf  diwedd- 
af,  ac  amlycaf  a  o;eir  tàn  ddydtt  y  farn  r^v- 
ach,  ei  fod  ef  yn  Fab  Ûuw.  Treigiodd  hyn 
waradwydd  y  groes  ymaith  yn  boilawl  ac 
am  byth,  a  dangosoéd  ef  yn  gyntaf-anedig 
oddi  wrth  y  nieirw,  ac  yn  mhtìth  brodyr  Ia- 
wer.  f  Du-wdod,  nen  berson  dwyfol  y  Mab, 
medd  rhai,  sydd  i'w  ddëail  wrth  ysbryd 
sancteiddiad  yn  y  fàn  hon  :  ond  nid  yw  Duw- 
dod  y  Mab  yn  caeiei  alw  feily  yn  un  màn  arall, 
oddigerth  yn  wir  yn  llim  3.  16  ;  1  Pedr3. 
18  ;a  Heb.  9.  14.  Tybia  eraill  mai yr  Ysbryd 
Glân,  y  trydydd  Person,  a  feddylír  ;  yr  hwn  a 
gymhwysodd  gorph  iddo  ef  yn  y  grotb,  ac  a 

gyfododd  ei  gorph  o'r  bedd  wedi  hyny.  Ond 
fel  hyn  rhaid  fod  ei  Dduwdod  ef  ei  hun  yn 

cydweithredu  yn  ei  adgyfodiad  o'r  bedd  ;  pe 
amgen  ni  buasai  ei  adgyfodiad  yn  ei.  egluro 
efyâ  Fab  Duw  mewn  gallu,  mwy  nac  y 
bydd  adgyfodiad  y  saitit  trwy  allu  Dûw,  yn 
eu  hegluro  hwy  yn  feibion  i  Dduw.  Un  ö'r 
"dyfnion  bethau"  yw  y  geiriau  hyn,  rhaid  eu 
gadael  hyd  oni  chyrhaeddom  síâd  perífeith- iach. 

5  *  Trwy  yr  hwn  n  f  y  derbynias- 
om  ras  °Jac  apostoliaeth  p  \\  i  ufudd- 
dod  fTydd  ym  «  mhlith  yr  holl  gen- 
hedloedd,  r  §  er  mwyn  ei  enw  ef : 1  Cor.  15.  10. 

1  Tim.  1.   M, 

pen.  15. 

:b.  5.  9. 

n  peu.  12.  3.     a  15.  15,  16.     loau  1.  i 
2  Ccr.  3.  5,  6.    Gal.  1.  15,  16,   Epb.  3.  2- 
12.         o  Açt.  1.  25.    1  Cor.  9.  2.    Cal.  2.  b,  ». 

18,  19*.      a  16.  26.     Act.  6.  7.     2  Cor.  10.  4—6.      Heb.  5.  9 
q  pe».  3.  29,  30.    a  11.  12,  13.    a  15.  9—13,  16.  Geu.  22.  18 
Salm  22.  27.  a  67.  2.  a  72.  17.  Mat.  23.  19.  Msrc  16.  15.  16, 
Lüc  24.  46,  47.  Act.  9.  15.  a  22.  21.  a  2G.  17,  18.  r  Mal, 
l.  II,  14.  Act.  15.  14.  Eph.  I.  6,  12.  1  Pedr  2.  9,  10. 

•  *  Trwy  yr  hwn,  werii  cyfodi  fel  hyn,  ac 
esgyn  goruwch  yr  holl  nefoedd  fel  y  cyfìawn- 
ai  bob  peth ;    +  y  deibyniasom  ni  yr   apoft- 
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^  Paul  yn  cyfarch  y RHUF.  I. 
saint  yn  Rhufain. 

olion  ras  er  ein  icchydwriaeth  personol  ein 
hunain,  \  ac  apostoliaeth  er  iechydwríaeth 

eraill.  (]  Effaith  y  gras  a'r  apostoliaeth  hyn 
yw,  darostwng  yr  holl  genedloedd  i  gredu 

derbyn,  ac  ufuddâu,  i  athrawiaeth  y  tt'ydd  : felly  yr  effeithiodd  gras  Duw  ar  Paul  ei 
hun  cyn  iddo  dderbyn  yr  apostoliaeth,  ac 

felly  yr  effeithia  ar  bawb  a'i  caffo  yn  mhob 
màn  ac  oes,  eu  dwyn  dàn  y  ddeddf  i 
Grist.  §  Er  mwyn  ei  enw  ef  y  cafodd  yr 
apostolion  ras  ac  apostoliaeth :  er  mwyn 
ei  enw  ef  y  llafuriasant  yn  yr  apostol- 
iaeth  :  er  mwyn  ei  enw  ef  y  bendithiodd 
Duw  eu  llafur  yn  mhlith  Iuddewon  a  chen- 
edloedd  :  ac  er  mwyn  ei  enw  ef  yr  ufudd- 
âodd  y  cenedloedd  i'r  athrawiaeth  am  ei 
enw  ef.  Y  rhai  a  adwaenant  ei  enw  a  ym- 
ddiriedant  ynddo  ac  a  ufuddânt  iddo. 

6  *  Ym  mysg  y  rhai  s  f  yr  ydych 
chwithau  'Jyiì  alwedigion  Iesu  Grist. 

s  Eph.  1.  11.  Col.  1.  6,  21.  í  pen.  8.  28— 30.  a  9.  24, 
1  Cor.  1.  9.  Gal.  1.  6.  1  Tbes.  2.  12.  2  Thes.  2.  14.  2  Tim. 
î.  9.  Heb.  3.  1.  I  Pedr2.  9,  21.  a  5.  10.  2  Pedr  1.  10.  Dat, 
17.  14. 

*  Yn  mysg  yr  holl  genedloedd  a  gawsant 

!  y    fraint    o    ufuddâu    i'r  fl'ydd,   tyr    ydych 
chwithau,  cristionogion  Rhufain,  yn  alwed- 
igion  lesu  Grist.  j  Pan  mae  gweinidogion 
Crist  yn  galw  dynion,  dylent  ystyried  fod 
Iesu  Grist  ei  hun  yn  eu  galw :  ac  y  mae  holl 
wir  alwedigion  Crist  wedi  eu  galw  yn  eff- 
eithiol,  gancdo  ef  ei  hun  trwy  ei  genadon. 
Gwedi  eu  galw  trwy  ras,  i  ras,  ffydd,  gwy- 
bodaeth,  a  chymdeithas  yr  efengyl.  Hyd 
yma  y  rhagymadrodd. 

7  w  At  bawb  sydd  yn  Rhufain, 
^f  yn  anwyl  gan  Dduw,  y  \  wedi  eu 
galw  ifod  yn  saint:  z  ||  Gras  i  chwia 
a  thangnefedd  oddi  wrth  b  Dduw  ein 
Tad  ni,  c  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist. 

a  Act.  15.  23.  1  Cor.  1.  2.  *2  Cor.  1.  1.  Phil.  1.  1.  Col. 
1.  2.  lare  1.  1.  1  Pedr  1.  1,  2.  Jud.  1.  Dat.  2.  1,  8,  12,  18, 
29.    a  3.  1,  7,  14,  22.  *  pen.  9.  25.    Deut.  33.  12.    Salm. 
60.  5.  Cao.  5.  1.  Col.  3.  12.  1  Tim.  6.  2.  y  ado.  6.  Col. 
S.  15.  1  Tfaes.  4.  7.  1  Pedr  1.  15.  2  Pedr  1.3.  x  1  Cor. 
1.  3.  2  Cor.  1.  2.  G*l.  1.  3.  Eph.  1.  2.  Phil.  1.  2.  Col.  1.  2. 
I  Thes.  1.  1.  2  Thes.  1.  2.  1  Tim.  12.  2  Tim.  1.  2.  Tit.  1. 
4.  Phile.  3.  1  Pedr  1.  2.  2  Pedr  1.  2.  2  loao  3.  Jud.  2.  Dat. 
1.  4,  5.  a  pen.  5.  1.  a  14.  17.  a  15.  43,  33.   S*Im  122.  6. 
Es.  55.  12.  a  57.  19,  21.  Zec.  6.  13.  Luc  2.  14.  a  10.  5,  6. 

"a  19.  38,  42.  loan  14.  27.  a  16.  33.    Act.  10.  36.    Eph.  2.  14. 1  Thes.  5.  23.  2  Thes.  3.  16.  Heb.  13.  20.  b  Mat.  5.  16. 
a  6.  8,  9.    Ioan  20.  17.  Gal.  1.  4.    Phil.  4.  20.    1  Thes.  1.  3. 
2  Thes.  1.1.1  Ioan  3.  I.  c  Act.  7.  59,  60.  1  Cor.  16.  23. 
1  Cor.  12.  8—10.  a  13.  14.  Gal.  6.  18.  Eph.  6.  23,  24.  Phil. 
4.  13,  23.  1  Thes.  3.  11—13.  a  5.  28.  2  Thes.  2.  16,  17.  a  3. 
16,  18.  2  Tim.  4.  22.  Phüe.  25.  Dat.  22.  21. 

*  Nid  at  bawb  oedd  yn  Rhufain  fel  trigol 
ion,  ond  pawb  ag  oedd  yno  yn  anwyl  gan 
Dduw,  ac  wedi  eu  galw  i  fod  yn  saint  :  at 

bawb  o'r  c^fryw,  cenedloedd  ac  luddewon, 
heb  ddim  gwahaniaeth.  fO  herwydd  eu 
banwyldeb  gan  D»luw  y  cawsant  eu  galwyn 
saint,  neu  i  fod  yu  saint,  ac  effaith  y  cariad 

tragywyddol  hwnw  oedd  eu  tỳnu  â  thrugar- 
edd,  eu  galw  i  fod  yn  saint.  Yr  oedd  eu 
galw  i  fod  yn  saint  hefyd  yn  brawf  eu  bod 
yn  anwyl  gan  Dduw.  j  Yr  Iuddewon  yn 
unig  a  gyfrifìd  gynt  yn  bobl  sanctaidd,  neill- 
Juedig  a  phrîodol  i'r  Arglwydd ;  ond  mae 
>ma  genedloedd  yn  gystai  âg  Iuddewon  yn 
anwyl  gan  Dduw,  ac  wedi  eu  galw  i  fod  yn 
saint :  pethau  aílan  llen-llian  Pedr  wedi  eu 
glanâu  gan  Dduw.     ||  Cyfarchiad  apostolaidd 

i  ddynion,  ac  yn  cynnwys  addoliad  i  Ddnw, 

ac  i'r  Arglwydd  lesu  yn  ogyfuwch   â  Duw. 

8  *  Yn  gyntaf,  d  yr  wyf  yn  díolch 
i'm  Duw  e  trwy  Iesu  Grist  drosoch 
chwi  oll,  oblegid  bod  eich  /ffTydd 
chwi  s  j  yn  gyhoeddus  yn  yr  holl  fyd. 

d 

pe 

l.  6. 

17. 
1  Cor.  1 

4. 

Eph.  1.  16. 
Phil.  1.  3-5. Col.  1 

.  3, 

4.  1  Tb< 

s.  1.  2,  3. 
a  3 

9.  2  Thes. .  3.   2  Tim.  1. 3—5. 

Phile. 

,  í> 

2  Ioan  4 3  loan  3,  4. 
•  Eph.  3.  21. a  5.  20. 

.   1. 

11.      Heb 
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15.     1  Pedr 2.  5.      a  4.  11. 

/pen. 

ië 1». 

1  Thes.  1.  8, 
9. 

g   Mat.    24 

14.  Luc  2.  1. 

*  Er  mai  trwy  ryw  offerynau  eraill  y  de- 
chreuodd  Duw  ei  achos  yn  Rhufain,  eto  yr 
oedd  yr  apostol  yn  gwir  lawenâu  o  herwydd 
llwyddiant  rhagorol  yr  efengyl  yno,  ac  yn 
mlaenaf  peth  yn  dîolch  i  Dduw  yn  ei  epis- 
tol,  am  y  newyddion  da  oedd  yn  glywed  yn 
mhob  màn  am  ffydd  y  Rhufeiniaid.  t  Eu 

ffydd  yn  nghyd  â  phob  gras  arall,  a'u  heff- eithiau  sanctaidd  a  daionns  mewn  lle  môr 
brofedrgaethus  a  Rhufain.  \  Yr  oedd  agos 
yr  holl  fyd  adnabyddus  a  gwareiddiol  y  pryd 
hwnw  dàn  Iywodraeth  y  Rhufeiniaid,  a 
Rhufain  yn  lle  o  gymmaiut  cyrchiad,  fel  yr 
oedd  llawer  o  bob  parth  yn  myned  yno,  ae 
yn  dwyn  newyddion  da  am  grefydd  y  crist- 
ionogion  gyda  hwy  oddi  yno.  Tybir  mai  yn 
Corinth  yr  oedd  Paulei  hun  pan  ysgrifeuodd 
efe  yr  epistol  hwn  at  y  Rhufeiniaid.  Cym- 
haier  Act.  20. 1 — 4 ;  â  Rhuf.  15.  25—27  ;  a  16. 21. 

9  h  *  Canys  tyst  i  mi  yw  Duw,  áf  yr 
hwn  yr  ydwyf  yn  ei  wasanaethu  yn  fy 

yspryd  k  %  yn  efengyl  ei  Fab  ef,  '  fy 
mod  i  yn  ddibaid  m  yn  gwueuthur 
coífa  o  honoch  bob  amser  yn  íy 
ngweddîau, 

h  peo.  9.  1.  Job  16.  19.  2  Cor.  1.  23.  a  11.  10,  11,  31. 
Gal.  1.  20.  Phil.  1.  8.  1  Thes.  2.  5-10.  1  Tim.  3.  7.  í  Act. 
27.  23.  Phil.  2.  22.  Col.  1.  28,  29.  2  Tim.  1.  3.  *  Marc  1. 
l.Act.  3.  26.  1  lean  5.  9— 12.  /  1  Sam.  12.  23.  Luc  18. 
1.  Act.  12.  5.  Eph.  6.  18.  1  Thes.  5.  17.  2  Tim.  1.3. 
m  Eph.  1.  16—19.  a  3.  14,  &o.  Phil.  1.  4,  9—11.  Col.  1.  9— 
13.  1  Thes.  1.  2.  Phile.  4. 

*  Er  nas  meddyliodd  y  Rhufeiniaid  erioed, 
efallai,  fod  dyn  mòr  ddîeithr  â  Paul  yn 
meddwl  naç  yn  gofalu  dim  am  danynt  hwy ; 
eto  e  wyddai  Duw  holl-wybodol  yn  amgen  : 
gallai  Paul  ei  alw  ef  yn  dyst,  ei  fod  yn  eu 

caru  yn  fawr,  yn  gwedd'io  yn  ddibaid  dros- tynt,  yn  gorfoleddu  yn  eu  llwydiant,  ac  yn 

d'íolch  i  Dduw  am  ynewyddion  da  a  gtywai 
o  bryd  i  bryd  am  danynt.  +  Nid  mewn  llaf- 
ur  a  diwydrwydd  allanol  yn  unig  yr  oedd 
Paul  yn  gwasanaethu  Duw,  ond  yn  ei  ys- 
bryd  :  yr  oedd  ei  holl  enaid  ef  yn  y  gwaith 
mawr.  JTybiodd  unwaith  mai  y  flordd  i 
wasanaethu  Duw  oedd  erlid  efengyl  ei  Fab 
ef ;  ond  yn  awr  trwy  bregethu  efeÖgyl  ei  Fab 
ef  yr  oedd  yn  ei  wasanaethu. 

10  n*Gan  ddeisyf  a  gáwn  fr}rw 

fodd,  ryw  amserbellach,  °rwydd-h)/nt 
p\  gyd  âg  ewyllys  Duw,  i  ddyfod  at- 
toch  chwi. 

n  pen.  15.  22-24,  30-32.  Phil.  4.  6.  1  The».  2.  18.  a  8. 
10,  11.  Pl.ile,  22.  Heb.  13.  19.  o  Act.  19.  21.  a  27.  •  28. 
p  Act.  18.  21.  a  21.   14.  1  Cor.  4.  19.  Iago  4.  15. 

*  Dyma  un  peth  oedd  yn  ngweddîaa 
gwastadol    Paul   dros  y    Rhufeiniaid;    cael 

cyffiedin   yw   hwn,  nid    oes    achos    manylulilwybr  trwy  anfoniad  ac  ewyllys  Duw  i  fyn- 
arno  :  mae  yn  cynnwys  pob  daioni  ysbrydol  ed  atynt  liwy  ynbersonol  i  bregethu  yrefeng 

'  830  I 



Paul  yn  hiraethu  am  weled RHUF.  I. y  saint  oedd  yn  Rhufain. 

yl  iddynt.  Efallai  mai  hyn  oedd  un  achos 
iddo  appèlio  at  Cesar.  Act.  25.  10—12.  t  Yn 
Act.  19.  21,  ni  a  gawn  yr  apostol  yn  dy  wed- 

yd,  'Gwedi  i  mi  í'od  yn  Jerusalem,  rhaid  i 
ini  weled  Rhufain  hefyd,'  yr  hyn  a  ddeng- 
ys  fod  y  peth  ar  ei  feddwl  ef  am  rai  blyn- 
yddoedd  cyn  i'r  Arglwydd  yn  ei  ragluniaeth 
drefnu  "modd,  amser,  a  rhwydd-hynt"  iddo 
fyned  yno.  \  Peryglus  iawn  yw  myned  yn 
mlaen  heb  ewyllys  Duw,  hyd  yn  nod  gyda 
gwaith  Duw. 

11  9  *  Canys  yr  wyf  yn  hiraethu 
am  eich  gweled,  r  +  fel  y  gallwyf  gyf- 
rannu  i  chwi  ryw  ddawn  ysprydol, 

s  J  fel  y'ch  cadarnhâer : oGen.  31,30.  2  Sam.  13.  39.  a  23.15.  2  Cor.  9.  14. 

Phil.  1.  8    a  2.  26.  a  4.  1.  r  pen.   15.  29.  Act.  8.  15—19. 
a  19.  6.  1  Cor.  12.  1—11.  2  Cor.  11.  4.  Gal.  3.  2-5.  Epfa. 
4.  8—12.  s  peo.  16.  25.  2  Cron.  20.  20.  Act.  16.  5.  2  Cor. 
1.  21.  1  Thes.  3.  2,  13.  2  Thes.  2.  17.  a  3.  3.  Heb.  13.  9. 
1  Pedr  5.  10,  12.  2  Pedr  1.  12.  a  3.  17,  18. 

*  Y  rhai  oedd  yn  "anwyl  gan  Dduw"  yn 
Rhufain,  yr  oeddynt  yn  anwyl  gan  yr  apos- 
tol  hefyd,  er  nas  gweísai  hwynt  erioed  yn  y 
cnawd  ;  ac  yr  oedd  yn  hiraethu  fel  brawd 
ac  apostol  am  eu  gweled,  nid  er  eilesei  hun, 
ond  er  eu  Ues  ysbrydol  hwy.  t  Rhyw  ddawn 
ysbrydol  cyffredin,  trwy  bregethiad  yrefeng- 
yl  ac  addysg  eristionogol,  medd  rlrai ;  ond 
mwyaf  tebyg  mai  rhyw  ddoniau  gwyrthiol 
oedd  yr  apostol  yn  feddwl,  y  rhai  a  roddid  i 
bersonau  neillduol  yn  yr  eglwysi,  trwy  ar- 
ddodiad  ei  ddwylaw  ef  :  y  doniau  hyny  a 

elwir  yn  "ddoniau  ysbrydol"  yn  gyffredin 
gan  yr  apostol.  Efallai  bod  graddau  o'rdon- 
iau  hyn  ar  rai  o'r  cristionogion  yn  Rhufain 
eisoes ;  ond  niae  yn  ddiammau  iddynt  gael 
ychwaneg  wedi  i  Paul  fyned  attynt:  ac 
mewn  lle  mor  anfanteisiol  i  grefydd  â  Rhuf- 
ain,  yr  oedd  eu  mawr  angen.  |  Nid  dwyn 
rhyw  athrawiaeth  newydd  iddynt  oedd  am- 
can  yr  apostol,  ond  eu  cadarnâu  yn  yr  hen 
athrawiaeth  oedd  ganddynt :  mae  gras  cad- 
arnâol  yn  beth  mae  pob  cristion  mewn  ang- 
en  o  hóno. 

1 2  '  *  A  hynny  sydd  i'm  cyd-ym- 
gysnro  ynoch  chwi,  u  trwy  ífydd  ein 
gilydd,  yr  eiddoch  chwi  a'r  eiddoí  fin- nau. 

t  pen.  15.  24,  32.  Act.  11.  23.  2  Cor.  2.  1—3.  a  7.  4-7 

13.  I  Tbes.  2.  17-20.  a  3.  7— 10.  2  Tira.  1.  4.  2  Ioan  4.' 
3  Ioan  3,  4.        u  Eph.  4.  5.  Tit.  1.  4.  2  Pedr  1.  1.  Jud.  3. 

*Fel  pe  dywedasai,  Fy  amcan  I  yn  y 
cwbl  yw,  caelcyd-lawenâu  â  chwi  yn  ngras- 
au  ein  gilydd  ;  myfi  yn  yr  eiddoch  chwi,  a 
chwithau  yn  yr  eiddof  finnau,  fel  brodyr  a 
chyd-gyfranogion  o  ras  y  bywyd.  Yn  yr 
adnod  o'r  bjaen  mae  efe  yn  Hefaru  fel  apos- 
tol,  ac  yn  ol  ei  awdurdod  apostolaidd,  am 
gyfranu  iddynt  ddoniau  ysbrydol,  a'u  cad- 

arnâu  yn  yr' athrawiaeth  a  dderbyniasent, 
trwy  farnu  am  ei  chywirdeb  pan  ddelai  i'w 
plith  ;  ond  rhag  iddynt  feddwl  ei  fod  ef  yn 
hòni  gormod  o  awdurdod  iddo  ei  hun,  mae 
efe  yma  yn  yraddiddan  fel  brawd  cydradd  â 
hwynt,  yn  fwy  nac  fel  apostol  enwog. 

'  *  Eithr  ni  fynnwn  i  chwi  fod 
13 

heb  wybod,  frodyr,  v  i  mi  yn  fynych 
arfaethu  dyfod  attoch  (z  f  ond  fo'm 
lluddiwyd  i  hyd  yn  hyn)  ö  J  fel  y  cawn 

rywffrwyth  ynoch  chwihefyd, b  [|  megis 
ag  yn  y  Cenhedloedd  eraill. x  pen.    11.   25.    1  Cor.    10.    1.    a    12.    1.    2  (or.    1.8. 
1  Thes  4.  13.  ypen.  15.23,28.  Act.  19.21.  2  Cur.  1.15,  16. 
%  pen.  15.  22.  Act.  16.  6,  7.  1  The».  2.  18.  2  The*.  2.  7. 
a  Es.  27.  6.  loau  4.  36.  a  12.  24.  a  15.  16.  Col.  1.  6.  b  pan. 
15.18—20.     Act.  14.  27.      a  15.  12.     a  21.  19.     1  Cor.  9.  2. 

2  Cor.  2.  14.  a  10.  13—16.  1  Thes.  1 .  9,  10.  a  2.  13,  14. 
2  Tim.  4.  17. 

*  Mae  efe  yma  yn  rhagfiaenu  dadl :  gall- 
asent  ddywedyd,  Os  oes  y  fath  hiraeth  mawr 

ar  Paul  am  ein  gweled  ni,  a'r  fath  ofal  am  dan- 
om,  pa  ham  na  ddeuai  efe  atom  ?  nid  yw  hyn 
ddim  ond  geiriau  o  wag-gyfarch  yn  unig,  neu 
ryw  deimlad  sydyn  o  serchawgrwydd  tuag  at- 
om  wrth  ysgrifenu.  Yn  ateb  i  hyna,  raae  efe 
yn  sicrâu  yn  ddifrifol  iddynt,  iddo  efyn  fyn- 
ych  arfaethu  dyfod  atynt,  ond  ei  fod  yn  cael 
ei  luddias  yn  hollol  o  bryd  i  bryd.  t  Gwelwn 

yr  achos  o'r  lluddiant  hwn  yn  pen.  15.  19 
— 22 :  tybiai  yr  apostol  yn  fwy  angenrheid- 
iol  iddo  ef  bregethu  yr  efengyl  yn  y  mànau 
He  nad  oedd  wedi  cael  ei  phregethu  erioed, 
na  dyfod  atynt  hwy  lle  yr  oedd  wedi  cael, 
ac  yn  cael  ei  phregethu  gan  eraill.  \  Rhyw 
ffrwyth  i  Dduw,  trwy  ei  weinidogaeth  ef  yn 
eu  plith,  yn  nychweliad  llawer  o  bechadur- 
iaid,  ac  adeiladaeth  a  chynnydd  y  saint. 
||  Yr  oedd  efe  wedi  cael  ffrwyth  feily  yn  hel- 
aeth  iawn  o'i  lafur  yn  mysg  cenedloedd  er- 
aill  agos  yn  mhob  màny  buasai  yn  pregethu. 
Gwel  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol  dan  b. 

1 4  c  *  Dyled wr  ydwy f  i'r  d  f  Groeg- 
iaid  ac  J  i'r  barbariaid  hefyd,  e  ||  i'r 
doethion/ac  i'r  annoethion  hefyd. 

c  pen.  8.  12.  a  13.  8.  Act.  9.  15.  a  13.  2— 4.  a  22.  21. 
a  26.  17,  18.  1  Cor.  9.  16—23.  2  Tiin.  2.  10.  d  Act.  28.  4. 
1  Cor.  14.  11.  Col.  3.  11.  e  idn.  22.  pen.  11.  25.  •  12. 
16.  a  16.  19.  Mat.  11.  25.  Luo  10.  21.  1  Cor.  1.  19—  22. 

*  2.  13.  a  3.  18,  19.  2  Cor.  10.  12.  a  11.  19.  Eph.  5.  15—17. 
lago  3.  17,  18.  /  Diar.  1.  22.  a  8.  5.  Es.  35.  8.  1  Cor.  14. 
16,  23,  24.  Tit.  3.  3. 

*  Gan  i'r  apostol  gael  y  fath  drugaredd  ei 
hunan,  ac  mewn  modd  rnòr  rhyfeddol ;  a 

chan  ei  fod  wedi  cael  ei  neillduo  a'i  alw  i 
fod  yn  apostol  i'r  cenedloedd  ;  yr  oedd  yn  ei 
ystyried  ei  hun  yn  ddyledwr,  neu  dàn  y 
rhwymau  mwyaf,  i  ymdrech  hyd  eithaf  ei 

allu,  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  cenedloedd  o 
bob  math,  ac  o  bob  gwlad  ac  iaith.  t  "  I'r 
Groegiaid,"  dynion  gwareiddiol,  boneddig- 
aidd,  adysgedig.  %  "î'r  barbariaid,"  cenedl- 
oedd  nad  oeddynt  wedi  eu  gwareiddio  a'u 
dysgu  fel  y  Groegiaid.  ||  Neu  ddysgedig  ac 
annysgedig.  Wrth  y  rhai  hyn  y r  oedd  yr  apos- 
tolyn  meddwl  personau  neillduolynmhlithy 
Groegiaid  a'r  barbariaid,  efallai ;  yr  oedd 
arno  ef  ddyled  i  bawb,  ac  mae  yr  efengylyn 

addas  i  bawb,  y  doeth  a'r  annoeth,  y  dysg- 
edig  a'r  annysgedig. 

15  *  Felly, «  hyd  y  mae  ynof  fi, 
h  f  parod  ydwyf  i  bregethu  yr  efengyi 
i  chwithau  hefyd  y  rhai  ydych  yn  Rhuf- 
ain. 

g  pen.  12.  19.  1  Bren.  8.  18.  Maro  14.  8.  2  Cor.  9.  12. 
h  Es.  6.  8.  Mat.  9.  38.  Ioan  4.  34.  Act.  21.  13.  1  Cor.  9.  17. 10.  15, 16. 

Mi  a'i  pregethais  i'r  Groegiaid  ac  i'r 
barbariaid ;  ac  hyd  y  mae  ynof  fi,  pan  y 
gwelo  Duw  fod  yn  dda,  t  yr  wyf  yn  barod,  ac 
yn  wir  ewyllysgar,  i  bregethu  yr  un  efengyl 
i  chwithau  hefỳd  y  rhai  ydych  yn  Rhufain  : 
er  y  cyfarfyddaf,  efallai,  â  mwy  o  ddirmyg  a 
gwrthwynebiad  yn  eich  dinas  falch  a  mawr- 
ëddig  chwi  nac  yn  unman   arall ;  ac    er  na 
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bydd  fy  ymadrodd    ond    diflas   i    archwaith 
gymhenllyd  ei  thrigolion  dillyn  ddoeth. 

16  *  *  Canys  nid  oes  arnaf  gywil- 
ydd  Ao  efengyl  Crist :  l  \  oblegid  gallu 
Duw  yw  hi  X  er  iachawdwriaeth,  m  \\  i 
bob  un  a'r  sydd  yn  credu;  n  §  i'r 
Iuddew  yn  gyntaf,  a  hefydi'r  Groeg- wr. 

i  Salm  40.  9,  10.  a  71.  15,  16.  a  119.  46.  M-irc  S.  38. 
Lho  9.  26.  1  Cor.  2.  2.  2  Tioi.  1.  8,  12,  16.  i  Pedr  4.  16. 
t  peu.  15.  19:  29.  Luc  2.  10,  II.  1  Cor.  i>.  12,  18.  2  Cor.  2. 
12.  a  4.  4.  a  9.  13.  Gal.  1.  7.  1  Tim.  1.11.  I  pen.  10.  17. 
Salm  110.  2.  Es.  53.  1.  1  Cor.  1 .  18— 24.  a  2.  4.  a  14.  24, 
2ft.  2  Cor.  2.  14—16.  a  10.  4,  5.  Col.  1.  5,  6.  1  Thes.  1.  5,  6. 
a  2.  13.  Heb.  4.  12.  m  pen.  3.  22,  26.  a  9.  33.  a  10.  4,  II. 
Maro  16.  16.  Ioan  3.  15,  16,  36.  a  6.  35,  40,  47.  a  7.  38,  39. 
all.  25,  26.  G*l.  3.  22.  1  Pedr  2.  6.  1  Ioan  5.  10  -13. 
h  pen.  2.  9,  10.  a  3.  29,  30.  a  4.  9-12.  a  9.  24.  a  10.  12. 
a  15.  8,  9.  Luc  2.  30—32.  a.24.  47.  Act  II.  18.  a  13.  46,  47. 
a  m.  5,  6.  a  20.  21.  a  26.  20.  a  23.  17—28.  Gal.  2.  15,  16. 
a  3.  28.  Eph.  2.  11—17.  Col.  3.  11. 

*  Er  y  cyfrifid  Rhufain  yn  ben  dinas  y 
byd  y  pryd  hwnw  ;  er  y  cyfrifid  ei  thrigol- 
ion  yn  ddoethion  a  dysgedig  iawn  lawer  o 
honynt  ;  er  na  chyfrifid  yr  efengyl  ond  yn- 
fydrwydd  gan  y  bydol-ddoethion  yn  mhob 
gwlad  ;  ac  er  nad  oedd  ond  golwg  wael  a 
thlodaidd  ar  berson  yr  apostol ;  eto,  nid  oedd 
aruo  gywilydd  arddelwi  a  phregethu  efengyl 
Crist,  hyd  yn  nod  yn  Rhuíain  íawr  ei  hun. 

+  Amfod  gallu  Duw  gyda'r  efengyl,  ac  yn 
cael  ei  ddangos  yn  weithredol  trwy  yr 
efengyl  ar  galonau  dynion,  am  hyny  dy- 
wed  yr  apostol  mai  gallu  Duw  ywhií  yn 
gyffelyb  fel  y  dywed  yn  1  Cor.  1.  24. 
i  Er  iachawdwriaeth,  neu  achubiaeth,  oddi 
wrth  felltith  a  chondemniad  y  ddeddf,  oddi 
wrth  arglwyddiaeth  pechod,  o  feddiant  sat- 
»n,  oddi  wrth  gariad  at  y  byd  ac  ofn  dyn- 
ion,  ac  oddi  wrth  bob  pechod  a  thrueni. 

Felly,  gwedi  i'r  Rabbiniaid  Iuddewig,  a'r 
Philosophyddion  Groegaidd  ymgais  yn  ofer 
i  ddiwygio  bucheddau  dynion  ;  effeithiodd 
efengyl  ddirmygedig  Crist  hyny  yn  mhob 
màn  l!e  y  pregethwyd  ac  y  derbyniwyd  hi. 
||  Nid  yw  yr  efengyl  yn  cael  neb  yn  credu 

o'r  blaen,  ond  y  mae  hi  trwy  allti  Dnw  gyda 
hi  yn  eu  dwyn  i  gredu,  a'r  credu  hwnw  yn 
gredu  i  iachawdwriaeth.  §  I'r  Iuddewon  y 
pregethwyd  hi  yn  gyntaf,  ac  wedi  hyny  i'r 
Groegiaid.  Yr  oedd  pob  un  o'r  ddau  yn 
eglwys  Rhufain,  am  hyny  y  mae  yr  apostol 
yn  enwi  pob  un  o  honynt. 

17  *  Canys  ynddi  hi  y  datguddir 
0  f  cyfiawnder  Duw  p  X  o  ffydd  i  ffydd ; 
||  megis  y  mae  yn  ysgrifenedig,  ?  Y 
cyfiawn  a  fydd  by w  trwy  ffydd. 

o  pen.  3.  21.  a  10.  3,  4.  Es.  45.  24,  25.  a  46.  13.  a  51. 
8.  a  54.  17.  a  fil.  10.  Jer.  23.  6.  Dan.  9.  24.  1  Cor.  1.  30. 
2  Cor.  5.  21.  Gal.  5.  5.  Phil.  3.  8,  9.  2  Pedr  I.  1.  p  pen. 
S.  3.  Salm  84.  7.  Ioan  1.  16.  2  Cor.  3.  19.  2  Thes.  1.  3.  Tit. 

1.  I,  2.         q  Hab.  2.  4.  Gal.  3.  11.  Heb.  10.  38.    a  11.  6,  7. 

*  Mae  yr  efengyl  sanctaidd  yn  datguddio 
amryw  bethau  a  ellir  eu  galw  yn  gyfiawnder 
Duw  : — 1.  Perffaith  enw  a  llywodraeth  Dnw. 
2.  Cyfiawnder  perffaith  deddf  Duw.  3.  Holl 
athrawiaeth  iechydwriaeth  a  bywyd  tragy- 
wyddol.  4.  Ond  yr  hyn  a  feddylir  yn  benaf 
yma  yw,  y  cyfiawnder  â  pha  un,  nen  trwy 
gyfrifiad  o  ba  un,  y  mae  Duw  yn  cyfiawnâu 
pechaduriaid,  sef  cyfiawnder  Crist  yn  gyf- 
rifedig  iddynt.  t  Gelwir  ef  yn  gyfiawnder 

Duw  mewn  cyferbyniad  i'n  cyfìawnder 
deddfolni;  ac  am  mai  Duw  a'i  trefnodd, 
a'i   cymmeradwyodd,  ac  sydd  yn  ei  gyfrif : 

am  mai  Mab  Duw  a'i  gweithiodd  allan  yn 
ei  ufudd-dod  a'i  angau  ar  y  groes  :  ac  am 
mai  Duw  Ysbryd  Glán  sydd  yn  ei  ddat- 
guddio  i  bechadnr  tlawd,  ac  yn  ei  wneyd  yn. 
foddlawn  i  ymwrthod  a'i  fratiau  budron  o 
hunan-gyfiawnderau  i'w  dderbyn  trwy  ífydd. 
Yr  efengyi  fendigedig  sydd  yn  datguddio  y 
ffordd  ryfeddol  hon  o  gyfiawnâu  pechadur, 
ac  nid  dim  arall.  j  1.  O  tfydd  yr  Hen  Desta- 
ment  i  ffydd  y  Testament  Newyda:  felly  ni 
chyíìawnàwyd  neb  erioed,  ac  ni  chyfiawnêir 
neb  byth,  mewn  un  ffordd  arail.  2.  O  ítydd 
wan  i  ffydd  grefach :  nid  dwy  ífydd,  ond  yr 
un  ffydd  yn  cynnyddu  at  beẂeithrwydd. 
3.  Nid  o  weithredoedd  i  ffydd,  nac  o  ffydd  i 
weithredoedd  ;  ond  o  ffydd  i  ffydd  :  hyny 
yw,  trwy  ffydd  yn  unig.  4.  O  atbrawiaeth 
flydd  yn  yr  efengyl,  i'r  gras  o  ffydd  yn  yr 
enaid.  Cymmered  y  darllenydd  yr  un  a 
fŷno,  neu  bob  un,  o'r  golygiadau  uchod. 
Gan  mai  o  ffydd,  ac  i  ffydd,  mae  cyfiawn- 

der  yn  cael  ei  ddatgnddio ;  trwy  flydd  yn 
unig  mae  y  cyfiawn  yn  byw,  ac  efe  a  fydd 
byw  trwy  ffydd,  er  gwaethaf  ei  holl  elynion. 

1 8  r  *  Cairys  digofaint  Duw  a  ddat- 

guddiwyd  o'r  nef  yn  erbyn  pob  s  f  an- 
nuwioldeb  ac  f  Janghyfiawnder  dyn- 
ion,  u  ||  y  rhai  sydd  yn  attal  y  gwir- 
ionedd  mewn  anghyfiawnder. 

r  adn.  17.  pen.  2.  5,  6.  a  4.  15.  Num.  32.  14.  Deot.  29. 
20-28.. 2  Bren.  22.   13.  Jer.  4.  8.    Galar.  2.  22.    Ezec.  7.  19. 
Zeph.  1.  8.  Ioan  3.  36.  Act.  17.  30,  31.    Gal.  3.  10.    Eph.  5. 

~  '    3.  6.  Dat.  6.  16,  17.  a  19.  15.  s  pen.  5.  6.  1  Tim. 
Tit.  2.  12.  2Pedr2.  5,  6.  a  3.  7.  Jud.  4,  15,  18. 

t  -ida.  29.  pen.  2.  8,  9.  a  6.  13.  Deut.  25.  16.  Es.  3.  10,  11. 
a  55.  7.  E«ec.  18.  4.  1  Cor.  6.  9.  2  Thes.  2.  12.  2  Pedr  2. 

13—15.  1  loan  1.  9.  «  adn.  19,  28,  32.  pen.  2.  3,  15—23. 
Luc  12.  46,  47.  loan  3.  19—21.  Act.  24.  24,  25.  2  Thes.  2. M.  1  Tim.  4.  1,2. 

*  Mae  y  ffordd  hon  o  gyfiawnâd  yn  dra 
angenrheidiol  i  bawb,  Iuddewon  a  chenedl- 
oedd,  os  mynent  dd'íanc  rhag  cyfiawn  ac 
ofnadwy  ddigofaint  Duw,  yr  hwn  a  dywelltir 

o'r  nef,  ac  a  ddatguddiwyd  o'r  nef,  yn  marn 
yr  hen  fyd,  llosgi  Sodom  a  Gomorra,  yn 
nghyd  a  lîawer  o  farnedigaethau  dychrynllyd 
a  dywralltodd  Duw  ar  y  rhai  annuwiot  o 
luddewon  a  chenedloedd  o  oes  i  oes.  f  Pech- 
odau  yn  erbyn  y  lîech  gyntaf,  medd  rhai,  y 
rhai  a  grybwyllir  yn  adn.  21,  23.  $  Pechod- 
au  yn  erbyn  yr  ail  lêch,  y  rhai  a  grybwyllir 
o  adn.  26,  hyd  ddiwedd  y  bennod.  ||  Gellir 
dywedyd  bod  yr  Iuddewon  yn  attal  y  gwir- 
ionedd  mewn  anghyfiawnder,  trwy  erlid  y 

prophwydi,  gŵyr-droi  y  gyfraith,  ac  ang- 
hredu  y  prophwydoliaethau  a'r  addewidion 
am  y  Messiah  ;  a'r  cenedloedd  yn  ei  attal 
trwy  weithredu  yn  groes  i'w  cydwybodau — 
a  hyny  o  oleuni  a  gwybodaeth  oedd  gan- 
ddynt :  ac  fel  hyn  mae  miloedd  yn  ei  attal 
mewn  anghyfiawuder  eto. 

19  **  O  herwydd  yr  hyn  a  ellir  ei 
wybod  am  Dduw,  f  sydd  eglur  yn- 

ddynt  hwy  :  +  canys  Duw  a'i  heglur- odd  iddynt. 
*  adn.  20.  Salna  19.  1—6.  Es.  40.  26.  Jer.  10.  10—13. 

Act.  14.  16,  17.  a  17.  23-30. 
*  Er  nad  oedd  manteision  y  cenedloedd 

ond  ychydig  mewn  cymhariaeth  ì'r  Iuddew- 
on,  eto  yr  oeddynt  hwy  yn  gweled  gweith- 
redoedd  Duw  yn  y  grëedigaeth,  ei  raglun- 
iaeth,  a'i  lywodraeth  yn  y  byd,  hyd  onid 
oeddynt  yn  ddíesgus  yn  eu  hanwybodaetb 
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àm  dano.  Hwy  a  allasent  wybod  mwy  am 
Dduw  nag  oeddynt  yn  wybod,  a  dylasai  eu 
hymarweddiad  fod  yn  well  yn  ol  yr  hyn  a 
wyddent.  f  Yn  eu  calonan,eu  cydwybodau, 

a'u  meddyliau,  pen.  2.  15  :  neu  yn  eu  plith 
hwynt,  fel  yr  arwydda  y  geiriau  en  antois 

yn  aml.  Gwyddai  rhai  o'r  philosophyddion 
cenedlig,  megys  Seneca,  Socrates,&c,  lawer 
am  Dduw,  fel  y  tystia  eu  hysgrifeniadau ; 
ond  nid  oedd  eu  bucheddau  hwy  yn  cyfateb 

i'r  hyn  a  wyddent.  J  Trwy  ei  weithredoedd 
a'r  deall  a  roddes  efe  iddynt. 

20  v  *  Canys  ei  anweledig  bethau 
2  ef  er  creadigaeth  y  byd,  wrth  eu  hys- 
tyried  yn  y  pethau  a  wnaed,  f  a  welir 

yn  amlwg ;  a  sefei  dragywyddol  allu 
ef  b  l  a'i  Dduwdod  ;  ||  hyd c  onid  ydynt 
yn  d  ddiesgus  : 

y  Ioan  ].  ÎS.  Col.  1.  15,  16.  1  Tim.  1.  17.  a  6.  16.  Heb. 
11.27.  z  adn.  19.  Deut.  4.  19.  Job  31.  26— 28.  Salm  8. 
3,  4.  a  33.  6-9.  a  104.  5-31.  a  119.  90,  91.  a  139.  13—16. 
a  148.  3—12.     Mat.  5.  45.  a  pen.  16.  26.      Gen.  21.  33. 
Deut.  33.  27.  Salm  90.  2.  Es.  9.  6.  a  26.  4.  a  40.  26.  1  Tira. 

1.17.     Heb.  9.  14.  b  Act.  17.  29.    Col.  2.  9.         c  pen.  2. 
1,  15.  loan  15.  22.        d  Gwel  ar  Act.  22.  1. 

*  Mae  yr  ail  ran  o'r  adnod  yn  egluro  y 
rhan  gyntaf  o  hóni ;  pethau  anweledig  y  Je- 
hofah  yw  ei  dragywyddol  allu  ef  a'i  Dduw- 
dod  :  t  er  bod  y  rhai  hyn  yn  anweledig  yn- 
ddynt  eu  hunain,  ac  fel  y  maent  yn  har.fod- 

ol  yn  Nuw  ;  eto  maent  i'w  gweled  yn  amlwg 
i  grëaduriaid  rhesymol  yn  ei  weithredoedd 
ef,  er  crëedigaeth  y  byd.  %  Mae  dysgedigion 
beirniadol  yr  iaith  Roeg  yn  gwahaniaethn 
rhwng  Theotêtos  (Colos.  2.  9.)  a  Theiotes, 
y  gair  a  ddefnyddir  yma  am  Dduwdod  :  dy- 
wedant  fod  y  cyntaf  yn  arwyddo  Duwdod 

pur,  neu  yr  hanfod  Ddwyfol,  a'r  ail  yn  ar- 
wyddo  Dwyfoldeb,  nen  fawredd  a  yogoniant 
Dwyfol.  Felly  nid  y  Duwdod  pur,  o  ran  ei 

hanfod,  sydd  i'w  weled  yn  yr  hyn  a  wnaed  ; 
ond  tragywyddol  allu,  mawredd,  a  gogoniant 
y  Dnwdod,  fel  y  dywedodd  Dafydd,  "  Y 
nefoedd  sydd  yn  datgan  gogoniant  Duw,&c." 
||  Gallai  pawb  a  ystyrient  ei  weithredoedd  ef 
weled  hyn  ;  a  phawb  ni  welent  o  eisiau  ys- 
tyried,  yr  oeddynt  yn  ddi'esgus. 

21  *  Oblegid  a  e  hwy  yn  adnabod 
Duw;  f\  nis  gogoneddasant  ef  megis 
Duw,  %  ac  na  buont  ddîolchgar  iddo ; 

**  ||  eithr  ofer  fuont  yn  eu  rhesymmau, 
§  a'u  h  calon  anneallus  hwy  a  dy wyll- wyd. 

e  adn.  19,  23.  Ioan  3.  19.  /pen.  15.9.  Salm  50.  23. 
a  86.  9.  Hus.  2.  S.  Hab.  1.  15,  16.  Luc  17.  15-18.  2  Tira    3 
2.  Dat  14.  7.  a  15.  4.  g  Gen.  6.  5.  a  8.  21.  2  Bren.  17. 
15.  Salm  81.  12.  Preg.  7.  29.  Es.  44.  9-20.  Jer.  2.  5.  a  10. 

3-8,  14,  15.  a  16.  19.  Eph.  4.  17,  18.  1  Pedr  1.  18.  h  pen. 
11.  10.  Det.t.  28.  29.  Es.  40.  2.  Act.  26.  18.  1  Pedr  2.  9 

*  A  hwy  yn  gallu,  neu,  A  hwy  fel  y  gall- 
ent  adnabod  Duw,  yn  wyneb  ei  weithred- 
oedd  uGhod  :  felly  y  mae  rhai  yn  dëall  y 
geiriau.  Ond  mae  yn  amlwg  yma  fod  Panl 
yn  dywedyd  yn  gryfach  na  hyny ;  sef  bod 
llawer  o'r  philosophyddion  paganaidd  yn  ad- 
nabod  Duw  i  raddau  mawr,  wrth  oleuni  an- 
ian  a  rheswm,  yn  wyneb  ei  weithredoedd  : 

+  a'i  gyhuddiad  yn  eu  herbyn  yw,  nas  gogon- 
eddasant  ef  megis  Duw  yn  ol  yr  adnabydd- 
iaeth  hyny  oedd  ganddynt  o  hóno.  Er  ad- 
fiabod  y  gwir  Dduw  i  raddau,  yr  oedd  yn 
well  gan  eu  natur  halogedig  wasanaethu  gau 
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ddnwiau  na'i  wasanaethu  ef :  fel  hyn  yr 
oeddynt  yn  "atal  y  gwirionedd  mewn  ang- 
hyfìawnder,"  ac  fcl  hyn  yr  oeddynt  yn  ddì'- 
esgus.  Fel  hyn  y  cafodd  Duw  yr  holl  fyd 
mòr  foreu  a'r  amser  y  galwoddefe  Abraham. 
\  Ni  chydnabuant  mai  efe  oedd  yn  rhoddi 
iddynt  fywyd,  ac  anadl,  a  phob  trugaredd  ; 

pr'íodolent  y  cwbl  i  ddamwain,  neu  dynged, 
neu  eu  diwydrwydd  eu  hunain.  ||  Ofer  fuont 
yn  eu  rhesymau  am  Dduw  ;  gwadai  rhai  ef, 
addefai  eraill  ei  fod,  tybiai  eraill  fod  llawer 
o  dduwiau,  &c.,&c :  tybiai  rhai  mai  rhyw 
sylwedd  corphdrol  oedd  Duw,  tybiai  eraill 
mai  anghorphorol  ac  ysbrydol  oedd :  nis 
gwyddai  neb  pa  beth,  na  pha  fath  oedd, 
§  ac  fel  hyn  eu  calon  anneallus  hwy  a  dyw- 
yllwyd  gan  ddychymmygion  ar  ddychym- 

mygion  fwy  na  mwy.  Mae  y  gair  "dîolch- 
gar"  uchod  yn  arwyddo  y  cwbl  o  wir  gref- 
ydd,  yn  ei  hystyr  helaethaf. 

22  *  *  Pan  dybient  eu  bod  yn 
ddoethion,  fhwy  a  aethant  yn  fFyliaid ; 

i  pen.  11.  25.  Diar.  25.  14.  a  26.  12.  Ès.  47.  10.  Jer.  8. 

8,  9.    a   10.  14.    Mat.  6.  23.     1  Cor.  1.  19—21.    a  3.  18,  1». 

*  Tybiai  y  philosophyddion  Groegaidd  eu 
hnnain  yn  ddoethion  iawn,  uwchlaw  dynion 
eraill;  ac  yn  enwedig  uwchlaw  yr  Iuddewon, 
y  rhai  a  ddirmygent :  f  ond  yn  nghanol  eu 
hymífrost  i  gyd  hwy  a  aethant  yn  fFyliaid  yn 
eu  dychymmygion  am  Dduw,  ac  yn  eu  heil- 
un-addoliaeth  a'u  harferion  aflan  a  drygion- 
us.  Yr  oeddynt  yn  ddoethion  mewn  pethau 
nnianol,  ond  yn  ffyliaid  mewn  pethau  ys- 
brydol:  deallent  y  creadur  yn  dda,  ond  ni 
wyddent  ddim  yn  iawn  am  y  Crëawdwr. 
Socrates,  y  doethaf  o  honynt,  a  orchymyn- 
odd  i'w  gyfeülion,  pan  fyddai  efe  yn  marw, 
aberthu  ceiliog  drosto  i  Aesculapius :  onid 

oedd  y  doeth  hwn  yn  un  o'rpenaf  o'r  ffyliaid. 

23  *  Aca  Änewidiasant  ogoniant 

fyr  anllygredig  Dduw,  i  ̂gyfFeîyb- 
iaeth  ̂ llun  dynllygredig,  ac  ehediaid, 
ac  anifeiliaid  pedwar-carnol,  ac  ym- 
luspjiaid. 

yfcadn.  25.  Salm  106.  20.  Jer.  2.  11.  /  Dent.  4.  Î8— 
18.  a  5.  8.  Salm  115.  5-8.  a  135.  15—18.  Es.  40.  18.  a  44. 
13.  Ezec.  8.  10.  Act.  17.  29.  1  Cor.  12.  2.  1  Pedr  4.  3. 
Dat.  9.  20. 

*  Er  prawf  o  wirionedd  y  dywediad  uch- 
od,  hyd  yn  nod  am  Israel,  gwel  Salm.  106. 
20;  a  Jer.  2.  11.  t  î>lid  yn  unig  anllygredig, 
ond  anllygradwy  Dduw  :  un  nalygra,  ac  nas 
gall  lygru  byth.  Yn  amlder  eu  dychym- 
mygion  am  yr  anllygradwy,  yr  anweledig, 

a'r  anfeidrol  Dduw,  hwy  a'i  dychymmygas- 
ant  ar  lun  dyn  Uygredig  marwol,  a  chrëad- 
uriaid  eraill  gwaelach  na  dyn  ;  ac  fel  hyny 
newidiasant,  neu  rhoisant  ei  ogoniant  dyled- 
ns  a  phrîodol  ef,  i  greaduriaid  gwaith  ei 
ddwylaw  ef.  X  Addolai  y  Syriaid  bysgod  ; 
yr  Aiphtiaid  a  ddwyfolent  ac  a  addolent 
ddynion,  colomenod,  ac  amryw  fath  o  anif- 
eiliaid,  megys  ychen,  cwn,  cathod,  egrifft- 
iaid,  ac  eppäod  ;  ac  ymlusgiaid,  megys  nad- 
roedd  a  chrocodilod :  'íe,  addolent  Iysiau  y 
maes.  Addolai  y  Groegiaid  glefydan  a 
nwydau  dynol;  addolai  y  Rhufeiniaid  ellyîl- 
on,  (furies,)  a'r  Chineaid  hyd  heddyw  a 
addolant  y  diafol !  Dyma  ddoethineb  !  onid 
daearol,  anianol,  a  chythreulig  yw  ?  dechreu 

gyda'r  dyn,  a  dybenu  gyda'r  diafoi !  gogon- 
iant  Duw  yn  cael  ei  roddi  i  elyn  penaf  Duw. 



Duw  o  herwydd  drygioni  dynion        RHUF.  I. yn  eu  rhoddi  hwy  i  fynu. 

24  *  O  ba  herwydd  ■  f  Duw  hef- 
yd  a'u  rhoddes  hwy  i  fynu, "  yn  nhra- 
chwantau  eu  calonnau,  °  i  aflendid, 
X  i  ammherchi  eu  cyrph  eu  hun  yn  eu 
plith  eu  hunain: 

«  Salm  81.  11,  12.  Hos.  4.  17,  18.  Mat.  15.  14.  Act.  7. 
42.  a  14.  16.  a  17.  29,  30.  Eph.  4.  18,  19.  2  Thes.  2.  10,  11. 
n  pen.  6.  12.  Euh.  2.  3.  1  Thes.  4.  5.  Iago  1.  14,  15.  a  4. 
1—4.  1  Pedr  l.U.  a  2.  11.  a  4.  2,  3.  2  Pedr  2.  18.  1  Ioan 
2.  15,  16.      Jud.  18.  o  1  Cor.  6.  13,  18.     i  Tües.  4.  4. 
2  Tim.  2.  20-22.        p  adn.  27.  Lev.  13.  22. 

*  O  herwydd  eu  hannuwioldeb  gwirfoddo! 
a  ffiaidd,  ac  o  herwydd  eu  heilun-addoliaeth 
dychrynllyd,  yn  wyneb  yr  amlygiadau  a  roi- 
sai  Duw  o  hóno  ei  hun,  (adn.  20,)  ac  yn 
wyneb  yr  adnabyddiaeth  oedd,  neu  a  allasai 
fod,  ganddynt  hwy  o  Dduw  ;  t  Daw  hefyd 

a'u  rhoddes  hwy  i  fynu  yn  ei  farn  gyfiawn  : 
cymmerodd  oddi  wrthynt  ei  ras  attaliol,  a'r 
goleuni  a  gam-ddefnyddiasent ;  gadawodd 
hwynt  i  drachwantau  ffi'aidd  ac  anniwallad- 
wy  eu  calonau,  a  rhoddodd  hwynt  i  fynu 
megys  i  law  a  meddiant  satan,  i'w  temtio  i'r 
arferion  ffíeiddiaf  a  allai  calon  dyn  a  diafol 
eu  dychymmygu :  ac  yn  hyn  ni  wnaeth  ond 
cyfiawnder ;  fel  hyn  yr  oeddynt  hwy  yn 
dewis,  a  hwy  a  gawsant  eu  ffordd.  J  Gan 
iddynt  hwy  anmherchi  Duw  mòr  ddychryn- 
llyd,  ac  anmherchi  eu  cynneddfau  eu  hun- 
ain,  rhoddes  yntau  hwy  i  fynu  i  anmherchi 
eu  cyrph  eu  hunain  hefyd,  fel  cospedigaeth 
am  ei  anraherchi  ef.  Pa  fodd  yr  anmharch- 
asant  eu  cyrph  eu  hun  yn  eu  plith  eu  hun- 
ain,  ni  a  gawn  weled  er  gwarth  i  ddynol- 
iaeth,  yn  adn.  26,  27. 

25  *  Yrhai  a  í  newidiasant  rwir- 

ionedd  Duw  *  yn  gelwydd,  f  ac  a 
addolasant  ac  a  wasanaethasant  '  y 

creadur  J  yn  fwy  nâ'r  Creawdwr, 
■  ||  yr  hwn  sydd  fendigedig  yn  dragy- 
wyddol.      Amen. 

q  adn.  21.  r  ada.  18.      1  Tl.es.  1.9.      1  loan.  5.  20. 
•  Bs.  44.  20.    Jer.  10.  14,  15.    a  13.  25.    a  16.  19.    Am.  2.  4. 
Jona  2.  8.     Hab.  3.  18.  fadn.  23.     Mat.  6.  24.  a    10.37. 
3  Tira.  3.  4.    1  Ioan  2.  15,  16.         «  peD.  9.  5.    Salm  72.  19. 
•  145.1,2.     3  Cor.  11.81.      Eph.  3.  21.     1  Tim.  1.  11,  17. 

•  Hyny  yw  a  newidiasant  Dduw  y  gwir- 
ionedd,neu  y  gwir  Dduw,  am  eilunod  a  gau 
dduwiau,  y  rhai  yn  aml  a  elwir  yn  gelwydd, 
Es.  44.  20;  Jer.  3.  23 ;  a  13.  25;  a  16.  19. 
Celwydd  ydynt,  am  nad  ydynt  mewn  gwir- 
ionedd  y  peth  y  tybir  ac  y  cyfrifìr  eu  bod 
gan  eu  haddolwyr  :  a  chelwydd  ydynt,  am 

na  ddaw  ond  s'iomedigaeth  o  ymddiried  yn- ddynt.  Neu  wrth  wirionedd  Duw  y  gellir 
deall,  yr  iawn  gyniadau  a  fuasai  ganddynt 
hwy  unwaith  am  Dduw,  y  rhai  a  newidias 
ant  (im  ddychymmygion  cyfeiliornus  a  chel 
wyddog.  f  Sef  pob  crëadur,  fel  y  sylwyd  ar 
adnod  23,  jEr  y  taerai  eilun-addolwyr 
(fel  y  taera  y  pabyddion  hefyd  yn  awr,)  mai 
y  Creawdwr  oeddynt  hwy  yn  addoli  drwy  y 
«rêadur,  a  thàn  rith  delwau ;  eto  yr  oeddynt 
yn  colli  eu  golwg  ary  Crëawdwryn  y  gwrth- 
ddryehan  hyn,  ac  yn  rhoddi  "  mwy"  o  addol- 
iad  i'r  erôadur  nac  i'r  Crëawdwr ;  ac  mewn 

efl'aith  yn  gwadu  y  gwir  Dduw,  i  roddi  add- 
oliad  i  gau-dduwiau.  Heblaw  y  Ciëawdwr, 
medd  rhai :  yn  hytrach  na'r  Crëawdwr, 
medd  eraill  :  yn  lle  j  Crëawdwr,  medd  er- 
aill :  yr  holl  addoliad  i'r  crëadur,  a  dim  i'r 
CrSawdwr.     Goddef  j  gair  para  lawer  o  ol- 
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ygiadau  eraill  :  gwel  Eiriadur  Gioeg  Park- 
hurst  arno.  ||  Pan  soniai  yr  Iuddewon  am 
Dduw,  arferent  ddywedyd  Bydded  fendiyed- 
ig  yn  dragywyddol.  Er  yr  holl  anfri  uchod 
arno,  efe  a  fydd  fendigedig  yn  dragywyddol, 
ynddo  ei  hun  a  chan  ei  holl  bobl.    Amen. 

26  *  Oblegid  hyn  y  x  rhoddes  Duw 
hwynt  i  fynu  v  i  f  wyniau  gwarthus  : 
Jcanys  eu  gwragedd  hwy  anewidias- 

ant  ||  yrarfer  anianol  i'r  hon  sydd  yn 
erbyn  anian : 

x  Gwel  ar  adn.  24.  y  Gen.  19.  5.  Ler.  18.  22-28.  Deot. 
23.17,18.  Barn.  19.  22.  1  Cor.  6.  9.  Eph.  4.  19.  a  5.  12. 
1  Ti.n.  1.  10.  Jud.  7. 

*  Dyma'r  ail  waith  y  dywed  yr  apostol  i 
Dduw  eu  rhoddi  hwynt  i  fynu  :  pa  fodd  yr 
oedd  yn  gwneyd  hyny,  gwel  ar  adn.  24. 
Oblegid  yr  hyn  a  grybwyllir  yn  adn.  25,  y 
rhoddes  efe  hwynt  i  fynu  yma,  ac  achos 
cyfiáwn  oedd.  f  Pathe  atimias  yw  y  geir- 
iau  Groeg,  ac  nis  gall  fod  gwell  cyfieithiad 

o  honynt  na  "  gwyniau  gwarthus  :"  gwarth- 
us  i'r  eithaf  oeddynt,  fel  y  dengys  yr  adnod 
hon  a'r  nesaf:  mae  eu  darllen  yn  ddigon, 
debygid,  i  beri  i'r  fath  waethaf  o  ddynion 
wrido.  $  Y  "  gwragedd,"  yr  ystlen  a  ddy- 
lasai  fod  yn  fwyaf  gŵyl  a  diwair,  gan  rỳm 

eu  "gwyniau  gwarthus  yn  newid  yr  arfer 
anianol  i'r  hon  sydd  yn  erbyn  anian.  ||  Dy- 
wed  ein  hawdwyr  fod  hanesion  helaeth  o'r 
arferion  gwrth-anianol  hyn,  yn  ysgrifeniadau 
rhai  o'r  awdwyr  paganaidd  ;  ond  nid  yw  yn 
weddus  i  gristionogion  eu  crybwyll,  chwaith- 
aeh  eu  darlunio,  oddigerth  fel  gwarth  ar 
ddynoliaeth,  ac  er  mawrâu  gras  Duw  yn  ein 
iachawdwriaeth  a'n  gwaredigaeth  rhag  y 
cyfryw  arferion. 

27  *  Ac  yn  gyffelyb  ygwŷrhefyd, 

gan  adael  yr  arfer  naturiol  o'r  wraig,  a 
ymlosgent  yn  eu  hawydd  i'w  gilydd : 
y  gwyr  y^ö^y^  ̂   gwŷr  yn  gwneuthur 
brynti,  f  ac  yn  derbyn  ynddynt  eu 
hunain  y  cyfry w  z  dal  am  eu  cyfeilîorni 
ag  ydoedd  raid. /adn.  23,24. 

*  Nid  oes  achos  egluro  ar  y  geiriau  uchod, 
ac  ni  byddai  yn  weddus  gwneyd  :  gwell  gan 
ein  darllenwyr  oll  i  ni  beidio  yn  ddiammau. 

Mae  y  gwyniau  gwarthus  a'r  arferion  dryg- 
ionus  hyn  mewn  bod  y  dydd  heddyw,  ysyw- 
aeth  ;  ond  dirgel  ydynt,  a  marwolaeth  yw  y 

gosp  am  danynt.  Yb  mhlith  y  Groegiaid  a'r Rhufeiniaid,  yn  eu  hamser  gorau,  a  mwyaf 
boneddigaidd,  yr  oeddynt  yn  arferion  cy- 
hoeddus,  a  goddefol  ;  a  ilychwinodd  eu 
prydyddion  enwocaf  a  harddaf  hwynt  eu 
caniadau,  â  chrybwyllion  am  y  fath  arferion 
ysgeler  ac  atgas,  heb  ddangos  dim  anghym- 
meradwyaeth  o  honynt,  eithr  yn  hytrach  eu 
harddangos  fel  pethau  heb  niwed  ynddynt : 

Ye,  yr  oedd  rhai  o'r  beirdd  a'r  philosophydd- 
ion  yn  euog  o  honynt.  f  Cyfiawn  oedd  i'r rhai  a  wrthodasant  Dduw  natur,  gael  en 

rhoddi  i  fynu  i  bechodau  yn  erbyn  natur :  i'r 
rhai  a  newidiasant  ogoniant  Duw  i  lun  anif- 
eiliaid,  gael  eu  gollwng  i  fod  yn  waeth  nac 
anifeiliaid  :  fel  hyn  yr  oedd  Duw  yn  cospi 
pechod  â  phechod  ;  pechodau  blaenor  yn  ei 
erbyn  ef,  â  phechodau  canlynol  yn  erbyn  eu 
cyrph  hwy  eu  hunain. 



Paul  yn  gosod  allan  nodweddiad        RHUF.  I. y  cenedloedd  annuwiol. 

28  *  Ac  megis  a  nad  oedd  gym- 
meradwy  ganddynt  gadw  Duw  yn  eu 

gwybodaeth,  f  Duw  a'urhoddes  hwynt 
i  fynu  i  ̂ Jfeddwl  anghymmeradwy, 
||  i  wneuthur  y  pethau c  nid  oedd  wedd- aidd. 

a  adn.  18,21.  Job  21.  14,  15.  Diar.  1.  7,  22,  29.  a  5.  12, 
13.  a  17.  16.  Jer.  4.  22.  a  9.  6.  Hos.  4.  6.  Act.  17.  23,  32. 
Uh.f.  8.  7,  8.  1  Cor.  15.  34.  2  Cor.  4.  4-6.  a  10.  5.  2  Thes. 
1.  8.  a  2.  10—12.  2  Pedr  3.  5.  f>  Jer.  6.  30.  2  Cor.  13.  5— 
7.  2  Tini.  3.  8.  Tit.   1.  16.         c  Eph.  5.  4.  Phile.  8. 

*  Ni  fynent  gydnabod  Duw,  meddwl  am 
dano,  nac  ymofyn  am  adnabyddiaeth  o  hóno. 
Dywedent  wrth  Dduw,  Cilia  oddi  wrth- 
ym,  nid  ydym  yn  ihwennych  gwybod  dy 
ffyrdd:  nid  oedd  Duw  yn  eu  holl  feddyliau; 
ië,  dywedent  yn  eu  calonau  fel  ynfydion, 
Nid  oes  un  Duw.  f  Dyma'r  drydedd  waith 
y  dywedir"Duw  a'u  rhoddes  hwynt  ifynu  :" 
(adn.  24,  26:)  Jo'r  blaen  i  afiendid  a  gwyn- 
iau  gwarthus,  yma  i  feddwl  anghymmerad- 
wy:  i  feddwl  ynfyd  ac  annoeth,  meddwl  na 
fedrai  farnu  rhwng  da  a  drwg,  i  gymmerad- 
wyo  y  da  nac  anghymmeradwyo  y  drwg. 
Gellir  cymmeryd  y  gair  addefol,  am  feddwl 
anghymmeradwy  gan  Dduw;  neu  mewn  ys- 
tyr  weithredol,  am  feddwlyn  anghymmerad- 
wyo  Duw  a  phob  daioni.  ||  Yn  yr  agwedd 
hyn  o  feddwl,  yr  oeddent  yn  ddigon  rhydd, 
halogedig,  a  chaled,  i  gyflawni  pob  afiendid 

yn  un  chwant;  y  pethau  ff'íaidd  uchod,  nad 
ydynt  weddus  eu  hadrodd  na  meddwl  am 
danynt.  Y  dull-ymadrodd  a  elwir  meiosis 

yw  y  geiriau,  lle  mae  llai  na'r  peth  yn  gyf- 
lawn  yn  cael  ei  ddywedyd :  arwydda  y  geir- 
iau,  y  pethau  mwyaf  atgas  a  fiíaidd  ag  sydd bosibl. 

29  *  Wedi  eu  dllenwi  âphobang- 
hyfiawnder,  godineb,  f  anwiredd,  cy- 
bydd-dod,  \  drygioni;  yn  llawncenfi- 
gen,  llofruddiaeth,  cynnen,  twyll, 
drwganwydau ; 

rfpeu.  3.  10— 19.  Job  15.  16.  Jer.  17.  9.  Mat.  15.  19 
Maro  7.  21,  22.  1  Cor.  6.  9,  10.  Gal.  5.  19-21.  Eph.  5.  3— 
6.  Col.  3.  5—9.    1  Tim.  1.  9,  10.    2  Tim.  3.  2-5.    Tit.  3.  3. 

*  Gwedi  son  am  bechodau  yn  erbyn  Duw, sef  eilun-addoliaeth  &c.  yn  adn.  21,  ̂ 23,  28, 
mae  yr  apostol  yma  yn  son  am  restrofnadwy 
o  bechodau  yn  erbyn  yr  ail  lech,  y  rhai  yr 
oedd  ycenhedloedd  yn  dra  euog  o  honynt 
oll.  Yr  oedd  eu  calonau  yn  Uawn  o'r  pech- 
odau  atgas  hyn  ;  pawb  yn  euog  o  rai  o  hon- 
yot,  a  rhai  yn  euog  o  honynt  oll  :  nid  yn  un- 
ig  yn  eu  meddyliau,  ond  hefyd  mewn  gweith- 
redoedd.  Enwir  anghyfíawnderyn  mlaenaf, 
fel  greddf  y  galon,  ac  fel  y  gwreiddyn  a'r 
ffynon  o  ba  un  y  deilliai  yr  holl  bechodau  er- 
aill.  +Nis  gallwn  sylwi  ar  y  pechodau  hyn  oll 
bob  yn  un  ac  un,  arweiniai  hyny  i  lawer 
gormod  o  feiíhder:  amcan  yr  apostol  yn  y 
gair  hwn,  "anwiredd,"  (poncria)  yw  cry- bwyll  rhyw  anwiredd  pennodol  ;  felly  yn  Ue 
anwiredd,  mae  rhai  yn  darllen  tralíodaeth, 
neo  ysbryd  terfysglyd  yn  caru  blino  a  thra- 
Hodi  pawb.  X  Maliciousness,  tymher  lidiog, 
ywygair  hwn  yn  y  Saesonaeg;  efallai  y 
goddef  y  gair  Groeg,  (haMa,)  bob  un  o'r 
noau.    Aln  y  geiriau  erain  nid  oea  achog  eg 
uro  arnynt,  maent  yn  rhy  eglur  yn  y  byd  o 
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30  *  Yn  e  hustyngwyr,/f  yn  ath- 
rodwyr,  %  yn  *  gas  ganddynt  Dduw, 
||  yn  drahaus,  ynfeilchion,  yn  h  fifrost- 
wyr,  §yn  ddychymygwyr  drygioni, 
k  yn  anufudd  i  ríeni. e  Salm  41.  7.  Diar.  16.  28.  a  26.  20-  2  Cor.  12.  20 
f  Diar.  25.  23.  e  pen.  8.  7,  8.     Nnm.  10.  35.     Deut.  7. 
10.  2  Cron.  19.  2.  SaTm  81.  15.  Di*r.  8.  36.  Ioan  7.  7  a  15 

23,  24.  Tit.  3.  3.  h  pen.  2.  17,  23.  a  3.  27.  I  Bren  20  11* 2  Cron.  25.  19.  Salm  10.  3.  a  49.  6.  a  52.  1.  a  94.  4.  a  97  1 
Act.  5,  36.  2  Cor.  10.  15.  2Tlies.  2.  4.  lago  3  5  a  4  16 

2  Pedr  2.  18.  Jud.  16.  i  Salm  99.  8.  a  106.  39.  Preç  7* 
20.  k  Deut.  21.  18-21    a  27.  16.  Diar.  30.  17.  Ezec?  22* 7.  Mat.  10.  21.    a  15.  4.  Luc  21.  16.  2  Tím.  3.  2. 

*  Mae  y  gair  hwn,  hustyngwyr,  yn  niwedd 
yr  adnod  o'r  blaen  gan  y  Saeson,  ond  yn  y 
Groeg  yr  un  fath  a  chenym  ni :  dy wedyd 
chwedlau  drwg  yn  ddistaw  am  arall  ydyw 
hustyng,  t  ac  athrodi  yw  eu  dywedyd  yn  gy- 
hoeddus;  yn  nghyd  a  chlndo  chwedlau  drwg 
o  un  i'r  llall,  i  osod  dynion  mewn  anghydfod 
ac  yn  mhenau  eu  gilydd.  X  Yn  gas  ganddynt 
Fod,  cyfiawnder,  sancteiddrwydd,  cyfraith, 
awdurdod,  a  llywodraeth  Duw;am  eu  bod 

oll  yn  erbyn  eu  chwantau  a'u  pechodau  an- 
wyl  a  mynwesol  hwy.  ||  Yn  ddirmyglawn  o 
eraill,  yn  mỳnu  eu  ffordd  a'u  hamcan  eu 
hunain,  pa  gam  neu  golled  bynag  a  wnelent  i 
eraill  drwy  hyny:  felly,meddant,  yr  arwydd- 

a  y  gair  ubristês.  §  "Dyn  i'r  fall  sydd  yn 
cloddio  drwg,"  ebai  Solomon,  (Diar.  16.  27,) 
feldyn  yn  cloddio  am  drysorau  cuddiedig  y'n y  ddaear  :  íelly  yma  ;  heb  fod  yn  foddlawn  ar 
yr  holl  ddrygau  a  enwyd  yr  oeddynt  yn  ym- 
roi  iddychymmygu  drygioni  newydd,  oboen 
neu  o  bechod.  Cynnygiai  Phalaris  wobrwy 
i'r  neb  a  ddyfeisiaififordd  newydd  i  boenydio 
dynion  :  a  chynnygiai  Sardanapalus  wobr- 
wyon  i'r  neb  a  ddyfeisiai  ryw  bleserau cnawdol  newyddion. 

31  l  *  Yn  anneallus,  m  f  yn  dorrwy r 
ammod,  tyn  angharedig,  ||  yn  ang- 
hymmodlawn,  §  yn  annhrugarogion  : 

/adn.  20,  21.  pen.  3.  II.  Diar.  18.  2.  E».  27  11  Jer  4 

22.  Mat.  15.  16.  m  2  Bren.  18.  14,  &c.  E».  33.  8.  2  l^Ìm.' 

*  Fel  ynfydion  gwallgofus,  a'u  deall  nat- 
unol  wedi  ei  dywyllu,  a'n  synwyran  wedi 
dyrysu,  gan  rym  eu  gwyniau  gwarthus  a'u 
mynych  ddrwgarfei ion  ífiaidd.  f  Heb  wneyd 
un  gydwybod  yn  y  byd  o'r  ammodau  mwyaf 
pwysig  a  difrifol,  ond  eu  tori  wrth  eu  mym- 
pwy  ac  er  eu  helw  eu  hunain.  X  Heb  serch- 
iadau  naturiol  yw  y  Saesoneg  yma  ;  a  hyny 
mae  yn  debyg  yw  priodol  yst^r  y  gair  astor- 
gous.  Heb  y  cyfryw  serch  ag  sydd  yn  na- 
tnriol  rhwng  y  perthynasau  agosaf  â'u  gilydd. 
Peth  cyffredin  yn  rnhliih  y  paganiaid  oedd 
tafiu  eu  plant  newydd  eni  allan  i'w  dyfetha 
gan  greaduriaid  ysglyfaethus,  a  pheth  cy- 
ffredin  oed<l  i'r  plant  wedi  tyfu,  roddi  eu 
rhi'eni  oedranus  i  farwolaeth  :  lladdodd  Nero 
ei  fam  ei  hun  Agrippina.  [|  Os  unwaith  y 
digid  hwy,  nid  oedd  dim  cymmod  na  niadd- 

au  i'w  gael  mwyach,  ond  y  gelyniaeth  mwy- 
af,  a'r  dial  eithaf  heb  ddiwedd.  §  Nid  oedd 
dim  trugaredd  i'r  trncnus,  na  thosturi  tuag 
at  yr  anghenus,  ond  ymhyfrydu  mewn  creu- 
londeb,  trais,  a  gorthrymder.  Eu  hoíìder 
mwyaf  oedd  gwcled  y  caethion  truein  yn 
ymladd  â  gwylltfilod  ìheibns,  neu  gleddyf- 
wyr  yn  ymladd  â  chleddyfau,  nes  y  byddai 
cannoedd  o  bob  tu  yn  cael  eu  lladd :  ac  am 



Y  dylai  daionì  Duw RHUF.  II. dywys  dynion  i  edîfeirwch. 

gaethion  rhyfel,  nid  oedd  dim  trugaredd  i'rj rhai  hyny,  ond  eu  rhoddi  i  farwolaeth  yn  y 
modd  creulonaf  a  mwyaf  arteithiol.  O'r 
trueni  ofnadwy  a  wnaeth  pechod  yn  mhlith 
y  paganiaid,  ac  mae  yn  ei  wneyd  o  hyd  ! 

32  *  Y  rhai  yn  w  gwybod  cyfiawn- 
der  Duw  (f  fod  y  rhai  sydd  yn  gwn- 
euthur  y  cyfryw  bethau  yn  °  haeddu 
marwolaeth)  %  ydynt  nid  yn  unig  yn 
gwneuthur  y  pethau  hyn,  eithr  hefyd 

yn  cyd-ymfoddloni  à'r  rhai  sydd  yn  eu 
gwneuthur  hwynt. 

n  adn.  18.  21.     pen.  2.  1-5,  21-23.  o  pen.  6.  21. 
Deut.  17.  6.  a  21.  22.  2  Sam.  12.  5—7.  1  Brea.  2.  26.  Heb. 
10.  29.  Dat.  16.  6. 

*  Yr  hyn  oedd  yn  gwneyd  eu  heuogrwydd 
yn  y  pechodau  uchod  yn  fwy  oedd,  eu  bod 
yn  gwybod  cyfiawnder  Duw,  a  bod  y  rhai 
oedd  yn  gwneuthur  y  cyfryw  bethau  yn 
haeddu  marwolaeth  yn  wyneb  y  cyiiawnder 
hwnw.  Wrth  gyfiawnder  Duw  yma,  mae  i 
ni  ddeall  deddf  a  chyfraith  gyfiawn  Duw, 
neu  ei  gyfiawnder  yn  cospi  pechod  a  phech- 
aduriaid.  Gwyddai  y  paganiaid  ryw  faint 
am  y  pethau  uchod  wrth  oleuni  natur,  tyst- 
iolaeth  eu  cydwybod,  (pen.  2.  15,)  a  thrwy 

addysgiadau  rhai  o'u  philosophyddion  doeth- 
af  a  gorau.  f  Gwyddai  barbariaid  Melita 
fod  llofruddiaeth  yn  haeddu  marwolaeth, 
Act.  28.  4;  ac  nis  gallasai  lai  na  bod  tystiol- 
aethau  brawycbus  yn  nghydwybodau  y  pag- 
aniaid  uchod,  fod  eu  gweithredoedd  ysgeler 
ac  anfad  hwy  yn  haeddu  marwolaeth.  $  Ond 
eto  er  gwybod  hyny,  yr  oeddynt  hwy  nid 
yn  unig  yn  eu  gwneuthur  eu  hunain,  eithr 

hefyd  yn  cyd-ymfoddloni  â'r  rhai  oedd  yn  eu 
gwneuthur :  yn  eu  hannog,  yn  eu  cefnogi 

i'w  gwneuthur,  ac  yn  ymbleseru  yn  y  gweith- 
redoedd  ac  yn  y  rhai  a'i  gwnelent.  Mae 
cyd-ymfoddloni  â'r  rhai  a  wnant  ddrwg  yn 
waeth  na  gwneyd  y  drwg  ;  gall  dyn  wneyd 
drwg  yn  ngrym  profedigaeth,  &c,  ond  mae 
y  dyn  a  ymhyfrydo  ei  weled  ef  yn  gwneyd 

drwg  wedi  soddi  i'r  graddau  eithaf  o  halog- 
rwydd  a  chaledwch.  Y  dyn  tebycaf  i'r  di- 
afol  yw  y  dyn  a  ymhyfrydo  weled  eraill  yn 
gwn^yd  drwg. 

PEN.  II. 

Na  all  y  rhai  sydd  yn  pechu,  er  eu  hod  pn 

oondemnio  pechod  mewn  eraill,  mo'tt  hes- 
yusoéi  eu  himain. 

**0  HERWYDD  paham,  díesgus 
wyt  ti  b  O  ddyn,  c  pwy  bynnag  wyt 
yn  barnu  :  canys  yn  yr  hyn  yr  wyt 
yn barnu arall,  yr  wyt yn  dy  gondemn- 
io  dy  hun ;  d  canys  ti  yr  hwn  wyt  yn 
barnu,  wyt  yn  gwneuthur  yr  un  pethau. 

•  p«i.  1.  18—20.  b  adn.  3.  pen.  9.  20.    1  C.r.  7.  16. 
Iaço  2.  20.  o  adn.  26,  27.  2  Sam.  12.  5—7.  S*lm  50.  16— 
2».  Mat.  7.  1—5.  a  23.  29-3).  Luc  6.  37.  a  19.  22.  Ioan  8. 
7-Ö.  lago  4.  11.         d  aùn.  3,  21— 23. 

*  Tybia  rhai  fod  yr  apostol  yn  gadael  y 
cemedloedd  yn  niwedd  y  bennod  o'r  blaen, 
ac  yn  dyfod  at  yr  Iuddewon  ynnechreu  hon. 
Yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  barnu  yn  eithaf 
Ilym  ar  y  paganiaid,  ond  yr  oeddynt  hwy 

eo  hunain  yn  euog  o  rai  o'r  un  pechodau,  ac 
o  lawer  o  honynt  yn  ddirgel ;  am    hyny  yr 

oeddynt  yn  en  condemnio  en  hunain,  a  chan 
en  bod  yn  pechu  yn  wyneb  llawer  mwy  o 

oleuui  na'r  paganiaid,  yr  oeddynt  yn  dra 
dîesgus.  Tybia  eraill  mai  wrth  y  philoso- 
phyddion  cenedlig  mae  yr  apostol  yn  llefaru 

yma,  y  rhai  oedd  yn  be'io  ar  arferion  y  bobl, 
ac  eto  yn  euog  o  honynt  eu  hunain  yn  ddir- 
gel :  a  thybia  rhai  eraill  mai  swyddogion 
gwladol  y  ceuedloedd  mae  yn  feddwl,  y  rhai 

a  farnent  y  bobl  am  rai  o'u  drwg-arferion,  a 
hwy  eu  hunain  yn  euog  o'r  un  arferion  neu 
waeth.  Y  wers  gyffredin  i  ni  yw,  y  dylem 
fod  yn  lân  ein  hunain  cyn  bamu  eraill. 

2  *  Eithr  ni  a  wyddom  €  fod  barn 
Duw  yn  ol  gwirionedd,  f  yn  erbyn  y 
rhai  a  wnant  gyfryw  bethau. 

e  adn.  5.  pen.  3.  4,  5.  a  9.  14.  Gen.  18.  25.  Job  34.  17— 
19,23.  Salm  9.  4,  7,  8.  a  11.  S-7.  a  36.  5,  6.  a  96.  13. 
a  98.  9.  a  145.  17.  Es.  45.  19,  21.  Jer.  12.  I.  Ezec.  18.  25, 
29.  Dan.  4.  37.  Zeph.  3.  5.  Act.  17.  31.  2  Thes.  1.  5—10, 
Dat.  15.  3,  4.  a  16.  5.  a  19.  2. 

*  Ni  a  wyddom  yn  sicr,  ac  mae  yn  amlwg 
yn  ol  ysgrythyr  a  rheswm,  fod  barn  Duwyn 

gywir,  ac  yn  ol  gwirionedd  ei  natur  a'i  air 
ef,  yn  y  byd  hwn  ac  yn  nydd  y  farn,  f  yn 
erbyn  y  rhai  a  wnant  y  cyfryw  bethau,  pa 
un  bynag  ai  cenedloedd  ai  luddewon  a  fydd- 
ont.  Pa  mòr  galed  neu  dueddol  bynag  y 
byddo  barnau  dynion,  bydd  barn  Duw  yn 
sicr  o  fod  yn  gywir. 

3  ̂ *Acawytti  yn  tybied  hyn, 
g  O  ddyn,  yr  hwn  wyt  yn  barnu  y 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  y  cyfryw  beth- 
au,  a  thithau  yn  gwneuthuryrun  peth- 
au,  h  y  dîengi  di  rhag  barn  Duw  ? 

/2Sam.l0.  3.  Job  35.  2.  Salm  50.  21.  Mat.  26.  53. 
g  adn.  1.  Dan.  10.  19.  Luc  12.  14.  a  22.  58,  60.  h  pen. 
1.  32.  Salm  56.  7.  Diar.  11.  21.  a  16.  5.  Ezeo.  17.  15,  18. 
Mal.  23.  33.  1  Thes.  5.  3.  Heb.  2.  3.  a  12.  25. 

*  Gan  nad  yw  gweithredoedd  dynion  eraill 
yn  dìanc  rhag  dy  farn  di,  a  wyt  ti  mòr  ffol 

a  meddwl  y  dì'engi  di  sydd  yn  gwneyd  yrun 
pethau,  rhag  barn  Duw,  yr  hwn  a  ddwg  bob 

gweithred  i  farn,  a'r  hwn  sydd  a'i  fam  yn  ol 
gwirionedd  manwH 

4  *  *  Neu  a  wyt  tiyn  d'íystyru  k  go- 
lud  l  f  ei  ddaioni  ef,  a'i  dd'íoddefgar- 
wch,  a'i  ymaros,  J  heb  wybod  m  fod 
daioni  Duw  yn  dy  dywys  di  iedifeir- wrch  ? 

ipen.  6.  1,  15.  SalmlO.  11.  Prcg.  8.  11.  Jer.  7.  10. 
Ezec.  12.  22,  23.  Mat.  24.  48,  49.  2  Pedr  3.  3.  *  pen.  9. 
23.  a  10.  12.  a  II.  33.  Salm  86.  5.  a  104.  24.  Eph.  1.  7,  18. 
»  2.  4,  7.  a  3.  8,  16.  Fhtl.  4.  19.  Col.  1.  27.  a  2.  2.  1  Tim. 
6.  17.  Tit.  3.  4—6.        /  pen.  3.  25.  a  9.  22.  Ex.  34.  6.  Num. 
14.  18.  Saìm  78.  33.  a  S6.  15.  Es.  63.  7-10.  1  Tim.  1.  16. 
I   Fedr  3.  20.         m  Job  33.  27—30.    Salm   130.  3,  4.    E».  30. 
15.  Jer.  3.  12,  13,  22,  23.  F.zec.  16.  63.  Hos.  3.  5.  Luc  15. 
17—19.  a  19.  5-8.  2  Pedr  3.  9,  15.  D*t.  3.  20. 

*  Os  oedd  y  cenedloedd  yn  ddi'esgus  yn 
eu  pechodau,  pa  faint  mwy  di'esgus  oedd  yr 
Iuddewon,  y  rhai  oedd  wedi  cael  eu  breintio 
gymmaint  yn  fwy  na  hwynt?  ac  eto  yn  euog 
o'u  holl  beèhotlau  hwy  ond  cilun-addoliaeth; 
ac  yn  cymmeryd  achlysur  oddi  wrth  ddaioni 
ac  ymaros  Duw  i  ymgaledu  yn  eu  pechodau, 
heb  ystyiied  mai  edifarâu  a  ddylasent  yn 

wyneb  y  daioni  a'r  ymaroshyny.  t  Dywed 
beirniaid  manwl  yn  y  Groeg,  fod  y  gair 
chrCstotês,  daioni,  yn  arwyddo  daioni  a 
chjymmwynasgarwch  yn  gyffredin  ;  anochê, 
dyoddefgarwch,  yn  arwyddo  truyaredd  yn  y 
cynnygion    o    faddeuant    a    dedwyddwch   ^ 
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grëaduriaid  syrthiedig;  a  malirothumia,  ym- 
aros,  yn  arwyddo tanynedd  yndysgwyicyhyd 
wrth  y  fath  drueiniaid  cyndyn.  j  Dyma  un 
dyben  mawr  o  ymaros  a  dyoddçfgarwch 
Duw,  ein  tywys  i  edifeirwch  ;  ac  y  mae  ei 

ddaioni  ef  yn  cael  ei  ddì'ystyru  a'i  gam-ddef- 
nyddio,  pryd  nad  yw  yn  cael  ei  ddefnyddio 
i  hyuy. 

5  ■  •  Eithr  yn  ol  dy  galedrwydd,  a  th 
galon  ddîedifeiriol,  °  wyt  yn  trysori  i 
ti  dy  hun  ddigofaint  p  f  erbyn  dydd  y 
digofaint,  'Ja  datguddiad  cyfiawn 
farn  Duw, 

n  peu.  11.  25.  Ex.  8.  15.  a  14.  17.  Dent.  2.  30.  Jos.  11. 
20.  1  Sa-n.  fi.  6.  2  Cron.  30.  S.  a  36.  13.  Salm  95.  8.  Diar. 
29.1.  Es.  48.  4.  Ezec.  3.  7.  Dan.  5.20.  Zec.  7.  II,  12. 
Heb.  3.   13,  15.    a  4.  7.  open.  11.22.     Deut.  32.  34,  35. 
Arn.  3.  10.    Iago  5.  3.         p  Job  21.  30.     Diar.  11.4.    2  Pedi 
2.  9.  a  3.  7.  Dat.  6.  17.         q  adn.  2,  3.  pen.  1.  18. 

*  Mae  calon  galed  dd'iedifeiriol  dyn  yn 
chwanegu  pechod  at  bechod,  yn  llawn  yn- 
ddo  i  wneuthur  drwg,  ac  fel  hyny  yn  trysori 
iddo  ei  hnn  ddigofaint  erbyn  dydd  digofaint. 
t  Er  bod  Duw  yn  ymarhôus  wrth  bechadur- 
iaid  anedifeiriol,  eto  mae  ganddo  ei  ddydd  i 

ddatguddio  ei  d(Ìigofaint  o'r  nef,  ac  i'w  dyw- 
allt  ar  weithredwyr  anwiredd  hyd  yr  eith- 
af.  Mae  y  dydd  hwnw  yn  sicr  o  ddyfod, 
r.id  yw  yn  mheìl,  nis  gwyddom  pa  mòrfuan 
y  daw.  JBarn  a  ddatguddia  bechodau  dyn- 
ion,  ac  a  ddatgnddia  gyfiawnder  Duw  yn 

nghospedigaeth  yr  annuwiolion,  fyd'd  dydd  y farn  ddiweddaf. 

6  r  *  Yr.hwn  a  dâl  i  bob  un  yn  ol 
ei  weithredoedd  : 

r  pen.  14.  12.  Job  34.  11.  Salm  62.  12.  Diar.  24.  12.    Es. 
3.  10,  II.  Jer.  17.  10.  a  32.  19.  Ezec.  18.  30.  Ma£.  16.  27. 
a  25.  34,  &c.  1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  5.  10.  Gal.  6.  7,  8.  Dat.  2. 
23.  a  20.  12.  »  22.  12. 

*  Mae  yr  adnod  hon  yn  profi  y  bydd  barn 
Duw  yn  ol  gwirionedd ;  efe  a  dâl  i  bob  un 
yn  oi  ei  weithredoedd :  nis  gall  dim  fod  yn 
gyfiawnach  na  hyny. 

7  *  Sefi't  rhai  Mrwy  barhâu  yn 
gwneuthur  da,  a  geisiant  'ogoniant, 
ae  anrhydedd,  u  ac  anllygredigaeth ; 
I  by  wyd  tragy wyddol : 

s  pen.  8.  24,  25.  Job  17.  9.  Saltn  27.  14.  a  37.  3,  34. 
Gatar.  3.  25,  26.  Mat.  24.  12,  13.  Luc  3.  15.  Ioan  6.  66-69. 
I  Cor.  15.  58.  Gal.  6.  9.  2  Tim.  4.  7,  8.  Heb.  6.  12,  15.  a  10. 
35,  36.  lago  5.  7,  8.  Dat.  2.  10,  11.  t  pen.  8.  18.  a  9.  23. 
loan  5.  44.  2  Cor.  4.  16—18.  Col.  1.  27.  I  Pedr  1.  7,  8.  a  4. 
13,  14.  w  1  Cor.  15.  53,  54.  2  Tiua.  1.  10.  *  pen.  6.  23. 
1  Io*n  2.  25. 

*  Yn  ol  holl  rediad  yr  ysgrythyrau,  a  llais 
synwyr  cyfiredin  hefyd,  nis  gall  yr  un  pech 
adur  wneuthur  da,  nes  iddo  edifarâu,  ymos- 
twng  i  Dduw,  a  chrefu  am  ei  drugaredd  ef 
trwy  ac  yn  enw  y  Cyfryngwr;  a  phawb  yn 
y  llwybr  hwn  a  barânt  i  geisio  gogoniant,  ac 

anrhydedd,  ac  aullygredig«eth,  a'u  cânt :  hwy 
a  gânt  fywyd  tragywyddol ;  ond  dawn  Duw 
a  fydd  y  bywyd  tragywyddoî  hwnw,  nid 

haeddiant  eu  "gwneuthur  da"  hwynt.  Yr 
hyn  a  elwir  "gwneuthur  da"yma,a  arwyddíi 
gẁeithred  dda,  yn  y  rhif  unigol,  (ergou 
agathouj  ac  a  osodir  mewn  cyferbyniad  i 

"annfudd  i 'r  gwirionedd"  yn  yr  adnodnesaf, 
yr  hynyw  peidioymostwng  iawdu:do  ;  Dnw 
yn  yr  efengyl,  yr  hon  a  eiwir  y  gwirU  edd, 
gair  y  gwirionedd ,  a  yair  gwirionedd  yr  ef- 
engyl :  felly,  rnae  ffydd  yn  Nghrist  o  leiafyu 
gynnwysedig  yn  y  "gwneuthur  da,"   os  nad 
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hyny  yn  benaf  a  feddylir.  Gwedi  y  cwbl 
uid  er  niwyn  ffydd,  na  dim  gwcithredoedd 
da  fel  ffrwythau  ttydd,  y  mae  neb  yn  cael 
bywyd  tragywyddol;  ond  er  mwyn  Crist  yr 
hwn  y  credîr  ynddo. 

8  *  Eithr  i'r  rhai  sydd  y  gynhenus, 
f  ac  anufndd  i'rgwirionedd,  "Jeithr 

yn  ufudd    i  anghyíiawnder;   |[  y  bydd 
b  llid,  a  digofaint: 

y  Diar.  13.  10.  1  Cor.  11.  16.  Tit.  3.  9.  z  pen.  1.  18. 
a  6.  17.  a  10.  16.  a  15.  1S.  Job  24.  13.  Es.  50.  10.  2  Thes.  1. 
8.  Heb.  5.  9.  a  11.  8.  1  Pedr  3.  I.  a  4.  17.  a  loan  3.  18— 
21.  2  Thes.  2.  10—12  Heb.  3.  12,  13.  h  pen.  9.  22.  Salm 
90.  11.  Nah.  1.  6.  Heb.  10.  27.  Dat.  14.  10.  a  16.  19. 

*  Yr  iuddewon  hyuy  oedd  gynhenus  yn 
nghylch  yr  enwaediad,  ac  yn  nghylçh  derbyn 

y  cenedloedd  i'r  eglwys  heb  eu  henwaedu, 
medd  rhai ;  ond  mae  y  "Groegwr  hefyd,"yn 
uiwedd  yr  adnod  nesaf,  yn  taro  yn  erbyn  yr 
goriad  yna.  Pawb  ag  oedd  gynhenus,  rnae 

yn  debyg  a  feddylir,  yn  erbyn  pen  arglwydd- 
iaeth  Duw,  ei  drefn  o  gadw  pechaduriaid 
trwy  ras,  a  holl  athrawiaeth  yr  efengyl,  yr 
hon  oedd  yn  taro  yn  erbyn  pechodau  dynion, 
â'u  deddfoldeb  hefyd.  t  Ain  y  gair  "gwir- 
ionedd"  yn  y  fan  hon  sylwyd  o'r  blaen  dàn 
idn,  7;  a'r  rhai  cynhenus  uchod  oedd  y  rhai 
anufudd  iddo.  \  Mae  pawb  yn  ufudd  i  ry  w- 
beth ;  a  phawb  anufudd  i'r  gwirionedd  yn 
ufudd  i  anghyfiawnder,  yn  nfudd  i  satan,  eu 

gwyniau  gwarlhus  a'u  harferion  drygionus. 
j|  Gwahanol  raddau  o'r  un  peth  ;  neu  lid  yn 
Nuw,  a  thywalltiad  o  hóno  mewn  digofaint 
ar  y  troseddwr. 

9  c  *  Trallod  ac  fi^g  arbob  d  \  enaid 
dyn  sydd  yn  gwneuthnr  edrwg;  ||  yr 

Iuddew  yngyntaf,  a'r  Groegwr  hefyd : c  Diar.  1.  27,  28.  2  Thes.  1.  6.  d  Rzec.  18.  4.  Mat. 
16.  26.  e  adn.  10.  pon.  1.  16.  Am.  3.  2.  Mat.  11.  20-24. 
Luc  12.  47,    48.  1   Pedr4.  17. 

*  Pob  peth  dychrynllyd  a  phoenus  a  eliir 
feddwl  ara  dano.  Tybir  fod  yr  apostol  yn 

yr  adnod  hon  a  diwedd  yr  adnod  o'r  blaenyn 
cyfeirio  at  y  dysgrifiad  o  farnau  Duw  ar  yr 
Aiphtiaid,  yn  Salm  78.  49;  ac  yn  dangos  y 

byddai  i'r  Iuddewon  digred,  a'r  cenedloedd 
annuwiol  hefyd  gael  eu  cospi  yn  nydd  díal- 

edd  Duw  yn  drymach  na'r  Aiphtiaid  gynt. 
t  Scenochòria,  ing  :  lle  cyfyng,  a  chaethiwed 
poenus  heb  ymwared,  fel  mewn  daear-gell 
neu  gyffion.  \  Hebreaeth  deublygsyddyma; 
yn  gyntaf,  rhoddi  yr  enaid  am  yr  holiddyn, 
ac  yn  ail,  pob  enaid  dyn  am  enaid  pob  dyn  ; 

nid  yr  enaid  yn  unig  a  gaiíì'  ei  boeni,  eithr  y corph  hefyd  ;  ond  yr  enaid  yn  benaf,  fel  y 

mae  o  natur  ragorach  na'r  corph.  ||  Yr 
Iuddew  drygionus  ac  anufudd  i'rgwirionedd 
a  fydd  yn  gyntaf  a  thrymaf  dan  y  gosp,  o 

herwydd  mai  efea  gafod;';  y  breintiau  mwyaf, 
a  chynnyg  ar  yr  efengyl  gyntaf;  ond  ni  ddi- 
anc  y  Groegwr  annuwiol,  bydd  yntau  yn 
ddiesgus  yn  nydd  y  farn.  peu.  1.  20. 

10  *  Eithr  ̂ gogoniant,  á"ac  anrhyd- 
edd,  athangneíedd,  h\  i  bob  unsydd 

yn  gwnenthur  daioni ;  J  i'r  Iuddew  yn 
f  yntaf,  ac  i'r  Groegwr  hefyd . 

/adn.  7.  pen.  11.  21,23.    1  Sara.  2.  30.  Salni  112.  6-9 
DUr.  3.  16,  17.  a  4.  7—9.  a  8.  18.  Lnc  9.  48.  a  12.  37. 

n,i  n 

12.  26.   I   Padr  1.  7.  a  5.  4.         g  pen.  5.  1.  a  9.  6.    a  14 17 
a  15.  13.    Niri.  6.  26.    Job  22.  2i.    Salm  29.11.     a  37. 

37 

Es.  26.  12.  a  32.  17.  a  48.  18,  22.  a  55.  12.  a  57.  19.  Jer 

r-i:î 

6.    Mat.  13.  13.    Luo  1.  79.     a  2.  14.    a  10.  42.     loan   14 27 

3  I 



Nad  oes  derbyn  wyneb RHUF.  II. 
ger  bron  Duiv. 

a  36.  33.  Gal.  5.  22.  Phil.  4.  7.  h  Salm  15.  2.  Diar.  11. 
18.  Es.  32.  17.  Act.   10.  35.  Gal.  5.  6.  lago  2.  22.  a  3.  13. 

*  Mae  y  ddau  air  blaenaf  yr  nn  peth  agyn 
adn.  7;  yn  Be  anllygredigaeth,  y  trydydd  gair 
yno,  rhoddir  tangnefedrì  yma  ;  yr  hwn  yn 
mhlith  yr  lurìdewon  a  gynnwysai  hob  rìa- 
ioni  a  dedwyddwch,  arnserol  a  thragywyrìd- 

j  ol.  f  Am  y  gwneulliur  daioni  syíwyd  u'r 
blaen,  ar  adn.  7.  '{Gan  i'r  apostol  ddywed- 
yd  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  y  byddai  trallod 
ac  ing  ar  yr  Iuddew  anghrediniol  yn  gyntaf, 

mae  yma  yn  dywedyd,  er  cysur  i'r  Iuddew- 
on  crediniol,  y  bydd  gogoniant,  anrhydedd, 
a  thangnefedd  iddynt  hwy  yn  gyntaf  yr  nn 
modd  :  ond  ni  chaoir  allan  y  Groégwr  a 
gredo;  ac  nid  blaenoiiaeth  mewn  cymmer- 
adwyaeth  gyda  Duw  i'r  Iuddew  a  feddylir ; 
dim  ond  blaenoriaeth  yn  nhrefn  yr  apostol 
o  lefaru. 

1 1  *  Canys  *  nid  oes  derbyn  wyneb 
ger  bron  Duw. 

t'  Deut.  10.  17.  a  16.  19.  2  Crou.  19.  7.  Job  24.  19.  Diar. 
24.  23,  24.  Mat.  22.  16.  Luc  20.  21.  Act.  10.  34.  G*l.  2.  6. 
Eplj.  6.  9.  Col.  3.  25.  1  Pedr  1.17. 

*  Pa  ragoriaeth  bynag  a  wnaeth  Duw 
rhwng  Iuddewon  a  chenedloedd  yn  y  byd 
hwn  o  ran  breintiau,  am  hir  oesoedd,  nid 
oes  dim  dàn  yr  efengyl,  ac  ni  bydd  dim  yn 
y  farn  nac  yn  y  nefoedd.  Tybiai  yr  Indd- 
ewon  na  byrìdai  yr  un  o  had  Abraham  alîan 

o'r  nefoedd,faintbynag  fyddai  eu  pechodau  ; 
a  phrin  y  tybienty  cafíai  neb  o'r  cenedloedd 
fyned  i  mewn  yno  :  felly  mae  y  geiriau  nch- 
od  o  eiddo  yr  apostol  yn  taro  ar  wraidd  y 
cyfeiliornarì  hwnw. 

12  *  Oblegid  cynnifer  Äag  abech- 
asant  yn  ddiddeddf,  f  a  gyfrgollir  hef- 
yd  yn  ddiddeddf;  }  a  chynnifer  'ag 
a  bechasant  yn  y  ddeddf,  ||  a  fernir 
wrth  y  ddeddf, 

k  adri.  14,  15.  pen.  1.  18-21,  32.  Fzec.  16.  49,  50.  Mat 
11.  22,  24.  Lun  10.  12—15.  a  12.  47,  48.  loan  19.  11.  Act.  17 

30,  31.  «'adn.   16.  peu    3.  19,  20.  a  4.  15.  a  7.  7—11.  a  8. 
3.  Deut.  27.  26.  2  Cor.  3.  7—9.    Gal.  2.  16—19.    a  3.  10,  22 
Iago2.  10,  11.  Dat.  20.  12—15. 

*  Y  cenedloedd  paganaidd  yw  y  rhai  a 
bechasant  yn  ddirìdtdrìf;  hyny  yw,  heb  y 
rìrìerìdf  yn  ysgrifenedig  yn  eu  plith  fel  yr 
Iuddewon  :  rhaid  mai  h>  ny  yw  merìrìwl  y 
geiriau,  oblegid  nis  gaìl  neb  bechu  heb 
dderìrìf  natur  rìàn  yr  hon  y  genir  pawb, 
ccnedloerìd  yn  gystal  ag  Iurìdewon.  f  Ni  bu 

neb  o'r  cenerìloerìrì  erioed  a  ymdrìygodd  yn 
gyfatebol  i  oleuni  a  rìerìdf  natur;  am  hyny 
hwy    a   gyfr-gollir  fel   torwyr  o    gyfammod 

\  Eden,  ac  fel    trosedrìwyr   o    rìrìerìrìf  n.-ìtur; 
ond  yn  ol  y  goleuni  a'r  manteision  a  gaw- 
sant  ac  a  gam-ddefnyrìrìiasant,  y  bernir  hwy, 

|   ar  y  bydd  eu  cosp,  nid  yn   ol  y  ddcddf  ys- 
j  grifenedig  fel  yr  Inddewon.     Rlae  y  geiriau 
\  hyn    yn    dadymchwelyrì    rìau     gyfeiiiornarì 

'.  gwrthun   iawn  :  rìiddymiad   y   paganiaid  yn 
i  marwolaeth,  a'r  posiblrwyrìrì   idrìynt  fod  yn 
;  garìwedig   heb    flydd   yn    Nghrist.    i  Sef  yr 
íuddewon  yr   oerìd   y  drìedrìf  ysgrifenedig 
ganrìrìynt,  ac  a  bechasant  er  hyny  :  ||  hwy  a 

[  fernir    wrth   y  drìeddf,    hyny   yw,   a    euog- 
fernir  ;  a  bydd  eu   cosp  yn  Mawer  trymach 
na  chosp  y  paganiaid  dirìrìeddf. 

13  *  (Canys  m  nid  gwrandawwyr 
y  ddeddfsj/í/í/gyfiawn  ger  hron     uw, 

n  f  ond    gwneuthurwyr   y  ddeddf  a 

"gyfiawnheir, m  adn.  25.  Deut.  4.1  a  5.  1.  a  6.  3.  a  30.  12—14.  Ezec. 
20.  11.  a  33.  30-33.  Mat.  7.  21—27.  Luc  8.  21.  lago  1.  22— 
25.     1  Ioan  2.  29.     a    3.  7.  n  pen.  3.  20,  23.     a    10.  5. 
Luc  10.  25—29.    Gal.  3.  11,  12.  o  pen.  3.  30.    a  4.  2-5. 
Salm  142.  2.     Luc  18.   14.    Act.  13.  39.     Gal.  2.  16.     a  5.  4. 

Iigo  2.  21-25. Tybiai  yr  Iurìrìewon  fod  darllen  a  gwr- 
ando  y  drìerìdf,  yn  nghjd  â  chyrìawni  defod- 
au  seremoniol,  yn  drìigon  i'w  cyfiawnâu  hwy 
ger  bron  Duw,  ac  i  wneyd  iawn  am  eu  tros- 
eddau  o'r  ddedrìf  foesol ;  +  ond  dywed  yr 
apostol  nad  yw  gwranrìo  y  drìerìdf  rìrìim  yn 
rìdigon  i  gyfiawnáu  rìyn  yn  ei  gwyneb;  os 
myn  neb  gael  ei  gyfiawnâu  yn  y  ffordd  hon, 

rhaid  irìrìo  wneuthur  y  rìdedrìf,  a'i  gwneuth- 
ur  yn  berffaith  hefyd.  Ac  wedi  y  cwbl, 
gallasai  ddywedyd  fod  y  cyfrifiad  o  hen 
gamwedd  Eden  o  hyd  yn  aros ;  ac  narì  oedd 
posibl  trwy  gyflawniadau  deddfol  dynion, 

gwneyd  iawn  am  hwnw:  ac  felly  "trwy 
weithredoedd  y  drìerìdf  ni  chyfiawi.êir  un 

cnawd  yn  ngolwg  Duw."  pen.  3.  20. 

1 4  *  Canys  pan  y w  y  Cenhedloedd 
p  y  rhai  nid  yw  y  ddeddf  ganddynt, 
s  f  wrth  naturiaeth  yn  gwneuthur  y 
pethau  sydd  yn  y  ddeddf,  Jy  rhai  hyn 
heb  fod  y  ddeddf  ganddynî,  'ydynt 
ddeddf  iddynt  eu  hunain  : 

p  adn.  12.  pen.  3.  1,  2.  Deut.  4.  7.  Salm  147.  19,  20. 
t.  14.  16.  a  17.  30.  Eph.  2.  12.  q  adu.  27.  pen.  1.  19, 
1  Cor.  11.  14.  Phil.  4.  8.         r  adn.  12.  pen.  1.  32. 

*  Y  cenedloedrì  y  rhai  nid  oedd  y  ddeddf 
ysgrifenerìig  ganrìrìynt,  fel  yr  oerìd  gan  yr 
Iuddewon;  +yr  oedd  y  rhaihyn  er  hyny,  yn 

gwnenthur  rhai  o'r  pethau  S)dd  yn  y  ddeddf 
ysgrifenedig  ;  nid  am  y  gwyddent  hi,  ond 
yn  ol  goleuni  natur,  a  chymhelliadau  cyd- 
wybod.  %  Yr  oedd  y  rhai  hyn  felly  yn 
rìdeddf  iddynt  eu  hunain ;  neu  a  chanddynt 

ryw  wedrìiìlion  o'r  dderìdf  a  ysgrifenwyd  ar 
y  cyntaf  yn  nghalon  dyn,  yndrìynt  eu  hun- 
ain  ;  er  nas  gwydrìent  rìdim  am  dani  mewn 
Ihthyrenau  a  geiriau  fel  yr  Iudrìewon.  Tybia 
rhai  mai  canmol  y  cenedloerìd  rhagor  yr 
luddewon  mae  yr  apostol  yma  ;  eu  bod  hwy 
yn  fwy  cyson,  ac  yn  carìw  y  dderìrìf  yn  well, 

yn  ol  y  golau  oerìd  ganrìdynt,  na'r  luddewon oedd  werìi  cael  goleuni  rhagorach,  a  gwell 

gwybodaeth  o'rrìderìrìf.  Tybia  eraill  mai  rhag- 
flaenu  esgnsy  cenedloeddy  mae;y  rhai  a  allent 
daeru  nad  oedd  arnynt  hwy  rwymau  i  gadw 
y  rìderìrìf,  gan  nad  oerìrìynt  werìi  ei  chael  yn 
ysgrifenedig  :  fel  pe  rìywerìasai,  Mae  genych 
y  drìeddf  ynoch  eich  hnnain  ;  a  chwi  a  drìyl- 
ech  ymddwyn  yn  well  yn  ol  y  goleuni  sydd 

genych. 
1 5  *  Y  rhai  sydd  yn  dangos  gweith- 

red  y  ddeddf  f  yn  s  ysgrifenedigyn  eu 
calonnau,  a'u  'cydwybod  yn  cyd-dyst- 
iolaethu,a'u  meddyíiau  yn  Mcyhuddo 
eu  gilydd,  neu  yn  esgusodi) 

s  peu.  1.  18,  19.  t  pen.  11.  1.  loan  8.  9.  Act.  23.  1. 
24.16.     2  Cor.  I.»2.       a  5.  11.     1  Tim.  4.  2.      Tit.  Ì.IS. 
Gen.  3.  8—  il.  a  20.  5.  a  42.  21,  22.  1  Bren.  2.  44.  Job  27. 

6.  Preg.  7.  22.  1  Ioan  3.  19-21. 

*Wrlh  weithrerì  y  rìdeddf  yma  gallwn 
drìeall,  un  ai  sylweid  y  drìerìdf,  '  caru  Duw 
fi'r  lioíl  galon,  a'n  cyrnmydog  fel  r.i  ein  Iiun- 
ain;'  ncu  ynte  swydd  y  drìeddf,  yn  ein  rì>sgu 



Y  bydd  pob  peth  diryel RHUF.  II. 
yn  dyfod  i'rfarn. 

pa    betli   i   wneyd  a    pha    beth   i    beidio    ei    chwelyd   Itydd    y    credinwyr    yn    Rhufain : 
wneyd  :  neu  ynte  yn  drydydd,  y  yweithred 
oedd  allanol  a  orchymynir  gan  y  ddeddf 

t  Yr  oedd  megys  darnau  o'r  ddeddf  hòno,  yr 
hon  a  ysgrifenwyd  ar  y  cyntaf  yn  nghalon 
dyn,  yn  ymddangos  yn  ngweithredoedd  y 

paganiaid,  trwy  etfeithio  ar  eu  cydwybod  a'u 
synwyr  naturiol,  i  wahaniaethu  rhwng  da  a 
drwg.  %  Yr  oedd  eu  cydwybod  hefyd  yn 
tystiolaethu  cymmeradwyaeth  a  boddlon- 
rwydd  tumewnol  i'w  gweithredoedd  da,  a'u 
meddyliau  dirgelaidd,  neu  eu  hymddiddan- 
ion,  ar  yr  un  pryd,  yn  cyhuddo  neu  yn  es- 
gusodi,  yn  ol  drwg  neu  dda  eu  gweithred- 

oedd  a'u  hymddygiadau.  Gan  hyny,  os  oedd 
hyd  yn  nod  y  paganiaid  tywyll  yn  gorfod  eu 
condemnio  eu  hunain,  pan  weithredent  yn 
groes  i  oleuni  en  cydwybodau  ;  pa  ynfyd- 
rwydd  a  rhyfyg  oedd  i'r  Iuddewon  ddysgwyl 
cyfiawnâd  ger  bron  Duw,  trwy  ddeddf  ag 
oeddynt  hwy  yn  droseddu  yn  wastadol,  a 
hyny  yn  wyneb  mwy  goleuni? 

16  *  Yn  y  dydd  y  barno  x  Duw 
ddirgeloedd  dynion,  y  fyn  ol  fy  efen- 
gyl  i  z  \  trwy  íesu  Grist. 

*  adn.  5.  pen.  3.  6.  a  14.  10—12.  Gen.  18  25.  Salm  9. 
7,  8.  a  50.  6.  a  96.  13.  a  98.  9.  Preg.  3.  17.  a  11.  9.  a  12.  14. 
Mat.   16.  27.  a  25.  3t,  Sfc.    1  Cor.  4.  5.    2  Cor.  5.  10.     rfeb. 
9.  27.    I  Pedr  4.  5.   2  Pedr  2.  9.    Dat.  20.  11-15.         y  pen. 
16.  25.  1  Tim.  1.  11.  2  Tini    2.  8.  z  Ioan  5.  22—29.  Act. 
10.  42.  a  17.  31.  2  Tim.  4.  1,  8. 

*  Mae  y  tair  adnod  olaf  mewn  cromfach- 
an ;  a  diwedd  y  ddeuddegfed  adnod  yn  gys- 
sylltiedig  â  dechreu  hon  :  y  "  cyfr-golli"  a'r 
r  barnu"  yno,  a  gymmer  le  yn  y  dydd  y 
barno  Duw  ddirgeloedd  dynion,  sef  dydd 
niawr  y  farn  ddiweddaf.  Mae  dynion  yn 
cyhuddo  eu  gilydd  yn  awr  am  bethau  cy- 
hoeddus;  a  chydwybod  pob  un  yn  ei  gy- 
huddo  o  bethau  dirgel :  ond  yn  y  dydd 
hwnw,  e  ddwg  Duw  bob  gweithred  i  farn,  a 
phob  peth  dirgel,  ac  a  farna  Iuddewon  a 
chenedloedd,  gan  dalu  i  bob  un  yn  ol  ei 
weithredoedd,  adn.  6.  f  Mae  1  Tim.  1.  11, 
yn  egluro  y  geiriau  hyn  "  Fy  efengyl  I," 
efengyl  gogoniant  y  bendigedig  Dduw,  am 
yr  hon  yr  ymddiriedwyd  i  Paul,  ac  yr  hon 
oedd  ef  yn  bregethu.  E  ddywedir  yn  yr  ef- 
engyl  yn  aml  y  bydd  barn,  ac  e  ddywedodd 
Paul  wrth  bregethu  yr  efengyl  lawergwaith, 
y  byddai  barn ;  ac  yn  ol  hyny  e  fydd  barn. 
Eto  fel  y  cyfr-gollir  y  rhai  diddeddf  yn  ddi- 
ddeddf,  ac  y  berniry  rhai  a  gawsant  y  ddeddf 
wrth  y  ddeddf,  adn.  12;  felly,  y  rhai  a 
gawsant  yr  efengyl,  a  fernir  yn  ol  yr  efeng- 
yl:  sef  yn  oly  derbyniad  neu  y  gwrthodiad 
a  wnaethont  o  hóni.  J  Iesu  Grist  fydd  y 
Barnwr  mawr  a  chyfiawn  yn  y  dydd  hwnw. 
Mae  rhai  yn  troi  yr  adnod  fel  hyn :—  Yn  y 
dydd  y  barno  Duw,  yn  olfy  efengyl  I,  ddir- 
yeloedd  dynion  trwy  Iesu  Grist. 

1 7  *  Wele,  Iuddew  y'th  elwir  di, 
"  f  ac  yr  wyt  yn  b  gorphwys  yn  y ddeddf,  Jac  c  yn  gorfoleddu  vn  Nuw ; 
«ata-ad"-  'A  29.  pen.  9.  4-7.  Salra  135.  £  Es.  48.  1,  2. 
F,t.  o  \\*l  !'«  n-  Ioan  8  33-  2  Cor-  «  22.  Gal.  2.  15. 
nePJ    o2',,LPhil-  3    3_7-  Dat"  2-  9-  a  3    1»  9.         à  adn.  23. 
\  «  ;3?« Jer 7-  4_,°  ZeDh- 3- ll-  Luc  10- 28-  Ioan 
n.  i„aB  s  4i  a  9* 28' 29  c  E*-  45, 25-  a  48,  '■  Mica  3- 

Yn  awr  mae  yr  apostol  yn  dyfod  yn  ben- 
nodol  at  yr  Iuddewon,  y  rhai  y  gwyddai  efe 
y  dangosid  yr  epistol  hwn  iddynt,  ac  y 
gwyddai  hefyd  yr  yradrechent  hwy  ddadym- 
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mae  efe  yn  coftau  eu  breintiau  iddynt,  yn  y 
rhai  yr  ymtfrostient  ac  yr  ymddiriedent  ;  ac 
yn  dangos  iddynt  er  hyny,  fod  arnynt  hwy 
eisiau  cyfiawnder  Crist  yn  llawn  cymmaint 
â'r  cenedloedd.  *  Mae  yn  dywedyd  yn  y 
rhif  unigol,  fel  y  cymhwysai  pob  un  y  mater 
ato  ei  hunan  yn  well.  Iuddew,  oddi  wrth 
Judah,  fel  Hebreaid  oddi  wrth  Heber,  ac  Ii- 
raeliaid  oddi  wrth  Israel.  Enw  anrhydedd- 
us  oedd  Inddew  y  pryd  hwnw,  yn  arwyddo 
addefwr  ac  addolwr  y  gwir  Dduw  ;  ond  nid 

oedd  ond  enw  yn  unig  i'r  rhan  fwyaf  o  hon- 
ynt,  fel  y  mae  enw  cristion  ar  lawer  un  nad 
y  w  yn  gristion  mewn  gwirionedd.  f  Yn 
gorphwys  yn  y  ddeddf  am  gyfiawnder  ger 
bron  Duw.  %  Mai  efe  yw  dy  Dduw  di, 
raewn  cyfammod  â  thi,  a  bod  i  ti  ran  ynddo  : 

tebyg  i'r  rhai  yn  Mica  3.  11. 

1 8  *  Ac  yn  d  gwybod  ei  ewyllys  ef, 
f  ac  yn  darbod  pethau  rhagorol,  J  gan 

fod  ewedi  dy  addysgu  o'r  ddeddf ; d  Deut.  4.  8.  Neh.  9.  13,  14.  Salm  147.  19,  20.  Luc  12. 
47.  loan  13.  17.  1  Cor.  8.  1,  2.  lago  4.  17.  e  pen.  15.  4. 
Salm  19.  8.  a  119.  98—100,  104,  105,  130.  Diar.  6.  23. 
2  Tim.  3.  15—17. 

*  Hyny  yw,  yr  wyt  yn  tybied,  ac  yn  ym- 
ífrostio  yn  hunanol,  dy  fod  yn  gwybod  ei 
ewyllys  ef.  f  Yr  wyt  yn  cymmeryd  arnat 
ddëall  a  barnu  rhagoriaeth  pethau  a  pheth- 

a  chymmeradwyo  y  pethnu  gorau  a 

mwyaf  rhagorol.  Dokimazeis  ta  d'iapher- onte  yw  y  geiriau  Groeg;  yn  arwyddo  profi 
pethau,  a  gwahaniaethu  rhwng  y  gwerthfawr 

a'r  gwae!,  fel  y  gwna  toddydd  â  meteloedd. 
Yr  un  geiriau  a  gyfieithir  '  profi  y  pethau 
sydd  a  gwahaniaeth  rhyngddynt/  yn  Phil. 
1.  10.     \  Yr  wyt  wedi  cael  dy  addysgu  i  hyn 
o'th  febyd,  allan  o'r  ddeddf. 

19  *  Ac  yr  /  wy t  yn  coelio  dy  fod 

yn  dywysog  i'r  deillion,  *  yn  llewyrch 
i'r  rhai  sydd  mewn  tywyllwch  : /Diar.  26.  12.  Es.  5.  21.  a  56.  10.  Mat.  6.  23.  a  15.  14. 
a  23.  16— 26.  Marc  10.  15.  loan  7.  46-49.  a  9.  34,  40,41. 
1  Cor.  3.  18.  a  4.  10.  a  8.  1,  2.  Dat.  3.  17,  18.  g  Es.  49. 
6,  9,  10.  Mat.  4.  16.  a  5.  14.    Luc  1.  79.    Act.  26.  18.    Phil. 2.  5. 

*  Gwedi  cael  y  fath  fanteision,  yr  wyt  yn 
meddwl  dy  hun  yn  ddigon  gwybodus  a  golau 
yn  mhethau  crefydd,  i  fod  yn  dywysog  ac 
yn  arweinydd  difai  i'r  paganiaid  tywyll,  y 
rhai  a  gyfrifi  di  yn  ddeillion  ac  yn  y  tywyll- 
wch  ;  yr  wyt  yn  myned  i'wproselytiohwynt 
i'r  grefydd  luddewig  a'i  defodau,  ac  yh  eis- 
tedd  fel  Rabbi,  neu  Oleuad  mawr  yn  eu 
plith  hwy,  i'w  dysgu  a'u  goleuo. 

20  *  Yn  athraw  i'r  anghall,  h  yn 
ddysgawdwr  i'r  rhai  bach,  f  a  chen- 
nyt %  ífurf  y  gwybodaeth,  a'r  gwirion- edd  yn  y  ddeddf. 

h  Mat.  11.  25.  1  Cor.  3.  1.  Heb.  5.  13.  1  Peilr  2.  2. 
«  pen.  5.  17.  2  Tim.  1.  13.  a  3.  5.  Tit.  1.  16. 

*  Yr  wyt  yn  dy  osod  dy  hun  i  fynu  fel  ath- 
raw  a  dysgawdwr,  i'r  rhai  a  gyfrifi  di  y 
mwyaf  anghall,  annwybodus,  a  phenglog- 
aidd  ;  íe,  y  rhai  a  gyfrifi  ond  fel  babanod 
mewn  gwybodaeth.  Fel  hyn  yr  wyt  yn 
ymchwyddo  yn  falch,  yn  tybied  yn  fawr 
iawn  am  dy  gyrhaeddiadan  dy  hun,  ac  yn 
wael  a  dirmygus  iawn  am  eraill;  thebddim 
genyt  yn  y  diwedd  ond  ffurf  arwynebol  y 
gwybodaeth,  a'r  pethau  sydd  yn  y  ddeddf, 
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heb  eriocd  ddëall  dy   hun 
ddeddf  foesol,  na  sylwedd 
aidd  y   ddeddf   seremonioi.     Deiiiiou,    ang 
hall,  a  rhaibach,  neu  blantos,  oeddynt  enwan 
a  roddai  yr  Iuddewou  ar  y  cenedloedd  yn 
gyffredin. 

21  *  Tydi,  Ägan  hynny,  yr  hwn 
wyt  yn  addysgu  arall,  oni'th  ddysgi 
dy  hun?  f  yr  hwn  wyt  yn  pregethu, 
Na  ladratter, l  a  ledretti  di  ? 

k  Salui  50.  16-21.  Mat  18.  3,  &c.  Lnc  4.  23.  a  U.  46. 
a  12.  47.  a  19.  22.  1  Cor.  9.  27.  Gal  6.  13.  Tit  2.  1-7. 

I  Es.  f>(*.  11.  E/ec.  22.  12,  13,  27.  Am.  8.  4—6.  Mica  3.  11. Mat.  21.  13.  a  23.  14. 

*  Cyn  i  ti  gymmeryd  arnat  addysgu  eraill, 
byddai  yn  dda  i  ti  dy  ddysgu,  neu  gael  dy 
ddysgu  dy  hunyn  iawn,  yn  gyntaf:  yn  enw 
edig  yn  y  pwnc  tnawr  o  gyfiawnâd  pechad- 
ur  ger  bron  Duw,  yr  hyn  nis  gwyddost  eto 
ddim  am  dano.  f  Ac  am  bethau  ymarferol  ; 
beth  a  dâl  i  ti  bregeihu  gonestrwydd  i  eraill 
a  bod  ynanonestdy  hunî  dywedyd  wrth  ar- 
all  Na  ladrata,  a  bod  yn  euog  o  ladrata  dy 
hun  ?  Dy wedir  bod  yr  Iuddewon  yn  noded- 
ig  am  y  pechod  o  ladrata  gynt,  ac  nid  gwell 
ydynt  eto  yn  sicr. 

22  *  Yr  hwn  wyt  yn  dywedyd,  Na 
odineber,  ma  odinebi  di?  f  yr  hwn 
wyt  yn  ffieiddiodelwau,  "  Ja  gyssegr- 
yspeili  di  ? 

m  Jer.  5.  7.  a  7.  9,  10.  a  9.  2.  F.zec.  22.  11.  Mat.12. 
39.  a  16.  4.  Iago  4.  4.       »  Mal.  I.  8,  14.  a  3.  8.  Marc   II.  17. 

*  Yr  oeddynt  yn  dra  euog  o'r  pechod 
gwarthus  hwn  hefyd.  Salm  50.  18;  Jer.  5. 
8:  ac  eto  dywedent  yn  groch  yn  ei  erbyn 
yn  eu  hareithiau  cyhoeddus,  a  beient  y  cen- 
edloedd  yn  llym  o'i  blegid.  t  Er  pan  ddych- 
welodd  yr  Iuddewon  o  Babilon  yr  oeddynt 

yn  Ôì'eiddio  delwau  a  delw-addoìiaeth,  ond 
yr  oeddent  yn  euog  o  bechod  arall  a  ystyriai 
yr  apostol  yn  gár  agos  iddo  ;  %  cyssegr  ys- 
peiliad  :  yr  oeddynt  yn  yspeilio  Duw  yn  y 

degwm  a'r  oflfrwm,  (Mal.  3.  8  :)  yr  hyn  oedd 
can  wraethed  a'i  yspeilio  o'i  ogoniant  a'i 
addcliad  a'u  rhoddi  i  eilunod  :  yr  oeddynt 
yn  cyssegr-yspeilio  trwy  adael  heibio  bethau 
tryrnaf  y  gyfraith,  barn,  a  thrngaredd,  a 

ftydd,  a  gwneuthnr  gorchyinyn  Duw  yn  dd' rym  drwy  eu  traddodiadau  eu  hnnain : 
thybia  rhai  mai  y  cyssegr-yspeilio  a  feddylir 
yma  oedd,  bod  yr  Iuddewon  yn  cymmeryd 
at  eu  gwasanaeth  eu  hunain,  y  petbau  a  gys- 
segrasai  y  cenedloedd  i'w  heilunod;  y  peth 
au  a  ddylasent  gael  eu  ftieiddio  ganddynt  yn 

gystal  a'r  delwau  y  cyssegrasid  hwy  iddynt. 

23  o  *  Yr  hwn  wyt  yn  gorfoleddu 
yn  y  ddeddf,  j  trwy  dorri  y  ddeddf  a 
ddíanrhydeddi  di  Dduw? 

ê  ado.  17.  pen.  3.  2.  a  9.  4.  Jer.  8.  8,  9.  Mat.  19.  17—20. 
Loo  10.  26—29.  a  18.  11.  Ioau  ö.  45.  a  9.  28,  39.  lago  1.  22, 
&c.  a  4.  16,  17. 

*  Yr  hwn  wyt  yn  gorfoleddu  bod  yddeddf 
genyt,  yn  ymffrostio  dy  fod  yn  ei  deall  ac 
yn  ei  chadw,  ac  yn  ymorphwys  am  gael  by  w- 
yd  tragywyddol  trwy  ei  chadw,  t  a  ddfan- 

rhydeddi  di  Dduw  drwy  ei  thòri'?  ai  i'r  dy- 
ben  o  dòri  y  ddeddf  yr  wyt  ti  yn  ymddysgu 

yn  y  ddeddf?  fel  y  gellych  dd'íanrhydeddu Duw  mewn  medd  mwy  effeithiol  nac  y 
dichon  i  bagan  wneyd? 

24  p  *  Canys  enw  Duw,  o'ch   ple- 
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i  ysbrydoirwydd  y  md  chwi  a  gebhr  ym  mhhth  y  Cen- 
I   ac  ystyr   elengyl- \?     ii       ii      °,  J ■  *  P 
oi.    Deiiiion,  ang-|  nedloedd  ;  9  f  megis  y  mae  yn  ysgnf- enedig. 

p  Es'.  52.  5.  GaUr.  2.  15,  16.  F.zec.  36.  20—23.  Mat.  18. 7.  1  üm.  5.  14.  a  6.  1.  Tit.  2.  5,  8.  q1  Sam.  12.  14. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol;  Na  feddyì- 
ied  neb  fy  mod  I  yn  dwyn  gau-gyhuddiad 
yn  erbyn  yr  Iuddewon  ;  mae  yn  ddigon 
hysbys  i  bawb,  fod  enw  Duw  yn  cael  eî 
gabiu  yn  ìnhlith  y  cenedloedd  o'u  plegid 
hwy,  wrih  eu  gweled  yn  tori  deddf  eu  Duw 
mòr  fynych,  mòr  echryslawn,  ac  mòr  ddi- 
gywilydd.  t  Megys  yr  ysgrifenwyd  am  eich 
tadau, (gwel j  cj  feiriadau  dan qt) felly  yr  yd- 
ych  chwithau  yn  gwneyd  yn  barâus.  Mae 
Josephus,  yr  Hanesydd  luddewig,  yn  cyhuddo 

yr  Iuddewon  yn  anil  o  beri  i'r  cenedloedd 
gablu  enw  Duw  wrth  weled  eu  hanfad 
weithredoedd  drwg  hwynt. 

25  r  *  Canys  enwaediad  yn  wir  a 
wna  les,  os  cedwi  y  ddeddf :  s  f  eithr 
6s  troseddwr  y  ddeddf  ydwyt,  aeth  dy 
enwaediad  yn  ddíenwaediad. 

r  adu.  28,  29.  pen.  3.  1,  2.  a  4.  II,  12.  Deut.  30.  6.  Jer. 
4.  4.  G«l  5.  3—6.  a  6.  15.  Eph.  2.  12.  *  adn.  23.  Jer.  9. 
25,  26.  Act.  7.  51. 

*  Tybiai  yr  luddewon  ynfyd,  er  eu  bod 
hwy  yn  tori  y  ddéddf  foesol  yn  aml,  eto  bod 
yr  enwaediad  y n  dîogelu  eu  cyfammod  hwy 

â  Duw,  ac  felly  yn  d'íogelu  eu  heneidiau 
rhíig  colledigaeth  :  >n  ateb  i  hyny  mae  yr 
postol  yn  dywedyd,  y  gwnai  enwaediad  yn 
vir  les,  os  cadwent  y  ddeddf;  ond  nid  y  iles 
>eddynt  hwy  yn  feddwl :  nis  gallai  yr  en- 
waediad  a  chadw  y  ddeddf  hefyd,  roddi 

bywyd  tragywyddol  iddynt.  Yr  oedd  en- 
waediad  yn  arwydd  fod  dyn  yn  Iuddew  ;  ac 
yr  oedd  gan  luddew  lawero  fanteision  rhag- 

y  cenedloedd  i  ddyfod  yn  gristion :  yr 
oedd  yn  sefyll  mewn  enw  o  leiaf  yn  nghyf- 
ammod  Duw,  yn  berchen  ar  ymadroddion 

Duw  (pen.  3.  1,  2,)  eiddo  ef  oedd  uy  mab- 
wysiad,  a'r  gogoniant,  a'r  cyfammodan,  a 
dodiad  y  ddeddf,  a'r  gwasanaeth,  a'r  addew- 
idion.  Eiddynt  hwy  oedd  y  tadau,  ac  o  hon- 

ynt  hwy  yr  hanoedd  Ci  ist  yn  ol  y  cnawd." 
pen.  9.  4,  5.  Yn  yr  ystyriaethan  uchod  yr 
pedd  yr  enwaediad  yn  fraint  ac  yn  Iles,  tra 

parâodd  ei  oruchwyliaeth,  i'r  Iuddew  cywir 
a  diragrith,  yr  hwn  oedd  yn  profi  ei  gywir- 
deb  trwy  "  gadw  y  ddeddf ;"  ond  nu  wn  ys- 
tyr  ysbrydoì  union-gyrchol,  nid  oedd  o  ddim 
Iles,  ac  nid  felly  mae  yrapostol  yn  dywedyd 
ei  fod  yn  Hes.  +  Os  troseddu  y  ddeddf  yr 
ydwyt,  ni  buasai  gwaeth  dy  fod  heb  dy  en- 
waedu,  ac  aeth  dy  enwaediad  mewn  etfaith 
yn  ddìenwaediad  :  mae  Iuddew  drygionns 
cyn  waethed  yn  ngolwg  Duw  âg  Ethiopiad. Amos  9.  7. 

26  '  *  Os  y  díenwaediad  gan  hyn- 
ny  a  f  geidw  gyfiawnderau  y  ddeddf, 

X  oni  chyfrifir  ei  dd'ienwaediad  ef  yn enwaediad  ? 
t  F.s    56.  6,  7.    Mat.  S.  II,  12.    a  15.  29.     Act.  10.  2—4,  ||| 

34.  a  II.  3,  &c.  1  Cor.  7.   18,  19.  Phii.  3.  3.  Col.  2.  11. 

*  Hyny  yw,  dyn  heb  ei  enwaedu  erioed. 
+  Os  ofna  y  cyfryw  un  Dduw  fel  Cornelius, 

a  chadw  cyfiawnderau  y  ddeddf  mewn  addol- 
iad  dwyfol  a  buchedd  foesol,  i  bydd  mòr 

gymmeradwy  yn  ngolwg  Duw  a  phe  byddai 
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wiili   ei  enwaedu:  cyfrifir  ei  ddienwaerìiarì 
ef  yn  enwaediad. 

27  *  Ac  oni  bydd  ì'r  díenwaediad 
yrhwn  sydd  o  naturiaeth  f  "osceidw 
y  ddeddf)  x  f  dy  farnu  di,  yr  hwn 
y  wrth  y  llythyren  a'r  enwaediad  wyt 
yn  troseddu  y  ddeddf  ? 

u  peo.  8.  4.  a  13.  10.  Mat.  3.  15.  a  5.  17-20.  Act.  13. 
22.  Gal.  5.  14.  x  Ezec.  16.  43—52.  Mat.  12.  41,  42.  Heb. 
11.  7.         y  adn.  20,  29.  peu.  7.  6-8.  2  Cor.  3.  6. 

*  Ar  y  dybiaeth  y  bydd  i  genedl-ddyn  di'- 
enwaededig  gaüw  y  ddeddf  yn  fanol  ac  yn 
gydwybodol ;  +  efe  a  farna,  hyny  yw,  a  enog- 
farna,  yr  luddew1  enwaededig  a  dòro  ac  a 
droseddo  y  ddeddf.  Efe  a'i  barna  ef  trwy 
ei  esampl  ragorach  yma,  ac  a  gyfyd  yn  ei 

wyneb  ac  a'i  condemnia  ef  yn  y  farn  ddiw- 
eddaf.  Athrawiaeth  go  anarchwaethus  oedd 

hon,  i'r  Iuddewon  beilchion  a  deddfol,  ag 
oedd  raôr  ddiystyrllyrì  o'r  dîenwaediad. 

28  -  *  Canys  nid  yr  hwn  sydd  yn 
yr  amlwg  sydd  Iuddew;  flf  ac  nid 
enwaediad  yw  yr  hyn  sydd  yn  yr  am- 
lwg  yn  y  cnawd  : 

z  pen.  9.  6-8.  Salm  73.  1.  Es.  1.  9-15.  a  43.  1,  2.  Hos. 
1.  6-9.  Mat.  3.  9.  loan   I.  47.  a  8.  37—39    Gal.  6.  15.    Dat. 
2.  9.         a  Jer.  9.  26.  Riiuf.  4.  10-12.  1  Pedr  3.  21. 

*  Nid  yr  hwn  sydd  Iuddew  mewn  proffes 
allanol  yn  unig,  sydd  wir  Iuddew,  ac  Iuddew 
dnwiol  yn  ngoiwg  Dnw.  +  Ac  nid  yw  yr 
enwaediad  hyny  a  wnair  o  waith  llaw  yn  y 
cnawd  o  un  dyben  achubol  yn  y  byd.  Nid 
yw  y  dyn  yn  un  o  ddewiserìigion  Duw  am 
ei  fod  yn  Iurìdew,  ac  nid  yw  yn  dduwiol  am 
ei  fod  wedi  ei  enwaedu:  rhaid  cael  rhyw 
beth  arall  tnwy  na  hyn  am  fywyd  tragjw- 
yddol. 

29  b  *  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  ydir- 
gel  sydd  Iuddew  ;  c  f  ac  enwaediad  y 
galon  sydd  d  yn  yr  yspryd,  J  nid  yn  y 
llythyren ;  e  l|  yr  hwn  y  mae  ei  glod 
nid  o  ddynion,  ond  o  Dduw. 

b  1  Sam.  lfí.  7.  1  Cron.  29.  17.  Salra  45.  13.  Jer.  4.  14 

Mat.  23.  25—28  Luo  11.  39,  40.  a  17.  21.  Ioan  4.  23,  24 
1   Pedr  3.  4.         c  Deut.  10.  16.  a  30.  6.  Jer.  4.  4.  Col.  2.  II, 
12.  d  adn.  27.  pen.  7.  6.  a  14.  17.  Ioan  3.  5—8.  Phü.  3 
3.  c  loau  5.  44.   a  12.  43.   1  Cor.  4.  5.   2  Cor.  10.  18 
1  Thes.  2.  4.  I  Pedr  3.  4. 

*  Yr  hwnmae  ei  galon  wedi  ei  dychwelyrì 
at  Dduw  trwy  ífydd  yn  Nghrist,  pa  un  byn- 
ag  ai  Iuddew  ai  cenedl-ddyn  a  fydrìo;  hwnw 
syrìd  wir  Iuddew,  a  gwir  fab  ysbrydol  i 
Abraham,  yn  nghyfrif  Duw.  +  A'r  gwir 
enwaediarì,  cymmerarìwy  gan  Dduw,  yw 
puro  y  galon  trwy  ffydd,  ac  adnewyrìdu  yr 
ysbryd  a'r  meddwl  gan  yr  Ysbryd  Giân,  yn 
gyfatebol  i  arwyddoeârì  yr  enwaediad  allan- 
ol.  %  Nid  yr  enwaerìinrì  allanol,  yn  olílythyr- 
en  y    drìeddf ;  ond    enwaediad    ysbryrìol    a 

i    thumewnol,  yn  ysbryrì    y  dyn,  a   chŵedi  ei 
j|  wneyrì  gan  Ysbryrì    Duw.     ||  Er  bod   yr  en- 
i    waediad  hwn  yn  beth  dieithr  i  rìdynion,  ac 

yn  drìirmygus  gan  ddynion,  eto  mae  efe  a'r 
!    neb  a'i  catfo  yn  gymmeradwy  gan  Drìnw,  ac 
|ì  yn  glorìfawr  yn  ei  olwg.     Efallai  bod  yma 
l!  gyfeiriad    at  darìogaeth   y  gair    Iuddew,   yn 

rìedliaw  o'r  gair  Judah  ;  ac  yn  arwyddo  ciod. PEN.  III. 

Rhagor-fraint  yr  Iuddewon. 

í  A  a  ragoriaeth   gan   hynny  sydd 

i'r  Iuddew?  f  neu  pafudd  syddo'cen- waediad  ? 
a  pen.  2.  25—29  Gen.  25.  32.  Preir.  6.  8,  11.  Es.  1.  11 

-15.  Mal.  3.   14.     1  C>r.   15.  32.   Heb.   13.  9. 

*  Os  nad  yw  yr  luddew  ond  ar  yr  un  tir 
i'r  cenedl-clrìyn  fel  y  dywedwyrì   uchod,  yn 
y  pwnc  o  gyinmeradwyaeth  gyda  Duw,  ac 
os  nad  yw  ei  ensvaediad  yn  diògelu  ei  iach- 
awdwriaeth  ef  mwy  na  phe  buasai  heb  ei 
enwaedu  erioed  ;  pa  ragoriaeth  gan  hyny 

sydd  i'r  Indrìew  1  pa  fantais  sydd  i  neb  eu 
bod  yn  had  naturiol  Abraham,  ac  wedi  eu 
geni  o  rîeni  Iuddewig?  +  Neu  pa  fudrìioldeb 
eu  bocl  wedi  eu  dwyn  dàn  arwydd  gwelcdig 
cyfammod  Dtiw  yn  yr  enwaediad;  fel  pobl 
brîodol  iddo  ef?  Pa  drìefnydd  yw  yr  en- 
waediad?  ac  i  ba  beth  y  sefydlwyrì  y  fath 
rì  iefod,  gan  forì  y  rìîenwaerìedig  yn  cael  ei 
rìdwyn  i  mewn  a'i  gymmeradvvyo  yn  gystai 
â'r  enwaerìerìig?  Rhag-iiaenu  gwrthrìrìarìl, 
a  allai  yr  Iuddewon  godi,  mae  yr  apostol 

yma. 
2  b  *  Llawer  ym  mhob  rhy  w  fodd : 

f  yn  gyntaf,  c  X  o  herwydd  darfod 
d  ymddiried  iddynt  hwy  am  e  ymad- roddion  Duw. 

b  adn.  3.  pen.  11.  1,  2,  15—23,  28,  29.  c  pen.  2.  18. 
a  9.  4.  Deat.  5.  7,8.  Neli.  9.  13,  14.  Salm  78.  4—7.  a  147. 
19,  20  Es.  8.  2Q  Ezec.  20.  II,  12.  Luc  16.  29-31.  Ioan  5. 
39.  2  Tim.  3.  15-17.  2  Pedr  1.  19-21.  Dat.  19.  10. 
d  1  Cor.  9.  17.  2  Cor.  5.  19.  Gal.  2.  7.  1  Tioi.  6.  20. 
e  Act.  î,  38.  Heb.  5.  12.  1  Pedr  4.  11. 

*  Pr  gofyniadau  uchod  mae  yr  apostol  yn 
ateb,  am  yr  Iurìrìewon  fel  corph  casgledig ; 
er  nad  oedd  eu  bod  yn  Iuddewon,  ac  wedi 
eu  henwaedu,  o  un  lles  ysbrydol,  er  cadwerì- 
igaeth  eu  heneidiau;  eto  bod  rhagoriaeth 
mawr,  a  buddioideb  íawer,  yn  mhob  rhyw 
forìd,  iddynt  hwy  rhagor  eraill,  ag  oedd  yn 
tuedrìu  at,  ac  yn  gweini  fel  moddion  i'w 
iachawdwriaeth  ysbrydol  hwynt.  +  Nid  per- 
thyn  i  drefn  ymadrorìd  y  mae  y  gair  hwn 
yma,  fel  yn  pen.  1.  8;  oblegid  nid  yw  yr 
apostol  yn  dechreu  un  ymadrodd  yma:  níd 
cyfeirio  at  rif  y  breintiau  y  mae  chwaith; 
oblegid  nid  yw  efe  yn  enwi  ond  un  fraint  o 
gwbl :  ond  cyfeirio  y  mae  at  ansawdrì  a 
rhagorolrìeb  y  fraint  hòno ;  y  benaf,  a'r 
werthfawrocaf  o  bob  braint  yrìyw,  ac  megys 
yn  cynnwys  yr  holl  freintiau  eraill.  %  Yr 
Ysgrythyrau  sanctaidd,  sef  Llyfrau  yr  îlen 
Destament,  yn  enwedig  y  rìrìeddf  a  roddwyd 

a'r  Sinai,  yr  hon  a  eilw  Stephan  yn  fíymad- 
roddion  bywiol,"  Act.  7.  3S.  Hefyd  holl 
ysgrifeniadau  y  prophwydi  am  y  Messiah 
oerìrì  i  rìdyfod  o'u  cenedl  hwy.  Ymddiried- 
odd  Duw  y  pethau  gwerthfawr  hyn  i'r  Iudrì- 
ewon,  yr  hyn  oedd  ragoriaeth  a  buddioideb 
mawr  irìrìynt  hwy. 

3  Oblegid  beth  f  os  anghredodd 
rhai  ?  s  f  a  wna  eu  hanghrediniaeth 
hwy  fFydd  Duw  yn  ofer  ? 

/pen.9.  6.  a  10.  16.  a  11.  1—7.  Heb.  4.  2.  *  peu. 
11.  29.  Num.  23.  19.  1  Sam.  15.  29.  Es.  54.  9,  10.  *  55  1 1 . 
a  65.  15,  16.  Jer.  33.  24—26.  Mat.  24.  35.  2  Tim.  2.  13.  Heb. 

6.  13 — 18. 

*  Beth  os  anghrerìodd  rhai  ì  (Act.  28.  24,) 
megys  yn  sicr  yr  anghredodrì  Jlawer,  îe,  y 
rhan  fwyaf  o'r  Iuddewon.  gan  wrthorì  y 
Messiah  pnn  ddaeth,  er  bod  ganddynt  ymad- 
roddion  Duw  yn  dywedyd  am  rìano.  fA 
wna  eu  hanghrediniaeth  hwy  air  Duw  yn 
rìdiryin,   neu    a    rwystra   hyny    ffyddlonrìeb 

3I3  
- 
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Duw  i  gytìawni  ei  air  ?  Efe  a  gyflawnodd 
ei  addewidion  yn  nanfoniad  y  Messiah  ;  ac 
os  na  dderbynient  hwy  y  Messiah  hwnw,  a 
allent  hwy  daeru  fod  Duw  yn  tòri  ei  addew- 
id,  ac  yn  pallu  yn  ei  wirionedd,  herwydd  ei 
fod  yn  eu  gwrthod  hwy  am  eu  hanghredin- 
iaeth,eu  hanufudd-dod,  a'u  hanfad  ddrygioni? 

4  h  *  Na  atto  Duw  :  *  f  eithrbydd 
ed  Duw  yn  eirwir,  *  J  a  phob  dyn  yn 
gelwyddog  ;  ||  megis  yr  ysgnfenwyd, 

1  Fel  y'th  gyfiawnhâer  yn  dy  eiriau, 
§  ac  y  gorfyddech  pan  y'th  farner. h  adn.  6,  31 .  pen.  6.  2,  15.  a  7.  7,  13.  a  9.  14.  a  11.1, 
11.  Luc  20.  16.  1  Cor.  6.  15.  Gal.  2.  17.  a  3.  21.  a  6.  14. 
i  Deut.  32.  4  Job  40.  8.  Salra  100  5  a  119.  160.  a  13S.  2. 
Mica  7.  20  Ioan  3.  33.  2  Cor.  1.  18.  Tit.  1.  2.  Heb.  6.  18 
1  Ioan  5.  10,  20.      Dat.  3.  7.  k  Salm  62.  9.     a  116.11. 
/  Job  36.  3.  Salm  51.  4.  Mat.  11.  19. 

*  Mê  genoito  :  *  Na  fydded  y  fath  beth,' 
yw  pr'íodol  ystyr  y  geiriau;  ac  a  ddefnyddir 
fef  y  dull  cryfaf  o  wadu  peth.  gydag  atgas 
rwydd.  Cyfieithir  y  ddan  air,  "  Na  atto 
Duw,"  yn  mhob  màn,  ac  felly  yn  y  Saeson- 
eg  hefyd.  t  Parâed  ef  i  iod  yn  ffyddlawn 

i'w  addewidion  a'i  gyfammod,  a  gweler  a 
chydnabydder  ei  fod  ef  felly  gan  bawb  :  Ja 
phwy  bynag  a  ddywedo  neu  a  feddylio  nad 
ydyw  felly,  celwyddog  yw  hwnw,  a  chyfrif 
er  ef  yn  gelwyddog  gan  bawb  a  gredant 
wirionedd  a  ffyddîoncìeb  Duw.  Neu  ynte 
fel  hyn  : — Celwyddog  yw  pob  dyn  mewn 
cymhariaeth  i  Dduw  ;  efe  yn  unig  sydd  yn 
ddigelwyddog,  ac  yn  anmhosibl  iddo  fod  yn 
geiwyddog.  j)  Mae  hyn  wedi  ei  ysgrifenu 
yn  Salm  51.  4,  lle  yr  oedd  Dafydd  yn  cyf 
addef  ei  bechod,  ac  yn  cydnabod  uniondeb 
bygythion  a  barnedigaetliau  Duw  am  y 
pechod  hwnw  a  phob  pechod  arall.  §  "  Ac 
y  byddit  bur  pan  farnech,"  yw  y  geiriau  yn 
y  Sal.ii  ;  yma,  "  Fel  y  gorfyddech  pan  y'th 
farner."  Yno,  Duw  sydd  yn  barnu;  yma, 
Duw  sydd  yn  cael  ei  farnu  gan  eraill,  y  rhai 
trwy  eu  hanghrediniaeth  sydd  yn  barnu  ei 
ffydd,  neu  ei  ffyddlondeb  ef  yn  ofer,  adn.  3, 
ac  yn  ei  wneuthur  ef  ei  hun  yn  gelwyddog. 
1  Ioan  5.  11.  Syniad  dychrynllyd  yw  medd- 
wl  am  ddynion  yn  barnu  Duw  !  ond  wrth 
farnu,  mae  efe  yn  bur  ;  ac  wrth  gael  ei 
farnu,  mae  efe  yn  gorfod  yn  fnddugoliaeth- 
us  :  bydd  Duw  byth  yn  eirwir,  a'i  holl  elyn 
ion  byth  yn  gelwyddog. 

5  m  *  Eithros  ywein  hanghyfiawn- 
der  ni  yn  canmol  cyfìawnder  Duw, 

n  f  pa  beth  a  ddywedwn?  °\  Ai  ang- 
hyfiawn  yw  Duw,  ÿr  hwn  sydd  yn 
dwyn  arnom  ddigofaint?  p  \\  (yn  ol 
dyn  yr  wyf  yn  dywedyd) 

m  adn.  7,  25,  26.  peo.  5.  8,  20,  21.  n  pen.  4.  I.  a  6. 
1.  a  7.  7.  a  9.  13,  14.  o  pen.  2.  5.  a  3.  19.  a  9.  18-20 
a  12.  19.  Dei.i.  32.  39-43.  Salin  5S.  10,  II.  a  94.  1,  2.  Nab. 
î.  2,  6—8.  2  Thes.  1.  6-9.  D*t.  15.  3,  4.  a  16.  5—7.  a  18. 
20.        p  pen.  6.  19.   1  Cor.  9.  8.  Gal.  3.  15. 

*  Éto,  gallai  rhai  o'r  Iuddewon  ymryson- 
gar  ddadlau  yn  mhellach,  os  oedd  eu  hang- 
hytiawnder  a'u  hanghrediniaeth  hwy  yn 
gwrthod  y  Messiah,  yn  rhoddi  ychwaneg  o 
ogoniant  i  gyfiawnder  Duw  yn  ei  ddialedd 
arnynt,  ac  hefyd  ar  y  cyfiawnder  gogonedd- 
us  hwnw,  trwy  ba  un  mae  efe  yn  cytìawnâu 
y  mwyaf  annheilwng  a  gredo ;  t  pa  beth  a 
allent  hwy  ddywedvd  am  ei  waith  ef  yn  eu 
cauad  hwy  allan  o  bub  rhan  yn  Nghrist,  ac 
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yn  eu  cospi  mòr  drwm  am  ei  wrthod  ef  ? 
X  onid  oedd  Duw  yn  anghyfiawn  yn  dwyn 
arnynt  hwy  y  fath  ddigofaint  ofnadwy,  am 
y  pechod  hwnw  oedd  megys  yn  achlysur 
iddo  ef  i  ddangos  ei  ogoniant  yn  fwy  dis- 
glaer  ?  ||  Yn  <>1  rhesymiad  dyn  anianol,  ac 
megys  yn  mherson  Iud^lew  anghrediniol,  yr 
oedd  yr  apostol  yn  dywedyd  fel  yna,  ac  nid 
dywedyd  ei  feddẃl  ei  hun  yr  oedd,  fel  mae 
yn  amlwg  wrth  ei  atebiad  yn  yr  adnod  nes- 
af.  Efalìai  iddo  glywed  rhai  o'r  Iuddewon 
yn  cecrus-ddadlau  yn  y  dull  rhyfygus  uchod. 

6  «  *  Na  atto  Duw  :  r  canys  wrth 
hynny  pa  fodd  y  barna  Duw  y  byd  ? 

q  (Jwel  ar  adn.  4, 
19.  Salm  9.  8.  a  11. 
17.31. 

*  Gwel  y  sylw  ar  adn.  4.  Och,  rhag  y 
fath  feddwl  atgas  a  chableddus,  na  atto  DuW 
i  mi  goledd  y  fath  dyb,  na  chaniatâu  y  fath 
ganlyniad  !  Na,  mae  yn  eithaf  cyfiawn  iddo 
ef  wrthod  yr  Iuddewon  digred,  a  phawb  di- 
gred,  a  wrthodont  ei  Fab  ef,  a  dwyn  arnynt 
ddigofaint  hyd  yr  eithaf.  Mae  yn  gyfiawn 
iddo  hefyd  alw  a  chyfiawnâu  y  neb  a  fýno 
trwy  ffydd,  a  chael  gogoniant  iddo  ei  hun 

trwy  y  naill  a'r  llall  o'r  goruchwyliaethau 
uchod.  f  Duw  yn  anghyfiawn  !  pa  fodd  felly 
y  barna  efe  y  byd  ì  Oni  wna  Barnydd  yr 
holl  ddaear  farn  ?  ac  onid  yw  barn  Duw  yn 
ol  gwirionedd.  Yn  ol  y  dull  uchod  o  ym- 
resymu  nis  gall  efe  farnu  neb ;  obJegid  caiff 
ei  gyfiawnder  ef  ei  ogoneddu  yn  nghospedig- 
aeth  ei  holl  elynion,  o'r  dynion  gwaelaf  hyd 
yr  angelion  uchelaf,  a  wrthryfelasaut  yn  ei 
erbyn. 

7  s  *  Canys  os  bu  f  gwirionedd 
Duw  trwy  fy  J  nghelwydd  i  ||  yn  hel- 
aethach  i'w  ogoniant  ef,  *  paham  y'm 
bernir  innau  etto  megis  pechadur  ? 

a  Gen.  37.  8,  9,  20.  a  44.  14.  a  50.  18—20.  Ex.  3.  19. 
a  14.  5,  30.  1  Bren.  13.  17,  18,  26—32.  2  Bren.  8.  10-15. 
Mat.  26.  34,  69-75.  í  pen.  9.  19,  20.  Es.  10.  6,  7.  Act. 
2.  23.  a  13.  27-29. 

*  Yr  un  wrthddadleto,  mewn  dull  arallo'i 
geirio.  Yn  y  Testament  Prussiaidd  niae  y 

rhan  flaenaf  o'r  adnod  fel  hyn  : — "  Ar  yr  un 
pryd,  os  yw  fy  nghelwydd  I  yn  foddion  i 
ogoneddu  Duw,  trwy  wneuthur  i  ardderch- 
awgrwydd  ei  wirionedd  ef  ddisgleirio  yn 

fsvy  amlwg,"  &c.  Hyn  yw  y  synwyr  yn 
sicr ;  ond  nid  y  w  yn  gydred  â'r  geii  ian 
gwreiddiol.  t  Geirwiredd  Duw,  neu  ei  ffydd- 
londeb  i'w  wirionedd.  i  Anífyddlondeb  ac 
anwadalwch  dyn  ;  yn  nghyd  a'i  anghredin- 
iaeth,  yr  hon  sydd  yn  gwneuthur  Duw  yn 
gelwyddog.  ||  Os  yw  Duw  yn  cael  mwy  o 
ogoniant  yn  nghyflawniad  ei  wirionedd,  trwy 
fy  mod  I  yn  gelwyddog  yn  ei  wadu  ;  §  pa 

ham  y  be'íir  ac  y  cospir  fi  fel  pechadur,  a 
minnau  yn  achlysur  iddo  ef  gael  y  gogoniant 
chwanegol  hwnw  ?  Dull  tra  dychrynllyd 
o  ymresymn  yw  hyn,  ac  nid  oes  ond  dyn 
eithaf  caled  a  ymresyma  fel  hyn. 

8  *  Ac  nid  (megis  u  y'n  ceblir,  ac 
meeis  y  dywed  rliai  ein  bod  yn  dy- 
wedyd)  *  f  Gwnawn  ddrwg,  fel  y  dêl 
daioni?  J  y  rhai  y  mae  eu  damnedig- 
aeth  yn  gyfiawn. 

m  Mat.  5.  11.  1  Pedr  3.  16,  17.  *  pen.    5   20.  a  6.  1, 
15.  a  7.  7.  Jud,  4. 
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*  Pe  caniatêid  unwaith,  nad  yw  pechu  yn 
erbyn  Duw  yn  bechod,  o  herwydd  ei  fod  ef 
yn  cael  mwy  o  ogoniant  yn  y  diwedd  drwy 
hyny,  sef  trwy  achub  rhai  a  chospi  eraill  ; 
+  y  peth  goren  i  ni  yw  gwneyd  drwg  fel  y  dêl 
daioni :  po  mwyaf  o  ddrwg  a  wneloin  ni, 
mwyaf  i  gyd  o  ogoniant  a  gaitt  Duw;  ac 
felly  po  mwyaf  y  drwg,  gorau  oll  fydd  y 
canlyniadau.  Mae  yn  debyg  fod  rhai  o  el- 
ynion  crefydd  yn  dywedyd  yr  anwiredd 
gwarthus  hwn  ar  y  cristionogion  yn  y  dydd- 
iau  hyny  ;  eu  bod  yn  dywedyd  yn  gabledd- 
us,  "  Gwnawn  ddrwg  fel  y  dêl  daioni." 
Ond  mae  yr  apostol  yn  gwadu  y  cyhuddiad 
anwireddus,  ac  yn  gwadu  y  fath  athrawiaeth 
gableddus  hefyd.  %  Pwy  bynag  a  ddysgo  y 
fath  athrawiaeth,  ac  a  wnelo  yn  ol  y  fath 
athrawiaeth,  sef  gwneyd  drwg  fel  y  dêl  dai- 
oni ;  niae  eu  damnedigaeth  yn  gyfìawn,  er  y 

taerenthwy  i'r  gwrthwyneb. 

9  y  *  Beth  gan  hynny  ?  z  a  ydym 
ni  yn  fwy  rhagorol  ?  f  Nac  3/âfj/w  ddim : 

\  canys  ni  a  brofasom  o'r  bìaen  a  fod 
pawb,  yr  Iuddewon  a'r  Groegwyr, 
||  dan  bechod; 

yadn.5.  pen.  6.  15.  all.7.  1  Cor.  10.  19.  a  14.  15. 
Pbil.  1.  18.  a  hdn.  22,  23.  Es.  65.  5.  Luc  7.  39.  a  18.  9— 
14.   I  Cor.  4.  17.        a  Gal.  3.  10,  22. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  dychwelyd  at  ei 
fater  dechreuol,  "  Pa  ragoriaeth.  sydd  i'r 
Iuddew1? — Llawer  yn  mhob  rhyw  fodd." 
adn.  1,  1.  Yr  oedd  llawer  o  ragoriaeth  i'r 
Iuddewon  ar  y  cenedloedd  o  ran  breintiau  ; 
ond  a  oedd  yr  Iuddewon  yn  fwy  rhagorol  o 
ran  cyflwr,  a  chymmeradwyaeth  gyda  Duw, 

na'r  cenedloedd?  t  Nac  oeddynt  ddim,  ebe 
yr  apostol ;  o'r  ddau  yr  oedd  eu  cyflwr  yn 
waeth  na'r  eiddo  y  cenedloedd,  gan  eu  bod 
wedi  pechu  yn  wyneb  mwy  o  freintiau  a 
goleuni  na  hwy.  J  Profasai  yr  apostol  fod  y 
cenedloedd  dàn  bechod  yn  y  bennod  gyntaf, 
a  phrofasai  fod  yr  Iuddewon  felly  hefyd  yn 
yr  ail  bennod.  ||  Dan  euogrwydd  ac  ar- 
glwyddiaeth  pecbod,  gan  hyny  dàn  goll-farn 
ac  yn  rhwym  i  ddigofaint  o  ran  dim  a  allant 
hwy  eu  hunain  ei  wneyd  er  ymwared. 

10  b  *  Megis  y  mae  yn  ysgrifened- 
ig, c  f  Nid  oes  d  neb  cyfiawn,  nac  oes un: 

b  adn.  4.  pen.  11.  8.  a  15.  3,  4.  Es.  8.  20.  1  Pedr  1.  16. 
c  Salm  14.  1-3.  a  53.  1—3.  d  adn.  23.  Job  14.  4.  a  15. 
14.  a  25.  4.  Marc  10.  18.  Eph.  2.  1—3.  1  loan  1.  8—10. 

*  Mynai  yr  Iuddewon  ddadlau  "  Dîeuog" 
yn  wyneb  y  cẃyn  uchod,  ac  nad  oeddynt 
hwy  yn  bechaduriaid  fel  y  cenedloedd  ;  gan 
hyny  mae  yr  apostol  yn  cadarnâu  ei  gyhudd- 
iad  trwy  amryw  o'u  hysgrythyrau  hwy  eu 
hunain.  f  Mae  y  geiriau  hyn  a'r  adnodau  a 
ganlyn,  yn  cael  eu  dyfynu  allan  o  wahanol 

ranau  o'r  Hen  Destament,  ond  nid  yn  gwbl 
air  yn  air  â'r  Hebraeg  nac  â  chyfìeithiad  y 
deg  a  thriugain  chwaith.  Gan  nad  oedd 
neb,  nac  un  cyfiawn  wrth  natur  yn  amser 
Dafydd,  rhaid  bod  yr  Iuddewon  yn  anghyf- 
iawn  yn  gystal  a'r  cenedloedd  :  ac  yr  un 
peth  yw  dynion  wrth  natur  yn  mhob  oes, 
nid  oedd  natur  wedi  gwella  yn  amser  Paul. 

11  e  *  Nid  oesneb  yn  deall ;  ff  nid 
oes  neb  yn  ceisio  Duw. 
i    ,*£en-  '    22>  28'  Sa,m  14-  2~4-  a  53-  S»  4.  a  94.  9.  Diar. 
1.  7,  22,  29,  30.  Es.  27.  11.  Jer.  4.  22.    Hos.  4.  6.    Mat.  13. 
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13,  14,  19.    Tit.  3.  3.     1  Ioan  5.  20.        /pen.  8.  7.    Job  21. 
15,  16.  Es.  9.  13.  a  31.  1.  a  55.  6.  a  65.  I.  Hos.  7.   10. 

*  Nid  oes  neb  yn  dëall  yn  iawn  am  Dduw, 
am  air  Duw,  am  eu  dyledswyddau  eu  hun- 
ain  yn  ngwyneb  gair  Duw  :  nid  oes  neb  wrth 
natur  yn  dëall  trneni  a  pherygl  ei  gyflwr, 

na'r  ft'ordd  i  gael  cymmod  â  Duw,  a  chym- 
meradwyaeth  yn  ei  olwg  ef.  Gan  nad  oedd 
neb  yn  deall  nid  oedd  yr  Iuddewon  wrth 
natur  yn  deall,  er  bod  ymadroddion  Duw 
ganddynt.  f  Nid  oes  neb  yn  ceisio  adnabod 
Duw,  nac  yn  ceisio  cymmod  a  chymdeithas 
âg  ef ;  nid  oes  nebyn  galw  arno,  yn  ei  was- 
anaethu  wrth  ei  fodd,  yn  ei  ogoneddu  yma, 
nac  yn  ceisio  ei  fwynâu  byth  ar  ol  hyn.  Yn 
adn.  10,  dangosir  sefyllfa  anghyfiawn  y  per- 
son,  yn  yr  adnod  hon  dangosir  Uygriad  cyn- 
neddfau  y  person,  sef  y  deall  a'r  ewyilys. 

,  12  ?  *  Gwyrasant  oll,  h  t  aethant  i 
gŷd  yn  anfuddiol ;  *  J  nid  oes  un  yn 
gwneuthur  daioni,  nac  oes  un : 

g  Ex.  32.  S.  Salm  14.  3.  Preg.  7.  29.  Es.  53.  6.  a  59.  8. 
Jer.  2.  13.  Eph.  2.  3.  1  Pedr  2.  25.  h  Gen.  1.  31.  a  6.  6, 
7.  Mat.  25.  30.  Phile.  11.  i  Salm  53.  1.  Preg.  7.  20.  Es. 
64.  6.  Eph.  2.  8—10.  Phil.  2.  12,  13.  Tit.  2.  13,  14.    Iaiço  1. 

16,  17.  
'5 

*  I'r  gwrthwyneb  o  fod  yn  gyfiawn,  o 
ddeall,  ac  o  geisio  Duw,  maent  oll  yn  gread- 
uriaid  gwrthgiliedig,  wedi  gwyro  o  ífordd  y 

gwirionedd  a'r  bywyd,  a  chwedi  gadaelDuw 
a  phob  daioni.  t  Nid  yn  unig  yn  anfuddiol 

ond  yn  atgas  a  ffi'aidd  :  peth  nad  yw  yn  add- 
as  i  ddim  ond  i'w  fwrw  i'r  domen  yw  ystyr 
y  gair  medd  Pool.  %  Nid  oes  un  yn  gwneuth- 
ur  dim  daioni  gwirioneddol  ac  ysbrydol,  nac 
oes  un.  Pa  fodd  y  gallant  gwedi  y  fath 
ddysgrifiad  uchod  o  honynt,  ac  heb  allu 
gwneuthur  daioni,  pa  fodd  y  gallant  fod  yn 

gyfiawn. 1 3  *  *  Bedd  agored  yw  eu  ceg ; 
1  f  â'u  tafodau  y  gwnaethant  ddichell ; 
m  X  gwenwyn  aspiaid  sydd  dan  eu 
gwefusau : k  Salm  5.  9.  Jer.  5.  16.  Mat.  23.  27,  28.  /  adn.  4. 
Salm  5.  9.  a  12.  3,  4.  a  36.  3.  a  52.  2.  a  57.  4.  Es.  59.  3. 
Jer.  9.  3,  5.  Ezec.  13.  7.  Mat.  12.  34,  35.  Iago  3.  5-8. 
m  Deut.  32.  33.  Job  20.  14—16.  Salm  140.  3. 

*  Mae  eu  ceg  fel  bedd  agored,  o  hevwydd 
eu  hawydd  a'u  glythineb  anniwalladwy ; 
neu  ynte  o  herwydd  y  geiriau  atgas  a  ddaw 
allan  o*u  genau,  y  rhai  a  ddrewant  fel  arogl 
corph  marw  mewn  bedd  agored.  f  Llefaru 
gweniaith,  dichell,  a  thwyll,  yw  gwaith  cy- 
ffredin  eu  tafodau ;  gan  feddwl  un  peth  a 
dywedyd  peth  arall,  yn  debyg  i  dad  y  cel- 
wydd  a  thàn  ei  lywodraeth  ef.  %  Tra  maent 
yn  proffesu  cyfeillgarwch,  maent  yn  ddirgel- 
aidd  yn  taflu  allan  enllib  a  gwaradwydd,  yr 
hyn  a  archolla  eu  cymmydogion  yn  sydyn, 
yn  ddîarwybod,  ac  yn  anfeddygîniaethol,  fel 
gwenwyn  ofnadwy  aspiaid,  yr  hwn  a  daflant 
i'r  archoll  pan  frathont. 

14  *  *  Y  rhai  y  mae  eu  genau  yn 
llawn  melldith  a  chwerwedd. 

n  Satm  10.  7.  a  59.  12.  a  109.  17,  18.  Iago  3.  10. 

*  Yn  yr  adnod  o'r  blaen  dywedir  am  waith 
dirgelaidd  y  tafod,  yma  dywedir  am  ei  waith 
mwy  cyhoeddus  ef:  yn  lle  ymadroddion 
duwiol  a  thirion,  mae  eu  genau  yn  Ilawn 
melltithion,  rhegfêydd,  anudoníaeth,  a  chabl- 
eddau  chwerwon  ;  ac  yn  bytheirio  y  rhai 

hyn  allan  yn  gyhoeddus,  ddigywilydd,  a  d'í- 



Na  chyfiawnêir  un  cnawd  trwy         RHUF.  III. weithredoedd  y  ddeddf. 

arswyd,  er  dîaiirhydedd  i  Dduw,  a  niweidiau 
i  ddynion. 

15  *'*  Buan  yw  eu  traed  i  dywallt 
gwaed. 

o  Diar.  1.  16.  a  6.  18.  Es.  59.  7,  8. 

*  Ain  aelodau  eraill  y  corph,  a  gweithred- 
oedd  y  bywyd,  maent  oü  ar  waith  mcwn 
pechod,  yn  gyfateboi  i  halogrwydd  eu  calon- 
au,  a  llygredigaeth  eu  geiriau.  Mae  y  traed, 
y  rhai  a  ddylent  eu  cario  hwynt  i  bob  gweith- 
red  dda,  yn  rhedeg  o  amgylch  yn  gylíym  ac 
yn  fywiog,  i  wneuthur  pob  drygioni,  hyd  yn 
nod  i  dywallt  gwaed  gwirion.  Diar.  1.  16; 
Esa.  59.  7. 

16  *  Distryw  ac  aflwydd  sydd  yn 
eu  flfyrdd  : 

17  p  f  A  íForddtangnefedd  nid  ad- 
nabuant. 

p  pen.  5.  1.  E».  57.  21.  a  59.  8.  Mat.  7.  14.  Luo  1.  79. 

*  Distryw  ac  afìwydd  i  bawb  eraill  sydd 
yn  eu  ffyrdd  hwy  ;  dygant  ddistryw  ac  af- 
iwydd  o  ryw  fath  a'i  gilydd,  heb  achos,  ar 
gynnulleidfâoedd  a  phersonau,  gwladol  ac 
eglwysig  ;  arbawb  aymwelont  hwy  â  hwynt ; 
ac  yn  y  diwedd  ar  eu  penau  eu  hunain,  fel 
cyfiawn  wobr  eu  drygioni.  t  Ac  mòr  hollawl 
wrthnysig  a  chyfeiliornus  ydynt  hwy  mewn 

calon  a  buchedd,  fel  y  maent  yn  gwbl  dd'i 
eithriaid  i  bob  peth  a  duedda  i'w  dedwydd 
wch  goreu  hwy  ac  eraill,  yn  y  byd  hwn  ac 
yn  yr  hwn  a  ddaw.  Nis  gwyddant  y  ffordd 

i  gael  cymmod  â  Duw,  na'i  dangnefedd  yn 
eu  heneidiau  eu  hunain;  ac  nis  gwyddant 
pa  fodd  i  gynnyddu  tawelwch  a  thangnefedd 
yn  mhlith  eraill,  nac  ychwaith  yn  eu  plith 
eu  hunain. 

18  ?  *Nid  oes  ofn  Duw  ger  bron 
eu  llygaid. 

q  Gen.  20.  11.  Salra  36.  1.  Diar.  8.  13.  a  16.  6.  a  23.  17. 
Luc  23.  40.  Dat.  19.  5. 

*  1  ddywedyd  y  cwbl  mewn  un  gair,  Nid 
oes  ofn  Duw  ger  bron  eu  llygaid  nac  yn  eu 

calonau  ;  a  thyna  yr  achos  o'r  holl  lygredig- 
aeth  a'r  drygioni  uchod,  yn  eu  calonau,  eu 
cynneddfau,  eu  geiriau,  a'u  gweithredoedd. 
Nid  oes  ganddynt  barch  sanctaidd  i  Dduw 
yn  eu  calonau ;  dim  meddwl  difrifol  am  ei 

Fawredd  dwyfol  a'i  awdurdod  ef ;  am  ei 
hoîl-wybodaetb,  ei  holl-bresenoldeb,  ei  holl- 
alluawgrwydd,  ei  gyfiawnder,  ei  sancteidd- 
rwydd,  a'i  ddaioni  ef ;  na'u  cyfrifoldeb  eu 
hunain  iddo  ef :  nid  ydynt  yn  ofni  ei  ddigio 
ef;  nac  yn  ofni  y  canlyniad  o  hyny  :  nid 

oes  ganddynt  egwyddor  o  wir  grefydd  i'w 
harwain  na'u  llywodraethu  ;  i'w  hattal  hwy 
rhag  unrhyw  ddrwg,  nac  i'w  tueddu  at  un- 
rhyw  ddaioni !  Dyma  gyflwr  truenus  yr 

Iuddewon  wrth  natur,  yn  gystal  â'r  cenedl 
oedd  paganaidd. 

19  *  Ni  a  wyddom  hefyd  r  am  ba 
bethau  bynnag  y  mae  y  ddcddf  yn  ei 
ddywedyd,  f  mai  wrth  y  rhai  sydd 
dan  y  ddeddf  y  mae  hi  yn  ei  ddy wed- 

yd :  'f  J  fel  y  cauer  pob  genau,  •  ac  y byddo  yr  holl  fyd  dan  farn  Duw. 
r  adn.  2.  pen.  2.  12—18.  Ioan  10.  35.  a  15.  25.  1  Cor.  9. 

20,21.  Gal.  3.  23.  »4.5,21.  a  5.  18.  s  adn.  4.  pen.  1. 
20.  a  2.  1.  1  Sam.  2.  9.  Job  5.  16.  a  9.  2,  3.  Salui  107.  42 
Ezec  16.  63.  Mat.  22.  12,  13.  Ioan  8.  9.  1  Cor.  1.  29.  kf  adu. 
9,  23.  pen.  2.  1.  Gal.  3.  10,  22. 
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*  Rhaid  bod  y  gair  "  deddf "  yny  fàn  hon 
yn  arwyddo  yr  Hen  Destament  yn  gyffred- 
in  ;  oblegid  nid  oes  yr  un  o'r  dyfyniadau 
uchod  wedi  eu  cymmeryd  allan  o  Lyfrau 

Moses,  eithr  o'r  Salmau  a'r  prophwydi  : 
gwel  y  cyfeiriadau.  Gallai  yr  Iuddewon 
fod  yn  barod  i  h;ieru,  nad  oedd  y  darluniad 
gresynol  uchod  o  ddynolryw  yn  perthyn  dim 
iddynt  hwy  fel  cenedl ;  (oddigerth  i  rai  per- 
sonau  anfad  yn  eu  plith  ;)  ond  i'r  cenedl- 
oedd  :  i  ragfíaenu  yr  wrthddadl  hòno,  mae 
yr  apostol  yn  dywedyd,  mai  wrth  yr  ludd- 
ewon  yn  anad  neb  aralí,  yr  oedd  y  ddeddf 
yn  dywedyd  y  pethau  uchod,  a  phob  peth 
ag  oedd  yn  ddywedyd.  Hwy  oedd  wedi 
cael  y  ddeddf,  ac  nid  y  cenedloedd  ;  o  gan- 
lyniad  wrthynt  hwy  yn  benaf  ac  yn  mlaenaf 
yr  oedd  yddeddf  yn  llefaru  pob  peth.  t  Beth 
bynag  mae  y  ddeddfyn  ei  ddywedyd,  mewn 
ffordd  o  orchymyn,  argyhoeddiad,  neu  gon- 
deinniad,  wrth  ei  deiliaid  eihun,  y  rhai  sydd 

dàn  ei  llywodraeth  a'i  goruchwyliaeth,y  mae 
hi  yn  ei  ddywedyd  ;  ac  nid  wrth  y  paganiaid 

y'rhai  ni  chawsont  mo  hóni  erioed  fel  y  caf- 
odd  yr  Iuddewon  hi.  Yn  ei  ffurf  gyfam- 
modol,  yr  oedd  y  cenedloedd  dàn  y  ddeddf 

yn  gystal  â'r  Iuddewon  ;  ond  yn  ol  yr  ystyr 
a  roddwyd  i'r  gair  deddf  yn  nechreu  y  sylw- 
ad  hwn,  nid  oeddynt  dani.  %  Beth  bynag 
mae  y  ddeddf  yn  ei  ddy wedyd  ar  lythyrenau 
wrth  yr  luddewon,  mae  yn  ei  ddywedyd  i 
gauad  ei  genau  ymffiostgar  hwynt,  ac  i  brofi 
eu  bod  yn  euog  ger  bron  Duw  :  a  pha  beth 
bynag  mae  yn  ei  ddy wedyd  yn  nghydwybod- 
au  a  meddyliau  y  cenedloedd,  mae  yn  ei 
ddywedyd  i  gymmeryd  esgusodion  oddi 
wrthynt;  ac  felly,  yn  y  farn,  bydd  pob  genau 

yn  gauad,  yr  Iuddewon  a'u  hymffrost  deddf- 
01,  a'r  cenedloedd  a'u  hesgusodion  di  sail,  a 
rhaid  i'r  holl  fyd  annuwiol,  o  Iuddewon  a 
chenedloedd,  syrthio  dàn  farn  Duw. 

20  *  Am  hynny  tttrwy  weithred- 
oedd  y  ddeddf  x  ni  chyfiawnheir  un 
cnawd  y  yn  ei  olwg  ef ,  z  f  canys  trwy 
y  ddeddf  y  mae  adnabod  pechod. 

«  adn.  28.  pen.  2.  13.  a  4.  13.  a  9.  32.  Act.  13.  39.  Gal. 
2.  16,  19.  a  3.  10—13.  a  5.  4.  Tit.  3.  5—7.  Iago  2.  9,  10. 
x  Job  25.  4.  Salm  130.  3.  a  143.  2.  Iago  2.  20—26.  u  Job 
15.  15.  a  25.  5.   n  pen.  7.  7—9.  Gal.  2.  19. 

*  Y  casgliad  penderfynol  ac  amlwg  pddi 
wrth  y  pethau  uchod  yw,  na  chyöawnêir  un 
cnawd  trwy  weithredoedd  y  ddeddf  yn  ngol- 
wg  Duw.  Ni  chyfiawnêir  yr  Iuddewon  trwy 
ufudd-dod  i'r  ddeddf  a  gawsant  hwy  mewn 
llythyrenau  ;  ac  ni  chyfiawnêir  y  cenedloedd 
trwy  ufudd-dod  i'r  un  ddeddf  sy  ganddynt 
hwythan  yn  eu  meddyliau  a'u  cydwybodau. 
Mae  pob  cnawd  yn  euog  drwy  gyfrifiad  o  un 
camwedd  Adda  ;  ac  mae  yr  holl  fyd  yn  an- 
nhraethol  fyr  o  gadw  y  ddeddf  yn  berffaith 
yn  eu  personau  eu  hunain.  fMae  uniondeb 
manol  y  ddeddf  yn  dangos  ein  gwyrni  ni ;  a 
sancteiddrwydd  y  ddeddf  yn  dynoethi  ein 
halogrwydd  allan  ni ;  ac  fel  hyny,  datguddio 
pechod  rnae  y  ddeddf,  ac  nis  gall  byth  ein 
cyfiawnâu  ni  oddi  wrtho. 

21  *  Ac  yr  awrhon  a  yr  eglurwyd 
f  cyfiawnder  Duw  heb  y  ddeddf, 
b  l  wrth  gael  tystiolaeth  gan  y  ddeddf 
°a'r  prophwydi ; 



Bod  cyfiawnder  Duw  i  bawb IIHUF.  III. ac  ar  bawb  a  grcdant. 
a  pea.  1.  17.  a  5.  19,  21.  a  10  3,  4.  Geu.  15.  6.  B>.  45. 

24.  Jer.  -.>3.  5,6.  a  39.  10.  D*n  9.  21.  1  Cor.  I.  30.  2  Oor. 
5.  21.  2  Pedr  1.  I.  b  Deut.  18.  15—19.  Lno  24.  44.  loan 
1.  45.  a  3.  14,  15.  a  5.  4fi,  47.  Act.  36.  22.  Heb.  10.  1  —  14. 
c  pe.i.   1.  2.    Act.  3.  21-25.     a  10.  43.    a  28.  23.     1   Pedr  1. 
10,  II. 

*  Gwedi  cauad  i  fynn  yr  holl  fyd  dàn  bech- 
od,  a  chauad  i  fyna  bob  drwa  o  obaith  i'r 
pechadur  yn  llwybr  y  ddeddf;  niae  yr  apos- 
tol  yn  yr  adnod  hou  yn  dangos  drws  arall, 
gwell,  a  ìnwy  diogel,  wedi  ei  agoryd  i  bech- 
aduriaíd  yn  yr  Efeugyl:  er  nad  oes  modd  i 
gyfiawnâu  pechadur  trwy  weithredoedd  y 
ddeddf,  eto,  eglurodd  Duw  ffordd  ogoneddus 
heb  y  ddeddf ;  hyny  yw,  heb  ymddybynu  ar 

ufudd-dod  personol  dyn  i'r  ddeddf'.  t  Gelwir 
hwn  yn  gyfìawnder  Duw,  am  ei  fod  yn  beth 
hollawl  o  Dduw  ;  o  drefniad  ac  o  ddarpariad 
Dnw,  y:i  gymmeradwy  gan  Dduw,  ac  yn 
cael  ei  gyfrif  canddo  ef  i  bechadur  euog. 
jNid  peth  newydd  yw  y  cytiawnder  hwn, 
neu  y  llwybr  hwn  o  gyfiawnâu  pechadur- 
iaid:  yr  oedd  manylrwydd  a  melltitltion  ofn- 
adwy  y  ddeddf  foesol,  wrth  eu  cymharu  â'r 
addewidiono  drugaredd  i  bechaduriaid,yn  ei 
led  ddangos;  yr  oedd  abcrthau  y  ddeddf  sere- 
moniol  jn  ei  ddangos  yn  eglurach,  yr  oedd 
rhag-ddywediadau  a  thystiolaethau  y  pro- 
phwydi  yn  ei  ddangos  yn  eglurach  eilwaith: 
yr  oedd  iìydd  a  gobaith  yr  hen  gredinwyr  yn 
ei  gydnabod  ;  ac  yr  oedd  yr   Hen  Destament 

011,  o'i  iawn  ddeall,  yn  dysgu  i  ddynion  ddys- 
gwyl  am  y  cy  fiawnder  ac  ymddiried  ynddo. 

22  *  Sef  cyfìawnder  Duw,  e yr  hwn 
sìjdd  trwy  ffydd  Tesu  Grist  e  f  1  bawb, 
•^ac  ar  bawb  a  gredant:  ̂ canys  nid  oes 
gwahaniaeth. 
d  pen.43— 13,20— 22.  a  5.  1.  a  8.  1.  Pliil.  3.9.  e  pen. 

4.6,11,22.    Gal.  2.  16.    a  3.  6.     lago  2.  23.        /  Es    61.10. 
Mat.  22.    11,  12.   Luc  15.  22.    Gal.  3.  7-9.  g  pen.  2.  1.  a 
10.  12.  Act.  15.  9.  1  Cor.  4.  7.  Gal.  3.  28.  Col .  3,  11. 

*  "  Cyfiawnder  Duw  heb  y  ddeddf,"  medd 
yr  apostol  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  yma  mae 
yn  dywedyd  yn  fanylach  beth  oedd  ;  sef  "  cyf- 
iawnder  Duw,  yr  hwn  sydd  trwy  ffydd  Iesu 

Grist:"  y  cyfiawnder  a  wnaeih  Iesu  y  Duw- 
ddyn,  fel  cyfryngwr  a  machni'ydd,  yn  neddf- le  a  thros  bechaduriaid.  t  Mae  y  cytìawnder 
dwyfol  a  grasol  hwn  i  bawb  ac  ar  bawb  a 
gredant,  Iuddewon  yn  gystal  â  chenedloedd, 
a  chenedloedd  yn  gystal  &g  Iuddewon  :  nid 
yw  i  neb  ond  y  rhai  a  gredant;  uid  oes  ran 

i'r  Iuddewon  deddfol,  nac  i'r  Groegiaid  phil- 
osophaidd  ynddo:  trwy  gredu  yn  unig  y  mae 

ei  gael,  ac  i'r  sawl  a  gredant  yn  unig  mae 
Duw  yn  ei  gyfrif.  Mae  i  bawb  a  gredant ; 
Ye  rhoddir  ef  ar  bawb  a  gredant,  íel  gwisg 
am  danynt:  oblegid  nis  gellir  gwneuthur  un- 

rhyw  synwyr  cyson  arall  o'r  geiriau  i  bawb ac  ar  bawb. 

23  h  *  Oblegid  pawb  a  bechasant, 
*t  ac  ydynt  yn  ol  Äam  ogoniant  Duw; 

h  adn*.  9—19.  pen.  1.  28—32.  a  2.  1,  &p.  Gal.  3.  22. 1  loan  1.  8-10.  iHeb.  4.  1.  k  pen.  5.  2.    1  Thes    2 
12.  2  Tues.  2.  14.  1  Pedr  4.  13.  a  5.   1,  10. 

*  Pawb  a  bechasant,  Iuddewon  a  chenedl 
oedd:  er  na  phechodd  pawb  i'r  un  gráddaa 
nac  yn  erbyn  yr  un  goîeuni  a  breintiau,  eto 
pawb  a  bechasant.  Mae  euogrwydd  camwedd 
Adda  ar  bawb,  e  lygrwyd  natur  pawb,  ac  e 
bechodd  pawb  o  oedran  gweithredoedd.  t  O 
ganlyniad  mae  pawb  yn  ol  o  roddi  y  gogon- 
iant  i  Dduw  sydd  yn  ddy ledus  iddo  ;  yn  ol 
am  ei  ddelw  ogoneddus  ef  ar  eu  heneidiau ; 
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ac  yn  ol  o'u  rhan  eu  hunain  o  bob  gobaith 
aiu  gael  eu  gogoneddu  gydag  ef  a  chanddo 
mewn  bywyd  tragywydilol.  Maent  yn  ol 
fel  dynion  yn  rhedeg  gyrfa;  ond  yn  diíìygio, 
ac  yn  methu  cyrhaedd  y  nôd. 

24  '  *  A  hwy  wedi  eu  cyfiawnhtiu 
f  yn  rhad  \  trwy  ei  ras  ef,  m  trwy  ý 
prynedigaeth  sydd  yng  Nghrist  Iesu  : 

/  pe».  5.  16—19.  1  Cor.  6.  II.  Eoh.  2.  7—1«.  Tit.  3. 
5—7.  m  pen.  5.  9.  Es.  53.  11.  Mat.  20.  28.  Eph.  I.  6,  7 
Col.  1.  14.  1  Tim.  2.  6.  Tit.  2.  14.  Heb.  9.  12— 14.  1  Pedr 
1.  18,  19.  Dat.  5.  9.  *  7.  14. 

*  Gan  fod  pawb  wedi  pechu,  a  phawb  yn 
ol  am  ogoniant  Duw,  ofer  i  neb  ddisgwyl  na 
meddwl  am  gael  eu  cynawnâu  trwy  weith- 
redoedd  y  ddeddf :  ac  eto  y  mae  gan  Dduw 

ft'ordd  dra  rhagorol  i  gyfiawnâu  y  rhai  sydd 
fel  hyn  wedi  darfod  am  danynt.  t  Mae  y 
cyfìawnder  hwn  yn  "rhad"  i  bechadur,  heb 
ddim  yn  y  pechadur  yn  ei  haeddu,  ac  heb 
ddim  Ilaw  ganddo  yn  y  gwneuthuriad  o 

hóno.  %  O  ganîyniad  rhaid  mai  peth  o"ras" 
Duw  ydyw  yn  hollawl,  nid  yn  unig  heb 
haeddiant  dynol,  ond  yn  hollawl  yn  erbyn 
h  leddiant  dy  nol:  yr  hyn,  mae  yn  debyg,  mae 

yr  aml  eiriad  "  yn  rhad,  trwy  ei  ras  ef,"  yn 
arvvyddocâu.  ||  Ufudd-dod  a  marwolaeth 
Iesu  yn  neddf-le  ei  bobl,  neu  yn  ngeiriau  yr 
adnod,  "y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist 
Iesu,"  ywdefnydd  y  cyfiawnderhwn  ;  a  thrwy 
y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  Iesu  y  mae 
gras  Duwyn  cael  llwybr  rhydd  a  chyfiawn,  i 
weithredu  yn  nghyfiawnâd  pechaduriaid. 
Fel  hyn  y  dywed  Pool:— "  Mae  yr  achos 
haeddianol  yn  cael  ei  osod  allan  trwy  gyffel- 
ybiaeth  o  arferion  milwraidd,  lle  mae  caeth- 
ion  a  gymmerir  mewn  rhyfel,  ac  sydd  yn 
meddiant  un  arall,  yn  cael  eu  rhyddàu  trwy 
dalu  iawn  ani  danynt. 

25  *  Yr  hwn  a  osododd  Duw 

wtyn  iawn,  °  J  trwy  ffydd  yn  ei  waed 
ef,  p  ||  i  ddangos  ei  gyfiawnder  ef, 
§  trwy  faddeuant  y  pechodau  a  wn- 
aethid  o'r  blaen,  trwy  ddioddefgarwch 
Duw; 

n  Ex.  25  17—22.  Lev.  16.  15.  Heb.  9.  5.  1  Ioan  2.  2. 
a  4.  10.  o  pen.  5.  1,9,  II.  Es.  53.  11.  Ioan  6.  47,  53-58. 
Col.  1.  20-23.  Heb.  10.  19,  20.  p  adu.  26.  S<dm  22.  31. 

a  40.  10.  a  50.  6.  a  97.  6.  a  119.  142.  1  Ioan  1.  10.   ' 

*  Yr  hwn  a  osododd,  neu  a  rag-ordeiniodd 
fproêthetoj  Duw  Dad  i  hyn,  yn  ei  arfaeth  a'i 
gyngor  tragywyddol  ;  yr  hwn  a  rag  ddangos- 
odd  efe  yn  nghysgodau  a  phrophwyrloliaethau 
yr  Hen  Destanient;  ac  yr  hwn  o'r  diwedd  a 
ddangosodd  ef  ar  gyhoedd  yn  y  cnawd,  ac  yn 
ngweinidogaeth  yr  efengyl.  t"Yn  iawn  ;" 
fel  1  Ioan.  2.  2 ;  cyfeiriad  sydd  yma  at  y  dru- 
gareddfa,  wedi  ei  thaene'du  à  gwaed,  yr  hon 
oedd  gysgod  o'r  iawn  mawr  hwn  ;  ac  oddi  ar 
ba  un  yr  oedd  Duw  yn  ei  ddangos  ei  hun  yn 
gymmodlawn  â  phechaduriaid,  ac  yn  dru- 
garog  wrthynt.  Yr  un  gair  Groe% {ilasterianj 
a  gyfieithir  yma  iawn,  a  gyfieithirhefyd  tru- 
gareddfa,  vn  Heb.  9.  5  :  felly,  gallesdd  cyf- 
ieiihu  y  geiriau  hyn  "  y  r  hwn  a  osododd  Duw 
yn  drugareddfa."  Ond  trwy  ei  iawn  y  mae 
efe  yn  drugareddfa;  oni  buasai  iddo  wneyd 
iawn  dros  bechadur,  ni  buasai  hyth  yn  dru- 
gareddfa  i  beehadur.  Os  yw  Ciist  yn  iawn 
dros  ein  pechodau  ni,  mae  yn  rhaid  ei  fod 
wedi  ei  osod  yn  ein  deddf-Ie  ni,  wedi  myned 

dàn  gyfrifiad  o'n  be'iau  ni,  dàn   gospedigaeth 
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ein  heddwch  ni,  a  chwedi  ein  llwyr-brynu  ni 
oddi  wrth  felltith  y  ddeddf.  j  Mae  yr  apos- 
tol  yma  yn  dangos  yr  achos,  neu  y  modd  off- 
erynol,  o  gyfiawnâd  pechadur;  sef  trwy 
ffydd  yn  ngwaed  ac  iawn  Iesu :  y  cwbl  a 
fedd  y  pechadur,  neu  y  credadyn  weithian  yn 
hytrach,  am  ei  fywyd  yw,  gwaed  ac  aberth 
Iesu ;  ar  hyn  mae  yn  gorwedd  ei  enaid, 
a  hyn  yn  unig  mae  Duw  yn  ofyn  ganddo. 
Fel  y  dywedodd  wrth  Moses  gynt  am  y  drn- 
gareddfa  gysgodol,  (Exod.  25.  22,)  mae  yn 
dywedyd  wrth  bob  credadyn  yn  awr  am  y 
drugareddfa  ysbrydol,  "  Mi  a  gyfarfyddaf  â 
thi  yno:"  sef  mewn  cymmod  a  heddwch  yn 
angeu'r  groes.  ||  Dyben  Duw  yn  y  gosodiad 
rhyfedd  hwn  oedd,  dangos  gogoniant  ei  gyf- 
iawnder  ei  hun,  yn  nghyd  â  pherffeithrwydd 
cyfiawnder  ac  iawn  lesu  trwy  yr  hyn  y 
boddlonwyd  ef ;  yn  y  ffordd  gyfiawn  ac  an- 
rhydeddus  a  gaed  i  taddau  pechodau  aneirif, 
i  beidio  cospi  y  pechadur  a  gredo,  ac  i  gyf- 
rif  yn  gyfiawn  y  rhai  nid  oeddynt  felly  yn- 
ddynt  eu  hunain.  §  Un  ai  y  pechodau  a 
wnaelhpwyd  cyn  cyfiawnâd,  neu  yute  y 
pechodau  a  wnaethpwyd  dàn  yr  Hen  Desta- 
ment,  cyn  i  Grist  wneyd  yr  iawn ;  ar  gyfrif 
yr  iawn  yr  oedd  Duw  yn  eu  goddef,  ac  ar 
gyfrif  yr  iawn  yr  oedd  yn  eu  maddau. 

26  *  I  ddangos  ei  gyfiawnder  ef  y 
pryd  hwn ;  « f  fel  y  byddai  efe  yn 
gyfiawn,  r  ac  yn  eyfiawnhâu  y  neb 
sydd  o  fìydd  Iesu. 

q  Deut.  32.  4.  Salm  85.  10,  11.  Es.  42.  21.  a  45.  21. 
Zeph.  3.  5,  15.  Zec.  9.  9.  Dat.  15.  3.  r  adn.  30.  pen.  4. 
5.  a  S.  33.  Gal.  3.  8—14. 

*  Y  pryd  hwn,  wedi  i'r  iawngael  ei  wneyd 
a'i  amlygu,  mae  Duw  yn  dangos  yn  amlwg, 
ei  fod  ef  yn  gyfiawn  yn  maddeuant  y  pech- 
odau  a  wnaethid  o'r  blaen  :  er  nad  oedd  ei 
gyfiawndei  yn  ymddangos  mòr  amlwg  o'r 
blaen,  i  bawb  ;  eto,  y  pryd  hwn,  wedi  caelyr 
iawn,  mae  yn  ymddangos  yn  berffaith  amlwg 
ac  yn  ogoneddus  iawn.  Eto,  pa  bechodau 
bynag  a  faddeuo  Duw  y  pryd  hwn,  ac  o  hyn 

allan;bydd  ei  gyfiawnder  yn  amlwg,  a'i 
holl  briodoliaethau  yn  ogoneddus  yn  y  weith- 
red  :  am  fod  aberth  wedi  ei  roddi,  ac  iawn 

wedi  ei  gael,  a'i  ddatguddio  ynyr  efengyl  yn 
gyhoeddus  i  ddynohyw.  t  Fel  na  wnelcr 

cam  â'i  burdeb  hanfodol  ef,  nac  ychwaith  à'i 
gyfiawnder  ef  fel  barnwr,  pan  mae  yn  cyf- 
iawnâu  y  pechadur  euog  a  gredo  yn  Iesu  a'i 
aberth  mawr.  Fel  y  byddai  efe  yn  druyaroy 

ac  yn  ffyddlawn  i'w  addewidion,  medd  rhai: 
mae  hyny  yn  wir ;  ond  gwir  oer  a  gwàn  yd- 
yw  mewn  cymhariaeth  i  eiriau  y  testyn  :  mae 
bod  Duw  yn  yyfiawn  ac  yn  cyfiawnâu  yn 
wir  mòr  rhyfedd,  ag  nas  gallern  braidd  ei 

gredu,  oni  b'ai  yr  hanes  a  gawsom  am  aberth ac  iawn  dros  bechodau. 

27  *  *  Pa  le  gan  hynuy  y  mae  ygor- 
foledd?  f  Efe  a  gauwyd  allan.  JTrwy 

ba  ddeddf? '  ||  ai  deâW/'gweithredoedd? 
§  Nag  e  ;  *  eithr  trwŷ  ddeddf  fTydd. «  adn.  19.  pen.  2.  17,  23.  a  4.  2.  Ezec.  16.  62,  63.  a  36. 
31.  32.  Zepli.  3.  11.  Luc  18.  d— 14.  I  Cor.  1.  29-31.  a  4.  7. 
Eph.  2.  8—10.  t  pen.  9.  II,  32.  a  10.  5.  a  II.  6.  Gal.  2. 
16.  u  pen.  7.  21,  23,  25.  a  8.  2.  Marc  16.  16.  loan  3.  36. 
Gal.  3.  22.   1   loan  5.   II,  12. 

*  Can  fod  bawb  wrth  natur  yn  bechadur- 
iaid,  ac  yn  ol  am  ogoniant  Duw  ;  gan  fod 
pawb  a  gyfiawnâwyd  ac   a  gyfiawnêir,   yn 
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cael  a  chwedicael  eu  cyfiawnâu  yn  rhad  trwy 
ras  Duw,  trwy  y  prynedigaeth  sydd  yn 
Nghrist  Iesu,  a  thrwy  ftydd  yn  ei  waed  ef ; 
pa  le  gan  hyny  mae  y  gorfoledd?  pa  le  sy 
gan  yr  luddew  iymftYostio  yn  ei  gyfiawnder 
ei  hun,  pa  le  sy  gan  y  doethion  paganaidd  i 
ymffrostio  yn  eu  philosophi,  a  pha  le  sy  gan 
neb  a  gyfiawnêir  ac  y  maddeuir  iddo,  i  yni- 
ffrostio  yn  ei  deilyngdod  a'i  weithredoedd  ei 
hun?  t  Efe  a  gauwyd  allan  yn  hollawl,  nid 

oes  yr  un  sail  na'r  achos  lleiafgan  neb  iym- 
ffrostio  ynddo  ei  hun,  gras  Duw  yw  y  cwbl 
yn  iachawdwriaeth  pechadur,  ac  efe  addylai 
gael  yr  holl  ogoniant.  J  Trwy  ba  ddeddf, 
neu  trwy  ba  athrawiaeth,  y  cauwyd  allan  y 

gorfoledd  a'r  ymífrost  hyn  oddi  wrth  ddyn  ? 
y  Ai  trwy  y  ddeddf  neu  yr  athrawiaeth  hòno 
sydd  yn  gwneuthur  ein  cyfiawnâd  i  ymddy- 
bynu  ar  ein  gweithredoedd  ein  hunain  ? 
§  Nagë;  eithr  trwy  yr  athrawiaeth  sydd  yn 

ein  dys^u  i  ytnwadu  yn  hollawl  â'n  cytìawn- derau  ein  liunain,  ac  i  ymorphwys  trwy 

ffydd  ar  Grist  a'i  aberth  mawr,  am  gyfiawn- 
der  a  holl  fendithion  yr  iachawdwriaeth. 

28  *  *  Yr  ydym  ni  gan  hynny  yn 
cyfrif  mai  trwy  f  ffydd  y  cyfiawnhêir 
dyn,  heb  weithredoedd  y  ddeddf. 

x  adn.  20-22,  26.  pen.  4.  5.  a  5.  1.  loan  3.  14—18.  a5. 
24.  a  6.  40  Act.  13.  38,  39.  I  Cor.  6.  11.  Gal.  2.  16.  a  3.  8, 
11—14,  24.   Phil.  3.  9.  Tit.  3.  7. 

*  Felly,  wedi  ystyried  a  chwilio  pob  peth 
yn  fanol,  mae  y  casgliad  yn  eglur  ac  yn  gad- 
arn,  a  dylid  ei  addef  yn  benderfynol,  er  go- 
goniant  Duw  ac  er  darostwng  y  pechadur; 
mai  trwy  ffydd  yn  unig  y  cytìawnêir  dyn, 

pob  dyn,  ger  bron  Duw;  ac  nid  trwy  weith- 
redoedd  y  ddeddf.  t  Nid  ífydd  heb  weith- 
redoedd  a  ddywedir;  ond  ftydd  heb  weith- 

redoedd  y  ddeddf:  nid  trwy  ufudd-dod  i'r 
cyfammod  gweithredoedd  y  cyfiawnêirpech- 
adur,  ond  trwy  ffydd  yn  Nghrist ;  eto  mae 
i'rffydd  hon  weithredoedd  sydd  yn  profi  bod 
y  dyn  yn  gyfiawn,  ond  nid  yn  ei  gyfiawnâu. 
Fel  hyn  ìíid  oes  dim  anghysondeb  rhwng 

Paul  yma,  â  Iago  pen.  2.  21 — 25. 

29  y  *  Ai  i'r  Iuddewon  y  mae  efe 

yn  Dduw  yn  unic?  f  onid  yw  i'rCen- hedloedd  hefyd?  %  Yn  wir  y  mae  efe 
i'r  Cenhedloedd  hefyd : 

v  pen.  1.  16.  a  9.  24-26.  Gen.  17.  7,  8.  Es.  19.  23-25. 
a  54  5.  Jer.  16.  19.  a  31.  33.  Hos.  1.  10.  Zec.  2.  11.  a  8.  iO 
-23.  Mal.  1.  II.  Mat.  22.  32.  Gal.  14.  25-29.  Eph.  3.  6. Col.  3.   lî. 

•  Dan  oruchwyliaeth  bresenol,  helaethach, 

a  mwy  rhagorol  yr  efengyl,  ai  â'r  Iuddewon 
yn  unig  y  mae  Duw  mewn  cyfammod,  fel 
dàn  yr  Hen  ornchwyliaeth  ?  t  Ai  nid  yw 
efe  wedi  cymmeryd  y  cenedloedd  hefyd  i 
mewn  i  eyfammod  llawn  o  fendithion  achub- 
ol  yn  avvr?  J  Ydyw  yn  sicr ;  mae  efe  yn 

Dduw  pob  gras  yn  awr  i'r  cenedloedd  yn 
gystal  atí  i'r  Iuddewon  :  yn  awr  mae  mur  y 
gwahaniaeth  wedi  ei  ddatod  a'i  dynu  i  Iawr, 
a  Duw  yn  Dduw  i'r  Iuddewon  â'r  cenedl- 
oedd  yr  un  ft'unud.  Ganeifodef  yn  Berchen 
a  Meddiannydd  yr  holl  ddaear,  a  phawb 

wedi  syrthio  yn  gydradd  â'u  gilydd  ;  yr  oedd 
yn  iawn  iddo  ef  yn  nhrefn  iachawdwriaeth, 
ei  haddasu  at  gyflwr  cyffredin  pob  cenedl, 
fel  y  cattai  ei  addoli  gan  ei  grëaduriaid  yn 
ngwahanol  barthau  y  byd,  ac  y  byddai  yn 
Dad  ac  yn  Rhan  dragywyddol  iddynt. 
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30  •  Gau  mai  z  un  Duw  si/dd, 
f  yr  nwn  a  gyfiawnhâ  yr  enwaediad 

wrth  ffydd,  X  a'r  dîenwaediad  trwy ffydd. 
%adn 
.  6.  »  6 

*  Un  yvv  Duw  o  ran  ei  hanfod  ;  ac  un  yw 
hefyd  inewn  fforrîrî  o  gyfammod  â'i  bobl  o 
bob  cenerìl :  a  thrwy  yr  un  fforrîd  mae  yn 
cytìawnâu  pawb  o  bob  cenedl ;  tyr  enwaed- 
iarî,  nirî  wrth  yr  enwaerîiad,  ond  wrth  ffyrîd 

î  a'r  d'íenwaediarì  yr  un  morîd  trwy  ffydrî. 
•  Wrtli  tlydrì  a  thrwy  ffyrìd  :'  (e~k  pisteôs  a àia  pisteôs : )  tybia  ein  hawdwyr  nad  oes 

rîirn  gwahaniaeth  i'w  wneyrî  rhwng  y  ddau 
air  hyn,  ond  mai  geiriau  yn  arwyddo  yr  un 

peth,  a'r  un  drefn  o  gyfiawnâu  pawb,  yrîynt. 
Darllen  un  gwr  rìysgedig  y  geiriau  fel  hyn  : 
—  Yr  hwn  a  gyfiawnâ  yr  enwaediad  trwy 

ffydd,  a'r  d'ienwaediad  trwy  yr  un  ffydd. Óan  fod  y  dysgedigion  yn  methu  a  gwelerî 
gwahaniaeth  onrî  mewn  geiriau,  peidied  y 
cymro  uniailh  a  phoeni  ei  hun  i  geisio  dy- 
cbymmygu  gwahaniaeth. 

31  "*  Wrth  hynny,  a  ydym  ni  yn 
gwneuthur  y  ddeddf  yn  ddirym  trwy 

ffydd  ?  b  t  Na  atto  Duw :  c\  eithr  yr 
ydym  yn  cadarnhâu  y  ddeddf. 

a  pen.  4.  14.  Salm  119.  126.  Jer.  8.  8,  9.  Mat.  5.  17, 
a  15.  6.  Gal.2.  21.  a  3.  17— 28.  b  adn.  4.  c  pen.  7.  7 
—14,  22,  25.  a  8.  4.  a  10.  4.  a  13.  8—10.  Salm  40.  8.  Es.  42. 
21.  Jer.  31.  33,  34.  Mat.  3.  15.  a  5.  20.  1  Cor.  9.  21.  Gal.  2. 

19.;a  5.  18-23.  Heb.  10.  16.  Iago  2.  8—12. 

*  Peth  i'w  dirymu  ac  i  drîiflanu  oerîrî  y 
ddeddf  seremoniol,  am  hyny  mae  yn  rhaid 
mai  y  ddeddf  foesol  a  fedrîylir  yma,  yr  hon 
sydd  reol  rîragywyddol  o  gyfiawnder  i  bob 

dyn.  Taerai  rhai  o'r  Iuddewon,  (fel  y  taera 
yr  holl  drîedrîfolion  eto,)  fod  yr  athrawiaeth  o 
gyfiawnârî  trwy  ffydd  heb  weithrerîoerîd  y 
dderîdf,  yn  rîirymu  y  ddeddf,  yn  ei  gwneyd 
yn  beth  rîirîdefnydd,  ac  yn  dattod  pob 
rhwymau  o  ufudd  dod  iddi.  f  Mae  yr  apos- 
tol  yn  gwadu  y  casgliarî  anghywir  hwnw,  yn 
ei  rîdull  cryf  o  ddywedyd,  Na  atto  Duw  ! 

Byddai  hyny  yn  anfri  o'r  mwyaf  ar  y  rîrîerîrîf 
sanctaidd  ;  bydrîai  yn  g)feiliornad  mwyaf 
mewn  athrawiaeth  ;  gosod  derîdf  ac  efengyl 
Duwyn  erbyn  eu  gilydrî  :  byddai  yn  bech- 
od  rîirfawr  ynom  ni  ein  hunain,  ac  mae  ein 

cyhurîrîo  o'r  fath  beth  yn  gam  mawr  â  ni ;  am 
hyny  dywerîwn  etto  Na  atto  Duw.  J  Onrî 
yn  y  gwrthwyneb,  yr  ydym  ni  yn  cadarnâu  y 
ddeddf,  ac  yn  ei  hanrhyderîdu  trwy  yr  ath- 
rawiaeth  hon :  yr  ydym  ni  trwy  athraw- 
iaeth  ffydd  yn  cydnabod  dwyfol  rodrîiad, 
awdurrîod,  a  sancteiddrwydrî  y  drîeddf;  yr 
ydym  yn  cydnaborî  ei  gafael  barâus  yn 
mhob  dyn,  yr  hawl  sydrî  ganddi  i  ofyn  iawn 
gan  bob  pechadurneu  ei  ddamnio  ;  yr  yrîym 
yn  dangos  mai  trwy  iawn  Crist  i'r  drîeddf  y 
mae  cyfiawnder  i'w  gael  i  bechadur  ;  ac  irîrîi 
gael  ei  pherffaith  fawrâu  a'i  hanrhyderîrîu  yn 
yr  iavyn  hwnw  :  yr  ydym  yn  pregethu  hefyd, 
y  rhairî  i  bob  credadyn,  er  ei  gyfiawnâu  yn 
rharî  trwy  ffyrîrî,  gael  sancteiddrwydrî  calon 
a  buciierîd  addas  i'r  rîrîedrîf ;  ac  mai  y  rhai  a 
gyfiawnáwyrî  felly,  sydrî  yn  ei  charîw  oreu 
ac  yn  ei  hanrhyrîerîdu  fwyaf.  Fel  hyn  yr 
yrìym  ni  yn  carìarnâu  y  rìderìdf,  a  nyni  syrìrì 
yn  ei  chadamâu,  nid  chwi. 
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PEN.  IV. 

Ffydd  A  braham  a  gyfr  ifwyd  iddo  yn  gyf- iawnder. 

ìf  A  beth  gan  hynny  a  ddywed- 
wn  ni  ddarfod  i  b  Abraham  f  ein  tad 
ni  ei  gael, c  %  yn  ol  y  cnawd? 

apeo.6.  1.  a7.  7.  a  8.  31.  6  Es.  51.2.  Mat.  3.  9. 
Lnc  3.  8.  a  16.  24,  25,  29—31.  Ioan  8.  33,  37—41,  53,  56. 
Act.  13    26.  2  Cor.  11.  22.         c  sdn.  10.  Heb.  12.  9. 

*  Aíae  yr  apostol  yma  yn  mynerì  yn  mìaen 
i  brofi  ei  brif  gasgliarì  yn  pen.  3.  28 ;  sef 
mai  "  trwy  flydrì  y  cyfiawnêir  rìyn  heb 
vv  eithredoedd  y  drìerìrìf,"  yn  ol  esampl  Abra- 
ham  :  yr  oedd  gan  Abrahain  ffyrîd  â  gweith- 
redoedd  hefyd,  eto  trwy  ffydd  y  cyfiawnâwyrì 
ef  ger  bron  Duw,  ac  nirì  trwy  weithredoedd. 
t  Wrth  grybwyll  Abraham  fel  esampl  i  brofi 
ei  bwnc,  mae  yr  apostol  yn  ei  olygu  ef,  nid 
yn  unig  fel  un  o  nifer  y  credinwyr  gynt, 
ond  fel  tad  yr  eglwys  ;  ac  yna  yn  ymresymu 
i  waered  o'r  tad  i'r  plant  :  os  trwy  fíydd  heb 
weithredoedd  y  cyfiawnàwyrî  y  tarî,  rhaid 

mai  trwy  ft'ydd  heb  weithredoedrî  y  cyfiawn- 
êir  y  plant  hefyrî  ;  nid  oes  ond  un  ffordrî  i 
gyfiawnàu  pechaduriaid.  \  Gall  y  geiriau 
"  yn  ol  y  cnawd"  gyfeirio  at  Abraham  feJ 
tad  yr  Iurìdewon  yn  ol  y  cnawd  ;  ond  yn 
hytrach  fel  arall  y  golygir  hwynt ;  Beth  a 
rìrìywedwn  ni  drîarfod  i  Abraham  gael  yn  ol 

y  cnawd  ?  Pa  fantais  a  gafodd  ef  ei  hun  o'i 
enwaedu  yn  y  cnawd,  ac  o  ymddangos  mòr 
nodedig  o  sanctairîd  ger  bron  dynion  ?  A 
gafodd  efe  ei  gyfiawnàu  ger  bron  Duw  trwy 
yr  enwaediad  o  waith  llaw  yn  y  cnawd, 
a  thrwy  ufudd-dod  a  gweithredoedd  da eraiil  ? 

2  *  Canys  os  Abraham  d  a  gyf- 
iawnhâwyd  trwy  weithredoedd,  €  y 
mae  iddo  orfoledd;  /feithr  nid  ger bron  Duw. 

d  Gwel  ar  pen.  3.  20—28.  Phil.  3.  9.  e  pen.  3.  27. 
a  15.  17.  Ex.  8.  9.  Jer.  9.  23,  24.  1  Cor.  9.  16.  2  Cor.  5.  12. 
a  11.  12.  30.  a  12.  1—9.  Gal.  6.  13,  14.  Eph.  2.9.  /Gen. 
12.  12,  13,  18,  20.  a  20.  9—13.  Jos.  24.  2.  1  Cor.  1.  29.  a  4. 7.   Gal.  3.  22. 

*  Os  trwy  weithredoedrî  y  cyfiawnâwyd 
Abrabam,  y  mae  iddo  orfoledd,  ac  achos 
ymffrost :  felly  yr  ymresyma  Paul  yn  ol  dull 
yr  Iuddewon  deddfol  o  ymresymu  ;  tond  yn 
niwedrì  yr  adnorì  mae  efe  yn  troi  y  rìdadl,  ac 

yn  dywerîyd,  Nidoerîd  i  Abraham  ddim  gor- 
foledd  ger  bron  Duw,  am  hyny  mae  yn  am- 
lwg  mai  nid  trwy  weithredoedd  y  cyfiawn- 
âwyd  ef  ger  bron  Duw.  Pa  mòr  enwog 
bynag  oerîd  Abrahain  mewn  duwiolrîeb  a 
gweithrerîoerîd  da  ar  ol  ei  gyfiawnâu,  nid 
uedd  ganddo  drìim  i  ymffrostio  ynddo  ger 
bronDuw:  nid  oedd  ond  pechadur  collerîig 
fel  eraill  pan  y  galworîd  ac  y  cyfiawnàodd 
Duw  ef,  a  thrwy  ras,  trwy  ffydd  heb  weith- 
redoedd,  y  cyfiawnâwyd  ef. 

3  s  *  Canys  pa  beth  a  ddywed  yr 

ysgrythyr?  Äf  Credodd  Abraham  i 
Dduw  ;  *  a  chyfrifwyd  iddo  yn  gyf- iawnder. 

g  pen.  9.  17.  a  10.  11.  a  11.  2.  Es.  8.  20.  Marc.  12.  10. 
Iago  4.  5.  2Pedr  1.  20,  21.  h  Gen.  15.  6.    Gal.  3.  6—8. 
Iago  2.  23.         tadn.  5,  9,  11,  22—25.  Salm  106.  31. 

*  Ond  i  fynerî  heibio  i  bobpeth  a  ddywerî- 
wn   ni,  (adn.  1,)  chwychwi  ar  y  naill  du  a 



Dedwyddwch  y  dyn  y  mae  Duw         RHTJF.  IV. 
yn  cyfr'ìf  cyfiawnder  iddo. 

minnau  ar  y  tn  arall,  gadêweh  i  ni  edrych  jannuwiol,  fel  y  derbyniú  ddawn  cyfiawnder 

beth  a  ddywed  yr  ysgrythyr  (Gen.  15.  G.)  ar  |trwy  ffyddi  o  rad  ras,  trwy  aberth  ac  iawn  y 
y  mater  hwn,  a  phenderfynu  y  ddadi  yn  ol 
yr  ysgrythyr.  +  Fel  hyn  y  dywed  yr  ys- 
grythyr ;  Credodd  Abraham  i  Dduw,  a  chyf- 
rifwyd  iddo  yn  gyfiawnder:  neu  yn  f;molyn 
ol  Genesis;  Yntao  (Abraham)  a  gredodd  yn 

yr  Arglwydd,  ac  efe  a'i  cyfrifodd  iddo  yn 
gyfiawnder.  Yr  had  addawedig,  sef  y  Mes- 
siah,  oedd  gwrthddrych  ei  ftydd  ef ;  yn 
Nghrist  y  credodd  ar  sail  addewid  Duw;  am 

hyny  y  cyfrifwyd  ei  ft'ydd  ef  yn  gyfiawnder, gan  iddo  fel  hyn  dderbyn,  a  chael  ei  wneyd 
yn  gyfranog  o  Ddow,  yr  hwn  sydd  trwy 

ffydd'lesn  Grist  i  bawb  ac  ar  bawb  a  gred- 
ant:  fel  hyn  y  derbyniwyd  ef,  ac  yr  ym- 
ddygwyd  ato,  fel  pe  buasai  wedi  boddloni 
cyfiawnder  dwyfol,  ac  ateb  holl  ofynion 
deddt  Duw  yn  berffaith,yn  ei  berson  ei  hun. 
Fel  hyn  y  cyfiaẃnâwyd  Abraham,  trwy 
ffydd,  ac  nid  trwy  weithredoedd  y  ddeddf ; 
ac  os  nad  oedd  ganddo  ef  ddim  i  orfoleddu 
ynddo  ger  bron  Duw,  llai  o  lawer  y  mae  gan 
ei  blant  ef  achos  i  orfoleddu  ynddo  ef  feí  eu 
tad,  tra  maent  yn  gwrthod  rhodio  yn  ei 
lwybrau  ef.  Fel  hyn  mae  yr  apostol,  trwy 
yr  un  esampl  hon,  yn  taro  ar  wreiddyn  hyd- 
er  ac  ymddiried  oferyr  Iuddewon  fel  cenedl, 
yn  Abraham  fel  eu  tad,  yn  yr  enwaediad,  ac 
yn  neddf  Moses. 

4  A*  Eithr  i'r  nebsyddyn  gweithio, 
f  ni  chyfrifir  y  gwobr  o  ras,  ond  o 
ddyled. 

*  pen.  9.  32.  *  11.  6,  35.  Mat.  20.  1-16. 

*  Eithr  i'r  neb  (pe  byddai  y  fath  un  ar  y 
ddaear)  sydd  yn  gweithio  y  lìawn  fesùr  mae 

y  gyfraith  yn  ei  ofyn,  +  rhaid  i'r  wobr  gael  eí barnu  iddo  ef  fel  dyled  haeddiannol,  neu 
daliad  teilwng,  yn  ol  telerau  y  cyfammod 
gweithredoedd,  ac  nid  o  ras.  Gallai  y  cyf- 
ryw  ddyn  ymffrostio,  iddo  o  leiaf  ennill  y 
wobr  ;  ond  nid  felly  yr  oedd  gydag  Abraham  : 
nid  oedd  iddo  ef  orfoledd,  ger  bron  Duw, 
dim  i  ymffrostio  ynddo,  canys  trwy  ffydd  y 
cyfiawnâwyd  ef  ac  nid  trwy  weithredoedd. 

5  l  *  Eithr  i'r  neb  nid  y w  yn  gweith- 
io,  ond  m  yn  credu  yn  yr  hwn  sydd 
yn  cyfiawnhâu  "  f  yr  annuwiol,  °  \  ei 
irydd  ef  a  gyfrifir  yn  gyfiawnder. 

I  adn.  24,  25.  peu.  3.  22.  a  5.1,  2.  a  10.  3,  9,  10.  Act. 
13.  38,  39.  Gal,  2.  16,  17  a  3.  9-14.  Phil.  3.  9.  m  adn. 
24  pen  3  26—30.  a  S.  30—31.  Ioan  5.  24.  Gal.  3.  8 
n  pen.  I.  17,  18.  a  5  6-8.  Josh.  24.  2.  Zec.  3.  3,  4.  1  Cor. 
6.  9— 11.  1  Tim.  I.  13-15.  Tit.  3.  3—7.      o  Gw«l  ar  adn.  3. 

*  Yn  yr  adnod  o'r  blaen  yroedd  yr  apostol 
yn  rhoddi  gweithio  mewn  cyferbyniad  i 
gredu,  a'r  wobr  o  ddyled  mewn  cyferbyniad 

'i'r  wobr  o  ras  :  yma,  maeyn  y  gwrthwyneb, 
yn  rhoddi  credu  raewn  cyferbyniad  i  weith- 
io,  a'r  wobr  o  ras  mewn  cyferbyniad  i'r  wobr 
o  ddyled.  Gweithio,  ac  nid  credu,  yno;  credu, 
ac  nid  gweithio,  yma ;  gwobr  o  ddyled,  ac 
nid  o  ras,  yno  ;  gwobr  o  ras,  ac  nid  o  ddy 
led,  yma.  Yr  hwn  nid  yw  yn  gweithio  ar 
sail  y  cyfammod  gweithredoedd  a  feddyl 
ir;  gan  ddisgwyl  cael  ei  gyfiawnâu  trwy  ei 

weilhredoedd  :"mae  efc  yn  ddyfal  ac  yn  gyd- 
wybodol  yn  ymarfer  a  phob  moddion  o  ras, 
yn  edifarau,  yn  ymadael  â  phechod,  ac  yn 
awyddus  i  weithredoedd  da ;  eto  gŵyr  nad 
oes  yn  y  cwbl  ddim  teilyngdod,  ain  hyny 
mae  yn  dyfod   at   Dduw  fel  cyfiawnâwr  yr 

Machníydd  bendigedig.  t  Yn  wir  nid  an 
nuwiol  yn  hollawl  yw  efe  pan  mae  yn  caelei 
gyfiawnâu ;  oblegid  mae  ei  ymostyngiad,  ei 
edifeirwch,  a'i  ftydd,  yn  effeithian  adgenedl- 
iad  ;  yr  hyn  yw  gwreiddyn  pob  duwioldeb 
mewn  creadur  syrthiedig.  Eto,  mewn  cyfiawn- 
der  manol,  yn  öl  y  ddeddf,  tnae  yn  cael  ei 
gyfitwnân  fel  un  annuwioi  ynddo  ei  hun:  an- 
nuwiol  ydy w  yn  ei  olwg  ei  hyn  ;  ac  nid  ar 
gyfrif  dim  da  ynddo  ef  mae  Duw  yn  ei  gyf- 
iawnâu.  \  Peth  cyffredin  yn  yr  ysgrythyr 
yw  rhoddi  y  weithred  am  y  gwrthddrych,  yn 
enwedig  ff>dd  a  gobaith  :  fel  hyn  mae  gobaith 
yn    arwyddo  gwrthrych  gobaith.  Jer.    14.  8; 
I  Tim.  1.  1 ;  Heb.  6.  18.  A  rhoddir  ffydd  yn 
aml  am  wrthddrych  nen  athrawiaeth  ffydd, 
neu  yr  hyn  y  credir  ynddo:  mcgys  yn  Act. 
24.  24  ;  Galat.  1.  23.  Felly,  yn  y  geiriau  uch- 
od,  nid  ffydd  sydd  yn  cael  ei  chyfrif  yn  gyf- 

iawnder,  o  herwydd  ei  rhagoroldeb  a'i  theil- 
yngdod  ynddiei  hun  fel  gwaith  da;  ond  ftl  y 
mae  yn  cyfeirio  y  Barnwr  mawr  am  daliad 
at  gyfiawnder  ac  iawn  ei  Fab,  ac  yntau  yn 

matìdau  i'r  pechadur,  ac  yn  cyfrif  cyfiawn- 
der  ei  Fab  iddo  yn  ol  ei  ffydd  ynddo. 

6  *  Megis  y  mae  Dafydd  hefyd 
fyn  datgan  ̂ Dedwyddwch  y  dyn  y 
mae  *  Duw  yn  cyfrif  cyfiawnder  iddo 
heb  weithredoedd,  gan  ddywedyd, 
p  adn.  9.  Deut.  33.  29.  Salra  ì.  1-3.  a  112.  1.  a  146.  5  , 

.  Mat.  5.  3-12.  Gal.  3.  8,  9,  14.  a  4.  15.  Eph.  1.  3.     ̂ adn. 
II  24.  pen.  1.  17.  a  3.  22.  a  5.  18,  19.  Es.  45.  24,  25.  a  54. 
17.  Jer.  23.  6.  a  33.  16.  Dan.  9.  24.  1  Cor.  1 .  30.  2  Cor.  5. 
21.  Phil.  3.  9.  2  Pedr  1.  1.  r  pen.  3.  20,  21,  27.  Eph.  2. 
8—10.  2  Tim.  I.  9. 

Ysgrythyr  arall,  o'r  eiddo  Dafydd,  y  gwr 
yn  ol  calon  Duw,  a  ddywed  yr  un  tnodd  a'r 
ysgrythyr  o'r  blaen  (adn.  3.)  yn  nghylch  Ab- 
raham.  t  Pan  mae  Dafydd  yn  sôn  am  y  dyn 
gwir  ddedwydd,  dywed  mai  y  dyn  mae  Duw 
yn  cyfrif  cyfiawnder  iddo  heb  weithredoedd 
ydyw  efe.  Nid  yw  efe  yn  sôn  dim  am  ddyn 
ni  phechodd  erioed,  nac  am  ddyn  a  wnaeth 

weithredoedd  i  guddio  ei  bechodau,  ac  i'w 
gyfiiwnâu  ei  hun  ;  ond  dyn  y  mae  Duw  yn 
cyfrif  c>fiawnder  iddo  heb  weithredoedd. 
Dylem  ddëally  geiriau  olaf  yn  adn  5,  wrth  y 
geiriau  hyn  ;  cyfrif  ffydd  yn  gyfiawnder  yw, 
cyfrif  cýfiawnder  trwy  ffydd. 

7  *  f  Dedwydd  yw  y  rhai  y  madd- 

euwyd  eu  hanwireddau,  f  a'r  rhai  y 
cuddiwyd  eu  pechodau. 

s  Salm  32.  1,  2 .  a  51.  8,  9.  a  85.  2.  a  130.  3,  4.  Es.  40. 

1,  2.  Jei.  33.8,  9.  Mica  7.  18-20.  Mat.  9.  2 

*  Mae  yr  apostol  yn  cymmeryd  y  dystiol 
aeth  hon  o'r  eiddo  Dafydd,  allan  o  Salm  32, 

1,  ac  y  mae  yn  addas  iawn  i'r  achlysur; 
oblegid  mae  y  ddau  beth  hyn,  cyfrif  cyfiawn' 
der,  (adn.  6,)  a  maddan  a  chuddio  pechod. 
yn  anwahanadwy  oddi  wrth  eu  gilydd.  Nic 
yr  un  peth  ydynt,  ac  nid  yw  maddan  pechoc 
yn  ogymmaint,  neu  yn  gydwerth  âchyfiawn 
àn  ;  obîegid  yn  y  cyfiawnâd  mae  y  dyn  yi 
cael  ei  ystyricd  yn  gyfiawn,  ac  â  hawl  gan 
ddo  i  fywyd  tragywyddol:  mewn  gweithied 
iadau  naturiol,  rnae  maddau  i  ddrwg-weith 
redwr  yn  beth  gwahanol  iawn  i  roddi  haw 
iddo  i  etifeddiaeth.  Mae  maddeu  yn  rhyddâ' 
y  pechadnr  oddi  wrth  gosp,  a  chyfiawnâu  yi 
rhoddi    hawl    iddo    i    fywyd    tragywyddo! 
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t  Caddio  pechodau  yw  cu  croesi  allan  o'r  cyf- 
rif  megys  â  gwaed  Crist:  a  lle  bynag  y  raae 
gwaed  Crist  yn  cuddio  pechodau,  mae  ei 
gjfiawnder  hefyd  yn  eyfiawnâu  y  personau. 
Cyfrif  cyfiawnder  sydd  yn  mlaenaf,  ebai 
Pool ;  ac  yna  maddau  a  chuddio  pechodau. 

8  *  Dedwydd  yw  y  gwr  '  nid  yw 
yr  Arglwydd  yn  cyfrif  pechod  iddo. 

t  Es.  53.  10—12.  2  Cor.  5.  19—21.  Phile.  18,  19.  1  Pedr 
3.24.   »3.  18. 

*  Yr  un  peth  yn  cael  ei  ddywedyd  mewn 
tair  gwahanol  ffordd  :  neu,  y  mae  tri  pheth 

i'w  ystyried  mewn  pechod  : — 1.  Mae  ynddo 
drosedd  yn  erbyn  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  cael 
ei  faddau  ;  2.  Mae  ynddo  aflendid,  neu 
wrthuni,  yr  hwn  sydd  yn  cael  ei  guddio  ; 
3.  Mae  ynddo  euogrwydd,  yr  hwn  sydd  yn 
cael  peidio  ei  gyfrif.  Gan  fod  Duw  yn 

peidio  cyfrif  pechod  i'w  bobl,  rhaid  ei  fod 
wedi  ei  gyfrif  ar  eu  Machni'ydd,  a  chwedi 
cael  iawn  ganddo  ef  drosto:  heb  hyny  ni 
byddai  Uwybr  cyfiawo  iddo  beidio  ei  gyfrif  i 
ni.  Mae  y  geiriau  uchod,  maddan,  cnddio, 
peidio  cyfrif,  yn  dar.gos  fod  y  dynion  ded 
wyddaf  yn  awr,  wedi  bod  yn  bechaduriaid 

ac  yn  agored  i'r  annedwyddwch  mwyaf ;  ac 
mai  gras  anfeidrol  Duw  a'u  gwaredodd  oddi 
wrth  eu  pechodau  a'r  annedwyddwch  a haeddasant. 

9  *  A  ddaeíh  M  f  y  dedwyddwch 
hwn  gan  hynny  ar  yr  enwaediad  yn 
unig,  ynte  ar  y  dîenwaediad  hefyd  ? 

*  %  Canys  yr  ydym  yn  dy wedyd  ddar- 
fod  ||  cyfrif  ífydd  i  Abraham  yn  gyf- 
iawnder. 

«  pen.  3.  29,  30.  a  9.  23,  24.  »  10.  12,  13.  a  15.  8-19. 
Ei.  49.  6.     Luc  2.  32.     Gal.  3.  14,  26-28.    Eph.  2.  11—13. 
*  3.  8.  Col.  3.  11.         x  Gwel  ar  adn.  3. 

*  Nid  yw  y  geiriau  hyn,  "  A  ddaeth,'*  yn 
y  Groeg ;  ond  y  maent  yn  llwyr  angenrheid- 
iol  yn  y  cyfieithiad  :  gofyniad  yw  y  rhan  hyn 

o'r  adnod  yno,  er  nad  y w  y  geiriau  hyn  yno. 
"  A  ydyw  yn  dyfod"  (cometh)  ydyw  gan  y 
saeson  ;  yn  yr  amser  presenol.  tA  ddaeth, 
neu  a  ydyw  yn  dyfod,  y  dedwyddwch  hwn  o 
gyfiawnâd,  maddeuant  pechodau,  a  chym- 
meradwyaéth  gyda  Duw,  trwy  ffydd  heb 
weithredoedd,  ar  yr  Iuddewon  enwaededig 
yn  unig,  ynte  ar  rai  neu  lawer  o'r  cenedloedd 
dîenwaededig  hefyd  ì  Gwyddai  Paul  fod  yr 
Iuddewon  yn  meddwl  mai  trwy  weithredoedd 
yr  oedd  cyfiawnder,  ac  hefyd  fod  holl  ragor- 
freintiau  pobl  Dduw  yn  perthyn  i'r  enwaed- 
iad  yn  unig;  am  hyny  mae  yn  gofyn  yr  hol- 
iad  uchod  mewn  trefn  i  wrthbrofi  y  cyfeiliorn- 
ad  hwnw.    JFel  pe  dywedasai,  Am  y  pwnc 
0  gyfiawnâd  trwy  ffydd  neu  trwy  weithred- 
oedd,  yr  ydym  eisoes  w  edi  penderfynu  hyny  ; 

oblegid  dangoswyd  mai  trwy  ffydd  y  cyfiaw'n- 
awyd  Abraham,  ein  tad  ni,  ac  nid  trwy 
weithredoedd.  ||  Am  gyfrif  ffydd,  gwel  ar adn.  5. 

10  *  Pa  fodd  gan  hynny  y  cyfrif- 
wyd  hi?  ai  pan  oedd  yn  yr  enwaediad, 
ynte  yn  y  dîenwaediad?  v  f  Nid  yn 
yr  enwaediad,  ond  yn  y  dîenwaediad. 1  ̂ oŴ ■  ,5>  6-  a  ,7-  10-  *  Cor-  7-  18i  19-  Gal.  5.  6.  a  6.  15. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  dyfod  at  y  pwnc 
jarall;  a  oedd  cyfiawnâd  &c,  yn  perthyn  i'r 
-nwaediad  yn  unig ;  ac  yn  gofyn,  pa  bryd, 

neu  pa  fodd,  y  cyfrifwyd  ffydd  Abraham  yn 
gyfiaẅnder  iddo?  ai  wedi  ei  enwaedu,  ynte 
cyn  ei  enwaedu?  f  Yma  rnae  yn  ateb  nid 
wedi  ei  enwaedn,  ond  cyn  ei  enwaedu,  tna 
phedair  blynedd  ar  ddeg  o  Ieiaf.  Credodd 
Abraham  i  Ddtiw,  a  chyfrifwyd  iddo  yn  gyf- 
iawnder,  fua  blwyddyn  cyn  geni  I«mael ; 
(cymhara  Gen.  15.  5,  6 ;  â  16.  4,  11  ;)  ac  yr 
oedd  Iamael  yn  dair  blwydd  ar  (ídegoed  pan 
orchymynodd  Duw  enwaedu  ar  Abiaham  a 
phob  gwrryw  yn  ei  dŷ.  Gen.  17.  10,  2£— 27. 
Fel  hyn  yr  oedd  yn  nmlwg  nad  oedd  yr  en- 
wâediàd  yn  angenrhcidiol  i  gyfiawnâd:  ac 
yn  wir  derbyniodd  Abraham  yr  enwaediad 

yn  arwydd,  neu  yn  "  insel  cyfiawnder  y 
ffydd  yr  hon  oedd  ganddo  yn  y  di'enwaediad. 

11  *  Ac  efe  a  gyramerth  z  arwydd 
yr  enwaediad,  a  f  yn  insel  b  cyfiawn- 
der  y  fTydd,  yr  hon  oedd  ganddo  yn  y 

dienwaediad:  J  fel  y  byddai  eíe  c  yn 
dad  pawb  a  gredent  yn  y  díenwaed- 
iad  ;  d  |j  fel  y  cyfrifid  cyfiawnder  idd- 
ynt  hwythau  hefyd  : 

*  Gen.  17.  11.  Ex.  12.  13.  a  31.  13,  17.  Ezec.  20.  12, 
20.  a  p«n.  2.  28,  29.  Deut.  30.  6  2  Cor.  1.  22.  Eph.  1. 
13.    a  4.  30.    Dst.  9.  4.  b  adn.  13.    pen.  3.  22.     a  9.  30. 
a  10.  6.  Gal.  5.  5.  Pbil.3.  9.  Heb.  11.7.  2Pedrl.l. 
c  adn.  12,  16—18.  pen.  9  6.  Mat.  8.  11.  Luc  19.  9.  Gal.  3. 
7,  29.  a  6.   16.         d  Gwel  ar  adn.  6. 

*  Gan  i  Abraham  fel  hyn  gael  eienwaedu  yn 
mhell  ar  oi  iddo  gredu  a  chael  ei  gyfiawnâu, 
mae  yn  amlwg,  fel  y  sylwyd,  nad  oedd  yr 

enwaediad  yn  angenrheidiol  i'w  gyfiawnâd 
ef,  ac  nad  yw  yn  angenrheidiol  i  gyfiawnâd 
neb  arall  o'i  had  naturiol  ef :  gall  y  cenedl- 
oedd  heb  enwaediad  gael  eu  cyfiawnâu,  yn 

gystal  a'r  Iuddewon  dàn  enwaediad.  Nid 
oedd  enwaediad  ond  arwydd  o  lygriad 
gwreiddiol  y  natur  ddynol,  ac  o  enwaediad 

ysbrydol  y  galon  ;  ac  hefyd  o'r  gwahaniaeth gweledig  a  wnaethai  Duw  rhwng  Abraham 

a'i  had  â  hoil  genedloedd  eraill  y  ddaear,  ac 
o'r  cyfammod  y  dygasai  efe  ef  a'i  had  îddo. 
+  Mae  y  geiriau  insel  cyfiaifnder  y  ffydd  yn 
dangos  yn  amlwg,  mai  y  cyfammod  gras 

oedd  y  "cyfammod  yr  oedd  enwaediad  yn 
insel  ac  yn  arwydd  o  hóno ;  yn  selio  ben- 
dithion  ysbrydol  i  Abraham  yn  bersonol,  ac 
nid  bendithion  tymmorol  yn  unig :  ac  o 
ganlyniad  maent  yn  diddymu  yr  wrthddadl 
benaf  a  gynnygiwyd  erioed  yn  erbyn  bed- 
ydd  babanod.  %  Fel  yr  eglurid  ac  y  gwy- 
byddid  ei  fod  ef  yn  dad  i  bawb  a  gredant  yn 

y  di'enwaedíad.  Credodd  llawer  o'r  tadau  o 
flaen  Abraham,  ond  nis  gelwir  neb  o  honynt 
yn  dad  y  rhai  a  gredant;  am  na  wnaethai 
Duw  gyfammod  â  neb  o  honynt  fel  âg  Ab- 
raham,  ac  ni  roddodd  addewid  i  neb  o  hon- 
ynt  am  eu  hiliogaeth,  fel  y  rhoddodd  iddo 
ef.  Gelwir  ef  yn  dad  y  rhai  a  gredant  hef- 
yd,  efallai,  o  ran  enwogrwydd  ei  fFydd,  ei 
ufudd-dod,  a'i  dduwioldeb ;  ac  am  fod  yr 
holl  gredinw^yr  yn  cyfranogi  o'r  bendithion 
ysbrydol  a  seliwyd  iddo  ef.  ||  Fel  y  cyfrifid 
cyfiawnder  trwy  ffydd  iddynt  hwythau  hef- 
yd,  yr  un  modd  ag  iddo  yntau,  er  eu  bod  yn 
ddíenwaededig  allanol,  megys  yr  oedd  yntau 
pan  ei  cyfiawnáwyd. 

12  *  Ac  yn  dad  yr  enwaediad, 
e  f  nid  i'r  rhai  o'r  enwaediad  yn  unig, 
l  ond  i'r  sawl  hefyd  a  gerddaut  f  Iwy- 
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brau  fifydd  Abraham  ein  tad  ni,  yr 
hon  oeda Iganddo  yn  y  dìenwaediad. 

*  pen.  ?.  6,  7.  Mat.  3.  9.  Luc  16.  23-31.  loa»  8.  39,  40 

IfiíìîŴÌ
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*  Gwedi  eyfiawnâu  Abraham  trwy  ffydd, gorchymynodd  Dnw  iddo  ymenwaedn  ;  fc| 
y  byddai  yn  da  1  yr  enwaediad  hefyd  :  tnid 
yn  dad  naturiol  yn  nni^,  ac  i  bawb  o'i  had 
natnriol,  fel  rhai  wedi  eu  henw  aedu  ;  J  ond 
ì'r  rhai  hyny  o  honynt  sydd  yn  blant  ysbryd- ol  iddo,  yn  berchen  ar  >r  un  grasan  ag  oedd 
ganddo  ef  cyn  ei  fnwaedn,  ac  yn  cerdded  yr 
un  llwybrau  o  ufudd-dod  sanctaidd  ag  a 
gerddodd  ef.  Yr  oedd  crybwyll  fei  hyn  am 
waith  Du,v  yn  maddau  yn  rhad  i  Abraham, 
hc  yn  ei  gyfiawnâu  trwy  tfydd  pan  oedd  yn 

y  d'íenwaediad,  yn  ddangosiad  amlwg  o'r hyn  a  wnai  efe  dàn  oriuhwyliaeth  yr  cfeng- 
yl ;  sef  derbyn  y  cenedloedd  a  gredent  yn 

Iesn,  yn  gystal  â'r  Iuddewon  :  ac  fel  hyn  yr 
oedd  yr  apostol  yn  darostwng  yr  Iuddew,  ac 
yn  calonogi  y  cenedl  ddyn. 

13  8  Canys  nid  trwy  y  ddeddf 
*  y  daeth  yr  addewid  i  Abraham,neu 
i'w  had,  *  y  byddai  efe  yn  etifedd  y 
byd  ;  *  \  eithr  trwy  gyfiawnder  fifydd. 

g  Cen.  12.  3.  a  17.  4,  5,'  16.  à  22.  17.  18.  a  28.  14.  a  49. 10.  salm  2.  8.    a  72.  11.        h  Gal.  3.  16—18,  29.  t  Gwel 
ar  a<in.  11. 

*  Tybia  rhai  mai  gwlad  Canaan  a  feddyür 
yina  wrth  y  byd  ;  ond  nid  yw  gwlad  Canaan 
yn  cael  ei  galw  felly  yn  nn  màn,  ni  chafodd 
Abraham  ei  hnn  etifeddiaeth  ynddi,"  naddo 
led  troed,"  Act.  7.  5  ;  ac  nid  oedd  gwlad 
Cannan  yn  etifeddiaeth  ond  i  had  naturiol 
Abraham,  neu  rai  wedi  eu  henwaedu  :  felly 
os  oed  I  gan  yr  apostol  yma  gyfeiriad  at  wlad 
yr  addewid,  nis  gallai  fod  ond  fel  cyseod  o'r 
nefoedd.  Wrth  fod  Abraham  yn  etifedd  y 
byd,  mae  eraill  yn  dëall,  ei  fod  ef  yn  "  dad 
pawb  a  gredent,"  (adn.  11,)  ac  yn  "dad 
liawcr  o  gonedloedd,"  (ndn.  17,)  pa  nn  byn- 
ag  ?i  rhai  o'r  enwaei'iad  ai  o'r  di'enwaediad 
a  fyddent.  Yn  iaith  yr  Iuddewon,  yr  etif- 
edd  oedd  yn  ben  y  teulu,  yn  arglwydd  a 
meddiannydd  etifeddiieth  y  teulu  ;  felly 
Abraham  oedd  etifedd  y  byd  crediniol, 
gwasgaredig  yn  mhli:h  yr  holl  genedloedd,  a 
thrwy  yr  hyll  fyd  ;  am  fod  yr  addewid  o 

fendithion  ysbrydíd  a  nefol,  yn  gystal  a'r 
hawl  gyfammodol  i  bob  bendithion  tyinmor- 
awl,  wedi  eu  gwneyd  yn  mlaenaf  iddo  ef ; 
ac  oddi  wfrtho  ef  yn  cael  eu  trosglwyddo 
iddynt  hwy  yn  ol  y  cyfammod  a  wnaed  âg 
ef :  felly  macnt  hwy  yu  cael  eu  bendithio 
gydag  ef,  fel  ei  etifeddion  ef  yn  ol  yr  add  - 
ewid.  Galat.  3.  8,  9,  29.  Cymharer  hefyd 
Gen.  12.  3 ;  â  22.  18.  +  Nid  yn  ol  deddf 
natur,  nid  yn  ol  deddf  Sinai,  ac  nid  am  uf- 
udd  dod  personol  Abraham  i'r  ddeddf  mewn 
nn  y^tyr,  y  daeth  hyn  iddo ;  ond  rhad  rodd- 
wyd  yr  addew  id  iddo  ef  a'i  holl  had  ysbryd- 
ol  drwy  y  byd,  trwy  y  cyfiawnder  hwnw  a 
ddcrbynir  trwy  ffydd. 

14  k  *  Canys  os  y  rhai  sydd  o'r 
ddeddf  yw  yr  etifeddion,  l\  gwnaed 
rTydd  yn  ofer,  a'r  addewid  yn  ddirym. 

*  adn'  16.  Gal.2.  21.  a  3.  18-34.  a*5  4.  Phil.  3.  9. Heb.  7.  19,  28.  /  pen.  3.  31.  Num.  30.  12,  15.   Salm  119. 
156.  Ei.  5»    11.  Jer.  19.  7. 

*  Ou   y    ihai   a  wobrwyir  yn  ol  y  ddeddf 

yw  yr  etifeddion,  ac  os  ydynt  yn  etifrddn  y 

b^ndithion  hyn  am  en  hiifndd  dod  i'rddeddí', 
pa  un  bynag  a  ystyriom  hi  ftd  deddf  natnr, 
fel  cyfainmod  o  weithredoedd,  neu  fel  y  mae 
wedi  ei  rlioddi  trwy  Moses ;  t  yna  mae  yr 
athrawiaelh  o  gjfiawnr.d  trwy  fly.dd  ynnnig, 

yn  athrawiaeth  ofer;  a'r  addewid  o  etifaddu 
y  beudithion  hyn  fel  hyi  y,  jn  addewid  ddi- 
rym,  ac  yn  gwbl  ddiddefnydd  ;  er  mai  Duw 
ei  hun  a'i  rhoddodd,  Gal.u.  3.  18.  Ôs  y  ihai 
sydd  o'r  ddeddf  yw  yr  etifeddion,  mae  ftydd 
a'raddewidyn  ofer  ac  yn  ddirym  i'r  ihai 
nad  ydynt  or  ddeddf,  oblegid  nis  gaflaut 
hwy  fod  yn  etifeddion  drwyddynt  :  ac  maent 

yn  ofer  ac  yn  dfjirym  hefyd  i'r  rhai  sydd  o'r 
ddeddf,  oblegid  yr  oeddynt  hwy  yn  etifedd- 
ion  heb  na  ttydd  nac  addewid. 

15  m  *  Oblegid  y  mae  y  ddeddf 
f  yn  peri  digofaint ;  "  \  canys  i]e  nid 
oes  deddf,  ||  nid  oes  gamwedd. 
,  w  pen.  3.  19,  20.  a  5.  20,  21.  a  7.  7-11.  Ioaa  15  23. 

1  Cor.  15.  50.  2  Cor.  3.  7—9.  Gal.  3.  10,  19.  1  Ioan  3  4. 
n  pen.  2.   12,  13.  a  5.  13. 

*  Pa  un  bynag  ai  deddf  natnr  yn  y  pae;an- 
iaid,  fpen.  2.  14,  15,)  nen  ddeddf  dradd<>d- 
iadol  ((ìim  yr  hon  yr  oedd  Abraham,)  neu 
ynte  ddeddf  Moses  ar  Sinai  ;  i  gwaith  y 
ddeddfyw  peri  digofaint :  mae  yn  dangos 

i'w  throseddwyr  en  bod  yn  açored  i  ddi<:of- 
aint;mae  yn  bygwth  cyfiawn  ddigofaint 
Duw  ;  ac  mae  ei  gorchymynion  manol  a'i 
gwaharddiadau,yn  datguddio  pechod,  a  Hygr- 
edigaethau  calon  dyn  yn  cymmeryd  achlysnr 
yn  ei  gwyneb,  i  ymennyn  ac  i  weithio  pob. 
trachwant  yn  y  pechadnr,  yr  hyn  sydd  yn 
haeddu  mwy-fwy  o  ddigofaint :  pen.  7.7, 
8,  &c.  X  Pe  byddai  dichon  fod  dyn  heb  yr 
un  ddeddf  yn  ei  gydwybod,  na  gwybodaeth 
o  hóni  ar  lythyrenau,  ||  ni  byddai  gamwedd  ; 

oblegid  trosedd  o'r  ddeddf  yw  camwedd, 
<feithrni  chyfrifir  pcchod  prydnad  ocs  deddf," 
prn.  5.  13.  Tybiai  yr  Iuddewon  mai  trwy 
eu  hufudd-dod  i'r  dded  If  yr  oeddynt  hwy 
yn  bhnt  i  Dduw  ac  yn  etifeddion  ;  ond  yn 
rhan  flaenaf  yr  adnod  hon  mae  yr  apostol  yn 
dangos  fod  hyny  yn  anmhosibl;  mai  peri 
digofaint  yr  oedd  y  ddeddf,  am  y  toriad 
lleiaf  o  hóni. 

1 6  *  Am  hynny  °  o  ífydd  y  mae,  fel 
y  byddai  yn  ol  gras  :  p  f  fel  y  hyddai 

yr  addewid  yn  sicr  i'r  holl  had  ;  \  nid 
yn  unigi'r  hwnsydd  o'r  ddeddf,  ?ond 
hefyd  i'r  hwn  sydd  o  ífydd  Abraham,[ 
||  yr  hwn  yw  r  ein  tad  ni  oll, 

'  o  }.-en.  3.  24-36  a  5.  1.  Gal.  3.  7-12,  22.  Eph.  2  5,  8. 
Tit.  3.  7.  p  Heb.  6.  13— 19.  2  Padr  1.  10.  q  Cwel  ar 
adn.  11.         r  :>m.  9.  8.   Es    51    2. 

*  G  m  fod  yn  anmhosibl  i  neb  dynion 
syrthiedig  gael  hawl  i  fandithion  ysbrydol  a 

thragy wyddol,  trwy  eu  hufudd  dod  i'r  ddeddí* 
foesol  mwy  nac  i'r  ddeddf  seremouiol ; 
trefnodd  Duw  yn  ddoeth  ac  yn  drugarog,  eo 
rhoddi  hwynt  yn  rhad  i  etifeddion  iachawd 
wriaeth  :  trwy  ffydd  yn  unig,  fel  y  byddai  > 
cwbl  yn  ol  gras  Duw  ac  nid  yn  ol  haeddianifc 
dyn.  f  Pe  buasai  yr  addewid  yn  ammodoll 

ac  yn  ymddybynu  ar  ufudd-dod  dyn  i';| ddeddf,  ni  fcuasaiyn  sicr  i  neb,  nac  ychwaitll 
yn  bosibl  i  neb,  wedi  cwymp  Adda  ;  on(F 

am  ei  bod  o  ffydd,  ac  yn  ol  gras,  mae  y* 
6icr,  ac  yn  anfethedig  i  holl  had  ysbrydol 
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chrediniol  Abraham  :  oid  oes  dim  perygl  ei 
cliolli  byth,  fel  addewid  y  cyfammod  cyntaf. 
X  Mae  lnd  Abrahain  o  ddau  fath  ;  nn  math 

y\v  y  rhai  sydd  o'r  ddeddf,  sef  ei  had  natur- 
fol  ef,  yr  Iuddewon  :  y  lleill  yw  y  rhai  a 
gerddaiit  lwybran  ffydd  Abraham,  pa  un 
bynag  ai  Iuddewon  ai  cenedloedd  ydynt : 

l'r  rhai  olaf  hyn  mae  yr  addewid  yn  sicr. 
||  Gwel  ar  adn.  11,  dàn  y  nodyn  %. 

1 7  *  ( Megis  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
*  Mi  a'th  wnaethum  yn  dad  Uawer  o 
genhedloedd)  f  gerbrony  neb  yered- 

odd  efe  iddo,  sef'Duw,  'Jyrhwn  sydd 
yn  bywhâu  y  meirw,  u  \\  ac  sydd  yn 
galw  y  pethau  nid  ydynt,  fel  pe  bydd- 
ent: 

«  Gen.  17.  5,  t6,  20.  a  25.  a  28.  3.  Heb.  11.  12.  t  adn. 
2.  pen.  8.  11.  Mat.  3.  9.  loan  5.  21,  25.  a  6  63.  I  Cor.  15. 
45.  Eph    2.  1—5.  1  Tini.  6.   13.  «  uen.  8.  29,  30.  Ës.  43. 

6.  «44.7.  a49.12.  a  55.  12.  Act.' 15.  18.  lCor.  1.28. Heb.  II.  7.  1   Pedr  2.  10.  2  Tira.  3.  8. 

*  Mae  hyn  yn  ysgrifened  g  yn  Gen.  17.5; 
pan  gyfnewidiodd  Duw  enw  Abram  yn 
Abraham  ;  ystyr  yr  hwn  yw,  Tad  llawer, 

neu  Dad  U'iaws  mawr.  Yr  oedd  Abraham 
yn  dad  llawer  o  genedloedd  yn  ol  y  cnawd, 
heblaw  yr  Iuddewon,  Gen.  25.  1 — 4,  12 — 16: 
ond  mewn  ystyr  ysbrydol,  a  mwy  goruchel, 
yr  addawyd  uchod  y  byddai  efe  yn  dad  llaw- 
er  o  genedloedd,  sef  yn  dad  pawb  a  gredent, 

o'r  cenedloedd  ýn  gystal  a'r  Iuddewon.  f  Yr 
oedd  Abraham  yn  dad  llawer  o  genedloedd 
ger  bron  Dnw,  neu  yn  ngolwg,  ac  yn  nghyf- 
rif  Dnw  :  neu  fel  y  goddef  y  gair  hatenanti 

ei  gyfieithu,  meddant,  " fel  Duw."  Fel  y 
mae  Duw  yn  Dad  cyffredinol  pawb,  felly  yr 
anrhydeddodd  efe  ífydd  Abraham,  trwy  ei 
wneuthnr,  neu  ei  gyfrif  ef,  yn  dad  pawb  a 
gredant,  mewn  rhyw  ystyr  yn  gyífelyb  i  Ido 
ei  hun.  |  E  fywhâ  Duw  ei  holl  bobl  ethol- 
edig  yn  ysbrydol,  y  rhai  sydd  wrth  natnr- 
iaeth  yn  feirw  mewn  camweddau  a  phechod- 
au  :  ac  a  fywhâ  yr  holl  feirw  naturioi  yn  yr 
adgyfodiad  mawr  y  dydd  diweddaf.  ||  Yr 
oedd  holl  deulu  mawr  yr  eglwys  megys  mewn 
bod  ger  bron  Duw,  pan  roddes  efe  yr  add- 
ewid  i  Abraham  y  byddai  efe  yn  dad  iddynt ; 
a  chredodd  Abraham  i  allu  a  íFyddlondeb 
Duw,  y  dyg  ii  efe  hwynt  i  fod  mewn  gwir- 
ionedd  mewn  amser,  er  nad  oeddynt  mewn 
bod  y  pryd  hwnw,  ond  yn  arfaeth,  rhagwy- 
bodaeth,  ac  addewid  yr  hollalluog  a'r  digel- 
wyddog  Jehofah. 

18  x  *  Yr  hwn  yn  erbyn  gobaith  f  a 
gredodd  dan  obaith,  J  fel  y  byddai  efe 
yn  dad  cenhedloedd  lawer ;  yn  ol  yr 
hyn  a  ddywedasid,  v  Felly  y  bydd  dy 
had  di. 

jradn.19.  pen.  5.  5.  a  8.  24.  Rnth.  1 .  11  — 13.  Diar. 
13.  12.  Ezec.  37.  II.  Marc  6.  35,36.  Luc  1.  18.  Act.  27. 
20,  25.        y  Gen.  15.  5,6. 

*  Vma  dangosir  natur  a  grym  ffydd  Abra- 
ham.  Wrth  edrych-arno  ei  hun  a  Sara,  pan 
gafodd  yr  addcwid  gyntaf,  (Gen.  15.  4,)  nid 
oedd  dim  gobaith  am  had  naturiol;  ac  wrth 
edrych  aryrhollfyd  o'i  gwmpas  yn  gorwedd 
inewn  tywyllwch,  eilun-addoliaeth,  a  dryg- 
ioni,  nid  oedd  dim  gobaith  am  had  ysbrydol. 
+  Ac  eto,  yu  wyneb  yr  amgylchiadau  anno- 
beithiol  hyn,  mae  Dnw  holìalluog  yn  addaw 
had  naturiol  ac  ysbrydol  iddo  ef,  amlach  na 
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«er  y  nefoedd  o  rifedi  ;  (Gen.  15.  5,)  ac  yn- 
tau  ynerbyn  gobaith,neu  "  tahwntl  obaith," 
yn  credu  yraddewid  a  thystiolacth  Duw,  a'i 
allu  a'i  ítyddlondeb  ef  i  *yflawni  ei  addewid. 
\  Efe  a  gredodd  yn  ddiysgog,  ac  a  obeithiodd 
yn  hyderus,  y  byddai  efe  yn  dad  llawer  o 
genedloedd;  yn  naturioi,  yn  ei hiliogacth,  ac 
yn  ysbrydol,  trwy  Grist,  yr  hwn  oedd  i  ddy- 
fod  o  hóno  ef :  ac  fel  ag  y  dywedodd  Duw 
ac  y  credodd  yntau,  felly  y  bu  ac  y  bydd. 
Felly  y  bydd  dy  had  di. 

19  *  Ac 2  efe  yn  dd'íegwan  o  ffydd, 
a  f  nid  ystyriodd  ei  gorph  ei  hun,  yr 
hwn  oedd  yr  awrhon  wedi  marweidd- 
io,  ac  efe  ynghylch  can  rnlwydd  oed, 
X  na  marweidd-dra  bru  Sara. 

2  adn.  20,  21.  pen.  H.  21.  Mat.  6.  30.  a  S.  26.  a  14.  31. 
Marc  9.  23,  24.  toan  20.  27,  28.  a  Gen.  17.  17.  a  18.  II— 
14.  Heb.  11.  11-19. 

*  Yr  oedd  Abraham  yn  ddYegwan  o  ffydd 

am  iddo  gael  ei  nerthu  yn  y  ff'ydd,  adn.  20  : 
pan  roddes  Duw  yr  addewid  iddo,  efe  a'i 
nerthodd  ef  hefyd  ar  yr  nn  pryd  i  gredu  yr 
addewid,  yn  wyneb  pob  anhawsderan  oatur 
a  rheswm.  \  Yr  oedd  ei  gorph  ef  ei  hun 
wedi  marweiddio  gan  oedran  a  henaint,  ond 
nid  ystyriodd  efe  hyny  yn  wyneb  addewid 
Duw  ;  \  yr  oedd  Sara  wcdi  bod  yn  anmhlant- 
adwy  erioed,  yn  awr  yn  90  oed,  Gen.  17.17, 
ei  bru  wedi  marweiddio,  "  a  pheidiasai  fod 
iddi  yn  ol  arfer  gwragedd,"  Gen.  18.  11 :  eto 
nid  ystyriodd  Abraham  hyny  ychwaith  ; 
gwyddai  y  gallai  Duw  bob  peth,  ac  y  cyf- 
lawnai  efe  yn  sicr  yr  hyn  a  addawsai. 

20  *  *  Acnid  ammheuodd  efe  add- 
ewid  Duw  trwy  anghrediniaeth ; 

cfeithr  efe  a  nerthwyd  yn  y  ífydd, 
X  gan  roddi  gogoniant  i  Dduw  : 

b  Num.  11.  18-23.  2  Bren.  7.  2,  19.  2  Cron.  20.  15—20. 
Es.  7.  9.  Jer.  32.  16-27.  Luc  1.  18,  45.  c  Es.  35.  4.  Djd. 
10.19.  all.32.  Hag.  2.  4.  Zec.  8.  9,  13.  1  Cor.  16.  13. 
2  Cor.  12.   10    Eph.  6.  10.  2  Tim.  2.  1, 

*  Er  bod  yr  addewid  yn  anhygoel  iawn 
pan  roddwyd  hi  gyntaf,  ac  er  i  Dduw  fod 
amryw  flynyddoedd  wedi  ei  rhoddi  cyn  ei 
chyflawni ;  eto  nid  ammheuodd  Abraham 
mo  hóni,  nac  yn  y  rhoddiad  cyntaf,  nac  yn 
y  dysgwyliad  am  dani.  Addewid  Duw  oedd 
yr  addewid,  a  chredodd  Abraham  fod  gallu 

Duw  yn  ddigon  i'w  chyflawni  :  nid  am- 
mheuodd  efe  ei  allu  a'i  ffyddlondeb  ef  trwy 
anghrediniaeth  ;  o  ganlyniad  nid  ammheuodd 
yr  addewid.  Addewid  Duw  yw  y  cwbl  sydd 
ar  ffydd  eisiau,  mae  hyny  yn  ddigon  ganddi 

hi  yn  wyneb  y  tywyllwch  a'r  anhawsderau mwyaf.  f  Nerthwyd  ef  yn  rhyfeddol,  yn 
wyneb  amgylchiad  rhyfeddol,  i  gredu  addew- 
id  ryfeddol :  J  a  thrwy  hyny  efe  a  seliodd 
mai  geirwir  yw  Duw,  yr  hyn  oedd  yn  ogon- 
iant  i  Dduw.  Efe  a  roddodd  bob  ̂ ogoniant 
i  Dduw,  am  ei  ras  yn  rhoddi  y  fath  addewid, 
ac  am  ei  ffyddlondeb  yn  ei  chyflawni. 

21  d  *  Ac  yn  gwbl  sicr  ganddo,am 

yr  hyn  a  addawsai  efe,  e  ei  fod  ef  yn 
abl  i'w  wneuthur  hefyd. 

d  pen.  8.  38.2  Tim.  1.  12.  Heb.  11.  13.  e  pen.  14.  4. 
Gen.  18.  14.  Salm  115.  3.  Jer.  32.  17,  27.  Mat.  19.  26.  Luc 
1.  37.  2  Cor.  9.  8. 

*  Yr  oedd  efe  yn  edrych  ar  Dduw  fel  un 
perffaith  alluog  i  gyflawni  yr  hyn  a  addaw- 
odd,  ac  fel  nn  eithaf  ffyddlawn  nad  oedd  yn 
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bosibi  iddo  byth  fethu  ;  a'r  cwbl  oedd  yn 
g.tsglu  oddi  wrth  anhawsder  ac  annhebygol- 
rwydd  y  gwaith  oedd,  mai  addasaf  i  gyd  i 
Hollalluawgrwydd  Duw  ei  gyflawni  ydoedd, 
er  ei  ogoniant  ei  hun. 

22  *  Ac  am  hynny  /y  cyfrifwyd iddo  yn  gyfiawnder. 
/  Gwel  ar  ada.  3,  6. 

*  Dyma'r  pryd  y  gwelodd  efe  ddydd  Crist 
ac  y  llawenychodd,  Ioan  8.  56  :  yr  oedd  ei 
ffydd  ef  yn  yme^tyn  at,  yn  terfynu  yn,  ac  yn 
ymorphwys  ar  y  Messiah,  fel  ei  gwrthddrych 
mawr,  yn  cael  ei  ddàl  allan  yn  yr  addewid  ; 
fel  yr  oedd  Duw  yn  cyfrif  iddo  ef  yr  hyn  yr 
oedd  yn  gredu  ynddo:  yr  oedd  cyfiawnder 
yr  had  addawedig,  gwrthddrych  ei  ftydd,  yn 
eiddo  iddo  ef  trwỳ  gyfrifiad  o  hóno  gan 
Dduw,  ac  yntau  yn  gymeradwy  gan  Dduw, 
fel  un  perffaith  gyfiawn  yn  ei  olwg.  Fel 
hyn  hefyd  yr  oedd  ei  ffydd  ef  yn  cael  ei 

phrofi  ci  bod  o'r  iawn  ryw,  yn  addas  i  ffurf- 
io  perthynas  rhyngdùo  ef  â'r  Gwaredwr 
addawedig;  ac  yn  ei  nodi  yntau  allan  fel 
person  addas  i  gael  ei  gyfiawnâu  â'r  cyfiawn- 
der  tragywyddol  a  ddygai  y  Messiah  i  mewn. 
Mae  yn  amlwg  oddi  wrth  yr  holl-gyd  destyn- 
au,  mai  nid  ffydd  Abraham  oedd  yn  ei  gyf- 
iawnâu  ef,  trwy  ei  gwerth  a'i  haeddiant  ei 
hun  ;  ond  yn  unig  fel  yr  oedd  yn  ei  uno  ef 
âChrist,  ac  yn  rhoddi  rhan  iddo  yn  Nghrist 
a'i  gyfiawnder  mawr. 

23  ë  *  Eithr  nid  ysgrifenwyd  hyn- 
ny  er  ei  fwyn  ef  yn  unig,  ddarfod  ei 
gyfrif  iddo; 

g  pen.  15.  4.  J  Cor.  9.  10.  a  10.  6.  11.  2  Tim.  3.  16,  !7. 

24  f  Ond  er  ein  mwyn  ninnau  hef- 

yd,  i'r  rhai  y  cyfrifir,  h  {  y  rhai  ydym 
yn  credu  yn  yr  hwn  a  gyfododd  Iesu 
ein  Harglwydd  ni  o  feirw : 
'; '  *pen  10.  9,  10.  Eph.  1.  18-20.  Heb.  13.  20,  21. 1  Pedr  1.  21. 

*  Nid  er  anrhydedd  i  Abraham  yr  ysgrif- 
enwyd  hyn  am  dano,  nac  er  dangos  i  ni 
mewn  dull  hanesiol  yn  unig,  pa  fodd  y  cyf 
iawnâwyd  ef ;  f  ond  yr  oedd  gan  Dduw 
ddybenion  uwch,  a  mwy  buddiol  o  lawer  na 
hyny  :  ysgrifenwyd  yr  hanes  er  addysg, 
calondid,  cysur,  ac  esampl  i  ni,  pob  cenedl, 
a  phob  oes,  Ile  delo  yr  efengyl ;  i  ddangos 
mai  trwy  ífydd  yn  Nghrist  a'i  gyfiawnder  y 
mae  Duw  etoyn  cyfiawnâu  pawb  a  gyfiawn- 
êir.  i  Fel  y  credodd  Abraham  "  i  Dduw  yr 
hwn  sydd  yn  bywâu  y  meirw,  ac  sydd  yn 
galw  y  pethau  nid  ydynt  fel  pe  byddent," 
adn.  17 ;  felly  rhaid  i  ninnau,  a  phawb  a 
gyfiawnêir,  gredu  yn  yr  un  Duw,  yr  hwn  a 
gyfododd  lesu  ein  Harglwydd  ni  o  feirw. 
Crcdu  fod  Iesu  wedi  cyfodi  o  feirw,  a  chredu 

mai  Duw  a'i  cyfododd  ef,  ac  mai  er  ein  cyf- 
iawnâu  ni  y  cyfododd  efe  ef.  Trwy  gyfodi 
Crist  oddi  wrth  y  meirw  yr  oedd  Duw  yn 
arddangoB  yn  amlwg,  fod  yr  holl  ddyled 
wedi  ei  Iwyr  dalu,  a  chyfiawnder  wedi  ei 

weithio  allan,  a'i  ddwyn  i  mewn,  i  gyfiawn- 
âu  pawb  a  gredont  âg  ef. 

25  *  *  Yr  hwn  a  draddodwyd  fdros 
ëin  pechodau  ni,  *  Jac  agyfodwydi'n 
eyfiawnhâu  ni. 

i  pen.  3.  25.  a  5.  6—8  a  8.  3,  32.  E».  53  5,  6,  10—12. 
Dan.  9.  24,  26.     Zeo    13.  7.      Mat.  20.  28.   .1  Cor.  15.  3,  4. 

5.  21.  Gdl  1.  4.  a  3.  13.  Eph.  5.  2.  Tit.  2.  14.  Heb. 
9  28  1  Pebr  1.  18,  19.  a  2.  24.  a  3.  18.  I  Ioan  2.  2.  a  4.  9, 
10.  Dat.  I.  5.  a  5  9.  a  7.  14.  k  pen.  8.  33,  34.  1  Cor.  15. 
17.  Heb.  4.  14—16.  a  10.   12—14.  1  Pedr  1.  21. 

*  Tiaddodwyd  Crist  gan  Judas  i'r  arch- 
offeiriaid,  Math.  26.  14,  15:  gan  yr  arch- 
ofteiriaid  a  henuriaid  y  bobl  i  Pilat,  Math. 

27.  1,  2;  a  chàu  Pil.it  i'w  groeshoelio,  Marc 
15.  15:  ond  yma  Dow  sydd  yn  traddodi  : 
"  yr  hwn  nid  arbedodd  ei  brîod  Fab,  ond  a'i 
traddododd  ef  trosom  ni  oll,"  Rhuf.  8.  32. 
Mae  yr  apostol  yn  ein  harwain  yn  union- 
gyrchol  at  yr  achos  cyntaf;  "tetfynedig 
gyngor  a  rhag-wydodaeth  Duw,"  Act.  2.  23. 
t  Sef  yn  aberth  dros  ein  pechodau  ni,  i 
wneuthur  iawn  drostynt  i  Üduw,  ac  i'n 
Uwyr  brynu  ninnau  oddi  wrthynt,  ac  oddi 
wrth  y  gosp  am  danynt.  Traddodwyd  ef 
fel  drwg-wiithredwr  gan  ddynion,  ond  tra- 
ddodwyd  ef  fel  abertli  mawr  a  sanctaidd  gan 
Dduw.  \  Dywedir  ei  gyfodi  ef  cr  ein  c>f- 
iawnâu  ni,  nid  mewn  cyferbyniad  i'w  farw- 
olaeth  ef,  fel  na  buasai  dim  yn  ei  farwolaeth 

L'n  cyfiawnâu  ;  ond  am  fod  ein  cyfiawnâd 
wedi  ei  ddechieu  yn  ei  farwolaeth  ef,  ac  yn 
cael  ei  berffeithio  yn  ei  adgyfodiad.  Talodd 
Iesu  ein  dyled  yn  ei  angau,  a  derbyniodd  ein 
rhyddâd  yn  ei  adgyfodiad.  Pan  dderbyn- 
iodd  ef  ei  ollyngdod,  cawsom  ninuau  ein 
gollyngdod,  oddi  wrth  euogrwydd  a  chosp 
ein  holl  bechodau,  ynddo  a  tlírwyddo  ef  : 
fel  mae  y  dyledwr  yn  cael  ei  ollyngdod  pan 
mae  ei  feichiau  a  dalodd  drosto  yn  cael  ei 
ollyngdod.  Mae  yr  un  adnod  hon  yn  dal- 
fyriad  o'r  holl  efengyl. 

PEN.  V. 

Wedi  ein  cyfiawnâu  trwy  ffydd,  y  tnae  i  ni 
danynefedd  rhynyom  a  Duw. 

AM  hynny,  agan  ein  bod  wedi 
eincyfiawnhâu  trwy  fTydd,  b  f  y  mae 
gennym  heddwxh  tu  ag  at  Dduw, 
cttrwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

a  adn.  9,  19.  pen.  1.  17.  a  3.  22,  26-28,  30.  a  4.  5,  24, 
25.  a  9.  30.  a  10.  10.  Hab.  2.  4.  loan  3.  16— 18.  a  5.  24. 
Act.  13.  38,  39  Gal.  2.  16.  *  3.  11  —  14,  25.  a  5.  4—6.  Phil. 
3.  9.  Iago  2.  23—26.  b  pon.  10.  !0,  15.  Job  22.  21.  SaltB 
85.  8-10.  Es.  27.  5.  a  32.  17.  a  54.  13.  a  55.  12.  a  57.  19- 
21.  Luc  2.  14.  loan  14.  27.  a  16.  33.  Act.  10.  36  2  Cor.  5. 
18-20.  Eüh.  2.  14-17.  C«l.  1.  20,  21.  a  3.  15.  Heb.  13.  20. 
lago  2.  23.        c  pen.  6.  33.  loau  20.  31.  Eph.  2.  7. 

*  Gwedi  egluro  a  cliadarnâu  yr  athraw- 
iaeth  o  gyfiawnâd  trwy  ffydd  yn  y  bennod 
o'r  blaen,  mae  yr  apostol  yma  yn  tynu  ei 
gasgliadau,  ac  yn  dangos  dedwyddwch  y 
rhai  sydd  wedi  eu  cyfiawnâu  felly.  fGwedi 

ein  cyfiawnâu  trwy  ft'ydd,  mae  y  rhwyg 
ofnadwy  a  wnaethai  pechod  rhyngom  ni  â 
Dnw  yn  cael  ei  wneyd  i  fynu  ;  yr  ydym  ynl 
dyfod  i  gyfiwr  o  gymmod  âg  ef,  ac  i  ystad  o| 
gyfeillach,  fel  Abraham  ei  hun,  Iago  2.  23  ;j 
ac  mae  genyin  brofiad  o  sirioldeb  heddycholi 
tuag  ato  ef  yn  ein  heneidiau.  \  Mae  hyn  ynj' 
dyfod  i  bechadur  tlawd  trwy  aberth  ac  eir-í 
iolaeth  ein  llarglwydd  Iesu  Grist,  yr  hwn| 
yw  Cyfryngwr  y  cymmod,  a  thangnefedd  eif 
bobl  rhyngddynt  â  Duw,  Eplies.  2.  14,  16. 

2  *  *  Trwy  yr  hwn  hefyd  y  cawsorrJí 

ddyfodfatrwy  ffydd  i'r  gras  hwn, e  f  yr| 
yr  hwn  yr  ydym  yn  sefyll,  f\  ac  yr 
gorfoleddu  dan   obaith    e  gogonian 
Duw. 
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d  loau  10.  7,  9.  a  14.  6.  Act.  14.  27.  Eph.  2.  18.  a  3.  12. 
Heh.  10.  19,  20.  I  Pedr  3.  18.  «  adn.  9,  10.  pen.  8.  I,  30 
—39     .  II    4    loau  5.  2».  1  Cor.  15.  1,  2.  Epli.  6.   13.   I  Pedr 
1  4  5  /*dn.5.  pen.8.  24,  25.  a  12.  12.  a  15.  13.  Job 
19    25-27.  Salm  16.  9-11.    *  17.  15.    Diar.  14.  32.    2  Thes. 
2  16  17.  Heb.  3.  6.  a  6.  18,  19.  I  Pedr  1.  3-9.  1  Ioan  5. 
1-3.  <rpeu.2.  7.  a  3.  23.  a  8.  17,  18.  Ei.  33.  18-20. 
S«lmT3.M.  M*t.25.  21.  loan  5.  24.  2  Cor.  3.  18.  a  4.  17. 
Dat.  3.  21.  a  21.  3,  11,  23.  a  22.  4,  6. 

*  Nid  yn  unig  y  mae  i  ni  heddwch  k  Duw 
trwy  einHarglwydd  Iesu  Grist,  ond  y  mae 
i  n i  hefyd  trwy  ffydd  ynddo  ef  ddyfodfa  i 

bresenoldeb  Duw  yn  ei  ras  a'i  gymmerad- 
wyaeth.  Gall  un  fod  mewn  heddwch  â'i 
dywysog,  ac  eto  bod  heb  gael  dyfodfa  i'w bresenoldeb  ef ;  fel  Absalom,  2  Sam.  14.  24, 
28.  Tybir  bod  yma  gyfeiriad  at  y  ddefod  o 
ddwyn  dynion  ger  bron  breninoedd  trwy 
gyfrwng  rhy  w  wr  maw r  yn  y  llys  ;  neu  ynte 
at  ddwyn  dyn  i  sefyll  ger  brou  rhyw  dduw, 
yn  ei  deml,  ganuno  offeiriaid  yduwhwnw. 

t"Yr  ydym  yn  sefyll"  yn  ddi'ogel,  ar  sail 
gadarn  byth ;  wedi  ein  d'íogelu  yn  nghyf- iawnder  Iesu,  a  chàn  addewid  a  gras  Duw, 

rhag  syrthio  mwyach  o'r  sefyllfa  hon.  ̂ Ac 
yn  y  teimlad  o'n  dedwyddwcha'n  diogelwch 
yn  Nghrist,  yr  ydym  yn  gorfoleddu  dàn 
obaith  o  gael  gogoneddu  Duw,  a  chael  ein 
gogoneddu  ganddo.  byth  yn  y  nef.  E  ddich- 
on  fod  y  geiriau  hyn  hefyd  yn  cyfeirio  at 

obaith  yr  apostol  a'r  eglwys  yn  y  dyddiau 
hyny,  am  weled  gogoniant  Duw  yn  llwydd- 
iant  yr  efengyl,  a  rhydd  dderbyniad  pechad- 
uriaid  o  bob  cenedl,  i  fwynâd  o  ragor-freint- 
iau  pobl  Dduw,  ac  at  ei  drugareddfa  ef,  heb 
un  rhwystr  na  gwaharddiad  gan  seremoniau 
deddfol. 

3  *  Ac  nid  felly  yn  unig,  Äfeithr 
yr  ydym  yn  gcrfoleddu  mewn  gor- 
thrymderau ;  *  %  gan  wybod  fod  gor- 
thrymder  yn  peri  dioddefgarwch  ; 

h  pen.  8  35-37.  Mat  5.  10-12.  Luc  6.  22,  23.  Act.  5. 
41.  2  Cor.  11.  23—30.  a  12.  9,  10.  Eph.  3.  13.  Phii.  1.  29. 
a  2.  17,18.  laçol.2,  12.  1  Pedr  3.  14.  d  4.  16,  17. 
í  2  Cor.  4.  17.  Heb.  12.  10,  11.  lago  1.  3. 

*  Yr  ydym  yn  gorfoleddu,  nid  yn  nnig  yn 
y  dedwyd  Iwch  a'r  gogoniant  anfarwol  ydym 
yn  ddysgwyl  arol  hyn  ;  +  eithr  yr  ydym  hef- 
yd  yn  gorfoleddu  yn  ein  gorthrymderau  pre- 
senol  yn  achos  yr  efengyl,  ac  er  mwyn  enw 
Iesu,  fel  hen  filwyr  yn  ymorfoleddu  yn  eu 
creithim  anrhydeddus;  2  Cor.  12.  10.  Galat. 
6.  17.  Yr  oedd  y  prif  gristionogion  yn  gor- 
foleddu,  nid  yn  unig  er  eu  gorthrymderan, 

ond  hefyd  yn  en  gorthrymderau,  f'el  gwysll- 
on  sicr  o'u  cymmeradwyaeth  gyda  Duw,  ac 
fcl  rnoddion  yn  llaw  Duw  o  les  ysbrydol 
iddynt.  %  Yr  oeddynt  yn  gwybod  trwy 
brofiad  fod  gorfhrymder  yn  peri  dyoddefgar- 
wch,  ac  ymostyngiad  ysbryd  tawel  i  ewyllys 
Duw.  Nid  yw  gorthrymder  o  un  math 
ynddo  ei  hun  yn  effeithio  felly,  ond  i'i 
gwrthwyneb  ar  lawer  ;  eithr  dàn  fendith 

Duw  y  mae  felly  i'w  bobl  ef  :  yn  de^yg  fel 
y  mae  pren  neu  faen  garw,  yn  dyt'od  yn 
ddelw  brydferth  dàn  law  ac  arfau  y  cerfiwr. 

4  k  *  À  díoddefgarwch,  f  brofiad  ; 
1  \  a  phrofiad,  obaith  : 

k  pen.  15.  4.  2  Cor.  1.  4—6.  a  4.  8-12.  a  6.  9,  10.  lago 
1.  12.  1   Pedr  1.  6,  7.  a  5.  10.  /  Josh.  10.  24.  25.  1  Sam. 
17.  34-37.  S»Im  27.  2,  3  a  42.  4,  5.  a  71.  14,  18—24.  2  Cor. 
4.  8—10.  2  Tim.  4.  16—18. 

*  "  Dyoddefgarwch,"  neu  amynedd,  yn  ol 
y  saesoneg  :  hypomonî  yw  y  gair  gwreidd- 
iol,  yn  arwyddo  sefyll,  neu  aros  dàn  ryw 
beth  j^gc  yma  sefyll  dàn  lwyth   o  drallodau, 
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erlidiau,  a  gorthrymderau  poenus,  niewn 
ffydd  ac  amynedd.  t  Mae  y  dyoddefgarwch 
hwn  yn  gweithio  proíiad  yn  y  duwiolion  ; 

profiad  o'u  gwendid  a'u  pechadnrusrwydd 
eu  huuain,  i'w  darostwng;  proíiad  o  wirion- 
edd  a  nerth  gras  yn  eu  calonau,  gwedi  ei 
fynych  broíì  yn  y  ffwrn  ;  protìad  o  ffyddlon- 
deb  Duw  i'w  addewidion ;  ac  o'i  barod- 
rwydd  i  wrando  eu  gweddiau  hwynt.  \  Fel 
hyn  mae  gorthrymderau  y  saint  yn  tueddu  i 
gryfâu  eu  gobaith  o  hyd  fwy-fwy  am  ogon- 
iant  Duw,  yr  hwn  y  maent  yn  ymorfoleddu 
ynddo,  adn.  2. 

5  ™  *  A  gobaith  ni  chywilyddia, 
11  f  am  fod  \  cariad  Duw  wedi  ei  °  dy- 
walìt  yn  ein  calonnau  ni,  ||  trwy  yr 
Yspryd  Glân  yr  hwn  a  roddwyd  i  ni. 

m  Job  27.  8.  Salm  22.  4,  5.  Es.  28.  15—18.  a  45.  16,  17. 
a  49.  23.  Jer.  17.  5—8.  Phil.  1.  20.  2  Thes.  2.  16.  2  Tim.  1. 
12.  Heb.  6.  18,  19.  n  pen.  8.  14—17,  28.  Mat.  22.  36,  37. 
1  Cor.  8.  3.  Heb.  8.  10-12.  1  Ioan  4.  19.  o  Es.  44.  3—5. 
Ezec.  36.  25—27.  2  Cor.  1.  22,  a  3.  18.  a  4.  6.  6-1.  4.  6. 

a  5.  22.  Eph.  1.  13,  14.  a  3.  16—19.  a  4.  30.  Tit.  3.  5,  6. 

*  A  gobaith  y  w  hwn  na  chywilyddia  byth 
mo'r  sawl  a'i  meddo,  trwy  ddifìaniad  a 
siomedigaeth  ;  fel  gobaith  disail  yr  annnw- 
iol,  y  pharisead,  yr  Iuddew  anghrediniol,  y 

gwyll-grefyddol,y  gwrth-ddeddfwr,  a'r  rhag- rithiwr.  Mae  gobaith  profedig  a  phrofiadol 
y  gwir  gredadyn  a  sail  iddo  yn  ngsir  Duw, 
ac  wedi  ei  osod  a'i  selio  yn  ei  gaìon  ef  gau 
Ysbryd  Duw  ;  tyr  hwn  sydd  hefyd  yn  tyw- 
allt  cariad  Duw  yn  ei  galon  ef.  Am  fod 
cariad  Duw  wedi  ei  dywallt  yn  ein  calonau, 
dyna  pa  ham  y  mae  genym  heddwch  tuag 
at  Dduw  ;  yr  ydym  yn  cael  dyfodfa  trwy 
ffydd  ato;  yrydym  yn  gorfoleddn  dàn  obaith 
gogoniant  ;  yn  gorfoleddu  mewn  gorthrym- 
derau  ;  ac  am  hyny,  heíyd,  yr  ydym  yn  sicr 

na  ddaw  cywilydd  i  ni  o'n  gobaith.  %  Un  ai 
y  teimlad  o  gariad  Duw  tuag  atom  ni,  nen 
ynte  y  gras  o  gariad  ynom  ni  tuag  ato  ef, 
neu  bob  un  o'rddau  :  mae  y  ddau  bob  amser 
yn  gyssylltiedig,  ac  nid  yw  y  naül  un  amser 
heb  y  llall.  ||  Yr  ysbryd  Glân  yn  ol  trefn 
Duw  yw  Dyddanydd  a  Sancteiddydd  y  saint ; 
yn  amlygu  cariad  Duw  tuag  atynt  hwy,  ac 
yn  llanw  eu  calonau  hwy  â  chariad  tuag  ato 

ef. 

6  p  *Canys  Crist,  pan  oeddym  ni 
etto  q  yn  weiniaid,  rf  mewn  pryd  Ja 
fu  farw  *  ||  dros  yr  annuwiol. 

p  Ezec.  16.  4—8.  Eph.  2.  1—5.  Ool.  2.  13.  Tit.  3.  3-5. 
«7  Galar.  1.6  Dan.11.15.  r  Gwel  ar  pen.  4.  25.  1  Thes. 
5   9,10.       «  Gwelar  peû.4.5.  all.  26.  Salm  1.  l.Tit.2.  12. 

I'r  dyben  o  ddangos  yn  mhellaeh  nad  yw 
yn  bosibl  i  obaith  y  credadyn  golli,  nac  iddo 

ef  ddyfod  i  gywilydd  ;  ac  hefyd  i'n  hannog 
yn  mhellach  i  garu  Dnw  ;  mae  yr  apostol  yn 
dywedyd  yma  i  Gristfarw  drosom  ni:  marw 
pan  oeddem  ni  yn  weiniaid,  marw  mewn 
pryd,  a  marw  dros  yr  annuwiol.  Yn  wyn- 

eb  hyny  pa  raid  i'r  credadyn  ofni  am  ei 
obaith  ?  pa  fodd  y  gall  ammau  cariad  Duw 
tuag  ato  1  a  pha  fodd  y  gall  yntau  beidio 

caru  Duw  1  *  Pan  oeddem  m',  y  rhai  ydym 
yn  awr  mewn  heddwch  â  Duw  ;  pan  oeddem 
ni  yn  weiniaid,  yn  nistryw  y  cwymp,  dàn 
gyfiawn  ddigofaint  Duw,  dàn  lywodraeth 
pechod,  ac  yn  meddiant  satan:  pan  oeddem 
ni  heb  nerth  i  sefyll  yn  erbyn  Duwdigllawn, 
nac  i'n  gwaredu  ein  hunain  ;  pan  oeddym 
heb  nerth  natnriol  i'r  fath  beth,  pe  buasai  yr 

TÌT3 



Rhyfeddol  yariad  Duw  yn RHUF.  V.        ymddanyos  yn  marwolaeth  Crist. 

ewyllys  genym,  na  nerth  moesol  ac  ysbrydol 
i  ewyllysio.  Tramywyddo  a  syrthio  i  ddin- 
ystr,  medd  dysgedigion,  yw  y3tyr  y  gair 

astheneô,  a  gytieithir  yma  '*  gweiniaid.'' 
t"  Mewn  pryd :"  mewn  amser  dyladwy,  yn 
ol  y  Saesoneg  ;  y  pryd  a  bennododd  Duw  yn 
ei  gyng°r  tragywyddol,  dros  bedair  mil  o 
flynyddoedd  wedi  y  cwymp;  y  pryd  a  rag- 
fynegodd  y  prophwydi;  y  pryd  yr  oedd  cyf- 
iawnder  a  deddf  Duw  yn  gofyn  iawn  ;  a'r 
pryd  yf  oedd  dynolryw  wedi  cael  digon  o 

brawf  o'u  gwendid  i  wneyd  yr  iawn  hwnw 
na  dim  arall  er  eu  hachub  eu  hunain.  X  Mae 

y  gair  "  annuwiol"  yma,  yn  egluro  meddwl 
y  gair  "  gweiniaid"  o'r  blaen  :  annuwioldeb 
pechadur  yw  ei  wendid.  Annuwiol  oedd  ac 
ydyw  pawb  wrth  natur;  ac  annuwiol  a  fuas- 
ai  pawb  byth  oni  buasai  i  Grist  farw  dros- 
tynt.  Fel  rhai  annuwiol  y  bu  efe  farw  dros- 
tynt;  yn  ei  farwolaeth  ef  y  caed  llwybr  i'w 
cymmodi  â  Duw,  ac  o  hóno  ef  a'i  aberth 
inawr  y  mae  modd  yn  dyfod  i  wneyd  yr  an- 
nuwiol  yn  dduwiol.  ||  Dros  yr  annuwiol, 
Chyper  asebon  : )  dros  neu  yn  Ue  yr  annuw 
io!,  fel  machnYydd  yn  ei  ddeddf-le  :  gwared 
bywydau  eraill  trwy  roddi  ei  fywyd  ~i  hun 
i  lawr  drostynt. 

7  **Oblegid  braidd  y  bydd  neb 
farw  dros  un  cyfìawn :  M  f  oblegid  dros 
y  da  ysgatfydd  xfe  feiddiai  un  farw 
hefyd. 

t  loaa  15.  13.  1  Ioan  3.  16.  u  2  Sam.  18.  27.  Salra 
112.  5.    Act.  11.  24.  *  pen.  16.  4.     2  Sain.  18.  3.    a  23. 
14—17. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  mawrâu  cariad 
Crist  yn  ei  waith  yn  marw  dros  yr  annuw- 
iol,  ac  yn  dangos  ei  fod  yn  gariad  anghym- 
arol,  ac  heb  gyffelyb  iddo  erioed.  Pe  chuil- 
id  y  byd  drwyddo,  o  braidd  y  caid  neb  a 
fyddai  farw  dros  ddyn  diniwed,  cyfiawn,  a 
fyddai  yn  gorfod  dyoddef  ar  gam  ;  na  hanes 
Am  neb  a  wnaeth  fel  hyny  erioed.  t  Eto, 
dros  ddyn  da,  cymmwynasgar,  haelionus,  ac 
eluaengar  iawn,  efallai  y  caid  un  a  feiddiai 
farw  dros  hwnw  ;  er  ei  fod  yn  betfa  pur  an- 
nhebyg,  ac  y  byddai  son  mawr  am  dano  pe 
gwnai  un  y  fath  beth,  Dyn  cyfiawn  y  galw- 
ai  yr  Iuddewon  ddyn  a  wnelai  gyfiawnder 
manol  á  phawb,  a  dim  ond  cyfiawnder;  ac 

a  fynai  gyfiawnder  i'r  manylrwydd  eithaf 
gau  bawb  yn  ddifaddeuol :  a  dyn  da  y  gal- 
wentddyn  oedd  dros  ben  cyfwtwn  ;  yn  gwneyd 
cyfiawnder  â  phawb  fel  y  llall,  ond  yn  dru- 
garog,  ac  yn  faddcugar  liefyd,  wrth  y  rhai  a 
wnelent  anghyfiawnder  âg  ef.  Felly  y  cyf- 
rifent  hwy  ddynion  cyfiawn  a  da  ;  ond  nid 
oedd  hyu  ynddigon  i  wneyd  neb  yn  gyf- 
iawn  nac  yn  dda  yn  nghyfrif  Duw. 

8  y  *  Eithr  y  mae  Duw  yn  canmol 
ei  gariad  tu  ag  attom  ;  zoblegid,  a  ny- 
ni  etto  yn  bechaduriaid,  f  i  Grist  farw 
trosom  ni. 

«  adn  20,  21.  pen.  3.  5.  E|>h.  1.  6-8.  a  2.  7.  1  Ttra.  1. 
16.        *  Es.  53.  6.  I  Pedr  3.  18.  1  loan  4.  9,  10. 

*  Ond  nid  dros  y  rhai  a  gyfrifid  yn  gytìawn, 
ac  yn  dda,  y  bu  Crist  farw,  eithr  dios  raí 
nad  oeddynt  yn  gyfiawn  nac  yn  dda ;  dros 
bechaduriaid  ;  dros  yr  annuwiol:  (adn.  G.) 
droa  rai  oedd  wrth  natur  ac  arferion  yn  bech- 
aduriaid,  yu  elynion  Duw,  yn  haeddu  ei  ddig- 
ofaint    eithaf   ef,    ac   yn   ymhyfrydu    mewn 

t  Yn  y  weithred  anfeidrol  ryfedd  hon,  o 
Grist,  unig-anedig  ac  anwyl  Fab  Duw,  yn 
marw  o  angan  poeuos,  gwarthus,a  melltiged- 
ig  y  groes,  dros  bechaduriaid  ;  mae  Duw  yn 
canmol  ei  gariad  tuag  atoin  mewn  modd  tra 
rhyfeddol :  yn  ei  osod  allan  yn  y  modd 
mwyaf  eglur  a  manteisiol  ag  oedd  bosibl. 
Mae  y  gair  Sunistêsi  yn  arwyddo  dangos, 
profi,  canmol,  a  gosod  y  cwbl  yn  yr  un  màn, 
a  hyny  yn  y  màn  amlycaf,  er  egluro  a  dang- 
os  peth  :  felly  mae  hoU  gariad  Duw  megys 

wedi  ei  grynôi,  a'i  gyd-osod,  i'w  ddangos  yn 
marwolaeth  Crist  ar  Galfaria.  Ac  eto,  rhy- 

fedd  leied  a  wel  pechaduriaid  o'r  cariad  an- 
feidrol  hwn,  yn  wyneb  y  fath  ddangosiad 
digyífelyb  o  lióno  1  Am  y  tri  dosparthiad 
uchod  o  ddynion,  "  cyfiawn,"  "  da,"  a 
"  phechaduriaid  ;"  trôed  y  darllenydd  at  y 
sylw  bỳr  a  wnaed  ar  Math.  9.  10,  uod  X- 

9  *  Mwy  ynte  o  lawer,  a  a  nyni  yn 
awr  wedi  ein  cyfiawnhâu  f  trwy  ei 

wáed  ef,  b  y'n  hachubir  \  rhag  digof- 
■  mt  trwyddo  ef. 

a  Gwel  ar  adn.  1.  pen.  3.  24-26.  1  Ionn  1.7.  b  adn. 
10.  pen.  1.  18.  a  8.  1,  30.  loan  5.  24.  I  Thes.  1.  10. 

*  Mae  rheswm  yr  apostol  yn  gadaru  ; 
oblegid  mae  yn  fwy  peth  cyfiawnâu  a  chym- 

modi  pechadur  pan  oedd  yn  annuwiol,  nà'i 
achub  ef  rhag  digofaint  a  phob  drwg  ar  ol 
ei  gyfiawnâu :  gan  i  Grist  trwy  ei  waed 
wneyd  y  cyntaf,  pa  faint  mwy  y  gwna  efe 
yr  ailî  t  Hyny  yw,  trwy  ftydd  yn  ei  waed 
a'i  aberth  ef.  Gwaed  Crist  yw  diogelwch  y 
pechadur  rhag  digofaint,  a  thrwy  ffydd  mae 

efe  yn  dyfod  i'r  diogelwch  gwerthfawr 
hwnw.  X  "  Rhay  y  diyofaint  hwnw,"  yn  ol 
y  Groeg,  medd  Pool;  sef  y  digofaint  sydd  ar 
ddyfod,  neu  gospedigaeth  dragywyddol.  Mae 
y  saint  yn  syrthio  yn  aml  i  bechodao  ar  ol 
eu  cyfiawnâu,  a  phob  pechodyn  haeddu  dig- 
ofaint ;  ond  wedi  eu  cyfiawnâu  ni  chant 
syrthio  yn  hollawl,  na  myned  dan  ddigofaint 
tragywyddol  yn  y  diwedd.  Trwyddo  ef,  ei 
aberth  a'i  eiriolaeth,  a  thrwy  ftyddynddoef ; 
hwy  a  achubir  rhag  digofaint  er  ei  fynych 
hacddu. 

10  c  *  Canys  os  pan  oeddym  yn 

elynion,  y'n  d  heddychwyd  â  Duw 
trwy  farwolaeth  ei  Fab  ef ;  f  mwy  o 

lawer  wedi  ein  heddychu,  e  y'n  ha- 
chubirtrwy  ei  fywyd  ef. 

c  pen.  8.  7.  2  Cor.  5.' 18-21.  Col.  1 .  20,  21 .  d  adn.  11. pen.  8.  32.  Lef.  6.  30.  2  Cron.  29    24.  E?.ec.  45.  20.  Dan.  9. 
24.  Eph.  2.  16.  Hel».  2.  17.  c  loan  6.  40,  57.  a  10.  28,  29. 
a  II.  25,  26.  a  14.  19.  2  Cor.  4.  10,  11.  Col.  3.  3,  4.  Heb.  7. 
25.  Dat.   1.  18. 

Yr  un  ddadl  eto,  mewn  geiriau  eraill  er 
diogelwch  y  saint.  *  Os  pan  oeddynt  yn 
elyniou  bojfawl  i  sancteiddrwydd  Duw,  ei 
ddeddf,  ei  ben-arglwyddiaeth,  ei  ras,  ei  rag- 
Iuniaeth,  a'i  achos,  yr  heddychwyd  hwy  âg 
ef  trwy  farwolaeth  ei  Fab  ar  y  ̂ roes;  trnwy 
o  lawer  yn  awr  wedi  eu  heddychu,  yr  achub- 
ir  hwy  rhag  syrthio  eto  dànlywodraeth  pech- 
od  a  satan,  a  rhag  gwrthgilio  byth,  "  trwy  ei 
fywyd,"  ei  eiriolaeth,  ei  allu,  a'i  ras  ef. 
Tybir  fod  "  heddychu  â  Duw"  yn  rhan  flaenaf 
yr  adnod,  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  a  wnaeth 

Crist  yn  ei  ufudd  dod  a'i  aberth  er  cymmodi 
pechaduriaid  â  Duw  ;  a  bod  "heddyehu," 
neu  "  wedi  ein  heddychu,"  yn  rhan   olaf  yr 

trelyniaeth  a  gwrthryfel  parAus  yu  ei  erbyn.  I  adnod,  yn  cyfeirio  at  yr  hyn   a   wj>air  yu 
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weitbredol  ar  bechaduriaid,  pan  y  maent  yn 
cael  eu  cynimodi  yn  wirioneddol  â  Duw  : 

yr  hyn  a  eilw  yr  apostol  "  Derbyn  y  cym- 
mod,  "  yn  yr  adnod  nesaf. 

1 1  *  Ac  nid  liynny  yn  unig,  f  \  eithr 
gorfoleddu  yr  ydym  hefyd  yn  Nuw 
trwy  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,*  Jtrwy 
yr  hwn  yr  awrhon  y  derbyniasom  y 
cymmod. 

/•pen.  2.  17.  1  S*m.  2.  I.  S*Im  32.  11.  a  33.  !.  a  43.  4- •  101.31.  ■  149.  2.  Es.  61.10.  Hab.  3.  17,  18.  Lucl.46, 
47.  Gal.  5.  21.  Pliil.  3.  1,  3.  a  4.  4.  1  Pedr  1.  8.  g  Ioan 
1.  12.  a  6.  50—58.  1  Cor.  10.  16.  Col.  2.  6. 

f  Mae  y  geiriaii  hyu,  "  Ac  nid  hyny  yn 
unig,  "  yn  amlwg  yn  cyfeirìo  yn  ol,  at  yr 
hyn  a  ddywedodd  yr  apostol  yn  adn.  2,  3  ; 

"yrydymyn  gorfoleddu  dàn  obaith  gogon- 
iant  Duw  ;  ac  nidfelly  yn  unig,  eithr  yrydym 

yn  gorfoleddu  mewn  gorthrymderau,"  &c. 
t  Ac  yma,  gwedi  daugos  yn  yr  adnodau  cyf- 
ryngol,  pa  fodd  yr  oedd  hyd  yn  nod  eu  gor- 
thrymderau  a'u  profedigaethau  yn  rhoddi  ach- 
lysur  gorfoledd  i'r  saint,  mae  yr  apostol  yn 
ail  ddyfod  at  y  mater,  ac  mewn  gradd-eiriad 
hardd  mae  yn  myned  yn  mlaen  i  ddangos,  eu 
liod  hwy  yn  gorfoleddu  yu  Nuw  ei  hunan, 
fel  eu  Duw  cyfammodol  a  chymmodol,  ac  fel 
sylwedd  eu  holl  ddedwyddwch  trwy  Iesu 
Grist.  Yn  1.  Gorfoleddu  dàn  obaith  gogon- 
iant  Duw,  adn.  2;  yn  2.  Gorfoleddu  mewn 
gorthrymderau,  adn.  3;  ac  yn  3.  Gorfoleddu 

yn  Nuw  ei  hunan,  fel  eu  Du.w  a'u  rhan  dra- 
gywyddol.  \  Duw  a  dderbyniodd  yr  iawn  a 

wuaeth  y  cymmod  ;  a'r  credinwyr  sydd  yn 
derbyn  y  cymmod  a  wnaed  trwy  yr  iawn 
hwnw  :  gwailh  ffydd  yw  credu  yn  yr  iawn, 
ac  yinorphwys  arno  am  gymmod  ;  ac  fel  hyn 
mae  y  credadyn  yn  c.ael  ei  gymmodi  yn 
weiihredol  â  Duw,  ac  yn  derbyu  y  cyrnmod 
yn  brofiadol  yn  ei  enaid. 

12  *Am  hynny,  h  f  megis  trwy  un 
dyn  %  y  daeth  pechod  i'r  byd,  *  ||  a 
marwolaeth  trwy  bechod  ;  ac  felíy  yr 
aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,  §  yn 
gymmaint  h  a  phechu  o  bawb. h  adn.  19.  Gen.  3.  6.  i  pen.  6.  23.  Gen  2.  17.  a  3. 

19,  22-24.  Ezee.  18..  4.  1  Cor.  15.  21.  Iago  1.  15.  Dat.  20. 
U,  15.         k  pen.  3.  23.  Iago  3.  2.   1  Ioan  1.  8—10. 

*  Gj>vedi  dangos  o'r  blaen  fod  pawb  yn 
bechaduriaid,  a  phawb  a  gyfiawnêir  yn  cael 
eu  cyfiawnâu  yr  un  ffordd,  sef  trwy  ftydd 
yn  Nghrist;  mae  yr  apostol  yma  yn  myn- 
ed  yn  nilatn  i  egluro  y  pwnc  mawr  yn 
helaelhach,  trwy  ddangos  cytìwr  dynolryw  o 
gwymp  Adda,  a  thrwy  ei  bechod  cyntaf  ef. 
Oddi  yina  i  ddiwedd  y  bennod  mae  yn  cym- 

haru,  neu  yn  cyferbynu  y  ddau  Adda  â'u 
gilydd  ;  y  cyntaf  yn  ben  ei  holi  had  naturiol 

yn  y  cyfainmod  gweithredoedd,  a'r  ail  yn 
ben  t  i  holl  had  ysbrydol  yn  y  cyfammod  gras. 
t  Sef  trwy  yr  Adda  cyntaf,  pen  cyfammodol, 
machniydd,  a  chynnrychiolwr  ei  holl  had 

naturiol ;  ac  ni  ddaeth  pechod  i'r  byd,  ond  i 
gondemniad  personol  Efa,  hyd  oni  fwytâodd 

yntau  hefyd  o'r  ffrwyth  gwaharddedig.  J  Nid 
yw  yr  apostol  yn  dywedyd  pechodau,  ond 
pechod,  ( ê  amartia,)  yn  y  rhif  unigol:  pech- 
od  cyntaf  Adda  a  gyfrifwyd  i'w  had  ef ;  nid 
oedd  efe  yu  ben  cyfammodwr  ar  ol  cyflawni 

hwnw.  Daelh  y  pechod  hwn  i'r  byd  yn 
gyfrifedig  ar  holl  ddynolryw,  i  halogi  a  din- 
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ystrio  yr  holl  fyd  o  ddynion.  ||  Tiwy  yr  un 
pechod  hwn,  daeth  marwolaeth  hefyd  ar  bob 
dyn  ;  marwolaeth  ysprydol,  naturiol,  a  thra- 
gywyddol  :  yn  cynnwys  holl  dmeni  y  bywjd 
hv\n,a  holl  boenau  y  byd  a  ddaw.  §  Gan 
fod  holl  ddynolryw  yn  Adda,  yn  gyfammod- 
ol  ac  yn  naturiol,  yr  oedd  pawb  yn  pechu 

ynddo  ef:  dàn  gyfrifiad  o'i  drosedd  ef, 
yn  gyfranogion  o'i  lwgr  ef,  ac  yn  agored  i 
gosp  marwolaeth  ynddo  a  thrwyddo  ef.  Nis 

gallasai  pechod  a  marwolaeth  ddyfod  i'r  holl 
fyd,  ac  ar  yr  holl  fyd,  trwy  un  dyn,  heb  fod 
yr  un  dyn  hwnw  jn  ben  cyfammodol,  ac  yn 
wreiddyn  naturiol,  yr  holl  fyd  o  ddynion. 
Mae  ein  pedwar  awdwyr  yn  faith  iawn  ar  y 

rhanau  hyn  o'r  gair  sanctaidd  ;  ond  nis  goddef 
terfynau  ein  gwaith  i  ni  eu  canlyn  ond  ych- 

ydig  iawn. 
1  'S :.'*  *  Canys  hyd  y  ddeddf  f  yr 

oedd  pechod  yn  y  byd :  m  %  eithr  ni 
chyfrifir  pechod  pryd  nad  oes  deddf. 

/  Gen.  4.  7-11.  a  6.  5,  6,  11,  12.  a  8.  21.  a  13.  13  a  18. 
20,  21.    *  19.  4,  §x,  32—36,    a  38.  7,  10.  ui  peu.  4.  15. 
1  Cor.  15.  56.  1  loan  3.  4. 

*  Sef  hyd  roddiad  y  ddeddf  ar  Sinai,  yr 
hyn  oedd  tua  dwy  fil  pùm  cant  o  flynydd- 
oedd,  ar  ol  i  Adda  bechu.  t  Trwy  yr  holl 
amser  hyny  mae  yn  amlwg  fod  pechod  yn  y 
byd,  o  herwydd  yr  oedd  marwolaeth  yn  y 
byd  ;  ac  ni  buasai  marwolaeth  pe  na  bu- 
asai  bechod,  oblegid  trwy  bechod  y  daeth 
marwolaeth,  adn.  12.  J  Gan  na  chyfrifir 
pechod  pryd  nad  oes  deddf,  a  chàn  fod 
pechod  yn  y  byd  hyd  roddiad  y  ddeddf 
arSinai;  mae  yn  rhaid  bod  rhywr  ddeddf 
mewn  bod  cyn  ci  rhoddi  ar  Sinai,  pe  amgeu 
ni  chyfrifasid  pechod,  ac  ni  buasai  marwol- 
aeth  cyn  hyny.     Gwel  ar  pen.  4.  15. 

14  *  Éithr  ?*  teyrnasodd  marwol- 

aeth  o  Adda  hyd  Moses,  °f'ie,  ar- 
nynt  hwy  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol 
cyfFelybiaeth  camwedd  Adda,  *>%  ỳr 
hwn  yw  fFurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod. 

n  adn.  17,  21.  Gen.  4.  S.  a  5.  5—31.  a  7.  22.  a  19.  25. 
Ex.  1.  6.  o  pen.  8.  20,  22.  Ex.  1.  22.  a  12.  29,  30.  Jona 
4.  11.        pì  Cor.  15.  21,  22,  45. 

*  Gwel  yr  hyn  a  ddywedwyd  ar  "  Hyd  y 
ddeddf "  yn  adn.  13  :  yr  un  peth  a  feddylir 
wrth  "  O  Adda  hyd  Moses"  yma.  Teyrnas- 
odd  marwolaeth  trwy  yr  holl  amser,  dros  y 
ddwy  fil  a  hanner  o  flynyddoedd  hyny  : 
teyrnasodd  ar  bob  cenedl,  graddau,  ac  oed- 
ran  o  ddynion  ;  yr  hyn  a  brawf  fod  pawb 
wrth  natur  yn  bechaduriaid  y  pryd  hwnw. 
T  Nid  ar  rai  mewn  oedran  yn  unig,  y  rhai  a 
bechasent  yn  weithredol,  ac  yn  erbyn  goleu- 
ni  a  gwybodaeth,  y  teyrnasodd  ;  ond  hefyd  ar 
fribanod,  y  rhai  ni  phechasent  yn  wethredol 
fel  Adda,  ond  a  bechasent  yn  Adda.  Bu 
miloedd  o  fabanod  feirw  yn  marn  y  dylif, 

yn  ninystr  Sodom  a  Gomorra,  a  thrwy  glef- 
ydau  poenus  o  oes  i  oes  cyn  rhoddiad  y 
ddeddf :  teyrnasodd  marwolaeth  arnynt  hwy 
o  herwydd  pechod  gwreiddiol,  yn  gystal 
ag  ar  rai  mewn  oedran  o  herwydd  pech- 
odau  gweithredol;  o'r  un  cyfammod  tor- 
edig  ac  o'r  un  gwreiddyn  llygredig  yr 
oedd  pawb,  babanod  ac  oedolion.  \  Ŷr 
oedd  yr  Adda  cyntaf  yn  y  dechreuad  yn 

ffurf  yr  A'û  Adda,  sef  Crist,  yn  mhurdeb  ei 
natur  ac  yn  ei  sefyllfa  fel  pen  cyfammodol : 
ond  buan  y  collodd  efe  y   ffurf  yn  y  ddwy 
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ystyriaeth.  Trosglwyddodd  yr  Adda  cyntaf 
bechod  a  marwolaeth  i'w  holl  had  naturiot; 
trosglwyddodd  yr  Ail  Adda  sancteiddrwydd 

a  bywyd  i'w  holl  had  ysbrydol :  fel  hyn  yr 
oedd  y  cyntaf  yn  ffurf  yr  Ail  mewn  pethau 
tebyg  ac  mewn  pethau  annhebyg. 

15  6  *  Eithr  nid  megisy  camwedd 
felly  y  mae  y  dawn  hefyd.  f  Canys 
os  trwy  gamwedd  un  ry  bu  feirw 
llawer;  J  mwy  o  lawer  yr  amlhâodd 

gras  Duw,  s  ||  a'r  dawn  trwy  ras  yr 
un  dyn  Iesu  Grisl,  '  §  i  laweroedd. 

q  adn.  16,  17,  20.  Es.  55.  8,  9.  loan  3.  16.  a  4.  10. 

r  adu.  1-2,  18.  Dan.  12.  2  Mat.  20.  28.  a  26.  28.  t  pen. 
6.  23.  2  Cor.  9.  15.  Heb.  2.  9.  1  Ioan  4.  9,  10.  a  5.  11,  12. 
t  adn.  20.  |U.  53.  11.  a  55.  7.    Dat.  7.  9,  10,  14—17. 

*  Er  bod  tebygrwydd  mawr,  mewn  amryw 
betliau,  rhwng  yr  Adda  cyntaf  a'r  Ail ;  eto 
y  mae  gwahaniaeth  mawr  rhyngddynt,  a'r 
rhagoriaeth  yn  fawr  iawn  o  du  Crist  yr  ail 
Adda:  megys  wrth  gymharu  camwedd  y 

naill  âg  ufudd-dod  y  lla.ll»  yn  eu  heffaith  a'u 
rhinwedd,  e  welir  gwahaniaeth  mawr.  +  üs 
trwy  gamwedd,  neu  gwymp  (paraptòma) 
un,  a  hwnw  ond  dyn  yn  unig,  y  daeth  ded- 
fryd  marwolaeth,  a  distryw  ofnadwy,  yn  ol 
barn  gyûawn  Duw,  ar  ei  holl  had  natuiiol 
ef,  íel  cyflog  ei  bechod  ef;  j  mwy  o  lawer 
gallwn  benderfynu,  wrth  ystyried  goruwch 
hyfrydwch  Duw  mewn  trugaredd,  a  rhagor- 
iaeth  anghymharolyr  Ail  Adda,  yr  Arglwydd 

o'r  nef,  yr  hwn  sydd  yn  Dduw  yn  gystal  ag 
yn  ddyn,  yr  amlâodd,  ac  y  rhagorodd  gras 
Duw,  yn  ei  effeithiau  a'i  rinwedd,  ar  had 
ysbrydol  ac  eiddo  cyfammodol  yr  un  dyn 
Iesu  Grist.  ||Tybir  fod  gras  Duw  yn  ar- 
wyddo  ei  rad  gariad  a'i  drugaredd  ef  tuag  at 
ei  bobl ;  a'r  dawìi  trwy  ras  yn  arwyddo  y 
bendithion  a  gyfrenir  yn  weithredol,  fel 

ffrwyth  y  rhad  gariad  a'r  drugaredd  hyny. 
§  Mae  y  geiriau  "  llawer,"  "  llaweroedd,"  yn 
yr  adnod  hon,  a  "  phob  dyn"  yn  adn.  18, 
yn  cael  eu  defnyddio  yn  gyffredin  a  chym- 
mysgedig  gan  yr  apostol ;  rhaid  eu  deall  yn 
ol  natur  a  gwirionedd  y  gwahanol  bynciau  y 
perthynant  iddynt  :  daeth  barn  a  marwolaeth 
ar  lawer,  ar  bob  dyn  ;  ond  pwy  a  all  ddy- 

wedyd  i'r  dawn  a'r  cyfiawnder  ddyfod  ar 
bob  dyn  yn  yr  un  ystyr  helaeth  o'r  geiriau. 
Yr  oedd  codi  rhai,  chwaithach  llaweroedd, 

o'r  cwyrnp  trwy  ras,  yn  anhraethol  fwy  peth 
na  distrywio  pawb  trwy  bechod. 

16  *  Ac  nid  megis  y  bu  trwy  un  a 
bechodd,  y  mae  y  dawn  :  u  \  canys  y 
farn  a  ddaeth  o  un  camwedd  i  gon- 
demniad ;  x  J  eithry  dawn  sydd  ogam- 
weddau  lawer  i  gyfiawnhâd. 

m  Gen.  3.  6—19.  Gal.  3.  10.  lagc  2.  10.  x  Es.  I.  18. 
a  43.  25.  a  44.  22.  Lnc  7.  47-50.  Act.  13.  38,  39.  1  Cor.  6. 
9-1 1.  1  Tiin.  1.  J3— 16. 

*  Fel  y  mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng 
Adda  a  Christ  o  raneu  personau,  felly  y  mae 

hefyd  o  ran  eu  gweithredoedd  a'r  effcithian 
o  honynt :  t  oblegid  daeth  barn  gondemniol 
ar  bawb  trwy  un  camwedd  yr  Acìda  cyntat ; 
Ì  ond  y  mae  dawn  a  gras  Crist  yn  rhyddâu 
pawb  a  gredant  ynddo,  nid  yn  unig  oddi 
wrth  euogrwydd  a  chyfrifiad  yr  un  camwedd 
hwnw,  ond  hefyd  oddi  wrth  gamweddau 
lawer,  a  wnaethom  ni  ein  hunain  yn  weith- 
redol.    Mae  yn  cyrhaedd,  nid  yn   unig   at 

bechod  gwreiddiol,  ond  hefyd  at  bechodau 
personol  a  gweithredol. 

17  ̂ *  Canys  os  trwy  gamwedd  un 
t  y  teyrnasodd  marwolaeth  trwy  un ; 
l  mwy  o  lawer  y  caifTy  rhai  sydd  yn 
derbyn  2  lliosogrwydd  o  ras,  ac  o 
a  ddawn  cyfiawnder,  Meyrnasumewn 
bywyd  ||  trwy  un,  lesu  Grist. 

y  adn.  12.  Gen.  3  6,  19.  1  Cor.  15.  21,  22,  49.  z  adu. 
20.  lowi  "0.  10.  1  Tim.  1.  14.  aEs.  61.  10.  Phil.  3.  9. 
b  pen.  3.  30.  Mat.  25.  34.  1  Cor.  4.  8.  2  Tim.  2.  12.  laeo  2.5. 
1  Pedr  2.  9.  Dat.  1.  6.  a  3.  21.  a  5.  9,  10.  a  20.  4,  6.a22.  5. 

*  Mae  yn  amlwg  fod  yr  apostol  o  hyd  yn 
golygu  yr  Adda  cyntaf  yn  ben  cyfammodol 
ei  holl  had  naturiol,  a'i  drosedd  cyntaf  ef  yn 
doriad  o'r  cyfammod  hwnw ;  pe  amgen  i  ba 
beth  y  soniai  mòr  aml  am  dano  fel  "  un 
dyn,"  adn.  12,  "  camwedd  un,"  adn.  15,  17, 
18,  anufudd-dod  un,  adn.  19  ;  ac  1  un  cam- 
wedd,"  adn.  lfi ?  tTrwy  gamweid  un  ac  un 
camwedd,  y  teyrnasodd  marwolaeth  ofnad- 
wy  >ar  bob  dyn,  trwy  yr  un  hwnw  oedd  yn 
cynnrychioli  ei  holl  had.  \  ünd  ar  gyfer  y 
distryw  erchyll  hwnw  trwy  gamwedd  yr 
Adda  cyntaf,  dyma  waredigaeth  a  meddyg- 
iniaeth  rad,  effeithiol,  a  chyflawn,  yn  dyfod 
i  golledigion  trwy  yr  Ail  Adda  :  mwy  o  la- 
wer  y  caiffy  rhaisydd  trwy  ffydd,  ewylly^gar- 

wch,  a  d'íolchgarwch,  yn  derbyn  Uíosowg- 
rwydd  o  ras,  ac  o  ddawn  cyfiawnder,  deyrn- 
asu  mewn  bywyd  ;  a  hyny  heb  y  perygl  na'r 
posiblrwydd  o  syrthio  byth  mwyach,  fel  yn 

yr  Adda  cyntaf.  ||  "Trwy  un,  lesu  Grist :" 
felly  hefyd  yn  adn.  14,  15,  18,  19;  yr  hyn 
sydd  yn  dangos  yn  .tmlwg  fod  yr  apostol  yn 
golygu  Crist  yn  ben  y  cyfammod  gras,megys 
yr  oedd  Adda  yn  ben  y  cyfammod  gweith- 
redoedd  :  un,  a'i  holl  had  naturiol,  yn  myned 
i  lawr  ;  y  llall,  a'i  holl  had  ysbrydol,  yn  dy- 
fod  i  fynu  :  a  rhyfedd  oedd  y  drefn  i'w  cael i  fynu  ! 

18  *  Felly  ganhynny,  fmegistrwy 
gamwedà  uii y  daeth  barn  carbobdyn 
i  gondemniad ;  %  felly  hefyd  trwy  gyf- 
iawnder  un  y  daeth  ydawn  ar  d  \\  bob 
dyn  i  gyfiawnhâd  bywyd. 

c  adn."Ì2,  15,  19  pen.  3 .1*9,  20.  dloanl.7.  a  3. 26.    a  12.  32.    Act.  13.  39.     1  Cor.  15.  22.      1  Tim.  2.  4-6. 
I  Ioan  2.  20. 

*  Gallasai  y  pùm  adnod  o'r  blaen  fod  mewn 
cromfachau,  a'r  adnod  hon  a'r  nesaf  fod  yn 
gyssylltiedig  â'r  ddeuddegfed  adnod,  ac  fel 
parâd  o'r  hyn  a  ddechreuodd  yr  apostol  yno: 
+  megys  y  daeth  marwolaeth  ar  bob  dyn  trwy 
bechod  yr  Adda  cyntaf ;  %  felly  hefyd  y  mae 
dawn  i  gyfiawnàd  bywyd,  yn  dyfod  i  bob 
dyn  a  gredo,  trwy  gyfiawnder  yr  Ail  Adda. 
II  Nid  pob  pcrson  o  ddyn  yn  sicr  a  feddylir, 
ni  byddai  hyny  yn  wir  ;  (Gwel  dàn  §,  adn. 
15  ;)  ond  pob  math  o  ddynion,  cenedloedd 

yn  gystal  âg  Iuddewon,  neu  bob  dyn  o'r  had 
ysbrydol,  a'r  eiddo  cyfammodol,  a  roddwyd 
i  Grist.  Mynych  yn  yr  ysgrythyr  y  rhoddir 

pawb  am  lawer,  ac  i'r  gwyrthwyneb,  llawer 
am  bawb :  ac  felly  y  gwna  yr  apostol  yn  yr 

adnodau  hyn.  >îid  yw  y  geiriau,  "y  daeth 
barn,"  ac,  "y  daeth  y  dawn,"  yn  y  Groeg 
yn  yr  adnod  hon ;  ond  y  maent  yn  adn.  16, 
ac  mae  yn  debyg  mai  oddi  yno  y  cymmerodd 
y  cyfieithwyr  hwynt,  i  wneyd  y  synwyr  yn 
oleuach  yma. 
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19  e  *  Übiegid  megis  trwy  anuf- 
udd-dod  un  dyn  +  y  gwnaethpwyd 
llawer  yn  bechaduriaid,  /Jfelly  trwy 
||  ufudd-dod  un  y  gwneir  §  llawer  yn 
gyfiawn. 

«adn.  12-11.        /  E».  53.  10-12.  Dan.  9.  24.  2  Co 
91.  Eph.  I.  6.  Dat.  7.  9-17. 

*  Yr  "  un  dyn"  oedd  yr  Adda  cyntaf,  ac 
anul'udd-rìorì  i  waharrìrìiad  petidant  Duw 
(Gen.  2.  17.)  oedd  eidrosedd  cyntaf  ef:  bwy 

ta  o'r  íFi  wyth,  am  yr  hwn  y  dywedasai  Duw, 
"  Na  fwyta  o  hóno."  t  Trwy  yr  anufudd-dod 
tra  pheeliadurus  hyny,  "  gwnaethpwyd  llaw 
er,"  hyny  yw,  pawb  oll,  yn  bechadnriaid : 
fel  rhai  yn  cael  eu  cynnrychioli  yn  nghy- 
fammod  Adda,  cyfrìfwyd  hwynt  yn  bechad 
uriaid,  yn  ol  trefn  y  cyfammod  hwnw  ;  ac 
fel  rhai  yn  lwynau  Arìrìa,  yr  oeddynt  mewn 
gwirionedd  yn  bechaduriaid,  ac  ymddygwyd 
atynt  fel  y  cyfryw  gan  y  Duw  anfeidrol  gyf- 
iawn.  %  Felíy,  hefyrì,  i'r  gwrthwyneb,  yn  ol 
trefn  cyfammod  arall,  trwy  ufudrì-rìorì  un  y 
gwneir  llawer  yn  gyfiawn.  Yr  "  un"  yma 
ydoedd  Iesu  Grist ;  (adn.  17,)  a  rhaid  ei  fod 
ef  yn  ben  y  cyfammod  gras,  yn  fachniydd 
yn  neddfìe  ei  bobl,  cyn  y  gallasai  ei  ufudd- 
dorì  ef  wneyd  eraill  yn  gyfiawn.  Megys  yr 
oedd  yr  Adda  cyntat  fel  peu  cyfammodwr, 

yn  cynnrychioli  ei  holl  had  naturiol,  a'i  an- 
ufudd-dod  ef  yn  cael  ei  gyfrif  iddynt  hwy 
i'w  gwneyd  yn  beehaduriaid  ;  felly  yr  oedd 
yr  Ail  Adda  fel  pen  eyfainmodwr  hefyd,  yn 

cynnrychioli  ei  holl  had  ysbrydol,  a'i  ufudd- 
dod  perffaith  ef  yn  eu  deddfle,  yn  cael  ei 

gyfrif  iddynt  hwy  i'w  gwneyd  yn  gyfiawn. 
||  Yr  oedd  un  weithred  o  anufudd-dod  yr 
Arìda  cyntaf,  yn  rìdigon  i  wneyd  ei  holl 
had  ef  yn  bechaduriairì  ;  ond  yr  oedrì  holl 
fywyd,  dyoddefaint,  a  marwolaeth  yr  Ail 
Adda,  fel  un  cyfm-waiíh  mawr  o  ufurìrì-rìod, 
yn  angenrheidiol  i  wneyd  neb  o'r  pechadur- 
iaid  hyny  yn  gyfiawn  :  yn  y  naill  beth  ac  yn 
y  llall,  dì  a  welwn  anfeidrol  gyfiawnder  a 

sancteid.lrwyrìrì  Duw,  a'i  rìra  chasineb  ef  at 
bechorì.  $  Pawb  yw  y  "  llawer"  yn  y  rlian 
flaenaf  o'r  arìnod  ;  ond  nis  gall  fedrìwl  hyny 
yn  y  rhan  olaf  o  hóni :  nid  yw  pawb  yn 

cael  eu  gwneyd  yn  gytìawn  ;  a'rdyrìd  mawr 
diweddaf  a  drìengys  pa  faint  f>dd  y  M  llaw- 
er "  sonir  yma  :  yno  y  torir  y  ddadi  am 
byth  yn  nghylch  ystyr  y  fath  eiriau  a  hvn. 

20  s  *  Rithr  y  ddeddf  a  ddaeth  i 
mewn  f  fel  yr  amlhâai  y  camwedd  : 

h  X  eithr  lle  yr  amlhâodd  y  pechod,  y 
||rhagor-amlhâodd  gras: 

g  pen.  3.  19,  20.  a  4.  15.  a  6.  14.  a  7.  5—8.  loan  15.  22. 
2  C..r.  3.  7-9.    G.tl.  3.  19-25.  Apen.  6.  1.    2  Cron.  33. 
9-13.  Salm25.il.  Es.  1.18.  »43.24,25.  Jer.  3.  8-14. 
Ezec.  16.  52,  60-63.  a  36.  25—32.  Mica  7.  18,  19.  Mat.  9. 
13.  l.uo  7.  47.  a22.  39— 43.  1  Cor.  6.  9— 11.  Eph.  1.  6— 8. 
a  2.  1—5.  1  Tim.  1.  13—16.  Tit.  3.  3-7. 

*  Yr  oedrì  holl  rìrefn  cyfiawnau  pecharìnr- 
iaid  werìi  ei  sefydln  a'i  dwyn  i  weithrediad 
yn  mhell  cyn  rhodrìi  y  dderìrìf  trwy  Moses. 
Daeth  y  ddeddf  hon,  yn  nghyd  a'r  holl  or- 
uchwyliaeth  seremoniol,  M  i  mewn"  i  blith 
ychyrìig  drìynion  mewn  cymhariaeth  i  holl 
hil  Adda;  ac  am  ychydig  amser  rnewn  cym- 
hariaeth  i  barâd  y  byd  ;  hyny  yw,  i  blith 
meibion  Jacob  yn  unig;  ac  yn  mhen  rìwy 
fil  a  hanner  o  flynydrìoerìd  neu  ragor,  ar  ol 
crëu  y  byd.     Daeth  ychydiy  i  mewn,  merìrì- 
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ant,  yw  ystjr  y  gair  pareisêlthen  ;  ac  nirì  fel 
y  daeth  pechorì  i  mewn,  rìros  a  thrwy  yr 
holl  fyd.  f  Nirì  i  gyfiawnâu  neb  orìdi  wrth 
bechod  y  rìaeth  hi  ;  onrì  yn  hytrach  fel  yr 
amlâai  y  camwecld  :  nid  feî  yr  amlâai  rìyn- 
ion  gamwedd  ;  onrì  fel  y  gwelent  eu  merìrìyl- 
iau,  eu  serchiarìau,  eu  tymherau,  eu  geirian, 

a'n  gweithredoedd  yn  bechadurus,  y  rhai 
heb  y  drìerìrìf  nis  gallent  wyborì  eu  borì  yn 
gymmaint  felly  :  fel  yr  ymddanyosai  pechorì 
ti  wy  y  gorchymyn  yn  rìra  phecharìurns.  Fel 
y  gwelom  gamwerìrì  Arìrìa  yn  ei  erchylldod, 
ac  y  gwelom  ein  camwcrìdau  ein  hunain  yn 

rìra  lli'osog  ac  echryslawn  hefyrì.  j  Onrì  mòr 
anfeirìrol  ryferìd  yw  golud  gras  a  chyfoeth 
tiugaredd  Duw,  fel  y  mae  yn  dylifo  at  y 

pechadur  yn  ei  euogrwydd,  ei  aflendid,  a'i 
holl  drueni,  ac  yn  ei  achub  oddi  wrth  ei  holl 
bechodau  aneirif,  trwy  gyfiawnder,  madrìeu- 
ant,  a  sancteiddiad  ei  holl  berson  ef.  ||  "  lthag- 
or-amlâorìd  :"  hyperperisseusen  yw  y  gair 
Groeg,  yn  arwyrìrìo  amlâu  yn  rìdirfawr,  dros 
ben  mesur  a  chyfrif ;  fel  dwfr  y  dylif,  yn 
gorllifo  yn  mhell  dros  benau  mynyddoedd 
uwchaf  euogrwydd  a  phechodau  dynion. 

21  *  *  Fel  megis  y  teyrnasodd  pech- 
od  i  farwolaeth,  f  felly  hefyd  y  k  teym- 
asai  gras  l  J  trwy  gyfiawnder,  m  i 
fywyd  tragywyddol,  ||  trv^y  IesuGrist 
ein  Harglwydd. 

í  adn.  14.    pen.  6.  12,  14,  16.  k  Ioan  1.  16,  17.    Tít. 
2.11.  Heb.  4.  16.  lPedrö.  10.  /adn.  17.  pen.  4.  13. 
a  8.  10.  2  Pedr.  1.1.  m  pen.  6.  23.  Ioan  10.  28.  1  Ioan 
2.  25.  a  5.  11—13. 

*  Yn  adn.  14,  17,  dywedodd  yr  apostol  fod 
marwolaeth  yn  teyrnasu,  ac  yma  eto  mae 
yn  dywedyrì  fod  pechod  yn  teyrnasu  i  farw- 
olaeth.  Mae  efe  megys  yn  dynsodi  pechod 
a  marwolaeth,  ac  yn  eu  dangos  hwynt  fel 
dau  fuddugoliaethwyr  a  thraws-ormeswyr 
ofnadwy,  yn  cyd-rìeyrnasu  ar  holl  ddynol- 
ryw;  ac,  yn  ddidrugarerìrì,  trwy  amryw- 
iol  arteithiau,  yn  tradrìorìi  eu  cyrph  i'r 
berìd,  a'u  heneirìiau  i   uffern  !  felly  y  gwnant 

phawb  syrìrt  rìàn  gyfammod  yr  Adrìa 
cyntaf.  t  O'r  blaen  yr  oerìd  yr  apostol  yn 
cyferbynu  Adda  â  Christ,  yma  mae  yn  cyf- 
erbynu  pechod  â  gras,  ac  yn  dangos  rhag- 
oriaeth  nerth  a  rhinwedd  gras  ar  bechod. 
Fel  yr  oedd  pechod  yn  teyrnasu  trwy  ang- 
hyfiawnder  i  farwolaeth ;  felly  mae  gras  yn 
teyrnasu  trwy  gyfiawnder  i  fywyd  tragyw- 
yddol.  í  Nid  trwy  gyfiawnder  gwcithred- 
oerìd  y  ddeddf  y  mae  hyn,  ond  trwy  gyf- 
iawnder  pertfaith  a  gogoneddus  yr  Arglwyrìd 
Iesu  yn  gyfriferìig  i  rìrìyn  :  ||  trwy  eiriolaeth, 
gras,  ac  awrìnrrìod  Crist  Iesu  ein  Harglwydd, 
y  mae  y  cwbl  oll. 

PEN.  VI. 

Na  ddylem  nifyw  mewn  pechod. 

JtÍETH  wrth  hynny  a  ddywed- 
wn  ni  ?  b  f  a  drigwn  ni  yn  wastad 
mewn  pechod,  J  fel  yr  amlhao  gras  ? 

a  Gwei  ar  pen.  3.  5.  *  adn.  15.  pan.  2.  4.  5.  a  3.  5— 
8.31.  »5.20,21.  Gal.  5.  13.  1  Pedr  2.  16.  î  Pedr  2.  18, 19.  Jud.  4. 

*  Rhagflaenu  gwrthdrìadl  mae  yr  apost'ol yn  y  geiriau  hyn  ;  gwyrìrìai  y  byrìrìai  rh^i 
o'r  Iuddewon  rìerìrìfol  yn  barod  i  ddywerìyd, 
megis  y  rìy werì  rìynion  rìerìdfol  eto,  +  Os  yw 
dynion  i  gael  en  cyfiawnâu  yn  hollawl  o  rad 
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ras  Duw,  trwy  gyfrifiad  o  gyfiawnder  Crist 
iddynt  ti  wy  ffydd  yn  anig,  heb  un  olwg  ar 
en  gweithredoedd  da  hwy  eu  hunain  cyn  na 
chwedi  credu  ;  ac  yn  enwedig  os  gwir  yw, 
mai  lle  yr  amlàodd  pechod  y  rhagor-amlâodd 
gras  ;  beth  y  w  canlyniad  athrawiaeth  o'r 
fath  hyn  'l  Ai  nid  yw  yn  arwain  i  ben- 
rhyddid?  Onid  allwn  ni  gymmeryd  achlys- 
ur  oddi  wrthi  i  fyned  yn  mlaen  mewn  pech- 
od  yn  wastad,  ac  i  amlâu  ynddo,  jfei  yr 
amlâo  gras,  ac  fel  yr  amlyger  ac  y  derchafer 
golud  gras  Duw  yn  fwy  gogoneddus,  yn  yr 
helaeth  faddeuant  o  hóno  f 

2  c  *  Na  atto  Duw.  d  f  A  ninnau 
wedi  meirw  i  bechod,  €%  pa  wedd  y 
byddwn  -^byw  eto  ynddo  ef  ? 

c  Gwel  ar  pen.  3.  4.  d  Gen.  39.  9.      Salm  119.  104. 
1  Ioan  3.  9.  e  adn  5-11.  peu.  7.  4.  G*l.  2.  19.  a  6.  14 
Col.  3.  3.  1  Pedr  2.  24.  /2  Cor.  5.  14-17.  1  Pedr  1.  14. 
a  4.   1-3. 

*  "  Na  atto  Duw  :"  gv>eî  ar  pen.  3.  4. 
Yma  mae  yr  apostol  yn  ateb  yr  wrthddadl 
ddichell-ddrwg  uchod,  yn  ei  ddull  cadarn, 

cyfrgrwn,  a  sobr  arferol.  Na  "thrigwn." 
mewn  un  modd  :  byddai  hyn  yn  gam-ddefn- 

ydd  o'r  ffi'eiddiaf,  â'r  gwirionedd  mwyaf 
gwerthfawr  a  chysurus,  yn  hollawl  groes  i'w 
natur  a'i  ddyben  sanctaidd.  +  Er  nas  gallwn 
gaelein  cyfiawnân  trwy  eingweithredoeddein 
hunain ;  eto,  gan  ein  bod  yn  proífesu  ein  bod 
wedi  meirw  i  bechod,  gan  ein  bod  dàn  rwym- 
au  i  farw  iddo,a  chàn  ein  bod  mewn  gwirion- 
edd  wedi  meirw  iddo  o  ran  ein  serchiadan, 
fel  y  peth  gwaethaf  ac  atgasaf ;  \  pa  fodd  y 
gallwn  ni  eto  fyw  iddo  nacyuddo  1  Pa  fodd 

yn  unol  â'n  cyftwr,  â'n  hegwyddor,  â'ri  pro 
ffes  o  sancteiddrwydd,  â'n  cydwybod,  â'n 
diolchgarwch  am  ein  gwaredigaeth  oddi 

wrtho,  ac  â'n  gobaith  am  berffaith  waredig- 
aeth  yn  y  diaredd  \  Mae  y  dyb  yn  ynfyd, 
ac  yu  gabledn. 

3  *  *  Oni  wyddoch  chwi,  f  am 
gynnifer  o  honom  k  ag  a  fedyddiwyd 
i  Grist  Iesu,  *J:ein  bedyddio  ni  i'w farwolaeth  ef  ? 

g  adn.  16.  pen.  7.  1.  1  Cor.  3.  16.  »5.6.  a  6.  2,  3,  9 
15,16,19.    a  9.  13,  24.    2  Cor.  13.  5.     Iaço  4    4.  h  Mat. 

28.  19.  I  Cnr.  12.  13.  Gal.  3.  27.  1  Pedr  3.  21.  »'  adn.  4, 
5,  8.  1  Cor.  15.  29.  Gal.  2.  20,  21. 

*  Oni  wyddoch  chwi  fod  bedydd  yn  un  o 
ordinhadau  yr  efengyl  1  Oni  wyddoch  chwi 
ein  bod  ni  gristionogion  wedi  ein  bedyddio? 
Ac  oni  wyddoch  chwi  fod  bedydd  yn  ar- 
wyddo  marw  i  bechod,  a  byw  yn  sanctaidd  i 
Dduw  ì  +  Bedyddio  i  Grist  yw  bedyddio  i 
enw  a  chrefydd  Crist :  dcrbyn  arwydd,  a 
gwneyd  proffes,  o  gymundeb  âg  ef,  a  chyd- 
ymffurfiad  ag  ef  yn  ei  farwolaeth  ;  fel  trwy 
rinwedd  ei  farwolaeth  ef  dros  bechod,  y 
byddom   ninnau  íeirw   i   bechod,    o   ran   ei 

-'chwantau  haloçedig  a'i  arferion.  \  Mae  y 
'rhai  a  fedyddiwyd  felly  yn  wirioneddol  i 
Gtist,  yn  gyfranogion  o  deilyngdod  ei  farw- 
olaeth  ef  er  eu  cytìawnâd,  ac  hefyd  o  effaith 
a  rhinwedd  ei  farwolaeth  ef  er  marweiddiad 

eu  pechod.  Tybir  i'r  eglwys  gael  ei  phlanu 
yu  Rhufain  tua'r  flwyddyn  43,  ac  i'r  epistol 
hwn  gael  ei  ysgrit'enu  ati  yn  y  flwyddyn  58, sef  15  mlynedd  wedi  ei  phlaniad;a  chàn 
fod  yr  apostol  yn  llefaru  am  y  Rhufeiniaid 
dychweledig  yn  gyffiedinol  fel  rhai  wedi  eu 
bedyddio,  mae   yn  naturiol   i   ni    feddwl  fod 
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bedydd  yn  cael  ei  weini  i'r  rhai  yr  oedd  eu 
rhYetii  yn  gristionogion  p.in  aned  hwyut :  neu 
mewn  geiriau  eraill,  fod  plant  y  cristionogion 
yn  cael  eu  bedyddio  yn  eu  mabandod. 

4  h  *  Claddwyd  ni  gan  hynny  gyd 

âg  ef  trwy  fedydd  i  farwolaeth;  'ffel 
megis  ag  y  cyfodwyd  Crist  o  feirw 
m  trwy  ogOfìiànt  y  Tad,  ■  felly  ý  rhod- 
ìorn  ninnau  hefyd  mewn  newydd-deb 
buchedd. 

k  adn.  3.  Col.  2.  12,  13.  a  3.  1— 3.  /  adn.  9.  pen.  8 
11.  1  Cor.  6.  14.  2  Cor.  13  4.  EdU.  1 .  19,  20.  »2.5,6. 
m  íoan  2.   II,  19,  20.      all.40.      Col.   1.11.  »*dn.l9 
pen.  7.  6.  a  12.  1,  2.  a  13.  13,  14  2  Cor.  5.  17.  Gal  6.  15 
16.  Eph.  4.  17,  22—24.  a  5.  8.  Pliil.  3.  17,  18.  Col.  1.9—12.. 
a  2.  11.   12.  a  4.  1.1   Pedr  4     1,  2.  2  Pedr  I.  4-9. 

*  Gan  ein  bod  ni  wedi  rrieîi  w  i  bechod, 
(adn.  2,)  a  chwedi  ein  bedyddio  i  farwolaeih 
Crist,  (adn!  3,)  mae  i  ni  hefyd  gymundeb  a 
chydymffurtìad  âg  ef  yn  ei  gliddedigaeth ; 
yr  hyn  ddengys  radd  bellach  o  ddinystr  ar 

bechod,  trwy  ei  osod  ef  megys  allan  o'r  gol- 
wg,  ac  na  byddo  i  ui  ddim  a  wnelom  âg  ef 
mwyach.  Fel  yr  oeddtladdu  Cristyn  brawf 
ei  fod  ef  wedi  Ilwyr  farw,  ac  yn  arweiniad 

i'w  adgyfodiad  buan  ef,  trwy  ogoneddus  al!u 
y  Tad,  ac  er  egluro  ei  ogoniant  yntau  ;  felly 
y  mae  bedydd  yn  arwyd  lo  marwolaeth  holl- 
awl  i  bechod,  ac  arweiniad  i  fuchedd  new- 
ydd,  a  rhodiad  sanctaidd  o  hyny  allan. 
Rhoddwyd  pwys  mawr  ar,  a  dadleuwyd 

Uawer  yn  nmhylch,  y  geiriau  'claddu  gydag 
ef  trwy  fedydd  i  farwolaeth  ;'  fel  pe  byddent 
yn  protì  mai  trwy  drochiad  y  dylid  gwein- 
yddu  bedydd,  ac  mai  at  yr  arfer  hyny  mae 
yr  apostol  yn  cyfeirio:  ond  dywedir  hefyd 
ein  bod  ni  wedi  ein  croeshoelio  gyda  Christ, 
a  chwedi  ein  henwaedu  gydag  ef,  beb  un  cyf- 
eiiiad  at  y  dnll  allauol  o  groshoelio  nac  en- 
waedu.  A  chan  y  sonir  am  fedydd  yn  aml- 
ach  o  lawer,  gyda  chyfeiriad  at  dyicallt  yr 
Ysbryd  Glân  ;  a  chan  fod  yr  apostol  yma  yn 
amlwg  yn  son  am  arwyddocâd  ysbrydol  yr 

ordinhàd  hòno,  ac  nid  y  dull  allanol  o'i 
gweinyddu;  nis  gellir  casglu  dim  yn  bender- 
fynol  oddi  wrth  y  geiriau  hyn,  er  profi  fod 
trochiad  yn  angenrheidiol  i  fedydd  ;  nac  ych- 
waith  inai  hyny  oedd  y  dnll  cyffredin  o  fed- 
yddio  yn  amser  yr  apostol.  Dyma  feddyliau 
Scott  ar  yr  adnod  hon,  agos  air  yn  air;  ond 
y  mae  ein  Hawduron  eraill  yn  addef,  bod 
yma  gyfeiriad,  efallai,  at  y  dull  o  fedyddio 

yu  y  gwledydd  poethion  hyny,  o  leiaf  weiih- 
iau  ;  ond  nad  ydyw  trochi  mewn  un  modd 
yn  hanfodol  i  fedydd,  nac  ychwaith  yn  wedd- 
us  nac  yn  ddiberygl  bob  amser  yn  ein  gwlad 

ni.  +  Sylwyd  eisoes  ar  y  rhan  hon  o'r  adnod. 
Rhodio  mewn  newydd-deb  buchedd  yw, 
a;weithredu  oddi  ar  egwyddorion  newydd, 
amcanu  at  ddybenion  newydd,  a  dwyn 
firrwythau  newydd  mewn  sancteiddrwydd  i 

ogoniant  Duw. 
5  *  °  Canys  os  gwnaed  ni  p  yn  gyd- 

blanhigion  i  f  9  gyffelybiaeth  ei  farw- 
olaeth  ef,  J  felly  y  byddwn  i  gyffel- 
ybiaeth  ei  adgyfodiad  ef: 

*  Arwydda  y  gair  Symphutoi,  meddant, 
nid  cyd-b!anu  yn  unig,  ond  cyd  dyfu  hefyd. 
Trwy  gymhariaeth  brydferth,  mae  yr  apostol 
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yma  yn  cyffelybu  Crist,  yr  liwn  a  fu  r'arw  ac 
a  gladdwyd,  ac  a  gyfododd  drachctn  oddi 
wrtli  y  nicirw,  i  blanigyn  ;  yr  hwn  wedi  ei 
orchoddio  yn  y  ddaear,  sydd  yn  blaguro 
mewn  ainser  dyladwy.  Ac  yna,  gan  iddo 
ddywt-dyd  ein  bod  ni  wedi  meirw  i  bechod, 
a  ciiwedi  ein  tladdu  gyda  Christ,  fel  y  bydd- 

em  byw  drachefn  i  gyfiawnder;  i'r  dyben  o 
ddangos  fod  hyn  olí  yn  cymmeryd  lle  trwy 
y  gras  ydym  ni  yn  ei  dderbyn  o  Grist,  mae 
yn  dywed\d  ein  bod  wedi  cyd  dyfu  gydag  ef 
yn  un  planigyn;  fel  y  mae  pethau  a  gyd 
blanwyd  gyda  phren  yn  cyd -dyfu  gydag  ef, 
ac  yn  byw  trwy  yr  un  nodd  cyffredin.  Mae 

yr  hoîl  saint  fel  planigion  wedi  eu  himpio  a'u 
gwreiddioyn  Nghrist,  yn  cyd-dyfu  â'u  gilydd, 
ac  oll  yn  cyd-dyfu  ynddo  ef,  trwy  yr  ymgel- 
edd  ysbrydol  maent  yn  gael  o  hóno  ef.  +  Bu 
Ctist  f.mv,  ac  mae  y  saint  yn  meirw ;  efe  yn 
naturiol  a  hwythau  yn  ysbrydol  ;  efe  trwy 
ddyoddef,  i  wneyd  aberth,  ac  iawn,  dros 
bechodau  rhai  eraill;  a  hwythau  i  farweiddio, 
i  ladd,  ac  i  groeshotlio  eu  pechodau  eu  hun- 
ain.  I  Fel  mae  y  planigyn  neu  yr  impyn  yn 

gyffelyb  yn  ei  natur  a'i  ffrwyth  i'r  gwreidd 
yn ;  felly  mae  y  saint  i  Grist  yn  ei  adgyfod 
iad :  nid  yw  e!e  yn  marw  nac  i  farw  mwy- 
ach ;  ac  nid  ydynt  hwythau  yn  farw  mwyach 
mewn  pechodau,  ond  yn  byw  mewn  sanct- 
eiddrwydd,  ac  yn  dwyn  ffrwyth  i  fywyd 
tragywyddol. 

6  *  Gan  wybod  hyn,  9  ddarfod 
croeshoelio  ein  hen  ddyn  ni  gyd  âg  ef\ 

rt  er  mwyn  dirymmu  corph  pechod 
'  X  íel  rhag  II aw  na  wasanaetliom  bech od. 

q  Gal.  1.  20.  a  5.  24.  Eph.  4.  22.  Col.  3.  9,  10.  r  nen. 
7.  24.  a  8.  3,  13  Col.  2.  11,  12.  s  adn.  12,  22.  pen.  7.  25. 
a  S.  4.  2  Bren.  5.  17.  Es.  26.  13.    Ioan  8.  34—36. 

*  "  Dyn,"  am  ei  fod  yn  gorph  cyfan  o 
bechod  :  w  hen  ddyn,"  am  ei  dderbyn  o  Adda, 
ac  yn  mhawb  cyn  cael  gras.  Mae  yr  "  hen 
ddyn,"  sef  yr  hen  anian  lygredig,  yn  yr  holl 
gredinwyr,  wcdi  ei  groeshoelio  gyda  Christ, 
trwy  y  gras  sydd  yn  dyfod  o'i  groes  ef,  a 
thrwy  undeb  y  saint  âg  Ef.  Mae  yn  cael  ei 
amddifadu  o'i  lywodraeth,  a'i  ddinoddi  fel 
gefyn  a  drwg-weiihredwr  coll-farnedig:  pen- 
derfynwyd  yn  hollawl  ei  ddinystrio  ef:  fmae 
wedi « i  wanychu,  ei  gaethiwo,  ti  warthruddu, 
yn  dycddêf  ac  mewn  cyflwr  marwol;  er  ei 
fod  eto  yn  fyw,  ac  yn  ymdrech  am  fywyd, 
ac  hyd  yn  no<l  am  ryddid  a  buddugoüaeth. 
t  Nid  oes  ychwaiih  fwriad,  nac  yn  y  credad- 
yn  nac  yn  ei  Arglw/dd  grasol,  i  ryddâu  y 
gwrthryfeîwr  croeshoeliedig :  marw  sydd 
raid  iddo,  er  yn  araf ;  yr  hollgorpho  bechod, 
pob  math  a  gradd  o  anghydffurfiad  â  deddf 
sanctaídd  Duw,  mae  yn  rhaid  ei  ddistrywio 
a'i  ddiddymn  ;  ftd  na  byddo  y  credadyn mwyach  yn  gaethwas  pechod,  ac  ftl  y  caffo 
o'r  diwedd  ei  Iwyr  waredu  oddi  wrth  ei  evn- nyrfiadau  gofidus. 

7  *  *  Canys  y  mae  yr  hwn  a  fu  farw, 
wedi  ei  fryddháu  oddi  wrth  bechod. 

'  £\  2'  S-  P«°    7.  2,  4.  Col.  3    1-3.  1  Pedr  4.  1. 
fel  mae  y  marw  naturiol  wedi  ei  rydd- 

an  oddiwrth  holl  wasanaeth  a  llafur  bywyd, 
felly  mae  yr  hwn  a  fu  farw  i  bechod,  wedi  ei 
ry-ddân  byth  oddi  wrth  was-maeth  ac  ar- 
glwyddiaeth  pechod  :  mae  efe  wedi  mvned  i 
i  wananaeth  Arglwydd  arall ;  nid  oes  gan  bech- 

od  mwyacliddim  hawl  amo,  ac  n!«ennfllayn 
ol  byth  yr  awdmdod  a  gollodd.  +  Dedikaiôtai 

yw  y  gair  yma  am  "  ryddâu  ;  "  ac  ftdly  cyf- 
ieithiad  llythyrenol  yr  adnod  fyddai  felhynt 
—  "  Canys  mae  yr  hwn  a  fu  farw  wedi  ei 
gyfiawnüu  oddi  wrth  bechod.  "  Mae  wedi 
ei  ryddâu  yn  gyfreithlawn,  yn  wyneb  deddf 
Duw,  oddi  wrtho;  ac  y  mae  ymwybyddiaeth 

o'i  gyliawnâd  trwygroes  Crist,  yn  fodd  arbtn- 
ig  i'w  ryddáu  ef  o  gaethiwed  pechod,  gan 
fod  hyny  yn  ei  galonogi  ef  i  ysgwyd  ymailh 
iau  perhod.  Ei  farw  ef  i  bechod  ywy  prawf 
gofynol  ei  fod  wedi  ei  gyfiawnâu,  ac  nid  yr 
achos  haeddiannol  o'i  gjíiawnâd  :  fel  yna  mae 
yr  athrawiaeth  yn  wir  efengylaidd,  ac  ni  ddy- 
lid  ei  gŵyr-droi  fel  y  ceisia  rhai   wneyd. 

8  u  *  Ac  os  buom  feirw  gyd  â 
Christ,  x  f  yr  ydym  ni  yn  credu  y 
byddwn  byw  hefyd  gyd  ng  ef : 

«  adn.  3—5.  2  Tim.  2.  11,  12.''  x  loan  14.  19.  2  Cor. 4.  10-14.  a  13.  4.  Col.  3.  3,  4.  2  Thes.  4.  14—17. 

*  Yn  awr,  i  ymresymu  ychydig  yn  mhcll- 
ach  ar  y  pwnc  hwn:  os  ydym  ni  cyn  belled 
yn  gyfranogion  o  rinwedd  oddi  wrth  Grist, 
trwy  ein  hundeb  âg  ef,  a'n  bod  yh  cael  cym- 
deithas  â?  ef ;  ac  yn  tebygu  iddo  ef  y n  ei  farw- 
olaeth,  trwy  ein  bod  wedi  marw  yn  effeith- 
iol  i  bechod ;  tmae  genym  Ie  i  gredu  ar  seil- 
ian  da,  y  cawn  ni  gymmorth  ganddo  ef  eto, 
i  fyw  bywyd  ysbrydol,  sanctaidd,  a  nefoí 
yma,  yn  ol  ei  esampl  ef,  ac  fel  rhai  a  gyd- 
fywâwyd  gydag  ef,  hyd  oni  ddyrchafer  ni  i 
fywyd  anfarwol  oddedwyddwch  a  gogoniant, 
gydag  ef  mewn  cyfiwr  o  berffeithrwydd  a 
gwynfyd  byth.  Od  oes  unrhyw  broffeswr 

creTydd  yn  ddi'eithr  i'r  cyfnewidiad  o  farw  i 
bechod  a  byw  i  gyfiawnder,  nid  yw  ei  hyder 
am  fyw  gyda  Christ  mewn  gogoniant,  ond 
disail  a  rhyfygus. 

9  *  Gan  wybod  y  nad  y  w  Crist,  yr 
hwn  a  gyfodwyd  oddi  wrth  y  meirw, 
yn  marw  mwyach ;  2  nad  arglwydd- 
iaetha  marwoìaeth  arno  mwyach. 

y  Salm  16.  9—11.  Act.  2.  24—23.  Heb.  7.  16,  25.  a  10. 
12,  13.   Dat.  1.  18.  *  adn.  14.  pen.  5.  14.  Heb.  2.  14,  15. 

*  Gan  i  Grist  adgyfodi  oddi  wrth  y  mtirw 
ac  esgyn  i  ogoniant,  ni  a  wyddom  na  bydd 
efe  marw  mwyach,  ac  nad  arglwyddiaetha 
marwolaeth  arno  mwyach.  Hyd  yn  nod 
Enoch  ac  Elias  ni  byddant  marw  mwyach 

wedi  esgyn  i'r  nefoedd. 

10  *  Canys  fel  y  bu  efe  farw,  a  efe 
a  fu  farw  unwaith  i  bechod  :  f  ac  fel 

y  mae  yn  byw,  b  byw  y  mae  i  Dduw. a  pen.  8.  3.  2  Cor.  V  21.  Heb.  9.  26—28.  1  Pedr  3.  18. 
b  adn.  11.  pen.  14.  7—9.  Lue  20.  38.  2Cor.  5.  15.  lPedr4.  6. 

*  Ni  buasai  efe  yn  ddarostyngedig  i  farw- 
olaeth  o  gwbl,  ond  o  herwydd  ein  pechodau 
ni,  y  rhai  a  gyfrifwyd  ac  a  roddwyd  arno 

fel  ein   Machn'iydd  ni,  i  wneuthnr  iawn  am 
rai  "  efe  a  fu  farw  unwaith  i  bechod  :" 

tac,  yn  awr,  gan  ei  fod  ef  wedi  gorphen  y 
gorchwyl  mawr  a  grasol  hwnw,  efe  a  gyfod- 
odd  drachefn  ;  ac  yn  ein  natur  ni,  mewn  un- 
deb  â'r  Tad,  mae  yn  awr  yn  byw  bywyd 
nefol,  mewn  derchafiad  a  dedwyddvvch  an- 

uhraethol,  i  ogoniant  y  prYodoliaethau  a'r 
llywodraeíh  ddwyfol,  trwy  ddwyn  yn  mlaen 
a  pherffeithio  ei  waith  cyfryngol,  fel  Pen 

uwchlaw  pob  peth  i'r  eglwys. 
11  c  *  Felly  chwithau  hefyd  cyfrif- 
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arylwyddiaethu  ar  y  saint. 

wch  eich  hunain  yn  d  feirw  i  bechod; 
e  eithr  yn  fyw  i  Dduw,  -^yng  Nghrist 
Iesu  ein  Harglwydd. 

c  pen.  8.  18.  d  Gwel  ar  ado.  2.  e  adn.  13.  1   Cor 

6.  20.  G*l.  2.  19,  20.  Col.  3.  3-5.  /ado.  23.  pen.  6  1 
a  16.  27.  Ioau  20.  31.  Eph.  2.  7.  Pbil.  1.  11.  a  4.  7.  Col.  3 
17.  1    Pedr  2.  5.  a  4.  II. 

*  Yr  un  modd,  gan  hyny,  mewn  cyd-ffurf 
iad  á\  marwolaeth  ac  adgyfodiad  lesu,  mae  y 
saint  wedi  meirw  i  bechod,  wedi  en  rhyddàn 

oddi  wrth  ei  arglwyddiaeth,  wedi  cyt'odi  i 
fuchedd  newydd,  ac  ni  syrthiant  mwyach 
dàn  y  caethiwed  hwnw  ;  ond  o  hyn  allan 
byth  maent  yn  byw  i  Dduw,  yn  mwynâu 
dedwyddwch  yn  ei  wasanaeth  sanctaidd,  ac 
yn  ngogoneddu  ei  enw.  Felly  y  dylent  gyf- 
rif  eu  hunain,  felly  y  maentyn  cyfrif,  ac  felly 

maeeucyflwr,  eu  profiad,  a'u  hymarwedd- 
iad  mewn  gwirionedd.  Yn  yr  adnod  lion 
mae  yr  apostol  yn  newid  ei  ddull  o  lefaru  : 

yn  yr  adnodau  o'r  blaen  o  hyd,  yr  oedd  yn 
gosod  i  lawr  egwyddorion,  perthynol  ì  sanct- 

eiddrwydd  ;  ond  yn  yr  adnod  hon  a'r  tair 
nesaf,  mae  yn  cynghori  oddi  aryr  egwyddor- 
ion  hyny  :  a'r  cwbl  yn  annog  y  saint  i  sanct- 
eiddrwydd. 

12  *  *  Na  theyrnased  f  pechod  gan 
hynny  yn  eich  h  corph  marwol,  |  i 
ufuddhâu  o  honoch  iddo  *yn  ei 
chwantau. 

g  adn.  16    pen.  5.  21.  a  7.  23,  24.   Nnra.  33.  55.    Deut. 
7.  2.  Josh.  23.  12.  13.^  Birn.  2»  3.  Salm  19.  13.  a  119.  133. 
4  pen.  8.  11.  1  Cor.  15.  53,  54.  2  Cor.  4.  11.  a  5.  4.  í  adn. 
16.  pen.  2.  8.  a  8.  13.  a  13.  14.  Gal.  5.  16,  24.  Eph  2.  3. 
a  4.  22.  2  Tim.  2.  22.  Tit.  2.  12.  a  3.  3.  Iago  1.  14,  15. 
a  4.  1—3.  1  Pedr  1.  14.  a  2.  11.  a  4.  2,  3.  1  loan  2.  15-17. 
Jnd.  16. 

p  "  Gan  hyny,"  os  mynwn  ni  ymddwyn  yn 
deilwng  i'n  proffes,  ein  rhagor-fraint,  ein 
mawredd,  a'n  dyledswydd,  fel  cristionogion ; 
na  theyrnased  pechod  yn  ein  corph  marwoí 

ni,  i  ufuddâu  iddo,  ac  i  gydsynio  â'i  chwant- 
au  llygredig  ef.  Os  gwna  un  proffeswr  cref- 
ydd  hyn  yn  gyffredin,  nis  galì  fod  ganddo  un 

prawf  o'i  wir  dröedigaeth  ;  oblegid  mae  yr 
efengyl  yn  gwared  oddi  wrth  arglwyddiaeth 
pechod,  yn  gystal  ag  oddi  wrth  y  condcmn- 
Ìad  am  bechod  :  ac  os  gwna  unrhyw  wir 
gristion  hyn  mewn  rhyw  amgylchiadau 
neilldnol,  rhaid  ei  fod  yn  dwyn  cwmwl  ar  ei 
brofiad  ac  yn  gwanychu  ei  hyder:  effaith 

anwiiladwriaeth,  ac  angof  o'i  rwymau  a'i 
ragor-fraint  ydyw.  t  Y  "  pechod"  a  sonir 
yma,  yw,  pechod  neu  Iygredigaeth  ein  natür, 

yr  un  peth  a'r  "  hen  ddyn,"  a  "chorph 
pechod"  o'r  blaen  :  peth  yn  y  corph  yw,  ac 
nid  gweithredoeddallan  o'r  corph  :  Jni  dclyl- 
id  ufuddâu  iddo  yn  ei  chwantau  tumewnol, 
chwaithach  yn  ei  weithrediadau  allanol.  Os 
nfuddôir  iddo  yn  ei  chwantau,  nid  hir  y  del- 
ir  yn  erbyn  ei  doriadau  allan  :  chwant  wedi 
ymddwyn  a  esgor  ar  bechod. 

13  Ä  *  Ac  na  roddwch  eich  aelodau 
f  yn  arfau  anghyfiawnder  i  bechod : 
1  Jeithrrhoddwch  eich  hunain  i  Dduw, 
||  megis  rhai  m  o  feirw  yn  fyw ;  M  §  a'ch 
aelodau  yn  arfau  cyfiawnder  i  Dduw 

*  adn.  16,  19.  pen.  7.  5,  23.  1  Cor.  6.  15.  Col.  3.  5. 
lago  3.  5,  6.  a  4.  1.  I  pen.  12.  J.  2  Cron.  30.  8.  Dan.  3. 
28.  1  Cor.  6.  20.  3  Cor.  8.  5.  Pliil.  1.  20.  m  adn.  II.  Luo 
15.24,32.  loan  5.  24.  2  Cor.  6.  15.  Eph.  2.  5.  a  6.  14. 
Col.  2.  I».  1  Pedr  2.  24.  n  Salm  37.  30.  Diar.  12.  18. 
Iago  3.  5,  6. 

6ÔÔ 

*  Gwedi  gwahardd  chwantau  dirgelaidd 
pechod  yn  y  corph,  yn  yr  adnod  o'r  blaen  ; 
mae  yr  apostol  yma  yn  gwahardd  i  ni  roddi 
aelodaa  alianol  y  corph,  megys  y  dwylo,  y 

traed,  y  llygaid,  y  tafod  a'r  clustiau,  i  was- 
anaethu  y  chwantau  pechadurus  hyny.  Ef- 
allai  y  dylem  ddëall  cynneddfau  yr  enaid  a 
nwydau  y  meddwl  hefyd  ;  mae  y  rhai  hyn 

i'r  enaid  y  peth  ydyw  yr  aelodau  uchod  i'r 
corph,  er  ysgogiad  a  gweithrediad  :  ac  mewn 
ystyr  gyffelybiaethoì  gellir  eu  galw  hwy  yn 
aelodau  yma,  ac  adn.  19,  megys  hefyd  yn 
pen.  7.  5,  23.  t  Opla  yw  y  gair  Groeg  a 

gytìeithir  yma  "  arfau  :"  gair  yn  arwyddo  un- 
rhy  w  offer,  â  pha  rai  mae  crefftwr  yn  gwneyd 
ei  waith,  ond  yn  benaf  arfau  rhyfel ;  ac  yn 
yr  ystyr  hyny  y  dylem  ei  ddëall  yn  y  fàn 
hon  :  rhyfela  â  Duwy  mae  pechaduriaid,  â'u 
holl  aelodau,  eu  cynneddfau,  a'u  nwydau. 
j  Rhoddwch  eich  hunain  oll  i  Ddnw,  gyrph 
ac  eneidiau,  yn  eiddo  cyssegrediga  sanctaidd 
i'w  wasanaeth  ef,  fel  yn  pen.  12.  1.  ||  Gan 
ein  bod  wedi  ein  gwaredu  o  gondemniad  a 

marwolaeth  ysbrydol,  a'n  bywâu  trwy  an- 
feidrol  ras  Duw  ;  §  dylem  gyflwyno  ein  hun- 
ain  iddo  ef,  a'r  cwbl  ag  ydym  ac  a  feddom, 
i'w  wasanaeth  cyfiawn  a  sancteiddiol  ef  byth 

14  "*  Canys  nid  arglwyddiaetha 
pechod  arnoch  chwi :  p\  oblegid  nid 
ydych  chwi  dan  %  y  ddeddf,  ̂ eithrdan ras. 

o  adn.  12.  pen.  5.20,  21.  Salm  130.  7,  8.  Miea  7.  19. 
Mat.  1.  21.  loin  8.  36.  Tit.  2.   14.    Heb.  8.  10.  p  pen.  3. 
19,  20.  a  7.  4—11.  Gal.  3.  23.  a  4.  4,  5,  21.  a  5.  18.      q  adn. 
15.  pen.  4.  16.  a5.  21.  a  II.  6.  Ioan  l.  17.  2  Cor.  3.  6-9. 

*  Cawsom  hyn  fel  cynghor  yn  adn.  12, 
"  Na  theyrnased  ;"  ond  yma  mae  fel  addew- 
id  sicr,  nad  arglwyddiaetha  pechod  mwyach 
ar  y  saint,  y  rhai  a  waredwyd  oddi  dàn  y 
ddeddf,  ac  a  ddygwyd  dàn  lywodraeth  gras 
Duw.  Gwrthryfelu  a  gormesu  efe  a  wna  ; 
ond  byth  ni  theyrnasa  mwyach  yn  yr  aden- 

edigion  :  dygwyddodd  iddo  fel  i'r  bwystfilod 
hyny  yn  Daniel,  7.  12,  ei  lywodraeth  a 
ddygwyd  ymaith,  er  rhoddi  iddo  megys  es- 
tyniad  einioes  dros  yspaid  ac  amser.  Mae 
calondid  i  ymladd  pan  yr  ydym  yn  sicr  o 
fuddugoliaeth  ;  a  chalondid  i  ymdrech  pan 
ydym  yn  sicr  o  ennill  y  gamp.  t  Mae  yr 
apostol  yn  dangos  fod  y  sicrwydd  am  fudd- 
ugoliaeth  ar  bechod  yn  gorwedd  ar  natnr  a 
dîogelwch  y  cyfammod  newydd  ;  mae  y 
credadyn  wedi  cael  ei  waredu  oddi  dàn  y 
ddeddf  yu  y  ffurf  gyfammodol,  neu  oddi  dàn 

y  cyfammod  gweitìiredoedd  a'i  holl  gondemn- iad  ;  a  chwedi  cael  ei  ddwyn  i  rwymyn  y 

cyfammod  gras,  ac  yn  gyfranog  o'i  holl 
addewidion,  ei  ddoniau,  a'i  fendithion  grasol 
ac  ysbrydol,  er  ei  ymgeleddu  a'i  nerthu  yn ei  ymdrcch  yn  erbyn  pechod,  ac  i  fyw  yn 
sanctaidd  ac  yn  dduwiol.  \  Mae  yn  sicr 
mai  nid  y  ddeddf  sercmoniol  a  feddylir ;  yr 
oedd  Ilawer  dàn  hòno  a  thàn  ras  hefyd:  mae 
yn  sicr  drachefn  mai  nid  y  ddeddf  foesol  a 
feddylir;  oblegid  mae  pawb  sydd  dàn  ras 
dàn  hòno  hefyd,  fel  eu  hunig  rëol  o  ymar- 
weddiad  a  buchedd  sanctaidd.  Gan  hyny 
rhaidmaiy  cyfammod  gweithredoedd,  mewn 
cyferbyniad  i'r  cyfainmod  gras,  yw  meddwl 

y  geiriau  "deddf"  a  "gras." 15  r*  Beth  gan  hynny  ?  *a  bech- 
wn  ni  o  herwydd  nad  ydym  dan  y 



liod pawb  yn  weision  i'r  hwn  RHUF.  VI. y  byddont  yn  ufuddâu  iddo. 

ddeddf,   eithr   dan    ras  ?    fNa   attoìawr  wedi  "f"Mân  >'«■  gwirionedd,  er  eu  b.»d 
iìllw  W11  yn  weiaion  pechod.     +  Mae  pob  dynyn 

r  Owel  »r  pen.  3.  9 
1  Cor.  7.  1.    Gal.  2.  17, «adn  12     i  Cor  9  50  21  h^W*11  °'r  ̂,Inr>  *   bechod  with  natur,  ond 18.    Eph.  2.  s-io.    Th.'2.'ii-ii.'í>n  y  cyfuewidiad  eöeiihiol  a  sanetaidd  mae J.d.4.  yr   efengyl    yn    wneyd  ar  y   rhai  a  gedwir, 

*  Mae  yr  apostol  wedi  ateb  gwrlhddadl  mae  311  eu  dwyn  i  ufuddân  o'r  galon  i'r 
gyffelyb  i  hon  o'r  blaen,  adn.  1.  Gan  nad  gwirionedd.  Er  bod  drwgyu  bresenol  gyda'f yrtym  111  dàn  y  ddeddf  eithr  dàn  ras,  ai  y  credadyn,  eto  mae  yn  ewyìlysio  o'i  galon 
canlyniad  yw,  ein  bod  ni  yn  hollawl  ddi-  wnenthur  da  ;  (pen.  7.  21;)  ac  er  fod  deddf 
ddeddf,  ac  y  gallwn  fyw  yn  benrydd  fel  y  yn  ei  aelodau  >n  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf 
mynom  ?  t  Na  atto  Duw  i  ni  ddal  y  fath  ei  feddwl,  eto  deddf  ei  teddwl  y w  ei  ddeddf 
athrauiaeth  atgas,  ac  na  atto  Duw  fod  ym- 1  lywodraethol  ;  ac  ymhyfrydu  y  mae  yn 
ddygiad  neb  o  honom  yn  rhoddi  achlysur  i  nghyfraith  Ddnw  yn  ol  y  dyn  oddi  mewn 
elynion  y  gwiriouedJ  ddywedyd  felly  amdyn  ei  galon.  pen.  7.  22,  23.  J  Neu  "  i'r 
íanona,  a  chabln  a   gwaradwyddo  yr  efengyl    hon    y    traddodwjd   chwi;"  felly  y  mae  ar drwyddom  ni.  Nid  y\v  yr  eíengyl  sanctaidd 
yn  goddef  pechod  mwy  na'r  ddeddf ;  ac  mae 
yr  apostol  yn  ofalus  iawn  o  hyd  i  rag  fìaenu 
.„^....1   ÌAIA               ~..™      JJ..Ü   J     I!  I       T!J     ...  J 

ymyl  y  ddalen  mewn  rliai  Biblau  :  cyfeiriad 
sydd  yma  at  dywallt  meiel  doddedig  mewn 
drychiaden,  (mould,)  a  llun  y   ddrychiaden jt  <l|.v..rl..,  jW  viaiua  i««n  u  uyu  j  irtg  naenu    ury cn i.wen,  ( 

penrhyddid,  neu  gam-ddefnyddio  rhyddidyr  yn  hollawl  ar  y  fetel.  Yr'efengyl  yw'ÿ 
efeüiîy1'/ *  i-.    •  ddrychiaden,  sydd  yn  gosod  ei  delw  sanetaidd 

16   '*  Olll  Wyddoch  chwi,    mai  u  i  j  »*  g«lonan,  ysbrydoedd,  a  bncheddau  y  saint. 

bwy  bynnag  yr  ydych  yn  eich  rhoddi  18  °  *  Aewedî  eichrhyddhâuoddi 
eich  hunain  yn  weision  i  ufuddhâu!  wrthbeehod,fea'chgwnaethpwydí/yn 
iddo,  eich  bod  yn  weision  i'r  hwn  p  WẄ  i  gyfiawnder. 
vr\vnh    ™    nA^^^n    iAA^   .    x  O.   I-     .L     Coal" ■}*■    »Ẁ"A"-.«n»-Ä«    «:««  1,74,75. 
ydych  yn  ufuddhàu  iddo  :  *  f  pa  un '  '<>«„ 
bynnag  ai  i  bechod  i  farwolaeth,  ynte 
i  ufudd-dod  i  gyfiawnder  ? <Gwel  a.  __ 

n  8.  34.  2  Pedr  2.  19. 
...  J5.  Mat.  6.  24. 

17,  19-23. 

*  Gall  dyn  wneuthnr  rhyw  orchwyí  o  was- 
anaeth  i  arall  ar  ryw  dro  damweiniol,  heb 
fod  yn  was  rhwymedig  iddo  ;  ond  pan  mae 
dyn  yn  trenlio  ei  arníer,  ei  nerth,  ei  fedrns- 

der,  a'i  ddawn,  ddiwrnod  ar  ol  diwrnod,  a 
blwyddyn  ar  ol  blwyddyn,  i  wasanaethu 
rhywun  yn  barâus,  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn 
was  i  hwnw  :  felly  mae  yr  achos  yn  ysbryd- 
ol;  gall  dyn  broffesu  crefydd,  ac  mewn  ym- 
ddangosiad  yn  gwasanaçthu  Dnw  ;  ac  eto 
ymroddi  yn  gyffredinol  yn  ei  galon  i  bleser- 
au  a  chwantau  pechadurns:  a  rhaid  barnu 
pawb  yn  weision  i'r  hwn  y  byddont  yn  ym 
roddi  yn  ewyllysgar  ac  'yn  gyffredin  i'w gwasanaethu  ; +pa  un  bynag  ai  i  bechod  i 
farwolaeth,  ynte  i  ufudd-dod  ysbrydol  i  gyf- 
ìawnder.  Ond  pa  ham  na  ddywedasai  yr 
aposlol  i  ufndd-dod  i  fy  wyd  ?  vna  buasai  y 
çyferbyniaeth  yn  fwy  eglur.  *Hyn  yw  yr achos  :— -er  rr.ai  pechod  yw  yr  achos  o  farw- 
olaeth  ;  eto,  nid  ufudd-dod  yw  yr  achos  o 
ÿWy.f*  Gi\br  y  ffordd  i  fywyd.  Rhaid  i  ni 
ddeall  mai  nid  am  weision  cyflog  fel  yn  ein 
gwlad  ni,  y  mae  yr  apostol  yn  llefaru  ;  ond 
am  gaeth-weision,  y  rhai  oedd  yn  hoiìawlyn meddiant  eu  rteistriaid,  fel  eu  hanifeiiiaid 
neu  iyW  feddiannau  eraillo'r  eiddynt. 

17  9  *  Ond  i  Dduw  y  bo  ydYolch, 
z  eich  bod  chwi  gynt  yn  weision  i bechod ;  «  f  eithr  ùfuddhâu  o  honoch 
o'r  gaìon  b  i'r  \  ffurf  o  athrawiaeth  a draddodwyd  i  chwi. 
Mm!    .|G  9?'  î«  p!"    \?-  J   Cron-  29-  ì2~™-      ̂ a  7.  27. 

tt^»«raTiVVVVí.ItfJIW: 
•  XT-  l\j       ,  *  l  T!U>     K    ,3' 

INid  d.olch  i  Dduw  y  mae  yr  apo^toi  am 
l?A*,*  thL,f^^iaid  gyntJ'n  weisioni  bechod  ; 
ond  diolch  i  Dduw  y  mae,  en  bod   hwy  vn 

u.   i«,  i»,    **.    t.».    ^o.    iíi.  a  ai.    i/. 

Tybia  eraiü  fod  cyfeiriad  yn  yr  adnod 
uchod,  sef  adn.  17,  at  drosglwyddiad  caeth- 

weision  o  wasan'aeth  y  n^ill  arglwydd  i  was- 
anaeth  un  ar«ll,  yr  hwn  sydd  yn  gosod  ei 
nodau  ei  hnn  arnynt,  a'i  gyfreithiau  ei  hun 
iddynt.  Beth  bynag  am  hyny,  mae  yr  ad- 
nod  hon  yn  arnlwg  yn  cyfeirio  at  y  cyfryw 
drosglwyddiad  :  neu  yn  hytraeh  gwaredig- 
aeth  pecliaduriaid  o  gaethiwed  caled  ac  aflan 

pechod  a  satan.  a'u  dygiad  i  ryddid  sanct- 
aidd  yr  efengyl,  ac  i  fod  yn  weision  fíydd- 
lawn  i  gyfìawnder,  yr  hyn  sydd  wir  fraint. 
Fel  yr  oedd  pechod  megys  cynnrychiolydd 
satan  yn  y  galon  o'r  blaen  ;  felly  mae  yr  an- 
ian  dduwiol  megỳs  cynnrychiolydd  Duw  yno 

19  >  *  Yn  ol  dull  dynol  yr  ydwyf 
yn  dywedyd,  ̂ oblegid  gwendid  eich 
cnawd  chwi.  e  f  Canys  megis  ag  y 
rhoddasoch  eich  aelodau  yn  weisiou  i 
aflendid  ac  anwiredd,  h  i  anwiredd ; 

1 1  felly  yr  awrhon  rhoddwch  eich  ael- 
odau  yn  weision  i  gyfiawnder,  A  i 
sancteiddrwydd. 

a  15.  32.   Gal.  3.  15.       /peo. 

5.  g  artn.  13.  17.    1  Cor    6.  II. 
-7.      1   Pedr4.  2-4.  h  «rfn.   16. 
'X  Tiüi.  2.   16,   17.      Heb.    12.    15. 

-  pen.  3.  5.  1  »'.,. 8.  26.  a  15.  1.  Heb 
R).li.  2  2,  3.  Col.  3 
I  Cor.  5.  6.  «  15.  í 
í  adD.  13.        t  adn.  2*. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  arfer  y  dull  cyffel- 
ybiaethol  hyn  o  ymadroddi,  am  arglw^ddi  a 
gweision,  caeihiwed  a  rhyddâd,  &c,  i'r  dy- 

ben  o'i  wneyd  ei  hun  yn  ddealladwy  i'r 
Rhnfeiniaid,  y  rhai  ooddjnt  eto  yn  rhy 
gnawdol  a  phlentynaìdd  i  ddeall  peihau  ys- 

brydol  heb  gyfíelybiaethan  o'r  fath  hyn.  Yr 
oeddynt  yndeally  cyttelybiaethau  yn  bur- 
ion,  am  fod  y  cyfryw  beth«u  yn  arfor«(ìi^ 
yn  eu  plith  ;  a  tlirwy  y  cyftHybiaeíbau  g..íí- 
ent  (hleall  am  ryddàd  ysbrydol  o  wasai»ávíM|| 
pechod.  t  M;"'  yr  amfeiriàd  hyn,  "  a!:.ndi<! 

ac  aowitedd,  i  anwiredd,"  ;.  •"■  '  i  ■-' s  mòr ilwyr  a  d)fal  yr  oedd  y  ̂iufeiniaid  gynt  vn 
ymroddi  i  Wasanaelh  pechod,  ac  i  Lensỳia 

=Yî7~ 



Cyflog  pechod RHUF.  VII. 
yw  marwolaeth. 

pechod  ar  bechod  ;  \  a'r  amleiriad  hyn  dra- 
chefn,  i  gyfiawnder,  i  sancteiddrwydd,"  yn 
dángos  y  dyleut  lod  mòr  llwyr  a  dyfal  i  was- 
anaethu  Duw  o  hyny  allan  ag  y  buasent  i 

wasanaethu  satan  o'r  blaen.  Neu  fel  hyn  : 
"  afiendid  ac  anwiredd"  oedd  yr  arglwyddi 
oeddynt  hwy  unwailh  yn  eu  gwasanaethu  ; 

ac  "  anwiredd"  oedd  y  gwaith,  ne*u  y  gwas 
anaeth  ocddynt  yn  wneyd  i'r  arglwyddì 
hyny  :  ac  yn  yr  un  ìnodd  y  gallwn  ddeall 
eu  bod  drachefn  '*  yn  weision  i  gyfiawnder 

j  i  sancteiddrwydd." 

20  *  Canys  pan  oeddych  zyn  weis- 
ion  pechod,  f  rhyddion  oeddych  oddi 
wrth  gyfiawnder. 

/Gwe!  ar  adn.  17. 

*  Pau  oeddech  yn  weision  gwirfoddol 
pechod,  yn  hollawldàn  ei  lywodraeth,  ac  yn 
dewis  bod  mewn  ufudd-dod  a  darostyngiad 
iddo.  t  Y  pryd  hwnw  rid  oeddych  dân 
rëol  na  lly  wodraeth  egwyddôrion  cyfiawnder  ; 
ni  fyuech  gydnabod  fod  arnoch  rwymau  yn 
y  byd  i  fyw  yn  sobr,  yn  gyíiawn,  nac  yn 
dduwiol  :  ond  pa  faint  bynag  y  dychymmyg- 
ech  chwi  cich  bod  yn  rhydd,  yr  oeddech 
raewn  gwirionedd  yn  y  cyflwr  iselaf  a  thru- 
euusaf o  gaethiwed  ar  yr  un  pryd.  ISid  fel 

braint  y  crybwyìla  yr  apostol  eu  bod  "  yn 
rhydd  oddi  wrlh  gyfiawnder  ;"  ond  fel  tru- 
eni  eu  cyflwr  naturiol,  megys  y  soniwyd 
ucbod.  Nid  oedd  cyfiawnder  yn  cael  dim 

o'ch  gwasanaeth  gynt,  medd  Pool,  a  pha 
ham  y  caiff  pechod  ddim  o'ch  gwasanaeth 
yn  awr?  Rhyddion  i  gyfiawnder,  medd 
rhai,  sef  i  gosp  cyfiawnder  dîaleddol  Duw. 

21  ™  *  Pa  fTrwyth  gan  hynny  oedd 

i  chwi  y  pryd  hwnnw  o'r  pethau  nfy 
mae  arnoch  yr  awrhon  gywilydd  o'u 
plegid  ?  °  l  canys  diwedd  y  pethau 
hvnny  yw  marwolaeth. 

"  m  pin.*7.  5.  Diar.  1.  31.  a  5.  10—13.  a  9.  17,  18.  Es.  3. 1».    Jer.   17.  10.    a44.20-24.    Gal.  6.  7,  8.  »  Ezra  9.  6. 
Job  49.  4.  a  42.  6.  Jer.  3.  3.  a  8.  12.  a  31.  9.  Ezee.  16.  Cl  — 
63.  a  36.  31,  32.  a  43.  11.  Da*.  9.  7,  8.  a  12.  2.  Luo  15. 
17-21.  8Cor.  7.  II.  1  Ioan2.  28.  o  adn.  23.  pen.  1.  32. 

I    Salm  73.  17.  Diar.  14.  12.  a  16.  25.    Phil.  3.  19.    Heb.  6.  8. 
lago  5.  20.   I  Pedr  4.  17.  Dat.  50.  14. 

*  Pa  ffrwyth  oedd  i  chwi  y  pryd  hwnw,  o 
roddi  eich  hunain  yn  weision  i  bechod,  oddi- 
gerth  v  pleser  byr,  anifeilaidd,  ac  aflan,  o 
gyflawm  eich  chwantau  ?  onid  oedd  euog- 
rwydd  cydwybod,  gwarth,  siomedigaeth,  a 
niwed  i  chwi  eich  hunain  ac  i  eraill,  yn  gys- 

sylltiedig  á'r  cyflawniad  o  honynt  y  pryd 
hwnw  ?  t  Yn  awr,  wedi  eich  hargyhoeddi 

a'ch  goleuo,  mae  arnoch  gywilydd  calon  o 
honynt,  fel  pethau  drygionus  ac  ynfyd  yn- 
ddynt  eu  hunain,  ac  fel  pethau  di'anrhyd- 
eddus  i  Dduw,  a  thra  atgas  yn  ei  olwg  ef. 

j  X  Gwtithredoedd  aflan  y  ty wyllwch  oeddynt, 
I  a  gweithredoedd  meirwon  yu  eu  natur,  en 

|  haeddiant,  a'u  canlyniadau  :  diwedd  y  cyf- 
ryw  bethaa  yw,  distryw  a  marwolaeth  dym 
morawl  a  thragywyddol,  oni  ragflaena  gras 
achubol  Duw.  Fel  hyn  ni  a  gawn  dri  pheth 

yn  yr  adnod  uchod  :— 1.  Difî'rwythder,  afles. 
a  niwcd  pechod,  hyd  yn  nod  wrth  ei  gyf- 
lawni.  '2.  Nad  oes  ond  cywilydd,  gwarth  a 
gotkì  yn  y  byd  hwn  o  gofio  am  dano.  3.  Mai 

damnëdigHeth  dragywyddoly  corpj»  a'renaid 
fydd  y  canlyniad  o  hóno  yn  y  diwedd,  oddi- 
gerth  i  ras  Duw  ein  gwaredu  oddi  wrtho  yma. 

6Ö2 

22  p  *  Ac  yr  awrhon,  wedi  eicli 

rhyddhâu  oddi  wrth  bpehod,  ?  a'ch 
gwneuthur  yn  weision  i  Dduw,  rfy 
mae  i  chwi  eich  flrwyth  yn  sancteidd- 

rwydd,  '  a'r  diwedd  yri  fywyd  tragy- 
wyddol. 

"  p  Gwel  ar   adn    14,  19.  pe».  8.  2.   2  Cor.  S    17.   Gal  5. 13.  ç  ,,en.  7.  25.  Gen.  50.  17.  Job  1.  8.  Salm  86.  2.  a  143. 
12.  E».  54.  17.  Dan.  3.  26.  a  6.  20.  Gal.  1.  10.  Col.  4.  12. 
Tit.  1.  1.  Iago  1.  1.    lPedr2.  16.    Dat.  7.  3.        r  Salm  92. 
14.  Ioao  15.  2,  16.  Gal.  5.  22.  Eph.  5.  9.  Phil.  1.  U.  «4. 
17.  Col.  1.  10.  *  adn  21.  Num.  23.  10.  S*lm  37.  37,  38. 
Mat    13.  40,  43.  a  19.  29.  a  25.  46.  Ioan  4.  36. 

*  Ond  yn  awr,  fel  arall  y  mae  gyda  chwi 
y  Rhufeiniaid  crediniol,  a  chyda  phawb  a 
alwyd  trwy  ras ;  yr  ydych  chwi  wedi  eich 
rhyddâu  o  gaethiwed  a  gwasanaeth  pechod, 
a  chwedi  eich  gwneyd  yn  weision  gwirfodd- 
01,  ufudd  o'r  galou,  i  Dduw,  yr  hyn  aydd 
annhraethol  fraint  i  chwi ;  f  oblegid  mae 

pob  peth  yn  wahanol  i'r  hyn  a  grybwylîwyd 
o'r  biaen  am  weision  pechod  :  1.  Yr  ydych 

chwi  yn  cynnyddu  mewn  fì'rwythau  gras  a sancteiddrwydd  yn  y  fuchedd  hon,  yr  hyn 
sydd  werthfawr  a  bendithiol  iawn  :  2.  ac  yn 
y  diwedd,  yn  angau,  chwi  a  gewch  fywyd 
tragywyddol  o  ddedwyddwch  byth. 

23  '  *  Canys   cyflog   pechod   yw 
marwolaeth  :  "eithr  dawn   Duw  yw 

bywyd  tragywTyddol,  trwy  lesu  Grist  | ein  Harglwydd. 
t  pen.  5.  12.  G«.  3.  19.  Es.  3.  11.  Eaoc.  18.  4,  20. 

1  Cor.  6.  9,  10.  Gal.  3.  10.  a  6.  7,  8.  Iago  1.  15.  Dat.  21.  S. 

u  pen.  2.  7.  a  5.  17,  21.  loan  3.  14—17,  36.  a  4.  14.  a  5.  24, 
39,  40.   a  6.  27,  32,  33,  40,  50-58,  68.        *  adn.  28    pen.  17. 
2.  Tit.  1.  2.   1  Pedr  1.  3,  4.  1  Ioan  2.  25.  a  5.   11,  12. 

*  Marwolaeth  dymmorawl  a  thragywyddol 
yw  cyflog  haeddiannol  a  gosodedig  pechod. 
ÌMae  y  gair  opsônia,  cyflog,  yn  arwyddo 

cyflog  a  delid  i'r  milwyr  Rbufeinig  ;  ac  yma 
mae  pechod  yn  cael  ei  ystyried  fel  rhyfelwr 
mawr  yn  erbyn  Duw,  a  phechaduriaid  fel 
milwyr  dano  yn  y  frwydr  fawr  ofnadwy  ;  ac 

yn  y  diwedd,  marwolaeth  a'i  holl  waëau 
truenus,  yw  y  gyflog  a  dderbyniant  am  eu 
milwriaeth  annuwiol.  +  Ond  am  fywyd  tra- 
gywyddol,  nid  cyflog,  neu  wobr  haeddedig 

yw  ;  eithr  dawu,  neu  rodd  Du'w  ydyw,  i 
bawb  a'u  condernniant  eu  hunain,  a  ymwrth- 
odant  â  phob  hyder  yn  eu  gweithredoedd 
anmherftaith  eu  hunain,  ac  a  bwysant  yn 
hollawl  ar  rad  ras  Duw,  trwy  gyfiawnder  ac 
iawn  Iesu  Grist  ein  Harglwydd.  Ac  mae  y 
sancteiddrwydd  hyny,  sydd  yn  ein  cymhwyso 
i  fywyd  tragywyddol,yn  gymmaint  o  ddawn 
a  rhad  ras  Duw  trwy  Iesu  Grist,  ag  ydyw  y 
cyfiawnder  cyfrifol  hwnw,  sydíl  yn  rhoddi 
hawl  i  ni  i  fy wyd.  Dawn  Duw  yw  pobpeth 
am  fywyd  tragywyddol  pechadur ;  a  dawn 
Duw  yw  y  bywyd  tr^gywyddol  ei  Imn.  Y 
gyferbyniaeth  (antithesis)  natnriol  i  gyflog 
pechod,  fuasai  dywedyd,  cyflog  cyflawnder, 
neu  sancteiddrwydd ;  ond  ni  buasai  hyny 
yn  wir  ;  am  hyny  mae  yr  apostol  yn  rhoddi 
cyflog  a  dawn  ar  gyfer  eu  gilydd,  yr  hyn 
sydd  wirionedd,  a  gwirionedd  tra  gwerthfawr. 

PEN.  VII. 

Nad  oes   un  ddeddf  yn  arglwyddiaetha  cw| 
ddyn,  ond  trafyddo  byw. 

ONI    wyddoch    chwi,    b  frodyil 



JSod  y  ddeddfyn  arglwyddiaethu    RHUF.  VII. ar  ddyn  tra  byddo  efe  byw. 

(canys  c  wrth  y  rhai  sydd  yn  gwybod 
y  ddeddf  yr  wyf  yn  dywedyd)  d  ffod 
y  ddeddf  yn  arglwyddiaethuar  ddyn, 
tra  fyddo  efe  byw  ? 

a  Gwel  ar  pen.  6.  3.         b  pen.  9.  3.    »10.1.  c  pen. 
2.  17,  18.  Ezra  7.  25.  Diar.  6.  23.  1  Cor.  9.  8,  9.  Gal.  4.  21. 
d  adn.  6.  peu    6.  14. 

*  Gwedi  sôn  am  ryddâd  y  credinwyr  oddi 
wríh  bechod  yn  y  bennod  o'r  blaen,  mae  yr 
apostol  yn    myned  yn  mlaen  yma  i  ddangos 
eu  rhyddâd  hefyd  oddi  wrth  y  ddeddf ;  fel  y 

crybwyllasai   yn   fýr   o'r   blaen,  pen.    6.    14. 
Gallasai   Paul  alw   "brodyr"  ar   bawb   o'r 
saint  yn  Rhufain  ;  ond  mae    yn  amlwg  mai 
yr  Iuddewon  yn  yr  eglwys  hòno  mae  efe  yn 
feddwl  wrth  frodyr  yn  y  fàn  yma,  oblegid 
hwy  oedd  yn  gwybod  y  ddeddf,  nis  gwyddai 

y  rhan  genedlig  o'r  eglwys  fawr  am  dani  y 
pryd  hwnw.     A  chan  fod  eu  rhagfarn  hwy  o 
hyd  yn  gref  o  blaid   y   ddeddf,   ac  yn  erbyn 
iachawdwriaeth  rad  trwy   Crist  yn  unig  ;  yr 
oedd   yn  addas  iddo  ef  drin  y  pwnc    hwn 
rhyngddo  â  hwynt  yn  bennodol.    t  Cyn  de- 
chreu  egluro  yr   admodau  hyn,  mae  yn  dra 
angenrheidiol  i  ni  ddeall  a  phenderfynu  yn 

ofalus,  beth  yw  meddwl   y  gair  "deddf,"  a 
ddefnyddir    mòr   aml    gan    yr    apostol.      Y 
ddeddf    seremoniol,    a    holl    oruchwyliaeth 
Moses,  medd  llawer,  ond  nis  gall  hyny  fod  ; 
oblegid  cafodd  holl  dduwiolion  yr  Hen  Des- 
tament   cu   rhyddâu   oddi    wrth    bechod,  ac 
oddi  wrth  y  ddeddf  a  sonir  yma,  er  eu  bod 
dàn  y  ddeddf  âeremoniol  a   goruchwyìiaeth 
Moses.     Hefyd,  pan  mae  yr  apostol  yn  son 
am  y  ddeddf  seremoniol  ar  wahan  oddi  wrth 
y  ddeáú f  foesol,  mae  yn  arfer  geiriau  Ueiâol, 
a  gwahaniaethol,    i   ddywedyd    am     dani . 
gwel  Ephes.  2.  15;  Col.  2.  20;  Heb.  8.  13; 
a   9.    10.     Nid  y  ddeddf  foesol,    fel   deddf 
foesol,   yn  ddiammau  a    feddylir   chwaith  ; 
oblegid  nid  yw  dyn  yn  marw  byth  i  hòno, 
ac  nid  yw  hithau  byth  yn  colli  ei  harglwydd- 
iaeth  arno  yntau  :  pan  gyfnewidier  pcchadur 
trwy  ras,  dyna'r  pryd   mae  y   ddeddf  foesol 
yn  cael  ei  hail  ysgrifenu  yn  ei   galon  ef,  a 

thyna'r  pryd  mae  efe  yn  ymroddi  o'i  galon 
i  fod  yn  ddeiliad  ufndd  iddi.    Antinomiaeth 

at<ías  yw  taeru,  fod  y  credadyn  yn  rhydd 
oddi  wrth  y  ddeddf  foesol,   a  chwedi  marw 
iddi  fel  y  cyfryw.     Weithian,  mae  yn  rhaid 
mai  y  ddeddf  yn  ei  ffurf  a'i   hystyr  gyfam- 
modol,  a  feddylir,  neu   y  cyfammod  gweith- 
redoedd,  yr  hwn  y  mae  pob  dyn  wrth  natur 
dano ;  a  phob  dyn   a  gredo  yn   Nghrist  yn 
cael  ei  waredu  oddi  wrtho,  a'i  ddwyn  oddi 
dano,  pan  y  mae  yn  credu,  a  thrwy  gredu. 
Ni  a  welwn  hyny  yn  amlycach  yn  yr  adnod 
nesaf,  pan  ystyriom  mai  y  ddeddf  br'iodasol 
a  ddefnyddia  yr  apostol  fel  cymhariaeth,  yr 
hon  sydd  gyfammod  rhwng   gwr  a  gwraig, 
cyd   byddo    pob    un    o'r   ddau   byw.      Gan 
»yny,    os    deddf   mewn    ystyr  gyfammodol 
sydd  yn  y  gymhariaeth  ;  mae  yn  rhaid  mai 
deddf  mewn  ystyr  gyfammodol  mae  efe  yn 
ddangos  trwy  y  gymhariaeth.     Yr  oedd  dyn 
yn  ddeiliad   i'r  ddeddf  foesol  cyn  gwneyd 
-yfammod  âg  ef ;  ac  e  fydd  yn  ddeiliad  iddi 
iytli  er  ei  waredu  oddi  dàn  y   cyfammod ìwnw. 

!  *  *  Canys  y  wraig  y  mae  iddi  wr, 
lydd  yn  rhwym  wrth  y  ddeddf  i'r  gwr, 

tra  fyddo  efe  byw  :  f  ond  o  bydd  marw 
y  gwr,  hi  a  ryddhítwyd  oddi  with 
ddeddf  y  gwr. 

e  Ge».  2.  23,  24.  Num.  30.  7,  9.  î  Cor.  7.  4,  39. 

*  Yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae  y  gair  '*'  dyn" 
i'w  ystyried  yn  gyffredin,  amddyn  a  dynes; 
a  gellir  ei  br'iodoli  i'r  naill  neu  y  llall, 
oblegid  mae  pob  un  yn  rhwym  i'r  ddeddf  a 
souiwyd.  Yma  mae  yr  apostol  yn  helaethu 
ar  y  mater  uchod,  ac  yn  ei  egluro  trwy 
gymhariaeth  hysbys  i  bawb,  fod  y  wraig  yn 
rhwym  wrth  y  ddeddf,  neu  y  cyfammod 

pri'odasol  i'w  gwr  tra  fyddo  efe  byw.  t  Ond 
os  bydd  marw  y  gwr,  mae  y  berthynas  yn 
darfod,  y  cyfatnmod  yn  dattod,  a  hithau  yn 

rhydd  oddi  wrth  y  rhwymau  oedd  arni  i'w 
gwr :  aeth  y  ddeddf  brîodasol  yn  farw  iddi, 
a  hithau  i'r  ddeddf,  drwy  farwolaeth  ei  gwr. 

3  *  Ac  felly,  f  os  â'r  gwr  yri  fy w,  y 
bydd  hi  yn  eiddo  gwr  arall,  hi  a  elwir 
yn  odinebus  :  eithr  os  marw  fydd  ei 
gwr  hi,  y  mae  hi  yn  rhydd  oddi  wrth 
y  ddeddf ;  fel  nad  yw  hi  odinebus, 
*  er  bod  yn  eiddo  gwr  arall. 

/Ei.  20.  14.    LeT.  20.  10.     Num.  5.  13,  fyc.     Dcnt.  22. 
24.  Mat.  5.  32.  Maro  10.  6—12.  Ioan  8.  3—6.  g  Ratb 

13.  1  Sam.  25.  39-42.  1  Tini.  5.  11—14. 

*  Mae  yr  apostol  yma  yn  llefaru  am 
rwymau  y  ddeddf  bri'odasol  yn  gyífredin  ; 
heb  sylwi  dim  ar  eithriadau  i'r  ddeddf  hòno, 
megys  godineb,  yr  hyn  sydd  yn  tori  pri'odas, er  bod  y  ddau  yn  fyw.  Gallasai  ddywedyd 

fod  y  gwr  yn  rhwym  i'r  wraig  yn  gystal  a'r 
wraig  i'r  gwr ;  ond  pwnc  arall  oedd  ganddo 
ef  i  gyrchu  ato,  ac  nid  oedd  ond  defnyddio 

cymmaint  o'r  gymhariaeth  ag  oedd  yn  ang- 
enrheidiol  i  egluro  y  mater  hwnw. 

4  h  *  Ac  felly  chwithau,  fy  mrodyr, 

ydych  wedi  meirw  i'r  ddeddf  *f  trwy 
gorph  Crist ;  k  %  fel  y  byddech  eiddo 
un  arall,  sef  eiddo  yr  hwn  a  gyfod- 
wyd  o  feirw, l  \\  fel  y  dygem  ffrwyth  i Dduw. 

Äadn.  6.  pen.  6  14.  Gal  1.  19,20.  h  3.  13.  a  5.  18.  Col. 
2.  14,  20.  i  Mat.  26.  26.  loan  6.  51.  1  Cor.  10.  16.  Heb. 
10.  10.  1  Pedr  2.  24.  h  Salm  45.  10—15.  Es.  54.  5.  a  62. 
5.  Hos.  2.  19,  20.  Ioan  3.  29.  2  Cor.  11.2.  Eph.  5.  25—27. 
Dat.  19.  7,  8.  a  21.  9,  10.  ;  pen.  6.  22.  Salm  45.  16.  luan 
15.  8.  Gal.  5.  22,  23.  PhiL  1.   11.  a  4.  17.  Col.  1.  6,  10. 

Yma  mae  yr  apostol  yn  dyfod  i  wneyd 

defnydd  o'r  gymhariaeth  uchod  am  wr  a 
gwraig.  *  Felly  chwithau,  fy  mrodyr,  ebai 
efe>  ydych  wedi  meirw  i'r  ddeddf  fel  cyfam- 
mod  o  weithredoedd,  nid  ydych  mwyach  yn 

disgwyl  am  gyfiawnder  nac  un  fendith  ys- 
brydoí  na  bywyd  tragy wyddol  drwyddi :  ac 
mae  hithau  wedi  marw  fel  cyfammod  i 
chwithau  ;  nicî  yw  mwyach  yn  ammod  byw- 
yd  i  chwi  ar  sail  eich  perffaith  ufudd-dod 
iddi,  ac  nid  yw  yn  cyhoeddi  melltith  arnoch 
chwi  am  bob  ffaeledd  a  gwall :  yn  yr  ystyr 
hyn  mae  wedi  marw  i  chwi,  yn  ddirym,  ac 
wedi  colli  ei  hawdurdod  arnoch.  t  Mae 

hyn  oll  wedi  dyfod  *'  trwy  gorph  Crist ;"  trwy 
ei  gnawdoliad,  ei  ufudd  dod,  a'i  aberth  ef  ar 

groes  dros  eich  pechodau  chwi.  Gan  i 
'ab  Duw  fel  Machnì'ydd  ateb  gofynion  y 

ddeddf,  nid  oes  ganddi  allu  mwyach  i  gon- 
demnio  y  rhai  a  gredant  ynddo  ef ;  ond  ed- 
rychir  arnynt  fel    rhai  wedi  llwyr  ddyoddef 

3   L  2 
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y  mae  adnabod  pechod. 

Gal.  3.  13,  23-25.     ■  4.  4,  5. 
4,  II,  19,  22.  *  12.  2.  F.iec.  II. 
5.  17.    Gal.  2.  19,  20.    «  6.  15. 

ei  chosp  hi,  a  chwedi  cyflawni  pob  cjfiiwn-'       rêán. 4.  pen.  6.  u, 
der,  drwy  eu  IWachnìydd  a'n  Cynnrychiolwr.  j*9p*ä  sè  »*  î'awT  >!  ä 
Fel  hyn  ìnae  eu  per'hynas  hwy    â'r  ddeddf  PbH.  3  3.  Coi.3.  io. 
ftel  cyfammod  yn   cael    ei  dattod  ;  fel  y  dat- 1      *  Mae  rhyddàu  oddi    wrth   y  ddeddf  yma 
todir    perthynas     bríodasol    rhwng    gwr    a  |°'r  »n  ystyr  a   marw  i'r  ddeddf  yn  adr..  4 ; 
gwraig  gan  angaunno'r  ddan.     j  Ac  yr  oedd    gwel  y  sylwad  yno  :  niae  yr   holl  saint  wedi 

oii  rhyddâu  t>yth,  oddi  wrth  olynion  manol 
a  melìtithion  trymiòn  y  ddeddf  tfcl  cyfam- 
m©d  o  weithredoedd.  +  Nid  hawdd  y w  deall 

y  darn  hyn  o'r  a.lnod  :  wedi  ein  meirẃ  i'r 
ddeddf,  neu  yr  hen  gyfammod,  yr  liwn  o'r 
hla^n  a'n   hattaliai  dàn    ddarostyiigiad  iddo, 

hyn  yn  angeurheidiol,  raewn  trefn  i'r  saint 
gael  eu  gwneyd  yn  eiddo  Crist  yr  hwn  :i 
gyfodwyd  o  frirw,  i  gael  eu  bnno  mewn 

pr'íodas  ysbrydol  a  thragywyddot  âg  cf  yu  ol 
trefn  y  cyfiimmod  gras  ;  fel  y  byddent  gyf- 
ranogion  o'i  anchwiliadwy  olnd  ef,  dylân- 
wadati  ei  Ysbryd,  a  holl  fendithion  ei  gyfam 

mod.  |]  Y  canlyniad  o'r  undeb  ysbrydol  a'r 
cymnndeb  hyn  â  Chi  ist  yw,  dwyn  íîrwyth  i 
Dduw  :  y  fath  ffrwyth  ag  y  byddo  d*lw 
sanctaidd  Duw  arno,  a  fyddo  yn  gymmerad- 
wy  ganddo,  ac  a  fyddo  yn  enw  ac  yn  an- 
rhydedd  tragywyddol  iddo.  Yn  niuedd  yr 
adnod,  mac  yr  apostol  yn  ddoeth  ratgorof  yn 
amrywio  y  personau,  gan  ro  !di  ni  yn  Ile 
chivi,  fel  y  gallai  yn  well  grybwyll  am  fnch- 
eddau  aflan  y  Rhufeiniaid  gynt,yn  yr  adnod 

nesaf,  trwy  osod  ei  hnn  megys  un  o  ho'uynt. 

5  *  Canys  pan  oeddym  m  yn  y  cnawd, 
t  gwyniau  pechodau,  "  J  y  rhat  oedd 
trwy  y  ddeddf,  °  oedd  yn  gweilhio  vn 
ein  p  haelodau  ni,  *  ||i  ddwyn  ffrwyth 
i  farwoìaeth. 

nen.  8. S,  9. Ioan  3   6.  Gal 5 M 
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.  1. 

Mae  yr  apostol  yn  yr  adnod  hon  a'r 
adncd  o'r  blaen  yn  dangos  beth  oedd  cyflwr 
y  saint  gynt  wrth  natur,  a  pha  beth  ydyw 
yn  awr  trwy  ras :  wrth  natur  yr  oeddyrtt  yn 
y  cnawd  a  thàn  y  ddcddf;  trwy  ras  maent 
wedi  marw  i'r  ddeddf  a'u  hnno  a  Chrî^r : 
felly,  yn  awr  maent  mewn  gẅell  cyflur,  ac 
yn  cael  rhagorach  eynnorthwyon  na  chynt, 
i  ddwyn  ffrwyth  i  Ddnw.  *"  Yn  y  enawd  :" 
dàn  oruchwyliacth  a  dcfodau  cnawdol  y  gvf- 
raith,  medd  rhai  ;  ond  ni  bu  y  rhan  twy-af 

o'r  saint  yn  Rhufain  <\kn  yr  ornehwyliaeth 
hòno  erioed  :  tebycach  mai  cyflwr  Bygredig 
dyn  cyn  ei  adgenedìu  a  feddylir;  a  dywedir 
eiu  bod  yn  y  cnawd,  wedi  soddi  yndd",  fel 
meddwon  wedi  colli  pob  llywodraeth  auniit 
eu  huiMÌu  gan  rym  eu  meddwdod.  +  Mae 
gwyniau  pechodtu  yn  y  dyn  cnawdol,  yn 
gweithio  drwy  holl  gynneddfau  ei  enaid  ac 
aelodau  ei  gorph,  fel  nad  oes  ganddo  lywodr- 
aeth  arno  ei  hon,  na  modd  i  godi  oddi  dàn 
e«  llywodraeth  hwythau.  I  Fel  y  mae  arogl 

íiYaidd  yn  cyfodi  o'r  dotnen  yn  ngwres  y 
haul,  felly  mae  gwyniau  pechod  yn  ymgyn- 
hyrfu  ac  yn  gweithio  yn  y  dyn  anianol  yn 
wynob  gwaharddiadau  manol,  a  bygythion 
tanilyd  y  ddeddf  sanctaidd.  |j  Ffrwyth  yn 
haeddu  marwolaeth,  ac  a  ddybenayn  marw- 
olaeth  dragywyddol  y  pechadur,  oni  chedwir 
ef  trwy  ras. 

6  r  *  Eithr  yn  awr  y  rhyddhàwyd  ni 
oddi  wrth  y  ddeddf,  fwedi  ein  meirw 

i'r  peth  yTn  hattelid  ;  *  \  fel  y  gwasan- 
aethom  mewn  newydd-deb  yspryd, 
||  ac  nid  yn  hender  y  llythyren. 
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a  thàa  rwymau  i  ymddwyn  atom  am  fywyd 
nen  angau  yn  oi  ei  deleran  ei  hnn.  Neu 

ynte,  wedi  ein  meirw  i  bechod,  yr  hwn  o'r 
blaen  a'n  hattaliai  dàn  ei  lywodraeth  fel 
aeth  weision  id<!o.  Gallwn  gymmeryd  pob 

un  o'r  ddan  ;  attelid  ni  gynt  gan  bob  un,  ac 
mae  y  credinwyr  wedi  meirw  i  bob  un,  a 

chwedi  cael  eu  gwaredu  a'u  rhyddâu  oddi 
urth  bob  un  o'r  ddan,  y  ddeddf  a  phechod. 
Fto,  gallwn  ddeall  y  geitiau  fel  hyn:— wedi 
•;in  meirw  i  bechod,  y  peth  y'n  hattelid 
rliagrldo  gan  y  dderldf,  yr  hon  a  ddywed  yn 
wastad  '<  Na  thrachwanta,"  adn.  7.  t  Fel  y 
gwasanaethem  Ddnw  dàn  gyfammod  new- 
y<td,  mewn  undeb  â  Phriod  newydd,  sef 
Ciist,  oddi  ar  égwyddorion  a  chymhelliadau 
newyddion,  ac  i  ddybenion  newydd,  gyda 
phob  rhyddid  a  hyfrydwch  yn  eiu  heneidiau 
rtin  hunain,  fel  rhai  wedi  cael  ein  hadnew- 
yddu  yn  ysbryd  ein  meddwl ;  ac  raewn 
bywyd  ac  ymarweddiad  newydd,  oll  yn  ys- 
brýdoA  yn  sanctaidd,  a   nefol,   dàn   ddylan- 

ad  ui     a     chynnorthwyon     Ysbryd     Dnw. 
Nid   yn   yr   hen   ffordd    gnawdol,  o  gad"/ 

llythyren  y  ddeddf  yn  unig,  trwy  gyd-ít'nrf- 
1  allanol    prin   a    rhai    o'i    gorchymynion ; 
•  rhai  liyny    gan    mwyaf  ei   dtfodau  sere- 

monitd  hi,  gan  esgenlnso  ei  phethan  trymaf, 
g  oe.id  o  natnr  foesol.     Wrth  y  gair  "  hen- 
ei,"  ýr  oedd  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  afles 

i  difodiad  bnan  vr  ìien  oruchwyliaeth,  fel  yn 
Heb.  7.  18;  a  8    13. 

7  '  *  Beth  wrth  hynny  a  ddywed- 
wn  ni  ?  u  Ai  pechod  yw  y  ddeddf  ? 
t  Na  atto  Duw.  *  \  Eithr  nid  adna- 
bûm  i.bechod,  ond  wrth  y  ddeddf: 

canys  nid  adnabuaswni  drachwant, 

oni  bai  ddywedyd  o'r  ddeddf,  y  JNa thrachwanta. 
t  pen.  3    5.  a  4    1.  n  6.  15.  «  adn    8,  11,  13    1   Cor. 

15.  S«  x  a<ln.  5.    pen.  3.  20.    Satm  19    7—12.    a  U9    "" 
v  pen    13    9.  Crn    3.6     Ex.  'JO    17.  Deut    S.  îl.Josli.  1 
•2  Sam     II.  2.  1   B-en.  21.  1-4.    Mi.  a  2    2.    Mat.  5.  29.    Ltt« 
12.  15    Kph.  5.  3    Col    3    5.  I  loan  2.   15,  16. 

*  Rhag-welai  yr  apostol  y  gallai  rhywrai 
godi  gwrthddadl  yn  wyneb  yr  athrawiaeth 
uchod,  a  dywedyd,  ()s  ysv  pawb  sydd  dàu  y 
ddeddf  o  angenrheidrwydd  yn  gaeth-weision 
pi  ehod,  os  yw  gwyniau  pechodau  yn  gweith- 
io  trwy  y  ddeddf,  ac  os  na  all  neb  wasan- 
aethu  Duw  ntewn  newydd-deb  ysbryd  hýd 

oni  byddont  farw  i'r  ddeddf,  a'r  ddeddf  idd- 
ynt  hwythau  ;  yn  sicr  nid  yw  y  ddeddf  a 
pheeliod  ond  yr  nn  pette:  ac  oni _i>yddai  hyr. 

yn  warth  atgas  ar  ddeddf  sar.ctaidd  Duw'i 
♦  I  hyn  r.iae  yr  apostol  yn  at»b  gyda  flítidfl| 
iad  o'r  faih  gasgliad  cableddus,  Na  atto  I)uw| 
fmê  yenoitò,)  b>ddai  hyn  yn  feddwl  mô 
ttiaid'd,  cableddus,   ac   i'w   gasâu,  yn   gym 
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maint  a'r  un  n'r  pethau  eraill  \  wi  th -brofwyd 
etsoeSi  pen.  (î.  ],&c.  lS.&c.  jNid  pechod  yw 
ỳ  ddeddf,  pell  iawn  oddi  wrth  hyny  )  mae  y 

ddeddf  a  phechod  yn  hollawl  gioes  i'w  gil- 
ydd  ;  a'r  ddeílilf  yn  ei  natur  sanctiMd,  a'i 
dyben  priodol,  wedi  ei  rhoddi  i  wahardd 
p^-chod,  i  argyhoeddi  o  bechod,  ac  i  gon- 
demnio  pechod,  ac  am  bechod.  Yn  mhrof- 
iad  personol  yr  apostol  ei  hun,  ni  buasai  efe 
yn  dyfod  i  adnabod  pechadurusrwydd  ei 

galon,  ei  feddyliau,  a'i  weithredoedd,  ond 
wrth,  yn  wyneb,  a  thrwy  y  ddeddf.  Dyma'r 
glorian  çywir  oedd  yn  proíi  diffyg  a  byrdra 
ei  nfudd-dod  ef,  a'r  maen  prawf  perífaith 
oedd  yn  dangos  gŵyrni  ei  galon  a'i  fuchedd 
ef,  ac  yn  dangos  fod  ei  bechodan  yn  lliosoç 
ach  ac  yn  fwy  echryslawn  nacy meddyliodd 
ef  erioed  eu  bod  :  eo,  ar  yr  un  pryd,  nid 
oedd  yn  y  ddeddf  ddim  darpariaeth  o  dru- 
garedd,  na  gras  i'w  waredu  ef.  ||  Ni  bu.isai 
yr  apostol  yn  adnabod  fod  trachwant  tu- 
rnewnol  y  galon  yn  bechod,  tra  heb  dori  aü- 
an  mewn  gweithredoedd,  oni  bú  ddywed>d 

o'r  ddeddf  Na  thrachwanta,  Exod.  20.  17. 
Mae  y  geiriau  Na  thrachwanta  yn  gwahardd 
pob  math  o  drachwantau  peehadurns  a  h*l- 
ogedig  yn  y  galon,  yn  eu  gweithrediau  cynt- 
af,  a  lleiaf. 

8  z  *  Eithr  pechod,  +  wedi  cym- 
meryd  aehlysur  trwy  y  gorchymyn, a  a 
weithiodd  ynof  fi  J  bob  trachwant. 

*  ado.  II,  13,  17.  pen.  4.  15.  a  5    20.       a  lago  1.  14,  15. 

*  "  Pechod,"  sef  natur  lygredig,  bryd,  a 
tliuedd  halogedig  y  galon  :  yr  un  peth  a'r 
trachwant  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  t'LIefara 
yr  apostol  am  bechod  yma  fel  gweithredydd, 

ac  féî  gelyn  i  ddeddf  Duw,  yn  baro.i  i  wrth' 
ryfela  yn  ei  herbyn  bob  am*er  yn  nghalon 
ac  aelodau  y  pechadur.  Po  mwyaf  mae  y 
gorchymyn  yn  dywedyd  Na  thrachwanta, 
mwyafigydmae  pechod  yn  gweithio  pob 
trachwant  yn  y  galon,  mcgys  o  dra  ehas  a 
gwrthryfel  yn  erbyn  y  ddeddf,  ac  fel  hyny 
mae  yn  cymmeryd  achlysur  trwy  y  gorchym- 
yn.  Mae  bod  y  ddeddf  yn  són  am  dra- 
chwant,  er  yn  waharddol,  yn  cynnyrfu  pech- 
od  i  drachwantu  ;  ac  fel  hyny  mae  yn 
cymmeryd  achlysur  trwy  y  gorchymyu.  Nis 
gŵyr  y  dyn  hwnw  ond  ychydig  àm  y  natur 
ddynol,  nac  am  ddrygíoni  gwrthnysio-  ei 
galon  ei  hun,  er  nad  yw  yn  sylwi  ac  yn 
gwybod,  fod  pawb  yndueddoliawn  i  feddwl 
fod  rhyw  fwyniant  a  hyfrydwch  mawr  mewn 

pethau  sydd  allan  o'n  cyrhaedd,  neu  yn  wa harddedig  i  ni.  Dangosodd  y  dyn  cynfaf 
hyny  yn  nghanol  hol!  gyflawnder  Eden  ;  nid 
oedd  yn  foddlaWn  ar  hol!  ífrwythau  yr  ardd 
heb  gael  y  ffrwyth  gwaharddedig  ;  ac  efallai 
na  bua«ai  yn  blysio  hwnw  yn  neiildaol,  oni 
buasai  ei  fòd  yn  waharddedig.  Felly  y  mae 
holl  hiliogaeth  Adda  eto ;  ac  felly  mae  pech- 
od  yn  cymmeryd  achlysnr  trwy  y  gorchym- 
yn.  Tebyg  i  hyn  y  dywed  Poddridge  am 
bechod  yn  cymmeryd  achlysur  trwy  y  a0r- 
chymyn  :  mae  dyn,  wrth  weled  ei  hun  yn 
greadnr  euog  a  cholledig  yn  wyneb  y  ddeddf 
ac  heb  weled  un  llwybr  o  ymwared  iddo  y 
pryd  hwnw  trwy  ras  yr  efengyl ;  yn  öyrthio 
*  ddigalondid  ac  anobaith,  ac  yn  hollawl Idinerth  a  diyshryd  i  wrthsefyll  trachwantau 
i  galon  a  ffiemtasìynau   pechadurus  ;  ac  fél 

yn  yorfod  marw  i'r  ddeddf. 
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hyny  mae  pëchod  yn  cymm<ryd  mantais  ar 
wendid  y  pechadur,  ac  yn  cymmeryd  ach- 
Iysur  trwy  y  íí<>rchymyn.  |  Ùim  trachwant, 
meddy  ddeddf;pr;6trachwant  medd  pechod. 

9  b  *  Canys  heb  y  ddeddf  f  rnarw 
oedd  pechod.  c  %  Eithr  yr  oeddwn  i 
gynt  yn  fyw  d  heb  y  ddeddf :  e  \\  ond 
pan  ddaetb  y  gorchymyn,/yr  adfyw- 
iodd  pechod,  e  §  a  minnau  a  fum  farw. 

*  pen.  4.  15.  loan  15.  2'».  2î.  1  Cor.  15.  56.  c  Mat.  19. 
3p.  Luo  10.  25-29.  a  15.  29.  a  18.  9-12,  21.  Phil.  3.  5,  6. 
ä ̂ Mat  5.  21.  &c.  a  15  4-<î.  Marc  7.  8-13.  e  pen.  3  19. 
20.  a  10.  5.  Salm  40.  12.  6*1.  3  10.  lago  2  10,  II.  /  adn. 
•^1—23.     pen.  8.  7.        g  adu.  4,  6.  pen.  3.  20.  Gal.  2.  19. 

*  Mae  darn  cyntaf  yr  adn<^d  hon  yn  ni- 
wedd  yr  wythfed  adnod,  yn  y  Saèsòneg,  ac 
felly  y  mae  yn  y  Groeg.  *  Ni  bu  Paul  er- 
ioed  heb  y  ddeddf  o  ran  y  llythyren  o  hóni ; 
diammaa  ei  fod  yn  dta  hysbys  o  hóni  felly 
o'i  febyd  :  ond  bu  yu  hir  heb  wir  deimlad 
o'i  hysbrydolrwydd  a'i  sancteiddrwydd,  ei manylrwydd  ac  ehangder  ei  gofynion  hi:  yr 
hyn  a  ddaeth  efe  wedi  hyny  i'w  wyhod  a'i 
deimîo,  yn  ei  argyhoeddiad  gan  Ysbryd 
Duw.  +  Fel  pharisead  balch,  hunan  gyfiawn, 
a  lled  foeàoì  oddi  alian,  prin  y  tybiai  efe  y 
pryd  hwnw  ei  fod  yti  bechadur;  nid  oedd 
pechod  yn  dychrynu  ei  gydwybod  ef,  nid 
ocdd  yn  teimlo  ei  weiíhrediadau  tumewnol 
yn  eigaion  ;  yroedd  fel  peth  marw  adinerth 
o  i  fewn,  ac  nid  oedd  efe  yn  teimlo  niwed 
ynddo.  %  Pan  oedd  efe  heb  y  ddeddf  hefyd, 
yr  oedd  ganddo  feddyliau  uchel  a  chwydd- 
edig  am  dano  ei  hnn,  ei  fod  >n  byw  agos 
cystal  Ag  y  gaîìasai  y  ddeddf  ofyn  iddo  fy  w, 
a  bod  ganddo  fel  hyny  hawl  dda  i  fywyd 
fragywyddí.I:  penderfynai  fod  ei  galon  a'i 
fuchedd  yn  dda;  ac.  yntau  mewn  cyflwr  da 
o  gymmeraduyaelh  gyda  Duw.  ||  Ond  pan 
ddaeth  y  gorchymyn  yn  ei  atgyboeddiadau 
llymion,  tanllyd,  a  gol.iu  at  y  gydwybod,  i 
famn  trachwantau,  meddyliau,  a  bwiiad^u  y 
e^lon,  e  adfywiodd  pechod  yn  ofnadwy,  fel 
Ih'w  wedi  ei  aflonyddu  yn  ei  rfau,  neu  dom- 
en  lawn  o  nadrodd  a  phr\fed  aflan,  pan 
aíionydder  hwynt  ar  ddiwrnod  gwresog. 
Teimlodd  yr  apostol  fod  ynddo  lawer  mwy  o 
bechod  nag  afeddyliasai  o'r  blaen  ;  a  fheim- 
lodd  ei  fod  yn  fwy  grymus  a  netthol  o  lawer 
nag  y  tybiasai  efe  ei  fod.  §  Gwelodd  a 
theimlodd  erbyn  hyn  ei  fod  yn  tarw  mewn 
camwedd  a  pheohod  ;  ei  fod  yn  greadur  enog 
a  chondemmol  ger  bron  Duw  ;  yn  deilwng 
o'i  ddigofaint  a'i  gcoedigaethau  trymaf ; gwelodd  nad  oedd  ei  holl  gyfitwnderan  ond 
megys  bratiau  budron  ;  a  thrwy  y  ddeddf 
gorfu  arno  farw  i'r  ddeddf. 

10  h  *  A'r  gorohymyn  yr  hwn  yd- 
oedd  i  fywyd,  f  hwnnw  a  gaed  i  mi  i farwolaeth, 

2  c  i  3en-' 10  5'  *ef' 18' 5  Eiec-  20  u  Luc  10  27-29, 

*  Y  ddeddf,  yr  hon  a  roddwyd  yn  rheol 
bywyd  sanctaidd  i  ddynion,  ac  ỳn  y  cyfam- 
mod  gweithredoedd  yn  ammod  bywyd  tra- 
gywyddol  i'r  neb  a'i  cadwai  ;  t  bn  y  ddeddf 
hon,  neu  y  cyfammod  hwn  yn  f-trwolaeth  i 
Pauì  fel  torwr  o  hóno  :  megys  y  mae  cyf- 
raith  unrhyw  wlad,  yn  dàogelu  bywydají  ei 
deiliaid  gnnest  a  diniwed,  ond  yn  collfarnu 

bywyd  y  llofrudd  a'r  yspeiliwr  â'i  troseddo. 

3~TT3  ===
== 



Bod  y  ddeddf  yn  sanctaidd, RHUF.  VII. 
yn  gyfiawn,  ae  yn  dda. 

1 1  *  *  Canys  pechod,  wedi  cym- 
meryd  achlysur  trwy  y  gorchymyn, 

*  f  a'm  twyllodd  i  ;  \  a  thrwy  hwnnw 
a'm  Uaddodd. 

i  adn.  8,  13.  h  Es.  44  30.  Jer.  17.  9.  a  49.  16.  Ob.  3. 

Eph.  4.  -2-1.  Heb.  3.  13.  Ugo  1.  22,  26. 

*  Am  bechod  yn  cymmeryd  achlysur  trwj' 
y  gorchymyn,  gwel  ar  adn.  8:  cofiwn  mai 
pechod  sydd  yn  cymmeryd  achlysur  trwy  y 
gorchymyn,  ac  nid  y  gorchymyn  yn  rhoddi 
achlysur.  Yn  debyg  fel  y  mae  dyn  drygion- 
ns  yn  cymmeryd  achlysur  trwy  bregeth  dda, 
neu  gyngor  brawdol,  i  watwar,  i  gablu,  ac  i 
ymgynddeiriogi  yn  chwaneg.  fMae  pechod 

yn  twyllo  dynion  i'w  goledd  a'i  gyflawni,  fel 
y  twyllodd  y  sarph  Era ;  trwy  eu  darbwyllo 
megys  i  feddwl,  bod  y  ddeddf  yn  rhy  lèrn  a 
chaeth,  nad  oes  cymmaint  o  niwed  mewn 
Ilawer  peth,.  neu  fod  mwy  o  bleser  mewn 
Hawer  pt  chod  nac  y  sydd :  %  fel  hyn  m-ae  yu 
twyllo  dynion  i  bechu  yn  erbyn  y  gorchym- 
yn,  ac  yna  trwy  y  gorchymyn  yn  eu  lladd,  o 
ran  pob  gobaith  am  fywyd  yn  wyneb  y 
ddeddf.  Fel  hyn  y  bu  ar  brofiad  yr  apostol, 
ac  fel  hyn  y  rhaid  ei  bod  ar  brotiad  pawb 
cyn  y  caífont  eu  bywyd  mewn  Cyfryngwr. 

12  Felly  yn  wir  y  mae  ly  ddeddf 
yn  sanctaidd,  m  \  a'r  gorchymyn  yn 
sanctaidd,  ac  yn  gyfiawn,  ac  yn  dda. 

/adn.  14.  pen.  3.  31.  a  12.  2.  Dent.  4.  8.  a  10.  12,  13 
Neh.  9.  13.  Salm  19.  7—12.  a  119.  39,  86,  127,  129,  137, 
140,  172.  1  Tim.  1.  8.         m  ada.  7. 

*  O  adnod  y  seithfed  hyd  yma  mae  yr 
apostul  wedi  bod  yn  ateb  yr  wrthddadl  a 
wnaed  yn  nechreu  yr  adnod  hòno,  "  Ai 
pechod  yw  y  ddeddf  V  Gan  fod  y  ddeddf 
yn  datguddio,  yn  gwarafun,  ac  yn  condemn- 
io  pob  pechod  ;  a  chan  fod  ei  holl  ganlyn- 
iadau  a'i  heffeithian  annedwydd  hi  ar  ddyn- 
ion,  yn  debyg  i  effeithiau  yr  han!  yn  tywynu 
ar  y  domen,  yn  tarddu  yn  unig  oddi  ar  y 
cam-ddefnydd  a  wnair  o  hóni  gan  natnr 
lygredig  dynolryw,  rhaidei  bod  hi  yn  ddifai, 
fel  rheol  berffaith,  dragywyddol,  a  digyfnew 
id,  o  bob  sancteiddrwydd,  cyfiawnder,  a 
daioni.  t  Rhaid  i  ni  addef  bod  y  ddeddf  oll, 
a  phob  gorchymyn  o  hóni,  yn  berffaith  gyf- 
iawn,  «sanctaidd,  a  da,  fel  y  Duw  cyfiawn, 

sanctaidd,  a  da  a'i  rhoddodd.  Yr  unig 
ddeddf  addas  i  Ddnw  ei  rhoddi  i  ddynion 

ydyw,  a'.r  unig  ddeddf^ddas  i  ddynion,  fel 
creaduriaid  rhesymol,  ei  chael,  ac  i  ufuddâu 
iddi. 

13  n  *  Gan  hynny  a  wnaethpwyd 
y  peth  oedd  dda,  yn  farwolaeth  i  mi? 
t  Na  atto  Duw.  °  \  Eithr  pechod, 
!|  fel  yr  ymddangosai  yn  bechoi,  gan 
weithio  marwolaeth  ynof  fì,  trwy  yr 
hyn  sydd  dda  ;  §  fel  y  byddai  pechod 
trwy  y  gorchymyn  yn  dra  phechad- 
urus. 

»  pea.  S.  3.  Gal.  3.  21.      o  adn.  9—11.  pen.  5.  30.  Iago 

*  Yn  niweddyr  adnod  o'r  blaen  dywedodd 
yr  apostol  bod  y  ddeddf  yn  dda  ;  ac  eto  yn 

adn.  9,  10,  11,  dywedodd  i'r  un  ddeddf  fod 
yn  farwolaeth  iddo  ef:  ac  yma  mae  yn, 
rhagflaenu  gwrthddadl  a  allai  rhywrai  godi 

oddi   ar   hyny.      "A  wnaethpwyd    y    pethj 

oedd  dda  yn  farwolaeth  i  nii?"  Pa  fodd  y 
gall  deddf  dda  fod  yn  farwolaeth  i'r  rhai  sy 
dani  ?  ai  hyn  yw  ei  thuedd  a'i  heffaith  nat- 
uriol  hi?  t  Mae  yr  apostol  yn  gwrthod  y 
casgliad  cyfeiliornus  nchod,  yn  ei  ddull  arfer- 
ol,  Na  atto  Duw.  \  Gall  ymborth  iach,  neu 
feddyginiaeth  werthfawr,  trwy  ansawdd  af- 
iach  y  corph,  neu  trwy  eu  cymmeryd  yn 
anmhriodol,  achlysuru  inarwoìaeth,yn  groes 

i'w  tuedd  gyffredin  a  naturiol ;  ond  y  mae 
gwenwyn  yn  lladd,fel  achos,  drwy  ei  effaith 
naturiol  a  phrîodol  ei  hun.  Gall  y  ddeddf 
fod  yn  achlysur  marwolaeth  trwy  bechod  a 
halogrwydd  dyn  ;  ond  pechod  yw  gwenwyn 
sydd  yn  achos  marwolaeth.  ||  Yn  wyneb 
daioni  y  ddeddf  mae  pechod  yn  dangos  ei 

hagrwch  gwrthun,  ei  atgasrwydd,  a'i  natur 
tra  gwenwynig,  trwy  weithio  marwolaefh 
mewn  dyn  drwy  yrhyn  sydd  dda  ;  yn  debyg 
i  ddyn  anghymmedrol  yn  ei  ladd  ei  hun,  nid 
â  chleddyf  neu  â  gwenwyn,  ond  trwy  rodd- 
iqn  iachus  rhagluniaeth  dirion  a  hael.  §  Fel 
hyn  trwy  y  gorchymyn  ymddangosodd  peeh- 
od  yn  dra  phechadurus  ;  hyny  y w,  ymddang- 
osodd  natur  atgas  a  dinystriol  pechod,  ÿn 
gystal  â  phechadurusrv  v  1d  calon  yr  apostol, 
yn  eglur  iawn  yn  wyneb  y  gorchymyn;  fel 
yr  ymddangosai  helaethrwydd  gras  Duw  ar 
ei  gyfer  yn  fwy  gogoneddus. 

14  *  Canys  ni  a  wyddom  fod  p  y 
ddeddf  yn  ysbrydol :  ?  t  eithr  mytì 
sydd  r  gnawdol,  *  wedi  fy  ngwerthu dan  bechod. 

)»  Lev    19.  18.    Deat.  6.  5.    Salm  51.  6.     Mat.  6.  W,  28. 
22.37-40.     Heb.  4.    12.  q  a.ln.  18,  22,  23.    Job  42.  6. 
älin  119.  25.  Diar.  30.  2,  5.  Es.  6.  5.    a  64.  6,  6.     Lno  5.  8. 
7.  6.  7.  a  18.  11— 14.  Eph.  3.  8.  r  Mat.  16.  23.  1  Cor. 

3.  1—3.  s  adn.  24.  Gen.  37.  27,  36.  a  40.  15.  Kx.  21.  2— 
6.  a  22.  3.  1  Bren.  21.  20.  2  Bren.  17.  17.  Es.  50.  í.  a  52.  3. 
Arn.  2.  6.  Mat.  1S.  25. 

*  Canmoliath  arall  i'r  ddeddf,  ei  bod  yn 
ysbryòol :  nid  fel  y  ddeddf  seremoniol,  yn 

"  gyfraith  gorchymyn  cuawdol,"  Heb.  7. 
16  ;  nac  fel  cyfi  eithiau  y  byd  hwn  yn  ddeddf- 
au  dynol,y  rliai  ni  chyrhaeddant  ond  gweith- 
redoedd  allanol  dynion.  Mae  y  ddeddf  yn 

ysbrydol  o  ran  ei  rhoddwr  ;  "  Yspryd  y  w 
Duw."  Mae  yn  ysbrydol  o  ran  ei  natur  a'i 
gofynion  ;  yn  cyihaedd  y  galon  a'r  yspryd, 
yn  gwahaldd  pechodau  ysbrydol,  ac  yn  gpfyn 
ufudd-dod  a  sancteiddrwydd  ysbrydol  :  mae 

yn  gofyn  perffaith  gyd  ft'ui  fia(l  ârhagoroldeb 
ysbrydol  perfteithiau  Duw,  a'r  fath  agwedd 
calon  ag  sydd  yn  gymmeradwy  gan  Ysbryd 
Duw.  Gwyddai  yr  apostol  ci  bod  hi  felly  ; 
a  gŵyr  pawb  a  brofodd  ei  goruchwyliaeth 
danllyd  hi  fel  y  profodd  efe.  t  Yn  wyneb  y 
rheol  berffaith  ac  ysbrydol  hon,  yr  oedd  yr 
apostol  yn  ei  gael  ei  hun  yn  gnawdol,  wedi 
ei  weithu  dan  bechod  :  ei  natur  yn  hollawl 

wrthwyneb  i'r  ddeddf  ysbrydol  ;  acer  ei  gyf- 
lwr  grasol,  a'i  holl  gyunydd  mewn  gras,  yr 
oedd  yn  ei  gael  ei  hun  mòr  bell  yn  ol  o  ber- 
ffeithrwydd  y  ddeddf,  ac  yn  nihob  ystyr  mòr 

analluog  i'w  gyrhaeddyd,  er  ymgais  yn  ddi- 
frifol  at  hyny  ;  fel  yr  oedd  yn  edrych  arno  ei 
hnn  mewn  cymhariaeth  yn  gnawdol,  ac  fel 
dyn  wedi  ei  werthu  i  feistr  atgas  yn  erbyn 
ei  ewylly»,  oddi  wrth  ba  uu  nis  gallai  mewn 
un  modd  ei  ryddâu  ei  hun.  Mae  llawer  yn 
methu  a  deall  pa  fodd  y  gallai  Paul  ddy  wed- 
yd  fel  hyn  am  dano  ei  hun,  ac  yntau  yn. 
ddyn  duwiol  a  grasol :  ond  nid  oes  ymaddim 



Ara  i  yw  y  credadyn  yn RHUF.  VII.  berffaith  tra  yn  y  ìjywyd  hwn. 

ar  nad  yw  yn  wir  am  bob  gwir  gredadyn,ac 
yn  dra  phrofiadol  i  bob  dyn  duwiol  a  ŵyr 

bla  ei  galon,  a  byrdra  mawr  ei  ras  a'i  sanct 
eiddrwydd.  O'r  seithfed  adnod  hyd  yina 
mae  yr  apostol  yn  llefaru  o  hyd  yn  yr  amsei 
a  aeth  heibio,  ac  yn  dangos  ei  agwedd  a'i 
broöad  yn  ei  gyflwr  natur,  a  than  ei  argy- 
hoeddiad  ;  yma,  ac  oddi  yma  hyd  ddiwedd 
y  bennod,  mae  yn  llefaru  am  danoei  hun  yn 
yr  amser  presenol,  ac  yn  dangos  pa  fath  yw 
ei  brofiad  fel  Cristion  a  dyn  duwiol. 

15  *  *  Canys  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  f  nid  yw  fcddlawn  gen- 
nyf :  M  J  canys  nid  y  peth  yr  wyf  yn 
ei  ewyllysio,  ||  hynny  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur;  x  §  eithr  y  peth  sydd  gas 
gennyf,  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  wneuthur. 

t  pen.  14.  22.  Luc  11.  48.  u  adn.  16,  19,  20.  1  Bren 
8.  46.  Salm  19.  12.  a  65.  3.  a  119.  1—6,  32,  40.  Preg.  7.  20 
Gal.  5.  17.  Phil.  3.  12— 14.  Iago3.  2.  lloanl.7,  8. 
*  pen.  12  9.  Salm  36.  4.  a  97.  12.  a  101.  3.  a  119.  104,  113, 
128,  i63.  Diar.8.  13   &  13.  5.  Am.  5.  15.  Heb.  1.9.  Jud.  23. 

Yma  mae  yr  apostolyn  dangosyn  fanylach, 
ý  frwydr  barâus  oedd  rhwng  gras  a  Hygredd 
yn  ei  galon  ef.  *  Sef  yr  hyn  oedd  yn  ei 
wneuthur  yn  bechadurus,  yn  groes  i  ddeddf 
ysbrydol  a  sanctaidd  Duw.  f  Nid  yw  fodd- 
lawn  genyf,  nid  wyf  yn  ei  gymmeradwyo, 
nid  wyf  yn  ei  ganiatâu.  Nid  wyf  yn  ei  wy- 
bod,  yn  ol  y  Groeg  :  (Ou  gìnòsM  :)  fel  pe  dy- 
wedasai,  Byddaf  lawer  pryd  yn  cael  fy  ngodd- 

iwes  gan  bechod,  megys  yn  dd'íaiwybod  imi 
íy  hun,  ac  yn  gwneuthur  pethau  nad  oedd- 
wn  yn  fwriadu,  nac  yn  foddlawn  iddynt. 

X  Yr  oedd  yn  "ewyllysio, "  ac  yn  ymdrechu 
hefyd  yn  egniol,  bod  yn  berffaith  gydfFurfioJ 
â  deddf  sanctaidd  Duw,  mewn  calon,  medd- 
wl,  gair,  a  gweithred  ;  ||  ond  yr  oedd  bob  am- 
ser  yn  syrthio  yn  fỳr  o  hyny,  ac  yn  methn 
cyrhaedd  y  perffeithrwydd  ysbrydola  ewyll- 
ysiai  ei  galon.  §  Tra  yr  oedd  yn  casâu  pob 

math  o  bechod  â'i  holl  galon,  byddai  yn  aml 
yn  3yrthio  iddo  yn  ddiarwybod  fel  y  sylwyd 
uchod.  Nid  pechodau  gwarthus  allanol,  yn 
sicr  a  feddyür ;  nid  oedd  Paul  yn  w  gwn- 
euthur"  pechodau  felly  ;  ond  gweithrediad- 
au  tumewnol  ei  natur  Iygredig  oedd  ef  yn 
feddwl,  oddi  wrth  yr  hyn  nis  gallwn  byth 
fod  yn  \án  tra  byddom  yn  y  byd  hwn. 

16  *  Ac  os  y  peth  nid  wyf  yn  ei 
ewyllysio,  hynnyyx  wyfynei  wneuth- 

ur,  y  f  yr  wyf  fi  yn  cyd-synio  â'r 
ddeddf  rnai  d&ydyw. 

y  adn.  12,  14,  22.  Salm  119.  127,  128. 

*  Gan  fod  pechod  yn  beth  "anfoddlawn," 
croes  i'w  "ewyllys,  "  a"chas"  gan  yr  apos- 
tol,  yr  oedd  hyny  yn  brawf  ei  fod  ef  ei  hun 
wedi  cael  ei  adnewyddu  trwy  ras ;  t  ac  yn 
brawf  hefyd  ei  fod  ef  yn  cydsynio  â'rddeddf 
mai  da  oedd  :  yr  oedd  y  ddeddf  yn  gwahardd 
pechod,  ac  yr  oedd  egwyddor  sanctaidd  yn- 
ddo  yntau  yn  casàu  pechod.  Yr  oedd  efe  yn 
rhoddi  ei  lais  gyda  hi,  ac  o'i  phlaid,  mai  hi 
oedd  yr  unig  reol  o  gyfiawnder  a  sancteidd- 
rwydd. 

1 7  *  Felly  yr  awrhon  z  nid  myfi 
sydd  mwy  yn  gwneuthur  hynny, 

1  f  eithr  y  pechod  yr  hwn  sydd  yn 
trigo  ynof  fi . 

M  adn.  20.      pen.  4.  7,  8.      2  Cor.  8.   12.      Fhil.  8.  8,  9. 
adn.  18,  20,  23.  Ia£o  4.  5,  6. 

*  Weithian,  y  caulyniad  eglur-a  naturiol  o 
hyn  yw,  nad  myfi,  yn  hollawl,  nid  y  cwbl  o 
honof  fi,  sydd  yn  gwneuthur  y  peth  cas  hyny. 
Nid  efe,  fel  dyn  wedi  ei  adnewyddu  trwy 
ras,  oedd  yn  ei  wneuthur  ;  ac  uid  efe,  fel 
gweithredydd  ewyllysgar  a  gwirfoddawl, 
oedd  yn  ei  wneuthur,  gan  gymmeradwyo 
pechod  ac  ymfoddloni  ac  ymhyfrydu  ynddo. 
+  Ond  pob  peth  o  natur  bechadarus  yn  y  cred- 

adyn,  ffrwyth  ydyw  o'i  hen  anian  Iygredig; 
yr  hon  fel  y  Canaaneaid  gynt  yn  y  tir,  (Num 
33.  55.)  sydd  yn  aros  ynddo  ef  er  ei  adnew- 

yddu  trwy  ras,  yn  groes  i'w  ewyllys,  aclaw- 
er  pryd  yn  dra  gofidus  a  rhy  galed  iddo.  Nid 
esgusodi  ei  bechadurusrwydd  yn  sicr  yr  oedd 
yr  apostol  wrth  ddywedyd  fel  hyn  ;  ond  dan- 
gos  yr  oedd,  er  fod  pechod  ynddo,  fel  y 
gwahan-glwyf  yn  muriau  y  tŷ,  eto  mai  gras 
oedd  ar  yr  orsedd,  ac  yn  llywodraethu  yn  ei 
enaid. 

1 8  *  Canys  mi  a  wn  b  nad  oes  yn- 
of  fi  (hynny  yw,  c  yn  fy  nghnawd  i) 
ddim  da  yn  trigo  :  d  f  oblegid  yr  ew- 
yllysio  sydd  barod  gennyf;  J  eithr 
cwblhâu  yr  hyn  sydd  dda,  nid  wyf  yn 
medru  arno. 

b  Gen.  6.  5.  a  8.  21 .  Job  14.  4.  »15.14—16.  a  25.  4. 
Salm  51.  5.  Es.  64.  6.  Mal.  15.  19.  Marc  7.  21-23.  Lno  II. 
13.     Epb.  2.  I— 5.    Tit    3.  3      1  Pedr  4.  2.  «  adn.  5,  25. 
pen.  8.  3—13.  a  13.  14.  loan  3.  6.  Gal.  5.  19—21,  24 
d  adn.  15,  19,  25.  Salm  119.  5,  32,  40,  115—117,  173,  176. 
Gal.  5.  17.  Phil.  2.  13.  a  3.  12. 

*  Wrth  y  "  cnawd"  yma,  rhaid  i  ni  ddeall, 
yr  hen  ddyn,  yr  hen  egwyddor  neu  anian 

bechadurus,  sydd  yn  dyfod  gyda  ni  i'r  byd ; 
aeu,  yn  hytrach,  yr  hyn  ydym  ni  oll  wrth 
naturiaeth.  Gwyddai  yr  apostol  trwy  brof- 
iad  gofìdus  nad  oedd  dim  da  ynddo  ef  wrth 
uaturiaeth,  dim  da  yn  ei  hen  natur  halogedig 
ef :  nid  oedd  dim  da  ynddi  cyn  ei  gyfnewid 
ef  trwy  ras,  ac  nid  oedd  dim  da  ynddi  wedi 
y  cyfnewidiad  hwnw.  Nid  cyfnewid  yr 

hen  galon  a'r  hen  anian,  o  ddrwg  i  dda  y 
mae  Duw  ;  ond  rhoddi  calon  newydd  i'w 
bobl,  a'u  gwneyd  yn  gyfranogion  o  dduw- 
iol  anian,  yrhon  nad  oedd  ynddynt  o'r  blaen. 
Yr  un  peth  oedd  y  "  cnawd  "  yn  Paul  yr  ap- 
ostol  ag  ydoedd  yn  Saul  yr  erlidiwr:  peth 
heb  ddim  da  yn  trigo  ynddo.  t  Fel  dyn  ad- 
genediig  a  grasol,  y».oedd  yn  wastad  yn  ew- 
yllysio  pob  ufudd-dod  i  ddeddf  Duw,  achyd- 
ymffurfiad  à  hi;  J  ond  yr  oedd  ei  hen  natur 
lygredig  ef,  er  ei  díorseddu,  o  hyd  yn  gwrth- 
wynebu  hyny,  fel  nad  allai  efe  mewn  un  modd 
gyflawni  yr  hyn  a  ddymunai  fel  dyn  newydd 
a  duwiol. 

19  .*  Canys  nid  wyf  yn  gwneuthur 
y  peth  dayr  wyfyn  ei  ewyllysio  ;  ond 
y  drwg  yr  hwn  nid  wyf  yn  ei  ewyll- 
ysio,  hynny  yr  wyf  yn  ei  wneuthur. 

20  Ac  os  ydwyf  fi  yn  gwneuthury 

peth  nid  wyf  yn  ei  ewyllysio,  *  f  nid 
myfi  mwyach  sydd  yn  ei  wneuthur, 
X  ond  y  pechod  sydd  yn  trigo  ynof  fi. e  ada.   17. 

*  Nid  oes  yn  y  ddwy  adnod  hyn  fawr  mwy 
nac  ail-adioddiad  o'r  hyn  a  gawsom  yn  adn. 
1 15, 17.     Mae  pob  dyn  newydd  yn  ddau  ddyn  ; 



ITirncth  yr  apostol  arn  yael rhup.  vn. ei  waredu  oddiirrth  bechod. 

mae  ynddo  Fyfi  a  Myfi.  Nis  gallasai  yrapos- 
tol,  nac  un  dyn  arail,  yn  ei  gyflwr  diadgen 

edledig  wneuthur  y  t'atìi  wahauiaethiad.t  Nid 
myfi,yn  bi'íodol,  fel  crédadyn,  sydd  yn  ei 
wneulhur  ;  \  ond  y  bradwr  a'r  gelyn  sydd 
yn  ilechn  yn  t'y  nghalon  I. 

21  *  Yr  ydwyf  fi  gan  hynny  yn 
cael  'deddf,  f  a  mi  yn  ewyllysio  gẅn- 
euthur  da,  s  j  fod  drwg  yn  bresennol 
gyd  â  mi. 

/idn.  23.  pen.  6.  12.  14.  a  8.  2.  Salm  19.  13.  «119. 
133.  loan  8.  34     E.>h.  6.  11  —  13.    2  Pedr  2.   19  g  2  Crou. 
30.  18,  19.    Sdlra  19.   12      a  40.  12.     a  I  i9.  37.     Es.  6.  5-7. 
Zeo.  3.   1—4.  Luc  4.  1,  2.  Heb    2    17,  18.  *  4.  15. 

*  Alae  yn  ddîainmaumai  pechod  a  feddylii 
wrth  "ddeddf "  yn  y  í'àn  hon,  yr  hyn  aelwir 
"  deddf  pechod  "  a  "  chyfraith  pecliod"  yn 
adn.  23,  25.  Gelwir  pechod,  neu  anian  Iygr- 
edig  <iyn  yn  ddeddf,  efallai,  ei  bod  yn  gos- 
od  rheoiau  i'r  dyn  i  weithredu,  croes  i  ddeddf 
Duw,  ac  am  ei  bod  yn  ryrnus  yn  cymheil  y 
dyn  i  weithredu  yn  ol  y  rheolan  gwyr-geim- 
ion  a  drwg  hyny.  Mae  mòr  nerthoi  a  mehtr- 
olaidd  yn  ei  chymhelliadau,  fel  niae  y  gorau 

o  ddynion  yn  cael  mwy  na  digono  waith  i'w 
gwrthsefyll  yn  aml.  t  Mae  y  credadyn  â'i 
ìioli  galon  yn  ewyllysio  gwneuthur  úa,  poh 
da  ;  er  rhyngu  bodd  Duw,  gogoneddu  eienw. 

a  chydymííurfio  â'i  gyfraith  ef;  foHil  bob 
amser  yr  ymosodo  at  hyny,  pa  un  bynag 
yn  ddirgel  ai  yn  gyhoeddns,  mae  y  di  wg  yn 
bresenol  gydag  ef,  yn  ei  galon  ac  yn  ei  f»  dd- 
yliau,  yn  ei  rwystro  i  wneyd  y  da  a  ewyllys- 
ia.  Pa  le  bynag  yr  elom,  a  pha  beth  bynag 
a  wiieLom,  rnae  y  drwg  yn  wastad  gyda  ni, 
ac  yn  ceisio  difwynoein  gweitiiredoedd  gor- 
eu. 

22  A  *  Canys  ymhyfrydu  yr  wyf 
yng  nghyfraith  Duw,  yn  ol  y  dyn 
oddi  mewn  : 

h  pen.  8.  7.  Jcb  23.  12.  S*lm  1.9  a  19.  8-10.  a  40  8 

a  119.  16,  24,  35,  47,  48,  72,  92,  97— 104,' III,  113.  127,  167, 174.      Es.  51.  7.      Ioan  4.  34.      Heb.  8.  10.  i  peu.  2.  29. 
2  Cor.  4.  16.  Epb.  3.   16.  Cot.  3.  9,  10.  1   Pedr  3    4. 

*  Y  dyn  oddi  mewn  yw  yr  enaid,  fel  y 
mae  wedi  ei  adnewyddu  trwy  ras.  Paul  yn 
unig  sydd  yn  arfer  y  geiriau,  yma,  ac  yn 
2  Cor.  4.  16;  Ephes.  3.  16:  ac  yn  mhob  nn 

o'r  mànau  liyn  am  gredinwyr  yn  nnig  y  mae 
yn  llefaru.  Arferai  Plato,  philosophydd 
paganaidd  eiriau  cyftelyb  am  y  rhan  resym- 
ol  o  ddynoliaeth.  Mae  serchiadau  a  chyn- 
neddfau  yr  enaid  mewn  dyn  syi Ihiedig  yn 

fwy  gwrtliwynebol  i  gyfraith  Dduw  na'r 
nwydau  corphorol ;  felly  mae  bod  yr  enaid 
yn  ymhyfrydu  yn  nghyfraith  Dduw,  nid  yn 
unig  yn  brawf  o  ddychweliad  ac  adnewydd- 
iad  yr  enaid,  ond  hefyd  yn  brawf  amlwg  o 
radd  fawr  o  sancteiddrwydd  a  gras  yn  yr 
enaid. 

23  *  Eithr  yr  wyf  yn  gweled  h  deddf 
arall  f  yu  fy  aeìodau,  %  yn  gwrthry 

fela  yn  erbyn  deddf  fy  meddwl, 1 1|  ae 
yn  fy  nghaethiwo  i  ddeddf  pechod,yr 
hon  sydd  yn  fy  aelodau. 

k  adn.  5.  21,  25.  pen.  8.  2.  Pre*.  7.  20.  Gal. 
1  Tiin.  6.  11,  12.  Heb.  12.  4.  lago  3.  2.  a  4.  1.  I  Pedi 
/adn    14    2  Tim.  2    25,26. 

*  Er  íod  Paul  wedi  cyrhaedd  y  mesur 
mawr  ucliod  o  sancteiddrwydd  yn  ei  enaid, 
eto,  yr  oedd  er  hyny  yn   gweled  deddf  arall 

yn  ei  aelodau,  yn  gwrthryfela  yn  erbvn 
leddf  ei  feddwl.  Y  ddeddf  yn  ei  aelodau 
>edd  ei  iien  natur  Iygrcdig  a  phechadurns 
o«'dd  yn  brirâus  ynddo  ef :  gwei  ar  adn.  21. 
t  Dywedir  ei  bod  ýn  yr  aelodau,  efallai,  i 

ddaugos  ei  bod  wedi  ei  dYorseddu  o'r  gaîon 
a'r  enaid,  ac  hefyd  i  ddangos  ei  bod  yn  defn- 
yddio  nwydau,  synwyrau,ac  aelodáu  y  corph 
i  bechu  yn  erbyn  Duw:  gorthrymn  ar y  rhan 
waelaf  o  ddyn,  pryd  nas  u;ill  lywodraethu  ar 
y  rhan  oran.  |  Deddf  y  meddwl  oedd  yr  eg- 
wyddor  rasol  yn  enaid  yr  apostol ;  neu 
mewn  geiriau  eraill  deddf  Uiiw  wedi  eihys- 

giifenn  yn  ei  ga'on  a'i  feddwl  ef  gan  yr  Ys- 
bryd  Glân.  Holl  ymgais  deddf  >r  aelodiiu 
yn  wastad  yw  gwrthryfela  yn  erbyn  deddf  y 
meddwl  yn  y  credadyn  :  nis  gall  ei  gorch- 

ty'g'i  byth  ;  ond  eto  nis  gall  beidio  gwrlhry- 
fela  yn  ei  herbyn  Iii  :  "  a'r  ddau  hyn  a  wrfh- 
wynebant  eu  gìlydd."  ||  Ymgais  deddf  yr 
aelodiu  bob  amser,  yw  caethiwo  y  credadyn 
i  ddeddf  pechod,  sef  iddi  ei  hun  ;  ac  mewn 
rhai  amgylehiadítu,  dros  amser,  yr  oedd  yn 
llwyddo  i  hyny,  mewn  cristion  mòr  enwoga 

Phaul:  adder'ai  yn  mhen  rhai  b'ynyddoedd 
wedi  hyn,  nad  oedd  eto  wedi  ei  berrîeithio. Phil.  3.  12. 

24  *  *  Ys  truan  o  ddyn  wyf  fì  ! 

"  t  pwy  a'm  gware  1  i  oddi  wrth  gorph 
y  farwolaeth  hon  ? 

vi  pen.  9.  26.  1  Bren.  8.  39  Salm  6.  6.  a  32.  3,  4.  a  39. 
9-10.  a  119.  20,  81-83,  131,  143,  !76.  a  130  1-3.  Bz«c.  9. 
4.  M-it.  5.  4,  6.  2  Cor  12.  7-ù.  Ddl.  21.  4.  n  De.il.  22. 
26,  27.  Salm  7!.  11  a  72.  12.  a91.  U,  15.  a  102  20  Mica 
7.  19.  Zec.  9.  II.  12.  Luc  4.  18.  2  Cor.  1.  8—10.  2  Tim.  4. 
13.  Tit.  2.  14.  Heb.  2.  15. 

Ys  truan,  Tataipòros  :  gair  yn  arwyddo 

un  wedi  llwyr  fìino,  a'i  wisgo  alían  galn  ym- 
drech  a  llafur  paiâus  a  gotìdus  ;  fel  rhai  a 
weitluant  mewn  cloddfêydd  imini,  neu  a 
Idyfarnwyd  i  galedwaith  mewn  mvvn-glodd- 
iau  am  eu  hoes.  +  Nid  llais  amirheuaeth  ac 

mnobaith  yw  y  geiriau,  ond  Uais  un  yn  dy- 
heu  a^  yn  hiraethn  am  waredigaeth :  ochen- 
i(i  y  duwiol,  y  geilw  un  gwr  yr  adnod  hon, 
c  y  mae  llawer  ochenaid  debyg  idii  yn  yr 

ys^rytliyrau,  a  llawer  yn  nghalonau  plant 
Dnw  bob  dydd.  \  Neu  oddi  wrth  gorph 
hwn  y  farwoìaeth,  neu  y  corph  marwol  hwn. 
Dywedir  ý  byddai  gorrneswyr  creulawn 
üynt  yn  cospi  dynion  trwy  rwymo  cyrph 
meitwon  wrthynt,  i'w  dwyn  gyda  hwynt  yn 
wastadol,  oni  threngent  gan  eu  drygsawr  a'u 
braeniad.  Mòr  rl'íaidd  ac  atgas  a  h>ny  y 
cyfirifai  yr  apostol  y  pechod  oedd  yn  ei  nat- 
nr,  a  gwaeddai  yn  hiraethlawn  a  gofidus  ani 
gael  ei  waredu  yn  llwyr  o.ldi  wrtho.  Tybia 
rhai  mii  ei  gorph  naturiol  ei  hun  oedd  yn 
feddwl,  yr  hwn  oedd  yn  farwol  o  herwydd 
pechod,  (pen.  8.  10,)  ac  yn  yr  hwn  yr  oedd 
Ilygredd  gwreiddiol  wedi  greddfu,  yn  debyg 
i'r  gwahan-glwyf  yn  y  tỳ  gynt,  (Lefit.  14, 
44.,  15.)  nad  oedd  dim  gobailh  ei  lanâu  yu 

hertt'aith,  heb  ddattod  a  thynu  i  lawr  y  dae- 
arol  dŷ  o'r  babell  hon  >n  gwbl. 

25  °  *  Yr  wyf  íi  yn  díolch  i  Dduw, 
f  trwy  Iesu  Grist  ein  Harglwydd. 
p  X  Felly  gan  hynny,  yr  wyf  fl  fy  hun 
â'r  meddwl  yn  gwasanaethu  cyfraith 
Duw  ;  ond  â'r  cnawd,  cyfraith  pech- od. 



Nad  oes  dim  damnediyaeth  \ RIIUF.  VIII. 
rhai  sydd  yn  Nyhrist  lesu. 

•  p»n  6.  N,  17.  Silin  107.  15,  16.  *  116.  16,  17  Ei.  19. 
1.  »4»  i>,  13.  M«t.  I.  VI  I  Cor.  15.  57  i  Cur  9.  15  a  12. 
9,  10.  Epu.  5.  20.  Phil.  3  3.  a  1.  6  Col.  3.  17.  1  Peür  2. 
5,  9.         p  aJu.  15-24.  G»l.  5.  17-24. 

*  Fel  pe  dywedasai,  Bendigedig  fyddo 
Diiw,  yr  wyf  eisoes  wedi  cael  t'y  ngwaredu 
o'i  rad  ras  ef,  a  thrwy  weithrediadau  ei  ras 
ef  yoof,  oddi  wrth  euogrwydd  ac  arglwydd- 
iaetli  pechod  ;  ac  mae  genyf  obaith  da  am 
hollawl  waredigaeth  oddi  wrth  y  bod  o  hÒnc 
yn  y  màn  +  trwy  ufudd-dod,  dyoddefaint,  ac 
eiriolaeth  ein  Harglwydd  Iesn  Grist.  Dy- 
wedir  bod  amryw  ysgrifau  Groeg  o'r  adnod 
hon  yn  darllen,  í/ras  Duw,  yn  lle  yr  wyt'yn 
d'io'ch  i  Hduw  ;  ac  fel  hyny  byddâi  y  geîr- 
ian  yn  ateb  union  gyrchol  i'r'gofyniad  yìi  yr 
adnod  o'r  blaen,  "  Pwy  a'rn  gwared  I  ?" 
Gras  Duw,  trwy  Grist  lesu  ein  Harglwydd. 
Nis  gallai  efe  ei  waredu  ei  hun,  ac  nis  gallai 
y  ddeddf  ei  waredu,  ond  yn  hytrach  gẁneyd 
ei  achos  byth  yn  waeth  :  yn  wyneb  y  cwbl 
dyma  waredigaeth  yn  ei  yinyl  trwy  ras  Duw. 

j  Dyma'r  diwedd-glo  mae  yr  apostol  yn 
wneyd  o'r  bennod  brofiadol  hon;  cyn  belled 
ag  yr  oedd  efe  wedi  ei  adnewyddu  trwy  ras 
yr  oedd  yn  gwasanaethu  cyfraith  Duw; 
||  cyn  belled  ag  yr  oedd  heb  ei  adnewýddu 
yr  oe  !d  yn  gwasanaethu  cyfraith  pechod. 
Yv  oedd  efei  hun,  fel  dyn  graso!,  yn  gwas- 
anaethu  cyfraith  Duw  ;  ond  yr  oedd  y  cnawd, 
ei  lygredd,  corph  y  farwolaeth.  oedd  yn 
nglyu  âg  ef,  yn  tynu  ffordd  arall,  i  wasan- 
aethu  cyfraith  pnchod.  Nid  yr  un  dyn  yn 
gwasanaethu  dau  arglwydd  oedd  hyn  ;  eithr 
dwy  anian  yn  yr  un  dyn,  yr  anian  ddnwìol 

yn  gwasanaetliu  Duw,  a'r  lien  anian  lygredig 
yn  ymdrech  am  wasanaethu  pechod.  Dylein 
wahaniaethn  yn  bennodol  rhwngjí  fy  hun, 
yn  nghanol  yr  adnod,  â'r  cnawd,  ỳn  uiwedd yr  aduud. 

PEN.  VIII. 

Bod  y  rhai  sydd  yn  Nyhrist,  ac  yn  byw  yn 
ol    yr    Ysbryd   yn    rhyddioit    oddi   wrth 
ddamnediyaeth* 

JM  I D  oes  gan  hynny a  fyn  awr  ddim 

î  damnedigaeth  ||  i'r  rhai  sydd  6yng 
Nghrist  Iesu, c  §  y  rhai  sydd  yn  rhodio 
nid  yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ys- 
pryd. 

34.  pen.  4    7.  8.    a  5    1.    a  7.   17,  20.    Rs    54 

n       5.  24.    Cl.  3.   13.         b  peu.  16.   7     I„4n 
r.  I.  30.  a  15.  22.    2  Cor.  5.  17.   a  12    2 
9.         e  adn.  4,  14.    Gal.  5.  16,25.    Tit 

17.   I 

U  V0  a  15.  4  I  C 
Gal  3.  2S.  Pi,il.  3 
2.  11-14. 

*  Gan  hyuy,  sef  gan  fod  y  credinwyr  wedi 
en  cyfiawnáu  yn  rhad,  wedi  eu  rhyddâu 
oddi  wrth  y  ddeddf,  a  chwedi  marw  iddi ; 

gan  en  bod  â'r  meddwl  yn  gwasanaelhn  cyf' raith  Duw,  wedi  eu  gwaretìu  oddi  wrih  eu- 
ogrwydd  a  llywodiaeth  pechod,  ac  yn  och- 
enei.iio  yn  Hwyíhog  am  ryddâd  perífaith  a 
hollawl  oddi  wrtho;  gan  hyny,  nid  oes  yn 
Jŵr  ddim  damnedìgaeih  i'r  cyfryw.  Cas«d- 
iad  yw  y  geiriau  oddi  wrlh  yr  holl  bethau  a 
d<iy wedasai  yr  apostoJ  am  y  credinwyr  yn  y bennod,  os  nid  y  pennodaH,  o'r  biaen.  f  Er 
bod  damnedigaeth  iddynt  gynt  fel  eraill, 
(hphes.  2.  3,)  tra  yr  oeddent  mewn  pechod 
ac  an^hrediniaeth  ;  eto,  yrt  awr,  nid  oesdim 
damnedigaeih  iddynt.  Nid  yn  nnig  ni  bydd 
dim  damnedigaeth   id  lynt    vn  nydd  y  farn  ; 

eithr  nid  oes  dim  yn  awr :  maent  wedi 
myned  trwodd  eisoes  o  farwolaetrì  i  fywyd. 
î  Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd  nad  oes 
dim  achos,  a  defnydd  damnedigaeth  yn  y saint;  mae  pob  pechod  a  wnelont  wedi  cael 
gras,  yn  haeddu  datnnedigaeth  ;  ond  nid  oes 
dim  dedfryd  o  ddamnedigaeth  arnynt,  ac  ni 
ddaw  dim  damnedigaeth  iddynt  bylh.  ||  Y 
bobl  ddedwydd  a  díangol  hyn  yw  y  rhai 
sydd  yn  Nghrist  Iesu  :  yu  ei  gyfammod  ef, 
>n  ciedu  ynddo  ef,  wedi  eu  huno  âg  ef  fel 
aelod  ui  o'i  gorph  ysbrydol  a  dirgeledig  ef  : 
ms  gall  fod  damnedigaeth  i*r  un  o'r  aelodau 
heb  fod  darnnedigaeth  i'r  holl  gorph  ;  ac  nis 
gdl  fod  damnedigaeth  i'r  corph  tra  fyddo 
mewn  undeb  a'r  Pen  bendigedig  ;  a  phwy 
a'i  gwahana  ef  byth  oddi  wrth  y  Pen  1  adn. 
34—39.  §  Nod  a  chymmeriad  y  rhai  sydd 
yn  Nghrist  yw,  en  bod  yn  rhodio  yn  sanct- 
aidd,  nid  yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn  ol  yr  Ys- 
bryd.  Ofer  i  neb  dybied  ei  fod  yn  Nghrist 
yn  wirioneddol  heb  hyn  ;  ac  eto  nid  hyn  yw 
diogelwch  neb  rhag  damnedigaeth,  ond  ei 
tindeb  ysbrydol  ef  â  Christ  trwy  wir  a  byw- iol  íìydd. 

2  d  *  Canys  deddf  •  Yspryd  y 

bywyd  f  yitg  Nghrist  Iesu  /Ja'm 
rhyddhâodd  i  «"  oddi  wrth  ddeddf 
pechod  ||  a  marwolaeth. 

d  pen    3    27.         «adn.  10,  11.     Ioan  4.  10,  H.     »  C.  63. 
38,  39.  1  Cor.  15.  45.    2  Cor.  3.  6.    Dat.  11.  11.    *  22.  I. 

/pen    6.  18,  22.   Salm  51.   12.    loan  8.  32.    2  Cor.  3.  17.    Gal. 
1.         g  pen.  5    21.    a  7.  21,  25. 

Gan  tod  yr  apostol  yn  yr  adnod  hon,  ac 
yn  hon  yn  unig  o  ddechreu  i  ddiwedd  y 
bennod,  yn  llefaru  yn  ei  berson  ei  hun  ;  mae 
yn  debyg  ei  fod  yn  cyfeirio  yn  ol,  at  y  war- 
edigaeth  od  ii  wrth  gorph  y  farwolaeth,  a 
gr)  bwyllai  yn  pen.  7.  24, 1b.  *  Mae  amryw 
feddyliau  gan  dduwìnyddion  am  y  geinau 

hyn,  "  Deddf  Ysbryd  y  bywyd  yn  ÍNghrist 
lOsu  ;"  ceisiwn  eu  crybwyll  mòr  fỳr  ag  y 
gallom  :— l.Tybia  rhai  mai  athrawiaeth  yr 
êfengyl  a  feddylir  ;  am  ei  bod  yn  weinidog- 
aeth  yr  Ysbryd,  ac  yn  weinidogaelh  bywyd, 
mewn  cyferbyniad  i'r  ddeddf,  gweinidogaeth 
aníau  a  damnedigaeth.  2.  Mae  eraill  yn 
ileall  y  geiriau  am  eftaith  a  nerth  y  gras  a'r 
sancieiddrwydd  hyiiy,  â'r  hwn  y  Uanwodd 
Ysbryd  y  Dnw  b,>  w  ddynoliaeth  Cri^t 

3.  Wrtli  ddeddf  Y'sbryd  y  bywyd  mae  eraill 
yn  deall,  yr  egwyddor  newydd  o  fywyd  ys- 
biydol  sydd  yn  enaid  y  credadyn,  yn  nghyd 
â  goruchwyliaethan  byvviol  a  nerthol  yr  Ys- 
bryd  Glân  ar  ei  enaid  ef,  yn  ei  ryddâu  ef  yn 
sanctaidd  oddi  wrth  ddeddf  pechod  a  marw- 
ol  ,eth.  f  Yr  hon  ddeddf  Ysbryd  y  bywyd 
oedd  yn  Nührist  pan  oedd  ar  y  ddaear,  yn 

ol  yr  ail  sylwad  uchod,  ac  sydd  ynddo  "yn anfesurol  ac  annhraethol  yn  awr  fel  Pen  yr 
eglwys,  yn  y  nef.  Nen  ynte  yn  Nghiist 
Iesu  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  gweithredu  ar 
y  saint,  yn  rhoddi  bywyd  ysbrydol  ynddynt, 
ac  yn  eu  rhyddâu  yn  ysbrydol  oddi  wrth 
ddeddf  p  chod.  Yn  Nghrist  y  rwae'r  bywyd 
yn  drysoredig,  yn  Nghiist  mae  yr  eneidiau 
sydd  yn  ei  gael,  ac  yn  Nghrist  niae  yr  Ys- 

bryd  yn  gweithredu  yn  nerthol'ar  eneidiau 
y  saint.  jNid  oddi  wrtfa  y  bod  o  bechod 
eto ;  ond  oddi  wrih  ddeddf  pechod,  hyny 

yw  oddi  wrih  ei  arglwyddiaeth  a'i  deyrnas- 
iad  ef  yn  y  galon.     (j  Oddi  wrth  bechod,  eto, 



Ánfeidrol  ras  Duw  yn RHUF.  VIII. anfon  ei  Fab  Vr  byd. 

medd  rhai  ;  yr  hwn  sydd  farwol  yn  ei  natur 

a'i  ganlyniadau  :  marwolaeth  dragywyddol, 
yr  hon  y w  cyflog  pechod,  y w  yr  hyn  a  fedd^ 
ylir  yn  hytrach,  efallai.  Meddwf  yr  adnod 
oll  yw,  fodgweithrediadau  nertholyr  Ysbryd 
Glàn,  ac  eíFeithiau  grymus  a  sancteiddiol  ci 
rasau  ef  yn  yr  enaid,  wedi  rhyddâu  yr  apos- 
tol,  ac  yn  rhyddâu  pob  credadyn,  oddi  wrth 
arglwyddiaeth  pechod,  ac  o  gnnlyniad  oddi 
wrth  farwolaeth  dragywyddol,  y  gosp  am 
bechod  :  ac  felly  nid  oes  diin  damnedigaeth 

i'r  rhai  sydd  yn  Nghrist  Iesu. 

3  h  *  Canys  y  r  hyn  ni  allai  y  ddeddf, 
f  o  herwydd  ei  bod  yn  wan  trwy  y 
cnawd,  •  \  Duw  a  ddanfonodd  ei  Fab 
ei  hun  k  y'nghyffelybiaeth  cnawd 
pechadurus,  ac  am  bechod  '  ||  a  gon- 
demniodd  bechod  yn  y  cnawd  : 

*  pen.  3.  20.  a  7.  5— 11.  Gal.  3.  21.  Heb.  7.  18,  19. 
a  10.   I  — 10,  14.  «  adu.  32.    Ioan  3.  14—17.     Gal.  4.   4,  5. 
1  loan  4.  10—14.  t  pen.  9.  3.  Marc  15.  27,  28.  Ioan9.  24 
/  pen.  6.  6.  1  Pedr  2.  24.  a  4.  1,  2. 

Mae  dau  beth  mewn  pechod  ag  sydd  yn 
ddaraniol  i  ddynion,  sef  ei  rym  a'i  euog- 
rwydd  ef :  soniodd  yr  apostol  yn  yr  adnod 

o'r  blaen  am  ryddâd  oddi  wrth  ei  rym  a'i 
arglwyddiaeth  ef;  ac  yma  mae  yn  sôn  am 
ryddâd  oddi  wrth  ei  euogrwydd  damniol  ef. 

*  Nis  gall  y  ddeddf  mewn  un  ystyr,  nag  fel 
deddf  foesol  nac  fel  cyfammod  ó  weithred 
oedd,  wneuthur  dira  i  ryddàu  y  pechadur 
oddi  wrth  rym  ac  arglwyddiaeth  pechod, 
nac  ychwaith  oddi  wrth  euogrwydd  pechod  ; 
mwy  nag  y  galldeddf  wladol  wneuthur  Heidr 
yn  ddyn  gonest,neu  achubdrwg-weithiedwr 
rhag  ei  golli  pan  fyddo  yn  haeddu  hyny. 
Mae  y  ddeddf  yn  dywedyd  pa  fath  a  ddylai 
dynion  fod,  ac  yn  condemnio  ei  throsedd- 
wyr;  ond  nis  gall  gyfnewid  y  galon,  na 
chyfiawnâu  yr  euog.  f  Nid  bai  na  diffyg  yn 
y  ddeddf  yw  yr  anallu  hwn,  perffeithrwydd 
y  ddeddf  yw  yr  achos  o  hóno,  am  ei  bod  yn 
sanctaidd,  yn  gyfiawn,  ac  yn  dda.  Ein  drwg 
ni  yn  tori  drwy,  a  thros  ben  gwaharddiadau 
y  ddeddf,  sydd  yn  ei  gwneyd  hi  yn  wàn  i'n 

cyfiawnau  a'n  gwaredu.  'Gallai  y  ddeddf 
gytiawnâu  dyn  dibechod  yn  awr  gystal  ag 
erioed;  ond  nis  gallodd  erioed  gyfìawnâu 

pechadur  na'i  sancteiddio,  ac  nis  gall  byth. 
X  Ond  wedi  darfod  am  bob  gobaith  i  bechad- 
ur  byth  yu  wyneb  y  ddeddf,  agorodd  Duw 
yn  ei  anfeidrol  ddoethineb  a'i  ras,  lwybr  ar- 
all,  i'w  gyfiawnâu,  ei  sancteiddio,  a'i  achub 
i  fywyd  tragywyddol.  Danfonodd  ei  anwyl, 
ei  nnig,  ei  brîod,  a'i  hanfodol  Fab  yn  ein 
natur  wael  ni  i'r  byd  ;  gosododd  ef  yn  ein 
deddfle  ni,  rhoddodd  arno  ef  ein  hanwiredd- 
au  ni,  gwnaeth  ef  yn  bechod  neu  yn  bech-ab- 
erth  drosom  ni ;  ||  ac  felly  condemniodd  bech- 
od  yn  ei  gnawd,  sef  ei  gorph  ef,  trwy  roddi 
y  gosp  ddyledus  iddo  ar  ei  Fab  ei  hun.  Nid 
cyffelybiaeth  cnawd  a  ddywedir;  yr  oedd 
gan  Grist  wir  gnawd  ;  ond  cyffelybiaeth 
cnawd  pechadurus  oedd,  mewn  amryw  ys- 
tyriaethan: — o  sylwedd  cnawd  pechadurus  y 
cymhwyswyd  cnawd,  neu  gorph  iddo  ef, 
ond  eto  heb  ddim  pechod  ynddo ;  bu  yn 
ddarostyngedig  i  holl  wendidau  dibechod 
dynoliaeth  fel  pe  buasai  ganddo  gnawd 
pechadurus ;  aeth  dan  arwyddion  allanol 
cnawd  pechadurus,  yn  ei  enwaediad,  ei  bur- 

edigaeth,  (Gwel  ar  Luc  2.  22,  %,)  a'i  fedydd; 
6TÖ 

cyfrifwyd  ef  fel  dyn  pechadurus  gan  lawer, 
a  dyoddefodd  ar  y  groes  fel  pe  buasai  ddyn 
pechadurus.  Trwy  hyn  oll,  cyflawnodd  Mab 
Duw  yr  hyn  ni  allai  deddf  Duw  ei  gyf- lawni. 

4  m  *  Fel  y  cyflawnid  cyfiawnder  y 
ddeddf  fynom  ni,  n  \  y  rhai  ydym  yn 
rhodio,  nid  yn  ol  y  cnawd,  eithr  yn 
ol  yr  Yspryd. 

m  Gal.  5.  22—24.  Eph.  5.  26,  27.  Col.  î.  2.  Heb.  12. 
23.  1  loan  3.  2.  Jud.  24.  D*t.  14.  5.         n  adn.  1. 

*  Wrth  gyfiawnder  y  ddeddf  mae  i  ni 
ddeall,  y  cyfiawnder  mae  y  ddeddf  foesol  ac 
fel  cyfammod  o  weithredoedd  yn  ei  ofyn. 
Sonia  yr  apostol  am  y  cenedloedd  yn  cadw 
cyfiawnderau  y  ddeddf  (pen.  2.  26.)  a  pha 
beth  a  ellir  feddwl  yno  wrth  gyfiawnderau  y 
ddeddf  ond  y  cyfiawnderau  mae  deddf  ein 
natur  yn  ofyn  gan  holl  ddynolryw  fel  deil- 
iaid  o  gyfammod  Eden?  nid  oedd  y  cenedl- 
oedd  dàn  yr  un  ddeddf  arall.  f  Fel  pen-cyf- 
ammodwr  a  chynrychiolwr  ei  holl  bobl,  cyf- 
lawnodd  Crist  gyfiawnder  y  ddeddf  yn  ein 
natur  ni,  drosom  ni,  ac  felmachnîydd  yn  ein 
deddfìe  ni;  fel  y  gellir  dywedyd  mewn  ystyr 
íjyfreithiol,  ei  fod  wedi  ei  gyflawni  genym 
ac  ynom  ni  y  rhai  ydym  yn  credn  yn  wir- 

ioneddol  yn  Nghrist  ac  yn  ddeiliaid  o'i  gyf- 
ammod  ef.  Ond  yn  ol  meddyliau  eraill,  fel 
y  cyrlawníd  cyfiawnder  y  ddeddf  yn  ein  cal- 
onau  ac  yn  ein  bucheddau  ni,  wedi  ein 

sanctciddio,  ein  hadnewyddu  trwy  ras,  a'n 
rhyddâu  oddi  wrth  becbod  drwy  ddeddf  Ys- 
bryd  y  bywyd  yn  Nghrist  Iesu.  J  Y  rhai 
ydym  yn  rhodio,  nid  yn  ol  egwyddorion  a 
chwantau  halogedig  y  cnawd,  oud  yn  ol  eg- 
wyddorion  purach,  ac  arweiniadau  sanctaidd 
yr  Ysbryd  Glân.  Mae  crybwyll  hyn  yn  adn. 
1,  ac  yma  yn  dangos  ei  fod  o  bwys  mawr. 

5  *  Canys  y  rhai  "sydd  yn  ol  y 

cnawd,*^fam  bethau  y  cnawd  y 
maent  yn  syniaw  :  \  eithr  y  rhai  sydd 
yn  ol  yr  Yspryd,  '  ||  am  bethau  yr 
Yspryd  : 

oadn.12,  13.  Ioan  3.  6.  2  Cor.  10.  8.  2  Pedr  2.  10. 
p  adn.  6,  7.  Maro  8.  33.  ì  Cor.  2.  14.  Phll.  3.  18,  19. 
q  adn  9,  14.  1  Cor.  2.  15.  Gal.  6.  22—25.  Eph.  5.  9.  Col. 

3.  1—3. 

*  Nid  y  corph,  mewn  cyferbyniad  i'r  enaid 
a  feddyíir  yma  wrth  y  "cnawd;"  ond  yr 
egwyddor  a'r  dnedd  lygredig  a  pechadurus 
sydd  yn  mhob  dyn  dYadgenedledig :  felly 
byw  yn  ol  y  cnawd  yw  by  w  yn  ol  yr  egwydd- 
or  a'r  duedd  halogedig  a  phechadurus  hòno, 
megys  y  dywedir  yn  Ephes.  2.  3.  t  Un  ai 
pethau  hollawl  bechadurus  ynddynt  eu  hun- 

ain,  y  rhai  a  elwir  "  gweithredoedd  y  cnawd'* yn  Galat.  5.  19,  &c.  ;  neu  ynte,  pethau  y  byd 
hwn,  mcgys  cyfoeth,  anrhydedd,a  mwyniant 

bydol.  Gallwn  gymmeryd  pob  un  o'r  ddan; 
oblegid  ar  y  pethau  hyn  mae  meddwl  y  dyn 
anianol  yn  gweithredu  ac  yn  syniaw,  y  peth- 
au  hyn  mae  yn  eu  ceisio,ac  yn  y  pethau  hyn 
mae  yn  ymhyfrydu.  X  Y  rhai  sydd  ysbrydol 
ac  wedi  eu  hadgenedlu,  y  rhai  mae  Ysbryd 
Duw  yn  preswylio  ynddynt,  ac  ydynt  dàn  ei 
arweiniad  gwastadol  ef.  ||  Ara  bethau  nefol 
ac  ysbrydol  mae  y  rhai  hyn  yn  syniaw  ac  yn 
meddwl:  pethau  ysbrydol  sydd  fwyaf  at  eu 
harchwaeth  hwynt,  ac  mewn  pethau  ysbryd- 
ol    mae    eu    hyfrydwch    mwyaf  a    phenaf. 



Bod  syniad  y  cnawd  yn RHUF.  VIII. elyniaeth  yn  erbyn  Duw. 

Onid  oes  yma  le  i  bawb  o  honom  farnu  ein 

hunain,  pa  beth  yw  ein  cyflwr  a'n  sefyllfa 
ger  bron  Duw. 

6  r  *  Canys  syniad  y  cnawd,  marw- 
olaeth  yw  ;  f  a  syniad  yr  yspryd, 
'  by  wyd  a  thangnefedd  yw  : 

r  adn.  13.  pen  6.  21,  23.  «7.5,11  Gal.  6.  8.  Iago  1 . 
14,  15.  «  pen.  5.  1,  10.  a  14.  17.  Ioan  14.  6,  27.  a  17.  3. 
Oal.  5.  22. 

Cawsom  y  gwahauiaeth  rhwng  yr  annuw- 
io!  a'r  duwiol  o'r  blaen,  yn  adn.  5;  y  naill 
yn  ol  y  cnawd,  ac  yn  synied  am  bethau  y 
cnawd,  a'r  llall  yn  ol  yr  Ysbryd,  ac  yn  syn- 
ied  am  bethau  yr  Ysbryd:  yma  cawn  wahan 
01  ddiwedd  y  ddau;  marwolaeth  fydd  diw- 
edd  y  naill,  bywyd  a  thangnefed  fydd  diwedd 
y  llall.  *  Mae  syniad  y  cnawd  yn  farwol  yn 
ei  natur,  mae  yn  dangos  bod  y  dyn  sydd  dàn 

ei  lywodraeth  yn  t'arw  ysbrydol,  dàn  dded- 
fryd  marwolaeth  gan  Dduw;  ac  yn  ymadd- 
fedu  i  farwolaeth  dragywyddol.  t  Ac  i'r 
gwrthwyneb,  yr  hwn  sydd  ysbrydol  a  sanct- 
aidd  yn  ei  syniadau,  ei  feddyliau,  ac  agwedd 
gyffredinol  ei  enaid  ;  mae  hwnw  yn  fyw  i 
Dduw,  yn  mwynâu  tangnefedd  Duw  yn  ei 
galon,  a  bywyd  a  thangnefedd  yw  syniad 

ysbrydol  yn  ei  natur  a'i  ganlyniadau  byth. 

7  '  *  Oblegid  syniad  y  cnawd  sydd 
elyniaeth  yn  erbyn  Duw  :  u  f  canys 
nid  yw  ddarostyngedig  i  ddeddf  Duw; 
*  J  oblegid  nis  gall  chwaith. 

t  pen.  1.  28,  30.  a  6.  10.  Ex.  20.  5.  2  Cron.  19.  2.  Salm 
53.1.  loan  7  7.     a  15.  23,  24.  Eph.  4.  18,  19.  Col.  1.  21. 
2  Tíib  3.  4.  Iago  4.  4.  1  Ioau  2.  15,  16.  u  adn.  4.  pen.  3. 
31.  a  7.  7-14,  22.  Mat.  5.  19.  1  Cor.  9.  21.  Gal.  5.  22,  23. 
Heb.  8.  10.  x  Jer.  13.  23.  Mat.  12.  34.  1  Cor.  2.  14. 
2  Pedr  2.  14. 

*  Oblegid  syniad  y  cnawd,  neu  y  meddwl 
cnawdol,  yn  ol  y  saesoneg,  sydd  elyniaethyn 
erbyn  Duw ;  am  ei  fod  yn  caru  pethau 

cnawdcl  a  daearol  â'r  holl  gaíon,  fel  y  daioni 
penaf  a  mwyaf  dewisol,  lle  y  dyiasai  garu 
Duw,  ufuddâu  iddo,  ac  ymhyfrydu  ynddo, 
yn  fwry  na  phob  peth  arall.  Mae  yn  elyn 
iaeth  yn  erbyn  Duw  yn  mhob  ystyr;  yn  er 
byn  ei  berffeithrwydd  hanfodol,  yn  erbyn  ei 
awdurdod,  ac  yn  erbyn  ei  lywodraeth :  mae 

yn  elyniaeth'  hefyd  i  gydffurfiad  sanctaidd  â 
Duw,  ac  i  bob  mwynàd  ysbrydol  o  hòno. 
t  Mae  deddf  Duw  yn  gofyn  yr  holl  galon  i'w 
garu  a'i  addoli  ef,  yn  gwahardd  pob  peth 
pechadurus  ag  sydd  hoff  gan  syniad  y  cnawd  ; 
ac  yn  bygwth  dial  am  bob  trosedd  o  hóni : 
ond  am  fod  syniad  y  cnawd  yn  penderfynu 
mynu  ei  fforddeihun,  a  boddíoei  flyscnawd- 
ol  ei  hun,  mae  yn  dîystyru  pob  awdurdod  a 
llywodraeth,  ac  yn  ymgyfodi  mewn  gelyn- 
iaeth  a  gwrthryfel  yn  erbyn  deddf  Duw,  ei 

gorchymynion,  ei  gwaharddiadau,  a'i  bygyth 
ion,  am  eu  bod  yn  groes  iddo  ef.  J  Gelyn- 
iaeth  a  ddywedir  yw  Syniad  y  cnawd,  ac 
nid  gelyn  yn  unig:  gellid  heddychu  gelynicn 

â'u  gilydd,  megys  yr  ymheddychodd  Esan  â 
Jacob;  ond  nis  gellir  byth  heddychu  gelyn- 
iaeth.  Gelyniaeth  o'r  fath  waethaf,  ac  i'r 
gradd  eithaf,  yw  syniad  y  cnawd  yn  erbyn 
Dnw  ;  ac  nis  gall  ymheddychu  â  Duw  byth, 
ua  dyfod  byth  yn  ddarostyngedig  i  ddeddf 
Dnw  :  ond  o  anfeidrol  drugaredd,  fe  all  Duw 
groeshoelio  syniad  y  cnawd,  lladd  yr  elyn- 

iaeth,  cymmodi  â'r  gelyn,  a'i  achub  i  fywyd tragywyddol. 

8  y  *  A'r  rhai  sydd  yn.  y  cnawd,  ni 
allant  z  ryngu  bodd  Duw. 

y  adn.  9.  pen.  7.  5.  loan  3.  3,  5,  6.  a  Mat.  3.  17. 
íoan  8.  29.  1  Cor.  7.  32.  Phil.  4.  18.  Col.  1.  10.  a  3.  20. 
1  Thss.  4.  1.  Heb.  11.  6,  6.  a  13.  16,  21.  1  Ioan  3.  22. 

*  Gan  nas  gnll  un  crëadur  rhesymol  ryngu 
bodd  Duw,  heb  fod  yn  utudd  a  darostyuged- 
ig  i  ddeddf  Duw,  mae  yn  amlwg  nasgalldyn 
diadgenedledig  cnawdol  ryngu  ei  fodd  ef 
mewn  dim  a  wnelo.  Fel  hyn  mae  gwirgre- 
fydd  efengylaidd  yn  mhell  iawn  ar  y  naill 
law,  oddi  wrth  hunan-gytìawnder,  yr  hwn 
sydd  yn  glynu  wrth  y  ddeddf  fel  cyfammod  ; 
ac  ar  y  llaw  arall,  oddi  wrth  benrhyddid 
cnawdol,  (  antinomianism,)  sydd  yn  gwrthod 
y  ddeddf  fel  rheol. 

9  °  *  Eithr  chwychwi  nid  ydych 
yn  y  cnawd,  |  ond  yn  yr  Yspryd, 
6  J  od  yw  ||  Yspryd  Duw  yntrigo  yn- 
och.  §  Ac  od  oes  neb  heb  c  Yspryd 
Crist  ganddo,  d  nid  yw  hwnnw  yn eiddo  ef. 

a  adn.  2.  Ezec.  11.  19.  a  36  26,  27  loan  3.  6.  b  adn. 

11.  Luc  11.  13.  1  Cor.  3.  16.  a  6.  19.  2  l'or.  6.  16.  Eph.  1. 
13,  17,  18.  a  2.  22.  2  Tim.  1.  14.  1  Ioan  3.  24.  a  4.  4.  Jnd. 
19-21.  c  loan  3.  34.  Gal.  4.  6.  Phil.  1.  19.  I  Pedr  1.  11. 
d  Ioan  17.  9,  10.  1  Cor.  3.  21—23.  a  15.  23.  2  Cor.  10.  7. 
Gal.  5.  24.  Dat.  13.  8.  a  20.  15. 

*  Eithr  yr  wyf  yn  gobeithio  pethau  gwell 
am  danoch  chwi  fy  anwyl  frodyr  yn  Rhufain  ; 
nad  ydych  chwi  dan  lywodraeth  y  cnawd,  yn 
byw  yn  ol  y  cnawd,  er  eich  bod  yn  y  corph 
eto,  a  llawer  o  wendid  ac  anmherffeithrwydd 

yn  nglyn  â  chwi.  t  Fy  meddwl  caredig  am  dan- 
och  chwi  yw,  eich  bod  yn  wirgyfranogion  o'r 
Yspryd  Glân,dàn  ei  arweiuiad  a'ilywodraeth sanctaidd  ef;  a  bod  ynoch  egwyddor  rasol 
o'i  weithrediad  a'i  bìaniad  ef.  j  Nid  am- 
mheüawl,  ond  achosawl,  yw  y  gair  "  od  " 
(eipar)  gan  yr  apostol  yn  y  fan  yma,  a  gellid 
ei  gyfieithu  am,  o  herwydd,  neu  o  achos,  bod 
Ysbryd  Duw  yn  trigo  ynoch.  (|  Mae  Ysbryd 
Duw  yn  trigo  yn  y  saint  fel  Duw  yn  eideml; 
yn  ei  berthynas  arbenig  â  hwynt,  yn  ei  am- 
lygiadau  neillduol  o  hóno  ei  hun  iddynt,  ac 
yn  ei  ddylynwadau  sancteiddiol  arnynt :  mae 
yn  trigo  felly  yn  wastadol,  a  byth  ynddynt. 
§  Od  oes  neb,  Iuddew,  cenedl-ddyn,  neu  grist- 
ion  mewn  enw,  yn  amddifad  o  Ysbryd  Crist 
a'i  weithrediadau  sancteiddiol ;  nid  yw  y 

cyfryv^  yn  sicr  yn  perthyn  i  Grist,  fel  un  o'i 
ddisgyblion  gwirioneddol  a  cbymmeradwy 
ef :  ac  os  bydd  farw  yn  y  cyflwr  hwnw,  efe 
a  gyfr-gollir  byth  fel  gelyn  i  Dduw.  U  Yn 
y  cnawd  ;  "  adn.  8,  9:  yn  y  corph,  medd 
rhai :  os  felly  nis  gall  neb  ryngu  bodd  Duw 
tra  byddent  yn  y  byd  hwn ;  yr  hyn  sydd 

groes  i'r  dystiolaeth  am  Enoch,  Heb.  11.  5: 
ac  os  felly,  mae  yn  canlyn  hefyd  mai  nid  yn 

y  corph  yr  oedd  y  Rhufeiniaid  pan  ysgrifen- 
odd  Paul  atynt,  oblegid  efe  a  ddywed/*  Nid 

ydych  chwi  yn  y  cnawd.  " 
10  e  *  Ac  os  yw  Crist  ynoch,  f\  y 

mae  y  corph  yn  farw,  J  o  herwydd 
pechod  ;  *  ||  eithr  yr  Yspryd  yn  fyw- 
yd,  h  §  o  herwydd  cyfìawnder. 

e  loan  6.  56.  a  14.  20,23.  a  15.  6  a  17.  23.  2  Co».  13.  5. 
Eph.  3.  17.  Col.  1.  27.  fad»  II.  pen  5.  12.  2  C»r.  4.  11. 
a  5.  1—4.  1  Tbes.  4.  16.  Heb  9.  27.  2  Pedr  1.  13,  14.  Dat. 
14.13.  g  Io»b  4.  14.      a  6.  54.     a  11.  26,  26.      a  14.  19. 
1  Cor.  15.  44.  2  Cor.  5.  6—8.  Phil.  1.  23.  Col.  3.  3,  4.  Hẃ. 



Y  aawl  a  arweinir yan  Ysbryd        RHUF.  VIII. Duw  sydd  blant  i  Dduw. 

% 

A  pen.  5.  31.  3  c«>r.  5.  31.  PLii  Gìân  yn  ddiammau,  er  nad  yw  yr  apostol  yn 
ei  enwi  yrna.  Pob  da  syddyn  y  saint,  a  phob 
daioni  a  dedwyddyd  maent  yn  ddisgwyl  ac 
yn  íiobeitliio  am  dano,  trwy  ddoniau  yr  Ys- 
bryd  Glân  macnt  wedi  ei  gael  ac  i'w  gael; 
arn  byny  dyhdwyr  ydynt  i'r  Ysbryd  Glán  i 
fyw  dànei  lywodraeth  a'i  arweiniad  gwastad- 
ol  ef  er  gogoniant  i  Dduw.  f  Nid  oes  aru- 
om  ddini  dyled  i'r  cnawd,  i  fyw  yn  ol  y 
cnawd ;  oblegid  nid  oes  dim  o  fyw  yn  ol  y 
cnawd  ond  arìwydd,  dinystr,  a  thrueni  byth. 

13  °  *  Canys  os  byw  yr  ydych  yn 
ol  y  cnawd,  meirw  fyddwch,  ̂ feithr 
os  ydych  yn  marweiddio  I^weithred- 
oedd  y  corph  9  ||  trwy  yr  Yspryd, 

§  byw  fyddwch. o  adn.  I,  4-6.  pen.  6.  31,  33.  a  7.  5.  Gal.  5.  19-21.  * 
6.  8.  Eph.  5.  3-5.  Col.  3.  5,  6.  lago  1.  14,  15.  p  adn.  3. 
I  Cor.  9.  27.  Gal.  5.  24.  Eph.  4.  22.  Col.  3.  S-8.  Tit.  2  12. 
I   Pedr  2.   II.        q  adu.  1.   Eph.  4.  30.  a  5.  1S.  1   Pedr  1.  22. 

*  Gwel  y  rhan  olaf  o'r  sylwad  blaenorol. 
Nid  oes  yr  un  dyn  duwiol  yn  byw  yn  hoíl- 
awl  yn  ol  y  cnawd,  sef  dàn  lywodraeth  y 
cnawd  a  phechod,  ac  nichaiff  yr  undynduw- 
iol  ei  olîwng  i  fyw  felly  byth:  ond  pawb 
sydd  yn  byw  felly,  meirw  ysbrydol  ydynt, 
a  mnrwolaeth  dragywyddol  fydd  eu  rhan  ;  ni 
bydd  iddynt  ran  yn  yr  adgyfodiad  gogonedd- 
us  a  enwyd,  nac  yn  y  bywyd  tragywyddol 
wedi  yr  adgyfodiad  hwnw.  t  Hyny  yw,  ei 

ladd,  a'i  roddi  i  farwolaeth  :  nid  yw  yn  ddig- 
on  i  ni  beidio  â  gweithredu  pechod;  mae  yn 

angenrheidiol  ei  groeshoelio  ef,  a'i  farweidd- 
io  yn  ei  chwahtau  :  gellir  gadael  pechod  ar 
lawer  ystyriaeth,  ac  eto  heb  ei  farweiddio 
ef.  +Gelwir  pechod  yn  weithredoedd  y 
corph  am  fod  aelodau  y  corph  yn  offerynau 

i'w  gyflawni  yn  aml  :  ond  wrth  y  corph 
yma  mae  rhai  yn  deall  corph  pechod,  y 
cna\*d,  sef  egwyddor  halogedig  corphy  farw- 
olaeth.  ||  Rhaid  cael  cynnorthwyon  a  gor- 
uc^iwylíaethau  yr  Ysbryd  Glân  i  farweiddio 
y  gweithredoedd  hyn :  er  i  ddyn  arfer  pob 
moddion  allanol  i'w  marweiddio,  eto,  byw  a 
chryfion  iawn  a  fyddant  yn  y  galon  heb  or- 
nchwyliaethau  llymion  yr  Ysbryd  arnynt. 

i  Mae  y  cyfryw  a'u  marweiddio  felly  trwy  yr 
Ysbryd,  yn  profi  yn  eglur  en  bod  yn  ddyn- 
ion  byw  a  sanctaidd,  ac  egynnydda  eu  byw- 
yd  ysbrydol  hyd  oni  pherrfeithicr  ef  rnewn 
dedwyddwch  a  bywyd  tragy  wyddol. 

14  r  *  Canys  y  sawì  a  arweinir  gan 
Yspryd  Duw,  sfy  rhai  hyn  sydd blant  i  Dduw. 

«•  adD.  5,  9.  Salm  143.  10.  Diar.  8.  20.  E».  48  !<*,  17. 
G»t.  4.  6.      a  5.  16,  18,  22—25.        Eph.  5.  9.  *  adn.   17. 
2  Cor  £.  1S.  Gal.  3.  26.  F.ph.  1.5.  1  Ioau  3. 1,3.  Dat.  21.  7, 

*  Ti  wy  ítydd  yn  Nghrist  mae  yr  holl  gred- 
inwyr  yn  blant  i  Dduw,  trwy  fabwysiad  ac 
ad^enedliad  ;  a  gwaith  yr  Ysbryd  Glân  yw 

y  ffydd  hòno,  y  niabwysiad  a'r  adgenedliad 
hyny.  Mae  yr  Ysbryd  yn  arwain  dyn  i  ad- 
nabyddiaeth  o  Dduw  yn  Nghrist,  ac  i  adna- 
byddiaeth  o'i  gyflwr  a'i  galon  ei  hun  ;  i  edif- 
eirwch  gostyngedig,  ffydd  yn  Nghrist,  caìiad 
sanctaidd,  cynrdeithas  â  Duw..  a  hyfrydwch 

yn  ei  wasanaeth  a'i  orchymynion :  o'r  tu 
arall,  mae  yn  ei  arwain  ef  ymaith  oddi  wrth 
wagedd  a  phechod,  anniiwioldeb  a  baîchder; 
ac  yn  ol  y  graddau  y  rhoddo  efe  ei  htin  i  fynu 
vu  ewyllystîar  i  gael  ei  arwain  gan  yr  Yt- 
bryd,  yn  oí  y  graddaa  hyny  y  caiff  efe  dyst- 

12.  23.  Dat.  7.  14—17. 
3.9. 

*  Lle  bynag  y  mae  Ysbryd  Crist  yn  tri^ 
mewn  dyn,  mae  Ci  ist  ei  hun  yn  hwnw  hefyd  ; 

yn  ei  al'u  a'i  ddylynwadau,  ac  yn  ei  ddllw 
adnewy^Idol  arno.  t  Er  bod  Crist  yn  y  saiut, 
mae  eu  cyi  ph  yn  farw  o  herwydd  pechod  ; 
hyny  y w,  corph  marwol  sy  ganddynt  o  hyd, 
ac  mae  yn  sicr  o  farw  yn  fuan.  j  Pechod 
yw  yr  achos  o  farwolaeth  y  corph,  ac  nid 
preswyüad  Crist  yn  y  ciedadyn;  gellid 
meddwl  yr  olaf  wrth  fel  y  mae  ambell  unan- 
fedrus  yn  darllen  yr  adnod  hon.  ||  Ysbiyd 
Duw,  medd  rhai;  yr  hwn  s^dd  yn  fywyd 
ynddo  ei  hun,  yr  hwn  sydd  yn  byw.au  y 
gaint  yn  ysbrydol  ac  a  fyuâa  eu  cyrph  yn  yr 
adgyfodiad  yn  y  dydd  diweddaf.  Ysbryd  y 
aaint,  medd  eraill,  sef  eu  heneidiau  ;  y  rhai 
sydd  wedi  en  bywâu  ynysbrydol  gan  Ysbryd 
Duw :  maent  yn  byw  bywyd  o  ras  yma,  ac  a 
gânt  fyw  bywyd  o  ogoniant  bylh  ar  ol  hyn. 
§  O  herwydd  cyfiawnder  Crist  yn  gyfrifedig 

iddynt,  i'w  gwaredu  oddi  wrth  goudemniad 
a  marwolaeth  dragywyddol,  ac  oherwydd  p,i 
un  y  maeganddy  nt  hawl  ifywyd  tragywydd- 
ol.  Ac  o  herwydd  cyfiawnder  egwyíldorol, 
neu  yr  egwyddorhòno  o  wir  sancteiddrwydd 
yn  eu  calonau,  trwy  yr  ht>n  maent  yn  byw  i 
Dduw  yma,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  yn  gym- 
hwys  i  gael  rhan  o  etifeddiaeth  y  saint  yn  y 
goleMni.  Trwy  gyfiawnder  yn  mhob  ystyr 
mae  Duw  yn  cadw  pechaduriaid. 

11  *  Ac  os  Yspryd  yr  *  hwn  agyf- 
ododd  Iesu  o  feirw,  sydd  yn  trigo  yn- 
och ;  *  f  yr  hwn  a  gyfododd  Grist  o 
feirw,  a  fywioccâ  hefyd  eich  l  cyrph 
marwol  chwi,  trwy  ei  Yspryd  yr  hwn 
sydd  m  yn  trigo  ynoch. 

»  adn.  9.  pen.  4.  24,  35.  Act.  3.  34,  32,  33.  F.ph.  1.  19, 
30.  Heb.  13.  30.  I  Pedr  I.  31.  /tadn.  2.  E«  26  19  Ezec. 

37.  14.  I«a«  5.  28,  39.  I  Cor.  6.  14.  a  15  16,  20-22,51-57. 
î  C»r.  4.  14.  Phil.  3.  21.  1  Thes.  4.  14— 17.  I  Pa.lr  3.  18. 

Dat.  1.  IS.  a  II.  II.  »20.  11—13.  /peu.  6.  12.  I  Cor.  15. 
•3    2  Cor.  4.11.  a  5.  4.     m  adn.  9.  Inan  7.  3S,  39.  a  14.  17. 

#  Yr  hwn  a  gyfododd  lesu  o  feiiw  oedd  y 
Tad :  weithiau  gelẅir  yr  Ysbryd  Glân  yn 
Ysbryd  Duw,  ac  weithiau  yn  \  sbryd  Crist, 
yn  yr  adnodau  nchod  ;  i  ddangos  fod  Ciist 

yn  Dduw  yn  gystal  a'r  Tad,  ac  i  ddangosfod 
yr  Ysbryd  Glân  yn  perthyn  mòr  hanfodulac 

anwahanol,  i  Grist  ac  ydy  w  i'r  Tad,  gan  ei 
fod  yn  gymmaint  yn  Ysbryd  y  naill  ag  yd- 

yw  yn  Ysbryd  y  llall,  o'r  Tersonau  dwyfol 
hyn.  t  Yn  yr  adnod  o'r  blaen,  dangosoddyr 
apostol  fod  cyrph  y  saint  yn  feirw  er  bod 
Crist  ynddynt;  yma  mae  yn  dangosnachânt 
tros  byth  yn  marwolaeth  ac  yn  y  bedd ;  ond 

y  cyfyd  Duw  hwynt  o'r  bedd  a  marwolaeth 
trwy  ei  Y»bryd,fel  y  cyfododd  gorph  ei  Fah, 
Pen  yr  eglwys,  a  blaen-ítrwyth  y  rhai  a 
hunasant.  Cyfyd  hwynt  mòr  sicr  ag  y  cyfod- 
odd  gorph  Crist,  cyfyd  hwynt  yn  un  ffurf 

â'i  gorph  gogoneddus  ef ;  ac  yn  nerth  a  rhin- 
wedd  ei  agyfodiad  ef,  fel  aeíodau  o'i  gorph 
dirgeledig  ef,  ac  fel  temlan  sanctaidd  ei  Ys- 
bryd  ef.  Plant  Duw,  a  phlant  yr  adgyfodiad, 
yw  enwau  y  saint  yn  Luc  20.  36. 

12  *  Am  hynny,  frodyr,  n  dyled- 
wyr  ydym,  f  nid  i?r  cnawd,  i  fy  w  yD 
oly  cnawd. 

n  p«*.  «.  3-15.  1  C.r.  6.  19,  90.  1  Pedr  4.  3,  3. 

•  "Dyledwyr  yiyna  ;"  i  bwyî  i'r  Ysbryd 



Bod  plant  Duw  yn RHUF.  VIII. 
gyd  etifeddion  â  Christ. 

iolaeth  ynddo  ei  hun,  ac  y  rhydd  brawf  i 
eraiîl,  ei  fod  yn  blentyn  i  Dduw.  +  Nid  yw 
yr  apostol  yn  dywedyd  mai  arweiniad  yr 
Ysbryd  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  blant  i 
Ddnw  ;  ond  y  sawl  a  arweinir  gan  yr  Ys- 
bryd  sydd  blant  i  Dduw  :  hwy  yn  unig,  ac 
nid  neb  arall. 

15*Canys  ni  dderbyniasoch  'ys- 
pryd  caethiwed  drachefn  i  beri  ofn  ; 
f  eithr  derbyniasoch  MYspryd  mab- 
wysiad,  trwy  yr  hwn  yr  ydym  yn  llef- 
ain,  *  JAbba,  Dad. 

t  Ex.  20.  19.  Num.  17.  12,  13.  Lnc  8.  28,  37.  Ioan  16. 
8.  Act.  2.  37.  a  16.  29.  2  Tim.  1.  7.  Heb.  2.  15.  a  12.  18— 

24.     Iago  2.  19.     1  loan  4*.  18.  w  adn.  16.     Gal.  4.  5—7. 
Eph.  1.  5,  11—14.  *  Marc  14.  36.     Luc  11.  2.     a  22.  42. 
loan  20.  17. 

*  Wrth  y  geiriau  "  ysbryd  caethiwed  "  yn 
nechreu  yr  adnod,   gellir  deall  ysbryd,  neu 
deimladau  meddwl  dynion,  cyn    eu  dwyn  i 

ryddid  yr  efengyl ;  mewn   cyterbyniad  i  ys- 
bryd  mabwysiad,  yrhwn  maent  yn  gael  wedi 
eu  dwyn  i  ryddid  yr  efengyl.      Neu  fel  hyn  ; 
goruchwyliaeth    argyhoeddiadol   yr   Ysbryd 
Glân  ar   eneidiau  dynion  cyn  credu,  mewn 
cyferbyniad  i  oruchwyliaethau  dyddanol  yr 
unrhyw  Ysbryd   ar  ddynion    wedi   credu  a 
thrwy    gredu.      Yr  oedd   yr  oruchwyliaeth 
seremoniol  yn  tneddn  dynion  i  ysbryd  caeth- 
iwed  yn  fwy  na  goruchwyliaeth  rasol  yr  ef- 
engyl ;  ac  am  fod  yr  Iuddewon  yn  rhy  gy- 
ffredin,  yn   ystyried   yr   holl  oruchwyliaeth 
hòno  fel  cyfammod  o  weithredoedd,  yr  oedd- 
ynt  yn  addoli  Du w  yn  yr  ysbryd  caethiwaidd 
hwn.     Ni   bu   ond   ychydig  o    gristionogion 
Rhufain    dàn   yr   ornchwyliaeth   seremoniol 
erioed  ;  eto  dywed  yr  apostol  am  danynt  yn 
gyfFredinol,  fel  rhai   wedi   bod  gynt  dàn  ys- 
bryd  caethiwed  :  gan  hyny  rhaid  i  ni  ddeall, 
goruchwyliaeth     argyhoeddiadol     y    ddeddf 
foesol  ar  eu  meddyiiau,  yn  eu  dàl  yn  euog, 
ac  yn  crëu  ofnau  ynddynt  am  eu  mater  tra- 
gywyddol.     Mae   yr  ysbryd  caethiwaidd  ac 
ofnus  hwn  yn   beth   haturiol  a   phrofiadol  i 
bawb  dàn  argyhoeddiad ;  ac  mewn  ystyr  yn 

angenrheidioì  i'w   darpar  hwynt  i  dderbyn 
Crist  trwy   ffydd :  ond  y  mae  yn  beth  gwa- 
hanol  iawn  i  ysbryd,  ac   agwedd  meddwl  a 
chalon,  y  rhai  a  ddygir  i  lawnoleuni  a  rhydd- 
id  yr   efengyl,  ac  a  dderbyniasant   Ysbryd 
mabwysiad.     Gellir  dywedyd  fod  plant  Duw 
yn  llawn  o  ammheuon  ac  ofnau  y  n  aml  ;  ond 

gellir  ateb  i  hyny,   nad   yw   eu  hofnan  a'u 
hammheuon  hwy  ddim   yn  tarddu   o  oruch- 
wyliaethau  yr  Ysbryd  Giân,  ond  o  betrusder 
a  gwan-grediniaeth    eu  calonau   eu   hunain. 
Gall  pìant  Duw  gael  eu  gadael  dàn  guddiad 
wyneb  eu  Tad  yn    aml;  ond   nid  i  dderbyn 

ysbryd  caethiwed   fel  o'r  blaen.    +Mae  Ys- 
Dryd  Duw  yn  <ael  ei  alw   yn   Ysbryd  mab- 
wysiad,  am  mai  efe  sydd  yn  gweithio  ac  yn 
effeithio   Ysbryd   mabwysiad   ynom    ni,    ac 
hefyd  yn  tystiolaethu   ac  yn  sicráu  i  ni  ein 
bod  yn  blant  mabwysiedig.   Gallasai  yr  apos- 
tol  ddywedyd  Ysbryd  rhyddid,  mae  y  gyfer- 
byniaeth    âg    ysbryd    caethiwed    yn   gofyn 
hyny  :  ond  mae  yn  dywedyd  cysial  â  hyny 
wrth  ddywedyd  Ysbryd  mabwysiad  ;  oblegid 
mae  y  plant  mabwysiadol  yn  rhyddion  oìl. 
+  Gwel  ar  Marc  14.  36.     Wrth  fod  yr  apostcl 
yn  rhoddi  y  gair  yn  y  ddwy  iaith  yma,  mae 
yn  dangos  undeb  a  brawdoliaeth  Iuddewon 
a  chenedloedd  yn  Nghrist,  a  bod  y  naill  fel 

"  6T3      === 

y  lleill  yn  blant  i  Dduw  trwy  ífydd  yn 
Nghrist :  Abba,  medd  yr  Iuddewon,  Pater, 
medd  y  Groegiaid,  a  Thad,  meddwn  ninnau, 
y  Cymru,  cystal  â  hwythau. 

16  y*Y  mae  yr  Yspryd  hwn  yn 

cyd-dystiolaethu  zfâ'n  liyspryd  ni, 
ein  bod  ni  yn  blant  i  Dduw. 

y  adn.  23,  26,  27.  2  Cor.  1.  22.  a  5.  5.  Eph.  1.  13,  14. 
a  4.  30.        *  2  Cor.   I.  12.  1  loan  3.  19—22.  a  5.  10. 

*  Mae  yr  Ysbryd  Glân  fel  Ysbryd  mab- 

wysiad,  yn  cyd-dystiolaethu  â'n  hysbryd  ni 
ein  bod  yn  blant  i  Ddnw,  trwy  weithio  ys- 
bryd  a  thymherau  plant  ynom,  a  thrwy 
lewyrchu  yn  eglur  ar  ei  waith  ei  hun,  er 
dangos  i  ni  mai  efe  yn  sicr  yw  ei  awdwr; 
ac  fel  hyny  yn  ol  y  gair,  mae  yn  tystiolaethu 

gyda'n  hysbryd  ni  ein  hunain,  ein  bod  yn 
sicr  wedi  ein  dwyn  i  berthynas  gyfammodol 
â  Duw  fel  ei  blant,  trwy  fabwysiad  ac  ad- 
genedliad  grasol.  Nid  grasau  yr  Ysbryd 
sydd  yn  tystiolaethu  ;  ond  yr  Ysbryd  ei  hun, 
trwy  weithredu  y  grasau  hyny  ynom,  a  lle- 
wyrchu  arnynt  yn  eglur  a  diammheuol  fel  ei 
waith  ei  hun.  Gall  satan  a  phechod  yn 
hawdd  wanychu  tystiolaeth  ein  grasau  ni ; 
ond  nis  gall  satan  na  phechod  wanychu  tyst- 
iolaeth  yr  Ysbryd,panddelo  efe  idystiolaethu 
trwy  lewyrchu  ar  y  grasau  hyny.  f  Mae  y 
saint  eu  hunain  yn  eu  holi  eu  hunain,  a  ydynt 
yn  blant  i  Dduw;  ac  yn  cael  tystioíaeth  hy- 
derus  ynddynt  eu  hunain  yn  wyneb  y  gair, 
eu  bod  yn  blant  iddo  ;  ac  yn  yr  ymarferiad 
hwn  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  llewyrchu  ar 
tu  heneidiau,  ac  felly  yn  cyd-dystiolaethu  â 
hwynt. 

17  a*Ac  os  plant,  etifeddion  hef- 

yd;  b\  se/'etifeddion  i  Dduw,  Ja  chyd- 
etifeddion  â  Christ :  c  ||  os  ydym  yn 

cyd-ddì'oddef  gyd  âg  ef,  §  fel  y'n  cyd- 
ogonedder  hefyd. 

aadn.  3,  29,  30.  a5.  9,  10,  17.  Locl2.32.  Act  26.  18.  Gal. 
3.  29.  a  4.  7.  Eph.  3.  6.  Tit.  3.  7.  Heb.  1.  14.  a  6.  17.  Iago 
2.  5.  6  Mat.  25.  21 .  Luc  22.  29,  30.  loan  17.  24.  1  Cor.  2. 
9.  a  3.  22,  23.  Dat.  3.  21.  a  21.  7.  cMét.  16.  24.  Lnc  24. 
26.  Ioan  12.  25,  26.  Act.  14.  22.  2  Cor.  4.  8—12.  Phil.  1.  29. 
2  Tim.  2.  10—14. 

*  Gwedi  cael  tystiolaeth  fyl  y  sylwyd  uch- 
od  o'n  mabwysiad  gan  Ddnw,  gallwn  fod  yn 
ricr  hefyd  ein  bod  yn  etifeddion  oll.  Nid 
yw  felly  gyda  phlant  dynion ;  nis  gall  ond  y 
cyntaf-anedig  fod  yn  etifedd.  Gwel  2  Cron. 
21.  3.  +  Etifeddion  i  Dduw;  neu  etifeddion 
Duw  ei  hunan  :  mae  efe  ei  hun,  y  cwbl  ag 

ydyw,  a'r  cwbl  a  fedd  efe  yn  eiddo  i  ni,  i'w 
feddiannu,  ei  fwynâu,  a'i  ddefnyddio,  er  ein 
lles  a'n  dedwyddwch  byth.  J  Fel  Person 
dwyfol,  mae  Crist  yn  unig  anedig  a  phrîod 
Fab  Duw  ;  ac  felly  mae  yr  etifeddîaeẃ  o 
angenrheidrwydd  yn  perthyn  iddo  eferioed: 

fel  Cyfryngwr,  mae  eie  yn  gyntaf  an'edig  yn 
mhlith  brodyr  lawer  ;  ac  felly  mae  yr  etifedd- 
iaeth  wedi  ei  rhoddi  iddoef  trwy  gyfammod^ 

ac  nid  iddo  ef  yn  unig,  ond  i'w  holl  frodyr 
ysbrydol  gydag  ef,  sef  pawb  a  et'nolodi  Duw ynddo  ef,  ac  a  osododd  efe  vn  y  cyfammod 
hwnw.  Efe  yw  y  pen-eiifeod,  yr  hv.  n  a 

ddyg  ei  holl  bobl  i  berthynas  fabwysiadol  â'r 
Tad,  ac  felly  i  fod  yn  gyd -etifeddion  âg  cf  ei 
hun  mewn  gogoniant  byth.  Ar  ammcdau 

pwysig  y  rhoed  yr  etifed'iiaeth  iddo  ef  fe'î Cyfryngwr;  ond  trwy  rad  ras  yn  hoîlawl 
mae  yn  dyfod  i  ni,  trwy  ei  gylìawniad  per- 
íiaith  ef  o'r  ammodau  trymion  hyny.     ||  Dy- 



Nad  o'ifodd  y  darostyngwyd RHUF.  VIII. y  cr'cadur  i  oferedd. 

oddef  oedd  ammod  yr  etiferìdiaeth  i  Grist, 
ond  nirì  yw  felly  i  ni ;  eto  mae  cyd-ddyoddef 
âg  ef  yn  brawf  o'n  perthynas  âg  ef,  yn  fodd- 
ion  i'n  cyrì-ffnrfio  âg  ef,  ac  yn  arwydd  o'n 
cyd-ogoneddiad  âg  ef.  §  "  Fel  y'n  cyd-ogon 
erìrìer  ;"  yn  yr  nn  dall,  â'r  nn  gogoniant,  ond 
nid  â'r  un  mesnro  ogoniant.  Fel  y  cawsom 
ein  cyd-ffurfio  âg  ef  i  raddau  mewn  gras  a 
dyoddefiadau  yma,  felly  y  cawn  mewn  go- 
goniant  werìi  myned  oddi  yma. 

13  d  *  üblegid  yr  ydwyf  yn  cyfrif, 
nad  yw  dioddefìadau  yr  amser  pre- 
sennol  hwn,  yn  haeddu  eu  cyffelybu 
e\v  gogoniant  a  ddatguddir  i  ni. 

d  Mat  5.  II,  12.  Act.  20.  21  2  Cor.  4.  17,  18.  Heb.  11. 
25,  2C,  35.  1  PeJr  1.  6,  7.  e  Col.  3.  4,  2  Thes.  1.  7-12. 
a  2.   14.  1   Pedr  1.  13.  a  4.  13.  a  5.  1.  1   íoan  3.  2. 

*  "  Yr  wyf  yn  cyfrif:"  (loyisomai  :)  yr 
wyf  yn  penderfynu  yn  sicr,  wedi  ystyried  a 
bwrw  pobpeth  yn  ol  ac  yn  mlaen.  Ben- 
thycir  y  gair  oddi  gan  Hifyddegwyr,  y  rhai 
wedi  bwrw  eu  cyfrifon  yn  fanwl,  ydynt  yn 
cael  allan  beth  yw  y  swm  cyfan.  Neu  ynte 
oddi  gan  Resymwyr,  ( Loyicians,)  y  rhai 
wedi  ystyried  y  cynseiliau,  ydynt  yn  tynu  y 
casgliad  penderfynol.  Yr  oedd  yr  apostol 
wedi  cael  mesur  helaeth  o  rìrìyodrìefiarìau  er 
mwyn  Crist ;  ond  wedi  ystyried  pobpeth  yn 
fanol  ac  yn  bwyllig,  nid  oedd  yn  eu  barnu 

yn  haeddu  eu  cyffelybu  i'r  gwobr  gogonerìrì- 
i'  us  a  roddir  i'r  saint,  y  gogoniant  a  ddatgndd- 
I  ir  iddynt,  ac  a  osodir  amynt  yn  y  nef.  Nid 
!  ydynt  ddim  yn  y  glorian  ar  gyfer  hyny, 

í  19  / *  Canys  awydd-fryd  y  creadur 
í  s  sydd  yn  disgwyl  ara  h  ddatguddiad 
!  meibion  Duw. 

/adn.  23.      Phil.  1.20.  g  Es.  65.  17.      Aot3.  21. 
2  Pedr  3.  11-13.  Dat.  21.  1-5.  h  Mat.  3.  17,  18.  Mat. 
25    31-46.  1  loan  3.  2. 

*  Cyfrifir  yr  adnod  hon  a'r  tair  adnorìgan- 
lynol  yn  ddyrys  ac  anhawdd  iawn  eu  deall ; 
a'r  peth  sydd  yn  eu  gwneyd  felly  yn  benaf, 
efaliai,  yw  y  gair  "crëádtrr:*1  mae  yn  an- 
hawdd  gwybod  betli  a  feddylir  yn  benrìant 
wrth  y  "crëarìur"  yn  yr  adnodau  hyn.  Tyb- 
ia  rhai  mai  y  rhan  anifeilaidd  neu  ddifywyd 
o'r  grëadigaeth  a  feddylir  ;  ond  rìarìleuaeraill 
yn  gryf  yn  erbyn  hyny,  oblegid  y  bydd  din- 
ystr  ar  y  "crëadur"  yn  yr  ystyr  hyny  yn 
nydd  datguddiad  meibion  Duw,  p3n  rodder 
y  byd  ar  dân.  Tybia  eraill  mai  cenedloedd 
paganaidd  y  byd  a  feddylir  ;  ond  mae  yn  an- 
hawdd  gwybod  pa  fodd  y  gcllirdywedyrì  fod 
y  cenedloedd  paganaidd  yn  disgwyl  yn  aw- 
yddus  am  ddatguddiad  meibion  Duw,  gan 

nad  ydynt  wedi  gweled  cymmaint  o'u  trueni, 
fcl  y  maent  yn  dymuno  ac  yn  disgwyl  am 
waredigaeth.  Eto  mae  yn  rhaid  mai  yn  un 
o'r  ddau  ystyr  uchod  mae  i  ni  ddëall  y  gair 
"crëarìur  ;"  ac  efallai  yn  mhob  un  ohonynt: 
ac  os  felly,  mae  yr  apostol  trwy  ddynsorìiant 
(prosopopeia)  arddcrchog,  yn  dangos  yrholl 
giëadigaeth  megys  un  dyn,  nen  bernon,  yn 
rìisgwyl  yn  awyddus,  ac  megys  â  gwddf  es- 
lynedig,  am  yr  amser  rhyferìrìol  a  lîédwydd, 
pryd  y  datguddir  meibion  Duw  yn  y  gogon- 
iaut  a  barotowyd  iddynt. 

20  **Canys  y  creadur  sydd  wedi 

ei  ddarostwng  i  oferedd  ;  f  nid  o'i 
fodd,  I  eithr  obltgid  ýrhwna'i  daros- 
tyngodd  : 

i  adu.  22.  Gen.  3.  17—19.  a  5.  29.  a  6.  13.  Job  12.  6— 
10.  Es.  24.  5,  6.  Jer.  12.  4,  11.  a  14.  5,  6.  Hos.  4.  3.  Joel 
1.  18. 

*  Mae  yr  holl  grëadigaeth,  ac  mewn  rhyw 
ystyr  pob  crëadur  yn  y  giëadigaeth,  wedi  ei 
ddarostwng  i  oferedd  ac  annhrefn  trwybech- 
od  a  syrthiad  dyn.  Mae  pob  peth  megys 

wedi  ei  wrtli-droi  o'i  ddefnydd  bwriadol ; 
niae  pethau  difywyd  yn  cael  eu  cymmer- 
yd  megys  o  drais  at  wasanaeth  gwrthryfel 
dyn  ;  goleuadau  y  nefocdd  yn  gorfod  ei  oleuo 
i  weithredn  drygioni  ;  ftrwythau  y  ddaear  yn 
cael  eu  haberttiu  i'w  foethineb,  ei  anghym- 
medroldef,  ei  falchder,  a'i  chwantau  blysig 
ef;  perfeddion  y  ddae^r  yn  cael  eu  cloddio- 
a'u  chwalu  am  ddefnyddlau  i  wneyd  arfau 
di'al  a  llofruddiaeth  cyiioeddus  a  dirgelaidd  ; 
neu  i  foddâu  awydd  a  chybydd  dra  dyn,  ei 
annog  i  dwyll,  gorthrymder,  a  rhyfel.  Mae 
yr  anifeiliaid  yn  ddarostyngcdig  i  boen  a 
marwolaeth  trwy  bechod  dyn  :  ac  mae  eu 
dyoddefiadan  yn  cael  eu  chwanegu  yn  fawr 
trwy  ei  greulondeb  ef,  yr  hwn  yn  lle  bod  yn 
dirion  wrthynt  sydd  ynorthrymwr  achigydd 
creulawn  iddynt.  Uwchlaw  y  cwbl,  mae  ag- 
os  i  bobrhan  o'r  grëadigaeth,ac  agosibob  crë- 
«.dur  wedi  cael  eu  camddcfnyddio  ryw  ffordd 

a'i  gilydd  i  eilun-addoliaeth,yrhynsydd  "ofer- 
edd  "  mewn  modd  arbenig.  Mae  goleuadau 
y  nefoedd,  y  ddaear,  yr  afonydd,  y  coedydd, 
mynyddoedd,  ac  anifeiliaid,  yn  cael  eu  hadd- 
oli  megys  duwiau  ;  tra  mae  meteloedd,meini 
a  phrenan,  yn  cael  en  gwneyd  yn  eilunod,  ac 
yn  addurniadau  i  eilunod  a  dclwau  ;  ac  mae 
y  goreuon  o  holl  ffrwythau  y  ddaear  yn  cael 
eu  haberthu  i  eilunod.  +  Fel  hyn  y  mae  pob 
peth  allan  o  drefn,  ac  mewn  agweddannatur- 
iol,  nid  o  fodd  y  crëaduriaid ;  ond  trwy  fath 
0  orfod,  o  herwydd  pechod  a  chyfiawn  gon- 
demniad  Adda  a'i  hiliogaeth  :  \  drwy  y  farn, 
neu  yr  oruchwyliaeth  ddychryull)d  hon,  dar- 
osíyngodd  Duw  grëaduriaid  y  byd  isod  hwn, 
ac  ìiyd  yn  nod  yr  holl  grëadigaeth  weledig.i 

ofereddT  "Melitigedig  fydd  y  ddaear  o'th 
achos  di."  Tybia  eraiH  mai  diafol  yw  "  yr 
hwn  a'i  darostyngodd,  "  ac  eraill  mai  Adda  a 
feddylir. 

21  *  Dan  obaith  y  rhyddhêir  y 
creadur  yntau  hefyd,  t°  gaethiwed 

ilygredigaeth,  k  X  i  ryddid  gogoniant 
pìant  Duw. k  adn.  19.  Dat.  22.  3-5. 

*  "  Dàn  obaith  :  "  neu  mcwn  gobaith,  yn 
01  y  saesoneg  ;  ac  mae  y  geiriau  yn  niwedd 
yr  adnod  o'r  blaen  ganddynt  hwy,  megys  y 
maent  hefyd  yn  y  Groeg.  Mae  awydd-fryd 
y  crëadur  yn  disgwyl  am  ddatguddiad  meib- 
ion  Duw,  dàn  obaith  y  rhyddêir  yntau  hefyd 
o  eaethiwed  llygredigaeth  ac  oferedd  y  pryd 
hwnw.  Fel  yna  gallai  yr  ugeinfcd  adnod 

fod  rhwng  cromfachau,  a'r  bedwerydd  ar 
bvmtheg  á  hon  yn  gyssylltiedig  a'u  gilydd, 
t  Sei  o  gaethiwed  llygredigaeth  dyn.  Heby 

gobaith  uciiod  buasai  cyflwr  dynion  a'r  holl 
'grëadigaeth  yn  drnenus  iawn  yny  fathgaetji-| 
iwed,  ond  yn  awr  y  mae  gobaith  o  ryddâdl 
o'r  ca^thiwed  blin  hwnw.  %  Os  y  giëadig- 
aeth  ddireswm  a  feddylir  wrth  y  crëador 
yn  yr  adnod  hon,  nid  oes  dim  mwy  WÊ 
ddeall  wrth  ei  ryddâd,  nag  adferiad  pob  pethi 
yn  y  rìiwedd  i'r  agwedd  oedd  ar  y  grëadig 
aelh  yn  y  dechreuad,  cyn  i  dd>n  bechu,  pac 



Mai  mewn  gobaith 

"  welodd  Duw  yr  hyn  oll  a  wnaethai,  ac 
wele  da  iawn  ydoedd.  "  Os  y  cenedloedd  a 
feddylir  wrth  y  crëadur,  mie  y  geiriau  yn 
daugos  y  cânt  hwythau  eu  gwaredu  trwy  yr 
efengyl  a  gras  Crist  o  gaethiwed  eu  llygred- 
igaeth  a'u  pechodau,  en  gwneyd  yn  blant  i 
Dduw,  a'u  dwyu  i  ryddid  gogoniant  gyda  ei blant  ef. 

22  *  Canys  ni  a  wyddom  fod  pob 
creadur  yn  f  cyd-ocheneidio,  'ac  yn 
cyd-ofidio  hyd  y  pryd  hwn. 

/  S*lm  48.  6.  Ioan  16.  21.   Dat.  12.  2. 

*  Gwyddom  ni  gristionogion  yn  dda,wrth 
dystiolaeth  gair  Duw,  ac  wrth  sylwi  ein  hun- 
ain  ar  agwedd  y  byd,  fod  holl  ildynolryw  yn 
cyd  ocheneidio,  fel  dynion  gorllwythog  dàn 
faich  o  bechod  a  thrueni,  ac  mewn  gwewyr 
a  gotìd  fel  gwragedd  ynesgor,  yn  dytnuno  ao 
yn  hiraethu  yn  ddifrifol  am  ryddâd.  Ië,  y 

mae  llaweroedd  o'r  cenedloedd  y  pryd  hwn 
dàn  wewyr  yr  adenedigaeth,  a  chwedi  bod 
felly  er  pan  bregethwyd  yr  efengyl  gyntaf 
iddynt.  Ac  hydynnod  yr  anifeiliaid  eu  hun- 
ain,  fel  crëaduriaid  wedi  eu  gorthrymu  dàn 
faich  y  felltith  aroddwyd  arnynt,  ydynt  me_ 
ys  yn  dyheu  ac  yn  yindrechuam  waredigaeth 
ddedwydd  ;  nid  yn  unig  oddi  tàn  iau  gwa3an 
aeth,  ond  hefyd  oddi  wrth  y  creulondeb  a 

wnair  iddynt  a'r  càm-ddefnydd  a  wnair  o 
honynt,  er  dî'anrhydedd  i  Dduw  eu  €rëawd- 
wr,  ac  er  porthi  blysiau  gwaeth  nac  anifeil 

aidd  y  rhai  a'u  gorthrymant,  ac  a  ymborlh- 
ant  mewn  gloddest  arnynt.  Fel  hyn  maeyr 
hoìl  grëadigaeth  fawr  yn  ei  holl  ranau,  a 

phob'  ciëadur  yn  ol  ei  ryw,  megys  o  uuíeim- lad  yn  disgwyl,  yn  gobeithio,  yn  ochen-idio 
ac  yn  gofidio,  am  ddatguddiad  a  rhyddid  go 
goniant  plant  Duw,  ac  am  eu  rhyddâd  eu 
huuain  o  gaethiwed  Uygredigaeth.  f  Nid 
ocheneidio  ac  ymofidio  yu  mhoenau  angau 
annobeithiol  y  maent,  ond  ocheneidio  ac 
ymofidio  fel  gwraig  yn  esgor :  e  ddaw  y 
rhyddâd  dedwydd  maent  yn  ei  ddisgwyl. 

23  *  Ac  nid  yn  unig  y  creadur, 
f  ond  ninnau  hefyd  m%y  rhai  sydd 
gennym  flaen-fifrwyth  yr  Yspryd ; 
n  II  yr  y^ym  ninnau  ein  hunain  hefyd 
yn  ocheneidio  ynom  ein  hunaîn, 

°§gan  ddisgwyl  y  mabwysiad,  p  sef 
prynedi^aeth  ein  corph. 

m  Gwel  aradn.  t5,  16.  pen.  5.  5.  Gal.  5.  22,  23.  Eph 
p.  9.  n  adn.  26.  pen.  7.  24.  2  Cor.  5.  2—4.  a  7.  5.  Phil 
.  21-23  1  P-dr  1.7.  o  adu.  19,  25.  l.uc  20.  36.  Phil  3 

Í0,  21.  2Tim.  4.  8.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  23.  1  loau  3.  2 
\>  Luc  21.  28.  Eph.   1.  14.  a  4.  30. 

*  Ac  nid  yn  nnig  hwynt,  yn  ol  y  saesoneg  ; 
id  oes  na  hwynt  nac  y  cr'tadur  yn  y  Groeg n  y  fàn  hon  ;  ond  yr  oedd  yn  angenrheidiol 
n  y  cyfieithiad  i  wneyd  synwyr.  f  "  Ond 
innan  hefyd,  myfi  Paul,  achwithau  y  Rhuf- 
iniaid  cristionogol,  pawb  o'r  saint,  y  rhai 
dd  genym  flaen-ffrwyth  yr  Ysbryd  yn  mhob 
àu  :  yr  ydym  ninnau  yn  ocheneidio  ynom 
n  hunain  gyda'r  holl  grëadigaeth,  am  y 
--rfffithrwydd,  y  gogoniant,  y  rhyddid,  a'r 
^'lwydd,veh,  a  gaiff  plant  Duw  yn  nydd  eu 
abwysiad  cyhoeddus,  sef  prynedigaeth  neu 
'gyfodiad  eu  cyrph  o'r  bedd.  %  Y  rhai e  yr  Ysbryd  genym  yn  Ysbryd  mabwysiad, 
gysuron  sanctaidd  ynom  fel  blaen-tfrwyth 
ernes  o  dragywyddol  ddedwyddwch.     ||  O 

II 11 UF.  VIII.  y  mae  y  saint  yn  byw. 

hcrwydd  amryw  ac  arnl  boenau,  ymladdau, 
profedigaethau,  a  chyfyugderau,  ac  yn  enw- 
edig  o  herwydd  corph  pechod  a  phla  calon, 
nis  gall  y  saint  duwiolaf  a  ded wyddaf  yn  y 
byd  hwn,  lai  nac  ocheneidio  ynddynt  eu  hnn 

ain  am  eu  perffeithiad  a'u  gogoneddiad  yn  y 
dydd  diweddaf.  §  Wrth  y  mabwysiad  yma 
y  meddylir  derbyniad  cyhoeddus  y  saint  i 

deulu  Duw,  ac  i  fwynâd  o'u  hetifeddiaeth 
nefol  a  thr.igywyddol  gyda  Christ:  yr  oedd 
.lan  fabwysiadu  gan  y  Ùhufeiniaid,  un  yn  ddir- 
gel,  y  Ilall  yn  gyhoedd,  ger  bron  Swyddog- 
ion.  Pryd  hynyhefyd  yr  adgyfodireu  cyrph 

o'r  bedd,  yn  anllygredig,  yn  anfarwol,  ac  ya 
ogoneddus  iawn.  Yna  y  caethiwir  Satan, 

pechod,  angau,  trueni,  a'r  holl  ddynion  dryg- 
ionns  yn  utfern  ;  a  chaiff  y  gweddill  o  grëad- 
igaeth  üuw  ymddangos  yn  ogoneddus,  yn 
bur,  yn  hardd,  yn  drefnns,  ac  yn  ddedwydd  : 
yn  mhob  peth  yn  ateb  y  dyben  i  ba  un  y 
ciëwyd  hi,  ac  heb  gael  eì  cham-ddefnyddio 
mewn  dim  i  ddybeuion  gwrthwyneb. 

24  î  *  Canys  trwy  obaith  y'n  hiach- 
âwyd.  *  |  Eithr  y  gobaith  a  welir, 
nid  yw  obaith :  %  oblegid  y  peth  y 
mae  un  yn  ei  weled,  i  ba  beth  y  mae 
etto  yn  ei  obeithio  ? 

q  pen.  5    2    a  12.  12.  a  15.  4,  13.  Salm  33.  18,  22;      d 14.  32.    J 5.   Col    1.  5,  23, 
-13.  Heb.  6.  18, 

18.  a  5.  7.   Heb 

17.  7.  Zec  9.  12.  I  Cor.  13.  13.  Gal. 
27.  1  Thes.  5.  8.  2  Thes.  2.  16.  Tit.  2.  11 
9.  1  Pedr  1.  3,  21.  1  loan  3.  3.  r  1  Cor. 
11.  1.  1    Pedr  1.  10,  11. 

*  Neu,  trwy  obaith  y'n  hachubwyd  :  maey 
credinwyr  eisoes  mewn  cyflsvr  o  ddiogelwch 

;  ond  mae  eu  cysuron  eto  mewn  gobaith 

yn  hytrach  nag  mewn  mwynâd  :  a'r  hwn  mae 
gobaith  hwn  ganddo  mae  yn  ei  buro  ei  hun 

megys  y  mae  Iesu  yn  ẁur,  ac  fel  hyny  gall  y 

^aint  ddywedyd,  "Trwy  obaith  y'n  hiach- 
âwyd.  "  +  Y  peth  sydd  yn  wrthddrych  gol- 
wg,  teimlad,  neu  fwynâd,  ni3  gellir  yn  brYod- 
<d  alw  hyny  dàn  yr  enw  gobaith;  %  oblegid 
pa  fodd  y  gellir  dywedyd  fod  dyn  yn  goheith- 
io  am  weled  a  mwynân  yr  hyn  sydd  eisoes 
mewn  ^olwg  a  mwynád  ganddo?  Am  ber- 
ffaith  fwynâd  o'r  iachawdwriaeth,  n»ewn  go- 
barth  y  mae  eto ;  a'r  gobaitn  cysurus  hyny 
yw  cynnaliaeth  a  diogelweh  y  saint  yn  eu 
hof!  drallodau,  eu  profedigaethau,  a'u  perygl- 
on  :  p  tn  gaffer  y  perffaith  fwynâd,  yna  der- 
fydd  gobaith,  hi  a  dry  yn  fwynâd. 

^5  *  Ond  os  ydym  ni  yn  gobeithio 
yr  hyn  nid  ým  yn  ei  weled,  *f  yr  yd- 
ym  trwy  amynedd  yn  disgwyl  am dano. 
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s  adn.  23.  pcu.  2.  7.  a  12.  12.  Gen.  49.  18.  Salm  27.  14. 
37.  7-9.    a  62.  1,  5,  6.    a  130.  5-7.     Es.  25.  9.     a  26.  8. 

Gahr.  3.  25,  26.  Luc  8.  15    a  21 .  19.    Col.  1.  11.   1  The».  1. 

2  The».  3    5.     Hŵb.  6.  12,  15.   a  10.  36.    a  12.  1—3.    Iago 
J,  4.  a  5.  7-11.  Dat.  1 .  9.  a  13.  10.  a  14.  12. 

*  Ond  os  ydym  ni  yn  gobeithio  yn  wiram 
waredigaeth  Iwyr  oddiwrth  bobpeth  sydd  yn 
ein  h^ìogi  ac  yn  ein  gofidio  yma,  ac  am 
rywbeth  gwell  o  hyd  nag  ydym  yn  ei  fwyn- 
âu  eto;  +yna  yr  ydym  trwy  amynedd  yn 
Iysgwyl  am  y  peth  hyny,  yii  ol  graddau 
nerth  a  sicrwydd  ein  gobaith  am  dano:  gan 

ddyoddef  ein  holl  brofedigaethau  a'n  trallod- au  presenol  yn  dawel  ac  yn  ostyngedig,  yn 
líorfoleddu  dàn  obaiíh  gogoniant  Duw.  pen. 
5.  2,  &c.  iVíae  gwir  obaith  bob  amser,  ag 
amynedd  i  ddysgwyl  am  y  peth  y  gobeithir 

3-£2  =■ 



Bod  pob  peth  yn  cyd-weithio RHUF.  VIII. 
er  daioni  i'r  saint. 

g  1  Cron.  28.  9.  a  29.  17.  Salm  7.  9.  a  44.  21.  Diar.  17. 
3.  Jer.  11.  20.  a  17.  10.  a  20.  12.  Mat.  6.  8.  Ioan  21.  17. 
Act.  1.  24.  a  15.  8.  I  Thes.  2.  4.  Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 
a  Salui  38  9.  a  66.  IS,  19.  lago  5.  16.  b  adn.  34.  Eph.  2. 
18.  c  Jer.  29  12,  13.  loan  14.  13.  Iago  1.  5,  6.  1  loan  3. 
21,  22.  a  5.  14,  15. 

*Nid  meddwl  yr  Ysbryd  hebom  ni,neudros- 
om  ni,  fel  pe  byddai  eiriolwr  drosom  ni  gyda 
Duw  ;  oblegid  "  un  Cyfryngwr  sydd  rhwng 
Duw  a  dynion,  y  Dyn  Crist  Iesu  : "  oud  y 
meddwl  mae  yr  Ysbryd  yn  ei  weithio  ynom 

ni,  ac  yn  ei  roddi  i  ni  wrth  wedd'ío  ;yr  "  och- 
eneidiau  annhraethadwy  "  yn  yr  adnod  o'r blaen  :  gŵyr  Duw,  chwiliwr  y  calonau,  beth 
y  w  y  rhai  hyny,  er  nas  medrwn  ni  eu  traethu 
inewn  geiriau.  t  Gallwn  ni,  heb  gynnorth- 
wyon  yr  Ysbryd,ofyn  pethau  yn  amla  fyddo 
yn  groes  i  ewyllys  Duw;  ond  bob  amser  y 
byddo  ef  yn  ein  cyfarwyddo,  mae  yn  ein 
dysgu  i  ofyn  pethau  yn  ol  ewyllys  Duw,  ac 
yn  unol  a  gair  ac  addewidion  Duw.  Gellid 
darlleu  diwedd  yr  adnod  fel  hyn:  Mae  efe  ar 
ran  Duw,  hyny  yw,  yn  ol  gosodiad  Duw,  yn 

trin  achosion  y  saint.  Mae  y  gair  "  medd- 
ŵl"  yn  yr  adnod  hon,  yr  un  peth  a'r  gair 
<(syniad"  yn  adn.  6,  yn  y  Groeg ;  ac  yn 
arwyddo,  nid  yn  unig  y  peth  mae  dyn  yn  ei 
feddwl  wrth  weddîo,  ond  hefyd  agwedd  a 

áin  ;  mae  yr  Ÿsbryd    Glân  yr  hwn   a  dde-  thymher  eiysbryd  a'i  feddwl  ef  y  pryd  hwnw, 
dan  ddylanwadau  sanctaidd  a  grymus  yr  Ys- 
bryd  Glân. 

28  d  *  Ac  ni  a  wyddom  fod  pob 

peth  yn  cyd-weithio  er  daioni  ̂ fi'r 
rhai  sydd  yn  caru  Duw  ;  fsef  i'r  rhai 
sydd  wedi  eu  galw  yn  ol  ei  arfaeth  ef_ 

d  adn.  35-39.  *  5.  3,  4.  Gen.  50.  20.  Deut.  8.  2,  3,  16. 
24.  5—7.  Zec  13.  9.  2  Cor.  4.  15—17.  a  5.  1.  Phíl.  1. 

19-23.  2Thes.  1.  5— 7.  Heb.  12.  6— 12.  lago  1.  3,  4. 
1  Pedr  1.  7,  8.  D.t.  3.  19.  e  pcn.  5.  5.  Ex.  20.  6.  Deut. 
6.  5  Neh.  I.  5.  Salni  69.  36.  Marc  12.  3ö.  1  Cor.  2.  9.  lago 
1.  12.  a  2.  5.    1  loan  4.  10,   19.    a  5.  2,  3.        /  =»dn.  30.  pen. 
1.  6,  7.  a9    11,  23,  24.    Jer.  51.  29.  Act.  13.  48.    Gal.  K  15. 
Eph.  1.  9,  10.  a  3.  11.  1  The! 

2.  19.  1  Pedr  '    " 

am  dano,  yn  gyssylltiedig  â  hi :  am  hyny  y 
darllenwn  am  "  ymaros  gobaith,"  1  Thes.  L. 
3:  gwel  hefyd  Heb.  6.  12 ;  a  10.  36. 

26  *A'r  un  ffunud  y  mae  yr  Ys- 
pryd  hefyd  yn  cynnorthwyo  'ein 
gwendid  ni.  u  f  Canys  ni  wyddom 
ni  beth  a  weddíom,  megis  y  dylem : 

x  l  eithr  y  mae  yr  Yspryd  ei  hun  yn 
erfyn  trosom  ni  v  ||  àg  ocheneidiau 
annhraethadwy. 

í  pen  15.  1.  2  Cor.  12.  5—10.  Heb.  4.  15.  a  5.  2. 
v  Mat.  20.  22.  Luc  11.  1.  &c.  lago  4.  3.  *  adn.  15.  Salm 
10.  17.  Zec.  12.  10.  Mat.  10.  20.  Gal.  4.  6.  Eph.  2.  18. 

a  6.  18.  Jud.  20,  21.  y  pen.  7.  24.  Saloa  6.  1-9.  a  42.  1— 
5.  a  55.  1,  2.  a  69.  3.  a  77.  1—3.  a  88.  1—3.  a  102.  5,  20.  a 
119.  81,  82.  a  143.  4—7.  Luc  22.  44.  2  Cor.  5.  2,  4.  a  12.  8. 

*  Er  bod  gan  blant  Duw  "  obaith  cadaru," 
"  gobaith  gwynfydedig,"  "  gobaith  da  trwy 
ras, "  a  "  gobaith  na  chywilyddir "  yn  y 
pen  draw ;  eto  mae  eu  gwendid  hwy  yn 

fawr  yn  aml,  eu  gelynion  yn  gryfion,  a'u 
profedigaethau  yn  danllyd  :  o'u  rhan  eu 
hunain  byddai  darfod  am  danynt  lnwer 
pryd.  Yn  yr  amgylchiad  hwn  nid  ydynt 

yn     cael   eu    gadael    i'w  gwendid    eu   hun 

chreuodd  y  gwaith  da  ynddynt,  yn  eu  cyn 
northwyo  hwynt  yn  wyneb  eu  gwendid 

yn  rhoddi  nerth  i'r  diffygiol,  ac  yn  amlâu 
cryfder  i'r  dirym.  Arwydda  y  geiriau, 
Rhoddi  henthyg  llaw  o  gynnorthwy ;  fel 
mamaeth  dirion  ofalus  yn  ymaflyd  yn  llaw 
y  plentyn  pan  mae  yn  dechreu  cerdded, 
i'w  gynnal  rhag  syrthio  :  neu  ddyn  yn  cyu- 
nal  baich  un  arall  pan  y  mae  yn  rhy  drwm 
iddo  ef  ei  hun  :  felly  mae  yr  Ysbryd  Glân 
yn  cynnorthwyo  gwendid  ei  bobl.  t  Rhaid 
i'r  sáint  gael  eu  nerth  a'u  cysur  yn  wyneb 
eu  gwendid  a'u  gotìdiau,  trwy  weddi;  ond  o 
herwydd  eu  tywyllwch,  eu  hanghrediniaeth, 
eu  syniadau  cnawdol,  a  therfysg  eu  hysbryd 
yn  aml,  nis  gwyddant  pa  fodd  i  weddîo,  na 
pha  beth  a  weddîont  am  dano,  lawer  gwaith  : 
aml  y  cam-farnant  beth  sy  fwyafer  gogoniant 
Duw,  a  pha  beth  sy  fwyaf  er  eu  Iles  eu  hun- 
ain.  tOnd  mae  yrYsbryd  bendigedig  hwnw, 
yr  hwn  a  addawodd  yr  Arglwydd  Iesu  ei 
ddanfon  fel  Dyddanydd,  yn  cynnorthwyo  eu 

gwendid  yn  hyn ;  mae  efe  fel  "  Ysbryd  gras 
a  gweddlau,,,  yn  cyfarwyddo  y  saint  pabetb 
i  weddì'o,  ac  yn  crëu  deisyfiadau  a  thaerineb 
ffyddiog  yn  eu  heneidiau  wrth  weddYo.  Felly, 
er  mai  hwy  sydd  yn  gweddío  ;  eto  mae  eu 

cynnorthwyon  i  hyny  yn  gymmaint  o'r  Ys- bryd  Glân,  fel  y  dywedir  mai  efe  sydd  yn 

erfyn  drostynt :  "  Ysbryd  eich  Tad,  "  medd 
Iesu,  "yr  hwn  sydd  yn  llefaru  ynoch."  M.it. 
10.  20.  ||  Nid  mewn  ffrwd  hyawdl  o  eiriau 
mae  y  gweddiau  hyn  yn  aml ;  ond  mewn 
ocheneidiaucryfiontumewnoì,y  rhainisgellir 
eu  traethu  mewn  geiriau.  Gellir  dywedyd 
geiriau  gweddi  lawer,heb  ddim  ysbryd  gwedd 
i  ;  ac  o'r  tu  arall,  gall  fod  gweddi  daer  heb 
eiriau  yn  y  byd  :  gall  dyn  lefaìn  yn  nerthol 

ar  Dduw,  pryd  na"byddo  yn  dywedyd  yr  un 
gair. 

27  2  *  p^x  hwn  sydd  yn  chwilio  y 
calonnau,  flaŵyr  beth  gw  meddwl 
yrYspryd;  6fcanys  y  mae  efe  yn 
ol  ewyllys  Duw  c  yn  erfyn  dros  y  saint. 
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5.  9.  2Tnes.  2.  13,  14.  2Tim, 

Er  cysur  chwanegoì  i'r  saint  dàn  eu  holl 
groesau  a'u  hocheneidian  presenol,  mae  yr 
apostol  yn  sicrâu,  y  bydd  i  bob  pcth  yn  nhrefn 
rhagiuniaeth  Duw  tuag  atynt,  gyd-weithio  er 
daioni  ysbrydol   a  thragywyddol  iddynt.  Nid 
mater  o  ddadl   ac  ammheuaeth    oedd   hyny 
ganddo  ;  efe  a  wyddai  yn    dda  mai  felly   yrjjj 
oedd  :— oddi  wrth   berthynas  neillduol  Duw| 
a'i  bobl   yn    Nghrist,  oddì    wrth   sicrwydd  a 
threfn  ei  gyfammod  ef,  oddi  wrth  dystiolaethÈ 
amlwg  yr  ysgrythyrau,acoddiwrth  ei  brofiadji 
ei  hun,  a'i  sylw  ar  dduwiolion  eraill.     "  Pobfí 
peth  ;"  hyd  yn  nod  pechod  ei  hun,  medd  uujj 
neu  ddau  o'n   hawdwyr;   oblegid   o'u  syrth-; 
iadau,  mae  plant  Duw  yn  cyfodi  yn  fwy  gos-fl 
tyngedig  ac  yn  fwy  gwyliadwrus.     Mae  hynajj 
yn  ddigon  gwir ;  ac  eto,  athrawiaeth  go  ber-|| 

yglns  yw  dywedyd  fod    pechod    yn    un    o'ifj 
"  pob  peth  "  sydd  yn  cyd  weithio  er  daioni  | 
i'r  saint  :  nid  am    bechod  mae   yr  apostol  yiid 
llefaru  ;  ond  am  bethau  tymmorol,   sydd  yu|| 

dygwydd  i'r  duwiolion   yn  nhrefn    rhaglun 
iaeth  Duw.     Mae  y  rhai  hyn  oll  yn  gweithio 

ac  oll  yn  cyd-weithio;  a  than  oruwch-lywodr 
aeth    a  bcndith    Duw,    maent    oll    yn    cyd 

weitbio  er  daioni  i'r  rhai  sydd  yn  caru  Duw 
Maentyn  cyd-weithio  fel    yr  aml   olwynioi 
mewn  rhyw  beiriant  mawr  a  chywrain,  net 
felyr  amryw  gyffyriau  mewn  mcddytiiniaeth 
tra-dyrchafiad  Paul,   godidowgrwydd  y   (U| 
guddiedigaethau    a    gafodd,    swmbwl    yn   > 



Mai  y  rhai  a  rag-wybu  Duw,  RHUF.  VIII. a  ogonedda  efe. 

cnawd,  cenad  satan  i'w  gernodio,  a  gras  di- 
gonol  Duw  i'w  gynnorthwyo  ;  oll  yn  cyd 
weithio  er  daioni  iddo.  Erailaj  na  buasai  y 
naili  beth  heb  y  pethau  eraill  ogymmaint  da- 
ioni  iddo;  ond  wedi  eu  cyd-gymmysgu  a'u 
cyd-dymeru  gan  Dduw,  yr  oeddynt  oll  yn 
cyd-  vcithio  er  daioni  yn  hyfryd.  f  Dyraa 
uodau  y  saint,  y  rhai  y  cyd-weithia  pob  peth 
er  daioni  iddynt;  rhai  yn  caru  Duw,  rhai 
wedi  eu  galw  yn  efFeithiol  gan  Dduw  trwy 

yr  efengyl  i  hyny,  a'r  cwbl  am  fod  Duw  yn 
gyntaf  wedi  eu  caru  hwynt,  a  chwedi  eu  har- 
faethu  i  gael  eu  galw,  i'w  dwyn  i'w  garu  ef, 
ac  i  gael  pob  daioni  ysbrydol  a  thragywyddol 
ganddo  ef.  Cariad  ac  arfaeth  Duw  yw  yr 
achos  dechreuol ;  a  galw,  caruDuw,  a  mwyn 
âu  pob  daioni  yw  yr  effeithiau  yn  tardduoddi 
ar  yr  achos  hyny. 

29  *  *  Oblegid  y  rhai  a  rag-wybu, 
h  f  a  rag-luniodd  efe  hefyd  '  \  ifod 
yn  un  ffurf  â  delw  ei  Fab  ef ;  *  ||  fel  y 
byddai  efe  yn  gyntaf-anedig  ym  mhlith 
§  brodyr  lawer. 

g  pen.  II.  2.  Ex.  33.  12.  Jer.  1.  5.  2  Tim.  2.  19.  1  Pedr 
1.  2.  Dat.  13.  8.  A  Euh.  1.  5,  11.  1  Pedr  1.  20.  •  pen. 
13.  14.  loan  17.  16,  19,  22,  23,  26.  1  Cor.  15.  49.  2  Cor.  3. 
18.  Eph.  1.4.    a  4.  24.     Phil.  3.  21.     1   loan  3.  2  c  Saltn 
89.  27.  Mat.  12.  50.  a  25.  40.  Ioan  20.  17.  Col.  1  15—18. 
Heb.  1.  5,  6.  a  2.  11—15.  Dat.  1.  5,  6. 

*  Fel  Duw  holl-wybodol,  maeyr  Arglwydd 
yn  rhag-wybod  pob  peth  er  tragywyddoldeb  ; 
oblegid  hysbys  i  Dduw  yw  ei  weithredoedd 
oll  erioed,  ac  nid  oes  grëadur  anamlwg  yn  ei 
olwg  ef,  eithr  pob  peth  sydd  yn  noeth  ac  yn 

agored  i'w  Iygaid  ef :  gan  hyny  rhaid  fod  y 
rhag-wybod  hyn  yn  rhywbeth  mwy  na  rhag- 
wybodaeth  gyffredinol  Duw  o'i  holl  greadur- 
iaid  :  rhagwybodaeth  gymmeradwyol  o'i  bobl, 
gydag  ewyllys  da  tuag  atynt  yn  wyneb  eu 
holl  drueni,  a  rhag-wybodaeth  gyda  phender- 
fyniad  eu  hachub  hwynt  i  fy wyd  tragy  wyddol. 
t  Y  rhai  hyny  o  ddynolrywsyrthiediga  thru- 
enus,  a  rag-wybu  efe  yn  ei  feddyliau  o  dru- 
garedd  er  tragywyddoideb,  yn  ol  boddlon- 
rwydd  ei  ewyllys  ei  hun  ;  efe  a  osododd  ei 
rad  gariad  arnynt,  ac  a  benderfynodd  yn  sicr 
hefyd  cyn  bod  y  bydoedd,  eu  rhag-Iunio 
hw>  nt  i  í  fod  yn  un  ffurf  â  delw  ei  Fab  ef, 
mewn  gras  a  sancteiddrwydd  yma,  ac  mewn 
gogoniant  a  dedwyddwch  yn  y  nef.  Efallai 
fod  dyoddefiadau  yn  gynnwysedig  yn  yr  un- 
ffurfiaeth  uchod  hefyd,  yn  gystal  â  gras  a  go- 
goniant.  ||  Er  bod  y  saint  yn  un  ffurf  â 
Christ  yn  yr  ystyriaethau  uchod,  eto  nid  i'r 
un  graddau,  nid  yn  ogyfuwch  ;  mae  anrhyd- 
edd  y  cyntaf  anedig  o  hyd  yn  perthyn  iddo 
ef :  efe  yw  pen  ac  Arglwyddyr  holl  deulu  yn 

y  nef  a'r  ddaear.  §  Brodyr  yw  holl  deulu  y 
gwaredigion,  a  phan  ddelont  oll  yn  nghyd 
hwy  a  fyddant  yn  frodyr  lawer  :  ni  bydd  ar 
Iesu  gywilydd  eu  galw  hwy  yn  frodyr,  a 
byddanthwythauyn  foddlawniawn  i'w  a  Idef 
yntan  yn  gyntaf-anedig  a  blaenor  arnynt  oll. 
Un  ffurf  â  dynoliaeth  Crist  a  feddylir  uchod, 
nid  â'i  Dduwdod  ef :  nis  gall  crëadur  fod  yn un  ffurf  a'i  Dduwdod  ef. 

30  *  *  A'r  rhai  a  ragluniodd  efe,  y 
rhai  hynny  hefyd  a  alwodd  efe ;  m  a'r 
jrhai  a  alwodd  efe,  f  y  rhai  hynny  hef- 
yd  a  gyfiawnhâodd  efe ;  *  a'r  rhai  a 
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gyfiawnhnodd    efe,    |y    rhai    hynny 
hefyd  a  ogoneddodd  efe. 

/ado.  28.  peu.  1.  6.  a  9.  J3,  21.  Es.  41.  9.  1  Cor.  I.  2, 
9.  1  Pedr  2.  9.  2  Pedr  I.  10.  Dat.  17.  14.  a  19.  9.  m  pen. 
3  22--2Ö.  Tit.  3.  4-7.  n  adu.  1,  17,  18,  33-35.  pen.  5. 
8-10.  loan  5.  34.  a  6.  39.  40.  a  !7.  24.  2  Cor  4.  17.  Eph.  2. 
6.  Còl.  3  4.  1  Thes.  2.  12.  2  Tlies.  1.  10—12.  a  2.  13,  14. 
2  Tira    2.  11.   Heb.  9.  15.   1  Pedr  3.  9.  a  4.  13,  14.  a  5    10. 

*  Yn  adn.  28,  cawn  t'od  y  saint  yn  cael  eu 
galw  yn  ol  arfaeth  Duw,  ac  yma  yn  ol  ei 
rag  luniad  ef :  yr  hyn  a  ddengys  mai  yr  un 

peth  yw  ei  arfaeth  a'i  rag  luniad  ef.  Peth 
yn  nhragywydduldeb  oedd  arfaeth,  neu  rag- 
îuniad  Duw  ;  peth  mewn  amser  yw  galw, 

mewn  canlyniad  i'r  rhag-luniad  hwnw.  Mae 
Duw  yn  galw  ei  bobl  yn  dnfewnol  ac  yn 
effeithiol  trwy  ei  ras,  yn  gystal  ag  yn  allanol 
trwy  ei  efengyl  :  yn  eu  galw  allan  o  dywyll- 
wch  i'w  ryfeddol  oleuni  ef,  â  galwedigaeth 
nefol  a  sanctaidd.  f  Y  rhai  mae  efe  fel  hyn 
yn  eu  galw,  mae  yn  eu  rhyddâu  oddi  wrth 
euogrwydd  a  chondemniad  y  ddeddf,  ac  yn 
eu  cymmeradwyo  hwy  fel  rhai  cyfiawn  yn  a 
thrwy  gyfiawnder  ei  Fab  yn  gyfiifedig  idd- 
ynt:  J  ac  wedi  eu  galw  a'u  cyfiawnâu  felly, 
mae  yn  eu  dyrchafu  hwynt  yn  y  diwedd  i 
anrhydedd,  gogoniant  a  dedwyddwch  yn  y 
nef,  lle  derfydd  eu  holl  ofidinu  byth,  ac  y 

gwnair  hwy  yn  un  ffurf  â'u  Pen  a'u  Gwared- wr  dyrchafedig  mewn  gogoniant.  Nid  yw 
sancteiddio  yn  cael  ei  enwi  yn  bendant  yn 
y  gadwyn  euraidd  hon  ;  ond  y  mae  rnag- 
lunio  i  fod  yn  un  ffurf  â  delw  Crist,  galwed- 
igaeth  etfeithiol,  a  gogoneddiad  yn  y  diwedd, 
yn  dysgrifio  dechreuad,  cynnydd,  a  pher- 
ffeithiad  sa'.icteiddhâd  yn  y  faíh  fodd,  fel  nas 
gellir  dywedyd  fod  yr  apostol  wedi  ei  esgeu- 
luso.  Mae  yr  apostol  yn  Ilefaru  am  y  pethau 
hyn  oll  yn  yr  amser  a  aeth  heibio,  fel  pethau 
wedi  caeî  eu  gwneyd  eisoes  ;  er  dangos  y 
sicrwydd  y  cânt  eu  gwneyd  ar  holl  etifeddion 
iachawdwriaeth  :  nid  oes  yma  ddim  sail  i'r 
athrawiaeíh  o  gyfiawnâd  tragywyddol,  mwy 
nag  y  sydd  am  alwedigaeth  a  gogoneddiad 

tragyw^yddol. 
31°*  Beth  gan  hynny  a  ddy  wed- 

wn  ni  wrth  +  y  pethau  hyn  ?  p  J  Os 

yw  Duw  trosom,  ||  pwy  a  all  fod  i'n herbyn  ? 
o  Gwel  ar  pen.  4.  1.  p  Gen.  15.  1.  Num.  14.  9.  Deut. 

33.  29.  Josh.  10.  42.  1  Sam.  ll.  6.  a  17.  45—47.  Salm  27.  )  — 
3.  a  46.  1—3,  7,  11.  a  56.  4,  11.  a  S4.  11,  12.  a  11S.  6  Es. 
50.  7—9.  a  54.  17.  Jer.  1.  19.  a  20.  11.  loan  10.  2S-30. 
1  Ioan  4.  4. 

*  "  Beth  gan  hyny  :"  mae  rhai  yn  cyfeirio 
yr  holiad  hwn  atyradnodau  o'r  b!aen  ;  eraill 
at  adn.  28;  ac  eraill  at  y  cwbl  a  dúywedasai 

yr  apostol  hyd  yma.  f  (*  Y  pethau  hyn  :" 
trallodau  a  dyoddefiadau,  medd  rhai ;  rhag- 
lunio,  galw,  cyfiawnâu,  a  gogcneddu,  medd 
eraill :  y  cwbl  efalîai  ;  ac  yna  mae  yr  apos- 

tol  yn  cymmeryd  golwg  ar  y  drwg  a'r  da,  ac 
yn  golygu  pob  peth  yn  cyd-weithio  er  da- 
ioni  i'r  rhai  sydd  yn  caru  Duw.  J  Yna  mae 
yn  hyderus  iawn  mewn  ffydd  a  gobaith  yn 
dywedyd,  os  yw  Duw  trosom  ni,  pwy  a  all 
fod  i'n  herbyn  ?  Os  yw  Duw  digyfnewid  a 
hollalluog  dros  ei  bobl,  mae  ei  holl  berffeith- 
iau,  ei  arfaeth,  ei  addewidion,  a'i  holl  oruch 
wyíiaethau,  o'u  tü  ;  ac  yn  sicrâu  eu  by wyd 
a'u  dedwyddwch  tragywyddol,  er  gwaethaf 
cynnygiadau  mwyaf  nerthol,  llidiog,  a  chyf- 
rwys,  eu  gelynion  creulonaf :  yna  pa  niwed 

a  ddichon  y  byd,  y  diafol,  a'i  holl  olferyna.u, 
3  M  3 



Na  all  dim  wahanu  y  saint RHUF,  VIII. 
oddiwrth  gariad  Crist. 

wneyd  i'r  saint?  a  pha  ham  y  dyleot  ot'ni 
ac  arswydo  rjiagddynt.  (|  Nis  gall  neb  fod 
yn  erbyn  y  rhai  mae  Duw  drostynt,  aj 
llwyddo;  gwnant  fwy  o  niwed  iddynt  eu ! 
hunain  yn  y  diwedd  nac  i  neb  arall.  Dy-i 

wedir  i'r  Ymherawdwr  \Jaximilian  hoffi  y  ] 
frawddeg  uchod  gymmaint,  í'cl  y  mynodd  ei 
hysgrifenu  uwch  ben  ei  fwrdd  ciniawa,  fel  y 
byddai  o  flaen  ei  Iygaid  ac  yn  ei  feddwl  yu 
wastadol. 

32  9*Yr  hwn  nid  arbedodd  ei 

brîod  fab,  f  f  ond  a'i  traddododd  ef 
trosom  ni  oll ;  *  J  pa  wedd  gyd  âg  ef 
hefyd  na  ddyry  efe  i  ni  bob  peth  ? 

q  peo.  5.  6—10.  a  II.  21.  Gen.  22  12.  Es  53.  10.  Mat. 
3.  17.  Ioau  3.  16.  2  Cor.  5  2i  2  Pe.tr  2.  4,  5.  1  Ioan  4.  10. 
r  pen.  4.  25.  *adn.  28.  pen.  6    23.  Salm  84.   11.   1  Cor. 
2.  12.  a  3.  21—23.  2  Cor.  4.  15.  Dat.  21.  7. 

Yn  yr  adnod  o'r  blaen  yr  oedd  yr  apostol 
yn  rhoddi  gallu  anfeidrol  Duw  o  bîaid  ei 
bobl,  ar  gyfer  ymgeisiadau  gweiniaid  eu  holl 
elynion  ;  yma  mae  yn  crybwyll  am  ei  gariad 

tragywyddol  a'i  ddoniau  blaeuorawl  ef,  fel 
gwystlon  sicr  o  ddedwyddwch  tragywyddol 

ei  bobl :  y  cyntaf  i'w  cynnal  rhag  ofnau  pre- 
senol,  a'r  ail  i  gryfáu  eu  gobuith  am  fywyd 
tragywyddol.  *  Yr  oedd  cyfiaẃnder  a  sauct- 
eiddrwydd  Duw,  a  phechod  nr.  euogrwydd 
dyn,  yn  ymddangosyn  rhw>str  i  ddedwydd- 

wch  dyn ;  ond  o'i  rad  a'i  ryfe  Id  gariad  tuag 
at  ddynion,  pan  oeddynt  yn  elynion  a  gwrth- 

ryfelwyr,  e  roddodd  Dusv  ei  unig  a'i  br'íod 
Fab  jrn  Fachni'ydd  ac  yn  aberth  drosíynt,  i 
ddyoddef  y  gosp  a'r  felltith  yn  eu  Ile,  ac  i 
ddilëu  pechod  trwy  ei  aberthn  ei  hun.  t  Er 

mai  pr'iod  Fab  Duw  ydoedd,  eto  nid  arbed- cdd  y  Tad  ef ;  traddododd  ef  o  hòno  ei  hun, 
heb  i  ni  geisio  y  fath  beth  ;  traddododd  ef 

yn  ddiarbed,  i  bo'enau,  gwarth,  ac  angau melltigedig  y  groes  dros  ein  pechodau  ni. 
t  A  chàn  nad  arbedodd  efe  ei  brîod  Fab,  y 

rhodd  fwyaf,  mwy  na'r  holl  fyd,  mwy  na 
holl*  roddion  eraill  Duw,  yn  dymmorol  ac 
ysbrydol,  pa  wedd  gydag  ef,  ynddo  ef,  a 
thrwyddo  ef,  na  ddyry  efe  i  ni  hefyd  bob 

peth  arall.  Nid  yw  pob  peth  yn  y  nef  a'r 
ddaear,  pob  peth  yn  yr  holl  grëadií>aeth  fawr 

i  gyd  ;  'ie,  y  tragywyddol  fwynâd  o  Dduw 
ei  hunan  fel  ein  rhan,  yn  gynnnaint  dangos- 
iad  o  gariad  atom,  ag  oedd  iddo  ef  roddi  ei 
ogyfuwch  Fab  i  fod  yn  iawn  dros  ein  pecli- 
odau  ni.  Dylid  gosod  y  pwy-3  yma  yn  ddî- 
ammau,  nid  ar  Orist  ivedi  ymynawdoli  yn 
cael  ei  roddi  i  farw  drosom  ;  ond  ar  Dduw 

yn  rhoddi  ei  br'iod  Fab  i  ymgnawdoü  i'r 
dyben  hyny :  yr  hyn  a  ddengys  mai  fel 
Person  Dwyfol  mae  efe  yn  Fab  Duw,ac  nid 

o  herwydd  ei  gnawdoliad  a'i  gyfryngdod. 
Yr  hwn  oedd  yn  Fab  a  roddwyd  i  fod  yn 
ddyn,  ac  i  farw  o  ran  ei  ddynoliaeth.  Y  ni 

oll  yma  yw  y  rhai  a  enwodd  yr  apostol  o'r 
blaen  ;  rhai  yn  carn  Duw,  rhai  wedi  eu  ̂ alw 
yn  ol  ei  arfaeth  ef,  &c,  ac  etholedigion  Duw, 
yn  yr  adnod  nesaf. 

33  '  *  Pwy  a  rydd  ddim  yn  erbyn 
"  etholedigion  Duw  ?  x  f  Duw  yw  yr 
hwn  sydd  yn  cynawnhâu  : 

t  adn.  1.  Job  1.  9-11.  a  2  4-6.  a  22.  6,  &c.  a  34.  9,  9. 
■  42  7—9.  Salm  35.  11.  Eo  54.  17.  Zec.  3.  1—4.  Dat.  12. 
J0,  U.  u  Ea.  42.  1.  Mat.  21.  21.  Luc  18  7.  1  Tbes.  1.  4. 
Tit.  11.1  Pedr  !.  2.     *  pen    3    26.  E».  50.  8,  9.  Gal.  3.8. 

*  Gall  satan  eu  cyhuddo,  y  byd  eu  gwarad- 
wyddo,  eu  brodyr  eu  drwg-dybio  a'u   beio, _ 

eu  cydwybodau  eu  hunain  edliw  iddynt  la- 
wer  o  bechodau,  a'r  ddeddf  eu  hargyhoeddi 
a'u  condemnio  o  bechodau  r.yn  a  chwedi  cael 
gras  ;  f  ond  mae  Duw  ei  hunan  yn  dadlau 
eu  dadl  ar  dir  cyfiawn  :  mae  cfe  yn  cyfrif 
cyfiawnder  ei  Fab  iddynt,  yn  eu  cyhoeddi 
yn  gyfiawn,  yn  distewi  eu  cyhuddwyr,  yn 
tawelu  eu  cydwybodau,  yn  tynu  ymaith  eu 
gwarth,  ac  yn  dangos  y  ddeddf  wedi  ei 
mawrâu,  a  chyfiawnder  wedi  ei  foddloui 
trwy  ufudd-dod  a  dyoddefiadau  eu  Aiach- 
ni'ydd  ;  ac  yna  pwy  a  a'l  roddi  dim  yn 
erteithiol  yn  eu  herbyn'?  Mae  rhai  yn  dar- 
llen  y  darn  olaf  o'r  adnod  hon,  a'r  ail  ddarn 
o'r  adnod  nesaf,  yn  holiadol,  fel  hyn  ;  Pwy 
a  rydd  ddim  yn  erbyn  etholedigion  Duw  ? 
Ai  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  cyfiawnâu?  Pwy 
yw  yr  hwn  sydd  yn  damnio  ì  Ai  Crist,  yr 
hwn  a  fu  farw  ì  Gan  fod  Duw  yn  cyfiawn- 
âu  ei  etholedigion,  yn  sicr  ni  rydd  efe  ddim 
yn  eu  herbyn  ;  a  chàn  fod  Crist  wedi  marw 
drostyut,  mae  yn  sicr  na  ddamnia  efe  mo 
hónynt.  Ac  os  nad  oes  gan  y  saint  ddim 

i'w  ofni  am  y  ddau  beth  uchod  oddi  wrth 
Dduw  na  Christ;  ni  te  yn  sicr  nad  oes  dim 

perygl  i'w  ofni  oddi  wrth  neb  arall  pwy 
bynag. 

34  y*Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn 
damnio  ?  z  f  Crist  yw  yr  hwn  a  fu 
farw,  \  Ve,  yn  hytrach,  yr  hwn  a  gyf- 
od wyd  heíyd  ;  ayr  hwn  hefyd  sydd 
ar  ddeheulaw  Duw,  b  yr  hwn  hefyd 
sydd  Ỳtì  erfyn  trosom  ni. 

V  adu.  1.  pen.  14.  3.  Job  34.  29.  Salm  37.  33.  a  109.  31. 
Jer.  50.  20.  *  pen.  4.  25.  a  5.  6—10.  a  14.  9.  Job  33.  24. 
.Mat.  20.  28  loan  14.  19.  Gal.  3.  13,  14.  Heb.  1.  3.  *  9.  10— 
14.  a  10.  10-11,  19—22.  a  12.  2.  1  Pedr  3.  18  Dat.  1.  18. 
a  Marc  16  19.  Act.  7.  56— 60.  Col.  3.  1.  Heb.  8.  I,  2. 
I  Pedr  3.  22.  *  adn.  27.  Es.  63.  12.  Ioau  16.  23,  26,  27. 
a  17.  20-24.  Heb.  4.  14,  15.  a  7.  25.  a  9.  24.  1  íoan  2.  1,  2. 

*  Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn  euog  farnu, 
neu  yn  coll  farnu  :  profi  un  yn  euog,  a  chy- 
hoeddi  barn  yn  ei  erbyn,  yw  ystyr  y  gair 
hatakrinòn ;  ac  yn  2  Pedr  2.  6,  mae  yn 
myned  am  gosp  hefyd.  Gan  nad  oes  neb  a 
all  roddi  dim  yn  erbyn  etholedigion  Duw 

mewn  barn,  mae  yn  sicr  nad  oes  neb  a'u 
damnia  ;  hwy  a  gànt  dd'íanc  byth  gan  eu 
barnwr,  a  hyny  yn  gyfiawn.  +  Y  Barnwr  ei 
hun  fydd  y  Person  a'u  carodd  hwynt,  a  fu 
farw  dros  eu  pechodau,  a  ad<;yfododd  i'w 
cyfiawnâu,  ac  sydd  yn  awr  ar  ddeheu-law  y 
Tad,yn  byw  bob  amser  i  eiriol  drostynt.  Mae 
yn  sicr  na  ddamnia  y  Person  bendigedig 
Ìiwnw  mo  honynt;  a  chan  ei  fod  ef  wedi 
gwneyd  iawn  dros  eu  pechodau,  nis  gall  neb 
atall  eu  damnio,  na  dwyn  achos  damnedig- 
aeth  yn  eu  herbyn:  mae  yr  iawn  yn  dileu  ac 
yn  cuddio  pob  peth.  Sylwer  maicyflenwad, 
gan  y  cyfieithwyr,  yw  y  gair  ỳw,  yn  y  darn 
olaf  o'r  adnod  o'r  blaen  ac  yn  yr  ail  ddarn 
o'r  adnod  hon  ;  gellid  eu  darllen  yn  holiadol 
hebddo,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  33.  J  Gwel  ar 

pen.  4.  25.        * 

35  c  *  Pwy  a'n  gwahana  ni  f  oddi 
wrth  gariad  Crist  ?  d\ai  gorthrym- 
der,  neu  ing,  neu  ymlid,  neu  newyn, 
neu  noethni,  neu  enbydrwydd.  neu 

gleddyf  ? c  adn.  39.  Salm  103.  17.  Jer.  31.  3.  loan  10.  28.  a  13.  1. 

■I  Thes.  2.  13,  1-1,  16.  Dat  1.  5,  6.  d  adn.  17.  pen.  5.  3 
—5.  Mat.  5.  10—12.   a  10.  28—31.   Luo  21.  12-18.    Ioan  16. 



liod  y  saint  yn  fwy  na RHl'F.  VIII. choncwerwyr  trwy  Grist. 

33.  Act.  14  22  a  20  23,  24  2  Cor.  4.  17.  a  6.  4—10.  a  II. 
23-37.  2Tim.  I.  18.  a  4.  16-18.  Heb.  12.3-11.  I«gn  1.  2 
—4.  I  Pedr  1.  5—7.  a  4.  12—14.   D.»t    7.   14-17. 

*  Yn  yr  olwg  ar  allu  a  chariad  anfeidrol  a 
digyfnewid  Duw  o  blaid  ei  bobl,  ac  wrth 

r'eddwl  fod  y  drugaredd  a  ddangosodd  efe 
eisoes  iddynt,  yn  fwy  na'r  cwbl  a  fydd  eis- 
iau  arnynt  o  hyn  allan  ;  mae  yr  apostol  me- 
gys  yn  beiddio  holl  elynion  y  saint,  yn  ym- 
ffrostio  o  fuddugoliaeth  yn  nghanol  poethder 
y  frwydr,  ac  yn  ymorfoleddu  yn  nghanol 
enbydrwydd,  trallodau,  ac  ochenefdiau  : 

oblegid  "  pwy  a'n  gwahana  ni,"  ebai  efe, 
oddi  wrth  gariad  Crist,"  yr  hwn  a'n  dewis- 
odd,  a'n  gwaredodd,  a'n  galwodd,  ac  a'n  cyf- 
itwnâodd  ni?  Nid  yw  efe  yn  dywedyd 

Pa  beth,  ond  Pwy,  a'n  gwahana  ni ;  eto,  yn 
y  canîyniad,  mae  efe  yn  enwi  pethau,  yn 
gystal  â  phersonau  :  mae  pethau  aneirif,  fel 
moddion  yn  Uaw  personau,  yn  cael  eu  defn- 
yddio  i  geisio  niweidio  y  saint,  ond  i  gyd 
yn  ofer;  ni  lwydda  un  offeryn  a  lunier  i'w 
herbyn,  a  gwneir  yn  enog  bob  tafod  a  gyf- 

odo  i'w  herbyn  mewn  barn.  tWrth  gariad 
Crist,  yma,  a  chariad  Duw,  adn.  39;  gallwn 
ddeall  cariad  Crist  a  Duw  tuag  at  y  saint, 
neu  gariad  y  saint  at  Grist  a  Duw,  fel  y  son 
ir  yn  adn.  28  :  ond  mae  adn.  37,  yn  ein  tu 
eddu  i  ddeall  y  geiriau  am  gariad  Crist  a 
Duw  tuag  at  y  saint  yn  benaf :  hyny  sydd 
yn  dàl  gafael  yn  y  saint  a'u  cariad  hwy,  fèl 
nas  gall  dim  eu  gwahanu  byth.  %  Mae  yr 
apostol  yn  enwi  saith  o  ddrygau  yma,  gan 
ddechreu  ar  y  lleiaf,  ac  esgyn  i  fynu  at  y 
mwyaf,  a'r  gwaethaf :  dyoddefodd  llawer  o'r 
saint  hwy  oll,  ond  ni  lwyddasant  i'w  gwa- 
hanu  hwy  oddi  wrth  gariad  Crist ;  mae  efe 
yn  eu  caru  hwy  yn  eu  gorthryinder  a'u  had- 
fyd  yn  gystal  ag  yn  eu  Uwyddiant  a'u 
hawddfyd,  ac  nid  oera  eu  cariad  hwythau 
ato  ef  yn  yr  adfyd  mwyaf.  Nid  oes  achos 

manylu  ar  bob  un  o'r  geiriau  uchod,  byddai 
hyny  yn  rhy  faith. 

36  *  (Megis  y  mae  yn  ysgrifened- 
ig,  €\  Er  dy  fwyn  di  %  yr  ydys  yn  ein 
lladd  ni  ar  hyd  y  dydd  ;  ||  cyfrifwyd 
ni  fel  -^defaid  i'r  lladdfa) 

*  Mae  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  Salm  44. 
22  :  felly  y  bu  ar  lawer  o'r  duwiolion  yn 
amser  yr  Hen  Destament,  a  Uefarwyd  y 
geiriau  hefyd  yn  brophwydol,  mai  feìly  y 
byddai  yn  amser  yr  apostolion  a'r  oesoedd 
ar  ol  hyny.  +  Nid  er  mwyn,  neu  o  herwydd 
drygau  ynddynt  hwy,  ond  er  mwyn  Crist ;  o 
herwydd  ei  broffesu  ef,  a  glynu  wrth  ei  ef- 

engyl  a'i  achòs  ef.  \  Yr  ydym  bob  dydd  a 
phob  awr  mewn  perygl  o  gael  ein  Iladd,  a 
llawer  o  honom  yn  cael  ein  tori  ymaith  yn 
aml  gan  ein  herlidwyr  creulawn.  ||  Lleddir 
ní  yn  Ilîosog,  fel  y  lleddir  defaid  gan  gigydd- 
ion:  nid  yw  ein  herlidwyr  yt»  cyfrif  mwy  o 
niwed  ein  Uadd  nag  a  dybia  cigyddion  o 
ladd  defaid  :  ac  yr  ydym  ninnau  yn  ddiniw- 
d  fel  defaid,  yn  wyneb  hyn  oll,  ac  eto  heb 
in  gwahanu  oddi  wrth  gariad  Crist,  nac 
eri  yn  ein  cariad  ato  ef.  Adroddir  hanes 
iychrynllyd  am  erledigaeth  a  fu  ar  y  crist- 
onogion  yn  Calabria,  yn  y  fiwyddyn  1560  : 
?auwyd  hwynt  oll  i  fynu  mewn  un  tu,  fel 
llefaid  mewn  corlan ;  âaidienyddwr  imewn, 
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a  chÿmmerai  un  o  honynt  allan,  rhwymai 
gadach  dros  ei  lygaid  ef  i'w  dd-dlu,  ac  ar- 
weiniai  ef  i  le  ehang,  lle  y  parai  iddo  fyned 
ar  ei  Jiniau  ;  gw»di  gwneyd  hyny,  torai  ei 
wddf  ef  a  chyìleil,  a  gadawai  ef  yn  hanner 
tnsrẂ  :  yna  cyinmerai  y  gyîlell  waedled,  a'r 
cadach  oddi  am  ei  lygaid  ef,  a  dychwelai  i 
gymmeryd  un  arall,  yr  hwn  a  laddai  yr  un 
modd  :  ac  tel  hyn  y  gwnai  â  hwynt  oll,  bob 
yn  un  ac  un,  hyd  oni  laddodd  bedwar  ugain 
ac  wyth,  yn  union  fel  cigydd  yn  lladd  cyn- 
nifer  a  hyny  o  ddefaid. 

37  s  *  Eithr  yn  y  pethau  hyn  oll  yr 
ydym  ni  yn  fwy  nâ  choncwerwyr, 

ftrwy  ŵyr  hwn  a'n  carodd  ni. g  2  Cron.  20.  25-27.  Es.  25.  8.  1  Cor.  15.  54,  67.  2  Cor. 
2.  14.  a  12.  9,  10.  1  loan  4.  4  a  5.  1,  5.  Dat.  7.  9,  10.  a  11. 
7—12.  a  12.  II  a  17.  14.  a  21.  7.  h  Gal.  2.  20.  Eph.  5. 
2,  25-27.  2  Thes.  2.  16.  1  Ioan  4.  10,  19.  Dat.  1.  5. 

*  Yn  Ile  cael  eu  gwahanu  oddi  wrth  gariäd 
Crist  gan  yr  holl  bethau  dychrynllyd  uchod, 
mae  y  saint  fel  hyn  yn  caeleu  dwyn  i  fwyn- 
âd  mwy  perffaith  ohóno:  nid  yn  unig  maent 
yn  dianc  heb  niwed,  neu  o  braidd  yn  ennill 
y  fuddugoliaeth  ;  ond  y  maent  yn  cael  eu 
gwneuthur  yn  fwy  na  choncwerwyr,  yn  en- 
nillwyr  annhraethol,  trwy  eu  dyoddefiadau, 
trwy  gynnorthwyól  ras  eu  Gwaredwr  anwyl. 
Maent  yn  gorchfygu  pan  maenthwy  eu  hun- 
ain  yn  cael  eu  gorchtygu  :  maent  yn  gorch- 

fygu  trwy  y  rhai  hyny,  a'r  pethau  hyny,  yd- 
ynt  arferol  o  orchfygu  eraill.  Hen  orchfyg- 

wyr  cryfion  yw  satan  a'i  offerynau,  ond  mae 
y  saint  yn  gorchfygu  y  gorchfygwyr  hyny, 
ac  felly  yn  fwy  na  choncwerwyr.  Amcan 
y  diafol  yn  nyoddefiadau  y  saint  yw,  diffodd 
eu  cariad  at  Grist ;  (Job  1.  11  ;  a  2  5;)  ond 
yn  lle  hyny  mae  dyoddetìadau  dàn  fendith 
Duw  yn  foddion  i  chwanegu  a  chrytâu  eu 
cariad  ato,  ac,  iddynt  gael  mwy  o  eglurdeb 

o'i  gariad  yntau  atynt  hwy.  "  Yr  ydym  ni 
gristionogion  yn  chwerthin  am  ben  eich 
creulondeb  chwi,  ac  yn  chwanegu  mewn 

gwroldeb  a  chalonogrwydd,"  ebai  un  o  ben- 
defigion  Julian  y  gwrthgiliwr  wrtho  ef. 
t  Trwy  ufudd-dod  a  dyoddefiadau  Crist  dros- 
om,  trwy  ei  fuddugoliaeth  ef  ar  bob  gelyn 
erd(U>m,  trwy  ei  oruwch-lywodraeth  ef  ar 
bob  peth  ar  ein  rhan,  a  thrwy  ei  gynnorth- 

wyon  grasol  eí'  i  ni  yn  mhob  cyfyngder.  Nid 
trwy  eu  nerth  eu  hunain  mae  y  saint  yn 
fwy  na  choncwerwyr,  ond  trwy  nerth  yr 

hwn  a'u  carodd  ynddynt  ac  ar  eu  rhan. 

38  **Canys  y  mae  yn  ddíogel 
gennyf,  k  f  na  all  nac  angau,  \  nac 
einioes,  ||  nac  angelion,  l  §  na  tliywys- 
ogaethau,  *  na  meddiannau,  na  pheth- 
au  presennol,  na  phethau  i  ddyfod. 

»  pen.  4.  21.  2  Cor.  4.  13.  2  Tiro.  1.  12.  Heb.  11.  13. 
*  pen.  14.  8.  1  Cor.  3.  22,  23.  a  15.  54-58.  2  Cor.  5.  4—8. 
Phil.  1.  20-23.  1'2  Cor  11.  14.  Eph.  6.  II,  12.  Col.  1. 
16.  a2.  15.  1  Pedr  5.  8—10. 

*  Ail  ddatganiad  o  hyder  cadarn  yr  apos- 
tol,  yn  wyneb  pob  enbydrwydd,  oddi  w  rth  y 
drwg  a'r  da,  adfyd  a  hawddfyd  :  yr  oedd  yn 
ddiogel  ganddo,  nid  trwy  unihyw  ddaigudd- 
iad  neillduol  ;  ond  trwy  yr  un  ysbryd  ffydd, 

ag  sydd  yn  gyftredin  i'r  holl  gredinwyr.  Yr 
oedd  yn  sicr  ganddo,  oddi  ar  dystiolaeth  y 
gair,  am  feddwl  <Iigyfnewid  Duw,  ei  arfaeth 

a'i  gyfammod  grasol ;  o  herwydd  gwerth  a 
rhinwedd   aberth   a   gwaed  Crist,  ac  o  her- 
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wydi  ei  gariad,  ei  ffyddlondeb,  a'i  eiriol- 
aeth  effeithiol  ef.  +  Nis  gall  ofn,  dychryn,  na 
phoenau  angan,  ein  gwahanu  pddi  wrth  gir- 
i.td  Duw  ;  deued  angau  fel,  neu  y  pryd  y 

deîo,  yn  naturiol  neu  annaturiol.  jO'r  tu arall,  nis  gall  chwennychidd  na  gobaith  am 
fywyd,  na  dim  o  bleserau  a  mwyniant  hud- 
oliaethus  y  byd  a'r  bywyd  hwn  ei  wneyd 
||  Nis  gall  angelion  drwg  ei  wneyd,  o  ba 
raddau  bynag  y  byddont ;  pyrth  uffern  nis 

gorchfygant  yr  un  o'r  saint,  i'w  gwahanu 
odli  with  gariad  CiistaDuw.  §Tybia  rhai 
mai  graddau  ac  urddau  gornchelo  angelion  a 
feddylir  wrth  "  dy wysogaethau  a  meddian 
nau  "  yn  y  fàn  hon,  megys  ag  yn  Ephes.  3. 
10;  a  6-  12;  a  thybia  eraill  mai  breninoedd 
a  gvvýr  mawr  daearol  a  feddylir,  megys  ag 
yn  Tit.  3.  1  :  gallwn  gymmeryd  pob  un  i 
mewn,  ac  eto  ni  allant  wahanu  y  s.iint  oddi 
wrth  gariad  Duw.  *  Dunameis,  yw  y  gair  a 
gyfieithir  yma  "  meddiannau,"  yn  arwyddo 
gallu,  neu  awdurdod  :  galluoedd,  (powers,) 
y  cyfieithwyd  ef  yn  y  saesoneg  ;  a  galloudou 
yw  yn  y  Testament  Llydaweg  yn  y  fhn  hon. 

t  Na'r  pethau  ydym  yn  ddyoddef  yn  awr, 
na'r  peth  fydd  raid  i  ni  ddyoddef  ar  ol  hyn, 
pa  beth  bynag  a  fyddo  y  rhai  hyny:  nid  yw 
yn  sôn  am  bethan  a  basiodd,  yr  oedd  y  rhai 
hyny  wedi  eu  gorchfygn  eisoes. 

39  w*  Nac  "uchder,  ötnadyfnder, 
l  nac  un  creadur  arall,  p  \\  ein  gwahanu 
ni  oddi  wríh  5  gariad  Duw,  yr  hwn 
sydd    yng    Nghrist   Iesu    ein   Har- 
glwydd. 

Eph.  3.  18,  19.  n  Ex.  9.  16,  17.      Sulm  93.  3,  4 
Es.  10.  10-14,  33.  a  24.  21.  DaD.  4.  II.  a5  18-23.  2Thes 
2.  4.  Dat.  13.  1-8.  o  pen.  11.  33.  Satm  64.  6.  Diar.  20 
5.  Mat.  24.  24.  2  Cor.  2.  II.  a  11.3.  2  Thes.  2.  9-12.  D«t 
2  24.  a  12.  9.  a  13.  14.  »19.20  a  20  3,  7.  p  Ioan  10 
28-30.    Col.  3.  3,  4.  q  adn    35      pen.5.  8.    Ioan  3.  16 
a  16  27.  a  17.  26.  Eph.  1.  4.  a  2.  4-7.  Tit.  3.  4—7.  1  loar 
4.  9,  10,  16.  19. 

*  Nac  uchder  llwyddiant  a  mawredd  byd 
ol,  pe  caem  ni  ein  derchafu  iddynt :  +  nac 
iselder  a  dyfnder  tlodi,  adfyd,  gwarth,  a  gor 
thrymder,  y  byddo  yn  bosibl  ein  trochi  ni 
ynddynt.  Wrth  uchdera.  diifnder,  mae  rhai 
yn  deall,  ymadrodd  cynnwysfawr  ;  lle  mae 
yr  apostol  yn  cymmeryd  i  mewn  hobpeth, 
heb  adael  dim  allan.  J  Nac  un  creadur  arall, 
yn  y  nef,  ar  y  ddaear,  nac  yn  uffern  :  medd 
ylir  am  y  peth  a  fyner,  neu  am  bob  peth  yn 
nghyd,  trwy  holl  greadigaeth  ddirfawr  Duw  ; 
||  nirî  oes  dim  a  all  byth  ein  gwahanu  ni 
oddi  wrth  gariad  Duw  yr  hwn  sydd  yn 
Nghrist  lesu  ein  Harglwydd.  Gwaeth  nac 
ynfydrwydd  yw  dywedyd,  am  nad  yw  peeh 
od  yn  greadur  o  fath  yn  y  byd,  y  gall  pechod 
wedi  y  cwbl  wahanu  y  credadyn  oddi  wrth 
gariad  Duw:  mae  y  fath  ynfydrwydd  yn 

rhy  wael  i'w  ateb,  ac  yn  diryrnu  geiriau  yr 
apostol. 

PEN.  IX. 

Paul  yn  cwyno  dros  yr  Iuddewon. 

a*  Y  GWIRIONEDD  yr  wyf  fi 
yn  ei  ddywedyd  yng  Nghrist,  f  nid 

wyf  yn  dywedyd  celwydd,  b  %  a'm 
cydwybod  hefyd  yn  cyd-dystiolaethu 
â  mi  ||  yn  yr  Yspryd  Glân, 
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apen.  1.  9.  2  Cor.  1.  23.  •  II.  31.  a  12.  19.  Gal.  1.  20- 
Phil.  I.  8.  1  Thes.  2.  5.  1  Tim.  2.  7.  a  5.  21.  b  pen.  2. 
15.    a  8.  IG.    2  Cor.  1.  12.     1  Tiin.  1.5.     1  loan  3.  19-21  . 

Nid  gwých  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  ar- 
chwaethu  yr  athrawiaeth  o  gyfiawnâd  trwy 
ras,  trwy  ffydd  yn  unig,  heb  un  ystyriaeth  o 
weithredoedd  y  ddeddf,  yr  hon  a  drinodd  yr 

apostol  yn  y  penodau  o'r  blaen  ;  a  chan  ei  fod 
yn  myned  yn  y  bennod  hon  i  son  am  wrth- 
odiad  yr  Iuddewon  a  galwedigaeth  y  cenedi- 
oedd  ;  yr  oedl  yn  addas  iawn  iddo  ddy wedyd 
yr  hyn  mae  yn  ddywedyd  ynyr  adnodau  hyn, 
er  symmud  y  rhagfarn  a  allai  fod  yneierbyn 
ef  yn  meddyliau  yr  Iuddewon,  fel  un  nad  oedd 

yn  caru  nac  yn  ewyllysio  yn  dda  i'w  genedl 
ei  hun.  *  Yn  enw  Crist,  ac  yn  ngvvydd  Crist, 
yr  hwn  a  ŵyr  fy  nghalon,  mai  y  gwirionedd 
wyf  yn  ei  ddywedyd.  t  Chwanegir  hyn  er 
cadernid,  ac  er  peri  coelio  yn  well  yr  hyn 
oedd  yr  apostol  yn  ei  dystiolaethu  :  arferai 
yr  Iuddewon  chwanegu  nacâd  at  gadarnâd 
ar  achlysuron  fel  hyn,  gwel  1  Sam.  3.  18; 

Ioan  1.  20.  £  Yr  hon  a  roddir  mewn  dyn  i'r 
dyben  hyn  gan  Dduw,  ac  sydd  fel  milo  dyst- 
on  ynddo.  ||  Yn  ngŵydd  yr  Ysbryd  Glân, 
yr  hwn  a  wyr  mai  gwir  wyf  yn  ei  ddywed- 

yd,  ac  sydd  hefyd  yn  dyst  o'r  gwirionedd. Neu,  fel  y  meddyìia  rhai,  dàn  arweiniad  yr 
Ysbryd  Glàn,  yr  hwn  nis  gall  ddywedydcel- 
wydd.  Dyma  Paul  yn  llefaru,  ac  yn  cyfeirio 
at  dri  o  dystion  am  wirionedd  ei  dystiolaeth- 

iad,  Crist,  ei  gydwybod,  a'r  Ysbryd  Glân. 
2  c  *  Fod  i  mi  dristyd  raawr,  a 

gofid  dibaid  i'm  calon. c  pen.  10.  1.  1  Sam.  15  35.  Salin  119.  136.  Es.  66  10. 
Jer.  9.  1.  a  13.  17.  Galar  2.  12.  a  3.  48,  49,  51.  Ezec.  9.  4. 
Luc  19.   41—44.  Phil.  3.  18.   Dat.  II.  3. 

Yma  ni  a  gawn  y  peth,  yr  oedd  yr  apostol 
yn  ei  dystiolaethu  mòr  ddifiifo!,  sef  ei  ofid 
dros  ei  gyd-genedl.  Mae  yn  ei  ddangos  yn 
1.  yn  eifaureddj  yr  oedd  yn  debyg  i  ofid 
gwraig  wrth  esgor,  fel  yr  arwydda  y  gair, 
neu  aíar  a  gofid  ar  farwolaeth  rhyw  berthyn- 
as  agos  :  peth  yn  treulio  ac  yn  curio  y  corph 
a'r  meddwl.  Yn  2.  yn  ei  barâd  gwastadol, 

peth  arosawl  a  dibaid  ydoedd.  Y*n  3.  yn  ei 
eisteddfa,  peth  yn  y  gulon  oedd,  nid  oddi  all- 
an  yn  unig,  mewn  geiriau,  ac  yn  y  gwyneb- 

pryd. 
3  d*Canys  mi  a  ddymunwn  fy 

rnod  fy  hun  e  yn  anathema  oddi  wrth 
Grist,  dros  -^fy  mrodyr,  sej  fy  nghen- 
edl  yn  ol  y  cnawd  : 

d  Ex  32.  32.  e  Deut.  21.  23.  Josh.  6.  17,  18.  1  Sani. 
14.  24,  44  Gal.  1.  8.  a  3.  10,  13.  /pen.  11.  1.  G»n.  29. 
14.  Esth.  8.  6.  Act.  7.  23—26.  a  13.  26. 

Yma  ni  a  gawn  yr  achos  o'r  tristyd  mawr, 
a'r  gofid  dibaid  uchod.  *  Pa  fodd,  ac  yn 
tnha  ystyr,  y  gallai  yr  apostol  ddymnno  y 
fath  beth  a  hyn  'í  Tybia  rhai  fod  yr  apostol  o 
zel  dros  ogoniant  Duw,  ac  ogariad  at  ei  gyd- 
genedl,  yn  ewyllysgar  i  gael  ei  golli  byth,  pe 
buasai  hyny  o  ry w  ies  er  eu  hachub  hwy  : 
ond  buasai  yn  hollawl  anghyfreithlawn,  ar 
unrhyw  gyfrif  iddo  ewyllysio  bod  byth  yn 
druenus,  ac  yn  elyn  anghymmodol  Duw,  fel 
y  bydd  p^wb  a  gyfr-gollir.  Tybia  eraill  fel 
hyn  :  bod  yr  apostol  yn  dymuno  bod  yn  anath- 
ema,  nen  felltigedig  yn  ol  dull,  neu  esampl 
Crist,  cael  ei  gyfrif  yn  felltigedig  gan  ddyn- 

ion,  fel  y  cafodd  Crist,eidroi  allan  o'r  eglwys 
weledig,  ei  lwytho  â  gwarth  a  dyoddefiadau, 
ei   groeshoelio,    neu    ei    roddi    i   farwolaetb 
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inewn  unrhyw  fodd  mwyaf  poetius  a  gwarth- 
us ;  neu  hyd  yn  nod  dros  amser,  cael  ei 
amddifadu  a'i  gauad  allan  o  bob  cysur 
a  cbymdeithas  â  Clirist,  a'i  gauad  i  fynu 
dàu  y  dychrynfeydd  mwyaf,  a'r  cyfyngder 
meddwl  trymaf  a  fyddai  bosibl  iddo  ddyodd- 
ef  heb  bechu,  pe  galiai  efe  drwy  hyny  achub 
ei  gyd-genedl  rhag  y  distryw  ofnadwy  oedd 
efe  yn  ei  rag-weled  yn  dyfod  arnynt,  yn  y 
byd  hwn  ac  yn  y  byd  i  ddyfod.  Mae  anath- 
ema  weithiau  yu  arwyddo  marwolaeth  gor- 
phorol,  a  byddai  yr  hen  baganiaid  mewn  ain- 
seroedd  o  drallod  yn  aberthu  dynion  i  hedd- 
ychu  eu  duwiau,  y  sawl  aberthau  a  alwentyn 
anathema.  Bod  yn  anathema  oddi  ivrth 

Grist  yw  y  peth  sydd  yn  gw'neyd  y  geiriau yn  ddyrys  ;  ac  mae  yn  sicr  nas  gallai  yr  ap 
ostol  sanctaidd  ddymuno  cael  ei  ysgar  yn 
dragywyddol  oddi  wrth  Grist,  fel  gelyn  iddo; 

a  dywed  dau  o'n  Hawdwyr  y  gellir  darllen 
y  geiriau  apo  Christou,  yn  ol  esampl  neu 
ddull  Criet,  ftl  y  sylwyd  uchod:  felly  yr 
oedd  yr  apostol  yn  ewyllysgar  i  gael  ei  gyf- 
rif  yn  felltigedig,  a'i  drin  gan  ddynion  fel 
uu  melltigedig,  fel  y  cyfrifwyd  ac  y  trinwyd 
Crist  ei  hunan,  os  gallai  hyny  fod  o  ryw  ies 
er  achubiaeth  ei  gyd  genedl  anghrediniol  a 
rhagfarnus. 

4  *  Y  rhai  sydd^  Israeliaid;  feiddo 

y  rhai  y w  h  y  mabwysiad,  *J  a'r  go- 
goniant, h  ||  a'r  cyfammodau, l  §  a  dod- 
iad  y  ddeddf',  m  *a'r  gwasanaeth,  na'r addewidion : 

g  adn.  6.  Geu.  32.  28.  Ex.  19.  3-6.  Deut.  7.  6.  Sa!m 
73.  I.  Ës.  41.  8.  a  46.  3.  Ioan  1.  47.  h  Ex  4  22.  DeuL. 

14.  I.  Jer.  31.  9,  20.  Hos.  11.  1.  i  Nura.  7.  89.   I  Sara.  4. 
21,22.  1  B.en.  8.  11.  Salm  78.  61.  i  Gen.  15.  18.  a  17. 
2,  7,  10.  Kx.  24.  7,  8  a  34.  27.  Deut.  29  1.  a  31.  16.  Neh. 
13.  29.  Salm  89.  3,  34.  Jer.  33  20-25.  Act.  3.  25.  Heb  8. 
6-10.  /pen.3.  2.  Neh.  9.  13,  14.  Salm  147.  19.  Ezec. 
20.  11,  12.  loan-l.  17.  m  Es.  5.  2  Mat  21.  33.  Heb.  9. 

10.  n  Lac  1.  54,  55,  69—75.  Act.  2.  39.  a  3.  25,  -26.  a  13 
32,  33.  Eph.  2.  12.  Heb.  6.  13-17. 

*  Had  Jacob,  yr  hwn  a  ymdrechodd  â 
Duw,  ac  a  lwyddodd  ;  ac  am  íiyny  a  gyfenw- 
yd  gan  Dduw  yn  Israel.  1  Y  rhai  a  gym- 
merodd  Duw  i  gyfammod  âg  ef  ei  hun,  yn 
yr  hwn  mae  yn  ymrwymo  i  fod  yu  Dduw  ac 

yn  Dai  iddynt,  a'u  harddelwi  hwythau  fel  ei 
blant  yn  wastadol.  Mabwysiad  allanol,  ac  i 
freintiau  allanol  a  feddylir  yma,  nid  mab- 
wysiad  ysbrydol  y  saint,  fel  pen.  8.  15 ; 

Ephes.  1.  5  :  cysgod  oedd  hwn  o'r  mabwysiad 
hwnw.  X  Gogoniant  lsrael  oedd  y  deml,  yr 

addoliad,  yr  arth  a'r  drugareddfa,  y  Shech- 
ina,  a'r  arwyddion  eraill  o  bresenoldeb  Duw 
yn  eu  plith  hwynt.  y  Y  cyfammodau  a 
wnaethai  Duw  âg  Abraham,  Isaac,  Jacob, 
Aaron,  a  Dafydd  :  efallai  bod  yr  enwaediad 
hefyd  yn  gynnwysedig.  §  Dodiad  y  ddeddf 
fo^sol,  neu  y  deg  gorchymyn  ar  Sinai,  ar 
lechau,  ac  yn  yr  arch.  *  Y  gwasanaeth  sere- 
moniol,  holl  wasanaeth  addoliad  Duw  yn  y 
deml.  f  Pob  addewidion  :  bod  yn  Dduw 
iddynt  ;  bod  gyda  hwynt  ;  eu  bendlthio;  ac 
yn  enwedig  yr  addewidion  o  ddaufun  y 
Messiah  iddynt  yn  nghyflawnder  yr  amser, 
yr  hwn  oeddynt  hwy  yn  awr  wedi  ei  wrthod. 
Yr  oedd  yr  apostol  yn  enwi  y  breintiau  uch 
od,  i  ddangos  mòr  fawr  oedd  ganddo  am  ei 
gyd-genedl  yr  Israeliaid,  mòr  fawr  ocdd  eu 
manteision  hwy  i  gredu  yn  Nghrist,  ac  mòr 

'  wr  fyddai  eu  barn  ofnadwy  os  gwrthodent yn  y  diwedd. 

5  °  *  Eiddo  y  rhai  yw  y  tadau  ; 
pf  ac  or  rna>  yr  hanoedd  Ciist  yn  ol 
y  cnawd,  *  \  yr  hwn  sydd  uwchlaw 
pawb,  yn  Dcluw  r  [|  bendigedig  yn 
oes  oesoedd.     *  §  Amen. 

o  pen.  II.  28.  Deut.  10.  15.         p  pen.  1.  3.  Gen.  12.  3. 
49.  10.    Es.  7.  14.    a  11.  1.    Mat.  1.   1.  &,o.    Luc  3.  23,  &c. 

2  Tira.  2.  8.       D*t.  22.  16.  q  pen.   10.  12.      Salrn  45.  fi. 
a  10J.  19.  Es.  9  6.  Jer.  23.  5,  6.  Mica  5.  2.  loan  1.  1—3. 
a  10.  30.  Act.  20  23.  Phil.  2.  6—11.  Col.  1.  16.  I  Tim.  3. 
!6.  Heb  1.  8—13.  1  Ioan  5.  20.  r  pen.  1.  25.  Salro  72. 
19.        2  Cor    II.  31.      1  Tira    6.  15.  s  Deut.  27.  15,  &c. 
I  Bren.  1.  36.  1  Cron  16.  36.  Salm  41.  13.  a  89.  52.  a  106. 
48.  Jer.  28.  6.  Mat  6  13.  a  28.  20.  I  Cor.  14  16.  Dat.  1. 
18.  a  5.  14.  a  22.  20. 

*  Sef  Abraham,  Isaac,  Jacob,  Dafydd,  a'r 
hen  batiíarchiaid  enwog  a  sanctaidd  gynt,  y 
rhai  a  rodiasent  gyda  Duw,  ac  a  gymmerad- 
wywyd  ganddo  ef  trwy  eu  fifydd  yn  y  Mes- 
siah  :  yr  oedd  hon  yn  rhagor-fraint  fawr,  ac 
ymffrostiai  yr  Iuddewon  yn  fawr  o  hóni  yn 

mhob  oes.  f "  Ac  o'r  rhai,  Crist  yn  ol  y 
cnawd,"  yw  y  Groeg ;  y  geiriau  "  yr  han- 
oedd,"  mewn  llythyrenau  Italaidd,  a  rodd- 
wyd  i  mewn  gan  y  cyfieithwyr :  Ac  o'r  rhaí 
y  daeth  Crist  yn  ol  y  cnawd,  sy  gan  y  saeson. 

O  honynt  hwy,  "sydd  Israeliaid,"  adn.  4,  yr 
hanoedd  Crist  yn  ol  y  cnawd,  f*  Had  Abra- 
ham  a  gymmerodd  efe,"  ac  nid  oes  eisiau 
chwaneg  o  eglurhâd  ar  hyna.  %  Ond  yr  hwn 

a  hanoedd  o'r  Iuddewon  yn  ol  y  cnawd,  yd- 
oedd  uwchlaw  pawb  ;  uwchlaw  pob  dyn  ar 
y  ddaear,  ac  uwchlaw  pob  angel  yn  y  nef : 
yr  oedd  hwn  o  ran  ei  Berson  yn  Dduw,  yn 
wir  a  phrìodol  Dduw,  yn  Dduw  cadarn,  ac 
yn  Dad  tragywyddoldeb.  Es.  9.  6.  ||  Fel  y 
cyfryw,  yr  oedd  erioed,  y  maeyn  awr,  ac  a 
fydd  byih,  yn  fendigedig  gan  bawb,  saint  ac 
angelion,  yn  y  byd  hwn  ac  yn  y  nef  yn  oes 
oesoedd.  §Dyweded  pawb  a  gredant  ynddo, 

a  phawb  a  glywant  am  dano,  Amen  o'u  cal- 
onau  ;  addefer  ac  anrhydedder  uwchlaw 
pawb,  fel  Duw  bendigedig  yn  oes  oesoedd. 

Mae  y  geiiiau  "  hanu  yn  ol  y  cnawd"  yn 
arwyddo  bod  i  Grist  hanfodiad  blaenorawl, 

i>wch,  ac  ardderchocach  ;  a'r  geiriau  "  Duw 
bendigedig  yn  oes  oesoedd,"  yn  dangos  beth 
oedd  yr  hanfwdiad  hyny,  a  phwy  oedd  y 
Person  a  "  hanoedd  yn  ol  y  cnawd."  Nis 
gall  geiriau  osod  allan  Dduwdod  a  dynoliaeth 
Crist  yn  amlycach  ;  a  nydded  a  gŵyr-droed 
y  Sosiniaid  hwy  fel  y  mynont,  nis  mcdrant. 
byth  dd^dymchwel  yr  athrawiaeth  amlwg  a 
gwerthfawr  a  gynnwysant. 

6  '  *  Eithr  nid  posibl  yw  myned 
gair  Duw  yn  ddirym  :  u  f  canys  nid 
ísrae)  yw  pawb  a'r  sydd  o  Israel. t  pen  4.  3.  a  11.  1,  12.  Num  23.  19.  Es.  55.  11.  Mat. 
24.  35.  loau  10.  35.  2  Tim  2.  13.  Heb  6.  17,  18.  u  pen. 
2.  28,  29.  a  4.  12—16    loan  1.  47.  Ga!.  6.   16. 

Er  bod  yr  Iuddewon  yn  gyffredin  wedi 
gwrthod  yr  efengyl,  ac  am  hyny  fe!  cenedl 
wedi  eu  cauad  allan  o  deyrnas  y  Messiah  ; 
eto  ni  ddylid  meddwl  bud  gair  Duw  wedi 
myned  yn  ddirym  :  yr  oedd  eu  cyfammod 
gwlüdol  neu  genedlawl  wedi  cael  ei  gyflawni 
iddynt  hwy  hyd  onid  oeddynt  wedi  ei  wrth- 
od,  a  ffbrnedu  eu  hawlynddo;  yr  oedd  yr 
addewidion  am  y  Messiah  wedi  cael  eu  cyf- 
lawni ;  ac  nid  oedd  y  cyfammod  ysbrydol 

a'r  addewidion  yn  perthyn  iddynt  h.vy  fel 
cenedl,  ond  yn  unig  i'r  rhai  a  gredent  o 
honynt  hwy,  yn  gytiredin  gyda  chredinwyr 
eraill :  +  canys  níd  gwir  Israel  ysbrydol  Duw 



Bod  Duw  yngweithredu  yn  ol  ei        RHtJE.  IX.  ben-arglwyddiaeth  wrth  achab. 

oecld  pawb  a  hanai  yn  naturiol  o  Jacob,  neu 
Israel :  yn  had  ysbrydol  Abraham  yr  oedd 
gair,  cyfammod,  ac  addewidion  Duw,  i  gael 
eu  cyíìawni,  o  ba  genedl  bynag  y  byddent 

hwy  :  i'r  cyfryw  rai,  nid  posibl  yw  ruyned 
ei  air  ef  yn  ddirym. 

7  x*  Ac  nid  ydynt,  oblegid  eu  bod 
yn  had  Abraham,  i  gŷd  yn  blant : 
feithr,  y  Yn  Isaac  y  gelwir  i  ti  had. 

*  Luc  3.  8.  *  16.  24,  25,  30.  luan  S.  37—39.  Phil.  3.  3. 
ÿ  Gen.  21.  12.  Hcb.  11.  IS. 

*  Yn  wir  yr  oedd  Duw  wedi  dang03  y 
mater  hwn  yn  amgylchiad  Abraharn  a'i  had : 
oblegid  nid  oedd  y  cyfamrnod  a  wnaed  â.%  ef 

a'i  had  yn  cynnwys  ei  holl  hád  ef;  tlim  oud 
ei  had  yn  llinell  Isaac,  pan  ddywedodd  Dtiw 

wrtho  ef,  "  Yn  Isaac  y  gelwir  i  tí  had."  Nid 
oedd  y  cyfammod  yn  perthyn  i  Ishmael,mab 
Agar,  y  gaetli-forwyn  ;  ond  i  Isaac,  mab  Sara, 
y  wraig  rydd.  Felly,  nid  oedd  holi  blant 
Abraliam  trwy  genedliad  naturiol,  yn  cael  eu 
mabwysiadu  fel  plant  Duw,  hyd  yn  nod 
mewn  ystyr  gysyodol ;  dim  ond  y  rhai  a 
ddeillient  o  hóno  ef  yn  o!  yr  addewid,  a  tlirwy 
allu  goruwch-naturiol  Duw  yn  ei  chyflawni. 
pan  oedd  Sara  wrth  naturiaeth  wedi  myned 
dros  amser  planta. 

8  *Hynny  ydyw,  2Nid  plant  y 
cnawd,  y  rhai  hynny  sydd  blant  i 
Dduw ;  eithr  plant  yr  addewid  a  a 
gyfrifir  yn  had. 

*  pen.  4.  11-16.  Gal.4.  22-31.  o  Gen.  31.  15.  Salin 
22.  30.    a  87.  6.    Ioan  1.  13.    Gal    3.  26—29.    1  Ioau  3.   1,  2. 

*  Mae  yr  apostol  yrna  yn  amlwgyn  llefaru 
am  wir  Israel  ysbrydol  yn  mhlith  hiliogaeth 
Israel  naturiol ;  gweddill,  megys  yn  wahan- 
iaethol  oddi  wrth  y  genedl  oll,  ac  yn  gyffred- 
inol.  Yr  oedd  Ishmael  wedi  ei  eni  yn  ol  y 

cnawd,  neu  yn  ol  trefn  gyft'redinol  anian,  ac 
yn  cysgodi  yr  holl  Israeíiaid  digred  a  deddf- 
ol :  ac  yr  oedd  Isaac  wedi  ei  eni  trwy  ryrn 
addewid,  a  gallu  goruwch-natnriol  Duw  ;  ac 
yn  cysgodi  yr  holl  Israeliaid  ysbrydol :  ac  ìnae 
yr  apostol  yn  enwi  dau  tabAbraham  yma,  ac 
Esau  a  Jacob  ar  ol  hyn,  fel  egluriadau  o'i 
brif  bwnc,  mai  "  nid  Israel  yw  pawb  sydd  o 
Israel,"  adn.  6.  Dywed  Ponl  fod  Galat.  3. 
8,  14,  29 ;  a  4.  28,  yn  rhoddi  llawn  agoriad  ar 
yr  arlnod  hon. 

9  *  Canys  gairyr  addewid yw  hwn; 
h\  Ar  yr  amser  hwn  y  deuaf,  a  bydd mab  i  Sara. 

b  Gen.  17.  21.  a  18.  10,  14.  a  21.  2. 

*  Mae  gair  hwn  yr  addewid  yn  Gen.  18. 
10,  ac  yn  cynnwys  dau  béth: — 1.  Y  byddai 
mab  i  Sira,  trwy  allu  Duw  yn  cyflawni  yr 

addewid  ;  ac  yn  2.  Mai  i'r  mab  hwnw  y 
byddai  y  bendithion;  ete  oedd  yn  y  cyfam- 
mod,  ac  nid  Ishmael.  t  "  Gan  ddychwelyd  y 
dychwelaf  atatyn  nghyleh  ainser  bywiolaeth; 
ac  wele  fab  i  S.tra,"  yw  y  geiriau  yn  Genesis. 
"  Ar  yr  amser  hwn,"  neu  yn  ol  "yr  amser 
hwn  :"  hyny  y  w,  yr  amser  i  esgor  ar  blaut 
ar  ol  beiehiogi.  "  Mi  a  ddeuaf,  a  bydd  mab 
i  Sara  :"  liyny  yw,  mi  a  ddangosaf  fy  ngaliu 
yn  nghyflawuiad  fy  addcwid  ;  cairí'  Sara  yn 
»icr  esgOf  ar  fab  :  er  ei  henaint,  marweidd- 
dr.i  ei  bru,  ei  harrnnheuaeth  yn  awr,  a  phob 
ymddangosiad  gwrthwyuebol,  bydd  mab  i 
Sara,  ac  nis  gall  dim  luddias  galiu  Duw,  na 

chyflawniad  ei  addewid  ef.  Mae  yn  amlwg 
wrth  hyn,  niai  effaith  addewid  Duw  oedd 
gen<(lii:aeth  lsaac,  ac  nid  dim  arall.  Mae 

yn  debyg  i  Sara  ddechreu  beichiogi  tun'r 
pryd  hwnw,  a  geni  yn  yr  amser  arferol  ;  a 
daeth  Duw  ati  i  roi  grym  i  esgor,  yn  gystal 
a  nerth  i  ymddwyn  had. 

10  c  ;}î  Ac  nid  ìiyn  yn  unigc ;  d  feithr 
llebecca  hefyd,  wedi  iddi  feichiogi  o 

un,  se/'o'n  tad  ísaac  ; c  pen.  5.  3,  II.  Lnc  16.  26.        d  Geo.  25.  21. 

*  Yina  mae  yr  aposttd  yn  myned  i  gry- 
bwyll  am  amgylchiad  arall,  er  dan^os  mai 

"  nid  Israel  yw  pawb  a'r  sydd  o  Israel." 
+  Gan  inai  Isaac  oedd  unig  f  .b  Abraham  o 
Sara  ei  wraig,  gallai  rhai  fedclwl  mai  am 
hyny  yr  oedd  bendithion  y  cyfannuod  iddo 
ef :  eto,  yr  oedd  nid  yn  unig  lshniael  mah 
Agar,  a  phlant  eraill  Abraham  o  Cetura  yn 
cael  eu  cauad  allan  ;  ond  hefyd  Es  .u,  mab 
henaf  Isaac  o  Rebecca,  a  chyd-efell  â  Jacob, 

yí'  oedd  efe  a'i  had  yn  cael  eu  cauad  allan 
yr  un  modd.  Er  bod  y  ddan  hyn  yn  blant 
o'r  un  beichio^iad,  o'r  un  tad  a  mam,  ac  yr 
un  math  yn  mhob  ystyr  ac  amgylchiad  ;  eto 
gwelodd  Dnw  yn  dda  i  wneyd  gwahaniaeth 
bore  a  phenarglwyddiaethol  rhyngddynt  hwy, 
yn  ol  cynghor  ei  ewyllys  ei  hun.  Daillen 
rhai  y  geiriau,  Ac  nid  hi  yn  unig,  sef  Sara. 
Nid  oes  na  hi  na  hyn  yn  y  Groeg. 

1 1  *  (Canys  e  cyn  geni  y  plant  etto, 
f  na  gwneuthur  o  honyntddanadrwg. 

fel  X  y  byddai  i'r  arfaeth  s  yn  ot  eth- 
oledigaeth  Duw  ||  sefyll,  h  §  nid  o 
weithredoedd,  *eithr  o'r  hwn  sydd  yn 
galw) 

e  pen.  4.  17.  Salm  51.  5.  Eph.  2.  3.  /  pen.  8.  28-30. 
Es.  14.  24,  26,27.  a  '23.  9.  a  46.  10,  II.  Jer.  51.  29.  E{h.  I. 
9—11.  a  3.  II.  2  Tirn.  1.  9.  g  pen.  11.  5,  7.  lìph.  I.  4,  5. 
I  Tl.es.  1.  4.  2  Pedr  1.  10.  A  pen.  11.6.  Bph.  2.9.  Tit. 
3.  5.  i  peit.  9.  2S.  1  Thes.  2.  12.  2  Thes  2.  13,  14.  1  Pedr "    10.   Da».  17.  14. 

*  Megys  ag  nad  oedd  dim  yn  nghenedliad 
a  genedigaeth  y  plant  hyn,  felly  nid  oedd 
dim  ychwaith  yn  eu  gweithredoedd,  yn  ach- 
os  i  Dduw  wneyd  rhagoriaeth  rhyngddynt  ; 
oblegid  pan  lefaiodd  efe  yr  hyn  ddygwyddai 
iddynt,  yr  oeddynt  heb  eu  geni,  ac  eto  heb 
wneuthur  na  da  na  drwg.  +  Hyny  yw  nid 
oeddsnt  wedi  gwneuthur  na  da  na  drwg  yn 
weithredol,  i  beri  bod  dirn  gwahaniaeth 

thyngddynt;  am  bechod  gwreiddiol,yr  oedd- 
ynt  i!l  dau  vn  euog,  ac  wedi  eu  llygru  gan- 
ddo,  y  naill  fel  y  llall :  nid  oes  yma  ddim  yn 
gwadu  pechod  gwreiddiol,  ond  yn  hytrach 
yn  ei  dybied,  gwyddai  yr  apostol  eu  bod 
hwy  ill  dau  yn  bechaduriaid  gwreiddiol  fel 
holl  hil  syrthiedig  Adda.  t  M?e  arfaeth 
Duw  ynyi  i'w  ddeall  ani  beidio  ag  ethol  Es- 
au  yn  gystal  ag  am  ethol  Jacob  :  gweithred 
wiif.ddawl  a  grasol  Duw  oedd  ethol  y  naill 

yn  wyueb  ei  annheilyngdod  ef  i  gael  ei  eth- 
ol ;  ond  gweithi  ed  o  gyfiawnder  oedd  gadael 
y  llall,  heb  ei  ethol,  hyny  oedd  efe  yn  haeddu  : 

ac  felly  y  gellir  dywedyd  am  bawb  a  eihol- odd  Dnw,  a  phawb  nid  etholodd  efe.  ||  Fel 
y  safai  yu  gadarn  ac  yn  ddiííyfnewid  byth  : 
pe  buasai  arfaeth  ac  etholedigaeth  Duw  yn 
yinddybyiiu  a'r  weithredoedd  da  dyuion, 
hyddai  yn  ansicr  iawti ; 

sylfaenu  pob  peth  ar  ei  gynghor  a'i  ewyllys 
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ddigyfnewW  ei  hun,  cyn,  ac  heb  weithred- 
oedd  riynion,  ani  hyny  mae  ei  arfacth  ef  yn 

sicr  o  sei'yll  :  ei  gjnghor  a  saìf,  a'i  holl 
ewyJlys  a  wnâ.  §  ̂Sl  i<l  o  weithredoeriri  a  rag- 
welai  efe,  a  wnâi  un  o  honynt  mwy  na'r 
11*11,  bnasai  hyny  yr  un  peih  a  phe  buasent 
wedi  eu  gwneyd  eisoes  :  ejfaith  etholedig- 
aelb  a  galwedigaeth  Duw  yw  gweithrcdoeriri 
da,  ac  nid  yr  achos  o  honynt :  ethol  ei  bobl 
fèl  y  byddent  yn  sanctaidd  a  wnaeth  efe,  ac 
nid  am  eu  bod  nac  am  y  byddent  felly. 

12  *Y  dywedwyd  wrthi,  h  f  Yr 
hynaf  a  wasanaetha  yr  ieuangaf. 

jt  Gen.  25.  22,  23.  2  S*m.  s'.  14.  1  Breu.  22.  47. 
*  Dywedwyd  hyn  wrth  Rebecca  yn  Gen. 

25.  22,  23,  pan  oedd  y  plant  eto  yn  ei  chroth 
hi,  ac  heb  wneuthnr  o  honynt  dda  na  drwg. 

Mae  yr  adnod  hon  i'w  darlíen  gyda'r  ddeg- 
fed,  a'r  unfed  ar  ddeg  rhwng  crymfachau. 
t  Yr  hynaf,  sef  Esau,  a  wasanaetha'r  ieuang- 
af,  sef  Jacob  :  neu  y  mwyaf  a  wasanaetha  y 
Heiaf.  Felly  y  bu  yn  nwy  hiliogaeth  y  ddau 
frawd  hyn,  fel  mae  yn  amlwg  yn  eu  hanes 
yn  yr  Hen  Destarnent.  Dechreuodd  hyn 
gymmeryd  lle  pan  gafodd  Jacob  yr  enedig- 
aeth-fraint  a'r  fendith  ;  ac  yr  hynaf  yn  gwas- 
anaethu  yr  ieuangaf  a  fu  hi  o  hyny  allan  drwy 
yr  holl  oesoedd  :  fel  hyn  yr  oedd  arfaeth 
Duw  yn  sefyll. 

13  *  Megisyrysgrifenwyd,  lf  Jac- 
ob  a  gerais,  eithr  Esau  a  m  gaseais. 

/  Mal.  1.  2,  3.  m  Gen.  29.  31,  33.  Deut.  21.  15.  Diar. 
13.  24.  Mat.  10.  37.  Luo  14.  26.  Iuan  12.  25. 

*  Ysgrifenwyd  hyn  yn  Mal.  1.  2,  3.  +  Os 
carodd  Duw  Jacob,  a  chasâu  Esau,  (neu 
ddangos  iddo  lai  o  cîiriondeb  nac  i  Jacob,) 
heb  un  golwg  ar  eu  gweithredoedd  hwynt, 
megys  yn  gymharol  dda  neu  ddrwg,  yna 
mae  y  pwnc  mawr  wedi  ei  sefydlu,  fod  Duw 

yn  dangos  mwy  o  diriondeb  i'r  naill  ddyn 
nac  i'r  llall,  heb  un  ystyriaeth  o'u  cyfiawnder 
na'u  hanghyfiawnder  hwynt.  Ac,  "  a  oes 
anghyfiawnder  gyda  Duw  ?"  A  oes  neb  a 
all  ei  gyhaddo  ef  o  anghyfiawnder  ?  Na  all 
mewn  un  modd  :  ni  wnaeth  efe  ddim  cam 

âg  Esau  ei  adael  ef  i^W  ddewisiad  ei  hun;  a 
derbyniodd  ef  a'i  had  fwy  o  drugareddan 
nag  a  haeddasant :  ac  nid  oedd  cariad  a  dai- 

oni  Duw  tuag  at  Jacob  a'i  had,  mewn  un 
modd  na  mesur  yn  niweidio  Esau.  Os  oedd 
yn  gyfiawn  i  Dduw  oddef  i  greaduriaid 
«anctaidd  i  bechu,  a'u  cospi  am  bechod,  (a 
phwy  a  ddywed  nad  oedd  yn  gyfiawn  iddo?) 
rhaid  i  ni  addef  fod  yn  gyfiawn  iddo  adael 
creaduriaid  syrthiedig  iddynt  eu  hunain,  i 
fyned  yn  mlaen  mewn  gwrthryfel,  a  soddi 
yn  y  diwedd  i  ddistryw.  Heb  hyn  nis  gaJl 
efe  weithredu  fel  Pen  Arglwydd,  a  Llywodr- 
aethwr  moesol  y  bydoedd. 

14  »  *  Beth  gan  hynny  a  ddywed- 
wn  ni  ?  °  A  oes  anghyfiawnder  gyd  a Duw  ?    f  Na  atto  Duw. 

i.^    »  Gwel  ar  pen.  3.  1,  5.      o  pen.  2.  5.  a  3.  5,  6.  Gen.  18. 
|J5.  Deul.  32.  4.  2  Cron.  19.  7.  Job  S.  3.  a34.  10-12,  18,  19. 

35.2.    Salm  92.  15.    a  145.  17.    Jer.  12.  1.     Dat.  15.  3,  4. 

*  Os  ydyw  pawb  yn  yr  un  cyflwr  syrth- 
liedig  wrth  natur,  a  Duw  yn  ethol  rhai  i'w 

jeodi  o'r  cyflwr  hwnw,  ac  yn  gadael  eraill 
Jyn  y  cyílwrhwnw;  a  raid  i  ni  gas^lu  oddi 
Iwrth  hyny,  fod  anghyfiawnder  gyda'r  Duw 
Iniawr  a  sanctaidd,  o  ran  ei  fcdriyliau,  ei 

Ifwriadau,  a'i  oruchwyliaethau  tuag  *at  blant 
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dynion,  yn  ei  waith  yn  dewis  rhai,  ac  yn 
gwríhod  eraill,  a  hwy  oll  o'r  blaen  yn  yr  un amgylchiariau?  +  Na  raid  mewn  un  modd  : 
( Mc  genoito,  gair  arferol  yr  apostol)  pell 
fydrio  oddi  wrthym  ni  y  fath  feddwl  dy- 
chrynllyd,  yr  hwn  sydd  mòr  hollawl  groes  i 
berífeithrwyrid  Duw,  ac  i'w  lyworiraeth  ef 
ar  yr  eglwys  a'r  byd.  Nid  yw  efe  yn  gwneyd 
niweri  i  neb,  trwy  gyfranu  ei  rad  ddoniau 
neu  eu  hattal,  fel  y  gwelo  efe  yn  dda  ;  oblegid 
nid  yw  efe  yn  ddyledwr  i  neb.  Gwel 
ychwaneg  ar  y  mater  hwn  dàn  yr  adnod 
o'r  blaen.  "  Na  atto  Duw  :"  "  maddeued 
Duw,"  yn  y  Syriaeg,  medd  Pool ;  sef  madd- 
eued  y  fath  feddwi  cableddus,  fod  anghyf- 
iawnder  gydag  ef,  mewn  ethol  na  gadael. 

15  *  Canys  y  mae  yn  dywedyd 
wrth  Moses,  p  f  Mi  a  drugarhâf  Jwrth 
yr  hwn  y  Irugarhâwyf,  ac  a  dosturiaf 
wrth  yr  hwn  y  tosturiwyf. 

p  adii.  16,  18,  19.  Eac.  33.  19.  a  34.  6,  7.  Es.  27.  11. Mic.  7.  18. 

*  Yr  Ioddewon  o  bawb,  a  ddylasent  fodyr 
olaf  i  godi  yr  wrthddadl  uchod,  am  anghyf- 
iawnder  gyda  Duwr  yn  ei  waith  yn  ethol  rhai 
ac  yn  gadael  eraill  ;  canys  yr  oedd  wedi  eu 
derchafu  hwy  yn  uchel  rhagor  pawb  eraill,  a 
gwyddent  ei  fod  ef  ei  hun  wedi  dywedyd 
wrth  Moses  eu  deddfwr  enwog  hwynt,(Exod. 
33.  19,)  y  trugarhâai  ac  y  tosturiai  efe  wrth  y 
neb  y  mynai.  Cyngor  ei  ewyllys  ei  hun  yw 
ei  reol  ef  i  gyfranu  o'i  ddoniau  rhad  ac  an- 
haeddedig  i'r  neb  y  myno  o  blant  dynion 
syrthiedig  ac  annheilwng.  +  Mae  trugaredd 
yn  rhagfeddwl  pechodau  a  thrueni,  neu  lygr- 
iad  gwirfoddawl  dynolryw  :  ac  maey  Hygriad 
hwn  eilwaith  yn  rhagdybied  cread  mewn 
purdeb  ac  uniondeb.  J  Ni  a  welwn  yma  fod 
Moses  wedi  arfer  geiriau  llawn  mòr  gryfed 

â'r  apostol,  wrth  ysgrifenu  am  ben-arglwydd- 
iaeth  Duw,  a  chwedi  eu  derbyn  o  enau  Duw ei  hunan. 

16  *  Felly  gan  hynny  ̂ nido'rhwn 
sydd  yn  ewyllysio  y  mae,  nac  o'r  hwn 
sydd  yn  rhedeg  chwaith;  f  ond  o 
Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  trugarhâu. 

q  adn.  11.  Gen.  27.  1—4,  9—14.  Salm  110.  3.  Es.  65.  1. 
Mat.  II.  25,  26.  Luc  10.  21.  loan  1.  12,  13.  a  3.  8.  I  Cor.  1. 
26-31.  £ph.  2.  4,  5.  PLil.  2.  13.  2  Thes.  2.  13,  14.Tit.  3.  3 
-5.  lago  1.  18.  1  Pedr  2.  9,  10. 

*  JVîae  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma  eto  at 
Jacob  ac  Esau  :  yr  oedd  Jacob  yn  ewyllysio 
etifeddu  y  fendith,  ac  efe  a  redodd  ar  or- 
chymyn  ei  fam  :  fel  hyn  efe  a  ragflaenodd 

Esan  ;  ac  Isaac,  yn  groes  i'w  fwriad,  a'i  ben- 
dithiod  ef :  ond  yr  oedd  yr  holl  weithred  yn 
dwyllodrus  a  gwarthus,  ac  yn  haeddu  anfodd- 
lonrwydd  Duw  yn  hytrach  na'i  gymmerad- 
wyaeth.  Pa  fodd  bynag,  nid  o  ewyllysio  na 
rhedeg  Jacob  yr  oedd  gwreiddyn  y  cyfammod 

a  sefydlwyd  âg  ef  a'i  had,  eithr  o  gariad 
Duw  yu  ethol ;  arfaeth  yr  hwn  am  dano  ef  a 

wnaethid  yn  hysbys  lawer  o  flynyddoedd  o'r 
blaen. — Fel  hyn  mae  credinwyr  yn  mawr  ew- 
yllysio  iachawdwriaeth  Crist,  ac  yn  llafurio 

i'w  chael  hi  ;  eto  nid  yw  y  dymuniadau  hyn 
ond  ffrjMÜau  ynrhedeg  o  tìynon  cariad  cthol- 
iadol  Duw  :  Efe,  yr  hwn  a'u  carodd  ac  a'u 
hethclodri,  sydd  yn  gweithio  ynddynt  ewyll- 
ysio  a  gweithredu  o'i  ewy!l}3  da  ef:  ftliy, 
nid  o  ewyllysio  a  rhedeg  y  rnae  etholedig- 
aeth  a    ttirugaredd  J  ond   i'r  gwrthwyneb,   o 
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etholedigaeth  a  thrugaredd  y  niae  pob  gwir 
ewjllysio  a  rhedeg  :  t  o  Dduw  yr  hwn  sydd 
yn  trugarâu.  Dywed  Pool  fod  yr  adnod  hon 
yn  trywanu  Moryaniaeth  dàn  y  bùinmed 
asen. 

17  r*  Canys  y  mae  yr  ysgrythyr 
yn  dywedyd  wrth  Pharaoh,  *+ Ihyn 
yma  'y'th  gyfodais  di,  u  fel  y  dang- 
oswn  fy  ngallu  ynot  ti,  ac  fel  xy  dat- 
genid  fy  enw  trwy  yr  holl  ddaear. 

r  pen.  II.  4.  Gal.  3.  8,  22  a  4.  30.  «  Gveel  ar  Ex.  9. 
16.  t  I  Sam.  2.  7,  8.  Esth.  4.  14.  Es.  10.  5,  6.  a  45.  1-3. 
Jer.  27.  6,  7.  Dan.  4.  22.  a  5.  18-21.  u  Ex.  10  1,  2. 
a  14.  17,  18.  a  15.  14,  15.  a  18.  10,  II.  Josh.  2.  9,  10.  a  9. 
9.  1  Sam.  4.  8.  Salm  83.  17,  18.  Diar.  16.  4.  Es.  37.  20. 
x  loa»   17.  26. 

*  Mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  yr  Iuddewon 
eto  at  ysgrifeniadan  Moses,  eu  deddfwr  eu 
hunain,  (Exod.  9.  16;  i  ddangos  nad  yw  Duw 
yn  anghyfiawn  yn  ei  waith  yn  ywrthod  rhai, 
ac  yn  attal  ei  druyaredd  oddi  wrthynt,  tra 
mae  yn  trugarâu  wrth  eraill,  nad  oeddynt 
well  wrth  naturiaeth  na  hwythnu :  nid  oes 
gysgod  o  anghyfiawnder  yn  hyn,  na  lle  gan 
neb  i  ddywedyd  fod.  Nid  yw  yr  Arglwydd 
yn  gwneyd  neb  yn  aneuiyllysyar  i  gael  eu 
gwaíedu  oddi  wrth  bechod  ;  effaith  balchder 
dynion,  eu  hunan  dyb,  eu  cariad  at  bechod, 

a'u  casineb  at  Dduw  a  sancteiddrwydd,  yw 
eu  hanewyllysgarwch  ;  mae  yn  tarddu  o  lygr- 
iad  greddfol  y  galon,  ac  yn  cynnyddu  ac  yn 
cryfâu  drwy  hir  arferiad  o  àpufudd-dod  ;  ac 
nis  gellir  byth  ei  symmnd  ond  trwy  weithred 
o  hollalluog  nerth,  yr  hon  nis  gall  Duw  fod 

yn  rhwym  mewn  cyfiawnder  i'w  gweithredu 
ar  neb  o'i  greaduriaid  gwrthryfelgar.  fGellid 
dangos  y  jnater  hwn  yn  eglurach  yn  achos 
Pharaoh  :  derchafodd  Duw  y  Creawdwr  ef 
yn  ei  ragluniaeth  i  awdurdod  a  llwyddiant 
mawr,  ac  arbedodd  ei  fywyd  ef  drwy  holl 
amrywiol  blâau  yr  Aipht :  ond  ar  yr  un  pryd, 
gadawodd  ef  i  ymgaledu  mewn  gelyni;:eth  a 
gwrthryfel.  Yn  awr  tystiolaethodd  üuw  mai 
ei  ddyben  ef  yn  hyn  oedd,  fel  y  dangosai  ei 
allu,  ac  fel  y  datgenid  ei  enw  trwy  yr  holl 
ddaear,  yn  uistryw  y  gWrthryfelwr  hwnw. 

"  I  hyn  yma  y'th  gyfodais  :  "  sef  y'th  yr'tais, 
neu  y'th  osodais  ynfreninynyr  Aipht.  Neu, 
(yn  ol  rhai,)  y'th  gyfodais,  neu  ÿth  anogais 
i  orthrymu  fy  mhobl.     Nen,  y'th  gaìedais 

a  welo  efe  yn  dda,  yn  ol  cynghor  a  phen- 
derfyniud  ei  ewyllys  rasol  ei  hun,  fel  y  dy- 
wedasai  efe  gynt  wrth  Moses,  adn.  15:  a 
rhyfeddod  mawr  yw,  ei  fod  ef  yn  trugarâu 
wrth  neb.  tHyny  yw,  yn  farnol :  heblaw 
y  caledrwydd  naturiol,  sydd  yn  mhawb  fel 

dynion  syrthiedig  ;  a'r  caledrwydd  cynnydd- 
awl,  o  hir  ymarfer  â  phechod,  fel  llwybr  yn 
caledu  o'i  hir  a'i  fynych  gerdded  ;  y  mae 

hefyd  galedrwydd  barnol,  neu  dd'íaleddol,  a 
roddir  ar  ddynion  gan  Dduw  fel  cospedig- 
aeth.  Mae  dynion  yn  caledu  eu  calonau  yn 
bechadurus,  fel  y  dywedir  i  Pharaoh  wneyd 

ddwy  waith';  (Exod.  8.  15;  a  9.  34;)  ac  yna 
mae  Duw  yn  eu  ealedu  yn  farnol,  fel  y  dy- 
wedir  iddo  wneyd  â  Pharaoh  amryw  weith- 
iau.  Gallwn  fod  yn  sicr  nad  ydyw  Duw  yn 
rhoddi  egwyddor  o  galedrwydd  yn  nghalon 

neb,  ag  oedd  yn  dyner  ac  yn  feddal  o'r 
blaen ;  pe  felly,  byddai  efe  yn  awdwr  pech- 
od,  yr  hyn  syrìd  gabledd  ei  ddy wedyd :  ond 
gellir  dywedyd  ei  fod  ef  yn  caledu  calonau 
pechadnriaid  mewn  dwy  ffordd.  l.Trwy  eu 
gadael  hwy,  a  pheidio  meddalu  eu  calonau  : 
fel  y  mae  tywyllwch  yn  canlyn  ymadawiad 

yr  haul,  felly  mae  caîedwch  yn  dyfod  i'r 
galon  pan  gymmero  Duw  ymaith  ei  ddylan- 
wadau  ineddalâol.  2.  Trwy  gospi  dynion,  â 
chaledwch  barnol,  fel  cerydd  am  galedwch 

o'r  blaen  :  ac  mae  yn  gwneyd  hyn,  nid  trwy 
roddi  caledwch  ynddynt,  ond  yn  1.  Trwy 
satan  ;  i  ba  un  mae  efe  yn  rhoddi  pechadur- 
iaid  caledion  i  fynu.  Yn  2.  Trwyrìdynt  hwy 
eu  hunain  ;  trwy  eu  rhoddi  i  fynn  i  chwantau 
a  gwyniau  gwarthus  eu  calonau.  Neu  yn 
3.  Trwy  air  a  gweithredoedd  Duw;  wrth  y 
rhai  mae  dynion  yn  cymmeryd  achlysur  i 
ddigio  ac  ymgaledu,  fel  y  gellid  yn  hawdd ddangos. 

19  a*Ti  a  ddywedi  gan  hynny 

wrthyf,  h  f  Paham  y  mae  efe  etto  yn 
beio  ?  \  canys  pwy  a  wrthwynebodd 
ei  ewyllys  ef  ? 

a  pen.  3.  8.  1  Cor.  15.  12,  35.  1a;o  1.  13.  *  pen.  3. 
5-7.  Gen.  50.  20.  Jnb  9.  12-15,  19.  h  23.  13,  14.  Sdlm  76. 
10.  Es.  10.  6,  7.  a  46.  10,  11.  Dan.  4.  35.  Marc  14.  21.  Act. 
2.  23.  a  4.  27,  28. 

*  Yma  mae  yrapostol  yn  rhagateb  trydydd 
gwrthddadl:    y  gyntaf  oedd,    bod    Duw  yn 

(fel  ynyr   íidnod  nesaf,)  ac    y'th    r7ddate°i\anffyddlaun,  adn.  C;  yr  ail,  ei  fod  yn  ang- 
fynu  i'thfeddwl  cyndyn  a  gwrthmfeìgardy  \hyfiaun,  adn.  14;  ac  yma,  ei  fod   yn  yaled, 
hun.     Eto,  yn  ol  eraill,  /  hyn  y  ywnaethuin\*c  yn  yreulawn.    t  Gallai  rhai  wrthddadjau 

i  ti  sefyll,  hyny  yw  y'th  gynnaliais  dàn  y 
plâau  cyntaf,  fel  y'th  wnelwn  yn  esampl  mwy 
nodedíg. o  ddíal  yn  y  diwedd.  Beth  bynag 
yw  meddwl  y  geirian,  mae  yn  gyfiawn  i 
Dd uw  adael  a  gwrthod  ei  elynion,  a  defn- 

yddio  y  moddion,  y  gwrfhddrychau,  a'r 
ffordd  a  fỳno,  i  ddangos  ei  alln,  i  ddatgan  ei 
enw,  ac  i  eglnro  ei  ogouiant  mawr. 

1 3  y  *  Felly  gan  hynny  y  neb   y 
mynno  y  mae  efe  yn  trugarMu  wrtho, 

f  a'r  neb  y  mynno  2y  mae  efe  yn  ei 

'u. 

galedi 
15,  16.  pen.  5.20,21.  Eph.  1  6. 

—28".  a  11.  7,  8.  Gypel  ar  Ex.  4.  21.  a  7. 
josb.T1.30.    Es.  63.  17.    Mat.  13.  14,  15. 

10-12. 

*  pen.  1.  24 
3.  Deut.  2.  30. 

Act.  28.  26—28. 

*  Oddi  wrth  yr  esamplau  uchod  a  enwyd, 
gallwn  ga^glu  yn  gjfiawn,  fod  Duw  yn  tru 
garâu  wrth  y  fath  ddynion  euog  a  thrucnus, 

a  dywedyd,  f  Os  yw  Duw  yn  y  ffyrdd  mae 

yn  gymmeryd  tuag  at  ddynion  a  phechadur- 
iaid,  yn  gweithredu  yn  unig  yn  oî  ei  ewyll- 
ys  a'i  foddlonrwydd  ei  hun,  a  phob  peth  yn| 
cael  gwneyd  yn  ol  hyny  ;  pa  ham  y  mae  efel 
eto  yn  erb)  n    pechaduriaid,    ac  yn  beio  ar-l 
nynt?    JMaeyn  debyg  mai  ei   ewyllys   eíl 
yw  eu  gwrthod  hwynt,  a  phwy   a  wiihwynl 
ebodd,  neu  a  all  wrthwynebu  ei  ewyllys  efll 
Mae  hyd  yn  nod  y  rhai  a  wrthryfelant  fwyl 
af  yn  ei  erbyn   yn   cjflawni  ei  arfaeth  ef  I 
gan    hyny   mae    ei   ewyllys    ef   yn    cael    e, 
gwneyd   yn   gyffredinol,  ac   nid  oes   yr  ml 
creadnr  yn   ei   wrthwynebu!' — Mae  y   rhal 
hyn    yn  ymresymu    fel    pe    byddai   arfaetll 

ddirgelaidd    Duw  >n  rheol  dyledswydd  i'\tf greaduriaid  ef!     Neu  fel  pe  gallai  dyn  arel 
cann  gwneuthur  ewyllys    Duw    trwy   dòri  (| 
orchymynion  pendant  ef,  o  elyniaeth  idd(| 
ac  er  borìdloni  eu  chwantau  eu  hunain! 



Awdurdod  Duw  i  toneuthur RHUF.  IX. 
a  fyno  â  phob  peth. 

20  *  Ynhytrach,ctOddyn,dJp\vylfI'lieofaint   nerthol    yn    erbyn  ei   elynion;  i 
wyt  ti  yr  hwn  a  ddadleui  yn  erbyn  Sí^lSÄ^  ÌZynt  yn  aVnynedd: _* •'«•/«       ,1  ,  ,   V     -     f.      £Hr    ac  ymarhons    arn    hir  amaer,   hyd    oni 
DüW?  e||addywed  y   peth  fturnedjg   weithredont  hwy  allan   ddrygioni   dychryn- 
wrth  yr  hwn  a'i  ffurfiodd,  Paham  y'm  ìlyú  H  c*l°fì«">  »  cbyflawüi  mesur  ea  han- ..       .  f  .  .     „1  iwirerìd,  ac  felly  ymadrlfedu   i   ddîaledd  ofn- 
gwnaethost  íel  riyn  .'  adwy  :  pa  anghyfiawnder  a  all  rbd  yn  hynyî «pen.  2.  1.  itica  6.  8.  1  Cor.  7.  16.  lago  2.  20.  dJob\  +  Gv  ia  chvfeiriad  at  le«tri  v  rrr.rhf-nvrì<1  vr 
33.  13.  «36    23.  a  33.  2,  3.  a  40.  2,  5,  8.  a  42.  2—6.  Mat.  20.         ~/.  íy  ,  ,        ,tí"lrl  >    Crocncn)  C1<1,   yr 
15.      ■  k».  29.  16.  a45.9-n.  j  oeddynt  hwy  ynddynt  en  hunain  yn  "  llestri 

*  Mae  yr  apostol  yma  fel  pe  byddai  yn  cy-  digofaint;"  ac  yr  oedd  ea  tueddiadau  a'a 
ffrói  yn  sanctaidd  drwy  ei  holl  enaid  wrth  gweithredoedd  rìrwg  hwynt  yn  eu  gwneyd 
feddwl  y  gaìlai  fod  nn  dyn  ar  y  drlaear  mòr  yn  gymhwys  i  golledigaeth.  Nid  Duw  oedd 
rhyfygus  a  gwneyd  y  fath  wrthddadl  gabl-  yn  eu  cyinhwyso  hwynt  i  golledigaeth,  eithr 
eddus  :  yn  hytrach  dylai  y  cyfryw  un  ystyr-  hwy  eo  hunain  trwy  eu  pechodau,  ag  yntaa 
ied  pwy,  a  pha  beth  yw  ef,  i  fyned  i  ddadlau  yn  ei  hir-ymaros  yn  goddef  iddynt  gael  eu 
fel  hyn  yn  haerllug  yn  erbyn  Duw.  +0  rhwysg.  Yr  oeddynt  hwy  yn  dîystyru  golnd 

ddyn  gwael,  dirmygedig,  rìiwerth,  syrthied-  ei  drìahmi  a'i  hir-ymaros  ef,  yr  oeddynt  trwy 
ig,  euog,  annheih\ng  o  ddiin  daioni  gan  eu  caledrwydd  a  u  calonau  diedifeiriol  yn 
Dduw,  a  theilwng  o  bob  drwg  ar  ei  law  ef :  trysori  iddynt  eu  hunain  ddigofaint,  ac  o'r 
ac  o  ddyn  yn  perchen  enaid  anfarwol  a  diwedd  derbyniasant  eu  cyfiawn  daledigaeth. 

chynneddfau  rhesymol,  ac  wyt  yn  gyfrifol  i'r  Mae  yma  gyfeiriad  yn  ddînmmau  at  galed- 
Duw  mawr,  ac  megys  dim  o'i  ilaen  ac  yn  ei   ̂ ch  a  dinystr  yr  Iuddewon. 
law  ef:   ípwy  wyt  ti  yr  hwn  a  ddadleni  yn         oq    U   Ap  *,    hpri    rrcwíwl    cmlnrl    ci 
erbyn   Duw  ?  nid  yn  erbyn  rfaesymaa  Panl,         *.  AC,  '    ben  S^)bod    golud    61 
ond  yn  erbyn  tystiolaethau  noethion  Duw  ei  Ogoniant  ar  lestri  tmgaredd,  m  \  y  rhai 
hunan,  adn.  15,  17.  Ac  nid  dadleu  yn  ei  er-  a  ragbarottóodd  efe  i  Ogoniant? 
byn  ef  yn  unig,  ond  hefyd  beio  arno,  a'i  i  pe0.  2.  4.  a  5  20.  21.  EPh.  1.  6-s.  a  2  4.  7, 10  a  » 
farnu  ef ;  ei  farnu  vn  anffyddlawn,  adn.  6  ;  8>  ,6  CoL  '  27-  '2  Thes-  •■  10-12.  m  1  Cron.  29.  18. 
yn  anghyfiawn,  adn.  14;  ac  yn  greulawn,  %£.  \\Vt  \tl f-7  1  Pet  V  2-5  *  Th"'  *'  "'  U 
arìn.  19.  |!  A  ddywed  y  pren  wrth  y  saer,  yr  ,  *  O'r  tu  arall,  beth  os  yw  Duw  yn  ewyll- 
haiarn  wrth  y  gof,  neu  y  ctai  wrth  y  crochen- 1  ysio  peri  dangos  ei  ras,  ei  gariad,  a'i  ogon- 
ydd,  Pa  ham  y'm  gwnaetbost  ftl  hyn  ?  Na  iant,  ac  ar  eraill  o  ddynolryw,  Uegtri  trogar- wnant  yn  sicr  ;  ac  eto  beiddia  llawer  pridd-edd?  beth  yw  hyny  i'r  lleül  ?  Nid  oedrì  y 
yn  gwael  o  ddyn  llygredig  ddadlan  a  geirio  rhai  hyn  ddim  gwell  na'rlleillyn  yr  un  telp- 
yn  erbyn  Duw,  ei  alw  ef  i  gyfrif  a  beio  arno  !  yn  prid  I  llygreriig,  fel  mae  y  geiriau  "  llestri 
Ond  gwae  a  ymrysouo  a'i  Lnniwr.  truyaredd"  yn  arwyddo ;  ond  gwelodd  Duw 

21  /**  Onid  oes  awdurdod  i'r  croch-  fod  >n  dfJíl  i'w  rhag-baro'ôi  hwynt  i  ogoniant 

enydd  ar  y  priddgist,  i  wneuthur  o'r  ̂ Ää^Ä^ Un  telpyil  pildd  8  un  llestr  i  barch,  ac   ddnear.     Ond  a  oedd  ei  gariad  ef  tuag  atynt 
arall  i  ammharch7  hwy  >n    arw>fldo  neu   yn  dangos  rhyw  ang- 

/ado.  11.13.  e..  64  8."  jer.  18.  3-6.      g  ada.  22,  23  ì1*?**"1?**'  ̂ S  at    eraill  ?     Nag  oedd  yn Jer.  22.  23.  Hos.^s.  8.  Act.  9.  15.  2  Tim.  2.  2o,  2i.  '   sicr  ddim.     t  Dylem   sylwi   yn  fanol  ar  wa- 
*  A  gar.iatêir  dim  o'r  un  hawl  ac  awdur-  haniaeth  yr  ymadroddioo  yn  niwedd  yr  ad- 

dod  i'r  Duw  mawr  ac  anfeidrol  i  drin  ei  nod  hon,  a  diwedd  yr  adnod  a'r  blaen:  yno 
greaduriaid,  ag  sydd  i'r  crochenydd  ar  y  dywedir  fod  Uestri  digofaint  "  wedi  eu  cym- 
pridd  gist  ;  pan  mae  efe  o'r  telpyn  pridd  yn  hwyso  i  golledigaeth,"  ni  ddywedir  mai  Duw 

gwneyd  un  Uestr  i  barch,  ac'arall  i  an- .  a'n  cymhwysodd  hwynt;  yi ■  oedd  efe  yn  eu 
mharch?  os  caniatêir  y  peth  lleiaf,  mae  yn  :  gweled  hw>ut  ynddynteu  hnnain  vn  haeddu 
rhaid  caniatâu  y  peth  mwyaf  yn  sic.r.  Mde  digofaint,  ac  yn  gjnhwya  i  golledigaeth. 
awdurdod  Duw  ar  ei  greaduriaid  yn  fwy  Yma  dywedir  am  lestri  trugaredd,  mai  Duw 
nac  awdurdod  y  crochenydd  ar  y  pridd-gist:  ■'n  rhag-barotôodd  hwyntì  ogoniant.  Mae 
nid  y  crochenydd  a  wnaeth  y  clai,  ond  Duw  Hestri  trugaredd  n  digofaint  yn  yr  adnoda'i 

a  wnaeth  y  clai  a'r  crochenydd.  Mae  efe  hyn,  yn  ateb  i  lestri  parch  ac  anmharch,  }n 
yn  rhy  ddoeth,  yn  rhy  gyfiawn,  ac  yn  rhy  adn.  21;  a'r  telpyn  pridd  yno,  yn  arẃyddo 
ída,  i  wneyd  cam  âg  un  dyn  yn  ei  fater,  gan  hoiî  ddynolryw  mewn  cyflwr  s\  ûhiedií^  nid 
nyny  pa  ham  na  chaíff  efe  awdnrdod    ben-,cyn  y  cwymp. 

uglvod:nae,hol  ar  elhol!  grearturiaid  j  24   *  Sf>f  ■   „        ̂     ,  ̂ ^ 
22  •  Beth  osDuw,  *  vn  ewyllysio  ef(i,  »nid  o'r  Iuddewon  yn  unig,  eithr langos  ei  dd.gofeint,  a  pher.  adnabod  hefyd  0'r  Cenhedloedd. :i  alln,     a  odderodd  trwy  hir-ymaros       »  p«n-  «■  ̂ s-so-  •  cor  1. 9   Heb.  3. 1.  1  Pedrs.  10. 

A  t  testn  digofaint,  wedi  eu  cymhwyso  »»-"•  ■  »5.  s-iee "áen-.^è.  10.  l*imn!v*A*i  5.47* \l. 
'■golledigaeth:  aj^  a 2,.  n-20.  0,1.3.23.  £ph.  2. 11-13.  a  3.6-5. 

5.  Ex.  9. 16.   saim  90.  n.  [      *  Llestri  trugaredd  yw  yr  holl   rai  a  alw- 
?/^'pedr13'òo'oSpId5?    odd   ac  a  a!wo   Öuw,  nid  o'r  Inddewoa  yn 

9,15.    jud.  4.    Dat.  6.  9— eiT.        i  adn.  2?! :  uni"'  eithrhefy<I   o'r  cenedloerìd  :  yr  hyn  a 
•  *•  '  ddenays  fod  dewisacethol  pertooao  i  fywyd 

ima  mae  yr "  apostol  yn  rhoddi  ateb  sylw-J tragy wyddol  allan  o'rddan  gorr  li  hvnobobl, iaoi  i  r  wrtb/tdadl  yn  adn.  19.     *  Bwriwn  y-rhai  a  etholasai  hc  a  alwasai  Dow  o'r  blaen 
i.í,    JSu  S^eled  >n  dda,  (mcgys  yn  am-   i  freintían  ailanol  yr  efeojryl,  »efyr  Iuddew 
lchiad  ̂ haraoh,)  mewn  trefn  i  ddangos  ei   yn  gyntaf  ac  wecli  hyny   y  Groegwr.     Yma 

A  ada.  17.  peo.  1. 
_  .  16.  4.  Dat.  6.  II 
I,  22.  Pre-.  8.  11,  12.  GaUr. 
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Galwad  y  cenedloedd,  ac RHUF.  IX.  achubiaeth  y  gweddill  o  Israel. 

mae  yr  apostol  yn  dywedyd  yn  amlwg  pwy 
oedd  fjwir  had  Abraham,  a  phlautyr  addew- 
id  :  sef  y  rhai  a  alwodd  Dnw  o  bob  cenedl, 
Iuddewon  a  chenedloedd. 

25  *  Megis  hefyd  y  mae  efe  yn  dy- 
wedÿd  p  yn  Hosea,  3  Mi  a  alwaf  yr 
hwn  nid  yw  bobl  i  mi,  yn  bobl  i  mi ; 

a'r  hon  r  nid  yw  anwyl,  yn  anwyl. pHos.  1.1,2.  .  ç  Hos.  2.  23.  1  Pedr  2.  10.  r  pen. 
I.  7.  Ezee.  16.  8.  loan  16.  27. 

*  Athrawiaeth  annerbyniol  iawn  a  thram- 
gwyddns  gan  yr  Iuddewon  digred  oedd  yr 
athrawiaeth  o  alwad  y  cenedloedd,  am  hyny 
mae  yr  apostol  yn  ei  phrofi  hi  iddynt  allan  o 
lyfe-au  yr  Hen  Destament  :  nid  oedd  efe  yn 
dywedyd  dim  ond  yr  hyn  a  ddywedasai 
Hosea  o'r  bìaen,  (Hos.  1.  8—10;  a  2.  21— 
23.)  y  byddent  hwy  yn  anwyl  gan  Dduw,  fel 
ei  bobl,  y  rhai  nid  oeddynt,  neu  ni  buasent 
unwaith  yn  anwyl.  Rhaid  addef,  mai  pro- 
phwydoliaeth  am  adferiad  y  deg  llwyth,  neu 
etholedigion  Duw  yn  mhlith  y  deg  Uwyth, 
ýw  y  geiriau  uchod  yn  Hosea  ;  onrì  mae  yr 
apostol  trwy  ysbrydoliaeth  Duw  yn  eu  cym- 
hwyso  at  alwad  y  cenedloedd  yma ;  ac  mae 
yn  debyg  mai  yn  ngalwad  holl  etholedigion 
Duw  o  bob  cenedl,  y  cant  eu  perffaith  gyf- 
lawni. 

26  s  *  Abydd  yn  y  fangre  ile  y  dy- 
wedwyd  wríhynt,  Nid  fy  mhobl  i  yd- 
ych  chwi ;  l  f  yno  y  gelwir  hwy  yn 
Feibion  i'r  Duw  byw. s  Hos.  1.  9,  10.  t  pen.  8.  16.  Es.  43.  6.  Ioan  11.  52. 
2  Cor.  6.  18.  Gal.  3.  26.  L  Ioan  3.  1—3. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  wedi  eu  cymmeryd  o 
Hos.  1.  10.  Mae  y  dyddiau  yn  dyfod  y  bydd 

pobl  i  Dduw  yn  y  gwledydd  a'r  mànau  lle 
ua  buasai  dim  pobl  iddo  ef  am  oesoedd  la- 
wer :  ie,  mewn  liawer  mangre,  ardal,  a  theu- 
lu,  i.ìwyaf  nodedig  am  annuwioJdeb  a  pha- 
ganiaeth,  !le  yr  oedd  Duw  megys  yn  dywed- 
yd  yn  amlwg,  Nid  fy  mhobl  1  ydych  chwi ; 
ync,  ic  hyd  yn  nod  yno,  y  gelwir  hwy  yn 
feibion  i'r  Duw  byw.  +  Hwy  a  ddygir  i  nif- 
er  gwir  blant  Duw  ;  hwy  a  elwir  i  ffydd  a 
chymdeithas  yr  efengyl ;  hwy  a  dderbynir  i 
gyfranogiarì  o  freintiau  plant  y  mabwysiad  ; 
r.i  bydd  cywilydd  gan  Dduw  ei  alw  yn 
Dduw  iddynt  hwy  ;  a  thrwy  ryfeddol  olud- 
pedd  ei  ras  ef,  hwy  a  dderbynir  i'wdeulu  ef. 

27  u*  Hefyd  y  mae  Esaias  f  yn 
lìefain  am  yr  Israel,  x  %  Cyd  byddai 
nifer  meibion  Israel  fel  tywod  y  môr,| 

|  y  ||  gweddill  a  achnbir. 
«És.  1.1.  x  Gwel  ar  Es.  10.  20-21.  jf  pen.  11. 

4-C    Eera  9.  8,  14.  Es.  1.9.«  10.  20,  21.  a  11.  11.  a  21.  13. 
Jer.  5.  10.  Ezec.  6.  8.  Mic.  5.  3-8. 

*  Fel  pe  dywedasai  Paul,  Mae  yn  amlwg 
pddiwrth  Esaias  y  prophwydhefyd,  y  gwrth- 
odai  Duw  y  rhan  f  wyaf  o'r  Iuddewon  am  cn 

17  ;  a  32.  12,)  y  byddai  ei  had  ef  fel  tywod 
y  môr ;  ||  eto  nid  oedd  ond  gweddill  o  hon- 
ynt  i  gael  eu  hachub.  Gweddill  a  ddychwel 
yw  y  geiriau  yn  Isaiah  :  mae  yr  Arglwydd 
yn  dychwel  pawb  maeyn  achub,  a  thrwy  eu 
dychwel  mae  yn  eu  hachub.  Mae  yma 
ddewis,  neu  ethol,  yn  ddigon  amlwg ;  nid 
dewis  un  genedl  rhagor  cenedloedd  eraill,  i 

freintiau  allanol ;  ond  dewis  personau  o'r 
genedl  etholedig  hòno,  i  iachawdwriaeth  a 
bywyd  tragywyddol. 

28  *  Canyse/è  aorphen  2ac  agwt- 
toga  y  gwaith  a  mewn  cyfiawnder  : 
oblegid  byr  waith  a  wna  yr  Arglwydd 
ar  y  ddaear. 

Es.  28.  22.  a  30.  12-14.   Dan.  9.  26,  27.    Mat.  24.  21, 
a  Salm  9.  8.    a  65.  5.    Es.  5.  16.    Act.  17.  31.    Dat. 

19.  11. 

Mae  y  geiriau  hyn  eto  wedi  eu  cymmeryd 
allan  o  Isa.  10.  22,  23 ;  sef  allan  o  gyfieithiad 
Groeg  y  Deg  a  Thriugain,  yr  hwn  oedd  wedi 
bod  mewn  arferiad  y  pryd  hwnw  er  ys  tua 
thri  chant  o  flynyddoerìd.  Dywedir  ei  fod 

yn'bur  wahanol  i'r  Hebraeg  yn  y  fàn  hon, 
mewn  geiriau,  ond  nid  mewn  synwyr:  ac  yr 

oedd  yn  br'iodol  iawn  i'r  apostol  ei  ddefn- 
yddio  yn  hytrach  na'r  Hebraeg  yn  yr  epistol 
hwn,  oblegid  mai  y  cyfieithiad  hwn  a  ddefn- 
yddid  gan  y  rhai  yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu 
atynt.  *  "  Y  gwaith,"  neu  y  cyfrif,  yn  ol 
cyíìeithiarì  y  70 :  y  gwaith  oedd  achub  y 
gweddill  o'r  Iuddewon  rhag  dinystr  gan  yr 
Assyriaid,  ac  eilwaith  gan  Rezin  a  Pekah ; 
a'r  gweddill  hyny  yu  cael  eu  hystyried  fel 
yn  gysgodol  o  etìioledigion  Duw  yn  mhlith 
yr  Iuddewon,  y  rhai  a  achubid  âg  iachawrì- 
wriaeth  dragywydrìol  trwy  ffydd  yn  Nghrist, 
dàn  oruchwyliaeth  yr  Efengyl:  felly  mae  yr 
apostol  yn  ystyried  y  geiriau  hyn,  megys  yn 
cael  cyflawniad  chwanegol  yn  nyddiau  yr  ef- 
engyl ;  yn  nistry w  yr  luddewon  gan  y  Rhuf- 
einiaid,  ac  achubiaeth  y  gwedrìill  crerìiniol 
o  honynt  rhag  y  rìistryw  hwnw,  ac  i  fywyd 
tragy wyddol.  Fel  hyn  yr  oedd  dau  beth  gan 

yr  Arglwydd  yn  ei  "  waith ;"  distrywio  ei 
elynion,  ac  achub  ei  bobl,  yn  ol  y  cyfrif  a 

wnaethai  efe  yn  ei  arfaeth  a'i  gynghor  tragy- 
wyddoí.  Ac  yr  oedd  i  wneyd  pob  un  o'r rìrìau  beth  yn  orphenol,  yn  gyfiawn,  ac  yn 

fỳr :  sef  trwy  gymmeryrì  býr  gyfrif  o'i  bobl ei  hnn,  a  thrarìdodi  y  lleiíl  i  ddinystr  cyfiaw  n 
a  therfynol  trwy  yr  holl  dir. 

29  *  Ac  megis  y  dywedodd  Esaias 

f  yn  y  blaen, b  Oni  buasai  i  Arglwydd 
y  c  jSabbaoth  adael  i  ni  had,  d||megis 
Sodoma  y  baasem,  a  gwnaethid  ni  yn 

p;yfTelyb  i  Gomorra. b  Es! .1.  9.  .6.  13.  Galar.  3.  22.  c  Iago  5.  4.  d  Gea. 
19.  24.  Ts.  13.  19.  Jer.  49.  18.  a  50.  40.  Galar.  4.  6.  Am.  4. 

11.  Zepb.  2.  6.  2  Pedr  2.  6.  Jud.  7. 

Cymmerwyd  y  geiriau  hvn  o  Isa.  1.  9. 

gweddill,   rhyw  ychydig  o  honynt.     t  Mae 
I  hyn  yn  dangos  gwasgfa  enaid  y  prophwyd, 
wrth  rag-weled   anghrerìiniaeth,  gwrthodiarì, 
a  rìinystr  ei  gyrì-generìl :  ac  hefyd  ei  awydrì- 

taidd  am  idrìynthwy  giywerì  y  gwir- 
I  iocedd  bwn,  er  argyhoeddi  a  dychrynu  rhai 

oog  a  chalonogi  eraiil  i  rìroi  at  Drìuw. 
j  Mae  y  geiiian  hyn  yn  Isa.  10.  22:  felly  yr 

í   Duw   i  Abraham,  (Gen.  22 

hanphrediniaeth,    ac    nas    achubai    efe    ond  >+  Sef  o  flaen  y  geinau  a  grybwyllwyd  uchod, 

(adn.  28,)  allan  o  Isa.  10.  22,  23.  %  "  Sab- 
baoth  :"  y  gair  Hebraeg  am  luoedd:  Ar- 
glwydd  y  ìluoerìd  ydyw  yn  Isaiah.  Mae  y 
gair  Hebraeg,  medrìant,  yn  arwyddo  Iluoedd 
wedi  éa  gosod  mewn  trefn  fihrraidd,  dan 
awdurdorì  rhyw  ben-milwr  mawr:  felly  mae 
holl  grearìuriaid  Duw,  trwy  y  ddaear,  yr 
wybrenau,  a'r  holl  nefoedd ;  ei  luoedd  ef  yd- 
lynt,   dan   ei  lywodraeth  ef,   ac  yn  barod  ,i 
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Bod  y  cenedloedd  wedi RHUF.  IX. 
derbyn  cyfiawnder. 

wniMitiuir  ei  air  ef,  pa  nn  bynag  ai  1  ihi  ai  ar  hwy  a  dramewyddasant  wrth  y  maen 
ei  elynion,  ai  i  amddiffyn  ei  bobl  ef.     ||  Oni  tpo'„.„  j  j  .       J  J 
bHasaiyr  "had,"  yr  "ychydig  iawn  wedd-  iranigwydd  , 

ill,"  (Isa.  1.  9,)  oedd  gan  Dduwyn  mhlith  yr   -    /p-en- 
Inddewon  yn  amser  Isaiah,  ac  yn  eu  dinystr 
cüweddaf  hefyd,  buasai  yr  holl  genedl  yn  cael 
ei  llwyr  ddistrywio,  heb  adael  yr  un  o  hon- 
ynt,  fel  y  distrywiodd  Duw   Sodom  a  Gom- 
orra.     Yr  ychydig  had  sydd  gan  Dduw  yn  y 
byd  eto,  yw  yr  achos  fod  y  byd  heb  ei  ddis- 
trywio  :  pan  gymmero  efe  ei  "  had"  allan  o 
hôno  i'r  nefoedd,  buan  y  rhydd  efe  y  byd  ar dân. 

30  €  *  Beth  gan  hynny  a  ddywed- 
wn?  f  Bod  /y  Cenhedloedd,  *  y  rhai 
nid  oeddynt  yn  dilyn  cyfiawnder, 

wedi  derbyn  cyfiawnder,  h  \  sef  y  cyf- 
iawndersydd  o  ffydd: 

e  GweJ  ar  adn.  14.  peo.  3.  5.  /  pen.  1.  19—32.  a  10. 
20.  Es.  65.  1,2.  lCor.  6.  9— 11.  Eph.  2.  12.  a  4.  17— 19. 
1  Pedr  4.  3.  g  adn.  31.  Diar.  15.  9.  a  21.  21.  Es.  51.  I. 
lTim.  6.  11.  Apen.  1.17.  a  3.  22.  a  4.  9,  1 1,  13,  22. 
*  5.  1.  a  10.  10.  Gal.  3.  8.  a  5.  5.  Phil.  3.  9.  Heb.  11.  7. 

Dyma  ddiwedd-glo  ymadrodd  yr  apostol, 
yn  nghylch  etholiad  rhai  a  gwrthodiad  erailí 

.  Mat.  19.  1C-20.  loan  C.  27-29. 
Act.  16.  30—34.  1  Ioan  5.  9-12.  m  peb.  1).  II.  Mat.  18. 
57.  L»c2.  34.  a  7.  23.  1  Cor.  1.23. 

*  Pa  ham  y  methasant  hwy  a  chyrhaedd 
deddf  cytìawnder,  neu  y  cyfryw  gytiawnder 
ag  oedd  deddf  Duw  yn  ofyn  ì  Ai  o  lier- 
wydd  arfaeth  Duw  yn  unig  y  methasant? 
Neu  a  wrthododd  efe  eu  derbyn  hwy  yn  yr 

un  'ffordd  ag  yr  oedd  y  cenedloedd  yn  cael eu  cyfiawnâu  ì  t  Nid  felly  mewn  un  modd  ; 
ond  yr  oeddynt  hwy  yn  gwrthod  cei?io  y 
fendith  "  trwy  ffydd,"  fel  rhodd  heb  ei 
haeddu ;  ac  yn  dàl  i'w  gofyn  hi  "  trwy  y 
ddeddf,"  fel  peth  a  chanddynt  hawl  gyfiawu 
iddi.  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  gofyn  y  fen- 
dith  trwy  y  ddeddf  hòno  oedd  yn  cyhoeddi 
melltith  arnynt;  ac  yn  gwrthod  ymddiried 

yn  yr  hwn  a  gyfodasai  Duw  i'w  bendithio. 
Yn  fyr,  yr  oeddynt  yn  ceisio  c.yfiawnder 
mewn  ffordd  anmhosibl  i  un  dyn  syrthiedig 
ei  gael.  \  Hyny  yw,  Crist,  y  gwir  Fessiah  : 
cyn  belled  oddi  wrth  geisio  cyfiawnder 

trwyddo  ef,  yr  oeddynt  i'r  gwrthwyneb  yn 

ö  ddynolryw,  ac  hefyd  yn"nghylch  galwad  I  tramgwyddo  wrtho,  i  w  dinysfr  eu  hunain. 
y  cenedloedd  a  gwrthodiad  yr  Iuddewon.  |  Yr  P0?/1  >7  Iuddewon  chgred  yn  ei  wrthoci 

*  Beth  gan  hyny  a  ddywedwn  ní  yn  chwaneg  ̂ 11  hoUawl ;  a  llawer  o  r  crislionogion  Indd- 

i  brofi  rhadlondeb  gras  Duw,  ac  i  ddangos  ei  ̂ waidd,  ni  tynent  ymwrthod  yn  gwbl  a'u 
fod  ef  yn  berffnith  gyfiawn  yn  ei  ddosparth- !  gweithredoedd  deddrol  eu  hunain,  ac  ymddir- 

iad  o  ddedwyddwch  a  thrueni  ;  ac  i  adae!  y  jled  l  Gnst  yn  unlV  am  gyfiawnder. 

pechadur  gwrthodedig  yn  dd'íesgus?  t  Yn  sicr       33  *  Megis  y  mae  yn  ysgrifenedig, nid  oes  achos  dywedyd  chwaneg  na   hyn 
bod  y  cenedloedd  tywyll  a  thlodion,  y  rhai 
nid  oeddynt  unwaith  yn  meddwl  dim  am 

gyfiawnder,  yn  hytrach  na'i  geisio  yr  oedd- 
ynt  yn  ffoi  oddi  wrtho,  ac  "  wedi  eu  llenwi 
â  phob  anghyfiawnder  ;'?  bod  llawer  iawno'r 
rhai  hyny,  megys  yn  sydyn  ac  ar  unwaith, 

<\àn  deimlad  o'u  heuogrwydd  a'u  colledig- 
aeth,  a  thàn  ddylanwadau  nerthol  Ysbryd 
Duw,  wedi  derbyncyfiawnder,,i  sef  cyfiawn- 
der  Crist,  yr  hwn  a  ddatguddir  yn  yr  efeng- 
yl,  megys  gwrthddrych  ffydd,  ac  a  dderbynir 
trwy  ffydd.  Mae  hyn  yn  dangos  bod  eu 
hiachawdwriaeth  hwy  yn  hollawl  o  ras ; 
oblegid  fel  nad  oedd  cysgod  o  haeddiant  yn- 
ddynt  hwy,  felly  yr  ydoedd  o  ffydd,  fel  y 
byddai  yn  ol  gras. 

31  *  Ac  Israel,  *  f  yr  hwn  oeddyn 
dilyn  deddf  cyfiawnder,  h  \  ni  chyr- 
haeddodd  ddeddf  cyfiawnder. 

tada.  30,32.  pen.  10.  2— 4.  Gal.  3.  21.  Phil.  3.  6. 
*  pen.  3.  20.  a  4.  14,  15.  a  11.  7.  Gal.  3.  10,  11.  a  5.  3,  4. 
lago  2.  W,  11. 

*  Ond,  i'r  gwrthwyneb,  y  rhan  fwyaf  o 
had  naturiol  Jacob,  yr  luddewon  anghredin- 
iol,  f  y  rhai  gyda  digonedd  o  zel  heb  wybod- 
aeth,  (pen.  10.  2,)  oeddynt  yn  dilyn  ac  yn 
ceisio  cyliawnder  trwy  eu  hufudd-dod  eu 
hunain  i  ddeddf  Moses  ;  jsyrthiodd  y  rhai 

hyn  yn  fýr  o'u  hamcan  yn  hyny  ;  ni  chyr- 
haeddasant  ddeddf  cyfiawnder,  neu  gyfiawn- 
der  y  ddeddf :  methasant  a  chadw  y  ddeddf 
yn  berffaith,  am  hyny  methasant  gyrhaedd  y 
cyfiawnder  oedd  y  ddeddf  yn  ei  ofyn,  ac 

oedd  yn  angenreidiol  i'w  cymmeradwyo 
hwy  ger  bron  Duw  i  fywyd  tragywyddol. 

32  *  Paham?  l  f  Am  nad  oeddynt 

; n  Wele  fi  yn  gosod  yn  Sion  \  faen 
tramgwydd,  a  chraig  rwystr :  °  a  phob 
un  a  gredo  ynddo,  ni  chywilyddir. 

n  Salm  118.  22.  Es.  S.  14,  15.  a  28.  16.  Mat.  21.  42,  44. 
lPedr2.  7,  8.  o  pen.  5.  5.    a  10.  II.    Salm  25.  2,  3,  20. 
Es.  45.  17,  25.  a  54.  4.  Joel  2.  26,  27.  PLiI.  1.  2».  2  Tim..  I. 
12.  1  Ioan  2.  28. 

*  Gwel  yn  Isa.  8.  14;  a  28.  16:  nid  oeddy 
tramgwyddo  hyn  hefyd  ond  peth  y  rhag- 
ddywedasai  Isaiah  am  dano  er  ys  oesoedd 
yn  ol.  t  Hyny  yw,  Wele  tì  yn  gosod  y  Mes- 
siah  yn  unig  sylfaen  fy  eglwys,  íel  yr  adeil- 
ader  hi  arno  ef:  mytì  a'i  profais  ef,  ac  a'i 
cefais  yn  mhob  peth  yn  gymmeradwy  ac 
wrth  fy  modd  :  efe  a  brofwyd  hefyd  gan  y 
rhai  a  gredasant  ynddo,  ac  mae  yn  urddas 

ac  yn  anwyl  iawn  ganddynt  hwy  ;  'fel  un addas  a  chymhwys  yn  mhob  ystyr,  megys 
congl-faen,  i  uno  Iuddewon  a  chenedloedd 
ynddo  ef,  ac  i  gynnal  pawb  a  ymddiriedo 

ynddo,  fel  eu  nertli,  eu  harddwch,  a'u  dio- 
gelwch  byth.  Sylfaen  arall  nis  gall  neb  ei 
gosod,  heblaw  yr  un  a  osodwyd,  yr  hon  yw 
Crist  Iesu.  |  Ond  fel  y  dywedodd  y  pro- 
phwyd  mewn  lle  araîl,(Isa.  8.  14,  15,)  bydd 
y  maen  gwerthfawr  hwn,  yr  hwn  a  fwriad- 
wyd  ac  a  adda3wyd  i'r  dyben  rhagorol  uch- 
od,  trwy  falchder  calonau  a  rhagfarn  yr 
Iuddewon,  droi  allan  yn  faen  tramgwydd  ac 
yn  graig  rhwystr  i  laweroedd  o  honynt.  Yn 
Ile  gwneyd  iawn  ddefnydd  o  hóno,  i  adeiladu 
eu  hiachawdwriaeth  trwy  fiydd  arno,  hwy  a 

dramgwyddant  wrtho,  a'i  gwt  thwynebant  ac 
a'i  gwrthodant  ef,  trwy  eu  cyndynrwydd  a'u 
hanghrediniaeth  eu  hunain.  Fel  hyn  hwy  a 
syrthiant  yn  y  fath  fodd  ofnadwy,  fel  y 

irylliant  eu  hunain  yn  chwilfriw,  i'w  gwarth 

yn  ei  cheisio  trwy  ffydd,  ond  m^|S^JK^*ÄÄÍ,SÎ!ŴJSíî trwy  weithredoedd  yddeddf :  wJcanys!yn  gyhddeiriog  yn   erbyn  cra.ig.      y  Ac  eto, 
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Zel  yr  Iuddewon  dros  eu RHUF.  X. 
cyfiawnder  eu  hunain. 

nid  âa  bwriad  na  gwaith  Duw  yn  gosod  y 
maen  hwn  yn  Sion  yn  ofer  ;  e  ddaw  llawer 
i  gredu  ac  i  ymddiried  ynddo  ;  a  phwy  byn- 
ag  a  gredo  ynddo,  Iuddew  neu  genedl-ddyn, 
pechadur  raawr  neu  fychan,  gan  ymwrthod 
à  phob  hyder  ynddo  ei  hun,  ac  ýmddiried 
yn  hollawl  ar  Grist,  am  gyfiawnder  i  fywyd 
tragywyddol;  nichywilyddir  ef  am  ei  ubaith 

a'i  ymddiried  ynddo,  am  ei  broítes  o  hóno, 
a'i  ddisgwyliadau  wrtho :  na  wnair  byth ; 
bydd  yn  ddiogel  yn  y  farn  a  ddaw. 

PEN.  X. 

Bod  yr  ysgrythyr  lân  yn  dangos  y  rhagor 

tydd  rhwng  cyfiawnder  y  gyfraith  â'r  hwn 
sydd  o  ffydd. 

*  O  FRODYR,  a  gwir  ewyllys  fy 
nghalon,  a'm  gweddi  ar  Dduw  dros 
yr  Israel,  f  sydd  er  iachawdwriaeth. 

a  pco.  9.  1—3.  Kx.  32.  10-13.  1  Sam.  12.  23.  a  15.  II, 
U.  a  16.  1.  Jer.  17.  16.  a  18.  20.  Luc  13.  34.  Ioan  5.  34. 
I  Cor.9  20-22. 

•  O  frodyr,  wedi  y  cwbl  a  ddywedais  I, 
mewn  cyflawniad  ffyddlawn  o'm  swydd  fel 
apostol,  yn  nghylch  gwrthodiad  Ilawer  o'm 
cyd-genedl  yn  ol  y  cnawd,  gallaf  ardystio  er 
hyny  o  hyd,  megys  y  gwnaethum  yn  ddifrifol 
eisoes,  (pen.  9.  Ì,  2,  3,)  mai  dymuniad  penaf 
fy  nghalon,  a'm  gweddi  daeraf  ar  Dduw  bob 
amser  dros  yr  Israel,  sydd  eriachawdwriaeth  : 

t  os  ydy w  yn  unol  a'i  ewyllys  ef,  iddo  weled 
bod  yn  dda  i  estyn  ei  drugaredd  achubol  i 

bob  un  o  honynt,  i'w  troi  hwynt  oddi  wrth 
eu  hanwireddau,  a  rhoddi  iddynt  ffydd  yn 
Nghrist  er  eu  hiachawdwriaeth  bresonol  a 

thragy wyddol,  yn  lle  ty  wallt  ei  gyfiawn  dd'íal- 
edd  arnynt,  i'w  llwyr  ddinystrio  am  eu  pech- 
odau  a'u  gwrthodiad  o'r  Messiah. 

2  b*  Canys  yr  wyf  fì  yn  dyst  idd- 
ynt,  c  f  fod  ganddynt  zêl  Duw, d  \  eithr 
nid  ar  ol  gwybodaeth. 

*  2  Cor.  S.  3.  Gal.  4.  15.  Col.  4.  13.  e  2  Bren.  10.  16 
I»m  16.  2.  Act.  21.  20,  28.  a  22.  3,  22.  a  26.  9,  10.  Cl  I. 
14.  a  4.  ir,  18.  Phil.  3.  6.  d  adn.  3,  32.  Saltn  14.  4.  Diar 
1*.  2.  B».  27.  11.  2  Cor.  4.  4,  6.  Phil.  1.  9. 

•  Er  cymmaint  gelynion  i  mi  ydynt,  ac  er 
mòr  erlidgar  yr  ymddygasant  ataf  lawei 
gwailh ;  rhaid  i  mi  dystio  hyn  am  danynt, 
t  fod  llawer  iawn  o  honynt  hwy  yn  eu 

ffordd,  yn  dra  gwresog  dros  Dduw  a'i  ddtddf ; 
yn  enwedig  dros  y  ddeddf  seremoniol,  fel  y 
b4m  I  fy  hun  gynt;  (Act.  22.  3.)  ac  fel  y 
dywedais  1  ychydig  yn  ol,  (pen.  9.  31,) 
maent  hwy  yn  diìyn  cyfiawnder  mewn 

gweithredoedd  o  ufudd-dod  i'r  ddeddf  liono 
y  gwyddant  iddi  ddyfod  yn  y  dechreuad  ©ddi 
wrth  Dduw,  ac  maent  hwy  yn  tybied  en  bod 

o  hyd  yn  ei  chadw  i'w  ogonianl  ef.  \  Ond 
•w  l  maent  hwy  yn  dra  annwybodus  yn  eu 

zH  a'n  gwresowgrwydd  ;  gwresowgrwydd  i 
§yd  yw,  heb  ddim  goleuni  am  wir  natur  a 
yben  y  ddeddf,  ac  am  y  cyfiawnder  sydd 

yn  angenrheidiol  i'w  cymmeradwyo  hwy 
ger  bron  Duw:  a  thrwy  en  rhag-fain  ddall 
yn  erbyn  Crist  a'i  gyfiawnder  ef,  mae  hyd 
yn  nod  eu  zêl  hwynt  ei  hunan  yn  eu  troi 
hwy  ymaith  oddi  wrtho  ef,  ac  oddi  wrth  yr 
unig  ffordd  a  drefnodd  Duw  er  iachawdwr- 
iaeth  dynion,  ac  i'w  ogoneddu  ei  hun  wrth «i  riioddl  hi. 

3  *  Canys  hwynt  hwy,  f  heb  wy- 

bod  'cyfiawnder  Duw,  /Jac  ynceisio 
gosod  eu  cyfiawnder  eu  hunain,  ||  nid 

'  ymostyngasant  i  gyfiawnder  Duw. 
e  pen.   I.  17.  a  3.  22.  26.   a*5.  19.    a  9.  30.    Salm  71.  15, 16,  19.  I'.s.  51.  6,  8.  a  56.  1.  Jer.  23.  5,  6.  Dan.  9.  24.  Ioan 

■  6.  9,  10  2  Cor.  5.  21.  2  Pedr  1.  I.  /  pen  9.  31,  32.  Es. 
57.  12  a  64.  6.  Luc  10.  29.  a  16.  15  a  18.  9-12.  Gal.  5.  3, 
».  Dat.  3.  17,  18.  g  Le».  26.  41.  Neh.  9.  33.  Job  33.  27. 
Galar.  3.  22.  Dan.  9.  6-9.  Lnc  15.  17-21. 

*  Sef  yr  Israel,  adn.  1.  +  Heb  wybod  cyf- 
iawnder  hanfodol,  neu  gyfiawnder  natur 
Duw,  heb  wybod  cyfiawnder  ei  gyfraith  ef, 

na'r  cytìawnder  perffaith  a  dibechod  oedd  yn 
ofyn,  heb  wybod  cyfiawnder  y  felltith  a'r 
gosp  oedd  hi  yn  fygwth  am  y  troseddiad  llci- 
af  o  hóni,  ac  heb  wybod  y  ffordd  a  drefnodd 
Dnw  i  gyfiawnâu  pechadur  trwy  ftydd  iiçb 
weithredoedd  y  ddeddf.  Nid  o  ddiffygmodd- 
ion  gwybodaeth  yr  oedd  yr  Iuddewon  heb 
wybod  y  pethau  uchod ;  yr  oedd  gair  Duw 

ganddynt,  yn  dangos  ei  gyfiawnder  a'i  sanct- 
eiddrwydd  hanfodol  ef ;  yr  oedd  y  ddeddf 
foesol  ganddynt,  yndangosy  cyfiawnderoedd 
efe  yn  ofyn;  yr  oedd  y  ddeddf  seremoniol 
gapddynt,  yn  dangos  trwy  gysgodau  gyfiawn- 
der  Crist,  heblaw  athrawiaeth  y  prophwydi, 

a  Christ  ei  hun  a'i  apostolion  hefyd  gan  yr 
Iuddewon  oedd  yn  byw  yn  amser  Panl :  ond 

yr  achos  o'u  hannwybodaelh  hwy  oedd, 
balchder  a  deddfoldeb  eu  calon,  eu  rhagfarn 

gref  yn  erbyn  Crist  a'i  athrawiaeth,  cam-ar- 
weiniad  eu  "tywysogion  deillion,"  eu  dysg- 
awdwyr  cyfeiliornus  ac  arwynebol,  a'r  dall- 
ineb  barnol  y  rhoddasid  hwy  o'r  diwedd  i 
fynu  iddo,  pen.  11.  8.  %  O  herwydd  yr  an- 
nwybodaeth  hon,  yr  oeddynt  yn  ceisio  gosod 
i  fynu  en  cyfiawnder  eu  hunain  ;  fel  dyn  yn 
ceisio  dàl  ei  dý  i  fynu  trwy  atte^ion  pan 
mae  ei  sylfaen  yn  ddrwg,  yn  lle  ei  dynu  i 

lawr  a'i  adeiladu  ar  sylfaen  well.  Ceisio  yn 
ddichellgar  yw  ystyr  y  gaìr,  mewn  gelyn- 
iaeth  a  llid  tuag  at  Grist,  a  threln  Duw  o 
gyfiawnâu.  Ceisio  trwy  gadw  y  ddeddf 
foesol  yn  oreu  y  gallent  yn  allanol,  yna  trwy 
gytìawniadau  y  ddeddf  seremonhl  i  wneyd 
i  fynu  am  wallau  yn  wyneb  y  foesol ;  ac  yn 
olaf,  ceisio  trwy  gyflawniadau  traddodiadol  a 
chot'l-grefyddol,  i  wneyd  i  fynu  y  cyfan  :  ac 
wedi  y  cwbl,  "  eu  cyfiawnder  en  hunain" 
oedd,  bratiaubudron  diles  ;  yr  oedd  y  sylfaen 
yn  ddrwg,  y  tŷ  yn  syrthio,  a  hwythau  yn 
golledig  byth  yn  yr  adfeiliau.  |j  Fel  hyn  yr 
oeddynt  yn  gyndyn  a  beilchion  ;  nid  ymos- 
tyngasant  i  gyfiawnder  Duw :  nid  ymos- 
tyngasant  i  feddwl  bod  deddf  Duw  mòr  ys- 
brydol,  mòr  fanol,  nac  yn  gofyn  manylach 
cyfiawnder  nag  a  fedrent  hwy  gyflawni  ; 
nid  ymostyngasant  i  addef  bod  yn  gyfiawn  i 

Dduw  eu  gwrthod  a'u  cospi,  am  en  cyfiawn- 
der  anmherffaith  eu  hnnain,  ac  am  wrthod 

ei  F.ib  ef  a'i  gyfiawnder ;  ac  nid  ymostyng- 
asant  i  geisio  a  derbyn  cyfiawnder  Iesu  trwy 

ffydd  i  fywyd  tragywyddol.  '  Ni  fynent 
ddyfod  ato  ef  fel  y  caffent  fywyd.' 

4  h  *  Canys  Crist  yw  diwedd  y 

ddeddf,  f  er  cyfiawnder  i  bob  un  a'r 
y  sydd  yn  credu, 

A  pen.  3.  25-31.  a  8.  3,  4.  E».  63.  11.  Mat.  S.  lfi.    a  5. 
17,  18.  loan  I.  17.  Act.  13.  38,  39.  1  Cor.  1.  30.  Gal.  9.24. 

Col.  2    10,  17.  Heb.  9.  7-14.  a  10.  8-12. 

*  Nid  gwiw  i  neb  dynion  geisio  gosod  eu 
cyfiawnder  eu  hunain,  oblegid,  neu  canys, 
Crist  yn  unig  yw  diwedd  y  ddeddf,  i  ateb 
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a'r  cyfiaunder  sydd  o  ffydd. ! 
iddi  yn  gyflawn  yn  nihob  peth,  ac  nid  oes 
neb  arall  a  all  hyny  ond  efe.  Mae  efe  yn 
ddiwedd  cyflawniadol,  perffeithiol,  y  ddeddf 

foesol,  yr  hon  sydd  yn  dywedyd,  "  Y  dyn  a 
wnel  y  pethau  hyny,  a  fydd  byw  trwy- 
ddynt:"  mae  efe  wedi  myned  trwy,  a  chyí- 
Iawni  ei  holl  ofynion  hi  o  ufudd-dod,  yn  gys- 
tal  a  dyoddefiadau,  yn  ei  fywyd  a'i  angau, 
er  boddlonrwydd  hollawl  i  gyfiawnder  Duw. 
Mac  efe  hefyd  yn  ddiwedd  diddymol  y 
ddeddf  seremoniol,  a  chwedi  rhoddi  terfyn 
arni,  gan  fod  ei  holl  offrymau  cysgodol  hi, 
er  puredigaeth  ac  iawn,  wedi  eu  hateb  yn 
gyflawn  ac  yn  sylweddol  ynddo  ef.  Ac  efe 

yw  y  dyben  a'r  diwedd  mawr,  i  ba  un  y 
rhoddwyd  y  deddfan  hyn  i  Israel ;  gan  fod 
y  ddeddf  foesol,  trwy  ddangos  euogrwydd  a 

pherygl,  a'r  ddeddf  seremoniol,  trwy  gysgodi 
éi  aberth  mawr  ef,  wedi  cael  eu  bwriadu 

i  ddangos  iddynt  eu  hangen  o  Grist,  ac  i'w 
cyfarwyddo  a'u  tueddu  i  flbi  ato  ef  am  fadd- 
euant  a  cliymmeradwyaeth.  Tybia  yr  enw- 
og  Parkhurst,  fod  y  gair  Telos,  a  gyficithir 

yma  "diwedd,"  yn  deilliaw  o  air  Hebraeg 
sydd  yn  arwyddo  dyhysbyddu,  pallu,  neu  o 
air  Hebraeg  arall  sydd  yn  arwyddo  peidio, 
gadael  heibio :  felly  mae  Crist  wedi  ateb  i'r 
ddeddf  foesol  mewn  ufudd-dod  a  dyoddef, 
ues  ei  dyhysbyddu,  nad  oedd  ganddi  ddim 

ychwaneg  i  ofyn  ganddo  nac  i'w  roddi  arno: 
a  chwedi  ateb  i  gysgodau  y  ddeddf  seremon- 
iol  nes  rhoddi  paid  am  byth  arnynt,  heb 
ddim  achos  am  danynt  mwyach.  f  Yn  yr 
ystyriaethau  uchod,  mae  efe  yn  ddiwedd  y 
ddeddf,  er  cyfiawnder  perffaith  tragywyddol 
i  bawb  a  gredant  ynddo  :  nid  i  bawb  o'r 
Iuddewon,  nac  i  bawb  o'r  cenedloedd  ;  ond 
i  bawb  a  gredant,  o  Iuddewon  a  chenedl- 

oedd  :  pawb  teimladwy  o'u  hannheilyngdod, 
a'u  haeddedigaeth  o  ddigofaint  Duw,  a  ym- 
ddiriedant  yn  Nghrist  fel  yr  unig  Waredwr 
addas,  holl-ddigonol,  a  grasol,  trwy  gyfiawn- 
der  yr  hwn  yn  unig  y  gallant  gael  eu  cym- 
meradwyo  gan  Dduw,  a'u  cyfrif  yn  gyfiawn 
i  fywyd  tragywyddol.  Ac  mae  yn  anmhosibl 
i  neb  fod  felly  trwy  unrhyw  gyflawniadau 
deddfol  pa  bynag. 

5  *  Canys  y  mae  Moses  yn  ysgrif- 
enu  f  am  y  cyfiawnder  sydd  o'r 
ddeddf, '  %  Mai  y  dyn  a  wnel  y  petbau 
hynny,  a  fydd  byw  trwyddynt. 

í  Lef.  18.  5.  Neh.  9.  29.  Ezec.  20.  11,  13,21.  Luc  10. 
V,  23.  Gal.  3.  12. 

♦"Moses  yn  ysgrifenn :"  (graphei)  yn 
dysgrifio,  neu  yn  darlunio  mewn  ysgrifen, 
yn  Lefit.  18.  5.  t  Y  cyfiawnder  sydd  yn  ol 
trefn  y  cyfammod  gweithredoedd,  yr  hwn  yr 
oedd  yr  Iuddewon  "  yn  ceisio  ei  osod," 
(adn.  3,)  gan  wrthod  ymostwng  i  gyfiawnder 
Crist.  XX  dyn  a  wnel  y  pethau  hyny  yn 
berffaith,  yn  wyneb  pob  gorchymyn  o'r 
ddeddf,  a  hyny  yn  wastadol,  heb  y  coll  Heiaf 
inewn  un  pwnc,o  ddechreu  hyd  ddiwedd  ei 
einioes  a  fydd  by  w :  ac  yn  ol  telerau  yr  un 
ddeddf,  neu  yr  un  cyfammod,  "  melltigedig 
yw  pob  un  nid  yw  yn  aros  yn  yr  holl  bcthau 
a  ysgrifenir  yn  Hyfr  y  ddeddf,  i'w  gwneuth- 
ur  hwynt."  Deut.  27.  26;  Galat.3. 10.  Caled 
yw  yr  ymadrodd  hwn,  pwy  a  ddichon  wrando 
arno?  mae  yn  cauad  pawb  allan  o'r  nefoedd, 
ac  yn  troi  pawb  i  uffern  :  mae  yn  tori  pech- 
aduriaid  ymaith  oddi  wrth  bob  gobaith  yn  y 

flbrdd  hon,  oblegid  ei  fod  yn  gosod  ammodan 
anmhosibl  i  ddyn  syrthiedig  byth  eu  cyf- 
lawni.  Yn  nghyfammod  Sinai  nid  oedd 
dim  darpariaeth  o  faddeuant  o  un  pechod  a 
wnaid  yn  wirfoddol  ac  yn  ddrygionns  yn  ei 
erbyn,  ac  felly  yr  oedd  mewn  gwirionedd 
yn  gyfarnmod  gweithredoedd  ;  er  bod  gor- 
uchwyliaeth  Moses  yn  cynnwys  rhyw  ddan- 

gosiad  pellach  o'r  cyfaminod  gras  yr  hwn  a 
wnaethid  âg  Abraham,  ac  ydoedd  beth  holl- 
awl  wahanol  oddi  wrth  y  ddeddf.  Ac  mae 
yr  apostol  yn  adeiladu  cymrnaint  ar  y  syn- 
iadau  hyn,  yma  ac  mewn  mànau  eraill/fel 
y  mae  yn  beth  o  bwys  eu  gwneyd  hwy  yp 

gydnabyddus  i'r  rneddwl,  ac  iolrhain  y  dyst- 
iolaeth  a'r  amlygiad  o  honynt  yn  ysgrifen- 
iadau  Moses.  Eiddo  Doddcridge  ywy  sylw 
ad  diweddaf  uchod. 

6  Ä*Eithry  maey  cyfiawndersydd 
o  fíydd  yn  dywedyd  fel  hyn;  lf  Na 
ddywed  yn  dy  galon,  Pwy  a  esgyniY 

nef  ?  (hynny  yw,  m  J  dwyn  Crist  i waered  oddi  uchod) 
k  pen.  3.  22,  25.  a  4.  13.  a  9.  31,  32.  Phil.  3.  9.  Heb. 

11.  7.         /  Deut.  30.  11  —  13.    Di*r.  30.  4.  m  loau  3.  12, 
13.  a  6.  33,  38,  50,  51,  58.  Ëph.  4.  S— 10.  Heb.  1.  3. 

*  Eithr  mae  y  cyfiawnder  sydd  o  ffydd, 
neu,  athrawiaeth  yr  efengyl  am  drefn  Duw 
yn  cyfiawnâu  pechadur  trwy  ffydd,  yn  dy- 

wedyd  yn  wahanol  iawn  i'r  geiriau  uchod 
o'r  blaen,  sef  fel  hyn  : — t  Naddigaloned  neb 
o  honoch  am  gyfiawnder  achymmeradwyaeth 
gyda  Du  w,  fel  mae  yn  dueddol  i  ddynion  daa 
argyhoeddiad  wneyd,  pan  welont  na  thâl  eu 
cyfiawnderau  eu  hunain  ddim  *.  na  ddyweded; 
neb  mewn  modd  annobeithiol,  Pwy  a  ddich- 

on  ddringo  i'r  nef,  i  ddwyn  Crist  y  Gwared- 
wr  i  lawr  oddi  yno,  i'ndysgu  ni  am  gyfiawn- 
der,  i  gyflawni  y  gyfraith  drosom,  ac  i  wneyd 
iawn  drosein  pechodau  ni  ì  oblegid  maeCrist 

eisoes  wedi  dyfod  yn  ein  natur  ni.  ac  i'n  byd 
ni,  i  dynu  ymaith  bechod  trwy  ei  aberthu  ei 

hun.  Mae  y  geiriau  uchod,  arhanauo'F  d<lwy 
adnod  nesaf.  yn  Deut.  30.  11 — 14:  yr  oedd 
Moses  yn  eu  dywedyd  am  eglurdeb  y  gyf- 

raith,  ei  bod  yn  hawdd  i'r  bobl  ei  deall ;  ond 
y  mae  Paul  yma  trwy  ysbrydoliaeth  Duw, 
yn  eu  defnyddio  am  gyfìawnder,  darpariaeth 
barod,  ac  eglurdeb  yr  efengyl;  a  íhybir  hef- 
yd,  fod  Moses  yn  eu  llefaru,  gyda  golwg  yn 
y  pen  draw,  ar  athrawiaeth  yr  efengyl,  a 
dyddiau  yr  efengyl.  Gwel  Deut.  30,  1—6. 
%  Agoriad  yr  apostol  ar  eiriau  Mose»  ydyw 
hyn  :  a  thra  yr  oedd  yr  luddewon  yn  dy- 
wedyd  fel  hyn,  yr  oeddynt  rnewn  effaith  yu 
gwadufod  Crist  wedidyfodeisoesyn  y  cnawd. 

7  *  Neu,  pwy  a  ddisgyn  i'r  dyfn- 
der  ?  f  (hynny  y w,  n  dwyn  Crist  dra- 
chefn  i  fynu  oddi  wrth  y  meirw) 

n  pen.  4.  25.    Heb.  13.  20.    1  Pedr  3.  13,22.  Dat.  1.  II. 

*  Ac  nid  oes  achos  i  neb  ymhoü,  Pwy  a 
ddisgyn  i'r  bedd,  neu  i  lc  yr  ysbrydoedd  a 
ymadawsant,  i  ddwyn  y  Gwaredwr  croes- 
hoeliedig  oddi  wrth  y  meirw  ?  oblegid  mae 
hyny  hefyd  wedi  ei  wneyd,  a  Chri«t  wedi  ei 
dderchafu  ar  ddeheu-law  y  Tad,  i  gyfranu  y 

fendith  i  bawb  a'i  ceisiont  ganddo  ef  trwy 
wir  ffydd.  ".  Pwy  a  diamwyadrosom  ni,  i'r 
tu  hwnt  i'r  môr?"yw  y  geiriau  yn  Deut. 
30.  13;  ac  y  mae  Tarçum  Jerusalem  yn  eu 
hegluro   fel  hyn  : — u  O  na  byddai   genym   ni 
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un,  fel  y  prophwyd  Jonas,  yr  hwa  a  âai  i 

lawr  i'r  dyfnder,  neu  i  waelod  y  môr !  "  Yn 
awr,  yr  oedd  Jonas  yn  ei  ddisgyniad  i'r 
dyfnder  yn  gysgod  o  Grist  yn  yorwedd  dri 
diwrnod  a  thair  nos  yn  nghalon  y  ddaear, 
megys  y  dywedodd  ein  Harglwydd  ei  hun. 
Matt.  12.  40.  A  chan  fod  y  môr  yn  cael  ei 
alw  yn  orddyfìider,  a  dyfnder,  Salm  104.  6; 
a  107.  24,  26.  felly  mae  Dafydd,  pan  yn  pro- 
phwydo  am  Grist,  yn  dywedyd,  (Salm  71. 
20.)  y  cyfodai  Du  w  ef  drachefn  o  orddyfiider 
y  ddaear.  t  Agoriad  Paul  ar  eiriau  iMoses 
eto  ydyw  hyn  ;  a  thra  yr  oedd  yr  Iuddewon 
yn  dywedyd  fel  hyn,  yr  oeddynt  mewn  eff- 
aith  yn  gwadu  marwolaeth  ac  adgyfodiad 
Crist.  Meddwl  y  cwbl  yw,  nad  yw  yr  ath- 
rawiaeth  o  gyfiawnâd  trwy  ffydd  ddim  yn 
gosod  ammodau  mòr  anhawdd  ac  anmhosibl 

o  fîaen  dynion,  â'r  athrawiaeth  o  gyfiawnâd 
trwy  weithredoedd. 

8  *  Eithr  pa  beth  y  mae  efe  yn  ei 
ddywedyd?  °\  Mae  y  gairynagosat- 
tat,  X  yn  dy  enau,  j|  ac  yn  dy  galon : 
§  hwn  yw  p  gair  y  ffydd,  yr  hwn  yr 
ydym  ni  yn  ei  bregetbu  ; 

o  Detit.  30.  14.  p  %dn.  17.  pen.  1.  16,  17.  Es.  57.  19. 
Maro  16.  15,  16.  Act.  10.  43.  a  13.  38,  39.  a  16.  31.  Gal.  3. 
2,  5.  1  Ti.tj.  4.  6.  I  Pedr  1.  23,  25. 

*  Ond  pa  beth  yw  iaith  yr  efengyl  ar  y 
mater  pwysfawr  h wn  ì  Mae  yr  apostol  yn 
dwyn  ei  atebiad  eto  o  eiriau  Moses,  y  deddf- 
wr  Iuddewig.  (Deut.  30.  11,  14.)  t  Hyn 
yw  yr  atebiad  : — Wele,  yr  efengyl,  yr  hon 
sydd  yn  datguddio  ac  yn  egluro  cyfiawnder 
Crist  idd  eich  ffydd  chwi,  nid  yw  mwyach 
yn  gnddiedig  oddi  wrthych  ;  ac  nid  yw  bell 
oddi  wrthych.  Mae  cyfìawnder  ffydd  yn 
awr  yn  cael  ei  ddatguddio  yn  eglur  i  chwi 
yn  yr  efengyl,  maewedi  cael  ei  ddwyn  yn 
agos  atoch,  hyd  yn  nod  at  eieh  drysau  yn  y 
weinidogaeth,  fel  y  derbynioch  chwi  ef. 
Nid  oes  achos  teithio  i  wledydd  pell  am  yr 
wybodaeth  o  hóno,  fel  brenines  Seba,  ac  fel 

y  gwnai  llawer  o'r  philosophyddion  pagan- 
3idd  yn   aml,   i  yrnofyn    am   wybodaeth  an- 
ianoi.  %  ̂ae  m^r  asos  fe*  y  mae  yn  e*cn 
genau  pan  ddarllenoch  ef,  a  phan  grybwyll- 

och  ef  mewn  ymddiddanion,  gweddi'au,  a 
mawl.  |J  Ie,  mae  yn  agosach  na  hyny  eto  i 
Iawer  o  honoch,  ac  a  ddylai  fod  i  bawb ; 
mae  yu  eich  calonau,  ac  yn  gwneyd  argraff 
effeithiol  yno,  pan  yr  ydycìi  chwi  yn  ei 
dderbyn  yn  wirioneddol,  trwy  gymhwysiad 

yr  Ysbryd  Glíìn  o  hòno.  §  A'r  athrawiaeth 

nefol  lion,  yr  hon  sydd  we'di  ei  sylfaenu  ar air  ac  awdurdod  Duw,  ac  sydd  yn  dàl  Crist 
allan  fel  gwrthddrych  ffydd,  ac  sydd  yn 
foddion  i  genedlu  ffydd  ynddo  ef ;  iiwn  yw 

y  gair  yr  ydym  ni  ei  apostolion  a'i  weision 
cf  yn  ei  egluro,  yn  ei  bregethu,  yn  ei  gyn- 
nyg  ac  yn  ei  ganmoli  chwi,  fel  ffoiddhawdd 
ac  esmwyth  o  iachawdwriaeth,  trwy  y  gras 
a  addawodd  enwaedu  y  yalon.  (Deut.  30.  6.) 

9  q  *  Mai  os  cyffesi  â'th  enau  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  r  \  a  chredu  yn  dy  gal- 
on  i  Dduw  eì  gyfodi  ef  o  feirw,  J  cad- 
wedig  fyddi. 

a  pen.  14.  II.  Mat.  10.  32,  33.  Luc  12.  8.  loan  9.  22. 
a  12.  42,  43.  Phil.  2.  11.  1  Ioan  4.  2,  3.  2  loan  7.  r  pen. 
8  34.  Ioan  6.  69-71.  a  20.  26-29.  Act.  8.  37.  1  Cor.  15.  14 
—  ÌS.  1  Pedr  1.  21. 

Sôo 

__^   gredo  yn  Nyhrist. 
*  Yn  fyr,  dyma  swm  y  gwirionedd,  swm 

ein  gweinidogaeth  ni,  a  swm  yrhyn  oll  sydd 
angenrheidiol  i  gyfiawnder  ac  iechydwr- 

iaeth  ;  pob  un  a  broffeso  â'i  enau  ffydd  yn 
yr  Arglwydd  Iesu,  fel  Arglwydd  a  Gwared- 
wr  pechadnriaid  colledig,  t  ac  a  gredo  yn 
wirioneddol  yn  ei  galon,  ddarfod  i  Dduw  ei 
gyfodi  ef  oddi  wrth  y  meirw,  fel  prawf  a 
thystiolaeth  e  fod  wedi  cymmeradwyo  ei 
iawn  ef ;  |  efe  a  gedwir  yn  sicr,  trwy  gyf- 
iawnder  Crist  yn  gyfrifedig  iddo  trwy  ffydd. 

Nid  peth  bychan  yw  proffesu  Crist  â'r  yen- 
au,  yn  mhob  tywydd  a  fu  ar  yr  eglwys  ;  ond 
y  ìnae  yn  angenrheidiol,  a  lle  byddo  gwir 

ffydd  yn  y  gaîon  fe'i  gwneir.  Mae  athraw- 
iaeth  adgyfodiad  Crist  fel  silltaeren,  neu 
dorch  mewn  cadwyn,  yn  cyssyîltu  yr  holl 
bethau  blaen  ac  ol  i  hyny  ;  ac  felly,  credu 
ei  adgyfodiad  ef  ydyw  credu  pobpeth  arall 
am  dano,  cyn  a  chwedi  ei  adgyfodiad. 

10  s  *  Canys  â'r  galon  y  credir '  \i 
gyfiawnder,  u  ac  â'r  genau  y  cyffesir  i iachawdwriaeth. s  Lt 

a  10.  22 

15.  Dat.  2.  13. 

*  Er  crybwyll  cyffesu  o  flaen  credu  yn 
adn.  9,  eto  mae  yn  cael  ei  osod  ar  ol  credu 
yma  ;  i  ddangos  bod  yr  apostol  yn  meddwl 
y  cyfryw  gyffesu  ag  sydd  yn  ffrwyth  credu. 
"  Credais,"  ebai  Dafydd,  "  am  hyny  y  Uef- 
erais,"  (Salm  116.  10,)  ac  felly  y  dywedodd 
yr  apostol  ar  ei  ol  ef.  (2  Cor.  4.  13.)  f  Dy- 
wedir  bod  credu  â'r  galon  yn  angenrheidiol 
i  gyfiawnder,  sef  i  dderbyn  cyfiawnder 
Crist  yn  y  cyfiifiad  ohóno  gan  Dduw  ;  tond 

dywedir  am  gyffesu  â'r  genau,  nid  fel  rhan 
o'r  cyfiawnder  hwnw  sydd  yn  rhoddi  hawl 
i  fywyd  ;  eithr  fel  prawf  o  wirionedd  ffydd, 
ac  fel  un  ffordd  nodedig  o  weithrediad 
ffydd,  yn  enwedig  mewn  amserau  erledig- 
aethus.  Ffydd  yma  yw  yr  achos,  neu  fodd- 
ion,  o  iachawdwriaeth  yn  gystal  a  chyfiawn- 

der  ;  ac  nid  ffydd  yn  achos  o'r  naill,  a  chy- 
ffesu  yn  achos  o'r  llall :  ac  felly,  yn  ol  y 
rhëol  hysbys  hòno  mewn  Rhcsymeg,r-^o^ic,) 

yr  achos  o'r  achos,  yw  yr  achos  o'r  peth 
hyny  a  achosir  ganddo. 

11  *  Oblegid  y  mae  yr  ysgrythyr 

yn  dywedyd,  x  \  Pwy  bynnag  sydd 
yn  credu  ynddo  ef,  \  ni  chywilyddir. 

x  pen.  9.  33.  F.s.  23.  16.  a  49.  23.  1  Pedr  2.  C. 

*  Yn  Isaiah  23.  16  :  ac  efallai  bod  golwg 
yr  apostol  ar  Salm  25.  3,  hefyd.  t  Pwy 

bynag  sydd  yn  credu  â'r  galon  ynddo  ef  fel 
y  soniwyd  uchod,  ni  bydd  arno  gywilydd  ei 

gyffesu  ef  â'i  enau,yn  yr  amseroedd  gwaeth- 
af,  ac  ni  chywilyddir  mo  hóno  yn  y  diwedd. 
|  Gwel  ar  pen.  9.  33.  Yn  yr  adnodau  blacn- 
orawl,  mae  yr  apostol  yn  cymmeryd  meddwl 
cyffredinol  yr  ysgrythyrau  a  ddyfyna,  ac  yn 
eu  gosod  allan  yn  ei  iaith,  neu  ei  ymadrodd 
ei  hun  ;  yr  hyn  nid  yw  yn  hollawl  yn  ol 
cyfieithiad  Groeg  y  70,  nac  yn  ol  yr  Heb- 
racg  chwaith,  medd  Scott,  (Gwel  Deut.  30. 11—14.) 

12  y*Canys  nid  oes  gwahaniaeth 
rhwng  Iuddew  a  Groegwr :  \  oblegid 

yr  un  z  Arglwydd  ar  bawb,  a  %  sydd 

oludog  ||  i  bawb  a?r  sydd  yn  6galw  arno. 



Yr  angenrheidrwydd  am RHUF.  X. bregethu  yr  efengyl. 

V  pen.  3.  22,  29,  30.  a  4.  11,  12.  a  9.  21.  Act.  10.  34,  35. 
•  16.8,9.    Gal.  3.  28.     Rph.  2.  18-22.    a  3.  6.    Col.3.  11. 
*  pen  14  9.  a  15.  12.  Act.  10.  36.  1  Cor.  15.  47.  Phil.  2. 

||" D.t.  17.  14.  «  19.  16.  a  pen.  2.  4.  a  9.  23  2  Cor  S 9  Eph.  1.  7.  a  2.  4.  7.  a  3.  8,  16.  Phil.  4.  19.  Cel.  I.  27. 
a  2.  2,  3.  b  Salm  86.  5.  a  145.  18.  Es.  55.  6.  Act.  9.  14. 
1  Cor.   1.3. 

*  Nid  oes  diin  gwahaniaeth  cyílwr  wrth 
natur  rhwng  Iuddew  a  Groegwr ;  nag  oes 
dim,  "  canys  ni  a  brofasom  o'r  blaen  fod 
pawb,  yr  Iuddewon  a'r  Groegwyr  dàn  becli- 
od."  pen.  3.  9  :  ac  nid  oes  dim  gwalianiaeth 
rhwng  Iuddew  a  Groegwr  o  ran  trefn  Duw 

o  gyfiawnâu  pob  un  o'r  ddau,  oblegid  wrth 
ffydd  a  thrwy  ffydd  mae  efe  yn  cyfiawnâu 

yr  enwaediad  a'r  dîenwaediad.  pen.  3.  30. 
t  Dymay  rheswm,  nad  oesdim  gwahaniaeth 
rhwng  yr  Iuddew  a'r  Groegwr:  oblegid  yr 
un  Arglwydd  ar  bawb,  sydd  oludog  i  bawb 

a'r  sydd  yn  galw  arno.  Yr  "  v.n  Arglwydd" 
yma  yw,  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr  hwn  y 
dywedir  yn  y  ddwy  adnod  nesaf  a  bregethir, 
y  credir  ynddo,  ac  y  gelwir  arno.  %  Mae 
ynddo  ef  anchwiliadwy  olud,  o  ras  a  gogon- 
iant,  felly  nid  oesachosi'r  Iuddewon  eiddig- 
eddu  wrth  alwad  a  dychweliad  y  cenedl- 
oedd ;  mae  ynddo  ef  olud  digonol  i  bawb. 
||  Nid  pawb  o  ddynolryw  a  gant  y  golud 

hwn,  oblegid  nid  pav^b  a'i  ceisiant :  eithr 
pawb  a  alwant  arno  ef  trwy  ffydd,  hwy  a'i 
cânt  yn  ddigonol,  heb  arian  ac  heb  werth. 

13  c*  Canys  pwy  bynnag  a  alwo 
arenwyr  Arglwydd,  f  cadwedig  fydd 

c  Joel  2.  32.  Act.  2.  21. 

*  Cymmerwyd  y  geiriau  hyn,  mae  yn  de- 
byg,  allan  o  brophwydoliaeth  Joel  2.  32. 
Byddai  yr  Iuddewon  yn  gy ffredinol  y n  galw  ar 
IEHOFAH  ani  waredigaethau  tymmorawl, 
ac  am  iachawdwriaeth  dragywyddol,  hyd  yn 
nod  pan  oeddynt  yn  gwrthod  Crist;  ond  yr 
oeddynt  yn  galw  yn  ofer  :  gan  hyny  rhaid 
mai  nid  y  galw  hyn  a  feddylir  yn  y  bro- 
phwydoliaeth.  Wrth  "  alw  ar  enw  yr  Ar- 
glwydd,"  rhaid  i  ni  ddëaü,  un  ai  gweddio 
ar  yr  Arglwydd  Iesu  yn  bersonol,  fel  gogyf- 
uwch  Fab  Duw,  a  Duw  wedi  ymddangos  yn 
y  cnawd ;  neu  ynte,  galw  ar  y  Tad,  trwy 

ffydd  yn  y  Mab,  a  thrwy  ei  eiriolaeth  a'i 
gyfryngdod  ef:  ond  y  meddwl  cyntaf  sydd 
fwyaf  cyson  â  phwnc  yr  apostol,  ac  y  de- 
hongliad  mwyaf  eglur  a  naturiol  o  lawer  o 
ystyr  y  geiriau.  f  Mae  yr  holl  grçdinwyr  yn 
galw  fel  hyn  ar  enw  yr  Arglwyád.  lesn,  ac 
nid  oes  neb  arall  yn  galw  arno,  hÿny  yw,yn 
ostyngedig  ac  yn  ddiragrith  trwy  ffydd ;  gan 
hyny  mae  pawb  a  alwant  arno  ef  felly  am 
ras  a  thrugaredd,  yn  sicr  o  fod  yn  gadwedig, 
pa  un  bynag  ai  Iuddewon  ai  Groegwyr  a 
fyddont. 

14  *  Pa  fodd  gan  hynny  dy  gal- 
want  ar  yr  hwn  ni  chredasant  ynddo  ? 

e  f  a  pha  fodd  y  credant  yn  yr  hwn  ni 
chlywsant  am  dano  ?  J  a  pha  fodd  y 
clywant,  heb  bregethwr  ? 

d  1  Bren.  8.  41-43.  Jona  I.  5,  9-14,  1G.  a  3.  5-9. 
Heb.  11.6.  Iajro  5.  15.  e  pen.  1.  5.  a  16.  25,  26.  Marc 
16.  15,  16.  Luo  24.  46,  47.  loan  20.  31.  Aot.  19.  2.  a  26.  17, 
18.  2  Tiai.  4.  17.  Tit.  I.  3. 

*  Ond  pa  fodd  y  geilw  neb,  y  gweddía 
neb  ar  yr  Arglwydd  lesu,  y  Gwaredwrdwy- 
fol,  a  hwry  heb  gndu  ynddo?  t  A  pha  fodd  y 
gall  neb  gredu  ynddo,  a  hwy  heb  erioed  glyw- 
ed  am  dano  ef  a'i  iachawdwriaeth?    A  pha 

fodd  y  gall  y   Cenedloedd  glywed  am   Grist  i 
a'r  pethau    a  berthyn  i  Grist,  heb  i    ryw  un, 
■  eu  ryw  rai,  o  blith  yr  Inddewon,  i'r  rhai  y 
atguddiwyd  hw)nt,  fyned  a'u  pregethu  idd- 

ynt  ì 
15  f*  A  pha  fodd  y  pregethant,  onis 

danfonir  hwynt  ?  f  megis  y  mae  ynys- 
grifenedig,  s  Mor  brydferth  yw  traed 
y  rhai  sydd  yn  h  efengylu  tangnefedd, 
*y  rhai  sydd  yn  efëngylu  pethau  da- ionus  ! 

/Jer.  23.  32.  Mat.  9.  39.  a  10.  1-6.  a  28.  18-20.  Lne 
10.  1.  íoan  20.  21.  Act.  9.  15.  a  13.  2—4.  a  22.  21.  1  Cor. 
12.  28,  29.  2  Cor.  5.  18-20.  Eph.  3.  8.  a  4.  11,  12.  1  Pedr 
1.12.  s  Gwel  ar  Es.  52.  7.  Nah.  1.  15.  Ä  Es.  57.  19. 
Luc.  2.  14.   Act.  10.  36.  Eph.  2.  17.  a  6.  15.        i  Es.  40.  9. 
a  61.  1.  Lnc  2.  10.  a  8.  1.  Act.  13.  26. 

*  A  pha  fodd  y  pregetha  neb  air  y  ffydd, 
(adn.  8.)  efengyl  Crist,  heb  gael  eu  danfon 

gan  Dduw,  a  chan  ei  eglwys  a'i  bobl  efì  Pa 
ham  gan  hyny  y  dylai  yr  Inddewon  feîo  ar 
yr  apostol  ac  eraill,  am  ymafaelyd  yn  y 
gwaith  angenrheidiol  a  daionns  hwn,  pan  yr 

oedd  Duw  wedi  eu  galw  a'u  danfon  hwynt 
iddo  ì  hwy  a  ddylasent  yn  hytrach  fod  yn 

■  \    t  Yi 

ddìolchgar,  a  gorfoleddu  o'r  herwydd 
oedd  y  prophwyd  (Isa.  52.  7.)  wedi  dangos 

y  pwys  a'r  angenrheidrwydd  o  bregethu  yr 
efengyl,  mewn  iaith  gref;  ac  mewn  dull 
prydyddawl  wedi  dysgrifio  hyd  yn  nod  traed 
y  rhai  sydd  yn  efengylu  tangnefedd  a  pheth- 
äu  daionus,  yn  brydferth  :  er  eu  llychwyno 
gan  laid  a  chwys  yn  aml  yn  eu  teithiau; 
eto,  mewn  ystyr  foesol,  yr  oeddynt  yn  lân 
a  dilychwiniad  ;  yn  brydferth  ac  yn  werth- 

fawr  yn  ngolwg  y  saint,  a'r  rhai  hiraethlawn 
eu  henaid  am  iachawdwriaeth  Duw  :  yr  oedd- 
ynt  yn  gwneuthur  cyfrif  mawr  o  honynt 
mewn  cariad  er  mwyn  eu  gwaith. — Mae  y 
ddwy  adnod  uchod  yn  dangos  yn  y  modd 
egluraf,  nas  gall  neb  fod  yn  gadwedig  heb 
alw  ar  yr  Arglwydd  Iesu;  nas  gall  neb  alw 
arno  ef  yn  iawn  heb  ffydd  ynddo;  ac  heb 
bregethu,  neu  gyhoeddi  yr  efengyl  mewn 
rhyw  fodd,  nas  gail  neb  gredu  ynddo. — Nis 
gellir  dangos  cyíìwr  truenus  y  paganiaid,  a'n 
dyledswydd  rwymedig  ninnau  tuag  atynt, 

mewn  geiriau  cryfach  na'r  rhai  hyn  ;  ac  nis 
gellir  gwrthwyuebu  yn  fwy  grymus  y  dyb 
gyfeiliornus  hòno,  y  dichon  i  luoedd  fod  yn 
gadwedig  trwy  Grist,  heb  erioed  glywed  son 
am  ei  enw  ef. 

16  Ä*  Eithr nid  ' ufuddhasant hwy 

oll  i'r  efengyl :  t  canys  y  mae  Esaias 
yn  dywedyd,  m  j  O  Arglwydd,  ||  pwy 

a  gredodd  i'n  hymadrodd  ni  ? k  pen.  3.  3.  a  11.  17.  Ioan  10.  26.  Act.  28.  24.  Heb.  4. 
2.  1  Pedr  2.  8.  I  pen.  1.  5.  a  2.  8.  a  6.  17.  a  16.  26.  Es. 
50.  10.  Gal.  3.  1.  a  5.  7.  2  Thes.  1.  8.  Heb.  5.  9.  a  11.  8. 
1  Pedr  1.  22.  a  3.  1.         m  Es.  53.  1.  Ioan  12.  38-40. 

*  Er  gwerthfawroced  yw  yr  efengyl,  ac  er 

mai  newyddion  da  o  law  enydd  maw  r  i'r  holl 
bobl  yw  ei  chynnwysiad  a'i  chenadwri  hi  ; 
eto  nid  ufuddâodd  ond  ychydig  mewn  cym- 

hariaeth,  o'r  cenedloedd  mwy  na'r  Iuddew- 
on  iddi,  gan  ei  chredu  a'i  derbyn  â'r  galon 
fel  y  byddent  gadwedig.  t  Nid  oedd  hyn 
ychwaith  ddim  mwy  nac  a  rag-welodd  ac  a 
rag-fynegodd  y  prophwyd  (Isa.  53,  1.)  pac 

grybwyllodd  ete  ei  ofid  a'i  syndod  wrth  gal- edrwydd  a  difaterwch  cyffredinoldynion,  yn 
wyneb    newyddioa    da  yr    iachawdwriaetb 
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Galwad  y  cenedloedd  a RHÜF.  X. 
gwrthodiad  yr  luddewon. 

trwy  ddyoddefaint  y  Messiah.  +  Mae  y  du!l 
mae  yr  apostol  yn  cymhwyso  at  Grist  y 
geiriau  a  ddywedodd  y  prophwyd  am  y  IË- 
HOFAH,  yn  brawf  cadarn  o  wîlr  Dduwdod 
ein  Hargíwydd  Iesu.  ||  Mae  y  geiriau  hyn, 

"  ein  hymadrodd  ni,"  yn  cadarnàu  y  sylw 
blaenorawl  a  wn.ied,  (adn.  14,  15,)  fod  tfydd 
yn  dyfod  yn  gyífredin,  trwy  glywed  ymad- 
rodd  am  Grist,  yn  cael  ei  lefaru  wrth  ddyn- 
ion  trwy  bregethiad  ffyddlawn  o  air  Duw. 
Dyma'r  moddion  a  drefnodd  Duw,  ac  mae 
efe  yn  fendithio  yn  benaf  i'r  dyben  hyn  ; 
gan  hyny  dyledswydd  dyn  yweu  defnyddio, 
gan  ddisgwyl  bendith  yr  Arglwydd  arnynt. 

17  *  Am  hynny  *  ffÿdd  sj/dd  trwy 
glywed,  üfa  chly  wed  trwy  air  Duw. 

*  adu.  14.  pen.  I.  16.  Luc  16.  29—31.  1  Cor.  1.  18—24. 
Col.  1.  4-6.  1  Thes.  2.  13.  2  Tues.  2.  13,  14.  lago  1.  18- 
21.  1  Pedr  1.  23—25.  a  2.  I,  2.  o  Jer.  23.  28.  29.  Marc 
4.  24.  Luc  8.  11,  21.  a  II.  28.  2  Cor.  2.  17.  Heb.  4.  12,  13. 
Dat.  1.  9. 

*  Gellid  meddwl  yn  sicr,  yn  wyneb  y  geir- 
iau  hyn,  mai  nid  trwy  ryw  weithrediadau 
digyfrwng  maeyr  Ysbryd  Glân  yn  gyffredin, 
os  unihyw  amser,  yn  cenedlu,  neu  yn 
gweithio  íFydd  yn  enaid  pechadur:  oblegid 

"  íFydd  sydd  trwy  glywed,"  nid  heb  gly wed  ; 
a'r  rhai  hyny  a  gredant  trwy  ras,  trwy 
glywed  y  dygir  hwy  i  gredu  ar  y  cyntaf,  y 
galluogir  hwy  i  gredu  yn  wastadol,  yr  adeil 
edir  ac  y  perfFeithir  hwynt  mewn  ífydd  hyd 
y  diwedd,  pan  y  try  eu  tìydd  hwynt  yn  ol- 

wg,  a'u  gobaith  yn  fwynâd  tragywyddol. 
t  Nid  trwy  glywed  pobpeth  y  mae  ftydd, 
eilhr  trwy  glywed  gair  Duw,  yr  efengyl  am 
Grist,  yr  hon  sydd  wir  air  Duw.  Ond 
clywed  trwy  air  Duw  yma,  a  arwydda  or 

chymyn  Duw  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  cen- 
edloedd  :  ar  ddanfoniad  a  gorchymyn  Duw 
yr  oedd  yr  apostolion  ac  eraill  yn  pregethu 

yr  efengyl  i'r  cenedloedd  ;  am  h)ny  yroedd 
ganddynt  awdurdod  ddigonol  am  yr  hyn 

oeddynt  yn  ei  wneyd.  A'r  un  gorchymyn 
ag  oedd  yn  eu  danfon  hwy  i  bregethu,  oedd 
yn  galw  hefyd  ar  y  cenedloedd  i  vvrando,  a 
derbyn  yr  efengyl :  ac  felly  mae  eto  o  hyd. 

18  *Eithr  meddaf,  p  Oni  chlyw- 
sant  hwy  ?  f  Yn  ddmu  «  i'rhollddaear 
yr  aeth  J  eu  swn  hwy,  a'u  geiriau'hyd 
derfynau  y  byd. 

j>  Act.  2.  5-11.  a  26.  20.  \  23.  23.        q  pen.  1 .  S.   i 
19.  S«lm  19.  4.  M»t.  24.  14.  a  26.  13.  a  28.  19.   Marc  16.  15, 
30.    Col.  1.6,  23.  r  Sulin  22.  27.    »93.3.     Es.  24.  1G 
a  49.  6.  a  52.  10.  Jer.  16.  19. 

*  Oni  chlywodd  yr  Iuddewon  ?  Pwy  a 
all  ddywedyd  na  chawsant  hwy  y  cyfle  blaen 
af  i  glywed  yr  efengylî  Pregelhodd  yi 
apostolion,  y  deg  dysgybl  a  thriugain,  ac  er- 
aill,  yr  efengyl  yn  gytfredinol  trwy  holl 
ddinasocdd  a  threfydd  Judea  a  Galilea,  am 
hir  o  amser,  cyn  iddynt  erioed  fyned  at  y 
cenedloedd:  ac  hyd  yn  nod  Paul,  apostol  y 
cenedloedd,  a  bregeihai  yn  wastad  yn  gyntaf 

i'r  Iuddewon,  yn  mhob  dinas  lle  yr  elai. 
Gan  hyny  nid  oedd  ond  ychydig  iawn  o'r 
genedl  hòno  a  allai  ddywedyd  na  chawsent 
hwy  glywed  yr  efengyl ;  ac  effaith  gelyn- 
iaeth  cyndyn  yn  erbyn  yr  efengyl  oedd  eu 
hanghrediniaeth  hwy,  ac  nid  annwybodaeth 
o  hôni,  neu  ddiffyg  ei  chlywed.  Eto,  oni 
chly  wodd  y  cenedloedd  yr  efengyl  1  Do,  yn 
sicr,  yn  helaeth  iawn  :  t  taenwyd  yr  efengyl 
mor  gyffredin  ac    mòr  ehang,   fel  y   gellid 

defnyddio  geiriau  Dafydd,  (Salm  19.  4,)  pan 
mae  yn  sôn  am  yr  addysg  a  ddygir  i  bob 
cenedl  trwy  oleuadau  y  nefoedd,(fel  yn  gys- 
godol  o  Haul  cyfiawnder)  am  yr  hyn  sydd 
wedi  cymmeryd  lle  eisoes.  Fel  mae  y  nef- 

oedd  yn  dati;an  gogoniant  Duw,  a'r  ífurfafen 
yn  myuegi  gwaith  ei  ddwylaw  ef,  trwy  yr 
holl  ddaear  ac  hyd  eithafoedd  y  byd ;  (Salm 
19.  1,4,)  felly  mae  sŵn  a  geiriau  pregethwyr 

yr  efengyl  wedi  myned  i'r  holl  ddaear,  ac 
hyd  derfynau  y  byd.  Gan  fod  Duw  wedi 

rhoddi  y  fath  daeniad  rhyfeddol  i'r  efengyl 
mewn  cyn  lleied  amser,  er  dychweliad  îìu- 
oedd  mawrion  o'r  paganiaid  ;  mae  yn  dyst- 
iolaeth  amlwg  o'r  nefoedd,  y  dalasai  gael  ei 
phregethu  iddynt,  ac  na  ddylasai  neb  rwg- 
nach,  na  thramgwyddo  wrth  hyny.  X  "  Eu 
Hinyn"  yw  y  gair  yn  Salm  19.  4,  ond  dy- 
wedir  fod  y  gair  Hebraeg  a  gytieithir  "  llin- 
yn"  yno,  yn  arwyddo  hefyd  llef  uchel,  neu 
waedd  :  ac  felly  mae  yr  apostolyn  ei  ddefn- 
yddio  yma.  Tybir  fod  Dafydd  trwy  oleuad- 
au  y  nefoedd,  &c,  yn  y  Salin  a  enwyd,  yn 
llefáru  yn  brophwydoliaethol  am  daeniad 
goleuni  yr  efengyl,  a  bod  Paul  yma  yn  ei 
ddeall  felly,  ac  am  hyny  yn  defnyddio  ei 

eiriau  i'r  perwyl  hwnw.  Wrth  yr  "  holl 
ddaear"  yma,  deallwn  yr  Ymherodraeth 
Rufeinig,  y  rhan  fwyaf  o'r  byd  adnabyddus 
y  pryd  hwnw:  ac  wrth  "  derfynau  y  byd," 
deallwn  parthau  pellaf  y  byd  o'r  màn  lle  yr 
oedd  Paul  yn  ysgrifenn.  A  phwy  a  ŵyr  nad 
oedd  Ynys  Prydain  y  pryd  hwnw  (tua  B. 
A.  58,)  o  fewn  y  cylch,  a  chwedi  clywed  y 
"  sŵn,"  yr  hyfryd  lais? 

19  *  *  Eithr  meddaf,  Oni  wybu  Is- 
rael  ?  ff  Yn  gyntaf,  y  mae  Moses  yn 
dywedyd,  Mi  a  baraf  i  chwi  %  wyn- 
fydu  trwy  irûi  nid  yw  genedl ;  trwy 

a  genedl  anneallus  y'eh  digiaf  chwi. *  adn.  18.  pen.  3.  26.  1  Cor.  1.  12.  a  7.  29.  a  10.  19. 
a  11.  22.  a  15.  50.  t  pen.  11.  11.  Gwel  ar  De«it.  32.  21. 
Hos.  2.  23.  I  Pedr  2.  10.  u  pen.  1.  21,  22.  Salm  115.  5— 
8.  B>.  44.  18-20.  Jer.  10.  8,  14.  1  Cor.  12.  2.   Tit.  3.  3. 

*  Eithr  oni  wybu  Israel  fod  Duw  yn  myn- 
ed  i'w  bwrw  hwy  yinaith  am  eu  hanghred- 
iniaeth  a'u  hanufudd-dod,  ac  i  gymmeryd  i 
mewn  eraill  yn  eu  Ile  1  Hwy  a  allasent  wy- 
bod  ;  ac  yn  yr  adnod  hon  a'r  ddwy  ganlynol, 
mae  yr  apostol  yn  dyfynu  tair  odystiolaethan 

o  hyny,  allan  o'r  Hen  Destament.  t  Yn 
gyntaf,  gallent  wybod  hyny  drwy  yr  hyn  a 

ddywedasai  Moses,  eu  deddfwr  a'u  pen  pro- 
phwyd  ;  yr  hwn  a  ddywedodd  yn  Deut  32. 

21,  y  gỳrai  Duw  eiddigedd  arnynt  â'r  rhai nid  oefídytit  yn  bobl  gyfammodol  iddo  ef  y 
pryd  hwnw,  ac  y  digiai  efe  hwynt  â  chenedl 
ynfyd,  neu  anneallus,  trwy  alw  y  rhai  hyny 
i'w  eglwys,  a'u  gwrthod  hwythau.  t "  Gwyn- 
fydu  "  yma,  "  eiddigedd  "  yn  Deuteronom- 
ium  :  mae  yr  apostol  yn  crybwylly  geiriau  o 
gyfieithiad  Groeg  y  Deg  a  thriugain. 

20  *  Eithr  y  mae  Esaias  yn  *  ym- 

hyfhâu,  ac  yn  dywedyd,  *  -f  Cafwyd 
fì  gan  y  rhai  nid  oeddynt  yn  fy  ngheis- 

io;  z  \  a  gwnaed  fi  yn  eglur  i'r  rhai 
nid  oeddynt  yn  ymofyn  am  danaf. 

x  Diar.  28.  1.  Ei.  58.  1.  K?li.  6.  19,20.  y  pen.  9.  30. 
E».  65.  1.  *  E».  49.  I!.  a  52.  15.  a  55.  4,  5.  M*t.  20.  16. 
a  22.  9,  10.  Lue  14.  23.  1  Ioan  4.  19. 

*  Esaias  hefyd,  prophwyd  enwog  iawn  yn 
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uililith  yr  Iuddewon,  yn  mhell  ar  ol  dyddiau 
Moses,  a  dystiolaethodd  yr  un  peth  gyda 
gwroldeb  a  hyfdra  mawr  a  sanctaidd,  pan 
mae  efe  fel  genan  IEHOFAH  ei  hun  yn  dy- 
wedyd,  t  Cafwyd  fi  fel  Gwaredwr,  ac  addol- 
wyd  fi  yn  gymmeradwy,  gan  y  rhai  nad 

oeddynt  ychydig  o'r  blaen  yn  fy  ngheisio, 
l  a  gwnaed  fi  yn  eglur  fel  Duw  iachawdwr- 
iaeth  a  gras  i'r  rhai  nid  oeddynt  yn  yinofyn 
am  danaf.  Y  cenedloedd  tywyll  a  phagan- 
aidd  oedd  y  rhai  hyn  nid  oeddynt  yn  ceisio 

Duw,  nac  yn  ymofyn  am  dano;  eto  hwy  a'i 
cawsant  yn  yr  efengyl,  ac  efe  a'i  heglurodd 
ei  hun  iddynt  trwy  ei  gweinidogaeth  hi,  a 
thrwy  oleuni  yr  Ysbryd  Glân  yn  cyd-fyned 
â'r  weinidogaeth.  Fel  hyn  yroedd  iachawd- 
wriaeth  y  cenedloedd  yn  holtaŵì  o  rad  ras, 
ac  yn  effaith  etholedigaeth  rad  a  díammodoí 
Duw.  Dylasai  yr  Iuddewon  wybod  y  ddwy 
dystiolaeth  uchod  yn  dda  ;  oblegid  yr  oedd 
Càn  MosesíDeut.  32.)  a  phrophwydoliaethau 
Esaias  yn  hysbys  iawn  iddynt,  ac  mewn  bri 
ac  arferiad  mawr  ganddynt. 

21  *  Ac  wrth  yv  Israel  y  mae  yn 
dywedyd,  a  f  Arhỳd  y  dydd  yr  estyn- 
ais  fy  nwylaw  at  b  bobl  %  anufudd  ae 
yn  gwrth-ddywedyd. d  Diar.  1.  24.  F.s.  65.  2—5.  Jer.  25.  4.  a  35.  15.  Mat. 
20.1-15.  a  21.  33-43.  a  22.  3-7.  a  23.  34— 37.  Luc  24. 
47.  Act.  13.  46,  47.  b  Deut.  9.  13.  a  31.  17.  1  Sara.  8.  7, 
8.  Neh.  9.  26.  Jer.  44.  4-6.  Act.  7.  51,  52.  1  Thes.  2.  16. 
1  Pedr  2.  8. 

*  Ond  i'r  gwrthwyneb,  am  wrthodiad  yr 
Iuddewon  anghrediniol,  mae  yrun  prophwyd 
yu  dywedyd  fod  Duw,  a  llefaru  mewn  dull 
dyn,  wedi  bod  yn  estyn  ei  ddwylaw  ar  hyd 
y  dydd  at  boblanufudd  ac  yn  gwrth-ddywed- 
yd  :  f  hyny  yw,  wedi  arfer  pob  moddion  grasol 

a  thirion  i'w  denu  hwynt  i  ddyfod  ato,  i 
wrando  arno,  i  gredu  ynddo,  ac  i  gymmeryd 

eu  hachub  a'u  hymgeleddu  ganddo  trwy  ei 
Fab  y  Messiah.  f  Ond  yn  lle  dychwelyd  at  yr 
Arglwydd,  anufudd  a  chaled  oeddynt  hwy,  a 
thrwy  eu  hanghrediniaeth  a  llygredigaeth  eu 
calonau,  gwrthodasant  y  cynnygiadau  tirionaf, 
a  gosodasant  eu  hunain  i  wrthwynebu  pob 
peth.ac  hydyn  nod  i  wrth-ddywedyd  a  chablu 

y  Messiah  ei  hun  a'i  apostolion  sanctaidd. 
||  Un  gair  sydd  gan  Esaias,  "  gwrthryfelgar," 
ac  mae  yr  apostol  yn  ei  egluro  trwy  y  ddau  air 
hyn:  yr  oeddynt  yn  anufudd  yn  eu  calonau, 

ac  yn  gwrth-ddywedyd  â'u  geneüau,  yn  groes 
i  gredu  â'r  galon  a  chyffesu  â'rtafod,yn  adn. 
9,  10.  Mae  yn  "  estyn  y  dwylaw"  gyfeir- 
iad  at  fam  dyner  a  serchiadol,  yn  esfyn  ei 
dwylaw  i  gotìeidio  plentyn  anynad,  ac  i'w 
ddenu  ef  i  ddyfod  ati;  neu  ynte,  at  areithiwr 
yn  estyn  ei  ddwylaw  i  geisio  gwrandawiad, 
ac  yn  arwydd  o  bwys  y  peth  mae  yn  dra- 
ddodi.  Bu  Duw  yn  "estyn  ei  ddwylaw"  fel 
hyn  "  ar  hyd  y  dydd  "  at  yr  Iuddewon,  sef 
yn  ddibaid  trwy  yr  holl  oesoedd,  o'u  galwad 
cyntaf  hwy  fel  cenedl,  hyd  eu  distrywiad  am 
eu  hanufudd  dod.  Ac  onid  y  w  efe  yn  gwneyd 
yr  un  modd  tuag  atom  niunau,  trwy  gydol 
ein  hoes  yn  y  byd? 

PEN.  XI. 

Na  fwriodd  Duw  ymaith  holl  Jsraeì. 

AM  hynny  meddaf,  •  A  wrthododd 
Duw    ei    bobl?   6fNa    atto    Duw. 

CJ  Canys  yr  wyf  finnau  hefyd  yn  Is- 
raeliad,  o  had  Abraham,  o  lwythBen- 

jamin. 
a  ;  Sara.  12.  32.  2  Bren.  23.  27.  Saln  77.  7.  a  94.  14. 

Jer.  31.  36,  37.  a  33.  24-26.  Hoi.  9.  17.  An.  9.  8,  9. 
b  Gwel  ar  pen.  3.  4.  •  pen.  9.  3.     Aet.  32.  3.     a  26.  4. 
2Cor.  11.22.  Phil.  3.  S. 

*  Oddi  wrth  yr  hyn  a  ddywedasai  yr  apos- 
tol  yn  y  bennod  o'r  blaen  am  ymddygiad 
cyfiawn  a  phen-arglwyddiaethol  Duw  tuag 
at  yr  Iuddewon  digred,  gallai  rhaì  o  honynt 
godidadl  âg  ef,  a  dywedyd,  Os  felly  mae  y 
peth  yn  bod,  rhaid  i  ni  gasglu  fod  Duw  yn 
gwrthod  ei  bobl  gyfammodol,  ac  yn  anffydd- 

lawn  i'w  addewid,  Ile  y  dywedodd  "Ni  thor- 
af  fy  nhrugaredd  oddi  wrtho,"  "Ni  thoraf  fy 
nghyfammod"&c.  Salm  89.  33,  34;  aceilwaith, 
"  Ni  âd  yr  Arglwydd  ei  bobl,  ac'ni  wrthyd 
ef  ei  etifeddiaeth"  Salm  94.  14.  +Mae  yr 
apostol  yn  gwadu  y  cyfryw  gasgliad  yn  ei 
ddull  cryf  arferol ;  "  Na  atto  Duw  :"  ( mè 
yenoito,)  ni  wrthododd  efe  hwynt  oll  fel  cen- 
edl,  ac  ni  wrlhododd  hwynt  am  byth.  Yn 

wir  nis  gellir  dywedyd  mòr  br'íodol  iddo  ef 
eu  gwrthod  hwynt,  â  dywedyd  iddynt  hwy 
ei  wrthod  ef,  trwy  eu  gwrthwynebiad  pen- 

derfynol  i'r  Messiah,  ei  deytnas  a'i  iachawd- 
wriaeth  ef :  yr  oedd  efe  yn  barod  i  dderbyn 
yr  holl  Iuddewon  ag  oedd  yn  ewyllysgar  i 
ddyfod  yn  ddisgyblion  i  Grist,  y  Messiah,  fel 
yr  oedd  yn  amlwg  yn  Paul  ei  hun.  \  Pe 
buasai  Duw  yn  gwrthod  ei  bobl,  ei  holl  bobl, 
ni  buasai  yn  derbyn  Paul,  yr  hwn  oedd  un 

o  honynt,  a'r  erlidiwr  penaf  o  honynt  oll  un 
amser ;  ond  efe  a  gafodd  drugaredd  gan 
Dduw,  a  derbyniad  trwy  dderbyn  ei  Fab  ef, 
a  chredu  ynddo. 

2  *  Ni  wrthododd  Duw  ei  bobî, 

*  f  yr  hwn  a  adnabu  efe  o'r  blaen. 
e  X  Oni  wyddoch  cbwi  pa  beth  y  mae 
yr  ysgrythyr  yn  ei  ddywedyd  amElî- 
as  ?  ||  pa  fodd  y  mae  efe  -^yn  erfyn  ar 
Dduw  yn  erbyn  Israel,  ganddywedyd, 

d  pen.  8.  29,  30.  a  9.  C,  23.  Act.  13.  48.  a  15.  18.  1  Pedr 
1.  2.  e  Gen.  44.  15.  Ex.  32.  1.  Act  3.  17.  a  7.  40.  Phil. 
1.  22.       /Num.  16.  15.  Jer.  18.  19—23.  Jena  4.  1—3,  11. 

*  Ni  wrthododd  Duw  ei  wir  bobl,  hadys- 
brydol  Abraham  er  iddo  yn  gyfiawn  adael 

Hì'aws  o'i  had  naturiol  ef  i  syrthio  drwy  eu 
hanghrediniaeth.  t"  Yrhwn  a  adnabu  efe 
o'r  blaen,"  sef  y  rhai  a  ragwybu,  ac  a  rag- 
luniond  efe,  yn  ei  arfaeth  a'i  gyngor  tragy- 
wyddol,i'w  galw  a'u  cyfiawnáu  mewn  amser, 
ac  i'r  rhai  yn  bennodol  yr  oedd  ei  gyfammod 
a'i  addewidion  ef  yn  perthyn.  j  Yn  ngwrth- 
giliad  cyffredin  yr  Iuddewon  yn  amser  Paul, 
yr  oedd  yn  debyg  fel  y  buasai  yn  amser  Elías 

o'r  blaen  :  pan  oedd  Ëli'as  yn  ei  ofid  yn  tyb- 
ied  nad  oedd  braidd  ddyn  duwiol  yn  holl 
wlad  Israel  ond  ef  ei  hun ;  yr  oedd  gan 
Dduw  saith  mil  o  wỳr  y  rhai  ni  phlygasent 
eu  gliniau  i  Baal.  Felly  yn  amser  Paul,  yr 

oedd  gan  Dduw  l'íaws  mawr  o  had  Abraham 
wedi  credu  yn  Nghrist  ac  heb  en  gwrthod. 
Tybir  fod  yr  apostol  yn  crybwyll  hyn  rhag  y 
cyhuddai  yr  luddewon  ef  ö  drahansder,  yn 
dywedyd  (adn.  1.)  nad  oedd  ond  ef  ei  hun 
heb  ei  wrthod.  ||  Israel ;  y  deg  llwyth,  y  rhai 
a  wrthryfelasent  yn  erbyn  Duw,  ac  a  syrth- 
ia^ent  i  eilun-addoliaeth.  Yn  erbyn  y  rhai 

hyn  a'n  pechodau  yroedd  Elì'as  yn  erfyn,  neu 
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yn  cwyno  ger  bron  Duw,  fel  y  gwelwn  yn 
yr  adnod  nesaf. 

3*0  Arglwydd,  s  hwy  a  laddas- 
ant  dy  brophwydi,  h  f  ac  a  gloddias- 
ant  dy  allorau  i  lawr  ;  \  ac  myfi  a  ad- 
awyd  yn  unig,  ||  ac  y  maent  yn  ceisio 
fy  einioes  innau 

g  1  Bren.  13.  4,  13.  a 
k  1   Bren.  18.  30,  31. 

*  Yn  1  Bren.  18.  4,  crybwyllir  i  Jezebéî, 
gwraig  ddrygionus  Ahab,  ddistrywio  pro 
phwydi  yr  Arglwydd :  nis  gwyddom  pwy 
oeddynt,  na  pha  nifer  a  laddwyd.  t  Yn  ol  y 
ddeddf,  nid  oedd  ond  un  allor  i  aherthu  arni, 

ac  yr  oedd  hòno  yn  Jerusalem,  allan  o  gyr- 
haedd  yr  eilún-addolwyr  hyn  :  gan  hyny  tyb 
ia  rhai  mai  yr  allorau  a  adeiladasai  Samuel, 
cyn  adeiladu  y  deml,  a  feddylir  yma,  1  Sam. 

7.  17,  a  11.  15,  a  16.  2,  5  ;  a'r  allor  hòno  a 
adgyweiriodd  Elîas,  1  Bren.  18.  30.  Tybir 
i'r  Arglwydd  trwy  oruchwyliaeth  neillduol, 
ganiatâu  i'r  rhai  duwiol  o'r  deg  llwyth  ab- 
erthu  iddo  ef  ar  yr  allorau  hyn,  pryd  na 
chaniatêid  iddynt  ddyfod  i  Jerusaîem  i 
aberthu  :  a  chan  eu  bod  yn  gas  gan  Ahab,  ac 
yn  dystiolaethau  parâus  a  chyhoeddus  yn  er- 
byn  ei  eilun-addoliaeth  ef  a'i  ddeiliaid  ;  cyd- 
unodd  ef  a  hwythau  eu  tỳnu  hwynt  i  lawr, 
ac  hyd  yn  nod  cloddio  i  fynu  eu  sylfeini,  fel 

na  byddai  dim  o'u  hôl  hwynt  i'w  cadw  raewn 
coffadwriaeth.  %  Felly  y  tybiodd  El'ias,  nad 
oedd  neb  ond  efe  o  brophwydi  a  gwir  addol- 
wyr  Duw,  wedi  eu  gadael  heb  eu  lladd. 
||  Gwir  oedd  hyn,  gwel  1  Bren.  19.  1,2. 

4  *  Eithr  pabeth  y  mae  atteb  Duw 
yn  ei  ddywedyd  wrtho  ?  *f  Mi  a  ad- 
ewais  i  mi  fy  hun  %  saith  mil  o  wŷr, 
||  y  rhai  ni  phlygasant  eu  gliniau  i 
*  Baal. 

i  Gwel  ar  1  Bren.  19.  1S.  h  Nnra.  25.  3.  Dcnt.  4.  3. 
Jud.  2.  13.  1  Bren.  1(5.  31.  2  Bren.  10.  19,  20.  Jer.  19.  5. 
Hos.  2.  8.  x  13.  1.  Seph.  1.  4. 

*  Ateb  cysurus  a  roddes  Duw,  a  gwell  nag 
oedd  EITas  yn  feddwl  o  lawer.  1  Bren.  19. 

18.  Mae  y  gair  ( 'chrêmatismos )  a  gyfieithir 
yma  "  ateb,"  yn  arwyddo  y  llafur,  ( oracle) 
neu  yr  ateb  a  fyddai  Duw  yn  roddi  yn  y 
babeíl,  oddi  ar  y  drugareddfa  :  ond  defnydd- 
ir  ef  yn  gyffredin  am  unrhyw  ateb,  neu  gyf- 
arwyddyd  oddi  wrth  Dduw.  Gwel  Math.  2. 
12;  Heb.  11.  7,  lle  mae  yr  un  gair  yn  cael  ei 
ddefnyddio.  t  Mi  a  neilldnais,  ac  a  gedwais 
i  mi  fy  hun  saith  mil  o  wŷr,  &c. :  nid  hwy 

a'u  cadwasant  eu  hunain,  eithr  üuw  a'u 
cadwodd  hwynt,  trwy  ei  Ysbryd  a'i  ras,  rhag 
syrthio  i  eilun-addoliaeth  fel  y  lleill  o'r  deg 
Uwyth.  Felly  am  y  rhai  duwiol  o'r  Indd- 
ewon  yn  amser  Paul,  ac  yn  mhob  cenedl  ac 

oes  o'r  byd.  %  Saith  mil  ar  ben,  efaüai,  yr 
hyn  oedd  lawer  yn  y  fath  amser  o  wrthgil- 
iad ;  neu,  ynte,  efallai  mai  rhifedi  terfynol 
am  rifedi  annherfynol  yw  y  geiriau,  yn  ar- 

wyddo  Ilawer  mwy  nag  oedd  Eli'as  yn  fedd- 
wl.  ||  Baal  ydoedd  eilun  y  Sidoniaid,  yr 

hwn  a  osododd  Ahab  i  fynu  i'w  addoli  pan 
briodwyd  ef  â  Jezebel,  merchbrenin  Sidon: 

yn  ol  esampl,  ac  mewn  ufudd-dod  i'r  Ahab 
drygionus  hwnw  a'i  frenines,  aeth  y  rhan 
fwyaf  o'r  deg  llwyth  ar  ol  y  gwarth  hwnw 
i'w  addoli.     Gwel  1  Bren.  16.   31,  32,  33  ; 

a  18.  21.  I  ddeîw  Baal,  yw  y  Saesoneg  yn 
y  fàn  hon,  ac  felly  yr  oedd  yn  ddîau ;  ond 
nid  yw  y  gair  delw  yn  y  Groeg  mwy  na 
chenym  nijinau. 

5  *  Felly  gan  hynny  '  y  pryd  hwn 
hefyd  y  mae  gweddill  f  yn  ol  m  ethol- 
edigaeth  gras. 

/adn.  6,  7.    Gwel  ìt    pen.  9.  27.  nadit.   23.    pen. 
9.  1!.  Eph.  1.  5,  6. 

*  Fel  yr  oedd  yn  nyddiau  Elias,  felly  yr 
oedd  hefyd  yn  nyddiau  Paul,  er  mòr  druen- 
us  yr  oedd  yr  Inddewon  wedi  myned  yn  y 
ddau  amser,  eto  yr  oedd  gan  Dduw  ei  wedd- 
ill  yn  mhob  un  o  honynt,  f  Yn  ol  etholedig- 
aeth  gras  y  gnlwyd  hwynt,  a  thrwy  ras  yr 
etholedigaetíi  y  cadwyd  hwynt.  Nid  am  eu 
bod  yn  fwy  teilwng  ynddynt  eu  hunain  nac 
eraill,  ond  o  herwydd  y  gwelai  Duw  fod  yn 
dda  i  drugarâu  wrthynt  hwj  rhagor  eraill, 
pe  amgen  buasent  hwythau  hefyd  yn  golled- 
ig  trwy  anghrediniaeth.  Tybiai  Elîas  nad 
oedd  neb  ond  efe  ei  hun  o'r  rhai  duwiolwedi 
eu  gadael,  ond  tybiai  Paul  fod  gweddill 
Iawer,  heblaw  efe  ei  hun  yn  ei  amser  ef. 

6  n  *  Ac  os  o  ras,  nid  o  weithred- 
oedd  mwyach :  f  os  amgen,  nid  yw 
gras  yn  ras  mwyach.  J  Ac  os  o  weith- 
redoedd,  nid  yw  o  ras  mwyach :  ||  os 
amgen,  nid  yw  gweithred  yn  weithred 
mwyach. 

«  peu.  3.  27,  2S.  a  4.  4,  5.  a  5.  20,  21.  Dent.  9.  4-6. 
I  Cor.  15.  10.  Gal.  2.  21.  a  5.  4.  Eph.  2.  4-9.  2  Tirn.  1.  9. Tit.  3.  5. 

*  Mae  yn  rhaid  bod  etholiad  a  chadwedig- 
aeth  pechadur  un  o'r  ddwy  ffordd,  un  ai  o 
ras  neu  o  weithredoedd,  nis  gall  fod  o  bob 
u n  :  nid  o  ras  Duw  mewn  rhan,  ac  o  weith- 
redoedd  dyn  mewn  rhan  y  mae  ;  cymmysg 
o  lin  a  gwlân  f  Deut.  22.  II.)  fyddai  hyny  : 
rhaid  ei  bod  o  ras  i  gyd,  neu  o  weithredoedd 
i  gyd.  tüso  weithredoedd  y  mae,  nid  yw 
gras  yn  ras  mwyach,  ac  os  o  ras  a  gweith- 
redodd  yn  gymmysg  y  mae,  nid  yw  gras  yn 
ras  mwyach.  Mae  rhai  yn  deall  y  rhan  hon 
o'r  adnod  fel  hyn : — "  Na  byddai  yr  efengyl 
ddim  yn  deilwng  o'r  enw  gras,  pe  byddai 
cadw  y  ddeddf  yn  rhan  o  ammodau  ein 

cymmeradwyaeth  ni  gyda  Duw."  Eraill  fel 
hyn  : — "  Yr  hyn  a  roddir  i  weithredoedd 
taliad  dyled  y w,  lle  mae  y  gair  gras  yn  ar- 
wyddo  heb  ei  haeddu ;  felly  fel  nas  gall  yr 

un  fendith  ddim  deilliaw  o'r  ddau  ar  yr  un 
pryd."  Os  yw  iachawdwriaeth  yn  deilliaw 
o  weithredoedd,  neu  o  ras  a  gweithredoedd 

yn  nghyd,  mae  pob  un  o'r  ddau  syniad  yn dinystrio  meddwl  y  gair  gras  :  nid  yw  gras 

yn  ras  mwyach.  |  Ac  i'r  gwrthwyneb  eto, 
os  o  weithredoedd  y  mae,  mewn  rhan  ncu 
yn  gwbl,  nid  yw  o  ras  mwyach  :  nid  yw  o 
Irugaredd     rad     ac     anhaeddedigol     Duw. 
|  oblegid  pe  dywedid  ei  bod,  byddai  hyny 
yn  dinystìio  holl  deilyngdod  a  haeddiant 
gweithredoedd,  gan  fod  gweithredoedd  yn 

yr  ystyr  hyn  i'w  golygu  yn  gwbl  anghyson 
â  gras  hollawl  rad.  Mae  y  pethan  hyn  mòr 
hollawl  groes  i'w  gilydd,  fel  nas  gellir  byth 
eu  cyd-gymmysgu  ;  ond  mae  yn  rhaid  bod 

yr  iachawdwriaeth,  o'r  dechreu  i'r  diwedd, 
yn  gwbl  o'r  naill,  i  gauedigaeth  allan  y  llall, 
o  ran  y  gwir  achos  cynhyrfiol  o  hóni:  mae 



lìarn  drom  a  chyfiawn  Duw RHUF.  IX. 
yn  rlwddì  dynion  ìfynu. 

\n  ihuid  ei  bod  o  ras,   neu  ynte   o  ddyled. 
ÌVn.  4.  4. 

7  °  *  Beth  gan  hynny  ?  p  f  Ni  chaf- 
odd  Israel  yr  hyn  y  mae  yn  ei  geisio : 

« |  eithr  yr  etholedigaeth  a'i  cafodd, 
r  II  a'r  lleill  a  galedwyd  ; o  pen.  3.  9.  a  6.  15.  1  Cor.  10.  19.  Pliil.  1.  18.  p  pen. 
9.31,32.  a  10.  3.  Diar.  1.28.  Luc  13.  24.  Heb.  12.  17. 
a  adn.  5.  pen.  8.  2S— 30.  a  9.  23.  Epb.  1.  4.  2  Tbes.  2.  13, 
U.  1  Pedr  1.2.  r  Es.  6.  10.  a  44.  18.  Mat.  13.  14,  15. 
loan  12.  40.  2  Cor.  3.   14.  a  4.  4.  2  Tbes.  2.  10—12.         | 

*  Pa  beth  gan  hyny  a  ddywedwn  ni  oedd 
gwir  sefyllfa  y  genedl  luddewig  ?  f  Ni 
chafodd  ísrael  yr  hyn  mae  yn  ei  geisio  yn 
ddifrifol,  yn  barâus,  yn  ymdrech  am  dano, 
ac  yn  ei  ofyn  fel  dyled,  (arwydda  y  gair 

epizêtei  bob  un  o'r  pethau  nchod,)  sef  cyf- 
iawnder  trwy  weithredoedd  y  ddeddf :  a  hyny 
am  mai  trwy  weithredoedd  y  ddeddf  yr  oedd- 
oeddynt  yn  ei  geisio,  ac  nid  trwy  ffydd  yn 
Nghrist.  Methasant  a  tharo  y  nôd  :  annel- 
asant  ato,  ond  saethasant  ar  ŵyr;  cymmer- 
asant  lawer  iawn  o  boen,  ond  i  ychydig  neu 
ddim  dyben  :  a  pha  ryfedd,  gan  eu  bod  yn 
gwrthod  yr  efengyl,  ac  nad  ymostyngent  i 
gyfiawnder  Duw  1  X  Ond  y  rhai  a  etholodd 
Duw  yn  ei  ras  i  iachawdwriaeth  o  blith  y 
genedl  etholedig  hòno,  hwy  a  gawsant  gyf- 
iawnder.  i  fywyd  tragywyddol,  trwy  ffydd 
yn  Iesu,yr  hwn  a  aethyn  ddiweddy  ddeddf, 

er  cyfiawnder  i  bob  un  a'r  y  sydd  yn  credu. 
"  Etholedigaeth"  am  etholedigion,  fel  yr 
enwaediad  am  y  rhai  enwaededig,  mewn 
mànau  eraill.  Yr  oedd  Israel  oll  yn  bobl 
etholecìig  mewn  ystyr  allanol,  ond  y  mae 
yma  etholedigaeth  mewn  ethoîedigaeth  ;  yr 
hyn  a  ddengys  yn  amlwg  y  gwahaniaeth 
rhwng  ethol  cenedl  i  freintiau  allanol,  âg 
ethol  personau  i  fywyd  tragywyddol.  ||  Y 
lleill,  o  Israel  yn  ol  y  cnawd,  y  rhai  a  adaw- 
yd  iddynt  eu  hunain  yn  ol  eu  haeddiant,  a 
aethant  yn  ddeillion,  yn  galed,  ac  yn  gyn- 
dyn,  o  ran  Crist  a  ffordd  iachawdwriaeth  : 
hwy  a  galedwyd  gan  eu  rhagfarn  eu  hunain, 
a  Duw  yn  eu  rhoddi  i  fynu  i  hyny. 

8  *  Megis  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
*  f  Rhoddes  Duw  iddynt  yspryd 
I  trwmgwsg, '  llygaid  fel  na  welent,  a 
chjustiau  fel  na  chìywent,  u  ||  hyd  y 
dydd  heddyw. 

s  Es.  29.  10.  t  Deut.  29.  4.  Es.  6.  9.  Jer.  5.  21.  E2eo. 
12.  2.  Marc  4.  11,  12.  Luc  8.  10.  Aot.  28.  26.  27.  «  2  Bren. 
17.  34,  41.  2  Cor.  3.  14,  15. 

*  Yn  Isa.  6.  9,  10 ;  a  29.  10.  Er  mòr  gal- 
ed  y  g'all  yr  athrawiaeth  hon  ymdd-angos  i 
rai,  eto  gellir  ei  gweled  yn  amlwgyn  yr  Hen 
Destament,  lîe  y  crybwyllir  am  amgylchiad- 

au  o'r  fath  hyn  yn  mhlith  yr  Iuddewon  yn  y 
dyddiau  gynt,  y  rhai  a  ellir  eu  hystyried  fel 

esamplau,  ac  fel  prophwydoliaethau  o'r  hyn 
a  gymmerai  le  mewn  oesoedd  i  ddyfod. 
+  Nid  ydym  mewn  un  modd  i  feddw  l  bod 
Duw  yn  rhoddi  unrhyw  ddryganiaeth  new- 
ydd  neu  chwanegol  yn  nghalonau  dynion ; 
ond  ei  fod  ef  fel  Barnwr  cyfiawn,  yn  tra- 
ddodi  y  rhai  diras  i  satan  ac  i'w  nwydau 
gwrthnysig  en  hunain,  i  gael  eu  dallu  a'u 
caledu  ganddynt  fwy  fwy.  %  Mae  y  gair 
(katanuxebs)  a  gyfieithir  yma  "  trwm-gwsg," 
yn  arwyddo,  meddant,  y  fath  gwsg  marwol 
a  ddaw  ar  ddynion  wedi  eu  brathu  gan  ryw 

>fath  o  greaduriaid  gwenwynig,  o'r  hwn  nîd 
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ydynt  braidd  bytli  yn  deífro.  ||  Felly  yr 
oedd  gynt  yn  amser  Isaiah,  ac  felly  yr  oedd 
mewn  graddau  mwy  dychrynllyd  yn  amser 
Paul  ;  ac  felly  y  mae  gyda  had  Abraham  yn 
ein  dyddiau  ninnau:  ni  wclant  â'u  Ilygaid, 
ni  chlywant  â'u  clustian,  ac  ni  chredant  â'u 
calonau,  hyd  y  dydd  heddy  w.  O  farn  drom  ! 
crynwn  rhag  myned  dâni ! 

9  x  *  Ac  y  mae  Dafydd  yn  dywed- 
yd,  y  f  Bydded  eu  bord  hwy  yn  rhwyd, 
ac  yn  fagl,  ac  yn  dramgwydd,  z  \  ac 
yn  daledigaeth  iddynt. 

*  Salm  69.  22.  y  Deut.  6.  10—12.  a  32.  13—15.  1  Sam. 
25.  36—38.  Job  20.  20—23.  Diar.  1.  32.  Es.  8.  13,  14.  Luc 
12.  20.    a  16.  19—25.    1  Tim.  6.  17—19.  z  Deut.  32.  35. 
Salm  28.  4.  Es.  59.  18.  a  66.  6.  Heb.  2.  5. 

*  Yn  Salm  69.22.  Mae  ynamlwg  wrth 
amrywiol  adnodau  yn  y  Salm  hon,  yn  enw- 
edig  adn.  9,  21,  mai  Salm  brophwydol  am  y 

Messiah  ydyw:  cymhwysir  y  ddwj'  adnod 
uchod  ( 9, 10,J  yn  bennodol  at  Grist  yn  y  Tes- 
tament  Newydd.  Ioan  2.  17;  Rhuf.  15.  3; 
Math.  27.  34,  48;  Ioan  19.  28,  29.  Mae  yr 

apostol  yn  adrodd  yr  adnod  hon  a'r  nesaf  yn 
ol  cyfieithiad  Groeg  y  70  ;  hyny  yw  yr  achos 
nad  ydynt  air  yn  air  fel  y  maent  yn  y  Saìm 
genym  ni.  Gwel  ar  pen.  9.  28.  t  Yn  ol  y 
darlleniad  uchod  o  eiriau  Dafydd  gallwn 

sylwi,  fod  y  ddarpariaeth  a  wnaed  i  eneid- 
iau  yr  Iuddewon  (^yn  gystal  â'u  digonoldeb 
tymmorawlj  wedi  myned,  trwy  farn  gyfiawn, 

yn  achlysur  o'n  maglu  hwy  yn  ddyfnach 
mewn  euogrwydd,  a'u  soddi  dàn  gondemniad 
mwy  ofnadwy,  fel  taledigaeth  eu  hanghred- 
iniaeth  ;  nes  o'r  diwedd  eu  dallu  yn  gwbl,a'u 
rhoddi  i  fynu  fel  caeth-weision  i  orthrymder 
eu  gelynion,  i'w  cyd-grymnhwyntbob  amser 
gan  feichiau  trymion  a  roddid  arnynt :  barn 

arwyddol  o'u  caethiwed  gwael  a  dinystriol  i 
bechod  a  Satan.  Er  eu  holldrugareddau  tym- 
morawl,  a'u  holl  freintiau  crefyddol,  nid  oedd 
y  cwbl  iddynt  hwy  ond  rhwyd,  a  magl,  a 

thramgwydd :  %  a'r  cyfan  o  hyny  yn  daledig- 
aeth  iddynt  am  eu  hanufudd-dod  a'u  didduw- 
iaeth,  ac  yn  enwedig  am  wrthod  y  Messiah. 

10  a*  Tywyller  eu  llygaid  hwy?fel 
na  welant,  b  f  a  chyd-grymma  di  eu 
cefnau  hwy  bob  amser. 

a  adn.  8.  pen.  1.  21.  Salm  69.  23.  Zec.  11.  17.  Er>b.  4. 
18.  2  Pedr  2.  4,  17.  Jud.  6.  13.  b  Deut.  25.  64—68.  Es. 
51.  23.  a  65.  12. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  hefyd  yn  Salm  69.  23. 

sylwyd  mewn  rhan  arnynt  dan  yr  aduod  o'r blaen.  Gan  eu  bod  yn  casâu  y  goleuni,  ac 
yn  coledd  eu  hunain  mewn  balchder  a 
moethau,  y  rhai  sydd  yn  gorwaelu  yr  enaid  ; 
rhoddwyd  hwynt  i  fynu,  yn  marn  gyfiawn 
Duw,  iddallineb  eu  calonau,  oraa  y  pethau  a 

beríhynent  i'w  tragywyddol  iachawdwriaetb, 
fel  na  welent  y  ffordd  i  dd'íanc  rhag  teilwng 
ddigofaint  a  dinystr.  fA  chan  y  inynent 

barâu  yn  eu  gwrthryfel  ystyfnig  a'u  gwargal- 
edrwydd  yn  erbyn  Crist,  heb  ymostwng  i'w 
iau  esmwyth  a'i  faich  ysgafn  ef;  rhoddes 
Duw  hwynt  i  fynu,  i  gaethiwed  parâus  gan 

awdurdodaa  y  byd,  a  chan  satan  a'u  Ilygred- 

igaethau  eu  hunain  :  fel  caelh-weision  a'ti 

cefnau  yn  crymu  gan  galed-wraith,  a'u  llwyn- au  yn  crynu  bob  amser  gan  ofn.  Cyfeiriad 
sydd  yma  at  gaethiwed  Israel  yn  yr  Aipht, 
oddi  wrth  yr  hwn  pan  waredwyd  hwynt, 

dywedodd  Duw,  "  A  gwnaethum  i  chwi  rod- 



lachawdwriaeth  i'r  ceneiloedd RHUF.  XI. trwy  gwymp  yr  Juddewon. 

io  yn  sythion,"  Lefit.  26.  13:  ac  fel  mae  y 
geiriau  "  a  chyd  gryma  di,  yn  yr  ail  berson 
gweithredol,  maent  yn  dangos  fod  gan  Dduw 
law  gyfiawn  yn  ngosodiad  y  gospedigaeth 
hon  arnynt  am  eu  hanwiredd. 

1 1  *  Gan  bynny  meddaf,  c  f  A 
dramgwyddasant  hwy  fel  y  cwymp- 
ent  ?  |  Na  atto  Duw :  d  ||  eithr  trwy  eu 
cwymphwy?/  daeth  iachawdwriaeth 

i'r  Cenhedloedd,  è  §  i  yrru  eiddigedd 
arnynt. 

c  Ezec.  18.  23,  32.   a  33.   11.  áadn.   12,  31.    Act.  13. 
42,  46— 4S.  a  18.  6.  a  22.  18—21.  a  28.  2i— 28.  e  adn.  14. 
pea.    10.  19. 

*  Hyd  yma  dangosodd  yr  apostol  nad  oedd 
Duw  yn  gwrthod  yr  Iuddewon  i  gyd  oll ; 
ond  bod  ganddo  rai  yn  weddill  o  honynt,  yn 
ol  etholedigaeth  gras :  yma  mae  yn  myned  i 
ddangos  nad  oedd  yn  eu  gwrthod  yn  hollawl, 

am  byth;  ond  y  cânt  eu  galw  a'u  dychwel- 
yd  yn  gyffredinol,  cyn  diwedd  y  byd,  fel  y 

byddont  hwy  â'r  cenedloedd  gael  eu  gwneyd 
yn  ddefaid,  raewn  un  gorlan,  dàn  un  lîugail, 
yr  Arglwydd  Iesu  Grist.  Paul  yn  unig  sydd 
yn  trin  y  dirgelwch  hwn,  ac  mae  yn  ei  brofi 

trwy  amryw  resymau,  er  cysur  i'r  Iuddewon 
tlodion,  ac  hefyd  er  hysbysrwydd  a  gwybod- 
aeth  i'r  cenedloedd.  t  Hyny  yw,  fel  y 
cwympentam  byth,  heb  obaith  adferiad?  Ai 
hyny  oedd  bwriad  Duw  yn  eu  rhoddi  i  fymi 
i  galedrwydd,  ac  yn  ei  wrthodiad  o  honynt? 
%  Nid  felly  mewn  un  modd  :  Na  atto  Duw  : 
(mtgenoito  :)  pell  a  fyddom  o  feddwl  y  fath 

beth,  mòr  annheilwng  o'i  drugaredd  a'i  ffydd- 
londeb  ef!  ||  Un  o  ddybenion  Duw  yn 
ngwrthodiad  a  chwymp  yr  Iuddewon  oedd, 

danfon  yr  Efengyl  yn  gynt  i'r  cenedloedd  : 
gan  i'r  Iuddéwon  ei  gwrthod,  ac  erlid  yr 
apostolion,  bu  hyny  yn  foddion  i'w  gỳrn 
hwynt  o  Judea  i  wledydd  eraill ;  a  chàn  fod 
yr  Iuddewon  yn  yr  holl  wledydd  hyny  hefyd 
yn  gwrthod  yr  Efengyl,  yr  oedd  hyny  yn 
cynhyrfu  ei  gweinidogion  i'w  phregeîhu  hi 
yn  fwy  buan  achyhoeddus  i'r  çenedloedd,  yr 
hyn  a  fu  yn  foddion  iachawdwriaeth  i  l'íaws 

|  mawr   o   honynt.     §  I  ỳru  eiddigedd  dda  a 
j  Banctaidd  ar  rai  o   honynt,  i  dderbyn  yr  ef- 
j  engyl,  wrth   weled   y  cenedloedd  yn  ei  der- 
I  byn,  ac  yn  mwynâu  o'i  bendithion  :  er  mai 
|  effaith  wahanol  oedd  yn  gael  ar  y  rhan  fwy- 
af  o  honynt,    o    herwydd    ea    balchder  a'u 

j  rhagfarn. 

12  *  O  herwydd  pahamos  ydyweii 
cwymp  hwy  ̂ yn  olud  i'r  byd,  f  a'u 
lleihâd  hwy  yn  olud  i'r  Cenhedloedd  ; 
I  pa  faint  mwy  y  bydd  s  eu  cyflawn- 
der  hwy  ? 

/adn.  15,33.  p«n.  9.23.  Epli.  3.8.  Col.  1.27. 
g  ad*.  25.  Es.  11.  U  — 16.  a  12.  a  60.  a  66.  8-10.  Mica  4. 
I,  1.  a  5.  7.  Zec.  2.  11.  a  8.  20-23.  Djt.  II.  15—19. 

*  Gan  hyny,  os  yw  gwrthgiliad  yr  Iuddew- 
on,  a'u  cwymp  oddi  wrth  gyfammod  Duw, 
fel  nad  ydynt  mwyach  yn  bobl  bt'íodol  iddo 
ef,  wedi  ei  oruwch-lywodraethu  er  cyfoethogi 
y  byd  yn  gyffredinol  â  bendithion  yr  efeng- 

j  yl;  tos  yw  Ileìâd  nifer  y  bobl  hir-freintiawl 
I  hyny,  trwy  gauad  allan  y  fath  nifer  o  honynt 

j  o'reglwys  weledig,a'r  barnedigaethau  dilynol 
!  a  dywalltwyd  arnynt,  yn  achlysur  o  gyfranu 

j  y  fath  fendithion  goludog  i  lîaws  dirfawr  o'r 

Cenedloedd  tywyll;  Jpa  faint  mwy  y  bydd 
eu  dychweliad  hwynt,  pan  ddelo  yr  holl  gen- 
edl,  fel  un  corph  cyflawn,  i  gydnabod  eu 
Messiah  hir  dirmygus  a  hir  wrthodedigl 
Bydd  dychweliad  yr  Iuddewon  yn  Hanw  y 

byd  â  syndod,  yr  efengyl  â  gogoniant,  a'r 
e-glwys  â  rhifedi  aneirif  o  Genedloedd  ac  Iudd- 
ewon  crediniol.  I  hyn  y  cedwir  hwy  yn 

òobl  wahanedig  trwy  yr  holl  oesoedd,  meg'ys trwy  wyith  barâus  ;  (Num.  23-9;  Jer.  30. 

10,  11.)  ac  f'el  y  bydd  eu  dychweliad  yn cyflawni  llawer  o  hen  brophwydoliaethau  am 
hyny,  ac  a  effeithir,  efallai,  trwy  gyflawniad 
o  lawer  o  brophwydoliaethau  eraill ;  felly  y 
bydd  yn  ddíammau  yn  tueddu  yn  rhagorol  i 

ddychwcliad  y  gweddill  o'r  cenedloedd  pag- anaidd. 

1 3  *  Canys  wrthych  chwi  y  Cen- 
hedloedd  yr  wyf  yn  dywedyd,  f  yn 

gymmaint  a*m  bod  i  h  yn  apostol  y 
Cenhedloedd,  J  yr  wyf  yn  mawrhâu 
fy  swydd  ; 

]  h  pen.  15.  16—19.  Act.  9.  15.  a  22.  21.  a  26.  17,  18. 
Gal.  1.  16    a  2.  2,  7—9.  Eph.  3.  8.  I  Tim.  2.  7.  2Tim.  I.  12. 

*  Gyda'r  hyfrydwch  mwyaf  y  soniai  Paul 
am  y  breintiau  rhagorol  hyn  i'r  cenedloedd  : 
oblegid  yroedd  yn  eu  crybwyllwrth  y  cenedl- 
oedd,  rhan  o'r  eglwys  yn  Rhufain,  er  eu  cys- 
ur  a'u  gorfoledd  ;  +  oblegid  yr  oedd  efe  mewn 
modd  arbenig  wedi  ei  osod,  a'i  ddanfon  gan 
Grist,  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  cenedloedd, 
pa  le  bynag  yr  elai,  ac  y  caffai  gytte.  %  A 
pha  faint  bynag  y  cenfigenai  rhni  wrtho,  y 
dirmygid  et  gan  eraill,  gan  ei  erlid  yn  greu- 
lawn  am  hyn  ;  eto  yr  oedd  efe  yn  cyfrif  ei 
swydd  yn  dra  anrhydeddus,  yn  ymogoneddu 
(doxaxo)  ynddi,  yn  gogoneddu  Duw  am  dani, 
ac  hyd  yr  oedd  ynd:io  yr  oedd  yn  gogoneddu 
y  swydd,  trwy  iawn  gyflawniad  o  hóni,  ac 
ymarweddiad  prydferth,  addas  iddi. 

14  **Os  gallaf  ryw  fodd  Äyrru  ei- 
ddigedd  ar  z  f  fy  nghig  aJm  gwaed  fy 
hun,  m  X  ac  achub  rhai  o  honynt. 

«  1  Cor.  9.  20—22.  2  Tim.  2.  10.  *  <idn.  II.  /  pen 
9.  3    Pliile.  12.        m,  1  Cor.  7.  16.   I  Tim.  4.  16.   l»go  5.  20. 

*  Gan  l'od  y  gair  "  eiddigedd "  yn  ein 
plith  ni  yn  caeí  ei  ddeall  a'i  ddefnyddio  yn 
gyffredin  mewn  ystyr  ddiwg,  am  deimladan 

llidiog  ac  anfoddgar,  mae  yn  bur  dueddol  i'r 
darllenydd  ei  garn-ddeall  ynyr  adnod  hon  ac 
adn.  11:  amcan  yr  apostol  oedd  cynhyrfu  yn 
yr  Iuddewon  deimladau  sanctaidd.  nid  an- 
sanctaidd  a  digllawn;  y  peth  olaf,  mae  yn 
wir,  oedd  y  canlyniad  yn  gyffredin,  ond  yn 
groes  i'w  fwriad  ef.  +  Nid  oes  ond  sarka, 
cig,  neu  gnawd,  yn  y  Groeg,  fel  y  gellir 
gweled  wrth  fod  y  geiriau  eraill  mewn  lly- 
thyrenau  Itaîaidd  :  ei  gyd-genedl  yr  Iuddew- 
on  oedd  yr  apostol  yn  feddwl,  y  rhai  oedd  fel 
yntau  o  had  Abraham  fadn.  1.)  ac  mòr  dda 

gánddo  am  danynt  á'i  gnawd  ei  httn.  X  Mae 
yr  apostol  mewn  dull  rhagorol  o  gall  a  thyn- 
er,  yn  dangos  ei  awyddfryd  am  ddychweliad 
y  cenedloedd,  megys  yn  ca<  1  ei  ennyn  gan 
ddymuniad  i  gyffröi  ei  frodyr  yr  Iuddewon, 
i  eiddigeddu  yn  sanctaidd  wrth  eu  tfydd 
liwynt,  ac  i  ymgais  am  eu  breintiau;  fel  y 
gallai  yn  y  modd  hyn  fod  yn  offerynol  i 
achub  rhai  o  honynt  hẃythati  hefyd,  er  y 
gwyddai  efe  fod  y  «Ideíifryd  a  gyhoeddesid 

ar  y  genedl  yn  dd'íwrthdtòa^l. 



Toriad  ymaith  yr  Juddewon,  RHUF.  XI. ac  impiad  y  Ccnedloedd. 

15  *  Canys  os  yw  *  eu  gwrthodiad 

hwy  °  yn  gymmod  i'r  byd,  f  beth 
fydd  eu  derbyniad  hwy  p  ond  bywyd 
o  feirw  ? 

*  atlu.  1,  2,  II,  12.  «  peo.  5.  10.    Din.  9.  24.  2  Cor, 
5    19—20.    Epli.  I.  10.    Col.  1.  20,  21.        p  Eze«.  37.  1—14 
Dat.  11.  I.  »  20-  4-6. 

Mae  cyssylltiad  mòr  naturiol  rhwng  yr  ad 

nod  hon  â'r  ddeuddegfed,  fel  y  myn  rhai  osod 
y  13  a'r  14  mewn  crymfachan.  *  Gan  î 
wrthodiad  cyfiawn  Duw  o'r  Iuddewon  ang 
hrediniol,  fod  yn  foddion  i  efengyl  y  cym 

mod  gael  ei  phregethu  i'r  cenedloedd,  ac  i 
l'íaws  mawr  o'r  cenedloedd  gael  eu  cymmodi 
yn  wirioneddol  â  Duw,  a'u  dwy n  i  rodio  mewn 
heddwch  gydag  ef  a  thuag  at  eu  gilydd  ;  t  pa 

beth  fydd  eu  derbyniad  hwy  i'reglwys  mewn 
amser  a  ddaw,  ond  megys  bywyd  o  feirw  ?  Y 
fath  gyfnewidiad  trwy  yr  holl  fyd,  ar  yr 
Iuddewon  eu  hunain,  ar  y  cenedloedd  pa- 
ganaidd,  ac  ar  yr  holl  eglwysi  cristionogol 
marwaidd  trwy  íioll  gred,  tebycach  i  adgyf- 
odiad  cyffredinol  y  meirw  yn  y  dydd  di- 
weddaf,  na  dim  arall.  Tybir  y  bydd  y  cyf- 
newidiad  hwn  yn  sydyn,  yn  nerthol,  yn  am- 
lwg,  ac  yn  gyffredinol :  cyflawna  y  tro  hwn 
gynnifer  o  brophwydoliaethau,  mewn  modd 
mòr  rhyfedd  ao  amlwg,  fel  y  bydd  raid  i 
ddidduwiaeth  ei  hun  gau  ei  safn  a  chywil- 

yddio ;  ac  y  bydd  raid  i'r  mwyaf  anystyriol 
a  difeddwl,  sylwi  ar  yr  amlygiad  o  sllu  rhy- 
feddol  Duw  yn  cyflawni  ei  air  :  a  chan  ei 

fod  ef  yn  "hoffi  trugarâu,,,  efe  a  gyd-weith- 
reda  yn  rymus  â'r  argraffiadau  hyn,  trwy  dy- 
wallt  ei  Ysbryd  Sanctaidd  i  droi  yr  holl  gen- 
edloedd,  ac  i  wneuthur  gwir  grefydd  yn 
fuddugoliaethcs  frwy  y  byd  oll;  a  hyny, 
efallai,  mewn  gradd  fawr,  trwy  weinidogion 
a  chenadon  o  blith  yr  Iuddewon  dychweledig. 

16  î  *  Canys  os  sanctaidd  y  blaen- 
ffrwyth,  y  mae  y  clamp  toes  hefyd  yn 
sanctaidd:  r  f  ac  os  sanctaidd  y  gwr- 
eiddyn,  y  mae  y  canghennau  hefyd 
felly. 

q  Ex.  22.  29.  a  23.  16,  19.  Lef.  23.  Î0.  Num.  15  17-21 

Deut.  18.  4.  a  26.  10.  Neh.  10.  35-37,  Diar  3.  9,  10.  Esseo" 44.  30.    Iago  1.  18.    Dat.  14.  4.  r  adn.   17.    Gen.  17.  7 
Jer.  2.  21.  1  Cor.  7.  14. 

*  Dyma  reswm  arall  i  brofi  nad  yw  yr 
Iuddewon  wedi  eu  gwrthod  yn  hollawl,  ac 
am  byth,  oblegid  y  cyfammod  a  wnaed  â'u 
tadau.  Y  "blaen-ffrwyth,,,  a'r  "gwreiddyn," 
yma,  oedd  y  patriarchiaid  Iuddewig,  â'r 
rhai  y  gwnaethai  Duw  y  cyfammod  ;  ac  yn 
enwedig  Abraham,  â'r  hwn  y  gwnaed  y  cyf- 
ammod  gyntaf,  ac  o'r  hwn  y  deilliodd  yr 
holl  genedl.  Tybia  eraill  mai  yr  ychydig 
ddychweledigion  Iuddewig,  a  aethant  gynt- 

af  i'r  eglwys  Gristionogol,  a  feddylir  wrth  y 
"blaen-íf  rwyth"  a'r  "gwreiddyn  :"  ac  mae  er- aill  eilwaithyn  gwahaniaethu  rhwng  y  blaen- 
ffrwythaW  ywreiddyn;  dywedant  mai  Abra- 
ham  oedd  y  gwreiddyn,  ac  mai  y  tristionog- 
lon  Iuddewig  cyntaf  oedd  y  blaen-ffrwyth  : 
ond  mae  yn  debyg  mai  y  golygiad  cyntaf 
sydd  gywir,  ac  mai  hyny  oedd  meddwl  yr 
apostol.  Fel  yr  oedd  cyssegriad  bl  ten-ffrwyth 
yr  ỳd  a  blaenion  y  toes  i'r  Arglwydd  gynt,  yn 
sancteiddioyr  holl  gnŵd  a'r  holldoes;  (Lefit. 
23,  10— 17;  Num.  15.  19—21.)  felly  yr  oedd 
cyssegrtad  Abraham,  Isaac,  a  Jacob  i  Dduwj 

trwy  gyfammod,  yn  sancteiddio  yr  holl  gen- 
edl  a  ddeilliai  o  honynt  hyd  ddiwedd  amser. 
Ond  canfydda  y  darllenydddeallus  yn  hawdd, 
mai  sancteiddi  wydd  perthynasol,  cyfammod- 
ol,  neu  yysseyriadol,  a  feddylir  yma ;  ac  nid 
sancteiddruydd  personol,  greddfol,  a  thu- 
mewnol :  nid  oedd  y  "clamp  toes"  a'r  "  cang- 
enau,  "  yr  holl  genedl  Iuddewig,  yn  sanctaidd 
felly,  pe  amgen  nisgwrthodasai  Duw  hwynt. 
\Iewn  ysfjr  gyfammodol,  allanol,  a  neilldu- 
edig  ir  Arglwydd,  dywedir  bod  holl  genedl 
Israel  yn  bobl sanctaidd  ;  mewn  cyferbyniad 
i'r  Cenedloedd  y  rhai  nid  oeddynt  yn  ei  gyf- 
ammod  ef :  ond  yn  nyddiau  yr  apostol  yn 
enwedig,  pell  iawn  oeddynto  fod  yn  sanctaidd 
mewn  gwirionedd.  t  Yma  cyffelybir  y  gen- 
edl  a'r  eglwys  luddewig  i  olew-wydden  (ádn. 
17.)  ac  Abraham  yn  wreiddyn  cyfammodol 

yr  olew-wydden  hòno  ;  a'r  hyn  a  ddywedwyd 
am  sancteiddrwydd  y  clamp  toes  uchod,  a 
ellir  ddywed^d  am  sancteiddrwydd  y  cang- 
enau  yma  :  nid  gwiw  chwanegu. 

17  Ä*  Ac  os  rhai  o'r  canghennau  a 
dorrwyd  ymaith,  fa  thydi  'yn  olew- 
wydden  wýllt  a  impiwyd  i  mewn  yn 

eu  plith  hwy,  u  J  ac  a'th  wnaethpwyd 
yn  gyfrannog  o'r  gwreiddyn,  ac  ofras- 
der  yr  olew-wydden. 

«  Salm.  80.  11  —  16.  Es.  6.  13.  a  27.  11.  Ezec.  15.  6—8. 
Mat.  8.  II,  12    a  21.  43.  Ioan  15.  6.  t  Act.  2.  39.  Gai.  2. 
15.  Eph.  2.  11  —  13.  a  3.  6  Col.  2.  13.  u  Deut.  8.  8.  Barn. 
9.  8,  9.  Salm  52.  8.  Zec.  4.  3.  ioan  1.  16.  Dat.  11.  4. 

Gwedi  taro  ár  y  gymhariaeth  o  wreiddyn 

a  changenau  yn  niwedd  yr  adnod  o'r  blaen, 
mae  yr  apostol  yn  helaethu  ychydig  ar  hyny, 

i'r  dyben  o  attal  y  Cenedloedd  i  orfoleddu  yn 
nghwymp,  gwrthodiad,  a  thoriad  ymaith  yr 
Iuddewon,  ac  i'w  darbwyllo  hwynt  i  gym- 
meryd  rhybydd  wrth  esampl  yr  Iuddewon. 
*  Torwyd  rhai  o'r  cangenau  naturiol  ymaith, 
sef  holl  had  naturiol  Abraham  a'r  nad  oedd- 
ynt  yn  credu  ;  +ac  impiwyd  y  cenedloedd,  y 
rhai  wrth  natur  oeddynt  yn  ddîeithriaid  i 
wladwriaeth  Israel,  ac  yn  estroniaid  i  am- 
modau  yr  addewid,  i  mewn  yn  mhlith  y 
*' gweddill"  o  had  Abiaham,  yn  yr  eglwys 
efengylaidd.  Arfer  dynion  yw  impiocangen 

o  rywogaeth  dda  mewn  pren  diffrwyth ;  a'r 
gangen  hòno  yn  cyfranu  o'i  natur  a'i  brasder 
i'r  gwreiddyn  diftrwyth  i'w  ffrwythloni:  ond 
yma  mae  Duw  yn  gwneyd  i'r  gwrthwyneb, 
yn  impio  cangenau  diffrwyth  mewn  gwreidd- 
yn  da ;  a'r  gwreiddyn  da  hwnw  yn  gwneyd 
y  cangenau  gwylltion  y n  ffrwythlawn.  |  Wrth 

y  gwreiddyn  a'r  brasder  yma  mae  i  niddeall, 
y  cyfammod  âg  Abraham,  yr  holl  addewidion 
a'r  breintiau,y  doniau  a'r  ordinhadau,  y  ben- 
díthion  ysbrydol  a'r  grasau,  a  berthynent  i 
Abraham  a'i  had,  neu  i  wir  eglwys  Dduwyn 
mhob  oes.  Mae  dull  yr  apostol  o  resymu  yn 
y  fàn  hon,  yn  dangos  yn  gryf  iawn  uneddyt 
eglwys  weledig  dan  bob  goruchwyliaeth  ;  ac 
y  mae  newidiad  yr  ordinhad  dderhyr.iadol 
(sef  bedydd  yn  lle  yr  enwaediad,)  wedi  dy- 
fodiad  Crist  yn  amlwg  iawn  :  mae  y  geiriau 
hyn  gan  hyny,  yn  cynnwys  rhesymau  mwy 
sylweddol  o  blaid  bedydd  babanod,  nac  a 
feddyliwyd  yn  gyffredinol.  Pan  impiei  cang 
en,  impir  hi  bob  amser  a'i  blagut  gyda  hi  ;  yr 
hyn  a  ddengys  fod  y  cenedloedd  yn  cael  eu 
himpìo,  neu  eu  dwyn  i  gjfammod  Abraham, 

a'u  plant  gyda   hwynt,  i  fod  yn  gyfrauog  o'r 

3  O  *     ..' 



Cyngor  i  beidio  a  gorfoîeddu RHUF.  IX. yn  erbyn  yr  Juddewon. 

breintiau  ag  oedd  i  blant  yr  luddewon  cred 
iniol,  ac  oddi  wrth  y  rhai  yr  oedd  plant  y  rhai 

<ligre'dyn  cael  eu  cauad  allan,  a'utcri  ymaith 
gyda  eu  rhieni. 

18  x*  Na  orfoledda  yn  erbyn  y 
canghennau.  f  Ac  os  gorfoleddi,  y  nid 
tydi  sydd  yn  dwyn  y  gwreiddyn,  eithr 
y  gwreiddyn  dydi. 

x  *do.  20.  pcn.  3.  27.  1  Bren.  20.  11.  Diar.  16.  18.  Mat. 
26.  33.  Luo  13.9—11.  1  Cor.  10  12.  y  pen.  4.  16.  Zec. 
8.  20—23.  lean   10.  16.  Gal.  3.  29.  Eph.  2    19,  20. 

*  Hyny  yw,  yn  erbyn  yr  lnd.lewon  a  dor- 
wyd  ymaith  am  ac  yn  eu  hanghrediniaeth: 
feí  pe  byddit  ti  wrth  natur  yn  well  na  hwy, 

ac  yn  fwy  teilwng  o'r  gras  a  roddwyd  arnat. 
Arwydda  y  gair,  Nacestyn  dy  wddf,  paid  ag 
ymddwyn  yn  ddiystyrll>d,  a  thrahâus,  yn  eu 
herbyn  hwy  er  eu  tori  ymaith.  t  Ac  osbyddi 
un  amser  yn  teimlo  tuedd  ddrwg  i  hyny, 
î  cofia  mai  nid  tydi  sydd  yn  dwyn  y  gwreidd- 
yn,  eithr  y  gwreiddyn  dydi :  nid  yw  y  gwr- 
eíddyn  yn  ddyledus  i'r  cangenau,  eithr  y 
cangenau  yn  ddyledus  i'r  gwreiddyn.  Nid 
yr  Iuddewon  a  impiwyd  yn  eglwys  y  cen- 
edioedd,  eithr  y  cencdloedd  yn  eglwys  yr 
Iuddewon ;  a  pha  bethau  daionus  bynag 
sy  gan  y  cenedloedd  yn  awr,  oddi  wrth 
yr  Iuddewon  y  derbyniasant  hwynt,  ac  nid 
yr  Iuddewon  oddi  wrthynt  hwy.  Trwyddir- 
mygu  had  Abraham,  yr  ydym  mewn  effaith 
yu  dirmygu  Abraham  ei  hun,  yr  hwn,  fel 

gwreiddyn,  a'u  dygodd  hwy  gyut,  acsyddyn 
ein  dwyn  ninnau  yn  awr. 

19  *  Ti  a  ddy wedi  gan  hynny,  Tor- 
rwyd  y  canghennau  ymaith,  z  fel  yr 
impid  fi  i  mewn. 

M  adn.  11,  12,  17,  23,  24. 

*  Gan  i  Dduw  eu  tori  hwy  ymaith  fel  yr 
impiai  fi  i  mewn  yn  eu  lle,  yn  ddìau  mae 
genyf  beth  achos  i  dybied  yn  well  am  danaf 
fy  hun  nac  am  danynt  hwy  ;  ac  i  edrych  ar- 
nynt  hwy  gyda  díystyrwch,  fel  y  trueiniaid 
mwyaf  gwrthodedig.  Ffallai  mai  hyn  yw 
agwedd  ysbryd  ac  iaith  calon  llawer  un  ag 
enw  Cristion  arno,  tuag  at  yr  hen  genedl 
Iuddewig.  Yn  wir  mae  yn  anhawdd  peidio 
eu  dYystyru  hwynt,  g;»n  mòrelynol  i  gristion- 
ogaeth,  ac  mòr  dwyllodrus  mewn  pob  mas- 
nach,  yw  y  rhan  fwyaf  o  honynt ;  ond  eto, 
tosturio  wrthynt  a  gweddio  drostynta  ddylai 
Cristionogion,  ac  nid  gorfoleddu  yn  en  her- 

byn  a'u  dYystyru. 

20  a  *  Da ;  b  f  trwy  anghrediniaeth 
y  torrwyd  hwynt  ymaith,  c  J  a  thithau 
sydd  yn  sefyll  trwy  ffydd.d||  Na  fydd 
uchelfryd, e  eithr  ofna. 

a  loan  4.  17,  18.  íapo  2.  19.  b  pcn.  3.  3  Act.  13  46, 
47.    a  18.  6.    Heb.  3.  12,  19.    a  4.  6,  11.  •  pen.  5.  1,  2. 
2  Cron.  20  20.  Es.  7.  9.  1  Cr>r.  16.  13.  2  Cor  1.  24.  Col.  2 
7.  1  Pedr  5.  9,  12.  d  «ib..  18.  pen.  12  16.  Salm  13*.  6. 
Diar.  28.  26.  Es  2.  11,  17.  Hab.  2.  4.  Zeph.  3.  11.  Luc  18 

14.  2  Cor.  10  5.  2Thes.  2.  4.  2  Tim.  3.  3-5.  Iigo  4.  6. 
I  Pedr5.  6,  6.  Dat.  3.  17.  a  18.  7.  «  Diar.  28.  14.  E». 
66.  2.  1  Cor.  10.  12.  Phil.  2.  12.  Heb.  4.  1.  1  Pedr  1.  17. 

*  Wele,  caniatâer  hyny,  i  Dduw  eu  tori 
hwy  ymaith,  ac  impio  y  cencdloedd  i  mewn, 
ac  fel  yr  impid  hwynt  i  mewn  ;  caniatâer 
mai  hyny  oedd  un  o  ddybenion  mawr  Duw 
yn  ei  wrthodiad  cyfiawn  o  honynt  hwy :  +  eto, 
dylid  yptyried,  mai  o  herwydcì  eugwrthodiad 
hwy  o  Grist,  a  ffordd  iachawdwriaeth  truyddo 

ef,  y  torodd  Duw  hwynt  ymaith  o'r  eglwys 
weledig  :  $  a  dylid  ystyried  hefyd  yn  wastad, 
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niai  trwy  ffydd  yn  Nghrist  y  dygwyd  y  cen- 
edloedd  i  inewn  i'w  breintiau  hwy,  ac  y 
maent  yn  sefyll  mewn  meddiant  o  honynt 
h>d  yn  hyn.  }]  Fel  hyn,  gan  mai  mewn  barn 
gyûawn  y  torwyd  hwy  ymaith,  a  chan  mai 
trwy  ras  y  dygwyd  y  cenedloedd  i  mewn  ac 
y  maent  yn  sefyll;  ni  ddylent  fod  yn  uchel- 
fryd  eithr  ofni  :  yr  ydym  ni  yn  dueddol  i 
anghrediniaeth  a  gwrthgiliad  fel  hwythau  ; 
am  hyny  arswydwn  ac  na  phechwn,  rhag  os 

byddwn  gyfranog  o'u  pechod  hwy,  y  byddwn 
gyfranog  o'u  barn  ofuadwy  hefyd. 

21  f*  Canys  onid  arbedodd  Duw  y 
canghennau  naturiol,  gwylia  rhagnad 
arbedo  dithau  chwaith. 

/adn.  17,  19  pen.  8.  32.  Jer.  25.  29.  a  49.  12.  1  Cor.  10. 
1—12.   2  Pedr  2.  4-9.  Jud.  6. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  dangos  yr  achos  o'r 
cyngor  uchod.  Na  fydd  uchel-fryd,  eithr 
ofna.  *  Os  arferodd  Duw  y  fath  doster  tuag 
at  ei  hen  bobl  yr  Iuddewon  ;  +  gallwch  chwi 
y  cenedloedd  wrth  reswm  ddisgwyl  toster 
cymmaint,  neu  fwy,  os  na  wyliwch  chwi  at- 
och  eich  hunain  a'ch  sefyllfa. 

'22  ̂ *  Gwel  am  hynny  ddaioni  a 
thoster  Duw:  fse/i'r  rhai  a  gwymp- 
asant,  toster ;  Jeithr  daioni  i  ti,  h  j|  os 
arhosi  yn  ei  ddaioni  ef.  •  §  Os  amgen, 
tornr  dithau  hefyd  ymaith. 

g  pen.  2  4,  5.  a  9.  22,  23.  Num.  14.  18—22.  Dent.  32. 
39—43.  Josh.  23.  15,  16.  Salra  58.  10,  11.  a  78.  49—52.  a  136. 
15—22.    Es.  66.  14.  A  pen.  2.  7.     Luc  8.  15.    loan  8.  31. 
a  15.  4—10.  Act.  11.  23.  a  14.  22.  1  Cor.  15.  2.  Gal.  6.  9. 
I  Thes.  3.  5,  8.  Heb.  3.  6,  14.  a  10.  35—39.  I  loan  2.  19. 
Jud.  20,  21.  t  Ezec.  3.  20.  a  18.  24.  a  33.  17—19.  Mat.  3. 
9,  10.  I..an  15.  2    Dat.  2.  5. 

*  Yn  Ue  gorfoleddu  yn  erbyn  yr  Iuddew- 
on,  a  gorfoleddu  ynddynt  eu  hunain,  dylai  y 
Cenedloedd  dychweledig  ystyried  gyda  syn- 
dod,  arswyd,  a  diolchgarwch,  ddaioni  an- 

haeddedigol,  a  thoster  cyfiawn  Duw.  t  I'r 
rhal  a  gwympasant  oddi  wrth  eu  breintiau 

cyfammodol  trwy  anghrediniaeth,  "  toster  ;  " 
hyny  yw,  cyfiawnder  llým  a  diwyrni  Duw, 
yn  cymineryd  ei  efengyl  oddi  wrthynt  wedi 
iddynt  hwy  ei  gwrthod,  ac  yn  eu  tori  hwy- 
thau  ymaith  fel  cangenau  crinion  a  diffrwyth 
o'r  olew-wyddeu  :  hyny  meddant  yw  yslyry 
gair  ( apotomian )  a  gyfieithir  yma  "  toster.  M 
Gwel  adn.  19,  20.  %  Ond  i'r  cenedloedd  dî- 
enwaededig,  "daioni"  anchraethol,  yn  dan- 

fon  yr  efengyl  iddynt,  ynagoreu  calonau  i*w 
derbyn,  ac  felly  yn  eu  cymmeryd  hwy  i'w 
eglwys,  ac  i  fwynâd  o'i  holl  freintiau  a'i  ben- dithion  gogoneddns  hi.  ||  Eto,  yr  oedd  yn 
iawn  chwanegu,  "  os  arosent  hwy  yn  ei  dda- 
ioni  ef;"  hyny  yw,  os  arosent  hwy  yn  y 
ffydd  oeddynt  yn  broffesu  ei  bod  ganddynt, 
gan  fyw  mewn  ymddiried  parâus  a  gostyng- 
edig,  yn  y  gras  a  ddatguddid  yn  yr  Efengyl. 
§  Ond,  os  trwy  falchder,  rhyfyg,  ac  anghred- 
iniaeth,  y  dirmygai  neb  o  honynt  y  daioni 
a'r  gras  hwn,  mae  yr  apostol  yn  dywedyd  y 
torai  Duw  y  fath  rith  broffeswyr  ymaith,  meg- 
ys  y  torodd  efe  yr  Iuddewon  ymaith.  Tori 
oddi  wrth  freintiau  allanol,  nid  syrthio  oddi 
wrth  ras  sydd  yma. 

23  *A  hwythau,  Aonid  arhosant 
yn  anghrediniaeth^  a  impir  i  mewn. 
fCanys  fe  all  Duw  eu  himpio  hwy  i 
jmewn  drachefn. 1  Z«>    12.  10.  Mat.  53.  39.  S  Cor.  8.  1«.          _ 



Y  òydd  Vr  Iuddewon  gael  eu RHUP.  XI.     himpio  yn  eu  holewydden  eu  hun. 

Yma  maeyr  apostol  yn  dychwelyd  eto  atyr  Idrechu  yn  t'wy  i  attal  ei  gynnydd.     *  Ni  fyn- 
hyn  a  grybwyllodd  efe  o'r  blaen,  adn.  11  hyd    ai    iddynt    fod   heb   wy'ood    bwriadau   dirgel 

Duw  yn  rnherthynas  i'w  hen  bobl  yr  Iudd- 
ewon,  rhag  y  byddai  i  oruwch-fanteision 
presenol  y  Rhufeiniaid  eu  gwneyd  hwy  yn 

feilchion  o'n  rhagoriaeth  a'u  doethineb  eu 
hunain.  f  Dymi  un  peth  yn  y  dirgelwch  a 
sonia  yr  apostol,  "  ddyfod  dallineb  o  ran  i 
Israel  :"  nid  dailineb  o  ran  ydoedd  i'r  rhai 
a  aethant  dano,  eithr  dallineb  hollawl,  mewn 
pethau  ysbrydol ;  ond  dallineb  o  ran  ydoedd, 
arn  nad  oedd  wedi  gorchuddio  yr  holl  gen- 

edJ,  yr  oedd  gan  Dduw  "  weddill,"  y  rhai  a 
waredodd  efe  rhagddo.  Dallineb  o  ran  yd- 
oedd  hefyd  o  ran  pirâd  ;  nid  oedd  i  barâu 
byth  ar  y  genedl,  dim  ond  hyd  oni  ddêl  cyf- 
lawnder  y  cenedíoedd  i  mewn  :  y  peth  olaf, 

mae  yn  debyg,  oedd  y  "  dirgelwch"  yn  benaf. 
î  Mae  "  cytíawnder  y  cenedloedd"  yma,  a 
"  chyflawnder  yr  Imìdewon"  yn  adn.  12,  i'w 
cymmeryd  yn  agos  yn  yr  un  ystyr  ;  ac  am 

hyny  gan  fod  "  cyflawnder  yr  Iuddewon " 
yn  arwyddo  eu  tröedigaeth  hwy  fel  cenedl ; 

felly  mae  "dyfodiad  cyflawnder  y  cenedl- 
ocdd  i  mewn,"  debygid  yn  arwyddo  eu  dy- 
chweliad  cyífredinol  hwythau,  o  bob  cenedl 
trwy  yr  holl  fyd.  Er  cael  cynhauaf  mawr, 
o  Iuddewon  a  chenedloedd,  yn  amser  yr 
apostolion  ;  eto  mae  cynhauaf  llawer  mwy 
yn  ol  :  mae  y  cyflawnder  o  Iuddewon  a 
chenedloedd  eto  i  ddyfod  i  mewn.  Gweddî- 
wn  am  yr  amser  hyfryd  ! 

26  *  Ac  felly  r  holl  Israel  a  fydd 
cadwedig ;  f  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig, 
*  I ¥  Gwaredwr  ||  a  ddaw  allan  o  Sion, 
'  §  ac  a  dry  ymaith  annuwioldeb  oddi wrth  Jacob, 

r  Es.  11.  11-16.  a  45.  17.  a  54.  6-10.  Jer.  3.  17—23. 
a  30.  17—22.  a  31.  31—37.  a  32.  37—41.  »  33.  24—26.  Ezec. 
34.  22—31.  a  37.  21-28.  a  39.  25—29.  a  40—48.  Hos.  3.  5. 
Joel  3.  16-21.  Am.  9.  14,  15.  Miea  7.  15—20.  Zepb.  3.  12— 
20.  Zec.  10.  6—12.  *  «alm  14.  7.  a  106.  47.  Ea.  59.  20. 
t  Mat.  1.  21.  Act.  3.  26.  Tit.  2.  14. 

Yn  yr  oesoedd  cyfryngawl,  cesglir  llu- 
oedd  aneirif  i'r  eglwys  ;  ond  tnag  amser  cyn- 
hauaf  mawr  diweddaf  y  cenedloedd,  tynir  y 

"  dallineb"  oddi  ar  Israel,  gwaredir  y  gen- 
edl  o'i  chyflwr  gwasgaredig  a  gwrthodedig, 
a  dygir  hwy  fel  corph    i  gredu  yr  efengyl,  i 
dwys    weledig    yr   Arglwydd    Iesu   Grist. 
oll  Israel  fel  cenedl  a  feddylir  yma,  ac  nid 

holl  Israel  ysbrydol,  o  Iuddewon  a  chenedl- 
oedd,  fel  yn  Galat.  6.  16,  ac  amryw  fanau  er- 
aill.  f  Mae  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  Isa.  59. 
20,  ac  a  gyflawnir  tua  diwedd  y  byd,  yn  y 
cyflawnder  o  Iuddewon  a  chenedloedd  a 

ddygir  i  mewn  i'r  eglwys.  J  Y  Gwaredwr 
hwn  yw  y  Messiah  mawr,  yr  unig  Waredwr 
oddi  wrth  bechod  a  digofaint.  ||  "  /  Sion," 
medd  Isaiah  ;  "  allan  o  Sion,"  medd  Panl 
yma :  nid  yw  y  gwahaniaeth  o  bwys ;  ac 
mae  pob  un  o'r  ddau  ddywediad  yn  wir;  e 
ddaeth  y  Gwaredwr  i  Sion,  sef  i'r  eglwys 
Iuddewig,  yn  ei  ymddangosiad  yn  y  cnawd 

a'i  weinidogaeth ;  ac  efe  a  ddaw  allan  o 
Sion  yn  ei  nerth  a'i  ogoniant  mawr,  yn  ei 
Ysbryd,  ei  arddelwad  a'i  ras,  pan  ddelo  i 
waredu  holl  Israel,  ac  i  ddwyn  cyflawndery 
cenedloedd  i  mewn.  §  A  dry  ymaith  galed- 
wch  a  chalon  ddîedifeiriol,  anghrediniaeth,a 
gelyniaeth  yn  erbyn  y  Messiah,  ei  deyrnas 

iachawdwriaeth  ;  ac   a  wna  y   fath  gyf- 
3  0» 

16,  sef  adferiad  yr  Iuddewon  ;  er  darostwng 
ac  attal  traha  a  gorfoledd  y  cenedloedd.  *  O: 
nad  erys  yr  Iuddewon  yn  wastad  mewn  ang- 
hrediniaeth,  eithr  troi  a  chredu  yn  y  Messiah  ; 
hwy  a  ddychwelir  ac  a  iinpir  i  mewn  eto  yn 
en  hen  olew-wydden  eu  hun.  +  Ac  nid  yw 
yn  anmhosibl  i  hyny  gymmeryd  lle  ;  oblegid 
pa  mòr  annobeithiol  bynag  mae  eu  cyflwr 
hwy  yn  ymddangos  yn  awr,  fel  cangenau 
crinion,  wedi  eu  tori,  ac  yn  llwyr  farw,  eto 
fe  all  Duw  eu  himpio  hwy  i  raewn  drachefn. 
Y  rhwystr  mawr  yw  anghrediniaeth  ;  ond  fe 
all  Duw  symmud  hwnw.  Pob  peth  sydd 
bosibl  gyda  Duw :  gall  ef  fy wâu  yr  esgyrn 
sychion  meirwon  :  yr  un  peth  yw  iddo  ef 
adferu  yr  Iuddewon  ag  oedd  galw  y  cenedl- 
oedd.     Yr  hyn  a  allo  Duw  mae  yn  bosibl. 

24  *Canysostydi  za  dorrwyd  ym- 
aith  o'r  olew-wydden  yr  hon  oedd 
wŷllt  wrth  naturiaeth,  a'th  impio  yn 
erbyn  naturiaeth,  mewn  gwir  olew- 
wydden  ;  f  pa  faint  mwy  y  caiíF  y 
rhai  hyn  sydd  wrth  naturiaeth,  eu 
himpio  i  mewn  yn  X  eu  holew-wydd- 
en  eu  hun  ? 

/adn.  17,  18,  30. 

Ac  nid  yn  unig  mae  y  peth  yn  bosibl,  o 
ran  gallu  ;  mae  hefyd  yn  debygol,  wrth  res- 
wm:  *  oblegid,os  tòrodd  Duw  y  cenedloedd 
ymaith  o'u  hen  gyflwr  drwg  wrth  naturiaeth, 
yr  hwn  oedd  yn  gyífelyb  i  olew-wydden 

wyllt,  a'u  himpio  yn  groes  i  naíuriaeth, 
mewn  gwir  olew-wydden,  sef  yn  y  wir  eg- 
Iwys ;  +  pa  faint  mwy  tebygol  wrth  reswm, 
yr  adfera  efe  ei  hen  bobl  gyfammodol  o'u 
hanghrediniaeth,  gan  eu  himpio  hwy  i  mewn 
yn  eu  holew-wydden  eu  hun  ?  Mae  y  ddwy  ad- 
nod  olaf,  yn  nghyd  a  diwedd  yreilfed  arhug- 
ain,  wedi  cael  en  llefaru  yn  brophwydoliaeth- 
ol,  am  wrthgiliad  eglwys  Rufain,  ac  am  ad- 
feriadyr  Iuddewon.  %*'  Eu  holew-wydden  eu 
hun  :"  onid  yw  hyn  yn  brawf  mai  yr  un  yw 
eglwys  Dduw  yn  awr  ag  ydoedd  dàn  yr  hen 
oruchwyliaeth  ?  ond  bod  yr  oruchwyliaeth 

a'r  sacramentau  wedi  newid  :  bedydd  a  swp- 
er  yr  Arglwydd,  yn  lle  yrenwaediad  a'r  oen 
pasg:  ac  os  yr  un  yw  yr  eglwys,  yr  un  fath 
yw  ei  haelodau  ;  sef  rhieni  prorfesedig  a'u 
plant. 

25  m  *  Canys  ni  ewyllysiwn,  frodyr, 
eich  bod  heb  wy bod  n  y  dirgelwch  hwn 
°(fel  na  byddoch  ddoethion  yn  eich 
golwg  eich  hun)  ̂ fddyfod  dallinebo 
ran  i  Israel,  9t^yd  oni  ddêl  cyflawn- 
der  y  Cenhedloedd  i  raewn. 

«  Salm  107.  43.      Hos.  14.  9.      1  Cor.  10. 
2  Pedr  3.  8.         n  pen.  16.  25.    Eph.  3.  3,  4,  9 
o  pen.    12.    16.      Diar.    3.    5—7.      a  26.    12,16.      Es.    5.21. 
p  Gwel  *r  adn.  7,  8.  2  Cor.  3.  14—16.       o  Salm  22.  27    a  72 
8-14,  17.  a  117.  Ee.  2    1—8.  a  60.  a  66.  18-23.  "' 
3.  Zec.  8.  20-23.      a  14.  9-~ 
a  20.  2-4. 

Efallai  bod  yr  apostol  yn  deall,  bod  "dir 
gelwch  yr  anwiredd"  o  anífaeledigrwydd, 
hòni  uchafiaeth,  a  thra-arglwyddiaethu  ar 
eglwysi  eraill  yn  dechreu  **  gweithio  eisoes  " 
yn  eglwys   Rhufain  ;  am  hyny  mae  yn  ym- 

.  _  4.  i- i  21.  24.      Dat.  11.  15 



Gelyniaeth  yr  luddewon RHUF.  XI. at  yr  Efengyl. 

newidiad  rhyfeddol  arnynt  trwy  ei  air  a'i 
Ysbryd,  fel  y  ttöant  hwy  â'u  holl  galon  oddi 
wrth  annuwioldeb  at  Dduw  trwjddo  ef. 

27  tt*A  hynyw  yr  ammod  sydd 
iddynt  gennyf  fi,  *  +  pan  gyminerwyf 
ymaith  eu  pechodau  hwynt. 

u  Es.  55.  3.  r,  59.  21.  Jer.  31 .  31— 34.  a  32.  38— 40. 
H«b.  8.  8-12.  a  10.  16.  x  Es.  27.  9.  a  43.  45.  Jer.  50. 
30.   Ezeo.  36.  25-29.    Ho».  14.  2.     Ioau  1.2.. 

*  Nis  gwyddom  am  yr  un  adnod  gyfan  yn 
yr  Hen  Destament  sydd  air  yn  air  â'r  adnod 
hon  :  tybia  rhai  i'r  apostol  gymmeryd  y  geir- 
iau  allan  o  Jer.  3.  33,  34;  a  thybia  eraill  ei 
fod  yn  cyfeirio  at  Isa.  59.  21  ;  a  27.  9.  Hyn 
yw  y  cyfammod  a  wnaethum  I  â  chenedlac 
eglwys  Israel,  i  sicrâu  iddynt  y  bydd  i  mi 
sylw  grasol  ar  eu  hiliogaeih  hwy  yn  y  cen- 
edlaethau  pellaf ;  ac  y  cyflawnaf  fi  fy  nghyf- 
ammod  iddynt  yn  y  modd  rhyfeddaf  mewn 
oesoedd  i  ddyfod  ;  t  pan  gymmei  wyf  ymailh 
eu  pechodau  trwy  faddeuant  rhad  a  grasol,  a 
phan  dröwyf  hwynt  oddi  wrthynt,  yn  enwed- 
ig  oddi  wrth  anghrediniaeth,  yr  hyn  a'm 
digiodd  I,  ac  a  baiodd  i  mi  eu   bwrw  hwynt 
Ímaith.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  amser  gan 

>duw  i  adferu  ei  bobl,  ac  i'w  dwyn  hwy  i'w 
eglwys  drachefn:  efe  a  gyflawna  hyny  yn  ei 
amser. 

28  *  Felly  o  ran  yr  efengyl,  ̂ gel- 
ynion  ydynt  f  o'ch  rJÌegid  chwi : 
2  X  eithr  o  ran  yr  etholedigaeth,  a  car- 
edigion  ydynt  ||  oblegid  y  tadau. 

y  »dn.  11,30.  Mat.  21.43.  Aot.  13.  45,  46.  a  14  2. 
a  18.  6.  1  Th«f.  2.  15,  16.  *  adn.  7.  Es.  41.  8.  9.  a  Gen. 
26.  4.  a  28.  14.  Lef.  26.  40—42.  Deut.  4.  31.  a  7.  7,  8.  a  8. 
18.  a  9.  5.  a  10.  15.  Salm  105.  8—11.  Jer.  31.  3.  Mioa  7.  20. 
Luc  1 .  54,  55,  68-75 

*  O  ran  efengyl  Crist  a  flfordd  iechydwr- 
iaeth  trwyddo  ef  yn  unig,  mae  yr  Iuddewon 

yn  elynion  i'r  pethau  h)n  yn  bresenol,  a 
Duw  yn  eu  cyfrif  hwy  yn  elynion  iddo  ef  o 
herwydd  hyny,  ac  yn  eu  gwrthod  ac  yn  eu 

tòri  ymaith.  + "  O'ch  plegid  chwi  :"  hyny 
yw,  medd  rhai,  Maent  yn  casâu  ac  yn  gwrth- 
od  yr  efengyl  o  herwydd  eich  bod  chwi  gen- 
edloedd  yn  ei  chael ;  ac  yn  meddwl  yn 
waeth  am  dani  am  eich  bod  chwí  yn  ei  der- 
byn  ac  yn  ei  phroffesu.  Mae  yn  ddYammau 
fod  Uawer  o  wir  yn  hyna  ;  ond  yr  oedd  yr 
Iuddewon  wedi  gwrthod  yr  efengyl  cyn  i'r 
cenedloedd  ei  chael  hi :  am  hyny  gwell  i  ni 
ddeall  y  geiriau  fel  hyn  ;  fod  Duw  o  her- 

wydd  eu  gwrthodiad  hwy  o'r  efengyl  wedi 
eu  gwrthod  hwythau,  a  chwedi  rymmeryd  y 
cenedloedd  i  mewn  yn  eu  lle :  wedi  eu 
gwrthod  hwy  megys  er  mwyn  derbyn  y  cen 
edloedd.  Ac  yn  hyny  yr  oedd  ei  ddaioni  at 

y  naill  blaid,  a'i  doster  at  y  blaid  arall,  i'w 
gweled  yn  amlwg  iawn,  adn.  22.  J  Ond  o 

ran  etholiad  Duw  o  honynt  fel  cenedl,  a'r 
nifer  aneirif  o  etholedigion  i  fywyd  tragy 
wyddol,  sydd  eto  i  ddeiíliaw  o  honynt,  nid 
oes  ac  ni  bydd  dim  cyfnewidiad  ar  hyny, 
maent  o  hyd  yn  garedigion  gan  Dduw  ac  yn 
wrthddrychau  ei  drugaredd  neillduol  ef. 
||  Nid  oblegid  haeddiant  a  theilyngdod  eu 
tadau,  ond  oblegid  y  cyfammod  a  wnaeth 

Dnw  â'n  tadau,  yn  yr  hwn  yr  addawodd  efe 
fod  yn  Dduw  iddynt  hwy  ac  i'w  had,  Ye,  i 
had  eu  had  byth.  Methodd  holl  anghredin 
iaeth  yr  Iuddewon  yn  mhob  oes  a  thòri  y 
cyfammod  hwn. 
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29  6  *  Canys  diedifarus  yw  doniau 
a  galwedigaeth  Duw. 

b  Nura.  23.  19.  Ho».  13.  14.  Mal.  3.  6. 

*  Os  ystyriwn  ni  y  geiriau  hyn  mewn  cys- 
sylltiad  â'r  adnodau  o'r  blaen,  maent  yn 
dangos  fod  doniau  a  gal.vedigaethau  Duw, 
yn  ei  waith  yn  ethol  ac  yn  mabwysiadu  Ab- 
raham  a'i  had,  ac  yn  ymrwymo  mewn  cyf- 
ammod  i  fod  yn  Dduw  iddynt  hwy,  yn  an- 
nhoredig  ac  yn  anghyfnewidiol.  Os  ystyr- 
iwn  hwy  ar  eu  penau  eu  hunain  fel  darn  o 
wirionedd  dwyfol,  maent  yn  dangos  fod  holl 
ddoniau  grasol  ac  achubol  Duw,  megys  eth- 
oledigaeth,  cyfiawnâd,  inabwysiad,  galwed- 
igaeth  effeithiol  a  pharâd  ei  bobl  mewn  gras, 
yn  ddiedifarus,  yn  ddigyfnewid,  ac  yn  ddi- 
alw  yn  ol  byth.  Nid  yw  Dnw  yn  edifarâu 
eu  rhoi  na'i  bobl  eu  derbyn.  Fel  arall  y 
mae  o  ran  doniau  a  rhoddion  cyffredinol 
Duw. 

30  c  *  Canys  megis  y  bubeh  chwi- 
thau  gynt  ynanufudd  i  Dduw,  -I;  eithr 
yr  awrhon    d  a  gawsoch    drugaredd 
trwy  anufudd-dod  y  rhni  hyn ; 

c  1  Cor.  6.  9—11.     Eph.  2.  1,  2,  12,  13,  19-21.    Col.  3. 
Tit.  3    3— 7.  dadn.  31.      1  Cor.  7.  25.     2  Cor.  4.  1. 

1  Tiin.   I.  13.  1  Pedr2.  10.         eadn.ll— 19. 

31  J  Felly  hwythau  hefyd  yr  awr- 
hon  a  anufuddhasant,  ̂ fel  y  caent 
hwythau  drugaredd  ||  trwy  eich  trugar- 
edd  chwi. /*adn.  15,25. 

*  Dyma  reswmolafyr  apostol  i  brofi  galw- 
ad  a  dychweliad  yr  Iuddewon,yr  hwn  a  gad- 
arnêir  yn  mhellach  yn  adn.  32.  Megys  y  bu 
y  cenedloedd  unwaith  am  oesoedd  lawer  yn 
anufudd  i  Dduw,  megys  wedi  eu  claddu 
mewn  annwybodaeth  ac  ofergoelion  ynfyd, 
heb  obaith  ganddynt  ac  heb  Dduw  yn  y  byd  ; 
teithr  a  gawsant  drugaredd  trwy  anufudd- 
dod  yr  Iuddewon  : — hwy  a  gaw«sant  yr  ef- 
engyl  a'i  bendithion  trwy  wrthodiadyr  Iudd- 
ewon  o  hóni,  a  thrwy  bregethwyr  o'r  genedl 
hòno ;  %  felly  y  caiff  yr  Iuddewon  anghredin- 
iol,  gwrthnysig,  ac  anufudd  o'r  diwedd,  dru- garedd  o  drugaredd  y  cenedloedd,  trwy  y 

drugaredd  a  gafodd  y  cenedloedd,  ac  a  dder- 
byniant  yr  efengyl  yn  y  màn  gan  weinidog- 
ion  o  blith  y  cenedloedd,  megys  y  derbyn- 
iodd  y  cenedloedd  lii  ar  y  cyntaf  gan  wein- 
idogion  o'u  plith  hwythau.  Fel  hyn  ni  a 
welwn,  i'r  efengyl  fod  yn  nghadw  gan  yr 
Iuddewon  am  oesoedd  lawer  i'r  cenedloedd ; 
ac  yn  awr  mae  yr  un  efengyl  yn  nghadw 

gan  y  cenedloedd  i'r  Inddewon  :  hwy  a'i cânt,  ac  mae  ynddi  ddigon  iddynt  hwy  a 
ninnau.  ||  Mae  mwy  o  rym  mewn  peth  da  i 
ateb  dyben  da,  nag  y  sydd  mewn  peth  drwg 
i  ateb  yr  un  dyben  :  gan  hyny  os  bu  ang- 
hrediniaeth  yr  luddewon  yn  foddion  i  ateb 

dyben  mòr  dda  ag  i'r  cenedloedd  gael  eu 
dychwelyd  ;  pa  faint  mwy  y  bydd  dychwel- 
iad  y  cenedloedd  yn  foddion  i  ddychwelyd 
ac  adferu  yr  Iuddewon  ?  Pan  welont  hwy 

dmgaredd  Duw  i'r  cenedloedd,  yr  holl  fyd 
yn  blodeuo  mewn  cristionogrwydd  ;  pan  wel- 
ont  mai  yn  ofer  y  disgwyliant  am  y  Mes- 
siah,  pa  fodd  mae  eu  cenedl  wedi  ei  gwas- 

garu,  &c. ;  yna  hwy  a  ddeuant  o'r  diwedd, ac  a  gredant  yn  Nghrist,  ac  a  dderbynir  yn 
drugarog  ganddo  ef. 



Bodffyrdd  Duw 
RHUF.  XI. yn  anolrheiniadwy. 

32  e  *  Canys  Duw  a'u  cauodd  hwynt 
oll  raewn  anufudd-dod,  A  fel  y  trugar- 
hâi  wrth  bawb. 

g  r-en.  3.  9.  Cal.  3.  23.        À  I u  1.  7.  al2.  32.  1  Tim. 

*  *  ifae  o  bwys  mawr  i  ni  sylwi  fod  hyn  yn 
cyfeirio  at  amserau  gwahanol :  Yn  gyntaf, 
goddefodd  Duw  i'r  cenedloedd,  yn  oesoedd 
boreuol  y  byd,  i  ymadael  âg  ef,  ac  i  wrthty- 
fela  yn  éi  erbyn  ;  ac  y  pryd  hwnw  a  gym- 
merodd  denlu  Abraham  fel  pobl  brYodol  iddo 

ei  hun,  gan  eu  cynnysgaethu  hwynt  â  breint- 
iau  tra  rhagorol.  Gwedi  hyny,  efe  a  oddeí- 
odd  iddynt  hwythan  syrthio  trwy  anghred- 
iniaeth  ac  anufudd-dod,  ac  a  gymmerodd  y 
cenedloedd  i  mewu  ar  eu  gwai»h  yn  credu  ; 

ac  efe  a  wnaeth  hyn  gyda  bwriad  i'w  dru- 
garedd  ef  i'r  cenedloedd  fod  yn  foddion  i 
ỳru  eiddigedd  (Gwel  ar  adn.  II,  14.)  ar  yr 
Iuddewon,  ac  felly  eu  dwyn  hwy  i  gredu 

trwy  y  peth  hwnw  a  fuasai  gynt  yn  dram- 
gwydd  ar  y  ffordd  iddynt.  Fel  hyn  cyd- 
gauodd  Duw  hwynt  oll  mewn  anghrediniaeth 
ar  wahanol  amseran,  mesrys  mewn  carchar, 
hyd  yr  amser  terfynedig  ;  fel  y  trugarhëai 
o'r  diwedd  wrthynt  oll,  trwy  ddwyn  Iudd- 
ewon  a  chenedloedd,  sef  holl  genedloedd  y 

ddaear,  i  wybodaeth  o'i  iachawdwriaeth  ef 
trwy  ffydd  yn  yr  Arglwydd  Iesu  Grist 

33  »*  O  ddyfnder  k  golud  doethineb 
a  çwybodaeth  Duw  !  l\  mor  anchwil 
iadwyj/w  ei  farnauef!  Ja'i  ffyrddmor 
anolrheinadwy  ydynt ! 

i  Diar.  25.  3.  Eph.  3.  18.  t  pen.  2.  4.  a  9.  23.  Epli. 
1    7    a  2    7.  a  3.  8,  10,  16    Col.  1.  27.  a  2.  2,  3.  /  Job  5. 
9  a  9  10  a  11.  7-9.  a  26.  14.  a  33.  13.  a  37.  19,  23.  Salm. 
36.  6.  a40.  5.  a  77.  19.  a  92.  5.  a  97.  2.  Preg.  3.  II.  Dan. *■  35 

Yn  yr  adnod  hon  a'r  adnodau  canlynol, 
mae  diwedd-glo  yr  hyn  oll  a  ddywedasai  yr 

apostol,  yn  enwedig  yn  y  bennod  hon  a'r 
ddwy  bennod  o'r  blaen.  Efe  a  lafarasai  am 
amryw  ddirgeledigaethau  dyfnion,ac  a  ateb- 
asai  amryw  holiadau  dyrys  ;  ac  yma  mae  yn 
sefyll,  ac  yn  synu  wrth  annhraethol  ddoeth- 
ìneb  a  gwybodaeth  Duw  :  yr  hyn  sydd  yn 
dysgu  i  nir.nau  hefyd,  i  ryfeddu  ac  addoli 
yn  dduwiol,  yn  ostyngedig  ac  yn  barchus, 

wrth  y  fath  ddirgeledigaethau  dyf'nion,  ac 
nid  ceisio  hyll-dremu  yn  ansanctaidd  a 
chnawdol-gywrain  iddynt,  íu  hwnt  i  derfyn- 
au  y  datguddiad  dwyfol.  *  Mae  yr  apostol 
yma  fel  dyn  wedi  myned  i  fôr  dirfawr,  ac 
wedi  dechreu  colli  y  gwaelod,  yn  gwaeddi 
allan,  O  ddyfnder  !  yr  oedd  efe  wedi  myned 
cyn  belled  ag  yr  oedd  yn  addas  ac  yn  ddefn- 
yddiol  i  egluro  ac  amddiffyn  arfaeth  a  bwr- 
iadau  dirgeledig  Dnw;  ac  eto  efe  a  wyddai 
yn  dda  fod  Ilawer  o  dywyllwch  ac  anhaws- 
derau  yn  aro3  arnynt,  ac  y  byddai  i  ddynion 
rhyfygus,  beilchion,  ac  anghrediniol  o  hyd, 
chwanegu  Uawer  o  holiadau  a  gwríhddadl 
euon  yn  eu  cylch.  f  Wrth  "farnau  "  Duw 
mae  rhai  yn  deall  ei  arfaeth  dragy  wyddol  ef, 
mewn  perthynas  i  genedloedd  a  phersonau  ; 

t  ac  wrth  ei  "  ffyrdd"  ef,  deallant  ffyrdd  ei 
ragluniaeth  ef,  yn  ei  ymddygiadau  tuag  at 
dilynion.  Dywed  yr  apostol  eu  bod  yn 

"  anchwiliadwy"  ac  yn  "  anolrheiniadwy  :" 
fel  ffordd  ac  aros;l  y  prŷf,  i'r  milgwn,  yn 
aml ;  fel  ffordd  lìong  yn  y  môr,  neu  fel 
ffordd  eryr  yn  yr  awyr.    Nis  gall  dynion 
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ddeall  ffyrdd  a  barnau  Duw  :  ond  y  mae  efe 
ei  hun  yn  eu  deall  yn  drwyadl,  ac  mae  hyny 
yn  ddigOD  gan  bob  credadyn  sobr  a  gostyng- edig. 

34  m  *  Canys  pwy  a  wybu  feddwl  yr 
Arglwydd  ?  f  neu  pwy  a  fu  gynghor- 
r  iddo  ef  ? 
m  Job  15.  8.  a  36.  22,  23.  Es.  40.  13.  Jer.  23.  18.  1  Cor. 16. 

*  Hyny  yw,  Pwy  a  ŵyr  beth  mae  Duw  yn 
myned  i'w  wneyd  ;  fa  phwy  a  fu  yn  ei 
gynghori  ef  yn  nghylch  ei  arfaeth  a'i  weith- 
redoedd  ì  cymmerodd  yr  apostol  y  geiriau  o 
Isa.  40  13,  14.  Pa  ddyn,  pa_  angel,  pa  un- 
rhyw  greadnr,  a  fuyn  ei  gyngíior  tragywydd- 
ol  el,  i  wybod  ei.gynghor  a'i  arfaeth  eff  A 
phwy  a  all  ddywedyd  iddo  fod  yn  cynghori 

y  Goruchaf  a'r  unig  rìdoeth  Dduw  am  yr  un 
o'i  weithredoerìd'í  Neb,  yn  sicr,  ac  am  hyny 
nis  gall  neb  ddeallei  feddyliau  ef,  nac  egluro 

ei  arfaeth  na'i  ffyrdd  rhyfeddôl  ef,  yn  mhell- 
ach  nac  y  mae  yr  Unig-anedig  Fab,  yr  hwn 
sydd  yn  ei  fynwes  ef,  yn  eu  hysbysu  hwynt. 

35  *  Neu  pwy  a  roddes  iddo  ef  yn 
gyntaf,  +  ac  fe  a  delir  iddo  drachefn  ? 

n  Job  35.  7.  a  41.  11.  Mat.  20.  15.    1  Cor.  4.  7. 

*  Neu,  os  bydd  i  rai  o'r  Iuddewon  taiog- 
aidd,  neu  ryw  ddeddfolion  eraill  cyffelyb  idd- 
ynt,  ryfygu  achwyn  ar  ffyrdd  a  goruchwyl- 
iaethau  Duw,  megys  pe  byrìdai  efe  yn  rhy 
dost  ac  anghyfiawn  yn  gwrthod  rhai,  yn  en- 
wedig  o'r  Iuddewon,  ac  yn  trugarâu  wrth  er- 
aill ;  gofyner  i'r  cyfryw  feíwyr  hyfion,  Pwy 
a  fu  erioed  yn  mlaenllaw  ar  Ârglwydd  mawr 

yr  holl  fydoedd,i'w  osod  ef  dan  rwymauidd- 
ynt  1  Pwy  a  roddodd  ddim  iddoef  yngyntaf, 
cyn  derbyn  llawer  ganddo  ef,  digon  iw  osòd 

dan  y  rhwymau  mwyaf  i  gyflwynoei  hun  a'i 
gwbl  oll  iddo  ef  a'i  wasanaeth  byth  ì  f  Od  oes 
neb  i'w  gael  trwy  yr  holl  fyd,  a  aîl  ddadlau 
y  fath  beth  a  hyn,  deued  yn  mlaen,  a  safed 
ger  bron  Duw  i  grybwyll  ei  hawl :  os  gall 
neb  brofi  fod  Duw  yn  ddyledus  iddo,  efe  a 
dâl  yn  sicr;  ac  ni  chaiff  ueb  byth  le  i  ddy- 
wedyd  nad  yw  Barnydd  yr  holl  ddaear  yn 
gyfiawn.  Ond  y  mae  yn  gwbl  anmhosibl,  y 
gall  yr  un  dyn  pechadurus  ddywedyd  fod  y 
Duw  mawr  a  sanctaidd  yn  ei  ddyled  ef,  ac 

mae  y  fath  dyb  afresymol  yn  gabledd  o'r  fath 
echrysder,  fel  y  mae  yn  ofnadwy  medd  wl  am 
dani.  Gan  hyny  mae  iachawdwriaeth  pawb 
a  gedwir  yn  hollawl  o  ras,  ac  o  ben-arglwydd- 
iaethol  ras  Dnw  ;  ac  nid  oes  gan  r.eb  le  i  aeh- 
wyn,  os  gwna  efe  ragor  rhwng  rhai  âg  eraill. 

36  °*  Canys  o  hono  ef,  f  a  thrwy- 
ddo  ef,  I  ac  iddo  ef,  y  mae  pob  peth. 
p  ||  Iddo  ef  y  byddo  gogoniant  yn  dra- 

gywydd.     §  Amen. o  l  Cron.  29.  11,  12.  Salm  33.  6.  Diar.  16.  4.  Dan.  2. 
20—23.  a  4  3,  31.  Mat.  6.  13.  Act.  17  25,  26,  28.  1  Cor.  8. 
6.  Eph.  4.  6—10.  Col  1.  15—17.  Dat.  21  6.  p  pen,  16. 

27.  &lm  29.  1,  2'.  a  96.  7,8.  all5.  1.  Es.  42.  12  l.uc  2. 14.  a  19.  38.  Gal.  1.  5.  Eph.  3.  21.  Phil.  4.  20.  1  Tira.  1. 
17.  a  6.  16.  2  Tim.  4.  18.  Heb.  13.  21.  1  Pedr  5.  11.2  Pedr 

3.  18.  Jud.  25.  Dat.  1.  5,  6.  a  4.  10,  11.  a5.  12—14.  a  7.  10 —12.  a  19.  1,  6,  7. 

*  "  O  hóno  ef,  "  fel  yr  Achos  effeithiol ; 
f  "  trwyddo  ef, "  fel  yr  Achos  llywodraeth- 
ol;Jac"iddo  ef,  "  fel  yr  Achos  diweddol. 
Mae  pob  peth  "  o  hòno  ef,  "  heb  un  achos  ar- 
all ;  "  trwyddo  ef, "  heb  un  cynnorthwy  ar- 
aíl;  ac  "  iddo  ef,  "  heb  un  dyben  arall  ;  hyny 
yw,  er  ei  fwyu  ef  yn  unjg.     Kto,   "o  hóno 
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Na  ddylai  y  saìnt RHUF.  XII. 
gyd-ymffurfio  â'r  byd  hwn. 

ef,  "  fel  yr   Hunan-hanfodol,  yr  Holl-ddigon- 
01.  a  Ffynon  dragywyddol  pobhanfod  a  pher- 
ffeithrwydd,  y  deilliodd  pob  creadur  a  phob 
peth  yn  ddechreuol :  "  trwyddo  ef,  "  y  mae 
pob  peth  yn  cyd-sefyll  ac  yn  bod,  yn  cael  eu 
cynnal  a'u  trefnu;  ac  "  iddo  ef "  y  maent, neu  y  dy lent  fod,  yn  hollawl  gyssegredig  by th  : 
ac  mewn  rhy w  ffordd  a'i  gilydd,  bydd  raid 
bawb  a  phob  peth  yn  sicr,  fynegi,  neu  am 
iyg°>  gogoniant  ei  bcrffeithiau  ef,  ac  anrhyd- 
eddueienw  mawr.  ||  Gan  hyny,  yn  lle  grwg- 
nach  a  gwrlh-ddadlau  yn  erbyn  ei  farnau  a'i 
ffyrdd  ef,  dylai  pawb  ddywedyd,  Iddo  ef  y 
byddo  gogoniant  yn  dragywydd.  §  Amen  : 
íelly  y  dylai  fod,  ac  y  bydd  byth  bythoedd, 

PEN.  XII. 

Y  dylai  trugareddau  Duw  ein  cynhyrfu  ni 
i  ryngu  eifodd  ef 

AM  hynny  yr  wyf  yn  attolwg 

chwi,frodyr,  bf  er  trugareddau  Duw, 
c  Jroddi  o  honoch  eich  cyrph  yn  d  \\  a- 
berth  byw,  sanctaidd,  ̂ cymmeradwy 
gan  Dduw;  §yr  hynyw  eich  rhesym- 
mol  wasanaeth  chwi. 

a  pen.  15.  30.  1  Cor.  1.  10. 2  Cor.  5.  20.  a  6.  I.  a  10.  1 .  Eph. 
4.  1.  lTbes.  4.  1,  10.  a  5.  12.  Heb.  13.  22.  open.  2.  4.  a  9. 
23.  a  11.  30,  31.  Salm  116.  12.  Luc  7.  47.  2  Cor.  4.  1.  a  5. 
14,  15.    Eph.  2.  4-10.   Phil.  2.  1-5.     Tit    3.  4—8.    1   Pedr 
2.  10—12.  c  pen.  6.  13,  16,  19.  1  Cor.  6.  13,  15,  19,  20. 
Phil.  1.  20.  Heb.  10.  22.  d  S*Im  69.  30,  31.  Hos.  14  2. 
1  Cor.  6.  7,  8.  2  Cor.  4  16.  Phil.  2.  17.  Heb.  10.  20— 22. 
a  13.  15,  16.  1  Pedr  2.  5.  e  adn.  2.  pen.  15.  16.  Salra  19 
14.  E».  56.  7.  Jer.  6.  20.  Eph.  5.  10.    Phil.  4.  18.    1  Tim.  2 
3.  a  5.  4.  1  Pedr  2.  5,  10. 

Hyd  yma  mae  yr  apostol  wedi  bod  yn  yrn 
drin  â  phethau  athrawiaethol,  dadleuol,  a 

rhesymiadol :  yn  y  bennod  hon  a'r  rhai  can 
lynol  mae  yn  dyfod  at  bethan  ymarferol  cref 
ydd,  ac  yn  gosod  i  lawr  rëolau  buchedd  sanct- 
aidd,  ̂ yìfaenedig  ar  egwyddorion  efengj  laidd. 

*  Gwelwn  es  garedigrwydd  a'i  daerineb  ef 
yn  nechreu  yr  adnod  ;  mae  yn  cjfarch  y  saint 

yn  Rhufain  felei  "frodyr"anwyl  yn  y  ftydd, 
dyna  ei  garedigrwydd  :  mae  yn  danfou  ei 

ddeisyfiad  atynt  dàn  "  attolwg  "  iddynt,  dyna 
ei  daerineb.  t  Mae  efe  yn  defnyddio  y  gair 
yn  y  rhif  liosog,  i  arwyddo  amledd  a  mawr- 
edd  eu  trngareddau,  megys  eu  hetholedigaeth, 
eu  prynedigaeth,  en  galwad,  eu  dychweliad, 

eu  cyfiawnâd,  eu  mabwysiad,  a'u  holl  fen- 
dithion  ysbrydol  a'n  breintian  íliosog  fel  eg- 
Iwys.  Ar  sail  trngareddau  Duw,  nid  oddiar 
egwyddorion  deddful,  yr  oedi  yr  apostol  yn 
annog  y  Rhufeiniaid  i  sancteiddrwydd  a 
gweithredoedd  da.  %  Gosod  yr  aberth  ger 
bron  yr  allor,  yw  ystyr  y  gair  Parastesai, 

rhoddi,  yma.  "  Eich  cyrph,  "  nid  heb  yr 
enaid  yn  ddiammau  ;  eitbr  y  cyrph  a'r  en- 
eidiau :  fel  y  bu  ein  cyrph  yn  arfau  anghyf- 
iawnder  i  bechod  gynt,  felíy  y  dylent  fod  i 
sancteiddrwydd  a  gwasanaeth  Duw  yn  awr, 
i  dreulio  ac  ymdreulio  yu  ei  waith  ac  er  ei 
ogoniant  ef.  ||  Rhaid  cael  aniieiliaid  byw, 

glân,  a  díanaf,  i'w  habèrthu  gynt;  a  thybir 
mai  cyfeiriad  athyny  sydd  yn  y  geiriau  hyn, 
"  aberth  byw,  sanctaidd, "  ni  byddyn"  gym- 
meradwy  gan  Dduw  "  yti  awr  mwy  na  chynt, 
heb  fod  felly.  §  Nis  gall  dim  tod  yn  fwy 
rhesymolnag  i  ni  gyrsegru  ein  hnnain  iDduw 
a'i  wasanaeth  felly  ;  ac  mae  yn  dra  afresymol 
i  hîi  dyn,  crëadur  rhesymol   beidio  :  mae  yn 

TÖä. 

rhesymol  i  ni  fel  crëaduriaid,  ac  yn  fwy  rhes- 
ymol  byth  fel  pechaduriaid  achubol.  Rhe- 
syraol  mewn  cyferbyniad  i'r  aberthau  gynt, 
medd  rhai ;  crëaduriaid  direswm  a  aberthid 
yno,  ond  yn  awr  dynion  rhesymol  yn  eu  ha- 
berthu  eu  hunain.  Wrth  "resymol  wasanaeth," 
mae  eraill  yn  deall  ysbrydol  wasanaeth,  fel 

yn  1  Pedr.  2.  5,  lle  y  dywediram"  aberthau 

ysbrydol. " 2  f*  Ac  na  chyd-ymfíurfiwch  a'r 
byd  hwn  :  s  f  eithr  ymnewidiwch 
X  trwy  adnewyddiad  eich  meddwl ; 

||  íel  y  h  profoch  beth  yw  •  daionus,  a 
chymmeradwy,  a  pherffaith  ewyllys 
Duw. 

/Ex.  23.  2.  Lef.  18.  29,  30.  Deot.  18.  9—14.  Ioan  7.  7. 
a  14.  30.  a  15.  19.  a  17.  14.  I  Cor.  3.  19.  2  Cor.  4.  4.  a  6. 

14—17.  Gal.  I.  4.  Eph.  2.  2.  a  4.17—20.  Iago  1.  27.  a  4.  4. 
1  Pedr  1.  18.  a  4.  2.  2  Pedr  1.4.  a  2.  20.  1  loan  2.  15—17. 
a3    13.  a  4.  4,  5.  a  5.  19.  D»t.  12.  9.  a  13.  8.  e  peu.  13. 
14.  Salm  51.  10.  Ezec.  18.  31.  a  36.  26.  2  Cor.  5.  17.  Eph. 
4.  22—24.    Col.  3.  10.    Tit.  3.  5.  h  adn.  1.    Salm  34.  8. 
Eph.5.  10,  17.  lPedr2.  3.  t  adn.  I.  pen.  7.  12,  14,  22. 
Salra  19.  7—11.  a  119.  47,  48,  72,  97,  103,  128,  174.  Diar.  3. 
1-4,  13-18.  Gal.  5.  22,  23.  Eph.  5.  9.  Col.  4.  12.  1  The». 
4.  3.    2  Tim.  3.  16,  17. 

*  Gwedi  cyssegru  eu  hunain  gyrph  ac  en- 
eidiau  fel  hyn  i  Dduw  a'i  wasanaeth,  dylai 
cristionogion  fyned  yn  hollawl  yn  erbyn  dull 
y  byd  hwn,  a  dyoddef  barn,  gwawd,  a  gelyn- 
iaeth  dynion  annuwiol,  yr  hyn  a  fydd  lawer 

gwaith  yn  rhwystr  a  gwrthwynebiad  i'w 
manteision  bydol  hwynt.  Ni  ddylent  gan 

h>*ny  geisio  na  dysgwyl  dedwyddwch  yn  y 
byd  hwn,  na  chyd-ymffurfio  â  rheolau,  eg- 
wyddorion,  arferion,  a  defodau  y  byd  yn 
gyffredinol,  lle  y  byddo  y  pethau  byny  yn 
groes  i  air  Dnw,  yn  groes  i  ysbryd  yr  efeng- 
y'>  yn  groes  i  gynnydd  dnwioldeb,  i  lwydd- 
iant  ysbrydol  eu  heneidiau  eu  hunain,  ac  i 
gynnydd  a  chwanegiad  eu  talentau.  f  Ond 
dylai  holl  ymgais  ein  heneidiau  ni  fod,  mewn 

gwedd'íau  ar  Dduw,  ac  yn  yr  ymarferiad  o 
bob  moddion,  i  gael  ein  newid  yn  holiawl 

( 'metamorphousthe )  i  agwedd  gwbl  groes, 
gwell,  a  mwy  gogoneddus,  na  dim  ag  sydd 
yn  null  a  helynt  y  byd  hwn.  %  Rhaid  i'r 
newidiad  hwn  gael  ei  wneyd  ar  y  meddwl, 
ac  yn  y  galon,  gan  Ysbryd  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  gweithio  ynom  ewyllysio  a  gweith- 
redu  yn  ol  ei  ewyllys  da  ef.  Heb  y  cyf- 

newidiad  gwreiddiol,  a'r  adnewyddiad  par- 
âus  beunyddiol  hwn  ar  ein  meddyliau,  nid 
oes  dim  a  ddaw  a  ui  i  beidio  a  cbyd-ymffurf- 
io  â'r  byd  hwn,  dyma  yr  unig  feddyginiaeth: 
cyd-ymffurfio  â'r  byd  yn  ei  ysbryd,  ei  gyf- 
eillach,  a'i  arferion  llygredig,  ac  hyd  yn  nod 
dadlau  dros  ddiniweidrwydd  a  chyfreithlon- 
deb  hyny  hefyd,  a  wna  proffeswyr  iach  pen- 
uchel,  tra  b\ddont  yn  ddYeithr  i'r  gweithred- 
iadau  a'r  goruchwyliaethau  sancteiddiol  hyn. 
"  Holl  ewyllys  Duw,  sydd  yn  ddatguddiedig 
yn  ei  air :  dywedir  tri  o  bethau  am  dani;  ei 
bod  yn  ddaionus,  yn  gymmeradwy,  ac  yn 
berffaith:  ac  eto  nid  yw  na  daionus,  na 
chymmeradẅy  na  pherffaith  yn  mhrofiad  y 
proffeswr  cnawdol,  penrhydd,  a  bydol,  sydd 

yn  ddíeithr  i'r  newidiad  a'r  goruchwyliaeth- 
au  a  soniwyd  uchod.  Mewn  hanes  a  chyd- 
syniad  oerllyd  y  mae  pobpeth  ganddynt 

hwy  ;  dirgelwch  yr  Arglwydd  sydd  gyda'r 
rhai  a'i  hofnant  ef,  a'r  rhai  hyny  yu  unig  a 
fedrant  fwynâu  yn  sanctaidd,  bethau  gwerth- 
fawr  Duw. 



Bod  y  saint  yn  un  corph  yn  RHUF.  XII.  Nyhrist,  ac  yn  aelodau  V i  gilydd. 

3  *CanysAyr  wyf  yn  dywedyd, 
trwy  y  gras  a  roddwyd  i  mi  t  wrth 

bob  un  a'r  sydd  yn  eich  plith,  'na i     jj     ;  „^u   „«Uol  cmiurl    wti    arì-,r>.Qri   corph  Crist,  sef  ci  eelwys   ef,  mae  iddo  ael- 
byddo  ì  neb  uchel-synied  yn  amgen  IJ,  lawer;yn  gwà8Vna*thu  en  gilyöd  yn  ol 

dyledswyddau  yn  yr  eglwys,  nad  yw  ef'e  yn 
gymhwys  iddynt.  %  Fel  mae  y  corph  natur- 
iol  ag  icìdo  aelodau  lawer  yn  gwasanaetlui 
eu  gilydd,  ac  eto  yn  un   corph  ;  felly  y  mae 

nag  y  dylid  synied ;  \  eitnr  synied 

sobrwydd,  m  fel  y  rhannodd    Duw  i 
bob  un  fesur  flydd. 

*  ads.  6—8.  pen.  1.  5.  a  15.  15,  16.  1  Cor.  3.  10.  a  15. 
10.  Gal.  2.  8,  9.  Eph.  3.  2,  4,  7,  8.  a  4  7-12.  Coi.  1.  29. 
1  Tim.  1.  14.  1  Pedr  4.  II.  /  pen.  11.  20,  25.  Diar.  16.  18, 

19.  a  25.  27.  a  26.  12.  Mica  6.  8.  M*t.  18  1-4.  Luc  18.  II. 

I  Cor.  4.  7,  8.  2  Cor.  12.  7.  Gal.  6.  3,  Phil.2.  3—6.  Col.  2. 
13.  laso  4.  6.  1  Pedr  5.  5.  3  loan  9.  m  adn.  6.  Moan  3. 
34.  1  Cor.  4.  7.  a  12.  7—11.  2  Cor.  12.  13.  Eph.  4.  7,  13,  16. 

*  Yr  oedd  y  cynghorion  cyffredinol  o'r 
blaen  yn  cael  en  rhoddi  yn  iaith  garedig 
brawdgarwch,  ond  mae  y  gorchymyn  hwn 
yn  cael  ei  roddi  mewn  awdurdod  Apostol: 
aidd :  fel  pe  dywedasai  Panl,  Nid  yn  unig 
yr  wyf  yn  attolwg  i  chwi  fel  brawd,  ond  yr 
wyf  yma  yn  gorchymyn  i  chwi  fei  Apostol, 
yr  hwn  trwy  ras  Duw  a  gafodd  ei  osod  yn  y 
swydd  anrhydeddus  ac  awdur  lodol  hòno. 

t  Yr  wyf  yn  dywedyd  wrth  bob  un  a'r  sydd yn  eich  plith  yn  yr  eglwys  yn  Rhufain,  na 
byddo  i  nebo  hónoch  uchel  synied  yn  amgen 
nag  y  dylid  synied.  Balchder  ysbrydol  yw 

y  peth  mae  yr  apostol  yn  ei  wahardd,  o  her- 
wydd  cenedl,  gwaedoliaeth,  sefyllfa  uchel  yn 

y  byd  neu  yn  yr  eglwys,  neu  dJoniau  ys- 
brydol  a  dderbyniasai  rhai  o  honynt  gan 

Dduw  :  ac  o  mòr  wrthun,  ffi'aidd,  a  niweid- 
iol,  yw  balchder  o  bob  math  yn  eglwys 
Dduw,  ac  yn  nghanlynwyr  yr  lesn  addfwyn 
a  gostyngedig !  X  Synied  i  sobrwydd  yw 
synied  am  danom  ein  hnnain  yn  gy  wir  fel  yr 
ydym,  fel  pechaduriaid  tlodion  wedi  cael 
trugaredd  :  barnu  neu  feddwl  am  danom  ein 
hunain  yn  y  fath  fodd,  a  baro  i  ni  ymddwyn 
gyda  gwylder  a  doethineb,  fel  dynion  sobr 

ac  yn  eu  hiawn  bwyll  a'n  synwyr.  ||  Dylai 
pawb  synied  am  dano  ei  hun  fel  derbyniwi 
annheilwng  gan  Dduw,  ac  yn  ol  fel  y  rhan 
odd  Duw  idtlo  o  bob  gras  a  dawn  ysbrydol 
heb  dybied  ei  fod  yn  uwch  nac  ydyẁ  mewn 
un  modd  nac  mewn  un  dawn. 

4  M  *  Canys  megis  y  mae  gennym 
aeìodau  lawer  mewn  un  corph,  f  ac 
nad  oes  gan  yr  holl  aelodau  yr  un 
swydd : 

n  1  Cor.  12.  27.    Eph.  4.  15,  16. 

5  °I  Felly  ninnau,  a  ni  yn  llawer, 
ydym  un  corph  yng  Nghrist,  a  phob 
un  yn  aelodau  i\v  gilydd. 

o  adn.  4.  1  Cor.  10.  17.  a  12.  12—14,  27,  28.  Eph.  1.  23 
a  4.  25.  a  5.  23,  30.  Col.  1.  24.  a  2.  19. 

*  Mae  yr  adnodau  hyn  yn  rheswm  yn  er- 
byn  balchder  ysbrydol :  aelodau  yw  yr  holl 

gristionogion  o'r  un  corph  ;  am  hyny  ni 
ddylent  ymfalchi'o  o'u  gwahanol  ddoniau, 
eithr  eu  defnyddio  yn  ostyngedig  a  ffydd- 
lawn  er  daioni  cyffredinol  y  corph,  gan  ys- 
tyried  hyny  yn  rhagor-fraint  fawr.  fNid  yr 
un  swydd  sy  gan  aelodau  y  corph  naturiol, 
ac  eto  mae  pob  aelod  yn  cyflawni  ei  swydd 
ei  hun  yn  dawel:  felly  y  dylai  fod  yn  yreg- 
lwys;  peth  mawr  yw  i  bob  un  weled  ei  le 
ei  hun,  a  bod  yn  ddiddig,  yn  dawel,  ac  yn 
ffyddlawn  yn  ei  le  ei  hun  :  yna  ni  chuddia 
ei  dalent  yn  y  ddaear  ar  y  naill  law,  ac  nid 
ymawydda  yn  falch  ar  y  llaw  arall  am  le  a 

eu  gwahanol  ddoniau  a'u  sefyllr'âoedd,  ac  eto 
un  corph  ydyw  oll,  a  phob  nn  yn  aelodau 

i'w  gilydd  :  aelodau  i'w  yilydd  ydynt,  cof- 
iwn,  ac  nid  pob  nn  iddo  ei  hnn,  distrywiai 
hyny  unoldeb  y  corph.  Cofied  pawb  yn  yr 

ealwys  mai  aelodau  i'w  gilydd  ydynt,  ac  y3- 
tyried  pawb  beth  a  allant  wneyd  i'w  gilydd 
er  llesâd  eu  gilydd. 

6  p  *  A  chan  fod  i  ni  amryw  ddon- 
iau  yn  ol  y  grasaroddwyd  i  ni,?fpa 
un  bynnag  ai  prophwydoliaeth,  %pro- 
phwydwn  r  \\  yn  ol  cyssondeb  y  ffydd; 

p  pen.  1.  11.  1  Cor.  I.  5^7.  a  4.  6,  7.    a  12.  4—11,  28- 
a  13.  2.    1    Pedr  4.  10,  11.         q  Mat.  23.  34.    Luc  11.  49. 

Act.  2.  17.   a  11.  27,  28.    a  13.  1.    a  15.  32.    a  21.9.    1  Cor. 
12.  28.  a  14.  I,  3—5,  24,  29,  32.   Eph.  3.  5.    a  4.  II.    1  Thes. 
5.  20.       r  adn.  3.  Act.  18.  21- 2S.  2  Cor.  8.  12.  Phil.  3.  15. 

*  O  ras  Duw  y  mae  pob  dawn  ysbrydol 
gan  ddynion,  am  hyny  ni  ddylai  neb  fod  yn 

falch  o  honynt,  nac  uchel-synied  o'u  plegid. 
Cawn  sylwi  ar  yr  "  amryw  ddonii.u"  a  sonir 
yma,  ftl  y  deloin  yn  mlaen  atynt :  tybia  rhai 

mai  doniau  anghyffredinol,  a  phri'odol  i'r  oes 
hòno  yn  unig,  yw  yr  holl  ddoniau  a  sonir 
yma  ;  ond  tybia  eraill  fod  yr  apostol  yn 
rneddwl,  nid  donian  felly  yn  nnig,  ond  hefyd 
doniau  ysbrydol  cyffredin,  y  fath  ag  sydd  yn 
angenrheidiol  bob  amser  er  adeiladaeth  yr 

eglwys.  +  Prophwydoliaeth  yw  un  o'r  don- 
iau  hyn  ;  clawn,  trwy  ysbrydoliaeth  Duw,  i 
rag-fynegi  pethau  i  ddyfod,  neu  ddawn  i 
egluro  prophv\ydo!iaethau  yr  Hen  Desta- 
ment,  er  adeiladaeih  yr  eglwys,  a  chadarnâu 

ffydd  y  saint.  Mae  yn  debyg  fod  dawn  o'r 
fath  hyn  yn  cael  ei  roddi  i  ryw  ddynion 
neillduol  yn  yreglwys  y  pryd  hwnw.  %  Nid 
yw  y  gair  hwn,  prophwydwn,  yn  y  Groeg; 
ond  yr  oedd  yn  angenrheuliol  yn  y  cyfieith- 
iad,  i  wneyd  y  synwyr  yn  fwy  amlwg  :  felly 
y  gwelwn  eto,  bedair  gwaith,  yn  y  pedair 
adnod  a  ganlyn,  sylwer  ar  y  geiriau  mewn 
Ilythyrenau  Italaidd.  ||  Sef  yn  ol  trefn  a 
rhediad  cyffredin  y  datguddiad  dwyfol, 
medd  rhai,  heb  osod  i  fynn  ryw  ddehongl- 

iadau  newyddion  a  di'eithr  o'r  ysgrythyran, 
a  fyddo  yn  niweidiol  iddynt.  Yn  ol  mesur 
dawn,  goleuni,  a  ffydd  y  cyíryw  brophwydi, 
medd  eraill,  gan  ofalu  yn  wastad  ar  fod  yr 
hyn  a  draddodent  yn  gyson  â  holl  athraw- 
iaeth  y  gwirionedd.  Na  fydded  i  neb  yn 
fyrbwyll  a  rhyfygus,  draddodi  yr  hyn  ni 

ddatguddiwyd  iddo.  Taera  rhai  o'r  pabydd- 
ion  mai  yr  hyn  a  elwir  Credo  yr  Apostolion 
a  feddyliai  Paul  yma  wrth  "  Gysondeb  y 
ffydd,"  ond  pwy  a  all  brofi  bod  y  fath  reol- 
wers  wedi  ei  ffurfio  y  pryd  hwnw,  na  chan 
yr  apostolion  o  gwbl  ì 

7  **Ai  gweinidogaeth,  fbyddwn 

ddyfal  yn  y  weinidogaeth  ;  *  %  neu  yr 
hwn  sydd  yn  athrawiaethu,  ||yn  yr 
athrawiaeth  : 

«Es.  21.  8.  Ezec.  3.  17-21.  »33.  7—9.  Mat.  24.45—47. 
Luc  12.  42—44.  Act.  20.  20,  28.  Col.  4.  17.  1  Tim.  4.  16. 
2  Tim.  4.  2.  i  Pedr  5.  1—4.  t  Deut.  33.  10.  1  Sam.  12. 
23.  Salm  34.  11.  a  51.  13.  Preg.  12. 

2.  Gal.  6.  6.  Eph.  4.  II.  Col.  '  " a5.  17.  2  Tim.  2.  2,24. 



Y  dyìai  pob  unfod  yn RHUF.  XII. 
ffyddlawn  yn  ei  swydd. 

*  "  Gweinidogaeth,"  neu  díaconiaeth  :  di- 
ahonian  yw  y  gair  gwreiddiol.  Mae  yn 
debyg  mai  nid  gweinidogaeth  gyhoeddus  y 

gair  a  feddylir  yma  wrth  "  Wrinidogaeth," 
ond  rhai  wedi  eu  galw  i  swydd  dì'aconiaeth 
yn  yr  eglwys,  i  dderbyn  elnsenau  a  rhoddion 

y  credinwyr,  a'u  cyfranu  i'r  tlodion,  y  cleif- 
ion,<  y  carcharorion,  ac  eraill :  ac  yn  ol 
meddwl  rhai,  i  ofala  am  fwrdd  yr  Arglwydd, 
am  weinidogion  yr  efengyl  yn  eu  plith,  yn 
nghyd  a  holl  achosion  amgylchiadol  yr  eg- 
lwys.  t  Bydded  y  cyfryw  swyddwyr  yn 
dlyfal,  yn  ddoeth,  yn  tfyddlawn,  yn  gynnil, 
ac  yn  haelionus  a  thirion  hefyd,  yn  eu  gwein 
idogaeth  ;  gan  wasanaethu  Crist,  ei  achos, 
a'u  brodyr  gweiniaid  yn  y  gwaith  da  hwnw. 
í  Wrth  "athrawiaethu"  yma,  mae  rhai  yn 
deall,  dysgu  dynion  ieúainc,  neu  rai  newydd 
eu  dychwelyd  i'r  ffydd,  yn  egwyddorion 
dechreuol  crefydd  :  a  thybia  eraill  ychydig 
yn  wahanol,  fod  yr  athrawiaethu  yma  yn 
arwyddo  y  rhan  hyny  o  waith  y  weinidog- 
aeth  sydd  yn  gynnwysedig  mewn  agoryd  yr 
ysgrythyrau  ;  gosod  allan,  agor,  egluro,  profi, 
ac  amddiffyn  gwirioneddau  yr  efengyl  mewn 
dull  aihrawiaethol ;  ac  felly  addysgu  a  chad- 
arnàu  y  gwrandawwyr  yn  egwyddorion  ac 
athrawiieth  crefydd.  ||  Mae  y  geirian  bydd- 
wn  ddyfal  i'w  deall  yma  eto  :  byddwn  ddy- 
fal  i  chwilio  a  deall  yr  ysgrythyrau,  trwy 
gymharu  pethan  ysbrydol  â  phethau  ysbryd- 
ol,  mewn  ymddybyniad  gostyngedig  ar  Ys- 

bryd  Duw  am  ei  oleuni  a'i  gyfarwyddyd  :  a 
bydd wn  ddyfal  i  athrawiaethu  yn  ol  ein  dawn 

a'n  gallu,  gan  fod  yn  foddlawn  i'n  swydd 
a'n  gwaith,  heb  eiddigeddu  wrth  neb  arall, 
na  diystyru  neb  arali. 

8  w*  Neu  yr  hwn  sydd  yn  cynghori, 
f  yn  y  cynghor:  x  Jyr  hwn  sydd  yn 
cyfranu,  v  gwnaed  mewn  symlrwydd  ; 
2  [|  yr  hwn  sydd  yn  llywodraethu, 
a  mewn  diwydrwydd ;  b  §  yr  hwn  sydd 
yn  trugarhâu,  mewn  llawenydd. 

u  Act.  13.  15.  a  15.  32.  a  20.  2.  1  Cor.  14.  3.  1  Thes.  2. 
3.  1  Tim.  4.  13.  Heb  10.  25.  a  13.  22.  x  adn.  13.  Deut. 

15.8—11,14.  Job31.  16—20.  Salm  112.  9.  Diar.  22  9. 
Preg.  II.  1,  2,  6.  Es.  32.  5,  8  a  58.  7— 11.  Mat.  6.  2— 4 
a25.  40.  Luc  21.  1—4.  Aet.  2.  44—46  a  4.  33—35.  a  11.28- 
30.  2  Cor.  8.  1— 9,  12.  1  Pedr  4.  9-11.  y  2  Cor.  1.12. 
a  11.  3.  Eph.  6.  5.  Col.  3.  22.  *  pen.  13.  6    Gen.   18.  19. 
Aot.  13.  12.  «20.28.  1  Cor.  12.  28.  1  Thes.  5.  12-14. 
1  Tim.  3.  4,  5.  a  5.  17.  Heb.  13.  7,  17,  24.  1  Pedr.  5.  1,  3. 
a  Preg    9.  10.  b  Deut.  16.  11,  14,  15.    Salm  37.  21.    Es. 
64.  5.  2  Cor.  9.  7. 

*  Dyma  gangen  arall  o  waith  y  weinidog- 
aeth,  cynghoii:  sef  cymhwyso  y  gair  at  gyd- 
wybodau  dynion,  er  ymarferiad  a  diwygiad, 
weithiau  trwy  annog  i  ddyledswyddan, 
weitliiau  trwy  argyhoeddio  bechodau,  a  rhy- 
buddio  rhag  maglau  a  pheryglon ;  ac  weith- 
iau  trwy  gysuro,  cyfarwyddo,  a  chryfâu  en 
eidiau  trallodus,  dan  eu  hofnau,  eu  ham 

mheuon,  eu  beichiau,  a'u  haml  wenriidau  o 
bob  math.  Gwelwn  yn  aml  rai  o  weision  yr 

Arglwydd  wedi  derbyn  dawn  i  "athraw- 
iaethu"  yn  dda,  ond  heb  lawcr  o  ddawn  i 
"  gynghori"  yn  y  modd  uchod  :  ac  i'r  gwrth 
wyneb,  gwelwn  lawer  o  ddawn  rhagorol  i 
gynghori  fel  y  soniwyd,  ond  heb  nemawr  o 
ddawn  i  athrawiaethu.  Os  dysgwyliwn  bob 
dawn  yn  yr  un  dyn,  ni  a  ddysgwyliwn  fwy 
nag  mae  yr  Arglwydd  yn  ei  roddi  yn  gyffred- 
in  :  f  y  peth  mwyaf  yw  bod  yn  ffyddlawn, 
bob  uü  yn  ol  ei  ddawn  ei  hun  ;  yr  hwn  sydd 

yn  athrawiaethu  yn  yr  athrawiaeth,  a'r  hwn 
sydd  yn  cynghori  yn  y  cynghor.  %  Yr  hwn 

sydd  ganddo  dda'r  byd  hwn,  ac  yn  gallu  cyf- 
ranu  at  yr  achos  cyffredin,  ac  er  cynnorthwy 
ei  frodyr  tlodion  ;  cyfraned  yn  haelionus, 
heb  gybydd-dra;  a  chyfraned  mewn  syml- 
rwydd,  heb  rodres,  a  thra  awdurdodi  oblegid 
hyny  ;  ond  gyda  dyben  cywir  i  ogoneddu 
Duw  trwy  wneyd  daioni  i  ddynion.  Mae  y 

gairf#pfofí?_>)agyfieithiryma"symlrwydd," 
yn  cael  ei  gyfieithu  "  haelioni"  yn  2  Cor.  8.  2. 
||  Mae  y  gair  (pro'istamenos,)  a  gyfieithir 
yma  ac  mewn  amryw  fanau  eraill  "  llywodr- 
aethu,"  yn  arwyddo  yn  brîodol,  un  yn  blaen- 
ori,  neu  yn  lìywyddu,  mewn  unrhyw  achos 
pa  bynag,  gwíadol,  eglwysig,  neu  deuluaidd  : 
ond  yma  rhaid  mai  rhyw  tîaenoriaeth  yn  yr 
eglwys  a  feddylir,  un  ai  mewn  petlwu  gwir 
ysbrydol,  disgyblaeth  eglwysig,  neu  bethau 
eraill  mwy  amgylchiadol  ac  allanol.  Pabeth 
bynag  oedd,  mae  jr  apostol  yn  annog  ei 
wneyd  mewn  diwydrwydd,  ffyddlondeb,  a 
dyfalwch  cydwybodol,  gan  ystyried  fod  Iles 
yr  eglwys  yn  ymddybynu  llawer  iawn  ar 
iaWn-lywodraeth,  a'r  llywodraethwyr  eu  hun- 
ain  yn  gyfrifedig  i  Dduw  am  eu  hymddyg- 
iad  yn  ei  hoìl  dŷ  ef.  §  Dyledswydd  cristìou- 
ogion  yn  gyffredin  yw  trugarâu;  ond  mae  yr 
apostol  debygid  yma  yn  cyfeirio  at  ryw  un 
neillduol  mewn  swydd  i  hyny  :  nid  y  dîa- 
coniaid  a  feddylir;  oblegid  mae  efe  wedi 

dywedyd  am  y  rhai  hyny  o'r  blaen,  adn.  7. 
Tybir  fod  un,  neu  ychwaneg,  yn  eglwys 
Rhufain  wedi  cael  ei  osod  mewn  swydd  i 
ofalu  am  y  cleifion,  y  rhai  anafn-s  a  dirym, 
y  carcharorion,  a'r  díeithriaid,  ac  i  drugaráu 
wrthynt  yn  ol  eu  hangen  a  gallu  yr  egíwys. 
Mae  yr  apostol  yn  annog  y  cyfryw  i  drugar- 
âu  inewn  Ilawenydd,  er  y  byddai  hyny  yn  ei 
osod  yn  agored  i  gost,  a  thrafferth,  a  pherygl, 
a  llawer  o  amgylchiadau  go  annymunol  law- 
er  gwaith,  yn  ngweinyddiad  ei  swydd  ;  eto 
dylai  ei  hystyried  yn  fraint  ac  yn  ddedwydd- 
wch  i  gael  bod  yn  ddefnyddiol  ryw  fodd  i'w 
gyd-greaduriaid,  a  chydag  achos  Crist. 

9  c  *  Bydded  cariad  yn  ddiragrith. 
d  f  Casêwch  y  drwg,  \ '  a  glynwch wrth  y  da. 

c  2  Sam.  20.  9,  10.  Salra  55.  21.  Diar.  26.  25.  Ezee.  33. 
31.  Mdt.  26.  49.  loan  12.  6.  2  Cor.  6.  C.  a  8.  8.  1  Thes.  1.  3. 

lago2.  15,  16.  IPedr  1.  22.  a  4.  8.  1  loan  3.18-20.  _Salm 
34.  14  a  36.  4.  a  45.  7  a  97.  10.  a  101.  3.  a  119.  104,  163. 
Diar.  8  13.  Am.  5.  15.  Heb.  1.  9.  *  Act.  11.  23.  I  Thes. 
5.  15.  Heb.  12.  14.  1  Pedr  3    10,  11. 

Yr  oedd  y  cynghorion  o'r  blaen  i  swydd- 
ogion  eglwysig  yn  bcnnodol ;  mae  y  cyng- 
liorion  a  ganlyn  i'r  holl  eglwys  yn  gyffredin- 
ol.  *  Cariad  yw  y  peth  cyntaf  a  enwir,  fel 
_;wreiddyn  ac  ysgogydd  pob  rhinwedd  a 
daioni  arall.  Cariad  at  Dduw,  a  Christ,  at 
air,  a  gwaith  Duw:  cariad  at  yr  hoil  saint, 
fel  plant  a  phobl  Dduw,  ac  fel  brodyr  anwyí 
i  ninnan  :  a  chariad  o  lieddwch  ac  ewyllys- 
da  tnag  at  ddynolryw  yn  gyffredinol.  An- 
nogir  fod  y  cariad  hwn  ynom  yn  ddiragrith; 
yn  y  galon  yn  wirioncddol,  ac  nid  ar  air  ac 
ar  dafod  yn  unig,  fel  mae  y  byd  rhagrithiol 
yn  proffesn  cariad.  Nid  oes  dim  yn  fwy 
atgas  na  rhith  o  gariad,  lle  na  byddo  dim  yn 
y  galon  :  cryned  proffeswyr  rhag  y  rhagrith 
hwn.  t  Pob  drwg,  sydd  yn  digio  Duw,  yn 
ein  halogi  ein  hunain,  yn  niweidio  eraill,  a 

phob  peth  mae  gair  Duw  a'n  cydwybod  ein 
hunain  yn  ei  farnn  yn  bechadurus.     Oddi  ar 
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yr  egwyddor  flaenorawl  o  gariad  diiagiith, 

dylt'in  yasâu  y  drwg  a'n  holl  galon,  ac  nid 
yn  unig  ymattal  rhagddo  o  ran  gweithrediad 
0  hóno.  í  O'r  tu  arall,  pa  beth  bynag  sydd 
yn  sanctaidd,  yn  dda,  ac  yn  rbagorol  ynddo 
ei  hun  ;  yn  gymmeradwy  gan  Dduw,  yn  an- 
rhydeddus  i'w  enw,  yn  dda  i  ni  ein  liunain, 
ac  yn  Ilesol  i  eraill ;  glynwn  wrth  bobpeth 
felly  o  Iwyr-fryd  calon,  gan  eu  caru,  eu 
dewis,  ymhyfrydu  ynddynt,  ac  ymarfer  â 
hwynt  yn  wastadol  ac  yn  barâus.  O  mòr 
gyflawn  o  feddwl  y w  geiriau  Duw  !  ac  O 
mòr  brydferth  ac  ardderchog  yw  ei  bethau 
rhagorol  ef ! 

1 0  ̂*  Mewn  cariad  brawdol  s  \  bydd- 

wch  garedig  i'ch  gilydd ;  h  \  yn  rhoddi 
parch,  yn  blaenori  eich  gilydd  : 

/•Ioan  13.  34,  35.  a  15.  17.  a  17.  21.  Act.  4.  32  Gal.  5. 
6,  13,22.   Epb.  4.  1—3.    Col.  1.  4.     I   Thes.  4.  9.    2  Thes.  1. 
3.  Heb.  13.  I.  I  Pedr  I.  22.  a  3.  S,  9.  2  Pedr  l.  7.  1  loan  2. 

9—11    a  3.  10—18,23.  a  4.  11,  20,  21.  a  5.  I,  2.         ;J»bl. 
4.  Salin  133.  1.  h  Gen.  13.  9.  Mat.  20.  26.  Luc  14.  10. 
Phil.  2.  3    1  Pedr5.  5. 

*  Philostoryoi,  "oriad  brawdol  :"  mae 
y  gair  yn  arwyddo  y  serchawgrwydd  cryfaf 

ag  sydd  bosibl  ei  fod,  yn  y  rhi'eni  o  ddynion 
ac  anifeilLaid,  tuag  at  eu  rhai  bach,  yn  nghyd 

à'r  hyfrydwch  a  deinilant  hefyd  yn  y  serch- 
awgrwydd  naturiol  achryfhwnw.  Fel  hyn, 
gyda  math  o  serchawgrwydd  naturiol  sanct- 
aidd  tuag  at  ein  brodyr  yn  Nghrist,  effaith  ad- 
genedliad  a  sancteiddrwydd  cynnyrìdol,  dylem 
ymhyfrydu  yn  ein  brodyr,  yn  ein  cariad  atynt, 

ac  yn  mhob  dangosiad  gweithredol  o'n  cariarì 
tuat»  at  ein  gilydd.  +  Ni  wiw  i  ni  ddywedyd 

ein  bod  yn  caru  ein  gilydd,  heb  fod  heî'yd  yn 
garedig  i'n  çilydd  ;  hyny  y w,  rhoddi  prawf 
gwastadol  o'n  cariad  mewn  gweithredoerìrì 
ac  ymrìrìygiadau.  %  Mewn  gostyngeidrìrwydd 
mawr,  a  thuedd  i  sylwi  ar  ein  beîau  ein  hun- 
ain,  ac  ar  ddoniau,  grasau,  a  rhinweddau  er- 
aüî,  d>!em  barchu  ac  anrhydeddu  éin  gilyrìrìd, 
gan  dybied  ein  gilydd  yn  well  na  ni  ein  hun- 
ain.  Gwers  anodd  ei  dysgu  yw  hon,  ond 
gwers  dra  angenrheidiol  ei  dysgu  ydyw,  a 

gwerthfawr  iawn  i'r  neb  a'i  dysgodd,  pa  un 
bynag  ai  personau,  ai  cymdeithasau  eglwysig 
cyfain. 

11  **Nid  yn  ddíog  mewn  diwyd- 
rwydd ;  *  f  yn  wresog  yn  yr  yspryd  ; 
'  X  yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd  : i  E*.  5.  17.  Diar.  6.  6-9.  a  10.  26.  a  13.  4.  a  18  9 
a  22.  29.  a  24.  30-34.  a  26  13—16.  Preç.  9.  10.  Es.  56.  10 
Mat.  25.  26.   Eph.4.  23.  1  Thes.  4.  II,  12.  2  Thes.  3    6-12 
1  Tim.  5.  13.  Heb.  6.  10..  11.  t  Mat.  24.  12.  Act.  18  25. 
Col.  4.  12,  13.  lago  5.  16.  I  Pedr  1  22.  a  4.  8.  Dat.  2.  4. 
a  3.  15,  16.  /  1  Cor.  7.  22.  Eph.  6.  5-8.  Col.  3.  22—24. 
»4.  1.  Tit.  2.  9,  10. 

*  Gellid  eglnro  y  geiriau  hyn  trwy  eiiiau 
Solomon,  Preg.  9.  10  Dylai  dynion  cref- 
yddol  wylied  rhag  ysbryd  a  thueddiadau 
8egurllyd,  díoglyrì,  a  dîofal,  ond  bod  yn  ddi- 
wyd  ac  yn  ddyfal  yn  eu  gorchwylion  a'u 
galwedigaethau,  pa  beth  bynag  a  fyddont : 
mae  diwydrwydd  felly  yn  orehymynedig  gan 
Dduw,  yn  harddwch  i'r  efengyl,  ac  yn  an 
rhydedd  i'r  dyn  ei  hun.  Gwel  Diar.  22.  29. 
t  Yn  enwedig  yn  ngwasanaeth  Duw,  dylid 
gwylied  rhag  ysbryd  swrth,  marwaidd,  a 

dioglyd  :  nid  oes  tiim  yn  fwy  ff'íaidd,  annheil- 
wng,  a  phechadurus.  Dylem  ymosod  at 
waith  yr  Arglwydd  yn  wastad  â  chalonau 
gwresog,  â  serchiadau  tanllyd  nefolaidd,  a'n 
hysbrydoerìd  dan  ddylanwadau  grymus  a 
samteiddiol  yr  Ysbryd   Glân,  a  chwedi  eu 
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llenwi  â  chariad  Crist:  heb  hyn  ni  byrìdwn 
yn  aberthau  byw,  sanctaidd,  cymmeradwy 
gan  Ddnw,  yr  hyn  yw  ein  rhesyinol  wasan- 
aeth  ni,  adn.  1.  O'r  agwedd  swrth  a  marw- 
aidd  sydd  ar  lawer  yn  gwasanaethu  Duw  ! 
pryd  maent  yn  ddigon  diwyd,  glew,  a  byw- 
iog,  yn  eu  gorchwylion  eu  hunain.  A  all  car- 
iad  Dnw  fod  yn  nghalonau  y  dynion  hyn? 
X  Gwasanaethu  yr  Ärglwydd  Iesu  a  feddylir, 
yr  hwn  a  roes  ei  fywyd  drosom  ;  ac  yn  sicr, 

mae  yn  ddyled  arnom  ddyfod  â'r  ysbryd 
gwresocaf  bob  amser,  i'w  wasanaeth  ef,  a 
chyfrif  ei  wasanaeth  yn  wir  fraint. 

12  m*Ynllawen  mewn  gobaith; 

n  f  yn  ddíoddefgar  mewn  cystudd  ; 
0 1  yn  dyfal  barhâu  mewn  gweddi : 

m  pen.*5.  2.  a  15.  13.  Salm  16.  9—11.  a  71.  20—23. a  73.  24—26.  Diar.  10.  28.  a  14.  32.  Galar.  3.  24-26.  Hab. 
3  17,  18.  Mat.  5.  12.  Luc  10.  20.  1  Cor.  13.  13.  Pl.il.  3.  1. 
a  4.  4.  Col.  1.  27.  1  Thes.  5.  8,  16.  2  Thes.  2.  16,  17.  Tit.  2. 
13.  a  3.  7.  Heb.  6.  17—19.  1  Pedr  1.  3—8.  1  loan  3.  1—3. 
n  pen.  2.  7.  a  5.  3,  4.  a  8.  25.  a  15.  4.  Salm  37  7.  a  40.  1. 
Luc  8.  15.  a  21.  19.  Col.  1.  11.  1  Thes.  I.  3.  2  Thes.  1.  4. 
a  3.  5.  2  Tim.  3.  10.  Heb.  6.  12,  15.  a  10.  36.  a  12.  I.  Iago 
1.  3,  4.  a  5.  7,  10,  11.  I  Pedr  2.  19,  20.  2  Pedr  l.  6.  Dat, 
13  10.  o  Gen.  32.  24-26.  Job  27.  8—10.  Salm  55.  16,  17. 
a  62  3.  a  109.  4.  Jer.  29.  12,  13.  Dan.  9.  18,  19.  Luo  II.  5 
-13.  a  18.  1,  fcc.  Att.  1.  14.  a  2.  42  a  6.  4.  a  12.  5.  2  Cor. 
12.  8.  Eph.  6.  18,  19.  Phil.  4.  6,  7.  Col.  4.  2,  12.  1  Thes  5. 
17.   Heb.  5.  7.  lago  5.  15,   16.  1  Pedr  4.  7.  1  loan  5.  14,  15. 

*  Yn  llawen  mewn  gobaith  o  waredigaeth 
yma  mewn  amser  dyladwy,  ac  o  iachawdwr- 
iaeth  dragywyddol  yn  y  diwedd.  Gwel  ar 
pen.  5.  2.  Dyma  beth  i  ennyn  gwresog- 
rwydd  yn  ngwasanaeth  yr  Arglwydd,  adn. 
11  :  +a  dyma  beth  hefyd  i  wneyd  y  saint  yn 
ddyoddefgar  mewn  cystudd,  pob  rhyw  gys- 
tudd,  ac  jnenwedigy  cystuddiaua  raid  idolynt 

eu  dyoddef  er  mwyn  Crist  a'i  achos  gogon- 
eddus  ef.  \  A  chan  nas  gall,  hyd  yn  nod 
dynion  duwiol,  fod  yn  dawel  a  dyoddefgar 
yn  eu  cystuddiau,  a  thap  eu  croesau  trymion, 

heb  gael  eu  nerthu  o'r  nef ;  mae  yn  dra  ang- 
enrheidiol  iddynt  ddyfal-barân  mewn  gweddi 
am  y  nerth  hwnw  :  er  bod  Duw  yn  oedi  y 
waredigaeth  weithiau  yn  hir,  etomaeynsicr 
o  ddyfod  yn  y  diwedd,  mewn  atebiad  i 

weddi'au  taerion,  tfyddiog,  a  dyfal  barâus  ei bobl.  Cyfeiriad  at  y  miîgwn,  yn  hèl  ÿ  prŷf 
yn  ddiroddi  i  fyau,  nes  ei  ddàl,  medd  Pool, 
sydd  yn  y  geiriau  hyn. 

13  p  *  Yn  cyfrannu  i  gyfreidiau  y 
saint;  ?  f  ac  yn  dilyn  llettygarwch. 

p  Gwel  ar  adn.  8.  peu.  15.  25—28.  Act.  4.  35.  a  9.  36— 
41  a  10.  4.  a  20.  34,  35.  1  Cor.  16.  1,  2.  2  Cor.  8.  1—4. 
a  9  I,  12  Gal.  6.  10.  Phile.  7.  Heb.  6.  10.  a  13.  16.  1  Ioao 
3.  17.  q  Geo.  18.  2-8.   *  19.  1—3.    1  Tim.  3.  2.   a5.  10. 
Tit.  1.  8.  Heb.  13    2.  1  Pedr  4.  9, 

*  Mae  y  gair  yn  arwyddo  pethau  gwasan- 
aeihgar,  defnyddiol,  yn  gystal  â  phethau 
angenrheidiol.  Mae  gan  Dduw  ofal  mawr 
am  ei  saint  tlodion,  mae  yn  ewyllysio  idd- 
ynt  gael  pethau  gwasanaethgar  a  defnyddioì, 
yn  gystal  a  phetìiau  llwyr  angenrheidiol,  gan 
eu  brodyi  cyfoethocach  na  hwy,  y  rhai  nid 
ydynt  on.l  goruchwylwyr  ar  bethauda  Duw. 
Treuliodd  Paul  ddwy  bennod  gyfan  yn  ei  ail 
epistol  at  y  Corinthiaid,  (pen.  8.  a  9.)  yn 

nghylch  y  faih  hyn  o  elnsengarwch  i'r  saint, 
Gwel  hefyd  Galat.  6.  10  ;  Heb.  13. 16.  t  Gan 
nad  oedd  ond  ychydig  o  west-dai  cyhoeddus 

y  pryd  hwnw  i  lettya  d'íeithriaid,  a  clian  fod llawer  o  gristionogion,  efallai,  yn  cael  eu 
dëol  o  wlad  eu  genedigaeth  o  herwydd  eu 
crefydd,  a  thàn  farn  o  esgymmnndod  yn 

inhlith  Iuddewon  a  phaganiaid,  yr  hyn  a'i 
gwnai  yn  dra  pheryglus  i  neb  o'u  cyfeillion 
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gynt  eu  derbyn  hwy  i'w  taî ;  yr  oedd  yn 
dra  angenrheidiol  i'r  apostol  fynych  wasgu 
y  ddyledswydd  hon  o  lettygarwch  ar  yr  eg 

lwysi.  "  Yn  dilyn  Uettýgarwch ;  nid  aros 
nes  y  delo  rhyw  gytìe  damweiniol  i  hyny,  a 
Uawer  llai  goddef  crefu  a  thaerinebam  letty, 
nes  gorfod  ei  roddi  megys  o  anfodd  ;  eithr 
fel  Abraham  a  Lot,  chwilio  am  wrthddrych- 
au  mewn  angen  lletty,  a  myned  ar  eu  hol 

hwynt,  i'w  dychwelyd  i'ch  tai. 

14  r  *  Bendithiwch  y  rhai  sydd  yn 
eich  ymlid:  f  bendithiwch,  ac  nafell- 
dit!)iwch. 

r  adu  21.  Job.  31.  29,  30.  Mat.  5.  44.  Luc  6.  28.  a  23 
34.  Aot.  7.  60.  1  Cor.  4.  12,  13.  1  Thes.  6.  15.  lago  3.  10 
1  Pedr  2.21— 23.  a  3.  9. 

*  Heblaw  bod  yn  dirion  wrth  frodyr  tlod- 
ion  a  d'íeithriol,  ni  ddylai  cristionogion  gol- 
edd  ysbryd  digasog  a  dîalgar  tuag  at  eu  yel- 
ynion ;  ond  bendithio  y  rhai  sydd  yn  eu 
hymlid,  gweddîo  drostynt,  ac  ewyllysio  yn 
dda  iddynt.  Gwel  ar  Luc  6.  28.  +  v?ae  ai! 
ddywedyd  y  cynghor  yu  dangos  anhawsdra 
y  ddyledswydd  ;  mae  yn  groes  i  natur  lygr 
edig:  mae  hefyd  yn  arwyddo  parâd  y  ddy- 
ledswydd;  rhaid  i  ni  fendithio,  a  pheidio 
melltithio  o  hyd  :  ymlidient  hwy  faint  y  fyn 
ont,  bendithio  yw  ein  gwaith  ni ;  a  gwyiied 
yn  ofalus  na  felltithiom,  ac  na  byddo  dim 
yn  tueddu  i  hyny  yn  ein  hysbryd. 

15  '*  Byddwch  lawen  gyd  â'rrhai 
sydd  lawen, *  f  ac  wylwch  gyd  â'rrhai 
sydd  yn  wylo. 

«  Es.'66.  10— 14.     Lncl.58.     »15.5-10.    Act.  11.23. 1  Cor.  12.  26.  2  Cor.  2.  3.  Phil.  2.  17,  18,  28.  t  Neh  1. 
4.  Job  2.  II.  Salro  35.  13,  14.  Jer.  9.  1.  Ioao  11.  19,  33-36. 
2  Cor.  II     29.  Phil.  2.  26.   Heb.  13.  3. 

*  Yn  lle  cenfigenu  ac  eiddigeddu  wrth 
Iwyddiant  ein  brodyr  a'n  cymmydogion,  'íe 
ein  gelynion  ;  dylem  gyd-Iawenychu  â  hwynt 
yn  garedigol  a  diragrith  :  +  ac  yn  lle  gorfol- 
eddu  yn  aflwydd  neb  pwy  bynag,yn  enwed- 
ig  ein  brodyr  ;  dylem  gyd-ymdeimlo  â  hwynt 
yn  eu  hadfyd,  cyd-alaru  â  hwynt,  a  gwneyd 
a  allom  i'w  cynnorthwyo  a'u  dyddanu  hwynt. 
Gwelwn  y  rheswm  a  rydd  yr  apostol  dros  y 
cyd-ym  leimlad  caruaidd  hwn,  yn  1  Cor.  12. 
26,  27.  Dyma  reolau  auraidd,  a  dyina  gref 
ydd  brydferth  a  daionus  yr  efengyl  ;  pa  le  y 
cair  y  cyfftiyb  yn  mhlith  hoil  grefyddau  er- 
aill  y  byd  í 

16  tt  *  Byddwch  yn  unfryd  â'ch  giì- 
f  heb  roi  eich  meddwl  aruch- 

el-bethau  ;  y  \  eithr  yn  gyd-ostyngedig 
â'r  rhai  isel-radd.  z  ||  Na  fyddwch 
ddoethion  yn  eich  tyb  eich  hunain. 

u  pcn.  15.  5,  6.  2  Cron.  30.  12.  Jer.  32.  39.  Act.  4.  32. 
1  Cor.  I.  10.  Phil.  1.27.  a2.2,  3.  a  4.  2.  1  Pedr  3.  8. 
Jr  Salm  131.  1,  2.  Jer.  45.  5.  Mat.  18.  1-4.  a  20.  21— 28. 
Luo  4.  6— 11.  a  22.  24— 27.  1  Pedr  5.  3.  3  loan  9.  Dat.  13. 
7,  8  y  Job  31.  13—16.  a  36.  5.  Diar.  17.  5.  a  19.  7,  17, 
22.  Uut.  11  5.  a  26.  II.  Luc  6.  20.  a  14.  13.  Iago  2.  5,  6 
*  pen.  II.  25.  Diar.  3.  7.  a  26.  12.  Es.  5.  21.  1  Cor.  3  18. 

a  4.  10.  a  6.  5.  a  8.  2.  lago  3.  13-17. 

*  Pa  wahaniaeth  bynag  sydd  yn  eich  sef- 
yllfâoedd  allanol,  fel  dynion,  yn  eich  cyr 
haeddiadau  crefyddol,  fel  cristionogion,  neu 
yn  eich  tybiau  am  bethau  bychain  fel  Indd 
ewon  a  chenedloedd  dychweledig;  ymdrech- 
wch  yn  wastad  i  fod  mòr  un-fryd  â'ch  gil- 
ydd  ag  y  byddo  bosibl.  Ymostynged  pob 

un  i'r  lleill,  a  chytuned  â  hwynt,  oyn  beíled 
ag   y   gallo   yn   deg   ac   anrhydeddus;  a  lle 

7Ô6 

ydd 

byddo  raid  gwahaniaethu,  na  chweryler 
mewn  un  modd  yn  nghylch  hyny,  ond  can- 
iatâed  pob  plaid  yr  un  rhyddid  mjeddwl  i 
eraill  a  fynant  gael  eu  hunain.  Un  frydedd 

cariad,  ac  ewyllys  da  y  naill  i'r  llall,  a  fedd- 
ylir  yma,  yn  fwy  nac  un-frydedd  barn. 
t  Pethau  uwchlaw  ein  galluoedd,  ein  sefyll- 
fâoedd,  a'n  galwedigaeth,  megys  cyfoeth, 
gwaedoliaeth  anrhydeddus,  dyrchafiad,  ac 
enw  mawr :  na  chwennychwn  y  cyfryw 
bethau  gweigion,  ac  na  roddwn  ein  meddwl 
arnynt  lawcr  os  cawn  hwynt ;  nid  ydynt  o 
fawr  werth  er  eu  cael,  ac  lawer  pryd  yn 
niweidiol  iawn  ;  \  gwell  i  ni  ymfoddlorfi  i 

gymdeithasu  yn  ostỳngedig  â'r  rhai  isel-radd, 
ymostwng  i  sefyllfa  wael  ac  isel ;  bod  mewn 
tlodi  yn  foddlawn,  neü  mewn  cyfoeth  yn 
ostyngedig  a  hael-fryd.  ||  Uwchlaw  pob  peth 
dyíem  wylied  na  byddom  ddoethion  yn  ein 
golwg  ein  hnnain,  fel  pe  byddem  ni  uwch- 
law  rheolau  cyffredin.heb  achos  gofyndoeth- 
ineb  gan  Dduw,  na  chymmeryd  ein  cynghori 
gan  ein  brodyr.  Mae  y  dynion  hyn  yn 
meddwl  y  dylent  hwy  gael  bod  yn  mlaenaf 
yn  mhob  achos ;  ac  nas  gellir  gwneyd  dim 
yn  iawn  os  nad  ymgynghorir  â  hwy  yn  ei 
gylch.  Y  cyfryw  yw  darluniad  y  dyn  doeth 

yn  ei  olwg  ei  hun,  ac  mae  Hawer  o'r  fath 
i'w  cael  yn  eglwysi  Crist,  er  bod  yr  apostol 
yn  dywedyd  yma  yn  eu  herbyn. 

17  a  *  Na  thelwch  i  neb  ddrwg  am 

ddrwg.  b  f  Darperwch  bethau  onest 
yng  112:01  wg  pob  dyn. 

•  adn.  19.      Diar   20.  22.      Mat.  5.  33.     1  Thes.  5.  15. 
1  Pedr  3    9.  b  pen.  14    16.      1   Cor.  6.  6,  7.      a  13.  4,  5. 
2  Oor.  8.  20,  21.  Phil.  4.  8,  9.  Col.  4.  5.  1  Thes.  4.  12. 
a  5.  22.   1  Tim    5    14.  Tit.  2.  4,5.  I  Pedr  2.  12.  a  3.  16. 

Dangosodd  yr  apostol  ddyledswyddau 
swyddogion  yn  yr  eglwys,  adn.  6—8;  wedi 
hyny  ddyledswyddau  cristionogion  yn  gy- 
ffredinol  at  eu  gilydd,  adn.  9 — 16;  ac  o  hyn 
i  ddiwedd  y  bennod  mae  yn  dangos  dyled- 
swyddau  cri&tionogion  tuag  at  eu  cymmyd- 
ogion  annychweledig.  *  Ni  ddylai  yr  un 
rhyw  gyffrôad  byth,  doed  o'r  màn  y  delo,  beri i  ni  daín  drwg  ̂ m  ddrwg;  fel  hyny  byddem 

yn  dilyn  esampl  yr  hwn  a'n  drygodd,  ac  yn 
gyfranogion  o'i  ddrwg  a'i  er.ogrwydd  ef. 
Gwel  ar  Mntt.  5.  39,  40.  +  Edrychwn  yn  of-~ 
alns,  o  ran  cydwybod  ger  bron  Duw,  ac  hef- 
yd  o  ran  ein  hanrhydedd  a'n  gairda  gerbron 
dynion,  ar  fod  ein  geiriau  a'n  holl  ymddyg- 

iadau  yn  gyfiawn,  ac  yn  hollawl  dd'íachos 
hei'o  arnynt,  fel  na  allo  neb,  na  chyfeillion 
na  gelynion,  roddi  dim  yn  ein  herbyn,  i'n 
gwarthruddu  na'n  cablu  fel  drwg-weithred- 
wyr  na  thwyllwyr  anonest. 

18  c*  Os  yw  bosibl,  f  hyd  y  mae 
ynoch  chwi,  fbyddwch  heddychlawn 
â  phob  dyn. 

pen.  14.  17,  19.  2  Sam.  20.  19.  Salm  31.  14.  a  120.  5— 
iar.  12.  20.      Mat.  5.  5,  9.      Marc  9    50.     1  Cor.  7.  15. 

2  Oor.   13.  11.  Gal.  5.  22.  Eph.  4.  3.  Col.  3.  14,  15.    1  Tbes. 
5.  13.  2Tim.  2.  22.  Heb.  12.  14.  Iago  3.  16—18.  1  Pedr  3.  11. 

Y  ddyledswydd  nesaf  mae  yr  apostol  yn 
annog  y  Rhufeiniaid  iddi  yw,  ymddygiad 
tawel  a  heddychol  tuag  at  bob  dyn,  tuag  at 
baganiaid  yn  gystal  a  christionogion,  tuag  at 
rai  drwg  yn  gystal  a  thuag  at  rai  da.  Mae 
y  geiriau  os  yw  bosibl,  yn  dangos  ei  fod 
braidd  yn  anmhosibl  i  fyw  mewn  heddwch 
gyda  rhai  dynion  :  gyda  gelynion  y  gwirion- 
edd  ni  wiw  disgwyl  hyn  ;  ac  y  mae  ltawer 
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a  chanddynt  enw  o  grefydd,  o  dymherau 
mòr  anynad  a  chyffiôus,  fel  y  mae  yn  an- 
hawdd  iawn  bod  yn  heddychol  a  hwynt  yn 
hir.  t  Gyda  golwg  ar  anhawsderau  felly, 
mae  yr  apostol  yn  dywedyd  hyd  y  mae  ynoch 
chwi,  byddwch  heddychlawn  â  phob  dyn, 
gwnewch  chwi  eich  gorau  i  gadw  yr  hedd- 
wch,  a  phe  gwnelai  pawb  felly  hyd  y  mae 
ynddynt,  byddai  yn  ddigon  hawdd  byw  yn 
heddychol  â  phawb.  j  Mae  anghydfod  a 
chweryl  yn  dra  niweidiol  i  eneidiau  dynion, 
ac  i  achos  crefydd  yn  gyffredinol;  am  hyny 
dylai  cristionogion  fod  yn  ofalus  ac  yn  ym- 
drechgar  iawn  i  feithrin  heddwch  â  phawb, 
yn  mhob  modd,  hyd  y  gallont  hyny  ar  Iwybr 
sancteiddrwydd  a  chydwybod  dda :  ond  os 
rhaid  ei  golli,  mewn  ymdrech  o  blaid  y  gwir- 
ionedd,  nid  oes  dim  help  am  dani  ;  ni  ddylid 
aberthu  y  gwirionedd  ac  athrawiaeth  iachus 
i  gadw  heddwch  â  chyfeiîiornwyr  a  gelynion 
y  pethau  gwerthfawr  hyny. 

1 9  d  *  Nac  ymddîelwch,  rai  anwyl. 
ond  'rhoddwch  le  i  ddigofaint:  canys» 
y  mae  yn  ysgrifenedig,  f-\  I  mi  y  mae 
díal ;  myfì  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd. 

d  adn.  14,  17.  Lef.  19.  18.  1  Sam.  25.  26,  33.  Diar.  24. 
17—19,  29.    E«c.  25.  12.  «  Mat.  5.  39.     Lnc  6.  27—29. 
a  9.  55,  56.  /pen  13.  4.  Dent.  32.  35,  43.  Salm  94.  1—3 
Nab.  I.  'ì,  3.  Heb.  10.  30. 

*  Er  bod  y  cristionogion  yn  Rhufain  yn  cael 
eu  drygu,  eu  twyllo,  eu  sarâu,  a'u  han- 
mharchu  yn  fawr  gan  eu  gelynion  paganaidd, 
ac  Iuddewig  hefyd,  mae  yn  debyg;  ac  er 

nad  oedd  dim  cyfiawnder  iddynt  i'w  gael 
oddi  wrth  y  Hywodraethwyr  gwlado)  ;  eto 
nid  oedd  yn  ganiatâol  iddynt  ar  un  cyfrif  i 
ddìal  eu  hunain  ar  eu  gorthrymwyr,  ond  yn 
hytrach  rhoddi  lle  i  ddigofaint  eu  gelynion, 

a'i  ddyoddef  heb  sefyll  yn  ei  erbyn:  neu  fel 
y  mae  eraill  yn  deall  y  geiriau,  dylent 

"  roddi  lle,"  neu  adael  i  Dduw  gospi  eu  gel- 
ynion,  y  rhai  a'i  digiasant  ef  trwy  anmherchi 
ei  bobl,  fel  y  mae  dynion  yn  "  ihoddi  lle," 
ac  yn  gadael  i'r  barnwr  gwladol  i  gospi  y 
neb  a  wnaethent  gam  â  hwy.  Rhaid  mai  un 

o'r  ddau  beth  uchod,  digofaint  y  gelynion 
neu  ddigofaint  Duw  ar  y  gelynion,  a  feddyi- 
ir;  oblegid  buasai  annog  y  Rhufeiniaid  i 

roddi  lle  i'w  digofaint  eu  hunain,  yn  gwbl 
groes  i'r  cynghor  o'r  blaen,  "  Nac  ymddîel- 
wch."  +  Ae  mae  y  geiriau  nesaf  hyn,  "  I 
mi  y  mae  d'íal,  &c,"  yn  lled  arwyddo  mai 
rhoddi  lle  i  ddigofaint  Duw  yw  meddwl  y 
geiriau  uchod,  a  bod  yr  apostol  yn  atolygu 
ar  y  Rhufeiniaid  fel  brodyr  anwyl  i  beidio 
dîal  ond  gadael  y  mater  yn  llaw  Duw,  yr 
hwn  a  dâl  gystudd  i'r  rhai  a  gystuddiant  ei bobl  ef.  2  Thes.  1.  6. 

20  *  *  Am  hynny  os  dy  elyn  a 
newyna,  portha  ef ;  os  sycheda,  dyro 
iddo  ddiod  :  f  canys  wrth  wneuthur 
hyn  ti  a  bentyrri  h  farwor  tanllyd  ar  ei ben  ef. 

«*>    €E»X  ?*J'  5    ì  f*™-  24-  ,8~19    »  26.  21.  Diar.  25.  21, 
»  v     ii  120,  4-  a  14°-  10,  Can'  8-  6»  7- 
Yn  lle  talu  drwg  am  ddrwg  i'n  gelynion, 

ein  dyledswydd  yw  talu  da  am  ddrwg  idd- 
ynt;  eu  porthi  os  newynant,  a  rhoi  díod 
iddynt  os  sychedant:  fel  byn  yr  anrhydedd- 
wn  yr  efengyl  orau,  fel  hyn  y  dangoswn  ein 
hysbryd  maddeugar  ac  efengyiaidd  ein  hun- 

ain  ;  t  ac  fel  hyn  y  byddwn  fwyaf  tebygol  o 
faeddu  a  lladd  gelyniaeth  ein  gwrthwyneb- 
wyr,  a'u  toddi  hwynt  i  fwyneidd-dra  trwy 
ein  caredigrwydd  iddynt  yn  eu  hangen.  Mae 
yr  adnod  hon  wedi  ei  chymmeryd  o  Diar. 
25.  21,  22  ;  ac  wrth  feddwl  fod  Solomon  yn 

cyffelybu  cariad  i  "  farwor  tanllyd  "  mewn 
lle  arall  (Can.  8.  6.)  maeyn  naturiol  meddwl 
mai  yn  ol  yr  agoriad  uchod  y  dylid  deall  y 
geiriau  ;  toddi  ein  gelynion  trwy  bentỳru 
caredigrwydd  arnynt,  fel  y  mae  dynion  yn 
toddi  meteloedd  trwy  bentỳru  marwor  tan- 
Jlyd  arnynt  yn  y  tawdd-lestr.  Mae  golygiad 
arall  gan  rai  ar  y  geiriau,  fel  hyn  :  os  na 
lwydda  ein  caredigrwydd  ni  i  doddi  ein 
gelynion  yn  yr  ystyr  uchod  a  enwyd,  yna  e 
bentyra  Duw  farwor  tanllyd  ei  ddigofaint  ar 
eu  penau,  am  y  drygau  a  wnaethant  i  ni,  ac 
am  eu  caledwch  yn  wyneb  ein  caredigrwydd 

ond  y  golygiad  cyntaf  sydd  orau,  a  hyny 
oedd  meddwl  yr  apostol,  mae  yn  debyg. 

21  *  *  Na  orchfyger  di  gan  ddryg- 
ìoni,  feithr  gorchfyga  di  ddrygioni 
trwy  ddaioni. 

i  Diar.  16.  32.  Lno  6.  27-30.  1  Pedr  3.  9. 
*  Gall  rhai  ddywedyd,  Os  gwnawn  ni  yn 

ol  y  cynghor  uchod,  o  beidio  dîal,  a  thalu 
da  am  ddrwg  bobamser;  cyfrifir  ni  yn  llyfr- 
iaid  anŵfaidd  a  digalon  :  pell  iawn  oddiwrth 
hyny  ;  dyma  y  ffordd  i  ddangos  y  dewrder 
a'r  gwroldeb  mwyaf.  Os  gadàwn  ni  i  ddryg- 
au  dynion  eraill  yn  ein  herbyn,  ein  gorchfygu 
cyn  belled  â  chwerwi  ein  hysbrydoedd,  a 
thanio  ein  nwydau  digofus,  llidiog,  a  diam- 
ynedd;  bydd  hyn  yn  ein  dangosyn  grefydd- 
wyr  gwael  yn  wir,  ac  yn  rhoddi  yr  achlysur 
mwyaf  i'n  gwrthwynebwyr  i  ymorfoleddu 
yn  ein  herbyn  a  buddugoliaethu  arnom. 
t  Ond  i'r  gwrthwyneb,  gadewch  i  ni  ym- 
drechn  trwy  ras  Duw,  i  ddangos  pob  add- 
fwynder,  tiiiondeb,  a  dyoddefgarwch,  yn 
wyneb  y  drygau  mwyaf,  aç  fel  hyny  ennilly 
fuddugoliaeth  ardderchocaf  ar  ein  gelynion, 
ac  ar  ein  nwydau  poethion  a  dialgar  ein 

hnnain  hefyd  :  oblegid  gwell  yw  y  d'iog  i 
ddigofaint  nâ'r  cadarn  ;  a'r  neb  a  r'tola  ei 
ysbryd  ei  hun  nâ'r  hwn  a  ennillo  ddinas. 
Diar.  16.  32.  Dyma'r  ffordd,  nid  yn  unig  i 
fod  yn  ogyfuwch  â'r  neb  a'n  drygo,  ond  i  j fod  yn  uwch  nag  ef.  Fel  hyn  y  gorchfygodd 
Dafydd  Saul,  ac  Elisëus  fyddin  y  Syriaid. 
2  Bren.  6.  18—23. 

PEN.  XIII. 

Ymddarostwng ,  a  Uawer  o   bethaueraill, 

sydd  ddyledus  i'r  llywodraethwŷr. 

a  *  YjMDDAROSTYNGED  pob 
enaid  Tr  awdurdodau  gomcheì :  6f  can- 
ys  nid  oes  awdurdod  ond  oddi  wrth 
Dduw ;  |  ar  awdurdodau  y  sydd,  gan 
Dduw  y  maent  wedi  eu  hordeinio. 

a  Deot    17.  12.  Epb.  5.  21.  Tit.  °    * 2  Pedr  2.  10,  11.  Jud.  8.  *  1  Sar 
Salm  62.  11.  Diar.  8.  15,  16.  Jer.  27 '    18—23.  Mat, 

1  Pedr2.  13-17. 
2.  8.  2  Cron.  28.  4,  5. 
-8.    Dan.  2.  21.   a  4. 

13.  Ioaa  19.  11.  Dat.  1.  5.    a  17.  14. a  19.  16. 

*  Fel  yr  oedd  yr  apostol  yn  rhoddi  y  corph 
am  yr  holl  ddyn  yn  pen.  12.  1,  fel  yn  fwyaf 
cydweddol  â'r  aberthau  seremouiol,  cyrph 
pa  rai  a  offrymid  i  Dduw  ;  felly  mae  efe 
yma  yn  rhoddi  yr  enaid  am  yr  holl  ddyn,  i 
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ddangos  mai  fel  y  mae  genym  eneidiau  yi 
ydym  yn  ddeiliaid  Uywodraeth  ddinasaidd  a 

moesoi,  a  bod  yr  enaid,  yn  gystal  a'r  corph 
i  ymrwymo  yn  yr  ufudd-dod  dyledus  i'r 
awdurdodan  goruchel.  Yr  awdurdodau  gor- 
uchel  yma  oedd  yr  awdurdodau  a'r  swydd- 
ogion  gwladol  yn  Rhnfain,  ac  nid  esmwyth 
iawn  oedd  gan  yr  Iuddewon  yn  eglwys 
Rhufain  i  dalu  ufudd-dod  a  gwarogaeth  i 
lywodraethwyr  paganaidd  :  ac  efallai  bod  y 
cristiv>nogion  oll  yno,  yn  lle  1-dybied  eu  hun- 
ain  uwchlaw  hyny.  Darostyngiad  mewn 
pethau  cyfreithlawn  mae  yr  apostol  yn  fedd- 
wl,  yn  ddíammau,  nid  mewn  pe'hau  anghyf- 
reithlawn,  a  chroes  i  air  Duw.  t  Nid  am 
bersonau  mewn  awdurdod,  nac  am  y  modd 

y  daethant  i  awdurdod,  na'r  modd  y  maent 
yn  gweini  yr  awdurdod,  mae  yr  apostol  yma 
yn  llefaru;  ond  am  y  peth  ei  hun,  sef  y 
swydd,  neu  yr  awdurdod  :  mae  yn  dywed- 
yd  mai  Duw  sydd  wedi  gosod  neu  sefydlu 
yr  awdnrdod,  ac  o  Ddnw  hefyd  y  mae 
gosodiad  neu  oddefiad  y  personau  yn  yr 
awdurdod.  Gwtl  Diar.  8.  15;  Dan.  4.  32; 

Ioan  19.  11.  'JNero  oedd  yr  Ymherawdryn 
Rhufyin  y  pryd  hwu,  ac  yr  oedd  yr  anghen- 
fil  mewn  creulondeb,  gwamalrwydd,  a  dryg- 
ioni,  na  bn  braidd  neb  erioed  o'i  fath  yn  holl 
hanesion  dynolryw  :  eto  nid  oedd  dim  gwa- 
haniaeth  i  fod  ar  gyfrif  hyny  ;  Duw  oedd 
wedi  ordeinio  yr  awdurdod,  er  mai  y  Nero 
hwn  oedd  yn  yr  awdurdod,  a  dyledswydd 
pob  enaid  cristionogol  yn  Rhufain  oedd  ym- 
ddarostwng  i'r  awdurdod.  Mae  yn  amlwg 
nad  yw  yr  apostol  yn  dywedyd  dim  am  un 

fiurf  o  Iywodraeth  mwy  na'i  gilydd ;  ond 
annog  cristionogion  i'dalu  ufudl-dod  dyladwy 
i'r  Uywodraeth  y  byddont  dani,  beth  bynag 
y  fyddo  ei  ffurf:  ac  nid  arwydd  da  am  ddnw- 
ioldeb  neb  yw,  eu  bod  yn  gwrthwynebu  ac 
yn  cablu  y  llywodraeth  :  yn  wir  nid  ein  lle 
ni  ywymyraeth  llawer  â  materion  y  Hywodr- 
aeth,  nis  gallwn  ni  wneud  pethau  yn  well 

er  ymyraeth,  "ymddarostwng"  yn  dawel  a 
heddychol  yw  y  peth  a  orchymynir  yma  i  ni. 

2  *  Am  hynny  pwy  bynnag  sydd 
yn  c  ymosod  yn  crbyn  yr  awdurdod, 
d  f  sydd  yn  gwrthwynebu  ordinhàd 
Duw  :  Ja7r  rhai  a  withwynebant,  a 
edderbyniant  farnedigaeth  iddynt  eu 
hunain. 

c  Jer.  27.  8—17.  a  29.  14-17.  Til.  3.  1.  d  Es.  SS.  2. 
1  Pedr  2.  13.  e  adu.  5.  Mat  23.  14.  M*rc  12.  40.  Lue  20. 
47.  lago  3.  1. 

*  Gellir  ymosod  yn  erbyn  yr  awdurdod  mewn 
geiriau  ;  trwy  gabln  yr  awdurdod,  a  chablu  y 
rhai  sydd  mewn  awdurdod,  peidio  rhoi  parch 
He  mae  parch  yn  ddyledus  :  neu  mewn 
gweithredoedd  ;  trwy  godi  mewn  gwrthryfel 
yn  erbyn  y  llywodraeth,  a  nacâu  toll  Ile  mae 
toll  yn  ddyledus.  f  Pwy  bynag  a  wnelo  yr 

iiu  o'r  pcthan  hyn,  bcth  bynag  a  fydd  ei  bro- 
ffes  grefyddol ;  neu  ei  sefyllfa  fydol,  mae  yn 

gwrthwynebu  ordinhâd  Duw,  ei  drefn  a'i  os- 
odiad  ef.  Ymosod  yn  erbyn  awdmdodan 
gwladol,  y  rhai  a  osododd  Duw  er  iawn  -drefn, 
anuldiffyn,  achysnr  dynolryw  ;  »)dd  gyhoeddi 
rhyfel  yn  erbyn  Duw  ei  hunan,  a  cheisio 
taílu  pob  peth  i  derfysg,  annhrefn,  a  dyrys- 

wch  :  Ja'r  rhai  a  wrthwynebant  fel  hyn  a 
dderbyniant  famedigaeth  iddynt  eu  hunain  ; 
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un  ai  gan  y  llywodraethwr  gwladol,  yr  hwn 
nid  yw  yn  dwyn  y  cleddyf  yn  ofer,  neuynte 
gan  Dduw  ei  hun,  ordinhâd  yr  hwn  y  mae  y 
cyfry  w  ddynion  yn  ei  gwrlhwynebu. 

3  /  *  Canys  ty wysogion  nid  ydynt 
ofn  i  weithredoedd  da,  f  eithr  Wrhai 

drwg.  s  \  A  fynni  di  nad  ofnech  yr 
awduidod  gwna  yr  hyn  sydd  dda,  a 
thi  a  gai  glôd  ganddo. 

/adü.  4.  Deut.  25.  1.  DUr  14.  35.  a  20.  2.  Preg.  10.  4 
-6.  Jer.  22.  15—18.        g  1  Pedr  2.   13.  a  3.   13,  14. 

*  Canys  tywysogion  gwladol,  ( archontes ) 
yn  ol  dyben  eu  gosodiad  gan  Dduw,  ac  i'r 
hwn  maent  yn  gyfrifol,  nid  ydynt  i  gospi 
dynion  am  weithredoedd  da;  nid  i  hyny  y 
gosodwyd  hwynt,  ni  ddylent  wneyd  hyny,  ac 
nid  yw  y  rhai  cyfiawn  o  honynt,  y  rhai  sydd 
yn  llywodraethu  yn  ofn  Duw,  yn  gwneyd 
hyny.  f  Eu  piYodoI  waith  hwynt  yw  attal  a 
diwygio  gweithredoedd  drwg,  anfoesol  yn- 
ddynt  eu  hunain,  a  niweidiol  i'r  wladwriaeth, 
fel  y  maent  yn  aflonyddu  heddwch,  ac  yn 

peryglu  diogelwch  dynion  a'n  meddiannau. 
Éu  gwaith  hwy  yw  bod  yn  ddychryn  i  ddyn- 
ion  o'r  fath  hyn,  a'u  cospi  trwy  garchar,  all- 
tudiaeth,  neu  farwolaeth,  yn  ol  haeddiant,  er 
rhybudd  a  dioçelwch  i  eraill.  \  Pwy  bynag 
gan  hyny  a  fyno  fod  yn  ddìofn  yn  yr  ystyr 
hyn,  dylent  arwain  bywydan  gonest  a  Ilon- 
ydd  ;  ac  yna  gallant  ddisgwyl  yn  y  cyffredin 
gael  eu  hamddiffyn,  ac  hyd  yn  nod  eu  can- 
mol,  gan  eu  Hywodraetbwyr ;  a  gallant  ed- 
rych  arnynt  fel  gweinidogion  er  daioni  idd- 
ynt  hwy. 

4  h  *  Canys  gweinidog  Duwydyw 
efe  i  ti  er  daioni.  f  Eithr  os  gwnei 

ddrwg,  ̂ ofna ;  canys  nid  yw  efe  yn 
dwyn  y  cleddyf  yn  ofer :  \  oblegid 

gweinidog  Duw  yw  efe,  k  dîalydd  llid 
ì'r  hwn  sydd  yn  gwneuthur  drwg. h  adn  6.  1  Eren.  10.  8.  2  Con.  19.  6.  Salm  82.  2—4. 
Diar  21.  23,  24.  a  31.  8,  9.  PreR.  8.  2-5.  E*.  1.  17.  Jer.  6. 
28.  Ezec.  22.  27.   Mioa  3.  1—4,  9.  í  Diar.  16.  14.  a  20.  2, 
8,  26.  *  pen.  12.  19.     Nura.  35.  19-27.     Jcsh.  20.  5—9. Ezec.  25.  14. 

*  Y*  swyddog  gwladol,  gweinidog  Dnw  yw 
efe  i  ti  er  daioni :  i  hyny  y  gosododd  Duw 
ef,  er  amddiffyn  a  diogelu  ein  personau,  ein 

meddiannau,  a'n  preswylfêycld  rhag  dynion 
drygionus.  "  Gweinidog :"  mae  yr  un  gair 
am  y  tywysog  gwladol  a  phregetìiwr  yr  ef- 
engyl ;  a  gwneyd  daioni  yw  swydd  y  ddau, 
y  nailí  yn  dymmorawl,  a'r  llall  yn  ysbrydol. 
t  Ond  os  gwnai  ddrwg,  trwy  dòri  neu  ddi- 
anrhydeddu  y  cyfreithiau  mewn  un  modd, 
ofna  ;  oblegid  nid  y w  efe  yn  dwyn  y  cleddyf 

yn  ofer  :  |  ond  fel  "  gweinidog  Duw  "  mae 
ganddo  awdurdod  i  dd'íal  ac  i  gospi  am  bob 
gweithred  ddrwg,  ac  i  hyny  y  rhoddwyd  y 

cleddyf  yn  ei  law  ef.  ||  Wrth  <<lid"yma, dylem  ddeall  cospedigaeth  gyfiawn,  fel  yn 
pen.  2.  8  ;  a  Luc  21.  23. 

5  l  *  Herwydd  paham  anghenrhaid 
yw  ymddarostwng,  nid  yn  unig  oher- 
wydd  llid,  t  eithr  o  herwydd  m  cyd- 
wybod  hefyd. 

'/  1  Sam.  24.  5,  6  Pre*.  8.  2  Tit.  3.  1,  2.  1  Pedr  2.  18 -15.        m  Act.  24.  16.  Heb.  13.  18.  1  Pedr  2.  19.  a  3.  16. 

*  Mae  yr  anghenrhaid  y.ma  yn  ddeublyg; 

yn  gyntaf,  o  herwydd  llid  :  dylem  ymddar- 
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ostwng  er  ein  llesein  hunain,  fel  yr  amddift- 
yner  ni  gan  yr  awdurdod  gwladol,  ac  na 
ddelom  dan  gospedigaethau  y  cleddyf.  t  Ac 
yn  ail,  o  herwydd  cytìwybod  :  oddi  ar  eg- 
wyddor  o  grefydd  a  chydwybod  tuag  at 
Dduw  :  raewn  ufudd-dod  i'w  osodiad  ef  o 
swyddogion  gwladol,  mewn  ymostyngiad  i'w 
ragluuiaeth  ef,yr  hwn  a  roddodd  y  lly  wodraeth 
yn  uwylaw  y  rhai  hyny  arnom  ni ;  ac  mewn 
ufudd-dod  i  orchymyn  Duw,  yr  hwn  sydd 

yn  gofyn  ein  darostyugiad  ni  i'r  rhai  a  osod- 
odd  efe  arnom  ni,  ac  yn  warcheidwaid  y 

wladwriaeth.  Mae  yr  "  anghenrhaid"  cyntaf 
yn  fawr;  ond  mae  yr  ail  yn  fwy,  o  gym- 
maint  ag  y  mae  trefn  a  gorchymyn  Duw,  ac 

anrhydedd  yr  efengjl,  yn  fwy  na'n  lles  a'n 
diogelwch  personol  ni. 

6  *  Canys  am  hyn  yr  ydych  ■  yn 
talu  teyrnged  hefyd  :  f  oblegid  gwas- 
anaethwyr  Duw  ydynt  hwy,  °  %  yn 
gwylied  ar  hyn  yma. 

«  Ezra  4.  13,  20.  a  6.  8.  Neh.  5.  4.  Mat.  17.  24-27. 
a  22.  17—21.  Marc  12.  14—17.  Luc  20.  21—26.  a  23.  2. 
o  pen.  12.  8.  Ex.  18.  13—27.  Deut.  1.  9—17.  1  Sam.  7.  16, 
17.  2  Sam.  8.  15.  1  Cron.  18.  14.  Job  29.  7-17. 

*  Hyny  yw,  yr  ydym  yn  talu  teyrnged  fel 
arwydd  o'n  darostyngiad,  ac  fel  tystiolaeth 
o'n  hufudd-dod,  i'n  llywodraethwyr  gwlad- 
ol :  f  ain  mai  u  gwasanaethwyr  Duw"  ydynt 
hwy,  yn  rhoddi  eu  holl  amser,  eu  llafur,  a'u 
holl  ofal,  i  wylied  dros  ddiogelwch,  llonydd- 
wch,  iawn  drefn,  a  heddwch  y  wladwriaetb, 

mae  yn  gyfiawn  i  bob  aelod  o'r  wiadwriaeth 
yn  ol  ei  radd  a'i  sefyllfa,  i  gynnortbwyo  a 
gwobrwyo  y  gwasanaethwyr  hyn  :  am  hyn 
yr  ydym  yn  talu  teyrnged,  ac  am  hyn  y  dyl- 
em  mewn  cyfiawnder  a  ehydwybod  daln 
teyrnged,  fel  y  rhoddodd  Crist  ei  hun  i  ni 
esarupl.  Mae  y  gair  yn  y  rhif  lîosog  yn 
Groeg,  (phorous,)  ac  felly  yn  arwyddo  pob 
math  o  drethi,  neu  deyrngedion,  a  osodir  yn 
gyfiawn  ac  arferol  ar  y  deiliaid.  jNid 
gwylied  ar  y  dreth  a  feddylir,  ond  gwylied 
ar  eu  dyledswyddau  gwladol  fel  gwasanaeth- 
wyr  Duw,  ac  er  diogelwch  a  daioni  y  wlad- 
wriaeth. 

7  p  *  Telwch  gan  hynny  i  bawb  eu 
dyledion  :  f  teyrnged,  i'r  hwn  y  mae 
teyrnged  yn  ddyledus  ;  toll,  i' r  hwn  y 
mae  toll ;  «  J  ofn,  i7r  hwn  y  mae  ofn  ; 
r  parch,  i'r  hwn  y  mae  parch  yn  ddyl- edus. 

p  Luc  20.  25.  q  Lef.  19.  3.  1  Sam.  12.  18.  Diar.  24. 
31.  Eph.  5.  33.  a  6.  5.  1  Pedr  2.  18.  r  Ex.  20.  12.  Lef. 
19.  32.  Eph.  6.  2,  3.    1  Tim.  5.  3,  17.  a  6.  1.    1  Fedr  2.  17. 
»3.7. 

♦Telwch  i  bawb  eu  dyledion;  acyn  mhlith 
y  pawb  hyny,  os  nid  yn  mlaenaf  ac  yn  ben- 
af  o  bawb,  y  llywodraethwyr  gwladol ;  beth 
bynag  a  fyddai  da  ai  drwg,  a  phwy  bynag  a 
fyddont  ai  yr  uwchaf  ai  yr  isafiaid  dano  ef. 
Cair  llawer  yn  ddigon  gonest  i  dalu  eu  dyl- 
edion  cyffredin,  i  bawb  y  byddo  rhyw  gyd- 
fasnach  rhyngddynt  â  hwynt,  ond  yn  dra  an- 
ewyllysgar  i  dalu  trethi  gwiadol  a  theyrn- 
gedion  breninol,  er  bod  y  cyfryw  bethau 
mòr  M  ddyledus"  yn  ol  yr  adnod  hon,  ag  un- 
rhyw  daliadau  dyledus  eraill.  Mae  yn  wir 
fotì  anghyfiawnder  yn  cael  ei  wneyd  yn 
ngosodiad  llawer  o  drethi  a  thollau  o'r  fatfa 
hyn   yn   aml,    a  cham-ddefnydd  yn  cael  ei 
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wneyd  o  honynt  ar  ol  eu  casglu  ;  ond  dyled- 
swydd  cristiouogion  yw  dyoddef  y  cyfryw 
bethau  yn  amyneddgar,  hyd  oni  ddiwygier 
hwynt  mewn  llwybr  cyfreithlawn :  a  plie 
byddai  i  bawb  rwgnach  a  nacâu  talu,  hyd  oni 
ddelo  yr  holl  swyddogion  gwladol  yn  hollawl 

gyfiawn  yn  eu  gosodiadau  a'u  got^nion,  ni 
thelid  dim  byth  gan  y  rhan  gybyddlyd  ac 

afresymol  o'r  wladwriaeth,  ac  yna  nis  gellid 
byth  ateb  i'r  draul  a'r  angenrheidiau  gwlad- 
ol  a  chyhoeddus.  Mae  yr  adnod  hon  yn 
amlwg  iawn  yn  dy wedyd  yn  gryf  yn  ei  byn 
prynu  a  gwerthu  nwyddau  rhedeg,  heb  dalu 
y  doli  ofynol  am  danynt  :  ond  ychydig  o 
niwed  a  dybia  llawer  sydd  yn  hyny  ;  heb  ys- 
tyried  ei  fod  yn  erbyn  gair  Duw,  yn  gystal 
ac  yn  erbyn  deddfau  gwladol.  +  Od  oes 
gwahaniaeth  i'w  wneyd  rhwng  teyrnged  a 
tholl,  mae  yn  debyg  bod  y  naill  ar  bersonau 

a'r  llall  ar  feddiannau,  a  phob  un  at  gynnal 
y  Ilywodraeth  wladol,  a  thâl  cyfiawn  i  r 
llywodraethwyr.  %  Heblaw  bod  teymged  a 

tholl  yn  ddyledus  i'n  lly wodraet!nvy  r  gwlad- 
ol,  mae  hefyd  ofn  a  pharch  yn  ddyledus  idd- 
ynt :  ofn  o  herwydd  eu  hawdurdod,  a  pharch 
o  herwydd  eu  hurddas:  ofn  yn  dumewnol 
yn  y  meddwl,  a  pharch  yn  allanol  yn  yrym- 
ddygiad.  Mae  gwir  grefydd  yn  dysgu  ei 
deiliaid  i  barchu  ac  anrhydeddu  pawb  yn  ol 
eu  sefyllfa. 

5  *  Na  fyddwch  yn  nyled  neb  o 
ddim,  f  ond  o  garubawb  eich  gilydd  : 
%  canys  yr  hwn  sydd  yn  caru  araìl,  a 
gyflawnodd  y  gyfraith. s  adn.  7.    Deut.  24.  14,  15.    Diar.  3.  27,  28.   Mat.  7.  12 
a  22.  39,  40. 

*  Na  fyddwch  yn  nyled  neb  o  ddim  heb 
ei  dalu  cyn  gynted  ag  byddo  modd,  ac  yn  ol 
yr  ammod  o  dalu.  Nis  galUvn  feddwl  bod 
yr  apostol  yn  gwarafun  tỳnu  dyled  ar  yyfrif 
yn  y  byd,  yr  hyn  sydd  bron  yn  anmhosibl  i'r 
rhan  fwyaf  o  ddynolryw.  Mae  ciistionogion 
yn  sicr  dàn  y  rhwymau  mwyaf  i  dalu  eu 
dyledion  cyfreithlawn,  yn  ewyllysgar,  yn 

fanwl,  ac  heb  oediad  afreidiol:"a  dyîent ochelyd  pob  cost  afraid,  a  gwylied  yn  ofalus 
rhag  tỳnu  dyledion,  heb  fod  ganddynt  obaith 

resymol  am  fodd  i'w  talu.  Dyient  heíyd 
ymgadw  rhag  pob  anturiaethau  rhyfygus,  ac 
ymrwymiadau  byrbwyll  fel  meichiau  dros 

eraill,  tu  hwnt  i'w  hamgyìchiadau ;  a  pha 
bethau  bynag  a'u  dyryso  hwynt  mewn  dyl- 
edion,  ac  a'u  gosodo  hwynt  yn  agored  i'r 
perygl  a'r  d'íanrhydedd  o  fethu  "  talu  i  bawb 
eu  dyledion.,,  +  Éto,  wedi  taîu  pob  cyfryw 
ddyledion,  a  chadw  yr  holl  rëolau  uchod  ; 
byddwn  o  hyd  mewn  dyiedogariad  at  bawb, 

yn  nghyd  a'r  amrywiol  dd}iedswyddau  a 
ddeilliant  oddi  wrth  yr  ymarferiad  helaeth  o 
hóno.  Dywed  rhai  y  gellid  darllen  y  geir- 
iau  fel  h\n:  Nid  ydych  yn  nyled  neb  o 
ddim,  ond  o  garu  o  honoch  bawb  eich  gil- 
ydd :  y  modd  myneyol  yn  lle  y  modd  yorchym- 
ynol,  fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  L'fudd- 
êsvch  i  gyfraith  cariad  yn  ei  holl  gangenau, 
ac  yna  chwi  a  delwch  i  bawb  eu  djièdion, 
(adn.  7.)  ac  ni  byddwch  yn  nvled  neb  o 
ddim,  ond  o  garu  o  honoch  bawb  eich  gilydd 
o  hyd  :  mae  y  ddyled  o  gariad  yn  para  bob. 
dÿtìd,  er  ei  thalu  bob  dydd.  \  Cofynion  yr 
ail  lech  o'r  gytraith  yw,  "  Câr  dy  gymrnyd- 
og  fel  ti  dy  hun,"  Math.  22.  39;  a  phe 

========== 
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byddai  ein  cariad  ni  at  ein  gilydd  yn  ber- 
ffaitli,  byddai  ein  cyflawniad  o'r  gyfraith  yn 
yr  ystyr  hyny,  yn  berffaith  hefyd. 

9  *  Canys  byn,  '  Na  odineba,  Na 
ladd,  Na  ladratta,  Na  ddwg  gam  dyst- 
iolaeth,  u  f  Na  thrachwanta  ;  ac  od  oes 
un  gorchymyn  arall,  y  mae  wedi  ei 
gynnwys  yn  gryno  yn  yr  ymadrodd 
hwn,  *  Câr  dy  gymmydog  fel  tr  dy hun. 

t  Es.  20.  12-17.  Deut.  5.  16-21.  Mat.  19.  18,  19.  Marc 
10.  19.    Luc  19.  20.  w  pen.  7.  7,  8.  *  Lef.  19.  18,  24. 
Mat.  22.  39.  L*c  Î0.  27.  Gal.  5.  13,  14.  lago  2.  8—10. 

*  Mae  y  geiriau  "  Câr  dy  gynimydog  fel 
ti  dy  hun"  yn  niwedd  yr  adnod  yn  cynnwys 
yr  holl  waharddiadau  hyn  ;  a  phwy  bynag 

sydd  yn  euog  o'r  un  o'r  pechodau  a  wa- 
herddir  yma,  nid  yw  yn  caru  ei  gymmydog 
fel  ef  ei  hun  ;  oblegid  cariad  ni  wna  ddrwg 

i'w  gymmydog,  a  drwg  dirfawr  yw  pob  un 
o'r  pechodau  a  waherddir  yma.  Nid  yw  yr 
apostol  yn  crybwyli  y  pummed  gorchymyn, 
am  ufudd-dod  i  rîeni ;  oblegid  bod  yr  Iudd- 
ewon  yn  cyfrif  hwnw  yn  perthyn  i'r  liech 
gyntaf,  medd  rhai,  ag  yntau  yn  enwi  dim 
ond  gorchymynion  yr  ail  lech.  Dywed  er- 
ailî  iddo  ei  adael  allan  yma,  oble^id  ei  fod 

yn  gynnwysedig  yn  yr  ufudd-dod  i'r  swydd- 
ogion  gwladol,  am  yr  hyn  y  soniodd  efe  o'r 
blaen.  Gwedi  y  cwbl  mae  yr  apostol  yn 
cyfeirio  *at  hwnw,  yn  yr  ymadrodd  "  od  oes 
un  gorchymyn  arall :"  ac  mae  hwnw  yn 
gynnwysedig  yn  y  crynodeb  ar  ddiwedd  yr 
adnod.  f  Mae  y  degfed  gorchymyn  yn  cael 
ei  symio  i  fynu  mewn  cíau  air,  "  Na  thra- 
chwanta."  Mae  yr  apostol  yma  yn  enwi  y 
seithfed  gorchymyn  o  flaen  y  chweched  ; 
oblegid  atgasrwydd  y  pechod  o  odineb,  medd 
rhai  ;  oblegid  ei  fod  yn  bechod  mòr  gyffred- 
in  yn  Rhufain  medd  eraill :  felly  mae  yn  ei 
enwi  yn  Galat.  5.  19,  fel  y  cyntaf  o  weith- 
redoedd  y  cnawd.  Efallai  ei  fod  yn  ei  enwi 
yn  mlaenaf,  am  fod  y  Deg  a  thriugain  yn 
Eccodus,  yn  gosod  y  gorchymynion  yn  y 
drefn  hon.  Byddai  yn  rhy  faith  manylu  yn 

helaethach  ar  bob  un  o'r  gwaharddiadau  a'r 
pechodau  uchod. 

10  y  *  Cariad  ni  wna  ddrwg  i'w 
gymmydog :  2  f  am  hynny  cyflawnder 
y  gyfraith  yw  cariad. 

y  1  Cor.  13.  4—7.        x  adn.  8.  Mat.  22.  40. 

*  Lle  bynag  y  mae  gwir  gariad  yn  y  galon, 
mae  yn  rymusiawn  yn  attal  dynion  i  ddym- 
uno  na  bwriadu,  gwneuthur  dim  drwg  na 
niwed  i  eraill ;  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond 
mae  hefyd  yn  eu  cymhell  yn  gryf  i  wneuth- 
ur  pob  daioni  a  allont  i  bawb  :  fel  y  Samar- 
iad  hwnw  gynt,  yr  hwn  a  dosturiodd  wrth 
yr  ymdeithiwr  archolledig,  ac  a  ymddygodd 

ato  fel  pe  buasai  ei  gyfaill  anwylaf  a'i  gym- 
mydog  nesaf,  er  ei  fod  yn  ddîeithr  ac  o  wa- 
hanol  grefydd  iddo  ef.  t  Gallwn  gasglu  gan 
hyny,  fod  cariad  at  ein  cymmydog,  yn  enw- 
edig  at  deulu  y  ffydd,  yn  deilliaw  oddi  wrth 

gariad  at  Dduw  ;  a'i  fod  yn  ei  natur  a'i 
weithrediadau  yn  amcanu  ac  yn  ymgais  anj 
gyflawni  yr  holl  gyfraith.  Wrth  fod  yr  apos- 
tol  fel  hyn  yn  cyfeirio  at  y  ddeddf  foesol  fel 

rhëol  dyledswydd,  ar  ol  dangos  o'r  blaen  yn 
helaeth,  bod  yn  anmhosibl  i'r  un  dyn  gaelei 

gyfiawnâu  drwyddi ;  mae  efe  yn  hollawl  yu 
cadarnâu    y   gwahaniaeth    rhwng  y    ddeddf 

fel  cyfammod,  a'r  ddeddf  fel  rheol ;  ac  yn 
proíì  fod  ein  gwaredigaeth  ni  oddi  wrlbìjffeî 

cyfammod,  i'r  dyben   fel  yr  ufuddâom  iddi 
fel  rheol. 

11  *  A  hyn,  a  gan  wybod  yr  amser, 
b  f  ei  bod  hi  weithian  yn  bryd  i  ni 
ddeffrôi  o  gysgu :  c  %  canys  yr  awrhon 
y  ìiiae  ein  hiaehawdwriaeth  ni  yn  nês 
nâ  phan  gredasom. 

a  Es.  21.  II,  12.  Mat.  16.  3.  a  24.  42-44.  1  Thes.  5.  1— 
3.  6  Jona  I.  6.  Mat.  25.  5—7.  a  26.  40,  41.  Marc  13.  35— 
37.  1  Cor.  15.  34.  Eph.  5.  14.  1  Tlies.  5.  5,  6.  c  Presr    9. 
10.  Luc  21.  28.  1  Cor.  7.  29-31.  1  Pedr  4.  7.  2  Pedr  2.  13 
—15.  Dat.  22.  12,  20. 

*  Mae  yr  apostol  yma  yn  annog  i  ddiwyd- 
rwydd  bywiog,buan,a  dîoed  o'rdyledswydd- 
au  a  grybwyllasai  yn  yr  adnodau  o'r  blaen, 
o  herwydd  byrdra  yr  amser.  Tybia  rhai  mai 
cyfeirio  yr  oedd  at  ddinystr  buan  Jerusalem, 
a  sefydliad  mwy  hollawl  cristionogaeth,  yr 
hyn  a  ganlynai  hyny  ;  ond  nis  gallai  dinystr 
y  genedl  Iuddewig  effeithio  nemawr  ar  y 
cristionogion  yn  Rhufain  ;  acmae  yn  amlwg 
mai  sefyllfa  credinwyryn  y  bywyd  hwn,  fel 

yn  dysgwyl  iachawdwriaeth  gyflawn  a  thra- 
gywyddol,  a  feddylir. — Yr  oedd  yn  gweddu 
iddynt  hwy  (ac  i  ninnau  hefyd,)  ystyried,pa 

gyhyd  y  clywsant  ac  y  proffesasant  yr  efeng- 
yl,  a  byrdra  yr  amser  oedd  yn  ol,  iddynt  i 
ogoneddu  Duw  yn  mhlith  dynion.  t  Gan  fod 

yr  amser  yn  fyr,  y  dyddiau  yn  ddrwg,  a'n breintiau  hwy  er  hyny  yn  fawr,  yr  oedd  yn 
bryd  iddynt  ddeífroi  o  gysgadrwydd  a  marw- 
eidd-dra  cnawdol,  a  chytìawni  pob  dyled- 
swydd  gyda  gwresogrwydd  a  bywiogrwydd 
chwanegol.  X  Mae  iachawdwriaeth  y  saint 
yn  dechreu,  o  ran  ei  heffeithiau  arnynt  hwy 
yn  bersonol,  pan  maentyn  creduyn  Nghrist; 
ac  yn  cael  ei  pherffeithio  o  ran  yr  enaid  yn 
angau,  ac  ar  y  corph  yn  yr  adgyfodiad. 
Gau  fod  amser  y  perfteithiad  hyny  yn  nesâu 
yn  wastadol,  ac  yn  nes-nes  o  hyd  na  phan 

gredasom  ;  o  ganlyniad  mae  y  gweddilì  o'n hamser  i  lafurio  ar  y  ddaear  yn  bỳrâu  yn 
gyfatebol  o  hyd.  Gan  hyny  dylem  ni  fod  fel 
rhai  yn  rhedeg  gyrfa  ;  po  nesaf  at  y  nod  y 
byddom,  dylem  redeg  yn  gyflymach,  rhag  i 
eraill  fyned  o'n  blaen,  ac  i  ni  golli  y  gamp. 

12  d  *  Y  nos  a  gerddodd  ym  mhell, 

t  a'r  dydd  a  nesâodd  :  e  X  am  hynny 
bwriwn  oddi  wrthym  /weithredoedd 
y  tywyllwch,  e  \\  a  gwisgwn  arfau  y 

goleuni. rfCan.  2.  17.  1  Ioan  2.  3.  eEs.  2.  20.  a  30.  22.  Ezec. 
18.  31.  32.  Rpb.  4.  22.  Col.  3.  8,  9.  Iago  1.  21.  1  Pedr  2.  1. 

/Job  24.  14-17.  Ioan  3.  19-21-  Epb.  5.  11.  1  Tbes.  5.  5- 
7.  1  loan  1.  5—7.  a  2.  8,  9.  g  adn.  14.  2  Cor.  6.  7.  Eph. 
6.  11-18.  Col.  3.  10-17.  1  Thes.  5.  8. 

*  Gellid  galw  bywyd  crefyddol  y  Rhufein- 
iaid  yn  ddydd,  mewn  cyndiariaeth  i  dywyll- 
wch  eu  bywyd  paganaidd  ac  eilun-addolgar 
o'r  blaen  ;  ond  mewn  cymhariaeth  i  oleuni  y 
nefoedd,  a'r  iachawdwriacth  gyflawn  oedd 
yn  nesâu  iddynt,  nid  oedd  ond  nos,  neu  dor- 

iad  gwawr  iwyd-oleu.  Efallai  bod  y  "nos" 
yma  hefyd  yn  arwyddo  eu  herledigaethau 
a'u  trallodau  tywyll  ac  anghysurus  y  pryd 
hwnw.  Pa  beth  bynag  oedd,  yr  oedd  wedi 
cerdded  yn  mhell,  y  rhan  fwyaf  o  hóni  wedi 
myned  heibio  ;  t  a  dydd  golau  disglaer  wedi 
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nesfui,  ac  yn  nesâu  fwy-fwy  o  hyd  :  dydd  o 
oleuni  efengylaidd,  a  gwybodaeth  achubol ; 
a  dydd  pertfaith  yn  fuan  o  ddedwyddwch  a 

gogoniant  tragywyddol  yn  y  nef:  "  ac  ni 
bydd  nos  yno."  f  Am  liyny  yr  oedd  yn  ang- 
enrheidiol  darpar  erbyn  y  dydd  hwn,  trwy 
fwrw  ymaith  weithredoedd  y  tywyllwch,  yr 
hen  bechodau  o'r  blaen,  yn  y  rhai  y  buasent 
byw  yn  eu  tywyllwch  paganaidd  :  fel  y  bwr- 
ia  dyn  ymaith  ei  hen  ddillad  budron  carpiog, 
neu  feJ  y  díosga  un  ei  ddillad  nos,  cyn  myn- 
ed  allan  o'i  ystafell-wely  yn  y  bore.  Gelwir 
pechodau  yn  weithredoedd  y  tywyllwch  am 
mai  yn  eu  tywyllwch  o  annwybodaeth  y 
mae  dynion  yn  eu  cyflawni,acmewn  tywyll- 
wch  nos  hefyd,  rai  o  honynt,  gan  fod  yn  gy- 
wilydd  gan  ddynion  eu  cyflawni  liw  dydd. 
Mae  y  gair  apothômetha  yn  arwyddo  bwrw 

ymaith  gyda  brys,  a  chyda'r  casineb  mwyaf. 
||  Arfan  y  goleuni  y  w  yr  holl  rasau  cristionog- 
ol,  y  rhai  sydd  yn  disgleirio  yn  brydferth  ac 
yn  ogoneddus  yn  mywydau  y  duwiolion,  ac 
ar  yr  un  pryd  fel  arfau  iddynt  yn  wyneb 
rhuthniu  eu  gelynion  dynol  acysbrydol.  Arf- 
au  disçlaer  y  rhyfelwr  buddugoliaethus  yw 
ei  addurn-wisg  fwyaf  anrhydeddus  ef. 

13  A*  Rhodiwn  yn  weddus,  *megis 
wrth  liw  dydd  ;  Ä  f  nid  mewn  cyfedd- 
ach  a  meddwdod,  '  nid  mewn  cyd-or- 
wedd  ac  anlladrwydd,  m  nid  mewn 
cynnen  a  chenfigen. 

h  Luc  I.  6.  Gal.  5.  16,  25.  Eph.  4.  1,  17.  a  5.  2,  8,  15. 
Phil.  1.  27.  a  3    16—20.  a  4.  S,  9.    Col.  1.  10.  1  Thes.  2.  12. 

12.  1  Pedr  2.  12.  1  loan  2.  6.  2  loan  4. 

1  Thes.  5.  7.  2  Pedr  2.  13.  k  Diar.  23.  20.  Es.  22.  12,  13. 
a  28.  7,  8.  Am.  6  4-6.  M.tt.  24.  48-51.  Luc  16.  19.  a  17.  27, 
2S.  a  21.  34.  1  Cor.  6.  10.  Gal.  5.  21.  Enh.  5.  18.  1  Pedr  2. 

11.  a  4.  3-5.  /lCor.  6.  9.  Gal.  5.  19.  Eph.  5.  3-5. 
Col.  3.  5.  1  Thes  4.  3-5.  2  Pedr  2.  14,  18-20.  Jud.  23. 
m  Gal.  5.  15,  21,  26.  Phil.  2.  3.  lago  3.  14—16.  a  4.  5. 
î  Pedr  2.  1,  2. 

*  Rhodio  ynanrhydeddus  ac  yn  brydferth. 
meddant,  y  w  ystyr  y  gair  euschêmonôs  :  nid 
yn  unig  rhodio  yn  weddus,  ond  rhodio  yn 
anrhydeddus,  a  ddylai  duwiolion,  fel  meib- 
ion  brenin,  fel  plant.  Rhodio  fel  plant  y 
goleuni,  yn  sobr,  yn  gytìawn,ac  yn  dduwiol. 
Rhodio  wrth  oleuni  yr  Ysbryd,  wrth  oleuni 
gair  Duw,  ac  mewn  gobaith  am  oleuni  y  nef- 
oedd.  t  Gweithredoedd  y  tywyllwch  yw  y 
rhai  hyn  oll,  ac  nis  gellir  rhodio  yn  weddus 
a  bod  yn  euog  o'r  pethau  aflan  ac  anweddus 
hyn.  Mae  yr  apostol  yn  eu  cymharu  hwynt, 
yn  dri  phar,  yn  1.  Cyfeddach  a  meddwdod ; 
sef  anghymmedrolder  mewn  bwyta  ac  yfed  : 
yr  hyn  sydd  yn  poethiy  gwaed,  yn  cyffrôi  y 
nwydau,  yn  gwylltu  y  meddwl,  ac  yn  aml 
yn  gỳru  dynion  yn  mlaen  i  bob  rhysedd  a 
drygioni.  Gallwn  sylwi  fod  y  gair  Cymraeg 
cyfeddach  yn  arwyddo  cyd-yfed  cyffredin,  er 
mwyn  digrifwch  a  chymdeithas  lawen,  ac  o 
hyny  daw  meddwdod  wrth  ei  hir  arfer.  Ond 
mae  y  gair  Groeg  hômois  yn  arwyddo  mwy 
na  chyfeddach  ;  ac  o  hwnw  y  daeth  Chemos, 
neu  Comus,  duw  y  gwleddoedd  a'r  llawen- 
ydd  gan  y  paçaniaid.  Yr  ail  bar  yw  cyd- 
orwedd  ac  anlladrwydd  ;  sef  pob  chwantau 
anniwair  a  phob  aflendid  gweithredol,  peth- 
au  a  genedlir  yn  naturiol  gan  y  par  cyntaf, 
cyfeddach  a  meddwdod.  Ý  trydydd  par  y w 
cynnen  a  chenfigen  ;  nid  oes  achos  eglnro  ar 
y  pethau  hyn,  ac  nis  goddef  ein  terfynau  i 
wneyd  hyny  :  mae  y  pechodau  hyn  yn  gys- 
sylltiedig  oll  â'u  gilydd,  ac  yn  deiiliaw  oll  o'u 
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gìlydd  ;  cyfeddach  a  meddwdod  yn  cenedlu 
cyd-orwedd  ac  anlladrwydd,  a'r  ddau  bar 
hyny  yn  nghyd  yn  cenedlu  cynnen  a  chen- 
figen.  Pethau  anweddus  iawn  i'r  saint  yw 
y  rhai  hyn  oll,  a  gwareded  Duw  ei  bobl 
rhagddynt.  Addefodd  St.  Awstin  enwog, 
mai  wrth  ddarllen  yr  adnod  hon  a  myfyrio 
arni,  y  cafodd  efe  ei  dröedigaeth. 

14  n  *  Eithr  gwisgwch  am  danoch 

yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  °fac  na 
wnewch  rag-ddarbod  dros  y  cnawd, 
er  mwyn  ci/flawni  ei  chwantau  ef. 

n  Gal.  3.  27."  Eph.  4.  24.  Col.  3.  10— 12.  o  pen.  8. 12,  13.  Gal.  5.  16,  17,  24.  Col.  3.  5-S.  1  Pedr  2.  11.    1  Ioan 

*  Gwisgwch  gyfiawnder  Crist,  trwy  weith- 
rediadau  beunyddiol  ffydd,  yn  dywedyd  yn 

wastadol  "  Ac  y'm  ceir  ynddo  ef :"  gwisg- 
wch  ei  ddelw  sanctaidd  ef,  trwy  ymarferiad- 
an  addas  o  bob  gras,  a  thrwy  rodiad  ac  ym- 
arweddiad  crefyddol,  mewn  tebygoliad  iddo 

ef,  i  brofi  gwirionedd  eich  ífydd,  ac  i'ch 
gwneuthur  yn  gymhwys  i  gael  rhan  o  etif- 
eddiaeth  y  saint  yn  y  goleuni :  a  gwisgwch 
hefyd  broíFes  o  Grist,  a  fyddo  yn  amlwg  ac 

yn  brydferth  i  bawb  o'ch  hamgylch.  Nid 
yw  yr  apostol  yn  dywedyd  gwisgwch  y  gras 
hyn  neu  y  gras  arall ;  ond  gwisgwch  Grist, 
yr  hyn  a  gynnwys  bob  peth  ar  unwaith.  Dy- 
wedir  y  byddai  breninoedd  Persia  ar  ddydd 
eu  coroniad  gynt,  yn  gwisgo  y  wisg  a  fyddai 

gan  Cyrus  cyn  ei  fod  yn  frenin,  i'w  hadgofio 
hwynt  o'i  gymmeriad  a'i  dymherau  ef,  ac  i'w 
rhybuddio  i  debygoli  iddo.  Trwy  wisgo 
Crist  fel  hyn,  byddwn  bob  amser  yn  ei  dder- 
byn,  yn  ei  arddelwi,  yn  ei  anrhydeddu  ef ; 
ac  yn  ei  ddefnyddio  yn  ei  holl  swyddau,  fel 

eneiniog  Duw,  i'n  harwain,  ac  i'n  llywodr- 
aethu,  yn  gystal  ag  i'n  hachub  byth.  t  Bydd- 
wn  wyliadwrus  iawn  hefyd  na  byddo  i  ni 
ofalu,  a  rhag-ddarparu  yn  ormodol  dros  y 
corph,  ac  wrth  hyny  esgeuluso  yr  enaid  ;  ac 
yn  enwedig  na  byddo  i  ni  rag-ddarbod  yn 
ein  meddwl,  bethau  a  fydd  yn  danwydd  i 
Iygredigaetbau  ein  calonau,  i  gynnyddu, 

coledd,  a  boddloni  ein  nwydau  a'n  chwantau 
cnawdol  a  phechadurus,  neu  gyflawni  tra- 
chwant  y  cnawd  mewn  unrhyw  fodd  nac 

amgylchiad  yn  y  byd.  Galat.  5.  16.  Meith- 
rin  a  chynal  y  corph  sydd  gyfreithlawn, 
Ephes.  5.  29 ;  ond  ei  besgi  yn  ormodol  er 
mwyn  cryfâu  a  chyflawni  ei  chwantau  ani- 
feilaidd,  sydd  anghyfreithlawn,  a  thra  phech- 
adurus  :  nis  gall  neb  yn  ofn  Duw,  a  thàn  or- 

hwyliaethau  ei  Ysbryd  sanctaidd  ef,  wneyd 
y  fath  beth. 

PEN,  XIV. 

Na  ddylai  dynion  na  dirmygu  na  chon- 
demnio  eu  gilydd,  am  bethau  nid  ydynt  na 
da  na  drwg  o  honynt  eu  hunain. 

JL  R  hwn  sydd  wan  yn  y  ffydd, 

b  f  derbyniwch  attoch,  c  nid  i  ymra- 
faelion  rhesymmau. 

aadn.  21.  pen.  4.  19.  a  15.  1.  Job  4.  3.  Es.  35.  3,  4. 
40.  11.  a  42.  3.  Ezec.  31.  4,  16.  Zec.  11.  16.  Mat.  12.  20. 
14.  31.  a  18.  6,  10.  Luc  17.  2.  1  Cor.  3.  1,  2.  a  8.  7—13. 
9.  22.  b  pen.  15.  7.  Mat.  10.  40—42.  a  18.  5.  Ioan  13. 
I.  Phil.  2.  29.  2  Ioan  10.  3  Ioan  8-10.         c  adn.  2—5. 

Yn  y  bennod  hon  a  riian  o'r  nesaf,  maeyr 
apostol  yn  ymdrin  â  rhai  o  bethau  lleiaf 
crefydd,  yn  nghylch  pa    rai    yr  oedd  cryn 
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drìarìl  yn  eglwys  Rhufain.  Rhai  o'r  Iurìrì- 
ewon,  a  gofleidiasent  y  grefydd  Gristionogol 
yno,  oeddynt  o  hyrì  yn  glynu  yn  gadarn 
wrth  ddefodau  y  drìerìrìf  seremoniol,  o  ran 
dyddiau  gŵyl  a  bwydyrìrì,&c,  ac  oerìrìynt 
yn  barorì  i  feìo  ar  bawb  a'r  nad  oerìd  yr  un 
ferìrìwl  â  hwy,  fel  rìynion  halogerìig,  a  dir- 
mygwyr  cyfi  aith  Duw.  O'r  tn  arall,  y  cen- 
erìloerìrì  crerìiniol  yn  yr  un  eglwys,  gan  eu 
borì  yn  rìeall  eu  rhyrìrìirì  crisiionogol  mewn 
pethau  fel  hyn  yn  well  na'r  Iurìrìewon  ;  wrth 
welerì  eu  biorìyr  Iurìdewig  yn  rìàl  mòr  gryf 
ar  bethau  fel  hyn,  na  bu  erioed  drìim  gwir 
ddaioni  yndrìynt,  ac  oedrìynt  yn  awr  wedi 
eu  didrìymu  gári  Grist ;  yr  oedrìynt  yn  barorì 

i'w  rìirmygu  hwy  fel  rhai  annwyborìús  a 
choel-grefyrìrìol,  a  gwrthod  cyrì  gymuno  â 
hwynt.  Yn  yr  agwedrì  hyn  ar  beihau,  mac 
yr  apostol  yn  rhorìrìi  barn  ar  y  mater,  ac  yn 
ceisio  herìrìychu  rhyngddynt.  *  Yr  hwn 
syrìrì  anwadal  ac  ansefydlog  ei  ferìrìwl  arn 
rai  o  bethau  lleiaf  ífyrìrì,  yn  enwedig  yn 
athrawiaeth  rhydrìirì  cristionogol,  a  rhyddàrì 
oddiwrth  y  drìedrìf  seremoniol :  yr  Iurìrìewon 
petrusgar  a  chyfeiliornus  oerìrì  ef  yn  ferìrìwl, 
er  y  gellir  cymhwyso  y  geiriau  o  hyrì  eto,  at 
gristionogion  petrusawl  ac  ammheüus.  f  Der- 

byniwch  y  cyfryw  un  i'r  eglwys,i'ch  mynw- 
es,  ac  i  gymmunrìeb  gyda  chwi  :  cyd-ym- 

ddygwch  â'i  wenrìirì  ef,  ac  arìrìysgwch  ef  yn 
well  mewn  ysbryd  arìrìfwynrìer  a  chariarì. 

Derbyniai  Bucer  bawb  i'r  eglwys,  er  y 
byrìrìent  yn  gwahaniaethu  orìdi  wrtho  ef 
mewn  rhai  tybiau,  os  gwelai  efe  rywbeth  o 

Grist  ynddynt.  %  Peidiwch  a'i  lenwi  ef  â 
dadleuon  a  rhesymau  ofer,  y  rhai  ni  byrìrìant 
adeiladol  idrìo,  onrì  ei  rìrìyrysu  a  meithrin 
rhagfarn  ynrìrìo.  Derbyniwch  ef  i  wellâu 

ei  drìeall,  nirì  i'w  rìywyllu  a'i  drìyrysu  yn 
fwy  nac  o'r  blaen. 

2  *  Canys  y  mae  un  yn  credu  d  y 
gall  fwytta  pob  peth ;  e  +  ac  y  mae  ar- 

all,  yr  hwn  sydd  wan,  ̂ Jyn  'bwytta dail. 
d  adn.  14.  1  Cor.  10.  25.  G*l.  2.  12.  1  Tim.  4.  4.  Tit.  1. 

15.  Heb.  9.  10.  a  13.  9.  e  adn.  22,  23.  /Gen.  1.29. 
a9.  3.  Diar.  15.  17.  Dan.  1.  12,  16. 

*Y  "pob  peth"  yma  yw  pob  math  o 
fwyrìyrìd,  heb  ddim  gwahaniaeth  rhwng 
glân  ac  aflan,  fel  cynt  dàn  y  drìerìrìf  seremon- 
iol.  Y  rfiai  oerìrì  yn  crerìu  y  gallent  fwyta 
pob  peth  oedrì  y  cenerìloerìrì  cristionogol,  yn 
benaf;  er,  efallai,  fod  rhai  o'r  Iurìclewon 
cristionogol  hefyrì,  werìi  rìyfod  i  ddeall  eu 

rhydrìirì  yn  y  cyfryw  bethau  :  ac  o'r  tu  arall, 
efallai  borì  rhai  o'r  cenerìloerìd  dychwelerìig 
yn  petrnso  bwyta  pob  peth,  gwerìi  cael  eu 
darbwyllo  gan  yr  Iurìrìewon  eirìrìigus  i  ferìrì- 
wl  borì  hyny  yn  anghyfreithlawn.  t  Yr 

'*  arall"  hwn  yw  yr  hwn  syrìrì  "  wàn  yn  y 
ffyrìrì,"  yn  arìn.  1,  yr  hwn  oerìrì  yn  otni  narì 
oedd  gyfreithlawn  idrìo  fwyta  "  pob  peth  " 
yn  drìiwahaniaeth.  %  Er  borì  y  cyftyw  un 
yn  wàn  yn  y  ffyrìrì,  eto  mae  y^dangos  forì 

ei  gydwybod  yn  rìyner,  ac  yn'  ôfni  pechn  ; 
ac  yn  hytrach  na  phechu  yn  ẃyborìus  nac 
yn  ddyarwyborì,  mae  yn  ymattal  orìrìi  wrth 
fwyta  cig  yn  hollawl,  yn  enwerìig  wrth  gyrì- 

fwyta  a'r  cenerìloedrì  ;  ac  yn  bwyta  rìail  a 
llysiau,  fel  Daniel  a'i  gyfeillion  yn  bwyta 
ffâ.  Dywerìir  y  hydrìai  rhai  o'r  Iurìrìewon 
yn  ymatlal  oddi  wrth  fwyta  cig  yn  hollawl ; 
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ac  eraill  yn  ymattal  mewn  gwledydrì  pagan- 
airìrì,  gan  gyfrif  hyny  yn  radd  fawr  o  rin- 
werìrì  ;  oblegid  nas  gwyrìrìent  nad  oedd  y 
cig  a  werthid  yn  marchnadoerìrì  y  paganiairì 
werìi  ei  aberthu  i  eilunod,neu  wedi  ei  halogi 
yn  seremoniol  mewn  rhyw  fodd.  Dywedir 
y  byrìrìai  y  blairì  Iurìrìewig  hòno  a  elwirì  yr 
Esseniairì,  nirì  yn  unig  yn  ymattal  oddiwrlh 

gig,  ond  hefyrì  orìrìi  wrih  ffrwythau  ;  ac  ef- 
alìai  mai  rhai  a  rìrìaethent  at  grefydrì  odrìi 
wrth  y  blairì  hòno,  oedd  y  rhai  hyn  oedd  yn 
bwyta  dail. 

3  *  Yr  hwn  sydd  yn  bwytta,  *  na 
ddirmyged  yr  hwn  nid  yw  yn  bwytta ; 

f  a'r  hvvn  nid  yw  yn  bwytta,  h  na 
farned  ar  yr  hwn  sydd  yn  bwytta: 

1  \  canys  Duw  a'i  derbyniodd  ef. g  adn.  10,  15,  21.  Zec.  4.  10.  Mat.  18.  10.  Luc  18.  9. 
1  Cor.  8.  II  — 13.  h  adn.  13.  Mat.  7.  1,  2.  »9.14.  a  II. 
18,  19.  1  Cor.  10.  29,  30.  Col.  2.  16,  17.  í  Act.  10.  34,  44. 
a  15.  8,9. 

*  Nid  oes  achos  manylu  ar  y  geiriau  hyn  : 
lle  bydrìo  rìynion  o  wahanol  ferìrì\liau  am 

b'ethau  rìibwys  yn  yr  un  eglwys,  rìylid  arfer 
tynerwch  a  chyd-ymrìrìwyn  brawrìol  o'r  ddwy 
ochr  ;  yr  hwn  sydrì  yn  rìeall  ac  yn  defnydrìio 
ei  ryrìrìirì,nirìrìylai  rìdirmygu  ei  frawd  gwàn, 

fel  un  annwybodns  neu  ofer-goelus.  t  O'r  tu 
arall,  ni  ddylai  y  credadyn  petrusgar  mewn 
un  modd  farnu  ei  frawd,  fel  un  hunan-gol- 
erìdgar  a  phenrhyrìrì  ei  ymrìrìygiarì.  %  Der- 
byniorìrì  Duw  y  ddau,yr  hwn  sydrì  yn  bwyta 

pob  peth,  â'r  hwn  nid  yw  yn  bwyta  dim  ond 
dail;  ond  yma  tybir  mai  am  yr  hwn  sydrì 
yn  bwyta  mae  yr  apostol  yn  dywedyrì  :  efe 
yw  y  blaenierìyrìrì  ( antecedent )  agosaf ;  efe 
oerìd  yn  cael  ei  farnu  fel  pe  bnasai  yn  an- 
nerbyniol  gan  Drìuw  ;  ac  â'i  farnyrìrì  ef  mae 
yr  apostol  yn  ymresymu  yn  yr  arìnorì  nesaf. 
Derbyniorìrì  Duw  ef  yn  gymmeradwy  yn 

Nghrist,  ac  a'i  dysjorìrì  ef  i'w  rìenlu,  ac  i 
blith  ei  blant,  heb  ei  osod  dàn  unrhyw  attal- 
iadau  gan  drìeforìan  y  rìrìedrìf  seremoniol ;  ac 
yn  sicr,  Ile  byrìrìo  Duw  yn  derbyn,  ni  ddylai 
neb  gymmeryd  arno  farnu  a  gwrthod. 

4  k  *  Pwy  wyt  ti  yr  hwn  wyt  yn 

barnu  gwas  un  arall  ?  f  I'w  arglwydd 
ei  hun  y  mae  efe  yn  sefyll,  neu  yn 
syrthio:  ̂ ac  efe  a  gynhelir;  canys 
fe  a  all  Duw  ei  gynnal  ef. 

h  pen.  9.  20.  Act.  11.  17.  1  Cor.  4.  4.  5.  lago  4.  11,  12. 
I  adn.  3.  pen.  8.  31-39.  a  11.  23.  a  16.  25.  Deut.  33.  27- 
29.  Salm  17.  5.  a  37.  17,  24,  28.  a  119.  116,  117.  loan  10. 
28—30.    Heb.  7.  25.  1  Pedr  I.  5.  Jud.  24. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  rhoi  ceryrìd 
Hỳm  am  y  bai  blaenorawl,  o  farnu  ein  gilyrìd 
am  bethau  dibwys  yn  ngolwg  Duw.  Cawn 
gyfîelyb  eirian  yn  Iago  4.  12.  Pwy  wyt  ti 
greadur  tlawd,  pechadurus,  annwybodus, 
ffaeledig,  a  marwol,  a  gymmeri  i  ti  dy  hun 
yr  awrìurrìorì  o  eistedd  mewn  barn  ar  gyd- 
wyborì  gwas  un  arall,  a  gosorì  rìedfryrì  enog- 
farnol  ar  ei  gyflwr  ef,  am  arfer  y  rhyrìdid  y 
gŵyr  efe  fod  ei  Arglwydd  yn  ganiatâu  iddo? 
T;  a  dybit  yn  anweddus  ymỳraeth  felly  âg 

;xhos  gwas  i  un  o'th  gymmydogion,  neu  i  un 
o'th  gymmydogion  yrnỳraeth  felly  yn  achos 
un  o'th  weision  rìithau  ;  ac  a  gymmeri  di 
arnat  lywodraethu  teulu  Duw,  a  barnu  yn 

nghylch  ei  weinydrìiarì  ef  o  achosion  ei  deu- 
lu  %    +  I'w  Arglwydd  ei  hun  yn  unig  y  mae 
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pob  un  yn  yyfrifol. 

a'i  cynnal  neu  a  âd  iddo  syrthio,  fel  y  gwelo 
fod  ei  gyfiwr  a'i  galon  ef  inewn  gwirionedd 
\  Ac  oâ  ydyw  efe  mewn  gwirionedd  yn  gred 
adyn,  efe  a  gynnelir;  mae  gallu  ac  addewid 

Duw  o'i  blaid  ef,  ac  yn  Ilawn  digonol  i'w 
gynnal  ef,  ei  gadw  yn  ddigwymp,  a'i  osod 
ger  bron  ei  ogoniant  ef  yn  ddife'ius  mewn gorfoledd.  Indas  adn.  24. 

5  *  Y  mae  un  m  yn  barnu  diwrnod 
uwch law diwrnod  ; f  ac arall yn barnu 
pob  diwrnod  yn  ogyfuwch.  *  \  Bydd- 
ed  pob  un  yn  sicr  yn  ei  feddwl  ei 
hun. 

»  adn.  14,  23.  1  Cor.  8.  7,  II. 

*  Gwedi  gorphen  yn  nghylch  bwydydd 
seremoniol,  mae  yr  apostol  yn  myned  i  ym- 
drin  yma  â  dyddiau  seremoniol.  Barnai  yr 
Iuddewon  cristionogol,  rai  o  honynt,  fod  y 
sabbathau  Inddewig,  y  newydd  loerau,  a 
gwylian  arbenig  eraill,  o  hyd  mewn  grym, 

ac  i'w  cadw  fel  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth : 
o  ganlyniad  hwy  a'u  cadwent  yn  grefyddol, 
fel  pethau  gorchymynedig  gan  gyfraith  Duw. 
t  Barnai  eraill  yn  sicr,  fod  yr  oruchwyliaeth 
seremoniol  wedi  ei  diddymu,  ac  nad  oedd  y 
dyddiau  hyny  ddim  mwyach  mewn  grym  ; 
felly  yn  yr  ystyr  hyny  cyfrifentbob  diwrnod 
yn  ogyfuwch  :  oblegid  nis  gallwn  feddwl  nad 
oeddynt  hwy  yn  cadw  dydd  yr  Arglwydd,  a 
dyddiau  eraill  hefyd,  mae  yn  debyg,  o  ym- 
pryd  a  gweddi,  a  dîolchgarwch.  JMewn 
amgylchiad  ac  achos  o'r  fath  hyn,  y  peth 
mwyaf  angenrheidiol  oedd,  i  bob  un  fod  yn 
sicr  yn  ei  feddwl  ei  hnn,  o  ran  ei  ddyled- 
swydd,  ac  ei  fod  yn  ei  chyflawni  oddi  ar 
iawn  egwyddor :  bydded  pob  un  yn  alluog  i 
ddywedyd  fel  y  dywed  yr  apostol  ei  hun 
adn.  14,  "  Mi  a  ŵti,  ac  mae  yn  sicr  genyf 
trwy  yr  Arglwydd  Iesu,"  &c.  Ni  a  gawn  y 
rheswm  am  y  oynghor  hwn  yn  adn.  23:  os 
gwna  dyn  yr  hyn  mae  ei  gydwybod  yn  pet- 
ruso  ei  wneyd,  mae  yn  pechu,  ac  efe  a  gon- 
deinniwyd.  Ac  eto,  gall  dyn  bechu  yn  y 
peth  mae  yn  meddwl  yn  sicr  nad  yw  yn 
pechn  ynddo:  mae  yn  rhaid  cael  ìlawn  sicr- 
wyrid  yn  y  meddwl ;  ond  nid  yw  hyny  yn 
ddigou,  i  wneyd  gweithred  yn  dda  neu  yn 
ddrwg.  Geiriau  cryfion  yw  y  rhai  hyn  o 
blaid  rhyddid  cydwybod,  a  hawl  pob  dyn  i 
farnn  drosto  ei  hun.  Eto,  nid  y  w  yn  ddigon 
fod  ein  cydwybod  niyn  rhydd  i  wneyd  peth ; 
ond  mae  yn  angenrheidiol  yn  gyntaf,  forj  ein 
cydwybod  wedi  cael  sicrwydd  o  air  Duwam 
gyfreithlondeb  y  peth  hwnw. 

6  *Yrhwn  sydd  yn  ystyried  diwr- 
nod,  •  fi'r  Arglwydd  y  mae  yn  e«ys- 
tyried ;  \  a'r  hwn  sydd  heb  ystyried 
diwrnod,  ||  i'r  Arglwydd  ymae  hehei 
ystyried.  §  Yr  hwn  sydd  yn  bwytta, 

i'r  Arglwydd  y  mae  yn  bwytta  ;^can- 
ys  y  mae  yn  díolch  i  Dduw  :  a'r  hwn 
sydd  heb  fwytta,  i'r  Arglwydd  y  mae 
heb  fwytta;  ac  y  mae  yn  dîolch  i Dduw. 

o  Ex.  12.  14,  43.      a  16.  25.      E».  59.  5.      Zer.  7.  5,  6. 
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I  15.  36.  loan  6.  23.  1  Coi 

y  cristion  proffesedigyn  atebol,  a'i  Arglwydd  p  ■•*•  M;  19.  « 
ei  hnn  a'i  cytìawnhâ  neu   a'i   condemnia   ef,       #  a*  f  „_   _,.*, oet  yn  ystyned   diwrnod  yn  sancteidd- 

iach,    neu    "  uwcblaw,"    diwrnodau    eraill. 
f  l'r  Arglwydd  yma,  ac  yn  adn.  8,  meddylir 
i'r  Arglwydd  Iesu  Grist ;  yr  hwn  a  ym- 
ddangosodd  i  Moses  dàn  yr  enw  Iehofah, 
pan  roddodd  efe  y  gyfraith  iddo;  (gwel  ar 
Act.  7.  38.)  felly  gellir  ystyried  y  geiriau 
Duw,  aV  Arylwydd,  yn  yr  adnod  hon  fel 
enwau  o'r  un  ystyr,  yn  arwyddo  yr  unig 
wir  Dduw,  a  phob  un  o  honynt  yn  perthyn 

i  Grist,  yr  hwn  yw  y  Duw  i'r  rìwn  mae  y 
ci  istionogion  yn  d'iolch,  yn  gystal  ag  i'r  Tad 
trwyddo  ef.  Felly  yr  hwn  sydd  yn  ystyried 
diwrnod  yn  ol  deddf  Moses,  neu  yn  ei  neill- 
duo  yn  gydwybodol  er  addoliad  crefyddol ; 
gellid  meddwl  ei  fod  yn  gwneyd  hyny  o 
barch  ac  ufudd-dod  i  awdurdod  a  gorchymyn 

Duw  :  +a'r  hwn  .sydd  heb  ystyried  diwrnod 
felly,  ond  ynystyried  pob  diwrnod  ond  dydd 
yr  Arglwydd  yn  ogyfuwch  ;  (|  dylid  meddwl 
ei  fod  yntau  yn  gwneyd  felly  er  anrhydedd 

i  Grist,  ei  awdurdod  llywodraethol  ef,  a'i 
gyflawniad  o'r  holl  hen  gysgodau  a'r  sere- 
moniau  :  ac  wrth  ystyried  o'r  ddwy  ochr 
felly,  ni  ddylai  y  naill  ddirmygu  y  llall,  nÂ 
barnu  eu  gilydd  :  mae  egwyddor  a  dybeẁi 

pob  un  yn  dda,  pa  un  bynag  o'r  ddau  sy^d g>wir  neu  anghywir  yn  y  weithred.  §/Yr 
un  peth  sydd  i'w  ddywedyd  hefyd  arýí  yr 
hwn  sydd  yn  bwyta,  a'r  hwn  sydd  heb 
fwyta  ;  dylai  pob  un  ystyried  mewn  barn 
cariad  am  y  llall,  eu  bod  yn  gweithredu  er 

gogoniant  i  Dduw :  inae  y  naill  yn  di'olch  i 
Dduw  am  ei  ymborth,  a'i  ryddid  cristionog- 
ol  i'w  fwyta  ;  a'r  llall  yn  peidio  bv\yta  o 
barçh  cydwybodol  i  ewyllys  Duw,  er  y  bern- 
ir  ei  betrusder  yn  hyny  yn  hollawl  ddisail  ac 
yn  ddîachos.  Mae  yr  hwn  sydd  heb  fwyta 

yn  di'olch  i  Dduw,  efallai  am  ei  betrusder, 
yr  hyn  a  dybia  efe  yn  dynerwch  cydwybod ; 
ac  am  fod  ganddo  ymboith  arall,  yr  hwn  a 
all  efe  ei  fwyta  yn  rhydd,  heb  dramgwyddo 
ei  gydwybod  ei  hnn. 

7  i  *  Canys  nid  oes  yr  un  o  honom 
yn  by w  iddo  ei  hun,  f  ac  nid  yw  yr 
un  yn  marw  iddo  ei  hun 

q  adn.  9.  1   Cor.  6.  19,  20.  2  Cor.  5 
.  1.  20—24.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  4.  2. 

8  \  Canys  pa  un  bynnag  yr  ydym 

ai  by w,  i'r  Arglwydd  yr  ydym  yn  by w ; 
||  ai  marw,  ri'r  Arglwydd  yçydym  yn 
marw :  *  §  am  hynny,  pa  un  bynnag 
yr  ydym  ai  by  w  ai  marw,  eiddo  yr 
Arglwydd  ydym. 

r  loan  21.  19.    Act.  13.  î 
17,  30.  I  Thes.  5.  10. 
4.  14—18.  Dat    14.  13\ 

Yma  mae  yr  apostol  yn  helaethu  ar,  yn 
profì  ac  yn  cadarnâu,  yr  hyn  a  ddywedasai 
o'r  blaen  ;  sef  bod  pob  dyn  duwiol  yn  ystyr- 
ied  Duw  a'i  ogoniant  yn  yr  hyn  oll  a  wnelo, 
ac  yn  yr  hyn  oll  a  ddygwyddo  iddo.  *  Nid 
oes  yr  un  gwir  gredadyn  yn  beiddio  byw, 
fel  pe  byddai  yn  arglwydd  ac  yn  feistr  iddo 
ei  hun,  i  geisio  ei  fympwy  ei  hnn,  ei  olyg- 
iadan  ei  hun,  ei  elw  a'i  bleser  ei  hun,  fel  dy- 
ben  Uywodraethol  ei  fywyd  :  nag  oes,"  na'r 
un  gwir  gredadyn  yn  ymollwng  gyda'r  fath 
egwyddorion   gwael,  isel,  a  hunanol,  mewn 

a  p  a 
 ■ 
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achosion  crefyddol.  t  Nid  oes  yr  un  gwir 
gristion  ychwaith  yn  chwennychu  marw,  yn 

unig  i  gael  gwared  o'i  drallodau  presenol ; 
nac  yn  dymuno  yn  unig  gadael  enw  da  iddo 

ei  hun  ar  ei  ol,  yn  mhlith  ei  blaid  a'i  gyfeill- 
ion,  pan  fyddo  farw ;  nag  oes,  pell  a  fyddo 
cristionoyion  o  bob  enw,  o  feddwl  am  na 
byw  na  marw  iddynt  eu  hunain  fe!  hyny. 
X  Pa  hyd  bynag  y  byddo  y  credadyn  byw,  ei 

ddymuniad  a'i  ymgais  yw  byw  i  ogoniantyr 
Arglwydd  Iesu  ei  {Waredwr  ;  ||  a  pha  bryd 

bynag  y  byddo  farw,  mae  yn  gadael  hyny  i'r 
Arglwydd  Iesu,  i'w  drefnu  yn  hollawl,  y 
pryd  a'r  modd  y  gwelo  ef  fod  yn  dda,  er  go- 
goniant  ei  enw  mawr  ei  hun.  §  Felly  pa  un 

bynag  ai  byw  ai  'marw  a  fydd  y  cristion 
eiddo  yr  Arglwydd  yw ;  ac  mae  yn  gwbl 
foddlawn  i  Fab  Duw  ei  feddiannu,  llywodr- 
aethu  arno,  a  gwneyd  y  defuydd  a  fỳno  o 
hóno,  yn  fyw  ac  yn  farw,  yn  y  byd  hwn  ac 
yn  yr  hwn  a  ddaw. 

9  *  Oblegid  er  mwyn  hyn  'y  bu 
farw  Crist  ac  yr  adgyfododd,  ac  y  bu 

fy  wdrachefn  hefyd, "  f  fel  yr  arglwydd- 
iaethai  ar  y  meirw  a'r  byw  hefyd. t  Es.  53.  10—12.   Luc  24.  26.    2  Cor.  5.  14.    Heb.  12.  2 
1  Pedr  1.  21.  Dat.  I.  18.  «  Mat.  28.  19.  Ioan  5.  22,  23, 

27—29.      Act.  10.  36,  42.      Eph.  1.  20-23.     Phil.  2.  10,  11. 
2  Tim.  4.  1.  1  Pedr  4.  5. 

*  Oblegid  i'r  dyben  pennodol  hwn,  y  bu 
Crist  farw  ar  y  groes,  y  cyfododd  drachefn 

o'r  bedd,  ac  mae  yn  byw  yn  y  nefoedd  nid 
i  farw  mwyach  ;  t  fel  yn  y  natur  ddynol,  ac 
fel  Cyfryngwr  mawr,  y  byddai  efe  yn  Ar- 
glwydd  ar  ei  holl  bobl,  yn  ben  uwchlaw  pob 

peth  i'w  eglwys,  ar  y  ddaear  ac  yn  y  nef- 
oedd,  yny  bywyd  hwn  a  chwedi  angau  byth. 
Bu  Iesu  farw  i  wneyd  iawn  dros  ein  pechod 

au,  cyfododd  i'n  cyíiawnâu,  ac  mae  yn  byw 
bob  amser  i  eiriol  drosom  ac  i  arglwydd 

iaethu  arnom :  a'n  braint  annhraethol  ni  yw 
cael  ymddiried  ynddo,  a  rhoddi  ein  hunaiìi 
iddo  i  fyw  ac  i  farw. 

10  *  Eithr  paham  yr  wyt  ti  yn 
barnu  dy  frawd  ?  neu  paham  yr  wyt 

x  yn  dirmygu  dy  frawd  ?  .-  *  f  canys 
gosodir  nioll  ger  bron  gorsedd-faingc 
Crist. 

*  adn.  3,  4.  Lnc  23.  11.  Act.  4.  11.  y  pen.  2.  16.  Prer. 
12.14.  Mat.25.  31,  32.  íoan  5.  22.  Act.  10.  42.  a  17.  31. 
1  Cor.  4.  5.  2  Cor.  5.  10,  Jud.  14,  15.   Dat.  20.  11—15. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yu  dychwelyd  eto, 
at  yrhyn  a  ddywedodd  o'r  blaen  ;  adn.  4,sef 
pa  ham  yr  oedd  cristionogion  yn  dirmygu  ac 

yn  barnu  eu  gilydd?  Y  tro  o'r  blaen  gofynai, 
"  Pvjy  wyt  ti  yr  hwn  wyt  yn  bainu?  "yma, 
"  Pa  ham  yr  wyt  ti  yn  bamu  1  "  cystal  a  phe 
dywedasai,  Nid  oes  genyt  ti  awdurdod  i 
farnu  neb,  ac  nid  oes  achos  bdvnu  yny  rhaiyr 

wyt  ti  yn  en  barnu.  O'r  blaen,  "  Gwas  un  ar- 
all"  a  ddywedai,  yma,  "  Dy  frawd,"  a  ddy- 
wed:  barnu  gwas  un  arall  oedd  ryfygus,a  barnu 
brawd  oedd  anghariadus.  Gallwnsylwi  yma 
hefyd,  fe!  mae  y  ddau  bcth  yma  yn  canlyn 

eu'  gilydd  ;  "  barnu  "  yn  gyntaf,  ac  yna  "dir- 
mygu:  "  ar  ol  ini  farnu  dynion  yn  ein  medd- 
yliau,  yna  ni  a'u  dirmygwn ;  lle  y  dylem  yn 
hytrach  dosturio  wrthynt,  a'u  dwyn  i'r  iawn, 
os  barnwn  eu  bod  yn  cyfeiliorni.  f  Rheswm 
arall  a  rydd  yr  apostol  yn  erbyn  i  ddynion 
farrtn  a  dirmygu  eu  gilydd  yw,  y  gosodir  ni 

7Î4 

oll  ger  bron  gorsedd-fainc  Crist.  Caiíf  pob 
gwas  yno  sefyll  neu  syrthio  ger  bron  ei  Ar- 
glwydd  ei  hun.  Y  cryf  a'r  gwan,  y  barnwr 
a'r  barnedig,  y  dirmygwr  a'r  dirmygedig.yn 
y  dydd  hwnwdengysy  Barnwrmawr  achyf- 
iawn,  oddi  ar  ba  egwyddor  yr  oedd  pob  un 
yn  gweithredu,  a  phob  un  adderbyn  eibrYod wobr  ei  hun. 

11  *  Canys  y  maeyn  ysgrifenedig, 
*  f  By w  wyf  fi,  medd  yr  Ârglwydd ; 
a  pob  glin  a  blyga  i  mi,  J  a  phobtafod 
a  b  gyitesa  i  Dduw. 

*  Num.  14.  21,  28.  Es.  49.  18.  Jer.  22.  24.  Ezec.  5.  11. 
Zeph.  2.  9.  aSalm  72.  11.    Es.  45.  22— 25.     Phil.  2.  10 
P*t.  5.  14.  b  pen.  10.  9.  a  15.  9.    Mat.  10.  32.  1  Ioan  4. 15.  2  Ioan  7. 

*  Mae  yr  adnod  hon  yn  profi  yr  hyn  a  ddy- 
wedwyd  o'r  blaen,  sef  y  gosodír  ni  oll  ger 
bron  gorsedd-fainc  Crist':  mae  y  geiriau  yn 
Isa  45.  23.  t"  I  mi  fy  hun  y  tyngais, "  addy- 
wed  y  prophwyd  ;  ond  maeyr  apostol  yn  go- 
sod  i  lawr  eiriau  y  llŵ,  "  Byw  wyf  fi,"  neu, 
"fel  maì  byw  fi.  "  Gwel  Num.  14.  28  ;  Jer. 
22. 24 ;  Ezec.  5.  11 ;  a  14. 16, 18  ;  a  20.  3.  J  Yn 
lle"imi  y  twng  pob  tafod,"  yn  Isaiah ; 
mae  yr  apostol  yn  canlyn  y  Deg  a  thriugain, 
ac  yn  dywedyd,  "  Pob  tafod  a  gyffesa  i 
Dduw  : "  ac  yn  Phil.  2.  11,  efe  a  ddywed  pa 
beth  a  gyffesant ;  sef  fod  lesu  Grist  yn  Ar- 
glwydd.  Yr  hwn  sydd  yn  tyngu  yn  Isaiah 
yw  yr  Arglwydd,  (JEHOFAH  yn  yr  Hebr- 
aeg,)  y  Duw  cyfiawn  ac  achubydd,  (adn  21.) 
a'r  unig  Dduw,  (adn.  22 ;)  ac  wrth  fod  yr 
apostol  yn  cymfywyso  y  geiriau  at  Grist  fel 
Barnwr  yma,  onid  yw  hynny  yn  brawf  am- 
lwg  a  chadarn  ei  fod  ef  yn  JEHOFAH,  yr 

nnig  wir  Dduw,  yn  undeb  y  Tad  a'r  Ysbryd Glân  ?  Yn  nydd  y  farn  y  cyflawnir  y  geiriau 

hyn  yn  hollawl. 

12  *  Felly  gan  hynny  c  pob  un  o 
honom  f  drosto  ei  hun  J  a  rydd  gyfrif 
i  Dduw. 

c  Preg.  11.9.  Mat.  12.  36.  a  18.  23,  &c.  Lno  16.  2. 
Gal.  6    5.  I   Pedr  4.  5. 

*  Mac  gwaith  yr  apostol  yntrosioddi  wrth 
"  orsedd-fainc  Crist,"  yn  adn.  10,  at  "  bob 
un  yn  rhoddi  cyfrif  drosto  ei  hun  i  Dduw," 
yn  yr  adnod  hon,  yn  dangos  pa  mòr  naturiol 
ydoedd  iddo  ef,  i  ddeall  y  prophwydoliaethau 
a  lefarid  gan  y  JEHOFAH,  (megys  hòno  yn 
Isa.45.23,  a  grybwyllir  ganddo  yn  adn.  ll,)fel 

geiriau  ei  Arglwydd  a'i  Waredwr  dwyfol: 
rnedrai  ef  ganfod  Duwdod  Crist  lle  ni  fỳn 
llawer  eraill  ei  ganfod.  f  Nid  dros  eraill, 
ond  pob  un  drosto  ei  hun,  a  rydd  gyfrif  i 
Dduw;  am  hyny  fel  y  dywed  yr  apostol  yn 

yradnod  nesaf,  "na  farnwn  ein  gilydd  mwy- 
ach. "  %  A  rydd  gyfrif  yn  ei  sefylifa  natur- 
iol,  fel  dyn  ;  yn  ei  sefyllta  ragluniaethol,  fel 
dyn  cyfoethog  neu  dlawd,  uchel  neu  isel,  &c. ; 
yu  ei  sefyllía  grefyddol,  a  moesol,  wedi  cael 
manteision  gwybodaeth,  a  moddion  gras  :  a 
rhydd  pawb  gyfrif  hefyd  am  bob  meddwl, 
gair,  a  gweithred,  dirgel  a  chyhoedd.  O  mòr 
fanol  fydd  y  cyfrif  hwn,  ac  O  mòr  ofnadwy 

fydd  i'r  annuwiol ! 

13  *Am  hynny  na  dfarnwn  ein 
gilydd  mwyach  :  e  f  ond  bernwch  hyn 
yn  hytrach,  na  bo  i  neb^roddi  tram- 
gwydd  \w  frawd,  8  neu  rwystr. 
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ymwadu  â  hwy  eu  hunain. 

d  «dn.  4,  10.  lago  2.  4.  a  4.  11.  e  L„c  I*.  57.  1  Cor. 

11    13    2  Cor.  5.  14.  /"  pea.  9.  32,  33.    »11.9.    a  16.  17. 
Lef  19.  14.  Es.  57.  14.  Ezec.  14.  3.  Mat.  16.  23.  a  18.  7. 
I  uc  17  2.  I  Cor.  8.  9-13.  2  Cor.  6.  3.  Pliil.  1.  10.  Dat.  2. 
14.        î'J  Saiu.  12.  14.   1  Tim.  5.  14.  1  loan  2.  10. 

*  Gan  y  bernir  nioll  gan  Grist,  na  farnwn 
ein  gilydd  mwyach,  na  ryfygwn  gyinmeryd 
ei  waith  príodol  ef  yn  ein  dwyloein  hunain, 
ac  na  ragderfynwn  ei  farn  ef,  trwy  gym:ner- 
yd  arnom  feio  ac  cuog-farnu  ein  gilydd  :  di- 
wygiwn  y  bai  hwn  o  hyn  allan.  t  Mae  yn 
debyg  fod  y  cynghor  blaenorawl  yn  perthyn 
i'r  Iuddewon  yn  benaf,  barnu  y  Cenedloedd 
am  eu  rhyddid  yn  "  bwyta  pob  peth,"  adn. 
2;a'rcynghor  hwn  yn  perthyn  i'r  cenedl- 
oedd  yn  benaf,  peidio  gadael  i'w  rhyddid 
hwnw  fod  yn  achos  o  dramgwydd,  neu  rwystr, 

i'w  brodyr  Iuddewig.  Ẅrth  y  nod  uchod 
(t)  y  dylai  yr  adnod  hon  ddechreu  ;  a'r  rhan 
gyntaf  o  hóni  yn  ddiwedd  yr  adnod  o'r  blaen  : 
oblegid  yma  nîae  yr  apostol  yn  dechreu  ar  ei 

gynghor,  neu  ei  ocheliad  i'r  cenedloedd.  Yn lle  arfer  ein  doethineb  ifarnu  eraill,  dylem 
ddysgu  ymddwyn  yn  ddoeth  ein  hunain,  fel 
na  byddo  i  nî  faglu  ein  brodyr,  neu  fod  yn 
achlysur  iddynt  bechu  :  fel  pe  byddai  i  ddyn 
yn  anystyriol  roddi  careg,  neu  fttgl,  ar  ífordd 
un  arall,  yr  hon  a  allai  beri  iddo  syrthio,  a 
briwio  ei  hnn.  Rhyw  ddarn  o  bren  mewn 
carfagl,  meddant,  yw  ystyr  y  gair  Skanda- 
lon,  "rhwystr. " 

14  *  Mi  a  wn,  h  ac  y  mae  yn  sicr 
gennyf  trwy  yr  Arglwydd  Iesu,  *  nad 
oes  dim  yn  aflan  o  hono  ei  hun  :  f  ond 

i'r  hwn  sydd  yn  tybied  fod  peth  yn 
aflan,  k  i  hwnnw  y  mae  yn  aflan. 

h  Act.  10.  28.  t  Gwe'l  ar  adn.  2.  k  adn.  23.  1  Cor. 8.  7. 

*  O'i  ran  ei  hun,  yr  oedd  yr  apostol  yn 
gwybod,  ac  yn  sicr  ganddo  trwy  awdurdod  a 
gairyr  Arglwydd  Iesu  (Marc  7. 19.)  nad  oedd 
dim  a  fwytêai  dynion  yn  gyffredin,  yn  aflan 
o  hóno  ei  hun.  Gwyddai  fod  Cristwedi  marw 
i  gymmodi  Iuddewon  a  Chenedloedd,  i  ddi- 
ddymu  pob  gwahaniaeth  crefyddol  rhyng- 
ddynt  ;  ac  i  symmud  y  felldith  a  ddaëth  trwy 

y  cwymp  ar  y  mwynád  o'r  crëaduriaid,  yn 
arwydd  o'r  hyn,  y  gwaherddid  rhyw  grëad- 
uriaid  dan  y  ddeddf  seremoniol.  Efallaifod 
yr  apostol  wedi  cael  datguddiad  digyfrwng 

hefyd,  gan  yr  Arglwydd  Iesn,  o'r  materuch- 
od,  fel  y  cawsai  am  swper  yr  Arglwydd,  (1 
Cor.  11. 23.)  ac  amryw  bethau  eraill.  Pa  fodd 

bynag  am  hyny,  efe  a  wyddai  yn  sicr,  "  fod 
pob  peth  agrëodd  Duw  yn  dda,  ac  nad  oedd 

dim  i'w  wrthod,  os  cymmerid  ef  trwy  dalu 
di'olch. "  1  Tim.  4.  4.  Nid  dy  wedyd  fel  hyn 
i  bleidio  y  Cenedloeddyn  eu  rhyddid,yr  oedd 
yrapostol;  eithr  addef  yr  oedd,  nad  oedd 
dim  yn  afian  o  hóno  ei  hun,  ac  y  gwyddai 
yntau  hyny  cystal  a  hwythau  ;  ond  yn  yr  ad- 
nod  nesaf  mae  yn  eu  cynghori  hwynt  i  fod 

yn  gynnil  ar  eu  harferiad  o'u  rhyddid  rhag 
"tristau,"  a  "distrywio"  eu  brodyr,  nad 
oedd  yn  gallu  cyd  weled  â  hwy.  t  Os  bydd- 

ai  neb  o'r  brodyr  yn  tybied,  fod  y  gwahan- 
iaeth  seremoniol  mewn  bwydydd  o  hyd  mewn 
grym;  byddai  y  bwyd  a  fwytêai  y  cyfryw, 

yn  groes  i'w  barn  a'u  cydwybod,  yn  afian 
iddynt  hwy,  am  hyny  dylent  beidio  a'i  fwyta 
nes  cael  eu  goleuo  yn  well. 

15*  Eithr  os  '  o  achos  bwyd  y  trist 
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êir  dy  frawd,  m  fnid  wyt  ti  mwyach 
yn  rhodio  yn  ol  cariad.  n  J  Na  ddis- 
trywia  ef  â'th  fwyd,  dros  yr  hwn  y bu  Crist  farw. 

13.22.    1  Cor.  8.  12.  m  pen.  13.  10.    tt    15. 
2.  1  Cor.  8  1.  a  13.1,4,5.  Gal.  5.  13.  Phil.  2.  2— 4. 
B  1  Cor.  8.  11.  2  Pedr  2.  1.   1  loan  2.  2. 

*  Gallai  y  brawd  gwàn  gael  ei  dristauyma 
mewn  un  o  ddwy  ffordd  :  yn  1.  Trwy  weled 
ei  frawd  goleuach  nag  ef  ei  hun  yn  gwneyd 
peth,  a  farnai  ef  yn  ei  gydwybod  yn  groes  i 
air  Duw :  neu  yn  2.  Trwy  gael  ei  hudo  ei 
hunan,  gan  esampl  hwnw,  i  wneyd  y  peth  a 
ddygai  euogrwydd  ar  ei  gydwybod,  a  thrist- 
wch  a  gotìd  i'w  feddwl  ef  wedi  hyny.  f  Pa 
un  bynag  o'r  ddwy  ffordd  y  tristêid  ef,  nid 
oedd  y  brawd  a  fyddai  yn  achlysur  o  hyny 
yn  rhodio  mewn  cariad  cristionogoltuag  ato. 
X  Mae  rhai  yn  deall  y  geiriau  hyn  am  ddis- 
tryw  tragywyddol  yr  enaid,  ac  yn  tybied  nad 
oedd  yr  ef,  dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farw, 
ddim  ond  proffeswr  crefydd  yn  unig,  yrhwn 
a  dybid  unwaith,  mewn  barn  cariad,  ei  fod 

yn  un  o'r  rhai  y  bu  Crist  farw  drostynt;  ac 
y  gallai  y  fath  un  a  hwnw  gael  ei  ddistrywio, 
er  dywedyd  o  Grist  am  ei  ddefaid,  dros  y 
rhai  y  rhoddes  efe  ei  einioes,  na  chyfr- 
gollant  hwy  ddim  byth,  %c.  Ond  nid  am 
ddistryw  tragywyddol  y  dywedir  yma;  eithr 
distrywio  cysur,  a  thawelwch  cydwybod  y 
brawd,  a  distrywio  ei  gariad  i  raddau,  ac  am 

amser,  tuag  at  y  brawd  a'i  tristâodd  : 
"  Rhwystro  un  o'r  rhai  bychain  hyn,"  y 
geilw  Crist  y  peth.  Y  neb  a  ddistrywio  ei 

frawd  yn  y  mesur  lleiaf  fel  hyn  "  â'i  fwyd, " 
mae  yn  dangos  meddwl  creulawn,  dyn  yn 

gwneyd  mwy  o  gyfrif  o'i  flys  ei  hun,  nac  o 
iachawdwriaeth  ei  frawd. — Ni  a  ddylem  ym- 
ddwyn  yn  ol  esampl  Crist,  yr  hwn  yn  hytr- 
ach  na  distry  wio  y  gweiniaid  "  â'i  fwyd,  " 
a  dywalltodd  ei  waed  a'i  einioes  drostynt. 

16  °*Na  chabler  gan  hynny  eich 

fdaioni  chwi. o  pen.  12.  17.  1  Cor.  10.  29,  30.  2  Cor.  8.  20,  21.  lThes. 
5.  22. 

*  Dylai  cristionogion  fod  yn  dra  gofalus  na 
ddefnyddiont  eu  rhyddid,  yr  hwn  sydd  yn 
dda  ac  yn  werthfawr  ynddo  ei  hun,  mewn 

modd  mòr  annochelgar,  a  chyda'r  fath  e- 
fteithiau  drwg,  ag  a  baro  i  neb,  crefyddol  na 
digrefydd  ei  gablu,  na  dywedyd  yn  ddrwg 

am  dano.  t  Wrth  "  ddaioni  "  yma,  mae  rhai 
yn  deall  y  ffydd  gristionogol,  neu  yr  efengyl 
yn  gyffredin ;  ond  eraill,  yn  fwy  prîodol,  a 
ddêallant  ryddid  cristionogol  yn  y  peth  a 
soniwyd  uchod. 

\7  p* Canys nid  y w  ̂   teyrnas Dduw 

fwyd  a  d'iod  ;  r  fond  cyfiawnder,  Ä|a 
thangnefedd,  ||  a  llawenydd  yn  yr  Ys- 

"  Gìân. 

pryd 

2.  44.  Mat.  3.  2.  a  6.  33.  Li.c  14.  15.  a  17.  20, 
21.  íoan  3.  3,  5.  1  Cor.  4.  20.  a  Ü.  9.  1  Thes.  2.  12.  q  1  Cor. 
8.  8.  Col.  2.  16,  17.  Heb.  13.  9.  r  Es.  45.  24.  Jer.  23.  5, 
6.  D»n.  9.  24.  Mat.  6.  33.    1  Cor.  1.  30.   2  Cor.  5.  21.    Pbil. 
3.  9.  2  Pedr  1.  1.  s  pen.  5.  1,  5.  a  8.  (J,  15,  16.  a  15.  13. 
Es.  55.  12.  a  61.  3.  Act.  9.  31.  a  13.  52.  Gal.  5.  22.  Phil.  2. 
1.  a  3.  3.  a  4.  4,  7.  Col.  1.  U.  1  Thes.  1.  6.  1  Pedr  1.  8. 

*  Gwedi  y  cwbl,  nid  yw  natur,  gogoniant, 
a  dedwyddwch  goruchwyliaeth  yr  efengyl, 
neu  deyrnas  gras  Duw  yn  nghalonau  ei  bobl, 
i'w  parotôi  hwynt  i  deyrnas  gogoniant,  yn 
gynnwysedig  yn  y  fath  bethau  amgylchiadol, 
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allanol,  a  chnawdol,  â  defnyddio  neu  beidio 
defnyddio,  gwahanol  fwydydd  a  dîodydd,yn 
ol  y  trefniadau  a  sefydlwyd  yn  y  ddeddt 

seremoniul,  y  rhai  nid  oeddynt  i'w  cadw  ond 
yu  unig  hyd  amser  y  diwygiad:  (Heb.  9. 
10.)  t  O,  na  ;  mae  teyrnas  nefoedd  o  natur 
a  chyfan^oddiad  llawer  mwy  rhagorol,  pur, 
ac  ysbrydol :  mae  yn  gynnwysedig  mewn 
cyhawnder  ffydd,  a  sancteiddrwydd  calon  a 
bnchedd  ;  $  mewn  tangnefedd  sylweddol  yn 
ein  heneidian  ein  linnain,  mewn  tymher  ac 
ymddygiad  taognefeddua  tu  ag  at  eraill,  dàn 
deimlad  piofta  lol  o  lod  Duw  yn  dangnefedd- 
us  a  heddychol  tuig  atom  ni  trwy  waed 
Iesu  ;  ||  ac  mae  yn  gynnwysedig  mewn  cysur 
a  llawenydd  nefol  ac  ysbrydol,  yr  hwn  mae 
yr  Ysbryd  Glân  yn  awdwr  ac  achos  o  hòno, 
fel  y  mae  yn  tywallt  cariad  Duw  yn  ein 

calonau  ni,  ac  yn  cyd-dystiolaethu  â'n  hys- 
bryd  ni  ein  bod  yn  blant  ac  etifeddion  i 
Dduw,  ac  yn  gyd  etifeddion  â  Christ,  pen.5. 
5;  a  8.  16,  17.  Tymher  siríol,  yw  ystyr  y 

gair  chara,  "  llawenydd,"  medd  rhai ;  ond 
efallai  ei  fod  yn  beth  mwy  na  hyny  weith- 
iau,  pa  un  bynag  a  wyddent  hwy  hyny  ai 
peidio. 

1 8  *  Canys  yr  bwn  '  sydd  yn  gwas- 
anaetha  Cristyn  y  pethau  hyn,  M|sydd 
hoff  gan  Dduw,  x  \  a  chymmeradwy 
gan  ||  ddynion. 

t  adn.  4.  pen.  6.  22.  a  12.  11.  a  16.  1S.  Marc  13.  34 
îoan  12.  26.  1  Cor.  7.  22.  Gal.  6.  15,  16.  Col.  3.  24.  Tit  2 

11—14.  u  pen.  12.  I,  2.  Gen.  4.  7.  Preg  9.  7.  Act.  10. 
35.  Phil.  4.  18.  1  Tim.  2.  3.  a  5.  4.  1  Padr  2.  5,  20. 

*  2  Cor.  4.  2.  a  5.  11.  a  6.  4.  a  8.  21.  1  Thes.  ;.  3,  4.  l*go 
2.  18-26.  1  Pedr  3.    16. 

*  Pwy  bynag  sydd  yn  gwasanaethu  Duw 
yn  y  pethau  hanfodol  hyn,  sef  cyfiawnder,  a 
thangnefedd,  a  llawenydd  yn  yr  Ysbryd 
Glân,  gan  ymddwyn  yn  ffydilawn  fel  gwas 
i  Grist,  mewn  ymostyngiad  ac  ufudd-dod 
iddo  ef,  mewn  ymddybyniad  arno,  a  chyda 
golwg  ar  ei  ogoniant ;  f  mae  y  cyfryw  un  o 

ran  ei  berson  a'i  wasanaeth  yn  rhyngu  bodd 
Duw  ac  yn  hotf  ganddo,  nid  o  herwydd  ei 
deilyngdod  ei  hun,  ond  yn  a  thrwy  ei  anwyl 
Fab  ef :  \  Ac  mae  y  cyfry w  un  hefyd  yn 
ddyn  o  ysbryd  ac  ymarweddiad  mòr  efeng- 
ylaidd  a  hawddgar,  fel  y  mae  yu  ei  brofi  éi 
hun  yn  wir  Gristion,  ac  yn  cael  ei  addef  a  i 
gymmeradwyo  felly  yn  meddyliau  pawb 
doethion  a  da,  o  bob  enwad  crefyddol,  er  ei 
fod  yn  gwahaniaethu  oddi  wrthynt  hwy 
mewn  rhai  pethau  dibwys  a  dihanfodol. 
||  Dynion  crefyddol  yn  unig,  medd  rhai ; 
dynion  yn  gyfiredin,  crefyddol  a  digrefydd, 
medd  eraill.  Diar.  16.  7. 

19  *  Felly  gan  hynny  v  diìynwn  y 
pethau  a  berthynant  i  heddwch,  *  f  a'r 
pethau  a  berthynant  i  adeiladaeth  ein 

gilydd. 
y  pen.  12.  18.  Salm  34.  14.  a  133.  1.  Mat.  5.  9.  Marc  9 

50.  2  Cor.  13.  11.  Eph.  4.  S— 7.  Phil.  2.  1-4.  Col.  3.  12— 
15.  Heb.  12.  14.  lago  3.  13—18.  I  Pedr  3.  11.  *  pe...  16. 
2.  1  Cor.  10.  33.  a  14.  12-47,  26.  Eph.  4.  29.  1  Thes.  5.  11, 
12.  1  Tlm.  1    4. 

*  Felly  gan  hyny,  gan  nad  oedd  yr  holl 
bethau  seremoniol  ond  pethau  ysgafn  a  di- 
bwys,  mewn  cymhariaeth  i  bethau  pwysig  a 
hanfodol  cristionogaeth ;  mae  yr  apostol  yn 
cynghori  y  Rhufeiniaid  i  ochelyd  ymrysonan 
a  dadleuon  anfrawdol  yn  eu  cylch,  i  beidio 

sefyll  gormod    ar   eu  gwahanol  dybiau    a'u 

Uö 

hai  ferion  eu  hunain  er  bt  iwio  eu  gilydd  ; 

ond  yn  hytrach  dilyn,  ac  ymarfer  â'r  pethau 
a°:  oedd  yn  eu  natur  a'u  canlyniadau  euhun- 
ain,  yn  tueddu  at  heddwch  ac  adeiladaeth 
ysbiydo!  eu  gilydd,  ac  yn  meithrin  tymher 
ac  ymddygiad  heddychol  tuag  at  eu  brodyr 
yu  Nghrist.  Mae  yr  heddwch  hwn  yn  dra 
angenrheidiol  rhwng  cristionogion,  dylem 

wneyd  pob  peth  a  allom  i'w  feithrin,  a 
gwylied  rhag  pob  pcth  a'i  niweidio :  f  ac 
nid  yw  bywyn  heddychol  yn  ddigon  chwaith  ; 
dylem  geiaio  adeiladu  ein  gilydd  hefyd,  a 
bod  yn  fuddiol  i  gynuydd  gras  agwybodaeth, 

y  naill  i'r  Ua.Il. 

20  a*Oachos  bwyd  na  ddinystria 
ftwaith  Duw.  cfPob  peth  yn  wir 

sydd  lân  ;  d  \  eithr  drwg  yw  i'r  dyn 
sydd  yn  bwytta  trwy  dramgwydd. 

a  Gwel  ar  adn.  15.— Mat.  18.  6.  1  Cor.  6.  12,  13.  a  8. 
8,  13.    a  10.  31.  b  Eph.  2.   10.     Phil    1.  6.         c  adn.  14. 
Mat.  15.  II.  Act.  10.  15.  1  Tim.  4  3-5.  Tit.  1.15. 
d  ado.  15,  21.  1  Cor.  8.  9-12.  a  10.  32,  33. 

*  Wrth  "waith  Duw"  yma,  mae  rhai  yn 
deall  eneidiau  dynion  ;  Clsa.  57.  16,)  eraill, 
gwaith  Ysbryd  a  gras  Duw  ar  eneidiau  y 
saiot  yn  Rhufain  ;  ac  eraill,  y  cariad,  yr 
heddwch,  y  cyd-gordiad,  yr  undeb,  y  cysur, 
a'r  adeiladaeth  ysbrydol,  oedd  Duw  wedi 
wneyd  yn  eu  plith  yn  yr  eglwys  hòno : 
gresyn  fod  ymrysonau  yn  nghyích  bwydydd 
a  díodydd  yn  dinystrio  neu  yn  aflwyddo 

gwaith  Duw  yn  un  o'r  ystyriaethau  uchod. 
Am  y  dinystrio  hwn,  gwel  ar  adn.  15.  t  Er 
i  Paul  gael  ei  ddwyn  i  fynu  yn  pharisead 
manol,  eto  yr  oedd  am  i  bawb  wybod  yn 
sicr,  fod  pob  math  o  fwydydd  yn  lân  yn- 

ddynt  eu  hunain,  y  naill  cystal  â'rllall;  \  eto 
byddai  yu  ddrwg  i  ddyn  eu  bwyta,  os  byddai 
hyny  yn  tramgwyddo  brawd  gwàn,  neu  yu 
foddion  i'w  hudo  ef  ifwyta  yn  erbyn  ei  gyd- 
wybod  ei  hun.     Gwel  ar  adn.  14,  15. 

21  *'*  Da  yw  nafwyttâercig,acnad 
yfer  gwin,  na  dim  f  trwy  yr  hyn  f  y 
tramgwydder,  neu  y  rhwystrer,  neu  y 
gwanhâer  dy  frawd. 

eadn.  17.  pen.  15.  1,  2.  1  Cor.  8.  13.  /adn.  13. 
Mal.  2.  8.  Mat.  16.  23.  a  13.  7—10.  Lnc  17.  1,  2.  Phil.  1. 
10.  Heb.  12.  i3.   Dat.  2.  14. 

*  Cymmaint  y  dylai  cariad  brawdol,  a 
thynerwch  cydwybod,  wrth-bwyso  pob  ystyr- 
iaethau  o  ryddid  a  chyfreithl»)ndeb,  niewii 
bwydydd  ammheüus  gan  frodyr  gweiniaid  ; 
fel  y  byddai  yn  dda  ymatt.d  yn  hollaw)  oddi 
wrth  gia,  a  gwin,  a  pliob  peth,  trwy  yr  hyn 
y  tranigwydder,  neu  y  rhwystrer,  ncu  y 
gwanâer,  y  brodyr  gweiniaid  hyny.  Yr 
oedd  yr  ymattal  hyn  yn  dda,  oran  Duw;  yr 
ofdd  yn  gymmeradwy  gan  Dduw,  ac  yn 
rliyngu  bodd  iddo  :  yr  oedd  yn  dda,  o  ran  y 
brawd  gwàn  ;  fel  yr  oedd  yn  cael  ei  gadw 

drwy  hyny  rhag  ei  u  dristâu,"  ei  "  ddis- 
trywio,"  (adn.  15,)  ei  "  dramgwyddo,  ei 
rwystro,  a'i  wanâu  :"  ac  yroedd  yn  dda  hef- 
yd,  i'r  ymattaüwr  ei  hun  ;  am  ei  fod  yn  cael 
ei  gadw  drwy  hyny  rhag  hudo,  tramgwyddo, 
a  niweidio  ei  frawd.  t  Mae  rhai  yn  gwa- 
haniaethu  rhwng  ytri  gŵ  hyn,  tramywyddo, 
rhwystro,  a ywanâu  ;  gan  wnenthur  y  cyntaf, 

y  niwed  mwyaf,  a'r  <daf,  y  niwed  lleiaf : 
lleiaf :  tybia  eraill  i'r  gwrth wy neb ;  fod  y  cynt- 
af  yn  arwyddo  y    niwed   lieiaf,  a'r  olaf  y 
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niwed  mwyat'.  Tybia  eraill  nad  yw  y  tri  gair 
yn  arwyddo  ond  yr  un  peth  ;  a  dywed  Pool 
nad  oe9  oud  un  gair  yn  y  Syriaeg  am  y  tri, 
sef  tramgwyddo.  Mae  arfer  amryw  eiria» 
am  yr  un  peth,  yn  dangos  mawr  bwys  y  peth 

hwnw;  a'r  gofal  mawr  addylem  ninnaugym- 
meryd  rhag  niweidio  ein  brodyr  mewn  un 
modd.  Yn  1  Cor.  8.  13,  ni  a  welwn  fod  yr 
apostoIeihunynymattal,fel  mae  yn  gorchym- 
yn  i  eraili  ymattalyma:  dylai  dywedyd  a 

gwneyd  pregethwyr  fod  yn  gyson  à'u  gilydd. 

22  **  Aoes  ifydd  gennytti  ?-fbydd- 
ed  hi  gyd  â  thi  dy  hun  ger  bron  Duw. 

h  X  Gwýn  ei  fyd  yr  hwn  nid  y w  yn  ei 
farnu  ei  hun  yn  yr  hyn  y  mae  yn  ei 
dybied  yn  dda. 

g  adn.  2,  5,  14,  23.  Gal.  6.  1.  lago  3.  13.  h  pea.  7. 
15,  24.  Aot.  24.  16.  3  Cor.  1.  12.  1  loan  3.  21. 

*  Mae  rhai  yn  darllen  y  rhan  hon  o'r  ad- 
nod  heb  y  nod  o  holiad ;  "  Y  mae  ffydd  gen 
nyt  ti:"  pa  un  bynag  o'r  ddwy  ífordd,  yr  un 
p«th  yw  y  synwyr.  f  Pwy  bynag  oedd  â 
ffydd  gadarnach,  neu  â  gwybodaeth  oleuach 
ganddynt,  ac  yn  credu  yn  sicr  y  gallent  yn 
gyfreithlawn  fwyta  pob  math  o  fwydydd,  ni 
ddylent  wneuthur  rhodres  abalch-ddangosiad 
0  hyny,  a  chymmeryd  pob  cyfle  yn  anmhrîod- 
01  i  weithredu  yn  ol  eu  ífydd  a'u  goleu  yn  y 
cyfryw  bethau  ;  ond  yn  hytrach  ei  bod  gan- 
ddynt  ger  bron  Duw,  yr  hwn  a  wyddai  un- 
iondeb  eu  calonau  hwynt,  heb  iddynt  ddan- 

gos  eu  ffydd  a'u  goleu  mewn  gweithred,  He  yr 
oedd  eraill  yn  eu  barnu,neuyn  tramgwyddo 
wrthynt,  o  herwydd  hyny.  Fel  hyn  dylent 
arfer  eu  rhyddid  gyda  gostyngeiddrwydd, 
gochelg.irwch,  doethineb,  a  hunan-ymwadiad; 
ac  heb  ddangos  eu  bod  yn  eu  derchafu  eu  hun- 
aiu,  neu  yn  dirmygu  eu  brodyr  gwanach  nâ 
hwynt-hwy :  %  a  dedwydd  fyddai  y  dyn  hwnw, 
yr  h wn  oedd  yn  rhydd  oddi  wrth  bob  ammheu- 
aeth  a  hunan-gondemniad,  yn  y  pethau  y  can- 
Htêai  iddoei  huneu  gwneyd.  Yr  hwn  a  ŵyr  pa 
fodd  i  arfer  peth  cyfreithlawn  yn  wastad  mewn 
moddcyfreithlawn,  gwyn  ei  fyd  hwnw  ;  mae 
yn  meddiannu  eienaid  ei  hun  mewn  tangnef- 
edd,  mae  yn  gymmeradwy  gan  Dduw,  yn 
garedig  gan  ei  frodyr,  ac  yn  ddiofid  iddynt. 

23  *  *  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  pet- 
ruso,  ̂ os  bwytty,  f  efe  a  gondemni- 
wyd,  %  am  nad  y  w  yn  bwytta  o  ffydd  : 

1 1|  a  pheth  bynnag  nid  yw  o  fîydd, pechod  yw. 

iTi*.\l?tA7ù.e.  *peD'  ,32-    1Cor  Jtî»-*f 
*  Ond  os  byddai  neb  yn  ammau,  neu  yn petruso,  pa  un  a  oedd  y  peth  hyn  neu  y  peth 

arall  yn  gyfreithlawn  neu  beidio;  ac  eto  ei 
fod  ef  trwy  esampl,  darbwylliad,  neu  duedd, 
yn  bwyta;  +  yr  oedd  efe  yn  sicryn  pechu,ac 
yn  sicr  o  gael  ei  gondemnio  gan  ei  gydwy- 
bod  ei  hun,  a  chan  Dduw  hefyd,  oddieithr 
iddo  edifarân.  \  Oblegid  gan  nad  oedd  efe 
yn  bwyta  o  ffydd,  gan  nad  oedd  yn  sicr  ynei 
t«ddwl  ei  hun  fod  yr  ys^rythyr  yn  caniatâu 
ì'ido  fwyta  o'r  cyfryw  beth  ;  yr  oedd  ynenog o  toddloni  ei  tìys  a'i  dneddiadau  ei  hun,  yn hytrach  na  gwrando  ar  iais  ei  gydwybod  ac 
ewyllys  Duw,  yn  ol  fel  yr  oedd  efe  y  pryd 
hwnw  yn  dëall  ewyllys  Dnw :  nid  oedd 
efe   yn    sicr    fod    Duw  yn    caniatâu    y   fath 
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beth  iddo,  ac  nis  gwyddai  yn  sicr  nad  oedd 
Duw  yn  anfoddlawn  iddo,  am  hyny  yr  oedd 
yn  pechu,  ac  yn  cael  ei  gondemnio  fel  y  dy- 
wedwyd.  ||  Yn  mhob  achos  o  natur  grefydd- 
ol,  pa  beth  bynag  a  wnelom  heb  gredu  fod 
iddo  sail  yn  ngair  Duw,  ac  awdurdod  i  nin- 

uau  yn  ol  y  gair  i'w  wneyd,  mae  yn  bechod 
mawr  i  ni  ei  wneyd;  gan  ei  fod  yn  ddirmyg 

ar  Dduw  a'i  air  ;  yn  ddîystyi  wch  ar  yr  hyn 
a  broffeswn  ei  fod  yn  rheol  ein  ffydd  a'n 
dyledswydd  ;  ac  yn  drais  ar  gyfarwyddiadau 
cydwybod,  yr  hyn  a  ddylai  ein  battal  ni  rhag 
pob  peth  y  byddo  arnom  ofn  na  bydd  yn 
gymmeradwy  yn  nydd  y  farn.  Mae  rhai 
dynion  da  yn  petruso  bwyta  o  swper  yr  Ar- 
glwydd  o  herwydd  y  geiriau  hyn  ;  ond  mae 
yn  amlwg  mai  disail  iawn  yw  hyny,  am  fat- 
er  arall  yn  hollawl  mae  yr  apostol  yn  llefaru. 

PEN.  XV. 

Y  dylai  y  cryf  gyd-ddwyn  â'r  gwan. 

A.  NYNI  y  rhai  ydym  a  gryfion, 

b\  a  ddylem  gynnal  gwendid  y  rhai 
gweiniaid,  J  ac  nid  crhyngu  ein  bodd ein  hunain. 

a  pen.  4.  20.  1  Cor.  4.  10.  2  Cor.  12.  10.  Eph.  6.  10. 
2Tim.  2.  1.     1  loan  2.  14.  b  peu.  14.  1.     1  Cor.  9.  22. 
a  12.  22-24.  Gal.  6.  1,  2.  1  Thes.  5.  14.     c  Gwel  ar  adn.  3. 

Yma  mae  yr  apostol  yn  myned  rhagddo 

yn  y  mater  oedd  ganddo  yn  y  bennod  o'r 
blaen.  *  Mae  yn  addef  bod  y  rhai  oedd  yn 
dëall  eu  rhyddid  mewn  bwydydd  a  diwrnod- 

au,  yn  y  cyffredin  yn  "grytìon"  mewn  tfydd, 
yn  gystal  ag  yn  iach  mewn  barn,  mewn  cym- 
hariaeth  i'w  brodyr  mwy  petrusgar.  fOnd 
am  y  rheswm  hyny,  dylai  y  rhai  cryfion,  nid 
yn  unig  gyd-ymddwyn  â  gwendidau  y  rhai 
gweiniaid,  y  rhai  nid  oeddyntalluog  i  orfod  eu 
gwendidau  ;  a  pheidio  eu  dirmygu  hwynt ;  ond 
hefyd  dylent  gynnal  eu  gwendid  hwy,  trwy 
ymwadu  â  hwy  eu  hunain  yn  amyneddgar  er 
eu  mwyn  hwynt,  a  dyoddef  en  barn  anghar- 
iadushwy  yn  addfwyn  ;  ac  aryr  un  pryd  ym- 
gaisyn  wastadoì  am  fod  o  bob  eymmorth  a  da- 
ioni  iddynt,  a  chynnal  cymir.undebheddychol 
â  hwynt.  Nid  am  gyftiliornadau  mewn 
athrawiaeth  mae  yr  apostol  yn  sôn  ;  ond  am 
bethau  dibwys,  bwydydd  attyddiau  gŵyl,&e, 
l  Gan  nad  ydy w  cristionogion  yn  by w,  nac  i 
fyw  iddynt  eu  hunain,  (peö.  14.  7,)  felly  ni 
ddylent  ryngu  eu  bodd  eu  hnnain,  llai  o  la- 
wer  coledd  eu  balchder,  eu  tymherau  a'u 
nwydau  eu  hunain,  a'u  meddyliau  dirmyeu? 
am  eraill.  Dylent  ymddwyn  tuag  at  en 
brodyr  gweiniaid,  fel  y  bydd  dynion  yn 
gwneyd  wrth  gyd  deithio  ;  y  rhai  cryfion  ac 
iachus  i  sylwi  yn  dirion  ar  y  rhai  atiach  a 
gweiniaid,  dwyn  eu  beichian,  aros  wrthynt, 
a'u  gwahodd  hwynt  i  bwy?o  arnynt. 

2  d *  Boddhâed  pob  un  o  honom 
ei  gymmydog  yn  yr  hyn  sydd  dda 
iddo  er  adeiladaeth. 

d  pen.  14.   19.     I  Cor.  9.  19-22.     «10.24,33.     a  II.  1. 
13.  5.  Phil.  2    4,  5.  Tit.  2.  9,  10. 

*  Fel  hyny,  yn  Ile  rhyngu  ein  bodd  ein 
hunain,  fel  y  dy  wedwyd  ar  adn.  1,  dylein  fod 

yn  barod  yn  wastad  i  foddâu  ein  brodyr  a'n 
cymmydogion,  yn  mhob  peth  a  fyddo  er  Iles 
a  daioni  iddynt,  er  adeiladaeth  ysbrydol  eu 
heneidiau,  trwy  geisio  dilëu  eu  rh.igfarnau, 

ac  ennill  eu  cariad  a'u  hewyllys  da:  ac  wrth 



Y  dylem  foddâu  ein  cymmydog        RHUF.  XV. yn  ol  esampl  Crist. 

i  bob  un  wneyd  fel  hyn  tuag  at  bawb,  caiff I 
yr  eglwys  oll  ei  hadeiladu  mewn  gwybodaeth, 
cariad,  a  phob  gras,  er  gogoniant  i  Dduw. 

3  *  Canys  e  Crist  f  nis  boddhâodd 
ef  ei  hun  ;  J  eitbr  megis  y  mae  yn  ys- 
grifenedig/||Gwaradwyddiadau  y  rhai 

a'th  waradwyddent  di,  a  syrthiasant arnaf  fi. 
e  Salm  40.  6-3.  Mat.  26.  39,  42.  Ioan  4.  34.  a  5.  30. 

a  6.  38.  a  8.  29.  a  12.  27,  28.  a  14.  3Û,  31.  a  15.  10.  Pliil.  2. 
8.      /Salra  69.  9,  20.  a  89    50,  5!.  Mat.  10.  25.  loan  15.  21. 

*Crist,  ein  Harglwydd  mawr  a  bendiged- 
ig,  ei  hun,  yr  hwn  nid  oedd  dàn  rwymau  i 
neb  o  honom,  ac  nid  oedd  raid  iddo  wrth 
neb  yn  y  mesur  Ileiaf;  fni  cheisiodd  ei  fodd- 
âu  ei  hun  pan  oedd  ar  y  ddaear,  trwy  geisio 

ei  fwyniant  eihun,  eiddì'ogelwcn  na'i  anrhyd- 
edd  ei  hun ;  ond  a'i  rhoddodd  ei  hun  i 
warth,  erlid,  ac  angnu,  îe,  angau'r  groes,  er 
ein  mwyn  ni.  X  Yn  Sahn  69.  9:  fel  mae  y 

rhan  oltf  o'r  adnod  hòno  yn  cael  ei  chym- 
hwyso  yma  at  Grist,  felly  mae  y  rhan  flaen- 
af  o  hòni  yn  Ioan  2  17  ;  ac  adn.  21  o'r  un 
Salm  yn  Ioan  19.  28,  29.  ||  Yma  mae  Crist 
yn  llefaru  wrth  Dduw  Dad,  ac  yn  dywedyd, 
Y  gwaradwyddiadau  adaflwyd  ar  dy  enw  di, 
gan  y  rhai  a  lefarent  yn  ddrwg  am  drefniad- 

au  dy  ragluniaeth  a'th  ras,  a  wânasant  fy 
nghalon  I  â  gofid  mawr ;  îe,  syrthiodd  y 
gwaradwyddiadau  hyny  arnaf  fi  gyda  phob 
math  o  anmharch  a  chreulondeb,  ac  mi  a'u 
dygais  hwy  yn  ewyllysgar  er  dy  ogoniant  di, 

pan  ddyoddefais  y  groes,  gan  dd'iystyry 
gwaradwydd,  ac  y  dyoddefais  gyfryw  ddy- 
wedyd  ynfy  erbyn  gan  bechaduriaid  :  (Heb. 
12.  2,  3.)  a  throseddau  dy  bobl  di,  trwy  y 
y  rhai  y  díanrhydeddasant  ac  y  digiasant  di, 
a  roddwyd  mewn  modd  cyfreithiol  a  barnoí 
arnaf  fi,  fel  y  tarewid  ac  yr  archollid  fi  am 
danynt;  ac  mi  ddygais  eu  pechodau  hwynt, 

a'r  gospedigaeth  ddyledus  iddynt,  yn  fy 
nghorph  fy  hun  ar  y  pren,  pan  ddyoddefais, 

y  Cyfiawn  dros  yr  anghytìawn,  i'w  dwyn 
hwy  at  Dduw.  1  Pedr  2.  24  ;  a  3.  18.  Tyb 
iwn  fod  yralleiriad  uchod  yn  cynnwys  medd- 
wl  y  geiriau,  fel  nad  oes  achos  yaihelaethu 
yn  fanylach  arnynt. 

4  ̂ *  Canys  pa  belhau  bynnag  a  ys- 
grifenwyd  o'r  blaen,  er  addysg  i  niyr 
ysgrifenwyd  hwynt;  h\  fel  trwy  am- 
ynedd  a  diddanwch  yr  ysgrythyrau, 
Jy  gallem  gael  gobaith. 

g  \>ea.  4  23,  24.  1  Cor.  9.  9,  10.  a  10  11.  2  Tim.  3.  16, 
17.  2  Pedr  1.  20,  21.  h  pen.  5  3—5.  a  8.  24,  25.  a  12.  12 
Salm  119.  81-83.  Heb.  6.  10-19.  a  10.  35,  36.  Iigo  5.  7— 
11.   1  Pedr  1.  13. 

*  Mae  yr  apostol  yn  cymmeryd  achlysur 
oddi  wrth  y  dyfyniad  uchod  o  eiriau  Dafydd, 
i  ddangos  fod  y  cwbl  o  ysgrythyrau  yr  Hen 
Destament,  wedi  eu  hysgriîenu  er  addysg  i 

ni,  yn  gystal  ag  i'r  rhai  y  traddodwyd  hwy 
iddynt  gyntaf :  pa  bethau  bynnag  a  gynnwys- 
ant,  ai  cysgodau  a  rhag-fynegiadau  o  Grist 
ac  am  dano,  ai  ynte  addewidion  grasol,  gor- 
chymynion,  rhybnddion,  neu  esamplau. 
t  Mae  efe  yn  dywedyd  "  amynedd  a  diddan- 
wch  yr  ysgrythyrau,"  oblegid  fod  y  grasan 
hyn  yn  cael  eu  gweithio  a'u  meithrin  yn  y 
saint  trwy  yr  ysgrythyrau  :  arfogir  hwy  k% 
amjnedd,  a  chynnysgaethir  hwy  â  diddan- 
wch,  trwy  yr  esamplau  a'r  addewidion  sydd 7Í8 

yn  y>"  ysgrythyrau.  j  Gobaith  am  waredig- aethau  o  drallodion  a  chyfyngderau  y  bywyd 
hwn,  a  gobaith  am  iachawdwriaeth  berífaith 
a  thragywyddol  yn  y  diwedd.  Dyma  dri 
gras  gwerthfawr  mewn  byd  o  drallod,  amyn- 
edd,  diddanwch,  a  gobaith;  ac  maent  oll  i'w 
cael  drwy  yr  ysgrythyrau. 

5  **A  Diiẅ  yramynedd  *  a'r  diddan- 
wch  l\  aroddoi  chwisyniedyrunpeth 
tu  ag  at  eich  gilydd  J  yn  ol  Crist  Iesu  : 

í  ado.  13.  Ex.  31.  6.  Salm  86.  15  1  Pedr  3.  20.  2  Pedr 
3  9,15.  k  2  Cor.  1.  3,  4.  a  7.  6.  /  pen.  12.  16.  2  Crou. 
30.  12.  Jer.  32.  39  Ezec.  II.  19.  Act.  4.  32.  I  Cor.  1.  10. 
2  Cor.  13.  11.  Pliil.  1.  27.  a2.  2    a  4.  2.  1    Pedr  3.  8. 

*  Gelwir  Duw  yn  "  Dduw  pob  gras,"  yn 
1  Pedr  5.  10;  "Duw  y  gobaith,"  adn.  13; 
"  Duvv  yr  heddwch,"  adn.  33;  "  Duw  y  car- 
iad  a'r  heddwch,"  2  Cor.  13.  11;  ac  yn 
"  Dduw  yr  amynedd  a'r  diddanwch  yma  : 
efe  yw  awdwr  a  gweithredwr  y  grasau  hyn 

yn  ei  bobl ;  yn  yr  adnod  o'r  blaen  darllen- 
asom  am  amynedd  a  did  lanwch  yr  ysgryth- 
yrau,  ac  yma  mae  yr  apostol  yn  dangos  nad 
yw  yr  ysgrythyrau  ddim  yn  eu  gweithredu  o 
honyntcu  hunain,ond  Duwsyddyneugweith- 
redu  yn  ei  bobl  trwy  yr  ysgrythyrau.  f  Fel 
mae  Duw  yn  awdwr  amynedd  a  diddanwch, 
feliy  mae  efe  hefyd  yn  awdwr  cydfod,  cyd- 
syniad,  a  chyd-gordiad,  yn  mhlith  ei  bobl : 
doniiu  Duw  yw  pethau  fel  hyn  ;  efe  syddyn 
gwneuthur  ei  bobl  o  un  meddwl  ac  un  galon; 
a  dylai  ei  saint  ymofyn  âg  ef,  am   wneuthur 
0  hóno  hyn  iddynt.  Bu;tn  iawn  yr  â  eglwysi 
blodeuog  yn  ddrylliau  gan  derfysgoedd,  ond 
fel  y  rhoddo  Duw  iddynt  synied  yr  un  peth 

tuag  at  eu  gilydd  fel  br»dyr  ac  aelodau  o'r  un 
corph.  X  Yn  ol  athrawiaeth,  gorchymyn,  ac 
esampl  Crist  Iesu,  er  ei  ogoniant  ef,  ac  yn 
gymmeradwy  gan  Dduw  trwyddo  ef. 

6  *  Fel  y  galloch  m  yn  unfryd,  o  un 
genau,  ogoneddu  Duw,  n  \  a  Thad  ein 
Harglwydd  Iesii  Grist. 

madn.9-11.  Zeph.  3.  9.  Zec.  13.  9.  Act.  4.  24. 
«  îoan  10.  29,  30.  a  20.  17.  2  Cor.  1.  3.  a  11.  31.    Eph.  1.  3. 
1  Pedr  1.  3. 

*  Heb  synied  yr  un  peth  tuag  at  ein  gilydd, 
nis  gallwn  fod  yn  unfryd,  ac  o  un  genau  yn 
gogoneddu  Duw.  Heb  yr  Ysbryd  Glân  yn 
ei  ddylanwadau  nefol,  nis  gall  y  saint  ogon- 
eddu  Duw  yn  nnfryd  ac  o  un  genau  ;  ac  nid 
yw  yr  Ysbryd  Glân  yn  preswylio  lle  na 
byddo  dynion  yn  synied  yr  un  peth  tuag  at 
eu  gilydd  :  nid  ywefe  awdwr  anghydfod  eithr 
trefn,  ac  nid  yw  yn  caru  bod  lle  byddo  ang- 
hydfod,  terfy^g,  ac  annhrefn.  t  Enw  cyffred- 
in  ar  Dduw  yn  yr  epistolau;  mae  yn  Dad  ein 
Haro;lwydd  lesu  Grist  yn  1.  Fel  y  mae  Crist 
yn  Fab  Duw;  drwy  genedliad  tragywyddol 
ac  annrhaethadwy.  Yn  2.  Fel  mae  yn  ddyn; 

efe  a'i  cenedlodd  ac  a  ffurfiodd  ei  ddynoliaeth 
ef.  Yn  3.  Ftl  mae  yn  Gyfryngwr;  efe  a'i 
^osododd  ef  yn,  ac  a'i  cymhwysodd  i'r  Swydd 
hòno.  Mae  yr  enw  hyn  ar  Dduw  yn  cyn- 
nwys  ein  holl  gysur  a'n  dedwyddwch  ni  ; 
oblegid  mae  efe  yn  Dad  i  ni  am  ei  fod  yn 
Dad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

7*0  herwydd  paham  °  derbyniwch 
eich  gilydd,  p  f  megis  ag  y  derbyniodd 
Crist  ninnau,  *?  Ji  ogoniant  Duw. 

o  pen.  14.  1—3.  Mat.  10.^40.  Marc  9.  37.  Luc  9.  48. p  Mat.  11.  2S-30.  Luc  15.  2.  loan  6.  37.  a  13.  34.  q  adn. 
9.  Eph.  1.  6— S,  12,  18   2  Thes.  1.  10—12.   | 



Bod  yr  efengyl  i'r  cenedloedd 
RHÜF.  XV. yn  gystal  ag  Vr  Juddewon. 

*  Mae  yr  apostol  yn  dybenu  ei  ymadrodd 
raewn  cyifeìyb  eiriau  ag  y  dechreuodd  pen. 
14,  1,  3:  o'r  blaen  y  cryfìon  oedd  i  dderbyn 
y  gweiniaid,  ond  yma  pawb  i  dderbyn  eu 

gilydd  ;  y  cryfion  y  gweiniaid,  a'r  gweiniaid 
y  cryfion  :  rhaid  fod  iddynt  gyd-gymundeb 
oll  â'u  gilydd  ;  gan  barâu  mewncariad  brawd- 
ol,  a  chyírif  eu  gilydd  yn  frodyr,  ac  arfer  hir- 
ymaros,  a  chyd-ddyoddef  á'u  gilydd.  t  Megys 
y  derbyniodd  Crist  ninnau  yn  ei  drugaredd 

ac  i'w  drugaredd,  i'w  dý  ac  i  fwynâd  o 
freintiau  a  beudithion  yrefengyl:  derbyniodd 
Crist  ni  yn  rhad  ac  yn  rhwydd,  heb  wneyd 
dim  gwahaniaeth  rhwng  luddewon  a  Clien- 
edloedd,  cryfion  a  gweiniaid:  derbyniwch 
chwithau  eich  gilydd  yr  un  modd,  yn  ol  ei 
esampl  ef.  \  Mae  rhai  yn  cyssylltu  y  geiriau 

hyn  â'r  ail  ran  o'r  adnod,  sef  bod  Crist  yn 
derbyn  «i  bobl  i  ogoniant  Duw,  hyny  yw,  i'w 
gwneyd  yn  gyfranogion  o  ogoniant  üuw,  ac  i 

fynegi  gogoniant  ei  wirionedd  ef  i'r  Iuddew- 
on,  a'i  dmgaredd  i'r  cenedloedd,  fel  y  dan- 
gosir  yn  yr  adnodau  a  ganlyn.  Mae  eraill  yn 
cyss)lltu  y  geiriau  â  rhan  íìaenaf  yr  adnod  ; 

"  derbyniwch  eich  gilydd  i  ogoniant  Duw:" 
sef  fel  y  cafFo  Duw  ei  ogoneddu  yn  eich  car- 
iad,  eich  brawdgarwch,  eich  undeb,  a'ch 
cyd-gordiad  chwi  â'ch  gilydd. 

8  r  *Ac  yr  wyf  yn  dywedyd/  wneuth- 
ur  lesu  Grist  yn  weinidog  i'renwaed- 
iad,  'f  er  mwyn  gwirionedd  Duw,  er 
mwyn  cadarnhâu  J  yr  addewidion  a 

wnaethpwyd  i'r  tadau : r  pen.  3.  26.  1  Cor.  1 .  12.  a  10.  19,  29.  a  15.  50.  s  pen. 
9.4,5.  Mat.  15.  24.  a  20.  28.  Ioan  1.  11.  Act.  3.  25,  26. 
a  13.  46.  Gal.  4.  4,  5.  r  pen.  3.  3.  Salm  98.  2,  3.  Mica  7. 
20.  Luc  1.  54-56,  70—72.  2  Cor.  1.  20. 

*  Mewn  trefn  i  uno  Iuddewon  a  chenedl- 

oedd  yn  un  eglwys,  a'u  cymmodi  hwy  â'u 
gilydd,  cymmerodd  lesu  Grist  ei  ddynoliaeth 
ym  mhlith  yr  Iuddewon  ;  efe  a  wnaed  dàn  y 
ddeddf,  ac  a  enwaedwyd  arno :  ac  efe  a  ar- 
ferodd  ei  weinidogaeth  bersonol  gyda  llafur 
diflino  a  hunan-ymwadiad  yn  mhlith  yr  en- 
waediad,  sef  yr  Iuddewon  ;  ac  efe  a  orchym- 
ynodd  i'w  apostolion  bregethu  yr  efengyl  i'r 
Iuddewon  yn  gyntaf.  t  Fel  hyn  efe  a  gyf- 
lawnodd  y  prophwydoliaethau  a'r  addewid- 
ion  a  roddasid  i  dadau  y  genedl  hòno :  \  sef 
yr  addewidion  a  wnaed  i  Adda,  Abraham,  a 

Dafydd,  y  deuai  y  Messiah  o'u  llwynau  hwy, 
yn  yr  hwn  y  bendithid  holl  genedloedd  y 
ddaear:  gan  hyny  nid  oedd  gan  y  Cenedl- 
oedd  dychweledig  ddim  achos  i'w  dirraygu 
hwynt. 

9  M* Ac  fel  y  byddai  i'r  Cenhedloedd 
ogoneddu  Duw  am  ei  drugaredd ;  ffel 

y  mae  yn  ysgrifenedig,  *  J  Am  hyn  y 
cyffesaf  i  ti  ym  mhlith  y  Cenhedloedd, 

ac  y  canaf  i'th  enw. «  adn.  16.  pen.  9.  23,  24.  a  11.  22,  30.  Es.  24.  15,  16. 
Ioan  10.  16.  Eph.  2.  12—22.  a  3.  1—8.  1  Fedr  3.  9,  10, 
x1  Sam.  22.  50.  Salm  18.49. 

*  Ar  y  llaw  arall,  ar  ol  esgyniad  Crist, 
cafodd  yr  efengyl  ar  ei  orchymyn  ef,  ei  phreg- 
ethu  yn  helaelh  iawn,  a  chyda  llwyddiaut 
mawr,  yn  mhlith  y  cenedloedd  ;  fel  y  byddai 
iddynt  hwy  ogoneddu  Duw  am  ei  drugaredd, 
megys  y  rhag-fynegasid  yn  amlwg  gan  lawer 
o'r  hen  brophwydi.  Sonia  yr  apostol  am 
wirionedd  Duw  i'r  Iuddewon,  ac  am  drugar- 

7Î9 

edd  Duw  i'r  cenedloedd  :  nid  am  fod  y  naill 
heb  y  llall,  na'r  naill  yn  fwy  na'r  llall  i'r 
uddevvon  na'r  cenedloedd ;  yr  oedd  tru- 

garedd  yn  gystal  a  gwirionedd  i'r  ludd- 
ewon,  a  gwirionedd  yn  gystal  a  thrugar- 
edd  i'r  Cenedloedd :  ond  sonir  am  dru- 

garedd  i'r  Cenedloedd,  o  herwydd  fod  tru- 
garedd  yn  ymddangos  yn  nodedig  o  amlwg 

yn  eu  galwad  a'u  dychwcliad  hwy,  wedi 
iddynt  gael  eu  hesgeuluso  trwy  yr  oesoedd. 
Act.  14.  16;  a  17.  30.  t  Yr  oedd  trugaredd 

Duw  i'r  cenedloedd  yn  beth  tra  anghredad- 
wy  gan  yr  Iuddewon,  am  hyny  mae  yrapos- 
tol  yma  yn  profi  y  mater  trwy  amryw  dyst- 
iolaethau  o'r  Hen  Destament.  |  Mae  y  geir- 
iau  hyn  wedi  eu  cymmeryd  o  Salm  18.  49: 

"am  hyny  y  moliannaf  di,&c."  yw  y  geiriau 
yno,  ondyma,yn  ol  y  Deg  a  thriugain,  "  am 
hyn  y  cyffesaf  i  ti  &c.  "  Mae  yn  amlwg  mai 
geiriau  Crist  yw  y  geiriau,  wedi  eu  llefaru 
gan  Dafydd  megys  yn  mherson  y  Cyfryng- 
wr  :  gwel  yr  adnodau  o'r  blaen  yn  y  Salm, 
yn  enwedig  adn.  43,  44,  47  :  mae  Crist  yn 
dywedyd  wrth  y  Tad,  y  byddai  iddo  ef  ei 

gyífesu  a'i  foliannu  ef  yn  mblith  y  cenedloedd ; 
hyny  y-w,  peri  i'r  efengyl  gael  ei  phregethu 
yn  mhlith  y  cenedloedd,  er  trugaredd  arnynt, 
ac  er  gogoniant  Duw  am  y  diugaredd  hòno. 

10  *  A  thrachefn  y  mae  yn  dywed- 
yd,  y  Ymlawenhêwch,  Genhedloedd, 

gyd  â'i  bobl  ef. y  Deut.  32.  43.  Salm  66.  1-4.  a  67.  3,  4.  a  68.  34. 
a  97.  1.  a  98.  2,  4.  a  138    4,  5.  Es.  24.  14—16.  a  42.  10—12. 

*  Prophwydoliaeth  arall,  am  yr  un  peth,a 
gair  yn  Deut.  32.  43.  Yno  yr  oedd  dangos- 

iad  amlwg,  y  byddai  i'r  cenedloedd  gael  eu 
gwneyd  yn  bobl  i  Dduw,  eu  huno  â'r  Iudd- 
ewon  yn  ei  addoliad  a'i  wasanaeth  ef,  ac  i 
gyd-lawenâu  â'r  Iuddewon  yn  naioni  a  thru- 
garedd  Duw.  Yn  awr  mae  mur  y  gwahan- 
iaeth  wedi  ei  dynu  i  lawr,  a'r  ddau  bobl  yn 
un  gorlan  a  thàn  un  Bugail. 

11  *  A  thrachefn,  z  Molwch  yr  Àr- 
glwydd,  yr  holl  Genbedloedd;  a  chlod- 
forwch  ef  yr  holl  bobloedd. 

x  Salm  117.  1. 

*  Tystiolaeth  arall  am  yr  un  mater  pwysig, 

a  gair  yn  Salm  117.  1.  Yn  yr  adnod  o'r 
blaen  gelwid  ar  y  cenedloedd  i  ymlawenâu 
yn  sanctaidd  gyda  phobl  Dduw,  yn  eumwyn- 
âd  gyda  hwynt  o  freintiau  ysbrydol  yr  efeng- 
yl:  ymagelwir  arnynt  i  foliannu  yr  Arglwydd 

am  y  breintiau  hyny,  a'i  glodforief  ynmhlith 
pob  cenedl ;  yr  hyn  nis  gallent  ei  wneyd  heb 

iddynt  ei  adnabod  ef  yn  iawn,  a  derbyn  o'i 
drugaredd  achubol  ef  trwy  yr  efengyl. 

12  *  A  thracheíh  y  mae  Esaias  yn 

dy  wedyd,  °-\  Fe  fydd  gwreiddyn  Jesse, 
bl2iî  hwn  a  gyfyd  i  lywodraethu  y 
Cenhedloedd  :c  \\  ynddo  ef  y  gobeith- 
ia  y  Cenhedloedd. 

a  Es.  11.  1,  10.    Dat.  5.  5.    a  22.  16.  b  Gen.  49.  10- 
Salm  2.  4—12.  a  22.  27,  28.  a  72.  8—10,  17.  Es.  42.  1—4. 
a  49.  6  Dan.  2.  44.  a  7.  14.  Mica  4.  1—3.  a  5.  4.  c  Jer. 
16.  19.  a  17.6-7,  Mat.  12.  21.  1  Cor.  15.  19.  Eph.l.  12,13. 
2Tim.  1.  12.  1  Pedr  1.  21. 

*  Y  bedwerydd  brophwydoliaeth  am  dru- 
garedd  Duw  i'r  Cenedloedd,  a  gymmerodd  yr 
apostol  o  lsa.  11.  10;  ac  inae  hon  yn  íwy 

amlwg  a  phendant  ar  y  mater  nac  yr  un  o'r lleill  :  y  Messiah,   gwreiddyn  Jesse,   yn   cael 
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yn   bennorìol;   yn  cyforìi  i  llywodr- 
Cenerìloerìd,  a'r   Cenedloedd  yn  cael 

ei  enwi 
aethu  y 

en  dwyn  i  obeithio  yn  ei  enw  ef.  t  "  Fe  fydd 
gwreiddyn  Jesse,  "  *ef  y  "  wialen  a  ddawall- 
an  o  gyff  Jesse,  a'r  blaguryn  a  dyf  o'i  wraidd, 
sef  o'i  lwynau  ef,"  Isa.  11.  1  :  mae  y  geiriau 
mòr  nodedig  a  grymus,  fel  nas  gellir  eu  cym- 
hwyso  yn  bríodol  at  neb  arall  ond  y  Messiah. 
O  ran  ei  ddynoliaeth  yr  oedd  Crist  yn  rìeill- 
iaw,  neu  yn  blaguro  o  Jesse,  tad  Dafyrìrì  ;  o 

ran  ei  Dduwrìod,  a'i  swydd  gyfryngol,  yr  oedd 
yn  wreiddyn,  bywyd,  a  nerth  holl  rìeulu  Jes- 
se  :  ac  felly  mewn  gwahanol  olygiadau  arno, 
yr  oedd  yn  "  wreiddyn  a  hiliogaeth  Dafydd," 
fel  y  dywerìir  am  dano  yn  Dat.  22.  16.  J  "Yr 
hwn  a  saif  yn  arwydd  (neu  faner)  i'r  bobl- 
oedrì,"  yw  y  geiriau  yn  Isaiah  ;  onrì  yma, 
yn  ol  y  Deg  a  thriugain  eto,  "yrhwn  agyfyd 
i  lywodraethu  y  cenedloedrì.  "  Mae  pob  uno'r 
drtau  ymarìrodd  yn  wir  ;  efe  a  saif  yn  arwydd 

i'r  cenedloedrì  yn  ngweinidogaeth  yr  efengyl, 
yr  hon  sydd  yn  codi  baner  fawr  y  groes  yn 
ngolwg  yr  holl  genedloedrì  ;  ac  efe  a  gyfyrì  i 
lywodraethu  y  cenedloedd  yn  ol  ei  swydd  fel 
Brenin  ar  Sion  ei  fynydrì  sanctaidrì,  efe  a  lyw- 
odraetha  arnynt  trwy  ei  air,  ei  Ysbryd,  a'i 
ras.  || "  Ag  ef  yr  ymgais  y  cenedloerìrì,"  yw  y 
darn  hyn  yn  lsaiah  ;  ac  yma,  yn  ol  y  Deg  a 
thriugain,  "  Ynddo  ef  y  gobeithia  y  cenedl- 
oedd."  Pan  welo  y  cenedloedd  ei  faner  ogon- 
eddus  ef,  a  phan  glywont  am  dano,  hwy  a 
ddeuant  dànddylanwadau  ei  Ysbryd  i  ymgais 
âg  ef  am  eu  bywyd  ;  ac  wedi  cael  adnabyrìd- 
iaeth  brofiadol  o'i  Berson,  ei  allu,  a'i  ras,  hwy 
a  obeithiant  ynddo  yn  rìawel  a  hyrìerus,  am 
rìrugaredd  a  bywyd  byth.  Fel  hyn,  ni  a  wel- 
wn  forì  geiriau  y  prophwyd  a  geiriau  yr  ap- 
ostol  yn  berífaith  gyson  â'u  gilydrì  ;  a'r  rìdau 
yn  nghyd  yn  cynnwys  gwirionedd  cyflawnach, 
a  mwy  gogoneddus,  na  phe  cymmerem  ond 
un  o  honynt  :  ac  felly  y  cawn  mewn  llawer- 

oedrì  o  fanau  lle  mae  ysgrythyrau  o'r  Hen 
Destament  yn  cael  eu  crybwyll  yn  y  New- 
yrìd,  a  rìa  y  gwnawn  fod  yn  sylwi  ar  hyny,  a 
defnydrìio  y  ddau  yn  nghyd. 

•  13  d  *A  Duw  y  gobaith  'a'ch 
f  cyflawno  o  bob  llawenydd  a  thang- 
nefedd  gan  gredu,  f\  fel  y  cynnydd- 
och  mewn  gobaith  trwy  ||  nerth  yr 
Yspryd  Glân. 

iadn.  5.  Jer.  14.  8.  Joel  3.  16.  ITim.l.I.  e  peo. 
14.17.  £s.  55.  12.  loan  14.  1,  27.  Gal.  5.  22.  Eph.  1.2. 
a  5.  18,  19.  2  Thes.  2.  16,  17.  1  Pedr  1.  8.  /pen.  5.  4, 
5.  a  12.  12.  2  Cor.  9.  8.  Heb.  6.  11. 

Mae  yr  apostol  yn  gorphen  ei  hir  ymadr- 
odrì  yn  nghylch  cariad  brawdol  a  chyrt-gord- 
iart,  trwy  wertdi  fèr  a  gwresog,  am  i'r  saint 
oll  yn  Rhufain,  gael  eu  cyflawni  gan  Dduw 
o  bob  llawenydrì  a  thangnefedrì  gan  gredu, 
fel  y  cynnyrìdent  mewn  gobaith  trwy  nerth 

.  yr  Ysbryrì  Glân.  *  "  Duw  y  gobaith  :"  mae 
efe  felly  fel  y  mae  yn  unig  wrthrìdrych  go- 
baith  ei  holl  bobl ;  ac  mae  felly  hefyrì  fel 
mae  efe  yn  awdwr  a  gweithredydd  gobaith 

yn  mhawb  o'i  saint.  +  Pob  Ilawenydd  a 
thangnefedrì,  y  rhai  syrìrì  yn  llenwi  y  galon 
trwy  fywiol  flydrì  yn  Nghrist :  a  phob  cysur 
a  chyrì-gordiarì  yn  mhliih  eu  gilyrtrt,  yr>  eu 
cyd-brofles  o'r  ffyrìrì  gristionogol.  Dyma'r 
pethau  mae  tcyrnas  Drìuw  yn  gynnwyserìig 
ynrìrìynt,  pen.  14.  17;  ac  ma<ent  yn  well  na 
b  od  yn  llawn  o  ymryson  a  therfy?g  yu  nghylch 
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pethau  diles  a  rìibwys  mewn  crefydd.  I  Mae 

y  llawenydrì  a'r  tangneferìrì  uchorì  yn  wrerth- 
fawr  iawn  i  feithrin  a  chynnyddu  gobaith  y 
saint,  i  gyrhaedd  llawn  sicrwydd  gobaith,  am 
bob  cynnaliaeth  a  bendithion  presenol,  ac  am 
drìerìwydrìwch  a  bywyrì  tragywyrìrìol  yn  y 
diwedd.  ||  Mae  nerth  yr  Ysbryd  Glân  yma, 
a  nerth  Ysbryd  Duw  yn  adn.  19,  yn  dangos 
gwahaniaeth  amlwg  rhwng  yr  Ysbryd  Glân 

ei  hunan,  â'r  nerth  mae  efe  yn  weithredu, 
ac  yn  dangos  ei  fod  ef  yn  Berson  dwyfol :  a 
chan  ei  fod  ef  yn  y  ddwy  adnod  hyn  yn 
gwneyd  pethan  priodol  i  Dduw,  mae  yn  am- 
lwg  nad  yw  y  nerth  mae  ef  yn  ei  weithredu, 
ddim  Uai  na  nerth  Duw. 

14  s  *  Ac  yr  wyf  fi  fy  hun,  fy  mrod- 
yr,  yn  credu  am  danoch  chwi,  f  eich 
bod  chwithau  yn  h  llawn  daioni,  \  wedi 
eich  cyflawni  o  bob  gwybodaeth,  *  ||  ac 
yn  abl  i  rhybuddio  eich  gilyddhefyd. 

î  Phil.  1.  7.  2  Tim.  1.  5.  Phile.  21.    Heb.  B.  9.    2  Pedr 
I.   1  loan  2.  21.        h  Phil.   1.   II.    Col.  1.  8—10.  2  Pedr 

1.5-8.  iCol.3.  16.      1  Thes.  5.  11,  14.      Tit.  2    3,  4. 
Heh.  5.  12.  a  10.  24,  25.  Jnd.  20—23. 

*  Yn  y  bennod  gyntaf,  adn.  8,  o'r  epistol 
hwn,  dywed  yr  apostol  forì  ffydd  y  Rhufein- 
iaid  yn  gyhoeddus  ynyrhollfyd  :  felhyny  yr 
oedd  ef  werìi  dyfod  i  wybod  am  danynt,  ac 
oddi  ar  hyny  yr  oedrì  yn  credu  am  danynt,  eu 
bod  yn  llawn  daioni,  &c,  er  nad  oedd  y  pryd 
hwn  wedi  eu  gweled,na  bod  erioed  yn  eu  plith. 
t  Mae  yn  eu  canmol  hwy  yma  am  dri  pheth  : 

yn  1.  Eu  bod  "  yn  llawn  daioni,"  sef  yn 
llawn  o  ffrwythau  yr  Ysbryd,  felyn  Galat.  5. 
22,  ac  yn  lliwn  tiriondeb,  boneddigeiddrwydd, 
a  chariad  tuag  at  eu  gilydd.  \  Yn  2.  Eu  bod 

"  wedi  eu  cyflawni  o  bob  gwybodaeth,"  byny 
yw,  bod  ganddynt  fesur  mawr  o  bobgwybod- 
aeth  angenrheidiol,  mewn  athrawiaeth,rhydd- 
id  cristionogol  oddi  wrth  hen  ddefodau  Iudd- 
ewig,  a  phob  peth  a  berthynai  i  ddisgybl- 
aeth  eglwysig,  ac  achosion  crefydd  yn  gy- 
ffredinol;  ||  ac  yn  3.  Eu  bod  "  yn  abl  i  ry- 
budrìio  eu  gilydd  hefyd  :"  sef  i  addysgu  eu 
gilydd  yn  mhrif  bynciau  yr  efengyl,  i  annog 
a  bywiocâu  eu  gilydd  i  bob  peth  da,  ac  i  ry- 
budrìio  en  gilyrìd  rhag  pob  peth  niweidiol, 

anarìrìas  i'r  efengyl,  a  dinystriol  i  undeb  a 
brawdgarwch  yn  mhlith  eu  gilydd.  Er  bod 
yno  rai  gweiniaid  ac  annwybodus  yn  eu 
mysg ;  etp  yr  oedd  yr  apostol  yn  credu  fod  I 

yno  Iawer  eraill  yn  meddu  ar  y  doniau  a'r 
cymhwysderau  uchod. 

15  h  *  Eithr  mi  a  ysgrifenais  yn 

f  hyfach  o  beth  attoch,  0  frodyr,  'fel 
un  yn  dwyn  ar  gôf  i  chwi,  m  \  trwy  y 
gras  a  roddwyd  i  mi  gan  Dduw ; 

*  Heb.  13.  22.    1  Pedr  5.  12.    1  loau  2.  12—14.    a  5.  13. 
.  3-5.  /  1  Tim.  4.  6.  2  Tim.  1.6.  a  2.  14.  Tit.  3.  1. 

2  Pedr  1.  12-15.      »3.1,2.  mpen.  1.5.      a  12.  3,  6. 
I  Cor.  3.  10.  a  15.  10.  Gal.  1.  15,  16.  a  2.  9.  Eph.  3.  7,  8. 
1  Tiin.  1.  11—14.  1   Pedr  4.  10,  11.  2  Pedr  3.  15. 

*  Er  bod  yr  apostol  yn  credu  y  pethau  da 
uchod  am  y  Rhureiniaid  yn  gyfiredin,  eto 
caíorìrì  ar  ei  ferìrìwl  ysgrifenu  atynt  ar  am- 
ryw  faterion  pwysig,  er  rìwyn  ar  gof  iddynt 

en  hamrywiol  drìylerìswyrìrìau  a'u  hamr^  w- 
iol  beryglon.  §  ir  oertd  yn  ysgrifenu  ">n 
hyfach  at  yr  Iudrìewon  yn  eglwys  Rhuf- 
ain,  ohlegirì  mai  Iuddew  oedd  ef  ei  hun ; 
yn  hyfach  at  y  cenedloerìd  yno,  oblegid 

t  i  fod  yn  apostol  i'r  cenertloedd,  ac  yn  hyf- 
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ach  at  bawbo  honynt,  oblegid  ei  fod  yn  eredu 
pethau  mòr  dda  am  danynt,  ac  yn  teimlo 
mòr  frawdol  tuag  atynt.  ||  Yn  wir  nis  gallai 
lai  nag  ysgrifcnu  atynt;  o  herwydd  y  gras  a 
roddasid  iddo  gan  Dduw:  yr  oedd  dan  rwym- 
au  i  ysgrifenu  o  herwydd  ei  swydd  apostol- 
aidd,  yr  hon  a  gawsai  trwy  ras  Duw,  ac  yr 
oedd  y  gras  hwnw  yn  ei  gymbell  ef  i  ysgrií- 
enu  yn  hyf. 

16  "*  Fel  y  byddwn  weinidog  i 
Iesu  Grist  at  y  Cenhedloedd,  °  f  gan 
weini  i  efengyl  Duw,  p  J  fel  y  byddai 
offrymiad  y  Cenhedloedd  yn  gymmer- 
adwy,  «  ||  wedi  ei  sancteiddio  gan  yr 
Yspryd  Glân. 

n  -.du.  18.  pen.  11.  13,  Act.  9.  15.  a  13.  2.  a  22.  21. 
a  26.  17,  18.  1  Cor.  3.  5.  a  4.  1.  2  Cor.  5.  20  a  11.  23.  Gal 
2.  7,  8.  Eph.  3.  1.  1  Tim.  2.  7.  2  Tim.  1.  11.  o  adn.  29 
pen.  1.  1.  Aot.  20.  24.  Gal.  3.  5.  1  Thes.  2.  2,  9.  1  Tim.  1. 
11.  1  Pedr  1.  12.  p  pen.  12.  1,  2.  Es.  66.  19,  20.  2  Cor. 
8.  5.  Phil.  2.  17.  a  4.  18.  Heb.  13.  16.  1  Pedr  2.  5.  q  pen. 
5.  5.  a  8.  26,  27.  1  Cor.  6.  19.  Eph.  2.  18,  22.  1  Thes.  5.  23. 

*  Trwy  ras  Duw  y  rhoddwyd  yr  apostol 
yn  y  weinidogaeth  ;  ac  yr  oedd  y  weinidog- 
aeth  a  gawsai  trwy  ras,  yn  ei  rwymo  ef  i 

bregethu  yr  efengyl  i'r  cenedloedd  yn  gy- 
tfredinol,  ♦  ac  i  arolygu  eu  hachosion  eglwys- 
ig  hwy,  fel  y  byddai  eu  personau  a'u  gwas- 
anaeth  hwy  yn  gymmeradwy  gan  Dduw, 
wedi  eu  sancteiddio  gan  yr  Ysbryd  Glân. 
|  Mae  yma  gyfeiriad  pur  amlwg  at  yr  offeir- 
iaid  Iuddewig  yn  gweini  wrth  yr  allor,  ac  at 

yr  offrymau  a  aberthent  hwy,  gyda'r  dîod- 
offrymau  ag  oedd  orchymynedig  i'w  tywallt 
arnynt,  fel  y  byddent  yn  gymmeradwy  gan 
Dduw.  Yn  ganlynol  i  hyny,  mae  yr  apostol 
yn  dywedyd  am  dano  ei  hun  megys  yn 
gweini  fel  yr  offeiriaid  gynt  ;  ond  nid 
aberthau  o  anifeiliaid  wedi  eu  Uadd  oedd  efe 
yn  offrymu  i  Dduw,  eithr  dynion  wedi  eu 
bywâu  yn  ysbrydol,  sef  y  cenedloedd,  y  rhai 
a  droisid  oddiwrth  eilunod  i  wasanaethu  y 

gwir  a'r  bywiol  Dduw.  )|  A  chan  fod  yr  holl 
offrymau  dàn  y  ddeddf  i  gael  eu  puro,  felly 
yr  oedd  offrymiad  y  cenedloedd,  wedi  eu 
sancteiddio  gan  yr  Ysbryd  Glân,  megys  offr- 
wm  Vr  Arglwydd  o  blith  yr  holl  genedl- 
oedd.  Isa.  66.  20. 

17  *  Y  mae  i  mi  gan  hynny  r  or- 
foledd  t  yng  Nghrist  Iesu,  *  t  o  ran  y 
pethau  a  berthyn  i  Dduw. 

r  pen.  4.  2.  2  Cor.  2.  14-16.'  a  3.  4-6.  a  7.  4.  a  11.  16 
— 30.  a  12.  11.        «Heb.  5.  1. 

*  Yn  y  rhagor-fraint  fawr  hon  o  bregethu 
yr  efengyl  yn  mysg  y  cenedloedd,  a  chyda'r 
fath  lwyddiant  anghyffredin,  yr  oedd  gan  yr 
apostol  achos  gorfoleddu  :  J  nid  yn  wirynddo 

ei  hunan,eilafur,  na'iddawn,  ond  ynNghrist 
lesu,  yr  hwn  a  gymmerasai  drugaredd  arno, 

a'i  gosodasai  yn  y  weinidogaeth,  ac  a  fendith- 
iasai  ei  lafur  mòr  rhyfeddol.  J  Fel  hyny,  nid 
ynddo  ei  hun  nac  yn  ei  bethau  ei  hun,  yr 
oedd  yr  apostol  yn  gorfoleddu;  ond  yn   y 
)ethau  a  berthynent  i  Dduw.  Peth  mawr 
rw  cael  llafurio  gyd.-  rhyw  ran  o  bethau 
Duw,  a  bod  dan  fenuUh   Duw  yn  y  Uafur 

t  Diar.  25.  14.  2  Cor.  10.  13—18.  a  II.  31.  a  12.  6.  Jud. 
9.  u  Maro  16.  20.      Act.   14.  27.      a  15.  4,  13.      a2l.l9. 
I  Cor.  3.  6—9.  2  Cor.  3.  1—3.  a  6.  1.  x  pen.  1.  5.  a  6. 
17.  a  16.  26.  Mat.  28.  18-20.  Act.  26.  20.  2  Cor.  10.  4,  5. 
Heb.  5.  9.  a  11.  8.  y  Col.  3.  17.    2  Thes.  2.  17.    laao   l. 
22.  1  Ioan  3.  18. 

*  Yn  y  gorfoledd  gostyngedig  a  sanctaidd 
uchod,  ni  feiddiai  Paul  ymffrostio  mewn 

dim  o'r  pethau  ni  weithredodd  Crist  tiwy- 
ddo:  trwy  ddywedyd  fod  ychwaneg  wedi 
cael  eu  dychwelyd  trwy  ei  weinidogaeth  ef 
nag  oedd  mewn  gwirionedd  ;  neu  trwy  brî- 
odoli  i'w  ddawn  ei  hun  yr  hyn  oedd  yn  cael 
ei  wneyd  gan  Grist  trwyddo  ef.  Mae  yn 
debyg  fod  rhai  athrawon  yn  rhy  barod  i 
wneyd  hyn,  ond  ni  feiddiai  Paul  wneyd  ei 
hun,  yr  hyn  a  gondemniai  eíe  fel  ynfyd- 
rwydd  a  phechod  yn  eraill.  Yr  hyn  a  wnaed 
oedd  yn  hollawl  yn  waith  Crist;  ond  efe  a 
ddewisodd  wney  d  defnydd  o  Paul  fel  offeryn 
yn  ei  law,  ac  yn  hyny  mae  efe  yn  gorfol- 
eddu.  fMewn  mànau  eraill  efe  a  ddywed 
mai  Duw  a  weilhredodd  trwyddo  ef,  yma 
Crist  a  weithredodd  trwyddo  ef:  gan  «hyny 
Duw  yw  Crist.  $  Mae  rhai  yn  cyssylltu  y 
geiriau  hyn  âg  ufudd-dod  y  cenedloedd ; 
trwy  bregethiad  yr  efengyl  gwnaethpwyd 
hwy  yn  uf udd  ar  air  a  gweithred  :  mae  eraill 

yn  eu  cyssylltu  â'r  geiriau  o'r  blaen  ;  Crist 
yn  gweithredu  trwy  yr  apostol  ar  air  a 
gweithred :  ar  air,  sef  pregethiad  yr  apostol ; 
ar  weithred,  sef  ci  ymarweddiad  sanctaidd 

ef,  ei  lafur,  ei  ddyoddefìadau,  a'r  gwyrthiau 
a  wnaeth  Crist  trwy  ei  ddwylaw  ef,  fel  y 
crybwyllir  yn  yr  adnod  nesaf. 

1 9  *  Trwy  z  nerth  arwyddion  a  rhy- 
feddodau,  a  f  gan  nerth  Yspryd  Duw; 
b  %  hyd  pan  o  Jerusalem,  ac  o  amgylch 
||  hyd  Ilyricum, c  §  y  llenwais  efengyl Crist. 

*  Act.  14.  10.  a  15.  12.  a  16.  18.  a  19.  11,  12.  2  Cor.  12. 
12.  Gal.  3.  5.  Heb.  2.  4.  a  Mat.  12.  28.  Act.  1.  8.  1  Cor. 
12.4—11.  1  Pedr  1.  12.  *  adn.  24.  Act.  9.  29,  29.  a  13. 
4,  5,  14,  51.  a  14.  6,  20,  21,  25.  a  16.  6—12.  a  17.  10,  15. 
a  18.  1,  19.  a  19.  1.  a  20.  2,  3,  6.  c  Act.  20.  20.  Col.  1. 
25.  2  Tim.  4.  17. 

*  Neu  trwy  arwyddion  nerthol,  yn  ol  y 

saesoneg.  Yr  oedd  y  nerthol  arwyddion  a'r 
rhyfeddodau  hyn  gyda  gweinidogaeth  Paul, 
yn  brawf  o  wirionedd  yr  efengyl,  yn  brawf 

o'i  ddanfoniad  yntau  i*w  phregethu,  ac  yn 
foddion  grymus  i  wneuthur  y  cenedloedd  yn 

ufudd  i'w  derbyn,  ei  chredu,  ac  ymddaros- 
twng  iddi.  f  Mae  y  gair  "  neith"  (dunameij 
yn  cael  ei  ddefnyddio  ddwy  waith  yn  yr 

adnod  hon,  yn  gyntaf  am  yr  arwyddion  a'r rhyfeddodau,  i  ddangos  eu  heffaith  ;  ac  yn 

ail  pr'iodolir  ef  i  Ysbryd  Duw,  i  ddangos 
mái  efe  oedd  yr  effeithiol  achos  o'r  effaith 
hyny.  %  Bu  Paul  yn  pregethu  yn  Damascus, 
ac  yn  Arabia,  o  leiaf  dair  blynedd,  cyn  myn- 
ed  i  Jerusalem  o  gwbl ;  (Gwel  Galat.  1.  17, 
18,)  ond  yma  mae  yn  gosod  cychwyniad  ei 
deithiau  o  Jerusalem,  y  ffynon  o  ba  un  yr 
aeth  yr  efengyl  fel  dyfroedd  bywiol,  allan  at 
y  cenedloedd.  ||  Gwlad  fawr  oedd  Ilyricum 
yn  Europ,  rhwng  Pannonia  ar  y  gogledd,  a 
môr  Adria,  a  elwir  yn  awr  culfor  Ýenice,  ar 
y  dc  ;  ac  a  gynnwysir  gan  mwyaf  dàn  yr 
enw  Sclafonia,  neu  Dalmatia,  yn  c>ffinio  ar 

Hungary.  Mae  genym  hanes  m  deith'  u, Uafur,  a  llwyddiant  rhyfeddol  yr  apostol,  yn 

llawer  o'r  parthau  hyuy,  yn  Act.  13,  a'r  am- ,  ryw  bennodau  dilynawl.  Yr  oedd  cannoedd 
Oedd  yil   UÍUdd  y  \  ar  air  a  gweithred,   iawer  o  filltiroedd,  llawer  mwy  na  mil,  medd 

hwnw. 

18  <*  Canys  nifeiddiaf  fi  ddywed- 
yddimo'r  pethau  ttni  fweithredoe  ld 
Crist  trwof  fì,  x  i  wìieutlmr  y  Cenhcdl- 
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Paul  yn  hiraethu  am RHÜF.  XV. 
fyned  i  Rufain. 

rhai,  o  Jerusalem  i  Ilyricum,  a  myned  ar 
hyd  Ilinell  union  ;  ond  teitbiodd  Paul  "  o  am- 
gylch"  yno,  trwy  Syria,  Asia  Leiaf,  a  gwlad 
Groeg,  jr  hyn  ©edd  amryw  filoedd  o  filltir- 
oedd.  Hyd  Ilyricum  a  ddywed  Paul,  a 
thybia  y  rhan  fwyaf  nad  aeth  efe  ddim  i 

mewn  i'r  wlad  hòno,  ond  hyd  ei  therfynau  ; ac  mai  c>ffiniai  Ilyricum  oedd  terfynau  ei 
deithiai  ef  y  íFordd  hôno.  Mae  yn  wir  nad 
oes  dim  hanes  yn  yr  Actau  am  lafur  yr  apos- 
tol  ofewn  y  wlad  hòno  os  aeth  efe  iddi ;  ond 
mae  efe  yn  crybwyll  amryw  bethau  yn  ei 
epistolau,  nad  yw  Luc  yn  eu  crybwyll  yn 
Ilyfr  yr  Actau.  §  Ni  bu  gywilydd  ganddo 
fynegi  holl  gynghor  Duw,  trwy  bregethu 
Crist  wedi  ei  groeshoelio  y»  mhob  màn,  a 
dysgu  torfêydd  lawer  yn  athrawiaeth  sanct- 
aidd  yr  efeugyl. 

20  d  *  Ac  felly  gan  ymorchestu  i 
bregethu  yr  efengyl,  f  nid  Ue  yr  enw- 
id  Crist ;  fel  nad  e  adeiladwn  ar  sail 
un  arall : 

d    2   Cor.    10.   14—16.  c  1   Cor.   3.   9-15.    Eph.   2. 
20—22. 

21  X  Eithr  megis  y  mae  yn  ysgrif- 

enedig/I'rrhai  ni  fynegwyd  am  dano, 
hwynt-hwy  a'e'  gwelant  ef;  a'r  rhai  ni chlywsant,  a  ddeallant. /E».  52.  15.  ■  65.  1. 

*  Caru  anrhydedd,  neu  fawr  awyddu  am 
anrhydedd,  meddant,  yw  ystyr  y  gair  (phil- 
otimoumenon)  a  gyfieithiryma  "  ymorchest- 
u  :"  nid  awyddu  am  anrhydedd  gan  ddyn- 
ion  yr  oedd  Paul ;  nid  oedd  fawr  o  hyny  i'w 
gael  i  bregethwr  yr  efengyl  y  pryd  hwnw, 
na  chàn  Iuddewon  nà  chenedloedd.  Ond  yr 
oedd  efe  yn  ei  hystyried  yn  fawr  anrhydedd 
oddi  wrth  Dduw,  iddo  gael  pregethu  efengyl 
ei  Fab  ef,  yn  enwedig  lle  nad  oedd  wedi 

cael  ei  phregethu  o'r  blaen,  er  cael  anmharch 
a  dîanrhydedd  gan  ddynion  am  hyny.  O 

ganlyniad  yr  oedd  yn  "  ymorchestu,"  hyd  y 
daîiai  ei  natur,  y  caniatêai  rhagluniaetn,  ac 
y  cynnorthwyai  Duw,  i  bregethu  yr  efengyl 
yn  mhob  màn,  yn  enwedig  lle  nid  enwasid 

Crist  o'r  blaen  :  awydd-fryd  a  gorchest  sanct- 
aidd,  ardderchog,  a  chymnieradwy  gan 
Dduw,  oedd  hyn  yn  yr  apostol.  t  Mae  yn 
sicr  nad  oedd  Paul  ddim  yn  ysgorniaw  myn- 
ed  ar  ol  apostolion  a  gweinidogion  eraill;  yr 
hyn  a  fuasai  yn  dangos  ysbryd  uchel,  a  gwa- 
hanol  iawn  i  ostyngeiddrwydd  arferawl  yr 
apostol  bendigedig  hwn  ;  ac  yn  anghytunol 

â'r  hanes  a  gawn  am  dano  yn  piegethu  yn 
Damascus,  Antiochia,  a  Jernsalem,  ac  efallai 
amryw  fànau  eraill.  Mae  y  geiriau  yn  dan- 
gos  fod  yr  apostol  yn  teirnlo  yn  ddwys  dros 
y  paganiaid  truain  oedd  heb  glywed  yr  ef- 
engyl  erioed  ;  ei  fod  yn  mhell  o  ofni  gwrth- 
wynebiadan  a  pheryglon,  y  rhai  a  allai  ddis- 
g^yl»  yn  enwedig  ar  ei  fynediad  cyntaf  i 
blith  y  paganiaid,  i  ddechrtu  braenarn  y  tir; 
ac  efallai  ei  fod  yn  cyfeirio  yma  hefyd,  at  y 
gau-athrawon  byny,  y  rhai  a  ymlusgent  i 
eglwysi  a  blauesid  ganddo  ef,  ac  a  geisient 
sefydlu  eu  hunain  mcwn  parch  ac  awdurdod 
yno,  trwy  dditithrio  a  lladrata  calonan  ei 
ddychweledigion  ei  hun,  oddi  wrtho  ef  eu 
tad  ysbrydol :  tra  yr  ocddynt,  fel  rbai  yn  ein 
dyddiao    ninnau,   yn    gwneuthur    adeilad    o 

wellt,  gwair,  a  sofl,  ar  sylfaen  ardderchog  yr 
apostol.  X  Fel  hyn  bu  ei  weinidogaeth  ef 
gan  mwyaf  yn  mhlith  y  cenedloedd,  ac  am 
hir  o  am3er  yn  mhlith  y  rbai  ty  wyilaf  o  hon- 
ynt,  a'r  mwyaf  eilun-addolgar  a  thruenus,  yn 
ol  yr  hen  brophwydoíiaeth  hòno  am  y  Mes- 
siah  yn  Isa.  52.  15,  Ile  mae  yn  ysgrifenedig, 
gyda  chyfeiriad  arbenig  at  alwad  cenedloedd 

eraill  heblaw  yr  Iuddewon,  I'r  rhai  ni  fyn- 
egwyd  am  Grist,  y  rhai  oedd  yn  hollawl 

ddi'wybodaeth  o  hóno,  hwy  a'i  gwelant  ef 
yn  ngoleuni  gogoneddus  yr  Efengyl,  gyda 

nerth  a  tbywyniadau  yr  Ysbryd  Glân  ;  a'r 
rhai  ni  chlywsant  air  o  sôn  am  Grist  erioed, 

na'r  iachawdwriaeth  fawr  sydd  ynddo  ef, 
hwy  a  glywant,  a  ystyriant,  ac  a  ddëallant, 
fel  y  deuant  i  adnabyddiaeth  achubol  o  höno 
ef.  Fel  hyn  trwy  enau  Paul,  cafodd  miloedd 
glywed  y  tro  cyntaf  erioed,  a  chlywed  yn 

effeithiol  i  fywyd,  am  Grist  a'i  iachawdwr- 
iaeth,  ac  fel  hyn  cyfiawnodd  Duw  ei  air. 

22  *Am  hynny  hefyd  ̂ y'mlludd- 
iwyd  yn  fynych  i  ddyfodattoch  chwi. 

gpen.  1.13.  1  Thes    2.  18. 

*  Gwedi  i'r  apostol  adrodd  ei  deithiau  a'i 
lafur  yn  yr  adnodau  uchod,  gallai  rhai  o'r 
Rhufeiniaid  ryfeddu,  a  bei'o  arno  hefyd,  na 
ddaethai  atynt  hwy  yn  ei  holldeithiai  i  gyd ; 
yn  enwedig  gan  iddo  ddyfod  mòr  agos  atynt 
ag  '•  hyd  llyricum."  I  hyn  mae  yn  ateb 
yma,  mai  nid  difaterwch  am  danynt,  na  diff- 
ygcariad  ac  ewyllys  da  atynt,  oedd  yr  achos  ; 
ond  ei  awydd  ef  am  bregethn  yr  efengyí 
Ue  nad  oedd  neb  wedi  ei  phregethu  erioed 

o'r  blaen  :  yr  oedd  hyny  yn  fwy  angenrheid- 
iol  o  lawer  na  dyfod  atynt  hwy  lie  yr  oedd- 
yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu  yn  barod,  a 
llawer  yn  eu  plith  "  wedi  eu  cylìawni  o  bob 
gwybodaeth,  ac  yn  abl  i  rybuddio  eu  gilydd." 
adn.  14.  Yr  oedd  ei  amser,  ei  ffyrdd,  a'i 
waith  ef,  yn  llaw  Duw,  a  thàn  ei  lywodraefh 
a'i  arweiniad  ef ;  am  hyny  nis  gallai  fyned 
i'r  màn  a  fỳnai,  a'r  pryd  y  mŷnai. 

23  *  Eithr  yr  awrhon,  gan  nad  oes 
gennyf  le  mwyach  yn  y  gwledydd  hyn, 
h  a  hefyd  bod  arnaf  hiraeth  er  ys  lla- 
wer  o  flynyddoedd  am  ddyfod  attoch chwi; 

h  adc.  32.  p«a.  1.  10-12.  1  Tl.es    S.  10.   2  Tim.  1.  4. 

24  '  f  Pan  elwyf  i'r  Hispaen,  myfi 
a  ddeuaf  attocli  chwi.  |Canys  yr 

wyf  yn  gobeithio,  wrth  fyned  heibio, 

y  caf  eich  gweled,  *  ||  a'm  hebrwng 
gennych  yno,  '§  os  byddaf  yn  gyntaf 
o  ran  wedi  fy  ìlenwi  o  honoch. 

t  »dD.  29.  Act.  19.  21.  *  Act.  15.  3.  a  VI.  5.  2  Cot. 

1.  16.        /pen.  I.  12.  1  Cor.  16.  5-7. 

*  Gan  fod  yr  apostol  wedi  pregethu  yr  ef- 
engyl,  planu  eglwysi,  ac  ordeinio  henuriaid 
ytk  mhob  eglwys,  trwy  Asia  Leiaf  a  holl 
wltdydd  Groeg;  gaq  nai  oedd  rhaglnniaeth 
\n  agor  drws  andwg  iddo  i  un  wlad  bagan- 
aidd  arall  y  ffordd  hòno ;  a  chàn  fod  arno 
hiraeth  er  js  llawer  o  flynyddoedd  am  fyned 
i  Ruíain  ;  tinae  yn  bwriadu  yn  bresenol 

myned  i'r  Hispâcn,  gwlad  ebang,  yn  mbell- 
ach  bytb  i'r  gorllewin,  lle  na  phregethasid 
yr  efeng}!  eíioed,  mae  yn  debyg,  y  pryd 

bwnw  ;  ac  wrth  fyned  yno,  yr  oedd  yn  bwr.' 



Paul  yn  myned  i  Jerusalem, 
RHUF.  XV. i  weinì  Vr  saint. 

iadu  myned  trwy  Rufain,  yr  hon  oedd  ar  ei 
ffordd,  ac  aros  rhyw  yspaid  o  amser  yno. 
Yn  ol  y  rhëol  a  osodasai  )r  apostol  iddo  ei 
hun,  o  bregethn  yr  efengyl  lle  ni  phregeth- 
asid  hi  gan  neb  arall  o'r  blaen  ;  mae  yn  na- 
turiol  i  ni  feddwl  mai  gwlad  felly  oedd  yr 

Hispâen  y  pryd  hwn  ;  yr  hyn  sydd  bur  ang- 
hytunol  â'r  chwedl  babaidd  am  St.  Iago,  yr 
hon  a  ddywed  ei  fod  ef  er  ys  15  mlynedd  yn 
yr  Hispâen  pan  ysgrifenodd  Paul  yr  epistol 
hwn,  ac  ei  fod  wedi  sefydlu  amryw  esgob- 

aethau  yno.  JAr  ei  daith  i'r  Hispáen  heibio 
i  Rnfain,  yr  oedd  yr  apostol  yn  "  gobeithio 
cael  gweled"  y  brodyr  cristionogol  yn  y 
ddinas  hòno :  nid  oedd  yn  sicr  o  hyny,  nid 
oedd  ganddo  ddatguddiad  yn  nghylch  y  peth 
oddi  wrth  Dduw,  ac  yr  oedd  llawer  o  ddam- 
weiniau,  gwrthwynebiadau,  a  rhwystrau  ar 
y  ffordd,  am  hyny  nis  gallasai  addaw  yn 
bendant  eu  gweled  :  ac  yn  wir  mae  yn  an- 

sicr  iawn  pa  un  a  aeth  efe  byth  i'r  Hispâen 
nen  beidio.  ||  Os  caniatâai  Dnw  iddo  ddy- 
fod  at  y  Rhufeiniaid,  gobeithiai  gael  ei  heb- 
rwng  gan  rai  o  honynt  ar  ei  ffordd  oddi  yno 

i'r  Hispâen  ;  nid  am  ei  fod  ef  yn  carn 
rhwysg,  a  gosgordd  rodresgar,  ond  er  ei  ar- 

weiniad,  ei  ddi'ogelwch,  a'i  gynnorthwy, 
mewn  gwlad  ddîeithr :  yr  oedd  hyn  yn  ar- 
feriad  brawdol  gan  eglwysi  eraill.  Act.  15. 
3  ;  a  17.  15 ;  a  21.  5  ;  2  Cor.  1.  16.  §  Bwr- 
iadai  yr  apostol  aros  am  ryw  hyd  gyda  ei 
frodyr  yn  Rhnfain,  a  chael  llawer  iawn  o 
hyfrydwch  yn  eu  cyfeillach  ;  ac  eto  ymadael 

heb  gael  ei  lenwi  o'r  hyfrydwch  hwnw  ond 
mewn  rhan;  oblegid  gwyddai,  pe  buasai  yn 

ymollwng  i'w  serchiadau  tuag  atynt,  y  buas- 
ai  yn  aros  lawer  yn  hwy  nag  y  dylasai,ynol 
ei  ddyledswydd  mewn  manau  eraill.  Nid 
yw  hyfrydwch  y  saint  yn  nghymdeithas  eu 
gilydd  ond  mewn  rhan  ar  y  gorau  yma  :  nis 

geîlir  mwynâu  pob  un  yn  gyd-radd  â'u  gil- 
ydd  ;  nid  yw  y  gymdeithas  ond  am  ychydig 
amser,  heb  rywbeth  i'w  haflonyddu  ;  ac  nid 
yw  y  gymdeithas  orau,  a'r  hyfrydwch  mwy- 
af,  ond  oer  a  diflas  mewn  cymhariaeth  i'r 
hyn  a  fydd  yn  y  nef :  mewn  rhan  y  mae 
pob  daioni,  a  mwynâd  o  bob  daioni  yn  y 
byd  hwn. 

25  »»  *  Ac  yr  awrhon  yr  wyf  fi  yn 
myned  i  Jerusalem,  i  weini  i'r  saint. 

m  ada.  27—31.  Act.  1S.  21.  a  19.  21.  a  20.  16,  22.  a  24. 
17.  1  Cor.  16.  1-3.  Gal.  2.  10. 

*  Gallai  rhai  yn  Rhufain  ddywedyd,  Pa 
ham  na  ddaw  yr  apos'ol  atom  ni  yn  awr, 
gan  "  nad  oes  ganddo  le  mwyach  yn  y  gwled- 
yddllemae?  Ond  yn  y  cyfamser,  yr  oedd 
ganddo  ef  daith  bell  i'w  chymmeryd  ffordd 
arall  o  Corinth,  i  gyflawni  gwasanaeth  pwys- 
ig  i'r  cristionogion  tlodion  yn  Jerusalem,  i'r 
rhai  yr  oedd  y  cenedloedd  dychweledig  wedi 
gwneuthur  casgliadau  helaeth,  i'w  cynnorth- 
wyo  yn  eu  hangen. 

26  n  *  Canys  rhyngodd  bodd  i'r 
rhai  o  Macedonia  ac  Âchaiawneuthur 

t  rhy w  gymmorth  •  i'r  rhai  tlodion  o'r 
saint  sydd  yn  Jerusalem. 

*  Aet.  H.  27-30.  2  Cor.  8.  9.  Gal.  6  6-10.  o  Diar. 
14.21,  31.  a  17.  5.  Zeo.  11.7,  11.  Mat.  25.  40.  a  26.  II. 
hmc  6.  20  a  14.  13.  1  Cor.  16.  15.  2  Cor.  9.  12.  Phile.  5. 
laço  2.  5,  6. 

*  Gweithred  wirfoddol,  ac  ewyllysgar,  yr eglwysi  yn  Macedonia  ac  Achaia  oedd 
gwneuthur  y  cymmorth  hyn  i'r   rhai  tlodion 
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o'r  saint  oedd  yn  Jerusalem,  er  dangos  en 
cariad  atynt  yn  yr  efengyl,  a'u  parodrwydd 
i'w  cynnorthwyo  hwynt  yn  mhob  peth  da  ac 
angenrheidiol,  er  cymmaint  y  pellder  rhyng- 

ddynt,  y  gwahaniaeth  cenedl,  a'r  gwahanol 
dybiau  mewn  rhai  pcthan  bychain.  t"  Rhyw 
gymmorth  :"  rhy  w  gyd  roddiad,  neu  gyd- 
gyfraniad,  yn  ol  y  saesoneg :  mae  y  gair 
Groeg  (hoirìonian)  yn  arwyddo  cymundeb, 

neu  gyd-gyfranogiad,  rhwng  y  rhoddwyr  a'r 
derbynwyr;  y  cenedloedd  yn  cyfranu  en 
helusenau  i'r  saint  yn  Jerusalem,  a  hwuhau 
yn  gweddío  ar  Dduw  dros  y  cenedloedd. 

27  *  Canys  rhyngodd  bodd  iddynt ; 
p  f  a?u  dyledwyr  hwy  ydynt.  J  Obleg- 
id  os  cafodd  y  Cenhedloedd  gyfran 

o'u  pethau  ysprydol  hwynt,  hwythau 
hefyd  a  ddylentweiniiddynthwythau 
mewn  pethau  cnawdol. 

p  pen.  11.  17.  1  Cor.  9.  11.  Gal.  6.  6.  Phile.  19. 

*  Mae  yr  apostol  yn  crybwyll  hyn  yr  ail 
waith,  nid  yn  unig  er  canmoliaeth  ac  an- 
rhydedd  i  haelioni  y  Groegiaid  ;  ond  hefyd 
er  darbwjllo  y  Rhnfeiniaid,  mewn  ffordd 
foneddigaidd,  i  wneyd  yr  nn  peth,  yn  enw- 
edig  y  rhan  Genedlig  o  honynt.  t  Er  iddynl 

hwy  wneyd  hyn  o'u  gwir-fodd  i'r  saint  tlod- 
ion  yn  Jerusalem  a  Judea,  eto  yr  oeddynt 
yn  ddyledwyr  iddynt  mewn  gwirionedd,  ac 
yn  ddyledwyr  mawr  iawn  :  oblegid  gweinid- 
ogion  luddewig  a  ddygasant  yr  efengyl  gynt- 
af  iddynt  hwy  ;  ac  yr  oedd  y  credinwyr  cynt- 
efig  yn  Jerusalem  wedi  eu  tlodi  eu  hunain 
wrth  daenu  yr  efengyl,  yr  hon  yr  oedd  y 

cenedloedd  yn  awr  yn  mwynâu  o'i  bendith- 
ion  yn  helaeth.  [  Cafodd  y  cenedloedd 
bethau  ysbrydol  gan  yr  Iuddewon,  ac  nid 

oedd  ond  bychan  i'r  luddewon  gael  ychydig 
o'u  pethau  cnawdol,  eu  haur  a'u  harian  hwy- 
thau,  yn  ad-daliad  wrth  eu  hangen. 

28  *  Wedi  i  mi  gan  hynny  orphen 
hyn,  ?fa  selio  iddynt  y  fTrwythhwn, 

r  X  mi  a  ddeuaf  heibioch  ì'r  Hispâen. q  Pl.il.  4.  17.     Col.  1.6.  r  adn.  24.      Diar.  19.  21. 
Galar.  3.  37.  Iago  4.  13—15. 

*  Gwedi  gorphen  y  daith  hon  i  Jernsalem, 
i  ddwyn  elusenau  yr  eglwysi  Groegaidd  yn 

ddiogel  i'r  saint  yno.  t  Mae  yr  apostol  yn 
galw  elusenau  y  cenedloedd  yn  "  ffrwyth," 
am  ei  fod  yn  effaith,  neu  ffrwyth  eu  ffydd 

a'u  cariad,  yn  gymmeradwy  gan  Dduw  trwy 
lesu  Grist  ;  yn  ffrwyth  y  byddai  coffa  am 
dano  yn  nydd  eu  cyfrif  hwynt,  Phil.  4.  17  ; 
yn  wasanaethgar  i  achos  a  gogoniant  Duw, 

ac  yn  gymmorth  mawr  i'r  saint  tlodion  yn 
Jerusalem.  Ymddiriedwyd  y  ffrwyth  hwn 

i'r  apostol  fel  trysor  gwerthfawr  wecíi  ei  selio 
mewn  côd  neu  tìwch,  ac  yr  oedd  yntau  yn 
dra  gofalus  am  dano,  na  leieid,  ac  nad  afrad- 
lonid  dim  o  hòno,  nes  ei  ddosparthu  rhwng 
y  saiut.  Yr  oedd  yr  apostol  hefyd,  megys 
yn  gosod  ei  sel  o  gymmeradwyaeth  wrth  y 
ffrwyth  hwn,  trwy  fyned  ag  ef  yn  bersonol  i 
Jerusalem.  |  Gwel  ar  adn.  24  :  yr  oedd  yr 
apostol  yn  bwriadu  cymmeryd  Rhufain  ar  ei 
ffordd  o  Jerusalem  i'r  Hisp<âen  ;  ond  mae 
bwriadau  dynion  yn  cael  eu  llywodraethu, 

eu  goruwch-lywodraethu,  a'u  gwrth-lywodr- 
aetim  yn  aml,  gan  Dduw. 

29  *  Ac  mi  a  wn,  pan  ddelwyf  at- 

3"Ql 
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toch,  y  deuaf  *  â  chyfiawnderbendith 
efengyl  Crist. 

s  pen.  1.  11.  Salre  16.  11.  Ezec.  34.  26.  Eph.  1.  3.  a  3. 
8,  19.  a  4.  13. 

*  Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd,  Mi  a  ẃn 
y  deuaf  attoch  ;  ond  Mi  a  xvnpan  ddelwyf,  y 
deuaf â  chyflawnder  bendith  efengyl  Crist : 
fel  llong  marsiandwr,  yn  llnwn  o  drysorau 
gwerthfawr,  dàn  dlylanwadau  grasol  yr  Ys- 
bryd  Glân,  a  chyda  rhyddid  a  hyfder  mawr, 
i  fynegi  i  chwi  hoîl  gynghor  Duw ;  ac  yn 
enwedig  i  egluro  yn  fanyìach,  a  helaethu  âr, 

yr  athrawiaethau  yn  yr  epistolhwn,  a'chcad- 
arnàu  chwi  yn  yr  athrawiaethau  hyny.  Felhyn 
gwyddai  yr  apostol,  oddiwrth  addewid  Cristo 

fod  bob  amser  gyda'i  weision,  (Math.  28.  20.) 
oddi  wrth  y  profiad  helaeth  a  gawsai  efe  yn 

mhob  màn  o'i  gynnorthwyon  ;  ac  oddi  wrth 
yr  hyn  a  glywsai  efe  eisoes  am  y  grâs  Duw 
a  roddasid  i'r  Rhufeiniaid  ;  y  byddai  ei  ddy- 
fodiad  ef  atynt  yn  foddion  i  gyfranu  iddynt 
helaethrwydd  o  ddoniau,  grasau,  a  chysuron 
nefol,  hyd  yn  nod  cyflawnder  bendith  efeng- 
yl  Crist.  Mae  rhai  yn  darllen  y  geirian  fel 
hyn  : — Mi  a  ẃn  panddelwyf,  y  caf  chwi  wedi 
eich  cyflawni  â  bendithion  efengyl  Crist. 

30  *  Eithr  yr  wyf yn  attolwg  i  chwi, 
frodyr,  'fer  mwyn  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  u  t  ac  er  cariad  yr  Yspryd , 
*  ||  ar  gyd-ymdrech  o  honoch  gyd  â 

myfi  mewn  gwedd'iau  drosof  fi  §  at Dduw; 
t  2  Cor.  4.  5,  11.  a  12  10.  1  Tim.  6.  13,  14  2  Tira.  4. 1 

«  Salm.  143.  10.  Pbil.  2.  1.  *  Gen.  32  24—29.  2  Cor.  I, 
11.  Eph  6.  19,  20.  Col.  t.  1,  2.  a  4.  12,  13.  1  Thes.  5.  25 
2Thes.  3.  1. 

*  Yn  niwedd  y  cwbl,  mae  yr  apostol  yn 
deisyfu  rhan  yn  ngweddiau  y  Rhufeiniaid, 
fel  mae  ei  arfer  yn  ei  epistolau  eraill ;  gwel 
y  cyfeiriadau  dàn  y  llythyren  x.  t  Nid  yn 
unig  er  ei  fwyn  ef  ei  hun,  ond  yn  benaf  eu 
Harglwydd  Iesu  Crist  yr  hwn  a  garent  hwy, 

ac  i'r  hwn  yr  oedd  yntau  yn  was  ac  yn  apos- 
tol :  \  ac  er  cariad  yr  Ysbryd  ;  sef  y  cariad 
Duw,  a  dywalltwyd  yn  eu  calonau  hwynt 
trwy  yr  Ysbryd  Glân.  Neu  fel  byn  ;  os  yd- 
ych  chwi  yn  caru  ein  Harglwydd  Iesu  Grist, 
ac  os  yw  y  gras  o  gariad  wedi  ei  roddi  yn 
eich  calonau  chwi  gan  yr  Ysbryd  Glân,  dan 
goswch  hyny  yn  y  peth  hyn  :  ||  cyd-ymdrech 

wch  gyda  myfi,  mewn  gweddi'au  taerion  a pharâus,  drosof  fì  at  Dduw.  Golygai  yr 
apostol  ei  daith  i  Jerusalem  o  gyrnrnaint 
pwys,  fel  na  ddylai  mewn  un  modd  ei  go- 
chelyd  ;  er  y  gwyddai  yn  sicr  y  byddai  yn 
berygius  iawn  iddo  ef:  am  hyny  mae  yn 
deisyfu  rhan  yn  ngweddîau  y  Rhnfeiniaid 

drosto.  §  Cawaom  yr  ail  a'r  trydydd  Per- 
sonau  yn  y  Drindod  o'r  blaen  yn  yr  adnod 
hon  ;  yr  "  Arglwydd  Iesu  Grist"  a'r  "  Ys- 
bryd  ;"  ac  yma  cawn  y  Person  cyntaf, 
"  Duw,"  sef  Duw  Dad :  onid  oes  yma  dri  o 
Bersonan  yn  amlwg.î 

31  y*  Fel  y'm  gwareder  oddi  wrth 
y  rhai  anufudd  yn  Judea  ;  z  \  ac  a'r 
fod  fy  ngweinidogaeth,  yr  hon  sydd 

gennyfì  Jemsalem,  a  yn  gymmerad- 
wy  gan  y  saint; 

«  Act.  21.  27-31.  a  22.  24.  a  23.  12—24.  a  24.  1-9. 
a  25.  2,  3,  24.  1  Thes.  2.  15,  16.  x  adn.  26,  26.  2  0«»r.  8. 
4.  a9.  I.         a  Act.  21.  17—26. 

*  "Y  rhai  anufudd  :"  "  y  rhai  nid  ydynt 
yn  credu,"  yn  y  Saesoneg  :  anufudd  yw  yst- 
yr  y  gair  Groeg  apeithountôn ;  anufudd  i 
çredu,  ac  anufudd  a  gwrthryfelgar  yn  erbyn 

yr  efengyl,  am  nad  oeddynt  yn  credu.  "  Dyn- 
ion  anhywaith  a  drygionus"  mae  yn  eu  galw 
yn  2Thes.  3.  2  :  gwyddai  yr  apostol  yn  dda, 
yr  enbydrwydd  a  fyddai  yn  Jerusalem  oddi 
wrth  y  dynion  hyn  ;  (Gwel  Act.  20.22—24.) 
a  phwy  bynag  a  ddarlleno  yr  hanes  yn  Act. 
21 — 24,  a  wel  y  driniaeth  ddychrynllyd  a 
gafodd  efe  ganddynt  yno  yn  y  daith  hon.  Er 
mwyn  achos  yr  efengyl  yn  ddîau,  yr  oedd 

efe  gymmaint  am  gael  ei  "  waredu  oddiwrth 
y  rhai  anufudd"  hyn  ;  pe  amgen  gallwn  fod 
yn  sicr  y  buasai  efe  yn  rhoddi  ei  fywyd  i 
fynu  yn  dra  ewyllysgar.  Gwel  Phil.  1.  21,  &c. 

t  Dyma'r  ail  beth  y  dymnnai  yr  apostol  ran 
yn  ngweddian  y  Rhufeiniaid  o'i  nerwydd  : 
nid  pregethiad  yr  efengyl  sydd  i  ni  ddeall 

wrth  ei  f*  weinidogaeth  ef  i  Jerusalem " 
yma ;  ond  yr  elusenau  oedd  ganddo  oddi 

wrth  eglwysi  y  cenedloedd  i'r  cristionogion 
Iuddewig  yn  Jerusalem  a  Judea.  Yr  oedd 
ýn  ofni  y  buasai  rhagfarn  y  saint  Iuddewig 
yn  erbyn  y  cenedloedd  cristionogol,  yn 
rhwystro  iddynt  dderbyn  y  caredigrwydd 
oddi  wrthynt,  yr  hyn  a  fuasai  yn  ofid  mawr 
i  feddwl  yr  apostol,  yr  oedd  am  ddiddymn 
rhagfarn,  a  meithrin  cariad  ac  undeb  rhwng 

yr  Iuddewon  a'r  cenedloedd  cristionogol. 
Mae  yn  ddigon  amlwg  bod  rhagfarn  y  crist- 
ionogion  Iuddewig  yn  Jerusalem  a  Judea, 

yn  fawr  y  pryd  hwnw  yn  erbyn  y  cristion- 
ogion  o'r  cenedloedd,  ac  hefyd  yn  erbyn 
Paul,  fel  apostol  y  cenedloedd  ;  ac  mae  hyd 
yn  nod  rhoddion,  ac  elusenau,  yn  annerbyn- 
iol,  pan  fyddont  yn  dyfod  oddi  wrth,  neu 
gan  rai,  y  byddo  rhagfarn  gan  y  derbyniwr 
yn  eu  herbyn. 

32  b  *  Fel  y  delwyf  attoch  mewn 
llawenydd,  c  f  trwy  ewyllys  Duw, 
d\  ac  yTm  cyd-lonner  gyd  â  chwi. 

6  ado.  23,  24.  pen.  1.  10-13.  Act.  27.  1,  41 — 43.  a  29. 
15,16,30,31.    Phil.  1.  12-14.  cAct.  18.  21.     1  Cor.  4. 
19.    Iaso  4.  15.         d  Diar.  25.  13.  1  Cor.  16.  18.    2  Cer.  7. 
13.  1  Thes.  3.  6—10.  2  Tiin.  1.  16.  Phile.  7,20. 

*  Gwedi  i'r  apostol  Iwyddo  yn  ei  daith  a'i 
weinidogaeth  i  Jerusalem,  a  hyny  trwy 
weddîau  y  Rhufeiniaid  drosto  ;  gallai  wedi 
hyny  ddyfod  atynt  hwy,  nid  wedi  ei  ofidio 
a'i  siömi,  ond  mewn  llawenydd  a  llonder 

calon.  Nis  gallwn  fyned  i  leoedd  di'eiihr  yn 
gysurus,  i  lafurio  gyda  gwaith  Duw,  osbydd- 
wn  wedi  aflwyddo  a  chael  ein  gofidio  gar- 
tref,  neu  mcwn  mànau  eraill  lle  buom. 

+  Soniwld  yr  apostol  o'r  blaen  am  yr  amraod 
hyn,  "  trwy  ewyllys  Duw,"  pen.  1.  10;  ac 
mae  eto  yn  ei  grybwyll,  fel  na  thybid  ef 
yn  anwadal  os  methai  ddyfod  :  ac  hefyd  i 
ddangos  ei  fod  ef  yn  wastad,  ac  yn  mhob 
pcth,  yn  ei  roddi  ei  hun  i  fynu  i  ewyllys  a 
rhagluniaeth  Duw.  %  Fel  ytí  pen.  1.  12;  ac 
adn.  24,  o'r  bennod  hon  :  gwel  y  sylwadau 

yno. 

33  e  *  A  Duw  yr  heddwch  f  -\fyddo 
gyd  îi  cliwi  oll.     X  Amen. 

«  pen.  16.  20.  1  Cor.  14.  33.  2  Cor.  5.  19,  20.  a  13.  11. 
Puil.  4.  9.  1  Thes.  5.  23.  2  The».  3.  16.  Heb.  13.  20. 

/  pen.  16.  24.    Ruth.  2.  4.    Mat.  1.  23.  a  28.  20.    2  Cor.  13. 14.  2  Tim.  4.  22. 

*  Enw  aml  ar  Dduw  yw  hwn  yn  yr  epis- 
tolau  :  gwel  y  cyfeiriadau  e.  Mae  efe  yn 
Dduw    yr    heddwch    wedi    ymgymmodi  â 
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chredinwyr  yn  Nghrist,  ac  yn  en  tneddu 

hwynt  i  fyw  mewn  heddwch  a  chyd-gordiad 
a'u  gilydd.  Yr  oedd  yn  addas  iawn  ei  enwi 

ef  fel  Dnw  yr  heddwch  yma,  wedi  i'r  apos- 
to!  annogcymmaint  ar  y  Rhufeiniaid  i  hedd- 

wch  a  chariad,  a  pheidio  ymryson  ac  ymra- 
faelio  yn  nghylch  pethau  bychain.  t  Yr  oedd 

yn  gweddYo  am  i  Dduw  yr  heddwch  fod 

gyda  hwynt;  heb  hyny  nid  oedd  ganddo 
fàwr  o  obaith  y  byddent  hwy  yn  heddychol 

â'u  gilydd  er  ei  tíoll  gynghorion  ef  iddynt. 
Nid  bir  y  bydd  heddwch  mewn  eglwysi,  oni 
bydd  Duw  yr  heddwch  yn  preswylio  gyda 
hwynt,  ac  yn  eu  Ilywodraethu  drwy  ei  air  a 
goruchwyliaethau  ei  Ysbryd.  Mae  presenol- 
deb  Duw  yn  cynnwys  pob  da,  ac  yn  cauad 
allan  bob  drwg.  J  Fel  hyn  y  byddo,  fel  hyn 
gobeithio  y  bydd  ;  ac  yn  arwÿdd  o  hyny, 

dywedaf  o'm  calon,  Amen. 
PEN.  XVI. 

Paulyn  ewyllysìo  i'r  brodyr  annerch  llawer. 

X  R  wyf  a  yn  gorchymyn  i  chwi 
Phebe  b  ein  chwaer,  f  yr  hon  sydd 
c  weinidoges  i  eglwys  d  Cenchrea  : a  2  Cor.  3.  1.  b  Mat.  12.  50.  Marc  10.  30.  1  Tim.  5. 

2.  Iago  2.  15.  1  Pedr  1.  22,  23.  c  Luc  8.  3.  1  Tini.  5.  9, 
10.        d  Act.  18.  18. 

Gallwn  ystyried  y  bennod  hou  fel  math  o 

ol-ysgrifen  i'r  epistol,  Ue  mae  yr  apostol  yn 
crybwyll  amryw  betbau,  ac  yn  dymuno  an- 
erch  ararai  bersonau.  *  Yn  gyntaf  mae  yn 
gorchymyn  Phebe,  ei  chwaer  yn  Nghrist,  ac 

yn  y  broífes  o'r  un  ffydd  ag  yntau,  i'w  sylw, 
eu  derbyniad,  a'u  caredigrwydd  hwynt. 
Phosbe  y  galwai  y  prydyddion  paganaidd  y 
lleuad,  megys  Phoebus  yr  haul ;  ac  efallai 
mai  fel  hyn  y  galwai  ei  rhîeni  paganaidd  y 
wraig  dduwiol  hon  pan  oedd  yn  ei  maban- 
dod.  Yr  oedd  ganddi  ryw  achlysur  i  fyned 
i  Rnfain,  ac  mae  yn  debyg  mai  gyda  hi  y 
danfonodd  Panl  y  llythyr  hwn  at  yr  eglwys 
yno  :  felly  y  dywedir  ar  ddiwedd  yr  epistol ; 
ond  nid  yw  y  chwanegiadau  hyny  ar  ddiw- 
edd  yr  epistolau  o  awdurdod  yn  y  byd,  ac 
weitbiau  maent  yn  hollawl  gyfeiliornus. 
t  Cenchrea  ydoedd  dref  borthladdawl  yn  ag- 
os  i  Corinth,  gwel  ar  Act.  18.  18  ;  mae  yn 

dt-byg  fod  yno  eglwys,  a'r  Phebe  hon  fel 
gwraig  dduwiol,  a  golwdog  efallai,  yn  llafur 
us  ac  yn  wasanaethgar  iawn  yn  yr  eglwys 
hòno  :  nid  yn  ngweinidogaeth  gyhoeddus  y 
gair,  ni  bnasai  Paul  yn  cenadu  hyny,  (1  Tinì. 

2.  12,)  ond  mewn  cynnorthwyo'r  tlodion, 
ymweled  a'r  gwragedd  cleifion,  llettya  preg- 
ethwyr  a  dìeithriaid,  efallai  yn  ei  thỳ,  ac  ar 
ei  thranl  ei  hun,  a  llawer  math  o  wasanaeth, 
efallai,  nad  oes  achos  asi  y  cyfryw  yn  ein 
gwlad  a'n  dyddiau  ni. 

2  e  *  Dderbyn  o  honoch  hi  yn  yr 
Arglwydd,  /f  megis  y  mae  yn  addas  i 

saint,  J  a'i  chynnorthwyo  hi  ym  mha 
bethbynnag  y  byddo  rhaid  iddi  wrth- 
ych  :  s  ||  canys  hithau  hefyd  a  fu  gym- 
morth  i  lawer,  §  ac  i  minnau  fy  hun 
hefyd. 

e  pen.  15.  7.  Mat.  10.  40—42.  a  25.  40.  Phil.  5.  29.  Col. 
4    10     Phite.  12,  17.    2  loan  10.    3  loan  6—10.        /  Eph.  b. 
3.  Phil.  I.  27.  1  Tim.  2.  10.  Tit.  2.  3.  g  adn.  5,  4,  6,  9, 
23.  Act.  9.  36,  39,  41.  Phil.  4.  14—19.  2  Tim.  1.  lf 

*  Dymunai  yr  apoâtol  iddynt  dderbyn  y 
wraig  dduwiol  ac  enwog  hon  i'w  cariad,  eu 
cymdeithas,  a'u  breintiau  eglwysig,  t  fel 
chwaer  anwyl,  ac  fel  y  gweddai  i  saint  o 
wahanol  eglwysi  dderbyn  eu  gilydd,  ar  dyat- 
iolaeth  addas  gyda  hwynt  oddi  wrth  y  naill 
eglwys  at  y  Hall.  X  Mae  yn  bur  debygol.  i 
Phebe  fyned  i  Rufain  ar  ryw  achos  tym- 
horol,  a  bod  yr  apostol  yn  deisyf  ar  y  brodyr 

yno  ei  chynnorthwyo  â'u  cynghor,  eu  cyfar- 
wyddyd,  a  pha  beth  bynag  y  byddai  raid 

iddi  hi  wrthynt  fel  gwraig  ddi'eithr  yn  y 
ddinas  fawr  hòno :  felly  mae  y  "  cynnorth- 
wyo"  yma  yn  beth  hollawl  wahanol  oddi 
wrth  y  "  derbyn  yn  yr  Arglwydd"  yn  ne- 
chreu  yr  adnod ;  y  cyntaf  yn  grefyddol  a'r Hall  yn  dymmorawl.  Mae  yr  efengyl  yn 

dysgu  i  ddynion  fod  yn  ddaionus  ac  yn  gym- 
mwynasgar  i'w  gilydd  yn  mhob  ystyr.  (|  Yr 
oedd  hyn  yn  ddyledus  i  Phebe  pa  le  bynag 
yr  elai,  canys  yr  oedd  hi  ei  hun  wedi  cyn- 
northwyo  llawer  o  ddysgyblion  a  gweision 
Crist  mewn  Ilawer  modd  ;  §  ac  nid  oedd  yn 
gywilydd  gan  Paul  ei  hun  addef  ei  fod  dàn 
rwymau  îddi  am  ei  charedigrwydd  iddo 
lawer  gwaith. 

3  *  Anherchwch  h  Priscíla  ac  Ac- 
wila,  '  f  fy  nghyd-weithwyr  yng 

Nghrist  Iesu. h  Act.  18.  2,  19,  26.  1  Cor.  16.  19.  2  Tim.  4.  19. 
i  adn.  9.  1  Cor.  16.  16. 

*  Sylwasom  ar  y  ddau  hyn  o'r  blaen,  yn 
Act.  18.  2,  18,  26 :  yno  gwelsom  iddynt  gael 

eu  gỳru  allan  o  Rufain,  ac  yma  ni  a'u  cawh 
wedi  dychwelyd  i  Rnfain  drachefn.  Mae  yn 
debyg  na  pharâodd  y  ddeddf  o  gadw  yr  Iudd- 
ewon  allan  o  Rufai-n,  ond  ychydig  amser;  a 
ehan  fod  y  ddau  hyn  wedi  bocl  yn  hir  gar- 
trefu  yno,  bod  llwybr  eu  bywioliaeth  ̂ no,  ac 

eu  bod  mewn  nndeb  agos  ac  anwyl  iawn  â'r 
eglwys  yno,  dewisasant  ddychwelyd  yno  cyn 
gynted  ag  y  gwelsant  fod  caniatâd  y  Uywodr- 
aeth  i  hyny.  t  Bu  yr  apostol  yn  cyd-weith- 
io  â  hwynt  yn  yr  un  gelfyddyd,  i  ennill  ei 
fara  bennyddiol,  (Act.  18.  2,  3,)  ac  yr  oedd- 
ynt  hwythau  yn  ol  eu  sefyllfa,  yn  gyd-weith- 
wyr  ffyddlawn  iddo  ef  yn  ngwaith  yr  efeng- 
yl,  ac  yn  ngwasanaeth  Crist. 

4  h  *  (Y  rhai  dros  fy  my  wyd  i  l  a 
ddodasant  eu  gyddfau  eu  hunain  i 

lawr  ;  f  i'r  rhai  nid  wyf  fi  yn  unig  yn 
díolch,  m  %  ond  hefyd  holì  eglwysydd 
y  Cenhedíoedd) 

*  pen.  5.  7.  loan  15.  13.  Phil.  2.  30.  1  loan  3.  16. 
/Josh.  10.  24.  2  Sam.  22.  41.  Mica  2.  3.  m  Act.  15.  41. 
a  16.  5.  1  Cor.  7.  17.  a  16.  1.  1  Thes.  2.  14.   Dat.  1.  4. 

*  Anturiodd  Priscila  ac  Acwìla  eu  bywyd- 
an  i  amddiffyn  a  diogelu  yr  apostol,  un  ai  yn 
Corinth  neu  yn  Ephesns,  pan  ymosododd  yr 
Iuddewon  yn  ei  erbyn  ef  yn  y  lle  blaennf, 
Act.  18.  6,  12 ;  neu  ynte  yr  Ephesiaid  yn  y 
lle  olaf,  Act.  19.  23,  &c.  Er  nad  oes  genym 
hanes  am  yr  hyn  a  wnaethant  hwy  yn  llyfr 
yr  Actau,  eto  mae  yr  apostol  yn  ei  gydnabod 
yma,  fel  pe  rhoisent  eu  gyddfau  eu  hnnain  i 
lawr  dros  ei  fywyd  ef  :  t  ac  mae  yn  diolch 
iddynt  yn  ei  lythyr  hwn  am  hyny.  í  Ac  nid 
efe  ei  hun  yn  unig,  ond  hefyd  holl  eglwysi  y 
cenedloedd  :  gan  fod  ei  fywyd  ef  mòrddefn- 
yddiol  a  gwerthfawr  i'r  eglwysi,  nis  gallent 
ìai  na  di'olch  i'r  ddau  hyn  am  yr  amddiffyn- iad  a  roisent  iddo.   

aTçTa 
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5  *Anherchwchhef\d  nf\r  efflwysl  un  Uwyth  a  charenydd  a  Paul,  a  chwedi  bod 

sydd  yn  eu  tỳ  hwy.  JAnherchwch 

°íy  anwyì  Epenetus,  '  ||  yr  hwn  yw 
blaen-fTrwyth  ?  Achaia  yng  Nghrist. 

n  Mat.  18.  20.  1  Cor.  16.  19.  Col.  4.  15.  Phile.  2. 

o  adn.  8,  12.  3  Ioan  1.  p  pen.  U.  16.  I  Cor.  16.  15.  iago 
I.  18.  D,u.  14.  4.  </  pen.  15.  26.  Aot.  18.  12,  27.  2  Cor 
I.  I.  a  9.  2. 

*  Mae  y  gair  "  anerchwch"  yn  y  fàn  hon, 
wedi  ci  roddi  i  mewn  i  wneyd  i  fynu  y  syn- 
wyr,  nid  yw  yn  y  Groeg.  f  Wrth  yr  eglwys 
yn  nhỳ  Acwila  a  Phriscila,  deallir  yn  gy 
ffredin,  eu  teulu,  ncu  dylwyth  eu  tý  hwynt, 
yn  nghyd,  efallai,  â  rh*i  brodyr  cristionogol, 

a  fyddai  yn  arfer  cyd-gyfarfod  â'r  teulu  i addoli  Duw.  Mae  yr  apostol  yn  galw  hyn 
yn  eglwys,  nid  am  fod  yno  eglwys,  yn  ystyr 
mwyaf  prîodol  y  gair ;  ond  o  herwydd  yr 
iawn-drefn  sanctaidd,  a'r  addoliad  crefyddol 
a  gedwid  yn  eu  tỳ  hwynt,  yr  hyn  a  welsai 
yr  apostol,  mae  yn  debyg,  pan  fu  yn  cyfan- 
neddu  gyda  hwynt  yn  Corinth,  AcJ.  18.  3. 
Bydded  y  ddau  hyn  yn  esampl  i  benau  teu- 
luoedd  yn  mhob  màn  ;  a  bydded  ein  holl 
deuluoedd  crefyddol  yn  eglwysi  bychain. 
X  Ystyr  y  gair  Epenetus  (Groeg  Epaineton. ) 
yw  canmoladwy,  neu  deilwng  o  glod  :  felly 
yr  oedd  hwn  mewn  enw  ac  mewn  gwirion- 
edd  :  yr  oedd  yn  anwyl  iawa  gan  yr  apostol, 

|]  fel  un  o'i  ddychweledigion  cyntaf  ef  yn 
Achaia,  fel  ernes  a  blaen-ffrwyth  o  lwyddiant 
ychwaneg  yno,  ac  fel  nn  wedi  rhoi  pubbodd- 
lonrwydd  i'r  apostol  o  ran  ei  ymddygirid  a 
gwirionedd  ei  grefydd  yn  wastadol  o'r  de- 
chreuad.  Yn  1  Cor.  16.  15,  dywed  yr  apos 
tol  mai  tŷ  Stephanes  oedd  blaen-ffrwyth 
Achaia  :  efallai  mai  Epenetus  oedd  y  person 
cyntaf,  ac  mai  tŷ  Stepbanes  oedd  y  teulu  cyni- 
af,  a  drôdd  at  gristionogaeth  yn  Achaia  :  ef- 
allai  hefyd  mai  un  o  deulu  Stephanes  oedd 

yr  Epenetus  hwn,  a'r  cynt.tf  o'r  teulu  a  gof- 
leidiodd  gristionogaeth.  Nid  oes  achos  deall 
y  geiriau  yn  fanwl,  am  y  person  cyntaf  oll, 
a  dderbyniodd  yr  efengyl. 

6  *  Anherchwch  Mair,  r  yr  hon  a 
gymmerodd  lawer  o  boen  erom  ni. 

radn.  12.  Mat.  27.  55.  1  Tim.  5.  10. 

*  Nis  gwyddis  pwy  oedd  y  Fair  hon,  nac 
yn  mha  bethau  y  cymmerodd  hi  lawer  o 

boen  er  yr  apostol  a'i  gyfeillion  :  ond  mewn 
rhyw  fodd,  hi  a  fuasai  yn  llafurus  er.eu  cyn 

naliaeth  a'ucysur  hwynt.  Cyfarfu  yr  apostol 
â  hi  yn  rhyw  le  yn  ei  deithiau,  ac  erbyn  hyn 
yr  oedd  hi  wedi  myned  i  Rufain,  ac  yntau 
yn  gwybod  ei  bod  hi  yno,  ac  yn  un  hynod  ac 
adnabyddus  ym  njhlith  y  saint. 

7  *  Anherchwch  Andronicis  a  Ju- 

nia,  s  f  fy  ngheraint '  a'm  cyd-garch- 
arorion,  w\y  rhai  sydd  hynod  ym 
mhlith  yr  apostolion,  y  rliai  hefyd 

x  oeddynt  yng  Nghrist  o'm  blaen  i. «adn.Il,  21.  t  2  Cor.  11.  23.  Col.  4.  10.  Phile.  23. 
Dat.  1.9.  «Gal.2.  2,  6.  *  pen.  8.  1.  Es.  45.  17,  25. 
loan  6.  56.  a  14.  20  a  15.  2.  1  Cor.  1.  30.  2  Cor.  5.  17,  21. 
Gal.  I.  22.  a  5.  6.  a  6.  15.  E(>h.  2.  10.  1  Ioan  4.  13.  a  5.  20. 

*  Andronikon  a  lounian  yn  y  Groeg  :  gan 
y  gallai  yr  enw  olaf  fod  yn  enw  dyn  neu 
ddynes,  tybia  rhai  mai  brodyr  oedd  y  ddau 
hyn  ;  eraill,  mai  brawd  a  chwaer ;  ac  eraill, 
mai  gwr  a  gwraig  oeddynt,  fel  Acwìla  a  Phris 

rywbryd  yn  gyd-garcha«-orion  âg  ef  yn  achos 
yr  efengyl.  j  Efaílai  iddynt  gael  eu  dy- 
chwelyd  ar  ddydd  y  pentecost,  neu  yn  fuan 
gwedi  hyny,  ac  eu  bod  yn  dra  adnabyddus 

i'r  apostolion,  ac  yn  barchus  ganddyut,  pan 
nad  oedd  Paul  eto  ond  erlidiwr :  oblegid  efe 

a  ddywed  eu  bod  yn  Nghrist  o'i  flaen  ef,  ac 
o  ganlyniad  yn  wrthddrychau  gelyniaeth  ac 
erlid  yr  Iuddewon  eu  cyd-genedl. 

8  *  Anherchwch  Amplias,  *  f  fy 
anwylyd  yn  yr  Arglwydd. 

y  adn.  5.  Phil.  4.  1.  1  loan  3.  14. 

*  Amplíatns,  mae  rhai  yn  ei  ddaillen; 
enw  Rhufeinig  yw.  f  Pwy  bynag  oedd,  a 
pha  beth  bynag  oedd,  o  ran  ei  sefyllfa  yn  y 
kyd»  yn  yr  Arglwydd  yr  oedd  yn  anwylyd  i 
Paul :  nid  am  ei  gyfoeth  na'i  fawredd  bydol 
yr  oedd  efe  yn  ei  garu,  ond  am  ei  ras,  a  delw 
Crist  oedd  i'w  gweled  arno. 

9  *  Anherchwch  Urbanus,  2  f  ein 
cydweithiwr  yng  Nghrist,  J  a  Stachys 
fy  anwylyd. 

'     *  adn.  2,3,  21. 

*  Enw  Rhufeinig  oedd  hwn  eto ;  yn  ar- 
wyddo  caruaidd,  a  boneddigaidd  :  bu  ílawer 
o  esgobion,  neu  babau  Rhufain,  yn  awyddus 
iawn  am  yr  enw  hwn,  ond  ychydig  oeddynt 
yn  ei  haeddu,  rai  o  honynt.  f.Ÿr  un  peth 
ag  a  ddywed  am  Acwìla  a  Phriscila  yn  adn. 
3  :  efallai  ei  fod  yn  bregethwr  cyhoeddus, 
neu  mewn  rhyw  ffordd  wedi  bod  yn  gyd- 

weithiwr  â  Paul  a'i  gyfeillion  yn  achos 
Crist  a'r  efengyl.  %  Enw  Groegaidd  oedd 
hwn,  yn  arwyddo  tywysen  o  ŷd.  Dywed 
rhai  mai  y  Stachys  hwn  a  fu  esgob  cyntaf 
Caer-Cuslenyn  ;  ond  efallai  nad  oes  dim 

sicrwydd  am  hyny  :  mae  yn  dd'íammau  ei 
fod  yn  ddyn  enwog  mewn  gras  a  doni.iu,  pe 
amgen  ni  buasai  yrapostolyn  ei  anrhydeddu 

ef  â'r  euw  anwylyd.  Nis  gallwn  feddwl  fod 
Paulyn  anerch  pob  un  yn  eglwys  Rhufain 
yma  ;  gan  hyny  rhaid  i  ni  feddwl  ei  fod  yn 
enwi  y  rhai  mwyaf  nodedig  yn  eu  gras,  eu 

doniau,  a'u  defnyddioldeb,  yn  yr  eglwys  hòno. 

1 0  *Anherchwch  Apéles,  a  f  y  prof- 
edig  yng  Nghrist.  J  Anherchwch  y 
ihai  sydd  b  o  dylwyth  Aristobulus. 

a  pen.  14.  18.  Deut.  8.  2.  I  Cor.  II.  19.  2  Cor.  2.  9. 
«  8  22.  Phil.  2.  22.  1  Tim.  3.  10.  1  Pedr  1.7.  4  2  Tim. 
4.  19. 

*  Tybia  rhai  mai  yr  un  yw  yr  Apèles  hwn 
g  Apòlos,  y  daillenwn  am  dano  yn  Act.  18. 

24,  a  màn  u  eraill,  ond  efallai  nad  oes  sicr- 
wydd  am  hyny.  f  Yr  oedd  efe  wedi  cael  ei 
hir  brofi  trwy  lawer  o  lafur,  a  llawer  o  <!dy- 
odlefiadau,  ac  ynddynt  oll  wedi  ei  brofi  ei 
hun  yn  was  ffyddlawn,  doeth,  a  didwyll  i 
Giist,  yn  gredadyn  diffuant  yn  Nghrist,  ac 
yn  gymmeradwy  g;m  Dduw  trwy  Grist  íesu 
yr  Anwylyd.  Canmoliaeth  uchel  yw  hon ; 
mae  bod  yn  Nghrist  yn  beth  mawr,  mae  bod 
yn  brofedig  yn  Nghrist  yn  beth  niwy.  Aur 
wedi  ei  broli  sydd  werthfawrocaf :  sefyll,  a 
dàl  yr  hyn  sydd  ganddo,  yn  nydd  y  prawf, 
yw  clod  mwyaf  y  crerladyn.  %  Wrth  fod  yr 
apostol  yn  anerch  y  rhai  oedd  o  [d^lwyth] 
Aristobuius,  ac  heb  anerch  Aristobulus  ei 
hun,  tybia  rhai  ei  fod  ef  wedi  mai  w  y  pryd 
hwn,  neu  yn  absenol  o  Rufain,  neu  heb  gael 

ei  ddychwelyd  ei  hunan  i'r  ffydd  :  beth  byn 
cila.     t  Beth  byn»g  am  hyny,  yr  oeddynto'r|  ag  am  hyny,  yr  oedd  amryw  o'i  deulu  ef  yn 
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gristionogion  atnlwg,  ac  efallai  llawer  o  hon- 
yut  yn  gaeth-weision  ;  ac  er  iseled  oedd  eu 
sefyllfa  yr  oedd  Paul  yn  eu  hanerch  yn  dir- 
ion  a  charedig.  Rhaid  fod  gan  yr  apostol 

ofal  mawr  am  eglwysi  dì'eithr  a  phellenig, 
pan  yr  oedd  wedi  mỳnu  hysbysrwydd  mòr 
fanol  am  enwau,  teuluoedd,  ac  amgylchiadau 

cynnifer  o'r  saint  yn  Rhufain. 
11  *  Anherchwch  Herodion,  fy 

nghâr.  f  Anherchwch  y  rhai  sydd  o 
dylwyth  Narcissus,  y  rhai  sydd  yn  yr 
Arglwydd. 

*  Nis  gwyddom  pwy  oedd  yr  Herodion 
hwn,  yn  amgen  na'i  fod  yn  gâr  i  Paul,  ac 
yn  anwylach  ganddo  yn  awr,  f«l  brawd  au- 
wyl  yn  yr  efengyl.  t  Gwel  ar  ddiwedd  yr 
adnod  o'r  blaen.  Dywed  haneswyr  Rhuf- 
einig  fod  y  Narcissus  hwn  yn  wr  mawr 
iawn  yn  nghyfrif  Claudius  yr  Ymherawdr, 
ac  ei  fod  yn  gyfoethog  rhyfeddol,  ond  yn 
ddyn  drygionus  ac  annuwiol  dros  ben :  eto 

yr  oedd  gan  hwn  rai  o'i  dylwyth  yn  gristion- 
ogion,  efallai  liawer  o'i  gaeth  weision  :  yn 
Phil.  4.  22,  dywedir  fod  saint  yn  nheulu 
Cesar,  Nero,  y  lle  mwyaf  annhebyg  ac  an- 
fanteisiol  ar  y  ddaear.  Mae  hyn  yn  dangos 
y  gellir  byw  yn  dduwiol  yn  mhob  màn ;  ac 
y  gall  cristionogion  fod  yn  ngwasanaeíh 
meistriaid  diygionus  gyda  chydwybod  rydd, 
os  bydd  raid  hyny,  ac  os  cânt  eu  goddef  i 
fyw  yn  grefyddol  yno  :  ac  i  ba  raddau  o  an- 
nuwioldeb  y  rhaid  fod  y  rhai  hyny  wedi  cyr- 
haedd,  y  rhai  ni  oddefant  ddynion  duwiol  yn 
eu  teuluoedd  ! 

1 2  *Anherchwch  Tryphena  a  Thry- 
phosa, c  f  y  rhai  a  gymmerasant  boer 
yn  yr  Arglwydd.  J  Anherchwch  yr 
anwyl  Persis,  l|  yr  hon  a  gymmerodd 
lawer  o  boen  yu  yr  Arglwydd . 

c  Mat.  9.  38.  1  Cor.  15.  10,58.  a  16  16.  Col.  1.  29.  a  4. 
12.  1  Thes.  1.  3.  a  5.  12,  13.  1  Tim.  4.  10.  a  5.  17,  18.  Heb. 
6.  10,  II. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  anerch  y  gwrag- 
edd  duwiol;  cawsom  ddwy  o'r  blaen,  Pris- 
cila,  adn.  3  ;  Mair,  adn.  6;  acyma  mae  yn 
enwi  tair  yn  chwaneg  o  honynt.  t  Yr  oedd 
y  ddwy  flacnaf  hyn,  pwy  bynag  oeddynt, 
wedi  llafurio  llawer  yn  yr  Arglwydd,  hyny 

yw,  yn  ngwasanaeth  Crist  a'i  eglwys,  yn  ol 
eu  gallu  a'u  sefyllfa,  a'r  apostol  yn  eu  han- 
erch  yn  barchus  o  herwydd  hyny.  Gall 
pawb,  o  bob  rhyw  a  sefylìfa,  wneyd  rhyw- 
beth  dros  yr  Arglwydd,  ac  er  gwasanaeth  i'w 
achos  ef.  J  Mae  y  Persis  hon  yn  cael  can- 
mtliaeth  rhagor;  yr  oedd  yn  anwyl  gan 
Ddttw,  gan  Paul,  a  chan  yr  holl  saint  a 

wyddai  am  dani.  ||  Dywedir  i'r  ddwy  eraill 
gymmeryd  poen,  ond  i  hon  gymmeryd  llawer 
o  boen  yn  yr  Arglwydd  :  fel  hyn  mae  yr  had 
yn  dv.  yn  ttrwyth,  peth  ar  ei  ganfed,  peth  ar 
ei  driugeinfed,a  pheth  ar  ei  ddegft  Ü  ar  hugain. 

1 3  *  Anherchwch  d  RufTus  e  f  eth- 

oledig  yn  yr  Arglwydd,  ̂ a'i  fam  ef  a minnau. 
i  Maro  15.  21.  e  Mat.  20.  16.  Toan  15.  16.  Eph.  1.  4. 

2  The».  2.  13.  2  loan  1.  /  Mat.  12.  49,  50.  Marc  3.  35. 
loan  19.  27.  1  Tim.  5.  2. 

*  Mae  yn  debyg  mai  Rnffus  mab  Simon  o 
Cyrene,  y  dliillenwn  am  dano  yn  Maic  15. 
2,1,   ydoedd  y    Ruffus    hwn.     t  Yr  oedd  yn _ 

gristion  rhagorol,  nodedig  ain  ei  ddonian, 
ei  ras,  a'i  ymarweddiad  sanciaidd  :  felly 
y  dywedir  ain  yr  arglwyddes  etholedig  yn 
2  Ioan  adn.  1  :  tybir  mai  nid  ám  etholedig- 
aeth  drat>ywyddol  y  sonia  yr  apostol  yma,yn 

amgen  na  bod  rhagoroldeb  crei'yddol  Ruff'us, 
yn  ei  btofi  ef  yn  etholedig  felly  gan  yr  Ar- 
glwydd,  ac  yn  yr  Arglwydd  Iesu.  Ephes.  1. 

X  Mam  natuiiol  Ruffus,  a  mam  Panl  o 
ran  tiriondeb  mam  tuag  ato  rywbryd,  ac  yn- 
tau  yn  ei  charu  fel  mam  o  herwydd  y  lir- 
iondeb  mamaethawl  hyny.  Mae  rhai  a 
dybiant  fod  Paul  a  Rnffus  yn  hanner  brod- 
yr,  sef  o'r  un  fam  ;  ond  nid  oes  sail  i  hyny, 
amgen  na'r  geiriau  hyn. 

14  *  Anherchwch  Asyncritus,  Phle- 
gon,  f  Hermas,  Patrobas,  Mercurius, 

*  \  a'r  brodyr  sydd  gyd  a  hwynt. 
g  pen.  7.  29.  Col.  1.  2.  Heb.  3.  1.    1  Pedr  I.  22,  23. 

*  Nis  gwyddom  ddim  am  y  saint  hyn, 
ychwaneg  na'u  henwau  :  gan  mai  euwau 
Groegaidd  yw  y  rhan  fwyaf  o  honynt,  mae 
yn  debyg  mai  Groegiaid  o  genedl  oeddynt, 
wedi  eu  dychwelyd  i'r  ffydd  ac  yn  byw  yn 
Rhufain.  tTybiai  Origen  mai  yr  Hermas 
hwn  a  fu  awdwr  hen  lyfr  a  elwid  y  Bugail : 
pa  un  a  ydy  w  y  fath  lyfr  ar  gael  yn  awr,  nid 
oes  yr  un  o'n  Hawdwyr  yn  dywedyd :  cyf- 
arwyddyd  i  weinidogion  yr  efengyl  mae  yn 

debyg  oedd.  %  Yr  holl  frodyr  a'r  chwìorydd 
oedd  yn  perthyn  i'w  gwahanol  deuluoedd hwynt. 

1 5  *  Anherchwch  Philologus,  a  Ju- 

lia,  f  Nerëas,  a'i  chwaer,  J  ac  Ólym- 
pas,  Ä  a'r  holl  saint  y  rhai  sydd  gyd  â 
hwynt. 

h  adD.  1  pen.  1.  7.  Es.  60.  21.  Eph.  1.  1.  1  Pedr  1.  2. 

*  Tybir  mai  gwraig  Philologus  oedd  Julia. 
+  Brawd  a  chwaer  naturiol,  ac  yn  ý  ffydd 
hefyd.  %  Tybir  mai  enw  gwrryw  yw  hwn, 
yn  hytrach  na  benyw.  ||  Yr  holl  broffeswyr 
oedd  yn  nheuluoedd  y  rhai  hyn,  fel  y  sylwyd 

ar  yr  adnod  o'r  blaen  :  bendith  yr  Argiwydd 
a  orphwyso  arnynt,  ac  ar  bob  un  o  honynt, 
o  hyn  allan  byth.  Dywedir  y  gwyddai 
Cyrus  enwau  holl  swyddogion  ei  fyddin 

fawr  a  Uì'osog,  ac  y  medrai  gyfeirio  ei  or- 
chymynion  at  bob  un  o  honynt  wrth  ei  enw 
personol :  mae  yr  apostol  yma  yn  debyg 
iddo  ;  yn  nghanol  ei  holl  lafur  gydag  cglwysi 
eraül,  mae  yn  rhyfedd  fel  y  gwyddai  efe 
enwau  cynnifer  o  gristionogion  yn  Rhufain, 
lle  na  buasai  efe  ei  hun  erioed,  pan  ysgrifen- 
odd  yr  epistol  hwn.  Gellid  sjlwi  hefyd 
yma,  na  soniodd  yr  apostol  airam  enw  Pedr 
yn  yr  holl  res  hon  o  anerchiadau,  yr  hyn  a 
wnat:thai  yn  sicr,  pe  buasai  Pedr  yno,  ac  yn 

esgob  yno,  fel  y  gwag-hacra  y  pabyddion  ei 
fod.  A  phan  mae  Paul,  yn  hir  wedi  hyn,  yn 
crybwyll  am  amryw  yn  Rhufain,  ac  amryw 
a  ymadawsent  o  Rufain,  i  wahnnol  fànau ; 
nid  yw  yn  sôn  gair  yn  y  byd  am  Pedr,  ei 
fod  yno,  na  chwedi  bod  yno  erioed  ;  (Gwe! 
2  Tim.  4.  10,  11,  12,  21 ;  epistol  diweddaf 
Panl,  yr  hwn  a  ysgiifenodd  efe  ychydigcyn 
ei  farw,)  yr  hyn  sydd  brawf  lled  gryf^  nad 
yw  y  chwedl  am  Pedr  yn  Esgob  Rhnfain 
ond  hollaul  ddisail  a  chetwyddog.  Mae  yn 
dra  amnihcüus  a  fu  Pedr  yn  Rhufain  erioed  ; 
mae  yn  sicr  na  ddaeth  efe  yno  yn  nechreu 
ymherodraeth   Claudius,  ac   yn  y  flwyddyn 
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pump  a  dengain  o  oed  ein  Harglwydd,  fel  y 
taera  y  Pabyddion;  ac  ni  bu  efe  yn  esgob 

yno  am  bùin  mlynedd  ar  hugain,  t'el  y  dy- 
wedant  hwy  j  pe  buasai,  ni  buasai  Paul  yn 
holl^wl  ddistaw  atn  dano  yma. 

16  *Anherchwch  y  naill  yllalP'tâ 
chusan  sanctaidd.  *  J  Y  mae  eglwysi 
Crist  yn  eich  annerch. 

i  Act.  20.  37.fi  1  Cor.  16.  20.  2  Cor.  13.  13.  1  Tbes.  5. 
26.  1   Pedr  5.  14.         *  adn.  4. 

*  "  Y  naill  y  ll.ill  ;"  pa  un  bynag  ai  Iudd- 
ewon  ai  cenedloedd,  cyfoethogion  ai  tlodion  : 
dylai  pob  gwahaniaeth  felly  gael  ei  aughofio 
yn  mhlith  y  saint,  yn  eu  cariad  at  eu  gilydd, 

a'ti  cyfarchiadau  brawdol  i'w  gilydd.  Buas- 
ai  cryn  anghydfod  yn  eglwys  Rhufain  rhwng 
Iuddewon  a  chenedloedd,  a  barnu  a  dirmygu 
eu  gilydd  yn  nghylch  bwydydd  a  dîodydd,  a 
dyddiau  gwylion,  &c.  ;  ac  yma  mae  yr  apos- 
tol  yn  eu  hannog  i  anghofio  yr  holl  bethau 
dibwys  ac  ymryson-bair  hyny,  ac  anerch  eu 
gilydd  mewn  cariad  â  chusan  sanctaidd. 
t  Nid  cusan  o  gariad  a  chyfarch  dynol  cy- 
flfredin  ;  nid  cusan  o  anlladrwydd  ;  ac  nid 
cusan  rhagrithiol  a  bradychus,  fel  yr  eiddo 

Judas;  ond  cusan  sanctaidd,  gyda'r  diweir- 
deb  mwyaf,  y  diragrithrwydd  niwyaf,  a'r 
serchiadau  mwyaf  sauctaidd  ac  ysbrydol,  fel 
y  gweddai  i  saint  yn  caru  eu  gilydd  o  galon 
bur  yn  hel  seth.  Byddai  cyfarch  eu  gilydd 
ar  y  gwyneb,  yn  arferiad  gan  Iuddewon  a 
chenedloedd,  a  pharâodd  yr  arferiad  am  hir 
0  amser  yn  mblith  y  prif  gristionogion  yn  eu 
cyfarfodydd  crefyddol,  yn  enwedig  yn  niw- 

edd  eu  gweddì'au,  cyn  cyfranogi  o  swper  yr 
Arglwydd,  er  tystiolaeth  o'u  cariad  at  eu 
gilydd.  Tybia  rhai  mai  oddi  wrth  arferiad 
yr  Iuddewon  yn  ysynagogau,  y  daeth  i  büth 
y  cristionogion  ;  ac  y  byddai  y  gwŷr  yn  cus 

anu  eu  gilydd  o'r  neilldu,  a'r  gwragedd  o'r 
neilldu  ;  ac  eto,  er  hyn  i  gyd,  gan  nad  oedd 

sail  i'r  arferiad  mewn  un  gorchymyn  dwyfol, 
a  chan  ìddo  fyned  yn  llygredig,  ac  yn  achl\  s- 
ur  o  warlh  ar  grefydd  yn  mhen  amser;  gal- 
awyd  yr  arferiad  heibio  yn  raddol,  er  attal 
pob  ymddangosiad  o  anharddwch  ac  anwedd- 
eidd  dra  mewn  amäerau  mwy  penrhydd. 
X  Heblaw  ei  anerchia  lau  personol  ei  hun, 
mae  yr  apostol  yn  anfon  anerchiadau  eglwysi 
Groeg  atynt :  eglwysi  cyfain  yn  gyntaf,  ac 

wedi  hyny  personan  neillduol  yn  rhai  o'r 
eglwysi  hyny.  adn.  21 — 23. 

17  *  Ac  yr  wyf  yn  attolwg  i  chwi, 
frodyr,  l  grafíu  ar  y  rhai  sydd  m  yn 
peri  f  anghydfod  a  n  rhwystrau,  yn  er- 
byn  yr  athrawiaeth  Ja  ddysgasoch 
chwi ;  •  ||  a  chiliwch  oddi  wrthynt. 

I  Phil.  3.  17.    2  Thes.  3.  14,  15.         m  Act.  15.  1-5,  24. 
1  Cor.  1  10—13.  a  3.  3.  a  11.  18.  Gal.  1.  7—9.  a  2.  4.  Phit. 
3.  2,  3.  Col.  2.  8.  2  Pedr  2.  1,  2.  1  Ioaa  2.  19.  2  loan  7-10. 
Jud.  19.  n  Mat.  18.  7.  Luc  17.  I.  a  Mat.  18.  17.  1  Oor. 

5.  9—11.  2  Tbes.  3.  6,  14.  1  Tim.  6.  3—5.  Tit.  3.  10.  2  Ioau 
10,  11. 

Yr  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  o  helaeth- 
rwydd  ei  galon,  a  phryd  yr  oedd,  debygid, 
yn  dybenu,  mae  mater  pwysig  arallyndyfod 
í'w  feddwl,  ac  yn  ngorlawnder  ei  gariad  mae 
megys  yn  ail  ddechrau.  *  Mae  yn  attolwg  i'r 
Rhufeiniaid  i  grafifu  yn  fanol  ar  y  rhai  a  allai 
fod  yn  eu  plith  yn  peri  anghydfod  a  rhwystr- 
au,  yn  erbyn  yr  athrawiaeth  a  ddysgasent 
hwy;  a  chilio  oddi  wrth  y   cyfryw.    t  Wrth 
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anghydfod,"  mae  rhai  yn  dëall  y  sawl  oedd 
yn  gwyro  ac  yn  llygi  u  athrawiaeth  yr  eglwys  ; 
ac  wrth  "  rwystrau,  "  y  rhai  oedd  yn  gwyro 
disgyblaeth  yr  eglwys :  mae  eraill  yn  tybied 
fod  y  gair  cyntaf  yn  cyfeirio  at  ŵyrni  mewn 
athrawiaeth,  a'r  ail  air  at  ŵyrni  mewn  buch- 
edd  ac  ymarweddiad.  Mae  yn  ddiammau 

fod  pob  un  o'r  pethan  uchod  yn  gynnwysed- 
ig  ;  ac  y  mae  gwyrni  mewn  athrawiaeth, 
disgyblaeth,  a  buchedd,  yn  dra  niweidiol  yn 
eglwys  Duw,  ac  yn  peri  anghydfod  a  rhwystr- 
an  blinion  a  gwarthus  yn  mhlith  y  saint. 
Efalíai  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  yn  benaf 
at  y  rhai  hyny  oedd  yn  ceisio  cymmysgu 
seremoniau  y  ddeddf  âg  athrawiaeth  yr  ef- 
engyl,  fel  yn  hanfodol  angenrheidiol  i  iach- 
awdwriaeth :  yr  oedd  gau-athrawon  felly  yn 
niwed  ac  yn  ofid  mawr  i'r  eglwysi  yn  mhob 
man  yn  y  dyddiau  hyny.  %  A  ddysgasoch 
chwi  yn  y  dechreu,  gan  weinidogion  anfon- 
edig  ac  ysbrydoledig  Duw  :  chwi  a  ddysgas- 
och  y  wir  athrawiaeth  yn  y  dechreu ;  am 
hyny  crafifwch  ar  y  dynion  sydd  yn  ceisio 

eich  llygru,  ac  yn  terfysgu  yr  eglwys  â'u  cy- 
feijiornadau,  ||  a  chiliwch  oddiwrthynt  fel  dyn- 
ion  a'r  plâ  arnynt;  na  fydded  i  chwi  gymun- 
deb  eglwysig  â  hwynt,  na  chymdeithaswch 
mewn  cyfeiüacb  â  hwynt ;  ac  ymgedwch  yn 
dra  gochelgar  yn  mhell  oddi  wrthyut. 

1 8  *  Canys  y  rhai  sydd  gyfryw, 
p  f  nid  ydynt  yn  gwasanaethu  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist,  9  J  eithr  eu  bol  eu 
hunain  ;  r  ||  a  thrwy  ymadrodd  teg  a 
çweniaith,  §  yn  twyllo  calonnau  *y rhai  diddrwg. 

p  Mat.  6.  24.  loan  12.  26.  G-al.  1.  10.  Phil  2.  21.  Col. 
3.24.  Iaço  1.  1.  Jud.  1.  Dat.  1.  1.  q  \  Sam.  2.  1 1— 17, 
29  E»  56.  10—12.  E*ec.  13.  19.  Hos.  4.  8—11.  Mic.  3.  5. 
M*l.  1.  10.  Mat.  24.  48—51.  Phil.  3.  19.  1  Tím.  6.  5.  2  Pedr 
2.  10-15  Jnd.  12.  r  2  Cron.  18.  5,  12—27.  Es.  30.  10,  11. 
Jer.S.  10,11.  a  23.  17.  a  2S.  1-9,  15— 17.  Ezec.  13.  16.  Mica 
3.  5.  Ma».  7.  15.  a  24.  II,  21.  2  Cor.  2.  17.  a  4.  2  a  11.  13 
—15.  Col.  2.  4.  2  Thes.  2.  10.  1  Tim.  6.  5.  2Tiro.  2.  16—18. 
a  3.  2—6.  Tit.  1.  10-12.  2  Pedr  2.  18—20.  1  Ioan  4.  1—3. 
Jud.  16.  s  adn.  19.  S,!m.  19.  7.  a  119.  130.  Diar.  8.  5. 
a  14.  15.  a  22.  3.  2  Cor.  11.  3. 

*  Y  rhai  sydd  o  gyfryw  ysbryd,  tymher,  ac 
ymddygiai,  beth  bynag  maent  hvvy  yn  ei 
broffesu  fel  dyben  -ganddynt,  +  nid  gwa  an- 
aethu  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  y  rnaent; 

nid  yw  en  Uafur  a'u  prysurwch  swydd^ar  yn 
wa?anaeth  iddo  ef,  nac  yn  cael  ei  gymmeryd 
felly  ganddo  ef ;  ac  nid  hyny  y w  eu  gwir 
ddyben  hwythan  chwaith  ;  ̂ eithrgwasanaethu 
eu  bol  eu  hunain  y  maent,  a  hyny  yw  en 
dyben  yn  y  cwbl.  Ceisio  parch,  dyrchafiad, 
bndr-elw,  esmwythder,  a  moethau  cnawdul, 
yr  oedd  y  rhai  hyn  dàn  yr  esgus  o  sel  dros 
Grist ;  ac  mae  yn  ddychrynllyd  iawn  pan 

ddelo  dynion  i  yinwthio  i'r  weinidogaeth  er 
mwyn  y  cyfryw  bethau,  er  pregethu  y  wir 
athnwiaeth;  a  pha  faint  rnwy  pan  fydderyn 
pregethu  cyfeiliornadan,  i  dynn  disgyblion  ar 
eu  hol!  ||  Yn  debyg  fel  y  twyllodd  Satan  Efa, 
trwy  addaw  pethau  da  iddi,  felly  mae  y  gau- 
athrawon  hyn  yn  gwenieithio  i'w  canlynwyr, 
trwy  ganmol  en  personau  a'u  gweithredoedd, 
maglu  ac  ennill  eu  hewyllys-da,  a'r  cwbl  i'w porihi  eu  hunain.  Ymadrodd  teg  agweniaith 
oedd  arfau  y  gau-athrawon  hyn,  argyferym- 
adrodd  iachus  a  gwyrthiau  y  gwir  apostolion 

ac  athrawon.  §  "  Y  i  hai  diddrwg  :  "  ihai  di- 
feddwl  drwg,  rhai  hebddeall  ganddynt,  i  wyb- 
od  y  gwahaniaeth  rhwng  gwir  a  gau  athraw- 
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iaeth;a  rhai  heb  feddwl  mai  dyben  drwg  len  hofer-goelion,  ac  awdurdod  a  rhwysg  y 
oedd  gan  y  gau-athrawon  hyn  yn  eu  hymadr-  diafol  arnynt  ac  yn  eu  plith.  Tybia  eraill 
odd  teg  a'u  gweniaeth.  fod  yma  gyfeiriad  at  dröedigaeth  yr  Ymher- 

19   **  Canys  eictl  uftldd -dod  chwi  a  odraethRufeinig  dan  CustenynFawr,  yr  hyn 

ddaeth  ar  led  at  bawb.      "  Yr   wyf  fi  a  d(1^íli.  ?*tan  a'i  holl  offerynau   
ejlidgar   i 

gan  hynny  yn  llawen  o'eh  rhan  chwi; 
*  f  eithr  myfi  a  ewyllysiwn  i  chwi  fod 
yn  ddoethion  tu  ag  at  y  peth  sydd 
dda,  ac  yn  wirion  tuag  at  y  peth  sydd 
ddrwg. 

/  pen.  1.8.  1  Thes.  1.  8,  9.  w  Eph.  1.  15-17.  Col. 
1.3—9.  IThes.  1.2,  3.  a  3.  6— 10.  *  1  Bren.  3.9-1*2. 
Salra  101.  2.  Es.  II.  2,  3.  Mat.  10.  16.  1  Cor.  I  4.  20.  Eph. 
1.  17,  18.  a  5.  17.  Pliil.  1.  9.  Col.  1.  9.  a  3.  16.  2  Tim.  3. 
15-17.  lago  3    13-18. 

*  "  Eich  ufudd-dod  chwi  :  "•■  eich  parod- 
rwydd  chwi  i  d;lerbyn  yr  efengyl  yn  y  de- 
chreu,  ac  i  roddi  eich  hunain  i  fynu  yn  hollawl 
i  awdurdod  Crist  yn  yr  efengyl.  Yr  oedd 

hyn  yn  llawen  gan  yr  apostol ;  eto  mynai  i'r 
Rhufeiniaid  fod  yn  sefydlog  a  dîanwadal  yn 
yr  ufudd-dod  hwnw,ac  nabyddent  yn  barod 
i  gymmeryd  eu  llithio  at  athrawiaeth  arall  y 
gau  ddysgawdwyr  uchod.  t  Yr  oedd  son  am 
ufudd-dod  y  Rhufeiniaid  wedi  myned  ar  led 
trwy  yr  holl  eglwysi  yn  yr  holl  wledydd,  er 
anrhydedd  mawr  iddynt  hwy,  ac  er  calondid 
i  weinidogion  y  gairíafurio  mewn  manau  er- 
aill.  f  Cymmerwch  ofal  rhagcael  eich  twyllo 

\  gan  y  gau-athrawon,  byddwch  ddoeth  a  chraíF- 
us  i  wahaniaethu  rhwng  da  a  drwg,  rhwng 
gwirionedd  a  chyfeiliorni  mewn  eraill,  a 
byddwch  gall  fel  seirph  a  diniwed  felcolom- 
enod  eich  hunain  :  byddwch  ofalus  na  wnel- 
och  ddrwg  i  eraill  ac  na  chaffoch  ddrwgoddi 
wrth  eraill. 

20  y  *  A  Duw  y  tangnefedd  z  a 
sathr  Satan  dan  eich  traed  chwi  ar 

frys.  a  f  Gras  ein  Harglwydd  Iesu 
Gústfyddo  gyd  â  chwi.     X  Amen. 

~*rel  ar    pen.  15.  33.        %  pen.  8.  37.  Gen.  3.  15.  Es 
a  adn.  24.  1  C 
23.  I  Thes.  5. 
Dat.  22.  21. 

*  Ftl  y  Sathrodd  Josua  a  thywysogion  Is- 
rael  ar  yddfnu  breninoedd  yr  Amoriaid  gynt. 
Jos.  10.  24.  Gwaith  Satan  oedd  "  perianghyd- 
fod  a  rhwystrau  yn  erbyn  yr  athrawiaeth, " 
(adn.  17.)  a"  thwyli.)calonau  y  rhaididdrwg,*' 
(adn.  18)  ac  offerynau  yn  llaw  Satan  oedd  y 
rhai  oedd  yn  g\vneyd  hyny ;  yma  mae  yrap- 
ostol  yn  cal  >nogi  y  Rhufeiniaid  trwy  addew- 
id  o  fuddugoliaeth  sicr  a  buan  ar  Satan,  a'i 
offerynan  o!l:  Duw  sydd  yn  Sathru  Satan, 
ond  dan  draed  ei  Saiat  gweiniaid  mae  efe 
yn  ei  Sathru  ef.  Mae  yr  addewid  bon  yn 
sylfaenedig  ar  yr  addewid  gyntaf,  a  chyffel- 
yb  iddi,  yn  Eden.  Gen.  3.  15  ;  a  thrwy  gyf- 
lawniad  Crist,  y  Pen,  o  hóno,  y  cyflawnir 

hon  i'w  sûnt  ef,  a  than  eu  traed  hwynt. 
Sathru  Satan  yma,  medd  rhai,a  arwydda  fod 
Du w  trwy  weinidogaeth  ei  weision,  yn  rhoddi 

terfyn  ar  yr  ymraniadau  a'r  anghydfod  a 
gododd  Satan  a'i  offerynau  yn  eglwys  Rhuf- 
ain.  Tybia  eraill  fod  yma  gyfeiriad  atddin 
ystr  Jerusalem,  pryd  na  byddai  bosibl  i'r 
gau-athrawon  Iudrtewaidd  hudo  na  blino  y 
saint  mwyach.  Tybia  eraiLl  fod  yma  gyfeir 
iad  at  daeniad   yr  efengyl   gyda  Uwyddiant 

ystod  o  ddarostyngiad  i'r  eglwys.  Beth  byn- 
ag  am  y  tybiau  uchod,  gallwn  ddëall  y  geir- 
iau  fel  addewid  o  fuddugoliaeth  lwyr  a  go- 

goneddus  i'r  saint,  ar  Satan  a'i  holl  offeryn- 
au,  mewn  rhan  yn  y  byd  hwn,  ac  yn  ber- 
ffaith  yn  y  byd  a  ddaw.  t  Yr  oedd  eisiau 
gras  mawr  i  wrthsefyll  yn  y  dydd  drwg,  i 

ennill  y  fuddugoliaeth  ar  Satan  a'i  sathru  ef 
dan  draed;  ac  mae  yrapostol  yn  eiddymuno 

i'r  Rliufeiniaid,  gydag  îAmen  o'i  galon : 
felly  bydded,  ac  yr  oedd  yn  credu  yn  gad- 
arn  mai  felly  y  byddai. 

21  *  *  Y  mae  Timothëus  fy  nghyd- 
weithiwr, c  f  aLucius, d  X  a  Jason, e  \\  a 
Sosipater,  /  §  fy  ngheraint,  yn  eich  an- 
nerch. 

b  Act.  16.  1—3.  a  17.  14.  a  18.  6.  a  19.  22.  a  20.  4. 
2  Cor.  1.  1,  19.  Phil.  1.  1.  a  2.  19—23.  1  Thes.  1.  1.  a  8.  2, 
6.  2  Thos.  1.  1.  1  Tim.  1.  2.  a  6.  11,  20.  3  Tjm.  1.  2.  Heb. 
13.23.  e  Act.  13.1.  d  Aot.  17.5.  e  Act.  20.4. 
/âdn.  7,  11. 

Dyma  ail  ol-ysgrifen  fer  eto,  cyn  danfon 
yr  epistol  ymaith.  Gwel  adn.  1.  *  AraTim- 
othëus  cawsom  ei  hanes  yn  helaeth  o'r  blaen, 
yn  llyfr  yr  Actau,  pen.  16.  1.  &c,  yn  nghyd 

â'i  deithiau  a'i  lafur  gyda'r  apostol  ;cawn 
achlysur  i  sylwi  eto  yn  ei  gylch,  pan  ddelom 
at  epistolau  Paul  ato  ef.  t  Tybia  rhai  mai 
Luc  yr  Efengylwr  oedd  y  Lucius  hwn,  gyda 

therfyniad  Lladin  i'w  enw,  efallai :  bu  Luc 
yn  cyd-ymdaith  â  Paul  yn  hir,  ac  mae  yn 
amlwg  ei  fod  gydag  ef  pan  ysgrifenodd  ei 
epistol  hwn  at  y  Rhufeiniaid.  Ond  tybia  er- 
aill  mai  y  Lucius  hwnw  o  Cyrene  ydoedd 
hwn,  yr  hwn  y  sonir  am  dano  yn  Act.  13. 
1.  î  Lletty  wr  Paul  yn  Thessalonica,  Act.  17. 
5,  7;  ac  yu  ol  meddwlrhai  yr  unâ  Secundus, 
a  sonir  yn  Act.  20.  4,  y  nailleienw  Hebraeg, %  pen.  8.  37.  Gen.  „.  . 

Heb.  2.  14, 15.    i  loan  3.8     D*t.  20.  i—3.  |  a'r  llall  ei  enw  Rhufeinig.    ||  Yr  un  a  Sopa- 
ter  o  Berea,  Act.  20.  4,  a  gyd-ymdeithiodd  â 
Phanl  a'i  gyfeillion.  §  Mae  yn  debyg  bod  y 
ddau  olaf  hyn  yn  berthynasau  yn  ol  y  cnawd 
i'r  apostol,  ond  yn  awr  yn  anwylach  na  hyny 
fel  brodyr  a  chyd-weithwyr  yn  Nghrist,  a 
chyda'i  achos  mawr  ef. 

22  *  Yr  wyf  íì  Tertius,  «"  f  yr  hwn 
a  ysgrifenais  yr  epistol  hwn,  Ä  îyn  eich 
annerch  yn  yr  Arglwydd. 

g  Gal.  6.  11.        h  adn.  8.  Col.  3.  17. 

*  Tybir  mai  yr  un  a  Sdas,  neu  Silfanus, 
yw  y  Tertius  hwn  ;  o  herwydd  bod  y  gair 
Silas,  yn  yr  Hebraeg,  yn  arwyddo  y  Trydydd, 
megys  y  mae  Tertius,  yn  Llidin,  yn  arwyddo 
yr  un  peth:  ond  dywed  Scott  nad  oes  dim 
sicrwydd  mai  yr  un  oedd  Silas  a  Thertius,  a 
bod  hyny  yn  beth  pur  annhebyg.  JTertiusa 

ysgrifenodd  yr  epistol  hwn  dros  Paul,  o'i  en- au,  ac  wrth  ei  gyfarwyddyd  ef :  er  mwyn 
arbed  amser  Paul,  medd  rhai ;  am  nad  oedd 
Panl  ond  ysgrifenydd  lled  wael,  yn  enwedig 
yn  y  Uythyrenau  Groeg,  medd  eraill.  Tybia 
Doddridye  mai  yr  achos  o  rai  brawdd*'gau, 
neu  ymadroddion  dyrys  ac  annorphenoi,  a 
gair  yn  epistolau  Paul  weithiau  yw,  eu 
bod  wedi  eu  hysgrifenn  drosto  ef  gnn  rywun 

mawr  yn  mhlith  y  Cenedloedd  paganaidd,  a  I  arall.     %  Cawsai  IYrtius  ganiatâd   gm    Paul, 
thrwy  hyny  dinystrio  eu  heilun  addoliaeth,  |i  ddanfon  ei  anerchiad  brawdol  ei  hun  at  y _ 



Bod  yr  efengyl  i' w  phregethu  RHUF.  XVI. yn  mhlith  y  cenedloedd. 

saint  yn  Rhufain,  ac  mae  yn  dymuno  iddynt 
bob  daioni  a  llwyddiant  yn  yr  Arglwydd,  ac 
yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu. 

23  ̂ Ymae  Gaius  fy  llettywr  i, 
a'r  holl  eglwys,  yn  eich  antierch.  *  f  Y 
mae  Erastus,  îgoruchwyltwryddinas, 

yn  eichannerch,  ||  a'r  brawd  Cwartus. »  lCor.  1.  14.  3  Ioan  I.  1—6.     *  Act.  19.  22.  2Titn.  4   20. 

*  Tybir  mai  yr  nn  Gaius  oedd  hwn  à'r 
Gaius  yr  ysgrifenodd  Ioan  ei  drydydd  epis- 
tol  ato.  Yr  oedd  Gaius  o  Macedonia  (Act. 
19.  29,)  a  Gaius  o  Derbe,  (Axt.  20.  4,)  a 
thybia  rhai  mai  yr  un  person  a  fedd>lir  yn  y 
ddau  le  hyny;  ei  fod  yn  presw^lio  yn  Mace- 
donia,  ond  yn  ddechreuol  o  Derbe.  Ond 
tybia  rhai  mai  un  arall  yw  y  Gaius  a  gry- 
bwyllir  yma,  yr  hwn  a  fedyddiasai  Paul  yn 
Corinth,  (1  Cor.  1.  14,)  o  ba  le  mae  yn  debyg 
yr  ysgrifenodd  efe  yr  epistol  hwn.  Mae  yn 
debyg  ei  fod  ef  yn  wr  cyfoethog,  ac  yn  wr 

haelionus  a  llettygar  iawn  i'r  saint.  Gwel  ei 
ganmoliaeth,  os  yr  un  oedd,  yn  3  íoan,  adn. 
5,  6.  t  Sonir  am  Erastus  yn  Act.  19.  22;  ac 
yn  2Tim.  4.  20.  t  V  ddinas  oedd  Corinth,  a 
goruchwyliwr  (oihonomos)  y  ddinas  oedd  yr 
hwn  oedd  yn  deibyn  ac  yn  gofalu  am  gyllid 
a  thrysorau  cyfFredin  y  ddinas.  SefyUfa 
uchel  iawn  oedd  hon ;  ond  cafodd  Erastus  ei 
alw  i  sefyllfa  uwch,  fel  dysgybl  i  Grist,  ac  yn 
enwedig  os  galwyd  ef  i  bregethu  Crist,  fel  y 
barna  rhai  iddo  wneyd.  Pa  un  a  arosodd  ef 
yn  ei  oruchwyliaeth  ddinasaidd  ar  ol  ei  ddy- 

chweliad  i'r  íFydd  ai  peidio,  nis  gwyddom  ; 
yn  Act.  19.  22,  ni  a'i  cawn  ef  gyda  Panl  yn 
ei  daith  i  Asia,  ac  yn  2  Tim.  4.  20,  dywedir 
iddo  aros  yn  Corinth.  ||  Am  Cwartus  nis 

gwyddom  ddim,  ychwaneg  na'i  enw,  ac  ei 
fod  o  leiaf  yn  frawd  cristionogol,  os  nid  hcf- 
yd  yn  weinidog  yr  efengyl :  mýn  rhai  fod  y 
gair  "  brawd"  yn  y  fan  yma,  yn  arwyddo 
brawd  yn  y  weinidogaeth  gyhoeddus. 

24  '*Gras  ein  Harglwydd  íesu 
Grist  afgddo  gyd  â  chwi  oll.  Amen. 

/Cwel  âr  adn    20. 

*  Yr  un  geiriau  yn  holldwl,  ag  a  gawsom 
yn  niwedd  adn.  20,  ond  bod  y  gair  "  oU" 
wedi  ei  chwanegu  yma.  Tybia  rhai  mai 
Tertius,  ysgrifenydd  Paul,  a  ysgrifenodd  y 
geiriau  yn  adn.  20  ;  a  Phanl  ei  hun  yn  y  fàn 
hon.  Mae  yr  apostol  yn  debyg  i  dad  tyner 

a  serchog,  yn  canu  yn  iach  i'w  blant  dra- 
chefn  a  thrachefn  ;  ac  am  fod  yn  anhawdd 
ganddo  ymadael  â  hwy,  mae  yn  dychwelyd 

yr  eilwaith  a'r  drydedd  waith,  cyn  gallu  eu 
gadael  yn  hollawl:  ac  wrth  eu  gadael,  nis 
güllai  ddymuno  gwell,  na  gras  ein  Har- 
glwyddd  I<  su  Grist,  i  fod  gyda  hwynt  oll. 

Vn  Nghrist  y  mae  gras  digonol  i'r  holleg- 
lwys,  ac  yn  Nghrist  yn  unig;  nid  oes  dim, 

i'w  gyfranu,  gan  neb  ar*U. 
25  m  *  I  r  hwn  a  ddichon  eichcad- 

arnhau  w  f  yn  ol  fy  efengyl  i,  °  a  phreg- 
ethiad  Iesu  Grist  (J3  yn  ol  datguddiad 
X  y  dirgelwch,  «  ||  yr  hwn  ni  soniwyd 
am  dano  er  dechreuad  y  byd  ; 

m  pen.  14.  4.  Act.  20.  32.  Eph.  3.  20,  21.  1  Thes.  3.  13. 
2  Thes.  2.  16,  17.  a  3  3.  Heb.  7.  25.  1  Podr  5.  10.  Jiid.  24. 
25.  »  pen.  2.  16.  2  Cor.  4.  3.  Gal.  2  2.  2  Tbes.  2.  14. 
2  Tim.  2.  S.  o  Act.  9  20.  1  Cor.  1.  23.  a  2.  2.  2  Cor.  4. 

5.  p  1  Cor.  2.  7.  Col.  1 .  26.  q  Salm  78.  2.  Dan.  2.  22. 
Am.  3.  7.  Mat.  13.  17,  35.  Luc  10.  23,  24.  Eph.  3.  3,  5,  9, 
II.       Pedr  1.  10—12,  20. 
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*  Mae  yr  apostol  o'r  diwedd  yn  terfynu 
gyda  mawl-wers  ragorol :  efe  a  wyddai  uad 
oedd  dim  llai  na  holl  dlnawgrwydd  Duw,  a 
allai  gadw  y  Rhnfeiniaid  rhag  ymosodiadau 
marwol  eu  gelynion  cyfrwys  a  nerthol.  f  Ond 
fe  allai  Duw  eu  cadarnâu  hwy  yn  athraw- 
iaeth,  ffydd,  gobaith,  ac  ufudd-dod  yr  efeng- 
yl,  yr  hon  a  bregethasid  iddynt;  ac  yr  oedd 
yr  efengyl  a  gly  wsent  hwy,  yr  un  peth  ag 
athrawiaeth  Crist  am  iachawdwriaeth  pech- 
aduriaid,  a  galwad  y  cenedloed'i,  a  bregeth- 
a?id  gan  Panl  ei  hnn  mewn  eglwysi  eraill. 
Wrth  "  fy  efengyl  I,"  efallii  bod  yr  apostol 
yn  meddwl  hefyd,  yr  athrawiaeth  efengyl- 
aidd  a  ysgrifenodd  efe  iddynt  yn  yr  epistol 
hwn.  Gailwn  sylwi  hefyd  yma,  er  mai  gallu 
Duw  sydd  yn  cad  irnâu  ei  bobl ;  eto  yn  ol  yr 
efengyl,  a  thrwy  yr  cfengyl,  a  phregethiad 
Iesu  Giist,  mae  efe  yn  eu  cadarnâu  :  trwy 
foddion,  ac  nid  yn  ddigyfrwng  heb  foddion  : 
yr  efengyl  yw  y  moddion,  a  phregethiad 
lesu  Grist  yw  yr  efeng^l;  nid  oes  dim  yn 

efengyl  heb  hyny.  ìWrth  y  "  dirgelwch" 
hwn  mae  rhaí  yn  deall  çalwad  y  cenedloedd  ; 
ond  byddai  yn  weU  ei  ddëaUam  holl  athraw- 
iaeth  yr  efengyl,  yr  hon  a  fu  yn  ddirgelwch 

cuddiedig  i  ddynolryw  yn  gyffredin  o'r 
dechreuad,  ac  nid  oedd  yn  ddatguddiedig 

ond  i'r  Iuddewon,  a  hyny  ond  mewn  rhan, 
yn  anmherffaith  iawn  :  ||  ni  soniwyd  am  y 
dirgelwch  hwn  wrth  y  cenedloedd  er  de- 
chreuad  y  byd  ;  na  thrwy  gysgodau,  pro- 
phwydoliaethau,  nac  addewidion. 

26  r*Ac  yr  awrhon  a  eglurwyd, 
*ta  thrwy  ysgrythyrau  y  prophwydi, 
1  yn  ol  gorchymyn  **  y  tragywyddol 
Dduw,  a  gyhoeddwyd  ym  mhlith  yr 
holl  genhedloedd,  *er  mwyn  ufudd- dod  ffydd) 

r  Eph.  I.  9.  Col.  1.  26.  2  Tim.  1.  1».  Tit.  1.  %  3. 
«  peo.  12  a  3.  21.  a  15.  4.  Act.  8.  32-35.  a  10.  43.  a  26. 
22,  23.  Gal.  3  8.  F.ph.  2.  20.  Dat.  19.  10.  t  Mat.  28.  19, 
20.  Marc  16.  15.  l.nc  24.  44-47.  Act.  13.  46,  47.  a  26  17, 
18.  u  p«n.  1.  20.    Gen.  21.  33.     Deut.  33.  27.      Es.  9.  6. 
a  40.  28    Vlic.  5.  2.  1  Tim.  1.  17.  Heb.  9.  14.  a  13.  8.  I  loan 
5.70.    Dat.  1.  S,  II,  17.  *  Gwel  ar  pen.  1.  5.     »15.18. Act.  6.  7. 

*  Ac  yr  awr  hon,  dan  oruchwyliaeth  yr 
efengyl,  eglurwyd  y  dirgelwch  gogoneddus 
hwn,  o  iachawdwriaeth  rad  a  pharod  i  bech- 
adnriaid  o  bob  cenedl  dan  y  nef :  eglnrwyd 
ef  i'r  cenedloedd  am  y  waith  gyntaf  erioed  ; 
ac  eglurwyd  ef  i'r  Iuddewon  yn  Uawer  go- 
leuach  nac  o'r  blaen  dàn  hen  oruchwyliaeth 
y  cysgodau.  t  Am  ddatguddiad  y  dirgelwch 
hwn  dywedir  pedwar  o  bethau  yn  yr  adnod 
hon  : — 1.  Y  mod  lion  trwy  ba  rai  y  datgudd- 

iwyd  ef;  "  sef  ysgrythyrau  y  prophwydi." 
Gwel  rai  o  honynt  yn  y  cyfeiriadau,  dan  y 
Ilythyren  s.  2.  Yr  awdurdod  trwy  ba  un  yr 
eglurwyd  ac  y  cyhoeddwyd  y  dirgelwch 

hwn  ;  sef"  gorchymyn  y  t;  agywyddolDduw" 
i'w  apostolion  a'i  efengylwyr.  3.  Y  personau 
i  ba  rai  y  datguddiwyd  y  dirgelwch;  sef,  "yr 
holl  çenedloedd,  pob  cenedl  o  dàn  y  nef, 
heb  ddim  gwahaniaeth  mwyach.  4.  Y  dyben 
i  ba  un  yr  et;liirwyd  y  nirgelwch  mawr  hwn ; 
sef  "  er  mwyn  ufudd  dod  ffydd,  hyny  yw 

fel  y  credid  yr  efengyl,  ac  yr  ufuddeid  o'r 
galon  iddi.  Mae  Uawcr  o  dduwinyddion  yn 
deall  y  ddwy  adnod  flaenorawl  am  alwad  y 
cenedloedd  i'r  eglwys,  fel  y  soniwyd  dan 
adn.  25;  ac  mae  rhai  o'r  duwinyddion  hyny 



Paul  yn  cyfarch  yr 
1  COR.  I. 

eglujyg  yn  Corinth. 

yn  meddwl  fod  y  geiriau  chronois  aiòniois, 
"  er  dechreuad  y  byd,"  (adn.  25,)  yn  cyfeirio 
at  raniadan  yr  amser  trwy  Jubiliau ;  yr 
ocdd  Jubili  yn  dyfod  bob  degfed  flwyddyn  a 

deugain,  a'r  holl  gaethion  yn  Israel  yn  cael 
myned  yn  rhydd  ar  y  flwyddyn  orfoleddus 
hòno  09  ewyllysient ;  ond  yn  yr  holl  Jubiliau 
hyny,  uid  oedd  rhyddid,  ra  neb  yn  meddwl 
am  ryddid,  i'r  cenedloedd  truain,  o  gaeth- 
iwed  pechod  a  satan,  hyd  oni  ddaeth  Jubili 
fawr  a  gogoneddus  yr  efengyl,  i  ddatguddio 
yr  hyn  oedd  yn  ddirgelwch  trwy  yr  oesoedd, 

ac  i  gyhoeddi  rhyddid   ysbrydol  i'r  caethion 
0  bob  cenedl.  Ond  tybia  eraill  fod  mwy  o 
gywrain-ddychymmyg  nac  o  sylwedd  yn  y 
golygiad  uchod  ar  y  geiriau. 

27  •  *  I  Dduw  yr  z  unig  ddoeth,  y 
byddo  gogoniant  \  trwy  lesu  Grist 
yn  dragywydd.     J  Amen. 

y  pen.  11.  36.  Gal.  1.  4,  5.  Eph    3.  20,  21.   Phil.  4.  20. 
1  Tìm.  I.  17.  a6.  16.  2  Tim.  4.  18.  Heb.  13.  15,  21.  1  Pedr 
2.  5.  a  5.  10,  II  2  Pedr  3.  18.  Dat.  1.  5,  6.  a  4.  9-11.  a  5. 
9-14.  a  7.  10-12.  a  19.  1-6.  *  peu .11.  33,  34.  S*lm 
147.  5.  Eph.  1.  7,  8.  a  3.  10.  Col.  2.  2,  3.  Jud.  25. 

*  Dechreuodd  yr  apostol  y  fawl  wers  hon 
yn  adn.  25;  "  I'r  hwn  a  ddichon  eich  cad- 
arnâu,  &c."  sef  "  i  Dduw  yr  unig  ddoeth,&c." 
Mae  Duw  yn  hanfodol  ac  yn  anfeidrolddoeth, 
o  hóno  ef  y  mae  pob  doethineb  yn  deilliaw  ; 
ac  iddo  ef  y  mae  pob  gogoniant  yn  ddyledus 
byth  trwy  Iesu  Grist.  Wrth  y  "  Duw  unig 
ddoeth,"  rhaid   i   ni  ddeall  y  Duwdod,  heb 

wahaniaethu  y  Personau  ;  neu  y  Tad,  heb 

gauad  allan  y  Mab  a'r  Ysbryd  Glân  ;  y  rhai 
yn  yr  holl  ysgrythyrau  a  ddangosir  yn  ogyf. 
uwch  â'r  Tad,  mewn  pob  pertfeithrwydd 
dwyfol.  f  Gan  fod  y  Duwdod  yn  cael  ei 
ddatguddio  i  ni,  yn  a  thrwy  y  Gair  a  wnaeth- 
pwyd  yn  gnawd,  ein  Cyfryngwr  dwyfol  ; 
felly  rhaid  i  ni  weled  gogoniant  Duw  ynddo 
ef,  ac  addoli  a  gogoneddu  Duw  trwy  yr  un 
cyfrwng.  Gwel  Heb.  13.  15.  Trwy  lesn  Grist 

mae  mawl  y  saint,  yn  gyptal  a'u  gweddYau, 
yn  gymmeradwy  gan  Dduw :  nid  oes  neb  yn 
dyfod  at  y  Tad,  ar  unrhyw  achos  na  neges, 
ond  trwyddo  ef.  %  Cawsom  y  gair  hwn 
chwech  o  weithiau  yn  yr  epistol  hwn:— pen. 
I.  25 ;  a  9.  5  ;  a  11.  36  ;  a  15.  33  ;  a  16  20,  27. 
Gair  Hebraeg  ydyw,  ond  wedi  ei  gadw  yn 
anghyfiaith  yn  mhob  iaith  :  ac  nis  gellir  ei 

gyfieithu,  heb  iddo  golli  llawer  o'i  bwys  a'i 
rym.  Mae  yn  cael  ei  ddefnyddio  mewn 
tair  ffordd  : — 1.  Fel  Enw  personol ;  Dat.  3. 
14.  2.  Fel  Gorair ;  defnyddir  ef  felly  yn 
nechreu  ymadrodd,  ac  arwydda,  yn  wir  ;  ac 
yn  niwedd  ymadrodd,  lle  yr  arwydda,  gyd- 
syniad.  3.  Fel  perwyddiad  ;  lle  yr  arwydda, 
felly  bydded,  fel  gweddi,  neu  ddeisyfiad  :  o 
na  byddai  felly.     Gwel  Jer.  28.  6. 

1T;Át  y  Rhufeiniaid  yrysgrifenwyd 
o  Corinthus,  gyd  â  Phebe  gwein- 
idoges  yr  eglwys  yn  Cenchrea. 

Epistol  Cyntaf  PAUL  yr  Apostol  at  y  COIiINTHIAID. 

enw  *ein  Harglwydd  lesu  Grist,  yrn 

mhob  man,  ||  o'r  eiddynt  hwy  a  nin- nau. 

PEN.  I. 

Ar  ol  iddo gyfarch  iddynt,  a  oTioìch  drostynt, 
y  mae  efe  yn  eu  hannog  i  undeb. 

*  PaüL,  a  f  wedi  ei  alw  ifod  b  yn 
apostollesu  Grist,  ctrwyewyllys  Duw, 
d  |  a'r  brawd  Sosthenes, «  Rhnf.  1.  1.  Gal.  2.  7,  8.  épeu.  3.  9.  a  9.  I,  2.  al5. 
9.  Lnc  6.  13.  loan  20.  21.  Act.  1.  2,  25,  26.  a  22.  21.  Rhuf. 
1.  5.  2  Car.  11.  5.  a  12.  12.  Gal.  1.  1.  Eph.  4.  11.  1  Tim.  1. 
1.  a  2.  7.  c  pen.  9  1«,  17.  Ioan  15.  16  2  Cor.  1,  1.  Gal 

1.  15,  ̂ 6.  Eph.  1.  1.  Col.  1.  2.        d  Act.  18    17. 

*  Ein  harfer  ni  yw  ysgrifenu  ein  henwau 
ar  ddiwedd  ein  llythyrau  ;  mae  yn  ymddan- 
gos  wrth  yr  epistolau  mai  fel  arall  yroedd  yr 
arfer  gynt.    fYr  oedl  llawer  yn  eglwys  Cor- 
inth  yn  ammau   apostoliaeth   Paul,  am  hyny 
yr  oedd  yn  angenrheidiol   iddo   hòni   ei  aw- 

durdod  i'r  swydd,  fel  un  wedi  eialw  i  fod  yn 
apostol  Iesu  Grist,  trwy  ewyllys  Duw  :    nid 
wedi  ei  alw  yn  y  modd  cyffredin,  fel  gwehi- 
idogion  cyflfredin  >r  efengyl ;  ond  wedi  ei  alw 
yn  oruwch-naturiol  ac  yn   ddigyfrwng,   gan 

|,  Iesu  Grist  ei  hun.    |  Darllenwn  am  y  Sos- 
I  thenes  hwn  yn  Act.  18.  17;  nid  oedd  yn  gy- 
I  wilydd  gan   yr  apostol  ei   alw  ef  yn  frawd, 
||  wrth  ei  uno  âg  ef  ei  hun  yn  ei  gyfarchiad  at 
■  j  eglwys  Corinth.     Un  o  Corinth  ydoedd  Sos- 
■  thenes,  ac  yr  oedd  yn  ddoethineb  yn  Paul  ei 
||  enwi  ef  fel  ei  frawd  wrth  ysgrifenu  at  yr  eg- 
Ijlwysyno,  er  caelgwell  derbyniad  i'w  lythyr. 

2  *  At e  eglwys  Dduw  yr  hon  sydd 
I;  yn  Corinth,  f\  at  y  rhai  a  s  sancteidd- 
I  iwyd  yng  Nghrist,  h  aalwyd  yn  saint, 
I  'így^  ̂   phawb  ag  sydd  yn  galw  ar 

e  Act.  18  8— 11.  5  Cor.  1.1.  Gaî.  1.  2.  IThes.  1.1. 
2  Thes.  11.1  Tim.  3.  15.  /Jud.  1.  g  adn.  30.  pen. 
6.  9-11.  Ioaa  17.  17—19.  Act.  15.  9.  a  26.  18.  Eph.  5.  26. 
Heb  2.  11.  a  10.  10.  a  13.  12.  h  Rhuf.  1.  7.  1  Thes.  4. 

7."  2  Tim.  1.  9.  I  Pedr  I  15,  16.  t  Salm  45.  11.  Act.  7. 
59,  60.  a  9.  14.  a  22.  16.  2  Tbe»  2.  16,  17.  2  Tim.  2.  22. 
*  pen.  8.  6.  Act.  10.  36.  Rhuf.  10.  12.  a  14.  8,  9.  2  Cor.  4. 
5.  Phil.  2.  9-11.  Dat.  19.  16. 

*  At  y  credinwyr  yn  Corinth,  y  rhai  oedd 
wedi  ymuno  mewn  cyfammod  eglwysigyno, 
i  gyflawni  pob  addoliad  ac  ordinhadau  dwyf- 
ol  yn  ol  gosodiad  Crist  mewn  eglwys,  Ile 
inae  efe  yn  preswylio  fel  yn  ei  deml  sanct- 
aidd.  +  Efallai  bod  y  "  sancteiddioyn  Nghrist 
Iesu,"  yn  arwyddo  ethoìiad  tragywyddol  Duw 
o  honynt  yn  Nghrist  Iesu,  (Ephes.  1.  4.)  a'r 
"  galw  i  fod  yn  saint, "  yn  arwyddo  y  neill- 
duad  a  wnaeth  Duw  o  honynt  mewn  amser 

trwy  yr  efengyl  :  ond  tybia  eraill  fod  ycynt- 
af  yn  arwyddo  eu  ?ancteiddiad  tumewnol  a 

gwirioneddd,  a'r  ail  yn  arwyddo  eu  profTes 
allanol.  \  Heblaw  aelodau  yr  eglwys  neill- 
duol  hòno,  mae  yr  apostol  yn  cyfarch  yr  holl 
gristionogion  o  amgylch  Corinth,  ac  yn  mhob 
man  Ile  deuai  yr  epistol  hwn  i  gael  ei  ddar- 
llen.  H  Yr  Arglwydd  Iesu  Grist  sydd  yn 
eiddynt  hwy  a  ninnau  :  eiddo  Paul,  Sosthen- 
es,  y  Corinthiaid,  a  phawb  a  gredant  ynddo. 

3  l  *  Gras  fyddo  i  chwi,  a  thang- 
nefedd  f  oddi  wrth  Dduw  ein  Tad  ni, 

a'r  Arglwydd  Iesu  Grist. 
/  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7.— 1  Pedr  1.  2. 

*  Dyma  gyfarchiad   cyiìedin  Paol   yn   ei 
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holl  epistolau  :  mewn  un  neu  ddau  mae  yn 
chwanegu  y  gair  "  trugaredd  "  hefyd.  Mae 
yr  apostol  yri  dymuno  i'r  Corinthiaid  fen- 
dithion  ysbrydol,  a'r  bendithion  ysbrydol 
mwyaf  ;  "  gras  a  thangnefedd:"  ta  hyny 
nid  oddi  wrth  ddynion,  a  chyda  dynion,  ond 
oddi  wrth  Dduw  Dad,  a'r  Arglwydd  Iesu 
Grist.  Mae  yn  gweddîo  am  yr  un  bendith- 
ion  oddi  wrth  Grist  ac  oddi  wrth  Dduw 
Dad :  onid  y w  hyny  yn  gwneyd  Crist  yn 

ogyfuwch  â  Duw  Dad'í 

4  m  *  Yr  ydwy  f  yn  díolch  i'm  Duw 
bob  amser  drosoch  chwi,  am  "  y  gras 
Duw  a  rodded  i  chwi  f  yng  Nghrist 
Iesu  : 

m  Gwel  ar  Rhuf.  1.  8.-  Act.  11.  23.  a  21.  20.  a  6.  17. 
a  adn.  3.  loan  10.  30.  a  14.  14,  16,  17,  26.  a  15.  26.  1  Tim. 
1.  14. 

*  Rhag  i'r  Corinthiaid  dybied  wrth  yr  ad- 
nod  o'r  blaen  fod  Paul  yn  meddwl  nad  oedd 
fawr  o  ras  ganddynt  hwy,  mae  efe  yraa  yn 

dywedyd  ei  fod  yn  d'íolch  i  Dduw  bob  am- 
8er  drostynt,  am  y  gras  Duw  a  rodded  eis- 
oes  iddynt.  Nid  oes  gan  neb  gymmaint  o 
ras  na  bo  arno  eisiau  chwaneg.  Er  bod 
Uawer  o  afreolaeth  yn  eglwys  Corinth,  eto 
yr  oedd  yno  lawer  o  ras,  a  llawer  o  ddynion 
grasol,  pe  amgen  ni  buasai  yr  apostol  yn  dY- 
olch  bob  amser  am  y  gras  hwn:  ni  buasai 

yn  dì'olch  drostynt  am  beth  nad  oedd  wedi 
ei  roddi  iddynt.  t  Rhyngodd  bodd  i'r  Tad 
drigo  o  bob  cyfìawnder  o  ras  yn  Nghrist 
Iesu,  ac  o'i  gyflawnder  ef  mae  ei  holl  saint 
yn  derbyn,  a  gras  am  ras  :  nid  oes  gan  neb 
ras,  ond  a  gafodd  efe  yn  a  thrwy  Grist  Iesu. 

5  ô  *  ̂ m  çiçfa  k0(i  ym  tnhob  peth 
wedi  eich  cyfoethogi  ynddo  ef,  Pfmeym 
pob  ymadrodd,  « '  J  a  phob  gwybod- aeth ; 

o  pe».  4.  7-10.  Rhuf.  11.  12.  2  Cor.9.  11.  Eph.  2.  7.  I 
a  3.  8.  p  pea.  12.  10.  a  U.  5,  6,  26.  Act.  2.  4.  2  Cor.  9. 
7.  Eph.  6.  19.  Col.  4.  3,  4.  g  pon.  8.  11.  a  13.  2,  8.  Rbuf. 
15.  4.  2  Cor.  4.  6.  E|>b.  I.  17.  Phil.  1,  9.  Col.  1.  9,  10.  a  2. 
3.  a  3.  10.  Iago  3.  13.  2  Pedr  3.  18. 

*  Yr  oedd  y  Coiinthiaid  wedi  eu  cyfoeth- 
ogi,  nid  yn  unig  a  phob  gras  achubol  er 
iachawdwriaeth  eu  heneidiau  eu  hunain  ; 
+  ond  yr  oeddynt  hefyd  fel  eglwys  wedi  eu 
cyfoethogi  â  doniau  rhagorol  i  lefaru  yn  gy- 
hoeddus  er  adeiladaeth  i  eraill;  J  ac  â  gwyb- 
odaeth  helaeth  o  athrawiaeth  sylfaenol  yr 
efengyl.  Yr  oedd  y  cyfarchiadau  parchus 

hyn,  a'r  gydnabyddiaeth  hon  o'r  pethau  yr 
oedd  y  Corin.thiaid  yn  rhagori  ynddynt,  yn 
tueddu  yn  rhagorol  i'w  meddalu  hwynt,  ac 
i'w  parotôi  i  dderbyn  ceryddon  yr  apostol, 
yn  y  pennodau  a  ganlynant. 

.  6  *  Megis  r  y  cadarnhâwyd  *  tyst- 
iolaeth  Crist  ynoch. 

r  peo.  2.  1,  2  Act.  18.  5.  a  20.  21,  24.  a  22.  18.  a23.  11. 
a  28.  23.  1  Tim.  2.  6.  2  Tim.  1.  8.  1  Iobd  5.  11-13.  Dat.  1. 
2,  9  a  6.  9.  a  12.  11,  17.  a  19.  10.  *  Mare  16.  20.  Act.  11. 
17,  21.  Rhuf.  15.  19.  2  Cor.  12.   12.  Gal.  3.  5.  Heb.  2.  3,  4. 

*  Tystiolaeth  Cri»t  yw  yr  efengyl ;  yr  hon 
sydd  yn  cynnwys  tystiolaeth  Crist  am  dano 

ei  hun,  a'r  dystiolaeth  a  roddodd  yr  apostol- 
ion  am  dano.  Gtdwir  hi  yn  "  dystiolaeth 
Duw,"  yn  pen.  2.  1  ;  a  "  thystiolaeth  ein 
Harglwydd,"  2Tim.  1.  8.  Wrth  dystiolaeth 
Duw  mae  eraill  yn  deall  doniau  yr  Ysbryd  ; 

am  fod  yr  Ysbryd  yn  un  o'r  tystion  ar  y 
ddaear.  I  loan  5.  8.  Cadarnâwyd  tystiol- 
aeth  Duw  yn  y   Corinthiaid,  yn  eu  plith,  ac 
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y  saint  yn  Corinth. 

yn  eu  meddjliau  a'u  cydwybodan,  trwy  y 
gwyrthiau  a  wnaethai  Paul  yn  eu  plith,  trwy 
yr  arddelwad  grymus  a  roddasai  Duw  ar  ei 
weinidogaeth  ef,  a  thrwy  y  doniau  gwyrth- 
iol  a  gyfranodd  efe  i  rai  o  honynt,  trwy  ar- 
ddodiad  dwjlaw  yr  apostol.  Nis  gallent  lai 
na  gwybod  mai  trwy  ddwylaw  Paul  y  caw- 
sent  y  doniau  hyny,  gan  hyny  mae  crybwyll 

y  peth  yma  yn  tueddu  i'w  dwyn  hwy  i 
barchu  yr  apostol  fel  eu  tad  ysbrydol. 

7  '*Fel  nad  ydych  yn  ol  mewn 
un  dawn, u  fyn  disgwyl  am  ddatgudd- 
iad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist : 

t  2  Cor.  12.  13.  «  pen.  4.  5.  Gen.  49.  18.  Mat.  25.  1. 
Luo  12.  36.  Rhuf.  8.  19.  Phil  3.  20.  1  Tbes.  I.  10.  2  Tim. 
4.  8.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  28.  a  10.  36,  37.  lagu  í.  7,  8. 
2  Pedr  3.  12.  Jud.  21. 

*  Nid  oeddynt  yn  ol  amunddawn  ysbryd- 
ol,  angenrheidiol  er  eu  hiachawdwriaeth  ber- 
sonol,  ac  er  adeiladaeth  eu  gilydd.  Nid 

oeddynt  yn  ol,  a'u  cymharu  âg  eglwysi  er- 
aill ;  yr  oeddynt  wedi  eu  cyfoethogi  àdoniau 
ysbrydol  a  gwyrthiol,  cymmaint  âg  un  eg- 
lwys,  yn  un  màn,  yn  y  dyddiau  hyny.  Ac 
nid  oeddynt  yn  ol  am  ddoniau  ysbrydol  cyn 

dyfod  neb  gau-athrawon  i'wplith;  ni  chwan- 
egodd  y  rhai  hyny  ddim  ar  eu  doniau  hwy, 
dim  ond  magu  pleidiau  ac  ymraniadau  yn  eu 
plith,  a  meithrin  rhagfarn  ynddynt  yn  erbyn 
Paul,  trwy  yr  hwn  y  cawsent  eu  cyfoetbogi 
â  doniau  ar  y  cyntaf.  t  Fel  byn,  mae  yr 
apostol  yn  cymmeryd  yn  ganiatâol,  eu  bod 

yn  eu  darpar  eu  hunain  a'"r  naill  y  llall,  erbyn 
ail  ddyfodiad  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  i'r 
farn  :  neu  o  leiaf  mae  yn  dwyn  ar  gof  idd- 
yflt  mai  felly  y  dylent  fod. 

8  *  Yr  hwn  hefyd  x  a'ch  cadarnhâ 

chwi  hyd  y  diwedd,  *  f  yn  dd'iargy- 
hoedd?2yn  nydd  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist. 

*  Salm  37.  17,  28.  Rhuf.  14.  4.  a  16.  25.  2  Cor.  1.  21. 
1  Theg.  3.  13.  2  Thes.  3.  3.  1  Pedr  5.  10.  «  Eph.  5.  27. 
Pbil.  2.  15.  Col.  1.  22.  I  Thea.  3.  13.  a  5.  23.  2  Pedr  3.  14. 
Jud.  24,  25.        z  Phil.  1.  6,  10.  a  2.  16.  2  Pedr  3.  10. 

*  Yr  hwn  a  ddechreuodd  ynoch  y  gwaith 
da  a'i  perffeithia  ef  hefyd  :  Iesu  yw  y  tywys- 
og,  neu  awdwr  a  pherffeithydd  ffydd  eibobl. 
Mae  efe  yn  cadarnâu  ei  bobl  yn  eu  proffes, 
yn  eu  ffydd,  yn  eu  gobaith,  yn  eu  cariad,  ac 
yn  mhob  gras  tumewnol,  a  phob  dyledswydd 

allanol,  trwy  gyfraniadau  parâus  o'i  ras  idd- 
ynt,  yn  wyneb  eu  gwendidau  a'u  holl  brofed- 
igaethau  "  hyd  y  diwedd.,,  +  £r  nad  oes  neb 
o'r  saint  yn  berffaith  ddîargyhoedd  yma;eto 
maent  oll  yn  ymgais  at  hyny,  a  hwy  a  fydd- 
ant  felly  yn  nydd  y  farn,  dydd  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist.  A'ch  cadarnâ  hyd  y  diwedd  os 
bydduch  ddiargyhoedd,  medd  rhai !  onid  ag- 
oriad  gwael  iawn  ar  y  geiriau  yw  hyna,cwbl 
groes  i  feddwl  yr  apostol,  yr  hwn  oedd  yn 
annog  y  Corinthiaid  i  obeithio  yn  ngras  Crist, 
ac  nid  ynddynt  eu  hunain  ì 

9  °  *  Ffyddlawn  yw  Duw,  h  f  trwy 

yr  hwn  y' ch  galwyd  i  c  gymdeithas  ei 
Fab  ef  Iesu  Grist  ein  Harglwydd  ni. 

a  uen  10.  13.  Num.  23.  19.  Deut.  7.  9.  a  32.  4.  Salm  89. 
33-35  a  100.  5.  Es.  11.  5.  a  25.  1.  a  49.  7.  Galar.  3.  22,  23. 
Mat.  24.  35.  1  Thes.  5.  23,  24.  2  The».  3.  3.  Tit.  1.  2.  Heb. 
2.  17.  a  6.   18    a  10.  23.  a  11.  11.  Dat.  19.  11.  b  adn.  24. 
Rh«f.  8.  28,  30.  a  9.  24.  Gal.  1.  15     1  The».  2.  12.    2  Tbe». 
2.14.    2  Tim.  1.9.    Heb.  3.  1.    1  Pedr  5.  10.  c  «dn.  30. 

p?n.  10.  16.  Ieao  15.  4,  5.  a  17.  21.  Rhuf.  11.  17.  Gal.2.20. 
Rph.  2.  20—22.  a  3.  6.  Heb.  3.  14.  1  Ioau  1    3,  7.  a  4.  13. 

*  Mae  ffyddlondeb  yr  un  peth  a  gwirion- 
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edd,  neu  eii  -\\iredd,yma  ;  ac  maeyn  arwyddo 
bod  Duwwedi  addaw  yti  ei  air,  cadamân,cyn- 
nal,  a  pherffeithio  ei  saint,  sydd  yn  ei  ofni  ac 
yn  ymddiried  yndilo :  mae  llawer  o  addewid- 
ion  felly  i'w  cael  ynyr  Ysgry thyrau ;  ac  mae 
yn  amnhosibl  i  Dduw  fod  yn  anrtyddlawn  i'r 
hyn  a  addawodd.  f  Y  rhai  a  alwodd  Duw  yn 
saint,  yn  adn.  2,  yw  y  rhai  a  alwodd  efe  i 
gymdeithas  ei  Fab  yma :  nid  oes  neb  yn 
cael  eu  galw  i  gymdeithas  Mab  Duw,  ond  y 
ruai  a  alwyd  yn  saint,  neu  i  fod  yn  saint. 
Mae  cymdeitnas  â  Aíab  Duw  yn  arwyddo 
undeb  âg  ef,  ac  oddi  ar  yr  undeb  hyny  y 

mae  cymdeithas  yn  tarddu  :  mae  pob  un  o'r 
ddau  yn  sicrâu  caderni(î,  dîogelwch,  a  phar- 

âd  y  saint  hyd  y  diwedd,  a'u  perffeithiad 
dîargyhoedd  hwy  yn  nydd  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist. 

10  d  *  Ac  yr  wyf  yn  attolwg  i  chwi, 
frodyr,  e  \  trwy  enw  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  f\  ddywedyd  o  bawb  o 
honoch  chwi  yr  un  peth,  ||  ac  na 
byddo  ymbleidio  yn  eich  plith ;  §  eithr 
bod  o  honoch  wedi  eich  cyfan-gys- 
sylltu  yn  yr  un  meddwl,  ac  yn  yr  un 
farn. 

d  pen.  4.  16.  Rhuf.  12.  1.  2  Cor.  5.  20.  a  6.  1.  a  10.  1. 
Gal.  4.  12.  Eph.  4.  1.  Phile.  9,  10.  1  Pedr  2.  11.  e  Rüuf. 
15.  30.  1  Thes.  4.  1,  2.  2  Thes.  2.  1.  1  Tim.  5.  21.  2  Tim. 
4.1.  /Salm  133.1.  Jer.  32.  39.  Ioan  13.  34,  35.  a  17. 
21 .  Act.  4.  32.  Rhuf.  12.  16.  a  15.  5,  6.  a  16.  17.  2  Cor.  13. 
U.  Eph.  4.  1—7,  31,  32.  Phil.  1.  27.  a  2.  1—4.  1  Thes.  5. 
13.  Iago  3.  13—18.  1  Pedr  2.  8,  9. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  dechreu  ar  un  o'r 
prif  achosion  a  barodd  iddo  ysgrifenu  yr 
epistol  hwn  at  y  Corinthiaid :  mae  yn  atol- 
ygu  arnynt  fel  brodyr,  i  ddywedyd  yr  un 
peth,  ac  na  byddai  ymbleidio  yn  eu  plith. 
t  Mae  yn  gwneyd  hyny  trwy  enw  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  Grist,  eu  Harglwydd  hwy  ag 
yntau  :  trwy  awdurdod  yr  Arglwydd  Iesu,a 
thrwy  bobpeth  cedd  yn  fawr,  ac  yn  anwyl, 
yn  yr  enw  rhagorol  a  gogoneddus  hwnw. 
Mae  enw  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  yn  cael  ei 

gyferbynu  yn  hardd  ac  yn  bri'odol  yma,  Pr 
gwahanol  enwau  dynol  yr  oeddynt  hwy  yn 
barod  i  ymbleidio  gyda  hwynt.  Gwel  adn. 
12.  i  Mewn  pethau  athrawiaethol  yr  oedd 
yn  angenrheidiol  iddynt  oll  fod  yn  un  fedd- 
wl,  a  dywedyd  yr  un  peth  ;  ac  yn  mhob 
peth  arall,  yr  oedd  gwrth  ddy  wedyd  eu  gil- 
ydd  yn  dra  niweidiol  ac  anhardd.  ||  Na 
byddoch  o  wahanol  farnau  a  thybiau,  fel  na 
byddo  ymbleidio  yn  cyfodi  yn  eich  plith, 
oddi  ar  y  gwahanol  farnau  hyny.  Mae  y 
gair  (schismata)  *'  ymbleidio,"  yn  arwyddo 
ymraniadau  yn  mhlith  dynion  yn  dàl  yr  un 
athrawiaeth  sylfaenol,  ac  yn  cyd-gyfarfod  i. 
addoli  yn  yr  un  eglwys  ac  ordinhadau :  felly 
mae  ymbleidiau  yma  yn  wahanol  i  heresiau, 
mewn  athrawiaeth.  §  Gan  nad  oes  genym 
ond  un  rëol,  un  gwirionedd,  ac  nn  Ysbryd 
yn  Ddysgawdwr  i  ni ;  felly,  yn  ol  ein  gos- 
tyngeiddrwydd,  ein  symledd,  a'n  diwyd- 
rwydd  i  geisio  deally  gwirionedd,  ni  a  fydd- 
wn  wedi  ein  cyfan-gyssylltu  yn  yr  un  medd- 
wl,  ac  yn  yr  un  farn.  Efallai  nad  yw  yn 
bosibl  wedi  y  cwbl,  i  bawb  mewn  cym- 
deithas  grefyddol,  fod  yn  hollawl  o'r  un  medd- 
wl  a'r  un  farn  yn  mhob  pwnc  ;  ond  mae 
yn  bosibl  i   ni  fod  o  dymher  heddychol,  a 
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chyd-oddef  ein  gilydd  mewn  cariad ;  ac  ef- 
allai  bod  hyny  yn  fwy  o  anrhydcdd  i'r  ef- 
engyl,  nâ'r  unffurfiaeth  mwyaf  perffaith  a aller  ei  ddychymmygu. 

11  *  *  Canys  fe  ddangoswyd  i  mi 
am  danoch  chwi,  fy  mrodyr,  gan  y 
rhai  sydd  o  dy  Chlòe,  h  fod  cynhenau 
yn  eich  plith  chwi. 

g  pen.  11.  18.  Gen.  27.  42.  a  37.  2.  I  Sam  25.  14—17. 
h  pen.  3.  3.  a  6.  1—7.  Diar.  13.  10.  a  18.  6.  2  Cor.  12  20 
Gal.  5.  15,  20,  26.  Phil.  2.  14.  1  Tim.  6.  4.  2  Tim.  2.  23— 
25.  Iaço  4.  1,  2. 

*  Yma  cawn  ddatguddiad  o'r  achos  i'r 
apostol  ysgrifenu  fel  y  gwnaeth  yn  yr  adnod 

o'r  blaen :  dywedasid  iddo  gan  rywrai  o  dý 
Chlöe,  fod  cynhenau  yn  mhlith  y  Corinth- 
iaid.  Tybia  rhai  mai  meibion  Chlöe  oedd  y 
Fortunatus  ac  Acbaicus,  a  grybwyllir  pen. 
16.  17.  Mae  yn  debyg  mai  rhyw  wraig  o 
benteulu  yn  Corinth  ydoedd  Cblöe,  ac  mae 

yr  apostol  yn  dywedyd  yn  onest,  mai  o'i  thý 
hi  y  daeth  yr  hanes  anghysurus  iddo  ef :  nid 
o  fwriad  drwg  i'r  Corinthiaid  y  dywedwyd, 
ac  yr  oedd  y  peth  yn  ddigon  gwir  ;  gan  hyny 
pa  raid  cuddio  y  neb  a  ddywedodd  ? 

12  *  *  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  bod  pob  un  o  honoch  yn  dy- 
wedyd,  *  f  Yrydwyffìyneiddo  Paul; 
X  minnau  yn  eiddo  'Apòlos;  ||  min- 
nau  yn  eiddo  m  Cephas ;  §  minnau  yn eiddo  Crist. 

i  pen.  7.  29.  a  15.  50.  2  Cor.  9.  6.  Gal.  3.  17.  *  pen. 
3.  4—6,  21—23.  a  4.  6.  Z  pen.  16.  12.  Act.  18.  24—28. 
a  19.  1.        m  pea.  9.  5.  a  15.  5.  Ioan  1.  42.  Gal.  2.  9. 

*  Yma  cawn  yr  achos,  neu  y  testyn,  o'r 
cynhenau  a  soniwyd  uchod ;  pob  un  yn 
gwaeddi  i  fynu  ei  athraw  hoff  ei  hun,  ac  yn 
ddirmygus  o  baw*  eraill.  t  Yr  oedd  rhai  o'r 
cenedloedd  yn  gwaeddi  Paul  i  fynu  uwchlaw 

pawb,  felgweinidog  y  d'íenwaediad,  ac  offer- 
yn  eu  tröedigaeth  hwy.  %  Yr  oedd  eraill  yn 
hoff  iawn  o  Apòlos,  fel  pregethwrymadrodd- 
us,  gwresog,  a  chadarn  yn  yr  ysgrythyrau, 
(Act.  18.  24,  25,)  yr  hwn  oedd  yn  dyfrâu  yr 
had  a  hauasai  Paul.  (pen.  3.  6.)  ||  Eraill, 
dychweledigion  Iuddewig,  oeddynt  vn  fawr 
iawn  am  Cephas,  neu  Pedr,  fel  gweinidog 
yr  enwaediad  :  ac  fel  byn  yr  oeddynt  yn 
gosod  eu  gwahanol  weinidogion  yn  Ue  Crist 
ei  hunan,  fel  pe  buasent  hwy  Arglwyddi  ac 
Iachawdwyr  iddynt,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
dirmygu  pawb  eraill,  fel  pe  na  buasent  yn 
werth  gwneyd  cyfrif  yn  y  byd  o  honynt. 
§  Yr  oedd  yno  bedwerydd  plaid  yn  cymmeryd 
arnynt  fod  yn  gymmaint  eiddo  Crist,  fel  nad 
oedd  arnynt  eisiau  moddion  na  gweinidogion 
yn  y  byd  o  gwbl :  dîystyrent  yr  apostolion 
a'r  gweinidogion  enwocaf,  dàn  yr  esgus  eu 
bod  yngymmaint  dàn  ddysgeidiaeth  Crist  a'i 
Ysbryd  yn  ddigyfrwng,  fel  nad  oedd  amynt 
eisiau  neb  dynion  i'w  dysgu.  Efallai  i  rai  o 
honynt  glywed  Crist  ei  hun  yn  pregethu  yn 
nyddiau  ei  gnawd. 

13  *  A  n  rannwyd  Crist?  °  f  ai 
Paul  a  groeshoeliwyd  drosoch  ?  p  J  neu 

ai  yn  enw  Paul  y'ch  bedyddiwyd chwi? 
n  2  Cor.  11.  4.  Gal.  1.  7.  Epb.  4.  5.  o  pen.  6.  19,  20. 

Rhnf.  14.  9.  2  Cor.  5.  14,  15.  Tit.  2.  14.  p  adn.  15.  pen. 
10.  2.  Mat.  28.  19.  Act.  2.  38.  a  10.  48.  a  19.  5. 
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*  O  ba  le  y  daeth  y  pleidiau  a'r  ymraniad- 
au  afresymol  hyn  ?  Gofynaf  i  chwi  sydd  yn 
cymmeryd  arnoch  fod  gymmaint  yn  eiddo 
Crist,  fel  nad  oes  arnoch  eisiau  dim  rnodd- 
ion,  ordinhadau,  na  gweinidogaeth  neb.  A 
ranwyd  Person  Crist  oddiwrth  ei  swyddau  ; 
neu  ei  swyddau  oddiwrth  y  modd  mae  yn 
cyflawni  ei  swyddau,  sef  trwy  weinidogaeth 

ei  weision'?  A  ranwyd  Crist  oddi  wrth 
Paul,  Apòlos,  neu  Cephas,  neu  rywrai  eraill 

o'i  wir  weinidogion,  y  rhai  yr  addawodd  efe 
fod  gyda  hwynt  hyd  ddiwedd  y  byd  î  Ai 
nid  ydynt  hwy  oll  yn  pregethu  drwy  ei  awd- 
urdod  ef,  ac  yn  ol  ei  ewyllys  ef,  fel  Pen  ac 
Iachawdwr  yr  holl  eglwys?  Neu  a  neilldu- 
wyd  ei  gymdeithas  a'i  gyfraniadau  grasol  ef 
trwy  ei  Ysbryd,  oddiwrth  y  moddion  a 

drefnodd  ef  ei  huu  i'w  trosglwyddo  hwynt  ? 
Gofynaf  i  chwithau  sydd  yn  gosod  i  fynu  y 
naill  weinidogneu  y  llall  yn  ben  i  chwi  yn  lle 
Crist,  ac  yn  rhedeg  i  lawr  bawb  eraül  ;  t  Ai 
Paul  a  fu  farw  i  wneyd  iawn  dros  eich  pech- 
odau  chwiî  ineu  a  fedyddiwyd  chwi  drwy 
awdurdod  Paul,  i'w  ffydd,  ei  addoliad,  ac 
ufudd-dod  iddo  ef ;  fel  y  byddech  ddysgybl- 
ion  i  Paul,  ac  yn  gyssegredig  i'w  wasanaeth 
ef?  Pan  fedyddiwyd  chwi,  oni  chyflwyn- 

wyd  chwi  yn  hytrach  y  pryd  hwnw  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu  ei  hunan,  fel  wedi  eich  bedydd- 
io  yn  ei  enw  ef  ?  Fel  hyn  onid  yw  yn  afres- 
ymol  iawn  derchafu  Paul  gan  un  blaid,  Apòl- 
os  gan  blaid  araìl,  a  Phedr  gan  y  drydedd, 
yn  y  cyferbyniad  lleiaf  i  Grist?  Mae  yn 
debyg  fod  eraill  yn  cael  eu  gwaeddi  i  fynu 
fel  blaenoriaid  pleidiau  yn  Corinth,  mwy 

na'r  tri  hyn  ;  ond  yr  oedd  yn  well  gan  yr 
apostol  beidio  ag  enwi  neb  o  honynt,  ond  ef 
ei  hun,  Apòlos,  a  Cephas  :  yr  oedd  hyny  yn 
Uai  tramgwyddus  na  phe  buasai  yn  enwi  y 
gau-athrawon,  y  rhai  oedd  gwir  achos  yr  ym- 
raniadau  yn  eu  plith. 

14  i  *  Yr  ydwyf  yn  dîolch  i  Dduw, 
na  fedyddiais  i  neb  o  honoch,  ond 

r  Crispus  f  a  *  Gaius ; 
q  adD.  4.  peu.  14.  18.  2  Cor.  2.  14,  Eph.  5.  20.  Cel.  3. 

15,  17.    1  Thes.  5.  18.    1  Tim.  1.  12.    Phile.  4.        r  Act.  18. 
8.        $  Rliuf.  16.  23. 

*  Cawn  hanes  Crispus,  ei  dröedigaeth,  a'i 
fedyddiad,  yn  Act.  18.  8.  t  Am  Gaius  gwel 

ar  Rhuf.  16*.  23.  Am  yr  achos  fod  Pàul  yn 
di'olch  na  fedyddiasai  efe  ond  y  ddau  hyn, 
cawn  weled  yn  yr  adnod  nesaf. 

15  *  Fel  na  ddywedo  neb  '  fed- 
yddio  o  honof  fi  yn  fy  enw  fy  hun. 

t  loan  3.  28,  29.  a  7.  18.  2  Cor.  11.2. 

*  Trefnodd  rhagluniaeth  Duw  na  fedydd- 
iasai  Paul  ond  ychydig  ei  hunan  yn  Corinth, 
ac  yr  oedd  yn  dda  ganddo  hyny  yn  awr,  o 
herwydd  yr  ymbleidio  oedd  yno ;  fel  nas 
gallai  neb  ddywedyd  iddo  fedyddio  yn  ei 
enw  ei  hun,  fel  pe  buasai  yn  eu  rhwymo 

drwy  hyny  i'w  gydnabod  ef  yn  ben  ac  yn 
flaenor  iddynt.  Efallai  nad  oedd  efe  wedi 

bedyddio  neb  o'r  rhai  oedd  yn  gwaeddi 
M  Myfi  wyf  eiddo  Paul;"  ac  nad  oedd  neb 
o'r  rhai  a  fedyddiasai  efe  yn  y  blaid  derfysg 
lyd  hòno. 

16  *Miafedyddiaishefyddylwyth 
H  Stephanas  :  f  heb  law  hynny  nis  gwn 
a  fedyddiais  i  neb  araìl. 

v  pen.  16.  15,  17.  Aet.  16.  15,  23. 
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*  Mae  yr  apostol  yn  ei  gywiro  ei  hun,  wrth 
adgotio  iddo  hefyd  fedyddio  tylwyth  Ste- 
phanas  :  yr  oedd  hyn  yn  well,  na  phe  buasai 

heb  ei  grybwyll,  a  rhai  o'i  wrth-bleidwyr  yn 
edliw  y  gwall  iddo  gwedi  hyny.  Y  cwbl  o 
hanes  sydd  genym  am  dylwyth  Stephana8, 
sydd  yn  y  fàn  hon,  a  pen.  16.  15;  yno  dy- 
wedir  mai  blaen-ffrwyth  Achaia  oedd  ei  dy- 
lwyth  ef:  Gwel  ar  Rhuf.  16.  5.  Gan  nad 
oes  sôn  am  fedyddio  Stephanas  ei  hun  yma 
nac  yn  pen.  16,  15,  tybia  rhai  mai  dynion 
mewn  oedran  i  gyd  oedd  tylwyth  ei  dŷ  ef, 
ac  yn  cael  eu  bedyddio  ar  broffes  o'u  ffydd 
bersonol  eu  hunain  ;  ac  nid  ar  sail  cyfammod 

Duw  â'r  credinwyr  a'u  had,  fel  yr  ydym  yn 
deall  am  Lydia  a'i  theulu,  (Act.  16.  15,)  a 
cheidwad  y  carchar  aW  eiddo  oll.  (Act.  16. 

33.)  Dyma'r  unig  fàn,  ar  a  wyddom,  yn  y 
Testament  Newydd,  lle  sonir  am  fedyddio 
"  tylwyth"  heb  y  pen-teulu  ;  ac  nid  ydÿm 
yn  sicr  na  fedyddiwyd  Stephanas  ei  bun 
yma  :  mae  yn  debycach  o  lawer  iddo  gael  ei 
fedyddio  ar  unwaith  â'i  dylwyth;  oblegidyn 
pen.  16.  17,  dywed  yr  apostol  ei  fod  yn  lla- 
ẃen  am  ddyfodiad  Stephanas,  Ffortunatus, 

ac  Achaica,  ato  ryw  bryd  o'r  blaen ;  yr  hyn 
a  ddengys  ei  fod  yn  gristion,  pe  amgen  ni 
buasai  yr  apostolynllawen  am  ei  ddyfodiad. 
Fel  hyn,  mae  yn  ansicr  iawn,  a  gafodd  neb 
teuluoedd,  fel  y  cyfryw,  eu  bedyddio  ynam- 
ser  yr  apostolion,  beb  fod  y  pen-teulu  yn  cael 
ei  fedyddio  hefyd  yn  mlaenaf.  t  Oddi  ar  ei 
gof  yr  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu,  nid  oedd 
achos  ei  fod  yn  anffaeledig  mewn  peth  mòr 
ddibwys  a  hyn,  pa  sawl  un  yn  gymhwys  a 
fedyddiasai  ef  ei  hun.  Gwel  ar  pen.  7.  12,25. 

1 7  *  Canys  x  ni  anfonodd  Crist  fi 
i  fedyddio,  fond  i  efengylu;  *  \  nid 
mewn  doethineb  ymadrodd,  z  \\  fel  na 
wnelid  croes  Crist  yn  ofer. 

x  Toan  4.  2.  Act.  10  43.  a26.  17,  18.  «  pen.  2.  1,  4, 
13.  2  Cor.  4.  2.  a  10.  3,  4,  10.   2  Pedr  1.  16.        z  pen.  2.  5. 

*  Mae  yn  sicr  fod  Paul  wedi  cael  ei  anfon 
i  fedyddio  yn  gystal  ag  i  bregethu  ;  ond  nid 
bedyddio  oedd  ei  brif  wraith  ef :  pregethu  yr 

efengyl,  a  throi  pechaduriaid  i'r  ffydd  yd- 
oedd  gorchwyl  mawr  ei  fywyd  ef ;  ac  yr 
oedd  yn  gadael  bedyddio  i  eraill,  llai  enwog 
a  defnyddiol  yn  y  weinidogaeth.  Tybia  rhai 
fod  gweini  yr  ordinhadau  yn  fwy  peth  na 
phregethu  yr  efengyl ;  ond  fel  arall  mae  yn 

ymddangos  yma.  t  *'  Efengylu"  yw  pregethu 
Crist  wedi  ei  groeshoelio  yn  Geidwad  addas 

i'r  penaf  o  bechadoriaid,  a  gwahodd  pechad- 
uriaid  gyda  phob  taerineb  i  ddyfod  ato :  nid 

oes  dim  yn  deilwng  o'r  enw  "  efengylu"  heb 
hyn,  na  dim  ond  hyn.  \"  Doethineb  ymad- 
rodd"  yw  hyawdledd  ac  areithyddiaeth  uch- 
el,  ysgolheigaidd,  uwchlaw  deall  y  gwran- 
dawwyr,  ac  annhebyg  i  iaith  syml,  brydferth, 

ac  eglur  yr  ysgrythyrau.  "  Doethineb  ym- 
adrodd"  hefyd  yw,  ceisio  gosod  allan  bethan 
mawrion  Duw  trwy  resymau  dynol  ac  atbron- 
ddysg  anianol.  ||  Nid  yw  pob  doethineb  ym- 
adrodd  o'r  fath  nchod,  ond  anharddu  a 
gwanychu  athrawiaeth  fawrr  y  groes  ;  mae  yr 
efengyl  yn  well,  yn  harddach,  ac  yn  fwy 
effeithiol,  yn  ei  hymadroddion  gwerthfawr 
ei  huii,  nac  mewn  dim  ymadroddion  dYeithr 

a  rhith-flodeuawg,  y  medro  dynion  chwydd- 
edig  ac  ysgafn  ei  gwisgo  â  hwynt.  Ceisio 
eu  dangos  eu  hunain  mae  dynion  felly,  ac 
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efinyyl  mae  Duw  yn  cadw. 

nid  pregethu  Crist  yn   syml,  yn  Geidwad  i 
golledigion  truenus. 

18  fl*  Canys  yr  ymadrodd  am  y 

groes,  *  i'r  rhai  colledig, c  ynfydrwydd 
yw ;  d  f  eithr  i  ni  y  rhai  cadwedig, 
nerth  Duw  ydyw. 

o  adn.  23,  24.  a  2.  2.  Gal.  6.  12—14.  b  Act.  13.  41 
2  Cor.  2.  15,  16.  a  4.  3.  2  Tl.os.  2.  10.  c  adn.  21,  23,  25 
pen.  2.  14.  a  3.  19.  Act.  17.  IS,  32.  d  adn.  24.  Salm.  110 
2,  3.  Rbuf.  1.  16.  2  Cor.  10.  4,  5.  1  Thes.  I.  5.  Heb.  4.  12. 

*  Tybiai  Uawer  o'r  doethion  paganaidd  mai 
yr  ynfydrwydd  mwyaf  yny  byd  oedd  preg- 
ethu  iachawdwriaeth,  bywyd,  a  gogoniants 
trwy  un  oedd  wedi  marw  ar  y  groes  fel 
drwg-weithredwr,  dàn  y  gwarth  mwyaf,  ac, 
yn  eu  tyb  hwy,  heb  allu  ei  waredu  ei  hunan  : 
Nid  yw  yr  ymadrodd  am  y  groes  fawr  gwell 
eto  gan  y  bydol-ddoethion,  y  beilchion,  y 
rhai  anystyriol,  a  deddfol,  yn  ein  gwlad  nin- 
nau :  Ond  colledig  yw  y  cyrryw  ddynion,  a 
cholledig  a  fyddant  yn  y  diwedd,  os  parânt 
i  ddirmygu  yr  ymadrodd  am  y  groes.  +  Ond 
y  rhai  a  fyddant  byth  yn  gadwedig,  ac  yd- 
ynt  yn  awr  mewn  cyfiwr  cadwedig  ;  maent 
yn  gwybod  trwy  brofiad,  fod  nerth  Duw 

gyda'r  athrawiaeth  ddirmygedig  hon,  i  dynu 
i  lawr  deyrnas  satan,  ac  i  ddychwelyd  pech- 
aduriaid  ato  ei  hun. 

1 9  *  Canys  ysgrifenedig  yw,  *  f  Mi 
a  ddifethaf  ddoethineb  y  doethion,  a 
deall  y  rhai  deallus  a  ddileaf. 

«  peu.  3.  19.  Job  5.  12,  13.  Es.  19.  3,  11.   a  29. 
8.  9. 

*  Yr  hyn  a  ddywedodd  Isaiah  29.  14,  am 
y  doethion  Iuddewig  yn  ei  amser  ef,  yr  oedd 
yn  gymhwysiadol  hefyd  at  y  doethion  pagan 
aidd  yn  amser  Paul,  ac  at  ddoethion  y  byd 
hwn  yn  mhob  oes;  +  mae  Duw  yn  dyfetha 
eu  doethineb,  ac  yn  dileu  eu  deall  hwynt : 
mae  yn  dyrysu  ac  yn  siomi  eu  holl  dybiau 

a'u  dyfeisiau  hwy,  trwy  eu  dangos  oll  yn  an- effeithiol  a  diles  i  iachawdwriaeth,  a  thrwy 
ddwyn  i'r  golwg  drefn  arall,  hollawl  groes 
i'r  hyn  a  ddychymmygent  hwy. 

20  *  Pa  le/y  mae  y  doeth  ?  f  pa 
le  mae  yr  ysgrifenydd  ?  %  pa  le  y  mae 
ymholydd  y  byd  hwn  ?  s  ||  0ni  wnaeth 
Duw  ddoethineb  y  byd  hwn  yn  yn 
fydrwydd  ? 
o,   /îlS13?\>,,8Ta£3    l'        e  aán.  19.  2  Sam.  15.  31.  a  1( 
23.  a  17.  14,  23.  Job  12.  17,  20,  24.  Es.  44.  25.  Rhuf.  1.  22. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  rhoddi  beiddiad 
hyf  i  hol!  ddirmygwyr  yr  efengyl,  o  luddew- 
on  a  chenedloedd,  cyffelyb  i'rhyn  a  roddwyd 
i  flaenoriaid  byddin  Senacherib  gynt,  Isa. 
33.  18.  *  Pa  le  mae  yr  athronydd  doeth  a 
dysgedig  yn  mhlith  y  Groegiaid,  sydd  yn  ym- 

I  ffrostio  o'i  ddoethineb,  megys  yn  rhagori  ar II  bawb  o  bob  cenedl  arall  ?  +  Pa  le  mae  yr  ys- 
Ijgrifenydd,  neu  y  dyn  dysgedig  a'r  penaeth 
Ijyn  mhlith  yr  Iuddewon,  yr  hwn  sydd  yn 
Ijgwneuthur  yr  honiadau  mwyaf  i  wybodaeth 
||ac  awdurdod  barnol,  o  ran  cyfraith  Moses,  a 
l|thraddodiadau  yr  henafiaid  ?  t  Pa  le  mae  y 
Ldyn,  bydded  ef  Iuddew  neu  Roegwr,  sydd 
Ijyn  yraddigrifu  mewn  pynciau  a  dadleuaeth, 
I  ac  yn  cymmeryd  balchder  mawr  iddo  ei  hun 
I I  mewn  dadleu  yn  nghylch  y  ddeddf,  neu  am 
I  natur  ac  achosion  pethau  ?  Dangosed  un, 
I  neu  bawb  o'r  rhai  hyn,  ryw  ffordd  i  bechad- ======================= 

ur  gael  gobaith  ger  bron  Duw  am  fywyd  tra- 
gywyddol,  cystal  â'r  hon  a  ddengys  yr  efeng- 
yl,  ac  mae  y  credadyn  yn  gael  yn  aberth  ac 
iawn  Crist.  (|  Pa  beth  a  ddaeth  o'r  dynion 
hyn  a  fu  yn  enwog  yn  eu  dydd  ?  a  allodd  eu 

hoff  ddychymmygion  hwy'eu  hachub  yn  y byd  Iragywyddol  yr  aethant  iddo?  Pa  lesâd 
a  wnaeth  eu  dysgeidiaeth  hwy  i'w  cyd-grëad- 
uriaid?  onid  oedd  y  byd  yn  myned  waeth- 
waeth  o  oes  i  oes  mewn  pechod  a  thrueni, 

dàn  addysg  y  Rabbiniaid  Iuddewig  a'r 
athronwyr  ( philosophers )  Groegaidd  ?  Ac 
oni  ddewisodd  Duw  ffol-bethau  y  byd  yn  y 
diwedd  o'u  blaen  hwy  i  bregethu  yr  efen»yl  ? 
Ac  oni  wnaeth  y  rhai  hyny  fwy  o'u  hol  ar  y 
byd  mewn  ychydig  fiynyddoedd,  nac  a 
wnaeth  y  doethion,  yr  ysgrifen^ddion,  a'r 
ymholwyr  hyn  mewn  oesoedd  ?  Ac  onid 
oedd  Duw  felly  yn  gwneyd  doethineb  y  byd 
hwn  yn  ynfydrwydd  noeth  ?  Tybia  rhai  fod 
y  gwr  oedd  yn  brif  wrthwynebydd  Paul  yn 
Corinth,  yn  ei  alw  ei  hun  yn  *'ysgrifenydd  ;" 
os  felly,  yr  oedd  addasrwydd  mawr  yn  y 
beiddiad  uchod,  iddo  ef  â'r  doethion  Groeg- aidd  hefyd. 

21  *  Canys  o  herwydd  h  yn  noeth- 
ineb  Duw, '  fnadadnabu  y  byd  trwy 
ddoethineb  mo  Dduw,  J  fe  welodd 

Duw  yn  dda  trwy  h  ffolineb  pregethu 
gadw  y  rhai  sydd  yn  credu. 

h  adü.  24.  Dau.  1.  20.  Rbuf.  11.33.  Eph.  3.  10. 
i  Mat.  11.  25.  LuclO.  21.  Rhuf.  1.  20-22,  28.  *  Gwel 
ar  adn.  18. 

*  Wrth  "  ddoethineb  Duw"  yma  y  deallir, 

yr  amlygiadau  a  roddes  Duw  o'iddoethineb ; 
i'r  Inddewon  yn  ngosodiadau  yr  hen  oruch- 
wyliaeth,  ac  i'r  cenedloedd  yn  ngwaith  y 
greadigaeth,  ac  yn  ei  weithredoedd  rhyfedd- 
ol  yn  rhagluniaeth  y  byd.  +  Er  cymmaint 
ymffrost  y  byd  yn  eu  doethineb,  nid  adnabu 
y  byd  mo  Dduw  trwy  y  doethineb  hyny,  ac 

yn  wyneb  yr  amlygiadau  a  enwyd  o'i  ddoeth- 
ineb  a'i  fawredd  ef :  ni  chyrhaeddasant  gyf- 
ryw  adnabyddiaeth  o  Dduw  ag  oedd  yn 

effeithiol  i  ddiwygio  eu  calonau  na'u  buch- 
eddau  ;  llawer  Ilai  i'w  dwyn  hwynt  i  iawn 
feddwl  am  drefn  a  ffordd  iachawdwriaeth. 

X  Yn  yr  amgylchiad  hyn,  gwelodd  Duw  yn 
dda  o'i  wir  ras  ei  hun,  i  ddwyn  goruchwyl- 
iaeth  arall  i'r  byd,  nas  meddyliodd  y  rhan 
fwyaf  o'r  byd  erioed  am  dani  ;  ac  yr  hon  a 
gyfrifid  yn  ffolineb  gan  y  rhai  digred  a  choll- 
edig  ;  (adn.  18.)  a  hon  oedd  pregethu  yr  ef- 
engyl,  pregethu  Crist  wedi  ei  groeshoelio  yn 
ffordd  o  fywyd  a  dedwyddwch  i  bawb  a  gred- 
ant  ynddo :  a  thrwy  y  ffolineb  hyn  o  breg- 
ethu,  yn  nghyfrif  y  byd,  y  gwelodd  Duw  yn 

dda  i  gadw  y  rhai  sydd  yn  credu,  a'u  dwyn 

gredu. 22  l  *  Oblegid  y  mae  yr  Iuddewon 

yn  gofyn  arwydd,  wf  a'r  Groegwyr 
yn  ceisio  doethineb : 

/  Mat.  12.  3S,  39  a  16.  1—4.  Marc  8.  II,  12.  Luc  11. 
16,  29.  Ioan  2.   18.  a  4.  48.         m  Act.  17.  1S— 21. 

*Am  yr  Iuddewon  yn  gofyn  arwydd  o 
hyd,  gwel  yr  ysgrythyr  u  cyfeiriol  dàn  y 
Iythyren  l.  Tybir  mai  yr  arwydd  oeddynt 
hwy  yn  ofyn  oedd,  rhyw  arwydd  bod  y  Mes- 
siah  yn  dyfod  fel  brenin  daearol,  i  osod  i 
fynu  lywodraeth  dymmorawl  yn  ngwlad 
Canaan  :  ni  chredent  mai  Iesn  oedd  y  Mes- 

3  R  2 
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siah  er  pob  arwyddion  a  gawsent,  heb  hyny.  j       25   *  Canys  '  V  mae  fYollÌneb  Duw 
Í1íví>1    o»-    \fotli      1«        I  +   Síof     »7     /•Inníliinn     o'v  11111-  T    i 

yn  ddoethach  nadynion;  fagwendid 
Duw  yn  gryfach  na  dynion. 

t  adn.  18,  27— 29.  Ex.  13.  17.  a  14.  2—4.  Josh.  6.  2-5. 
Barn.  7.  2—8.  a  15.  15,  16.  1  Sara.  17.  40—51.  1  Bren.  20. 
14,  &c.  Zec.  4.  6,  7.  a  12.  7,  8.  Rhuf.  11.  33-36. 

Y  pethau  a  dybir  yn  "  ffolineb"  a  "  gwen- 
did  Duw"  gan  ddynion  deddfol,  anianol,  a 
rhagfarnllyd  ;  mae  y  pethau  hyny  yn  ddoeth- 
ach  ac  yn  gryfach  na  holl  ddoethineb  a 
chryfder  dynion.  *  Yr  hyn  a  gyfrifid  yn 
ffolineb  Duw  oedd  trefn  yr  efengyl  o  gadw 
pechaduriaid  ;  methodd  holl  ddoethineb  dyn- 
ion  a  dyfeisio  yr  un  drefn  arall,  na  phrofi 
dim  ffolineb  yn  nhrefn  Duw.  f  Yr  hyn  a 
gyfrifid  yw  wendid  Duw  oedd  meddwl  troi  a 
dychwelyd  y  byd  trwy  ycbydig  o  apostolion 
a  phregethwyr  tlodion,  ac  annysgedig  y  rhan 
fwyaf  o  honynt :  yr  oedd  hyn  yn  gryfach  na 
dynion  ;  methodd  cadernid  a  chaledrwydd 
calon  miloedd  a  dàl  yn  ngwyneb  y  cenadon 

a'r  offerynau  gwaelion  dynion,  a  methodd 
gan  holl  gryfder  erlidwyr  roddi  taw  arnynt, 
ac  attal  rhediad  yr  efengyl.  Eto,  yr  hyn  ni 
fedrodd  holl  ddoetliineb  y  byd,  a  holl  gyf- 
reithiau  ac  awdurdodau  y  byd  ei  wneyd 
drwy  yr  hoìl  oesoedd,  sef  diwygio  y  byd 
oddi  wrth  arferion  drwg ;  e  wnaeth  Duw 

byny  trwy  yr  efengyl  a'i  chenadon  gwein- iaid,  i  raddau  rhyfeddol  iawn  mewn  ychydig 
lìynyddoedd. 

26  *  Canys  yr  ydych  yn  gweled 
eich  galwedigaeth,  frodyr,  u  nad  llawer 
o  rai  doethion  yn  ol  y  cnawd,  *nad 
llawer  o  rai  galluog,  nad  llawer  o  rai 
boneddigion,  a  alwyd. 

u  adii.  20.  pen.  2.  3-6.  13.  a  3.  18—20.  Mat.  11.  25, 
26.  Luc  10.  21.  loan  7.  47—49.  lago  3.  13-17.  *  Luc  1. 
3.  a  18.  24,  25.  loan  4.  46—53.  a  19.  38,  39.  Act.  13.  7,  12. 
a  17.  34.  Phil.  4.  22.  lago  1.  9—11.  a  2.  5.  2  Ioan  1. 

*  I  brofi  gwirionedd  yr  hyn  a  ddy wedwyd 
yn  adn.  25,  mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  y 
Corinthiaid  at  yr  hyn  a  wyddent  hwy  am 
dano  yn  eu  plith  eu  hunain :  galwodd  Duw 

rai  yn  eu  plith  hwy  o'r  doethion,  y  galluog, 
a'r  boneddigion  ;  i  ddangos  énal  nid  ífolineb 
a  gwendid  yw  yr  efengyl  mewn  gwiriouedd, 
ond  bod  rhai  o  fawrion  y  byd  yn  gweled 
mawredd  a  gogoniant  ynddi,  ac  yn  ei  phrofi 

yn  alln  a  doethineb  Duw  i'w  heneidiau. 
Ond  nid  llawer  o'r  doethion,  y  gallnog,  a'r 
boneddigion,  a  alwyd ;  i  ddangos  nad  yw 
Duw  dderbyniwr  wyneb,  ac  mai  nid  yr  hyn 
a  gyfrif  y  byd  hwn  yn  ddoethineb  a  nerth, 
yw  doethineb  a  nerth  trefn  a  moddiou  Dnw 
i  achub  pechaduriaid.  Gwedi  y  cwbl,  tybir 
niai  y  rhai  a  alwodd  Duw  i  bregethu  yr  ef- 
engyl  yn  Corinth  a  feddylir  yn  benaf,  a 
galwedigaeth  effeithiol  y  Corinthiaid  trwy  yr 
offerynau  gwael  hyny  :  nid  llawer  o  rai 
doethion,  galluog,  a  boneddigion  a  alwodd 
efe  i'r  weinidogaeth  ;  ond  pysgodwyr  an- 
llythyrenog,  gwneuthurwyr  pebyll,  ac  eraill 
heb  fawredd  bydol  nac  awdurdod  yn  y  byd 
ganddynt,  ac  eto,  drwy  y  rhai  distadl  hyn, 
efe  a  wnaeth  waith  rhyfeddyn  Corinth,trwy 
yr  hyn  y  dangosodd  fod  ffolineb  Duw  yn 
ddoethach  na  dynion,  a  gwendid  Duw  yc 

gryfach  na  dynion. 
27  *  Eithr  Duw  v  a  etholodd  ffol- 

bethau  y  byd,  f  fel  y  gwaradwyddai 

Gwel  ar  Math.  16.  I.  +  Sef  y  doethion  a'i 
athronwyr  yn  mhlith  y  Groegiaid  :  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  ceisio  dangosiad  o  bob  peth  yn 
ol  natur  a  rheswm,  ac  nichredent  ddim  onid 
amlygid  ef  trwy  resymau  naturiol  iddynt: 
doethineb  athronawl  a  fynent  hwy  yn  mhob 
peth,  addurniadau  areithyddiaeth,  ac  ymad- 
rodd  hyawdl  a  denus. 

23  n  *  Eithr  nyni  ydym  yn  pregethu 
Crist  wedi  ei  groeshoelio,  °  f  i'r  Iudd- 
ewon  yn  dramgwydd,  %  ac  i'r  Groeg- 
wyr  yn  p  ffolineb ; 

»  adn.  18.  pen.  2.  2.  Luc  24.  46,  47.  Act.  8.  32—35.  a  10. 
39—43.  2  Cor.  4.  5.  Gal.  3.  1.  a  6.  14.    Eph.  3.  8.  o  Es. 
8.  14,  15.  Mat.  II.  6.  Lnc  2.  34.  Ioan  6.  53-61.  Rhuf.  9.  32, 
33.  Gal.  5.  11.1  Pedr  2.  8.        p  adu.  13.  pen.  2.  14. 

*  Eithr  nyni,  apostoliona  gweinidogion  yr 
efengyl,  ydym  yn  pregethu  un  Iesu  Grist,  yr 
hwn  a  groeshoeliwyd  yn  Jerusalem,  nid  am 
ei  bechodan  ei  hun,  ond  am  bechodou  ei 

bobl  :  yr  ydym  yn  pregethu  hwn  a'i  groes, 
fel  unig  a  digonoi  lachawdwr  i  bawb  a  gred 
ant  ynddo,  Iuddewon  a  Groegwyr.  +  Mat 
hyn  yn  tramgwyddo  yr  Iuddewon  yn  fawr, 
am  eu  bod  yn  dysgwyl  Messiah  yn  frenin 
daearol,  ac  yn  enwedig  yn  ei  chyfrif  yn 
warth  mawr  i  gredu  mewn  un  a  groeshoel- 
iwyd  ganddynt  hwy  eu  hunain,  fel  Iachawd- 
wr.  Nid  oedd  dim  yn  gwneyd  cristionog- 
aeth  yn  fwy  dirmygus  gan  yr  luddewon  nag 
athrawiaeth  y  groes ;  am  hyny  galwent  Grist 

mewn  ffordd  o  dd'i'ystyrwch,  Toîvi,  y  dyn  a 
grogwyd,  hyny  yw,  ar  y  groes  ;  a'r  cristion- 
ogion,  Abde  tolvi,  dysgyblion  y  drwg-weith- 

redwr  croeshoeliedig  ;  a'r  efengyl  Aven  gel- 
on,  datguddiad  o  wagedd.  J  Pregethu  iach- 
awdwriaeth  i  eraill  trwy  un  wedi  ei  groes- 
hoelio  fel  drwg-weithredwr,  a  gyfrifìd  yn 
ffolineb  mwyaf  yn  y  byd  gan  y  Groegiaid 
dysgedig  ac  anian-ddoeth  :  os  dy  wedid  fod  y 
person  hwnw  yn  Dduw,  barnent  hyny  yn 
ffolineb;  pa  fodd  y  gallai  Duw  farw?  ac  os 
dywedid  ei  fod  yn  Dduw-dyn,  dwy  natur  yn 
un  person,  barnent  hyny  yn  ffolineb  hefyd : 

nid  oedd  yr  un  o'r  tri  pheth  yn  dyfod  o  fewn 
cyrhaedd  eu  hamgyffred  a'u  rhesymaeth  an- 
ianol  hwynt,  am  hyny  ffolineb  ynfyd  oedd  y 
cwbl. 

24  *  Ond  iddynt  hwy  y  rhai  í  a 
alwyd,  Iuddewon  a  Groegwyr,  f  yn 
Grist  r  gallu  Duw,  *  J  a  doethineb 
Duw. 

q  adn.  2,  9.  Luc  7.  35.  Rhuf.  8.  28-30.  a  9.  24.  r  adn. 
18.  Rhuf.  1.  4,  16.        e  adn.  30.  Diar.  8.  I,  22-30.  Col.  2.  3. 

*  Ond  y  rhai  oll  a  alwodd  Duw  yn  effeith- 
iol  yn  ol  ei  arfaeth,  Inddewon  a  Groegwyr, 
t  nid  yn  unig  a  wclsant  allu  Duw  yn  y 
gwyrthiau  trwy  ba  rai  y  cadarnâwyd  yr  cf- 
engyl ;  J  a  doethineb  Dnw  yn  nhrefn  ogon- 
eddus  yr  iachawdwriaeth,  fel  mae  yn  mawr- 
âu  y  ddeddf,  ac  yn  anrhydcddu  y  prîodol 
iaethau  dwyfol ;  ond  hefyd  hwy  a  brofasant 
Grist  yn  allu  Duw  a  doethineb  Duw, 
gwaredu  hwynt  o  gaethiwed  pechod,  ac 
gwncyd  yn  ddoeth  i  iachawdwriaeth.  Gweî- 

sant  a  phrofasant  yn  eglur,  mai  Crist  a'i  ef 
engyl  oedd  y  moddion  ardderchog  i  amlygu 
gallu  a  doethineb  Duw,  yn  nadymchweliad 
teyrnas  satan  o  eilnn-addoliaeth  a  phechod, 
ac  er  dyrysu  ei  holl  ddyfeisiau  cyfrwys  ef 
a'i  offerynau, 



Mai  pethau  distadl  a  dirmygus I  COR.  I. 
y  byd,  mae  Duw  yn  en  dewis. 

y  doethion  ;  J  a  gwan-bethau  y  byd  a 
etholodd  Duw,  tel  y  gwaradwyddai  y 
pethau  cedyrn ; 

«  Salui  9.  2.  Es.  26.  5,  6.  a  29.  14,  19.  Zoph.  3.  12.  Mat. 
4  18-22.  a  9.  9.  a  21.  16.  Luc  19.  39,  40.  a  21.  15.  Act.  1. 
li— 21  a  6.  9,  10.  a  7.  35/54.  a  17.  18.  a  24.  24,  25.  2  Cot 
4.  7.  a  10.  4,  5,  10. 

*  Yr  apostolion,  ac  efallai  cristionogion 
eraill,  dynion  na  chyfrifid  mo  honynt  gan 
lawerddim  gwell  na  gwirioniaid,  ffol-bethau 
y  byd.  +  Dewisodd  Duw  y  rhai  hyn  i  war- 
adwyddo  y  doethion,  yn  eu  dadleuon  â  hwynt, 
ac  yn  rhagoriaeth  eu  dysgeidiaeth  ar  yr  eidd- 
ynt  hwy.  Gwel  Math.  7.29.  A  gwan -bethau 
y  byd ;  dynion  isel  iawn  eu  hamgylchiadau, 
a  hollol  ddîawdnrdod  gwladol,  a'r  rhai  y 
tybid  na  ddalient  ddim  erlid,  carchariad,  na 
dyoddefiadau  yn  achos  yr  efengyl  ;  ||  dewis- 
odd  Duw  y  rhai  hyn  i  sýnu  a  gwaradwyddo 
eu  herlidwyr  cedyrn  a  chreulawn  :  cywilydd- 
iwyd  hwy  am  eu  gelyniaeth  yn  erbyn  yr  ef- 
engyl,  wrth  weled  ei  heffeithiau  ar  bethau 

gweiniaid,  eu  dianwadalwch  a'u  cadernid,  a 
hyny  er  gwaethaf  eu  holl  ymgais  bwy  i  geis- 
io  eu  darostwng  a'u  diddymu. 

28  *  A  phethau  distadl  y  byd,  fa 
phethau  dinuygus,addewisodd  Duw, 

z  X  a'r  pethau  nid  ydynt,  a  ||  fei  y  di- 
ddymai  y  pethau  sydd ; 

*Rhuf.  4.  17.  2  Cor.  12.  11.  lipen.  2.  6.  Deut.  28. 
63.  Job  34.  19,  20,  24.  Salm  32.  10.  a  37.  35,  36.  Es.  2.  II, 
17.  a  17.  13,  14.  a  37.  36.  a  41.  12.  Dan.  2.  34,  35,44,  45. 
Dat.  18.  17. 

*  Distadl  o  waedoliaeth  a  genedigaeth,  yw 
ystyi*  y  gair  Groeg  ayenî,  a  ddefnyddir  yny 
fàn  hon.  tDirmygus  gan  y  mawrion,  her- 
wydd  eu  tlodi ;  gan  y  doethion,  herwydd  eu 
hannwybodaeth  ;  a  chàn  y  moesolion,  her- 
wydd  eu  hanfoesoldeb  a'u  harferion  drwg, 
efallai,  cyn  i  Dduw  eu  galw  trwy  ras. 
%  Tybir  mai  y  cenedloedd  galwedig  a  feddyl- 
ir  yma,  ac  fel  hyn  yr  arferai  yr  Iuddewon 

eu  galw,  "  pethau  nid  ydynt,"  o  dra  dirmyg 
arnynt.  Gwel  yn  yr  Apocrypha,  Esther  14. 
11  ;  2  EsdrasG.  56,  57;  ac  hefyd  Rhuf.  4.  17. 

'  Dewisodd  Duw  bethau  distadl,  dirmygus,  a diddym  y  byd,  i  ddarostwng,  gwaradwyddo, 
a  diddymu  y  pethau  sydd  yn  fawr  ac  yn 
uchel  yn  eu  golwg  eu  hunain  ac  yn  ngolwg 
y  byd.  Cymmerodd  y  llwybr  hwn  yn  ngor- 
uchwyliaeth  ei  benarglwyddiaethol  ras,  i  dy- 
wallt  dirmyg  ar  bob  mawredd  bydol. 

29  b  Fel  na  orfoleddai  un  cnawd 
ger  ei  fron  ef. 

*  adn.  31.  pen.  4  7.  a  5.  6.  Salm  49.  6.  F.s.  10.  15  Jer. 
9.  23.  Rhuf.  3.  19,  27.  a  4.  2.  *  15.  17.  Eph.  2.  9. 

*Fel  na  chaffai  neb  achlysur  i  ddywedyd, 
i  Dduw  ei  ddewis  ef  o  herwydd  unrhy  w  rag- 
oriaeth  uaturiol  ynddo  ef  mwy  nac  eraill. 
Trefnodd  yr  Arglwydd  bob  peth  yn  iach- 
awdwriaeth  pechadnriaid  i  ddarostwng  uch- 
eldrem  dyn,  ac  i  ddîogelu  y  gogoniant  iddo 
ei  hun. 

30  *  Eithr  yr  ydych  chwi  o  hono  ef 
cyng  Nghrist  Iesu,  df  yr  hwn  a  wn- 
aethpwyd  i  ni  gan  Dduw,  e  J  yn 
ddoethineb,  ac  yn^gyfiawnder,  ae  yn 

"  sancteiddrwydd,  ac  yn  h  brynedig- laeth  : 
«  pen.  12.  18,  27.    Es.  45.  17.   Ioan  15. 1-6.    a  17.  21— 
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i  I.  18.     a 

f.  II.  36.  2  Cor.  5.  18-21. 
•20.  a  2.  6.  a  8.  5.  Dan.  2. 
i  12.  a  14.  6.  a  17.  8,  26 
9,  10.  Col.  2.  2,  3.  a  3.  16. 
/Salm  71.  15,  16.    Es.  45. 

23.  Rhuf.  8.  1.    a  12.  5. 

Bpb.  1.  3,  4.    a  2. 
e  adn.  24.    pen.  12 
20.     Luc  21.  15.    I< 
2Cor.  4.  6.   Eph.  1.  17.   19.  a 
2  Tim.    3.  15—17.    lago  1.  5. 

24,  25.  a  54.  17.  Jer.  23.  6.  a  33.'  16.  D*o.  9.  24.  Rhuf.  1 17.  a  3.  21—24.  *  4.  6.  a  5.  19,  21.  2  Cor.  5.  21.  Phll.  3.  9. 
2  Petlr  1.  1.  g  adn.  2  pen.  6.  11.  Mat.  1.  21.  lean  17. 
17—19.  Act  26.  18.  Rhuf.  8.  9.  Gal.  5.  22-24.  Eph.  2.  10. 
a  5.  26.  1  Pedr  1.  2  I  loan  5.  6.  h  pen.  15  54—57.  Hos. 
13.  14.  Rhuf.  3.  24.   a  8.  23.    Gal    1    4.    a  3.  13.    Eph.  1.  7. 

4.  30.  Col.  1.  14.  Tit.  2.  i4.  Heb.  9.  12.  1  Pedr  1.  18,  19. Ddt. i  14.  4. 

*  Bod  yn  y  noddfa  ddiogel  byth  yw,  bod 

yn  Nghrist  Iesu  ;  a  pheth  o  Dduw  a'i  ras  yn 
unig  yw,  bod  y  saint  yno,  nid  o  ddim  yn- 
ddynt  eu  hunain,  na  chyn  na  chwedi  eu  trö- 
edigaeth  :  O  mòr  fendigedig  yw  y  dynion 
sydd  yn  Nghrist  Iesu  !  f  Pa  beth  bynag  y w 
Crist  Iesu  i'w  bobl,  mae  w.edi  ei  wneuthur 
felly  iddynt  gan  Dduw  Dad,  yn  ei  arfaeth 

a'i  drefn  rasol,  ac  yn  ei  gynghor  a'i  gyfam- 
mod  tragywyddol.  J  Mae  wedi^ei  wneuthur 
yn  ddoethineb,  ar  gyfer  ein  hynfydrwydd 

a'n  hannwybodaeth  ni  ;  yn  gyliawnder,  ar 
gyfer  ein  heuogrwydd  a'n  hanghyfiawnder 
ni  ;  yn  saneteiddrwydd,  ar  gyfer  ein  haflen- 
did  a'n  halogrwydd  ni ;  ac  yn  brynedigaeth, 
ar  gyfer  ein  cyflwr  caeth  colledig  ni.  Mae' 
rhai  yn  darllen  y  geiriau  fel  hyn  : — "oblegid 
o  hóno  ef,  (yn  Nghrist  Iesu,  yr  hwn  a  wnaeth- 
pwyd  i  ni  gan  Dduw  yn  ddoethineb,)  yr  yd- 
ych  chwi  yn  gyfiawnder,  yn  sancteiddrwydd, 

ac  yn  brynedigaeth  :"  hyny  yw,  yn  berffaith 
gyfiawn,  sanctaidd,  a  phrynedig.  Yn  erbyn 
hyn  rhaid  dywedyd,  nad  yw  y  saint  yn  ber- 
ffaith  sanctaidd  ar  y  ddaear.  Mae  é,fe  yn 
ddoethineb  i  ni,  fel  y  mae  holl  drỳsorau 
doethineb  a  gwybodaeth  ynddo  ef  yn  gudd- 

iedig,  i  oleuo  a  dysgu  ei  bobl  trwy  ei  air  a'i 
Ysbryd.  Mae  yn  gyfiawnder  i  ni,  íe\  mae 
yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  efe  yn 
ein  deddfle  yn  cael  ei  gyfrif  yn  gyfiawnder 

i  ni,  trwy  ffydd  ynddo  ef,  er  maddeuant  o'n 
pechodau,  a'n  rhyddâu  oddiwrth  gondemn- 
iad.  Mae  efe  yn  sancteiddrwydd  i  ni,  fel 
mae  ei  waed  ef  yn  puro  ein  cydwybodau 
oddi  wrth  weithredoedd  meirwon,  ac  yn  ein 
glanâu  oddi  wrth  bob  pechod  ;  ac  fel  mae 
pob  gras  adnewyddol,  bywâol,  a  sancteidd- 
âol  ynddo  ef,  ac  yn  dyfod  o  hóno  ef  i  ni,  i'n 
sancteiddio  yn  dufewnol,  trwy  weithrediad- 
au  ei  Ysbryd  ynom.  Mae  efe  yn  brynedig- 
aeth  i  ni,fely  mae  wedi  ein  prynu  er  gwerth 
ar  y  groes,  fel  mae  yn  ein  gwaredu  oddi 
wrth  satan  a  phechod  yn  y  byd  hwn,  ac  fel 

y  gweryd  ein  cyrph  o'r  bedd  yn  yr  adgyfod- 
iad  mawr.  Nis  goddef  ein  terfynau  ymhel- 
aethu  ar  yr  adnod  werthfawr  hon. 

31  Fel,  megis  ag  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig,  *  Yr  hwn  sydd  yn  ymífrostio, 
ymífrostied  yn  yr  Arglwydd. 

»  1  Cron.  16.  10,  35.    Salm  105.  3.   Es    41.  16.    a  45.  25. 
4.  2.  a  ?.  24.  2  Cor.  10.  17.  Gai.  6.  13,  14.  Phil.  3.  3. 

Y  Mae  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  Jer.  9.  23, 
24 :  nid  y w  ddyfyniad  cywir  o  eiriau  y  pro- 
phwyd,  ond  yn  cynnwyseu  meddwl  cyffred- 
in.  t  Dybenmawr  Duw  yn  darpar  iachawd- 
wriaeth  fel  hyn  yn  Nghrist  oedd,  diogelu  y 
gogoniant  iddo  ei  hun  :  fel  na  orfolcddai  un 
enawd  ger  ei  fron  ef  (adn.  29,)  ond  bod  i 

bawb  o'r  gwaredigion  ymffrostio  yn  yr  Ar- 
glwydd.  Mae  trefn  fawr  yr  iachawdwriaeth 

yn  gosod  pob  plaid  yn  ci  lle  pr'íodol  ei  hnn ; Duw  yn  ei  le  ar  yr  orsedd,  a  phechadur  yn 

â  R  3 
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ei  lc  yn  y  llwch,  wrth  droed-fainc  yr  orsedd 
hòno  :  ac  ar  yr  1111  pryd  yn  cael  ei  fywyd 
ac  yn  clodfori  Duw  am  y  drefn  i  hyny. 

PEN.  II. 

Paul  yn  dangosfod  ei   bregeth  ef  yn  sefyll 
mewn  nerth  Duiv,  ac  yn  rhagori  ar  bob 
doethineb  dynol,  §c. 

*A  MYFI,  °  pan  ddaethum  attoch 
frodyr,  +  a  ddaethum  nid  6yn  oì  god- 
idowgrwydd  ymadrodd,  neu  ddoeth- 

ineb,  \  gan  fynegi  i  chwi  c  dystiolaeth Duw. 
a  Act.  18  1—4.  b  adn.  4,  13.  pen.  1.  17.  Ex.  4.  10. 

Jer.  1.  6,  7.  Rhuf.  16.  18.  2  Cor.  10.  10.  a  11.  6.  c  pen. 
1.  6.  Es.  8.  20.  Act.  20.  21.  a  22.  13.  2  Tbes.  1.  10.  1  Tim. 
2.6.  2Tim.  1.8.  1  Ioan  4.  14.  a  5.  11— 13.  Dat  1.  2,  9. 
*  19.  10. 

*  Pan  ddaeth  yr  apostol,  fel  estron  Iudd- 
ewig,  i  blith  y  Corinthiaid  boneddigaidd, 
cymhen-ddoeth,  a  phenrhydd  ;  t  ni  chynnyg- 
iodd  efe  dynu  eu  sylw  trwy  odidowgrwydd 
ymadrodd  neu  iaith  ùruchel,  trwy  goeg-add- 
urn  areithyddiaeth,  neu  resymau  cywrein- 
ddoeth  athroniaeth :  $  ei  holl  amcan  ef  oedd 
mynegi  iddynt  dystiolaeth  Duw,  yn  nghylch 
yr  unig  ffordd  o  iachawdwriaeth  rhag  tragy- 
wyddol  drueni,  ac  i  gael  bywyd  tragywydd- 
ol ;  ac  nis  goddefai  cenadwri  o'r  fath  bwys 
anfeidrol,  iddo  ef  wag-ddefnyddio  y  fath 
addurniadau  annheilwng  a  diwerth.  Mae 
yn  debyg  bod  iaith  ucheì  a  dysgedig  mewn 
bri  mawr  gan  y  dysgedigion  Groegaidd,  ac 
yn  cael  ei  harfer  gan  y  gau-athrawon  yn 
Corinth  ;  ond  nid  oedd  yn  angenrheidiol 

nac  yn  gweddu  i  symledd  yr  efengyl,  nac  i'r 
pwys  oedd  ar  feddwl  Paul  am  iachawdwr 
iaeth  eneidiau  dynion,  er  y  medrai  lefaru  yn 
ddîamman  mòr  ardderchog  â  neb  o  honynt. 

2  d  *  Canys  ni  fernais  i  mi  wybod 
dim  yn  eich  plith,  +  ond  Iesu  Grist, 
a  hwnnw  wedi  ei  groeshoelio. 

ápeu.  1.  22-25.  Ioau  17.  3.  Gal.  3.  1.  a  6.  14.  Phil. 
3.  8-10. 

*  Ni  farnodd  efe  fod  yr  un  gangeu  o  wy 
bodaeth  a  feddai,  yn  werth  iddo  ei  dangos 
na  sôn  am  dani,  +  ond  Iesu  Grist,  a  hwnw 
wedi  ei  groeshoelio.  Yr  oedd  ef  ei  hun  wedi 
cyfnf  pob  peth  yn  golled  er  mwyn  ardderoh- 
awgrwydd  gwybodaeth  Crist  Iesu  ei  Ar- 
glwydd  ;  am  hyny  yr  oedd  yn  myned  i  blith 
y  Corinthiaid  fel  pe  buasai  heb  wybod  dim, 
íia  dysgeidiaeth  Iuddewig  nâGroegaidd,  ond 
Iesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio. 
Iesu  Grist  wedi  ei  groeshoelio,  raae  yn  deb- 

yg,  oedd  yr  enw  oedd  gan  yr  Iuddewon  a'r Groegwyr  ar  y  Cyfryngwr  mewn  ffordd  o 

wawd  ;  a  hwnw  oedd  gan  Paul  i'w  bregethu, 
nid  oedd  yn  meddwl  cadw  ei  groeshoeliad 

ef  o'r  golwg,  fel  y  dywedir  i'r  Iesuitiai  I 
wneyd  yn  China,  pan  ddeallasant  fod  hyi:y 
yn  rhwystr  i'r  Chineaid  i  dderbyn  eu  ha- 
thrawiaeth  hwynt. 

3  *  A  mi  a  fûm  yn  eich  mysg 
«mewn  gwendid,  +  ac  ofn,  Ja  dy- 
chryn  mawr. 

e  pen.  4.  10-13.  Act.  18.  6— 11 .  a  20.  18,  19.  2  Cor.  4. 
1,  7-12,  16.  a  6.  4.  a  7.  5.  a  10.  1,  10.  a  11.  29,  30.  a  12.  5 
—  10.  a  13.  4.   Gal.  4.  13,  14. 

*  Gwendid  areithyddiaeth,  o  ran  godid- 
owgrwydd  ymadrodd  ;  neu  wendid  sefyllfa, 
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mewn  amçylchiadau  gwael  ac  isel  ;  neu 
wendid  corph,  gan  lafur  caled  a  bywioliaeth 
galed  ;  neu  ynte  wendid  meddwl,  wrth  wel- 
ed  trueni  y  trigolion,  mawredd  ei  waith,  a'i 
annigonolrwydd  ei  hun  at  y  gwaith  :  mae 
gwylder  a  gostyngeiddrwydd  meddwl  yn 

ymddangos  i'r  byd  yn  wendid  a  Ilwfrdra 
meddwl.  t  "  Ofn,"  rhag  y  buasai  i  ragfarn 
yr  Iuddewon  yn  erbyn  yr  efengyl,  a  rhagfarn 

y  Groegiaid  yn  erbyn  yr  efengyl  a'i  ym- 
ddangosiad  gwael  a'i  araith  ddìaddurn  yntan 
hefyd,  beri  i  bawb  yn  Corinth  wrthod  yr  ef- 
engyl,  ac  i'w  genadwri  yntau  aíìwyddo  yno : 
efallai  bod  ofn  terfysg  ac  erlid  yn  yr  ofn 

hwn  hefyd.  J  Yr  oedd  yr  ofn  a'r  wasgfa  yn 
gymmaint  ar  feddwl  yr  apostol,  fel  yr  oedd 

mewn  "dychryn  mawr,"  rhag  y  buasai  i'w 
wendid  ei  hun,  llygredigaeth  y  Corinthiaid, 
ac  awdurdod  satan,  rwystro  ei  lwyddiant  ef, 
a  tbaflu  ei  athrawiaeth  ogoneddns  i  warth. 
Y  llwybr  gorau  i  ddeall  yr  adnod  hon  wedi 
y  cwbl  yw,  troi  at  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol 
a  berthyn  iddi. 

,  4  f*  A'm  hymadrodd,  a'm  pregeth 
i,  8  f  ni  hu  mewn  geiriau  denu,  o 
ddoethineb  dynol,  k  %  ond  yn  eglurhâd 
yr  Yspryd  a  nerth  : 

/Act.  20.  27.  g  adn.  1,  13.  pen.  1.  17.  Barn.  14.  15. 
a  16.  5.  2  Sam.  14.  17—20.  a  15.  2—6.  1  Bren.  22.  13,  14. 
2  Cron.  18.  19—21.  Diar.  7.  2l.  a  20.  19.  Jer.  20.  10.  Ezec. 
13.  6,  10,  1!.  Rhuf.  16.  18.  Col.  2.  4.  2  Pedr  1.  16.  a  2.  18. 

h  pen.  4.  20.  loau  16.  8—15.  Rhuí'.  15.  19.  1  Thes.  1.  5. 1  Pedr  1.  12. 

*  Un  ai  yr  oedd  "  ymadrodd  a  phregeth" 
Paul  yn  arwyddo  yr  un  peth,  sef  ei  athraw- 
iaeth  gyhoeddus  ef,  neu  ynte  yr  oedd  ei 

"  ymadrodd"  yn  arwyddo  ei  ymddiddanion 
cyffredin  ef  â'r  bobl,  a'i  "  bregeth"  yn  ar- 
wyddo  ei  weinidogaeth  gyhoeddus  yn  eu 

plith.  t  Pa  un  bynag  o'r  ddau,  nid  oedd  ei 
ymadrodd  nâ'i  bregcth  ef  racwn  geiriau 
denu,  o  ddoethineb  dynol  :  nid  rhywbeth  i 

weithio  ar  y  tymherau,  y  serchiadau,  a'r  dy- 
chymmygion,  heb  agor  y  deall,  yr  hyn  a  elw- 
ir  ffraethoneg  ;  ac  nid  rhyw  ymresymu  yn 
gywrain  ac  athronawl,  i  lenwi  penau  dynion 
â  phynciau  oerion,  sychion,  heb  effeithio 
dim  ar  eu  calonau,  yr  hyn  a  elwir  rhesymegy 
neu  arbwylleg.  Nid  goglais  y  glust,  boddio 
y  dychymmyg,  a  lladrata  y  meddwl,  oedd  ei 
amcan  ef,  er  codi  plaid  iddo  ei  hun  ;  ond 
derchafu  Ciiít  ac  achub  eneidiau  dynion. 

%  I'r  dyben  hyn  yr  oedd  petli  annhraéthol 
mwy  effeithiol  na  geiriau  denu,  o  ddoeth- 

ineb  dynol,  yn  cyd-fyned  â'i  ymadrodd  a'i bregeth  ef;  sef  eglurâd  yr  Ysbryd  a  nerth  : 
nid  gwyrthiau  allanol  yr  Ysbryd  yn  unig, 
fel  y  tybia  rhai,  ond  arddelwad  nerthol  yr 
Ysbryd  ar  y  gair  yn  dumewnol,  yn  argy- 
hoeddi,  yn  ail  eni,  ac  yn  bywâu  pechadur- 
iaid  yn  ysbrydol  tr\^y  y  gwirionedd.  Gwel- 
odd  llawer  ei  wyrthiau  allanol  ef,  heb  erioed 
gael  eu  cyfnewid  yn  rasol  ganddo. 

5  *  Fel  na  byddai  eich  flfydd  mewn 
doethineb  dynion,  •+  ondmewnnerth 
Duw. 

t  pen.  1.  17.  a  3.  6.  Act.  16.  14.  2  Cor.  4.  7.  a  6.  7. 

*  Fel  na  hyddai  eich  tiydd  wedi  ei  chen- 
edlu  gan  ddoethineb  dynion,  nac  yn  ymddy- 
bynu  ar  ddoethineb  dynion  :  t  ond  wedi  ei 
chenedlu  drwy  nerth  Duw,  eglurâd  a  nerth 
Ysbryd  Duw,   ac  yn  cael  ei  chynual  raewn 
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bod  a  gweithrediad  gan  nerth  Duw  yn  was- 
tadol.  Mab  Duw  yw  gwrthddrych  gwir 
tfydd  gadwedigol ;  gair  a  thystiolaeth  Duw 
ani  ei  Fab,  yw  ei  syîfaen  a'i  rheol  ;  ac  Ys 
biyd  Duw  yn  ei  eglurâd  a'i  nerth  yw  ei 
gweithredydd  a'i  clîynnalydd  :  fel  hyn  nid 
oes  diin  dynol  ynddi,  nac  yn  achos  o  hóni: 
rhodd  a  gweithrediad  Duw  ydyw. 

6  *  A  doethineb  yr  ydym  ni  yn  ei 
llefaru  f  ym  mysg  k  rhai  perfíaith  : 
1  %  eithr  nid  doethineb  y  byd  hwn, 
■  na  thywysogion  y  byd  hwn,  n  ||  y 
rhai  sydd  yn  diflannu. 

/t  pe».  14.  "20.  Job  1.  I.  Salm  37.  37.  Mat.  5.  48.  a  19. 
21.  2  Cor.  13.  11.    Eph.4.  11— 13.    Phil.  3    12—15.    Col.  4. 
12.  Heb.  5.  14.  lago  3.  2.  1  Pedr  5.  10.  /adn.  1,  13.  p&D. 
1.  18,  19.  Luc  16.  8.  2  Cor.  1.  !2.  a  I.  4.  E^h.  2.  2.    lago  3. 
15.  m  adn.  8.   Job  12.  19,  21.   Salm  2.  1—6.    Es.  19.  11— 
13.  a40.  23.  Act.  4.  25—28.        n  Gwel  ar  pen.  1.  28. 

*  Er  nad  oedd  yr  apostol,  a  gwir  weinid- 
.ogion  yr  efengyl,  yn  gwisgo  yr  efengyl  â 
■blodau  areithyddiaeth  ddynol,  ac  er  ei  chyf- 
rif  yn  rfolineb  ac  ynfydrwydd  gan  lawer; 
eto  yr  oeddynt  hwy  yn  pregethu  y  ddyfais 
ogoneddns  o  drefniad  Duw  i  gadw  pechad- 
uriaid ;  yr  hon  uwchlaw  pobpeth  arall,  oedd 
yn  arddangos  mawr  amryw  ddoethineb 
Duw :  ac  yr  hon  oedd  yn  addas,  wedi  ei 
bwriadu,  ac  yn  cael  ei  bendithio,  i  wneyd 
dyniou  yn  ddoeth  i  iachawdwriaetli,  trwy 
ífydd  yn  y  Gwaredwr  croeshoeìiedig.  +  Ac 
felly  cyfrifid  eu  gweinidogaeth  hwy  yn  mysg 

a  chàn  y  rhai  oedd  yn  credu,  y  r'hai  oedd wedi  eu  galŵ  yn  etfeithiol,  y  rhai  oedd 
wedi  eu  goleuo  gan  yr  Ysbryd  Glân ;  a 
chwedi  cyrhaedd  graddau  go  fawr  o  wybod- 

aeth  a  gras  yn  eu  hadnabyddiaeth  o'r  efeng- 
yl.  Nid  "  perffaith"  yn  ystyr  eithaf  y  gair  a 
feddylir  ;  nid  oedd  y  Corinthiaid  felly,  (pen. 
3.  1—3.)  ac  nid  oes  neb  arall  ar  y  ddaear; 
ond  perffaith  o  ran  sefyllfa  eu  cyflwr,  gwir- 
ionedd  eu  gras,  a  pherífaith  mewn  cymhar 

iaeth  i'r  rhai  digred,  ac  i'w  brodyr  gwanach 
a  thywyllach  na  hwynt-hwy.  %  Nid  yr  hyn 
a  gyfrifai  athronwyr,  dysgedigion,  tywysog- 
ion,  a  dynion  anianol  y  byd  hwn  yn  ddoeth- 
ineb  ;  yr  oedd  doethineb  yr  efengyl  yn  wa- 
hanol  iawn  i  ddoethineb  y  byd  hwn,  ac 
mewn  llawer  o  bethau  yn  holîawl  yroes  iddi, 
ac  i  dywysogion  a  gwŷr  mawr  y  byd  hwn. 

||  Yr  oedd  tywysogion  y  byd  hwn  â'u  doeth- 
ineb  i  ddiflanu  yn  fuan  ;  ond  yr  oedd  yr  ef- 

engyl  a'i  doethineb  nefol  hi  i  barâu  byth  ;  a 
phawb  a  wneüd  yn  ddoeth  ganddi,  i  etifeddu 
bywyd  tragywyddol.  Tybia  rhai  mai  cyfeir- 
iad  sydd  yma  at  ddinystr  gwýr  mawr  yr 
Iuddewon,  a  diddymiad  yr  oruchwyliaeth 
Iuddewig;  ond  nid  oes  acho3  cyfyngu  y  geir- 
iau  i  hyny. 

7  *  Eithr  yr  ydym  ni  yn  llefaru 
doethineb   üuw  f  mewn  dirgelwch, 

0  X  sefy  ddoethineb  guddiedig,  yrhon 
a  rag-ordeiniodd  Duw  ||  cyn  yr  oes- 
oedd  p  i'n  gogoniant  ni. o  Salm  78.  2.  Es.  48.  6,  7.    Mat.  II.  25.    a  13.  35.    Rhuf. 
16.  25,  26.  Eph.  1.  4.  a  3.  4-9.   Col.  I.  26,  27.  2  Tim.  1.  9. 
1  Pedr  1.  11,  12.  Dat.  13.  3.     p  1  Pedr  5.  1,  10.  2  Pedr  1.  3. 

*  Doethineb  Duw  yw  yr  efengyl,  fel  y 
gylwyd  ar  yr  adnod  o'r  blaen.  +  Nid  llefaru 
mewn  dirgelwch  yn  ddì'au  a  feddylir ;  er 
mai  felly  yr  oedd  y  llefaru  hefyd  i  lawer- 
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oodd  ;  (Gwel  2  Cor.  4.  3,  4,)  ond  doetliineb 
Duw  oedd  mewn  dirgelwch,  nes  ei  heglnro 
trwy  bregethu.  X  Yr  oedd  y  ddoethineb  hon 
mewn  dirgelwch,  acyn  guddiedig  gan  Dduw, 
yn  ei  gynghor  ei  hun,  wedi  ei  rhag  (jrdeinio 
cyn  yr  oesoedd,  sef  er  tragy  wyddoldeb  :  bu 

yn  guddiedig  hollawl  i'r  cenedlocdd^  trwy 
holl  oesoedd  y  byd,  hyd  agoriad  goruchwyl- 
iaeth  yr  efengyl ;  ac  nid  oedd  ond  tywyll  ac 
ancglur  iawn  i'r  Iuddewon,  trwy  holl  oruch- 
wyliaeth  y  cysgodau.  Mae  hefyd  yn  rhy 

ddofn  ac  anchwiliadwy  i'w  chwbl  amgyífred 
gan  un  creadur  ar  y  ddaear,  na  chàn  yr  ang- 
elion  eu  hunain,  (1  Pedr  1.  12,)  ac  mae  yn 

rhy  ysbrydol  ac  nchel,  i'w  deaíl  a'i  derbyn 
gan  y  dyn  anianol,  adn.  14.  || "  Cyn  y  byd," 
yw  y  Saesonaeg;  ond  cyn  yr  oesoedd  yw 
meddwl  y  geiriau  Groeg,  (prò  tôn  aiònòn,) 
fel  yn  ein  cyfieithiad  ni.  Cyn  oesoedd  yr 
oruchwyliaeth  Iuddewig,  medd  rhai ;  ond 
pa  ham  nad  cyn  oesoedd  y  byd  oll  yn  gystaì 
â  hyuy  ì  §  Rhag-ordeiniodd  y  dirgêlwch 
cuddiedig  hwn  i'w  ddatguddio  dàn  oruch- 
wyliaeth  yr  efengyl,  drwy  yr  efengyl,  ac  er 
gogoniant  yr  efengyl,  ei  gweinidogaeth,  ei 
gweinidogion,  a'i  deiliaid  :  ac  er  tragywydd- 
olddedwyddwch  a  gogoniant  pob  un  ohonom, 
sydd  yn  caru  Duw  mewn  gwirionedd,  adn.9. 

8  9  *  Yr  hon  f  ni  adnabu  neb  o  dy- 

wysogion  y  byd  hwn  :  r  X  o  herwydd 
pes  adwaenasent,  ni  chroeshoeliasent 

5  Arglwydd  y  gogoniant. 
9adn.6.  pen.  1.26-28.  Mat.  11.25.  loan  7.  49. 

r  Luc  23.  34.  íoan  3.  19—21.  a  8.  19.  a  9.  39-41.  a  12.  40 
—43.  a  15.  22—25.  a  16.  3.  Act.  3.  17.  a  13.  27.  2  Cor.  3. 
14.  lTim.  1.13.  s  Salm  24.  7— 10.  Act.  3.  15.  a  7.  2. 

Iago2.  I. 
*  Yr  hon  ddoethineb  ddwyfol,  a  soniwyd 

yn  yr  adnod  o'r  blaen.  +  Nid  adnabu  Çaia- 
phas,  Pilat,  Herod,  na  neb  o  dywysogion  yr 

oes  hòno,  yn  mhlith  yr  Iuddewon  nâ'r  cen- 
edloedd,  er  iddynt  glywed  sôn  am  dani. 
%  Pe  buasai  y  gwýr  mawrion  hyny  yn  adna- 
bod  y  ddoethineb  ddwyfol  hon,  buasent  yn 
cael  eu  haltal,  o  leiaf  gan  ofn,  rhag  croes- 
hoelio  Arglwydd  y  gogoniant :  y  Person 
Dwyfol  hwnw,  ag  oedd  yn  Arglwydd  y  go- 
goniant  hyd  yn  oed  pan  oedd  yn  grogedig  ar 
ygroes;  yn  Dduw  yn  natnr  dyn,  yn  Lly- 
wodraethwr  a  Barnwr  yr  holl  fyd.  Tybia 
rhai  mai  galwad  y  cenedloedd  yn  unig  yw 

"doethineb  Du,w  mewn  dirgelwch"  yma,  yr 
hon  nid  adnabu  neb  o  dywysogion  y  byd 
hwn  ;  ond  pe  buasai  blaenoriaid  yr  Iuddew- 
on  yn  deali  fod  amcan  Crist  ar  alw  y  cen- 
edloedd,  buasai  hyny  yn  eu  llidio  hwynt  yn 

fwy  i'w  erbyn,  ac  yn  eu  hanuog  yn  fwy  i'w 
groeshotlio.  Cawsai  pob  un  o'r  tywysogion 
a  feddylir  yma  gyfleusdra  digonol  i  adnabod 
Arglwydd  y  gogoniant,  a  doethineb  Duw  yn- 
ddoef;  gan  hyny  gwirfoddol  oedd  eu  han- 
nwybcdaeth,  ac  nid  oedd  mewn  un  modd  yn 
esgusodi  eu  gwaiih  yn  ei  groeshoelio  ef. 

9  *  Eithr  fel  y  mae  yn  ysgrifënedig, 
1  f  Ni  welodd  llygad,  %  ac  ni  chly  w- 
odd  clusl,  ||  ac  niddaeth  i  galon  dyn, 

u  §  y  pethau  a  ddarparodd  Duw  i'r x  rhai  a'i  carant  ef. 
/  Es.  64.  4.  Ioan  3.  16.  1  Pedr  1.  12.  u  Saln  31.  19. 

Mat.  20.  23.    a  25.  34.     Heb.  11.6.  *  Rhuf.  8.  28.   lago 
1.  12.  a  2.  5.  1  Ioan  4.  19. 
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*  Eithr  fel  y  mae  yn  ysgrifenedig  yn  Isa. 
64.  4  :  wrth  grybwyll  arìnodau  o'r  Hen  Des- 
tament,  nid  yw  ysgrifenwyr  y  Testament 

Newydd  yn  eu  rhwymo  eu  hunain  i'w  dy- 
fynu  air  yn  air  â'r  Hebraeg,  nac  a'r  Deg  a 
thriugain  ;  ond  yn  rhoddi  eu  sylwedd  a'u 
merìdwl  cyfFredin  hwynt.  Yr  oerìd  Isaiah 
yn  gosod  allan  fendithion  teyrnas  y  Mes- 

siah;  a'r  apostol  yn  crybwyll  ei  eiriau,  gyda 
pheth  gwahaniaeth,  i'r  nn  rìyben.  tO  bob 
peth  a  welodd  llygad,ni  welodd  erioed  rìrìim 
yn  debyg  i  ogoniant  Crist  a  gogoniant  ei 
deyrnas  ef.  jO  bobpeth  a  glywodrì  clust,  ni 
chlywodd  drìim  mòr  hyfryd  a  gwerthfawr 

â'r  newyddion  da  sydrì  yn  yr  efengyl.     U  Ac 
0  bobpeth  a  rìdychymmygodrì  calon  dyn,  ni 
ddychymmygodrì  drìim  erioed  mòr  orfoledd- 
us,  daionus,  a  grasol,  â  bendithion  yr  iach- 
awrìwriaeth  fawr,  §  y  rhai  a  ddarparorìd  Duw 
yn  ei  arfaeth,  ei  gyfammod,  ei  ddoethineb, 

a'i  ras,  i'r  rhai  a'i  carant  ef  am  iddo  ef  yn 
gyntaf  eu  caru  hwy.  Nis  gallasai  neb  feddwl 
byth,  y  buasai  Duw  yn  rhoddi  ei  unig-anedig 
Fab  yn  ein  natur  ni,  i  farw  drosom  ar  y 
groes  ;  ac  nis  gall  neb  ar  y  drìaear  feddwl  na 

dychymmygu,  y  dedwyddwch  a'r  gogoniant 
sydd  werìi  eu  darpar  gyda  Christ  i'r  rhai  a 
garant  Dduw. 

10  y  f  Eithr  Duw  úu  heglurodd  i 

ni  z  trwy  ei  Yspryd :  a  f  canys  yr  Ys- 
pryd  sydd  yn  chwilio  pob  peth;  îe, 
b  dyfnion  bethau  Duw  hefyd. 

«pen.  14.  30.  Ani.  3.  7.  Mat.  11.  25—  27.  a  13.  11. 
a  16.  17.  Luc  2.  26-  a  10.  21.  Eph.  3.  3,  5.  1  Pedr  1.  12. 
Dat.  1.1.        z  Es.  43.  16.   a  59.  21.    Ioan  14.  26.   4  16.  13. 

1  loan  2.  20,  27.  a  adn.  11.  pen.  12.  8—11.  Rhuf  8.  26, 
27.  *  Jol>  12.  22.  Salm  92.  5,  6.  Dan.  2.  22.  Rhuf.  11. 
33-30. 

*  Nid  trwy  eu  doethineb  a'u  cyrhaeddiad- 
au  eu  hunain  y  daeth  yr  apostolion  neb  o 
honynt,  i  ddeall  dirgelwch  doethineb  Duw  ; 

ond  Duw  a'i  heglurodd  iddynt  trwy  ei  Ys- 
bryd :  trwy  agoryrì  eu  rìeall  fel  y  deallent  yr 
ysgrythyrau,  y  rhai  trwy  gysgodau,  addewid- 
ion  a  phrophwydoliaethau,  oedd  yn  dywedyrì 
am  Grist,  ei  Berson,  ei  swyrìrìau,  a  gogon- 
iant  ei  deyrnas  dàn  oruchwyliaeth  yr  efeng- 
yl.  t  Gan  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  Berson 

dwyfol  yn  yr  hanfod,  ac  yn  ogyfuwch  â'r 
Tad  ac  â'r  Mab;  gan  ei  fod  wedi  ei  rodrìi  yn 
ol  trefn  y  cyfammorì,  i  egluro  pethau  Duw 

i'r  saint,  ac  yn  anfeidrol  ei  drìeall ;  mae  efe 
yn  medru  amgyffred  yn  bertfáith,  nid  yn  un- 
ig  pob  peth  pa  bynag  allan  o  Dduw,  ond 
hefyd  pob  peth  yn  Nuw;  ei  arfaeth,  ei  gyng- 
hor,  a'i  ddirgelion  dyfnaf,  fel  y  maent  yn 
meddwl  a  mynwes  Duw  ei  hunan  :  felly  efe, 
ac  efe  yn  unig,  mewn  cyferbyniad  i  bob 

creadur,  a  all  eu  heglnro  hwynt  i'r  saint, 
drwy  y  ffyrdrì,  y  morìrìion,  ac  i'r  gradrìau  y 
mỳno  efe  ei  hun.  Dylirì  ystyried  yr  adnod 
hon  fel  tystiolaeth  amlwg,  anwadarìwy,  a 
phenderfynol,  o  Dduwrìorì  a  phersonoliaeth 
yr  Ysbryd  Glân;  ac  hefyd  ei  undeb  hanfod- 
ol  â'r  Tad  a'r  Mab. 

11  r*Canys  pa  ddyn  a  edwyn 
bethau  dyn,  ond  yspryd  dyn  yr  hwn 

sydd  ynddo  ef  ? d  f  felly  hefyd ,  pethau 
Duw  nid  edwyn  neb,  ond  Yspryd 
Duw. 
Rhuf.  11.  33. 

a  20.  5,  27.     Jei.  17.  9, 

*  Oblegid  fel  nas  gall  nn  dyn  dreiddio  i 
rìdirgelion  deall  a  chalon  dyn  arall,  a  gwy- 
bod  ei  holl  ferìdyliau  a'i  fwriadau,  yn  yr  un 
modd  ag  mae  ei  ysbryd  ef  ei  hun  yn  eu 
gwyborì  ;  tfelly  nis  gall  neb  wybod,  chwilio 
allan,  nac  amgyffred  pethau  Duw,  ond  ei 
Ysbryd  anfeidrol  ef  ei  hun  ;  yr  hwn  sydd  yn 
Un  â'r  Tad  ac  â'r  Mab,  yn  undeb  y  Dnw- 
dorì,  a  swyrìd  yr  hwn  yw,  egluro  dirgelion 
dwyfol,  dyfnion  bethau  Duw,  i'r  eglwys. 

12  *  A  nyni  a  dderbyniasom, e  nid 
yspryd  y  byd,  f\  ond  yr  Yspryd  sydd 
0  Dduw  ;  s  \  fel  y  gwypom  y  pethau 
a  rad-roddwyd  i  ni  gan  Dduw. 

e  adD.  6.  Rhuf.  8.  5,  6.  2  Cor.  4.  4.  Eph.  2.  2.  lago  4. 
5.  1  Ioan  4.  4,  5.  a  5.  19.  Dat.  12.  9.  /Rhuf.  8.  15,  lô. 
g  pen.  3.  22.  loan  16.  14,  15.  Rhuf.  8.  32.  I  Iean  2.  20,  27. 
Dat.  21.  6. 

*  Wrth  ysbryrì  y  byd,  mae  rhai  yn  deall  y 
diafol,  yr  ysbryd  drwg  hwnw  sydd  yn  y  byd, 
ac  yn  llywodraethu  ar  ddynion  bydol,  anian- 
ol,  a  chnawdol.  Wrth  ysbryd  y  byrì,  mae 
eraill  yn  deall  ysbryd  dynol  ac  anianol  yn 
un/ig,  trwy  yr  hwn  mae  dynion  yn  deall  ac 

yn  amgyffred  pethau  bydol :  ysbryd  doeth- 
ineb  a  dysgeidiaeth  fydol,  yn  yr  hwn  yr  ym- 
falchîa  ac  yr  ymffrostia  dynion  y  byd  hwn, 

a'r  hwn  sydd  yn  eu  cynhyrfu  ac  yn  eu  ty- 
wys  i  bob  helyntion  ac  anturiaethau  bydol. 

t  Nid  ysbryd  o'r  fath  hyn  oedd  yr  apostol- 
ion  a'r  gwir  gristionogion  wedi  dderbyn  ; 
ond  yr  Ysbryd  oedd  o  Dduw,  ac  o  ganlyn- 
iarì,  y  ddoethineb  a'r  ddysgeirìiaeth  oedd  o 
Dduw  hefyd.  Mae  yr  Ysbryd  Glân  "o 
Dduw,"  o  ran  ei  hanfodiarì  personol ;  yn 
deilliaw  oddiwrth  y  Tad,  Ioan  15.  26:  ac 

hefyd  "o  Dduw,"  o  ran  ei  breswyliad  yn, 
a'i  weithrediadau  a'i  ddylanwarìau  ar  y 
saint.  JTrwy  rìdysgeirìiaeth  a  golenni  yr 
Ysbryd  hwn  yr  oedrì  yr  apostolion  yn  cael 
eu  tywys  i  bob  gwiríonerìd  ;  efe  oedd  yn  eg- 
luro  dyfnion  bethau  Duw  iddynt ;  a  thrwy- 
ddo  ef  yr  oeddynt  yn  dyfod  i  wir  ac  achub- 
01  wybodaeth  o  fendithion  mawrion  a  gogon- 
eddus  yr  efengyl  ;  y  rhai  a  ddarparodd  ac  a 
roddorìd  Duw  i'w  bobl,  nid  am  unrhyw  deil- 
yngdorì  ynrìdynt  hwy  eu  hunain,  ond  o'i  rad 
ras  a'i  drugaredd  ef. 

13  *  Y  rhai  yr  ydym  yn  eu  llefaru 
hefyd,  h  f  nid  â'r  geiriau  a  ddysgir 
gan  ddoethineb  dynol,  l\  ond  a  ddysg- 
ir  gan  yr  Yspryd  Glân ;  ||  gan  gyd- 
farnu  *  pethau  ysprydol  â  phethau  ys- 

prydol. 
h  adn.  4.  pen.  1.  17.  2  Pedr  1.  16.  t'  pen.  12.  1—3. a  14.  2.  Luc  12.  12.  Act.  3.  4.  I  Pedr  1.  12.  k  adn.  14. 

pen.  9.  lî.  a  10.  3—5.  Eph.  5.  19.  Cul.  3.  16. 

*  Y  pethau  a  eglurorìd  ac  a  rad-roddorìd 
Duw  trwy  ei  Ysbryd  i'w  apostolion,  yr  oedd- 
ynt  yn  llefaru  ac  yn  pregethu  y  pethau  dai- 
onus  a  gwerthfawr  hyny  i  eraill ;  ac  yroedd- 
ynt  yn  eu  llefaru  oddi  ar  wybodaeth  am 
danynt,  ac  oddi  ar  brofiad,  mwynâd,  a 

merìrìiant  personol  o  honynt.  t  Am  "y 
geiriau  a  rìrìysgir  gan  rìrìoethineb  rìynol," gwtl  ar  arìn.  I,  4  :  nid  oedrì  geiriau  felly  yn 

angenrheirìiol  nac  yn  addas  i  lefaru  am  beth- 
au  mawrion  Duw ;  ni  buasent  ddim  ond 
megys  goreuro  y  perl  gwerthfawrocaf,  neu 
arliwio  yr  aur  puraf,  er  gwaelu  a  churìrìio 

eu  disgleirder  a'u  gwerth  cynhenid  eu  hun- 
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ain.  t  Ond  yr  oeddynt  hwy  (ac  e  ddylai 
pawb,)  yn  pregefhu  yr  erfengyl  mewn  geir- 
iaii  syml,  anghywrein-ddoeth,  sobr,  ac  eto 
mawryddig  a  hardd,y  fath  a  ddysgid  iddynt 
gan  yr  Ysbryd  Glân :  efe  oedd  yn  rhoddi  y 

pethau  â'r  geiriau  hefyd  iddynt.  ||  Wrth 
lefaru  fel  hyn,  yr  oeddynt  yn  cymharu  peth- 
au  ysbrydol  â  phethau  ysbrydol ;  hen  ddat- 
guddiedigaethau  â  rliai  diweddarach  ;  mewn 
cysgodau  a  sylwedd  ;  ac  mewn  prophwydol- 

iaethau  â'r  cyflawniadau  o  honynt :  fel  hyn 
yr  oedd  y  naill  beth  yn  tatìn  goleu  ar  y  llall ; 
a  hwythau  yn  eu  gosod  allan  yn  iaith  yr  Ys- 
bryd  ei  hun,  fel  yr  oedd  yn  gynnwysedig  yn 

yr  ysgrythyrau  sanctaidd  :  dyna'r  dull  mwy- 
af  teilwng  i  bethau  Duw,  a  mwyaf  addas  i'w 
dangos,  a'u  hargrafì'u  ar  feddyliau  dyniou. 
Gan  egluro  pethau  ysbrydol  trwy  bethau  ys- 
brydol,  medd  Doddridge. 

14  l  *  Eitlir  dyn  anianol  m  nid  yw 
yn  derbyn  n  y  pethau  sydd  o  Yspryd 
Duw :  °  canys  fifolineb  ydynt  ganddo 
ef ;  p  ac  nis  gall  eu  gwybod,  oblegid 
yn  ysprydol  y  bernir  hwynt. 

I  pen.  15.  44,  46.  Ia|»o  3.  15.  Jud.  19.  m  Mat.  16.  23. 
IoaH  3.  3—6.  a  8.  43.  a  10.  2—6,  27.  a  12.  3?,  38.  Rhuf.  8.  5. 
8.  «  adn.  12.  Iom  14.  26.  a  15.  26.  a  16.  8-15.  o  pen. 
1.  18,  23.  Ioau  8.  51,  52.  a  10.  20.  Act.  17.  18,  32.  a  18.  15. 
a  25.  19.  a  26.  24,  25.  p  Diar.  14.  6.  Ioan  5.  44.  a  6.  44, 
45.  Act.  16.  14.  2  Cor.  4.  4—6.  1  Ioan  2.  20,  27.  a  5.  20. 
Jud.  19. 

Er  mòr  werthfawr  oedd  y  pethau  oedd  o 
Ysbryd  Duw,  ac  er  bod  yr  apostolion  yn  eu 
gosod  allan  yn  y  goleu  egluraf  ger  bron  dyn- 
ion  anianol  a  díadgenedledig  ;  nid  oeddynt 
hwy  yn  eu  derbyn,  ífolineb  ac  ynfydrwydd 
oeddynt  ganddynt  hwy.  Rhy  faith  o  lawer 
fyddai  sylwi  yma,  pa  faint  o  ddadlau  a  fu 
gan  ddynion  dysgedig  yn  nghylch  y  '*  dyn 
anianol, "  (Psuchikos  anthròpos,)  pa  beth 
yw: — mae  ymadrodd  yr  apostol  yma  yn  ein 
rhwymo  i  ddeall,  mai  wrth  y  "  dyn  anianol  " 
y  meddyliai  efe,  dyn  dîadgenedìedig,  yn  ei 
gyflwr  natur,  heb  ei  gyfnewid  trwy  ras;  pa 
mòr  ddoeth,dysgedig,  boneddigaidd,  moesol, 
a  chymmedrol  bynnag  a  fyddo.  Yr  oedd 
llawer  iawn  o'r  cyfryw  ddynion  "  anianol" 
yn  mhlith  y  Groegiaid  ;  ac  iddynt  hwy  yn 
anad  neb  eraill  yr  oedd  yr  efengyl  yn  ífolin- 
eb,  er  eu  holl  ddoethineb  gnawdol  a'u  dys- 
geidiaeth  ddynol.  +  Nis  gaìl  y  dyn  anianol 
mwyaf  ei  fanteision,  mwyaf  ei  ddoethineb 

a'i  ddysgeidiaeth,  a  mwyaf  ei  rinweddau  da, 
tra  byddo  yn  ddyn  anianol,  wybod  na  derbyn 
y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw ;  %  oblegid 
trwy  oleuni,  ac  mewn  goleuni  ysbrydol,  y 
dëallir  y  cyfryw  bethau,  y  gwelir  eu  gogon- 
iant,  ac  y  bernir  yn  iawn  am  danynt.  Tra 
byddo  yn  ymddhied  i'w  ddeall  ei  hun,  ac 
heb  ymostwng  i  ddysgeidiaeth  yr  Ysbryd 
Glân,  nis  gall  eu  gwybod. 

15  5*  Ond  yr  hwn  sydd  ysprydol, 
j  t  sydd  yn  bamu  pob  peth ;  r  J  eithr 
efe  nis  bernir  gan  neb. 
!  q-pe«.  3.  1.  a  14   37.    G«l.  6.  1.    Col.  1.9.        r  pen.  4 
I  5.  2  Sam.  12.  16-23.  Act.   15.  1-5.  a  16.  3.  Gal.  2.  3-5. 

*  Mae  yr  "  ysbrydol "  yma  mewn  cyfer- 
byniad  i'r  "  aniauol"  yn  yr  adnod  o'r  blaen  : 
yr  hwn  sydd  wir  gristion,  wedieiadnewyddu 
yn  ysbryd  ei  feddwl,  a'i  dywys  i  adnabydd- 
iaeth  o  bethau  ysbrydol  gan  Ysbryd  Duw. 
+  Mae  hwn   yn  medru  dëall,  ac  iawn    farnu 

am  bob  peth  angenrheidiol  eu  gwybod,  yn 
nghylch  tfordd  üuw  o  achub  pecbaduriaid 
trwy  Iesu  Grist :  mae  efe  yn  medru  gwahan- 
iaethu  rhwng  gwirionedd  a  chyfeiliorni  yn  y 
pethau  pwysig  hyn  ;  mae  yn  gweled  gogon- 
iant,  ac  yn  profi  rhinwedd  iachusol  a  sanct- 
eiddiol  ynddynt.  j  Ond  efe  ei  hun,  o  ran  ei 
wybodaeth  ysbrydol,  ei  brofiad  o  bethau  yr 

efengyl,  a'i  fwynâd  o  honynt;  nid  oes  nebyn 
ei  ddëall,  yn  galln  barnu  am  dano,  na  gwrth- 
ddywedyd  y  pethau  mae  efe  yn  gweled 
gwerth,  ac  yn  cael  hyfrydwch  ynddynt.  Nid 
oes  neb  o'r  dynion  anianol  yn  ei  farnu,  a 
feddyiir  ;  mae  efe  fel  dyn  yn  gweled  yn 
nghanol  deillion,  y  rhai  nis  gallant  amgyffred 
yr  hyn  sydd  eglur  iddo  ef:  ac  yn  nghanol  eu 
tywyllwch  eu  hunain,  nis  gallant  amgyífred 

am,  na  chyfranogi  o'r  syniadau  gogoneddus, 
a'r  teimladau  hyfryd,  mae  goleuni  yr  Ysbryd 
Glân  ar  bethau  Duw,  yn  roddi  iddo  ef. 

1 6  s  *  Canys  pwy  a  wybu  feddwl 

yr  Arglwydd,  f  yr  hwn  a'i  cyfarwydda 
ef  ?  *  X  Ond  y  mae  gennym  ni  feddwl 
Crist. 

Job  15.  8.  a  22.  2.  a  40.  2.  Es.  40.  13,  14.  Jer.  23.  18. 
fthuf.  11.  34.  t  Ioîh  15.  15.     a  16.  13—16.      a  17.  6—8. 

I.  12.  Eph.  3.  3,  4. 

Cyrnmerwyd  y  geiriau  hyn  o  Isa.  40. 13, 

a  defnyddiodd  yr  apostol  hwy  o'r  blaen, 
Rhuf.  11.  34.  Gwel  yno.  Pa  ddyn  anianol, 
trwy  nerth  rheswm  a  deall  naturiol,  er  cael 
y  manteision  mwyaf  tu  yma  i  ddysgeidiaeth 
yr  Ysbryd  Glân;  a  allodd  erioed  wybod  ar- 
faeth  a  chyngor  Duw,  a'i  ddirgelion  dwyfol 
ef  yn  iachawdwriaeth  dynion  ì  +  Pwy  a  gyf- 
arwydda  yr  "Arglwydd,  "  medd  rhai;  pwy 
a  gyfarwydda  "  yr  hwn  sydd  ysbrydol, " 
(adn.  15.)  a  than  ysbrydoliaeth  yr  Ysbryd 
Glân,  medd  eraill :  pwy  a  ddengys  iddo  ei 
fod  yn  camsynied  am  y  pethau  a  eglurodd 
Duw  iddo,  pwy  a  fedr  wrth-ddadleu  yr  hyn 
mae  efe  yn  ddywedyd  am  danynt,  a  phwy  a 

fedr  ei  argyhoeddi  ef  i'w  droi  oddi  wrthynt? 
X  Ond  nyni  yr  apostolion,  a  phawb  o  honom, 
sydd  yr  awr  hon  yn  oleuni  yn  yr  Arglwydd, 

y  rhaì  mae  Y'sbryd  Duw  genym,  yn  aros  ac 
yn  gweithio  ynom,  yn  ein  dysgu  ac  yn  ein 
goleuo;mae  genym  ni  feddwl  Crist?  wedi 
cael  ein  dysgu  ynddo  gan  ei  Ysbryd  ef :  am 
hyny  gallwn  ni  fod  yn  dawel  ac  yn  sicr  yn 
y  gwirionedd  a  ddysgasom,  heb  dderbyn 
dim  croes  iddo  gan  ríeb  arall,  nac  ofni  barn 
neb  am  yr  hyn  a  dderbyniasom  ac  ydym  yn 
gredu.  Mewn  mesur  mae  meddwl  Crist  gan 
bob  dyn  ysbrydol ;  ac  nid  yw  dynion  anianol 
yn  addas  i'w  barnu  hwynt :  ond  y  mae  pob 
peth  i'w  brofi  a'i  farnu  wrth  air  Duw;  ac 
nid  oes  dim  mewn  athrawiaeth  na  buchedd, 

i'w  gyfiawnâu,  eu  esgusodi,  na'i  gondemnio, 
ond  wrth  y  rheol  antfaeledig  hòno,  pan  eg- 
lurer  hi  yn  iawn. 

PEN-  III. 

Am  gnawdolrwydd,  $c,  y  Corinthiaid. 

*  A  M YFI,  frodyr,  ni  allwn  lefaru 
wrthych  a  megis  wrth  rai  ysprydol, 
-f  ond  b  megis  rhai  cnawdol,  J  megis, 
wrth  c  rai  bach  yng  Nghrist. 

apen  2.6,  15.  Gal'  6.  1.  '*  adn.  3,  4.  pen.  2.  14. Wat.  16.  23.      Rhuf.  7.  14.  c  pen.  11.  20.      Rhuf.  2.  20. 
Eph.  4     13,  14.   1  loan2.  12. 



Paul  yn  dangos  Vr I  COR.  III.        Corinthiaid  eu  bod  yn  ynawdol. 

*  Cawsai  llawer  o'r  Corinthiaid   eu   hudo  h5,i9— 21.  iago  3.  16.  ■  4. 
gan  eu  gau-athrawon  pleidgar,  i  feddwl  yn 
isel  am  weinidogaeth  Panl,  oblegid  nadoedd 
wedi  eu  dysgu  hwynt  mewn  pynciau  uchel 
a  dyrys  ;  pethau  y  rhoddai  rhai  o  honynt  hwy 
bwys  mawr  arnynt,  ac  y  siaradent  lawer  ani 
danynt:  mae  efe  ynoa  yn  rhoddi  rheswm 
dros  ei  ymddygiad  yn  hyny.  Er  bod  yn  eu 
plith  hwy  rai  wedi  eu  cyfoethogi  mewn  pob 
ymadrodd  a  phob  gwybodaeth,  ac  nad  oedd- 
ynt  yn  ol  mewn  un  dawn  ;  (pen.  1.  5,  7  ;)  eto 
yr  oedd  yr  apostol  yn  gweled  pethau  yn  eu 

tymherau  a'u  tueddiadau  hwynt  yn  gyffredin, 
yr  hyn  oedd  yn  ei  gwneyd  yn  anmhriodol 
iddo  ef  lefaru  wrthynt  megys  wrth  rai  "  ys- 
brydol,  "  addas  i  dderbyn  datguddiedigaeth- 
au  dyfnion  o  ddoethineb  Duw.  f  Nid  cnawd- 
ol  o  ran  cyflwr,  a  than  lywodraetb  y  cnawd 
a  feddylir ;  pe  felly,  ni  buasai  yr  apostol  yn 

eu  galw  hwy  yn  "  frodyr,"  ac  "  yn  Nghrist:" 
ond  çnawdol  mewn  cymhariaeth  a  feddylir; 
cristionogion  o  ychydig  o  wybodaeth  brofiad- 
ol  a  gras,yn  fwy  dan  effeithiau  egwyddorion 
cnawdol  na  rhaicredinwyr  eraill.a  mwy  nac 
y  gallesid  disgwyl  iddynt  hwythau  fod,  ac 
ystyried  y  manteision  a  gawsent.  Fellyrhai 

"  ysbrydol  "  yw  cristionogion  o  gyrhaedd- 
iadau  uchel  mewn  gwybodaeth,  profiad,  a 

gras  ;  a  rhai  "  cnawdol  "  yw  rhai  11  a i  eu  cyr- 
haeddiadau  yn  y  pethau  hyny,  ond  eto  yn 
gristionogion  gwirioneddol  a  diffuant.  JYr 
un  sylw  a  wna  y  tro  am  rai"bach  yn 
Nghrist: "  bach  o  gyrhaeddiadau,  neu  ieuanc o  ran  amser. 

2  d  *  Mi  a  roddais  i  chwi  laeth  iV 

yfed,  ac  nid  bwyd  :  e  f  canys  hyd  yn 
hyn  nis  gallech,  ac  nis  gellwch  chwaith 
etto  yr  awrhon  ei  dderbyn. 

d  Heb.  5.  12— U.    1  Pedr  2.  2.  ê  Ioan  16.  12.    Heb. 
5.  11,  12. 

*  Llaeth  sydd  yn  fwyaf  addas  i  fabanod, 
ac  nid  bwyd  cryf ;  felly  yr  oedd  yr  apostolyn 
gorfod  rhoi  llaeth  i'r  Corinthiaid,  ac  nid 
bwyd :  athrawiaeth  ddechreuol  crefydd,  ac 
nid  pethau  mawrion,  dyfnion,  uchel,  ac  an- 
hawdd  eu  deall  :  yr  athrawiaeth  eglur  a  syml 
am  Iesu  Grist,  a  hwnw  wedi  ei  groeshoelio, 
yr  hon  fel  Uaeth  i  blant,  oedd  yn  fwy  addas 
i  adeiladaeth  a  chynnydd  ysbrydol  y  Cor- 
inthiaid  babanaidd,  na'u  difyru  hwynt  â 
phynciau  mwy  dyrys  ac  uchel  y  grefydd 
gristionogol,  yr  hyn,  efallai,  a  fuasai  yn  eu 
llenwi  â  balchder  a  gwagedd  y  pryd  hwnw, 

yn  fwy  na'u  hadeiladu  yn  fuddiol.  Am  y 
"  llaeth"  a'r  "  bwyd,"  gwel  eto,  ar  Heb.  5. 
12—14;  a  6.  1,  2.  t  Nis  gallech  dderbyn  y 
bwyd  cryf  pan  oeddwn  I  gyda  chwi,  nis 
gallasoch  o  hyny  hyd  yn  hyn,  ac  nis  gellwch 
chwaith  yr  awr  hon  :  ynoch  chwi  yr  oedd  yr 
annallu,  i  dderbyn  ;  ac  nid  ynof  fi,  i  roddi. 
Er  bod  yn  Corinth  lawer  o  wir  gristionog- 
ion ;  eto  cristionogion  lled  ddigynnydd  oedd- 
ynt,  ac  yn  eu  plith  lawer  o  anmherffeith- 
rwydd  plentynaidd. 

3  *  Canys  cnawdol  ydych  chwi 
etto  :  /f  canys  trd  Jyddo  yn  eich  plith 
chwi  genfigen,  a  chynnen,  Jac  ym- 
bleidio;  onid  ydych  yn  gnawdol,  ̂ ac 
yn  rhodio  yn  ddynol  ? 

/•pen.  1.  H.*a6.  1—8.  a  11.  18.   2  Cor.  12.  20.   Gal.  5. 

22.   Eph.  2.  2,  ,"3.  a4.  22—24.  Tit.  _.  . 

*Gwelar  adn.  1  :  cnawdol  oeddych  chwi 
gynt,  ac  wrth  yr  hanes  a  glywais  I  gan  y 
rhai  sydd  o  dŷ  Chlöe,  (pen.  1.  11,)  cnawdol 
ydych  eto  :  mae  yn  eich  plith  chwi  lawer  o 
gnawdolrwydd  tymher,  a  dull  plentynaidd  o 
feddwl  am  athrawiaeth  yr  efengyl,  megys  pe 

na  byddai  i'w  derbyn  fel  peth  o  ddatguddiad 
dwyfol  yn  unig,  ond  ar  awdurdod  a  chyfrif- 
olcleb  rhyw  ddynion  o  enwogrwydd  ac  an- 
rhydedd,  sydd  yn  ei  thraddodi  i  chwi.  f  Tra 
byddo  cenfigen,  cynnen,  ac  ymbleidio  yn 
eich  plith  chwi  onid  yw  hyny  yn  ddigon  o 
brawf  eich  bod  yn  gnawdol,  ac  yn  rhodio  yn 
ddynol  ?  Gweithredoedd  y  cnawd  yw  cen- 
figen  a  chynnen,  hyd  yn  nod  yn  mhlith  dyn- 
ion  duwiol ;  (Gaht.  5.  19,)  ac  maent  yn  groes 
i  gariad,  yr  hyn  yw  perffeithrwydd,  a 
rhwymyn  perffeithrwydd  y  saint.  Colos.  3. 

14.  %  Am  yr  ymbleidio  hyn,  gwel  ar  pen.'l. 10.  Cenfigen  yn  gyntaf,  ac  o  hyny  y  daw 
cynnen  ;  ac  yna  o  gynnen  y  daw  ymbleidio 
ac  ymranu  ;  pob  terfysg  a  gweithred  ddrwg : 
g^wylied  a  gweddîed  yr  eglwysi  rhag  y  peth 
cyntaf,  fel  na  ddelo  y  pethau  eraill  i  mewn. 

4  *  Canys  tra  dywedo  un,  Ä  Myfi 
ydwyf  eiddo  Paul ;  ac  arall,  Myfi  wyf 
eiddo  Apòlos ;  onid  ydych  chwi  yn 

gnawdol  ? h  pen,  1.  12.  a  4.  6. 

*  Gwel  ar  pen.  1.  12  :  dyma'r  achos  o'r 
genfigen,  y  gynnen,  a'r  ymbleidio,  a  son- 
iwyd  yn  yr  adnod  o'r  blaén.  Nid  Paul,  nac 
Apòlos,  na  Chephas,  oedd  wedi  gwneyd  y 
drwg  yn  Corinth,  eithr  y  gau-athrawon ; 

ond  doethineb  yr  apostol  "ar  hyn  o  bryd oedd  ei  enwi  ei  hun  ac  Apòlos,  a  pheid- 
io  enwi  y  terfysgwyr  hyny,  fel  na  chaent 
ddim  i  feîo  arno  ef.  Cwyno  a  chondemn- 
io  y  drwg  o  anghydfod  oedd  ei  amcan 
ef,  er  pe  buasai  efe  ei  hnn,  neu  ei  gyfaill  an- 
wylaf  yn  y  byd,  wedi  bod  yn  achlysur  o 
hòno  :  ond  gwyddai  ar  yr  un  pryd,  nad  efe 

na'i  gyfaill  Apòlos  a  fu  yr  achlysur;  ac  ef- 
allai  mai  nid  yn  eu  cylch  hwy,  yn  gyra- 
maint  ag  yn  nghylch  y  gau-athrawon,  yr 
oedd  yr  ymbleidio. 

5  *  Pwy  gan  hynny  yw  Paul,  a 
phwy  Apòlos,  ̂ fond  gweinidogion 
trwy  y  rhai  y  credasoch  chwi,  h  %  ac 
fel  y  rhoddes  yr  Arglwydd  i  bob  un? 

i  adn.  7.  pen.  4.  1,  2.  Luc  1.  2.  Rhnf.  10.  14,  15.  2  Cor. 
3.  6.  a4.  5,  7  a  6.  1,  4.  a  11.  23.  k  adn.  10.  pen.  9.  17. 
a  12.  4—11,  28.  Mat.  25.  15.  Ioan  3.  27.  Rhuf.  12.  3—6. 
1  Pedr  4.   10,  II. 

*  I  feddyginiaethu  y  Corinthiaid  o'r  gen- 
figen,  y  gynnen,  a'r  ymbleidio  annymunol uchod,  mae  yr  apostol  yn  gofyn  iddynt  yn 
sobr  iawn,  Pwy  a  dybient  hwy  oedd  Paul? 
A  pha  peth  a  wnaent  hwy  o  Apòlos  ?  A  pha 
beth  mewn  gwirionedd  oedd  y  naill  neu  y 

llall  o'r  ddau  hyn  ì  Nid  oeddynt  hwy  na 
mwy  na  Ilai  na  gweinidogion  Duw;  offeryn- 
au  yn  ei  law  ef,  trwy  weinidogaeth  pa  rai  y 
dygwyd  y  Corinthiaid  i  gredu  yr  efengyl:  yr 
oedd  yn  ddigon  gan  Paul  ac  Apòlos  gael  eu 
hystyried  a'u  parchu  fel  gweinidogion ;  ac 
nid  oedd  yr  un  o  honynt  yn  chwennych  cael 
ei  dderchafu  ar  gost  y  llall,  ond  eu  parchu 
ill  dau  fel  cyd-weithwyr  Duw.  J  Felyrhodd- 



Mai  Duw  yn  unig  a  all I  COR.  III. fendithio  y  weinidoyaeth. 

es  yr  Arglwydd  ddawn  gweinidogaethol,  a 

llwyddiant  ar  ei  weinidogaeth,  i  bob  nn  o'r 
ddau,  Paul  ac  Apòlos.  Neu  ynte,  fel  y 

rhoddes  yr  Arglwydd  i  bob  un  o'r  Corinth- 
iaid  gredu  trwy  eu  gweinidogaeth  hwy  :  y 
cyntaf,  mae  yn  debyg,  yw  meddwl  y  geiriau. 

6  l  *  Myfi  a  biennais,  m  f  Apòlos  a 
ddyfrhâodd ;  M  %  onà  Duw  a  roddes  y 
cynnydd. 

/adu.  9,  10.  peo.  4.  14,  15.  a  9.  1,  7-11.  a  15.  1—11 
Aet.  18.  4— II.  2  Cor.  10.  14,  15.  m  Diar.  11.  25.  Act. 
18.26,27.     à  19.  1.  npen.  1.30.    a  15.   10.    Salm  62.  9, 
11.  a92.  13—15.  a  127.  1.  Es.  55.  10,  11.  «61.  II.  Act.  11. 
13.  a  14.  27.  a  16.  14.  a  21.  19.  Rhuf.  15.  18.  2  Cor.  3.  2—5. 
1  Thes.  1.  5. 

*  A  llefaru  mewn  iaith  llafurwr,  garddwr, 
neu  winllanydd,  Myfi  a  blenais :  rhoes  Duw 
yr  anrhydedd  i  mi  Paul,  yn  gyhtaf,  i  breg- 
ethu  yr  efengyl  yn  eich  plith  chwi  y  Cor- 
inthiaid ;  bûm  yn  eich  plith  am  flwyddyn  a 
hanner,  (Act.  18.  11,)  a  bendigedig  fyddo 
Duw,  mi  a  blenais  yr  efengyl  yn  eich  plith, 
mi  a  blenais  eglwys  yn  eich  dinas  ;  ac,  fel 
ofFeryn,  mi  a  blenais  lawer  o  honoch  chwi- 
thau  fel  prenau  cyfiawnder  yn  yr  eglwys,  ac 
yn  wirioneddol  yn  Nghrist.  +  Am  fynediad 

Apòlos  i  Corinth,  ei  lafur  a'i  ddefnyddioldeb 
vno,  gwel  Act.  18.  27,  28 :  yr  oedd  hyny  ar 
oì  i  Paul  fod  yno  flwyddyn  a  chwech  mis,  ac 
ar  ol  iddo  ymadael  oddi  yno,  a  mordwyo 
ymaith  i  Syria,  Act.  18.  18.  Yn  Act.  18.  27, 

dywedir  i  Apòíos  "gynnorthwyo  llawer  ary 
rhai  a  gredasent  trwy  ras  yn  Corinth  \"  a 
hyny  yw  yr  eglurâd  gorau  ar  y  "dyfrâu" 
yma.  \  Ond  wedi  planu  y  naill  a  dyfrâu  y 
llall,  Duw  yn  unig  a  roddes  y  cynnydd  ;  ac 

a  wnaeth  i'r  planigion  dyfu  a  dwyn  flfrwyth. 

7  *  Felly  °  nid  yw  yr  hwn  sydd  yn 
plannu  ddim,  na'r  hwn  sydd  yn  dyfr- 
hâu ;  f  ond  Duw  yr  hwn  sydd  yn  rhoi 
y  cynnydd. 

o  pen.  13.  2.  Salm  115.  1.  És.  40.  17.  a  41.  29.  Dan  4 
35.  2  Cor.  12.  11.  Gál.  6.  3. 

*  Nid  yw  y  planwr  "  ddim,"  ond  planwr; 
na'r  dyfrâwr  "ddim,"  ond  dyfrâwr  :  nid 
yw  llwyddiant  y  weinidogaeth  yn  ymddy- 

I  bynu  ar  y  naill  na'r  llall  o  honynt,  mwy  nag 
y  mae  tyfiant  yr  had  naturiol  yn  ymddybynu 
ar  y  llafurwr  naturiol.  f  Duw  yn  unig  sydd 
yn  rhoddi  y  cynnydd ;  yn  darpar  y  galon  i 
dderbyn  y  gair,  ac  yn  bendithio  y  gair  i'r 
galon. 

8  p  *  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  plan- 
nu,  a'r  hwn  sydd  yn  dyfrhâu,  un  yd- 
-nt;  9  f  a  phob  un  a  dderbyn  eibriod wobr  ei  hun,  yn  ol  ei  lafur  ei  hun. 
!i<r    foadl,,,f '  pen-  4>  6-    Ioan  4-  36-38.        q  pen.  4.  5.    a  9 

L17,'n  V!5-  DS,-.  Salm  62-  I2"    Dan-  12-  3-    Mat.  5.  11,  12 
SL4,i  4?'  *  16'  27-  Rhuf-  2-  6-    Gal-  6-  ?.  8-    Heb.  6.  10. 
í,  oan  8-  Dat-  2    23,  a  22-  12- 

*  Er  bod  Duw  yn  donio  ac  yn  danfon  un  i 
•lanu,  a'r  llall  i  ddyfrâu,  eto  "  un  ydynt  ;V yn  eu  danfoniad,  un  yn  eu  hathrawiaeth, 
n  yn  eu  prif  amcan,  sef  gogoneddu  Duw, 
chub  eneidiau,  ac  ehangu  terfynau  teyrnas 
'  Cyfryngwr  mawr  yn  y  byd.  Un  ydynt efyd  yn  eu  diddymdra,  o  ran  peri  y  cyn- 
ydd  ;  maent  yn  foddlawn  i  Dduw  fod  yn  bob 
»eth  yn  hyny,  a  hwy  eu  hunain  yn  "  ddim  :" 
r  oedd  hyn  yn  rheswm  cadarn  yn  erbyn  ym- 
leidio  ya  Corinth,  a  derchafu  y  naill  wein- 
log  uwchlaw   y  llall,  ac   yn  enwedig  der- 
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chafu  y  naill  yn  erbyn  y  llall.  tGall  y  naill 
lafurio  mwy  na'r  llall,  a  «hael  ei  anrhyd- 
eddu  â  mwy  o  Iwyddiant  na'r  llall,  a  phob 
un  a  dderbyn  ei  brYod  wobr  ei  hun,  nid  yn 
01  ei  Iwyddiant  ei  hun,  ond  yn  ol  ei  lafur  ei 
hun.  Nid  yn  ol  cymmeradwyaeth  a  gogon- 
iant  dynion  y  bydd  hya,  ond  yn  ol  cyfiawn- 
der  a  rhad  ewyllys  da  ŷ  Barnwr  mawr,  yr 
hwn  a  fedr  farnu  yn  gywir  am  ffyddlondeb 

a  diwydrwydd  pob  un  o'i  weision,a'u  gwobr- 
wy°  yn  gyfatebol,  nid  o  ddyled  a  haeddiant, 
ond  o  ras  yn  unig. 

9  *  Canys  r  eyd-weithwyr  Duw  yd- 
ym  ni :  *  f  llafur-waith  Duw,  '  \  ad- 
eiladaeth  Duw,  ydych  chwi. 

r  Gwel  ar  adn.  6.  Mat.  9.  37,  38.  Maro  16.  20.  2  Cor.  6. 
I.  3  Ioau8.  s  Salm  65.  9—13.  a  72.  16.  a  80.  8—11.  Es. 
5.1—7.  a27.2,  3.  a  28.  24— 29.  a  32.  20.  a  61.  3,  5,11. 
Jer.  2.  21.  Mat.  13.  3—9,  18-30,  36—42.  a  20.  1—14.  a  21. 
33—44.  Marc  6.  26—29.  Ioan  4.  35—38.  a  15.  1—8.  t  adn. 
16.  pen.  6.  19.  Salm  118.  22.  Am.  9.  11,  12.  Zec.  6.  12,  13. 
Mat.  16.  18.  Act.  4.  11.  2  Cor.  6.  16.  Eph.  2.  10,  29—22. 
Col.  2.  7.  1  Tim.  3.  15.  Heb.  3.  3,  4.  1  Pedr  2.  5. 

*  Cyd-weithwyr  â'u  güydd,  nid  yn  groes 
i'w  gilydd,  ac  oll  yn  gyd-weithwyr  Duw,  fel 
offerynau  yn  ei  law  ef,  trwy  ba  rai  mae  yn 

myned  a'i  waith  yn  mlaen.  Cyd-weithwyr 
Duw,  nid  cyd-weithwyr  â  Duw,  fel  mae  yn 
y  cyfieithiad  saesoneg,  yr  hwn  a  addefir  yn 

anmhri'odol  gan  ddau  o  leiaf  o'n  Hawdwyr, 
Scott,  a  Doddridge.  +  Yma  cyffelybir  eg- 
lwys  a  phobl  Dduw  i  winilan,  gardd,  neu 
lafur-dir,  fel  mewn  llawer  o  fànau  eraill  yn 

yr  ysgrythyr,  ac  yn  gyson  â'r  planu  a'r  dyfr- 
âu  yn  adn.  6,  7.  %  Yma  eto  cyffelybir  yr 
eglwys  i  adeiladaeth,  yr  hon  oedd  Duw  yn 
ei  chodi  trwy  offerynoldeb  ei  genadon,  yn  ol 

ei  gynllun  ei  hun,  i'w  ogoniant  ei  hun,  ac  i 
fod  yn  deml  sanctaidd  iddo  ei  hun  :  gan  hyny 
dylasai  y  Corinthiaid  fod  yn  eiddo  cyssegr- 
edig  i  Dduw,  ac  nid  i  neb  arall. 

10  u  *  Yn  ol  y  gras  Duw  a  rodd- 
wyd  i  mi,  x  f  megis  pen-saer  celfydd, 
y  myfi  a  osodaiay  sylfaen,  z  %  acy  mae 
arall  yn  goruwch-adeiladu.  aOnd  ed- 
ryched  pob  un  pa  wedd  y  mae  yn 
goruwch-adeiladu. «  adn.  5.  pen.  15.  10.  Rhuf.  1.5.  a  12.  3.  a  15.  15.  Eph. 
3.  2-8.  Col.  1.  29.  ITit.  1.  11-14.  1  Pedr  4.  11.  jrlBien. 
3.  9-11.    2  Cron.  2.  12.     Dan.  12.  3.    Mat.  7.  24.    a  24.  45. 
2  Tini.  2.  15.  v  Gwel  ar  adn.  6,  li.  pen.  9.  2.  Zec.  4.9. 
Rbuf.  15.  20.  Eph.  2.  20.  Dat.  21.  14,  19.  z  pen.  15.  11, 
i2.  Act.  18.  27,  28.  2  Cor.  10.  15.  a  11.  13—15.  a  Pree. 
12.  9.  Luc  11.  35.  a  21.  8.  Col.  4.  17.  1  Tim.  4.  16.  íaeo  3. 
1.  1   Pedr  4.  11.2  Pedr  2.  1—3. 

*  Mae  "  gras  Duw"  yma  yn  arwyddo,  un 
ai  y  dawn  a  roddes  Duw  i  Paul  i  bregethu 
yr  efengyl,  neu  y  swydd  apostolaidd  y  galw- 
odd  Duw  ef  iddi :  mae  efe  yn  priodeli  pob 

un  o'r  ddau  i  Dduw,  ac  wedi  eu  rhoddi  iddo 
ef  o  drugaredd  a  gras  Duw  yn  unig.  f  Fel 
y  mae  adeiladydd  medrus  yn  gofalu  am  osod 
sylíaen  dda  yn  gyntaf,  cyn  goruwch-adeil- 
adu  ;  felly  yr  oedd  Paul,  y  cyntaf  a'r  medr- usaf  a  bregethodd  yr  efengyl  yn  Corinth, 
wedi  gosod  sylfaen  dda  yno  ;  a  gwyddai  ei 
bod  yn  ddigon  cadarn  i  ddàl  yr  holl  oruwch- 
adeilad  oedd  efe  yn  fwriadu  ei  gosod  arni. 
Dengys  yr  adnod  nesaf  beth  oedd  y  sylfaen 
a  osododd  efe.  \  Ond  wedi  ei  ymadawiad 
ef  o  Corinth,  daetb  Apòlos,  a  gweinidogion 

eraill  yno,  ifyned  a'r  gwaithmawryn  mlaen 
a  ddechreuasid  ganddo  ef.  ||  Ie,  daeth  yno 
lawer  o  gau-athrawon  yn  ei   absenoldeb  ef, 
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rhai  anfedrus,  cyfeiliornus,  a  diofal  pa  fodd 
y  pregethent :  at  y  rhai  hyn,  mae  yn  debyg 
yn  benaf,  mae  yn  cyfeirio  ei  ocheliad  yn  y 
rhan  hon  o'r  adnod.  Efallai  ei  fod  yn  rhoi 
y  cynghor  hefyd  i'r  gwir  athrawon,  i  edrych 
pa  wedd  y  goruwch-adeiladent. 

11  b  *  Canys  sylfaen  arall  nis  gall 
neb  ei  osod,  f  heb  law  yr  uíj  a  osod- 
wyd,  yr  hon  yw  Iesu  Gnst. 

b  Es.  28.  16.  Mat.  16.  18.  Act.  4.  11,  12.  2  Cor.  11.  2— 
4.  Gal.  1.  7—9.  1  Pedr  2.  6—8. 

*  Nis  gall  neb  yn  gyfreithlawn,  ac  nis  gall 
neb  a  llwyddo,  osod  sylfaen  arall :  nis  gall 
neb  bregethu  un  gwaredwr  arall  i  gadw  pech- 
aduriaid,  ond  Iesu  Grist  yr  hwn  a  bregeth- 
wyd  genyf  fi.  Nid  oes  iachawdwriaeth  yn 
neb  arall,  nac  enw  arall  wedi  ei  roddi  dàn  y 
nefoedd  yn  mhlith  dynion,  trwy  yr  hwn  mae 
yn  rhaid  i  ni  fod  yn  gadwedig.  Act.  4.  12. 
t  Mae  hwn  wedi  ei  osod  gan  Dduw,  yn  ei 

dragywyddol  gynghor  a'i  gyfammod ;  yn 
nghysgodau,  prophwydoliaethau,  acaddewid- 
ion  yr  Hen  Destament ;  yn  ei  gnawdoliad, 

ei  ufudd-dod,  a'i  aberth  ;  yn  athrawiaeth  a 
gweinidogaeth  yr  efengyl ;  gan  yr  holl  apos- 
toîií)n,  ac  yn  enwedig  gan  Paul  yn  Corinth  ; 
a  chàn  yr  Ysbryd  Glân  yn  nghalon  pob  cred- 
adyn. 

1 2  *  Eithr  os  goruwch-adeilada neb 
ar  y  sylfaen  hon,  caur,  arian,  dmeini 
gwerthfawr, e  f  coed,  gwair,  sofl  : 

c  Salm  19.  10.  a  119.  72.  Diar.  8.  10.  a  16.  16.  Es.  60. 
17.  ITira.4.  6.  2  Tirn.  2.  20.  1  Pedr  1.  7.  Dat.  3.  18. 
d  Es.  54.  11—13.  Dat.  21.  18—21.  e  Diar.  30.  6.  Jer.  23. 
23.  Mat.  15.  6—9.  Act.  20.  30.  Rhuf.  16.  17.  2  Cor.  2  17. 
a  4.  2.  Col.  2.  8,  18-23.  1  Tim.  4.  1—3,  7.  a  6.  3.  2  Tim. 
2.  16-18.  a  3".  7,  8,  13.  a  4.  3,  4.  Tit.  1.  9—11.  a  3.  9-11. Heb.  13.  9.   Dat.  2.  14,  15. 

>  Er  bod  y  sylfaen  yn  dda,  ac  yn  anmhosibl 
ei  newid,  eto  yr  oedd  perygl  rhag  cam-or- 
uwch-adeiladu  arysylfaenhon.  *  GallaiApòl 
os  ar  y  naill  law,  adeiladu  arni  athrawiatth 
a  dyledswyddau  ysbrydol,  gwirioneddol,  a 
sanctaidd,  y  rhai  o  ran  purdeb,  rhagoroldeb, 
a  defnyddioldeb,  a  ellid  eu  cyffelybu  i  aur, 
arian,  a  meini  gwerthfawr ;  y  rhai  ydynt  ba- 
ráus  yn  eu  natur,  a  ddaliant  y  prawf  eithaf, 
ac  ydynt  o  werth  mawr  yn  mhlith  dynion. 
f  Ar  y  líaw  arall,  gallai  y  gau  athrawon  Iudd- 
ewaidd  adeiladu  ar  y  sylfaen  hon,  y  fath  gau 
athrawiaethau,  ac  arferion  afrêolaidd,  afydd 

rwydd,  neu  ynte  yn  eu  tywys  i  benrhyddid 
neu  ddeddfoldeb.  t  Wrth  y  "dydd"  yma, 
mae  rhai  yn  deall  hir  amser,  dangosir  ryw- 
bryd  beth  yw  tuedd  athrawiaethau  dynion:e 
syrthia  Dagon  yn  y  diwedd,  er  sefyll  yn  hir. 
Dydd  trallod  a  chyfyngder,  medd  eraill  yw 

y  "dydd"  yma ;  a  dydd  mawr  y  farn,medd 
eraill.  %  Tybia  eraill  mai  dydd  goleu  yr  ef- 
engyl  yw  y  "dydd"  uchod,  yr  hwn  a  fydd 
f'el  tân  yn  chwilio  ac  yn  profi  pob  cyfeiliorni 
mewn  athrawiaeth  a  gweithredoedd  dynion. 

Y  rhai  sydd  o'r  farn  oláf  hon  a  dybiant  mai 
nid  tân  digofaint  Duw,  na  thân  y  farn  ddi- 
weddaf,  a  feddylir;  ond  goleuni  tanllyd  yr 
efengyl,  yn  ysu  ac  yn  llosgi  holl  sothach  a 
fofi  athrawiaethau  gau  a  llosgedig,  ac  yn  dan- 
gos  y  wir  athrawiaeth  yn  ei  phurdeb. 

14  •  *  Os  gwaith  neb  a  erys  yr  hwn 
a  oruwch-adeiladodd  ef,  f  efe  a  dder- 

byn  wobr. i  adn.  8.  pen.  4.  5.  Dan.  12.  3.  Mat.  24.  49—47.  a  25. 
21—23.  1  Thes.  2.  19.  2  Tim.  4.  7.  8.  1  Pedr  5.  1,  4.  Dat. 
2.  8—11. 

*  Yr  hwn  a  adeiladodd  arian,  a  meini 
gwerthfawr,  athrawiaeth  bur,  a  buchedd  gyf- 
atebol  ìddi ;  e  saif  gwaith  hwnw,  ac  e  ddeil 

y  proíìad  tanllyd  a  wneir  o  hóno:  t  caiff  yii- 
tau  ei  wobrwyo ;  dy wed  ei  Arglwydd  wrtho, 
"  Da,  was  da  a  ffyddlawn,  dos  i  mewn  i 

lawenydd  dy  Arglwydd."  Tybia  rhai  mai 
rhyw  raddau  uwch  o  ogoniant  na  christ- 
ionogion  eraill,  yw  y  "  gwobr"  yma;  ac 
uwch  hefyd  na  gweinidogion  eraill  yr  efeng- 
yl,  y  rhai  ni  buont  mòr  ddoeth  yn  eu  gor- 
uwch-adeiladaeth  :  dywedir  am  y  rhai  hyny 

y  byddant  yn  gadwedig,  er  y  cânt  golled  am 
eu  gwaith  ;  ond  y  neb  yr  aroso  ei  waith,  mae. 
mwy  na  bod  yn  gadwedig  iddo,  efe  a  dder- 
byn  wobr  hefyd. 

15  k  *  Os  gwaith  neb  a  losgir, 

'  f  efe  a  gaiífgolled  :  J  eithr  efe  ei  hun 
afydd  cadwedig ;  m  \\  etto  felly,  megis 
trwy  dân. 

k  adn.  12,    13.      Dat.   3.    18.  /  Act.   27.   21,    22,44. 
2  loan  8.        m  Am.  4.  11.  Zec.  3.  2.   1  Pedr  4.  18.   Jud.  23. 

*  "  Os  gwaith  neb,"  sef  yr  athrawiaeth  a'r 
ymarferiadau  a  fabwysiadodd  neb,  mewn  an- 
nwybodaeth  a  cham-gymmeriad,  a  brofir  yn 
anysgrythyrol  ac  anghywir,  er  nad  yn  han 

ent  yn  eu  natur  eu  hunain  yn  ddiwerth,  yn   fodo1  gyfeiliornns ;  ac  felly  a  wrthodir  ac  a 
wael,  ac  yn  llygredig;  pethau  mòr  ddigyfrif 
â  gweilt,  gwair,  a  sofl,  y  ihai  ni  ddaliant 
dân.  Mae  yn  ddiammau  mai  athrawiaeth 
dda  a  drwg,  neu  weithredoedd  da  neu  ddrwg, 
oedd  meddwl  yr  apostol  wrth  y  defnyddiau 
da  a  drwg  uchod. 

13-^*  Gwaith  pob  dyn  a  wneir  yn 
amîwg :  s  f  canys  y  dydd  a'i  dengys, 
1  ollegid  trwy  dân  y  datguddir  ef : 

*  a' r  tân  a  brawf  waith  pawb,  pa  fath 
ydyw. /adn.  lí.  15.  peo.  4.  5.  2  Tim.  3.  9.  *  pen.  1.  8.  Mal. 
6.  17,  18.   Rhuf.  2    5,  6,  16.   2  Thes.  1.  7-10.   2  Tim.  1.  18. 
2  Pedr  3.  10—13.  Dat.  20.  11.  h  Es.  8.  20.  a  28.  17.  Jer. 
23.  29.   Ezec.  13.  10—16. 

Mae  yr  amser  yn  dyfod  pryd  y  profir  ath- 
rawiaeth  pob  dyn,  hyny  yw,  pob  athraw,  pa 
un  ai  iach  ai  afiach  yw,  pa  un  ai  cywir  ai 

cyfeiliornus,  a  pha  be'th  yw  ei  thuedd  a'i  heff- aith,  a  ydyw  yn  gweithio  dynion  i  sancteidd- 
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wnair  yn  ddiddym,  fel  defnyddiau  gwae 
diwerth,  a  llosgadwy,  y  rhai  a  losgir  i  fynu 
yn  lle  eu  cadw  a'u  puro  trwy  dân  ;  t  caiff  y 
dyn  hwnw  golled  am  yr  holl  fanteision  a 
ddisgwyliodd  efe  oddiwrth  ei  waith,  un  ai 
trwy  law  geryddol  Duw  arno,  trwy  golli  ei 
barch  a'i  ddefnyddioldeb  fel  athraw  cyhoedd- 

us,  neu  ryw  ffordd  arall.  Mae  ynddi'ammau mai  pregethu  athrawiaethau,  defodau,  a 
ffurfiau  o  ddychymmyg  dynol,  yw  y  "  gwaith 
a  losgir"  yma  ;  a  chyffelyb  hefyd  fydd  tynged 
y  rhai  a  drenliant  eu  hamser  a'u  dawn  mewn 
dysgeidiaeth  gywrain  ond  anfuddiol,  ac 
mewn  dadleuon  anfuddiol  am  bethau  dibwys 
a  dihanfodol;  ac  yr  holl  amser  a  esgeulusant 

fywyd  crefydd,  ac  achos  mwyaf  pwysig  en- 
eidiau  anfarwol  a  gwerthfawr  dan  eu  gofal : 

llosgir  eu  gwaith  yn  y  diwedd,  a  chant  hwy- 
thau  siomedigacth  a  cholled  iddynt  eu  hun- 
ain.  í  Gan  ei  fod  ef  ei  hun  wedi  ymsylfaenu 

ar  Grist,  fel  ei  graig,  a  sylfaen  ei  ffydd  a'i 
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obaith  am  fywyd  tragywyddol;  ac  heb  gael 
ei  arwain  ymaith  i  benrhyddid  gan  ei  dyb- 
iau  cyfeiliornus  eraill ;  efe  ei  hun  a  fydd 
cadwedig  rliag  y  digofaint  sydd  ar  ddyfod  : 
ni  wrthyd  Dnw  ei  enaid  ef  am  bob  cyfryw 
gyfeilioruad,  os  bydd  efe  wedi  seilio  ei  gref- 
ydd  ar  y  sylfaen  fawr  ac  nnig,  Iesu  Grjst. 

||  Pentewyn  wedi  ei  achub  a'i  gipio  allan  o'r 
tân  a  fydd  efe ;  fel  dyn  yn  ffoi  allan  o'i  dỳ 
pan  fyddo  ar  dân,  heb  ddim  ond  ei  fywyd 
yn  ysglyfaeth  ganddo,  wedi  gorfod  gadael  ei 
holl  waith  a'i  drysorau  i  losgi  yn  y  goelcerth. 
Ar  yr  adnod  hon  mae  y  pabyddion  yn  seilio 
athrawiaeth  ffol  y  purdan ;  ond  nid  y  w  yn 
werth  gwrth-ddywedyd  y  fath  ynfydrwydd, 
nac  yn  angenrheidiol. 

16  Ä*  Oni  wyddoch  chwi  mai  ° 
teml  Duw  ydych,  p  fa  bod  Yspryd 
Duw  yn  trigo  ynoch  ? 

n  pen.  5.  6.  a  6.  2,  3,  9,  16.  a  9.  13,  24.  Rhuf.  6.  3. 
Iago  4.  4.        «2Cor.  5.  16,  17.    Eph.  2.  21,  22.    Heb.  3.  6. 
1  Pedr  2.  5.  p  Ezec.  36    37.     Ioan  14.  17.      Rhuf.  8.  11. 
2  Tim.  I.   14.  1  loan  4.  12,  15,  16. 

Mae  y  gyffelybiaeth  o  adeiladaeth  (adn.9.) 
yn  arwain  yr  apostol  i  ofyn,  a  wyddai  y 
cristionogion  yn  Corinth  ddim  mai  teml 
Dduw  oeddynt,  a  bod  Ysbryd  Duw  yn  trigo 

ynddynt.  *  Oni  wyddoch  chwi  eich.  bod 
we„di  eich  adeiladu  gan  Dduw,  ar  Grist  fel 
eich  sylfaen,  eich  bod  wedi  eich  neillduo  i 
Dduw  yn  ol  ei  drefn  ei  hun,  wedi  eich  sanct- 
eiddio  a'ch  cyssegru  iddo  ef  fel  ei  deml, 
mewn  ystyr  uwch  a  mwy  arddercbog  o  la- 
wer  ua'r  deml  Iuddewig  yn  Jerusalem  gynt  î 
t  Ac  oni  wyddoch  chwi  fod  yr  hwn  oedd  yn 
ei  amlygu  ei  hun  trwy  arwyddion  gweledig 

o'i  bresenoldeb  grasol,  yn  y  tý  sanctaidd 
hwnw  gynt,  fel  ag  y  dywedid  ei  fod  yn  trigo 
yno ;  oni  wyddoch  chwi  fod  hwnw  yu  awr, 
mewn  modd  mwy  ysbrydol,  rhagorol,  ac 
effeithiol,  yn  trigo  drwy  berthynas  a  medd- 
iant  neillduol,  gweitbrediadau  ac  ewyllys-da, 
ynoch  chwi,  fel  ei  deml  a'i  drigfa  ei  hun, 
trwy  ei  Ysbryd  ?  Gwel  eto  ar  pen.  6.  19. 
Os  gwir  a  ddywedir,  mai  Iucìdew  oedd  prif 
wrthwynebydd  Paul  yn  Corinth,  mae  y  cyf- 
eiriad  hyn  at  y  deml  yn  Jerusalem  yn  addas 

ac  yn  briodol  iawn  ;  a'r  bygythiad  am  lygru 
y  deml  yn  yr  adnod  nesaf  yn  dyfod  yn  rym- 
us  i  gydwybod  a  meddwl  y  cyfryw  un. 

17  ?*  Os  llygra  neb  deml  Duw, 
fDuw a lygrahwnnw  :  r Jcanys sanct- 
aidd  y  w  teml  Duw,yr  hwn  ydych  chwi . 

q  pen.  6.  13-20.  Lef.  15.  31.  a  20.  3,  Num.  19.  20. 
Salm  74.  3.  a  79.  1.  Ezec.  5.  11.  a  7.  22.  a  23.  38,  39.  Zeph. 
S.  4.  r  Gen.  28.  17.  Ex.  3.  5.  1  Cron.  29.  3.  Silm  93.  5. 
a  99.  9.  E».  64.  11.  Ezeo.  43.  12. 

*  Os  llygrai,  neu  os  halogai  neb  deml 
Dduw  yn  Jerusalem  gynt,  byddai  yn  agored 
i  ddigofaint  Duw,  a  gallai  ddysgwyl  y  farn 
fwyaf  ofnadwy  a  dinystriol,  fel  yn  achos  Na- 
dab  ac  Abihu  am  offrymu  â  thân  di'eithr, 
Lefit.  10.  1,  2 ;  ac  yr  un  modd,  yr  oedd  yn 
dra  enbyd  i  neb  lygru  yr  eglwys  yn  Corinth, 
ag  athrawiaethau  cyfeiliornus,  neu  drwy  es- 
amplau  drwg  a  phenrhydd  mewn  dysgybl- 
aeth  neu  ymarweddiad.  f  Pwy  bynag  a 
wnelo  hyny,  Duw  alygra  hwnw  ;  gall  ddysg- 
wyl  barnedigaethau  trymaf  Duw,  a  rhyfyg 
fydd  iddo  ddysgwyl  bod  yn  gadwedig  o 
gwbl,  hyd  yn  nod  megys  trwy  dân  :  cospir 
ef  gan  y  Duw  sanctaídd  ac  eiddigus  â  dinystr 
tragywyddol.    %  Fel  yr  oedd  y  deml  yn  Jer 

usalem  gynt  yn  sanctaidd  i'r  Arglwydd,  felly 
mae  yr  eglwys  yn  awr,  a  phob  gwir  gredad- 
yn  yn  yr  eglwys :  felly  mae  llygru  yr  eglwys 
yn  awr  yn  bechod  mwy  erchyll  na  llỳgru  y 
deml  gynt,  ac  a  gospir  â  thrymach  barn  yn 

y  dydd  olaf. 
18  **Na  thwylled  neb  ei  hunan. 

1  \  Od  oes  neb  yn  eich  mysg  yn  tybied 
ei  fod  eihun  yn  ddoeth  yn  y  byd  hwn, 

u  l  bydded  flfbl,  fel  y  byddo  doeth. s  pen.  6.  9.  a  15.  33.  Es.  44.  20.  Jer.  37.  9.  Luc  21.  8. 
Gal.  6.  3,  7.  Eph.  5.  6.  2  Tim.  3.  13.  Tit.  3.  3.  lago  1.  22, 
26.  I  Ican  I.  8.  t  pen.  1.  1S— 21.  a  4.  10.  a  8.  1,  2.  Diar. 
3.5,7.  a  26.  12.  Es.  5.  21.  Jer.  8.  8.  Rhuf.  11.  25.  a  12. 
16.         «Mat.  18.  4.  Marc  10.  15.  Lnc  !8.  17. 

*  Gwyddai  yr  apostol  fod  rhai  yn  Corinth 
a  ddirmygent  y  rhybudd  uchod,  yn  enwedig 
fel  yr  oedd  yn  dyfod  oddi  wrtho  ef ;  tybient 
eu  bod  hwy  eu  hunain  yn  gwybod  gwell,  na 
dim  a  fedrai  efe  ddangos  iddynt,  am  hyny 
mae  yn  en  rhybuddio  na  byddai  i  neb  o  hon- 
ynt  eu  twylloeuhunain.  Efallaibod  yma  ry- 
budd  i'r  rhai  annichellgar  yn  Corinth  hefyd, 
i  beidio  twyllo  eu  hunain  trwy  wrando  ar  y 
gau-athrawon  hunan-ddoethion  hyny  oedd  yn 
llygru  yr  eglwys  ac  yn  ei  ddirmygu  yntan. 
t  Od  oes  neb  yn  eich  pliíh,  fel  yr  athronwyr 
Groegaidd,  neu  y  Rabbininid  luddewig,  yn 
ei  dybied  ei  hun  yn  ddoeth,  yn  yr  hyn  a  gyf- 
rilir  yn  ddoethineb  yn  y  byri  hwn,  yn  mhlith 
Iuddewon  neu  Roegwyr  ;  \  ymwaded  y  cyf- 

ryw  un  â'r  holl  ddoethineb  hòno,  cyn  belled 
ag  y  mae  yn  groes  i  athrawiaeth  a  doethineb 
yr  efengyl ;  ac  ymddarostynged  dàn  deimlad 

o  annigonoldeb  ei  holl  ddoethineb  a'i  ddysg- 
eidiaeth,  byth  i  gyrhaedd  amgyffrediadau 
cywir  ac  ysbrydol  o  athrawiaeth  yr  efengyl 
sanctaidd.  Os  myn  ef  fod  yn  ddoeth  tuag 
at  Dduw,  ac  i  iachawdwriaeth  ei  enaid  trwy 
ffydd  yn  lesu  Grist ;  bydded  foddlawn  i  gael 
ei  wawdio  fel  un  ffol  gan  yr  hunan-ddoeth- 
ion,  am  gofieidio  athrawiaeth  y  groes,  yr 
hon  a  gyfrifir  yn  ffolineb  ganddynt  hwy. 

19  x  *  Canys  doethineb  y  byd  hwn 
sydd  ffolineb  gyd  â  Duw :  V  f  o  her- 
wydd  ysgrifenedig  y w, z  t  Y  mae  efe 
yn  dal  y  doethion  yn  eu  cyfrwysdra. 

*pen.  1.  19,  20.  a  2.  6.  Es.  19.  11-14.  a  29.  14— 16. 
a  44.  25.      Rhuf.  1.  21,  22.  y  Job  5.  13.  c  Ex.  1.  Ift. 
a  15.  11.  2  Sam.  15.  31.  a  16.  23.  a  17.  14,  23.  Esth.  7.  10. 
Salm  7.  14,  15.  a  9.  15,  16.  a  141.  10. 

*  Ffolineb  yn  nghyfrif  Duw,  yw  yr  hyn  a 
eilw  y  byd  yn  ddoethineb  penaf ;  ac  feily  y 
mae  mewn  gwirionedd,  oblegid  mae  yn  an- 
mhosibl  i  Dduw  gam-gymmeryd  yn  ei  farn 

a'i  gyfrif  o  bethau.  Dedwyddwch  yw  prif 
amcan  a  dyben  doethion  y  byd;  cyn  belled 
â  hyny  mae  eu  doethineb  yn  iawn  :  ond  yn 
mha  beth  mae  y  dedwyddwch  hwnw  yn  gyn- 

nwysedig,  a'r  ffordd  a'r  moddion  i'w  gyr- 
haeddyd,  maent  yn  camgymmeryd;  ac  yn 
hyny  mae  eu  doethineb  yn  ffolineb  ynfyd. 
t  Mae  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  Job  5.  13;  ac 
yn  brawf  o  ddwyfol  ysbrydoliaeth  y  Uyfr 
hwn.w.  |Mae  Duw  yn  dyrysu,  yn  rhwydo, 
ac  yn  dàl  y  bydol-ddoethion  yn  eu  dyfeisiau 
cyfrwys  eu  hunain,  ac  yn  troi  eu  mesurau 
doethaf,  a'u  trefniadau  goreu,  yn  ddinystr 
iddynt  eu  hunain  yn  aml. 

20  A  thrachefn,  a  Y  mae  yr  Ar- 
glwydd  yn  gwybod  meddyliau  y 
doethion,  b  mai  ofer  ydynt. 

_  3~S~~  ^^ 



Bod  pob  peth  yn I  COR  IV. eiddo  y  saint. 

<i  Salm.  94.  11.        6  Job  11.  11,  12.  Salm  2.  1.  Rhuf. 
21.  Col.  2.  8. 

*  A  thrachefn,  yo  Salm  94.  11,  dywedir 
fod  yr  Arglwydd  yn  gwybod  meddyliau  dyn- 
ion,  Ye,  y  rhai  doethaf  ohonynt,  o  ran  doeth- 
ineb  y  byd  hwn,  mai  gwagedd  ydynt,  ac 
ofer.  Maent  yn  amcanu  at  ddybenion  nas 
gallant  byih  eu  cyrhaedd  ;  ac  yn  ceisio  eu 
cyrhaedd  drwy  foddion  hollaul  anaddas  ac 
aneffeithiol,  i  gyrhaedd  y  dybenion  hyny. 

21  *Am  hynny  na  c  orfoledded 
neb  mewn  dynion  :  d  f  canys  pob  peth 
sydd  eiddoch  chwi : 

c  adn.  4—7.  peo.  1.  12,  &c.  a  4.  6.  d  Rhuf.  4.  13. 
a  8.  2S,  32.  2  Cor.  4.  15.  Dat.  21.  7. 

*  Gan  hyny  na  orfoledded  neb  mewn  dyn- 
ion  o  fath  yn  y  byd  ;  na  orfoledded  neb  yn 
y  gau-athrawon  hunan-ddoethion,  ni  wna  y 
rhai  hyny  ond  eu  harwain  ar  eyfeilioin:  na 
orfoledded  neb  ychwaith  yn  y  gwir  athraw- 
on,  Paul,  Apòlos,  a  Chephas  ;  nis  gall  y  rhai 
hyny  ddysgu  neb  yn  ffordd  iachawdwriaeth, 
ond  fel  y  dysger  hwy  eu  hnnain  gan  Dduw. 
Na  orfoledded  neb,  gan  ei  alw  ei  hun  yn 

ddysgybl  i'r  gau-athrawon  a  dirmygu  y  gwir' athrawon  :  ac  na  orfoledded  neb  drwy  ei  alw 

ei  hun  yn  ddysgybl  i  un  o'r  gwir  athrawon, 
a  dirmygu  pob  un  arall  o  honynt  :  trwy  ddy- 
wedyd  Myfi  wyf  eiddo  Paul,  minau  yn  eiddo 
Apòlos,  &c,  na  orfoledded  neb  mewn  dyn- 
ion  fel  hyn,  nac  mewn  dynion  mewn  un 
modd.  f  Pa  raid  gorfoleddu  yn  y  gweinidog 
hyn  neu  y  gweinidogarall,  pan  y  maent  ollyn 
eiddo  i  chwi?  fel  pe  byddai  dau  gÿd-etifedd, 

yn  gorfoleddu  yn  y  tŷ  hwn,  a'r  tŷ  arall,  pan 
mae  yr  holl  etifeddiaéth  i  gyd  yn  eiddo  idd- 
ynt  hwy  ill  dau  cyd-rhyngddynt.  Mae  pob 
peth  a  berthyrt  i  oruchwyliaeth  a  breintiau  yr 
efengyl  yn  eiddo  y  saint,  yr  holl  rai  sydd  yn 
credu  yn  Nghrist,  yn  ol  trefn  cyfammod 
Duw  ;  a  chwedi  eu  bwriadu  a'u  trefnu  er  en 
Ue3  a'u  hadeiladaeth  ysbrydol  hwynt. 

22  *  Pa  un  bynnag  ai  e  Paul,  ai 
Apòlos,  ai  Cephas,  f\  ai  y  byd,  \  ai 
bywyd,  ||  ai  angau,  §  ai  pethau  presen- 
nol,  ai  pethau  i  ddyfod;  y  mae  pob 
peth  yn  eiddoch  chwi ; 

«  adn.  5—8.  pen.  9.  19—22.  2  Cor.  4.  5.  Eph.  4.  II,  12. 
/Rhuf.  8.  37-39.  Phil.  1.21. 

Yma  mae  yr  apostol  yn  helaethu  ac  yn 
manylu  ar  y  geiriau  uchod,  "  Pob  peth  sydd 
eiddo  chwi:"  *  Mae  doniau  a  gwasanaeth  yr 
apostolion,  a  holl  weinidogiou  Duw,  yn 
eiddynt  hwy  er  eu  hadeiladaeth  ;  tmae  y 

"  byd,"  a  phobpeth  yn  y  byd,  yn  eiddynt 
hwy,  cyn  belled  ag  y  byddo  er  daioni  idd- 
ynt ;  ei  gyfoeth  yn  eiddo  iddynt,  os  bydd 
hyny  o  wír  lesâd,  ei  elyniaeth  yn  eiddo  idd- 
ynt,  i'w  cymhwyso  i'r  nefoedd,  a  phob  trefn- 
iadau  rhagluniaethol  yn  eiddynt,  i  gynnyddu 
a  dwyn  yn  mlaen  eu  sancteiddiad.  %  Mae 

"  bywyd"  yn  eiddynt,  ac  yn  ddiogel  iddynt, 
hyd  oni  orphenont  eu  gwaith,  a  hwythau  yn 

addfed  i'w  gwobrwy  ;~  ||  ac  yna  daw  angaa. 
ar  yr    awr    derfynedig,  fel    eu   cyfaill,    i'w  'lnddewon  a  chenedloedd.     Am  ddirgeledíg- 
gwaredu  hwynt  oddi  wrth  bechod  a  gofid,  ac 

i'w  trosglwyddo  hwynt  i  drigfanau  eu  Tad 
oefol.  $  Mae  cysuron  a  thrallodau  presenol 
yn  cyd-weithio  er  eu  llca ;  a  bydd  y  farn  a 
ddaw,  a'i  chanlyniadau  tragywyddol,  yn 
gwbl  o'u  plaid  hwynt,  ac  er  daioni  a  ded- 
wyddwch  idd^nt  byth.  Fel  hyn  mae  pob 

__ 

peth  yn  eiddo  i'r  rhai  sydd  yn  caru  Duw; 
fel  nad  oes  achos  iddynt  ymbleidio  gyda'r 
naill,  nac  yn  erbyn  y  llall,  o'i  wahanol  gen- 
adon  a'i  weinidogion  ef.  Mae  y  ddaear,  y 
nefoedd,  a  Duw  ei  hun,  yn  eiddo  iddynt. 

23  **  A  chwithau  yn  eiddo  Crist; 
h  f  a  Christ  yn  eiddo  Duw. 

g  pen.  6.  19,  20.  a  7.  22.  a  15.  23.  Ioan  17.  9,  10.  Rhuf. 
14.  S.  2  Cor.  10.  7.  Gal.  3.  29.  a  5.  24.  h  pen.  8.  6.  a  11 
3.  Mat.   17.  5.  Ioan  17.  1S,  21.  Eph.  1.  10.  Phil.  2.  8-11. 

*"A  chwithau  yn  eiddo  Crist;"  nid  yn 
eiddo  Paul,  Apòlos,  na  Chephas,  fel  y  buoch 
chwi  yn  gwaeddi,  pen.  1.  12;  ond  yn  eiddo 
Crist:  efe  yw  eich  Pen,  eich  Prynwr,  eich 
Athraw  ojawr,  eich  Meddiannydd,  a'ch 
Gwaredwr  tragywyddol  chwi ;  a'i  feddiant 
ef  o  honoch  sydd  yn  dwyn  pob  peth  arall 
i'ch  meddiant  chwi,  ac  yn  eu  diogelu  yn 
wastadol  yn  eich  meddiant.  t  Mae  Crist 
eilwaith  yn  eiddo  Duw  :  fel  Person  dwyfol 

mae  yn  eiddo  Duw  fel  ei  bríod  a'i  unig-an- 
edig  Fab  ;  o  ran  ei  ddynoliaeth  a'i  sefyllfa 
swyddol,  mae  yn  eiddo  Duw  fel  Cyfryngwr 
ac  Iachawdwr,  o  ddarpariad  Duw  Dad  ei 

hunan,  i  ofalu  am  ei  bobl,  ac  i'w  perffeithio 
yn  y  diwedd  mewn  gogoniant;  ac  mae  yn 
eiddo  Duw  fel  disgleirdeb  gogoniant  y  Tad, 

gwir  lun  ei  Berson  ef,  a'r  Cyfrwng  mawr  i 
amlygu  ei  holl  berffeithiau,  yn  ngolwg  yr 
holl  fydoedd,  ac  i  dragywyddoldeb  didtìiw- edd  byth. 

PEN.  IV. 

Pa  9Vfr\f  cl  ddylid  ei  wneuthur  o  weinid- 

oyion. Jj  ELLY  cyfrifed  dyn  nyni,  megis 

6  gweinidogion  i  Grist,  c  f  a  goruch- 
wylwyr  ar  d  ddirgeledigaethau  Duw. 

a  adn.  13.     2  Cor.  12    6.  b  pen.  3.  5.      a  9.  16—18. 
Mat.  24.  45.  2  Cor.  4.  5.  a  6.  4.  a  11.  23.  Col.  1.  25.  1  Tim. 
3.  6.  c  Luc  12.  42.   a  16.  1—3.    Tit.  1.  7.     I  Pedr  4.  10. 
d  pen.  2.  7.  Mat.  13.  11.   Maro  4.  11.   Lnc  8.  10.    Rhnf.  16. 
25.  Eph.  1.  9.  a  3.  8,  9.  4  6.  19.  Col.  1.  26,  27. 
3.  I  Tim.  3.  9,  16. 

*  "  Felly  cyfrifed  dyn  nyni,  megys  gwein- 
idogion  i  Grist,"  dim  mwy  na  dim  ílai  na 
hyny :  os  cyfrifir  ni  yn  fwy  na  hyny,  dyrch- 
efir  ni  yn  ormodol,  i  le  ein  Harglwydd  ;  ac 
os  cyfrifir  ni  yn  llai  na  hyny,  darostyngir  ni 

a'n  swydd  ardderchog  yn  ormodol,  yr  hyn  a 
fydd  yn  ddîanrhydedd  hefyd  i  Grist  ein 
Harglẃydd.  *'  Gweinidogion"  (upêretasj 
rhwyf-weision  :  gweision  yn  ihwyfo  dàn 
Iywodraeth  un  arall :  i  arwyddo  mai  gwaith 
caled,  fel  vhwyfo  yn  erbyn  gwynt  a  llanw, 
yw  gweinidogaeth  yr  efengyl  ;  ac  oiai  wrth 
reol  a  gorchymyn  Crist,  perchen  y  llestr,  yj 
mae  rhwyfo  o  hyd.  Gweinidogion  Crist,  acf 

nid  gweinidogion  Moses,  a'r  ddeddf,  yw 
gweinidogion  y  Testament  Newydd  :  gwein- 
idogion  yr  efengyl  ydynt.  t  Goruchwylwyi 
ar  ddirgeledigaethau  Duw,  i  ddwyn  allan 
bethau  newydd  a  hen  i  glywedigaeth  y  bobl,| 
i  draddodi  athrawiaelh  yr  efengyl,  ac  ao-; 
chwiliadwy  olud  gras  Duw  i  bechaduriaid. 

gwel  ar  pen.   2.   7;  a  Rhuf. aethau    Du' 16.  25. 

2  *  Am  ben  hyn,  yr  ydys  yrydis- 
gwyl  mewn  goruchwylwyr, e  gael  un 
yn  ífyddlawn. 

.  7.  55.    Non».  12.  7.    Diar.  13.  17.    ìà»t 



Y  daw  Duw  a  di,  ielion  y I  COR.  IV. 
tywyllwch  i  oleuni. 

25.21,23.    Luc  12.  42.    a     i.  10-12.    2  Cor.  2.  17.    a  4.  2 
Cül.  1.  7.  »4.  7,  17. 

*  Mae  pob  arglw^dd  daearol  yn  dysgwyl 
i'w  oruchwyliwr  fAd  yn  ffyddlawn,  a  pho 
mwyaf  fyddo  gwerth  y  trysorau  aymddiried 
er  i'w  ofal,  mwyaf  i  gyd  yr  angenrheidrwydd 
iddo  fod  yn  ffyddlawn.  Goruchwylwyr  Crist, 
Arglwydd  nef  a  daear,  yw  gweinidogion  yr 
efengyl,  a  "  dirgeledigaethau  Duw,"  yw  y 
trysorau  anfeidrol  eu  gwerth  a  ymddiried- 
wyd  i'w  gofal :  O  mòr  angenrheidiol  y  w  bod 
yn  ffyddlawn  mewn  swydd  mor  uchel,  a 
chyda  thrysorau  mòr  werthfawr  !  yn  ftydd- 
lawn  i'n  Harglwydd  ;  i'n  cydwybodau  ein 
hunain;  i  wirionedd,  a  holl  wirionedd  yr 
efengyl ;  i  draddodi  holl  gynghor  Duw,  i 

beidio  attal  dim  o'r  pethau  buddiol ;  ac  yn 
ffyddlawn  i  eneidiau  dynion,  i  iawn  gyfranu 
i  bobunairy  gwirionedd,  fely  byddom  yn  lân 
oddiwrth  waed  pawb  oll.  Pwy  sydd  yn  ddi- 

gonol  i'r  pethau  hyn  ?  Onid  yw  hyn  yn  gofyn 
ìlafur  mawr,  poeni  yn  y  gair  a'r  athrawiaeth, 
i  ni  ein  hunain  ddeall  peth  o  ddirgeledigaeth- 
au  Duw,  cyn  y  gallom  eu  traddodi  i  eraill? 

a  gras  mawr  hefyd  i'w  traddodi  yn  oleu,  yn 
syml,  yn  wresog,  ac  yn  ffyddlawn,  yn  eu 

hysbryd  a'u  godidawgrwydd  prîodol  eu  hun- ain  ? 

3  *  Eithr  gennyf  fi  /  bychan  iawn 
yvv  fy  marnu  gennych  chwi,  f  neu  gan 
farn  dyn  :  J  ac  nid  wyf  chwaith  yn  íy 
marnu  fy  hun. 

/pen.  2.'l5.  1  Saro.  16.  7.   loan  7.  2*. 

*  Yr  oedd  Ilawer  yn  Corinth  yn  barnu  yn 
isel  iawn  am  Paul,  ond  bychan  iawn  oedd 
hyny  ganddo  ef,  hyd  ag  yr  oedd  ei  lwybi 
mewn  athrawiaeth  a  buchedd  yn  gywir,  ei 
gydwybod  yn  dawel,  ac  yntau  ei  hun  yn 
gymmeradwy  gan  ei  Arglwydd  grasol.  f  Neu 
gan  ddydd  dyn  ydyw  yn  y  Groeg  :  nid  yw 
dydd  dyn  i  farnu  ond  byr,  na'i  farn  yn  ei 
ddydd  ond  o  ychydig  bwys,  belh  bynag  a 
fyddo  ei  farn  :  am  hyny  bychan  iawn  oedd 
gan  yr  apostol.  i  Gallai  efe  gain-gymmeryd 
yn  ei  farn  am  dano  ei  hun,  am  hyny  yroedd 
yn  gadael  y  mater  i  Dduw,  yr  hwn  a'i  had- 
waenai  yn  drwyadl,  ac  a  farnai  yn  gyriawn. 

4  *  *  Canys  ni  wn  i  ddim  arnaf  iy 
hun;  Äfond  yn  hyn  ni'm  cyfiawn 
háwyd  :  «  J  eithr  y t  Arglwydd  y w  yr Siwn  sydd  yn  fy  marnu. 

gJob-27.e.  Salm  7.  3-5.  Ioan21.17.  2Corl.l2 
oan  3.  20,  21.  AJob9.  2,  20.  a  15.  14  •  25  4  a  40 

Sdlm  19.  12.  a  130.  3.  a   143.  2.  Diar.  21.  2.   Rhuf.' 3.  19,' a  4.  2.        i  adn.  5.    Saloi  26.  2.    a  50.  6.    2  Cor.  5.  10. 

*  Er  yr  adwaenai  Paul  ei  galon  a'i  ddy- 
^enion  ei  hun  yn  well  nac  y  gallai  ei  farn- 
>vyr  yn  Corinth  na  neb  arall  ei  adnabod ; 
Ho  nid  oedi  efe  yn  gwybod  am  ddim  gau- 
;gwyddorion  na  gau-ddybenion  yn  ei  galon 
:yda  gwaith  y  weinidogaeth  ;  ac  nis  gwydd- 
iì  am  ddim  gwyrni  yn  ei  athrawiaeth,  na 
llim  ffaeledd  gwirfoddol  yn  ei  ymarweddiad 
fel  apostol  a  gweinidog  yr  efengyl.  t  Eto, 
rao  fod  pawb,  hyd  yn  nod  y  goreu  o  ddyn- 
on,  yn  llithro  mewn  llawer  o  bethau ;  ni 
eiddiai  yntau  ei  gyfiawnàu  ei  hun,  fel  pe 
imasai   yn  hollawl  ddifai,   ac  ni  feiddiai  yn 
î  nwedig  sefyll  ar  ei  gyfiawnder  a'i  uniondeb 
bi   hun    ger  bron    Dnw,   a   dysgwyl   cael  ei 
hyfiawnâu  yno  ar  sail  ei   gyfiawnder  ei  hun. 
Gwyddai  yr  adwaenai  Duw  ef  yn  well  nac 
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yr  adwaenai  efe  ef  ei  hun  ;  am  hyny  yr  oedd 
yn  apelio  yn  ostyngedig  am  ei  ddiniweid- 
rwydd,  at  farn  a  phenderfyniad  yr  Arglwydd 
Iesu,  barnwr  hollwybodol  pawb,  gan  aros  i 
gaeî  ei  farnu  ganddo  ef  yn  y  dydd  diweddaf. 

5  k*  Am  hynny  na  fernwch  ddirn 
cyn  yr  amser,  '  f  hyd  oni  ddelo  yr 
Árglwydd,  wîyrhwn  a  oleua  ddir- 
gelion  y  tywyllwch,  ac  a  eglura  fwr- 
iadau  y  calonnau  :  ||  ac  yna  y  bydd 

"  y  glôd  i  bob  un  gan  Dduw. *  Mat.  7.  1,  2.  Lu.c  6.  37.  Rlmf.  2.  1,  16.  a  14.  4,  10— 
13.  Iago  4.  11.  /  pea.  1.  7.  a  II  .  26.  a  15.  23.  Mat.  24. 
30,46.  1  Tlie».  5.  2.  Iago  5.  7.  2  Pedr  3.  4,  12.  Jud.  14. 
Dat.  1.7.  m  pen.  3.  13.  Preg.  11.9.  a  12.  14.  Mal.  4. 
18.  Luc  12.  1-3.  Rhuf.  2.  16.  2  Cor.  4.  2.  Heb.  4.  13.  Dat. 
20.  12.  w  Mat.  25.  21,  23.      Ioan  5.  44.      Rhuf.  2.  7,  29. 
2  Cor.  10.  18.  1  Pedr  1.  7.  a  5.  4. 

*  Gan  fod  pethau  dirgel,  ac  ansicr  i  ddyn- 
ion  ffaeledig,  yn  perthyn  i  Dduw,  ni  ddylid 
barnu  dim  o  bethau  felly,  cyn  yr  amser  a 
osododd  Duw  i  farnu  pobpeth.  Mae  gweith- 
redoedd  y  cnawd  yn  amlwg,  a  gall  dynion 
farnu  am  y  rhai  hyny  ;  ond  am  bethau  dirgel, 
egwyddorion  a  chalonau  dynion,  nid  yw  yn 
perthyn  i  ni  eu  barnu,  gadawer  pethau  felly 
i  farn  Duw,  +  yr  hwn  a  ddaw  yn  sicr  i  farnu 
pob  dyn.  J  Rr  y  gall  dynion  fantellu  dirgel- 
ion  y  tywyirwch  dàn  wìsg  o  ragrith  ac  yin- 
ddangosiad  teg  ;  datguddir  hwy  oll  yn  sicr 
yn  y  dydd  hwnw,  a  dygir  meddyliau  a  bwr- 
iaiau  calonau  pawb  i  eglurdeb  ac  eithaf  gol- 
euni  :  ||  ac  yna  bydd  y  glod  gan  Dduw  i  bob 
un  a  wnaeth  yn  dda,  er  eu  condemnio  gan 

ddynion  yn  awr,  ac  i'r  gwrthwyneb,  caiff 
Hawer  eu  condemnio  y  pryd  hwnw,  sydd  yn 

fawr  eu  clod  a'u  canmoliaeth  gan  ddynion 
yn  awr.  Heblaw  gwirionedd  cyffredinol  y 

rhan  olaf  o'r  adnod  hon,  efallai  bod  yr  apos- 
tol  yn  cyfeirio  at  ei  wrthwynebwyr  a'i  farn- 
wyr  yn  Corinth,  ac  yn  adgofio  iddynt  y  deu- 
ai  eu  meddyliau  dirmygus,  a'u  bwriadau 
drwg  rhagrithiol  yn  ei  erbyn  ef,  i'r  golau 
ddydd  y  farn. 

6  °*A'r  pethau  hyn,  frodyr,  mewn 
cyffelybiaeth  a  fwriais  i  attaf  fy  hun, 

ac  at  Apòlos,  *  o'ch  achos  chwi :  *f  fel 
y  gallech  ddysgu  ynom  ni,  na  synier 
mwy  nag  sydd  ysgrifenedig,  %  fel  na 
byddoch  y  naill  dros  y  llall  r  yn  ym- 
cliwyddo  yn  erbyn  arall. 

o  pea.  1.  12  a  3.  4—7.  2  Cor.  10.  7,  12,  15.  a  11.  4,  12 
—15.  p  pen.  9.  23.  2  Cor.  4.  15.  a  12.  19.  1  Thes.  1.  5 
2  Tim.  2.  10.  q  Job  II.  II,  12.  Salm  S.  4.  a  116.  3.  Es. 
2.  22.  Jer.  17.  5,  6.  Mat.  23.  8-10.  Rhuf.  12.  3.  2  Cor.  12. 
6.  rpen.  3.  21.  »4.18,19.  a  5.  2,  6.  a  8.  1.  a  13.  4. 
Num.  11.  28,  29.  loan  3.  26.  Col    2.  18. 

*  Sylwyd  o'r  blaen,  fod  arnryw  ddynion 
yn  cael  eu  gwaeddi  i  fynu,  fel  blaenoriaid 
pleidiau  yn  eglwys  Corinth,  heblaw  Paul, 
Apòlos,  a  Chepas  ;  ond  rhag  tramgwyddo  y 

pleidwyr  chwyddedig  hyny  a'u  pleidiau,  nid 
yw  yr  apostol  o  hyd  wedi  enwi  neb  ond  efë 
ei  hun  ac  Apòlos :  ac  felly  megys  mewn 
cyffelybiaeth,  mae  yn  trosi  yr  achos  oddi 
wrth  y  personau  yr  oedd  yn  perthynyn  ben- 
af  ìddynt,  ato  ei  hun  a'i  gyfaill ;  t  fel  yn- 
ddynt  hwy  ill  dau,  y  gallai  yr  athrawon  er- 
aill,  yn  enwedigy  gau-athrawon  yn  Corinth, 
ddysgu  peidio  synied  am  danynt  eu  hunain 

mwy"  nag  oedd  ysgrifenedig,  dysgu  peidio bod  yn  ddoeth  yn  eu   golwg  eu  hunain  :  X  ac 
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i  ddysgu  i'r  bobl  beidio  ymchwyddo  a  ther- 
íysguo  blaid  y  naill  athraw,  ac  yn  eibyn  y 

llall,  a  pheidio  ymchwyddo  í'tl  pleidiau  ym- 
ranedig  yn  erbyn  eu  gilydd.  "  Na  synier 
mwy  nag  sydd  ysgrifenedig  :'*  mwy  nag 
sydd  ysgrifenedig  gan  PauI  am  dano  ei  hun 
ac  Apòlos,  yn  pen.  3.  5 — 9,  &c  ;  neu  mwy 
nag  sydd  yn  ysgrifenedig  yn  yr  ysgrythyrau 
yn  gyífredin  am  weinidogion  yr  efengyl. 
Mae  geiriad  yr  adnod  hon  yn  ddyrys,  a  sylw- 
adau  ein  Hawdwyr  yn  feithion  ac  yn  ddyrys 
hefyd  ;  nis  gallai  y  detholydd  wneyd  yn  well 
ní»g  y  gwnaeth,achadw  byrdra  mewn  golwg. 

t •*.  *  Pwy  sydd  yn  gwneuthur  rha 
gor  rhyngot  ti  ac  arall?  *  fa  phabeth 
sydd  gennyt  a'r  uas  derbyniaist?  Jac 
os  derbyniaist,  u  paham  yr  wyt  ti  yn 

"  'eddu,  megis  pe  bait  heb  dder- n? 
pfeá.  13.  4—11.  a  15.  10.   Rbuf.  9.  16—18.    Eph.  2.  3— 

5.  2Thes.  2.  12—14.  1  Tim.  1.  12—15.  Tit.  3.  3—7.  tpen. 
3.  5.   a  7.  7.    1  Cron.  29.  11—16.    2  CroD.  1.  7—12.    Diar.  2. 
6.  Mat.  25.  14,  15.  Luc  19.  13.  Ioan  1.  16.  a  3.  27.  Rhuf.  1. 
5.  a  12.  6.  I*go  1.  17.  1  Pedr  4.  10.  u  pen.  5.  6.  2  Cron. 
22.  23-29.  Ezec.  28.  2—5.  a  29.  3.  Dau.  4.  30-32.  a  5.  18 
—23.   Act.  12.  22,  23. 

*  Mae  yn  amlwg  mai  balcbder  oedd  pech- 
od  llywodraethol  llawer  yn  eglwys  Corinth  ; 

balchder  yn  eu  cyrhaeddiadau  a'u  doniau, 
pa  un  bynag  ai  naturiol  oeddynt,  ai  ynte 
donian  a  ddei  byniasent  gan  yr  Ysbryd  mewn 
modd  goruwch  naturiol.  I  ddarostwng  y 
chŵydd  hwn  mae  yr  apostol  yu  peii  iddynt 
oü  ystyried  pwy  oedd  wedi  gwneuthur  rhag- 
or  rhyngddynt  hwy  ag  eraill ;  rhyngddynt 

hwy  â'r  paganiaid  o  blith  pa  rai  y  cymmer- 
wyd  hwynt,  rhwng  y  naill  a'r  Ilall  o  honynt 
yn  yr  eglwys,  a  rhyngddynt  hwy  fel  eglwys 
â  rhai  eglwysi  eraill  llai  eu  doniau.  t  Fel 
pe  dywedasai,  Ai  chwiyw  awdwyreich  don- 

iau  a'ch  talentau  eich  hunain?  ai  nid  dtrbyn 
pob  peth  a  wnaethoch  ?  pa  beth  sydd  genyth 
chwi  neb  o  honoch,  yn  natunol  neu  oruwch- 

naturiol  a'r  nas  derbyniasoch  ì  JAc  os  der- 
byn  y  cwbl  a  wnaethoch  yn  rhad  heb  eu 
haeddu,  pa  ham  yr  ydych  chwi  yn  ymorfol- 
eddu  ynoch  eich  hunain,  yn  noniau  y  naill  y 
llall,  yn  ymcbwyddo,  ac  yn  ymftrostio,  fel 
pe  byddech  heb  dderbyn  ì  Ped  ystyriai 
pawb  o  honom  pwy  a  wnaeth  ragor  rhyng- 
om  ni  ag  eraill,  ac  nad  oes  genym  ddim  a'r 
nas  derbyniasom,  byddai  ynhawdd  ein  cadw 
rhag  ymchwydd  a  balchder. 

8  x  *  Yr  ydych  chwi  yr  awrhon 
wedi  eich  diwallu,  yr  ydych  chwi  yr 
awrhon  wedieich  cyfoethogi,  f  chwia 
deyrnasasoch  v  hebddom  ni :  z  X  ac 
och  Dduw  a  na  baech  yn  teyrnasu, 
||  fel  y  caem  ninnau  deyrnasu  gyd  â 
chwi . 

î.  Diar.  13.  7.   a  25.  14. 
Rhuf.  12.  3,  16.    GaF  É 

.  18.   Act.  20.  29,  30.    Phil.  I.  27. 

*  pen.  I.  5.  a  3.  1,  2. 
5.  21.  Luc  1.  51-53.  a( 
Dat.  3.   17.  y  i 
l\t.        z  Nurn.  II.  29.    Act.  26.  29.    2  Cor.  11.  1. 
m.  5—9.  Jer.  28    6.   Rhuf.   12.  15.  2  Cor.  13.  9.  1   Thes.  2. 
19,  20.  a  3.  6-9.  2  Tiw.  2.  11,  12.  Dat.  5.  10. 

*  Gwedi  i'r  apostol  adael  Corinth,  ac  i'r 
eglwys  yno  gael  athrawon  mwy  hyawdl  a 
gwenieithgar,  yr  oeddynt  wrth  eu  bodd  ac 
yn  ddedwydd:  t>bienteu  hunain  yn  ddiwall 
ac  yn  gyfoethog,  ac  yr  oeddynt  megys  yn 

téyrnasu  fel  breniuoedd  hebddo  ef  a'i   gyd- 
718 

weithwyr ;  y  rhai  a'u  riniasent  hwy  fel 
plant,  ac  a'u  cadwasent  auodd  lawer  mwy 
nag  oedd  ddymunol  ganddynt  hwy.  +  u  Teyrn- 
asu"  yma  sydd  air  díarhebol,  am  ddynion 
yn  y  Ilawnder  a'r  dedwyddwch  mwyaf; 
felly  y  tybiai  y  Corinthiaid  eu  bod  mewn 

pethau  crefyddol  gyda'u  gwahanol  hoff-ath- 
rawon.  J  Ac  och  Dduw  na  byddech  mewn 
gwirionedd  yr  hyn  yr  ydych  yn  tybied  eich 
bod.  Dymunai  yr  apostol  o'i  galon  eu  bod 
hwy  inòr  ddiwall,  mòr  gyfoethog,  mòr 
llwyddiannus  ac  enwog,  ag  y  dychymmyg- 
ent  hwy  eu  bod  :  |j  yna  efe  a  wyddai  y 
cawsai  yntau  gysur  oddi  wrthynt,  a  pharch 

jdyledusyn  eu  plith.  Pe  buasent  yn  teyrn- 
asu  mewn  gwirionedd,  cawsai  yntau  deyrn- 
ìasu  gyda  hwy  ;  yn  lle  çael  ei  ddirmygu  gan- 
ddynt,  yn  chwauegoì  at  ei  holl  brofedigaeth- 
au  a'i  erlidiau  eraill. 

9  b  *  Canys  tybied  yr  wyf  ddarfod 
i  Ddnw  ein  dangos  ni  yr  apostolion 
diweddaf, c  fel  rhai  wedi  eu  bwrw  i 
angau :  d  f  oblegid  nyni  a  wnaethpwyd 
yn  ddrych  i'r  byd, e  ac  i'r  angelion,  ac '  ddynion. 

6  p.n.  15.  30-32.  2  Cor.  1.  8—10.    a  4.  8-12.  Phil.  1. 
29,  30.  1  Thes.  3   3.         c  S*lm  44.  22.   Rhuf.  8.  36.  1  Thes. 
5.  9,  10.  Dat.  6.  9-11.  d  Heb.  10.  33.,a  11.  36.  eHeb. 
1.   14.  Dat.  7.  11—14.  a  17.  6,  7. 

Mae  yn  yr  adnod  hon  gyfeiriad  amlwg  a 
bywiog,  at  ddefod  greulawn  yn  chwarydd- 
iaethau  cyhoeddus  y  Rhufeiniaid ;  Ile  bydd- 
id  yn  dwyn  allan  y  drwg-weitbredwyr 
oedd  i  farw,  yn  olaf,  yn  niwedd  y  dydd,  i 
ymladd  âg  anifeiliaid  gwylltion,  heb  ddim 

arfau  i'w  hamdditìyn  eu  hunain  :  ac  os  d'i- 
angent  hwy  heb  eu  lladd  un  prydnawn,  dyg- 
id  hwy  allan  drachefn  a  thrachefn ;  felly  yr 
oeddynt  yn  sicr  o  golli  en  bywyd  yn  yr  ym- 
laddfa  yn  y  diwedd.  *  Yn  debyg  i  hyny, 
týbiai  Paul  fod  Duw  wedi  ei  ddewis  ef  a'r 
apostolion  eraill,  cenadon  diyyfrumg  "  dù 
weddaf'  Duw  at  yr  eglwys,  fel  yr  oeddynt 
yn  dyfod  ar  ol  y  prophwydi  ;  í'w  dangos 
hwynt,  fel  rhai  wedi  eu  bwrw  i  angau,  yn 

gyfteîyb  i'r  drwg-weithredwyr  a  soniwyd 
uchod.  t  Fel  y  byddid  yn  dwyn  y  trueiniaid 

hyny  i'r  chwareufa,  i  gael  eu  gweled  yn  ym- 
ladd  gan  yr  edrychwyr ;  felly  yr  oedd  ySr 

apostolion  yn  cael  eu  gwneyd  yn  ddrych  i'r 
byd,  i'r.angelion  ac  i  ddynion  ;  pryd  yr  oedd 
yr  holl  angelion  a  dynion  da,  yn  edrÿch  ár 

eu  llafur,  eu  dyoddefiadau,  en  brwydrau,  a'u 
dewrder  anghyffredin,  gyda  chaiiad  a  gofal 

pryderus,  a  syndod  ;  a'r  holl  rai  drwg,  gyda 
llid,  cynddeiriogrwydd  a  siomedigaeth.  Gwa- 
hanoliawn  oedd  hyu  i  fod  yn  "  ddiwall,"  yn' 
"  gyfoethog,"  a  "  theyrnasu"  fel  breninoedd, 
fel  y  dychymmygai  y  Corinthiaid  am  danynt 
eu  hunain  :  pa  fodd  y  gallent  hwy  fod  felly, 

a'r  apostolion  yn  y  fath  ddrygfyd  ac  enbyd' 
rwydd  gwastadol '{  Hyny  a  fynai  Paul  idd- 
ynt  ystyried  yn  dd'íammau. 

10  /*  Yr  ydyrn  ni  yn  ffyliaid  ̂ er 
mwyn  Crist,  fachwithauÄynddoeth- 
ion  yng  N^hrist ;  *  %  nyniyn  weihiaid, 
k  ||  a  chwithau  yn  gryfion ;  §  chwychwi 
yn  anrhydeddus,  l&  ninnau  yn  ddir- 

mygui. /peu.  1.  18-20,26-28.  a  2.  14.  a  3.  18.   2  Bten.  9.  V. 
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Hos.  9.  7.  Aet.  17.  18.3».  a26.  24.  g  Mat.  5.  11.  a  10.  22r- 
35.  a  24.  9.  Luc  6.  22.  Act.  9.  16.  f  Pedr  4.  14.  h  adii. 
8:  pen.  10.  14,  15.  Jer.  8.  8,  9.  t  pen.  2.  3.  2  Cor.  10.  10 
a  II.  29.  »  12.  9,  10.  a  13.  3,  1,  9.  *  pen.  3.  2.  a  10.  12. 
/  Diar.  II.  12.   Es.  53.  3.  Luo  10.  16.  a  18.  9.    1  Thes.  4.  8. 

*  Yn  yr  ymladdfa  ysbrydol  uchod,  cyfritìd 
Paul  a'i  gyfeillion  yn  ffylied  am  bpeni  a  dy- 
oddef  cynimaint  er  mwyn  Crist;  nid  yn  unig 
gau  Iuddewou  a  Chenedloedd  annychweled- 
ig,  ond  gan  y  Cristionogion  "diwall,"  "cy- 
foethog,"  a  "  theyrnasol"  (adn.  8.)  yn  Cor- 
inth  hefyd  ;  f  rhai  a'u  cyfrifent  eu  hunain  yn 
ddoethion  yn  Nghrist,  trwy  addysgiadau  hoff 
eu  ffug-athrawon  gwenieithus,  y  rhyddid  y 

tybient  fod  ganddynt  hawl  iddo,  a'r  ff'yrdd 
cyfrwys-gall  a  gymmerent  i  ddîanc  rhag 
gwawd  ac  erlid  am  eu  crefydd.  j  Tybient 

hwy  yr  apostol  a'i  gyffelyb  yn  gristionogion 
petrusgar,  yn  ddynion  o  feddyliau  gweiniaid, 
galluoedd  bychain,  a  chyrhaeddiadau  isel : 
||  ond  tybient  eu  hunain  yn  gryfion  mewn 
ffydd,  yn  ddynion  o  ddëalla  chraffder  mawr, 

ac  uwchlaw  yr  ofnau  a'r  ammheuon  oedd  yn 
trallodi  eraill.  §  Ië,  yr  oeddynt  yn  eu  hys- 
tyried  eu  hunain  yn  wŷr  ahrhydeddus,  o  her- 
wydd  eu  cyfoeth,  eu  gwybodaeth,  a'u  doeth- 
ineb  ;  ac  yn  dirmygu  yr  apostol  a'i  gyfeill- 
ion,  fel  dynion  tlodion,  gwaelion,  ac  anenw- 
og. 

11  m  *  Hyd  yr  awrhon  yr  ydym  ni 
yii  dwyn  newyn  a  syched,  n  facyr 
ydym  ni  yn  noethion,  °  \  ac  yn  cael 
cernodiau,  p  \\  ac  yn  grwydraidd  ; 

w  pen.  9.4.  2  Cor.  6.  4,5.  all.27.  Phil.  4.  12. 
n  Rhuf.  8.  35.  o  Aot.  14.  19.  a  16.  23.  a  23.  2.  2  Cor.  11. 
23— 25.  2  Tini.  3.  11.        p  Mat.  8.  20. 

*  Tra  yr  oedd  y  Corinthiaid  yn  byw  mewn 
Ilawnder  a  digonoldeb,  yr  oedd  Paul,  ei  gyd- 

ymdeithwyr,  a'r  apostolion  eraill,  hyd  yr 
awr  hòno  yn  dyoddef  newyn  a  syched  :  tyr 
oeddynt  yn  aml  mewn  angen  am  ddillad  add- 
as  i  ymddangos  gerbron  eu  gwrandawwyr: 
J  yroeddyntyn  aml  yn  caeleu  cemodiomewn 
dirmyg  a  chreulondeb  gan  eu  herlidwyr:  ||  ac 
yr  oeddynt  fel  crwydriaid  ar  hyd  y  byd,h«b 
un  cartref  i  breswylio  ynddo.  Ac  er  yr  holl 

iselder  a'r  anfantaÌ3  hyn  i  gyd,  yr  oedd  y 
gwirionedd  yn  llwyddo,  a  r  efengyl  yn  budd- 
uçdiaethu  yn  ogoneddns  arbob  gwrthwyneb 
wyr  a  gwrthwynebiadau. 

12  i  *  Ac  yr  ydym  yn  llafurio^ 
gan  weitbio  â'n  dwylaw  ein  hunain. 
r  f  Pan  y'n  difenwir,  yr  ydym  yn  ben- 
dithio;  'Jpan  y'n  herlidir,  yr  ydym yn  ei  ddìoddef ; 

q  pen.  9.  6.  Act.  18.  3.  a  20.  34.  1  Tbes.  2  9.  2  Thes. 
3.  8  1  Tim.  4.  10.  r  Mat.  5.  44.  Luc  6.  28.  a  23.  34.  4ct 

7.  60.  Rl.uf.  12.  14,  20.  1  Pedr  2.  23.  a  3.  9.  Jud.  9' «  Mat    5.  11.  1  Pedr  3.  Ì4.  a  4.  12—14,  19. 

*  Tra  yr  oedd  y  Corinthiaid  yn  haelionus 
iawn  irw  ha'hrawon  newyddion  ;  ac  yn 
gallu,  a  than  ddyled  hefyd,  i  ddiwallu  ang- 
enrheidian  Paul  a'i  gyfeillion ;  yr  oeddynt 
bwy  yn  lîafurio,  gan  weithio  â'u  dwylaw  eu 
hnnain,  am  eu  cynnaliaeth  wael  a  phrin. 
t  Pan  ddifenwid  hwynt,  ac  y  dywedid  pob 
drygair  celwyddog  am  danynt  er  mwyn  enw 
Crist,yroeddyntyn  bendithio,  ac  yn  gweddì'o 
dros  y  rhai  a'u  gwaradwyddent  heb  achos,yn 
oì  gorchymyn  ac  esampl  eu  Harglwydd  a'u 
Hathraw  mawr.  t  Pan  erlidid  tewrít,  yr 
oeddynt  yn  dyoddef  yn  amyneddgar.  Fel  hyn 
yr  oedd  yr  aposto!  yn  dangos  rhan  a  dyled- 

swydd  Cristionogion  yn  y  byd  hwn,  yn  gystal 

a  dangos  ei  ran  a'i  ymddygiad  ei  hun  a'i  gyf- 
eillion  :  ac,  efallai,  yn  taflu  awgrym  at  y 
Corinthiaid,  fod  rhai  yn  eu  plith  hwy  wedi 

bod  yn  achos  o'r  drygfyd,  y  difenwi,  a'r  er- Iid,  mae  efe  yn  son  am  dano. 

13  *  Pan  y'n  ceblir,  yr  ydym  yn 
gwedd'ío :  *  f  fel  ysguoion  y  byd  y 
gwnaethpwyd  ni,  \  a  sorod  pob  dim 
hyd  yn  hyn. t  Galar.  3    45.  Aot.  22.  22. 

*  Soniodd  yr  apostol  am  "ddifenwi"  o'r 
blaen,  yma  mae  yn  dywedyd  eu  bod  yn  cael 
eu  cablu  hefyd.  Wrth  ystyried  en  swydd 
sanctaidd  hwy  fel  apostolion,  yr  oedd  pob 
dilenwad  yn  gabledd  ;  ac  efallai  y  byddid  yn 
eu  cablu  hwynt  trwy  eu  galw  yn  dwyllwyr, 
apostolion  Satan,  &c :  ond  pa  fodd  bynag  y 

ceblid  hwynt,  gweddi'o  yr  oeddynt  hwy ; 
gwedd'ío  am  nerth  i  ddyoddef,  a  gwedd'íodros 
eu  cablwyr,  ar  iddynt  weled  eu  camsynied, 
edifarâu,  a  chael  trugaredd  a  maddeuant. 
t  Budreddi  y  byd,  yn  ol  y  Saesoneg :  Bydd- 

ai  y  paganiaid  yn  arfer  offrymu  dynion  L'w 
duwiau  yn  flynyddawl,  ac  ar  amserau  neill- 
duol  o  bla  a  drygfyd:  cymmerent  y  gwaelaf 

o  ddynion  i'w  haberthu  fel  hyn  ;  ac  ar  ol  eu 
Uosgi  yn  aberthau,  ysgubent  eu  lludw  ymaith 

i'rraôr;  gan  feddwl  caelgwared  obob  aflwydd 
a  drygfyd  fel  hyny.  Tybir  mai  cyfeiriad  at 
y  ddefod  hòno  sydd  yny  geiriau  hyn;  cyfrif- 
id  yr  apostolion  fel  y  lludw  aberthawl  hwn- 
nw  ;  a  pho  gyntaf  a  Uwyraf  yr  ysgubid  hwy 

o'r  byd,  goreu  oll :  ftl  y  caffai  y  byd  lonydd 
gan  eu  hathrawiaeth  a'u  pregethu  aflonydd- 
awl  hwy.  j  Pob  sothach  a  budreddi  ff'íeid.I- 
iaf,  ar  hyd  marchnadoedd  a  heolydd  dinas- 
oedd  mawrion,  y  rhai  oedd  ddigon  i  fagu  plâ 
heb  eu  hysgubo  ymaith.  Gwel.  Act.  24.  -5. 

14  M*  Nid  i'ch  gwaradwyddo  chwi 
yrydwyf  yn  ysgrifenu  y  pethau  hyn  ; 
*  t  ond  eich  rhybuddio  yr  wyf  fel  9  fy mhlant  anwyl. 

't  pen.  9.  15.      2  Cor.  7.  3.      a  12.  19.  *  Ezec  3.  21. 
Ac».  20.  31.  Col.  1.  28.  1  Thes.  5.  14.  yadn.  15.  2  0or. 
6.  11—14.  a  11.  11.  a  12.  14,  15.  1  Thes.  2.  11. 

*  Mae  yr  apostol  yma  yn  sicrâu  i'r  Cor- 
inthiaid,  nad  oedd  efe  ddim  fel  hyn  yn  cry- 

bwyll  ei  galedi,  ei  ddirmyg,  a'i  ddyoddefiadau 
mewn  cyferbyniad  i'w  llawnder  a'u  llwydd- 
iant  hwy,  i'w  gwaradwyddo  a'u  cywilyddio 
hwynt  am  fod  yn  esgeulus  o  hóuo,  ei  ddî'ys- 
tyru,  a  chwanegu  at  ei  drallodau;  t  ond  i'w 
rhybuddio  hwynt  yn  garedig,  fel  ei  blant  an- 
wyl,  i  wylied  rhag  balchder  a  hunan,  rhag 
cymmerydeu  hudo  gan  gau-atbrawon  i  bleidio 
ac  yiiiraiiu,  i  beidio  âg  ymddwyn  yn  bech- 
adurus  ac  anaddas  tuag  at  y  gwir  athrawon, 
apostolion  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  i  gyflawni 
eu  dyledswyddau  eu  hunain,  gyda  phob  gos- 
tyngeiddrwydd  a  gofal  am  yr  amser  i  ddyfod. 

Mae  yn  sicr  fod  gwaradwydd  yn  perthyn  i'r 
Corinihiaid  am  eu  hyniddygiad  tuag  at  yr 

apostol  a'i  gyfeillion ;  ond  nid  i'r  dyben  o'u gwaradwyddo  hwynt  yr  oedd  efe  yn  adrodd 
ei  drallodau,  eithr  i'w  rhybuddio  erbyn  3  r 
aniser  i  ddyfod,  fel  y  sylwyd  uchod. 

15  *  Canys  pe  2  byd.dai  i  chwi 
ddeng  mil  ô  athrawon  yng  Nghrist,er 
hynny   nid   oes  i  chwi   nemmawr  o 
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dadau  :  °  f  canys  myfi  a'ch  cenhedlais 
chwi  yng  Nghrist  Iesu,  trwy  yr  efen- 

gy1- x  2  Ti.n  .  4.  3.  a  pen.  3.  6,  10.   a  9.  1,  2.    Act.  1S.  4 
—  II.    Rlmf.  15.  20.     2  Cor.  3.  1—3.     Gal.  4.  19.    Tit.  1.  4. 
Pliile.  10—12,  19.  Uro  1.  18.    I   Pedr  1.  23. 

*  Er  y  gallai  fod  i'r  Corinthiaid  ddeng 
mil,  mwy  na  mwy,  o  athrawon,  i  w  dysgu 
hwy  yn  mhethau  Crefydd,  fel  y  bydd  ysgol- 
feistriaid  yn  cael  eu  cyflogi  i  ddysgu  plant 
dynion  eraill  ;  eto  nid  oedd  iddynt  nemawro 

dadau  ysbrydol,  na  nemawr  o'u  holl  aihraw- 
on  yu  teimlo  ac  yn  ymddwyn  fel  tadau  tuag 

atynt,  nac  yn  haeddu  yr  awduidod  a'r  an 
rhydedd  dyledus  i  dadau  oddi  wrthynt.  +  Yr 
oedd  yr  apostol  yn  hòni  hyn  oll  iddo  eihun; 
oblegid  efe  oedd  yr  offeryn  a  ddefnyddia^ai 

Crist  i'w  dychwelyd  hwynt  i'r  ffydd,  trwy 
bregethu  yr  efengyl  yn  llwyddiannus  iddynt. 
Prif  wers  yr  adnod  yw,  y  dylai  dynion  fod 

yn  barchus  iawn  o'r  rhai  a  ddefnyddiodd 
Duw  i'w  troi  hwynt  ar  y  cyntaf,  a'u  dwyn 
adref  i  Grist :  dichon  Duw  ddemyddio  lla- 
wero  weinidogion  i  adeüadu  a  pheríìeithio  ei 

bobl;  ond  efe  a  ddefnyddìodd  ryw  un  i'w 
troi  hwy  ar  y  cyntaf  adylent  fod  yn  barchus 
iawn  o  hwnw  fel  eu  tad  ysbrydol,  ac  oíferyn 
eu  dychweliad  at  Fab  Duw. 

16  *  Am  hynny  yr  wyf  yn  attolwg 
i  chwi,  b  byddwch  ddilynwyr  i  mi. 

b  pen.  11.  1.  Ioan  10  4,  5.  Pìi'il.  3.  17.  1  Thes.  1.  6. 2  Tues.  3.  9.  Heb.  13.  7.   1  Pedr  5.  3. 

*  Byddwch  ddilynwyr  i  mi  megys  yr  wyf 
finnau  i  Grist,  (pen.  11.  1.)  Byddwch  ddi- 
Iynwyr  i  mi  yn  hytrach  na'r  athiawon  new- 
yddion  sydd  yn  eich  plith,  ac  yn  rhanu  yn 
bleidiau;  glynwch  wrth  yr  athrawiaeth,  ys- 

tyriwch  y  cynghorion,  ufuddewch  i'r  gorch- 
ymynion,  a  dilynwch  yr  esampl,  a  gawsoch 
genyf  fi.  Y  rhai  hyny  sydd  yn  piegethu  yn 
dda  ac  yn  bucheddu  yn  ddrwg,  nid  ydyut 
weinidogion  da  i  Grist ;  nis  gallant  ddywed- 
yd  wtth  y  bobl  "  Byddwch  ddilynwyr  i  ni." 

17  *  Oblegid  hyn  c  yr  anfonais  at- 
toch  Timothëus,  dfyr  hwn  yw  fy  an- 
wyl  fab,  a  efTyddlawn  yn  yr  Arglwydd, 
\  yr  hwn  a  ddwg  ar  gôf  i  chwi  ffy 
ftyrdd  i  yng  Nghrist,  megis  yr  wyf  ym 
mhob  man  yn  athrawiaethu  ym  mhob 
eglwys. 

c  pen  16.  10.  Act.  19.  21,  22.  Pliil.  2.  19.  I  Thes.  3.  2, 
3.  U  «do.  15.  1  Tim.  1.  2.  2  Tim.  1.2.  e  adn  2.  pen. 
7.  25.  Num.  12.  7.  Diar.  13.  17.  Mat.  24.  45.  a  25.  21,  23. 
Kph.  6.  21.  Col.  1.  7.  a  1.  9.  2  Tim.  2.  2.  Dat.  2.  10,  13. 
/pen.  7.  17.  a  II.  2,  16.  a  16    1.  2  Tim.  3.  10. 

*  Cawsom  hanes  Timotheus  yn  Act.  1C. 
J — 3.  I  annog  a  chynnorthwyo  y  Corinthiaid 
i  fod  yn  ddilynwyr  i  Paul,  mewn  gostyng- 
eiddrwydd,  ffydd,  ac  ym^rweddiad  sanctaidd, 
efe  a  anfonodd  Timothëus  atynt.  Gan  nas 
gallai  fyned  ei  hunan  y  pryd  hwnw,  nid  oedd 
ganddo  neb  anwylach  ac  addasach  na  Tim- 
ojhëus  i'w  ddanfon  :  fyr  oedd  yn  ei  ystyr- 
ied  ef  fel  ei  anwyi  fab,  wedi  ei  ddychwelyd 
trwy  ei  weinidogaeth  ef  mòr  anwyl  ganddo 
ef  a8  y  gnllai  plentyn  fod  gan  ei  dad,  ac  mòi 

debyg  i'r  apostol  ag  y  gallai  plentyn  fod  i'w 
dad,  mewn  ysbryd,  ymarweddiad,  a  ffydd- 
londeb  yn  yr  Arglwydd.  X  A  phan  ddeuai 
Timothëus  atynt,  efe  a  ddygai  ar  gof  iddynt 
athrawiaeth  yr  apostol,  ei  yniarweddiad  ef 
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yn  Corinth  ac  yn  mhob  man  arall,  a'r  trefn- 
iadau  a  wnaeth  yn  mhob  eglwys  a  blanodd; 
fel  trwy  hyny  yr  adferid  pob  annhrefn  a 
gymmerasai  le  yn  eu  plith  hwynt,  cyn  ydeu- 
ai  Paul  atynt  drachefn. 

18  *Ac  y  mae  rhai  *"  wedi  ym- 
chwyddo,  +  fel  pe  bawn  i  heb  fod  ar 
fedr  dyfod  attoch  chwi. 

g  adn.  6—8.  pen.  5    2. 

*  Gwyddai  yr  apostol  fod  y  gau-athrawon 
a'u  pleidwyr  yn  Corinth,  yn  parâu  yn  eu 
drwg-arferion  gyda  llawer  o  ymchwydd  a 
thi  aha ;  yu  ymfirostio  gyda  math  o  orfoledd 

di'ystyrîlyd,  +  fel  pe  buasai  yn  anodd  ganddo 
ef,  neu  fod  aruo  ofn,  eu  cyfarfod  hwy  wyneb 

yu  wjneb,  ac  ymyraeth  a  dim  o'u  materion 
hwy.  Efallai  bod  yr  apostol  yn  rhag-weled 
hefyd  y  byddent  yn  ymgryfâu  yn  yr  ym- 
chwydd  hwnw,  wrth  iddo  ef  ddanfon  Timo- 
theus  yno,  yn  lle  myned  ei  hun. 

19  h  *  Eithr  mi  a  ddeuaf  attoch  ar 

fyrder, » os  yr  Arglwydd  a^i  myn ;  f  ac 
a  fynnaf  wybod,  Anid  ymadrodd  y 
rhai  sydd  wedi  chwyddo,  ond  eu  gallu. 

h  pen.  16.  5.  Act.  19  21.  2  Cor.  1.  15—17,  23.  a  2.  1, 
2.        t  Act.  18.  21.     Rhuf.  15.  32.      Heb.  6.  3.      lago  4.  15. 
k  adn.  18.  2  Cor.  13.  1-4. 

*  Beth  byn.tg  oedd  meddwl  y  bostwyr 
chwyddedig  hyny,  yr  oedd  Paul  yn  bwriadu 
myned  atynt  ar  fyrder,  ac  yn  awyddus  am 
fyned  os  gwelai  yr  Arglwydd  yn  dda.  Mae 
yn  debyg  nad  allodd  efe  ddim  myned  mòr 
fuan  ag  yr  oedd  yn  bwriadu,  ac  iddo  gael 
amser  i  ysgrifenu  ail  epistol  atynt.  Gwel 
2  Cor.  1.  15—17.  tPan  ddelai  yr  apostol 
atynt,  yr  oedd  yn  bwriadu  gwneuthur  prawf, 
nid  u  areithyddiaeth  a  ffraethineb  rhyfeddol, 
neu  ddoethineb  ymadrodd,  y  rliai  oedd  wedi 

ymchwyddo  ;  ond  o'u  gallu  i'w  cynnal  a'u 
htmddiftyn  eu  hunain,  yn  wyneb  ei  awdur- 

dod  apostolaidd  ef,  a'r  gwyrthiau  a  wnelai 
efe  i  brofì  ei  awdurdod  a'i  apostoliaeth.  Fel 
pe  dy  wedasai,  Pan  ddelwyf  mi  a  fynaf  na- 

bod  yr  athrawon  byn  o'r  eiddocb,  sydd  yn 
fy  nirmygu  1  yn  y  fath  fodd  :  ni  sylwaf  fi 
ddim  cymmaint  ar  eugeiriaua'u  hymadtodd 
lìi  aeth  hwynt,  âg  ar  ba  faint  o  fy wyd  ysbryd- 
01  a  nerth  sydd  ynddyut,  yneu  hathrawiaeth 

a'u  buchedd  :  pa  mòr  gyson  ydyw  â  gwiri(,n- 
edd  yr  efenjiyl,  a  pha  faint  mae  yn  tueddu  i 
ateb  dyben  yr  efengyl:  pa  ddaioni  mae  y 
gwýr  hyu  y  n  wneyd  yn  eich  plith  chwi,  a 

pha  fath  tywyd  maent  yn  fyw.  Dyrna'r 
pethau  y  bydd  fy  llygaid  I  arnynt,  ac  ar  y 
pethau  hyn  y  sylwaf. 

20  '*  Canys  nid  mewn  ymadrodd 
y  mae  teyrnas  Dduw ;  eithr  mewn 

gallu. 

/pen.1.24.    «2.4.     Rhnf.  1.  16.     a  14.  17.      a  15.  19. 
2  Cor.  10.  4,  5.  1  The».  1.  5. 

*  Teyrnas  Dduw  yn  yr  eglwys,  neu  deyrn- 
as  Dduw  yn  eneidiau  dynion  yn  bersonol : 
Yn  y  naill  ystyr  na>  llall,  nid  trwy  eiriau 
dewisol,  ac  ymadrodd  ffraeth,  ysgolheigaidd, 
a  hywadl,  y  gosodwyd  teyinas  Dduw  i  fynu; 
%  ond  trwy  allu  Duw,  mewn  gwyrthiau  nerth- 
ol,  i  Urofi  dwyfol  ddechreuad  yr  efengyl,  ac 
yn  enwedig  yn  ngweithrediadau  grymus  ac 
efteithiol  yr  Ysbryd  Glân,yn  troi  ac  yn  dy- 
chwelyd  eneidiau  dynion. 



Ceryddu  y  Corinthiaid  am  oddef         I  COR.  V.  y  ywr  yodinebus  yn  yr  eylwys. 

21  *Beth  a  fynnwcb  chwi  ?  "'fai 
dyfod  o  honof  fi  attoch  chwi  â  gwíal- 
en,  Jynte  mewn  cariad,  "ac  yspryd 
addfwynder  ? 

m  pen.  5.  5.  2  Cor.  10.  1.  6,  8.  a  12.  20,  21.  a  13.  2,  3, 
10.        *  2  Cor.  10.   I.  1  Tues.  2.  7.  Iago  3.  17. 

*  Pa  beth  a  ddewiswch  chwi  ?  chwi  a  wydd- 

och  yn  dda  i'm  gweinidogaeth  i  gael  ei  chad- 
arnâu  yn  eich  plith  chwi  trwy  wyrthiau,  ac 

y  medrat'  eu  gwneyd  eto ;  t  gan  hyny  a  fyn- 
wch  chwi  i  mi  ddyfod  atoch  â  gwYalen  cei- 
ydd,  gan  gyhoeddi  barnau  ysbrydol,  a  dwyn 
cospedigaethau  gwyrthiol  ar  y  rhai  drwg  ac 
anhywaith  yn  eich  plith,  fel  y  gwnaethum  ar 

Elymas,  ac  y  gwnaeth  Pedr  ar  Anan'ías  a Saphira  ?  %  Nen  ynte,  a  fynwch  chwi  i  mi 
ddyfod  mewn  cariad,  ac  ysbryd  addfwyn- 
der,  i'ch  cryfâu,  eich  calonogi,  eich  canmol, 
a'chcysuio?  Yr  oedd  hyn  yn  ymddybynu 
arnynt  hwy,  o  ran  y  drygau  mae  efe  yn 

myned  i'w  henwi;  oblegid  os  ua  ddiwygieut 
hwy  y  dryga  i  a'r  beiau  hyny,  byddai  raid 
iddo  ef  arfer  llymder  iachusol  tuag  at  y  tros- 
eddwyr.  Nid  hyfrydwch  oedd  gan  yr  apos- 
tol  fyned  atynt  â  gwîalen  dost  ei  awdurdod 

a'i  allu  gwyrthiol ;  (oblegid  hyny  yw  medd- 
wl  y  wîalen  yma,)  llawer  gwell  ganddo  fyn- 
ed  mewn  ysbryd  cariad  ac  addfwynder,  os 
na  byddai  raid  myned  fel  arall. 

PEN.  V. 

Bod  y  gwr  godinebus  yn  achos  o  gywilydd 
iddynty  yn  hytrach  nay  o  orfoledd. 

a*MAE  y  gair  yn  hollol,  b\fod 
yn  eich  plith  chwi  odineb,  c  Ja  chyf- 
ryw  odineb  ag  na  enwir  unwaith  ym 

mysg  y  Cenhedloedd ;  d  \\  sef  cael  o 
un  wraig  ei  dad. 

a  pen.  1.11.    Geu.  37    2.    1  Sam.  2.  24.  ôadn.lì 
pen.  6.  d,  13,  18.  Act.  15.  20,  29.  2  Cor.  12.  21.  G«l.  5.  19. 
Eph.  5.  3.  Col.  3.  5.  1  Tues.  4.  7.  I)at.  2.  21.  a21.8. 
cJer.  2.  33.      Ezec.  16   47,  51,  52.  d  Gen.  35    22.     »49 
4.  Lef.  18.  8.  a  20.  11.  Deut.  22.  30.  a  27.  20.  2  Sam.  16. 
22    a  20.  3.  1  Croa.  5.  1.  E*ec.  22.  10.  Am.  2.  7.  2  Cor.  7.  12. 

*  Yn  pen.  1.  11,  mae  yr  apostol  yn  dy  wed- 
yd  mai  gan  y  rhai  o  dý  Chlöe  y  dangosasid 
iddo  fod  cynnenau  yn  mhlith  y  Corinthiaid ; 
ond  yma  mae  yn  dywedyd  fod  y  pechod 
hwn  yn  fwy  cyhoeddus,  fod  "  y  gair  yn  holl- 
awl,"  am  dano,  pawb  yn  siarad  yn  gyffredin 
ac  yn  ddigon  cyhoedd  yn  ei  gyleh.  Po  at- 
gasaf  fyddo  pechodau  dynion  (pechodau  pro- 
ffeswyr  y  n  enwedig,)  mwyaf  i  gyd  fydd  o 
siaral  am  dcino;  ac  afr.tid  i'r  troseddwr  holi 
llawer  Pwy  a  ddywedodd?  fel  y  bydd  rhai 
weithiau,  yn  lle  cyfaddef  y  bai,  a  dywedyd 
yn  edifeiriol,  Myfi  a  bechais.  f  Mae  y  gair 

íporneiaj  a  gyfìeithir  yma  "  godineb,"  yn 
arwyddo  pob  math  o  y mrewydd  anghyfreith- 

lawn,  (all.tn  o'r  ystad  br'iodasol,  yn  gy stal  â 
phrì'odasau  anghyfreitblawn,)  rhwng  yr  ys- 
tenau  :  ond  yma  mae  yn  arwyddo  y  llosgach 

flì'aidd  ac  annaturiol  a  enwir  yn  niwedd  yr 
adnod  ;  "  sef  cael  o  un  wraig  ei  dad."  J  Cyf- 
rifid  y  pechod  a  enwir  yma  yn  dra  ffi'aidd 

S  gan  y  paganiaid  yn  gyffredin,  ac  nid  enwent 

ef  ond  gyda'r  atgasrwydd  mwyaf :  galwai 
Cicero  ef  "  Y  drygioni  anghredadwy,  na 
chlywyd  am  ei  gyffelyb."  Dywedai  yr  er- 
lidwyr  paganaidd  fod  y  prif  gristionogion  yn 

euog  o'r  peclîod   yn  gyffredin  ;  a  thybir  mai 

yr  un  amgylchiad  liwn  yn  Corinth  a  nym- 
merasant  yn  achlysur  i  daern  y  fath  gyhudd- 
iad  celwyddog.  ||  Efallai  bod  rhyw  dad  yn 

Corinth  wedi  ymadael  â'i  wraig,  o  herwydd 
ei  hymddygiad  drwg  hi  ;  ac  i'w  fab  ef,  i'r 
hwn  yr  oedd  hi  yn  fani-yn-nghy fraith,  ei 

phriodi  hi,  neu  ei  fod  yn  byw  mew'n  llosgach gyda  hi.  Gellir  meddwl  wrth  2  Cor.  7.  12, 
bod  ci  gwr  hi,  a  thad  y  dy n  drygionus  hwn, 
(adn.  13,)  yn  fyw  ar  y  pryd  :  p^  buasai  wedi 
marw,  buasai  y  peth  yn  anghyfreithlawn  ; 

d  yr  oedd  yn  ysgeler  o  bechaduius  os  oedd 

y  gwr  yn  fyw. 
2  e*Ac  yr  ydych  chwi  wedi  ym- 

chwyddô,  -f  ac  ni  -^aìarasoch  yn  hyt- 

tach,  ̂ fel  y  tynnid  o?ch  mysg  chwi  y 
neb  a  wnaeth  y  weithred  hon. 

e  pdn.  6    pen.  4.  6-8,  18.  /Num.  25.  6.    2  Bren.  22. 
19.     Esra9.  2-6.     a  10.  1—6.  Salm  119.  136.    Jer.  13.  17. 
Ezec.  9.  4,  6.   2  Cor.  7.  9-11.  a  12.  21.        g  adu.  5,  7,  13. 
Dat    2.  20-22. 

*  Er  fod  peth  mòr  warthus  a  hyn  yn  yr 
eglwys,  nid  oedd  neb  yn  sylwi  arno,  nac  yn 
galarn  am  dano,  i  ddisgyblu  y  dyn  oedd  yn 
euog  o  hóno  ;  ond  pawb  yn  ymchwyddo  ac 
yn  yntbleidio,  pob  un  gyda  ei  hotf-athraw  ei 
ei  hun.  Efallai  bod  y  godinebwr  ei  hun  yn 
wr  mawr  ei  ddawn,  ei  barch,  ac  yn  fìaenor 

un  o'r  pleidiau  yn  yr  eglwys  ;  a  phlaid  gref 
ganddo  yn  ei  waeddi  i  fynu  ac  yn  ymffrost- 
io  ynddo  er  ei  fod  yn  by w  yn  y  pechod  ffî- 
aidd  hwn.  t  Dylasent  yn  hytrach  alaru  ac 
yinostwng  get  bron  Duw  am  y  fath  beth,  |  a 

bwrw  allan  o'u  mysg  y  neb  a  wnaethai  y 
weithred  hòno.  Nid  amser  i  ymchwyddo 
yn  ymtirostgar  ydoedd,  pan  oedd  y  fath 
warth  arnynt  drwy  aelod  braenllyd  a  fíîaidd 

yn  eu  plith. 

3  Canys  myíì  yn  ddiau,  h  fel  ab- 
sennol  yn  y  corph,  eto  yn  bresennol 
yn  yr  yspryd,  a  fernais  eisoes,  fel  pe 
bawn  bresennol,  am  yr  hwn  a  wnaeth 

y  peth  hwn  felly  : h  2  Cor.  10.  1,  11.  a  13.  2.  Col.  2.  5.  1  Tbes.  2.  17. 

*  Er  bod  yr  apostol  yn  mhell  o  Corinth 
pan  oedd  yn  ysgrifenu  hyn  at  yr  eglwys  yno, 

eto  yr  oedd  gyda  hwy  o  ran  ei  feddwl  a'i 
ysbryd,  o  ran  ei  gaiiad  atynt,  ac  o  ran  ei 
ofal  am  danynt.  Tybia  rhai  ei  fod  yn  bre- 
senol  yn  yr  ysbryd  mewn  modd  gwyrthiol, 

neu  yn  cacl  datguddiad  goruwch  naturiol  i'w 
feddwl,  o'r  agwedd  oedd  ar  bethau  yn  Cor- 
inth  ;  yn  debyg  fel  y  cafodd  Elisëus  o'i  was 
Gthazi,  2  Bren.  5.  26  ;  a'r  prophwyd  Ezec- 
iel  o'r  pethau  a  wnaid  yn  ddirgel  yn  Jerusal- 
em,  £zec.  8;  a'r  11.  t  Yr  oedd  yr  apostol 
wedi  barnu,  a  phenderfynu  yn  hollawl,  beth 

a  ddylesid  ei  wneyd  i'r  dyn  godinebus  yn 
Corinth,  yn  gystal  â  phe  buasai  yno  gyda 
hwynt :  ac  yn  danfon  ei  orchymyn,  gydag 
awdurdod  apostolaidd,  ar  iddynt  hwy  ei 
ddiaelodi  ef. 

4  *  *  Yn  enw  ein  Harglwydd  lesu 

Grist,  h  t  pan  ymgynhulloch  ynghyd, 
%dJm  hyspryd  innau,  ||gyd  a  galluein 
Harglwydd  Iesu  Grist, 

«  Act.  3.  6.  a  4.  7—12.  30.  »  16.  18.  Eph.  5.  20.  Col.  3. 
17.  k  Mat  16.  19.  a  18.  16-18,  20.  a  28.  1S,  20.  loaa  20. 
23.  2  Cor.  2.  10.  a  13    3,  10. 

*  Yr    oedd    hyn  i  gael  ei   wneyd    mewn 
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modd  difrifol  a  sobr  iawn,  yn  enw  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  trwy  ei  awdurdod  ef,  yn  ei 
ofn  ef,  dàn  ei  gyfarwyddyd,  ac  er  ei  ogon- 
iant  ef.  +  Yr  oedd  hyn  i  fod  yn  weithred  yr 
holl  eglwys,  rnewn  cynnulliad  eglwysig  i'r 
perwyl  hwnw  ;  ac  nid  gweithred  rhyw  ber- 
sonau  yn  yr  eglwys,  pa  mòr  uchel  bynag  eu 
swyddau,  heb  gyd-syniad  yr  holl  frawdol- 
iaeth.  Gweithred  i'w  gwneyd  yn  yr  eglwys 
yn  unig  ydoedd,  ac  nid  yn  gyhoeddus  ger 
bron  y  byd  :  mae  yn  anhawdd  gwybod,  ef- 
allai,  pa  le  mae  esampl  na  gorchymyn  yn  y 
Testament  Newydd,  i  dderbyn  i'r  eglwys,  na 
bwrw  allan  o'r  eglwys,  yn  gyhoeddus  ger 
bron  y  byd.  %  Wrth  wneyd  y  weithrcd  hon, 
yr  oedd  y  Corinthiaid  i  ystyried  Paul  megys 
yn  bresenol  yn  yr  ysbryd  gyda  hwynt,  yn 
cyd-weithredu  â  hwynt;  a  thrwy  ei  awdur- 
dod  aposíolaidd,  yn  cadarnâu  y  weithred  o 

ddi'arddelwi  y  dyn  drygionus  hwnw.  ||  Ac 
nid  yn  unig  Paul ;  önd  yr  oeddynt  i  ystyr- 
ied  fod  gallu  ac  awdurdod  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist  hefyd  gyda  hwynl,  i'w  hawdur- 
dodi  yn  y  ddysgyblaeth  hon,  ac  megys  ei 
rhwymo  yn  y  nefoedd. 

5  l  *Draddodi  y  cyfryw  un  i  Satan, 
t  i  ddinystr  y  cnawd,  m  \  fel  y  byddo 
yr  yspryd  yn  gadwedig  yn  *  nydd  yr 
Arglwydd  Iesu. 

/adn.  13.    2  Cor.  2.  6.    a  10.  6.    a  13.  10.    Act.  26.  18. 
1  Tim.  1.  20.  mpen.  11.32.    2  Cor.  2.  7.     Gal.  6.  1.  2. 
2  Thes.  3.  14,  15.  Iapro  5.  19,  20.  1  Ioan  5.  16.  Jud.  22/23. 
n  peo.  1.  8.  Phil.  1.  6.  2  Tim.  1.  18.  2  Pedr  3.  12. 

*  Yn  awr  dyma'r  weithred  bwysig,  H  tra- 
ddodi  y  godinebwr  i  satan,  i  ddinystr  y 

cnawd,  &c.  ;"  ei  droi  ef  allan  o'r  eglwys, 
teyrnas  weledig  Crist,  a'i  draddodi  i'r  byd 
agored,  lle  mae  satan  yn  teyrnasu  :  pei  lioei 
ystyried  ef  rnwy  yn  gristion,  ond  yn  bagan, 
ac  yn  ddeiliad  o  deyrnas  satan.  Tybia  eraill 
fod  mwy  na  hyna  yn  y  traddodi  hwn  i  sat- 
an ;  sef  bod  satan  fel  offeryn  cospedigaeth 
gyfiawn,  yn  cael  ei  oddef  i  boeni  ac  arteithio 

y  dyn  hwu,  yn  ei  gorph  a'i  feddwl,  fel  cosp 
a  cherydd  arno  am  ei  bechod  ysgeler.  Ond 
y  golygiad  cyntaf  sydd  esmwythaf,  a  mwyaf 
cydnaws  âg  ysbryd  tirion  yr  efengyi,  ac  â 
dyben  yr  apostol  yn  y  ddysgyblaeth  hon,  sef 

puro'r  eglwys  oddiwrth  bechod  mòr  warthus, 
a  chadwedigaeth  ysbryd  y  dyn  yn  y  diwedd. 
+  Er  dinystr  y  corph  naturiol,  inedd  rhai ; 
trwy  arteithiau  satan,  fel  y  sylwyd  uchod  : 
er  dinystr  tueddiadau  llygredig,  a  chwantau 
cnawdol,  medd  eraill;  fel  y  rnarweiddier  ac 
y  darostynger  hwynt,  trwy  ofn,  galar,  a 
chywilydd  ;  ac  y  dyger  y  dyn  i  wir  edifeir- 
wch  a  diwygiad,  trwy  fendith  yr  Arglwydd 
Iesu  ar  ei  ordinhad  ei  hun.  {  Beth  bynag 
oedd  y  moddion,  a  pha  fodd  bynag  mae  i  ni 

ddeall  y  ddau  beth  nchod,  "  traddodi  i  sat- 
an,"  a  "dinystr  y  cnawd  ;"  dyben  yr  apos- 
tol  oedd,  "  fel  y  byddai  yr  ysbryd  yn  gadw- 
edig  yn  nydd  yr  Arglwydd  Iesu."  Pwy  byn- 
ag  a  ddysgybler,  a  pha  beth  bynag  fyddo  y 
ddysgyblaeth,  hyn  a  ddylai  y  dyben  fod  yn 
wastad  ;  lles  ysbrydol  y  neb  fyddo  yn  cael  ei 
ddysgyblo  :  beth  bynag  sydd  dros  ben  hyn, 

neu  yn  fyr  o  hyn,  o'r  drwg  y  mae,  ac  i'r 
drwg  y  inae  yn  tueddu.  Gwyliwn  ar  ein 

hysbryd  a'n  dyben  wrth  ddysgyblu. 

6  °*  Nid  da  eich  gorfoledd  chwi. 
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fOni  wyddoch  chwi   fod  p  ychydig 
lefain  yn  lefeinio  yr  holl  does? 
,c  ,Vd?- 2-  pen  3  2I-  a  4 18' ,9-  l*s° 4  lG-     p  p°d- 15.  33.  Mat.  13.  33.  *  16.  6-12.  Gal.  5.  9.  2  Tim.  2.  17. 

*  Yr  oedd  yn  ddigon  amlwg  nad  oedd  gan 
y  Corinthiaid  ddim  achos  i  ymorfoleddu  yn 
eu  doniau,  eu  mawredd,  eu  hathrawon,  a'u 
Ilwyddiant;  oblegid  yr  oedd  eu  goddefiad 
hwy  o'r  drygioni  gwarthus  a  enwyd,  yn 
brawf  digonol,  nad  oedd  gwir  grefydd  ys- 
brydol  ond  isel  iawn  yn  eu  plith.  Pa  fodd 
y  gallent  ymorfoleddu  mewn  ystyr  yn  y  byd, 
tra  yr  oedd  y  fath  ddyn  gwarthus  yn  eu 
plith,  ac  yn  cael  ei  oddef  ganddynt  ?  Gwy- 

bed^  meirw,  (chwaithach  dyn  o'r  fath  hyn,)  a 
wnânt  i  enaint  yr  apothecary  ddrewi  ;  ac  a 
daflant  warth  ar  yr  eglwys  fwyaf  blodeuog, 
os  goddefir  hwynt.  Ychydig  yw  geiriau  yr 
apostol  (<f  Nid  da  eich  gorfoledd  chwi,")  ond 
y  maent  yn  llymion  ac  eflfeithiol  iawn.  tFel 
y  mae  ychydig  lefainyn  lefeinioyr  holl  does, 
felly  mae  un  dyn  pechadurus  fel  hyn  yn  cael 
ei  oddef  yn  mynwes  yr  eglwys,  yn  llygru, 
yn  gwarthruddu,  ac  yn  niweidio  yr  holl  eg- 
lwys:  a  pho  mwyaf  ei  barch,  ac  uwchaf  ei 
sefyllfa  yn  yr  eglwys,  mwyaf  oll  y  niwed  a 
wnâ  :  efe  a  lygra  feddyliau  a  moesau  rhai,  a 
dristàa  galonau  rhai  eraill ;  ac  mewn  rhyw 
ftbrdd  a'i  gilydd  a  lygra  ac  a  haloga  yr  holl 
eglwys  i  gyd.  Dylasai  y  Corinthiaid  wybod 
ac  ystyried  hyn. 

7  ̂   Am  hynny  certhwch  allàn  yr 
hen  lefain,  rf  fel  y  byddoch  does  new- 
ydd,  |  megis  yr  ydych  ddilefeinllyd. 
||  Canys  s  Crist  ein  pasc  ni  a  aberth- 
wyd  drosom  ni. 

*  Certhwch  allan  yr  hen  lefain  hivn,  medd 
rhai :  ie,  a  phob  hen  lefain  arall  hefyd :  pob 
peth  afìach  mewn  athrawiaeth,  ysbryd,  ac 
ymarweddiad.  Cyfeiriad  sydd  yma  at  yr 

Iuddewon  yn  carthu  allan  bob  surdoes  o'u 
tai  cyn  gŵyl  y  bara  croy w,  neu  y  pasg  :  dy- 
wedir  y  byddent  yn  chwilio  yn  ddyfal  ac  yn 
fanwl  iawn,  hyd  yn  nod  â  chanwyllau,  rhag 
y  byddai  dim  surdoes  yn  nghonglau  y  tai, 
neu  wedi  ei  gludo  gan  Iygod  i  dyílau  yn  y 
muriau.  >  Yr  oedd  y  lefain  pechadunis  a 
grvbwyllwyd  yn  hollawl  anweddus  i  burdeb 
eglwys  o  gristionogion,  y  rhai  a  ddyient  fod 

yn  does  newydd,  yn  debyg  i'r  bara  croyw 
gynt  ar  vvyl  y  pasg.  X  Megys  yr  ydych 

ddilefeinll>d/'  oran  eich  proffes,a'ch  rhwym- 
au  i  fod,  ac  fel  yr  ydys  yn  gobeithio  mewn 
barn  cariad  am  y  cyfiredin  o  honoch.  ||  Er 
bod  y  pasg  Iuddewig  wedi  darfod,  ac  nad 
oedd  y  Corinthiaid  yn  rhwymedig  i  ddim 
o'r  cjflawniadau  seremoniaidd  hyny  ;  eto  yr 
oeddynt  dán  y  rhwyman  mwyaf  i  fyw  mewn 
heddwch,  puideb,  a  gwirionedd,  fel  dynion 
ac  fel  eglwys :  oblegid  fod  Crist,  gwir  Basg 

y  cristionogion,  wedi  ei  aberthu  drostynt  i'r 
dyben  hyay,  fel  y  glanâer  hwy  oddi  wrth 

bob  anwiredd,  ac  y  purer  hwy,  yn  bobl  bri'- odol  iddo  ef,  yn  awyddus  i  weithredoedd 
da. 

8  *  Am  hynny  *  cadwn  wyl, u  t  nid 
â  hen  lefain,  *  nac  â  lefain  malais  a 
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drygioni ;  v  J  ond  â  bara  croy  w  pur- 
deb  a  gwirionedd. 

t  Lef.  23.  6.  Num.  28.  16,  17.  De.tt.  16.  16.  Es.  25.  6. 
u  pen.  1.  6.  a  6.  9-11.  2  Oor.  12.  21.  Eph.  4.  17— 22. 
1  Pedr4.  2,  3.  x  peu.  3.  3.    Mat.  16.  6,  12.     a  26.  4,  5. 
Luo  12.  1.  Ioan  18.  28-30.  2  Cor.  12.  20.  1  Pedr  2.  1,  2. 
y  Josh.  24.  14.  Salm  32.  2.  Ioau  1.  47.  2  Cor.  1.  12.  a  8.  8. 
Eph.  6.  24.  1  Ioan  3.  18—21. 

*  Gellid  cymhwyso  yr  adnod  hon  at  y 
wledd,  neu  yr  ẁyl  wastadol  o  gymdeithas  â 
Duw,  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  neu  ynte  at  yr 
ŵyl  o  gyfranogi  o  swper  yr  Arglwydd,  i 
goflo  aberthiad  a  marwolaeth  Crist.  t  Nid  â 
chymmysg  o  beehaduriaid  anfad  a  gwarthus 

yn  y  gymdeithas  a'r  cymundeb  eglwysig  ;  ac 
nid  âg  unrhyw  bechodau  goddefol  ynom  ein 
hunain,  y  rhai  sydd  gyffelyb  i  hen  lefain,  am 
eu  bod  yn  tarddu  o  lygrìad  gwreiddiol  ein 
natur,  yu  ein  liygru  ni  ein  hunaiö  ac  eraill, 
fel  y  surdoes  yn  suro  yr  holl  does ;  ac  yn 
fwy  atgas  a  gwaharddedig  gan  Dduw  na'r 
surdoes  gynt  yn  Israel.  Tybia  rhai  mai  an- 
Iladrwydd  yn  benaf  oedd  yr  hen  lefain  yma; 

yr  oedd  y  Corinthiaid  yn  dd'íarhebol  o  ddrwg 
am  y  pechod  hwnw.  Am  y  lefain  malais  a 
drygioni,  ni  raid  i  ni  ond  darilen  pen.  1.  11, 
12 ;  a  3.  3,  4,  i  wybod  pa  beth  ydoedd. 
I  Oad  â  symledd  a  diniweidrwyd.l  duwiol, 
(yr  hyn  yr  oedd  y  bara  croyw  gynt  yn  ei 
gysgodi,  efalîai,)  ac  â  gwir  gariad  brawdol, 
yn  ol  gwirionedd  yr  efengyl.  Mae  y  geiriau 
yn  cynnwys  purdeb  persouol,  a  phurdeb 
cymdeithasol  eglwysig  :  yr  olaf  yn  benaf,  ef- 
all.ii  yma. 

9  *  Mi  a  ysgrifenais  attoch  mewn 
llythyr,  zf  na  chyd-ymgymmysgech  â 
godinebwyr. 

z  Salm  1.  1,  2.  Diar.  9.  6.  2  Cor.  (î.  17.  Epb.  5.  11. 

*  Tybia  rhai  i'r  apostol  ysgrifenu  epistol 
o'r  blaen,  cyn  hwn,  at  y  Corinthiaid,  ond  ei 
fod  yn  awr  wedi  myned  ar  goll,  fel  y  tybir 
fod  rhai  o'i  ysgrifeniadau  eraillef  wedi  myn- 
ed ;  cyn  erioed  eu  gŵsod  yn  nghorph,  neu 
ganon  yr  ysgrythyr,  yr  hon  sydd  ync^nnwys 
yr  holl  ddatgiuldiad  dwyfol,  angenrheidiol  i 
iachawdwriaeth.  Tybia  eraill  ei  fod  yma  yn 
cyfeirio  at  Iythyr  arall,  y  dechrenasai  efe  ei 
ysgrifenu  cyn  i'r  cenadau  o  Corinth  ddyfod 
ato  ;  ac  wedi  iddo  glywed  pa  fodd  yr  oedd 
pethau  yno,  iddo  daflu  liwnw  o'r  naill  du,  ac 
ysgnfenu  hwn :  a  thybia  eraill  mai  y  Uytliyr 
hwn  mae  yn  feddwl ;  y  pethau  a  ysgrifenasai 
efe  eisoes  ynddo,  yn  enwedig  y  rhan  flaen- 
orawl  o'r  bennod  hon.  +  Nid  peidio  cyd- 
ymgymmysgu  â  godinebwyr  yn  eu  gweith- 
redoedd  aflan  yn  unig  a  feddylir  ;  ond  gwa- 
hardd  pob  math  o  gyfeillach  â'r  cyfryw 
ddynion  hyd  ag  y  byddai  dichon,  yr  oedd  yr 
apostol,  yu  enwedio:  cyd-jmgymmysgu  â hwynt  fei  atlodau  eglwysig. 

10  a*  Ac  nid  yn  hollol  â  çodineb- 
wyr  *y  byd  hwn,  neu  â'r  cybyddion, 
neu  â'r  f  cribddeilwyr,  neu  âg  eilun- 
addolwyr ;  c  J  oblegid  felly  rhaid  fydd- 
ai  i  chwi  fyned  allan  o'r  byd. 
a  17.  6,  9,  15,  16.    2  Cor.  ì.  4      Eph.  2.  2.    1  loai 

14-16.    loan    17.  15.     Phil.  2.  15.    1  1 
i  4.  5,  »7. c  M„t 

Dat.  12.  9. 

*  Byddai  yn  Iled  chwith  sran  lawer  cybydd 
gael  ei  osod  yn  yr  un  res  â'r  godinebwyr  a'r 
eilun^addolwyr  ;  ond  felly  y  mae  yma  :   en- 
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wir  yma  bedwar  math  o  bechadnriaid,  a 

phob  un  mòr  atgas  â'r  llall  o  honynt  ;  er  y 
dywcd  y  cybydd  wrth  y  godinebwr,  Saf  ar 
dy  ben  dy  hun,  na  nesâ  ataf  fi  :  canys  sanct- 
eiddiach  o  lawer  ydwyf  na  thi.  f  Cribddeil- 
wyr,  (arpaxin,)  dynion  gwancus,  rheibus, 
ysíílyfgar,  fel  bleiddiau  yn  cipio  pob  peth 
iddynt  eu  hunain  trwy  drais  a  chreulondeb. 
X  Nid  y w  yr  apostol  yn  dywedyd  y  dylasai  y 
cristionogion  ymgadwyn  hollawl,  heb  gyd- 

ymgymmysgu  mewn  modd  yn  y  byd  â'r 
pechaduriaid  hyn ;  buasai  hyny  yn  anmhos- 
ibl  yn  y  byd  hwn,  gan  amled  oedd  y  falh 
ddynion  yn  y  byd,  yn  enwedig  yn  Corinth  y 
pryd  hwnw  :  nis  gallent  ymdrin  â  helyntion 
cyffredin  ac  angenrheidiol  bywyd  heb  ym- 

gymmysgu  â  rhai  o'r  cyfryw  ddynion. 
11  *Ond  yn  awr  mi  a  ysgrifenais 

attoch,  na  chyd-ymgymmysgech :  f  os 
bydd  neb  a  d  enwir  yn  frawd  yn  €  od- 
inebwr,  ̂ neu  yn  gybydd,  %  neu  yn  eil- 
un-addolwr,  h  neu  yn  ddifenwr,  *  neu 
yn    feddw,   k  neu   yn   gribddeiliwr  : 
1  Jgyd  â?r  cyfryw  ddyn  na  chyd-fwytta chwaith. 

d  pen.  6.  6.  a  7.  12,  15.  a  8.  11.  Act  9.  17.  e  Gwel 
ar  adn.  1-9,  10.  Salm  50.  16—21.  2  Cor.  12.  20,21.  Gal.  5. 
19—21.  1  Thes.  4.  3-8.  Dat.  2.  14,  20.  a  21.  8.  a  22.  15. 
/Silro  10.  3.  Marc  7.  21—23.  Luc  12.  15,  &o.  Eph.  5.  5. 
Col.  3.  5.  1  Tim.  3.  3.  a6.  9,  10.  2  Pedr  2.   14,  15.        g  pea. 
10.  7,  S,  14,  18—22.        h  peu.  6.  10.    Salm  101.  5.        i  pen. 
11.  21.  Mat.  24.  49-51.  Luc  12.  45,  46.  a  21.  34.  Rhuf.  13. 
13.  Eph.  5.  18  1  Thes.  5.  7,  8.  *'Ezec.  22.  12.  Mat.  23. 25.     Luc  18.  II.        íadn.  13.      Mat.  18.  17.      Rhuf.  16.  17. 
2  Thes.  3.  6,  14,  15.  1  Tim.  6.  5.  2  Ioan  10,  11. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  egluro  ei  feddwl 
yn  fanylach,  pa  fath  gyd-ymgymmysgu  oedd 
eíe  yn  wahardd  yn  adn.  9:  tos  byddai  neb 
a  enwid  yn  frawd,  neu  yn  aelod  eglwysig, 

yn  euog  o'r  un  o'r  pecbodau  a  enwir  ;  y  dyl- 
ai  y  gwir  gredadyn,  oedd  yn  gwir  ofni  Duw, 
gilio  oddi  wrth  y  cyfryw  ddyn,  a  pheidio 

cyd-ymgymmysgu  âg  ef  mewn  cyfeillach  o 
fath  yn  y  byd  :  %  peidio  cyd-fwyta  âg  ef  wrth 
yr  un  bwrdd  cyffredin,  chwaithach  yn  y 
sacrament  wrth  fwrdd  yr  Arglwydd.  Fel 
hyn  yr  oedd  y  llygriad  pechadurus  yn  cael  ei 

attal,  y  gwarth  yn  cael  ei  droi  ymaith,  a'r 
moddion  mwyaf  effeithiol  yn  cael  en  harfer 

i  argyhoeddi  y  troseddwyr  o'u  pechod  a'u 
perygl.  Os  nad  yw  yn  ganiatâol  i  gristion- 
ogion,  gymmaint  ag  i  gyd-fwyta  yn  gyffredin 
â  dynion  gwariiius  o'r  fath  hyn;  llawer  llai 
y  dylent  gyd  ym'oriodi  â  hwynt.  Enwir  yma 
chwech  mnth  o  bechodau,  neu  o  bechadur- 
iaid  ;  byddai  yn  rhy  fnith  sylwi  ar  bob  un  o 
honynt,  ac  nid  oes  achos. 

1 2  m  *  Canys  beth  sydd  i  mi  a  farn- 
wyf  nar  y  rhai  sydd  oddi  allan  ?°fonid 
y  rhai  sydd  oddi  mewnyrydychchwi 
yn  eu  barnu  ? 

m  Luc  12.  14.  Io»n  18.  36.  n  Marc  4'.  11.  Col.  4.  5. 1  Thes.  4.  15.  1  Tim.  3.  7.        o  pen.  6.  1-5. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  yu  ystyried  bod  yn 
ddyled  arno  ef,  nac  ychwaith  fod  ganddo 
awdurdod,  i  farnu  dim  yn  nghylch  y  rhai 

oedd  o(ìdi  allan  i'r  eglwys,  y  rhai  nad  oedd- 
ynt  yn  pröffesu  cristionogaetli :  t  ond  yr  oedd 
yn  pertliyn  iddo  ef  a'r  eglwys  yn  Corinth,  i 
farnu  y  rhai  oedd  oddi  mewn  ;  i  arfer  awd- 
ordod  farnol  ar  aelodan  eu  heglwys  eu  hnn- 
ain,  ac  i  ddysgyblu  y  rhai  gwarthus  o  honynt. 
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13  *  Eithr  y  rhai  sydd  oddi  allan, 
P  Duw  sydd  yn  eu  barnu.  »  f  Bwr- 
iwch  chwithau  ymaith  y  dyn  drygion- 

us  hwnnw  o'ch  plith  chwi. p  Salm  50.  6.  Act.  17.  31.  Rhuf.  2.  16.  Heb.  13.  4. 

2  Pfdr  -2.  9.  q  adn.  1,  5,  7.     Deut.  13.  5.    a  17.  7.   a  21. 
21.  a  22.  21,  24.  Preg.  9.  18. 

*  Er  nad  oes  dim  a  fýno  yr  eglwys  na'i 
swyddogion  â'r  rhai  sydd  oddi  allan  ;  eto  y 
rnae  a  fỳno  Duw,  fel  Barnwr  cyffredinol 

pawb,  â  hwynt,  ac  efe  a'u  barua  oll  yn  gyf- 
iawn  yn  ol  eu  gweithredoedd  :  "  puteinwyr 
a  godinebwyr  a  farna  Duw."  Tybia  rhai 
fod  yr  apostol  yraa  yn  cyfeirio  at  y  fam-yn- 
nghyfraith  y  dyn  godinebus;  (adn.  1.)  yr 
hon,  mae  yn  debyg,  oedd  baganesddibroffes, 
gan  nad  yw  Paul  yn  rhoddi  dim  cyfarwydd- 
yd  i'r  Corinthiaid  mewn  perthynas  iddi  hi. 
t  Prysured  y  Corinthiaid  yn  ddì'oed,  achyda llawn  awdurdod,  i  wneuthur  eu  dyledswydd, 

trwy  fwrw  y  dyn  drygionus  hwnw  o'u  plith, 
o'u  cymdeithas  a'u  cymundeb  eglwysig,  ac 
o'u  cyfeillach  gyffredin  hefyd,  na  byddo  i 
neb  gymmaint  a  chyd-fwyta  âg  ef  mewn 
ffordd  o  gyfeillach  agos.fel  y  cywilyddio  efe. 
Na  ofaled  neb  pa  anfoddlonrwydd  a  grëa 
hyny  yn  ei  bleidwyr  ef,  bwrier  ef  aîUn, 
gwellanfoddlonidynion  nac  anfoddloni  Duw, 
am  hyny  carther  allan  y  lefain  hwnw. 

PEN.  VI. 

Na  ddylai  y  Corinthiaid  fiino  eu  brodyr, 

trwyfyned  i'r  gyfraith  â  hwynt. 

A.FEIDD1A  neb  o  honoch  a  chan- 

ddo  a  fatter  yn  erbyn  arall,  b\  ymgyf- 
reithio  o  flaen  y  rhai  anghyfiawn,  ac 
nid  o  flaen  c  y  saint  ? 

a  Mat.  18  15-17.  Act.  18.  14,  15.  a  19.  38.  b  adn.  6, 
7.        c  pen.  1.  2.  a  14.  33.  a  16.  1,  15. 

*  Gwelsom  o'r  blaen  am  ymchwydd,  cen- 
figenau,  cynueuau,  ac  ymbleidio  yn  rr.hlith 
y  CorinthÌHÌd  ;  (pen.  1.  11  ;  a  3.  3,)  ganhyny 

nid  rhyfedd  fod  dywion  o'r  ysbryd  a'r  tyin 
herau  hyn  yn  ymgyfreithio  a'u  gilydd.  Er 
hyny,  mae  yr  apostol  fel  dyn  mewn  syndod, 
yn  gofyn  yn  sydyn,  a  oedd  y  rath  beth  yn 

bosibl  ?  a  feiddiai  y  saint  ymgyfreithio  â'u 
gilydd?  ac  os  byddai  gan  y  naill  fater  yn 
erbyn  arall,  a  feiddient  hwy  ymgyfreithio  o 
fiaen  y  rhai  ançhynawn,  barnwyr  paganaidd, 
y  rhai  nid  oeddynt  yn  ofni  Duw  nac  yn 
parchu  dynion,  ac  nid  o  ftaen  y  saint,  eu 
brodyr  yn  yr  un  eglwys.  t  Nid  oedd  yr 
apostol  yn  dywedyd  dim  yn  erbyn  yr  awd- 
urdodau  gwladol  fel  y  cyfryw,  ermai  pagan- 
aidd  oeddynt;  ond  synu  yr  oedd  efe  na  bn- 
asai  aelodau  eglwysig  yn  penderfynu  eu 
hymrafaelion  yn  eu  plith  eu  hunain,  ac  nid 
eu  dwyn  o  flaen  paganiaid  annuwiol  ac  ang- 
hyfiawn,  er  eu  dyuoethi  eu  hunain,  ac  er 

gwarth  i'r  grefydd  sanctaidd  oeddynt  yn broffesu. 

2  *  Oni  wyddoch  chwi  y  d  barna  y 
saint  y  byd  ?  fac  os  trwoch  chwi  y 
bernir  y  by  d,  a  ydych  ch wi  yn  anaddas 
i  farnu  «y  pethau  lleiaf  ? 

d  Sa!m  49.  t4.  a  149.  5-9.  Djn.  7.  18.  Zec.  14.  5.  M*t. 
19.  28.  Lnc  22.  30.  1  Tlies.  3.  13  D*t.  2.  26,  27.  a  3.  21. 
a  20.  4.        e  adn.  4.  2  Cor.  4.  18    1  loan  2.  16,  17. 

*  Pe   na  buasai   ganddynt  neb  artll   ond 
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rhai  digred  i  farnu  eu  materion,  buasent  yn 
esgusociül ;  ond  hwy  a  ddylasent  wybod  fod 
eu  brodyr,  y  saint,  yn  addas  i  farnu  mwy 
pethau  na'u  hymrafaelion  bychain  hwy,  ac 
ymostwng  i  farn  eu  brodyr  yn  mhob  peth. 
Barna  y  saiut  y  byd,  medd  rhai,  yn  yr  un 

ystyr  ac  y  dywedodd  Crist  y  byddai  i'r  Ni- nifêaid,  a  brenines  y  dëau,  gyfodi  mewn 

barn  yn  erbyn  yr  luddewon,  a'u  condemnio hwynt:  tybia  eraill  fod  mwy  na  hyny  yn  y 
geiriau ;  y  bydd  y  saiut  gyda  Christ,  ac  fel 
cyd  farnwyr  âg  ef,  yn  cymmeradwyo  ei 
ddedfryd  farnol  ef  ar  y  byd.  Gwel  ar  Mat. 
19.  28;  Luc  22.  30.  Tybia  eraill  eto,  mai 
cyfeiriad  sydd  yma  at  yr  amser,  pryd  y 
rhoddid  barn,  neu  lywodraeth  dymorawl  a 

gwltdol  y  byd  hwn  i'r  saint,  yn  ol  y  bro- 
phwydoliaeth  yn  Dan.  7.  18,  27  :  os  felly  dy- 
lasai  y  Corinthiaid  wybod  y  brophwydoliaeth 
hòno,  y  barnai  y  saint  y  by  I  yn  yr  ystyr  hyny. 
t  Yn  mha  ystyr  bynag  y  barna  y  saint  ybyd, 

ai  yn  y  dydd  olaf,  ai  ynte  yn  ol  ystyr  pro- 
phwydoliaeth  Dauiel,  yr  hyn  a  ddechreuodd 
yn  amser  Custeuun  Fawr,  yr  Ymherawdr 
Cristionogol  Cyntaf,  yr  oeddynt  yn  sicr  yn 
addas  i  furnu  pethau  bychain,  y  pethau  Ueiaf, 
yn  eglwys  Corinth  y  pryd  hwnw. 

3  *  Oni  wyddoch  chwi  y  ̂barnwn 
ni  angelion?  fpa  faint  mwy  y  pethau 
a  *  berthyn  iv  by wyd  hwn  ? 

/Mat.  25.  41  2  PeJr2  4.  Jud.  6.  g  adu.  4.  Salm  17. 
14.   Luc  8.  14.  a  21.  34.  2  Tim.  2.  4.  a  4.  10. 

*  Dywed  rhai  fod  yr  angelion  da  o  hyd 
rnewn  cyflwr  o  brawf ;  ac  y  cânt  eu  gwobr- 

wyo  yn  y  dydd  olaf,  yn  ol  eu  ffyddlondeb  a'u diwydrwydd  yn  y  gwasanaeth  a  bennododd 
Crist,  pen  yr  angelion,  iddynt;  yr  hwn  a 
gasgl  ei  saint  yn  nghyd  y  pryd  hwnnw  i  fod 
yn  tiyd  farnwyr  âg  ef  yn  y  <idedfryd  hòno. 
Ond  tybir  mai  golygiad  disail  iawn  yw  yr  un 
uchod  ar  y  geiriau  hyn  ;  gan  hyny  rhaid  i  ni 
droi  at  yr  ang<  lion  drwg,  ac  fel  hyny  mae 
amryw  olygiadau  gan  ddynion  ar  y  mater. 

Tybia  riiai  mai  y  gallu  oedd  gan  Jawer  o'r 
saint  ar  gythreuìiaid,  i'w  bwrw  allan  o 
ddynion,  a  feddylir:  ond  yr  oedd  hyny  gan 

rai  o'r  saint  y  píryd  hwnw  ;  lle  mae  yr  apos- 
tol  yn  dywedyd  am  y  peth  mewn  amser  i 
ddyfod  :  ac  ni<i  oedd  ond  gan  rai ;  lle  mae  yr 

apostol  yn  dywedyd  am  y  saint  yn  gyffred- 
inol,  y  barnant  angelion.  Tybia  eraiîl  am  y 
saint  yn  barnu  angelion  yma,  mai  yspeilio 

yr  angelion  drwg  o'u  llywodraeth  yn  y  byd 
hwn  a  feddylir;  trwy  amlâad  y  saint  mewn 
rhifedi,  eu  cynnydd  mewn  duwioldeb,  a 
thaeniad  yr  efeng>l  a  gwir  grefydd  yn  y  byd 

paganaidd,  trwy  lafnr  ac^  offerynoldeb  y saint  :  bydd  y  saint,  ac  achos  sanctaidd  yr 

efengyl  yn  ennill  y  dydd  ar  satan  a'i  deyrn- 
as,  ac  fel  hyny  bydd  y  saint  >n  barnti  angel- 
ion.  ünd  y  dyb  fwyaf  cyffredin  yw,  y  bydd 
y  saint  yn  barnu  yr  angelion  drwg,  yn  debyg 
feì  y  dywedwyd  y  byddant  yn  barnu  y  byd, 
adn.  2;  sef  y  byddant  yn  cytuno  â  Christ  y 
Barnwr,  ac  yn  cymmeradwyo  ei  farn  ofnad- 
wy  ef  arnynî,  yn  y  dydd  diweddaf.  Pan 
welo  yr  angelion  drwg  fuddugoliaeth  Crist 
arnynt  yn  y  rhai  hyn  ei  saint,  y  rhai  a  fuont 
y n  gaethion  iddynt  hwy  unwaith  ;  pan  wel- 
ont  y  saint  wedi  buddugoliaethu  arnynt  trwy 

waed  jr  Oen,  yn  eistedd  gydag  ef  i'w  barnu 
hwynt,  ac  yncael  eu  derchafu  i'r  eisteddfâau 
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gogonecldus  a  gollasant  hwy;  bydd  hyn  yn 
gwneyd  y  farn  ei  hunan  yn  drymach,  ac  yn 
fwy  annyoddefol  ac  ofnadwy,  i  greaduriaid 
mòr  llawn  o  lid  a  balchder  ag  yw  yr  angelion 
drwg.  f  Gan  y  barnwn  ni  angtlion  felly,  crëa- 
duriaid  ysbrydol,  a'u  barnu  am  byth ;  pa 
faint  mwy  addas  ydym  i  farnu  pethau  bych- 

aìn,  perthynol  i'r  bywyd  gwael  hwn,  yn rnhlith  ein  brodyr? 

4  *  Gan  hynny,  Äod  oes  gennych 
famedigaethau  am  bethau  a  berthyn 

i'r  bywyd  hwn,  f  dodwch  ar  y  faingc 
*y  rbai  gwaelaf  yn  yr  eglwys. 

Â  pen.  5.  12.        i  Acf.  6.  2—4. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  Mae  yn 
resyn  bod  materion  ymrafaelgar  o  fath  yn  y 
byd  yn  eich  plith  chwi,  fel  eglwys  o  gristion- 
ogion,  ac  yn  enwedig  yn  eich  plilh  chwi, 
sydd  yn  cymmmeryd  arnoch  ragori  llawer 
ar  agos  i  bob  eglwys,  mewn  athrawon,  don- 
iau  a  gwybodaeth  ;  +  ond  gan  fod  y  cyfryw 
bethau  annymunol  yn  eich  plith,  dodwch  ar 
y  fainc  y  rhai  a  dybiwch  yn  waelaf  yn  yr 

eglwys,  i'w  penderfynu  :  bydd  hyny  yn 
weddeiddiach  o  lawer  na  myned  i  ymgyf- 
reithio  ger  bron  y  rhai  digred,  paganaidd  ; 
byddwch  yn  debyg  o  gael  gwell  cyíìawnder, 
dynoethi  llai  arnoch  eich  hunain,  a  gwarth- 
ruddo  llai  ar  grefydd  ac  enw  sanctaidd  Crist. 

5  *  *  Er  cywilydd  i  chwi  yr  ydwyf 
yn  dywedyd.  l  f  Felly,  onid  öes  yn 
eich  plith  gymmaint  ag  un  doeth,  yr 
hwn  a  fedro  farnu  rhwng  ei  frodyr  ? 

*  pen.  4.  14.  a  11.  14.  a  15.  34.  /pen.  3.  18.  a  4.  10. 
Diar.  14.  8.  Iago  1.  5.  a  3.  13-18. 

*  Nid  am  fod  yr  apostol  yn  tybied  mai  y 
rhai  gwaelaf  yn  yr  eglwys  oedd  y  rhai  mwy- 

af  addas  i'w  dodi  ar  y  fainc  i  farnu  rhwng  eu 
l  brodyr,  y  dywedai  wrthynt  am  wneyd  felly ; 
ond  i'r  dyben  o'u  cywilyddio  hwynt  o'rarfer 
anweddaidd  o  ymgyfreithioâ'u  gilydd,  ac  yn 
edwedig  ger  bron  y  rhai  digred.  +  Pa  beth, 
ebai  yr  apostol,  wedi  eich  holl  ymffrost  yn 
eich  doethineb  a'ch  dysgeidiaelh,  a  oes  mewn 
difrif  yn  eich  plith  chwi  ddim  cymmaint  ag 
un  doeth,  neu  o  synwyr  cyífredin,  yr  hwn  a 
fedro  farnn  a  phenderfynu  am  bethau  bych- 
ain,  y  "  pethau  Ueiaf,"  a  phethau  a  berthyn 
i'r  bywyd  hwn,  rhyngoch  chwi  1  Pa  le  yr oedd  eu  holl  athrawon  yr  ymorfoleddent 
gymmaint  ynddynt,  pan  oedd  pethau  fel  hyn 
yn  eu  plith  ? 

6  m  *  Ond  bod  brawd  yn  ymgyf- 
reithio  â  brawd,  a  hynny  ger  bron  y 
rhai  digred. 
,.,  «  »d»  ».  ?•  Gen.  13.  7-9,  a  46.  24.  Neb.  5.  8,  9.  Salm 
133.  Act.  7.  26.  Phil.  2.  14,  15.  1  Ioan  2.  9—11.  a  3.  11—15. 

*  Yr  oedd  ymgyfreithio  a'u  gilydd  felly 
ger  bron  rhai  digred,  Ynadon  paganaidd,  a 
gelynol  eÌ3oes  i'r  efengyl,  yn  niwed  mawr  i 
achos  yr  efengyl,  ac  yn  dangos  ei  phroffeswyr 
yn  ddynion  o  ysbryd  cas  a  chyfreithgar.  Yr 
oedd  Corinth  yn  awr  yn  meddiant  y  Rhuf- 
einiaid,  y  rhai  a  ganiatâent  i'r  luddewon  yn 
mhob  màn,  benderfynn  eu  hymrafaelion  per- 
sonol  rhyngddynt  â'u  gilydd,  heb  eu  d wyn  ger 
bron  yr  ynad  gwladoì :  a  chan  yr  ystyriai  y 
Rhufeiniaid  y  cristionogion  fel  plaid  o  Iudd- 
ewon,yr  oedd  yr  un  caniatâd  iddynt  hwythau 
befyd  pe  gwnaethent  ddefnydd  o  hòno.  At  y 
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caniatâd  hwn  yr  oedd  Paul  yn  cyfeirio,  teb- 

ygir. 

7  *  Yr  awrhon  gan  hynny  ny  mae 
yn  hoîlol  ddirTyg  yn  eich  plith,  am 

eich  bod  yn  ymgyfreithio  â'ch  gilydd. 
0  f  Paham  nad  ydych  yn  hy  trach  yn  d  1- 
oddef  cam  ?  paham  nad  ydych  yn  hyt- 
rach  mewn  colled  ? 

n  Diar.  25.  8—10.  Hos.  10.  2.  la^o  4.  1—3.  o  Diar. 
20.  22.  Mat.  5.  39-44.  Luc  6.  29.  Rhuf.  12.  17,  18.  I  The». 
5.  15.  1  Pedr  2.  19—23    a  3.  9. 

*  Diffyg  gras,  diffyg  cariad,  a  diffyg  iawn- 
lywodraeth,  oedd  yn  peri  fod  ymrafaelion  ac 
achos  ymgyfreithio  yn  eu  plith  hwy  :  yn 
enwedig  yr  oedd  diffyg  mawr  eu  bod  yn  ym- 
gyfreithio  ger  bron  y  rhai  digred.  Mae  ym- 
gyfreithio  rhwng  brodyr  yn  anghyfreithlawn 
ar  amryw  ystyriaethau  :— 1.  Pan  fyddont  yn 
ymgyfreithio  o  flaen  rhai  digred  ;  a  thrwy 
hyny  yn  tynu  gwaradwydd  ar  grefydd,  yr 
hon  a  ddylai  fod  yn  fwy  gwerthfawr  na  dim 
arali.  2.  Pan  ymgyfreithiont  am  bethau 
bychain,  dibwys,  a  diwerth  ;  mae  yn  groes  i 
gyfraith  cariad,  i  ni  wneuthur  drwg  mawr  i 
eraill,  er  adferu  i  ni  ein  hunain  ryw  beth 
bychan  y  byddo  genym  hawl  iddo.  3.  Pan 
fydder  yn  ymgyfreithiomewn  Ilid,  digasedd, 
ysbryd  cybydd-dod,  a  chwant  dYal.  Mae  yn 
beth  posibl,  efallai,  i  ddynion  ymgyfreithio 
heb  bechu  yn  yr  ystyriaethau  uchod  ;  ond 
ychydig  iawn  sydd  yn  ei  wneyd,  o  herwydd 

y  Hygredigaeth  sydd  yn  nglyn  â'n  natur  lygr- 
edig  ni :  at  genfigen  mae  chwant  yr  ysbryd 
a  gartrefa  ynom  ni ;  am  hyny  gwell  gadael 
ymaith  yr  ymryson  hyn  cyn  ymỳryd  arni. 
t  Yn  hytrach  nag  ymgyfreithio  yn  bechadur- 
us,  mae  yn  well  dyoddef  cam,  a  bod  mewn 
colled  :  ni  a  wyddom  yr  eithaf  o  hyny  yn 
gyffredin ;  ond  nis  gwyddom  beth  fydd  y 
diwedd  o  ddechreu  ymgyfreithio  :  yn  enwed- 
ig  pan  ddelo  dysgyblion  Iesu  i  ymgyfreithio 

â'u  gilydd ;  nid  hwy  eu  hunain  fydd  yn  cael 
niwed  yn  unig,  eithr  bydd  crefydd  yn  cael 
niwed  ac  anmharch  drwyddynt  hwy. 

8  p  *£ithr  chwychwi  sydd  yn  gwn- 
euthur  cam,  a  cholled,  a  hynny  ír 
brodyr. 

p  Lef.  19.  13.  Mioa  2.  2.  Mal.  3.  5.  Mare  10.  19.  Col. 
3.  25.  1  The».  4.  «.   Iago  5.  4. 

*  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  Corinthiaid  yn 
rhy  feilchion  a  hunanol  i  ddyoddef  cam,  a 
bod  mewn  colled  ;  ond  yr  oeddynt  hwy  hefyd 

yn  gwneuthur  cam,  a  cholled,  a  hyny  i'r 
brodyr:  heb  hyny  ni  buasai  achlysur  i  ym- 
gyfreithio.  Pan  elo  un  blaid  i  wneyd  cam, 

a'r  blaid  arall  yn  rhy  falch  i  ddyoddef  cam, 
a  hyny  yn  eglwys  Dduw  ;  mae  yr  eglwys  yn 
myned  yn  debycach  i  ymladdle  eirth  a  llew- 
od,  na  dim  arall :  a'r  rhai  a  broffesant  grist- 
ionogaeth,  yn  debycach  i  gŵn  yn  cnoi  ac 
yn  tratìyncu  eu  gilydd,  nac  i  ganlynwyr  lesn. 

9  9  *  Oni  wyddoch  chwi  r  na  chaiff 
y  rhai  anghyfiawn  setifeddu  teyrnas 

Dduw  ?  f  Na  thwyller  chwi :  f  ni  chaiff> 
na  '  godinebwyr,  nac  eilan-addolwyr-, 
na  thorwyr  priodas,  na  masweddwyr, 
na  •  gwrryw-gydwyr, 



Adgoffa  i'r  Corinthiaid  crefyddol        I  COR.  VI. yr  hyn  afuont. 
Es.  10.  1,  2.  a  55.  7.  Zec.  5.  3.  Act.  24.  25.  Rhnf.  1.  1S. 
lTim.  1.9.  «adn.  10.  peo.  15.  50.  Mat.  19.  29.  a  25. 
34.  Gal.  5.  21.  t  pen.  5.  1,  10.  Gal.  5.  19-21.  Eph.  5. 
5.  Heb.  12.  16.  a  13.  4.  Dat.  21.  8.  a  22.  15.  u  Gen.  19. 
5.  Lef.  18.  22.  a  20.  13.  Deut.  22.  5.  a  23.  17.  Baru.  19.  22. 
Rhuf.  1.  26.  27.  1  Tim.  1.  10. 

10  x*  Na  Uadron,  na?  chybyddion, 
na  meddwon,  na  difenwyr,  na  chrib- 
ddeilwyr,  ||  etifeddu  teyrnas  Dduw. 

*  Salm  50.  17,  18.  Es.  1.  23.  Jer.  7.  11.  Ezec.  22.  13, 
27,  29.  Mat.  21.  18.  a  23.  14,  33.  loan  12.  6.  Eph.  4.  28. 
1  Thes.  4.  6.  1  Pedr  4.  15.        y  Gwel  ar  pen.  5.  11. 

*  Wrth  deyrnas  Dduw  yma,  y  medrìyllr 
teyrnas  y  gogoniant,  rìerìwyddwch  nefol  y 
byd  addaw.  Dylasai  y  Corinthiaid  wybod  na 
chaiff  y  rhai  anghyfiawn  etifeddu  y  deyrnas 
hòno,  adylasai  yr  ystyriaeth  ohyny  beri  irìd- 
ynt  ymddwyn  yn  gyfiawn,  yn  hedrìychol,  ac 
yn  frawdol  tuag  at  eu  gilydd.  Nid  oes  gan 
yr  anghyfiawn  mewn  cyfiwr  ac  ymarwerìdiad, 
na  hawl  na  chymhwysder  i  deyrnas  Dduw  ; 
ac  ni  chaiff  etifeddu  y  fendith  hòno  yn  ei 
gyflwr  anghyfiawn,  pe  byddai  iddo  fel  Esau, 
trwy  ddagrau  ei  thaer  geisio  hi.  t  Na  thwyll- 
er  chwi,  gan  eich  calonau  eich  hunain,  gan 
eich  gau-athrawon  cnawdol  a  gweniaethus, 
gan  esamplau  proffeswyr  cnawdol  a  phen- 
rhydd  eraill,  na  chan  eich  barnwyr  gwlarìol, 
syrìd  yn  goddef  pechodau  ysgeler  yn  ddiger- 
ydd:  nid  felly  y  gwna  Duw  yn  y  dydd  di- 
weddaf.  Mae  grym  mawr  yn  y  gofyniad 

uchod  '?  Oni  wyddoch  chwi,"  pan  ystyriom 
ei  fod  yn  cael  ei  gyfeirio  at  ddynion  oerìd 
wedi  ymchwyddo,  ac  yn  ymffrostio  cymmaint 

yn  eu  gwybodaeth  a'u  doethineb  rhagor 
pawb  eraill.  J  Yn  pen.  5.  10,  enwodd  yr  ap 
ostol  bedwar  math  o  bechaduriaid:  yn  adn. 

11  o'r  un  bennod,  enwodrì  chwech  maíh 
yn  y  ddwy  adnod  hon,  mae  yn  enwi  deg 

math  o  honynt  :  ac  yr  oedd  pob  math  o'r 
deg,  a  llawer  math  heblaw  hyny,  yn  heidio 

wrth  y  cannoedd  a'r  miloedrì,  yn  y  ddinas 
gyfoethog,baganaidd,  ac  aflan  hòno,  Corinth. 
Rhy  faith  o  lawer  fyddai  sylwi  ar  y  pechod- 
au  uchod  bob  yn  un  ac  un  ;  maent  yn  taro 

yn  erbyn  pob  gorchymyn  o'r  deg  gair  deddf, 
||  a  phob  un  o  honynt  yn  rìrìigon  i  gauad  dyn 
allan  o  deyrnas  Dduw  byth,  oddigerth  ìddo 

gael  y  golchi,  y  sancteidrìio,  a'r  cyfiawnâu, 
a  sonir  yn  yr  adnod  nesaf. 

11  *A2  hyn  fu  rai  o  honoch  chwi, 
a  f  eithr  chwi  a  olchwyd ;  b  J  eithr  chwi 
a  sancteiddiwyd  ; c  ||  eithr  chwi  a  gyf- 
iawnhâwyd,  §  yn  enw  yr  Arglwydd 
Iesu,  a  thrwy  Yspryd  ein  Duw  ni. 

*pen.  12.  2.  Rhuf.  6.  17-19.  Euh.  2.  1—3.  a4.  17—22. 
a  5.  8.  Col.  3.  5-7.  Tit.  3  3.  1  Pedr  4.  2,  3.  a  SaJm  51. 
2.  7.  Diar.  30.  12.  Es.  1.  16.  Jer.  4.  14.  Ezec.  36.  25.  Ioan 
13.  10.  Aot.  22.  16.  Eph.  5.  26.  Tit.  3.  5.  Heb.  10.  22. 
I   Pedr  3    21.    Dat.  1.  5.    a   7.  14.  *  p«n.  1.  2,  30.    Act. 
26.  18.  Gal.  5.22,23.  2  Thes.  2.  13.  1  Pedr  1.  2,22. 
c  Es.  45.  25.  a  53.  11.  Lnc  18  14.  Act.  13.  39.  Rliuf.  3.  24, 

26-30.  a4.  5.  a  5.  1,  9.  a  8.  30,  33.  Gal.  2.  16.  a  3.  8,  11, 
24.  Tit.  3.  7.  Iago2.  21—26. 

*  E  fu  rhai  o'r  Corinthiaid  oedd  yn  awr 
yn  grefyddol,  yn  byw  unwaith  mewn  arferiad 

o'r  pechodau  echryslawn  uchod  ;  ac  efallai  y 
rhan  fwyaf  o  honynt  mewn  rhai  o'r  pechodau 
hyny.  Amcan  yr  apostol  yn  arìgoffa  hyny 
idrìynt  yma  oedd,  darostwng  eu  balchder,  ac 
nid  peri  iddynt  fedrìwl  nad  oedd  dim  iach- 
awdwriaeth  i  gael,  i'r  cyfryw  bechaduriaid: 
+  oblegid  yr  oedd  llawer  o  honynt  hwy  wedi 
cael  iachawdwriaeth;  werìì  eu  golchi,  nid  â 
dwfr  bedydrì  yn  unig,  ond  hefyd  yn  y  ffynon 
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oerìd  wedi  ei  hagoryd  i  bechod  ac  i  afienrìid. 
I  Fel  hyny  yr  oeddynt  wedi  eu  sancteiddio 
oddi  wrth  gariad  ac  arferiad  pechod,  ac  i 
gariad  a  gwasanaeth  Duw,  trwy  weithrerì- 
iadau  sancteidrìâol  yr  Ysbryd  Glân  :  ||  ac  hef- 
yd  wedi  eu  cyfiawnân  a  madrìau  irìrìynt, 
trwy  ffydd  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu  :  feí 

hyn  yr  oedrì  eu  cyflwr,  eu  cymmeriad,  a'u 
hymarweddiarì,  werìi  eu  cyfnewirì  yn  wirion- 
eddol  ac  yn  amlwg  o'r  peth  oerìrìynt,  neu  a 
fuasent  o'r  blaen,  a'r  cwbl  o  rìrugarerìd  a 
gras  Duw.  Efallai  fod  y  "  golchi"  uchod  yn 
meddwl,  yr  "  arwydd  gwelerìig  oddi  allan" 
yn  y  berìyrìrì  ;  a'r  "  sancteiddio"  ynmerìrìwl, 
y  "  gras  ysbrydol  orìdi  fewn."  Cafodd  yr 
holl  broffeswyr  yn  Corinth  y  peth  cyntaf ;  a 
chafodd  llawer  o  honynt  yr  ail  beth  hefyd.^ 

Nid  yw  bod  "  sancteiddio"  yn  cael  ei  gry- 
bwyll  yn  y  fàn  hon  o  flaen  "  cyfiawnâu,"  yn 
un  prawf  yn  y  byd  mai  sancteidrìio  syrìd 
flaenaf :  cyfiawnâu,  yn  ddiamman,  sydd 
flaenaf ;  (o  ran  trefn,  nid  o  ran  amser,)  ac 
yna  sanctcirìrìio  yr  hwn  a  gyfiawnâwyd : 
§  ac  yn  niwedd  yr  adnorì,  ni  welwn  fod 

*'  enw  yr  Arglwyrìd  Iesu,"  yn  yr  hwn  y'n 
cyfiawnêir,  yn  cael  ei  grybwyll  o  flaen  "  Ys- 
bryd  ein  Duw  ni,"  trwy  yr  hwn  y'n  sanct- eiddir.  Nid  yw  trefn  gosodiad  geiriau  yn 
aml,  yn  nn  rëol  i  ni  farnu  am  drefn  pethau, 
o  ran  cyntaf  ac  ail  ;  ac  mae  yn  yr  adnod  hon 
y  dyll-ymarìrodd  a  elwir  traws-ddodiad, 

( hyperbaton, )  sef  gosodiad  geiriau  allan  o'u trefn  brîodol. 

12  d*  Pob peth sydd gyfreithlawn i 
mi,  ond  e  nid  yw  pob  peth  yu  llesâu ; 
fpob  peth  sydd  gyfreithlawn  i  mi, 
/eithr  ni'm  dygir  i  dan  awdurdod  gan: ddim. 

d  pen.  10.  23.  Rhuf.  14.  14.  c  pen.  8.  4,  7-13.  a  9., 
12.  a  10.  24—33.  Rhuf.  14.  15—23.  2  Thes.  3.  9.  /  pen. 
9.  27.  Rhuf.  7.  14.  Heb.  12.  15,  16.  Jud.  12. 

*  Nid  yw  yr  adnod  hon  yu  ddyrys  iawn 
ynddi  ei  hun ;  ond  nid  mor  hawdd  yw  rìëall 

ei  chyssylltiarì  â'r  cyd-destynau,  o'i  blaen  ac 
ar  ei  hol.  Tybia  rhai  ei  bod  yn  cyfeirio  at 
ymgyfreithio  ger  bron  y  rhai  digred,  am  yr 
hyn  y  soniodd  yr  apostol  yn  nechreu  y  ben- 
nod  ;  gallasai  rhai  ddywedyrì,  Ai  nid  yw  yn 
gyfreithlawn  i  broffeswyr  fyned  i  gyfraith  ar 
achos  cyfiawn,  lle  na  chaffont  gyfiawnder 
heb  hyny  ?  *  I  hyna  mae  yr  apostol  megys  yn 
ateb,  Pob  peth  sydd  gyfreithlawn  i  mi,  ond 
nid  yw  pob  peth  yn  Uesau :  er  bod  ymgyf-  I 
reithio  yn  gyfreithlawn  ar  rai  achosion,  eto 
nid  yw  yn  llesâu ;  nid  yw  yn  llesâu  i  ysbryd 
a  medrìwl  y  dyn,  ac  nid  yw  yn  llesâu  i  achos 
Crefydd.  Gall  llawer  peth  fod  yn  gyfreith- 
lawn  yndrìo  ei  hun,  ond  o  herwydd  rhyw  ![ 

amgylchiadau,  neu  ganlyniadau,  perthynol  i'r 
peth  hwnw,  ni  bydd  yn  llesol  nac  yn  adeilad- 
ol  i'r  dyn  ei  hunan  nac  i  neb  arall.  Tybia  cr- 
aill  fod  yr  apostol  yma  yn  dechreu  ar  ymad- 
rodd  newydd  yn  nghylch  godineb ;  ac  yn  son 
am  fwyta  ac  yfed  yn  anghymmedrol,  fel 
pethau  yn  cynhyrfu  ac  yn  ennyn  y  chwantaa 
cnawrìol  i  hyny.  Gallai  proffeswyr  penrhydd 

Corinth  ofyn  iddo,  Ai  nid  yw  yn  gyfreith- 
lawn  i  ni  fwyta  ac  yfed  yn  ddiwall?  I  hyny 
mae  yntau  yn  ateb,  fod  bwyta  ac  yfed  yn  sicr 
yn  gyfreithlawn  ;  ond  os  gwnair  hyny  dros 
ben  terfynau  cymmedroldeb,  nid  yw  yn  Hes- 
âu :  nid  yw  yn  llesâu  y  corph  yn  naturiol,  ac 



Bod  cyrph  y  saint I  COR.  VI. 
yn  aeìodau  i  Grist. 

II 

cyrph  yn  aelodau  i  Grist  'f  -f  ̂ an  hyn- 
ny  a  gymmeraf  fi  aelodau  Cnst,  a'u 
gwneuthur  yn  aelodau  puttain  ?  "  J  Na 
atto  Duw. 

iadn.  19  pen.  11.  3.  a  12.  27.  Rhuf.  12.  5  Eoh  I.  22, 
4.  12,  15,  16.  a  5.  23,  30  Col.  2.  19.  n  Gen  44.  17. 
20.  16.  Rhuf.  3.  3,  4,  6,  31.  a  6.  2,  15.   a  7.  7,  13.   G*l. 

nid  yw  yn  llesân  yr  enaid  mewn  pethau  ys- 
brydol,  ond  yn  atiesol  ac  yn  niweidiol  iawn 
yn  mbob  ystyr.    t  Gan  fod  llawer  o  bethau 
eyfreithlawn  felly  nad  yw  yr  arferiad  o  hon- 
ynt  bob  amser  yn  Ilesâu  ;  ni'm   dygir  I   dàn 
awdurdod  gan  ddim,   ebai  yr  apostol:  ni'in 
dvtrir  dàn  awdurdod  gan   farnau  dynion   er-Ì23 

I  aill,   ac   ni'm   dygir   dàn    awdurdod    gan    fy  ]  ÿ**u.jk*L  3..a,  4,  6,  si.  a  8.  2,  15.  a  7.  7,  13.  
g 

mlys  a'm   chwant  fy   hun,  i  goledd  fy  hun     '  *  Fel  lnae  Crist  yn    Ben  ysbrydoI,  bywic, mewn  pethau  na  byddont  yn  llesâu  er  eu  bod  |  a  dirgeledig  ei  hoìl  eglwys  fawr,  mae  cyrph 
yn  gyfreithlawn.     Peth  mawr  yw  gallu  arter   ei  salnt>  yn  gystaì   &>a  heneidiau,  mewn  un- 
pethau  cyfreithlawn  heb  eu  cam-arter  ;  er  jdeb  ysbrydol  áçr  ef,  fel  aelodau  o'i  gorpb  dir- 

!  niwed  i  ni  ein  hunaina  thramgwydd  1  eraill :  geledig  ef.  Dylasai  y  Corinthiaid  wybod  ac 
|  peidio  rayned  yn  gaethion  ìddynt.  |yátyried  hyn  ;  ac  nid  tybied  mòr  ysgaftì  o'r 

13  ̂ *  Y  bwydydd  i'r  bol.  a'r  bol  |  pechod  ftîaidd  o  buteindra,  godineb,  a  llosg- •„  l.~..a.*AA  .    AìaM^  Tv,.„  «  aa^    ì  ach  annaturiol,  ag  oedd  yn  cael  eu  harfer  a  u 

r  bwydydd  :  A  f  eithr  Duw  a  ddin-lgürtdef      eu  p'litn< ystria  hwn  a  hwythau. 
..    t  Gan  hyny,  a  ydy  w  yn 

|  A  r    COrph    weddaidd   ac  yn  hardd,  i  mi  neu  ry w  gred 

nid  yw  i  odineb,  *  ||  ond  i'r  Arglwydd ; 
§  a'r  Arglwydd  i'r  corph. g  Mat.   15.  17.     iMarc  7.  19.  Rhnf.  14.  17.  h  pen.  10. 
3—5.      Ioan  6.  27,  49.      Col.  2.  22,  23.  i  adn.  15,  14,  20. 
pen.  3.  16,  17.  Rhuf.  6.  12,  13.    a  7.  4.   a  12.   1.  a  14.  7—9. 
2  Cor.  5.  15.  a  11.  2    Eph.  5.  23.  1  Thes.  4.  3—7. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  egluro  llawer  ar  yr 

adnod  o'r  blaen  ;  ac  yn   ein  tueddu  i  feddwl 

mai  am  fwydydd  a  d'íodydd  yn  benaf,  yr  j  yn  ̂ ^g  <fr  cyfryw  beth! 
oedd  yr  apostol  yn  són,  pan  oedd  yn  dy- 1  .„  °*r\  •  jj  i  "  i 

wedyd,  «  Pob  peth  sydd  gyfreithlawn'i  mi."  |  í  6  *Oni  wyddoch  chwi  fod  yr  hwn 
*  Tr  bòl  yr  ordeiniwyd  y  bwydydd,  er  cyn- jsydd  yn  CydÌO  â  °  phuttain,  yn  un 
naliaeth  ein  natnr  ;  ac  i'r  bwydydd  vr  ordein- ;  or.^U  '?  p  x  canví.  v  rîriau  ímpdfî  efp^ iwyd  y  bòl,  i'w  derbyn,  ac  ymborthi  arnynt,  IríÇ "  *      T  ̂    J  Q      U    Vmeaa  ̂ ) 
er  maeth  a  magwriaeth  yr  hoìl  gorph.  t  Ond  jiyddant  un  cnawd. 

adyn  arall,  gymmeryd  aelodau  Crist,  y  rhai 
sydd  mewn  perthynns  mòr  anrhydeddns  â 

JViab  Duw,  Arglwydd  y  gogoniant,  a'u  dar- 
ostwng  yn  warthus  drwy  eu  gwneuthur  yn 
aelodau  putain  aflan  ?  %  Och,  na,  byddai 

hyny  yn  bechod  o'r  ffíeiddiaf ;  ac  "  na  atto 
Duw"  (mê  yenoits)  i  mi  na  neb  arall  ag 
sydd  yn   proifesu   yr  efen^yl  sanctaidd,  fod 

yn  fuan  iawu,  e  ddinystria  Duwhwn  â  hwy- 

thau ;  sef  y  bòl  â'r  bwydydd ;  gan  hyny 
mae  yn  beth  rhy  isel  i'r  cristion  fyned  dàn 
awdurdod  ei  flys  at  fwydydd  a  dîodydd,  a 
gorbesgi  ei  gorph  marwol  â  phethau  felly  : 
\  oblegid  mae  arferiad  gormodoi  ac  anghym- 

medrol  o'r  pethau  hyn,  er  eu  bod  yu  gyf- 
reithlawn  ynddynt  eu  hunain,  yn  meithrin 
chwantau  anniwair  ac  anifeilaidd  y  corph  ; 

a'r  corph  nid  yw  i  odineb :  i  ddybenion  er- 
aill,  llawer  mwy  anrhydeddus,  y  crëodd 

Duw  ef ;  ||  a'r  penaf  o'r  dybenion  hyny  yw, 
gwasanaethu  yr  Arglwydd  Iesu,  fel  aberth 
by w,  sanctaidd,  a  chymmeradwy  gan  Dduw, 
ac  i  fod  yn  deml  i'r  Ysbryd  Giân.  §  Ac  mae 
yr  Arglwydd  Iesu  hefyd  i'r  corph,  yn  gystal 
a'r  enaid  ;  wedi  prynu  y  corph,  yn  ben  ac 
Arglwydd  y  corph,  yn  Iachawdwr  y  corph, 
ac  i  adgyfodi  a  gogoneddu  y  corph  yn  y 

i  dydd  diweddaf. 

14  **Eithr  Duw  a  gyfododd  yr 
Arglwydd,  f  ac  a'n  cyfyd  ninnau 
j l  %  trwy  ei  nerth  ef. k  pen.  15.  15-20.  Act.  2.  24.  a  17.  31.  Rhuf.  6.  4-8. 
1  a  8.  II.  2  Cor.  4.  14.  Phil.  3.  10,  II.  1  Thes.  4.  14.  Hoan 

,c.  28,29.  a6.  39,40.  a  11.  25,  26.  Eph.  1.19,20    Phil.3.21. 

*  Pel  ernes  a  sicrwydd  o  adgyfodiad  a  go- 
goneddiad  cyrph  y  saint,  cyfododd  Duw 

gorph  yr  Arglwydd  Iesu,  fel  blaen'rfrwyth  y 
rhai  a  hunasant,  ac  a  hunant  eto  ynddo  ef. 
+  Ac  mòr  sicr  ag  iddo  gyfodi  corph  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  efe  a'n  cyfyd  ninnau  trwy  ei 
nerth  ef.     \  Nid  y w  o  bwys  pa  un  o'r  Per- 
Uonau  dwyfol  ydyw  yr  "ef"  yrna:  cyfodir 
cyrph  y  saint  trwy  nerth  Duw,  heb  wahan- 
iaeth  y  Personau.  "  Trwy  ei  nerth  ei  hun" 
yw  y  Saesoneg;  sef  y  "  Duw"  a   gyfododd 
[yr  Arglwydd. 

o  Gen, 

Heb.  11.  31.  p  Gei 

Eph.  5.  31. 

*  Mae  yn  rhyfedd  iawn  na  wyddoch  chwì, 
sydd  yn  ymífrostio  cymmaint  mewn  gwy- 
bodaeth  o  bob  math,  ac  nad  ydych  yn  ystyr- 
ied  ;  f  fod  yr  hwn  sydd  yn  cydio  yn  bechad- 
urus  â  phutain,  megys  yn  un  corph  â  hi;  ac 
ei  fod  o  angenrheidrwydd,  megys  yn  ei  ddí- 
aelodi  ei  hun  oddi  wrth  Grist,  sancteidd- 
rwydd  yr  hwn  ni  oddef  y  fath  gyssylltiad 
atìan  ac  anghyfreithlawn.  tDywedodd  Duw 
am  ŵr  a  gwraig,  Gen.  2.24,  "  a  hwy  a  fydd- 

ant  yn  un  cnawd  ;"  felly  hefyd  y  mae  "  'cyd- 
io  a  phutain,"  yn  gwneyd  y  ddau  "  yn  tíja 
cnawd,"  neu  "  un  corph  ;"  ond  yn  angíiyf- 
reithlawn,  ac  er  di'anrhydedd  a  gwartbTar  y 
'stad  br'íodasol  a  ordeiniodd  Duw.  Nid  oes 
dim  gwahaniaeth  o  ran  gweitiired,  yn  y  cys- 

sylltiad  rhwng  gwr  a  gwraig,  a'r  cydiad  â 
►phutain,  ond  yn  unig  yn  moesoldeb  y  weith- 
red ;  mae  y  naiil  yn  gyfreithlawn  ac  yn 

j  onest,  a'r  llall  yn  anghyfreithlawn,  yn  anon- 
est  ac  yn  aflan  bechadurus:  nid  yw  y  naill 
yn  diaeiodi  oddi  wrth  Grist,  ond  mae  y  ìiali 
o  leiaf  yn  haeddu  hyny. 

\  7  q  *  Qn(j  yr  nwn  a  gyssylltir  a'r 
Arglwydd,  f  un  yspryd  yw. 

q  pen.  12.  13.     loan  3.  6.     a  17.  21—23.      Eph.  4.  3,  4. 
a  5.  30.  Phil.  2.  5. 

*Tybir  fod  y  geiriau  hyn,  "cyssylltu  â'r 
Arglwydd,"  wedi  eu  cymmeryd  allano  Deut. 
10.  20,  "  wrtho  ef  y  glŷni."  Gwaith  yr  Ys- 
bryd  Giân  yw  y  cyssylltu  hyn  â'r  Arjlwydd 
Iesu  Grist,  fe!  Pen  ysbrydol  ei  bobl ;  ac  mae 
yn  ysbrydol  ac  yn  sanctaidd  yn  ei  natur,  ac 
yn  cynnwys  cyd-ífurfiad  barn  a  thneddiadau, 
c  undeb  ysbrydol  yr  enaid   á   Christ  :  J  gan 

,   i  hyny  a  all  crisiion   feddwl  am  fod  yn  un  ys- 

45    *  Üui  wyddoch  chwi  ™  fod  Cich  j  bíy({  â  Christ,    ac  yn   un    cnawd  â  phutaií  ? 
757 
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Bod  cyrph  y  saint  yn I  COR.  VII. demlau  i'r  Ysbryd  Glân. 

Gan  fod  y  credadyn  yn  un  ysbryd  â'r  Ar- 
glwydd  Iesu,  ac  mewn  undeb  âg  ef  drwy 
ífydd  a  chariad  a  phob  gras  ;  dylai  y  corph 
hefyd  gael  ei  gadw  yn  anrhydeddus  a  sanct- 
aidd,  a'i  ddefnyddio  i'w  wasanaeth  a'i  ogon- 
iant  ef,  ac  nid  ei  wneyd  yn  aelod  putain. 

18  r  *  Gochelwch  odineb.  f  Pob 

pechod  a  wnelo  dyn,  oddi  allan  i'w 
gorph  y  mae;  Jond  yr  hwn  sydd  yn 
godinebu,  s  sydd  yn  pechu  yn  erbyn 
ei  gorph  ei  hun. 

r  Geu.  39.  12—18.  Diar.  2.  16—19.  a  5.  3-15.  a  6.  24— 
29.  a  7.  5,  &c.  a  9.  16— 18.  2  Tim.  2.  22.  1  Pedr  2.  11. 
5  Rhuf.  1.  24.  1  Thes.  4.  5. 

*  "  Ffowch  rhag  godineb,"  yn  ol  y  saeson- 
eg:  pheugete  yw  y  gair  Groeg  ;  efallai  yn 

arwyddo  pob  un  o'r  ddau,  gochel  a  ffoi. 
Gan  fod  godineb  a  phuteindra  yn  mhob  ys- 
tyr,  mòr  groes  i  sancteiddrwydd  cristionog- 
ol;  a  chan  fod  hudoliaethau  y  Corinthiaid  i 
hyny  mòr  aml  a  chrytìon ;  oddi  wrth  hen 
arferion  gynt,  oddi  wrth  esamplau  drwg  eu 
cymraydogion  yn  barâu3,  ac  oddi  wrth  aml 
gyfleusderau  i  gyfiawni  eu  chwantau  pechad- 
urus ;  mae  yr  apostol  yn  eu  hannog  yn  daer, 
i  ochel  godineb,  i  ffoi  rhagddo,  a  rhag  pob 

hudoliaeth  iddo,  yn  díli'oed,  yn  benderfynol, 
ac  yn  wastadol,  fel  rhag  y  drwg  mwyaf,  a 
rhag  y  gelyn  gwaethaf  ar  y  ddaear.  t  Wrth 

y  pob  pechod  yma,  mewn  cyferbyniad  i'r 
pechod  o  odineb,  mae  rhai  yn  deall  pob 
pechod  a  wnelo  dyn  yn  erbyn  Duw  ac  eraill, 
yn  fwy  nac  yn  erbyn  ei  gorph  ei  hun  :  mewn 
bwyta  ac  yfed  i  ormodedd,  nis  gellir  dywed- 
yd  mai  pechod  oddi  allan  i'r  corph  yw ;  ac 
nis  gellir  dy wedyd  nad  y w  y  glwth  a'r  meddw 
yn  pechu  yn  erbyn  ei  gorph  ei  hun  ;  %  ond  nid 
i'r  un  graddau  â'r  godinebwr,  yr  hwn  sydd 
yn  dîanrhydeddu  ei  gorph  ei  hun,  ac  yn  ei 

gam-ddefnyddio  i'r  dybenion  ff'ieiddiaf,  ac 
yn  aml  yn  dwyn  arno  y  clefydau  tostaf,  at- 
gasaf,  a  mwyaf  dinystriol.  Dryllia'r  saeth  ei 
afu  ef,  archoll  a  gwarth  a  gaitf  efe,  ac  yn  y 

diwedd  efe  a  ochain,  wedi  i'w  gnawd  a'i 
gorph  gurio  :  yn  ddi'au  nid  oes  yr  un  pechod 
yn  niweidio  y  corph  yn  debyg  i'r  pechod 
ífîaidd  a  gwarthus  hwn. 

1 9  '  *  Oni  wyddoch  chwi  fod  u  eich 

corph  yn  deml  i'r  Yspryd  Glân,  sydd 
ynoch,  f  yr  hwn  yr  ydych  yn  ei  gael 
gan  Dduw,  *  \  ac  nad  ydych  yn  eidd- 
och  eich  hunain  ? 

t  adn.  15,  16.  «  pen.  3.  16.  2  Cor.  6.  16.  Eph.  2.  21, 
22.  1  Pedr  2.  5.  *  1  Breu.  20.  4.  1  Cron.  29.  U.  Salm 
12.  4.  a  100.  3.  Rhuf.  14.  7-9.  2  Cor.  5.  15.  Tit.  2.  14. 

*  "  Oni  wyddoch  chwi  fod  eich  cyrph  yn 
aelodau  i  Grist,"  ebai  yr  apostol  yn  adn.  15; 
ac  yma,  "  Oni  wyddoch  chwi  eu  bod  yn 
deml  i'r  Ysbryd  Glân,  sydd  ynoch  î"  Yn 
pen.  3.  16,  dywedodd  fod  yr  eglwys  yn  cteml 
i  Dduw  ;  i  ddarbwyllo  y  Corinthiaid  i  undeb 
a  chariad  yn  mhlith  eu  gilydd  :  yma  mae  yn 
rtywedyd  fod  corph  pob  un  o  honynt  yn  deml 

i'r  Ysbryd  Glân  ;  i'w  hannog  hwy  i  sanct- 
eiddrwydd  a  phurdeb.  Yr  hyn  a  elwir  teml 
Dduw,  pen.  3.  16,  17  ;  a  theml  y  Duw  byw, 

2  Cor.  6.  16 ;  a  eíwir  yma  yn  deml  i'r  Ys- 
bryd  Glân  :  yr  hyn  a  ddengys  fod  yr  Ysbryd 
Gian  yn  Dduw,  ac  yn  Dduw  bj/w  ;  ac  ar  yr 
dm  pryd  yn  Berson  gwahanrhedol  oddi  wrth 

__ 

y  Tad  a'r  Mab :  mae  teml  bob  amser  yn 
perthyn  i  ryw  dduw,  syddyn  ei  phreswylio, 

ac  yma  i'r  gwir  Dduw.  t  Mae  yr  Ysbryd 
Glân  yn  trigo  yn  y  saint  fel  rhodd  y  Tad 

trwy  y  Mab,  i'w  cyssegru  hwy  i  Dduw,  ac 
i'w  parotôi  hwy  i  ogoniant  yn  y  nef :  Jfelly 
nid  ydynt  hwy  mwyach  yn  eiddynt  eu  hun- 
ain,  ond  yn  eiddo  Ysbryd  Duw,  gyrph  ac 
eneidiau,  yr  hwn  a  gymmerth  feddiant  o 
honynt,  fel  preswylfa  sanctaidd  iddo  ei  hun. 

20  y*  Canys  er  gwerth  y  prynwyd 
chwi :  f  gan  hynny  2  gogoneddwch 
Dduw  \  yn  eich  corph,  ac  yn  eich  ys- 
pryd,  ||  y  rhai  sydd  eiddo  Duw. 

y  pen.  7.  23.  Act.  20.  28.  Gal.  3.  13.  Heb.  9.  12.  1  Pedr 
1.  18,  19.  2  Pedr  2.  1.  Dat.  5.  9.  s  pen.  10.  31.  Mat.  5. 
16.  Rhuf.  6.  19.  a  12.  1.  Phil.  1.  20. 

*  Pa  beth  oedd  y  gwerth  hwn,  dywedir  i 
ni,  yn  nacâol  ac  yn  gadarnâol,  yn  1  Pedr 
1.  18,  19:  gwerthfawr  waed  Crist  oedd  y 
gwerth ;  ond  pwy  a  all  ddywedyd  pa  faint 
oedd  y  gwerth  hwnw  ?  Y  cwbl  a  allwn  ddy- 
wedyd  am  dano  yw,  ei  fod  yn  ddigon  i  ateb 
holl  ofynion  cyfiawnder  Duw,  i  fawrâu  y 

gyfraith  a'i  gwneyd  yn  anrhydeddn3,i  ogon- 
eddu  holl  bri'odoliaethau  y  JEHOFAH;  ac 
yn  ddigon  i  lwyrbrynu  yr  holl  eglwys  oddi 
wrth  felltith  y  ddeddf,  oddi  wrth  bechod  a 

satan,  ac  o'r  cjflwr  mwyaf  isel  a  gresynol  i 
ryddid,  sancteiddrwydd,  dedwyddwch,  a 

bywyd  tragywyddol.  O  anfeidrol  a  bendi- 
gedig  "  werth,"  dros  bechadnriaid  tlodion 
euog !  f  O  Dduw  y  deilliodd  iachawdwr- 
iaeth  fawr  pechadur  oll,  o  ran  ei  harfaethiad, 
ei  threfniad,  ei  darpariad,  ei  chyflawniad  ar 

y  groes,  a'r  cymhwysiad  o  hóni  at  ei  gwrth- 
ddrychau  :  bu  yr  holl  Bersonaudwyfol  a  llaw 
ganddynt  yn  yr  iachawdwriaeth  hon,  ac  mae 

yr  holl  bri'odoliaethau  dwyfol  yn  cydddis- 
gleirio  yn  annhraethol  ynddi ;  am  hyny  Duw, 
yn  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd  Glân,  a  ddyiai  gaeí 
ei  ogoneddu  gan  yr  holl  brynedigion  byth. 
%  Rhoddes  Iesu  gorph  ac  enaid  i  bryuu  ei 

bobl,  efe  a  brynodd  eu  cyrph  a'u  heneidiau 
hwy;  ac  efe  a  ogonedda  eu  cyrph  a'u  hen- eidiau  yn  y  dydd  diweddaf :  am  hyny  dylai 
ei  bobl  ei  ogoneddu  ef  yn  awr,  yn  eu  cyrph 
ac  yn  eu  heneidiau,  neu  eu  hysbr>doedd,  y 
rhai  sydd  eiddo  Duw.  ||  Gan  mai  Crist  yw 

y  Prynwr,  yr  hwn  a  dalodd  y  "  gwerth," 
mae  yn  ddi'ammau  mai  Crist,  yn  gystal  â'r 
Tad  ac  â'r  Ysbryd,  yw  y  Duw  yma  yr  ydym 
yn  eiddo  iddo,  ac  i'w  ogoneddu. 

PEN.  Vlí. 

Y  mae  efe  yn  erybwyll  am  br'iodas,  $c. 

^ACamy  pethau  yr  ysgrifenasoch 
attaf:  °f  Da  i  ddyn  na  h  chyffyrddai 
â  gwraig. 

a  adn.  8,  26,  27,  37,  33. 
6.  Ruth  2.  9.  Diar.  6.  29. 

*  Mae  yn  debyg  i'r  apostol  dderhyn  llythyr 
o  Corinth  ryw  amser  o'r  blaen,  oddi  wrth  y 
rhan  hyny  o'r  eglwys  oedd  yn  barchus  o 
hòno  ef  yno,  yngofyn  hyfforddiarl  yn  nghylch 
amryw  bethau  mewn  dadl  yn  eu  plith  yn  yr 

eglwys  L  òno.  +  Un  o'r  pethau  hyny  oedd  yn 
nghylch  pri'odi  :  yr  oedd  yno  rai  yn  dadlau 
dros  gyfrcithlondeb  puteindra  ar  y  naill  law, 
ac  eraill,  mae  yn  debyg,   ar  y  llaw  arall,  yn 

Mat.  19.  10,  11.         *  Gen.  20. 



Dyledswydd  gwŷr  a  gwragedd I  COR.  VII. 
tuag  at  eu  gilydd. 

dadlau  dros  dyb  y  Pythagoriaid,  neu  athron- | achlysuron  prìodol  ac  addas ;  a  llai  o  lawer 
wyr  eraill,  fod  hyd  yn  nod  pri'odas  ei  hunan  i'w  rhoddi  ei  hunan  i  neb  arall.  t  Ac  o'r  tu 
yn  anghyson   â   phurdeb  cristionogol,  ac  yn 
anfanteisiol  i  efrydiaeth,  a  gwelliaut  ineddwl 
a  deall.  Yu  ateb  ar  y  ddadl  uchod,  mae  yr 
apostol  yn  dywedyd  mai  da  oedd  i  ddyn  na 
chyfhyrddai  â  gwraig  ;  hyny  yw,  bod  heb  ei 

brìodi".  Yr  oedd  hyny  yn  welly  pryd  hwnw, 0  herwydd  y  trallod  oedd  ar  yr  eglwys,  ac 
fel  y  gallai  dynion  fod  yn  fwy  rhydd  i  was 
anaethu  Duw,  a  Uafurio  gydag  achos  crefydd. 
Nid  da  hollol,  fel  pe  byddai  prìodas  ynddiei 
hun  yn  ddrwg,  a  feddylir ;  ond  da  mewn 
cymhariaeth,  o  herwydd  amgylchiadau  yr 
amser  hwnw  ar  grefydd. 

2  *  Ond  c  rhag  godineb,  d  f  bydd- 
ed  i  bob  gwr  ei  wraigei  hun,  abydd- 
ed  i  bob  gwraig  ei  gwr  ei  hun, 

c  adn.  9.     pen.  6.  18.      Diar.  5.  1S,  19.      1  Tira.  4.  3. 
d  Diar.  18.  22.  a  i9.  14.  Mal.  2.  14,  15.    Eph.  3.  28,  33. 

*  "  Ond  o  herwydd  godinebau,"  y  w  yn  y 
Groeg  :  mae  y  gair  yn  y  rhif  liosog,  (pornei- 
as,J  i  arwyddo  pob  math  o  aflendid  cnawd- 
01  ac  anghyfreithlawn,  yn  gystal  â'r  hyn  a 

í  alwn  ni  yn   odineb   mewn  ystyr  fanol.    1 1 
ochel  pob  aflendid  felly,bydded  i  bob  gwrei 
wraig,  ac  i  bob  gwraig  ei  gwr  :  dim  ond  un 

I  wraig  i  bob  gwr,  a  dim  ond  un  gwr  i  bob 
gwraig  :  a  bydded  i  bob  gwr  ei  wraig  eihun, 
nid  gwraig  rhyw  un  arall ;  ac  i  bob  gwraig 
ei  gwr  ei  hun,  nid  gwr  neb  arall.  Yn  mhob 
amgylchiad  yr  oedd  hyn  yn  ganiatâol,  ac 
mewn  llawer  amgylchiad  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol,  "  rhag  godineb."  Nid  oes  yma 
ddim  yn  erbyn  prìodas,  yr  hon  sydd  anrhyd- 
eddus  yn  mhawb  ;  ond  mae  yma  bob  peth 
yn  erbyn  aml-wreicaeth,  yr  hyn  sy  ddian- 
rhydeddus  yn  mhawb. 

r»    />  *  t»i       ìii  ■»  'ii  líia  o  r  uuau  uu  ;  ae  yna  m  uyuu  yii      u«vii, 

3  €  *  Rhodded  y  gwr  1  r  wraig  ddy-  U  Ac  hyd  yn  nod  fel  hyny,  ni  ddylai  fod  ond 
ledus  ewyllys  da;  +  a'r  un  wedd  V  dros  amser;  fel  y  galler  ymroddi  yn  well  i 
wraiff  ÎV  o-wr  "    ymPryd   a   gweddi :  dylai  y  dyben  fod  yn 

e     21  io  i ip  d  3  7  jdda,  a'r  amser  yngymmedrol.     ||  Gwedi  cyf- 

*'Gwedieuprîodi*,ymddygedgwragwraig!^wnÌ7^ íí?  hyny£  Ta  fl  ̂ f1™™" tuag  at  eu  gilydd  fel  gwr  a  gwraig,  yn Tmhob!  "^?  *p{od  R  n§hyd  draehefn'  '  *£*?** 

peth.     Yr  hyn  a  elwir  «  dyledus  íwyllys  da"  eu  g,lydd  W*  ol  .trefn  anrhydeddos  pnodas  : 

arall  yr  un  modd,  nid  oes  gan  y  gwr  mwy- 
ach  hawl,  meddiant,  nac  awdurdod  ar  ei 

gorph  ei  hun,  i'w  attal  oddi  wrth  ei  wraig  ; 
a  llawer  llai  i'w  roddi  i  fenywaid  anniwair 
eraill,  gan  ei  fod  yn  hollawl  yn  meddiant  ei 
wraig  brìodol,  megys  y  mae  ei  chorph  hi  yn 
ei  feddiant  yntau.  Mae  y  gair  ( exousiazei, ) 
a  gyfieithiryma  meddiant,  yn  arwyddo  hawi, 
rhyddid,  neu  awdurdod,  i  wneuthur  fel  y 
gwelo  un  fod  yn  dda  :  nid  oes  y  fath  hawl, 
rhyddid,  nac  awdurdod,  gan  y  wraig  ar  ei 
chorph  ei  hun,  na  chàn  y  gwr  chwaith;  mae 
ef  yi\  eiddo  hi  yn  Ilawn  cymmaint  ag  y  mae 
hi  yn  eiddo  ef,  yn  ol  sanctaidd  ordeiniad 
Duw  :  gras  a  gaífo  pawb  i  ystyried  hyny  ! 

5  *  Na  thwyllwch  eich  gilydd 
s  f  oddi  eithr  o  gyd-syniad  \  dros  am- 
ser,  fel  y  galloch  ymrôi  i  ympryd  a 
gweddi:  ||a  deuwch  drachefn  ynghyd, 

h  §  rhag  temtio  o  Satan  chwi  o  her- 
wydd  eich  anlladrwydd. 

g  Ex.  19.  15.  1  Sam.  21.  4,  5.  Joel  2.  16.  Zec.  7.  3. 
a  12.  12—14.        h  Mat.  19.  11.  1  Thes.  3.  &. 

*  Hyny  yw,  nac  attalied  y  gwr  ei  hun  oddi 
wrth  ei  wraig,  na'r  wraig  oddi  wrth  ei  gwr: 
yr  hyn  mae  yr  apostol  yn  ei  alw  yn  "dwyllo 
en  gilydd,"  o  herwydd  dywedodd  o'r  biaen 
mai  "dyledus  ewylíys  da"  ydoedd  ;  a  thwyll 
yw  peidio  talu  dyled,  beth  bynag  a  fyddo. 
Mae  y  gair  apostereite  yn  arwyddo,  amddi- 
fadu  nn  o'r  hyn  sydd  ddyledus  iddo,  trwy 
dwyll  a  cham.  +  Nac  yrnattalied  gwŷr  a 
gwragedd  oddi  wrth  eu  gilydd,  heb  dalu  eu 

'dyled  prìodas"  i'w  gilydd,ond  trwy  gyd-syn- 
ad  o'r  ddau  du  ;  ac  yna  ni  bydd  yn  "  dwyll.', 

yma,  a  elwir  "  dyled  prîodas"  gan  Moses, 
yn  Exod.  21.  10;  a  dengys  yr  apostol  yn 
adn.  5,  beth  yw  hyny.  Nis  gallwn  egluro 
ymadroddion  gwylaidd  a  diwair  yr  ysgryth- 
y»au  am  bethan  fel  hyn,  heb  ddefnyddio 
geiriau  llai  gwylaidd  a  diwair,  yr  hyn  sydd 
berygl  ei  wneyd  wrth  ystyried  llygredigaeth- 

"u  ein  calonau.  +  Yr  hyn  sydd  ddyledswydd 
ry  gwr  i'r  wraig,  sydd  ddyledswydd  ar  y 
iraig  i'r  gwr  hefyd  yr  un  modd  ;  ac  mae 
yn  yn  gosod  y  ddau  yn  hollawl  ar  yr  un 
ir,  a'r  naill  yn  hollawl  yn  meddiant  ac  at 
wasanaeth  y  Ilnll  yn  gydrarid  o  bob  tu.  Heb 

[iyn  nis  gall  y  naill  na'r  llall  fod  yn  gysurus 
■^ac  yn  ddîeuog. 

4  /*Nidoes  i'r  wraig  feddiant  arei 
"horph  ei  hun,  ond  i'r  gwr ;  f  ac  yr  un 
îunud;  nid  oes  i'r  gwr  feddiant  ar  ei 
;orph  ei  hun,  ond  i'r  wraig. f  Hos.  3.  3.  Mat.  19.  9.  Marc  10.  II,  12. 

Yn  y  cyfammod  priodasol,  mae  y  naill 
laid  yn  rhoddi  ei  hun  i  fynu  yn  hollawl  i 
eddiant  y  llall :  nid  oes  gan  y.wraig  mwy- 
ch  hawl,  meddiant,  nac  awduidod,  ar  ei 
horph  ei  hun,  i'w  attal  oddi  wrth  ei  gwr  ar 
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ac  nid  yn  gyfreithlawn  yn  unig,  ond  yn 
ddyledswydd,  ac  yn  angenrheidiol  hefyd ; 
rhag  i  satan  gymmeryd  mantais  ar  eu  hir 
ymattaliad,  a'u  temtio  hwy,  neu  un  o  hon- 
ynt,  i  anlladrwydd  meddwl  neu  weithred. 

6  *  A  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddywedyd 
^o  ganiatâd,  nid  o  orchymyn. 

ì  adn.  12,  25.  2  Cor.  8.  8.  a  11.  17. 

Mae  rhai  yn  deall  y  geiriau  hyn  am  y 
cwbl  a  ddywedodd  yr  apostol  o  ddechreu  y 
bennod  hyd  yma  ;  ac  eraill  yn  eu  deall  am 
yr  hyn  a  ddywedodd  ef  yn  yr  adnod  ciaf  yn 
unig.  *  Fel  pe  dywedasai,  Yr  wyf  yn  can- 
iatâu  i  ddynion  brìodi ;  ond  nid  wyf  yn  gor- 
chymyn  hyny  iddynt,  os  gallant  ymgadw 
heb  hyny,  a  bod  yn  ddiwair :  mae  yn  gyf- 
reithlawn,  ac  yn  ganialâol  yn  ol  y  gair  idd- 
ynt  brìodi  ;  ond  nid  oes  gorchymyn  pendant 
i  bob  un  i  brìodi.  Neu,  gyda  golwg  ar  yr 

adnod  o'r  blaen  fel  hyn,  Yr  wyf  yn  caniatâu 
i  wŷr  a  gwragedd  ymattal  oddi  wrth  eu  gil- 
ydd  dros  amser,  fel  y  gallont  ymrôi  i  ympryd 
a  gweddi  ;  ond  nid  wyf  yn  gorchymyn  hyny 

iddynt:  gall  y  cyfryw  ymattaliad  fod  yn  gan- 
iatâol  yn  ol  y  gair;  ond  nid  oes  gorchymyn 
pendant  gan   Iesu  Grist  i  bob  gwr  a  gwraig 

3  T  2 
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wneyd  frl'y.  Mae  eraiH  yn  dëall  yr  adnod  hon 
f'el  byn;  mai  o  hóno  eì  hnn,  ac  o  ganiatâd 
gan  Grist,  yr  oedd  yr  apostol  yn  rhodtìi  y 
cynghorion  uchod  ;  ac  nid  uddiar  un  çorchym- 
yn  a  roddasai  yr  Arglwydd  Itsn  yn  nyddi™ 
ei  gnawd,  nac  ychwaith  trwy  ysbrydoliaeth 
union-gyrchol  ar  ei  teddwl  ef  wrth  ysgrifenn 
y  cynghorion  hyn,  yr  hon  ysbrydoliaeth  oedd 
yn  e»  gyfarwyddo  ef  yn  gyííredin. 

7  *.*  Canys  mi  a  fynnwn  fod  pob 
dyn  fel  fì  fy  hun  :  l  f  eithr  y  mae  i  bob 
un  ei  ddawn  ei  hun  gan  Dduw;  i  un 
fel  hyn,  ac  i  arall  fel  hyn. 

k  peu.  9.  5,  15.  Act.  26.  29.      /pen.  12.  11.  Mat.  19.  12. 

*  Meddwl  rhai  yw,  y  mỳnai  yr  apostolfod 
yr  holl  gristionogion  fel  ef  ei  hun,  heb  eu 

priodi*,  ond  mae  yn  anhawdd  meddwl  yr 
ewyllysiai  efe  ddiddymu  priodas  yn  hollawi 
yn  mhlith  Cristionogion.  Meddwl  eraill  yw, 

y  mỳnai  efe  i'r  rhai  oedd  heb  eu  pr'iodi  yn 
Corinth,  fod  yn  esmwyth  ac  yn  dawel  yn  yr 
ystad  bòno,  a  medru  eu  Uywodraethu  eu  htin- 
ain,  ac  ymgadw  mewn  diweirdeb  fel  yr  oedd 
ef  ei  hun.  Buasai  y  "  mỳnu"  cyntaf  yn  di- 
boblogi  y  byd,  (a'r  eglwys  heî'yd,,  mewn 
ychydig  amser  :  am  "  tỳnu"  yn  yr  ail  ystyr, 
gwel  ar  adn.  1,  rhan  olaf.  t  Er  bod  yr  apos- 
tol  yn  rhoddi  y  cywghorion  goreu  a  fedrai, 
eto  efe  a  wyddai,  nad  oedd  ei  ddawn  a'i  brof- 
iad  ef,  mewn  pethan  o'r  fath  hyn,  yn  rheol  i 
eraill;  gwyddai  mai  dawn,  neu  rodd  Duw, 
oedd  yr  oruchafiaeth  hon  ar  dueddiadau  an- 
ianol  dynion,  ac  ei  fod  yn  ei  rhoddi  i'r  naill 

ac  nid  i'r  llall,  fel  y  gweìai  yn  dda,  a  hyny mewn  gwahanol  fesnran.  Gwel  ar  Math. 
19.  U. 

8  *  Dywedyd  yr  wyf  OT  wrth  y  rhai 
heb  bríodi,  a'r  gwragedd  gweddwon, 
t  Da  ywiddynt  os  arhosant  fel  finnau. 

m  pen.  1.  26,  27,  32,  34,  35. 

*  Wrth  fod  yr  apostol  yn  enwi  y  "  gwrag- 
edd  gweddwon"  yma  gyda'r  rhai  "  heb  bri' 
odi,"  tybia  rhai  mai  gwr  gweddw  oedd  ef  ei 
hun,  wedi  bod  yn  bri'od  ond  wedi  claddu  ei 
wraig.  Ond  nid  oes  sail  yn  y  byd  i  feddwl 
hyny,  ond  yn  unig  bod  y  phariseaid,  ei  hen 
blaid  ef,  yn  ei  barnu  yn  bechod  i  neb  fod 

heb  bri'odi  wedi  cyrhaedd  eu  hugain  oed. 
t  Os  gallent  ymgadw  heb  br'iodi  fel  yntau,  a 
hyny  yn  bur  ac  yn  ddiwair,  goreu  i  gyd  ar 
amryw  gyfrifon,  fel  y  sylwyd  ar  yr  adnod 
gyntaf. 

9  *  Eithr  oni  allant  ymgadw, n  f  prî- 
odant :  \  canys  gwell  yw  príodi  nag 
ymlosgi. 

h  adn."  2,  28,  36,  39.  1  Tim.  5.  11,  14. 
*  Ond  os  bydd  eu  tneddiadau  anianol  yn 

rhy  gryfion  iddynt  eu  cadw  o  fewn  terfynau 
diweirdeb,  trwy  yr  holl  ras  a  dderbyniasant ; 

t  pri'odant  yn  weddus,  â  rhywun  addas  idd- 
ynt  yn  yr  Arglwydd,  rhag  i'w  chwantau  ryw 
bryd  a'i  gilydd  fyned  yn  drecb  nâ  hwynt,  a  u 
gorchfygu  :  %  obleü'id  mae  yn  well  o  laweryn 
sicr,  yn  mhob  ystyr  dymmorawl  a  chrefydd- 

ol,  o  ran  eu  cysur,  en  purdeb,  a'u  henwan 
da,  iddynt  bri'odi  nachael  eu  halogi  a'u  poeni 
gan  chwantau  poethion,  ac  awydd  afìan 
a  Hosgedîfi;  am  fwyniant  anghyfreithlawn. 

Byddai  rhai  o'r  hen  gristionogion  gynt  yn 
erbyn  pri'odi  yr  ail  waith,  wedi  marw  y  pri'od 
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cyntaf ;  ond  mae  yr  adnod  hon  yn  annog  y 

"  gwragedd  gweddwon,"  yn  gystal  â'r  "  rhai 
hcb  br'ùuìi"  erioed,  i  bri'odi  yr  ail  waith  os 
na  allant  ymgadw.  "  Ymlosgi"  mewn 
chwant,  yw  yr  ymlosgi  uchod,  ac  nid  mewn 
gweithredoedd  aflan  :  mae  llawer  o'r  ym- 
iosgi  tumewnol  hwn  He  nad  yw  y  fflam  yn 
tòri  allan  mewn  gweithredoedd  allanol  ;  ac 
mae  yn  llawer  gwell  príodi  nac  ymlosgi 
fflly,  pe  na  thòrai  allan  mewn  gweithred- 
oedd  anniwair  byth. 

10  *  Ac  i'r  rhai  a  br'íodwyd  yr  yd- 
wyf  yT1  gorchymyn,0  nid  myfi  chwaith, 
ond  yr  Arglwydd,  p  f  Nad  ymadawo 
gwraig  oddi  wrth  ei  gwr  : 

o  adn":  12,  25,  40.  p  adn.  tô.  Jer.  3.  20.  Mal.  2.  14— 16.  IBai.  5.  32.  a  19    6—9.  Marc  10.  11,  12.  Luc  16.  18. 

*  I'r  rhai  a  br'iodwyd,  yr  oedd  yr  apostol 
yn  "gorchymyn,"  nid  yn  cynghori ;  ac  nid 
drwy  ei  awdurdod  ei  hun,  ond  drwy  awdur- 
dod  yr  Arglwydd  Iesu  Grist;  t  na  byddai 
iddynt  hwy  ymadael  oddi  wrth  eu  gilydd. 
Nid  oedd  y  Groegiaid  yn  gwneuthur  nem- 

awr  iawn  o  gyfrif  o  gyfammod  pri'odas,  ond 
yn  ei  dòri  pan  fynent  agos  ;  a  dysgai  y  Rab- 
biniaid  Inddewig  fod  yn  gyfreithlawn  i  ddyn- 
ion  ysgar  â'u  gwragedd  am  bethau  bychain 
iawn ;  ond  gorchymyn  yr  Arglwydd  Ie.<-u 
oedd,  na  byddai  iddynt  ysgar  am  nn  achos 
ond  godineb,  Gwel  ar  Math.  5.  31,  32;  a  19. 
6,  9,  ac  yu  ol  y  gorchymyn  hwnw  mae  yr 
apostol  yn  gorchymyn  yma.  Beth  bytiag  a 
barodd  i'r  apostol  orchymyn  "  Nad  ymad- 
awo  gwraig  oddi  wrth  ei  gwr,"  mae  yn  ddî- 
atnmau  bod  yr  nn  rhwymau  ar  y  gwr  hefyd, 
nad  ymadawo  oddi  wrth  ei  wraig. 

11  *  Ac  os  ymedy  hi,  f  arhoed  heb 
brîodi,  ̂   |  rien  gymmoder  hi  k'i  gwr : 
r||  acnaollynged  ygwreiwraigymaith q  Barn.  19.  2,  3.  Jer.  3.  1.  r  Deut.  22.  19.  Es.  50.  1. Marc  10.  2. 

*  Ac  os  mewn  rhyw  nwyd  poeth  wyllt, 
casineb,  neu  anghydfod,  yr  ymedy  hi  â'i 
gwr ;  neu  os  trý  efe  hi  ymaith,  a'i  bod  yn 
gorfod  ymadael,  (canys  parwyddiad  goddef- 
awl,  medd  Pool,  yw  y  gair  Choristhê,  a  gyf- 
ieithir  "  ymedy"  yma,)  am  unrhyw  achos 
llai  na  godineb,  yr  unig  achos  cyfreithlawn 

o  ysgariaeth  ;  +arosed  heb  br'iodi  â  neb  arall, 
mae  hyny  yn  hollol  anghyfreithlawn,  Math. 
19.  9:  Jyn  hytrach  gwnaed  bob  ymgais  a 

allo  hi  i  ymgymmodi  â'i  gwr;  trwy  addefei 
bai  a  deisyf  maddeuant,os  oedd  y  bai  o'i  tha 
hi,  a  thrwy  roddi  heibio  ysbryd  croes  a  dì'al- 
gar,  os  o'i  du  ef  y  bn  y  bai.  Un  o'i  ddau 
beth  sydd  raid  ei  wneyd  ;  un  ai  "  aros  heb 
br'iodi,"  neu  "ymgymtnodi  â'r  gwr  :"  os  na 
ellir  yr  ail,  mae  yn  rhaid  gwneyd  y  cyntaf. 
[J  A  dyledswydd  rwymedig  y  gwr  yw  peidio 
gollwng  ei  wraig  ymaith,  (llai  o  lawer  ei 
gỳru  ymaith,)  eithr  cyd-gyfanneddu  â  hi,tra 
b><ldo  hi  yn  foddlawn  i  fyw  gydag  ef,  ac  yn 
Öyddlawn  fel  gwraig  iddo. 

12  *Acwrth  y  lleilì,  *fdywedyd 
yr  wyf  fi,  nid  yr  Arglwydd,  l  \  Os 
bydd  i  un  brawd  wraig  ddigred,  a 
hithau  yn  foddlawn  i  drigo  gyd  âg  ef, 
na  ollynged  hi  ymaith. 

«  ado.  6,  25   2  Cor.  11.17.        /  Ezra  10.  2,  3,  II— !9. 
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*  Y  "  Ileill"  yma  oedd  y  rhai  a  bri'odasent 
à  phaganiaid,  cyn  iddynt  hwy  eu  hunain  gael 

eu  gaíw  a'u  dychwelyd  trwy  ras;  a'r  gwr 
neu  y  wraig  yn  aros  o  hyd  mewn  paganiaeth, 
wedi  i'r  llall  gael  ei  ddychwelyd  :  ac  hefyd 
luddewon,  efallai,  a  brYodasent  â'u  gilydd  yn 
y  greíydd  Iuddewig,  cyn  i'r  un  o'r  ddau 
ddyfod  i  gredu  yr  efengyl  ;  ac  un  o'r  ddau 
yn  aros  o  hyd  yn  ddigred,  wedi  i'r  llall  gael 
ci  alw.  t  Ÿn  adnod  10,  mae  yr  apostol  yn 

dywedyd,  "  Nid  myfi  cJiwaith,  ond  yr  Ar- 
glwydd  ;"  ac  yma  mae  yn  dywedyd,  "Fi,  nid 
yr  Arglwydd  :"  yr  hyn  sydd  yn  dangos  ei 
wir  onestrwydd  ef ;  yn  addef  pa  bryd,  ac  yn 

mha  bethau,  yr  oedd  yn  cynghori  o'i  feddwl 
ei  hun,  ac  nid  oddi  ar  orchymyn  pendant  o 
eiddo  yr  Arglwydd  Iesu.  J  Mewn  amser  o 
ddiwygiad  cyffredin  dàn  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth,  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  gorfod  rhoddi 
ymaith  y  gwragedd  paganaidd  a  briodasent, 
Ezra  10.  3,  &c;  oud  yr  oedd  yr  apostol  dàn 
gyfarwyddyd  yr  Ysbryd  Glân,  yn  cynghori 
fel  arall  yma  ;  os  byddai  i  frawd  wrâig  ddi- 
gred,  a  hithau  yn  foddlawn  i  drigo  gydag  ef, 
na  ollyngai  efe  hi  ymaith.  Yn  yr  amgyleh- 
iad  yn  Ezra,  yr  oedd  Iuddewon  crefyddol  yn 
priodi  paganiaid,  yr  hyn  oedd  anghyfreith- 
;iwn  yn  ol  gair  Duw  ;  ond  yma,  yr  oedd  y 
priodisau  wedi  cymmeryd  lle  cyn  bod  yr  un 

o'r  ddau  yn  credu  :  felly  nid  otdd  yr  un  ach- 
os  i'w  hysgar  hwynt,  a  buasai  eu  hysgar  yn 
waradwydd  mawr  i'r  efengyl,  ac  yu  Uflu 
pobpeth  i  ddyryswch  mawr. 

1 3  *  A'r  wraig,  yr  hon  y  mae  iddi 
wr  digred,  ac  yntau  yn  ioddlawn  i 
drigo  gyd  â  hi,  na  wrthoded  hi  ef. 

14  f  Canys  y  gwr  digred  a  sanct- 

eiddir  trwy  y  wraig,  a'r  wraig  ddigred 
a  sancteiddir  trwy  y  gwr.  J  Pe  am- 
gen,  aflan  yn  ddíau  fyddai  eich  plant; 
|  eithr  yn  awr  sanctaidd  ydynt. 

i/pen.  6.  15—17.  Ezra  9.  1,  2.  1  Tim.  4.  5.  Tit.  1.  15. 
Ezra  9.  2.  Es.  62.  1.  Mal.  2.  15.  Act.  10.  28.  Rhuf.  11.  16. 

*  Yr  un  rëol  oedd  i'r  wraig  grediniol  ag 
edd  i'r  gwr  crediniol,  yr  oedd  hi  i  fyw 
yda  ei  gwr  digred,  fel  y  Hall  gyda  ei  wraig 

ddigred.  tAcni  ddylai  neb  dybied  fod  yr 

indeb  hwn  á'r  dií;red  mewn  priodas  gyf- 
eithlawn,  yn  anghyson  â  bod  yn  "  un  ys- 

>ryd  â*r  Arglwydd,"  pen.  6.  17  ;  oblegid  yr 
e<](\  y  gwr  neu  y  wraig  ddigred  yn  cael  ei 

ancteiddio  i'r  credadyn,  trwy  drefniad  a 
;orchymyn  Duw;  felly  yr  oedd  eu  priodas 
n  sanctaidd  ac  yn  amhydeddus,  er  nas  gall- 
i  y  ddau  yn  mhob  peth  gyd-rodio  fel  cyd- 
tifeddion  gras  y  bywyd.  Nis  gellir  deall 
m  sancteiddio  yr  anghredadyn  trwy  y  cred- 
idyn  inevn  un  ystyr  uwch,  neu  amgen,  nag 
r.sylwyd  uchod  :  trwy  y  berthynas  briodasol 

t'r  credadyn,  mae  y  digred  yn  cael  ei  sanct- 
iddio  cyn  belled,  fel  y  gall  y  credadyn 
cyd-fyw  âg  ef  neu  hi,  heb  ddigio  Duw, 
fcc  heb  golli  y  breintiau  cyfammodol  a  ber- 
hynant  i  bobl  weledig  Duw,  ac  i'w  had. 
Oni  byddai  ei  bod  felly,  a  phe  byddai 
;orchymyn  i  gristionogion  roddi  ymaith 
u  cymhariaid  digred,  fel  yr  Iuddewon 
iu  gwragedd  eilun-addolgar ;  (Ezra  10.3;) 
yddai  plant  y  cyfryw  briodasau  yn  cael  eu 

jjfrif   yn   berthynasol   «  aílan,"    ac   felly  yn 

cacl  eu  cauad  allan  oddi  wrth  fedydd,  fel  yr 
oedd  plant  yr  Iuddewon  hyny  oddi  wrth 
enwaediad  :  ||  ond  i'r  gwrthwyneb,  nid  felly 
yr  oedd,  eithr  cyfrifid  hwy  yn  sanctaidd  yn 
yr  eglwysi  cristionogol,  a  derbynid  hwytrwy 

fedydd  i'r  eglwysi,  fel  rhan  o  deyrnas  weled- 
ig  Duw.  Llawer  a  ddadleuwyd  yn  erbyn  yr 
agoriad  blaenorawl  ar  y  geiriau  uchod  ;  a 
mýn  rhai  mai  cyfreithlawn  ac  anghyfreith- 
lawn,  neu  blant  o  bfiodas  a  basdarddiaid, 

y w  meddwl  "  sanctaidd  "  ac  "  atìan  "  yma  : 
ond  yn  yr  holl  fanau  lle  deí'nyddir  y  geiriau 
yn  yr  ysgrythyr,  nid  oes  yr  un  o  honynt  a 

oddef  y  fath  ystyr  i'r  geiriau  "  sanctaidd"  ac 
"  aflan."  Mae  yn  ddiammau  bod  plant  y 
paganiaid,  mewn  priodas,  mòr  gyfreithlawn 
â  phlant  y  cristionogion ;  eto  ni  ddywedirun 
amser  eu  bod  yn  sanctaidd.  Gan  fod  y  gair 

"  aflan"  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  aml  mewn 
ystyr  berthynasol,  i  arwyddo  anaddasrwydd 

nn  i  gael  ei  dderbyn  i  ordinhadau  Duw,  a'r 
gair  "sanctaidd"  yn  arwyddo  i'r  gwrthwyn- 
eb  ;  megys  yn  yr  ystyr  hyn  y  gelwid  plant  yr 

Iuddewon  yn  "  sanctaidd/'  a'r  gwrrywaid  o 
honynt  yn  cael  eu  henwaedu  ;  tra  yr  oedd 
plant  y  paganiaid,  ac  hyd  yn  nod  y  rhai  yr 
oedd  un  o'u  rhieni  yn  eilun-addolgar,  yn 
cael  eu  cyfrif  yn  afian,  ac  yn  cael  eu  cauad 
allan  oddi  wrth  enwaediad ;  nis  gellir  llai  na 
phenderfynu,  bod  yn  y  geiriau  uchod  gyfeir- 
iad  amlwg  at  fedyddio  mabanod  y  cristion- 
ogion,  fel  peth  arferedig  y  pryd  hwnw  yn  yr 
eglwysi :  ac  y  gwyddai  y  Corinthiaid  nad 
oedd  un  ddadl  yn  erbyn  hyny,  lle  na  byddai 

ond  un  o'r  rhieni  yn  gristionogol.  Fel  yr 
oedd  plant  yr  Iuddewon  yn  cael  eu  galw  yn 
"  had  sanctaidd,,,  ac  felly  yn  aelodau  o'r 
eglwys  Iuddewig  gynt ;  yr  un  modd  mae  yr 
apostol  yma,  yn  galw  plant  y  cristionogion 
yn  "  sanctaidd/'  ac  o  ganlyniad  yn  aelodau 
o'r  eglwys  gristionogol :  ac  fel  hyn  pwy  a  all 
warafun  na  lluddias  eu  bedyddio  hwynt  ? 

15  *  Eithr  os  yr  anghredadyn  a 
ymedy,  ymadawed.  *  f  Nid  yw  y 
brawd  neu  y  chwaer  gaeth  yn  y  cyfryw 

bethau  :  z  %  eithr  Duw  a?n  galwodd  ni i  heddwch. 
v  Mat.  12.  50.    lago  2.  15.  2  pen.  14.  33.    Rhuf.  12. 

18.  "a  14.  19.  2  Cor.  13.  11.  Gal.  5.  22.  Heb.  12.  14.  Iago 3.  17,  18. 

*  ()s  bydd  yr  anghredadyn,  pa  un  bynag  ai 
y  gwr  neu  y  wraig  a  fyddo,  yn  dewis  ymad- 
ael  oddi  wrth  y  credadyn  o  herwydd  ei  gref- 
ydd,  a  diddymu  y  briodas  yn  ol  cyfreitliiau 
y  wlad,  neu  os  ymedy  heb  ddiddymu  y  bri- 
odas  felly,  ac  heb  feddwl  dychwelyd  byth 
mwy  ;  ymadawed  :  cymmered  ei  ffordd  ei 
hun  dàn  ei  berygl,  wedi  pob  ymgais  doeth  a 

thirion  i'w  ddarbwyllo  ef  neu  hi  i'r  gwrth- 
wyneb ;  a  bydded  rhwng  y  cyfryw  un  â'r canlyniad.  t  Yn  y  cyfryw  amgylchiad,  nid 
yw  y  brawd  neu  y  chwaer  grediniol  dàn 
gaethiwed  a  rhwymau  i  ymadael  â  chrefydd 
er  mwyn  boddloni  y  cyfryw  un  ;  nid  yw  yn 
gaeth  i  dymherau  a  mympwy  y  cyfryw  un  ; 
ac  nid  yw  yn  gaeth  i  barâu  y  berthynas  bri- 
odasol  â'r  cyfryw  un,  yr  hwn,  neu  yr  hon, 
sydd  wedi  tòri  y  briodas,  a  chwbl  ddiddymu 
holl  ddybeniou  priodas.  Yr  oedd  yr  hen 
dadau  yn  gyífredin,  yn  deall  y  geiriau  hyn 

fel  yn  caniatâu  i'r  person  a  adewid  i  briodi 
drachefn  :  yr  oedd  y  fatb  ymadawiad  bythol 

TT~3 
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grefyddol,  ddim. 

yn  llwyr  ririiddymu  y  briodas,  ac  yn  gwneyd 

y  person  yn)adawol  megys  wedi  marw  i'r 
11  II  :  ac  oriid  na  bydriai  yn  ail  briodi  hefyd, 
neu  yn  byw  mewn  goriineb,  yn  fuan  ar  ol 
ymadael.  X  Ond  dylai  y  credadyn  gofio  a 
gofalu,  na  byddodim  bai,  nac  achos  ymadael 

o'i  dn  ef  neu  hi  ;  dylai  wneyd  pob  peth,  yn 
gyson  â  gwirionedd  a  sancteidrirwydd,  i  gyd 
fyw  mewn  cariad  a  heddwch,  hyd  yn  nod 

â'r  anghredadyn. 

16  *  Canys  beth  a  wyddost  ti, 
a  wraig,  a  gedwi  di  dy  wr  ?  \  a  pheth 
a  wyddost  tithau,  wr,  a  gedwi  di  dij 
wraig?  *. 

apen.9.  22.  Diar.  11.  30.  Luc  15.  10.  1  Tim.  4.  16. 
Iago  5.  19,  20.  I  Pedr  3.  1. 

Alae  undeb  priodasol  âg  anghredadyn  yn 
ddiau  yn  anghymharus  iawn,  ac  yn  sicr  o 

fod  yn  achos  gofid  a  thrallod  mawr  i'r  c.red- 
adyn  ;  ond  wedi  rnyned  iddo,  rhaid  ei  oddef 
yn  amyneddgar  :  *  a  pha  beth  a  ŵyr  y  wraig 
gredmiol,  na  wna  Dnw  ddefnydd  o  hóni  hi 
fel  offeryn,  er  riychweliari  ac  iachawdwriaeth 
ei  gwr  digred  ?  t  A  pha  beth  a  ŵyr  y  gwr 

crediniol  na  bydd  efe  yn  í'endith  i'w  wraig 
ddigred  ;  trwy  ei  ymririygiad  serchog  a  duw- 
iol  tuag  ati,  ei  ymddidrianion  buddiol  ac  ad- 
eiladol  â  hi,  a  thrwy  ei  weddiau  taerion 
rirosti.  Mae  y  rhai  a  ddadleuant  dros  "  iaiio 
yn  anghymharus  â'r  rhai  digred,"  yn  rhoddi 
pwys  mawr  ar  y  geiriau  hyn ;  y  gall  y  cyf- 
ryw  iaüo  fod  yn  fendithiol  i'r  digied:  ond 
dyient  ystyried  y  pethau  canlynol  cyn  darileu 
yehwamg: — 1.  Nad  oes  neb  ond  Cristion 
mewn  gradd  mawr  o  wrthgiliad  a  iaüa  felly 
2.  Nad  oes  nemawr  yn  ysbryd  nac  ymarwedd- 
iad  y  cristion  gwrthgiliedig  hwnw,  neu  hòno, 
a  duedria  i  enndl  y  cymhar  riigred  at  grefydd, 

ond  yn  hytrach  i'r  gwrthwyneo  yn  gyffreriin  : 
caleriu  y  cyfryw  nn  a  wna  yn  fwy  na  pheiri 
io.  3.  Pur  anaml  mae  y  cyfryw  iaüo  wedi 
bori  mewn  gwirionedd  yn  fendithiol  i  ddych- 
welvd  y  riigreri  :  ac  niri  yw  yr  apostol  yn  ei 
grybwyll  onri  fel  peth  posibl ;  ac  niri  fel  peth 
o  ririyewyririiari  cyffreriin.  Efallai  n-iri  oes 
neb  caletach,  a  inwy  digrefydd  yn  ein  gwlad, 

na  rhai  o'r  riynion  a  br'íodwyri  â  phroffeswyr 
gwamal  a  gwrthgiliedig.  4.  Dylti  y  darilfui- 
wyr  riros  iaüo  â'r  digreri  ystyrieri  hefyri,  mai 
am  ririynion  a  brioriwyd  mewn  ystad  o  bag- 
aniaeth  ill  dau,  mae  yr  apostol  yn  son  yma  ; 
ac  nid  am  broffeswyr  crefydd  wedi  priorii  â 
rhai  dibroffe*  a  diüred  :  mae  efe  yn  gwahardri 
hyny  yn  hollawl,  yn  2  Cor.  6.  14.  Gwel  ar 
y  geiriau  hyny. 

17  f.*Ond  megis  y  darfu  i  Dduw 

rannu  i  bob  un,  megis  y  darfu  i'r  Ar- 
glwydd  calw  pob  un,  felly  rhodied. 
d  |  Ac  feì  hyn  yr  wyf  yn  ordeinio  yn 
yr  eglwysi  oll. 

b  adn  7.  Mat.  19.  12.  Rhuf.  12.  3—8.  1  Pedr  4.  10,  11. 
c  ado.  I»,  21.        d  peu.  4.  17.  a  16.  I.  2  Cor.  II.  2S. 

*  Mewn  amgylehiariau  cyttreriin,  ac  heb 
ryw  reswm  ria  i'r  gwrthwyneb,  mae  yn  adri- 
as  i  bob  riyn  barâu  i  wasanaethu  Duw  yn  ol 
y  rioniau  hyny  a  ranodd  Duw  iddo,  ac  yn  y 
sefyilta  hòno  y  galwodd  Duw  ef  idrii,  ac  y 
gosododd  ef  ynddi.  Mae  y  sylw  hyn  o  eiddo 
yr  apostol  yn  brYodol  iawn  ;  gan  ei  ft>d  yn 
dariymchwel)  ri  y  syniad  oedd  gan  yr  Iudriew- 
on,  (ac  eraill  hefyd  etaliai.)  fod  cotìeidio  y 

,       .  _  ,  r 

wir  grefydd  yn  dattori  yr  holl  berthynasau 
oedri  rhwng  riynion  â'u  gilydd  or  blaen.  Nid 
felly,  ebai  yr  apostol,  eithr  mae  yr  efengyl 
yn  gadael  dynion,  yn  yr  ystyr  hyn,  yn  holl- 
awlfelyr  oedriynt  o'r  blaen  ;  acyn  chwanegu, 
yn  hytrach  na  lleiâu,  y  riyleriswyridau  perth- 
ynasol  oericl  arnynt  i'w  gilyriri,  er  bori  rhai  o 
honynt  yn  paiâu  yn  ririigrefydri.  +Dyma 
rëol  gyffreriin  yr  apostol,  nid  i  eglwys  Cor- 
inth  yn  unig,  ond  yn  holl  eglwysi  y  saint  yn 
mhob  màn:  gosodiad  apostolaidd  i  bawb  yd- oedrt,  ac  ydyw  çto. 

1 8  * A  alwyd  neb e  wedi  ei  enwaedu  ? 
t  nac  adgeisied  ddienwaediad.  \  A  al- 
wyd  neb  mewn  díenwaediad?  nac  en- 
waeder  arno. 

e  Act.  15.  1,  5,  19,  24,  28.  Oftt.  5.  1-3.  Col.  3.  11. 

*  Fel  hyn,  gyria  g«)lwg  ar  bethau  crefyddol 
0  natur  allanol,  os  oedri  neb  o'r  Iurtdewon 
enwaederiig  werii  cael  eu  galw  trwy  ras  ;  ter 
nari  oerid  enwaeriiari  mwyach  ddim,  (adn. 
19,)  eto  nid  oeririynt  i  arigeisioriienwaeriiari  : 
na  fyrided  gwaeth  gandriynt  eu  bori  wedi  eu 
henwaedu,  neu  na  driymunent  pe  buasent 
heb  erioed  eu  henwaedu,  fel  pe  buasent  yn 
waeth  o  hyny.  Gwnaeth  yr  Iuddewon 
gwrthgiliedig  gynnygiadau  lawer  gwaith, 
trwy  fodriion  a  gweithreriiariau  llaw-feririyg- 
ol,  i'w  dîenwaedu  eu  hunain,  er  mwyn  bod 
yr  un  fath  a'r  cenedloedd  :  souir  ani  hyny 
yn  1  Mac.  1.  15  ;  ac  at  hyny  y  cyfeiria  yr 
apostol  yma,  gan  wahardri  y  cyfryw  beth,  na 

riymnno  y  cyfryw  beth,  i'r  Iuridewon  crìst- 
iouogol.  JÒ'r  tu  arall,  pwy  bynag  o'r  cen- 
edloeriri  rii'enwaerieriig  a  alwyri,  ua  fydded- 
neb  yn  anesmwyth  o  herwydri  hyny,  tfl  pe 
byddai  ei  sefjlîta  yn  waeth  o  herwydri  ei 
ririienwaeriiari  ;  ac  nac  enwaeder  arno,  fel  y 

mýnairhai  o'rgau-athrawonluririewig  wneyri: 
nis  gall  enwaeriiad  na  dienwaediad  wneulhur 
dim  gwahaniaeth  yn  nghyflwr  neb  ger  bron 
Duw,  nac  yn  mreintiau  eglwysig  neb  dàn  yr efengyl. 

19  f*  Enwaediad  nid  yw  ddim,  a 
dienwaediad  nid  yw  ddim,  ̂ fond 
cadw  gorchymynion  Dnw. 

/pen.S.  8.  Rhuf.  2.  25—29.  a  3.  30.  Gal  5.  6.  a  6.  15. 
g  1  Saiu.    15.  22      Jer.  7.    22,23.     Mat.    5    19.     lo*n  15.  14. 
1  Ioan  2.  3,  4.  a  3.  Ti— 24.  a  5.  2,  3.  D*t.  22.  14. 

*  Beth  bynag  a  fu  enwaediad  a  riienwaed- 
iad  gynt,  nid  yw  y  naill  na'r  llall  o  honynt 
driini  yu  awr  dàn  oruchwyliaeih  yr  efengyl: 
nid  yw  cadw  y  ddedrif  seremoniol  o  ddini 
cynnc»rthwy  i  iachawdwriaeth  yr  Iudriew,ac 
niri  yw  peiriio  ei  chadw  yn  un  rhwystr  i 
iachawdwriaeth  y  ceueril-rtriyn.  +  Ond  y 
prif  beth  yw,  bod  ein  ffydd  ni  yn  gweithio 
trwy  gariad  ;  ac  felly  yn  ei  phrofi  ei  hun  yn 
wirionedriol  ac  o'r  iawn  ryw,  mewn  ufudd- 
dori  cydwybofiol  ac  ewyllysgar  i  orchymyo- 
ion  moesol  rieddf  üuw,  fel  y  gweddai  i  grë- 
arinriairi  newydd.   Galat.  6.  15. 

20  *  Pob  un  h  yn  yr  alwedigaeth  y 
galwyd  ef,  yn  honno  arhosed. 

//  adn.  17,  21—23.  Luc  3.  10—14.1  Tbes.  4.  II.  2  The». 
3.  12. 

*  Felly  eto,  gyda  golwg  ar  sefyllfâoedd  a 
pherthynasan  ywladol  yn  y  byd  hwn,  (gwel 

ar  adn"  18.)  bydried  pob  un  yn  foddlawn  i 
aros  yn  y  sefyllfa  a'r  alwedigaeth  y  gosododd 
Duw  ef  yndrii  yn  ei  ragluniaeth,  cyu  iddo  <  i 



Dyledswydd I  COR.  VI 

yweision. 
alw  et*  trwy  ras  :  nid  y w  ei  alwedigaeth  trwy 
ras  yn  gwneyd  dini  gwahaniaeth  yn  hyny  ; 
ond  yn  dysgu  pob  dyn  i  lanW  ei  sefyllfa,  a 
chyilawni  ei  ddyledswyddau  yn  well. 

21  **Ai  yn  was  y'th  alwyd?  Äfna 
fydded  gwaeth  gennyt ;  %  etto  os  gelli 
gael  bod  yn  rhydd,  mwynhâ  hynny 
yn  hytrach. 

»  pen.  12.  3.  Gal.  3.  28.  Col.  3.  11.  1  Tim.  6.  1— 
3  1  Pedr-i.  18—24.  t  Luo  10.  40,  41.  a  12.  29.  a  21.  34. 
Phil.  4.  6,  11.  1   Pedr5.  7. 

*  Ai  gwas  oeddit  pan  efth  alwyd  ?  ac  hyd 
yn  nod  caeth-was,  canys  hyny  oedd  cytìwry 
rh;tn  fwyaf  o  weision  yn  y  dyddiau  hyny  : 
fna  fydded  gwaeth  genyt  o  herwydd  hyny  ; 
fe!  pe  byddit  yn  llai  cymmeradwy  yn  ngolwg 
Duw  am  dy  fod  yn  was,  neu  yn  gaethwas  ; 
fel  pe  byddai  dy  grefydd  yn  waelach  o  her- 
wydd  hyny ;  neu  fel  pe  byddai  hyny  yn 

anghyson  â  dy  ddyledswydd  i'th  Arglvvydd 
mawr  yn  y  nefoedd  ;  neu  â'th  broftes  sanct- 
aidd  o'i  enw  ;  ac  â'th  freintiau  ysbrydol  a'th 
gymdeithas  âg  ef.  Bydded  y  eyfryw  un  yn 
lìai  awyddus  am  ei  ryddid,nac  am  ogoneddu 
Duw  yn  y  seíyllfa  brofedig  hòno ;  J  eto  os 
gall  gael  ei  ryddid  mewn  ffordd  deg  a  gonest, 
mwynâed  hyny  yn  hytrach,  mae  yn  llawer 
mwy  cysurns  a  manteisiol  yn  mhob  ystyr, 
na  sefyllfa  isel  gwas,  ac  yn  enwedig  na  sef- 
yllta  ddirmygus  caeth-was. 

22  *  Canys  yr  hwn,  ac  ef yn  was,  a 
alwyd  yn  yr  Arglwydd,  'gwr  rhydd 
i'r  Arglwydd  ydy w :  f  a'r  un  íTunud 
yr  hwn,  ac  efe  yn  wr  rhydd,  a  alwyd, 
m  gwas  i  Grist  yw. 

I  Luc  1.  74,  75.  Ioau  8.  32-36.  Rhuf.  6.  18—22.  Gal.  5. 
1,  13.  Epü.  6.  5,  6.  Col.  3.  22—24.  Phiie.  16.  I  Pedr  2.  16. 
w  pen.  9.  19.  Rhuf.  1.  1.  Gal.  1.  10.  Col.  4.  12.  2  Pedr  1. 
1.  Jud.  I. 

*  ()s  na  all  y  cyfryw  un  gaelbod  yn  rhydd, 
na  ddigaloned ;  oblegid  mae  y  caeth-was 
dychweledifc,  yi  hwn  a  alwyd  trwy  ra3,  wedi 

ei  alw  i'r  rhyddid  mwyaf  ardderchog,  fel 
gwr  rhydd  i'r  Arglwydd  Iesu,  ac  wedi  ei 
ryddâu  o  gaethiwed  satan  a  phechod :  tac 
yr  un  ftunud  y  cristion  ag  oedd  yn  wr  rhydd 
mewn  ystyriaetu  ddynol  cyn  ei  alw,  d\lai 
ystyried  ei  hnn  fel  gwas  i  Grist,  yn  eiddo 
iddo  ef,  ac  yn  rhwym  i  gyflwyno  ei  hunan 

iddo,  ac  i  ufuddâu  i;w  ewyllys.  O  ran  y 
dyn  new>dd,  uid  öes  na  chaeth  na  rhydd, 
ond  Crist  sydd  bob  peth,  ac  yn  mhob  peth. 

Wrth  Grist  a'r  Arylwydd  yn  yr  adnod  hon 
y  meddylir  yn  amlwg  yr  un  person,  yr  hwn 
sydd  yn  yalw,  yn  rhyddâu,  ac  yn  Arglwydd 
a  meddiannydd  y  rhai  a  elwir  ac  a  ryddeir. 
Nis  gall  hyn  yn  sicr  berthynu  i  neb  ond 

Dnw  hwnw  yr  hwn  a'n  p'íau,  a'r  hwn  yryd- ym  yn  ei  addoli.  Act.  27.  23. 

23  M*Er  gwerth  y'ch  prynwyd; 
öfna  fyddwch  weision  dynion. n  ueu.  6.  20.  Lef.  25.  42.  Act.  20.  28.  Tit.  2.  14.  1  Pedr 
1.  18,  19.  a  i.   18    Ddt.  5    9.         o  Mat.  23.  8-11.   Gal.  2.  4. 

*  Gwel  ar  pen.  b\  20.  t  Yno  cynghorir  y 
rhai  a  brynwyd  er  gwerth  i  ogoneddu  Duw, 
yn  eu  corph  ac  yn  eu  hysbryd  ;  yma  cyng- 
hprir  hwy  na  byddont  weision  dynion:  sef 
na  werthent  en  hunain  yn  gaethion  i  bagan- 
iaid  digred,  medd  rhai ;  na  wasanaethent  á 
Uygad-waaanaeth,  fel  boddlonwyr  dynion, 
medd  eraill;  na  byddent  weísion  i  chwantau 
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dynion,  medd  eraill  :  na  fyddwch  weision 
dynion  mewn  pethau  anghyfreithlawn  a 
ptiechadurns,  i  dynu  euogrwydd  ar  eich  cyd- 
wybod,  ac  i  rwystro  eich  gwasanaeth  dyled- 
ns  a  chydwybodol  i  Dduw.  Llawer  o  ryw 

fath  o  broft'eswyr  a  esgusodant  eu  hunain  am 
dòri  y  sabbath,  o  herwydd  eu  bod  yn  ei 
wneyd  wrth  orchymyn  meistriaid  annnwiol; 
ond  hyn  a  ddywed  Paul  wrthynt,  Na  fydd- 
wch  weision  i'r  cyfryw  ddynion. 

24  *  Ytì  yr  hyn  y  galwyd  pob  un, 
frodyr,  f  yn  hynny  p  arhosed  gyd  â 
Duw. 

p  peD.  ld.  31.  Gen.  5.  22—24.  a  17.  1.  1  Sam.  14.  45. Col.  3.  23,  24. 

*  Yn  mha  sefyllfa  bynag  yr  oedd  pob  un 

pan  alwyd  ef,  pr'íod  nea  anmhriodol,  meistr neu  was,  enwaededig  neu  ddîenwaededig; 
na  feddylied  fod  cristionogaeth  yn  ei  alw  i 
newid  y  sefyllfa  hòno  :  gall  aros  ynddi  o  ran 
ei  grefydd  ;  fond  arosed  ynddi  gyda  Duw, 
neu  yn  ngolwg  Duw  :  cofied  fod  Duw  yn  ei 
weled,  ac  yn  sylwi  arno ;  ei  fod  yn  rhwym  i 
ryngu  ei  fodd  ef,  ac  i  gadw  cydwybod  dda 
tnag  at  Dduw,  fel  aelod  o  eglwys  Dduw,  a 
thàn  ei  deddfau  hi.  Hydy  galloin  fod  "  gyda 
Duw,"  y  dylem  aros  yn  mhob  sefyllfa,a  dim 
yn  hwy :  mae  y  serylltaiselaf  "  gyda  Dnw," 
ei  heddwch  a'i  foddlonrwydd,  yn  burion ; 
ond  y  sefyllfa  uwchaf  heb  Dduw,  mae  yn 

well  ei  gadael.  Tybir  fod  rhai  o'r  caeth- 
weision  yu  eglwys  Corinth  wedi  bod  yn  ter- 
fysgu  am  eu  rhyddid,  o  herwydd  eu  bod  yn 
gristionogion,  ac  fel  y  cyfryw  yn  gystal  â'u 
meistriaid  cristionogol  ;  ac  mai  at  hyny  mae 
cyfeiriad  yr  apostol  yn  benaf  yn  yr  adnod 
hon. 

25  *  *  Eithr  am  wyryfon,  r  +  ìiid 
oes  gennyf  orchymyn  yr  Arglwydd  : 
Jond  barn  yr  ydwyf  yn  ei  roi,  ||  felun 
a  s  gafodd  drugaredd  gan  yr  Arglẅydd 
i  fod  yn  ífyddlawn. 

q  adn.  28,  34,  36—38  Salm  78.  63.  r  adn.  6,  10,  12, 
40.  2  Cor.  8.  8—10.  a  11.  17.  s  pen.  4.  2.  a  15.  10.  2  Cor. 
2.  17.  a  4.  1,  2.  1  Titn.  1.  12. 

*  Gwedi  i'r  aposfol  gynghori  dynion  priod 
o'r  blaen,  a  chael  ei  arwain  megys  yn  ddiar- 
wybod  iddo  ei  hun  at  amryw  bethau  eraill, 
o  adn.  17,  hyd  yma;  mae  yn  yr  adnod  hon 
yn  ail  ddychwelyd  at  ei  brif  fater  yn  y  ben- 
nod  hon,  ac  yn  cynghori  pobl  ieuainc,  na 

buasent  erioed  yn  y  'stâd  briodasol.  Y  rhyw 
fenywaidd  a  feddyliwn  ni  wrth  y  gair  gwyr- 
yfon ;  ond  ystâd  o  wyryfdod  yw  meddwl  y 
üair  parthenôn,  a  ddefnyddir  yma,  heb  wa- 
haniaethu  pa  un  ai  mab  ai  merch  :  ac  mae 
yn  amlwg  fod  yr  apostol  yn  ei  ddefnyddio  yn 
ddiwahaniaeth  am  y  dd;ui  yn  yr  adnodao  di- 
lynol.  t  Arn  wyryfon  mae  yn  dywedyd,  nad 
oedd  ganddo  yr  un  gorchymyn  pendant  oddi 
wrth  yr  Arglwydd  Iesu,  ar  iddynt  briodi  na 
pheidio  priodi,ond  eu  bod  yn  rhydd  i  wneyd 
yr  un  a  fynent,  yn  unig  yn  yr  Arglwydd, 
adn.  39.  %  Er  nad  oedd  ganddo  orcliyniyn 
pendant  oddi  wrth  yr  Arglwydd,  eto  mae  efe 

yn  rhoddi  ei  farn  a'i  gynghor  ar  y  mater,  fel 
apostol,  ac  fel  un  a  gawsai  drugaredd  i  fod 
yn  ffyddlawn  yn  mhob  peth,  ac  yn  mhob 
achos,  yn  nhỳ  yr  Arglwydd.  ||  Mae  yr  apos- 
tol  yn  priodoü  ei  rtyddlondeb  i  drugaredd 
Duw,  ac  er  nad  oedd  yn  Uefaru  ynia  yn  or- 
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chymmynol,  eto  yr  oedd  yn  dysgwyl  y  gwr- 
andewid  ar,ei  farn,  a'i  gynghor  ef,  fel  apos- 
tol  lesu  Grist,  ac  fel  un  a  gawsai  drngaredd 
gan  yr  Arglwydd  Iesn  i  fod  yn  ffyddlawn. 

26  *  Am  hynny  yr  wyf  yn  tybied 
1  mai  da  yvv  hyn,  j-o  herwydd  yrang- 
henrhaid  presennol,  mai  da,  meddaf, 
i  ddyn  fod  felly. 

t  adn.  1,  8,  28,  35-38.  Jor.  16.  2-4.  Mat.  24.  19.  Lnc 
21.  23.  a  23    23,  29    1   Pedr  4.  17. 

*  Dyma  "  farn"  yr  apostol  yn  nghylch 
gwyryfon,  mai  da  iddynt  fod  felly,  sef  aros 
yn  wyryfon,  os  gallent  ymgadw  yn  ddibech- 
od  yn  yr  ystâd  hòno.  t  Ŵrth  "  yr  angen- 
rheidrwydd  presenol"  yma,  rhaid  i  ni  ddeall 
yr  erledigaethau  oedd  yn  dyfod  ar  yr  eglwys 
yn  y  dyddiau  hyny  ;  nis  gallwn  feddwi  bod 
yr  apostol  yn  dywedyd  yn  erbyn  priodas  yn 
gyffredinol,  gwyddai  ef  ei  bod  yn  beth  o  os- 
odiad  Duw,  yn  anrhydeddus  yn  mhawb,  ac 
yn  wir  angenrheidioi  i  hanfodiad  a  chysuryr 
holl  genedlaethau  i  ddyfod. 

27  M*  A  wyt  ti  yn  rhwym  i  wraig? 
f  na  chais  dy  ollwng  yn  rhydd.  \  A 
wyt  ti  yn  rhydd  oddi  wrch  wraig  ?  ||na 
chais  wraig. 

«adn.  12-14,  20. 

*A  wyt  ti  yn  rhwym  i  wraig  drwy  fod 
wedi  priodi,  neu  trwy  ddywerldiad,  ac  ammod 

i  brîodi?  f  "  Na  chais  dy  ollwng  yn  rhydd  " 
trwy  unrhyw  foddion  anghyfreitldawn  a 
phechadurus  ;  nag  ymâd  â  hi,  na  fwrw  hi 

ymaith,  ac  os  nad  oes  ond  adduned  i  br'íodi,  na thòr  yr  adduned  hòno,  eithr  cyflawna  hi  yn 

gydwybodol  yn  ofn  Duw.  "  Na  chais  ày 
ollwng  yn  rhydd  "  ar  un  cyfrif;  o  herwydd 
profedigaethau  a  helbulon  y  'stâd  br'iodasol, 
o  herwydd  y  drygfyd  sydd  yn  dyfod  ar  gref- 
ydd,  nac  hyd  yn  nod  er  mwyn  cael  bod  yn 
fwy  rhydd  i  wasanaethu  Duw  :  nid  oes  dim  a 
gyfreithlona  y  fath  beth  ond  godineb  yn  unig. 

|I'r  gwrthwyneb,  a  oes  rywun  arajl  yn  eich 
plith  yn  rhydd  oddi  wrth  wraig,  heb  eu 
briodi  nac  addnnedu  priodi  ?  ||  Na  cheisied  y 
cyfryw  un  wiaig  yn  bresenol,  os  gall  efe 
mewn  un  modd  ymgadw  yn  ddiwair  heb 
hyny  :  rnae  yr  amserau  yn  debyg  o  fod  yn 
drallodus  iawn  yn  fuan  ar  grefydd,  a  bydd 
yn  hawddach  i  ddyn  ffoi  neu  ddyoddef  ei 

hunan,  na  chyda  gwraig  a  theuln.  "  Gwae 
y  rhai  beichiogion,  a'r  rhai  yn  rhoi  bronau  yn 
y  dyddiau  hyny."  Alat.  24.  19. 

28  *  Acos  pr'iodi  hefyd,  *ni  phech- 
aist :  f  ac  os  prioda  gwyryf,  ni  phech- 
odd  :  v  %  er  hynny  y  cyfryw  rai  a  gânt 
flinder  yn  y  cnawd  :  z  \\  eithr  yr  wyf 
yn  eich  arbed  chwi. 

*  adn.  36.  Heb.  13.  4.  y  adn.  26,  32—34.  z  adn. 
33.  2  Cor.  1.  23. 

*  Gwedi  y  cwbl,  os  bydd  dyn  yn  chwennych 
priodi,  gall  wneyd  hyny  yn  gyfreithlawn  ;  ni 

bydd  yn  troseddu  yr  un  gorchymyn  o'reiddo 
Duw,  (adn.  25.)  ac  ni  ddyhi  neb  ei  feio  ef  am 

briodi.  t  A'r  un  modd  hefyd  am  wyryf,  am 
ferch  ieuanc ;  os  priodi  a  wna  hi,  hi  ail 
wneyd  felly  yn  ddibechod  :  nid  oes  genyf  fì 

orchymyn  yr  Arglwydd  i'r  gwrthwyneb  ; 
dim  ond  fy  mod  yn  rhoddi  fy  marn,  o  her- 
wydd    yr  angenrheidrwydd   presenol.    \  Er 
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fod  priodas  yn  ddibechod,  yn  gyfreithlawn, 
ac  yn  anrhydeddua  ynddi  ei  hun  ;  eto  cofied 
y  rhai  a  briodant,  y  byddant  yn  fwy  agored 
i  ofalon  a  thrallodau  y  bywyd  hwn,  wedi 
priodi  na  chyn  priodi,  yr  hyn  a  fydd  yn 
fiinder  mawr  i'r  cnawd,  i'w  teimladau  a'u 
natur  ;  yn  enwedig  yn  yr  amseroedd  hyn  o 
drallod  ac  erlid  o  herwydd  crerydd.  ||  Ond 
yr  wyf  yn  eich  arbed  chwi,  ni  soniaf  ychwan- 
eg  am  y  cyfryw  bethau,  rhag  digaloni  neb  o 
honoch  sydd  yn  briod  :  a  rhag  i  mi  wrth 
ddarogan  blinder,  rwystro  neb  o  honoch  i 
briodi,  a  chwennychai  ac  a  ddylai  briodi ;  a 
rhag  i  neb  yn  eich  plith  chwi  gymmeryd 
achlysnr  i  ddywedyd  yn  erbyn  priodas  mwy 
nac  a  ddylent. 

29  *  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  frodyr,  a  t  am  fod  yr  amser  yn 
fyr.  I  Y  mae  yn  ol,  b  fod  o'r  rhai  sydd 
â  gwragedd  iddynt,  megis  pebyddent hebddynt; 

«W  14.1,2.  Salm  39.  4— 7.  a  90.  5-  10.  a  103.  15, 
16  Preg.  6.  12.  a9.  10.  Rhaf.  13.  11,  12.  Heb.  13.  13,  14. 
I   Pedr  4.  7.   2  Pedr  3.  8,  9.    1  loan  2.  17.  b  Preg.  13.  7, 
8,  13,  14.  Es.24.  1,2.  a  40.  6-8.  lago  4.  13-16.  1  Pedrl.24. 

*  Dywedodd  yr  apostol  o'r  blaen  bethau 
oedd  yn  perthyn  i  rai  ;  yma  mae  yn  myned 
i  ddywedyd  pethau  yn  perthyn  i  bawb  ;  mae 

yn  cyfeirio  at  y  "brodyr"  oll  yn  Corinth. 
t  "  Mae  yr  amser  yn  fỳr,"  yw  y  saesoneg, 
ac  uid  "amfod  yr  amser  yn  fỳr."  Mae  y 
gair  Groeg  Synestalmenos,  yn  arwyddo  bỳr- 
âll>  Pb'^11»  nea  g^sglu  yu  nghyd  yr  hwyliau, 

pan  t'yddo  llong  yn  myned  i  mewn  i'r  porth- lidd.  Mae  amser  y  byd  hwn  oll  yn  fỳr, 
mewn  cymhariaeth  i  dragywyddoldeb  mawr; 
mae  holl  amser  dynion  ar  y  ddaear  yn  fỳr  ; 

nid  oeddyr  amser  oedd  yn  ol  i'r  Corinthiaid, 
heb  ei  dreulio,  ond  bỳr,  yr  oeddynt  yn  nesu 

i'r  porthladd ;  neu  yn  ol  meddwl  rhai,  nid 
oedd  amser  eu  heddwch  a'u  llonyddwch  fel 
eglwys,  ond  bỳr.  \  Yn  mhob  golygiad  o  fyr- 
dra  yr  amser,  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt 

ddefnyddio  yr  ychydig  oedd  "  yn  ol,"  i  fỳr- 
âu  a  chasglu  yr  hwyliau  ;  i  ymryddâu  oddi 
wrth  bob  gofalon,  pleserau,  a  helyntion  byd- 
ol,  ac  i  ymddarpar  erbyn  erlid  a  thrallod,  ac 
erbyn  angau  ei  hun.  Dylti  y  rhaì  oedd  a 
gwragedd  a  pherthynasau  ganddynt.ystyried 
eu  hunain  megys  pe  buasent  hebddynt;  nis 
gallent  eu  mwynâu  yn  hir,  ac  ni  ddylent  fod 
yn  rhwystr  iddynt  hwy  mewn  pethau  mwy 
pwysig,  mwy  angenrheidiol,  a  mwy  parâus. 

30  *  A'r  rhai  ca  wylant,  megisheb 

ylo ;  t  a'r  rhai  a  lawenhânt,  megis 
heb  lawenhâu ;  Ja'r  rhai  a  brynant, 
megis  heb  fedda; 

'c  Salm  30.  5.  a  126.  5,  6.  Preff.  3.  4.  E».  25.  8.  a  30. 19.  Luc  6.  21,  25.  a  16.  25.  loan  16.  22.  Dat.  7.  17.  a  18.  7. 

A'r  rhai  oedd  yn  wylo  o  herwydd  colli 
gwragedd,  plant,  perthynasau,  neu  ryw  gys- 
uron  a  ineddiannau  tymmorawl  eraill;  gall- 
ent  gymmedroli  eu  galar,  ac  attal  eudagrau; 
ni  chollasant  ond  pethau  benthyg :  ac  nis 
gallasent  eu  mwynâu  yn  hir,  a  hyny  efallai 

yn  gymmysg  â  llawer  o  drallod,  pe'u  caw- 
sent  hyd  ddiwedd  eu  hoes.  t  A'r  rhai  oedd 
yn  llawenáu,  yn  y  mwynàd  obethan  tymmor- 
awl,  dylasent  fod  megys  heb  lawenâu;  nid 
oedd  eu  hamser  i'w  mwynâu  ond  bỳr  iawn, 
na'u  llawenydd  ynddynt  ond  fel  clindarddach 
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drain  tàn  grochan,  a  chael  yr  oes  hwyaf. 

JA'r  rhai  a  brynant  diroedd,  tai,  neu  ryw 
feddiannau  daearol ;  dylent edrych  arnynt  ar 
ol  eu  prynu,  tel  pethau  heb  fod  yn  eiddynt 

hwy,  a'u  defnyddio  fej  pethau  nas  meddian- 
nant  hwy  yn  hir.  Ystyried  bod  yr  amseryn 
fŷr,  angau  yn  sicr,  a  thragywyddoldeb  yn 
ddiddiwedd,  a  ddylai  ein  cymmedroli  yn 

mhob  peth  a  berthyn  i'r  bywyd  hwn. 

31  *  A'r  rhai  a  d  arferant  y  byd 
hwn,megishebei  gam-arfer.  efCanys 
y  mae  dnll  y  byd  hwn  yn  mynedheibio 

d  pen.  9.  18  Preg.  2.  21,  25.  a  3.  12,  14.  a  5.  18—20 
a  9.  7—10  a  11.  2,  9,  10.  Mat.  24.  48-5».  a  25.  14-29.  Luc 
12.  15—21.  a  16.  1,  2  a  19.  17—26.  a2l.  34.  1  Tim.  6.  17, 
18.  laço  5.  1—5.  e  Salru  73.  20.  Preg.  1.  4.  Iago  1.  10, 
11.  I   Pedr  I.  21.   1  loau  2.  17. 

*"Arfer  y  byd  hwn  heb  ei  gam-arfer" 
yw,  bod  yn  gymmedroi  yn  yr  arfer,  neu  y 
defnydd  o  bob  peth  :  peidio  ymserchu  yn  or- 
modawi  yn  mhethau  y  byd  pan  fyddont  gen- 

ym  ;  a  pheidio  ymotìdio  yn  ormodawl  o'u 
i  herwydd  pan  y  collom  hwynt;  peidio  afrad- 
loni  trugareddau  ar  y  naill  ltw,  nac  attal 
mwy  nac  a  weddai  ar  y  llaw  arall :  defn- 
yddio  pethau  Duw  i  ogoniant  Duw,  er  cyn- 
naliaeth  ei  achos,  er  diwallu  yr  anghenus,  ac 
er  ein  Iles  ein  hunain.  t  Mae  dull  (schêmaj 

y  byd  hwn,  o  ran  ei  agwedd  a'i  berthynasau 
presenol,  a'n  dull  ni  o'i  fwynâu  a'i  arfer,  ym 
ddwyn,  marchnata,  a  byw  ynddo,  yn  ehedeg 
ymaith  fel  cysgod,  ac  a  ddifiana  ymaith  yn 
fuan  iawn.  Felly  y  dywedodd  Ioan,  1  Ioan 
2.  17.  Cyfeiriad  sydd  yma  at  chwareufa, 
He  mae  un  drychwedd  ar  ol  y  ilall  yn  newid 
o  hyd,  nes  darfod  yr  holl  chwareu.  Gwel 
Preg.  I.  4—11. 

32  /*  Eithr  mi  a  fynnwn  i  chwi 
fod  yn  ddìofal.  sfYr  hwn  sydd  heb 
bríodi,  sydd  yn  gofalu  am  bethau  yr 
Arglwydd,  pa  wedd  y  boddlona  yr  Ar- 
gìwydd : 

/Salm  55.  22.  Mat.  6.  25—34.  a  13.  22.  Phil.  4.  6. 
g  1  Tira.  5.5. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  Yr  achos  i 
mi  ddywedyd  cymmaint  o  blaid  gweddwdod, 
(adn.  1.  7.  8,  26,  28,)  yn  hytrach  na'r  ystâd 
bii'odasol  oedd,  am  y  mynwn  i  chwi  fod  yn ddiofal ;  ac  mòr  rhydd  ag  y  byddo  bosibl 
oddi  wnh  ofalon  a  thratterthion  y  bvd  hwn, 
erbyn  yr  amseroedd  trallodns  ac  enbyd  sydd 
>n  dyfod  ar  grefydd  yn  fnan  :  ac  fel  y  gall- 

och  ddilyn  gyda'r  pethau  a  berthynant  i 
achos  Duw,  a'ch   iachawdwriaeth   eich    hun- 
in,  gyda  llai  o  ddyrysweh  ac  anhawsderau 
Oblegid  mae  yn  amlwg  fod  y  cristion  sydd 

heb  ei  brîodi,  yn  fwy  rhydd  i  ofalu  am  beth- 
u  yr  Arglwydd,  pa  wedd  y  boddlona  efe  yr 
^.rglwy.ld,  yn  ei  feddwl,  ei  amser,  a'i  lafur, 

la'r  hwn  sydd  yn  briod,  a  thàn  lwyth  o  of- loa  bydol. 

33  *Ond  y  neb  a  .wreiccâodd, 
f  sydd  yn  gofalu  am  bethau  y  byd, 
X  pa  wedd  y  boddlona  *i  wraig. 

A  Neh.  5.  1—5.  Luc  12.  22.  1  Theg.  4.  II,  12.  1  Tim. 

ì     1  Pedtr>31,,7  3*    '  Sam*  L  *~8'   Eph    5<  35~33-    CoL  3 

*  O'r  tn  arall,  yr  hwn  awreicâodd,  pa  mòr 
lduwiol  bynag  y  byddo.a  pha  mòr  ffyddlawn 
^ynag  y  dymunai  fod   gydag   achos    }r   Ar- 
Iwydd  ;  t  mae    efe   o  angenrheidrwydd  yn 

gorfod  gofaln  am  bethau  y  byd,  pa  fodd  i 
gynnal  ei  denlu,  pa  fodd  i  gyflawni  dyled- 
swyddau  ei  sefyllfa,  Ja  pha  wedd  y  boddlona 
efe  ei  wraig,  i'w  gwneniiiur  hi  yn  esmwyth 
ac  yn  gysurus  ;  ac  yn  cnwedig  os  un  o'r  rhai 
"  digred"  fydd  hi,  ac  yn  barod  i  feio  ar  gref- 
ydd  gyda  phob  achlysur  bychan  a  gatfo. 
Mae  gwŷr  a  gwragedd  yn  rhwym  o  geisio 
boddloni  eu  gilydd  ;  heb  hyny  nis  gallant 
fod  yn  gysurns,  nac  yn  ymgeledd  cymhwys 
i'w  gilydd  :  ac  eto  wrth  wneyd  y  peth  cyf- 
reithlawn  ac  angenrheidiol  hyn,  maent  mewn 
perygl  o  gael  eu  rhwystro  yn  eu  gofal  am 

beth.iu  yr  Arglwydd,  mwy  na'r  dynion  an- 
mhriodol,  os  bydd  y  rhai  hyny  yn  ddynion 

ysbrydol. 
34  *  Y  mae  gwahaniaeth  hefyd 

rhwng  gwraig  a  gwŷryf.  f  Y  mae  yr 

hon  sydd  heb  br'iodi,  Ayn  gofalu  amy 
pethau  sydd  yn  perthyn  i^r  Arglwydd, 
|  fel  y  byddo  hi  sanctaidd  'y'nghorph 
ac  yspryd :  ||  ac  y  mae  yr  hon  sydd 
wedi  príodi,  yn  gofalu  am  bethau  byd- 

ol?  pa  fodd  y  rhynga  hi  fodd  i7w  gwr. *  Luo  2.  36,  37.  2  Csr.  7.  11,  12.  a  8.  16.  a  11.  28. 
1  Tim.  3.  5.  Tit.  3.  8.        /  pen.  6.  20.  Rhnf.  6.  13.  a  12.  1, 
2.  Phil.  I.  20.  1  Thes.  5.23. 

*  Yn  y  ddwy  adnod  o*r  bîaen  gwelsom  y 
gwhaniaeth  rhwng  y  dyn  iauanc  heb  ei 

briodi  â'r  gwr  priod,  o  ran  cyfleusdra  y  naill 
ac  anghyflensdra  y  llall  mewn  pethau  yn 

perthyn  i'r  Arglwydd  :  yma  mae  yr  apostol 
yn  dangos  fod  gwahaniaeth  rhwng  gwraig 
briodol,  â  gwyryf  heb  ei  phriodi,  yr  un  modd. 
t  Yr  hon  sydd  heb  briodi,  os  bydd  hi  yn  ferch 
ieuanc  tìduwiol  a  gwir  ysbrydol,  mae  ganddi  hi 
hamdden  a  chyfleusdra,  yn  gystal  âg  ewyllys, 

i  ofalu  am  y  pethau  sydd  yn  perthyn  i'r  Ar- 
glwydd :  |  mae  ei  sefyllfa  esinwyth  a  di- 
ddyryswch  hi,  yn  rhoddi  mantais  iddi  hi  og- 
oneddu  Duw  yn  ei  chorph  ac  yn  ei  hysbryd, 
i  gyssegru  ei  hunan  amser  a  meddwl,  gorph 

ac  ysbryd  i  wasanaeth  Duw,  ac  i  ymarfer  â'r 
moddion  sydd  a  thuedd  ynddynt  i'w  gwneyd 
ai  yn  sanctaidd  yn  nghorph  ac  ysbryd.  ||  Ond 
mae  y  wrnig  sydd  wedi  priodi,  fel  y  gwr 
priodol  yn  adn.  33,  yn  gorfod  gofaln  am  beth- 
tu  bydoî,  am  achosion  y  teulu,  a  dyledswydd- 
<iu  eraill  ei  sefylffa;  a  pha  fodd  y  rhynga  bi 
fodd  ei  gwr,  yr  hwn  y  gorchymynodd  Duw 
iddi  ufuddâu  iddo.  Gallwn  sylwi  ar  amryw 
bethau  addysgiadol  oddi  wrth  yr  adnodan 
uchod  : — 1.  Mai  dyhdswydd  gwŷr  a  gwrag- 
edd  yw  gofalu  am  gyflawni  eu  gwahanol  ddy- 
ledswyddau,  a  cheisio  boddâu  en  gilydd  mewn 
cariad.  2.  Fod  gwahanol  dymherau  mewn 
gwýr  s  gwragedd  yn  ei  gwneyd  yn  ddigon 
anodd  iddynt  yn  anil  i  ryngu  bodd  eu  gilydd. 
3.  Fod  y  pethau  uchod  yn  ei  gwneyd  yn  dra 
anfanfeisiol  iddynt  ofalu  am  bethau  yr  Av- 
glwydd,  na  mwynâu  y  pethau  sydd  mewn 
crefydd  f^l  y  dymunent.  4.  Fod  llawer  mwy 
o  gyfleusderau  crefyddol  gan  bobl  ienainc, 
meibion  a  merched,  nag  sydd  gan  ddynion 
priod,  hyd  yn  nod  yr  amser  mwyaf  tawel  a 
heddychol  ar  grefydd. 

35  *  A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  er  Ues»d  i  chwi  eich  hunain  ; 
mf  nid  i  osod  ma^l  i  chwi,  J  eithr  er 
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ei  wŷryf. 

mwyn  n  gweddeidd-dra,  °  a  dyfal  lynu 
wrth  yr  Arglwydd  yn  ddíwahan. 

m  adn.  2,  5—9,  28,  36.  Mat.  19  12.  n  adu.  36.  Eph 
5.  3.  Phil.  4.  8,  9.  1  Tim.  1.  10.  Tit.  2.  3.  o  adn.  33,  34. 
Luo  8.  14.  a  10.  40—42.  a  21.  34. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  y»  dangos  y  fantais 
uchod  i'r  ieuenctid,  rhagor  dynion  priod,  er 
llesâd  ysbrydol  iddynt ;  fel  yr  elent  trwy  y 
byd  trallodus,  yn  enwedig  mewn  amserau  er- 
ledigaethus,  gyda  llai  oddyryswch  a  gofidiau 
ar  eu  ífordd.  f  Nid  i  osod  magl  iddynt,  i  beri 
iddynt  ymwrthod  â  phriodas  yn  hollawl,  i 
gauad  eu  hunain  i  fynu  mewn  mynachlogydd 
a  lleiandai ;  ac  felly  bod  yn  achlysur  iddynt 
bechu  yn  erbyn  Duw  trwy  weddwdod  diach- 
os,  a  thrwy  rym  nwydau  anniwair.  |  Nid 
yw  priodas  ynddi  ei  hun  yn  anweddaidd,  ac 
ni  bu  erioed  ;  ond  mae  y  gair  "  gweddeidd- 
dra"  yma  yn  dangos,  fod  y  Corinthiaid  y 
pryd  hwnw  mewn  amgylchiad,  ac  yr  oedd 
Duw  megys  yn  gcfyn  dirwest  llym  a  neilldu- 
ol  ynddynt  oll,  ac  ei  bod  yn  amser  i  bawb  o 
honynt  feddwl  am  erlidiau  a  merthyrdod,  yn 
hytrach  na  choleddu  nwydau  dynol,  priodi  a 
rhoi  i  briodas.  Mae  amser  i  ymgofleidio,  ac 
amser  i  ochel  yrhgofleidio  ;  ac  mae  yn  debyg 
mai  amser  i  ochel  ymgofleidio  oedd  hwn  i'r 
Corinthiaid,  gan  hyny  "  gweddeidd-dra " 
oedd  gochel,  ac  anweddeidd-dra  oedd  y 
gwrthwyneb.  ||  Glynu  yn  hollawl,  â'r  holl 
galon,  wrth  yr  Arglwydd,  heb  fod  eu  medd- 
yliau  a'u  serchiadau  yn  cael  eu  rhanu  a'u 
dyrysu,  gan  ofalon  a  gwrthddrychau  eraili. 
Rhwng  hudoliaethau  y  cnawd  ar  y  naill  law, 
ac  erlidiau  poethion  am  grefydd  ar  y  llaw  ar- 
all,  mae  yr  apostol  yn  fawr  am  annog  y  bob! 
ieuainc  yn  Corinth  i  "  ddyfal  lynu  wrth  yr 
Arglwydd  yn  ddiwahan." 

36  *  Ond  os  yw  neb  yn  tybied  ei 
fod  yn  anweddaidd  tu  ag  at  ei  wŷryf, 
f  od  â  hi  dros  p  flodau  ei  hoedran, 
9îabod  yn  rhaid  gwneuthur  felly; 
||  gwnaed  a  fynno,  rnidywyn  pechu: 

§  pri'odant. p  1  Sam.  2.  33.        q  adn.  9,  27.        r  adn.  28. 

*t  Er  fod  gweddwdod,  neu  wŷryfdod,  yn 
fwy  manteisiol  i  grefydd  na'r  ystâd  briodas- 
ol,  fel  y  sylwyd  o'r  blaen  ;  eto,  od  oes  un- 
rhyw  dad,  (a  gellir  dywedyd  yr  un  peth  am 
warcheidwad  gwỳryf  amddifad,)  yn  ofni  ei 
fod  yn  ymddwyn  yn  anweddaidd  tuag  at  ei 
ferch  wŷryfawl,  trwy  ei  hattaM  briodi  wed 
iddi  ddangos  tuedd  i  hyny  ;  t  ac  os  yw  h; 
wedi  myned  dros  flodau  yr  oedran  y  byddir 
arferol  o  briodi,  ac  y  tybir  yn  warth  bod  un 
heb  briodi  :  neu  od  oes  unrhyw  ŵr  ieuanc, 
yr  hwn  sydd  wrth  éi  Iaw  ei  hun,  yn  tybied 
iddo  roi  gormod  o  attaliad  ar  ei  dymher  a'i 
duedd  ei  hun,  a'i  ddianrhydeddu  ei  hun  trwy 
barâu  yn  weddw  ar  ol  myned  dros  yr  oedran 
cyffredin  i  briodi  :  J  os  bydd  y  tad  yn  gweled 
bod  yn  rhaid,  o  ddyledswydd,  iddo  roddi  ei 

íerch  wýryfawl  i'w  phriodi  ;  neu  y  gwr  ieu- 
anc,  yr  hwn  sydd  wrth  ei  law  ei  hun,  ac  wedi 
ymattal  heb  briodi  hyd  yn  hyn,  yn  gweled 
bod  yn  rhaid  iddo  "  wneuthur  felly,"  sef 
newid  ei  sefyllfa  ;  |)  gwnaed  yn  ol  ei  gydwy- 
bod,  gwnaed  a  fỳno,  nid  yw  yn  pechu  os 
prioda  ;  ac  nid  yw  y  tad  yn  pechu  o  roi  ei 

ferch  i'w  phriodi.  §  Priodant,  yn  y  rhif  li- 
osog,  canys  mae  dau  mewn  priodas.  Addefa _ 

ein  Hawdwyr  íod  yr  adnod  hon  a'r  nesaf  yn 
dra  dyrys  ac  anhawdd  eu  deall :  tybia  rhai 
niai  am  dad  rhyw  ferch  ieuanc  wŷryfawl 
mae  yr  apostol  yn  llefaru  yn  yr  adnod  hon  ; 
ond  tybia  eraill  mai  am  ryw  wr  ieuanc,  yn 
ei  gadw  ei  hun  mewn  ystâd  o  wŷryfdod, 
mae  efe  yn  dy  wedyd  :  ceisiodd  y  Detholydd 
osod  y  ddau  olygiad  i  mewn  yn  y  sylwad 
uchod,  yn  debyg  fel  y  mae  yn  alleiriad  y 
Dr.  Guyse,  "  Tuag  at  ei  wýryf:"  tuag  at 
ei  wýryfdod  a  fuasai  yn  fwy  dealladwy,  os 
am  ŵr  ieuanc  mae  yr  apostol  yn  llefaru  ; 
ond  dywedir  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  galw 
gwŷryf  ar  ŵr  ieuanc  a  ymgadwai  yn  weddw 
er  mwyn  gwasanaethu  yr  Arglwydd  :  gwýr- 
yf  am  wŷryfdod. 

37  *  Ond  yr  hwn  sydd  yn  sefyll  yn 
sicr  yn  ei  galon,  f  ac  yn  afraid  iddo, 
I  ac  â  meddiant  ganddo  ar  e[  ewyllys 
ei  hun,  ||  ac  a  roddodd  ei  frycl  ar  hyn- 
ny  yn  ei  galon,  ar  gadw  o  hono  ei 
wŷryf ;  da  y  mae  yn  gwneuthur. 

*  Ond  yr  hwn  sydd  yn  benderfynol  yn  ei 
feddwl,  i  beidio  rhoddi  ei  wýryf,  sef  ei  ferch 

i'w  phriodi,  +  ac  yn  gweled  yn  ei  thnedd  a'i 
hymarweddiad  hithau  nad  oes  dim  rhaid  iddo 
hyny,  J  ond  ei  fod  yn  gwbl  rydd  i  weithredu 
yn  ol  ei  ewyllys  ei  hun  yn  y  peth  hwn,  heb 
niwed  na  thristwch  iddi  hi,  |j  ac  am  hyny  a 
roddodd  ei  fryd  yn  ei  galon  argadw  ej  ferch 

yn  wŷiyf  ac  heb  ei  phriodi  ;  §  da  mae  'y  dyn hwaw  yn  gwnenthur,  yn  enwedig  yn  yr  am- 
ser  trallodus  sydd  ar  grefydd  :  mae  efe  i'w 
ganinol  am  ei  otal  doeth  a  thadol  dros  ei 

i'erch.  Felly  hefyd  y  gwr  ieuanc,  yr  hwn  ac 
efe  yn  o  btll  mewn  oedran,sydd  wedi  pender- 
fynu  yn  sefydlog  yn  ei  fe.ldwl  na  phrioda 
efe,  ac  nid  yw  dàn  un  angenrheidrwydd  i 
briodi,  o  herwydd  tueddiadau  natur,  nac  un- 
rhyw  amgylchiadau  eraill,  ond  sydd  yn  gallu 
llywodraethu  ei  nwydan,  ac  am  hyny  yn 
rhoddi  ei  fryd  yn  ei  galon  i  barân  yn  weddw  ; 
da  mae  y  dyn  hwn  yn  gwneuthur,  mae  yn 
gwneyd  y  peth  gorau,a  mwyaf  canmoladwy, 
;rwy  gadw  mewn  ystâd  o  wýryfdod,  ac  heb 
briodi ;  ac  yn  enwedig  wrth  ystyried  pa  faint 
n  drallod  a  helbul  a  gaffai  efe  mewn  ystâd 
briodasol,  yn  yr  amseroed(i  erlidgar  hyn. 

Gwelir  eto  fod  y  tad  â'r  gŵr  ieuanc  yn  cael 
eu  dwyn'  i  mewn  yn  y  sylwad  uchod,  yr 
hwn  sydd  agos  air  yn  air  âg  alleiriad  Guyse. 
"  Cadw  ei  wŷryf"  yw  y  peth  mwyaf  tywyll 
yn  yr  adnod  Iton,  g>da  golwg  ar  y  gŵr  ieu- 
anc  ;  cadw  ei  wŷryfdod  a  fyddaî  yn  fwy  de- 
alladwy.  Gwel  ddiwedd  y  sylwad  ar  adn.  36. 

38  *  Ac  am  hynny,  yr  hwn  ̂ ydd  | 
yn  ei  rhoddi  yn  brîod, s  sydd  yn  gwn- 
euthur  yn  dda  ;  f  ond  ,yr  hwn  nid  yw 

yn  ei  rhoddi  yn  brìod,  '  sydd  yn  gwn- 
euthur  yn  weíl. 

s  a^n.  2.    Heb.  13.  4;         t  adu.  1,  8,  26,  32-34,  37.    '" 

*  Felly,  gan  hyny,  swm  y  cwW  a  ddywed- 
wyd  ar  y  mater  hwn  yw  ;  mae  yr  hwn  sydd 
ÿn  rhoddi  ei  wýryf,  ei  ferch,  yn  briod,  ýn 
unol  â'i  hewyllys  a'i  dymuniad  hi  ei  hun,  yn 
gwneuthur  ỳn  ddigon  cyfreithlawn,  ac  yn 
dda;  +  ond  yr  hwn  nid  yw  yn  ei  rhoddi  yn 
briod,  a  hithnu  yn  foddlawn,  ac  yn  ewyllysio 
hyny,  yn  hytrach  na  newid  ei  sefyllfa  ;  mae 
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gwraiy  vw  gwr. 

hwnw  yn  gwnenthur  yn  well :  mae  liyny  yn 

fwy  er  ei  chysur  a'i  mantais  hi,  wrth  ystyr- 
ied  gofalon  a  helbul  y  'stâd  briodasol,  yn 
enwedig  mewn  amserau  terfysglyd  ac  erled- 
igaethus  ar  yr  eglwys.  Y  dyn  ieuanc  hefyd, 
pan  deimlo  yn  angenrheidiol  iddo  newid  ei 

sefyllfa,  a  myned  i'r  ystâd  briodasol,  am  nas 
gall  gadw  ei  wŷryf,  neu  ei  wŷryfdod,  mewn 
diweirdeb  yn  hwy ;  mae  yn  gyfreithlawn, 
yn  ddoeth,  ac  yn  dda  iddo  briodi :  ond  yr 
hwn  a  all  ymgadw  yn  dawel,  yn  foddlawn, 
ac  yn  ddiwair  heb  briodi ;  mae  hwnw  yn 
gwneuthur  yn  well  o  ymgadw  felly :  mae  yn 

gwneyd  yn  well  na  pnriodi,  ac  yn  well  na'r 
Hall  sydd  yn  priodi  :  mae  yn  fwy  rhydd 
oddi  wrth  ofalon  a  thrallodau  y  byd,  mae  yn 
fwy  rhydd  i  wasanaethu  Duw,  ac  mewn  er- 
lid  bydd  yn  well  iddo,  am  na  bydd  gwraig  a 
Iphlant  yn  gorfod  dyoddef  gydag  ef,  nac  yn 

igofidio  o'i  herwydd. 

39  u  *  Y  mae  gwraig  yn  rhwym  wrth 
|y  gyfraith,  tra  fyddo  byw  ei  gwr  :  f  ond 
p  bydd  marw  ei  gwr,  y  mae  hi  yn 
Irhydd  i  brîodi  y  neb  a  fynno ;  *  \  yn 
unig;  yn  yr  Argl  wydd . 

«  adn.  10,  15.  Rhuf.  7.  2,  3.  *  Gen.  6.  2.  Deut.  7.  3, 
MhI.  2.  11.  2  Cor.  6.  14—16. 

Gwedi    ilefaru    yn    gyntaf  wrth   ddynion 
iod,  ac  wedi  hyny  am  wŷryfon,  pobl  ieu- 

liuc  heb  eu  priodi ;  mae  efe  yma  yn  gorphen 
mater  ,yn  nghylch  priodas,  gyda  chynghor 
wragedd  gweddwon.  *Mae  pob  gwraig  yn 
hwym  wrth  y  gyfraith  i'w  gwr,  tra  fyddo 
yw  ei  gvvr  :  beth  bynag  o  drallod  a  gofid  a 
aiff  hi  gydag  ef,  nid  oes  dim  ond  godineb 

eu  angau  a'i  rhyddhâ  hi  oddi  wrtho,  fel  y 
allo  hi  briodi  rhyw  un  arall.  f  Ond  os  bydd 

i  gwr  marw  o'i  blaen  hi,  mae  hi  yn  ddigon 
hydd  i  briodi  y  neb  a  fỳno.  %  Et0>  dylai 
ob  gwraig  weddw  gristionogol,  yn  gystal  a 
•hawb    eraill  cristionogol,   ofalu    am   briodi 

yn  yr  Arglwydd ;"  dylai  ochelyd  priodi  à 
jhagan  eilun-addolgar,  â  dyn  sydd  yn  dàl 
yfeiliornadau  cableddus  a  dinystriol,  âg  er- 
diwr  a  gwawdiwr  crefydd,  ac  â  phob  dyn 
ad  oes  ganddi  le  i  farnu  yn  sobr  ac  yn  sicr, 
i  fod  yn  wir  gredadyn  ac  yn  ofni  Dtiw. 
>ylai  briodi  yn  yr  Arglwydd  i  gael  boddlon- 
wydd  a  bendith  yr  Arglwydd  ar  ei  phriod- 

3  ;  fel  y  gallo  hi  à'i  phriod  gynnorthwyo  y 
iaill  y  llall  yn  mlaen,  fel  cyd-etifeddion  gras 
bywyd,  1  Pedr  3.  7;  fel  y  gaìlont  ddwyn 

o  mlaen  addoliad  Duw  yn  gytun  yn  eu  teu- 
;  ac  fel  y    gallont  gyd-weithredu    yn  ym- 
echgar  i  hyfforddi  a  maethu  y  rhai  dàn  eu 
)fal  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd, 
un  bynag  ai  plant  ai  gweinidogion  a  fydd- 

K„  Dyma  rëol  yr  apostol  yn  nghylch  priodi, 
d  mae  llawer  o  gristionogion  y  dyddiau 

n  yn  gwybod  yn  well  na'r  apostol  ;  ac  yn 
bied  nad  oes  achos  i  bobl  grefyddol  fod  mòr 

[uwl  am  briodi  "yn  yr  Arglwydd  !" 

:40  y*  Eithr  dedwyddach  yw  hi  os 
jys  hi  felly,  yn  fy  marn  i :  «  f  ac  yr 
Iwyf  finnau  yn  tybied  fod  Yspryd 
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dedwyddach  yw  hi  o  lawer,  yn  fy  marn  ddi- 
dnedd  a  sobr  I  o  aros  felly,  yn  yr  amseroedd 
drwg  presenol.  f  Fel  pe  dywedasai,  Yr  wyf 
yn  meddwl  yn  ostyngedig  ac  yn  ddíymffrost, 
y  gwn  I  gymmaint  am  feddwl  yr  Ysbryd 
Glân,  â  neb  o'r  rhai  sydd  yn  eich  dysgu  chwi 
fel  arall,  neu  y  rhai  sydd  o  feddyliau  gwahan- 
ol  i  mi  yn  y  pethau  hyn.  Yr  wyf  yn  tybied 
fod  Ysbryd  Duw  genyf,  mai  efe  am  cyfar- 
wyddodd  i  roddi  y  cynghorion  blaenorawl  ac 
mai  ei  feddwl  ef  a  draddodais  i  chwi  ar  y  mat- 
er.  Mae  yn  afresymol  i  ni  feddwl  fod  yr  ap- 
ostol  yn  ammheüus,  pa  un  a  oedd  dàn  gyfar- 
wyddyd  yr  Ysbryd  Glân  ai  peidio,  wrth  ei 
fod  yn  dywedyd  "  yr  wyf  yn  tybied,"  yn  y 
fàn  hon ;  efe  a  wyddai  yn  hollawl  ei  fod,  ond 

mae'yn  dewis  dywedyd  yn  y  dull  gwylaidd 
a  gostyngedig  hyn.  Yn  y  benod  hon,  mae 
efe  yn  '*  caniatâu,"  yr  hyn  oedd  ganiatâol  ; 
yn  "  cyngori,"  yr  hyn  öedd gymmesur  j  ac  ýn 
"gorchymyn,"  yr  hynoedd  rwymedig :  ac  yn 
y  cwbl  yr  oedd  yn  ddiammau  dan  arweiniad 
ac  ysbrydoliaeth  yr  Ysbryd  Glân. 

PEN.  VIII. 

Bod  iddynt  ymgadw  pddi  wrth  y  bwydydd 

a  offrymmer  i  eilunod. 

-CjITHR  am  yr  hyn  a  aberthwyd  i 

eilunod,  f  ni  a  wyddom  ôfod  gan 
bawb  o  honom  wybodaeth.  c  J  Gwy- 
bodaeth  sydd  yn  chwyddo,  ̂   ]|  eithr 
cariad  sydd  yn  adeiladu. 

a  adn.  10.  pen.  10.  19—22,  28.  Num.  25.  2.  Act.  15.  20, 
29.  a  21.  25.  üat.  2.  14,  20.  b  adn.  2,  4,  7,  11.  pen.  1.  5. 
a  4.  10.  a  13.  2.  a  14.  20.  a  15.  34.  Rhuf.  14.  14,  22.  Col.  2. 
18.  c  pen.  4.  18.  a  5.  2,  6.  a  13.  4.  Es.  5.  21.  Rhuf.  11. 
25.   a  12.  16.     d  pen.  13.  8—13.  Eph.  4.  16. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  atteb  gofyniad 
arall  a  ddanfonasid  ato  gan  y  Corinthiaid, 
sef  yn  nghylch  cyfreithlondeb  neu  anghyf- 

reithlondeb  bwyta  o'r  hyn  a  aberthid  i  eilun- 
od.  Byddai  y  paganiaìd  yn  offrymu  ychain 

a  defaid,  a  chrëaduriaid  bwytadwy  eraill  i'w 
gau-dduwiau:  llosgid  peth  o'r  aberthau  hyn 
ar  allorau  yr  eilunod,  a  rhenid  y  gweddill 

rhwng  yr  offeiriaid  a'r  offrymwyr,  y  rhai  a 
wleddent  arnynt,  weithiau  yn  nhemlau  yr 
eilunod,  ac  weithiau  yn  eu  tar  gartref;  a 

gwahoddent  yn  aml  rai  o'r  cristionogion  a 
fyddai  yn  gyfeillgar  â  hwy,  i  gyd-wledda  ary 
pethau  hyn :  a'r  hyn  a  fyddai  dros  ben  digon 
i'r  aberth  a'r  w4edd>  hwy  a'i  gw^erthent  yn  y 
farchnad  gyffredin,  gwel  pen.  10.25.  fNi 
a  wyddom  fod  gan  y  rhan  fwyaf  o  honom 
ni  gristionogion  wybodaeth,  nad  yw  eilnn 
ddini  yn  y  byd  ;  (adn.  4,)  gwyddom  ni  apos- 
tolion  Crist  hyny,  ac  ni  a  wyddom  y  gwy- 
ddoch  chwithau  yn  Corinth  hyny ;  ac  am 
eich  bod  yn  gwybod  nad  yw  eilun  ddim  yn 

y  byd,  yr  ydych  mevvn  ffordd  o  ymffrost  o'ch 
gwybodaeth,  yn  bwyta  yn  ddibetrusder  o'r hyn  a  aberthwyd  i  eilunod  :  yr  ydych  yn 

gwrag-feddwl  ei  fod  yn  brawf  o'ch  gw\bo.i- 
aeth  ragorol  o  ddiddymdra  eflunod,  i  fwyta 

o'r  pethau  a  aberthwyd  i  eilunod,  hyd  yn 
nod  yn  nhemlau  yr  eilunod.  \  Ond  gwy- 
bydded  y  cyfryw  ddynion,  fod  gwybodaeth 

yn  unig  yn  tueddu  i  chwyddo'r  meddwi  ;  yn 
peri  i  ddyn  dybied  yn  fawr  o  hóno  ei  hun, 
ac  yn  ei  wneyd  yn  drahaus  tuag  at  ei  fròrjyr 
gweiniaid  a  llai  eu  gwybodaeth  ;  yn  ei  linw 
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â  hunan  a  balchder,  ac  yn  ei  wneyd  uw( 
ìaw  cymmeryd  ei  ddysga  yn  well  gan  ne 
yr  hyn  sydd  yn  hollawl  groes  i  ysbryd  gwí 
dduwioldeb,  ac  yn  rhwystr  i  ddyn  gynnyddu 
dirn  gwir  wybodaeth  ysbrydol  a  phrofiadol. 

||  l'r  gwrthwyneb,  mae  serchiadau  sanctaidd, 
cariad  at  Dduw,  at  bethau  ysbrydol,  ac  at  y 
Urodyr,  yn  darpar  dynion  i  dderbyn  addysg 

chwanegol,  yn  tueddu  er  adeiladaeth  i'ddynt, ac  yn  eu  cymhwyso  hwy  i  adeiladu  erailí 
hefyd.  Mae  cariad  yn  sancteiddio  gwybod- 
aeth,  ac  yn  ei  dwyn  i  fod  yn  wasauaethgar 

i'r  dyn  ei  hun,  ac  i  eraill. 

2  e*  Eithr  os  yw  neb  yn  tybied  ei 
fod  yn  gwybod  dim,  f  ni  ŵyr  efe  etto 
ddim  fel  y  dylai  wybod. 

e  Diar.  26.  12.  a  30.  2—4.  Gal.  6.  3.  1  Tim.  I.  5—7. 
a  6.  4. 

Os  yw  neb  yn  hunan-dybiol  a  balch  yn  ei 
wybodaeth,  fel  pe  byddai  efe  yn  ddoethach 
nac  eraill,  ac  fellyyn  ddiystyrllyd  o  eraill,  ac 
uwchlaw  sylwi  ar  dybiau  neb  ond  ei  hunan 

heb  gymmeryd  ei  ddysgu  na'i  rybuddio  gan 
neb,  na  gofalu  am  adeiladaeth  neb ;  +  ni  ŵyr 
y  cyfryw  un  ddim  eto  fel  y  dylai  wybod, 
mewn  modd  gostyngedig  a  llesol,  ac  i  ddy- 
ben  ac  adeiladaeth  ysbrydol,  nac  mewn  modd 
cymmeradwy  gan  Dduw:  nid  yw  efe  ddim 
mewn  gwirionedd  ond  ymffrostiwr  gwag-og- 
oneddgar,  ac  yn  ei  dwyllo  ei  hunan.  Galat. 
6.  3.  Gwybodaeth  lawn.  o  rodres,  nid  lles, 
ond  atìes  yw. 

3  *Ond  od  oes  neb  yn  /caru  Duw, 
f  hwnnw  s  a  adwaenir  ganddo  ef. 

/  pen.  2.  9.  Rhuf.  8.  28.  Iagol.  12.  a  2.  5.  1  Pedr  1.  8. 
1  Ioan  4.  19.  a  5.  2,  3.  g  Ex.  33.  12,  17.  Salm  1.  6.  a  17. 
3.  a  139,  1,  2.  Nah.  1.  7.  Mat.  7.  23.  Icau  10.  14.  a  21.  17. 
Rhuf.  8.  29.  a  11.  2.  Gal.  4.  9.  2  Tim.  2.  19.    Dat.  2.  9,  13, 
19.  a  3.  8,9,  16,  16. 

*  Od  oes  neb  wedi  cael  yr  wybodaeth 
sanctaidd  hòno  a  ddaeth  ag  ef  i  garu  Duwyn 
wirioneddol,  ac  oddi  ar  yr  egwyddor  hòno  o 

gariad,  i  wneyd  defnyddo'i  wybodaeth  er  go- 
goníant  i  Dduw,  a  llesäd  ei  frodyr  cristionog- 
ol  ;  +  mae  y  dyn  hwnw  yn  adnabyddus ac  yn 
gymmeradwy  gan  Dduw,  fel  gwir  gredadyn 
gostyngedig,  fel  un  sydd  yn  ei  garu  ef,  ac  yn 
defnyddio  ei  dalent  yn  ngwasanaeth  ei  Ar^ 
glwydd.  Gall  dynion  wybod  llawer  o  bethau 
am  Dduw,  ac  eto  heb  garu  Duw;  wrth  y  rhai 
hyn  bydd  Duw  yn  dywedyd  yn  y  dydd  olaf, 
Nis  adnabum  chwi  erioed,  ewch  ymaith  oddi 
wrthyf,  chwi  weiihredwyr  anwiredd  ;  ond  y 

rhai  sydd  yn  ei  garu  ef,  efe  a'u  hadnebydd  ac 
a'u  harddelwa  yn  y  dydd  hwnw. 

4  *  Am  fwytta  gan  hynny  o'r  peth- 
au  a  aberthir  i  eiìuuod,  h  f  ni  a  wydd- 
orn  nad  yw  eüun  ddim  yn  y  byd, 

l:J-ac  nad  oes  un  Duw  arall  ond  un. 
//  pen.  10.  19,  20.  Salm  115.  4—8.  Es.  41.  24.  a  44.  8, 

9.  Jer  10  (4.  a'5i.  17,  18  H*b.  2.  19.20.  Act.  19.  36. 
i  adn.  6.   Oeut.  3.  24.    a  4.  39.    a  6.  4.    a  32.  39.    Es    37.  l(i, 
20.  a  44    6,  8.  a  45.  5,  14.   Jer.   10.  10.    Marc  12.  29.  Eph.  4. 
6.  1  Tim.  1.  i7.  a2.  5.  Jud.  25. 

*  Am  y  gofyniad,  gan  hyny,  yn  nghylch 
bwyta  o'r  pethau  a  aberthid  i  eilunod  ;  (gwel 
ar  adfl.  1.)  +  gellid  addef,  ei  fod  yn  ddigon 
gwyboüos  yn  mhlith  cristionogion,  (gwel  eto 
ar  adn-  1.)  nad  oes  dim  bod  gwirioneddol  i 
eilun  ;  dim  ychwaneg  na  delw  farw,  a  hòno 

yn  cynddrychioli  "  dim  yn  y  byd."  Mi  a 
wyddorn  oll,  nad  yw  holl  dduwiau  y  pagan- 
iaid  ddmi  ond  oferedd  celwyddog,  "  dim  yn :  =  =  — 

y  byd  ;"  ac  nad  yw  y  delwau  a  wnair  idd- 
ynt,  ddim  ond  talpiau  meirwon  o  goed   neu 

Ŵini ;  ac  am  nad  ydynt  "  ddim  yn  byd"  yn- 
J7nt  eu   hunain,   nid    ydynt  "  ddim  yn   y 
'&,  i   sancteiddio   na   halogi   y    pethau    a 
ŵfe  iddynt.     "  Dim  yn  y  byd,"  y  galw- 

ai  yr   Iuddewon    tdlunod    y    cenedloedd  :  sef 

".diití  yn  y  byd  "  t'el   duwiau  ;  j  oblegid  nid 
oes  un  Dnw  arall  ond  un  :  y  mae  un  gwir  a 
bywiol  Üduw,  ac  nid  oes  arall  ond  efe. 

5  *  Canys  er  bod  rhai  a  k  elwir  yn 
dduwiau,  ̂ pa  un  bynnag  ai  yn  y  nef 
ai  ar  y  ddaear  (megis  y  mae  duwiau 
lawer,  ac  arglwyddi  lawer) 

*  Deut.  10.  17.  Jer.  2.  11,  28.  a  11.  13.  Dau.  5.  4.  Ioan 
10.  34.  Gal.  4.  8.  2  Thes.  2.  4. 

*  Yn  mhlith  y  paganiaid  eilun-addolgar, 
yr  oedd  llawer  a  elwid,  ac  a  gam-enwid  yn 
dduwiau,  ac  a  addolid  fel  y  cyfryw  ganddyn^ 
hwy.  +Tybient  fod  rhai  o  honynt  yn  y  nef, 
rhai  ar  y  ddaear,a  rhai  tàn  y  ddaear  ;  obleg- 
id  yr  oedd  ganddynt  hwy  eudnwiau  uffernol, 
yn  gystal  â  rhai  nefol  a  daearol :  rbai  o  ucheí 
radd,  rhaio  ganolradd,arhai  o  isel  ra(id.  Tyb- 
iai  y  paganiaid  mai  duwiau  mewn  awdurdod 
o  dàn  ryw  dduw  mawr,  a  phennaf,  oedd  y 
duwiau  eraill  i  gyd,  pòb  un  yn  ol  ei  radd  aM 
sefyllfa ;  ac  megys  cyfryngwyr  rhwng  hwnw 
â  dynolryw.  Fel  hyn  y  dywed  Pool  ar  yr 
adnod  : — Mae  llawer  a  elwir  yn  dduwiau  gan 

y  paganiaid,  a'r  rhai  a  elwir  yn  dduwiau  gan 
Dduw  ei  hunan :  gelwir  yr  angelion  sydd  yn 
y  nef,  yn  llu,  neu  wersyll  Duw,  Gen.  32.  2; 
yn  liu  nefol,  Luc  2.  13;  yn  feibion  Duw, 
Job  I.  6.  a  2. 1.  Gelwir  swyddogion  gwladol 
yn  dduwiau,  Salm  82.  6 ;  o  herwydd  fod  Duw 
wedi  rhoddi  llawer  o'i  lywodraeth  iddynt 
hwy  :  fel  hy  n  y  mae  duwiau  lawer  ac  ar- 
glwyddi  lawer. 

6  *  Eithr  i  ni  nid  oes  ond  l  un  Duw, 
t  y  Tad,  m  %  o\  hwn  y  mae  pob  peth, 
na  ninnauynddo  ef ;  °  ||ac  un  Arglwydd 
Iesu  Gri&t,  §  trwy  yr  hwn  y  mae  pob 
peth,  p  a  ninnau  trwyddo  ef. 

/  Gwel  ar  adn.  4.  Jona  1.  9.  Mal.  2.  10.  Ioan  H 
a  14.  9,  10.  a  17.  3.  a  20.  17.  Epta.  1.  3.  a  3.  14.  * 
lPedrl.2,  3.  m  Act.  17.  28.    Rtauf.  11.36.     Eph.  4.  6. 
n  loau  14.  20.   a    17.  21—23.  o  pen.  12.  3.     Mat.  11.  27. | 
a  28.  18.  loan  5.  20—29.  a  13.  13.  a  17.  23.  Act.  2.  36.  a 
31.  Epb.  1.  20  -23.  Phil.  2.  9—11.  Col.  1.  16,  17.  1  Tim. 
5,  6.  1  Pedr  1.  21.   Dat.  1.  18.        p  Ioan  1.  3.   Heb.  1.  2,3. 

*  Pa  beth  bynag  yw  dychymmygion 
chrêd  y  paganiaid  tywyll,  arn  dduwiau  lawer 
ac  arglwycìdi  lawer,  gwyddom  ni  y  cristion- 
ogion,  nad  oes  ond  un  Duw,  ac  i  ni  nid  oeí 

ond  un  Duw,  mewn  cyferbyniad  i'w  holjl 
gau-dduwiau  hwy.  i  Yr  un  Duw  hwn  y  w  y 
Tad,  yn  undeb  y  Personau  dwyfoí  eraill,  V 

Mab  a'r  Ysbryd  Glân;íac  o'r'un  Duw  an feidrol  hwu,  yn  dri  Pherson  mewn  un  han 
fod,  y  mae  pob  peth  yn  deilliaw,  mewn  crë 
edigaeth,  rhagluniaeth  a  gras :  ynddo  ef  j 

cafodd  cristionogion  eu  bywyd  ysbrydol  a'i 
dedwyddwch,  ac  ynddo  ef  y  maent  yn  byw 
yn  symmud,  ac  yn  bod,  fel  crëaduriaid  ac  fc 
duwiolion.  }|  Ac  i  ni  gristionogion  nid  oei 
ond  un  Arglwydd,  sef  yr  Arglwydd  Iesi 
Grist,  Mab  y  Tad,  yr  hwn  nid  yw,  fel  duw 
iau  y  cenedioedd,  yn  Dduw  arall,  gwahano 
i'r  Tad,  neu  iselach  ei  hanföd  nag  ef ;  orid  y 

hwn  sydd  wir  Dduw,  yn  ogyfuwch  â'r  Tad 
ac  yn  un  hanfod  âg   ef.     §Hwn  yw   y   Cyt 
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ryngwr  a  osodwyd  rhwng  Duw  a  dynion, 
Arglwydd  ei  bobl  brynedig,  ac  Arglwydd 
pawb  a  phob  peth  er  eu  lles  hwynt :  trwy- 
ddo  ef  y  crewyd  pob  peth  ar  y  cyntaf,  a 
thrwyddo  ef  mae  ei  bobi  wedi  eu  prynu,  a 
chwedi  eu  cymmodi  â  Duw.  Nid  yw  yr 

"un  Duw,  y  Tad,"  yn  nechreu  yr  adnod,  yn 
cauad  allan  yr  "  un  Arglwydd  Iesu  Grist," 
yn  rhan  arall  yr  adnod,  fel  pe  byddai  efe  yn 
ílai  na  Duw ;  ond  "  un  Duw"  mewn  cyfer- 
byniad  i'r  "duwiau  lawer"  yn  yr  adnod  o'r 
blaen  :  felly  nid  oes  yma  ddim  yn  erbyn 
gwir  Dduwdod  yr  Arglwydd  Iesu,  ei  ogyf- 
uchder  â'r  Tad,  a'i  undeb  hanfodol  ef  â'r 
Tad  ac  â'r  Ysbryd. 

7**  Ond  nid yw  y  wybodaeth  hon 
gan  bawb :  fcanys  rhai  râ  chanddynt 
gydwybod  o'r  eilun,  hyd  y  pryd  hwn, 
sydd  yn  bwy tta  fel  peth  a  aberthwyd  i 

eilunod;  Ja'u  cydwybod  hwy,  a  hi 
yn  wan,  a  halogir. 

q  adn.  1,  10,  11.  r  adn.  9,  10.  pen.  10.  28,  29.  Rbuf. 
U.  14,  23. 

*  Er  fod  gwybodaeth  gan  y  Corinthiaidyn 
gyfFredinol,  nad  oedd  eilunod  "  ddim  yn  y 
byd,"  ac  nad  oedd  y  pethau  a  aberthid  i  ei- 
lunod  yn  cael  eu  sancteiddio  na'u  halogi 
drwy  hyny ;  eto  nid  oedd  yr  wybodaeth  hon 
gan  bob  un  o  honynt,  ac  i'r  un  graddau: 
t  yr  oedd  o  hyd  rai  yn  eu  plith,  a  chanddynt 
ormod  o  barehdirgelaidd^'w  hen  eiluuod,  er 
eu  holl  broffes  o  gristionogaeth  ;  ac  a  fydd- 
ent  yn  bwyta  o'r  hyn  a  aberthid  i  eilunod, 
nid  fel  ymborth  cyffredin,  ond  mewn  tfordd 

0  ryw  fath  o  barch  i'r  eilun,  megys  pe  buas^ 
ai  rhywbeth  o  ddwyfoldeb  ynddo.  í  A  chan 
fod  cydwybod  y  rhai  hyn  yn  wàn,  heb  gael 
eu  Ilawn  ddysgu  yn  athrawiaeth  bur  yr  ef- 
engy'»  yr  oeddynt  yn  eu  halogi  euhunainyn 
dost  âg  euogrwydd  eilun-addoliaeth. 

8  *  *■  Eithr  nid  yw  bwyd  yn  ein 
gwneuthur  ni  yn  gymmeradwy  gan 
Dduw :  f  canys  nicLydym,  os  bwyt- 
tâwn,  yn  helaethach ;  J  nac  onis 
bwyttâwn,  yn  brinach. 

»  pen.  6.  13.  Rhnf.  14.  17.  Col.  2.  20-23.  Heb.  13.  9. 

*  Os  gall  rhai  fwyta  o'r  pethau  hyn  heb nalogi  eu  cydwybodau,  ac  mewn  dirmyg  ar 
yr  eilun  yn  hytrach  nag  o  barch  iddo,  dylent 
ystyned  er  hyny,  nad  yw  bwyd  o  un  math 
yn  eu  cymmeradwyo  hwy  ger  bron  Duw  • 

2» tegỳ^  "nid  yw  teyrnas  Dduw  fwyd  á 
diod:"  Rhuf.  14.  17:  ♦  felly,  os  bwytant  o'r pethau  a  aberthwyd  i  eilunod,  er  ei  wneyd 
aeb  un  parch  crefyddol  i'.r  eilun,  ni  bydd  o an  Iles  crefyddol  iddynt  hwy  eu  hunain ;  nid 
Jr-dynt  yn  well  yn  ngolwg  Duw,  nac  yn  hel~ tethach  yn  ei  gymmeradwyaethef,  o  fwyta  : 
.  ac  os  ymatal  eraill  heb  fwyta  o'r  pethau 
Uyny  o  herwydd  gwendid  eu  deall  a'u  cyd- 
vybod,  nid  ydynt  o  hyny  yn  waeth  cristion- 
)gion,  nac  yn  brinach  mewn  gras,  a  chym- 
neradwyaeth  yn  ngolwg  Duw:  nid  yw wyta  o  ddim  lles  ysbrydol,  na  pheidio 
Pwyta  o  ddim  niwed  ysbrydol,  i'r  dynion  eu 

1  9  l  *  Ond  edrychwch  rhag  mewn 
Jm  modd  i'ch  rhyddid  hwn  fod' yn 769 

M  f  dramgwydd  i'r  rhai  sydd  x  wein- iaid. 
t  adn.  10.  pen.  10,24,  29.  Mat.  18.  6,  7,  10.  Luc  17.  1, 

2.  Rbnf.  14.  20.  21.  Gal.  5.  13.  1  Pedr  2.  16.  2  Pedr  2.  19. 
m  pen.  10  32.  Lef.  19.  14.  Es.  57.  14.  Ezec.  14.  3.«  44.  12. 
Rbuf.  14.  13—15.  Dat.  2.  14.  x  adn.  12  pen.  9.  22.  E». 
35.  3.  Rlmf.  14.  I,  2.  a  15.  1.2  Cor.  II.  21. 

*  Pa  mòr  rhydd  a  chyfreithlawn  bynag,  y 
tybia  y  rhai  gwybodus  y  gallant  fwyta  o'r 
hyn  a  aberthwyd  i  eilunod  ;  eto  dylent  fod 
yn  ofalus  iawn  mewn  cariad,  ihag  iddynt 
dramgwyddo  eu  brodyr  gweiniaid.  drwy  ar- 
fer  y  rhyddid  tybiol  hwnw  yn  ddiwahardd. 
t  Gall  eu  brodyr  gweiniaid  dristâu  wrth  eu 
gweled  hwy  yn  bwyta ;  neu  gall  eu  hesampl 
hwy  fod  yn  foddion  i  hudo  eu  brodyr  gwein- 

iaid  i  wneyd  yr  un  peth  yn  groes  i'w  cyd- 
wybod  ;  a  bydd  pob  un  o'r  ddau  beth  yn 
"  dramgwydd"  iddynt :  y  peth  olaf  a  fedd- 
ylir  yma,  fel  mae  yn  amlwg  yn  yr  adnod 
nesaf.  7 

10  *  Canys  os  gwêl  neb  f  dydi 
y  sydd  â  gwybodaeth  gehnyt,  z  J  yn 
eistedd  i  fwytta  yn  nheml  yr  eilunod, 

a  ||  oni  chadarnhêir  ei  gydwybod  ef, 
ac  yntau  yn  wan,  i  fwytta  y  pethau  a 
aberthwyd  i  eilunod ;  - 

y  adn.  1,  2.  »  pcn.  10.  20,  21.  Nnm.  25.  2.  Barn.  9. 
27.  Am.  2.  8.        a  Pen.  10.  28,  29,  32.  Rhnf.  14.  14,  23. 

*  "  Os  gwel  neb"  o'r  "  rhai  sydd  weiniaid," 
ac  heb  nemawr  o  wybodaeth  am  ddiddym- 
dra  eilunod,  natur  yr  efengyl,  a  helaethder 

rhyddid  cristionogol :  t  os  gwel  neb  o'r  cyf- 
ryw  dydi,  sydd  a  gwybodaeth  ragorach  gen- 
yt,  î  yn  eistedd  i  lawr  i  fwyta  o'r  hyn  a aberthwyd  i  eilunod,  a  hyny  yn  gyhoeddus 
yn  nheml  yr  eilunod,  yn  mhlith  yr  offeiriaid 
ac  addolwyr  eilunod  ;  ||  oni  chadarnêir  ei 

feddwl  a'i  gydwybod  yntau  i  wneuthur  yr 
un  peth  drwy  dy  esampl  di,  y  dyn  cryf  gwy- 
bodus  %  ac  fel  hyny  tramgwyddir  y  brawd 
gwàn,  a  halogir  ej  gydWybod  wàn  ef,  am 

nad  yw  yn  sicr  yn  eiíeddwl~am  gyfreithlon- 
deb  yr-  hyn  mae  yn  wneyd.  Byddai  y 
gwleddoedd  hyn  yn  cael  eu  cynnal  yn  aml 

yn  nhemlau  yr  eilunod,  a"  byddai  Ilawer  o 
^ristionogion  chwyddedig,  a  hunan-ddoeth- 
ion  Corinth,  mae  yn  debyg  yn  myned  i'r 
gwleddoedd  hyny  ar  wahoddiad  eu  cym- 
mydogion  a'u  cyfeillion  paganaidd.  Gwel 
ar  adn.  1.  Diwygiodd  y  cristionogion  wedi 
hyn  yn  ypeth  hwn,  ac  nid  âent  ar  un  cyfrif 
i'r  fath  wleddoedd  halogedig,  er  cael  eu  cym- 
hell  gan  eu  gelynion  paganaidd  i  h,yny,  dàn 
berygl  merthyrdod. 

11  b  *  Ac  a  ddifethir  y  brawd  gwan 
trwy  dy  wybodaeth  di,  \  dros  yr  hwn 
y  bu  Crist  farw  ? 

b  adn.  13.  pen.  10.  33.  a  11.  1.  Rhnf.  14.  15,  20,  21. 
n  15.  1-3. 

*  Am  y  "  dỳfetha"  hwn  gwel  ar  Rhuf.  14. 
15 :  yr  un  peth  y w  â'r  "  trai»g\»  yddo,"  yn 
adn.  S,  uchod.  Mae  ybrawd  gwàn,  am- 
mheüus,  ac  annwybodns,  yn  cael  ei  arwain  i 
bechod  a  cbyfeilicini,  er  dyfetha  heddwch, 

b'yder,  a  thawelwch  ei  gydwy-bod  ;  ac  yn 
cael  ei  ddwyn  dàn  euogrwydd,  ag  sydd  yn 
ei  natur  ei  hunan  yn  tueddu  i  ddistrywio  ei 
enaid  byth ;  a  hyny  trwy  ddilyn  esampl 
brawd  a  gymmer  arno  fod  yp  fwy  gwybod- 
us,  beth  sydd  gyfreithlawn  a  pheth  sydd  ang- 
=======  =============== 



Dyled  rhai  cryfion  i  gyd-ddwyn      I  COR.  IX. â'u  brodyr  gweiniaid. 

hyfreithlawn.  t  Er  ei  fod  yn  wàn,  eto  os  y w 
yn  wir  gredadyn,  bu  Crist  farw  drosto  ef ; 
ac  nid  oes  dim  yn  fwy  niweidiol,  a  chroes  i 
gariad  brawdol  3  christionogol,  na  bod  yn 

achlysur  i  "  ddyfetha"  yr  hwn  y  daeth  Crist 
i  lawr  o'r  nefoedd  i  farw  drosto,  ac  i'w 
achub  i  íywyd  tragywyddol.  Nid  i  ddyfetha 
brodyr  gweiniaid  y  rhoddes  Duw  ragorach 
gwybodaeth  i  rai  eraill ;  ond  i'w  hadeiladu, 
ac  i  fod  yn  gynnorthwywyr  iddynt. 

12  c  *  A  chan  bechu  felly  yn  erbyn 
y  brodyr,  -f-  a  churo  eu  gwan  gydwy- 
bod  hwy,  d  \  yr  ydych  chwi  yn  pechu 
yn  erbyn  Crist. 

c  Gen.  20.  9.  a  42.  22.  Ex.  32.  21.  1  Sam.  2.  25.  a  19. 
4,5.  a24.  11.  Mat.  18.  21.  d  pen.  12.  12.  £x.  16.  8. 
Mat.  12.  49,  50.  a  18.  10,  11.  a  25.  40,  45.  Act.  9.  4,  5. 

*  Er  mai  peth  yn  erbyn  Duw,  yn  brîodol, 
yw  pob  pechod ;  eto,  pan  fyddom  yn  tros- 
eddu  y  rhan  hyny  o'r  ddeddf,  sydd  yn  dan- 
gos  ein  dyledswydd  tuag  at  ein  cymmydog- 
ion,  yr  ydym  yn  pechu  yn  erbyn  ein  brodyr 
hefyd  :  tyr  ydym  yn  curo,  yn  archolli,  yn 
terfysgu,  ac  yn  nalogi,  eu  cydwybodau 
gweiniaid,  ammheüus,  ac  ansefydlog  hwy. 
î  Ac  fel  mae  ein  brodyr  gwànaf  yn  anwyl 

gan  Grist,  ac  yn  aelodau  o'i  gorph  dirgeled- 
ig  ef ;  yr  ydym  hefyd  ar  yr  un  pryd  yn 
pechu  yn  erbyn  Crist  ei  hun  :  wrth  eu  tỳnu 
hwy  i  bechod,  yr  ydym  hyd  y  mae  ynom  ni, 
yn  ei  ddigio  ef,  ac  yn  croesi  bwriadau  ei  gar- 
iad  ef  tuag  atynt,  yn  yr  hyn  a  ddyoddefodd 

efe  drostynt,  er  eu  lles,  eu  cysur,  a'u  hiach- 
awdwriaeth.  Mae  y  gair  (typtontes,)  a  gyf- 
ieithir  yma  "  curo,"  yn  arwyddo  archolli,  a 
niweidio,  yn  gystal  a  "  churo,"  mewn  ystyr 
gorphorol  neu  ysbrydol. 

13*0  herwydd  paham,  €  os  yw 
bwyd  yn  rhwystro  fy  mrawd,  fni 
fwyttâf  fi  gig  fyth,  Jrhag  i  mi  rwystro 
fy  mrawd. 

e  pen.  6.  12.  a  9.  12,  19-23.  a  10.  33.  a  11.  1.   a  13.  5. 
Rhuf.  14.  21.  2  Cor.  11.  29.  2  Tlie».  3.  S,  9. 

*  Hyny  yw,  os  yw  bwyta  cig,  neu  unrhyw 
fwyd  a  aberthwyd  i  eiiunod,  yn  rhwystro  fy 
mrawd  ;  t  ni  fwytaf  fi  y  cyfryw  gig  byth, 
X  rhag  i  mi  rwystro  fy  mrawd.  Yn  hytrach 
na  phechu  yn  erbyn  ei  frodyr,  curo  eu  gwàn 
gydwybod  hwy,  ac  felly  pechu  yn  erbyn 
Crist,  mae  yr  apostol  yn  tystiolaethu  na 
fwytêai  efe  gig  byth  ;  pa  mòr  gyfreithlawn 
bynag  a  fyddai  hyny  ynddo  ei  hunan  iddo. 
Mae  yr  apostol  yma  yn  rhoddi  esampl  rag- 
orol  ̂   gydwybod  dyner,  cariad  brawdol,  a 
hunan-ymwadiad,  i  ddynion  llawer  îs  nag  ef 
ei  hun  yn  Corinth,  y  rhai  nid  oedd  waeth 

ganddynt  pa  niwed  a  wnaent  i'w  brodyr, 
trwy  fwyta  o'r  hyn  a  dybient  hwy  yn  gyf- 
reithlawn  ;  ond  nid  oedd  mòr  gyfreithlawn 
ag  y  tybient  hwy,  felmae  yn  amlwg  yn  pen. 
10.  20,21. 

PEN.  IX. 

Paul  yn  dangos  ei  ryddid ;  7  ac  y  dylai 
gweinidogfyw  wrth  yr  efengyl;  Sçc. 

ONID  wyf  íì  yn  apostol  ?  h  f  onid 

wyf  fi  yn  rhydd  ?  c  X  oni  welais  i  Iesu 
Grist  ein  Harglwydd  ?  d\\  onid  fy 
ngwaith  i  ydych  chwi  yn  yr  Arglwydd  ? 

o  adn.  2,  3.  pen.  1.  1.    a  15.  8,  9.    Act.  9.  15.    a  13.  2. 
14.  4.    a  22.  14,  15.    a  26.  17,  18.    Rhuf.  1.  1,  5.    a  11.  13. 

2  Cor.  11.  5.  a  12.  11,  12.  Gal.  1.  1,  15—17.  a  2.  7,  8.  1  Tim. 
.  7.    2  Tim.  1.11.     Tit.  1.  1—3.  ö  adn.  19.     Gal.  5.  1 
pen.  15.  8.      Act.  9.  3,  5,  17.     a  18.  9.     a  22.  6— 8,  14— 21 
23.  II.    a  26.  16—13.        d  pen.  3.  6.   a  4.  14,  15.   Act.  18 

8-11.  2  Cor.  6.  1. 

Tybia  rhai  fod  yr  apostol  yn  dechreu  yma 
ar  fater  newydd  ;  ac  yn  amddiffyn  ei  ym- 
ddygiad  yn  mhlith  y  Corinthiaid  pau  fu 
gyda  hwy  am  flwyddyn  a  hanner,  Act.  18. 
11  :  ond  raae  yn  fwy  tebygol  mai  dywanu 
ychydig  oddi  wrth  ei  brif  fater,  y  mae  efe, 
i'r  dyben  o'i  egluro  trwy  ei  esampl  ei  hun, 
ac  mewn  gwahanol  flyrdd  ;  ac  yna  mae  yn 
ail  ddyfod  ato,  ac  yn  ei  orphen,  yn  y  bennod 
nesaf.  Soniodd  o'r  blaen  (pen.  8.  13.)  am 
ei  barodrwydd  i  ymwadu  âg  ef  ei  hun  na 
fwytêai  gig  byth,  rhag  y  rhwystrai  ei  frawd ; 
ac  yma  mae  yn  myned  i  ddangos  pa  beth  a 
wnaethai  efe,  eisoes,  yn  yr  ystyr  hyn,  er 

mwyn  yr  efengyl.  *  Oud  mewn  trefn  i 
ddangos  hyn  yn  eglurach,  yr  oedd  yn  angen 
rheidiol  iddo  ef  brofi  ei  apostoliaeth,  ta'i 
ryddid  a'i  hawl  i  gael  ei  gynnal  gan  yr  eg- 
lwys  fel  apostol,  os  byddai  yn  dewis  arfer  y 
rhyddid  hyny.  Yr  oedd  rhai  yn  Corinth  yn 
ammau  ei  apostoliaeth  ef,  o  herwydd  nad 
oedd  yn  cymmeryd  ei  gynnal  gan  yr  eglwys 

pan  oedd  yno,  eithr  yn  gweithio  â'i  ddwy- law  am  ei  fywioliaeth  :  am  hyny  mae  yn 

gofyn  yn  hyf,  "  Onid  wyf  fi  yn  apostol? 
onid  wyf  fi  yn  rhydd,"  i  gymmeryd  fy 
nghynnal  neu  beidio  gan  yr  eglwysi,  fel  y 

gwelwyf  yn  dda  ?  $  Oni  welais  I  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  yr  hyn  sydd  angenrheidiol  i 

apostol,  yn  gystal  â'r  apostolion  eraill,  nid 
yn  unig  ar  ol  ei  adgyfodiad,  ond  hefyd  ar  ol 
ei  esgyniad,  ac  o'r  nefoedd  ?  |jAc  onid  fy 
ngwaith  I  fel  apostol  ydych  chwi  eicb  hun 
ain,  y  cristionogion  yn  Corinth  ?  onid  trwy 
fy  ngweinidogaeth  I,  dàn  arddelwad  yr  Ys- 
bryd  Glân,  y  dychwelwyd  chwi  i'r  ffydd,  ac 
yr  ydych  yn  gyfranog  o'r  doniau  rhagoro! 
sydd  genych  ?  'íe,  "  sêl  fy  apostoliaelh  I  yd 
ych  chwi,"  ac  nid  rhaid  i  chwi  wrth  ur 
prawf  arall  fy  mod  I  yn  3postol. 

2  *  Onid  wyf  yn  apostol  i  eraill 
etto  yr  wyf  i  chwi :  e  f  canys  sêl  fy 
apostoliaeth  i  ydych  chwi  yn  yr  Ar- 

glwydd. 
«  Ioan  6.  27.  2  Cor.  3.  1-3.  a  12.  12. 

*  Beth  bynag  a  allo  eraill  ammau  am  f; 
apostoliaeth,  yr  wyf  yn  sicr  yn  apöstol 
chwi  ;  t  canys  sêl  fy  apostoliaeth  /,  ac  ni( 
neb  arall,  ydych  chwi  yn  yr  Arglwydd  :  ma  j 
eich  tröedigaetb  chwi  trwy  fy  ngweinidog 
aeth  I,  yn  dystiolaeth  gadarn  fy  mod  I  yi 
apostol,  wedi  fy  ngalw  i'r  swydd  gan  yr  Ai 
glwydd  Iesu  ei  hunan. 

3  *  Fy  /ymddiífyn  i7  i'r  ̂   rhai  a'n holant,  f  yw  hyn ; 
/Act.  22.  1.  a25.  16.  Phil.  1.  7,  17.  2  Tim.  4.  1< 

g  pen.  14.  37.  2  Cor.  10.  7,  8.  a  12.  16-19.  a  13.  3,  5,  10.  j 

*  Fy  amddiffyn  I,  a'm  hateb  yn  gyffredir1 
i'r  rhai  a'm  holant,  a  ammheuant  fy  awdu: 
dod,  ac  a  eisteddant  megys  i  farnu,  pa  un 
ydwyf  yn  apostol  ai  peidio,  tyw  hyn;  s 
"  oni  welais  I  Iesu  Grist  ein  Harglwydd; 

"  onid  fy  ngwaith  I  ydych  chwi,"  a  "  sêl  i 
apostoliaeth  I  yn  yr  Arglwydd  V  Y  petba 
a  wnaeth  Duw  trwof  tì  yn  eich  plith  chw 

yw  fy  ateb  I  i'r  rhai  a  ammheuant  fy  apo 
toliaeth  yn   mhob  màn  ;  ac  a    ammheuwi 



Hawl  yweinidog  ifyw   

hwi  eich  hunain  wedi  y  cwbl  fy  mod  yn 

..postol  ?  dylech  chwi  gredu  r'y  mod  yu  apos- tol,  ped  ammheuai  pawb. 
4  a  *  Onid  oes  i  ni  awdurdod  i 

fwytta  ac  i  yfed  ? 
A  adn  7-14.  Mat.  10.  10.  Luc  10.  7.  Gal.  6.  6.  1  Thes. 

2   6.  2  Tl.es.  3.  8,  9.  1  Tim.  5.  17,  18.  _ 

'  *  Gwedi  i  Panl  brotì  yn  benderfynol  ei 
fod  yn  apostol  ;  mae  efe  yn  nesaf  yn  gofyn, 
onid  oedd  iddo  ef  a'i  frawd  Barnabas  (adn. 
6,)  awdnrdod  i  fwyta  ac  i  yfed  ar  draul  yr 
eglwysi  1  onid  oedcl  ganddynt  awdurdod  i 
gael  cynnaliaeth  angenrheidiol  gan  y  bobl  yr 

oeddynt  yn  treulio  eu  nerth  a'u  hamser  i 
bregethu  yr  efengyl  iddynt? 

5  *  Ònid  oes  i  ni  awdurdod  *  i 
arwain  o  amgylch  wraig  a  fyddai 

chwaer,  f  megis  ag  y  mae  i'r  apos- 
tolion  eraill,  ac  '  i  frodyr  yr  Arglwydd, 

ac  i  Cephas  ? 
i  1  Tim.  3.  2.    a  4.  3.    Tit.  1.  6.    Heb.  13.  4.        *  pen. 

15,  39.  Cbd.  4.  9,  10,  12.  a  5.  1,  2.  Rhuf.  16.  1.  1  Tim.  5. 
/  Mat.  12.  46—50.    a  13.  55.     Marc  6.  3.      loan  2.  12. 

Act.  1.  14.  Gal.  1.  19.         m  peu.  1.  12.   Mat.  8.  14.    Marc  1. 
30.  Io<n  1.42. 

*  Ac  nid  cynnaliaeth  i  ni  ein  hunain  yn 

unig,  ond  cynnaliaeth  i'n  gwragedd,  a'n  teu- 
luoedd  hefyd  :  beth,  ai  nid  oes  awdurdod  i 
ni  briodi  yn  yr  Arglwydd,  ac  arwain  ein 
gwragedd,  chwíorydd  duwiol,  gyda  ni,  He 
bynag  y  byddo  yr  Arglwydd  yn  galw  i  la- 
fûrio  yn  y  weinidogaeth  î  t  Mae  gan  yr 
apostolion  eraill,  brodyr  yr  Arglwydd,  a 

Chephas,  eu  gwragedd  prì'od  ;  maent  hwy 
yn  eu  harwain  gyda  hwynt  i  bob  màn,  ac  yn 
cael  eu  cynnaliaeth  gan  yr  eglwysi ;  ai  idd- 
ynt  hwy  yn  unig  y  mae  yr  awdurdod  hyny  ? 
onid  oes  i  ni  yr  nn  awdurdod  a  hwythau,  pe 
gwelem  yn  dda  i  wneyd  hyny?  Mae  yr 
adnod  hon  yn  dangos  i  ni  amryw  bethau  : — 
1.  Nad  oes  gan  gristionogion  ddim  awdurdod, 

yn  unol  â  gair  Duw,  i  bri'odi  ond  yn  yr  Ar- 
glwydd  :  "  gwraig  a  fyddai  chwaer,"  a  ddý- 
wedir  yma.  2.  Y  dylai  gwýr  a  gwragedd 

fod  gyda'u  gilydd,  hyd  y  byddo  dichon,  bob 
amser  ;  ac  nid  yn  absenol  yn  hir  oddi  wrth 
eu  gilydd.  3.  Bod  yn  gyfiawn  i  weinidog- 
ion  yr  efengyl  gael  cynnaliaeth  iddynt  eu 

hunain  a'u  teuluoedd,  oddi  wrth  yr  eglwysi 
hyny  sydd  yn  galw  am  eu  hamser  a'u  llafur 
hwynt. 

6  *  Ai  myfi  yn  unig  a  n  Barnabas, 
0  f  nid  oes  gennyra  awdurdod  i  fod heb  weithio  ? 

»  Act.  4.  36.  a  11.  22.  a  13.  1,  2,  50.  a  14.  12.  a  15.  36, 
37.  o  pen.  4.  11,  12.  Act.  18.  3.  a  20.  34,  35.  1  Thes.  2. 
9.  2  Thes.  3.  7,  8. 

*  Am  neillduad  Paul  a  Barnaba9  i  waith  y 
weinidogaeth,  gwel  Act.  13.  2,  3,  4 ;  yn 

ughyd  a'r  sylwadau  yno.  t  Mae  yr  apostol 
yn  gofyn,  ai  efe  a  Barnabas  yn  unig  oedd 
heb  awdurdod  ganddynt  i  fyw  wrth  yr  ef- 

engyl?  ai  hwy  yn  unig  o'r  holl  apostolion, 
nid  oedd  awdurdod  ganddynt  i  fod  heb 
weithio  ì  Galwyd  y  ddau  was  flFyddlawn  ac 
enwog  hyn  i  waith  y  weinidogaeth,  ar  ol  es- 
gyniad  Crist,  ac  aethant  allan  yn  nghyd  i 
bregethu  yn  mysg  y  cenedloedd  paganaidd : 
yn  y  cyfryw  amgylchiad,  gwelsant  fod  yn 
rhaid  iddynt  fyw  wrth  lafur  eu  dwylaw  eu 
hunain,  a  phregethu  yr  efengyl,  ac  felly  y 
parhâsant  i  wneyd  wedi  ymadael  a'u  gilydd. 
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Gan  i'r  apostolion  eraill  ddechreu  eu  gwein- 
idogaeth  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  y  rhai  a 
fuasent  arferol  o  gynnal  eu  hathrawon  ;  nid 
oedd  raid  iddynt  weithio  am  en  bywioliaeth, 
yr  oeddynt  yn  gyffredin  yn  cael  eu  cynnal 
gan  yr  eglwysi  ìieh  hyny;  ac  yn  cael  eu  eyn- 
northwyo  yn  eu  teithiau  i  leoedd  eraill,  lle 
nad  oedd  eglwysi  wedi  eu  planu.  Mae  hyna 
yn  dangos  pa  fodd  yr  oedd  Paul  a  Barnabas 

yn  gorfod  gweithio,  mwy  na'r  apostolion  er- 
aill ;  a  chan  nad  oeddynt  hwy  yn  yofyn  cyn- 
naliaeth,  aeth  y  Corinthiaid  i  feddwl  nad 
oedd  ganddynt  hwy  ddim  awdurdod  i  gael 
eu  cynnal :  ac  o  hyny,  aeth  rhai  o  honynt 
i  daeru,  nad  oedd  Paul  ddim  yn  apostol  o 
gwbl.  Mae  yn  debyg  fod  cryn  chwerwder 
gan  y  gau-athrawon  Iuddewaidd  yn  erbyn 
Paul  a  Barnabas  yn  enwedig ;  oblegid  hwy 
yn  benaf  a  fu  yn  offerynol  i  ddiddymn  yr 
enwaediad  yn  mhob  màn,  wrth  dderbyn  y 

cenerlloedd  dychweledig  i'r  eglwys. 
7  *  Pwy  p  sydd  un  amser  yn  rhy- 

fela  ar  ei  draul  ei  hun  ?  ?  f  pwy  sydd 
yn  plannu  gwinllan,  ac  nid  yw  yn 
bwytta  o'i  ffrwyth  hi?  r  J  neu  pwy 
sydd  yn  porthi  praidd,  Äac  nid  ywyn 
bwytta  o  laeth  y  praidd  ? 

q  2  Cor.  10.  4,  5.  1  fim.  1.  18.  a  6.  12.  2Tim.  2.  3,  4. 
a  4.  7.  q  pen.  3.  6-8.  Deut.  20.  6.  Diar.  27.  18.  Can.  8. 
12.  r  Jer.  23.  2,  3.  Ioan  21.  15-17.  Act.  20.  28.  1  Pedr 
5.  2.        *  Diar.  27.  27.  Es.  7.  22. 

Mae  yr  apostol  yn  dadlau  ei  hawl  am  gyn- 
naliaeth,  ar  sail  cyfiawnder  cyffredin  ;  *  fel 
pe  dywedasai,  Milwyr  ydym  ni,  wedi  ym- 
restru  dàn  faner  Crist,  i  ddadymchwelyd 
cestyll  satan  a  phechod,  ac  i  gaethiwo  medd- 
yliau  a  chalonau  dynion  i  ufudd-dod  Mab 
Duw  ;  a  phwy  erioed  a  welwyd  yn  rhyfela 
ar  ei  draul  ei  hnn,  heb  gael  tâl  a  chynnal- 

iaeth  yn  y  frwydr,  ac  heb  gael  rhan  o'r  ys- 
pail  ?  t  Eto,  mae  yr  eglwys  yn  cael  ei  galw 
yn  winllan;  a  gweinidogion  yr  efengyl  yw 
y  llafurwyr  gan  Dduw,  i  blanu,  i  drin,  ac  i 
ddyfrâu  y  winllan :  pwy  sydd  yn  llafurio  fel 

hyn  dan  bwys  y  dydd  a'r  gwres  mewn  gwin- 
llan,  ac  nid  y w  yn  bwyta  o'i  ffrwyth  hi  ? 
î  Hefyd,  bugeiliaid  ydym  ni,  dàn  Grist  y 
Pen-bugail,  wedi  ein  gosod  i  borthi  a  bugeil- 
io  ei  ŵyn  a'i  ddefaid  ef  ;  a  phwy  sydd  yn 
treulio  ei  amscr,  yn  gofalu,  ac  yn  llafurio  i 
gyflawni  y  swydd  hon,  ac  nid  yw  yn  bwyta 
o  laeth  y  praidd  er  ei  gynnaliaeth  ì  Gan 

hyny,  gan  fod  yn  rhesymol  i  bawb  ddys- 
gwyl,  a  phawb  yn  cael,  tâl  am  ei  lafur ;  yn 
sicr  dylai  gweinidogion  yr  efengyl,  y  rhai 
sydd  yn  llafurio  megys  milwyr,  gwinllan- 
wyr,  a  bugeiliaid,  gael  eu  cynnal  wrth  eu 

gwaith  yn  ngwasanaeth  Crist  a'r  eglwysi. 
Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd,  Pwy  sydd 
yn  rhyfela,  ac  nid  yw  yn  ymgyfoethogi  ? 
Pwy  sydd  yn  planu  gwinllan,  ac  nid  yw 
yn  pentyru  aur  ac  arian  oddi  wrth  ei  ffrwyth 
hi?  Pwy  sydd  yn  porthi  praidd,  ac  nid  yw 

yn  gwneyd  masnach  o'r  praidd  ì  Yr  hyn 
sydd  yn  dangos  y  dylai  gweinidog  yr  efeng- 
yl  fod  yn  foddlawn  ar  ychydig,  a  cheisio 
dim  ond  yr  hyn  sydd  angenrheidiol  yn  unig  : 
ac  mae  yn  galed  os  na  chaiff  efe  hyny. 

8  *  Ai '  yn  ol  dyn  yr  wyf  fi  yn  dy- 

wedyd  y  pethau  hyn  ?  M  f  neu  onid 
yw  y  ddeddf  hefyd  yn  dywedyd  hyn  ? 

3  u  T^
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*  pen.  7.  40.  Rbuf.  6.  19.  1  The.   9    M       *    . 

14.  34.  £..  8.  20.  Rhuf.  3.  31.  3*  ,3,  a  4'  8-      «P«n- 

ff!/Ì/n°1  rhesw"»  ̂ ynol,    arferiad    cv- 

£hun  dvyrTVr  r  ̂   0l  fy  yWyd  *M 

y  ̂ anysysgrifenedigywynneddf 
Moses,  *  f  Na  chau  safn  yr  ych  sydd yn  dymu.  y  {  Ai  dros  ychain  y  mae Duw  yn  gofalu  ? 

rvched   vrChhnligWr.th^ynebwyr  Paö1'  *C  «^ 
SdL" ní  1"JL  dlfater  am.  gynnaliaeth 

gweinidogion  y  gair. 

aíiT  Ŵ2S3S  °  ,eiaf  fel  y  Swn*nt  l'a  hy  í- 
vch  svd^ Tr,  ryBir  yn°.'  na  chauer  saf«  vr 
î  vd5S  î  yrnU  le-rai11  SaeI  ymhorth;íic a  ydych  chw,  yn  tybied  fod  DÍw  yn  gófalu felly  am  ychain,  anifeiliaid  direswm,  sydd 
yDJTaSLn.aethu  ****  dynio".  ac  Tátfoes 
S?l  dOH2dJ?g0fal  am  ̂ ánidogion  ySr!y 
aeînu^f  í!  yChaÌn  llafur'18'  *■  tfÄtí aethu  ef,  ac  yn  gwasanaethu  eneidian  dyn- 

10  *  Ynte  er  ein  mwyn  ni  yn  holl- ol  y  mae  yn  dywedyd  ?  *f  canys  er 
em  mwyn  ni  yr  ysgrifenwyd,  -  mai 
mewngobaith  y  dylai  yr  arddwr  ar- 
edig  a  r  dyrnwr  mewn  gobaith,  i  fod 
yn  gyfrannog  o'i  obaith. 
ìŵfta  s&*  isŵ is-  •  p-  *  •. 

Ac  a  ydych  chwi  yn  tybied  mai  am  ych- 
am  yn  nnig  yr  oedd  buw  yn  Ilefaru  yn  y 
man  a  grybwyllwyd  ?  A  oes  yno  ddim  cyf emad  hefyd  yn  gysgodol  at  ddynion;  na 
SXS  neh  fymmeryd  gwasanaeth  gan  y llall,  heb  roddi  tâl  cyfiawn  iddo  am  ei  was 
anaeth  :  açyn  enwedig  gweinidogion  ygair- 
y  dylent  hwy  gael  cynnaliaeth  addas,  fei 
gwobrwy  am  eu  Hafnr  serchiadol  a  defnydd- 
iol  ?  o  fy  rhan  fy  hun,  yr  wyf  fi  yn  meddwl 
mai  er  ein  mwyn  ni  fel  gweinidogion  yn 

5.  '  îS.nid  yn  hollawl>  y  dywedwyd  y 
peth  nchod  ;  dyledswyddau  dynion  tuag  at eu  gilydd  sydd  o  flaen,  ac  ar  ol,  y  geiriau yn  üeut.  25;  ac  mae  adn.  4,  yn  cael  ei  dwyn 
i  mewn  megys  i  egluro,  a  dangos  rhesymol- 
deb  y  dyledswyddau  hyny  :  gan  hyny, ar  y cwbl,(pantos)  er  ein  mwyn  ni  mae  yn  dy- 
wedyd.  J  Mae  yn  ysgrifenedig  hefyd  mewn 
amryw  fanau,  (gwel  y  cyfeiriadau  dàn  aj mai  mewn  gobaith  y  dylai  yr  arddwr  aredig, a  r  dyrnwr  ddyrnu  ;  mae  yn  rhesymol  i  bob 
un  o  honynt  obeithio  am  gynnaliaeth  a  chyf- log,  a  chyfranogi  mewn  iawn  bryd  o'r  hyn  y 
gobeithiasant  am  dano.     Yn  awr,   mae  yn »mrŵäm,î.;™  a     •         awr»   mae  y»   oedd  nemawr  o  ddYolch  gan  rai  yn  Corinth 
amlwg  mai  er  mwyn  dynion,  ac  nid  ychain,  |iddynt  am  yr  hnnan  ymwadiad  hyn  ;  ac  nid 

yr  ysgnfenwyd  hyn;  ac  yn  enwedig 
ein  mwyn  ni,"  gweinidogion  yr  efeugyl : gwedi  poeni  a  llafurio  yn  galed  yn  mysg  y 
cenedloedd,  am  hir  amser  ar  ein  traul  ein 
hunain,  yr  oeddym  yn  gobeithio  y  cawsem 
rywbryd  gynnaliaeth  ganddynt ;  ac  mae  yn 
rhesymol  i  ni  weithian  eael  cyfranogi  o'r 
gobaith  hwnw,  ac  nid  taflií  ynein  gwynebau 
0  hyd,  nad  oes  i  ni,  Barnabas  a  minnau, 
ddim  awdurdod  i  fod  heb  weithio,  adn.  6. 
Yr  ydych  yn  galetach  tuag  atom  ni  na  thuag 
at  eich  gweision  cyflog. 

11  *Os  nyni  *a  hauasom  i  chwi 
bethau  ysprydol,  c  f  ai  mawr  yw  os 
nyni  a  fedwn  eich  pethau  cnawuol  ? 

h  Mal.  3.  8,  9.  Mat.  10.  íO.  Rhuf.  15.  37.  Gal.  6.  6. c2Bren.  5.  13.  2  Cor.   11.  15. 

*  Wrth  M  bethau  ysbrydol"  y  meddylir 
gair  Duw,  athrawiaeth  ac  ordinhadau  yr  ef- 
ewgyl  :  maent  yn  "  bethau  ysbrydol"  am  eu 
bod  wedi  dyfod  o'r  nef,  am  eu  bod  yn  effeith- 
iol  drwy  Ysbryd  Duw,  i  wneyd  dynion  yn 
sanctaidd  ac  ysbrydol,  yn  cren  by wyd  ysbryd- 
01  ynddynt,  ac  yn  en  parotôi  i'r  nefoedd. 
t  Wrth  "  betbau  cnawdol"  y  meddylir,  peth- 
au  angenrheidîol  er  cynnaliaeth  y  corph,  a'r 
bywyd  naturiol  hwn  ;  megys  ymborth  a  dill- 
ad,  a  phob  ymgeledd  corphorol,  a  modd  i'w 
cael.  Nid  yw  pethau  cnawdol  ond  pethau 
bychain  a  diwerth  iawn,  mewn  cymhariaeth 
i  betbau  ysbrydol ;  ac  wedi  i  weinidogion  y 
gair  dreulio  ac  ymdreulio  i  hau  pethau  ys- 
brydol,  nid  yw  ond  peth  bychan  iddynt  gael 
medi  eu  cyfraid  o  bethau  cnawdol  y  rhai  y 
llafuriant  yn  eu  plith/  ac  er  eu  lles  tragy- 
wyddol. 

12  d  *  Os  y w  eraill  yn  gyfrannog- 
ion  oTr  awdurdod  hon  arnoch ; e  f  onid 
ydymr\\  yn  hytrach?  f%  Eithr  nid 
arferasom  ni  yr  awdurdod  hon  :  8 1|  0nd 
goddef  yr  ydym  bob  peth,  §fel  na 
roddom  ddim  Ärhwystriefengyl  Crist. 

d2Ccr.  11.  20.  e  ado.  2.    pen.  4-  14,  15.        /adn. 
15.  18.  âct.  20  31—34.  2  Cor.  II.  7—10.  a  12.  13,  14. 
1  Thes.  2.  6—9.  2  Thes.  3.  8,  9  g  pen.  4.  11,  12.  a  6.  7. 
A  Gen.  24.  56.  Neh.  4.  8.  Lnc  II.  52.  Rhuf.  15.  22. 

*  Os  oedd  gweinídogion  eraill,  ac  hyd  yn 
nod  y  gau-atbrawon  yn  Corinth,yn  cael  cyn- 
naliaeth  gan  yr  egîwys,  ac  yn  cael  eu  hys- 
tyried  ag  awdurdod  ganddynt  i  hyny;  +lla- 
wer  mwy  y  dylasai  Paul  a'i  gydweithwyr  gael 
eu  cynnal :  oblegid  hwy  a  bregethasant  yr 
efengyl  gyntaf  yn  eu  plith,  a  osodasant  y  syl- 
faen,  a  blanasant  yr  eglwys,  a  ddychwelas- 
ant  y  rhan  fwyaf  o  honynt  i'r  eglwys,  ac  a 
osodasant  bob  peth  raewn  trefn  eglwysig  yn 
eu  plith.  %  Er  bod  yr  awdurdod  hon  yn  ddi- 
ammau  gan  yr  apostol,  a*i  gyfeillion,  a  hyny 
"  yn  hytrach"  na  phawb  eraill ;  eto,  er  dan- 
gos  mai  y  bobl,  ac  nid  eiddo  y  bobl,  o<>ddynt 
hwy  yn  geisio,  nid  arferasant  yr  awdurdod 
hòno:  ||  dewisasant  yn  hytrach  weithio  â'u 
dwylaw  am  eu  bywioliaeth,  a  dyt>ddef  ne- 
wyn,  syched,  noethni,  a  phob  caledi  yn  aml. 
$  Dewisasant  hyn  oll  fel  na  roddent  rwystr  i 
efengyl  Crist:  fel  na  chaffai  neb  le  i  feddwl 

mai  gau-ddybenion  oedd  ganddynt  yn  preg- 
ethu  yr  efengyl,  ac  y  byddai  hyny  yn  rhwystr 
i  lwyddiant  yr  cfengyl.  Gwedi  y  cwbl  nid 
oedd  nemawr  o  ddYolch  gan  rai  yn  Corinth 
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yraattaliai  llawer  yno  rhag  gwledda  yn 
foethus  ar  y  pethau  a  aberthid  i  eilunod,  o 
gariad  at  eu  brodyr  gweiniaid  !  Yr  oedd 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  ymddygiad  yr 
apostul  â'r  eiddynt  hwy ;  ac  mae  yii  amlwg 
maì  dangos  y  gwahaniaeth  hwnw  oedd  ei 
fwriad  ef  yn  crybwyll  y  pethau  hyn. 

13  *  Oiii  wyddoch  chwi  fod  »  y 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  pethau  cys- 

segredig,  yn  bwytta  o'r  cyssegr?  a'r 
rhai  sydd  yn  gwasanaethu  yr  allor,  yn 

gydgyfrannogion  o'r  allor  ? t  pen.  10.  18.  Lef.  6.  16-18.  a  7.  6-8.  Num.  18.  8—20. 
Dent.  10.  9.  a  18.  1-5.  1  Satn.  2.  28. 

*  Dyma  brawf  arall  o  hawl  yr  apostol,  a 
gweinidogion  yr  efengyl,  i  gaeí  cynnaliaeth 
gan  yr  eglwysi :  nis  gallai  dynion  mòr  wy- 
bodus  ag  y  bostiai  y  Corinthiaid  eu  bod,  lai 

na  gwybod,  fod  yr  oífeiriaid  a'r  Letìaid  yn 
mhlith  yr  Iuddewon,  (a'r  offeiriaid  pagan- 
aidd  hefyd  yr  un  modd,  efailai,)  y  rhai  oedd 
yn  gwneuthur  pethau  cyssegredig,  ac  yn 

gwasanaethu  yr  allor,  yn  bwyta  o'r  cyssegr, 
ac  yn  gyfranogion  o'r  allor:  hyny  yw,  yn 
cael  eu  cynnaliaeth  o'r  pethau  oeddynt  yn 
aberthu,  ac  am  eu  gwasanaeth  dros  y  bobl. 
Nid  oedd  i'r  Lefiaid  etifeddiaeth  yn  mhlith 
eu  brodyr,  ac  nid  oeddynt  i  ganlyn  unrhyw 
alwedigaeth  fydol ;  ond  trefnodd  a  gofalodd 
Duw,  iddynt  gael  cu  bywioliaeth  oddi  wrth 
eu  gwaith  cysaegredig,  oddi  wrth  y  degym 

au,  y  blaen-ffrwythau,  yr  offrymau,  a'r 
abertl.au,  y  gweinyddent  ynddynt. 

14  *  Felly  hefyd  yr  Äordeiniodd 

yr  Arglwydd,  i'r  rhai  sydd  yn  pregethu 
yr  efengyl,  fyw  wrth  yr  efengyl. 

k  Gwel  ar  adn.  4. 

*  Cysgod  o  ddaionus  bethau  i  ddyfod  yd- 
oedd  hyny,  fel  holl  bethau  eraill  yr  hen  or- 
uchwyliaeth ;  ac  fel  y  trefnodd  Duw  i'r  off- 
eiriaid  gynt  gael  eu  bywioliaeth  oddi  wrth 

eu  swydd,  felly  yr  ordeiniodd  efe  hefyd  i'r 
rhai  sydd  yn  pregethu  yr  efengyl,  fyw  wrth 
yr  efengyl.  Yr  nn  yw  ewyllys  ac  ordeiniad 
Duw  yn  awr  a  chyut ;  ac  nid  ar  ddewisiad 
dynion  y  mae,  ped  ystyrient  hyny,  pa  un  a 
gynnaliant  eu  gweinidogion  ai  peidio :  cânt 
weled  rywbryd,  ei  fod  yn  gymmaint  pechod, 
ymddwyn  yn  groes  i  ewyllys  ac  ordeiniad 
Duw  yn  hyn,  ag  mewn  unrhyw  betb  arall, 
neu  efallai  yn  fwy. 

15  '  *  Eithr  myfi  nid  arferais  yr  un 

o'r  pethau  hyn  :  m  f  ac  nid  ysgrifenais 
y  pethau  hyii,  fel  y  gwnelid  felly  i  mi : 

n  %  canys  gwell  yw  i  mi  farw,  nâ  gwn- 
euthur  o  neb  fy  ngorfoledd  yn  ofer. 

/Gwel  aradn.  12.  m  2  Cor.  11.  9-12.  a  12.  13— 18. 
o  Mat    18.  6.  Act.  20.  24.  Phil.  1.  20-23. 

*  Gwel  ar  adn.  12.  Er  nad  oedd  yr  apos- 
tol  wedi  arfer  yr  awdurdod  honary  Corinth- 
iaid,  nac  yn  meddwl  ei  harfer  ar  ol  hyn;  eto 
yr  oedd  yn  hòni  yn  gadarn  fod  y  cyfryw 
awdurdod  ganddo,  a  chan  holl  weinidogion 
rheolaidd  yr  efengyl.  Profodd  hyn  yn  l.Trwy 
y  gorchymyn  amychain,  adn.  9;  yn  2.Trwy 

yr  arddwr  a'r  dyrnwr,  adn.  10;  yn  3.  Trwy 
yr  offeiriaid  dàn  y  ddeddf,  adn.  13;  ac  yn 
4.  Trwy  ordeiniad  yr  Arglwydd  Iesu  dàn 
yr  efengyl.  t  Nid  oedd  yr  apostol  yn  cry- 
bwyll  y  profion  hyn,  o'i  hawl  i  gael  ei  gyn. 

nal  ar  draul  yr  eglwys  yn  Corinth,  fel  y 
gwnelid  felly  iddo ;  megys  ag  nad  arferodd 
efe  yr  awdurdod  hòno  arnynt  hyd  yn  hyn, 
nid  oedd  yn  meddwl  ei  harfer  ychwaith  o 

hyn  allan :  %  ond  i'r  gwrthwyneb,  yr  oedd 
efe  yn  ystyried  ei  hunan-ymwadiad,  a'i  ym- 
ddygiad  dYymgais  yn  hyn,  yn  gymmaint  gor- 
foledd  iddo,  (ger  bron  dynion,  nid  ger  bron 
Duw,)  ag  y  byddai  yn  well  ganddo  farw, 
nac  i  neb  wneyd  ei  orfoledd  yn  ofer  yn 
hyny.  Efallai  iddo  weled  rhy wbeth  yn  nhym- 
herau  y  Corinthiaid,  a  barodd  iddo  wrtlwd 
cymmeryd  dim  cynnaliaeth  ganddynt ;  caf- 
odd  achos  i  feddwl  eu  bod  yn  ymddwyn  yn 
angharedig  tuag  ato,  ac  fel  hyn  yr  oedd  yn 

dewis  dangos  ei  deimlad  o'u  cam-ymddygiad 
hwynt. 

1 6  *  Canys  os  pregethaf  yr  efengy  1, 
0  nid  oes  orfoledd  i  mi :  p  +  canys  ang- 
henrhaid  a  osodwyd  arnaf ;  *  X  a  gwae 
fydd  i  mi,  oni  phregethaf  yr  efengyl. 

o  Rhnf.  4.  2.  a  15.  17.  p  Jer.  20.  7.  Am.  3.  8.  a  7. 
15.  Act.  4.  20.  a  9.  6,  15.  a  26.  16-20.  q  Es  6.  5.  Luc  9. 62.  Col.  4.  17. 

*  Er  y  gallai  yr  apostol  orfoleddu  ger 
bron  dynion,  ei  fod  wedi  pregethu  yr  efeng- 
yl  yn  rhad  i'r  Corinthiaid,  yr  hyu  ni  allai 
y  gau-athrawon,  nac  efallai  nebo'r  apostolion 
eraill ;  eto,  nid  oedd  iddo  orfoledd  yn  y  byd 
o  bregethu  yr  efengyl ;  ond  yn  unig  y  gor- 
foledd  eí  fod  wedi  cael  y  fath  fraint.  t  Yr 
oedd  efe  wedi  cael  ei  alw  mewn  modd  mòr 
rhyfeddol  i  waith  y  weinidogaeth,  fel  yr 
oedd  anghenrhaid  wedi  ei  osod  arno,  X  ac  nis 
galìai  beidio  pregethu  yr  efengyl,  heb  dynu 
y  gwae  trymaf  arno  ei  hnn :  gwae  cydwy- 
bod  euog  yma,  a  gwae  soriant  Duw  wedi 
hyn.  Felly,  pa  fodd  bynag  y  trinid  ef  gan 
ddynion,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ef  bregethu 
yr  efengyl,  dàn  berygl  gwae  ofnadwy  os  na 
wnelai :  felly  nid  oedd  iddo  ef  orfoledd  yn  y 
byd  o  wneyd  ei  ddyledswydd,  ei  unig  orfol- 
edd  ef  oedd,  ei  fod  yn  ei  phregethu  yn  rhad. 
Os  caniatêir  fod  gweinidogaeth  yr  efengyl 
yn  y  byd  eto,  rhaid  caniatâu  fod  rhyw  ddyn- 
ion  yn  cael  eu  gosod  gan  Dduw  yn  y  wein- 
idogaeth  hòno,  er  mai  nid  yn  yr  un  modd 

digyfrwng  â  Phaul  a'r  apostolion  eraill :  ac 
os  ydynt  wedi  eu  gosod  ynddi  gan  Dduw, 

mae  yr  un  anghenrhaid  arnynti  bregethu,a'r 
un  gwae  os  peidiant. 

1 7  r  *  Canys  os  gwnaf  hyn  o^m 
bodd,  *  f  y  mae  i  mi  wobr :  |  ond  os 
'  o'm  hanfodd,  w  |(  ymddiriedwyd  i  mi 
am  y  gorchwyl. 

r  1  Cron.  28  9.  a  29.  5,  9,  14.  Neh.  11.  2.  Es.  6.  8. 
2  Cor.  8.  12.  Pbile.  14.  1  Pedr  5.  2-4.  *  peo.  3.  8.  14. 
Mat.  10.  41.  t  Ex.  4.  13,  14.  Jer.  20.  9.  Ezec.  3.  14.  Jona 
1.  3.  a  4.  1—3.  Mal.  1.  10.  u  Gwel  ar  adn.  16.  pen.  4.  1. 
Mat.  24.  45.  Luc  12.  42.  Gal.  2.  7.  Eph.  a.  2—8.  Col.  1.  25. 
liTfaes.  2.  4.  1  Tim.  1.  11—13. 

*  Os  pregethaf  yr  efengyl  o'm  bodd,  ar  fy 
nhraul  fy  hun,  o  gariad  at  Grist,  sêl  dros  og- 
oniant  Duw,  ac  awydd  am  aehub  eneidian 
pechaduriaid ;  ac  os  gwnaf  hyn  oll  yn  wyn- 
eb  anmharch,  erlid,  tylodi,  ac  angen  ;  tyr 
wyf  yn  bresenol  yn  cael  yr  hyfrydwch  o 

wneyd  hyny,  yr  hyn  sydd  fwy  na'r  byd  oll 
yn  fy  ngolwg  I ;  ac  yr  wyf  yn  ostyngedig 
yn  dysgwyl  cael  fy  ngwobrwyo  befyd,  gan 
yr  Arglwydd  Iesu  yn  y  dydd  diweddaf :  efe 
a'm  gosododd  I  yn  y  gwaith,  ac  efe  yn  rasol 
a  gotìa  am  danaf  yn  y  diwedd.    J  Ond   os 
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pawb  at  Grist. 

o'm  hanfodd  y  pregethaf,am  fod  anghenrheid- 
rwydd  wedi  ei  osod  arnaf,  a  rhag  ofn  gwae  ; 
||  eto  tnae  y  weinidogaeth  wedi  ei  hymddir 
ied  i  mi,  ac  mae  yn  rhaid  i  mi  ei  chyflawni: 
a  thrwy  drugaredd,  yr  wyf  yn  ei  chyflawni 
o'm  bodd,  ac  nid  o'm  hanfodd. 

18  *  Pa  wobr  sydd  i  mi  gan  hyn 
ny  ?  f  Bod  i  mi,  * pan  efengylwyf,  os- 
od  efengyl  Crist  yn  rhad,  ̂ Jfel  na 
cham-arferwyf  fy  awdurdod  yn  yr 
efen  gyl. 

jrGwel  ar  adn.  6,  7.       2  Cor.  11.  7-9.      a  12.  13-18. 
1  Thes.    2.6.      2  Tbes.    3.  8,  9.  y  pen.    7.31.      a  8.  9. 
Rhuf.  14.  15. 

Dywedodd  yr  apostol  o  r  blaen,  adn.  17, 

08  pregethai  efe  yr  efengyl  o'i  fodd,  y  bydd- 
ai  iddo  wobr  ;  yma  mae  yn  gofyn,  "  Pa  wobr 
sydd  i  mi  gan  hyny ?"  ac  yna  mae  yn  ateb, 
ac  yn  dywedyd,  t  Hyn,  yn  ddìau,  yw  fy 
ngwobr  a'm  gorfoledd,  "  bod  i  mi  pan  efeng 
ylwyf,  osod  efeugyl  Crist  yn  rhad,"  er  ei 
fwyn  ef  yn  unig,  ac  mewn  cariad  ato,  ac  uf 
udd-dod  iddo  ef,  heb  gael  nac  elw  na  chyn- 
naliaeth  fydol  i  mi  fy  hun  oddi  wrth  fy  llaf- 
ur.  Trwy  bregethu  yr  efengylyn  rhad,  heb 
bwyso  dim  ar  y  Corinthiaid,  yr  oedd  yr  apos- 

tol  yn  dangŵs  uniondeb  ei  egwyddor  a'i  ddy 
benion  yn  y  gorchwyl,  ac  yn  dangos  y  gwa- 
haniaeth  rhyngddo  ei  hun  â'r  athrawon  ar 
iangar  a  hunan-geisiol  yn  eu  plith  hwynt;  ac 
yr  oedd  yn  ystyried  hyny  yn  wobr  presenol 
iddo,  heb  sôn  am  y  gwobrwy  grasol  a  ga'i 
efe  yn  y  diwedd.  %  Buasai  yn  eithaf  cyf- 

iawn  i'r  apostol  gael  tâl  am  ei  lafur,  fel  y 
profodd  hyny  yn  y  bennod  hon  ;  (gwel  ar 

adn.  15  ;)  gan  hyny  nid  "  cara-arfer  ei  aw- 
durdod"  a  fuasai  cymmeryd  tâl  :  ond  fel  y 
buasai  hyny  yn  "rhwystr  i'r  efen-gyl"  (adn. 
12,)  yn  meddyliau  rhai  bydol  a  chybyddlyd, 
ac  yn  attal  ei  ddefnyddioldeb  yntan  ;  yn  yr 
ystyr  hyny  bnasai  arfer  ei  awdurdod  yn  gam- 
arferiad  o  hóni. 

19  *  Canys  er  z  fy  mod  yn  rhydd 
oddi  wrth  bawb,  afnii  a'rn  gwneuth- 
um  fy  hun  yn  was  i  bawb,  b  \  fel  yr 
ynniìlwn  fwy. 

*  adn.  1  Rbuf.  15.  2.  Gal.  5.  1.  a  pen.  10.  33.  Mat. 
20.  26-28.  Io*n  )3.  14,  15.  2  Cor.  4.  5.  G*l.  5.  13.  ôadn. 
20—22.  peo.  7.  16.  Diar.  11.  30.  Mat.  18.  15.  Rhuf.  11.  U. 
1  Tim.  4.  16.  2  Tim.  2.  10.  Iapo  5.   19,  20.  I   Pedr  3    1. 

*  Pantôn  yw  y  gair  Groeg  a  gyfieithir 
"  pawb"  yma,  a  gellid  ei  gyfieithu  pob  peth 
yn  gystal  â  phawb.  Felly  mae  rhai  yn  ei 
ddeall ;  ac  yn  tybied  mai  rhydd  oddi  wrth 
bob  peth  y  ddeddf  seremoniol  oedd  yr  apos- 
tol  yn  ei  feddwl.  Mae  yn  sicr  ei  fod  ef  yn 
rhydd  yn  yr  ystyr  hyny ;  yr  oedd  yn  rhydd 
hefyd  i  gymmeryd  cynnaliaeth  neu  beidio 
gan  yr  eglwys ;  a  chan  nad  oedd  yn  cym- 
meryd  dim,  yr  oedd  yn  rhydd  oddiwrth 
bawb;  nid  oedd  dàn  rwymau  i  neb,  i  was- 
anaethu  neb,  i  gydsynio  â  meddyliau  neb, 
nac  i  gydffurfio  â  defodau  ac  arferion  neb. 
t  Er  bod  yrapostol  yn  rhydd  oddi  wrth  bawb 

yn  yr  ystyriaethau  a  enwyd  ;  efe  a'i  gwnaeth 
ei  hun  yn  was  i  bawb :  efe  a'i  rhoddodd  ei 
hun  i  wasanaethu  pawb  yn  yr  efengyl;  efe  a 
ymadawodd  âg  ef  ei  hun  er  lles  pawb,  ac  a 
gymmerodd  gymmaint  gofal  rhag  tram- 
gwyddo  neu  rwystro  pawb,  â  phe  buasai  yn 
was  rhwymedig  i  bawb.  Pawb  o  bob  cen- 
edl,  pawb  o  bob  sefyllfa,  a  phawb  o  bobtyb- 
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iau  a  daliadau  crefyddol ;  cyd-ddygodd  â'u 
rhagfarnau,  eu  camsyniadau,  a'u  gwendidau, 
can  belled  ag  y  gallai  hyny  yn  unol  â'uddy- 
ledswydd  ac  â'r  gwirionedd.  t  Ei  ddyben 
yn  hyny  oedd,  "fel  yr  ennillai  fwy  :  "  fel 
trwy  ymostyngiad,  hunan-ymwadiad,  achyd- 
syniad  mewn  pob  peth  cyfreithlawn  a  di- 
niwed,  y  gallai  dymheru  eu  hysbrydoedd,  ar- 
ddangos  Crist,  ei  athrawiaeth  a'i  fîyrdd,  yn 
yr  olwg  oran  a  mwyaf  ennillgar,  i  feddyliau 
pawb.  Peth  mawr  iawn  i  weinidog  yr  ef- 
engyl  yw  gallu  bod  yn  rhydd  oddi  wrth 
bawb,  ac  ar  yr  un  pryd  gwneyd  ei  hun  yn 
was  i  bawb,  yn  yr  ystyriaethau  uchod : 
dyna'r  ffbrdd  i  eunill  eneidiau  at  Grist. 

20  c  *  Ac  rai  a  ymwneuthum  i'r 
íuddewon  megis  yn  Iuddew,  fel  yr 

ynnillwn yr  luddevion ;  +  i'r  rhai  ddan 
y  ddeddf,  megis  dan  y  ddeddf,  fel  yr 
ynnillwn  y  rhai  sydd  dan  y  ddeddf ; 

c  Act.  16  3.  a  17.  2,  3.  a  13.  18.  *  21.  20—26.  d  Rbuf. 
3.  19.  a  6    14,  15.  Gal.  4.  5,  21.  a  5.  18. 

*  Gyda  golwg  ar  yr  luddewon  annychwel- 
edig,  efe  a'i  gwnaeth  ei  hun  megys  Iuddew 
iddynt  bwy:  efe  a  ymresymodd  à  hwynt  all- 
an  o  ysgrythyrau  yr  Hen  Destament,  fel  y 
tfbrdd  fwyaf  priodol  i  ymresymu  âg  Iuddew- 
on  ;  (Act.  17.  2,  3.)  a  chan  belled  ag  y  gallai 
efe,  yn  unol  â  chydwybod  dda,  ac  â  gwirion- 
edd  yr  efengyl,  efe  a  gyflawnodd  eu  defodau 
a'u  seremoniau  Iuddewig  hwynt,  megys  yn 
enwaediad  Timothëus,  am  fod  ei  dad  yn 
Roegwr,  Act.  16.  3:  efe  a  wnaeth  hyn  i  ddi- 
ddymu  eu  rhagfarn  hwy,  yn  erbyn  bod  yr 
efengyl  yn  cael  ei  phregethu  gan  nn  dien- 
waededig,  ac  fel  yr  ennillai  hwynt  yn  fvvy  at 
Grist.  t  Gyda  golwg  ar  yr  luddewon  cred- 
iniol,  a  dychweledig,  y  rhai  o  ddiffyg  goleuni 
a  gwybodaeth  well,  a  dybient  eu  hunain  o 
hyd  yn  rhwym  i  gadw  rhyw  bethau  o'r 
ddeddf  seremoniol;  (Act.  21.  20,)  gan  y 

gwyddai  efe  nad  oedd  y  cwbl  o'i  defodan  hi 
eto  yn  hollawl  anghyfreithlawn,  a  bod  yn 
rhaid  caei  amser  i'w  dwyn  hwy  yn  Ilwyr 
oddi  wrth  eu  hen  feddyliau  mewn  perthynas 

iddi ;  efe  a  ymwnaeth  i'r  rhai  hyn  megys 
dàn  y  ddeddf :  efe  a  ymollyngodd  i'w  rhag- 
farn  hwy,  ar  rai  achlysuron  o  bwys,  i  gyd- 
ffurfio  â  rhai  o  ddefodau  y  ddeddf  seremon- 
iol,  Act.  18.  18;  a  21.  21—26:  efe  a  ym- 
wnaeth  fel  hyn  hefyd,  fel  yr  ennillai  y  rhai 
oedd  dàn  y  ddeddf ;  fel  y  cymineradwyai  ei 
hun  yn  well  yn  eu  golwg,  ac  fel  y  dygai  efe 
hwy  yn  raddol  i  gofleidio  holl  drefn  yr  ef- 
engyl.  Ar  yr  un  pryd,  yr  oedd  yr  apostol 
yn  eu  rhybuddio  hwy,  na  roddent  ddim  pwys 
ar  y  cyíiawniadau  seremoniol  yn  mater  eu 
hiachawdwriaeth ;  a  dysgai  hwynt  yn  was- 
tadol  i  wneuthur  Crist  yn  unig  sylfaen  eu 
gobaith  tuag  at  Dduw.  Dywed  Scott  a 
Guyse  yn  bendant,  mai  yr  Iuddewon  ang- 
hrediniol  a  feddylir  wrth  yr  "  Iuddewon" 
yn  nechrau  yr  adnod  ;  ac  mai  yr  Iuddewon 
crediniol,  a  dychweledig,  a  feddylir  wrth  y 

rhai  "dàn  y  ddeddf,"  yn  yr  ail  ran  o'r  ad- 
nod :  nid  yw  Poolh  Doddridge  yn  gwneuth- 
ur  y  gwahaniaeth  uchod,  ond  fel  pe  byddai 
yr  apostoi  yn  ail  ddywedyd  yr  un  peth,  gyda 
golwg  ar  yr  un  dynion. 

21  '  *  Fr  rhai  diddeddf,  f  megis 
diddeddf  (a  /J  minnau  heb  fod  yn 



Crefydd  dàn I  COK.  IX. 
ynffeiybiaeth  yyrfa. 

ddiddeddf  i  Dduw,  ||  ond  dan  y 

■ddeddf  i  Grist)  §  fel  yrynnillwnyrhai diddeddf. 
»  Act.  15.  28.  a  16.  4.  a  21.  25.  Rhuf  2.  12,  14.  Gal.  2. 

J,  4,  12-14.  /pen.  7.  19,22.  S»lm  119.  32.  Mat.  5.  17— 
20.  Rhuf.  7.  22,  25.  a  8.  4.  a  13  8-10.  Gal.  5.  13,  14,  22, 
23.  Eph.  6.  1-3.  1  Thes.  4.  1,  2.  Tit    2.  2—12.    Heh.  8.  10. 

*  Y  "  rhai  diddeddf"  oedd  y  cenedloedd 
paganaidd,  y  riiai  ni  wyddent  ddira  am  yr 
Hen  Destament,  ac  ni  buasent  erioed  dàn  yr 
oruchwyliaeth  luddewig.  t  Yr  oedd  yr  ap 

ostol  yn  yinddiddan  á"r  rhai  hyn  fel  pe  na 
buasai  yn  Iuddew,  ac  fel  pe  na  buasai  erioed 
wedi  gwybod  dim  am  gyfraith  Moses :  yr 
oedd  yn  prègethli  yr  efengyl  iddynt  heb  gyf- 
eirio  yn  neillduol  at  y  gyfraith  a'r  prophwydi 
er  cadarnâu  ei  athrawiaeth  am  Grist;  ond  yn 
gadael  yr  athrawiaeth  i  orphwys  yn  hollawi 
ar  ei  thystiolieth  ei  hun,  ei  gwirioneddau 
eglur,  y  gwyrthiau  amlwg  oedd  efe  yn  wnejd 

i'w  phrofi,  ac  Ysbryd  i)uw  yn  ei  dwyn  adref 
at  eu  calonau  hwynt.  %  Er  ymddwyn  yn 
ddiddeddf  yn  yr  ystyr  uchod  yn  mysg  y  Cen- 
edloedd  ;  eto  yr  oedd  yr  apostol  yn  dra  gofal- 
us  bob  amser,  na  byddai  efe  ddim  yn  ddi- 
ddeddf  i  Drtuw;  hyny  yw,  yn  anfoesol  ac  yn 
ddrwg-fucheddol  yn  ei  ymarweddiad:  %  ond 
yr  oedd  efe  dàn  y  ddeddf  i  Grist ;  yr  oedd 
efe  fel  cristion  a  dyn  duwiol,  yn  cymmeryd 
y  ddeddf  foesol  yn  iheol  o  ymarweddiad 
sanctaidd  iddo,  bob  amser  ac  yn  rnhob  màn. 
§  Ennill  y  rhai  diddeddf  eto,  oedd  ei  amcan 
yn  hyn  ;  pe  buasai  yn  ceisio  gosod  iau  y 
ddeddf  seremoniol  arnynt,  ni  buasai  yn  eu 
hennill,  a  phe  buasai  yn  rhodio  yn  anfoesol  a 

chroes  i'r  ddeddf  foesol  yn  eu  plith,  ni  buasai 
yn  debyg  o'u  hennill :  ond  trwy  ymwrthod 
à'r  gyutaf  a  chadw  yr  olaf  yn  gydwybodol, 
yr  oedd  ar  Iwybr  i  ennill  y  paganiaid  di- 

ddeddf.  Adnod  galed  i'r  Antinomiaid,  y 
rhai  a  wadant  y  ddeddf  foesol  yn  rhëol  ym- 
arweddiad  i'r  credadyn,  yw  hon. 

22  8  *  Ymwneuthum  i'r  rhai  gwein- 
iaid  f  megisyn  wan,  Jfel  yrynnülwn 
y  gweiniaid :  h  ||  mi  a  ymwneuthum 
yn  bob  peth  i  bawb,  §  fel  y  gallwnyn 
hollol  *  gadw  rhai. 

g  pen.  8.  13.  Rbuf.  15.  1.  2  Cor.  11.  29.  Gal.  6.  1. 
à  pea.  10.  33.         «  Gwel  ar  adn.  19. 

*  Gyda  golwg  hefyd  ar  y  rhai  gweiniaid 
mewn  gwybodaeth  a  gras,  pa  un  bynag  ai 
luddewon  ai  Cenedloedd  oeddynt ;  tyr  oedd 
yr  apostol  yn  ymostwng  i  gyd-ymddwyn  â 
hwynt,  fel  pe  buasai  yn  un  o  bonynt:  pob 
peth    yr   oeddynt   hwy  yn   betrusgar   yn    ei 

•  gylch,  yr  oedd  yntau  yn  ymollwng  gyda 
I  hwynt,  ac  yn  ymattal  oddi  wrth  lawer  o 
j  bethau  cyfreitldawn,  rhag  iddo  eu  rhwystro 
a  churo  eu  gwàn  gydwybod  hwy,  X  a  hyn  oli 
fel  yr  ennillai  efe  y  gweiniaid,  i  wrando  ar 

I  ei  athrawiaeth  a'i  gynghorion  ef,  i'w  cadarn- 
|  âu  a'u  sefydlu  yn  raddol  yn  mhethau  pwysig 
!  a  hinfodol  yr  efengyl,  er  eu  cryfder,  eu  cys- 

|  ur,  a'u  hiachawdwriaeth.  ||  I  ddywedyd  y 
|  cwbl   niewn  gair,  efe  a  ymwnaeth  yn   bob 
peth  i  bawb  hyd  y  gallai,  ac  hyd  yr  oedd  yn 

j  gyfreithlawn  iddo,  §  fel  y  gallai  yn  hollawl 
i  ac  yn    effeithiol  gadw   rhai  o   bob   math 
ddynion,  Iuddewon  a  Chenedloedd,  cryfion 

jj  a  gweinion.  Mawr  oedd  cariad  a  gostyng 
|  eiddrwydd  yr  apostol  enwog  hwn  !  Pa  es- 

j'  ampl  a  roddodd  efe  i  bawb  ! ============== 

23  *  A  hyn  yr  wyf  fi  yn  ei  wneuth- 
ur  Aer  mwyn  yr  efengyl,  'f  fel  y'm 
gwneleryn  gyd-gyfrannog  o  honi. *  adn.  12.  Marc  8  35.  2  Cr.  2.  4.  Ual.  2.  5.  2  Tiro.  2. 

10.  /adn.  25-27.  2  Tim.  2  6.  HeH.  3.  I,  14.  I  Pedr  5. 
1.   1  Ioau  I.  3. 

*  Dau  ddyben  raawr  oedd  gan  yr  apostol 
yn  ei  holl  Uför  a'i  hunan-ymwadiad  ;  gogon- 
iant  Duw  yn  llwyddiant  yr  efengyl,  ac  a<-*<- 
ub  eneidiau  gwerthfawr  dynion  o  bob  cen- 
edl :  t  ac  wrth  lafurio  i  gyhoeddi  yr  efengyl 

a'i  bendithion  i  eraill,  yr  oedd  ef  ei  hun  yn 
cael  ei  wneyd  yn  gyfranog  o  hóni  hi  a'i  ben- 
dithion  :  wrth  ddyfrâu  eraill,  yr  oedd  ef  ei 
hnn  yn  caef  ei  ddyfrâu  hefyd  ;  a  byn  oedd 

rhan  lawr  o'i  wobr  ef,  yn  yr  amddifadrwydd 
o  bob  cynnnliaeth  a  gwobrwy  gan  y  Corinth- 

iaid.  Onid  oes  yma  argyhoeddiad  Ilym  i'r 
rhai  hyny  sydd  yn  cymmeryd  y  weinidog- 
aeth  i  fynu  er  mwyn  budr-elw?  ac  onid  yw 
ymddygiad  rhydd,  hynaws,  a  gostyngedíg  yr 

apostol  yn  y  tair  adnod  o'r  blaen,  yn  gywil- 
ydd  mawr  i'r  rhai  tỳn  ar  eu  barnau  a'u  tyb- 
iau  eu  hnnain  ì  ac  hefyd  yn  dangos  y  cyf- 
newidiad  rhyfedd  a  wnaed  arno  ef,  rhagor  y 
peth  oedd,  pan  oedd  fel  Pharisead  rbagfarn- 
llyd  yn  erlid  y  saint  yn  greulawn  am  nad 

oeddynt  o'r  un  farn  a  chrefydd  âg  ef  ei  hun a'i  bíaid? 

24  *  Oni  wyddoch  chwi  fod  m  y 
rhai  sydd  TOyn  rhedeg  mewn  gyrfa,fi 
gŷd  yn  rhedeg,  ond  bod  un  yn  der- 
byn  y  gamp?  °  J  felly  rhedwch,  fel  y caffoch  afael. 

m  Hos.  12.  10.  n  Salm  19.  5.  Preg.  9.  11.  Jer.  12.  5. 
o  adn.  26.  Gal.  2.  2.  a  5.  7.  Phil  2.  16.  a  3.  14.  2  Tim.  4. 
7,  8.  Heb.  12.   1.  lago  1.  12.  Dat.  3.  11. 

Mae  yr  apostol  yn  gwasgu  ei  holl  ymad- 
roddion  blaenorawl  ar  feddyliau  y  Corintb- 
iaid,  trwy  adgoffa  iddynt  yr  anhawstra  i  fyn- 
ed  i'r  nefoedd  ;  a'r  anghenrheidrwydd  oedd 
iddynt  oll  ymdrechu  bod  am  y  blaenaf  yn  y 
rhedegfa  ysbrydol.  *  l  egluro  hyn  yn  well, 
mae  yn  crybwyll  am  y  campau  Groegaidd,y 
rhai  oedd  yn  ddigon  hysbys  a  chynnetìn  idd- 
ynt  hwy.  Yr  oedd  llawer  o'r  campau  byn 
mewn  arferiad  gan  y  Rhufeiniaid  a'r  Groeg- 
iaid :  yr  oedd  ganddynt  eu  campati  Olym- 
paidd,  Pythaidd,  Nemêaidd,  ac  Isthmaidd  ; 
yr  olaf  o  ba  rai  oedd  yn  arferol  yn  Corinth, 
île  byddid  yn  rhedeg,  yn  codymu,  yn  dyrn- 
odio,  yn  neidio,  yn  tafiu  raeini,  Òcc.  :  ond  am 
redeg  y  sonir  yma,  yr  hyn  a  alwent  hwy 
stadium,  neu  redegfa  droed.  t  Gwyddai  y 
Corinthiaid  yn  dda,  fod  yr  ymdrechwyr  yn 

y  gamp  hon  "  i  gyd  yn  rhedeg  ;"  â'n  holl nerth,  eu  cyflymdra,  ac  yn  barâus,  nes  i 
rywun  ennill  y  gamp;  pryd  y  byddai  y  lleill 
i  gyd  yn  cael  eu  siomi,  ac  mewn  rhyw  fesur 
eu  gwaradwyddo.  jFellyrheded  y  rhai  cref- 
yddoi  yn  Corinth,  yn  eu  gyrfa  ysbrydol  ; 
mynai  yr  apostol  iddynt  redeg  o  ddifrif,  yn 
egniol,  yn  hunan-ymwadol,  yn  amyneddgar, 
ac  yn  barâus :  heb  ofni  caledi  a  pheryglon, 
heb  ddyhirio,  heb  gymmeryd  eu  hudo  gan 
ddeniadau  bydol ;  fel  y  gallent  dderbyn  y 
gamp,  yr  hon  a  gollai  proífeswyr  diofal  a 
chnawdol  yn  sicr,  er  eu  siomedigaeth  a'u 
gwarth  tragywyddol. 

25  *  Ac  y  mae  pob  un  a'r  p  sydd 
yn  ymdrech,  i  f  yn  ymgadw  ym  mhob 



Ymdrech  yr  apostol  i I  COR.  X. 
ymddwyn  yn  addas  i'w  swydd. 

peth  :  a  hwynt-hwy  yn  wir,  fel  y  der- 
byniontgoron  lygredig;  •  eithr  nyni, 
un  anllygredig. 

p  Eph.  6.  12—18.  !  Tim.  6.  12.  2  Tim.  2.  5.  a  4.  7. 
Heb    12.  4.  q  G.I.  5.  23.    Tit.  1.  8.  a  2.  2.    2  Pedr  1.  6. 
r  pen.  15.  54.  2  Tim.  4.  8.  üeb.  12.  28.  lago  1.  12.  1  Pedr 
1.  4.  a  5.  4.   Dat.  2.  10.  a  3.  II.  a  4.  4,  10. 

*  Beth  bynag  fyddo'r  gamp,  ai  rhedeg  ai 
un  o'r  pethau  eraill  a  enwyd  dan  adn.  24; 
mae  pob  un  a'r  sydd  yn  ymdrechu,  (agôniz- 
omenos,  gwel  ar  Luc  13.  24.)  t  yn  ymgadw  yn 
mhob  peth  :  nid  yw  yn  trymâu  ei  naturtrwy 
fwyta  ac  yfed  i  ormocledd  ar  y  naill  law  ;  ac 
nid  yw  yn  ei  gwanychu  ac  yn  ei  meddalu 
trwy  orrnod  seguryd  ac  anlladrwydd  ar  y 
llaw  arall.  Byddai  yr  ymdrechwyr  yn  gor- 
fod  byw  wrth  reol  lèm,  a  dysgyblaeth  galed, 

i'w  haddasu  a'u  caledu  erbyn  y  campau  hyn  : 
t  a  hwynt-hwy  yn  wirfel  y  derbynient  goron 
lygredig;  eithr  y  cristion,  un  anllygredig,  gan 
hyny  pa  faint  mwy  y  dylai  efe  ymdrechu, 
ac  ymgadw  yn  mhob  peth  i  ymdrechu  ? 

Coron  o'r  olew-wydden  wyllt,  oedd  yn  y 
eampau  Olympaidd  ;  o'r  llawr-wydden,  yn  y 
campau  Pythaidd  ;  o'r  binwydden,  yn  y 
campau  Isthmaidd,  neu  Gorinthiaidd,  ac  o'r 
perlys,  (parsley,)  neu  fân  lysiau  cyffelyb, 
yn  y  campau  Nemêaidd :  ac  am  goronau 
mòr  wael  a  Hygredig  a  hyn,  y  byddent  hwy 
yn  ymdrechu  ! 

26  *  Yr  wyf  fi  gan  hynny  felly  yn 
rhedeg,  *  f  nid  megis  ar  amcan ;  *  %  felly 
yr  wyf  yn  ymdrechu,  nid  fel  un  yn 
curo  yr  awyr. 

«  2  Cor.  5.  1,  8.  Phü.  %.  21.  2  Tim.  I.  12.  'a  2.  5.  Heb. 
4.  I.  1  Pedr  5.  1.  2  Pedr  1.  10,  H.  /  Mat.  11.  12.  Luc 
13.  24.  Rpb.  6.  12.  Col.  1.  29. 

*  Gallai  yr  apostol  ddywedyd  am  dano  ei 
hun  ei  fod  yn  ymgadw  yn  mhob  peth,  ac  yn 
ymdrechu  i  redeg  yr  yrfa  ysbrydol  o  ddifrif, 

ac  â'i  holl  egni.  t  Nid  ar  amcan,  ychwaith, 
yr  oedd  efe  yn  rhedeg ;  ond  u  ymdrech  yn 
gyfreithlawn"  yr  oedd  efe,  yn  ol  rheolau 
manylaf  y  gamp ;  neu  mewn  ymadroddion 
eraill,  yn  ol  rhëolau  sanctaidd  gair  Duw. 
Nid  oedd  ammheuaeth  ganddo  pa  un  a  oedd 
ar  Iwybr  ei  ddyledswydd  ai  nid  oedd,  pa 
un  a  oedd  yn  boddloni  Duw  ai  nid  oedd,  a 

pha  un  a  oedd  efe  ar  y  ífordd  i'r  nefoedd 
ai  nid  oedd  :  ac  nid  ar  amcan  yr  oedd 
ychwaith,  pa  un  a  gyrhaeddai  efe  y  nefoedd 
yn  y  diwedd  ai  peidio.  Nid  fel  un  yn  rhed- 
eg  blith-dra-phlith  âg  eraill  heb  sylw  arno, 
medd  rhai,  yw  ystyr  y  geiriau  Groeg  yma  : 
yr  oedd  digon  o  sylw  ar  Paul;  yr  oedd  yn 

"  ddrych  i'r  byd,  i'rangelion,  ac  iddynion." 
JByddai  y  dyrnodwyr  gynt  yn  arfer  dyrnod- 
io  wrthynt  eu  hunain,  er  mwyn  dysgu,  pryd 
na  byddai  yr  un  gwrthwynebwr  gyferbyn  â 
hwy  ;  yr  hyn  a  elwid  curo  yr  awyr  :  nid 
felly  yr  oedd  Paul  yn  ymdrechu ;  yr  oedd 
iddo  ef  ddigon  o  wrthwynebwyr  crenlawn, 
cryfion,  a  medrus  bob  amser.  Tybia  erailí 
mai  yr  ergyd  a  feddylir  yma  wrth  guro  yr 
awyr,  curo  yr  awyr  yn  lìe  curo  y  gwrth- 
ddrych  :  nid  felly  ychwaith  yr  oedd  Paul 
yn  ymdrechu,  neu  yn  ymladd,  yn  ol  y  Saes- 
oneg.    Puhteuô,  ymladd  â  dyrnau. 

27  H*  Ond  yr  wyf  fi  yn  cospi  fy 
nghorph,  ac  yn  ei  ddwyn  yn  gaeth ; 
*  f  rhag  i  mi  mewn  un  modd,  wedi  i 

mi  bregethu  i  erarll,  fod  fy  hun  *  yn 
anghymmeradwy. 

«  adu.  25.  pen.  4.  II,  12.  a  6.  12,  13.  a  8.  13.   Rbuf.  8. 
13.  2  Cop.  6.  4,  5.  a  II.  27.  Col.  3.  5.  2  Tim.  2.  22.    1  Pedr 
2.  II.        x  pen.  13.  1—3.  Salm  50.  16.  Mat.  7.  21—23.    Luo 
12.  45—47.  a  13.  26,  27.   2  Pedr  2.  15.        y  Jor.  6.  30.   Luc 

25.  Aot.  1.  25.  2  Cor.  13.  5,  6. 

*  Gwelwn  yma  mai  ei  nwydau  llygredig 
ei  hun,  oedd  gelynion  gwaethaf  Paul ;  a'r 
rhai  hyn  yr  oedd  yn  ymladd  ac  yn  ymdrech 
yn  wastadol.  Yr  oedd  efe  mewn  ystyr  yn  cospi 
ei  gorph  naturiol,  ac  yn  ei  ddwyn  yn  gaeth, 

trwy  lafur,  anhunedd,  ymprydiau,  gweddi'au, 
hunan-ymwadiad  mewn  pethau  cyfreithlawn, 
chwaithach  pethau  anghyfreithlawn ;  a'r 
cwbl  i  ddarostwng  ei  lygredigaethau  tumewn- 
ol,  i  groeshoelio  yr  hen  ddyn,  yn  nghyd  â'i 
ŵyniau  a'i  chwantau.  Mae  y  gair  a  gyf- 
ieithir  "  cospi,"  yma,  yn  arwyddo  dyrnodio 
yu  y  gwyneb,  yn  enwedig  dàn  y  Uygaid  ;  fel 
y  byddai  y  dyrnodwyr  yn  y  campau  gynt  : 

a'r  gair  a  gytìeithir  "  dwyn  yn  gaeth"  yn  ar- 
wyddo  tatiu  y  gwrthwynebwr  i  lawr,  a'i 
gadw  i  lawr,  hyd  ouid  ildiai,  a  rhoddi  i 
fynu  yr  ymdrech :  felly  y  gwnai  yr  ym- 
drechwyr  yn  y  campau  gynt,  felly  y  gwnai 
yr  apostol  â'i  hen  ddyn  ;  ac  felly  y  dylai  pob 
cristion  wneyd  yn  ddiarbed,  os  ydynt  am 
fuddugoliaeth.  t  Mae  amryw  o  eiriau  y  rhan 

hon  o'r  adnod  eto,  wedi  eu  cymmeryd  oddi 
wrth  y  campau  mae  yr  apostol  yn  sôn  am 

danynt,  ac  yn  cyfeirioat  bethan  perthynol  i'r 
campau  hyny  :  gellid  alleiriodiwedd  yr  adn- 
od  fel  hyn  :  Rhag  i  mi  mewn  un  modd,  wedi 
i  mi  gyhoeddi  rheolau  y  gamp  i  eraill,  ac 

arddangos  y  gwobrwyon  i'r  ymdrechwyr ; 
fod  yn  euog  fy  hun  o  ymdrechu  yn  anghyf- 
reithlawn,  yn  groes  i'r  rheolau  hyny  a  gy- 
hoeddais,  a  chael  fy  marnu  yn  anghymmer- 

adwy  am  hyny,  ac  yn  annheilwng  o'r  goron 
yr  ymdrechais  am  dani.  Byddai  rhyw  un 

yn  cyhoeddi  rheolau  yr  ymdrechion  a'r 
gwobrwyan  yn  y  catnpau  gynt;  ac  os  ym- 
drechai  hwnw  yn  annheg,  ac  yn  groes  i'r 
rheolau,  bernid  ef  yn  anghymmeradwy,  ac 

yn  annheilwng  o'r  gamp.  Yn  gyffelyb  i 
hyny,  yr  oedd  yr  apostol  wedi  pregethu  yr 

efengyl,  ei  rheolau  sanctaidd,  a'i  gwobrwy 
gogoneddus,  i  eraill;  ac  yr  oedd  yn  "  ym- 
gadw  yn  mhob  peth"  yn  ol  rheolau  yrefeng- 
yl,  "  yn  cospi  ei  gO! ph,  ac  yn  ei  ddwyn  yn 
gaeth,"  rhag  mewn  uti  modd  ei  fod  ef  ei  hun 
yn  anghymmeradwy,  a  cholli  y  goron  yn  y 
diwedd.  Nid  oedd  Panlyn  ofni  am  ei  gym- 
meradwyaeth  gyda  Duw ;  ond  yr  oedd  yn 
arfer  y  moddion  hyn  fel  na  byddai  yn  «ng- 
hynimeradwy  :  nid  yw  sicrwydd  y  credadyn 
am  ei  hawl  i  fywyd  tragywyddol,  yn  ei 

wneyd  yn  ddiofal,  ac  yn  esgeulus  o'r  modd- 
ion  i  gyrhaedd  y  bywyd  hwnw.  Mae  y  geir- 
iau  yn  dangos  hefyd,  y  gall  llawer  bregethu 
yr  efengyl  yn  dda  i  eraill,  a  bod  yn  anghym- 
meradwy  eu  hunain  :  ac  felly  y  bydd,  rhaid 
ofni,  i  bawb  sydd  yn  rhodio  yn  benrhydd,ac 
yn  groes  i  reolau  sanctaidd  yr  efengyl.  Aát 
ohimos,  anghymmeradwy,  a  gwrthodedig,  fel 
metel  anmhur,  a  llawn  o  sothach,  pan  ei 

profer  trwy  dân  y  toddydd. 
PEN.  X. 

Sacramentau  yr  Juddewon  yn  gysgodauini. 

*AC  arìl  fynnwn  i  chwi  fod  heb 

wybod,  frodyr,  f  íod  b  ein  tadau  oll 



Rhagorfreintiau COR.  X. 
yr  Iuddewon. 

c  dan  y  cwmmwl,  d  a'u  myned  oll  trwy 
y  môr ; 

apen.  12.  1.     »14.38.     Rhuf.  11.  «1.  *  Ioan  4.  20 
Rhnf.  4.  11.  Gal.  3.  29.  e  Ex.  13  91,  22.  %  14.  19,  20. 
Num.  9.  15-22.  a  14.  14.  Deut.  I.  33.  Neh  9.  12,  19.  Salra 
78.14.    a  105.  39.  d  Ex.  14.  22,  29.    Nuui.  33.  8.    Jufh. 
4.23.  Neh.9.  11.  Salm  66.  6.  a  7?.  16— 20.  a  78.  13,  53. 
a  106.  7—11.  a  114.  3-5.  a  136.  13—15.  £•.  63.  11-13. 
Heb.  11.  29.   Dat.  15.  2,  3. 

Gwedi  i'r  apostol  annog  y  Corinthiaid  i 
redeg  eu  gyrfa  gyda  diwydrwydd  a  tfyddlon- 
deb  gwrol,  mae  efe  yma  yn  myned  i  ddang- 
os  fel  y  methodd  Uawer  o'r  luddewon,  pobl 
brîodol  Duw,  yn  y  mater  pwysig  hyny,  neu 
beth  cyffelyb  i  hyny.  Felly  y  tybia  Dod- 
dridge  fod  cyssylltiad  y  geiriau  hyn  â'r  ben- 
nod  o'r  blaen ;  ond  tybia  eraill  mai  dychwel- 
yd  mae  yr  apostol  at  y  mater  o  gyd-fwyta 
â'r  paganiaid  yn  eu  gwleddoedd  eilun-addol- 
gar;  yr  hyn  y  tybiai  rhai  o'r  CorinthUid 
nad  oedd  dim  niwed  ynddo,  ac  na  wrthodai 
Duw  mo  honynt  am  hyny.  *  Ni  fynai  idd- 
ynt  fod  heb  wybod  fel  y  bu  y  tadaa  ludd- 
ewig  oll  dàn  y  cwmwl,  a'u  myned  oll  trwy 
y  môr  coch,  ar  eu  myuediad  allan  o'r  Aipht 
tua  gwlad  yr  addewid.  t  Eiu  tadau  ni  ludd- 
ewon. 

2  c*A'u  bedyddio  +  hwy  oll  \  i 
Moses,  ||  yn  y  cwmmwl,  §  ac  yn  y 
môr; 

epen.  I.  13-16.  Ex.  14.  31.  Ioan  9.  28,  29.  Heb.  3.  2,3. 

*  Rhaid  deall  y  gair  bedyddio  yma  yn 
ddYau  yn  ei  ystyr  naturiol,  a  llythyrenol,  ac 
nid  mewn  rhyw  ystyr  alíegawl,  gyfriniawl, 
neu  rywbeth  ysbrydol :  am  yr  arwydd  gwel- 
edig  oddi  allan  y  dywedir  yma,  ac  nid  am  y 
gras  ysbrydol  oddi  fewn.  t  Fel  hyn  bedydd- 
iwyd  yr  Israeliaid  oll  fel  cenedl,  yn  hen  ac 
yn  ieuainc,  yn  wŷr,  yn  wragedd,  a  phlant ; 
hyd  yn  nod  mabanod  ar  y  bronau.  %  Bed 

yddiwyd  hwynt  i  Moses,  sef  i'r  cyfammod  a 
wnaeth  Duw  â  hwynt  trwy  weinidogaeth 
Moses  eu  blaenor ;  yn  yr  hwn  yr  oedd  Duw 
yn  Dduw  iddynt  hwy,  a  hwythau  yn  bobl 

iddo  yntau.  Bedyddiwyd  hwy  i'r  wir  gref- 
ydd,  a'r  athrawiaeth  a  ddysgai  Moses  iddynt, 
fel  prophwyd  Duw  yn  eu  plith,  cysgod  o 

Grist,  y  Cyfryngwr  a'r  gwir  Brophwyd.  Yn 
y  bedyddiad  hwn,  cymmerodd  Duw  yr  holl 
genedl  yn  eglwys  weledig  iddo  ei  hun  ;  mewn 
dull  cyffelyb  fel  y  mae  yn  cymmeryd  yr  holl 

gristionogion  proffesedig  â'u  plant  i'r  eglwys 
eto  trwy  fedydd.  Nid  dysgu  yn  gyntaf  a 

bedyddio  wedi  hyny  oedd  yma ;  ond  i'r 
gwrthwyneb,  bedyddio  yn  gyntaf,  a  dysgu 
wedi  hyny  :  (gwel  ar  Mat.  28. 19,  20,)  ychyd- 
ig  a  gawsai  yr  Israeliaid  o'u  dysgu  y  pryd 
hwn  at  a  gawsant  wedi  hyn  ;  ac  nid  oedd 

yma  fawr  o  hamdden  ychwaith  i'w  holi 
hwynt  am  eu  proffes  o  edifeirwch  a  ffydd. 

I  Bedyddiwyd  hwy  i  Moses,  trwy  Moses,  yn 
Moses,  gyda  Moses,  ac  i  gyd  oll,  hyd  yn  nod 

I  Moses  ei  hun:  dywedir  y  goddef y  geiriau 
Groeg  (eis  ton  MôsênJ  eu  cyfieithu  yn  mhob 

un  o'r  ffyrdd  yna,  ond  rhy  faith  fyddai  man- 
ylu  ar  bob  un  o  honynt,  rhoddwyd  prif  fedd- 
wl  y  geiriau,  gobeithio,  yn  y  sylwad  uchod. 

|f  "  Yn  y  cwmwl ;"  sef  trwy  wlithiad  y  cwm- 
wl  arnynt:  tybir  fod  cyíeiriad  at  hyny  yn 
Salm  68.  7,  8,  9.      §  "  Ac  yn  y  môr ;"  sef 

ddyfroedd  ardir  sych.  Felly  ytybia  dynion 
dysgedig  a  duwiol,  i  r  Israeliaid  gael  eu  bed- 
yddio  yn  y  cwmwl  ac  yn  y  môr  ;  ac  mae  yn 
sicr  mai  trwy  daenelliad,  ac  nid  trwy  droch- 
iad  y  cawsant  eu  bedyddio :  yr  Aiplitiaid  a 

gawsant  ei  trochij  'ie,  a'u  claddu  hefyd  i farwolaeth,  ac  nid  ísrael. 

3  /  *  A  bwy tta  o  bawb  o  honynt  yr 
un  f  bwyd  ysprydol ; 

/  Eî.  16.  4,  15,  35.  Deut.  8.  3.  Neb.  9.  15,  90.  Salm 
78.  23—25    a  105    40.  lom  6.  22-59. 

*  Bwytâodd  y  rhai  a  ayrthiasant  yn  yr  an- 
ialwch  yr  un  Manna  ag  a  fwytâodd  Caleb  a 
Joshua,  y  rhai  a  aethant  i  wlad  Canaan :  neu 
bwytàodd  yr  Iuddewon  a  drengasant  yn  yr 

anialwch,  yr  un  "  bwyd  ysbrydol  "  agydym 
ninnau  yn  fwyta ;  hwynt-hwy  yn  y  cysgod, 
a  ninnau  yn  y  sylwedd  :  neu,  hwy  a  fwytas- 
ant  oll,  y  rhai  da  a'r  drwg,  yr  un  bwyd  ys- 
brydol.  |  Gelwir  y  Manna  yn  "  fwyd  ys- 
brydol,"  yn  1.  Am  iddo  ddyfod  i  waered  o'r 
nef :  yn  2.  Am  ei  fod  yn  dyfod  yn  wyrthiol : 
yn  3.  Am  ei  fod  yn  fara  angelion,  yn  cael  ei 
roddi  trwy  weinidogaeth  angelion  :  yn  4.  Ac 
yn  benaf,  am  ei  fod  yn  gysgod  o  Grist,  y 

gwir  fara  ysbrydol,  a  ddaeth  i  waered  o'r nef. 

4  *  *  Ac  yfed  o  bawb  o  honynt  yr 
un  ddiod  ysprydol :  f  (canys  hwy  a 

yfasant  o'r  Graig  ysprydol  a  oedd  yn 
canlyn  :  b  \  a'r  Graig  oedd  Crist) *  Ex.  17.  6.  Nutn.  20.  11.  Salm  78.  15,  20.  a  105.  41. 
E»  +3.  20.  a  48.  21.  loan  4.  10,  14.  a  7.  37.  Dat.  22.  17. 
A  p»n.  II.  24,  25.  Gen.  40.  12.  a  41.  26.  Ezeo.  &.  4,  5.  Dan. 
2.  3S.  a  7.  17.  Mat.  13.  38,  39.  a  26.  26-28.  Gal.  4.25.  Col. 2.  17.  Heb.  10.  1. 

*  Gelwir  y  dwfr  hwn  o'r  graig  yn  "  ddîod 
ysbrydol"  hefyd,  am  ei  gael  yn  wyrthiol, 
(gwel  Exod.  17.  6 ;  Nura.  20.  11,)  ac  am  ei 

fod  yn  gysgod  o  fendithion  yr  efengyl  i'r saint,  ar  eu  taith  trwy  anialwch  sych  y  byd 

hwn.  t  Nid  y  graig  "  oedd  yn  canlyn"  yn 
dd'íammau  ;  eithr  y  dwfr  a  tfrydioda  alían 
o'r  graig,  ar  waith  Moses  yn  ei  tharo  hi. 
Canlynodd  y  dẁfr  hwn  hwy  am  ryw  yspaid 
hir  o  amser  yn  eu  teithiau  ;  ond  yn  rbyw 
fodd,  un  ai  yn  gosp  am  eu  pechodau,  neu  er 

prawf  peilach  o'u  tfydd,  ni  a'u  cawn  hwynt 
wedi  ei  golü  pan  ddüethant  i  Cades,  a  Duw 
yn  adnewyddu  y  wyrth  yno  drachefn,  Num. 

20.  11.  Ac  wedi  hyny  drachefn,  ni  a'u  cawn 
hwynt  yn  cael  gorchymyn  i  brynu  dwfr  am 
arian  gan  yr  Edomiaid  yn  Deut.  2.  6 :  felly 

mae  yn  debyg  na  chanlynodd  yr  un  o'rddau 
ddwfr  gwyrthiol  hwynt,  yr  holl  ffoidd  i 
Ganaan.  J  "  A'r  Graig  oedd  Grist:"  hyny 
yw,  a'r  graig  oedd  gysgod  o  Grist.  Craig 
naturiol  oedd  y  graig,  ondyroedd  yn  gysgod 
o  Grist  mewn  amryw  bethau  : — 1.  Yn  ei 

chadernid  d'íysgog ;  craig  oesol,  a  chadernid 
tragywyddol  yw  efe  i'w  bobl.  2.  Trwy  daro 
a  hollti  y  graig  hon  y  rhoddodd  hi  ddwfr; 
felly  trwy  ddryllio  Crist  ar  y  groes  mae  ben- 
dithion  ysbrydol  yn  deilliaw  o  hóno  ef. 
Gellid  enwi  Hawer  obethau  eraill,  ond  rhaid 
i  ni  ymatial  rhag  ofn  meithder. 

5  *  *  Eithr  ni  bu  Dduw  foddlawn 

i'r    rhan   fwyaf  o  honynt :   f  canys 
trwy   wàsgâriâd/neu  daenelliad   ewynfriw,  CWympwyd  hwvilt  yn  y  dififaethwch. 

™  n^íí îyT  ?,4dwfU  môr  ara^H.»/»?.tÄJW«^;ÄV:?éi^.,ŵ5: gan  nerth  y  gwynt,  fel  yr  oeddynt  yn  myued   Heb.  3  i?.  jud.  5. 
rhwng   y   ddao  fur,   neu   y    ddau  bentwr  oj     *  Ond  er  mwynân  yr  holl  ragor-freintiau 

m 
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allanol  a  chysgodol  hyn,  fel  pobl  ac  eglwys 
weledig  Duw,  yr  oedd  nifer  mawr,  y  "rhan 

fwyaf  o  ho'uynt,"  nad  oedd  Duw  ddim  yn 
foddlawn  iddynt ;  ond  yn  cael  ei  ddigio  gan- 
ddynt,  o  herwydd  eu  hanghrediniaeth,  eu 

heilnn-addoliaeth,  eu  grwgnachrwydd,  a'u 
hamryw  bechodau  eraill.  tOherwydd  hyny, 

distrywiwyd  y  fath  l'íaws  o  honynt  yn  yr  an- 
ialwch,  yn  y  naill  tfordd  a'r  Hall,  fel  yr  oedd 
eu  cyrph  yn  gorwedd  yn  bentyrau  ar  hyd  y 
ddaear,  megys  ar  ol  lladdfa  mewn  rhyw 
frwydr  ofnadwy.  Syrthiasant  oll  yn  ol  o 

wlad  yr  addewid ;  a  Uawer  iawn  yn  ol  o'r 
etifeddiaeth  nefol.  Yr  oedd  hyn  yn  ddang- 
osiad  eglur  i'r  Corinthiaid,  (ac  i  ninnan  hef- 
yd,)  nad  oedd  enw  o  grefydd  a  breintian  all- 
anol  helaeth,  ddim  yn  ddigon  er  achub  eu 
heneidiau  i  fywyd  tragywyddol. 

ík ■  *  A'r  pethau  hyn  a  wnaed  yn 
siamplau  i  ni,  ffel  na  ̂ chwennychem 
ddrygioni,  megis  ag  y  chwermychas- 
ant  hwy. 

*  adi».  II.  Zeph.  3.  6,  7.  Heb.  4.  11.  2  Pedr  2.  6.  Jud. 
7.        /Num.  11.  4,  31—34.  Salm  78.  27—31.  a  106.  14,  15. 

*  Wrth  gymhwyso  y  pethau  uchod,  mae  yr 
apostol  yn  dywedyd  eu  bod  yn  esamplau  i 
ni  ;  wedi  eu  bwriadu  fel  cysgodan,  neu  gyn- 
lluniau,  (felly  yr  arwydda  y  gair  Groeg  ty- 
poi,J  i  ddangos  i  ni  pa  fodd  yr  ymddyga 
Duw  yn  mhob  oes  tuag  at  ddynion  a  bechant 
yn  ei  erbyn  ef,  yn  y  mwynâd  o  freintiau 
mawrion  a  thàn  enw  o  broffes  grefyddo!. 
t  Fel  trwy  ddarllen  am  y  canlyniadan  dinys- 
triol  o  anufudd-dod  a  gwrthryfel  Israel,  y 
byddo  i  ni  gael  ein  hattal  rhag  coledd 

chwantau  pechadurus  yn  ein  calonau,  na'u 
cyflawni  mewn  gweithredoedd,  megys  y 
gwnaethant  hwy.  Efallai  bod  yma  gyfeiriad 
at  flŷs  y  Corinthiaid  i  bethau  wedi  eu  ha- 
berthu  i  eilunod,  mewn  cyferbyniad  i  flŷs  yr 
Israeliaid  am  gig  a  danteithiou  yr  Aipht,  pan 
oedd  digon  o  Fanna  ganddynt. 

7  m  *  Ac  na  fyddwch  eilun-addol- 
wyr,  f  megis  rhai  o  honynt  hwy  ;  fel 

y  mae  yn  ysgrifenedig,  n  J  Eisteddodd 
y  bobl  i  fwytta  ac  i  yfed,  ac  a  gyfod- 
asant  i  chwareu. 

m  adn.  14,  20— 22.  pen.S.  11.  a  6.  9.  a  8.  7.  Deut.  9. 
12,  16—21.  Salm  106.  19,  20.  1  Ioan  5.  21.  «  Ex.  32. 
6—8,  17—19. 

*  Nid  oedd  ond  ychydig  er  pan  fnasai  y 
rhan  fwyaf  o'r  cristionogion  yn  Corinth  yn 
eilun-addolwyr  hollawl ;  o  ganol  eilun-addol- 
iaeth  y  galwyd  hwy,  am  hyny  yr  oeddent 
mewn  perygl  mawr  o  syrthio  yn  ôl  i  eilun- 
addoliaeth,  eu  hen  grefydd,  drachefn :  yn 

enwedig  wrth  ystyried  fod  llawer  o'u  perth- 
ynasau  a'u  hen  gyfeillion  yn  eilun-addolwyr 
o  hyd  ;  y  rhai  hyny  yn  en  gwahodd  i'r 
gwleddoedd  eilun-addolgar,  hwythau  mòr 
hoíF  o  fyned,  ac  yn  barnu  nad  oedd  dim 
niwed  yn  hyny,  gan  nad  oeddent  hwy  yn 
addoli  yr  eilunod.  **  Na  fyddwch  eilun-add- 
olwyr,"  ac  na  roddwch  eich  hunain  mewn 
profedigaeth  i  hyny.  t  Cyfeiriad  at  y  llo 
aur  a  wnaethai  Aaron  sydd  yma  ;  J  yno  y 

bwytâodd  ac  yryfodd  y  bobl  o'rhyn  a  aberth- 
asent  i'r  eilun,  ac  y  cyfodasant'i  chwareu  a 
dawnsio.  Gwel  Exod.  32.  6, 19.  Gwel  hef- 
yd  Act.  7.  41—43. 

8  °s*  Ac  na  odiiiebwn,  f  fel  y  god- 
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inebodd  rhai  o  honynt  hwy,  Jac  y 
syrthiodd  mewn  un  dydd  dair  mil  ar 
hugain. 

o  pen.  6.  9,  18.  Num.  25.  1—9.  Salm  106.  29.  Dat.  2.14. 

*  Sylwasom  o'r  blaen,  mai  lle  ofnadwy  yd- 
oedd  Corinth  am  odineb,  ptiteindra,  ac  aflen- 
did  o  bob  math  :  dywed  haneswyr  fod  gan- 

ddynt  deml'  wedi  ei  chyssegru  i  Gwener, (Venus,)  duwies  y  cariad  ;  (duwies  y  try- 
thyllwch  yn  hytrach ;)  a  bod  dros  fil  o  ferch- 
ed  yn  offeiriadesau,  yn  perthyn  i'r  deml 
hòno,  i  gyd  yn  bnteiniaid  proffesedig,  yr 

oeddynt  "yn  ystyried  hyny  yn  addoliad 
crefyddol  i'w  duwies  aflan.  Mòr  gyffredin 
oedd  godineb  yn  y  Ile  aflan  hwnw,  fel 
yr  oedd  un  gair  Groegam  buteindra,  yn  cael 
ei  gymmeryd  oddi  wrth  enw  y  ddinas;  Cor- 
inthiazein,  dilyn  arfeiiad  Corinth.  Wrth 
ystyried  y  pethan  uchod,  nid  heb  achos  yr 
oedd  yr  apostol  yn  dywedyd  wrth  y  Corinth- 
iaid  "  Na  odinebwn."  t  Sef  gyda  merched 
Moab,  trwy  ddyfais  felltigedig  Balaam  ; 
Gwel  yr  hanes  yn  Num.  25.  1—9:  Gwel 
hefyd,  Dat.  2.  14.  Hudwyd  meibion  Israel 
i  odineb  yn  gyntaf,  ac  o  hyny  i  eilun-addol- 
iaeth.  í  Digiodd  Duw  wrthynt  am  y  tro 
hwn,  fel  y  syrthiodd  niewn  un  dydd  o  hon- 
ynt  dair  mil  ar  hngain,  medd  yr  apostol 
yma ;  pedair  mil  ar  hugain  medd  Moses,  yn 
Num.  25.  9.  I  gysoni  Paul  a  Moses  ynra, 

tybia  rhai  i  dair  tnil  a'r  hugain  farw  o'r  pla, 
ac  i  fil  yn  ychwaneg  gael  eu  rhoddi  i  farwol- 
aeth  gan  y  barnwyr  am  eu  trosedd :  Gwel 

Nnm.  25.  5 — 7.  Felly  y  barna  tri  o'n  Hawd- 
wyr ;  mae  gan  Pool  ffyrdd  eraill  i  gysoni  y 
ddau  hanes,  nad  yw  yn  angenrheidiol  eu 
crybwyll  yma  :  y  peth  a  enwyd  sydd  fwyaf 
tebygol. 

9  *  Ac  na  p  themtiwn  Grist,  f  megis 
ag  y  temtiodd  rhai  o  honynt  hwy, 

qX  ac  a'u  distrywiwyd  s^an  seirph. p  Ex.  17.  2,  7.  a23.  20,  21.  Num.  21.  6.  Deut.  6.  16. 
Salui  78.  18,  56.  a  95.  9.  a  106.  14.  Heb.  3.  8—11.  a  10.  28— 
30.        ?  Num.  21.6. 

*  Yn  nesaf,  mae  yr  apostol  yn  rhybuddio 
y  Corinthiaid  (a  ninnau  hefyd,)  na  themtient 
Grist,  trwy  ammau  ei  allu,  ei  addewidion,  ei 

ffyddíondeb,  ei  gariad,  a'i  ras  :  trwy  gam- 
ddefnyddio  ei  ymaros  a'i  amynedd  ef,  a 
thrwy  ei  annog  i  ddigofaint  â'u  pechodan. 
+  Megys  y  teintiodd  rhai  o  honynt  hwy  ef, 
pan  oedd  yn  gyfyng  arnynt  o  herwydd  y 
ffordd,  Num.  21.  4,  5:  anghredasant  ei  ofal 
a'i  diriondeb  ef,  a  Ilefarasant  yn  rwgnachlyd 
yn  ei  erbyn  ef.  Temtio  Crist  a  wnaeth  yr 
Israeliaid  ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  ei  fod  ef 
yn  hanfodi  fel  Duw  cyn  ei  gnawdoliad,  ac 
mai  efe  oedd  gyda  hwynt  yn  yr  anialwch  fel 
IKHOFA,  neu  Arglwydd  y  lluoedd  eo 
Gwaredwr,  ac  Angel  cyd-ddrychioldeb  Duw. 
J  Gwel  yr  hanes,  Num.  21.  6. 

10  *  Ac  na  rrwgnechwch,  fmegis 
y  grwgnachodd   rhai  o  honynt  hwy, 

l  ac  a'u  distrywiwyd  gan  '  ||  y  din- 

ystrydd. r  Ex.  15    24.    a  16.  2—9.    al7.  3.    Nnm.  14.  2,  27—30. 
16.  41.    Salru   106.  25.  Pl.il.  2.  14.  Jud.   16.        *  Num.  14. 
'.  a  16.  46—49.  t  Ex.  12.  23.  2  Sam.  24.  16.  1  Cron.21. 

15.  2  Cron.  32  21.  Mat.  13.  39—42.  Act.  12.  23.  2  The».  1. 
7,  8.  Hcb.  II.  28.  Dat.  16.  1. 

*  Mae  hefyd  yn   eu  rhybuddio  hwynt  na 
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rwgnacbent  yn  erbyn  rhagluniaeth  Duw  tuag 
atynt,  yr  attaliadau  oedd  crefydd  yn  roddi 
arnynt,  a'rerlid  a  fyddai  raid  iddynt  ddyodd- 
"  »  herwydd  eu  crefydd.  t  Am  dueddrwydd 

yr  Israeliaid  i  rwgnach  a  thuchan,  gwel  y 
cyfeiriadan  dàn  y  llythyren  r  ;  l  ac  am  y 
distryw  a  ddaeth  arnyut  o  herwydd  hyny, 
gwel  yr  un  modd  dan  y  llythyren  nesaf,  s. 
||  Sammael,  nen  angel  marwolaeth,  oedd  y 
dinystrydd  hwn,  yn  ol  dychymmyg  yr  Iudd- 
ewon.  Pa  un  ai  angel  da  ai  angei  drwg  yd- 
oedd  nis  gwyddom ;  hawdd  y  gallai  Duw 
ddefnyddio  yr  un  a  fynai  Ì  wneuthur  ei  air 
a'i  farnau  ef :  byddwn  ni  wyliadwrus  rhag 
ysbryd  grwgnachlyd,  rhag  i  Ddnw  ymweled 
â  ninnau  hefyd  â  rhyw  farn  ddinystriol. 

11  *  At  pethau  hyn  oìl  a  ddig- 
wyddasant  yn  siamplau  iddynt  hwy, 

"fac  a  ysgrifenwyd  yn  rhybudd  i 
nìnnau ;  y  %  ar  y  rhai  y  daeth  terfyn- 
au  yr  oesoedd. 

*pen.  9.  10.    Rhuf.  15.  4.  ÿ  Phil.  4.  5.    Heb.  10. 
25,  37.  I  Ioan  2.  18. 

*  Gwel  ar  adn.  6.  Trwy  y  barnedigaethau 
uchod  ar  rai  o'r  Israeliaid,  yr  oedd  Dhw  yn 
eu  gwneyd  yn  siamplau  i'r  lleill  o  honynt, 
t  a  chwedi  peri  ysgrifenu  yr  hanes  athrist 

o'u  pechodau  a'u  barnedigaethau  hwy  er  rhy- 
budd  i  ninnau  ò  bob  gwlad,  cenedl,  ac  am- 

î  Telê  aiöniòn,  **  terfynau  yr  oesoedd," 
ja  arwydda  yn  brîodol,  yr  oes  ddiweddaf,  neu 
oruchwyliaeth  ddiweddaf  Duw  tuag  at  ddyn- 
ion  ar  y  ddaear,  yr  hon  yw  goruchwyliaeth 
yr  efengyl. 

12  *  Am  hynny,  z  yr  hwn  sydd  yn 
tybied  ei  fod  yn  sefyll,  f  edryched  na 
syrthio. 

*  pen.  4.  6—8.  a  8.  2.  Diar.  16.  18.  Mat.  26.  33,  34,  40, 
II.  Rhuf.  11.  20.  Dat.  3.  17,  18. 

Y  defnydd  a  ddylid  wneyd  o'r  cwbl  yw, 
*  yr  hwn  sydd  yn  tybied  ei  fod  yn  sefyll,  ed- 
ryched  na  syrthio.  "  *  Sefyll  yn  nghym- 
jmeradwyaeth  Duw,  yn  ffydd  a  rhyddid  yr 
efengyl,  ac  mewn  ymarweddiad  a  buchedd 
,uniawn  a  dîargyhoedd.  Mae  sefyll,  a  thybied 
jein  bod  yn  sefyll;  f  ac  mae  y  cynghor  yn 
langenrheidiol  i  bob  un  o'r  ddau  :  gall  yrhwn 
;sydd  yn  sefyll  mewn  gwirionedd  syrthio  i 

íraddau  galarus,  o  eisiau  gwylio;  a'r  hwn  nid 
lyw  ond  tybied  ei  fod  yn  sefyil,  yn  ei  feddwl 
imawr  ei  hun,  gall  syrthioyn  hollawi,  acholli 

pjfd  yn  nod  ei  broffes,  a'r  ymddangosiad  o 
pefyilfa  grefyddol  oedd  ganddo.  Efallai  mai 
at  broffeswyr  hunanol,  chwyddedig,  yn  tyb- 
fced  eu  bod  yn  ddigon  cryfion  i  setyil,  ond 
heb  erioed  ddyfod  i  sefyllfa  iawn  ger  bron 
Duw,  mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  y  cynghor 
liwn. 

\  13  a*Nid  ymaflodd  ynoch  dem- 
tasiwn,  ond  un  dynol :  òf  eithr  íFydd- 
lawn  yw  Duw, c  Jyr  hwn  ni  âd  eich 
temtio  uwch  law  yr  hyn  a  alloch ; 

1 1|  eithr  a  wna  ynghyd  a'r  temtasiwn 
Jidîangfa  hefyd,fel  y  galloch  ei  ddwyn. 
I  ra  Jm'  iî"  L   Mat-  24'  2,~24-    Luc  u-  *-  a  22-  3'.  46. 
í'S';  lL  fr?v,Efb;  6- 12' ,3-  Heb'  "•  35~38-  a  12- 4- »*go  5.  10,  U.\  Pedr  1.  6,  7.  a  5.  8,  9.  D«t.  2.  10.    a  3.  10 89.  33.      Es.  11 

2Tim 

j  pen.  1.  9.     Deut.  7.  9.    Sa!m  36.  5 
\  25.  1.     a  49.  7.    Galar.  3.  23.     Hos.  2.  20. 

3.    Heb.  6.  18. 

111  Pedr  4.  19.  1  Ioan  I.  9.  Dat.  19.  II.  c  Prep.  3.  17. 
S«im  125.  3.  Luo  22.  32.  loau  10.  28-30  Rhuf.  8.  28-39. 
2  Cor.  1.  10.  a  12.  8—10.  2  Tim.  4.  18.  1  Pedr  1.5.  2  Pedr 
2    9.  d  Gen.  19.  20,  21.    S<lui  124.  7.    Luc  16.  26.    Aot. 
27.  44. 

Gwedi  rhybuddio  yr  hunanol  a'r  rhyfygus 
yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae  yr  apostol  yri  yr 
adnod  hon  yn  cysuro  y  rhai  duwiol  ac  ofnus, 
yn  wyneb  temtasiynau  oedd  yn  eu  cyfarfod. 
*  Nid  oedd  eto  un  demtasiwn  wedi  eu  cyf- 
arfod  ond  yr  hyn  oedd  gyffredin  i  ddynion 
eraill  ;  ac  yr  hyn  a  allent  ei  wrthsefyll  gydag 
ychydig  ymrôad,  gwyliadwriaeth,  a  gweddi 
am  gymmorth  gan  Dduw.  Dywed  Doddridge 

fod  y  gair  anthropinos  yn  arwyddo  "  dyn- 
ol,"  ac  hefyd  cyfatebol  i  nerth  dynol.  f  A 
pha  demtasiynau  bynag  a'u  cyfarfyddai  ar 
ol  hyn,  oddi  wrth  y  byd,  y  cnawd,  a  diafol ; 

gallent  hyderu  fod  Duw  yn  ffyddlawn  i'w 
gyfammod  a'i  addewidion  ;  Jac  na  oddefai 
efe  i  neb  o'i  blant  anwyl  gael  eu  temtio 
uwchlaw  eu  gallu,  a'u  gorchfygu  gan  demtas- 
iynau.  Medr  Duw  roddi  nerth  i'w  bobl, 
cyfatebol  i'w  profedigaethau,  neu  gymmed- 
roli  eu  profedigaethau  yn  gyfatebol  i'w  nerth 
hwynt:  ac  mae  yn  ffyddlawn  iwneyd  hyny. 

||  Yn  nghyd  â'r  demtasiwn,  efe  a  drefna  dd'i- angfa  hefyd  yn  rhywfodd,  yn  ei  amser  da  ei 
hun  :  tra  parâo  y  brofedigaeth  ni  chaiff  plant 
Duw  ddim  niwed  mawr  ganddi ;  ac  yn  ei 
amser  ef  hwy  a  gânt  ddiangfa  allan  o  hóni, 
fel  yr  aderyn  allan  o  fagl  yr  adarwr,  ac  yna 

hwy  a  gânant  am  drugaredd  a  toarn,  i'r  Ar- 
glwydd  y  cânant. 

14  *  O  herwydd  paham,  e  fy  an- 
wylyd,/ffowch  oddi  wrth  eilun-add- oliaeth. 

e  Rbuf.  12.  19.  2  Cor.  7.  1.  a  11.  11.  a  12.  15,  19.  Phü. 
4.  1.  Phile.  1.  1  Pedr  2.  11.  /adn.  7,  20,  21.  2  Cor.  6. 
17.  1  loan  5.  21.  Dat.  2.  14.  a  13.  8.  a  21.  8.  a  22.  15. 

*  Mŷnai  yr  apostol  i'r  Corinthiaid  ffoirhag 
pob  pechod,  ond  yn  enwedig  rhageilun-add- 
oliaeth:  yr  hyn  oedd  mòr  gyffredin  yn  Cor- 
inth,  yn  bechod  o'r  natur  waethaf,  yn  odin- 
eb  a  phuteindra  ysbrydol,  ac  yn  gyffredinyn 

arwain  i'r  pechodau  hyuy  yn  naturiol,  ac  i 
lawer  o  bechodau  gwarthns  eraill.  Gwedi 
crybwyil  barnedigaethau  Duw  am  eilun-add- 
oliaeth  a  phechodau  eraill,  yn  yr  adnodau 

blaenorawl,  a'u  calonogi  hwy  â  gobaith  am 
nerth  a  diangfa  yn  adn.  13 ;  mae  yma  yn  ei 
hannog  i  ffoi  yn  benderfynol,  a  gwylied  yn 

fanol,  rhag  pob  peth  a  dueddai  i'w  maglu 
hwynt,  a'u  denu  i  eilun-addoliaeth :  os  na 
fedrent  hwy  ymgadw  rhag  gwleddoedd  eilun- 
addolgar,  nid  oedd  fawr  o  obaith  yr  ymgad- 
went  rhag  eilun-addoliaeth  ei  hun,  nac  y 
dalient  erlid  o  herwydd  eu  crefydd. 

15  *  Dywedyd  yr  wyf  *  fel  wrth 
rai  synhwyrol  :  f  bernwch  chwi  beth 
yr  wyf  fl  yn  ei  ddywedyd. 

g  pen.  A.  10.  *  6.  5.  a  8.  1.  a  11.  13.  a  14.  20.  Job  34. 2,  3.  1  Thes.  5.  21. 

*  Yr  hyn  a  ddywedais  wrthych  eisoes,  a'r 
hyn  a  ddywedaf  eto,  dywedyd  yr  wyf  fel 
wrth  rai  synwyrol :  mae  rhai  o  honoch  yn 
tybied  eu  .hunain  yn  ddoethion  ac  yn  syn- 
wyrol  iawn  ;  a'r  rhan  íwyaf  o  honoch  yn 
deall  athrawiaeth  ac  egwyddorion  yr  efengyi 
yn  lied  dda,  ac  yn  ddynion  o  synwyr  cyffred- 
in  ;  wrth  rai  felly  yr  wyf  yn  dywedyd  y 
pethau  hyn,  +bernwch  chwi  beth  yr  wyf  fi 
yn  ei  ddywedyd,  yr  wyf  yn  cyfeirio  at  eich 
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synwyr,  eìch  rheswm,a'cb  cydwybodau  chwi, 
fel  dynion  gwybodus,  ac  yn  dymuno  ar  i 
chwi  ystyried  a  phwyso  yr  hyn  a  ddywedais 
ac  a  ddy wedaf  eto  :  cewch  chwi  eich  hunain 
fod  yn  farnwyr  ar  y  mater,  a  dysgwyliaf  i 
chwi  farnu  yn  ddidnedd  yn  ol  eich  synwyr 
a'ch  cydwybod. 

16  A  *  Phiol  y  fendith,  f  yr  hon  a 
fendigwn,  *  J  onid  cymmun  gwaed 
Crist  ydyw  ?  *  ||  y  bara  yr  ydym  yn 
ei  dorri,  onid  cymmun  corph  Crist 

yw? Äadn.21.  pen.  11.23— 29.  Mat.  26.  26— 23.  Mara  14. 
22—24.  Luc  22.  19,  20.  t  adn.  20.  pen.  1.  9.  a  12.  13. 
loan  6.  53—58.  Heb.  3.  14.  1  Ioan  1.  3,  7,  k  Act.  3.  42, 
46.  a  20.  7,  II. 

*  Addefa  pawb,  mai  y  gwin  yn  sacrament 
swper  yr  Arglwydd,  a  feddylir  yma  wrth 
phîol  y  fendith  :  a  phYol  am  y  gwin  yn  y 
phiol.  Gelwir  hi  yn  phTol  y  fendith  ara  ei 
bod  yn  arwyddo  bendithion  ysbrydol  trwy 
aberth  a  gwaed  Crist;  am  fod  y  saint  yn  y 
sacraraent  yn  bendithio  Duw  am  yr  ìach- 
awdwriaeth  fawr;  am  fod  y  gwin  yn  cael 
ei  neiilduo  i  wasanaeth  sanctaidd  trwy  weddi 
am  fendith  ;  ac  am  fod  y  rhai  a  gyfranogant 
mewn  ffydd  yn  üerbyn  bendith  drẁy  yr  or- 
dinâd  hon.  t  Mae  y  geiriau  hyn  yn  dangos 
yn  eglur,  fod  yr  elfenau  sacramentaidd  mewn 
rhyw  ystyr  yn  cael  eu  bendithio  gan  y 
gweinyddwyr :  pan  mae  rhyw  beth  yn  cael 
ei  neillduo  i  wasanaeth  cyssegredig,  dywedir 
fod  y  peth  hwnw  yn  cael  ei  fendithio.  Gwel 
Gen.  2.  3;  Exod.  20.  11.  Trais  mawr 
(medd  Doddridge,)  ar  y  geiriau  gwreiddiol 

yw  eu  cyfieithu,  y  ph'iol,  uwch  ben  yr  hon, neu  am  yr  hon,  yr  ydym  yn  bendithio  Duw. 

%  Yn  y  weithred  o  gymmeryd  o'r  elfenau  yn 
y  sacrament,  os  ydym  yn  cyfranogi  yn  deil- 
wng,  mae  Crist  yn  ei  roddi  ei  hunan  a'i  ras 
i  ni ;  a  ninnau  yn  rhoddi  ein  hunain,  gyrph 
ac  eneidiau  iddo  ef :  felly,  y  mae  cyd-gym- 
andeb  ysbrydol  a  gwirioneddol  rhwng  Crist 

â'i  bobl  yn  y  weithred  hon :  maent  hwy  yn 
un  ysbrydol  â  Christ,  a  Christ  yn  un  ysbryd- 
ol  â  hwythau,  fel  mae  y  corph  â'r  ymborth 
naturiol  yn  un  â'i  gilydd.  ||  Yr  un  peth  a 
ellir  ddy  wedyd  am  y  bara  hefyd :  nid  oes 
achos  helaethu  ar  hyn. 

17  **Oblegid  nyni  yn  Uaweryd- 
ym  un  bara,  ac  un  corph :  f  canys  yr 

ydym  ni  oll  yn  gyfrannogion  m  o'r  un bara. 
/  pen.  12.  12,  27.  Rhof.  12.  5.  Gal  3.  26—28.  Eph.  1. 

22,  23.  a  2.  15,  16.  a  3.  6.  a  4.  12,  13,  25.  Col.  2.  19.  a  3. 
11,  15.        ra  adn.  3,  4,  21.  pen.  II.  26—29. 

*  Er  bod  y  credinwyr  yn  Uawer  o  rifedi, 
eto  nid  ydynt  yn  un  corph  ysbrydol ;  fel  y 
mae  Hawer  o  ronynau  gwenith  yn  un  dorth 
o  fara  :  ac  y  maent  yn  eu  proffesu  eu  hunain 

yn  un  yn  eu  cymnudeb  â'u  gilydd  yn  swper 
yr  Arglwydd.  t  Maent  oll  yn  gyfranogion 

o'r  un  bara,  (ac  o'r  un  gwin  hefyd)  i  arwyddo 
eu  bod  yn  un  orph  yn  Nghrist,  mcwn  un 
fifydd,  ac  un  cariad  oll.  Mae  y  ddwy  adnod 
uchod  yn  dangos  cyfeiliornad  y  pabyddion 
yn  fawr,  nid  yn  unig  yn  ngwaith  eu  hoffeir- 
iaid  yn  attal  y  gwin  oddi  wrth  y  lleygion  ; 
ond  hefyd  yn  eu  gwaith  yn  rhoddi  afrlladen 

fechan  i  bob  un  o'r  cymunwyr :  fel  hyny  nid 
ydynt  yn  tori  y  bara ;  ac  nid  yw  y  cymun- 
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wyr  yn  bwyta  o'r  un  bara,  fel  y  dywed  yr 
apostol  yma. 

18  n  *  Edrychwch  ar  yr  Israel  yn 
ol  y  cnawd  :  •  f  onid  y w  y  rhai  sydd 
yn  bwytta  yr  ebyrth,  yn  gyfrannogion o'r  allor? 

n  Rhuf.  4.  1,  12.  i9.  3—8.  2  Cor.  11.  18,  22.  Eph.  2. 
11,  12.  Pl.il.  3.  3-5.  o  pen    9.  13.  Lef.  3.  3—6,  11.  a  7. 
11-17.  1  Sam.  2.  13-16.  a  9.  12,  13. 

*  Edrychwch  fel  yr  oedd  yn  mhlith  yr  Iu- 
ddewon  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth,  ac  fel  y 
mae  o  hyd  yn  mhlith  y  rhai  sydd  yn  ol  y 
cnawd,  ac  yn  ddigred  o  honynt ;  fpanmaent 

hwy  yn  bwyta  o'r  ebyrth  a  offrymwyd  ar  yr 
allor,  onid  ydynt  hwy  yn  proffesu  ac  yn  add- 
ef,  fod  iddynt  gymundeb  a  Duw,  a'u  bod  yn 
addoli  Duw,  i'r  hwn  yr  aberthwyd  y  bwyd- 
ydd  hyny;  a'u  bod  yn  gyd-gyfranog  âg  ef 
yn  yr  offrymau  a  aberthwyd  ar  yr  allor  dros- 
tynt,  un  ran  iddo  ef,  ar  rhan  arall  iddynt 
hwythau  ?  Yn  yr  un  modd,  mae  y  credinwyr 
yn  proffesa  eu  hunain  yn  gyfranogion  o  Grist 
a'i  aberth  yn  sacrament  swper  yr  Arglwydd  ; 
ac  yr  un  modd  hefyd,  os  bwytêai  y  Corinth- 
iaid  hyn  o'r  pethau  a  aberthasid  i  eilunod,  yr 
oeddynt  mewn  effaith  yn  addef  yr  eilun  yn 

dduw,  ac  yn  gyfranog  o'r  addoliad  eilan-add- 
olgar  a  roddid  iddo. 

19  *  Beth  gan  hynny  yr  ydwyfyn 
ei  ddywedyd  ì  *  f  bod  yr  eilun  yn 
ddim,  neu  yr  hyn  a  aberthwyd  i  eilun 

yn  ddim  ? p  pen.  1.  28.  *  3.  7.  a  8.  4.  a  13.  3.  Deot.  32.  21.  Es. 
40.  17.  a41.29.  2  Cor.  12.  II. 

*  Yn  awr,  i  gymhwyso  y  pethau  uchod  at 
y  mater  dan  sylw,  pa  beth  ydwyf  fi  yn  ei 
feddwl  wrth  grybwyll  yr  amgylchiadau  uch- 
od  ?  tA  ydwyf  fi  drwy  hyn  yn  gwrth-ddy- ; 
wedyd  yr  hyn  a  ddywedais  o'r  blaen,  penu 
8.  4,  "  nad  yw  eilun  ddim  yn  y  byd  ?"  nen 
yr  hyn  a  aberthwyd  i  eilun  yn  ddim  ?  Nhc 
ydwyf  ddim  :  yr  ydwyf  yn  dàl  can  gryfed  fi 
neb  o  honoch  chwithau  o  hyd,  nad  yw  eilun 
ddim  yn  y  byd  ;  (gwel  ar  pen.  8.  4,)  ac  nas 
gall  eilun  sancteiddio  na  halogi  dim  a  aberth- 
ir  iddo  neu  i'w  ddelw.  Yn  eich  gweithred 
chwi  mae  y  drwg,  eich  bod  yn  cyd-gyfranogi 
âg  eilun-addolwyr;  eich  gweitbred  chwi  eich 
hunain  sydd  yn  eich  halogi  chwi,  ac  nid  yr 

eilun,  na'r  hyn  a  aberthwyd  i'r  eilun.  Rhag- 
flaenu  gwrthddadl  mae  yr  apostol  yma;  yr 

oedd  efe  iriegys  yn  rhag-weled,  y  buasai  rhai 
o'r  Corinthiaid  yn  dywedyd  rhywbeth  fel 
hyn  : — os  yw  Paul  yn  beio  cymmaint  arnom 
am  fwyta  o'r  hyn  a  aberthir  i  eilunod,  mae 
yn  rhaid  ei  fod  ef  ei  hun  yn  meddwl  fod 
rhywbeth  o  ddwyfoldeb  mewn  eilunod. 

20  *  Ond  y  pethau  y  mae  y  Cen- 
hedloedd  yn  eu  «  haberthu,  i  gythreul- 
iaid  y  maent  yn  eu  haberthu,  ac  nid 
i  Dduw.  f  Ni  fynnwn  i  chwi  fod  yn 

gyfrannogion  â'r  cythreuliaid. q  Lef.  17.  7.  Deut.  32  16,  17.  2Cron.  11.  15.  Salm  106. 39,  39.  2  Cor.  4.  4.  Dat.  9.20.  . 

*  Beth  bynag  oedd  y  paganiaid  yn  feddwl 
am  eu  duwiau,  nid  oeddynt  ddim  amgen  na 
chythreuliaid  ;  (daimoniois,)  ysbrydion  aflan 
cylhreulig,  yn  twyllo  y  trueiniaid  tywyll, 
trwy  roddi  atebion  iddynt  allan  o'r  delwau  a 
addolent,  a  hwythau  yn  nieddwl  mai  y  gwir 
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Dduw  oedd  ynddynt,  ac  yn  cyfrif  yr  atebion 
hyny  yn  oraclau,  neu  leferydd  Duw.  Gan 
mai  ysbrydion  aflan  felly  oedd  eu  duwiau, 
berthau  i  gythreuliaid  oedd  eu  haberthau, 
c  nid  i  Dduw  ;  a  gallwn  feddwl  fod  diafol 

'i  angelion  yn  gwneyd  en  gorau  i  gynnal 
addoliad  o'r  fath  hyn,  o  dra  gelyniaeth  yn 
lerbyn  Duw,  ac  er  dîanrhydedd  iddo  ef. 
t  Dychymmygai  y  paganiaid  fod  eu  duwiau 
yn  bresenol  gyda  hwy  yn  yr  aberthau  hyn, 

ac  yn  cyd-gyfranogi  â'r  addolwyr  yn  y  wledd 
gyffredin  ;  trwy  yr  hyn  yroedd  cymdeithas, 
brawdoliaeth,  a  chyfeillgarwch,  yn  ol  eu  tyb 

hwy,  yn  cael  eu  meithrin  rhyngddynt  â'u 
duẃiau,  o  herwydd  eu  bod  yn  eistedd  wrth 

yr  un  bwrdd  ac  yn  bwyta  o'r  un  ymborth. 
Ni  fynai  yr  apostol  i'r  cristionogion  fod  yn 
gyfranogion  à'r  cythreuliaid,  hyd  yn  nod  yn 
yr  ystyr  ddychymmygol  uchod. 

21  r*Ni  ellwch  yfed  o  phîol  yr 

Arglwydd,  fa  phì'ol  y  cy  threuliaid . J  Ni  ellwch  fod  yn  gyfrannogion  o 

'  fwrdd  yrArglwydd,  a  §bordycyth- reuliaid. 
r  *dn.  16  pen.  8.  ÌO.  Deut.  32.  37,  38.  1  Bren.  18.  21. 

.t.  6    24.  2  Cor.  6.  16,  17. 

*  Yr  un  peth  yw  "  phi'ol  yr  Arglwydd" 
yma  â  "  phiol  y  fendith"  yn  adn.  16  :  gwel  y 
ylwad  >no.  t  Wrth  "  phì'ol  y  cythreuliaid" 
y  dealiir  y  gwin,  neu  y  ddîod-offrwm  a 
berthid  i'r  eiiunod,  ac  a  yfid  fel  peth  wedi 
i  aberthu  i  eilunod  yn  eu  gwleddoedd  hwynt. 

Yr  un  pethau  sydd  i'w  ddeall  wrth  "  fwrdd 
r  Arglwydd  a  bord  y  cythreuiiaid  :"  bwrdd 

V  sacrament  yw  bwrdd  yr  Arglwydd,  a  bord 
gwleddoedd  eilun-addolgaryw  bord  y  cyth- 

euliaid.  Dywed  yr  apostol  nas  gallai  y  crist- 

onogion  fod  yn  gyfranog  o  bob  un  o'r  peth- 
u  uchod  :  nis  gallent  gydag  un  cysondeb  âg 
nrhydedd  Duw;  gydag  un  cysondeb  â'u 
roffes  a'u  henw  da  fel  cristionogion ;  na 
hydag  un  cysondeb  â'u  lles  ysbrydol,  eu 
ladeiladaeth,  a'u  diogelwch  eu  hunain.  Ni 

'dylent  gynnyg  ar  y  fath  beth,  na  dangos  y uedd  lleiaf  i  hyny  ;  gan  mai  un  o  brif  ddy- 
senion  cristionogaelh  oedd  distrywio  pob 
ilun-addoliaeth   allan   o'r   byd.     ||  "  Bwrdd 
r  Arglwydd"  a  ddy  wedir  yma,  ac  nid  allor  ; 
i  herwydd  nid  aberth  yw  swper  yr  Ar- 
^lwydd,  ond  gwledd  ar  aberth.  §  Pa  ham 
nae  bwrdd  a  bord  (llygriad  o'r  gair  Saeson- 
îg  board,J  yn  y  Gymraeg,  nis  gwyddom, 
)ddigerth  ei  fod  er  amrywiaeth  y  sain;  yr 
n  gair  Groeg  (trapézêsj  sydd  yn  y  ddau  le. 

22  s  *  Ai  gyrru  yr  Arglwydd  i  eidd- 
gedd  yr  ydym  ?  '  f  a  ydym  ni  yn  gryf- ch  nag  ef  ? 

•  Ex.  20.  5.  a  34.  14.  T)eut.  4.  24.  a  6.  15.  a  32.  16,  21 
Mh.  24.  19.  Salm  78.  58.  Zeph.  1.  18.  t  Job  9.  4.  a  40. 
-14.  Ezec.  22.  14.  Heb.  10.  31. 

*  Wrth   wahardd  eilun-addoliaeth  yn   Ex- 
fd.  20.  5,  mae  yr  Arglwydd  yn  dywedyd  ei 

)d  yn  "  Dduw  eiddigus  ;"  ac  mae  eilun-add- 
liaeth  yn  cael  ei  ystyried  gan  Dduw  yn 

_.dineb  ysbrydol,  a  phawb  sydd  yn  euog  o 
■'  ono,  yn  enwedig  pobl  gyfammodol  yr  Ar- 

lwydd,  maent  yn  ei  ỳru  ef  i  eiddigedd,  fel 
jwr  yn  eiddigeddu  wrth  ei  wraig  anffydd- 
iwn  :  ni  chymmer  ef  roddi  ei  ogoniant  i 
rall,  na'i  fawl  i  ddelwau  cerfiedig,  heb 
iddigeddu.  Mae  yn  amlwg  mai  Crist  yw 

—  ===== 

yr  "  Arglwydd"yn  yradnod  o'r  blaen  a  hon ; 
a  chan  fod  yma  gyfeiriad  eglur  at  Exod.  20. 
5,  mae  yn  amlwg  o  ganlyniad,  mai  Crist 
oedd  y  "  Duw  eiddigus"  yno  :  yr  h>n  sydd 
brawf  arall  diymwad  o'i  wir  a'i  dragy  wydd- 
ol  Dduwdod  ef.  t  A  ydym  ni  yn  gryfach 
nag  ef,  i  allu  gwrthsefyll  ei  ddigofaint  ef  pan 
enoyno  yn  ein  herbyn  ?  Edrychwn  ar  ei 
farnedigaethau  dychrynllyd  ar  yr  Israeliaid 
gynt,  adn.  5 — 10,  a  chrynwn  rhag  y  daw  y 
cyffelyb  arnom  ninnau,  o  gellwair  ag  eiluu- 
addoliaeth  drwy  fwyta  yn  nhemlau  yr  eil- unod. 

23  M*Pobpeth  sydd  gyfreithlawn 
i  mi,  feithr  nid  yw  pob  peth  yn  lles- 
âu :  pob  peth  sydd  gyfreithlawn  i  mi, 
\  eithr  x  nid  ywpob  peth  yn  adeiladu. 

«  Gwel  ar  peo.  6.  12.  a  8.  9.  Rhnf.  14.  15,  20.  *  pen 
8.  1.  a  14.  3—5,  12,  17,  26.  Rhuf.  14.  19.  a  15.  2.  2  Cor.  12. 
19.  Eph.  4.  29.  1  Thes.  5.  11.  1  Tim.  1.  4. 

*  Taerai  llawer  yn  Corinth,  nad  oedd  dim 
niwed  mewn  bwyta  o'r  pethau  a  aberthid  i 
eilunod,  ond  ei  fod  yu  ddigon  cyfreithlawn 

tra  na  byddent  yn  ei  wneyd  o  barch  i'r  eil- 
un,  nac  mewn  ffordd  o  addoliad  crefyddol 
iddo:  yn  ateb  i  hyny,  mae  yr  apostol  yn 
caniatâu  y  gallai  y  fath  beth  fod  yn  gyfreith- 
lawn ;  t  ond  nad  oedd  bob  amser,  nac  yn 
mhob  amgylchiad,  yn  Ilesâu.  Nid  yw  yn 
addas  nac  yn  Hesol  i  gristionogion  bob  amser, 
fyned  hyd  eithaf  eu  rhyddid,  yn  yr  hyn  sydd 
ynddo  ei  hunan  yn  gyfreithlawn  iddynt : 
nid  yw  yn  lles  iddynt  hwy  eu  hunain,  o  ran 

eu  hysbryd,  eu  cydwybod,  a'u  henwau  da  ; 
ac  nid  yw  yn  lles  i'w  brodyr  gweiniaid,sydd 
yn  cael  eu  tramgwyddo,  eu  rhwystro,  a'u 
tristâu  gan  eu  hymddýgiad  hwy.  %  Mae  y 

geiriau  "  Nid  yw  pob  peth  yn  adeiladn"  yn 
cadarnâu  y  sylwad  uchod  ;  ac  yn  dangos  yn 
mhaystyr  nid  yw  pob  peth  cyfreithlawn  yn 
Hesâu.  Wrth  "  bob  peth  yngyfreithíawn," 
rhaid  i  ni  ddeall  llawer  o  be'hau  ;  a  thybia 

rhai  nad  yw  bwyta  o'r  hyn  a  aberthwyd  i 
eilunod  yn  un  o'r  llawer  o  bethau  hyny,  am 
fod  yr  apostol  wedi  dywedyd  mòr  gryf  yn  ei 
erbyn  o'r  blaen. 

24  y  *  Na  cheisied  neb  yr  eiddo  ei 
hun  fond  pob  un  yr  eiddo  arall. 

y  adu.  33.  pen.  9.  19-23.  a  13.  5.    Phil.  2.  4,  5. 

*  Ni  ddylaiyrun  o  ddysgyblion  lesu  geis- 
io  ei  bleser,  ei  fympwy,  a'i  elw  bydol  ei  hun- 
an  yn  unig  ;  t  ond  dylai  pob  un  ystyried  ei 
hun  yn  rhwym  i  foddâu  ei  gymmydog  hef- 
yd,  yn  yr  hyn  sy  dda  iddo  er  adtiladaeth. 
Rhuf.  15.  2.  Nid  yw  cariad  yn  ceisio  yr 

eiddo  ei  hun,  ac  ni  wna  ddrwg  i'w  gym- mydog. 

25  *  Beth  bynnag  a  i  werthir  yn  y 
gigfa,  bwyttêwch ;  f  heb  ofyn  dim 
aer  mwyn  cydwybod. 

z  Rhuf.  14.  14.  1  Tim.  4.  4.  Tit.  1.  15.  o  adn.  27— 
29.  pen.  8.  7.  Rbuf.  12.5. 

*  Er  ei  fod  yn  beth  tra  phechadurus  a 
niweidiol  i  fwyta  o'r  hyn  a  aberthwyd  i 
eilunod  yn  nhemlau  yr  eiiunod,  neu  mewn 
gwleddoedd  eilun-addolgar  gydag  eilun-addol- 
wyr,  fel  y  dangoswyd  eisoes;  (adn.  20 — 22.) 
eto,  o  ran  y  cristionogion  eu  hnnain,  gallent 
fwyta  yn  ddigon  cyfreithlawn  a  diberygl,  o 
bobpeth  a  werthid  yn  y  farchnad  gyhoeddus, 
fel  ymbort.h  cyffredin,  t  heb  drallodi  eu  hun- 
================  ======= == 



A  m  fwyta  peth  wedi I  COR.  X. ei  aberthu  i  eilunod. 

ain  i  fanwl-holi  pa  un  ai  p»:th  wedi  ei  aberthu 
i  eilunorì  ai  peidio  ydoerìrì.  Gwel  ar  pen. 
8.  I.  Nid  oedd  y.bwyd  ddim  gwaeth  ynddo 

ei  hunan  o'i  fod  yn  rhan  o'r  hyn  a  aberthasid 
i  eilunorì,  na  gweíi  os  nad  oedd  ;  ara  hyny 
nid  oedd  achos  gofyn  dim  yn  ei  gylch  er 
niwyn  cydwjborì.  Dywed  un  hanesydd 
paganaidd  nad  offrymai  yr  Aiphtiaid  ond 

penjranifail  i'reilun;  barnent  yn  anghyf- 
reithlawn  bwyta  ei  gorph,  am  hyny  gwerth- 
ent  ef  i'r  Groegiaid  os  galíent,  ac  os  na  all- 
ent,  hwy  a'i  taflent  i'r  afon.  Er  nad  oedd  y 
ddefod  hòno  gan  yr  offeiriaid  Groegaidd,  eto 
byddai  mwy  o  gig  yr  aberthau  yn  aml  yn 

dyfod  i'w  rhan  nag  a  allent  hwy  a'u  teulu- 
oedd  fwyta ;  ac  ar  ryw  amserau  nodedig  o 
aberthu,  mae  yn  debyg  mai  cig  o  demlau  yr 
eilunod  a  fyddai  gan  mwyaf  yn  eu  march- 
nadoedd  hwynt.  Tafla  hyna  beth  goleu  ar  y 

geiriau,  "  Beth  bynag  a  werthir  yn  y  gigfa." 

26  b  *  Canys  eiddo  yr  Arglwydd  y 

ddaear,  a'i  chyflawnder. b  adn.  28.  Ex.  19.  5.  Deut.  10.  14.  Job.  41.  11.  Salro 
24.  1.  a  50.  12.  1  Tim.  6.  17. 

*  Gan  fod  y  ddaear  a'i  chyflawnder  yn 
eiddo  jr  Arglwydd,  (Sa!m  24.  1.)  ac  yn 
eiddo  yr  Arglwydd  Iesu  hefyd  fel  Arglwydd 
pawb  oll,  ac  Etifedd  pob  peth ;  mae  yn 

rhydd  i'r  saint  gyfranogi  o'i  drugareddau  ef 
yn  ddibetrusder,  os  na  byddant  yn  gwybod 
am  ryw  achos  yn  groes  i  hyny.  Nis  gall 
eilunod,  gau-dduwiau,  achythreuliaid,  halogi 
na  niweidio  pethau  da  Duw  ;  eto,  dylid 
ystyrierì,  pan  fydder  yn  bwyta  pethau  wedi 
eu  haberthu  i  gythreuliaid,  yn  wyborìus,  ac 
yn  nhemlau  yr  eilunorì,  yr  yrìys  yn  eu  der- 
bjn  megys  o  law  y  cythraul,  ac  fel  hyny  yn 

ymhalogi  wrth  eu  derbyn  a'u  bwyta;  onrì 
pan  y  pryner  hwynt  fel  pethau  cyffredin,  yn 
y  gigfa,  neu  y  farchnad  gyffredin,  yr  ydys 
yn  eu  derbyn  megys  o  law  Duw,  ac  fel  tru- 
gareddau  Duw,  ac  mae  yn  gyfreithlawn  eu 
bwyta  fel  rhan  o  gyflawnder  y  ddaear  sydd 
yn  eiddo  yr  Arglwydd. 

27  *  Os  bydd  i  neb  o'r  rhai  digred 
c  eich  gwahodd,  f  ac  os  mynnwch 
íyned ;  *  J  bwyttêwch  beth  bynnag  a 
rodder  ger  eich  bron,  ||  heb  ymofyn 
dim  'er  mwyn  cydwybod. 

c  poo.  5.9—11.  Luc  5.  29,  30.  a  15.  23.  a  19.  7. 
I  Luc  10.  7.        ê  adn.  25.  2  Cor.  1.  12.   i  4.  2.  a  5.  11. 

*  Mewn  amgylchiad  arall  mae  yn  gyfreith- 
lawn  i  gristion  fwyta  o'r  hyn  a  aberthwyd  i 
eilunod :  os  bydd  i  ryw  gymmydog,  neu 
berthynas  digred,  paganaidd,  ac  eilun-addol- 
gar,  wahodd  un  o  honoch  i  giniaw  neu 
swper  yn  ei  rìŷâ  mewn  ffordd  o  gyfeillgar- 
wch,facos  byddwch  yn  ewyllysio  myned 
er  mwyn  eu  boddloni,  abyw  mewn  heddwch 
oymmydogawl  â  hwynt ;  \  bwytewch  beth 
bynag  a  rodder  ger  eich  bronau  yn  ddiwa- 
rafyn,  fel  trugareddau  Duw;  ||ond  yn  yr  am- 
eylchiad  hwn,  fel  wrth  brynu  yn  y  gigfa,  na 
ofynwch  ddim  er  mwyn  cydwybod,  pa  un 
ai  pethau  wedi  eu  haberthu  i  eilunod  fydd 
ger  eich  bronau  ai  peidio.  Nid  gwledd  gref- 
yddol,  er  addoliad  i'r  eilun  ydyw ;  eithr 
gẁledd  deuluaidd,  er  cyfeillgarwch  rhwng 
cymmydogion  neu  berthynasau  ;  am  hyny 
gallwch  fyned  yn  ddibetrus,  a  bwyta  yn  ddi- 
betrusder  hefyd,  heb  ofyn  holiadau  afreidiol, 
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i  rwystro  eich   cydwybodau   eich   hunain,  a 
dyrysu  a  thramgwyddoy  teulu. 

28  *  Eithr  os  dywed  neb  wrthych, 
f  Peth  wedi  ei  aberthu  i  eilunod  y  w 
hwn  ;  f\ na  fwyttéwch  ||  er  mwyn hwn- 

nw  yr  hwn  a'i  mynegodd,  ac  er  mwyn 
cydwybod  :  *  §  canys  eiddo  yr  Ar- 

glwydd  y  ddaear,  a'i  chyflawnder. /•Gwel  ar  pen.  8.  10—13.      Rbuf.  14.   15.  g  Gwel  ar 
adn.  26.  Ex.  9.  29.  Salm  115.  16.  Jer.  27.  5,  6.  Mat.  6.  31,  32. 

*  Eithr  wedi  myned,  os  dywed  neb  wrth- 
ych,  yr  hwn  a'ch  gwahoddodd  neu  ryw  un 
arall  presenol,  f  Peth  wedi  eiaberthu  i  eilun- 
odyw  hwn;  íyna  er  dangos  eich  atgasrwydd 
eithaf  at  eilun-addoliaeth,  a  phob  peth  a 
berthyn  i'r  fath  bechod  ffiaidd;  na  fwytêwch 
ac  na  phrofwch  er  dim  o'r  cyfryw  fv\yrìydd. 
||  Na  fwytêwch  er  mwyn  hwnw  a'i  myneg- 
odd,  rhag  iddo  gael  achlysur  i'ch  cablu  chwi 
drachefn,  am  fwyta  o'r  hyn  a  aberthwyd  i 
eilunod,  ac  felly  pleidio  eilun-addoliaelh. 
Neu  os  brawd  cristionogol  yn  y  lle  a'i  myn- 
ega,  na  fwytêwch  er  mwyn  hwnw ;  fel 
na  thramgwyddoch  ac  na  niweidioch  ei  gyd- 
wybod  ef  wrih  eich  gweled  yn  bwyta,  neu 
feí  na  chryfâer  ef  wrth  eich  esampl  chwi,  i 

fwyta  yn  groes  i'w  gydwybod.  §  Os  na- 
bydd  ynoddiin  ond  pethau  wedi  eu  haberthu 
i  eilunod,  na  fwytêwch  ar  ol  mynegi  hyny  i 
chwi  ;  gellwch  gael  digon  o  bethau  cyfreith- 
lawn  i'w  bwyta  yn  rhywle  arall  ;  canys 
megys  y  dy werìwyd  o'r  blaen,  (adn.  26.)  eiddo 
yr  Arglwydd  y  ddaear  a'i  chyflawnder. 
Mae  yr  apostol  yn  crybwyll  y  geiriau  h>n  i 

drìyben  gwahanol  yma,  i'rhjny  crybwyll- 
odd  hwynt  yn  adn.  26  :  yno,  i  ddangos  fod 

holl  drugareddau  Duw  yn  gyfreithlawn  i'r 
saint  eu  bwyta ;  yma,  i  drìangos  narì  oedd 

raid  idrìynt  fwytao'rhyn  a  abertbasid  i  eilun- 
0(lj  y  galltnt  gael  digon  heb  hyny. 

29  *  Cydwybod,  meddaf,  h  nid  yr 
eiddot  ti,  ond  yreiddoarall:  ̂ fcanys 
paham  y  bernir  fy  rhyddid  i  gan  gyd- 
wybod  un  arall  ? 

h  adn.  32.    pen.  8.  9^13.    Rhnf.  14.  15-21.  «  Rhuf. 
14.  16.  2  Ct>r.  8.  21.  1  Thes.  5.  22. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  Os  ydych 
chwi  yn  tybied  eich  hunain  yn  ddigon  gwy- 

bodus  a  chryfion,  y  gallwch  fwyta  o'r  peth- 
au  a  aberthwyd  ieilunod  heb  halogi  a  niweid- 
io  eich  cydwybod,  etoer  mwyn  cydwybodan 
rhai  eraill,  ac  yn  enwedig  cydwybodau  eich 
brodjr  gweiniaid,  dylech  beidio  bwyta  ar  ol 
mynegi  i  chwi  mai  peth  wedi  ei  aberthu  i 
eilunod  fydd  ger  eich  bron.  Cydwybod,  nid 
yr  eiddot  dy  hun  yn  unig,  felly  mae  rhai  yn 
deall  y  geiriau  uchod.  t  Pa  ham  y  dylwn  I 
na  neb  arall,  arfer  fy  rhyddirì  cyn  belled  ag 
i  dramgwydrìo  cyrìwyborìau  dynion  eraill,  a 
darostwng  fy  hun  i  gaeî  fy  marnu  gan  eraill. 
Ond  tybia  rhai  mai  dadl  yn  ngenau  y  Cor- 
intbiaid  cryfion  a  hunanol  yw  y  geiriau  hyn, 
fel  pe  dywedent,  "  Pa  hawl  sydd  gan  neb  i 
farnu  fy  rhyddid  I  ?  a  pha  ham  y  dylwn  I 

oddef  cael  fy  marnu  a'm  beio  yn  yr  hyn  sy 
gyfreithlawn  i  mi,  gan  rai  nad  yrìynt  yn  dëall 
eu  rhyrìrìid  cristionogol  cystal  â  mi  ?  A 
ddylwn  I  gymmeryd  fy  llywodraethu  wrth 
farn  a  rhëol  dynion  eraill,  He  mae  Crist  wedi 
fy  ngadael  yn  rhydd."    Clywsom  rai  dynion 



Y  Dylai  crìstionfod  yn I  COR.  XI. 
dd'iachos  tramgwydd  i  bawb. 

yn  ymresymu  yn  debyg  i  hyna,  ond  nid  dyn 
ioti  tyner  eu  cydwybodau  oeddynt. 

30  *  Ac  os  wyf  fi  trwy  ras  yri  cym- 
meryd  cyfran,  fpaham  y'm  cebliram 
y  peth  h  yr  wyf  yn  rhoddi  dîolch  am dano? 

k  Rliuf.  14.  6.  1  Tira    4.  3,  4. 

*  Os  wyf  fi  trwy  diriondeb  rhaçluniaeth 
yn  cael  y  cyfle,  a  thrwy  ras  yr  efengyl  yn 
cael  y  rhyddid,  i  fwyta  o  bob  peth  yn  ddi- 
wahaniaeth,  er  ymgeledd  a  chynn^liaeth  fy 
natur ;  +  eto,  pa  ham  y  dylwn  I  arfer  fy 
rhyddid  hwnw  cyn  belled,  a  rhoddi  achlysur 
i  neb  i  gablu  fy  naioni  I,  (Rhuf.  14.  16.)  a 

beio  arnaf  am  fwyta  o'r  hyn  yr  wyf  fi  yn 
rhoddi  diolch  i  Dduw  am  dano,  er  bod  eriill 
yn  meddwl  nas  gallaf  fwyta  heb  bechu  ?  P, 
mòr  gyfreithlawn  bynag  a  fyddo  i  mi  fwyta, 
pa  mòr  rhydd  byuag  a  fyddo  fy  nghydwybod 

I  fy  hunan  i  fwyta,  a  pha  mòr  ddi'olchgar 
jíjbynag  a  fyddwyf  am  drugareddau  Duw  ;  eto 
|dylwn  beidio  bwyta  yn  hylrach  na  rhoddi 
achlysur  i  neb  gablu,  pa  mòr  ddisail  a  d'í- 
achos  bynag  y  byddo  hyny.  Ond  gallwn 
ddeally  geiriau  fei  gwrthddadl  y  Corinthiaid, 
fel  y  sylwyd  ar  ddiwedd  adn.  29;  fel  pe  dy- 

wedent,  Pa  ham  y  ceblid  ac  y  bei'id  hwynt 
gan  eraill,  am  fwyta  o'r  hyn  oeddyntyn  gael 
trwy  ras  gan  yr  Arglwydd,  ac  yr  hyn  yr 

oeddynt  yn  di'olch  am  dano  fel  trugaredd Duw. 

3 1  *  Pa  un  bynnag  gan  hynny  l  ai 
bwytta  ai  yfed,  f  ai  beth  bynnag  a 
wneloch,  J  gwnewch  bob  peth  er  go- 
goniant  i  Dduw. 

/pen.7.  34.  Deot.  12.  7.  12,  18.  Neh.  8  16-18.  Zec. 
7.  5,  6.  Luc  11.  41.  Col.  3.  17,  23.  1  Pedr  4.  11. 

Yn  y  tair  adnod  olaf  hyn,  mae  yr  aposto! 
yn  diwedd-gloi  y  mater  hwn  ̂ yda  thair  rhëol 
gyífredin  i  gristionogion  :  1.  Gwneyd  pob 

peth  er  gogoniant  i  Dduw,  2.  Bod  yn  dd'í- 
achos  tramgwydd  i  bawb,  3.  Ceisio  rhyngu 
bodd  pawb  a  cheisio  llesâd  llaweroedd.  *  Pa 
le  bynag,  yn  mha  gymdeithas  bynag,  ac  ar 
ba  achlysur  bynag,  y  byddoch  yn  bwyta  neu 
yn  yfed;  +  a  pha  bethau  bynag  eraill  o 
weithredoedd  cyffredinol  bywyd  a  wneloch, 
y  rhai  sydd  gyfreithlawn  ynddynt  en 
hunain;  J  cedwch  ogoniant  Duw  yn  eich 
golwg,  fel  eich  dyben  penaf,  ac  ymddygwch 
iyn  mhob  peth,  yn  y  modd  a  dybioch  chwi  yn 
gydwybodol,  a  fyddo  mwyaf  er  ei  ogoniant 
jef.  IV  dyben  hyn,  dylem  ystyried  gorchym- 
Synion  Duw,  addasrwydd  a  phri'odoldeb  ein 
:gweithredoedd  ein  hunain,  y  lliw  a  all  eraül 
j  roddi  arnynt;  ac  ynaymddwyn  a  gweithredu 
liyn  ddoeth,  yn  gymmedrol,  yn  gydwybodol, 
yn  gyson  â'r  gair,  ac  mewn  cariad  at  ein 
brodyr,  yn  enwedig  ein  brodyr  gweiniaid. 

32  m  *  Byddwch  ddîachos  tram- 
igwydd  f  i'r  Iuddewon  ac  i'r  Cenhedl- 
|oedd  hefyd,  n  J  ac  i  eglwys  Dduw  : 

m  adn.  33.  pen.  8.  13.  Rhuf.  14.  13.  2  Ccr.  6.  3.  Phil 
I.  10.        n  pen.  11.  22.  Act.  20.  28.  1  Tim.  3.  5,  15. 

!  *  Dyma'r  ail  rëol  :  "  byddwch  ddiachos 
jtramgwydd."  Wrth  "  dramgwydd"  yn  gy- 
itfredin,  byddwn  ni  yn  deall,  briwio,  tristâu, 
jneu  anfoddloni  a  digio  un  ;  ond  nid  hyny  a 
ifeddylir  yma,  eithr  rhoddi  achlysur  i  dynu 
|eraill  i  bechod,  i'w  caledu  mewn  pechod,  a 

chabln  crefyddwyr  am  gydymffurfio  >n  or- 
tnodol  â'r  paganiaid  eilun-addolgar.  t  Wrth 
fod  yr  Iuddewon  a'r  cenedloedd  yma  yn  cae! 
eu  gosod  mewn  cyferbyniad  i  eglwys  Dduw, 
rhaid  i  ni  ddeaM  mai  luddewon  a  chenedl- 
oedd  heb  eu  dychwelyd  oeddynt.  Wrth 

weled  y  cristion  yn  bwyta  o'r  hyn  a  aberth- 
asid  i  eilunod,  cadarnêid  rhagfam  a  gelyn 
iaeth  yr  Iuddew  yn  erbyn  cristionogaeth,  fel 

peth  croes  i'r  gyfraith  a'r  prophwydi  ;  ac 
hefyd  cadarnêid  y  cenedl-ddyn  paganaidd  yn 
ei  dyb,  nad  oedd  atgasrwydd  y  cristion  at 
eilun-addoliaeth  ddim  yn  wirioneddol,  ond 
yn  rhagrithiol ;  pe  amgen  pa  fodd  y  bwytêii 
efe  bethau  ẃedi  eu  haberthu  i  eìlunod.  Yr 
oedd  bron  yn  anmhosibl  i  gristionogion  y 
pryd  hwnw  beidio  a  thramgwyddo  y  rhai 
nid  oeddynt  yn  gristionogion  mewn  rhyw 

ffordd  a'i  gilydd  ;  eto  mae  yr  apostol  yn  eu 
hannog,  na  roddent  ddim  gwir  achos  trara- 
gwydd  i  neb  o  honynt.  $  A  mwy  gofalus 
byth  y  dylent  fod,  rhag  tramgwyddo  eu 
brodyr  gweiniaid,  yn  Iuddewon  a  chenedl- 
oedd  ;  y  rhai  oedd  yn  gwneyd  i  fynu  eg- 
Iwys  Dduw  yn  Corinth.  Dylent  wylied  rhag 
tramgwyddo  y  rhai  hyny,  trwy  eu  hudo  i 
fwyta  pethau  yn  groes  i'w  cydwybod,  neu 
dristâu  a  dolurio  eu  meddyliau  wrth  eu 
gweled  hwy  yn  bwyta. 

33  o*  ]\iegis  yr  ydwyf  finnau  yn 
rhyngu  bodd  i  bawb  ym  mhob  peth ; 
t  heb  geisio  fy  llesâd  fy  hun,  J  ond 
llesâd  llaweroedd,  fel  y  byddont  hwy 
gadwedig. 

o  adn.  24.  Gwel  ar  pen.  9.  19—23.  Rhuf.  15.  2,  3.  2  Cur. 11.  28,  29.  a  12.  19. 

*  Sef  yn  mhob  peth  cyfreithlawn,  nnol  â 
gair  Duw,  ac  oedd  yn  tueddu  er  ennill  ac 
adeilidu  eraill :  (Gwel  ar  pen.  9.  19—22  :) 
nid  oedd  Paul  yn  ceisio  rhyngu  bodd  neb  yn 
groes  i  hyny.  +  Heb  geisio  ei  feddwl,  ei 
fympwy,  ei  barch,  ẂŸÌ  elw  ei  hun  ;  |  ond 
llesâd  pawb  erai'l  a  ailái  efe,  yn  yr  hyn  oedd 
yn  perthyn  i'w  iachawdwriaeth  hwynt,  fel  y 
byddent  hwy  gadwedig.  Dyma  drydedd  rëol 
yr  apostol  i'r  cristionogion,  ac  mae  yn  ei 
roddi  ei  hun  yn  esampl  iddynt,  fel  y  cry- 

bwylla  yn  yr  adnod  flaenaf  o'r  bennod  nesaf. 
PEN.  XI. 

Paul  yn  ceryddu  y  Corinthiaid,  am  eu  bod 

yn  gwedd'io  â  pheth  am  eu  penau,  4"C« 

**BydDWCH  ddilynwyr  i  mi, 

b  f  megis  yr  wi/f  finnau  i  Grist. 
a  pen.  4.  16.  a  10  33.  Phil  3.  17.  1  Thes.  1.  6.  2  Thes. 

3.  9.  Heb.  6.  12.  b  Rhuf.  15.  2,  3.  Eph.  5.  1,  2.  Phil. 
2.  4,  5. 

Mae  Doddridge  yn  ei  raniadau,  yn  gosod 

yr  adnod  hon  gyda'r  adnod  olaf  o'r  bennod 
o'r  blaeîi,  ac  felly  y  barna  ein  Hawdwyr  er- 
aill  oll  y  dylasai  fod :  ond  nid  y  w  hyny  o 
bwys  mawr.  *  Mae  yr  apostol  yn  ei  roddi 
ei  hun  yn  esampl  i'r  Corinthiaid,  "Byddwch 
ddilynwyr  i  mi,"  ebai  efe  ;  +ond  gyda  gwyl- 
der  mawr,  "  Megys  yr  wyf  finnau  i  Grist :" 
dim  pellach  na  hyny.  Nis  gall  un  gweinid- 
og  ofyn  na  dysgwyl  ychwaneg  gan  ei  bobl, 
na'i  ddilyn  ef  cyn  belled  ag  y  mae  ynlau  yn 
dilyn  Crist.  Efallai  bod  yr  apostol  yma  hef- 
yd,  yn  lled  daflu  at  y  Coiinthiaid,  iddynt 
hwy  ddilyn  athrawon  eraill,  y  rhai  nid  oedd 

3~X^" 
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yn  bennoeth. 
yn  gwneyrì  cyrìwyborì  fanol  iawn  o  rìdilyn 
Crisr  :  ac  fel  hyny,  mae  y  geiriau  yn  argy- 
hoerìrìiarìol  idrìynt  hwy  a'r  athrawon  hyny, 
os  oerìrìynt  yn  en  deall  felly. 

2  c  *  Yr  ydwyf  yn  eich  canmol, 
frodyr,  d  +  eich  bod  yn  fy  nghofio  i 
yiu  mhob  peth,  eJac  yn  dal  y  tra- 
ddodiadau,  fel  y  traddodais  i  chwi. 

c  a«1n.  17.  22  Diar.  31.  28—31.  d  pen.  4.  17.  a  15.  2- 
e  peu.  7.  17.  1  Thes.  4.  1,  2.  2  Tties.  2  15  /Eph.  1.  22, 
23.  a  4.  15.  a  5.  23.   Phil.  2.  10,  11.  Col.  1.  18.  a  2.  10,  19. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  dechreu  ar  fater 
arall,  ac  yn  mynerì  i  ymrìrin  âgamryw  beth- 
au  perthynol  i  gyfarforìydrì  crefyddol  cy- 
hoerìrìus  y  Corinthiaid  :  *  a  chan  ei  fod  yn 
mynerì  i'w  bei'o  hwy  am  amryw  bethau  ag 
oerìrì  yn  fe'íus  iav\n  yn  eu  plith  ;  mae  yn 
tymheru  eu  hysbrydoedrì  hwy  i  rìderbyn  ei 
gerydrìon,  trwy  roddi  canmoliaeth  gyífred- 
inol  idrìynt  yn  gyntaf.  t  Mae  yn  debyg  bod 

y  rhan  orau  o'r  eglwysyn  Corinth  yn  haerìdu 
y  ganmoliaeth  hon  ;  en  bod  yn  cofio  yr  apos: 

tol  yn  eu  gwedrì'íau,  yn  cofio  ei  awrìurrìod 
apostoiaidrì  ef  gyda  pharch  ;  $  ac  yn  cofio  ei 

athrawiaeth  ef  a'i  addysgiarìau  yn  mhob 
peth  perthynol  i  rìrefniarìau  eglwysig,  ac  yn 
eu  dàl  ac  yn  eu  cadw  fel  yr  oedrì  ef  werìi 
gorchymyn  ;  a  hyny  efallai  yn  wyneb  peth 
gwrthwynebiarìau,  oddi  wrth  gau-athrawon  a 
rìynion  chwydrìedig  a  phenrhydd  eraill  yn  eu 
plith. 

3  *  Eithr  mi  a  fynnwn  i  chwi  wy- 
bod,  mai  ̂ pen  pob  gwr  yw  Crist; 
?fa  phen  y  wraig  yw  y  gwr ;  h  \  a 
phen  Crist  yw  Duw. 

g  Gen.  3.  16  Ëph.  5.  22,  24.  Col.  3.  18.  1  Tim.  2.  11, 
12.  I  Pedr  3  1,  5,  6.  h  pen.  3.  23.  a  15.  27,  28.  E».  49. 
3-6.  a  52.  13.  a  55.  4.  a  61.  1—4.  Mat.  28.  18.  loan  3  34— 
36.  a  5.  20—30.  a  14.  28.  a  17.  2—5.  Eph.  1.  20—22.  Pbil. 
2.  7—11. 

Yn  y  cyflawnrìer  mawr  o  drìoniau  ysbryrì- 
ol  oerìd  yn  yr  eglwys  yn  Corinth,  yr  oedd 
yno  amryw  wragerìrì  werìi  eu  cynnysgaethu 

âg  Ysbryrì  prophwydoliaeth,  yr  hwn  a'u  gall- 
uogai  hwynt  trwy  ysbryrìoliaeth  ornwch-na- 

turiol,  i  werìrìi'o  yn  yr  eglwys,  neu  gynghori, 
neu  ragfynegi  pethau  i  ddyfod.  Dyma  yr 
unig  amg>lchiad,  yn  yr  hwn  y  caniatêir  i 
wragerìd  lefaru  yn  gyhoedrìus;  ac  er  bod 
hyn  trwy  drìylanwad  goruwch-naturiol  ac 
antíhyffrcdin  ;  eto,  fel  hyny,  ymlusgodd  peth 

atreolaeth  i  mewn.  *  I'r  dyben  o  ddeall  yr 
hyn  oedrì  yn  gwerìdu  yn  yramgylchiad  eithr- 
iol  ac  unig  hwn  ;  mỳnai  yr  apostol  i'r  Cor- 
inthiairì  wyborì  ac  ystyrierì,  mai  Criet,  yn  ei 
sefyllia  gyfryngol,  yrìoerìd  Pen  a  Llywodr- 
aet!.<wr  pob  gwr  ;  a  bod  anrhyrìerìd  Crist  yn 
ymrìdybynu  ar  ymdrìygiad  pob  gwr :  +  ac 
mai  y  gwr  oerìrì  pen  union-gyrchol  y  wraig; 
i  awrìurrìorì  yr  hwn  y  darostyngodd  Duw  hi, 

ac  y  di'anrhyderìrìirì  y  gwr  trwy  unrhyw  ym- 
rìrìyyiad  anwerìrìus  yn  y  wraig:  \  ac  mai  pen 

Crist,  a'i  ystyried  yn  ei  sefyllfa  gyfryngol, 
yw  Duw  ;  i  ogoniant  yr  hwn  yr  oedd  holl 
weinydrìiad  ei  swydrì  gyfryngol  ef  yn  tu- 
erìrìu.  Gan  hyny,  fel  yr  oerìd  Crist  yn 
gwneuthiir  ewyllys,  ac  yn  ceisio  gogoniant 
Duw  ;  ftlly  y  dylai  y  cristion  addef  ei  ymos- 
tyngiad.  i  Grist,  gwneuthur  ei  ewyllys  a 
cheisio  ei  ogoniant  ef ;  a  dylai  y  wraig  gyd- 
nabod  ei  darostyngiarì  i'w  gwr,  a'i  forìrìloni 
a'i  anrhydedrìu  efynmhobpeth  cyfreithlawn 

784 

a  gweddus.  Dywed  yr  apostol  mai  "pen 
Crist  yw  Duw"  gyda  golwg  ar  ei  swydrì 
gyfryngol  ef,  sef  Crist  ;  nis  gall  neb  gasglu 
oddiwrth  hyna  nad  ydyw  Crist  a  Duw  o'r 
un  hanfod,  ac  yn  ogyfuwch,  fel  Personau 
dwyfol  ;  mwy  nag  y  gellir  casglu  nad  yw  y 
gwr  a'r  wraig  o'r  un  natur  ddynol,  o  herwyrìd 
y  dywerìir  mai,  *4  pen  y  wraig  yw  y  gwr." 

4  *  Pob  gwr  yn  gweddío,  *  neu  yn 
prophwydo,  *f  â  pheth  am  ei  ben, 
Jsydd  yn  cywilyddio  ei  ben. 

i  pen.  12.  10,  28.  a  14.  1,  &c.  *  adn.  14.  2  Sam.  15. 
30.  a  19.  4. 

*  Am  brophwyrìoyn  yreglwysi  yn  y  dyrìrì- 
iau  hyny,  sylwasom  o'r  blaen  mewn  amryw 
fanau  yn  y  gwaith  hwn  :  afrairì  yw  sylwi  yma 
eto.  f  Mae  yn  sicr  mai  arfer  y  Groegiairì  a'r 
Rhufeiniairì,  yn  gystal  a'r  lurìdewon,  oedrì 
borì  a  gorchudd  ar  eu  penau  yn  eu  harìrìol- 
iadau  crefydrìol :  ac  mae  yn  sicr  bod  yr 
offeiriaid  luddewig  yn  gwisgo  math  o  ben- 
wisg  pan  fyddent  yn  gweini  yn  y  rìeml. 
Onrì  mae  yn  ymdrìangos  y  bydrìaì  y  gwŷr  yn 
Corinth  yn  gwisgo  gorchudd,  o  barch  i  rìra- 
drìodiadau  phariseaidd,  ac  i  drìynwared  def- 
od  yr  Iuddewon  yn  y  synagogau ;  yr  hyn  o 
herwydd  hyny  nirì  oedd  yr  apostol  yn  ei 
gymmeradwyo.  Yn  ngwlerìydrì  y  rìwjrain 
yr  oerìd  gorchuddio  y  pen  yn  arwydrì  o 
ddarostyngiarì,  a  borì  heb  orchnrìrì  yn  ar- 
wyrìrì  o  uchafiaeth  ;  felly,  os  bydrìai  gwr  yn 

gwedd'ío,  yn  prophwydo,  ac  yn  lletarn  yn 
gyhoedrìus  a  pheth  am  ei  ben,  neu  otchudrì 
ar  ei  wyneb,  bydrìai  yn  ei  rìrìangos  ei  hun 

islaw  y  r'hai  y  byrìdai  yn  llefaru  wrlhynt; 
X  ac  fel  hyny  yn  di'anrhyrìerìdu  Crist,  ei  Ben, 
(arìn.  3.)  yr  hwn  a'i  rìyrchaforìrì  ef  i'r  an- 
rhyderìd  hwn  o  wedrìi'o  a  phrophwydo  yn  yr 
eglwys  :  mae  efe  yn  ymrìrìwyn  yn  anwedrìus 
hefyd  fel  gwr,  ac  ynymdrìangos  ftl  pe  bycfl 

ai  wedi  ei  osod  mewndarostyngiarì  i'r  wraig, 
yn  lle  bod  mewn  awdurrìorì  arni  hi ;  ac  fel 

hyny  mae  yn  cywilyddio,  neu  yn  di'anihy- deddu  ei  ben  ei  hun  hefyd. 

-5  *  Eithr  pob  gwraig  yn  gweddio, 
1  neu  yn  prophwydo,  yn  bennoeth, 
f  sydd  yn  cy  wilyddio  ei  phen  :  J  canys 

yr  un  y  w  a  phe  byddai  wedi  ei  ̂neillio.  [ /  La/2.  36.  Act.  2.  17.  a  21.  9.        m  Deut.  21.  13. 

*  O'r  tu  arall,  pob  gw  raig  yn  gwerìdi'o  neu  j 
yn  prophwydo  yn  gyhoedrìns,  dàn  y  rìylan-  i 
wadau  a  soniwyd;  (arìn.  3  )  os  gwna  hi  hjny  { 
yn  ben-noeth,  ac  heb  orchurìrì,  +  mae  hi  yn  j 
cywilyddio  ac  yn  dîanrhyrìedrìu  y  gwr,  yr  í 
hwn  yw  ei  phen,  (adn.  3.)  trwy  ymdrìwyn  í 
mewn  rìull  mòr  anweddus  ger  bion  cynnifer  i 
o  drìynion,  gwrrywaid,  a  fydd  yn  bresenol  \ 
yn     gyfìredin    mewn    adrìoliad     cyboerìrìus. 

f  Byddai  yn  warth  o'r  mwyaf  i  wraig  gael  ei 
heillio  o'i  gwallt,yn  enwedig  gwraig  grefydd-  j 
ol,  anrhyderìdus,  a  thàn  ddylanwarìau  ys-  ( 
bryrìol ;  ac  nirì  yw  gwedrì'ío  neu  brophwydo 
yn  ben-noeth  drìim  gwell  na  phe  byddai  wedi  , 
ei  heillio.  Arfer  y  gwŷr  yn  y  gw)cd>dd  j 
hyny  oedrì  eillio  eu  gwaílt  yn  fyr  iawn,  ac 
arfer  y  rhyw  fenywaidd  oedd  ei  arìael  i  dyfu 
yn  llaes  ac  yn  hir  iawn  :  gan  hyny  gwaithj 
fyrìrìai  eillio  gwraig,  a  chymmaint  gwarth 

yn  nghyfrif  yr  apostol,  oerìrì  i  wragerìrì  ym- , 
ddangos  yn  ben  noeth  yn  arìdoliarì  Duw:  yr 
oedrìynt    yn    tebygu   gormorì  i  offeiriarìesau 
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pen  i  wedd'io. anniwair  yr  eilunod,a  ddawnsient  yn  nheml- 
au  yr  eilunod  â'u  gwallt  noeth  yn  hongian 
yn  Ilaes  ac  yn  annhrefnus  o'u  cwmpas. 
Mae  yn  debyg  fod  yr  arfer  anweddaidd  hon 

yn  eglwys  Corinth  ;  pe  amgen  ni  soniasaiy- 
apostol  am  dani. 

6  *  Canys  os  y  wraig  ni  wisg  am 
ei  phen,  f  cneifier  hi  hefyd  :  n  %  eithr 
os  brwnt  i  wraig  ei  chneifìo,  neu  ei 
heillio,  ||  gwisged. 

»  Num.  Ü."l8. 
*  Os  mỳn  y  gwragedd  weddYo  a  phro- 

phwydo  yn  ben-noeth  fel  gwr-rywaid,  a 
gwrthod  y  gorchudd,  yr  arwydd  o'u  daros- 
tyngiad  i'w  gwŷr;  f  cneifier  eu  gwallt  hwy 
yn  fyr  hefyd,  fel  y  byddont  yn  debycach 
byth  i  wr-rywaid  :  bydd  hyny,  er  mòr 
warthus  yw,  yn  weddeiddiach  ger  bron  cyn- 
jnulleidfa  o  ddynion,  na'i  fod  yn  hongian  yn 
Ilaes,  yn  rhydd,  ac  yn  annhrefnus  o'u  ham- 
gylch  hwynt.  Dy wedyd  hyn  i  gy wiiyddio  y 
gwragedd  yr  oedd  yr  apostol ;  nid  ani  y 
inỳnai  efe  eu  cneifio  hwynt,  ond  am  y  mỳn- 
ai  iddynt  osod  gorchudd  gweddus  ar  éft  pen 
aa.  í  Ond  gwyddai  pawb  mai  peth  tra  an 
hardd,  cywilyddus,  anniwair,  a  chroes  i  bob 
arferiad,  oedd  i  wraig  ymddangos  yn  gy- 
hoeddus,  yn  enwedig  mewn  cynnulleidfa 
grefyddol,  wedí  ei  thalgrynu,  neu  dòri  ei 
gwallt  yn  fyr  ;  ||  am  hyny  gwisged  orchudd 
gweddus  ar  ei  phen  a  thros  ei  gwyneb,  fel  y 
gweddai  i  wrngedd  wneyd  pan  anrhydedder 
hwynt  âg  ysbryd  prophwydoliaeth,  ac  ar  bob 
mserau  eraill  o  gyfarfodydd  cyhoeddus. 

7  *  Canys  gwr  yn  wir  ni  ddylai 
wisgo  am  eeben,  am  °  ei  fod  yn  ddelw 
l  gogoniant  Duw :  p  f  a'r  wraig  y w 
(ogoniant  y  e;wr. 

oGen    1,  26,  27.   a  5.  1.   a  9.  6.    Salm  8.  6.    lago  3.  9. 
adn.  3.  Gen.  3.  16. 

Gan  fod  y  gwr  wedi  ei  osod  yn  ben  y 
yraig,  yn  arglwydd  a  llywodraethwr  ar  y 
>yd  gweledig  isod,  ac  fel  hyny  yn  gyn- 
idrychiolwr,  yn  "  ddelw  a  gogoniant  Duw  ;" 
üi  ddylai  wisgo  am  ei  ben,  i  arwyddo  daros- 
yngiad  anaddas  i'w  ystlen  :  dylai  y  gwr  fod 
|rá  ben-noeth,  i  arwyddo  y  gallu,  yr  nchaf- 
laeth,  a'r  awdurdod,  a  roddes  Duw  iddo,  fel 
i  brif  ddelw  a'i  ogoniantef  yn  y  byd.  f  Cre 
lvyd  y  wraig  er  anrhydedd  i'r  gwr,  ac  er 
!  mgeledd  a  chynnorthwy  iddo  :  crewyd  h 
i  r  y  cyataf  o  hóno  ef,  megys  gwrthran  iddo 
pl  y  mae  delw  a  gogoniant  Duw  yn  adle- 
ivyrchu  ynddo  ef,  felly  mae  ei  ogoniant  yn- 
jau  yn  adlewyrchu  yn  y  wraig  :  hi  yw  y  deil- 
ad  mwyaf  anrhydeddus  a  roddwyd  dan  ei 
wdurdod  ef ;  ac  efea  all  ymogoneddü  ynddi 
íi,  fel  yr  yniogoneddodd  Adda  yn  Efa,  pan 
flywedodd,  "  Hon  weithiau  sydd  asgwrn 
j'm  hesgyrn  I,  a  chnawd  o'm  cnawd  I;  hon 
I  elwir  gwraig,  oblegid  o  wr  y  cymmerwyd 

|i."  Er  bod  y  wraig  felly  yn  ogoniant  ei 
iwr,  eto  nid  yw  yn  ben  ei  gwr;  atn  hyny 
ylai  hi  wis2o  am  ei  phen,  i  arwyddo  ei 
usafiaeth.  Dylai  gogoniant  Duw  fod  yn  ddat- 
bddiedig,  yn  ddiorchudd,  ac  yn  amlwg  i 
jawb ;  ond  dylai  gogoniant  y  dyn  fod  yn  gudd- 
lòig,  a  thàn  orchudd  gwylaidd  a  gweddus. 

8  q  *Canys  nidywy  gwro'rwraig; 
|  ond  y  wraig  o'r  gwr. 

q  Gen.  2.  21,  22    I   Tiui.  2.  13. 

*  Yn  y  greadigaeth  gyntaf,  ni  chrëwyd  y 
dyn  Adda  o  sylwedd  y  wraig,  yr  oedd  ef  yn 
bod  o'i  blaen  hi ;  +  ond  y  wraig  Efa  a  gre- 
wyd  o  hóno  ef,  o  un  o'i  asenau  ef.  Gen.  2. 
22  :  am  hyny  dylai  y  wraig  fod  yn  ddaros- 
tyngedig  i'w  gwr,  a  gorchuddio  ei  phen  yn 
arwydd  o  hyny. 

9  *  Ac  ni  r  chrewyd  y  gwr  er  mwyn 
y  wraig;  feithr  y  wraig  er  mwyn  y 

gwr. 

r  Gen.  2.  18,  20,  24. 

*  Yn  y  greadigaeth  gyntaf  hefyd,  nid  creu 
y  gwr  er  mwyn  y  wraig  a  wnaed,  nid  oedd 
hi  mewn  bod  y  pryd  hwnw  ;  t  ond  creu  y 
wraig  er  mwyn  y  gwr  a  wnaed,  fel  y  byddai 
yn  ymgeledd  gymhwys  ac  yn  gysur  iddo. 
Gen.  2.  18:  mae  hyn  eto  yn  dangos  mai  y 
gwr  yw  pen  y  wraig,  ac  y  dylai  hithau  fod 
yn  ddarostyngedig  iddo  ef  yn  mhob  peth 
cyfreithlawn  a  gweddus. 

10  *  Am  hynny  y  dylai  y  wraig 
fod  ganddi  awdurdod  ar  ei  phen  s  f  o 
herwvdd  yr  angelion. 

*  Preg.  5.  6.  Mat.  18.  10.  Heb.  1.  14. 

*  Am  fod  y  wraig  dàn  awdurdod  y  gwr, 
dylai  fod  ganddi  orchudd  ar  ei  phen  mewn 
cynnulleidfâoedd  cyhoeddus,  i  arwyddo  ei 

hymostyngiad  i'r  awdurdod  hyny.  +  Llawer 
o  dybiau,  nad  ynt  werth  eu  hadrodd  yma,  a 
fu  gan  ddynion  am  feddwl  y  geiriau  hyn, 

"  o  herwydd  yr  angelion  :"  y  dyb  fwyaf  cy- 
ffredin,  rhesymol,  a  gweddus  hefyd  yw,  bod 
yr  apostol  yn  cyfeirio  at  bresenoídeb  angel- 
ion  da  yn  nghynnulleidfâoedd  y  saint,  fel 
edrychwyr  arnynt,neu  mewn  rhyw  ystyr  yn 
gyd-addolwyr  â  hwynt :  o  herwydd  hyny 

dylai  y  gwragedd  (a'r  gwŷr  hefyd  yn  wir,) eu  trefnu  eu  hunain  yn  y  modd  mwyaf  addas 
a  rheolaidd,  fel  na  byddai  yr  addolwyr  nefol 
hyn  yn  dystion  o  ddim  anaddas  ynddynt  ar 
achlysur  mòr  sanctaidd  ag  addoliad  Duw. 

Mae  y  rhan  fwyaf  o'r  tybiau  eraill  yn  rhy 
ddychymmygol,  a  rhai  o  honynt  yn  wir  yn 

rhy  anweddus,  i'w  gosod  i  lawr  yma. 

1 1  *  Er  hynny  l  nid  yw  na'r  gwr 
heb  y  wraig,  na'r  wraig  heb  y  gwr, 
t  yn  yr  Arglwydd. 

;  pen.  7.  10—14.  a  12.  12—22.  Gal.  3.  23. 

*  Rhag  i  neb  gynameryd  achlysur  oddi 
wrth  eiriau  blaenorawl  yr  apostol  i  dra- 
arglwyddiaethu  yu  afresymol  ar  eu  gwrag- 
edd,  mae  efe  yn  dangos  yma  fod  ar  bob  un  o 
honynt  eisiau  help  y  llall,  ac  nas  gall  y  naill 
wneyd  yn  gysurus  heb  y  llall,  mewn  pethau 
bydol  na  chrefyddol.  fFelly  y  trefnodd  yr 
Arglwydd,  iddynt  fod  yn  ymgeledd  ac  yn 

gymmorth  i'w  gilydd  :  neu,  ynte,  meddwl  y 
yeiriau  "  yn  yr  Arglwydd"  yw,  bod  y  naill 
fel  y  llall  yn  yr  Arglwydd  o  ran  cyflwr  gras- 
ol;  yn  Nghrist  nid  oes  na  gwrryw  na  ben- 
yw  :  pa  fodd  bynag  y  maent  yn  gwahan- 
iaethu  fel  gwr  a  gwraig,  o  ran  uchafiaeth  ac 
isafiaeth  perthynasol ;  o  ran  eu  cyftwr  ysbryd- 
ol,  a'u  perthynas  ysbrydol  â  Cbrist,  bob  un 
o  honynt,  nid  oes  dim  gwahaniaeth.  Cyd- 
etifeddion  gras  y  bywyd  ydynt  yno. 

12  *  Canys  yr  un  wedd  ag  y  maey 
wraig  o'r  gwr,  f  felly  y  mae  y  gwr 

3X3  
^ 
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trwy  y  wraig :  u  X  a  phob  peth  sydd  o Dduw. 
u  pen.  8.  6.  Diar.  16.  4.  Rbnf.  lì.  36.  Heb.  1.  2,  3. 

*  Fel  yr  oedd  y  wraig  o'r  gwr  yn  ei  chrë- 
edigaeth  ar  y  cyntaf ;  f  felly  o  hyny  allan 
byth  mae  y  gwr  trwy  y  wraig,  wedi  ei  eni  o 

lióni,  ac  yn  cael  ei  fagu  a'i  feithrin  yn  ei 
fabandod  drwy  ei  gofal  tyner  hi.  Am  hyny 
eto,  ni  ddylai  y  gwr  dra-awdurdodi  ar  ei 
wraig;  ond  ymddwyn  ati  mewn  cariad  a 

thynerwch  ;  a  chyd  fyw  yn  ymgeleddol  i'w 
güydd,  mewn  cyd-gordiad  a  serchawgrwydd. 
XO  Dduw  mae  en  creu  hwy  yn  wr  ac  yn 
wraig,  o  Dduw  mae  eu  cyssylltu  hwy  mewn 
prîodas  fel  y  cyfryw  ;  ac  o  Dduw  mae  bod 

y  gwr  yn  ben,  a'r  wraig  yn  ddarostyngedig 
iddo  ef:  am  hyny  dylid  ymostwng  yn  dduw- 
ioi  i'w  drefniadau  ef. 

1 3  x  *  Bernwch  ynoch  eich  hunain, 
f  ai  hardd  yw  i  wraig  weddîo  Duw 
yn  bennoeth  ? 

*  pen.  10.  12.  Luc  12.  57.  IoaD  7.  24. 

*  Nid  oes  neb  a  wel  ei  gyfeiliornad  yn 
iawn,  nes  yr  argyhoedder  ef  yn  ei  gydwybod 
ei  hnn  o  hóno  :  am  hyny  mae  yr  Arglwydd 
mewn  llawer  man  yn  yr  ysgrythyrau  yn  cyf- 
eirio  at  farn  a  chydwybodau  dynion  ei  hun- 
ain,  megys  y  mae  yr  apostol  yn  gwneyd  yma, 

t  Nid  ai  hardd  yw  i  wraig  wedd'io,  yw  y gofyniad  ;  ond  ai  hardd  yw  i  wraig  weddio 
yn  ben-noeth  ger  bron  cynnulleidfa  gyhoeddus, 
ac  ymddwyn  yn  groes  i  drefn  naturiol  gwyl- 
der  a  gweddeidd-dra?  Rbaid  i  bawb  o  hon- 
ynt  ateb  yn  ddìau,  mai  anhardd  iawn  yd- 
oedd,  a  chroes  i  arfer  eu  cenedl ;  oblegid 
byddai  y  gwragedd  Groegaidd  bob  amser, 
oddigerth  otfeiriade«au  yr  eilunod,  yn  gwisgo 
gorchudd  panddeuenti  gyfarfodydd  cyhoedd- 
us  o  unrhyw  natur. 

14  *Onidyw  naturiaeth  ei  hun  yn 
eich  dysgu  chwi,  v  f  os  gwallt-laes  a 
fydd  gwr,  z  mai  ammharch  yw  iddo  ? 

y  2  Sam.  14.  26.         z  pen.  14.  35. 

*  "  Naturiaeth  :"  de4df-natur,meû<\  rhai ; 
pe  felly  buasai  gwisgo  llaes-wallt  yn  bechod 
ynddo  ei  hun  i  wrrywaid  :  ond  mae  yn 
amlwg  nad  yw,  wrth  fod  y  Nazareaid  yn  ei 

wisgo  felly.  Ẃrth  "natnriaeth,"  mae  eraill 
yn  dëall  deddf  cenedloedd  ;  ond  nis  gall 
hyny  fod,  oblegid  mae  Uawer  o  genedloedd  yn 
mhob  oes,  yn  gwisgo  eu  gwalltau  yn  yr  hyd 
mwyaf.  Deddf  synwyr cyffredin,  medd  eraill; 
ond  mae  synwyr  cytfredin  yr  un  peth  agos 
ynmhawb:  ac  eto  nid  yw  pawb  yn  gwisgo 
eu  gwalltan  yr  un  modd :  rliai  yn  hir  a  rhai 
yn  fýr.  Arferìad  cyffredin,  medd  eraill  : 
ond  nis  gall  fod  felly  chwaith,  oblegid  nid 
oes,  ac  ni  bu  y  fath  arferi  ul  cytfredin  inewn 
un  màn,  ag  i  bawb  dalgrynn  eu  gwalltau. 
Tuedd  naturiol,  medd  eraill:  nis  gall  fod 
felly  chwaith;  obleííid  tnedd  rhai  gwrrywaid 
yn  gyslal  a  benywaid,  yw  gwisgo  eu  gwalltan 

yn  yr  hyd  eithaf.  Wrth  '.* naturiaeth."  mae 
eraill  yn  dëill  gwahnniaeth  pr  ystlenau  ; 
megys  y  dëalllr  y  gair  yn  Rhuf.  1.  26:  oni  I 
yw  gwahaniaeth  yr  ystlenau,  nen  wrrywaeth 
a  benywaeth,  yn  dysgn  hyn  i  ni  ?  a  hyn  y 
meddwl  mwyaf  tebygol  y  geiriau.  Megys  y 
mae  ewyllys  Duw  i  wrrywaid  a  benywaid 
ymwahaniaethn  mewn  gwìsgiad,  felly  y  dyl 
ent  yn  en  gwalltau  hefyd ;     %  mae  yrun  mòr 

TSr! 

warthus  i  wrryw  wisgo  ei  waìlt  yn  hirllaes 
fel  benyw,  a  phed  ymwisgai  mewn  dillad 
benyw:  mae  yn  ei  anmharchu  ei  hun,  ac  yn 
ei  ddaíigos  ei  hun  yn  ffol  a  merchedaidd. 

15  *  Eithros  gwraig  afydd  gwallt- 
laes,  f  clod  yw  iddi :  \  oblegid  eillaes- 
wallt  a  ddodwyd  yn  orchudd  iddi. 

*  O'r  tu  arall,  mae  llHes-walIt  ar  wraig  yn 
harddwch  iddi ;  wediei  wisgo  yn  drefnus  ac 
yn  weddus  yn  ol  yr  arferiad  cyíiredin,  mae 
yn  brydferthwch  ac  yn  addnrn  iddi.  t  Ac 
nid  hyny  yn  unig,  mae  yn  glod  iddi,  ei  bod 

yn  cadw  i  fynu  yr  arwydd  cyrfredin  o'i  bod 
yn  foddlawn  i'r  sefyllfa  y  gosododd  Dnw  hi 
ynddi,  fel  y  llestr  gwanaf,  ac  mewn  daros- 

tyngiad  i'r  gwr.  %  Y  llaes-wallt  hwn  yw  y 
gorchudd  cyntaf  a  roddes  y  Crëawdwr  i 
wraig,  pan  oedd  yn  ei  hystâd  o  ddiniweid- 
rwydd  perffaith,  cyn  erioed  ddyfeisio  yr  un 
gorchudd  arall,  na  bod  angen  am  dano.  Yn 
yr  adnodau  hyn,  dysgir  i  ni,  1.  Y  dylai  gwŷr 
a  gwragedd,  hyny  yw  gwrrywaid  a  benyw- 
aid,  drefnu  eu  gwalltau  yn  y  fath  fodd  fel  ag 
i  gadw  gwahaniaeth  rhwng  yr  ystlenau.  2. 
Na  ddylai  gwrrywaid  o  unrhyw  oedran, 
ddim  gwisgo  eu  gwalltau  fel  benywaid,  yn 
hir-IIaes,  yn  annhrefnus,  neu  wedi  ei  grycho 
yn  fodrwyog  a  thwmpathog  o  amgyìch  ea 
penau  :  yr  hyn  sydd  yn  dangos  tymher  falch, 
goegaidd,  fursenaidd,  fenywaidd,  ac  annynoí 
iawn,  ac  anaddas  iawn  i  symledd  a  gwedd- 
eidd-dra  cristionogol.  Byddai  yn  burion  i 
lanciau  crefyddol  Cymru,  yn  enwedig  yn  y 
trefydd,  gymmeiyd  y  wers  hon  at  en  hystyr- 
iaeth  :  os  tybiodd  yr  apostol  yn  angenrheid- 
iol  sylwi  ar  y  fath  beth,  nid  yw  islaw  ein 

sylw  ninnan. 
1 6  *  Od  oes  neb  °  a  fyn  fod  yn 

ymrysongar,  f  nid  oes  gennym  ni 

6gyfryw  ddefod,  J  na  chan  reglwysi 
Duw. 

a  1  Tira.  6.  3.  b  Act.    21.  21,  24.  e  peo.    7.  »7. 
i  14.  33,  34.  a  16.  1.  1  The».  2.  14. 

*  Ond  wedi  y  cwbl  a  ddywedwyd  yn 
nghylch  y  pethau  uchod  am  wýi  a  gwragedd, 
od  oes  neb  o'ch  gau-athrawon  chwi,  neu  ryw 
rai  erailt  gwrthwynebus  yn  eich  plith,  a  fÿn 

ddadlau  yn  ymrysongar  dros  y  fa!h  arferiad- 
au  gwrthur\;  +y  cwbl  a  ddywedaf  fi  yn 
chwaneg  yw,  nad  oes  genym  ni  y  gwir 
apostolion  y  fath  ddefod,  a  ch\  ndyn-ddadlan 
am  bethau  felíy  :  ac  nid  oes  genym  ni  gyfryw 

dd*ifod,  ag  i  wýr  weddYo  neu  brophwydo  a 
pheth  am  en  penau  (adn.  4  )  ac  i  wragedd 
weddYo  neu  brophwydoyn  bennoeth  (adn.5) 
X  Nid  oes  y  fath  ddefod  yn  cael  ei  goddef 
na'i  chynnyg  yn  eglwysi  Duw  ychwaith,  yn 
un  rnanaralì;  yn  eich  plith  chwi  yn  Corin'h, 
yn  nnig,  y  mae  y  fath  ddefod  hell,  anweíld- 
aidd,  ac  annaturiol  yn  cael  «i  harfer  a'i 

goddef. 1 7  *  Eithr  wrth  ddywedyd  hyn, 

d  fnid  ydwyf  yn  eich  canmol,  * J  eich 
bod  yn  dyfod  ynghyd,  nid  er  gwell, 
ond  er  gwaetlu 

d  adn.  2,  22.  Galar.  19.  17.  Diar.  27.  5.  Rhuf.  13.  3. 
IPedrí.   14.  «adn.20,34.     pen.  14.  23,  26.    Bt.  1.  ", 
14.  a  58.  1—4.  Jer.  7.  9,  10    Hab.  10.  25. 

*  Ac  wrth  son  am  ddynion  ymrysongar,  ac 
arferion    anweddaidd   gwýr  a   gwragedd  yn 
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eglwys  Corinth  ;  yr  oedd  peth  arall,  beitis 
iawn  yn  eu  plith  hwynt,  yn  dyfod  i  feddwl 
yr  apostol.  t  Er  y  chwennychai  eu  canmol 
hwynt  pe  gallasai,  ac  er  iddo  ganmol  rhai  o 
honynt  am  ryw  bethaa  ;  (adn.  2.)  eto  nid 
oedd  yn  eu  canmol,  ac  nis  gallai  eu  canmol, 
am  y  pethau  blaenorawl  a  enwodd,  nac  am 

y  pethau  canlynol  mae  yn  myned  i'w  henwi. 
I  Yr  oeddynt  mòr  afrëolus  a  didrefn  yu  eu 
cyfarfodydd  crefyddol,  fel  yr  oeddynt  yn 
troi  allan  yn  aml,  nid  er  Ues  ysbrydol  iddynt 
hwy,  ac  er  gogonhnt  Crist;  ond  yn  hytrach 
er  niwed  mawr  iddynt  hwy  eu  hunain,  ac  er 

d'íanrhydedd  mawr  i  enw  yr  Arglwydd  Iesu. 

18  *Canys  yn  gyntaf  pan  ddeloch 
ynghyd  yn  yr  eglwys,  ̂ fyr  ydwyf  yn 
dywed  fod  ymrafaelion  yn  eich  mysg 
chwi ;  l  ac  o  ran  yr  wyf  fì  yn  credu. 

/pen.  I.  10—12.  a  5.  1.  a  6.  1. 

*  I  enwi  un  peth  yn  gyntaf,  pan  ddenant 
at  eu  gilydd  feJ  eglwys,  i  ymarfer  â  rhyw 
ranau  o  waith  yr  Arglwydd,  ac  âg  ordinhad- 
au  yr  efengyl,  t  yr  oedd  yr  apostol  wedi 
clywed  fod  ymrafaelion  yn  aml  yn  eu  plith 
hwynt :  nid  ymraniadau  oddi  wrth  yr  eglwys, 
ond  ymr.ifeilion  ( schismata)  yn  yr  eglwys  ; 
ac  yn  yr  ystyr  hyn  mae  yr  apostol  yn  defn 
yddio  y  gair  schismata  yn  pen.  1.  10.  a  12. 
25.  yr  unig  fànau  yn  y  Testament  Newydd, 
heblaw  y  fàn  hon,  He  sonir  am  ymbleidiadan 
eglwysig.  Gan  hyny,  yn  ol  syniad  yr  ys- 
grythyrau,  mae  y  pechod  hwn  yn  beth  gwa 
hanol  iawn  i  ymadawiad  rhëol  tidd  oddi 
wrth  eglwysi  cyfeiliornus  a  Ilygredig ;  yr 
hyn  y  croch-Iefwyd  yn  ofnadwy  yn  ei  erbyn 

fel  rhwygiad,  mewn  oesoedd  'diweddarach ; 
ac  a  ddefnyddiwyd  fel  achlysur  o'r  erledig 
aethau  mwyaf  creulawn  a  gwaedlyd,  a  ddy 
oddefodd  y  byd  cristionogol  erioed.  Gallwn 
weled  ychydig  o  destynau  yr  ymrafeilion  yn 
Corinth,  yn  yr  adnodau  a  ganlyn ;  amra- 
faelient  yn  nghylch  bwydydd  a  dîodydd, 
trefn  eu  heisteddiad  i  lawr,  yr  amser  i 
ddechrcu,  ac  nid  arosent  hyd  oni  ddeuai 
pawb  yn  nghyd,  &c.  %  Yr  oedd  yr  apostol 
yn  gorfod  credu  yr  hyn  a  glywsai  am  yr  am- 
ratedion  iiyn  mewn  rhan,  ac  am  rai  o  hon- 
ynt ;  yr  oedd  efe  yn  gwybod  yn  rhy  dda  am 
dymherau  y  Corinthiaid,  mor  dueddol  oedd- 
ynt  i  amrafat'Ho  fel  hyn. 

19  ̂ *Canys  rhaid  yw  bod  hefyd 
j  fheresiau  yn  eich  mysg,  |  fel  y  byddo 
hy  rhai  cymmeradwy  yn  eglur  yn  eich píith  chwi. 

rMat.  18.  7.  Luc  17.  1  Act.  20.  30.  1  Tim.  4.  1,  2 

1  Foíu'í  7'  ̂'        *  De'U'  l3'  3'  L°C  2'  35'  2C°r'  ,3-  5     7 
*  Wrth  ystyried  Ilygriad  y  natnr  ddynol, 

ac  mòr  brysur  oedd  satan  a'i  ofíerynau  i  hau 
efrau  yn  mhlith  y  gwenith;  nis  gellid  llai  na 
dipgwyl  amrafeilion,  a  heresian  hefyd  yn  yr 
eglwysi,ac  yn  enwedig  yn  eglwys  Corinth, 
oedd  yn  cael  ei  dyrysu  gan  gynnifer  o  gau- 
athrawon  chwyddedig.  Gwel  ar  Math.  18. 7. 
t  Mae  yn  amlwg  fod  yr  "  heresiau"  a  enwir 
yma  ynrhywbeth  gwaeth  na'r  "amrafaelion" 
yn  yr  adnod  o'r  blaen  ;  gwyrni  mewn  athraw- 
iaeth,  efallai,  a  llygriad  mewn  disgybliaeth, 
a  phurdeb  addoliad  Duw  :  ac  mae  yn  amlwg 
yn  pen.  15,  fod  rbai  o*r  Corinthiaid  yn  gy 

feiliornus  am  yr  adgyfodiad.  %  Mae  gan 
Dduw  ddybenion  doeth  yn  ei  olwg  ei  hun, 
pan  mae  yn  goddef  amrafeilion  a  heresiau 

o'r  fath  hyn  yn  yr  eglwy*i  :  trwy  hyn  mae  y 
gwir  gristionogion  yn  c;iel  eu  profi,  yn  ym- 
ddisgleirio  yn  fwy  amlwg,  yn  cael  eu  dangos 
yn  gymmeradwy  gan  Ddnw,  ac  yn  rhagori 
yn  eglur  ar  y  rhith  gristionogion. 

20  *  Pan  fyddoch  chwi  gan  hynny 

yn  dyfod  ynghyd  i'r  un  lle,  -f  nid bwytta  swpper  yr  Arglwydd  ydy  w  hyn 
*  Dywedir  nad  yw  y  geiriau  Groeg  ddiru 

o  angenrhei/lrwydtl  yn  arwyddo,  "  i'r  un  He  ;" 
y  gellid  eu  cyfieithu  yn  llawn  gystal,  "i'run 
peth  :"  mae  pob  un  yn  wir  yma,  yr  oeddynt 
yn  dyfod  nghyd  i'r  un  peth,  sef  bwyta  swper 
yr  Arglwycíd  ;  ac  i'r  un  lle  i  wneyd  y  peth 
hwnw:  t  ond  nid  oeddynt  yn  ei  wneyd  yn 
iawn  o  lawer,  ac  mae  yr  apostol  yn  dywedyd 
mai  nid  bwyta  swper  yr  Arglwydd  ydoedd, 
gan  mòr  annheilwng  y  dull  oedd  arnynt  yn 
ei  wneyd.  Mae  y  sacrament  yn  cael  ei  alw 

yn  "  Swper  yr  Arglwydd,"  o  herwydd  mai 
yr  Arglwydd  Iesu  a'i  sefydlodd,  ac  o  her- 
wydd  ei  fod  yn  goffadwriaeth  a  dangosiad  o 
farwolaeth  yr  Arglwydd  Iesu  Grist. 

2  i  *  *  Canys  y  mae  pob  un  wrth 
fwytta,  yn  cymmeryd  ei  swpper  ei  hun 

o'r  blaen  ;  h  fac  un  sydd  â  newyn  ar- 
no,  Jac  arall  sydd  yn  feddw. 

íadn.  23-25.      pen.   10.16-18.  *  2  Pedr    2.  13. Jud.  12. 

*  Er  eu  bod  yn  proífesu  mai  dyfod  yn 
nghyd  i  fwyta  swper  yr  Arglwydd  yr  oedd- 
ynt,  eto  nis  gellid  dywedyd  eu  bod  yn  gwneyd 
hyny  ;  ond  yn  hy  trach  yn  sefydlu  gwledd 
gnawdol  iddynt  eu  hunain  yn  Ue  swper  yr 
Arglwydd :  oblegid  yr  oeddynt  yn  dwyn  eu 
hymborth  eu  hunain  gyda  hwynt,  ac  yn 

bwyta  bob  nn  o'r  neilldu ;  heb  aros  wrth  eu 
gilydd,  na  chyd-gyfranogi  â'u  gilydd.  Yn 
lle  bod  yr  holl  eglwys  yn  bwyta  o'r  un  bara, 
ac  yn  yfed  o'r  un  cwpan,  i  arwyddo  cyd- 
gymundeb  mewn  cariad  brawdol,  a  chyd- 
gymdeithas  a  Christ ;  yr  oedd  pob  plaid  yn 
dwyn  eu  bwyd  eu  hunain,  ac  yn  bwyta  eu  swp- 
ereuhunain  pan  oedd  yn  barod,cyn  bod  eraill 
yn  bwyta  yr  eiddynt  hwy :  ac  yn  lle  cym- 
meryd  ychydig  fara  a  gwin,  feí  arwyddion 
sacramentaiddo  gorph  a  gwaed  Crist,  yr  oedd 
rhai  o  honynt  yn  gwneuthur  pryd  cyflawn  o 

lióni,  t  pan  fyddai  eraiîl  o'u  brodyr  tlodion 
yn  eu  hymyl  a  newyn  ainynt,  oblegid  nad 

oedd  ganddynt  ymborth  i'w  dwyn  gyda 
hwynt  i'r  lle.  Fel  hyn  yr  oedd  y  Corinthiaid 
yn  euog  o  ddau  fai  gwrthun  íawn :  yn  1.  yr 
oeddynt  yn  bwyta  swper  yr  Arglwydd  fel  pe 
buasai  wledd  gyfîredin,  gan  dybied  ei  bod 
yn  ddigon  iddynt  feddwlrhyw  beth  am  farw- 
olaeth  Grist,  wrth  fwyta  y  pryd  cyffredin 
hwn  o  fara  a  gwin  :  yn  2.  yr  oeddynt  yn 
ymddwyn  yn  awyddus,  yn  wancus,  ac  yn 
angharedig  iawn,  luag  at  eu  brodyr  tlodion 
yn  y  gwleddoedd  hyn  ;  heb  gyd  gyfranogi  â 
hwynt,  a  hwythau  a  newyn  arnynt.  Pan 
fyddai  y  Groegiaid  yn  cyd-gyfarfod  i  gyd- 
wledda  yn  gyfeillgar,  byddai  pob  un  yn 
dwyn  ei  ymborth  ei  hun  ;  ac  nid  oeddynt 

bob  amser  yn  cyfranu  o'n  hymborth  i'r  rhai 
tlodion  a  fyddai  yn    bresenol,  mòr  haelionns 
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ag  yr  oedrì  rìerìdfau  cyfeillgarwch  yn  gofyn : 
fel  byny  gallai  rhai  fod  a  newyn  arnynt,  ac 
eraill  werìi  bwyta  ac  yfed  iormorìerìrì  ;  ac  yr 
un  modd,  mae  yn  debyg,  y  byrìdent  yn  ym- 
rìrìwyn  wrth  fwyta  swper  yr  Arglwyrìd,  yr 
hyn  sydd  yn  ymrìdangos  yn  wrthun  dros  ben 

i  ni.  I  Dywerìir  y  byrìdai  y  Groegiaid  a'r 
Iurìdewon  hefyd,  yn  yferì  i  fêrìrìwdod  yn  aml 
yn  eu  gwleddoerìd  crefydrìol.  Tybiai  y 
cristionogion  Iurìdewig  forì  yn  rhaid  idrìynt 
yfed  yn  helaeth  ar  yr  achlysuron  hyn,  fel  ar 
eu  hen  wyliau  Iurìrìewig  gynt  ;  pedwar 
cwpanairì  mawr  o  win,  ar  swper  y  pasg, 
merìd  Lightfoot  ;  a  bod  yn  hollawl  ferìrìw  ar 
ŵyl  y  Pwrim,  merìrì  Buxtorf:  ac  os  oedrì  yr 
Iurìrìewon  rìychwelerìig  fel  hyn,  beth  a  allwn 
rìrìysgwyl  amgen  ar  y  paganiairì  newydrì  eu 
dychwelyrì  orìrìiwrth  hen  arferion  eilun-addol- 
gar.  Yfed  yn  rìda,  yn  fwy  nac  arferol,mwy 
na  rìigon,  efallai  yw  ystyr  y  gair  methuei,  a 
gobeithia  rhai  na  byddai  y  Corinthiaid  yn 
meddwi,  yn  ystyr  eithaf  y  gair. 

22  **  Onid  oes  gennych  dai  i  fwyt- 
ta  ac  i  yfed  ?  m  f  ai  dirmygu  yr  ydych 
chwi  eglwys  Dduw,  %  a  gwaradwyddo 
y  rhai  nid  oes  ganddynt?  ||  Pa  beth  a 
ddywedaf  wrthych  ?  a  ganmolaf  fichwi 
yn  hyn  ?  §  Nid  wyf  yn  eich  canmol. 

/adn.  34.  m  pen.  10.  32.  a  15.  9.  Act.  20.  23.  1  Tim. 
3.  5,  15. 

*  l*a  beth  a  ellir  ddywedyd  am  y  fath  ym- 
drìygiad  gwarthus  a  hyn  ?  Onid  oes  genych 
dai  gartref  i  fwyta  ac  i  yfed  ynddynt  ?  ac 
oni  ellwch  alw  eich  cyfeillion  i  gyrì-wlerìda  â 
chwi  yno?  Ai  rìirmygu  lle  addoliad  Duw  yr 

ydych,  a'i  wneyd  yn  gydradd  a  theml  yr  eil- 
unod  ?  neu  ai  dirmygu  eglwys  gynnnlledig 
Duw  yr  ydych,  fel  pe  byddent  gymdeithas 
0  feddwon  afreolus?  A  ydych  chwi  yn  tyb- 
ierì  mòr  ysgafn  o  orrìinhad  sancteidrìiaf  yr  Ar- 
glwyrìrì  Iesu  ag  y  tröwch  hi  yn  achlysur  o 
íythineb  a  meddwdod  ?  Na  thybîwch  mai 
bwyta  swper  yr  Arglwydd  y w  peth  fel  hyn  ; 
mae  y  weithred  yn  ddrwg  o  herwyrìrì  eich 

dull  afrëolus  chwi  o'i  chyflawni:  byddai  y 
fath  afrëolaethyn  anwedrìus  yn  eich  tai  eich 
hunain,  chwaithach  yn  eglwys  Dduw,  a  thàn 
rith  o  fwyta  swperyr  Arglwydd.  î  Áidyfod 
at  eich  gilyrìd  yr  yrìych  chwi  y  cyfoethogion 
i  wararìwyrìrìo  y  saint  tlorìion,  y  rhai  nirì  oes 

gandrìynt  rìrìim  i'w  fwyta  yn  y  swper  hon? 
Dylasech  drìangos  eich  cariarì  atynt  yma  yn 

enwerìig,  a  chyfranu  irìrìynt  o'ch  gormorìerìrì 
chwi,  ac  nid  eu  gadael  mewn  newyn  o  rìra 
dirmyg  a  difaterwch  arn  danynt.  ||  Pa  beth 
adrìywerìaf  wrlhych?  A  fynwchchwii  mi  fel 
apostol  Iesu  Grist  eich  canmol  chwi  yn  y  fath 
arferiarìau  anfrawrìol,  halogerìig,   a  chnawrì- 
01  ?  §  Na  wnâf,  nis  gallaf  eich  canmol,  ac 
wrth  rìrìywerìyrì  felly  yr  wyf  fi  yn  rhorìrìi  i 
chwi  y  ceryrìrì  trymaf,  rìylech  ei  ystyrierì  felly. 

Mae  bron  yn  anghredarìwy  y  gallai  eglwys 

gristionogol  fynerì  i'r  fath  arferion  halogerìig 
gyrìag  orrìinharì  sanctairìrì,  mòr  fuan  werìi 
borì  yr  apostol  gyrìa  hwynt:  ond  yr  oerìrì 
gwlerìrìoedd  cyhoerìrìus  y  Groegiaidyna.nl 
yn  cael  eu  dwyn  yn  mlaen^  fel  hyn;  odrìi 
wrth  ba  rai  yr  oerìrì  y  cristionogion  yn  cym- 
meryd  yr  arteriarì  gyrìa  swper  yr  Arglwydrì. 
Yr  oedd  yr  athrawon  hunanol  a  chwydrìedig 
yn  Corinth  hefyd,  yn  colerìd  eu  syniadau  atn 
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ryrìdid  cristionogol,  i  eithafoedd  mwy  nag  a 
allwn  ni  drìirnad  yn  awr  :  nid  yn  unig  yr 

oeddynt  yn  cyduno  â'u  cymmydogion  pagan- 
airìd  mewn  gwleddoedrì  eilun-arìrìolgar  ;  ond 
yr  oedrìynt  yn  rìwyn  arferion  y  gwlerìrìoedd 

hyny  i  mewn  i'r  eglwys,  ac  felly  yn  cam- 
arfer  yr  ordinharì  sanctairìd  yn  gywilydrìus 
ac  yn  becharìurus  iawn.  Ac,  i  drìangos  yn- 
fydrwyrìd  doethineb  ddynol,  cawsant  eu 

garìael  fel  hyn,  i'w  gwarthrudrìo  eu  hunain 
yn  fwy  nac  yr  un  eglwys  arall;  oblegid  eu 
bod  hwy  yn  tybied  eu  hunain  yn  drìoethach 
na  phawb  eraill. 

23  ■  *  Canys  myfi  a  dderbyniais 
gan  yr  Arglwydd  f  yr  hyn  hefyd  a 

draddodais  i  chwi;^  Bod  i'r  Arglwydd 
lesu,  °y  nos  y  bradychwyd  ef,  ̂ gym- 
meryd  bara : 

n  pen.  15.  3.  Deut.  4.  5.  Mat.  28.  20.  Gal.  1.  1,  II,  12. 
1  Thes.  4.  2.  o  Mat  26.  2,  17,  24.  p  Mat.  26.  26-28. 
Marc  14.  22—24.  Luc  22.  19.  20.  Act.  20.  7. 

*  Nirì  gan  drìyn  y  rìerbyniorìd  Paul  drìim 
o'i  weinidogaeth,  nac  y  dysgwyrì  ef  ynddi, 
(Galat.  1.  12)  eithr  gan  yr  Arglwydd  Iesu  : 
nid  oedd  efe  yn  bresenol  pan  sefydlorìd 
Crist  y  sacrament,  neu  y  swper  sanctaidd 

gyda'i  drìysgybliou,  ac  nis  galwyd  ef  hyd  ryw 
yspaid  o  amser  ar  ol  esgyniad  Crist  i'r 
gogoniant ;  ac  eto  efe  a  rìderbyniodrì  ei  gyfar- 
wyddiadau  yn  ei  chyich  gan  yr  Arglwyrìrì, 
mewn  morìd  digyfrwng  yn  drìîammau,  fel  y 
rìerbyniodrì  Moses  hjsbysrwyrìrì  am  bethau  a 
wnaerì  ac  a  gymmerasent  le  cyn  ei  eni  ef. 
Mae  yn  beth  noderìig  fod  y  mater  hwn  yn 
rhan  o'r  datgurìrìiarì  a  rodrìoclrì  yr  Arglwyrìrì 
lesu  i  Paul  ;  ac  mae  yn  brawf  cadarn  fod 
swper  yr  Arglwydrì  i  barâu  yn  yr  eglwys 
hyd  rìdiwedd  y  byd.  +  Yr  oerìd  yr  apostol 
werìi  trarìdorìi  yr  athrawiaeth  am  swper  yr 

Arglwydd  o'r  blaen,  pan  oedrì  efe  gyrìa 
hwynt,  a  phan  gorpholorìd  efe  hwy  yn  eg- 

"wys:  ac  yma  yr  oedrì  eisiau  ail  rìrarìrìorìi  yr 
un  pethau,  i'w  diwygio  hwy  orìrìiwrth  yr 
annhrefn  uchod  oedrì  werìi  rìyforì  i'w  plith. 
X  Am  y  geiriau  hyn  gwel  ar  Mat.  26.  26,  &c. ; 
Marc  14.  22,&c. ;  a  Luc  22.  19,  &c.  :  ni  byrìd 

achos  myned  yn  fanol  rìros  y  geiriau  hyn  a'r 
rìrìwy  arìnorì  nesaf,  werìi  sylwi  arnynt  yn  y manau  hyny. 

24  *Ac  wedi  iddo  ddíolch,  f  efe 
a'i  torrodd,  ac  a  ddywedodd,  X  Cym 
merwch,  î  bwyttêwch ;  r  \\  hwn  y w  fy 
nghorph,  §  yr  hwn  a  dorrir  trosoch : 
gwnewch  hyn  er  corTa  am  danaf. 

.  9    5. 

.  5.  1. 

5.  7,  8'.  Salra  2ì.  '26,  29. Es  25.  6  a  55  1-3.  Iodn  6  53-58. 
10.  3,  4,   16,  17. 

*  "  Ac  werìi  irìrìo  rìrìYoìch"  i  Dclnw,  rhodd- 
wr  pob  b-  nrìith  rìymmorawl  ac  ysbrydol,  a  I 

gofyn  ei  fenrìith  eí  ar  y  bara,  i'r  perwyl  yr 
oerìrì  yn  cael  ei  neillrìuo  icirìo,  yr  hyn  a  wneir 
o  hyrì  gan  bob  gweinirìog  yn  y  werìrìi  o  flaen 

neillrìuarì  yr  eltenau.  t "  Efe  a'i  tòrorìd," 
yn  arwyrìrì  o  rìrìrylliarì  ei  gorph  sanctairìd 
dros  ei  bobl.  Gweithred  hanfodolyn  ngwein- 
yrìdiad  y  sacrament  yw  tòri  y  bara,  a  thyw-  I 
allt  y  gwin  hefyrì,  heb  hyny  ni  byddwn  yn 
dangos  marwolaeth  yr  Arglwydrì  :  ac  wedi 
dYolch  a  gofyn  benrìith  y  gwnaeth  Iesu  hyn 
nirì  cyn  hyny.  %  I  arwyrìdo  eich  bod  yn  der- 
byn    Crist  a'i  aberth    mawr,  yn  ymddiried  í 
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dull  anaddas.  Nid  annh»ilyngdod  y  person, 
o  ran  ei  yyjlwr  rhyngddo  à  Duw,  a  feddylir 
yma ;  ond  cyfranogi  mewn  dull  annheil- 
wng  :  gall  person  a  fyddo  yn  deilwng  o  ran 
ei  gyflwr,  gyfranogi  niewn  diUl  armheilwng 
yn  aml ;  pan  fyddo  yn  cymmeryd  o  swper 
yr  Arglwydd  yn  dywyll  am  ei  natur,  mewn 
ysbryd  anmharchus,  yn  ddigariad  at  Grist, 
yn  ddiofid  am  ei  bechodau  a  aethant  heibio; 
heb  fod  mewn  perffaith  gariad  tuag  at  bob 
dyn,  ac  heb  sicr  amcanu  dilyn  buchedd 
newydd.  Mae  yr  apostolyn  cyfeirio  yn  ddî- 
ammau  at  y  cenfigenau,  yr  ymrysonau,  a'r 
ymbleidio,  oedd  yn  Corinth  ;  yn  nghyd  â'r 
aflywodraeth  a  grybwyliodd  uchod,  yn  adn. 
20 — 22.  fA  fydd  yn  euog  o  anmbarchu  yr 
ordinhâd  sanctaidd  hon,  yr  hon  sydd  yn  ar- 
wydd  coffadwriaethol  o  gorph  a  gwaed  yr 
Arglwydd  :  mae  anmharchu  arwydd  o  beth, 
yn  anmharch  ar  y  peth  mae  yn  arwydd  o 
hóno ;  fel  y  mae  anmharchu  Uun  brenin,  yn 
anmharch  ary  brenin  ei  hun.  Mae  y  cyfryw 
un  yn  euog  i  raddau  pell,  ofathruMab  Duw, 
a  barnu  megys  yn  aflan,  neu  gyflredin,  waed 
y  cyfammod,  trwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd 
ef:  ydyw,  mewn  effaith,  yn  ail-groeshoelio 
iddo  ei  hun  y  Cyfryngwr  mawr,  ac  yn  ei 
osod  yn  watwor. 

28  2  *  Eithr  holed  dyn  ef  ei  hun  ; 

a  t  ac  felly  bwyttâed  o'r  bara,  ac  yfed o'r  cwppan. 
z  adn.  31.  Salm  26.  2—7.  Galar.  3.  40.  Hag.  1.  5,  7. 

Zec.  7.  5—7.  2  Cor.  13.  5.  Gal.  6.  4.  a  Num.  9.  10—13. Mat.  b.  23,  24. 

*  Eithr  er  rhagflaenu  y  fath  euogrwydd 
dychrynllyd,  "  holed  pob  dyn  ef  ei  hun;"  a 
ydyw  efe  yn  adnabod  Crist,  yn  ei  garu,  ac 
yn  credu  ynddo  mewn  gwirionedd.  A  ydyw 
efe  yn  deall  natur  a  dyben  yr  ordinhâd  sanct- 
aidd:  a  ydyw  efe  yn  gymhwys  o  ran  grasau, 
edifeirwch,  ffydd,  cariad,ac  ufudd-dod  efeng- 
y laidd,  i  gyfranogi  o'r  sacrament  sancteiddiol : 
ac  a  ydyw  efe  yn  addas  o  ran  buchedd  ac 
ymarweddiad  cytìredin,  i  nesâu  at  fwrdd  yr 

Arglwydd.  Darpariaeth  i'r  plant  yw  y  sacra- 
ment,  nid  i  gŵn  ;  i  frodyrachyfeülion  Crist, 

ac  nid  i'w  elynion  rhagrithiol  ef ;  am  hyny 
"  hol^d  dyn  ef  ei  hun."  t  Gyda'r  holiadau 
difrifol,  a'r  ymarferiadau  grasol  hyn,  bwyt- 
âed  y  cyfryw  un  o'r  bara,  ac  yfed  o'r  cwp- 
an,  er  y  caift  ynddo  ei  hun  lawer  o  bethau  i 

ymofidio  o'u  herwydd. 

29  *  Canys  yr  hwn  sydd  yn  bwyt- 
ta  ac  yn  yfed  yn  annheilwng,  fsydd 
yn  bwytta  ac  yn  yfed  barnedigaeth 
iddo  ei  hun,  b\  am  nad  yw  yn  iawn- 
farnu  corph  yr  Aiglwydd. 

b  adn.  24,  27.  Preg.  8.  5.   Heb.  5.  14. 

*  Gwel  ar  adn.  27.  tYr  hwn  sydd  yn 
bwyta  ac  yn  yfed  ̂ n  annheiiwng,  nid  yw  yn 
cael  dim  lles  iddo  ei  hun;  ac  nid  hyny  yn 

nnig,  ond  mae  yn  tỳnu  barnedigaeth  a  cher- 
ydd  tymmorol  Duw  arno  ei  hun,  o  herwydd 
bwyta  ac  yfed  yn  annheilwng.  Barnedig- 
aeth  dymmorol,  yn  ddîammau,  a  feddylir 
yma  wrth  y  gair  krima,  megys  hefyd  yn 
1  Pedr  4.  17;  ac  nid  damnedigaeth  dragyw- 
yddol,  fel  yr  ofnodd  llawer  dyn  duwiol  gwàn 
ei  feddwl,  ac  y  bu  yn   achlysur  i   gadw  rhai 

"      ÌYr 

ynddo,  ac  yn  ymborthi  trwy  ffydd  arno. 
I|  Hwn  yw  yr  arwydd  o  fy  nghorph  :  nid  yw 
y  bara  ond  bara  fel  o'r  blaen,  eilhr  yn  y  neill- duad  sacramentaidd  a  wnaed  arno,  mae  yn 
arwydd  o  gorph  Crist.  §  Nid  ywy  geiriau  hyn 
gan  Mathew  na  Marc,  ac,  "  yr  hwn  yrydys 
yn  ei  roddi  drosoch,"  sydd  yn  Luc  22.  19. 

25  *  Yr  un  modd  efe  a  gymmerodd 
y  cwppan,  wedi  swpperu,  gan  ddy- 
wedyd,  *  Y  cwppan  hwn  yw  l  y  testa- 
ment  newydd  yn  fy  ngwaed :  gwnewch 
hyn,  cynnilër  gwaith  bynnagyr  yfoch, 
er  coífa  am  danaf. 

s  adn.  27,  28.  t  Luc  22.  20.  2  Cor.  3.  6,  14.  Heb.  9. 
15—20.  a  13.  20. 

*  Mae  y  geiriau  "  wedi  swperu"  yn  dan- 
gos  nad  oedd  cymmeryd  y  bara  a'r  gwin  hwn 
yn  un  ran  o  swper  y  pasg,  yr  hon  oeddynt 
newydd  orphen  ;  ond  yn  rhywbeth  hollawl 
wahanol  i'r  swper  hòuo,  yn  dyfod  i  mewn 
yn  ei  lle,  ac  yn  rhoddi  terfj  u  arni  byth. 

t  I'r  dyben  o'i  gofio  ef,  ei  gariaid  a'i  ddy- 
oddefiadau  yr  ordeiniodd  Iesu  y  swper  sanct- 
aidd  ;  ac  i'r  dyben  hyny  y  dylem  ninnau  yn 
wastad  gyfranogi  o  hóni,  fel  y  caftb  effaith 
sanctaidd  ar  ein  calonau  a'n  bucheddau. 

26  *  Canys  cynnifer  gwaith  byn- 
nag  y  bwyttâoch  f  y  bara  hwn,  %  ac 
yr  yfoch  y  cwppan  hwn,  ||  y  dangos- 
wch  farwoiaeth  yr  Arglwydd  u  §  oni ddelo. 

«  pen.  4.  5.  a  15.  23.  Ioan  21.  22.  Act.  1.11.1  Thes.  4. 
16.  2  Thes.  2.  2,  3.  Heb.  9.  28.  2  Pedr  3  10.  I  foan  2.  28. 
D*t.  1.  7.  a  20.  11,  12.  a  22.  20. 

*  Geiriau  a  dderbyniodd  yr  apostol  gan  yr 
Arglwydd  yw  y  rhai  hyn,  nid  ydynt  yn  yr 
un  o'r  Efeugylwyr.  t  Bara  y  gelwir  y  bara 
ar  ol  ei  gyssegru  ;  nid  oes  air  o  sôn  ei  fod  yn 
troi  yn  wir  gnawd  Crist,  ond  yn  nnig  yn 
athrawiaeth  ynfyd  y  pabyddion.  j  Yr  oedd 

yr  holl  eglwys  yn  Corinth  yn  yfed  o'r  cwpan 
yn  gystal  ag  yn  bwyta  o'r  bara  ;  athrawiaeth 
anghrist  yw  attal  y  cwpan  oddi  wrth  bawb 
oud  yr  offeiriaid.  ||  Yn  y  S*crament  sanct- 
aidd  yr  ydys  yn  "dangos  marwolaeth  yrAr- 
glwydd  ;"  hyny  yw,  yr  ydys  yn  proffesu  ftydd 
ynddo  ef  a'i  aberth,  yn  ei  dd.mgos  i  Dduw, 
i'n  cydwybodau  ein  hunain,  ac  i'r  holl  fyd, 
fel  unig  obaith  pechadur  am  fywyd  tragyw- 
yddol.  Mae  rhai  yn  deall  y  geiriau  yn  y 
modd  gorchymynol ;  Dangoswch  farwolaeth 
yr  Arglwydd  :  bydded  hyny  yn  ddyben  gen 

ych  bob  amser  wrth  gyfranogi  o'r  sacrament. 
^  Mae  yr  ordinhad  hon  i  barâu  hyd  oni 
ddelo  yr  Arglwydd  Iesu  yn  y  dydd  mawr 
diweddaf,  i  gymmeryd  ei  holl  waredigion 

ato  i'r  nef,  lle  ni  bydd  eisiau  yr  ordinhadau 
presenol  i  gofio  am  dano  nac  i  ddangos  ei 
farwolaeth  ef.  Ceir  ei  weled  ef  yno  yn 
wastad  megys  ag  y  mae ;  fel  Oen  megys 
newydd  ei  ladd  byth. 

27  Am  hynny,  *  pwy  bynnag  a 
fwyttâo  y  bara  hwn,  neu  a  yfo  gwp- 
pan  yr  Arglwydd  *  yn  annheilwng, 
y  f  euog  fydd  o  gorph  a  gwaed  yr  Ar 
glwydd. 

*Pen.  io  21  Gaiar.io.  1-3  2Cron.  30.  18-20.  Mat.|yn  01  oddi  wrth  fw'rdd  yr'Arglwydd. 33.  1 1.  Ioan  13.  18—27.        t/  adn.  29.  J,.i  ,.  •  .  •       *   ii_" 

*  "  Yn  annheilwng :"  neu  mewn  agwedd  a  1  annheiiyngdod,    ar    achos    or    farnedigaeth 
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uchod  yw,  am  nad  ydys  "yn  iawn-farnu 
corph  yr  Argl.yydd:"  nid  ydys  yn  ystyried  y 
bara  a'r  gwin  yn  y  Sacramenî  yn  arwyddion 
o  gorph  a  gwaed  Crist ;  ondyneu  cymmeryd 
yn  anystyriol,  yn  ddibarch,  fel  bwyd  cyffred- 
in  arall.  Pwy  a  fedr  ddarllen  adn.  20—22 

o'r  bennod  hon,  heb  weled  mai  felly  yr  oedd 
y  Corinthiaid,  lawer  o  honynt,  yn  bwyta 
swper  yr  Arglwydd  ? 

30  *  Oblegid  hyn  c  y  mae  llawer 
yn  weiniaid  ac  yn  Uesg  yn  eich  mysg, 
f  a  llawer  yn  d  huno. 

cadn.  32.  Èx.  15.  26.  Num.  20.  12,  24.  a  21.  6-9. 
2  Sam.  12.  14-18.  I  Bren  13.  21—21.  Salm  38.  1-8.  a  78. 
30,  31.  a  89.  31—  34.  Am  3.2.  Heb.  12.  5— 11.  Dat.  3.  19. 
rfpen.  15.  51.  Act.  13.  36.  1  Thes    4.  14. 

*  Tybia  rhai  fod  rbyw  blâ,  neu  haint  ddi- 
hoenllyd  a  marwol  yn  Corinth  yr  amser  hwn 
trwy  yr  hon  yr  oedd  llawer  o  aelodau  yr  eg- 
Iwys  yn  weiniaid,  yn  llesg,  ac  yn  huno.  Tyb- 
ir  hefyd  fod  yr  apostol  wedi  cael  datguddiad 
gan  Dduw,  mai  pechodau  y  proffeswyr  yno, 
yn  enwedig  eu  halogiad  dychrynllyd  o  swp- 

er  yr  Arglwydd,  oedd  yr  achos  penaf  o'r 
farnedigaeth  arnynt  ac  ar  y  ddinas.  Efallai 
bod  yr  Arglwydd  yn  ceryddu  ei  bobl  eto 

mewn  cyffelyb  fodd,  am  eu  hanmharch  o'r 
sacrament,  yn  amlach  nac  yr  ydym  ni  yn 
meddwl.  A  fyddai  niwed  crybwyll  yr  adnod 

hon  weithiau  i  ddynion  wrth  gyfranu  ?  di'- 
ammau  nad  oes  ond  ychydig  o  feddwl  am 
dani  gan  grefyddwyr  yr  oes  hon.  tWrth  y 
gair  huno  deallir  marwolaeth  y  duwiol  yn 
gyffredin  ;  a  thybia  rhai  fod  llawer  o  bobl 
dduwiol  yjo  marw  yn  Corinth  dàn  y  farn  hon. 

31  e  *  Canys  pe  iawn-farnem  ni  ein 
hunain,  fni'n  bernid. e  adn.  28.  Salra  32.  3-5.  Jer.  31.  18-20.  Luc  15.  18- 
20.  1  loau  1.  9.  Dat.  2.  5.  a  3.  2,  3. 

*  Mae  y  gair  barnu  yn  yr  ysgrythyr  yn 
arwyddo  pob  peth  ag  sydd  mewn  barnu,  holi, 
cyhuddo,  condemnio,  &c.  :  yma  mae  yn 
arwyddo  holi  ein  hnnain,  cyhuddo  ein  hnnain 
coniemnio  ein  hunain,  a  gwahaniaethu  ein 
hunain  oddiwrth  anghredinwyr,  a  dynion 
halogedig  anedifririoì,  trwy  edifeirwch  a 
ffydd.  +  Pe  iawn  farnem  ni  ein  hnnain  fel 
hyn,  ni  chyhuddai,  ni  chondemniai,  ac  ni 
farnai  Duw  ni.  Pe  galwai  dynion  eu  hnnain 
i  gyfrif  am  eu  hymddygiadan,  ac  ymostwng 
ger  bron  Duw  mewn  edifeirwch  dwys  ;  hwy 

a  dd'íangent  rhag  llawer  barn  dymmorol,  yn gystal  â  chondemniad  tragywyddol. 

32  Eithr  pan  y'n  bernir, -^y'n  cer- 
yddir  gan  yr  Arglwydd,  fel  na'n  s  dam 
nier  gyd  â'r  byd. 

/Gw'el  ar  arln.  30-Dent.  8  5.  Job  5.  17,  18.  a  33.  18— 30  a  34.  31,  32.  Salrn  94.  12,  13.  a  118  !8  Diar  3.  11,  12. 
Es.   I.  5.    Jer.  7.  28.     Z»pb.  3.  2.  g  Rhuf.  3.  19.     1  Ioan 

*  Rhag  i'rrhai  duwiol  yn  Corinth  ddychrynu 
ac  edrych  ar  y  barnau  nchod  fel  arwyddion 

o  ddigofaint  Duw  yn  eu  herbyn  i'r  fath  radd, 
nad  edrychai  efe  ddim  arnynt  mwyach  fel  ei 
blant  ;  mae  yr  apostol  yn  dywedyd,pan  mae 
pobl  ütiw  yn  cael  eu  cystuddio  drwy  bethan 
ofnadwy  mewn  cytìawnder,  fod  yr  Arglwydd 
yn  ymddwyn  tuag  atynt,  nid  fel  Barnwrdig- 
llawn,  +  ond  fel  Tad  tirion,  yn  ceryddu  ci 

blant  er  l!es  iddynt,  i'w  dwyn  hwynt  i  edi- 
feirwch  ac  yinostyngiad  am  eu  bai,  J  ac  fel 
na  ddamnier  hwy  yn  dragywyddol  gyda 
phechaduriaid    annuwiol    ac    anedifoiriol    y 
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byd  hwn.  Mae  Duw  yn  rhoddi  eu  huífero 

i'w  bobl  yn  y  byd  hwn,  fel  y  caffont  dd'íanc 
rhagddi  yn  y  byd  a  ddaw.     PooL. 

33  *  Am  hynny,  fy  mrodyr,  pan 
ddeloch  ynghyd  i  fwytta,  f  arhoswch 
eich  gilydd. 

*  Mae  yr  apostol  yn  gorphen  y  mater  hwn, 
trwy  gynghori  ei  frodyr  anwyl  yn  Corinth,  i 
ochelyd  am  yr  amser  i  ddyfod,  yr  ymddyg- 
iadau  afrëolaidd,  anmharchns,  ac  anghrefydd- 
ol  a  soniodd  yn  adn.  20—22,  wrth  fwyta 
swper  yr  Arglwydd.  +  Ni  ddylent  fwyta 
o'r  swper  sanctaidd  nos  bod  yr  holl  eglwys 
yn  nghyd  ;  d\lai  y  cyfoethogion  aros  wrth  y 
ilodion,  ac  nid  cyfranogi  yn  bleidiau,  ond  fel 
un  corph,  yn  bwyta  yr  un  bara,  er  cyd-gofio 
marwolaeth  eu  grasusaf  Arglwydd  mown 
cariad  a  heddwch,  yn  gystal  ag  mewn  ífydd 
a  duwioldeb.  Fel  hyn  byddai  iddynt  wir 

gymdeithas  a  chymundeb  â'r  Arglwydd  lesu, 
ac  â'u  gìlydd  fel  brodyr  o'r  un  teulu,  ac  fel 
plant  yr  un  Tad  nefol,  yn  ol  gwir  feddwl  a 
dyben  yr  ordinhad  sanctaidd  ei  hun. 

34  h  *  Eithr  os  bydd  newyn  ar  neb, 
bwyttâed  gartref ;  ffel  na  ddeloch  yng- 
hyd  i  farnedigaeth.  %  Ond  y  ppthau 

eraill  *  mi  a'u  trefnaf  k  pan  ddelwyf. 
h  Gwel   ar   adn.  21,  22.  *  pen.   7.    17.      Tit.    1.  5. 

k  pen.  4.  19.  a  16.  2,  5. 

*  Am  luniaeth  ac  ymgeledd  cyffredin,  ac 
angenrheidiol  y  corph ;  os  bydd  newyn  ar 
neb,  diwa'led  y  newyn  hwnw  gartref,  yn  ei 
dý  ei  hun  ;  ac  ta  feddylied  ei  wneyd  wrth 
fwrdd  yr  Arglwydd,  yr  liwn  ni  fwriadwyd 
prioed  i  ddiwallu  newyn  corphorol  dynion, 
llai  o  (awer  i  ymlenwi  yn  loddest^ar  hyd  at 
feddwdod.  adn.  21.  +  Rhag  i  chwi  drwy 

barâu  yn  eich  ymd  iygiîd  afrëolaidd  ac  an- 
mharchus,  ddigio  Duw,  a  thỳnu  ei  farnedig- 
aethau  ef  arnoch  eich  hunain  yn  drymach 
nac  erioed.  X  Mae  yn  debyg  fod  yr  apostol 
wedi  clywen  am  Iawer  o  bethau  eraill, 
afrëolaidd,  neu  mewn  dadl,  yn  mhlith  y 
Corinthiaid;  ond  mae  yn  gadael  y  pethau 

hyny,  neu  amryw  o  honynt,  i'w  trefnu  pan 
ddelai  efe  ei  hun  i  Corinth.  Bn  yn  bwnc  ojl 
gydwybod  gan  rai  dynion  duwiol,  i  dderbyn  || 
o'r  sacrament  wedi  ymprydio  :  pa  mòr  gan-  I 
moladw:y  bynag  y  gall  hyny  fod ;  nid  oes 
dim  sail  i'r  arferiad  yn  yr  adnod  hon,  ohlegid, 
ebai  yr  apostol,  £<  Os  bydd  newyn  ar  neb,  ] 

bwrytâed  gartref." PEN.  XII. 

Bod  amryw  ddoniau  ysbrydol. 

JÌ.ITHR  am  aysprydol  ddoniau\ 

frodyr,  b-\  ni  fynnwn  i  chwi  fod  heb  ; 

wybod. a  adn.  4—11.  pen.  14.  1-18  Eph.  4.  II.  b  pen.  10. 
1.  2  Cor.  1.8.  1  Thes.  4.  13.  2  Pedr  3.  8. 

*  Nid  y  w  y  gair  doniau  yn  y  Groeg :  j 
pneumatiMn  yw  y  gair  yno,  yn  arwyddo 
ysbrydolion,  neu  beihau  ysbrydol.  Gellid  ei  l 
gymhwyso  at  swyddwyr  ysbrydol, gweinidog- 
aethau  ysbrydol,  gweithrediadau  ysbrydol, 

nen  ddonian'ysbrydol :  ac  mae  yr  apostol  yn son  am  bob  nn  o  honynt  yn  y  blaen,  ond  yn 
benaf  am  ddoniau  ysbrydol.  Er  nad  oedd 
y  doniau  ysbrydol  hyn  ynddynt  eu  bunain  o 
natur  achubol;    eto    yr   oeddynt  yn   angen- 



Pob  rhagoriaeth  yn  yr  egluys         I  COR.  XII. i'w  br'iodoli  i  Ysbryd  l')uw. 
rheidiol  ac  yn  werthfawr  yn  >r  eglwys  y 
pjpyä  Ihmiw  :  ac  jr  oedd  eglwys  Corinth  yu 
èttwog  Ìawn  ara  y  doniau  ysbrydol  oedd  yn 
(ìdi,  a  llawer  yn  yr  eglwya  yn  ymchwyddo 

fah  h  o  herwydd  y  doniau  hyny.  t  Ni 
íynai  yr  apostol  iddynt  fod  heb  wybod,  niai 

ddaioni  Duw  y  cawsent  hwy  y  doniau 
hyny  ;  mai  i  ogoniant  Duw,  a  llwydd  yr 
i'fengyl,  y  dylasent  ddefnyddio  y  doniau 
liyny  ;  ac  ni  fỳnai  iddynt  lod  heb  wybod  y 

camddefnydd  a  wnaethai  rhai  o  honynt  o'r 
ioniau  ysbrydol  a  rodded  iddynt,  trwy  ym- 
falchio  arnynt,  a  chodi  pleidiau  ynyr  eglwys 
írwyddynt. 

2  *  Chwi  a  wyddoch  c  f  mai  Cen- 
ìiedloedd  oeddych,  \  yn  eich  arwain 

ÿmaith  at  yr  d  eilunod  ||  mudion, e  §  fel 
ly'ch  tywysid. c  peo.  6.  11.  Gal.  4.  8.  Eph.  2.  11,  12.  a  4.  17,  18.  Tit. 

.  3.  1  Pedr  4.  3.  d  Salra  115.  5,  7.  a  135.  16.  Hab.  2. 
8,  19.        e  Mat.  15.  14.  1  Pedr  1.  18. 

*  "  Chwi  a  wyddoch,"  a  chwi  a  ddylech 
ystyried  a  chofio  yn  wastad,  er  eich  daros- 
twng  ger  bron  Duw,  a'ch  rhwymo  i  ufudd-dod 
äanctaiddjdîolchgarwch,  ac  iaw  n-ddefnyddiad 
b'r  donian  a  roddwyd  i  chw  i;  mai  cenedl- 
jedd  paganaidd  oeddych  chwi  wrth  natur- 
iaeth,  ac  yn  ddiweddar  iawn  mewn  cyflwro 
|tnwybodaeth  gresynol;  X  yn  cael  eich  ar- 
wain  ymaith  bron  fel  anifeiliaid,  gan  eich 

sffeiriaid,  eich  perthynasau,  a'ch  cymmydt  g- 
ion,  i  addoli  eilunod  meirwon,  mudion,  o 
Drenau  a  meini,  gwaith  dwylaw  dynion. 
|  Beth  bynag  oedd  offeiriaid  ac  addolwyr  yr 
iilunod  hyn  yn  haeru  ac  yn  ffrostio  am  ateb- 
ion  (oracular)  eu  duwiau,  nid  oeddynt 
tnewn  gwirionedd  ond  eilunod  mudion  ;  nis 
^allent  na  chlywed,  na  llefaru,  na  gwneyd 
lim,  na  da  na  drwg,  i'w  haddoíwyr  :  llawer 
lai  y  gallent  roi  y  ddawn  o  lefaru  â  thafodau 
lieitl.r  i  neb,  ftl  yr  oedd  y  cristionogion 
*edi  cae!,  trwy  ddawn  a  nerth  yr  Ysbryd 
Glân.  §  Fel  eu  ty  wysid  yn  hollawl  ;  gan  eu 

iychymmygion  a'u  tueddiadau  llygredig  eu 
aunain  ;  trwy  dwyll  a  chyfrwysder  yr  offeir- 
iaid  paganaidd,  eu  blaenoriaid  ;  a  thrwy 
hudoliaethau  dieflig  satan. 

3  *  Am  hynny  yr  wyf  yn  hysbysu 
i  chwi,/nad  oes  neb  yn  llefaru  trwy 
ìYspryd  Duw,  yn  galw  yr  Iesu  yn  ys- 

mmunbeth :  ̂  f  ac  ni  all  neb  ddy- 
edyd  yr  Arglwydd  Iesu,  eithr  trwy 
r  Yspryd  Glân. 
/JWare  9.  39.  Ioaa  16.  14,  15.  1  Ioan  4.  2,  3.  g  pea 
î.  M*t.  16.  16,  17.  loau  13.  13.  a  15.  26.  2  Cor.  11.  4 

*  Mae  yr  apostol  yma  jn  profi  fod  y  Cor- 
nthiaid  wedi  derbyn  eu  doniau  ysbrydol  gan 

^sbryd  Duw  ;    oblegid  cyn  iddynt  dderbyn 
r  Ysbryd  hwn  a'i  ddoniau,  yr  oeddynt  yn 

cablu  y  grefydd  Gristionogol,  ac  yn  galw  yr 
lesu  yn  ysgymmunbetb,  yn  felltigedig ;  yr 
hyn  nis  gallai  neb  ei  wneyd,  ac  oedd  yn  llef- 
tru  trwy  Ysbryd  Duw.  Taerai  yr  Iuddewon 
ìad  oedd  yr  Ysbryd  Glân  ddiin  yn  cael  ei 
oddi  i'r  Cenedloedd,  ac  nad  oedd  yn  aros  ar 
leb  allan  o  wlad  I?rael ;  ac  )  r  oedd  eu  swyn- 
íyfareddwyr  hwy  yn  elynion  i  Griat,  yn  ei 
dw  ef  yn  ysgymmunbeth,  ac  eto  yn  cymmer- 
d  ainynt  eu  bod  hwy  dàn  ddyhtnwadau  yr 
isbryd  Glán.     Tybir  gan  hyny,  mai  amcan 
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>r  apostol  yn  y  geiriau  hyn  yw,  gwrihbroft 
ymflrost  wág  a  chtlwyddog  y  swyn-t£>faredd- 
wyr  hyny  ;  nad  all  neb  sydd  yn  llefaru  trwy 
yr  Ysbryd  Glàn  byth  alw  yr  Iesn  yn  yegym- 
munbeth,  neu  felldigedig,  (anathema  .)  mae 
hefyd  yn  amcanu  yma,  dynu  ymaith  rag-farn 
yr  íuddewon  credinit.l  yn  erbyn  y  Cenedl- 
oedd  dychweledig,  trwy  brofi  fod  yr  Ysbryd 
Glân  arnynt  hwy.  Ac  eto,  gan  fod  rhai  o  r 
Paganiaid  yn  cymmeryd  arnynt  eu  bod  dàn 
ryw  fath  o  ysbrydoliaetn  ddwyfol,  ac  ar  yr 
un  pryd  yn  cablu  Crist  a'i  grefydd  ;  efallai 
bod  yr  apostol  yma  yn  amcanu  dangos  y 
gwahaniaeth  rhwng  dylanwadau  Ysbryd 
Duw,  â'r  hudoliaethau  hyny.  +  Hyny  yw, 
nis  gall  neb  ddywedyd  yr  Arglwydd  Iesu  o'i 
galon,  yn  ddiragrith,  o  wir  barch  ac  ymos- 
tyngiad  iddo,  fel  Mab  Duw,  ac  Arglwydd  nef 
a  daear,  eithr  trwy  yr  Ysbryd  Glân.  Mae  y 
gwahaniaeth  yn  fawr  iawn,  rhwng  galw  yr 

íesu  yn  ysgymmunbeth,  a'i  alw  yu  Arglwydd Iesu. 

4  h  *  Ac  y  mae  amryw  ddoniau, 
f  eithr  yr  un  Yspryd. 

h  adn.  8—11,  28.  Rhuf.  12.  4—6.  Eph.  4.  4.  Heb.  2.  4 
1  Pedr  4.  10. 

*  Yr  oedd  amrywiaeth  mawr  yn  y  doniau 

ysbydol,  a  roddwyd  i'r  Corinthiaid  ac  eg- lwysi  eraill:  amrywiaeth  yn  eu  natur;  rhai 
0  un  math,  a  rhai  o  fath  arall :  amryw  iaeth 
yn  en  dyben ;  rhai  yn  addas  i  nn  peth,  a 
rhai  i  beth  arall :  ac  amrywiaeth  yn  y  gradd- 
au  o  honynt;  rhai  wedi  derbyn  mwy,  a  rhai 
lai,  o  honynt.  t  Ond  beth  bynag  oedd  natur, 
dyben,  a  graddau  y  doniau,  n»d  oedd  ond  un 
Ysbryd  Glân ;  a  thrwy  yr  un  Ysbryd  hwn 
yr  oeddynt  oll  yn  cael  eu  rhoddi,  a  phob  un 

yn  cael  ei  alluogi  i'w  defnyddio. 

5  *  Ac  y  mae  amryw  weinidogaeth- 
au,  *  f  eithr  yr  un  Arglwydd. 

t  pen.  8.  6.  Mat.  23.  10.  Act.  12.  36.  Rhuf.  14.  8  9 

Phil.2.  II.  ' 
*  Mae  amryw  w^einidogaethau,  neu  swydd- 

a^  yn  eglwys  Dduw,  rhai  yn  bregethwyr, 
rhai  yn  henuriaid,  a  rhai  yn  ddíaconiaid  : 

rhai  yn  uwch,  a  rhai  yn  îs  na'u  gilydd,  yn  ol 
natur  y  gwaith  a  chymhwysderau  y  gwahan- 
01  swyddwyr.  t  Ond  yr  un  Arglwydd  Iesu 
a'u  sefydlodd  oll ;  ac  a  gymhwysodd,  ac  a 
osododd  ei  weision  i  weini  ynddynt:  dàn  ei 
ly  wodraeth  ef  maent  yn  gwasanaethn,  ac  iddo 
ef  y  byddant  yn  gyfrifol  am  eu  gwaith.  Eu 
galw  yn  "  weinidogaethau,"  ydoedd  ddull 
boneddigaidd  o  adgofio  i'r  Corinthiaid,  i  ba 
ddyben  y  rhoddwyd  y  doniau  ysbrydol  uchod 
iddynt;  ac  felly  o  geryddu  y  rhai  hyny  o 
honynt,  oedd  wedi  eu  camddefnyddio  i  ddy- 
benìon  drwg,  i  godi  pleidiau  a  therfysg  j  n 

yr  eglwys. 

6  *  Ac  y  mae  amryw  w^eithrediad- 
au,  f  ond  yr  un  yw  Duw,  yr  hwn 
h  sydd  yn  gweithredu  l  pob  peth  ym 
mhawb. 

k  adn.  11.  pen.  3.  7.  Job  33  29.  loaii  5.  17.  Eph.  1.  19 
—22.  Col.  1.  29.  Phil.  2.  13.  Heb.  13.  21.  /  pen.  15.  28 
Eph.  1.  23.  Col.  3.  11. 

*  Gweithrediadau  gwyrthiol  o  amry w  fath, 
efallai,  neu  weithrediadau  ysbrydol  grymus, 

ar  eneidiau  dynion  yn  eu  haigyhoeddi  a'u 
dychwelyd  o'u  ffyrdd  cyfeiliornus.  f  Ond  er 
bod  y  gweithrediadau  yn  amrywioI,yr  oe.dd- 
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ynt  oll  yn  cael  en  gwneyd  trwy  nerth  yr  un 
Duw,  yn  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd,  yr  hwn 
oedd  yn  gweithrectu  pob  peth  yn  mhawb,  er 
gogoniant  ei  enw  mawr  ei  hun. 

7  w*  Eithr  eglurhâd  yr  Ysprydf  a roddir  i  bob  un  er  llesâd. 

*  Yr  hyn  a  elwir  yn  "ysbrydol  ddonian" 
yn  adn.  1,  ac  yn  "  weithrediadau"  yn  adn 
6,  a  elwir  yma  yn  "  eglurhâd  yr  Ysbryd  ;"  i 
ddangos  mii  o'r  Ysbryd  Glân  yr  oedd  y 
doniau  a'r  gweithrediadau  hyny,  ac  yr  oedd 
yr  Ysbryd  yn  ei  egluro  ei  hun  ynddynt,  a 

thrwy  yr  arferiad  a'r  cyflawniad  o  honynt. 
+  Yr  oedd  eglurhàd  yr  Ysbryd  yn  yr  ystyr 
uchod,  yn  cael  ei  roddi  i  bob  un  er  llesâd 
nid  er  enwogrwydd  a  mawredd  y  neb  oedd 
yn  ci  gael,  ond  er  Ues  ac  adeiladaeth  yr  eg- 
lwys  yn  gytfredinol. 

8  Canys  i  un,  w  trwy  yr  Yspryd,  y 
rhoddir  *  ymadrodd  doethineb ;  ac  i 
arall,  f  ymadrodd  gwybodaetb,  trwy 
yr  un  Yspryd ; 

n  pen.  1.  5.  30.  a  2.  6-10.  a  13.  2,  8.  Gen.  41.  38,  39 
Ex.  31  S.  1  Bren.  3.  5— 12.  Neh.  9.  20.  Job  32.  8.  Salre 
143.  10  Diar.  2.  6.  Es.  11.  2.  a  50.  4.  a  59.  21.  Dan.  2.  21 
Mat.  13.  11.  Act.  6.  3.  Eph.  1.  17,  18. 

Mae  gwahanol  feddyliau  am  y  doniau  a 
enwir  yn  yr  adnod  hon  :  a  chàn  fod  y  doniau 
goruwch-naturiol  hyny  wedi  darfod  yn  yr  eg- 
Iwys  yn  awr,  nid  rhyfedd  ei  bedyn  anhawdd 
deall  yn  benderfynol  beth  oeddynt.  *  Wrth 
"  ymadrodd  doethineb,"  mae  rhai  yn  deall, 
dawn  i  draddodi  dywediadau  byrion  pwysig  : 
eraill,  dawn  i  agoryd  dirgelion  dyfnion  cre- 
fydd  :  eraill,  gwybodaeth  ryfeddol  o  bethau 

ysbrydol,  yn  nghyd  a  dawn  i'w  traddodi  yn 
addas,  a  chydag  awdurdod  mawr :  eraill, 
dawn  i  egluro  dyfn  ddoethineb  Duw.  Ef- 
allai  bod  y  geiriau  yn  arwyddo  y  fath  wy- 
bodaeth  union-gyrchol  o  drefn  fawr  yr  iach- 
awdwriaeth,  yn  nghyd  â'r  fath  ddoniau 
grymus  i  ymadroddi  am  dani,  ag  oedd  yn 
addas  i  wneyd  dynion  eraill  yn  ddoeth  i 

iachawdwriaeth.  t  Wrtb  "  ymadrodd  gwy- 
bodaeth"  y  deallir,  dawn  i  amgyffred  pethau 
yn  y  gwybodaeth,  a  dawn  i  drosglwyddo  yr 
hyn  a  wyddid  mewn  ymadrodd  i  eraill :  neu 
ynte,  gwybodaeth  brophwydol  o  bethau  i 
ddyfod :  neu  ynte,  dawn  i  ddeall  yn  gywir 
a  rhyfeddol,  brophwydoliaethau  a  chysgodau 
yr  Hen  Destament,  a  dawn  i  egluro  pethau 
dyrys  a  thywyll,  i  ateb  gwrthddadleuon,  i 
benderfynn  achosion  cydwybod,  neu  i  lefaru 
geiriau  addas  a  phrydlawn  wrth  wahanol 
fathau  o  ddynion.  Tybia  rhai  mai  dawn  o 

radd  îs  nac  "  ymadrodd  doethineb,"  oedd  y 
ddawn  o  ymadrodd  gwybodaeth,  ac  mai  hyny 
yn  unig  yw  y  gwahaniaeth  rhwng  y  geiriau. 
Mewnílawer  o  fanau  lle  sonir  am  ddoethineb 
a  gwybodaeth  yn  nghyd,  yn  yr  ysgrythyrau, 
enwir  doethineb  yn  mlaenaf,  ftl  y  fwyaf 
rhagorol;  a  gwyr  doethion  y  galwai  yr 

Iuddewon  yr  urdd  uwchaf  o'u  dysgawdwyr. 

9  *  Ac  i  arall  °fíydd,  trwy  yr  un 
Yspryd ;  f  ac  i  arall  p  ddawn  i  iachâu, 
X  trwv  yr  un  Yspryd  ; 

o  peV  13.  2.  Mat.  17.  19)  20.  a  21.  21.  Marc  11.  22,  23. 
Luc  17.  5,6.      2  Cor.  4.  13.     Heb.  11.33.  f  Mat.  10.  8. 

Marc  6.  13.    a  16.  18.   Luc  9    2.   a  10.  9.   Act.  3    6-8.  'a  4. 

59— 31.  a  5.  15.  a  10.  38.  a  19.  11,   12.  IaÄo  5.  14,  15.      '         , 
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*  Nid  y  wir  ffydd  achubol,  sydd  yn  gy- 
ffredin  i  bob  gwir  gristion,  a  feddylir;  obleg- 
id  am  ddoniau  anghyffredin  yr  Ysbryd  mae 
yr  apostol  yn  llefaru  yma,  y  rhai  a  roddid  i 
rai  o'r  cristionogion,  ac  nid  i  bawb  :  nid 
ffydd  wyrthiol  ychwaith  a  feddjlir,  mae  yn 
debyg ;  oblegid  sonir  drachefn  am  ddawn 
wyrthiol,  yn  yr  adnod  nesaf,  fel  peth  gwa- 
hanol  i'r  ffydd  yma.  "  Ffydd,"  yn  y  fàn 
hon  a  arwydda,  crediniaeth  gref  yn  y  medd- 
wl,  fod  un  wedi  cael  ei  alw  gan  Dduw,  ar 
ryw  amser  pennodol,  i  gyflawni  rhyw  was- 
anaeth  anhawdd  a  pheryglus  ;  ac  yn  ngrỳm 
y  grediniaeth  hòno,  mae  yn  ymâflyd  yn  y 
gwaith  heb  ammhenaeth  nac  ofn,  mewn  hy- 

der  diysgog  y  caiff  nerth  cyfatebol  i'r  angen 
gan  Dduw.  t  "  Ac  i  arall  ddawn  i  iachâu" 
pob  math  o  glefydau  corphorol,  yn  y  fàn, 
heb  arferiad  o'r  moddion  cyffredin  i  hyny  : 
J  a  hyn  oll  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  er  cadarn- 
âd  yr  efengyl. 

10  *  Aci  arall,  ?  wneuthur  gwyrth- 

iau ;  f  ac  i  arall,  r  brophwydoìiaeth ; 
l  ac  i  arall,  s  wahaniaeth  ysprydoedd ; 

||  ac  i  arall,  '  amryw  dafodau ;  M  §  ac  i 
arall,  gyfieithiad  tafodau. 

q  ada.  28,  29.  Marc  16.  17,  20.  Luc  24.  49.  Iean  14.  12. 
Act .  1.  8.  Rhuf.  15.  19.  Gal.  3.  5.  Heb.  2.  4.  r  pcn.  13. 

2.  a  14.  1,  3,  5,  24,  31,  32,  39.  Num.  11.  25-29.  1  Sam.  10, 
10—13.  a  19.  20—24.  2  Sam.  23.  1,  2.  Joel  2.  28.  Ioan  16. 
13.  Act.  2.  17,  18,  29,  30.  a  11.  28.  a  21.  9,  10.  Rbnf.  12.  6. 
1  Thes.  5.  20.  2  Pedr  1.  20,  21.  s  pen.  14.  29.  Act.  5.  3. 
1  Ioau  4.  1.  Dat.  2.  2.  t  adn.  28-30.  pen.  13.  I.  a  14.  2 

—4,  23,  27,  37.  Marc  16.  17.  Act.  2.  4—12.  a  10.  46,  47. 
a  19.  6.        m  adn.  30.  pen.  1426— 28. 

*  I  arall  yr  oedd  gallu  i  wneuthur  gwyrth- 
iau  eraill  o  bob  math,  fel  yr  oedd  yr  achos 

am  danynt;  megys  dwyn  barn  union-gyrcholi 
ar  droseddwyr  drygionus,  fel   ar  Ananías  a 
Sapphira,  ac  Elymas  y    swynwr,  cyfodi  y 
meirw,  a  rhoddi  yr  Ysbryd  Glân  ar  rai  trwy 
arddodiad   dwylaw,  &c.      t  I    eraill   ddawa 
prophwydoliaeth,  trwy    ragfynegi  pethau  i 
ddyfod,  fel  y  prophwydodd  Agabus  ain  y 
newyn  yn  Jerusalem,  ac  am   rwymo  Paul! 
yno,  Act.  11.  27,  28;  a  21.  10,  11.  Tybirmai 
yn  yr  ystyr  a  enwyd  y  dylid  deall  y  gair 
"  prophwydoliaeth"  yn  y  fan  hon;  gan  y 
byddai  ei  ddeall  mewn  ystyr  helaethach,  am| 

bregethu,    ac   egluro  prophwydoliaethau    yr' 
Hen  Destament,  yn  rhy  debyg  i  "  ymadrodd 
Doethineb"  ac  "ymadrodd  gwybodaeth,"  ynl 
adn.  8,  ac  yn  ormod  o  ail  ddywedyd  yr  unl 

peth.     Cawn  brophwydoliaeth  eto,  yn  yr  ys-' 
tyr  olaf  a  enwyd,  yn  pen.14.  5.  j  DiahriseisA 
adnabod,  barnu,  a  gwahaniaethu  ysbrydoeddj 
dynion;  gallu  i  wybod  a  barnu  oddi  ar  ba| 
egwyddor    ac    ysbryd    yr   oedd   dynion    yn : 
gweithredu  ac  ynllafaru,  ac  felly  gwybod  pa 
un  ai  gwir  ai  gau  brophwydi  neu  athrawonì 
oeddynt:  ac  hefyd  adnabod  tymherau,  amcan 
ion,  a    chymhwysiadau    dynion,   a  gwybod 
trwy  ddatguddiad  union-gyrchol  ac  anttaeled  ! 

ig  yr  Ysbryd  Glân,  pwy  oedd  yn  addas  i'w gosod  mewn  swyddau  cyhoeddus  yn  yr  eg  j 

"wys,  a  phwy  nid  oedd.    ||  Ac  i  arall  ddawn  í 
lefaru  mewn  amryw  ieithoedd,anadnabydduíi 
iddo  o'r  blaen,  fel  yr  apostolion  ar  ddydd  j 
pentecost;  fel  y  gallai  bregethu  yr  e'engyl  | 
ddYeithriaid  o  wahanol  wledydd  ac  ieithoedd 
§Mae  yr  apostol  yn  gwneyd  hon   yn  ddawr 
wahanol  i'r  ddawn  o  lefaru  âg  "amryw  da 
fodau;"   mae  yn    debyg  fod    rhai  yn  galh 
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fel  aelodau  o'r  un  corph. 

Hefaru  mewn  amryw  ieithoedd,  ac  eto  nis 

gallent  gylieithu  eu  hymadroddion  i  ieith- 
oedd  eraill:  rhoddts  Duw  ddawn,  nen  all  i, 
i  rywrai  eraill  yn  yr  eglwys  i  wneuthur 
hyny.  Er  rhoddi  doniau  rhyfedd  i  rai,  eto 

nid  oedd  yn  rhoddi  pob  dawn  i'r  un  dyn,  fel 
nad  ymchwyddai,  ond  y  cydnabyddai  mai 
dawn  Dnw  ydoedd. 

11  x  *  A'r  holl  bethau  hyn  y  mae 
yr  un  a'r  unrhy w  Yspryd  yn  eu  gweith- 
redu,  gan  rannu  i  bob  un  o'r  neilldu 
y  f  megis  y  mae  yn  ewyllysio. 

•  adn.  4.  pen.  7.  7,  17.  Ioan  3.  27.  Rhuf.  12.  6.  2  Cor. 
3.  Eph.  4.  7.  v  D<ui  4.35.  Mat.  11.26.  a  20.  15. 
3.8.     a  5.  21.    Ruuf.  9    18.      Eph.  1.  11.     Heb.  2.  4. 

Iago  1.  18. 

*  Nid  oes  dim  yn  ddyrys  ageisrau  manylu 
arno  yn  yr  adnod  hon.  Mae  yn  ddigon 

addas  sylwi,  fod  yr  un  "gweithredu"  nerth- 
ol,  rhydd,  a  phen-arglwyddiaethol,  yn  cael  ei 
brYodoli  yma  i'r  Ysbryd,  ag  sydd  yn  cael  ei 
brîodoli  i  Dduw  yn  adn.  6 ;  yr  hyn  sydd 
brawf  amlwg  a  chadarn,  o  ddwyfoldeb  a 
phersonoliaeth  yr  Ysbryd  Glân.  Ac  wrth 

bri'odoli  y  doniau  ysbrydololl  i'rtri  pherson, 
|  Yr  un  Ysbryd,"  *'  yr  un  Arglwydd,"  ac 
"  yr  uu  Duw,"  yn  adn.  4,  5,  6,  mae  yn 
brawf  eglnr  iawn,  fod  y  tri  pherson  dwyfol 
yn  un  Duw  anfeidrol  ac  anwahanol.  t  Nid 
yn  dra-arglwyddaidd,  ond  yu  ol  cynghor 
doeth  a  grasol  Tri  yn  un. 

12  z  *  Canys  fel  y  mae  y  corph  yn 
un,  ac  iddo  aelodau  lawer,  a  liollael- 
odau  yr  un  corph,  cyd  byddont  la- 
wer,  ydynt  un  corph  ;  a  f  felly  y  mae 
Crist  hefyd . 

s  pen.  10.'l7.  Rhuf.  12.  4,  5.  Eph.  1.  23.  a  4.  4,  12,  15, 16.  a  5.  23,  30.  Col.  1.  18,  24.  a  2.  19.  a  3.  15.  a  adn.  27. 
Gal.  3.  16. 

Yn  nesaf,  mae  yr  apostolyn  dangosdoeth- 
ineb  a  daioniyr  Ysbryd  Glân  yn  ei  gyfran- 
iadau  o'r  doniau  ysbrydol  hyn,  trwy  y  gym- 
hariaeth  o'r  corph  naturiol.  *  Er  bod  hwn 
wedi  ei  wneyd  i  fynu  o  lawer  o  aelodau,  eto 
nid  yw  ond  un  corph  ;  tra  mae  i  bob  aelod 

ei  le  a'i  waith  prYodol  ei  hun,  er  gwasanaeth 
a  lles  cyffredin  yr  holl  gorph.  t"FelIy  y 
mae  Crist  hefyd  ;"  sef  eglwys,  neu  gorph  dir- 
geledig  Crist,  sydd  mewn  undeb  ysbrydol  âg 
ef :  er  ei  bod  yn  llawer  o  aelodau,  ac  i  bob 

aelod  ei  ddawn,  ei  le,  a'i  waiih  priodol  ei 
hun  ;  eto  nid  yw  yr  holl  eglwys  ond  un  cyf- 
an-gorph  mawr  yn  Nghrist  ei  Phen.  Mae 
yr  apostol  yma  yn  rhoddi  Crist  am  yr  eg- 
Iwys,  o  herwydd  yr  undeb  agos  sydd  rhwng 

Crist  â'r  eglwys :  megys  y  dywedodd  efe 
wrth  Saul,  "  Pa  ham  yr  wyt  yn  fyerlid  I?" 
pryd  nad  oedd  efe  ond  yn  erlid  ei  bobl,  ei 
eglwys  ef. 

13  b  *  O  herwydd  trwy  un  Yspryd 
t  y  bedyddiwyd  ni  oll  yn  un  corph, 
c  t  pa  un  bynnag  ai  Iuddewon  ai 
Groegwyr,  ai  d  caethion  ai  rhyddion  ; 
||  ac  ni  a  €  ddíodwyd  oll  i  un  Yspryd. *  pen.  10.  2.  E».44.  3—5.  Ezec.  36.  95-27.  Mat.  3.  11. 
Luc  3.  16.  loan  1.  33.  a  3.  5.  Act.  1  5.  Rlmf.  6.  3-6.  a  8. 
9—11.  Eph  5.  26.  Col.  2.  11,  12.  Tit.  3.  4—6  1  Pedr  3.  21. 
c  Rhuf.  3  29.  a  4.  11.  Gal.  3.  28.  Eph.  2  11-16,  19-22. 
a  3.  «.  Col.  1.27.  a3.  11.  d  pen.  7.  21,  22.  Eph.  6.  8 
«  Can.  5.  1.  Es.  41.  17,  18.  a  55.  1.  Zeo.  9.  15-17.  loan  4 
10,  14.  a6.63.  a  7.  37—39. 

*  O  herwydd  trwy,  ac  yn  ol  gweithrediad 

au  yr  un  Ysbryd,  ac  o  herwydd  bod  yn  gyf- 
ranogion  o'i  ddoniau  grasol  a  bywiol  ef,  t  y 
bedyddiwyd  ni  oll  yn  un  corpfa  dirgeledig  ; 
derbyniwyd  ni  oll  yn  y  sacrament  hwnw  i  I 
undeb  corph  yr  eglwys,  y  rhni  oll  a  fedydd-  1 
iwyd  i  undeb  â'r  eglwys  weledig;  a'r  rhai 
oedd  yn  wir  gyfranog  o'r  Ysbiyd  G!ân  a'i 
rasau,  i  undeb  à'r  eglwys  ddirgeledig,  gwir 
gorph  dirgeledig  Crist.  %  Yn  yr  nndeb  hwn 
nid  oes  dim  gwahaniaeth  rhwng  Iuddewon  a 
Groegwŷr,  caethion  a  rhyddion  :  pa  beth 

bynag  oedd  dynion  o'r  blaen,  o  ran  cenedl, 
graddau,  sefyllfâoedd,  neu  grefydd,  pan  y 
trôant  at  y  grefydd  gristionogol  a  chael  eu 

bedyddio  ft^l  aelodau  i  Gi  ist ;  maent  oll  i'w 
hystyried  heb  wahaniaeth  yn  un  corph,  i'r hwn  y  mae  Crist  yn  Ben.  |)  Ni  a  yfasom 

oll  o'r  un  Ysbryd,  medd  rhai  :  hyny  yw,  bod 
yn  gyfranog  o'r  Ysbryd  a'i  ddoniau  grasol, 
y  rhai  a  osodir  aìlan  weithiau  dân  y  gym- 
hariaeth  o  ddwfr  bywiol.  Ioan  4.  10,  14;  a 
7.  38,  39.  Ond  tybia  eraill  mai  yfed  yn  sac- 
ramentaidd,  wrth  fwrdd  yr  Arglwydd,  a 
feddyliryma;  ac  felly  mae  undeb  y  saint 
yn  cael  ei  ddangos  trwy  y  ddwy  ordinhâd 
sanctaidd,  bedydd  a  swper  yr  Arglwydd :  a 
thybia  rhai  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  y 

cwpan  yma  yn  hytrach  na'r  bara,  am  fod  y 
gwin  yn  fwy  gwirodawl,  (spirituous)  ac 
mewn  modd  bywiog  yn  arddangos  effeithiau 

gwaed  Crist,  a'r  Ysbryd  a  gyfranir  drwyddo. 

14^*  Canys  y  corph  nid  y w  un 
aelod,  eithr  llawer. 

/adu.  12,  19,  20,  27,  28.  Eph.  4.  25. 

*  Fel  nad  yw  y  corph  naturiol  yn  un  ael- 
od,  eithrllawer;  felly  hefyd  yr  eglwys,corph 
dirgeledig  Cri.st,  nid  un  aelod  ydyẁ,  ond 
Ilawer  o  aelodau  ;  rhai  yn  uwch,  a  rhai  yn 
îs,  mewn  defnydd  a  rhagoroldeb  :  ac  nid  oes 
yr  un  o  honynt  yn  ddîanghenrhaid  ;  ond  pob 
un  yn  gwasanaethu  i  brydferthwch  a  pher- 
fTeithrwydd  y  cwbl. 

15  ë  *  Os  dy wed  y  troed ,  f  Am  nad 

wyf  law,  nid  wyf  o^r  corph ;  k  J  ai  am 
hynny  nid  yw  efe  o'r  corph  ? g  Barn.  9.  8-15.  2  Bren.  14.  9.  h  adn.  16,  22.  Rhuf. 12.  3,  10.  Phil.  2.  3. 

Oddi  wrth  y  gymhariaeth  eglurawl  uchod, 
gallai  y  Corinthiaid  weled  yr  ynfydrwydd 

a'r  niwed  o'u  cenfigenau,  eu  hymrysonau, 
a'u  hymbleidio,  o  herwydd  eu  hamrywddon- 
iau,  eu  lleoedd  a'u  swyddau  yn  yr  eglwys. 
*  O  herwydd,  a  bwrw  y  gallai  y  troed  am- 
gyffred  a  llefaru,  pe  dywedai,  t  Am  nad  wyf 
law,  aelod  uwch  na  mi,  ac  yn  gallu  gweith- 

redu  pethau  nas  gallaf  fi,  nid  wyf  fi  o'r 
corph,  nac  o  un  defnydd  i'r  corph  :  %  ai  am 
hyny,  sef  am  mai  troed  ydyw  ac  nid  llaw, 

nid  yw  efe  o'r  corph,  nac  o  un  gwasanaeth 
i'r  corph  ?  Ydyw  yn  sicr  :  ̂ r  mai  troed  isel 
a  llafurus  ydyw,  eto  mae  ya  rhan  o'r  corph 
er  hyny ;  ac  yn  angenrheidiol  iddo  er  sefyll 

a  cherdded,  yn  gystal  a'r  Ilaw  at  bethau eraill. 

16  *  Ac  cs  dy wed  y  glust,  Am  nad 

wyf  lygad,  nid  wyf  o'rcorpb  ;  fai  am 
hynny  nid  yw  hi  o'r  corph  ? *  A  phe  dywedai  y  glnst,  Am  nad  wyf  fi 

lygtd,  ac  yn  gallu  gweled,  nid  wyf  fi  o'r corph,  nac  o  un  gwasanaeth  iddo ;  ta  dybiai 

neb  o  herwydd  hyny  nad  yw  hi  o'r  corph, ================  =========== 
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nac  o  ddim  lles  i'r  corph  ì  Nis  gall  neb 
feddv*l  y  fath  beth  ;  oblegid  er  mai  clust  yw 
bi,  ac  nid  Ilygad,  eto  mae  o  wasanaeth  dir- 

fawr  i'r  corph  er  cly  wed  ;  ac  felly  j  n  aelod 
hanfodol  o'r  corph.  Felly  y  mae  uyda  golwg 
ar  yr  eglwys,  corph  ysbiydol  Crist;  mae  yr 

arlodau  iselaf  eu  doníau  a'u  grasau  yma, 
mór  angenrbeidiol  i'r  corph,  yn  eu  gwahanol 
sefyllfâoedd,  ac  mòr  wirioneddol  o  hóno,  â'r 
aelodau  uwch  eu  doníau  a'u  swyddau,  er 
gwasanaethu  i  ogoniant  Iesu,  ac  er  lles  i'r 
holl  eglwys, 

17  *  *  Pe  yr  holl  gorph  fyddai  ly- 
gad,  pa  le  y  byddai  y  clywed?  fpe  y 
cwbl  fyddai  glywed,  pa  ìey  byddai  yr 
arogliad  ? 

í  adn.  |1,  29.  1  Sam.  9.  9.  Salm  94.  9.  a  139.  13-16 Diar.  20.  12. 

*  Pe  yr  holl  gorph  naturiol  a  fyddai  lygad. 
pa  le  y  byddai  y  cly  wed  î  t  Ac  o'r  tu  arall, 
pe  y  cwbl  fyddai  giywed,  pa  le  y  byddai  yr 
arogliad  ?  Mae  eisiau  gweled,  clywed,  ac 
arogli,  ar  ddyn;  maeyn  rhaid  iddo  gael  syn- 
wyrau,  peiriannau,  neu  aelodau  addas  i  bob 

un  o'r  pethau  hyny  ;  ac  mae  y  naill  o'r  ael- 
odau  hyny  o'r  corph,  ac  yn  wasanaethgar 
i'r  corph,  yn  gystal  á'r  lîall.  Wrth  ymre- 
symu  fel  hyn,  mae  yr  apostol  yn  dangos,  pe 
na  buasai  doniau  eraill  yn  eglwys  Corinth, 
heblaw  y  rhai  a  ganmolid  ac  a  ddyrchefid 

gymmaint  mewn  rhai  o'u  hathrawon  hwynt, 
buasai  yn  anfantais  ac  yn  golled  fawr  i'r 
eglwys  fel  corph. 

18  *  Eithr  yr  awrhon  Ä  Duw  a  os- 
ododd  yr  aeìodau,  bob  un  o  honynt 

yn  y  corph,  '  fel  yr  ewyllysiodd  efe. t  adn.  24,  28.  I  Gwel  ar   adn.   íl.-pen.  3.  5.    a  15. 
38.  Salm  110  3.  a  135.  6.  Es.  46.  10.  Jooa  I.  14.  Luc  10. 
21.  a  12.  32.  Rhuf.  12.  3.  Ej  h.  1.  5,  9.  Dat.  4.  11. 

*  Yn  ei  fawr  ddoethineb  a'i  ddaioni,  mae 
Duw  wedi  gosod  y  corph  naturiol,  a'i  gyfan- 
soddi  yn  y  dull  gorau  ;  y  pen  yn  uchaf,  i 
lywodraethu  yr  holl  gorph ;  y  troed  yn  isaf, 

i'w  gynnal,  a'i  symmud  o  fàn  i  fàn ;  a'r  holí 
aelodau  eraill,  yn  y  Ile,  a'r  dull,  a'r  drefn 
orau,  er  bod  o  wasanaeth  i'r  corph  ac  i'w 
gilydd.  Felly  mae  efe  yn  gwneyd  yn 
nghorph  yr  eglwys  hefyd;  pob  aelod  yn  ei 
le,  ac  at  ei  wasanaeth  prîodol  ei  hun,  fel  y 
mae  anfeidrol  ddoethineb  Duw  yn  gweled  yn 
orau :  gan  hyny  pwy  a  iyfyga  feio,  na  chyf- 
newid  ar  ei  drefn  a'i  osodiad  ef,  yn  y  corph 
ysbrydol  mwy  nac  yn  y  corph  naturiol  ? 

1 9  w  *  Canys  pe  baent  oll  un  aelod, 
pa  le  y  byddai  y  corph  ? 

m  *dn.  14. 

*  Pe  byddai  yr  holl  aelodau  ond  un  aelod, 
neu  oll  o'r  un  ffurf  a  gwasanaeth,  pa  le  felly 
y  byddai  y  corph?  Pe  byddai  i  bob  aelod  yn 
nghorph  yr  eglwys  awyddu  am  y  Ue  blaenaf, 

a'r  swydd  uchaf,  distrywiaihyny  yr  eglwys; 
yr  hon  sydd  o  angenrheidrwydd  yn  gyn- 
nwysedig  o  lawer,  a  gwahanol  aelodau,wedi 

eu  gosod  a'u  trefnu  i  wneuthur  un  corph 
cyfan. 

20  *  Ond  yr  awrhon  llawer  yw  yr 
aelodau,  eithr  un  corph.        ,         & 

*  Ond  yr  awr  hon  Uawer  y"ẃ  aelodau  y 
corph  naturiol,  eithr  un  corph  :  ac  yr  on  modd, 
Hawer  yw  aelodau  y  corph  ysbrydol,  sef  yr 

rwydd  yr  aelodau  yn  gwneuthur  Hiosowg- 
rwydd  o  gyrph,  nn  yw  y  corph  o  hyd  ;  fel  y 
mae  lluosowgrwydd  o  ddefnynau  gwlaw  yn 
gwneyd  un  dwfr. 

21  "  *  Ac  ni  all  y  llygad  ddywedyd 
wrth  y  llaw,  Nid  rhaid  i  mi  wrthyt: 

t  na?r  pen  chwaith  wrth  y  traed,  Nid rhaid  i  mi  wrthych. 
•  Num.  10  31.  32.  1  Sam.  25.  32.  Ezr»  10.  1-6.  Neh. 4.  16-21.  Job  29.  15. 

*  Er  bod  )  r  aelodau  yn  Hawer,  eto  mae 
pob  un  o  honynt  yn  ymddybynol  ar  y  Ilall, 
ac  oll  yn  ymddybynol  ar  eu  gilydd.  Nis  gall 
y  J'ygad,  peiriant  y  gweled,  ddywedyd  wrth 
y  llaw,  offeryn  gwaith  a  Hafur,  Nid  rhaid  i 
mi  wrthyt,  gallaf  wneyd  y  tro  cystal  heb- 
ddot :  f  ac  nis  gall  y  pen  chwaith,  y  rhan 
uwchaf  a  rhagoraf  o  ddyn,  yn  yr  hwn  mae 
pob  synwyr  a  dyfais,  ddywedyd  wrth  y 
traed,  yr  aelodau  iselaf  o'r  corph,  Nid  rhaid 
i  mi  wrthych.  Felly  hefyd  yn  y  corph  ys- 
brydol ;  y  rhai  mwyaf  rhagorol  eu  doniau 
a'u  cyrhaeddiadau,  a'r  rhai  uwchaf  eu  swydd- 
au  a'u  sefyllfâoedd  yn  yr  eglwys^  y  rhai  y 
gellir  eu  galw  mewn  ystyr  yn  benaethiaid  a 
llygaid  yr  eglwys,  nis  gallant  wneyd  heb  y 
rhai  gwaelaf  o'u  cyd-aelodau,  ac  ni  ddylent 
eu  dirmygu  fel  pe  byddent  bethau  diwerth  a diddefnydd. 

22  °* Eithr  yn  hytrach  o  lawer,  yr  i 

aelodau  o'r  corph  y  rhai  a  dybir  e^i  i 
bod  yn  wannaf,  f  ydynt  anghenrheid- iol. 

o  Diar.  14.  2S.    Preg.  5.  9.    1  Cor.  1. 11.    tit.  2.  9,  10.  _ 

*  Tybia  rhaí  mai  yr  ymenydd  a'r  coluddion  jj 
a  feddylir  yma  wrth  yr  "  aelodau  a  dybir  yn 
wànaty'  y  rhai  ydynt  yn  dyner  a  gweiniaid* 
iawn,  ac  yn   agored  i  lawer   o  anhwylion. 
Tybia   eraill  mai  y  cyhyrau,  y  gwythenau.t 
a'r  rhedwel'iau  lleiaf  a  feddylir,    yn   nghydl  j 
â'r  mân  bibellau  eraill  yn  y  corph,  y  rhwystr  i 
lleiaf  yn  mha  rai  a  fyddai  yn  angeuol.  Tyb-  ! 
ia  eraill  eto,  mai  llai  anrhydeddus  a  feddyt 
ir  yma  wrth  wànaf,   ac  mai  y  rbanau  hyny 

o'r  corph  a  feddylir,  a  ddarparodd  y  Creawd- 
wr  i  dafìu  allan  yr  ysgarthion,  &c.    t  Pa  rai 

bynag  o'r  rhanau  uchod  a  feddylir,  maént  oll 
mòr   angenrheidiol  at    fywyd   ac   iechyd   yj 
corph,  âg  aelodau  eraill,  cryfach  a  mwy  ar- 
dderchog  :  yn  wir  maent  yn  fwy  angenrheid-  j 

iol  o  lawer  ;  gallai  dyn  fyw,   a  bod  yn*  iach er  colli  braich  neu   goes,  ond  os  daw  rbyw  f 
ddyryswch  a  niwed  ar  yr  aelodau  gweiniaidí 
hyn,  mae   poenau  dirfawr,  ac  efallai  angea 
hefyd,  yn  sicr  o  ganlyn. 

23  *A'r  rhai  a  dybiwn  ni  eu  bod| 
ynammharchediccaf'o^r  corph,  +yng-l| 

hylch  y  rhai  hynny  y  gosodwn  chwanr|' eg  o  barch;  Jac  y  mae  ein  haelodau\ 
anhardd  yn  cael  chwanego  harddwch.j 

*  Cyn  y  cwymp  nid  oedd  un  ran  o'reorpb  ; 
yn  anmharchus,  ond  pob  rhan  yn  brydfertb,ya 
hardd,  acyn  ogoneddus.  Trwy  bechod,  mae 
rhyw  ranau  o  hóno  yn  cael  eu  hystyried 

genym  ni  yn  anmharchedig  ;  t  "ac  yr  ydym 
yn  fwy  ein  gofal  am  y  rhanau  byny,  i'wj 
gorchuddio  a'u  harddu,  nac  am  y  rhanau  er 

eglwys  ;  eithr  nn  corph.     Nid  y  w  lliosowg-  aili,  mwy  hardd  ac  anrhydeddus.  Yn  hytracfc 
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na  bod  yr  holl  ofal  am  y  rhanau  mwyaf  an- 
rhydeddns,  mae  yn  y  gwrthwyneb  yn  gy- 
ffredin;  mae  y  gofal  mwyaf  am  y  rhanau  an- 
mharchedicaf ;  i'w  gwisgo  a'u  haddurno  gyda 
llawer  o  draul  a  gofal:  í  fel  hyny  gellirdy- 
wedyd  mewn  ystyr,  fod  y  rhanau  hyny  yn 

cael  ychwaneg  o  harddwch  na'r  rhanau  sydd 
yn  fwy  anrhydeddus.  Felly  hefyd  yn  ystad 
anmherffaith  bresenol  yr  eglwys,  neu  gorph 
Crist;  dylem  fod  yn  barod  i  daflu  mantell 
cariad  dros  wendidau  yr  aelodau  gwaelaf,  a 
gwneyd  y  gorau  o  honynt,  ac  nid  eu  dy- 

noethi  a'u  gosod  yn  agored  i  warth  a  dirmyg, 
neu  eu  diystyru  a'u  gwrthod  fel  pethau  di- 
ddefnydd. 

24  p  *  Oblegid  ein  haelodau  hardd 
ni  nid  rhaid  iddynt  wrtho:  f  eithr 
Duw  a  gyd-dymherodd  y  corph,  %  gan 

roddi  pareh  chwaneg  i'r  hyn  oedd  ddi- 
ffygiol : 

pGen.  2.  25.  a  3.  11. 

Yn  y  corphnaturiol,  nid  oes  ar  yr  aelod- 
au  hardd,  jnegys  y  gwyneb  a'r  dwylo,  eisiau 
eu  gorchuddio  a'uharddu  fel  rhai  o'r  aclodau 
eraill ;  gallent  ymd<lan»os  yn  eu  prydferth- 
wch  noeth  a  naturiol  eu  hunain.  Feily  hefyd 
yn  nghorpk  yr  eglwys:  mae  y  cristionogion 
enwocaf  a  mwyaf  dysglaer  yn  brydferth  ac 
yn  hardd  mewn  sancteiddrwydd,  ac  yn  eu 

cymmeradwyo  eu  hunain  yn  hawdd  i'w  cyd- 
aelodau.  t  Mae  Duw  yn  ei  fawr  ddoethineb 
wedi  cyd-dymheru  y  corph  yn  y  fath  fodd, 
fel  y  mae  cyfran  briodol  o  anrhydedd,  yn 
gystal  a  gwasanaeth,  i  bob  aelod  trwy  yr  holl 
jgorph  i  gyd;  a  chwedi  rhoddi  cyfarwyddyd 
i  ddynolryw,  i  wneyd  i  fynu  y  ditfyg  o 
harddwch  naturiol,  trwy  roddi  gorchudd 
jaddurnawl  ar  y  rhanau  hyny  oedd  mewn 
(angen  am  y  fath  addurniadau.  Yr  un  modd 
iyn  yr  eglwys,  ei  ewyllys  ef  yw,  ymddwyn 
lyn  dirion  ac  yn  dyner  iawn  tuag  at  y  credin- 

w'yr  hyny,  a  ddichon  fod  yn  wànach,  ac  yn 
Ilai  anrhydeddus  na  rhai  eraill  yn  yr  eglwys  : 
\  eu  cynnorthwyo  a'u  calonogi  yn  mhob  peth 
íag  sydd  yn  dda,  a'u  parchu  am  y  cÿfryw 
\  wasanaeth  a  allont  hwy  ei  wneyd,  er  mai 
jdiffygiol  ydynt  mewn  cymhariaeth  i  lawer 
eraill.  * 

25  *  *  Fel  na  byddai  anghydfodyn 
|  y  corph  ;  f  eithr  bod  i'r  aelodau  r  ofalu 
yr  un  peth  dros  eu  gilydd. 
\r  2  c7reVí2,0a~8  V  *'  *"  ̂"         21~W'  2  C°r'  **    lì' 

*  Felnabyddairhwygiad,  anghyd-gordiad, [anserchawgrwydd,  na  dim  anghydtod  o  fath 
yn  y  byd  yn  y  corph.  t  Er  bod  yr  aeludau 
yn  gwahaniaethn  mewn  anrhydedd  a  gwaith 
eto  dylentofalu  dros  eu  gilydd  fel  pe  byddent 
oil  >n  yr  un  gmdd  o  anrhydedd.  Felly  y mae  yn  y  corph  naturiol,  ac  felly  y  dylai  fod 
yn  ngorph  yr  eglwys,  yn  ol  cyd-dymheriad iJuw  o  hono. 

26  *  *  A  pha  un  bynnag  ai  díoddeí 
a  wna  un  aelod,  y  mae  yr  holi  aelod- 
au  yn  cyd-ddíoddeí;  fai  anrhydeddu 
a  wneir  un  aelod,  y  mae  yr  holl  ael- 
odau  yn  cyd-lawenhâu. 
i  pif3.n8.ls' 16' 3  Cor" ll' 2S' 29,  GaU  6>  2-  Heb- 13- 3- 

~       795  "   = 

Yn  yradnod  hon  mae  yr  apostol  yn  dangos 

!pa  fodd  mae  i'r  holl  aelodau  ofnlu  yr  un  peth 
dros  eu  gilydd.  *  Os  dyoddef  a  wna  un 
aelod,  mae  yr  holl  aelodau  eraill  yn  cyd-ddy- 
oddef  âg  ef,  ac  yn  barod  i  wneyd  a  allont 

i'w  gynnorthwyo  a  symmud  yr  achos  o'i 
ddyoddefaint.  t  O'r  tu  arall,  os  anrhydeddu 
a  wnair  un  aelod,  mae  yr  holl  aelodau  eraill 
yn  cyd-lawenâu  âg  ef  yn  ei  anrhydedd,  gan 

gyfrif  ei  anrhydedd  ef  yn  anrhydedd  i'r  holl 
gorph.  O  na  byddai  fel  hyn  yn  wastad  yn 

eglwys  Crist ! 

27  *  *  Eithr  chwychwi  ydych  gorph 
Crist,  f  ac  aelodau  J  o  ran. 

t  Gwel'ar  ado.  12,   14—20    Eph.  5.  30. 
Yn  yr  adnodau  uchod  yr  oedd  yr  apostol 

yn  llefaru  yn  gymhariaethol,  am  y  corph 
naturiol ;  yma  mae  yn  cymhwyso  y  cwbl  at 
y  mater  mewn  Ilaw.  *  Corph  dirgeledig 

Crist  yw  yr  eglwys  ;  ta  phob  un  o'r  cred- 
inwyr  yn  aelod,  neu  "  ran,"  o'r  corph  dir- 
geledig  hwnw.  \  Tybia  rhai  fod  y  geiriau 
"  o  ran"  yn  cael  ei  defnyddio,  i  ddangos  fod 
y  gwir  gredinwyr  yn  aelodau  o  gorph  Crist, 
mewn  cyferbyniad  i'r  rhith  broffeswyr  yn 
Corinth,  y  rhai  nid  oeddynt  yn  wir  aelodau 
o'i  gorph  dirgeledig  ef. 

28  M*Arhaiyn  wiraosododd  Duw 
yn  yr  eglwys ;  f  yn  gyntaf  apostolion, 
Jyn  ail  prophwydi,  ||  yn  drydyddath- 
rawon,  §yna  gwyrthiau;  *wedi  hyn- 
ny  doniau  i  iachâu,  fcynnorthwyau, 
%  lly wodraethau,  ||  rhywogaethau  taf- 
odau. 

«  adn.  7-11.  Act.  13.  1-3.  a  20.  28.  Rhnf  12.  6—8. 
Eph.  2.  20.  a  4.  11—13.  Heb,  13.  17,  24.  1  Pe«r  5.  1—4. 

*  Duw  a  osododd  bawb  yn  yr  eglwys,  sef 
pawb  sydd  wedi  eu  gosod  mewn  gwirionedd 
ynddi ;  ond  nis  gosododd  efe  bawb  yn  yr  un 
sefyllfa,  swydd,  ac  anrhydedd,  mwy  nac 
aelodau  y  corph  naturiol,  neu  ddynion  mewn 
gwahanol  swyddau  gwladol.  t  Yn  ffyntaf, 
efe  a  roddes  rai  yn  apostolion ;  y  rhai  a 
dderbyniasant  eu  danfoniad  yn  ddigyfrwng 
gan  Grist  ei  hun,  fel  prif  weinidogion  ei 

deyrnas,  ac  a  gynnysgaethwyd  âg  "ymadrodd 
doethineb,"  (adn.  8.)  i  wneuthur  llawn  ddat- 
gnUdiad  o  feddwl  ac  ewyllys  Duw  dàn  or- 
uchwyliaeth  y  Testaraent  Newydd.  |  Yn 
ail,  prophwydi ;  rhai  yn  gallu  rhagfynegi 
pethau  pwysig  i  ddyfod,  trwy  ysbryd  pro- 
phwydoliaeth,  (adn.  10.)acegluro  prophwyd- 
oliaethau  yr  Hen  Destament,trwy  ymadrodd 
gwybodae»h.  adn.  8;  a  pen.  13.  2)  ||  Yn 
drydydd,  athrawon  ;  y  rhai  oedd  yn  poeni 

yn  y  gaira'rathràwiaeth,i  arolygu  ac  addysgu 
cynnulleidfâoedd  neillduol,  neu  ynte  i  breg- 
ethu  yn  achlysurol  yn  y  gwahanol  eglwysi. 
§  Yna  gwyrthiau  ;  sef  dynion  wedi  derbyn 

gallu  i "wneyd  pob  math  o  wyrthiau.  *  Yna doniau  i  iachâu,  trwy  eneinnio  y  cleifion  âg 
olew  yn  enw  yr  Arglwydd,  a  gweddYo  am 
eu  hiachâd  hwynt,  Iago  .*».  14.  t  Rhai  yn 
cynnorthwyo  yr  apostolion  yn  y  weinidog- 
aeth,  medd  rhai  j  cynnorthwywyr  yn  mheth- 
au  amgylchiadol  yr  eglwysi  fel  dîaconiaid, 
medd  eraill  -  rhai  yn  cynnorthwyo  y  tlodion 
a'r  rhai  anghenus,  medd  eraill.  \  "  Lly  wodr- 
aethau  : "  dynion  medrus,  parod,  i  drin 
achosion  cyftredin,  wedi  derbyn  doethineb  i 

|  ̂  =  = 
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ddëall  a  barnu  pethau  dyrys  ;  ac  yn  meddu 
parch  ac  awdurdod  naturiol  i  lywodraethu 
yn  nghyfarfodydd  yr  eglwys.  ||  Rhai  wedi 
derbyndawn  oruwch-naturiol  i  lefaru  mewn 
gwahanol  ieithoedd,  er  argyhoeddiad  a  dych- 
weli3d  y  rbai  ni  chlywsent  yr  efengyl  o'r 
blaen  yn  eu  iaith  :  ac  efallai  rhai  yn  medru 
cyfieithu  tafodau  hefyd.  Gwel  ar  adn.  10. 

29  *  *  Ai  apostolion  pawb  ?  ai  pro- 
phwydi  pawb?  ai  athrawon  pawb  ?  ai 
gwneuthurwyr  gwyrthiau  pawb? 

*  adn.  4—11,  14-20. 

30  A  oes  gan  bawb  ddoniau  i  iach- 
âu  ?  a  y w  pawb  yn  llefaru  â  thafodau  ? 
a  yw  pawb  yn  cyfieithu  ? 

*  Ai  addas  a  fnasai  i'r  holl  gristionogion 
yn  Corinth  fod  i  gyd  yn  apostolion,  neu  yn 
brophwydi,  neu  yn  athrawon,  neu  yn  wneuth- 
nrwyr  gwyrthiau,  neu  yn  meddu  doniau  i 
iachâu,  neu  yn  llefaru  â  thafodau,  neu  yn 
cyfieithu?  Er  mòr  rhagorol  a  gwerthfaŵr 

oedd  pob  un  o'r  «  ysbrydol  ddoìdau"  hyn, 
eto  nid  oedd  yn  addas  fod  pawb  yn  meddu 
y  naill  nac  y  llall  o  honynf :  pe  felly,  buasai 
yr  eglwys  yn  debyg  i  gorph  i  gyd  yn  llygad, 
neu  i  gyd  yn  glust,  neu  i  gyd  yn  llaw  ;  a  phe 
byddai  felly  oll  yn  un  aelod,  pa  Ie  y  byddai 
y  corph  1  Mae  yn  debyg  na  ddiddymwyd 
y  dymher  genfigenns  ac  awyddus  hon  am 
flaenoriaeth  o  blith  y  Corinthiaid,  hyd  yn 
nôd  drwy  yr  ymre3ymiad  addas  a  bywiog 
hyn  ;  oblegid  mae  un  o'r  hen  dadau,  wrth 
ysgrifenu  atynt  lawer  o  flynyddoedd  wedi 
hyn,  yn  cwyno  fod  yr  un  ysbryd  yn  ffỳnu 
yn  eu  plith  o  hyd,  ac  yn  eu  harwain  i  es- 

geuluso  rhoddi  parch  dyledus  "  i'r  henuriaid 
°yny»  ag  oedd  yn  ol  cyfarwyddyd  dwyfol, 
wedi  eu  gosod  yn  eu  plith,  ac  eu  bod  yn  eu 

troi  allan  o'u  swydd  esgobaethol." 

31  y*Eithr  deisyfwch  y  doniau 
goreu.  f  Ac  etto  z  yr  wyf  yn  dangos 
i  chwi  fFordd  dra  rhagorol. 

y  p«n.  8.  1.  a  45.  1,  39.  x  pen.  13.  1,  &c.  Phil.  3.  8. 
Heb.  11.4. 

*  Dywed  pob  un  o'n  Hawdwyr  dysgedig, 
y  gellid  darllen  y  geiriau  hyn  (yn  ol  y  Groeg,) 
yn  y  modd  arwyddawl,  neufynegawl ;  "  Yr 
ydych  yn  deisyfu,  neu  yn  chwennychu  y 

doniau  gorau  :"  a  thybiant  mai  felly  y  maent 
yn  fwyaf  cyson  âg  amcan  yr  apostol,  o  roddi 
attalfa  ar  ymchwydd,  cenfiçenau,  ac  awydd 
y  Corinthiaid  o  geisio  y  blaen  ar  eu  gilydd 
mewn  doniau  a  swyddau.  Ac  eto,  gan  ei 
bod  yn  gyfreithlawn  ac  yn  ganmoladwy  hef- 
yd,  iddynt  ddei>yfu  y  doRÌau  gorau  mewn 
ysbryd  gostyngedig,  ac  i  ddybenion  addas  al 
daionus,  gellir  darllen  y  geiriau  yn  y  modd 
gorchymynol ;  fel  cynghor  yr  apo.^toi  iddynt 
eu  deisyfu.  t  Gwedi  y  cwbl,  nid  y  doniau 
g<rau  yw  y  pethau  mwyaf  rhagorol ;  mae 
gwir  gariad,  fel  y  dangosir  yn  y  bennod  nes- 
af,  yn  tra  rhagori  ar  y  doniau  gorau  :  ffordd 
dra  ìhagorol  yw  ffordd  cariad,  i  ogoneddu 
Duw,  ac  i  gynnyddu  lles  ysbrydol  ein  hen- 
eidiau  ein  hnnain  a'r  eiddo  eraiil.  Dysgir 
ni  yn  y  ffordd  hon,  i  fod  yn  foddlawn  ar  y 
doniau  sydd  genym,  i  wneyd  iawn  ddefnydd 
o  honyut,  ac  i  fod  o  fwy  o  les,  efallai,  na 
rhai  sydd  yn  meddu  doniau  llawer  rhagor- 
ach,  a  mwy  enwog  a  blodeuog. 
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PEN.  XIII. 

Nadyw  y  doniau  godidocaf  ddim  heb  gar- iad,  4c. 

1  E  a  llefarwn  f  a  thafodau  dyn- 

ion  ac  angelion,  b\  ac  heb  fod  gennyf 
gariad,  ||  yr  wyf  cfel  efydd  yn  seinio, 
neu  symbal  yn  §  tingcian. 

o  adn.  2,  3.  pen.  12.  8,  29,  30.  a  14.  6.  2  Cor.  12.  4. 
2  Pedr  2.  18.  b  pen.  8.  1.  Mal.  25.  45.  RLuf.  14.  15.  Gal. 
5.  6,  22.   1  Tim.  1.  5.         c  pen.  14.  7,  8. 

*  Máe  yr  apostol  yma  yn  Uefaru  yn  ei  ber- 
son  ei  bun,  fel  na  roddai  dramgwydd  i  neb 

o'r  bobl  chwyddedig  yn  Corinth.  I  ddy- 
noethi  yn  fwy  effeithiol  eu  cyfeiliornad  gwr- 

eiddiol  hwynt,  o  fawrygu  donia'u  ysbrydol  yn ormod,  a  cheisio  eu  hanrhydedd  eu  hunain 
yn  yr  ymarferiad  o  honynt,yn  fwy  na  îlesâd 
eu  brodyr ;  mae  efe  yn  y  bennod  hon  yn 
dangos  n;>d  yw  y  doniau  rhagoraf,  mewn 
cymhariaeth,  ddim  yn  y  byd,  a  chariad  yn 
bobpeth.  f  Mae  yn  dywedyd,  pe  gallai  efe 
lefarn  yn  holl  ieithoedd  dynolryw  yn  y 
modd  perffeithiaf;  a  phe  gallai  ymadroddi 
gyda  hyawdledd  angelion,  a  defnyddio  eu 
hiaith  nefolaidd  hwynt  ;  }  eto,  heb  gariad 
gwitioneddol  at  Dduw,  ei  air,  ei  wai'h,  ei 

bobl,  a'r  holl  fyd  ;  ||  ni  byddai  ond  fel  sŵn 
yr  offerynau  cerdd  gwaelaf,  a  mwyaf  diber- 
oriaeth  yn  y  byd  :  fel  efydd  yn  seinio  neu 
symbal  yn  tincian.  Am  leferydd  angelion 
nÌ3  gwyddom  ni  ddim,  ac  mae  yn  debyg  nas 

gwyddai  l'aul  ddim ;  defnyddir  y  geiriau 
yma  i  osod  allan  yr  hyawdledd  gorau,  mwy- 

af  hyfryd  ac  ennillgar.  Am  yr  efydd  a'r 
symbal,  rhy  faith  fyddai  c^fieithu  sylwadan 
ein  Hawdwyr,  maent  oll  yn  cytuno  mae  yr 
offerynau  cerdd  gwaelaf  oeddynt  ;  pethau  yn 

gwneyd  sŵn  mawr,  ond  heb  ddim  pereidd- 1 
dra :  cyffelyb  yw  doniau  mawr  heb  gariad. 
§  Tincian,  alalazon,  trwst  seinfawr  diberor- 
iaeth. 

2  d*Aphe  byddai  gennyf  bro- 

ph  wydoliaeth,  a e  gwybod  o  honof  y  dir- 
gelion  oll,  a  phob  gwybodaeth;  /+  a 
phe  bai  gennyf  yr  holl  ffydd,  fel  y 
gallwn  symmudp  mynyddoedd,  ̂ |ac 
heb  gennyf  gariad,  Anid  wyf  fi  ddim. 

d  pen.  12.  8-10,  28.  »  14.  1,  6—9.  Num.  24.  15-24- 
Mat.  7    22,  23.  «  pen.  4.  1.    M*t.  13.  II.     Rhnf.  11.  25- 
a  16.  25.  Eph.3.  4.  a  6.  19.  Col.1.26.  1  Tim.  3.  I* 

fpe».  12.  9  Mat.  17.  20.  a  21.  21.  Marcll.  22,23.  Loc  17- 
"5,  6.  e  pen.  1  3.  a  16.  22.  Gal.  5.  6,  22.  lOfian  4.  8,  20f 
21 .        h  adn.  3.  peu.  7.  19.  a  8.  4.  2  Cor.   12.  TT.  Gal.  6.  3. 

*  Sef  ysbryd  prophwydoliaelh,  i  ddeall 
prophwydoliaethau  a  dirgelion  yr  Hen  Des- 
tamentoll;  i  rag-weled    a   rhagfynegi   dam-J 

einiau  i  ddyfod  ;  i  ddeall  ac  amgyffred  holl 
ddirgeledigaethau  Duw;  ac  i  gynnwys  pobj 
math  o  wybodaeth  aniaii(d  a  chrefyddol  a| 
ellid  ddychymnjygu:  ta  phe  byddai  genyíj 

ffydd  wyrthiol  mòr  gref,  ac  i'r  fath  radda»,, 
fel  y  gallwn  symmudo  mynyddoedd  mwyaí 
y  byd,  er  syndod  i  holl  ddynolryw  ;  \ ,  ac  heb| 
gen>f  gariad,  nid  wyf  fi  ddim  :  nid  wyl, 

giistion  o  gwbl;  nid  wyf  ond  llai  na'r  cred  j 
adyn  gwaelaf  ar  y  ddaear.  Nid  gwir  ffydd: 
achubol  yn  sicr,  a  feddylir  uchod  wrth 
"  ffydd  ;"  oblegid  mae  hòno  bob  amser  yr| 
gweithio  trwy  gariad,  I!e  mae  hon  yn  ffydd 
heb    gariad :     gan    hyny    rhaid    mai    ffy dd 



Yr  angenrheidrwydd  am I  COR.  XIII. 
gariad  mewn  crefydd. 

wyi  thiol  a  feddylir  yma,  fel  y  mae  ei  gwaith 
0  symmudo  mynyddoedd  yn  dangos  yn  aml- 
wg.     Am  gariad,  gwel  ar  adn.  1. 

3  **A  pbe  porthwn  y  tlodion  â'm 
holl  dda, k  f  a  phe  rhoddwn  fy  nghorph 
i'm  llos^i,  \  ac  heb  gariad  gennyf,  'nid 
yw  ddim  llesâd  i  mi. 

i  Mat  6  1-4.  a  23.  5.  Luo  18.  22.  28.  a  19.  8.  a  21.  3, 
4.  foan  12.  43.  Gal.  5.  26.  Phil.  1.  15—18.  k  Dan.  3.  16 
—28.  Ioao  13.  37.  a  15.  13.  Aot.  21.  13.  Phil.  1 .  20,  21. 
a  2.  3.  /  E»  57.  12.  Jer.  7.  8.  loan  6.  63.  1  Tim.  4.  8. 

Heb.  13    9.  lago2.  14-17. 

Gwedi  sôn  am  ddoniau,  mae  yr  apostol  yn 
myned  at  weithredoedd,  ac  yn  enwf  dwy  ; 

y  gyntaf  o  wasanaeth  mawr  i  ddynion,  a'r 
ail  yn,  ymddangosiad  o  wasanaeth  neu  ym- 
roddiad  mawr  i  Dduw.  *  Pe  gwerthai  efe 
ei  holl  feddiannau  i  bortbi  y  tlodion,  (yn  ol 

gorehymyn  Crist  i'r  gwr  goludog  yn  Math. 
19  21,)  hyd  at  ei  newynu  ei  hun  ;  a  gwneyd 
hyny  o  falchder,  rhodres,  neu  gyffelyb  eg- 
wyddor,  ac  heb  gariad,  ni  byddai  o  ddim 
Uesâd  iddo  ef  ei  hun  mewn  pethau  ysbrydol, 
er  iachawdwriaeth  ei  enaid,  wedi  y  cwbl. 
+  A  phe  byddai  yn  ddigon  dewr  a  gwresog  i 

ddyoddef  merthyrdod,  a  rhoddi  ei  gorph  i'w 
losgi,  dros  ei  broffes  o  Grist,  heb  wir  gariad 
at  Grist ;  ni  byddai  hyny  ddim  llesâd  iddo 
chwaith.  Gall  dyn  wneyd  yr  holl  bethau 
hyn  o  wag-ogoniant,  er  gadael  enw  da  ar  ei 
01  yn  y  byd,  neu  o  ftddwl  teilyngu  bywyd 
tragywyddol  yn  ddeddfol  gan  Dduw  drwy 
hyny  :  ond  heb  gariad,  ni  bydd  y  cyfryw  un 
ddim  gwell  na  gwallgof-ddyn  hudol,  neu 
ragrithiwr  uchel-frydig,  ac  ni  chaiff  ddim 
llesâd  o'i  weithredoedd.  J  Gallwn  ddysgu 
yraa  yn  1.  Nad  yw  y  gweithredoedd  gorau  o 
les  i  ddynion  yn  haeddu  dim  ar  law  Duw, 

nac  yn  un  lles  i'r  neb  a'u  gwnelo,  os  na 
bydd  egwyddor  o  wir  ras  yn  yr  enaid.     Yn 

I  2.  Y  gall  dyn  ddyoddef  y   pethau  chwerwaf 
yn  achos  crefydd,  ac  eto  bod  heb  egwyddor 
0  wir  ras  yn  ei  galon  :  yn  3.  Nad  oes  yr  un 
weithred,  yr  un  dyoddefaint,  a  iydd  hawl  i 
enaid  am  y  nefoedd,  yn  mheliach  nag  y  bydd- 

I  ont  yn  tarddu  o  egwyddor  o  gariad  at  Dduw, 
a  djmuniad   i  ufuddâu   iddo,   a   rhyngu   ei 

i  fodd  ef.  fa 

4  *  Y  mae  cariad  m  yn  hir-ymaros, 
|  n  f  yn  gymmwynasgar ;  J  cariad  a  nid 
yw  yn  cenfigennu ;  ||  nid  yw  cariad  yn 
ymífrostio,  p  §  nid  y  w  yn  ymchwyddo. 

m  Diar  10  12.  2  Cor.  6.  6.  Gal.  5.  22.  Eph.  4.  2.  Col. 
111      a  3.   12.     2Tim.2.  25.     a  3.  10.     a  4.  2.    lago  3.  17. 
1  Pedr  4.  8.  n  Neh.  9.  17.  Diar.  i".  ìì.  a  31.  20.  Luo  6. 
35,  36  Eph.  4  32.  Col.  3.  12,  13.  1  PeJr  3  8.  2  Pedr  1.  7. 
1  loan  3.  16—18.  a  4.  11.  o  pen.  3.  3.  Gen.  30.  1.  a  37. 
11.  Mat  27.  18.  Rhuf.  1.  29.  a  13.  13.  2  Cor.  12.  20.  Gal.  5. 
21,  26.  Phil.  1.  15.  1  Tim.  6.  4.  Tit.  3  3.  Iago  3.  14—16. 
a  4.  5.  1  Pedr  2.  1.  p  pen.  4.  6,  18,  19.  a  5.  2.  a  8.  1. 
Phil    2.  1-5. 

Gwedi  crybwyll  yr  afles  o  bob  doniau, 
gweithredoedd,  a  dyoddefaint,  heb  gariad ; 

mae  yr  apostol  yn  y r  adnod  hon  a'r  rhai  can- 
Iynol,  yn  dangos  pa  fath  yw  y  cariad  mae 
efe  yn  sôn  am  dano.  Mae  yn  amlwg  nad 
ots  dim  daioni  naturiol,  yn  nghalon  dyn  heb 

ra?,  a  all  ateb  i'r  dysgrifiad  a  wnair  o  gaiiad 
yuia;  ac  mae  yn  amlwg  mai  ffrwyth  yr  Ys- 
bryd  yw  y  cariad  a  ddysgrifir.  *  Mae  y 
cariad  hwn  yn  hir-ymarhôus,  nid  yn  unig 
tuag  at  frodyr  a'n  tramgwyddant  ac  a'n  han 
foddlonant;  ond  hefyd  tuag  at  elynion  a'n 
drygant  ac  a'n  uiweidiant.    f  Mae  hefyd  yn 
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líymmwynasgar,  yn  dirion,  yn  garedig,  a 
phob  amser  yn  barod  i  wneyd  daioni  i  bawb 
a  allo.  X  Nid  yw  yn  centìgenu  wrth  lwydd- 
iant,  dedwyddwch,  a  rhagoriaeth  rhai  eraill, 
pa  un  bynag  ai  mewn  pethau  tymmorawl 
nen  bethau  ysbrydol.  ||  Nid  yw  yn  gwneyd 
dyn  yn  ymffrostgar,  ac  yu  drahâus  tuag  at 
eraill,  o  radd  iselach  nac  efe  ei  hun  ;  nac  yn 
ei  dueddu  i  fynu  ei  ffordd  ei  hun  yn  dra  ár- 
glwyddiaethol,  yn  groes  i  feddylian,  ac  er 
niwed  i  deimladau  ei  frodyr.  §  Nid  yw  yn 
llenwi  dyn  â  meddyliau  beilchion,  uchel,  a 
chwyddedig  am  dano  ei  hun ;  am  ei  ddon- 
iau,  ei  gyrhaeddiadau,  ei  rasau,  neu  ei  sef- 
yllfa  fydol  ei  hun  :  mae  cariad  yn  hyîrach 
yn  darostwng  dyn  i  fod  yn  gyd-ostyngedig 
â'r  rhai  ìsel-radd,  ac  i  dybied  eraill  yn  weìl nac  ef  ei  hun. 

5  *  Nid  yw  9  yn  gwnenthur  ynan- 
weddaidd , r  f  nid  y  w  yn  ceisio  yr  eiddo 
ei  hun, s  J  ni  chythruddir,  '||  ni  feddwl ddrwg. 

q  pen.  7.  36.  a  11.  13-16,  18,  21,  22.  a  14  33—40.  Fs. 
3.  5.  Phil.  4.  8.  2  Tl.es.  3.  7.  r  pen.  10.  24,  33.  a  12.  25. 
Rhuf.  14.  12—15.  a  15.  1,  2.  Gal.  5.  13.  a  6.  1.  2.  Phil.  2. 
3-5,  21.    2  Tim.  2.  10.    1   loan  3.  16,  17.  *  Num.  12.  3. 
a  16.  15.  a  20.  !0—12.  Salm  106.  32,  33.  Mat.  5.  22.  Marc 
3.  5.  Iaeo  1.  19,  20.  t  2  Sam.  10.  3.  Job  21.  27.  Jer.  11. 
19.  a  18.  18-20.  a  40.  13-16.  Mat.  9.  4.  Luc  7.  39. 

*  Nid  yw  cariad  yn  gwneuthur  yn  an- 
weddaidd,  yn  anaddas  i  sefyllfa  un,  ei  oedran, 
neu  ei  alwedigaeth  :  nid  yw  yn  gwneyd  dim 

yn  annheilwng  i'r  dyn  neu  y  cristion  ;  na 
dim  ag  sydd  yn  anhardd,  yn  wael,  ac  yn 
ftiaidd  ynddo  ei  hun,  neu  yn  nghyfrifcyffied- 
inol  y  rhan  synwyrol  a  sobr  o  ddynolryw. 
t  Nid  yw  cariad  yn  hnnan  geisiol,  yn  amcanu 
at  e!w  a  mantais  bersonol  y  dyn  ei  hntian  yn 
miiob  peth  ;  er  difatcrwch  am,  a  rhvv3  str  a 
cholled  i  eraill  yn  gyffredìn  :  nid  ywchwaith 
yn  anghymmedrol  yn  ymgais  arn  gyfoeth, 
anrhydedd,  mwyniant,  gair  da,  a  char.mol- 
iaeth,  yn  enwedig  ar  gost  rhai  eraill.  |  "Ni 
chythruddir,',  ni  chyffiôir  yn  hawdd,i  deim- 
ladau  gwylltion  a  therfysglyd,  i  ymdüeru  ac 
ymsenu  :  nid  yw  y  dyn  mae  cariad  Duw 
ynddo  dàn  lywodraeth  ei  nwydau  poethion 
ac  ansanctaidd,  yn  terfysgu  ac  yn  cyffroi  yn 
erbyn  ei  frawd  na  neb  arall,  ar  bob  achos 

bychan.  ||  Nid  yw  ynmeddwl  neu  yn  bwr- 
iadu  drwg  yn  fradychus  i'w  gymmydog;  ac 
nid  y w  chwaith  yn  rneddwl  fod  drwg  yn  mwr- 
iad  ei  gymmydog  tuag  ato  yntau :  mae  yn 
ew}l!y^io  meddwl  y  gorau,  a  ìhoi  y  Iliw 
gorau  ar  bob  peth. 

6  u  *Nid  yw  lawen  am  anghyfiawn- 

der,  *  f  ond  cyd-lawenhau  y  mae  â'r gwirionedd ; 
n  1  Sam.  23.  19-21.  2  Sam.  4.  10—12.  Salro  10.  3. 

a  119.  136.  Diar.  14.  9.  Jer.  9.  1.  a  13.  17.  a  20.  10.  Hos.  4. 
8.  a  7.  3.  Mica  7.  8.  Lnc  19.  41,  42.  a  22.  5.  Rhuf.  1.  32. 
Phil.  3.  18.  *  F.x.  18.  9.  Josh.  22.  22-33.  Rhuf.  12.  9. 
2  Cor.  7.  9-16.  Phil.  1.  4,  18.  a  2.  17,  18.  1  Thes.  3.6—10. 2  Ioan  4.  3  Ioau  3. 

*  Nid  yw  yn  llawen  ganddo  wneyd  nn  tro 
twyllodrus  ac  aiiiühjfiawn  â  neb,  nid  yw 
lawen  o  weled  neb  arall  yn  gwneyd  felly  ; 
ac  nid  y  w  lawen  o  weled  an  cwymp,  anffawd, 
neu  anghyfiawnder  yn  dygwydd  i  neb,  pa 
fodd  bynag  y  dygwyddo.  +  Ond  cyd  lawen- 
âu  y  mae  â  phob  gwirionedd,  â  llwyddiant 

y  gwirionedd  yn  y  byd  ;  'nru  yn  e^lnrâd y  gv^irionedd,  neu  ddiniweidrwydd  neb,  a 
gyhuddir  yn  anghyfiawn.     Maeyn  burdebyg 
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Rhagoriaethau I  COR.  XIII. cariad  cristionogol. 

fod  yr  aposíol  a'i  olwg  o  hyd,  ar  y  gwrth- 
wyneb  i'r  holl  ddarluniad  prydferth  bwn,  ag 
oedd  yn  ffỳnu  gormod  o  lawer  yn  mhlith  y 
Corinthiaid,  fel  y  mae  yn  amlwg  wrth  lawer 
o  fànau  yn  y  ddau  epistol  hyn. 

j  y  *  y  mae  yn  dîoddef  pob  dim, 
f  yn  credu  pob  dim,  z\  yn  gobeithio 
pob  dim,  a  ||  yn  ymaros  â  phob  dim. y  Gwel  ar  adn.  4.— Num.  II.  12—14.  Deut.  1.  9.  Diar.  10. 
12.  Cau.  8.  6,  7.  Rhuf.  15.  I.  Gal.  6.  2.  Heb.  13.  13.  I  Pedr 
2.  24.  a  4.  8.  *  Luo  7.  37-39,  44—46.  a  19.  4-10. 
apen.  9.  18-22.  Gen.  29.  20  Mat.  10  22.  2  Cor.  11.  8-12. 
2Thes.  1.4.  2  Tim.  2.  3—10,  24.  a  3.  11.  »4.  5.  Iago  1.  12. 

*  Mae  cariad  yn  dyoddef  ac  yn  cuddio 
beiau  mewn  eraill  cyn  belled  ag  y  byddo 
modd  gwneyd  hyny  yn  unol  â  chydwybod 
rydd  a  thawel  ;  mae  yn  cyd-ddyoddef  â 
gwendidau  mewn  brodyr,  ac  yn  dyoddef 
niweidiau  gan  elynion  yn  amyneddgar. 
t  Mae  yn  credu  pob  peth  da  a  glywo  am  ei 
frodyr,  ac  hyd  yn  nod  ei  elynion  ;  ac  yn  an- 
hawdd  ganddo  gredu  dim  drwg  am  neb,  yn 
enwedig  ei  frodyr  :  \  a  phan  mae  pethau  yn 
edrych  yn  lled  aminheüus  a  drwg-dybus, 
mae  cariad  yn  gobeithio  y  gorau  am  bawb 
hyd  y  gallo  ;  ac  os  bydd  achos  rhyw  frawd 
yn  wir  ddrwg,  nid  ywcariad  yn  annobeithio 
am  dano  ar  unwaith,  ond  mae  yn  gobeithio 
y  gellir  meddyginiaethu  ac  achub  y  cyfryw 
un  trwy  ras  a  chymraorth  Duw  eto.  ||  Mae 
yn  ymaros  â  phob  dim  y  dylai  dyn  duwiol 
ymaros  â  hwynt:  mae  yn  parâu  yn  gryf  ac 
amyneddgar,  ac  yn  dangos  cadernid  meddwl 
ardderchog,  dàn  bob  caledi  a  thriniaeth 
ddrwg  sydd  yn  ei  gyfarfod  yn  y  byd. 

8  *Cariad  ''byth  ni  chwymp  ym- 
aith :  f  eithr  pa  un  bynnag  ai  pro- 
phwydoliaethau,  hwy  a  ballant;  c  J  ai 
tafodau,  hwy  abeidiant;  ||  ai  gwybod- 
aeth,  d  hi  a  ddiflanna. 

I  adn.  10.  13  Luc  22.  32.  Gal.  5.  6.  c  adu.  I.  pen. 
12  10.  2S-30.  a  14.  39.  Act.  2.  4,  II.  a  19.  6.  d  Jer.  49. 
7.  Heb,  8.  13. 

*  Heblaw  rhagoriaethau  uchod  y  cariad 
hwn,  mae  efe  hefyd  yu  ras  anniflanedig  yn 

ì  yr  eneidiau  a'i  cafto  ;  byth  ni  chwymp 
yraaith.  Nid  oes  yr  un  gras  a  mwy  o  ymos 

od  arno  gan  satan  a'i  ofíerynau  ;  ond  cari  uî 
sydd  giyf  fel  angau,  ei  farwor  sydd  farwor 
taullyd,  a  fflam  angerddol  iddynt:  dyfroedd 
lawer  ni  allant  ddiffoddi  cariad,  ac  afonydd  y 
fall  nis  boddant  ef.  Mae  cariad  o  wasanaeth 
parâus  yn  holl  amgylchiadan  y  fuchedd  hon, 
ac  yn  dàl  yn  barâus  yn  wyneb  pob  amgylch- 
iad  heb  lwyr  ddiffoddi ;  a  phau  ymadawo  y 

crciadyn  â'r  bywyd  hwn,  nid  yw  cariad  yn 
darfod  mwy  na'r  enaid,  ond  yn  myned  yn  a 
chyda'r  enaid  i'r  byd  nefolaidd,  lle  bydd  yn 
hanfodi  ac  yn  te>rnasu  mewn  perffeithrwydd 
a  gogoniant  byth  bythoedd.  +  Ond  fel  arall 

y  bydd  gyda'r  doniau  ysbrydol  sydd  yn  yr 
eglwys  yn  awr;  e  dderfydd  ysbryd  pro 

phwydoliaeth  o'r  eglwys  yn  fuan  ;  ac  ar  ol 
yr  oes  apostolaidd,  caiff  yr  eglwys  ei  dysgu 
trwy  foddion  mwy  cyîfredin,  eef  pregethiad 
yr  efengyl :  ac  hydyn  nod  prophwydoliaeth 
au  yr  ysgrythyr  a  gyflawnir  oll  yn  fuan  ;  a< 
wedi  atcb  eu  dyben,  ni  byddant  mwyach  < 

un  gwasanaeth  i'r  eglwys.  J  Ac  am  lefaru  â 
thafodau,  neu  mewn  amryw  ieithoedd,  nid 
oedd  y  ddawn  hon  i  barâu  yn  hir  yn  yr 
eglwyg,~ac  yn  y  nefoedd  ni  bydd  eisiau  ieith- 

oedd  dynol  y  byd  hwn,  bydd  yno  bawb  yn 
llefaru  yr  un  iaith  ysbiydol  a  nefolaidd  byth. 
|J  Yr  wybodaeth  philosophaidd  hòno,  yr  oedd 

y  Corinthiaid  yn  ymfawrygu  cymmaint  o'i 
herwydd,  a  ddiflanai  yn  fuan  fel  breuddwyd 
gwag  :  ac  hyd  yn  nod  yr  wybodaetb  grefydd- 
ol  a  gyrhaeddwyd  ar  y  ddaear,  a  ddiflana  yn 
nisgleirdeb  yr  wybodaeth  berffaith  yn  y  nef, 
fel  y  diflaua  dysgleirdeb  y  ser  gan  oleuni  yr 

haul  ganol  dydd.  Wrth  "  wybodaeth"  yma, 
mae  rhai  yn  deall  moddiou  presenol  gwy- 
bodaeth ;  sef,  yr  ysgrythyrau  a  phregethu, 
ni  bydd  eisiau  y  cyfryw  foddion  yn  y  byd  a ddaw. 

9  e  *  Canys  o  ran  y  gwyddom,  f  ac 
o  ran  yr  ydym  yn  prophwydo. 

e  adn.  12.  pen.  2.  9.  a  8.  2.  Job  11.  7,  8.  a  26.  14.    Salm 
5.  a  139.  6.  DJar.  30.  4.   Mat.   II.  27.  Rbuf.  11.  34.  Eph. 

3.  8,  18,  19    Col.  2.  2,  3.   1  Pedr  1.  10-12.  1  loan  3.  2. 
Gwir  iawn  a  ddywedodd  rhywun,  Nad 

y  w  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau  a  wyddom  ni  eto, 
ond  y  rhan  leiaf  o'r  pethau  ni  wyddom. 
Gall  y  rhai  a  wyddant  fwyaf  ar  y  ddaear 

ddy wedyd  am  yr  hyn  oll  a  wyddant.  "  Wele, 
dyma  ranau  ei  ffyrdd  ef;  ond  mòr  fychan 
ydyw  y  peth  yr  ydym  ni  yn  ei  glywed  am 
danoef!  ond  pwy  a  ddeall  daranau  ei  gadern- 
id  ef  V  Job  26.  14.  Mewn  rhan  y  gŵyr  y 

doethaf,  a'r  gorau,  eto  ;  wrth  yr  hyn  a  gâut 
ei  wybod  yn  y  nefoedd.  t  Gan  mai  mewn 
rhan  y  gwyddai  y  prophwydi  yn  eglwys 
Corinth  ac  yn  mhob  man  arall,  o  ran  yr  oedd- 
ynt  yn  prophwydo:  nis  gaîlent  brophwydo 
ond  yn  ol  yr  hyn  oedd  yn  cael  ei  ddatguddio 
iddynt  drwy  ysbrydoliaeth  Duw  ;  ac  nis  gall 
neb  ddysgu  eraill  ond  yn  ol  a  ddysgodd  ef 
ei  hun. 

1 0  /"*  Eithr  pan  ddelo  yr  hyn  sydd 
berfTaith,  f  yna  yr  liyn  sydd  o  ran  a 
ddilëir. 

/adn    12.  Es.  21.  23.  a  60.  19,  20.    2  Cor.  5.  7,  8.    Dat. 
2i,  23.  a  22.  4,  5. 

*  Pan  gyrhaed  loy  saint  i  ystâd  o  berffeith- 
rwydd  yn  y  nef,  tyna  dilëir  holl  ddiftygion 
a  thywyllni  eu  gwybodaeth  bresenol,  gaâ 
oleuni  a  datguddiedigaethau  perfíaith  y  byd 
a  ddaw,  mal  y  ditìbddir  canwyllen  ddiles  yn 
ngoleuni  y  dydd.  Nid  colled  a  fydd  dilëu 
yr  hyu  sydd  o  ran,  ond  ennill  annhiaethol; 
newid  yr  hyn  sydd  anmherffaith,  am  yr  hya 
sydd  beiflaith  a  chyflawn. 

11  *  Pan  oeddwn  fachgen,  e  fel 
bachgen  y  llefarwn,  fel  bachgen  y 
deallwn,  fel  bachgen  y  meddyliwn : 
f  ond  pan  aethum  yn  wr,  mi  a  rois 
heibio  bethau  bachgenaidd. 

dpea.  3.  1,  2.  a  14.  20.  Preg  II.  10  Gal.  4.  1. 
ellid  egluro  y  cyfnew  idiad  uchod  i  raddau, 

trwy  y  gwahaniaeth  ihwug  amgyffredi^dau 
bachgenyn  â  dyn  mewn  oedran,  ac  yn  ei 
lawn  wybodaeth.  *  Mae  y  bachgen  yn 
siarad.yn  dëall,  ac  yn  meddwl  am  bob  peth 
yn  blentynaidd  ac  yn  isel;  t  ond  wedi  ei 
fyned  i  oedran  a  dëall  gwr,  mae  yn  rhoddi 

heibio  }  meddyliau,  y  syniadau,  a'r  si.trad 
plentynaidd  hyny,  ac  yn  arngyffred  ac  yu 
ymddiddan  am  b»  thau  yn  fwy  addas  a  phií- 
odol,  fel  dyn  dëallus.  Felly  y  saint  yn  y  byd 
hwn,  nid  yw  deall  ac  ymddiddanion  y  gorau 
o  honynt  am  bethau  mawrion  Duw,  ond  an- 
mherffaith  a  phlentynaidd  iawn;    ond  pan 

»u 
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Annoyaeth  i I  COR.  XIV. 
ddilyn  cariad. 

elont  i'r  nefoedd,  hwy  a'u  deallain  yn  an 
uhraethol  fwy  pcrttaith.  Er  bod  yr  apostol 
yn  cael  ei  gadw  rhag  pob  cyfeiliomarì  mewn 
athrawiaeth  wrth  bregethu  ac  ysgrifenu  ;  eto 

yr  oedd  yu  gwybod  uad  oeid  ei  amgyttíed- 
iadau  ef  oud  byrion  a  ditìygiol  iawn  ar  y 
ddaear,  am  bethau  ysbrydol  a  uefol,  wrth  yr 

hyu  a  gattai  efe  wybod  mewu  ystâd  o  ber- 
tteithrwydd  yn  y  nef. 

12  h  *  Canys  gweled  yr  ydym  yr 
awrhon  trwy  ddrych,  f  mewn  dam- 
meg ;  %  orid  yna,  '  wyneb  yn  wyneb  : 
*  l|  yn  awr  yr  adwaen  o  ran;  §  ond 

yna  yr  adnabyddaf  megis  y'm  had- waenir. 
k  2  Cor.  3.  18.  »  5.  7.  Iago  I.  23.  i  Ex.  33.  11.  Niim. 

12.  8.  Mat.  5.  8.  •  1S.  10.  Rhuf.  8.  18.  1  loan  3.  2.  Dat.  22. 
4.        k  adn.  9,  10.  Ioan  10.  15. 

Yma  mae  yr  apostol  yn  defayddio  drwy 
gyffelybiaeth  arall,  drych  adammeg,  i  ddang- 
os  anmherfteithrwydd  gwybodaeth  y  saini 

yn  y  byd  hwn.  *  Fel  y  mae  pethau  yn  ym- 
ddangos  yn  aumherffaith  trwy  adlewyrchiad 
mewn  drych,  felly  mae  y  aaint  yn  canfod 
pethau  ysbrydol  ar  y  gorau  >n  awi,  yn  wyn- 
eb  yr  ysgrythyrau  sanctaidd,  ac  ordinhadau 
yrefeugyl:  a  rhaid  i  ni  ddeall  mai  o  bres 
llathr  a  gloyw,  y  gwnaid  y  drychau  gyut,  ac 
am  hyny  nad  oerìrìynt  yn  adlewyichu  gwrth- 
ddrychau  mòr  danbairì  a  pherttaith  â'n 
drychau  ni  yn  awr  o  wydr.  f  Nid  yw  y  dy- 
wedyd  gorau  a  fedr  djnion  am  bethau  go- 
goneddus  Duw,  ond  fel  dammegion  ty  wyil ; 
ac  fel  nas  gellir  deall  dammegiou  ond  yn  an- 
mherffaith,  felly  nis  gellir  dealldyfnion  beth 
au  Duw  yma  ond  yn  anmherttaith  iawn,  a 
hyny  drwy  lawer  o  anhawsdia  a  llafur  medd- 
wl.  X  Ond  yn  y  nefoedd  cair  eu  gweled  yn 
liawer  iawn  eglurach,  fel  y  maent  ynddynt 

I  eu  hunain,  niòr  eglur  ag  y  mae  y  naill  ddyn 
!  yn  gweltid  wyneb  y  llall,  pan  y  maent  yn 
i  ym>l  eu  gilydd,  a  hyny  hei}  un  llen  rhyng- 
om  â  hwynt.  ||H>d  yn  nod  yr  apostol  ei 

Irun,  er  yr  holl  weledigaethau  a'r  datgudd- 
iedigaethau  a  gawsai,  (2  Cor.  12.  1,  4  )  nid 
oedd  ganddo  ond  gwybudaeth  anmheiífaith 
0  wirioneddau  mawrion  yr  efengyl  ar  y 
ddaear ;  §  ond  yu  y  nefoedd  yr  oedd  yn  dys- 
gwyl  adnabod  megys  yr  adwaenid  ef  ;  a 
deall  am  bethau  ysbrydol  a  nefol,  i  ryw 
raddau  yn  debyg  fel  yr  oedd  Duw  yn  ei 
adnabod  yntau  :  cyn  belled  agyr  oedd  dichon 
i  feddwl  meidrol  i  adnabod  pcthau  anfeidrol. 

13  *  Yr  awrhon  y  mae  'yn  aros 
m  f  ffydd,  "  l  gobaith,  °  \\  cariad,  y  tri 
hyn ;  §  a'r  f  mwyaf  o'r  rhai  hyu  yw cariad. 

/  pen.  3.  14.  1  Pedr  1.  23.  I  Ioan  2.  14,  24—27.  a  3.  9. 
w  Luc  8.  13—15.  a  22.  32.  Gal.  6.  6.  Heb.  10.  39.  a  11  1— 
7.  1  loan  5.  1-5,  9—13.  n  Salm  42.  11.  a  43.  6.  a  146.  5. 
Galar.  3.  21-26.  Rhuf  5.  4,  5.  a  8.  24,  25.  a  15.  13.  Col.  1. 
5,  27.  1  Tbes  5  8.  Heb  6.  II,  19.  1  Ped.  1.  21.  1  loan  3 
ì.        o  adn.  1—8.    peu.  8.  1,  3.   2  Cor.  5.  »4,  15.   Gal.  5.  6. 
1  Io.d  2.  10.  a  4.  7—18.  p  adn  8.  pea.  14.  I.  a  16.  14. 
M-rc  12.  29-31.  Lno  10  27  Gal.  5.  13-22.  Pl.il.  1.  9.  Col. 
3.  14.  1  Tlm.  1.  5.  2  Tim.  1.  7.  1  Ioan  4.  7-9.  2  Ioan  4—6. 

*  Heb  lawyrholl  ddoniau  ysbrydol  a  enw- 
yd  yn  y  bennod  o'r  blaun  a  hon,  ac  yn  tra 
rhagori  arnynt  oll,  mae  yr  awr  hon  yn  aros, 

■  ac  a  erys  yn  mlnwb  o'r  saint,  wedi  i'r  doniau 
Ihyny  ddarfod,  y   tri  gras  sylweddol  a    han- 
f.'dol   hyn ;    sef  ffydd,    gobaith,    a    chariad. 
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t  Ffydd,  er  cyfiawnád  a  maddeuant  o'n 
pechodau,  ac  er  sail  a  thystiòiaeth  o'r  pethau 
ni  welir  â  llygad  natur  na  rheswm.  Mae 
ffydd  yn  derbyn  iystiolaeth  Duw  am  bethau 
anweledig,  yu  defnyddio  y  dystiol.ieth,  ac  fel 
hyny  yn  cotleidio  y  Gwaredwr  mawr,  ac  yn 
ymorphwys  arno  ef  ac  ar  addewidion  Duw 
ynddo  ef,  er  iachawdwriaeth.  J  Gobaith,  i 

ddysgwyl  am  yr  iachawdwriaeth  a'i  holl 
fendithion  addawedig  ;  ac  fel  hyn  mae 
yn  angor  jr  enaid,  yn  ei  gynnal  yn  ddîys- 
gog  ac  yn  Uawen,  yn  nghanol  pob  gorth- 
rymder,  gwrthwynebiadau  a  digalondid. 
||  Cariad,  trwy  yr  hwn  mae  y  crcdadyn  yn 
ymhyfrydu,  yn  Nuw,  ac  yn  dangos  ei  ufudd- 
dod  sanctaidd  i'w  ewyilys  ef :  dyma  wreidd- 
yn  ac  ysgogydd  pob  daioni  ysbrydol,  heb 

hwn  nid  yw  y  mwyaf  ei  ddoniau  ddim,  na'i 
holl  ddoniau  a'i  weithredoedd  o  ddim  llesài 
iddo.  adn.  2.  3.  §  O'r  tri  gras  rhagorol  hya, 
y  mwyaf  yw  cariad  :  mwyaf  o  ran  ei  ddefn- 
ydd  presenol ;  pethau  i'r  dyn  ei  hunan  yw 
ffydd  a  gobaith,  ond  mae  cariad  yn  ei  gym- 
hell  ef  i  wneyd  daioni  i  eraill  hefyd  :  mwy- 
af  o  ran  ei  barâd  tragywyddol ;  pan  elo  y 

credadyn  i'r  nefoedd,  e  dry  ei  ffydd  yn  ol- 
wg,  a'i  obaith  yn  fwynâd,  ond  bydd  cariad 
yno  yn  blodeuo  yu  berffaiih,  ac  yn  anniflan- 
edig  byth,  ac  megys  yn  uno  Duw  a  holl 

deulu  sanctaidd  y  nef,  yu  y  cyd-gordiad  a'r 
dedwyddwch  mwyaf  perffaith  yn  oes  oesoedd. 

PEN.  XIV. 
Canmol  prophwydoliaeth,  ^c. 

a*DlLYNWCH  b  gariad,  ff  a 
deisyfwch  ddoniau  ysprydol ;  |  ond 

yn  hytrach  fel  y  d  prophwydoch. a  Diar.  15.  9.  a  21.  21.  Es.  51.  1.  Rhuf.  9.  30.  a  14.  19. 
1  Tim.  5.  10.  a  6.  11.  Heb.  12.  14.  1  Pedr  3.  11—13  3  loan 
II.  b  Gwel  ar  pen  13.  1—8,  13.— 2  Tim  2.  22.  2  Pedr  1. 
7.  c  pen.  12.   I,  31.  d  adn.  3-5,  24,  25,  37,  38.     peo. 
13.2,9.  Num.  11.25—29.  Rhuf.  12.  6.  1  Tbes.  5.  20. 
1  Tim.  4.  14. 

*  Gwedi  dangos  mawr  ragoriaeth  cariad 
ar  bob  dawn  arall  yn  y  bennod  o'r  blaen, 
mae  yr  apostol  yma  yn  annog  y  Corinthiaid 

i  ddilyn  cariad  a'u  holl  ymgais,  uwchlaw  pob 
peth  arall.  Mae  yn  amlwg  wrth  pen.  3.  3,4, 

ac  yn  wir  yn  y  rhan  fwyaf  o'r  epistol  hwn, 
fod  y  Corinthiaid  yn  brin  iawn  yn  eu  cariad 

brawdol  i'w  gilydd,  am  hyny  yr  oedd  y 
cynghoryn  dra  angenrheidiol  iddynt.  f  Gwedi 
cyrhaedd  cariad,  gallent  ddeisyfu  am  ddon- 
iau  ysbrydol ;  oblegid  dàn  effeithiau  cariad  ) 
hwy  a  wnaent  iawn  ddefnydd  o  honynt,  yn 
ofn  Duw,  ac  er  adeiladaeth  eu  gilydd.  Peth 
trwm  ywf  gweled  proffeswyr  crefydd  yn 
gwag-awyddu  am  drìnniau  i  ragori  ar  eu  gil- 
ydd,  tra  maent  yn  ddifater  am  garu  eu  gil- 
ydd.  Braidd  nas  gellid  dywedyd  Po  mwyaf 
y  dawn  mwyaf  y  drwg,  heb  gariad.  J  Wrth 
brophwydo  yma,  tybir  mai  nid  rhagfynegi 
pethau  i  ddyfod  a  feddylir  yn  gymmaint ; 
ond  dawn  drwy  ysbrydoliaeth  Duw  i  egluro 
yr  ysgrythyrau,  a  mynegi  holl  gynghor 
Duw,  mewn  athrawiaeth  ac  ymarferiad  er 
hyfforddi  ac  adeiladu  yr  eglwys. 

2  *  *  Canys  yr  hwn  sydd  yn  llefaru 
â  thafod  dieithr,  nid  wrth  ddynion  y 
mae  yn  llefaru,  f  ònd  with  Dduw : 
fcanys  nid  oes  neb  yn  gwrando  ;^||  er 
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hynny  yn  yr  yspryd  y  mae  efe  yn  llef- 
aru  dirgeledio;aethau. 

e  adn.  9-12,  16,  21,  22.  Gen.  11.  7.  a  42.  23.  Deut.  28. 
49  2  B  en.  18.  26.  Act.  2.  4—11.  a  10.  46.  a  19  6.  fpea. 
2.  7,  10  a  13.  2.  a  15.  51.  Sdlni  49.  3,  4.  a  78.  2.  M,.t.  13. 
II.  M.»rc  4.  11.  Rhuf.  16.  25.  Eph.  3.  3—9.  a  6.  19.  Col.  1. 
26,  27.  a2.  2.  1  Tira.  3.  9,  16.  D»t.  10.  7. 

*Tybia  y  Dr.  Liyhtfoot  mai  yr  hen  iaith 
Hebraeg,  a  feddylir  yma  yn  benaf  wrth 

y  "  tafod  di'eithr:"  yr  oedd  hon  wedi  myned 
ar  goll,  ac  i  anarferiad  er  ys  oesoedd,  ond  yn 
awr  wedi  cael  ei  hadnewyddu  i  rai  yn  yr 
eglwys  trwy  ddawn  oruwch-naturiol.  Tybia 
>  r  un  gwr  hefyd  fod  y  personau  oedd  yn 
ngolwg  yr  apostol  yn  athrawiaethu  Iuddew- 
aeth  yn  yr  eglwys,  ac  yn  dàl  i  arfer  yr  iaith 
Hebraeg  er  wad  oedd  y  bobl  gyflfredin  yn  ei 
deall;  gan  ddilyn  arfer  y  synagogau,  ile  y 

darllenid  yr  ysgrythyrau,  y  gwedd'íid,  ac  y pregethid  yn  yr  iaith  Hebraeg.  Ond  pa 

iaith  bynag  oedd  gan  ei  bod  yn  ddieithr  i'r 
gynnulíeidfa,  nid  wrth  ddynion  yr  oedd  yr 
areithwyr  hyn  yn  llefaru  ;  hyny  yw,  nid  er 
buddioldeb  i  ddynion,  nac  wrth  ddeall  dyn- 
ion.  f  Ond  yr  oeddynt  yn  llefaru  wrth 
Dduw;  gan  ei  fod  ef  yn  awdwr  pob  iaith, 
yr  oedd  ef  yn  eu  deall  hwynt,  a  pha  beth 
oeddynt  yn  lefaru.  %  Hyny  y w,  nid  oes  neb, 
nen  ond  ychydig  iawn,  yn  gwrando  i  fudd- 
ioldeb,  am  nad  ydynt  yn  deall.  |j  Er  fod  y 
dyn  dàn  ddyîanwadau  yr  Ysbryd  yn  llefaiu 
pethau  rhagorol,  dirgelwch  mawr  pethau 

Duw  ;  eto  i'w  ysbryd  a'i  feddwl  ei  hun  mae 
yn  eu  llefaiu,  dirgelwch  cuddiedig  i'r  bobl 
yw  y  cwbl,  am  nad  ydynt  yn  deall. 

3  *  Eithr  yr  hwn  sydd  yn  pro- 
phwydo,  f  sydd  yn  llefaru  wrth  ddyn- 
ion  e  l  er  adeiladaeth,  a  h  chynghor,  a 
'chysur. 

4.  Jud.  20.        h  Luc  3.  18.    Act.  13.  15.   a  14.  22.    a  15.  32 
Rhuf.  12.  8.  1  Thes.  2    3.  a  4.  I.  a  5.  II,  14.    2  Thes.  3.  12. 
1  Tim.  4.  13.   a  6.  2.    2  Tim.  4.  2.    Til.  1.  9.     a  2.  6.  9,  15. 
Heb.  3.  13.    a  10.  25.    a  13.  22.    1  Pedr  5.  12.        i  adn.  31. 
2  Cor.  1.  4.  a  2.  7.  Eph.  6.  22.  Col.  4.  8.  1  Tbes.  2.  11.  »3. 
2.  a  4.  18.  a  5.  11  —  14. 

*  Ond  yr  hwn  sydd  mewn  iaith  ddeallad- 
wy  yn  egluro  prophwydoliaethau  yr  Hen 
Destament,  a  thàn  ysbrydoliaeth  Duw  yn 
traddodi  gwirioneddau  pwysig  a  gwerthfawr 
yr  efengyl  mewn  modd  addysgiadol  a  budd- 
iol  ;  tmae  y  cyfryw  un  yn  llefaru  wrth 
ddynion,  hyny  yw,  wrth  ddeall  a  chydwy- 
bodau  dynion,  \  er  eu  cynnydd  mewn  goleu 
ni>  gwybodaeth,  a  gras ;  ac  er  eu  hannog 
hwy  at  ddyledswyddau  eu  galwedigaeth 
sanctaidd ;  yn  fýr,  mae  yn  llefaru  wrth 
ddynion  er  eu  hadeiladaeth,  ac  er  cynghor  a 

chysnr  iddynt  yn  eu  profedigaeibau  a'u trallodion. 

4  *  Yr  hwn  sydd  yn  llefaru  â  thaf- 
od  dieithr,  h  sydd  yn  ei  adeiladu  ei 
hunan;  f  eithr  yr  hwn  sydd  yn  pro- 
phwydo,  'sydd  yn  adeiladuyreglwys. t   idn.lt.  Jadn.  3,  18,  19. 

*  Yr  hwn  oedd  yn  traddodi  ei  bregethau 
mewn  iaith,  neu  ymadroddion  uwchliw 
deall  ei  wrandawwyr;  efallai  ei  fod  yn  cael 
lles  ei  hun,  oddi  wrth  ei  ymadroddion  ei 

hun  ;  08  nad  oedd  balchder  o'i  ddawn  wyi  th- 
iol  yn  ei  dra  derchafu  ef,  ac  yn  attal  gwir 
adeiladaeth  ysbrydol  oddi  wi  tho.    f  Ond  yr , 

hwn  oedd  yn  prophwydo  yn  yr  ystyr  a  gry- 
bwyllwyd  yn  adn.  3,  yr  oedd  hwnw  yn  ad- 
eiladu  eraiil  hefyd,  heblaw  ei  hunan,  yr  hyn 
oedd  yn  llawer  gwell  a  mwy  buddiol.  Tybia 
rhai  fod  y  doniau  i  lefaru  gwahanol  ieith- 
oedd  a  phrophwydo  bob  amser  yn  yr  un 

person,  ond  bod  y  gyutaf  yn  arosol,  a'r  llall 
ar  amserau,  nid  yn  wastadol :  ond  tybia  er- 
aill  nad  oedd  felly  ond  yn  anaml;  y  gallai 
y  naill  fod  heb  y  llall. 

5  m  *  Mi  a  fynnwn  pettych  chwi  oll 
yn  llefaru  â  thafodau  dieithr  ;  f  ond 
yn  hytrach  prophwydo  o  honoch  : 

"Jeanys  mwy  yvo  yr  hwn  sydd  yn 
prophwydo,im'r  hwn  sydd  yn  llefaru  â 
thafodau;  °||oddi  eithr  iddo  ei  gyfieithu, 
fel  y  derbynio  yr  eglwys  adeiladaeth. 

»ipen.  12.  28-30.  a  13.  4.  Num.  11.  25,  29.  nadn.  1. 
3.        o  adn.  12,  13,  ;6-28.  pcn.  12.  10,  30. 

*  Gan  fod  yr  apostol  yn  ewyllysio  y  doniau 
goreu  i'r  holl  eglwys,  a  chan  fod  y  ddawn 
wyrthiol  o  lefaru  â  thafodaudîeithr,  yn  fudd- 
iol  iawn  er  taeniad  helaeth  yr  efengyl;  dy- 
munai  efe  pe  buasai  ei  holl  frodyr  yn  Coriuth 
yn  meddu  y  ddawn  hòno,  a  gwneyd  iawn 
ddefnydd  o  hóui.  Oddi  wrth  adn.  12,  18, 
23,  26,  27,  28,  mae  yn  ymddangos  fod  llawer 
yn  eglwys  Cotinth,  ac  yn  enwedig  y  rhai 

mwyaf  gwrthwynebus  i'r  apostol,  yn  ym- 
falcliio  yn  chwyddedig  ar  y  ddawn  o  lefaru  Ä 

thafodau  d'ieithr,  ac  yn  ei  defnyddio  mewn 
modd  afreolus,  er  rhwystr  i  foddion  erail 
mwy  buddiul  yn  yr  eglwys:  am  hyny  mae 
apostol  yn  llefaru  yn  fwy  iselaidd  am 
ddawn  hon,  er  eu  darostwng  hwy,  ac  er  cer- 

yddu  eu  rhodres  a'u  cam-ddefnydd  anfuddiol 
o  hóni.  t  Gan  nad  oedd  y  ddawn  hon  o  lef- 

aru  âthafodan  d'íeithrond  o  ychydigddefnydd, 
oddigtrth  pan  elynt  i  blith  dyniou  nad  oedd- 
ynt  yn  deall  eu  hiaith  gyífredin  hwynt;  dy- 

munai  yr  apostol  yn  hytrach  o  lawer  i'r  Cor- 
inthiaid  cartrefol  gacly  ddawn  i  brophwydo, 
bod  yn  fedrus  yn  yr  ysgrythyrau,  eu  hegluro 

a'u  cymhwyso  yn  yr  iaith  a  ddëailai  yr  eg- 
Iwys.  JTybiai  y  Corinthiaid  mai  y  ddawn  o 
lefaru  â  thafodau  oedd  y  ragoraf,  ain  eu  bod 
hwy  yn  catl  mwy  o  glod  a  dyrchafiad  felly ; 
oii(l  (lywed  yr  apostol  mai  mwy  oedd  yr  hwn 
oedd  yn  prophwydo:  mwy  gwasanaethgar ac 

adeiladol  i'r  eglwys  o  Iawer.  Fel  hyn  mae 
yr  apostol  yn  dysgu  i  ni  werthfawrogi  don- 
iau,  nid  wrth  eu  mawredd  a'u  gloywder,  ond 
with  eu  defnyddioldcb.  Yr  oedd  Ilefaru  â 
thafod.tu  yn  wasanaethgar  i  daenu  yr  efengyl 

ar  led  ;  ond  i'r  rhai  oedd  yn  aros  gartref  yn 
y  r  unman,  gwell  oedd  l'efaru  yn  dda  ar  beth- 
au  buddioí  yn  eu  hiaith  eu  hunan,  ||  oddi 

citlir  i'r  cyfryw  al!u  cytieithu  eu  hym.idrodd- 
ii>n  er  adeilaclaeth  jr  eglwys,  yr  hyn  mae  yo 
debyg  ni  allai  Ilaweroedd  wediderbyn  dawn 
i  lefaru  â  thafodau.     Gwel  ar  pen.  12.  10. 

6  *  Ac  yr  awrhon,  frodyr,  os  deuaf 
attoch  gan  lefaru  â  thafodau,  p  pa  les- 
âd  a  wnafi  chwi,  fonilefarafwrthych 
naill  ai  trwy  i  weledigaeth,  %  neu  trwY 

r  wybodaeth,  ||  neu  trwy  s  prophwyd- 
oliaeth,  §  neu  trwy  l  athrawiaeth? 

vn 



Dylcd  gweinid  ogion  y  gair  i COR.  XIV. geisio  adeiladaeth  yr  eglwys. 

9.  q  adn.  26—30.  Mat.  11.  25.  a  ì*.  17.  2  Cor.  12.  1,  7 
Euli.    I.   17.      Pliil.    3.  15.  r  pen.    12    8.      a  13.    2,  8,  9 
Rhuf.  15.  14.  2  Cor.  II.  6.  Eph.  3  42  Pedr  1.  5.  a  3.  18 
«  Cwel  ar  adn.  1.  pen.  13.  2.  t  adn.  26.  Ruuf.  16.  17 
2  Tim    3.   10,   16.  a  4.  2,  2  loan  9. 

*  I  ddangos  y  mater  uchod  yn  eglnrach  i'r 
Corinthiaid  heb  eu  tramgwyddo,  mae  yr  ap 
ostol  yn  ei  osod  ei  hun  megys  yn  eu  plith  ; 
ac  yu  dywedyd,  pe  deuai  efe  atynt  a  llefaru 
mewn  iailh  nad  oeddent  hwy  yn  ei  dëall,  pa 
lesâd  a  fyddai  hyny  idd)nl?  tDím  yn  sicr, 
oni  lefarai  efe  yn  ddëalladwy  iddynt,  un  ai 

trwy  "  weledigaeth,"  neu  ddadguddiad  nnion 
yrchol  oddi  wrth  Ddnw;  J  ntu  trwy  ci  wy 

bodaeth  ragor-fawr  ei  hun  o  ddirgeledigaeth 
au  Duw  ;  ||neu  trwy  ryw  gcnadwri  broph 

wydoliaethol  addas  i'w  hachos  hwy ;  §neu 
|trwy  ryw  athrawiaeth,  neu  ar  ryw  bwnc  o 
athrawiaeth,  yr  oeddynt  hwy  yn  peiruso  neu 
yn  canigymmeryd  yn  ei  gylch.  Gweledig- 
aeth  :  eglurhâd  o  gysgodau  ac  allegau  yr  Hen 
Destament,  neu  egínro  dlrgelwch  yr  efeng)l 
nen  y  cyfryw  weledigaeih  a  gafodd  Ioan  yn 
ynys  Patmos.  Gwybodaeth :  gwybodaeth 
hanesiol,  neu  unrhyw  wybodaeth  gyffredin 
arall.  Prophwydoliaeth  :  egluro  rhanau  dy- 
rys  ac  anhawdd  o'r  Yaarythyr.  Athraw- 
iaeth :  traddodi  egwyddorioo  crefydd  yn  ath- 
rawiaethol  ac  ymarferol.  Pool.  Dywed  yr 

addfwyn  a'r  gostyngedig  Dod  Iridge  fel  hyn  : 
— "Rhaid  i  mi  gyt'rif  yr  adnod  hon  yn  mhlith 
yr  amrjw  adnodan  eraiH,  y  rh*i  ni  ftiddiaf 
fi  dybied  fy  mod  yn  eu  llawn  ddëall." 

7  *IIefyd  H  pethau  díenaid  wrth 
roddi  sain,  fpa  un  bynnag  ai  pibell 

jai  telyn,  -^oni  roddant  wahaniaeth  yn 
y  sain,  j  pa  wedd  y  gwybyddir  y  peth 
|a  genir  ar  y  bibell,  neu  ar  y  delyn  ? 

u  pen.  13.  1.  *  adn.  8.  Num.  10.  2-10.  Mat.  11.  17. 
Luc  7.  32. 

!  *  I  ddangos  eto  yr  afies  o  lefaru  â  thafodau 

!  di'eithr,  mae  yr  apostol  yn  ti  gymharu  i  sŵn 
j  celfydd  ofFeiynau  cerdd,  y  rhai  ynddynt  eu 
hunaìn  ydynt  beihau  meirwon  a  di'enaid,  ac 

I  nid  ydynt  yn  arwyddo  dim  nac  o  werth  dim 
I  ond  ftl  y  chwareüir  tônau  arnynt.  t  Pa  un 
î  ai  pibell  ai  telyn,  oni  chwareüir  y  dôn  yn 
tgelfjdîgar  ac  yn  gywir  arnynt,  i  roddi  y 
I  gwahaniaeth  dyladwy  yn  y  sain  ;  J  pa  wedd 

1  y  gall  neb  ddeall  pa  beth  a"  genir  ar  y  naill |  neu  y  llall  o  honynt  ?  Nis  gall  neb  na  galaru 

í  na  dawnsio  wrth  seiniau  anghelfydd  a~  díar- 
|  wyddol  felly.  Cyfftdyb  i  hyn  yw  pawb  a 
j  lefarant  mewn  iaith  ddîeithr  ac  anneaüadwy 
i'r  gwrandawwyr. 

8  *  Canys  v  os  yr  udgorn  a  rydd 
•sain  anhynod,  pwy  a  ymbarottôa  i i  ryfel  ? 

y  Nura.  10.  9.  Josh.  <5.  4-20.    Barn.  7.  16-18.    Neh.  4 

*WUÌ>  39    '2i'  25'  ES"  27>  ,3>  Am-  3-  6-  Efh'  6-  ,1-',8 
Mae  gwahanol  seiniau    i'r  udgorn  mewn 

rhyfel ;  weithiau  i  ymdaith  yn  mlaen,  weith- 
iau  i  ymosod  ar  y   gelynion,  ac  weithiau  i 

ì  encilio  :   ond   os   yr  udgorn   a  rydd  sain  an 
!  hynod,  na  byddo   yn   arwyddo  y    naill  nâ'r 
|  Hall  o'r   pethau  uchod,  pwy  a   ymb'.rotôa  i 
|  ryfel,  pa  fodd  y  gall  y  fyddin  wybod  pi  beth 
i   wneyd,  na    pha   fodd  i   ymddwyn  ?    teflir 

!  hwy  i  ddyryswch  ac  annhrefn,  ac  odid    na 
bydd  canlyniadau  drwg,   o   sain   anbynod  yr 
udgorn. 

9  *Felly  chwithau,  oni  roddwch 
1     8öl 

a'r  tafod  ymadrodd  deallus,  pa  wedd 
y  gwybyddiry  peth  a  leferir  ?  2fcan- 
ys  chwi  a  fyddwch  yn  llefaru  wrth 

yr  awyr. t  pen.  9.  26. 
*  Felly  pregethwyr  y  gair,  udganwyr  yn 

myddin  Duw  ydynt ;  ac  oni  roddant  ymad- 
rodd  deallus  i'r  rhai  a  wrandawant,  pa  fodd 
y  gall  y  gwrandawwyr  wybod  pa  beth  a  lef- 
erir  fel  y  caffont  les  ac  adeiladaeth,  ac  fel  y 
dysgont  eu  dyledswydd  ?  +  Ni  bydd  y  cwbl 
iddynt  hwy  ond  sŵn  heb  sylwedd  nac  ar 

wyddocâd  ;  a'r  pregethwyr  megys  yn  Uefaru 
wrth  yr  awyr.  Chwilied  ein  pregethwyr  am 
eiriau  cymmeradwy,  yn  gystal  ag  iaith  ddeall- 
adwy:  peth  gwael  ac  anfuddiol  iawn  yw 
llefaru  wrth  awyr  ;  a  phechadurus  iawn  yw 
anferthu  pethau  mawrion  Duw  â  geiriau 
coegaidd  rhodresgar  na  byddo  y  cyffredin 

yn  eu  deall. 
10  *  Y  mae  cymmaint,  ysgatfydd, 

o  ry wogaethau  lleisiau  yn  y  'byd,  f  ac 
nid  oes  un  o  honynt  yn  aflafar. 

*  Ar  y  cyntaf  yr  oedd  yr  holl  ddaear  o  un 
iaith  ac  un  ymadrodd,  Gen.  11.  1,  ond  wrth 
adeiladu  tẃr  Babel  cymmysgodd  Duw  yr 
ìeithoedd,  fel  mae  yn  anodd  gwybod  pa  nifer 
o  ieithoedd  ac  o  gangen-ieithoedd  sydd  yn  y 
byd  yn  awr :  cynnifer,  mae  yn  debyg,  ag 
sydd  o  wahanol  genedloedd  ar  y  ddaear. 
+  Ac  eto  er  mòr  amled  a  gwahanol  ydynt, 
nid  oes  yr  un  o  honynt  yn  aflafar  ;  hyny  yw, 

heb  fod  yn  ddigon  dealladwy  i'r  rhai  hyny 
a'i  üefarant :  mae  iaith  cynnwynawl  pob 
cenedl  yn  ddealladwy  i'r  genedl  hòno;  ond 
nid  yw  felly  i  neb  arall  heb  ei  dysgu. 

1 1  *  Am  hynny,  oni  wn  i  rym  y 
llais,  a  myfi  a  fyddaf  farbariad  Trhwn 

sydd  yn  llefaru,  a?r  hwn  sydd  yn  llef- 
aru  a  fydd  i  mi  yn  f  farbariad . 

a  adn.  21.  Act.  28.  2,  4.  Rhuf.  1.  14.  Col.  3.  11. 

*  Pe  ceisiai  unrhyw  ddau  ddyn  ymddi- 
ddan  â'u  güydd,  ac  heb  ddeall  iaith  en  gil- 
ydd,  byddent  ill  dau  yn  farbaiiaid  y  naill  i'r 

II.  Nid  ar  iaith  y  naill  nâ'r  llall  mae  y 
bai  ;  mae  iaith  rymus,  a  llawn-arwyddol  gan 
bob  un  o  honynt ;  ond  y  diffyg  yw,  nad  yd- 
ynt  hwy  yn  deall  iaith  eu  gilydd,  am  hyny 

maent  ill  dau  ynfarbariaid  i'w  gilydd.  +  Bar- 
bariaid  y  galwai  y  Groegiaid  agos  bob  cen- 
edl  ond  hwy  eu  hunain,  yn  enwedig  os  na 
b^ddent  yn  deall  eu  hiaith. 

1 2  *  Felly  ch withau,  b  gan  eich  bod 
yn  awyddus  i ddoniauy^xyào\, cceis- 
iwch  ragori  tu  ag  a.t  adeiladaeth  yr  eg- 
lwys. 

b  *dn.  1.   pen.  12.  7,  31.    Tit.  2.  14.         c  adn.  3,  4,  26. 

*  Felly  y  Corinthiaid,  tra  yr  oeddynt  yn 

lîefaru  yn  yr  eglwys  â  thafod  di'eithr,  ac mewn  iaith  neu  ieithoedd  na  ddeallai  y  bobl ; 

yr  oeddynt  megys  barbatiaid  iddynt,  a'u 
holl  ymadroddion  eoreu  yn  gwbl  ddiles  i'r 
gwrandawwyr.  +  Ond  gan  fod  Ilawer  o  hon- 
ynt  yn  dra  awyddus  i  ddouiau  y.sbrydol, 
mae  yr  apostol  yn  eu  cynghori  i  awyddu  am 
y  donian  mwyaf  bnddiol  i'r  eglwys,  ac  i  geisio 
rhagori  ar  eu  gilydd  er  adeiladaeth  yr  eg- 
lwys,acnid  treu  clod  a'u  henwau  eu  hunain. 



Am  wedd'io  â'r  ysbryd. 
1  COR.  XIV. ac  â'r  deall. 

13  *  O  herwydd  paham,  yr  hvin 
sydd  yn  llefaru  â  thafod  d'ieithr, 
dgweddíed  a'r  iddo  allu  cyfieithu. d  adn.  27,  2S.  pen.  12  10,  30.  Marc  11.  24.  Ioan  14.  13, 
14.  Act.  1.  14.  a  4.  29-31.  a  8.  15. 

*  Tybir  y  byddai  rhai  yn  derbyn  dawn  i 
lefaru  â  thafod  di'eithr,  ac  heb  ddeall  eu  hnn- 
ain  pa  beíh  oeddynt  yn  ddywedyd  :  os  felly 
yr  oedd  yn  angenrheidiol  gweddio  ar  iddynt 
allu  cyfieithu,  fel  na  byddai  eu  hymadrodd- 
ion  yn  hollawl  anfud'liol  i  bawb.  Tybia  er- 
aill  eu  bod  yn  rhy  feilchion  a  chwyddedig  i 
gyfieithu;  a  bod  yr  apostol  yn  eu  hannog  i 
weddYo  am  ostyngeiddrwydd  i  gyfieithu. 
Mae  eraili  yn  deall  y  geiriau  fcl  hyn  :  Yr 
hwn  sydd  yn  awyddus  am  lefaru  â  thafod 

di'eithr,  gweddîed  am  ddawn  i  gyfieithu  yr 
hyn  a  Iefaro  eraill  â  thafod  di'eithr  yn  hyt- 
rach  :  bydd  hyny  yn  fwy  buddiol  i'r  eglwys na  Ilefaru  â  thafod  dieithr. 

14  *Canys  os  gweddiaf  â  thafod 

d'ieithr,  e\  y  mae  fy  yspryd  yn  gwedd- 
io,  ];ond  y  mae  fy  neall  yn  ddiffrwyth. 

c  adn.  2,  15,  16,  19. 

*  Pe  buasai  yr  apostol  ei  hun  yn  dyfod  i 
blith  y  Corinthiaid,  a  gweddîo  yn  gyhoeddus 
yn  yr  eglwys  â  thafud  dieithr,  t  gallai  efe 

wedd'io  yn  ddiragrith  mae  yn  wir,  yn  ei  ys- 
bryd  ei  hun,  rhyngddo  â  Duw  ;  \  ond  gan  na 
byddai  eraillyn  ei  ddeall  ef,  byddai  ei  ddeall 
ef  ei  bun  yn  ddiffrwyth  iddynt  hwy,  ac  yn 
hollawl  aflesol  i  bawb  ond  ef  ei  hun.  Mae 

hyn  yn  taro  yn  gryf  yn  erbyn  arfer  yr  offeir- 

iaid  pabaidd,  o  wedd'io  yn  Lladin,  Ue  nad 
oes  braidd  neb  o'r  bobl  yn  eu  deall. 

15  /*  Beth  gan  hynny  ?  *  \  Mi  a 

weddiaf  â'r  yspryd,  f  ae  a  weddi'af  a'r 
deall  hefyd  :  ||  canaf  â'r  yspryd,  h  §  a 
chanaf  â'r  deall  hefyd. /peu.  10.  19.  Rhuf.  3.  5.  a  8.  31.  Pbil.  1.  18.  g  adn. 
19.  Ioan  4.  23,24.  Rhuf.  I.  9  Eph.  5.  17—20.  a  6.  18.  Col. 
3.   16.  Jnd.  20.         h  Salra  47.  7.  Rbuf.  12.  1,  2. 

*  Beth  gan  hyny  yw  swm  y  cwbl  a  ddy- 
wedwyd  ar  y  pen  hwn  ?  a  pha  beth  sydd 
oreu  ac  addasaf  ei  wneyd  yn  yr  amgylchiad- 
au  hyn  %  \  Hyn  y w  y  penderfyniad,  pan 

weddi'wyf  fi  neu  rywun  arall  mewn  cynnull- 
eidfa  gyhoeddus,  ni  a  ddylem  weddîo  mewn 
ysbryd  gwresog,  a  thàn  ddylanwadau  yr  Ys- 
bryd  Glân ;  \  ac  ni  a  ddylem  arfer  ein  deall 
hefyd,  trwy  arfer  iaith  ac  ymadroddion  de- 
alladwy  i  eraill,  fel  y  caffont  les  trwy  ein 

gweddîau,  ac  yr  enniller  hwynt  i  gyd-weddi'o 
â  ni.  ||  Ac  yr  un  modd  y  gellir  dywedyd 

am  ganu  mawl ;  dylid  ei  wneyd  â'r  holl  gal- 
on,  â  holl  alluoedd  yr  enaid,  yn  wresog  yn 
yr  ysbryd,  a  thàn  ddylanwadau  nefol  yr  Ys- 
bryd  Glàn  :  §  ac  hefyd  â'r  deall,  fel  dynion 
rhesymol,  ac  mewn  geiriau  addas  a  deallad- 
wy  i  eraill. 

16  *  Canys  os  ̂ bendithi  f  a'r  ys- 
pryd,  *  \  pa  wedd  y  dywed  yr  hwn 
sydd  yn  cyflawni  lle  yr  anghyfarwydd, 
•  Amen,  ar  dy  ddodiad  diolch,  gan  nas 
gŵyr  beth  yr  wyt  yn  ddywedyd  ? 

i  adn.  2,  14.  iadn.  23,  24.  E».  29.  II,  12.  loan  7.15. 
Act.  4.  13.  /pen.  16.  21.  Num.  5.  22.  Deut.  27  15,  &o. 
1  Breu.  1.  36.  1  Cron.  16.  36.  Salm.  41.  13.  a  Vl.  19.  a  89. 
52.  a  106.  48.  Jer.  28.  6.  Mat.  6.  13.  a  28.  20.  Marc  16.  20. 
loan  21.  25.  Dat.  5.  14.  a  22.  20. 
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*  Mae  y  "  dodiad  di'olch"  yn  niwedd  yr 
adnod  yn  egìuro  beth  yw  y  "  bendithio" 
ytna.  t  Hyny  yw,  os  bendithi  â'th  ysbryd 
dy  hun,  ac  hefyd  drwy  gynnorthwyon  a  dy- 
lanwadau  yr  Ysbryd  Glân,  ond  â  thafod 

di'eithr,  ac  mewn  iaith  na  byddo  eraill  yn  eì 
deall ;  %  pa  fodd  y  dywed  yr  anghyfarwydd 

yn  yr  iaith  hòno  Amen  ar  dy  ddodiad  di'ulch 
di,  gan  nas  gŵyr  beth  yr  wyt  yn  ei  ddywed- 
yd  %  "  cyflawni  lle  yr  anghyfarwydd  :" 
gwelwn  yma  fod  yn  yr  eglwysi  apostolaidd, 
leoedd  i'r  athrawon,  ar  wahân  oddi  wrth  y 
gwrandawwyr  cyffredin;  a  gwelwn  hefyd 
mai  arferind  apostohidd,  yn  gystal  ag  yn  yr 

eglwys  Iuddewig,  oetid  i'r  bobl  ddywedyd 
Amen  ar  ddodiad  dîolch  y  gweinidog  cy- 
hoeddus. 

1 7  *  Canys  tydi  yn  ddiau  ydwyt 

yn  di'olch  yn  dda,  m  f  ond  y  llall  nid 
yw  yn  cael  ei  adeiladu. m  adn.  4,  26. 

*  Yr  wyt  ti  yn  di'olch  yn  dda,  yn  ddirag- 
rith,  ac  yn  wresog,  o  ran  dy  ysbryd  a'th  eir- 
iau  hefyd  ;  f  ond  y  lla.11  nid  yw  yn  cael  ei 
adeiladu  am  nad  yw  yn  gallu  dealldy  eiriau. 
Gydag  addoli  Dnw,  dylem  amcanu  bod  yn 
adeiladol  i  eraill  hefyd  yn  ein  holl  gyflawn- 
isdau  crefyddol. 

1 8  n  *  Yr  ydwyf  yn  di'olch  i'm  Duw, 
fy  mod  i  yn  llefaru  â  thafodau  yn  fwy 
nâ  chwi  oll : 

npen.  I.  4—6.  a  4.  7. 

*  Mae  yn  debyg  fod  y  ddawn  o  lefaru  â 
thafod  di'eithr  wedi  ei  rhoddi  i'r  apostol  yn 
helaethach  nac  i'r  un  o'r  athrawon  ymffrost- 
fawr  yn  Corinth  ;  îe,  yn  helaethach  nac  i 

bawb  o  honynt  gyda'u  gilydd  :  mae  yn  de- 
byg  ei  fod  yu  rhagori  ar  yr  holl  apostolioo 
eraill  hefyd  yn  y  ddawn  hon  ;  oblegid  fofî 
cylch  ei  weinidogaeth  ef  yn  llawer  helaeth- 
ach  na'r  eiddynt  hwy  oll,  ac  yn  cyrhapdd  at 
wahanol  genedloedd  ac  ieithoedd.  Mae  yr 
apostol  yn  cydnabod  mai  dawn  Duw  yd- 

oedd,  yn  di'olch  i  Dduw  am  dani,  oblegid 
hebddi  ni#  gallasai  ete  lafurio  mòr  helaeth, 
na  bod  mòr  ddefnyddiol  yn  ei  weinidogaeth. 

19°*  Ond  yn  yr  eglwys  gwell  gen- 
nyf  lefaru  pum  gair  trwy  fy  neall,  fel 
y  dysgwyf  eraili  hefyd,  nâ  myrddiwn 
0  eiriau  mewn  tafod  dieithr. 

o  adn.  4,  21,  22. 

*  Cyn  belíed  oeddyr  apostol  o  ymchwyddo 
ac  ymffrostio  o  herwydd  y  ddawn  ryfeddol 
hon,  nac  ei  cham-óMefnyddio  er  rhodres  a 
gwag-ogoniant;  fel  yr  oedd  yn  well  ganddô 
lefaru  pùm  gair  deallus  yn  yr  eglwys,  fel  y 
dysgai  eraill,  na  myrddiwn  o  ciriao  mewn 
tafod  dieithr.  Fel  hyn  yr  oedd  yn  ceryddn 
rhodres  y  Corinthiaid,  ac  yn  ei  osod  ei  hun 
yn  esampl  iddynt.  Gwael  yw  y  pregethwr 

hwnw,  yr  hwn  sydd  i'w  glywed  yn  unig, 
ond  nid  i'w  ganlyn.  Pe  buasai  yr  apostol  yn 
byw  tuag  amser  y  diwygiad  oddi  wrth  ba- 
byddiaeth,  nis  gallasai  ysgrifenu  yn  fwy 
pennodol  yn  erbyn  arfer  ddrygionus  eglwys 
Rhnfain  o  gyflawni  pob  gwasanaeth  crefydd- 
01  yr  iaith  Ladin,  yr  hon  nid  yw  y  bôbl 
gyffredin  yn  ei  deall.  Nid  rhyfedd  fod 
blaenoriaid  yr  eglwys  bòno  yn  cloi  i  fynu  yr 

ysgrythyrau  hefyd,  mewn  tafod  d'ieithr,gan 



Ânfuddioldeb  llefaru COR.  XIV. 
a  thafod  d'ieithr. 

y  gwyddant,  pe  caffai  y  bobl  bwy  yn  eu  iaith 
eu  hunain,  y  tystiolaethent  yn  rhy  amlwg 

yn  erbyn  yr  "arfer  bechadnrus  uchod,  a  Uawt  r 
p  arfei -ion  drwg  eraill  sy  ganddynt  hwy. 

20  *  0  frodyr,  P  na  fyddwch  fech- 
gyn  mewn  deall:  feithr  ?mewn  dryg- 
jioni  byddwch  blant ;  \  ond  mewn 
tleall  byddwch  berffaith. 

p  pen.  3.  1,  2.  a  13.  11.  Salm  119»  99.  E».  11.  3.  Rhof. 
6.19.  Eph.  4.  14.  Phil.  1.9.  Heb.  5.  12,  13.  q  Salm 
31.  1,  2.  Mat.  11.  25.  a  18.  3.  a  19.  14.  Marc  10.  15. 
Pedr  2.  2. 

*Na  fyddwch  fechgyn,neu  blantos,  inewn 
Jeall  gwahaniaeth  rhwng  dawn  a  dawn,  pa 
m  yw  y  ragoraf,  a  mwyaf  defnyddiol  er  ad- 
ìiladaeth  yr  eglwys :  ac  na  fyddwch  yn 

ilentynaidd  yn  eich  arferiad  o'r  ddawn  o  lef- 
ru  â  thafod  di'eithr,  ei  harfer  yn  unig  er 
rỳnu  dynion  y  rhai  nid  ydynt  yn  deall  dim 
i  ddywedwch,  er  clod  ac  enwogrwydd  i 
á'hwi  eich  hunain,  a  magu  cenfigenau  a 
S)hleidiau  yn  mhlith  eich  gilydd  :  ymddygiad 
wael  a  pblentynaidd  yw  y  fath  beth  a  hyn 
n  mhlith  cristionogion.  t  Chwi  a  ddylech 
m  wir  fod  yn  debyg  i  blant  mewn  diniweid- 
wydd  digenfigen,  ac  mewn  gostyngeidd- 
wydd  tymher  ac  ymddygiad;  yn  rhydd 
>dii  wrth  bob  amcanion  llidiog,  balch,  a 
írhenfigenus.  \  Ond  mewn  gwybodaeth,  barn, 
challineb,  yn  enwedig  o  ran  deall  ac  iawn- 
defnyddiad  o  ddoniau  ysbrydol ;  mae  yn 
;weddu  i  chwi  feddwl  ac  ymddwyn,  fel  dyn- 
on  wedi  tyfu  i  fynu  i  addfedrwydd  a  pher- 
feithrwydd  deall.  "  Plant,"  nêpiazete : 
iabanod  cyn  medru  siarad  yw  ystyr  y  gair, 

Hneddant,  ac  nid  yw  y  gair  plant  yn  gosod 
lllan  ei  feddwl  yn  ddigonoí  yma  ;  oblegid 
nae  plant  yn  aml  yn  ddigon  gwageddus,  ac 
keitbiau  yn  dra  chenfigenus  a  llidiog  hefyd. 

21  r*  Yn  y  ddeddf  fy  mae  yn  ys- 
prifenedig,  s  \  Trwy  rai  estronieithus, 
L  thrwy  wefusau  estronol,  y  llefaraf 

|vrth  y  bobl  hyn  ;  ||  ac  ni'm  gwrandaw- 
;.nt  felly,  medd  yr  Arglwydd. |      r  Io*n  10.  34.  Rhuf.  3.  19.       «  Dent.  28.  49.  Es.  28.  11. 

*Gwel  ar  Ioan  10.  34;  a  15.25.  t  Mae 
eiriaù  tebyg  i'r  rhai  hyn  yn  Deut.  28.  49 ; 
sa.  28.  11 ;  Jer.  5.  15  :  mae  yn   debyg   mai 
Isa.  28.  11,  a  diwedd  adn.  12,  y  cymmer- 

jdd  yr  apostol  y  geiriau  sydd  yn  yr  adnod 
'on  :  eithr  nid  ydynt  air  yn  air  felly  ;  a 
heth  cyffredin  gan  ysgrifenwyr  y  Testament 
sewydd,  yw  crybwyll  sylwedd  adnodau  o'r 
len  Destament,  heb  eu  hadrodd  yn  gywir 
al  y  maent  yno.  f  Mae  y  rhan  fwyaf  o'r 
eirniaid  yn  cyfeirio  y  geiriau  hyn,  fel  y 
ìaent  yn  sefyll  yn  Isaiah,  at  y  Babiloniaid, 
I  rbai  a  ddeuent  ac  a  lefarent  wrth  yr  Iudd- 
iwon  mewn  iaith  annealladwy  iddynt :  am 
|a  wrandawent  ar  yr  byn  a  ddëallent,  Hefar- 
B  Daw  wrthynt  trwy  rai  nis  deallent:  ac 
na  meddwl  yr  apostolyw,  Gan  i'r  Arglwydd 
ìfgwth  hyn  fel  barn  gynt,peidiwch  a'i  thynu 
n  wirfoddol  ar  yr  eglwys  yn  awr,  yn  unigi Ihwi  gael  dangos  eich  doniau  eich  hunain. 
ybia  eraill  fel  hyn:— Fod  y  geiriau  yn  Is- 
Uah  yn  çynnwys  bygythiad  i  Israel,  fel  y 
iylwyd  eisoes;  ond  en  bod  yn  cynnwys  add- 
wid  dan  yr  efengyl,  y  caffai  yr  efengyl  ei 
Ihregethu  iddynt  mewn  gwahanol  ieithoedd, 
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trwy  y  ddawn  ryfeddol  hon.  ||  Er  i'r  Ar- 
glwydd  ddangos  inôr  amlwg  drwy  y  ddawn 

uchod  ar  yr  apostolion,  eu  bod  o'i  wir  an- 
foniad  ef;  eto  ni  wrandawai  yr  Iuddewou 
irnynt  felly. 

22  *  Am  hynny  tafodau  ydynt %  ar- 
wydd,  nid  i'rrhai  sydd  yn  credu,  ond 
i'r  rhai  digred :  -J  eithr  prophwydo!- 
iaeth,  nid  i'r  rhai  digred,  *  ond  i'r  rhai 
sydd  yn  credu. t  Maic  16.  17.  Act.  2.  6—12,  32—36.        «  adu.  3. 

*  Fel  hyn  yroedd  y  ddawn  o  lefaru  âthaf- 
odau  d'íeithr',  yn  arwydd  amlwg  mai  gwyrth 
ddwyfol  ar  ddynion  oedd,  ac  yn  foddion  i 
daenu  yr  efengyl  mewn  gwledydd,  ac  yn 
mysg  dynion  digred,  er  dychwelyd  rhai,  ac 
yn  dystiolaeth  yn  erbyn  eraill,  cyndyn  acan- 

nychweledig.  A  chan  mai  arwydd  i'r  rhai 
digred  felly  oedd,  nid  oedd  yn  addas  ei  def- 
nyddio  yn  ddîanghenrhaid  yn  yr  eglwys,  fel 
pe  buasent  o  hyd  mewn  angbrediniaetb,  ac 
achos  parâus  iddynt  am  yr  arwydd  hwn  o 

wirionedd  yr  efengyl.  f  Ond  prophwydo," 
pregethu,  egluro,  a  chymhwyso  athrawiaethau 
yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  mewn  iaith 
ddëalladwy,  mae  hyny  wedi  ei  ordeinio  fel 
moddion  parâusdan  fendith  Duw,  er  addysg, 
adeiladaeth,  a  chadarnâd  y  rhai  sydd  y n  credu. 

Pan  mae  yr  apostol  yn  dywedyd,  '*  Pro- 
phwydoliaeth,  nid  i'r  rhai  digred,"  rhaid  i  ni 
ei  ddeall,  nid  yn  hollol  i'r  rhai  digred,  nid 
yn  unig  iddynt  hwy ;  oblegid  yr  oedd  pro- 
phwydo,  neu  bregethu,  yn  yr  iaith  a  ddëall- 
ent  yn  fuddiol  er  dychweliad  y  rhai  digred 
hefyd.  Rhuf.  10.  14—17.  1  Cor.  1.  21. 

23  *  Gan  hynny  x  os  daw  yr  eg- 

lwys  oll  ynghyd  i'r  un  lle,  f  a  llefaru 
o  bawb  â  thafodau  dieithr,  \  a  dyfod 
o  rai  annysgedig  neu  ddigred  i  mewn ; 
y  ||  oni  ddy wedant  eich  bod  yn  ynfydu  ? 

xpen,  11.  18.  v  Hos.  9.  7.  îoaa  10.20.  Äct.  2.  13. 
a  26.  24. 

*  Mae  y  Dr.  Gtipse  yn  sylwi  yma,  mai  cyn- 
nulleidfâol  oedd  yr  eglwysi  yn  y  dyddiau 
hyny,  eu  bod  yn  arferol  o  ymgasglu  yn  nghyd 

i'r  un  lle,  i  gadw  moddion  cyhoeddus;  a 
bod  yr  holl  aelodau  yn  ofalus  iawn  i  ddyfod 

yn  nghyd  i'r  cyfarfodydd  hyny,  hyd  ag  oedd 
bosibî.  f  A  llefaru  o  bawb  a  fedrai  â  thafod- 

au  di'eithr,  pawb  ag  oedd  wedi  cael  y  ddawn 
i  hyny  :  pawb  ar  unwaith,  neu  lawer  ar  un- 
waith,  mewn  gweddi'o,  mawl,  neu  bregethu, 
a'r  rhan  arallo'r  eglwys  heb  eu  dëall,  ahwy- 
thau  heb  gyfieithu  fel  y  gellid  eu  dëall :  \  ac 
os  daw  rhywrai  annysgedig,  digred,  a  pha- 
ganaidd  i  mewn  ar  y  cyfamser,  ac  heb  ddeall 
gair  a  ddywedo  y  llefarwyr  hyn  ;  ||  pa  beth  a 
feddyliant  hwy  am  danoch  oll  ?  Ái  ffordd  de- 
byg  i'w  hargyhoeddi  a'u  troi  hwy  a  fyddni 
hyn?  Oni  ddywedent  hwy  yn  hytrach  mai 
torf  o  ynfydion  gorphwyllog  a  gwallgofus 
a  fyddech  ì  Ac  oni  chadarnâai  hyn  eu  rh;ig- 
farn  hwy  yn  erbyn  crefydd  yr  efengyl? 

24  *  Eithr  os  prophwyda  pawb,  f  a 
dyfod  o  un  digred  neu  annysgedig  i 
mewn,  r  Jefe  a  argyhoeddirganbawb, 
||  a  fernir  gan  bawb : 
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*  Eithr  os  prophwyda  pawb,  a  phob  ath- 
raw  yn  ei  dro  yn  llefaru  drwy  Ysbryd  Duw, 
yn   addas,    yn    addysgiariol,    ar    ryw    bwnc 
0  athrawiaeth  neu  ddyledswydd ;  a  hyny 
mewn  iaith  ddëalladwy;  f  a  dyfod  rywun  na 
ŵyr  ddim  am  yr  efengyl  i  mewn  yn  ddam- 
weiniol  neu  o  chwilfrydedd  ;  X  e^e  a  argy- 
hoeddir  gan  bawb  o'i  bechod,  ei  drueni,  a'i 
berygl  ysbrydol :  ||  ac  fel  hyny  dygir  ei  gyd- 
wybod  ef  i  ffurfio  barn  gywir  am  ei  gyflwr 

a'i  agwedd  ei  hun,  fel  yn  euog  gerbron  Duw 
trwy  yr  hyn  a  ddywedo  pawb  o  honynt  yn 
01  y  gair. 

25  *Ac  felly  y  gwneir  dirgelion  ei 
galon  ef  yn  amlwg ;  f  ac  felly  a  gan 
syrthio  ar  ei  wyneb,  efe  a  addola 

Dduw,  Jgan  ddywedyd  6fodDuwyn 
wir  ynoch. 

a  Gen.  44  14.  Dent.  9.  18.  Salm  72.  11.  Es.  60.  14. 
Luc  5.  8.  a  8.  23.  D*t.  5.  8.  a  19.  4.  b  Es.  45.  14. 
Zec.  8    23. 

*  Efallai  y  byddai  rhy w.  bethau  o  fywyd  y 
dynion  digred  hyn  yn  cael  eu  datguridio  i'r 
prophwydi,  ý  rhai  a  lefarent  yn  argyhoedd- 
iadol  wrthynt  pan  ddelent  i  mewn  :  onri  heb 
son  am  un  datguddiad  digyfrwng  ffliy,  mae 

effeithiau  cyffelyb  i'r  byn  a  grybwyllir  yma, 
gyda  gweinidogaeth  y  gaii  eto  yn  aml;  pech- 
ariuriaid  yn  cael  eu  hargyhoeddi,  a  meddyl- 
iau  eu  calonau  yn  cael  eu  hamlygu  mewn 
modd  rhyfedd  iawn.  Mae  yn  natur  gair  Duw 
yn  wastad  gyrhaeddyd  trŵodd — a  barnu 
meddyliau  a  bwriadtu  y  galon.  t  Fel  hyn 

wedi  ei  argyhoeddi  o'i  bechodau,  dan  deiml- 
ad  dwys  o'i  euogrwydd,  a  chan  ofn  a  dy- 
chryn  mawr,  efe  a  syrthia  ar  ei  wyneb,  i  add- 
oli  y  Duw  mawr  y  pechodd  i'w  erbyn  yn  ei 
annwybodaeth  o  hóno.  %  Yn  yr  agwedd  hyn 
efe  a  gred  ac  a  addef  mai  peth  o  Dduw  yw 
yr  efengyl,  a  bod  Duw  mewn  gwirionedd 
gyda  ei  bobl,  yn  eu  nerthu  i  lefaru,  ac  yn  ar- 
ddelwi  eu  gweinidogaeth. 

26  *  Beth  gan  hynny,  frodyr  ?  fpan 
ddeloch  ynghyd, c  i  y  mae  gan  bob  un 
0  honoch  psalm,  y  mae  ganddo  ath- 
rawiaeth,  y  mae  ganddo  dafodiaith,  y 
mae  ganddo  ddatguddiad,y  mae  gan- 
ddo  gyfieithiad.  d  \\  Gwneler  pob  peth er  adeiladaeth. 

c  Gwol  aradn.  6.— pen.    12.8—16.  d  adn.  4,  5,  12. 
Rhnf.  14.  19.    2  Cor.   12.  19.     a  13.  10.     Eph.  4.  12,  16,  29. 
1  Thes.  5.  11. 

*  Beth  gan  hyny,  fy  mrodyr,  mae  yn  res- 
yn  meridwl  am  yr  aunhrefn  a'r  aflywodraeth 
sydd  yn  eich  mysg  chwi  yn  eich  cyfarfodydd 
crefyddol ;  f  oblegid  pan  ddeloch  yn  nghyd, 
mae  pob  un  o  honoch  chwi  sydd  yn  athraw- 
on  am  arfer  ei  ddawn  ei  hun  yn  yr  eglwys, 
er  rhwystr  i  bob  un  aral!,  ac  yn  groes  i  bob 
trefn  a  gweddeiriri  dra.  t  Mas  nn  o  honoch 
yn  Ihwn  ysbryd  am  gann  rhy  w  salmydriiaeth 
hoff ;  nn  arall  am  draddodi  rhyw  hoff  bwoc 
o  athrawiaeth  ;  un  arall  yn  llawn  am  lefaru 
a  thafod  dieithr ;  un  arall  a  chanddo  ry  w 
ddatguddiad  newydd  ei  gael  trwy  ysbrydol- 
iaeth  ddigyfrwng;  ac  un  arall  am  ddangos  ei 
ddawn  i  gyfieithn  yr  hyn  a  lefarodd  rhywun 
â  thafod  diYithr.  Ftri  hyn  y  byddai  llawer 
yn  eglwys  Corinth  yn  awyddu  cael  y  blaen 
ar  eu  gilydd  i  lefaru,  ac  amry w  yn  llefaru  ar 
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unwaith  yn  ngwahanol  ranau  o'r  eglwys ;  a 
thra  yr  oedd  pob  un  yn  fwy  awyddus  am  gael 
ei  wrando  a'i  ganmol,  nac  am  wrando  a  chael 
ei  ddysgn,  yr  oedri  yr  holl  le  yn  Uawn  terfysg 
ac  annhrefu,  a  dyben  eu  cynnulliad  yn  cael  ei 
esgeulnso  yn  hollawl.  ||  Fel  rheol  gyffredin 
yn  wyneb  yr  aflyworiraeth  hyn  mae  yr  apos- 
tol  yn  cynghori  iridynt  wneyd  pob  peth  er 
adeilariaeth  :  ond  nis  gallasai  y  dull  hyn  fod 
er  adeiladaeth  i  neb. 

27  *  Os  Uefara  neb  â  thafod  dieithr 

t  gwneler  bob  yn  ddau,  neu  o'r  mwyaf 
bob  yn  dri,  \  a  hynny  ar  gylch  ;  ||  a 
chyfieithed  un. 

*  Gwedi  y  cwbl  a  ddywedasai  yr  apostol 
am  y  driawn  o  lefaru  â  thafodau  dieithr,  nad 
oedd  ond  o  ychydig  ddefnydd  yn  yr  eglwys ; 
(gwelaradn.  5.)etoos  oedd  rhaiyn  Corinth  a 
fynent  ei  hirfer,  mae  efe  yn  rhodrii  y  rheolan 
canlynol  iririynt : — t  Na  byddai  i  bawb  ag 
oedd  yn  meddu  y  ddawn  ei  harfer  oll  ar  un. 

waith;  dim  drosddau,  neu  dri  o'r  mwyaf,  yn 
yr  un  cyfarfod.  \  Bod  i'r  rhai  hyny  lefaru 
ar  gylch,  un  ar  ol  y  llull;  nid  y  driau,  neu  y 
tri  ar  unwaith.  ||  Bod  i  ryw  un  gyfieithu  i'r 
eglwys  yr  hyn  a  draddodaiy  üefarwyr  hyn,fel 

y  caffai  pawb  fudd  o'r  pethau.  Pe  llefarai  pob 
un  ond  hanner  awr,  a  chyfieithu  hyny  dra» 
chefn,  nis  gallai  yr  amser  fod  yn  llai  na  their- 
awr  ;  yr  hyn  oedd  lawn  digon  am  un  oedfa. 
Er  mai  dawn  oruwch-naturiol  oedd  y  ddawn 
o  lefaru  â  thafod  dieithr,  eto  mae  yn  debyg 
ei  bod  yn  hollawl  dan  lyworiraeth  y  rhai 
oedd  yn  ei  chael,  i  lefaru  neu  beiriio,  fel  y 
mynent ;  pe  amgen  buasai  holl  gynghorion  a 
rheolan  uchori  yr  apostol  yn  ei  chylch  yn 
anmhriodol  ac  afreidiol. 

28  *  Eithr  oni  bydd  cyfieithydd, 
tawed  yn  yr  eglwys  ;  f  e^hr  llefared 
wrtho  ei  hun,  ac  wrth  Dduw. 

*  Os  na  byddai  neb  yn  bresenol  a  fedral 
gyfieithu  yr  hyn  a  lefarid  â  thafod  dieithrj, 
tawed  y  cyfryw  lefarwyr  annealladwy  yn  yr 

eglwys,  canys  pa  lesâd  iddynt  lefarn  peth.- 
au  nad  oedd  neb  yn  eu  dealH  t  Ymfoddlon- 
ed  y  cyfryw  i  lefaru  wrthynt  eu  Tiunain,  ac 
wrth  Driuw  mewn  gweddiau  :  mae  efe  yn  déali 

pob  iaith.  "  Lîefared  wrtho  ei  hun  ac  wrth 
Dduw  "  gartref,  mewn  cyflawniadau  dirgel,! 
mae  yn  debyg,  oedd  y  cynghor  yma  ;  oblegid 
anaddas  a  fuasai  hyny  yn  ngwasanaeth  cy- 

hoeddus  yr  eglwys  :  dylai  pawb  uno  â'r  gyn- nulleidfa  yn  yr  eglwys. 

29  *^411efared  y  prophwydi  ddau 
neu  dri,  efabarned  y  lleill. 

«  pen.  12.  10.  1  Thes.  5.  20,  21.  1   Io»n  4.  1—3. 

*  Llefarcd    y    prophwydi    hefyd,    bob  yul 
ridau  neu  dri,  y  naill  ar  ol  y  llall;  byriri  hynjj 
yn  ddigon  yn  yr  un  cyfarfod.     t  A  chan    fod| 
îlawer  o   gau   brophwydi,  o  ysbrydoedd  aí| 
athrawiaethau    cyfeiliornus,    yn    ymlusgo   ij 

mewn  i'r  cglwys'i ;  barned  y  rhai  deallns,  a< 
yn  enwedig  y  prophwydi  na   bydrio  yn  Hef  | 
aru,  pa  un  a  fyriri  yr  athrawiaeth  a  draddodi. 
yn  gywir,  ac  yn  gyson  a'r  ysgrythyrau,  ai  n 

bydd. 
30  *Ac  os-^datguddirŵ/î  i  unar 

all  afo  yn  eistedd  yno,  ̂ ftawed  }î 

cyntaf. 
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f  ado.  6,  26.        g  Job  32.  15—20.    a  33.  31-33.  I  The». 
19,  20. 

*  Ac  os  datguddir  dira  yn   union-gyrchol 
yn    oruwch  naturiol,    trwy    ysbryd    pro- 

)hwydoliaeth,  i  ryw  brophwyd  neu  aihraw 
l  fyddo  yn  eistedd  yno  yn  gwrando  ;  t  ac  os 
hydd  efe  an.-naid  ara  wrandawiad,  tawed  y 
leb  fyddo  yn  llefaru  y  pryd  hwnw,  cyn 
;ynted  ag  y  gorpheno  efe  y  pwnc  oedd  gan- 
ído  dàn  sylw.  Neu  fel  niae  rhai  yn  deall  y 
eiriau,  Tawed  yr  hwn  y  datguddiwyd  peth 
ddo,  hyd  oni  orpheno  y  Udl  ei  ymadrodd. 
jtfae  yn  debyg  mai  y  sylw  diweddaf  yw  y 

;oreu  ;  oblegid  pe  buasai  y  cynghor,  i'r  hwn 
edd  yn  llefaru  dewi  yn  y  fàn,  can  gynted 
g  yr  arwyddai  un  arall  fod  peth  wedi  ei 
datguddio  iddo,  buasai  hyny  yn  taflu  pob 
leth  i  ddyryswch,  ac  ni  chawsai  neb  orphen 
i  ymadrodd. 

31  *Canys  chwi  a  ellwch  oll  bro- 
ihwydo  bob  yn  un,  h  f  fel  y  dysgo 
>awb,  *  ac  y  cysurer  pawb. 
'  A  adn.  3,  19,  35.  Diar.  1.6.  a  9.  9.  Eph.  4.  11,  12 
Rhuf.  I.  12.  2  Cor.  1.  4.  a  7.  6,  7.  Eph.  6.  22.  1  Thes.  4 
.  »5.  11,  14. 

*  Er  bod  dau  neu  dri  yn  ddigon  i  lefaru  yn 
r  un  cyfarfod,  adn.  29  ;  eto  mewn  gwahan- 
1  gyfarfodydd  ac  oedfâon,  yr  oedd  digon  o 
yfleusderau  iddynt  oll  brophwydo,  y  naill 
r  ol  y  llall.     Er  bod  ar  y  prophwydi  rwym- 

arfer  y  ddawn  a  dderbyniasent  ;  eto  nid 
edd  yn  angenrheidiol  iddynt  ei  harfer  yn 
nnhrefnus,  yn  derfysglyd,  ac  oll  ar  unwaith  : 
íanys  nid  i  hyny  y  rhoddes  Duw  y  ddawn 
Idynt,  f  eithr  i'w  defnyddio  yn  rheolaidd  ac 
n  syml,  er  dysgu,  adeiladu,  a  chysuro  yr 
oll  eglwys. 

32  k  *  Ac  y  mae  ysprydoedd  y  pro- 
hwydi  yn   ddarostyngedig  i'r  pro- 

11,  17.  o  adn.  35.  pen.  11.  3, 
!ol.  3.  IS.  Tit.  2.  5.  1  Pedr  3.  1, 

.    Num.  30.  3— 8,  11— 13.    E»lh. 

>hwyd ì. 
*  adn.  29,  30.  1  Sam.  10.  10-13.  a  19.  19—24.  2  Bien. 

.  3,  5.  Job  32.  8-11.  Jer.  20.  9.  Act.  4.  19,  20. 

*  Er  bod  y  prophwydi  hyn  dàn  ddylanw- 
dau   grymus    a   nerthol  yr   Ysbryd     Glân, 

1  jto  nid  oeddynt  yn  cael  eu  yỳru  i  wallgof- 
wydd    penboeth,    fel  offeiriaid    gorwyllt  y 

jbaganiaid  ;    ond  yr   oedd   eu    hysbrydoedd 
wy  pan  dàn  y  dylanwadau  cryfaf,  dàn  ly w- 
draeth  addas,  a  gallent  eu  hattal,  eu  trefnu, 
u  rheoli,  wrth  re*wm  a  barn,  fel  ar  amser- 
u  eraill :  tra  byddai  un  yn  prophwydo,  gall- 
i  y  lleill  ymattal  hyd  oni  orphenai ;  a'r  hwn 
fyddai  yn  llefaru,  gallai  feddiannu  a  llyw- 

-raethu  ei  hun  o  ran  y  mater,  y  dull,   a'r iser  i  lefaru. 

33  *  Canys  nid  yw  Duw  awdwr 
nghydfod,  'fond  tangnefedd,  m  t  fel 
n  holl  eglwysiy  saint. 

/pen.  7.  15.  Luc  2.  14.  Rhuf.  15.  33.  Gal.  5  22  2Thes 

l!6*16  ̂ *  "3*  *°'  laS°  3"  l7'  "8"         m  P611,  *"  17'  a  7'  I7' 

*  Annhrefn,  terfysg,  ac  anghydfod,  a  fuas 
|i  j  lawer  o'r  prophwydi  lefaru  oll  ar  un- kaith  ;  ac  wrth  wneyd  ftlly,  buasent  vn 
rofimai  nid  trwy  ddjlanwadau  Ysbryd  Diíw 
r  oeddynt  yn  llefaru,  canys  nid  yw  Duw 
wdwr  annhrefn,  terfysg,  ac  anghydfod, 
teithr  tangnefedd,tawelwch,  trefn  a  gwedd- 
ud-dra  yn  mhob  peth.  %  Felly  yr  oedd  yn 
|oII  eglwysi  y  saint,  ac  ui  fynai  yr  apostol 
ìewn  un  modd,  fod  y  Corinthiaid  crefyddol 
n  fwy  didrefn  a  therfysglyd  gyda  eu  don- tu,  nac  eglwysi  erai II . 
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34  "  *  Tawed  eich  gwragedd  yn  yr 
eglwysi :  f  canys  ni  chaniattâwyd  idd- 
ynt  lefaru  ;  °  J  ond  bod  yn  ddarostyng- 
edig,  p  megis  ag  y  mae  y  gyfraith  yn 
dywedyd. 

n  pen.'l  I.  5.  1  Tim 
7—10.  Eph.  5.  22—21,  c 
6.  p  adn.  21.  Gen.  3 
1.  17—20. 

*  Wrth  yr  hyn  a  ddywedodd  yr  apostol 
yn  pen.  11.  5,  13,  tybir  nad  oedd  efe  yn 
gwahardd  i  wragedd  lefaru,  prophwydo,  a 

gwedd'ío  yn  yr  eylwys,  pan  fyddent  dàn 
effeithiau  grỳmus  dylanwadau  dwyfol  ;  ond 
mae  yn  debyg  fod  rhai  gwragedd  yn  eglwys 
Corinth  yn  rhy  barod  i  lefaru  yn  gyhoeddus, 

holi  a  dadlau  â'u  hathrawon,  prjd  na  bydd- 
ent  dàn  y  dylanwadau  hyny  :  am  y  rhai 
hyny,  mae  yr  apostol  yn  gorchymyn  iddynt 
dewi  yn  yr  eglwysi.  +  Nid  oedd  yn  wedd- 
us,  nac  yn  ganiatâol,  i  wragedd  lefaru  fel 
athrawon  cyhoeddus,  na  dadlau  yn  gyhoedd- 
us  â'u  hathrawon  yn  yr  eglwys,  fel  y  byddai 
rhai  o  honynt  yn  bur  hoff  o  wneyd.  Byddai 
rhai  o  honynt  hefyd  yn  cymmeryd  arnynt 
fod  dàn  ysbrydoüaeth  rỳmus,  pryd  nad  oedd 
y  cwbl  ond  rhith  a  ffuantrwydd  ;  am  hyny 
mae  yr  apostol  yn  peri  iddynt  dewi  :  a  chàn 
nad  oes  y  fath  ysbrydoliaeth  â  chynt  yn  yr 

eglwys  yn  awr,  "  Tawed  eich  gwragedd  yn 
yr  eglwysi"  yw  hi  eto  o  hyd,  "  ni  chaniat- 
âwyd  iddynt  lefaru."  J  Tybir  mai  at  Gen.  3. 
16,  mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma  ;  ond 

mae  yr  hoil  ysgrythyrau  yn  dangos  mai'y 
gwr  yw  pen  y  wraig,  ac  y  dylai  hi  fod  yn 

ddarostyngedigyn  mhob  peth  i'w  gwr  pr'íod. 
Y  gwragedd  hyny  sydd  yn  ddigon  hyfion  a 
gwrrywaidd  i  lefaru  yn  yr  eglwysi,  maent 
yn  ddigon  cryfion  hefyd  i  Iywodraethu  ar  eu 
gwŷr,  ac  nid  bod  yn  ddarostyngedig  iddynt. 

35  *  Ac  os  mynnant  ddysgu  dim, 

3  ymofynant  â'u  gwŷr  gartref:rfo- 
blegid  anweddaidd  yw  i  wragedd  lef- 
aru  yn  yr  eglwys. 

q  Eph.  5.  25—27.  TPedr  3.  7.  r  adn.  34.  pen.  II.  6, 
14.  Eph.  5.  12. 

*  Os  bydd  rhai  o  honynt  heb  iawn  ddeall 
yr  hyn  a  ddyweder  yn  yr  eglwys,  ymofynant 

á'u  gwỳr  gartref,  ac  nid  holi  yr  athrawon,  a 
dadlau  â  hwynt  ar  gyhoedd  y  gynnulleidfa, 
er  dyrysu  y  gwaitb,  a  dangos  eu  hyfdra  an- 
weddaidd.  t  Anweddaidd,  ac  anmht'íodol  i 
wylder  benywaidd,  yw  i  wragedd  lefaru  a 
dadleu  â  dynion,  ar  gyhoedd  torf  o  bobl : 

caniatêid  i'r  gwrrywaid  holi  eu  hathrawon 
am  bethau  dyrys  ynsynagogau  yr  îuddewon, 
ond  nid  oedd  hyny  yn  gweddu  nac  yn  gan- 
iatâol  i'r  benywaid  ;  cartref  oedd  y  Ile  mwy- 
af  artdas  iddynt  hwy  i  siarad,  ac  â'u-  gwýr eu  hunain  yn  ostyngedig. 

36  *  Ai  s  oddi  wrthych  chwi  yr 
aeth  gair  Duw  allan  ?  neu  ai  attoch 
chwi  yn  unig  y  daeth  efe  ? 

*  Es.  2  3.  Mica  4  I,  2.  Zec.  14.  8.  Act.  13.  1—3.  a  15. 
35,  36.  a  16.  9,  10.  a  17.  1,  10,  11,  15.  a  18.  1,  &c.  2  Cor.  10. 
13-16.  1  Thes.  1.  8. 

*  Beth  yw  yr  arferion  afiëolaidd  hyn  oll 
sydd  yn  eich  plith  chwi  yn  Corinth,  mòr 

wahanol  i  bob  eglwys  ara'l  ?  Neu  pa  hawl 
sydd  genych  chwi  mwy  na'r  holl  eglwysi  er- 
aill,    i    goledd  y   fath   arferion  ?    A  allwch 

3  Z 
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chwi  hòni  mai  yr  eiddoch  chwi  yw  mam- 
eglwys  yr  holl  eglwyai  ;  ac  mai  yn  eich  plith 
chwi  y  pregethwyd  yr  efengyl,  ac  y  setydl- 
w\d  ei  hordinhadau  hi  gyntaf ;  ac  mai  oddi 
wrthych  chwi  yr  aethant  allan  at  eraill ;  a 
chàn  hyny  fod  genych  chwi  hawl  i  wneyd 
fel  y  mynoch,  heb  ystyried  dim  pa  fodd  y 
gwnair  mewn  eglwysi  eraill  ?  Naee,  o  Jer- 
usalem  yr  aeth  gair  yr  Arglwydd  allan  gynt- 
af,  ac  oddi  yno  y  taenwyd  ef  i'r  holl  egíwysi 
eraill,  y  rhai  a  ffurfiwyd,  lawer  o  honynt,  yn 

mhelt  o'ch  blaen  chwi  ;  gan  hyny  ar  ba  sail 
yr  ydych  chwi  yn  gweithreda  yn  groes  i  bob 
eglwysi  eraill  ? 

37  *  Os  l  ydyw  neb  yn  tybied  ei 
fod  yn  brophwyd,  neu  yn  ysprydol, 

"  f  cydnabydded  y  pethau  yr  wyf  yn 
eu  hysgrifenu  attoch,  mai  gorchym- 
ynion  yr  Arglwydd  ydynt. 

t  pen.  8.  2.  a  13.  1—3.  Num.  24.  3.  4,  16.  Rhaf.  12  3. 
2  Cor.  10.  7,  12.  a  II.  4,  12—15.  G.al.  6.  3.  n  peo.  7.  25, 
40.  Luc  10.  16.  1  Thea.  4.  1—8.  2  Pedr  3.  2.  1  loan  4.  6. 
Jud.  17. 

*  Oa  ydyw  neb  yn  eich  plith  chwi  yn  tyb 
ied  ei  fod  yn  brophwyd,  neu  yn  wr  ysbryd- 
ol,  a  meddwl  yr  Arglwydd  ganddo,  ac  am 
hyny  yn  tybied  ei  fod  yn  ddigonol  i  osod 
deddfau  a  rhëolau  yn  yr  eglwys,  y  rhai  sydd 
groes  i  bob  eglwys  arall;  t  cydnabydded  y 
cyfryw  ua,  neu  rai,  fy  mod  innau  hefyd  yn 
apostol  Iesu  Grist,  a  chenyf  feddwl  yr  Ar- 
glwydd  cystal  ag  yntau ;  ac  o  ganlyniad, 
cydnabydded  y  pethau  yr  wyf  yneu  hysgrif- 
enu  yn  yr  epistol  hwn,  mai  gorchymynion 
yr  Arglwydd  Iesu  ydyut. 

38  *  Eithr  x  od  yw  neb  heb  wy- 
bod,  f  bydded  heb  wybod. 

M  Hos  4.  17.  Mat.  7.  6.  a  15.  14.  1  Tim.  6.  3-5.  2Tim. 
4.  3,  4.   Dat.  22.  lí,  12. 

*  Eithr  od  yw  neb  o'r  prophwydi,  a'r 
gwŷr  ysbrydol  hyny,  heb  wybod,  ac  ni  fyn- 
ant  wybod,  fy  mod  I  yn  apostol,  ac  mai 
gorchymynion  yr  Arglwydd  yw  y  pethan  yr 
wyf  yn  eu  hysgrifenu ;  tbydded  y  cyfryw 
heb  wybod,  nis  gallaf  fi  wrthynt,  nid  oesgen- 
yf  oud  eu  gadael  i'w  barnwr  hwy  a  minnau, 
yr  hwn  a  ddeugys  pwy  sydd  brophwyd  ac 
ysbrydol  mewn  gwirionedd,  a  phwy  nid  yw 
feliy.  Bydded  heb  gael  ei  wybod,  neu  heb 
gael  ei  gydnabod  yn  brophwyd,  medd  rhai : 
08  na  chydnabyddai  etfe  apostoliaeth  Paul, 
yr  oedd  hyny  yn  ddigon  o  brawf  nad  oedd 
efe  ei  hun  yn  brophwyd,  ac  na  ddylasai  gael 
ei  gydnabod  fel  y  cyfryw. 

39  *  Am  hynny,  frodyr,  v  byddwch 
awyddus  i  brophwydo,  f  ac  na  wa- 
herddwch  lefaru  â  thafodau  d'ieithr. y  adn    1,  3,  5,  24,  25.  pen.  12.  31.  1  The».  5.  20. 

*  Mae  yr  apostol  o  hyd,  trwy  yr  holl  bennod 
hon,  yn  canmol  prophwydo,  rhagor  llefarn  â 

thafodau  dì'eithr,  fel  y  ddawn  fwyaf  buddiol 
i'r  eglwys ;  (Gwel  ar  adn.  5.)  ac  yma  mae 
yn  annog  y  Corinthiaid  i  fod  yn  awyddus 
am  y  ddawn  hon,  ac  i  wneyd  pob  defnydd 
da  o  hôni  er  adeiladaeth  en  gilydd  yn  yr  Ar- 
glwydd.  t  Nid  oedd  ychwaith  atn  iddynt 
gwbl    wahardd   llefaru   â  thafodau   dYeithr ; 

.  gallai  y  ddawn  hòno  fod  o  les  ar  achlysuron, 
ac  mewn  rhai  amgylchiadau,  ond  iddynt  eí 
harfer  hi  yn  ol  y  rheolan  gweddns  a  roieai 
efe  iddynt  yn  adn.  27,  28. 

Rhuf.  13.  13.     Col.  2.  5. 

40  **Gwnelerpob  peth  yn  wedd 
aidd,  f  ac  mewn  trefn 

*  adn.  26—33.     pen 
Tit.  1.  5. 

*  Mewn  lle  mòr  ofnadwy  â  thŷ  Daw, 
mewn  cynnulleidfa  mòr  anrhydeddus  â  saint 
Duw,  ac  mewn  gwaith  mòr  fawr  âg  addoli 
Duw,  mae  yn  dra  dyledus  gwneyd  pob  peth 
yn  weddaidd  ac  mewn  trefn.  Gwylder  a 
pharchedig  ofn  a  ddylai  fod  yn  argraphedig 
ac  yn  weledig  ar  bawb  yn  nghyssegr  Duw, 
yn  enwedig  ar  weinidogion  y  cyssegr:  dylid 
gochel  pob  ymddangosiad  plentynaidd, 
chwyddedig,  ysgafn,  neu  benboeth,  benyw. 
aid  yn  ymddwyn  allan  o'u  lle,  (adn.  34,  35.) 
a  phobanweddeidd-dra  arall.  t  Dylai  pob  peth 
gael  ei  ddwyn  yn  mlaen,  nid  yn  ol  dycbymr 
mygion  a  defodau  o  ddyfais  dynion,  ond  yn 
ol  y  drefn  a  osododd  yr  Arglwydd  Iesu  ynei 

eglwys  :  fel  hyny  bydd  harddwch  i'r  efengyl, 
undeb  ac  adeiladaeth  i'r  eglwys,  a  gogoniant 
ac  anrhydedd  i  Dduw. 

PEN.  XV. 

Paul  trwy  adgyfodiad  Crist,  yn  profi  yr 

adgyfodir  y  meirw. 

-H.EFYD  °  yr  ydwyf  yn  hysbysu  i 

chwi,  frodyr,  yr  efengyl  a  bregethaisi 
chwi,  b  t  yr  hon  hefyd  a  dderbynias- 
och,  j  ac  yn  yr  hon  c  yr  ydych  yn  sefr 

aadn.3-11.  pen.  1.  23.  24.  u  2.  S-7.  Act.  18^4,  6. 
Gal.  1.  6-12.  *  Maro  4.  16-20.  loan  12.  48.  Ao^.  41.: 
a  11.  1.  1  Thes.  1.  6.  a2.  13.  a4.  1.  2The».  3.  6.  «  Rhnf, 
5.2.  2Cor.  1.  24.   1  Pedr5.  12. 

Yr  oedd  y  saduceaid  yn  mhlith  yr  Iudd- 
ewon,  ac  "amryw  o'r  philosopbyddion  yn 
mhliih  y  Groegiaid,yn  gwadu  yr  adgyfodiad 
0  feirw;  a  rhwng  y  ddwy  blaid,  tybir  fod, 
rhai  o'r  Iuddewon  ac  o'r  Groegiaìd  crefydd- 
01  yn   Corinth,  wedi  cael  eu   llygru,  ac  yn  I 
gyfeiliornus  am   athrawiaeth  yr  adgyfodiad. 
*  I'r  dyben  o  attal  cynnydd  y  fath  gyfeiliorn-J 
ad  niweidiol,  mae  yr  apostol  yn  dechreu  y 
bennod  hon,  trwy  hysbysu,  neu  ddwyn  ar, 
gof  iddynt,  yr  efengyl  a  bregethasai  efe  yni 
eu  plith,  t  yr  hon  hefyd  a  dderbyniasent  hwyj 
trwy  ffydd  fel  gwirionedd  Duw,  J  ac  yn  yr 
hon  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  hyd  yn  j 
i)yn  yn  sefyll  yn  ddYysgog.  .   .   U 

2  *  Trwy  yr  hon  d  y'ch  cedwir  hef-  j 
yd,  f  os  ydych  yn  dal  yn  eich  côf  â 
pha  ymadrodd  yr  efengylais  i  chwi,  j 
e  \  oddi  eithr  darfod  i  chwi  gredu  yn  j ofer. 

d  pen  1.  18,  21.  Act.  2.  47.  Rhuf.  1.  16.  2  Cor.  2.  15. 
Epb.  2  8.  2  Tim.  1.9.  «  adn.  14.  Salm  106.  12,  13.  L«c 
8.  19.  Ioan  8.  31,  32.  Act.  8.  13.  2  Cor.  6.  1.  Gal.  I.  4. lago  2.  14,  17,  26.  .  I 

*  Trwy  yr  efengyl,  a  ffydd  yn  yr  efengyl 

hon,  yr  oeddynt  wedi  cael  eu  dwyn  i  gyf- 
Iwr  cadwedig,  ac  yn  sicr  o  fod  yn  gadwedig  j 

byth,  t  os  oeddynt  yn  dàl  yn  eu  cof  yn  gad- 1 
arn,  ac  yn  glynu  yn  ddYysgog  wrth,  yr  ym- . 
adrodd  a  bregethasai  yr  apostol  iddynt  ar  y 

cyntaf:  J  hwy  a  wnaent  hŷn  oddigerth  ìdd- : 
ynt  gredu  â  ffydd  ofer,  wag,  a  dYeffaith  ; 
ffydd  farw,  ac  o  gydsyniad  presenol  yn  unig ;  | 
08  felly  vr  oeddynt  ẃedi  credu,  gallent  gaelj 

en  gndaeì  i  gofleidio  cyfeiiiornadao  dinyetr- 
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iol,  a  chroes  i  holl  athrawiaeth  Crist.  Mae 

y  gair  eihê,  a  gyfieithir  yma  "  ofer,"  yn  ar- 
wyddo  byrbwyll  ac  anystyriol,  ac  mae  yn 
wahanol  yn  y  Groeg  i  ddan  air  a  ddefnyddir 

ytì  y  bennod  hon,  ac  a  gyfieithir  "ofer"  fel 
i  yn  y  fàn  yma  :  mae  un  (hent)  yn  adn.  10, 
14,  58,  yr  hwn  a  arwydda  gwag,  yn  gystal 

agö/èr;  a'r  Hall  (mataia)  yn  adn.   17,  yr 
ihwn  a  arwydda  ynfyd,  ac  amddifad  o  un- 
rhyw  wir  fuddioldeb,  yn  gystal  ag  ofer. 

3  *  Canys  -^mi  a  draddodais  i  chwi 
ar  y  cyntaf  yr  hyn  hefyd  a  dderbyn- 
iais,  ̂ ffarw  o  Grist  dros  ein  pech- 
odau  ni,  A  J  yn  ol  yr  ysgrythau  ; 

fpen.  4.  1,  2.  a  11.  2,  23.   Ezec.  3.  17.   Mat.  20.  18,  19. 
c  16.  15,  16.  Luc  24.  46,  47.  Gal.  1.  12.  g  Mat.  26. 

28.  Rbuf.  3.  25.  a  4.  25.  2  Cor.  5.  21.  Gal.  1.  4.  a  3.  13. 
Bph.  1.7.    »5.2.    Heb.  10.  II.  12.    1  Pedr  2.  24.    a  3.  18. 

*  "  an  2.  2.  Dat.  1.6.        A  Gen.  3.  15.  Salm  22.  49.  Es.  53. 
i.  9.  24—26.     Zeo.  13.  7.    Gwel  ar  Luc  24.  26,  27,  46.— 

áct.  3.  18.  a  26.  22,  23.  I  Pedr  1.11. 

*  Deibyniasai  Paul  ei  apostoliaeth  a'i  holl 
weinidogaeth  yn  ddigyfrwng  gan  yr  Ar- 
glwydd  Iesu.  G wel  pen.  1 1. 23  ;  Galat.  1 .  12 : 
ac  fel  y  derbyniasai,  felly  y  traddododd  y 

gwirionedd  i'r  Corinthiaid  ac  i  bawb  erailí. 
+  Ei  bwnc  biaenaf  a  mwyaf  pwysig  ef  bob 
amser  oedd  Crist  wedi  ei  groeshoelio  ; 

"  farw  o  Grist  dros  ein  pechodau  ni,"  y  cyf- iawn  dros  yr  anghyfiawn,  fel  y  tynai  ymúth 
bechod  trwy  ei  aberthu  ei  hun,  ac  y  dygai 
bawb  a  gredant  ynddo  yn  achubol  at  Dduw. 
X  Ba  Crist  farw  dros  ein  pechodau  ni,  yn  ol 
holl  rediad  cysgodau,  prophwydoliaethau,  ac 
addewidion  yr  Hen  Destament  o  hyny  ;  ac 
yn  ol  yr  ysgrythyrau  hyny  yr  oedd  Paul  yn 

ei  bregethu  ef  a'i  groes  yn  Corinth  a  phob 
màn.  Act.  2S.  23  ;  Rhuf.  16.  26. 

4  *  *  A'i  gladdu,  *  f  a'i  gyfodi  y 
trydydd  dydd,  l  \  yn  ol  yr  ysgrythyr- au; 

i  E».  53.  9.  Mat.  27.  57-60.  Mare  15.  43—46.  Loc  23. 
50-53.  loan  19.  39-42.  Act.  13.  29.    Rhuf,  6.  4.   Col.  2.  12. 
*  adn.  6—21 .  Mat.  20.  19.  a  27.  63,  64.  a  28.  1—6.  Marc 
9.  31.  a  10.  33,  34  a  16.2—7.  Luc  9.  22.  a  18.  32,  33.  a  24 
5-7.  loan  2.  19-21.  a  20.  1—9.  Act  1.  3.  a  2.  23,24,  32. 
a  13.  30.  «  17.  31.  Heb.  13.  20.  /Salm  16.  10,  II.  Ea.  53. 
,0—  '»•  Hm.  6.  2.  Jona  1.  17.  Mat.  12.  40.  Act.  2.  25—33. 
a  13.  30—37.  a  26.  22,  23. 

*  Yr  oedd  Paul  yn  pregethu  claddedigaeth 
Crist  hefyd,  er  dangosiad  i  bawb  ei  fod  wedi 
Ilwyr  farw  :  He  y  gallwn  weled  fod  pob  peth 
a  berthyn  i  Grist  a'i  hanes,  yn  werth   ac  yn 

1  angenrheidiol  ei  bregethu,  ei  wybod,  a'i 
í  gredu.  t  Pregethai  hefyd  ei  adgyfodiad  o 
I  feirw  y  trydydd  dydd  :  ar  hyn  yr  oedd  ac  y 
|  maeholl  athrawiaeth  cristionogrwydd  yn  gor- 
phwys ;  oblegid  heb  adgyfodiad  Crist  oddi 

j  wrth  y  meirw,  rnae  y  cwbl  oll,  cyn  a  chwedi 
j  hyny,  yn  rhwym  o  syrthio  yn  chwilfriw  i 
I  ddiddymdra:  heb  hynnid  yw  ei  gnawdoliad, 
ei  fachníaeth,  a'i  farwolaeth  ef  o  un  lles;  ac 

!  heb  hyn  nid  yw  yn  Offeiriad,  yn  Frenin,  yn 
j  Brophwyd,  yn  Eiriolwr,  nacyn  ddim  i'r  rhai 
!  a  gredant  ynddo;  ac  nid  oes  gobaith  am  eu 
i  hadgyfodiad  hwythau  i  fywyd  tragywyddol. 
I  Ond  bendigedig  fyddo  Duw  efe  a  gyfodwyd, 
I  ac  mae  yn  Iachawdwr  cytìawn  ac  effeithiol 
i  i  r  rhai  oll  a  gredant  ynddo.  \  Yn  ol  yr  ys- 
!  grythyrau  y  claddwyd  ef,  Isa.  53.  9;  yn  ol 
I  3«"  ysgrythyrau  y  cyfodwyd  ef  y  trydydd I  dydd,  Salm  16.   V\;  Isa.   53.  S;  Hos.  6,  2; 
ac  yn  ol  yr  ysgrythyrau  yr  oedd  Paul  yn 

i  pregethu  ei  gladdedigaeth  a'i  adgyfodiad  ef. 

5  m  *  A'i  weled  ef  gan  n  Cephas, 
°fyna  gan  y  deuddeg. 

»  Luc  24.  34.  n  pen.  1.12.   «  3.  22.    a  9.  5.    lo»n  l . 
o  Marc  16.  14.  Lnc  24.  36,  &o.    loan  20.  19-26.  Act. 

1.  2—14.  a  10.  41. 

Gan  fod  athrawiaeth  adgyfodiad  Crist  o 
gymmaint  pwys  yn  y  grefydd  gristionogol 

fel  y  sylwyd  uchod,  efe  a  ymddangosodd  i'r 
dysgyblion  oll,  yn  fuan  wedi  ei  adgyfodi,  fel 

y  byddent  yn  dystion  o'r  gwirionedd  mawr 
hwn  yn  rahlith  Iuddewon  a  chenedloedd. 

*  I'r  gwragedd  yr  ymddangosodd  efegyntaf ; 
ond  nid  yw  Paul  yn  sôn  am  hyny  yma, 

eithr  am  ei  ymddangosiad  i'r  dysgyblion: 
am  ei  ymddangosiad  i  Cepbas,  neu  Pedr, 
wel  ar  Luc  24.  34.  +  Os  am  hwyr  y  dydd 

yr  adgyfododd  efe  raae  yr  apostol  yn  dywed- 
yd,  nid  oedd  ond  deg  or  apostolion  yn 

nghyd;  yr  oedd  Iudas  ẁedi  myned  i'w  le  ei  j hun,  a  Thomas  yn  absenol :  ond  deuddeg 
oedd  nifer  yr  apostolion  wedi  bod,  ac  i  fod  ; 
am  hyny  enwir  y  cwbl  ytoa,  er  nad  oeddynt 
yn  ddeuddeg  cyfan.  lë,  wedi  eu  gwneyd 
yn  ddeuddeg,  a  chwanegu  Paul  a  Barnabas 
at  hyny,  deuddeg  y  gelẃir  hẁy  o  hyd.  Dat. 21.  14. 

6  *  Wedi  hynny  p  y  gwelwyd  ef 
gan  fwy  nâ  phum  cant  brodyr  f  âr 

unẁaith :  J  o'r  rhai  y  mae  y  rhan  fwy- 
af  yn  aros  hyd  yr  awxhon ;  ||  eithr  rhai 
*a  hunasant. 

p  Mat.  28.  10,  1«,  17.  Marc  16.  7.  q  adn.  1S.  Act.  7. 
60,  a  13.  36.  1  Thes.  4.  13,  1&.  2  Pedr  3.  4. 

*  Mae  yn  debyg  raai  yn  Galilea  yr  yra- 
ddangosodd  Crist  i'r  mwy  nâ  phum  cant 
brodyr  hyn  ;  nid  oedd  ond  tuag  ugain  a  chant 

yn  Jerusalem,  pan  ddewiswyd  Math'ías  yn apostol.  Act.  1.  15.  Prawf  gogoneddos  iawn 

oedd  y  tro  hwn  o'i  adgyfodiad  ef ;  nis  gallas- 
ai  y  fath  nifer  o  ddynión  gael  eu  twylìo ;  ac 
nis  gallasai  mwy  nâ  phum  cant  gytuno  i 
dwyllo  «raill  trwy  gau-dystiolaeth,  pryd  nad 
oedd  dim  iddynt  ddysgwyl  oddi  wrth  ddyn- 
ion,  ond  erlid  a  dyoddefiadau  ara  y  dystiol- 
aeth  hòno.  t  Dylid  sylwi  hefyd  mai  ar  un- 
waith  y  gwelsant  hwy  ef  oll ;  nid  bob  yn 
ychydig  nifer,  ac  ar  wahauol  brydiau,  ond 

oll  ar  unwaith.  |  Yr  oedd  y  rhan  fwyaf  p'r 
mwy  nâ  phum  cant  hyny  yn  fyw  pan  oedd 
Paul  yn  ysgrifenu  yr  epistol  hwn,  gallent 

dystiolaethu  â'u  genau  eu  hunain,  i  wirion- 
edd  yr  hyn  oedd  ef  yn  ddywedyd.  ||  Yr 
oedd  rhai  o  honynt  wedi  huno  yn  dawel  yn 
yr  Arglwydd  Iesu,  ac  yn  ffydd  yr  adgyfod- 
iad  trwy  ei  adgyfodiad  ef,  ac  ni  thynasant 
yn  ol  wrthfarw,  yr  hyn  a  dystiasent  yn  eu 
bywyd  am  adgyfodiad  eu  Harglwydd. 

7  *  Wedi  hynny  y  gwelwyd  ef  gan 
Iago;  r  f  yna  gan  yr  holl  apostolion. 

rLuc  24..  50.  Act.  1.  2—12. 
*  Pa  Iago  oedd  hwn,  a  pha  bryd,  neu  ar 

ba  achlysur,  yr  ymddangosodd  Crist  iddo,  ni 
ddy wedir  i  ni  gan  yr  efengylwyr :  ond  dy- 
wed  yr  henafiaid  mai  Iago  Leiaf,  yr  hwn  a 
elwid  brawd  yr  Arglwydd  ydoedd,  yr  hwn  a 
ysgrifenodd  yr  epistol  sydd  ar  ei  enw.  Yr 
oedd  chwedl  gan  yr  henafiaid,  i'r  Iago  hwn 
wneuthur  adduned,  pan  fu  íesu  farw,  na 
fwytêai  ac  nad  yfai  efe  ddim,  hyd  oni  chaff- 
ai  efe  weled  Ciist  wedi  adtjyfodi:  oud 
chwedl   oedd  hòno,  heb   un  sail   iddi  ar  a 

==================== 
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wyddys  ;  prin  yr  oedd  ueb  o'r  apostolion  yn 
dýsgwyi  iddo  adgyfodi,  er  mynyched  y  dy- 
wedasai  efe  yr  adgyfodai.  t  Wrlh  fod  yr  ap- 
ostol  yn  dywedyd  "yr  holl  apostolion"  yn  y 
fàn  hon,  wedi  dywedyd  "y  deuddeg"  yn 
adn.  5,  tybia  rhai  mai  nid  apo&tolion  oll  oedd 
y  deuddeg  hyny,  ond  bod  yno  rai  eraill,  nad 
oeddynt  apostolion,  yn  gwneyd  i  fynu  d-leu- 
ddeg  o  rifedi.  Ond  tybia  eraill,  mai  am  atn 
ser  esgyniad  Crist  mie  Panl  y0  dyw^dyd 
yma,  ddarfod  ei  weled  ef  "  gan  yr  hol!  apos- 
tolion."  Mae  yn  ddi'ammau  i'r  "  holl  apos- 
tolion"  ei  weled  ef'  yn  nghyd,  amryw  weith 
iau  cyn  ei  esgyniad  yn  "gystal  ag  ar  ei  es- gyniad. 

8  *  Ac  yn  ddiweddaf  oll  ?  y  gwel- 
wyd  ef  gennyf  finnau  hefyd,  f  megis 
gan  un  annhymmig. 

•  pen  9.  1.  Act.  9.  3—5.  a  18.  9.  *  22.  14,  18.  a  26.  16. 
2  Cor.  12.  1-6. 

*  Gwedi  yr  holl  ymddangosiadau  mynych, 
amlwg,  a  di'ammheuol  uchod,  o  Crist  wedi  ei 
adgyfodi,  i  rai,  i'r  deuddeg,  i'r  holl  apostol- 
ion,  ac  i  fwy  nâ  phùm  cant  brodyr  ar  un 
waith ;  yn  ddi^eddaf  oll,  yn  mhen  amryw 
flynyddoedd  ar  ol  ei  e?g>niad,  ac  yn  ddi- 
weddaf  oll  o.  bawb,  gwelwyd  Iesu  gan  Paul 
ei  hun  :  ymddangosodd  yn  bersonol,  ac  mewn 
modd  rhyfeddol  a  gogoneddus  iddo,  ar  ei 
fFordd  i  Damascus,  ac  wedi  hyny  mewn 
gweledigaeth  yn  Jerusalem,  Act.  22.  17,  18. 
fel  nad  oedd  bosibl  iddo  gamgymmeryd  am 
dano,  ac  fel  y  byddai  yn  apostol  i  dystiol 
aethu  ei  adgyfodiad  ef  yn  mhob  rnàn.  +An 
nhymmig,  neu  erthyl  :  un  wedi  ei  eni  allan 
o  amser  dyladwy,  yn  ol  y  saesoneg.  Mae  yr 
apostol  yn  cyffelybu  ei  droedigaeth  i  erthyl- 

dod,  am  ei  bod  yn  sydyn,  ya  ddi'arwybod, 
gyda  phoenau  dychrynllyd,  ac  mewn  modd 

annhebyg  iawn  i'r  apostolion  eraill,  y  rhai  a 
ddychwelwyd  mewn  dull  mwy  cyffredin  o 
waìth  gras  Duw,  ac  a  ddygwyd  i  fynu  yn 

raddol  i'r  apostoliaeth,  trwy  ganlyniad  per- 
sonol  ar  Crist,  pan  oedd  efe  gyda  hwynt.  O 
herwydd  y  pethau  hyn,  ac  yn  enwedig  wrth 
ystyried  pa  fath  erlidiwr  creulawn  a  fnasai  efe 

o'r  blaen,  yr  oedd  yr  apostol  yn  edrycti  arno 
ei  hun  mòr  wael  a  dirmygus  a  phe  buasai 
erthyl  annhymmig,  ac  yr  oedd  yn  cofio  hyny 

yn  wastad,  i'w  gadw  yn  ostyngedig.  Erthyl- 
iaìd  y  galwai  y  Rhufeinwyr  ryw  seneddwyr 

annheilwng,  y  rhai  a  ymwthiasent  i'r  swydd- 
au  nchel  hyny  drwy  wobrwyon,  ar  ol  marw- 
olaeth  Augti8tn5  Cesar ;  a  chyffelyb  i  hynv  yr 
ystyriai  Paul  ei  hun;  nid  oertd  o  rifedi  rhëol- 
aidd  yr  apostolion  yn  amser  bywyd  Ctist  ar 
y  ddaear,  ac  nid  oedd  yn  deilwng  mewn  un 
modd  i  f »  d  yn  apostol ;  ac  eto,  cafodd  y  dru- 
garedd  o'i  osod  yn  y  swydd  hon. 

9  *  Canys  myfi  yw  '  y  lleiaf  ot  ap- 
ostolion,  f  yr  hwn  nid  wyf  addas  i'm 
galwyn  apostol,  M  |  am  i  mi  erlid  eg- 
lwys  Dduw. 

t  2Cer.  11  5.  a  12.  11.  Eph.  3.  8.  u  Act.  8.  3.  a  9. 
1,  &e.  a22    4,  5    a26  9—11  Gal.  I.  13,33.  1  Tim.  1.  18,  14. 

Mae  yr  adnod  hon  >n  egluro  y  geiiiau  nch- 
od,  '*  un  annhymmig,"  ac  yn  dangos  yr  olwg 
isel  oedd  gan  Paul  arno  ei  hun.  *  O'i  ran  ei 
hunan  yr  oedd  yn  lleiaf  o'r  hol!  apostolion  yn 
ei  olwg  ei  hun,  îe,  yn  llai  na'r  llei.if  o'r  holl 
saint,  Ephes.  3.  8;    tac  yn  gwbl  anaddas  o'i 

ran  ei  hnn  ac  yn  ei  olwg  ei  hun,   o  gael  y 
fath    enw    a   s  vydd   âg  apostol    yn    eglwys 
Dduw,   |  am  iddo  gynt  erlid  yr  eglwys  hòno  I 
mòr  llidiog  a  chreulawn. 

10  *  Eithr  ̂ trwy  ras  Duw  yr  yd-  | 

wyf  yr  hyn  ydwyf :  v  f  a'i  ras  ef,  yr hwn  a  roddwyd  i  mi,  ni  bu  yn  ofer ; 

z  \  ond  mi  a  lafuriais  yn  helaethach  na 
hwynt  oll  :  °  ||  ac  nid  myfi  chwaith, 
§  ond  gras  Duw  yr  hwn  oedd  gyd  â 
mi. 

*  pen.  4.  7.  Rhnf.  11.  1,  6,  6.  Eph.  2.  7,  8.  a  3.  7,  8. 
1  Tim.  1.  15,  16.  y  adn    2.     2  Cor.  6.  !.  *  Rlmf.  15. 
17—20.  2  Cor.  10  12-16.  a  II.  23—30.  a  12.  11.  a  Mat. 
10.20.  2  Cor.  3.  5.  fcal  2.  8.  Phil.  2.  13.  a  4.  13.  Col. 
1.28,  29. 

*  Trwy  rad  a  phen-arglwyddiaethol  raa ' 
Duw  yn  unig,  yr  oedd  efe  yn  awr  y  peth 

yd.oedd,  fel  cristion  ac  fel  apostol:  ta'r  gras 
nefol  hwnw,  yr  hwn  a  roddes  Duw  mòr 
rhad  a  helaeth  iddo  ac  arno,  ni  bu  anffrwyth- 
lawn,  yn  ddiddeftiydd,  nac  yn  ofer;  ni  bu  yn 
ofer  iddo  ef  ei  hun  o  ran  ei  gyflwr  personol, 
ac  ni  bu  yn  ofer  iddo  fel  pregethwr  ac  apos- 
tol :  Joblegid  wedi  iddo  wybod  ofn  yr  Ar- 
glwydd,  a  chael  ei  gymhell  yn  nerthol  gan 
gariad  Crist,  efe  a  lafuriodd  yn  y  weinidog- 

aeth  yn  helaethach  na'r  holl  apostoliou  eraill, 
a'u  cymmeryd  bob  yn  un  ac  nn  :  yn  helaeth- 
ach  yn  ei  deithiau,  yn  fwy  diflino,  mewn 
mwy  o  enbydrwydd,  caledi,  a  dyoddefiadau, 

na  neb  o  honynt.  ||  Eto,  nid  oedd  hyn  i'w 
br'íodolî  iddo  ef  ei  hun,  nac  i  'ddim  yn  ei 
dymherau  naturiol  ef  mwy  nac  eraill;  §  ond 
yn  unig  ac  yn  hollawl  i  ras  Duw  yr  hwn 
oedd  gydag  ef,  ac  yr  hwn  oedd  yn  ei  wneyd 
yrt  ewyllysgar  ac  yn  ei  nerthu  i  lafnrio  yn 
helaeth  yn  ngwaith  yr  Arglwydd. — Mae  y 
gair  yras  dair  gwaith  yn  yr  adnod  hon ;  a 
thëbygid  ei  fod  yn  dwyu  ystyr  wahanol  yn 
mhob  un  o'r  màuau.  Yn  y  líe  cyntaf,  mae 
yn  arwyddo  cariad  rhad,  ac  euyìlys  da 
Duw,  fel  achos  a  ffynon  pob  bendithion  ys- 
brydol.  Yn  yr  ail  lle,  tebygid  ei  fod  yn  ar-  i 
wyddo  effeithian  cariad  ac  ewyllys  da  Duw, 

yn  noniau  a  grasau  yr  Ysbryd  yn  gyfranoli'r  ! 
apostol,  fel  Ephes.  4.  7  ;  2  Pedr  3.  18.  Ac 
yn  y  trydydd  lle,  efallai  ei  fod  yn  arwyddo 
y  cynnorthwynn  parhâus  hyny  o  ras  Duw,  j 

oedd  gyda'r  apostol  yn  ei  gymhell  ac  yn  ei  j 
nerthu  ef  yn  ei  holl  lafur,  er  gogoniant  Duw,  j 
a  lles  eneidiau  dynion. 

ì  1  *  Am  hynny,  6pa  un  bynnagai 
myfi  ai  hwynt-hwy,  f  felly  yr  ydym 

yn  pregethu,  |  ac  felly  y  credasoch 
chwi. 

*  adn.  3,  4.  pen.  2.  2. 

*  Am  hyny,  pa  un  bynag  ai  myfi  ai  yr  ap- 
o?tolion  eraitl,  t  yr  ydym  oll  yn  pregethu  yr 
un  athra wiaeth,  am  farwolaetb  ac  adgyfodiad  j 
Crist,  fel  sylfaen  fawr  a  sylwedd  yr  holl  ef-  • 
engyl  :  felíy  yr  wyf  fi  yn  pregethu,  yn  ol  y 
dawn  a'r  gras  a  roddwyd  i  mi ;  ac  felly  j 
maent  hwythau  yn  pregethu,  yn  ol  y  dawn 
a'r  gras  a  roddwyd  iddynt  hwythau.  J  Ac 
yn  ol  yr  hyn  a  bregethwyd  genym  ni,  myfi 
a'r  apostolion  eraiü,  felly  y  credasoch  chwi- 
thau  :  chwi  a  broffesasocb  eich  bod  yn  der- 
byn  ein  hathrawiaeth  a'n  tystiolaeth,  ac  yn 
credu  yn  mherson,  aberth,  ac  adgyfodiad  yr 
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gyfodi: 

Arglwydd  Iesu,  er  eich  iachawdwriaeth  dra- 

gywyddol. 
12  c  *  Ac  os  pregethir  Crist,  ei  gyf- 

odi  ef  o  feirw ;  d  f  pa  fodd  y  dywed 
rhai  yn  eich  plith  chwi,  nad  oes  ad- 

liad  y  meírw  ? 
,  „.rel  ar  adn.  4.        d  adn.  13-19.  2  Tim.  2.  17. 

Ac  yn  awr,  os  pregethir  Crist,  ei  adgyf- 
odi  ef  o  feirw,  gan  y  fath  nifer  o  dystion  geir- 
wir,  a  thrwy  y  fath  dystiolaethau  a  phrofion 
sicr  ac  anwadadwy  ;  +  pa  fodd  y  dywed 
rhai  o'r  gau  athrawon  yn  eich  plith  chwi  nad 
oes  adgytodiad  y  meirw?  Pwy  oedd  y  cy- 
feiliornwyr  hyn,  nis  gwyddom  ;  tybia  rhai 
mai  Hymeneus  a  Philetus  oeddynt,  y  rhai  a 
grvbwyllir  yn  2  Tim.  1.  17,  18.  Pwy  bynag 
oeddyut,  mae  yn  debyg  eu  bod  yn  ystyried 
adgyfodiad  y  meirw  yn  beth  anmhosibl,  ac 
anyhredadwy  ;  neu  os  cyfododd  Críst,  na 
chyfododd  efe  ddim  fel  Person  cyhoeddus, 
fel  Pen  a  chynnrychiolwr  ei  bobl,  ac  felly 
nad  oedd  ei  adgyfodiad  ef  yn  un  prawf  o 
adgyfodiad  ei  bobl.  Yn  ol  y  golygiad  di- 
weddaf  mae  yr  apostol  yn  ymresymu  yn  yr 
adnodan  a  ganlyn. 

1 3  *  Eithr  e  onid  oes  adgyfodiad  y 
meirw,  fni  chyfodwyd  Crist  chwaith. 

•  adn  20  loan  II.  25,  26.  Act.  23  8.  Rhuf.  4.  24,  25 

•  8.11,34.  2  Cor.  4.  10-14.  Col.  3.  1— 4.  1  Tbes  4.  14. 
2  Tim.  4.  8.  Heb.  2.  14.  *  13.  20.   1   Pedr  1.  3    Dat.  1.  18. 

*  Eithr  onid  oes  y  fath  beth  mewn  gwir- 
ionedd  âg  adgyfodiad  y  meirw,  ac  os  nad 
yw  y  fath  beth  yn  bosibl ;  +  yna  y  canlyniad 

annocheladwy  yw,  yn  groes  i'r  gwirionedd 
dì'ammhenol,  a  welodd  ac  a  dystiolaethodd 
yr  holl  apostolion,  na  chyfodwyd  Crist 
chwaith.  Òs  ydyw  yn  anmhosibl  i  Dduw 
gyfodi  cyrph  eraill,  yr  oedd  yn  anmhoäibl 
iddo  gyfodi  corph  Iesu  ;  ac  os  na  chyfodir 

yr  aelodau,ni  chyfodwyd  y  pen  chwaith  :  o'r 
tu  arall,  os  oedd  yn  bosibl  cyfodi  Crist,  mae 
yn  bosibl  hefyd  cyfodi  eraill ;  ac  os  cyfodwyd 
y  pen,  mae  yn  rhaid  y  cyfodir  yr  aelodau. 

14  *  Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd, 
f\  ofer  yn  wir  yw  ein  pregeth  ni,  |  ac 
ofer  hefyd  yw  eich  ffydd  chwithau. 

/ado.  2,  17.  S*lm  73.  13.  B«.  49.  4.  Jer.  8.  8.'  Mat.  15 I   9    Gal    9.  2.  lago  I.  26.  a  2.  20. 

*  Ac  os  na  chyfodwyd  Crist  mewn  gwir- 
J  ionedd,  a  hyny  fel  Person  cyhoeddus,  fel 
f  Pen  a  chynnrychiolwr  ei  holl  bobl ;  t  Yna, 
j  ofer  yn  wir  yw  ein    pregeth  ni ;  y   cwbl   a 
ddywedasom  ni  yr  apostolion,  a  üuoedd  o 

j  rai  eraill,  am  ei  adgyfodiad  ef ;  y  cwbl  a  ad- 
I  eiladasom  ni  ar  hyny  ;  ac  yn  wir  y  cwbl  o 
!  holl  athrawiaeth  yr  efengyl;  nid  yw  y  cyfan 
|  ond  chwedlau  ofer  a  gweigion,  heb  wirion- 
I  edd  na  sylfaen,  a  diwerth  ac  annheilwng  eu 
j  gwrando.  \  Ofer  hefyd  yw  eich  flFydd  chwi- 
I  thau  ;  os  na  chyfododd  efe  o  feirw,  nid  y w  yn 
j  werth  credu  ynddo,  nac  ymddiried  i  ddim 
I  arall  a  wnaeth  efe,  ni  bydd  iachawdwriaeth  i 
neb  drwyddo  er  credu  ynddo.  Fel  hyn  ni  a 

|  welwn  o  gymmaint  pwys  yw  adgyfodiad  Crist 
i  yn  athrawiaeth  yr  efengyl,  ac  o  gymmaint 
i  pwys  yw  credu  y  pwnc  hwn  o'r  athrawiaeth |  fawr  hòno. 

1 5  *  Fe  a*n  ceir  hefyd  s  yn  gau- 
!  dystion  i  Dduw;  f  canys  h  ni  a  dyst- 
j  iasom  am  Dduw,  ddarfod  iddo  gyf- 

odi  Crist :  *  \  yr  hwn  nis  cyfododd  efe, 
os  y  meirw  ni  chyfodir. 

g  Kx.  23    3.     Job  13    7—10.    Rliuf  3.  7.  8.         h  Act.  2. 
24,  32.      a  4.  10,  33.     a  10.  39—42.     a  13.  30-33.     a  20.  21. 

13,  20. 

Heblaw  hyny,  "os  Crist  ni  chyfodwyd," 
nid  yn  unig  mae  ein  pregeth  ni  yn  ofer,  ond 

fe  a'n  ceir  ni  hefyd  yn  gau-dystion,  y  peth  ni 
haeddasom  erioed,  ac  yn  gau-dystion  i  Dduw 
a  thros  Dduw,  yr  hyn  sydd  annuwioldeb  ofn- 
adwy ;  f  canys  ni  a  dystiasom  am  Dduw, 
ddarfod  iddo  gyfodi  Crist;  ni  a  wnaeth- 
om  hyny  yn  ei  enw  ef,  gan  broffesu  mai 
yn  ei  awdurdod  ef,  o'i  aufoniad  ef,  ac  ar  ei 
orchymyn  ef,  yr  oeddera  yn  tystiolaethu. 
%  Yn  awr,  os  y  meirw  ni  chyfodir,  ni  chyfod- 
odd  Duw  gorph  Crist;  (gwel  ar  adn.  13,)  ac 

felly  rhaid  i'r  rhai  a  haerant  yn  erbyn  adgyf- 
odiad  y  meirw,  ein  cyfrif  ni  oll  yn  gau-dyst- 
ion  celwyddog,  a'n  hoíî  bregethau  yn  gau- 
dystiolaeth  anwireddns. 

1 6  *  Canys  os  y  meirw  ni  chyfod- 
ir,  ni  chyfodwyd  Crist  chwaith. 

*  Cawsom  yr  un  peth  o'r  blaen  yn  adn.  13, 
mae  yr  apostol  yn  ei  ail  ddywedyd  i  ddan- 
gos  mawr  bwys  y  peth,  a  niwed  erchyll  y 
cyfeiliornad. 

17  *  Ac  os  Crist  ni  chyfodwyd, 
*  ofer  yw  eich  ffydd  chwi ;  '  f  yr  yd- 
ych  etto  yn  eich  pechodau 

k  adn.  2,  14.        /  Ezee.  33.  10.    Ioan  S 
31.   a  13.  38,  39.    Rhuf.  5.  10. 
a9.  22—28.  a  10.  4-12.  1   Pedr  1.  3,21. 

*  Am  ran  flaenaf  yr  adnod  hon,  gwel  ar 
adn.  14.  +  Os  na  chyfodwyd  Crist  nid  oedd 
ei  farwolaeth  yn  iawn  dros  bechod,  ac  o  gan- 
lyniad  yr  ydych  chwi  eto  yn  eich  pechodau  : 
ni  chaed  aberth  drostynt,  ac  nis  maddeuwyd 
mo  honynt. 

18  *  Yna  hefyd  y  cyfrgollwyd  y 
rhai  a  m  hunasant  yng  Nghrist. 

m   adu.  6.  1  Tlies.  4.  13,  14.   Dít.  14    13. 

*  Hefyd,  y  rhai  a  hnnasant  yn  Nghrist, 
pa  un  bynag  ai  o  farwolaeth  naturiol  aitrwy 
ferthyrdod,  hwy  a  gyfrgollwyd  yn  y  farn  ac 
mewn  byd  arall,  os  na  chyfodwyd  ef.  Ein 

tystiolaeth  a'n  pregeth  ni  yw,ddarfod  ei  dra- 
ddodi  ef  dros  bechodau,  a'i  gyfodi  i  gyfiawn- 
âu,  yr  holl  rai  a  gredant  ynddo ;  ond  os  na 

chyfodwyd  ef,  nid  oes  gyfiawnder  i'r  rhai  a 
gredasant  ac  a  hunasant  ynddo,  buont  feirw 
yn  en  pechodau,  a  chyfrgollwyd  hwy  ynddi- 
ymwared  byth.  Mae  yr  apostol  yn  yr  adnod 
hon,  ac  amryw  adnodau  eraill  yn  y  bennod 
hon,  yn  dywedyd  yn  erbyn  y  Saduceaid,  y 
rhai  a  wadent  anfarwoldeb  yr  enaid,  yn  gys- 
tal  ag  yn  erbyn  y  philosophyddion  Groeg- 
aidd,  y  rhai  a  wadent  adgyfodiad  y  corph. 

19  *Os  yn  n  y  byd  yma  yn  unig  y 
°gobeithiwn  yng  Nghrist,  ̂ ftruanaf 
o'r  holl  ddynion  ydym  ni. 

n  Saim  17.  14  Preg.  6  12.  a  9  9.  Lnc  8.  14.  a  21.  34. 
1  Cor  6.  3,4.  2  Tim.  2.  4.  o  Epb.  1.  12,  13.  1  Tl.es.  1. 
3.  2  Tim.  I.  12.  1  Pedr  1.  21.  p  pen  4  9— 13.  Mat.lft. 
21—25.  a  24.  9.  Ioan  16.  2,  23.  Act.  14.  22.  2  Tim.  3.  12. 
Dat.  14.  13. 

*  Os  na  chyfodir  y  saint,  yn  y  byd  yma  yn 
unig  y  gobeithiant  yn  Nghrist,  nis  gallant  ob- 
eithio  am  ddim  mewn  byd  arall ;  t  ac  fel 

hyny  truanaf  ac  annedwyddaf  o'r  boll 
ddynion  ar  y  ddaear  yn  sicr  ydynt,  a  mwyaf 

3~Z  3 
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i  dosturio  wrthynt.  Nid  yvv  yn  canlyn  y 
byddai  credinwyr  yn  fwy  annedwydd  na 
dynion  eraill  mewn  gwirionedd,  pe  na  bydd- 
ai  adgyfodiad  i  wyufyd  tragywyddol ;  obleg- 

idfeìhyny,  byddaieu  gobaith  a'u  cysur  pre- 
senol,  yu  liawer  niwy  na  chyd-bwys  â'u 
profedigaethau,  eu  hunan-ymwadiad,  a'u 
hadfyd  :  ond  pe  cymmerid  y  gobaith  a'r  cy- 
sur  hyn  oddi  arnynt,  hwy  a  fyddent  yn  wir 

yn  druanaf  o'r  holl  ddynion  :  byddai  colli 
mwyniaut  a  hyfrydwch  y  byd  presenol,  a  phob 
gobaith  o  ddedwyddwch  tragywyddoí  hefyd, 

yn  eu  gwneyd  yn  wir  yn  druanaf  o'r  holí 
ddynion.  Ond  y  gwirionedd  yw,  yn  Ue  bod 

yn  druanaf  o'r  boll  ddynion,  mae  y  saint  yn 
ddedwyddaf  o'r  holl  ddynion,  yn  nghanol  eu 
holl  adfyd  a'u  gorthrymderau, 

20  *  Eithr  «yn  awr  Crist  a  gyfod- 
wyd  oddi  wrth  y  meirw,  f  ac  a  wnaed 

r  yn  flaen-ffrwyth  y  rhai  a  hunasant. 
q  Gtrél  ar  adp.  4—3.  r  adn.  23.  Aet.  26.  23.  Rh«f.  8. 

II.  C«l.  I.  18.  1  Pedr  1.3.  Dat.  1.  5. 

*  Gwedi  dangos  yr  amryw  ganlyniadau 
dychrynllyd  o  wadu  yr  adgyfodiad,  yn  yr 
adnodau  blaenorawl,  mae  yr  apostol  yn  troi 

yma  i'r  ochr  arall,  ac  yn  honi  yn  sicr,  fod 
Grist  wedi  adgyfodi  mewn  gwirionedd  ;  er 
prawf  o  berffaith  gyflawniad  ei  waith,  di- 

gonoldeb  ei  aberth,  a'r  derbyniad  o  hònogan 
Ddnw,  fel  iawn  dros  bechodau.  t  Ac  yn  ei 
adgyfodiad,  gwnaed  ef  yn  flaen-ffrwyth  y 
rhai  a  hunasant,  sef  yr  hoîl  gredinwyr,  y  rhai 
a  hunasant  yn  Nghrist,  (adn.  18.)  o  ddechreu 

y  byd  hyd  ei  ddiwedd.  "  Blaen  -ffrwyth  :" 
Efe  oedd  y  cyntaf,  a'r  unig  un  a  godcdd  yn 
ei  nerth  ei  hun  ;  y  cyntaf  a  gododd  nid  i  farw 

mwyach,  a'r  gogoneddusaf  o  bawb  a  fydd 
marw  ac  a  gyfodir.  Cyfododd  efe  fel  Person 
Cyhoeddus,  MachnYydd,  Cynnrychiolwr,  a 
Rhagflaenor  ei  bobl  :  yr  oedd  ei  adgyfodiad 

ef  yn  ernes  a  sicrwydd  o'u  hadgyfodiad  hwy, 
ac  yn  flaen-ffrwyth  i  Dduw,  i  sancteiddio  yr 
holl  gnŵd,  ac  i  sicrâu  ei  fendith  arno. 

21  *  Canys  gan  'Jod  marwolaeth 
trwy  ddyn,  '  ftrwy  ddyn  hefyd ymae 
adgyfodiad  y  meirw. 

•  ado.  22.  Rhuf.  5.  12—17.  t  lona  11.  25,  23.  Rhuf. 
6.  »3. 

*  Gan  mai  trwy  ddyn,  trwy  un  dyn,  y 
daeth  pechod  a  marwolaeth  i'r  byd  ;  \  trwy 
ddyn  hefyd,  trwy  Un  mewn  undeb  â  dynol- 
iaeth,  y  mae  ad^yü  diad  y  meirw.  Cawn 
weled  yn  yr  adnod  nesaf  pwy  oedd  y  ddau 
"ddyn  "  hyn. 

22  *  Oblegid  megis  *  yn  Adda  y 
mae  pawb  yn  meirw,  f  felly  hefyd 
yng  Nghrist  y  bywhêir  pawb. 

«  adB.  45—49.  Oen.  2.  17.  a  3.  6,  19.  lom  5.  21—29. 
Rhoä.  5.  12—21. 

*  Yr  oedd  holl  ddynolryw  o  ddechreu  y 
byd  i'w  ddiwedd,  (ond  y  dyn  Crist  Iesu  yn 
un'K>)  yu  >'r  Adda  cyntaf,  fel  eu  tad  a'u  gwr- 
eiddyn  naturiol,  ac  hefyd  fel  eu  cynnrychiol 

wr  a'u  pen  cyfammodol :  fel  pen  cyfaramod- 
ol,  yr  oedd  ei  gamwedd  cyntaf  ef  yn  gyfi  if- 
edig  i'w  holl  had ;  ac  fel  gwreiddyn  natur- 
ioî,  yroedd  ei  holl  had  yn  cael  eu  Hygru 

yu  ei  gwymp,  ei  bechod,  a'i  lygriad  ef.  O 
heiwydd  y  berthynas  ddeublyg,  gyfammod- 
ol  a  uatmiol  uchod,  mae  pawb  yn  meirw  yn 
Adda  ;  ya  aaeirw  >n  naturiol,  yn  ysbrydol,  yn 

8ÎÖ 

gondemniol,  ac  yn  agored  o  ran  haeddiaut  ì 
farwolaeth  dragywyddol,  danddigofaint  Daw 
mewn  byd  araíl.  +  Mewn  cyffelyb  fodd.trwy 
sefydliad  cyfammoíloi  arall,  mae  yr  hollsaint 
yn  Nghrist,  inewn  cyfammod  ac  undeb  ys- 
brydol  âg  ef ;  a  thrwy  rinwedd  yr  uudeb  an- 

nattoda wl  hyny,  â'u  cyrph  a'u  heneidiau,  by w- 
êir  pawb  o  honynt  yn  y  dydd  diẃeddaf,  trwy 
adgyfodiad  nei  thol  a  gogoneddus  i  ddedwydd- 
wch  anfarwol  byth.  Mae  yn  wir  y  cyfod- 
ir  pawb,  duwiol  ac  annuwiol,  yn  yr  adgyfod- 
iad  cyffrediool;  ond  mae  yn  amlwg  mai  am 
adgyfodiad  y  saint  y  llefara  yr  apostol  yma  ; 
y  pawb  sydd  yn  Nghrist;  ac  nis  gellir  dy- 
wedyd  fod  y  pawb  a  fu  feirw  yn  Adda,  yn 
Nghrist :  aeíh  Adda  a'i  bawb  ef  i  lawr,  daw 
Crist  a'i  bawb  yntau  i  fynu ;  ond  uid  yr  un 
pawb  sydd  yn  nwy  raö  yr  adnod,  eithr  pob 
un  a  phawb  ei  gyfammod  ei  hun. 

23  *  Eithr  x  pob  un  yn  ei  drefn  ei 
hun :  f  y  blaen-ffrwyth  yw  Crist ; 
\  wedi  hynny  V  y  rhai  ydynt  eiddo 
Crist,  yn  ei  ddyfodiad  ef. 

x  adn.  20.    Es.  26.  19.     1  Thes.  4.  15—  \7.  v  p<m.  3. 
23.  2  Cor.  10.  7.  Gal.  3.  29.  a  5.  24. 

*  "  Pob  un  yn  ei  drefn  ei  hun  :"  o  ran 
amser,  neu  fawredd  agogoniant :  f  trefnwyd 
i  Grist  gyfodi  yn  ogoneddus  iawn,  ar  fore  y 

trydydd  dydd'  ar  ol  ei  gladdu,  fel  biaen- ffrwyth  ac  achos  adgyfodiad  ei  bobl ;  J  yn 
mhen  oesoedd  wedi  hyny,  yn  nyfodiad  Crist 
i  farnu  by  w  a  meirw,  adgyfodir  ei  hoii  saint 
ef,  cyn  newid  y  rhai  byw,  (adn.  51,52; 

1  Thes.  4.  15—17,)  dyna'r  drefn ;  ac  yn  ddi- 
weddaf  oll,  adgyfodir  y  rhai  annuwiol,  i 
warth  a  dirmyg  tragywyddol.  Crist  yw  y 

blaen-ffrwyth,  yr  ysgub  cwhwfan,  a'r  hoíl 
saint  yw  y  cychauaf  mawr. 

24  *  Yna 2 y  bydd  y  diwedd,  f  wedi 

y  rhoddo  efe  °y  deyrnas  i  Dduw  a'r 
Tad :  J  wedi  iddo  ddilëu  pob  pendef- 
igaeth,  ||  a  phob  awdurdod  a  nerth. 

z  Dan.  12.  4,  9,  13.  M*i.  10.  22.  «  13.  39,  40.  a  24.  13. 
lPedr4.  7.  a  F.s    9.  7.      Dan.    7.  14,  27.      Mat  11.27. 
a  28.  13.  Luc  10.  22.  Ioan  3.  35.  a  13.  3.  I  Tim.  6.  16. 

*  Yna  y  bydd  diwedd  y  byd  hwn,  yn 
nghyd  a'r  holl  ddamweiniau,  y  profedigaeth- 
au,  y  pechodau,  a'r  gofídiau,  mae  y  saint  ya ocheneidio  danynt  yn  awr ;  yna  y  bydd 
diwedd  ar  yr  ordinhadau,  y  moddion,  a 
gweinidogaeth  dyoion  ac  angelion,  y  rhai 
mae  angen  ar  y  saint  am  danynt  yn  awr ;  ac 
yna  y  bydd  diwedd  ar  y  duli  presenol  mae 
Crist  yn  gweinyddu  ac  yn  ardwyo  ht-lyntioji 
ac  achosion  rhaglHniaelh  a  gras  yn  y  byd 

hwn  :  yna  hefyd  y  bydd  perffeithiad  ded- 
wyddwch  y  saint ;  ac  feliy  daw  y  diwedd 
gorfoleddus  oeddynt  hwy  yn  ei  ddysgwyI,yM 
hiraethu  ac  yn  gobeithio  am  dano.  Daw 

pethau  rhyfedd  i'r  golwg,  ac  i  ben,  pan 
ddelo  y  diwedd  mawr  hwn  !  t  Yna,  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  Grist,  fel  dyn  a  Chyfryngwr, 

wedi  iddo  gyflawni  yn  berffaith  yr  boll  ym- 
ddiried  mawr  a  roddwyd  iddo,  a  rydd  i  fyn* 

ei  waith,  ei  ymddiried,  a'i  ofal,  i  Dduw  y 
Tad,  yr  hwn  a'i  gosododd  ef  yn  ei  swydd,  ac 
a  esyd  ei  holl  saint  yn  gyhoeddus  ger  broo 
Duw,  fei  «n  eglwys  ogoneddus  byth.  Gwedi 
dydd  y  farn,  bydd  diwedd  ar  deyrnas  gyf- 
ryngú  Crist,  o  ran  ei  dall  presenol  o  hanfodi 
yn  y  byd  hwn  ;  ond  byth  ni  ddaw  diwedd  ar 
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anyau. II.  27.  «  28.  18. 

ei  deyrnas  hmtfMf ẁj  Mab  Duw,  yn  un  (3  E  ŵ   pii,  2  9  _ 
deb  y  Tad  a'r  Ysbryd  :  bydd  ef,  yn  undeb  y  |  ij,  13.  i  pedr  3. 22.  D-t.  1 

1  13. 

Pers'onau  eraill,  ac  hefyd  mewn  undeb 
natur  ddynul,  yn  eistedd  ar  ei  orseddfa  byth  ; 
yn  gwisgo  anrbydedd  ei  swydd,  ei  holl  gyf- 
lawniadau  cyfryngol,  yn  ngbyd  â'u  hetteiih- 
au  a'n  canlyiiiadau  sicr  a  pliarâus,  yn  ddi- 
ddiwedd  :  ac  niae  yn  ddYammau  y  bydd  ef 
n  eistcdd  byth  bylboedd,  mewn  ystâd  o  or- 
weh-awdurdod  a  gogoniant,  fel  Pen  a 

(Gwaredwr  mawr  ei  holl  eglwys  ;  ac  felly, 
yn  yr  ystyriaetbau  hyn,  bydd  ei  lywodraetb 

yn  HywodrHetb  dragywyddol,  a'i  freniniaeth 
uid  á  ymaith,  ac  ni  ddyfethir.  t  Hyn  oll  a 
ddygwydd,  wedi  iddo  dd:lëu  a  diddymn  pob 
illywodraeth  wladol  ac  eglwysig,  o  ran  eu 
Jull  presenol  yn  y  byd  hwn,  ||  yn  nghyd  a 
jipbob  awdurdod  a  gallu,  ag  mae  dynion  neu 
gythreuliüid  wedi  en  harfer  yn  anghytìawn 
ar  eu  gwahanol  isafiaid,  yn  wrthwyneb  iddo 
tef,  ac  i'w  bobl  a'i  achos  ef.  Mae  y  gair 
kataryêzê,  "  ddilëu,"  yn  arwyddo  ymddi- 
fadu  o  awdurdod,  cyfreithlawn  neu  anghyf 
freithlawn  ;  ac  yn  cael  ei  ddefoyddio  weith 
iau  am  bob  un  o'r  ddau. 

25  *  Canys  b  rhaid  iddo  deyrnasu 
\  byd  oni  osodo  ei  holl  elynion  dan  ei 
draed. 

b  Salm  110.  I.  Mat.  22    44.  Marc  12.  36.  Loc  20.  42,  43. 
t.  2.  34,  35.  Epii.  I.  22.  Heb.  1.  13.  a  10.  12,  13. 

•  Yn  ol  arfaeth,  addewid,  a  cbyfammod 
Duw  â'i  Fab,  (Salm  110.  1,)  rhaid  iddo  ef 
yn  ei  natur  ddynol,  ac  yn  ei  sefyHfa  gyfryng- 
A,  eistedd  ar  ddeheulaw  y  Tad  mewn  mawr- 
;dd  a  gogoniaut,  a  theyrnasu  fel  Breuin  ar 
pi  orsedd,  mewn  llywodraeth  gyffredinol  ar 
bawb  a  phob  peth,  i  hyd  oni  ddarostyngo  y 
Fad  (adn.  27,)  ei  holl  elynion,  a  holl  elynion 

'îi  eglwys,  yn  ddynion  a  chythreuliaid,  dan 
?i  draed  ef,  fel  caethion  rbyfel,  i'w  mathru 
3an  draed  eu  gorchfygwr.  Nid  yw  y  geir- 
tau  hyd  oni  yn  arwyddo  na  theyrnasa  efe 
wedi  darostwng  ei  elyuion:  efe  a  deyrnasa 
pyth  ;  (gwel  ar  adn.  24,)  ond  nid  y n  nghanol  ei 

í|ìlynion,ac  iddarostwngeielynion,felyn  awr. 

I    26  c*  Y  gelyn  diweddaf  f  a  ddin- 
wstiir  yw  yr  angati. 

I      r  adn.  55.  Es.  25.  8.  Ho».  13.  14.  Luc  20.  36.  1  Tîm.  1. 
Heb.  2.  14.  Dat.  20.  14.  a  21.  4. 

*  "Y  gelyn  diweddaf"  o'r  "holl  elynion" 
jchod,  yw  yr  angau ;  hwn  a  ofnir  fwyaf  yn 
iml  gan  y  credinwyr,  er  nad  oes  ganddynt 
idim  i'w  ofni  wedi  myned  trwyddo,  ac  â 
iwn  y  bydd  yr  ymladdfa  ddiweddaf  :  mae 
ìwn  yn  ysgar  corph  ac  enaid  oddi  wrth  en 
;ilydd,  ac  yn  aml  trwy  boenau  mawrion  ; 
ic  mae  hwn  yn  cadw  cyrph  y  saint  dau  ei 
íywodraeth  farwol  yn  y  bedd  :  fel  hyny  mae 
l  n  elyn  y  credinwyr,  yn  elyn  diweddaf, 

n  eu  hymadawiad  o'r  byd  hwn,  ac  yn  elyn 
iliweddaf,  hyd  fore  mawr  yr  adgyfodiad. 
j  Ond  gelyn  a  ddinystrir  y  w  hwn  ;  dinystr- 
vyd  ei  golyn,  a'i  niwed  ef  eisoes  i'r  saint,  a 
jlinystrir  ei  lywodraeth  ef  yn  hollawl  ar  eu 
Iwch  hwynt  yn  yr  adgyfodiad. 

'  27  d  *  Canys  efe  a  ddarostyngodd 
|>ob  peth  dan  ei  draed  ef  f  Eithr  pan 
lrw  yn  dywedyd  fod  pob  peth  wedi  eu 
ilarostwng,  amlwg  yw  mai  oddi  eithr 

Mae  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma  at  Salm 
S.  6,  lle  mae  Dafydd  yn  clodfori  Duw  am  y 
rhagor-fraint  a  roddes  j  ddyn  yn  ei  grëadig- 

aeth,  sef  n  gosod  pob  peth  dan  ei  draed  ef  :" 
itád  yn  Heb.  2.  6—8,  mae  yn  amlwg  fod  y 
Salm  hòno,  nen  ryw  ranau  o  hóni,  yn  perth- 

yn  i  Grist:  ac  mae  yr  _ysgrifenyd'd  yno  yn ei  chymhwyso  at  Grist,  fel  yr  apostoì  yma  : 
ond  rbaid  dea'.l  fod  pob  peth  wedi  eu  daros- 
twng  dau  draed  Crist,  mewn  ystyr  llawer 
helaethach  nag  yr  oeddynt  wedi  eu  daros- 
twng  i  Adda  yn  ei  gyflwr  goreu.  t  Eithr 
pan  yw  y  Tad  yn  dywedyd  trwy  Dafydd, 
fod  pob  peth  wedi  eu  darostwng  i  Grist, 

inae  yn  amlwg  mai  oddi  eitbr  yr  hwn  a'u 
darostyngodd  ydyw  ;  nid  yw  y  Tad  ei  hun 
i'w  ddeall  yn  y  "  pob  peth',  a  ddarostyng- 

wyd. 28  e  *  A  phan  ddarostynger  pob 
peth  iddo,  /f  yna  y  Mab  ei  htin  hefyd 

a  ddarostyngir  i'r  hwn  a  ddarostyng- 
odd  bob  peth  iddo  ef,  f  fel  y  byddo 
Duw  ̂ oll  yn  oll. 

e  Salm  2.  8,  9.  a  18.  39,  47.  a  21.  8,  9.  Dan.  2.  34,  35, 
40-45.  Mat.  13.  41-43.  Phil.  3.  21.  Dat.  19.  11—21.  a26. 
2—4,  10—15.  /pen.  3.  23.  a  11.  3.  loac  14.  28.  g  pen. 
12.  6.  Epb.  I.  23.  Col.  3.  11. 

*  Darostwng  mewn  addewid  ydoedd  yn  yr 
adnod  o'r  blaen,  a  phan  gyflawner  yr  add- 
ewid  hôno  yn  berffaith,  yn  narostyngiad  ei 
"  holl  elynion,"  hyd  yn  nod  angau,  y  gelyn 
diweddaf ;  +  yna  y  Mab  ei  hun  hefyd  a  ddar- 
ostyngir,  i'r  hwn  a  ddarostyngodd  bob  peth 
iddo  ef.  Gwedi  i  Grist  roddi  y  deyrnas  i 

Dduw  a'r  Tad,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  24,  efe 
a'i  rhydd  ei  hun  i  fynu  hefyd  i  Dduw  a'r 
Tad,  fel  Brenin  y  deyrnas  gyfryngol  bòno, 
mewn  modd  anrhydeddus  a  gogoneddns 

iawn.  Wrth  y  gair  "  darostyngir,"  dylem 
ochelyd  meddwl,  y  bydd  Iesu  y  pryd  hwnw 

yn  cael  ei  iselu  mewn  un  modd  o'r  peth  yd- 
oedd  o'r  blaen  ;  mae  undeb  y  ddwy  naturyn 
mherson  yr  Eraanuel  mawr,  mawredd  an- 
feidrol  ei  enw  ef,  gogoniant  ei  weithredoedd, 

ei  berthynas  agos  â'r  Tad  a'r  Ysbryd  ac  â'i 
bobl,  yn  nghyd  â'r  ysgrythyrau  sydd  yn  go- 
sod  allan  dragywyddol  barâd  ei  lywodraeth 
ef,  yn  gwarafun  i  ni  feddwl  y  peidia  efe  byth 
a  bod  yn  rhagori  yn  anfeidrol  ar  bawb  eraill, 
dynion  ac  angelion,  yn  y  drydedd  nef  yn 
oes  oesoedd.  J  Yna  y  bydd  Duw,  fel  y  mae 
yn  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd  Glân,  oll  yn  oll 
mewn  llywodraeth,  gogoniant,  a  dedwydd- 
wch  diddarfod  yr  holl  saint,  ac  i'r  dyn 
Crist  lesu  ei  hunan,  fel  eu  pen  hwynt ;  a 
Duw  oll  yn  ©II,  heb  wahaniaeth  personau,  a 
drefna  holl  achosion  y  llywodraeth  nefol,  yn 
ddiayfrwng,  o  hyny  allan  byth.  Rhy  faith 
fyddai  ychwaneg  ar  yr  adnod  ryfedd  hon. 

29  *  Os  amgen,  h  beth  a  wna  y 
rhai  a  fedyddir  dros  y  meirw,  os  y 
meirw  ni  chyfodir  ddim  ?  f  paham  yn- 
te  y  bedyddir  hwy  dros  y  meirw  ? 

A  ado.  16,  32.  Mat.  20.  22. 
Yma  mae  yr  apostol  yn  dychwelyd  at  ei 

brif  bwnc  oedd  ganddo  mewn  llaw,  sef  ad- 
gyfodiad  y  meirw    a    dedwyddwch   y    saint 

T  hwn  a  ddarostyngodd  bob  peth  iddo.  |  mewn  byd  i  ddyfod.     *  Mae  y   geiriaa  hyn, 
811 
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y  meirw. 
"  bedyddio  dros  y  meirw"  yn  ddyrys  iawn  i 
ni;  rhy  faith  o  lawer,  ac  anfuddiol  hefyd, 
fyddai  enwi  yr  holl  ararywiol  syniadau  a  fu 
gan  wahanol  dduwinyddion  arnynt;  ceisiwn 
grybwyll  yn  fyr  yr  hyn  a  gymineradwyir 
fwyaf  gm  ein  Hawdwyr.— Tybir  fod  yr 
apostol  yn  cyfeirio  at  y  rhai  hyny,  a  gyn- 

nygient  eu  hunain  i'w  bedyddio  yn  y  fàn'ar 
ol  merthyrdod  rhai  o'r  cristionogion,  neu  ar 
eu  claddedigaeth  hwynt  ;  fel  pe  byddai  mil- 
wyr  newyddion  yn  ymrestru  yn  y  fyddin,ac 

yn  cymhell  eu  hunain  i'r  frwydr,  yn  lle  y 
rhai  n  fyddent  newydd  syrthio  ar  y  maes. 
Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  protfesu  eu  flFydd  yn 
Nghri^t,  ac  yn  anturio  llid  eu  gelynion,  hyd 
yn  nod  ar  yr  amser  yr  oedd  eraill  newydd 
gael  eu  merthyru  yn  achos  yr  efengyl.  Ónd 
pa  les  a  allasent  ddysgwyl  iddynt  eu  hunnin 
os  nad  oedd  adgyfodiad  y  meirw  ?  Neu  pa 
ddoethineb  oedd  iddynt  wneyd  y  fath  beth  1 

Mae  eraill  yn  cynnyg  yr'agoriad  hyn  ar  y 
geiriau  ;— Ôs  na  chyrodir  y  meirw,  pa  beth  a 
ddaw  o  fabanod  rhi'eni  crediniol,  y  rhni  a 
fedyddir  er  eu  mwyn  hwynt  ar  ol  marw  eu 

rh'íeni,  trwy  rinwedd  eu  rhagorfreintiau 
cyfammodol  oedd  yn  eiddo  iddynt,  er  i'w 
rhi'eni  farw  cyn  en  bedyddio  hwynt?  Mae 
y  golygiad  diweddíf  yn  lled  debyg  i  ddadl 
Crist  dros  yr  adgyfodiad,  oddi  wrth  y  cyf- 
ammod  âg  Abraham.  Matb.  22.  31,  32.  t  Pa 
ham,  ac  i  ba  beth,  y  bedyddir  neb  dros  y 

meirw'yn  yr  ystyriaethau  uchod,  nac  mewn 
hu  ystyr  arall,  i  gadw  achos  Crist  yn  mlaen 
yn  y  byd,  os  nad  oes  adgyfodiad  y  meirw, 

id  Iynt  hwy  â'r  rhai  y  bedyddiwyd  hwynt 
drostynt  ? 

30  *  A  *  phaham  yr  ydym  ninnau 
raewn  perygl  bob  awr  ? 

i  adn.  31.  Rhuf.  8.  36—39.  2  Cor.  4.  7-12.  a«.  9.  a  11. 
23—27    Gal.  5.  II. 

*  Os  nad  oes  dim  gobaith  am  ad^yfodiad  i 
fuchedd  dragywyddol  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist ;  pa  mòr  ynfyd  y  w  i  ni  gristion- 
ogion,  ac  yn  enwedig  i  ni  yr  apostolion,  a 
gweinidogion  Crist,  osod  ein  hnnain  yn  ag- 
ored  bob  amser,  ac  bron  bob  awr  o'nbywyd, 
i  beryglon  ac  enbydrwydd  ?  yr  ylym  ni  y 

ffyliaid  mwyaf  yn  y  byd,  os  nad  oes  adgyt'- 
odiad  ;  oblegid  yn  y  grediniaeth  gadarn,  a'r 
gobaith  o  hyny,  yr  ydym  ni  yn  gosod  ein 

hunain  yn  agored  i'r  fath  beryglon  am  ein 
crefydd,  ac  ni  buasai  dim  arall  yn  ddigon  i'n 
gwroli  ni  i  ddyoddef  y  fath  drallodau. 

31  ä*  Yrydwyf  beunydd  yn  marw, 
'myn  eich  gorfoledd  yr  hon  sydd  gen- 
nyf  yng  Nghrist  Iesu  ein  Arglwydd. 

k  Gen  43.  3.  I  Sara.  8  9.  Jer  11.  7.  Zeo.  3.  6.  /pon. 
4.  9—13.  Act.  20.  23.  Rhuf.  8.  36.  2  Cor.  4.  10,  1 1.  a  11.  23. 

*  w  Myn  eich  gorfoledd  :"  myn  fy  ngorfol- 

edd,  medd  rhai :  yr  oedd  yr  apos'tol  yn  tyst- iolaethn,  yn  y  modd  mwyaf  difnfol,  myn 
eu  gorfoledd  htvynt,  neu  myn  ei  orfoledd  ei 
hun  gyda  hWynt,  ac  ar  eu  rhan,  fel  rhai  wedi 
eu  dychwelyd  trwy  ei  weinidogaeth  ef,  ei  fod 
yn  marw  beunydd  ;  yr  oedd  bob  dydd  yn  ag- 
ored  i  beryglon  a  merthyrdod  ;  yr  oedd  yn  dys- 
gwyl  hyny  yn  wastad  o  hyd  ;  acyrocdd  eidra- 
llodau  a'i  galedi  parâns,  yn  gwneyd  ei  fywyd 
megys  math  o  ddi'enyddiad  nen  ferthyrdod 
araf  poenus  ;  ac  nid  oedd  ganddo  ddim  i'w 
gynnal  o  dàn,  ac  yn  wyneb  hyn  oll,  ond  y 
gobaith  gwynfydedig  o  adgyfodiad  dedwydd, 
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a  thragywyddol  ogoniant  gyda  ei  Arglwydd 
croeshoeliedig  yn  y  nef. 

32  *  Os  yn  ol  dull  dyn  f  yr  ym- 
leddais  âg  m  anifeiliaid  yn  n  Ephesus, 
0  \  pa  lesàd  sydd  i  mi,  oni  chyfodir  y 
meirw  ?  p  ||  bwyttâwn  ac  yfwn ;  canys 
y  fory  marw  yr  ydym. 

m  2  Pedr  2  12.  Jud.  10.  n  Act.  19  1,  23,  fee.  2  Cor. 
1.8—10.  o  Job  25.  3.  S*lm  73.  13— 15  M..I.  3.  I  4,  15. 
Luc  9.  25.  p  Preg.  2.  24.  a  1 1  9.  Es.  22.  13.  a  56.  12. Luc   12    19,  20. 

*  Os  yn  ol  dull  dynion  yw  y  saesoneg : 
anthrôpon  yw  y  gair  Groeg,  a  dynion  y  cyf- 
ieithir  ef  mewn  mànau  eraill.  Os  yn  ol  y 
dull  y  byddai  dynion  yn  yr  araser  hwnw,  yn 
peri  i  gaethion  a  drwg-weithredwyr  ymlacld 
âg  anifeiliaid  gwylltion  er  cael  eu  dyfetha 
ganddynt ;  t  yr  ymleddais  âg  anifeiliaid  yn 
Ephesus.  Aîae  rhai  yn  cymmeryd  y  geiriau 
yn  Üythyrenol,  ac  yn  lybied  i  Paul  orfod 
ymladd  âg  anifeiliaid  gwylltion  yn  y  chwar- 

eufa  yn  Ephesus,  er  difyrwch  i'w  erlidwyr; 
ond  mae  eraill  yn  tybied  yn  wahanol,  mai 

dynion  creulawn  ac  anifeihidd  a'i  herlidient 
ef,  mae  yn  feddwl.  Pe  bnasai  wedi  ymladd 
ag  anifeiliaid,  yn  yr  ystyr  lythyrenol,  peth 
rhyfedd  na  buasai  Luc  yn  yr  Actau  yn  cry- 
bwyll  am  beth  mòr  hynod  :  a  phan  feddyl- 
iom  fod  gan  Panl  hawl  i  ddinas-fraint  Rhnf- 
ain,  nid  yw  yn  debyg  y  goddefai  y  fath  drin- 
iaeth  heb  amlygu  hyny  i'w  erlidwyr,  y  rhai 
ni  feiddient  ymddwyn  ato  felly  wedi  gwy- 
bod  mai  Rhufeiniad  oedd.  Felly,  mae  yn 
debyg  mai  mewn  dull  ffugyrawl  rnae  i  ni 
ddeall  y  geiriau  ;  ac  mae  yr  ymadrodd  "  Os 
yn  ol  dnll  dyn"  yn  hytrach  yn  cadarnâri 
byny.  %  Os  ymleddais  I  â  dynion  creulawn 
yn  debyg  fel  yr  ymleddir  ag  anifeiliaid 
gwylltion  yn  y  chwareufa  (theatre)  yn 
líphesns,  pa  lesâd  sydd  i  mi  oni  chyfodir  y 
meirw?  gwel  ar  adn.  30.  (|  Os  nad  oes  ad- 
gyfodiad,  na  barn,  na  byd  ar  ol  hwn,  yna 
nis  gwaeth  i  mi  a  chwithau,  a  phawb  sydd 
yn  profFesu  ffydd  yn  Nghrist,  beidio  a  gosod 

ein  hunain  yn  agored  i'r  fath  enbydrwydd 
a  chaledi,  ac  ymollwng  i  gymmeryd  ein  rhan 
0  fcluswedd  a  moethau  y  byd  hwn  tra  byddr 
om  ynddo  ;  ni  a  fyddwn  feirw  brou  yn  un- 
ion,  a  thyna  ddiwedd  am  danom  fel  anifeil- 
iaid  :  hyny  yw  yn  ol  yr  athrawiaeth  nad  oe« 
adgyfodiad  y  meirw. 

33  q  *  Na  thwyller  chwi :  r  f  y  mae 
ymddiddanion  drwg  yn  llygru  moesau 
da. 

q  pen.  6.  9.  Mat.  24.  4,  U,  24.  Gal .  6.  7.  Epb.  6.  6. 
2  Thes    2.  10.  Dat    12   9.  a  13    8—13  r  p*n.  6.  6.  Diar. 
9  6.  a  13.  20.  2  Tim.  2.  16—18.  Heb.  12.  15.  2  Pedr  2. 

2,  IS— 20. 
*  Ond  na  thwyller  chwi,  frodyr,  gan  y 

fath  athrawiaeth  gyfeiliornns  a  niweidiol,  yr 
hon  sydd  yn  tueddu  i  ddadymchwelyd  y 
cwbl  o  wir  grefydd  a  moesau  da  hefyd. 
t  Mae  athrawiaeth  y  bobl  sydd  yn  gwadu 

adgyfodiad  y  meirw,  a  phob  cyfeillach  â'r cyfryw  ddynion,  yn  ysu  fel  cancr,  ac  yn 
Ilygra  barn,  meddyliau,  a  moesau,  y  rbai  a 
gytnmerant  en  twyllo  ganddynt.  Geirian  y 
Bardd  Menander,  meddant,  yw  yr  adnod 
nchod,  y  rhan  olaf. 

34  **Deffrôwch  fyn  gyfiawn,Jac 

1  na  phechwch  :  ||  canys  M  nid  oes  gan 
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rai  wybodaeth  am  Dduw.    x  §  Fr  cy- 
wilydd  i  chwi  yr  wyf  yn  dywedyd  hyn. 

•  Joel  I.  5.  Joaa  I.  6.  Rlmf.  13.  11.  F.ph  5.  14.  t  S,I,n 
4  4«  119.  II.  loan  5.  14.  a  8.  11.  u  pen.  8  7.  Gwel  »r 
Rhuf    1.  28    1  The».  4.  5.        *  pen.  6.  5.  H«b.  5.  II,  12. 

Mae  yn  debyg  fod  y  cyteiliornad  uchod 
yn  nghyích  yr  adgyfodiad  wedi  llygro  a  hudo 
y  Corinthiaid,  lawer  o  honynt,  i  gysgad- 
rwydd  ysbrydol  a  gwrthgiliad  cnawdol  i 
raddau  mawr  iawn  ;  arn  h\ny  mae  yr  apos- 
tol  megys  yn  bloeddio  yn  uchel  arnynt  i 

ddeftrôi  o'r  cysgadrwydd  a'r  merwindod 
hyny.  tDeffrôwch  mewn  modd  cyfiawn,  fel 
y  gweddai  i  ddynion  cyfiawn,  ac  i  farnu  yn 
gyfiawn  am  fater  o  gymmaint  pwys  ag  ad- 
gyfodiad  y  meirw;  a  deffrôwch  ,i  fyw  yn 
sobr,  yn  dduwiol,  ac  yn  gyfiawn  >n  y  bvd 
sydd  yr  awr  hon.  í  Cymmerwch  ofal  rhag 
eich  arwain  i  athrawiaethau   pechadurus,  ac 
hyny  i  foesau  a  gweiihredoedd  pechadur- 

as  :  neu,  na  phechwch  trwy  gynnal  a  phleid- 
lo  athrawiaethau  pechadurus  sydd  yn  dad- 
ymchwel  yr  holl  efensjyl,  ac  yn  ddinystriol  i 
neidiau  dynion.  ||  Er  cymmaint  yr  ym- 

Ifrostiai  y  Corinthiaid  o'n  gwybodacth,  yr 
>edd  yno  lawer  o  honynt,  a'r  ymffrostwyr 
nwyat'  hefyd,  efallai,  heb  nemawr  o  wir  wy- 
>odaeth  o  Ddnw  gandd^nt,  yn  ol  datguddiad 

r'r  efengyl  o  hóno  ;  ac  yr  oeddynt  yn  byw 
el  pe  na  buasai  ganddynt  iawn  syniad  am 
Dduw  na  byd  a  chyflwr  i  ddyfod.  §  Yr 
>edd  hyn  yn  gywilydd  i  rai  a  ymffrostient 

Tymmaint  o'u  gwybodaeth,  i  rai  yn  proffesu 
;u  hunain  yn  gristionogion,  i  rai  a  gawsent 
jymmaint  o  freintiau,  ac  yn  gy  wilydcl  mawr 

'w  hathrawon  chwyddedig,  na  buasent  wedi 
;o  dysgu  hwy  yn  well :  mynai  yr  apostol 

|ddynt  hwy  a'u  hathrawon  gywilyddio  yn  y 
nlwch  o  herwydd  yr  annwybodaeth  bechad- 

irus  hon.     Mae  annwybodaeth  yn  gywilydd 
eglwysi,  yn  gystal  ag  anfoesoldeb  i  ber- 

onau. 

35  *  Eithr  fe  a  ddywed  rhyw  un, 
'  f  Pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw  ?  |  ac 
a  pha  ri/w  gorph  y  deuant  ? 

y  Job  ll/l2  «22.  13  Sitlm  73.11.  Pree.ll/5.  Ezet . 

I.  30  'ph.í  3.  íi.4'  9'    *  9    10         Z  ad°    38~53-    Mat-  22 
*  Rhyw  un  yn  mhlith  y  Corinthiaid  ag 

»edd  yn  gwadu  yr  adgvfodiad,  ac  yn  caru 
ladlao  yn  erbyn  y  fath  athrawiaeth.  +  Pa 
odd,  neu  trwy  ba  foddion  y  cyfodir  y  meirẃ, 
>a  fodd  y  dichon  i'r  fath  beth  fod  1  Ar  ol 
'r  corph  farw,  troi  yn  bridd,  y  pridd  llych- yd  hwnw  yn  cael  ei  chwalu  gm  y  gwynt  i 
edwar  cẃr  y  byd,  efallai  ;  neu  dyfu  yn 
orfa  ac  yn  llysiao,  er  ymborth  i  anifeiliaid, 
!  dynion  yn  bwyta  o'r  anifeiliaid  hyny  dra- 
hefn  ;  ac  fel  hyny  yn  troi  i  wahanol  gyrph 
1  sylweddau  am  oesoedd,  ¥e,  am  íìloedd  o 
ynyddoedd  ;  pa  fodd  y  cyfodir  y  meirw 
vedi  hyn  ol!  ?  \  Ac  os  yw  y  fath  beth  an- 
ygoel  yn  bosibl,  â  pha  ry  w  gyrph  y  deuant  ? 
1  cyrph  anìanol,  cn  iwdol,  o  gig  a  gwaed  fel 
n  bresenol  a  fyddant,  ai  ynte  rliyw  ]un  ac 
nsawdd  aralla  fydd  arnynt  ?  Mae  y  gwrth 
dadt  uchod  yn  ddenblyg;  un  am  bosìbl 
wydd  yr  adgyfodiad,  a'r  11*11  am  y  dvll  o 
óno:  ac    mae  yr    apostol   yn    ateb   y  ddau. 
n  adn.  36,  mae  yn  ateb  y  cyntaf;  ac  yn 
dn.  37,  38,  mae  yn  ateb  yr  ail  :  ac  oddi  yno 
jn   mlaen  mae   yn  llefaru   mewn  modd  ag 
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sydd    yn    tueddu    i     ddadymchwel    y    ddao 
wrthddadl. 

36  a  *  O  ynfyd,  b  \y  peth  yr  wyt 
ti  yn  ei  hau,  ni  fywhèir  oni  bydd  efe 
marw. 

a  Lmc  12.  20.  a  24.  25.  Rhnf.  1.22.  Eph.  1.  15. 
b  loan  12    24. 

*  Nid  mown  nwyd  d  ligofus  yr  oedd  yr 
apostol  yn  galw  "  ynfyd"  ar  y  gwrthddadl- 
euwr  hwn,  ond  mewn  dull  difrifol  ac  awdur- 
dodol  o  geryddu  y  fath  annwybodaeth  a  hol- 
iadau  cecrus.  t  Cystal  y  gallasai  ofyn  am  y 
gronyn  gwçnith,  neo  ryw  rawn  arall,  pa  fodd 
y  bywhâai  ac  y  tyfai,  ar  ol  ei  hau  yn  y 

ddaear  a  marw  yno.  Rhaid  i'r  hedyn  farw 
yn  y  ddaear  cyn  y  bywhâo,  ac  y  delo  i  fynu 
yn  eginyn  ;  ac  er  ei  farw  ni  a  welwn  ei  fod 
yn  bywhâu,  er  nas  gwyddom  ni  pa  fodd  ;  ac 
oni  all  Dnw  yr  on  modd  fywhâo  y  meirw, 
er  nas  gallwn  ni  amgyffred  pa  fodd.  Mae 
rbai  anghredinwyr  diweddar  yn  dadlao  yn 
erbyn  yr  apo3tol  yma,  ac  yn  dywedyd,  nad 
yw  yr  hedyn  ddim  yn  marw  ar  ol  ei  hao  ; 
oblegid  fod  brayodyn  bychan  o  hóno  yn 
byw,  ac  yn  tyfo  ;  ac  nad  oes  ond  y  sylwetíd 
o  amgylch  y  bragodyn  (Germen)  hwnw  yn 
marw.  Ond  mewn  gwirionedd,  mae  yr 

hcdyn,  fei  y  cyfryw,  yn  marw;  ac  yn  dar- 
fod  a  bod  yn  ronyn  o  ŷd  mwyach,  er  bod 
rhan  o  hóno  yn  blagoro,  megys  i  fywyd  ne- 
wydd,  mewn  modd  nas  gwyddom  ni,  mwy 
nac  y  medrwn  amgyffred  am  adgyfodiad  y 
meirw. 

37  *A'r  peth  yr  wyt  yn  ei  hau, 
f  nid  y  corph  a  fydd  yr  ydwyt  yn  ei 
hau,  ond  gronyn  noeth,  Jysgatfydd  o 
wenith,  neu  o  ryw  rawn  arall. 

*  Gwedi  dangos  posiblrwydd  yr  adgyfod- 
iad  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae  yr  apostol 
yma  yn  ateb  i'r  ail  wrthddadl,  yn  adn.  35, 
am  ddull  yr  adgyfodiad,  "  â  pha  ryw  gorph 
y  deomt."  Gronyn  noeth  o  wenith,  efallai, 
neo  o  ryw  rawn  arall  sydd  yn  cael  ei  hao  ; 
ac  ar  ol  i  hwn  farw  yn  y  ddaear,  mae  yn 
dyfod  i  fyno  mewn  dull  arall ;  yn  gyntaf  yr 
eginyn,  wedi  hyny  y  dywysen,  yna  yr  ŷd 

llawn  yn  y  dywysen,  Marc  4.  28.  +  "  Nid 
y  corph  a  fydd  yr  ydwyt  yn  ei  hau  :"  hyny 
ywr,  nid  y  gronyn  a  heui'r  sydd  yn  dyfod  i fynu  ;  »nae  hwnw  yn  marw  yn  y  ddaear  : 

ond  o  sylwedd  hwnw  mae  y  "  corph  a  fydd ;" 
sef  j  r  eginyn,  y  gorsen,  y  dywysen,  a'r  ŷd 
Ilawn  yn  y  dywysen.  t  Ara  y  eronyn  gwen- 
ith  a  rliai  grawn  eraill  yn  marw,  gwel  ar 
loan  12.  24. 

38  *  Eithr  cDuw  sydd  yn  rhoddi 
iddo  gorph  fel  y  mynodd  efe,  f  ac  i 
bob  hedyn  ei  gorph  ei  hnn. 

c  pen.  3.  7.  S«lm  104.  14.  Es.  61.  11.   Mare  4.  26—29. 

*  Pan  gyfodo  yr  hedyn  o'r  ddacar  trwy 
nerth  blaguriad,  yr  hyn  mae  yn  gael  gan 
Dduw  naturiaeth,  mae  efe  yn  rhoddi  iddo 
gorph,  sef  Hun  a  sylwedd,  fel  y  mỳno  efe  ei 
hun  :  nid  oes  gan  ddynion  ddim  Ilaw  yn 

hjny,  ac  nis  gall  dynion  amgyft'red  pa  fodd mae  y  naül  eginyn,  corsen,  tywysen,  a 
ffrwythlondeb  y  naill  dywysen,  yn  rhagori 
ar  un  araîl  yn  yr  un  màn.  +Ac  mae  Duw 
yn  rhoddi  i  bob  hedyn  ei  gorph   ei  hun;  o$ 
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gwenithyn  a  heuYr,  gwenith  a  gyfyrt  o'r 
gronyn  h  vnw,  ac  os  rhyw  hertyn  arall  a 
lieuir,  o  rywogaeth  hwnw  y  byrtrt  y  ffrwyth, 
neuy  corph ;  fe!  y  mae  perphaith  wahaniaeth 
yn  cael  ei  gartw,  rhwng  yr  holl  ararywiaeth 
o  bethau  tyfol,  trwy  yr  holl  fyd  a  thrwy  yr 
holl  oesoedrt.  Yn  gyffelyb  i  hyn  y  byrtrt 
cyrph  y  saint,  wedi  iddynt  fraenu  a  throi  yn 
llwch,  hwy  a  gyfodir  mewn  dnll  newyrtd  a 
mwy  gogoneddus  ;  nid  yn  mhob  ystyr  yr  un 
peth  ag  oeddynt,  ond  yn  llawer  gwell  a  mwy 
rhagorol.  E  wnair  hyn  trwy  ddoethineb 
ánfeidrol,  yn  olewyllys  benarglwyddiaethol, 
a  chan  nerth  hollalíuog  Duw;  ond  tnewn 
modd  anamgyffredadwy  i  ni.  Am  hunan- 
iaeth  holl  ronynau  y  corph,  fel  yn  angen- 
rheidiol  i  adgyfodiart  yr  un  corph,  nid  y w  yr 
ysgrythyr  mewn  un  màn  yn  dywedyd  dim  ; 
ac  mae  y  bennod  hon  yn  dangos  yn  lled 
gryf  yn  erbyn  hyny:  maegan  Ortuw  lawer  o 
ffyrrtd  eraill  i  g.irtw  hunaniaeth  corphorawl. 
Nid  yw  yr  un  gronynau  yn  hollawl,  yn 
gwneyd  i  fynu  ein  cyrph  ni  am  ddwy  awr 

yn  nghyd,  mewn  un  ran  o'n  bywyd ;  eto,  yr 
un  personau  ydym  ni,  o  ran  corph  ac  enairt 

o'n  mabanrtort  hyd  henaint:  gan  hyny  nid 
oes  achos  llwytho  a  dyrysu  athrawUeth  yr 

adgyfodiart  â'r  anhawsdra  hyn,  yr  hwn  sydrt 
yn  rhoddi  y  fantais  fwyaf  i  anghredinwyr  i 
ddadlau  yn  ei  herbyn. 

36  d  *  Nid  yw  pob  cnawd  unrhyw 
gnawd :  f  eithr  arall  yw  cnawd  dyn- 
ion,  Jac  arallyw  cnawd  anifeiliaid,  a 
chtiawd  arall  sydd  i  bysgod,  ||  ac  arall 
i  adar. 

dGen.  1.20-2Ô. 

*  Fel  y  mae  i  bob  hertyn  ei  gorph  ei  hun, 
felly  hefyd  y  mae  i  bob  rhywogaeth  o  gread- 
tír  ei  gnawd  ei  hun,  ac  "  nid  yw  pob  cnawd 
unrhyw  gnawd  :"  t  mae  cnawd  dynio»  yn  wa- 
hanol  iawn  i  gnawrt  anifeiliairt,  |  a  chnawrt 
anifeiliairt  yn  wahanol  i  gnawrt  pysgod ;  ||  a 
hwnw  eilwaith  yn  wahanol  i  gnawrt  adar  ;  er 

gwneuthur  y  cwbl  ar  y  cyntaf  o'r  un  defnyd<l 
dechreuol.  Gan  fod  y  Crëtwdwr  yn  gallu 
gwneyd  a  chadw  y  gwahaniaeth  hyu  yn  y 
crëaduriaid,  oni  all  efe  hefyd  adgyforti  ein 
cyrph  ni,  ac  i  bob  un  ei  gorph  prîodol  ei  hun, 

werti  ei  artdasu  i'r  ystad  a  fwriertir  i  ni, 
mewn  mortrt  anamgytfrertartwy  i  ni  1 

40  *  Y  mae  hefyd  gyrph  nefol,  a 
chyrph  daearol :  f  ond  arall  yw  go- 
goniant  y  rhai  nefol,  \  ac  arall  y  rhai 
daearol. 

*  Heblaw  cyrph  a  sylwertdau  rtaearol,  o 
lysiau  tyfol  a  chrêaduriaid  bywiol,  y  mae 
hefyrt  gyrph  nefol,  neu  wybrenol,  yn  gystal 
a  chyrpli  rtaearol,  a  gw  ahaniaeth  rhyngddynt. 

t  Y  rhai  nefol  yw  yr  haul,  y  lleuart  a'r  ser, 
a'u  gogoniant  prYortol  i  bob  un  o  honynt : 
Ja'r  cyrph  rtaearol  yw  pethau  syrtrt  ar  y 
drtaear,  a'u  gogoniant  prìodol  i  bob  un  o  hon- 
ynt  hwythau,  fel  crëaduriaid  a  gweithrertoertrt 
Duw.  Mae  gogoniant  y  cyrph  nefol  yn  Ila- 
wer  mwy  na  gogoniant  y  cyrph  rtaearol;  ac  nid 
yw  gogoniant  cyrph  y  saint  ar  y  drtaear, 

mewn  cymhariaeth  i'r  hyn  a  fyrtrt  yn  yr  art 
gyfortiart,  onrt  meeys  gogoniant  rtarn  o  brirtrt, 
mewn  cymhariaeth  i  ogouiant  yr  haul  yn  y 
ffurfafen. 

8Í4 

41  €  *  Arall  yw  gogoniant  yr  haul, 
f  ac  arall  yiv  gogoniant  y  lloer,  l  ac 
arali  yw  gogoniant  y  ser :  ||  canys  y 
mae  rhagor  rhwng  seren  a  seren  mewn 

gogoniant. 
«  Gen.  1.  11-16.  Deot.  4.  19.  Job.  31.  26,  27.  Saîm  8. 

3.  •  19.  4-6.  a  143.  3—5.  Es    2t.  23. 

Yn  mhlith  y  cyrph  nefol  eu  hunain,  mae 
gwahanol  rartrtau  o  ogoniant;  neu  o  leiaf  y 

maentyn  ymrtrtangos  feliy  i  ui  :  *  mae  un  go- 
goniant  i'r  haul,  yr  hwn  syrtrt  yn  llewyrchn  yn 
rtrtysglaer  iawn,  trwy  ei  oleuni  cynnwynawl 

ei  hun  ;  t  mae  gogoniant  arall  i'rlíoer,  yr  hon 
syrtrt  yn  rterbyn  ei  goleuni,  trwy  artlewyrch- 
iart,  o'r  haul,  ac  sycirt  o  radd  wànach  ;  |  ac 
mae  gogoniant  arall  i'r  ser,  gwibiog  a  sefydl* 
og:  ||  mae  gogoniant  y  ser  yn  llai  na  gogori- 
iant  yr  haul  a'r  lloer;  ac  mae  rhagor  héfyd 
rhwng  seren  a  seren  raewn  gogoniant :  mae 
y  ser  sefydlog  yn  llewyrchu  drwy  eu  goleuni 
en  hunaín,  fel  yr  haul  ;  a'r  ser  gwibiog  trwy 
oleuni  benthyciol,  fel  y  lloer  :  mae  y  ser  oíl 
o  wahanol  raddau  o  ogoniant,  neu  ddisgleir- 

deb:  ac  eto,  hwy  a  wnaed  oll  o'r  un  defnydd 
rtechreuol,  a'r  defnydd  hwnw  ei  hunan  o 
drtim,  trwy  fawrertd  nerth  Duw,  er  nas  gwy- 
rtdom  ni  pa  fodd. 

42  *  Felly  hefyd  fŷ  rnae  adgyfod- 
iad  y  meirw.  +  Efe  a  heuir  s  mewn 
ilygredigaeth,  h  \  ac  a  gyfodir  mewn 
anllygredigaeth : 

/•adn.  50—54.  Dan.  12.  3.  Mat.  13.  43.  Pbil.  3.  20,  21. 
?  Gen.  3.  19.  Job.  17.  14.  S,.lm  16.  10.  a  49.  9,  14.  Es.  28. 
17.  Act.  2.  27.31.  a  13.34—  37.  Riinf.  1.  23.  a  9.  21.  h  afli. 
52-54.  Luc  20    35,  36.  1  PeJr  1.  4. 

Yma  mae  yr  apostol  yn  cyrahwyso  y  peth» 
au  uchod  oll  at  y  pwnc  sydrt  ganrtdo  mewn 
llaw,  sef  *«  pa  fodrt  yr  adgyfodir  y  meirw, 

ac  a  pha  ryw  gorph  y  deuant,"  adn.  35. 
*  Felly  hefyd  y  mae,  neu  y  bydd,  yn  adgyfod- 
iad  y  meirw:  yr  un  doethineb  a  gallu  rtwyf- 
ol,  ac  sy  mewn  ffyrdd  anadnabyddus  i  ni, 

yn  peri  i'r  had  darddu  a  thyfü  o'r  ddaear, 
gyda  gwahanol  brydferthwch  a  ffrwythlon- 
deb  i'r  hyn  oertrt  pan  hauwyrt  eí,  ac  wedi 
irtrto  farw  yn  y  drtaear;  a'r  Duw  hwnw,i 
yr  hwn  a  giëortrt  amryw  fath  o  gnawrt,  ac  o 
gyrph  nefol  a  rtaearol,  o  ddim  yn  y  dechreo;i 
efe  a  all  yn  ddîammau,  adnabod  a  didoji, 
llwch  príodawl  pob  corph  dynol ;  ac  a  all 
wneyd  y  fath  gyfnewidiad  gogoneddus  ar  y 

corph,  a  i  gynnysgaethu  a'r  fath  ansoddan 
rhagorawl,  ag  a'i  gwna  yn  gydymaith  addaS 
a  dymmunol  i'r  enaid,  er  nas  gwyddom  ni 
pa  fodd.  t  Mae  y  corph  yn  cael  ei  hau,nen! 
ei  gladdn,  mewn  Ilygredigaeth ;  mae  wedlj 
rnarw  eisoes,  ac  y n  barod  i  Iygru,  ofi,  a  braenu  :| 
cyn  pen  hir  o  amser  bydd  wedi  llygfrö 
yn  hollawl,  a  throi  yn  llwch  man,  fel  pe  tfa 
buasai  gorph  dynol  erioed.  %  Ond  yn  yr  ad-j 
gyfortiart,  efe  a  gyfortir  mewn  anllygredig  ' 
aeth:  bydd  wedi  ei  buro  yn  hollawl  odd:\ 
wrth  lygredigaeth  y  bedrt,  ni  bydd  yn  ddarös  I 
tyngedig  i  farwoîrteb  na  Hygrertigaeth  bytl 
mwyach;  byrtrt  werti  ei  artrtasu  i  ystâd  ober 
ffaith  iechyd,  nerlh,  a  bywiogrwydd  ambyttj 

bythoertrt. 
43  *  Efe  a  heair  *  mewn  ammharch 

ac  a  gyfodir  mewm  gogoniant:  f  efeí; 
heuirAmewn  gwendid,  ac  a  gyfoJ' ' 
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mewn  nerth  :  \  efe  a  heuir  yn  gorph 

pUiianol,  ac  a  gyfodir  yn  gorph  ys- 
ibrydol. 

i  Phil.  S.  20,  21.  *  Job  14.  10.  Salni  102.  23.  2  C«r. 
3.4.  /peu.6.  14.  M»t.  22.  29,  30.  Maro  12.  24,  25. 
Cor.  12.  4.  Pl.il    3.  10. 

*  Dylasem  ddywedyd  o'r  blaen,  mai  dy- 
odiad  dyn  i'r  byd  hwn,  mae  rhai  yn  ddëall 
vrtìi  hau  yn  yr  adnodau  hyn:  fel  hyny  mae 

■n  cael  ei  hau  mewn  llygredigaeth.  (adn  42  ) 
ef  trwy  bechod  yn  ddarostyngedig  i  lygred- 
jgaeth;  ac  mewn  anmharch,  yn  wael,  yn 
ildirmygus,  ac  yn  anhardd,  fel  mae  yn  rhaid 

noddi  gorchudd  dros  y  rhan  fwyaf  o'r  corph, 
íguddio  ei  anharddwch  ef,  pen.  12,  23.  Ond 
rrth  ei  hau  yn  y  bedd,  nid  oes  dim  yn  fwy 

wael,  atgas,  a  hyll  yr  olwg  arno  i'r  byw,  na 
lliorph  marw  dyn  :  "  fel  y  claddwyf  fy  marw 
llan  o'm  golwg,"  ebai  Abraham  am  ei  Sa- 
|j|ah  brydferth  acanwyl,  ar  ol  iddi  farw.  Ond 
r  hau  corph  y  credadyn  mewn  anmharch, 
fe  a  gyfodirmewn  gogoniant,  yn  gorph  dys- 
[laer  a  hardd  iawn ;  mewn  oedran  perffaith, 

tybia  rhai,)  ac  heb  ddim  o'r  anafau  a'r  an- 
jurfiaeth,  sydd  yn  gwneyd  cyrph  dynion 
n  annolygus  ac  anhawddgar  yn  awr  yn  aml : 
ydd  yn  un  ffurf  â  chorph  gogoneddus  Iesu 
lawr  ei  hun ;  ond  pa  fath,  a  pha  mòr  ddys- 
laer  fydd  y  gogoniant  hwnw,  nis  gailwn  ni 
r  awr  hon  ei  wybod.  t  Yn  y  byd  hwn  mae 
u  gorph  egwan,  brau,  ac  afiach ;  a  rhoddir 
!  yn  y  bedd  yn  wanach  byth,  yn  hollawl 
iinerth,  a  dîamddiffyn,  yn  ysglyfaeth  hawdd 
y<\  yn  nod  i  bryfed  mân,  Job  19.  25.  Ond 

e  a  gyfodir  yn  fywiog,  yn  gryf,  a  chyda'r 
itb  ansoddau  iachus  nerthol,  fel  y  bydd  uwch- 
,w  pob  gwendid  tumewnoí,  a  phob  niweid- 
iu  a  pheryglon  allanol  byth  :  yna  gall  gyd- 

aedeg  â'r  enaid  gogoneddawl,  ac  âg  angyl- 
pn  Duw,  yn  nhrigfanau  a  gwaith  y  nefoedd 
jn  ddiflino  byth  :  ie,  bydd  yn  ddigon  nerthoi 
jddal  tragywyddol  bwys  gogoniant,  yn  nys- 
íeirdeb  y  drydedd  nef.  J  Mae  y  rhan  oìaf 

pn  o'r  adnod  yn  yr  adnod  nesaf,  yn  y  Saes- peg,  ac  felly  yn  y  Groeg  hefyd.  Dygir  y 

prph  i'r  byd  hwn,  acmae  yn  byw  ynddo,  yn 
prph  anianol ;  yn  cael  ei  gynnal  a'i  adgyf- 
pthu  yn  wastadol  gan  fwyd  a  dj'od,  cwsgî 
b  awyr,  ac  nid  oes  iddo  ond  bywyd  tym- 
iorawl,  fel  cyrph  anifeiliaid  :  ac  os  metha  yr 
mgeledd  trwy  y  pethau  naturiol  uchod,  mae 
prpb  dyn  yn  cael  ei  roddi  yn  farw  yn  y 
iîdd,  fel  ceíain  oer  anianol,  neu  dywarchen 
jrwol.  Ond  yn  yr  adgyfodiad,  efe  a  gyfod- 
I  yn  gorph  ysbrydol :  nid  o  ran  y  sylwedd  o 
pno  ;  oblegid  yn  yr  ystyr  hyny  byddai  corph 
pbrydol  yn  wrthddywediad  ;  ond  o  ran  ei 
ìsawdd  a'i  ystâd  ogoneddawl.  Yn  yr  ystyr 
-ny  bydd  cyrph  y  Saint  yn  debycach  iang- 
íjon  nac  i  gyrph  dynol ;  yn  hardd,  yn  anllygr- 
j'wy,  heb  ddim  gwendid,  yn  anfarwol;  ni 
l'ddani  yn  ddarostyngedig  i  newyn  nasych- 
«i  i  niwed  gan  wres  nac  oerni  ;  ni  bydd  ar- 
'nt  eisiau  bwyd  na  diod,  dillad,  meddygin- 
cth,  na  phrlodas.  Byddant  wedi  eu  puro 
"  coethi  yn  berffaith,  nid  yn  unig  oddi  wrth 
fchod,  ond  hefyd  oddi  wrth  holl  wendidau 
!  öechod  dynoliaeth  yn  y  fuchedd  hon  :  medd- 
i'inir  ac  ysgogir  hwy  gan  yr  Ysbryd  Olân 
I  nwn  a'u  cyfododd;  a  bywiocêir.hwy  yn non-gyrchol  gan  yr  enaid,  yn   ddiysgariad 

44  *  Y  mae  corph  anianol,  f  ac  y 
mae  corph  ysbrydol. 

*  Y  mae  corph  anianol,  addas  i'n  sefyllfa 
ni  yn  y  byd  hwn,  tac  y  mae  corph  ysbrydol, 
addas  i'r  ystad  yn  y  nefoedd  ;  ac  nis  gall  y 
rhai  hyn  fod  yn  mhob  ystyr  yr  un  fath.  Yn 
y  fuchedd  hon,  yr  ydym  yn  gorfod  gwasan- 

aethu  ein  cyrph,  a  gweini  i'wr  hymgeledd 
hwynt ;  ac  yr  ydym  yn  ymddybynu  llawer 
iawn  ar  y  corph  ani  weithrediad  y  meddwl : 
ond  yn  y  byd  a  ddaw,  bydd  ein  cyrph  yn 
hollawl  yn  gwasanaethu  ein  hysbrydoedd,  yn 
gweini  iddynt,  yn  ymddybynu  arnynt,  ac 
am  hyny  geliir  eu  galw  yn  gyrph  ysbrydol. 
Anianol  ydynt  yma,  ysbrydol  fyddant  fry. 

45  *Felly  hefyd  y  mae  yn  ysgrif- 
enedig,  m  f  Y  dyri  cyntaf  Adda  J  a 
wnaed  yn  enaid  byw,  ||  clt  Adda  di- 
weddaf  n  §  yn  yspryd  yn  bywhâu. m  adn.  47—49.  Gen.  2.  7.  Rbof.  5.  12—14.  Dat.  16.  3. 
n  Ioan  1.  4.  a  4.  10,  14.  a  5.  21,20—29.  a  6.  33,  39,  40,  57, 
63,68.  a  10.  10,  28.  a  11.  25,  26.  a  14.  6,  19.  a  17.  2,  3. 
Aot.  3.  15.  Rhuf.  5.  17,  21.  a  8.  2,  10,  11.  Phil  3  21.  Col. 
3.  4.  1  Ioan  1.  1—3.  a  5.  11,  12.  Dat.  21.  6.  a  22.  I,  17. 

*  Mae  y  rhan  flaenaf  o'r  adnod  "  yn  ys- 
grifenedig"  yn  Gen.  2.  7.  t  "  Y  dyn  cyntaf" 
o  holl  ddynion  y  byd  ;  "  Adda  "  tad  cyffredin, 
a  phen  cyfammodol  holl  ddynol  ry w.  Gwei  ar 
adn.  22.  í  Pan  anadlodd  Duw  yn  ei  ffroen- 
au  ef  anadl  einioes,  efe  a  aeth,  neu  yn  ol  yr 
apostol  yma,  a  wnaed  yn  enaid  byw:  gwedi 
llunio  ei  gorph  o  bridd,  cynnysgaethwyd  ef 

âg  enaid  bywr,  y r  hwn  a  roddodd  fywyd  an- 
ianol  iddo,  yr  hwn  hefyd  a  roddir  i  bawb  o'i 
had  ef,  ond  heb  y  bywyd  ysbrydol  oedd  yn 
gyssylltiedig  âg  ef  yn  y  dechreu  ;  fel  byth  o 

gwymp  Adda,  mae  pawb  o'i  had  naturiol  ef yn  feirw  mewn  camweddau  a  phechodau. 
||  Crist  yw  yr  Adda  diweddaf  hwn;  ac  a  el- 
wir  yn  Adda,  am  ei  fod  yn  ben-cyfammodwr 
ei  holl  had  ysbrydol,  fel  yr  oedd  yr  Adda 
cyntaf  i'w  boll  had  naturiol :  a  gelwir  ef  yn 
Adda  diweddaf,  am  iddo  ymddangos  yn  y 
byd  ar  ol  yr  Adda  cyntaf ;  neu  am  fod  gor- 
uchwyiiaeth  ei  gyfamr^jd  ef  yn  cael  ei  dat- 
guddio  ar  ol  i'r  Adda  cyntaf  ayrthio  a  thòri  ei 
gyfammod.  §  Mae  yr  Adda  diweddaf  nid  yn 
unig  yn  enaid  byw,  ond  hefyd  yn  ysbryd  yn 
bywâu  ;  mae  ganddo  fy wyd  ynddo  ei  hun,  ac 
mae  yn  bywâu  y  neb  y  mŷno  yn  ysbrydol 

trwy  ei  air,  ei  Ysbryd  a'i  ras  yn  y  byd  hwn ; 
ac  a  rydd  fywyd  anfarwol  bytb  i'w.holl  saint 
yn  yr  adgyfodiad  mawr.  Mae  y  geiriau  a 
wnaed  yn  ysbryd  yn  bywâu,  yn  y  saesoneg, 

am  yr  Adda  diweddaf  yn  gystal  a'r  Adda 
cyntaf :  mae.yn  wir  ei  wneyd  ef  felly,  a'i 
ystyried  fel  cyfryngwr ;  ond  a'i  ystyried  ef 
fel  Duw  anfeidrol,  nid  addas  dywedyd  >A 
wneyd  ef  yn  ysbryd  yn  bywâu  ;  ac  nid  yw 
y  geiriau  a  wnaed  yn  y  Groeg,  ond  am  yr 
Adda  cyntaf. 

46  *  Eithr  nid  cyntaf  yr  ysprydol, 
f  ond  °  yr  anianol ;  J  ac  wedi  hynny 

yr  ysprydol. o  Rhof.  6-  6.  Eph.  4.  22—24.  Col.  3.  9,  10. 

*  Nid  Crist,  yr  Adda  ysbrydol,  neu  yr  ys- 
bryd  yn  bywâu,  a  ymddangosodd  gyntaf  yn 
y  byd  ;  tond  yr  anianol,  yr  Adda  cyntaf,  yr 
hwn  a  wnaed  yn  enaid  byw  :  j  ac  wedi  i 

hwnw  syrthio  yn  andwyol,  a'i  holl  had  yn- 
ddo,  yna  w  edi  byny  yr  ysbrydol,  yr  ail  Adda, 

i 



Crist  ac  Adda,  bob  un  yn I  COR.  XV. ben  ei  gyfammod  ei  hun. 

a  3.  19.   Ioan  3.  31.    2  Cor.    5.  1. 
23.  6.    Mat.  I.  23.  Luc  1.  16,  17.    •  2.  II. 

3.      Act.   10.  36.      Epb.    4.  9—11. 

a  ddaeth  i'r  byd  yn  ysl  ryd  i  fywâu,  Felly 
hefyd  y  mae  gyda'r  saint,  nid  y  corph  ys- 
brydol  maent  yn  gael  gyntaf,  ond  y  corph 
aniancl,  syrthiedig  a  marwtl;  ac  wedi  hyny, 
yn  yr  adgyfodind,  hwy  a  gant  gorph  ysbryd- 
ol,  ac  anllygredig  byth.  Rhaid  i  ni  wisgo  y 
corph  anianol,  a  gawsom  gan  yr  Adda  cynt- 
af,  cyn  y  caffom  wisgo  y  cc  rpb  ysbrydol,  yr 
hwn  a  gawn  gan  yrail  Adda:  ond  ni  a  gawn 
hwnw  yn  y  diwedd,  adn.  49. 

47  *  Y  p  dyn  cyntaf  o'r  ddaear  yn 
ddaearol ;  f  yr  ail  dyn  ?yr  Arglwydd 
o?r  nef. 

p  adn 
9  E».  9.   t 
Ioan  3.  12,  13,  31 
1  Tim.  3.  6. 

*  Y  dyn  cyntaf,  Adda,  a  lunìwyd  o  bridd 
y  ddaear,  ac  felly  oerìd  yn  ddaearol,  o  ran  ei 
natnr  a'i  ddechreuad  ;  t  ond  yr  ail  dyn,  yr 
Aiglwyrìd  o'r  nef  ydyw,  Arglwjdrì  y  gogon- 
iant,  JEHOFAH,  Duw  wedi  ymrìdangos  yn 

y  cnawd.  Yn  yr  adnod  hon  a'r  ddwy  adnod 
o'r  blaen,  sonir  am  Adda  a  Christ  fel  dau 
ben  cyfammodawl,  fel  pe  na  buasai  neb  dyn 
ion  wedi  bod  ond  hwynt-hwy  :  obìegid  yn  y 
diwedd  caiif  holl  ddynolryw  eu  hystyried 
megys  yn  y  naill  neu  y  llall  o  honynt  :  yr 

anghredinwyr  megys  yn  im  â'r  Adda  syrth- 
iedig,  ac  yuddo  ef  ;  a'r  holl  gt  edinwyr  megys 
yn  Nghrist,  ac  yn  un  âg  ef.  Tybia  rhai  fod 

y  geiriau,  "y  dyn  cyntaf  o'r  ddaear'  yn 
ddaearol,"  yn  dangos,  gyda  phethau  eiaiil, 
mai  ar  y  ddaear  hon  y  bua3ai  Adda  a'i  hil- 
iogaeth  yn  derbyn  gwobr  ei  ufudd-dod,  mewn 
ystad  o  ddedwyddwch  anfarwol,  pe  buasai 

heb  bechu  ;  a  bod  y  geiiiau,  "  yr  Arylwydd 
o"r  nefy"  am  Grist,  yr  un  modd  yn  dangos, 
y  cyfyd  ef  ei  holl  had  ysbrydol  i'r  nef,  i  fod 
yn  ddedwydd  byth  gydag  ef  yno  :  gan  hyny, 
pwy  bynag  a  ddyrchefir  i  rìdedwyddwch  nef- 
ol,  trwy  bendodaeth  Crist  yn  unig,  a'r  cyf- 
ammod  a  wnaed  ág  ef,  ac  â  hwythau  ynddo 
ef,  y  bydd  hyny. 

48  *  Fel  y  mae  y  daearol,  r  felly  y 
mae  y  rhai  daearol  hefyd ;  *  i  ac  fel  y 
mae  y  nefol,  felly  y  mae  y  rhai  nefol 
hefyd. 

r  adn.  21,  22.  Gen.  5.  3.  J..b  14.  4.  Ioan  3.  6.  Rhuf.  5. 
12—21.        ê  Pbil.  3.  20,  21. 

*  Yr  boll  rai  sydd  o'r  Adda  cyntaf,  y  dae- 
aroJ,  ydynt  fel  yntau  yn  y  bywyd  hwn,  a 
chyrph  daearol,  anianol,  afiach,  marwol,  a 

llygredig  ganddynt ;  tac  o'r  tu  arall,  yr  holl 
rai  sydd  wedi  eu  geni  o'r  Ysbryd,  ac  oddi 
uchod,  mewn  unrìeb  ysbrydol  â'r  ail  Adda,  a 
cbwedi  eu  cynnysgaethu  a  thueddiadan  ys- 
biydol  i  fwynân  pethau  nefol,  a  gáut  gyrph 
ysbrydol,  nefol,  ac  anfarwol,  gan  eu  H 
glwydd  uefol  yn  yr  adgyfodiad,  yn  gytfelyb 

i'r  corph  gogonerìtlus  sydd  ganddo  ef  yn  awr 
yn  ei  ystad  o  dderchafiad  a  gogoneddiad  yn 
y  nef. 

49  *  Ac  megis  y  dygasom  ddelw  y 
daearol,  'f  ni  a  ddygwn  hefyd  ddelw 
y  nefol. 

t  M*th.  13  43.  Rhof.  8.  29.  2  Cor.  3.  18.  a  4.  10,  11. 
1  Ican3.  2. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  a'r  holl  gredinwyr 
wrth  natur,  wedi  dwyn  delw  wael  yr  Adda 
cyntaf,  y  daearol,  nid  yn  unig  mewn  ystyr _ 

foesol  ar  eu  heneidiau  ;  ond  befyd  mewn 
cyrph  daearol,  aniinol,  afiach,  a  marwol,  y 
rhai  a  gawsetit  oddi  wrtho  ef  eu  gwreiddyn 

cyftiedinol  a'u  pen  cyfammorìol.  t  Ond  yr 
oeddynt  yn  sicr  trwy  addewid  Duw,  y  caent 
o'r  diwedd  ddwyn  delw  y  nefol,  yr  ail  Adda, 

yr  Arglwydrì  o'r  nef ;  nid  yn  unig  ar  eu  hen- eidiau,  ond  yn  ac  ar  eu  cytph  hefyd  ;  y  rhai 
a  gyfodir  niewn  ymddangosiad  ac  ansawdd 
gwahanol  iawn  i'r  hyn  oeddynt  ar  y  drìaear; 
byrìrìant  yn  debyg  i  gorph  Crist,  rnewn  pur- 
deb,  gogoniant,  ac  anfarwolrìeb  byth. 

50  *Eithr  "hynmeddaf,  öfrodyr, 
xna  ddichon  cig  a  gwaed  etifeddu 
teyrnas  Dduw  ;  f  ac  nad  yw  llygred- 
igaeth  yn  etifeddu  anllygredigaeth. 

tt  pen.  1.  12.  a  7.  29.  2  Cor.  9.  6.  Gal.  3.  17.  a  5.  16. 
Eph.  4.  17.  Col.  2.  4.  x  pen.  6.  13.  Mat.  16.  17.  loan  3. 
3-6.  2  Cor.  5.  1, 

*  Nid  ptchod  a  feddylir  yma  wrth  gig  a 

gwaerì,  ntu  natur  ddi'adgenerìledig,  ft-l  y 
tybia  rhai ;  eitl-r  y  corph  yn  ei  ansawrìd  an- 
ianol  a  llygredig  yn  y  byd  hwn.  Mae  yn 
rhairì  i  gig  a  gwaed  etiferìdu  teyrnas  Dduw, 
pe  amgen  ni  ogonedrìid  ein  cyrph  ;  ond  mae 
yn  rhaid  tu  cyfnewid,  a'u  gwneyd  yn  gyrph 
ysbrydol  cyn  y  caffont  nac  y  gallont  etifeddn 
teyinas  Dduw.  t  Mae  yn  anmhosibi  i  gorph 
dyu,  yn  ei  ansawdrì  wael  a  Hygredig  presen- 

ol,  heb  ei  gyfnewirì  a'i  buro,  allu  rìàl  rìed- 
wydrìwch  a  gogoniant  y  nefoedd,  na  sefyll 
yn  wyneb  mawrerìd  a  gogoniant  Duw,  pan 
gaffer  ei  weled  ef  y n  ddilèn,  megys  ag  y  mae, 

ac  edrych  arno  wyneb  yn  wyneb.  Mae  diw- 
edd  yr  arìnod  yn  dangos  paham  nas  rìichon 
cig  a  gwaed  etifedrìu  teyrnas  Dduw  ;  sef  am 
nas  gall  llygredigaelh  etifeddu  anllygredig- 
aeth. 

51  *  Wele,  y  yr  wyf  yn  dywedyd  i 
chwi  ddirgelwch  :  *  -f  Ni  hunwn  ni  oll, 
\  eithr  ni  a  a  newidir  oll  mewn  b  mo- 
ment,  ar  darawiad  llygad,  wrth  yr 

c  udgorn  diweddaf. 
«  pen.  2.  7.  a  4.  1.  a  13.  2.  Eph.  1.  9.  a  3.  3.  a  S.  30. 

*  adn.  6,  18,  20.  1  The».  4.  14-17.         a  Phil.  3.  21. 

*  Ac  am  y  cyfnewidiad  uchod  a  fydd  yo 

angenrheidiol  ar  gyrph  y  saint,  mae  yr  apos- 
tol  yma  yn  myned  i  ddy  wedyd  dirgelwch  i'r Corinthiaid :  dirgelwch  na  buasai  neb  byth 

yn  gwybod  am  dano  heb  gael  datgudrìiad  di- 
gyfrwng  o  hóno ;  a  dirgelwch  nas  gall  neb  ei 
wybod  eto  ond  trwy  ffydd  yn  y  datgnrìrìiad 
hwnw  :  ie  rìirgelwch  nas  gall  neb  ei  arngyff- 
red  yn  gyflawn,  byd  oni  ddatguddier  ef 
yn  y  weithred  yn  y  dydd  diwetìdaf.  t  Un 

peth  yn  y  dirgelwch  hwn  yw,  "  na  hunwn 
ni  oll  ;"  ni  byrìd  yr  holl  gredinwyr  farw,  a'u 
cyrph  i  ddychwelyd  i'r  bedd  a  llygredig- 
aeth ;  byrìrì  llawer  o  honynt  yn  fy w  ar  y 
ddaear,  pan  y  daw  Mab  Duw  ar  y  cwmwl, 
ac  ni  bydd  y  rhai  hyny  tarw  o  gwbl.  jA 

pheih  arall  yn  y  diigelwch"  uthod  yw,  y 
newidir  y  rhai  hyny  oll,  yn  ogoneddus  an- 
nhraethadwy,  ac  niewn  moment,  ar  darawiad 
liygarì,  wrth  yr  urìgorn  diwerìrìaf.  Bydd  yr 
nn  fath  gyfnewirìiad  rhyfedd  yn  cael  ei 
wneyd  ar  gyrph  y  byw  a'r  meirw,a  hynyai 
yr  un  moment,  fel  na  byddant  mwyach  yr 
gyrph  auianol,  ilygredig,  a  marwol;  ond  yt: 
gyrph  ysbrydol,  anllygredig,  ac  anfarwo 
byth. 



Gwaredigaeth  oddiwrth COR.  XV. 
golyn  angau. 

52  d  *  Canys  yr  udgorn  a  gân, 

ff  a'r  meirw  a  gyfodir  yn  anllygred- 
jig,  Ja  ninnau  a  newidir. d  Mat.  24.  31.    loan  5.  25.   1  Thes.  4.  16.         •  Gwrel  ar 
idu.  42,  50. 

j    *  Mae  yn  debyg  y    rhoddir  bloedd   fawr, 
rryfach  na  miloedd  o  udgyrn,   a   thebyg  i'r 
pdgorn    ar  Sinai  gynt,  uwch   ben  y  byd  y 
pryd  hwnw  ;  nes  detfrôi  yr  holl  brynedigion 
1 1  gyagant  yn  llwch  y  ddaear,  a'u  hadgyfodi  i 
ft'yfarfod  â'r  Arglwydd  yn  yr  awyr.  "  Obleg- 
Idyr  Arglwydd  ei  hun  a   ddisgyn  o'r    nef 
;yda  bloedd,  â  llef  yr  arch-angel,  ac  âg  ud- 
;orn   Duw."   felly  y  dywed  yr  apostol  yn 
Thes.  4.  16,  a  thyni'r  cwbl  a  allwn  ni  wy- 

yn  bresenol  am  y   "  dirgelwch"   hwn. 
Yn  y   moment,   ar  darawiad  llygad,  gyda 
haniad  yr  udgorn  ;  gwelir  holl   waredigion 
esu,  y  rhai  a  fuasent  feirw  o  ddechreu  hyd 
[Idiwedd  byd,  yn  fy w,  wedi  codi,  ac  yn  ber- 
faith  anllygredig   eu  cyrph  :  í  ac   ar  yr   un 
nomeiit  befyd,  bydd  y   rhai  byw  yr  amser 

(Wnw,  wedi  eunewid  i'r  un  agwedd  anllygr- 
dig  a  gogoneddus  :  yr  un   fydd  y   corph  ag 

|'r  blaen  ;  ond  nid  yr  un  fydd  ei  ansawdd, 
ac  yr  olwg  arno.     "  A  ninnau  a  newidir  :" 
r  apostol  yn  ei   roddi   ei  hun  a'i   frodyr  y 
'Orinthiüid  yn  nghorph  yr  eglwys,  ond  nid 
lan  feddwl  y  byddai  efe  na  hwythau  o  rif  y 
int  byw  yny  dydd  diweddaf. 

53  *  O  herwydd  rhaid  i'r  llygrad- 
y  hwn  /f  wisgo  anllygredigaeth,  Jac 
r  marwol  hwn  ||  wisgo  anfarwoldeb 

/Rhuf.  13.  12—14.  2  Cur.  5.  2-4.  Gal.  3.  27.  Eph. 
S 

Dyma  fydd  y  cyfnewidiad  ar  y  byw  a'r 
eirw,  y  pryd  hwnw;  yn  lle  llygredigaeth, 

|nllygredigaeth ;  ac  yn  Ue  marwoldeb,  an- 
iirwoldeb.  *  Llygradwy  yw  y  corph  yn  awr 
f  y  goreu,  a  Uygru  y  mae  yn  angau  ac  yu  y 
edd;fondyn  yr  adgyfodiad,  efe  a  wisgir 
k  anllygredigaeth  tragywyddol:  ymadrodd 

r'ffelyb  i  arwisgo  â'r  tŷ  sydd  o'r  nef,  2  Cor. 
2.  X  Marwol  yw  y  corph  yn  awr  ar  y  gor- 

h,  a  marw  a  fydd  yn  fuan  iawn ;  ||  ond  yn 

'r  adgyfodiad,  efe  a  wisgir  âg  anfarwoldeb 
|ur  a  diddiwedd  :  ni  bydd  mwyach  byth  yn 
l.iarostyngedig  i  afiechyd  na  marwolaeth.  Y 
brph  hwn  mae  yr  apostol  yn  ddywedyd,  ac 
iid  rhyw  gorph  arall :  y  corph  sydd  gan  bob 
p  yma,  fydd  ganddo  yuo  a  byth. 

j  54  *  A  phan  ddarffo  ì'r  llygradwy 
jwn  wisgo  anHygredtgaeth,  ac  *  i?r 
jiarwol  hwn  wisgo  anfarwoldeb,  f  yna 
jbydd  yr  ymadrodd  a  ysgrilenwyd, 

|t  Angau  a  lyngcwyd  mewn  buddug- .iaetlì. 
!  g  Rhuf.  2.  7.  a6.  12  a  3.  11.  2  Cor.  4.  11.  2Tim.  1.  10. 

j:«.  25.  8.  Luc  20.  36.  Heb.  2.  14,  15.  Dat.20.  14.  a21.4. 

!*  Gwedi  ì'r  cyfnewidiad  gogoneddus  nchod 
jel  ei  wneyd  yn  berffaith  ar  yr  holl  wared- 
íon,  tyna  y  llwyr  gyfiawnir  yr  ymadrodd 
jysgrifenwyd  yn  Isa.  25.  8,  a  Hos.  13.  14 

|Vngau  a  lyncwyd  mewu  buddugoliaeth  gyf 
kn:  bu  ef  yn  buddngoliaethu  ac  yn  teyrn 
ì  hyd  yn  awr  ar  y  credinwyr  yn  gystal  ag 
nill ;  darostyngodd  hwynt  i'w  ergydion,  a 
iidwodd  eu  cyrph  yn  garcharorion  drwy  holl 
jsoedd  y  byd;  ond  yn  yr  adgyfodiad,  din 
iirir,  a  diddymir  y  gelyn  diweddaf  hwn,ac 
=»=    
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ni  bydd  mwy  o'i  ol  mwyach  ar  y  saint,  na 
phe  buasai  heb  fod  erioed  yn  teyrnasu  arn- 

yut. 

55  **0  angau,  pa  le  mae  dy  Agol- 
yn  ?  f  O  uffern,  pu  le  lmae  dy  fudd- 
ugoliaeth  ? 

t"  Hos.  13.  14.  í  Act.  9.  5.    Dat.  9.  10.  /Job  IS. 
13,  14.  Salm  49  8—15.  a  89.  48.  Preg.  2.  15,  16.  a  3.  19. 
a  8.  8.  a  9.  5,  6.  Rhuf.  5.  14. 

Gyda'r  fath  ragweliant  hyfryd  o  adgyfodiad 
a  chyfnewidiad  gogonedlus  o  íìaen  ei  feddwl, 
mae  yr  apostol  yn  tòri  allan  yn  orfoleddus,  i 

ymddiddan  %g  angau  a'r  bedd,  fel  pe  bydd- 
ent  bersonau  gwirioneddol :  *  O  angau,  pale 
yn  awr  mae  dy  golyn  digasog  di?  Pa  niwed 
gwirioneddol  a  ellaist  ti  wneyd  erioed  i  saint 
Duw  ?  A  pha  niwed  a  elli  di  byth  mwyach 
wneyd  i  neb  o  honom  ?  Yr  ydym  ni  yn  dir- 
mygu  dy  holl  saethau  gwenwynig.  f  O 

uffern,  y  bedd,  neu  y  'stâd  anntveledig,  pa 
beth  yn  awr  a  ddaeth  o  dy  holl  fuddugol- 
iaethau  di  arnom,  y  rhai  oeddit  yn  arfer  eu 
hennill  gyda  nerth  annwrthwynebol,  a  chan 
ofn  y  rhai  yr  oeddym  yn  cael  ein  cadw 
mewn  caethiwed  yn  aml  ar  y  ddaear?  (Heb. 

2.  15.)  Pa  beth  yn  awr  a  ddaeth  o'th  holl 
ysglyfaeth,  yr  hon  a  wnaethost  o  hononi  ni, 
ond  yn  awr  wyt  yn  gorfod  ei  rhoddi  i  fynu  i 
ystâd  o  berffailh  ryddid,  heb  feiddio  o  honot 
gyfhwrdd  â  ni  byth  mwyach  ? 

56  m  *  Colyn  angau  yw  pechod, 
n  f  a  grym  pechod  yw  y  gyfraith. 

ik  Gen.  3.  17—19.  Salm  90*  3—11.  Diar.  14.  3*2.  îoan  8. 21,  24.  Rhuf.  5.  15,  17.  a  6.  23.  H«b.  19.  27.  n  Rhuf.  3. 
19,  20    a  4.  15.  a  5.  13,  20.  a  7    5—13.  Gal.  3.  10—13. 

*  Y  peth  gwaethaf,  a  mwyaf  dinystriol  yn 
angau  yw  euogrwydd  pechod  ;  yr  hyn,  heb 
ei  symmud,  sydd  nid  yn  unig  yn  peri  ysgar 
corph  ac  enaid,  ond  sydd  hefyd  yn  ysgar  pob 

un  o'r  ddau  oddi  wrth  Dduw  ;  nid  yo  unig 
dros  amser,  ond  am  byth  bythoedd.  Hyn 

yw  y  peth  sydd  yn  llenwi  angau  â'i  holl ddychryniadau;  ac,  fel  colyn  sarff,  yn  ei 
wneyd  mòr  ofnadwy  a  niweidiol  ag  ydyw  : 
heb  hyn,  ni  byddai  marw  ond  o  ycbydig  gan- 
lyniad,  wrth  ystyried  pa  mòr  diawd,  gwâg, 
a  thrallodus,  yw  y  byd  yr  ydym  yn  byw  yu- 

ddo.  t  A'r  hyn  sydd  yn  rhoddi  y  fath  rỳm 
ofnadwy  i  beehod,  trwy  yr  hyn  mae  nid  yn 
unig  yn  I'add  y  corph,  ond  hefyd  yn  ein  tros- 
glwyddo  i  farn  i  ddyfod,  ac  i'r  holl  boenau 
tragy  wyddol  wedi  hyny,  yw  cyfraith  gyfiawn 

a  sanctaidd  Duw,  wedi  ei  harfogi  â'i  mellt- 
ithion,  y  rhai  ydynt  yn  dedfrydu  pechadur- 
iaid  i  farwolaeth  dragywyddol  a  dinystr  di- 
ddiwedd,  fel  cytlog  haeddiannol  pechod.  Yn 
wyneb  y  ddeddf  mae  pechod  yn  ymddangos 

yn  dra  phechadurus,  a'i  gosp  yn  ofnadwy  a 
thruenus. 

57  *  Ond  °  i  Dduw  y  byddo  y 
dîolch,  yr  hwn  sydd  yn  P  rhoddi  i  ni 
fuddugoliaeth  trwy  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist. 

o  Act.  27.  35.  Rhuf.  7.  25.  2  Cor.  1.  11.  a  2.  14.  a  9.  15. 

Eph.  5.  20.  p  ads.  54.  2  Breo.  5.  1.  1  Oron.  2'ì.  11.  Salm 
98.  1.  Diar.  21.31.  loan  16.  33.  Rbuf.  8.  37.  1  loan  5.  4,  5. 
Dat.  12.  11.  a  15.  2,  3. 

*  Mae  y  fuddugoliaeth  ar  bechod,  angau, 
a'r  bedd,  yn  dyfod  i'r  saiit  trwy  farwolaeth 
ac  adgyfodiad  yr  Aiglwydd   Iesu  Grist ;  yr 

jhwn  trwy  ei  angau  a'n  gwarédodd  nì  oddi jwrth  euogrwydd  ac  arglwyddiaeth   pcchod, 
======  ÎT  — 



Annogaeth  at I  COR.  XVI. elusengarwch. 

ac  yr  hwn  trwy  farwolaeth  a  ddinystriodd 
yr  hwn  oedd  a  nerth  marwolaeth  ganddo, 

hyny  yw  di'afol.  I  Ddaw  byddo'r  díolch byth  bythoedd  am  y  fuddugoliaeth  fawr 
hon,  a  dyweded  holl  waredigion  yr  Ar- 
glwydd  yn  unfryd  Amen  ! 

58  5  *  Am  hynny,  fy  mrodyr  an- 

wyl,  r  byddwch  sicr,  a  dì'ymmod,  f  a 
*  helaethion  l  y'ngwaith  yr  Arglwydd 
yn  wastadol ;  J  a  u  chwi  yn  gwybod 
nad  yw  eich  llafur  chwi  yn  x  ofer  yn 
yr  y  Arglwydd. 

?2Cor.  7.  1.    2  Pedr  1.  4-9.  r  Ruth.  1.  18.    Salm 
55.  22.  a  78.  8,  37.  a  112.  6.  Col.  1.  23.  a  2.  5.  1  Thes.  3. 
3.  Heb.  3.  14.  2  Pedr  3.  17,  18.  *  Phil.  1.  9.  a  4.  17. 
Col.  2.  7.  I  Thes.  3.  12.  a  4.  1.  2  Tbes.  1.  3.  r  pen.  16. 
10.  Ioan  6.  28,  29.  Phil.  3.  30.  1  Thes.  1.  3.  Tit.  2.  14. 
Heb.  13.21.  «  pen.  3.  8.    2  Cron.  15.  7.      Salm  19.  11. 
Gal  6.  9.  Heb.  6.  10.  *  Salm  73.  13.  Gal.  4.  11.  Phil. 

2.  16.  1  Tfaes.  3.  5.  y  Mat.  10.  40—42.  a  25.  31-40.  Phil. 
1,  11.  Heb.  13.  15,  16. 

*  Gan  fod  adgyfodiad  y  saint  yn  sicr,  ac 
felly  buddngoliaeth  ar  angau,  y  bedd,  a  phob 
gelyn  yn  sicr ;  am  hyny  mae  yr  apostol  yn 
cynghori  y  Corinthiaid  fel  ei  irodyr  anwyl, 
i  fod  yn  sicr,  a  díymmod,  neu  safadwy,  a 

di'anwadal,  yn  eu  crediniaeth  o'r  athraw- 
iaeth  a'r  gwirionedd  gwerthfawr  hyny  :  bod 
yn  sicr  a  di'ymmod  yn  wyneb  hudoliaeth 
gau-athrawon,  yn  wyneb  erlidiau,  ac  yn 
wyneb  ymosodiadau  satan  a  llygredigaethau 
eu  calonau  twyllodrus  eu  bunain.  tAr  yr 
un  pryd,  ac  oddi  ar  yr  un  athrawiaeth  gys- 
urus,  mae  yn  eu  cynghori  hefyd  i  fod  yn 
helaethion  yn  wastadol  yn  mhob  rhan  o 
waith  yr  Arglwydd  ;  sef  pob  peth  gorchym- 
ynedig  gan  yr  Arglwydd,  ac  a  fyddo  er  go- 
goniant  i'r  Arglwydd,  gwasanaeth  i'w  achos 
a  lles  ei  bobl.  %  Yn  olaf,  mae  yn  adgofio 
iddynt,  ac  yn  cadarnâu  eu  crediniaeth,  na 
byddai  eu  llafur  yn  ngwaith  yr  Arglwydd 
yn  ofer ;  na  byddai  yn  ddilwyddiant  nac  yn 
ddifendith  yma,  ac  na  byddai  yn  ddiwobrwy 
iddynt  hwy  eu  hunain  yn  nydd  yr  adgyfod- 

iad*  mawr  :  pa  beth  bynag  a  ddyoddefent yma,  byddent  sicr  o  gael  eu  gwobrwyo  yn 
llawn  yn  y  diwedd. 

PEN.  XVI. 

Y  mae  yn  eu  hannog  i  borthi  anghen  y 
brodyr  yn  Jerusalem. 

-H.EFYD  a  am  y  gasgl  i'r  b  saint; 
t  megis  yr  ordeiniais  i c  eglwysi  Gal- 
atia,  felly  gwnewch  chwithau. 

a  Aot.  11.  28—30.  a  24.  17.  Rhuf.  15.  25,  26.  2  Cor.  8.  9. 
Gal.  2.  10.  6  Act.  9.  41.  Rhuf.  12.  13.  2  Cor.  9.  12—15. 
Phile.  5—7.  Heb.  6.  10.  1  Ioan  3.  17.  c  Act.  16.  6.  a  18. 
23.    Gal.  1.2. 

*  Mae  yn  bur  debyg  y  gwyddai  y  Corinth- 
iaid  fod  yr  apostol  yn  bwriadu  gwneyd 

casgliadau  yn  eglwysi  y  cenedloedd  i'r  saint 
tlodion  yn  Judea,  y  rhai  oedd  tua'r  amser 
hwn  w  mewn  iselder  mawr  o  herwydd  newyn 
ac  erlidiau  :  a  chan  fod  cristionogion  Corinth 

yn  gyfoethocach  na'r  rhan  fwyaf  o'r  eglwysi 
eraill,  nid  yw  yr  apostol  yn  ammau  dim  am 

eu  parodrwydd  haelionus  i'r  gwaith  da 
hwnw ;  f  ond  yr  oedd  yn  bamu  yn  addas 

rhuddi  cyfarwyddyd  iddynt  pa  fodd  i'w 
wneyd,  sef  yr  un  cyfarwyddyd  ag  a  roddasai 
i  eglwysi  Galatia  ychydig  cyn  hyny. 

2  » .';*  Y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos, 
8ÎS 

f  pob  un  o  honoch  rhodded  heibio  yn 

ei  ymyl,  gan  drysori, e  %  fel  y  llwydd- 
odd  Duw  ef,  f  ||  fel  na  byddo  casgl 
pan  ddelwyf  fi. 

d  Luc  24.  1.  Ioan  20.  19,  26.  Aot.  20.  7.  Dat.  1.  10. 
e  Gen.  26.  12.  a  30.  27,  30.  a  32.  10.  a  33.  11.  Deut.  8.  18. 
a  15.  11-14.  2  Cron.  31.  10.  Hag.  2.  16—19.  Mal.  3.  9,  10. 
Marc  12.  41—44,  a  14.  8.  Luc  16.  10.  2  Cor,  8.  1—3,  12-15. 
fì  Cor.  8.  11.  »9.  3—5. 

*  Y  dydd  cyntaf  o'r  wythnos  yn  ol  rhan- 
iad  dechreuol  amser,  y  dydd  cyntaf  o'r 
wythnos  Iuddewig,  dydd  adgyfodiad  Crist 
o'r  bedd,  a'r  dydd  sabbath  cristionogol,  yn 
goffadwriaeth  o  hyny.  f  Ar  y  dydd  sàbbatb, 
yr  oedd  pob  un  i  roddi  heibio  yn  ei  ymyj, 
ry w  gyfran  at  achos  y  saint  tlodion,  \  yn  oí 
fel  y  ilwyddasai  Dnw  ef  yn  ei  waith  a'i  fas- 
nach  fydol  yr  wythnos  o'r  blaen  :  ||  byddai 
yn  well,  ac  yn  rhwyddach  i  bawb,  na  gwneyd 
rhyw  un  orchest  fawr  i  gasglu  pan  ddeuai 
yr  apostol ;  byddai  pob  peth  yn  barod  heb 
achos  oedi  na  cholli  amser. 

3  **  Aphan  ddelwyf,  Äpa  rai  byn- 
nag  a  ddangoswch  eu  bod  yn  gym- 
meradwy  trwy  lythyrau,  y  rhai  hyn- 
ny  a  ddanfonaf  i  ddwyn  eich  rhodd  i 
Jerusalem. 

g  pen.  4.  19—21.  a  11.  34.  Ä  Act.  6.  1—6.  2  Cor. 
S.  19-24. 

*  Pa  rai  bynag  a  ddangosoch  trwy  lythyr-í 
au  eu  bod  yn  gymmeradwy,  pan  ddelwyf  mi| 
a  ddanfonaf  y  rhai  hyny  i  ddwyn  eich  rhoddl 
i  Jerusalem  :  Neu  fel  hyn ;  (a  rhoi  y  rhag-l 
wahan-nod  ar  ol  cymmeradwy , )  pan  dde.l-j 
wyf,  pa  rai  bynag  a  ddangosoch  eu  bod  ynj 
gymmeradwy,  mi  a  ddanfonaf  y  rhai  hyny  i| 
ddwyn  eich  rhodd  i  Jerusalem,  trwy,  neúl 
gyda  llythyrau,  oddi  wrthyf  fy  hun  at  yrl 
apostoìion  a'r  saint  yno.  Efallai  y  gallwnl 
gymmeryd  y  ddau  olygiad,  llythyrau  y  Cor-1 
inthiaid  at  Paul,  a  llythyrau  Paul  i  Jerusa-5 
lem,  i  ddangos  cymmeradwyaeth  y  dygied-[ 
yddion  hyn. 

4  ̂ Acos-bydd  y  peth  yn  haeddu 
i  minnau  hefyd  fyned,  f  hwy  a  gântf 

fyned  gyd  â  mi. í  Rhuf.  15.  25.  2  Cor.  8.  4,  19. 

*  Os  bydd  y  casgliad  yn  haelionus,  yni 
fawr,  àc  felly  yn  haeddu  i  minnau  hefyd; 
fyned,  mi  a  âf :  neu  os  bernir  yn  angen- 
rheidiol  ac  yn  addas  i  minnau  hefyd  fyned,! 
mi  a  âf,  t  a  hwy  a  gant  fyned  gyda  mi»  i 
weled  na  byddaf  tì  yn  gwneyd  dim  twyll, j 

anonestrwydd,  na  chamddefnydd  o'r  trysor^ 
a  ymddirieder  i  mi. 

5  *  Eithr  mi  a  ddeuaf  attoch,  k  gwedi 
yr  elwyf  trwy  Macedonia  t  (canys  trwy 
Macedonia  yr  wyf  yn  myned) 

*  Act.  19.  21.  a  20.  1-3.  2  Coi.  1.  15—17.  f 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  Pa  foddt 
bynag  y  penderfynir  eto  am  y  mater  uchod, 
yr  wyf  yn  llawn  fwriadu  ymweled  â  chwi  ar  j 
ol  i  mi  fyned  trwy  Macedonia ;  t  oblcgid  fy ; 
mwriad  presenol  yw,  rhoddi  taith  trwy  y 
dalaeth  hòno  o  dir  Groeg,  cyn  gynted  ag  yi 

gorphenwyf  y  gwaith  y'm  galwyd  iddo  yn| 
Ephesus,  adn.  8.  Felly  yr  oedd  bwriad  yr| 
apostol  y  pryd  hwn,  ond  nis  gwyddis  yn 
sicr  pa  un  a  allodd  efe  gyflawni  ei  fwriid hwn  ai  peidio. 
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yn  Ephesus. 

6  *  Ac  nid  hwyrach  yr  arhosaf  gyd 
chwi,  neu  '  y  gauafaf  hefyd,  "  f  fel 
'm  hebryngoch  i  ba  le  bynnag  yr  el- 

wyf. 
/  Act.  27.  12.  ■  28.  11.  Tit.  3.  12.  m  Act.  15.  3.  a  17. 

5.  •  20.  38.  a  21.  5.  Rhuf.  15.  24.  3  loan  6,  7. 

*  Os  cyfarwyddai  yr  Arglwydd  ei  daith  ef 
n  ol  ei  amcan  presenoJ,yr  oedd  yn  bwriadu 
ros,  ac  efallai  gauafu,  >n  Corinth,  wedi  dy- 

'od  yno  :  yr  oedd  yno  lawer  o  bethau  allan drefn,  ac  angenrheidrwydd  iddo  aros  am 

ir  amser  gyda  hwynt,  i'w  gosod  mewn 
well  trefn  ;  ac  er  amled  a  chryfed  y  gwrth- 
vynebwyr  pîeidiol  oedd  iddo  yn  Corinth, 
lid  oedd  yn  meddwl  cilio  rhagddynt,  ond 
ìyfod  yn  wrol  atynt,  un  ai  â  gwialen,  neu 
newn  cariad,  ac  ysbryd  addfwynder,  fel  y 
nynent  ac  yr  haeddent  hwy,  pen.  4.  21. 
Ar  ei  ymadawiad,  dysgwyliai  gael  ei  heb- 

wng  gan  rai  o'r  brodyr  i  ba  le  bynag  yr  elai 
kìdi  yno,  er  dangos  en  parch  a'u  cariad  ato 
el  brawd,  ac  apostol  Iesu  Grist. 

7  *  Canys  nid  oes  i'm  bryd  eich 
çweled  yn  awr  ar  fy  hynt ;  f  ond  yr 
yf  yn  gobeithio  yr  arhosaf  ennyd 

yd  â  chwi,  n  J  os  cenhada  yr  Ar- 
lwydd. 

en    4.  19.     Diar.  19.  21.     Jer.  10.  23.      Act.  18.  21. 
....  J.  10.  Iago4.   15. 

*  Nid  oedd  yr  apostnl  yn  bwriadu  ymwel- 
d  â  hwy  y  pryd  hwnw,  ar  ei  hynt  i  Mace- 
onia,  am  nas  gallai  fel  hyny  aros  gyda  hwy 

yhyd  ag  yr  ewjllysiai,  yu  unol  â'i   ddyled- 
ydd  i'r  eglwysi  mewn  parthau  eraill:  fond 
oedd  yn  gobeithio  cael  hamdden  i  aros 

yn  ennyd  gyda  hwy  pan  ddelai,  i  iawn 
efnu  pethau  yn  eu  plith.  }  Yr  oedd  yn 
idael  y  cwbl  i  ganiatâd  ac  ewyllys  Duw,  yr 
wa  yn  nnig  a  fedr  ganiatâu  neu  luddias, 
wyddo  neu  aflwyddo,  holl  amcanion  a  bwr- 
dau  dynion. 

8  *  Eithr  mi  a  arhosaf  °yn  Ephes- 
i  fhyd  y  P  Sulgwyn. 
cpen.  15.  3i.       p  Ex.  23.  16.  Lef.  23.  15—21.  Act.2. 1. 

*  Wrth  yr  adnod  hon,  yn  nghyd  a'r  cyf- 
"chiadan  oddi  wrth  eglwysi  Asia,  adn.  19, 
I  ae  yn  bur  amlwg  mai  yn  Ephesus  yr  oedd 

'aul  pan  oedd  yn  ysgrifenu  yr  epistol  hwn, 
|  nid  yn  Philippi  fel  y  dywedir  yn  yr  ol- 
'grifen  ar  ddiwedd  yr  epistol.  Dinas  yn 
jacedonia,  yn  Europe  oedd  Philippi ;  a  gell- 
imeddwí  wrth  adn.  5,  fod  yr  apostol  heb 
chwyn  eto  i  fyned  trwy  Macedonia.  Mae 

|i  ddigon  tebyg  fod  cyfeiliornad  arallyn  yr 
-ysgrifen  hefyd  ;  sef  mai  gyda  Timothëus 
ì  nn  y  danfonwyd  yr  epistol  hwn  :  ynpen. 
î  17,  ni  a  welwn  fod  Paul  wedi  anfon  Tim- 
tiëus  i  Corinth  pan  oedd  yn  ysgrifenu,  ac 

adn.  10  o'r  bennod  hon,  mae  yn  Hefaru 
ammhcüus  am  ei  ddyfodiad  ef;  a  rhwng 
Idau  beth,  nid  yw  yn  debyg  iawn  mai  efe 
ld  dygiedydd  yr  epistol  hwn.  f  Sef  hyd 
amser  i  fyned  i  Jerusalem  erbyn  y  Sul- 
yn,  nid  i  gadw  yr  ŵyl  hòno  yn  y  dull 
ddewig  mwyach,  nid  oedd  hyny  yn  rhwym- 
■ig  ar  y  crisiionogion ;  ond  er  achub  y  cyf- 
i  weled  llawer  o'i  gyd-genedl,  ac  o  brosel- 
j  aid  yn  nghyd,  i  lefaru  wrthynt,  ac  i  fyn- 
I  iddynt  y  pethau  rhyfedd  a  wnaethai  yr 
çlwydd  drwyddo  ef  yn  mhlith   y  cenedl- 
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oedd.  Cyfrifai  yr  Iuddewon  eu  hamser 
wrth  eu  gẃyliau,  ac  felly  y  gwnai  y  cristion- 
ogion  hefyd  am  ryw  hyd. 

9  *Canys  ̂ agorwyd  i  mi  ddrws 
r  mawr  a  grymmus, s  f  ac?/  mae  gwrth- 
wynebwyr  lawer. 

9  Act.  19.  8,  &c.  r  Act.  14.  27.  2  Cor.  2.  12.  Col.  4 
3.  Dat.  3.  7,  8.  s  pen.  15.  32.  Act.  19.  9,  10.  2  Cor. 3.  8-10. 

*  Yr  oedd  yr  Arglwydd  wedi  agoryd  maes 
helaeth  o  fiaen  yr  apostol  yn  Ephesus  a'i 
hamgylchoedd,  i  bregethu  yr  efengyl,  ac  yr 
oedd  gair  Duw  yn  rhedeg  yn  rymus  ac  yn 
effeithiol  dàn  arddelwad  yr  Ysbryd  Glân,  er 

tröedigaeth  a  dychweliad  llawer  o  bechadur- 
iaid  :  hyn  mae  yn  debyg  oedd  yn  peri  iddo 
ef  chwennychu  aros  yno  hyd  y  Sulgwyn. 

+  Nis  gallai  satan  a'i  oflFerynau  edrych  yn 
llonydd,  ar  y  gwaith  mawr  a  grymus  hwn 
yn  myned  yn  mlaen,  heb  gynhyrfn  a  cheisio 
ei  wrthwynebu  a'u  holl  egni.  Yr  oedd  hyn 
hefyd  yn  achos  i'r  apostol  aros  yno  hyd  y 
gallai,  i  wneuthur  safiad  teg  a  chadarn  yn 
erbyn  gelynion  grymus  y  gwirionedd,  ac 

nid  gadael  yr  achos  yn  ei  wendid  a'i  faban- 
dod :  peth  a  fuasai  yn  achos  i  lawer  un  gilio 

a  ffoi,  oedd  yn  achos  i'r  milwr  dewr  hwn  i 
sefyll  yn  wrol  ar  y  maes,  yn  mhoethaf  ddydd 

y  frwydr.  'f  Agorwyd  i  mi  ddrws  mawr  :" 
tybir  fod  yma  gyfeiriad  at  agoryd  drysau  yr 
adeiladau  hyny  o  ba  le  y  byddai  meirch  a 
cherbydau  yn  dyfod  allan  i  redeg  mewn  gyr- 
fêydd  gynt ;  yr  apostol  yn  rhedeg  ei  yrfa  ef 

gyda'r  efengyl,  a'r  gelynion  yn  rhedeg  eu 
gyrfa  hwythau  i'w  wrthwynebu  ef :  dywedir 
fod  y  gair  antikeimenoit  "  gwrthwynebwyr," 
yn  tueddu  yn  fawr  o  blaid  y  syniad  uchod. 

10  *  *  Ac  os  Timothëus  a  ddaw  ed- 

rychwch  ar  ei  fod  u  yn  ddîofn  gyd  â 
chwi :  *  |  canys  gwaith  yr  Arglwydd  y 
mae  yn  ei  weithio,  fel  finnau. 

t  pen.  4.  17.  Act.  19.  22.  «  adn.  11.  1  Titn.  4.  12. 
*  pen.  15.  58.  Rhnf.  16.  21.  2  Cor.  6.  I.  Phil.  2.  19—22. 1  Thes.  3.  2. 

*  Sylwyd  o'r  blaen  pen.  4.  17,  fod  Paul 
wedi  anfon  Timothëus  i  Corinth  :  o  herwydd 
ei  deithiau  trwy  Macedonia,  (Act.  19.  22,) 
nis  gwyddai  yr  apostol  yn  sicr,  pa  un  a  allai 
efe  gyrhaedd  yno  neu  beidio  :  fond  osdeuai, 
mae  yn  eu  rhybuddio  hwynt  i  edrych  ar  ei 
fod  yn  ddíofn  yn  eu  plith  pan  ddelai.  Dyn 
ieuanc  o  oed,  dnwiol,  a  gwylaidd  iawn  ei 
dymherau  oedd  Timothëus  ;  a  hawdd  oedd 
ei  fygylu  ef  yn  y  fath  le  a  Chorinth,  Ue  yr 
oedd  Ìlawer  o  ddynion  chwyddedig,  hunanol, 

a  phleidgar  ;  yn  enwedig  lle  yr  oedd  cyn- 
nifer  o  athrawon  uchel-feddwl,  y  rhai  os 
oeddynt  yn  ddigon  cryfion  i  ddirmygu  Paul 
ei  hun,  pa  faint  mwy  y  dirmygent  Timoth 
ëus  ieuanc  oedd  wedi  ei  ddanfon  yno  gan 

Paul.  Mae  yr  apostol  yn  erchi  iddynt  ym- 
ddwyn  yn  garedig  ac  yn  barchus  tuag  ato 
ef,  a'i  bleidio  yn  hytrach  na'i  ddigaloni,  yn 
ei  geryddon  oedd  ganddo  i'w  rhoddi  i'r  rhai 
afreolus  yn  eu  plith  hwynt.  Mewn  dwy 
ffordd  y  gall  eglwysi  golli  eu  lle,  ac  y  collas- 
ant  eu  lle  cyn  hyn,  tuag  at  bregethwyr  ieu- 
ainc  : — eu  codi  i  fynu  yn  ormodol,  ac  yn  rhy 
fuan,  ar  y  naill  law ;  neu  eu  tarfu,  eu  digaí- 
oni,  a'u  dychrynu,  ary  Uaw  arall:  ymgadwed 
crefyddwyr  ein  gwlad  ni  rhag  cyfeiliorni  ar 
y  ddwy  ochr  a  enwyd.    \  Er  nad  oedd  Tim- 

4AÎ 
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othëus  yn  apostol  fel  Paul,  eto  yr  oedd  yn  I 
weinidog  yr  efengyl,  ac  yn  Hafurio  yn 
ngwailh  yr  ArgÌwydd  fel  yntau,  ac  am  hyny 
yn  deilwng  o  gael  ei  gefnogi  a'i  barchu,  ac 
nid  ei  ddychrynu  gan  ddynion  hunanol,  cryf- 
ion,  cnawdol,  dYofn  Duw,  a  dibarch  i  wtis- ion  Duẅ. 

11  y*Am  hyuny  na  ddíystyred 
neb  ef ;  2  +  ond  hebryngwch  ef  mewn 
heddwch,  fel  y  delo  attaf  fi  :  J  canys 

yr  wyf  fi  yn  ei  ddisgwyl  ef  gyd  a'r brodyr, 

?ad
n. 

.        .___ 
*  Gan  mai  gwaith  yr  Arglwydd  mae  efe 

yn  ei  weithio  fel  fìnnan,  gan  hynny  nac  ed- 
ryched  neb  yn  isel  arno  ef,  nac  ymddyged 
neb  yn  anmharchus  tuag  ato,  ac  na  ddîystyr- 

ed  neb  ef,  na'r  hyn  a  ddywedo  drwy  awd- 
urdod  yr  Arglwydd  Iesu,  o  herwydd  ei  ieu- 
enctid,  (1  Tim.  4.  12.)  nac  unrhyw  ddiffyg 
hyfdra,  neu  ddawn  ymadroddus,  a  dybier 

ynddo.  t  Ond  i'r  gwrthwyneb,  ymddyged 
pawb  yn  heddychol,  yn  frawdol,  yn  gariadus 
ac  yn  barchus  tuag  ato  tra  yr  arhoso  yn 
eich  plith ;  a  phan  ymadawo  hebrynger 
ef^  yn  barchns,  yn  ol  arfer  eglwysi  y 
saint,  fel  y  delo  yn  ddiberygl  ac  yn  ddio- 
gel  ataf  íì;  $  canys  mae  arnaf  angen  ei  gym- 
morth  ef  yn  y  gwaith  mawr  yma,  ac  yr  wyf 
yn  ei  ddisgwyl  ef  gyda'r  brodyr  ereill  sydd  i 
ddyfod  gydag  ef  yma  :  Neu,  yr  wyf  fi  a'r 
brodyryn  ei  ddisgwyl  ef,medd  rhai ;  lled  am- 
wys  yw  ygeiriau  gwreddiol,  meddant.  Tybir 
i  Timothëus  ddyfod  i  Ephesus  cyn  i  Paul 
fyned  oddi  yno,  ac  iddo  aros  yno  ar  ol  i 
Paul  fyned  ymaith,  ar  ei  ddeisyfiad  ef.  Gwel 
1  Tim.  1.  3. 

12  *  Acam°y  brawd  Apòlos,  mi 
a  ymbiliais  lawer  âg  ef  am  ddyfod  at- 

toch  chwi  gyd  â'r  brodyr :  f  eìi^r  er 
dim  nid  oedd  ei  ewyllys  ef  i  ddyfod 

yr  awrhon;  Jond  efe  a  ddaw  6pan 
gaffb  amser  cyfaddas. 

a  pen.  1.  12.  »3.  5,  22.  Act.  18.  24-28.  a  19.  1.  Tit.  3. 
13.        b  Prepr.  3.  1.  Marc  6.  21.  Act.  24.  25. 

*  Gan  fod  Uawer  yn  Corinth  yn  hoff  iawn 
o  Apolos,  dymunai  Paul  yn  fawr  arno  fyn- 
ed  yno,  nn  ai  rywbryd  o'r  blaen,  neu  gyda 
dygiedyddion  y  llythyr  hwn :  tybiai  y  bnasai 
presenoldeb  ac  ymdrechiadan  gweinidogmòr 
enwog  a  chymmeradwy  âg  Apòlos,  yn  fodd- 
ion  i  heddychu  pleidiau,  a  distewi  dadleuon 
yn  yr  eglwys  hòno.  t  Ond  ni  fynai  Apòlos 
fyned  mewn  un  modd  y  pryd  hwnw ;  efallai 
ei  fod  yn  ofni  mai  chwanegu  pleidgarwch  ac 
ymryson  a  wnai  ei  bresenoldeb  ef  yno ;  neu 
fod  ganddo  lawn  waith  yn  rhyw  le  arallmwy 
angenrheidiol ;  neu  ei  fod  drwy  hyn  yn  dan- 
gos  ei  anfoddlonrwydd  i'w  pleidgarwch  hwy, 
er  bod  yno  blaid  gref  iddo  ef  ei  hun.  Tybia 

rhai  mai  o  herwydd  eu  pleidiau  a'u  hymrys- 
on  y  gadawsaiefe  hwy.  í  Pa  fodd  bynag,  nid 
oedd  efe  yn  anfoddlawn  i  ymwelfd  â  hwy 
pan  gaffai  amser  cyfaddas ;  mwy  o  hamdden 
gan  lafur  mewn  manau  eraill,  a  hwythau 

mewn  gwell  ysbryd  a  thymher  i'w  dderbyn 
ef.  Mynai  Paul  ei  anfon  ef,  er  y  gwyddai 
fod  plaid  Apòlos  yn  ei  erbyn  ef ;  ac  ni  fynai 
Apòlos    fyned,  rhag   ofn   chwanegn   y  blaid 
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hòno  :  Ysbryd  rhagorol,  o  frawdol,  hunan-ym- 
wadol,  a  charedig,  oedd  yn  y  ddau  wr  duw* iol  ac  enwog  hyn. 

13  c*  Gwyliwch,  d  f  sefwch  yn  y 
ffydd,  €  J  ymwrolwch,  /||  ymgryfhe- wch. 

c  Mat.  24.  42-44.  •  25.  13.  .  26.  41.  Marc  13  33-37.  a 
14.  37,  38.  Luc  12.  35-40.  a  21.  36.  Eph.  6.  18.  Col.  4.  3. 
1  Thea.  5.  6.  2  Tim.  4.  5.  I  Pedr  4.7.  a  5.  8.  Dat.  3.  2,  3. 
a  16.  15.  d  peo.  15.  2,  58.  2  Cor.  I.  24.  Gal.  5.  1.  Pliil. 
I.  27.  _  4.  1.  Col.  I.  23.  •  4.  12.  1  Thes.  3.  8.  2  Thea.  2.  15. 
e  pen.  9.  25—27.  1  Sam.  4.  9.  2  Sam.  10.  12.  1  Cron.  19.  13. 
Epb.  6.  13—17.  lTim.  6.  12.  2Tim.  2.  3-5.  a  4.  7.  Heh.  II. 
32—34.  /Josh.  1.  6,  7,  9,  18.  1  Bren.  2.  2.  1  Cron.  28. 
10.  S.lm  27.  14.  Es.  35.  4.  Dan.  10.  19.  a  II.  32.  Hag.3. 
4.  Zeo.  8.  9,  13.  2  Cor.  12.  9,  10.  Eph.  6.  10.  Pfail.  4.  13. 
Col.  1.  II,  12.  2Tim.  2.  1. 

*  Cyn  gorphen  ei  epistol,  mae  yr  apostol  yn 
cynghori  ei  frodyr  a'i  anwyl  b!ant  yn  Cor- 
inth,  yn  hytrach  nacymchwyddo  ar  eu  don- 
iau  a'u  breintiau,i  wylied  ynofalus  rhagtemt- 
asiynau,  a  gochelyd  maglau  satan  a'i  offer- 
ynau.  tlMae  yn  en  cynghori  i  sefyll  yn 
gadarn  yn  y  gwirionedd,  o  herwydd  eu  bod 
mewn  perygl  mawr  o  gael  eu  hudo  gan  gy- 
feiliornwyr  a  gau-athrawon,  ac  efcoes  wedí 
dechreu  anwadalu.  j  Mae  yn  eu  hannog  i 
fod  yn  wrol  ac  yn  gall,  fel  y  gwreddai  i  ddyn- 
ion  mewn  brwydr  a'u  gelynion  ;  a  pheidio  a 
bod  fel  plantos,  yn  ymryson  â'u  gilydd,  ac 
yn  eiddigeddu  yn  erbyn  y  naill  y  iíall. 
||  Mae  yn  eu  cynghori  i  ymgryfâu  yn  y  gras 

sydd  yn  Nghrist  Iesu,  at  eu  gwaith  a'o 
brwydr  ysbrydol,  ac  nid  difyru  en  hnnain  i 

phethau  ofer,  chwilfrydaidd,  a  diles  i'w  hen- eidiau. 

14  *  *  Gwneler  eich  holl  bethau 
chwi  mewn  cariad. 

g  pen.  8.  1.  •  12.  31.  a  13.  a  14.  1.  loan  13.  34,  35. 
a  15.  1  7.  Rh_f.  13.  8—10.  •  14.  15.  Gal.  5.  13,  14,  21.  Bpb. 
4.  1-3.  Phil.  2.  1—3.  I  Tbes.  3.  6,  12.  a  4.  9,  10.  2  Thei. 
1.3.  1  Tim.  I.  5.  Heb.  13.  I.  1  Pedr  4.  8.  2  Pedr  1.  7.  I 
1  loan  4.  7,  8. 

*  Ac  uwchlaw  pob  peth,  mae  yn  eu  cyng-  j 
hori  i  wneyd  eu  holl  betbau  mewn  cariad,ac| 
yn  ol  deddfau  a   rheolau   cariad  :  pobpeth  oi 
blaid  y  ffydd,    gydag    achos  yr  ArglwyddJ 
mewn  addoliad  a  dysgyblaeth,  ac  yn  mhob 
ymarweddiad     a     chyfeillachau    cyffredin; 
gwneler  pob  peth  mewn  cariad  diffuant.  Nid 
pawb  yn   wrol  ac  yn  gryf  (adn.  13.)  yn  ei 
ffordd  ei  hnn,  ac  am  ei  fympwy  ei  hun  ;  ond 
pawb  ýn  unfryd  mewn  cariad,  fel  byddin  yn 
wyneb  y  gelyn  cyffredin. 

1 5  *  ünd  yr  ydwyf  yn  attolwg  i 
chwi,  frodyr  (chwi  a  adwaenoch  A  dŷ 
Stephanas,  f  mai  *blaen-ffrwyth  A-j 

chaia  ydyw,  ̂ ac  iddyntymcsod  *ij weinidogaeth  y  saint) 
A  adn.  17.     pen.  1.  16.  i  Rhuf.  16.  5.      D«t.  14.  4c 

k  Act.  9.  36—41.  Rbnf.  12.  13.  a  15.  25.  •  16.  2.  2  Cor.  8.  | 
4.  a  9.  1,  12—15.  1  Tim.  5.  10.  Phile.  7.  Heb.  6.  10.  1  P«» : 4.  10.  ; 

*  Am  y  Stephanas  hwn  a'i  dylwyth,  gwel- 
er  y    sylwadau  a   wnaed  ar  pen.   1.    16»  a! 
Rhuf.  16.  5.    Tybir  ei  fod  ef  gyda  Paui  yn 

F.phesus  pan  oedd  efe  yn  ysgrifenu  yr  epis-j 
tol  hwn;  ond  yr  oedd  eí  "  dŷ,"   neu  ei  dy  j 
Iwyth,  yn  aros  yn  Corintb,  ac  yn  perthyn  1 1 
eglwys   yno.     Mae  yr  apostol  yn   dywedyo 
dau  beth  am  ei  "  dỳ"  ef ;  t  Mai  blaen-ffrwyth 
Achaia  ydoedd,  sef  y  rhai  cyntaf  a  dderhyn 
iodd    yr   efeng>l   yno :    J  Iddynt  ymosod 
weinidogaeth  y  saint;  sef  i  ymgeleddu  a.n 
os,  gweinidogion,  a  phobl  dlodion  Duw,  yr 



Stephanas,  Ffortunatus, l  COR.  XVI. Acwila  a  Phrisclla. 

tfyddlawn  ac  yn  garedig  yn  ol  eu  dawn  a'u 
gallu  :  inae  yn  debyg  fod  yr  holl  deulu  duw- 
o\  a  charuaidd  hwn  wedi  yrnroddi  i  ryw 

wasanaeth  gydag  achos  Duw  a'i  saint,  ac 
nad  oedd  yr  un  o  honynt  heb  wneyd  ei  ran 
yn  oi  ei  allu.  Mòr  werthfawr  yw  ambell  i 
deulu  o'r  fath  hyn,yn  enwedig  yn  mabandod 
a  dechreuad  achos  Duw,  mewn  gwlad  neu 
|  ardal. 

16  *  Fod  'o  honoch  chwithau  yn 
!  ddarostyngedig  i'r  cyfryw,  f  ac  i  bob 
un  sydd  m  yn  cyd-weithio,  ac  "  yn  lla- furio. 

/Eph.5.  21.     Heb.  13.  17.      1  Pedr  5.  5,        m  pen.  12. 
.      1  Cron.  12.  18.     Rliuf.  16.  3,  9.      Phil.  4.  3.    3  Ioan  8. 

n  pen.  3.  9.    Rhnf.  16.  6,  12.    1  Tl.es.  1.  3.    a  2.  9.    a  5.  12. 
1  Tiin.  5.  17.  Heb.  6.  10.  Dat.  2.  3. 

*  Dylesid  sylwi  ar  y  geiriau  "  chwi  a  ad- 
waenoch,"  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  y  gellid 
eu  darllen  yn  y  modd  gorchymynol,  cydna- 
byddwch  dỳ  Stephauas,  &c.  Gan  fod  y 
teulu  hwn  yn  hynaf  yn  yr  eglwys,  ac  wedi 
ymosod  i  weinidogaeth  y  saint,  dylasent  gael 
parch    mawr    yn   mhlith    y    Corinthiaid,  ac 
aae  yr  apostol  yn  attolygu  arnynt  eu  cyd- 
abod  hwy,  ac  i  fod  yn  ddarostyngedig  idd- 
nt,  t  ac  i  bob  un  cyífelyb  iddynt,  ag  oedd 
n  cyd-weithio  â  hwynt,  ac  yn  llafnrio  fel 
wythau  gydag  achos  yr  Arglwydd.  Tuedd- 

d1  iawn  i  dderchafu  athrawon  newyddion  a 

lieithr,  oedd  y  Corinthiaid,  a  dì'ystyru  y hai  henaf,  duwiolaf,  a  mwyaf  llafurus  a 
lefnyddiol  yn  eu  plith  eu  hunain  ;  am  hyny 
lid  afraid  oedd  y  cynghor  uchod  yn  mher- 
hynas  i  dŷ  Stephanas. 

17  *  Ac  yr  ydwyf  yn  llawen  am 
ddyfodiad   °  Stephanas,  Ffortunatus, 
ac  Acbaicus :  f  canys  eich  diffyg 

ìhwi  hwy  a'i  cyflawnasant ; o  adn.  15.        p  Phil.  2.  30.  Phile.  13. 

*  Nis  gwyddom  ychwaneg  am  y  tri  gwr 
fluwiol  hyn  nag  a  rJdywedir  yma,  ac  a  gry- 
jwyllir  am  Stephanas-,  adn.  15.  Mae  yn 
iebyg  iddynt  gael  eu  danfon  gan  rai  o  eg- 
wys  Corinth  at  Panlyn  Ephesus,  aV  llythyr 
f  grybwylla  efe  yn  pen.  7.  1.  t  Yr  oedd  yr 
tipostol  yn  Ilawen  am  ddyfodiad  tri  brawd 
jnòr  enwog  ac  anwyl  oddi  wrth  ei  hen  gyf- 
5-illion  ;  oblegid  yr  oeddynt  hwy  yn  rhoddi 
âanes  cyflawnach,  gwell,  a  mwy  cysurus,  am 
|r  eglwys  yn  Corinth,  nac  oeddynt  hwy  eu 
jnnain  wedi  roddi  yn  eu  liythyr  a  grybwyll- 
ftyd.  Hyny,  mae  yn  debyg,  yw  meddwl  y 
eiriau,  "  eich  diífyg  chwi  hwy  a'i  cyflawa- 
fsant  ;"  ac  nid  cyflawni  rhyw  gynnorthwy 
jymmorawl  y  bnasai  y  Corinthiaid  yn  ddi- 
rygiol  ynddo,  oblegid  gwrthodasai  yr  apos- 
[)1  bob  cynnorthwy  felly  gan  y  Corinthiaid 
In  hollawl.  Gwel  pen.  9.  12—18.  Yr  oedd 
|  Hythyr  yn  cwyno  y  pethau  gwaethaf  yn  yr 
;glwys,  fel  mae  yu  naturiol  i  ddynion  gofid- 
|s  am  bethau  felly  wneyd  ;  ond  yr  oedd  y 
irodyr  hyn  yn  adrodd  llawer  o  bethau  mwy 
ysurus  wrth  yr  apostol,  ac  felly  yn  cyflawni 
iffyg  yr  eglwys  yn  y  llythyr. 

j  1 8  *  Canys  *  hwy  a  esmwy thasant 
jr  fy  yspryd  i,  f  a'r  eiddoch  chwithau  : 
1 1  cydnabyddwch  gan  hynny  y  cyf- '.7w  rai. 
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oi  •,  qn    „aor-  J?5;  13'  25-     RhuI-    ,5-  32       2  Cor.   7.  6,  7,  13. Phil.  2.  28.  Col.  4.  8.  I  Thes.  3.  6,  7.  3  Ioan  4  r     Thl« 

5.  12.  Heb.  13.  7.  3  loan  11,  12  *  ' 
*Trwy  gyfeillach  hyfryd  y  brodyr  hyn,  a'r pethan  cysurus  a  ddywedasent  am  y  Corinth- 

ìaid,  hwy  a  esmwythasant  lawer  ar  ysbryd  a meddwl  Paul ;  t  ac  yr  oedd  yn  ddíammau 
ganddo,  y  byddai  hyny  yn  llonder  mawr  i'r 
Corinthiaid  hefyd,  ar  ol  iddynt  glywed  mòr 
dda  y  dywedasent  am  danynt,  a  chymmaint 
yr  esmwythasent  ar  ei  yslryd  ef  drwy  hyny 
{  Cydnabyddwch,  gan  hyny,  yn  deilwng  o'r 
parch  mwyaf,  ddynion  o'r  fath  ysbryd  rhag- orol,  sydd  yn  dywedyd  y  pethau  goreu  arn 
danoch  ac  fel  hyny  sydd  yn  meddyginiaethu 
pob  meddyliau  a  theimLidau  annymunol  a 
allai  fagu  rhyngof  fi  a  chwithau. 

16  **  Y  mae  eglwysi  Asia  yn  eich 
annerch  chwi.  'fYmae  Acwila  a 
Phriscìla,  Jgyd  a'r  "eglwys  sydd  yn 
eu  tŷ  hwynt,  yn  eich  annerch  chwi  yn 
yr  Arglwydd  yn  fynych. 
3   ̂Ac^-.  ,9-  10>    l  Pedr  '•  ••    Dat-  1-  "•  *  Aot.  18.  2, 

;3',2e6-„R.h,uf-  16'  3'  4>  2  Tim-  4-  19-        «  Rhuf-  »6.  5.    Col! 4.  15.  Phile.  2. 

*  Yna  mae  yr  apostol  yn  yr  ysbryd  mwyn- 
eiddiaf,  yn  danfon  cyfarchiadau  yr  eglwysi 
yn  Asia  Leiaf  atynt:  Asia  Briodol,  fel  ei 
gelwid,  sef  y  dosparth  hyny  o  Asia  Leiaf,  ag 
oedd  o  amgylch  Ephesus,  oedd  yr  Asia  a  en- 
wir  yma.  f  Yr  oedd  Acwila  a  Phriscìla  yn 
Ephesus  y  pryd  hwn,  mae  yn  debyg ;  ond 
yr  oeddynt  wedi  dychwelyd  i  Rufain  erbyn 
i'r  apostol  ysgrifenu  at  yr  eglwys  yno.  Rhuf. 
16.  3,  4.  Hwy  a  fuasent  gynt  yn  Corinth  am 
ryw  yspaid,  yno  y  daeth  yr  apostol  yn  gyd- 
nabyddus  â  hwy  gyntaf ;  (Act.  18.  1—3.)  gan 
hyny  nid  yw  ryfedd  eu  bod  yn  anerch  y 
Corinthiaid  yn  awr,  yn  fynych  ac  yn  wres- 
og  fel  hen  gyfeillion  cristionogol.  J  Tybia  rhai 

nad  yw  yr  "eglwys  yn  eu  tŷ  hwy"  yn  ar- 
wyddo  dim  mwy,  na  bod  eu  holl  deulu  fel  hwy 
eu  hunain  yn  ddynion  duwiol  ac  yn  addoli 
Duw  fel  teulu :  tybia  eraill  fod  yr  eglwys  yn 
cadw  ei  chyfarfodydd  crefyddol  yn  eu  tŷ 
hwynt :  y  golygiad  cyntaf  sydd  fwyaf  tebygol. 
Mòr  brydferth  yw  teulu  crefyddol,  megys  eg- 
íwys  i  Dduw. 

20  x  *  Y  mae  y  brodyr  oll  yn  eich 
annerch.  v  f  Anherchwch  eich  gilydd 
\  â  chusan  sancteiddiol. 

*Rhuf.  16.  16,  21,  23.  2  Cor.  13.  13.  Phil.  4.  22.  Phüe. 
23,  24.      Heb.   13.  24.  y  2  Cor.    13.  12.      1  The».    5.  26. 1   Pedr  5.  14. 

*  Rhy  faith  fyddai  crybwyil  pawb  wrth  eu 
henwau,  mae  y  brody%-  oll  yn  eich  anerch  : 
pe  yr  eglwys  oll,  yn  cyfarfod  yn  nhŷ  Acwila 
a  Phriscila  a  feddylid  yn  yr  adnod  o'r  blaen, 
ni  buasai  achos  dywedyd  y  "  brodyr  oll  " 
yma  eilwaith ;  ni  buasai  hyny  ond  dywedyd 
yr  un  peth  drosodd  drachefn.  t  Fel  y  mae 
brodyr  dieithr  a  phellenig  yn  eich  caru  ac 
yn  eich  anerch  chwi,  gofelwch  chwithau  am 
garu  ac  anerch  eich  gilydd.  Peth  go  waelyw 
cael  ein  caru  a'n  cyfarch  gan  ddîeithriaid, 
os  byddwn  ni  yn  anghariadus  yn  mhlith  ein 
gilydd  :  ni  byddwn  yn  deilwng  iawn  o  gar- 
iad  eraill  fel  hyny.  %  Gwel  ar  Rhuf.  16.  16. 
Felly  yr  oedd  y  ddefod  o  gyfarch  y  pryd 
hwnw  yn  mhlith  y  saint,  ond  am  ei  niyned» 
yn  llygredig  ac  yn  ansancteiddiol,  syrthiodd 
i.anarferiad  yn  raddol. 

4  A  3  
"* 



Dedryd  y  rhai  nad II  COR.  I. 
ydynt  yn  caru  Crist. 

fyl 
21  *  Yr  z  annerch  fâ'm  llaw  i  Paul hun. 

G«l    6.  11.  Col.  4    18.  2  Thes   3.  17. 

•  Yn  ddiweddaf  oll,  ond  nid  yn  Uai  gwres- 
og,  mae  Paul  ei  hun  yn  anerch  y  Corinth- 
iaid,  t  ac  â'i  law  ei  hun.  Tybir  mai  Ilaw 
arall  a  ysgrifenodd  yr  epistol  hyd  yma,  dan 
nyfarwyddyd  Paul,  ond  mai  efe  ei  hun  a 

ysgrifenodd  yr  adnod  hon,  a'r  tair  adnod 
ganlynol  i  ddiweddu  yr  epistol,  ac  i  sicrâu  y 
Corinthiaid  mai  ei  Iythyr  diffuant  ef  ydoedd. 
Gwel  ar  Rhuf.  16.  22. 

22  *  Od  oes  neb  a  nid  y  w  yn  caru 
yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  fbydded 
6  Anathema,  Maranatha. 

aCm.  1.  3,  4,  7.  a  3.  1—3.  a  5.  16  Ba.  5.  1.  Mat.  10. 
37.  a  25.  40,  45.  Ioan  8.  42.  a  14.  15,  21,  23.  ]a  15.  24.  a  16. 
14.  a  21.  15—17.  2  Oor.  5.  14.  15.  a  8.  8,  9.  G*I.  5.  6.  Eph. 
6.  24.  Heb  6.  10.  1  Padr  1.  8.  a  2.  7.  1  loan  4.  19.  a  5.  I. 

*  Mat.  25  41.  46  2  Tl.es  1.  8,  9.  Jud.  14,  15.— pen.  12.  3. 
Act.  23.  14    Rhuf.  9   3.  Gal.  1.  8,  9. 

•  Rhwng  yr  anerch  g*redig  uchod,  â'r  fen- 
dith-wers  ganlynol.  mae  yr  apostolyn  rhoddi 
bloedd  ddychrynllyd  uwch  ben  y  gau-athraw- 
on  beilchion,  a'r  rhith-broífeswyr  chwydded- 
ig,  yn  Corinth  :  odoes  neb,  pwy  bynag,  a  pha 

beth  bynag  a  fyddo  ei  ddawn,  ei  pnw,  a'i  bro- 
ffes,  nid  yw  yn  caru  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  yn 

ddiffuant,  yn  ddiragrith,  ac  o'i  galon,  uwch- 
lawpob  petharall;  +  bydded  Anathema,  Ma- 
ranatha.  Anathema,  gairGroeg,  ynarwyddo 

person,  neu  beth,  wedi  ci  ddîofrydu  a'i 
neillduo  i  felltith  a  distryw.  Maranatha, 
neu  Maranaíha,2,AÌr  Syriaeg,  yn  arwyddo, 
mae  yr  Arglwydd  yn  dyfod  :  ac  felly  mae  y 
geiriau  yn  arwyddo  y  gospedigaeth  drymaf, 
ar  bawb  nad  ydynt  yn  caru  yr  Arglwydd 
Iesu,  yn  ei  ddyfodiad  ef  ddydd  y  farn.  Yn 
iiihüth  yr  amrjw  agoriadnu  ar  y  geiriau 
hyn,  nid  oes  dim  yn  ymddangos  yn  fwy 
boddlonawl  i  mi  (ebai  Doddridge.  dduwiol,) 

na'r  hyn  a  ganlyn  : — pan  gollodd  yr  Iuddew- 
on  eu  hawdurdod  ar  fywyd  ac  angeu,  yr 
oeddynt  er  hyny  yn  cyhoeddi  anathema  ar 
ddynion  a  ddylasent  ga^l  eu  dienyddio  wrth 
gyfraith  Moses  ;  ac  yr  oedd  y  cyfry  w  ddyn- 
íon  yn  myned  yn  anathema,  neu  cherem, 
neu  felltigedig  ;  oblegid  yr  un  peth  yw  ystyr 
y  geiriau.  Yir  oeddynt  hwy  yn  meddwl  yn 
sicr  na  byddai  y  felltith  yn  ofer ;  ac  yn  wir 
niae  yn  ymddangos  y  byddent  yn  dysgwyl 

am  i  ryw  farn,  gyffel)b  i'r  gosp  a  gyhoeddai 
eu  cyfraith  hwy,  syrthio  ar  y  troseddwyr  ; 
megys  fel  hyn,  y  syrthiai  maen,  neu  rywbeth 
trwm  arall,  ar  y  neb  a  ddylasai  gael  ei  la- 
byddio  ;  i'r  neb  a  farnai  y  gyfraith  i'w  dagu, 
gael  ei  dagn  trwy  ryw  ddamwain  ;  nen  yr 

hwxi  a  farnai  y  g>fraith  i'w   losgi,   y   cafîai 

ei  losgi  yn  ei  dŷ,  a'r  cyffelyb.  Gan  nad  oedd 
ganddynt  hwy  awdurdod  i  osod  y  gyfraith 
mewn  grym  yn  eu  hamser  diweddaf,  yr 
oeddynt  yn  credu  y  deuai  yr  Arglwydd 
mewn  ffordd  o  farn,  i  wneyd  yr  hyn  ni  all- 
ent  hwy  ei  wneyd ;  ac  mae  yn  hur  debyg  y  j 
byddent  yn  arfer  y  geiriau  Maran  atha, 
mae  yr  Arglwydd  yn  dyfod ;  neu  efe  a 
ddaw  yn  sicr  yn  fuan,  i  osod  y  farn  mewn 
gweithrediad,  ac  i  ddangos  fod  y  person  y 
syrth  hi  arno  yn  anathema,  neu  yn  felltiged- 
ig  mewn  gwirionedd.  Gyda  chyfeiriad  at 
hyn,  mae  yr  apostol  yn  dywedyd  am  y  rhai 
nad  oeddynt  yn  caru  Crist  yn  eu  calonau,  er 
gwneyd  proffes  o  hóno ;  er  nas  gallai  dysg- 
yblaeth  yr  eglwys  gyihaedd  y  cyfryw  rai, 
eto  en  bod  yn  felltigedig  yn  ngolwg  yr  Ar- 

glwydd  Iesu,  ac  y  deuai  efe  o'r  diwedd  i'w 
nodi  hwynt  allan,  ac  i'w  cospi  yn  ol  eo  I haeddiant. 

23  c  *  Gras  ein  Harglwydd  lesu, 
Grist  afyddo  gyd  á  chwi. 

c  Gwel  ar    Rhuf.  16.  10,  24.        d  pen.  4.  14,  15.    2  Cor.  i 
11.  11.    a  12.  15.    Phil.  1.  8.    Dat.  3.  19. 

*  Hyny  yw,  Bydded  yr  Arglwydd  íesa 
Grist  yn  dirion  wrthych  chwi,  a  bendithied  1 
chwi  a  phob  bendith  ysbrydol.  Gyda  llawer  | 
mwy  o  hyfrydwch  yr  oedd  yr  apostol  yn 

gweddi'o  fel  hyn  drostynt,  nac  yr  oedd  yn 
cyhoeddi  yr  anathema  Maranatha  uchod 
uwch  eu  penau  :  ond  yr  oedd  hyny  yn  ang- 
enrheidiol  i  rai  yn  Corinth. 

24  *  Fy  d  serch  innau  a  fo  gyd  â 
chwi  oll  yng  Nghrist  Iesu.  e  f  Ameii. 

«  6w«l  ar  pen.  14.  16.  Mat.  6.  13.   a  28.  20.- 

*  Er  gorfod  i'r  apostol  eu  ccryddu  hwy  yn 
Hỳm,  herwydd  amryw  o  bethau  ;  eto  yì 
oedd  o  hyd  yn  eu  caru  yn  ddiragrith,  ac  yn 
eu  ceryddu  o  gariad  atynt  ac  er  lles  iddynt. 
Mae  y  ddwy  adnod  olaf  yn  dangos,  mai  nid 
mewn  ysbryd  chwerw  a  digofus  yr  oedd  yn 
eu  ceryddu,  ond  mewn  ysbryd  cariad  a  serch 
ditfuant:  a  pheth  go  ryfedd  fod  yr  apostol 
yn  meddu  y  fath  ysbryd  tuag  at  bawb  o  hon- 
ynt,  wrth  ystyried  y  dirmyg  a  gawsai  efe 
gan  rai  yn  eu  plith.  Sylwn  hefyd,  nad  yw 
efe  yn  dywedyd  fel  hyn  ar  ddiwedd  yr  »n 
o'i  epistolau  eraiü.  +  Ac  i  brofi  dittuant- 
rwydd  ei  weddi  drostynt  a'i  serch  atynt, 
mae  yn  ddifrifol  yn  rhoddi  ei  Amen. 

1f  Yr€/?i^o/cyntafaty  Corinthiaid 
a  ysgrifenwyd  o  Philippi,  gyd  â 
Stephanas,  a  Ffortunatus,  ac 
Achaicus,  a  Thimotheus. 

Ail  Epístol  PAUL  yr  Apostol  at  y  CORINTHOID. 
PEN.  h 

Paul  yn  dyddanu  y  Corinthiaid,  SfC, 

JT  AUL,  apostol  Iesu  Grist  trwy 

ewyllys  Duw,  \  a'r  brawd  h  Timo- 
thëus, €  %  at  eglwys  Dduw  yr  hon  sydd 
yn  Corinih,  d  gyd  â'r  holl  seintiau  y 
rhai  sydd  yn  holl  *'j|  Achaia: 

"~8t2 

m  Gwel  »r  Rhuf.  1.  1—5.  1  Cor.  I.  1.  *  Act.  1«.  I. 
Rl>uf.  46. -21.  1  -Cor.  16.  10.    Phil.  1.  1.   «].  19-20.  Col.  I. 
1.  1  Thes.  1.  1.  2  Tbe».  1.  1.  Heh.  13.  23.        c  Ac».  18-  I- 
II.    lCcr.  1.2.        <MCor.  6.  II.    Eph.  1.1.         «  pe«.  ». 
2.  a  11.  10.    Aet.  18.  12.    Rhuf.  15.  26.    a  16.  6.    1  Cor.  16 
15.  1  Thei.   I.  7,8. 

Tybia  ein  Hawdwyr  oll,  i'r  epistol  hwn 
gael  ei  ysgrifenn  tua  blwyddyn  ar  ol  y  llal' 
wedi  i  Paul  adael  Ephesus,  a  phan  oedd  ai 
ei  ̂ iaith  trwy  Macedonia,  efallai  o  Philipp' 
fel  y  dywedir  yn  yr  ol  ysgrifen.  *  Nid  can 
iatâd  i  fod  yn  apostol  yn  unig  a  feddylirynu 



Yr  aposiol  yn  bendithio  Duw IICOR.  1. am  ysbrydol  ddyddanwch. 

wrth  "ewyllys  Dnw;  "  ond  galwad  ;ic  anfon- 
iad  Duw  i'r  swydd,  \  Mae  hyn  yn  dangos 
fod  Timothëus  gyda'r  apostol  erbyn  hyn  (gwel 
1  Cor.  16.  11.)  ac  yn  dangos  mawr  ostyng 
eiddrwydd  Panl  yn  ei  enwi  ef  gydag  ef  ei 
hnn ;  ac  hefyd  ei  fod  am  godi  Timothëus  i 
barch  achymmeriad  yn  ngolwgy  Corinthiaid. 
t  Corinth  oedd  prif  ddinas  Achaia,  ac  yn 
Corinth  yr  oedd  prif  eglwys  y   wlad  hòno; 

i  ond  mae  Ptul   yn  danfon  yr  epistol  hwn  at 
!  yr  holl  gristicnogion  yn  Achaia,  yn  gystal 
ag  at  eglwys  Corinth.     ||  Achaia,   oddi    wrth 

\  un  Achaeus,  a  fuasai  yn  frenin  y  wlad   hòno 
•  ry w  bryd. 

2  •f*  Gras  fyddo  i  chwi,  a  thang- 

\  nefedd  oddi  wrth  Dduw  ein  Tad,  f  a'r 
lArglwydd  Iesu  Grist. 
ì  /Gwel  ar  fthuf.  1.  7—2  S>m.  15.  20.  1  Cron.  12.  19. 
Dao.  4.  1.  Gal   6.  16.  Eph.  6.  23. 

*  Cyfarchiad  cytfredin  yr  apostol  yw  hwn, 
íyn  ei  holl  epistolan,  gwel  ar  Rhuf.  1.  7;  1  Cor. 
|l.  3.  t  Onid  yw  cyssylltn  yr  Arglwydd  Iesu 
jGrist  fel  hyn  yn  mhob  màn  â  Dow  Dad,  fel 
fffynon  pob  gias  a  thangnefedd,  yn  brawf  bod 
Ìyr  apostol  yn  ei   ystyried   ef  yn   ogyfuwch  â 
Duw  Dad  ;  neu  mewn  geiriau  er«ill,  yn  wir 
Dduw?  Dechreuai  y  paganiaid  eu  llythyrau, 
itrwy  ddymnno  iechyd  a  llwyddiant ;  dechreua 
jyr  apostol  trwy  ddymuno  Gras  a  thangnefecld 

3  '  *  Bendigedig#/Vc?í/o  Duw,  h  +  a 
Thad  ein  Harglwydd  ni  Iesu  Grist, 

J  X  Tad  y  trugareddau,  *  a  Duw  pob 
ididdanwch ; 

gGe..  14.  20.  1  Cron.  29.  10.  Neb.  9.  5.  Job  1.  21 
Salrn.  18.  46.  •  72.  19.  Dan.  4.  34.  Epb.  1.  3.  1  Pedr  1.  3 
\k  pen.  II.  31.  loan  5  22,  23.  •  10.  30.  a  20.  17.  Rhuf.  15 
5.  Epb.  ì.  3.  17.  Phil.  2.  II.  2  Ioan  4.  9.  i  Salm  86.  5, 
15.  Da.    9.  9.  Mioa  7.  18.        k  Rbuf.  15.  5. 

*  Mae  yn  deilwng  o'n  sylw,  fod  unarddeg 
oepistolan  Paulyn  dechreu  fel  hyn  ̂ ydagor- 
föledd,  clod,  a  dîolchgarwch.  Cyn  gynted  ag 
y  meddyliai  ef  am  eglwys  i  Grist  yn  rhyw 
le,gellid  meddwl  fod  ei  htdl  enaid,  ei  ysbryd, 

la'i  serchiadau  ef,  yn  dylenwi  o  oifoledd  a 
dYolchgarwch  i  Dduw,  ac  yn  Uyncu  i  fynu 

ibob  teimLid  o'i  drallodau  tymmorawl  ef  yn 
tnghanol  ei  adfyd  i  gyd,  ac  yn  peri  iddo  dòri 
lallan  yn  llawnder  ei  galon,  i  fendithio  Duw 
iam  fod  y  fath  beth  ag  eglwysi  Cristionogol 
jar  y  ddaear.  t  Mae  y  Tad  yn  dwyn  y  ber- 
thynas  hon  â  Christ,  gyda  golwg  ar  ei  natur 
idwyfol  ef,  trwy  genedliad  tragywyddol,  an- 
hmgyffredadwy,  ac  anghenrheidiol;  gydago- 
jlwg  ar  ei  ddynoliaeth  ef,  trwy  genedliad 
gwyi  thiol  a  digyfrwng  o  hóni ;  a  chyda  golwg 
ír  ei  swydd  ef,  ftl  Duw-ddyn  a  chyfryngwr, 
i;rwy  gyfammod  neillduol ;  yr  hyn  sydd  yn  ei 
[idangos  ef  i'n  ffydd  ni  dan  yrefengyl,  mewn 
;o!wg  mwy  mawreddig,  anwylaidd,  a  chal- 

Dnogus,  na'r  hyn  a  amlygodd  efe  o  hóno  ei 
ìun  dan  yr  Hen  Destament,  f 1 1  Duw  Abra- 
jiam,  Isaac,  a  Jacob.  %  Yma  mae  yn  Dad  y 
jrugareddau,  ac  yn  Dduw  pob  dyddanwch, 

l'w  saint  yn  Nghrist  ei  brYod  a'i  anviyl  Fab! 

4  l  *  Yr  hwn  sydd  yn  ein  diddanu 
ii  yn  ein  holl  orthrymder,  m  f  fel  y 
Içallom  ninnau  ddiddanu  y  ihai  sydd 
jnewn  dim  gorthrymder,  J  trwy  y  di- 

'üdanwch  â'r  hwn  y'n  diddenir  ni  ein 
ìunain  gan  Dduw. 

/pen.  7.  6,  6.  Salm  86.  17.  E*.  12.  1.  •  49.  !0.   i  51 = 

52.  9.  •  66.  12,  13.  loan  14.  16,  18,  26.  2  Tbei  2.  16, 
m  adn.  5,  6  S«lin  32.  5,  6.  •  34.  2-6.  ■  66  16.  F.t. 

40.  1.  «66.  14.  Phil.  I.  14.  I  I'l.es  4.  18.  .í.  II.  Heb. 
12.  12. 

Nyni,  yr  apostolion,  a  gweinidi>gion  yr 
efengyl,  y  rhai  sydd  rnewn  llawer  o  erlid  a 
gorthrymder  o  herwydd  yr  efengyl ;  yr  yd- 
ym  ni  yn  profi  diddanwch  Duw  yn  helaeth 
yn  ein  heneidiau  yn  ein  holl  orthrymder  i 
gyd,  a  hyny  sydd  yn  ein  cynnal  yn  ein  holl 
drallodau  chwerwon.  +Trwy  hyn  yr  oedd 

yr  apostolion  yn  cael  eu  dysgu  a'u  galluogi  i 
Idjddann  y  saint  yn  gyffredin,  y  rhai  oedd 
mewn  dim  gorthrymder  yn  achos  eu  cref- 

ydd ;  trwy'  gyd-ymdeimlo  â  hwynt,  eu  cys- 
uro,  a  chryfàn  eu  ffydd,  trwy  adrodd  daioni 
Duw  iddynt  hwy  eu  hnnain,  a  chrybwyll 
addewidion  gwerthfawr  Dnw  iddynt  hwy- 
thau.  X  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  holl  ddyddan- 
wch  eu  hunain  gan  Dduw,  ac  yn  defnyddio 
y  dyddanwch  hyny  i  ddyddanu  eraill  o  saint 
adt'ydus  Duw. 

5  n  *  Oblegid  fel  y  mae  dioddef- 
iadau  Crist  yn  amlhâu  ynom  ni ; 

0  f  felly  trwy  Grist  y  mae  ein  diddan- 
wch  ni  hefyd  yn  amlhâu. 

Fel  mae  y  saint  yn  eiddo  Crist,  (adn.  5.) 
acmewn  undeb  âg  ef  fel  ei  gorph  dirgeledig, 
mae  eu  dyoddefiadau  hwy  yn  ddyoddefiad- 
au  Crist  ei  hun :  pa  ham  yr  wyt  ti  yn 
fy  erlid  /,  ebai  efe  wrth  Saul,  pan  oedd  yn 
frlid  ei  saint  ef.  Dyoddefiadau  tebyg  i 
ddyoddefiadan  Crist  ydynt  hefyd,  a  dyodd- 
efiadau  er  mwyn  Crist,  ac  yn  ei  achos  ef ; 
am  hyn  dyoddefiadau  Crist  ydynt.  +  Önd  feí 
yr  oeddynt  yn  dyoddef  yn  achos  Crist,  felly 
hefyd  yr  oeddynt  yn  cael  eu  dyddanu  gan 

Grist,  a  chan  Dcluw  Dad  a'i  Ysbryd  trwy  gyf- 
ryngdod  Crist,  a  thrwy  ffydd  ynddo  ef.  Po 
mwyaf  eu  dyoddefiadau  dros  Grist,  mwyaf 
eu  dyddanwch  trwy  Grist. 

6  p  *A  pha  un  bynnag  ai  ein  gor- 
thrymmu  yr  ydys,  er  diddanwch  a 
iachawdwriaeth  i  chwi  y  mae,  f  yr  hon 

a  weithir  trwy  ymaros  dan  yr  un  di- 
oddefiadau, y  rhai  yr  ydym  ninnau  yn 
eu  dioddeí ;  J  ai  ein  diddanu  yr  ydys, 
er  diddanwch  a  iachawdwriaeth  i  chwi 

y  mae  hynny. 
p  adn.  4.  peu.  4.  15—18.  1  Cor.  S.  21-23.  2  Tin».  2. 10. 

*  Pan  orthrymid  yr  apostolion,  yr  oedd- 
ynt  yn  ystyried  eu  trallodau  wedi  eu  trefnn 
iddynt  i'w  cymhwyso  at  eu  gwaith,  er 
«hwanegn  cysur  ac  iechawdwriaeth  .  eu 

gwrandawwyr;  t  ac  yr  oedd  y  benditb'ion 
hyn  yn  cael  eu  cyfranu  yn  effeithiol  i'r 
credinwyr,  trwy  ddyoddefiadau  jr  apos- 
tolion ;  a  thrwy  yr  esamplau  o  ddTan- 
wadalwch,  amynedd,  a  gwroldeb  oeddynt 

hwy  yn  ddangos  i'w  brodyr,  yr  oeddynt 
hwythau  yn  cael  eu  gwroli  i  ddyoddef,  a'u 
calonogi  i  ddàl  dàn  eu  dyoddefiadau.  Ac  yr 
oedd  cynghorion  ac  addysgiadau  profiadol  a 
chydymdeimladol  yr  apostolion,  yn  eu  cyf- 
arwyddo  hwynt  i  ymddwyu  yn  addas  yn  eu 
trallodau,  ac  i  dỳnu  Ues  oddi  wrthynt.  J  O'r 
tu  arall,  pan  ddyddenid  yr  apostolion,  yr 
oedd  en  dyddanwch  h«fyd  wedi  cael  ei  fwr- 

S23 



Cystudd  yr  apostol  yn II  COR.  I. Asia,  a'i  waredigaeth. 

iadu  er  calondid  i'r  bobl;  yn  tuerìrìu  i  ddan- 
gos  ffyddlondeb  Duw  i'w  addewidion,  a'i 
barorìrwydrì  grasol  i  gynnal  y  rhai  a  ddyodd- 
efent  er  ei  fwyn  ef.  Yr  oedd  yr  ystyriaeth- 
au  hyn  yn  gwneyd  cristionogion  gwresog  yn 
foddlawn  i  ddyoddef,  ac  yn  gwneyd  dyddan- 

wch  yn  dra  gweitht'awr  a  derbyniol. 

7  q  *  Ac  y  mae  ein  gobaith  yn  sicr 
am  danoch ;  gan  i  ni  wybod,  rmai 

megis  yr  ydych  yn  gyfrannogion  o'r 
dìoddefiadau,  f  fellyy  byddwchhefyd 
o'r  diddanwch. 

q  adn.  14.  pen.  7.  9.  a  12.  20,  21.  Phiî.  1.  6,  7.  1  Tbes. 
1.3,4.  r  M»t.  5.  II,  12.     Luc  22.  2  8— 30.    Rhuf.  8.  17, 
18.  1  Cor.  10.  13.  2Thes.  1.  4—7.  2  Tira.  2.  12.  Iago  I. 
2-4,  12. 

*  Mae  genym  ni  obaith  sicr  ara  rìanoch 
chwi,  gan  i  ni  wybod  eich  bod  wedi  dyoddef 

eisoes  ermwyn  Crist  a'r  efengyl,  y  parhêwch 
o  hyd  i  ddyoddef,  fel  y  gwnaethoch  hyd 
yma.  t  Ac  ni  a  wyddom,  mai  megys  y  bu- 
och  yn  gyfranog  o  ddyorìdeîìadaii  er  mwyn 
Crist ;  felly  hefyd  y  byddwch  yn  gyfranog 

o'r  dyddanwch  nefol  sydd  i'r  rhai  a  rìdyodd- 
efant  y  cyfryw  bethau.  Yroedd  gobaith  da, 
a  sicr,  gan  yr  apostol  am  yr  eglwys  y n  gyffred- 
in  yn  Corinth,  wrth  yr  hyn  a  gly wsai  efe  am 

danynt,  er  yr  holl  bethau  bei'us  a  fuasai  yn  eu 
plith.  Gwyddai  fod  y  rhan  amlaf  o  honynt 

yn  cyd-ymdeimlo  â'i  ddyoddefiadau  ef,  a 
rhai  wedi  dyoddef  eu  hunain  ;  am  hyny  yr 

oedd  yn  sicr  y  caent  broû  hefyd  o'r  dyddan- 
wch  sydd  yn  Nghrist. 

8  *  Canys  ni  fynnem  i  chwi  fod 
heb  wybod,  frodyr,  s  am  ein  cystudd 
a  ddaeth  i  ni  f  yn  Asia,  J  bwyso  ar- 
nom  yn  ddirfawr  uwch  ben  ein  gallu, 

*  hyd  onid  oeddym  yn  ammeu  cael 
byw  hefyd. 

s  pen.  4.  7-12.  Act.  19.  23—35.  I  Cor.  15.  32.  a  16.  9. 
t  pen.  4.  8.  1  Sam.  20.  3.  a  27.  1. 

*  Soniodd  yr  apostol  am  ei  orthrymder  ei 
hun  a'i  gyfeillion  yn  yr  adnodau  o'r  blaen, 
ac  yma  mae  yn  crybwyll  yn  fanylach  am  y 

gorthrymder  hyny,  a'r  lle  y  dygwyddodd 
peth  o  hóno.  Tybia  rhai  ei  fod  yn  y  fkn  hon 
yn  dechreu  ei  esgusodi  ei  hun  am  beirìio  dy- 
fod  at  y  Corinthiaid,  yn  gynt  yn  olei  addew- 
id  ;  ac  i'r  dyben  hyny  yn  dywedyd.  "  Ni 
fỳnem  i  chwi  fod  heb  wybod,  frorìyr,  am  ein 
cysturìd  a  rìrìaeth  i  ni,  &c,"  megys  fel  nn 
peth  a'i  lluddiodd  ef  i  ddyfod.  t  Dyoddef- 
odd  Paul  ei  hun  lawer  yn  Lystra,  yn  Asia, 
gwel  Act.  14.  19;  ond  tybir  yn  hytrach  mai 

at  ei  drìyodrìefiarìau  ei  hun  a'i  gyfeillion  yn 
Ephesus,  prif-rìdinas  Asia  Brîodol,  y  cyfeiria 

efe  yma  yn  benaf :  am  hanes  y  derfysg  a'r 
erlid  a  fu  arnynt  yno,  gwel  Act.  19.  23,  &c. 
Gwel  gyfeiriad  hefyd  at  ei  ddyoddefiadau  y  n 
Ephesus,  yn  1  Cor.  15.  32 ;  a  16.  9.  J  Pa 
dro  bynag  oedd  yr  apostol  yn  feddwl,  mae 
yn  amlwg  wrth  ddiwedd  yr  adnorì  fod  ei 
ddyoddefiadau  yn  fawrac  yn  beryglus  iawn. 

9  *  Eithr  ni  a  gawsom  ynom  ein 
hunain  farn  angau,  u  f  fel  na  byddai 
i  ni  ymddiried  ynom  ein  hunain, 

x  \  ond  yn  Nuw,  yr  hwn  sydd  yn  cyf- 
odi  y  meirw. 

ti  pen.  3.  5.  a  4.  7.  a  12.  7-10.  Job  40.  14.  Salra  22.  29. 
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44.  5-7.  Diar.  23.  26.  Jer.  9.  23,  24.  a  17.  5—7.  E/eo.  33 
13.  Luc  1S  9.  *  pen.  4.  13,  14.  Ezec.  37.  1— 14.  Rhuf 
4.  17—25.  Httb.ll.  19. 

*  Ni  a  d>  biasom    yn  sicr   y  cawsem  ein  I 
lladrì  yn  hollawl,  neu   narì    oerìd  modrì  i  ni  l 
fyw  wedi  y  driniaeth  drìychrynllyrì  a  gaws-  I 

om:  felly   mae    diwedd   yr  adnod   o'r  blaen 
yn  egluro  y  geiriau  hym    t  Görìrìefodd  Duw  | 
hyn,  i  ddysgu  ei  weision  uad  ymddiriedent  ( 
yudrìynt  eu  hunain    mewn    peryglon,   Jnaei 
mewn  rìim  llai  na  Duw,  yr  hwn  a  all  gyfodi  1 

y  meirw.     Yr  oedd  "  ammau  cael  by  w,"  a  I 
"  barn  angau,"  yn  peri  idrìynt  rìdartod  yn  J 
hollawl  a  phob  gobaith  ac  ymdrìiried  ynrìdynt 
eu  huuain,  yn  eu  cyfeilliou,  ac  yn  mhawb  o  I 

drìynion  i'w  pleidio  a'u   gwaredu ;  onrì  hwy  I 
a  ymdrìirierìasant  yn   Nuw,  yn    eu  cyfwng 

eithaf,  ac  efe  a'u   hachubodd,  yr  hyn  oedd 
agos  fel  eu  cyforìi  o  feirw. 

10  y*Yr  hwn  a'n  gwaredodd  ni 
oddi  wrth  gyfryw  ddirfawr  angau,  ac 
sydd  yn  ein  gwaredu ;  yn  yr  hwn  yr 
ydym  yn  gobeithio  y  gwared  ni  hefyd 
rhag  llaw . 

«1  Sam.  7.  12.  a  17.  37.  Job  5.  17—22.  Salra  34.  19,  30. 
Es.  46.  3,  4.  Act.  26.  21,  22.  2  Tim.  4.  17.  2  Pedr  2.  9. 

*  Nirì  eu  rìysgu  i  ymddiried  yn  Nuw  ara 
y  tro  hwnw  yn  unig  a  gawsant  ;  ond  ym- 
ddirierì  ynddo  byth,  yn  mhob  cyfyngder  ac 

enbydrwyrìrì,  o  hyny  allan.  Y  Duw  a'u 
gwaredodd  o'r  angau  dirfawr  hwnw,  oedd 
yn  eu  gwarerìu  o  hyrì,  ac  yr  oerìdent  yn  go- 
beiihio  yn  gadarn  y  gwaredai  rhag  Ilaw,  hyd 

y  diwerìd  :  'íe,  eu  cadw  hwynt  enaid  a 
chorph,  i'w  deyrnas  nefol  byth.  2  Tim.  4.  18. 

11  z  *  A  chwithau  hefyd  yn  cyd- 
weithio  drosom  mewn  gweddi,  °fel, 
f  am  y  rhoddiad  a  rodded  i  ni  o  her- 

wydd  lìawer,  \  y  rhodder  dì'olch  gan lawer  drosom. 
*  t>eD.  9.  14.  Ra.  37.  4.  a  62.  6,  7.  Act.  12.  5.  Rhuf.  15. 

30—32.  Eph  6.  18,  19.  Phil.  1.  19.  Col  4.  3.  I  The».  5.26. 
2  Thes.  3.  1.  Phile.  22.  Heb.  13.  18.  Iago  5.  16.  a  pen. 
4.  15.  a9.  II,  12. 

*  Heblaw  ymdrìirierì  a  gobaith  personolyr 

apostol  a'i  gyfeillion  yn  Nuw,  yr  oedd  efe 
hefyd  yn  ystyrierì  eu  gwaredigaethau  and  a 
pliarâus,  lel  ffrwyth  gwedrìíau  yr  eglwy«i 
rìrostyrit.  Nirìyw  tfyrìd  yn  rhwystro  gwedd- 
Yau,  nac  yn  eu  gwneyd  yn  afraid  ;  er  mai 
rhad  a  goruwch-nHturiol  yw  gwaredi^aethau 
a  thrngareddau  Duw  oll,  eto  arlwybr  dyled- 
swydrì,  a  thrwy  foddton  y  mae  en  cael :  ac 

nid  yw  gwedrìi'au  y  saint  gwaethaf  yn  ddi- 
les  i'r  rhai  enwocaf,  nac  yn  ddiwerth  yn  en 
golwg,  nac  yn  ngclwg  Duw  chwaith.  tY 
"rhodrìiarì"  yn  ddîammau  ydoerìd  gwaredig- 
aeth  yr  apostol  a'i  gyfeilliou,  a  grybwyllwyd 
yn  yr  adnod  o'r  blaen,  gelwir  hi  yn  "  rhodd- 
iad,"  o  herwydd  mai  trwy  allu  a  rhad  dro- 
garedd  Duw  y  daeth,mewn  atebiad  i  weddî- 
au  llaweroedd.  iMae  Duw  yn  trugarân 

wrth  bersonau  neillduol  trwy  werìdî'au  lla- 
weroedd  eraill  drostynt,  fel  y  d'íolcher  iddo, 
nid  yn  unig  gan  y  neb  a  gaffo  y  drugaredd, 
ond  gan  craill  hefyd  a  weddîasant  drosto. 

Gwelwn  yma  y  dylem  dd'íolch  am  drugar- 
edrìau,  yn  gystal  â  gweddîo  am  eu  cael;  a 
hyny  dros  eraill  yn  gystal  a  throsom  ein. hunain. 

12  6*Canys  ein  gorfoledd  ni  yw 



Darfod  i  Paul  ewylìysio II  COR.  I. 
dyfod  oW  blaen. 

hyn;  sef  tystiolaeth  ein  cydwybod, 
f  mai  niewn  c  symlrwydd,  d  a  phur- 
deb  duwiol,  'nid  mewn  doethineb 
cnawdol,  ond  trwy  ras  Duw,  yr  ym- 
ddygasom  yn  y  byd,  Jond  yn  hytrach 
tu  ag  attoch  chwi. 

o  Job  13.  15.  a  23.  10-12.  a  27.  5,  6.  a  31.  1-40  Salro 
7.  3-5.  a  44.  17—22.  E».  38.  3.  Act.  24.  16.  Rhuf.  9.  1. 
■lCor.  4.  4.  Gal.  6.  4.  1  Tim.  1.  5.  19,  20.  Heb.  13.  18. 

1  Pedr3.  1«,  21.  1  loao  3.  19-22.  e  pen.  II.  3.  Rhuf.  16. 1*10  ,/  „„„     o ish.  24.  14. 1  Cor.  5.  8 
.  17.  pen.  4. 
15.  10.  lago 

18,  19.  d  pen.  2.  17.    a  8.  8. 
Kuh.  6.  14.  Phil.  I.  10,  16.  Tit.  2.  7.  «  a 
3.  a  10.  2-4.  a  12.  15-19.  1  Cor.  2.  4,  5,  13 
3.  13-18.  a  4.  6. 

*  Beth  bynag  a  feddylio  ac  a  ddywedo  er 
aill  Äin  danom,  a  pha  beth  bynag  a  ddyodd- 
efom  od'ü  wrth  eraill  yn  ein  ffoidd  a'n 
gwaith  ;  mae  genym  y  dystioìaeth,  y  bodd- 
lonrwydd,  a'r  gorfoledd  hyn  yn  ein  cydwy- 
bod  a'n  mynwesau  ein  hunain  ger  bron 
Duw;tmai  mewu  symlrwydd  a  phurdeb 
duwiol,  diragrith  a  diddichell,  ac  nid  niewn 
doethint'b  onawdol  a  chyfrwysd«*r  hudoliaeth- 
us,  yr  ymddygasotu  trwy  ras  Duw  yn  mhob 
màn  ;  t  ac  yn  enwedig  inag  atoch  chwi  y 
lCorinthiaid  :  gwyddoch  chwi  yn  dda,  mai 

gan  weithio  â'n  dwylaw  ein  hunain,  y  preg- 
lethasom  i  chwi  efengyl  Duw  yn  rhad.  Yn 

yr  ys'yr  hyn  bu  yr  "apostoí  yn  fwy  hunan ymwadol  yn  Corinth,  nac  mewn  nemavvr  o 
fàn  arall,  er  mai  hwy  oedd  y  parotaf  i 
ddrwg-dytuo  a  beio  ei  ddybenion. 

13  *Canys  nid  ydym  yn  ysgrifenu 
imgen  bethau  attoch  ̂ nag  yr  ydych 
\yn  eu  darllen,  neu  yn  eu  cydnabod, 

If-ac  yr  wyfyn  gobeithio  agydnabydd- 
Lvch  hyd  y  diwedd  hefyd. 
I       /pen.  4.  2.  a  5.  11.  a  13.  6.  PLile.  6. 

|  *  Nid  ysgrifenu  chwedlau  anwireddus  yr 
Wjfi  y  pethau  yr  wyf  fi  yn  eii  hysgrifenu,  a 
'hwithau  yn  eu  darllen,  chwi  a  wyddoch,  a 
haid  i  chwi  gydnabod,  mai  gwirionedd  yd- 
nt  :  ta  gobeithio  y  cydnabyddwch  hwy 
el!y  yn  wastadol  hyd  y  diwedd. 

14  *  Megis  y  cydnabuochni  o^ran, 
j'fmai  nyni  yw  eich  gorfoledd  chwi, 
i  J  fel  chwithau  yreiddom  ninnau  hef- 
fd  *yn  nydd  yr  Arglwydd  lesu. g  peo.  2.  5.    Rhuf.  11.25.    ICor.  11.18.  A  pen. 5 
2.  I  Cor.  3.  21—23.  Phil.  1.  26.  »  peu.  9.  2.  1  Cor.  15. 
I.  Phil.  2.  16.  a  4.  1.  1  Thes.  2.  19,20.  t  1  Cor.  1.  8. 
'hil.  1.  6,  10.  I  Thei.  3.  13.  a  5.  23. 

*  "  O  ran  :"  mae  rhai  o  honoch  yn  cydna- 
od  mai  nyni  yw  eich  gorfoledd  er  nad  yw 

awb  yn  cydnabod  hyny.  Neu,  "  o  ran  :"  yr 
dych  weithiau  yn  cydnabod  felly,  ernadyd- 
ch  bob  amser.  t  Mai  nyni,  myfi  Paul  a'm  cyf- 
illion,  a  fuom  yn  offerynol  i  ddwyn  yrefengyl 
ch  plith  chwi,  a  thrwy  yr  efengyl  i'ch  dych- 
i^elyd,  a'ch  adeiladu  yn  y  gwirionedd  ;  yr 
'yn  sydd  achos  cyfiawn  i  chwi  orfoleddu 
jnom  ni  fel  offerynau,  J  megys  yr  ydych 
jhwithan   hefyd    yn    orfoledd    i    ninnau,  fel 
rwyth  ein  llafnr,   a  sel  ein  gweinidogaeth  ; 
gobeithio  y  byddwch  felly  yn  nydd  yr  Ar- 
Iwydd  Iesu. 

15  **  Acynyrhyder  hwn  yroedd- 
vn  yn  ewyllysio  dytod  attoch  o'rblaen, 
t  fel  y  cafTech  ail  ras ; 
/  I  Cor.  4.  19.    a  11.  34.  m  Rhuf.  1.  11.    a    15.29. 

ibil.  I.  25,  26. 

*  Gan  fy  mod  yn  lled  sicr  o'ch  medd\liau 
da  chwi  am  danaf,  ac  yn  hyderus  y  byddai 
yn  orfoledd  genych  fy  ngweled  drachefn  yn 
eich  plith  ;  yn  yr  hyder  hwn  yr  oeddwn  yn 
bwriadu,  ac  yn  mawr  ewyllysio  dyfod  atoch, 
t  fel  y  caffech  ail  ras  ;  sef  eich  cadarnâu,  eich 

adeiladu,  a'ch  adnewyddu  yn  chwanegol, 
trwy  fy  ymddiddanion  a'm  gweinidogaeth 
yn  eich  plith,  a  bendith  Duwar  hyny. 

16  *A  myned  heb  eich  llaw  chwi 
i  Macedonia,  n  f  a  dyfod  drachefn  o 
Macedonia  attoch,  %  a  chael  fy  heb- 
rwng  gennych  i  Judea. 

ti  Act.  19.  21,  22.  1  Cor.  16.  5—7. 

*  A  myned  heb  alw  arnoch  chwi,  i  Mace- 
donia,  felly  mae  rhai  yn  deall  y  rhan  flaenaf 
o'r  adnod  ;  a  byddai  hyny  yn  ddigon  cyson 
â  1  Cor.  16.  5—7  :  ond  pa  fodd  y  cysonir 
hyn  à'r  ail  ran  o'r  adnod  hon,  t "  a  dyfod 
drachefn  o  Macedonia  atoch  V  Mae  y  geir- 

iau  yna  yn  dangos  i'r  apostol  fwriadu  un- 
waith  rnyned  heibio  Corinth  i  Macedonia,  a 
dyfod  drachefn  o  Macedonia  i  Corinth,  ac 

ft  Ily  ymweled  â'r  Corinthiaid  ddwywaith,  y 
tro  cyntaf  ar  hyd  y  môr  o  Ephesus,  a'r  ail 
dro  yn  ei  ol  o  Macedonia.  Y  brif  wrth- 
ddadl  yn  erbyn  hyna  y w,  1  Cor.  16.  7 ;  yr 

hyn  nis  gellir  ei  hateb,  ond  trwy  dybied  i'r 
apostol  newid  ei  fwriad  wedi  iddo  ysgrifenu 
ei  epistol  cyntaf,  a  chyn  iddo  ymadael  o 
Ephesus :  ac  efallai  iddo  ddanfon  gair  ryw- 
fodd  i  hysbysu  hyny  i'r  Corinthiaid,  er  nad 
oes  sôn  am  hyny  yn  yr  epistol  o'r  blaen. 
I  Gwedi  "  dyfod  drachefn  atynt  o  Macedon- 
ia,"  ac  aros  ennyd,  neu  hwyrach  ganafu  hef- 
yd  gyda  hwynt ;"  (1  Cor.  16.  6,  7.)  bwriadai 
a  dysgwyliai  yr  apostol  gael  ei  hebrwng  gan 
rai  o'r  Corinthiaid  am  ran  o'r  ffordd,  neu 
efallai  yr  holl  ffordd,  i  Judea.  1  Cor.  16.  3,4. 

17  *  Gan  hynny,  pan  oeddwn  yn 
bwriadu  hyn,  aarferais  i  °ysgafnder? 
fneu  y  pethau  yrwyf  yn  eubwriadu, 
ai  yn  P  ol  y  cnawd  yr  wyf  yn  eu  bwr- 
iadu,  fel  y  byddai  gyd  â  mi,  Ì  îe,  ie,a 
nag  ê,  nag  ê? 

o  Barn.  9.  4.  Jer.  23.  32.  ZePh.  3.  4.  p  adn.  12.  pen. 
10.2,3.  loan  8.  15.  Gal.  1.  16.  a  2.  2.  1  Tbes.  2.  18. 
q  ado.   18—20.  Mat.  5.  37.  I4go  5.  12. 

Mae  yn  debyg  fod  rhai  o  wrthwynebwyr 
Paul  yn  Corinth  yn  ei  feio  ef  am  newid  ei 
fwriadau,  ac  yn  barod  i  ddywedyd  mai  dyn 
ansefydlog  ac  anwadaloedd;  hawdd  ganddo 

newid  ei  feddwl,  ei  ymddygiad,  a'i  athraw- 
iaeth  hefyd,  fel  y  byddai  amgylchiadau  yn 

gofyn,  ac  er  gwasanaethu  ei  gylleusdra  a'i 
fuddiildeb  ei  hnn.  *  Ond  yma  mae  efe  yn 
gofyn  a  oeddynt  hwy  yn  credu  y  fath  gy- 
huddiadau  yn  ei  erbyn  ?  A  oedd  y  cristion- 
ogion  yn  y  ddinas  hòno  yn  priodoli  ei  ym- 
ddygiad  ef  i  ysgafnder  ac  anwadalwch  1 
t  Neu  a  oeddynt  hwy  yn  meddwl  mai  o  gyf- 
rwysder  cnawdol,  yr  oedd  efe  yn  ffurfio  ac 
yn  newid  ei  fwriadau  gyda  gwaith  Dnw;  fel 
ag  i  ddywedyd  a  gwrih  ddywedyd,  dysgu  a 
gwrth-ddysgu,  yn  y  modd  mwyaf  manteisiol 
i'w  esmwythdtr,  ei  ddiogelwch,  ei  elw  ei 
hun,  a'i  awydd-gais  fydol  ?  Ançharedig 
iawn  oedd  meddwl  y  fath  bethan  am  dano : 
ac  ar  yr  un  pryd  g*llwn  weled  yn  yr  adnod 
hon,  mai  ptttiau  angenrheidit)!  iawn  yw 
geirwiredd  sobr,    a    (IYysgo^twydd    sefyd'og 
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mewn  cristionogion,  ac  yn  enwedig  yn  1 
ngweinidogion  yr  efengyl. 

18  r*Eithr  fFyddlawn  yw  Duw, 
fa'n  hymadrodd  ni  wrthych  chwi  ni 
bu  i'e,  a  nag  ê. r  adn.  23.  pen.  11.  31.  Ioan.  7.  2S.  a  8.  26.  1  Ioan  5.  20. 
Dat.  3.  7,  14. 

Ond  fel  mae  Daw  yn  eirwir,  ni  bu  ein 
hymadrodd  ni  wrtbych  chwi  yn  ie,  a  nagê : 
felly  y  mae  rhediad  yr  adnod  yn  ol  y  Saes- 
©neg.  Fel  yna,  mae  yr  apostol  yn  ardystio, 
yn  y  modd  mwyaf  difrifol,  nad  oedd  ysgafn- 
der  cnawdol  nac  anwadalwch  yn  ei  fwriad- 
au,  ei  eiriau,  nâ'i  athrawiaeth  ef.  *  Cyn 
wired  a  bod  Duw  yneirwirac  yníFyddlawn, 
fcyn  wired  a  hyny  fod  ei  fwriadau,  ei  add- 
ewidion,  a'i  athrawiaeth  yntau  a'i  frodyr  yn 
eirwir  ac  yn  ffyddlawn  hefyd.  Ni  wrth- 
ddywedodd  efe  erioed  yr  hyn  a  ddysgodd 
efe  iddynt  unwaith  ;  ac  ni  ddywedodd  efe 

erioed  "  Nagê,"  am  un  peth  y  dywedasai  Ie 
o'r  bîaen. 

19**  Canys  Mab  Duw,  Iesu  Grist, 
yr  hwn  a  bregethwyd  yn  eich  plith 

gennym  ni,  *  se/*gennyf  fi,  a  Silfanus, 
a  Thimothëus,  Mnid  ydoedd  îe,  a  nag 

ê,  eithr  ynddo  ef  i'e  ydoedd. s  Salm  2.  7.  Mat.  3.  17.  a  16.  16,  17.  a  17.  5.  a  26.  63, 
64.  a  27.  40,  54.  Marc  1.  1.  Luc  I.  35.  loan  1.  34,  49,  a  3. 
16,  35,  36.  a  6,  69.  a  19.  7.  a  20.  28,  31.  Act.  8.  37.  a  9.  20. 
Rhuf.  1.3,4.  2Pedrl.  17.  1  loan  1.  3.  *5.  9-13,20. 
2  loan  9.  Dat.  2.  18.  t  Âct.  18.  5.  u  Ex.  3.  14.  Mat. 
24.  35.  loan  S.  58.  Heb.  1.  11,  12.  a  13.  8.  Dat.  I.  8,  11,  17. 

*  Un  rheswm  mawr  am  eirwiredd  a  dîan- 

wadalwch  yr  apostol  a'i  frodyr  oedd,  nad  yd- 
oedd  Mab  Duw,  Iesu  Grist,  yr  hwn  a  breg- 
ethwyd  yn  mhlith  y  Corinthiaid  ganddynt 
hwy,  yn  îe,  a  nagê,  eithr  ynddo  ef  Ye  ydoedd 

hyny  yw,  yr  oedd  Mab  Duw,  lesu  Grist,"yr 
un  tídoe,  heddyw,  ac  ac  yn  dragywydd  :  "" 
yn  ddigyfnewid  byth  yn  ei  berson,  ei  gyf- 
ammod,  ei  addewidion,  ei  athrawiaeth,  a'i 
ffyddlondeb,  fel  Duw  a  Chyfryngwr :  am 

hyny  yr  oedd  eu  tyàtiolaeth  a'u  hathrawiaeth 
hwythau  yn  gyffelyb  i'w  Hawdwr  mawr, 
geirwir  a  digyfnewid.  Pa  ham  y  dywedir 

"  Mab  Duw,  "  yn  y  fàn  hon,  a  "  Iesu  Crist," 
wedi  hyny  ;  ond  i  ddangos  fod  yr  ail  Berson  yn 
Fab  Daw  fel  ail  Berson,  o  genedliad  tragy- 
wyddol ;  yn  hollawl  anymddybynol  ar  ei 

swydd,  a'i  ddynoliaeth,  fcl  Iesu  Grist  ?  \  Cyf- 
eillion  gwastadol  Paul  yn  ei  deithiau  oedd 
Silfanus  (neu  Silas,)  a  Thimothëus  ;  daethant 
ato  pan  oedd  yn  Corinth,  (Act.  18.  5,)  ac  yr 
oeddynt  gydag  ef  mae  yn  debyg  panoedd  yn 
ysgrifenu  yr  epistol  hwn. 

20  *  *  Oblegid  holl  addewidion 
Duw  ynddo  ef  ydynt  íe,  ac  ynddo  ef 
y  amen,  2  f  er  gogoniant  i  Dduw  trw- 
om  ni. 

*  Gen.  3.  15.  a  22.  18.  a  49.  10.  Satro  72.  17.  Es.  7.  14, 

a  9.  5,  6.  Luc  1  68—74.  loan  I.  17.  a  14.  6.  Aot.  3.  25,  26. 
a  13.  32-39.  Rhuf  6.  23.  a  15.  8,  9  Gal.  3.  16-13,  22. 
Heb.  6.  12—19.  *  7.  6.  a  9.  10-15.  a  II.  13,  39,  40.  1  loao 
2.  24,  25.  a  5.   II,  12.  y  F.s.  65.  16.  loan  3.  5.  Dat.  3.  14. 
z  pen.  4  6,  15.  S*lm  102.  16.  Mat.  6.  13.  l.uc  2.  14.  Rhuf. 
II.  36.  a  15.  7.  Eph  1.  6,  12-14.  a  2.  7.  a  3.  8—10.  Col.  1. 
27.  2  Thes.  1.  10.  I  Pe.Ir  1.  !2.  Dat.  7.  12. 

*  Mae  holl  addewidion  Duw  ì'w  bobl,  trwy 
yr  holl  ysgrythyr,  wedi  eu  gwneyd  yn  a 
thrwy  Iesu  Grist;  ac  y  rnaent  oll  yn  cyd- 
gyfarfod  ynddo  ef,  Machníydd  mawr  y  cyf 
ainmod  gras,  yn  ol  yr  hwn    maent   wedi  eu 
============================== 

gwneyd  i  ddynion  :  a  thrwy  roddi  ei  Fab  i 
fod  yn  Geidwad  pechaduriaid,  mae  Duw 
wedi  gwirioneddu,  neu  brofi  gwirionedd,  ei 
hen  addewidion,  gwedi  arddangos  dwyfol 
roddiad  yr  ysgrythyrau,  a  chwedi  rhoddi 
sicrwydd  o  gytìawniad  yr  addewidion  mwy- 
af  i'r  holl  gredinwyr.  Fel  hyn  mae  Duw 
wedi  gosod  ei  Amen  yn  ddigyfnewid  byth 

wrth  ei  addewidion,  y  rhai  a  i  oddasai  efe  o'r 
blaen;  mae  wedi  eu  cadarnâu  trwy  y  dyst- 
iolaeth  sicraf  a  allai  fod ;  yn  wir  mae  wedil 
gwystlo  ei  ogoniant  ei  hun  am  y  cytìawniadl 

0  honynt;  byddai  ei  wirionedd  a'i  berífeith-l 
rwydd  dàjn  ddianrhydedd  pe  methai  eucyf-l 
lawni  ;  +  tra  mae  y  cyflawniad  o  honynt  yn 
tueddu  yn  mhob  modd  i  ogoneddu  Duw  yn 
iachawdwriaeth  pechaduriaid  trwy  weinid- 
ogaeth  yr  apostolion  a  gweinidogion  eraill. 
Nid  oes  dim  mewn  gwirionedd  a  all  wueuíh- 
ur  addewidion  Duw  yn  sicrach  nag  ydynt,  | 

fel  y  maent  yn  dyfod  o'i  enau  ef ;  ond  wrth 
ei  fod  yn  eu  rhoddi  i  ni  yn  Nghrist,  ei  Fab, 
mae  yn  siciân  yn  amlwg  i  ni  mai  ei  addew- 
idion  ef  ydynt,  a'i  fod  yn  meddwl  eu  cyf- 
lawni,  er  gogoniant  ei  Fab  fel  Cyfryngwr, 
ac  er  gogoniant  ei  enw  ei  hun  yn  a  thrwy  y 

Cyfryngwr. 

21  *  A'r  hwn  sydd  yn  ein  a  cadarn- 
hâu  ni  gyd  â  chwi  yng  Nghrist,  f  ac 
a'n  b  henneiniodd  ni,  yw  Duw : 

apen.  5.  5.  Salm  37.  23,  24.  a  87.  5.  a  89.  4.  Es.  9.  7.  a49. 
8.  a  62.  7.  Rhuf.  16  25.  Coì.  2.  7.  1  Thes.  3.  13.  2  Thes.  3. 
17.  a  3.  3.  I  Pedr  5.  10.  b  Salm  45.  7.  Es.  59.21.  a61. 
1.  Ioan  3.  34.  Act.  10.  38.  Rbuf.  8.  9.  1  loan  2.  20,  37. 
Dat.  1.  6. 

*  Nid  effaith  doethineb  ddynol,  dysgeid- 
iaeth  allanol,  na  chadernid  a  gwroldeb  na- 

turiol,  ydoedd  crediniaeth  "  gadarn"  yr  apos- 
tol  o'r  gwirioneddau  hyn,  ei  orphwysiad  ar 
yr  addewidion  hyn,  a'i  dd'iysgogrwydd  yn  y 
weinidogaeth  ;  ond  effaith  gallu  a  gras  Duw, 
yr  hwn  a  ddygodd  y  Corinthiaid  hefyd  yrnn 
modd,  i  grediniaeth  ddYysgog  yn  Nghrist,  ac 

i  gymdeithas  sanctaidd  âg  ef.  f Duw  a'u 
heneiniodd  hwynt  trwy  ei  ddysgeidiaeth  nef-  I 
01  a'i  ras  sancteiddiol ;  ac  felly   a    symmud- 
odd  eu  dallineb  naturiol  a'u  rhagfarn  yn  erbyn 
y  gwirionedd.    Trwy  yr  eneinniad  hwn  mae 
y  saint    wedi   eu    neillduo  a'u    cyssegru  yn  I 
freninoedd  ac  yn  offeiriaid,  neu  yn  freninol  j 

offeiriadaeth  i  Dduw  ;  a  gwaith  üuw  a'i  Ys-  ■ 
bryd  yw  eu  cadarnâu  a'n  heneinnio. 

22  *  Yr  hwn  hefyd  a'n  c  seliodd, 
f  ac  a  roes  d  ernes  yr  Yspryd  yn  ein calonnau. 

c  loan  6.  27.  Rhuf.  4.  11.  Eph.  1.  13.  a  4.  30.  3  Tim.  3. 
19.  Dat.  2.  17.  a  7.  3.  a  9.  4.  d  pen.  5.  5.  Rhnf.  8.  «3. 
Eph.  1.  14. 

*  Mae  yr  Arglwydd  hefyd  yn  selio  ei  bobl, 

i'w  nodi  hwy  fel  eiddo  iddo  ei  hun,  ac  i'w 
diogelu  i<ido  ei  hnn,  trwy  argraffu  ei  dJelw 
sanctaidd  ar  eu  heneidiau  yn  eu  crëedigaeth 

newydd  a'u  hadgenedliad  trwy  yr  Ysbryd 
Glân  :  t  ac  mae  yr  Ysbryd  hwn  hefyd  yn  ei 
rasau,  a'i  gysuron  sanctaidd,  yn  ernes,  yn 

wystl,  ac  yn  flaen-brawf  yn  eu  calonau,  o'r 
etifeddiaeth  nefol,  i'r  hon  y  galwyd  hwynt. 
Mae  rhai  yn  gwahaniaethn  rhwng  eneinniad, 
seliad,  ac  ernes  yr  Ysbryd,  fel  hyn:— bodyr 
eneinniad  yn  cyfeirio  yn  benaf  at  y  doniau 

digyfrwng  a  rhyfeddol  a  gafodd  yr  apostol- 
ion,  yn  eu  neillduad  hwy  at  eu  gwaith;  fel  y 
byddai  offeiriaid  a  breninoedd   yn   cael  eu 
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y 

I  neillduo  i'w  swyddau  gynt  trwy  eneinuiad  :— 
bod  y  seliad  yn  cyfeirio  at  y  Sacramentau  ; 

y  rhai  oedd  yn  dynodi  y  saint  fel  pobl  bri'od- 
oî  Duw  : — a  bod    yr  ernes  yn  arwyddo  lla- 

j  wenydd  a  gorfoledd  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hyn 

oedd  tìaen-tt'rwyth  dedwyddwch  y  nefoedd. 
Ond  tybia  eraill  mai  pethau  pri'odol  i  bawb 
o'r  duwiolion  yw  pob  un  o'r  tri  pheth  uchod  ; 
heb  wahaniaeth  rhwng  apostolion  ac  eraill. 

I  23  *Ac*yrwyffi  yn  galw  Duw 
I  yn  dyst  ar  fy  enaid,  f-f  mai  er  eich  ar- 
|  bed  chwi  na  ddaethum  ettoi  Corinth. 
Í«  adn.   18.    peo    11.11,31.    Rhnf.  1.  9.    a  9.  1

.    Gal.  1 . 

10.  Pl.it.  I.  8.  1  Thes.  2.  5,  10.        fpen.  2.  3.    a  10.  ?,  6- 
II.  a  12.  20.  a  13.  2,  10.    1  Cor.  4.  21.  a  5.  5.     1  Tim.  1.  20. 

I    •  Wele  yma  dyngu    perffaith  ;  djm  llai  na 
J»alw  Duw   yn  dyst,  a  hyny  ar  ei  enaid,  am 
■Uirionedd  yr  hyn  a  ddywedai  yr  apostol.  Yr 
Ibedd  cyhuddiad  trwm  yn  ei  erbyn,  o  anwad- 
I  jilwch,  ac  addaw  heb  gyflawni  ;  ac  yr  oedd 

lid  enw  da  ei  hun,  ac  anrhydedd  Crist  a'r  ef- 
ipngyl,  yn   galw   arno  i   dyngu  fel   hyn  ar  ei 
■  jìnaid,  ac  yn  enw  Dnw,   chwiliwr  y  calonau 

tk   di'alydd    am   anwiredd,  t  mai   er  arbed  y 
';  hai  bei'us  yn  yr  eglwys,  na  ddaethai  efe  eto 
|  Corinth.     Yr  oedd  efe  yn  chwennych  aros, 

I    weled  pa  effaith  a  gaffai  ei  lythyr  o'r  blaen 
r  y  rhai  bei'us  yn  eu  plith,  (1  Cor.  5.  6,)  gan beithio    yr    edifarhâent  wrth  hwnw,  ac    y 

iwygid  y  pethau  bei'usyn    eu  plith  gan  yr 
glwys  ei  hunan  ;  ac  yr  oedd  yn  anodd  iawn 

anddo  ef  arfer  y  Uymder  a'r  awdurdod  apos- 
olaidd    hyny  tuag   atynt,   a    fygwthiasai  yn 
Cor.  4.  19,  os  byddent  yn  gyndyn  ac  an- 

nhlygedig  ;  am  hyny  yr  oedd  yn  llai  ei  frys 
lyned  i  Corinth.   pen.  2.  1.     Nid  hoff  oedd 

;an  yr  apostol   arfer  y   wi'alen,  os  gwnelai 
-maros,  cariad,  ac  ysbryd  addfwynder  y  tro 
teb  y  wialen. 

24  *  Nid  am  *  ein  bod  yn  arglwydd 
jaethu  ar  eich  ffydd  chwi,  t  ond  h  yr 
!dym  yn  gyd-weithwyr  i'ch  llawen- 
dd  :  ̂oblegid  trwy  ffydd  yr  ydych 
jnsefyll. 
I     g  Mat.  23.  8—10.  a  24.  49.  1  Cor.  3.  5.  2Tim.  2.  24-26. 
jPedr5.  3.        h  pen.  2.  1—3.  Rhuf.  1.  12.   Phil.  1.  25,  26. 
pen.  5.  7.  Rhuf.  5.  2.  a  11.  20.  1  Cor.  15.  1.    Eph.  6.  14- 
5.  1  Pedr  5.  8,  ». 

|  *  Er  bod  yr  apostol  yn  hòni  awdurdod  fel 
ìpostol,  i  gadw  trefn  ar  y  Corinthiaid  fel  eg- 
jlvy8,  o  ran  dysgyblaeth  ;  eto,  nid  oedd  efe 
n  chwennych  arglwyddiaethu  ar  eu  cydwy- 
jodan  hwy,  i  beri  iddynt  gredu  un  athraw- 
lieth  heb  sail  iddi  yn  ngair  Duw:  ac  os  oedd 

faul  mòr  hunan-ymwadol,  pa  faint  mwy  y 
|y  lai  gweinidogion  ein  hoes  ni  fod  felly  ? 
|Ond  heb  arglwyddiaethu  ar  en  ffydd,  yr 

[îdd  ef  a'i  gyfeillion  yn  ymdrechu  bod  yn 
lyd-weithwyr  i'w  llawenydd  ysbrydol  hwy, 
wy  eu  hadferu  o'r  pethau  oedd  yn  rhwystro 
|i  llawenydd,  a'u  cadarnau  yn  y  gwirion- 
ld  :  \  oblegid  trwy  ffydd  yn  ngwirionedd 
efengyl  yr  oeddjnt  yn  sefyll  hyd  yn  hyn, 

p  i  sefyll  o  hyn  allan. 
PEN.  II. 

\aul  yn  dangos  i'r  Corinthiaid  yr  achosna ddaethai  efe  atynt. 

ElTHll mi  a  fernais  hyn  ynof  fy 

anan,  ôna  ddelwn  drachefn  mewn 
'istwch  attoch. 

827  
= 

a  pen.  1.  15— 17.    Act.  11.29.    a  15.  2,  37.    1  Cor.  2.  2- 
5.3.    Tit.  3.  12.        6adn.4.    pen.  1.  23.    a  7.  5-8.  a  12. 

20,  21.  a  13.  10.  I  Cor.  4.  21. 

*  Tristwch  a  gofid  mawr  a  fuasai  i'r  apos- 
tol  orfod  myned  at  y  Corinthiaid  â  gwi'alen, 
(1  Cor.  4.  21.)  a  thristwch  iddynt  hwythau  a 
fuasai  ei  ddyfodiad  felly  ;  gyn  hyny  efe  a  farn- 
odd  ynddo  ei  hun  yn  well  oedi  ei  fynediad, 
tàn  nes  y  gallai  fyned  atynt  gyda  chysur  iddo 
ei  hun  â  hwythau.  Gwel  ar  pen.  1.  23. 

2  *Oblegid  cos  myfi  a'ch  tristâf 

chwi,  f  pwy  yw  yr  hwn  a?m  llawenhâ i,  \  ond  yr  hwn  a  dristâwyd  gennyf  fi  ? 
c  pen.  1.  14/ a  11.  29.  Rhaf.  12.  15.  1  Cor.  12.  26. 

*  Pe  byddai  i  mi  eich  tristâu  chwi,  y  rhai 
ydwyf  yn  garu  inòr  anwyl,  trwy  geryddon  a 
llymder,  ni  byddai  dim  ond  gwir  angenrheid- 
rwydd,  a  gobaith  eich  diwygio,  a  barai  i  mi 
wneyd  hyny;  ta  phwy  o  honoch  chwimewn 
amgylcbiad  felly,  a  allai  sirioli  fy  ysbryd  I,  a 
gwneyd  i  mi  lawenâu,  %  ond  y  person,  neu  y 
personau  a  geryddid  genyf  ì  Edifeirwch  y  rhai 

hyny,  a'u  hadteriad  oddi  with  eu  pechodau, 
yn  unig  a  allai  droi  fy  nhristwch  I  yn  llawen- 

ydd.  Hyd  yn  nod  y  rhaidife'ius  yn  yr  eglwys, 
a  chyfeillion  goreu  Paul,  byddai  raid  iddynt 
ofìdio  wrth  iddo  ef  arfer  llymder;  nid  o  an- 
foddlonrwydd  i'r  cerydd,  ond  o  gydymdeimîad 
â'r  ceryddedig;  ac  fel  hyny  nis  gallent  ei 
lawenâu  ef ;  ac  ar  y  llaw  arall,  rhoddai  ad- 
feriad  a  diwygiad  y  rhai  beîus,  fwy  o  lawen- 
ydd  iddo  na  dim  arall. 

3  *  Ac  d  mi  a  ysgrifenais  hyn  yma 
attoch,  'ffeì  pan  ddelwn  na  chawn 
dristwch  oddi  wrth  y  rhai^y  dylwn 
lawenhâu ;  «  J  gan  hyderu  am  danoch 
oll,  fod  fy  llawenydd  i  yn  llawenydd  i 
chwi  oll. 

d  1  Cor.  4.  21.  a  5.  1,  &c.  e  pen.  12.  2!.  a  13.  1,  2. 
/pen.  12.  11.  ff  pen.  1.  15.  a  7.  16.  a  8.  22.  Gal.  5.  10. Phile.  21. 

*  Mi  a  ysgrifenais  atoch  o'r  blaen,  (1  Cor. 
5.  3 — 5,)  ac  yr  wyf  yn  ysgrifenu  yn  awr  eto, 

fel  y  diwygier  y  pethau  bei'us  yn  eich  plith  ; t  fel  na  byddai  raid  i  mi  fy  hun  ddyfod  atoch 

â  gwìalen  i'ch  tristâu ;  ac  fel  na  chawn  in- 
nau  dristwch  oddi  wrth  yr  hwn  y  dylwn  gael 

fy  llawenâu,  yn  ei  rodiad  sanctaidd  a  chys- 
urus.  %  Ac  yr  oeddwn  yn  hyder»  am  danoch 
oll,  y  cymmeradwyech  y  drefn  hòno  o  ysgrif- 
enu  atoch  ;  gan  nad  oedd  ammheuaeth  genyf, 
bod  fy  llawenydd  I  yn  llawebydd  i  chwi  oll. 

Gofid  mawr,  ac  nid  üawenydd,  a  fuas*ii  i'r 
apostol  fyned  i  Corinth  i  geryddu  ;  a  üawen- 
ydd  mawr  fyddai  iddo,  os  atebai  ei  lythyrau 
y  dyben  i  ddiwygio  yr  eglwys  heb  iddo  fyn- 
ed  yno  ;  ac  yr  oedd  yn  sicr  ganddo,  buasai  ei 

lawenydd  ef  yn  hyny,  yn  Ilawenydd  i'r  holl rai  duwiol  yn  yr  eglwys. 

4  *Canys  h  o  orthrymder  calon,  yr 
ysgrifenais  attoch  â  dagrau  lawer; 

a  t  nid  fel  y'ch  tristaid  chwi,  J  eithr  fel 
y  gwybyddech  y  cariad  sydd  gennyf 
yn  ||  íielaethach  tu  aa^  attoch  chwi. 

h  Lef.  19.  17,  18.  Salm  119.^136.  Diar.  27.  5,  6.  Jer.  13. 15—17.  Luc  19.  41—44.  Rbuf.  9.  2,  3.  Phil.  3.  1«,  19. 
i  peB.  7.  8,  9,  12.  a  12.  15. 

*  Gwem  clywed  am  gynnifer  o  bethau 
beîus  ac  afrëolaidd  yn  mhlith  y  Corinthiaid, 

ysgrifenodd  yr  apostol  ei  lythyr  o'r  blaen,yn 
enwedig  y  rhanau   ceryddol   o  hóno,  mewn 
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gorthrymder  mawr,  mewn  cyfyngder  calon, 
ac  â  dagrau  lawer;  wrth  feddwl  am  agwedd 
ddirywiol  a  thruenus  yr  eglwys,  ac  y  byddai 
raid  traddodi  un  o  honynt  o  leiaí  i  satan. 

t  Nid  i'w  tristâu  hwynt  yn  afreidiol,  nid  am 
fod  yn  bleser  ganddo  eu  tristâu  o  gwbl,  yr 

ysgrifenodd  felly   atynt ;  ac  nid   i'w  tristâu 
0  newydd  yr  oedd  yn  adgoffa  hyny  yn  awr  ; 
|  ond  fel  y  gwybyddent  y  cariad  mawr  a  hel- 
aeth  oedd  ganddo  tuag  atynt,  a'r  gofal  tadol 
oedd  ganddo  am  danynt.  Ni  wna  ceryddon 
eglwysig  fawr  o  les,  os  na  roddir  hwy  mewn 
ysbryd  a  modd  ag  y  gwelo  dynion  mai  o 

gariad  helaeth  y  maent.  ||  "  Helaethach  :" 
sef  helaethach  nac  y  teimlasai  yr  apostol  er- 
ioed  o'r  blaen,efallai,  tuag  at  y  Corinthiaid  : 
yr  oedd  eu  drwg  hwy  yn  ennyn  cariad  a 
thosturi  yr  apostol  yn  helaethach  tuag  atynt. 

5  *  Ac  os  k  gwnaeth  neb  dristâu, 
f  ni  wnaeth  efe  'i  mi  dristâu,  ond  o 
ran ;  %  rhag  i  mi  bwyso  arnoch  chwi 
oll. 

*  Diar.  17.  25.  1  Cor.  5.  1-6,  13. 13.        /  Gal.  4.  12. 

*  Hyny  y  w,  os  gwnaeth  n*b  achos  tristwch, 
nen  dristâu.  Yr  oedd  pechod  y  dyn  godin- 
ebus  yn  Corinth,  a  goddefiad  yr  eglwys  o 
hóno,  wedi  tristâu  yr  apostol  yn  ddirfawr 
iawn  ;  (Gwel  adn.  4.)  t  ond  nid  oedd  ef  yn 

dwyn  ond  rhan  o'r  tristwch,  yr  oedd  Uawer 
yn  ei  ddwyn  yn  bwysig  gydag  ef ;  sef  yr  holl 
rai  duwiol,  ag  oedd  yn  ofni  Duw  yn  Corinth. 
Nen  "o  ran,"  fel  hyn,  nid  oedd  y  tristwch 
ond  am  ychydig  amser;  yn  awr  mae  y  dyn 
wedi  ei  adferu,  mae  y  tristwch  wedi  ei  droi 

yn  llawenydd.  Neu  eto  fel  hyn,  "  o  ran," 
nid  yw  yr  holl  eglwys  wedi  rhoi  achos  trist- 
wch,  dim  ond  rhan  o  hóni,  a'r  dyn  godineb- 
us  hwn  yn  benaf  o  bawb.  |  Mae  yr  apostol 
yn  crybwyll  hyn,  fel  na  thybid  ei  fod  ef  yn 
cyhuddo  pawb  o  honynt  ;  fel  pe  buasai  yr 
holl  gristionogion  yn  Corinth  wedi  bod  yn 

gydradd  o  euog  yn  y  mater  hwn.  "  Fel  na 
chyhuddwyf  chwi  yn  ormodol,"  efallai,  yw 
y  cyfieithiad  goreu  o'r  Saesoneg  yn  niwedd 
yr  adnod.  "  Pwyso  yn  ormodol  trwy  gy- 
huddiad,"  ebai  Parkhurst,  yw  meddwly  gair 
Groeg  epibarô,  yn  y  fàn  hon. 

6  *  Digon  i'r  cyfry  w  ddyn  \  y  cer- 
ydd  yma  m\  a  ddaeth  oddi  wrth  la- weroedd . 

tn  pen.  13.  10.  1  Cor.  5.  4,  5.    I  Ttm.  5.  20. 

*  Y  "dyn"  oedd  y  godinebwr;  ty  "  cer- 
ydd"  oedd  ei  ysgymmuniad  ;  ei  draddodi  i 
satan,  i  ddiny3tr  y  cnawd  ;  Jy  "Ilaweroedd" 
oedd  yr  holl  eglwys  wedi  ymgynnull  yn 
nghyd,  a  roes  y  cerydd  hwnw  arno.  Mae 
yn  debyg  i'r  cerydd  hwnw  fod  dan  fendith 
iddo,  a  chael  effaith  dda  arno  ;  am  hyny  dy- 

wed  yr  apostol  ei  fod  yn  "  ddigon,"  heb  ach- 
os  llymder  chwanegol  tuag  ato.  Doethineb 
mawr  mewn  swyddogion  eglwysig,  yw  gwy- 
bod  pa  le  i  roi  terfyn  ar  geryddu  ;  a  pha  bryd 
i  dosturio  wrth  y  ceryddedig,  a'i  dderbyn  yn 
ol.  C*  ryddu  chwanegol,  a  mwy  na  "  digon," 
ar  y  dyn  hwn,  a  fuasai  nacâu  ei  dderbyn  yn 

01  i'r  eglwys  ar  broffes  sobr  o'i  edifeirwch. 

7  *  Yn  gymmaint  ag  ny  dylech, 
yn  y  gwrthwyneb,  yn  hytrach  faddeu 
iddo,  a  i  ddiddanu  ;  f  rhag  °  llyngcu  y 
cyfryw  gan  ̂ ormod  tristwch.  - 
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32.  Col.  3.  13.  2  Thes.  3.  6,  14, 
m  5.  4.  2  Sam.  20.  19,  20.  S*lm 
i  124.  3  Diar.  1.  12.  E»  28.  7. 
10.      Diar.  17.  22.     Phil.  2.  27. 

n  Gal  6.  1,2.  Eph. 
15.  Heb.  12.  12—15.  o 
21.  9.  a  56.  1,  2.  a  57.  3 
I  Cor.  15.  54.         p  pcn. 
1  Thei.  4.  13. 

*  Yn  hytrach  nag  ymddwyn  yn  angharedig 
mwyach  tuag  at  y  troseddwr,  dylent  yn  y 

gwrthwyneb  faddau  iddo,  a'i  ddiddanu ; 
trhag  iddo  gael  ei  lyncu  gan  ormod  tristwch, 
meddyliau  celyd  am  Dduw,  am  grefydd,  a 
myned  i  annobaith.  Dyrna  brif  geryddwr  y 
pechadur,  wedi  troi  yn  brif  eiriolwr  dros  yr 
edifeiriol. 

8  *  Am  hynny  yr  ydwyf  yn  attol- 
wg  i  chwi,  ?  f  gadarnhâu  eich  cariad 
tu  agattö  ef. 

q  U*t.  5.  13.  a  6.  1,  2,  10.  Jud.  22,  23. 

*  Dyma  yr  apostol  yn  awr  yn  attolwg  droh 
y  troseddwr,  megys  y  buasai  gynt  yn  tystiol- 
aethu  yn  ei  erbyn  :  t  mae  yn  taer  erfyn  arn-i 
ynt  i  gadarnâu  eu  cariad  tuag  ato,  trwy  ei 

dderbyn  i'w  cymdeithas  a'u  cymundeb,  í 
chyd-ymdeimlo  âg  ef  yn  ei  ofid  a'i  wasgfa 
fel  y  byddai  yn  amlwg  iddo  fod  eu  cerydd 

hwynt,  er  ei  fod  yn  llỳrn,  wedi  ei  roddi  o'i un  cariad  ato,  ac  er  llesad  iddo. 

9  *  Canys  er  mwy  n  hyn  hefyd  yr  ys- 
grifenais;  *  fel  y  gwybyddwn  brawf  c 
honoch. s  a  ydychufudd  yn  mhob  peth 

r  pen.  7.  12— 15.  a  S  24.  Ex.  16.  4.  Deut.  8.  2,  16 
a  13.  3.    Phil.  2    22.  a  pen.  7.  15.    a  10.  6.    Phii.  2.  12 
2  The».  3.  14.  Phile.  21. 

*Caìiys  er  niwyn  hyn,  gydaphethau  eraill 

yr  ysgrifenais  yr  epistoí  o'r  blaen  atoch,  a( 
yr  ydwyf  yn  ysgrifenu  hwn  eto  ;  t  fel  y  gwy 
byddwrn  brawf  o  honoch,  a  ydych  ufudd  yr 
mhob  peth  :  ac  mae  yn  dda  genyf  glywed 
chwi  fod  yn  ufudd  i  ddiarddelwi  y  troseddwr 

yn  ol  fy  ilylhyr  o'r  blaen ;  a  gobeithio  j 
byddwch  yn  ufudd  eto  i  faddau  iddo,  ei  ddy 
ddanu,  a  chadarnâu  eich  cariad  ato  ar  ei  ed 
ifeirwch,  yn  ol  fy  neisyfiad  I  yn  y  llythyi 
hwn.  Fel  hyn  y  caf  brawf  o  honoch,  pa  af 
udd-dod  a  roddwch  i'm  hawdurdod  apostol 
aidd  I,  yr  hon  a  roddwyd  i  mi  gan  Dduw. 

10  *  IV  %  hwn  yr  ydych  yn  maddei 
dim  iddo,  -\yr  wyf  finnau :  %  canysos 

maddeuais  ddim,  i'r  hwn  y  maddeu- 
ais,  er  eich  mwyn  chwi  y  maddeuais 
II  yng  ngolwg  Crist; 

t  pen.  5.  20.  Mat.  18.   18.  Ioaa  20.  23.  1  Cor.  5.  4, 

*  Nid  maddau  pechod  y  dyn,   a  dywedyr 
yn  brîodol,  a   feddylir  wrth  faddau   iddoyij 
yr  adnod  hon,  ac  adn.  7;   gẃaith   Duw  yw 
hyny,  ac  nis  gallai  eglwys  Corinth  na  Phau  j 
chwaith  ei  wneyd  ;  ond  wrth  faddau  yma  J 
dëallir,  tỳnu  ymaith  gerydd  eglwysig  y  tros 
eddwr;  a'i  dderbyn  i'r  eglwys  ar  ei  edifeir 
wch.     tOs  oedd  y  Corinthiaid   yn  maddai 
fel  hyn  iddo,  yr  oedd  Paul  hefyd  yn  maddai| 

iddo  yr  un  ffunud  ;  yr  oedd  yn  yn;d<liried  i'wj 
doethineb   hwynt,  ac  yn  barod  i  gyd-weith 
redu    â    hwynt,   neu   gyd-synio   â  hwynt, 
dderbyn  y  dyn  yn  ol.     \  A  phwy  bynag  y  \ 
oedd    Paul    fel  hyn   wedi   maddau  iddo  yi 
mhliih  y  Corinthiaid,  er  eu  mwyn  hwynt  y  | 
oedd  wedi  maddau  ;  o  gariad  aiynt,  ac  er  ei 
heddwch  a'u  cysur.      ||  Ond  nid  er  eu  mwyi 

hwynt  heb  ystyried  a  oedd  yr  Arglwydd  Ies. 
yn  foddlawn   neu   beidio ;   eitbr  yn  ngolw: 
Crist,  megys  ger  ei  fron  ef,  yn  ei  enw  ef,  a fel  apostol  trwy  ei  awdurdod  ef^          _ 



Yr  apostolion  yn II  COR.  II. 
berarogl  Crüt. 

1 1  *  Ffcl  na'n  M  siomer  gan  Satan  : 
f  canys  nid  ydym  heb  wy  bod  ei  ddi- 
chellion  ef. 

«  peo.  II 
5,  9,  10.   Zeo.  -.  .— -.     _._._,_..        . 
15    I  Cor.  7.  6.  Eph    6.  II,  12.  _  Tiin.  2.  25,  26.    1  Pedr  5. 
8.  Dit.  2.  24.  a  12.  9—11.  a  13.  8. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  fwy  awyddu8  hef- 
yd  i  dderbyn  yr  edifeiriol  yn  ol,  ac  i  gyd- 
synio  â'r  Corinlhiaid  i  wneyd  hyny,  rhag  y 
caffai  satan,  y  gwrthwynebwr  cyfrwys,  fan- 
tais  wrth  iddynt  oedi :  un  ai  i  demtio  y  tros- 
eddwr  i  annobaith  ;  i  ddwyn  drygair  ar  y 
cristiouogion,  fel  rhai  tost-lym  ac  anfaddeu- 
gar ;    neu    i    ddigaloni    eraill  a   syrthient    i 

|  bechod  ;  rhwystro  dynion  i  dderbyn  yr  ef- 
engyl ;  cytfrôi  yinraniadau  chwanegol  yn  yr 
eglwys ;  neu  trwy  ryw  foddion  attal  llwydl- 

[iant  yrefengylyn  Coriuth.  +  Oblegid  nidoedd 
>efe  heb  wybod  amryw  ac  aneirif  ddichellion 
y  gelyn  hwnw  ;  a  thrwy  ba  nifer  o  wahanol 
ystrywiau  yr  oedd  ef  yn  ymgais  i  dwyllo  a 
gwyro  meddyliau  dynion,  ac  aílonyddu  hedd- 
wch  yr  eglwys.  Mae  hyu  oll  yn  dangos  i 
ni,  pa  mòr  ofalus  y  dylem  fod  wrth  geryddu 
a  dysgyblu  dynion  ;  rhag  y  try  satan  y  pelh- 
au  a  fwriedir  er  daioni,  er  niwed  i'r  person- 
au,  i'r  eglwys,  ac  i  achos  Duw. 

12  *  Eithr  x  gwedi  i  mi  ddyfod  i 
iTroas  f  i  bregethu  eíëngyl  Crist,  9  J  ac 
wedi  agoryd  i  mi  ddrws  gan  yr  Ar- 
glwydd, 

x  Aet.  20.  1-6.  «  Act.  14.  27.  1  Cor.  16.  9.  Col.  4.  3. 
Dat.  3.  7,  8. 

*  Mae  yn  debyg  y  cenfydd  y  darllenydd 
rywbeih  am  Troas  dàn  Act.  16.  8,  fel  nad 
oes  achos  dywelyd  dim  am  y  lle  hwnw  yma. 
Nid  y  tro  cynlaf  y  daeth  Paul  i  Troas,  (Act. 

16.  8,)  a  feddylir  yma  ;  na'r  tro  hwnw 
phwaith  a  grybwyllir  Act.  20.  6  :  yr  oedd  y 
iro  hwnw  o  Philippi  yn  Macedonia  i  Troas, 
lle  yr  oedd  y  tro  hwn  o  Troas  i  Macedouia, 
(adu.  13.)  Ond  mae  y  rhan  fwyaf  yn  barnu 
mai  pan  yr  aeth  yr  apostol  o  Ephesns  yd- 
oedd,  ac  yr  aeth  drwy  Troas  ar  ei  ffordd  i 
Macedonia  ;  am  yr  hwn  mae  hanes  byriawn 
çan  Luc  yn  Act.  20.  1,  2  :  os  nad  y  tro  hwnw 
ydoedd,  nid  oes  genym  ddim  hanes  am  y 
jtio  hwn  o  gwbl  yn  Actauyr  apostolion.  t  Pa 
bryd  bynag  ydoedd,  pregethu  efengyl  Crist 
fydoedd  amcan  Paul  yno,  fel  yn  mhob  man 
ìar.tll,  yn  ol  ei  ddanfoniad  a  gorchymyn  yr 

Arglwydd  Iesu  i'w  holl  apostoüon,  Mat.  28. 
U9  ;  Marc  16.  15.  +  Un  ai  y  rhyddid  oedd 
bf  yn  gael  yno  i  bregethu,  neu  y  llwyddiant 
ínawr  oedd  Duw  yn  roddi  ar  ei   weinidog- 
ieth  ef.   Gwel  ar  1  Cor.   16.  9  ;  ond   nid  oes 
/ma  sôn  am  y  gwrthwyuebwyr  lawer  fel  yno. 

13  z*Ni  chefais  lonydd  yn  fy  ys- 
Dryd,  am  na  chefais  °Titus  fy  mrawd  : 
[  eithr  gan  ganu  yn  iach  iddynt,  b  mi 
t  aethum  ymaith  i  Macedonia. 

« V5-""  'AS/  m-  a  pen-  8  6>  ,6«  23"  a  ,2-  18-  Gal.  2. 
,  8    2  Tim.  4.  10.  Tit.  1.  4.        b  Act    20.  1,  2. 

*  Er  agoryd  i'r  apostol  ddrws  gan  yr  Ar- 
Iwydd  yu  Troas,  eto  ni  cíiafodd  lonỳdd  >n 
i  ysbryd  am  na  chafodd  Titus  ei  anwyl 
rawd  yno  yn  ol  ei  ddysgwyliad.  Yr  oedd 
,n  dysgwylTilus  o  Corinth,  â  gwybodaeth 
ddo  pa  effeithiau  a  gawsai  ei  lythyr  cyntaf 
irnynt,  a  pha  agwedd  oedd  ar  y  Coritithiaid 
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o  ran  pethau  yebrydol.  Gwel  pen.  7.  6,  7. 
t  O  herwydd  anesinwythder  ei  feddwl  yn 
achos  y  Corinthiaid,  ac  heb  gyfarfod  a  Thitus, 

efe  a  gatiodd  yn  iach  i'r  eglwys  yn  Troas,  ac 
a  aeth  ymaith  i  Macedouia  i  chwilio  arn 

dano,  Ue  y  cafodd  ef  o'r  diwedd,  ac  y  cafodd 
hanesion  cysurus  am  y  Corinthiaid  ganddo. 
pen.  7.  6,  7. 

14  *  Ond  ci  Dduw  y  byddo  y 
dîolch,  d  f  yr  hwn  yn  wastad  sydd  yn 
peri  i  ni  oruchafiaeth  yng  Nghrist, 

\  ac  sydd  yn  eglurhâu  c  arogledd  ei 
wybodaeth  trwom  ni  ym  rnhob  lle. 

e  pen.  1.  11.  a  8.  16.  a  4.  15.  Bẅ.  5.  20.  1  The».  3.  9. 
Dat.  7.  12.  dSalui  103.  47.  a  ?4S.  14.  Rhuf  8.  37.  1  Cor. 
15.  57.  «  adu.  15,  16.    Can.  1.  3.    Rhuf.  15.  19.    Col.  1. 

6,  21. 
*  Wrth  sôn  am  y  newyddion  da  a  gawsai 

o  Corinth,  ei  hyder  o  Iwyddo  i  unioni  a  di- 
wygio  pethau  bei'us  ac  annymunol  yno,  y 
defnydd  mawr  oedd  Duw  yn  wneyd  o  hóno, 

a'r  oruchafiaeth  oedd  yn  roddi  iddo  ef  a*i 
gyfeillion  yn  mhob  màn  ;  mae  yr  apostol 
yma  yn  tori  allan  yn  sydyn  i  fendithio  Dnw 

â'i  holl  enaid,  ac  megys  yn  galw  ar  y  Cor- 
inthiaid  i  gyduno  âg  ef  mewn  clodforedd 
iddo.  f  Er  bod  holl  elyniaeth  calonau  dyn- 
ion,  holl  rym  paganiaeth  ac  eilun-addoliaeth 
y  Groegiaid,  holl  ragfain  yr  Iuddewon,  a 

holl  byrth  uffern,  yn  ei  erbyn  ef  a'i  fyddin 
fechan  iawn ;  eto  trwy  nerth  Duw  yn 
Nghrist,  yr  oeddynt  yn  myned  rhagddynt  o 
ddinas  i  ddinas,  ac  o  wlad  i  wlad,  yn  fudd- 
ugoliaethwyr  gorfoleddus  ar  bob  gwrthwyn; 
ebiadau.  |  Ac  fel  y  byddid  yn  defnyddio 
llysiau  peraidd  ac  arogl-darth  gynt  oamgylch 

buddugoliaethwyr,  i'w  croesawi  yn  orfoledd- 
us  adref  o  faes  y  gwaed  ;  felly  yr  oedd  Duw 
yn  eglurâu  arogledd  ei  wybodaeth  trwy- 
ddynt  hwy  yn  mhob  lle.  Nid  yn  unig  yr 

oedd  gwybodaeth  o'r  efengyl  yn  cael  ei  heg- 
luro  trwyddynt  hwy ;  ond  hefyd  yr  oedd 
gwerth,  mawredd,  gogociant,  a  rhinwedd  ac 
effeithiau  hyfryd  yr  efengyl,  yn  cael  eu  heg- 
lurâu  trwyddynt  :  yr  oedd  enw  CnUt,  a'r  ym- 
adrodd  am  ei  groes  ef,  fel  yr  enaint  ty  w  allted- 
ig,  yn  arogli  yn  beraidd  trwyddynt  yn  mhob 
màn. 

15  *  Canys^per-arogl  Crist  ydym 
ni  i  Dduw;^fyn  y  rhai  cadwedig, 
t  ac  yn  y  rhai  colledig : 

/Gen.8.  21.  Ex.  29.  18,  25.  £zec.  20.  41.  Epk.5.  2. 
Pliil.  4.  18.  g  pen.  4.  3,  4.  Es.  49.  5,  6.  1  Cor.  1.  13. 
2  Thes.  2.  10. 

*  Yn  eu  gwaith  mawr,  a'r  cyflawniad 
ffyddlawn  o'u  gweinidogaeth  bwysig,  yr 
oeddynt  yn  ber-aiogl  Crist  i  Dduw,  sef  yn 
gyinmeradwy  iawn  gan  Dduw  yu  a  thrwy 
Grist.  -\  Yr  oedd  Duw  yn  Nghiist  yn  cym- 
meradwyo  eu  llafur  hwynt,  gyda  golwg  ar  y 

rhai  cadwedig  ;  i'r  rhai  yr  oeddynt  yn  offer- 
ynau  iachawdwriaeth  a  bywyd  tragywyddol  : 
X  ac  er  bod  eraill  yn  dirniygu  yr  efengyl,  ac 

yn  gwrthod  ei  hyfryd  lais  hi,  er  eu  coliedig- 
aeth  ;  eto,  o  ran  y  rhai  hyny  hefyd,  yr  oedd- 
ynt  hwy  yo  ber-atoglaidd  ac  yn  gynnnerad- 
wy  ganDduw  :  "  er  nad  ymgasglodd  Israel, 
eto  gogoueddus  fyddaf  íì  yn  ngolwg  yr  Ar- 

glwydd,"  ebai  y  prophwyd,  Isa.  49.  5. 
16*  Fr  naill  yr  ydym  h  yn  arogl 

marwoiaeth  i  farwolaetn  ;  \  ac  i'r  Ueiìí, 

^îf"1-  ^______: 



Didwyllder  yr II  COR.  III. 
apostolion. 

yn  arogl  bywyd  i  fy wyd  :  J  a  *  phwy 
sydd  ddigonol  i'r  pethau  hyn  ? h  Luc  2.  34.  Ioan  9.  39.  Act.  13.  45-47.  a  20.  26,  27. 
1  Pedr  2.  7,  8.        t  pen.  3.  5,  6.  a  12.  1 1 .  1  Cor.  15.  10. 

Per-arogl  cymmeradwy  i  Dduw  oedd  yr 

apostolion  yn  y  rhai  colledig  yn  gystal  â'r 
rhai  cadwedig  ;  ond  nid  felly  i'r  rhai  colled- 
ig  eu  hunain.  *  I'r  rhai  hyny  arogl  marw- 
olaeth  i  farwolaeth  oeddynt :  fel  y  mae  ar- 
oglau  peraidd  yn  hyfryd  ac  yn  iachus  i  rai, 
ond  yn  niweidiol  ac  yn  farwol  i  eraill;  felly 
y  mae  per-arogl  yr  efengyl  i  wahanol  ddyn- 
ion.  JViae  hyd  yn  nod  yr  efengyl  yn  ynfyd- 
rwydd,  yn  dratngwydd,  yn  anhyfryd,  ac  yn 
wrthodedig  i  rai,  ac  felly  yn  achlysur  o 
chwanegu  eu  pechod,  eu  caledrwydd,  eu 

damnedigaeth,  a'u  marwolaeth  dragywyddol. 
t  I'r  lleill,  sef  y  rhai  cadwedig,  yr  oeddynt 
yn  arogl  bywyd  i  fywyd.  I'r  rhai  a  ordein- 
iwyd  i  fywyd  tragywyddol,  mae  athrawiaeth 
yr  efengyl  yn  hyfryd  iawn,  fel  y  per-arogl 
pereiddiaf,  yn  sirioli  yr  ysbrydoedd,  yn  ad- 
newyddu  yr  iechyd,  ac  yn  ymgeleddu  y  byw- 
yd ;  oblegid  trwy  dderbyn  a  cìiaru  y  genad- 
wri  iachusol,  maent  yn  ei  phroíì  yn  fywyd 
ac  iachawdwriaeth  i'w  heneidiau.  %  Gan  fod 
gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  beih  mòr  fawr, 

a'r  fath  ganlyniadau  dirfawr  yn  ngtyn  â  hi  ; 
pwy  yn  mhlith  plantdynion  sydd  yn  ddigon- 
ol  i'r  fath  waith  pwysig?  A  phwy  a  feiddia 
ymafîyd  ynddo  heb  grynu  ?  Mae  hyn,  yn 

nghyd  a'r  adnod  nesaf,  yn  lled-gyfeirio  at  yr 
athrawon  hunanol  a  gwobr  chwantus  yn 
Corinth,  yn  gystal  ag  yn  dangos  mòr  bwysig 
oedd  y  weinidogaeth  ar  feddwl  Paul  ei  hnn. 
Ar  y  ddwy  adnod  nchod,  gweled  y  darllen- 

ydd  ddwy  bregeth,  yn  y  Llyfr  Cyntaf  o'r 
hen  Drysorfa. 

17  *  Canys  nid  ydym  ni,  megis 
llawer,  Ayn  gwneuthur  masnach  o  air 
Duw :  l  f  eithr  megis  o  burdeb,  J  eithr 

megis  o  Dduw,  ||  y'ngwydd  Duw  yr 
ydym  yn  llefaru  §  yng  Nghrist. 

itpen.  4.  2.  a  11.  13-15.  Jer.  5.  31.  a  23.  27-32.  Mat. 
24.  24.  1  Tim.  1.  19,  20.  a  4.  1-3.  2  Tini.  2.  16— 1S.  a  4.  3, 
4.  tit.  1.  II.  2  Pedr  2.  1-3.  1  Ioan  4.  1.  2  loao  7—  II. 
Jud.  4.  Dat.  2.  14,  15,  20.  a  12.  9.  a  19.  20.  /  pen.  1.  12. 
a  4.  2.  Act.  20.  20,  27. 

*Y  "llawer"  yma  oedd  yr  athrawon  a 
soniwyd  uchod,  yn  nghyd  ag  eraill  o'r 
un  egwyddorion  mewn  gwahanol  fanau. 

t  "  Gwneuthur  masnach:"  dywedir  fod  y 
gair  Groeg  Jiapêleuontes  o  ystyr  rymus  iawn, 
ac  yn  cyfeirio  at  arferiad  y  rhai  oedd  yn 
masnachu  mewn  gwin  a  gwirodydd,  y  rhai  a 
gymmysgent  â  dwfr  er  mwyn  cael  mwy  o 
el  w ;  ac  mae  y  gair  yn  gryf  yn  dangos  tym- 
her  íygredig  a  drygionus  y  gau  athrawon 
nid  yn  unig  yn  pregethu  er  mwyn  budr-elw 
ond  hefyd  yn  Hygtu  y  wir  athrawiaeíh  â 
chymmysgedd  o  gyfeiliornadau,  er  mwyn 
boddio  dynion  cnawdol,  y  rhai  ni  oddefent 
athrawiaeth  iachus.  t  Nid  oedd  yr  aposlol 

a'î  frodyr  yn  euog  o  beth  felly;  ond  yn  preg- 
ethu  hoîl  efengyl  a  chyngor  Duw  yn  bur  a 
digymmysg,  fel  y  derbyniasent  hi  gan  Grist; 
ac  rnewn  purdeb  ysbryd,  egwyddor,  a  dyben, 
heb  geisio  eu  llesâd  eu  hnnain,  ond  llesád  er- 
aill  a  gogoniant  Duw.  'J  O  Dduw  yr  oedd- 
ynt  wedi  derbyn  eu  cenadwri  a'u  danfoniad  ; 
y  yn  ngŵydd  Duw,  chwiliwr  y  calonau  yr 
ocddynt  bob  amser  yn   Ilefaru ;  §  ac  yn  enw 

ac  awdurdod  Crist,  yn  gystal  ag  am  Grist,  yr 
oeddynt  yn  cyflawni  eu  gweinidogaeth  fawr 
a  phwysig. 

PEN.  III. 

Arn  y  ddeddf  a'r  efengyl,  $c. 

Al  dechreu  yr  ydym  drachefnein 
canmol  ein  hunain?  f  ai  rhaid  i  ni, 

Jmegis  i  rai,  6wrth  lythyrau  canmol- 
iaeth  oddi  wrthych  chwi? 

a  pen  2.  17.  a  5.  12.  a  10.  8,  12  a  12.  11—19-  1  Cor.  3. 
10.  a  4.  15.  a  10.  33.        b  Act.  18.  27.  1   Cor.  16.  3. 

*  Yr  oedd  gwrthwynebwyr  beilchion  a 
chenfigenus  Paul  yn  Corinth  yn  barod  i'w 
fe'fo  ef  am  bob  peth  a  ddywedai  efe  mewn 
amddiffyniad  iddo  ei  hun,  a  dywedent  mai 
ei  ganmol  ei  hun  yn  rhodresgar  y  byddai  : 
yr  oedd  efe  yn  gweled  mai  felly  y  dywedent 

am  yr  hyn  sydd  yn  yr  adnodau  diweddaf  o'r 
bennod  o'r  bJaen  ;  ac  yma  mae  yn  gofyn,  a 
oedd  y  cristionogion  yn  gyíiiedin  yn  Corinlh 
yn  tybied  ei  fod  ef  mor  wageddus  a  hunanoi 

a'j  ganmol  ei  hun?  ai  hunan-ganmoliaeth 
rodresgar  y  galwent  hwy  hunan-amddiffyniad 
angenrheidiol ?  f  A  oedd  yn  angenrheidiol 

iddo  ef  a'i  frodyr  (pen.  1.  19,)  wrth  dystiol- 
aethau  dynol  i'w  canmol  ?  Á  oedd  yn  ang- 
enrheidiol  iddynt  hwy  wrth  lythyrau  can- 
moliaeth  oddi  wrlh  eglwysi  etaill  at  y  Cor- 
inthiaid,  lle  yr  oeddynt  mòr  gydnabyddus  a 
chwedi  Ilafurio  cymmaint  ac  mòr  ífyddlawn? 

í  Yr  oedd  rhai  wedi  dyfod  i'w  plith  hwy  yn 
wir,  a  chael  eu  derbyn,trwy  y  fath  lythyrau 
pa  fodd  bynag  y  cawsent  bwynt,  ond  nid 
oedd  raid  i  Paul  a'i  gyfeillion  wrrth  y  fath 
dystiolaethau  i'w  cymmeradwyaeth  yn  Cor- 
inth.  |j  Nac  ychwaith  oddi  wrth  y  Corinth- 
iaid  at  eglwysi  eraill.  Nac  oedd,  nid  oedd 
angen,  ac  nid  oeddynt  yn  gofyn  am  y  fath 

beth  ganddynt :  yr  oedd  eu  personau  a'u 
hymddygiadau  hwy  yn  ddigon  hysbys  a 
chymmeradwy  yn  yr  holl  eglwysi  yn  mhob 
màn. 

2  c*Einllythyrniydychchwifyn 

ysgrifenedig  rfyn  ein  caíonnau,  e  \yr 
hwn  a  ddeallir  ac  addarllenirganbob 

dyn: c  1  Cor.  3-.  10.  a  9.  1,  2.        d  pen.  7.  3.  a  11.  II.  a  13. 15.  Phil.  ì.  7.        «  Rhuf.  1.  8.  1  Thes.  1.  8. 

*  Yr  oedd  y  cyfnewidiad  rhyfeddol  ac 
amlwg,  a  wna-ethai  Duw  ar  galonau  a  buch- 
eddau  y  Corinthiaid,  trwy  weinidogaeth  yr 
apostol  a'i  frodyr,  yn  ddigon  o  lythyr  can- 
moliaeth  ganddynt  hwy  ;  ac  yn  well  na  dim 
a  allasai  y  Corinthiaid  ysgrifenu  yn  eu  hach- 
os  ac  o'u  plaid  hwynt.  t  Fel  hyn  yr  oedd 
Duw  ei  hunan  wedi  dwyn  tystiolaeth  o'u 
plaid  hwy  a'u  gweinidogaeth,  ac  yr  oedd  y 
dystiolaeth  hòno  wedi  ei  hysgrifenu  megy» 

ar  galonau  yr  apostol  a'i  gyfeillion  mòr 
ddwfn,  fel  nas  medrent  byth  ei  hanghofio,  na 
meddwl  am  dani  un  amser,  heb  orfoledd  a 

diolchgarwch.  \  Nid  i'r  apostol  a'i  frodyr 
yn  unig  yr  oedd  hyn  yn  hysbys ;  ond  yr 
©edd  yn  hysbys  hefyd  i'r  holl  eglwysi  yn 
mhob  màn  ;  ac  mòr  amlwg  fel  y  gellid  ei 
ddeall    a'i  ddarllen   gan   bob  dyn  a    fedrai 
Ideall  dim  am  y  cyfryw  bethau. 

3  *  Ganfod  yn  eglur  mai-^llythyr 
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y  gair,  o  Dduw. 

Dau.  6.  20.  Mat.  16. 
i  Ex.  24.  12.  a  34.  1. 

19.    a  36.  25-27.  Heb. 

Crisl  ydych,  *  f  wedi  ei  weinì  gennym 
ni,  \  wedi  ei  ysgrifenu  nid  âg  inc,  ond 

âg  YsprydÄy  Duw  byw :  •||nid 
mewn  llechau  cerrig,  Aeithr  raewn 
Uechau  cnawdol  y  galon. 

/Es.3l.  18.    Dat.  2.    1,   8,   12,  18.    a3.   1,  7,   14,22. 
s  1  C»r    3.  5—10.         h  pen.  6.  16     Josli.  3.   10.      1  S*ra.  17. 
26.  S.hn.  42    2.    a  84.  2.    Jer.  10.  10 
16.      I  Tl.es.  1.  9.      Heb.  9.   14. 
k  Satru  40.  8.    Jer.  31.  33.     Ezec  11. 
8.  10.  a  10.  16. 

*  Crist  oedd  wedi  ysgrifenu  ei  gyfraith  yn 
en  calonau,  wedi  eu  cynnysgaethn  â  mawr 
ddonian  a  graäau,  a  chwedi  gwneyd  y  fath 
gyfnewidiad  yn  en  bncheddau  ;  ac  fel  hyny 
yr  oeddynt  yn  llythyr  Crist,  wedi  ei  ysgrif- 
enu  a'i  gyhoeddi  i'r  byd  ganddo  ef  ei  hnn  : 
t  Nid  mewn  modd  digyfrwng;  ond  trwy 

weinidogaeth  yr  apostol  a'i  frodyr,  y  rhai  a 
ddefnyddiodd  efe  fel  offerynau,  a  thrwy  fen- 
di*hio  en  llafur  mòr  amlwg,  a  dystiolaethodd 

i  bawb  mai  ei  weinidogion  ef  oeddynt,  a'u 
bod  yn  gymmeradwy  yn  eì  olwg.  %  Nid  âg 
inc  ar  bipur  yr  oedd  y  llythyr  hwn  wedi  ei 
ysgrifenn  ;  ond  âg  ysbryd  y  Duw  by w,  sef  y 

"  Crist,"  a  enwyd  o'r  blaen,  ac  a  elwir  yma 
yn  "  Ddnw  byw,"  yn  undeb  y  Tad,  ac  yn 
gystal  a'r  Tad  :  yr  oedd  y  llythyr  hwn  wedi 
ei  ysgrifenu,  neu  y  gwaitli  grasol  ar  galonau 
y  Corinthiaid  wedi  ei  wneyd,  trwy  weith- 
rediadau  nerthol  yr  Ysbryd  Glân.  ||  Nid 
mewn  llechau  cerig  yr  oedd  wedi  ei  ysgrif- 
enu  fel  y  deg  gairdeddf  gynt  ;  ac  nid  mewn 

calonau  dì'adgenedledig,  marwaidd,  dideiml- 
ad,  caled  a  gwrthnysig  fel  cerig  ;  ond  ar 
lechau  cnawdol  y  galon :  hyny  yw,  ar  galon- 
aa  wedi  eu  hadnewyddu  trwy  ras,  calonau  o 
gig,  yn  derbyn  argraffiadau  sanctaidd  ac  ys 
brydol  y  gwirionedd,  yn  oi  yr  addewid, 
Ëzec.  36.  26. 

4  *  A  '  chyfryw  hyder  sydd  gen- 
nym  trwy  Grist  ar  m  Dduw  : 

/  pen.  2.  14.    Phil.  16.        m  Ex.  18.  19.    1  Thes.  1.  8. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  hyderu  ar  Dduw 
trwy  Grist,  fod  y  gweithrediadau  sanctaidd 
ac  achubol  a  enwyd,  wedi  caei  eu  gwneyd 
ar  y  Corinthiaid  :  ac  yrarddelwai  Duw  trwy 
Grist  ei  weinidogaeth  ef  a'i  frodyr  o  hyd  yn 
mhellach,  i  weithredu  yn  gyffelyb  ar  eraill 
yn  mhob  màn,  er  ei  ogoniant  ei  hun,  ac  am- 

ddiffyniad  chwanegol  i'w  henwau  a'u  cym- meriad  hwythau. 

5  *  Nid  n  o  herwydd  ein  bod  yn 
ddigonolo  honom  ein  hunain  -fi  fedd- 
wl  dim  megis  o  honom  ein  hunain ; 

l°îeithrein  digoneddnisj/ŵ/ o  Dduw. 
n  pen.  2.  16.  a  4.7.  Ex.  4.  10  loan  15.  5.  o  pen.  12 

Ex.  4.  11—16.  Jer.  I.  6-10.  Mat  10.  19,  20.  Luc  21.  15* 
24.  49.  1  Cor.  3.  6,  10.  a  15.  10.  Pbil.  2.   13.  a  4.  13.  Iago 

*  Nid  oedd  efe  na'i  gyfeillion  yn  hydern 
|ynddynt  eu  hunain,  eu  bod  yn  ddigonol  o 
honynt  eu  hunain  i'r  fath  wailh  mawr  a 
phregethu  yr  efengyl,  a  throi  calonau  dyn- 
ìon.  +  O  honynt  eu  hunain,  o  ran  doethineb 
natnriol,  doniau,  nen  dneddiadau  da,  hwy  a 
wyddent  nad  oeddynt  yn  ddigonol  i  feddwl 
dim  daionns,  a  pha  faint  Uai  ì  weithredu  yn 
ndaionns  ar  feddyliau  a  chalonau  eraiil. 

|t  Ond  yr  oedd  eu  holl  addasrwydd  a'u  digon- 
fedd  i  feddwl,  llef.ru,  a  gweithredu  yn  dda 
ptJ  hnnain,  ac  i  lefaru  er  dychweliad  effeith- 
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iol  i  eraill  hefyd,  yn  hollawl  o  Dduw:  am 
hyny  yr  oeddynt  yn  ymddiried  yn  hollawl 
ynddo  ef  am  en  digonedd,  ac  yn  príodoli  yr 
holl  ogoniant  iddo  ef  am  eu  llwyddiant. 

6  *  Yr  hwn  helyd  p  a'n  gwnaeth  ni 
yn  weinidogion  cy mmwys  '  y  testament 
newydd  ;  r  f  nid  i'r  llythyren,  \  ond 
i'r  yspryd  :  s||  canys  y  mae  y  llythyr- 
en  yn  lladd, '  ond  yr  yspryd  sydd  yn 

bywhâu. p  pen.  5.  18-20,  Mat.  13.  52.  Rhuf.  1.  5.  1  Cor.  3.  5, 
10.  a  12.  28.  típh.  3.  7.  a  4.  11,  12.  Col.  1.  25—29.  1  Tim. 
1.11,12.  a  4.  6.  2Tim.  1.11.  q  adn.  14.  Jer.  31.31. 
Mat.  26.  28.  Maro  14.  24.  Luc  22.  20.  1  Cor.  11.  25.  Heb. 
7.  22.  a  9.  15-20.  a  12.  24.  a  13.  20.  r  Rhuf.  2.  27—29. 
a  7.  6.  s  adn.  7,  9.  Deut.  27.  26.  Rhuf.  3.  20.  a  4.  16. 
a  7.  9-11.  Gal.  3.  10-12,  21,  22.  t  íoan  6.  63.  Rhuf.  8. 
2.   1  loan  1.  1. 

*  Diüonedd  gras,  doniau,  cynnorthwy,  ac 
arddelwad  Dnw  arnynt  hwy  a'u  llafur,  a'u 
gwnaeth  hwy  yn  weinidogion  cymhwys  y 
Testament  Newydd ;  i  bregelhu  yr  efengyl, 

ac  arddangos  y  cyfammod  newydd  yn  ei  eg- 
lurdeb,ei  radlonrwydd,  a'i  gyflawnder  mwy- 
af.  Nid  eu  cael  yn  gymhwys  a  wnaeth 
Duw,  ond  eu  gwneydyn  gymhwys  :  nid  yw 

efe  yn  cael  neb  yn  gymhwys  at  un  ran  o'i 
waith  cf ';  ond  efe  a  feàr  wneyd  y  neb  a  fyno 
yn  gymhwys,  hyd  yn  nod  y  gwaelaf  a'r mwyaf  anghymhwys.  +  Nid  gv^einidogion  y 

ddeddf,  o'r  hon  mae  yr  athrawon  Iuddew- 
aidd  mòr  hoff,  ac  yr  hon  a  ellir  ei  galw  yn 

llythyren,  (adn.  7  ;  Rhuf.  2.  27,)  gyda  chyf- 
eiriad  at  yr  ysgrifeniad  o  hóni  â  bys  Duw, 
ac  i  arwyddo  gwendid  yr  oruchwyliaeth 
bresenol  hòno,  yr  hon  oedd  ynddi  ei  hunan 
yn  llythyren  farw.  %  Ond  yr  oeddynt  hwy 
yn  weinidogion  yrefengyì,  yr  hon  a  rodd- 
wyd  trwy  yr  Ysbryd,  ac  a  arddelwir  befyd 
gan  yr  Ysbryd  Glân,  fel  goruchwyliaeth  a 
moddion  i  ddybenion  ysbrydol,  effeithiol  ac 
achubol.  ||  Mae  y  llythyren,  neu  y  ddeddf 
ynddi  ei  hunan  yn  lladd;  trwy  ddangos  i 

ddyn  ei  ddyledswydd,  ac  heb  roi  dim  cym- 
morth  iddo  i  gyflawni  ei  ddyledswydd,  ac 
eto  yn  ei  golì-farnu  ef  am  bob  diffyg ;  ac 
felly  yn  dinystrio  ei  holl  obaith  ef  am  fyw- 
yd,  ac  yn  ei  rwymo  i  golledigaeth  dragywydd- 
o!  tra  mae  efe  dani  hi.  §  Ond  mae  yrefeng- 
yl,  gyda  goleuni  a  nerth  yr  Ysbryd  Glân,  yn 
foddìon  i  wneuthur  pechaduriaid  meirwon 

yn  fyw  i  Dduw,  i'w  dwyn  hwy  i  gyflwr  o 
gymmeradwyaeth  gydag  ef,  ac  i  fywyd  tra- 
gywyddol.  Wrth  y  lìythyren  a'r  ysbryd 
yma,  mae  yn  amlwg  mai  goruchwyliaeth  y 
ddeddf  a  goruchwyliaeth  yr  efengyl  a  feddyl- 
ir;  sef  holl  oruchwyliaeth  y  ddeddf  cyn  dy- 
fodiad  y  Messiah,  oblegid  mae  yr  apostol  yn 
sôn  am  ei  "dilëad"  hi  yn  adn.  7,  11. 

7  *  Ac  os  wbu  gweinidogaeth  ang- 
au,  *  I  mewn  llythyrenau  wedi  eu  har- 
grafifu  ar  gerrig ;  v  %  mewn  gogoniant, 
fel  2  na  aìlai  plant  yr  Israel  edrych  yn 
grafif  ar  wyneb  Moses,  gan  ogoniant  ei 

wynebpryd,  a  ||  yr  hwn  ogoniant  a ddilewyd ; 
m  adn.  9  — Gwel   ar  adn.  6.  *  adn.  3.      Ex.  24.  12. 

a  31.  18.  a  32.  15,  16,  19.  a  34.  1.   Deut.  4.  13.   a  5.  22.  a  9. 
î.    a  10.  1-4.     Heb.  9.  4.  y  Deut.  4.  *.    Neh.9. 

13.  Salm  19.  7,  8.  a  119  97,  127,  128,  174.  Rhuf.  7.  12—14, 
122.  Gal.  3.  21.  z  Ex.  34.  29-35.  Lup  9.  29-31.  Act.  6. 
|  15.         a  adn.  10,  U,  14.  Rhuf.   10.  4.  1  Cor.  13.  10. 

4  b  îr^ 
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*  Sef  y  "  Ilythyren  syrìrì  yn  llarìd,"  gwel 
ar  adn.  tí.  t  Mewn  llythyrenau  ar  gerig  yr 
argraffwyd  y  ddeddf  gynt  ;  ac  nid  oedd  ond 
gweinirìogaeth  angau,  fel  y  sylwyd  uchod, 
gan  ei  bod  yn  dedfrydn  pawb  a'i  troseddai  i 
felltith  dragywyddul.  J  Ac  eto,  rhodrìwyrì  y 

weinidogaeth  hon  gyda'r  fath  ogoniant  ar 
ben  Sinai,  a  gwyneb  Moses  yn  dysgleirio 
wedi  bod  yn  ymddiddan  â  Duw,  fel  na  allai 
plant  Israel  erìtyeh  yn  graff  arno  gan  ogon- 
iant  ei  wyneb  pryd.  ||  Ond  nid  oedd  gwy- 
neb-pryd  Moses  bob  amscr  yn  dysgleirio,  ac 
ni  pharâodd  ei  oruchwyliaeth  ef  nâ  i  gogon- 
iant  ond  hyd  ddyfodiad  y  Messiah  :  dilewyrì 

hi  â'i  gogoniant  yn  ngoleuni  goruchwyliaeth 
yr  efengyl,  fel  y  mae  lloer  a  sêr  yn  difìanu 

pan  godo  haul'.  Yn  yr  adnodau  hyn  mae  yr 
apostol  yn  rìangos  y  rhagoriaeth  rhwng  y 

ddeddf  a'r  efengyl,  y  naill  yn  weinidogaeth 
angau,  a  damnedigaeth  ;  y  lla.il  yn  weinid- 
ogaeth  cyfiawnder  a  bywyd:  y  naillyn  ogon- 
eddus  mewn  rhan,  ac  i  gael  ei  dilëu  ;  a'r 
11  hII  i  ragori  mewn  gogoniant,  ac  i  barâu. 
Oddi  ar  hyn  mae  efe  hefyd  yn  dangos  y 
rhagoriaeth  mawr  oedd  i  weinidogion  cym 
hwys  y  Testament  Newydd,  ar  yr  athrawon 
deddfol  oedd  yn  llygru  y  Corinthiairì,  ac  eto 

yn  cael  eu  parchu  ganddynt  yn  fwy  ná'u haerìdiant. 

8  *  Pa  fodd  yn  hytrach  na  bydd 
*gweinidogaeth  yr  Yspryd  f  mewn 
gogoniant? 

*adn.  6.  17.  pen.  11.  4.  Es.  11.  2.  «44.3.  a  59.  21. 
Joel  2.  28,  29.  loan  1.  17.  a  7.  39.  Act.  2.  17,  18,  32,  33. 
Rhuf.  8.  9-16.  1  Cor.  3.  16.  a  12.  4—  II.  Gal.  3.  2-5,  14. 
a  5.  5,  22,  23.  Eph.  2.  18.  2  Thes.  2.  13.  lPedrl.2. 
Jod.  19,  20. 

*  Gweinidogaeth  yr  Ysbryd  oedd  gweinid- 
ogaeth  y  Testament  Newydd,  gweinidogaeth 
yr  efengyl,  yn  cael  ei  harddelwi  gan  yr  Ys 
bryd  Glân,  er  by  wyd  ysbrydol  a  thiagywydd- 
ol  i  bechaduriaid  :  nid  oerìrì  dim  a  fynai  yi 
Ysbryd  â  gweinidogaeth  ddeddfol  y  gau  ath- 
rawon.  tOs  oedd  y  fath  ogoniant  am  ychyd- 
ig  ar  roddiad  y  rìdeddf,  ac  ar  Moses  fel  ei 
gweinidog  hi ;  pa  fodd  yn  hytrach  na  bydd 

yr  efengyl,  a'i  gweinidogion  cymhwys  hi,  yn 
ìlawer  mwy  mewn  gogoniant  ì  Fel  hyn  mae 
yr  apostol  yn  mawrâu  yr  efengyl  uwchlaw  y 
ddeddf ;  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  hefyd  yn 
mawrâu  ei  swydd,  fel  gweinidog  yr  efengyl, 
uwchlaw  gweinirìogaeth  Moses  ei  hun, 
chwaithach  yr  athrawon  deddfol,  y  rhai  a 
gymmerent  arnynt  fod  yn  ddysgyblion  mòr 
wresog  iddo. 

9  *  Canys  os  c  bu  gweinidogaeth 
damnedigaeth  yn  ogoniant,  f  mwy  o 
lawery  mae  dgweinidogaeth  cyfiawn- 
der  e  yn  rhagori  mewn  gogoniant. 

e  Gwel  ar  adn.  6,  7.  Ex.  19.  12-19.  a  20.  18,  19.  Rhnf. 
1.18.  a  8.  3,  4.  Gal.  3.  10.  Heb.  12.  18-21.  d  pen.  5 
11.  E».  46.  13.  Jer.  23.  6.  Rhuf.  1.  17.  a  3.  21,  22.  a  4  11 
a  5.  15—71.  a  10.  3-10.  1  Cor.  I.  30.  Gal.  5.  4,  5.  Pliil  3 
9.  2   Pedr  I.   1.         eadn.   10,  11.  1  Cor.  15.  41.  Heb.  3.5,6 

♦  Oâ  oedd  y  fath  ogoniant,  fel  maeyn  am- 
lwg  fod  gogoniant  tra  ofnadwy,  ar  y  weinid- 
ogaeth  hòno  oedd  yn  gadael  dynion  ûì\.\\  gon- 
demniad  ;  t  yn  sicr  rhaid  i'r  weinidogaeth 
hòno  syrìd  yn  datguddio  cyfiawnder  Duw,  er 
cyfiawnâd  i  bawb  a  gredant  yn  Nghrist ;  a 
thrwy  yr  hon  mae  ffyrìd  ei  hunan,  trwy  yr 
hon  y  credir  i  gyfiawnder,  yn  cael  ei  gweith 
io  yn  y  galon  ;  rhaid  i  hon,  meddaf,  ragori 
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yn  annhraethol  mewn  gogoniant ;  fel  y  mae 
gogoniant  Duw  yn  ei  waith  yn  achub  trwy 
gyfiawnder,  yn  dysgleirio  yn  danbeidiach  na 
phan  mae  yn  conderanio  yn  ei  gyfiawnrìer. 
Tybia  rhai  fod  y  gogoniant  ar  wyneb  Moses, 
a'r  tafodau  gwahanedig  megys  o  dân  ar  yr 
apostolion,  yn  merìrìwì  yr  apostol  yn  yr  ad- 
nodau  hyn,  a'i  fod  yn  eu  cyferbynn  i'w  gil- 
ydd,  gan  roddi  rhagoriaeth  gogoniant  i'r  olaf. 

10  *Canys  hefyd  Aii  ogoneddwyd 
yr  hyn  a  ogoneddwyd  yn  y  rhan  hon, 
fo  herwydd  y  gogoniant  tra  rhagoroì. 

f  J..b  25.  5.     Es.  24.  23.     Hag.  2.  3,  7-9.     Act.  26.  13. 
.  3.  7,  8.  2  Pedr  1.  17.  Dat.  21.  23,  24.  a22.  5. 

Oblegid  mae  gweinidogaeth  y  rìrìerìrìf,  er 
ei  bod  yn  dra  gogonerìdus  mewn  ymddangos- 
iad,  yn  y  rhorìdiarì  mawrerìrìig  o  hóni  ar 
fynydrì  Sinai,  yn  colü  ei  hull  ogoniant,  ac  yn 
rìiflanu  ymaith,  fel  goleuad  bychan  pan  gyfodo 

un  mwy  ;  t  ac  ni  oddef  nn  gymhariaeth  â'r  or- 
uchwyliaeth  efengylairìrì  o  ras  a  goleuni  nef- 
ol,  oblegirì  rhagorolrìeb  a  pharâd  yr  efengyl 
rhagor  y  drìerìrìf.  Yr  oedd  rhagoroldeb  a 

gogoniant  gwirionerìrìol  yn  y  rìrìedrìf  a'i  holl 
oruchwyliaeth,  fel  yr  oerìrì  \n  rìrìatgurìrìiarì  o 

ewyllys  Duw,  a  chwerìi  ei  rhorìdi  a'i  sefydla 
gan  Dduw  ;  ac  am  hyny  erodrìes  Duw  ogon- 
iant  arni  wrth  ei  rhoi  :  ond  eto,  wrth  ei 

chymharu  â'r  eleng>I,  nid  oerìd  iddi  mewn 
cymhariaeth  drìim  gogoniant,  gan  gymmaint 
oedd  rhagoroldeb  yr  efengyl.  Dyledswydd 

a  digofaint  oerìd  y  naill  yn  ddatgurìrìio  ;  a'r Ilall  yn  rìatgurìdio  gras,  trugaredd,  maddeih 
ant,  a  bywyd  tragywyddol  i  becharìur,  a 
hyny  mewn  cysonrìeb  perffaith  â  chyfiawn: 

rìer  a  gogoniant  Duw.  "  Yn  y  rhan  hon  :" 
sef  yn  y  gymhariaeth  rhyngdrìi  â'r  efengyl: 
yn  y  rhan,  neu  yr  ystyr  hyny,  ni  cgonedd- 
wyrì  yr  hyn  a  ogoneddwyd. 

1 1  *  Oblegid  ̂   os  bu  yr  hyn  a  ddi- 
lëid  yn  ogoneddus,  h  f  mwy  o  lawer 
y  bydd  yr  hyn  sydd  yn  aros  yn  ogort- eddus. 

e  Gwel  ar  a  adn.  7.— Heb.  7.  21-25.  a  8.  13.  a  12.  25- 
Q9.         A  adn.  6.  peo.  4.  1. 

Heblaw  bod  yr  efengyl  ynddi  ei  hun  yn 
rhagori  ar  y  rìrìerìrìf  ynrìdi  ei  hun ;  yr  oedd 
hefyd  yn  rhagori  arni  yn  ei  pharârì  :  nid 
oedd  holl  oruchwyliaeth  y  drìedrìf,  er  mòr 
ogonedrìus  yrìoerìrì,  onrì  cysgod,  ac  i  gael  ei 
"dilëu;"  sylwedd  a  gwirionedd  oedrì  yr  ef- 

engyl,  ac  i  "aros""hyd  ddiwerìd  aniser. 
*  Mae  y  ddedrìf,  o  ran  ei  seremoniau  a'i  gor- 
uchwyliaeth  gysgorìol,  werìi  ei  rìdílëu  "  o 
herwydrì  ei  llesgerìd  a'i  hafles:'>  nid  oes 
mwyach  drìim  aberthau,  offeiriaid  a  Lefiaid, 

na  "chyssegr  byrìol,"  na  dim  o'u  heisiau ; 
tond  rìywerìorìrì  ein  Hiachawdwr  y  byddai 
i'r  efengyl  gael  ei  phregethu  trwy  yr  holl 
fyd,  ac  hyd  drìiwerìd  y  byrì.  Mynerì  rha«- 
rìrìi  mewn  gogoniant  mae  yr  efengyl,  hyd  yn 
mherffaith  ogoniant  y  nefoedd  byth. 

12  *Amhynny  gan  fod  gennym 

gyfiyw  obaith,  l  f  yr  ydym  yn  arfer 
hyfder  mawr. 

i  pen.  4.  2,  3,  13.  Ioaa  10.  24.  a  16.  25,  29.  1  Cor.  14. 19.  Ccl.4.  4.  ,       ,. 

*  Gan  hyny,  gau  fod  gan  yr  apostol  a  1 

gyfeillion  "  gyfryw  obaiih,"  eu  bod  wedi 

cael  eu  gwneuthur  gan  Dduw  yn  weinidog- 
ion  cyinhwys  o'roruchwyliaeth  ragorolhòno, 
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drwy  yr  hon   mae  dawn  cyfiawnder,  bywyd 
ysbrydol,  a  llìosowgrwydd  o  ras  yn  cael  eu 
rhoddi    i  ddynion ;    t  yr  oeddynt   yn    arfer 

\  hyfder  mawr,  i  draethu  y  gair  yn  ddYofn,  a 
i    thraddodi  holl  gynghor    Duw,   heb  attal  dint 

!    o'r  pethau    buddiol.     Nid  oeddynt  yn  of'ni 
[ .  nac  yn  digaloni  ar  y  naill  law  ;  ac  nid  oedd- 
,    ynt  yn  defnyddio  yinadroddion  gwenieithus, 
[coegion,  a  gorddysgedig  ar  y  Haw  arall ;  ond 
Ijyn  pregethu  yr  efengyl  yn  ei  phurdeb  syml, 

I  j  a  chyda  "  hytder  mawr." 
13  *  Ac  nid  megis  y  Ä  gosododd 

I  Moses  orchudd  ar  ei  wyneb, l +  felnad 
■íedrychai  plant  Israel  yn  graff  m  ar  ddi- 
■  ;wedd  yr  hyn  a  ddileid. 
i  *  Ex.  34.  33-35.  /  adu.  18.  di  Rhaf.  10.  4.  Gal. 

I  3.  23,  24.  Eph.  2.  14,  15.  Col.  2.  17.  Heb.  10.  1-9. 

I  *  Nid  oeddynt  hwy  mewn  un  modd  yn 
■ícnddio  prydferthwch,  ac  yn  llènu  gogoniant 
lj|yr  efengyl ;  ac  nid  oedd  eu  hathrawiaeth 
Itowy  yn  guddiedig  mewn  tywyllwch  ac  am- 
Ijwysedd,  neu  dàn  gysgodau  fel  y  buasai  yr 
I  'hen  oruchwyliaeth  ;  o'r  hyn  yr  oedd  y  llèn 
l'ar  wyneb  Moses  yn  arwydd,  neu  ffugr. 
B  Fel  yr  oedd  y  llèn  hon  yn  cuddio  dysgleir- 
I  deb  ei  wyneb-pryd  ef,  felly  yr  oedd  tywyll- 
I  wch  a  chysgodau  yr  ornchwyliaeth  hòno  yn 
I  cuddio  ei  gwir  ogoniant  hi ;  fel  nas  gallai 
I  plant  Israel  edrych  yn  graff,  yn  eglur,  ac  yn 

I  pefydlog  ar  Grist,  Diwedd  mawr,  Cynnwys- 
I  iad,  a  Sylwedd,  y  seremoniau  hyny,  y  rhai 
I  pedd  yn  fuan  i  gael  eu  dilën.  Hyd  yn  nod 
1  Credinwyr  yr  oruchwyliaeth  hòno,  nid  oedd- 
I  ynt  yn  cael  ond  ambeü  i  gip-olwg,  aneglur  a 
$  iliíìanawl,  ar  y  Gwrthddrych  goeoneddus 
|  hwnw ;  ac  anghredinwyr,  nid  oeddynt  yn 

f  pdrych  yn  mhellach  na'r  gosodiadau  allanol, 
$  pddigerth  fel  yr  oeddynt  yn  edrych  am  war- 
â  îdwr  tymmorawl  a  Brenin. 

14  *  Eithr  M  dallwyd  eu  meddyliau 
jiwynt;  fcanys  hyd  y  dydd  heddyw 
■y  mae  yr  un  gorchudd,  J  wrth  ddar- 
llen  yn  yr  hen  destament,  yn  aros  heb 

ei  ddatguddio ;  °  \\  yr  hwn  yng  Nghrist 
ji  ddilëir. 
I  n  peD.  4.  3,  4.  Salra  69.  23.  Ei.  6.  10.  a  29.  10-12. 
1  43.  18-20.  a  44.  18.  a  56.  10.  a  59.  10.  Jer.  5.  21.  Ezec. 
12.2.  Mat.  6.  23.  a  13  13-15.  loan  9.  39— 41.  a  12.  40. 
Vct  2S.  26,  27.  Rhuf.  II.  8—10,  25.  o  pen.  4.  6.  Es.  25. 

Mat.  16.  17.  Luc  18.  31—34.  a  24.  25—27,  44-46.  Ioan 
12.  a  12.  46.  Act.  16.  14.  a  26.  18.  Eph.  1.  17— 20. 

*  Mae  yn  debygbod  y  llèn  ar  wyneb  Moses 
tefyd,  yn  cysgodi  dallineb  yr  Iuddewon, 
;an  falchder,  rhagfarn,  a  chwantau  cnawdol ; 
r  hyn  oedd  yn  dallu  eu  meddyliau,  ac  feí 
lèn  ar  eu  calonau,  yn  chwanegol  at  y  llèn 
»edd  wedi  ei  thaflu  dros  yr  oruchwyliaeth 
|ìeremoniol.  t  Yr  oedd  y  llèn  hon  yn  aros 
j.r  feddyiiau  yr  Iuddewon  fel  cenedl  o  hyd, 
l'n  cauad  eu  calonau  hwy  yn  erbyn  y  gwir- 
onedd,  hyd  yn  nod  wedi  i  oleuni  yr  efengyl 
lldangos  iddynt  wir  feddwl  ac  ystyr  y  gosod- 
jadau  Seremoniol:  X  oblegid  er  eu  bod  yn 

'larllen  prophwydoliaethau  ac  addewidion  yr 
rlen  Destament,  am  y  Messiah  a'i  deyrnas 
isbrydol,  bob  Sabbath  yn  eu  Synagogau ;  yr 
j'edd  y  llèn  yn  aros  ar  eu  calonau  hwynt,  fel 
iia  ddëallent,  nachredent,  ac  na  chaentddim 
iles  ysbrydol  oddi  wrthynt.  ||  Mae  y  llèn  ddeu- 
'dyg  hon,  ar  yr  Hen   Destament  ac  ar  galon- 
n  yr  Iuddewon  hefyd,  i  gael  ei    dilëu   yn 

Nghrist ;  mae  ei  athrawiaeth  ef  yn  yr  efeng- 
yl  yn  eisymmud  oddi  ar  yr  Hen  Destaiuenf, 
a  ffydd  ynddo  ef,  trwy  ddysgeidiaeth  a  gol- 
euni  yr  Ysbryd  Glan,  yn  ei  symmud  oddi  ar 

y  meddwl  a'r  galon  ;  a'r  credadyn  yn  cael  ei 
alluogi  i  ddëall  meddwi  ysbrydol  y  cysgodau, 
y  prophwydoliaethau,  ac  addewidion  yr  holl 
ysgrythyr.  Mae  yn  amlwg  fod  yr  apostol 
yn  yr  adnodau  hyn  yn  sôn  am  ddwy  lèn, 

un  ar  gysgodau  yr  Hen  Destament,  a'r  llall 
ar  feddyliau  y  bobl  wrth  ei  ddarllen:  y 
gyntaf  a  feddyiir  yn  adn.  13:  yr  ail  a  fedd- 
ylir  yn  nechreu  yr  adnod  hon,  ac  adn.  15; 

ac  efallai  bod  y  ddwy  i'w  dëall  yn  niwedd  yr 
adnod  hon  ac  adn.  16.  Arwyddai  y  gorchudd 

ar  wyneb  Moses  bob  un  o'r  ddwy  ;  a  dilëir  y 
ddwy  pan  ddychweleryr  Iuddewon  at  Grist. 

15  *  Eithr  hyd  y  dydd  heddyw, 
f  pan  ddarllenir  Moses,  *  J  y  mae  y 
gorchudd  ar  eu  calon  hwynt. 

p  Act.  13.  27—29. 

*  "  Hyd  heddyw''  pan  oedd  yr  apostol  yn 
ysgrifenu,  ac  hyd  ein  heddyw  ninnau  ysy- 

waeth  ;  t  pan  ddarllenid  llyfran  Moses,  a'r  holl Hen  Destament  yn  wir,  yn  eu  Synagogau 
hwy,  fel  y  sylwyd  uchod  ;  (adn.  14.)  j  mae  y 
gorchudd  yn  aros  ar  galonau  yr  Iuddewon  ;  a 
chyda  eu  holl  ddiwydrwydd,  en  sylw  manol 

ar  y  ddeddf,  a'u  holl  barch  iddi,  nis  gallant 
ei  dëall  yn  ysbrydol,  nac  mewn  modd  achubol, 
am  na  fynant  gredu  mai  Iesu  oedd  y  Messiah, 

sylwedd  a  diwedd  yr  holl  gysgodau  a'r  holl ddeddf. 

16  *  Ond  *pan  ymchwelo  at  yr 
Arglwydd,  r  f  tynnir  ymaith  y  gor- chudd. 

q  Ex.  34.  34.  Deut.  4.  30.  a  30.  10.  Galar.  3.  40  Hos. 
3.  4,5.  Rbuf.  II.  25—27.  r  Es.  25.  7.  a  29.  18.  a  54.  13. 
Jer.  31.  34.  loao  6.  45,  46. 

*  Ond,  fel  y  tynai  Moses  y  llèn  oddi  ar  ei 
wyneb,  pan  drôai  oddi  wrth  y  bobl  i  fyned  at 
Dduw  ;  (Exod.  34.  34.)  felly  hefyd  pan  ym- 
chwelo  rhai  personau  o'r  Iuddewon  at  yr  Ar- 
glwydd,  a  phan  ddelo  yr  amser  dedwydd  i 
holl  gorph  y  bobl  hyny  gaeì  eu  dychwelyd 
fel  un  gwr  at  yr  Arglwydd  Iesu;  tyna  tynir 
ymaith  y  gorchudd  :  tynir  ymaith  y  gor- 
chudd  o  ddallineb  oddi  ar  eu  calonau  hwynt, 
ac  yna  hwy  a  ddëallant  yr  Hen  Destament 
yn  eglur  yn  ngoleuni  yr  efengyl.  Ac  mae 

hyn  yn  sicr  o  gymmeryd  lle,  i'r  genedl  ÿn 
gyffredin ;  pryd  y  deuant  i  gredu  yn  eu 
Messiah  hir  wrthodedig,  fel  y  rhagfynegwyd 
gan  yr  holl  brophwydi. 

1 7  *  Eithr  *  yr  Arglwydd  y w  yr 

Yspryd  ?  '  f  a  lle  mae  Yspryd  yr  Ar- 
glwydd,  yno  y  mae  rhyddid. 

s  adn.  6.  Ioan  6.  63.  1  Cor.  15.  45.  (SJin5l.ll 
Es.  61.  1.  Rhuf.  8.  2,  15,  16.  Gal.  4.  6.  2Tim.  1.  7. 

*  Eithr  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr  hwn  a 
dỳn  ymaith  y  gorchudd  oddi  ar  galonau  yr 
Iuddewon,  efe  ei  hun,  o  ran  ei  Dduwdod,  ac 
mewn  ffordd  o  enwogrwydd,  yw  yr  Ysbryd, 
fel  y  dywedir  fod  Duw  yn  isbryd  (Ioan  4. 
24,)  ac  yn  ei  swydd  gyfryngol  mae  efe  yn 

"ysbryd  yn  byvvâu  ;"  (1  Cor.  15.  45,)  "  a'r 
geiriau  mae  efe  yn  eu  llefaru,  ysbryd  a  by w- 
yd  ydynt;"  (Ioan  6.  63,)  gan  fod  ganddo 
allu  "  i  fywâu  y  rhai  a  fỳno  ;"  (loan  5.  21,) 
ac  i  ddanfon  yr  Ysbryd  Glân  i  fywâu  eneid- 
iau  meirwon  trwy  yr  efengyl.     Efe  yw  yr 
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Crist  i'r  crediuwyr,  ac  yn  argraffu  ei  ddelw 
ogoneddus  ef  arnynt  hwythau  drwy  hyny. 
Nis  gellid  cylìeithu  y  drydedd  ran  o  holl 
sylwadau  ein  Hawdwyr  ar  yr  adnod  uchod, 
heb  fyned  i  lawer  gormod  o  feithder  :  a  gellir 
dywedyd  yr  un  peth  yn  wir  am  y  gwaith 
hwn  drwyddo ;  crynodeb  byr  iawn  ydyw. 

PEN.  IV. 

Darfod  i  Paul  ddangos  ei  hun  yn  weinidog 
ffyddlawn  i  Grist,  %c. 

IS.  Epli.  3.  7,  8.  6  1  Cor.  7.  25. 
1  Tim.  1.  13.  1  Pedr  2.  10.  c  adn.  16.  Es.  40.  30.  Ual.  6.  9. 
Ëph.  3.  13.   Phil.  4.  13.  2  Thes.  3.  13.  Heb.  12.  3.  Dat.  2.  3. 

*  Gweinidogaeth    yr    efengyl,   gweinidog- 

Ysbryd  hefyd,  mewn  cyferbyniad  i'r  llythyr- 
en  yn  adn.  6;  ato  ef  fel  Ysbryd,  yr  oedd  y 
llythyren,  sef  yr  holl  ddeddf,  yn  cyfeirio ; 
ac  hebddo  ef,  nid  yw  pob  athrawiaeth,  add- 
ewidion,  gorchymynion,  ac  ordinhadau,  ond 
lîythyren  farw,  a  chorph  dify  wyd  o  grefydd  : 
niae  nerth,  bywyd,  ac  ysbrydolrwydd  y 
cwbl,  a  phob  rhan  o  grefydd,  yn  deilliaw 

trwy  yr  undeb  â  Christ,  perthyna3  â'i  ber- 
son,  ei  gyfryngod,  a'i  ras  ef  ;  ac  heb  ffydd 
ynddo  ef,  a  gras   o  hóno  ef  nid    yw  crefydd 

"w  y?dY;;rryhf  17  Sfíí&ÄÍ    ' AM  hynny  «.ganfodi  niy  weinid- glwydd,  neu  yr  Arglwydd  Iesu  trwy  ei  Ys- !  Ogaeth  hon,  6fmegis   y  cawsom   dl'U- 
bryd,  yn  preswylio  yn  y   galon  ;  yno  y  mae  ;  paver|d     c  +  nifì  vdvm  vn  nslln  • 
rhyddid:    rhyddid    oddi    wrth    ddallineb    y  j  äd  ieu_a>o  .+,?..  ??X  í    7?  P      ..» 
meddwl,  oddiwrth  gaethiwed  deddtol  ac  ys- 
bryd  caethiwed,  oddi  wrth  euogrwydd  ac  ar- 
gîwyddiaeth    pechod,   oddi    wrth    felltith    a 
chondemniad  y  ddeddf,  ac  oddiwrth  lywodr-l  aetü  «nòr  ardderchog,  yn  rhagori  cymmaint 
aeth  satan  ac  ofn  dynion.  Ac  mewn  canlyn-;ar  weinidogaeth  y  ddeddf,  fel  y  dangoswyd 

iad  i  hyn,  mae  hefyd  ryddid  ysbrydol,  sanct-  y»  y  bennod  o'r  blaen  ;  a  gweinidogaeth 
aidd  a  hyfrydol,  i  nesâu  at  Dduw,  ac  i  gym- j  mor  effeithiol  a  grasol  ar  ac  i  eneidiau  dyn- 

deithasu  âg  ef,  fel  ein  Duw  cymmodlawn ;  ion-  t  Gan  i'r  apostol  a'i  frodyr,  o  drugar- 
a'n  Tad  anwylaf.  I  edíl  a  £ras  Dnw  iddynt  eu  hunain,  a  thrwy- 

1  o    #■  T7-iX.  •     ti    «  j_  a  „i     ddynt  hwy  i  íìloedd  eraill,gaely  weinidogaeth 
18   *Elthr   nyni  oll    «  f  ag   wyneo   hoí;  Jnid  oeddynt  yn  pallu :  nid  oeddynt 

agored,  J  yn   edryeh  ar   *  Ogoniant  yr   yn  Mwfrâu  yn  wyneb  peryglon,  caledi,  a  dy- oddefiadau  oedd  yn  eu  cyfarfod  :  nid  oedd- 
ynt  yn  cilio  oddi  wrth  eu  gwaith,  nac  yn 
ymollwng  yn  ddiffygiol  dano. 

2  *  Eithr  ni  a  d  ymwrthodasom  â 
chuddiedig  bethau  cywilydd  ; e  f  heb 
rodio  mewn  cyfrwysdra,  J  na  thrin 
gair  Duw  yn  dwyllodrus,  j|  eithr  Arwy 
eglurhâd  y  gwirionedd  yr  ydym  yn  ein 
canmoì  ein  hun  wrth  bob  cydwybod 

mae  yn  debyg,  oedd   vr  apostol   yn   ftddwlJ  j„ „•  ♦        i         t^ 

wrth  y  «  nyni  oll"  yma.  Mae  yr  holl  saint,  dyniOll  y  ngolwg  Duw. 

y  rhai  mae  Ysbryd  yr  Arglwydd  ynddynt,  y  J 15.  ÿ^Ú  5j  ThüTw.''  a/2pel7•5.au.,•  l'e.'JS 
rhai  a  ddygwyd  i  olenni  a  rhyddid  yr  efeng-  j  *  yv  oeddef  a'i  frodyr  yn  ymwrthod  gyda'r 
yl,  ac  a  waredwyd  oddi  wrth  ddallineb  ac  ■  atgasrwydd  mwyaf,  nid  yn  unig  âch}hoedd- 
annwybodaeth  eu  calonau  ;  f  yn  awr  "  âg ',  ns  bethau  cywilydd,  ond  hefyd  â  chuddiedig 
wyneb  agored,"  nid  trwy  gysgodau  gor- 1  a  dirgel  bethau  cywilydd  :  yr  hyn  nis  gnllai 
chuddiawl  yr  hen  oruchwyliaeth,  nac  â  gor-jneb  o'r  offeiriaid  paganaidd,  llawer  o'r  offeir- 
chudd  ar  eu  calonau  chwaith,  J  yn  edrych  iaid  Iuddewig,  a'r  rhan  fwyaf  o'r  gau  ath- 
drwy  ffydd  ar  ogoniant  dysglaer  a  d'íorchndd  rawon  cristionogaidd,  ei  ddywedyd.  Díam- 
>r  Arglwydd  Iesu,  yn  yr  hwn  y  cyfìawnwyd  J  mau  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  dwyll  a 
yr  holl  gyfraith,  ac  yr  eglurwyd  ac  y  mawr-ihoced,  a  bucheddau  afian  dirgeJ,  rhai  o'r 
âwyd  holl  bri'odoliaethau  Duw  yn  ogoneddus :  gau-athrawon  yn  Corinth.  t  Nid  oeddynt 
iawn  ac  mewn  cyd-gordiad    perffaith.     ||  Yi  .  hwy  fel   y  rhai  hyny  yn    arfer   cyfrwysdra 

Arglwydd  y  ||  megis  mewn  drych, 
r§a  newidir  i'r  unrhyw  ddelw,  *o 
ogoniant  i  ogoniant,  t  m^gi^  gan  Ys- 
pryd  yr  Arglwydd. 

u  adii.  13.  x  peD.  4.  4,  6.  Ioan  1.  14.  a  12.  41.  1  Tim. 
1.11.  y  \  Cor.  13.  12.  íasr»  1.  23.  %  pen.  5.  17.  ttliuf. 
8.  29.  a  12.  2.  a  13.  14.  1  Cor.  15.  49.  Gal.  6.  15.  Eph.  4. 
22—24.  Col.  3.  10.  Tit.  3.  5.  2  PeJr  1.  5—9. 

* "  Nyni  oll :"  nyni  yr  apostoÜon  oll, 
medd  rhai,  ond  yr  holl  gorph  o  gredinwyr,  I 

efengyl  a'i  gweinidogaeth  ddysglaer,  yn  ddi'- 
ammau,  yw  y  "  drych"  yn  mha  un  mae  y 
saint  yn  gweled  gogoniant  yr  Arglwydd  ; 
mewn  cyferbyniad  i  weinidogaeth  gysgod- 
awl  y  seremoniau  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth. 
§  Nid  golwg  aneffeithiol  yw  yr  olwg  ar  ogon 
iant  yr  Arglwydd  Iesn  ;  ond  mae  yn  cyf- 
newid  y  saint  i'r  unrhy  w  ddelw  âg  ef  ei  hun, 
fel  yr  cedd  gweled  gogoniant  Duw  yn  peri 
i  wyneb  Moses  ddysgleirio  gynt.  *  Delw 
ogoneddus  ydy  w  hon  ;  a  pho  amlaf  ac  eglur- 
af  mae  y  credadyn  yn  edrych  ar  ogoniant  yr 
Areîwydd,  mwy-fwy  mae  y  ddelw  yn  cyn- 
nyddu,  o  ogoniant  i  ogoniant,  liyd  oni  byddo 

yr  enaid  yn  berffaith  ar  ei  ddelw  ef  o'r  diw- 
edd  yn  ngogoniant  y  nef.  +  "  Megys  gan  yr 
Ar^lwydd  yr  Ysbryd,"  yn  llythyrenol  yn  ol 
y  Groeg.  Yr  Arglwydd  Iesu  trwy  ei  Ysbryd 
sydd  yn  gwneyd  hyn  oll,  trwy  air  Duw  yn 
ngenau  ei  genadon;  yn  datguddio  gogoniant 

pechadurusyn  eu  hymarweddiad  na'u  gwein- 
idogaeth  ;  yn  proltesu  un  peth,  ac  yn  ara- 
canu  peth  arall,  yn  gorchuddio  cybydd-dod, 
awydd,  a  blysiau  cnawdol,  â  rhith  o  grefydd- 
garwch  a  ffug-sancteiddrwydd.  JNidoedd- 
ynt  yn  llnnio  eu  hathrawiaeth  yn  dwyllodr- 
us,  i'w  haddasu  at  ragfarn  a  thymherau  dyn- 
ion  cnawdol,  er  parch  ac  elw  iddynt  eu  hun- 
ain;  ac  nid  oeddynt  yn  pregethu  gair  Duw  i 
ddybenion  felly.  ||  Pregethu  y  gwirionedd 
pur,  yn  ei  eglurdeb  mwyaf,  yr  oeddynt  hwy, 
yn  ddidderbyn  wyneb  i  bawb  ;  §  ac  fel  hyny 
yr  oeddynt  yn  eu  canmol  eu  hunain  wrth 
bob  cydwybod  dynion  yn  ngolwg  Duw.  Yr 
oedd  tystiolaeth  yn  nghydwybod  pawb,  mai 
dynion  gonest  oeddynt,  wrth  y  gwirionedd 
eglur  oeddynt  yn  draddodi,  ac  wrth  eu  hym- 
arweddiad  sanctaidd  a  hunan-ymwadol :  ac 
yr  oeddynt  yn  yindrechu  i  hyn  yn  ngolwg 
Duw  yn  wastadol. 



Yn  y  rhai  collediy,  mae  yr 

3  *  Ac  os  %  cuddiedig  yw  ein  hef- 
ngyl  ni,  Afyn  y  rhai  colledig  y  mae 
n\  guddiedig: 

g  Rhuf.  2.  16.  1  Thes.  I.  5.  1  Tim.  1.  11.  h  adn.  4. 
n. 2.  15,  16.  a3.  14.  Mat.  11.  25.  I  Cor.  1.  18.  2  Thes. 
9-11. 

*  "  Ehi  hefengyi  ni:"  sef  yr  efengyl  a 
derbyniasom  ni  gan  Grist,  i'w  chredu  ein 
unain  a'i  phregethu  i  eraill.  Gwedi  ein  holl 
mdrech  ni,  y  dawu  a  gawsòm,  a'r  cymmórth 
rodded  i  ni,  i  bregethn  yr  efengyl  hon  yn 
glurfid  y  gwirionedd  ;  os  yw  yn  guddiedig 

redi  y  cwbl,  o  ran  ei  gwerth  a'i  gogoniant  ; 
herwydd  y  gorchudd  sydd  ar  galonau  dyn- 

i>ny  mae  hyny:    +  ac   inae   liyn  yn    brawf 
ai  mewn  cyfiwr  colledig  y  maeut  hyd  yma, 
:  mai  colledig  a  fyddaut  yn  y  diwedd  os 

yddant  byw  a  marw  a'r  efengyl  yn  gudd- 
ìdig  iddynt. 

4  *  Yn  y  rhai  *  y  dallodd  k  duw  y 
yd  hwn  feddyliau  y  rhai  digred,  f  fel 

a  '  thywynai  iddynt  ìn  lewyrch  J  ef- 
gyl  gogoniant  Crist,  ||  yr  hwn  yw 
delw  Duw. 

*n.  3.  14.  1  Bren.  22.  22.  Es.  6.  10.  Toan  12.  40. 
4.  8,  9.  Ioan  12.  31.  a  14.  30.  a  16.  11.  1  Cor.  10 
i.2.2.  a6.  12.  —  1  Io»n  5.  19.  Dit.  20.  3.  /ado. 

_„.in  50.  2.  Es.  60.  1,  2.  2  PeJr  l.  19  I  loan  2.  8. 
pen.  3  8,  11,  18.  Ioan  8.  12.  a  12.  35.  Act.  26.  13.  Ccl. 
27.  lTlm.  1.11.  Tit.  2.  13.  »  loan  1 .  18.  a  12.  45. 
14.  9,  10.  a  15.  24.  Phil.  2.  6.  Col.  1.  15.  Heb.  1.  3. 

*  Satan  yn  ddìammau  yw  duw  y  byd  hwn, 
Idolid  ef  fel  duw  gan  y  paganiaid  y  pryd 

kvnw,  a  gwasanaethir  ef  yn  ui'udd  gan  y 
lan  fwyaf  o'r  byd  eto.  Dywed  rliai  mai  y 
iw  syn  dallu  y  galwai  yr  Iuddewon  ef,  ac 
allai  fod  cyfeiriad  at  hyny  yma.  Ei 
aith  gwastadol  ef  yw  dalln  meddyliau  dyn- 
n,  drwy  fydolrwydd,  a  chwantau  cnawdol, 
balchder  calon;  ac  yn  hyn  mae  yn  llwyddo 

■da'r  rhai  digred,  i'w  cad.w  a'u  caledu 
jewn  anghrediniaeth,  +  fel  na  thywyno  Ile- 
lyrch  sanctaidd  ac  achubol  yr  efengyl  i  mevvn 

Lv  calonau  halogedig  ac  euog.  J"  Efengyl 
j»goniant  Crist"  ywyr  efengyl,  am  ei  bod  íel 
lych  dysglaer  (pen.  3.  18.)  yn  gosod  allan 
|;oniant  ei  berson,  ei  swyddau,  ei  waith,  a'i 
chydwriaeth  ryfedd  a  gogonedilus  ef :  |j  ac 
*e  y  Crist  a  ddatguddir  yn  yr  efengyl  yn 
jddelw  y  üuw  anweledig,"  yn  "  ddysgleir- 
b  ei  ouoniant,  ac  yn  wir  lnn  ei  beison" 

Mae  Crist  yn  ddelw  Duw  o  ran  ei  ber- 
nwyfol;  fel  y  mae  holl  brîodoliaethau  a 

errfeithrwydd  íianfodol  y  Duwdod,  yn  gyf- 

'vn  yn  ei  berson  ef  fel  yn  y  Tad  a'r  Ys- 
d:  ac  fel  Duw-ddyn  a  Chyfryngwr,  mae 
ddelw  Dnw  hefyd;  gan  fod  mwy  o  Dduw 
weled  ynddo  ef  a'i  waith,  nac  sydd  bos- 
i'w   weled    trwy    unrhyw  gyfrwng   aral 

th.  Ond  mae  hyn  oll  yn  dywyll  i'r  digred 
am  hyny  maent  yn  golledig. 

5  *  Canys  °  nidydym  yn  ein  preg- 
iu  ein  hunain,  fond  p  Crist  Iesu 
Arglwydd  ;  9|aninnau  yn  weision 

|hwi  er  mwyn  Tesu. 
"  Sîît-  3Ò  U'    Ioan  '■  2,~23.  a  3.  27-31.  a  7.  18.    Act. 13    a  8.  9,  10.    a  10.  25,  26.    a  14.  11  —  15.     Rhuf.  15. 

1  Cor.  1.  14,  |5.     a  3.  5^  6.     a  10.  33.     Pl.il.   1.  15. 

•,2  ,«'  «     Tit     'jl»'      !   Pedr  5-  2-5.     2  1'eJr  2.  3. 
1.  19    Mat    23.  8.  Aot.  2.  3tí.  a  5.  31.  a  10.  36.Rhuf. 

9-.    1  Cor.  I.  23.  a  2.  2.  a  8.  6.   a  12.  3.  a  15.  47.    Phil. 
q  pen.  I.  24.  a  5.   14,  15.  Mat.  20.  25—27.  Luc  22. 

c    ,',0aDI3-  U>  ,5-      Rbuf'  15-  ••  2.      1  Cor.  9.  19-23. 6.  13.  2  Tim.  2.  10. 
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|  *  Mae  dynion  yn  en  pregethu  eu  hnnain 
pan  maent  yn  prcgethu  eu  ctychynunygion 
eu  hnnain  yn  Ile  gair  Duw,  pan  maent  yn 
pre^elhu  i  ddapgos  eu  doniau  eu  huuain,  ac 
er  parch  <\  bndr-elw  iddynt  en  hnnain.  Nid 
ydytn  yn  pregethu  ein  büd  ni  yn  arylwyddi, 
ond  mai  Crist  sydd  Arglwydd  :  felly  mae 
rhai  yn  deall  y  geiriau.  t  ünd  Iesu  Grist 
oedd  testyn  inawreu  pregethau  hwy  yn  was- 
tadol;  o  ran  ei  Jîerson  a'i  iachawdwriaeth 
fawr,  a'u  prif  amean  hwy  oedd  dyrchafu  a 
gogoheddu  Crist  ;  yr  oeddyntyn  tystiolaethu 

mai  efe  oedd  yn  Ar'glwydd,  yn  Arglwydd  yr 
eglwys,  ac  yn  "  Ar-^Iwydd  pawb  oll;"  ac  yr 
oeddynt  yn  galw  ar  ddyniou  yn  mhob  màn 
i  dderbyn  ei  iachawdwriaeth  ef,  i  ymostwng 
i'w  awdurdod  et\  ac  i  fod  yn  weision  ufudd 
iddo  ef.  :',  O  u  rhan  en  hunain,  yr  oeddynt 

hwy  nid  yn  unig  yp  gyd  ddeiliaid  â'r  crist- 
ionogion  oll  i'w  Élarglwydd  cyífredin  ;  ond 
yr  o^ddynt  yn  ewyílysgar  i  fod  yn  weision 

i'r  eglwys  er  mwyn  Ciist  :  tybient  eu  hun- 
ain  dào  y  rhwymau  mwyaf  i  lafurio,  i  ddy- 

oddef,  ac  i  ymostwng  i'r  iselder  mwyaf,  er 
jgwneyd  daioni  i  ddynion,  cyn  belled  ag  yr 
ioedd  gorchymyn  eu  Harglwydd  yn  gofyn 

hyny,  a'i  ogoniant  yn  cael  eidderchafu  drwy 
hyny. 

6  *  Canys  Duw,  r  yr  hwn  a  or- 

chymynodd  i'r  goleuni  lewyrchu  o 
dywyìlwch,  f  t/w  yr  hwn  sa  lewyrch- 
odd  yn  ein  calonnau,  Ji  roddi  l  gol- 
euni  ||  gwybodaeth  gogoniant  Duw, 

u  §  yn  wyneb  Iesu  Grist. 
r  Gen.  1.  3,  14,  15.  Salt»  74.  ÌC.  a  136.  7-9.  Es.  45.  7. 

*  Eph.  1.  17,  18.  a  5.  8.  2  Pedr  I.  19.  t  ado.  4.  pen.  3. 
18.  Ex.  33.  18-23.  a  34.  5-7.  Sal.u  62.  2.  a  90.  16.  Es. 
6.  1—3.  a  35.  2.  a  40.  5.  a  60.  2.  loan  11.  40.  Act.  7.  55, 
56.  s    Luc  2.  14.    íoan  1.  14.  a  12.  41.  a  14.  9,  10.    Phil. 
2.  6.C0L  1.    15.  Heh.  1.  3.  1  Pedr  1.  12. 

*  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  tueddu  a'u  gallu- 
ogi  i  hyn,  trwy  yr  hyn  a  brofasent  hwy  eu 
hunain ;  oblegid  gallasent  hwythan  hefyd 
fôd  wedi  eu  rhoddi  i  fynu  i  gael  eu  dallu  gan 
dduw  y  byd  hwn  ;  a  buasai  Panl,  yn  enw- 

edig,  unwaith,  mewn  ystâd  ot'nadwy  o  elyn- 
iaeth  a  gwrthwynebiad  i  olenni  yr  efengyl 
ogoneddus.  Ond  o'r  diwedd  DUW,  yr  hwn 
a  orchymynodd  i'r  golenni  lewyrchu  o  dy- 
wyllwch  yn  nghretdigaeth  y  byd ;  fyn  ei 
drugarodd  ben-arglwyddiaethol,  a  wnaeth 
gyfnewidiad  cytîelyb  yn  eu  calonau  hwy- 
thau,  lle  nad  oedd  dim  ond  annwybodaelh, 

cyfeiliorni,  pechod,  a  thrueni  yn  íìýnu  o'r 
blaen.  \  Trwy  ẃeithrediadau  ei  Ysbryd  yn 
eu  crëu  o  newydd,  efe  a  symmndodd  bob 
rhwystrau,  ac  a  barodd  i  oleuni  y  gwirion- 

'  edd  dwyfol  lewyrchu  i  mewnyn  eucalonan  ; 
;gan  agor  eu  deall  i  dderbyn  athrawiaeth  yr 

Jefengyl,  ac  agor  en  calonau  i'w  charu  a'i jgwerthfawrogi.  ||  Yn  y  goleuni  ysbrydol 
jhwn,  daethant  hwy,  fel  y  daw  yr  holl  gred- 
inwyr,  i  wybodaeth  o  ogoniant  Dnw  yn 
nhrefn  yr  iachawdwriaeth,  trwy  gredu  tystio!- 
aeth  yr  efengyl  am  hyny,  dàn  ddysgeidi  ieth 
ac  yn  ngulenni  yr  Ÿshryd  Glân.  §  Yn 
ngwyneb,  neu  yn  mherson  (prosfìpô)  Iesu 
Grist,  mae  gwybodaeth  gogoniant,  neu  wy- 
bodaeth  ogoneddus  Duw,  yn  Ilewyrchu  í*r 
saint  ;  ac  hefyd  yn  ei  athrawiaeth,  ei  wyríh- 
iau,  ei  gyfiawnder,  ei  aberth,  a'i  gyfryngdod 
ef  ;  yr  hwn   ogoniant  wrth    edrych  arno  âg 



Trysnr  mewn II  COR.  IV. llestri  pridd. 

wyneb  agorerì  yn  y  rìrych  hwn,syrì(l  yn  cyf- 
newid  y  crerìinwyr  i'r  unrhyw  rìdelw  ogon- 
edrìus  yr  ediychant  arni. 

7  *  Eithr  y  mae  gennym  *y  trysor 
hwn  y  f  mewn  llestri  pridd,  z  \  fel  y 
byddai  godidowgrwydd  y  galìu  o 
Dduw,  ac  nid  o  honom  ni. 

x  adn.  1.  pen.  6.  10.  Mat.  13.  44,  52.  Eph.  3.  S.  Col.  1. 

27.  a  2.  3.  y  pen.  5.  I.  a  10.  10.  Barn.  7.  13,  14,  16-20. 
Galar.  4.  2.  1  Cor.  I.  28.  a  4.  9—13.  Gal.  4.  13,  14.  2  Tim. 
2.  20.  *  p<>n.  3.  5,  6.  a  12.  7—9.  a  13.  4.  1  Cor.  2.  3—5. 
Eph.  1.  19,  20.  a  2.  5,  8,  9.  Col.  2.  12.  1  Thes.  1.  5. 

*  "Y  trysor  hwn"  oerìrì  "  goleuni  gwyborì- 
aeih  gogoniant  Duw,  yn  wyneb  leSH  Grist," 
yn  nghyd  a'r  weinidogaeth  bwysig  am  y 
goleuni,  yr  wybodaeth,  a'r  gogoniant  hyny, 
oerìd  wedi  ei  rhorìdi  i'r  apostolion  a  gwein- 
irìogion  eraill  yr  efengyl.  Yr  oedrì  y  pethau 
hyn  ganrìdynt,  fel  trysor  o  gadwedigol  ras 
iddynt  eu  hunain  ;  ac  yr  oerìrì  ganrìdynt  hef- 

yd  fel  gweinidogion  yr  efengyl  i'w  gyhoeddi 
a'i  amlygn  i  eraill,  Iurìrìewon  a  Chenedloedd. 
t  Nid  oerìrìynt  hwy  eu  hunain  onrì  pechadur- 
iairì  gwael,  wrth  natur  ac  ymarferiad  hefyd  ; 
nid  oedrì  eu  cyrph  ond  brau  a  marwol,  fel 

cyrph  dynion  eraill ;  yn  ddarostyngedig  i'r 
un  gwendidau,  yn  agored  i  boen  a  dyoddef- 
iarìau,  ac  yn  hawrìrì  eu  treulio  allan  gan 
ludrìerì  a  chaledi,  newyn,  syched,  ac  anwyd: 
ac  nid  oedrì  eu  merìdyüau  chwaith  drìim  llai 
darostyngedig  i  ofu,  galar,  petrusder,  ac  anes- 
mwythder,  na  merìrìyliau  eu  brodyr  ac  eraill 
o  drìynolryw.  Nid  oeddynt  yn  nihob  ystyr 
ond  llestri  pridd  ;  eithr  rhoddes  Duw  drysor 
mawr  yr  efengyl  yn  y  llestri  prirìrì  hyny  ; 
t  fel  y  gwelai  y  byrì  yn  amlwg,  pa  bethau 
bynag  a  wnairì  ar  eneirìiau  dynion  trwy  eu 
gweinirìogaeth  hwy,  mai  o  Drìuw  yr  oedrì 
godirìawgrwyrìrì  y  gallu,  ac  nirì  o  honynt 
hwy  eu  hunain.  Galìasai  Duw  rìrìanfon  ang- 
elion  i  bregethu  yr  efengyl;  neu  yn  wir 
ddefnyddio  dynion  enwocach  ar  lawer  ystyr 
na'r  rhai  a  drìefnyrìdiodd ;  ond  ei  amcan  ef 
oedd,  rìangos  ei  allu  ei  hun  yn  eglurach  trwy 
ddefnydrìio  offerynau  gwael. 

8  a*  Ym  mhob  peth  yrym  yn  gys- 
tuddiol,  b  fond  nid  mewn  ing;  %  yr 
ydym  mewn  cyfyng-gynghor,  ||  ond 
nid  yn  c  ddìobaith; 

apen.  1.8-10.  a  6.  4.  «7.5.  a  11.  23-30.  Kdn. 
16,  17.  pen.  12.  10.  1  Sam.  28.  15.  *  30.  6.  Salm  56.  2,  3. 
Diar.  14.  26.  a  18.  10.  Rhuf.  5.  3—5.  a  8.  35-37.  lago  l.  2- 
4.  I  Pedr  1.  6,  7.  a  4.  12—14.       c  1  Satn.  31.  4.  Job  2.  9,  10. 

Dyma  driniaeth  arw  ar  lestri  prirìrì,  a  rhy- 
fedd  fel  y  cadworìd  Duw  hwy  heb  dori  am 
gyhyd  o  amser.  *  Yn  mhob  peth,  yn  mhob 
màn,  bob  amser,  ac  agos  gan  bawb,  byrì  ac 
uffern  ;  yr  oerìrìynt  yn  cael  eu  cysturìrìio  : 
t  Onrì  er  hyny  nirì  oerìrìynt  mewn  ing;  nirì 
oeddynt  yn  gaethiwus  yn  eu  hysbryd  eu  hun- 
ain,  nac  yn  cael  eu  llethu  gan  betrusder  a 
chyfyngder  medrìwl,  fel  rhai  nas  gwyrìrìent 
pa  beth  i  wneyrì,  ac  heb  obaith  na  help  oddi 
wrth  yr  Arglwyrìrì:  ac  nid  oerìrìynt  chwaith 
wedi  eu  gỳru  i  gonglau,  He  nis  gallent  breg- 
ethu  yr  efengyl,  uac  wedi  eu  cauad  i  fynu  yn 
ddiymwared.  Llethu  mewn  lle  cyfyng, 
medrìant,  yw  ystyr  y  gair  (  stenochòroumen- 
oi,J  a,  gyfieithir  yma  "  ing."  j  Yr  oerìdynt 
yn  aml  mewn  cyfyng  gynghor;  yn  ammheü- 
us  pa  Iwybr  a  ddylent  gymmeryd  mewn  en- 
bydrwydd  presenol,  ac  heb  wybod   pa  brof- 
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erìigaethau  a'u  cyfarfydrìai  yn  yr  amser  i 
rìdyforì  ;  ||  ond  nirì  oerìrìynt  byth  yn  ddiobaith, 
am  i  Drìuw  yn  ei  rìdoethineb,  ei  allu,  ei  dda- 

ioni,  a'i  ffydrìlondeb,  eu  cynnal  hwy  rìàn  eu 
trallodau,  eu  dwyn  trwyddynt ,  a'u  gwaredu 
o  honynt,  er  ei  ogoniant  ei  hun,  eu  lìes  hwy- 
thau,  a  lles  ei  bobl  a'r  eglwysi. 

9  *  Yn  cael  ein  herlid, d  fond  heb 
ein  llwyr  adael ;  e  %  yn  cael  ein  bwrw 
i  lawr,  ||  eithr  heb  ein  difetha; 

d  Salin  9.  10.  a  22.  1.  a  37.  25.  28.  Es.  62.  4.  Heb.  13. 
5,  6.  e  pen.  7.  6.  Job  5.  17—19.  a  22.  29.  Salm  37.  24. 
a42.  5,  11.   Es.  43.  2. 

*  Yr  oedrìynt  yn  cael  eu  heilirì  o  herwydd 
cyfiawnder,  yn  eu  personau,  yn  eu  henwau, 
yn  eu  rhydrìirì,  ac  yn  eu  merìrìiannau,  trwy 
bob  morìrìion  o  warth  a  chreulondeb  a  ferìrai 
eu  gelynion  rìrygionus  drìyfeisìo.  t  Ond  nid 
oeddynt  yn  cael  eu  gadael  yn  hollawl 
drìwylo  eu  gelynion  nac  idrìynt  eu  hunain, 
gan  Dduw;  nid  oeddynt  heb  gysuron  a  chyn- 
naliaeth  Duw  yn  eu  heneidiau  eu  hanain, 
nac  heb  rìystiolaeth  amlwg  irìdynt  eu  hunain 

ac  i'r  byd  eu  bod  yn  gymmeradwy  gan 
Drìuw.  %  Yn  eu  hymdrech  caled  yn  erbyn 
gwaerì  a  chnawrì,  yn  gystal  ag  yn  erbyn 
tywysogaethau  ac  awrìurdodau  (Ephes.  6. 
12.)  yr  oedrìynt  weithiau  trwy  ofnau  dynol 
yn  isel  eu  hysbryd,  yn  caei  eu  darostwng,  a< 
yn  caei  eu  bwrw  i  lawr,  fel  yr  ymrìrechwyi 
yn  y  chwarêydd  cyhoedrìus  gynt;  ||  ond  nid| 

oedrìynt  yn  cael  eu  llwyr  orchfygu  a'u  dy 
fetha,  na'u  hachos  chwaith ;  yr  oeddynt  yr 
cyfodi  drachefn  trwy  ffyrìd,  ac  yn  dysgwy 
bod  yn  y  diwerìd  yn  fwy  na  choncwerwy; 
trwy  yr  hwn  a'u  carorìrì. 

10  ̂ *  Gan  gylch-arwain  yn  y  corprl 
bob  amser  farweiddiad  yr  Arglwyd 
Iesu,  ̂ ffel  yr  eglurer  hefyd  fywycl 
lesu  yn  ein  corph  ni. 

/pen.  1.  5,  9.  Rbuf.  8.  17,  18.  Gal.  «.  17.  Phil.  3.  i( 
II.  í!ol.  1.  24.  g  pen.  13.  4.  Ioan  14.  19.  Act.  18.  9,  l< 
Rhuf.  8.  17.  2  Tim.  2.  11,  12.  Dat.  1.  17,  18. 

*  Yr  oerìrìynt  yn  cylch-arwain  bob  amseij 
neu  yn  rìwyn  yn  eu  cyrph  eu  hunain  yn  waí 
tarìol,  farweirìrìiarì  yr  Arglwyrìrì  Iesu  ;  yn 

briwiau,yr  arcbollion,  a'r  gwTalenodiau  oedc 
ynt  yn  gael  er  ei  fwyn  ef,  a  chan  drìynio 
cyríelyb  i'r  rhai  a'i  croeshoeliasant  ef :  gelli 
gwtlerì  dyorìrìenarìau  a  marweirìrìiarì  Iesil 

megys  yn  cael  eu  gweithrerìu  drosorìd  dríj 
chefn  yn  eu  cyrph  hwy  ei  weision  ef  ac  yl 
fi  achos  ef.  t  Ac  fel  hyn  yr  oerìd  "  bywy 

Iesu"  hefyrì,  yn  ei  arìgyfodiarì  a'i  ogoneddia<|l yn  cael  ei  egluro  yn  eu  cyrph  hwy ;  sef  y 
yr  amrìdiffyn,  y  gwarerìigaethan,  y  cynnort'. 
wyon,  a'r  rìyddanwch  oeddynt  yn  gael  yn  e 
holl  orthrymderau  ;  trwy  yr  hyn  yr  oeddyi 
yn  gallu  myned  yo  mlaen  yn  rìdiysgog  ac  y 
ẃrol  yn  eu  gweinidogaeth,  yn  nghanol  a 
eirif  btryglon  a  rìyodrìeliarìau. 

11  h  *  Canys  yr  ydys  yn  ein  rhodt 
ni,  y  rhai  ydym  yn  fyw,  yn  wastad 
farwolaeth  er  mwyn  Iesu,  f  fel  yr  e\ 

lurer  hefyd  fywyd  Iesu  yn  *  ein  marv 
ol  gnawd  ni. 

A  Salra  44  22.  a  141.  7.  Rl.uf.  8.  36.  1  Cer.  lí. 
i  pen.  5.  4.  Rhuf.  8.  II.  1  Cor.  15.  53,  54. 

*  Gwerìi  i  rai  o'u  brodyr  orfod  selio 
tystiolaeth  â'u  gwaed,  yr  oedrì  y  rhai  oe> 
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«r  ol  yn  t'yw,  yn  cael  eu  rhoddi  yn  wastarì  i farwolaeth  er  inwyn  Iesu  ;  trwy  y  rhwymau, 

y  blinderau,  a'r  erledigaethau  oedd  yn  en 
haros  bob  amser  yn  tnhob  màn.  Gwel  ar 
pen.  15.  31.  t  Ac  yr  oedd  hyn  yn  cael  ei 
ddyoddef  gan  Drìuw,  fel  yr  eglnrid  befyd 
fywyd  Iestt  yn  eu  marwol  gnawrì  hwy  ;  sef 
trwy  g-tdw,  cynnal,  a  galluogi  en  cyrph 
brenlyd  a  marwol  hwynt  o  hyd  mewn  byw- 
yd,  ac  yn  addas  i  lafurio. 

1 2  *  Felly  h  y  mae  angau  yn  gweitb- 
io  ynom  ni,  f  ac  einioes  ynoch  chwi- 
thau. 

Act.  20.  24.    I  Cor.  4.  10.    Phil. *  pen.  12.  15.   a  1! 
|  3.  17,30.  1  loan  3.  17, 

*  Yr  oedd  angau  megys  yn  gweithio  yn 
ddibaid  ynddynt  hwy,  trwy  y  caledi  gwas- 
tadol  oerìrìynt  yn  ddyoddef  mewn  cyrì-ffnrf- 
iad  h  marweiddiad  Crist;  +ond  yr  oedd  byw- 
yd  ysbrydol  wedi  ei  weitliio  yn  eneidiau  y 

Corintliiaid  trwy  eu  gweinirìogaeth  a'n  dy- 
oddetiarìau  hwy  :  ac  yr  oedd  y  Corinthiaid 
hefyd  yn  cael  bywyd  taw<  1  a  diogel,  ac  yn 
mwynâu  holl  çysnron  bywyd  yn  lîonydd  a 
diberygl.     Ac  fel  pe   dywedasai   yr   apostol, 

|  Byddwch  chwi  byw  i  anthydeddn  Crist,  ac 

\  ninnan  a  fyddwn  feirw  i'w  anrhydeddu,  os 
\  feHy  y  gorfydd.  Wrth  weled  yr  holl  rìdy- 
I  oddefiarìau  uchod  yn  yr  apostoî,  eu  tad  yn 

ij  Nghrist,    nid   addas  oedd    i'r   Corinthiaid   i 
chwaneçu  y  dyoddefiadan  hyny,  trwy  en  rìi- 

1  faterwch  am  dano  a'n   hanghariarìolrìeb  tuaç 
ato :  hyny  mae  efe  am  iddynt  ystyried,  mae 
yn  debyg,  pan  mae  yn  adrodd   ei  ddyoddef- 
iadau  yn  yr  adnodau  biaenorawl. 

13  *  A  chan  fod  gennym  'yr  un 
!  yspryd  ffydd,  yn  ol  yrhyn  a  ysgrifen- 

wyd,  wf  Credais,  am  hynny  y  llefer- 
i  ais ;  nl  yr  ydym  ninnau  hefyd  yn  credu, 
[  ac  am  hynny  yn  llefaru. 

/Act.  15.  11.  l'Cor.  12.  9.  Heb  11.  I,  &c.  2  Pedr  1  1 >  m  Salra  116.  10.        n  pen.  3.   12.  Diar.  2)    23. 

*  "  Yr  un  ysbryd  ffyrìd  :"  yr  nn  ffydrì  ys- 
brydol,  neu  ffyrìd  wedi  ei  rhoddi  drwy  yr  un 
Ysbtyrì.  Yr  un  ysbryd  ffyrìd  gan  Paul  â'i 
gyd-ddyoddefwyr  ;  yr  un  ganrìrìynt  hwy  â'u 
hrodyr  y  Corintbiaid  ;  yr  un  â  holl  saint  yr 
Heu  Destament;  neu  yr  un  â  Dtfydd,  yr 
hwn  a  lefarodd  y  geiriau  a  ganlyn  :  y  golyg. 

iliadolaf,  efallai,   yw   y   cywiraf.     +  Yr  oedrì 
•  Dafyrìd  yn  credu  y  gwaredai  yr  Arglwydd  ef 
:  o'i  holl  drallodau,  am  hyny  yr  ocdd  yn  pen- derfynu  llefaru  am  ei  rìrìaioni  ef,  er  gogon- 
!jant  ei  enw :  Jyn  gyffelyb  Paul  a'i  gyfeül- 
;ion,  yr  oeddynt  yn  credu    y   cynnaliai  Duw 
hwynt,  am  hyny  yn  penderfynu  llefaru  yn 
'ldtofn;  ac  yr  oeddynt  yn  credu  yr  athraw- 

•  iaeth  oedd  ganddynt,am  hyny  nis  gallai  neb 
i  'Ha    dim    eu    rhwystro    hwy   i'w    llefaru    a'i ^hyhoeddi. 

:     14  *  Gan  wybod  °  y  bydd  i'r  hwn 
.  'i  gyfododd   yr  Arglwydd  Iesu,  ein 
^yfodi  ninnau  hefyd  trwy  Iesu,  p  \  a'w 
'^osod  ger  bron  gyd  â  chwi ,    o  Ks.  2«.  19.    loan  II.  25, 

15.  20-22.       I  Tbes.  4.  14. 
13*.  I.  22,  28.  Jnd.  24. 

*  Yn    y    rhag-ddysgwyliad    beunyddiol    o 
ael  eu  merthynt,  yr  oeddynt  yn  llawn  sicr 
f  cyfodai  Dnw  eu   cyrph  merthyredig  hwy 

Rhuf.  S.  11.   1  Cor   <5.  14. 
.  11.  2.      Eph.  5.  27. 

o'r  btdd,  trwy  nerth  Iesu,  a  thrwy  rinwedd 
eu  hundeb  ysbrydol  âg  ef,  fel  y  cyfododd  efe 

ef  o  feirw  :  t  ac  y  gosodai  efe  hwynt,  gyda'r 
holl  gredinwyr  yn  Corinth,  a  phawb  h  ddy- 
chwelwyd  at  Dduw  trwy  eu  Uafur  hwynt,  ger 
bron  ei  orsedd-fainc  ogoneddus  yn  y  dýdd  | 
diweddaf,  fel  gwrthddrychau  ei  gariad  rhad, 

a  chwedi  en  perffeithio  o'r  diwedd  i  ogon- 
iant  a  dedwyddwch  byth. 

1.5  ̂   *  Canys  pob  peth  sydd  er  eich 
mwyn  ch,wi,  r  -f  fel  y  byddo  i  ras  wedi 
amlhâu,  J  trwy  ddíolchgarwch  llawer- 
oedd,  ||  ymhelaethu  i  ogoniantDuw. 

q  peu.  1.4-6.  Rhuf.  8.  28.  1  Cor.  3.  21— 23.  Col.  1. 
24.  2  Tim  2.  10.  r  pen.  1.  11.  a  8.  19.  a  9.  11,  12.  Silm 
50.  14,  23.  Gal.  1.  24.  Eph.  3.  20,  21.  Col.  3.  16,  17.  Heb. 
13.  15,  16.  1  Pedr  2.  9.  a  4.  II.  Dat.  4.  8—11.  a  5.  8-14. 
a  19.  4-6. 

*  "  Pob  peth"  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd 
Crist,  ei  farwolaeth  a'i  adgyfodiad  o  feirw  ; 
"  pob  peth"  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd 
Paul  a'i  frodyr;  "  pob  peth"  sydd  yn  holl 
oruchwyliaeth  a  gweinidogaeth  yr  efengyl ; 

a  "  phob  peth"  sydd  yn  holl  droion  rhaglun- 
iaeth  Duw  tuag  at  ei  bobl ;  er  mwyn  y  saint 
y  mae  y  cwbl  oll  :  er  eu  Uesád  ysbrydol  ac 
er  eu  bywyd  tragywyddol.  t  Fel  y  byddo  i 
oludoedd  gras  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  helaeth 
anchwiliadwy  yn  a  thrwy  Iesu  Grist;  Jtrwy 
ddiolchgarwch  y  myrddiynau  aneirif  a  wnaed 
ac  a  wueir  eto  yn  gyfranogion  o  hóno;  |lym- 
helaethu  yn  ddiderfyn  byth  i  fawl  a  gogon- 
iant  Duw  pob  gras  a  Thad  pob  trugaredd. 
Gellid  darllen  rhanau  olaf  yr  adnod  fel  hyn 

efallai.  *  Fel  y  byddo  i  ras  wedi  amlâu, 

ymhelaethu  i  ogoniant  Duw,  trwy  ddi'olch- 
garwch  llaweroedd.' 
16*0  herwydd  paham s  nid  ydym 

yn  pallu ;  feithr l  er  llygru  ein  dyn  oddi 
allan,  Jer  hynny  uy  dyn  oddi  mewn 
*  a  adnewyddir  y  o  ddydd  i  ddydd. 

*  Gwel  ar  adn.  1.— Salra  27.  15.  a  119  81.  Es.  40.  29. 
t  pen.  12.  15.  Job  19.  26,  27.  Silm  73.  26.  Es.  57.  1,  2. 
Mit.  5.  29,  30.  «  Rhnf.  7.  22.  Eph.  3.  16.  1  Pedr  3.  4. 
x  Salra  51.  10.  Es.  40.  31.  Rhuf.  12.  2.  Eph.  4.  23.  Col.  3. 
10.  Tit.  3.  5.        y  Luc  11.  3. 

*  O  herwydd  bod  yr  apostol  a'i  frodyr  yn 
credu,  (adn.  13)  o  herwydd  en  bod  yn  gwy- 
bod  y  cyfodid  hwy  trwy  yr  Arglwydd  Iesu 

ac  y  gosodid  hwy  ger  bron  gyda'r  saint, 
(adn.  14.)  ac  o  herwydd  y  gwyddent  fod  pob 
peth  er  mwyn  y  saint,  ac  er  gogoniant  Duw  ; 
o  herwydd  byny  oll,  nid  oeddynt  yn  pallu. 
gwel  ar  adn.  1.  t  Eithr  er  llygrn  y  dyu  oddi 
alian,  er  treulio  a  gwasgn  en  cyrph  gan  ludd- 
ed,  erledigaethau,  ac  aneirif  galedi  ;  %  er 
hyny  y  rìyn  oddi  mewn  a  adnewyddid  o 
ddydd  i  ddydd  :  yr  oedd  eu  heneirìiau,  felyr 
oerìrìynt  werìi  en  geni  o  Drìuw,  yn  cael  eu 
cryfân  mewn  ffyrìd,  gobaith,  cariarì,  amyn- 
edd,  a  holl  rasau  yr  Ysbryrì,  yn  fwy  fwy  o 

rìrìyrìd  i  ddydd  yn  eu  holl  drallorìion  a'u 
proferìigaethau. 

1 7  *  Canys  2  ein  by r  ysgafn  gystudd 

ni,  fsydd  yn  odidog  ragorol  ayn 
gweithredu  b  tragy  wyddol  %  bwys  go- 
goniant  i  ni : 

*  pen.  11.  23-28.  S^lra  20.  5.  E».  54.  8.  Act.  20.  23. 
24.  Rhuf.  H.  IS,  37  1  Pedr  I.  6.  a  4.  7.  a  5.  10.  a  Salin 
119.  «7,  71.  Mat.  5.  12  Rhuf.  5.  3-5.  Phil.  I.  19  2  Tbes. 
1.4—6.  Heb.  12.  10,  II.  Iago  1 .  3,  4,  12.  *  pen.  3  18. 
Geu.  15.  1.    Salin  31.  19.     a  73.  24.    Es.  64.  t.     Lue  6.  23. 



Edrych  ar  y II  COR.  V. 
pethau  ni  weîir. 

Rhuf.  2.  7.  1  Cor.  2.  9.  1  Pedr  1.7,8.  »5.  10.    1  Ioan  3.  2. 
Jud.  24. 

*  Dan  yr  ymgeleddiad  ysbrydol  ac  adnew- 
yddol  hwn,  nid  oeddynt  yn  cyfrifeu  holl  gys- 
tuddiau  meithion  a  thrymion  iawn,  ond  'bỳr 
ac  ysgafn,'  y  rhai  nid  oeddynt  braidd  yn 
werth  eu  henwi  mewn  cymhariaeth  i'r  tra- 
gywyddol  bwys  gogoniant  oedd  yn  eu  haros 
yn  y  nef.  Yma  mae  yr  apostol  yn  rhoddi 

mewn  cyferbyniad  i'w  gilydd,  gystudd  â 
goyoniant ;  ysgafn  â  phwys ;  bỳr  â  thra- 
gywyddol:  ac  felly  bỳr  ysgafn  gystudd, 
mewn  cyferbyniad  i  dragywyddol  bwys  go- 
goniant.  t  Yr  oedd  eu  byr  ysgafn  gystudd 

dàn  fendith  Duw,  yn  foddion  rhagorol  i'w 
haddfedu  hwy  mewn  sancteiddrwydd  i  dra- 
gy  wyddol  bwys  gogoniant,  yn  sicr  o  ddybenu 
mewn  gogoniant ;  ac  yn  eu  haddasu  hwy  i 
fwynâu  y  gogoniant  hwnw  yn  rhagorol  pan 
elynt  iddo.  Ỳn  y  Saesoneg  fei  hyn  mae  yr 

adnod  hon  : — "Canys  ein  hysgafn  gystndd 
ni,  yr  hwn  nid  yw  ond  am  darawiad,  sydd 
yn  gweithredu  i  ni  lawer  mwy  rhagorol  a 

thragywyddol  bwys  gogoníant,"  Dywedirfod 
y  geiriau  gwreiddiol  yn  yr  adnod  hon,  am 
ysgafnder  y  cystudd  a  phwys  y  gogoniant, 
yn  llawer  mwy  grỳmus  nac  y  gelür  eu  cyf- 
ieithu  mewn  unrhyw  ìaith  ;  fel  pe  buasai  yr 

apostol  yn  pentyru  geiriau  ar  eiriau,  a'r  rhai 
hyny  y  mwyaf  grymns  a  fedrai  gael,  i  osod 
alian  ragoroldeb  a  thrasíywyddol  bwys  go- 
goniant,  ac  ysgafnder  bỳr  cystuddiau  mewn 
cyferbyniad  i  hyny  ;  ac  wedi  y  cwbl  heb 

ddangos  y  naill  na'r  llall  o  hörtynî  yn  eu  cyf- 
lawnder.  %  Pwys,  sylwedd,  dysgíaerder,  a 
pharâd  gogoniant,  tu  hwnt  i  ddima  all  tafod 
draethu  na  meddwl  ddychymmygu :  pwys 

nas  gallai  neb  byth  ei  ddàl,  heb  i'r  Holìallnog 
ei  hun  addasu  eu  cyrph  a  uheneidiau  i  hyny. 
Gogoniant,  pwys  gogoniant,  rhagorol  bwys 
gogoniant ;  a'r  rhagorol  bwysgogoniant  hwnw 
yn  dragywyddol  byth.  Ni  wiw  ceisio  dy- 
wedyd  ychwaneg  am  dano,  cymhwysed  a 

dyged  yr  Ysbryd  Glân  ni  iddo,  i'w  fwynâu 
yn  ddiddiwedd  ! 

18  *  Tra c  na  byddom  yn  eclrych  ar 
y  pethau  a  welir,  f  ond  ar  y  pethau  ni 
welir :  d  %  canys  y  pethau  a  welir  sj/dd 
dros  amser,  ||  ond  y  pethau  ni  welir 
sj/dd  draoywyddol. 

c  pen.  5.  l.  Rbof.  3.  24,35.  Heb,  15 .  1,  25-27.  a  12. 
2,  3.  d  M*t.    25.  46.      Luo    16.  25,  26.      2  Tlies.   2.  16. 
1  loan  2.  16,  17,  25. 

*  Yn  y  rbag-ddysgwýlîad  am  y  rhagorol 
a'r  tragywyddol  bwys  gogoniánt  uchod,  nid 
oedd  yr  apostol  a'i  gyfeillion  yn  edrych  ar 
ddim  o'r  pethan  a  welir,  i  sjymmeryd  en 
hudo  a'n  denu  gan  hawddfyd,  nac  i  gym- 
meryd  eu  rhwystro  nâ'u  digaloni  gan  adl'yd 
a  chystuddiau  :  býr  hc  ysgafn  oeddynt  i  gyd 
yn  eu  golwg,  ac  nid  oeddynt  yn  gwneuilmr 
cyfiif  o  honynt.  Rhuf.  S.  18.  +  Yr  oedd  eu 

golwg  a'u  bryd  hwy  yn  hollawl,  ar  bethau 
annweh  dig  i  lygaid  cnawd  a  rheswm  anian- 

ol,*ond  yn  weledig  i  Iygaid  ít'ydd  ysbrydol 
yn  y  trallod m  mwyaf  ;  y  tragywyddpJ  bwys 
gogoniant  oedd  yn  nghadw  iddynt  yn  y  nef : 

Yrolwghon,  a'r  dysgwyliad  am  iiyn,  oedd 
yn  cynnal  en  hysbryd  yn  en  gwaith  trwm  ac 
yn  eu  dyoddefiadau  mawrion  :  yr  oeddynt 
fel  Moses,  yn  ymrWroli  fel  rhai  yn  gweled  yr 
annweledig.     %  Y  pethau  a  welid,  nid  oedd- 

ynt  ond  tymmorawl,  nac  i  barân  ond  dro| 
ainser,  pa  nn  bynag  ai  da  ai  drwg  oeddynt  1 

!|  ond  y  pethau  ni  weüd,  y  rhagorol  a'r  tral 
gywyddol  bwys  go^oniant,  yr  oedd  o  natul 
ysbrydol,  sylweddol,  ac  i  barâu  byth  :  ac  anl 

hyny  i'w  werthfawrogi,  ac  i  ymgyrhaedd  atl 
trwy  bobpeth,  ac  o  flaen  pobpeth  ar  y  ddael 
ar  hon. 

PEN.  V. 

Sicrwydd  o'r  gogoniant  tragywyddol,  S$c\ 

GáNYS  a  nî  a  wyddom  b  f  os  eil 

daearol  dý  o'rbabeìl  hon  a  cddattod 
ir,  %  fod  i  ni  d  adeilad  gan  Dduw,  ese\ 
tŷ  nid  o  waith  Uaw,  tragywyddol  y 

y  nefoedd. a  J»b  19.  25,  26.  Salra  56.  9.  2  Tira.  1.12.  1  lo%n  I 

2,14,19.    a»5.  19,  20.  b  adn.  4.     pen.  4.  7.    Gen.3.l| 
Job  1.  19.  «Cor.  15.  46-43.  2  Pedr  1.  13,  14.  c  Job  2\ 
22.  2  Pedr  3.  II.  d  Ioaa  14  2,  3.  1  Cor.  3.  9.  Heb.  1 
10.        e  Col.  2.  II.  Heli    9.  11.24. 

*  Nid  "  edryeu"  pell,  ac  ansicr  oedd  el 
rych  yr  apostol  a'i  frodyr  ar  y  tragywyddl 
bwys  gogoniant  yn  yr  adnod  uchod  ;  (pen.  I 
18,)  ond  edryeh  agos  a  sicr  ydoedd :  ynl 

mae  yn  dy  wedyd,  "  Ni  a  wyddom,"  fodl 
ni  y  cyfryw  ogoniant  "  gan  Dduw."  Hvil 
a  wyddent  hyny  ar  dystiolaeth  gair  Duw  i'l 
bobl,  ar  dystiolaeth  yr  Ysbryd,  gyda'u  h>| 
bryd  hwy,  eu  bod  yn  blant  i  Dduw  ;  ac  odl 
ar  y  blaen  brawf  oeddynt  wedi  gael  eisoes  J 
fynych,  oddedwyddwch  Duw  yn  eu  heneil 
iau.  t  Gelwir  y  corph  yn  dý,  o  herwydd  I 
fod  yn  breswylfa  yr  enaid ;  yn  "ddaeail 
dÿ/'  am  ei  lunio  o  bridd  y  ddaear  ;  ac  ;l 
"  b.ibell,"  i  arwyddo  ei  freuder,  a'i  ddattcl 
iad  hawdd  a  buan  :  fel  pebyll  milwyr  I 
phererinion  gynt,  y  rhai  a  ddattodid,  a  dỳrl 

i  lawr,  ac  a  ddodid  lieibio,  pan  ddarl'yddaill 
fìlwriaeth  a'r  pererindod.  Milwyr  a  phenB 
inion  yw  y  saint  ar  y  ddaear;  a  phan  dd;l 
fyddo  hyny,  dattodiry  babell  bridd,  a  rhorl 
ir  hi  heibio  yn  y  bedd  hyd  fore  yr  adgyfodiln 

mawr.  %  Yn  nattodiad  y  daearol  dÿ  o'r  ll 
bell  hon,  mae  i'r  saint  adeilad  gan  Dduw,  III 
tý  nid  o  waith  llaw  dyn,  fel  tai  a  phebfifl 
daearol,  ond  trazywy(Ìdol  yn  y  nefoedd,  I 

hwn'ni  Ihỳnir  i  lawr  ac  ni  ddattodir  byll 
Wrth  yr  adeilad  hyn  gan  Dduw,  a'r  tŷ  i  i 
o  waith  llaw,  y  meddylir  yn  ddîammau,  : 
holl  ddarpiriaeth  sy  gan  Ddnw  er  dedwy<ll 
jwch  ei  bobl  mewn  byd  arall,  mewn  ystârjN 
lanf'arwoldeb,  yr  hyn  a  alwai  Crist  yn  'dŷfí 
!  Dad,  yn  yr  hwn  mae  llawer  o  diigfaiiall 
iTybir  mai  nid  y  corph  yn  yr  adgyfodiadll 
jfedd)lir;  oblegid  dengys  yr  apostol  fod  II 
lena'nl  yn  myned  i'r  tỳ  hwn  heb  y  corph,  11 
iyn  union  ar  ddattodiad  y  corph. 

2  *  Canys  ara  hynny  -^yr  ydym 
'ocherieidio,  s  fgan  ddeisyfu  cael  í 
|A  harwisio  â'n  tŷ  sydd  o'r  nef : |  radn.  4.  Rh.if   7.  21.  a  8.  23.  I  Pedr  1.  6,  7.        gl 
1.  23.         h  adu.  3,  4.  1  Cor.  lò.  53,  54. 

*  Yn  y  gobaith  cadarn,  a'r  rhag-(!dysgw 
iad  sicr  hwn,  o  ddedwyddwch  tragywyd 

yn  y  nefoedd,  yr  oedd  yr  apostol  a'i  froi 
yn  ocheneidio  yn  y  daearol  dŷ  o'r  bal hon,  dàn  bwys  cystuddiau  a  phechod,  t; 

ddeisyfn  cael  eu  har-wisgo  â'u  tŷ  oédd 
nef;  lle  y  caent  eu  gorchuddio  â  golei 
sancteiddrwydd,  a  llawenydd  byth,  megy 



Hiraeth  y  saint IICOR.  V. 
am  anfarwoldeb. 

gwistr  ogoneddus.     "Ar-wisgo  â  thŷ"  sydd  !yr   apostol  yma,  nid  yn   unig  yn  dywedyd 
ymadrodd  cryf  a  rhyfedd  iawn,  Ue  mae  an- j  mai   Duw  oedd  yn  eu   gweithio   hwy  i  hyn 
farwoldeb  yn  cael  ei  gyffelybu  i  wisg  a   thŷ   yma,  ond  hefyd  mewn  dnll  giỳmus  iawn,yn 

hefyd,  mewn  cyferbyniad    i'r  wisg   vvael  o  j  prYodoli  Duwdod  i'jr  gweithiwr.    t  Yr  oedd 
gna'wd  Uygredig  sydd  ain  yr  enaid   yn  awr,  jDnw   hefyd   wedi    rhoddi  ernes  yr    Ysbryd 

,  ac  a  gyffelybir  i  ddaearoldý  a  phabell.  ^iddynt  hwy  o'r  gogoniant  hwn,  yn  ei   ddy- 

3   *ÜS   hefyd    *  wedi    ein    gwÌSffO,'ddil"wc"   *"1   orfoledd    sanctaidd,  fel  blaen- ..  ,/.  ,  |  ftrwyth  o  hóno  yn  eu  calonau.    Gwel  ar  pen. 
fmd  yn  noetlnon  y  n  ceir.  U    2i.     Mae  yr  Ysbryd  Glan,  wedi  ei  roddi  i 

ìg«.  3.  7-n.  Ex.3î.  25.pat  3.  18.  ai6.  15.     _        bo[)1   jylì[lw     yn   preswylio  ac    yn    gweithio 
>OswedieingwisgotelhynmewngwiSg-!ynddynt  %rnFes    sicr   0>r   gogonlant  a'r oedd  o  ogomant  y  byddwn,  a    chwedi  ail-  J 

feddiannu  ein  cyiph   yn    anllygredig   ac  yn bywyd  tragywyddol  a   barotôodd  efe  iddynt. 
fertdiannu  ein  cyipn   yn    anuygremg   ac  yn  i         -  *     r-     í  q  j  i  •  * 
anfarwol ;  t  ni  byddwn  yn  amddifad  o  dded-  |       0         Am  nyuny  *  yi  yüym  yn  nyd 

.  wyddwch,  nac  yn  agored  i  unrhyw  drueni'erilS  bob  amser,  ac  yn  gwybod,  r  f  tra 
na  halogrwydd  fel  yr   ydym   yn  awr ;  a  lla- 1  d  eartrefol  yn  y  COrph,  ein werllai  y  byddwn  vnnoethion  fel  yr  annuw-  /     {•'../      &  J      J  r    ' 
iolion  a'r  rhai  digred  yn  y  byd  a  ddaw.  Nen,  DOd  oddl  cartref  oddl  Wlth  yr  Ar- 

"os  wedi  ein  gwisgo"  fel  y  sylwyd  uchod,  er  'odwydd  : 
jein  hyspeilio  a'n  dihatru  o  bob  peth  daearol,  j  ö    g  adD>  g.Saim  27.  3.  4.  Diar.  14.  26.  Es.  30.  15.  a  36. inid  vii  noethion  yn  ceir  :  bydd  genym  wisg  |4.  Heb.  jo  35.  ì  Pedr  5.  ì.  Dat.  i.  9.  »•  Gwei  ar  adn.  i. 

ei  hyny  wrth  farw,  a  chwedi  marwf  na  fedr  :jlhc\T  $:  1%.  î?"  89,  M'  "  "*'  *  ̂   3'  2°'  M" 

neb  ei  dwyn  oddi  arnom,  na'u  gweled  byth  j  *  Yn  y  mwynâd  o  ernesyr  Ysbryd  yr  oedd 
yn  noeth.  Iyr  apostol  a'i  frodyr  yn   hyderus  bob  amser 

4  *  Canys  k  ninnau  hefyd  y  rhai  (o  gýmiheradwyaetli  ac  ewyllys  daDuw,  aco 

^Ŷm  yn  y  babell  hon  l\  ydym  yn  och-!0^"1™1  tragywyddol  yn  y  diw
edd  :  t  ac  yr 

\J      .J      J        ..         ,  '   J    J      /  .  .    oeddynt  yn  gwybod  tra  yr  oeddynt  yn   gar- 
eneidlO,  ynllwythOg:  |yn  yr  hynnidîtrefol   yn    y    corph,    eu    bod    oddi     caríref 

ŷm  yn  chwennych  ein  díossr,  m  [I  ondíoddi   wrth   yr  Arglwydd.     Dywedir  mai 

fan  Wwwoyì  »&  fpl  v  11vnoppr  vr  hvn  \ymdaîth  %n  Y  corPh  S  dyle
sid  cyfìeithu 

^ein  narwisgo,     $  íei  y  llyngcer  yr  nyn  y  gair  endêmountes,  ac  nid  yn  gartrefol  yn 
y  corph  :  ymdaith  yn  y  corph  mae  y   saint, 

ac  nid  cârtrefît;  gyda'r  Arglwydd   mae  eu 
cartref;  a  hyny  mae  yr   apostol  yn   ddangos 
yn  yr  adnodau  hyn,  o  hyd   o  ddechreuad  y bennod. 

7  *  Canys  *  wrth  ffydd  yr  ydym  yn 
rhodio,  f  ac  nid  wrth  olwg. 

spen.1.24.  a  4.  18.  Deut.  12  9.  Rhuf.  8.  24,  25. 
1  Cor.  13.  12.  Gal.  2.  20.  Heb.  10.  38.  a  11.  1,  &c,.  27. 
1  Pedr  1.  8.  a5  .9. 

*  O  herwydd  y  bywyd  yr  ydym  yr  awr 
hon  yn  ei  fyw  yn  y  cnawd,  ac  yn  ol  yr 
hwn  yr  ydym  yn  trefnu  ein  holl  íuchedd, 
trwy  fíydd  yn  yr  Arglwydd  Iesu  yr  ydym  yn 
ei  fyw;  y  ffydd  hòno  sydd  yn  gorchfygu  y 
byd,  ac  sydd  yn  sicrwydd  y  pethau  ni  welir  ; 
ac  feî  hyny  mae  yn  fywyd  o  ddysgwyliad  a 
gobaith  gorfoleddus  yn  nghatiol  ein  holl  dra- 
Hodau;  +ond  nid  o  berffaith  wynfyd  amwyn- 
äd,  fel  y  bydd  yn  fuan  mewn  byd  a  ddaw. 
Nid  y  w  y  saint  yn  gweled  dim  y ma  ond  marw- 
oldeb,  llygiedigaeth,  a  thrueni:  eithr  trwy 
ffydd  maent  yn  gweled  ystâd  arall,  mwy  rha- 
goro!  a  gogoneddus  ;  ac  maent  yn  trefnu  eu 

bywyd  yn  ol  eu  ffydd,  a'u  golwg  o  bethau annweledig  a  thragywyddol. 

8  *  Ond  yr  ydym  yn  hŷf,  %  \  ac  yn 
gweled  yn  dda  yn  hytrach  fod  oddi 
cartref  o'r  corph?  u  J  a  chartrefu  gyd 
â'r  Arglwydd. 

*  adn.  6.  pen.  12.  2,  3.  Lnc  2.  29.  Act.  21.  13.  Phil.  I, 
Í4.  2  Tim.  4.  7,  8.  2  Pedr  1.  14,  15.  a  3.  II,  12. 
n.  9.  Salm  16.  II.  a  17.  15.  a  73.  23—26.  Mat.  25.  21, 
loan  14.  3.  a  17.  24.  1  Thes.  4.  17,  18.  I  Ioau  3.  2. 
7.  14—17.  a  22.  3.  ♦ 

Yn  yr  agwedd  hon,  maent  yn  dàl  i  fynu 
yn  hyf,  gyda  nerth  a  bywiogrwydd  dàri  eu 
holl  galedi  a'uperyglon  presenol,  a  chyda  go- 
baith  diysgog  o'u  diwedd  dedwydd;  +  ac  nid 
hyny  yn  unig,ond  maent  yn  chwennychu  yn 
fawr,  a  byddai  yn  dda  iawn  ganddynt,  pe 

gweîai  Duw  yn  dda,  i  gael  y madael  o'r  corph, 

teydd  farwol  gan  fywyd 
I         Ä2Pedr    1.    13.  /  Gwel  ar  adn.  2.  m   adn.    3. 

íjn  E».  25.  8.  1  Cor.  15.  53,  54. 

I  *  Am  y  "babell  hon,"  gwel  ar  adn.  1. 
jTra  yr  oeddynt  yn  y  babell  hon,  fel  pawb 

jeraill  o'r  saint,  yr  oeddynt  yn  cael  achos 
hjbeunyddiol  i  "ocheneidio  yn  Ilwythog''  gan i.bechod,  temtasiynau,  amryw  brofedigaethau, 
:.a  clialedi,  oddi  wrth  ba  rai  yr  oeddynt  yn 
JLchwennychu  cael  eu  rhyddâu.  JNid  chwen- 
,nych  eu  diosg  yr  oeddynt,  trwy  ruddiymaith 

W  corph  yn  angau,  i  gael  gwared  o'i  flinder- 
.|*u  trymion  a  rhwystrus,  nid  oedd  y  dattod- 
pd  hwnw  ynddo  ei  hun  yn  hyfryd  ganddynt 

l  :iwy  mwy   nac   eraill ;    ||  ond  dymunent  yn 
iytrach  gael  eu  har-wisgo,  trwy  gymmeryd 

[  ìu  cyrph  a'u  heneidiau  yn  union-gyrchol  i'r 
[,ief,  fei  y  gwnaed  âg  Enoch  ac  Elias,  ac  fel 
v  gwnair  eto  â'r  saint  byw  yn  nyfodiad  yr 

,  Arglwydd.    §  Fel  hyny  byddai  i'r  hyn  oedd 
arwol  gael  ei  lyncu  i  fynu  ar  unwaith,  a'i 

[  ;olli  byth  mewn  bywyd.  Hiraethu  yr  oedd- 
\nt  hwy  am  ryddâd  oddi  wrth  bobpeth 
l.narwol,  ac  am  fwynâd  o  bob  perffeithrwydd 

dedwyddwch  nefol  ;  a  hyny  os  gwelai  Duw 

;  ì'd  dda,  trwy  newidiad  a  gogoneddiad  union- 
yrchol  corph   ac  enaid,  heb  ddattodiad  ac 
sgariad  poenus  y  ddan  gan  farwolaeth. 

5  *  A7r  hwn  °  a'n   gweithiodd  ni 
iyn  yma  yw  Dnw,  f  yr  hwn  hefyd  a 
oddodd  i  ni  ̂ ernes  yr  Yspryd. 

•  pen.5.  17.  Es.  29.  23.  a  60.  21.  a61.3^  Eph.  2.  10. 
Pe».  I.  22.  Num.  13.  23-27.  Rhuf.  8.  23.  Epb.  1.  13,  14. 
4.  3».  1  Iom,  3.  24.  * 

*  Duw  yn  unig  a  barotôodd  y  fath  dded- 
yddwch  a   gogoniant  i  ddynion  syrthiedig, 
f>uw  yn  unig  a  weithiodd  y  fath  ysbryd, 

^eisyfiad,  achymhwysder  mewn  dynion  syrth- 
'dig,  ifeddiannn  a  mwynâu  y  dedwyddwch 
;  r  gogoniant  hyny.  Nid  gwaith  dynion  eu 
onain,  na  gwaith  dynion  ar  ddynion  ;  ond 
'îodol  waith  Duw  yn  unig  arddynion.  Mae 

83Ö 
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y  farn. 
a  gadaw  eu  holl  anmherft'eithrwydd  naturíol 
a  moesol  ar  ol ;  Ja  myned  i  gartrefu  gyda'r 
Arglwydd  Iesu  Ue  mae  efe,  i  wtled  ei  ogon- 
iant,  ac  i  fod  yn  gwbl  ar  ei  ddelw  wrth  ei 
weled  ef  fel  y  niae.  Yr  oeddynt  yn  sicr  o 
gyflwr  dedwydd,  ac  yr  oedd  hyny  yn  eu  gwn 

eyd  yn  ewyllysgar  i  ymadael  â'r  corph,  fel  y 
galìent  fwyuâu  Duw  yn  ei  bresenoldeb  byth 
bythoedd. 

9  *  Am  hynny  hefyd  *yr  ydymyn 
ymorchestu,  *  pa  un  bynnag  ai  gartref 
y  byddom,  ai  oddi  cartref,  f  ein  bod 

yn  z  gymmeradwy  ganddo  ef. *  luaa  6  27.  1  Cor.  9  26,  27.  a  15.  58.  Col.  1.  29. 
I  Tim.  4.  10.  Heb.  4.  11.  2  Pedr  I.  10,  11.  a  3.  14.  y  adn. 
6,  8.     Rbuf.  14.  8.  x  Gcn.  4.  7.    £s.  56.  7.    Act.  10.  35. 
Eph.  1.  6.    Heb.  12.  28. 

*  Eu  hymgais  penaf,  fel  y  peth  mwyaf  an- 
rhydeddus  a  gwerthrawr  oedd,  bod  yn  gym- 
meradwy  gan  yr  Arglwydd,  pa  un  bynnagai 
gartref  yn  y  corph,  ai  oddi  cartref,  neu  allan 

o'r  corph  y  byddent :  at  hyn  yr  oeddynt  yn 
amcanu  >n  eu  holl  waith  ac  yu  eu  ho!l  ddy- 
oddeöadau.  t  Nid  oeddynt  yn  awyddu  nac 
yn  ymorchestn  am  anrhydedd  a  chymmer- 
adwyaeth  y  byd,  ond  am  fod  yn  gymmerad- 
wy  gan  yr  Arglwydd  ;  o  ran  eu  personau,  eu 

Uafur  gweinidogaethol,  a'u  hymarweddiad 
cyffredin  ;  hwy  a  wyddent  eu  bod  felly  eis- 

oes  yn  a  thrwy  y  Cyfryngwr  ;  a'u  hyingais 
penaf  oedd,  ymgadw  yn  heddwch,  cariad,  a 
chymmeradwyaeih  Duw  yn  wastadol. 

10  *  Canys  arhaid  1  ni  oll  f  ym- 
ddangos  J  ger  bron  brawdle  Crist; 

1  ||  fel  y  derbynio  pob  un  y  pethau  a 
wnaethpwyd  c  yn  y  corph,  yn  ol  yr  hyn 
a  wnaeth,  pa  un  bynnag  ai  da  ai  drwg. 

a  Gea.  18.  25.  1  Sam.  2.  3,  10.  Salm  7.  6-8.  a  9.  7,  8. 
a  60.  3-6.  a  96.  10-13.  a  98.  9.  Preg.  11.  2  a  12.  14.  Ezec. 
18.  30  Mat.  25.31— 46.  Act.  10.  42.  a  17.  31.  R.iuf.  14.  10— 
12  1  Pedr  4.  5.  Jod.  14,  15.  Dat.  20.  11—15.  b  I  Bren. 
8.  32,  39.  Job  34.  11.  ShIitj  62.  1«,  Es.  3.  10,  11.  Mat.  16. 
27.  Rhuf.  2  5—10.  1  Cor  4.  5.  Gal.  6.  7,  8.  Eph.  6.  8.  Col. 
3.  2»,  25.  Ddt.  3.  24,  25.  Dat.  2.  23.  a  20.  12,  13.  a  22.  12. 
e  Rhuf.  6.  12,  13,  19.  a  12.  1,  2.   1  Cor.  6.  13—2«. 

*  V  Rhaid  i  ni  oll,"  yn  bregethwyr  a 
gwrandawwyr,  luddewon  a  chenedloedd, 
duwiol  ac  annuwiol,  a  holl  ddynion  y  byd,  o 
bob  oedran  a  sefyllfa,  a  fu,  y  sydd,  ac  a 
ddaw  ;  ymddangos  ger  bron  brawdle  Crist. 
Bydd  raid  i  bawb  ymddangos,  parod  neu 
anmharod,  ewyllysgar  neu  anewyllysgar : 

rhaid  i'r  môr  roddi  i  fynu  y  meirw  sydd  yn- 
ddo,  a  marwolaeth  ac  uffern  a  roddaut  i  fynu 
y  tneirw  sydd  ynddynt  hwythau,  a  hwy  a 
ferjiir  gyrph  ac  eneidiau,  bob  oo  yn  oí  eu 
gweithredoedd.  Dat.  20.  13.  t  Rliaid  i  bawb 
ymddangos  yno,  sef  ymddangos  yn  gyhoedd 
ns,  yn  amlwg,  ac  fel  y  maeut  mevvn  gwir 
ionedd  ;  nid  fel  y  mae  llawer  yn  rhith-ym 
ddangos  yma  :  hola,  chwilia,  a  dynoetha  y 
B.irnwr  mawr  bob  un  yn  eithaf  manol  ac 
amlwg,  ar  gyhoedd  yr  holl  fyd,  dynioii  ac 
angelion  :  daw  y  s  tint  i  faru  o  holiad,  ond 
nid  i  farn  o  gondemniad  ;  daw  anuuwiolion 
a  gelynion  Duw  i  fam  o  holiad  a  chondemn- 
iad  hefyd.  \  **  Brawdle  Crist,',  am  mai 
Ciist  yw  yr  hwn  a  ordeiniodd  Duw  yn  farn- 
wr  byw  a  meirw.  ||  Vn  y  farn  gyfiawn 
hòno,  caiff  pob  un  dderbyn  yn  ol  y  petbau  a 
feddyhodd,  a  ddywedodd,  ac  a  wnaeth  yn  y 

corph  ;  fel  y  bu  y  corph  a'r  enaid  yn  nghyd, 
yn  cyd-weithredu  da  neu  ddrv\g  ar  y  ddaear, __ 

felly  y  bydd  y  corph  a'r  enaid  yn  nghyd,  yn  | 
cyd-ddeibyn  y  gwobr  neu  y   gosp  yn  y  farn, 
iieb    ddim    derbyn    w>neb   i    neb.     Caiff  yl 
credadyn    cyfiawnâol,    yr    hwn  o   gariad  at 
Grist  a  wnaeth  dda,  ei  gyflawn  wobrwyo  am  I 
y  da  hyny  er  nad  oedd  ond  anmherftaith  ;  al 
bydd  ei  holl  anmherfteithrwydd,  ei  bechodaul 

a'i  balogrwydd,  wedi  eu  maddau  a'u   golchil 
ymaith  trwy  waed  Crist.     Ond  y  drygionus,! 
yr  an«hredadyn,  y  pharisead,  y  rhagrithiwrT 
y   gwrihgiliwr,    yn    nghyd    a    phob  math  o 
bechaduriaid  annuwiol ;  hwy  a  gospir   yn  oll 
rhif,  maiut,  ac  echryslourwydd  eu  pechodau,! 
gan  nas  gwnaethont  hwy  ond  drwg  yn  unigl 
ger  bron  Duw. 

11  *  A  ni  gan  hynny  yn  gwybodl 
d  ofn  yr  Arglwydd,  €-fyr  ydyrn  ynl 
perswadio  dyniun ;  f\  eithr  i  Dduwl 

y'n  gwnaethpwyd  yn  hysbys  ;  ||  ac  yrl 
ydwyf  yn  gobeithio  ddarfod  ein  gwn-[ 
euthur  yn  hysbys  yn  eich  cydwybodauj 
chwithau  hefyd. 

d  Gen.  35.  5.  Jcb  6.  4.  a  18.  11.   a  31.  23.   Salm  73.  19 
a  76.  7.  %  88    15,  16.   a  90.  11.    Es.  23.  14.    Nah.  1.  G.  Matl 
10.  28.    a  25.  46.      Marc  8.  35—38.    a  9.  43—50.     Luc 
Heb.   10.  31.  Dat.  20.  15.        e  adn.  20.    pen.  6.  1.     J 
31.  Act.  13.  43.  a  18.  4,  13    a  19.  26.  a  20    18—27.  a  26.  26 

a  28.   23.      G*l.  1.  10.      Col.    1.28,    29.     2  Tim.    2.  24-*i«| 
/peu.  1.  12— 14.    a2.  17.     a  4.  1,  2.     1  Cor.  4.  5.     1  The» . 
2.  3—12. 

*  A  ni  gan  hyny  yn  gwybod  digter  ofnadll 
wy  Duw  yn  erbyn  pechaduriaid,  y  bygythl 
ion  ofnadwy  sydd  yn  ei  air  ef  ar  bechadurl 

iaid,  a'r  farn  ofnadwy  uchod  a  ddaw  i  bechj 
aduiiaid,  pryd  y  tywallt  Duw  ei  ddigter, 
y  cyíìawna  ei  holl  fygythion  arnynt;  tgail 
ein  bod  ni  ein  hunain  wedi  ein  deffroi  d.'m 
goîeuo,  i  wybod  ofn  yr  Arglwydd  yu  yr  ysl 
tyriaethau  uchod,  yr  ydym  yn  teimlo  gwasgf| 
a  thosturi  dros  bechaduriaid  o  ddyuionl 
Iuddewon  a  chenedloedd  yn  ddiwahaniaethji 
ac  yr  ydym  hyd  y  mae  ynom  yn  cei.sio  arfel 
pob  moddion,  i'w  deffroi,  eu  hargyhoeddil 
eu  goleuo,  a'u  denu,  i  ffoi  rhag  y  digofaiul 
sydd  ar  ddyfod,  a  dîanc  i'r  noddfa  sydd  f 
bechaduriaid  yn  Nghrist  a'i  aberth  gwerttl 
fawr.  j  Yn  yr  ymgais  byno  berswadio(neI 
ddarbwyllo)  dynion,  yr  oedd  aincau  a  djl 

benion  calonau  yr  apostol  a'i  frodyr  yn  hyJ 
bys  i  Dduw,  ac  >r  oeddynt  yn  gwybod  el 

bod  hwy,  eu  dybenion,  a'u  hymdrtehiadatl 
yn  gymmeiadwy  ganddoef,  er  cael  eu  barnf 
a'u  beio  gan  lawer  o  ddynion.  |l  Beth  bynal 
oedd  barn  rhai  yn  Corinth  air.  danynt  hw! 

a'n  dybenion,  yr  oedd  yr  apostol  yn  gobeithij 
y  gwyddai  y  rhan  amlaf,  a  gorau,  o'r  Co| inihiaid,  eu  bod  yn  gywir  eu  dybenion. 

1 2  *  Canys  s  nid  ydym  yn  ein  carjj 
mol  ein  hunain  drachefn  wrthycltt 
h  ond  yu  rhoddi  i  chwi  achlysur  gon 

foledd  o'n  plegid  ni,  Jfel  y  caffoch  betl 
i  ateb  yn  erbyn  y  rhai  sydd  yn  go  ] 
foleddu  yn  y  golwg,  ac  nid  yn  y  g| 
lon. 

g  pen.  3.  1.   a  6.  4.    a  10   8,  12,  18.    a  12.  11.    Diir. 
2.        h  pen.  I.  14.  a  II.  12—16.  a  12.  1-9.  ., 

*  Gwel  ar  pen.  3.  1.     l'ryd  nad  oedd  P? 
a'i  frodyr  onci  eu    hamddiffyn  eu  hunaínl 
angenrheidrwydd,  yr   oedd  rhai   yn  Corinjj 

yn    cam  liwio'  hyny,    ac  yn    dywedyd  n| 
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gwng  y  mffrostio  a  chanmol  eu  hunain  yroedd- 
ynt:  ar  y  llaw  arall,  pe  buasent  yn  ddistaw, 
hebeu  hamdditfyn  eu  hunain,  buasai  eu  gwrth- 
wynebwyr  yn  prîodoli  hyhy  i  euogrwydd,eu 

bod  yn  addet*  pa  bethau  byuag  a  welenthwy yn  dda  eu  cyhuddo  o  honynt.  Gan  hyny  yr 

oedd  yn  angenrheidiol  i'r  apostol  ddywedyd 
ynia  drachelii,  mai  nid  caniuol  eu  hunain  yr 
oeddynt,  ond  amddiffyn  eu  hunain  ger  bron 
eu  çŷfeiílion,  yn  wyneb  y  rhai  a  fynent  eu 

gwaradwyddo  a'u  cam-gyhuddo  ;  l  a  rhoddi 
achlysur  gorfoledd  i'w  gyfeillion  a'ti  hewyll- 
yswyr  da  o'n  ple^'d  :  gorfoledd  a  díolchgar- 
wch  am  y  defnydd  a  wnaeih  Duw  o  honynt, 

y  daioni  a  d'.íangosodd  iddynt,  ac  i'r  saint  yn 
Corinth  trwyddynt.  J  Yroedd  yr  amddiífyn 
cyfiawn  ac  angenrheidiol  hwn  hefyd,  yn 

rhoddi  modd  i'r  Corinthiaid  ateb  a  gwrth- 
brofi  cam-gyhuddiadau  y  gau-athrawon  yno ; 
a  distewi  ymífrost  y  rhai  oedd  yn  ymdecâu 

yn  y  cnawd,  ac  yn  iselu  yr  apostol  i'w  der- 
chafu  eu  hunain  ;  er  y  gwyddent  yn  eu  cai- 
onan  eu  hunain,  nad  oedd  ganddynt  achos 
cyfiawn  i  yrnorfoleddu  ynddynt  eu  hunain, 

nac  yn  erbyn  Paul  a'i  gyfeilüon  :  yn  y  golsvg 
yjr  oedd  en  holl  zîl  a'u  cariad  hwy,  nid  oedd dim  yn  y  galon. 

13  *  Canys  pa  un  bynnag  *  ai  am- 
mhwyllo  yrydym,  k  -\  1  Dduw  yr  yd- 
ym  ;  X  ai  yn  ein  'pwyll  yr  ydym,  m  í 
chwi  yr  ydym. 

peo.  11.  1.  Ì6,  17.    a  12.  6,  11 — Gwel   ar  Act.  28.  24, 
1  Cor.  4.  10-13.  IThes.  2.  3—11.       k  2  Sam.  6.21,22. 

rAct.  26.  25.      Rhnf.    12.3.  m  pen.   7.  12.     Col.  1.24. 1  Thes.  1.  5.  2Tim.  2.  10. 

Tybia  rhai  fod  y  gau-athrawon  Iuddew- 
aidd  yn  barnu   Paul  allan  o'i  bwyll,  am  ei 
fod  yn  derbyn  cenedloedd  i'r  eglwys  heb  eu 
henwaedu  ;  ac  mai  at  y  cyhuddiad  hyny  mae 
efe  yn  cyfeirio  yma  :  ac  yn  wir  mae  rhediad 
yr  adnodau    canlynol  yn    lled-ddangos  mai 
amddirfyn  ei  hun  yn  hyny  y  mae  efe  ;  fod 
cariad  Crist  yn  ei    gymhell  ef  i   dderbyn  y 

ceuedloedd   d'ienwaededig  yn  gystal  a'r  en- 
waediad  ;  fod  Críst  wedi  marw  dros  y  naill  yn 
gysfal  a  thros  y  l!ail  ;  ac  nad  oedd  efe  yn  ad- 
nabod  neb  yn   ol   y   cnawd   mwyach.     Ond 
heblaw  hyny,  yr  oedd  awydd  Paul  am  ddi- 
wygio  pethau  beYus  yn  Corinth,  ei  waith  yn 

liòni  ei  awdurdod  apostolaidd,  ei  wresaw*g- 
rwydd  rhagorol,  ei  lafur  diiiino  a  d'ítlw,  yr 
Urliduu  oedd  yn  ddyoddef,  y  peîhau  dyfnion 
)edd  yn  draddodi,   a'r  gweledigacthau  oedd 
yn  adrodd  ;— pethau  dîeithr  i'r  gau-athrawon 
>edd  y  pethau  hyn  oìj,    nis   gwyddent  hwy 
Jdim  am  y  fath  bethau  ;  am   hyny  ceisient 
'aeru   mai   anmhwyllo  ac    ynfyda   yr   oedd 
Paul.    f  Yn  y  pcthau  uchod   oìî,  a  gyfiifai 

hai  yn   anmhwyíledd,  dywedai  yr  "aposto! 
nai  ttimhwylledd   i   üduw  ydocdd  ;  o  gyd- 
vybod  ac  ufudd  dod  i  Dduw,  a  dyben  cywir 
ogoneddn  Duw,  trwy  sefyil  dros  anrhydedd 
r  efengyl,  ac  arddaagoá   goìud    gras   Duw, 
•-'1  yr  oedd  yn  awr  yn  cael  ei  estyn  i'r  cen- 
dloedd.    Os  anmhwylîo  yr  ydym,   i   Dduw 
rydym  yn  attebol ;  a  Duw  a  ŵyr  nad  an- 
diwyllo   yr  ydyra.     %  Ai   yn  eiií  pwyll  yr 
dym,  fel  y  tybia  eraül  yn  fwy  tirion  a  chyf- 

t  twn    am   danom ;    yr  ydym   íeliy  hefyd    i 
*"  Jduw,  er  ei  ogoniant  ef,  ac  i  chwithau,   er 

•ch  adeiladaeth   a'ch  iachawdwriaeth.     Yu 
>ha  dymher  bynag  yr  oeddynt,  yr  Cffijddy  nt 

%_er   gogordant  Du»v,  ac'  er  eu   lles   a'u 

hadeiladaeth  hwythau  :  c;iriad  at  Dduw  ac 
ewyllys  da  i  ddynion  oedd  yn  eu  cynhyrfu 
hwy  yn  mhob  peth. 

14"  *  Canys  n  y  mae  cariad  Crist 
f  yn  ein  °cymmeìl  ni,  p  |  gan  farnuo 
honom  hyn;  os  bu  ?un  farw  dros 

bawb,  r||  yna  meirw  oedd  pawb: 
m  pen.  8.  8.  9.  Can.  1.  4.  a  3.  6,  7.  Mat.  10.  37,  38. 

Luo  7.  42-47.  loan  14.  21-23.  a  21.  15—17.  1  Cor.  16.  22. 
F.ph.  3.  IS,  19.  a  6.  21.  Heb.  6.  10.  1  Pedr  I.  8.  o  J«b 
32.  18.  Liic  24.  29.  Act.  4.  19,  20.  p  Rhnf.  2.  2.  ì  Cor. 
2.  14.  g  Es.  53.  6.  Mat.  20.  28.  loan  1.  29.  a  II.  50-52. 
1  Tira.  2.  6.     Heh.  2.  9.     1  Ioan  2.  I,  2.  r  pea.  3.  7.  9 
Luo  15.  21,  32.  itan  5.  25.  a  II.  25.  Rlmf.  5.  15.  Eyh.  2. 
1—5.  Ccl.  2.  13.  1  Tita.  5.  G.  Tit.  3.  3.  1  loan  5.  1S. 

*  Yr  ystyriaeth  o  gariad  annhraethol  Crist 
tuag  at  ddynion,  ac  hefyd  y  gras  o  gariad  at 
Gtist,  yn  dywalitedig  ;sc  yn  blanedig  yn  eu 
calonau  eu  huuain.  t"  Cymhell:"  (Synech- 
ei,)  dàl  yn  gadarn,  bod  mewr*  dwys  gyfyng- 
der  a  gwa?gfa  ;  a  gorfod  myned  yn  mlaen, 
fel  rhyw  beth  nofiadwy  gyda  ffrŵd  gref  yn 
annwrthwynebol.  Felly  yr  oedd  cariad  Crist 
yn  cymhell  yr  apostoiion  yn  rymns  ac  yn 
nerthol  yn  eu  holl  lafur,  ac  nis  gallasai  na 

hudoliaethau  y  byd  ar  y  uaill  law,  na'i  eiled- 
igaethau  ar  y  llasv  arall,  eu  hattai  hwy  dàn 
gymhelliadau  grymus  y  cariad  nerthol  hwn. 
X  Yr  oeddynt  yn  barnu  yn  ol  datguddiad  yr 
efengyl,  os  bu  Crist  farw  dros,  ac  yn  neddf- 
le,  pechaduriaid  o  bob  math,  Cenedloedd  yn 
gystal  âg  Iuddewon,  ac  Iuddewon  yn  gystal 
â  Chenedloedd ;  ||yna  meirw  oedd  pawb 
wrtîi  natur,  yn  ysbrydol  a  thàn  gondemniad  : 
ac  feliy  nid  oedd  gan  yr  luddewon  ddim 

hawl  i'r  efengyl,  ei  breintiau,  a'i  bendithion, 
mwy  na'r  cenedloedd.  Cyfrifai  rhai  yr 
apostol  wedi  anmhwylîo  ;  (adn.  13,)  eto  mae 

efe  yma  yn  medru  "  barnu"  yn  gy wir  a 
rhesymol,  ac  yn  gweithredu  yn  benderfynol 
yn  ol  y  farn  hòno. 

15  *Ac  eíè  a  fu  farw  dros  bawb, 
s  f  fel  na  byddai  i7r  rhai  by  w  %  fy  w 
^mwyach  u  iddynt  eu  hunain,  ||  ond 
i'r  hwn  a  fu  farw  drostynt,  §  ac  a  gyf- odwyd. 

s  pen.  3  6.  Ezec.  16.  6.  a  37.  9,  14.  Hab.  2.  4.  Zec.  10. 
9.  Ioan  3.  15,  16.  a  5.  24.  a  6  57.  Rhuf.  6.  2,  II,  12.  a  8 
2,  6,  10.  Gal.  2.  20.  a  5.  25.  Eah.  5.  14.  Col.  2.  12.  a  3  1 
1  Pedr  4.  6.  1  loaa  4.  9.  t  adn.  16.  2  Bien.  5.  17.  Rhuf. 
6.  S.  E(»h.  4.  Í7.  1  Pedr  I.  14,  15.  a  4.  2—4.  «  Luc  1 
lî.  Rhuf.  6.  i3.  al2.  L  a!4  7-9.  1  Cor.  6.20.  a  10.  33 
Gal.  2.  19.  Phil.  1.  20..21.  Col.  3.  17,  23.  1  Tlies.  5.  10. 
Tit.  2.  14.  Heb.  13.  20,  21.  Dat.  1.  18. 

*  Efe  a  fu  farw  dros  lí  bawb"  o'i  eiddo,  y 
rhai  a  roddes  ý  Tad  iddo  i  farẃ  drostynt,  ac 

i'w  prynu  o  bliìh  dynion.  Bu  farw  dros 
u  bawb"  o'r  luddewon  etholeoig,  a  thros 
"  bawb"  o'r  cenedloedd  etholedig,  tyrfâ 
fawr  nas  gall  neb  ei  rhifo.  Amddiífyn  ei 

hun  am  bregethu  yr  efengyl  i'r  cenedîoedd 
mae  yr  apoitol  yu  yr  adnodau  hyn,  trwy 
ddangos  fod  Crist  wedi  marw  dros  Genedl- 
oedd  yn  gystal  âg  Iuddcwon;  fcliy  (rais 

mawr  ar  ei  fedttwl  ef  yn  ddi'au  yw  dirdynu 
y  ddwy  adnod  hyn  i  geisio  profi  prynedig- 
acth  gylfrediiH-1  pob  dyn.  Gwyddom  mai 

ystyr  derfyr.ol  sydd  i'r  gair  pawb  mewn  lia- wer  o  fànau  eraill ;  a  pha  ham  y  ceisir 
rhotìdi  yr  ystyr  eithaf,  a  helaethaf,  iddo 

ynia"?  Dim  ond  i  gei^io  (iàl  i  fynu  atiiraw- 
iaeth  gyfeiliornos.  "  Mi  a  dynaf  "  bawb"  ataf 
fy  hun,"  ebai  Crist,  ac  eto  mae  yn  amlwfc 
nidi  nid  pawb  oll  o  ddynolryw   a  feddylir  ; 

4   C~  "^=t: 



Bod  y  neb  sydd  y  Nyhrist II  COR.  V. yn  yreadur  newydd. 

eithr  pawb  a  ddeuant  at  Crist  trwy  dyniarì 
ysbryrìol,  ac  a  fydrìant  garìwedig  trwy  ttydd 
yndrìo.  Y  pawb  a  dỳn  efe  ato,  yw  y  p:»wb 
y  bu  efe  farw  drostynt ;  pe  amgen  bydrìai 

marwolaeth  Crist  yn  helaethach  na'i  he- 
ffeithiau,  yr  hyn  syrìd  athrawiaeth  wrthun 
iawn,  os  nid  cablerìcius  hefyrì.  t  Fel  na 

byrìrìo  i'r  rhai  a  fywêir  yn  ysbrydol,  ac  a 
ânt  trŵodd  o  farwolaeth  i  fywyd  trwy  ei 
angau  ef,  a  thrwy  weithrediarìau  bywâol  a 
grasol  yr  Ysbryd  Glân,  %  fyw  mwyach  irìd- 
ynt  eu  hunain,  eu  chwantau  a'u  pleserau  byd- 
ol  a  chnawrìol ;  ||  ond  cyftwyno  eu  cyrph  a'u 
heneidiau  prynerìig,  a'u  bywyd  gwaredol,  i 
wasanaeth,  achos  a  gogoniant  yr  hwn  a  fu 
farw  drostynt,  i  dỳnu  ymaith  eu  pechorìau 
trwy  ei  aberthu  ei  hun,  §  ac  a  gyforìodrì  dra- 
cht  fn  fel  eu  cynnrychiolwr  cyhoeddus  i'w 
cyfiawnâu.  Y  "  pawb"  y  bu  Crist  farw 
drostynt,  yw  y  "  rhai  byw,  nad  ydynt  yn 
byw  idrìyn>t  eu  hunain,  onrì  i'r  hwn  a  fu 
farw  rìrostynt  ac  a  gyforìwyd  :"  fel  hyny  roae 
yr  ail  ran  o'r  adnod  yn  agoriad  i'r  rhan flaenaf  o  hóni. 

1 6  *  Am  bynny  x  f  nyni  %  o  hyn 
aîlan  nid  adwaenom  neb  yn  ol  y 
cnawd :  ||  ae  os  buom  hefyd  yn  adna- 
bod  Crist  yn  ol  y  cnawd,  *  §  etto  yn 
awr  nidydym  yn  ei  adnabod  e/inwy- 
ach. 

*  Dent.  33.  9.  1  Sam.  2.  29.  Mat.  10.  37.  a  12.  48-50. 
Marc  3.  31—35.  Ioan  2.  4.  Gdl.,2.  5,  6.  1  Tim.  5.  21,  22. 
lago  2.  1—4.  a  3.  17.        y  loan  6.  63. 

*  u  Am  hyny,"  gan  forì  Crist  wedi  "  marw 
rìros  bawb,"  sef  dros  Genedloerìd  yn  gystal 
âg  Iurìdewon  ;  t  nyni,yr  apostolion,  a  gwein- 
idogion  eraill  yr  efengyl;  Jo  hyaallan  nirì 
adwaenom  neb  yn  ol  y  cnawrì  ;  Jlyny  yw  ni 
wnawn  ni  ddim  gwahaniaeth  rftẅng  ludrì- 
ewon  â  Chcnerìloerìrì  mwyach  yn  ngweinirì- 
ogaeth  yr  efengyl  iildynt :  meii  w  oerìrì  y 
naill  fel  y  Ueill  wrth  naturiaeth  ;  (arìn.  14.) 
bu  Crist  farw  rìros  y  naill  fel  y  lleill ;  am 

hyny  rhairì  i  ni  bregethu  yr  efengyl  i'r  naill 
fel  y  lleill,  a  rìerbyn  pawb  i'r  eglwys  ar  bro- 
ffes  o'o  ffydd  yn  Nghrist,  pa  un  bynag  ai 
Indrìewon  ai  Cenerìloedd  a  fyrìdont :  pa 
fodrì  y  beirìrìiwn  ni  wneyd  gwahaniaeth,  lle 
na  wnaeth  Crist  rìrìim  gwahaniaeth  ?  "  Yn 
ol  y  cnawd  :"  sef  yn  ol  gwaerìoliaeth,  cenedl, 
breintian,  ac  enwaediad  neu  ddi'cnwaediad 
yn  y  cnawd.  |j  Niä  gwydrìom  a  arìnabu  Panl 
ei  hun  Grist  yn  ol  y  cnawd  ai  peirìio  ;  ond 
yr  oerìd  yr  apostolion  eraill  wedi  ei  adnabod 
ef  felly  ;  rhai  o  honynt  yn  perthyn  iddo  yn 
ol  y  cnawd,  ac  oll  wedi  bod  yn  ganlynwyr 
idrìo  pan  oerìd  yn  y  cnawdar  y  drìaear. 
§  Ond  nirì  orìrìi  ar  yr  adnabyrìdiaeth  hòno, 
nac  yn  ol  yr  adnabyrìrìiaeth  hono  o  Grist,  yr 
oedd  neb  o  honynt  yn  gweithrerìu  yn  awr  fel 
apostolion  a  gweinirìogion  yr  efengyi;  onrì 
dàn  rìdylanwarìau  ìtiwy  ysbrydol,  a  goleuni 
eglurach  yr  Yebryd  Glân,  yr  oedd  ganrìdynt 
hwy  olygiadau  mwy  ysbrydol  am  dano  ef,  a 

dybenion  ei  gnawdoliad,  eî  waith,  a'i  ddy- 
oddefiadau,  fel  ffordd  ryfeddol  i  ogontrìrìu 
DuWj  sylfaenu  a  chynnydrìu  gwir  grefyrìrì  a 
duw  iolrìeb  yn  y  byd,  ac  achub  myrddiy  nau  o 
drìynion,  Iurìdewon  a  Chenerìloerìrì  hefyrì. 
Hwy  a  fuont  yn  arìnabod  Crist  fel  Messiah  a 
brenin  tymmorawl  yn  ol  y   cnawd  ;  onrì  yn 
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awr   nirì    oerìdynt   yn   ei    arìnabod    ef   felly 
mwyach,  nac  yn  ei  bregethu  felly  chwaith. 

17  *  Gan  hynny  od  oes  neb  z  yng 
Nghrist,  \y  mae  efe  a  yn  greadurnew- 
ydd :  ö  í  yr  hen  bethau  a  aethant  heib- 
10 ;  wele,  ||gwnaethpwyd  pob  pethyn 
newydd. 

z  adu.  \9,  91.  a  12.  2.  E».  45.  17,  24,  25.  loan  14.  20, 
a  15.  2,  5  a  17.  23.  Rlmf.  8.  I.  a  16.  7.  11.  1  Cor.  1 
Gal.  3.  28.  a  5  6.  Eph.  I.  3,  4.  Pbil.  4.  21.  a  Saln 
10.  Ezec.  11.  19.  a  !S.  31.  a  36.  26.  Mat.  12.  33.  Io/«n 

5.  Gal.  6.  15.  Eph.  2.  10.  b  ad».  16.  ì'.s.  43.  18,  19.  i 
17,  18.  Mat.  9.  16,  17.  a  24.  35.  Rliuf.  6.  4-6.  a  7.  6. 
9,  10.  1  Cor.  13.  11.  Eph.  4.  22-24.  Phil.  3.  7-9.  Co 
1—10.  Heb.  8.  9—13.  2  Pedr  3.  10—13.  Dat.  21.   1—5. 

Y  farn,  y  profiad,  yr  egwyddorion, 
golygiadau  uchod  a  grybwyllorìd  yr  apostol, 
ni  rìdylid  eu  hystyried  fel  pethau  priodoí 

idrìo  ef  a'i  gyfeiliion  yn  unig  ;  ond  fel  syN 
werìd  a  maen  prawf  gwir  gristionogaeth  yn 
mhob  dyn,  o  ba  generìl,  gwlad,  neu  drìàliad- 

au  bynag  y  bydrìo  :  "  cd  oes  neb,"  Iurìdew 
neu  Generìl-rìdyn,  yn  Nghrist,  fel  credarìyn 

cyfiawnáol,  t  mae  efe  hel'yrì  yn  "  grëarìur 
newydrì,"  neu  yn  grëerìigaeth  newyrìd  Duw. 
Er  mai  yr  un  rìyn  yrìyw  o  ran  corph,  enaid, 
a  chynnerìdfau  ;  eto  mae  y  fath  gyfnewidiad 
sanctaidrì  acysbryrìol  wedi  ei  wneyrìarno,  ac 
anian  newyrìrì  a  duwiol  wedi  ei  rhodrìi  ynrìrìo  ; 

fel  y  gellir  ei  alw  yn  "  gtëarìur  newydd :  nid 
yw  ddim  llai  na  hyny;  ac  nis  gallasai  net 
llai  na  Duw,  y  Crëawrìwr  hollalluog,  ei  wn 
enthur  y  pcth  yrìyw  yn  awr  trwy  ras,  mwj 

na'r  peth  ydoedrì  o'r  blaen  o  ran  ei  grëedig 
aeth  naturiol.  %  Mae  ei  hen  egwyrìdorion,e 

syniarìau,  ei  drìybenion,  ei  bleserau,  a'i  ym 
arweddiad  pechadurns,  wedi  myned  heibio 
wedi  eu  rhorìrìi  heibio,  a  darforì  â  hwynt,  < 
ran  ei  rìrìewisiarì  o  honynt  ac  o  ran  eu  llyw 
orìraeth  arno;  ||  ac  mae  pob  peth  wedieiwn 
eyd  o  newyrìrì  :  goleu  newjdrì  yn  y  merìdwl 
calon  newydd,  ysbryrì  newydrì,  hyfryrìwcl 
mewn  pethau  a  chyfeillion  newyrìd,  a  buch 
edrì  ac  ymarwedrìiarì  newyrìrì.  Mae  y  testyi 
uchcrì  yu  dra  chynnwysfawr,  ond  nis  godde 
ein  terfynau  i  ymhelaethu  arno. 

1 8  c  *  A  phob  peth  sydd  o  Dduw 
rffyr  hwn  a'n  cymmododd  ni  fig  efe 
hun  trwy  Iesu  Grist,  e  J  ac  a  roddodí 
i  ni  weinidogaeth  y  cymmod; 

c  loan  3.  16,  27.  Rbuf.  11.  36.  1  Cor.  1 .  30. 
a  12.  6.  Ccl.  1.  16,  17.  lago  1.  17.  d  Lef.  €.  30.  Ezec  4 

15.  Ds«.'9.  24.  Rbuf.  5.  1,  10,  11.  Epb.  2.  16.  Col.  1.2 
Heb.  2.  17.  e  adn.  19,  20.  Es  52.  7.  a  57.  19.  Marc  It 
15.  16.  I.ur  10.  5.  a  24.  47.  Act.  10.  3G.  a  13.  38,  39.  Epl 
2.  17.  Col    I.  20. 

*  Fel  yr  oerìrì  pob  peth  yn  y  grëerìigaet 
gyntaf  o  Dduw,  felly  hefyrì  mae  pob  peth  y 
y  grëerìigaeth  newyrìrì  ac  ysbryrìol  o  Ddu^ 
Mae  holl  drefn  yr  iachawrìwriaeth  fawr 
Drìuw  3'u  unig,  yr  holl  weilhrediarìau  gras< 
ac  achubol  ar  eneidian  rìynion,  a'r  holl  fei 
rìithion  yjbrydol  a  gyfrenir  i  ddynion, 

Dduw  y  maent  oll.  "  O'i  wir  ewyllj 
yr  ennillorìrì  efe  nyni  trwy  air  y  gwiriot 
edrì;"  a  "  phob  rhodrìiarì  daionus,  a  phc 
rhodrì  berffaith,  orìrìi  uchocl  y  mae,  yn  disgy 

orìdi  wrth  Dad  y  goleuni.  "  t  Duw  a  drefi 
orìd  y  ffordrì  ryfeddoli  gymmorìi  pcchadu 
iaid,  a'u  heddychu  byth  àg  ef  ei  hun,  trw 
aberth  ac  iawn  ei  anwyl  Fab:  ac  efe  trwy 

air  a'í  Ysbryrì  6yrìd  yn  dwyn  pechaduiia 
i'r  cymmorì  gwcîthfawr  a  bendigerìig  hw 
|  Dnw  a   wnaeth  hyny  i'r  apostolion,  fel 
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genadau  dros  Grist- 

bawb  eraiU  a  gymmodir;  ac   efe  a  roddodd 

iddynt  h  wy  weinidogaeth  y  cymrnod,  i'w  chy- 
hoeddi  i  btwb  yn  ddiwahaniaeth,  fel  y  dygid 
eraill  filoedd  i  gymmod  â  Duw  yn  ei  Fab 
Iesu  Grist. 

19  *Sef, /bod  Duw  yng  Nghrist 
*  yn  cymmodi  f  y  byd  âg  ef  ei  hun, 
A  |  heb  gyfrif  iddynt  eu  pechodau ; 
j^ac  wedi  gosod  ynom  ni  ̂ air  y  cym- mod. 

fMat.  1.23.  Ioan  14.  10,  11,20.  a  17.  23.  lTira.3 

1«.  g  Rhuf.  3.  24—26.  a  11.  15.  1  loao  2.  1,  2.  a  4  ìo' 
h  S»lm  32.    1,   2.      Es.    43.25.      a  44.   22.      Rhuf.  4.6-8' I4ÜQ.     1S. 

*  Hyn  yw  sẁm  a  sylwedd  gweinidogaeth 
fawr  y  cymmod,  sef  bod  Daw  yn  Nghrist  ya 
cymmodi  y  byd  âg  ef  ei  hnn.  Nid  cymmod- 
adwy,  eithr  cymmodi,  syddyma;  ac  nid  cy- 
hoeddiyn  unig,  bod  ffordd  i  gymmodi  eithr 
cymmodi  yn  weithredul  ac  mewn  gwirion- 
edd.  f  Ni  ddylid  dëall  y  gair  "  byd,  "  yn  ei 
ystyr  helaethaf  yma,  mwy  na'r  gair  "  pawb" 
yu  adn.  14,  15;  oblegid  nid  yw  y  byd,  yn  ei 
ystyr  eithaf,  sef  pob  dyn  yn  y  byd,  yn  cael 
ei  gymmodi  â  Duw  :  ond  mae  rhai  o  Iudd- 
ewon  a  chenedloedd  y  byd  yn  cael  eu  cym- 
modi  â  Duw  trwy  ffydd  yn  Nghrista'i  aberth 
mawr.  |  Fel  y  mae  Crist  wedi  cymmeryd 
natur  ei  bobl,  mae  hefyd  wedi  myned  yn 
Fachn'íydd  ei  bobl,  ac  yn  eu  deddfle;  ac  yn y  sefyllfa  bòao,  mae  Duw  wedi  cyfrif  pech- 
odau,  a  rhoddi  y  go3p  ddyledus  am  bechodau 
ei  bobl  arno  ef :  ac  yn  awr,  wrth  gymmodi  y 
byd  âg  ef  ei  hun,  mae  ganddo  Iwybr  a  threfn 
gyfiawn  i  beidio  cyfrifeu  pechodau  i'r  rhai  a 
gymmodir,  eithr  eu  maddau,  eu  dileu,  a'u 
hanghofio  byth.  ||"Gair  y  cymmod"  sydd 
yr  un  peth  a  "  gweinidogaeth  y  cymmod," 
adn.  18 :  yr  efengyl,  trwy  yr  hon  y  cyhoedd- 
ir  y  cymmod,ac  y  dygir  pechaduriaid  idder- 

!  byn  y  cymtnod.  Yr  oedd  y  "  gair"  hwn  yn 
|yr  apostolion,  fel  trysor  gwerthfawr  inewn 

Ilestri  pridd,  (pen.  4.  7.)  i'w  gario  a'i  gy- 
hoeddi  i  Iuddewon  a  Chenedloedd  yn  mhob màn. 

20  *Am  hynny  yr  ydym  ni  yn 
k  genhadau  f  dros  Grist,  l,%  megis  pe 
jbyddaiDuwyn  ||  deisyfarrcocAtrwom 
•ni:  §  yr  ydym  yn  erfyn  m  dros  Grist, 
"  Cymmoder  chwi  â  Duw.  $ 
■>ft  o.P<T  ?■  6„-,  J,°b  33-  23-  Diar-  ,3  17-  Mal-  2-  7-  Ioan 
,30.21.    Act.    26.  17,  1S.     Eph.6.  20.         /adn.  II.    pjen.6 
I.  2  Bren.  17.  13.  2  Cron.  30.  15.  Neb.  9.  2Í>.  E8;7>5.  6. 

ii  p  re44'.4;  ̂ zec  l8-  3I-  32-  m  Job  33  6-  Luc  >0-  >6- 

|Es.  27.  5.  Jer.  13.  16,  17.  a  38.  20.  Luc  14.  23. 

*  Weithiau  mae  yr  apostol  yn  llefaru  am 
/Uno  ei  hun  a'i  frodyr  fel  gweision,  gwyl 
nedyddion,  llafurwyr ,  gweithwyr ,  a'r  cyftel- 
yb;iochelyd  pob  ymddangosiad  o  fawredd 
p  rhodres,  ac  i  ddangos  nad  oedd  un  gwas- 
(anaeth  yn  achos  Crist  yn  rhy  wael  a  Hafurus 
i?anddynt  hwy,  er  anrhydedd  eu  Harglwydd 
pntwr  a'u  Mei*tr,ac  er  lles  eneidiau  anfarw- 
•n :  ond  rai  prydiau  eraill,  pan  mae  eu  henw- 
M  da  a'u  cymmeriad  yn  rael  eu  hiselu  a'u 
l1|rmygu,  megys  gan  rai  yn  Corinth,  mae  efe 
vn  mawrâu  eu  swydd,  i  amddiíîyn  eu  parch 
'yledus  yn  ngolwg  yr  eglwysi,  ac  yn    erbyn Uwaradwyddiadau  annheilwng  a  diachos  eu 
tirmygwyr  gelynol.     I'r  dyben  hyn  mae  yn 

I 
843 

llefaru  am  dano  ei  hun  a'i  frodyr  dan  yr  enw 
Goruchwylwyr,  1  Cor  4.  1,  yr  hyn  sydd  un  o'r 
swyddau  uwchaf  mewn  teulu  mawr,  ac  yma 

dân  yr  enw  Cenadau,  yr  hyn  sydd  un  o'r 
swyddau  anrhydeddusaf  mewn  teyrnas  :  o- 
blegid  cenadau  brenin  a  feddylir,  yn  cael  eu 
danfon  i  gyhoeddi  ammodau  hedilwch  i  el- 
ynion  a  gwrthryfelwyr  :  a  chyfryw  genadau 
yw  holl  weinidogion  anfonedig  a  tîydd.'awn 

Crist,  yn  gystal  â'r  apostolion.  +  Yr  oeddynt 
felly  dros  Grist,  yn  ei  le  ef  wediei  esgyniad, 
ac  yn  cyho^eddi  y  cymmod  yn  ei  enw,  ei  awd- 

urdod,  ac  ar  ei  orchymyn  a'i  anfoniad  ef. 
X  Fel  y  mae  cenadon  breninoedd  yn  cyn- 

nrychioli  y  breninoedd  a'r  teyrnasoedd  a'u 
danfono;  felly  yr  oedd  megys  Duw  ei  hun 
trwy  yr  apostolion  yn  deisyfu  ar  bechadur- 
iáid  i  ddyt'od  i  gymmod  âg  ef.  Byddai  yn 
dda  i  bechaduriaid  eto  ystyried  fod  Duw  ei 
hunan  yn  llefaru  wrthynt  trwy  ei  genadon 

anfonedig  :  dirmygu  y  cenadon  a'u  cenadwri 
yw  dirmygu  Duw  ei  hun.  ||  Nid  gorchymyn 
yn  unig  y  mae  efe,  ond  deisyfu  hefyd,  ar 
bechaduriaid  am  ddyfod  i  gymmod:  anfeidr- 
ol  yw  ymostyngiad  a  daioni  y  Duw  mawr 
tuag  at  grëaduriaid  gwael  ac  euogl  §  Mae 
hyn  yn  dangos  ffyddlondeb  yr  apostolion,  a 

holl  wir  weinidogion  yr  efengyl,  i  Grist ;  a'u 
gwaîgfa  ddifrifol  yn  achos  pechaduriaid,  am 

eu  cadwedigaeth  a'u  hiachawdwriaeth  dra- 
gywyddol :  fel  y  mae  Duw  yn  deisyf,  felly  y 
maent  hwythau  yn  erfyn:  os  ywDuwodd*yr- 
if  am  achnb  pechaduriaid,  mae  ei  holl  wir 

genadon  felly  hefyd  o'r  un  ysbryd,  ac  yn  am- 
canuyrun  peth.  Wrih  fod  Crist  à  Duw,  Duw 
â  Christ,  yn  cael  eu  henwi  yma  fel  y  maent, 
mae  hyny  yn  dangos  fod  yrapostol  yn  ystyr- 
ied  Crist  â  Duw.  yn  ogyfuwch;  neu  fod  Crist 
yn  Dduw,  ac  mai  Duw  yw  Crist.  Wrthfedd- 
wl  fod  Paul  yn  ysgrifenu  at  broffeswyr  cref- 
ydd  yn  eglwys  Corinth,  ac  yn  dywedyd, 
"  Cymmoder  chwi  â  Duw ; "  mae  yn  debyg 
y  gallai  ystyried  fod  rhai  o  honynt  yn  bro- 
ffeswyr,  ond  heb  eu  cymmodi  â  Duw  mewn 
gwirionedd  :  dysger  ni  i  grynu,  rhag  ein  bod 
yn  proffesu  crefydd,  ond  heb  y  cymmod  â 
Duw  trwy  ffydd  yn  ei  Fab  ef. 

21  *Canys°yr  hwn  nid  adnabu 
bechoí,  p  f  a  wnaeth  efe  yn  bechod 

drosom  ni ;  fel  %  *  y'n  gwnelid  ni  yn 
gyfiawnder  Duw  ynddo  ef. 

o  Es.  53.  4-6,  10-12.   Dan.  9.  26.  Zec.  13.  7.   Rh-»f.  8. 
Gal.  3.  13.  Eph.  5.  2.  1  Pedr  3.  18.  lloan  2.1,2. 

p  Es.  53.  9.  Luc  1.  35.  Heb.  7.  26.  I  Pedr  2.  22-24.  1  Ioan 
3.  5.  q  adn.  17.  Es  45.  24,  25.  a  53.  11.  Jer.  23.  6.  a  33. 
16.  Dan.  9.  24.  Rliuf.  1.  17.  a  3.  21—26.  a  8.  1—4.  a  10.  4. 
1  Cor.  1.  30.  Phil.  3.  9. 

*  Crist  oedd  yr  hwn  nid  adnabu  bechod: 
peth  sanctaidd,  difeius  a  difrychenlyd  oedd 

efe  yn  ei  genedliad,  ei  enedigaeth,  a'i  holl 
fywyd  ;  yr  hwn  ni  wnaethbechod,ac  ni  chaed 
twyll  yn  ei  enau.  Pwy  o  honoch  a'm  hargy- 
hoedda  I  o  bechod,  ebai  efe.  Nid  adnabu  ei 
ddynoliaeth  ef  bechod,  o  herwydd  ei  llygru 
gan  bechod,  na  bod  yn  euog  o  unrhyw  bech- 
od  erioed  :  ac  felly  yr  oedd  yn  ddiddrwg,  di- 
halog,  yn  ddidoledig  oddi  wrth  bechaduriaid, 
ac  yn  Arch-offekiad  gweddus  i  ni.  t  Ond  fel 

Cyfryngwr,  a  Machn'íydd  yn  neddfl^e  pech- 
adnriaid,  yr  Arglwydd  a  roddes  arno  ef  ein 
hanwireddau  ni  i  gyd  ;  fel  hyn  efe  a  wnaelh- 
pwyd  yn  bechod,  neu  yn  bech-aberth  drosom 
nì,  yn  gyfatebol  i'r  aberthan  dros  bechoddàn 

4~C~2 
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y  rtdeddf  gynt.  %  Fel  y  cyfrifid  cyfiawnder 
Crist  i  ni,  ac  felly  y  gwnclid  ni  yn  gyfiawn- 
der  Duw  ynddo  ef.  Àîegys  nas  gwnaed,  ac 
nas  gellid  gwneyd  Crist  yn  bechôd  trwy  uh- 
ihyw  bechod  ynddo  ei  lmn,  eithr  trwy  gyf- 
lifiad  o  bechodau  ci  bobl  amo;  felly  hefyd 
ni?  gwntir,  ac  nis  gellir  gwneyd  neb  o'i  bor.l 
ef  >n  gytiawn,  trwy  nmhyw  gyfiawnder  o'r 

eiddynt  eu  hunain,  eithr"  trwy  gyfrièad  o'i gyfiawnder  ef  iddynt  :  jfel  y  gwnacd  ef  yn 
bechod  trwy  gyfrifiad,  felly  y  gwneir  ei  bobl 
yn  gyfiawnder  Duw  tiwy  gyfrifiad  hefyd. 
Mae  ̂ r  adnod  hon  yn  profi  jn  bçnderfyhol, 
osodiad  person  Crist  yn  neddtie  ei  bobl,  cyf- 
rifiHd  o  anwiredd  ei  bobl  amo  ef,  bod  eiddy- 
oddefaint  ef  yn  aberth,iawn,  a  bnddlonrwydd 

dros  bechod,  ac  maí  trwy  gyfrifiad  o'i  gyf- 
iawnrter  ef  mae  pawb  a  gredant  ynddo  yn 
cael  eu  cyfiawnâu  :  nis  gellir  defnyJdio  geir- 
iau  cryfach,  ac  amlycach,  i  osod  allan  y  gwir- 
ionedddu  gwerthfawr  uehod,  gan  neb  o'r  dadí- 
euwyr  mwyaf  gwresog  dros  y  cyfryw  wir- 
ioneddau  ;  ac  nis  gall  neb  bytho  wrlhwyneb- 
wyr  athrawiaeth  y  cyfrifiad,  a  machniíaeth 
Crisidros  bersonau,  wrthsefyl!  yradnod  hon, 
na  dywedjd  yn  ei  herbyn.  Dywedent  hwy 
a  fynont,  íel  y  darllenwyd  uchod  y  d>wed 
Paul. 

PEN.  VI. 

Pauì  yn  hysbysu   dóarfod  iddo  ddangos  ci 
hun  yn  loeirädog  fyddlaum  i  Grist. 

*A  NINNAU,  f  gan  °  gyd-weithio, 
1  \  ydym  yn  attolwg  i  chwi,  c  na  duer- 
bvnìoch  d  ras  Dtiw  yn  ofer. 

a  oea.  5.  18—20  I  Cor.  3.  9.  6  Gwel  ar  yen.  5.  20.— 
a  10  1.  Mat.  28.  37.  Rhnf.  Vì.  1.  Gal.  4.  11,1*.  cJer. 
8  S  Gi-1.  3.  4.  Heb.  12.  15,  25.  d  pen.  8.  1,  2.  Aet.  14 
3.  Gal.  2    21.  Tit    2.  11.  1  Pedr  4.  10,  11. 

*  A  ninnan  yr  apostolion,  a  gwir  weinid 

ogion  yr  efengyl,  t  gan  gyd-weithio  fi'n  gil- 
ydd  fel  cenadan  dros  Grist ;  î  ydym  yn  atol- 
wg  i  chwi  y  Corinthiaid,  a  phroffcswyr  yr 
efenÿyl  yn  mhob  inan  ;  na  dderbynioch  yr 
alhrawiaelh  uchod,  o  drefn  rasol  Duw  jn 
cymmodi  y  byd  ág  ef  ei  hnn  yn  Nghrist,  heb 
gyfrif  idd>nt  eu  pechodan,  yn  ofer:  na  ríder 

bynioch  hi  \  n  yr  hane?  a'reydsyniad  yn  unig 
heb  iddi  gael  ei  lle  yn,  a'i  phiVodol  effaitl 
ar,  y  galon.  Mae  yn  ddiammau  mai  aih- 
rawiaeth  yr  efengyl  a  feddylir  yma  uitli  "  ras 
Duw  ;"  obleeid  "  gras"  im  wn  ystyr  arall  o'r 
gair,  nis  gellir  ei  dderbyn  yn  ofer.  Vr  oedd 
yr  apostoì  yn  ofni  bod  rhai  yn  Corinth  yri 
gwraudn  yr  efengyl,  ac  yn  proflesu  eu  bèód 
yn  gwneyd  derbyniad  o  hòni,  ond  b.\d  yma 
yn  ofer  :  nad  oeddynt  wedi  ei  deib>n  yn 
wirioneddol  ac  yn  achubol  yn  y  galon. 

2  *(Canys  ymae  efe  yn  dywedyd, 
e  f  Mewn  amser  cymmeradwy  y'th 
wrandewais,  ac  yn  nydd  iachawdwr- 

iaeíh  y'th  gyniiorthwyais  :  |  wele,  yn 
awr  yr  amser  cynmeradwy;  wele,  yn 
awr  ddydd  yr  iaehawdwriaeth) 

t  F.a  49  8  afil.  2.  Ezec-  1C.  8.  Luo  4.  19.  a  19.  42- 
44.  líeh.  3    7,  13.  a  4.  7. 

*  Mae  Duw  Dad  yn  dywedyd  y  geiriau  a 
ganlyn  wrth  ei  Fab  y  Messiab,  yn  Isa.  4!*.  8 
i  F»  í  mae  y  geiriau  liyn  yn  sefyll  yn  KimI>. 
mae  yn  bnr  amlv\g  mai  addewid  i  (ìrist  yrl- 

ynt;  yn  yr  hon  mae  Duw  yn  ymrwymo  ei 
gynnorthwyo  ef  ýn  ei  waith,  gwrando  ei  eir- 
iolaelb,  a  rboddi  y  Cenedloecld  iddo  ef,  yn 
chwanegiad  at  ei  eglwys,  ac  fel  gwobr  ei 
waith  cyfryngol.  Ac  yn  y  cyssyllüad  hyn, 

mae  fel  pe  dy  wedasai  yr  apostol,  "  Gan  fod 
y  f  tlh  adtlewid  wedi  ei  gwneyd,  edrychwch 
ciiwi  ani  ei  cheisio,  a  chwi  a'i  cewch.  rnewn 
amser  cymmeradwy."  Chwi  a  ddeuwch, 
niesíjs  mewn  amser  cyfaddas  a  da,  f«.ly  dy- 
wedir  i  Grist  ddyfod.  jGtiriau  yr  apostol 
yw  y  rhai  byn,  yn  manyiu  ar,  ne.a  yn 
gwneyd  defnydd  cymhwysiadol  oeiriau  Duw 
trwy  y  proffwyd  :  yn  awr  >w  amser  cymmer- 
adwy  Duw  i  roddi  y  cenecìloedd  i'w  Fib,  ac 
yn  awr  yw  yr  amser  cymineradwy  a  rlydd 

yr  iachawdwriaeth  i'r  ceneu'loedd  i  ddyfoJ 
at  Fab  Duw,  am  iechydwfiaeth  a  bywyd 
tragywyddol.  Trwy  fawr  drugaredd  mae  yr 
amser  cymmeradwy,  a  dydd  yr  iachawrîv 
iaeth  heb  ddarfod  arnom  ninnau  hyd  yn  hyn  ; 
gan  nas  gwyddom  pa  mòr  fnan  y  derfydd, 
gwnawn  y  defnydd  goreu  o  hóno  i  gattael 
iachawdwriaeth  i'n  heneidiau. 

3  f  *  Ileb  roddi  dim  achcs  tram- 
gwydd  mewn  dim,  f  fel  na  feier  ar  y 
weinidogaeth : 

f  peu.  1.  12.  a  8.  20  Mat.  17.  27.  a  18  6.  Rhuf.  14.  13. 
1  Cor.  8.  9-13.  a  9.  12,  22.  a  10.  23,  24,  32,  33. 

*  Tra  yr  oedd  yr  apostol  a'i  gyd-wci'hwyr 
yn  dyfal  lafurio  yn  eu  gweinidogaeüi  fawr  o 

gymmod  a  heddwch  i'r  byd ;  yroeddynt  hef- 
yd  yn  ofalus  iawn,  na  roddent  ddim  achos 
iramgwydd  mewn  dim  i  neb  :  tfel  na  ehafîai 
ueb  achlysur  i  feio  a  dirmygn  eu  gweinidog- 

aeth,  ac  felly  ei  gwneyd  yn  ddi'eftaith, anfnddiol,  ac  anghymmeradwy.  Wrth  y 
"  weinidogaeth  "  yma,  gellir  dëall  un  ai  y 
swydd  weinidogaethol,  neu  ynte  destyn  a 
mater  y  weinidogaeth,  sef  yr  efengyl,  gair  j 

cynnnod. 

4  ̂ *Eithr  gan  ein  dangos  einhun- 
ain  ym  mhob  peth  yífel  gwreinidogior 
Duw,  *f  mewn  amynedd  mawr 
I  mewn  Acystuddiau,  mewn  l  anghen- 
ion,  mewn  m  cyfyngderau. 

g  peö.  2.  17.  a  7.  11.  Act.  2.  22.  Rl,uf.  14.  18.  a  16.  10 
t  Cor.  II.  19  1  Tl.es.  2.  3-11.  2  Titu.  2  15.  h  |>f».  3 
6.  a  11.  23.  Es  f.l.  €.  Joel  1.  9.  a  2.  17.  I  Cor.  3  5.  a  4.  I 

1  Thes    3    2.      1  Tiui.  4.  6.  í  p«n.  12.  12.      l.ue  21.  I» 
Rhi.t    5    3,  4.  Col    I.  11     1  Tbes.  5.  14.  1  Tim.  6.  II.  2liro 
3.  10.   Heb.  12.   1.  lago  5.  7—10.   Dat.  1.  9.   a  3.   10.     k  pen 

4.  17.  Act.  20.  23.  24.'  Col.  1.  24.  1  Thes.  3.  3.  2  Tim.  I.  8 
«3  II,  12.  a  4.  5.  /  pes.  11.  9,  27.  a  12.  10.  Act.  20.  34 
1  Cnr  4.  11,  12.  Phil.  4.  II,  12.  m  pen.  4.  8.  Rbuf.  8 
35,  36.  1   Thes.  3    7. 

*  Gweinidogion  Duw  yw  holl  wir  weittw 

ogion  yr  efengyl,  ac  nis  gall  neb  <iu  "dangos,' mn  (ii  profi  eu  hnnaiu  felly,  ag  sydd  )ii  »r 

wain  bueheddau  gwarthus  a  tl-.ramgwyddus 
nid  yw  lluw  yn  danfon  neb  i  osod  train 

gwyddiadau  ar  ffordd  dynion,  eithr  i'w  sym 
innd  oddi  ar  y  ftordd.  Nid  mewn  hawddfjd 
esmwythdcr,  a  pharch,  yr  oeddynt  hwy  > 
en  "  dangos  eu  hunain  fel  gweinidogio 
J)u\v  ;"  ond  "  yn  nihob  peth"  gwrthwyŵẃ 
hyny  ;  fel  y  mae  yr  amry  w  bethan  a  ganly 
yn  dangos,  y  rhai  nid  oes  aehos  sylwi  y 
tanwl  ar  bob  un  o  honynt:  t  mae  yn  auilw 
bod  yr  '*  amynedd  m.iwr"  a  enwir,  yn  am 
cmhcidiol  iymdrhwn  fel  gweinidogion  Duv 

ynddynt  oll.  %  Tybia  rhai  t'nû  gr»dd-i*itfc  > 
y  tri  gair  hyn;  megys  esgyniad  o  '■*  gystiuh 
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iau"  cyffredin,  i  "  anghenion"  gwasgedig, 
ac  o  hyny  eilwaith  i  "  gyfyngderau  "  eithaf, 
ac  anghyffredin. 

5  *  Mewn  "gwialennodiau,  f  mewn 
°carcharau,  v\  mewn  terfysgau,  ||  mewn 
ípoenau,  mewn  r  gwyliadwnaethau, 
§mewn  s  ymprydiau. n  Deut.  25  3.  Es.  53.  5.  Act.  16.  23.  o  1  Bren.  22. 
27.  2  Cron.  16.  10.  Jer.  33.  1.  a  37.  15,  16.  *  38.  6.  Mat.  14. 
3,  10.  Act.  5.  18.  a  12  4,  5.  a  16.  24.  a  22.  24.  a  23.  35 
a  24  27.  a  26.  10,  29.  a  28.  16,  17,  38.  Epli 

13.  2  Tim.  1.  8.  a  2.  9.  Heb.  11.  3<~ 
p  pen.  1.  8—10.  Act.  14 

1.  Pliil.  I. 

12.  23.  Dat.  2.  10. 
9.  12—17.  a  19  23 
).        q  pen.   II.  23. —34.      a  21.  27— 35.      a  22.  23.      a  23 

1  Cor.  15.  10.  I  Thes.  2.  9.  I  Tim.  4.  10.  r  peo.  11  27 
Ezec.  3.  17.  Marc  13.  34-37.  Act.  20.  31.  2  Tim  4.  5.  Heb. 
13.  17.        *  Mat.  9.  15.  Act.  13.  3.  a  14.  23.  I  Cor.  7.  5. 

*  Cawn  grybwylliad  am  y  gwi'alènodiau 
hyn  eto,  yn  pen.  11.  23—25,  ac  efallai  ach- 
lysur  i  sylwi  yn  fanylach  arnynt  yno.  t  Am 

garchariad  yr  apostol  a  rhai  o'i  gyfeillion, 
gwel  Act.  16.  23,  24  ;  ac  nid  hwnw  oedd  yr 
unig  dro  fel  mae  yn  amlwg  wrtíi  yr  adnod 
hon.  %  Nid  lerfysgau  a  barai  yr  apostolion 
eu  hunain,  eithr  terfysgau  a  godai  eu  gelyn- 
ion  yn  eu  hachos  ac  i'w  herbyn  hwynt  :cawn 
hanes  am  amryw  o  honynt  yn  llyfr  yr  Actau. 
Taflu,  neu  fwrw  un  riraw  ac  yma,  o  drais 
a  gorthrech,  meddant,  yw  ystyr  y  gair 
( aliatastasiais )  a  gyfieithir  yma  tertysgau. 
||  Diammau  fod  y  gwîalenodiau,  y  carcharau, 

a'r  terfysgau  uchod,yn  boenus  iawn  i'r  apos- 
tol  a'i  gyd-ddyoddefwyr,  i'w  cyrph  a'u  medd- 
yliau  hefyd  ;  fel  nad  oeddynt  yn  cael  y  gor- 
phwysiad  oedd  yn  angenrneidiol  i  natnr,  ond 
yn  aml  iawn  mewn  anhunedd  a  gwyliadwr- 
iaethau,  pryd  y  dyiasent  fod  yn  gorphwys  ac 
yn  cysgu  yn  dawel  a  chysurus.  Mewn  Uafur- 
iau  yw  y  gair  yn  ol  y  Saesoneg  ;  uu  ai  llaf- 

urio  à'udwyio  aai  gynnaliaeth,neu  lafurioyn 
y  weinidogaeth,  a  hyny  yr  amser  y  d)lasai 
natur  gael  gorphwys.  Kopoisyw  y  gair  Groeg 
yn  arwyddo  poen  a  llafur  hefyd.  §  Mae  yn 
debyg  y  byddent  yn  yorfod  ymprydio  weitn- 

iau,  am  nad  oedd  ganddynt  ymborth  i' w  fwy  ta, 
na  neb  a  roddai  ddim  iddynt;  a  phrydiau 
eraill  ynymprydio  yn  wirfoddawl,  fel  arfer- 
iad  crefyddol,  er  cospi  eu  cyrph,  ac  ymostwng 
yn  alaius  ger  bron  Duw. 

6  *Mewn  'purdeb,  fmewn  Mgwy- 
bodaeth,  \  mewn  x  hir-ymaros,  ||  mewu 
tiriondeb  ̂ yn  yr  Yspryd  Glân,  Jmewn 
rcariad  diragnth, 

t  peu.  7.  2.  1  Thes.  2.  10.    1  Tim.  4.  12-    a  5.  2.  Tit.  2. 
t  pen.  4    6.  a  11.  6.  1  Cor.  2.  1,  2,  16.  Eph.  3.  4.  Col. 

"       .  Gal.  5.  22    Epb.  4.  2, 
a  4.  2.         y  pen.  3    " 

,    Gal.  3.  2,  5      '  " 

I.  9,  10,  27.  a  2.  3.         x  1  Cor.  13. 
32.  Col.  1.  II.  a  3.   12.  2  Tira.  3.  lô. 
a    11.    4.    Rliut.  15.   19.    1   Cor.  2.    4.    Gal.  3.2,5.    1  Th 
•5,6.     1   Pedr  l.   12.  *  pen.  2.  4.     a  11.  II.     a  12.  I, 
B*m.  16.  15.  Ezec.  33.  31.  Rhuf.  12.  9.  1  Pedr  1.  22. 

>    1  loai,  3.  18. 

*  Mewn  "  purdeb"  egwryddor,  dyben,  ac 
j  ymarweddiad  bucheddol,  yn  gystal  ag  mewn 
purdeb  athrawiaeth.  +  Mewn  "  gwybodaeth" 

!  grediniol  acachubol  o  wirioneddau  yr  efeng- 
>l  ac  mewn  gwybodaeth  a  doethineb  ysbryd- 

i  ol,  yr  hyu  a  gawsent  gan  Dduw,  a  thrwy  yr 
!  hyn  yr  oeddynt  yn  addas  i  addysgu  eraill. 
i  îTrwy  yr  st  hir-ymaros  "  hwn  yr  oeddynt  yn 
:  gallu  rhoddi  i  fynu  gyda  llawer  oddirmyg  ac 
;  anmharch  ;  i  lywodraeìhu  eu  tymherau  a'u 
i  hanfoddlonrwydd  yn  ngwyneb  llawer  am- 
|  gylchiad  cyffrôus  ;  ac  i  feddiannn  eu  heneid- 
i  iau  mewn  amynedd  a  thawelwch  dàu  bob 
l  dyoddefiadau ;  mewn  gobaith  a  disgwyhad  am _ 

gynnaliaeth  a  dyddanwch  Duw,  yn  eu  holl 
drallodau  a'u  caledi  hyd  oni  ddelai  diwedd 
arnynt.  (|  Mewn  tiriondeb  addfwyn  tnag  at 

bawb,  hyd  yn  nod  eu  gelynion  a'u  herlidwyr; 
a  hyny  trwy  gynnorthwyorì'yr  Ysbryd  Glân, 
yn  ei  rasau  ysbrydol  i'w  galluogi  hwynti  fod 
yn  dirion  wrth  bawb  ac  yn  fuddiol  i  bawb. 
§  Mewn  cariad  diragrith  at  Grist,  at  y  gwir- 
ionedd,  ac  at  eneidiau  gwerthfawr  dynion. 

O'r  cariad  diragrith  hwn  yr  oedd  yr  hir-ym- 
aros  a'r  tiriondeb  uchod  yn  deilliaw  ;  nid  oes 
fawr  o  houynt  yn  neb  lle  nad  oes  cariad. 

7  a  *  Y'ngair  y  gwirionedd,  b  f  yn 
nerth  Duw,  \  trwy  c  ar'rau  cyfiawnder 
d  ar  ddehau  ac  ar  aswy, 

a  pen.  I.  18—20.  a  4.  2.  S*lm  119  43.  Eph.  1.  13.  a  4. 
21.  Col.  1.  5.  2  Tim.  2.  15.  Ia^o  1  18.  b  pen.  10.  4,  5. 
a  13.  4.  Marc  16.  20.  Act.  11.21.  lCor.  1.24.  a  2  4,  5. 
Eph.  1  19,  20.  a  3.  20.  Heh.  2  4.  c  Es.  II.  5.  a  59  17. 
Rl.uf.  13.  12,  13.  Eph.  6.  14.  1  Thes.  5.  8.  2  Titn.  4.  7. 
d  Ex.  14.  22.  Diar.  3.  16. 

*  Yr  oeddynt  yn  eu  dangos  eu  hunain  fel 
gweinidogion  Duw  (adn.  5.)  trwy  bregethu 
"  gair  y  gwirionedd  "  yn  bur  a  digymmysg 
yn  ngwyneb  holl  gyfeiliornadau  pawb  eraili ; 
a  thrwy  fyw  ac  ymarweddu  yn  eu  holl  fu<ii- 
edd  yn  addas  i  air  y  gwirionedd  :  tybia  Pool 
mai  y  peth  olaf  yn  benaf  a  feddylir  yma. 
t  Yn  "  nerth  Duw"  yr  oeddynt  yn  gallu  dàl 
i  fynu  dàn  bwys  eu  holl  lafur  a'u  dyoddef- 
iadau  ;  ac  yr  oedd  nerth  Duw  yn  cael  ei  am- 

lygu  yn  eu  gweinidogaeth  a'u  gwyrthiau 
hwynt,  y  rhai  oeddynt  yn  wneyd  er  cadarn- 
âd  yr  efengyl.  J  Wrth  f*  arfau  cyfiawnder" 
yma,  tybir  mai  y  pethau  a  enwyd  yn  yr  ad- 
nod  o'r  blaen  a  dechreu  hon  a  feddylir;  fel 
pe  buasai  yr  apostolyn  crynôi  y  pethau  uchod 

oll  yn  nghyd,  dàn  yr  enw  hwn,  "arfau  cyf- 
iawnder  :  "  ac  maeni  yn  bnr  gy ffelyb  i'r  "  holl 
arfogaeth  Duw, "  a  grybwylla  efe  yn  Ephes. 
6.  13,  &c.  Yr  arfau  hyn  o  ddiniweidrwydd 
ac  uniondeb  oedd  yn  eu  hamddiffyn  hwy  ar 
bob  llaw,  yn  wyneb  pob  gelynion  a  ymosod- 
ai  arnynt. 

8  *  Trwy  e  barch  ac  ammharch, 
ftrwy  /anglod  a  chlod :  ̂   J  megis 
twyllwyr,  ac  er  hynny  h  yn  eirwir; e  Act.  4.  21.  a  5.  13,  40,  41.  a  14.  11-20.  a  16.  20—22, 
39.  a  28.  4—10.  1  Cor.  4.  10—13.  /  Mat,  5.  11,  12.  a  10. 
25.  Act.  6.  3.  a  10.  22.  a  22.  12.  a  24  5.  a  28.  22.  Rhuf.  3. 
8.  I  Tim.  3.  7.  a  4.  10.  Heb.  13.  13.  1  Pedr  4.  14.  3  Ioan 
12.  Dat.  3.  9.  g  Mat.  27.  63.  loan  7.  12.  h  Mat.  22. 
16.  Maro  12.  14.  loan  7.  18. 

*  Trwy  barch  cyfeiilion,  heb  ymgodi  ac 
ymchwyddo  ar  hyny  ;  a  thrwy  anmharch 
ge!yuion,heb  ymollwng  nadigaloni  oherwydd 
hyny.  tTtwy  ddywediadau  caledion  a  gwar- 
adwyddiadau  cywilyddus  erlidwyr,  heb  der- 
fysgu  na  gwanychw  ;  a  thrwy  glod  a  chan- 
moliaeih  píeidwyr,  heb  fyned  yn  falch  ac  yn 
uchel-fryd  ar  hyny.  Parch  ac  anmhaich, 
anghlod  a  chlod,  a  fu  rhan  holl  weinidogion 
Duw  yn  mhob  oes;  a  phethmawryw  myned 
trwy  y  naill  fel  y  lla.ll  o  honynt,  heb  gael  ein 
gŵyro  ar  y  ddê  nac  ar  yr  aswy  ganddynt. 
X  Cyfrifai  rhai  hwynt  yn  dwyllwyr,  a  thrinid 
hwy  fel  twyllwyr;  a  barnai  eraill  hwy  yn  eir- 
wir,  gan  eu  parchu  a'u  gwrando  ftiy  cylryw: 
eu  gwaith  hwy  oedd  myned  yn  mlaen  yn 

ddíysgog  trwy  y  gwahanol  dybiau  a  thrin- 
iaethau  byn,  gan  wybod  yn  eu  calonau  eu 
hunain  yn  ngolwg  Duw,  mai  geirwir  a  di- 
dwyll  oeddynt  yn  mhob  peth. 

2   ̂ Megis  ̂ anadnabyddus,   ae  er 
4  C  3 
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hynny  k  yn  adnabyddus;  l  f  megis  yi 
raeirw,  ac  wele  by  w  ydym  ;  m  |  megis 
wedi  ein  ceryddu,  a  heb  ein  lladd; 

í  Aet.  17.  13.  a  21.  37,  39.  «25.  14,  15,  19,  26. 
k  pen.  4.  2.  a  5  II.  a  II.  6.  Act.  19.  26.  Rhur.  15.  19.  Gal. 

I.  22—24  /pen.   1.  8—10    a  4    10,  11.  Rbuf.  8.  36.  1  Cor. 
4.  9.  a  15.  31.         m  Salni  118.  17,  18    I  Cor.  II.  32. 

*  Gwýr  mawr  y  byd  ni  fynent  eu  hadna- 
bod  hwy,  neu  ni  chytiifent  hwy  yn  werth 
gwneyd  sylw  o  honynt ;  ond  yr  oeddynt  yn 
adnabyddus  gan  Dduw,  ac  yn  adnabyddys  i 
laweroedd  o  ddynion,  fel  offerynau  eu  dych- 
weliadhwyat  Dduw.  t  Yroeddyntbob  aniser 
yn  agored  i  angau,  a  pheryglon  marwol,  o 
herwydd  y  gwirionedd  ;  ac  eto  yr  oeddynt 

yn  byw  o  hyd,  trwy  allu  Duw,  a'i  ryfedd 
ofal  am  danynt  yn  eu  holl  enbydrwydd. 
X  Yr  oeddynt  fel  ysgolheigion  dàn  ddysgybl- 
aeth  lèm  a  chaled,  yn  cael  eu  cerydclu  gan 
Dduw,  yr  hwn  oedd  yn  defnyddio  eu  heríid- 

wyr  fel  gwi'alen  yn  ei  law  ;  eto  nid  oeddynt yn  cael  eu  lladd  yn  eu  holl  geryddon,  a 
gwyddent  mai  nid  eu  lladd  ydoedd  bwriad  en 

Tad  nefol,  eithr  eu  haddasu  yn  fwy  i'w  gwaith 
mawryma,  ac  i  fwynâd  o'u  hiachawdwriaeth 
drägywyddol  wedi  myned  oddi  yma. 

10  *  Megis  "  wedi  ein  tristâu,  ond 
yn  wastad  yn  llawen ;  °  f  megis  yn 
dlodion,  ond  p  yn  cyfoethogi  llawer  ; 
Jmegis  heb  ddim  gennym,  9  ond  etto 
yn  meddiannu  pob  peth. 

n  pen.  2.  4.  a  7.  4—10.  Mat.  5.  4,  12.  Loo  6.  21.  Toan  16 
22.  Act.  5.  41.  a  16.  25.  Rhuf.  5.  2,  3.  a  II.  2.  a  12.  15.  a  15. 

13.  Phil.  4.  4.  1  Thes.  3.  7—10.  a  5.  16.  Heb.  10.  34.  lago 
1.   2—4.      1    Pedr    1.    6—8.      a  4.    13.  o  Gwel   ar  adi 

16.  Mat.  6    19,  20.  Loc  16.  11,  )2.    1  Cor.  3.  21-23.  1  Ti 
4.  8.  Dat.  21.  7. 

*  Yr  oedd  ganddynt  ddigon  o  achos  trist- 
wch  yuddynt  eu  hunain,  gan  eu  llygredig- 
aethau  tumewnol  a'u  profedigaethau  allanol ; 
ac  achos  tristwch  hefyd  oddi  wrth  y  byd  a 
llawer  yn  yr  eglwysi  ;  ac  yr  oeddynt  yn  ytn- 
ddangos  yn  rhai  tristion  a  gresynol,  o  ran  pob 
ymddangosiad  oddi  allan;  ond  yn  eu  heneid- 
iau  yr  oeddynt  yn  wastad  yn  llawen,  gan 
dangnefedd  cydwybod,a  chysuron  a  dyddan- 
wch  yr  Ysbryd  Glàn.  tO  ran  pethau  y 
byd  hwn  yr  oeddynt  yn  dlodion,  ac  fel  eu 
Harglwydd  heb  lc  yn  aml  i  roddi  eu  penau  i 
iawr ;  ond  yn  eu  perthynas  â  Christ,  yr 
oedd  ganddyut  bob  peth  ;  ac  fel  gweinidog- 
ion  Crist,  yr  oeddynt  yn  cyfoethogi  Üawer 

o'r  trysor  oedd  ganddynt  mewn  llesiri  pridd. 
pen.  4.  7.  %  ®  ran  meddiannau  bydol,  nid 
oedd  ganddynt  na  thai  na  thiroedd,  nac  aur 
nac  arian,  yr  oeddynt  megys  heb  ddim  ;  ac 
eto  yr  oeddynt  mòr  foddìawn  a  thawel  â  phe 
buaseut  yn  ineddiannu  pob  peth  :  ac  yr 
oeddynt  yn  meddiannn  pob  peth  yn  eu  per- 
thynag  â  Christ,  er  nad  oeddynt  yn  cael  ond 
ychydig  yn  y  creadur.  Gwyddent  fod  pob 
peth  bydol  yn  eiddo  iddynt,  cyn  belled  ag  y 
gwelai  eu  Tad  ncfol  yn  dda  iddynt  gael  eu 
inwynâu  ;  am  hyny  yr  oeddynt  mòr  dded- 
wydd  â  phe  buasent  yn  mwynáu  yr  holl  fyd,  ac 

yn  gwybod  y  caent  fwy  na'r  byd  yn  y  diwedd. 

11  r  *  Ein  genau  ni  a  agorwyd 
wrthych  chwi,  'fO  Gorinthiaid,  'ein 
calon  ui  a  ehangwyd. 

r  Gal    3.  I.    Pbil.  4.  15. 

840 

c  pen.  7.  3,  4.   1  Sam.  2.  I 

Job  32.  20.  a  33.  2,  3.  Salro  51.  15.        t  pen.  2.  4.  a  12.  15. 
Salra  119.  32.  Hab.  2.  5.  Phil.  1.  8. 

*  Gan  fod  yr  apostol  yn  gwybod  uniondeb 
ei  galon,  a'i  gariad  gwresog  a  diffuant  at  y 
Corinthiaid,  mae  efe  yn  agoryd  ei  enau  fel 
hyn  yn  rhydd  ac  yn  rymus,  i  fynegi  ei  eg- 
wyddorion,  ei  deimladau,  ei  brofedigaethau, 

ei  gysuron,  a'i  ymddygiad;  fel  y  catfai  ei 
gyfeillion  yn  Corinth  eu  cadarnâu  wrth  ei 

broftadan  ef,  a  modd  i'w  amddiíFyn  ef  yn 
wyneb  y  rhai  a  fynent  ei  waradwyddo  ef. 
t  Nid  oedd  efe  yn  gofalu  pa  ddryg-liw  a 
roddai  rhai  yn  Corinth  ar  ei  eiriau  ef,  obleg- 

id  yr  oedd  ei  galon  ef  a'i  frodyr  wedi  ehangu 
gan  ddymuniad  gwresog  am  wneuthur  daioni 
iddynt,  ac  nid  oedd  dim  yn  ormod  ganddo  i'w 
ddywedyd  neu  ei  wneuthur  er  eu  lles  hwynt. 

12  u  *  Ni  chyfyngwyd  arnoch  yn- 
om  ni,  f  eithr  cyfyngwyd  arnoch  *yn 
eich  ymysgaroedd  eich  hunain. 

u  Ex.  6.  9.  Job  36.  16.  Diar.  4.  12.  Mica  2.  7.  *  Phil. 
1.  8    I   Ioan  3.  17. 

*  Nid  oedd  dim  diffyg  cariad  ac  ewyìlys 
da  yn  nghalonau  yr  apostol  a'i  frodyr  tuag  at 
y  Corinthiaid  ;  na  dim  diffyg  ymdrechiadau 
ffyddlawn  i  wneuthur  yr  hyn  oll  a  allent  er 

llesâd  iddynt,  er  eu  cadarnâd  a'u  cynnydd 
mewn  goleuni,  ffydd.cariad,  cysur,a  sancteidd- 
rwydd  :  ac  nid  oedd  dim  diffyg  chwaith  yn 

yr  athrawiaeth  rasol,  yr  addewidion,  a'r 
breintiau  gwerthfawr  oeddynt  hwy  yn  bieg- 
ethu  ac  yn  weinyddu  iddynt,  i  ateb  y  dybeu- 
ion  uchod.  +Ood  yr  oedd  achos  i  ofni  bod 
diffyg  mawr  ynddynt  hwy  eu  hunain,  rai  o 
honynt  o  leiaf  ;  bod  en  calonan  hwy  wedi 
cyfyngu  gan  anghrediniaeth,  cnawdolrwydd, 

anghariad  tuag  at  yr  apostol  a'i  frodyr,  a  di- 
faterwch  am  y  cysur  a'r  dyddanwch  oedd  yn 
Nghrist  iddynt.  Yr  oeddynt  wedi  cyfyngu 
arnyntyn  eu  hymysgaroedd  eu  hunain  hefyd, 

o  herwydd  goddef  pethau  be'íus  yn  yr  eg- 
'wys,  yn  enwedig  y  dyn  godiuebus,  yn  groes 
i  ewyllys  Duw,  ac  yn  groes  i  feddwl  a  gor- 
chymyn  yr  apostol.  Feí  hyn  ni  a  gawn  lawer 
o  ddynion  cnawdol,  yn  grwgnach  nad  ydynt 
yn  cael  dim  lles  trwy  y  weinidogaeth,  ac  yn 
enwedig  trwy  rai  gweinidogion  anghymmer- 

adwy  ganddynt  hwy,  pryd  mae  yr  achos  o'r 
nychdod  hyny  yn  eu  calonau  hwy  en  hunain 
yn  fwy  nac  mewn  dim  arall  :  chwilied  pawb 
eu  hnnain  yn  y  peth  hwn. 

13  *  ünd  am  yr  un  tal  (^  f  yr  yd- 
wyf   yn    dywedyd    megis    wrth  /y\ 
mhlant)  2fehanger  chwithau  hefyd. 

y  1  Cor.  4.  14,  15.     Gal  4.  19.    I  Thes.  ì.  II.    Heb.  12.  I 
5,  6.   1   Io*o  2.  1,   12-14.  a  3    7,  18.  3.  Ioan  4.         s  2  Bren.  | 
13.   14—19.  Salin  81.  10.    Mat.  9.  23,  29     a  17.  19—21.    Marc 
6.  4-6.  a  II.  24.  Iago  1.  6,  7.  1  Ioan  5.  14,  15. 

*  Y  cwbl  oedd  yr  apostol  yn  geisio  fel  tâl 
am  ei  fawr  gariad  atynt,  a'i  lafur  a'i  ddyodd- 
efiadau  er  lles  iddynt,  ( t  oblcgid  yr  oedd  yn  f 
eu  hystyried,  ac  yn  llefaru  wyrthynt  fel  eij 
anwyl  blant,)  ydoedd,  Jiddynt  hwythau  ym- 
ehangu  hefyd ;  ac  agoryd  eu  calonau  mewn 
cariad,  i  dderbyn  y  cynghorion  iachusol,  yl 
rhybnddion,  a'r  gocheliadau,  oedd  efe  yn  eu 
rhoddi  iddynt  fel  tad  tirion,  doeth,  a  serch- 
iadol.  Ei  hyfrydwch  mwyaf  ef  oedd  gwn- 
euthnr  daioni  iddynt ;  a'u  gweled  hwythan  yn 
ewyllysgar  i  dderbyn  y  gwirionedd  mewn 
cariad. 

14  *  Na  a  iauer  chwi  yn  anghym-I 

harus  gyd  â'r  rhai  f  digred  :  b  X  canys| 

m 
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anyhymarus  a'r  diyred. 

pa  gyfeillach  sydd  rhwng  cyfiawnder 
ac  anghyfìawnder  1  c  \\  a  pha  gymmun- 
deb  rhwng  goleuni  a  thywyllwch  ? 

a  Ex.  34.  16.  Lef.  19.  19.  Deut  7.  2,3.  .  a  22  9-11. 
Esra  9.  1,  2,  II,  12.  a  10  19.  Neh.  13  1—3,  03— 2«.  S*Ira 
106.  35.  Dur.  22.  24.  Mal.  2.  11,  15.  1  Cor  7.  39.  a  15.  33. 
I»ro  4.  4.  b  2  Cron.  19.  2.  S-tlm  16  3.  a  26.  4,  5,  9,  10. 
a  «4.  -20,  21.  a  101.  3—5.  a  119  63.  a  139.  21,  22.  DUr.  29. 
27.  loan  7.  7.  a  \à.  18,  19.  Act.  4.  23  Eph.  5.  6—11.  1  loan 
3    12-14.  c  Diar    4.  18,  19.      Rhuf.   13.  12-14.     Bpb.  4. 
17—20.  a  5.  8—14.  Phil.  2.  15.  I  Thes.  6.  4—8.  1  Pedr  2.  9, 
10.  a  4.  2—4.  1  Ioan  l     5—7. 

*  Yn  enwedigol,  yr  oedd  Panl  yn  attolygu 
ar  y  Corinthiaid  feleianwyl  blant,  na  byddai 
iddynt  ymbrîodi,  na  fturfio  unrhyw  gyssyllt- 
iad  agos,  â  neb  o'r  rhai  digred,  i'r  hyn  y  gali- 
ent  gael  eu  tueddu  gan  egwyddorion  a  dyben- 
ion  cnawdol.  Oblegid  byddai  y  fath  beth  yn 
gyffelyb  i  iaüo  anifeiliaid  gwahtn-ryw  yn 
nghyd,  yr  hynoedd  waharddedig  dan  gyfraith 
Moses;  (Letìt.  19.  19;  Deut.  22.  10.;  ac  yn 

tueddu  i'w  gwneyd  yn  anesmwyth  y  naill  i'r 
llall;  ac  yn  wir  o  lawer  o  ganlyniadau  tra 
niweidiol:  oblegid,  os  credinwyr  a  ymgys- 
sylltent  âg  anghredinwyr,  byddai  raid  fod  eu 
hegwyddorion,  eu  golygiadau,  eu  harferion, 

a'u  pleserau  yn  anghytunol  ac  yn  anghydgord 
iol  :  bydddai  raid  i'r  credadyn  gael  ei 
rwystro,  ei  ddyrysu,  a'i  wanychu,  yn  ei  gyf 
lawniadau  crefyddol,  a'i  wahanol  ddyled- 
swyddau  yn  y  teulu,  yn  yr  eglwys,  a  thuag 

at  ddynolryw,  neu  ei  dynu  o'r  neilldu  oddi 

wrthynt.  *Mae  yn  sicr  bod  y  geiriau  uchod 
yn  gwaharddiaüo  anghymarus  â'r  rhai  digred 
mewn  pri'odas ;  yr  iaüo  agosaf  o  bob  iaüo  ; 
ond  mae  yn  sicr  hefyd  eu  bod  yn  gwahardd 
pob  math  o  gyfeillach  a  chyd-rwymiad  af- 

reidiol  â  dynion  annuwiol,  dî'ofn  Duw,  a  di- 
j  barch  i  gretydd.  t  Am  y  digred,  gwel  y 
Drysorfa,  Llyfr  I,  tu  dal.  25.  Dadleued 
dynion  cnawdol  a  fynont  o  blaid  yr  iaüo 
anghymharus  uchod,  anghymharus  a  fydd 

;  ef  wedi  y  cwbl;  anghyfrtithlawn  a  phech- 
!  adurus  hefyd  :  gair  Duw  sydd  yn  ei 
I  le,  ac  nid  dychymmygion  a  rhesymau  dyn- 

j  ion  penrhydd  a  di'oruchwyliaeth.  I  Tebyg- 
i  id  fod  yr  anghymhariaeth  yn  eglur  i  bawb; 
oblegid  pa  gyfeiliach  gysurus  a  duwiol  a  ail 
fod  rhwng  un  cyfiawn,  sydd  wedi  ei  adnew- 

yddu  a'i  sancteiddio  gan  yr  Ysbryd  Glân,  âg 
|un  anghyfiawn,  sydd  yn  farw  mewn  pechod, 

'a  thàn  arglwyddiaeth  pechod  1  ||  A  pha  gym- undeb  cretyddol  a  sanctaidd  a  ddichon  fod 
rhwng  goleuni  â  thywyllwch ;  sef  rhwng 
plant  y  goleuni  â  phlant  y  tywyllwch  ? 

15  *  A  dphagyssondebsj/fi<irhwng 
iCrist  a  f  Belial?  e  \neu  pa  ran  sydd  ì 
igredadyn  gyd  âg/anghredadyn? 
.  d  I  Sam  5.  2-4.  1  Bren.  18.  21.  1  Cor.  10.  20,  21. 
I»  Esra  4.  3.  M*ro  16.  16.  Àct.  8.  20,  21.  1  loan  5.  11—13, 
\f  1  Tim.  6.  8. 

I  *  A  pha  gysondeb  cysurii3  a  chydgordiol  a 
Idichon  fod  rhwng  Crist  â  Belial;  ac  o  gan- 
ilyniad  rhwng  y  rhai  a  berthyn  i  Grist  fel  ael- 

jodan  o'i  gorph  dirgeledig  ef,  â'r  rhai  ydynt 
blant  y  di'afol,  Belial,  y  prif  wrthryfelwr 
irygionns  hwnw  yn  erbyn  Duw  a  phob  da 
ioni  ?  +  Dywed  Guyse  mai  gair  cyfansawdd 
yw  Belial,  yn  arwyddo  anfuddiol,  yn  ol  un 
iíeir-darddiad  ;  ac  yn  ol  geir-darddiad  arall, 
jyn  arwyddo  heb  iau  :  hyny  yw,  ebai  Ains- 
woríh  ddysgedig  ar  Deut.  13.  13,  un  di- 
ideddf,  gwrthryfelgar,  a  dryyionus :  ac  mae 
'fe  yn  dywedyd  am  yr  enw  hwn  yn  cael  ei 
r^jdi  i  Satan  yn  yr  adnod  hon.     Belial,  pen 

a  llywodraethwr  yr  holl  rai  digred,  mewn 
cyferbyniad  i  Grist  Pen  ac  Arglwydd  yr  holl 
^redinwyr;  pa  gysondeb  a  all  fod  rliwng  y 
ddau  bar  deiliaid,  mwy  nac  rhwng  y  ddau 
ben  ?  dim  oìl  yn  sicr.  X  Nen  pa  ran  ddy- 
munol  a  all  fod  i  gredadyn,  yn  arferion  hal- 
ogedig,  a  piileserau  ansanctaidd  yr  anghred- 
adyn,  yr  hwn  sydd  yn  dirmygu  efengyl  feii- 
digedig  a  deddfau  sanctaidd  yr  Arglwydd 
Iesu  ?  Rhaid  i  ddynion  mòr  wahanol,  fy w 
mewn  gwahanol  elfenau  ;  tynu  mewn  gwa- 
hanol  ffyrdd  ;  a  chroes-weithredu  y  naiìl  i'r 
Ila.ll ;  ac  fel  hyny  rhaid  i'r  anghredadyn  fod 
yn  brofedigaeth  wastadol,  yn  rhwystr  ac  yn 

fagl  i'r  credadyn  tlawd. 

16  *A£"pha  gydfod  sydd  rhwng 
teml  Duw  ac  eilunod  ?  \  canys  h  teml 
y  Duw  by w  ydych  chwi ;  \  fel  y  dy- 
wedodd  Duw,  f  ||  Mi  a  breswyliaf  yn- 
ddynt,  ac  a  rodiaf  yn  eu  mysg,  k  §  ac 
a  fyddaf  yn  Dduwiddynt  hwy,  ahwy 
a  fyddant  yn  bobl  i  mi. 

g  Ex.  20.  3.Va  23.  13  a  34.  14.  Deut.  4.  23,  24.  a  ô.  7. a  6.  14,  15.  Josh.  24.  14-24.  1  Sam.  7.  3,  4.  1  Bren.  18.  21. 
2  Bren.  17.  33,  34.  a  21.  4,  5.  a  23.  6—7.  2  Croa.  33.  4,  5. 
Ezec.  36.  25.  Hos.  14.  8.  Zeph.  1.  5.  Mat.  6.  24.  1  I»an  5. 
20,  21.  h  1  Cor.  3.  16,  1  7.  a  6.  19.  Eph.  2.  20-22.  Hab. 
3.  6.  1  Pedr  2.  5.  i  Ex,  29.  45.  Lef.  26.  12.  Salm  90.  1. 
Ezec.  43.  7,  9.  260.2.10,11.  Ioan  (î.  óö.  Rhuf.  8.  9,  11. 
Eph.  3.  17.  2  Tiin.  1.  14.  I  Ioan  4.  12,  15.  Dat.  21.  3. 
k  Geo.  17.  7,  8.  Jev.  24.  7.  a  31.  33.  a  32.  3S.  Ezec  11.  20. 
a  36.  28  a  37.  26,  27.  Hos.  2.  23.  Zeo.  8.  8.  a  13.  9.  Rhuf. 
9.  26.  Heb.  8.  10.  Dat.  21.  7. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  dangos  y  gwrth- 
uni,  yr  anghyfreithlondeb,  a'r  pechadurus- 
rwydd,  oedd  i'r  cristionogion  i  fwyta  gydi'r 
paganiaid  o'r  petbau  a  aberthesid  i  eilunod, 
ac  yn  nhernlau  yr  eilunod  :  pa  gydfod  a  aliai 
fod  rhwng  teml  Dduw  ac  eilunod  ?  Mae 
grym  nodedig  yn  y  gofyniad  hwn  :  os  na 
oddefai  Duw  eilunod  mewn  un  ran  o'r  tir  lle 
y  preswyliai ;  pa  faint  llai  y  goddefai  hwy 
yn  ei  dŷ  ei  hun.  Wrth  iaüo  yn  anghymhar- 
us  â'r  rhai  digred,  yr  oedd  y  cristionogion 
yn  cael  eu  harwain  i  demlau  yr  eilunod  ;  ac 
yr  oedd  y  rhai  digred  hyny  megys  eilunod 
yn  eu  calonau  hwythau  yn  aml,  y  rhai  a 
broffesent  eu  hunain  yn  demlau  i  Dduw. 
t  Canys  teml  y  Duw  byw  ydych  chwi.  Gwel 
ar  1  Cor.  6.  19.  +  Fel  y  dywedodd  Duw 
mewn  amryw  fanau  yn  yr  Hen  Destament 
(Gwel  y  cyfeiriadau  dàn  í.)  wrth  y  ihai 
credinioJ  o  Israel,  a  chyda  golwg  ar  ddydd- 
iau  yr  efengyl  ;  ||  y  preswyliai  efe  yn  ei  bobl, 
y  rhodiai  yn  eu  mysg,  fel  gwr  yn  ei  gartref, 
ac  felly  y  byddai  yn  Dduw  iddynt,  a  hwy- 
tbau  yn  bobl  iddo  ef.  Gellir  cymhwyso  yr 
addewidion  gwerthfawr  uchod  at  eglwysi  y 

saint  fel  y  cyfryw,  neu  ynte  at  bob  un  o'r 
credinwyr  yn  bersonol.  §  Mae  Duw  yn 

Nghrist  yn  Dduw  i'w  bobl  mewn  cyfammod 
tragywyddol,  yn  yr  hwn  mae  yn  ei  wnenth- 
ur  ei  hun  a'i  holl  berffeithiau  yn  rhan  iddynt 
byth  ;  yn  eu  llunio  hwythau  iddo  ei  hun, 
yn  eu  harddelwi  fel  ei  bobl,  yn  ymhyfrydn 
ynddynt,  ac  yn  ymrwymo  i  wneuthur  pob 
peth  daionus  ac  achubol  iddynt. 

17  *  O  herwydd  paham  '  deuwch 
allan  o'u  canol  hwy,  ac  ymddidolwch, 
medd  yr  Arglwydd,  f  ac  na  chy- 

ffyrddwch  â  dim  aflan  ;  m  \  ac  rai  a'ch 
derbyniaf  chwi, 
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PauJ  yn  tystlo  na  wnaethai II  COR.  VII. 
gam  a  neb. 

/pen.  7.  1.  Nü<n.  16  21,  26,  45.  Rsra  6.  21.  a  10.11.! 
Salra  I.  1—3.  Diar.  9.  6.  Ez.  52  11.  Jer.  51.  6.  Act.  2.  40. 
Dat.  18.  4.         M  loan  6.  37,  38.  Rhuf.   15.  7. 

*  Gan  hyny,  fel  yr  oedrì  breintiau  arbenig 
o'r  fatli  uchorì,  yn  rhwymo  pobl  Dduw,  yr 
Iudrìewon,  eynt,  iymgadw  rhag  pr'íurìasau,a 
phob  cyfeillich  afreirìiol  â'r  paganiaid  ;  ac 
yn  enwedig  rhag  cyrì-ymagweddu  â  hwynt 
yn  eu  coel-grefyrìd  a'u  hciíun-addoliaeth,  ac 
rhag  halogi  eu  bunain  âg  unrhyw  beth  aflan  ; 
felly  mae  yr  apostol  yn  galw  ar  y  Corinth- 
iaid  crUtionogol,  y  rii^i  oedrì  yn  fwy  eu 
breintian  na'r  Iud  lewon  gynt,  ac  o  ganlyn- 
iad  yn  fwy  eu  rhwymau  i  sancteiddrwydd  ; 
i  ddyforì  allan  ac  ymrìrìirìoli  odrìi  wrth  y 
paganiairì  rìigred  hyrì  ag  oedd  ynddynt,  +  a 
bod  yn  ofalus  na  chyfhyrddeut  â  rìim  aflan  a 
berthynai  i  eilun-addoliaeth  nac  unrhyw 
bechod  :  mae  yn  debyg  mai  bwyta  o  bethau 

14.   I 
o  4.  8.   1    Pedr  I.  22.  a  2.  11. 

c  Es- 

55.  7.    Jer.  4.  14.     1  Cor.  6.  20.     Epb.  2.  3.     1  Thes.  5.  23. 
d  Mat.  5.  48.  Epb.  4.  12,   13.  Pbil.  3.   12-15.   1  Tlies.  3.  13. 
a  4.  7.    Heb.  12.  23.    1   Pedr  5.   10.         e  2  Cron.  19.  9.    5alm 

9    Diar.  8.  13.  a  16.  6.  Act.  9.  31.  Heb.  12.  28. 

•  Mae  cyssylltiad  amlwg  rhwng  yr  adnod 
hon  â'r  adnodau  rìiwerìrìaf  o'r  bennod  o'r 
blaen ;  yr  addewirìion  gwerthfawr  a  gry- 

bwyllir  yno,  yw  yr  "  adrìewidion  hyn,"  a 
grybwyllir  yma.  t  Dylai  adrìewidion  gwerth- 
fawr  Duw  yn  yr  efengyl,  fod  yn  annogaeth  i 

bawb  a'u  clywant  i  awyddu  am  sancteirìd- 
rwyrìd,  ein  bywiocâu  a'n  calonogi  i  ymgyr- 
haerìd  at  y  sancteiddrwyrìd  hyny  sydrì  yn 
gwedrìu  i  rìemlau  y  Duw  byw,  (pen.  6.  16,) 
ac  i  feibion  a  mercherì  yr  Arglwyrìrì  Holl- 
allnog.  (pen.  6.  18.)  î  Mae  pob  rhyw  bechod 
yn  halogrwyrìrì  yn  nghyfrit  Duw,  am  ei  fod 

yn  wrthwyneb  i'w  natur  sanctaidd  a'i  gyf- 
raith  ef.     Gellir  galwchwantau  a  gweithred- ,,-,..,  .  i     jj       laii»   ci,        vjciiii     t;aivv   «.uwauiau    n    ewtiuircu- 

wedi  eu  haberthu  i  eilunod     yn   eu   g*lerìd-  oedd  cnawdoI     n6  «halogrwydd  cnawd  ;"  ac oedrì  eilun  adrìolgar,  yn  benaf  a  feddylir, 

í  Er  eu  calondirì  a'u  hannogaeth  i  ymddidoli 
yn  sanctaidd  felly,  mae  yr  apostol  yn  sicrâu 
idrìynt  rìrwy  air  yr  Arj;lwyrìrìf  y  rìerbyniai 

Duw  hwynt  yn  rasol,  i'w  gymmeradwyaeth 
a'i  ofal  yn  y  byd  hwn,  ac  i'w  rìeyrnas  nefol 
yn  y  diwerìd.  Y  geiriau  tebygaf  i'r  adnorì 
uchorì  a  gawn,  yn  ftsa.  52.  11  ;  onrì  nid  yn 

gwbl  yr  un  fath  â'r  adnod  hòno,  yn  yr  Heb- 
raeg  nac  yn  ol  cyfieithiad  y  Deg  a  thriugain : 
"  ac  mi  a'ch  derbyniaf  chwi,"  nid  yw  yno. 

18  *  Ac  a  fyddaf  n  yn  Dad  i  chwi, 
f  a  cbwithau  a  fyddwch  yn  feibionac 

yn  ferchedimi,  J  medd  °  yr  Arglwydd 
Hollalluog. 

alm  22.  30.  Jer.  3.  19  a  31.  1,  9.  H^s.  1.  9,  10.  Ioan 
i.  a  4.  5—7.  Eph.  1.5. 
17.  1.    a  48.  3.    Dat.  1. 

1.  12.  Khuf.  8.   14-17,  29.  Gal. 
1  Ioan  3.  I,  2.  Dat.  21.  7.        o  G 
8.  a  21.  22. 

*  Derbyn  fel  tad  yn  derbyn  ei  blant,  yw  y 
derbyn  a  addawa  yn  yr  adnod  o'r  blaen  :  nid 
derbyn  odrìi  ar  haeddiant  dynol,  ond  rìerbyn 
grasol,  ac  o  gariad  tadol.  Nirì  yn  uuig  mi  a 

fyddafyn  Dad,  ond  hefyd  mi  a'm  hegluraf 
fy  hun  felly,  yn  y  morìrì  tirionaf,  a  mwyaf 
anwylairìd  ;  ac  a  fydrìafyn  well  perthynas  i 
chwi  na  neb  a  allwch  chwi  gael,  na  i  golli 
ar  y  ddaear.  +  A  chwithau  a  fydrìwch  yn 
blant  i  mi,  yn  deulu  o  feibion  a  merched 

anwyl ;  ac  fel  y  cyfryw  mi  a'ch  hardrìelwaf, 
a  ymrìdygaf  atoch,  ac  a'ch  bendithiaf  byth 
bythoerìrì.  t  Felly  y  rìywed  yr  Arglwydrì 
Hoilalluog,  (2  Sam.  7.  14;  Jer.  31.  1,  9.)  yr 

hwn  syrìd  yn  ftyrìdlawn  i'w  addewidion,  ac 
yn  anfeidrol  alluog  i'w  cyflawni  oll.  Braint 
fawr  i'r  cenerìloedd,ac  yn  wir  i  bechaduriairì 
o  bob  cenedl,  gael  yr  Arglwydd  Hollallaog 
yn  Dad  cyfammodol  yn  Nghrist  iddynt ! 

PEN.  VII. 

Y  mae  efe  yn  mheìlach  yn  eu  hannog  hwy 
i  burdeb  buchedd,  Sg.c. 

a*iÌLM  hynny  gan  fod  gennym  yr 
addewidionhyn,  anwylyd,  b\  ymlan- 
hâwn  oddi  wrth  hob  c  \  halogrwydd 
cnawd  ac  yspryd,  d  \\  gan  berffeithio 
sancteiddrwydd  €  §  yn  ofn  Duw. 

apen.  1.20.    a  6.  17,  18.     Rhuf.  5.  20,  21.     i6.1,kc 
Heb.  4.  I.    2  Pedr  1.  4—8.  b  Salm  119.  9.     Diar.  20.  9. 
a  30.  12.  E».  1.  16.  Jer.  13  27.  E«?c.  18.  30-32.  a  36.  25. 
Mat.  5.  8.  a  12.  33.    a  23.  25,  26.    Luc  II,  39,  40.   Tit.  2.   11 
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iil.  2. 

3-10.     1 

Nu». 

l'he,. 

efallai  mai  balchder,  centìgen,  d'íal,  cybydd- 
dra,  eilun-addoliaeth,  &c,  a  feddylir  wrth 
"  halogrwydd  ysbryd."  Fethau  y  dylai 
cristionogion  ymlanâu  odrìi  wrthynt  rìrwy 
bob  modrìion,  yw  y  pelhau  uchod  oll;  ||  ac 
ymestyn  at  beitìaith  saucteirìrìrwyrìrì,  hyd  y 
mae  yn  bossibl  yn  y  byd  hwn,  a  thra  bydd- 
ont  yn  y  byd  hwn  :  §  yr  hyn  nis  gellir  heb 
fod  ofn  Duw,  yn  sanctaidd  a  pharchedig  yn 
y  galon,  ac  yn  gweithrerìu  yn  sanctaidd  ar 
yr  holl  enaid.  Pe  byddai  rywun  yn  beríFaith 
sanctaidd,  ni  bydrìai  y  cynghor  uchorì  yn 
brîodol  iddo  :  nid  yw  yn  adrìas  i  angel 
sanctaidd,  nac  i  ysbrydoedd  y  cyfiawn,y  rhai 
a  berffeithiwyd. 

2  /*Derbyniwch  ni.  s  f  Ni'wn- 
aethom  gam  i  neb ;  J  ni  lygrasom  neb; 

"  nid  yspeiliasom  neb. /pen.  11.  16.     Mat.  10.  14,  40,  41.  Lnc    10.  8.     Pliil 
Col.  4.  10.      Phile.  12,  17.      2  loan  10.      3  loan  8- 

g  pe».  1.  42.  a  4.  2    a  6.  3—7.   a  11.  9.    a  12.  14—18 
16.  15.   1  Sam    12.  3,  4.   Act.  20.  33.    Rhuf.  16.  18.   1 
2.  3-6,  10.  2  Tbe».  3.  7-9. 

* "  Derbyniwch  ni  :"  gadêwch  i  ni  gae! 
lle  yn  eich  calonau  a'ch  cyfrifiad  :  derbyn 
iwch  ni  fel  y  rìylech  drìerbyn  a  chymmerad- 
wyo  gweinidogion  Crist.  t  Nirì  oerìrì  cm 
achos  cytiawn  pa  hain  na  dderbynient  yi 

apostol  a'i  gyfeillion  ;  obíegid  ni  wnaetheot 
hwy  gam  a  ueb,  yn  ei  berson,  ei  enw,  e 
rìeimlarìau,  na'i  ferìrìiannau.  J  Ni  Iygrasení 
hwy  neb,  trwy  gan-athrawrìieth,  drwg-es 
ampl,  na  thrwy  unrhyw  foddioneraill,  mewi 
egwyrìrìor  na  buchedd.  ||  Nid  yspeiliasen: 
neb  o'i  feddiannau  :  ac  ni  chwennychasem 
erioerì  rìrìim  ag  oerìrì  yn  perthyn  i  neb.  M 
thwyllasom  neb,  yw  y  gair  hwn  yn  ol  } 
Saesoneg.  Efailai  borì  y  gair  Groeg  (epleo 
nehtêsamen)  yn  arwyrìdo  twyllo  ac  yspeilio 
sef  dynion  o  ysbryd  cybydrìus,  yn  cynuneryf 
•  nantais  ar  eraill  i'w  hyspeilio  trwy  rìwyll 
Mae  yn  rìebyg  forì  yr  aposlol  yma  yn  taflua 
y  gau-athrawon,  y  rhai  oerìd  yn  gwney« 
"  cain"  a'r  Corinthiaid,  yn  en  "  llygru," 
thrwy  dwyll  a  hoced  yn  eu  "  hyspeilio."  N 
buasai  efe  a'i  frodyr  yn  euog  erioed  o'r  fat 
ymddygiadau  drygionus ;  am  hyny  dylaser 

gael  eu  rìerbyn,  eu  caru  a'u  parchu,  ac  yn  j 
ostwng  i'w  hawdurdod  fel  gwir  weinidogio 
Duw.  Dylasai  yr  adnod  gyntaf  fod  y 

ddiwerìd  y  chwechfed  bennod,  a'r  adned  ho 
fod  yn  drìechreu  y  seithfed. 

3  *  Nid  h  iVA  condemnio  yr  wyfy 



Dyddanwch  Paul  obleyid II  COR.  VII. 
y  Corinthiaid. 

dywedyd  :  f  f  canys  mi  a  ddywedais 
o'r  blaen  eich  h  bod  chwi  yn  ein  cal- 
onnau  ni,  'Jifarw  ac  i  íyw  gyd  â 
chwi. 

h  adn.  12.  pen.  2.  4.  5.  a  13  10.  1  C»r.  4.  14,  15. 
f  pen.  6.  II,  12  h  |>en.  3.  2.    a  II.  II.   a  12.   15.    Fhil.  I. 
8,  9.        /  Ruth  I.  16,  17.   I  Tl.es.  2.  8. 

*  Mae  yn  debyg  fod  rhai  yn  Corinth  yn 
ccisio  taeru,  fod  Paul  a'i  frodyr  yn  euog  o'r 
pethau  a  grybwyllir  yn  yr  adnod  o'r  blaen  ; 
a  thrwy  liyny  wedi  bod  yn  achos  i  amryw 
yn  yr  eglwys  ei  anmharchu  ef,  a  bod  yn  an- 
nerbyniol  o  hóno  :  nid  i  gondemmo  pawb  o 
honynt  am  ddwyn  y  fath  gyhuddiadau  an- 
wireddus  yn  ei  erbyn,  ac  nid  i  gondemnio 
pawb  am  fod  yn  an^haredig  tuag  ato,  yr 

oedd  efe  yn  amddifi'yn  ei  hun  fel  y  gwnaeth 
yn  yr  adnod  o'r  bl.ien  :  nage,  nis  gallai  efe 
feddwl  inòr  galed  am  danynt  yn  gyflfredin  ; 
efe  a  wyddai  bod  yno  l*wer  a  chanddynt 
dybian  da  am  d.ano,  panh  diífuant  iddo,  ac 
eo  bod  yn  dderbyniol  o  hóno.  +  Ac  yr  oedd- 
ynt  hwythau  fel  eglwys  yn  anwyl  iawn  gan- 

ddo  yntau  a'i  frodyr,  ínegys  wedi  en  hysgrif- 
enu  yn  eu  caìonau,  fel  y  dywedasai  e»e  o'r 
blaen,  pen.  3.  2.  JA  phè  buasai  eu  galwad, 
ac  amgylchiadan  y  gwaith  mcwn  mauan  er- 
aill  yn  goddet,  buasai  yn  dda  ganddynt  hwy 
dreulio  ac  ymdrenlio,  a  byw  a  marw  yn 
mhliih  y  Corinthiaid,  gan  eu  caru  hwynt  a 
chael  eu  caru  ganddynt. 

4  *  Y  rnae  m  hyíder  fy  ymadrodd 
yn  fawr  wrthych.  "f  7  mae  gennyf 
orfoledd  mawr  o'ch  plegid  chwi :  °\ỳx 
wyf  yn  llawn  o  ddiddanwch,  ||  yn  dra- 
chyfìawn  o  lawenydd  yn  ein  holì  or- 
thrymder. 

m  pen.  3.  12.  a  6.  11.  a  10.  I,  2.  a  II.  21.  Epb  6.  19, 
20.    Phil.  1.20.    1  Thes    2.  2.  wp«n.l.    14.      |9    2-4 

1  Cor.  1.  4.  1  Tl.es.  2.  19.  •  arln.  6,  7  pen.  2.  14.  i  6.' 10.  Act.  5.  41.  Rhuf  5.  3.  Phil.  2.  17.  Co).  I.  24  1  Thes 
3.7-9.  Lgo  I.  2. 

*0  herwydd  cariad  yr  apostoì  atynt,  a'i 
feddyliau  da  ain.danynt;  yr  oedd  hyfder  ei" 
ymadrodd  yn  fawr  wrthynt :  nid  oedd  yn 
ofni  na  chymmerent  y  cwbl  inewn  ysbiyd 
brawdol,  a  gostyngedig  i'w  awdurdod  ef  fel 
apostol  Iesu  Grist.  t  Yn  y  teimladau  hvn, 
yr  oedd  ganddo  orfoledd  mawr  o'u  plegü 
hwy,  y  rhan  fwyaf  o  honynf;  ac  yroedd  megys 
yn  ymtfrostio  oblegid  eu  cariad  a'n  hufudd- 
dod  hwy  yn  mhob  màn.  J  Yr  oedd  yn  llawn 
o  ddyddanwch  yn  ei  enaid  wrth  feddwl  am 
yr  hyn  a  wnaethai  Dnw  yn  eu  plith  hwy 

jrwyddo  ef :  ||  ie,  yr  oedd  yn  dra  chyflawn  'o 
IjWenydd,  rfe  a'i  gyfeilüon,  yn  eu  hoil  or- thrymder,  o  herwydd  yr  efreithian  daionus  a 
gawsai  ei  lythyr  blaenorawl  ei  ar  y  Corinth- 
ìaid.  J 

5  *Canys  ̂ wedi  ein  dvfod  ni  i Macedonia,  i  ni  chafodd  eincnawd  ni 
ddim  llonydd  ;  r  f  eithr  ym  mhob  peth 
cystuddiedigywomMJoddi  alìan  yr 
oedd  ymladdau,  ||  oddi  fewn  '  ofnau. P  pen.  1.  ]6,  17.  a  2.  13  Act  '20  1  I  r«r  m  k 

?SPeaI'45?^12/1V2   23~3°-    ̂ -    8-  9°  Es.  13    V   '  £.  s! 
,  Ä T- ' *;£-*>„  2/ {co/,58  3JrV/- »1 Ur 2  S    <»        1 1     ou         ,1.  «-'Or.  lr>.  Si     .52.       t  pen. 

*  V*        \t™    a  ,2'  20'2L  Gal.4.1l,  19.20.  1  Tl.es.  3.  5. 
Gwedi  i  r  apostol  fyned  o  T.öas  i  Mace- 

^ma^Çwel  ar  pen.  2.  12,    13,)  ni  chafodd 
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ei  gnawd  ef  ddim  llonydd  gan  brofedigaeth- 
an  ac  erüdian  ;  t  yn  mhob  peth  yr  oedd  yu 
gystnddiedig  iawn,  yn  cacl  ei  dr.illo  li  yn  ei 
gorph  ac  yn  ei  feddwl  gan  Iuddewon  a 
Chenedloedd  yn  mhob  màn  :  í  oddi  allan  i'r 
eglwys,  nid  oedd'ond  gelynion  ac  erlidwyr 
yn  ei  amgylchynu;  ||  «c  oddi  fewn  i'r  eg- 
hvys,  yr  °edd  llawero  frodyr  gau,  a  phroffes 
wyr  anwadal,  yn  peri  ofnau  yn  ei  galon  ef 

am  danynt:  yn  enwedig  yr  oedd  qfn.au  o'i 
fewn  ef,  rhag  i'r  gau-athrawon  yn  Corinth 
wneulhur  mawr  niwed  i'r  eglwys  yno. 

6  *  Eilhr  Duw,  n  yr  hwn  sydd  yn 

diddanu  y  rhai  cystuddiedig,  ̂ fa'n diddanodd  ni  wrth  ddyfodiad  Titus. 
«  pen.  1.  3,  4\  a  2.  14.  Es.  12.  1.  a  51.  12.  a  57.  15,  18. 

a  61.  1,  2.  Jer.  31.  13.  Mat.  5.  4.  Ioan  14.  16.  Rl.uf.  15  5. 
Pliil.  2.  1.  2  Thes.  2.  16,  17.  *  pen.  2.  13.  1  Cor.  16.  17, 

18.   1  Tl.es    3.  2,  6,  7.  3  loan  2—4. 

*  Mae  yr  apostol  yn  dra  gofalus  i  br'íodoli 
pob  cysur  a  chynnaliaeth  oedd  yn  gael,  i 
Üduw;  yr  hvvn  sydd  yn  dyddann  y  rhai  cjs- 
tuddiedig.  Dywediad  gwerthfawr  am  Dduw 

yw  hwn,  i  bawb  a'i  hofnant  ef,  ac  a  ymddir- 
iedant  ynddo  dàn  eu  cystnddiau  ;  Duw  yn 
dyddanu  y  rhai  cystnddiedig  yw  efe,  efe  a 

ŵyr  pa  bryd  a  pha  fodd  i'w  dyddanu,  ac  efe 
a  all  eu  dyddanu  y  pryd  a'r  modd  y  mỳno; 
mae  yn  ewyllysgar  iawn  i  wneyd  hyny. 
t  Dyddanodd  Duw  yr  apostol  y  trohwn  trwy 

ddyfodiad  Titus  o  í'orinth,  a  newyddion  da 
am  effeithiau  ei  lythyr  cyntaf  ef,  i  beri  di- 
wygiad  mawr  yn  yr  eglwys  yno.  Yn  yr  ep- 
istol  hwn  (pen.  2  13.)  mae  son  gyntaf  am 
Titus,  nid  yw  Luc  yn  son  dim  am  dano  yn 
yr  Actau  :  cawn  achlysnr  i  sylwi  rhyw  beth- 
an  am/iano  eto,  yn  fwy  prîodol  nac  yn  y 
fàn  hon. 

7  *  Ac  nid  yn  unig  wrth  ei  ddy- 
fodiad  ef,  2/fond  hefyd  wrth  y  di- 
ddanwch  â'r  hwn  y  diddanwyd  ef  yn- 
och  chwi,  z^pan  fynegodd  efe  ì  ni 
eich  a  awydd-fryd  chwi,  ||  eich  ógalar 
chwi,  §  eich  c  zêl  tu  ag  attaf  fi ;  fel  y 
Uawenhêais  i  yn  fwy. 

y  Act.  11.  23.  Rhuf.  I.  12  Col.  2  5.  1  Thes.  S.  8. 
2  Ioan  4.  z  arln.  11.  pen.  2.  9.  Salm  141.  5.  Di»r.  9  8, 

9.  a  p«n.  5.  2.  a  S.  16.  Luc  22  14  Phil.  1.  -i0.  H»b  2. 
1.  lago  5.  17.  Jud.  3.  b  adn.  10.  B^rB  2.  4,  5.  Sulm  6. 
1-6.  a  30.5.  a  31.  9-11.  »  38.  18.  »  51.  1  •  126  5,  8. 
Jer.  31.  18-20.  Mat.  5.  4.  a  26.  75.  Ia$o  4.  9,  10.  c  j.en. 
1.  14.  a  2.  3.   1  Thes.  3.  6. 

*  Nid  dyiodiad  Titus  yn  unig,  wedi  hir 

ddysgwyl  a  gwedd'ío  am  dano,  a  fu  yn  ddy- 
ddanwch  i  Faul;  +,  ond  hefyd  yr  hanes  cys- 

urus  a  roddodd  efe,  am  y  boddlondeb  a'r 
hyfrydwch  mawr  a  gawsai  yn  ei  gj  mdeithas 

à'r  Corinthiaid,  ac  yn  yr  olwg  eysurus  a  dy- 
mnnol  oedd  ar  bethau  yn  eu  piith  hwy:  yr 
oeddynt  hwy  wedi  dyddann  Titus,  acyr  íiedd 
clywed  hyny  yn  ddyddanwch  mawr  i  Paul. 
í  Yn  enwedig  clywed  am  "  awyddfryd  "  y 
Corinthiaid  i  dderbyn  cynghorion  a  rhybudd- 
ion  yr  apostol  yn  ei  lythyr  c^ntaf,  ac  i  ddi- 

wyeio  pethau  yn  yr  eglwys  yn  gyfatebol  i'r 
Uythyr  hwnw.  |j  Eu  galar  am  y  gwarth  yn 
en  püth  eu  hunam,  yn  enwedig  y  d\n  god- 
inebus  ;  nen  ynte  eu  galar  am  ohdio  u.eddwl 
yr  apostol  trwy  oddef  y  gwarth  hwnw,  yr  hyn 
a  barasai  iddo  ysgrifenu  mòr  llym  afynt  ytro 
cyntaf.  §  En  zel  1  weithredu  yn  ol  ei  gyng- 
horion  ef,  er  dangos  eu  parch  a'u  cariad  ato, 
a'u  hufudd-dod  iddo. 



Bod  duwiol  dristwch  yn II  COR.  VII. 
yweiihio  edifeirwch. 

6  *Canys  *er  i  mi  eich  tristâu  chwi 
mewn  llythyr,  fnidywerìifar  gennyf, 

e  er  bod  yn  edifar  gennyf ;  J  canys  yr 
wyf  yn  gweled  dristâu  o'r  llythyr  hwn- nw  chwi,  ||  er  nad  oedd  ond  dros  amser. 

dadn.6.  II.  pen.  2.  2— II.  GaUr.  3.  32.  Mat.  26.  21, 
22  Luc  22.  61.62.  loao  16.  6.  »81.17.  Heb.  12.  9-U. 
Dat    3.    19.         Ex.  5.  22,  23.  Jei.  20.  7—9. 

*  Yr  epistol  cyntaf  at  y  Gorìnthiaid  yn 
ddîammau,  a  feddylir  wrth  y  "  llythyr  "yma  ; 
yr  oedd  hwnw  yn  dra  Ilŷm  yn  ei  argyhoedd- 
iadau  a'i  geryddon,  fel  yr  oedd  yn  wir  ang- 
eurlieidiol  ei  fod,  a  chwedi  tristâu  yr  eglwys 
yn  gyffredinol,ondyn  dduwiol,ac  i  edifeirwch. 
t  Nid  yw  edifar  genyf  yn  awr>  wedi  gweled 
effeithiau  mòr  ddaionus;  er  bod  yn  ofidus 
iawn  genyf  y  pryd  hwnw,  orfod  ysgrifenn 
mòr  llym  a  cheryddol  at  rai  a  garwn  mòr  fawr. 
Hyna  yn  ddíammau  yw  meddwl  y  geiriau. 

"  Nid  ywedifar, — erbod  ynedifar;"  oblegid 
fel  yr  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  dan  ys- 
brydoliaeth  anffaeledig  Dnw,  nis  gallwn  fedd- 
wl  fod  yn  edifar  ganddo  (yn  ystyr  briodol  y 
gair,)  am  ddim  a  ysgrifenodd.  Pan  m;;e 

Meddyg  yn  rhoddi  cyfferi  cryfion  iawn  i'r 
claf,  mae.yri  ofni  am  y  canlyniad,  ac  braidd 
yn  edifarâu  eu  rhoi:  ond  pan  y  gwelo  hwynt 
yneffeithioyn  dda,nid  yw  yn  edifar  ganddo 
eu  rhoddi.  A  phan  mae  tad  yn  gorfod  cer- 
yddu  ei  bîentyn  yn  llý  n  iawn,  mae  yn  dra 
gofidus  ganddo  wneyd  hyny  ;  ond  pau  welo 

effeithiau  daionus  o'r  cerydd,  nid  yw  yn 
edifar  ganddo  ei  roddi,  pa  faint  bynag 
a  gostiodd  hyuy  o  boen  i'w  deimladau  ef  o'r 
blaen.  J  Yr  wyf  yn  gweled  yn  awr,  wrth  yr 

hyn  a  fynegodd  Titns,  i'r  llythyr  hwnw  eich 
tristàu  chwi  yn  fawr  iawn  ;  ||  ond,  bendigedig 
fyddo  Duw,  nid  oedd  ond  dros  amser  ;  par- 
odd  i  chwi  edifarâu  yn  dduwiol,  a  diwygio 
pethau  yn  eich  plith,  ac  yna  trôdd  y  tristwch 
yn  llawenydd. 

9  *  Yn  awr/yr  ydwyf  yn  llawen, 
nid  am  eich  tristâu  chwi,  f  ond 
am  eich  tristâu  i  edifeirwch  :  |can- 
ys  tristâu  a  wnaethoch  yn  dduwiol, 
g  ||  fel  na  chaech  golled  mewn  dim 
oddi  wrthym  ni. 

/Gwel  ar   adu.  6,  7.  ae  ar    Aabn.  10.— Preç.  7. 
31.  18-20.  Zec.  12    10.    Luc  15.  7,  10,  17-2»,  32.    Act.  20. 
31.         g  pen.   2.  16.  a  10.  8-10.  a  13.  8-10.  Es.  6.  9-11. 

*  Yn  awr  yr  oedd  >r  apostol  yn  llawen 
nid  am  iddo  dristâu  neb  yn  Corinth,  fel  pe 
buasai  yn  ymhyfrydu  yn  eu  gotìd  hwy  ;  t  ond 

am  iddo  en  tristân  i  ediî'eirwch,  a  bod  yn 
foddion  i'w  dwyn  i'w  Ue,  ac  i  ddiwygio  peth 
an  be'íus  yn  en  p'.ith.  j  Tristâu  yn  dduwiol  a 
wnaethent ;  dan  ddylanwadau  Ysbryd  a  gras 
Duw,  dan  wir  deimiad  goíìdus  o  bechod  yn 

erbyn  Duw,  gan  ei  gyí'addef  yn  o^tyngedig 
ger  bron  Duw,  ei  gásâa  a'i  roddi  ymaith  yn 
ol  cwyllys  sanctaidd  Duw.  ||  Fel  hyn  nid 
oeddynt  yn  cael  còlled  mewn  dim  oddi  wrth 
yr  apostol,  eithr  ennill  a  lles  mawr  :  ymadael 

â'u  pechodan,  ac  ymadnewyddii  mewn  sanct 
eiddrwydd,  cysur,  heddwch,  a  chymdeithasà 
Duw. 

10  *Canysduwioldristwch  fsydd 
yngweithio  Aedifeirwch,  Jeriachawd- 
wriaeth  ||  ni  bydd  edifeirwch  o  honi : 

'§eithr  tristwch  y  byd  sydd  yn  gweith- 
io  angau. 

v  pen.  12.  21.  2  Sam.  12.  13.  1  Bren.  8.  47—50.  Job  33. 
27,23.  Rzec.  18.  27— 30.  Jon*  3.  8  — 10.  Mat.  21 .  28-32. 
•  26.  75.  Luc  15.  10.  a  lî».  13.  Act.  3.  19.  *  11.  18.  2  Tiin. 

2.  25,  26.  i  Gen  4.  13-15.  a  30.  1.  1  S*m.  30.  6.  2  Sara. 
13.  4.  a  17.  23  I  Bieu.  21.  4.  Oiar.  15.  13,  15.  a  18.  14,  22. 
Jona  4.  9.  Mat.  27.  4,5.  Heb.  12.   17. 

*  "  Duwiol  dristwch,"  neu  dristwch  yn  ol 
Duw :  yn  ol  gorchymyn  Duw,  o  weithrediad 
Duw,  cyfatebol  i  air  Duw,  ac  er  gogoniant  i 
Ddnw:  \vc\\q  y  duwiol  dristwch  hwn  yn 
gweithio  edifeirwch;  nid  edifeirwch  ydyw, 
(medd  Pool,)  ond  ìnae  yn  gweithio  y  cyf- 
newidiad  hwnw  mewn  calon  a  buchedd,  ag 
sydd  edifeirwch.  Mae  yn  dwyn  y  galon  i  ag- 
wedd  ostyngedig  a  drylliedig,  i  ofni  cosp,  i 
weddio  am  drugaredd,  i  gasâu  a  marweiddio 
pob  pechod.ac  iymgais  am  rodio  mewn  new- 
ydd-deb  buchedd  o  hyn  allan.  X  Edifeirwch 
i  iachawdwriaeth  yw  yr  edifeirwch  hwn,  gan 
ei  fod  bob  amser  yn  gyssylltiedis  â  ffydd  yn 

Nghrist,  ac  â.  rhan  yn  ei  iawn  a'i  aberth  ef ; 
ac  nid  edifarâ  neb  byth  o  dristâu  ac  edifar- 
âu  fel  hyn  er  iachawdwriaeth.  ||  "  Ni  bydd 
edifeirwch  o  hóui,**  sef  o'r  iachawdwriaeth ; 
ni  bydd  Duw   yn    edifarâu  ei  rhoddi,    Rhuf. 

11.  29;  ac  ni  bydd  neb  a'i  caffo  yn  edifarâa 
ain  ddim  a  ddyoddefasant  i'w  chatl,  bydd  yn 
anfeidi  ol  fwy  na  thaledigaeth  i  bawb  a'i  catfo. 
§  Ti  istwch  dynion  y  byd,  ac  am  bethan  y  byd, 
inae  yn  gweithio  angan,  tymmorol  a  thragy- 
wyddol  hefyd,  yn  aml :  mae  yn  sychu  i  fyna 
yr  ysbryd,  yntòri  y  gdon  falch  wrthryfelgar, 
yn  gýru  dynion  i  gyfìawni  y  drygau  mwyaf, 
ac  yn  arnl  i  hunan-laddiad  :  fel  hyny  mae  yn 
gweithio  angau  tymmorav\l  a  thragywyddoi  i lawer. 

11  *Canys  wele  hyn  yma,  Äeich 
tristâu  chwi  yn  dduwiol,  f  pa  zastud- 
rw^dd  ei  faint  a  weithiodd  ynoch,  îe, 

mlpa  ymddiffyn, 'ie,  \\pa  "sorriant, 
íe,  §  pa  °  ofn,  'ie,  * pa  p  awydd-fryd,  íe, 
pa  Q  zêl,  ie,  f  pa  r  dd'ial !  \  Ym  mliob 
peth  y  s  dangosasoch  eich  bod  yn  bui 

yn  y  peth  hwn. k  adn.  9.  Es.  66.2.  Zeo.  12.  10-14.  lCor.5.  3. 
/  Gwel  ar  ado.  7.    1  Cor.  12.  25.   Tit.  3.   18.  m  Gei 
6,  7.  1  Cor   5.   13.   Eph.  5.  11.  ITIm.  5.  21,  22.        »2Sam. 
12.  5—7.  Neh.  5.  6,  &c.  a  13.  25.  Job  42.  6.  Jer.  31.  IS-30 
Dan.  6.  14.  Marc  3.  5.  o  ad.i.  1.  Salio  2.  II.  Diar  14 
16  a  28.  14.  fthuf.  U.  20.  Pbil.  2.  12.  Heb.  4.  1.  *  12.  15: 
16.  1  Pedr  1  17.  Jud.  23.  p  Salai  38.  9.  a  145.  19.  Can 
8  16.  F,s.  26.  18.  1  Pedr  2.  2.  q  pea.  9.  2.  Salm.  69.  9. 
a  119.  139.  Ioan2.  17.  Act.  17.  16.  r  Salm  35  13.  Mat 
5.  29.  Marc  9.  43-48.  *  peu.  6.  1.  a  13.  7.  Rbuf.  14.  18. 2  Tim.  2.  15. 

*  Gan  i'r  Cori/Uhiaid  gael  eu  tristâu  yn 

ddnwiol  fel  y  sylwyd  uchod,  a'u  tristâu  i  ed- ifeirwch  er  iachawdwriaeth,  yroeddy  ffrwyth 

au  yn  amlwg  iawn  i'w  gweled  ynddynt:tpa 
astudrwydd,  neu  ofal,  dioed  a  phenderfynol 
a  weithiodd  ynddynt,  i  ddiwygio  pethau  yn 
eu  plith,  yn  enwedig  i  osod  dysgyblaeth  ar  y 
dyn  godinebus;  er  dangos  nad  oeddynt  yr 
goddef  pechod  oddi  ar  egwyddor  ddrwg,  eithi 
o  esgenlnsdra  a  gormod  diofalwch.  %  l*a  aw 
ydd  a  ddangosasant  i'w  hymddiffyn  a'u  glanâi 
eu  hunain  Ofldi  wrth  bechod  y  dyn  hwnw,  ei 
eu  hanrhydedd  eu  hunain  fel  Cristionogion 
ac  er  aùrhydedd  yr  efengyl.  ||  Pa  sorian 
sanctaidd  a  weithiwydynddynt,  yneu  herbyt 
eu  hunain  am  oddef  y  fath  bechod  cyhyd  yr 

yr  eglwy3,  ac  hefyd  yn  erbyn  y  fath  bechad 



Paul  yn  dangos  ei  ofal II  COR.  VII. dros  y  Corinthiaid. 

ur  flìaidd  a'i  bleidwyr.  §  Pa  ofn  duwiol,  rhag 
digofaint  acheryddon  Duwamyfath  bechod, 
a  rhag  i'r  cyfry  w  bechod  dori  allan  yn  yr  eg- 
Iwys  drachefn.  *  Am  yr  awydd-fryd  a'r  zel, 
gwel  ar  adn.  7  :  awydd-fryd  am  burdeb  a 
saneteiddi  wydd  yn  yr  eglwys,  a  feddyliryma 
inae  yn  debyg,  a  zcl  dros  ogoniant  Duw  ac 

aurhydedd  ei  efengyl  a'i  achos.  J  Yr  oedd 
eu  hawydd-fryd  a'u  zel  yn  y  pethau  uchod 
mòr  fawr,  fel  yr  oeddynt  yn  barod  megys  i 
ddîal  arnynt  eu  hunain,  tiwy  ymostwng  i  bob 

cerydd  a  darostyngiad,  er  anrhydedd  i'r  ef- 
engyl.  í  Yn  tnhob  peth  hwy  a  ddangosasant 

en'bod  yn  bur  yn  y  peth  hwn,  ac  heb  achos 
achwyn  mwyach  yn  eu  herbyn  fel  eglwys  o'i 
herwydd.  Dywed  rhai  fod  yr  adnod  hon  yn 

cynnwys  saith  o  nodau  gwir  edifeirwch,  i'w 
cael  yn  mhob  dyn  edifeiriol ;  ond  efallai  nad 
oeddynt  oll  yn  mhobdynyn  eglwys  Corinth, 

eithr  rhai  o'r  petliau  yn  y  naill,  a  rhai  yn  er 
eill  o  honynt,  yn  ol  eu  gwahanol  amgylchiad 
au,  a  gwahanol  raddau  eu  heuogrwydd  nen 

eu  dì'euogrwydd   yn  achos  y  dyn  godinebus, 
12  *ü  herwydd  paham,  er  ysgrif- 

enu  o  honof  attoch,  '  ni  ysgrifenais  o'; 
blegid  ef  a  wnaethai  y  cam,  f  nac  o- 
blegid  yr  hwn  a  gawsai  gam,  \  ond 

u  er  mwyn  bod  yn  eglur  i  chwi  ein 
gofal  drosoch  ger  bron  Duw. 

t  pen.  2.  9.  1  Coi.  5.  1.  u  peu.  2.  4,  17.  a  II.  11,  28. 
1  Tim.  3.  5. 

*  Mae  yr  aposíol  yn  mhellacb  yn  sicrâu  i'r 
Corinthiaid,  er  eu  cysuro  wedi  eu  tristâu  nad 
ysgrifenasai  efe  mòr  llym  atynt  yn  achos  y 
godinebwr,  o  gasineb  a  rhagfarn  personol 
tuag  at  y  dyn  hwnw  a  wnaethai  y  cam,  nac 
o  herwydd  y  dyn  hwnw  yn  unig  mewn  un 
ystyr;  tnac  ychwaith  o  ryw  bleidgarwch 

personol  i'w  dad  ef,  yr  hwn  a  gawsai  y  fath 
gam  gwaradwyddus  yn  y  tro  íì'íaidd  hwnw  : 
tond  ei  ddyben  ef  yn  ysgrifenu  fel  y  gwnaeth 

j  oedd,  er  dangos  yn  eglur  iddynt,  y  gofal 
j  mawr  oedd  ganddo  ef  drostynt  oll  ger  bron 
!  Duw.  Yn  nechreu  yr  adnod  mae  efe  yn 
I  cyfeirio  yn  bennodol  at  y  prif  droseddwr,  ac 
)  yn  niwedd  yr  adnod  efallai  ei  fod  yn  cyfeirio 
i  hefyd  at  rai  beius  eraill  yn  Corinth,  a  barodd 
j  iddo  ef  ysgrifenu  ei  lytbyr  cyntaf  at  yr  eg- 
j  lwys  yno.  "  Nac  obleyid  yr  hwn  a  gawsai 
1  gam:"  gellir  meddwl  wrth  y  geiriau  hyn  fod 
'  |ad  y  godinebwr  yu  fyw  y  pryd  hwnw,  ac 
iddo  ef  gymmeryd  gwraig  ei  dad  ag  efe  yn 
ifywyr  hyn  oedd  gam  gwrthun. 

13  *  Am  hynny  x  nyni  a  ddiddan- 
wyd  yn  eich  diddanwch  chwi :  f  a 

|  mwy  o  lawer  y  buom  lawen  am  law- 
;enydd  Titus  ;  v  Joblegid  esmwÿtháu 
ar  ei  yspryd  ef  gennych  chwi  oll. 
í  *  pen.  2.  3.  Rhuf.  12.  15.  1  Cor.  12.  26.  a  13.  5—7. 
i  Phi  2.  28.  1  Pedr  3.  8.  v  adn.  15.  Rbuf.  15.  32.  1  Cor. 
'«■  18.  2  Tim.  1.  16.  Phile.  2"0. 

*  Gwedi  i'r  apostol  a'i  frodyr  glywed  am 
cdifeirwch  a  diwygiad  y  Corinthiaid,  a'u  dy- 

:  jddanwch  oddi  ar  yr  edifeirwch  a'r  diwygiad 
.nyny  ;  cawsant  hwythau  eo  dyddanu  hefyd 
yn  eu  dyddanwch  hwy.  t  A  chwanegwyd  eu 
jllawenydd  yn  fwy  o  lawer,  wrth  glywed  fel 
ìy  cawsai  calon  Titus  í:ì  Uawenâu  yn  eu  plith 
hwynt:  taethai  Titns  atynt  a  baich  trwm  ar 
l«i  ysbryd  yn  eu   hachos,  ond  esmwythâwyd 

851  
*"  : 

ei  ysbryd  ef  ganddynt  oll,  pan  welodd  eu  he- 
difeirwch  a'u  diwygiad. 

1 4  *  Oblegid  z  os  bostiais  ddim 
wrtho  ef  am  danoch,  ni'm  cywilydd- 
iwyd:  a  \  eithr  megis  y  dywedasom 
wrthych  bob  dim  mewn  gwirionedd, 
felly  hefyd  gwirionedd  oedd  ein  bost 
ni,  yr  hwn  a  fu  wrth  Titus. 

%  adn.  4.  pen.  8*24.  a9.  2—4.        «  pen.  1.  18—20. 
*  Mae  yn  debyg  fod  yr  apostol  wedidywedyd 

rhyw  bethau  canmoladwy  am  y  Corinthiaid 

o'r  blaen  wrth  Titus,  yr  hyn  mae  efe  yma  yn 
ei  alw  yn  fostio  am  danynt ;  a  chwedi  i  Titus 
fyned  yno,  a  chael  ei  foddloni  mòr  fawr  yn- 
ddynt,  nid  oedd  yn  gywiiydd  gan  Paul  iddo 
fostio  am  danynt  fel  y  gwnaethai,  ac  ni  chaf- 
odd  ei  gywilyddio  drwy  ddim  hanesiondrwg 
am  danynt  gan  Titus.  f  Fel  yr  oedd  Paul 
wedi  pregethu  gwirionedd  yr  efengyl  ynddi- 

dwyll  ac  yn  ddiragrith  i'r  Corinthiaid  ;  felly 
yr  oedd  yn  dda  iawn  ganddo  glywed  mai 
gwirionedd  oedd  ei  fost  ef  wrth  Titus  am 

danynt,  iddynt  lawn  ateb  i'r  ganmoliaeth  a 
roddasai  efe.  iddynt.  Fel  hyn  mae  yr  apostol 
yn  amlàu  geiriau  o  dangnefedd,  serchawg- 
rwydd,  a  chariad,  i  dymheru  meddyliau,  ac 
ennill  cariad  y  Corinthiaid  yn  mhob  modd. 

15  *  Ac  y  mae  ei  ymysgaroedd  ef 
yn  helaethach  tu  ag  attoch,  wrth  gofio 
o  hono  6eichufudd-dod  chwioll^  f  pa 
fodd  c  trwy  ofn  a  dychryn  y  derbyn- iasoch  ef. 

sn.  2.  9.      a  10.  5,  < 
ar  adu.  10,  II.     £zr 
119.  120.  £i.  66.  1. 

6.  5.  Phil.  2.  12. 

*  Yr  oedd  ymysgaroerìd,  neu  gariad  Titus, 
wedi  helaethu  a  chwanegu  yn  fawr  tuag  at- 
ynt,  wrth  gofio  en  hufudd-dod  hwy  oll,  yr 
hyn  a  ddangosasent  hwy  i  awdurdod  yr  apoa- 
tol  megys  ynddo  ef,  fel  cenad  oddi  wrtho  : 
ac  hefyd  wrth  gofio  eu  hufudd-dod  hwy  oll 
i'r  llyihyr  cyntaf  a  ddanfonasai  yr  apostoJ  at- 
ynt.  t  Yr  oedd  yn  eu  caru  yn  fawr  hefyd 
wrth  gofio  pa  fodd  y  derbyniasent  hwy  ef ; 
gydag  ofn  a  dychryn  rhag  iddynt  mewn  nn 
modd  ei  dristâu  neu  ei  ofidio  ef;  neu  fod 
dim  yn  eu  plith  nac  yn  ymddygiad  neb  o 
honynt,  yn  achos  iddo  ef  feddwl  yn  ddrwg 
am  danynt. 

16  *  Am  hynny  llawen  wyf, d  f  am 
fod  i  mi  hyder  arnoch  ym  mhob  dim. 

dl  Tbes,  3.  4.  Phile.  8,  21. 

*  Yr  oedd  Paul  yn  llawen  iawn  na  chaf- 
odd  ei  siomi  ynddynt  ;  t  ac  am  y  gallai 
weithian  hyderu  arnynt,  y  careut  ac  y  parch- 
ent  ef  fel  apostol  Iesu  Grist;  y  gwrandawent 
arno,  yr  ufuddâent  iddo,  ac  yr  ymddygcnt  o 

hyn  allan  yn  addas  i'r  efengyl  sanctaidd. 
PEN.  VIII. 

Paul  yn  annog  y  Corìnihiaid  i  gyframt  yn 

helaeth  i'r  saint  yn  Jcrusalem,  8çc. 

X  R  ydym  ni  hefyd  yn  hysbysu  i 

chwi,  frodyr,  *  f  y  gras  Duwr  a  rodd- 
wyd  yn  c  eglwysi  Macedonia  ; 

!.      Phil.  2.  12.      2  Thes.  3.  14. 
i  9    4.    a  10.  9    Job  21.  6.  Saln. 
Hos.  13.  1.    Act.  16.  29.    Eph. 

2—7. 

I  Cor."lí>.  10.  F.ph.  3.  8.  Col.  I.  29. 9.  Act.  16.  9-  Rhuf.  15.  26.  1  Thes.  1 

Act.  11.  21. 

•  peu.  9.  2,  4.    a  11. 

,  S.  a  4.  10. 



Paid  yn  canmol  haelioni II  COR.  VII. y  Macedoniaid. 

Mae  y  crybwylliad  a  wnaeth  yr  apostol  am 
ei  hyder  yn  y  Corinthiaid,  (pen.  7.  16,)  yn 
agor  y  drẁs  iddo  i  sôn  am  y  casgliad,  oedd 

et'è  yn  wneuthur  i'r  saint  yn  Judea;  yr  hyn 
sydd  yn  cymmeryd  i  fynu  y  bennod  hon  a'r 
nesaf.  *  Gyda  llawer  o  ddeheurwydd  bon- 
eddigaidd,  mae  efe  yn  arwain  at  y  mater, 
trwy  grybwyll  iddynt  fel  darn  o  hanes  pwys- 
fawr,  yr  hyn  oedd  eglwysi  Philippi,  Thes- 
saloniea,  a  Bo-rea,  yn  Maceduiiia  yn  ei  wneyd. 
t  Wrth  gaumol  haeiioni  yr  eglwysi  hyn,  mae 
efe  yn  ei  alw  yn  "  ras  Duw  a  roddwyd  yn- 
ddyut  ;  gaii  roddi  yr  achos  am  yr  erìaith  : 

gras  Duw  oedd  yr  achos,  a'u  hatlioni  hwy 
oedd  yr  effaith,  yn  deilliaw  o'r  achos  hyny. 

2  "Ddarfod,  dmewn  mawrbrofìad 
cystudd,  e  f  i  helaethrwydd  eu  lla 
wenydd  hwy,  -^a'u  dwfn  dlodi,  \  ym- 
helaethu  i «  gyfoeth  eu  haelioni  hwy 

d  1  TLes.  1 .  6.  a  8.  14.  a  3.  3,  4.  c  Neb.  8.  10-12. 

Act.  2.  45,  46.  /Marc  12.  42-44.  Luo  21.  1—4.  lago  2  5 
Dat.  2.  9.  g  oe:i.  6.  10.  a  9.  11,13.  Dant.  1S.  4.  Diar. 
11.  25.  E».  32.  5—8. 

*  Aui  dialiodau  yr  eglwysi  yn  Macedonia, 
gan  luddewori  a  Phaganiaid,  gwel  Act.  16. 
19,  &c.  ;  a  17.  5,  13:  fond  er  cymmaiut  eu 

heilid,  eu  cystudd,  a'u  dwfn  diodi;  eto  yr 
oedd  helaethrwydd  eu  Hawenydd  yn  yr  Ar- 

glvvydd  a'i  iachawdwriaeth,  wedi  ehangu  eu 
Cäl'jnau  hwy  mewn  cariad  ato,  ac  at  ei  saint 
tlodion  y  rhai  nis  gwelsent  ;  %  fel  yr  oeddynt 
yn  helaeth  iasvn  yn  nghyfoeth  eu  hitlioni  tu 

ag  atynt,  yr  hyn  oedd  brawf  o'u  gras,  eu 
cariad,  a  u  ìlawenydd  yu  yr  Arglwydd. 

3  *  Öblegid  h  yn  ol  eu  gallu  ( ■  yr 
wyf  fi  yn  dyst)  ac  k  uwch  law  eu  gallu, 
yr  oeddyntyn  ewyllysgar  o  honynteu 
hunain ; 

Jpen.9.6,  7.  Maro  14.  8.  Act.  11.  29.  1  Cor.  16  2. 
1  Pertr4.  11.  i  Rbuf.  10.  2.  Gal.  1.  15.  Col.  4.  13. 
4  adu.  12.  16,  17.  Ei.  35.  5,  2t,  22,  29.  I  C.on.  UV.  5,  6,  9, 
13-17.  Salra  110.  3.  1  Cor.  9.  17.  Phil.  2.  13.  1  Tiies.  2.  8. 
Piiiie.   14.  1   Pedr  5.  2.J 

*  Mae  yr  apostol  yn  canmol  dau  beth  yn 
haelioni  y  Macedoniaid  ;  1.  Eu  bodyn  ewyil- 
ysgar  o  honynt  eu  hunain  ;  heb  iddo  ef  gym- 
hell  (iim  arnynt,  dim  ond  crybwyli  yr  achos 
yn  unig.  2.  Jrlaeledd  eu  rhoddion  ;  jn  ol  eu 
gailu,  ac  uwclilaw  eu  gallu  :  bychan  oedd  eu 
gallu,  ond  rnawr  oedd  eu  rhoddion  mewn 
( 'ymhariaeih  i  hyny.  Yr  oedd  yr  apostol  yn 
dyst  o'r  pethau  uchod  oll ;  eu  tlodi,  eu  hew- 
yl!ysgarwch,a'u  rhoddion:  ac  yn  tystio  hyny 
er  caurnoliaeth  iddyut. 

4  *  Gan  ddeisyfu  arnom  trwy  law- 

er  o  ymbi),  *  a'r  dderbyn  o  honom  ni 
y  rhodd,  f  a  chymdeithas  m  gweinid- 
pgaeth  y  saint. 

/adu.  18,19.  Gan.  33.  10,  11.  2  Brea.  5.  15,  16.  Act 
16     15    I  Cor.   16.  3,  4.         m  pen.  9.  I,  12-14.    M*t    10.  42 
a  12  50  a  25.  40,  44,45.  Maro  14.  7.  Io,m  19.  2C,  27.  Acl. 
6  1.  fcc.  a9.  39-41.  a  21.  17.  Rhuf.  15.  25,  26.  I  Cor.  16. 
1,  !3.  Gdl.  2.  10  a  6.  10.  1  Thu.  5.  10.  Pbile.  5,  tì.  Heb. 
6.  lü.  1  loan  3.  16—18. 

*  Yn  Ue  bod  yr  apostol  yn  gorfod  ymbil 
arnynl  hwy  roddi,  yr  oeddynt  hwy  yn  deis- 
yfu  trwy  lawer  o  ymbil,  amo  ef  a'i  frodyr  i 
dderbyn  eu  thodd  hwynt;  fa  chymnieryd  y 
dratferth  o  drosglwyddo  a  chyfranu  y  rhodd 

hòno  i'r  saint  tlodion  yn  Judea,  fel  y  byddai 
liyny  yn  arwydd  o'u  cymdeithas  a'n  cyd-ym- 
deimlad  hwy  â'r  cristionogion   trallodus  yno. 

-5  *  A  hyn  a  wuuethant,  nid  íel  yr 
oeddym  ni  yn  gobeithio,  f  ond  nhwy 
a'u  ihoddasant  eu  hunain  yn  gyntaf  i'i 
Arglwydd,  Jac  °i  ninnau  trwy  ewyllys Duw : 

n  pen.  5    14,  15.  1  Saro.   1.  28.  2    Croü.  30.  8.    Es.  44. 
—5.  Jor.  31.  33.  Zeo.  13.  9.   Rhuf.  6.  13.  a  12.  1.  a  14.  7-9 
1  Cor.  6.   19,  20.         o  pen.  4.  5.      1  Cron.  12.  18.      2  Cron. 
30.  12. 

*  A  hyn  oll  a  wnaethant,  yn  mhell  uwch- 
Iawr,  a  ihros  ben  yr  hyn  oecìd  yr  apostol  a'i 
frodyr  yn  obeithio;  f  hwy  a  roddasant  eu 

personau  eu  hunain  yn  gyntaf  i'r  Arglwydd 
lesu,  fel  ei  bobl  waredoí  a  phriodoi  ef,  yn 
awyddus  i  wcithrcdoedd  da;  %  ac  yna  hwy 

a'u  rhoddasant  eu  hnnain  i'r  apostol  a'i  frod- 
yr,  ftl  gweinidoííion  Crist,  i'w  cyfarwyddo 
hwynt  yu  eu  hoil  achosion,  yn  ol  ewyljys 
Duw,  ac  i  ddefnyddioeu  talentau  er  ei  ogon 

iant  ef  a  chy  nnorthwy  i'w  achos  a'i  bobl. Pan  roddo  dynion  eu  hunain  yn  gyntaf 
Arglwydd,  yna  bydd  yn  hawdd  ganddyc 
roddi  eu  liunain  i  weision  yr  Argluydd,  i'^ 
ttin  hwy  yn  mhob  peth  yn  oi  ewyllys  a  gair Duw. 

6  *  Fel  p  y  dymunasom  ni  ar  Ti- 

tus,  megis  ydechreuasai  efe  o'rblaen, 
felly  hefyd  orphen  o  hono  yn  eich  plith 
cliwi  f  y  gras  hwn  hefyd. 

p  adn.  16,  17.  pen.  12.  18. 

Ös  oerld  y  Macedoniaid  tlodion  a  thrallod- 
edig  wedi  rhagori  ar  obaith  a  dysgwyliad  yr 
apostol  yn  ógbyfoeth  eu  haelioni;  nid  otdd 
ammheuaeth  ganddo  nad  atebai  y  Corinthiaid 

goiudog  i'w  ddysgwyliad  ef  am  danynt  yn 
gyflawn.  *  Dechreuasai  Titus  y  gwaith  da 
hvvii  yn  eu  plsth  pan  fuasai  yn  Corinth 

blaen ;  am  liy  iiy  dyinunodd  Paul  arno  fynec' 
yno  drachcfu  a'i  oi  phen.  +  "  Y  gras  hwn  :  ' 
sef  y  casgliad  i'r  saint.  Gweiar  adu.  l,ckarin 
gras,  neu  rad  lodd. 

7  *  Eithr  s  feì  yr  ydyoh  yn  mhot 

peth  yn  helaeth,  f  mewn  7  ffydd, 
gair,  a  *gwybodaeth,  a  phob  astud- 
iwydd,  ac  'yn  eich  cariad  tu  ag  at 

tom  ni ;  J  edrychwch  a'r  fod  o  hon- 
och  yn  wy  gras  hwn  hefyd  yn  xehel aeth. 

q  Rliuf.  15.  14.  1  Cor.  I.  5.  a  4.  7.   a  14.  12.   Dat.  3.  17 
r  1  Cor.  Ì3.  2.        *  1  Cor    8.  I,  2.      a  13.  8.  t  pen.  7.  7 
m  Phìl.  1.  9,  11.  1  The».  4.  9,  10.  2  Tües.  1.  3.  I  Pedr  I 
22.  2  Pe;lr  1.  5— 8.  x  adn.  6.  pen.  9.  14.  Eph.  4.  28 
2  Tiui    2.   1.   \Ub.  12.  28.  2  Pedr  3.  18. 

*  Er  nad  oedd  yr  apostol  yn  arfer  on< 
ychydig  hyawdledd  areithyddawl  yn  ei  breg 
ethu  a'i  epistolau  :  eto  efe  a  wyddai  pa  fod» 
i'w  ddefnyddio  pan  fyddai  yn  angentheidic 
er  gogoniaut  Duw,  a  lles  yr  eneidiau  oed< 
dan  ei  ofal  ef.  Nid  oedd  efe  yn  troi  duw 
inyddiaeth  i  ymadrodd  teg  a  chelfydd  ;  et 
yr  oedd  yu  defnyddio  hyny  weithiau  ft 
Uaw-forwyn  i  dduwinyddiaeth.  Am  hyny 
gan  ei  fod  yma  yn  myned  i  wasgu  y  ddyled 
swydd  fawr  o  elnsengarwch  ar  y  Corintl; 
iaid,  mae  yn  ceisio  eu  hennill  hwy  i  hyn 
rntwn  dull  hyawdlaidd  iawn,  a  thrwy  e 

canmoi  hwynt  am  eu  grasau  a'u  rhinwedda 
eraiü.  t  Yn  1.  Mewn  "  tFydd  ;"  trwy  y 
hon  y  derbyniasent  yr  efengyl,  a  Christ  y 

yr  efengyl.    2.  Mewn  "gair;"   neu   ddaw 



Ddarfod  i  Grist  ei  dlodi II  COll.  VIII. 
ei  hun  i'n  cyfoethoyi  ni. 

ymadrodd,  i  lefaru  wrth  Dduw  mewn  gwedd- 
ìau,  ac  wrth  ddynion  â  thafodau  dieithr, 
mewn  athrawiaeth,  neu  drwy  brophwydol- 
iaeth.  3.  Mewn  "  gwybodaeth  ;"  o  athraw- 
iaeth  a  dirgelwch  mawr  yr  efengyl,  a  gwyb- 
odaeth  naturiol  hefyd  uwchlaw  llawer. 

4.  Mewn  pob  "  astudrwydd,"  neu  ddiwyd- 
rwydd,  yn  ol  y  Saesoneg  ;  pob  gofal  a  diwyd 

wr  yn  etifedd  pob  peth  ;  J  eto,  yn  ei  ras  a'i 
dosturi  digyffelyb  tnag  at  hechadunaid,  efe 
a  aeth  er  ein  mwyn  ui  yn  dlawd  ;  efe  a  gym- 
merodd  y  natur  ddynol,  cyffelybiaeth  cnawd 
pechadurus,  ac  yn  y  natur  hòno  efe  a  gudd- 
iodd  ei  ogoniant,  ac  a'i  hymddifadodd  ei  hun, 
tnegys,  o'i  holl  gyfoeth,  o  ran  gwneyd  defn- 
ydd  ei  hun    o  hòno  ;  ac   a   ymostyngodd  yn 

rwydd  am  achos  yr  efengyl,  a  llwyddiant  yr  [  agwedd  gwas,  i'r  tlodi  iselaf,  yn  faban  mewn 
eglwys  yn  eu  plith  eu  hunain.  5.  Ac  hefyd 
mewn  cariad  tuag  at  weinidogion  yrefengyl; 
er  bod  rhai  o  honynt  yn  fyr  yn  hyny,  eto  yr 
oedd  eraill  yn  helaeth  ynddo,  ac  yr  oedd  yn 
well  gan  Paul  ganmol  y  rhai  hyny  na  beio  y 
lleill.  î  Gan  eu  bod  yn  helaeth  yn  y  pethau 
eraill  oll,  mae  yr  apostol  yn  en  hannog  yn 
daer  i  fod  yn  heìaeth  hefyd  yn  eu  helusen- 
garwcha'uhaelioni;  "  yn  y  gras  hwn  hefyd," 
fel  prawf  eu  bod  yn  helaeth  yn  y  grasau  er- 
aill. 

8  y  *  Nid  trwy  orchymyn  yr  ydwyf 
yn  dywedyd,  f  ond  z  oblegid  diwyd- 
rwydd  rhai  eraill,  Ja  "chanbrofi  gwir- 
ionedd  eich  cariad  chwi. 

y  adn.  10.  pen.  9.  7.  1  Cor.  7.  6,  12.  25.  %  adn.  1—3. 
i)«n.  9.  2.      Rhuf.    11.12—14.       Heb.  10.  24.  a  adn.  24. 
pen.  6.  6.  Josh.  24.  14.  Ezec.  33.  31.  Rhuf.  12.  9.  Eph.  4. 

15.  a  C.  24    lago  2.  14—16.  1  Pedr  1.  22    1   loan  3.  17—19. 

»  Nid  gorchymyn  yn  dra-arglwyddiaethol 
iddynt  gyfrann  yr  oedd  yr  apostol ;  na  dy- 
wedyd  pá  faint  addylasent  hwy  oll  fel  eglwys 
ei  roddi:  yn  hytrach  na  hyny  gweli  ganddo 
ei  fod  yn  offrwm  gwirfodd,  fel  y  byddai  Duw 
yn  tueddn  calon  a  meddwl  pob  un.  +  Ond  yr 
oedd  yn  eu  hannog  i  hyn  oblegid  diwydrwydd 
a  haelioni  gwirfoddol  eglwysi  eraill ;  ni  fynai 
er  dim  bod  ei  gyfeillion  yn  Corinth  yn  ol  i 
gristionogion  eraill  yn  eu  cyfraniadau  elusen- 
awl.  %  Ac  yn  hyn  hefyd,  caent  hwy  gyfle  i 

i  brofi  eu  cariad  at  yr  apostol,  at  y  saint,  ac  at 
[  yr  Arglwydd  Iesu ;  ac  y  caffai  pawb  weled 
\  mai  nid  caru  ar  air  ac  ar  dafod  yn  unig  yr 
I  oeddent,  ond  mewn  gweithred  a  gwirionedd 
!  hefyd.  Fel  mae  ein  cariad  at  Dduw  yn  cael 

j  ei  brofi  yn  «in  hufudd-dod  i'w  orchymynion íef,  fellymae  ein  cariad  at  bobl  Dduw  yn 
'  cael  ei  brofi  yn  ein  helusengarwch  iddynt 
1  pan  fyddont  mewn  angen  a  chyfyngder. 

9  *  Canys  chwi  a  adwaenoch  6ras 
iein  Harglwydd  Tesu  Grist,  +  iddo  ef, 

rac  yntau  yn  gyfoethog,  Jfyned  d  er 
eich  mwyn  chwi  eyn  diawd,  -Tel  y 
cyfoethogid  chwi  trwy  ei  dlodi  ef. 
!  b  pen.  13.  14.  loan  1.  14,  17.  Rhuf.  5.  8,  20,  21.  1  Cor. 
II.  4.  Eph.  1.  6—8.  a2.  7.  a  3.  8,  19.  c  Salm  102.  25—27. 
|!oan  1.  1-4,  10.  a  16.  15.  1  Cor.  15.  47.  Phil.  2.  6.  Col.  1. 
,16,17.  Heb.  1.  %  6-14.  d  Es.  62.  1.  a  65.  8.  Ioan  12. 
.30.  a  17.  19.  Col.  I.  24.  e  Es.  53.  2.  Mat.  8.  20.  a  17.  27. 

'«  20.  28.  Marc  6.  3.  Lac  2.  7.  a  8.  3.  a  9.  58.  Phil.  2.  7,  8. 
ir  peo.  6.  10.  Lnc  16.  11.  Rhuf.  8.  32.  a  11.  12.  1  Cor.  3. 
M,  22.  Eph.  3.  8.  1  Tim.  6.  18.  Iago  2.  5.   Dat.  21.  7. 

*  Dyma  y  rheswm  cryfaf  o  lawer  eto,  i'w 
|(iannog  hwy  i  gynnorthwyo  y  saint  tlodion  ; 
irlnabyddiaeth  athrawiaethol,  grediniol,  a 
jhrohadol,  o  gariad  a  gras  ein  Harglwydd 
jlesu  Grist :  os  oeddynt  yn  gwybod  rhywbeth 
im  hyny,  nis  gallent  lai  na  thosturio  wrth  ei 
•aint  tlodion  ef.  t  Pel  tragywyddol  Fab 
■Duw,  yr  oedd  efe  yn  aníeidrol  gyfoethog,  yn 
,>erchen  ar  holl  oludoedd,  gogoniant  a  ded- 
wyddwch  y  Duwdod,  ac  yn  Arglwydd  pawb 
'  phob  peth  oll  trwy  yr  hoif  grëedigaeth 
awr  i  gyd.     Ac  er  ei  wneuthur  fel  Cyfryng- 
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cadachau  yn  y  preseb,  heb  le  i  roddi  ei  ben 
i  lawr,  yn  wr  gofidus  a  chynnefin  â  dolur, 
yn  warthrudd  dynion  a  dirmyg  y  bobl,  ac  o'r 
diwedd  i  farw  yu  warthus  a  phoen us  fel 
drwg-weithredwr  ar  y  groes.  ||  Fel  hyn  darfu 
i  Arglwydd  y  gogoniant  ymddarostwng,  yrn- 
wagâu,  a'i  ddibrisio  ei  hun  er  ein  mwyn  ni  ; 
fel  trwy  ei  dlodi  annhraethol  ef  y  cyfoethog- 
id  ni  byth,  mewn  gras  a  phob  bendith  ys- 
brydol  yma,  ac  mewn  gogoniant  yn  y  nef. 
Yn  marn  yr  apostol,  yr  oedd  Iesu  yn  gyf- 
oethog  cyn  ei  fyned  yn  dlawd  ;  myned  yn 
dlawd  a  wnaeth  o'i  ras  a'i  wirfodd  ei  hun  er 
ein  mwyn  ni  ;  ond  fel  dyn  efe  a  anwyd  ac  a 
ddygwyd  i  fynu  me«n  tlodi,  mewn  tlodi  y 
treuliodd  ei  holl  fywyd  ;  ac  ar  oi  ei  adgyf- 

odiad  a'i  esgyniad  y  dechreuodd  fyned  yn 
gyfoethog ;  gan  hyny  os  nad  oedd  efe  ddim 
mwy  na  dyn,  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  dlawd 
cyn  bod  yn  gyfoethog,  ac  nid  yn  gyfoethog 
cyn  myned  yn  dlawd :  mae  y  testyn  yn 
cldadl  gref  o  blaid  Duwdod  a  rhag-hanfodiad 
person  yr  Arglwydd  Iesu. 

10  *  Ac  s  yr  ydwyf  yn  rhoddi 
cynghor  yn  hyn :  f  canys  hyn  sydd 

h  dda  i  chwi,  \  y  rhai  a  rag-ddechreu- 
asoch,  nid  yn  unig  wrneuthur?  ond 
hefyd  *ewyll)7sio  ery  lìynedd. 

g  1  Cor.  7.  25,  40.  h  pen.  12.  1.    Diar.  19.  17.    Ioan 
11.  50.  a  16.  7.  g  18.  14.  1  Cor.  6.  12.  a  10.  23.  Phil.  4.  17. 
1  Tim.  6.  18,  19.  Heb.  1£,  16.         i  adn.  8.    pen.  9.  2. 

*  Rhoddi  cynghor,  ac  nid  gorchymyn,  yr 
oedd  yr  apostol  ;  a  chwedi  crybwyll  am  ras 
ein  Harglwydd  Iesu  Grist  fel  y  gwnaeth  yn 

yr  adnod  o'r  blaen,  tybiai  yn  sicr  nad  oedd 
ond  cynghor  yn  angenrheidiol,  bod  hyny  yn 
llawn  ddigon  i  annog  y  Corinthiaid  i  gyn- 
northwyo  y  saint  yn  haelionus.  f  Yr  oedd 
y  cyfryw  weithred  yn  dda,  neu  yn  gweddu 
iddynt  hwy  ;  yn  addas  ac  yn  anrhydeddus 
iddynt  fel  cristionogion,  i  debygu  rhywfaint 
yn  eu  cariad  i  gariad  Crist.  \  Yr  oeddynt 
wedi  dechreu  ar  y  gorchwyl  hwn  er  ys 
blwyddyn  yn  ol,  a  chwedi  dangos  yr  ewyll- 
ysgarwch  mwyaf  iddo  y  pryd  hwnw.  Ym- 
drechu  yn  wrol,  a  phenderfynol,  gyda'r 
ewyllysgarwch  a'r  plcser  mwyaf,  meddant, 
yw  ystyr  y  gair  (thelein)  a  gyfieithir 
"  ewyllysio"  yma :  bod  yn  mlaenllaw  ydyw 
yn  ol  y  Saesoneg. 

11  *  Ac  yn  awr  gorphenwch  wn- 
euthur  hefyd ;  fel  megis  ag  yr  oedd  y 
parodrwydd  i  ewyllysio,  felly  y  byddo 

i  gwblhâu  hefyd  f  o'r  hyn  sydd  gen- 

nych. *  Dangosasoch  eich  hunain  yn  barod  i 
ewyllysio,  a  dechreu  gwneuthur  hefyd,  er  y 
llynedd  ;  ac  yn  awr  dangoswch  yr  un  parod- 
rwydd,  ewyllys,  ac  ymdrech,  i  orphen,  ac  i 
gwblâu  yr  hyn  a  ddechreua^och  :  mae  eg- 
ìwysi  eraill,  tlotach  na  chwi   wedi  gorphen, 
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ac  ni  fynwn  i  chwi  fod  ar  ol,  ond  mynaswn 
yn  hyírach  i  chwi  fod  wedi  gorphen,  ac  yn 
esampl  i  eraill.  t  Rhoddodd  Duw  ryw  gyf- 
ran  o  bethau  y  byd  i  chwi,  mwy  nac  i  lawer 
o  gristionogion  eraill ;  ac  yn  awr,  yn  ol  yr 
hyn  sydd  genych  gwnewch,  gorphenwch,  a 

chwblhêwch  yn  dd'íoed,  fel  na  chatfoch  y 
gair  o  broffesu  pethau  mawr,  ac  beb  byth 
gwblâu  hyny. 

12  *Canys  Aos  bydd  parodrwydd 

i  meddwl  o'r  blaerij  f  yn  ol  yr  hyn  sydd 
gan  un,  y  mae  yn  gymmeradwy,  nid 
yn  ol  yr  hyn  nid  oes  ganddo. 

k  pen.  9.  7.  Ex  25.  2.  a  35.  5,  21,  22,  29.  1  Cron.  29. 
3—18.2  Cron.  6.  8.  Diar.  19.  22.  Maro  12.  41-44.  a  14.  7,  8 
Luc  7.  44-46.  a  12.  47,  48.  a  16.  10.  a2».l— 4.  1  Pedr 
4.  10. 

»  Mae  yr  Arglwydd  yn  sylwi  ar  barod- 
rwydd  a  meddwl  mewn  dynion,  t  ac  yn  cym- 
meradwyo  y  rhoddion  yn  ol  yr  hyn  a  fyddo 
ganddynt,  nid  yn  ol  yr  hyn  ni  byddo  gan- 

ddynt.*  Nid  yw  efe  yn  gofyn  genym  fwy 
nâ'r  hyn  a  allom  ;  ond  mae  yn  gofyn  yr  hyn 
a  allom  genym  oll,  ac  yn  cymmeradwyo  yr 
hyn  a  wnelom  yn  ol  ein  gallu,  gan  fendithio 
hefyd  bawb  a  wnelont  felly. 

13  ̂ Acnid  fely  byddai esmwyth- 
dra  i  eraill,  f  a  chystudd  i  chwithau ; 

/  Aot.  4.  34.  Rhuf.  15.  26,  27. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  yn  gwasgu  ar  neb  o 
honynt  i  gyfranu  mòr  helaeth,  fel  y  byddai 
eu  brodyr  trallodedig  yn  gyfoethogion,  t  a 

h'wy  eu  hunain  yn  diodion,  ac  mewn  angen 
drwy  gynnorthwyo  eraill.  Neu  ynte  fel  hyn  ; 
nid  oedd  am  i'r  Corinthiaid  eu  tlodi  eu  hun 
ain  i  gynnorthwyo  y  saint  yn  Judea,  ac  eg- 
Iwysi  eraili  yn  cael  eu  harbed,  heb  ddwyn 

dim  o'r  baich  gyda  hwynt. 
14  *Eithr  ogymhwysdra:  fypryd 

hwn  bydded  eich  heìaethrwydd  chwi 
yn  diwüllu  eu  diffyg  hwy,  \  fel  y  byddo 
eu  helaethrwydd  hwythau  yn  diwallu 
eich  diífyg  chwithau ;  ||  fel  y  byddo 
cymhwysdra : 

*  "  Eithr  o  gymhwysdra  ;"  yn  ol  eich  gallu 
chwi,  ac  yn  oì  eu  hangen  hwythau  :  fel  na 
byddont  hwy  yn  trengi  o  newyn,  a  chwithau 
yn  meddu  mwy  na  digon  o  lawer.  t  Y  pryd 
hwn  mae  y  saint  yn  Judea  mewn  angen 
mawr,  a  chwitbau  yn  Corinth  \n  oludog ; 

gan  hyny  y  pryd  hwn  bydded  eich  helaeth- 
rwydd  chwi  >n  diwallu  eu  diffyg  hwy  ;  \-á 
phan  ddelo  cyfnewidiad  yn  nhrefn  rhaglun- 
iaeth  er  gwell  arnynt  hwy,  ac  er  gwaeth  ar- 
noch  chwithau,  fel  mae  yn  ddigon  posibl  i'r 
fath  gyfnewidiad  ddyfod  rywbryd  ;  yna  bydd 
en  helaethrwydd  hwythau  yn  diwallu  eich 
dififyg  chwithau  ;  ||  ac  fel  hyn  y  bydd  cym- 
hwysdra,  y  cryf  yn  cynnorthwyo  y  gwan  ; 
chwi  yn  eu  diwallu  hwy  yn  awr,  a  hwythan 
i'ch  diwalln  chwithan  rywbryd  arall  os  byth 
y  daw  angen  am  hyny  :  felly  y  dylai  brodyr 
yn  Nghrist  wneyd. 

15.  *  Megis  y  mae  yn  ysgrifcnedig, 
wfYr  hwn  a  gasglodd  lawer,  nìd 
oedd  ganddo  weddill;  ac  a  gasglodd 
ychydig,  nid  oedd  arno  eisieu. 

m ,Bx.  16.  18.    Lbc  22.  35. 
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*  Megys  y  mae  yn   ysgrifenedig  yn  Exod. 
16.  18,  am  y  manna  a  roddes  Dtiw  yn  wyrth- 
iol  i  Israel  yn  yr  anialwch.     t  Yr  oedd  rhai 

yn  casglu  ychwaneg   o'r   raanna    hwnw  nag 
oedd  yn  angentheidiol   iddynt   hwy  eu  hun- 
ain  ;  a  rhai   gan  wendid,  afiechyd,  henaint, 

neu  li'osogrwydd  teulu,  yn   methu   a  chasglu 
digon  ;  ond  erbyn  dyfod  a'r  cwbl  at  ei   gil- 
ydd,  a  mesur  ei  omer  i    bob  un,  yr   hwn  a 
gasglodd  lawer,  nid   oedd   ganddo    weddill, 

a'r  hwn  a  gasglodd  ychydig,   nid  oedd  arno 
eisiau.      Efaìlai    nad    oes    dim    yn    dangos 
gweithrediad  rhagluniaeth  Duw,  mewn  pethl 
hollawl  ddamweiniol  debygid,  yn  eglurach  na| 
hyn  yma  ;  er  bod  gwahanol  ddynion  yn  casgluj 
gwahanol  symiau  neu  ddognau  o'r  manna,  felj 
y  dygwyddai  iddynt,  eto,  ary  cyfan,  yr  oeddl 
omer   i  bob   un,   a   dim   ond   hyny.     Fel  yrH 

oedd  y  rhai  a   gasglent  lawer  o'r  manna  yn 
rhanu  â'r  rhai   a    gasglent   ychydig  ;  felly  y 
dylai  y  rhai  goludog  yn  y  byd  hwn  gyfranu 

i'w  brodyr  gweiniaid  a  thlodion  :  i  ddangos 
hyny  mae  yr   apostol  yn  crybwyll  y  geiriau 
uchod  yn  ddiammau. 

16  *  Eithr  ni  Dduw  y  byddo  y 

d'iolch,  yr  hwn  a  roddodd  yr  un  °di- 
wydrwydd  trosoch  y'nghalon  Titus. n  Ezra  7.  27.  Neh.  2.  12.    Jer.    31.  33.    a  32.  40.  Col.  \ 

17.  Dat.   17.  17.         o  pen.  7.  7,  12.   Pfail.  2.  20. 

1 7  f  Oblegid  yn  wir  efe  p  a  dder- 
byniodd  y  dymuniad  ;  9  |  a  chan  fod 

yn  fwy  diwyd,  ||a  aeth  attoch  o'i  wii foddei  hun. 
p  adn.  6.  Heb.  13.  22.        q  Gwel  ar  adn.  8,  10. 

*I  ddychwelyd  at  y  casgliad  i'r  saint : 
mae  yr  aposlol  yn  diolth  i  Dduw,  yr  hwn  £ 
roisai  yn  nghalon  Titus  i  ofalu  dros  y  Cor 
inthiaid,  ar  fod  y  cyfryw  gasglìad  yn  cael  e 
wneyd  yn  eu  plith.  t  Dymunasai  yr  aposto 
arno  wneyd  hyny,  a  derbyniodd  yntau  3 
d)inuniad  yn  wir  ewyllysgar  ;  +a  chan  foc 
yn  fwy  diwyd  nac  y  tybiasai  Paul,  efe  { 

aeth  at  y  Corinthiaid  i'rdyben  hyny  o'i  wir 
fodd  ei  hun.  ||  Yr  hyn  a  ddywtdir  i  Titui 

wneyd  yma  o'i  wirfodd  ei  liun,  a  ddywedi 
i  Dduw  ei  roddi  yn  ei  yalon  ef,  adn.  16 ;  y 
hyn  a  ddengys  fod  ffordd  Duw  o  weithredi 
ar,  a  thneddu  calon  dyn,  cyn  belled  o  wneuth 
ur  trais  ar  ryddid  ei  ewyllys  ef,  fel  y  mae  yi 
hytrach  yn  cadarnâu  ac  yn  diogelu  ei  ewyll 
ys.     Guyse. 

18  *Ni  a  anfonasom  hefyd  gyd  â^ 

ef  r  y  brawd,  f  y^  hwn  y  mae  ei  gloc 
yn  yr  efengyl  s  trwy  yr  holl  eglwysi »  adn.  19,  22,  23.  pen.  12.  18.        s  Rhuf.   16.  4. 

*  Pwy  oedd  y  brawd  hwn,  nis  gwyddi 
yn  sicr,  ac  nid  yw  o  bwys  i  ni  w>  bod 
gwyddai  y  Corinthiaid  pwy  ydoedd,  t  ac  y 
oedd  ei  gíod  yn  yr  efengyl  trwy  yr  ho!l  eg 
Iwysi;  o  herwydd  ei  oleuui  yn  yr  efengyl 

a'i  yinlyniad  calonog  wrthi;  ac  o  hen\yd< 
ei  íiydiìlondt-b  gwresog  yn  ei  phregethu,  a; 
rodiad  sanctaidd  ac  addas  yn  mhob  màrì 
Tybia  Uawer  mai  Luc  ydoedd,  a  bod  ei  glo« 
trwy  yr  holl  eglwysi,  o  herwydd  y  cymmei 
adwyaeth  mawr  oedd  i'w  efengyi  ef  y mhob  màn. 

19  (Ac  nid  hynny  yn  unig,  'eith 
hefyd  a  ddewiswyd  gan  yr  eglwysi 
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j  gyd-ymdaith  â  ni  â'r  gras  hwn,  f  yr 
|  hwn  a  wasanaethir  gennym  u  er  go- 
gonianti'r  Arglwyddei  hun,  ac  i  am- 
lygu  parodrwydd  eich  meddwl  chwi) 

t  adn.  1—4.  Act.  6.  3-6.  a  15.  22,  25.  1  Cor.  16.  3,  4. 
u  adn.  I,  2.  pen.  4.  15.  a  9.  12—14.  Puil.  4.  18,  19.  i  Pedr 
4.  10,  II. 

*  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  brawd  hwn  yn 
glodfawr  yn  yr  holl  eglwysi,  eithr  dewis- 
wyd  ef  hefyd  gan  yr  eglwysi  oedd  wedi 
gwneyd  en  casgliadau,  i  fyned  gyda  Panl  a 

Titus  â'r  casgliadau  hyny  i  Jerusalem.  Mae 
y  gair  cheirotonetheis,  dewis,  yn  arwyddo 
(lewis  trwy  ddyrchafiad  dwylo.  Y  yras 

hwn,  sef  rhoddion  yr  eglwysi  i'r  saint  yn 
Judea.  Gwel  ar  adn.  1.  t  Dyben  yr  apos- 

tol  a'i  frodyr  yn  ngweinyddiad  y  gwasan- 
aeth  haelionus  hwn  oedd,  gogoniant  i'r  Ar- 
glwydd  Iesu  ei  hun,  ac  amlygu  cariad  y 

Corinthiaid,  a'u  parodrwydd  meddwl  i  gyn- 
northwyo  eu  brodyr  tlodion  yn  ol  ewyllys  a 
gorchymyn  Duw. 

20  *Gan  ochelyd  hyn,  *rhagineb 
feio  arnom  yn  yr  helaethrwydd  yma, 
yr  hwn  a  wasanaethir  gennym  : 

*  pen.  11.  12.  Mat.  10.  16.  Rhuf.  14.  16.  1  Cor.  16.  3. 
Eph.  5.  15.  1  Thes.  5.  22. 

*  Ewyllysiai  yr  apostol  i'r  brawd  clodfawr 
uchod  gyd-ymdaith  â  Thitus  ac  yntau  yn  y 
gwasanaeth  hwn,  er  mwyn  gochelyd  pob 
achlysur  i  neb  feio  arnynt,  am  anonestrwydd 
neu  anífyddlondeb,  yn  ngweinyddiad  yr 

elusenau  a  ymddiriedwyd  iddynt  i'w  dwyn 
i  Jerusalem.  Neu  ynte,  iddo  fyned  gyda 
Thitus  i  Corinth,  i  dderbyn  haelioni  y  Cor- 
inthiaid,  fel  na  chaffai  neb  yno  achlysur  i 
feio,  na  meddwl  fod  unrhyw  anghyfiawnder 
yn  cael  ei  wneyd  â  chyfraniadau  yr  eglwys. 
Mae  hyn  yn  dysgu  gweinidogion  a  chrefydd- 
wyr,  i  fod  yn  ofalus  iawn  na  chaffo  neb  ach- 

Iysur  i  ddrwg-dybied  eu  gonestrwydd  a'u 
ffyddlondeb  hwy,  mewn  pethau  amgylchiad- 
ol  a  berthyn  i  achos  Duw. 

21  *  Y  rhai  ydym  yn  rhag-ddarpar 
i  ypethau  onest,  2nid  yn  unig  y'ngoìwg 
I  yr  Arglwydd,  f  ond  hefyd  y'ngolwg 
jdynion. 
;  ,      y  Rhuf.  12.  17.    Phil.  4.  8.     1  Tim.  5.  14.     Tit.  2.  5,  8. 

Pedr  2.  12.        x  pen.  2.  17.  jt  5.  9-11.    Mat.  5.  16.    a  6. 
'»  4-  aQ3    5.   1  Thes.  5.  22. 

*  Yn  hyn  yr  oeddynt  yn  cymmeryd  gofal 
mawr  i    rag-ddarpar    pethau    onest,  nid  yn 

,  unig  yn  ngolwg  yr  Arglwydd,  yr  hwn  a 
■  wyddai  eu  calonau,  ac  oedd  a'i  lygad  arnynt 
i  yn  mhob  màn  ;  +  ond  hefyd  ger  bron  dynion, 
ac  i  gydwybodau  dynion,  cyfeillion  a  gelyn- 
ioni  y  rhai  ydynt  dueddol  i  ddrwg-dybied  a 
jbeio  yn  aml,  pryd  y  gŵyr  Duw  fod  ei  bobl 
yn  ddiniwed  a  gonest.  Nid  yw  ddigon  ein 
\bod  yn  onest  ger  bron  Duw,  rhaid  i  ni 
\ddanyos  ein  bocì  felly  ger  bron  dynion. 

22  *  Ac  ni  a  anfonasom  gyd  â  hwynt 
t  ein  brawd,  a  t  yr  hwn  a  brofasom 
mewn  llawer  o  bethau,  lawer  gwaith, 
>ei  fod  ef  yn  ddyfal,  ||  ac  yn  awr  yn 
■ddyfalach  o  lawer,  am  y  mawr  ym- 
ddiried  y  sydd  ge  nnyf  ynoch. 

*  "  Gyda  hwynt :"  sef  gyda  Titus  a'rbrawd 

o'r  blaen,  (adn.  18.)  pwy  bynag  oedd  hwnw, 
ai  Luc  ai  rhyw  un  arall.  Fel  yn  ngenau 
dau,  ac  yn  enwedig  tri  o  dystion,  y  bydd 
pob  gair  yn  safadwy  ;  felly  yma  mae  tri  o 
frodyr  credadwy  a  gonest  yn  cael  eu  danfon 
i  Corinth  ar  y  neges  hwn.  t  Ond  pwy  oedd 
y  brawd  hwn  nis  gwyd  ìom,  ac  nis  gwaeth  i 
ni  :  tybia  rhai  mai  Apòlos  ydoedd,  ond  nid 
yw  hyny  yn  debyg  iawn,  oblegid  gwyddai  y 
Corinthiaid  pa  fath  un  oedd  Apòlos,  heb  i'r 
apostol  ei  g^anmol  ef  fel  y  gwna  yma.  |  Pwy 
bynag  ydoedd  yr  oedd  yr  apostol,  ei  frodyr,  ac 
eglwysi  Macedonia  wedi  cael  digon  o  brawf 
0  hóno,  ei  fod  yn  un  dyfal,  gonest,  a  gofalus, 
ac  yn  mhob  ystyr  yn  deilwugo  gael  ei  ddan- 

fon  ar  y  neges  uchod.  'JAc  yn  awr  yr  oedd 
yn  ddyfalach  ac  yn  fwy  parod  o  lawer  i  fyn- 
ed,  wedi  clywed  y  ganmoliaeth  a  roddasai 

yr  apostol  i'r  Corinthiaid,  a'r  ymddiried  oedd 
ganddo  ynddynt. 

23  *  Osgofynir  am  b  f  Titus,  cfy 
nghydymmaith  yw,  rfachyd-weithydd 
tu  ag  attoch  chwi ;  J  neu  am  ein  bro- 
dyr,  c  cenhadau  yr  eglwysi  ydynt,  a 
gogoniant  Crist. b  adn.  6.  16.  pen  7.  6.  a  12.  18.  c  Lnc  5.  7,  10. 
Phile.  17.  d  Phil.  2.  25.  a  4.  3.  Col.  1.  7.  1  Thes.  3.  2. 

Phile.  1,  24.  3  loan  8.         e  adn.  19.  Phil.  2.  25. 

*  Os  gofyn  neb  dieithr,  neu  rywrai  chwydd- 
edig,  drwg  dybus,  a  chwannog  i  feio,  pwy,a 
pha  fath  rai  yw  y  brodyr  hyn ;  +  yr  wyf  yn 
ateb  am  Titus,  mai  fy  nghydymaith  anwyl  I 

ydyw,  a'm  cyd-weithiwr  llafurusa  ffyddlawn 
1  tuag  atoch  chwi,  derbyniwch  ef  fel  myfi. 
í  Os  gofynir  am  y  lleill,  pwy  ydynt,  a  pha 
hawl  a  chymhwysder  sy  ganddynt,  i  ofyn  a 
derbyn  casgliadau  yn  Corinth,  yr  wyf  yn 
ateb,  mai  ein  brodyranwyl  ydynt,  a  chenad- 
au  dewisedig  a  danfonedig  yr  eglwysi,  a 

farnwyd  yn  addas  ganddynt  i'r  fath  orchwyl 
pwysfawr.  Ac  fel  gweinidogion  yr  efengyl, 
a  dynion  hardd  a  sanctaidd  eu  hymarwedd- 
iad,  gogoniant  Crist  ydynt :  maent  eisoes 
wedi  dwyn  mawr  anrhydedd  i'w  enw  ef,  ac 
yn  offerynau  i'w  ogoneddu  ef  yn  chwaneg eto  yn  y  byd. 

24  *Am  hynny  /  dangoswch  idd- 

ynt  hwy  hysbysrwydd  o'ch  cariad,  f  ac 
o'n  bost  ninnau  am  danoch  chwi, 

y'n^olwg  yr  eglwys. 
/"adn.  8.  pen.  7.  14.  a  9.  2—4. 
*  Gan  eu  bod  oll  yn  ddynion  mòr  enwog  a 

theilwng,  derbyniwch  hwynt  yn  barchus  a 
brawdol  ;  dangoswch  iddynt  hysbysrwydd 
o'ch  cariad,  at  Grist,  at  yr  eglwysi,  ac  aiynt 
hwythau  fel  cenadau  yr  eglwysi ;  +  ac  fel 
hyny  dangoswch  mai  gwirionedd  oedd  ein 
bost  ni  am  danoch  chwi  yn  ngolwg,  neu 

mewn  eglwysi  eraill.  Mae  gosodiad  yr  ad- 
nod  hon  yn  y  Saesoneg  yn  wahanol  i'r  Gym- 
raeg,  ac  i'r  Groeg  hefyd,  mae  yn  debyg ;  fel 
hyn  : — "Am  hyny  dangoswch  iddynt  hwy,  a 
cher  bron  yr  eglwysi,  y  prawf  o  ch  caiiad, 
ac  o'n  bost  ninnau  am  danoch  chwi." 

PEN.  IX. 

Paul  yn  danyos  yr  achos  paham  y  danfon- 
asaì  efe  Titus  a'ifrodyr  o'r  blaen,  %.c. 

CAN  YS  a  tu  ag  at  am  b  y  weinid- 

4D2 



Parodrwydd  y  Corinthiaid  i II  COR.  IX. gynnorthwyo  y  saint  tlodion. 

ogaeth  i'r  saint,  cf  afraid  yw  i  mi  ys- 
gnfenu  attoch. 

a  Gen.  27.  42.  I  Sam.  20.  23.  2  Bren.  22.  18.  Job  37.  23. 
Salm  45.  I.  Mat.  22  31.  Rl.uf.  11.  28.  Pbil.  3.5,6. 

6  adn.  12—14.  Gwel  *r  pen.  8.  4.  Gal.  tí.  10.  c  1  Thes. 
4.  9,  10.  a  5.  1.  1   loan  2.  27. 

*  "  Am  y  weinidogaeth  i'r  saint,"  sef  elus- 
enaui  gynnortbwyoy  saint  tlodion  yn  Judea, 
tafraid  yw  i  mî  ysgrifehu  yn  helaeth  ac  yn 
fanwl  iawn  atoch,  neu  afraid  yw  i  mi  ys- 
grifenu  ar  ol  y  tro  hwn.  Gan  fod  yr  apostol 
yn  dywedyd  ychwaneg  elo  yn  adn.  6,  &c, 

i'w  hannog  hwy  i  hatíioni,  rhaid  i  ni  ddealí 
y  geiriau  hyn  mewn  rhyw  ystyr  gyffelyb  i'r 
hyn  a  roddwyd  iddynt  uchod. 

2  O  herwydd  mi  a  adwaen  dbar- 
odrwydd  eich  meddwl  chvu,  yr  hwn 

e  yr  ydwyf  yn  ei  fostio  wrth  y  Mace- 
doniaid  am  danoch  chwi,  /+  fod  Ach- 

aia  wediymbarottôi  ery  llynedd  ;  Ja'r 
zêl  addaeth  oddi  wrthych  chwi  a»  an- 
nogodd  lawer  iawn. 

d  pen.  8.  8,  10,  19.  1  Thes.  1.  7,  8.  «PP  e  pen.  8.  24. 
/pen.  1.1.  a  8.  10.  1  Cor.  16.  5.  e  pen.  8.  8.  Heb. 
10.  24. 

*  Afraid  oedd  iddo  ef  gymhell  yn  daer  ar- 
nynt  i  fod  yn  haelionus,  oblegid  efe  a  wydd- 
ai  barodrwydd  eu  meddwl  hwy  i  hyny,  ac 
yr  oedd  yn  bostio  hyny  am  danynt  yn  mhob 
màn  trwy  holl  eglwysi  Macedonia.  t  Dy- 
wedai  fod  cristionogion  Achaia,  o'r  hon  yr 
oedd  Corinth  yn  brif-ddinas,  wedi  ymbarotôi 
er  ys  blwyddyn  yn  ol ;  J  ac  yr  oedd  cly wed 
am  eu  zel  hwy  yn  cynhyrfu  eraill  i  wneuth- 
ur  yr  un  modd.  Trwy  ganrnol  y  Corinthiaid 
yn  Macedonia,  a  chanmol  y  Macedoniaid  yn 
Corinth,  fel  byny  yr  oedd  yr  apostol  yn  an- 
nog  y  ddwy  blaid  o  honynt  i  haelioni. 

3  Ä*Amia  ddanfonais  y  brodyr, 
fel  na  byddo  ein  bost  ni  am  danoch 
chwi  yn  ofer  yn  y  rhan  hon ;  f  fel, 

megis  y  dywedais,  'y  byddoch  wedi 
ymbarrottôi : 

h  adn.  4.  pen.  7.  14.  a  S.  17—24.  i  adn.  5.  1  Cor.  16 
1,  &c.  Tit.  3.  I. 

*  Er  ymddiricd  Paul  yn  y  Corinthiaid,  a'i 
fost  am  danynt,  eto  tybiodd  yn  addas  ddan- 

fon  Titus  a'r  ddau  írawd  erail)  atynt,  nid 
am  ei  fod  yn  ammau  eu  hewyllysgarwch  i 
gyfranu,  ond  rhag  ofn  nad  oeddynt  yn  gwbl 

barod,  wedi  gorphen  eu  casgliadau,  ac  i'w 
fost  ef  am  danynt  yn  hyny  fyned  yn  ofer  ; 
t  ac  hefyd  fel  y  byddent  hwy  wedi  cwbl  bar 

otôi  erbyn  y  delai  efe  ei  hun  a  rhai  o'r  Ma 
cedoniaid  gydag  ef,  i  gymmeryd  eu  rhodd 
ion  hwy  i  Jerusalem. 

4  *  Rhag,  os  ;'  y  Macedoniaid  a 
ddeuant  gyd  â  mi,  a'ch  cael  chwi  yn 
ammharod,  fbod  i  ni  (ni  ddywedaf, 

chwi)  'gael  cywdydd  yn  y  fost  hyd- 
erus  yma. 

*  adn.  2.  pen.  8.  1-5.         I  pen.  11.  17. 

*  Yr  oedd  efe  wedi  bostio  am  barodrwydd 
y  Corinthiaid  yn  Macedonia;  ac  yn  awr,  oí 

denai  rhai  o'r  Macedoniaid  gydag  ef  i  Cor- 
inth,  a'u  cael  hwy  wediycwbíyn  anmharod 
t  byddai  cywilydd  iddo  ef  (heb  sôn  am  dan- 
ynt   hwy,)   yn    y   fost   hyderus   hòno  :  felly 

rhag  cywilydd  iddo  ef  ac  iddynt  eu  hunain  I 

hefyd,  efe  a  ddanfonodd  y  brodyr  uchod  i'w  | 
paiotòi  hwynt. 

5  Mi  a  dybiais  gan  hynny  yn  ang-l 

henrheidiol  attolygu  i'r  bróclyr,  a'r  idd-l 
yntddyfod  o'r  blaen  attoch,  Wi*a  rhag-l 
ddarparu  eich  bendith  chwi  yr  hon  a 

fynegwyd  ;  -f-fel  y  byddo  parod  megisl 
bendith,  ac  nid  megis  o  gybydd-dra.l 

m  pen.  8.  6.  1  Cor.  16.  2. 

*  "  A  rhag-ddarparu  eich  bendith  :"  ben-l 
dith  yr  Arglwydd  ar  eu  hamgylchiadau  byd-| 
ol  a  roddes  fodd  iddynt  i  gyfranir  i  gyfreid-| 
iau  y  saint;  o  fendith  yr  Arglwydd  y  tnedd- 

wyd  eu  calonau  i  gyfrann  ;  bendith  i'r  saiut| 
tlodion  oedd  eu  cyfraniadau,  ac  yr  oedd  ben-| 
dith  iddynt  hwythau  o  gyfranu  :  dedwydd-1 
ach  yw  rhoddi  yn  hytiach  na  deibyn  :  yrl 

hwn  sydd  yn  rhoddi  i'r  tlawd,  yn  enwedigl 
i'r  duwiol  tlawd,  sydd  yn  rhoddi  echwyn  i'r| 
Arglwydd,  a'i  rodd  a  dâl  efe  iddo.  t  Fel  y 
byddo  eich  rhodd  yn  barod  fel  bendithl 
rwydd,  hael,  ac  ewylìysgar,  ac  nid  yn  dyfodl 
trwy  orfod,  megys  o  galonau  cybyddlyd. 

6  n  *  Á  hyn  yr  wyfyn  ei  ddywed-\ 
yd,  °  f  Yr  hwn  sydd  yn  hau  yn  brin  ,1 

a  fèd  hefyd  yn  brin ;  ̂a^r  hwn  syddl 
yn  hau  yn  helaeth,  a  fêd  hefyd  ynl 
helaeth. 

nl  Cor  1.  12.  a7.  29.  al5  50.  Gal.  3.  17.  a5.  16.  Eph.l 
4.  17.  Col.  2.  4.  o  adn.  10.  Diar.  11.  18,  24,  25.  a  19.  1T.£ 

a  22.  9.  Preg.  11.  1,  6.  Luc  6.  38.  a  19.  16-26.  Gal.  6.  7-| 9.  Heb.  6.   10. 

*  Am  y  swm  i'w  gasglu  yn  eich  plith  chwi.l 
rhaid  i  hyny  fod  yn  ol  cydwybod  a  meddwÌB 
pob  un  o  honoch,  ni  ddywedaf  fi  ond  hyn  arl. 
y  mater,  rhag  i  neb  o  honoch  dybied  y  tlod-l1 
wch  eich  hnnain  wrth  gyfranu  i  eraill  :| 
ttebyg  i'r  llafurwr  yw  hi  mewn  elusengara 
wch  ;  os  hau  yn  brin  a  wna  hwnw,  medi  yrli 
brin  awnahefyd  :  {oshau  yn  helaeth  awnal< 
efe  a  fed  hefyd  yn  helaeth.  Felly  chwithauj 
os  prin  y  cyfranwch,  prin  hefyd,  efallai,  ?M 
fydd  bendith  Duw  ar  eich  gweddill;  ac  oîl 
yn  helaeth  y  cyfranwch,  medr  Dnw  rodd| 
yn  helaeth  i  chwithau.  Nid  oes  yr  nn  llafurl 
wr  daear  mòr  ffol  a  disynwyr,  a  thybied  mal 

afradn  ei  had,  a'i  dlodi  ei  hun  y  niae,  wrtt 
hau  ei  faesydd  fel  mae  yn  angemheidiol  i 
gŵyr  mai  fel  hyny  mae  iddo  ddysgwyl  cynj 
nydd  ar  ei  had,  a  medi  yn  helaeth  trwy  fen  I 
dith  yr  Arglwydd  ;  ac  eto,  cair  llawer  dàii 
enw  Cristionogion  ysywae th,  na  roddan  [ 
ond  yn  brin  iawn,  at  yr  achosion  gorau  ;l 

rheidiolaf  yn  y  byd,  rhag  ofn  eu  collcdu  a'; tlodi  eu  hunain:  beth  yw  hyny  ond  ysbrycr 
cybydd-dra,  meddyliau  caledion  am  Ddnwl 
ac  anghrediniaeth  o  air  ac  addewidion  Duw  ! 

7  *  Pob  un  megis  y  mae  yn  rhag 
arfaethti  yn  ei  galon,  felíy  rhodded  \ 
p  f  nid  yn  athrist,  neu  trwy  gymmell 
i  \  canys  rhoddwr  llawen  y  mae  Duv 

yn  ei  garu. p  Deut.  15.  7—11,  14.  Diar.  23.  6-8.  Es.  32.  5,  8.  I»p[ 

5.  9.  7  pen.  8.  12.     Ex    25.  2.     a    36.  5.    I  Cron.  29.  l'l Üi*r.  22    9.  Act.  20.  35.  Rbuf.  12.  8. 

*  Ystyried  pob  un  y  pethan  uchod,  I 
rhodded  fel  mae  yn  arfaethu  yn  ei  galon,  y| 

gydv\ybodol  rhyngddo  â  Duw,  ac  yn  ngolv\  j 



Annogaeth II  COR.  IX. at  haelioni. 

Dnw  :  nid  af  fi  i  lywodraethu  arnoch,  uac  i 
famn  pa  faint  a  ddylai  pob  un  o  honoch 
roddi.  +  Ha  faint  bynag  a  roddo  pob  un,  na 
rodded  neb  yn  athrist,  na  thrwy  gymhelliad 
pregethwyr  a  brodyr  crefyddol  eraill,  fel  pe 
byddai  yn  ddrwg  ganddynt  roddi  dim  tuag 

at  achos  Duw  a'i  bobl,  ond  fel  y  mae  braidd 
gorfod  arnynt,  rhag  cywilydd,  ac  er  mwyn 
cadw  i  fynii  eu  henwau  da  eu  hunain  yn  yr 
eglwys.  %  Rhoddwr  l!awen,calonog,  a  gwir- 
foddawl,  mae  Duw  yn  ei  garu ;  un  a  dỳn 
allan  ei  enaid,  chwaithach  ei  arian,  i'r  ne- 
wynog,  ac  a  ddefnyddia  bob  cyfle  yn  siriol 
i  ddiwallu  a  chysuroyrhai  anghenus  a  thlod- 
ion  :  nis  gall  dim  fod  yn  gymmeradwy  gan- 
ddo  ef,  ar  nad  yw  yn  dyfod  oddi  ar  yr  eg- 
wyddor  rydd  a  siriol  hon  :  un  feily  yw  ef  ei 
hun. 

8  r  *  Ac  y  rnae  Duw  yn  abl  i  beri  i 
s  bob  t  gras  fod  yn  helaeth  tu  ag  at- 
toch  chwi ;  J  fel  y  byddoch  chwi '  ym 
mhob  peth,  bob  amser,  a  chennych 
bob  digonoldeb  "  yn  helaeth  i  bob 
gweithred  dda : 

r  2  Crou.:î5.  9.  Salm  84.  11.  Diar.  3.  9,  10.  a  10.  22. 
a  28.  27.    Hag.  2.  8.     Mai.  3.  10.     Phii.  4.   18,  19  s  pen. 
8.    19.      lPe4r4      10.  fadn.    11.      lCron.    29.     12-14. 
w  pen.  8.  2,  7.  Act.  9.  36.  1  Cor.  15.  58.  Eph.  2.  10.  Col.  1. 
10.  2  Thes.  2.  17.  2  Tim.  3.  17.  |Tit.  2.  14.   a  3.  3,  14. 

*  Yn  yr  adnod  o'r  blaen  dangoswyd  Duw 
megys  dyledwr  i'r  rhai  a  gyfranent  i'w  saint 
tlodion  ef ;  ac  yma  dangosir  ef  yn  abl  i  dalu 
yn  gyflawa  i  bawb,  fel  y  mae  yn  holl  gyf- 
oethog  ac  yn  hull-alliiog  ynddo  ei  hun. 
+  Mae  y  gair  a  gyfieithir  yma  "  gras,"  yn 
arwyddo  pob  math  o  roddion  a  doniau,  tym- 

i  morawl  ac  ysbrydol  ;  ac  efallai  i'w  ddeall 
felly  yn  y  fàn  hon,  ond  yn  benaf  am  roddion 
tymmorawl,  fel  y  mae  diwedd  yr  adnod  yn 

i  tueddu  i  ddangos.  J  Pethau  tymmorawl 

1  oedd  y  Corinthiaid  yn  gyfranu,  ac  mewn 
|  pethau  tymmorawl  yr  oedd  Duw  yn  talu 
!  yma  ;  feì  y  byddai  ganddynt  bob  amser  bob 
digonoldeb  iddynt  eu  hunain  a'u  teuluoedd, 
ac  i  bob  gweithred  dda  o  elusengarwch  yn 
ol  llaw.  Rhoi  digonoldeb  i  weithredoedd  da 

mae  Duw  ;  ac  nid  i'w  gybyddu,  na'i  afradu 
;  mewn  gweithredoedd  drw£. 

9  *  (Megis  yr  ysgrifenwyd,  x  Efe  a 
■wasgarodd;  rîìoddodd  i?r  tlodion: 
*  t  ei  gyfiawnder  ef  X  sydd  yn  aros  yn 
draaywydd. 
i  *  GW.  ar  S<im  112.  9.  y  Salra  112.  3.  Diar  8.  18. 

■*  21.  21.  fis.  51.  8.  1  Cor.  13.  13?  Gal.  5.  5,  6. 

*  Megys  yr  ysgrifenwyd  am  y  gwr  da, 
fyminwyuasgar  ;  (Salm  112.  9.)     Gwasgar- 
>dd  ei  dda  Tr  tlodion  yn  helaeth  a  haelion- 
is ;  yr  hyn  a  ellir  ei  alw  t "  ei  gyíìawnder" 
>eisouol  ef,  oblegid  ei  fod  yn  un  ran  fawr  o 
Eyüawnder  moesol,  ac  am  ei  fod  ef  yn  ym- 
|ldwyn  fel  goruchwyliwr  cyfiawn  a  ffyddlon, 
•r'o  cyfranu  da  ei  Arglwydd  a  ymddiriedwyd udo.  %  Ac  mae  cyfiawnder  o'r  fath  hyn  yn 
'iros  yn  dragywydd  ;  yn  yr  ymarferiad  o 
iono,  fel  y  parâo  Duw  i  allnogi  a  íhueddu 
f  8w>\da  i  hyny  ;  yn  y  ffrwythau  a'r  etfeith- 
|iau  daionus  o  hóno,  ar  y  gwrthddrychau  a 
jaffont  les  parâus  oddi  wrtho  ;  mae  yn  aros 
n  dragywydd  hefyd  mewn  coffadwriaeth 
t  chymmeradwyaeth  ger  bron  Duw,  ac 
newn  cof  anrhydeddus  yn   hir  gan  ddynion 

8sr 

ar  y  ddaear :  y  cyfiawn  a  fydd  byth  raewn 
coffadwriaeth,  a'i  had  a  fendithir. 

, ,  10  z  *  A'r  hwn  sydd  yn  rhoddi  had 
i'r  hauwr,  rhodded  hefyd  fara  yn  ym- 
borlh,  fac  a  amlhâed  eich  hàd,  h  %  a 
chwaneged  firwyth  eich  cyfiawnder) 

z  Gen.  |.  11,  12.  a  47.  19,  23,  24.  Es.  55.  10.  a  adn 
6.  Diar.  11.  18.  Pre?.  11.6.  Phil.  4.  17.  ò  Hos.  10  12 
Eph.  5    9.  Phil.  1.  II.  1  Tbes.  3.   12.  a  4.  10. 

♦Dymuuiad  calon  yr  apostol,  a'i  weddi 
dros  y  Corinthiaid  ottdd,  bod  i  Dduw,  yr 
hwn  sydd  yn  rhoddi  had  i'r  hauwr,  roddi 
hefyd  fara  yn  ymborth  iddynt  hwythan  ;  sef 
eu  diwallu  yn  wastad  â  phob  peth  angen- 
rheidiol  yn  y  bywyd  hwn.  f  Yr  had  a  han- 
asent,  yn  eu  helusenau  haelionus  i  eraill, 
amlâed  Duw  ef  ar  ei  ganfed,  mewn  pob 
bendithion  arnynt  hwy  a'u  meddiannau  :  +  a 
galluoged  hwy  eto  yn  mhellach,  i  chwaneçu 
ífrwyth  eu  cytìawnder,  mewn  elusengarwch 
i  bobl  dlodion  Duw,  a  chwaneged  eu  cysur 
a'u  dedwyddwcb  yn  eu  heneidiau  eu  hnnain. 
Dywedir  fod  yr  adnod  hon  mewn  rhai  ar- 
graíìì.idau  Groeg,  yn  yr  amser  dyfodawl : — 
"  a  rydd  fara  yn  ymborth,  a  amlâ  eich  had, 
a  chwanega  ífrwyth  eich  cyfiawnder." 

1 1  *  Wedi  eich  c  cyfoethogi  ym 
mhob  peth  i  bob  haelioni,  df  yr  hwn 

sydd  yn  gweithio  trwom  ni  ddi'olch  i Dduw. 
c  pen.  8.  2,  3.  1  Cron.  29.  12—14.  2  Cron.  31.  ÎO.  Diar. 

3.  9,  10.      Mal.  3.  10,  11.       1  Tira.  6.  17,  19.  d  adn.  12. 
pen.  1.  11.  a  4.  15.    a  8.  16,  19. 

*  Fel  hyn  byddent  wedi  eu  cyfoethogi  yn 
mhob  peth  i  bob  haelioni,  i  gyfranu  i  gyr- 
reidiau  y  saint  mewn  symledd  duwiol  ac  er 
gogoniant  i  Dduw  ;  t  yr  hyn  a  barai  i  lawer- 
oedd  ddîolch  i  Dduw  o  herwydd  eu  haelioni 

hwy  :  a  d'iolchai  yr  apostol  a'i  frodyr  hefyd, 
am  gael  bod  yn  otferynol  i'r  fath  waith  an- 
rhydeddus  a  daionus.  Dywedfr  bod  y  gair 

Caplottta)  a  gyfieithir  yma  É<  haeIioni,,,  yn 
arwyddo  haelioni  yn  tarddu  oddi  ar  egwydd- 
or  neu  feddwl  rhydd,  syml,  pur,  ac  uniawn. 

12  *  Canys  ey  mae  gweinidogaeth 
y  swydd  hon,  nid  ̂ yn  unig  yn  cyflawni 
diffygion  y  saint,  fond  hefyd  yn  ym- 

helaethu  trwy  aml  roddí  di'olch  i Dduw; 

e  Gwel  ar  adn.  1.  pen.  8.  4.  /  psn.  8.  14,  15.  Phil. 
2.25.  a4   18,  19.  Phile.  1-7.  Iago  2.  14-16.  1  Ioan  3.  17,18. 

Ni  ddylai  neb  fyw  iddo  ei  hnn,  ond  i  og- 
oneddu  Duw  a  llesâu  ei  gyd  greaduriaid  :  yr 
oedd  gwasanaeth  Paul  a'i  frodyr  yn  y  swydd 
hon  o  gasglu  i'r  saintyn  ateb  y  ddau  ddyben 
mawr  hyn  :  *  yr  oedd  yn  eyftawni  diffygion 
y  saint,  ac  fel  hyny  yn  gwneyd  lles  iddynt; 
t  ac  yr  oedd  hefyd  yn  helaethu  gogoniant 

Duw  trwy  ddi'olchgarwch  llaweroedd  ag 
oedd  yn  derbyn  o'r  llesâd  hyny.  Mae  y  gair 
( leitourgia, )  a  gyfieithir  yma  "  swydd,"  yn 
arwyddo  gwasanaeth  crefyddol ;  ac  felly  yn 
dangos  fod  yr  apostol  yn  golygu  cynnorth- 
wyo  y  saint  yn  eu  tlodi,  nid  yn  nnig  yn 
weithred  o  elusengarwch  ddynol,  ond  hefyd 
yn  wasanaeth  crefyddol,  cymmeradwy  gan 

Dduw,  a  pini'odol  i  natur  goruchwyliaeih  vr 
efengyl.  O'r  gair  uchod  hefyd  y  daeth'y gair  Liturgy,  gwasanaeth  cyhoeddus  yr  Eg- 

lwys  Sefydledig.  5 
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y  Corinthiaid. 

13  *  (Gan  eu  bod,  trwy  broíiad  y 
weinidogaeth  hon  s  f  yn  gogoneddu 
Duw  o  lierwydd  h  darostyngiad  eich 
cyffes  chwi  i  efengyl  Crist,  *ac  o  her- 
wydd  haelioni  eich  cyfraniad  iddynt 
hwy,  ac  i  bawb) 

g  SíIid  50.  23.  Mat.  5.  16.  Ioìd  15.  8.  Act.  4.  21.  a  11. 
18.  a  21.  19,  20.  Gal.  1.  24.  1  Pedr  2.  9.  a  4.  11.  h  peu. 
10.  5.  Luc.  6.  46.  Rbuf.  10.  16.  a  16.  26.  Heb.  5.  9. 
i  Heb.  13.  16. 

*  Wrth  dderbyn  y  cynnorthwyon  elnsen- 
gar  hyn  oddi  wrth  y  Corinthiaid,  yr  oedd  y 

saint  yn  Judea  yn  cael  prawf  o'u  darostyng- 
iad  a'u  hufudd-dod  hwy  i'r  efengyl,  a  gwir- 
iontdd  eu  prorfes  hwy  o  efengyl  Grist :  f  ac 
yr  oeddynt  yn  gogoneddu  Duw  am  y  prawf 
o  hyny,  ac  o  herwydd  haeiioni  ew  cyfraniad 
iddynt  hwy  ac  i  bawb.  Mae  gweled  ar- 
wyddion  o  ras  Duw  ar  eraill,  yn  achos  o 
ddYolchgarwch  i  bob  dyn  duwioJ  ;  ac  wrth 

weled  eraill  yn  cael  eu  cynhyrfu  i'n  cyn- 
northwyo  yn  ein  caledi,  nis  gallwn  lai  na 
gogoneddu  Duw  am  hyny. 

14  *  A  h  thrwy  eu  gweddi  hwythau 
drosoch  chwi,  \y  rlicd  ydynt  l  yn  hir- 
aethu  am  danoch  chwi,  am  my  rhag- 
orol  ras  Duw  yr  hwn  sydd  ynoch. 

*pen.  1.  11.  Ezra  6.  8—10.  Salm  41.  1,  2.  Diar.  11.  26. 
Luc  16  9.  Pliil.  4.  18,  19.  2  Tiiu.  1.  16-18.  /  2  Saia.  13. 
39.  Rhuf.  1.  II.  Phil.1.8.  a2.  26.  a4  1.  m  peu.  8.  1, 
6,  7.   1  Cor.  1.  4,  5.  1  Tim.  I.  14. 

*  Yr  oedd  y  gwasanaeth  hwn  yn  dda  i'r 
Corinthiaid  eu  hunain  hefyd,yn  gystal  ag  er 
gogoniant  Duw ;  oblegid  yr  oedd  llawer 
ychwaneg  o  weddio  taer  ac  effeithiol  dros- 
tynt  gan  y  saint  duwiol  a  gynnorthwyasid 
ganddynt.  t  Yr  oedd  y  saint  o  Iuddewon 
yn  Judea  erbyu  hyn  hefyd,  yn  hiraethu  ain 

adnabyddiaeth  a  chyfeillach  bersonol  á'r 
saint  â'r  Cenedloedd  yn  Corinth  ;  o  herwydd 
y  rhagoroì  ras  Duw  oedd  yn  amlwgynddynt. 
Feîlý,  yr  oedd  eu  caredigrwydd  hwy  wedi 
ennill  llawer  o  weddiau  drostynt,  llawer  o 
gariad  atynt,  a  llawer  o  ddYolch  a  gogoniant 
i  Dduw  drwyddynt. 

15  n  *  Ac  i  Dduw  y  byddo  y 
dîolch  am  °  ei  ddawn  annhraethol. 

n  adn.  II.  pen.  2.  14.  1  Cron.  16.  8,  35  Salin  30.  4,  12. 
a  92.  I.   Luc  2    14,  3S.  1  Cor    15.  57.    Eph.5.  20.    Dal.  4.  9. 
0  Rs    9.  6.  a  49.  9.  loan  I.  16.  a  3.  16.  Rhuf.  6.  23.  a  8.  32. 
1  loau  4.  9,  10.  a5.  II,  12. 

*  Yma  mae  yr  apostol  ei  hun,  yn  Ilawn- 

der  gorfoh'dd  ei  galon,  yn  tori  allan  i  ddi'olch i  Dduw  am  ei  ddawn  anuhraethol;  iddo  ei 

hnn,  i'r  Corinthiaid,  ac  i'r  saint  yn  Judea. 
Âc  uwcldaw  pobpeth  yr  oedd  yn  dYolch  am 
lesu  Grist,  dawn  annhraethol  Duw  i  btchad- 
uriaid,  yr  hwn  oedd  yn  cynnwys,  ac  yn 
acho3  pob  dawn  ysbrydol  ac  annhraethol  ar- 
a!l.  "  Ei  ddawn  annhraethol:"  Iesu  Grist, 
medd  thai,  fel  y  sylwyd  eisoes.  Yr  Efeng- 
jl,  medd  erai'l,  trwy  yr  hon  y  darostyngir 
calonau  dynion  i  ufundau  i  Dduw,  i  garu 
Duw,  ac  i'w  ogoneddu  ef.  Cariad  brawdol, 
medd  eraill,  yr  hwn  a  weithioddyn  nghalon- 
an  y  Corinthiaid  tuag  at  eu  brodyr  llodion 
yn  Judea,  ac  a  weithiodd  eilwaith  yn  y  rhai 
hyn  tuag  atynt  hwythau.  Cymmerwn  ygair 
"dawn"  yn  ei  ystyr  iselaf,  mae  yn  dangos 
fod  pob  tèiinlad  daionusyn  ughalon  dyn,  i'w brYodoli  i  weiihrediadau  daionus  Duw  arno. 

PEN.  X. 

Yn  erbyn  y  yau-apostolion,  $c. 

*A  BMYFI  Paul  wyf  fy  hun  h  yn 
attolwg  i  chwi, r  er  addfwynder  a  hy- 
nawsedd  Crist,  f  yr  hwn  yn  bresennol 
wyfd  wael  yn  eich  plith,  f  ond  yn 
absennol e  ydwyf  yn  byf  arnoch. a  1  Cor.  16.  21,  22.  Gal.  5.  2.  2  Thes.  3.  17.  Pbile.9. 
Dat.  1.9.  b  adn.  2.  pen.  5.  20.  a  6.  I.  Rhnf.  12  I.  Eph. 
4.  1.  1  Pedr  2.  11.  c  Salm  45.  4.  Es.  42.  3,  4.  Zec.  9.  9. 
Mat.  11  29.  a  12.  19,  20  a  21.  5.  Act.  8  32.  1  Pedr  2.  22, 

23.  d  peo.  II.  30.  a  12.  7-9.  a  13.  14.  1  Cor.  2  3  a 
10.  Gal.  4.  13.  e  pen.  3.  12.  a  7.  4.  a  11.  21.  a  13.  2, 
Rhuf.  10.  20.  a  15.  15. 

Gwedi  gorphen  materion  eraill,  a  chyn 
gorphen  yr  epistol  hwn,  mae  yr  apostol  yma 
yn  dechreu  llefaru  yn  fwy  union-gyrchol  yn 

erbyn  y  gau-athra.  on,  y  rhai  a'i  gwrthwyn- 
ebent  ef  yn  Coriuth.  *  Myfi  Paul,  yr  hwn 
a  ddirmygwyd  genych  chwi ;  myfi  Paul, 
apostol  anfonedig  Iesn  Grist,  ac  a  ddylaswn 
gael  fy  mharchu  fel  ei  apostol  ef ;  yr  wyf  fi 
fy  hun  yn  attolwg  i  chwi  er  addfwynder  i 
hynawsedd  Iesu  Grist  tn  ag  at  ei  elynion,  ac 
a  ddysgais  innau  gan  Grist  tuag  at  fy  nir- 

tnygwyr  a'm  gwrthwynebwyr;  yr  wyf  yn  at- 
olwg  i  chwi,  na  byddo  raid  i  mi  arfer  aw- 
durdod  a  thoster  tuag  at  neb  o  honoch. 
t  Geiriau  rhai  o  ddirmygwyr  Paul  yw  y  rhai 
byn,  mae  yn  debyg,  oblegid  ei  fod  ef  yn 
fychan  o  gorpho'.aeth,  ac  yn  wael  yr  olwg 
arno  o  ran  ei  berson  allanol,  lle  y  byddai  yn 
bresenol.  %  Ond  er  mòr  wael  ei  olwg,  \ 
gŵyl  ei  ysbryd,  oedd  efe  yn  eu  plith  hwynt; 
yn  absenol  yr  oedd  yn  dangos  y  medrai  efe 
fod  yn  hyf  ac  yn  awdurdodol,  fel  y  gweddai 

i  apostol  lesu  Grist. 

2  *Ac  yr  ydwyf  yn  dymuno^na 

byddwyf  yn  bresenol  yn  hŷf  â'r  hyder 
yr  wyf  yn  meddwl  bod  tu  ag  at  rai, 
f  y  sydd  yn  ein  cyfrif  ni  megis  s  rhai 
yn  rhodio  yn  ol  y  cnawd  : 

/pen.  12.  20.  a  13.  2,  10.  1  Cor.  4.  19—21.  g  pen.  11. 
9—13.  a  12.  13—19.  Rhuf.  8.  I,  5.  Gal.  5.  16—25.  Epb, 
2.  2,  3. 

*  Er'bod  ei  wrthwynebwyr  chwyddedig  el 
yn  eymmeryd  mantais  ar  ei  wylder  hynaws 

ei  ostyngeiddrwydd,  a'i  ymddangosiad  gwae 
pan  oedd  yn  Corinth,  i  ddywtdyd  yn  ddir 
inygus  am  dano  ;  eto,  yr  oedd  yn  dymunoai 
yr  eglwys  i  beidio  ag  ochri  gyda  hwynt,  a( 

ìelly  peri  iddo  ef,  yn  groes  i'w  ewyl'ys,  i  ar fer  ei  awdurdod  apostolaidd  tuag  atynt  oll 
íel  yr  oedd  yn  ofni  y  byddai  raid  iddo  ei  har 
fer  tuaç  at  rai  yn  eu  plith.  t  Yr  oedd  3 

rhai  hyny  yn  cyhuddo  Paul  a'i  gyd-weith 
wyr,  inai  dynion  yn  rhodio  yn  ol  y  cnawi 
oeddynt  ;  mai  pregethu  yr  efengyl  yr  oedd 
ynt  yu  unig  er  anrhydedd  ac  elw  Hdynt  e 
hunain,  ac  mai  cnawdol  oedd  eu  rhodiad  yi 

mhob  peth,  a'u  dybenion  hetyd.  Fel  hyn  y 
oeddynt  yn  peri  rhagfarn  yn  y  Corinthiaic 

yn  erbyn  Paul  a'i  frodyr  hefyd. 
3  *  Canys,  er  Aein  bod  ni  yn  rhodi 

yn  y  cnawd,  lfnid  ydym  yn  miìwrií* 
yn  ol  y  cnawd  : k  Gal.  2.  20.  1  Pedr4.  1,2.  <  adn.  4.  ITim.  l.lf 
2  Tim.  2.  3,  4.  a  4.  7.  Heb.  12.  1. 

•  Er  fod  Paul  a'i  gyd-weithwyr  yn  p|{ 
bellu   ac  yn   rhodio  yn  y   cnawd,  sef  yn  Ij 

m 
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yweinidoyion  (h'ist. 
corph  naturiol,  ac  yn  ddarostyngerìig  i  wen 

didau  a  thrallodau  cyffredin  y  'stâd  a'r  fu- 
chcdd  hon  fel  eraill ;  +  eto,  gallai  apelio  at 
Dduw,  adnabyddwr  calonau  pawb,  nad  oedd 
efe  ddini  yu  milwrio  yn  y  weinidogaeth 
sauctaidd  yn  ol  rìoethineb  y  cnawd,  nac  oddi 

ar  egwyddor  gnawdol,  hunanol,  a  phechad- 
urus.  Neu  yn  ol  eraillfel  hyn  : — Er  nad  yd- 
ym  ni  yn  gwbl  rydd  oddi  wrth  wenrìidau 
dynol,  eto  nid  ydwyf  fiynarferfy  awdurdod 
apostolaidd  mewn  modd  gwàn,  ganofnidyn 
ion,  nn  gwenieithio  i  ddynion  ;  ond  yn  defn- 
yddio  arfau  ysbrydol,  gwroldeb  cristionogol, 
zel,  riiyddid  a  hyfdra  1  lefaru  gwirioneddau 
Duw,  a  gwroldeb  díofn  i  weini  ceryddon 
eglwysig,  y  rhai  trwy  gyd-weithrediad  Duw, 
ydynt  rìra  effeithiol. 

4  *  (Canys  k  arfau  ein  milwriaeth 
ni  nid  ydynt  gnawdol,  ond  '  nerthol 
trwy  Dduw  m  i  fwrw  cestyll  i*r  ìlawr) t  pcn.  6.  7.  Rhuf.  6.  13.  a  13.  12.  Eph  6.  13—18. 
1  Thes.  5.  8.  /  peo.  3.  5.  a  4.  7.  a  13.  3,  4.  B*ra.  7.  13— 
23.  a  15.  !4-16.  !  Sani.  17.  40-50.  Salm  110.  ».  Es.  41.  14 
—  16.  Zec.  4.  6.  7.  1  Cor.  î.  18—21  a  2.  5.  Heb.  11.  32,  33. 
m  Josh.  6.  20.  Es.  30.  25.  Jer.  1.  10.  Heb.  II.  30. 

*  Megys  nad  oedrìynt  hwy  yn  milwrio  yn 
01  y  cnawd,  felly  nid  cnawdol  oedd  artau  eu 
milwriaeth  :  nid  trwy  nerth  cyfreithiau,  awd- 
urdodan,  ac  arfau  dynol,  yr  oeddynt  yn 
myned  yn  mlaen  yn  eu  milwriaeth  yn  erbyn 
byd,  cnawd,  satan,  a  gau-grefydrìau ;  nac 
ychwaith  trwy  rym  dysgeidiaeth  a  doethin- 
eb  y  cnawd,  nac  unrhyw  foddion  i  foddâu  y 
cnawd  ynddynt  eu  hunain  nac  mewn  eraill. 
+  Ond  yn  groes  i  hyn  oll,  arfau  ysbrydol 
oeddynt ;  efengyl  y  tangnefedd,  a  chleddyf 
yr  Ysbryd,  yr  hwn  yw  gair  Duw,  yn  cael  eu 
pivgethu  gyda  goleuni,  gwresawgrwydd,  a 
hyfdra  sanctaidd  yn  eu  symledd  a'u  hardd- 
wch  naturiol  eu  hunain.  Fel  hyn  yr  oerìd- 
ynt  yn  nerthol  trwy  Drìuw  i  twrw  cestyll 
pechod,  satan  a'r  byd  i'r  liawr,  fel  muriau 
Jericho  gynt  wrth  sain  y  cyrn  hyrddod. 
Wrth  y  cestyll  hyn  y  merìdyíir  pa  bethau 
bynag  a  safant  yn  erbyn  yretengyl,  ag  syrìd 
yn  dàl  dynion  i  fynu  mewn  ffyrrìd  drygion- 
us  ;  gan  drìarostwng  ewyllys  dynion,  yr  hwn 
sydd  gasteli  mòr  gryf,  uas  gali  holí  byrih 
uffern  ìno'i  ystormiaw. 

Ó  *Gan  fwrw  n  dychymmygion  i 
lawr,  °  f  a  phob  uchder  a'r  sydd  yn 
ymgodi  yn  erbyn  gwybodaeth  Duw, 
ta^chan  gaethiwo  9  pob  meddwl  1 
Mifudd-dod  Crist; 

n  Luc  I.  51.  Act.  4.  25,  26.  Rhuf.  1.  21.  1  Cor.  1.  19, 
27-29.  a  3.  19.  o  Ex.  G.  2.  a  9.  16,  17.  2  Bren.  19.  22, 
28.  J»b  40.  11,  12.  a  42.  6.  Salm  10.  4.  Es.  2.  1 1,  12,  17. 
a  60.  14.  Dan.  4.  37.  a  5.  23-30.  Act.  9.  4-6.  Phil.  3.  4-9. 
2  Thes.  2.  4,  8.  p  Rhuf.  7.  23  q  Deut.  15.  9.  Salm 
139.  2.  Diar.  15.  26.  a  24.  9.  Es.  55.  7.  a  59.  7.  Jer.  4.  14. 
Mat.  15.  19.  Heb.  4.  12.  rSalui  18.  44.  allO.  2,3.  Rhof. 
I.  5.  a  16.  26.  Heb.  5.  9.  1  Pedr  1.  2,  14,  15,  22. 

*  Dychymmygion,  neu  resymau  cnawdol 
dynion  anianol,oedd  Ilawer  o'r  Cestyll  a  gry- 
bwyllwyd  uchod ;  dychymmygion  y  gau  ath- 
rawon  íurìdewaidd,  am  y  ddeddf  a  hunan- 
gyfiawnrìer,  a  dychymmygion  y  philosoph- 
yddion  paganaidd,  am  drìysçeidiaeth  adoeth- 
ineb  y  cuawd,  eu  gau-grefyrìrì  a'u  heìlun- 
addoliaeth.  Ond  yr  oerìd  goleu  a  nerth  yr 
efengyl,  trwy  nerth  Ysbryd  Duw,  >n  effeith- 
jol  i  rwrw  y  dychymmygion  cryfion  hyn  i 
lawr;  +  yn  nghyd  â  pho'b  uchder  merìdwl  ac 
>sbryd,   mewn   dynion    beilchion  a  hunanol, — 

yn  gystal  â  holl  nerth,  awdurrìorì,  a  rìyfeisiau 
rìaear  ac  uffern,  ag  oerìrì  yn  ynigorìi  mewn 
gwrthiyfel  ofnadwy  yn  erbyn  gwybodaelh 
Duw  :  yn  erbyn  yr  efengyl  moddion  gwy- 
bodaeth,  ac  yn  erbyn  effeiihiau  yr  wyborìaeth 

hòno  ar  rìrìynion.  J"  Nid  bwrw  i  lawr"  >n 
unig,  ond  ".  caethiwo"  hefyd;  "  caethiwo 
pob  meddwl  i  ufudd-doci  Crist:  "  fel  brenin, 
wedi  iddo  ddarostwng  a  ehymmeryd  rhai  o 
filwyr  ei  wrthwynebwr,  yn  eu  gosod  i  ym- 
ladd  yn  ei  resau  byddmawl  ei  hun;  ond  o 
wiríodrì  yrí  ysbryrìol,  nid  orìrais  a  gorfod  an- 
ewyllysgar.  Pan  welo  yr  enairì  ei  amddiffyn- 
têyrìrì  wedi  eu  dadymch\'  elyd,  mae  yn  ym- 
ostwng  i'r  goresgynwr  mawr;  ac  yna  mae 
pob  medrìwl,  pob  cymhwylliant,  yn  cymmer- 
yrì  derìrìf  ganrìrìo  ef.  Nid  oes  rìim  yn  cael  ei 

rìderbyn  a  fyrìrìo  yn  groes  i'r  efengyi;  gan 
fod  Crist  yn  caelei  addefyn  hollawl  Árglwyrìrì. 

Mae  y  rhan  íiaenaf  o'r  arìnorì  yn  dang«)s  mòr 
barod  yw  dynion  i  gadarnâu  eu  hunain  yn 
erbyn  Crist,  ttwy  gyforìi  megys  un  gwith- 
gîawdrì  y  tu  cefn  i'r  llall,  i  rwystro  ei  drìy- 
forìiarì  ef  i  mewn  i'r  enairì  :  a'r  rhan  olaf  o'r 
adnod  yn  dangos  mòr  llwyr  ac  efteithiolmae 
efe  yn  gorchfygu,yn  darostwng,  ac  yn  medrì- 
iannu  yr  holl  enaid,  mewn  ufudd-dorì  grasol, 
gwirfoddol,  ahyfrydhwn  irìrìo  ei  hun.  Gorch- 
fygu  a  wnelo  yn  ein  heneidiau  oll. 

6  *  Ac  *yn  barod  gennym  dd'ialar 
bob  anufudd-dod,  *  +  pan  gyflawner 
eich  ufudd-dod  chwi. 

*  pen.  13.  2,  10.  Nuro.  16.  26-30.  Act.  5.  3— lì.  a  13. 
10,  11,  1  Cor.  4.  21.  a  5.  3-5.  1  Tim.  1.  20.  3  I»an  10. 
t  pen.  2.  9.    a  7.  15. 

*  Am  y  rhai  cynrìyn,  anufudd,  ac  anhyw- 
aith  yn  Corinth,  y  rhai  oedd  yn  rhwystr  i'r 
efengyl,  ac  hyd  ag  oedrì  ynrìdynt  yn  bychanu 

yr  apostol  a'i  swydrì  ;  yr  oedd  ganddo  ef  allu 
ac  awduidorì  fel  apostol  i  gospi  y  cyfryw  rai 
yn  ol  eu  haeddiant,  ac  yroerìd  yn  barod  i  wn- 
eyrì  hyny  fel  yr  oerìd  yn  drìyledswyrìd  arno. 
t  Ond  yr  oedd  yn  ewyllysio  oerìi  hyny,  nes 
cael  gweled  pa  beth  a  wnaethai  tynerwch  yn 
gyntaf ;  a  pha  nifer  o  honynt  a  ufudrìâent  i 
awdurrìod  Crist  trwyddo  ef ;  a  pha  cyn  bellerì 
y  cyfla\Mient  hwy  ei  orchymynion  ef  trwy 

Grist,  mewn  d'íarddelwi  troserìrìwyr  anniwyg- 
iarìwy  allan  o'r  eglwys.  Tybir  forì  y  "  clîal " 
uchod  yn  arwydrìoy  barnau  gwyrthiol  a  allai 
yr  apostol  rìdwyn  ar  ei  wrtbwynebwyr  dryg- 
ionus  yn  yr  cglwys  :  yr  oerìrì  hyn  hefyrì  yn 

rhan  o'r  "  arfau  nerthol  trwy  Dduw,**  a  ym- 
rìdirierìwyd  idrìo  ef  a'i  frodyr. 

7  u  *  Ai  edrych  yr  ydych  chwi  ar 
bethau  yn  ol  y  golwg?  ̂ fos  ymddir- 
ied  neb  ynddo  ei  hun,  ei  fod  ef  yn 
eiddo  Crist,  J  meddylied  hyn  drachefn 
o  hono  ei  hun,  megis  ag  y  mae  efe  yn 
eiddo   Crist,  v  felly  ein  bod  ninnau 

"  yn  eiddo  Crist. 
adn.  1.  p«>n.  5.  12.  1  Sam.  16.  7.  Mat.  23.  5.  Lnc  16. 

15.  Ioan  7.  24.  Rhuf.  2.  28,  29.  *  I  Cor.  3.  23.  a  14.  37. 
a  15.  23.  Cal.  3.  29.  y  pen.  5.  12.  a  II.  4,  23.  a  12.  11. 
a  13.  3.  Gal.   1.  11—13.  a  2.  5-9.  1   loan  4.  6. 

*  Yr  oerìd  rhai  yn  Corinth  werìi  cael  eu 
hndo  i  fedrìyliau  rìrwg  am  Paul,  o  herwyrìrì 
ei  ymrìrìangosiarì  gwael,  ei  amgylcliiarìau 

anghenus,  a'r  olwg  anfanteisiol  oerìrì  arno  ef 
orìdi  allan  :  ond  mae  efe  yn  gofyn  ai  edrych 
yr  oeddynt  felly   ar  bethau  yu  ol  y   golwg, 

hefyd 
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a'ifrodyr. 

pethau  nad  oedd  dim  perthynas  rhyngddynt 
âgwir  ardderchawgrwydd?  Neu  a  oeddynt 
hwyyn  mawrygu  dynion  argyfrif  rhagoriaeth- 
au  aiUnol,  golygusrwydd,  ac  eondra  hunan- 
ol?  f  Os  tybia  rhyw  wr  mawr  hunanol  yn 
eich  plith  chwi,  ei  fod  ef  yn  eiddo  Crist,  yn 
was  cyhoeddus  i  Grist,  ac  yn  cael  ei  arddel- 
wi  gan  Grist  yn  ei  weinidogaeth  ;  %  meddyl- 
ied  hyn  hefyd  o  hóno  ei  hun,  y  gallwn  nin- 
nau  fud  yn  eictdo  Crist,  ac  ein  bod  yn  eiddo 

Ciist,  cystal  ag  yntau  yn  mhob  un  o'r  ystyr- 
iaethau  uchod.  Pa  t'aint  bynago  sailsyddgan- 
ddo  ef  iymddiried  ynddo  ei  hun,  ei  fod  yn 

eiddo  Crist,  os  meddylia  er'e  yn  ddiduedd, 
gall  weled  fod  genyf  finnan  lawn  cymmaint, 
a  mwy  o  sail,  i  ymddiried  fy  mod  yn  eiddo 
Crist,  ac  yn  apostol  iddo;  fel  hyny  nid  oes 
ganddo  ef  un  achos  i  fawrygu  ei  hun,  na'm 
dirmygu  innan.  Tybia  rhai  fod  yrapostol  yma 
yn  cyfeirio  at  ryw  un  person  yn  Corinth,  fel 
gau  apostol  yn  blaenori  ar  bawb;  ond  wrth 
adn.  2,  10,  12,  mae  yn  amlwg  fod  mwy  uac 
un  yn  gwrthwynebu  Paul  yno,  er  fod  rhyw 
un,  efallai  yn  fwy  blaenoraidd  a  nodedig 
nâ'r  lleill. 

8  *Oblegid  2pe  bostiwn  beth  ych- 
waneg  hefyd  fam  ein  hawdurdod  (yr 
hon  a  roddodd  yr  Arglwydd  i  ni  er 
adeilad,  ac  nid  er  eich  dinystr  chwi) 

a  %  ni'm  cywilyddid  : z  pen.  1.  24.      a  13.  8,  10.     Gal.  I.  1.  a  pen.  7.  14. 
a  12.  6.  2  Thn.  1.  12. 

* "  Pe  bostiwn  beth  ychwaneg'*  nac  a 
wnaethum  erioed  hyd  yn  hyn  ;  ychwanegnac 
a  garwn  wneyd,  oni  b'ai  gorfod,  i  amddiífyn 
fy  hun  ;  ychwaneg  nac  a  ddichon  y  penaf, 

a'r  enwocaf,  o'm  gwrthwynebwyr  ei  wneyd, 
yn  unol  â  gwirionedd  ;  +  pe  bostiwn  felly  am 
yr  awdurdod  a  roddes  yr  Arglwydd  Iesu  i  mi 

a'm  brodyr,  er  eich  hadeiladaeth  ysbrydol 
chwi,  ac  nid  er  eich  dinystr  ;  $  ni'm  cywil 
yddid  o'r  fost  hyderys  hòno,  fel  pe  byddaiyn 
ddisail,  yn  anmhrydlawn,  nac  yn  anhardd, 
yn  fy  sefyllfa  bresenol  I ;  ni  byddai  ond 
gwirionedd,  ac  nis  gallai  neb  fy  ngwrth- 
ddywedyd.  Cofied  gweinidogion  y  gair  mai 
er  adeilad,  ac  nid  er  dinystr,  y  maent  wedi 
derbyn  eu  dawn,  eu  gweinidogaeth,  a'uhaw- 
durdod  ;  dwyn  pechaduriaid  at  Grist,  ac  nid 
eu  gỳru  i  annobaith. 

9  *  Fel  na  thybier  fy  mod  megis 
yn  eich  b  dychrynu  chwi  trwv  ly  thyrau. 

*  adn.  10.  1  Cor.  4.  5,  19—21. 

*  Ond  yr  oedd  yn  well  gan  yr  apostol 
beidio  dywedyd  llawer  am  ei  awdurdod,  yn 
enwedig  am  ei  allu  gwyrthio!  i  gospi  ei 
wrthwynebwyr,  fel  na  thybiai  neb  o  honynt 
ei  fod  mcgys  yn  eu  dychrynu  hwy  trwy 
lythyrau. 

10  *  Oblegid  y  llythyrau  yn  wir 
(meddant)  sj/dd  drymion  a  chryfion, 

c  f  eithr  presennoldeb  y  corph  sydd 
wan,  rfa*r  ymadrodd  yn   ddirmygus. cado.  1.  pen.  12.  5-9.  1  Cor.  2.  3,  4.  Gai.  4.13,  14. 
rfpeD.  II.  6.   lix.  4    10.  Jer.  1.  6.   I  Cor.  1.  17,  21 .  a  2.  1-4. 

*  Byddai  rhai  o'i  wrthwynebwyr  ef  yn 
dywedyd,  ar  ol  y  llythyr  cyntaf,  ei  fod  ef 
yn  ysgrifenu  pethau  trymion  a  bygythiol 
iawn  atynt,  pan  fyddai  yn  absenol,  feí  gwr 
imwr  ac  awdurdodol  iawn  ;  +ond  pan  fyddai 
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efe  yn  bresenol,  nad  oedd  ond  person  gwael 

a  distadl  iawn,  a'i  ymadrodd  yn  ddirmygus. 
Dywed  amryw  o  hen  awdwyr  am  Paul,  ei 
fod  yn  fyr  o  ran  taldra,  ei  gorph  yn  grwm, 

a'i  ben  yn  foel,  yr  hyn  a  feddylir  mae  yn 
debyg  wrth  y  geiriau  hyn,  "  Presenoldeb  y 
corph  sydd  wàn."  Tybia  rh.ii  hefyd  bod  at- 
tal  yn  ei  ddywedyd  ef,  ac  mai  am  hyny  y 
dywedai  ei  wrthwynebwyr  tìraethlawn  bod 
ei  ymadrodd  yn  ddirmygus. 

11  *  Y  cyfryw  un  meddylied  hyn, 
mai  y  fath  ydym  ni  ar  air  trwy  lythyrau 

yn  absennol,  e  f  yr  un  fath  hefyd  a 
fyddwn  ar  weithred  yn  bresennol. 

e  pen.  12.  20.  a  13.  2,  3,  10.  1  Cor.  4.  19,  20. 

*  Y  rhai  hyny  a  watworent  ei  awdurdod 
ef  yn  absenol,  yn  ei  lythyran  ;  a'i  waelodd 
yn  bresenol,  yn  ei  berson  a'i  ymadrodd  ; 
Tgwybydded  y  cyfryw  rai  mai  yr  un  fath  a 
fydd  ef  ar  weithred  yn  bresenol  pan  ddêl  at- 
ynt,  ag  ydoedd  ar  air  trwy  lytbyrau  yn  ab- 
senol:  y  medra  ef  weithredu,  os  gorfydd, 
mòr  awdurdodol  ag  y  medrai  ysgrifenu  ;  ac 
y  cyrlawna  ef  mewn  gweithred  yn  bresenol, 
pa  beth  bynag  a  ysgrifenodd  efe  mewn  llyth- 

yrau  yn  absenol. 

12  /*  Canys  nid  ým  ni  yn  beiddio 
ein  cystadlu,  neu  ein  cyfíelybu  ein 
hunain,  i  rai  sydd  yn  eu  canmol  eu 
hunain :  f  eithr  hwynt-hwy,  gan  eu 
mesur  eu  hunain  wrthynt  eu  hunain, 

a'u  cyfTelybu  eu  hunain  iddynt  eu 
hunain,  %  nid  ydynt  yn  deall. 

/peo.3.  1.  a5.  12.  Job  12.  2.  Diar.  25.  27.  a  27.  2. 
Luc  18    11.  Rhuf.  15.  18. 

*Tybir  fod  y  gati-athrawon  a'u  pìeidwyr 
yn  Corinth,  yn  cyfrif  mai  rhyfyg  mawr  oedd 

i  Paul  gyitadlu  ei  hunan  â'r  fath  wyr  doeth- 
ion,  enwog,  a  hyawdl  ag  oeddynt  hwy;  a 
thybir  ei  fod  yntau  mewn  gwawd-iaith  yn 
cyfeirio  at  hyny  yn  y  geiriau  hyn:  fel  pe 
dywedasai,  Yn  sicr,  ni  ddylai  crëadur  gwael 

a  dirmygus  o'r  fath  y'm  cyfiifir  I,  ryfygu 
ymgystadlu  nac  ymgyrfelybu  â'r  rhai  sydd 
yn  eu  canraol  eu  hunain  yn  eich  plith  chwi, 
ac  yn  tybied  nad  oes  neb  yn  gydradd  â  hwynt- 
hwy.  Ond  gellir  dëall  y  geiriau  heb  y  wawd- 
iaith  uchod;  fel  pe  dywedasai  Paul,  Yn  sicr, 
nis  goddefai  fy  nghydwybod  i  mi  fod  mòr 
hunanol  a  gwag-ogoneddgar,  ag  ymrfrostio 
dros  ben  pob  terfynau,  a  chanmol  fy  hunan, 

fy  noniau,  fy  ngalluoedd,  a'm  gweithredoedd, 
uwchlaw  gwirionedd,  i'r  dyben  o  gystadlu  fy 
hunan  a'r  rhai  sydd  yn  eu  canmol  eu  hunain 
ac  yn  dirmygu  pawb  eraill  yn  eich  plith 
chwi.  tGwŷr  oedd  y  rhai  hyn  yn  meddwl 
yn  fawr  am  danynt  eu  hunain,  oddi  ar  ryw 
ragoriaethau  dychymmygol  oeddynt  yn  wel- 
ed  ynddynt  eu  hunain  ;  ac  yn  lle  edrych  ar 
eraill,  Uawer  mwy  rhagorol  na  hwynt-hwy, 
yr  oeddynt  yn  eu  mesur  eu  hunain  wrthynt 
eu  hunain,  ac  yn  en  cyffelybu  eu  hunain  idd- 
ynt  eu  hunain  o  hyd.  Ni  fynent  edrych  ar 
yr  eiddo  eraill,  ond  ar  yr  eiddynt  eu  lum- 
ain ;  ac  ni  fynent  un  amser  dybied  eraill  yn 
well  na  hwy  eu  hnnain.  +Fel  hyn  wrtb  ed- 
rych  yn  wastad  ar  eu  rhagoriaethau  tybiol  eu 
hunain,  ac  heb  byth  edrych  ar  wir  ragor- 
iaethau  eraill,  nid  oeddyut  yn  dë-ill  eu  dis-l 
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tadledd   a'u   diddymdra  eu   hunaiu,   nac  ar- 
dderchawgrwydd  eraill. 

13  *  Eithr  ̂ ni  fostiwn  ni  hyd  at 
hethau  allan  on  mesur,  f  ond  h  yn  ol 
mesur  y  rheol  a  rannodd  Duw  i  ni, 
|  mesur  i  gyrhaeddyd  hyd  attoch  chwi 
hefÿd. 

g  adn.  15.  Diar.  25.  14.  h  adn.  14.  Mat.  25.  15. 
Rhuf.  12.  6.  a  15.  20.  1  Cor.  12.  11.  Epli.  4.  7.  1  Pedr 
4.  10,  II. 

*  Bostio  hyd  at  bethau  allan  o'u  mesur  yr 
oedd  y  gau-athrawon  ;  pethaa  na  phrofasant, 
na   feddiannasant,   ac  na  chyrlawnasant   er- 

|  ioed:  ni  wnai  yr  apostol  a'i  frodyr  feily,  ac nid  oedd  raid  iddynt,  gallent  fostio  petíiau 

llawer  mwy  na  neb  o'r  gau-athrawon,  ac 
hefyd  o  fewn  eu  mesur,  o  fewn  terfynan  y 
gwirionedd.  +Ni  fyn.ii  yr  apostol  fostio  ond 
am  y  pethau  a  wnaeth  efe  yn  nghyflawniad 
hëolaidd  ei  weinidogaeth  :  nid  trwy  neidio 

o  fàn  i  fàn,  yn  ol  ei  fympwy  ei  hun,  ac  i'w 
wag-ddybenion  ei  hun,  fel  y  gau-athrawon  ; 
ond  yn  ol  y  mesnr,  y  rhëol  a'r  terfynau,  oedd 
gorchymyu  a  galwad  Duw  yn  roddi  iddo,  i 
bregethu  yr  efeng>l  mewn  cylch  rhëolaidd, 
trwy  yr  amry wiol  wledydd  lle  yr  ymdeithiai. 
X  Yr  oedd  y  mesur  hwn  yn  cyrhaedd  hyd  at 
y  Corinthiaid  hefyd,  lle  y  pregethodd  efe  yr 
efengyl  ac  y  planodd  eglwys  yn  eu  plith 
hwyat.  Tybir  fod  cyfciriad  yu  y  geiriau 
hyn,  ("allan  o'n  mesur,"  **yn  ol  mesur  y 
rhëol,")  at  y  campau  rhedegawl  yn  mhlith  y 
Groegiaid,  lle  byddai  llinell  wèu  yn  cael  ei 

thỳnu,  er  dangos  i'r  rhedegwyr  eu  tfordd  a'u 
terfynau.  Yn  ol  y  sylwad  uchod,  yr  oedd 

"  allan  o'r  mesur"  yn  cyfeii  io  at  y  naill  red- 
egwr  yn  myned  dros  ei  rèol  a'i  derfynau  ei 
hun,  iderfynau  un  arall  yn  y  rhedegfa. 

14  *Canys  *nid  ydym,  megis  rhai 
heb  gyrhaeddyd  hyd  attoch  chwi,  yn 
ymestyn  allan  tu  hwnt  \n  inesur  ; 
t  canys  hyd  attoch  chwi  hefyd  y  daeth- 
om  âg  Aefengyl  Crist : 

i  pen.  3.  1-3.    Rhuf.   15.  18,  19.    1  Cor.  3.  10.    a  4.  15. 
1,  2.        k  peu.  4.  4.    M*rc  I.  I.    Act.  -20.  24.     Rhuf.  I. 

16.  •  2.  16.  a  16.  25.  Gal.  1.  6-S.  Col.  I.  5.  1  Tim.  i.  II. 

*  Nid  oedd  Paul  yn   ymgyrhaeddyd   allan 
'i  fesur,  y  rhëol  a  roddasai   Duw   iddo,  nac 

|yn  gadael  ei  waith  mewn  manau  eraill,  i 

'rysio  aty  Corinthiaid  allan  o  Iwybr  ei  ddyl- 
îdswydd,  fel  y  gwnai  y  gau  athrawon  yn 
tml,  lle  y  tybient  y  caent  well  derbyniad  ; 
ond  yr  oedd  efe  yn  myned  yn  mlaen  yn 
hëolaidd  yn  ei  waith  o  bngethu  yr  efengyl, 
el  yr  oedd  Duw  yn  ei  raglnniaeth  yn  dan- 
gos  ei  lwybr  iddo,  nes  o'r  diwedd  iddo  ddyfod 
Dyd  Corinth  yn  Achaia,  yr  hyn  oedd  terfyn 
-ithaf  ei  lafur  ef  y  pryd  hwn  yn  y  tueddau 
>>ny.  Dëall  rhai  yr  adnod  fel  hyn  :— Wrth 
fostio  ain  danoch  chwi  y  Corinthiaid  fel  ein 
lìychwe ledigiou ,  nid  ymgyrh^eddwn  ni  dros 
btn  y  gwirionedd,  fel  rhai  ;  oblegid  chwi  a 
iwyddoch  i  ni  ddyfod  hyd  atoch  chwi  á'r  ef- 
pngyi,  ac  mai  ürwyih  ein  liafur  ni,  dan  fen 
pith  Duw,  ydych  chwi  fel  cristionogion  : 
yinestun  allau  o'u  mesur  mae  y  gau-athrawon 
;-»  ddywedant  mai  trwy  en  llafur  hwy  y  dy- -hwtdwyd  chwi. 

15  *  Nid  'gan  fostio  hyd  at  bethau 
dlan  on  mesur,  fyn  Uafur  rhai  eraill; 
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X  eithr  gan  obeithio,  pan  gynnyddo 
eich  fifydd  chwi,  gael  ynoch  chwi  ein 
mawryguyn  ol  ein  rheol  yn  ehelaeth, 

/  Gwel  ar  adn.  13.— Rhuf.  15.  20. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  a'i  frodyr  yn  bostio 
o  ymyraeth  â  phethau  oedd  allan  o'u  mesur, 
neu  dros  bt-n  terfyn  eu  dyledswydd  bresenol 
hwy;  +  nac  yn  ceiso  anrhydedd  iddynt  en 
hunain  o  lafur  ihai  eraill,  fel  y  gwnaethai  y 
gau-alhrawon  trwy  ymwthio  i  mewn  i  Cor- 
inth,  a  gŵyrdroi  ìhai  o'r  Cristionogion  yno. 
X  Eithr  i'r  gwrthwyneb  yr  oedd  efe  yn  go- 
beithio  pan  gynnyddai  ffydd  y  Corinthiaid, 
ac  yr  adferid  hwynt  o  derfysg  a  gẃyrdròad 

y  gau-athrawon  ;  y  ca'i  efe  a'i  gyd-lafurwyr 
eu  cydnabod  a'u  mawrâu  ganddynt,  ac  hefyd 
eu  cynnorthwyo  i  bregethu  yr  efengyl  yn 
helaeth  pa  le  bynag  yr  oedd  Dnw  yn  eu  dan- 
fon  hwy  i  hyny.  Rhëol  helaeth  oedd  rhëol 

yr  apostol,  "  Mi  a'th  ddanfonaf  yn  mhell  at  y 
cenedloedd,"  ebai  Duw  wrtho. 

1 6  *  I m  bregethu  yr  efengyl  tu  hwnt 
i  chwi ;  f  ac  nid  i  fostio  yn  rheol  un 
arall  am  bethau  parod  eisoes. 

m  Rbuf   15.  24,  28. 

*  "  Tu  hwnt  i  chwi  ;"  sef  yn  Achaia,  tu 
hwnt  i  ddinas  Corinth  :  yno  yr  oedd  Arcadia, 
enwog  am  ffraethineb  a  barddoniaeth  ;  a 
Lacedsemia,  enwog  am  ddewrder  a  mawr- 
frydigrwydd  ei  thrigolion.  Yr  oedd  ar  fedd- 
wl  Panl  fyned  a  phregethu  yr  efengyl  yn  yr 

aidaloedd  hyny,  a  chael  ei  gefnogi  a'i  gyn- 
northwyo  gan  y  Corinthiaid  i  hyny ;  ond  nid 
ydy.n  yn  darllen  dim  yn  y  Testament  New- 
ydd,  am  blanu  eglwysi  yn  y  parthau  hyny. 

Wrth  y  "  tu  hwnt  i  chwi"  mae  rhai  yn  deall 
y  gwledydd  pellenig  Italy  a  Spain  :  gan  fod 
llawer  o'r  Corinthiaid  yn  ymarfer  â  morwr- 
iaeth,  gallent  hwy  wneyd  Üawer  o  blaid  yr 
efengyl  a'i  chenadon  mewn  gwledydd  Ue  yr 
elent.  t  Am  dori  tir  newydd  o  hyd  yr  oedd 
yr  apostol,  ac  nid  cymmeryd  eiesmwythder, 
a  bostio  yn  anghyfreithlawn  yn  rheol  a 
gwaith  dynion  eiaill,  am  bethau  parod  eis- 
oes  :  nid  oedd  efe  yn  bostio  yn  ntüwaith  neb 
ond  ei  waith  ei  hunan,  yr  hyn  a  wnaethai  yr 

Arglwydd  trwyddo  ef :  nid  felly  ̂   gau-ath- 
rawon,  at  y  rhai  mae  efe  yn  tafln  yma. 

1 7  *  Eithr  n  yr  hwn  sydd  yn  ym- 
ffrostio,  ymffrostied  yn  yr  Arçlwydd. 

n  Salm  105.  3.  a  106.  5.  Es.  41.  Í6.  a  45.  25.  a  65.  16. 
Jer.  4.  2.  *  9.  23,  24.  Rhuf.  5.  11.  1  Cur.  1.  29,  31.  Gal.  6. 
13,  14    Phil.  3.  3.  Iago  1.  9,  10. 

*  Nid  oedd  gan  Panl  y  planwr,  nac  Apòlos 
y  dyfrâwr,  na  neb  arall,  ddim  i  ymffrostio 
ynddo  o'u  rhan  eu  hunain  ;  cyd-weithwyr 
Duw  oeddynt  <  II,  Duw  oedd  yn  llwyddo  eu 

llafur;  yn  yr  Arglwydd  y  dylasent  ymffrost- 
io,  ac  iddo  ef  y  dylasent  ddíolch.  Yr  oedd 
gorfod  ar  yr  apostol  ddywedyd  am  ei  lafur 
a'i  Iwyddiant ;  ond  nid  oedd  yn  ymffrostio 
yn  gnawdol  ynddo,  llawer  llai  yn  llafur  rhai 
eraill  ;  ond  yr  oedd  yn  ymffrostio  yn  yr  Ar- 

dwydd  Iesu,  fel  ei  ran  a'i  iachawdwriaeth 

byth. 18  *  Canys  °  nid  yr  hwn  sydd  yn 
ei  ganmol  ei  hun,  sydd  p  gymmerad- 
wy  ;  9  f  ond  yr  hwn  y  mae  yr  Ar- 
glwydd  yn  ei  ganmol. 



Ei  eiddigedd  dros II  COR.  XI. 
y  Corinthiaid. 

o  ado.  12.  pen.  3.  1.  a  5.  12.  Diar.  21.  2.  Lnc  16  15. 
a  18.  10-14.  p  pao.  6.  4  a  13.  7.  Act.  2.  22.  R!iuf.  14. 
18.  a  IC.  10.  1  Cor.  11.  19  2  Tim.  2.  15.  </  M*t.  25.  20— 
23.  Ioan  5.  4^—44.  a  12.  43.  Rhuf.  2.  29.  I  Cor.  4.  5. 
1  Pedr  I.  7. 

*  Pwy  bynag  sydd  yn  tybied  yn  fawr  am 
dano  ei  hun,  yn  ei  gantnol  ei  hun,  ac  yn  ym- 
gais  ani  ogoniant  gan  d  lynion,mae  y  cyfryw 
un  yn  mhell  iawn  o  fod  yn  gymmerarìwy 
gan  Dduw,  yr  hwn  sydd  yn  ffTeiddio,  ac  yn 

gwrthwynebu  y  beilchion,  ac  yn  rhoi  gras  i'r 
rhai  gostyngerìig.  +  Y  gostyngedig  a'r  hun- 
an-ymwadol  sydd  gymmerarìwy  gan  yr  Ar- 
glwyrìd,  ac  a  wna  efe  yn  gymmeradwy  gan 

ei  bobl  hefyrì  ;  trwy  ei  anrbydeddn  â'i  drìon'uu 
a'i  rasan,  ei  bresenoldeb  â'i  fendith,  a  thrwy 
ddwyn  tystiolaeth  i'w  lafur  ef  yma,  ac  i'w 
berson  ef  yn  y  dydd  diweddaf. 

PEN.  XI. 

Paul  o'i  eiddigedd  dros  y  Corhithiaid  yn 
dwyn  ar  gof  idäynt  ei  lafur  anghydmarol 
yn  ngwasanaeth  Crist. 

O   NA    b  chyd-ddygech    â  myfi 

ychydig  yn  c  fy  fíblineb  ;  f  eithr  hef- 
yd  cyd-ddygwch  â  myfi. aNum.  11.  29.  Josh.7.  7.  2  Bren.  5.  3.  Act.  2G.  29. 
1  Cor.  4.  8  b  adn.  4.    Act.  18.  14.    Heb.    5.    2.        c  adi.. 
16,  17,  19,  21.    peo.  5.  13.    a  12.  11.   1  Cor.  1.  21.    a  3.  18 
a  4.   10. 

f  Yr  hyn  mae  yr  apostol  yn  alw  ei  "  ffol- 
ineb"  yma  yw,  ei  waith  yn  dywedyd  cym- 
maint  yn  ei  ymrìrìirfyniarì  a'i  ganmoliaeth  ei 
hun  ;  yr  hyn  yn  wir  nid  yw  well  na  ffolineb 
os  na  byrìd  achos  am  y  cyfryw  beth  :  yr  hyn 
oedd  yma  ;  o  herwyrìd  fod  y  gau-athrawon 
yn  ceisio  ei  iselu  ef  :  ac  wrth  ei  iselu  ef  fel 
apostol,  yr  oeddynt  yn  iselu  yr  efengyl,  ac 
fel  hyny  yn  rìrygu  achos  Duw  ac  eneidiau 
dynion.  Gan  hynymaeefe  yn  deisyfu  ar  y 
Gorinthiaid  gyrì  drìwyn  âg  ef  yehydig  yn  ei 
ffolineb  hwn  ;  +  ac  yr  oedd  yn  rhairì  idrìynt 
gyd-ddwyn  ág  ef,  pa  un  bynag  ai  cymmer 
adwy  ganddynt  hyny  ai  péidio  :  yr  oedd  yu 
rhairì  iddo  ef  ei  amddiffyn  ei  hun  er  gwneyd 

hyny  o'i  anfodd. 

2  *  Canys  d  eiddigus  wyf  trosoch 
âg  eiddigedd  dawiol  :  fcanys  e  mi 
a'ch  dyweddíais  chwi  i  un  gwr,  \  Vch 
rhoddi  chwi  mcgis  ̂ morwyn  bur  i  Grist. 

d  Gal.  4.  II,  17-19.  Phil  1.  8.  lTI.es.  2.  11.  «  Gen.  24. 
2—5,  58-67.  Sdlm  15.  10,  11.  Es.  54.  5,  a62.  4,  5.  Hos.  2. 
19,  20.  lo*n  3  29.  Rhuf  7.  4.  1  Cor.  4.  15.  /£ph.  5.  27. 
Col.  I.  28.         g  Lef.  21.   13—15.   Ezec.  44.  22. 

*  Eirìrìigerìd  sydd  nw>d  mevvn  dyn,  yn 
gwneyd  yn  annoddefol  ganddo  feddẃl  fod 
neb  arall  yn  y  rìienoriaeth  arno  ef  yn  serch- 

\  iadau  y  neb  fyddo  yn  garu.  Dywedyrapos- 
tol  ei  fod  yn  eirìdigerìdn  dros  y  Corinthiaid, 
rhag  fod  y  gau-athrawon  yn  eu  llyuru  hwy 
oddi  wrth  Grist,  ei  efengyl,  ac  oddi  wrtho 
yniau  fel  apostol  yr  Arglwydd  Iesu  :  yn  yr 
y>tyr  uchod  gallasai  alw  ci  eidrìigedd  yn 

eiddigedd  duwiol,  gyda  phob  pr'iodoldeb. 
I  Yr  oedd  efe  wedi  gofyn  a  chwedi  cael  en 
cydsyniad  hwy,  i  ddyfod  i  undeb  sanctaidd 
a  bendigedig  â  Clirist,  yr  hyn  a  ellid  ei  aîw 

yn  ddyweddio  i'r  un  Pri'od fab  a  Gwr  yr  eg- 
iwys;  i'r  hwn  yn  unig  y  perthynai  ei  holl 
serchiadiu  gwresocaf,  ffyddlonaf,  ufuddif,  a 
gostyngeiddiaf,  ac  oddi  wrth  ba  un  y  gallent 
ddysgwyl  eu  holl  ddedwyddwch.  X  Gellid 
egluro  llawer  ar  y  geiriau  hyn  drwy  gry 
bwyll,  y  byddai  swyddog  yn  mhlith  y  Groeg 
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iaid,  gwaith  pa  un  oedd,  addysgu  a  ffnrfio 
meddwl  ac  ymddygiadau  merched  ieuainc, 

yn  enwedig  rliai  o  uchel  radd  a  bonedd,  i'w  I 
pr'iodi  ;  ac  yna  eu  rhoddi  hwynt  i'r  neb 
oedd  i  fod  yn  wŷr  iddynt  :  ac  os  trwy  es- 
geulusdra,  y  goddefai  y  swyddog  hwn  iddynt 

gael  eu  halogi  rhwng  y  dwed  li'ad  â  chyf- lawniad  y  brîodas,  cyfrifid  ef  o  ganlyniad  yn 
euog  o  fai  rnawr.  Tybir  fod  yr  apostol  yn 
cyfeirio  yn  yradnod  hon  at  beth  feíly. 

3  *  Ond  y  mae  arnaf  h  ofn,  rhag 
mewnmodd  yn  y  byd,  l  megis  y  twyll- 
odd  y  sarph  Eía  trwy  ei  cliyfrwysdra, 

'  felly  bod  eich  meddyliau  chwi  wedi 
eu  llygru  oddi  wrth  y  'symlrwydd 
sydd  yng  Nghrist. 

h  ado.  29  pe»  "12.  20,  21.  Salra  119  53  Gal  1.6.  a  3. 1.  a  4.  11.  Phil.  3.  18,  19.  t  Gen.  3.  4,  13.  Ioan  8.  44. 
I  Tim.  2  14.  D  a.  12.  9.  a  20.  2.  k  adn.  13—15.  pen. 
17.  a  4.  2.  Mat.  24.  24.  Act  20.  30,  31.  Gal.  î.  6.  a  2. 

a3.  8.  Eph  4.  14  Col.  2  4,  8,  18.  1  Thes.  2.  3-11.  1  Tira. 
4.  1—4.  2  Tira.  3.  1—9,  13.  a  4.  3,  4.  Tit.  I.  10.  2  Pedr  1. 
1-14.  a  3.  3,  17.  1  I.an  2.  18.  a  4.  1.  Jud.  4.  Dat.  12.  9. 
/pen.  I.  12.  Rhnf.   12.  8.   a  16.  ÌS,  19. 

*  Yn  mhob  eiddigedd  y  mae  eymmysg  o 
gariad  ac  ofn  :  yr  oedd  cariad  yr  apostol  at 

y  Corinthiaid,  a'i  chwennychiad  mawr  i'w rhoddi  hwynt  i  Grist  yn  bur  a  dibalog,  yn 

peri  iddo  ofni  rhag  fod  y  gau-athrawon  wedi 
llygru  eu  meddyliau  hwyntoddi  wrth  y  syml- 
rwydd  sydd  yn  Nghrist,  fel  y  twylíasai  y 
sarph  Efa  gynt  trwy  ei  ehyfrwysdra.  Yr 
oeddynt  raewa  perygl  oddi  wrth  philoso- 
phyddion  piganaidd  ac  aihrawon  Iuddeẃ-; 
aidd  hefyd,  yn  cymniysgu  eu  pethau  drwg 
â'r  Efengyl  bur. 

4  *  Canys  yn  wir  os  ydyw  yr  hwn 
sydd  yn  dyfod  n  yn  pregethu  Iesu  ar- 
all  yr  hwn  ni  phregethasom  ni,  f  neu 

os  ydych  yn  n  derbyn  yspryd  arall  yr 
hwn  nis  derbyniasoch,  \  neu  °  efengyl 
arall  yr  hon  ni  dderbyniasoch?j|  teg  y 
cyd-ddygech  ág  ef. 

m  Act.  4.   12.    1  Tim.    'ì.  5.         n  1  Cor.  12.  4—11.    Gal 
2.   Eph.  4.  4,  5.        o  Gdl.   I.  7,  8. 

*  Canys  yn  wir  pe  gallai  rhyw  un  sydd  yr 
dyfod  atoch  chwi  bregethn  rhyw  Iesu  arall, 

mwy  grasol  a  mwy  gwerthfawr  na'r  hwn  : 
bregethwyd  genyf  fi  am  brodyr  ;  +  neu  p( 
galfai  y  cyfryw  un  rorìdi  i  chwi  Ysbryd  ar 

alj,  rhagorach  ei  ddonian  a'i  rìdylanwadau 
na'r  Y*bryd  Glân  a  ddcrbyniasoch  trwy  f) 
ngweinidogaeth  I  ;  j  neu  pe  gallai  efe  breg 

ethu  i  chwi  efengyl  arall,  mwy  adrìas  na'í 
hon  a  glywsoch  ac  a  rìderbyniasoch  genyffi 

||  byrìrìai  rhyw  reswm  i  chwi  gyd-rìrìwyn  â'i 
cyfryw  athraw  newydrì,  ei  rìrìerbyn  a'i  add 
ef,  ymostwng  irìrìo,  a'i  yst>rierì  o'm  blaen  I 
Eto,  pe  gallai  y  pethau  uchorì  fod,  gweddu 
i  chwi  barchu  eich  dysgawdwr  cyntaf  mewi 
cristionog-íeth.  Tey  y  cyd  ddygasoch  íìy  ej 

medd  Pool,  yw  pri'udol  ystyr  kalôs  êneich 
esthe,  fel  cer>dd  ar  y  Corinthiaid  am  fawr 
ygn  gau-athrawon,  y  rhai  rrìd  oedrìynt  on< 
yn  llygm  eu  inerìrìyliau  orìdi  wrth  y  syml 
rwyrìd  syrìrì  yn  Nghrist.  arìn.  3. 

5  *  Canys  yr  ydwyf  yn  meddw 

p  na  bûrn  i  ddim  yn  ol  i'r  apostolioi 

pennaf. p  peo.  12.  11,  12.  1  Cor.  15.  10    Gal.  2.  6-9. 



Darfod  i'r  Apostol  ymgadw 
II  COR.  XI. 

rhay  pivyso  ar  y  Corinthiaid. 

*  Nis  gallai  y  Corinthiaid  ddywedyd,  i 
neb  o'u  hathrawon  bregethn  Iesu  gwell,  ef- 
engyl  well,  na  rhoddi  Ysbryd  gwell,  nac 
(Éddynt  hwy  wedi  glywed  a  derbyn  trwy 
Ääinidogaeth  Paol:  nid  oedd  ef  ddim  yn  ol 

i'r  apnstolion  penaf,  pa  faint  Hai  i'r  gan- 
athrawon  enwocaf.  Yr  oedd  ef  ei  hun  yn 
tybied  felly,  ac  nid  oedd  yn  rhyfyg  iddo 
dybied.  Mae  yn  debyg  mai  un  llwybr  a 
gymmerai  y  gau-athrawon  i  fychann  Paul 
oedd,  cymmeryd  arnynt  ddyrchafu  rhai  o'r 
apostolion  eraill  uwchlaw  iiìdo  ef  ;  i  hyny 
mae  efe  yn  ateb  yma. 

6  *  Ac  os  ydwyf  hefyd  yn  s  ang- 
hyfarwydd  ar  ymadrodd,  f  elto  nid 

wHffëlly  r  mewn  gwybodaeth ;  *  l  eithr 
yn  eich  plith  chwi  nyni  a  eglurhâwyd 
yn  hollol  ym  mhob  dim. 

g  pen.  10.  10.  1  Cor.  1.  17,  21.  a  2.  1—2.  r  Eoh.  3. 
2  Pedr  3.  15,  16.        s  pen.  4.  2.  a  5.  11.  a  7.  2.  a   12.  12. 

*  Tybia  rhai  (ond  ar  ba  sail  nis  gwyddom,) 
fod  rhyw  ddiffyg  natnriol  yn  ilais  yr  apostol 
i  lefaru  yn  gyhoeddus,  mai  gwanllyd  a  main 
ydoedd,  os  nad  oedd  attal  arno  hefyd  :  ond 
tybia  eraill  mai  cyfeitio  y  mae  yma  at  y  dull 
cyffredin  a  dîaddurn  o  lefaru  pethau  mawr- 
ion  yr  efengyl,  a  ddewisai  efe  bob  amser  ;  ac 
o  herwydd  hyny  dirmygid  ef  gan  lawer  o  rai 
doethion  a  dysgedigynol  y  cnawd,fel  un  di- 
ddysg  acanfedrus  yn  rhëulao  areithyddiaeth. 
Maa  y  gair  Idiôtês,  a  gyfieithir  yma  "anghy- 
farwydd,"  yn  arw>ddo  dyn  cyffredin  ;  on 
nasmedrlefaruyn  well  nâ'r  cyffredinolrwydd 
o'i  gymmydogion:  a  dywed  rhai  mai  math  o 
gangen-iaith  Iygredig  o'r  Groeg  a  Ief3rid  yn 
Tarsus,  lle  y  cafodd  Paul  ei  ddwyn  i  fynuyn 
leuanc.  Ond  maeyn  hawdd  gweled  yn  ei  ar- 

eithiau  a'i  epistolau  ef,y  medrai  efe  ymadi  ©ddi 
ynoldulIardderchocafareithyddiaeth,sutbyn- 
ag  yr  oedd  yn  areithio  yn  ei  bregethau  cyffred- 
m  a?  \  bobI  gyftredin.  f  Fel  pe  dywedasai 
Caniatâer  fy  mod  I  yn  anghyfarwydd  ar  ym- 
adrodd,  eto  nid  wyf  felly  mewn  gwybodaeth  : 
heblaw  gwybodaeth  anianol,yr  oedd  efe  wedi 
caelei  ddysgu  gan  Grist  a'i  Ysbryd  Sanctaidd 
>n  nirgelwch  yr  efengyl,  yn  holl  drefn  yr 
uchawdwriaeth  fawr,  fel  y  gallai  draddodi 
holl  gynghor  Duw  i  bechaduriaid.  f  Gallai 
Ww  y  Corinthiaid  eu  hunain  yn  dystion  o  hyn ; 

Íyr  oeddynt  hwy  wedi  cael  digon  o  brawf  ac 
eglurdeb  o'i  fav\  r  wybodaeth  y n  yr  efengyl,  o'i 
infoniad  ef  gan  Dduwi'r  gwaith  apostolaidd, 
íc  o  allo  Duw  mewn  gwyrthiau  ac  arddel- 
^vad,  ar  a  thrwy  ei  weinidogaeth  ;  eglurâwyd 
-tyn  hrllawl  yn  mhob  dim  yn  eu  plith  hwy; 
*  gwelsant  nad  oedd  efe  ddim  yn  ol  i'r  apos- 
olion  penaf. 

7  *  A  wneuthum  i  fai l  wrth  fy  ngos- 
wng  fy  hun,  fel  y  dyrchefid  chwi,  o 
^legid  pregethu  o  honof  i  chwi  efeng- 
/1  Duw  yn  rhad  ? 

»0-12.  a  9.  6S  14-1.8.  1  Thes.  2.  9.  2  Thes.  3.  8. 

*  Cecr  arall  yn  erbyn  yr  apostol  gan  ei vrthwynebwyr  oedd,  ei  fod  yn  ei  ddarostwng 
i  hun  trwy  lafurio  â'i  ddwylaw  fel  gwn- 
uthurwr  pebyll,  ac  heb  gymmeryd  dim  gan 
r  eglwys  am  ei  lafur   gweinidogaethol :  dy- 
edent  fod  hyny  islaw  apostol,  a'i  fod  ef  yn 

gystal  ag  addef  nad  oedd  yn  apostol,  drwy 
wneyd  felly.  Yn  wyneb  hyn  mae  efe  yn  go- 
fyn,  A  wnaeth  efe  fai  wrth  ei  ddarostwng  ei 
hun  felly  er  arbed  cost  iddynt  hwy,  ac  fel  y 
dyrchetìd  hwy  i  freintiau  pobl  Dduw,  trwy 
ei  fod  ef  yn  pregethu  yr  efengyl  yn  rhad 
iddynt  ?  Gwel  ar  1  Cor.  9.  6,  12,  15.  Am  fod 

y  gau-athrawon  yn  cymmeryd  tâl,  a'r  apostol 
yn  peidio,  yroeûáynt  yn  ceisio  troi  ei  hunan- 
ymwadiad  diymgais  ef  yn  niwed  ac  yn  fych- 
aniad  iddo. 

8  u  *  Eglwysi  eraill  a  yspeiliais, 
gan  gymmeryd  cyflog  ganddynt  hwy> 
i'ch  gwasanaethu  chwi. 

«  adn.  9.  Pbil.  4.  14—16. 

*  Rhaid  i  ni  beidio  a  deall  y  gair  "  yspeil- 
io  "  yma  mewn  ystyr,  ddrwg  ;  mae  yr  apostol 
yn  ei  egluro  yn  y  geiriau  nesaf, '*  Cymmeryd 
cyflog,  "  yr  hyn  sydd  yn  gyfiawn  i  bob  gweith- 
iwr  am  ei  lafur  a'i  amser.  f  Eto  gan  ei  fod 
ef  yn  "  cymmeryd  cyfiog  "  gan  eglwysi  er- 
aill  tra  yr  oedd  yn  lìaiurio  yn  CorUith,  neu 

yn  gwasanaethu  y  Corinthiaid  â'r  gyflog  a 
dderbyniasai  o'r  blaen  gan  eglwysi  eraiìl ; 
gallai  ddywedyd  ei  fod  mewn  rhyw  ystyr  yn 
yspeilio  yr  eglwysi  hyny,  i'w  gwasanaethu 
hwynt,  sef  y  Corinthiaid.  Esuîésa  Labòn  op- 
sonion,  "yspeilio  gan  gyrnmeryd  cyflog,,, 
ydynt  eiriau  milwraidd,  yn  arwyddo  cyflog  y 

milwyr,  a'r  yspail  a  gymmerid  mewnihyfel, 
yr  hwn  a  ddefnyddid  i  ddwyn  y  rhyfel  yn 
mlaen  mewn  manau  eraill.  Felly  y  gwnai  y 
milwr  ysbrydol  hwn,  yr  hyn  a  gaffai  efe  yn 

y  naill  fàn,  efe  a'i  defnyddiai  i  bregethu  yr 
efengyl  mewn  màn  arall ;  a  di'ammau  bod 
ganddo  ryw  achos  da  i  beidio  cymmer^d  dim 
yn  Corinth. 

9  *  A  phan  oeddwn  yn  bresennol 
gyd  â  chwi,  ̂ ac  arnaf  eisieu,  v  ni  or- 
mesais  ar  neb  :  z  f  canys  fy  eisieu  i  a 
gyfiawnodd  y  brodyr  a  ddaethant  o 

ÌẄacedonia:  Jac  ym  mhob  dim  y'm 
cedwais  fy  hun  heb  abwyso  arnoch,  ac 
mi  a  ymgadwaf. 

*  peD.  6.  4.  a  9.  12.  Phil.  2.  25.    a  4.  11  —  14.    Heb.  11. 
37.  y  pen.  12.  13.  Neh.  5.  15.  Act.  ̂ O.  33.  1  Tlies.  2.  9. 
2  Thes.  3.  8.         z  pen.  8.  1,  2.     Gwel  ar  aán.  8.  a  pen 
12.  14-16.    1  Thes.  2.  6. 

*  Pan  oedd  yr  apostol  yn  Corinth,  ac  mewn 
eisiau  o  angenrheidiau  a  chysuron  bywyd,  ni 
wasgodd  efe  ar  neb  o  honynt  hwy  trwy 
gymmeryd  na  cheisio  dim  ganddynt  tuag  at 
ei  gynnaliaeth;  ni  ofidiodd  neb  o  honynt  â 
chwynion  am  beidio  a  rhoddi  cynnaìiaeth 
iddo,  ac  nid  aeth  yn  afrywiog,  nac  yn  ddi- 
fater  am  eu  gwasanaethu  o  eisiau  tâl  am  ei 
lafur.  +  Pa  beth  bynag  oedd  anghenion  yr 
apostol  y  pryd  hwnw,  diwallwyd  hwy  gan  ei 
frodyr  cristionogol  a  ddaethent  o  Macedonia, 
yn  enwedig  o  Philippi.  Phil.  4.  14 — 18:  jac 
íelly  yn  mhob  amgylchiad  anghenns  yr  oedd 
ef  wedi  ymgadw  heb  ormesu  dim  ar  y  Cor- 
inthiaid,  ac  yn  penderfynu  ymyadw  felly  am 
yr  amser  i  ddyfod.  Dywedir  fod  y  gair  ka- 
tenarhésa,  a  gyfieithir  gormeso  yn  yr  atinod 
hon,  yn  arwyddo  syrthni  a  marweidd-dra  : 
ni  bu  Paul  yn  swith,  marwaidd,  a  di'ug  i bregethu  yr  efengyl  am  nad  oedd  yn  cael  tál 
gan  y  Corinthiaid  ;  ac  ni  bu  syrthni  a  marw- 
eidd-dra  ynddo  ef  i  bregethu,  yn  achos  ilagu 
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syrthni  nn  difaterwch  ynddynt  hwy  i  dder- 
byn  yr  efengyl,  nac  i  oeri  eu  cariad  ato  ef. 

10  *Fel  y  mae  b  gwirionedd  Crist 
yriof,  c  ni  argaeir  yr  ymífrost  hwn  yn 
iy  erbyn  d  yngwledydd  Achaia. b  adn.  31.  pen.  I.  23.  *  12.  19.  Rhuf.  1.  9.  a  9.  1.  Gal. 
1.20  I  Thes.  2.  5,  10.  1  Tim.  2.  7.  c  adn.  12,16,17 
peu.  10.  15.  1  Cor.  9.  15— 18.  rfpea.  1.  1.  a  9.  2  Act. 
18.  12,  27.    Rhuf.  16.  5.   1  Cor.  16.  15.    1  Thes.  1.  7,  8. 

*  Yr  oedd  yn  orfoledd  ac  yn  ymíîrost  gan 
yr  apostol,  ei  fod  wedi  pregethu  yr  efengyl 
yn  rhad  yn  Corinth  a  phob  màn  yn  Ächaia, 
ac  yr  oedd  yn  penderfynu  yn  gadarn,  fel  yr 
oedd  yn  gristion,  ynapostol,  ac  a  gwirionedd 
Crist  ynddo,  na  chaffai  neb  yn  ngwledydd 
Achaia,  na  gelynion  na  chyfeillion,  ei  ym- 

ddifadu  ef  o'r  ymffrost  a'r  gorfoledd  hyny. 

11'  *  Paham?  e  f  ai  am  nad  wyfyn 
eich  caru  chwi  ì  f%  Duw  a'i  gŵyr. e  pen.  6.  11,  12.  a  7.  3.  a  12.  15.  /Gwel  ar  b.  adn.  10. 
— pen.  12.  2,  3.  Jos.  22.  22.  Salui  44.  21.  Ioan  2.24,25.  a2l. 
17.  Act.  15.  8.   Heb.  4.  13.  Dat.  2.  23. 

*  Pa  häm  yr  oedd  efe  mòr  benderfynol 
mewn  peth  felly  yn  Achaia,  ac  yntau  yn 

"cymmeryd  cyflog"  gan  eglwysi  eraill  ? 
t  Ai  am  nad  oedd  yn  caru  y  Corinthiaid,ond 
wedi  tramgwyddo  wrthynt,  ac  yn  rhy  uchel 
i  fod  dàn  ddim  rhwymau  iddynt  ?  Felly  y 

byddai  rhai  o'i  wrthwynebwyr  ef  yn  barod  i 
liwio  y  peth ;  %  ond  mae  efe  yn  galw  Duw 
yn  dyst,  mai  nid  felly  yr  oedd.  ÌNi  a  gawn 
yr  achos  yn  yr  adnod  nesaf. 

12  b*  Eithr  yr  hyn  yr  wyf  yn  ei 
wneuthur,  a  wnaf  hefyd;  Ätfel  y  tor- 
rwyf  ymaith  achlysuroddi  wrth  yrhai 
sydd  yn  ewyllysio  cael  achîysur; 
|  %  fel  yn  yr  hyn  y  maent  yn  ymffrostio, 
y  cair  hwynt  megis  ninnau  hefyd. 

gadn.9.    pen.    1.     17.   Job    23.13.  h  1  Cor.    9.    12.  | 
I  Tìid.  5     14.         iadn.  18.  pen.  5.  12.  a  10.  17.  1  Cor.  5.  6. 
Gal.  7.   12,  14. 

*  Yr  liyn  a  wnaethai  ef  o'r  blaen  mewn 
pregethu  yr  efengyl  yn  rhad  yn  Corinth,mae 
yn  penderfynu  ei  wneyd  drachefn  ;  +  a  hyny 

i'r  dyben  o  dòri  ymaith  achlysur  oddi  wrth  y 
gan-athrawon,  y  rhai  a  chwennychent  gael 

aehlysur  i'w  U  i'o  ef  fel  dyn  ariangar,  yn 
pregethu  ain  elw,  neu  ynte  i'w  cyriawnâu  eu 
hunain  yn  cymmeryd  cyiìog,  wrth  ei  fod  ef 
yn  cymmeryd  cyflog.  \  Ymffrostiai  y  gau- 
athrawon  lawer  am  eu  haidd  (zeal)  dros  an- 

rhydedd  Crist,  a'u  cariad  at  yr  eglwys  ;  ond 
yr  oedd  yr  apostol  yn  ei  hunan-ymwadiad 
yn  rhoddi  esampl  iddynt,  ac  yn  dangos  yn 
ei  ymddygiad  ei  hnn  pa  fodd  yr  oedd  iddynt 
brofi  gwirionedd  yr  hyn  a  broffesent  :  sef 
bod  fel  yntau  yn  hunan-ymwadol.  Arferai 
yr  Iuddewon  ddywedyd,  u  Bod  yn  well  i'w 

gwýr  <loethion  "hwy  ennill  eu  bywiolaeth wrth  flingo  anifeiliaid,  na  gofyn  cynnaliaeth 

gan  eu  dysgyblion  a  ddysgid  ganddynt." 
Beth  bynag  oedd  ymffrost  y  gau-athrawon 
yn  Corinth,  mae  yn  sicr  mai  ymffrost  disail 
ydotdd. 

1 3  *  Canys  y  cyfry w  h  gau-apostol- 
ion  l  f  sydd  weithwyr  twyllodrus, 
|  wedi  ymrithio  yn  apostolion  i  Grist. 

k  a.ln.  15.  pen.  2  17.  a  4.  2.  Mat.  24.  24.  Act.  15.  1,24. 
a  20.  30.  Rhnf.  16  1«.  Gal.  1.  7.  a  2.  4.  a  4.  17.  a  6.  12. 

Eph.  4.  14.  Phil.  I.  16.  Col.  2.  4.  8.  1  Tim.  1.  4— 7.  a  4. 
1-3.    a    6.3—5.    2Tim.2.   17—19.    a    3.5-9.    a    4.3,4. 

SÖ4 

2  Pedr  2.  1-3.  1  loan  2.  18.  a  4.   1.    2  Ioan  7-11.    Judas  4. 
Dat.  2   2,  9,  20.  a  19.  20.        /Phil.  3.  2.  Tit.  1.  10,  11. 

*  Beth  bynag  oedd  proffes  uchel  y  dynion 
hyn,  gau-apostolion  oeddynt,  heb  eu  danfon 
gan  Grist  i'r  weinidogaeth  erioed  :  t  a  gweith- 
wyr  twyllodrus  oeddynt,  yn  trin  gair  Duw 
yn  dwyllodrus,  ac  yn  gwneuthur  masnach  o 

hono  :  X  ac  yn  y  cyfan  o'u  proffes  a'u  gwaith 
nid  oeddynt  ond  wedi  ymrithio  yn  apostol- ion  i  Grist. 

14  *  Ac  nid  rhyfedd  :  "  canys  y  mae 
Satan  yntau  yn  ymrithio  yn  f  angel 

goleuni. madn.  3.  pen.  2.  11.  Gen.  3.  1— 5.  Mat.  3.  1— 10.  Gal. 1.  8.  Dat.  12.  9. 

*  Ac  nid  rhyfedd  hod  dynion  drygionus 
yn  ymrithio  felly ;  oblegid  y  mae  satan  ei 
hun,  eu  meistr  a'u  harglwydd,  yn  ymrithio 
weithiau  yn  angel  goleuni,  i  demtio  dynion  i 
bechod,  ac  i  wneyd  mwy  o  ddrygau.  Felly 

y  gwnaeth  efe  yn  ddi'au  pan  dwyllodd  Efa, 
adn.  3,  tybir  iddo  ymrithioyn  y  sarph  fel  un 

o'r  seraphiaid  nefol  oedd  yn  gweini  ar  y 
Shechinah,  ac  i  Efa  dybied  mai  un  o'r  rhai 
hyny  ydoedd,  ac  felly  cymmeryd  ei  thwyllo. 
t"  Angel  goíeiìni,"  am  y  byddai  angelion 
da  gynt  yn  arfer  ymddangos  yn  oleu  ddys- 
glaer;  neu  oblegid  y  golenni  a'r  gogoniant 
nefol  maent  yn  preswylio  ynddo  ;  neu  obleg- 
id  y  mesur  mawr  o  oleuni  gwybodaeth  sydtì 
gan  yr  ysbrydiou  nefol  a  gwynfydedig  hyn. 

15  *  Gan  hynny  n  nid  mawr  yw. 
er  ymrithio  °ei  weinidogion  ef  ì  fe) 
gweinidogion  cyfiawnder,  ̂ fy  rhai  }■ 
bydd  eu  diwedd  yn  ol  eu  gweithred-B 
oedd . 

n  2  Bren.  5.  13.  1  Cor.  9.  11.  o  adn.  13.  Act  13.  loH 

Eph.  6.  J2  Dat  9.  11.  a  13.  2,  14.  a  19.  19-21.  a  20.  2,  3V| 
7—10.        p  adu    23.    pen.  3.  9.  q  Es.  9.  14,   15.    Jer.  5*1 
31.  a  23.  14,  15.  a  28.  15—17.  a  29.  32  Ezec.  13.  10-15,  2îH 
Mat.  7.  15.  16.  Gal.  1.  8,  9.  Phii.  3.  19.  2  Thes.  2.  8-121  1 
2  Pedr  2.  3,  13-22.  Jud.  4.  10-13. 

*  Gan  y  medr  Satan  ei  hun  ymrithio  ytfi 
angel  goleuni,  a  chan  ei  fod  yn  gwneyd  hynjH 
pan  gaffo  genad  neu  oddefiad  gan  üdnwH 

nid  mawr,  rhyfedd,  di'eithr,  nac  anmhosibH 
yw,  er  ymnthioo'i  weinidogion  ef  fel  gweintil 
idogion  cyfiawnder,  sef  gwir  weinidogioij  I 
anfonedig  Crist.  Ped  ymddangosent  yn  gy  I 

hoeddus  í'el  gwrthwynebwyr  yr  eíengyl,  H 
phleidwyr  pechod  ac  annuwioldeb,  nis  gallil 

ent  wneyd  yn  agos  cymmainto  niwed  ;  fel.;  t[ 
mae  lladron  yn  llwyddo  orau  dan  rith  dynll 

ion  gonest.  Tàn  eu  holl  broffes  a'u  hyn™ 
ddangosiad  apostolaidd,  gweinidogion  ?ata 
oedd  y  •  gau-athrawon  hyn  ;  ac  fel  eu  haiEB 
glwydd  felly  yr  oeddynt  hwythau  yn  eu  rhagf rl 
rith  a'u  drwg-ddybenion.  t  Ond  gŵyr  Du^ji  ■ 
eu  calonau,  ac  yn  nyddy  farn  efe  a'u  gwobifl* 
wya  hwynt  yn  ol  natur  a  haeddiant  eìM 
gweithredoedd  :  nid  yn  ol  eu  rhith-ymddaníjiJB 
osiad,  eu  poblogrwydd,  eu  dawn,  a'u  hyfdral  M 
ond  yn  ol  y  peth  oeddynt  yn  wirioneddol  yj'l 
ngolwg  Duw,  ac  yn  ol  effeithiau  eu  be{|  W 
wyddorion  a'u  gweithredoedd  yn  mhlilmjl 
dynion.     Diwedd  y  rhai  yw  distryw.  fl 

1 6  r  *  Trachefn  meddaf, s  f  Na  thyt  1 1 
ied  neb  fy  mod  i  yn  fíòl :  J  os  amger  i 
etto  derbyniwch  fì  fel  íìol,  fel  y  gal \l\ 
wyf  finnau  hefyd  ymiTrostio  ychÿdiJ 

r  adn.  1.        a  adn.  21—23.  peD.  12.  6,  II. 

ÌM 
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yn  ei  yanmol  ei  hun. 

*  "  Trachefn;"  gwel  adn.  1.  t  Gan  fod  y 
gau-athrawon  yn  cael  eu  god  lef  i  ymífrostio, 
heb  sail  i  ymffrostio  ganddynt ;  na  thybied 
neb  fy  mod  innau  yn  ffol,  os  ymffrostiaf 
ychydig  yn  wirioneddol,  am  y  pethan  a 
wnaeth  Duw  erddof  a  thrwyddof  Mae 
amser  i  bob  peth  ;  amser  i  dewi  ac  amser  i 
ddywedyd  ;  amser  i  ddyn  beidio  ymffrostio, 

ac  amser  i  ymffrostio  ;  a'r  olaf  sycid,  pan 
mae  gogoniant  Duw  â'n  henwau  a'n  cym- 
meriad  ein  hunain  yn  galw  am  eu  hamddi- 
ffyn.  \  Eto,  os  tybia  neb  íi  yn  ffol  ani  ym- 
ffrostio  ;  er  hyny  cyd-ddygwch  â  mi  fel  cre- 
adur  ffol,  fel  y  gallwyf  íinnau  hefyd  ym- 
ffrostio  ychydig,  am  ychydig  amser,  ac  am 
ychydig  bethau,  yn  mha  rai  yr  wyf  fi  mewn 
gwirionedd  yn  enwog.  Nid  hoffì  canmol  ei 
hun,  ac  ymffrostio  yn  wag-ogoneddgar  yr 
oedd  yr  apostol ;  ond  yma  yr  oedd  yn  wir 
angenrheidiol  iddo  wneyd  hyny  er  amddiffyn 

gogoniant  Duw,  anrhydedd  yr  efengyl  a'r 
apostoliaeth,  â'i  gymmeriad  ei  huu  fel  apos- 
tol  Iesu  Gàst :  fel  byny  nid  ffol  oedd  iddo 
ymffrostio. 

17  *  Yr  hyn  yr  wyfyn  ei  ddywed- 
yd,'nid  ydwyf  yn  eiddywedyd  ynol 
yr  Arglwydd,  -feithr  megis  Mmewn 
ffolineb,  yn  hyn  o  fost  hyderus. 

j         t  1   Cor.  7.  6,  12.         «adn.   18-27.  a9.  4.  Phil.3.  4—6. 

*  Yr  hyn  oedd  yr  apostol  yn  ei  ddywedyd 
yma  mewn  ymddiffyniad   iddo  ei  hun,  nid 
!oedd  yn  ei  ddywedyd  oddi  ar  unrhyw  or- 
ichymyn  pennodol  o  eiddo  yr  Arglwydd  Iesu, 
inac  yn  ol  ei  esampl  gyffredinol  ef ;  eto,  nid 
oedd  yn  dywedyd  dim  yn  groes  i'r  Ar- 
Jglwydd,  nac  yn  groes  i  gyfarw^ddyd  ei  air 
jef ;  yr  hwn  nid  yw  un  amser  yn  gorchymyn 
|i  ni  ein  gwaradwyddo  ein  hunain,  na  chelu 
yr  hyn  a  wnaeth  yr  Arglwydd  ynom,  er- 
ddom,  a  thrwyddom.  t  Önd  er  nad  oedd  yn 
dywedyd  y  pethau  hyn  "  yn  ol  yr  Arglwydd," 
Jeto  yr  oedd  ymffrostiau  dirfawr  »;i  elynion, 

ji'r  dyben  o  dwyllo  a  gŵyr-droi  y  Corinth- 
iaid;  a'u  hymgais  gwael  i  ddiraddio  ei  apos- 
ítoliaeth  ef,  ac  efengyl  buryr  Arglwydd  Iesu, 
!ac  fel  hyny  attal  ei  lwyddiant  a'i  ddefnydd- 
ioldeb  ef  yn  ei  phregethu ;  yn  rhoi  gorfod 
arno  i  lefaru  gydag  ymddangosiad  o  wendid 
■  ffolineb,  yn  y  dull  ymffrostgar  a  hyderus 
uyn. 

i  1 8  *  Gan  fod  *llawer  yn  ymffrostio 
yn  ol  y  cnawd,  y  f  mùmau  a  ymffrost- 
:iaf  hefyd. 
;  p'á*fa    U>  21-23.     pen.  10.   12-18.     Jer.    9.  23,  24. 

*  Can  fod  llawer  o'r  gau-athrawon  Iudd- 
liwaidd  yn  ymffrostio  yn  ol  y  cnawd,  ac  yn 
l/mfalrhîo  ar  eu  breintiau  a'u  manteision 
îdlanol,  megys  eu  bod  yn  had  Abraham, 
Jadn.  22,)  ac  wedi  eu  henwaedu  yn  y  cnawd, 
|i  r  cyffelyb  ;  t  mi  a  anturiaf  ddywedyd,  od 
i'es  lle  i  ymft'rostio  ac  ymorfoleddu  yn  y |>ethau  hyn,  gallaf  fi  ymffrostio  ynddynt 
i:ymmaint  a  hwythau  ;  ac  yn  sicr  nis  geliwcb 
y  nghyfrif  I  yn  ffol  nac  yn  feíns  mwy  na 
iwythau.  Felly  Guyse,  a  Doddridge  hefyd  ; 
•nd  wrth  y  geiriau  "yn  ol  y  cnawd,"  dywed 
>cott  eu  bod  yn  arwyddo  pobpeth  a  all  fod 
|:an  ddyn  anianol,  dîadgenedledig;  megys 
"ysgeidiaeth,  hyawdledd,   ac  amryw  bethau 
nwog  eraill,  pa  un  bynag  a  ydyw  gwaedol- 
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iaeth  luddewig  ac  enwaediad  yn  gynnwys- 

edig  a'i  peidio :  a  chyffelyb  yw  golygiadau Pool. 

19  *  Canys  yr  ydych  yn  goddef 
ffyliaid  yn  llawen,  2fgan  fod  eich 
hunain  yn  synhwyrol. 

y  peu.  12.  5,  6,  9,  11.  z  1  Cor.  4.  10.  aS.l.a  10.  15. 
Dat.  3.   17. 

*  Y  gan-athrawon,  y  rhai  oedd  yn  ym- 
ffrostio  yn  ol  y  cnawd,  oedd  y  u  ftyliaid  " 
hyn ;  a  ff'yliaid  mewn  gwirionedd  oedd  y 
rhai  hyny  ;'oblegid  ymffrostio  yn  ddisail  yr 
oeddynt,  er  eu  derchafu  eu  hunain,  a  chael 
gogoniant  anhaeddiannol  gan  ddynion  :  eto 
yr  oedd  y  Corinthiaid  yn  goddef  y  ffyliaid 
hyn  yn  llawen,  heb  eu  cyfrif  yn  ffol ;  a  pha 
ham  na  oddefent  yr  apostol,  pryd  nad  oedd 
efe  ond  yn  ymffrostio  o  bethau  gwirioueddol  ? 
t  Mae  yr  apostol  yn  dywedyd  hyn,  tebygir, 
mewn  gwawd-iaith  ;  fel  pedywedasai,  Wele, 
caniatâer  fy  mod  I  yn  ffol,  eto,  chwychwi 
sydd  yn  tybied  eich  hunain  mòr  synwyrol, 
mae  genych  yn  sicr  ddigon  o  synwyr  i  gyd- 
ddwyn  â  mi,  tra  yr  ydych  yn  ystyried  mai 
un  ffol  felly  ydwyf. 

20  *  Canys  yr  ydych  yn  goddef, 
a  os  bydd  un  i'ch  caethiwo,  fosbydd 
un  \ch  llwyr-fwytta,  os  bydd  un  b  yn 
cymmeryd  gennych,  \  os  bydd  un  yn 
ymddyrchafu,  os  c  bydd  un  yn  eich 
taro  chwi  ar  eich  wyneb. 

apes.  1.24.  6*1.  2.  4.  a  4.  3,  9,  25.  a  5.  1,  10.  a  6. 
12.  *  Rhuf.  16.  17,  !8.  Phil.  3.  19.  I  Tbes.  2.  5.  c  Es. 
50.  6.  Galar.  3.  30.  Luc  6.  29. 

*  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  Corinthiaid  yn 
goddef  i'r  gauathrawon  "  ffyliaid"  ymffrost- 
io,  ond  yr  oeddynt  hefyd  yn  goddef  iddynt 

dra-arglwyddiaethu  yn  galed  arnynt ;  i'w 
caethiwo  o  ran  eu  personau,  neu  o  ran 
rhyddid  eu  cydwybodau  mewn  pethau  cref- 
yddol.  t  Yr  oeddynt  yn  goddef  iddynt  eu 
Ilwyr-fwyta,  a  chymmeryd  eu  meddiannau, 
un  ai  o  drais,  neu  drwy  dwyll,  dàn  rith  o 
dâl  am  eu  gweinidogaeth  ;  J  yr  oeddynt  yn 
goddef  iddynt  ymddyrchafu  mewn  ymffrost 
a  thrahausder  fel  pe  buasent  arglwyddi,  a 
hwythau  ddim  ond  caeth-weision  danynt; 
||  ac  yr  oeddynt  yn  goddef  hyd  yn  nod  cym- 
meryd  eu  taro  ar  eu  gwynebau  ganddynt, 
pan  elynt  i  nwydau  drwg.  Prin  y  gallai  un 

ddychymmygu  yr  aethai  y  gau-athrawon  i'r fath  eithafoedd  digywilydd  a  hyn,  ond 
gwyddai  yr  apostol  fod  y  peth  yn  wir ;  ac 

nid  ydoedd  nemawr  o  beth  gan  rai  o'r  Iudd- 
ewon  uchel-fryd  i  ymddwyu  fel  hyn  tuag  at 
y  cenedloedd  dirmygedig. 

21  *  Am  ammharch  yr  ydwyfyn 

dywedyd,  dmegis  pe  buasem  ni  wein- 
iaid  :  f  eithr  e  ym  mha  beth  byrmag  y 
mae  neb  yn  hŷf  (^mewn  ffolineb  yr 
wyf  yn  dy  wedyd)  hŷf  wyf  finnau  hef- 

yd. 

d  pen.  10.  1,  3,  19.  a  13.  1.  e  adn.  22-27.  Phil.  3. 
3—6.        /'ttdu.  17,  23. 

*  Am  anmharch  yr  wyf  yn  dywedyd  y 
pethau  uchod,  anmharch  mae  y  gau-athraw- 
on  yn  roddi  arnoch  chwi,  ac  arnaf  finnau 
a'm  brodyr  hefyd  wrthych  chwi,  megys  pe 
byddem  weiniaid  anwraidd  a  dirmygus,  an- 

4E
" 



Dyoddefiadau  Paul II  COR.  XI. yn  achos  yr  efengyl. 

nheilwng  o'r  swydd  weinirìogaethol,  a  rhy 
rìdigalon  i  hòni  ein  hawl  iddi  trwy  gymmer- 
yd  tâl,  yn  Corinth,  am  ein  llafur.  f  Ond 
rìywedent  hwy  a  fynont  am  ein  gwendid  ni, 
hyn  a  ddywedaf ;  pa  beth  bynag  y  maent 
hwy  yn  rìdigon  hyfion  i  fostio  o  hóno,  ac  i 
ymfawrygu  arno ;  gallaf  finnau  hefyd  sìarad 
cyfuwch  â  hwythau,  (er  y  bernir  fi  yn  ffol 
am  ddywedyd  felly,)  a  gallaf  yn  hyf  feiddio 
cystadlu  fy  hun  a  hwy,  yn  mhob  peth  sydd 
yn  werth  ei  enwi,  ac  ymtfrostio  o  hóno,  yn  eu 
barn  hwy  a  chwithau.  Ond  tybia  rhai  mai 

ei  gystadlu  ei  bun  â'rgwir  apostolion  maeyr 
apostol  yn  niwedd  yr  adnod,  fel  pe  dywed- 
asai,  Yn  mha  beth  bynag  mae  neb  o  wir 
apostolion  Crist  yn  hyf,  hyf  wyf  finnau  hef 
yd  ;  er  cael  fy  nghyfrif  gan  y  gau  apostolion 
yn  wàn  a  ffol. 

22  *  Ai  *  Hebreaid  ydynt  hwy  ? 
felly  finnau  :  f  ai  Israeliaid  ydynt 

hwy  ?  felly  finnau :  Jai  Ähad  Abra- 
ham  ydynt  hwy?  felly  finnau. 

e  Ex  3.  18.  a5  3.  a  7.  16.  a  9.  1,  13.  a  10.  3.  Act.  22. 
3.  Rhnf.  11.  1.  Phil.  3.5.  AGen.  17.  8,  9.  2  Cron.  20. 
7.  Mat.  3.  9.  loan  8.  33—39.  Rbuf.  4.  13-18. 

*  Ai  Hebreaid  o  ran  iaith  ydynt  hwy,  yn 
gallu  deall  yr  Ysgrylhyrau  yn  yr  iaith  hòno, 

mewn  cyferbyniad  i'r  luddewon  Groegairìd 
y  rhai  ni  allent  ?  felly  finnau,  er  y  gall  rhai 

feddwl  i'r  gwrthwyneb  o  herwydd  fy  ngeni 
yn  Tarsus.  t  Ai  lsraeliaid  ydynt  hwy  o 
waedoliaeth,  wedi  hànu  o  Jacob,  yr  hwn  a 
gyfenwyd  Israel,  ac  nid  o  Esau,  nac  o  un  gang- 
en  o'r  teulu  nad  oedd  y  fendith  yn  perthyn 
irìrìi  ?  felly  rmnau  o  lwyth  Benjamiu.  Phil. 
3.  5.  $  Ai  had  Abrahain  ydynt  hwy,  o  dad  a 
mam,  ac  nid  proselytiaid,  neu  o  waedol- 
iaeth  ledryw  a  chymmysg  ?  felly  finnau  hef- 
yd,  a  gallaf  olrhain  fy  achau  i  fynu  trwy 
íwyth  Benjamin  hyd  at  dad  y  ffyddloniaid. 
With  yr  adnod  uchod  1nae  rhai  yn  tybied 
mai  Inddewon  oedd  y  gau-athrawon,  gwrth- 
wynebuyr  Paul  yn  Corînth;  ond  tybia  er- 
aiíl  mai  nid  cystarìlu  ei  hun  â'r  gau-athraw- 
on  hyny  y  mae  cfe  yma,  eithr  dangos  nad 

oedd  ef  rìdim  yn  ol  i'r  gwir  apostolion,  yr 
apostolion  penaf,  adn.  5  :  peth  bychan  iawn 

fuasai  iddo  ef  ddangos  ei  hun  can  gystaî  â'r 
gau-apostolion,  gweinirìogion  satan;  (adn. 
15,)  gan  hyny  tebycach  yw,  mai  ei  gystadlu 

ei  hnn  â'r  gwir  apostolion  y  mae  efe  yn  yr adnod  hon. 

23  *Ai  fgweinidogion  Crist  ydynt 
hwy  ?  (yr  ydwyf  yn  dywedyd  yn  ffol) 

k  fmwy  wyj  'fi  ;  l\  mewn  bìinderauyn 
helaethach,  m  mewn  gwialennodiau 
dros  fesur,  n  mewn  carcharau  yn  am- 
lach,  °  ||  mewn  marwolaethau  yn  fyn- 

ych. r  pen.  3  6.  a  6.  4.  I  Cer.  3  5  •  4.  I.  1  Thet.  3.  2. 
1  Tim.  4  6.  *  adn.  5  pen.  12.  II,  12.  /1  Cor.  15.  10. 
C»I    1.  29.  m  adn.    24,   25.      pen.   6.    4,   5.      Act.   9.  16. 
rr  Act.    1«   24.    a  20    23.     a  21.  11.     »21.  26,  27.     a  25.    14. 
a  27     1.  a  2S.  16,  30.    Rph.   3.  1    a  4.   1.    a  6.   20.   Phil.  I.   13. 
1  Tim    1    8,  16.  a  2   9.    Phile    9.    Heb.    10    34.         •  pen.   I. 
9    10.    a  4    II.  a  6    9.    Aet    14.  19.    1  Cor.  15.  30-32.    Phil. 
2  17.  Col     1.  24. 

*  Os  am  y  gau-athrawon  mae  yr  apostol 
yn  dywedyd,  rhairì  i  ni  ddeall  nad  neddynt 
yn  weinidogion  Cri>t  me\\n  gwirionedd,  nac 
yn  nghyfrif  Paul  chwaith  ;  ohlegid  dywed- 
odd  o'r  blaen  mai  gau-apostolion,  gweithwyr 

Ô6rj 

twyllodrus,  gweinidogion  Satan  wediymrith 
io  yn  apostolion  Crist  ocddynt,  adn.  13,  15 
nid  oeddynt  yn  weinidogion  Crist  ond  yn  eu 

hymffrost  a'u  cyfrifeu  hunain,  ac  ynnghyfrif 
eu  plaid  oedd  y n  cael  ei  hudo  ganddynt.  t  Gan 

hyny  nid  "mwy"  nà'r  rhai  íiyn    oedd  Pa 
yn  feddwl ;  eithr  mwy  na'r  gwir  apostoliou 
(Gwel  ar  adn  21,  22.)  Er  y  cy  frifid  ef  yn  ffo 
gan   lawer  o  ymffiostio   fel  hyn  o  hyd,  eto 
gan  fod  yr  achos  yn  galw,  nis  gallai  efe  beid 

io  dywedyd,  ei  fod  nid  yn  unig  yn  fwy  na' gau  athrawcn,  ond   yn  fwy  na    gwir  weinii 
ogion  Crist  hyd  yn  nod  yr  apostolion  eu  hu 
ain  :   wedi   ei  alw  mewn   modd  rhyfedda 
na  hwynt-hwy,  wedi   llafurio  yn  helaeihacl 
na  hwynt  oll,  a  chwedi  dyoddef  mwy  na  ne 
o  honynt  yn   achos  yr  efengyl,   fel   y  sylwj 
yn  míaen.    %  Nid  oes  achos  egluro  manwl 
y  pethau  a  enwir  o  hyn  i  ddiwedd  yr  adnod 
darllen   hanes  yr  apostol  yn  yr  Actau  yw 
eglurhad  gorau  arnynt.     Yciiydig  a  allai  n 

o'r  gau-athrawon  ymffrostio  o  ddim  o'r  peth 
au  a  enwir  yma ;  ac  eto  mae  Paul  yn  dango 
mai  yn  y pethau  hyn  yr  oedd   gwir  fawredí 
yn    gynnwysedig.     ||Mewn    peiygl  o  gael 
roddi  i  farwolaeth  yn  fynych,  o  herwydíì  ty 
iolaethu  efengyi  ein  Harglwydd   Iesu  Gris 

24  Gan  yr  luddewon  bumwaith 

derbyniais  ̂ ddeugain  gw'ìalennodom un. 
p  Deut.  25.  2,  3.  Mat.   10.  17.  Marc  13,  9. 

*  Drwg-weithredwyr  oedd  i  gael  eu  curo 
gwîail,  ond  yma  mae  apostol  Iesu  Grist  y 
cael  ei  guro  bumwaith,  a  hyny  gan  yr  Iudd 
ewon,  ei  genedl  ei  hun,  a  ch'.nedl  y  Messia 
0  ran  y  cnawd,  y  rhai  a  ddylasent  wybod  y 
well  ac  ymd<îwyn  yn  well.  Deugain  gwîa 
enod  oedd  cyfiaith  Duw,  (Deut.  25.  2.  3.) 
dim  ychwaneg ;  er  a'.tal,  a  rhoddi  lerfyn 
nwydau  cynddeiriog  dynion  :  ond  rhag  d; 
gwyrìd  myned  dros  y  rhif  hwnw,  gwnaeî 
yr  Iudde^oii  gyfraith  eu  hunain,  i  roddi  u 

wialenod  yn  llai ;  a'r  gyfraith  hon  a  alwei 
Septimenta  Leyis,  Muiiau  i  gyfraith  Duv 
Yr  oedrì  ganrìrìynt  fírewyll  o  dair  càrai, 
thri  ar  drìeg  o  ergyrìion  â  hon  a  wnai  dde 
gain  gwîalenod  ond  un.  Fel  yr  oedrì  Pa 
yn  Rhufeiniarì,  byrìdai  yn  d.irìleu  y  rhago 

fraint  hòno  weithiau  i  drì'íanc  ihag  çosp  g; 
y  Swyrìrìogion  Rhuíeinig;  onrì  fel  yr  oer 
yn  proffesu  ei  hun  ynrìrìeiliarìcyfraith  wlad 
yr  iuddewon,  caniatâai  y  Rhufeiniaid  iddy 
hwy  ei  gospi  yn  ol  eu  cyfreithiau  eu  hunai 
ac  efallai  nad  oedd  gwiw  irìdoef  rìdarìlau  3 
y  c)fryw  amgjlchiarì  mai  Rhufeiniäd  oed 
Pa  bryd,  ac  311  mha  le,  y  caforìrì  yr  apost 
ei  ffrewyllu  fel  hyn  gan  yr  Iurìrìewon,  1 
gw)rìrìom,  nirì  oes  hanes  yn  yr  Actau. 

25  *  Tair  gwaith  9y'm  curwyd 
gwíail  ;  r  f  i.nwaith  y'm  llabyddiwyt 
*  X  teirgwaith    y  toiodd  llong  arna 
1 1|  noswaith  a  diwrnod  y   bûm  yn 
Idyfnfor; 

q  Acl.    16.  22,  23,  33,   37.    a  22.  24.  r  M»t.   21. 
Act    7    58,  59    a  14.  5,  19.  Heb    II.  37.         «  Act.  27.  41. 

1  *  Tair  gwaith  y  curwyrì  ef  a  gwiail  gan 

|  Rhufeiniaid,  er  bod    hyny  \n   groes  i'w  c raiih  hwy.  Gwel  ar  Act.  16.  22,  23,  37,  38 
22.  25.  t  Llabyddiwyd  ef  unwaith  g?n 
Werin  derfysglyd  yn  Lystra,  tiwy  annoga< 
yr  Iudrìewon,   h)d    oni   thybiwyd   ei  fod 
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lafur  g tueinidogaethol. 
wedi  marw,  Act.  14.  19;  er  mai  braidd  y 

gellid  rhwystro  y  bobl  ychydig  o'r  blaen  ei 
addoli  ef  fel  Duw,  adn.  11.  18.  \  Tair  gwaith 
y  torodd  llong  arno,  ond  pa  bryd  nis  gwydd- 
om,  yr  oedd  pob  un  o  honynt  yn  wahanol  i'r 
llong-ddrylliad  a  grybwyllir  yn  Aet.  27;  o- 
blegid  yr  oedd  yr  epistol  hwn  wedi  ei  ysgrif- 
enu  yn  mhell  cyn  y  tro  hwnw.  Yr  oedd  ei 
long-ddrylliad  yn  Melita  oleiaf  yn  bedwerydd 
tro;  a  phe  gwybuasai  y  trigolion  hyny,  buas- 
ent  yn  fwy  cadarn  yn  eu  meddyliau  mai  dyn 
irwg  iawn  oedd  efe :  ond  mae  y  cwbl  yn 

iangos  yn  eglur,  y  gall  llawer  o'r  hyn  aeilw 
y  byd  yn  anffodion  rhagluniaeth,  ddygwydd 

i'r  dynion  gorau  a  duwiolaf  ar  y  ddaear. 
|  Noswaith  a  diwrnod  y  bu  yn  y  dyfnfor,  yn 
:ael  ei  daflu  gan  y  tònau  geirwon,  ar  ryw 

Idarn  o'r  Ilong  wedi  iddi  fyned  yn  ddrylliau 
ryn  iddo  allu  cyrhaedd  glan  mewn  lle  yn  y 
,)>d.  Y  rhan  fwyaf  or  peryglon  a  enwiryma, 
-iid  y w  Lnc  yn  yr  Actau  yn  dy wedyd  dim  am 
lanynt,  ond  nid  ydynt  yn  Uai  gwir  o  herwydd 
iiyny:  nid  yw  hanes  Luc  ond  byr,  a  chan 

,mvyaf  o'r  pethau  y  bu  ef  ei  hun  yn  dyst  o 
ionynt.  Mae  y  cwbl  ar  gael  yn  llyt'r  coífad- jmaetb  Duw. 

26  *  Mewn  f  teitbiau  yn  fynych  ; 
._  _i  ,        „■(.  n    r       ij     i  trwm  y  dydd.     í  Byddai  yn   aml   yn  gorfod 

•ym  mheryglon  Ulf-ddyfroedd  ;  îym  dyoddef  newyn  ì  sychedcaled,  am  naa gallai 

nen  ryw  beryglon  eraill.  t  Pan  fyddai  ar  y 

môr,  yr  oedd  inewn  peryglon  oddiwrlh  t'br- 
ladron,  ystormydd,  a  Uong-ddrylliad,  fel  y 
sylwyd  eisoes.  ||  Ac  hyd  yn  nod  yn  yr  eg- 
Iwysi,  yn  mhlith  cristionogion,  yr  oedd 
mewn  perygl  yn  fynych  gan  frodyr  gan  ;  ac 

yn  enwedig  brodyr  giuo'r  Iuddewon,  y  rhai 
oedd  elynion  i  burdeb  a  rhyddid  yr  efengyl, 
ac  iddo  yntau  fel  apostol  y  cenedloedd. 

27  *  Mewn  2  llafur  a  lludded  ; 
f  mewn  anhunedd  ynfynych ; a  J  mewn 
newyn  a  syched ;  ||  mewn  b  ympryd- 
iau  yn  fynych ;  §  mewn  anwyd  a cnoethni. 

z  adn.  23.  pen.  6.  5.  Act.  20.  5-11,  34,  35.  1  The».  2. 
9.  2  Thes.  3.  9.  a  Jer.  38.  9.  1  Cor  4  11,  12.  Phil.  4.  12. 
ò  pen.  6.  5.  Act.  13.  2,  3.  a  14.  23.  1  Cor.  7.  5.  c  fthuf. 
8.  35,  36.   Heb.   11.  37.  Iago  2.  15,  16. 

*  Yn  ngwaith  ei  Arglwydd  mawr  yr  oedd 
efe  mewn  llafur  a  lludded,  gan  deithio  a 
phregethu  dibaid  o  ddydd  i  ddydd,  gweithio 

â'i  ddwylaw  i  ennill  ei  fara,  ysgrifenu  ei 

epistolau,  ymprydio  a  gwedd'ío ;  t  fel  nad oedd  yn  cael  hamdden  na  seibiant  i  gysgu  y 
nos  ond  mewn  anhunedd  yn  fynych  trwy 

nosweithiau    cyfain  wedi  ei  lafur  a'i  ludded 

aheryglon  lladron;  u  ||  ym  mheryglon 
anyj/nghenedl/j/  hun;  x §ym  mher- 
glon  gan  y  cenhedioedd ;  v  *  ym 
iheryglon  yn  y  ddinas  ;  f  ym  mher- 
glon  yn  yr  anialwch;  \ym  mherygl- 
n  ar  y  môr ;  ||  ym  mheryglon  ym 
ìhlith  brodyr  gau : 

*  Act.  9.  26-30.  a  II.  25,  26.  a  13.  a  14.  a  15.  2-4,  40, 
.  a  16.  a  17.  a  18.  1,  18-23.  a  19.  1.  a  20  1,  &c.  Rhuf. 
.  19,  24-23.  Gal.  1.  17—21.  u  Act.  9.  23-25,  29.  a  13. 
.  %20.  3,  19.  a21.  28-31.  a  23.  12,  &o.  a  25  3.  1  Thes. 
i  15,  16.  *  peo.  I.  8—10.  Act  14  5,  19.  a  16.  19—24. 
19.  23-41.  1  Cor.  15.  32.         v  adn.  32.  Aet.  9.  24.  a  17.  5. 

*  Khy  faith  o  lawer  fyddai  ceisio  cyfrif 
ithiau  yr  apostol  trwy  yr  holl  wledydd  i 
egethu  yr  efengyl.  Gwel  ar  Rhuf.  15.  19. 
Mewn  llawer  o'r  teithiau  hyny  bu  mewn 
sryglon  gan  afonydd  a  Uif-ddyfroedd  yn  aml  , 
vddai  ef  yn  teithio  ar  bob  hin  a  thyinmor, 
t  yn  anturio  hyd  at  berygl  bywyd  trwy  af- 

iydd  llir'-ddyfroedd,  gan  eiawyddi  bregethu ri»t  Croeshoeliedig  yn  Geidwad  i  bechadur- 
id  truain.  J  Bu  lawer  gwaith  yn  mherygl- 
i  lladron  yn  ei  deitiiiau,  y  rhai  a  gynni- 
eiriant  i  yspeilio  a  llofruddio  teithwyr  unig 
idYamddiftyn  ar  hyd  y  ffyrdd.  ||  Bu  mewn 
i  ryglon  gan  ei  genedl  ei  hun,  yr  Iuddewon, 

rhai  a'i  cyfrifent  ef  yn  wrthgiliwr  oddi 
th  eu  crefydd  hwynt,  yn  hauwr  twyll  a 

|abledd;  ac  oeddynt  fel  bleiddiau  rheibus 
I  sychedu  am  ei  wa<d  ef  agos  yn  mhob 
|ìn.  §  Prydiau  eraill  byddai  mewn  perygl 
p  y  Cenedloedd  paganaidd  ac  eilnn-addol- 
r,  am  fod  eiathrawiaethyndadymchwelyd 
heilun-addoliaeth  hwy,  megys  y  bu  gan 
lolwyr  Diana  yn  Ephesus.  *  Pan  fyddai 

,  pregethu  yn  y  dinasoedd,  yn  Jerusalem  a 
Msoedd  craill,  yr  oedd  ei  fywyd  mewn 
rygl  yn  aml,  gan  Iuddewon  neu  genedl- 
l'd,  ne»  bob  un  o'r  ddwy  blaid.  t  Pan 
jldai  yn  teithio  yn  yr  anialwch  anghyfan- 
jld,  ditfordd  a  disathr,  yr  oedd  mewn  per- 

'  gan  yspeilwyr  ilofruddiog,  a  chan  fwyst- 
"     neu    o   syrthio  dros  glogwyni, 

d  rheibus, 
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gael  dim  i'w  ymgeleddu  ac  i  dori  ei  angen  ; 
||  ac  yn  ymprydio  yn  wirfoddol  yn  fynych  i 
gospi  ei  gorph  a'i  ddwyn  yn  gaeth,  ac  i 
weddio  am  wyneb  a  bendith  Duw  ar  ei  lafur. 
§  Prydiau  eraili  byddai  yn  dyoddef  anwyd  a 

rhyndod,  heb  ddim  i'w  gludo  nac  i  guddio  ei 
noethni,  na  chartref  cysurus  i'w  gysgodi.  O 
weinidogion  Iesu  Grist,  yn  yr  oes  hon,  ac  yn 
Mhrydain  ddedwydd,  beth  a  ddywedwn  ni 
wrth  bethau  o'r  fath  hyn ! 

28  *Heb  law  dy  pethau  sydd  yn 
digwi/dd  oddi  alkn,  f  yr  ymosod  yr 
hwn  sydd  arnaf  beunydd,  ey  gofal 
dros  yr  holl  eglwysi. 

rfadn.  23—27.  e  Act.  15.  36,  41.  a  18.  23.  a  20.  2,  18 
—35.  Rtmf.  I.  14.  a  11.  13.  a  15.  16.  a  16.  4.  Col    2.  1. 

*  Eto,  wedi  y  cwbl,  nid  oedd  y  pethau 
uchod  oll,  a  llawer  ychwaneg  nac  a  enwyd, 
ond  pethau  oddi  allan,  yn  dygwydd  oddiwrth 
ddynion  a  damweiniau  oddi  allan,  ac  yn 
gwasgu  ar  y  corph,  neu  y  dyn  oddi  allan  yn 
unig.  f  Yr  oedd  pethau  trymach  o  lasver 
na'r  pethau  oddi  allan  hyn  yn  dyfod  fel 
byddinoedd  miwrion  i  guro  ar  y  meddwl,  y 
dyn  oddi  fewn  :  yr  oedd  ymosod  dirfawr 
arno  ef  beunydd,  gan  y  gofal  oedd  arno  dros 
yr  holl  eglwysi  ;  yn  enwedig  holl  eglwysi  y 
cenedloedd,  y  rhai  a  blanesid  ganddo  ef,  ac 
y  rhai  yr  oedd  ei  feddwl  ìnegys  mewn  gwew- 
yr  esgor  yn  eu  hachos  am  ffurfio  Crist  yn- 
ddynt.  Ete  oedd  eu  tad  ysbrydol  hwynt,  ac 
arno  ef  yn  fwy  na  neb  arall  yr  oedd  gofal  eu 

purdeb,  eu  heddwch,  eu  llwyddiant,  a'u  holl 
gynnydd  a'n  diogelwch  ysbrydol  hwynt  :  yr 
oedd  y  gofal  hwn  yn  drwm  iawn  ar  ei  fedd- 
wl  ef,  yn  rhuthro  ac  yn  gwarchae  arno  yn 
feunyddiol,  megys  byddin  lîosog,  fel  mae  y 

gair  epìsustasis,  "  ymosod,"  yn  arwyddo. 
29  *  Pwy  ̂ sydd  wan,  nad  wyf 

finnau  wan  ?  f  pwy  a  dramgwyddir, 
^nad  wyf  finnau  yn  Uosgi  ? 

fpea.  2.  4,  5.  a  7.  5,  6.  u  13.  9.  Ezra  9.  1—3.  Rhuf. 
j2.  15.  a  15.  I.    1  Cor.  8.  13.    a  9.  22.    a  12.  26.    Cl.  6.  2. 

~4  E  %  
^~ 



Mae  efe  yn  ymffrostio II  COR.  XII. yn  ei  gyfyngderau. 
1  Thes.  3.  5-8.  e  *do.  13-15.  Nura.  25.  6-11.  Neh.  G. 
6—13.  a  13.  15-20,  v3-25.  Ioan  2.  17.  I  Cor.  5.  1-5.  a  6. 
5—7,  15-18.  a  11.  22.  a  15.  12,  &c,  36.  Gal.  1.  7—10.  a  2. 
4—6,  14.  a  3.  1—3.  a  4.  8-20.  a  5.  2—4.  2  Ioau  10,  11.  Jnd. 
3,  4.  Dat.  7.  2,  20.  a  3.   15-18. 

*  Nid  oerìd  yr  un  aelud  o  eglwys  Crist  yn 
wan  o  gorph  neu  feddwl,  o  ras  neu  gynnydd 
ysbrydol,  nad  oerìrì  ef  yn  cyd-ymdeimîo  yn 
dyner  a  serchiarìol  âg  ef,  yn  galaru  drosto, 
ac  yn  gwneyd  a  allai  i'w  gynnorthwyo,  fel 
pe  buasai  ef  ei  hun  yn  ei  Ie  ef.  +  Nid  oedd  yr 
un  o  honynt  yn  iramgwyrìdo,  ac  mewn  perygl 
o  syrthio  oddi  wrth  ftydd,  gobaith,  proffes,  a 
buchedd  yrefengyl,  nad  oedd  ei  galon  yntau 
yn  llosgi  gan  ofid  ac  eiddigedd  sanctaidd  yn 
ei  achos,  a  chan  wrresawgrwydd  duwiol  a 

thadol  i'w  gadarnâu,  ei  gryfâu,  ei  adferu,  a'i 
sefydlu  ef.  Mae  y  gair  "  llosgi,"  neu  danio 
( puroumai )  yma,  yn  cyfeirio  at  y  cyffrôad 
ysbryd  sydyn  y  teflir  dyn  iddo  drwy  syrthiad 
peryglus  rhywun  anwyl  ganddo  ;  yn  enwed- 
ig  pan  ddygwyddo  hyny  trwy  rìdiofalwch  a 
ftolineb  rhywun  arall.  Yma  ni  a  welwn, 
nid  yn  unig  pa  fath  weinidog  oedd  yr  apos- 
tol,  ond  hefyd  pa  fath  a  ddylai  holl  weinid- 
ogion  yr  efengyl  fod,  yn  eu  cyd  ymdeimlad 

â'u  pobl,  ac  yn  eu  gofal  am  danynt. 

30  *  Os  h  rhaid  ymffrostio,  ■  \  mi  a 
ymfTrostiaf  am  y  pethau  sydd  yn  per- 
thyn  i'm  gwendid. h  adn.  16-18.  a  12.  I,  11  Diar.  25.  27.  a  27.  2.  Jer.  9. 
23,24.        tpeo.  15.  5-10.  Col.  1.  24. 

*  Gan  fod  gclynion  a  dirmygwyr  Paul  yn 
peri  gorfod  arno  i  ddywedyd  rhywbeth  fel 
ymftrost,  a  bod  yn  rhaid  iddo  ymftrostio; 
t  dewisai  yn  hytrach  ymffrostio  yn  ei  ddy- 
oddefiadau,  ei  galedi,  ei  erledigaethau,  a'i 
waradwyddiadau  ;  y  pethau  oedd  achos  dar- 
ostyngiad  a  gofid  iddo,  ond  y  pethau  oedd 
yn  rhoddi  y  cyfle  gorau  i  Grist  ddangos  a 
pherffeithio  ei  nerth  yn  ei  wendid  ef;  nac 
ymffrostio  yn  ei  ragor-freintiau  uchel,  a'r 
pethau  mawrion  a  wnaethai  Duw  trwyddo 
ef.  Gwendid  y  cyfrifai  y  gau-athrawon 
chwyddedig  holl  flinderau  Paul,  ei  gyd-ym- 
deimlarì  tyner  â'r  gwàn,  a'i  deimladau  llosg- 
edig  yn  achos  y  tramgwyddus  ;  ond  yn  y 
pethau  hyn  yr  ymffrostiai  efe  ;  feí  yn  debyc- 
ach  i  apostol  Iesu  Grist  na  hwynt-hwy,  y 
rhai  nis  gwyddent  ddim  am  y  cyfryw  ofidiau 
a  theimladau.  Hawdd  y  gallasai  ymffrostio 
yn  ei  ragoriaeth  amynt  hwy  mewn  pethau 
inwy  ardderchog  pe  gwelsai  hyny  yn  orau. 

31  **I)uw  a  Thad  ein  Harglwydd 
ni  Iesu  Grist,  ̂ f  yr  hwn  sydd  feudi- 
gedig  yn  oes  oesoedd,  m  a  ŵyr  nad 
wyf  yn  dywedyd  celwydd. 

*  pen.  I.  3.  Ioan  10.  30.  a  20  17.  Eph.1.3.  a  3 .14. 
Col.  I.  3.  1  Pedr  1.  3.  /Neh.  9.  5.  Salm  41.  13  Rln.f. 
125.      a  9.  5.      1  Tim.    1.  11,  17.      a  6.  17.  m  Gwel  ar 
b  adn.  10. 

*  Nid  peth  mawr  oedd  gan  y  gau-athrawon 
eu  hunain  fyned  dros  ben  terfynau  y  gwir- 
ionedd  yn  aml  yn  eu  hymffrost  uchel,  ac  am 
hyny  nid  peth  mawr  oedd  ganddynt  ammau 
gwirionedd  yr  hyn  a  ddywedodd  yr  apostol ; 
a  thaeru  fod  yn  anmhoaibl  i  un  dyn  fyned 
drwy  y  fath  belhau  a  cnwodd  efe  yn  yr  ad 
nodau  blaenorawl:  ar  gyfer  hyny  mae  efe 
yn  y  modd  mwyaf  difrifol  yn  galw  Duw  a 
Thad  ein  Harglwydd  lesu  Grist  yn  dyst  o 
wirionedd  yr  hyu  a  ddywedasai.  +  Gellir 
cymhwyso  y  geiriau  hvn  un  ai  at  y  Tad,  neu 
at  yr  Arglwydd  Iesu  Grist ;  yn  Rhuf.  1.  25, 
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cymhwysir  hwy  at  y  Creawdwr,  acyn  Rhuf.  i 
9.  5,  at  Iesu  Grist :  yma  gellir  eu  cymhwyso  | 
at  yr  un  a  fyner,  y  Tad  neu  Grist,  ac  yn  yl 
tri  lle  maent  yn  brawf  annwrthwynebadwy  fi 
o  Dduwdod  yr  Arglwydd  Iesu. 

32  *  Yn  n  Damascus,  y  llywydd 
dan  Aretas  y  brenhin  a  wyliodd  ddinas 
y  Damasciaid,  gan  ewyllysio  fy  nal  i : 

n  adn.  26.  Att.  9.  24,  25. 

33  A  thrwy  ffenestr  mewn  basged 

y'm  gollyngwyd  ar  hýd  y  raur,  ac  y 
díengais  o'i  ddwylaw  ef. o  Josh.  2.  18.    1  Sam.  19.  12. 

*  Cawsom  hanes  byr  am  y  tro  hwn  gan 
Lnc,  yn  Act.  9,  23,  24,  25  :  lle  gwelwn  iddo 
ddygwydd  cyn  pen  hir  wedi  iröedigaeth  yi 
apostol,  ac  oedd  fel  blaen-ftrwyth  ac  ernes 
iddo  ef  o'i  holl  beryglon  a'i  flinderau  oedd 
ganlyn.  Tybia  Doddridge  mai  tua  thaii 
blynedd  ar  ol  ei  dröedigaeth  y  bn.  Damas 
cus  oedd  biif-ddinas  Syria,  a  thàn  lywodr 

aeth  Aretas,  brenin  Arabia  Gareerog,  merìc' Josephus.  Gwel  ychwaneg  ar  y  lle  a  nod 
wyd  yn  Actau. 

PEN.  XII. 

Paul  yn  gorfoleddu  yn  ei  ddatguddiadat 
rhyfeddol,  er  mwyn  gosod  allan  ei  apos toliaeth,  $c. 

a*YMFFROSTIO*yn  ddiau  J 
yw  fuddiol  i  mi :  f-  canys  myfi  a  ddeu 
af  at c  weledigaethau  a  datguddiedig 
aethau  yr  Arglwydd. 

aadn.  II.    pen    II.  16—30.         b  pen.  8.  10.    loan  16. 
a  18.  14.      I   Cor    6.  12.      a  10.  23.         c  adn.  7.    Nuro.  12. 

Ezec.  1.  l,ëcc .  a  11.  24.  Pan    10.  5—10.  Joel  2.  28,  29.  At 
9.  10—17.  *  18.  9.  a  22.  17—21.  a  23.  II.    »26.  13-19.  Gij 
1.  12.  a  2.  2.    1  Ioau  5.  20. 

*  Mewn  amgylchiadau  cyffredin   nid  oerì 
yn  weddus  nac   yn   fuddiol  i'r  apoätol  yn 
ffrostio,    a   dywedyd    llawer    am    ei    rago 
freintiau  a'i  brofiadau  nchel;  yr  hyn   a   all 
feithrin    balchder  yn  ei  galon  dwyllodrus 
hun,  a  rhoddi  achlysnr  i  eraill  synied  yn  r\ì 
uchel  am    dano,  neu  ynte    ei  farnu  fel   rì) 
chwyddedig  balch  :  ond  yr  oedd  efe  danan 
enrhéidrwydd  gofidus  y  pryd   Iiwn  i  wnej 
hyny,  f *  1    na   thwyllid   y  Corinthiaid  gan  j 
elyni<  n  ef,  y  rhai  cedrì  yn  ceisio  magu  rha 
farn  yn  eu  meddyliau  hwy  yn  ei  erbyn  ef ; 
weinidogaeth.    +  Ymffrostiodd  yn  ei  flinrìer 
a'i  wenrìid  o'r  blaen,  (pen.  11,)  yma  mae  ;| 
dyfod  at  bethanmwy  goruchel,  gwelerìigaetjj 
au  a  datguddiedigaethan  yr  Arglwydrì.  Tylj 
fod  y  gau-athrawon  yn  cymmeryd  arnynt 

bod  yn  cael  gwelediçaethau  a   datgnrìrìierì' aethau  felly,  neu  ynte  yn  taeru  narì  oerìd  Píí 
yn    eu    cael  fel   yr    apostolion   eraill.     R 
taith  fyddai  crybwyll  yr  hyn  a  ddywed  cl 
Hawdwyr  am  y  gwahaniaeth  rhwng  gwehl 
igaethau  a  datguddierìigaethau  ;  dywerìani 
gall  gweledigaeth   fod,  heb    i'r  neb  a'i  caj 
ddeall    ei    meddwl,   fel    yn     mreurìrìwyrìi  , 
Pharaoh    a    Nebucorìonozor ;    ond    fod    rìj 
gurìrìiedigaethan  yn  rhoddi  deall  a  rìehongl  I 
o'r  hyn  a  welirì  yn  a  thrwy  y  gweledigaeth 
megys  yn   amgylchiadau    Ezeciel    a    Dan 

neu    yn   ngwelerìigaeth    Pedr    o'r    llenllì* Díammau  i  Paul  gael  y  drìau  beth. 

2  *  Mi  d  a  adwaenwn  ddyn  e  y 



Cipio  yr  apostol II  COR.  XII. i'r  drydedd  nef. 

Nghrist  f  erys  rhagor  i  bedair  blyn- 
edd  ar  drìeg  %  (pa  un  ai  fyn  y  corph, 

ni  wn;  ai  allan  o'r  corph,  ni  wn  i: 
*  Duw  a  ŵyr)  ||  y  cyfryw  un  h  a  gip- 
iwyd  i  fynu  hyd  *y  drydedd  nef. rfadn    3,  5. ì>en.  5.  17,  21.    a  13    5.    Es.  45.  24.  25. 

17.  21-23.     Rhuf.  8.  1.    a  16.  7. 

1  Cor.  1 .  30.    Gal.   1 .  22.    a  5.  6.        /  pen.  5.  6-8.    1  Bren. 
18.  12    2  B  <5a.  2.  16.  E/.ec    8.  1—4.       " 
»22.  17    Phil.  I.  22,  23    D*t.  1.  10 
ar  pea.  ìl.  II.     A  ado.  4.  Luc  21.  51.  1  Tbes 
24.  Da.  12.  5.       «Geu.  1.  14—20.  1  Breu.  8.  27     Es.  57.  15. 

*  I  ochelyd  cenfigen  a  phob  ymddmgosiad 
o  rodres,  nid  yw  yr  apostol  yn  enwi  ond  un 
tro,  er  y  gallasai  enwi  rhagor;  a  hyny  hefyd 
yn  y  trydydd  person,  nid  yn  ei  berson  ei  hun  : 

di'atnman  m^i  efe  ei  hun  ydoedd,  pe  amgen 
ni  buasai  y  cwbl  o'r  hanes  yn  ateb  diin  dy- 
ben.  f  Mae  yn  ymddangos  wrth  hyn  i  Paul 
geiu  y  weledigaeth  ryfeddol  hon  am  bedair 
blynedd  ar  ddeg  ;  ac  os  y?grifenwyd  yr  epis- 
tol  hwn  tua  B.  A.  58.  fel  y  tybir  y  gwnaed, 
dygwyddodd  y  weledigaeth  hon  yn  yflwydd- 
yn  44,  yr  hon  oedd  cyn  belled  ar  o!  eidroed- 
igaeth  ef,  fel  mae  yn  amlwg  ei  bod  yn  wa- 
hanol  i  r  llewyg  agiybwyllir,  Act.  9  9.  acnid 
yr  nn  tro  fel  y  tybiodd  rhai.  Tybia  rhai  iddo 
gael  y  weledigaeth  ogoneddus  hon  pin  oedd 

yn  gwe  ld'ío  yn  y  dernl,  (Act.  11.  30  ;  22.  17.) 
i'r  dyben  i'w  galonogi  yn  wyneb  peryglon  ei 
daith  i  bregethu  yr  efengyl  i'r  Cene.dìoedd. 
Nis  gallai  neb  haeru  ei  fod  ef  yn  chwannog 
iymffrostio  gan  iddo  gelu  y  weíedigaeth  hon 

am  gyhyd  o  amser,  a'i  chrybwyliyn  ydiwedd 
megys  trwy  orlod  a  wnaeth.  %  Mae  hyn  yn 
dangos  fod  Paulyn  ysiyried  yr  enaid  yn  beth 

gwahanol  i'r  corph,  ac  yn  galíu  gweled,  clyw- 
ed,  gweithredu,  a  mwynâu,  mewn  ystâd  o 
ysgariad  oddi  wrth  y  coi  ph.  Nis  gwyddai  ef 

pa  un  ai  yn  y  corph  a'i  allan  o'r  corph  yr 
oedd  ei  enaid  y  pryd  hwn,  Duw  yn  unig  a 
wyddai.  ||  Cipiwyd  ef  rywfodd,  gan  nerth 
yr  Ysbryd,  neu  drwy  weinidogaeth  angelion, 

i'r  drydedd  nef,  yn  mhell  goruwch  yr  haul, 
lloer,  ser,  a  phlanedau,  i'r  man  Ile  mae  yr 
Arglwydd  yn  ddigyfrwng  yn  egîuro  ei  bres- 

enoldeb  a'i  ogoniant,  ac  yn  cael  ei  addoli 
gan  y  liu  nefolaidd. 

3  *  Ac  mi  a  adwaenwn  y  cyfryw 
ddyn  (t  pa  un  ai  yn  y  corph,  ai  alìan 

o'r  corph,  ni  wn  i :  Duw  a  ŵyr) 
*  Oida,  "  mi  a  adwaenwn:"  gelíid  cyf- 

ieilhu  y  gair  mi  a  adwaen,  yn  yr  amserpres- 
enol,  medd  Guyse  ;  ac  felly  y  cyfieithir  ef  yn 
mhob  un  o'r  llythyrau  at  Eglwysi  Asia  :  "  Mi 
a  adwaen  dy  weithredoedd  di,  &c.  "  t  Gwel 
ar  adn.  2.  Mae  yr  apostol  yn  ail  grybwyil  yrî 
on  peth;  yr  oedd  yn  hyfrydwch  ganddo  j 
feddwl  am  y  tro,  yr  oedd  o  bwys  mawr  ar  yr 
achlysnr  presenol,  ac  yn  dra  theilwng  o  sylw 
y  Corinlhiaid,  yn  enwedig  ei  wrthwynebwyr 
ef  yno.  Iryw  ddjben  doeth,  cuddiodd  Duw 
oddi  wrtho,  pa  un  ai  yn  y  corph  ai  allan  o'r 
corph  yr  oedd,  yu  y  tro  rhyfedd  hwnw. 

4  *Ei  gipio  ef  i  fynu  i  *baradwys, 
t  ac  iddo  gly wed  geiriau  annhraeth- 
adwy,  l  y  rhai  nid  yw  gyfreithlawn  i 
ddyn  eu  hadrodd. 

h  Ezec.  31.  9.  Luc  23.  43.  Dat.  2.  7. 

*  Wrth  "baradwys"  yma,  mae  rhai  yn 
deall  Ue  gwahanol  i'r  "  drydedd  ntf,"  a  enw- 
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yd  o'r  blaen,  adn.  2 ;  ac  yn  tybied  fod  yr 
apostol  yn  crybwyll  yma  am  weledigaeth  ar- 
all,  wahanol  i'r  gyntaf:  ond  mwy  tebygol 
mai  yr  un  tro  ydoedd,  a'r  ddau  enw  am  yr  un 
lle.  Y  rhai  sydd  o'r  dyb  gyntaf  a  ddywed- 
ant,  i'r  apostol  weled  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
ei  ogoniant,  yn  y  "drydedd  nef, "  ac  iddo 
weled  a  chlywed  y  saint  a  berffeithiwyd,  yn 
"  mharadwys ;  "  ond,  onid  yw  geiiiau  Crist 
wrth  y  Ueidr  ar  y  groes,  yn  dangos  fod  ei 
saint  gydag  ef  yn  y  drydedd  nef,  ac  mai  par- 
adwys  yw  hòno?  Ám  "  baradwys "  gwel 
ychydig  ar  Luc  23.  43.  t  Cly  wodd  yr  apostol 
yn  ddîammau  eiriau  eglnr  a  chroyw  yn  y 
drydcdd  nef,  nen  baradwys,  ond  yr  oedd  y 
cwbl  mewn  iaith,  neu  ymadroddion  mòr 
dderchafedig,  ag  nas  gallasai  dyn,  yn  pres- 

wylio  mewn  cnawd,  yrhwn  mae  ei  eiriau  a'i 
syniadau  mòr  isel  a  bỳr,  eu  hail-adrodd  yn  eu 
holl  ystyr  rymus,  nefol,  a  mawreddig:  ac  os 
na  allai  efe  eu  traethu,  ni  wiw  i  ni  geisiu 

dychymmygu  pa  beth  a  glywodd  efe.  %"  Nid 
yw  gyfreithlawn,"  neu  bosibl:  dywed  Dodd- 
ridye  fod  y  gair  exon  yn  arwyddo  pob  un  o'r 
ddau.  Gwelodd  Duw  yn  dda  i  roddi  y  dat- 
guddiedigaethau  hyn  i  Paul  ei  hun,  er  cad- 
arnâu  ei  anfoniad  ef,  ac  er  cynnaliaeth  iddo 

yn  ei  holl  flinderau  a'i  beryglon ;  ond  nid  i'w 
gwneuthur  yn  hysbys  i  neb  arall,  pe  buasai 
hyny  yn  bosibl  iddo  mewn  geiriau. 

5  *Am  'y  cyfryw  un  yr  ymffrost- 
iaf ;  M  f  eithr  am  danaf  fy  hun  nid  y  m- 
ffrostiaf,  oddi  eithr  yn  fy  ngwendid. 

/  adn.  2-4.        m  adn.  9,  10.  pen.  11.  30. 

*  Mae  yn  amlwg  yn  adn.  7  mai  am  dano  ei 
hun  yr  oedd  yr  apostol  yn  llefaru  o  hyd,  ond 
yn  y  trydydd  person  hyd  yr  adnod  hòno,  fel 
y  sylwyd  aradn.  2  Ei  feddwl  yma  yw,  Y  dyn 
a  gafodd  y  fath  ddatguddiedigaethau  gan 
Dduw,  mae  ganddo  bethau  y  tâl  iddo  ym- 

ffrostio  o  honynt;  tond  am  dano  ei  hun,  a'i 
ystyried  ynddo  ei  hun,  nid  oedd  efe  yn  ym- 
ffrostio  oddi  eithr  yn  ei  wendid :  am  yr  hwn 
wendid  gwel  ar  pen.  11.  30.  Gall  rhywun 
ofyn  yma,  Pa  fodd  yr  oedd  yr  apostol  yndy- 
wedyd  nad  ymffrostiai  efe  am  dano  ei  hun, 
ac  efe  o  hyd  yn  llefaru  am  dano  ei  hun?  Yn 
ateb  i  hyna,  dywed  rhai  ei  fod  yn  gwahan- 
iaethu  ain  danoei  hun  o  rany  dyn  oddi  fewn, 

ei  enaid,  yr  hwn  a  gafodd  y  fath  ddatgndd- 
iedigaethau;  ond  am  ei  gorph,  y  dyn  alianol, 
nad  ymffrostiai  efe  ddim,  am  ddiin  a  wnaeth 
ond  yn  yr  hyn  a  ddyoddefodd,  sef  ei  wendid. 
Mae  eraill  yn  dehongli  y  geiriau  felhyn  : — Yn 
y  datgudiedigaethau  hyn  mae  yr  Arglwydd 
wedi  rhoddi  anvhyd<dd  mawr  arnaf  ri  ;  ond 
yn  hyn  oll  nid  oedd  dim  o  honof  fi  fy  hun- 
an,  gan  hyny  am  danaf  fy  hunan  nid  ym- 
ffrostiaf  fi  ddim,  oddì  eithr  yny  pethau  a  ddy- 
oddefais  I  er  mwyn  yrefengyl  ac  enw  yr  Ar- 

glwydd. 
6  * Canys  os  TCewyllysiaf ymfTrostio, 

ni  byddaf  ffol ;  canys  °  mi  a  ddywed- 
af  y  gwir :  t  eithr  yr  wyf  yn  arbed, 
rhag  i  neb  wneutliur  cyírif  o  honof  fì 
p  uwch  law  y  mae  yn  gweled  fy  mod, 
X  neu  yn  ei  glywed  gennyf. 

o  pen.  1. n  peii.  10.  8.     a  11.  16. 1  Cor.  3. 

,  9,  10. 

18.    a  11.  31.      Job.  24    25. RüuC  9.  1 

}>  adn 
10.  9,  10. 

4  E3 
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y  cnawd. 

*  Gallasai  yr  apostol  ymffrostio  Ilawer 
ychwaneg  am  dano  ei  hun  nac  a  wnaeth,  ac 
heb  ddywedyd  dim  ond  y  gwir;  ac  oymffrost- 
ioy  gwirionedd  ni  byddai  ffol.  Mae  yn  wir  y 
gaíl  dyn  fod  yn  ffol  o  ymtfrostio  y  gwirion- 
edd,  os  bydd  yn  gwneyd  hyny  yn  wag-ogon- 
eddgar,  i'w  dderchafu  ei  hun;ondos  bydd 
yn  gwneyd  hyny  o  orfod,  i'w  amddiffyn  ei 
hun,  ac  er  anrhydedd  yr  efengyl  a  gogoniant 
Duw,  fel  yr  oedd  Paul  yma,  nid  yw  yn  ffol 
o  ymffrostio  felly.  Efallai  nad  oedd  holl  ym- 
ffrost  y  gau  athrawon  i  gyd  yn  wir;  os  felly, 
yr  oeddynt  hwy  yn  ffol,  ac  eto  pwy  oedd 
barotach  nâ  hwy  i  gyfrif  Paul  yn  ffol,  er  nad 
oedd  yn  dywedyd  ond  y  gwir.  +  Er  y  gall- 
asai  efe  ymffrostio  llawer  chwaneg,  eto  yr 
oedd  yn  arbed,  rhag  i  neb  wneuthur  cyfrif  o 
hóno  oddi  ar  ei  ymtfrost  ei  hun,  eithr  ei  gyf- 
rif  ef  fel  yr  oedd  yn  gweled  ei  fod,  neu  yn 
glywed  ganddo  yn  ei  weinidogaeth  gyffred 

inol.  %  "  Neu  yn  ei  glywed  genyf :  "  or  that 
he  heareth  of  me  y  w  y  Saesoneg,  a  gellid  ei 

gyfieithu  "yr  hyn  mae  yn  glywedam  danaf," 
ê  ahouei  ti  ex  emou  yw  y  Groeg ;  barned  y 

dysgedig  pa  un  -Aiyenyf  ẁam  danafa.  ddylai fod. 

7  *  Ac  q  fel  na'm  tra-drychafer  gan 
rüdidowgrwydd  y  dat^uddiedigaethau 
f  rhoddwyd  i  mi  *swmbwlyn  y  cnawd, 
'cennad  Satan,Mi'm  cernodio,  fel  na'm 
tra-dyrchefid. 

<rpen.  10  5  a  11.  20.  Deut.  S.  14.  a  17.  20.  2  Cron.  26. 
16.  a  32.  25,  26,  31.  Dau.  5.  20.  1  Tim  3.  6-  r  a.ln.  I— 
4.  «  Gen.  32.  25,  31.     Barn.  2.  3.    Ezee.  2S.  24.    Gal.  4. 
13, 14.        t  Job  2.  7.  Luc  13.  16.  1  Cor.  5.  5.        «  Mat.  26. 
67.  1  Cor.  4.  II. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  llefaru  yn  ei  ber- 
son  ei  hun,  ac  yu  dangos  mai  efe  ei  hun  a 

gafodd  y  weledigaeth  a'r  datguddiad  uchod, 

ac  amryw  ddatguddiedigaet'hau  eraill  mae yn  '.'  arbed"  eu  crybwyll  yrna.  Mae  tuedd  i 
falchder  yn  y  dynion  gorau,  a  duwiolaf,  pan 
gaffont  eu  hanrhjdeddu  gan  Dduw  â  doniau 
neu  ddatguddiedigaethau  mwy  nac  eradl  o 
gristionogion.  Mae  Paul  yn  addef  hyny  yn- 
ddo  ei  hun  yma;  ac  i  attal  y  drwg  hwnw  i 
dòri  allan,  mae  yr  Arglwydd  yn  defnyddio 

moddion  chwerwon  i'w  gadw  ef  yn  ostyng- 
edig,  ac  fel  na  thra-dyrcherìd  ef  gan  odid- 
owgrwydd  y  datguddiecìigaethau,  M  pe  bu- 
asai  efe  yn  well,  ac  yn  fwy  teilwng  na  dyn- 
ion  eraill.  +  Llawer  a  ddyrhymmygwyd  pa 
beth  oedd  y  swmbwl  hwn  yn  y  cn;iwd,  ond 
nid  oes  neb  yn  gwybod,  ac  nis  gall  neb  wy- 
bod,  gan  na  ddywedodd  yr  apostol :  tybia 
rhai  mai  rhyw  glefyd,  neu  boen  corphorol, 

a'i  cymmerodd  ef  yn  fuan  wedi  y  weledig- 
aeth  uchod  ;  ac  aeth  rhai  mòr  bell  a  dywed- 
yd,  mai  y  graeanwst,  neu  ddolur  y  gàreg 
oedd.  Tybia  eraill  i'r  datguddiedigaethau  a 
gafodd  effeithio  mòr  gryf  ar  ei  gorph  ef,  fel 

y  gwanychodd  rhai  o'r  gewynau,  yr  hyn  a 
barodd  attal  ar  ei  ymadroddiad  ef,  ac  a  a.n- 
ffurfiodd  ei  wynebpryd.  Gallai  efe  ystyiicd 

y  pethan  olaf  hyn  yn  rhwystr  mawr  i'wgym- 
meradwyaeth,  ei  boblogrwydd,  a'i  ddefn- 
yddioldeb;  ac  nid  rhyfedd  ei  fod  mòr  daer 
am  i'r  cyfryw  beth  ymadael  âg  ef.  adn.  8. 
Tybia  eraill  eto,  mai  rhyw  erlidiau  trymion 
a  ddaeth  arno  ef  yn  fuan  ar  ol  y  weledigaeth 
uchod,  oedd  y  swmbwl  yn  y  cnawd,a  thybia 
eraill  hefyd  mai  rhyw  wýn,  neu  Iygredd,  yd 
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oedd,  a  oddefodd  Duw  i  weithio  yn  ei  natur 

ef,  i'w  gadw  yn  isel  yn  y  llwch:  ond  an- 
nhebyg  mai  hyny  oedd,  a'r  gwirionedd  yw, 
nas  gŵyr  neb  pa  beth  oedd,  ac  na  pherthyn 
i  neb  wybod;  rhyw  beth  ydoedd,  mòr  boen- 
us  i  feddwl  yrapostol,ag  ydyw  draen  parâus 
yn  y  cnawd.  J  Wrth  genad  satan  yn  cernod- 
io  mae  rhaiyn  deallsatan  ei  hun,a'i  angelion, 
yn  ei  demtio  ef  i  rwgnachrwydd,  diffyg  amyn- 
edd,  a  digalondid,  gan  y  boen  oedd  yn  ddy 
oddef  oddi  wrth  y  swmbwl  yn  y  cnawd :  ac 
hefyd  dynion  cnawdol  a  drygionus  yn  cael 

eu  cynhyrfu  gan  satan  i'w  watwor  a'i  niw- 
idio  ef.  Tybia  rhai  mai  rhyw  un  pennodol 

o'r  gan-apostolion  oedd  efe  yn  feddwl  wrth  y 
cenad  satan  yma  :  efallai  bod  yr  apostol  yn 
meddwl  ymosodiadau  tumewnol  a  digyfrwng 
satan,  ac  hefyd  ymosodiadau  allanol  dynion 
dàn  Iywodraeth  satan.  Beth  bynag  oeddynt 
yr  oeddynt  yn  boenus  iawn,  eithr  dyben 
Duw  yn  eu  "  rhoddi"  oedd,  fel  nas  tra- 
dyrchefid  ef,  fellyyr  oedd  y  cwbl  mewn  tru- 

garedd. 
8  *  Am  y  peth  hwn  *mi  attolygais 

i'r  Arglwydd  deirgwaith,  a'r  fod  iddo 
ymadael  â  mi. *  Deut.  23-26.  I  Sam.  15.  11.  2  Sam.  12.  16—18.   Mai 
20.  21,  22.  a  26.  39—44.  Heb.  5.  7. 

*  Yù  y  gofid,  a  thàn  y  cernodian  gwastad- 
ol  hyn,  efe  atolygodd  ar  yr  Arglwydd  dair 
gwaith  (fel  y  gwnaethai  yr  Arglwydd  Iesn 

ei  hun  yn  Gethsemane)  am  i'r  peth  hwn  ym- 
adael  âg  ef  :  gan  feddwl,  efallai,  nad  oedd 
modd  iddo  ef  fyned  yn  mlaen  yn  ei  weinid 
ogaeth  gydag  un  gobaith  o  Iwyddiant,  heb 
iddo  gael  ei  waredu  oddi  wrth  y  brofedig- 
aeth  hon. 

9  *Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf, 
y  Digon  i  ti  fy  ngras  i :  r  +  canys  fy 
nerth  i  a  berffeithir  mewn  gwendid. 

a  X  Yn  llawen  iawn  gan  hynny  yr  b  ym- 
ffrostiaf  fi  yn  hytrach  yn  fy  ngwendid, 

||  fel  c  y  preswylio  nerth  §  Crist  ynof  fi. 
y  hdn.  10.  pen.  3.  5,  6.  E%  3.  11,  12.  a  4.  10—15. 

Deut.  23.  25-27.  Josh  1.  9.  E».  43.  2.  Jer.  1.  6-9.  Mat. 
10.  19,  20.  Luc  21.  15.  1  Cor.  10.  13.  a  15.  10  Col.  1. 
28,  29.  1  Tim.  1.  14.  Heb.  4.  16.  z  Salra  8.  2.  F».  35  3, 
4  a  40.  29—31.  a  41.  13—16.  Dan.  10.  16—19.  Rph.  3.  16. 
Phil  4.  13.  Col.  I.  II.  Heb.  11.  34.  a  adn.  10,  15.  Mat. 
5.11,12.         b»Aa    5.  pen.  II.  30  c  2  Bren.  2.  15.  R».  4. 
5,  6.  a  II.  2.  Zeph.  3.  17.  Mat.  2S    18,  20.  I  Pedr  4    13,  14. 

*  Mae  yn  gyfreithlawn  i  ni  weddío  am 
symmudiad  drygau  a  blinderau  corphorawl, 
ond  i  ni  wneyd  hyny  mewn  darostyngiad  í 

ewyllys  Duw  :  gweddiodd  Paul  yma  am  i'r 
peih  oedd  yn  ei  flino  ymadael  âg  ef ;  ond  ni 
wdodd  yr  Arglwydd  yn  dda  i  ganiatâu  ei 
ddeisyfiad  iddo  fel  yr  oedd  ef  yn  gofyn,  o 
herwydd  y  gwyddai  fod  y  brofedigaeth  lèm 
hon  yn  angenrheidiol,  i  gadw  yr  apostol  yn 
ostyngedig,  ac  iddo  yntau  i  ddangos  nerth  a 
gallu  ei  ras  ei  hun.  Gan  hyny  cadwodd  ei 
was  yn  y  brofedigaeth  ;  ond  ar  yr  un  pryd 
sicrâodd  iddo,  trwy  ddatguddiad  a  Ileferydd 
digyfrwng,  y  byddai  ei  ras  ef  yn  ddigon 
iddo,  i'w  gynnal  yn  ei  holl  drallod,  a'i  nerthu 
yn  ei  weinidogaeth.  tAddawodd  yn  sicr,  y 
perffeithiai  ac  yr  eglurai  efe  ei  nerth  yn  ei 
wendid  ef ;  a  phan  mae  pobl  Dduw  yn  teim- 
lo  wanaf  ynddynt  eu  hunain,  dyna'r  pryd 
mae  efe  yn  ewyllysio  dangos  ei  nerth  yn- 
ddynt,  pryd  hyny  y  gwelir  ef  yn  fwyaf  am- 
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apostol. 
lwg  a  gogoneddus,  a'r  pryd  hyny  y  cydna- 
byddir  ef  fwyaf  gan  y  saiut  eo  tiunainer  gogon- 
iant  Duw.  J  Gwedi  cael  yr  addewid  werth- 
fawr  uchod,  mae  yr  apostol  yn  dawel  a  dy- 
oddefgar  yn  ei  brofedigaeth  ;  ac  nid  hyny  yn 
uuig,  ond  yn  ymffrostio  yn  llawen  iawn  yn 

ei  weudid,  yn  y  gwaradwyddiadau  a'r  erlid- 
iau  oedd  yn  dyfod  arno  er  mwyn  Crist:  yr 
amgylchiadau  hyny,  yn  mha  rai  raae  y  saint 
yn  profi  fwyaf  o  neith  Duw,  yw  yr  amgylch- 
iadau  gorau,  a  mwyaf  i  ymorfoleddu  ynddynt, 
er  eu  bod  yn  aml  yn  chwerwon,  ac  yn  dangos 

ein  "gwendid"  ni.  ||  "  Fel  y  gorphwyso 
nerth  Crist  arnaf,"  yn  ol  y  Saesoneg,  fel 
pabell  drosto,  ac  o  amgylch  ogylch  iddo,  yn 
ei  nerthu,  yn  ei  gysgodi,  ac  yn  ei  amddiffyn. 
Pabellu,  ynddo  neu  arno,  y  w  ystyr  y  geiiiau 
gwreiddiul,  meddant.  §  Gwelwn  yma  mai 

ar  Grist  yr  oedd  Paul  yn  gweddi'o,  (adn.  8,) ;ac  mai  ynddo  ef  yr  oedd  yn  ymddiried  ac 
yn  ymttrostio,  fel  cyfranydd  pob  gras  a 
nerth,  yr  hyn  sydd  brawf  egiur  o  Dduwdod 
yr  Arglwydd  Iesu. 

10  *  Am  hynny  dyr  wyf  yn  fodd- 
awn  'mewn  gwendid,  mewn  am- 
nharch,  mewn  anghenion,  mewn  er- 
idiau,  mewn  cyfyngderau  /f  er  mwyn 
^rist:  ̂ Jcanys  pan  wyf  wan,  yna  )r 
vyf  gadarn. 

d  peu.  1.  4.  a  4.  8—10,  17.  a  7.  4.  Act.  5.  41.  Rhuf.  5. 
.  •  8.  35—39.  Puil.  I.  29  «  2.  17»  18.  Ccl.  1.  24.  lago  1.2. 
Pedr.   I.  6,  7.    a  4.  13,  14.  e  Gwel  ar   pen.  11.  23-30. 
peu.  4.  5,  II.  Mat.  5.  11.  a  10.  18  Luc  6.  22.  loau  15.  21. 
Cor.  4.  10.  Dat.  2.  9.  g  Gwel  ar  adu.  9.— pen.  13.  4,  9. 

jiph.6.  10. 

*  Nid  gwendid  pechadnrus  oedd  yr  apostol 
|'n  feddwl,    ni  buasai    yn  foddlawn    mewn 
wendid  felly;  eithr  gair  cyttredin  ydyw, 
'n  cynnwys  yr  holl  bethau  eraill  a  enwir  yn 
r  adnod  hon,  ac  felly  y  dylid  ei  ddeall  yn 
;yffredin  trwy  yr  epistol  hwn.  Mae  y  dy- 
iddefiadau  a  enwir  yma  yn  dangos  gwendid 
r  naturddynol,  ei  bod  yn  ddarostyngedig  i'r 
yfryw  bethau,  yn  cael  ei  gwanychu,  a'i 
;wneyd  yn  ddirmygus  drwyddynt,  ac  yn  an- 
lluog  o  hôni  ei  hun  i'w  dyoddef,  yn  enwed- 
g  mewn  modd  addas.  t  Nid  boddlawn  i'r 
>ethau  chwerwon  uchod  er  eu  mwyn  eu 
mnain  oedd  yr  apostol,  ond  "  er  mwyn 

j'rist;"  hyny  oedd  yn  melysu  holl  ddyfroedd 
ilara  iddo  ef.  %  Pau  oedd  wàn  yn  ei  deiml- 
d  ei  hun,  ac  yn  nghyfrif  ei  ddirmygwyr, 
na  yr  oedd  yn  gadarn  yn  nerth  ei  Arglwydd 
endigedig  Iesu  :  ac  felly  y  mae  gyda  phlant 
)uw  bob  amser. 

11  *  Mi  a  h  aetlium  yn  ffol  wrth  ym- 
Frostio;    chwychwi    a'm    gyrrasoch. 
•  Canys  myfi  a  ddylaswn  gael  fy 
ì  ghanmol  gennych  chwi :  *  J  canys  ni 

ìûm  i  ddim  yn  ôl  i'r  apostolion  pen- 
;af,  *  ||  er  nad  ydwyf  fì  ddim. 

A  adu.  1,6.  pen.  II.  1,  16,  17.  t  adn.  12.  pen.  11.  5. 

!  ?h°r'3    84~7'  23'     G*L    2    ̂14-         *  1  Cor.    15.  9,    10. 

*  Hyny  yw,os  oedd  y  Corinthiaid  yn  cyfrif 
ldo  fyned  yn  ffol  wrth  ymffrostio  a  dywed- 
d  cymmaint  am  dano  ei  hnn,  y  canlyniad 
iedd,  mai  hwy  a'i  gyrasant  ef ;  foblegid  dy- 
( sent  hwy  ei  amdditfyn  ef  a'i  weinidogaetb, 
'n  wyneb  ei  ddirmygwyr,  ac  nid  ei  adael,  a 
ioi  gorfod  arno  amddittyn  ei  hun.    %  Gwel 
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ar  pen.  11.  5.  Nid  oedd  efe  ddim  yn  ol  i'r 
apostolion  penaf  yn  ei  alwad,  ei  ddmfoniad, 

ei  ddouiau,  ei  latur,  ci  Iwyddiant,  na'i  ddy- oddetìadau  :  gallai  gyfeirio  at  y  Corinthiaid 
eu  hunain  am  y  gwirionedd  o  hyny,  fel  mae 
yn  dangos  yn  yr  adnod  nesaf.  ||  Ár  yr  un 
pryd,  yr  oedd  yn  hawdd  ganddo  addef,  nad 
oedd  efe  ynddo  ei  hunan,  ac  yn  ei  dyb  am 
dano  ei  hunan,  ond  creadur  tlawd,  gwnel,  a 
diwerth,  nad  oedd  o  hóno  ei  hun  i  feddwl 
dim  megys  o  hóno  ei  hunan,  eithr  ei  holl 
ddigonedd  ef  oedd  o  Dduw.  pen.  3.  5 ; 

1  Cor.  3.  7.J 
12  l*  Arwyddion  apostol  yn  wir  a 

weithredwyd  yn  eich  plith  chwi, 

fmewn  pob  amynedd,  J  mewn  ar- 
wyddion,  ||  a  rhyfeddodau,  §  a  gweith- 
redoedd  nerthol. 

/pen.  6.  4—10.  a  11.  4.  Rhuf.  15.  18,  19.  1  Cor    1.  5—7. 
.  2.   a  14.  18. 

*  Er  nad  oedd  yr  apostol  ddim  ynddo  ei 
hun,  yn  ei  olwg  ei  hun,  nac  mewn  cymhar- 
iaeth  i'w  Arglwydd  mawr;  ac  er  nad  oedd 
efe  ddim  yn  nghyfriíy  gau-athrawon  chwydd- 
edig  yn  Corintb  ;  eto  trwy  Grist  yr  hwn  oedd 
yn  ei  nerthu  ef,  yr  oedd  efe  wedi  dangos  ar- 
wyddion  amlwg  o  apostoliaeth  yn  mhlith  y 
Corinthiaid,  y  cyfryw  arwyddion  ag  oedd  yn 
dynodi  yr  apostolion  eraiil  yn  apostolion  i 
Grist,  wedi  eu  galw,  eudawfon,  ac  yn  cael  eu 

harddelwi  ganddo  ef  a'i  Ysbryd.  t  Yn  gyntaf 
yr  oedd  wedi  ymddwyn  mewn  pob  amynedd 
yn  eu  plith,  dan  yr  holl  anghenion,  y  caledi, 
a'r  trallodion  a  ddyoddefasai  efe  yno  wrth 
bregethu  yr  efengyi  iddynt.  J  Yr  oedd  ei 
athrawiaeth  hefyd  wedi  cael  ei  chadarnâu 
drwy  wyrthiau  o  amryw  fath,  y  rhai  oeddynt 
"  arwyddion"  amlwg  o  fod  Duw  gydag  ef  ac 
yn  ei  arddelwi  yn  ei  waith.  ||  Gellid  ystyried 
y  gwyrthiau,  neu  yr  arwyddion  hyny  yn 
"  rhyfeddodau,"  fel  yr  oeddynt  yn  weithred- 
iadau  rhyfeddol  o  allu  Duw,  goruwch,  ac  yn 
erbyn  trefn  gyffredin  natur:  §  ac  yn  yr  ystyr 
hyn  gellid  eu  galw  yn  weithredoedd  nerthoi ; 
fel  yr  oeddynt  yn  cyflawni  y  pethau  mwyaf 
anhawdd,  yr  hyn  nis  gallai  dim  llai  na  braich 
holl  alluog  Duw  eu  cyflawni. 

13  *Canys  beth  yw  yr  hyn  y  bu- 

och  chwi  yn  ol  am  dano,  mwy  na?r 
eglwysi  eraill,  mfoddi  eithr  am  na 
bûm  i  fy  hun  ormesol  arnoch  ?  rt  madd- 
euwch  i  mi  hyn  o  gam. 

w  adn.  14.  pen.  11.  8,  9.  1  Cor.  9.  6,  15—18.  n  pen. 
II.  7. 

*  Yn  mha  beth  yr  oedd  y  Coricthiaid  yn 
ol  i  eglwysi  eraill,  Ue  y  bu  Pedr,  neu  Ioan, 
neu  rai  o'r  apostolion  eraill  yn  Ilafurio?  oni 
phregethodd  Paul  yr  un  athrawiaeth  iddynt 
hwythau  ?  oni  wnàed  cymmaint  gwyrthiau 
yn  eu  plith  hwynt  ?  oni  thy  walitwyd  yr  Ys- 
bryd  Glân  a'i  ddoniau  mòr  helaeth  arnynt 
hwy  a  neb  o'r  eglwysi  eraill  1  Fel  hyn  nid 
oeddynt  hwy  yn  ol  am  ddim,  mwy  na'r  eg- 
lwysi  eraill,  +oddi  eithr  am  na  buasai  yr  ap- 
oslol  ei  hun  yn  ormesol  arnynt,  trwy  gym- 
meryd  tâl  am  ei  lafur  yn  eu  plith ;  os  oedd 
neb  o  honynt  yn  cyfrif  hyny  yn  gam  ac  yn 
fai  ynddo,  mae  yn  gofyn  maddeuant  am  un 
cam,  a'r  unig  fai  hwnw.  Tybia  rhai  mai 
mewn  gwawdiaith  mae  efe  yn  gofyn  madd- 
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eoant  yma;  ond  tybia  eraill  èi  fod  o  rîdifrir 
yn  ei  ofyu  ;  o  herwy  irî  borî  y  tt\  ddloniaid  y 

pryd  hwnw  mòr  garedig  a  dì\rîehgar  i'w 
hathrawon,  fel  yr  oedrîyut  yn  tristâu  os  na 
chymmerant  rywbeth  g;tnddynt,  ae  yn  barod 
i  dramgwyddo,  gan  feddwl  ei  fod  yn  arwyrîd 
0  ddirmyg  a  diystyrwch  ynddynt. 

14  °*Wele,  y  drydedd  waith  yr 
wyf  fiynbarod  i  ddyfod  attoch;  f  ac 
ni  byddaf  ormesol  arnoch  :  ̂ Jcinys 
nid  ydwyf  yn  ceisio  yr  eiddoch  chwi, 
ond  chwychwi :  9  ||  canys  ni  ddylai  y 

plant  gasglu  trysor  ì'r  rhieni,  ond  y 
rhîeni  i'r  plant. o  peo.  1.  15.  a  13  1.  I  C»r  4.  19.  a  11.  34.  a  16.  5. 
p  Diar.  11.  30.  Act  20.  33.  Phìl.  4.  1,  17.  1  Thes.  2.  5,  6, 
19,20.   !    Pedr   5.  2—4.  q  Gen.  24.  35,  36.    a3l.    14,  15. 
Diar    13.  22.  a  19.   14.  1  Cor.  4.  14,  15.    1  Tnes.  2    II. 

*  TJnwaith  y  buasai  Paul  yn  Corinth  y  pryd 
hwn  ar  a  wyddom  ui ;  a  bwriidodd  yn  fyn- 
yeh  ymweled  á  hwy,  ac  amlygodd  y  bwriarî- 
a«  hyny,  ond  lluddiwyd  efyn  mhob  un  ohón- 
ynt.  Pa  fodd  bynag,  y  drydedd  waith  hon, 

yr  oedd  yn  Uawn  ddisgwyl  y  deuai  ef'e  atynt, tacyr  oedd  yn  penderfynu  na  byddai  efe 
ormesol  arnynt  mewn  tâl  na  chynnaliaeth 

mwy  na'r  tro  cyntaf.  j  Nid  eu  meddiannau 
a'u  heiddo  bydol  iiwy  oedd  ef  yn  geisio  ;  eithr ennill  ac  achub  eu  heneidiau  oedd  ei  wir 

amcan  a'i  ymgais  ef.  ||  Canys  ni  ddyhi  y 
plant  gasglu  trysor  i'r  rh'íeni,  onrî  y  rhieni  i'r 
plant:  felly  yntau,  fel  eu  tad  ysbrydol  hwy 
yn  Nghrist,  yr  oedd  yn  penrîerfynu  gwneyd 

a  allai  i'w  cyfoethogi  hwy  â  benüthion  ys- 
brydol,  heb  gymmeryd  dim  o'u  pethau  tym- 
morol  hwynt. 

15  r*A  myfi  yn  ewyllysgar  iawn 
a  dreuliaf,  ac  a  ymdreuliaf,  dros  eich 

eneidiau  chwi,  *  f  er  fy  mod  yn  eich 
caruynhelaethach,  acyn  caelfy  ngharu 
yn  brinnach. 

r  ado  9  pen.  1.  6,  14.  a  2.  3.  a  7.  3.  Ioan  10  10,  11. 
Gal.  4.  19.  Pl.il  2  17.  Col.  1.  24  I  Thes.  2.  8.  2  Tim  2. 

10.        s  pen    6    12,  13.  2  Satn.  13    39.   a  17.  1—1.   a  18.  33. 
1  Cor.  4.  8—18. 

*  I'r  dyb'.m  uchod,  yr  oedrî  yr  apostol  yn 
ewyllysgar  iawn  idreutioei  amser,  ei  drîawn, 
ei  iechyd,  a  i  nerth,  dros  eneidiau  y  Corinth- 
iaid,  ac  i  ymdreulio  allan  er  eu  11>  s  ysbrydol 
a  chadwedigol  hwynt:  t  er,  p«  helaethaf  yr 
oedrî  ef  yn  eu  caru  hwynt,  prinaf  yr  oedd  yn 

cael  ei  garu  ganddynt.  Dyna'r  tâl  oerîd  efe 
yn  gnel  gan  rai  yn  Corinth ;  ei  garu  ef  yn 
brinach,  po  mwyaf  yr  oeddynt  yn  ei  weled 
ef  yn  eu  caru  hwy. 

16  *  Eithr  bid,  l  ni  phwysais  i  ar- 
noch  :  f  ond,  M  gan  fod  yn  gyfrwys,  mi 
a'ch  deliais  chwi  trwy  ddichell. 

t  a__.  13.  pen.  II.  9,  10.  «  pen.  1.  12.  a  4.  2.  a  7. 
2.  a  10.  2,  3.  I  Thes.  2.  3,  5.  2  Peur  2    3. 

*  Eithr  bydded  eich  car  ad  a'ch  ymddygiad 
chwi  tuag  ataf  fi  fel  y  byddo,  chwi  a  wydrî- 
och  na  phwysais  l  arnoch,  i  gael  fy  nghynnal 
genych,  ond  i  mi  bregethu  yr  efengyl  i  chwi 
yn  rhad.  t  Eto,  wed:  fy  holl  hunan-ymwad- 
iad  yn  hyn,  mi  a  ẃ\i  fod  rhai  o'm  gwrthwyn- 
ebwyr  yn  eich  plith  chwi  yn  ceisio  lled- 
daeru,  fy  morî  I  yn  rîdyn  cyfrwys,  yn  gwrth. 
od  cymmeryd  dim  fy  hunan,  fel  y  gallwn 

eich  dàl  chwi  feliy  yn  dwyllodrus,  a'ch  tyn 
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i  mewn  i  fod  yn  fwy  haelionus  i  rai  eraiü 

o'm  Cyfeillion  a  ddaeth  gyda  mi,  neu  a  drîan 
rouais  i'ch  püth  ;  ac  fel  hyny  trwy  dwyll,  i 
gael  ychw^neg  i  mi  fy  hunan  trwyrîdynt 
hwy.  Tybia  rhai  mai  geiriau  yr  apostol  ei 
hun  yw  y  geiriau  uchorî,  ond  tybia  eraill  yn 
fwy  cy wir  o  lawer,  mai  cyhudrîiarî  anwiredd- 
us  y  gau-athrawon  yn  ei  erbyn  ef  ydynt,  ac 

yn  cael  ei  grybwyll  yma  ganrîrîo  ef,  i'r  rîyben 
o'i  ymddifiyn  ei  hun  rhagddo  yn  yr  aduodau 
canlynol. 

17  x  *  A  wneuthum  i  elw  o  honoch 

chwi  trwy  neb  o'r  rhai  a  ddanfonais attoch  ? 
x  adn.  18    2  Bren.  5.  16—29,  27.  1  Cor.  4.  17.  a  16.  10. 

*  Yn  atebiad  i'r  fath  gyhuddiarî  anghyf- 
iawn  a  rîisail,  mae  yr  apostol  yn  gofyn  yn 
eofn,  a  fedrai  neb  o  honynt  hwy  enwi  un- 
rhyw  berson  a  ddanfonasai  efe  atynt,  trwy 
yr  hwn  y  gwnüethai  efe  erioed  elw  o  honynt. 
Efe  a  drî mfonasai  atynt  i  geisio  cyramorth 
i'r  saint  tludion  yn  Judea,  ond  nid  erioed  i 
wneyd  elw  iddo  ei  hun. 

18  v  *  Mi  a  ddeisyfais  ar  Titus,  a 
chyd  âg  ef  mi  a  anfonais  frawd  :  f  a 
elwoddTitus  ddim  arnoch  ?  2  \  onid  yn 

yr  un  yspryd  y  rhodiasom  ?  a  onid  yn 
yr  un  llwybrau? 

y  pen.  2.  12,  13.  a  7.  6.  *  pen.  8.  6,  16-23.  Phil  3. 
19—22  a  Num.  16.  15.  1  Sam.  12.  3,  4.  Neh.  6.  14.  Aot. 
20.  33-35.  R:.uf.  4.  i2.  1  Pedr  2.  21- 

*  Am  drîtnfoniad  Titua  a'r  brawd  hwn, 
gwel^om  o'r  blaen,  pen.  8.  6,  16,  18,  22. 
gwel  ar  y  manau  hyny.  tA  phan  oedrî  y 
rîrîau  hyny  yn  Corinth,  a  rîdarfu  i  Titus  nea 
y  brawd  arall  elwa  rhywbeth  arnynt  hwy, 
am  eu  Uafur  eu  hunain  neu  i  Paul  l  J  Onid 

yn  yr  un  ysbryd  hunan-ymwadol  a  diarian- 
gar  y  rhodiasant  hwy  ac  yntau  ?  oni  chanlyn- 
asant  hwy  ei  esampl  ef  yn  hollawl,  o  wneuth- 
ur  daioni  yn  rhad  ì  Pwy  o'i  gyhnddwyr  ef  a 
fediai  brotì  i'r  gwrthwyneb?  dy na  feiddiad 
a  chyfìe  teg  irîdynt  wneyd  hyny  os  galleat. 
Nid  tebyg  iawn  y  dcinfonai  Paul  neb  atynt 

onrî  rîynion  o'r  un  ysbiyd  a  üwybrau  âg  ef ei  hun. 

19  *  Drachefn,  b  a  ydych  chwi  yn 
tybied  mai  ymesgusodi  yrydym  wrth- 
ych  ?  cfger  bron  Duw  yng  Nghristyr 
ydy  m  yn  llefaru  ;  d  \  a  phob  peth, e  an- 
wylyd,  er  adeiladaeth  i  chwi. 

b  pe_.    _ 
d  peu.  5.  13 
a  14.  26. 
14.   Ph 

-  _r  pen.  U.  10,  31 
a  13.  10.  1  Cor.  ì>.  12-23.  a  10.  33. 
pen.7.  I.     Rhuf.  12.  19.    I  Cor.  10 

*  Drachefn,  a  ydych  chwi  yn  tybied  f> 
mod  yn  rîywedyrî  fel  hyn  am  danaf  f>  huri 
a'r  d(Uu  frawd  ucliod,  er  mwyn  ein  canmol 
ein  hunain,  a  gweithio  ein  hun^in  i  b.irch  a 
chymmeradwyaeth  gyda  chwi  er  rnwyn  rhyw 
gau  rîdybenion  ?  Neu,  a  yrîych  chwi  yn  tyb 
ied  i  mi  ddanfon  Titus  a'r  brawd  arall  atocl; 
er  mwyn  esgusorîi  fy  hun  rhag  dyfod  ?  t  Yi 
wyf  yn  tystiolaethu  yn  ddifrifol  ger  bron  yi 
holLv>bodol  Ddnw,  fel  apostol  Iesu  Grist,  a 
chredadyn  ynddo  ef,  mai  nid  felly  mae  j 
peth  ;  Jond  fy  anwyl  frodyr  yn  yr  Arglwydd 
pa  both  bynag  a  wnaethum  tuag  atoch  chwi 
yn  hyn  a  phobp'th  arall,  er  adeiladaeth 
chwi  y  gwuaethum.    Adeiladaeth   ysbryrîo 
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dynion  a  ddylai  fod  prif  amcan  holl  weinid- 
ogion  yr  efengyl  yn  yr  hyn  oll  a  wnelont: 
sonia  Paul  yn  ainl  iawn  am  wneyd  pob  peth 
er  adeiladaeth  :  os  Crist  y  w  y  sylfaen  ;  tröed- 
igaeth  pechaduriaid  at  Grist  yw  yr  adeilad- 
aeth,a'i\  hadeiladu  ar  Grist:  neu,os  y  cyfraniad 
cyntaf  o  ras  yn  yr  enaid  a  olygir  yn  Syìfaen  ; 
adeiladaeth  yvv  myned  yn  mlaen  o  ffydd  i 
ffydd,  cynnyddu  raewn  gras  a  gwybodaeth 
ein  Harglwydd  lesn  Grist,  a  myned  rhagddom 
at  berffeithrwydd.  Dylai  pob  gweinidog  yr 
efengyl  wneyd  adeiladaeth  yn  y  ddau  ystyr 
uchocì,  ei  brif  amcan  :  oblegid  drwy  hyn  mae 
Duw  yn  cael  ei  ogoneddu,  eneidiau  yn  cael 

eu  llesâu,  a'u  hachub  yn  dragywyddol. 

20  *  Canys  ofni  yr  wyf,  rhag  pan 
ddelwyf,  ̂ na'ch  cafifwyf yn  gyfryw  rai 
ag  a  fynnwn,  g  f  a'm  cael  innau  i  chwi- 
thau  yn  gyfrywag  nis  mynnech  :  Jrhag 
bod  h  cynhenau,  cenfigenau,  llidiau, 
ymrysonau,  goganau,  ■  ||  hustyngau, 
k  ymchwyddiadau,  anghydfyddiaeth- au : 

/adn.  21.  pen.  13.  9.  g  pen.  1.  23,  24.  a  2.  1— 3. 
a  10.  2.  6,  8,  9.  a  13.  2,  10.  1  Cor.  4.  18-21 .  a  5.  3— 5. 
h  I  Cor.  1  II.  a  3.  3,  4.  a  4.  6—8,  18.  a  6.  7,  8.  a  11.  16— 
19.  a  14.  36,  37.  Gal.  5.  15,  19-21,  26.  Eph.  4.  31,  32.  Iairo 
3.  14—16.  a  4.  1—5.  1  Pedr  2.  1.  i  Salm  41.  7.  Diar.  16. 
28.  Rhuf.  1.  29.        k  2  Pedr  2.  18.  Jud.  16. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  ofniyn  fawr,  rhag 
pan  ddelai  efe  i  Corintb,  wedi  yr  oediadau  a 
wnaethai  efe  yn  fwriadol  gan  ddisgwyl  idd- 
ynt  ddiwygio,  y  caffai  efe  yr  eglwys  o  hyd, 
yn  mhell  iawn  o'r  agwedd  bur  hòno  a  ddy- 
munai  efe;  +  ac  na  chaent  hwythau  mo  hóno 
ef  mòr  dirion  a  mwynaidd  ag  y  dymunent 
ei  gael :  os  caffai  efe  bethau  a  phersonau  yn 
fëius  ac  aíreolus  yn  eu  püthbyddai  raid  iddo 
arfer  toster  tuag  atynt.  %  Dyma  wyth  o  bethau 
dychrynllyd  iawn  i  feddwl  eu  bod  mewn  eg- 
lwys;  a  lle  byddo  un  o  honynt,  yn  gyffredin 
e  fydd  pob  un  ;  gwyddai  Paul  fod  yr  hen  lef- 
ain  hyn  yn  Corinth  ychydig  amser  yn  ol,  ac 
yr  oedd  yn  ofni  nad  oedd  eto  wedi  ei  lwyr 
garthu  allan:  nid  â  y  rhywogaeth  hon  allan 
ond  trwy  ympryd  a  gweddi  :  ni  olchiry  budr- 
eddi  hyn  o  Sion,  ni  cherthir  y  gwaed  drwg 
hwn  o  Jerusalem,  ond  drwy  ysbryd  barn  a 
thrwy  ysbryd  llosgfa.  ||  MwngUI,  neu  ddy- 
wedyd  chwedlnu  drwg  yn  ddistaw  :  am  y 
geiriau  eraill,  nid  oes  achos  manylu  arnynt: 
dedwydd  yw  yr  hwn  ni  ŵyr  trwy  brófiad 
beth  ydynt. 

21  *Khag,  pan  ddelwyf  drachefn, 
fod  l  i'm  Duw  fy  narostwng  yn  eich 
plith,  wac  i  mi  ddwyn  galar  dros  la- 
wer, n  y  rhai  a  becliasant  eisoes,  °ac  nid 
edifarhasant  am  yr  p  aflendid,  a'r  god- 
meb,  a'r  anlladrwydd  a  wnaethant. 

13    13    \  r    V  Por-  6-  9-"-    Dlt   2-  20-22.        P  Rhuf. 

ÌPeàrl  Îi'-J  T^e$-  4  3~7-  Heh"  13  4.  1  Pedr4.  2,  3. I  redr  2.  10-14,  18.  Jud.  7,  23.  Dat.  21.  8.  a  22.  15. 

*  Yn  yr  olwg  ar  y  pethau  blinion  uchorl, ofnai  yr  apostol  pan  ddelai  i  Corinth,  mai 
ychwaneg  o'r  «  swmbwl  yn  y  cnawd  "  a  gaff- 
ai;  ac  y  byddai  ei  ymweliad  yn  achos  daros- 

&73 

tyngiad  a  gofid  iddo,  yn  hytrach  na  chysur  a 
Uawenydd.  +Ofnai  y  byddai  raid  iddo,  al 
aru  yn  drwm,  dros  lawer  a  bechasent  eisoes, 
ac  nid  edifarasent  am  yr  aflendid,  y  godineb 

a'r  anlladrwyad  a  wnaethent.  Mae  yr  ad- 
nodau  diweddaf  hyn  yn  dangos  i  b*  rysedd 
ofnadwy,  yr  oedd  y  gauathrawon  chwydd- 
edig  wedi  tynu  eu  canlynwyr  hndol :  ac  nad 
oedd  y  dyn  godinebus,  (1  Cor.  5.  1.)  yr  hwn 
a  ddygesid  i  edifeirwch,  ond  un  o  l>iwer,  o 
rai  a  gyftawnasent  bechodau  cyffelyb  ;  ac  a 
safent  i  fyrçu  mòr  gadarn  yuddynt,  fel  yr  oedd 
perygl  rhag  iddyntgyduno  i  wrthsefyll  awd- 
urdod  yr  apostol,  ac  felly  peri  gorfod  arno  i 
arfer  toster  a  Ilymder  mawr.  Gresyn  iawn 
oedd  fod  pethau  mòr  druenns  a  hyn  yn  Cor- 
inth  ;  yn  mhlíth  dynion  oedd  newydd  ddad- 
ymsoddiodywyllwch  ac  aflendid  paganiaeth  ; 
ond  mwy  gresyn  o  lawer,  od  oes  pethau  cy- 

ffelyb  yn  mhlith  proffeswyr  ein  gwlad  a'n  hoes 
ni :  byw  mewn  pechodau  gwarthus,  a  chael 
plaid  er  hyny,  i  sefyll  i  fynu  yn  erbyn  dis- 
gyblaeth  eglwysig.  Yr  Arglwydd  a  dýr  ym- 
aith  y  gwr  a  wnel  hyn,  yr  athraw  a'r  disgybl 
o  bebyll  Jacob,  ac  offrymydd  offrwra  i  Ar- 
glwydd  y  lluoedd. 

PEN.  XIII. 

Byywth  pechaduriaid  d'iedifeiriol,  4*4« 

a  *  Y  DRYDEDD  waith  hon  yr  yd- 
wyf  yn  dyfod  attoch.  h  f  Yng  ngenau 
dau  neu  dri  o  dystion  y  bydd  safadwy 

pob  gair. 
a  Gwe)  ar  pen.  12.  14.  b  Niim.  35.  30.  Dent.  17.  6. 

a  19.  15.  I  Bren.  21.  10,  13.  Mat.  18.  16.  a  26.  60,  61.  Ioan 
S.  17,  18.  Heb.  10.  28. 

*  Gwel  ar  pen.  12. 14.  Nid  y  drydedd  waith 
yr  oedd  ar  ei  daith  atynt,  ond  y  drydedd 
waith  yr  oedd  yn  bwriadu  ac  yn  darpar 
i  ddyfod.  tFel  y  gorchymynodd  Duw  trwy 
Moses  na  roddid  neb  i  farwolaeth  ond  trwy 
ddau  neu  dri  o  dystion  (Deut.  17.  6:  a  19. 
15.)  ac  megys  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd 
Iesu  ymddwyn  yn  yr  eglwys  tuag  at  frawd  a 
droseddai ;  (Matt.  18.  16.)  felly  yr  oedd  yr 

amryw  rybuddion  a  roddasai  Panl,  o'i  fwr- 
iad  i  ddyfod  a  chospi  y  troseddwyr  anedif- 
eiriol  yn  Corinth,  megys  yn  dystiolaethau  yn 

eu  herbyn  hwy,  ac  yn  gwneuthur  ffordd  i'r 
ceryddon  neu  y  cospedigaethau  hyny.  Yn  ei 
episfol  cyntaf,soniodd  am  ddyfod  atynt  i  gospi 

y  rh  \i  beì'ns;  (lCor.  4.  19,  21.)  ac  yr  oedd 
Sosthenes  yno  yn  dyst  o'r  hyn  a  ddy  wedodd  : 
(1  Cor.  1.  1.)  yn  rhanau  blaenaf  yr  epistol 
hwn  mae  eilwaith  yn  eu  rhybuddio;  ac  yma 
drachefn  wrth  ei  orphen  ;  ac  yma  mae  Tim- 
othëns  yn  dyst  o'r  hyn  a  ddywedodd,  yrhyn 
sydd  lawn  digon,  fel  pe  byddai  gynnifer  o 
dystion  yn   tystiolaethu   mewn  llys   gwladol. 

2  c*Rhag-ddywedais  i  chwi,  acyr 
ydwyf  yn  rhag-ddywedyd  îeìpe  bawn 
yn  bresennol  yr  ail  waith,  dfacyn 
absennol  yr  awrhon  yr  ydwyf  yn  ys- 
grifenu  at  y  rhai  a  bechasant e  eisoes, 
ac  at  y  lleill  i  gyd,  os  deuaf  drachefn, 
nad  arbedaf : 

cpen.  I.  23.  a  10.  1,  2.  8—11.  a  T2.  20.  1  Cor.  4.  19—21. 
a  5.  5.        dadn.  10.         «  peu.  12.  21. 

*  Yn  ei  Iythyr  cyntaf  efe  a'n  rhybuddiodd 
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hwynt  pa  beth  a  wnelni,  ac  yma  etó  mae  yn  jyn  dwyllodrus,  ac  ei  fod  yn  sicry  dygai  Duw 

eu  rhybuddio  hwy  yr  ail-waith,  yr  hyn  sydd   ei  holl  wrthwynebwyr  ef'i  warth. yn  dangos  pa  mòr  anodrt  oertrt  ganddo  ef  ar- 
fer  eithaf  ei   awrturrtod    os   galìai   mewn   un 
mortrt  beidio,  ac  yr  hyn  addylisai  gael  yr  un 

hai  oedrt  wedi  pechu  cyn  a  chwedi  ei  Iythyr 
cyntaf  ef,  ac  at  y  lleill  i  gyd,  nad  arbedaiefe 

neb  o'r  rhai  beius  ac  anedifeiriol,  os  deuai 
drachefn  atynt:  fel.  pe  dywedasai,  Pwy  b)  n- 
ag,  a  pha  fath  bynag  ydynt,  a  pha  nifer  byn- 
ag  sydd  o  honynt,  mi  a  arferaf  doster  tuag 

atyut;  fel  y  dyger  hwy  i  edifeirwch,  ac  tel  j ' 
yr  arswydo  eraill  ddilyn  eu  hesampl  bechad- 
urus  hwy.  1  Tim.  5.  20. 

3  *  Gan  eich  bod  yn  ̂ceisio  prof- 

iad  o  s*  Grist  yr  hwn  sydd  yn  llefaru 
ynof,  h  f  yr  hwn  tu  ag  attoch  chwi  nid 
yw  wan,  eithr  sydd  nerthol  ynoch 
chwi. 

5  ■  *  Profwch  chwychwi  eich  hun- 
ain,  a  ydych  °  yn  y  ffydd ;  f  holwch 

effaith  arnynt  hwy  à  phc  buasai  ̂ efe  gyda  eich  hunain.  P  J  Ai  nid  ydycîl  yn 
hwynt  yn  bresenol :  fond  yn  ei  absenoldeb  Lj^  ajliab0fl  eich  hunain,  *  II  sc/'bod personol,  mae   efe  yn  awr  yn    ysgritenu  at  y    T         ̂ ,   •  v      i>      -.  .•       •         •     i 

Iesu  Grist  ynoch,  §oddi  eithr  i  chwi 
fod  yn  r  an^hymmeradwy  ? 

n  Salm  17  3  a  26.  2.  a  119  59.  a  139.  23,  24.  Clar.  3. 

40  E-íec.  18.  28  H<  1.  3,  7.  1  Cur.  II.  28,  31.  Gal.  6.  4. 
Hel>.  4.    I.     a  12.   15.     Dat.  2    5.     a  3.  2,  3.  o  Col.  1.  23. 
a2.  7.  I  Tim  2.  15.  Tit.  1.  13.  a2.  2.  I  Pedr5.  9.  p  1  Cor. 

3.16.     a  6.  2,   15,  19.    a  9.  24.      las"  * ■"*•  ,  i»en.6.  16. a  6.  56  a  14.  23.  a  15.  5.  a  17.  23,  26.  Gal.  2.  20.  a  4. 
19  Eph.  2.  20—22.  a  3.  17  Col.  1.  27.  a2  19.  1  Pedr  2. 
4.5.  r  adn.  6,  7.  Jer.  6.  30.  Rhuf.  1.  28.  2  Tiua.  3.  8. 
Tit.  1.  16—1  Cor.  9.  27.  Heb.  6.  8. 

*  Yn  lle  barnu  yr  apostol  yn  rhyfygns  ac 

ar  gam,  a  got'yn  yn  watwarus  am  brofiad  o'i awdurdort  apostoìaidd  ef;  yr  oedd  yn  fwy 

gweddus  i'r  bobl  hyn,  ac  yn  wir  i'r  holl  bro- 
ffeswyr  yn  Corinth,  i  brofi  eu  hunain ;  a 
oecîdynt  hwy  mewn  gwirionedd  yn  y  ffydd  ; 
a  pha  nn  a  oedrt  gmrtrtynt  hwy  rywbeth 
heblaw  proffes  fforfiól,  a  ffyrtd  farw.  t  Hol- 
ent  a  phrofent  hwy  eu  hunain,  eu  hysbryd, 

eu  hymarwedrtiad,  a'u  profiad,  wrth  reol 
gair  Duw,  fel  y  profir  aur  wrth  y  maen 
prawf ;  oblegid  yr  oedd  yr  apostol  yn  ofni 
fod  llawei  o  honynt  yn  eu  twyllo  eu  hunain 
yn  y  mater  mawr  a  phwysig  hwn.  %  Gwerti 
eu  holl  yvnffro.it  o'n  mawr  wybodat  th,  mae 
yr  apostol  yn  gofyn  iddynt,  a  oedciynt  hwy 
ddim  yn  eu  hartnabod  eu  hunain,  eu  cyflwr,. 

eu  calonau,  a'a  hagwertdan  fcl  cristiono^ion. 
||  Gwedi  gofyn  mór  hyf  am  broliad  o  Grist 
ynddo  ef,  peth  trwm  oedd  os  na  wyddent 
hwy  pn  un  a  oertd  Crist  yn  trigo  trwy  ffydd, 
trwy  breswyliart  ei  Ysbryd,  yn  ei  ddelw 

sauctairtrt,  ac  yn  ei'deyrnas  a'i  lywodraeth, 
yn  eu  calonau  hwy  eu  hunain  :  §  ac  os  nad 
oedd  felly,  nirt  oertrtynt  hwy  wedi  y  cwbl,ac 
nid  yw  ncb  arall,  ond  rhith  gristionogion  yn 
unig,  yn  anghýmmeradwy  gan  Dduw,  ac  i 
gael  eu  gwrthod  yn  y  diwedd,  feî  y  sothach 
gan  y  toddyrtd. 

6  s  *  Ond  yr  wyf  yn  gobeithio  y 
gwybydd>vch  nad  ydym  ni  yn  ang- 
hymmeradwy. 

«  adn.   3,  4,  10.  a  12.  20. 

*  0nd  pa  fodd  bynag  y  caffai  neb  o'r  Cor- inthiaid  eu  hunain  yn  y  profiad,  yr  oedd  yr 
apostol  yn  hyrteru  yn  ostyngertig  ar  ras  a 
nerth  Crist,  y  caent  hwy  ddigon  o  amlyg- 
rwydd  nad  oedd  efe  a'i  frodyr  yn  anghy- 
meradwy,  trwy  yr  hyn  a  wnelai  yr  Ar- 
glwydd  yn  mheliach  trwyddynt  hwyr  os 
medrent  hwy  brofi  en  hunain  yn  y  ffydrt,  a 
bod  Iesu  Grist  ynrtdynt,  hwy  a  brofent  ar  yr 
un  pryd  fod  Paul  yn  wir  apostol;  oblegid 
ffrwyth  ei  apostoliaeth  ef  oeddynt  hwy,  trwy 

ei  weiniclogaeth  ef  y  dychwelwyd  hwy  i'r 
ffydd,  ac  y  rìurfiwyd  Crist  yndrtynt  ;  felly 
nis  gallent  wartu  apostoliaeth  Panl,  heb  addçf 

hefyd  nart  oecid  ganddynt  un  prawf  o'u  gwir droedigaeth. 

7  '  *  Ac  yr  wyf  yn  gweddío  ar 
Dduw  na  wneloch  chwi  ddim  drwg ; 

f  nid  fel  yr  ymddangosom  ni  yn  "gym  - 
meradwy,  %  ond  fel  y  gwneloch  chwi 

fpen.  10  8-10.  g  pen.  2.  10.  Mat.  10.  20.  a  18.  IS- 
20.  L»c21.15.  I  Cor.  5.  4,  5,  h  peo.  2.  6.  a  3.  1— 3. 
a  12.  12.  1   Cor.  9.  1—3. 

*  Kri'r  Corinthiaid  gael  arwyddion  helaeth 
a  grymus  o  allu  Crist  yn  ll^farn  yn,  ac  yn 
gweithredu  trwy  yr  ap-stol,  pan  oedd  efe 
gyda  hwynt;  eto  yr  oedd  yno  rai  o  hyd,  yn 
enwedig  y  gan-athrawon,  mòr  hyf  ag  ammau 
ei  anfoniad  a'i  awdnrdod  aposlolaidd  ef,  ac 
yn  ceisio  profiad  o  Grist  yn  Hefaru  ac  yn 
gweithredu  ynddo.  f  Ni  bu  hyny  ddim  yn  ol 
nac  yn  wàn  tuag  atoch  chwi,  ebai  yr  apostol, 
onrt  bu  yn  nerthol  ynoch  chwi,  yn  eich  dy- 
chweliad  odrti  wrth  eilunod  mudion  i  broffesn 
a  gwasanaethu  y  Duw  by  w  ;  ond  gan  eich  bod 
0  hyd  yn  ammau,  ac  yn  ceisio  chwaneg  o 
brofiad  o  nerth  Crist  ynof,  mi  a  drtangosaf  i 
chwi  brofiad  o  fath  aral!,  yn  y  toster  a  arfer- 
af  tuag  at  y  rhai    pecharturus  yn  eich    plith. 

4  *  Canys  er  ei  *  groeshoelio  ef  o 
ran  gwendid,  k  fetto  byw  ydyw  trwy 
nerth  Duw :  ̂ Jcanys  ninnau  hefycl 
ydym  weiniaid  ynddo  ef,  m  \\  eithrbyw 
fyddwn  gyd  âg  ef  trwy  nerth  Duw  tu 
ag  attoch  chwi. 

i  Lnc  22.  43,  44.  loan  10  18.  1  Cor.  15.  43  Phil.  2.  7, 
8.    Heb.  5.  7.    I    Pedr  3    18.  *  Aot.  2    36      a  4.  10—12. 

Rliuf   6    4,  9,  10.     a  14    9.     Eph.  1.19-23.     Phit.2.  9- U . 
1  Pelr  3.  18,  22.  Dat.  1.  17,  18.  /  i»en.  4.  7—12.  a  10.  3, 

4,  19.  1  Cor.  2.  3.         m  Act    3.  16.  Rliut'.  6.  8-11. 
*  Canys  er  Croeshoelio  Crist,  fel  pe  na  bu- 

asai  ond  dyn  gwàn  a  digymmorth  yn  unig; 

ac  er  ei  ddirmygu  ef  fel  un  analluog  i'w  achub 
na'i  waredu  ei  hun^n;  t  eto  cyfodwyd  ef  o 
feirw,  i  fy  w  byth  mewn  gogoniant,  ti  wy  nerth 
anfeidrol  Dnw.  \  Mewn  cyffely  b  fodd,yr  oedd 

yr  apostol  a'i  frodyr  yn  ymddangos  yu  wein- 
iaid  a  dirmygns  yn  Nghrist,  am  e  i  cyd-ffurf- 
io  âg  ef;  ac  yr  oedd  y  nerth  y  sonient  hwy 
am  dano,  debygid  ynfarw,  am  tnd  oedclynt 
hwy  yn  ei  arfer  ef  ;  ||eto  yr  oeddynt  yn  gwy- 
bod  yr  adfywiai,  ac  y  caent  hwy  eu  bywâu 

yn  amlwg,  a'n  cynnysgaethu  â  gallu  Duw,  i 
drin  y  rlni  bei'ns  ac  anhywaith  yn  Corinth, 
efillai  â  barn  wyrthiol.  Mae  yr  iaith  hon 
tuag  at  y  Coriothiaid  afrëolus,  yn  cynnwysy 
prawf  cadarnaf,  y  gwyddai  yr  apostol  ei  fod 
yn  Ilefaru  ac  yn  gweithredu  drwy  awdurdod 
ddwyfol ;  ac  nad  oedd  yn  ofni  y  delid  ef  allan 
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fod  yn  dd'ianwadaì. 

yr  hyn  sydd  x  dda,  ||  er  bod  o  honom 
ni  megis  rhai  y  anghymmeradwy. 

t  ado.  9.  1  Cr 
1.9—11.  1  Th-s.  5.  23. 
18.  Rhuf.  16  10.  1  Coi 

""      Rhuf.   13. 

10.  M«t.  6.  13. 
2  Tiia.  4.  18.         u 
11.  19.    2  Tira.  2. 

13.  13. 

_.'l   Pedr  2.  12.         v  pen.  6.  8,  9.  a  "0.   10.  1  Cor.  4.  9—13. 

*  Yma  mae  yr  aposiol  yn  gwerìrìio  dros' y 
Coriuthiaid,  na  wnelent  hwy  ddim  drwg,  na 
bod  yn  euog  o  anwiredrì  yn  erbyn  Duw,  nac 
yn  erbyn  neb  arall,  ond  yn  hytrach  edifarâu 
am  yr  hyn  a  wnaefhent:  tnid  fel  yr  ýflH 

ddangosai  efe  a'i  gyfeillion  yn  gynimeradwy, 
trwy  drìarostyngiarì  pob  plairì  o  honynt  i'w 
awdnrdod  ef ;  %  ond  fel  y  gwnelent  hwy  yr 
hyn  oedd  dda  ac  yn  gweddu  iddynt,  |j  er  cael 

o  hono  ef  ei  anghymmerarìwyo  a'i  fei'o  ;  îe, 

gallu  ac  awdurdod  i  gospi,  megys  pe  buasent 
mewn  gwirionedd  heb  feddu  y  fath  allu  ac 
awdurdod;  f  ond  iddynt  hwy  fod  yn  gtyfion 
mewn  edifeirwch,  ffydrì,  sancteirìdrwyrìrì,  ac 
ufndd-rìori  duwiol,  fel  na  byddai  raid  affer  y 
fath  awdnrdod  :  J  ac  yn  wir  hyn  oedd  prif 
ddymuniad  eu  calonau  hwy,  sef  perffaith 
arìsefydliad  y  Corinthiaid  yn  ffydd  a  sanct- 
eiddrwydd  yr  efengyl ;  fel  dyn  >n  cael  ei. 
berífaith  adferu  o  glefyd  peryglus,  neu  o 
doriad  neu  ddadgyminaliad  ei  esgyrn. 10 

Ám  hynny  myfi  yn  absennol 

c  ydwyf  yn  ysgnf'enu  y  pethau  hyn, 
d  f  fel  pan  fyddwyf  bresennol  nad  ar- 
ferwyf  doster,  yn  ol  yr  awdurdod  a 

ei  ystyried  heb  awdurdod  apostol    gauddo,  o1        ,  /  .       í,  '    , ,  .    ;  .   .  111 

herwydd  na  byddai  achlysur  iddo  ei  arferyd  ;  roddes  yi'  ArgìWydd  1  mi  %  er  adfcllad, 
cosp    ar    y    troseddwyr    anedifeiriol.    ac  nid  er  dinystr. 

c  pen.  2.  3.  a  10. '2.  a  12.  20,  21.  1  Cor.  4.  21.  d  Gwel ar  adn    2.  8. 

*  Oan  hyny  ei  ddyben  ef  yn  ysgrifenn  y 
pethau  hyn  atynt  cyn  ei  ddyfod  i  Corinth 
oedd,  fel  y  caent  hwy  amser  i  rìdi^ygio,  ac 
ymadferu  yn  berffaith  fel  y  sylwyd  nchod  : 

+  fel  na  byddai  raid  iddo  ef,  yn  groes  i'w 
ewyllys,  arfer  toster  tuag  at  neb  o  honynt, 
yn  ol  yr  awdurdod  apostolaidd  a  roddes  yr 

Ardwydd  iddo  ef;  Ji'w  delnyddio  et  adeil- 
adaeth  y  credinwyr,  ac  i  ddwyn  pechadur- 
iaid  i  edifeirwch,  ac  felly  rhagflaenu  eu  din- 
ystr  tríiçywyddol  hwynt.  Gwel  ai  pen.  10. 
8  ;  a  12.  19. 

11  *  Bellach,  frodyr, e  f  byddwch 
wych.  /  l  Byddwch  berfíaith,  &  ||  di- 
ddaner  chwi,  Ä§syniwch  yr  un  peth, 
*  *  byddwch  heddychol :  k-\  a  Duw  y 
cariad  a'r  heddwch  a  fydd  l  gyd  â  chwi. 

mewn 

Gwell  oedd  gan  yr  apostol  gael  ei  ystyried 
gaudrìjnt  hwy  yn  anghymmeradwy,  ac  heb 
awdnrdod  apostol  ganddo,  ond  iddynt  hwy 
wneyd  yr  hyn  oedd  dda  ;  na  dangos  ei  awdur- 
dod,  a'i  gymmeradwyaeth  gan  Dduw,  trwy 
roddi  cospau  gwytthiol  ar  neb  o  hohynt  am 
wneu'hur  drwg. 

8  z  *  Canys  ni  allwn  ni  ddim  yn 
erbyn  y  gwirionedd,  f  ond  dros  y 
gwirionedd. 

g  adn.  10.  pen.  10.  8.  Nura.  16  28-33.  1  Bren.  22.  98. 
2  Breo.  1.  9—13  a  2.  23—25.  Diar.  26  2.  Marc  9.  39  a  16. 
17—19  Luc  9.  49—56.  Act.  4.  28-30.  a  5.  I  -II.  a  13  3— 
12.    a  19.  11—17.    I  Cor.  5.  4,  5.    1  Tim.  1.  20.   Heb.  2.  3,  4. 

*  Os  gwnâi  y  Corintbiaid  ddrwg,  nis  galiai 
yr  apostol  eu  harbed  ;  oblegid  gweithredu  yn 
erbyn  y  gwirionedd  fuasai  hyny,  ac  nis  gail- 

|  ai  efe  ddim  yn  erbyn  y  gwirionedd:  o'r  tn 
arall,  os  gwn^ent  hwy  yr  hy  n  oedd  dda,  nis 
jgallaiefe  arfer  toster  tu  ag  atynt,  gweith- 
Ireda  yn  erbyn  y  gwirionedd  fuasai  hyny,  ac 
|  ni  allai  efe  ddim  yn  erbyn  y  gwirionedd. 

t  Nis  gallai  efe  na'i  frodyr  ddim  yn  erbyn  y  4 
I  gwirionedd  a  ymddiriedwyd  iddynt,  ond  ' 
!  pob  dawn,  awdurdod,  a  gallu  gwyrthiol  a'.V 
1  roddwyd  iddynt,  yr  oeddynt  i'w  arter  dros  y 
gwirionedd,  ac  o  blaid  yr  efengyl ;  ac  nid 
gwneyd  dim  oddi  ar  dueddiadau  a  theìmlad- 

;  au  dynol  a  phersonol,  er  di'al  ar  y  naill  iaw, 
inacarbed  odynerwch  cuawdol  ar  y  llaw  ar- 
all.  A  phe  buasent  hwy  yn  cynnyg  gwneyd 
gwyrth  yn  eu  hysbryd  eu  hunain,  er  chwa- 

negn  eu  hanrhydedd,  neu  er  di'al  ar  eu 
igwithwynebwyr,  yn  groes  i  ewyìlys  Duw,  a 
llesád  gwir  greíydd  ;  ni  bua»ai  Duw  yn 
jrhoddi  ei  nerth  i  bleidio  y  fath  ysbryd  ac 
iytnddyfíiad  cy feiliornus  ;  ac  felly  buasai  eu 
'cynnygiad  yn  ofer  :  fel  hyn  ni  alìent  hwy 
(ddim  yn  etbyn  y  gwirionedd,  ond  dros  y 
igwirionedd. 

9  *  Canys  llawen  ydynt  °pan  fydd- 
|om  ni  yn  weiniaid,  f  a  chwithau  yn 
Igryfion  :  J  a  hyn  hefyd  yr  ydym  yn  ei 
|ddymuiio,  b  sef  eich  perffeithrwydd jchwi. 
I  aadn.  8.  p«n.  H.  30.  a  12.  5-10.  1  Cor.  4.  10. 
6  adn.  7,  II.  pea.  7.  1.  F.ph.  4.  13.  Phîl.  3.  12—15.  Col  I 
28.  a  4.  12    1  Tbe».  3.  10.  2  Tim.  3.  17.    Heb.  12.  23.    a  13. 
|«l.  1  redr  5.   10. 

*  Ond  yr  oedd  yr  apostol  a'i  frodyryn  caru 
itneidiau  y  Coriuthiaid  lawer  yn  fwy  nâ'u 
lüanrhydedd  eu  hunain  ;  a  buasai  yn  ilawen 
ìawn   gauddynt   fod    yn    "  wtiniaid"   o    rac 

rc  10  49.  Rhuf.  15  13. 
h  Rhuf.  12  16.  a  15.  5, 

1  Pedr htif.  12.   18. 

s  Luc  9.  61.  Act.  15.  29. 
1  Thes.  5.  16         /adn.  9.    M 

Pedr  5.  10.  g  pen.  1. 
ís.  4.   18    2  Thes.  2.  16, 
Jor     1     10.  Phil.    1.  27.  a  2.  1-3, 

3.  8.         i  Gen.  37    4.     a  45.  24. 
a  14.  19  1  Thes.  5.  13.  2  Tim  2.  22.  Heb  12  14.  lago  3 
17,  18.  1  Pedr  3.  11.  t  Rliuf.  15.  33.  a  16.  20.  Phil.  4.  9. 
1  Tbes.  5    23.     Ht-b.  13.  20.      1    loan  4.  8—16.  /  adn.  14. 
Mat.  1.  23.  2Thes.  3.  16.  Dat.  22.  21. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  diwedd-gloi  y 
llythyr  tra  addysgiadol  hwn,  gyda'i  gyfarch- 
iadau  brawdol  a  chvfeillgar,  a'i  weddi'an  a'i 
ddymuniadau  serchiadui,  am  lwyddiant  pres- 
enol  a  pharâus  y  crisiionogion  yn  Coiinth. 
Gwedi  pob  argyhoerìdion  a  cheryddon,  mae 
yr  apostol  yn  ystyried  fod  llawer  o  frodyr 
anwyl  yn  Corinth,  ac  yn  eu  cyfarch  fel  y 
cyfryw,  mewn  ysbryd  perflaith  dav\el  a 
hedrìychol  ar  drìiwerìd  ei  epistol  atynt. 

t  "  Byddwch  wŷch  :"  (chairete )  henftych 
well  i  chwi :  pob  daioni,  llwyddiant,  derì- 
wyddwch,  a  llawenydd  i  chwi,  yn  y  byd 
hwn,  a  byth.  J  Ymgeisiwch  at  beifíaith 
sancteidrìrwydd  tuag  at  Dduw,  perfìaith  gar- 
iad  tuag  at  eich  güyrìd,  ac  ail-drefniarì  per- 
ffaith  ar  y  pethau  sydd  allan  o  drefn  yn  eich 
plith,  fel  y  byddoch  wedi  eich  tj  d  gyssylltu 
yn  berffaith  yn  un  corph.  ||  "  Didrìaner 
chwi:"  (parakaleisthe)  mae  y  gair  yn  ar- 
wyrìdo  cynyhori,  óiddanu,  cadarnâu  :  cyni- 
merwch  eich  cynyhori  i  ufuddâu  i'm  gor- 
chymynion  a'm  cyngorion  1:  diddaner  chwi 
yn  eich  holl  drallodau  presenol,  neu  a  ddelo 
arnoch  o  herwydd  yr  efengyl  :  cadarnâer 
chwi    yn    ngwirionedd    a    ffyrdd    sanctaidd 



Yfendith GAL.  I. 
apostolaidd. 

Duw.  §"  Syniwch  yr  un  peth  :"  os  bydd  yn 
bosibl,  byddwch  o'r  un  farn  a'ch  gilydd  am 
wirionedd  Duw ;  pa  fodd  bynag  amcanwch 
at  yr  un  dybenion,  a  byddwch  yn  un  mewn 
serchiadau  at  eich  gil)dd.  *  "  Byddwch 
heddychol:"  gwyliwch  rhag  y  cynhenau,  y 
cenfigenau,  y  llidiau,  a'r  ymrysonau,  &c,  y 
soniais  I  wrthych  o'r  blaen  am  danynt,  fel 
pethau  beì'us  a  niweidiol  iawn  yn  eich  plith. 
tDyma'r  ífordd  i  gael  presenoldeb  Duw  gyda 
chwi,  oblegid  nid  Duw  cynhenau  ac  anghyd- 
fod  yw  efe,  eithr  Duw  y  cariad  a'r  heddwch, 
yr  hwn  sydd  yn  gorchymyn  cariad  a  hedd- 
wch  yn  mhlith  y  brodyr,  a'r  saint,  ac  a  rydd 
ei  bresenoldeb  yn  unig  lle  mae  cariad  a  hedd- 
wch  yn  ffỳnu. 

1 2  m  *  Anherchwch  eich  gilydd  â 
chusan  sanctaidd.  nY  mae  yr  holl 
saint  yn  eich  annerch  chwi. 

m  Rliuf.  16.  16.  I  Cor.  16.  29.  I  Thes.  5.  26.  t  Pedr  5. 

14.  n  Rhuf.  16.  16,  21—23.  Phil.  4.  21,  22.  Pbile.  23,24. 
Heb.  13.  24.  1  Pedr  5.  13.  2  loau  13.  3  loaa  14. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  ddwy  yn  y  Saeson- 
eg,  ac  felly  y  bennod  yn  14  o  adnodau  :  ond 

yn  y  Groeg  un  ydyw,  a'r  bennod  yn  13  o 
adnodau,  fel  yn  y  Gymraeg.  *  Fe!  arwydd 
eu  bod  mewn  cariad  a  heddwch,  mae  yr  ap- 
ostol  yn  eu  cynghori  i  anerch  eu  gilydd  â 
chusan  sanctaidd,  diwair,  diragrith,  a  chref- 
yddol.  Gwel  ar  Rhuf.  16.  16  ;  1  Cor.  16.  20. 
t  Er  meithrin  ysbryd  o  fwynder  a  serchawg- 
rwydd  ynddynt  hwy  tuag  at  eu  gilydd,  a 
thuag  at  eglwysi  Crist  yn  gyîfredin,  mae  efe 
yn  dywedyd  fod  yr  holì  saint  lle  yr  oedd  efe 
y  prjd  hwnw  yn  eu  hauerch  hwynt,  yn  cofio 
yn  garedig  a  pharchus  atynt,  ac  yn  dymuno 
iddynt  bob  daioni. 

13°*  Gras  ein  p  Harglwydd  Tesu 
Grist,  î  f  a  chariad  Duw,  r  J  a  chym- 
deithas  yr  Yspryd  Glân,  a  fyddo  gyd 
â  chwi  oll.     *  ||  Amen. 

o  Num.  6.  23—57.    Mat.  28.  19.   Dat.  1.  4,  5.        p  Io&d 

1.  16,  17—  Gwe!  ar  Rhuf.  1.7.  a  16  20.  1  Cor.  16.  23. 
q  Rhuf.  5.  5.  a  8.  39.  Eph.  6.  23.  1  loao  3.  16.  Jud.  21 
r  Ioan  4.  !0,  14.  a  7.  3S,  39.    a  14.  15—17.    Rbuf.  8.  9,  14 
17.  1  Cor.  3.   16    a  6.   19.    a  12.  13.    Gal.  5.  22,  23.    Eph. 
18,  22.  a  5.9.  Phil.  2.  1.    1  loan  1.  3.  a  3.  24.         s  Gwel 
Mat.  6.  13.  a  23.  20.  Rbuf.  16.  20,  27.  1  Cor.  14.  16. 

Fel  yr  oedd  swydd  yr  offeiriad  gynt  i  fen 
dithio  plant  Israel  yn  enw  yr  Arglwydd 
(Num.  6.  23—27.)  felly  hefyd,  i  ddangos  yr 
awdurdod  a  roddes  Crist  iddo,  ac  i  ddangos 
ei  ewyllys-da  tuag  at  y  Corinthiaid,  mae  yr 
apostol  yma  yn  eu  bendithio  yn  enw  y  Drin- 
dod.  *  Mae  yn  gweddì'o  am  i  rad  ewyllys 
da,  trugaredd,  ac  iachawdwri'.eth  ein  Har 
glwydd  Iesu  Grist ;  yr  hyn  sydd  oll  yn  dyfod 
i  gredinwyr  trwy  ei  gyfryngdod,  ei  gyfiawn 
der,  ei  aberth,  a'i  eiriolaeth  ef ;  t  am  i  gariad 
Duw  Dad  at  ei  bobl,  fel  gwrthddrychau  ei 

ddewisiad  a'i  blant  mabwysiedig;  {  ac  am  i 
gymdeithas  yr  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau, 
ei  rasau,  a'i  gysuron,  fod  gyda  hwynt  oll, 
Fel  hyn  mae  efe  yn  dymuno  i  bob  bendithion 
oddi  wrth  Dduw  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd  ;  yn 
Un  enw  pa  uft  y  cawsent  eu  bedyddio,  gael 
eu  rhoddi  iddynt,  ac  i  aros  arnynt  oll  yn 

ddiwahaniaeth;  er  gogoniant  i'r  Tri  Pherson 
yn  y  Drindod  Sanctaidd,  yn  ol  y  rhanau  a' 
swyddau  mae  pob  un  o  honynt  yn  gymmer- 
yd,  yn  y  gwaith  mawr  o  iachawdwriaeth 
clynion.  Ärferir  y  fendith-wers  gynnwys- 
fawr  hon  yn  gyffredin,  ar  ddiwedd  ein  hadd 
oliadau  crefyddol ;  ond,  ysywaeth,  mae  yn 

rhy  amlwg  nad  yw  y  rhan  fwyaf  o'r  cynnull- eidfâoedd,  beth  bynag  am  y  gweinidogion 
yn  ei  hystyried  hi  ond  fel  peih  o  ffurf  a  def 
od.  ||  Nid  felly  yr  apostol;  yr  oedd  ef  yr 
rhoddi  ei  Ainen,  boed  felly,  yn  ddifrifol  a< 

o'i  galon,  ar  ddiwedd  y  weddi,  a  disgwylia 
y  dywedai  yr  holl  bobl  Amen  gydag  ef,  wed 
darllen  yr  epistol  hwn. 

%  Yr  ail  at  y  Corinthiaid  a  ysgrif 

enwyd  o  Philippi  ym  Macedou- 
ia,  gyd  â  Thitus  a  Luc. 

—       bOm       — 

Epistol  PAÜL  yr  Apostol  at  y  GALATIAID. 

pn^    j  trwy  gyfryngiad  dyn  mewn  un  m< PEN.  I 

Paul  yn  rhyfeddu  iddynt  ei  adael  efaW  ef 
engyl  cyn  yynted. 

rAUL  a  apostol  (6  f  nid  o  ddyn- 
ion,  cna  thrwy  ddyn,  d  %  eithr  trwy 
Iesu  Grist,  *  a  Duw  Dad,  ||  yr  hwn  a'i 
•^cyfododd  ef  o  feirw^) 

■  Gwel  ar  Rhuf.  1.11  Cor.  1.  1.  b  adn.  11,  12,  17. 
c  Act.  1.  16—26.  a  13.  2-4.  d  Aet.  9.  15,  16.  a  22.  10, 
14-21.  a  26.  16-18.  Rl.uf.  I.  4,  5.  2  Cor.  3.  1—3.  Eph.  3. 
5.  1  Tim.  1.  11  —  14.  2  Tira.  1.  I.  Tit.  1.  3.  «  Mat.  28.  18 
—20.  loan  5.  19.  a  10.  30.  a  20.  21.  /  Act.  2.  24—32. 
*  3.  15.  Rhuf.  4.  24,  25.  a  10.  9.  a  14.  9.  Eph.l.  19,  20. 
Heb.  13.  20.  1  Pedr  1.  21.  Dat.  I,  5,  18.  a  2.  8. 

*  Mae  yn  dra  thebygol  fod  yr  athrawon 
Iuddewaidd  yu  Galatia  yn  gwadu  yn  gryf, 
nad  oedd  Paul  yn  apostol;  neu  o  leiaf  yn 

taeru  nad  oedd  efe  yn  gyd-radd  â  Phedr  a'r 
apostolion  eraill.  Am  hyny  mae  efeyn  dech- 
reu  ei  epistol  drwy  ei  alw  ei  hun  yu  apostol ; 
+  ac  yn  tyetiolaethu  nad  trwy  awdurdod 
ddynol  y  danfonwyd  ef  allan,  nac  ychwaith 
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trwy  gyfryngiad  dyn  mewn  un  modd,  hy< 

yn  nod  fel  y  cawsai  Mathì'as  ei  wneyd  yi 
apostol,  Act.  1.  15—26.  jOnd  gwnaed  efy: 
apostol  trwy  awdurdod  digyfrwng  Iesu  Grisi 
a  Duw  Dad  yr  hwn  a'i  cyfododd  ef  o  feirw 
Megys  y  derbyniodd  Crist  ei  deyrnas  gyl 
ryngol  gan  y  Tad  ;  felly  y  derbyniodd  Pai 
ei  apostoliaeth  gan  Crist,  a  chan  Dduw  Da 
trwyddo  ef.  fl  Gan  fod  yr  apostol  yn  myne 
i  drin  am  gyfiawnâd  trwy  ffydd  yn  Nghrif 
yn  yr  epistol  hwn,  yr  oedd  yn  addas  iaw 
iddo  son  am  Dduw  Dad  yn  ei  gyfodi  ef 

feirw,  yma  yn  y  dechreu  ;  oblegid  fod  Du^ 
Dad  trwy  ei  gyfodi  ef  ofeirw,  yn  arddangí 
ei  fod  wedi  cael  ei  foddloni  yn  yr  iawn 
wnaeth  efe,  ac  yn  ei  ryddâu  ef  oddi  wrt 
holl  ofynion  cyfiawnder  mwyach;  ac  fel  3 
oedd  Crist  yn  FachnYydd  ei  bobl  yn  yr  iaw 
a  wnaeth,  ei  adgyfodiad  ef  yw  eu  sail  hw 

am  gyfiawnfler,'  "  efe  a  gyfodwyd  i'n  cy iawnâu  ni."  Rhuf.  4.  25.  Yn  nechreu  epist 
arall,  cyffelyb  i  hwn,  mae  yr  apostol  yn  tai 
ar  yr  un  peth,  adgyfodiad  Crist  trwy  al 
Duw.     Rhuf.  1.  4. 



Cyfarchiad  Paul GALAT.  I. at  y  Galatiaid. 

2  *  *  A'r  brodyr  oll  y  rhai  sydd 
gyd  â  mi,  Afat  eglwysi  Galatia. *  Phil.  4.  21.  h  Act.  9.  31.  a  15.  41.  a  16.  5,  6.  a  18. 
33.    1  Oor.  16.  I. 

*  ün  ai  y  brodyr  oedd  yn  cyd  ymdaith  à 
Panl  yn  y  weinidogaeth,  neu  yntau  aelodau 
yr  eglwys  lle  yr  oedd  efe  pan  yn  ysgrifenu 
yr  epistol  hwn  :  y  cyntaf,  mae  yn  debyg  ; 
oblegid  mae  yn  eu  crybwyll  yma  fel  yn  dyst- 
ion  o  rai  pethau  a  enwa  efe  yn  yr  epistol,  ac 

fel  yn  cydsyniaw  â'r  àthraẁiaeth  a  gyn- 
nwysa.  t  Galatia  ydoedd  dalaeth  o  Asia 

Leiaf,  a  dywedir  bod  y  trigolion  o'r  un 
gwelygordd  â  ni  y  Cymry  ;  a  tuybir  bod  eu 

liaith  gynnwynawl  a'u  harferion  ganddynt 
pan  bregethwyd  yr  efengyl  iddynt  gyntaf,  yr 
jyn  a  wnaed  gan  Paul  a  Barnabas,  tybir,  yn 
eu  taith  gyntafdrwy  y  parthau  hyny,  (Act. 
16.  6—12;  a  18.  18-23.)  tua  B.  A.  50.  Mae 
yn  debyg  bod  yno  amryw  eglwysi  pan  ys 
grifenodd  Paul  yr  epistol  hwu  atynt,  ond  yr 
oeddynt  wedi  cael  eu  llygru  yn  dost,  yn  yr 
îthrawiaeth  sylfaenol  o  gytìawnâd  trwy 

îydd  ;  a  thybia  rhai  mai  dyna'r  achos  nad 
yw  efe  yn  eu  cyfarch  dàn  yr  enw  "  Saint,  a 
fyddlawn  frodyr,"  &c,  fel  y  gwna  rai  eg- 
wysi  eralll  yn  nechreu  ei  epistoíau  atynt. 

3  '*  Grdisjýddo  i  chwi  a  heddwch 
|-oddi  wrth  Dduw  Dad,  J  a'n  Har- 
$lwydd  Iesu  Grist ; 

i  iiwcl  ar  Rhuf.  1.  7.   2  Cor.  13.  U. 

•Dyrna  gyfarchiad  Paul  yn  ei  holl  epistol- 
u,  yn  ddivvahaniaeth,  oddigerth  yn  ei  epis- 
olau  at  Timotbeus  a  Titus,  Ile  mae  yn 

hwanegu  y  gair  "  trugaredd."  Mae  y  cyf- 
rchiad  gwastadol  hwn  yn  dysgu  i  ìai  ymddi- 
Idan  â'n  cyfeillion,  (trwy  lythyrau  neu  fel 
rall,)  fei  cristionogion ;  y  rhai  sydd  yn 
eall  ac  yn  credu  mai  y  pethau  mwyaf  ang- 
nrheidiol  a  dymunol  yw  gras,  trugaredd,  a 
jhangnefedd  oddi  wrth  Dduw.  t  Oddi  wrth 
|)duw  Dad,  y  Person  cyntaf  yn  y  Drindo 
endigedig,  ffynon  ac  ysgogydd  cynlaf  yn 
ioll  drefn  fawr  ein  iaehawdwriaeth  :  J  ac 
ddi  wrth  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  tra- 
lywyddol  Fab  y  Tad  ;  yr  ail  Berson  yn  y 
>rindod  sanctaidd  ;  yr  hwn  yn  ein  natur  ni 
|W  yr  unig  Gyfryngwr  rhwng  Duw  a  dyn- 
:!>n,  yn  yr  hwn  mae  pob  cyflawnder  yn  trigo, 
iì  gweinydd  pob  bendithion  i'w  bobî.  Gwel 

Rhuf.  1.  7  ;  1  Cor.  1.  3;  2  Cor    1.  2. 

J  4  a  *  Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei  hun  dros 
fcn  pechodau,  fel  y'n  gwaredai  ni 
pddi  wrth  y  byd  drwg  presennol,  wyn 
t  ewyllys  Duw  n  a'n  Tad  ni : 
*  P&d.  'i.^O      Mat.  20.  28.    a  28.  28.     Marc  10.  45.    Luc 
19.    Ioau   10     II.     Rhuf   4.  23.     Eph.  5    2.     1  Tiiu.  2    B. 

'•  2.  14.  Heb.  9.  14.  a  10.  9,  10.  I  Pedr  2.  24.  t>  3.  18 
ll^D  2.  2.  a  3.  16.  Dat.  I.  5.  /  |)en.  6.  14.  loan  12  31. 

J.  30  a  15.  18,  19.  a  17.  14,  15.  tthut'.  12.  2  2  Cor.  4  4 
■•  ■  'i-  »  6  12.  Heb.  6.  5.  Ia-o  4.  4.  1  loan  2.  15-17. 
■4.5,19,20.     Dai.  5.  9.  a  7.  9.  m  Salm   10.  8.     Mat. 
42.  Luc  22.  42.  loau  5.  30.  a  6    38    a  i*.  30,  31    Rhut.  8. 
12.  Eph.  |.  3,  U.    Hch.  10.  4—10  n  Mat.  6.  9.    Khut 

*  v-Mb"   '"  2'  Phi1,  4'10    '  Tlies-  3-  "'  l3    'l  Thes-  2     u;- 
|  ir  hwn,  sef  ein  Harglwydd  lesu  Grist. 
i  rhoddes  ei  hun  yn  oífrwrn  ac  yn  aberth 
nrfoddol  dros  ein  pechodau  ni;  t  fel  y 
•tredai  ni,  sef  pawb  a  gredant  yr.ddû, 
Wj  wrth  gondemniad,  halogrwydri,  eg- 
l'ddorion,  ac  arferion  y  byd  drwg  presepol, 
ju  ol  ewyllys  a  threfniad  Duw  Dad,  ei 
jid  ef,  a'n  Tad   ni  ynddo  ef.     Nis  gallai  y 

^  877  "    

waredigaeth  hon  fod,  yn  unol  â  gogoniaut 
Duw,  ond  trwy  aberth  a  phrynedigieth  Crist; 

trwyddo  ef  a'i  iawn  yn  unig  mae  cymmod, 
derbyniad,  a  gras  i  bechaduriaul  truenus  a 

cholledig.  "■  Y  byd  drwg  presenol ;"  neu 
ddrwg  y  byd  presenol,  medd  rhai.  Yr  oes 
ddrwg  bresenol,  medd  eraili :  díau  fod  pob 
un  yn  iawn. 

5  °  *  I'r  hwn  y  byddo  gogoniant  yn 
oes  oesoedd.    ^fAmen. 

o  1  Crou.  2».  13.  Salm  41.  13.  a  72.  19.  Es.  24.  15. 
a  42.  12.  M*t.  6.  13  Luc  2.  14.  Rln.f.  II.  36.  a  16.  27.  Ëuli. 
1.  12.  Phil.  4.  20  1  Tim.  1.  17.  2  Tira.  4.  18.  Heb.  13.  21. 
1  Pedr  5.  11.  2  Pedr  3.  18.  Jud.  25.  Dat.  4.  9—11.  a  5.  12. 
a  7.  12.  a  14.  7.         p  Gvrel  ar  Mat.  23.  20. 

*  I'r  hwn,  sef  Duw  a'n  Tad  ni,  mewn  un- 
deb  a'i  dragywyddol  Faba'i  Ysbryd,  y  byddo 
pob  mawredd,  anrhydedd,  a  gogoniant  yn 
oes  oesoedd,  am  y  gwaith  digyífelyb  hwn  o 
brynedigaeth  ac  iachawdwrineth  dyn;  yn  yr 
hwn  mae  anfeidrol  ddoethineb,  galln,  cyf- 
iawnder,  saucteiddrwydd,  caria  1,  trugared(i, 
gwirionedd  y  Tri  Pherson  yn  Un  Duw,  yn 
cyd-ddysgleirio  yn  brydferth  a  gogoneddus 
iawn.  t  Am  hyn,  yn  gystal  ag  am  ei  ber- 
ffeithiau  dwyfol  ei  hun,  gogonedder  Duw  fel 
y  dylid,  ac  fel  y  caiff  ei  ogoneddu  byth. 
Amen. 

6  q ■  *  Y  mae  yn  rhyfedd  gennyf eich 
symmud  r  mor  fuan  ỳ  oddi  wrth  yr 
hwn  *  a'ch  galwodd  l  %  i  ras  Crist, 
"||  at  efengyl  arall : 

q  Marc  6.  6.  Ioan  9.  30.  r  pen.  3.  1-5.  a  4.  9— 15. 
*  5.  7.    Salm  106.  13.    Es.  29.   13.    Jer.  2.  12,  13.  s  pen. 
5.  8.  1  Cor.  4.  15.  2  Thes.  2.  14.  2  Tim.  1.  9.  î  Pedr  I.  15. 
2  Pedr  1.  3.  t  Act.  15.  II.      Rhuf.  5.  2.       I  Titn.   1.   14. 
2  Tím.  2.   1.  Dat.  22.  21.         u  Rhuf.  10.  3.   2  Cor.  11.4. 

*  Wrth  ystyried  mawredd  a  gogouiant  yr 
iachawdwriaeih  a'r  efengyl  oedd  yn  ei  dat- 
guddio,  yr  angenrheidrwydd  a'r  addasrwydd 
0  hóni  i  bechadnriaid  andwyol,  yn  nghyd 

â'r  derbyniad  parod  a  chalonog  a  wnaethai 
y  Galati\id  o  hóni  yn  y  dechreu ;  mae  yr 
apostol  yn  rhyfeddu  yn  ofidus  en  bod  hwy 
wedi  eusymmudmòr  fuan  oddi  wrth  yr  hwn 

a'u  galwodd  i  ras  Crist  at  efengyl  arall.  Dy- 
wed  un  duwinydd  enwog  o  Ffrainc,  ( Mons. 

Saurin,)  mai  trefedigaeth  (colony)  o'r  Gal- 
wys,  sef  hen  drigolion  Ffrainc  ydoedd  y 
Galatiaid,  ac  eu  bod  yn  nodedig  yn  wastad 
am  eu  hanwadalwch  ;  yn  hawdd  ganddynt 
dderbyn  argrafììadau  ar  eu  meddwí,  ond  yn 
hawdd  eu  dilëu  a  u  gwisgo  alîan.  Am  ber- 
thynas  y  rhai  ansefydlog  hyn  â  ni  y  Cymry, 
gwel  ar  adn.  2.  tTybia  rhai  mai  efe  ei 
huu  oedd  Paul  yn  feddwl,  wrth  "  yr  hwn  a'u 
g«lwo:dd  i  ras  Crist,"  tybia  eraiìì  mai    Dnw 
01  òd  yu  feddwl:  Panl  fel  oft'eryn  a'u  galw- 
pd  1  hwynt,  (Gwel  ar  adn.  2,)  a  Duw  trwy 
yr  oífeiyn  a'u  galwocM  yn  eífeithio',  y  rhai  a 
Uwyd  ya  effeithioi  o  honytit.  %  I  ras  Crist, 
>  ihrwy  ras  Crist  y  galwyd  hwynt:  míie  y 
rhi  gddodiad  en  yn  cael  ei  gyfieithu  aniryw 
!.;  'd,  yn,  i,  trwy,  %c.  ||  Efenyyl  y  galwai 
y  öiìii-athiawon  luddewaidd  y  peth  oeddynt 
hwy  yxx  bregethu  ;  ond  efengyl  arall  ydoedd, 
waüHuoi  iawn  i'r  efengyl  a  bregethasai  Patd 
iddynt :  dywedai  efe  mai  trwy  ffydd  yn 
NghiUt  yr  oedd  cyfiawnâu  pechadur;  dy- 
weàent  hwythau  mai  trwy   weithredoedd   y 
i  í  i  yr  oedd,  ac  fel  hyny  yr  oeddynt  hwy 
\  la  ymchwelyd  a'hrawiaeth  sylfacnol  y 
>vir  ei«  ngyl.     Yu  Corinth  yr  ocdd  y  sylfaen 
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Athrawiaeth GALAT.  I. 
yr  apostol. 

yn  cael  ei  gadael  yn  llonydd,  ond  eu  bod  yn 
adeiladu  llawer  o  wellt,  gwair,  a  sotì  ar  y 
sylfaen  ;  eithr  yn  eglwysi  Galatia  yr  oedd  y 
sylfaen  ei  hun  yn  cael  ei  dadymchwelyd, 
am  byny  yr  oedd  yr  apostol  yn  ymosod  ar  y 
cyfeiliornad  yma  yn  fwy  sŷdyn,  ac  union- 
gyrchol,  nac  yn  ei  lythyrau  at  y  Corinthiaid. 
Gallai  y  Corinthiaid  fod  yn  gadwedig  "  meg- 
ys  trwy  dàn"  er  eu  cyfeilioruadau  a'u  hafre- 
olaeth  ;  ond  byddai  raid  i'r  Galatiaid  gyfr- 
golli  byth,  oddigerth  eu  hadferu  hwynt  o'u 
dyryswch  a'u  hudoliaeth  dinystriol. 

7  *  Yr  hon  nid  yw  arall ;  x  f  ond 
bod  rhai  yn  eichtrallodichwi,  J  ac  yn 
chwenych  v  dattrôi  efengyl  Crist. 

x  peo.  2.  4.  a  4.  17.  a  5.  10,  12.  a  6.  11,  12,  17.  Ac». 
15.  1-5,  24.     a  20.  30.      Rliuf.  16.  17,  18.  y  Jer.  23.  26. 
Mat.  24.  24.  Act.  13.  10.  2  Cor.  2.  17  a  4.  2.  1  Tim.  4.  1— 
3.  2  Tim.  2.  18.  a  3.  8,  9.  a  4.  3,  4.  Tit.  1.  10,  II.  2  Pedr 
2.  1—3.  1  Ioan  2.  18,  19,  26.  a  4.  1.  2  loan  7,  10.  Jud.  4. 
Dat.  2.  2,  6,  14,  15,  20.  a  12.  9.  a  13.  14.  a  19.  20.  a  20.  3. 

*  l'a  mòr  hoíì  bynag  oedd  y  Galatiaid  o'u 
hathrawiaeth  newydd,  nid  efengyl  arall  yd- 
oedd  ;  oblegid  nid  oedd  yr  un  efengyl  arall  i 
gael,  dim  ond  un  ffordd  o  gyfiawnâu  pechad- 
ur  ger  bron  Duw,  a  hyny  trwy  ffydd  yn 
Nghrist,  heb  weitbredoerìrì  y  ddeddf,  fel  yr 
oedd  Paul  wedi  efengylu  y  waith  gyntaf 

iddynt.  +Y"rhai"  yma  oedd  y  gau-ath- 
rawon,  oedd  wedi  dyfod  i  eglwysi  Galatia 
yn  absenoldeb  yr  apostol  a  chwedi  dyrysu  a 

thrallodi  meddyliau  y  bobl  â'u  hathrawiaeth 
newydd ;  %  ac  fel  hyny  yn  chwennych  ac  yn 
ceisio  "  dattrôi,"  gwyro,  a  dadymchwelyd 
gwir  efengyl  Crist. 

8  z  *  Eithr  pe  byddai  i  ni,  f  neu  i 
angel  o'r  nef,  efengylu  i  chwi  amgen 
nâ'r  hyn  a  efengylasom  i  chwi, 
a|bydded  6ana£hema. 

z  adn.  9.  2  Cor.  11.  13,  14.  1  Tim.  1.  19,  20.  Tit.  3.  10. 
Dat.  22.  18,  19.  a  3.  10,  13.  Geu.  9.  25.  Deut.  27.  15— 
20.  Josli.  9.  23.  1  Sam.  26.  19.  Neh.  13.  25.  Mat.  25.  41. 
2  Pedr  2.  14.  b  Maro  14.  71.      Act.  23.   14.      Rhuí.  9.  3. 
1   Cer.  12.  3.  a  16.  22. 

*  Pe  byddai  i  mi  fy  hun,  neu  rai  o'r  apos- 
tolion  eraill,  efengylu  i  chwi  amgen  na'r 
hyn  a  efengylasom,  (yr  hyn  sydd  anmhosibl 
i  ni  ei  wneyd,)  bydded  anathema.  t  Ië,  pe 

byddai  i  angel  o'r  nef  (yr  hyn  sydd  fwy  an- 
mhosibl  byth,)  ddyfod,  ac  efengylu  i  chwi 
amgen  nâ'r  hyn  a  efengylasom  ni  i  chwi, 
bydderì  hwnw  hefyd  yn  analhema.  \  Pwy 
bynag  a  ryfygo  wneyd  y  talh  beth,  byrìrìtrì 
wrthodedig,  fel  un  wedi  ei  felltithio  gan 
Dduw,  a  chwedi  ei  ddíofrydu  i  ddinystr  tra- 

gywyddol.  "  Neu  angel  o'r  nef :"  tybia  rhai 
fod>rapostol  yma  yn  cyfeirio  at  y  cyfeil- 
iornwr  Cerinthus,  yr  hwn  a  ddywedai  yn 
rhyfygus  meddant,  iddo  dderbyn  datgnddiad 
gan  angel ;  ond  dywed  eraill  nad  oes  un 
prawf   i'r  cyfeiliornwr  hwnw    ddywedyd  y 

|  fath  beth  niòr  fore  àg  amser  Paul,  os  dy 
'  wedorìd  felly  yn  wir  o  gwbl. 

9  *  Megis    y    rhag-ddywedasom 
!  cfelly  yr  ydwyf  yr  awrhon  drachefn 
!  vn  dy  wedyd ,  +  Os  efengy la  neb  i  chwi 

i  amgen  dnâ'r  hyn  a  dderbyniasoch, 
,  bydded  anathema. 

«2  Cor.  1.  17  «  13.  1,2.  Phil.  3.  I .»  4  4.  d  Deut. 
•     4.  2.  a  12.  32.  a  13    l-ll.  Di*r    30.  «.   Dat.  22.  18,  19. 

*  Fel  pe  dywedasai  yr  apoatol,  Na  thybied 
I   neb     mai    iaith     fyrbwyll,    mewu     nwjdau 

poethlyd  ac  annhymherus  oedd  yr  hyn  addy- 
wedais  I  uchod  ;  (adn.  8.)  yr  wyf  eto  yn  dy- 
wedyd  yr  un  peth,  f  os  efengyla  neb  pwy  I 

bynag  i  chwi,  amgen  nâ'r  hyn  a  dderbyn- 1 
iasoch  genym  ni,  bydded  anathema.  Nid  | 
melltithio,  na  dymuno  melltith,  yr  oedd  yrl 
apostol,  megys  o  hóno  ei  hun;  ond  cyhoeddii 
mai  melltigedig  oedd  y  neb  a  bregetbai  ef-l 
engyi  arall.  Cryned  eglwys  Rufain,  a  phobl 
cyfeiliornwyr,  yn  wyneb  yr  adnodau  taran-l 
Uyd  hyn. 

10  e*  Canys  yr  awrhon  -f  ai  ̂ peri 
credu  dynion  yr  wyf,  J  ynte   Duw 

"  neu  a  ydwyf  fì  yn  ceisio  rhyngu  bodd 
dynion  ?  s  §  canys  pe  rhyngwn  fodd 
dynion  etto,  ni  byddwn  h  was  i  Grist, 

«  Act.  4.   19,  20.  a  5.  29.    2  Cor.  5.  9-11.    1  Tbes.  2    4 
/Mat.  28.   14.    Act.   12.  20.      Rliuf.   2.  8.  g  Mat.  22.  16, 

"'  uf.  15.  I,  2.  1  Cor.   10.  33.  Ëph.  6.  6.  Col.  3.  22.  laí. h  Gwel  ar    Rhuf.   1.  1. 

*  "  Canys  yr  awr  hon,"  gwedi  i  mi  fod 
cyhyd  yn  gristion,  a  chyhyd  yn  y  weinidog* 
aeth  fel  apostol,  a  chwedi  dyoddef  cymmaint 
er  mwyn  Crist :  "  yr  awr  hon,"  wedi  fy  holl 
awyrìd,  fy  nymuniad,  a'm  hymdrechiadau 
achub  pechaduriaid,  t  ai  ceisio  darbwylli 
uobl  i  gredu  athrawiaeth  dynion,  ac  ufnddâu 

i  ddynion  yr  ydwyf  wedi  y  cwbl?  J  O'r  ti 
arall,  onid  yw  yn  amlwg  mai  llafurio  yr  yd 
wyf  i  ennilí  dynion  i  grerìu,  i  gorleidio,  ac  i 
drìerbyn  efeng>l  Duw,  ac  i  ufurìrìáu  irìdo  ef, 
fel  yr  achuber  hwy  ac  y  gogonedrìer  y ntau  \ 
||  Neu,  ai  ceisio  yr  yrìwyf  uwchlaw  pobpeir 
rhyngu  bodd  dynion,  megys  yr  Iurìdewor 
poethion  a  rhagfarnllyd,  fel  y  caffwn  et 

parch  a'u  hewyllys  da  hwynt,  a  rìíanc  rha| 
eu  gwg  a'u  bofn  hwynt  ì  Nage  ;  pell  yw  hynj 
odrìi  wrth  fy  ymgais,  yr  wyf  yn  ffìeirìrìio  j 
fath  feddwi ;  §  oblegid  pe  ceisiwn  1  ryngi 
borìrì  rìynion  eto,  agwasanaethu  eu  mympwi 

a'u  rìybenion  llygrerìig  hwy;  fel  y  gwnaeth 
um  gynt  yn  fy  lurìdewaeth  a'm  cyflwr  an 
ianol,  (Act.  9,  1,  2,)  ni  buaswn  1  byth  yi 
dyfod  i  wasanatth  Crist ;  ac  ni  bydrìwn  yi 
awr  yn  ffyddlawn  yn  ei  wasanaeth  ef,  fel  j 
wyf  yn  ymgais  ac  yn  dymuno  bod  uwchlav 

pob  peth  arall. 
11  ■  *  Eithr  yr  ydwyf  yn  hysbysu 

chwi,  frodyr,  *  am  yr  efengyl  a  breg 
ethwyd  gennyf  fi.  nad  yw  hi  ddynol 

t  6w«l  ar  adu.  l.-l  Cor.  2.  9,  10.  a  11.  23.  a  15.  I~: 

Eph.  3.  3-8. 

12+  Canys  nid  gan  ddyn  y  derbyn 

iais  i  hi,  nac  y 'm  dysgwyd ;  J  eithr  trw 
ddatguddiad  íesu  Grist. 

*  Yr  oedd  rhai,  yn  enwedig  y  gan-athraw 
on  Iuddewaidd,  yn  ceisio  beio  ar  athrawiaet 
Paul,  ac  yn  ceisio  gwadu  ei  awdnrdod  ef  f" 
apo.tol ;  ac  ar  gyfer  hyny  mae  efe  yma  y 

hysbysu  yn  sicr  i'r  Galatiaid,  am  yr  efeng; 
a  bregelhwyd  gandrìo  ef,  iddynt  hwy  ac  y 
mhob  man  aralí,  mai  nid  peth  oddychymmy 
a  thradrìudiarì  dynol  oedd  hi,  nac  ychwait 
peth  i  fodrìloni  archwr.eth  a  thymher  dynic 
yn  eu  cjflwr  anianol.  i  Nirì  gan  dd) 
ychwaith  y  deibyniorìd  efe  hi,  nac  y  dys 
wyd  ef ;  na  chan  yr  apostolion  eraill,  i 
chan  yr  un  dyn  pwy  bynag,  Jeithr  fv 
rìdatgu(ìdiad  union-gyrchol  a  dig>frwng  íe 
Grist:  felly  y  dyagwyd  ef  yn  yr  efeng>l,  i 

siè 



Mai  trwy  ddatguddiad  dwyfol GALAT.  I. 
y  cafodd  efe  hi. 

felly  y  danfonwyd  ef  i  bregethu  yr  efengyl. 
Gwel  ar  adn,  1. 

1 3  k  *  Canys  chwi  a  gly wsoch  fy 
ymarweddiad  i  gynt  yn  y  grefydd 
íuddewig,  '  f  i  mi  allan  o  fesur  erlid 
eglwys  Dduw,  a'i  hanrheithio  hi ; *  Aot.  22.  3-5.  a  26  4,  5.  /  Act.  8.  3.  a  9.  1,  2, 
14,  21,  26.  a  22  4,  5.  a  26.  9—11.  I  Cor.  15.  9.  Pbil.  3, 
1  Tira.  I.  13. 

*  Yr  oedd  yn  hawdd  i'r  Galatiaid  wybod 
nad  gan  ddyn  y  derbyniasai  efe  yr  efengyl, 
nac  y  dysgwyd  ef  ynddi,  wrth  a  glywsent 
hwy  yu  fynych  am  ei  ymarweddiad  ef  gynt 
yn  y  grefydd  Inddewig  :  +y  pryd  hwnw  yr 
oedd  efe  yn  gwadu  athrawiaeth  yr  efengyl, 
yn  erlid  eglwys  Dduw  allan  o  fesur,  ac  yn  ei 
hanrheithio  hi ;  ac  nid  tebyg  iawn  y  buasai 
yr  un  dyn  ar  y  ddaear,  na  holl  ddynion  y 

byd,  yn  gallu  ei  droi  ef  o'r  ysbryd  erlidgar 
hwnw,  i  bregethu  y  ífydd  yr  hon  gynt  a  an- 
rheithiasai;  yn  enwedig  yn  sydyn,  ac  ar  un- 
waith,  fel  y  cawsai  efe  ei  droi,  yn  nghanol  ei 
rwysg  cynddeiriog. 

14  m*  Ac  i  mi  gynnyddu  yn  y  gref- 
ydd  Iuddewig  yn  fwy  nâ  llawer  o'm 
cyfoedion   yn   fy   nghenedl   fy   hun, 
f  gan  fod  yn  fwy  awyddus  i  °dradd- 

Ddiadau  fy  nhadau. 
w  Es.  29.  13.  a  57.  12.        n  Act.  22.  3.  a  2fl.  5.  Phil    3 

■6.     o  M*t.  12.2,  3,  6.  Marc7.3— 13.  Col.2.  8.  1  Pedrl.  18. 

*  Wrth  y  "  grefydd  Iuddewig"  yma  ac  yn 
yr  adnod  o'r  blaen,  yrydym  i  ddeall,  nid  y 
'refydd  a  ddysgodd  Moses  ar  y  cyntaf,  ond 
y  grefydd  hòno  a  arferid  yn  mhlith  yr  Iudd- 
îwon  yn  nyddiau  Paul,  yr  hon  oedd  gan 
nwyaf  wedi  ei  hadeiladu  ar  draddodiadau  y 

Ijadau.     1  ddysgu  hon,  mae  yn  debyg,  y  dan- 
Ijrmwyd  ef  i  gael  ei  ddwyn  ifynu  wrth  draed 
i  ptmaliel,  ac  yr  oedd    efe   yn   ysgolhaig  hy- 
lj,(lysg»  y«  rhagori  yn  ei  gynnydd  ar  lawero'i 
|j;yfoedion,  tam  ei  fod  yn  fwy  awyddus  na 
yhyffredin  i  draddodiadau  ei  dadau,  yn  gys- 
|al    ag    yn    rhagori  ar    y    cyffredin    mewn 
ithrylith  naturiol.     Gan  ei  fod  yn  wr  ieuanc 
iuòr  hyddysg  a   chynnyddfawr,  gallasai  fod 

j  n  fwy  ei  barch  a'i  elw  o  lawer  feldysgawd- 
vr  yn  y  grefydd  Iuddewig,  nac  fel   gweinid- 
|g  efengyl  Crist ;  ac  mae  y  cwbl  yu  dangos 
jnai  nid  o  ddynion  yr  oedd   efe  yn   apostol, 
|c  mai  nid  gan  ddynion  y  derbyniodd  efe  yr 
fengy],  nac  y  dysgwyd  ef  ynddi. 

|  15  *Ond^pan  welodd  Duw  yn 

J'da,  i  yr  hwn  a'm  neillduodd  i  o  groth 
w  mam,  rf  ac  aV<  galwodd  i  trwy  ei as, 

; .  ̂"Lhi'  2. ]  ?■-"•  ,2  ?2-  j  cro-n--28^  «• 5- Mat- 

"     49.  1 

Sam.  12.  22.     1  Cron.  28.  4,  5. 
I  Cor.  1.  1.     Eph.  1.  5,  9.      a  3.  II 

..  5.     Luc  1.  15,  10.     Act.  9.  15.    *  2í 
15    Rhuf    i.  r  Rhuf   ,    ò    a  8   30        9    2       ,  c 

9.24.      al5.  10.     2Thes.  2.  13,  14.      " 
~    I.  9.  1   Pedr  '     " 

l  Tim.    1.  12—14. 

16  *  }1  ddatguddio  ei  Fab  ef  ynof 
• '  II  fel  y  \  regethwn  ef  ym  mhlith  y 
ínhedloeid;"  §yn  y  fan  nid  ymgyng- 
^rais  *âchig  a  gwaed; 
1  M*l  lû: l7- '  Cor- 2  9~13  2  Cor- 4-  «•  EPh.  1. 17, 

i.uf   l'    iT  i a        í,P*n,   *•  7~9-    Act-  %ì<ì-  21-    *  26.  17,  18 
-27     1   TÌ.14'-'  ÎI"    '.3-*   ,5-   ,6_l9-    EDh-  3"   '•  8-  Cnl-  l- -27.  1  Thes.  2.  16.    1  Tim.  2.  7.   2  Tim.  1.11.         u  ado 

■•«.    i*    ì«6„    L2  Cor  5-  ,6-  *  Mat-  >6.  17.      a  26.  41. or.  15.  50.  Eph.  6.  12.  Heb.  2.  14. 
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*  Ond  yr  oedd  Duw  wedi  ei  ddewis  ef  "  o 
groth  ei  fam"  i  fod  yn  apostol,  ac  yn  ei  ar- 
faeth  dragywyddol  wedi  ei  "  neillduo"  ef  i'r 
gwasanaeth  hwnw  :  +  ac  yn  ol  ei  ddewisiad 

a'i  arfaeth,  gwelodd  yn  dda  ei  alw  ef  trwy 
ei  ras  yn  ei  amser  ei  hun  ;  i  a  chyd;i'r  galw- 
ad  hwnw,  gwelodd  yn  dda  hefyd  i  ddat- 
guddio  ei  Fab,  yn  ngogoniant  ei  Berson  a'i 
iachawdwriaeth  ryfeddcl  i'w  feddwl  a'i  galon 
ef ;  ac  i  arddangos  ei  allu,  ei  gariad,  a'i  ras, 
yn  nhròedigaeth  y  gelyn  rhagfarnus  a  ffyrnig 
hwn  ;  |i  fel  y  taenid  ei  enw  ef  yn  helaethach 

ar  y  ddaear,  trwy  ddanfon  hwn  i'w  bregethu 
ef  yn  mhlith  y  cenedloedd.  §  Pan  wnaed  y 
cyfnewidiad  grymus  a  grasol  hwn  arno  ef, 
parotôodd  i  ufuddâu  yn  y  fàn,  heb  ymgyng- 
hori  â  dynion  o  un  math  ;  nac  ymgynghori 

chwaith  â'i  resymau  cnawdol  a'i  ddoethineb 
anianol  ei  hun,  yn  nghylch  y  canlyniad  o'i 
ymddygiad  hwn,  o  ran  elw,  anrhydedd,  es- 
mwythder,  neu  fywyd  ei  hun. 

17  y*Ac  nid  aethum  yn  fy  ol  i 

Jerusalem  at  y  rhai  oedd  o'm  blaen  i 
yn  apostolion;  -fond  mi  a  aethum  i 
Arabia;  z  J  a  thrachefn  y  dychwelais  i 
Damascus. 

y  adn.  18.  Act.  9.  20-25.        x  2  Cor.  11.  32,  33. 

*  Pan  ddechreuodd  yr  apostuî  ar  y  gwaith 
mawr  o  bregethu  yr  efengyl,  nid  aeth  efe 
ddim  yn  ol  i  Jerusalera  i  gael  ei  addysgu 

nac  i  gael  ei  ddanfon  i'r  gwaith  gan  y  rhai 
oedd  yn  apostolion  cyn  ei  dröedigaeth  ry- 
feddol  ef;  fond  efe  a  aeth  yn  Imr  fuan  i 
Arabia,  i  bregethu  yno  yn  mhlith  y  cenedl- 

oedd,  i'e  y  rhai  gwylltaf  a'r  mwyaf  barbar- 
aidd  o'r  cenedloedd,  meddant.  Dywed  er- 
aill  mai  i  Iuddewon  yn  Arabia  y  pregethodd 
efe :  beth  bynag  am  hyny,  nid  oedd  yno  neb 

o'r  apostolion  eraill  i'w  addysgu  ef,  na  neb 
wedi  bod  yn  pregethu  yno  o'i  flaen  ef.  %  Pa 
hyd  y  bu  efe  yn  Arabia  nis  gwyddom ;  ond 
yn  ei  ol  i  Damascus  y  dychwelodd  efe  oddi 
yno,  ac  yn  Damascus  y  bu  efe  yn  pregethu 
hyd  oni  yrwyd  ef  oddi  yno  gan  erledigaeth. 
Act.  9.23—26.  Nid  yw  Lnc  yn  yr  Actau  yn 
sôn  dim  am  ei  fynediad  ef  i  Arabia,  dim  ond 

am  ei  waith  yn  pregethu  yn  Damascus,  a'i 
íföedigaeth  ef  oddi  yno. 

18  *  Yna  ar  ol  tair  blynedd  a  y 
daethum  yn  fy  ol  i  Jerusalem  f  i  ym- 
weled  â  Phetr ;  %  ac  a  arhosais  gyd  âg 
ef  bymtheng  niwrnod. 

a  Act.  9.  26—29.  a  22.  17,  18. 

*  Yna  ar  ol  tair  blynedd  wedi  ei  dröedig- 
aeth,  aeth  yn  ei  ol  i  Jerusalem,  yn  ddyn 

gwahanol  iawn  i'r  hyn  oedd  efe  pan  ddaeth 
oddi  yno,  yn  chwythu  bygythion  a  cbelanedd 
yn  erbyn  dysgyblion  yr  Arglwydd.  Treul- 
iodd  y  tair  blynedd  hyn  mewn  rhan  yn 
Arabia,  ac  mewn  rhan  yn  Damascus,  nid 
mewn  segurdod,  ond  yn  ddiwyd  iawn  yn 
pregethu  Crist,  mai  efe  oedd  Mab  Duw,  a,c 
yn  gorchfygu  yr  luddewon  oedd  yn  preswyl- 
io  yn  Damascus,  mai  yr  Iesu  oedd  y  Crist, 
y  Messiah.  Act.  9.  20,  22.  t  Ei  neges  ef  ì 
Jerusalem  y  pryd  hwn  oedd,  nid  i  gael  ei 
addysgu  yn  fanylach  yn  ngwybodaeth  yr  ef- 

engyl,  nac  i  gael  cadarnâu  ei  anfoniad  i'w 
phregethu  hi ;  yr  oedd  wedi  cae I  pob  un  o'r 
ddau  eisoes,  yn  ddigyfrwng  gan  Fab  Duw  ei 
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u-edi  ei  ahv. 

hun  ;  ond  i  ymwelcd  yn  frawdol  â  Phedr, 
apostol  mawr  yr  enwaediad,  i  gael  clywed 
ganddo    ef    beth    a    wnaethai   yr    Arglwydd Y  pryd  hwn    nid  oedd    neb  o'r  eglwysi 

adn.  19  âg  Act.  9.  26,  27,)  a  mynegi  iddynt 
pa  fodd  yr  ymwelsai  yr  Arglwydd  âg  ef  ar  y 

ffordd,  &c,  caî'odd  ei  dderbyn  yn  garedig 
gan  Pedr,  ac  arhosodd  gyd*g  ef  bymtheng 
niwrnod,  dim  yn  rhagor. 

19  *  Eithr  neb  arall  o'r  apostolion 

'eddylir  yn 

Canaan,  yr  hon  a  gynnwy*ai  Judea,  Samar 
ia,  a  Galilea.  $  Bod  yn  Nghrist  a  arwydda 
1.  Bod  yn  gristionogion  mewn  gwirionedd 
wedi  derbyn  Crist  trwy  wir  a  bywiol  ffydd 
a  chwedi  rhoddi  ein  hunain  iddo  ef,  i  ufudd 

âu   i'w  wir   orchymynion   o'r    galon  :  yn 

IlÌS  gweìaÌS,  Ond  òIagO  cbrawd  yr  Ar-Jysty  hyn  y  dywed   yr  apostol,  "od  oes  nel 
glwydd. 

*VMat.  10.  3.  Marc  3.  18.  Luc  6.  15.  Act.  1.  13. c  Mat    13.  55.  Marc  6.  3. 

*  Nid  oedd  ì.eb  o'r  apostolion  yn  Jerusalem 
y  pryd  hwn,  ond  Pedr  ac  Iago  mab  Alpheus, 

brawd  neu  gâr  yn  ol  y  cnawd  i'r  Arglwydd 
Iesu.  Fel  hyn  nid  oedd  dim  lle  i  feddwl  i 

Pauldderbyn  ei  wybodaeth  o'r  efengyl,  nâ'i 
anfoniad  i'w  phregethn  gan  ddynion,  o'r  Bro- 
dordy  (college)  apostolaidd. 

20  *  A'rpethau  yr  wyf  yn  eu  hys- 
grifenu  attoch,  dwele,  ger  bron  Duw, 
nad  wyf  yn  dywedyd  celwydd. 

d  Gwèl  ar  2  Cor.  11.  10,  II,  31. 

*  Gan  fod  y  pethau  uchod  o  fawr  bwys  er 
aniddiffyn  enw  yr  apostol  fel  apostol,  a'r 
athrawiaeth  oedd  efe  yu  bre^eihu,  pob  un  o 
ba  rai  a  waradwyddid  gan  y  gau-athrawon 
yn  Galatia,  mae  efe  yma  megys  yn  galw 
Duw  yn  dyst  o  wirionedd  y  pethan  a  rtdy- 
wedodd,  ac  nad  oedd  yn  dywedyd  celwydd. 
Cael  datguddiad  o  athrawiaeth  a  hcll  bethau 
cristionogrwydd  yn  ddigyfrwng  gan  Iesu 
Grist  ei  hunan,  heb  gynnorthwy  unrhyw 

ddysgawdwr  dy  nol  ;  a'r  cwbl  yn  cytuno  mòr 
rhyfeddol  â'r  hyn  a  ddy?gasai  Crist  pan 
oedd  ar  y  ddaear  cyn  a  chwedi  ei  adgytbd- 
iad  ; — yr  oedd  hyn  yn  beth  mòr  anghyftted- 
in,  ac  o  gymmaint  pwys  i'r  rhai  y  pregethai 
Paul  iddynt  ac  yr  ysgrifenai  atynt:  fel  nas 
gallwn  ryfeddu  ei  fod  ef  fel  hyn  yn  sicrâu  y 
cwbl  mewn  modd  mòr  ddifrifol,  megys  irwy 
lw. 

21  *  Wedi  hynny  y  edaethum  i 
wledydd  Syria  a-^Cilicia; 

«  Act.  9.  30.  a  II.  25,  26  a  13.  I.  a  15.  23,41.  a  18.  18. 
a  21.  3.       /  Act.  6.  9.  a  21.  39.  a  22.  3.  *  23.  34. 

*  Gwedi  aros  y  pymtheng  niwrnod  uchod 
yn  Jerusalem,  yn  myned  i  mewn  ac  allan 

gyda'r  eglwy s  yno  ;  a  chwedi  bod  yn  hyf  yn 
enw  yr  Arglwydd  lesu,  a  llefaru  ac  yinddadl- 
eu  yn  erbyn  yr   Iuddewoji  Groegaidd,  nes  y 

yn  Nghrist,  y  mae  efe  yn  greadur  newydd.' 
2  Cor.  5.  17.  2.  Bod  yn  gristionoçion  mewi 
enw  a  phroffes  ;  wedi  ein  bedyddio  i  Grisl 
ac  yn  addef  ein  hunain  yn  gristionoüion.  Yt 
yr  ystyr  olaf,  yr  oedd  holl  eglwy»i  Jödea  yt 
Nghrist,  ac  yr  oedd  Panl  yn  cymmeryd  yi 
ganiatâol  mewn  barn  cariad,  eu  bod  felh 
hefyd  yn  yr  ystyr  flaenaf. 

23  *Ond  yn  unig  hwy  a  glywsant 
*  fod  yr  hwn  oedd  gynt  yn  ein  herlit 
ni,  yr  awrhon  yn  pregethu  y  ffydd,y 
hon  gynt  a  anrheithiasai. 

i  Act.  9.  13,  14,  20,  21,  27.  1  Cor.  15.  8— 10.  1  Tin 
1.  13—16 

*  Er  nad  oedd  eglwysi  Judea  yn  adnabo 
Paul  wrth  _ei  wyneb,  eto  yr  oeddynt  wer 
clywed  dau  beth  rhyfedd  am  dano  ;  y  n  1.  y 
oeddynt  wedi  clywed  ei  fod  yn  erlidiŵ 
crenlawn  a  nodedig  unwaith  ;  ac  yn  2.  i 

oeddynt  wedi  clywed  i'r  erlidiwr  ffyrni 
hwnw  gael  troedigaeth  ryfeddol  iawn,  ac  i 
fod  yn  awr  yn  pregethu  y  tìydd,  yr  athrav 
iaeth,  a'r  efengyl  hòno,  y  buasai  efe  cynt  y 
ei  haniheithio  a'i  holl  egni.  Da  iawn  < 
ydym  mòr  nodedig  yn  ein  duwioldeb 
awr,  ag  ocddym  yn  ein  hannuwioldeb  gynt 
y  mae  rhai  felly,  ond  nid  pawb  fel  y  m. 

gwaethaf. 

24  h  A  hwy  a  ogoneddasant  Ddu' 

ynof  fi. 
ANum.  23.  23.  Luc  2.  14.  a  7.  16.  al5.  10.32.  Act.  1 

18.    ti  21 .  20.    2  Cor.  9.  13.    Cel.  1.  3,  4.    2  Th*>».   1.  10,  i 

*  Wrih  gly  wed,  hwy  a  ogoneddasant  Ddin 
am  i'r  fath  bechadnr  anfad  gael  trugaret 
a'r  fath  gytnewidiad  graaol ;  am  i'r  eglwy 
gaei  Honydd  gan  y  fath  erlidiwr  creulawn 
gorthrymus;  ac  am  gyfodi  y  fath  weinidi 
doniol  allafurus  i  bregethu  yr  efengyl. 

PEN.  II. 
Y  mae  efe  yn  danyos  pa  bryd  yr  aeth  efe 

fynu  i  Jerusalem,  ^c. 

ceisiasant  ei  ladd  ef  ;  (Act.   9.   28,  29,)  wedi  i  *"\r-NT  A  i-     a   An-       i^mo.AA    ■ 

hyny  efe  a  deithiodd  i  wicdydd  Syria  a      i  NA  wedi   «pedair    blynedd  . 
Cilicia,  gan  ga«  1  ei  ddanfon  gan  rai  o'r  brod- 
yr  o  Jerusalem  cyu  belled  â  Cesarea,  i  fyn- 
ed  ymaith  i  Tarsus,  ei  le  genedigol,  (Act.  9. 
30,)  yr  hyn  oedd  arwydd  0  gymmeradwyaeth 
yr  eglwys  yn  Jerus^lem  o  hòno,  eu  cariad 

ato,  a'u  gofal  am  dano.  Gwel  yn  mhellach 
ar  yr  adnodau  uchod  yn  y  nawfed  o'r  Actau. 

22  *Ac  yroeddwn  hebíy  adnabod 
wrth  fy  wyneb  yn  g  eglwysi  -j-  Judea 
îy  rhai  oedd  hyng  Nghrist: 

ddeg  f  b  yr  aethum  drachefn  \  i  fyr 
i  Jerusalem,  gyd  â  c  Barnabas,  ||gí 
gymmeryd  d  Titus  hefyd  gyd  â  mi. 

a  pen.  I."l8.  b  Act.  15    2—4.        c  »dn.  13.    Act 36,  37.  a  II.  25,  30.  a  12.  25.  a  13.  2,  50.  a  14.  11.  a  15. 
36-39.    1  Cor.  9.  6.    Col.  4.   10.  d  adn.  3.    2  Cor.  8. 
23.  Tit.  I.  4. 

*  Pedair  blynedd  ar  ddeg  wedi  marw 
aeth  Crist,  medd  Pool  ;  pedair  ar  ddeg  wi 
troedigaeth  yr  apostol,  medd  Guyse  a  D< 
dridye  :  pedair  blynedd  ar  ddeg  wedi  y  da 
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;yntaf  i  Jernsalem,  (pen.  1.  18,)  medd  Scott. 
Rhy  faith  fyddai  c>neithu  yr  hyn  a  ddywed 
job  nn  o  honynt  dros  ei  dyb  ei  hun  ;  nid 
jawdd  i  neb  benderfynu  yr  amser  yu  sicr  ; 
ac  nid  yw  cywirdeb  manol  mewn  peth  fel 
hyn  o  gymmaint  pwys  i  ni.  t  Nid  ail  fyned- 
iad  Paul  i  Jerusalem  ar  ol  ei  droedigaeth 
oedd  hwn  ;  am  y  tro  hwnw  cawn  hanes  yn 
Act.  11.  29,  30;  a  12.  25:  ond  am  ei  fyned- 
iad  i  Jerus.tlem  y  drydedd  waith  y  sonia  efe 

yma;  ar  yr  achlysur  o'r  ddadl  a  gyfodasai 
yn  Antiochia  yn  nghylch  enwaedu  y  cenedl- 
oedd  dychweledig ;  ac  yr  hwn  y  cawn  hanes 
am  dano  yn  Act.  15.  1 — 1.  Er  iddo  ef  a 
Barnabas  fod  yn  Jerusalem.  âg  elusenau  i'r 
saint,  rhwng  y  tro  cyntaf  â  hwn,  fel  y  nod- 

wyd  uchod  ;  eto  am  nas  gwelodd  efe  neb  o'r 
apostolion  y  tro  hwnw,  (medd  Truyse  a  Dod- 
dridge, )  a  bod  ei  neges  ar  achlysur  arall ; 
l»id  oedd  achos  sôn  am  dano  yma,  oblegid  y 
ddadl  yn  awr  oedd,yn  nghylch  y  cyíìeusder- 
au  a  aliasai  efe  gael  i  ymddiddan  á'r  apos- 
tolios.  \  "  Ifynu  i  Jerusalem  :"  o  herwydd 
|y  mynyddoedd  o'i  hamgylchoedd  i'w  dringo, 
neu  ynte  o  herwydd  enwogrwydd  y  lle. 

0  Cawn  hanes  am  "  Barnabas,  a  rhai  eraill" 
o  eglwys  Antiochia,  yn  myned  gyda  Paul  yn 
y  daith  hon,  yn  Act.  15.2;  mae  yn  debyg 

mai  Titus  oedd  un  o'r  "  rhai  eraill"  hyny  : 
iyma'r  crybwylüad  cyntaf  a  gawn  am  Titus, 
ttid  yw  Luc  yn  sôn  dim  am  dano  yn  yr  Act- 
au  ;  ac  mae  yr  hyn  a  ddarllenwn  am  dano 
yn  2  Cor.  2.  13  ;  a  7.  6,  14;  a  8.  6,  yn  gystal 
ag  yn  2  Tim.  4.  10,  yn  ddiweddarach  o  rai 
blynyddoedd.     Gwel  eto,  ar  adn.  3. 

2  *  Ac  mi  a  aethum  i  fynu  yn  ol 
datguddiad,  rf  ac  a  fynegais  iddynt 

yrefengyl  yr  hon  yr  wyf  yn  ei  phreg- 

'ethu  ym  mhlith  y  Cenhedloedd ; 
ijond  o'r  neilldu  s  i'r  rhai  cyfrifol, 
||  rhag  mewn  un  modd  fy  mod  yn 

*■  rhedeg  yn  ofer,  neu  ddarfod  i  mi redeg. 
*  Ex.  18.9—23-  Act.  16.  9,  10.  a  18.  9.  a  23.  11. 

f  *àa.  9.  Act.  15.  4.  12.  1  Cor.  1.  23.  a  2.  2— Gwel  ar  pen. 
116.  ç  adn.  6.  9.  Preg.  10.  I.  Act.  5.  34.  Phil.  2.  29. 
i  Mat.  10.  16.  1  Cor.  9.  26.  Phiì.  2.  16.  1  Thes.  3.  5. 

*  Aeth  yr  apostol  i  Jerusalem  y  tro  hwn, 
ìc  ar  y  neges  pwysig  oedd  ganddo,  yn  oldat- 
»uddiad  digyfrwng  Duw  i'r  prophwydi  yn 
?glwys  Antiochia,  Act.  13.  1,  neu  ynte  yn  ol 
iatguddiad  felly  iddo  ei  hun,  yn  peri  iddo 
íydsynio  â  chais  yr  eglwys  i  fyned,  neu  ef- 
Ulai  bob  nn  o'r  ddau  :  nid  oes  dim  sôn  am  y 
'datguddiad"  hwn  yn  Act.  15.  2;  dim  ond 

i 'r  egíwys  ordeinio,  iddo  ef  a  Barnabas,  a 
hai  eraill  o  honynt  fyned.  +  Tybia  eraill 
nai  meddwl  yr  apostol  wrth  y  "  datguddiad" 
ìchod  oedd,  iddo  ef  weithredu  yn  y  daith 
ion,  yn  ol  y  datguddiad  a'i  gwnaethai  ef  yn 
l»postol  i'r  cenedloedd,  (Act.  22.  17,  18,  21.) 
i wy  fynegi  i'r  eglwys  yn  Jerusalem,  yr  ef- 
íugyl  a  bregethasai  efe  yn  mhlith  y  cened.1- 
>edd  mewn  canlyniad  i'r  datguddiad  hwnw. 
^  golygiad  cyntaf  a  gymmeradwyir  fwyaf 
;hu  ein  hawdwyr.     J"  Y  rhai  cyfrifol"  mae 
n  debyg  oedd  yr  apostolion  a  henuriaid  yr 
'glwys  yn  Jerusalem  :  mynegodd  Paul  yr  ef- 
ng>l  a  bregethasai  efe  yn  mhlith  y  cenedl- 

^edd  o'r  neilldu  i'r  rhai  cyfrifol  hyn  ;  pe  bu- 
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asai  yn  mynegi  yn  gyhoeddus  i'r  holl  eglwys 
y  pryd  hwnvv,yn  enwedig  yn  nghylch  derbyn 
y  cenedloedd  i'r  eglwysi  heb  enwaedu  ar- 
nynt,  yr  hyn  oedd  mewn  eftaith  yn  ddiddym- 
iad  o'r  ddeddf  seremoniol  oll ;  buasai  rhag- 
farn  cryf  y  dyrfa  yn  erbyn  y  cenedloedd,  ac 
0  blaid  y  ddeddf  seremoniol,  yn  debyg  o 

godi  terfysg,  ac  arwain  i'r  fath  ganlyniadau, 
ag  a  fuasai  yn  attal  ei  ddefnyddioldeb   ef  yu 
01  Ilaw,  ac  hyd  yn  nod  dadymchwelyd  yr  eg- 
Iwysi  a  blaníisai  efe  eisoes.  ||  Mae  yn  debyg 
mai  hyna  oedd  efe  yn  feddwl  wrth  y  geiriau, 
"  Rhag  tnewn  un  modd  fy  mod  yn  rhedeg 
yn  ofer,  neu  ddarfod  i  mi  redeg  yn  ofer." 

3  '  *  Eithr  Titus,  yr  hwn  oedd  gyd 
â  mi,  ereifod  yn  Roegwr,  f  ni  chym- 
hellwyd  chwaith  i  enwaedu  arno: 

t  peu.  5.  2—6    Act.  15.  24.     a  16.  3.  1  Cor.  9.  20,  21. 

*  Üywedir  yma  mai  Groegwr  oedd  Titus, 
a  chan  ei  fod  o  ri'eni  cenedlig,  nid  oedd  wedi 
ei  enwaedu  yn  ei  fabandod  :  pa  le  a  pha 

bryd  y  dychwelwyd  ef  i'r  ffydd  nis  gwydd- 
om ;  gallwn  gass;lu  mai  trwy  weinidogaeth 
Paul  y  dychwelwyl  ef,  wrth  ei  fod  yn  ei 
alw  "  ei  fab  naturiol  yn  ol  y  ffydd  gyffredin- 
ol,"  Tit.  1.  4.  t  Ni  chymhellwyd  i  enwaedu 
arno  yn  ei  droedigaeth  nac  yn  nechreu  ei 
weinidogaeth,  ac  ni  chymhellwyd  chwaith  i 
enwaedu  arno  y  tro  hwn  yn  Jerusalem,  gaa 

yr  apoitolion  na  neb  o'r  cristionogion  Iudd- 
ewig  yno.  Os  gofyn  neb  pa  ham  yr  oedd 
Paul  yn  enwaedu  ar  Timotheus,  (Act.  16.  3,) 
ac  heb  enwaedu  ar  Titus,  yr  ateb  yw  hyn ; 
yr  oedd  yn  enwaedu  ar  Timotheus,  fe!  na 

byddai  ei  dd'ienwaediad  yu  rhwystr  iddo 
gíiel  pregethu  yn  synagogau  yr  Iuddewon,  yr 
hyn  ni  châai  neb  dîenwaededig  ;  ac  yr  oedd 
yn  peidio  enwaedu  ar  Titus,  o  herwydd  y 
dywedai  yr  luddewon  fod  enwaediad  yn 
hanfodol  i  iachawdwriaeth,  Act.  15.  1.  Mae 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  gwneyd  peth  er 
mwyn  cyfleusdra  a  defnyddioldeb  presenol, 
â  gwneyd  yr  nn  peth  er  cynnal  itynu  gyfeil- 
iornad  niweidiol ;  ac  fel  na  wnelai  Paul  ddim  i 
gynnal  y  cyteiliornad.  uchod  yn  nghylch  yr 
enwaediad,  ni  fynai  enwaedu  ar  Titus. 

4  *  A  hynny  k  o  herwydd  y  gau- 
frodyr  l  a  ddygasid  i  mewn,  f  y  rhai  a 
ddaethant  i  mewn  i  yspîo  m  ein  rhydd  - 
id  ni  X  yr  hon  sydd  genym  yng  Nghrist 

Iesu,  ||fel  m  y?a  caethiwent  ni : k  Aot.  15.  1,  24.  a  20.  30.  2  Cor.  II.  13,  26.  1  loan  4.  1. 
í2Tim.3.  6.  2  Pedr  2.  1,  2.  Jud  4.  m  pea.  3.  23—  26. 
a  5.  1,  13.  Salm  51.  12.  a  119.  45  Ioan  8.  31—36  2  Cor.  3. 
17.      1  Pedr  2,  16.      2  Pedr  2.  19.  n  pen.  4.  3,  9,  10,  25. 
Es.  51.  23.  2  Cor.  11.  20. 

*  Bwriad  yr  apostol  yn  ei  daith  hon  i  Jer- 
usalem,  ac  yn  ei  ymddygiad  yno,  yn  enwed- 
ig  yn  ̂ achos  Titus  oedd,  gwrthweithredu  am- 
canion  "  y  gau-f»odyr,"  cristionogion  ac 
athrawon  mewn  proffes,  +  y  rhai  mewn  modd 
Uedradaidd  a  rhagrithiol  a  gawsent  ddyfod- 
iad  i  mewn  i'r  eglwys  yn  Antiochia ;  ac  a 
ddaethent  yno  i  ysp'ío  rhyddid  y  cenedloedd 
a'r  Iuddewon  dychweledig,  o  ran  y  ddeddf 
seremoniol,  %  yr  hon  ryddid  oedd  ganddynt 
yn  gyfreithlawn,  yn  ol  gwirionedd  yrefengyl 
ac  ewyllys  Crist :  ||  ac  i'r  dyben  o  ddwyn  y 
cenedloedd  i  gaethiwed  i'r  ddeddf  seremon- 
iol,  ya  gy&tal  a  cheisio  peri  i'r  apostol  a'i 
gyd-weithwyr    ei    chadw    hi    yn    fanylach. 

4~F~2  ~ 
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gan  yr  apostolion  eraill. 

Tybia  rhai  fod  yr  nn  gau-frodyr  yn  Jerusalem 
yn  awr,  a  fuasai  yn  Antiochia  o'r  blaeu; 
wedi  dyfod  i  gyhuddo  yr  apostol. 

5  °*Iba  rai  nid  ymroisom  trwy 
ddarostyngiad,  na  ddo  dros  awr; 
p  ffel  yr  arhosai  gwirionedd  yr  efeng- 
yl  gyd  â  chwi. 

o  peo.  3.1,2.  Act.  15.2.  Col.  2.  4-8.  Jnd.  3. 
j>adn.  14.  pen.  4.  16.  Eph.  1.  13.  Col.  1.  5.  1  Thes.  2.  13. 

*  Er  bod  yr  apostol  bob  amser  yn  barod  i 
ymollwng  hyd  y  gallai  ar  dir  cyfreithlawn, 
gyda  rhagfarnau  yr  Iuddewon,  ac  i  ymddwyu 
yn  dyner  a  hunan-ymwadol  tuag  at  nydwy- 
bodau  gweiniaid  er  mwyn  yr  efengjl;  eto, 

yr  oedd  y  cynnyg  uchod  o'r  eiddo  y  gau- 
frodyr,  y  fath  ddirmyg  ar  yr  athrawiaeth  ef- 
engylaidd  o  gytìawnad  trwy  ftydd,  fel  nad 
ymroddodd  efe  na'i  frodyr  iddynt,  na  ddo 
dros  awr,  trwy  ymddarostwngi  r  ddeddf,  nac 
iddynt  hwythau  a  fynent  ei  gosod  hi  ar  gyd- 
wybodau  dynion,  fel  peth  hanfodol  i  iach- 
awdwriaeth.  tNa,  efe  a  wrthwynebodd  y 
fath  gynnygiadau  yn  egnîol ;  fel  y  byddai  i 
wirionedd  yr  efengyl,  yr  hwn  y  ceisiai  yr 

athrawon  Iuddewaidd  hyn  ei  wyro  a'i  lygru, 
aros  yn  eglwysi  y  cenedloedd,  yn  Galatia  a 
manau  eraill,  yn  ei  burdeb  dilwgr. 

6  *  A  chan  s  y  rhai  a  dybid  eu  bod 
ynrhyw  beth  (t  pafathgyrcíoeddynt, 
r  nid  yw  ddim  i  mi ; s  J  md  y w  Duw 
yn  derbyn  wyneb  dyn)  ||  canys  y  rhai 
cyfrifol  ■  ni  chwanegasant  ddim  i  mi. 

o-ado.2,  9.  pen.  6.  3.  2  Cor.  1 1 .  5,  21— 23.  il2.ll. 
Heb.  13  7,17.  r  adu.  12- 14.  Job  32.  6,  7,  17— 22.  Mat. 
22.  16  Marc  6.  17—20.  a  12  14.  Luc  20.  21.  2  Cor.  5  16. 
8  Gwel  ar  Job  34.  19.  Act.  10.  34.  1  Padr  1.  17.  t  adii. 
10.  Act.   15.  6—29. 

*  Yr  oedd  y  i(  gau-frodyr"  yu  bychanu 
Paul,  fel  pe  na  buasai  efe  yn  deilwngo  barcfa 
yn  y  byd  ;  ond  am  Pedr,  ac  Iago  ac  Ioan, 
hwy  a  "dybient  fod  y  rhai  hyny  yn  rhyw- 
beth,"  yn  "  rhai  cyfrifol:"  ac  hwy  a  wnaent 
y  gwahaniaeth  hyn  fel  y  gallent  wrthwynebu 
y  gwirionedd  yn  fwy  etteithiol,  drwy  ddefn- 
yddio  enwau  yr  apostolion  hyny  niewn  cyf- 
erbyniad  i  Paul,  ac  fel  yn  rhagori  arno  ef. 
+  Mae  yntau  yn  dywedyd,  nad  oedd  o  ddim 
pwys  iddo  ef  pa  beth  oedd  yr  apostolion 
hyuy  neu  eraill,  oran  eu  doniau,  eu  hawdur- 
dod,  neu  eu  parch  gan  ddynion;  %  oblegid 
nad  oedd  Duw  ddim  yn  derbyn  wynebau 
dynion,  nac  yn  penderfynu  pa  beth  oedd 
iawn  nen  gam,  gwir  neii  anwir,  wrth  y  parch 

a'r  cyfrifiad  oedd  i'r  dynion  hyny  gan  eraill. 
[|  Gan  hyny,  pa  mòr  fawr  bynag  y  carai  acyr 
anrhydeddai  efe  Pedr,  Iago  ac  Ioan,fel  brod- 
yr,  a  gweision  ttyddlawu  eu  Harglwydd  ; 
eto,  ni  roridai  efe  mo  honynt  yn  lle  Crist,  ac 
ni  chyduabyddai  fod  iddynt  ddim  awdurdod 

arno  ei',  nac  iddynt  chwanegu  dim  gwybod- 
aeih  nac  awdurdori  aposiolairiri  id<io  ef  pan 
ra  yn  eyfriuachu  à  hwynt.  Rhan  olaf  yrad- 
nod  yn  ol  y  Saesoneg  sydd  fel  hyn  :  "  canys 
y  rhai  a  dybid  en  bod  yn  rhywbeth,  mewn 
cyd-yinddiddan  ui  ciiwanegasantddim  i  mi." 
Addefai  Paul  yn  gystal  a'r  gau-frodyr,  mai 
gwỳr  enwog,  cyírifol,  a  theilwng  o  barch  fel 
apostolion  Cri>t,  oedd  y  rhai  hyn  ;  onri  nid 
oedd  hyny  ddim  iddo  ef  fel  apustol  j  ni 

chwanegasant  hwy  ddim  iddo  ef',  na  gwy- bodaetb,  na  dawn   gwyrthiol,  nac  awdurdod 

apostolaidd  :  yr  oedd  ef  wedi  cael  y    cwbl 
gan  Grist  ei  bun. 

7  *  Eithr  yn  y  gwrthwyneb,  u  pan 
welsant  x  ddarfod  ymddiried  i  miam 
efengyl  y  díenwaediad,  +  megis  am 
efengyl  yr  enwaediad  i  Petr  : 

8  l  (Cany s  y  yr  hwn  oedd  yn  gweith- 
redu  ynnerthol  yn  Petr  i  apostoliaeth 
yrenwaediad,  ra  nerthol-weithredodd 
ynof  finnauhefyd  tu  ag  at  y  Cenhedl- 
oedd) 

9. 
Act. 

Ì5 

14 

'i', 

26. 2  Pedr  3 

15 

x 
r,wfl| 16. 

-Act. 

13 
■M- 

-■iü 

a  18 tì.  a28. 28. lThes 

2   4. 

ÿ  Act.  1    3.  a  2.  14—41.  a  3.  12—26. 

*    17.         2  pen.3.  5.  Act.  13.  3— II.  a 
.  M,  12,  26.      a  21.   19.      1  Cor.  I.  5- 

12,  16. 

i  15.   12. 2  Cor. 

*  Eithr  yn  y  gwrthwyneb,   yr  oeddynt  ynl 
gweled  yn  amlwg,  wrth  yr  hyn  a  adroddasaij 
efe  a  Barnaba*  am  "  yr  holl  bethau  a  wnaeth-T 
ai  Duw  gyda  hwynt,"   (Act.    15.   4,)   fod    yrj 
Arglwydd  Iesu  yn   ddigyfrwng    wedi   ei 
deinio  ef  yn  apostol,  ac    yn    brif  weinidog  i 

bregethu  yr  efengyl  i'r  ceiiedloedd  ;  f  megysj 
yr  oedd  Peílr  yn  ddyn  enwog  gyda'r  gwaitlif 
yn  mhlith    yr  enwaediad  :  ja   gwelsant   fodl 
Crist  wedi  ei  gymhwysoef  niòr  llwyr,  ac  ynl 
gweithredu  trwyddoefmòr  rymus,  yn  mhlithj 
y  Cenedloedd,  ag  yr  oedd  wedi  gwneyd  trwyí 
Pedr  yn  mhlith  yr  Iuddewon  :  y  rhyfeddod-| 
au  o  ras  a  gwyrthiau,  oedd  yn  gweithio  trwy 
apostoliaeth  Pedr  yn  mhlith  yr  enwaediad  ; 
yr    oedd    yr    un     nerthoedd    rhyfeddol    yn 
gweithio  trwy  ei  apostoliaeth  yntau  yn  mhlfif 
y  dîenwaediad.    Hwy  a  welsant  hyn  yn  ain- 
îwg,  wrth  iddo  ef  tynegi  iddynt  yr  efengyl  a 
bregethasHÌ   yn  mhlith  y  ceuedloedd  ;  (adn. 
2,)  felly  ni  chwanegasant  hwy  ddim  iddo  ef 
ond  yu  hytrach  efe  iddynt  hwy. 

9  *  A  phan  wybu  a  Iago,  a  Ceplias 
ac  Ioan,  y  rhai  a  dybid  eu  bod  yrj 

6golofnau,  c  f  y  gras  a  roddwyd  i  mi 
%  hwy  a  roddasant  i  mi  ac  i  Barnabaí 
ddehau-ddwylaw  rfcymdeithas;  ||  fe 
e  yr  eiem  ni  aty  Cenhedloedd,  a  hwy- 
thau  at  yr  enwaediad. 

a  Act.  15  7,  13,  22—29.  íadn.  2,  6,  12—14.  Mat.  lí 
18.     Dat.  3.  12.    a2l.l4—20.  c  Rhuf.  I.  5.      a  12.  5.  Ü 
a  15.  15.     1  Cor.  15.   10.     Eph.  3.  8.     Col.  1.  29.      1  Pedr  < 
10,11.         d  2  Cor.  8.  4.  1  loau  1.  3.         «  Act.  15.  23- 

*  Ystyrid  y  tri  apostol  enwog  hyn  yn  go! 
ofnau  yr  eglwys  y  pryd  hwnw,  ac  yn  enweii 
ig  yr  eglwys  yn  Jerusalem,  ac  felly  yr  oedd 
ynt  mewu  ystyr ;  obl^gid  hwy  oedd  pi 
addurn  a  chynnaliaeth  yr  egiwys  dàn  Grisi 
ac  ar  en  llatnr  a'u  hymddygiad  doeth  ac  ariíí 
as  hwy  yr  oedd  tat  niad  yr  efengyl  a  llwyrir 
lanl  crefydd  inewn  mesur  niawr  yn  ymddj 
bynu.  +  Pan  welsant  hwy  y  gras  a  rodrit 

Duw  i  Paul,  a'r  defnydd  rhyfeddola  wnaetl 
ai  efe  o  hóno  yn  mhlith  y  cenedloedd  ;  %  hw 

a  roisant  iddo  ef  a'i  gyfaill  Baruabas  ddehai 
ddwylaw  cymdeithas,  yn  y  ìnodd  mwy: 
brawdol  a  serchiadol,  gan  eu  cydnabod  hw 
yn  gyd-lafurwyr  cydradd  mewn  awdurdod 
chymhwysderau  â  hwy  eu  hunain.  ||  Cytu; 
asant  iddynt  hwy  fyned  at  y  cenedloedd  f 
y  dechreuasant,  ac  iddynt  hwythau  i  lafjr 
yn  mhlilh  yr   Iuddewon  dros  yr  amser  pr< 
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enol.  Gan  fod  "y  rhai  cyfrifol,"  a'r  "  col- 
olnau"  hyn,  wedi  cyduabod  Panl  fel  hyn  yn 
apostol  gogyfuwch  â  hwy  eu  hunain  ;  nid 
oedd  dim  sail  gan  y  gau-athrawon  i'w  fych- 
anu  ef  yn  ngolwg  yr  eglwysi :  a  dangos  hyny 
oedd  dyben  yr  apostol,  mae  yn  debyg,  yn 
mynegi  yr  amgylchiad  uchod. 

10  *  Yn  unig  •'a'r  í'od  i  ni  gofio  y 
tlodion  ;  yr  hyn  hefyd  y  bûm  i  ddi- 
wyd  i'w  wneuthur. 

/Aot.  II.  29,  30.  a24.  17.  Rhuf.  15.  25-27.  1  Cor.  16. 
I  2.  2  Cor    8.  9.  Heb.   13    1.     i«go  2.  15,  16.  1  loan  3.  17. 

*  Ni  chwanegodd  y  tri  aposiol  tnwog  hyn 
unrhyw  wybodat4h  neu  athrawiaeth  new- 
ydd  i  Paul  a  Barnabas,  ui  roddasant  un 
gorchymyn  nac  awdurdod  newydd  iddynt; 
ond  yn  unig  ceisio  gatiddynt  goho  y  ilodion, 
sef  y  saiul  tlodion  yn  Judea,  trwy  wneuthur 
casgliadau  íddynt  yii  eglwysi  y  Cenedloedd, 
+  yr  hyu  y  bu  Paul  yn  ewyilysgar  a  üiwyrì 
iawn  t'w  wneuthur  yn  inhob  uian,  er  cym- 
maint  oedd  rhagfarn  llawer  o'r  tlodion  byny 
y  pryd  hwuw  yn  ei  erbyu  ef. 

11  *Aphan  ddaeth  Petr  s  i  An- 
tiochia,  h  mi  a'i  gwrthwynebais  yn  ei 
wyneb,  *  am  ei  fod  i'w  feio. g  Act.  15.  30—35  h  adn.  5.  2  Cor.  5.  10.  a  11.  5,  21 
—23.    a  12.  II.     1  Tim.  5.  20.    Jud.  3.  i  Ex    32.  21,  22 
Num  20.  12.  Jer.  I.  17.  Jona  1.  3.  »4.  3,  4,  9.  Mat.  16.  17, 

18,23.  Act.  15    37-39.  a23.  1—3.  lago  3.  2.  1  loan  1.8-10. 

*  Gan  nad  oes  dim  hanes  yn  unman  arall 
am  fynediad  Pedr  i  Antiochia,  mae  amryw 
iaeth  bain  gan  dduwinyddion  am  yr  amser 
yr  aeth  yuo  :  tybia  rhai  mai  cyn  y  cyfymwei- 
iad  uchod  âg  ef  yu  Jerusalem  yüoedd;  ond  y 
dyb  fwyaf  cywir  a  chyffrediu  yw,  mai  wedi 
hyny  ydoedd.  Ynunpeth  mae  trefn  yr  hanes 
yn  dangos  hyny  ;  ac  mae  yn  sicr  i  Paul  a 
Barnabas  ddychwelyd  â  phenderfyniad  y 
cynghor  yn  Jerusalem  i  Antiochia,  ac  iddynt 
aros  yno  yn  dysgu  ac  yn  efengylu  am  dalmo 
amser  wedi  hyny,  Act  15.  22,  35.  Ond  nid 
yw  yn  ymddangos  i  Paul  weled  Pedr  uwch- 
law  unwaith  cyn  ei  drydedd  daith  i  Jerusa 

iem,  yr  hon  a   grybwyiia  efe  yn   adu.  1  o'r 
11  bennod  hon  :  ac  yn  Jerusaiem,  nid  yn  An 
11  tiochia,  y  gwelodd  efe  ef  hefyd  y  tro  cynt- 

1|  af  yn  gystal  a'r  ail  dro.  pen.  1.  18.  t  Gan 
I  fod  Perìr  i'w  feio  y  tro  hwnw,  a  chan  y 
I  gwyddai  Paul  ei  fod  yn  ogyfuwch  âg  ef  o 

■  ;  ran  swydd,  efe  a'i  gwrthwynebodd  ef ;  nid 
1  !  yn  fradychus  yn  ei  absenoldeb,  eithr  yn  hyl 
\  [  yn  ei  wynebef,  felcyfaill  ffyddlawn  a  gonesi 
m     tuag  ato. 

12  *Oblegid  cyn  Ädyfod  rhaiodd 
! !  wrth  lago,  '  efe  a  iẁy ttaodd  gyd  á'r 
J  Cenhedloedd :  f  ond  wedi  iddyntddy- 
(  fod,  m  eíe  a  giliodd,  ac  a  neillduodd 
i  ei  hun  oddi  wrthynt,  n  gan  ofni  y  rhai 
I   oedd  o'r  enwaediad. 

t  adu.  9       Act.  21.  18— 25.  I  Aot.  10.  28.      a  11.  3. 
I   Eph.  2.  15,   19-22.      a  3.  6.  m  Es.    t>5 .  5.       Luc    15.  2. 

I  The».  5.  22.       n  Diar.  29.  25.  E».  57.  11.  Mat.  26.  69-75. 

*  Bai  Pedr  oedd  hyn  ;  cyii  i  ry  w  gristion- 
I  ogion  luddewaidd  ddyfod  i  Antiochia,  efe  a 
!  fwytâoddynddigon  tawel  gyda'r  cenedloedd, 
l  am  y  gwyddai  nad  oedd  cleddf  y  Sereinon- 
j  iau  uiewu  grym  mwyach  :  Jond  wedi  i'r  rhai 
I  hyuy  ddyfod,  efe  a  giliodd,  ac  a  neillduodd 

i  |  oddi  wrth  y  cenedloedd  cnstionogol,  gan  ofni 
\      y  rbai   oedd   o'r  enwaediad.      Mid  ei  waith 

ef  yn  bwyta  gyda'r  cenedloedd  oedd  yn  fei'us  : 
ond  ei  waith  yn  cilío  ac  yn  neillduo  oddi 
wrthynt  ar  ol  bwyta  gyda  hwynt,  rhag  ofn 
yr  enwaediad  :  fel  hyu  yr  oedd  yn  dangos 
mwy  o  ofo  dyn,  nac  o  barch  i  wirionedd  yr 
efengyl.  Ai  Pedr  oedd  hwn  !  Ai  dyma  ben 
anffaeledig  eglwys  Rufain  !!  Dywedir  mewn 

gwirionedd,  fod  un  o'r  tadau  pabaidd  yn  ceisio 
taeru,  mai  rhyw  Bedi  arall  oedd  hwn,  ac  nid 
Pedr  yr  apostol!  ! ! 

13°*  A?r  Iuddewon  eraill  hefÿd  a 
gyd-ragrithiasant  âg  ef ;  f  yn  gym- 
maint  ag  y  p  dygwyd  Barnabas  hefyd 
Tw  rhagnth  hwy. 

o  Gen.   12.  11— 13.      a26.6,7.      a  27.  24.     Preç.  7.  20. 
10.  1.    I  Cor.  5.  6.    s  8.  9—11.     a  15.  33.        p  Job  15.  12. 

1  Cor.  12.  2.  Eph.  4.  14.  Heb.  13.  9. 

Yr  oedd  yrymddygiad  hwnoeiddo  Pedi 
yn  ddrwg  iawn  yn  ei  ganlyniadau  :  yr  oedd 
yn  cadarnau  rhagfarn  y  cristionogion  ieuanc 

o'r  Iuddewon,  yr  oedd  yn  cryfau  breichiau  y 
gau-atbrawon  luddewaidd,yr  oedd  yn  gwan- 
ychu  awdnrdod  Paul  a  gweinidogion  eraill ; 

ac  yr  oedd  yn  rholdi  esainpì  o  ragrith  i'r 
luddewon  eraill  yn  yr  eglwys,  yr  hon  a  ddi- 
lynasant,  ac  hyd  yn  nod  t  Bamab^s  ei  hun, 
yr  hwn  a  fuasai  gyd-lafurwr  Paul  yn  mhlitb 
y  cenedloedd  :  ac  yr  oedd  hyn  helyd  yn  taflu 
rhwystr  chwanegol  ar  ffordd  dychweliad  y 
ceuedloedd.  Mòr  ddrwg  yw  beiau  athrawon. 

14  *  Eitltr  pan  weiais  i  «  nad  oedd- 
ynt  yn  iawn  droedio  at  r  wirionedd  yr 
efengyl,  ̂ fmia  ddywedais  wrth  Petr 
yn  eu  gŵydd  hwy  oll,  \  \  Os  wyt  ti,  a 
thiyn  luddew,  yn  byw  fely  Cenhedl- 
oedd,  ac  nid  fel  yr  iuddewon,  u  \\  pa- 
ham  yr  wyt  ti  yn  cymmell  y  Cenhedl- 
oedd  i  fy  w  yn  luddewaidd  ? 

q  Salm  15.  2.  a  58.  1.  a  84.  II.  Diar.  1.  7.  a  10.  9. 
r  Gwel  ar  adn.  5.— Rhuf.  14.  14.  1  Tim.  4.  3—5.  Heb  9. 
10.  *  Gwel  ar  h  a«n.  11,— Lef.  19.17.  Salm  141.5. 
Diar.  27.  5,  6.  t  adn.   12,  13.     Act.  10.  28.    a  11.  3—18. 
u  adn.  3.  pen.  6.  12.  Act.  15.  10,   19—21,24,  28,  29. 

*  Er  fod  Paui  yn  ieuangach  o  lawer  na 
Phedr,  o  ran  oedran,  ac  yn  yr  apostoiiaetb 
hefyd  ;  eto  pan  welodd  efe  nad  oedd  Pedr, 
yr  luddewon  eraill,  a  Barnabas,  yn  iawn- 
droedio  at  wirionedd  yr  efengyl  yn  y  peth 
hwn,  f  efe  a  ddechreuodd  argyhoeddi  Pedr, 
fel  blaenor  yn  y  bai,  yn  eu  gŵydd  hwyut  oil : 
gan  fod  y  bai  yn  gyhoeddus,  yroedd  yn  iawn 
iddo  geryddu  y  beius,  er  mai  Pedr  oedd,  yn 
ngŵydd  pawb;  pe  amgen  ei  le  fuasai  ei  ger- 
yddu  ef  o'r  neilldu,  a  hyny  yn  ddîammau  a 
ẅnaethai.  %  Gofynai  Paui  iddo,  os  oeddefe, 
ac  efe  yn  luddew,  yn  byw  tnewn  rhai  peth- 
au,  ac  ar  rai  achlysuron,  fel  y  cenedloedd, 
heb  gadw  y  ddeddf  seremoniol;  fl  pa  ham  yr 
oedd  ele  hefyd  ar  brydiau  ac  achlysuron  er- 
aill,  trwy  ei  esampl  a'i  awrdurdod,  yn  lueddu, 
ac  hyd  yn  nod  "yn  cymhell, "  y  cenedloerìd 
dychweledig  i  fyw  yn  luddewaidd,  i  ymos- 
twng  i'r  enwaediad,ac  i  ufuddhâu  i'r  dderìdf 
seremoniol,  fel  pe  nasgalientfod  yn  garìwed- 
ig  heb  hyny  ì  Mòr  wrthnn,  a  chroes  i  wir- 
ionedd  yr  efengyl  oedrì  hyn  ! 

15  *  JNyni, yrhai  x  wrth  naturiaeth 

ydym  Iuddewon,  f  ac  nid  y  o'r  Cen- 
hedloedd  yn  bechaduriaid, 



Cyfiawrihàd  drwy  ffydd GALAT.  II. yn  /Yyhrist  yn  unig. 
x  Mat 

y  Mao  7  2 
12.  Tit.  3.  è. 

*  Mae  yr  apostol  ymaynllefaru  wrth  Pedr 
am  danynt  hwy  ili  dau,  ac  am  yr  lud  lewon 
crediniol  yn  gyftredin;  a  thybir  ei  fod  yn 
seilio  ei  ddadi  ar  gyffes  a  wnaethent  hwy  oll' 
o  annigonoldeb  eu  hufudd  dod  eu  hnnain  i'r 
ddeddf,  a'i  ystyried  yn  sail  cyfiawnâd.  f  "Ac 
nid  yn  bechaduriaid  o'r  cenedloedd:"  felly 
mae  gosodiad  y  geiriaa  yn  y  Saesoneg.  Pech- 
aduriaid  y  cyfrifid  y  cenedloedd  gan  yrludd- 
ewon,  heb  y  ddeddf,  heb  obaith,  ac  heb 
Dduw  yn  y  byd;  ac  felly  yn  wir  yr  oeddynt. 

16  *  Yri  gwybod  z  nad  ydys  yn 
cyfiawnhâu  dyn  trwy  weithredoedd  y 

ddeddf,  a  f  ond  trwy  rfydd  lesu  Gnst, 
b  \  ninnau  hefyd  a  gredasom  yng 
Nghristlesu,  fely'n  cyfiawnhâer  trwy 
ffydd  Crist,  ac  nid  trwy  weithredoedd 
y  ddeddf :  c  ||oblegid  ni  chyfiawnhêir 
un  cnawd  trwy  weithredoedd  y  ddeddf. 

z  adn.  19.  pen.  3.  10-12.  a  5.  4.  Job  9  2,3,29.  a  25. 
4.  Salm  130.  3,  4.  Luc  10.  25—29.  Act  13.  38,39.  Rhuf.  3. 
19,20,27,28.      »4.2,13—15.    Phil.  3.  9.  a  peu.  3.   13, 
14,  22—24.  a  4.  5.  Rhuf.  I.  17.  a  3.  21  -26,  30.  a4.  5,  6,  24, 
25.  »  5.  4,  2,  8,  9.  a  8.  1—3,  30-34.  1  Cor.  6  II.  2  Cor.  5. 
19—21.  Phiî.  3.  9.  Heb.  7.  18,  19.  b  adn.  20.  loan  6.  C3, 
69.  a  20.  31.  Act.  4.  12.  1  Pedr  1.  2,  8,  9,  18-21.  a  2.  24. 
*3.  18.  2  Pedr  1.  1.  1  loan  1.  7.  »2.1,2.  Dat.  7.  9,  14. 
«  Gwei  ar  z .— Salm  143.  2. 

*  Er  eu  bod  hwy  yn  Iuddewon,  yn  had 
Abraham,  a'r  ddeddf  a'r  eyfammodau  gan- 
ddynt,  ac  yn  tybied  eu  hunain  unwaith  mewn 
Uawer  gwell  cyflwr  na'r  pechaduriaid  Cen- 
edlig;  eto,  pan  ddaeth  Duw  i  weithredu  yn 
effeithiol  arnynt  trwy  ei  ysbryd,  daethant  i 
wybod  yn  sicr  ac  yn  brofiadol  nad  oedd  bos- 
ibl  cyfiawnâu  dyn,  Iuddew  mwy  na  Groegwr, 
trwy  yr  ufudd-dod  perffeithiaf  a  allai  y  dyn 
ei  hunan  roddi  i'r  ddeddf ;  t  ond  mai  trwy 
ffydd  Ieâu  Grist  yn  unig  yr  oedd  hyny  i  gael 
ei  wneyd.  \  Hyd  yn  nod  hwy  eu  hnnain,  er 
mai  Iuddewon  oeddynt,  wedi  cael  eu  hargy- 
hoeddi  o  hyn,  a  gredasant  yn  Nghrist  Iesu, 
fel  y  cyfiawnêid  hwy  trwy  ffydd  ynddo  ef,  ac 
ìiid  trwy  weithredoedd  y  ddeddf.  |j  Oblegid 

wrth  ystyried  gofynion  manol  y  ddeddf,  a'r 
aneirif  ddiffygion  sydd  yn  y  gorau  o  ddyn- 
ion,  mae  yn  anmhosibi  cytìawnâu  un  dyn 

byw,  o  un  genedl  mwy  na'i  gilydd,  trwy  ei 
ufudd-dod  i  orchymynion  moesol,  llawer  ll.ii 
trwy  orchymynion  Seremoniol  y  ddeddf,  neu 

trwy  unrhyw  gyfiawnder  persouol  o'r  eiddo ei  hun,  Salm  143.  2.  Am  hyny,  gan  nas 
gallai  yr  Iuddewon,  y  rhai  yr  oedd  y  ddeddf 

ganddynt,  gael  eu  cyíiawnàu  trwy  weithred- 

oedd  y  ddeddf ;  pa  ynfydrwydd  oedd  cym- 
hell  y  cenedloedd,  y  rhaj  ni  buasni  y  ddeddf 
ganddynt  erioed  yr  un  fath  ár  Iuddewon,  i 

ddyfod  dàn  y  ddeddf,  a  chadw  ei  defodau 
seremoniol  hi,  er  mwyn  cael  eu  cytìawnâu 
drwyddi :  yn  enwedig  yn  awr  pan  oedd  hi 
wedi  ei  diddymu,  a  Christ  wedi  myned  yn 
ddiwedd  iddi  er  cytìawnder  i  bob  un  sydd 
yn  credu  ì 

17  d*Ac  os  wrth  geisio  ein  cyf- 

iawnbâu  yng  Nghrist,  *y'n  caed  nin- 
nau  hefyd  yn  bechaduriaid,  f\  a  ydyw 
Crist  arn  hynuy  yn  weinidog  pechod  ? 
s  l  Na  atto  Duw. 

884 

d  Rhnf.  9.  30-33.  a 
loan  3.  8,  9.  /  Mat. 
ìb    7.  24-23.    a  8.  2. 

11.7.  «adn. 
I.  21.  Rhuf.  15. 
1  loan    3.  8. 

II.  Rhuf.  6.  1,2. 

S.  2  Cor.  3.7-9. 

£  Gvrel  ar  Rhuf. 

*  Ceisio  ein  cyfiawnàu  yn  Nghrist  yw, 
ceisio  ein  cyfiawnân  yn  unig  trwy  yr  hyn.a 
wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  efe  yn  ein  lle,  ac 
fel  Machnîydd  drosom. — Ac  os  oedd  yr  apos- 
tolion  a'r  cristionogion  Iuddewig,  tra  yr 
oeddynt  yn  ymwithod  à'uhydera'u  cyfiawn- der  deddfol,  ac  yn  ceisio  eu  cyfiawnâu  yn 
Nghrist ;  os  caid  allan  yn  y  diwedd,  eu  bod 
iiwy  o  hyd  yn  bechaduriaid,  neb  eu  cyfiawn- 
âu  na  maddau  eu  pechodau,  o  herwydd  an- 

nigonoldeb  iawn  a  chyfiawnder  Crist  i'w  cyf- 
iawnâu  ;  f  y  caulyniad  a  fyddai,  fod  Crist  yn 

weinidog  pechod,  a'r  efengyl  yn  weinidog- 
aeth  damnedigaeth,  yn  lle  bod  yn  weinidog- 
aeth  yr  Ysbryd,  ac  yn  weinidogaeth  cyfiawn- 

der.  $  Ond  na  atto  Duw,  i'r  fath  bethau 
gael  eu  dywedyd  nâ'u  meddwl  am  Grist  a'i 
efengyl  !  Os  nad  yw  cyfiawnder,  gras,  ac 
efengyi  Crist,  yn  ddigon  i  gyfiawnâu  pwy 

bynag  a  gredo,  heb  chwanegu  pethau  o'r 
ddeddf  at  hyny  ;  yna  nid  yw  efe  ddim  am- 
gen  na  gweinidog  pechod,  yn  gadael  ei  bobl 

hyd  dàn  euogrwydd  ac  arglwyddiaeth 
pechod  ;  na'i  efengyl  ond  goruchwyliaeth 
anmherffaith,  ac  annigonol  i  roddi  bywyd  i'r 
neb  a'i  credo  :  ond  och  rhag  y  fath  feddwl ! 
na  atto  Duw  i  neb  dybied  y  fath  beth  dy- 
chrynllyd  !  Rhoddwn  olygiad  arall,  nea 
ddau,  ar  yr  adnod  ddyrys  hon  : — Megya  pe 
dywedasai    yr    apostol,     Os   ydych    yu    ein 
wneyd  ni  yn  droseddwyr  pechaduius  ara 

geisio  ein  cyfiawnâu  yn  Nghrist  heb  weith- 
redoedd  y  ddeddf ;  yr  ydych  wrth  hyny  ytt 
gwneyd  Crist  yn  weinidog  pechod  ;  oblegid 
efe  a'n  dysgodd  ni  i  geisio  ein  cyfiawnâu 
felly.  Ond  iybia  eraill  fod  yr  «postol  ytua 
yn  rhigHaenu  gwrthddadl  gyffredm  a  wuaid, 
(ac  a  wnair  eto  yn  aml,)  yn  erbyn  cyfiawnâd 

trwy  tfydd,  sef  bod  y  í'ath  athrawiaeth  yn arwain  i  benrhyddid,  ac  felly  bod  Crist  yn 
weinidog  pechod,  megys  pe  buasai  efe  yn 

llaesu  liiwymau  y  rhai  a  gredent  ynddo,  i'r 
ddeddf  foesol.  Am  bob  un  o'r  golygiadau 
anghywir  uchod,  iawn  y  gallasai  yr  apostol 
ddywedyd,  Na  atto  Duw. 

18  h  *  Canys  os  wyf  fi  yn  adeiladu 
drachefn  y  pethau  a  ddistrywiais,fyr 

wyf  yn  fÿ  ngwneuthur  fy  hun  yn  dros- eddwr. 
h  *do.  4,  G,  12-16,  21.  pen.  4.  9-12.  a  5.  11.  Rliuf.  14, 

15.  1  Cor.  8.   11,  12. 

**  Os  oedd  yr  apostol  drachefn  yn  niyned  i 

osod  i  fynu  weithredoedd  y  ddeddf  er  cyf- 
iawnder  ger  bron  Duw,  wedi  iddo  unwaith 
ymwrthod  â  hyny  yn  hollawl  ;  byddai  fel 
adeiladydd  ffol,  yn  ail-adeiladu  yr  un  fath 
dŷ  a  dynasai  efe  unwailh  i  lawr,  fel  yn  an- 
nigonol  i  ateb  ei  ddyben  ef :  t  ac  fel  hyny 
byddai  yn  ei  wneuthur  ei  hun  yn  droseddwr 
anfad  yn  erbyn  Duw  ac  yn  erbyn  ei  gydwy- 
bod  ei  hun,  trwy  syrthio  oddi  wrth  athraw* 
iaeth  gras,  a  diddymu  ei  amcan  ei  hun  o 
gredu  yn  Nghrist  er  cyfiawnâd.  Ond  nis 
gallüi  efe  byth  feddwl  am  wneyd  y  lath  beth 
à  hyn.  Ac  os  byddai  i  neb  arall  droi  yn  al 
i  ymddiried  yn  y  ddeddf ;  byddent  drachefn 
yn  ceisio  gosod  i  fynu  yr  hen  adeilad  a  ddis- 
uywiasent,  i'r  dyben  o  wneuthur  Crist  ya 
unig  sylfaen. 
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19  **Canysyr  wyf  fi  trwy  yddeddf 
*  wedi  marw  i'r  ddeddf, l  fel  y  bydd- 
wn  fyw  i  Dduw. 

«'  pen.  3.  10.  74  Rbuf.  3.  19,  20.  a  4.  15.  a  5.  20.  a  7.  7 
-11,  14,  22,  23.  a  10  4,  5.  k  Rbuf.  6.  2,  11.  a  7.  4,  6,  9. 

Col.  2.  20.    »  3.  3.    I    Pedr  2.  24.         /  ado.  20.    Rhiif.    14.  7, 
8.  ICor.  10.  31.  2  Cor.  5.  15.  1  Tbes.  5.  11».  Tit.  2.  14. 
Heb.  9    14    1  Pedr  4.  1,  2,  6. 

*  Trwy  y  profiad  dwfn  oedd  yr  apostol 
wedi  gatl  o  ysbrydolrwydd,  eliangder,  a  man- 
ylrwydd  y  ddeddf,  yn  ei  gofynion  er  cyf- 
iawnâu,    ac    o    ddyben    Duw   i  argyhoeddi 
0  bechod,  ac  nid  eyfiawnân  y  pechadur 
drwyddi  ;  yr  oedd  efe  wedi  ei  gymmeryd 
yn  hollawl  oddi  withi,  ac  yn  farw  i'w  holl 
drìysgwyliarìau  gynt  am  gyfiawnder  a  bywyd 
tragywyddol  drwyddi.  Yr  oedd  yn  awr  yn 
gwelerì  ei  fod  wedi  ei  ryddâu  orìdi  wrth  y 
drìeddf  fel  cyfammod  o  weiíhredoedrì  ;  fel  y 
gallai  fyw  mewn  ystâd  o  gymmeradwyaeth 
gyda  Duw  trwy  gyfiawnder  Crist,  yn  yrhwn 

y  credodd  efe  i'r  dyben  h'yny.  A  chan  ei 
fod  wedi  ei  ryddâu  oddi  wrth  y  ddeddf,  fely 
gwr  cyntaf,  a  chwedi  myned  yn  eiddo  un  ar- 

sef  Cii^t;  yr  oedrì  yn  galln  byw  ar  well 
egwyddorion,  i  weli  dybenion,a  thàn  rwym- 
edigaethau  newyddion,  mewn  pob  sancteidd- 
rwydd  i  Dduw,  yn  ol  y  rheol  ddigyfnewid  o 
ufudrì-rìorì,  a  rodcUsai  Duw  yn  y  gyfraith. 

20  m*Mi  a  groeshoeliwyd  gyd  â 
Christ:  "feithrbyw  ydwyf ;  Jettonid 
rnyfi,  ond  Crist  sydd  yn  byw  ynof  fi  : 

||  a'r  hyn  yr  ydwyf  yr  awrhon  yn  ei 
fyw  yn  y  cnawd,  ?  ei  fyw  yr  ydwyf 
trwy  fTydd  r  Mab  Duw,  *  §yr  hwn  a'm 
carodd,  ac  a'i  dodes  ei  hun  drosof  fi. 

m  pen.  5.  24.  a  6.  14.  Rliuf.  6.  4—6.  a  8.  3,  4  Col.  2. 
11—14.  n  Rhuf.  6.  8,  13.    a  8.  2.     Eph    2.  4,  6      Col    2 
13.    a  3.  3,  4.  o  loan  14.  19,  20.    a  18    21.    2  Cor.  4.   10, 
II.  a!3.  3,  5.  Eph.  3.   17.  Col.  1,  27.   Dat.  3.  20         p  2  Cor 

j  4.  II.  a  10  3.  1  Pedr  4.  1,  2.  q  adn.  16.  pen.  3.  II  lo*n 
6.  57.  Rhuf.  1.  17.  a  5.  2.   2  Cor.   1    24.    a  5.  7,  15.    Phil    4. 

I  13.  1  Pedr  I.  8.  r  Io*n  1.  49  a  3.  16.  3j.  a  6.  69.  a  9. 
35-38.  Act.  8.  37.    a  9.  20.    1  Thes    1.   10.    1   loau  1.7.   a  4. 
9,  10.  14.  a  5.  10-13,  20.  s  peo.  1.  4.  Mat.  V0.  28.  Ioan 
15.  13.  Rhuf  8.  37.  Eph.  5.  2,  25.  Tit.  2.  14.  Dat.  1.  5. 

j  *  Yn  wir  yr  oedd  efe  wedi  ei  groeshoelio 
i  gyda  Christ :  yr  oedd  y  gofynion  oedd  gan  y 

'ddeddf  arno  ef  werìi  eu  hateb  gan  ei  Fach- 
I  níydd,  yn  ei  ufudd-dod  hyd  angau  ar  y  groes  ; 
|  a  thrwy  ei  undeb  ef  â  Christ,  yr  oerìrì  efe 

'  wedi  marw  i  bob  ymrìdybyniad  deddfol,  yn gystal  ag  i  gariad  a  chyfeilíach  y  by:l,  mwyn- 
iant  a  gwasanaeth  pechod,  yn  nghyd  a'r  holl 

\ egwyddorion  cnawdol  hyny,  oedd  yn  ei 
i  wneyd  ef  mòr  fywiog  gynt.  +  Eto  yr  oedrì 
efe  yn  byw,  mewn  gobaith  newyrìrì  ac  ef- 
engylairìd,  trwy  gyfraniad  o  fywyd  newydd 
ijw  enaid,  trwy  alluoedd  newydrìion  o  fwyn 
|  âarì,  a  chynhyrfiarìan  ac  egwyrìdorion  new- 
!  yddion,  y  rhai  oedd  fel  cymhelliadau  newyrìd- 
'  ion  i  laftir  a  bywiogrwydrì.  i  Eto  nid  efe  yn i  gymmaint  oedd  yn  byw  fel  hyn,  ond  Crist 
yr  hwn  oerìrì  yn  byw  ynrìrìo  ef,  trwy  ei  Ys- 

|  bryd,  ei  allu,  a'i  ras  ;  yn  Uywodraethu  ei 
!  farn  a'i  gynneddfau  ef,  yn  ei  arìrfurfio  ef  i'w 
1  rìrìelw  ei  hun,  ac  yn  ei  rìrìefnyrìrìio  ef  lel 
ì  offeryn   i'w  ogoniant.     ||  Felly,  y   bywyrì  yr oerìrì  efe  y  pryrì  hwnw  yn  ei  fyw  yn  y 
cnawd,  wedi  ei  amgy  lehu  â  gwrthddrychan  a 
themtasiynau  byrìol,  nid  oedrì  yn  ei  fyw  ar 

|  egwyddorion  cnawdol,  neu  gyda  golwg  ar 
bethau  allanol,   ond    trwy    ffydrì  Mab  Duw; 
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megys  yr  oerìd  yn  ymrìdybynu  arno  ef  am 
bob  peth,  ac  >n  ymgais  am  wneyrì  pob  peth 
yn  ol  ei  ewyllys  ef,  a  chyrìa  golwg  <*r  ei  og- 
oniant  ef.  §  Ac  yr  oedrì  efe  yn  cael  ei  gym- 
hell  i  hyn  gan  yr  ystyriaeth,  fod  y  Gwared- 
wr  gogonerìrìus  hwn  werìi  ei  garu  ef,  pan 
oedd  yn  erlidiwr  chwerw,  a  chwedi  ei  loddi 
ei  hun  i  angau  ar  y  groes,  fel  aberth  dros  ei 
bechorìau  ef. 

21  f*Nid  wyf  yn  dirymmu  gras 

Duw  :  f  çanys  os  o'r  ddeddf  y  mae 
u  cyfiawnder,  yna  y  bu  x  Crist  farw  yn ofer. 

t  adn.  18.  Salm  33.  10.  Mírc  7.  9.  Rhuf.  8.  31.  u  Gwel 

ar  adn.  16.  pen.  3.  21.  a  5.  2— 4.  Rhuf.  10.  3.  all.6. 
*  Es    49.  4.  Jer.  8.  8.  I  Cor.  15.  2.  14,  17. 

*  Yn  hy  n  oll  yr  oerìd  yr  apostol  yn  dal  yn 
gadarn  at  ei  egwyddorion  efengy  Ltirìrì  :  nirì 
oedd,  ni  feiddiai,  ac  ni  fynai  fod,  mòr  anni- 
olchgar  a  rìirmygu,  gwrthorì,  neu  ddirỳmu 
gras  yr  efengyl,  cariad  Crist,a  rhad  ewyllys- 
rìa  Duw,  yn  thoddi  ei  Fab  dros  bechaduriaid, 
ac  yn  rìei  byn  pechaduriaid  fel  yn  gytìawn 
trwy  ffydd  ynddo  ef.  t  Y  rhai  oedd  yn  dadl- 
au  dros  gyfiawnâd  trwy  weithredoedd  y 
ddeddf,  yr  oeddynt  hwy  yn  dirỳmu  gra3 
Duw  hyd  ag  yr  oerìd  ynddynt;  oblegid  os 

oedd  cyfiawnrìer  i  fywyd  tragywydrìol  i'w 
weithio  allan  trwy  ufudd-dod  dynion  i'r 
drìerìdf,  mewn  unrhyw  ystyr  yn  y  byd  o 
hóni  ;  yna  bu  Crist  farw  yn  ofer,  i  gyflawni 
peth  dros  ddynion  y  gallasent  hwy  ei  gyf- 
lawni  idrìynt  a  throstynt  eu  hunain  :  îe,  os 
oes  gan  ein  gweiihredoerìd  niryw  ran  yn  ein 
cytìawnâd  ger  bron  Duw,  yr  oedd  angau 

Crist  yn  annigonol  o  hóno  ei  hunan,  i'n  cyf- 
iawnâu,  ac  yna  nid  yw  gras  yn  ras  mwyach. 
Rhuf.  11.  6.  Dechreuodd  Paul  lefaru  wrth 
Ptdr  yn  adn.  14;  ac  nid  yw  duwinyddion 

yn  cytuno,  pa  un  ai  parâd  o'i  ymadrodd  ef 
wrth  Pedr  yw  y  cwbl  hyd  ddiwedd  y  bennod 
ai  nirìê,  nac  yn  mha  le  inae  yn  rìyòenu  os 
nadê.  Tybia  rhai  mai  diwedd  adn.  17,  yw 
diwerìd  ei  ymarìrorìd  ef  wrth  Pedr;  ac  niai 
wrth  y  Galatiaid  mae  yn  llefaru  oddi  yno  yn 
mlaen,  allan  o  helaethrwydd  ei  galon  ar 
yr  un  mater  pwysig:  ond  pa  fodd  bynag  am 
hyny,  yr  un  yw  yr  athrawiaeth. 

PEN.  III. 
Y  mae  efe  yn  gofyn  pa  beùh  a\i  cynhyrfodd 

hwy  i  ymadael  â'r  ffydd. 

*0  a  FGalatiaid  ynfyd,  b  pwy  a'ch 
Uygad-dynodd  chwi  cfel  nad  ufudd- 
hâech  i^rgwirionedd,  -\  i  ba  rai  o  flaen 
eu  llygaid  y  portreiadwyd  d  Iesu  Grist, 
wedi  ei  groeshoelio  yn  eich  plith? 

a  adn.  3.  Deu».  32.  6  1  Sara.  13.  13.  Luc  24.  25.  Eph. 
5.  15.  I  Tim.  6    4.  b  pen.  1.  6.  a  4.  9.  a  5.  7,  8.   Mat.  24. 
24  Act  S  9—11.  2  Cor.  11.3,  13—15.  Eph.  4.  14.  2  The». 
2  9—12.  2  Pedr  2.  18.  Dat  2.  20.  a  13.  13,  14.  a  1S  3. 
cAct.  6.  7.  Rhuf.  2.  8.  a  6.  17.  a  10.  16.  2  Cor.  10.  5. 
2  Thes.  1.8.  Heb  5.  9.-  all.S.  lPedrl.22.  a  4.  17. 
d  1  Cor.  I.  23,  24.  a  2.  2.  a  11.  26.   Eph.  3.  8. 

*  Gwerìi  carìarnâu  ei  weinido^aeth  a'i  ath- 
rawiaeth  ei  hun  trwy  adroddiad  o  amgylch 
iadau  gwirionerìrìol,  mae  yrapostol  yn  ìnynerì 
rhagdrìo  i  ddadlau  y  pwnc  am  gyfiawnâd 

trwy  ffydd  yn  fwy  union-gyrchol  â'r  Galat- 
Liirì  ;  y  rhai  rnae  efe  yn  geryrìdu  yn  llỳm,fel 
dynion    anystyriol,    rìifcrìdwl,  ac  yntyd,  yn 
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y  Galatiaid. 

cymmeryd  eu    hnrlo  a'u   Uygad-dynu  fel  hyn.symlyr  efengyl,  i  ymddiried,    mewn  rhan  o 
mòr  rhyfeddol  oddi  wrth  y  gwirionedd.  Ýs- 

tyr  y  gair  ebashane,  "  llygad-dynu, "  medd- 
ant  yw,  swyno,  hudo  â  llediith,  fel  na  fedry 
Ilygaid  ganfod  peth  yn  iawn  fel  y  mae.  Mae 
y  gair  a  gyfteithir  "ufuddâu,"  hefyd,  yn  ar- 
wyddo  credu  yn  gystal  aç  ufuddâu:  credu  y 
gwirionedd  sydd  yn  ein  dwyn  i  ufuddâu 
iddo  ;  ac  mae  ammau,  neu  anghredu  y  gwir- 
ionedd,yn  gweithioanufudd-dod  iddo,  megys 
ag  yn  y  Galatiaid  hyn.  f  Yroedd  dyoddefaint 
a  marwoheth  Crist,  yn  nghyd  à'r  dybenion 
a'r  ffrwythau  grasol  o  hyny,  wedi  cael  eu 
pregethu  mòr  eglur  yn  mhlith  y  G  iatiaid,  â 
phe  buasent  wedi  gweled  «i  groeshoeüad  ef 

â'u  Ilygaid,  neu  fel  pe  buasai  wedi  cael  ei 
ddangos  mewn  portreiad  yn  eu  plith. 

2  *  Hyri  yn  unig  a  ewyllysiaf  ei 
ddysgu  genych ;  Ai  wrth  weithred- 
oedd  y  ddeddf  y  e  derbyniasoch  yr 
Yspryd-^ynte  wrth  wrandawiad  ffydd  ? 

e  adu.  5,  1*4.  Act.  2.  3S.  a  8.  15  a  10  44—47.  a  11.  15 —  18.  a  15.  8.  a  19  2-6.  I  Cor.  12  7-13.  2  Cor.  11.  4. 

Eph.  1.  13,  14.  Heb.  2.4.  1  Pedr  1.  '».  /Rliuf.  1.17. a  10.  16,  17. 

*  Yr  oedd  yn  bur  hawdd  penderfynu  y 
ddadl  mewn  ychydig  eiriau  :  nid  oedd  ar  yr 
apostol  ddim  ond  eisiau  cael  gwybod  ganddynt 
hwy,  pa  uu  ai  trwy  arddodiad  dwylaw  y 
gau  athrawon  Iuddewi&r  y  derbyniasent  hwy 
ddoniau  gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glân,  ai  ynte 
trwyddo  ef,  yr  hwn  a  ddygodd  iddynt  y  new- 
yddion  da  a  gorfoleddus  am  iachawdwriaeth 

rad  trwy  ffydd  yn  Nghrist.  Pe  buasai  rai  o'r 
gau-athrawon  yn  gallu  gwneyd  gwyrthiau  i 
gadarnâu  eu  hathrawiaeth,  a  chyfranu  doniau 

gwyrthiol  i'w  canlynwyr,  buasai  rhyw  esgus 
gan  y  Galatiaid  i  wrando  arnynt ;  ond  gau  y 
gwyddent  hwy  nas  gaîlent,  yr  oeddynt  yn 

dra  dîesgus  ac  ynfyd 'yn  gwrando  arnynt. 

3  *  A  ydych  chwi  mor  ynfyd  ? 
^gwedi  i  chwi  ddechreu  yn  yr  Ys- 
pryd,  a  bprfFeithir  chwi  yr  awrhon 
yn  y  cnawd  ? 

g  peu.  4.  7-10.  *  5.  4—8.  a  6.  12—14.  Heb.  7.  16—19. 
a9.  2.  9,  10. 

*  Gan  y  gwyddení  hwy  mai  drwy  Paul,  a 
gweinidogaeth  yr  efengyl,  ac  nid  drwy  y  gau- 
athrawondeddfol,  y  derbyniasent  yr  Ysbryd  ; 
yr  oeddynt  yn  dra  ynfyd  os  oeddynt  yn  dis- 
gwyicyrhaedd  graddau  mwy  o  bertfeithrwydd 
yn  awr,  drwy  ymostwng  i  ddefodau  cnawdol 
y  gyfraith,  nac  a  allasent  ddisgwyl  drwy 
lynu  yn  athrawiaeth  bur  yr  efengyi,  a  gwein- 
idogaeth  yr  Ysbryd  yn  yr  hon  y  dechreuas- 
ent.  A  ydych  chwi  mòr  ynfyd,  ebai  yr  apos 
tol,  a  meddwl  y  falh  beth  â  hyny  ?  gadael  y 
pethau  gorau  i  gael  mwy  o  berffeithrwydd 
mewn  pethau  gwaelach,  îe  pethau  hollawl 
ddiles  a  pharod  i  ddiflanu. 

4  h  *  A  ddîoddefasoch  gymmaint 
yn  ofer  ?  f  os  yw  ofer  hefyd. 

h  Ezec.  18.  24.  Heb.  6.  4-6.  a  10.  32—36.  2  Pedr  2.  20 
-22.  2  loan  8. 

*  Yr  oedd  y  Gabtiaid  yn  ddiammau  wedi 
dyoddef  llawer  o  erledigaethau,  yn  enwedig 
oddi  wrth  yr  Iuddewon,  o  herwyddeu  proffes 

o  athrawiaeth  yr  efengyia'u  hymlyniad  wrthi: 
ac  a  brofent  hwy  wedi  y  cwbl  mai  ofer  oedd 

eu  proffes,  gan  golli  yr  holl  fudd  o'u  dyodd- 
efiadau,  trwy  ymadael  âg   alhrawiaeth  bur  a 

leiaf,  mewn  cjflawniadau  deddfol?  f  Gobeith- 
iai  yr   apostol   nad    oedd  y  cwbl   fel    hyn  yn  \ 
ofer;  ond  rhaid  ei  fod  felly  yn  sicr,  oddigerth  | 

iddynt  hwy  gael  eu  hadferu  o'u  camgyminer- iad  andwyol. 

5  *  Ỳr  hwn  gan  hynny   sydd  yn 
1  trefnu  i  cliwi   yr  Yspryd,  k  ac  yn 
gwneuthur  gwyrthiau  yn  eich  plith,  I 
1  ai  o  weithredoedd  y  ddeddf,  neu  o 
wrandawiad  ffydd  y  mae  ? 

i  Gwel  ar  adn.  2.-2  Cor.^3.  8.  t  Act.     14.  3,  9,  10. a  19.  II,  12       Rliuf.  15.   19.      1  Cor.  1.  4,  5.      2  Cor.  10.  4. 
a  12.   12.  a  13.  3.         /adn.  2. 

*  Gwel  ar  adn.  2:  yno  mae  yr  apostol  yn 
gofyn  pa  fodd  y  derbyniasent  hwy  yr  Ys- 
bryd  ;  yma  mae  yn  gofyn  pa  fodd  y  trefn- 
wyd,  neu  y  rhoddwyd  ef  iddynt,  a  pha  fodd 
y  gwnaed  gwyrthiau  yn  eu  plith,  ai  o  weith- 
redoedd  y  ddeddf,  neu  o  wrandawiad  ffydd  ? 
pa  un  ai  trwy  offerynoldeb  pregethwyr  cyf- 
lawniadau  deddfol,  ai  ynte  trvvy  weinidogion 
yr  efengyl?  Mae  y  cyfeiriad  nnion-gyrchol 
hwn  at  y  Galatiaid,  y  rhai  oedd  dàn  rëolaeth 
y  gau-athrawon,  gwrthwynebwyr  )r  apostol 
yn  ddangosiad  amlwg  mai  trwy  ei  weinid 
ogaeth  ef  yr  oeddynt  wedi  cael  y  doniaii 
hyny  o  eiddo  yr  Ysbryd  Glân.  Ac  yr  oedd 
mynychu  y  gofyniadau  fel  hyn,  yn  adn.  2  ac 
yma,  yn  dangos  fod  yr  apostol  wedi  cyth 
ruddo  yn  fawr  wrth  eu  camymddygiad  hwynt, 
ac  yn  ystyried  eu  cyfeiliornad  hwynt  yn  beth 
o  bwys  mawr;  ac  nad  oedd  eu  holl  broffes 

hwynl,  a'u  dyoddefiadau  o  herwydd  eu  prò- 
ffes,  ond  hollawl  "ofer, "  os  paràent  hwy  yn 
y  cyfryw  gyfeiliornad. 

6  m  *  Megis  y  credodèŵbraham  i 
Dduw,  t  ac  y  cyfrifwydíddo  yn  gyf- iawnder. 

m  adn.  9.   Gen.  15.  6.    Rbuf.  4.  3—6,  9,  10.    a  9.  32,  38, 
Iago  2.  23. 

*  Megys  y  cyfiawnâwyd  Abraham,  tad  y 
ffyddlomaid,  felly  y  rhaid  cyfiawnâu  holl  hâd 
Abraham,  sef  ei  had  ef  rnewn  ystyr  ysbrydol, 

pa  un  bynag  a'i  Iuddewon  ai  Cenedloedd. 
Ond  "credodd  Abraham  i  Dduw  ;"  hynyyw, 
efe  a  gydsyniodd  â  gwirionedd  yr  holl  add- 
ewidion  a  roddasai  Duw  iddo,yn  enwedigyr 

addewid  am  y  Messiah  o'i  lwynau  ef,  ác  ym 
ddiriedodd  yn  Nuw  am  y  cyfiawniad  o  hon 

ynt,  oblegid  mae  pob  un  o'r  gweithrediadau 
hyuy,  o  eiddo  y  meddwl  yn  gynnwysedig 
mewn  credu  ;  ac  fel  hyny  cyfiawnâwyd  ef. 
t  Nid  ffydd  Abraham  ynddi  ei  hun,  neu  ei 
waith  ef  yn  credu,  a  gyfrifwyd  iddo  yn  gyf- 
iawnder  ;  ond  y  peth  y  credodd  efe  ynddo, 
ac  am  dano,  sef  cyfiawnder  Crist  y  Mes- 
siah,  a  gvfrifwyd  iddo  yn  gyfiawnder. 
Credodd  Abraham  i  Dduw,  a  chyfiawn- 
âwyd  ef  trwy  gredu,  cyn  enwaedu  arno 
erioed ;  gan  hyny  nis  gallai  yr  enwaed 
iad  fod  yn  ddim  yn  nghyfiawnâd  na  chad- 
wedigaeth  neb  pwy  bynag,  fel  y  taerai  y  gau- 
athrawon  ei  fod  :  gallai  Duw  gyfiawnâu  y 
neb  a  gredent  wedi  diddymu  yr  enwaediad, 
yn  gystal  â  chyn  ei  ordeinio. 

7  n  *  Gwybyddwch  felly  mai  y 
°rhai  sydd  o  ffydd,  fy  rhai  hynny 
yw  plant  Abraham. n  Salm  100    3.    Luc  21.  31.  Heb.  13.  23 

29.  loan  8.  39.  Rhuf.  4.  11—16,  24.  a  9.  7,  8 



Âmffydd GALAT.  IIT. 
a'r  ddeddf. 

*  Iîydded  sicr  i'r  Galatiaid  gan  hyny,  mai 

/  rhai'oedd  yn  gwir  gredu  yn  Nghrist,  yn  ol n  addewidion,  megys  y  eredodd  Abraham 
mwog  ;  ty  rhai  hyny  uiewn  ystyr  ysbrydol 
>edd  ac  ydyw  gwir  blant  Abrahara,  y  rhai  a 
iderbynir  ac  a  arddelwir  gan  Dduw  fel  y 
iyfryw,  ac  a  fendithir  gan  Dduw   gydag  Ab 
aham  ffyddlawn.  Yr  oedd  hyn  yn  dyfod  yn 
igos  iawn  at  yr  Inddewon,  y  rhai  a  ymffrost- 
ent  gymmaint  fod  Abraham  yn  dad  ganddynt; 
blegid  yr  oedd    yn    gystal  â  dywedyd,  nad 
>eddynt  hwy  yn  wir  blaní  i  Abraham,  nad 

)eddynt  hwy  ddim  o'r  had  y  gwnaethid  yr 
iddewidion  iddynt,  os  oeddynt  hwy  yn  dis- 
wyl  cyfiawnder  trwy  weithredoedd  yddeddf 
r  byn  ni  chafodd  ac  ni  ddisgwyliodd  Abra- 
am  erioed  :  nid  trwy  weithredoedd  ond  trwy 
yfrifiad,  y  c>tìawnâwyd  ef. 

8  p  *  A'r  ysgrythyr  yn  *  rhag-wel- 
d  mai  trwy  flfydd  y  mae  'Duw  yn 
yfiawnhâu  y  Cenhedloedd,  *fa  rag- 
ìfengyìodd  i  Abraham,gö7i  ddywedyd, 
\  Ynot  ti  y  bendithir  yr  holl  genhedl- 
)edd. 

p  ado.  22.  pen.  4.  30.  losn  7.  38,  42.  a  19.  37.  Rhnf.  9. 
Í7.  2  Tim.  3  15— 17.  q  Aet.  15.  15-18.  r  Rhuf.  3.  28 
30.  •»  9.  30.  a  Heb.  4.  2.  t  adn  16.  Gea.  12.  3  « 
I.  a  22.  18.  a  26.  4.  a  28.  14.  a  49.  10.  Salm  72.  7.  Ei 
I.  a  65.  9.  Act.  3.  25,  26.  Dat.  11.  15. 

*  "  A'r  ysgrythyr  yn  rhag-weled,"  sef  yr 
ifsbryd  Glân  yn  yr  ysgrythyr,  trwy  ysbryd- 
liaeth  yr  hwn  yr  ysgrifenwyd    yr  Hen  Des- 
jament.  Yr  oedd  efe  yn  "  rhag-weled,"  nen 
n  gwybod  cynghor  ac  arfaeth  Duw,  mai 
rwy  ffydd  heb  weithredoedd  y  ddeddf,  yr 
»edd  efe  yn  nieddwl  cyfiawnâu  y  cenedloedd 
)an  ddelai  cyflawnder  yr  amser  i  hyny.  tAm 
yny  efe  a  rag-efengylodd  felly  i  Abraham, 
an  hyny  nid  athrawiaeth  newydd  ydoedd 

i;  yr  efengyl  oedd  Paul  yn  b'regethu  yn  awr 
'r  Galatiaid,  hòno  a  bregethodd  Dnw  gynt  i 
^braham,  pan  welodd  efe  ddydd  Criöt  ac  y 
Iawenychodd.  %  I  brofi  hyny,  mae  yr  apos- 
ol  yn  crybwyll  addewid  Duw  i  Abraham, 
nai  ynddoef  y  bendithid  yr  holl  genedloedd, 

r  hon  addewid  sydd  i'w  deali  am  gyfiawn 
er  a  phob  bendith  ysbrydol  yn  Nghrist,  yr 
wn  oedd  i  ddyfod  o  lwynau  Abraham  o  ran 
r  cnawd.  Gelwir  ef  yn  ddymuniant  yr  holl 
;enedloedd,  ac  yn  ei  enw  ef  y  gobeith- 
ai  y  cenedloedd,  a  goleuni  i  oleuo  y  cenedl- 

>edd.  Mae  yn  amlwg  mai  addewid  i'w  chyf- 
awni  yn  nyddiau  yr  efengyl,  a  thán  oruch- 
vyliaeth  y  Messiah,  yw  yr  addewid  hon  ; 
[•blegid  ni  chyfiawnwyd  mo  bóni  tra  parâodd 
r  hen  oruchwyliaeth,  ac  ni  fwriadwyd  mo 
òno  yn  beth  cyffredin,  i  gynnwys  "  yr  holl 
enedloedd,"  nac  i'w  derbyn  i  gyfranogi  o 

(a^orfreintiau  a  bendithion  had  naturiol A.brdham. 

9  *  Felly  gan  hynny,  uy  rhai  sydd 
|)  ffydd  fafendithir  gyd  âg  Abraham 
iyddlawn. 

»adn.  7,  8,  14,  29.  Rhof.  4.  11,  16,  24. 

*  Y  rhai  sydd  yn  credn  yn  Nghriät  Iesu 
'r  ffydd  hòno  mae  yr  efengvl  yn  ofyn,  ac ydd  yn  ymofyn  am  gyfiawnder  yn  unig 
rwyddo  ef;  ty  rhai  hyny,  a  neb  arall,  a 
endithir  â  bendithion  yshrydol  gydag  Abra- 

am  ffyddlawn,  hyny  yw,  yr  un'modd  ac  y endithiwyd   Abraham,   yr    hyn    oedd    trwy 

gyfrifiad  o  gyfiawnder  Crist  iddo  ar  ei  waith 
yn  credu,  ac  nid  trwy  yr  enwaediad,  na  diin 

gweithredoedd  deddfol  o'i  eiddo  ei  hun. 

10  **  Canys  cynnifer  ag  y  sydd  o 
weithredoedd  y  ddeddf,  v  f  dan  fell- 
dith  y  maent :  canys  ysgrifenwyd, 

z  %  Melldigedig  yw  pob  un  nid  yw  yn 
aros  yn  yr  holl  bethau  a  ysgrifenir  yn 

llyfr  y  ddeddf,  i'w  gwneuthur  hwynt. x  adn.  11.— Gwel  ar  pen.  2.  16  -Luc  18.  9—13.  Rhnf. 
4.15.     a  7.  9—13.  a  8.  7.  y  Deut.  1 1.  26-28.    a  29.  20. 
Es.  43.  28.  Mat.  25.  41.  z  Dent.  27.  26.  Jer.  11.  3.  Ezeo. 

18.  4.  Rhuf.  3.  19,  20.  a  6.  23.  lago  2.  9—11. 

*  Bod  dàn  y  ddeddf,  ac  o  weithredoedd  y 
ddeddf,  yw  bod  dàn  y  ddeddf  fel  cyfammod 
0  weithredoedd,  a  dysgwyl  cyfiawnder  a 

bywyd  trwy  ein  hufudd-dod  ein  hunain  i'r 
ddeddf,  yn  ol  telerau  y  cyfammod  gweith- 
redoedd  hwnw.  tCynnifer  ag  sydd  o  weith- 
redoedd  y  ddeddf  felly,  dàn  felltith  y  maent, 
dàn  ddedfryd  gyfiawn  o  golledigaeth  amarw- 
olaeth  dragywyddol.  {  Yr  achos  o  hyny  yd- 
yw,  am  nad  oes  neb  a  all  aroa  yn  yr  holl 

bethau  a  ysgrifenir  yn  Uyfr  y  ddeddf,  i'w 

gwneuthur  hwynt :  ufudd-dod"  perffaith,  di- goll,  a  pharâus  mae  y  ddeddf  yn  ei  ofyn  ;  a 

Ìle  ni  chaffo  hyny  i'r  manylrwydd  eithaf,  nis 
gall  hi  lai  na  melltithio. :  oblegid  pwy  bynag 
a  gadwo  y  gyfraith  i  gyd  oíl,  ac  a  ballo 

mewn  un  pwnc,  mae  efe  yn  euog  o'r  cwbl. 
"  Canys  ysgrifenwyd  :"  yn  Deut.  27.  26. 
Mae  yn  vir  mai  deddf  Moses,  ac  nid  cyfain- 
mod  Adda,  a  feddylir  yn  fwyaf  union-gyrch- 
01  yn  y  l!e  crybwylledig  yn  Deuteronomium  ; 
eto  rhaid  i  ni  ystyried  fod  meîltith  yn  neddf 
neu  gyfammod  Adda  yn  gystal  ac  yn  neddf 
Moses  ;  ac  mae  yn  amlwgmai  y  felltith  fwy 
cyffredinol  hòno  a  feddylir  ynoa  gan  yr  apos- 
tol,  fel  y  mae  yn  cael  ei  hegluro  trwy  yr  hyn 
a  ddywedodd  Moses  er  cadarnâu  ac  awdur- 

dodi  ei  gyfraith  a'i  ornchwyliaeth  ef. 

11  a  *  Ac  na  chyfiawnhëir  neb  trwy 
y  ddeddf  ger  bron  Duw,  eglur  yw : 

oblegid,  b  \  Y  cyfìawn  a  fydd  byw 
trwy  ífydd. 

a  1  Bîen.  8.  46.  Job  9.  3.  a  40.  4.  a  42.  6.  Salm  19.  12. 
a  130.  3,  4.  a  143.  2.  Preg.  7.  20.  Es.  6.  5.  a  53.  6.  a  64.  6. 
Iago  3  2.  1  Ioar»  1  8-10.  Dat.  5.  9.  a  7.  I4ä  15.  b  Hab. 
2.  4.  Rhuf.  1.  17.   Heb.  10.  38. 

*  Mae  yr  apostol  yn  dangostrwy  ysgrythyr 
arall,  eto,  allan  o'r  rlen  Destament,  na  chyf- 
iawnêir  neb  trwy  weithredoedd  y  ddeddf  ger 
bron  Duw.  Gallant  gael  eu  cyfiawnàu  ger 
bron  dynion  trwy  eu  hymarwtddiad  rnoesol 
a  difai,  fel  nas  gallo  dynion  roddi  dim  yn  eu 
herbyn  ;  ond  nis  gall  neb  gael  ei  gyfiawnâu 
feily  ger  bron  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  gweled 
ysgogiadan  pechadurus  y  galon,  yn  gystal  â 
gweithredoedd  allanol  y  fuchedd.  t  Mae  efe 
yn  profi  hyn  trwy  y  cyferbyniad  sydd  rhwnij 
ffydd  a  gweithredoedd  ;  a  tisrwy  ffydd  rnae  y 
cyfiawn  yn  byw,  nid  trwy  weithredoedd  :. 
trwy  grediniaeth  gadarn  o  addewid  Duw,  ac 
ymorphwysiad  ffyddiog  ar  Grist  am  gyfiawn- 
der  a  bywyd  tragywyddol.  Gwei  ar  Rhuf. 
1.  17. 

12  *c  A'r  ddeddf  nid  yw  o  ffydd  : 
f  eithr,  d  Y  dyn  a  wna  y  pethau  hyn- 
ny,  a  fydd  byw  ynddynt. 
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c  Rlmf  4.  4,  5,  14,  16.  a  9.  30-32.  a  11.  6.  d  Lef 
18.  5.  Neh.  9.  29.  Esec.  20.  11,  13.  Mat.  19.  17.  Luc  10.  25 
—28.  Rhuf.  10.  5,  6. 

*  Ac  mae  yn  sicr,  rriai  nid  o  ffyd'l,  nac  yn 
ol  trefn  ffydd,  mae  y  ddeddf  yn  cyfiawnâu  ; 
teithr  raae  yr  ammodau  a  sefydlodd  hi  i  hyny 
yn  wahanol  iawn;  y  dyn  a  atebo  ei  holl  of- 
ynion  hi  yn  beiffaith,  trwy  wneuthur  yr  hyn 
oll  mae  hi  yn  orchymyn,  hwnw,  a  neb  ond 
hwnw,  a  çyfiawnêir  ac  a  gaiff  fywyd  ganddi 
hi  :  felly,  os  na  bydd  ufudd-dod  dyn  i'r 
ddeddf  yn  barâus,  yn  ddibechod,  ac  heb 
ddim  diffyg  ynddo  ;  yr  hyn  sydd  beth  an- 
mhosibl  i  un  dyn  yn  ei  ystâd  syrthiedig 
bresenol,  mae  efe  can  belled  o  allu  cael  byw- 
yd  trwyddi  hi,  fel  nas  gall  efe  ei  ryddâu  ei 
hunan  oddi  wrth  ei  melltith  hi. 

13  *  Crist  a'n  e  llwyr-brynodd  oddi 
wrth  felldith  y  ddeddf,/f  gan  ei  wn- 
euthur  yn  felldith  trosom  :  s  Jcanysy 
mae  yn  ysgrifenedig,  h  Melldigedig 
yw  pob  un  sydd  y'nghrog  ar  bren  : .  4,  §.      Es.    53.    5-7,    10-12. 

Mat.  26    29.     Rhuf  3.  24—26. 
.    Eph.  5.  2.    Tit.  2.   14.   Heb. 
a  10.  4-10.    1   Pedr  1.  18-21 
2.    a  4.  10.    Dat.  1.  5.    a  5.  9 
Jer.  44.   22.    a  49    13.     Rl.uf. 

i.  17.  23.  a  18.  10,  14,  15.  a21. 
i,  V.  Esth.  7.10.  «9.  14.  Mat.  27.5.  1  Pedr  2.  24. 
A  Josh.  10.  26,  27. 

*  MeÜtith  y  ddeddf  yw  y  goll-farn  hòno, 
sydd  yn  ein  dedfrydu  ni  i  drueni  tragywydd- 
ol  am  ein  hanufudd-dod  iddi,  a'n  diffyg  o'i 
chadw:  ac  yn  awr,  Crist  a'n  llwyr  brynodd 
ni,  y  rhai  oll  a  gredwn  ynddo,  oddi  wrth 
feiltith  y  ddeddf,  trwy  ei  roddi  ei  hun  yn 
bridwerth  drosom,  ac  yn  iawn  dros  ein 
pechodau.  t  Yn  ol  trefn  y  cyfammod  rhwng 
Duw  Dad  ag  yntau,  daeth  Crist  dan  dded- 
fryd  a  chosp  y  gyfraith,  yn  ein  Ile  a  throsom 
ni,  pan  fu  efe  yn  hoeliedisj,  fel  y  gwaethaf  o 
ddrwg  weithredwyr,  rhwng  y  lladroa  ar  y 
groes.  Fel  hyn  ̂ wnaed  ef  yn  felltith  drosom 
ni  ;  fel  yr  arwyddid  yn  y  dull  o  farwolaeth 
a  ddyortdefodd  ;  oblegid  yr  oedd  y  fath  hyn 
o  angau,  nid  yn  unig  y  mwyaf  gwarthus  yn 
mhliîh  y  Rhnfeiniaid,  Jond  dynodir  ef  hefyd 
yn  Mltigedig  yn  nghyfraith  Moses.  (Deut. 
SSI.  23,)  Ue  y  dywedir  "  Melltith  Duw  sydd 
i'r  hwn  a  grogir,"  neu  yn  ol  geiriad  yr  apos- 
tol  yma,  "  Melltigedig  yw  pob  un  sydd  yn 
nghrôg  ar  bren."  Gan  fod  bwriad  Duw  i 
waredn  dynion  fel  hyn  oddi  wrth  felltith  y 
ddeddf,  trwy  ddyoddefaint  a  marwolaeth 
warthus  a  phoenus  ei  anwyl  Fab  ar  y  groes, 

yn  nghyd  â'r  holl  gospedigaeth  a  ddyòddef- 
odd  ef'e  yno ;  am  hyny  efe  a  gyhoeddodd  y 
fath  hyn  o  gospediííaeth  yn  feüligedig,  fel 
yn  arwyddawl  o'iddtaledd  ofnadwy  ef,  pan 
ysgrifenwyd,  "  Melltig^dig  yw  pob  un  sydd 
yn  nghròg  ar  bren."  Dywedwyd  uchod  mai 
melitith  ÿ  ddeddf  yw,  dedfrydiad  pechadnr 
i  drueni,  neu  gospedigaeth  dragywyddol  :  ni 
ddyoddefodd  Crist  gcspedigaeth  na  thrueni 
tragywyddol  ì  o  herwydd,  am  ei  fod  yn 
Dduw  yn  gystal  ac  yn  ddyn,  yroedd  ei  ddy- 
oddefiadau  amserol  ef  yn  gwneyd  iawn,  a 
boddlonrwydd  anfeidrol,  i  gyfiawnder  Duw, 

yn  dangos  drwg  pechod  i'r  graddau  eithaf, 
ac  yn  anrhydeddu  y  ddeddf  yn  y  tnodd  cyf 
lawnaf.  Gwnaed  Crist  yn  feütith,  nid  yn- 
ddo  ei  hunan,  ond  drosom  ni,  fel  yr  oedd  yn 
dyoddef  melltith  a  digofaint  Duw  ara  ein 
pechodau  ni. 

14  **  Fel  y  delai  bendith  Abra- 
ham  ar  y  Cenhedloedd,  k  trwy  Grist 

Iesu ;  '  'f  fel  y  derbyniem  addewid  yr 
Yspryd  trwy  fFydd. 

»  Gwei  ar  adn.  6-9,  29.  Gen.  12.  2,  3.  Fs.  41.  8.  »51. 
2,3.  Rhuf.  4.  3-17.  *  adn.  16.  Gen.22.  18.  Es  49.6. 
a  52.  10.  Luc  2.  10,  II.  Act.  2.  39.  a  3.  25,  26.  a  4  18. 
Rhuf.  10.  9— 15.  lTim.2.  4-6.  /<idn  2,  5.  pen.  4.  6. 
Es  32.  15.  a44.  3,4.a59.  19-21.  Jer.  31  33.  a  32.  40.  Ezec. 
II.  19.  a  36.  26,  27.  a  39.  29.  Joel  2.  28,  29.  Zec.  12.  10. 
Luc  11.  13.  a  24.  49.  loan  7.  39.  Act.  I  4,  5.  a  2.  33,  38. 
a  5.  32.  a  10.  45—47.  a  II.  15,  16.  Rliuf  8  9-16,  26,  27. 
1  Cor.  12.  13.  2  Cor.  1.  22  Eph.  1.  13,  14.  a  2.  18,  22. 
16.  a  4.  30.  1   Pedr  1.  22.  Jud.  19,  20. 

*  Yn  y  modd  tra  rhyfeddol  a  grasol  uchod, 
yr  agorwyd  ffordd  i  fendith  Abraham,  sef 
cyfiawnâd  trwy  ffydd,  ddyfod  ar  y  Cenedl- 
oedd  yn  gystal  ág  íuddewon,  trwy  Grist 
Iesu  :  f  ac  fel  y  derbynini  y  Cenedloedd  hef- 
yd  ddonÌHU  addawedig  yr  Ysbryd  Glân,  îrwy 
ffydd  i  selio  iddynt  wirionedd  yr  efengyl; 

a'i  ras  sancteiddâol  ef,  i  selio  iddynt  eu  rhad 
gyfiawnâd  eu  hunain.  Yn  lle  y  felliith 
drom  oeddem  ni  yn  haeddu,  wele  bob  ben- 

dith  a  dawn  ysbrydol  yn  dyfod  ar,  ac  i'r  neb 
a  gredant  ;  a'r  cwbl  trwy  abeith  ac  iawn 
Iesu  ar  y  groes  :  gwnaed  ef  yn  felltith  dros- 
om,  fel  y  bendithid  ni  ynddo  a  thrwyddo  ef. 

15  m  *  Y  brodyr,  dywedyd  yr  wyf 
ar  wedd  ddynol  ;  n  f  Cyd  na  byddo 
ond  ammod  dyn,  J  wedi  y  cadarnhâer, 
||  nid  yw  neb  yn  ei  ddirymmu,  neu  yn 
rhoddi  atto. 

m  Rhuf.  6.  19.  1  Cor.  15.  32.        n  Heb.  9.  17. 

*  "  Ar  wedd  d<lynol  :  "  sef  drwy  esampl-o 
bethau  cyffredin  yn  mhlith  dynion,  ac  mewn 
geiriau  digon  adnabyddus  a  dëalladwy  gan 
ddynion.  t  Ni  a  wyddom  am  natur  cyfatn- 
mod  o  addewidion,  neu  deslament  ;  !le 
byddo  ond  amniod  wedi  ei  g%vneyd  gan  ddyn 
cyfnewidud  a  byr  ei  olwg;  X  eto,  os  bydd  yr 
ammod  wedi  ei  chadarnàu  yn  rheolaidd,  trwy 
seliad  ac  enw  y  testamentwr,  ||  bydd  yn  ang- 
hyfreitldawn  i  neb  arall,  hebei  gydsyniad  ef, 
wneyd  un  cyfnewidiad  ynddi,  trwy  ei  di- 
rymu  ar  y  naill  law,  na  chwanegu  dim  ati  ar 
y  Ilaw  arall.  Yn  awr,  yr  oedd  cadarnâd  y 

cyfammod  âg  Abraham,  a'r  addewidion  pen- 
nodawl  iddo  ef  a'i  Had,  wedi  cymmeryd  lle 
yn  mhell  cyn  cyfraith  a  goruchwiiiaeth  Mos- 
es;  gan  hynny  nis  gellid  eiddirymu  na  rhoddi 

ato,  drwy  ddim  yn  y  gyfraith  a'r  oruchwil- 
iaeth  hòno,  fel  yroeddy  gau-athrawon  Iudd- 
ewaidd  yn  ceisio  gwneyd.  Nid  oedd  Duw 
yn  meddwl  cyfnewid  ei  drefn,  ei  gyfaínmod, 
na'i  addewidion  byth  ;  ac  ni  ddylasai  dynion 
ryfygu  y  fath  beth.  Diaththc  yw  y  gair  a 
gyfieithir  "ammod"  yma,  a  chyfieithir  yr  nn 
qair  "  testament  "  yn  Matt.  26.  28,  ac  amryw 
«anau  erail! :  am  ei  brîodol  ystyr,  edryched 

y  darllen>dd  Cymreig  dan  y  geiriau  cyfam- 
modt  a  Testament,  yn  y  Geiriadur  Ysgryth- 

yrol. 
lg  o*i  Abraham  y  gwnaethpwyd 

yr  addewidion,  ac  i'w  had  ef.  f  Nid 

yw  yn  dywedyd,  Ac  i'w  hadau,  megis 
am  lawer ;  l  ond  megis  am  un,  Ac  i'tb 
had  di,  p  ||  yr  hwn  yw  Crist. 

•  adn.  8.  Gen.  12.  7.    a  13.   15,  16      a  15.  6.    •  17.  7,  8 
»21.12      a  22.  17,  18.     »26.3,4.     a  28.  13,  14.     »49.10 
p  ado.  27—29.     Rhuf.   12    5.    1  Cor.  12.  12,  27.    Eph.  4 
16.  a  5.  29,  30,  32.  Col.  2.  19.  a  3.  11. 
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*  Ni  a  gawn  yr  addewidion  hyn  yn  Gen. 
2.  3,  a  22.  18 :  yn  y  lle  blaenaf  dy wedir, 
'  A  holl  deuluoedd  y  ddaear  a  fendithir  ynot 

i  ;  "  ac  yn  yr  ail  le  dywedir,  "  Ac  yn  dy 
lad  di  y  bendithir  holl  genedloedd  y  ddaear  :  " 
elly  yr  oedd  yr  addewidion  i  Abraham  ac 
'w  had  ef.  Mae  yr  apostol  yn  dywedyd 
tddewidion,  un  ai  o  herwydd  ail  roddi  yr  un 
tddewirì,  neu  ynte,  yn  cymmeryd  i  mewn 
iddewidiou  eraill  hefyd.  t  Nid  oedd  yr  Ar- 
;lwydd  ychwaith  yn  cynnwys  holl  hiliogaeth 
iibraham  yn  yr  addewidion  hyn,  fel  pe  buas- 
i  yn  rhoddi  ei  holl  had  naturiol  ef  i  mewn  ; 

ond  mae  yn  eu  cyfyngu  iddo  ef  a'i  Had, 
n  y  rhif  unigol  ;  yr  hyn  oedd  yn  dangos,  yn 
'I  agoriad  yr  apostol  ei  hun  ar  y  geiriau, 
mai  Crist  yn  benaf  a  feddylid,  yn  nghyd  ag 
raill  yn  unig  fel  yn  perthyn  i  Grist,  ac  yn 
ael  eu  hystyried  fel  yn  un  àg  ef.  Tybia 
hai  mai  Crist  ei  hun  yn  bersonol  a  feddyl- 
r,  fel  yn  deilliaw  o  ran  y  cnawd  o  Abraham  ; 
thybia  eraill  mai  Crist  mewn  ystyrddiryel- 
diy  ac  ysbrydol  a  feddylir,  fel  yn  cynnwys 
i  holl  had  ysbrydol,  neu  bawb  a  gredant  yn- 
do  ef,  pa  un  bynag  ai  Iuddewon  ai  Cenedl- 
edd  a  fyddoat :  mae  pawb  felly,  mewn  ys- 
yr  gyfammodol,  yn  "  had  Abraham,  ac  yn 
tifeddion  yn  ol  yr  addewid,"  (adn.  29.)  ac 
id  oes  neb  arall,  hiliogaeth  Jacob,  mwy  na 
ad  Ishmael  ac  Esau,  yn  had  ysbrydol  Abra- 
am,  ond  y  credinwyr. 

17  ?*A  hyn  yr  wyf  yn  eiddywed- 
d,  rf  am  yr  ammod  a  gadarnhâwyd 
'r  blaen  gan  Dduw  yng  Nghrist, 
nad  yw  y  ddeddf  oedd  s  bedwar  cant 
deg  ar  ímgain  o  flynyddoedd  wedi, 

!|  yn  ei  ddirymmu,  n  i  wneuthur  yr 
iddewid  yn  *  ofer. 

g  pen.  5.  16.  1  Cor.  1.  12.  a  7.  29.  a  10.  19.  2  Cor.  9. 
Eph.  4.  17.  Co!.2.  4.  r  Gen.  15.  18.  a  17.  7,  8,  19. 

uc  1.  63-79.  îoan  1.  17.  a  8.  56-58.  Rhuf.  3.  25.  2  Cor. 
I  20.  Heb.  11.  13,  17-19,  39,  40.  1  Pedr  1.  11,  12,  20. 
Gen.  15.  13.  Ex.  12.40,  41.  Act.  7.  6.  t  adn.  15.  Job 
1.8.  Es.  14.  27.  a23.18.  Heb.  7.  13.  «  adn.  21.  Num. 
.  19.  Heb.  6.  13-  18.  *  pen.  5.  4.  Num.  30.  8.  Salm  33. 
.  Rhuf.  3.  3.  1  Cor.  1.  17. 

*  Mae  yr  un  peth  o  ran  sylwedd  wedi  ei 
Jywedyd  "  ar  wedd  ddynol,"  drwy  y  gy- 
jelybiaeth  o  "  ammod  dyn,"  yn  adn.  15, 
kel  ar  yr  adnod    hòno.     t  Yn    Nghrist,  a 
iyda  golwg  ar  Grist,  fel  pen,  cyfryngwr, 
iachniydd,    a  sylwedd  y  cyfammod  hwn  o 
Idewidion,  y  cadarnâodd  Duw  ef  "o'r 

iaen"  i  Abraham  trwy  lŵ,  trwy  arwydd  yr 
jiwaediad,  trwy  fynych  addewidion  o  hóno, 
wy  y  fath  gyflawuiadau  difrifol  a  arferid  i 
idarnâu  cyfammodau ;  fGen.  15.  9—18,) 
>d  yn  ddiweddaf  cafodd  ei  gadarnâu  yn 
|;rffaith  a  chyffawn  yn  marwolaeth  ac  aberth 
ì'ist.  %  Pedwar  cant  a  deg  ar  hugain  o 
•nyddoedd  wedi  cadarnâu  y  cyfammod  ag jbraham,y  rhoddwyd  y  ddeddf  ar  Sinai  ;  ac 
jae  dysgedigion  yn  cyfrif  yr  amser  fel  hyn  : 
IGwnaed  yr  addewid  gyntaf  i  Abraham 
;m  oedd  efe  yn  75  mlwydd  oed,  Gen.  12.  3, 
l  JC  o  hyny  hyd  enedi^aeth  Isaac,  pan 
idd  efe  yn  yant  oed,  yr  oedd  25  mlynedd  ; 
en.  21.  5  ;  yr  oedd  Isaac  yn  60  oed  pan  an- 
I  Jacob,  Gtn.  25.  26;  aeth  Jacob  i'r  Aipht 
f  130  oed,  Gen.  47,  9  ;  ac  ymdeithiodd  yr 
raehaid  yno,  yn  ol  cyfieiíhiad  y  Deg 
;  ihnugaiu,    (Septuagint.)     Exod.    12.    40, 

215  mlynedd  ;  yr  hyn  a  wnâ  y  cyfrif  cywir  o 

430  o  flynyddoedd.  Gwel  hetyd'ar  Act.  7.6. 
||  Y  ddeddf  a  roddwyd  fel  hyn  bedwar  cant 
a  deg  ar  hugain  o  tìynyddoedd  ar  ol  cadarnâu 
ycyfammodag  Abraham,  nid  oedd  yn  di- 
rymu  y  cyfammod  hwnw,  i  wneuthur  yr 
addewid  yn  ofer :  ni  fwiiadodd  Duw  y 
ddeddf  i  hyny,  ac  ni  buasai  y  fath  ddirymiad 

yn  cydsefyll  â'i  ddoethineb,  a'i  ffyddlondeb 
digyfnewid  ef.  Dengys  hyn  yn  amlwg,  mai 
trwy  ffydd  yn  Nghrist  mae  cael  bywyd  tra- 
gywyddol,  ác  nid  trwy  weithredoedd  y 

ddeddf,  y  foesol  na'r  seremoniol :  a  dengys 
hefyd  mòr  gyfeiliornus  oedd  y  gau-athrawon 
Iuddewaidd  hyny,  oedd  yn  cymhell  enwaed- 
iad  a  chyflawniadau  deddfol  erail!  ar  y  Gal- 

atiaid,  a  christionogion  y  dyddiau  a'r  gwled- 
ydd  hyny. 

18  y  *Canys  os  o'r  ddeddf  y  mae 
yr  etifeddiaeth,  f  nid  yw  hayach  o'r 
addewid  :  2  \  ond  Duw  a'î'  rhad-rodd- odd  i  Abraham  trwy  addewid. 

y  adn.  10,  12,  26,  29.  pen.  2.  21.  Bhaf.  4.  13—16.  a  8. 
17.  g  Gwel  ar  adn.  16.— Salm  105.  6—12,  42.  Mica  7.  18 
—20.  Luc  1.  54,  55,  72,  73.  Heb.  6.  12—15. 

*  Os  o'r  ddeddf,  a  thrwy  y  ddeddf,  mae 
hawl  i  fendith  Abraham,  ac  i'r  etifeddiaeth 
nefol,  yr  hon  a  gysgodid  drwy  yr  etifedd- 
iaeth  o  Ganaan  gynt ;  tyna  nid  yw  hayach 

(mwyach)  o'r  addewid,  na  thrwy  yr  addew- 
id  :  oblegid  y  maededdf  ac  addewid,  gweith- 
redoedd  a  gras,  yn  yr  ystyr  hyn  o  honynt,  yn 

hoîlawl  wahanol,  a  cbyferbyniol  i'w  gilydd. 
\  Ond  mae  yn  amlwg  i  Dduw  rad-roddi  yr 
etifeddiaeth  i  Abraham  a'i  had  trwy  addew- 
id,  trwy  gyfiawnder  ffydd  ;  ac  mae  yr  add- 

ewid  a'r  etifeddiaeth  yn  sicr  byth  i'r  boil  had 
ysbrydol. 

19  a*  Beth  gan  hynny^/w  y  ddeddf? 
b  f  Oblegid  troseddau  y  rhoddwyd  hi 
yn  ychwaneg,  c  %  hyd  oui  ddelai  yr 
had,  i'r  hwn  y  gwnaethid  yr  addewid ; 
\\a  hi  adrefnwyd  dtrwy  angelion  eyn ìlaw  cyfryngwr. 

a  Rhuf.  3.  1,  2.  a  7.  7—13-.  *  adn.  21-24.  Deuí.  4. 
8,  9.  Salm  147.  19,  20.  Luc  16.  31.  loan  7.  45—47.  a  15.  22. 
Rhuf.  2.  13.  a  3.  19,  20.  a  4.  15.  a  5.  20,  21.  a  7.  7— 13. 
1  Tim.  1.  3,  9.  c  adn.  16,  25.  pen.  4.  1—4.  d  Deut. 
33.2.  Act.  7.  53.  Heb.  2.  2,  5.  e  Ex.  20.  19— 21.  a  24. 
1—12.  a  34.  27—35.  Lef.  1,  &c.  Deut.  5.  23—31.  a  9.  13—20, 
25—29.  a  18.  15—19.  Salm  106.  23.  Ioan  l.  17.  Act.  7.  38. 

*  Gallai  rhyw  rai  ofyn,  I  ba  rìdyben  gan 
hyny  y  rhoddwyd  y  ddeddf  o  gwbi  i  IsracI,os 
na  roddwyd  hi  i  gael  bywyd  tragywyddol 
drwy  ei  cbadw?  tl  hyn  mae  yi  apostol 
yn  ateb,  ddarfod  i  Dduw  ei  chwanegu  hi  at 

y  cyfammod  a'r  addewid  i  Abraham,  o  her- 
wydd  troseddau;  nidi  ddwyn  i  mewnffordd 
newydd  i  gyfiawnâu  pechaduriaid,  ond  i  fod 

fel  Uaw  forwyn  i'r  addewid  ei  hun  yn  ei 
hamcan  mawr;  i  ddatguddio  peohod,  i  wa- 
hardd  pechod,  ac  i  argyhoeddi  yr  Israeliaid 

o  bechod,  eu  hcuogrwydd  a'u  perygl  mawr-; 
yn  nghyd  â'u  hangen  am  y  faü;  addewid  ras- 
ol,  a'u  tueddu  i  droi  eu  gwyneban  at  Grist 
a'i  aberth  dros  bechodau.  Yr  oedd  y  ddeddf 
foesol  yn  argyhoeddi  o  bechod,  a'r  ddcddf 
seiemoniol  trwy  gyí-godau,  yn  dangos  aberth 
dros  bechod,  a  gwaredigaeth  oddi  wrth  be«h- 

(»d  ;  a'r  ddwy  yn  nghyd  yn  cadw  addoliad 
Duw  yn  mhlith  yr  luddewon,  heb  iddynt 
syrthio  ymaith  yn  hollawl  i   eilun-addoliaeth 
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Nad  yw  y  ddeddf  yn GALAT.  III. erbyn  addewidion  Duw. 

a  drygioni.  \  Fel  hyn  y  gweîodd  Duw  yn 
dda  i  bethau  fod  hyd  oni  dtlaeth  yr  Had 

hwnw  i  Abrabam,  sef  Crist ;  i'r  hwn  yn  ar- 
benig  y  perthynai  yr  addewidion,  ac  yn  a 
thrwy  yr  hwn  yr  oeddynt  yn  cael  eu  cyf- 
lawni :  ||  a  chyhoeddwyd  y  ddeddf  ar  Sinai, 
a  ffurfiwyd  hi  yn  gyfammod  cenedlaethol, 
trwy  weinidogacth  angelion,  a  thrwy  gyf- 
ryngiad  Moses  fel  cysgod  o  Grist  y  gwir 
Gyfryngwr.  Mae  yn  amlwg  wrth  ysgrythyr- 
au  eraiíì  i'r  ddeddf  gael  ei  rhoddi  trwy  wein- 
idogaeth  angelion  ;  (gwel  Salm  68.  17  ;  Act. 

7.  53  ;  a  Heb.  2.  2,)  ond  mae  yn  ddi'ammau 
bod  y  Gair  (Loyos)  yn  blaenori  yn  eu  plith 
bwy,  ac  mai  yn  ei  enw  ef  yr  oeddynt  hwy 
yn  ei  chyhoeddi  hi,  fel  ei  heroàron  (  heralds ) 

a'i  osgorddion  gweinyddawl  ef. 

20  /*  A  chyfryngwr  nid  yw  i  un  ; 
8  f  ond  Duw  sydd  un. 

/Job  9.  33.  Act.  12.  20.  1  Tim.  2.  5.  g  adn.  17.Gen. 
15.  ÌS.  a  17.   1,2.  Rhuf.  3.  29,  30. 

*  Yn  awr  cyfryngwr,  fel  mae  y  gair  ei  hun 
yn  arwyddocâu,  sydd  gyfaill  yn  cyfryngn 
rhwngdwy  blaid,  ac  nid  ywi  weithredu  gydag 
un,  a  thros  un,  heb  weithredu  gydag  a  thros 
y  llall  hefyd  yr  un  modd  :  +  ond  Duw,  oddi 
wrth  yr  hwn  y  rhoddwyd  y  ddeddf  i  Israel 

trwy  law  Moses,  nid  oedd  ond  un  o'r  pleid- 
iuu  yn  yr  addewid  i  Abraham  a'i  had  ys- 
brydol  o  bob  cenedl  ;  ac  am  hyny,  gan  fod 

credinwyr  o'r  cenedloedd  yn  gynnwysedig 
yn  yr  addewid  hòno,  ac  nad  oeddynt  hwy 

nâ'u  cynnrychiolwyr  yn  bresenol  yn  ngwn- 
euihuriad  cyfammod  Sinai,  nac  yn  perthyn 
dîm  i  hwnw,  yr  hwn  a  wnaed  yn  unigâ  had 
naturiol  Abraham  ;  fel  hyny  nis  gallai  yr  or- 
uchwyliaeth  rhwng  Duw  â'r  Iuddewon  ddi- 
rymu  yr  addewid  rad,  fiaenorawl,  yr  hon 
oedd  yn  cyrhaeddyd  at  y  cenedloedd  befyd. 

Nid  oedd  ond  un  o'r  pleidiau  yn  nghylam- 
mod  Abraham  yn  bresenol  pan  roddwyd  y 
ddeddf  ;  sef  Duw  ei  hr.nan  :  oblegid  nid  cen- 
edl  Israel  fel  y  cyfryw  oedd  y  blaid  arall  yn 

y  cyfammod  hwnw  ;  nid  oedcl  un  ran  i'r  rhai 
digred  o  honynt  yn  y  bendithion  penaf  yn- 
ddo  ;  ac  yr  oedd  yr  holl  gredinwyr  o  bob  oes 
a  chenedl  yn  perthyn  iddo,  trwy  rinwedd  eu 

hnndeb  â'r  Had,  i'r  hwn  y  gwnaethid  yr 
addewid.  Gallai  Moses  yn  wir  gytryniMi 
mewn  cyfammod  rhwng  Duw  ac  I^rael:  ond 
nid  oedd  ganddo  ef  awdurdod  i  newid  na 
dirymu  y  cyfammod  ag  Abraham  ;  yr  hwn 

gan  hyny,  oedd  yn  parâu  mewn  grym  â'r 
holl  gredinwyr,  ar  ol  rhoddi  y  ddeddf,  yn 
<.'ystal  â  chyn  hyny.  Ond  yn  rhoddiad  y 
ddeddf  nid  oedd  ond  un  o  bleidiau  cytflm- 
mod  Abrabam  yn  bresenol  fel  y  dywedwyri, 
açf  Duw  :  nid  yw  hyn  vn  dywedyd  nad  oedd 

Crist  yn  bresenol,  fel  IEHOFAH,  a'r 
Gweithredydd  mawr  yn  rhoddiad  y  ddeddf ; 
ond  yn  unig  ei  fod  ef  yno  yn  gweiihredu  feí 
deddfwr,  ac  nid  fel  cyfrynywr,  neu  ftl  yn 
cynnrychioli  yr  hoîi  gorph  o  gredinwyr  :  yn 
yr  ystyr  hyny  dywedwn  eto,  nad  oedd  ond 
un  blaid  o  gyfammod  Abraham  yn  bresenol, 
sef  Dnw  :  Duw  sydd  un.  Nid  oes  dim  yn 

ddyrys  nac  yn  dywy'.l  yn  yr  adnod  uchod  a'i 
«hyniifìeryd  ar  ei  phen  ei  hun;ond  yn  ei 
chyspylltiad  âg  ymadrodd  blaenorawl  yr 
apofltol,  addef  y  dnuinyddion  oll  ci  bod  yn 
bur  anhawdd  ei  ddeall :  hyny  a  barodd  ys- 
grifenu    niòr  faith   arni    mewn   gwailb  mòr 

fyr.  Cymmerwyd  y  cwbl,  agos  air  yn  air 

allan  o  Guyse  a  Scott,  â'r  hyn  y  cytnna  ein 
dau  awdwr  eraill,  ond  eu  bod  hwy  yn  feith 
ach  o  lawer.  Gobeithio  y  bydd  yr  hyn  a  ys 
grifenwyd  yn  rhyw  gymmoith  i  ddeali 

rhan  hyn  o'r  gair  dwyfol. 
21  h*  A  ydyw  y  ddeddf  gan  hyn 

ny  yn  erbyn  addewidion  Duw  ? '  f  N 
atto  Duw  :  *  J  canys  pe  rhoisid  dedd 
a  allasai  fywhâu,  'yn  wir  o'r  ddedd 
y  buasai  cyfiawnder. 

h  Mat.  5.  17-20.    Rhuf.  3.  31.    a  7.  7-13. 
17— Gwel  ar   Rhuf.  3    4,  6-  k  pen.  2.  19,  21.— Gwel 
Rbuf.  3.  20.        /  Rhuf.  3.  21,  22.    a  9.  31.  a  10.  3-6.  Phi 
3.6-9.   Heb.  11.  7. 

*  A  ydyw  y  ddeddf  gan  hyny,  yn  ol  y  d 
hyn  o  osod  pethau  allan,  yn  groes  yn  ei  bw 
iad  a'i  gweithrediad  i  rad  addewidion  Duw 
fel  y  mỳn  yr  athrawon  Iuddewaidd  lec 
daeru  ?  Ncu  a  oes  y  fath  gyferbyniad  rhynj 
ddynt,  fel  mae  y  naill  yn  dirymu  y  llall,  a 
yn  ei  gwneyd  yn  ddiles  a  dîeffaith  ?  Áy( 
yw  deddf  Sinai  yn  erbyn  addewidion  Duw 

Abraham  a'i  had  ysbrydol,  ac  yn  erbyn  y  cy 
lawniad  o  honynt  i'r  rhai  crediniol  dàn  ; 
oruchwyliaeth  hòno  ?  +  Na  atto  I)uw,gwrtl 

oder  y  fath  feddwl  gyda'r  atgasrwydd  mw; 

af ;  pell  fyddom  ni  o  dybied  bod  y  fath  an', hysondeb  a  gwrthwynebiad  yn  ngoruchwy 

iaethau  Duw  :  nid  oes  dim  ìle  i'r  fath  dyb 
gan  fod  y  naill  wedi  ei  rhoddi  er  gwasanae» 
i'r  llall,  ac  nid  fel  y  cyfiawnâer  ni  trwy 
naill  yn  gystal  a'r  llaîl.  Er  bod  cyfamnu 
Sinai  yn  wahanol  i  gyfammod  Abraham, 
ddeddf  foesol  fel  rhëol  dyledswydd,  yn  u* 

hanol  i'r  efengyl  sylfaen  gobaith  pechadnr, 
chysgodau  y  seremoniau  yn  wahanol  i  Gri 
y  sylwedd ;  eto  nid  oeddynt  yn  erbyn 
gilydd,  ond  y  nadl  fel  y  dyv\edw\d,  \ 

mhob  ystyr  yn  wasanaethgar  i'r  llall,  ac  fe 
mewn  pertìaith  gysondeb  a  chydgordía 
\  Yn  wir  pe  rhoisid  deddf  a  allasai  roi  byw; 

i  bechadur  syrthiedig,  yna  o'r  ddeddf  y  b 
asai  cyfiawnder,  neu  gyfiawnâd  by wyd ; 
buasai  holl  drefn  iachawdwriaeth  trwy  Gri 
had  addawedig  Abraham,  yn  afieidiol: 
felly  yn  wir  buasai  y  ddeddf  yn  erbyn  ad 
ewidion  Dnw,  yn  eu  dirymu  ac  y  n  eu  gwne; 
yn  ofer.  adn.  17. 

22  m  *  Eithr  cyd-gauodd  yr  ysgryt 

yr  bob  peth  dan  bechod,  n  f  íel 
rhoddid  yr  addewid  trwy  fîydd  Ie; 

Grist  °  i'r  rhai  sydd  yn  credu. 
m  adu.  8—10,  23.  ShÌdj  143.  2.    Rhuf.  3.  9-20,  23,   I 

12,  20    a  11.  32.         n  adn.  M— 17,  29.  Rhuf.  4.  11—16. 
•i<1,  21.    2  Tim.  1.  î.  Heb.  6.  13—17.    a  9.   15.    2  Pedr 
a  3.   13.  1   Ioau  2.  25.    a  5.  11-13.         o  Marc  16.  16    toi   , 
15-18.  36.  a  5.  24.  a  6.  40.  a  II.  25,  26.  a  12.  46.    a  20. 
Act.   16.  31.   Ilhuf.  10.  9.  1  loan  3.  23,  24.  a  5.  24. 

*  Ond  cyn  belled  oddi  wrth  roddi  deddl  1 
allasai  fywâu,  mae  y  ddeddf  ei  hun,  a  bl 
ysgrythyr  sanetaidd  yr  Ilen  Destament,  I 
ei  rhediad  cyfir*'dinoî,  yn  cyhoeddi  UoH  dd)l 
ion  y  byd,  luddewon  â  Chencdloedd,  r 
bechaduiiaid  ;  ac  yn  canad  pawb  wrrth  na  I 
i  fynn,  megys  mewn  carchar,  dàn  ddedfrl 

o  gondemniad,  yn  analiuog  i  wneyd  ía1! 
am  bechodau  a  aethant  heibio,  na'u  cymmj 
adwyo  eu  hunain  i  Dduw  am  yr  amse.I 
ddaw,  trwy  eu  hufndd-dod  eu  hunain  ;  oi 
wrth  yr  hyn  nid  oes  yr  un  ddeddf  a  all 
gwaredu  byth.     t  Dy  ten  Duw  yn  y  cyd-gl 
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id  hwn  i  t'ynu  oedd,  dangos  gwerth  yr  ef- 
?ngyl  ;  fel  y  byddai  i'r  addewid  rad  o  fadd- 
Miant,  b}  wyd,  ac  iachawdwriaeth  trwy  ffydd 

yn  Nghrist,  gael  ei  rhoddi  a'i  chyfìawni,  • 
!).iwba  gredant  yn  wirioneddol. 

23  *  Eithr  cyn  dyfod  p  ffydd,  y'n 
^adwyd  9  dan  y  ddeddf,  -fwedi  ein 
pyd-gau  r  i'r  ffydd,  yr  hon  oedd  i\v 
iatguddio. 

p  adn.  19,  2»,  25.  a  4.  1—4.    Heb.  12.  1.        q  peii.  4.  4, 
i,  91.     a  5.  18      tthuf.  3    19.     *  B.  14,  15.     1  Cor.  J>.  20,  21. 
Liic  10.  23,  24.   Heb.  11.  13,  39,  40.    1  Pedr  1.  11,  12. 

*  Eithr  cyn  dyfod  Gwrthddrych  raawr  ac 
\wdwr  ffydd,  a  chyn  i  athrawiaeth  ffydd 

;ael  ei  chyhoeddi  a'i  hegluro  yn  gyflawn  yn 
/r  efengyl,  yr  oedd  cenedl  Israel,  yr  eglwys 
-vekdig,  yn  cael  ei  chadw  dàn  oruchwyliaeth 
9  ddeddf :  cedwid  hwy  mae  jn  wir  fel  hyny 
hag  myned  i  eilun-addoliaeth  fel  y  cenedí 
>edd  eraill,  ond  cedwid  hwy  fel  caethion 
|newn  carchar,  neu  dàn  warcheidwaeth,  (fel 
r  arwydda  y  gair  ephrouroumetha, )  dàn 
^iedfrydorchymynol  achondemnioly  ddeddf, 
àn  deimlad  o  euogrwydd,  ac  yn  agored  i 
Idigofaint.  Nid  yn  unig  yr  oedd  anghred 

'nwyr  yn  nghadw  dàn  felldith  y  ddeddf  y 
>ryd  hwnw  fel    pob    amserau  eraill ;  ond  yr 
edd  hyd  yn  nod  credinwyr  yr  hen  oruch 
Vyliaeth  yn  cael  eu  cadw  mewn  ystâd  o 
lywyllwch  a  chaeth  ddysgyblaeth  mewn 
ymhariaeth  i  ddyddian  yr  efengyl.  t  Efo 

'r  oeddynt  fel  hyn  wedi  eu  cyd-gau  i'r  ffydd, 
r  hon  oedd  i'w  datguddio  ;  i  gacl  eu  dysgu 
n  ra<ldol  dàn  ddysgyblaeth  y  ddeddf  i  dder- 
>yn  Crist,  ac  athrawiaeth  y  ffydd  ynddo  ef, 
r  hon  oedd  wedi  hyny  i  gael   ei  datguddio 

yda'r  goleuni  egluraf,  dàn  oruchwyliaeth 
lewydd  o  oleuni  a  gras,  llawer  rhagorach  na 
lim  a  fuasai  o'i  blaen  erioed.  Nid  oedd  neb 
>nd  y  Messiah  mawr,  trwy  ei  aberth  a'i  ef- 
■ngyl,  a  allasai  oll  \ng  y  rhai  hyn  yn  rhydd, 
>edd  yn  nghadw  dàn  y  ddeddf,  a  chwedi  eu 
:yd-gau  fel  hyn  i'r  ffydd. 

24  **  y  ddeddf  gan  hynny  f  oedd 
Ún  hathraw  ni  %  at  Grist,  '  ||  fel  y?n 
jîyfìawnhâid  trwy  ffydd. 
í  *  ado  25.  peu.  2.  19.  a  4.  2,  3.  Mat.  5.  17,  18.  Äcl.  13. 
I*.  39     Rhnf.  3.  iO-22.      a  7.  7—9,  24,  25.    a  10.  4.  Col.  2. 
7.     Heb   7.  13,  19.    a  9.  8— 16.     a  10.  1—14.  t  Gwel  ar 
>en.  2.  16. 

*  Yr  oedd  y  ddeddf  foesol  yn  dangos  i'r 
Ku  ìdewon  en  trueni  a'u  hangen  o  Grist,  a'r 
^ldeddf  seremoniol   yn   ei   holl  gysgodau  a'i 
laberthau,  yn  dangos  Crist  a'i  aberth  mawr 
jddynt  yn  wyneb  eu  trueni  a'u  hangen. 
j  Pel  hyn  yr  oedd  yr  eglwys  Iuddewig  meg- 
|«  mewn  ystâd  o  ysgolheigdod,  fel  plant 
•  làn  ned,  tra  parâodd  yr  hen  oruchwyliaeth  ; 
I  phobpeth  yn  yr  oruchwyliaeth  hòno  fel 
Hithraw,  yn  ei  dysgu  hi  yn  y  gwersi  arwein- 
Jjol,  o  wybodaeth  grefyddol,  trwy  lawer  tasg 
ijinhawdd,  gwaharddiad  caM,  a  baich  trwm, 
|n  cael  eu  gosod  iddi  gyda  Uawer  o  lymder 
jachusol.  iTrefnodd  Duw  i  hyn  fod  hyd 
ildyfodiad  Crist,  i'w  dwyn  hwynt  at  Grist, 
|ìc  fel  y  byddai  Crist  a'i  iachawdwriaeth  yn 
iwy  gwerthfawr  a  derbyniol  ganddynt  ;  ||  ac 
|el  y  ceisient  ac  y  caffent  eu  cyfiawnâu  trwy 
rydd  ac  nid  trwy  weithredoedd  y  ddeddf. 
pan  mai  hyn  oedd  dyben  mawr  y  ddeddf, 
|ef  yr  holl  oruchwyliaeth  seremoniol,  cyfeil- 
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iornad  mawr  yn  yr  luddewon  oedd  glynu  ac 
ymorphwys  o  hyd  ynddi  wedi  dyfod  Crist, 
yn  He  ymwrthod  â  hi  i  fyned  ato  ef  fel  y 
cytìawnêid  hwy  trwy  ffydd. 

25  *  Eithr  wedi  dyfod  u  ffydd, 
x  f  nid  ydym  mwyach  dan  athravv. 

«  ado.  23.  *  pen.  4.  1-6.  Rhuf.  0.  14.  a  7.  4.  lUb. 
7.  11-19.  a  8.  3—13.  a  10    15-18. 

*  Ond  yn  awr,  wedi  i  Grist  gwrthddrych 
ffydd,  ac  athrawiaeth  cyfiawnâd  trwy  ffydd 
ynddo  ef,  gael  eu  llawn  amlygu  dàn  oruch- 

wyliaeih  yr  efengyl ;  a'r  rhai  crediniol  o'r 
íuddewon  eu  hunain,  wedi  eu  dwyn  i  yin- 
ddiried  ynddo  ef  am  gyfiawnder  a  bywyd 
tragywyddol ;  t  maent  yn  awr  wedi  myned 

heibio,  neu  yn  mhellach  yn  mlaen,  nâ'r  or- nchwyüaeth  hòno  ;  ac  nid  ydynt  mwyach 
fel  rhai  dàn  oed,  mewn  ystad  o  aunwybod- 
aeth,  gwendid,  ac  ofn  deddfol,  dàn  ddysgybl- 
aeth  galed  y  ddeddf  :  wedi  dyfod  ffydd,  nid 
ydynt  mwyach  dàn  athraw;  ond  wedi  eu 
detbyn  i  ryddid  mwy  breiniol,  ac  yn  cael  eu 
dysgu  mewn  modd  mwy  eglur  a  helaeth. 
Gellir  cymhwyso  yr  adnodau  uchod  yn 
hawdd  at  brofiad  pob  credadyn  ;  ond  rnae 
yn  amlwg  mai  yn  debyg  fel  yr  ysgrifenwyd 
arnynt  yr  oedd  naeddwl  yr  aposlol  wrth  eu llefaru. 

26  y  *  Canys  chwi  oll  ydych  blant 
i  Dduw  trwy  ffydd  yng  Nghrist  Iesu. 

y  pen.  4  5,  6.  Ioan  1  12,  13.  a  20.  17.  Rhuf.  8.  14—17. 
lor.  6.  18  Eph.  1.  5.  a  5.  1.  Phil.  2.  15.  Heb.  2.  10—15. 
oan  3.   1,9.  Dat.  21.  7. 

*  Yr  oedd  y  Cenedloedd  crediniol,  yn  gys- 
tal  â'r  luddewon  crediniol,  yn  blant  i  Dduw 
trwy  ffydd  yn  Nghrist  Iesu,  ac  yn  cael  eu 
derbyn  i  lawn  ragor-freintiau  y  berthynas 
uchel  hòno,  trwy  eu  hundeb  â  Christ,  a'u 
rhan  yn  ei  aberth  a'i  gytìawnder  ef.  Yr 
oedd  credinwyr  yr  Hen  Destament  yn  blant 
i  Dduw  yn  gystal  a  chredinwyr  y  Testament 
Newydd  ;  gan  hyny  rhaid  i  ni  ddeall  yr 
apostol  yn  llefaru  yma  am  y  cyfryw  blant  i 
Dduw  ar  nad  oedd  megys  dàn  oed,  ond 
rnewn  llawn  oedran  ;  ac  felly  wedi  eu  gwar- 
edu  o  gaethiwed  a  dysgyblaeth  y  ddeddf ; 

a'u  derbyn  i  rydd  a  llawn  fwynâd  o'u  hetif- 
eddiaeth,  yn-ol  rhyddid  yr  efengyl,  yr  hyn 
nis  gwyddai  credinwyr  yr  Hen  Destament 
fawr  ani  dano,  fel  mae  yr  apostol  yn  egluro 
yn  pen.  4.  1 — 7.  Dywedir  fod  y  gair  paid- 
agògos,  a  gyfieithir  "  athraw"  yn  adn.  25,  yn 
arwyddo  un  ag  awdurdod  ganddo  i  attal  a 
cheryddu  plant  ieuainc,  mewn  oedran  mab- anaidd. 

27  2  *  Canys  cynnifer  o  honoch  ag 

a  fedyddiwyd  yng  Nghrist,  a  f  a  wis- 
^asoch  Grist. 

:  Mat.  28.  19,  20.  Marc  16.  15,  16.  Act.  2.  3S.  a  8.  36 
a  9.  18.  a  16.  15,  31—33.  Rhuf.  6.  3,  4  1  Cor.  12.  13. 

Col.  2.  10— 12.  1  Pedr  3.  21.  a  Job  29.  14.  Es.  61.10. 
Luc  15.  22.  Rhnf.  3.  22.  a  13.  14.  Eph.  4.  24.  Col.  3.  10. 

*  Canys  cynnifer  o  honynt,  Iuddewon  a 

Chenedloedd",  ag  a  fedyddiwydyn  enw  Crist, 
yn  y  ffydd  a'r  broffes  o  Grist,  yn  ol  ei  drefn- 
iad  a'i  osodiad  ef,  ac  fel  hyny  a  dderbyn- 
iwyd  i'w  eglwys  ef ;  t  a  wisgasant  Grist  fel 
eu  mantell  o  gyfiawnder.  Tybia  llawer  fod 
yr  apostol  yma  yn  cyfeirio  at  yr  arferiad  o 
dd'íosg  yr  hen  ddillad  wrth  fedyddio,  a 
gwisgo  dillad  newydd,  glân  a  gwynion  yn  y 
fàn  wedi  bedyddio  ;  ond  nid  oes  sicrwydd 
fod  yr  arferiad  hyny  mòr  fore   ag   amser  yr 
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apostol  ;  o  leiaf  nirì  oes  dim  sôn  am  dani  yn 
yr  ysgrythyrau.  Ffydd  yn  Nghrist  yvv  y 
peth  a  feddylir  wrth  wisgo  Crist,  ac  nid  dim 
yn  y  drìeforì  allanol :  pan  mae  Duw  yn  ed- 
rych  ar  ei  bobl  wedi  gwisgo  Crist,  nid  oes 
dim  yn  ymddangos  iddo  ond  Crist ;  maent 
megys  wedi  eu  gorchudrìio  oll  gandrìo  ef, 
fel  y  mae  dyn  yn  y  dillarì  a  rorìdo  am  dano: 
ac  fel  hyn  y  dywerìir  yn  yr  arìnod  nesaf  eu 
bod  oll  yn  un  yn  Nyhrist  ;  fel  pe  na  bydrìai 
onrì  yr  un  person  hwnw.  Gwel  ar  Rhuf. 
13.  14. 

28  b  *  Nid  oes  nac  Tuddew  na 
Groegwr,  fnid  oes  na  chaeth  na  rhydd, 

c  X  nid  oes  na  gwrry w  na  beny w  : 
rfcanys  chwi  ollun  ydych  yng  Nghrist Iesu. 

b  Rl.uf  1.  16.  a  2.  9,  10.  a3.  29,  30.  a  4.  11.  12.  a  9 
24.  a  10.  12— 15.  lCor.  7.19.  Eph.3.  5— 10.  Cot.  3.  II 
c  1  Cor.  7.  14.        rfloan  10.  16.  a  II.  52.  a  17.  20,  21.  I  Cor. 
12.  12.  Eph.  2.  13-22.  a  4.  4,  15,  16. 

*  Nid  oes  yn  awr  drìim  gwahaniaeth 
rhwng  cenerìl  a  chenerìl,  caeth  a  rhydd, 
gwrryw  a  benyw,  o  ran  cymmeradwyaeth 
gyda  Duw,  breintiau  a  bendithion,  dàn  yr 

èfengyl:  nid  oes  dim  derbyniad  i'r  naill  o 
flaen  y  llall  yn  awr,  fel  yr  oedd  dan  yr  hen 
oruchwyliaeth.  t  Mae  y  caethion  crediniol 

yn  awr  yn  "  rhyddion  i'r  Arglwydd  ;"  a'r 
rhyddion  yn  weision  i'r  Arglwydd  :  ac  mae 
yr  ystyriaeth  o  hyn  yn  gwneyrì  y  rhydrìion 

yn  ostyngerìig,  a'r  caethion  yn  llawen.  %  Mae 
crybwyll  am  "  wrryw  a  benyw"  yn  y  cys- 
sylltiarì  hyn  o'r  geiriau  â  bedydrì,  ac  yma  yn 
unig,  yn  cyfeirio  yn  amlwgat  y  gwahaniaeth 

rhwng  enwaeâiad,  yr  hwn  oedd  i'r  gwrryw- 
aid  yn  unig,  â  bedydd,  yr  hwn  a  weinydrìir 
i  fenywaid  hefyd.  ||  Un  corph  dirgelerìig  yn 
Nghrist  Iesu  y  w  yr  holl  grerìinwyr  ;  a  phob 
mur  gwahaniaeth  werìi  ei  dynu  i  lawr  byth, 

a  hwythau  oll  wedi  eu  cymmodi  â'u  gilydd 
ac  â  Duw  ynddo  ef. 

29  *Ac  os  'eiddo  Crist  ydych, 
/fyna  had  Abraham  ydych,  s  X  ac 
etifeddion  yn  ol  yr  addewid. 

e  pen.  5.  24.  1  Cor.  3.  23.  *  15.  23.  2  Cor.  10.  7. 

r"adn.  16,  28.  pen  4.  22-31.  Gen.  21.  10-12.  Rhuf.  4.  12, 
16-24.    a9.  7,  8.    Heb.  II.  18.        g  pen.  4.  7,  28.    Rhuf.  4. 
13.  14.  a  8.  17.    1  Cor    3.  22.    Eph.  3   6.   Til.  3.  7.   Heb.  I. 
14.  a  6.  17.  a  11.  7.  lago  2.  5.  Dat.  21.  7. 

*  ()s  eidrìo  Crist  mewn  gwirionerìd  oedrì  y 
Galatiaid  hyn,  fel  aelodau  bywiol  o'i  gorph 
rìirgeledig  ef,  yn  credu  yndrìo  ac  wedi  ym- 
rodrìi  irìrìo  ;  fyna,  er  eu  borì  yn  rìrìíenwaerì- 
erìig  o  ran  y  cnawd,  ac  yn  Generìloedd  wrlh 
natnriaeth,  eto  yr  oedrìynt  yn  wir  hlant  i 
Abraham  mewn  ystyr  gyfammodol :  % ac 
felly  yn  etifedrìion  yn  ol  yr  arìrìewirì,  yr  hon 

a  wnaed  iddo  ef  a'i  had  ysbryrìoì,  y  penaf 
a'r  blaenor  o  ba  rai  yw  Crist.  Yr  oedd  hyn 
yn  galondid  mawr  i'r  Galatiaid,  y  rhai  a 
ofnent  nad  oedrì  un  ran  irìrìynt  hwy  yn  yr 
arìdewid,  am  nad  oerìrìynt  yn  harì  Abraham 
yn  bl  y  cnawd.  Yr  oedd  hefyd  yn  ergyd 
trwm  ar  gyfeiliornad  y  gau-athrawon. 

PEN.  IV. 

Ein  bod  ni  dan  y  ddeddf  hyd  ddyfodiad 
Crist,  4c. 

A_  HYN  yr  wyf  yn  ei  ddywed- 
yd  :  dros  gymmaint  o  amser  ag  y  mae 
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yr  etifedd  yn  fachgen,  nid  oes  dim 
rhagor  rhyngddo  a  gwas,  f  er  ei  fod  yn 
arglwydd  ar  y  cwbl ; 

n  pen.  3.  23,  29.    Gen.  24.  2,  3.   2  Bren.  10.  1,  2. 
2.  a  12.  2. 

*  Er  dangos  y  rìirfawr  ragofiaeth  sy  rhwng 
yr  efengyl  â  goruchwyliaeth  y  ddeddf,  trwy 
gyffelybiaeth  eglur  a  hawdrì  ei  deall ;  mae 
yr  apustol  yn  dywerìyrì,  bod  yr  etifedd 
dreftadaeth  fawr,  tra  bydrìo  dan  oed,  yn  sef- 
yll  megys  yn  gydradd  â  gwas,  heb  ddim 
rhagoriaeth  rhyngddo  ;  o  ran  darostyngiad, 
a  diffyg  rhyddid  i  ddefnyrìrìio  a  mwynâu  ei 
etifedrìiaeth :  +  er  ei  forì  ar  yr  un  pryrì,  o  ran 
hawl,  yn  berchen  ac  yn  arglwydd  ar  y  cwbl; 

eto  nid  yw  yn  byw  fel  un  a  hawl  ganddo  i'r 
etifeddiaeth,  tra  mae  yn  fachgen. 

2  *  Eithr  y  mae  efe  dan  ymgeledd- 
wyr  a  Uywodraethwyr,  fhyd  yramsei 
a  osodwyd  gan  y  tad. 

*  Yr  etifedd,  a  soniwyd  am  dano  yn  yr 
adnod  o'r  blaen,  tra  mae  yn  fachgen,  a  thàq 
oed,  mae  ei  dad  yn  ei  gadw  ef  dàn  ymgel- 
edd  a  llywodraeth  athrawon,  i'w  addysgu  eí 
yn  y  modd  mwyaf  adrìas  i'w  amgylchiadau 
a'i  oedran,  ac  yn  y  modrì  mwyaf  cymhwys  i 
amgyffrediadau  ei  feddwl  ieuanc  ef.  t  Mae 
byn  i  barâu  hyd  yr  amser  a  osodwyd  irìdo 
gan  ei  dad,  yn  ei  ewyllys  neu  fel  arall ;  hyd 
oni  ddelo  efe  i'w  oed,  i'w  osod  mewn  merìd- 
iant  o'i  etifedrìiaeth.  Hyrì  yma  mae  y  gyffel- 
ybiaeth,  ac  weithian  mae  yr  apostolyn  dyfod 

at  y  peth  ysbrydol,  i'w  egìuro  drwy  y  gyffel- 
ybiaeth  uchod. 

3  *  Felly  ninnau  hefyd,  h  \  pan 
oeddym  fechgyn,  cJoeddym  gaethion 
dan  wyddorion  y  byd  : 

b  pen.  3.  19,  24,  25.  c  adn.  25,  31.  pen.  2.  4.  a  5.  1 
Mat.  11.  28.  Ioan  8.  31-36.  Act.  15.  10.  Rhuf.  8.  15. 

Yn  gyffelyb  i'r  hyn  a  rìrìywerìwyd  uchod 
am  yr  etifedd,  yr  oerìd  yr  eglwy*  Iuddewig, 
mewn  gradrì  o  gaethiwed  dàn  oruchwyliaeib 
Moses  ;  +  a  gellid  dywedyd  ei  bod  mewn  oed 
bachgenairìrì,o  ran  goleuni  ysbryrìol  a  rhydd- 
irì,  breintiau  a  mwynâd,  fel  plant  dàn  oed, 

yn  cael  eu  hyfforddi  a'u  dwyn  i  fynu  i  ystâd 
ragorach  yr  efengyl  jn  nyfodiad  Crist. 
X  Gelwir  deforìau  yr  hen  ornchwyliaeth  yma 
yn  "  wyrìrìorion  y  byrì  :"  yr  oerìrìynt  yn 
dysgu  y  gwydrìorion  lleiaf,  ac  iselaf  o  wy- 
borìaeth  grefyrìrìol,  fel  mae  y  llythyrenau  yu 
cynnwysgwyrìrìorion  rìechreuolrìysgeirìiaeth: 
ac  yr  oerìrì  cyflawniadau  allanol  yr  oruch 
wyliaeth  hòno  wedi  eu  haddasu  i  syniadau 
dynion  byrìol,  ac  mewn  llawer  o  belhau  yn 
gyffelyb  i  rìrìeforìau  cenerìloedd  eraill ;  yn 
hytrach  na  bod  yn  foddion  mwyaf  cymhwys 
er  addoliad  ysbrydol,  neu  addas  i  ddynion 
wedi  arìrìferìu  mewn  gwybodaeth  a  sercliiad 
au  ysbrydol.  Y  dend  harddwych,  yr  offeir 
iaid  yn  eu  gwisgoedd  sanctaidd,  yr  aneiri: 
aberthau  a'r  gwyliau  crefydrìol,  a  phethau 
eraill  o'r  cyffelyb  ;  pan  oerìd  eu  hystyr  cys 
godawl  heb  èi  rìdeall  neu  yn  cael  ei  esgeul 
uso,  yr  oedrìynt  oll  yn  gytunawl  â  syniarìau 

pylaidd  dynion  cnawdol  am  Dduw  a'i  addol iad.  Cam -rìrìufnyrìrìirì  hwy  felly  bob  amse» 
gan  y  rhai  rìigrerì  ;  ac  yr  oerìrì  hyrì  yn  nod  y 
credinwyr  yn  cael  eu  dàl  mewn  gradd  fa'íVi 
o  gaethiwerì  a  thywyllwch,  gan  gynnifer  ( 

gyflawniarìau  allanol  o'r  fath  hyn.     Nid  oerìt 
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y  cyflawniadau  hyny  oll,  ond  fel  yr  A.  B.  C. 
i  blant ;  ac  nis  galleut  ynddyut  eu  hunain, 
ddyrchafu  meddwl  yr  addol.vyr  at  bethau 
goruwch  y  byd  hwn. 

4  (/  *  Ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yr 
amser,  ef  y  danfonodd  Duw  ei  Fab, 
f\  wedi  ei  wneuthur  *  o  wraiç,  h  ||  vvedi 
ei  wneuthur  dan  y  ddeddf ; 

rf  Geo.  49  10.  Dan.  9.  '24—26.  Mal  3.  1.  Marc  1.  15. 
Act.  I.  7.    Epli.   I.  10.    Heb.  9.  10.        e  Es.  48.  16,  17.  Zeo. 
2.  8-1 1 .  loan  3.  16,  17.  a  6.  3S,  39.  a  8.  42.  a  10.  36.  1  Iaan 
4.  9,  10,  14.  /Ës  9.  6,  7.  Mica  5.  2.  Zec.  6.  12.  Ltic  2. 
10,  11.  loan  1.  14.    Rüuf.  1.  3.  a  9.  6.  Phil.  2    6—8.  2  Tim. 
3.  16.  Heb.  2.  14.  a  10.  5—7.  I  Ioan  4.  2.  g  Gen,  3.  15. 
E».  7.  14.  Jer.  31.  22  Mic»  5.  3.  M*t.  1.  23.  Luc  1.  31,  35. 
»  3.  7.  h  Mat.  3.  15.  a  5.  íf .  Luo  2.  21—27.  Rhuf.  15.  8. 
Col.  2.  14. 

Ond  pan  ddaeth  cyflawnder  yr  amser  i'r 
Messiah  ddyfod,  sef  yr  ainser  a  arfaethodd 
Duw  ynddo  ei  hun,  ac  a  rag-fynegodd  efe 
trwy  brophwydoliaethau ;  a'r  amser  yr  oedd 
cyflwr  y  genedl  Iuddewig,  ac  agwedd  dynol- 
ryw  yn  gyífredinol,  yn  ei  ddangos  yn  noded- 

"  o  addas  i  ddwyn  i  mewn  a  sefydlu  goruch- wyüaeth  newydd,  helaethach,  a  gwell :  t  pan 
ddaeth  cyflawnder  yr  amser  hwn,  yna  dan- 
fonodd  Duw  ei  Fab,  ei  brîod  Fab,  yr  hwn 
oedd  yn  Un  âg  ef  ei  hun  yn  yr  hanfod 
ddwyfol,  i  ymddangos  yn  y  cnawd.  j  Y 
Gair,  neu  y  tra»ywyddol  Fab  hwn,  a 
wnaethpwyd  yn  gnawd,  a  wnaethpwyd 
o  wraig,  a  gymmerodd  wir  a  chwbl  ddyn- 
oliaeth  i  undeb  peraonawl  a'r  Duwdod, 
trwy  genedliad  gwyrthiolyn  ngroth  y  wyryf, 

i  fel  y  gwnelid,  neu  y  genid  ef,  (felly  y  dar- 
llenir  mewn  rhai  argrafíìadau,)  o  wraig,  ac  y 
byddai  mewn  modd  arbenigyn  had  y  wraig, 

trwy  dderbyn  ei  gnawd  dynol  o'i  sylwedd  hi. 
I  Os  y  Mab  a  wnaeihpwyd  o  wraig,  rhaid  ei 
i  fod  ef  yn  Fab  Duw  cyn  ei  wneuthur  o 

j  wraig ;  ac  yn  briodol  felly  o  ran  ei  Dduw- 
dod.  ||  Fel  hyn  hefyd  gunaethpwyd  ef  dàn 
y  ddeddf,  wedi  ei  eui  o  luddewes,  ac  yn  fab 
cyfrifedig  i  Iuddew,  ac  yn  enwaededig.  Fel 
hyn,  gan  ei  fod  dàn  y  ddeddf,  (fel  y  cyfam- 

|  inod  o  weithredoedd  ebai  Scott,)  efe  a  allai 
|  ateb  ei  holl  ofynion  hi  fel  Machniydd  ei 
l  Fglwys.  Yn  wirfoddol  y  gwnaed  hyn,  heb 

j  dílim  rhwymau  o'r  blaen.  Fel  Mab  Duw, 
nid  oedd  efe  yn  ddarostyngedig  i  un  ddeddf ; 
fel  dyn  pertìaith  sanctaidd,  nid  oedd  arno 

í  rwymau  i  ymddarostwng  i'r  ddeddf  seremon- 
iol ;  yr  hon  oedd  yn  mhob  peth  yn  golygu 
Idyn  fel  pechadur. 

5  »•*  Fel  y  prynai  y  rhai  oedd  dan 
|y  ddeddf;  Äf  íël  y  derbyniem  y  mab- 
jwysiad. 

i  adn.  21.  pen.  3.  13.  Mat.  20.  28.  Act  20.  28.  Eph.  7. 
»  5.  2  Col.  1.  13-20.  Tit.  2.  14.  Heb.  1.3.  a  9.  12,  15. 

|  I  Pedr  1.  18-20.  a  3.  18.  Dat.  5.  9.  a  14.  3.  *  adu  7 
j  P«n.  3.  26.  loan  1.  12.  Rhuf.  8.  19,  23.  a  9.  4,  5.  Eph.  1.  5. 

*  Gwedi  i  FabDuw  babellu  mewn  cnawd 
iar  y  ddaear  am  yspaid  o  flynyddoedd,  a 
rhoddi  ufudd-dod  perfTaith  i'r  holl  ddeddf 
itrwy  ei  oes ;  o'r  diwedd  efe  a'i  rhoddodd  ei 
jhun  yn  aberth  difai  o  anfeidrol  werth,  i 
jbrynu  y  rhai  oedd  dàn  y  ddeddf  a'i  melldith 
;neu  ei  chondemniad  eyfiawn,  oddi  wrth  y 
jfelltith  ofnadwy  hòno  :  ac  hefyd  i  waredu  yr 
içglwys  oddi  wrth  y  ddeddf  seremoniol  ;  yr 
non  oedd  fath  o  ysgrif-rwym  (bond)  wedi  ei 
rnorìdi,  am  daliad  gan  y  Machnîydd,  mewn 
amser  i  ddyfod  :  fel  hyn  efe  a  dalodd  yr  hyn 
ìOedd  ddylcdus  i  gyfiawnder  Duw,  am  bech- 
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odau  y  rhai  a  gawsent  faddeuant  trwy  ffydd 
yn  y  Gwaredwr  addawedig.  t  Trwy  y  pryn- 
iad  uchod  oddi  tàn  y  ddeddf  yr  oedd  y  cred- 
inwyr  yn  cael  eu  gwneyd  yn  gyfrauog  o 
freintiau  goruchwyliaeth  yr  efengyí,  y  rhai  a 
berthynent  i  blant  mabwysiedi^,  ac  etiteldion 
wedi  dyfod  i  oedran  gwrolaeth.  Gwel  ar 

pen.  3.  26. 
6  *  Ac  o  herwydd  eich  bpd  yn 

feibion,  'fyranfonodd  Duwm  Yspryd 
ei  Fab  i'ch  calonnau  chwi,  H  Jyn  llef- 
ain,  Abba,  Dad. 

/  Luc  II.  13.  Ioan  7.  39.  a.  14.  16—18.  Rhnf.  5.  5.  a  8. 
15,16.  Eph.  1.  13.  a  4.  30.  2  Cor.  1.22.  vi  íoan.  3.  34. 
a  15.  26.  a  16.  7.  Rbuf.  8.  9.  1  Cor.  15.  45.  Phil.  1.  19. 
1  Pedr  1.  11.  Oat.  19.  10.  n  Es.  44.  3-5.  Jer.  3.  4,  19 
Mat.  6.  6-9.  Luc  11.  2.  Rhnf.  8.  26,27.  Eph.  2.  18.  a6. 
18.  Heb.  4.  14—16.  Jud.  20. 

*  Yn  pen.  3.  23,24,25,  ac  adn.  3,  o'r  ben- 
nod  hon,  soniai  yr  apostol  am  yr  Iuddewon, 
megys  ar  wahân  oddi  wrth  y  Cenedloedd, 
dàn  y  rhag-enwad  ni  ;  ond  yma  mae  yn  troi 
at  y  Galatiaid,  fel  Cenedloedd,  chwi,  ac  yn 
dỳwedyd  eu  bod  hwythau  hefyd  yn  feibion  i 
Dduw  trwy  ffydd  yn  Nghrist  Iesu,  (peu.  3. 

26,)  yn  gystal  â'r  Iuddewon,  wedi  derbyn  y 
mabwysiad  trwy  y  brynedigaeth  gan  Fab 
Duw,  adn.  5.  t  Mae  yr  Ysbryd  Glân  yu 
Ysòryd  y  Mab  yn  gystal  ag  yn  Ysbryd  y 
Tad  ;  un  mewn  hanfod  yw  y  personau  dwy- 
fol  oll ;  ac  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  cael  ei 
ddanfon  i  hell  olant  Duw,  trwy  gyfryngdod 
Iesu,  fel  Pen  a  Gwaredwr  ei  bobl,  yn  ol 
trefn  y  cyfammod  i  hyny.  Danfonwyd  e(  i 
breswylio  yn  y  saint  dàn  yr  efengyl,  gyda 
helaethach  doniau,  grasau,  a  dyìanwadau 

nefol,  nag  a  ganiatêid  i'r  credinwyr  dàn  yr 
hen  oruchwyliaeth.  I  Gwei  ar  Marc  14.  36, 
a  Rhuf.  8.  15.  Sylwyd  yno  mai  yr  un  peth 

yw  ystyr  y  gair  Abba  a'r  gair  Tad,  y  naill 
yn  cael  ei  arfer  gan  yr  Iuddewon  a'r  llall 
(PatêrJ  gan  y  Groegiaid  ;  i  arwyddo  fod 
Duw  yn  Dad  i'r  naill  fel  y  llall  trwy  eu  ffyrìd 
hwy  yn  Nghrist,  ac  i  arwyddo  atgasrwydd, 
anwyldeb.  a  thaerineb  y  saint  mewn  gweddi. 

Nid  oedd  yn  ganiatâol  gynt  i'r  caethion 
(slaves)  ddywedyd  A bba  wrth  feistr  y  teulu 
y  perthynent  iddo,  nac  ychwaith  i  ddywed- 
yd  Imma,  mam,  wrth  feistres  y  teulu  :  y 
plant  yn  unig  oedd  i  ddefnyddio  yr  enwau 
perthynasol  ac  anwylaidd  hyny;  ac  feily 
yma,  o  herwydd  bod  y  Galatiaid  ynfeibion 
wedi  derbyn  y  mabwysiad,  am  hyny  yr 
oedd  ysbryd  mabwysiad  yn  eu  calonau,  a 
rhyddid  iddynt  i  ddywedyd  wrth  Dduw, 
AbbaDad. 

7  9  *  Felly  nid  wyt  ti  mwy  yn  was, 

p  f  ond  yn  fab ;  3  %  ac  os  mab,  r  etifedd 
'  Dduw  trwy  Grist. 

än.  1,  2,  5,  6,  31.  pen.  5.  1.  p  Gvrel  ar  pen.  3.  26. 
q  Gwel  ar  pen.  3  29.  r  Geo.  15.  1.  a  17.  7,  8.  Salro  16. 
5.  a  73.  26.  Jer.  10.  16.  a  31.  33.  a  32.  38-41.  Galar.  3.  24. 
1  Cor.  3.  21—23.  2  Cor.  6.  16—18.  Dat.  21.  7. 

*  Felly,  pa  un  bynag  ai  Iuddewon  a'i 
Cenedloedd  oedd  y  rhai  oedd  yn  eglwysi 
Galatia  ;  pob  un  o  honynt  ag  oedd  yn  credu 
yn  Nghrist,  nid  oedd  mwy  yn  was,  rnewn 
cyflwr  nac  ysbryd  o  ddarostyngiad  gwasaidd 
i'r  ddeddf;  i  ddysgwyl  dim  oddi  wrth  y 
ddeddf  foesol  fel  cyfammod  o  weithredoedd, 
nac  oddi  wrth  y  ddeddf  seremoniol  chwaith 
er  cytìawnâd  a  bywyd.  t  Ond  yr  oedd  pob 
gwir  gredadyn  o   honynt  hwy  yn   fab  trwy 
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hefyd  : 
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fabwysiarì;  yr  hyn  a  gynnwys  ystyriaeth 
uwchaf  o  ryddid  a  rhagorfraint :  ac  yn  fab 
o  gytìawn  oed  ;  nid  fel  duwiolion  yr  Hen 
Destament,  yn  fechgyn  dàn  oed,  ac  heb 
ddim  rhagor  rhyngdrìynt  â  gweision.  %  Ac 
os  oeddynt  yn  feibion,  yr  oeddynt  yn  etif- 
eddion  hefyd  i  Dduw  trwy  Grist:  yn  etif- 
eddion  o'r  efengyl  a'i  holl  freintiau  a'i  ben- 
dithion  yma,  ac  yn  etifeddion  y  nefoedd  a'i 
holl  ddedwyddwch  tragywyddoJ  byth. 

8  *  Eithr  y  pryd  hwnnw,  s  f  pan 
oeddych  hebadnabod  Duw,<  Jchwi  a 
wasanaethasoch  y  rhai  wrth  naturiaeth 
nid  ydynt  dduwiau. 

s  Rx.  5.  2.  Jer.  10.  25.  loan  l.  10.  Act.  17.  23,  30. 
Rhuf.  1.  28.  1  Cor.  1.  21.  Eph.  2.  II,  12.  a  4.  18.  1  Thes. 
4.  5.  2  Thes  1.  8.  1  loan  3.  I.  t  Josh.  24.  2,  15.  Snlm 
115.  4—8.  a  135.  15—18.  Es  44  9—20.  Jer.  10.  3—16.  Act. 
14.  12—15.  a  17.  29.  Rhuf.  1.  23,  25.  1  Cor.  8.  4.  a  10.  19, 
20.  a  12    2.  I  Thes    1.  9    1  Pedr  4.  3. 

*  "  Y  pryd  hwnw,"  cyn  iddynt  hwy  gly w- 
ed  yr  efengyl,  a  chyn  iddynt  gael  eu  troi  o 
dywyllwch  paganlaeth  trwy  yr  efengyl ;  +y 
pryd  hwnw  nis  gwyddent  hwy  drìim  am  y 
gwir  Dduw,  nis  gwyddent  hwy  ddim  am 
dano  ef  fel  y  mae,  fel  y  dylasent  wybod,  ac 
fel  y  daethont  i  wybod  wedi  hyny  :  nis 
gwyddent  chwaith  ddim  am  y  ífordd  i  was 
anaethu  Duw,  nac  i  fod  yn  gymmerarìwy  yn 
ei  olwg  ef.  %  Yn  y  cytìwr  tywyll  a  phagan- 
aidd  hwnw,  yr  oeddynt  yn  gwasanaethu 
duwiau  eraül,  eilunod  mudion  a  gau-dduw- 
iau  :  nid  oeddynt  drìuwiau  mewn  gwirion- 
edd,  o  naturiaeth  a  hanfod  ;  ond  yn  unig  yn 
nhybiau  eu  haddolwyr  :  nid  oedd  dim  gwir 
ddwyfoldeb  ynrìrìynt,  am  hyny  ni  ddylasent 
gael  en  harìdoli/ eiluu-addoliaeth  oedd  eu 
gwasanaethu.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  ein 
Harglwydd  Iesu  o  naturiaeth,  ac  o  hanfod 
yn  Dduw,  pe  amgen  pechod  fuasai  ei  addoli 
yntan. 

9  *  Acyn  awr,  a  chwi  yn  adnabod 
Duw,  xfond  yn  hytraeh  yn  adna- 
byddus  gan  Dduw,  y  \  pa  fodd  yr  yd- 
ych  yn  troi  drachefn  at  yr  egwyddor- 
ion  Uesg  a  thlodion,  y  rhai  yr  ydych 
yn  chwennych  ||drachefn  o  newydd 
eu  gwasanaethu  ? 

«1  Bren.  8.  43.  I  Crnn.  28.  9.  Salm  9.  10.  Diar.  2  5. 
Jer.  31.  34.  Hab.  2.  14.  Mat.  11.  27.  Ioan  17.  3.  1  Coi.  15. 

34.  2  Cor.  4.  6.  Eph.  1.  17.  2  l'edr  2  20.  1  Iohd  2.  3,  4. 
a  5.  20.  *  Ex.  33.  17.  Salro  I.  6.  \om  !0.  14,  27.  Rhuf. 
8.  29.  1  Cor.  8.  3.  a  13.  12.  2  Tini.  2.  19.  y  Coí.  2.  20— 
23.  Heb.  7.  19. 

*  Ac  yn  awr,  wedi  iddynt  ddyfod    i   adna- 

bod  Duw  yn  achubolyn  Nghrist,  a'i  adnabod  >  feTpetÌîau  àngenrheidìol  er  êucyfiaẁnSd  i' _ 
ef  fely  mae  yn  ol  yr  ysgryihjr,  a  thrwy  ol- !  hiachawdwriaeth ;    ac    ftl  hyny  yr  oedd   y 
euni  a  nerih   yr  etengyl ;  1  ond   yn  hytrach  |  cyfeiliornad  yn  gvfeiliornad  sjlfaenol,   per- 

bron  Duw:  a  thlodion  oeddynt,  am  nas 
gallent  gynnysgaethu  yr  enaid  â  thrysorau 
ysbrydol  yr  eíengyl,  maddeuant  a  heddwch, 
gras  a  doniau  ysbrydol,  a  mwynâd  a  sicr- 
wydd  o  ddedwyddwch  a  bywyd  tragywyrìd- 
ol.  Yr  oedd  llawer  o  draddodiadau  dynol  y 
tadau  yn  cael  eu  cymhell  ar  y  Galatiaid  hef- 
yd,  yna  nid  rhyfedd  fod  Paul  yn  eu  galw  yn 
egwyddorion  Ilesg  a  thlodion.  ||Ni  buasai  y 
Galatiaid  erioed  dàn  y  ddeddf  seremoniol, 
am  byny  nis  gallwn  ddeall  eu  bod  yn  troi 
drachefn  o  newydd  i  wasanaethu  hòno  ;  ond 
wedi  eu  gwaredu  oddi  wrth  eilun-addoliaeth, 
yr  oerìdynt  yn  troi  at  y  ddeddf  seremoniol 
ddiddymedig,  yn  lle  yr  ofer-goelion  pagan- 
aidd  ;  ac  yn  eu  rhoddi  eu  hunain  dàn  gaeth- 
iwed  i  athrawon  luddewairìd  a  thraddodiad- 
au  phariseaidrì,  gwedi  cael  eu  rhyddâu  un- 
waith  oddi  wrth  oífeiriaid  a  defodau  pagan- 
aidd.  Yn  yr  ystyr  uchod  yn  unig  y  gellid 
dywedyd  bod  y  Galatiaid  yn  troi  drachefn 
at  yr  egwyddorion  Ilesg  a  thlodion  :  ond  yr 
un  egwyddorion  llesg  a  thlodion. 

10  r*Cadw  yr  ydych  ddiwrnod- 
iau,  f  a  misoedd,  |ac  amseroedd,  ||  a 

blynyddoedd. 
c  Lef.  23.  a  25.  1-13.  Nom.  28.  a  29.  Rhuf.  14.  5. 

Col.  2.  16,  17. 

*  Yn  gyffelyb  fel  y  buasai  y  Galatiaid  hyn 
yn  cadw  mwy  na  mwy  o  ŵyliau  er  anrhyd- 
edd  i'w  gau-dduwiau  gynt,  felly  yr  oeddynt 
yn  awr,  trwy  hudoliaeth  y  gau  athrawon,  yn 
cadw  yr  holl  ẁyliiìu  seremoniol  luddewig  r 
diwrnodau  gŵyl,  megys  sabbaihau  a  newydd- 
leuadau  ;  t  niifcoedd,  y  cyntaf  a'r  seithfed 
mis,  ar  y  rhai  yr  ymprydient;  ^amseroedd 
megys  gŵyl  y  blaen-tfrwyth,  gŵyl  y  pe 
byll,  &c.  ;  ||  a  blynyddoedd,  sef  y  seithfed 

flwyddyn,  blwyddyn  y  gollyngdod,  a'rddeg- 
fed  a  dengain,sef  blwyddyny  Jubili.  Medd- 
wl  yr  apostol  yw,  eu  bod  yn  gyfeiliornns  yn 
ystyried  eu  hunain  o  hyd  dàn  rwyman  i 
gadw  y  gwjliau  hyn  yn  grefyddol,fel  pe  buasai 
yr  holl  ddeddf  seremoniol  o  hyd  mewn  grym, 

11  a  *  Y  mae  arnaf  ofn  am  danoch, 

^rhag  darfod  i  mi  boeni  wrthych  yn  ofer. 
o  adn.  20.   2  Cor.  11.  2,  3.    a  12.  20,  21. 

a  5.  2-4    Es.  49.  4.    Act.  16.  6.    I  Cor.  15.  £ 
I  Thes    3    5    2  Ioan  3. 

*  Wrih  feddwl  am  danynt,  eu  bod  felly 

wedi  ymollwng  mòr  bell  gyda'r  gau-athraw- 
on  oedd  yn  eu  hndo,  yr  oedd  yr  apostol  yn 
ofni  am  danynt,  rhag  ei  fod  ef  wedi  poeni 
wrthynt  yn  ofer.  Yroeddynt  hwy  yn  gosod 

pwys  ar  y  cyflawniadan   uchod   a'u  cytielyb, 

wedi  iddynt  hwy  gael  eu  h  .dnabod  g.;n 

Dduw,  eu  galw  a'u  cymmer?dwyo  ganddo 
ef,  eu  dwyn  i  ryddid  yrefengyl  a'u  gosod  yn 
mhlith  y  plant;  Jmae  yr  apostol  yn  gofyn 
iddynt,  pa  fodd  yr  oeddynt  yn  troi  drachefn 

at  egwyddorion  llefg  a  thlodion  cyffelyb  i'r 
pethau  a  adawsent,  fel  pe  byddent  drachefn 
yn  chwennych  bod  dàn    gaethiwed   i  bethau 

yglus  a  phechadurus,  yr  hyn  a  barai  i'r  apos- 
tol  ddywerìyd  fel  hyn  n  òr  rỳmus,  ei  fod  yn 
ofni  am  danynt,  rhag  rìarfod  iddo  ef  boeni 
wrtbynt  yn  ofer.  Yr  un  peth  a  ddyweda: 

efe  am  y  grefydd  babaidd,  a'i  gwyliau  a': hofer-goelion  yn  awr. 

12  c*  Byddwch  fel  fylì,  fcanysj/; 
felly.  Serêmoniau  y  drìeddf  yw  yr  hyn  a  wyf  fi  ̂ l  chwi,  y  brodyr,  attolwg 
feddylir,  y  rhai  a  gymhellid  ar  y  Galatiaid  chwi  \d\m  wnaethoch  i  mi  ddim  cam 
gan  y  gau-athrawon  Inddewaidd,  a  hwythau  ' .  2.  14.   a  6.  14.   Gen.  34.  15. 

yn  rhy  barod  i  ymostw  ng  iddynt.  Egwydrì-  M.  24.  1  Cor.  9.  20-23.  Pi.il.  3.  7,  s. 

orion  llesg  oeddynt,  am  nad  oedd  nërth  na  I  *  Byddwch  fel  fyfi  yn  eich  cariad,  cerwcl 

rhinwedd  ynddynt  i  lanâu  yrenaid  odrìiwrth  n  M  yr  wyf  fi  yn  eich  csru  chwi :  a  bydrì 

berhod,   nac    i   gyfiawnâu    y    pechadur  ger  |  ̂ch  fel  fyfi  yn  eich  barn  a^hgolygiadauan 
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y  ddeddf,  ac  am  drefn  cyfiawnâH  ac  iechyd- 
wriaeth  trwy  Grist  yn  unig.  t  Yr  wyf  n  fel 
chwi  o  ran  cariad  atoch  chwi,  ac  yn  barod  i 

gyd-oddef  â  chwi  yn  eich  ymarferiadau  o'r defodau  Iuddewig,  hyd  ag  nad  ystyrioch 

hwynt  yn  bethau  hanfodol  i  iachawdwriaeth  : 

ac  yr  wyf  fi  wedi  darfod  â'r  ddeddf  yn  holl- 
awl,  yn  y  pwnc  o  iachawdwriaeth,  megys 
pe  byddwn  ftl  chwi  yn  genedl-ddyn,  heb  fod 
dàn  y  ddeddf  seremoniol  erioed.  Gwelir 

fod  y  geiriau  "  yr  v)yf"  yn  y  fàn  hon  mewn 
Hythyrenau  Italaidd,  wedi  eu  gosod  i  mewn 
gan  y  cyrìeithwyr  ;  ac  mae  rhai  yn  darllen 

"  yr  oeddwn  I  fel  chwi,"  sef  yn  dẁyn  mawr 
zel  i'r  ddeddf  gynt,  fel  yr  ydych  chwithau 
yn  awr,  ond  yn  awr  yr  wyf  yn  cyfrif  pob 
peth  yn  golled  er  mwyn  Crist  ac  fel  yr  en- 
nillwyf  ef.  %  Nid  oedd  gan  yr  aposfol  ddim 
drwg-ewyllys  tnag  atynt,  nac  achos  i  hyny  ; 
nid  oeddynt  eto  wedi  dangos  riim  anmharch 
personol  iddo  ef ;  a  pha  faint  bynag  yr  oedd 
y  gau-athrawon  wedi  eu  hudo  hwy  i  gyfeil- 
iornadau,  nid  oedd  hyny  ddim  cam  personol 
iddo  ef  ;  iddynt  eu  hunain  yr  oeddynt  yn 
;wneyd  yr  holl  niwed. 

13  *  Achwi  a  wyddoch  mai  etrwy 
wendid  y  cnawd  yr  efengylais  i  chwi 

"y  waith  g-yntaf. 0  1  Cor.  5.  3.  2  Cor.  10.  10.  a  11.  6,  30.  a  12.  7—10. 
»13.  4.       /peo.  1.  6.  Act.  16.  6. 

*  Gwyddai  y  Galatiaid  yn  burion  pa  beth 
lìoedd  y  "gwenriid"  hwn  y  cyfeiria  yr  apos- 
itol  ato  ;  nid  oedd  achos  crybwyll  yn  fanyl- 
I  ach  iddynt  hwy  pa  beth  ydoedd,  ac  rdd  oes 
liachos  i  ninnau  wybod  ond  yr  hyn  a  ysgrif- 
I  enwyd.  Gwaeledd  personol  ei  ymddangos- 
l|iad  ef,  medd  rhai  ydoedd  ;  rhyw  afiechyd 
[ìcorphorol  oedd  arno  ef  pan  aeth  gyntaf  i 
[(Galatia,  medd  eraill;  y  driniaeth  ddrwg  a 
I  ddyoddefasai  efe  o  herwydd  yr  efengyl, 
í  imedd  eraill. 

14  *  A'm  profedigaeth,  yrhon  oedd 
[  |yn  fy  nghnawd,  ̂   f  ni  ddiystyrasoch, 
ac  ni  ddirmygasoch  ;  Jeithr  chwi  a'm 
derbyniasoch    megis    h  angel    Duw, 

i  i'||  megis  Crist  Iesu. 
f  g  Gwel  ar  artn.  13.-Job  12.  5.  S^Iro  119.  141.  Preg.  9. 

\  \\B.  Esa.  53.  2,  3.  1  Cor.  1.  28.  a  4.  '.0.  1  Thes.  4.  8. 
►  i*  2  Sam.  14.  17.  a  19.  27  Zec.  12.  8.  Mal.  2.  7.  Heb.  13.  2. 
I  I  Mat.  10.  40.  a  18.  5.  a  25.  40.  Loc  10.  16.  Ioao  13.  20. 
I    2  Cor.  5.  20.  1  Thes.  2.  13. 

*  Yr  hyn  a  alwai  yr  apostol  yn  "  wendid 
I  y  cnawd"  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  a  eilw  efe 
i  yma  yn  brofedigaeth,  yr  hon  oedd  yn  ei 

j  ignawd  ef :"  efallai  mai  yr  hyn  a  alwodd  efe 
yn  "  swmbwl  yn  y  cnawd,"  2  Cor.  12.  7, 

,  yrioedd,  beth  bynag  oedd  y  swmbwl  yn  y 
■>  àn  hòno.  t  Yn  yr  adnod  o'r  blaen  mae  yr 
hpostol  yn  dangos  ei  fawr  gariad  at  eneidiau 

'  w  Galatiaid,  pan  ddaeth  atynt  y  waith  gynt- 
Uf,  i  efengylu  iddynt  er  bod  dàn  wendid  y 
cnawd  ;  yma  mae  yn  canmol  eu  cariad  hwy- 
■  hau  tuag  ato  ef,  gan  na  driîystyrasant,  ac  na 
íldirmygasant  ef  a'i  genadwri  yn  y  gwendid 
bwnw,  a'r  brofedigaeth  hòno.  JYn  hytrach 
lia  diystyru  a  dirmygu,  hwy  a  dderbyniasent 
'i  genadwri  ef,  ac  ynte  er  mwyn  ei  genad- 
wri,  megys  pe  buasai  angel  neu  genadwr 
üuw,  wedi  ei  ddanfon  yn  union-gyrchol  o'r 
lefoedd  ;  |]Ye,  megys  pe  buasai  y  Messiah  ei 

liinnan,  yr  hwn  a  eneiniodd  Duw  yn  unig Waredwr. 
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15  *  Beth  wrth  hynny  oedd  eich 
Adedwyddwch  chwi?  \  f  canys  tystio 
yr  wyf  i  chwi,  M  pe  buasai  bosibl,  y 

tynnasech  eich  llygaid,  ac  a'i  rhoisech i  mi. 
k  pen.  3.  14.  a  5.  22.  a  6.  4.  Lnc  8.  13.  Rhuf.  4.  6—9. 

a  5.  2.  a  15.  13.  /  Itliuf.  10.  2.  2  Cor.  8.  3.  Col.  4.  13. 
i»  ado.  19.  Rhuf.  9.  3.  1  Thes.  2.  8.  a  5.  13.  1  loan  3. 
16—18. 

*  Pa  beth  gan  hyny  yn  awr  sydd  wedi 
dyfod  o'r  hóll  ddedwyddwch  oeddych  chwi 
gynt  yn  broffesu  i  chwi  gael  trwy  yr  efengyl 
a  bregethais  I  i  chwi,  gan  eich  bod  yn  myn- 
ed  oddi  wrth  yr  efengyl  hòno  at  y  cyfam- 
mod  gweithredoedd,  yr  hwn  nis  gall  ond 
eich  caethiwo  a'ch  condemnio  ?  A  pha  beth 
oedd  yr  holl  ddedwyddwch  a'r  bendithion 
oeddych  yn  ddymuno  i  mi  atn  fynegi  yr  ef- 
engyl  i  chwi,  gan  eich  bod  yn  awr  yn  troi 
od<ii  wrthyf  fi  i  ganlyn  gau-athrawon  ì  Pa 

fodd  y  cydsaif  y  pethau  gynt  â'r  agwedd bresenol  arnoch  chwi  ?  A  ydyw  y  pethau 
hyny  oll  wedi  eu  hanghofio,  wedi  eu  colli, 

ac  yn  debyg  o  ddyfod  i'r  dim,  a  chwi  wedi 
siarad  cymmaint  am  danynt?  tYr  amser 
hwnw  gallaf  fi  fy  hun  dystio,  cyn  belled  ag 
y  gellid  baruu  wrth  eiriau  a  gweithredoedd, 
y  tynasech  eich  llygaid  pe  buasai  bosibl,  ac 
y  rhoisech  hwynt  i  mi,  gan  gymmaint  oedd 

eich  cariad  ataf,  a'ch  llawenydd  wrth  yr 
athrawiaeth  rasol  a  bregethais  i  chwi. 

16  M  *  A  aethum  i  gan  hynny  yn 

elyn  i  chwi,  °  wrth  ddywedyd  i  chwi 

y  gwir  ? 
n  pen.  3.  1—4.  1  Bren.  18.  17.  a  21.  20.  a  22.  8,  27. 

2  Cron.  24.  20-22.  a  25.  16.  Salm.  141.  5.  Diar.  9.  8.  Ioan 
7.  7.  a  8.  45.        o  pen.  2.  5,  14.  a  5.  7. 

*  Pa  beth  a  newidiodd  eith  meddwl  chwi 
yn  awr  ì  neu  a  barodd  i  chwi  feddwl  yn 
waeth  am  danaf  1  yn  mha  beth  y  digiais  I 
chwi  ?  neu  y  gwnaethum  niwed  i  chwi  ì  A 
aethum  I  yn  elyn  i  chwi  wrth  fod  yn  ffydd- 
lawn  i  bregethu  y  gwirionedd,  ac  wrth  eich 
rhybuddio  chwi  i  ochelydcymmysgn  gweith- 
redoedd  y  ddeddf  â  ffydd  yn  Nghrist  er  cyf- 
iawnâd  ger  bron  Duw?  Hyn  oedd  y  daioni 
mwyaf  a  allaswn  I  wneyd  i  chwi ;  felly  yr 
oeddwn  yn  ei  fwriadu,  ac  felly  y  dylech 

chwilhau  ei  ystyried  a'i  dderbyn  :  oud  od 
oes  neb  o  honoch  chwi  yn  ystyried  yn  am- 
gen,  ac  yn  rhagfarnllyd  yn  fy  erbyn  I  am 
hyn  ;  mwyaf  oll  y w  eich  euogrwydd,  a  mwy- 
af  yr  ydych  i  resynu  wrthych. 

1 7  p  *  Y  maent  y  n  rhoi  mawr-serch 
arnoch,  f  ond  nid  yn  dda ;  \  eithr 
chwennych  y  maent  eich  cau  chwi 

allan,  ||  fel  y  rhoddoch  fawr-serch  ar- 
nynt  hwy. 

p  pen.  6.  12,  13.  Mat.  23.  15.  Rhnf.  10.  1.  a  16.  18. 
2  Cor.  II.  3,  13—15.  Phil.  2.  21.  2  Pedr  2.  3,  18. 

*  Mynai  y  gau-athrawon  feithrin  rhagfarn 
yn  meddyliau  y  Galatiaid  yn  erbyn  yr  apos- 
tol,  trwy  gymmeryd  arnynt  roddi  mawr 
serch  arnynt,  a  bod  ganddynt  ofal  mawr  am 
danynt ;  |  ond  nid  oedd  yn  dda  :  nid  oedd  i 
ddyben  da,  er  eu  Hes  ysbrydol  hwynt,  ac  nid 
oeddynt  yn  ymddwyn  yn  onest  nac  yn  an- 
rhydeddus,  trwy  ymosod  yn  dwyllodrus  felly 
ainynt.  |  Chwennych  yr  oeddynt  i  gauad  eu 
calonau  hwy  yn  eibyn  Paul,  ac  yn  erbyn  ei 

athrawiaeth  efengylaidd,  a'i  awdurdod  apos- 
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tolaidd  ef;  ||  fel  y  gallent  yn  hawddach  eti 
hennill  i  roi  mawr-serch  arnynt  hwy,  ac  i 
gymmeryd  eu  harwnin  a'u  llywodraelliu 
mewn  dallineb  ganddynt  hwy,  y  rhai  oedd 
yn  arglwyddiaethu  ar  eu  ffydd  hwynt.  Myn- 
ent  gauad  y  Galatiaid  altín  oddi  wrih  rydd- 
id  ac  iachawdwriaeth  yr  efengyl,  i'w  .cad- 
arnâu  hwy  mewn  ymlyniad  dall  wrth  eu 

hathrawiaeth  ddeddfol  a'u  pìaid  hwy.  Mae 
rhai  yn  darllen  "  eìn  cau  ni  allan,"  sef  yr 
apostol  t'i  frodyr  o  fynwesau  a  chariad  y 
Galatiaid,  fel  y  rhoddeut  fawr-serch  arnynt 
hwy. 

18  *  *  Eithr  da  yw  dwyn  mawr- 
serclì  mewn  peth  da  yn  wastadol,fac 
nid  yn  unig  r  tra  fyddwyf  bresennol 
gyd  â  chwi. 

q  Num.  25.  11—13.  Salm  69.  9.  a  119.  139.  Es.  59.  17. 
loaa  2.  17.  Tit.  2.  14.  D«t.  i.  19.  r  adn.  20.  PfaiÌ.  1. 
27.  a  2.  12. 

*  Eiihr  da,  prydferth,  canmoladwy,  a 
rhagorol,  yw  dwyn  mawr-serch  raewti  peth 
da,  neu  tuag  at  ddyn  da,  yn  wastadol  :  da 
oedd  dwyn  mawr-serch  tuag  at  yr  apostol  fel 
dyn  da,  a  thuag  at  ei  athrawiaeth  ef  fel  peth 
da ;  a  hyny  yn  wastadol,  t  nid  yn  nnig  tra 
yr  oedd  efe  yn  bresenol  gyda  hwynt.  Dy- 
wedir  y  gellid  deally  geiriau  gwreiddiol  am 
ddyn  da  yn  gystal  ac  am  beth  da,  ac  mai  am 

dano  ei  hun  a'i  athrawiaeth  mae  yr  apostol 
yn  Ilefaru,  gan  argyhoeddi  y  Gtlatiaid  o  an- 
wadalwch  eu  cariad  wedi  iddo  ef  ymadael 
â  hwynt. 

19  *  Fy  *  mhlant  bychain,  l  \  y  rhai 
yr  wyf  yn  eu  hesgor  drachefn,  %  hyd 
Moni  ffurfier  Crist  ynoch, 

s  1  Cor.  4.  14,  15.  1  Tiro.  1.  2.  Tit  1.  4  Pliile.  10,  19, 
lago  I.  18.     1  loao  2.  I,  12.  13.    *  5.  21.  t  Nuin.   II.   11, 
12.Es.63.il.  Luc  22.  44.  Phil  1.8  a  2.  17.  Col.  2.  1. 
a  4.  12.  Heb.  5.  7.  Dat.  12.  I.  2.  u  Rliuf.  8.  29.  a  13. 
14.  Eph.  4.  24.  Phil.  2.  5.  Col.  1.  27.  a  3    10. 

*  Wrth  eu  galw  hwy  yn  kt  blant  bychain," 
mae  efe  yn  dangos  ei  gariad  tuag  atynt,  yn 
dangos  mai  efe  oedd  eu  tad  ysbrydol  yn 
Nghrist,  ac  yn  îled-gry  bwyll  nad  oedd>nt 
ond  gweiniaid  eto  yn  y  ttydd.  Gwaeledd 
mawr  mewn  plant  bychain  oetld  gadael  en 
tad,  a  myned  i  ganl>n  dieithriatd.  +  Er  nad 
oeddynt  hwy  yn  ei  anrhydeddu  ef  fel  eu  tad 
ysbrydol,  eto  yr  oedd  ef  >n  eu  caru  hwynt 
fei  ei  blant  bychain  yn  yr  efengyl,  ac  mewn 
gwewyr  dirfawr  atn  eu  ll^s  ysbrydol,  fel 
gwraig  mewn  gwewyr  esgor  :  yr  oedd  mewn 
cymmaint  gwasgfa  yn  awr  am  eu  hadferiad 

ag  a  fuasai  o'r  blaen  am  eu  dychweliatl  o 
baganiaeth  i  w>bodaeth  o'r  efeng>l ;  ac  yr 
oedd  megys  yn  eu  hesgor  drachefn,  neu  yn 
mhoenau  yr  esgoreddfa  drachefn  arnynt, 
J  hyd  oni  ífurfid  Crist  yuddyut;  sef  hyd  oni 
byddai  athrawiaeth  cytìawnâd  trwy  rfydd,  a 
holl  wirionedd  yr  efengyl,  wetli  gredtlfu  a 
gwreiddio  ynddynt  yn  sefydlog  ac  yn  ga:lw- 
edigol,  a  Christ  yn  trigo  trwy  ífydd  yn  eu 
calonau  hwynt. 

20  *  Ac  mi  a  fynnwn  x  pe  bawn 
yn  awr  gyd  â  chwi,  f  a  newidio  fy 
llais ;  %  °  herwydd  yr  wyf  yn  ammeu 
o  honoch. 

x  I  Cor.  4.  19-21.  1  Tbes.  2.  17,  18.  a  3.  ». 

*  Cymmaint  oedd  cariad  yr  apostol  atynt, 
a'i  ofal  am  danynt,  fel  y  dymunai  fod  yn 
awr  gyda  hwynt,  i  ymddiddan  yn  gyfeillgar 

wyneb  yn  wyneb  â  hwynt;  fel  y  gallai  eu 
cadarnâu  yn  y  gwirionedd,  ateb  gwrthddadl- 
euon,  distewi  cecraeth  rhai  gweigion,  a  sym- 
mud  pob  ammhèuon  a  phetrusder  oddi  ar 
feddyliau  gweiniaid,  yr  hyn  nis  gallai  eo 
gwneyd  can  gystal  mewn  llythyr  fel  hyn. 
tYna  cawsai  yr  hyfrydwch,  efalhú,  o  newid- 
io  ei  lais  tuag  atynt,  wrth  weled  cyfnewidiad 

er  gwell  yndtlynt  hwy,  a'u  calonogi  yn  lle  eo 
har^yhoeddi  a'u  cerytldu:  neu  newidio  ei 
lais  fel  y  gwelai  bersonau  ac  amgylchiadau 
yn  gofyu,  yr  hyn  nis  g*ll  ti  yn  iawn  yn  ab- 
senol  mewn  llythyr.  X  O  herwydd  yr  oedd 
efe  yn  awr  yn  amtnau  am  danynt;  neu  yn 
petruso,  pa  beth  i  feddwl  o  honynt;  pa  un  a 
oeddynt  hwy  wedi  cael  eu  gwir  ddychwelyd 
ai  uid  oeddynt:  ac  yr  oedd  yn  ammheus  pa 
beth  a  fyddai  canlyniad  yr  hudoliaeth  bre- 
senol  oedd  wedi  eu  dyrysu,  pa  un  a  adferid 
hwynt,  ai  ynte  syrthio  ymaith  i  wrthgiliad 
hollawl  a  wnai  Hawer  o  honynt. 

21  *  Dywedwch  i  mi,  *  y  rhai  yd- 
ych  yn  chwennych  bod  dan  y  ddeddf; 
^fonid  ydych  chwi  yri  clywed  ay ddeddf? 

y  Ado.  9.  pen.  3.  10,  23,  24.  Rhuf.  6.  14.  a  7.  5,  6.  a  %.\ 
30—32.  a  10.  3—10.  *  Mat.  21.  42—44.  a  22.  29-32.  Ioaa 
5.  46,  47.        a  loao  10.  34.  a  12.  34.  *  15.  25.  Rliuf   3.  19. 

*  Chwychwi  sydd  yu  chwennych  bod  dàn 
y  ddeddf,  i  gael  eich  cyfiawnàu  trwy  eich 
ufudd-dod  eich  hunain  i'r  ddeddf  foesol  a  se- 
remoniol,  mi  a  fynwn  ofyn  yn  dtlifrifol 
chwi,  ac  a  fynwn  i  chwithau  ateb  yn  gyd- 
wybodol,  yn  ofn  ac  yn  ngvvydd  Duw,  megys 
pe  byddech  yn  awr  yn  sefyll  ger  bron  e 
orsedd-fainc  ef  i  gael  eich  barnu  ;  f  pan  mae 
y  ddeddf  hòno  yn  cael  ei  darllen  yn  eich  cyf- 
arfodydti  cyhoeddus  chwi,onid  ydych  yn  cly w- 
ed  y  ddeddf;  neu,  onid  ydychyn  gwrando,  yn 
deall,  ac  yn  ystyried,  pa  bethau  dychrynllyd 
mae  hi  yn  gyhoeddi  yn  erbyn  pawb  sydd  dani 
ac  sydd  i  gael  eu  barnu  wrthi  hi  1  (pen.  3. 10.^ 
Ac  yn  enwedig,  a  fyddwch  chwi  bytb  yn  » 
tyried,  pa  fodd  y  mae  ysgrifeniadau  Moses 
y  rhai  yr  ydych  chwi  debygid  mòr  hotf 
ìionynt,  yn  dangos  y  gwahani.ieth  mawr  &y 
ihwng  y  rhai  a  geisiant  gyfiawnder  trw> 

weithredoedd  y  ddeddf,  â'r  rhai  a'i  ceisiani 
trwy  rfydd  yn  unig  yn  Nghrist  ì  Mae  yt 
sicr  nad  yw  y  dynion  hyny  eto,  a  chwen 
nychont  fod  dan  y  ddeddf,  erioed  wed 
cl>wed  y  ddeddf  yn  effeithiol ;  pe  amgen  n 
chwennychenl  ftxì  dani  mwy. 

22  *Canys  y  mae  yn  ysgrifenedig 
6ffod  i  Abraham  ddau  fab;  J  un  o'; 
wasanaeth-ferch,  ac  un  o*r  wraig  rỳáà 6Gen.   16.  2-4,  15.  a21.   1.  2,  10. 

*  Mae  hyn  yn  ysgnfenedig  yn  Gen.  16.  lfl 

a  21.  2,  3.  tBu'ychwaneg  o  blant  i  Abra 
ham  o'i  ail  wraig  Cetura,  (Gen.  25.  1,  2.)  J 
rhai  ni  chrybwyìlir  gan  yr  apostol  yma;  >' 
hyn  a  dtlengys  fod  rhyw  beth  arbeuig  o  rag 
ddangosiadol  yn  Ishmael  ac  Isaac,  mwy  na 
yn  y  rhai  hyny.  í  Agar  oedd  y  wasanaeth 
ferch  mam  Ishmael,  a  Sarah  oedd  y  wraij 
rydd,  mam  Isaac. 

23  *  Eithr  yr  hwn  oedd  oJv  wasan 
aeth-ferch, c  a  aned  yn  ol  y  cnawJ 
d  f  a'r  hwn  oedd  o'r  wraig  iŷdd,  trw; 

r  addewid. 
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c  Rhuf.    9.  7,  8.  d  Gen.    17.  15-19.      a   18.  10— 14. 
a  31.  2    Rhuf.  4.  18-21.  a  9.  8,  9.  Heb.  11.  II,  12. 

*  Ishmael,  yr  hwn  oedd  o'r  wasanaeth-ferch 
a  aned  yn  ol  y  cnawd,  yn  ol  deddf  gyffredin 
natur,  tra  yr  oedd  Abraham  ac  Agnr  yn  ddi- 
gon  ieuainc  i  blanta  yn  y  íFordd  gyfìredin  o 
genedlu;  tond  Isaac,  yr  hwn  oedd  o  Sarah 
y  wraig  rydd,  a  roddwyd  i  Abraham  mewn 
modd  anghytfredin,  a  gwyrthiol,  trwy  nerth 
addewid  rad  a  grasol  Duw,  pan  oedd  ei  dad 

a'i  fam  wedi  myned  dros  oedran,  ac  wrth 
naturiaeth  yn  annalluog  ieppilio.  Mewnystyr 
yroedd  y  ddau  yn  ol  y  cnawd;  sef  yn  ol  y 
drefn  naturiol  o  genedlu  ;  ond  yma  rnae  "  yn 
ol  y  cnawd,"  i'w  ddeall  mewn  cyferbyniad 
i  "trwy  yr  addewid." 

24  *  Yr  hyn  bethau  ydynt e  mewn 
alegori :  ff  canys  y  rhai  hyn  yw  y 
^ddau  destament;  îun  yn  ddîau  o 
fynydd  Sina,  h  ||  yn  cenhedlu  i  gaeth- 
iwed,  yr  hon  y  w  *  Agar : 

e  Eiec.  20.  49.  Hos.  12.  10.  Mat.  13  35—1  Cor.  10.  11. 

-Heb.  II.  19.  /adn  25.      Lnc  22.   19,  20.      1  Cor.  10.  4. 
pen.  3.  15-21.  Heb.  7.  22.  a  8.  6—13.    a  9.  15—24.    a  10. 

i-18.     a  12    24.      a  13.  20.  h  peu.  5.  1.      Rhuf.  8.  15. 
Ocn    16    3,  4,  8,  15,  16.  a  21.  9—13.  a  25.  12. 

*Aralleg,  neu   gyffelybiaeth  yw  y  pethau 
achod,  wedi   eu  bwriadu  felly  gan  Dduw,  i 
ragddangos  cyfammod   Sinai,   a  chyfammod 
Duw  âg  Abraham  yn   Nghrist  er  iechydwr- 
aeth  yr  holl  gredinwyr.      Efallai  na  buasem 
li  yn  canfod  yr  alegori  hon,  yn  hanes  Agar 
i  Sarah  a'u  meibion,  oni  buasai  i'r  apostolei 

liangos  i  ni;  a  dylai  fod  Hawer  o  sobrwydd  a 
Nloetbineb  wrth  ddefnyddio  hanesion  ysgryth- 
H/rol  fel  hyn  :  eto  yr  oedd  yr  amgylchiadau 
Hiyn  mòrnodedig,y  cyd-darawiad  mòrgywir, 

I  i'r  eglurhâd  mòr  addysgiadol,  fel  nas  gallwn 
\  immau  na  fwriadwyd  y  peth  o'r  dechreuad 
I  jan  yr  Ysbryd   Glân,  fel  cyffelybiaeth,  neu 

!J;ysgod,  o'r  pethau  mae  yr  apostol  dan  ys- 
I piyduliaeth  Duw  yn  ei  gyfeirio  atynt :  a  dy- 
-lem  sylwi   fod   yr  apostol   yn    delnyddio  yr 
nnes  allegawl  uchod  fel  eglurhâd  o'r  mater 
lan  sylw,  ac  nid  fel  rheswm  union-gyrchol, 
ieu  prawfo  hóno.    Gelwir  peth  yn  alegori, 
!>an  y  mae   un   peth  i'w   ddysgu  drwy   beth 
'iralljneu   pan   mae  rhywbeth  ysbrydol  yn tael  ei  osod  allan  trwy  beth   naturiol.     f  Y 
hai  hyn  ydynt  ddangosiadau  allegawl,   neu 
,'ysgodawl,  o'r  ddau  destament,  neu  y  ddau 
iyfammod  :  Jun  yn  ddiau,  sef  Agar  a'i  mab 
shmael,  yn   ddangosiad  o  gyfammod   Sinai, 
r  hwn  a  dröai  yr  Iuddewon  deddfol  yn  gyf- 
mmod   o    weithredoedd  :    ||  fel    Ishmael   yr 
eddynt  yn  cael  eu  cenedlu  mewn  caeihiwed 
c  ì  gaethiwed;  yr  oedd-eu  holl   ufudd-dod  o 
iatur  ddeddfol  a  chaeth  ;  nid  oedd  eu  bieint- 
hu  ond  allanol  a  thymmorol;  ac  nisgallaicyf- 
mmod   Sinai  eu  gwaredu  hwynt  o'r  cytìwr 
aethiwus  hwnw.  Fel  yroedd  Agaryngaeth- 
erch  ei  hun,    a'i  mhab  yn  caei   ei  genedlu iewn  caethiwed;  felly  yn  gyffelyb  yr  oedd 
yfammod  Sinai,  yr  hwn  trwy  y  dull  ofnad- 

p  o'i    roddiad,  manylrwydd   ei  orchymyn- un,  a  thoster  ei  felltithion,  oedd  yn  tueddu  i 
lenedlu   ysbryd    gwasaidd,   caeth  a  deddfol, 
ic  a  tuasai  yn  sicr  yn  darostwng  y  rhai  oedd 
lano  i  r  tostaf  o  bob  caethiwed  a  dinystr  tra- 
!?Tyído1'  pe   gaflewsiti   hwy   i'w  ammodau 
|t,  heb  ddim  ymwared    pellach,  yr  hyn  oedd 
\aÌ  ddarPar  yn  yr  addewid  i  Abraham, 
c  a  ddygwyd  1  mewn  yn  wirioneddol  drwv 
irefengyl.  J ============================= 

25  *Canysyr  Agar  ymayw  *  myn- 
ydd  '  Sina  yn  m  Arabia,  f  ac  y  mae  yn 
cyfaíteb  i'r  Jerusalem  sydd  yn  awr, 
X  ac  y  mae  yn  gaeth  hi  n  a'i  phlant. k  adn.  24.  /  Dent.  33.  2.  Barn.  5.  5.  Salm  68.  8,  17. 
Heb.  12.  18.  m  peu.  1.  17.  Act.  2.  11.  n  Mat.  23.  37. 
Luc  13.  34.  a  19.  44. 

*  Canys  yr  Agar  yma  ydoedd  gysgod  o  fyn- 
ydd  Sinai  yn  Árabia,  yr  hon  wìad  a  boblog- 
wyd  wedi  hyny  gan  ei  hiliogaeth  hi,  ac  yr 
hon  oedd  allan  o  derfynau  gwlad  yr  addew- 
id.  Nid  oedd  Agaryn  wraig  rydd  i  Abraham, 
ac  nid  oedd  Ishmael  i  etifeddu  y  bendithion 
addawedig  i  Abraham  a'i  had,  ond  yr  oedd 
Agar  ac  Ishmael  i  gael  eu  bwrw  allan  odeu- 
lu  a  chyfammod  Abraham.  Oddi  ar  fynydd 
Sinai  y  rhoddwyd  y  ddeddf,  ac  y  gwnaed  y 
cyfammod  âg  Israel :  +  ac  yr  oedd  yn  cyfateb 
i  Jerusalem  dan  yr  oruchwiliaeth  hòno,  Ue  yr 
oedd  yr  Israeliaid  yn  addoli  Duw  yn  allanol, 
trwy  yr  ordeiniadau  a  gyflawnid  yn  y  deml. 

Ac  yn  enwedig  yr  oedd  yn  cyfateb  i'r  Jer- 
usalem  oedd  yn  awr,  pan  oedd  yr  apostol  yn 
ysgrifenu,  yr  hon  nid  oedd  breswylfa  Duw 
mwyach,  ond  wedi  ei  gadael  ganddo  am  an- 
nuwioldeb  ei  thrigolion  ;  %  y  rhai  oeddynt  yn 
ycaethiwedmwyafofnadwy  ibechod  a  Satan, 

fel  yr  oedd  Agar  ac  Ishmael,  a'u  hiliogaeth, 
pan  fwriwyd  hwy  allan  o  deuln  Abraham,ac 
oddi  wrth  holl  fendithion  ei  gyfammod  ef. 
Cyn  helled  ag  yr  oedd  yr  Iuddewon  yn  aros 
dàn  gyfammod  Sinai,  yn  enwedig  wedi  idd- 
ynt  wrihod  Crist  a'r  efengyl,  nid  oeddynt 
ond  caethion  yn  unig,  dan  etfeithiau  ysbryd 
caethiwed,  ac  nid  oeddynt  yn  blant  i  Dduw. 

26  *  Eithr  y  °  Jerusalem  honno 
uchod  f  sydd  p  rŷdd,  X  yr  hon  y  w  ein 9  mam  ni  oll. 

o  Salm  87.  3-6.  Es.  2.  2,  3.  a  52.  9.  %  62.  1,  2.  a  65. 
18.  a  66.  10.  Joel  3.  17.  Mica  4.  1,  2.  Phil.  3.  20.  Heb.  12. 
22.  Dat.  3.  12.  a  21.  2,  10—27.  »  adn.  22.  pen.  5.  1. 
Ioan  8.  36.  Rlmf.  6.  14,  18.  1  Pedr  2.  16.  q  Can.  8.  I,  2. 
Es.  50.  1.   Hos.  2.  2,  5.  a  4.  5.  Dat.  17.  5. 

*  Eithr  y  Jerusalem  nefol,  eglwys  y  Duw 
byw,  yr  hon  sydd  yn  gynnwysedig  o  wir 
gredinwyr  yn  Nghrist,  y  rhai  a  geisiant 
gyfíawnder  trwy  tfydd  yn  unig  ynddo  ef; 
mae  yr  eglwys  efengylaidd  hon  oddi  uchod, 
yn  nefol  yn  ei  natur,  o  darddiad  adechreuad 
nefol,  yn  tueddu  tua'r  nefoedd,  ac  a  dderbynir 
i'r  nefoedd  yn  y  diwedd.  fMae  hon  hefyd 
fel  Sarah  yn  wraig  rydd,  a'i  hollblant  fel  Is- 
aac  yn  rhyddion,  pa  un  bynag  a'i  Iuddewon 
ai  Cenedloedd  ydynt:  mae  yn  rhydd  oddi 
wrth  ofynion  a  melltithion  y  ddeddf,  oddi 
wrth  iau  a  cbaethiwed  y  Seremoniau,  acoddi 
wrth  arglwyddiaeth  pechodau ;  a  chwedi  ei 
gwneyd  yn  gyfranog  o  holl  freintiau  a  ben- 
dithion  yr  efengyl,  y  rhai  a  addawsid  i  Ab- 
raham  a'i  had  ysbrydol.  t  Mae  y  Jeiusalem, 
neu  yr  eglwys  hon  hefyd,  yn  fam  i'r  holl 
gredinwyr,  Iuddewon  a  Chenedloedd,  fel  yr 
oedd  Sarahyn  y  cysgod  yn  fam  i  Isaac  plent- 
yn  yr  addewid:  maent  oll  wedi  cael  eu  had 

genedlu  a'u  hail-eni  ynddi,trwy  rym  yradd 
ewid  a  gair  y  gwirionedd,  yn  cáel  eu  dysgu, 
eu  magu,  a'u  meithrin  ynddi,  trwy  y  wein- 
idogaeth  a'r  ordinhadau  o'i  mewn,  ac  oll  fel 
plant  yr  un  fam  yn  cofleidio  yr  un  athraw- 
iaeth,  ac  yn  rhodio  yr  un  llwybrau.  Brodyr 
>dym  ni  oll,  un  Tad  sydd  i  ni  oll,  sef  Duw, 
a  Sion  yw  ein  mam  ni  oll. 
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27  *  Canys  ysgrifenedig  yw,  r  Lla- 
wenhn,  diyr  *  ammhìantadwy,  yr  hon 
nid  wyt  yn  eppilio;  tòr  allan  a  llefa, 

yr  hon  nid  wyt  yn  esgor;  fcanys  i'r 
'  unig  y  mae  llawer  mwy  o  blant  nag 
i'r  hon  y  mae  iddi  wr. r  Es.  54.  1—5.  «  1  S*in.  2.  5.  Salm  113  9.  t  Ruth. 
1.  11-13.  a4.  14—16    2Saoi.    13.  20.  Es.  49.21.  1  Tiiu.  5.5. 

*  Mae  hyn  yn  ysgrifenedig  yn  Isa.  54.  1: 
tybir  f'od  y  prophwyd  yno  mrgys  yn  gwa>ddi ar  Sarab  i  ltwenâu  achntm,  aẅ  yrhìhogaetti 
a  gatìai  hi  ar  ol  hir  anmhl  tntadrwydd,  y  rhai 

a  fyddent  yn  Ui'osocach  oltwer  na  hiliogaeth 
Agar  y  gaeth  forwyn.  Fel  hyn,  os  Sarah  ac 
Agar  oedd  yn  ngolwg  y  prophwyd,  rhaid  ei 

fod  yn  eu  golygu  yr  on  modd  a'r  ap  ostol  ynia, 
Agar  a'i  had  yn  çysgod  o'r  eglwys  dàn  y 
ddeddf,  a  Sarah  a'i  had  hithau  yn  gysgod  o'r 
eglwys  dàa  yr  efengyl ;  ac  felly  mae  geiriau 
Isaiah  yn  brophwydoliaeth  atn  alwad  y  ccn- 
edloedd  i'r  eglwys  dàn  oruchwiliaeth  newydd 
yrer'engyl;  ac  yndan>£os  y  byd  ìai  yr  eglwys 
efengylaidd  yn  Ilawer  mwy  l;'íosog,  rhydd,  a 
mwyei  breintiau,  rií'r  hen  eglwysgteth  Iudd- 
ewig.  Ond  y  mae  eraill  yn  erbyn  y  golygiad 
uchod  ar  eiriau  y  prophwyd,  ac  yn  tybied 
nad  yw  yn  addis  i  ni  synied  am  Agar  y 
gaeth-forwyn  fel  un  ag  "  iddi  wr,  "  a  Sarah 
y  wraií  rydd  fel  nn  "nnig,  "  ac  wedi  ei 
"  gadael."  Tybia  y  rhai  hyn  mai  prophwydo 
yr  oed  1  Isaiah  am  d  ìychweliad  yt  luddew- 
on,  wedi  hir  wrthodiad  o  honynt,  heb  un  ol- 
wg  ganddo  ar  Sarah  nac  Agar.  Beth  byna^ 
am  ddychweliad  yr  Iuddewon,  mae  yn  ddi 
ammau  bod  ygeirbn  yn  cynnwys  prophwyd- 
oliaeth  amddyehweliad  y  Cenedloedd  hefyd  ; 
pe  amgen  ni  buasai  yr  apostol  yn  eu  defn- 
yddio  felly  yn  y  fân  hon.  +  Sonia  yr  apostol 
am  yr  eglwys  Iud<lewig  fel  un  a  gwr  iddi 
rhai  plant  i  Ddnw;  a  sonia  ain  y  Centdloedd 
fel  gwraig  unig,  anmhlantadwy,  ac  nad  oedd 
yn  esgor  ar  ddim  plant  i  D  luw  am  oesoedd 
lawer  ;  ond  dàn  yr  efengyl  y  byddai  llawer 
mwy  oblant  i  Dduwo  blith  y  cenedloedd  di- 
ffrwyth,  nac  a  fyddai  o  blith  yr  Iuddewon. 

Mae  hyn  yn  werth  llawenâu  a  chanu  o'i 
blegid,  ar  ran  y  cenedloedd  ;  ond  pa  faint 
rnwy  pan  ddelo  cytlawnder  y  cenedloedd  i 
rnewn,  a  holl  Israeì  i  fod  yn  gadwedig? 

23  w*Aninnau,  frodyr,  megis  yr 
oedd  Isaac,  ydym  blant  yr  addewid. 

«  adn.  23.  pen.  3.^29.  Act.  3.  25.  Rliuf.  4.  J3-1S. a  9.  8,  9. 

*  Yn  awr,  i  gymhwyso  yr  alegori,  neu  y». 
arall^g  bwysiíí  uchod,  dywed  yr  apostol  fod 
yr  holl  gredinwyr  yn  Nghrist,  luddewon  a 
Chenedloedd  yn  ogystal,  trwy  ras  arbenig 
Duw,  yn  wir  blant  yr  addewid  a  wnaed  i 

Abraham  a'i  ha.l,  mewn  cyferbyniad  i'r  rhai 
oedd  yn  eeisio  ymeyrìawnâu  trwy  weithred- 
oedd  y  ddedrif.  Megys  yr  oedd  Isaac,  mab 
Sarah  y  wraig  rydd,  wedi  cael  ei  eni  trwy 

rinwedd  yr  addeuid,  ac  yn  etifedri  o'i  ben- 
dithion  hi,  mewn  cyferbyniad  i  Ishmael, 
mab  Agar  y  ga<-th-foruyn  ;  felly  mae  y  cred 

inwyr  o'.l  yn^rdant  addewiri  Duw,  wedi  eu 
geni  yn  ysbrydol  trwy  yr  addewid,  ac  i'w 
hetiferidií  byih,  mewn  cyferbyniad  i'r  rhai 
dàn  y  ririedrif. 

29  *Eithr  megis  y  pryd  hwnnw, 

x  yr  hwn  a  anwyd  yn  ol  y  cnawd  f  a 
erlidiai  \  yr  hwn  a  anwyd  9  yn  ol  yr 

Yspryd,  z  ||  felly  yr  awrhon  hefyd. 
xíJeij.  21.  9.  *  loan  3.  5.  Rhut.  8  1,  5,  18.  *  i>en. 

5.  II.  a  6.  12-14.  M'at.  23.  34—37.  1  The».  2.  14,  15.  Heb. 10.  33,  34. 

*  Am  Ishmael  yn  cael  ei  eni  yn  ol  y  cnawd 
gwel  ar  adn.  23  +  Cawn  hanes  yr  erlid  hwn 
yn  Gen.  21.  9.     Gwatwar  a   ddywedir  yno, 

'r  hyn  a  elwir  yno  yn  watwar  a  elwir  ytua 
yn  erlid  :    mae   erliri  yn  mhob  gwatwar  ar  y 

aint,  ac  y  mae  pob  un  o'r  ddau  yn  bechod- 
au  echryslawn  ac  ysgeler  yn  ol  tystiolaeth  yt 
ysgrythyrau.  Gwyridai  Lhmael  mai  Isaac 
oedd  yr  etifedd,  nad  oedd  ef  ei  hun  oni  mab 
y  gaethes,  a  thybir  mai  am  hyny  yr  oedd  yn 
cenügenu  wrtho  nc  yn  ei  watwar.  J.Yn  adn, 

23  dy  wedir  tnai  "  trwy  yr  addewid  "  y  gan- 
ed  I«aac,  yma  dywedir  mai  "  yn  ol  yr  Ys- 
bryd"  y  ganed  ef ;  mae  pob  nn  yn  wir,  trwy 
addewid  Duw  a  thrwy  tierth  Y&bryd  Duw,  y 
beiehiogodd  Sirah  ar  Isaac  yn  ei  henaint: 
pan  ddelo  gair  a  nerth  Ysbryd  l)uw  eto 
gyd-weithio,  e  wrnir  pethan  rhyfedd  iawn  ar 
galonau  hen  bechaduriaid  diffrwyth.  ||  Megya 
yr  oedd  Ishmael  yn  erlid  Isaacy  pryd  hwnw, 
felly  yr  oedd  yr  ìuddewon  deddfol  a  digred 
yn  amser  Paul,  yn  etlid  y  rhai  oedd  o  ftydd 
Crist,  wedi  eu  geni  o'r  Ysbryd,  ac  yn  ceiaio 
eu  cyfiawnâu  trwy  ítydd  heb  weithredoedd  y 
ddeddf :  ac  felly  mae  plant  y  cnawd  o  hyd 

yn  erlid  plant  Duw,  ac  etifeddion  yr  add- ewid. 

30  a*Ond  beth  y  mae  yr  ysgryth- 

yr  yn  ei  ddy  wedyd  ?  h  Bwrw  allan  y 
wasrmaeth-ferch,  a'i  mab  :  canys  ni 
chaifTc  mab  y  wasanaeth-ferch  etifeddu 
gyd  á  mab  y  wraig  rŷdd. 

*  Pan  welodd  Sarah  fab  Agar  yr  Aiphtes 
yn  gwatwar,  hi  a  tldywedodd  wrth  Abraham, 

Bwrw  allin  y  gaeth-forwyn  hon  a'i  mab  ;  o 
herwydd  ni  chairf  mab  y  gaethes  hon  gyd- 
etifeddu  â'm  mab  I  Isaac.  Gen.  21.  9,  10: 
c  yn  adn.  12  o'r  nn  bennod,  yr  ydym  yn 

cael  Duw  yn  dywedyd  wrth  Abtaham  hefyd, 
am  wrando  ar  lais  ei  wraig  yn  y  peth  hyn,  a 

gwneyd  fel  y  dywedasai  hi  ;  felly  yr  oedd 
bwrw  allan  Aiiar  a'i  mab  yn  beth  yn  o) 
meddwl  Duw,  yn  gystal  ag  yn  oì  ewyllys 
Sarah.  Mewn  cyffelyb  fodd  hefyd  y  cafodd 

yr  Inddeuon  digred,  deddfol,  a  gwrthryfel- 
gar,  eu  trin;  y  rhai,  er  ymffrostio  eu  bod  yn 
had  Abraham,  a  fwriwyd  allan  o  eglwys  a 
theuln  Duw:  hwy  a  drowyd  megys  dros  y 
drws,  fel  Ishnrael  watwarllyd,  am  ddirmygu 

gwatwar,  ac  erlid,  y  rhai  a  ddewisodd  Duu 
yn  blantcyfammodol  iddoei  hun,  ac  ni  chaen: 
fod  yn  etiieddion  yr  addewid  gyda  hwynt 
Mewn  cyffelyb  fodd  hefyd  y  try  Dnw  bawl 
allan  o'i  etjlwys,  a  geisiant  ymg>fiawnai 
trwy  y  ddeddf:  ni  chant  etifeddu  teyrna. 
çras  na  gogoniant,  gyda'r  rhai  sydd  yn  blan 
iddo  ef  trwy  ffydd  yn  Nghrist.  Prif  amcai 
yr  apostol  yn  v  cysgod  «chod  yw,  1.  Cauar 
aüan  y  ddeddf  o  bob  cyd-gyfranogaeth  í 
Christ  a'r  efengyl,  yn  nghyfiawnâd  pechadu 
ger  bron  Dnw  2.  Dangos  gwrthodiad  yr  íu 
ddewon  ar  alwad  y  Cenedloedd.     3.  DaDgo 
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llwyr  ddinystr  yr  eglwys  a'r  generìl  Iurìrìew- 
ig.  am  eu  gwi  tiioMiad  0  Gtist,  am  ei  erlid  ef 

a'r  eglwys  gtistiooogol. 

31  *  Felly,  frodyr,  d  nid  plant  i'r 
wasanaeth-ferch  ydym,  ond  i'r  wraig 
rýdd. 

d  pen.  5.  1,  13.  Io»n  1.  12,  13.    a  8.  36.   Heb.  2.  14,  15. 
»b  3.  1,  2. 

*  Gan  nad  oedd  eglwys  y  Cenedloedd  dàn 
yr  efengyl  yn  cael  ei  chysgorìi  yn  Agar,  ond 
yn  Sarah,  mae  yr  apostol  yn  periderfynu 

odrìi  ar  hyny,  nad  oedri  ef  a'r  Galatiaid  cred- 
iníol  dàn  y  rideridf,   dàn  rwymau  i   gyflawni 
iy  defodau  seretnouiol ;  ond  wedi  en  rhyrìdâu 
íoddi  wrthynt,  a  chwedi  eu  cyfiawnâu  trwy 

íî'ydd  yn  Nghrist  yn  unig,  ac  nid  trwy  weith- redoedd  y  ddeddf  mewn  nn  modd.  Gan 
hyny  os  oedd  breintiau  y  credinwyr  yn  j 
rhagori  mòr  annhraethol,  yn  oi  y  cyfammod 

a'r  oruchwiliaeth  newydrì;  pa  ynfydrwydd 
iydoedd  i'r  cenedlocdd  dychwelerìig  "  chwen- 
nych  bod  dàn  y  drtedrìf,"  (ann.  21.)  yr  hon 
nis  gallai  wareriu  yr  Iuddewon  anghrediniol 
o  gaethiwed  nac  oddi  dàn  gondemniad.  Nid 

plant  i'r  wasanaeth-ferch,  y  ddeddf  a  goruch- 
wiliaeih  Sinai,  oedd  y  Gaìatiaid  credinioJ, 

ond  plant  i'r  wraig  rydd  yr  efengyl  rasol,  ac 
eglwys  y  Testament  Newydd. 

PEN.  V. 

Y  mae  efe  yn  eu  hanog  hwy  i  sefyll  yn  eu 
rhydaid. 

a*SEFWCH  gan  hynny  yn  by 
rhyddid  â'r  hwn  y  rhyddhâodd  Crist 
ni;  cfac  na  ddalier  chwi  drachefn 
dan  iau  caethiwed. 

a  Diar.  23.  23.  1  Cor.  15.  58.  a  16.  13.  Pbil.  1.  27. 
1  Thes.  3.  8.  2  Thes.  2.  15.  Heb.  3.  6,  14.  a  4.  14.  a  10.  23, 
35-39.  Jud.  3,  20,  21.  Dat.  2.  25.  a  3.  3.  b  adu.  13.  pen. 
2.  4.  a  3.  25.  a  4.  26,  31.  Salra  51.  12.  Es.  61.  1.  Mat.  11. 
28-30.  loan  8.  32-36.  Rbuf.  6.  14,  18 

1  Cor.  7.  22.  2  Cor.  3.  17.  1  Ped  " 
c  pen.  2.  4.  a  4.  9.  Mat.  23.  4.  Act 
Heb.  9.  8-11. 

*  Yr  oedd  Crist  trwy  yr  efengyl  wedi  gaîw 
y  credinwyr  yn  Galaiia  i  ryddirì  oddi  wrth 
■gondemniad  y  ddeddf  foesol  fel  cyfamrnod  o 
j  weitbredoedd,  oddi  wrth  bob  rhwymau  i 
jdderìrìf  seremoniol  yr  Iurìrìewon,  orìdi  wrth 
eu  heilun  addoliaetn  eu  hunain  gynt,  ac  oddi 
rwrth  bob  caethiwed  i  bechod  a  Satan.  Gan 
|hyny  mae  yr  apostol  yn  eu  hannog  hwy  i 
i) sefy  11  yn  gadarn  a  dîysgog  yn  y  rhyddid 

gwerthfawr  hwnw  :  +  ac  na  odrìefent  i'r  gau- 
athrawon  Iuddewaidd  eu  roaglu,  eu  dyrysu, 
a'u  dàl  dan  iau  caethiwed  i'r  ddeddf  sere- 
moniol ;  yr  hyn  a'u  darcstyngai  hwy  drachefn 
i  gyflwr  o  gaethiwed  mòr  wael,  a  phan  oedd- 
ynt  yn  eu  hystâd  o  baganiaeth  cenedlig. 
Trwy  y  boddlonrwydd  a  wnaeih  Crist  i'r 
ddeddf  foesol  fel  MachitYydd  ;  trwy  gyfìawni 

holl  gysgodau  y  ddeddf  seremoniol  í'el  Arch- 
oífeiriad  ;  trwy  sefjdlu  teyrnas  a  goruchwyl 
iaeth  yr  efengyl  yn  y  byd  fél  Bienin;  a 
thrwy  oleuo  meddjliau  ei  bobl  yn  ysbrydol, 
am  natur  ei  deyrnas  ai  efengyl  fel  Pro- 
phwyd  ;  mae  Crist  yn  rhyddâu  y  rhai  oll  a 
gredant  ynd'lo,  oddi  wrth  yr  holl  pethau  a 
enwyd  uchod  :  ac  anfri  mawr  ar  Grist,  ei 

waith,  a'i  swyddan,  yn  gysîal  n  niwed  mawr 
idd^nt  eu  hunain,  oedd  i'r  Galatiaîd  gym- 
meryd  eu  dàl  dtachefn  dàn  ian  caethiwed. 
— -  ^ 

2  d  *  Wele,  myfì  Paul  f  wyf  yn 
dywedyd  wrthych,  c  \  Os  enwaedir 
chwi,  ||  ni  lesa  Crist  ddim  i  chwi. 

d  1  Cor.  16.  21.  2  Cor.  10  1.  1  Thes.  2.  18.  Pbile.9 

e  adn.  4,  6.  pen  2.  3-5.  Act.  15.  1,  24.  a  16.  3,  4.  Rhuf.  9. 
31,  32.  a  10.  2,  3.   Heb.  4.  2. 

Mewn  rhai  ysgrifau  o'r  epistol  hwn,  hon 
yw  yr  adnod  flaenaf  o'r  bennod,  a'r  llall  yn 
diweddu  y  bedwerydd  bennod.  *  Myfi  Paul, 
apostol  anfonedig  Iesu  Grist ;  myfi  Paul,  y 
cam  achwynir  arnaf  gan  rai,  fy  mod  yu 
pregethu  yr  enwaediad  weithian,  er  gwasan- 
aethu  rhyw  fantais  ;  (adn.  11,)  a  myfì  Paul, 
er  fy  mod  yn  wrthwyneb  i  lawer  o  athraw- 
on  iuddewaidd  hyfion;  +  wele,  yr  wyf  fi  yn 
dywedyd  i  chwi  yn  ddifrifol,  yn  tystiolaeihn 
yn  ngŵydd  Duw  a  thros  Dduw,  ac  yr  wyf 
yn  gadael  y  peth  fel  gwirionedd  safadwy  yn 
yr  eglwysi;  +os  enwaedir  chwi,  neb  o  hoh- 
och,  gyda  golwg  fod  hyny  yn  angenrheidiol 
i'ch  cyfiawnâd  a'ch  cymmeradwyaeth  gyda 
Duw  ;  ||  na  bydd  ditn  llesâd  i  chwi  o'r  hjn  a 
wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  Crist,  nac  oddi 
wrth  ddim  sydd  yri  ddatguddiedig  yn  yr  ef- 
engyi.  Os  enwaedir  chwi  gydag  ymddybyn- 

iad  ar  hyny,  yn  nghyd  â'r  defodau  Iuddew- ig  eraill,  am  gyfiawnâd  ger  bron  Duw,  ni 
lesâ  Crist  ddim  i  chwi.  Mae  synwyr  cy- 
ffredin  yn  peri  i  ni  ddeall  y  geiriau  yn  yr 
ystyr  hyny  ;  yr  hyn  syttd  angenrheidtol  hef- 
yd  i'w  cysoni  â  gobaith  yr  holl  gredinwyr 
Iuddewig  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth,  ac  âg 
ymddy^iad  Panl  ei  hun  yn  enwaedo  ar  Tim- 
othëus,  Act.  16.  3.  Yn  y  pwnc  o  gyfiawnâd 
ger  bron  Duw,  nid  oedd  enwaediad  na  díen- 
waediad  ridiin,  ond  Crist  a'i  gyfiawnder 
mawr  a  pherftaith  yn  bob  peth. 

3  *  Ac  yr  wyf  yn  ̂tystiolaethu  dra- 
chefn  f  i  bob  dyn  a'r  a  enwaedir,«  J  ei 
fod  ef  yn  ddyledwr  i  gadw  yr  holl 
ddeddf. 

/Deut.  8.  19.  a  31.  21.  Neh.  9  29,  30,  34.  Lnc  16.  28. 
Acl  2.  40.  a  20.  21.  Eph  4.  17.  I  Tlies.  4.  6.  I  loan  4.  14. 
g  pen.  3.   10.  Deut.  27.  26.    Mat.  23.  ltí,  18.    lago  2.  10,  11. 

*  Rhaid  fori  y  pwnc  hwn  o  bwys  yn  ngol- 
wg  yr  apostol,  gan  ei  fori  fel  hyVyn  "  tyst- 
iolaethtt"  mòr  driifrifol  am  dano.  + "  Pob 
dyn  ;"  y  cenedloeriri,  y  rhai  ni  buont  erioed 
dàn  gyfammod  jr  enwaeriiari,  neu  ynte,  pob 
dyn  oerid  ant  atfer  enwaediad  fel  peth  ang- 
enrheidiol  i  iachawdwriaeth.  %  Fel  yr  oedd 
enwaeriiad  yn  ihwymo  dynipn  i  gadw  holl 

ridefodau  goruchwyliaeth  Moses ;  t'ejlÿ  yr 
oedd  ei  arfer  yn  awr  ercyfiawnâd,  megys  yn 

rhwymo  pawb  a'i  harferent  i  holl  fanylt  wydd 
y  cyfammod  oedd  yn  gofyn  uiuriri-dori  per- 
ffaiíh  a  riibechori,  ac  yn  gariael  y  troseridwyr 
dán  felitith,  odrii  wrth  yr  hon  nis  gallent 
gael  eu  rhyridâu  byth  drwy  y  rid<  drif.  Ef- 
allai  bori  rhai  o'r  gau-athrawon  yn  dysgn  y 
Galatiaid,  nad  oedrt  holl  bethaù  y  driedrif 
ddim  yn  rhwymedig  arnynt  bẃy  broselyt- 
iaid,  ac  yn  byw  mòr  beîl  o  Jerusalem  ;  ond 

riyweri  yr  apostol  yma  i'r  gwrthwjneb:  os 
oeddynt  am  fyned  dàn  ran  o'r  ririerìdf,  yr 
oedriynt  yn  ddyledwyr  i  gadw  yr  holl  drieddl. 

4  *  Chwi  a  aethoch  yn  ddifudd 
oddi  wrth  Grist,  fyrhai  ydych  yn 

'  ymoyfiawnhâu  ynyddeddf:  ÄJchwi 
a  syrthiasoch*ymaith  oddi  wrth  ras. 
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A  adn.  2.  pen.  2.  21.  Rhuf.  9.  31,  32.  a  10.  3-5. 
«  Rhuf.  3.  20.      a  4.  4,  5.  *  pen.  1.  6—9.      Rhuf.  11.  6. 
Heb.  6.  4-6.  a  10.  38,  39.   a  12.  15.   2  Pedr  2.  20-22.   a  3. 
17,  18.  Dat.  2.  5. 

*  Chwi  a  aethoch  i  athrawiaeth,  ysbryd, 
ac  ymdrìygiarì,  na  chewch  chwi  ddim  budd 
oddi  wrth  Grist.  Aeth  Crist  yn  ddifudd, 
neu  yn  ddieffaith  i  chwi,  yw  y  geiriau  yn  ol 
y  Saesoneg.  t  Y  dynion  cedrì  yn  ceisio  ym- 
gyfiawnâu  trwy  y  ddeddf,  yr  oeddynt  mewn 
gwirionedd  yn  ymwrthod  â  Christ,  ac  â 

threfn  Duw  o  achub  pechadur  trwy  Grist  a'i 
gyfiawnder  ;  %  oblegid  yr  oedd  hyny  yn  wrth- 
odiarì  o  athrawiaeth  gras,  yn  taflu  ymaith 
bob  gobaith  am  les  o  drugaredd  rad  Duw, 
ac  yn  ymysgar  oddi  wrth  Grist  i  gymmeryd 
gafael  yn  y  cyfammod  gweithredoedd.  Wrth 

ras  yma  yn  rìdì'ammau  y  deallir  athrawiaeth 
gras,  megys  ag  yn  Tit.  2.  11,  12,  a  mànau  er- 
aill ;  oblegid  am  hyny  mae  yr  apostol  yn 

llefaru  o  hyrì,  mewn  cyferbyniad  i'r  ddeddf 
a  gweithredoedd  y  ddeddf. 

5  l  *  Canys  nyni  yn  yr  Yspryd 
trwy  ífydd  ydym  yn  m  disgwyl  n  go- 
baith  cyfiawnder. 

!lo*a  16.  8— 15.  Eph.  2.  18.  m  Gen.  49.  18.  Salm  25. 
3,  5.  a  62.  5.  a  130.  5.  Gal.  3.  25,  26.  Hos.  12.  6.  Rliuf.  8. 
24,25.      1  Thes.    I.  10.     2  Thes.  3.5.  «  Rhnf.    5.21. 
Phii.  3.  9    2Tim.  4.  8.  Tit.  2.  13. 

*  Mewn  cyferbyniad  i  geisio  ymgyfiawnâu 
trwy  y  ddeddf,  yr  oedd  yr  holl  wir  gredin- 
wyr,  Iuddewon  a  Chenedloedd,  wedi  eu 

dysgu  a'u  goleuo  gau  yr  Ysbryd  Glân,  yn 
dysgwyl  cyfiawnder,  ac  yn  gobeithio  am  fy  w- 
yd  tragywyddol,  trwy  ffydd  yn  Nghrist  yn 

uuig,  heb  ddim  o'u  gweithredoedd  deddfol 
eu  hunain.  Tybia  rhai  mai  am  Iuddewon 
crediniol  yr  oedd  Paul  yn  llefaru  yma  ;  fel 
pe  dywedasai,  Nyni,  y  rhai  a  ddygwyd  i 
fynu  dàn  oruchwyliaeth  yr  enwaediad,  yr  yd- 
ym  ni,  yn  awr,  yn  ymwrthod  â  phob  hyder 
yn  y  ddeddf,  ac  yn  dysgwyl  gobaith  cyfiawn- 
der  trwy  ffydd  :  pa  faint  mwy  y  dylech 
chwi,  Genedloedd,  fod  felly,  y  rhai  ni  buoch 
eiioed  dàn  yr  enwaediad  ? 

6  °  *  Canys  yng  Nghrist  Iesu  f  ni 
all  enwaediad  ddim,  na  dîenwaediad  ; 

p%  ond  fTydd  yn  gweithio  trwy  gariad. 
o  adn.  2.  3.  pen.  3.  28.  a  6.  15.  Rhuf.  2.  25—29.  a  3. 

29-31.  1  Cor.  7.  19.  Col.  3.  11.  p  Mat.  25.  31-40.  2  Cor. 
5.14.  lThes.  1.3.  Heb  11.8,17-19.  Iago  2.  14-26. 
1   Pedr  I.  8.   I  loan  3.  14—10.  a  4.  18-21. 

*  Yn  awr  dàn  oruchwyliaeth  yr  efengyl, 
yr  hon  a  sefydlwyd  gan  Grist  Iesu,ac  a  gad- 
arnâwyd  yn  ei  angan  ef ;  ac  i  ni  y  rhai  yd- 
ym  yn  Nghrist  Iesu  trwy  ffydd  ;  t  ni  all 

enwaediad  na  d'íenwaerìiarì  drìim,  yn  y  pwnc 
o  gyfiawnâu  na  chondemnio  ger  bron  Duw  : 
nirì  oes  rwymau  ar  neb,  nac  Iuddew  na 

Chenedl  ddyn,  i  enwaediad  na  dì'enwaediarì  ; 
mae  y  ddefod  hòno,  yn  nghyd  a'r  holl  oruch- 
wyliaeth  y  perthynai  idrìi,  werìi  darfod  a'i 
dirymu.  %  Y  cwbl  am  fy  wyd  pechadur,  a'r 
cwtfl  o  hanfod  crefydd  yw,  "  ífydd  yn 
gweithio  trwy  gariad,"  neu  tfydrì  yn  cael  ei 
gweithio,  ei  hennyn,  a'i  pherffeilhio,  trwy 
gariarì  :  yn  yr  ystyr  olaf  mae  rhai  yn  deall  y 

geiriau,  ac  era'rìl  yn  ystyr  y  testyn  :  ffydd sydd  yn  cyfiawnâu  pechadnr,  neu  trwy  ffydrì 
y  c}fiawnêir  ef;  onrì  nirì  ffyrìd  ofer  a  di- 
rîrwyth  yw  hòno,  eithr  ffydd  yn  gweithio 
trwy  gaiiarì,  mewn  ufndd  dorì  i  orchymynion 
Dnw,  ac  er  gogoniant  i  Drìuw. 

7  9*Chwiaredasochyndda;  fpwy 

a'ch  rhwystrodd  chwi,  rfel  nad  ufudd-  ,, 
hâech  i'r  gwirionedd  ? 

q  Mat.  13.  21.  1  Cor.  9.  24.  Heb.  12.  1.  r  Act.  6.  7. 
Rhuf.  2.  8.  a  6.  17.  a  10.  16.  a  15.  18.  a  16.  26.  2  Cor.  10. 
5.  2  Thes.  I.  8.  Heb    5.  9.   a  11.  8.  1   Pedr  1.  22. 

*  Ffydd  yn  gweithio  trwy   gariad  ydoedd  I 
grefydd  bur  a  diledryw,  a  thybiodrì  yr  apos-  P 
tol  unwaith  ei  bod  g.tn  y  Galatiaid  yn  wirion-  I 
eddol ;  hwy  a  ddechreuasent  yn  dda,  yn  ol 
pob  ymddangosiad,  ac  a  aethent  rhagrìdynt 

yn  wrol  ac  yn  wresog  yn  eu  proffes  o'r  wir 
athrawiaeth,fel  rhai  yn  rherìeg  mewn  gyrfa  am 
y  gamp  uchel  o  gyfiawnâd  ac  iachawdwriaeth 
trwy  Crist  yn  nnig.  +  Ond  yn  awr  yr  oedd 
rhywun  wedi  eu  rhwystro  a'u  dyrysu  hwy 
gau-athrawiaeth,  a  chwedi  dadymchwelyd 

ffydd  llawer  o  honynt,  fel  nad  oedrìynt  m'wy- ach  yn  cretlu  y  gwirionedd,  nac  yu  ufurìdâu 
i'r  gwirionedrì  mewn  barn  nac  ymddygiad. 
"Pwy  a'ch  rhwystrodd  :"  (anehopse,)  gair  yn 
cyfeirio  at  y  rhedegfêyrìd  yn  y  caropau  gynt, 
pan  fyddai  un  yn  dyfod  ar  draws  y  rhedeg- 
wyr,  yn  attal  eu  rhediad,  neu  yn  eu  troi  oddi 
ar  y  llwybr. 

8  *  Y  cynghor  hwn  f  nid  yw  oddi 
wrth  yr  *hwn  sydd  yn  eich  galw  chwi «  Gwel  ar  peu  .1.6. 

*  Pwy  bynag  a  roddodrì  y  cyngor  drwg 
hwn,  neu  yr  athrawiaeth  gyfeiliornus  hon 

idrìynt,  i'w  rhwystro  hwynt,  ac  i'w  troi  oddi 
wrth  y  gwirionedd,  +  gwyrìdai  yr  apostol  yn 

sicr,  narì  oerìrì  oddi  wrth  Dduw  yr  hwn  a*u 
galwodd  hwynt  ar  y  cyntaf,  ac  oedrì  o  hyd 
yn  eu  galw  hwy  i  ddychwelyd;  nac  oddi 
wrtho  ef  ei  hun,  yr  hwn  a  fuasai  yn  offeryn 

dros  Drìnw  i'w  galw  hwy  yn  y  dechreu,  ac 
oerìrì  yn  awr  yn  eu  galw  trwy  yr  epistol  hwn, 

Os  narì  oedd  y  cyngor  oddi  wrth  Dduw  na'i 
apostol,  rbaid  ei  fod  oddi  wrth  ddiafol  a'i  off- 
erynau,  yr  hen  hauwyr  efrau. 

9  '*Y  mae  ychydig  lefain  f  yn 
lefeinio  yr  holl  does. 

t  Mat.  11.  I,  33.  a  16.6-12.  Marc  8.  15.  Luc  12.  I.  a  13 
21.  I  Cor.  5.  6,7.  a  15.  33.  2  Tim.  2.  17. 

*  Dihareb  arferedig  yw  y  geiriau  uchod,ac 

yn  gymhwysiadol  at  amryw  bethau.  Defn- 
ydrìiodd  yr  apostol  hi  yn  1  Cor.  5.  6,  i  beri 
i'r  Corinthiaid  fwrw  allan  y  dyn  gorìinebut 
o'u  plith ;  mae  yn  ei  defnyddio  yma  am  ath 
rawiaeth  gyfeiliornus,  megys  y  gwnaeth  eir 
Hiachawdwr  yn  Matt.  16.  6,  12.  +  Fel  j 
lefain  mae  gau-athrawiaeth  yn  suro  ac  yj 
treiddio  trwy  bob  peth ;  efallai  mai  un  pwn» 
drwg,  yr  enwaediad,  a  ddaeth  i  eglwysi  Gal 
atia  ar  y  cyntaf,  wedi  hyny  daeth  pethau  er 
aill :  un  neu  drìau  a  rìdechreuorìd,  ac  ychydi 

a  lygrwyd  ar  y  cyntaf  ;  ond  yn  rarìrìol  aml 
âodrì  y  gau-athrawon,  a  llygrwyd  llawer  yt 
y  r  eglwysi.  Gan  fod  holl  gangenau  gwirion 
edrì  Duw  yn  gyssylltiedig  â'u  gilydrì,vrhwi 
a  gyfeiliorno  mewn  un  pwnc,  nid  hiry  byd< 
yn  iach  yn  y  pynciau  eraill. 

10  *  Y  mae  gennyf  fi  whyder  an 
danoch  yn  yr  Arglwydd,  na  syniwcl 
chwi  ddim  arall :  xfond  y  neb  syd< 
yn  eich  trallodi  a  ̂ ddwg  farnedigaeth 
2  pwy  bynnao:  fyddo. 

«„en  4.11,20.  2  Cor.  1.  15.  «2.3.  a  7.  16.  2  Tbe 
3,  4.  Puile.  21.  *  pen.  I.  7.  a  2.  4.  a  3.  1.  a  4.  17.  a 
12,  13,  17.  Act.  15.  I,  2,  24.  1  Ioan  2.  18-36.  J  **»■  1 
1  Cor  5.  5.  2  Cor.  2.  6.  a  10.  2,  6.  a  13.  1«.  1  T.m.  1.  2 

\g  pe*.  2.  6.  2  Cor.  5.  16. 
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*  Yma  mae  yr  apostol  yn  ol  ei  aifer,  yn 

ymmysgu  ac  yn  melysuei  gerydd  â  thybiau 
a  am  y  Galatiaid  :  wrth  gotìo  pa  fodd  y 
erbyniasent  hwy  ei  athrawiaeth  ef, 

gyfraith  yw  caria 

yr oedd 
n  hyderu  yn  a  thrwy  yr  Arglwydd  lesu,  yr 
díerid  hwy  o'r  hudoliaeth  presenol,  ac  y 
euent  hwy  drachefn  i  synied  yn  hollawl  yr 
n  modd  ag  yntau  am  yr  athrawiaeth  oedd 

n  ol  duwioldeb.  t  Pan  adferid  hwy  o'r 
yfeiliornad  presenol,  byddent  hwy  eu  hun- 
in  yn  barod  i  roddi  barn  o  esgymuniad  ar 
neb  a'u  trallododd  â  gau-athrawiaethau,  a 
yddai  y  cyfryw  yn  sicro  fyned  dàn  farned- 
?aeth  Duw,  yn  y  byd  hwn  neu  yn  y  byd  a 
daw,  oddigerth  iddo  gael  edifeirwch  i  gyd- 
abod  y  gwiriouedd. 

11  *Amyfi,frodyr,  "osyrenwaed- 
,ad  etto  yr  wyf  yneibregethu,  6fpa- 
iam  y'm  herlidir  etto  ?  J  yn  wir  tyn- 
iiwyd  ymaith  cdramgwydd  y  groes. 

a  pen.  2.  3.      Act.  16.  3.  b  pen.  4.  29.      »6.12,17. 
rt.  21.21,28.  a  22  21,22.  a  23.  13,  14.  1  Cor.  15.  30. 
Cor.  II.  23—26.  c  Es.  8.  14.  Rhuf.  9.  32,  33.  1  Cor.  1. 
3,  23.  1  Psdr  2.  8,  9. 

*"Os  yr  enwaediad  yr  wyf  yn  ei  breg- 
thu  :"  nid  oedd  Paul  yn  pregethu  enwaed- 
ad,  nac  yn  addef  yma  ei  fod  ;  efe  a  enwaed- 
dd  ar  Timothëus  er  mwyn  iddo  gael  rhydd- 
i  i  bregethu  yn  synagogau  yr  luddewon,  a 
hybir  fod  y  gau-athrawon  yn  cymeryd 
jiantais  ar  hyny  i  daeru  fod  Panl  ei  huh  yn 
nregethu  yr  enwaediad.  t  Ac  yn  awr,  os 
•edd  efe  yn  pregethu  yr  enwaediad  ftl  y 
aerent  hwy  ei  fod,  pa  ham  yr  oedd  yr  Iudd- 
won  yn  ei  erlid  ef  mòr  llidiog  yn  mhob 
nàn,  fel  gwrthgiliwr  oddi  wrth  eu  crefydd 
wy  ?  î  Pe  buasai  efe  yn  pregethu  yr  en- 
vaediad,  a  gweithredoedd  y  ddeddf  yn  sail 
yfiawnâd,  buasai   tramgwydd  y  groes,  neu 
[Iramgwydd  yr  Iuddewon  wrth  yr  athraw- 
aeth  arn  y  groes,  yn  cael  ei  symnd  yn  y 
àn,  ac  ni  buasai  efe  yn  cael  ei  eriid  mwyach 
m  bregethu  yr  yniadrodd  aoi  y  groes.    Gan 

iiyny  yr  oedd  yr  erlidiau  creulawu  a  gwas- 
ijadol  oedd  ef  yn  eu  dyoddef,  yn  brawf  par- 
ìus  o'r  athrawiaeth  oedd  ef  yn  bregethu,  ac 
frn    gwrth-brofi    haeriadau     anwireddus    ei 
jvaradwyddwyr. 

12  *  Mi  afynnwn,  'íe,  pe  d  torrid 
fmaith  y  rhai  sydd  yn  aflonyddu  ar- 
loch. 

daâD.  10.  P8D.  1.  8,  9.  Gen.  17.  14.  Ex.  12.  15.  a  30. 
i3.  Let.  22.  3.  Josh.  7.  12,  25.  loan  9.  34.  Act.  5.  5,  9. 
a  Cor.  5.  13.  Tit.  3.  10. 

*  Dymunai  yr  apostol  yn  ddifrifol,  i'r  rhai 
pedd  yn  hudo,  yn  dyrysu,  yn  trallodi,  ac  yn 

pflonyddu  meddyliau  y  Galatiaid,  â'u  gau- 
Uthrawiaeth  ddeddfol,  gael  eu  tori  ymaith, 
lef  eu  bwrw  allan  o'r  eglwysi  trwy  esgy- 
nuniad  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu,  fely 
baffai  yr  eçlwysi  lonydd,  ac  y  caffent  hwy- 
,  hau  weled  eu  cyfeiliornad,  ac  edifarâu  i 
îyduabod  y  gwirionedd.  Efallai  bod  yr 
ipostol  yn  llefaru  mewn  ysbryd  prophwydol- 
aeth  ;  m:ti  eu  tori  ymaith  a  gaent  hwy  ryw 
odd,  nn  ai  o'r  eglwys  ar  y  ddaear  neu  gan 
üduw  yn  y  diwedd.  Mae  yn  sicr  nad  oedd 
wr  apostol  yn  dynmno  dim  niwed  personol 
üddynt,  yn  dymmorawl  nac  yn  ysbrydol ; 
pod  dymuno  eu  tori  ymaith  er  llonyddwch 

i'r  eglwysi,  ac  er  diwygiad  iddynt  hŵythau. 
Nid  oedd  gwiw  gorchymyn  i'r  eglwysi  eu 
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tori  ymaith.fel  y  dyn  godinebus  yn  Corinth  ; 
yr  oedd  y  fath  nifer  yn  yr  eglwysi  wedi  eu 
Ilygru  ganddynt,  a  hwythau  wedi  ennill  y 
fath  awdurdod  yn  eu  plith,  fel  nad  oedd  plaid 

digon  cref  i'w  tori  hwynt  ymaith.  Mi  a 
fynwn,  pe  torid  ymaith,  oedd  y  cwbl  a  all- 
asai  yr  apostol  ddywedyd. 

13  e*  Canys  i  ryddid  y'ch  galwyd 
chwì,  frodyr:  f  f  yn  un^g  nac  arferwch 

y  rhyddid  yn  achlysur  i'r  cnawd, 
z  \  ond  trwy  gariad  gwasanaethwch 
eich  gilydd. 

«  adn.  1.  pen.  4.  5— 7,  22— 31.  Es61.1.  Lnc  4.  13. 
loau  8.  32-36.  Rhof  6.  18—22.  /  1  Cor.  8.  9.  1  Pedr  2. 
16.  2  Pedr  2.  19.  Jud.  4.  10—12.  g  ado.  14,  22.  pen.  6. 
2  Maro  10.  43-45.  Ioan  13.  14,  15.  Act.  20.  35.  RbHf.  15. 
I,  2.  1  Cor.  9.  19.  *  13.  4—7.  2  Cor.  4.  5.  a  12.  15.  1  Thes. 

1.  3.  Iago  2    15—17.  1  Ioan  3.  16—19. 

*  Rhyddid  oddi  wrth  yr  hen  gyfammod, 
oddi  wrth  felltith  y  ddeddf,  oddi  wrth  ysbryd 
ac  ofn  deddfol,  oddi  wrth  ddeddf  y  seremon- 
iau,  ac  oddi  wrth  arglwyddiaeth  pechod :  a 

rhyddid  efengylaidd  i  gymdeithasu  ac  ym- 
drin  â  Duw  yn  Nghrist,  fel  plant  gyda'u 
Tad  anwyl.  I'r  rhyddid  ardderchog,  brein- iol,  a  sanctaidd  hwn,  y  galwyd  hẁy  trwy  yr 
efengyl,  a  gresyn  oedd  iddynt  gymeryd  eu 
maglu  a'u  dàl  drachefn  mewn  caethiwed 
gan  y  terfysgwyr  cyfeiliornus  uchod.  t  Yn 
unig  dylent  ofalu  na  cham-ddefnyddient  y 
rhyddid  hwn  yn  achlysur  i'r  cnawd,  i  borthi 
chwantau  cnawdol  a  phechadurus  :  nid  yw 

rhyddid  sanctaidd  yr  efengyl  ỳn*  rhyddáu 
dynion  oddi  wrth  ddyledswyddau  y  ddeddf 
foesol,  yr  hon  yw  rheol  anffaeledig  ymar- 
weddiad  pob  dyn  yn  mhob  ystâd  a  chyflwr, 
ac  a  fydd  felly  byth.  X  Dyledswydd  crist- 
ionogion  yw  gwasanaethu  Duw  yn  benaf,  a 
gwasanaethu  eu  gilydd  raewn  cariad,  yn  yr 
hyn  a  fyddo  er  lles  ysbrydol  a  thymmorol 

i'w  gilydd,  fel  brodyr  o'r  un  teulu,  a  chyd- 
aelodau  o'r  un  corph  sanctaidd. 

1 4  h  *  Canys  yr  holl  ddeddf  a  gyf- 

lawnir  mewn  un  gair,  sef'  yn  hwn; 
*  Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun. 

Ä  Mat.  7.  12.  a  19  18,  19.  a  22.  39,  40.  Rhuf.  13.8—10. 
Iigo  2    8—11.  i  Lef.  19.  18,  34.    Marc  12.  31,  33.     Luc 
10.  27— 37.   1  Tim.  1.  5. 

*  Holl  ddeddf  y  llech  gyntaf  yw  cariad  at 
Dduw  ;  a  hoü  ddeddf  yr  ail  lech,  am  yrhon 
y  sonir  yma,  yw  cariad  at  ein  gilydd  :  câr 
dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun,  ac  yn  ol  y 
graddau  y  gwnelom  hyny  y  cyflawnwn  y 
ddeddf.  Dywedai  y  gau-atbrawon  mai  cadw 
seremoniau  y  ddeddf  oedd  cyfìawni  yddeddf, 
beth  bynag  a  ddeuai  o  gariad  ;  ond  ar  gyfer 
hyny  dywedai  yr  apostol  mai  caru  eu  gilydd, 
a  gwasanaethu  eu  gilydd  yn  ysbrydol  mewn 
cariad,  oedd  y  ffordd  i  gyflawni  y  ddeddf : 
cyflawnder  y  gyfraith  yw  cariad  ;  a  diwedd 
y  gorchymyn  yw  cariad  o  galon  bur  yn  hel- 
aeth,  ac  beb  gariad  nid  wyf  fi  ddim. 

15  *Ond  oscnoiathraflyngcueich 

gilydd  yr  ydych,  f  gwyliwch  na  ddi- fethir  chwi  gan  eich  gilydd. 
*  adn.  26.  2  Sam.  1.  26,  27.  Es.  9.  20,  21.  a  11.  5-9, 

13.  I  Cor.  3.  3.  a6.6— 8.  2  Cor.  11.20.  a  12.  20.  lago  3. 
14—18    a4.  J-3. 

*  Mae  hyn  yn  dans;os  nad  oedd  nemawr  o 
gariad,  a  gwasann^thu  ea  gilydd  mewn  car- 
iad,  yn  tnhlith  y  Galatiaid  y  pryd  hwn  ;  nad 
oedd  nemawr   o  ofal   gan   y    gau-athrawon  i 
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íeithrin  cariarì,  na  nemawr  o  duedd   yn 

hàthrawiaeth  na'u  hysbryd  hwy,  i  feithrin 
c.ariad  yn  yr  eglwysi.     O  herwydd  eu  ham- 

ryw  dybian,  a'u  hanghytundeb  yn  nghylch 
yr  athrawiaeth,  yr  oeddyut  wedi  myned  yn 
debycaeh  i  gŵn   a  chrëaduriaid   ífyrnig  ys 
glyfaelhus,  nac  i  gristionogion  ;  yn  cnoi  ac 
yn  traflyncu  eu  gilydd  yn  yr  ysbryd  chwerw- 
af  a  m-wyaf  dygasog.     t  Os  cnoi  a  thraflyncu 

I  eich  gilydd  felly  yr  ydych,  ebai   yr  apostol, 

j   gwyliwth,  rhag  i  Dduw  y  cariad    a'r  hedd- 
j  wch  o'r  diwedd  eich  llwyr  adael,  a'ch  rhoddi 
j  i  fyno  i  ddyfetha  eich    gilydd   yn   gwbl   fel 

j  eglwysi.     Ni  oddefai  yr  Iuddewon  i  neb  di' enwaededig  fyw  yn  eu  plith  hwy;  ac  efallai 
y  mŷnai  y  gau-athrawon    Iuddewig  hyn  na 
chaffai    neb    dienwaededig  fod    yn    eglwysi 
Galatia  :    feily    hwy    a    ddyfethent  yr    holl 
eglwysi  yn  fuan. 

16  l  *  Ac  yr  wyf  yn  dywedyd, 
m  Rhodiwch  yn  yr  Yspryd,  nfac  na 
chyfîawnwch  drachwant  y  cnawd. 

t  GxíI  ar  pen.  3.  17. — 1  Cor.  7.  29.  m  adn.  25.  pen. 
6.  3.  Rhuf.  8.  I,  4,  5,  13,  14.  1  Pedr  1.  22.  a  4.  6.  Jud.  19 
—21.  n  adn.  19-21.  Rhuf.  6.  12.  a  13.  13,  14.  2  Cor.  7. 
f  Bpli.  2.  3.  Col.  2.  11.  a  3.  5-10.  1  Pedr  1.  14.  a  2.  II. 
a  I.  1--4.  1  íoan  2.  15,  16. 

*  Er  ihagflaenu  canlyniadau  dinystrioj 
terfysgoedd,  a  chnoi  a  thraflyncu  eu  gilydcì, 
rnaè  yr  apostol  yn  cynghori  y  Galatiaid,  ac 
yq  gorcbymyn  yn  rìdifrifol  id.îynt,  am  rodio 
yn  yr  Ysbryd,  dàn  ei  arweiniad  sanctaidd 
ef,  dàn  ei  rìdylanwadau,  ac  mewn  gweddîau 

gwastadol  am  danynt.     Yr  Y'sbryd  Glân  yn |  drìîau    a    feddylir ;    ond    geìlir    cymeryd    i 
mewn  yr  egwyddor  sanctaidd  ac   ysbrydol 
befyd,  yr  hon  sydd  yn   mhob  credadyn,  ac 
yr  hcn  a  roddwyd  iddo  gan  Ysbryd  Duw,  a 
gynnelif  gan  yr  Ysbryd,  ac  sydd  yn  gweith- 

rerìo  yn  ol  a  thàn  rìrìylanwarìau   yr   Y'sbryd. tY  cnawrì    yw   pechod,    yr    hen  ddyrí,    yr 
egẁyddor  lygredig  sy   mewn  dyn,  pobpeth 
\r  nad  yw  wedi  ei   arìnewyddu  trwy   ras,  a 
chan  Ysbryd  Daw.  At  becbod  a  halogrwydd 

j  mae  trachwant, péto  dueddiad  cryfycnawd 
I  böb  am=er  ;  a'r  unig  ffordrì  i  beirìio  cyflawni 
|  trachwant  y  cnawd  yw  rhodio  yn  yr  Ysbryd  : 

!  pawb  sy.dd  yn  dd'íeiihr  i  oruchwiliaethau    yr 
j   Yíbryi',    cyrlawni    trachwant    y    cnawd    y 

j  maent,  mewn  thyw  fodd  a*i  gilydrì. 
17  *.*Canysy  mae  y  cnawd  yn 

j  chwennychu  yn  erbyn  yr  Yspryd, 

I  f  a'r  Yspryd  yn  eibyny  cnawd  :  p  X  a'r 
;  rhai  hyn  a  wrthwynebant  eu  gilydd, 
;  '  ||  fel  na  ailoch  wneathur  beth  bynnag 

i  ewyllysîocn. 
o  Saira  19.  12,  !3.    a  51.  1-5,  10-12.   a  65.  3.  a  119.  5. 

20,  24,  25,  32,  35,  ̂ O,  133,  159,  176.    Pre*.  7.  20.     Es.  6.  5. 

Mat.   Ifc'.   17,  23.      +  26.  41       loao  3.   6.     Rhuf.  7.  18,  23—25. 
|    «  8.  5,  Í3.  lairo  4.  5,  6.        p  (>en.  3.  21.    Mat.  12.  30.  Rbuf. 

:     T,  8,  ìo-l*.     a  8.  5— 8  q  Sa'.w  119.  4— 6.     a  130.  3 
V: ..;     5    6.   l,.io  22.  33,  46,  54-61.    Rhuf.  7.   15—2?.    Pliil    3 
12 — 1€.   l*ér>  i.  i.  I  luan  I    8-10. 

*  Am  y  cnawrì  a'r  Ysbryd,  gwêl  ar  yrarì- 
nod  o  r  blaeu  :  mae  pob  un  o'rddaa  yn  mhob 
(íya  a<!genedlerìíg  ;  ac  maegwtth-ciìwennych- 
iad  i  gwrth-ẁeithrediad  patân>?  a  gwastadol 

rhwng  y  rìrìau,  fel  y  áangosir  >n  belaeth   ac' 
;  yn  eg!nr  ytí  y  Seithfed  bennorì  o'r  Epistol.nl 
;  y  Rhnfeiniaid,  *cfel  y  uŵy»  púb  rìyn  dawiol 
hefyd  frvy  bröftad.  líae  y  Cnaẃd,  m;\  yr 

i  hen  drl'ŷij,  >n  chwennychn   yn  ;;<  îí^wl  groes 
i  doeddladau  .t  ehwennychiady dyn  newyrìrì,j 
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y  drìuwiol  anian,  syrìrì  yn  mhob  gwir  gredH 
arìyn,  yn  ̂ yst.al  ag  yn  groes  i  arweinia^  ,1 

chymhelliarìau  yr  Y'sbryd  Glán;  +  ac  mae  yl 
Ysbryd  Glân,  a'r  anian  newydd  ysbrydolN 
sydrì  yn  y  credadyn,  yn  gwrthwynebu  tuedd|j 
iadau  llygrerìig  y  cnawrì,  trwy  serchiarìau  M 
thuerìrìiarìau  sanctaidd  ac  ysbrydol.  \  Mae4 
ddau  hyn  o  natur  ac  anghenrhaid  yn  wrtlij 
wyneb  i'w  gilyrìd  yn  wastadol,  ac  i  wrthM 
wynebn  eu  gilydrì  yn  barâus:  ni  thry  il 
cnawrì  byth  yn  Ysbryd,  nac  i  bleidio  yr  YaH 
bryd  ;  ac  ni  thry  yr  Ysbryd  byth  yn  gnawdl 
nac  i  bleidio  y  cnawd  :  byrìrì  yn  rhyfelgwasH 
tarìol  rhyngrìrìynt,  hyd  oui  drìelo  yr  amse| 
cledwydd,  pryd  y  llwyr  orchfygir  y  cnawiM 
gan  yr  Ysbryrì,  ac  y  Hyncer  yr  hyn  sydrì  farwl 
ol  gan  fywyrì  byth.  ||Tra  parâo  yr  ymladdfî 
fa  ysbry.lol  hon  nis  gall  y  eredarìyn  vvneyil 

pa  beth  bynag  aewyllysio:  nis  gall  y  dyii' 
newydd  fyw  mòr  sanctaidd  ag  y  dymunaigail 
weithrediadau  yr  hen  ddyn;ac  nis  gall  yl 
hen  drìyn  chwaith  gael  ei  fforrìd  yn  hollawl 
gan  y  dyn  newydd.  Nid  ydych  yn  gwneuthl 
ur  <&c,  meddant,  yw  ystyr  y  geiriau  7W«?po?|| 
ête. 

18  '*Ond  os  gan  yr  Yspryd  y'cll 
arweinir, s  f  nid  ydych  dan  y  ddeddi 

r  adD.   16,  25.   pen.  4.  6.    Salm  25.  4,  5,  9,  9.    a  143.  8- 
10.  Diar.  S.  20.  Es.  48.  lt'— 18.  Ezec  36.  27.  loan  1 
Rhuf.  8.  14.  2  Tim.  1.  7.  I  loan  2.  20,  27.  s  peo, Rhuf.  6.  14,  15. 

*  Arwain  gan  yr  Ysbryd,  a  rhodio  yn  y 
Ysbr)d,  (adn.  16,)  ydynt  yr  un  peth  ;  he. 
ddim  gwahaniaeth  ond  fel  achos  ac  eíiaith 
y  rhfíi  a  arweinir  yan  yr  Ysbryd  yw  y  rha 
a  rodiant  yn  yr  Ysbryrì,  a  hwy  yn  uuig.  +1 
rhai  a  arweinir  gan  yr  Ysbryd  nid  ydyn 

dan  y  rìrìerìdf  fel  cyfammod,  nac  yn  a"gore> 
i'w  meJltithion  ofnadwy  hi  am  bob  ffaeled- 
mewn  nfudd-rìorì.  Ysbryd  mabwysiad 
rhyddid  yw  yr  Ysbryd  Glân,  a  lle  bynag  ; 
mae  efe,  mae  yn  dysgu  dynion  i  wasanaelh 
Duvv  yn  ddiofn,  oddi  ar  egwyddor  rydd  a 

efengylaidd. 
19  l  *  Hefyd  amlwg  ywgweithred 

oedd  y  cnawd  ;  y  rhai  yw,  u  fTòr  pri 
odas,  godineb,  atìendid,  anlladrwydd 

/  adn'TlS,  17.  pen.  6.  8.  Salra  17.  4.  loan  3.  6.  Rhuf. 5,  18,  25.  a8.  3,  5,  9,  13.  1  Cor.  3.  3.  1  Pe<lr4.  2.  u  Ete 
22.  6-13.  Mat.  15.  18,  19.  Marc  7.  21-23.  Rhuf.  I.  21-3 
1  C.,r.  6.  9,  10.  2  Cor.  12.  20.  21.  Epb  4.  17-19.  a  5.  3, 
Col.  3.  5-8.  1  Tim.  1.  9,  10.  Tit.  3.  3.  lago  2.  14,  1 
1   Pedr4.  3,4.  Dat.  21.8.  a  22.  15. 

20  I  Deiw-addoliaeth,  *  ||  swyn-gj 
faredd,  §casineb,  cynhennau,*gwyD 
fydau,  ílid,  ymrysonau,  ymbleidic 
y  f  heresiau, 

*  Ex.  22.  18.  Deut.  18.  10.  1  Sani.  15.  23.  1  Cron.  1 

13,  14.  2Crou.  33.  6.  Act.  S    9—11.  a  16.  16-19.        y  1  Co 
11.  19.  Th.  3.  10.  2  Ped/2.  I. 

21  Cenfìgennau,  X  llofruddiaetl 
z  meddwdod,  a  cyfeddaclì,  ||  a  chyfTel 
yb  i?r  rhai  hyn  :  §  am  y  rhai  yr  wyf 
yn  rhag  ddy  wedyd  wrthych,  megis  a 

y  rhag-ddywedais,  b  na  chaiff  y  rbe 
sydd  yn  gwneuthur  y  cyfryw  betha 
F'etifeddu  teyrnas  Dduw. 

*  Deut.  21.  20     L-ic  21.  3í.    Rl»uf.  13.  13.   1  Cor.  5.  li 
a  6.  10.  Euh.  5.  18.  1  Thes.  5.  7.         ol   Pedr  4.  3.        //  I 
3.  II.   R.:uf.  2.  S.  9.    a  S.  13.    1  Cor.  6.  9,  10.    Ëph.  6.  5, 
Col.  3.  6.    Dat.  21.  27.        e  Mat.  25.  34.    1  Cor.  6.  10.  a  1 
50.  Eph.5.  5. 



Wfrwyth GALAT.  Y. 
yr  Ysbryd. 

Mae  rhai  o'r  gweithredoedd  a  enwir 

|L  yn  deilliaw  yn  benaf,  os  nid  yn  holl- 
,  o'r  meddwl ;  megys  delw-addoliaeth, 
n-gyfaredd,  casineb,  llid,  heresiau,  cen- 
nau;  ac  eto  gelwir  hwy  yn  weithredoedd 
iwd.    Gallwn  gasglu  gan  hyny,  mai  nid 
ph  a'i  chwantau  teimladol  mae  yr  apos- 

yn  feddwl  yn  unig  yma  wrth  y  cnawd, 

'  llygredigaeih  y  natur  ddynol,  fel  y  mae 
ymdaenu  trwy,  ac  yn  halogi  holl  alluoedd 
enaid  yn  gystal  â  holl  aelodau  y  corph, 
y  ba  rai  mae  yn   amlygu   ei    hun,  ac  yn 
allan  mewn  gweithredoedd.  Wrth  y 

wd  y  dealür  y  cwbl  o'r  natur  syrthiedig, 
y  corph  a'r  enaid ;  mewn  cyferbyniad  i'r 
an  newydd,  a  gyfrenir  mewn  adgenedl- 
a  dylanwadau  grasol  yr  Ysbryd  Glân  yn 

eithredn  ar  a  thrwy  yr  anian  newydd 
Mae  gweithredoedd  y  cnawd  yn 

gon  amlwg  i  bawb  a  ystyriont  ymddyg- 
au  dynion  diadgenedledig,  ac  agwedd  y 
i  yn  gyífredinol.  t  Gweithredoedd  y 
»wd  yn  ddigon  amlwg  yw  y  pedwar  peth 

ìtaf  hyn  a  enwir  ;  maent  oll  megys  o'r 
teulu,  o'r  un  natur  halogedig,  ond  yn  cael 
cyflawni  mewn  gwahanol  ffyrdd,  ac  i  wa 
10I  raddau  o  ysgelerder,  o  ysgogiad  cyntaf 

ladrwydd  yn  y  meddwl  a'r  galon,  hyd  y 
ithred  anfad  mewn  godineb  a  thor-priod- 

j  Delw-addoliaeth   hefyd    sydd   waith  y 
*wd,  yn  gymmaint  a'i  bod  yn   tarddu 
uiaeth  cnawdoi   dyn  at  natnr  sanctaidd, 
loliad,  a  gwasanaeth  Duw  ;  yn  lle  yr  hwn 

|ie   efe    yn    dwyfoli     bodau     dychymygol 

Iwy  cydnaws  âg  ef  ei  hun,  ac  yn  eu  haddol 

/ynt  mewn  modd  mwy  cydnaws  â'i  falch 
r  a'i  chwantau  ei  huh.  ||  Swyn-gyfaredd 
•holl  gangenau  drygionuso'r  pechod  hwnw_ 
jtdd  un  arall  o  weithredoedd  amlwgy  cnawd, 
j  deilliaw  o  anewyllysgarwch  cnawdol  dyn 
mostwng  i  Dduw,  acymddiried  ynddo  ef; 
n^hyd  a  dymuniad  dyn  i  geisio  help  o 

Inau  eraill  :  trwy  bob  un  o'r  rhai  hyn,  mae 
i  nion  mewn  effaith  yn  addoli  y  diafol 
\harmakeia  yw  y  gair  Groeg,  yn  arwyddo 
yw  gyífyr,  ( druy  )  medúygoì  neu  wenwyn- 
í  :  trwy  nerth  rhyw  gyífyriau  felly  y  bydd 
y  rhai  drygionus  gynt  yn  cyflawni  swyn 

i  fareddau.  §  Casineb,  cynhenau,  llid,  ym- 
sonau,  ymbleidio,  a  chenfigenau  yn  adn. 

,  ydynt  eto  oll  o'r  un  teulu  melltigedig,  ac 
i  amlwg  yn  weithredoedd  y  cnawd,  neu 
itur  halogedigddiras  :  nid  oes  achos  manylu 
nynt.  *  Gwynfydau,  yn  y  cyssylltiad  hyn, 
;ae  yn  debyg  a  arwydda  awydd  am  flaen- 
iaeth  a  gwag-ogoniant,  yr  hyn  a  gynhyrfa 
lynion  i  eiddigeddu  yn  erbyn  eu  gilydd,  a 
|iob  un  megys  i  ddywedyd  Gwynfyd  na 
elwn  I  bawb  i  lawr,  a  mi  fy  hun  i  fynu 
;vchlaw  pawb  :  gwaith  y  cnawd  yw  hyn,  a 
vnaeth  fwy  o  anrhaith  a  dinystr  mewn  byd 
■eglwys,  na  nemawr  o  un  pechod  arall, 
'Heresiau  ydynt  gan-dybiau  a  chyfeiliorni 
íiwn  athrawiaeth,a  phob  un  yn  dàl  yn  gyn- 
fn  ar  ei  bwnc  a'i  feddwl  ei  hun  nes  rhwygo 
•  eglwys  yn  ddarnau  ac  yn  bleidiau  ymra- e'gar  a  Ihdiog.  J  Nid  oes  achos  manylu  ar 
tn  pheth  hyn  ;  mae  perthynas  agos  rhyng- 
iynt  a'u  gilydd,  a'r  lleiaf  o'r  tri  yn  arwain r  mwyaf  yn  aml :  hir  ac  aml  gyfeddach 
arwain  1  feddwdod,  a  meddwdod  yn  fyn- 
*  a  dywys  i  lofruddiaeth.  ||  Gallasai  y» 
>ostol  enwi  iiawer  o  bechodau  eraill,  "  cy 
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ffelyb  i'r  rhai  hyn,"  ac  mae  yn  cnwi  lla-~ wer  mewn  mànau  eraill :  lle  inae  y  rhai 
hyn,  mae  eraill  hefyd,  cyffelyb  iddynt,  yn 
ffỳnu  ac  yn  eu  llawn  rwysg  yn  gytfYedin. 
§  Pa  fodd  bynag  y  goddefid  pechodau  a 
phechaduriaid  felly  yn  eglwysi  GalatU,  tyst- 
iolaetha  yr  apostol  na  chaiff  neb  sydd  yn 
gwneuthur  y  cyfryw  bethau  etifeddu  teyrnas 
Dduw  yn  y  nef. 

22  d  *  Eithr  ífrwyth  yr  Yspryd  yvv? 

efCariad,  JUawenydd,  ||tangnefedd, 
§  hirymaros,  *  cymmwynasgarwch, 
f  daioni,  /  \  ffydd,  ||  addfwynder, 
§'  §  dirwest : 

d  adn  16—18.  Salm  1.  3.  a  92.  14.  Hos  14.  3.  Mat.  12. 
33.  Luc  S.  14,  15.  a  13.  9.  loan  15.  2,  5,  16.  Rhuf.  6.  22. 
a  7.  4.  Eph.  5.  9.  Phil.  1.  11.  Col.  1.10.  e  adn.  13. 
Rhuf.  5.  2-5.  a  12.  9-lS.  a  15.  13.  1  Cor.  13.  4—7.  £ph. 
4.  28-32.  a  5.  1,  2.  Phil.  4.  4—9.  Col.  3.  12—17.  1  Thes.  i. 
3—10.  a  5.  10—22.  Tit.  2.  2—12.  lago  3.  17,  18.  1  Pedr  î. 
8,  22.  2  Pedr  1.  5—8.  1  Ioan  4.  7—10.  /  1  Cor.  13.  7, 
13.  2Thes.  3.2.  1  Titn.  3.11.  a  4.  12.  1  Pedr  5  12. 

g  Act.  24.  25.  1  Cor.  9.  25.  Tit.  1.  8.  a  2.  2. 

*  Nid  gwaith  y  credadyn  yw  y  pethaa 
canlynol  a  enwir,  ond  ffrwyth  yr  Ysbryd,yn 
preswylio  yn  y  credadyn,  ac  yn  gweithredu 
ar  a  thrwy  yr  anian  dduwiol  a  roes  efe  yn- 
ddo  yn  ei  adgenedliad.  Yroedd  y  pechoslau 

o'r  blaen  yn  tarddu  yn  naturiol  o'r  cnawd  ; 
ond  ffrwyth  Ysbryd  Duw  yw  y  grasau  hyn, 

a'u  gweithrediadau  yn  yr  enaid.  t  Cariad  at 
Dduw  a  dyn,  at  Grist,  ei  bobl,  a  phob  dyn, 

er  ei  fwyn  ef,  yn  ol  ei  orchymyn  a'i  esampl 
ef.  X  Llawenydd  sanctaidd  yn  yr  Ysbryü 
Glân,  mewn  undeb  a  chymdeithas  a  Duw  yn 

Nghrist,  ac  yn  y  mwynâd  oorfoledd  yr  iach- 
awdwriaeth  rasol.  ]|  Cydwybod  daweî,  ac 
ysbryd  Uonydd  a  heddychol :  tangneíedd 
tuag  at  Dduw  a  dynion,  mewn  cyferbyniad 
i'r  casineb  a'r  cynhenau  a  enwyd  uchod. 
§  Amynedd  a  hir-ymaros  yn  wyneb  cam  a 
gofidiau,  mewn  cyferbyniad  i  dymher  wyllt 
a  byrbwyll,  barod  i  ddîal,  a  rhoi  sèn  am 
sèn,  &c.  *  Parodrwydd  i  ddangos  pob  tir- 
iondeb  a  thosturi,  a  gwneyd  pob  daioni  a 

allom  i  bawb,  hyd  yn  nod  ein  gelynion,  a'r 
rhai  a'n  drygant.  +  Pob  daioni  mewn  calon, 
ysbryd,  a  gweithredoedd  tuag  at  Dduw,  ei 
waith,  ei  bobl,  a  thuag  at  bawb  yn  gyffred- 
inol.  X  Y  gras  o  ffydd  tuag  at  Dduw,  gwir- 
ionedd  mewn  geiriau,  ffyddlondeb  i'n  ha- 
ddewidion,  ac  yu  ein  holl  ymddygiadau  tuag 
at  eraill.  ||  Ymattal  rbag  nwydau  poethion, 

gwylltion,  a  phob  sàrugrwydd  annynolacan- 
foneddigaidd  :  cofiwn  mai  un  addfwyn  oedd 
Iesu,  a  gostyngedig  o  galon,  a  cheisiwn  fod 
yn  debyg  iddo.  §  Cymmedrolder  mewn 
tymherau,  mewn  bwydydd  a  díodydd,  ac  yn 
yr  arferiadobob  peth  cyfreithlawn  eifwynáu. 

23  h*  Yn  erbyn  y  cyfryw  nid  oes 
ddeddf. 

h  1  Tim.  1.  9. 

*  Yn  erbyn  y  cyfry w  bethau  nid  oes  ddeddf, 
ac  yn  erbyn  y  cyfryw  ddynion  a  gynnysg- 
aethwyd  â'r  grasau  a'r  ihinweddau  hyn,  nid 
oes  ddeddf.  Fí'rwyth  yr  Ysbryd  yw  y  gras- 
au,  a  thàn  arweiniad  yr  Ysbryd  mae  y  dyn- 
ion,  ac  nid  oes  un  ddeddf  yn  eu  herbyn  nac 
i'w  condemnio. 

24  **  A'r  rhai  sydd  yn  eiddo.Crist, 
f  a  h  groeshoeliasant  y  cnawd,  %  a'i 
wŷniau,  a'i  chwantau. 

^^  4  H  2 



Y  dylai  cristionogion GALAT.  VI. ddwyn  beichiau  eu  gilydd. 

i  pen.  3.  29.  Rbuf.  8.  9.  I  Cor.  3.  *fi.  a  15.  23.  2  Cor.  I 
10.  7.  k  adn.  16-18.  a  2.  20.  a  C.  14.  Rhuf.  6.  6.  a  8. 
13.  a  13.  14.  1  Pedr  2.  11. 

*  Y  rhai  ydynt  eiddo  Crist,  nid  mewn  enw 
a  phroffes  yn  unig,  ond  mewn  gwirionedd, 

fel  ei  bobl  brì'odol,  fel  aelodau  o'i  gorph  dir- 
geledig  ef,  mewn  undeb  bywiol  âgef,  a  rhan 
iddynt  ynddo,  ac  wedi  ymgyssegru  iddo. 
t  Trwy  rinwedd  nerth  a  dderbynir  o  farwol- 
aeth  Crist,  ac  rnewn  cyd-ffurfiad  â'i  farwol- 
aeth  ef,  mae  y  rhai  hyn  yn  croeshoelio  y 

cnawd,  â'i  wŷniau  a'i  chwantau:  mae  yrhen 
ddyn,  yr  anian  lygredig,  wedi  ei  d'íorseddu, 
ei  chaethiwo,  eichondeninio,  yn  cael  ei  chas- 
au,  ei  gwrthwynebu,  ei  gwanychu,  a'i  har- 
cholli :  penderfynwyd  ar  ei  marweiddiad,  er 

bod  ei  díenydd  yn  araf,  ac  i'w  gyflawni  trwy 
hir  yspaid  o  hunan-ỳmwadiad  ;  ac  er  ei  bod  o 
hyd  yn  ymdrech  ani  fywyd,  rhyddid,  ac  hyd 
yn  nod  buddugoliaeth;  eto  ar  y  groes  ymae, 
a  llwyr  farweiddiad  a  ddaw  iddi  yn  y  diw- 
edd.  %  Gwelsom  beth  yw  gwỳniaua  chwantau 
y  cnawd  yn  adn.  19 — 21. 

25  '*Os  byw  yr  ydym  yn  yr  Ys- 
pryd,  m\  rhodiwn  hefyd  yn  yr  Ys- 

pryd. /  loan  fi.  63.  Rhuf.  8.  2,  10.  1  Cor.  15.  45.  2  Cor.  3.  6. 
1  Pedr4.  6.       Dat.  11.  11.  m  Gwel    ar   adn.  16— Rhuf. 
8.  4,  5. 

*  Os  bywâwyd  ni  ganYsbryd  Duw,  os  yw 
yr  Ysbryd  hwnw  yn  preswylio  ynom,  ac  os 

ydym  yn  byw  mwy  trwyddo  ef  a'i  ddylanw- 
adau  nefol,  na  thrwy  unrhyw  egwyddor 
naturiol  ynom  ein  hunain,  gan  ymddybynu 
yn  wastad  ar  ei  nerthoedd  sanctaidd  ef  ifyw 
yn  dduwiol;  +  rhodiwn  hefyd  yn  yr  Ysbryd, 
gan  drefnu  ein  holl  ymarweddiad  yn  ol  ei 

gyfarwyddyd  nefola'i  arweiniadsanctaidd  ef. 
Rhodio  yn  drefnus,  a  rheolaidd,  fel  llu  o  fil- 
wyr,  yw  meddwl  y  gair,  yn  ol  cyfarwyddyd 
a  gorchymyn  eu  blaenor. 

26  n  *  Na  fyddwn  wag-ogonedd- 
gar,  °  f  gan  ymannog  ein  gilydd,  \  gan 
ymgenfigennu  wrth  ein  giìydd. 

n  Loc  14.  10.  1  Cor.  3.  7.  Phil.  2.  I— 3.  Iago  4.  16. 
o  Gwe)  aradn.  15.— Iago  3.   14—16.    1  Pedr  5    5. 

*  Gan  ein  bod  yn  ddyledus  i  Dduw  a'i  Ys- 
bryd  am  bob  daioni  sydd  ynom,  na  fyddwn 
yn  wag-ogoneddgar,  gan  eynied  yn  rhy  ucliel 
am  ein  doniau  a'n  cyflawniadau,  fel  pebydd- 
ern  ni  ynom  ein  hunain  yn  well  ac  yn  fwy 
teilwng  nac  eraill ;  ac  na  cheisiwn  wneyd 

dangosiad  rhodresgar  o'n  doniau  a'n  cyflawn- 
iadau,  fel  rhai  yn  ceisio  gogoniant  gan  ddyn- 
ion,  gan  ddirmygu  eraill,  Uai  eu  doimu.  t  Na 
throseddwn  gyfraith  cariad,  (adn.  14,)  trwy 
annog  y  naill  y  llall  i  anfoddlonrwydd,  a 
theimladau  digasog ;  %  ac  na  roddwn  achos 
cyffrôi  nwydau  cenfigenus  yn  erbyn  y  naill 
y  Ila.II,  o  herwydd  rhyw  ragoriaeth  yn  y  naill 
ar  y  llall.  Gwag-ogoniant  yw  pob  ymgais 
balch  am  glod  gan  ddynion  ;  a  dyn  felly  a 
genfigena  tvrth  eraül,  aca  annog  eraill  i  gen- 
tìgenu  wrtho  yntan.  O  mòr  werthfawr  yw 
ysbryd  addfwyn,  llonydd  a  gostyngedig! 

PEN.  VI. 

Y  mae  efe  yn  eu  hannoy  hwp  i  ymddwyn  yn 
llariaidd  tu  ag  atfrawd  a  lithrodd. 

*  Y  BRODYR,  os  a  goddiweddir 
dyn  ar  ryw  fai,  f  chwychwi  y  h  rhai 

ysprydol,  €  J  adgyweiriwch  y  cyfry? 
"  mewn  yspryd  addfwynder  ;«  gai 

dy  ystyried  dy  hun,  rhag  dy  demti 
dithau. 

apen.  2.  11—13.  Gen.  9.  20—24.  a  12.  11-13.  Nnm.í 
10-13.  2  Shbs.  12.  2,  &c  Mat.  26.  69—75.  b  Rliuf.  8. 
a  15.  1.     I  Cor.  2.  15.     «3.   1.    a  14.  37.  c  2  Sam.  12. 
&c.  Job  4.  3,  4.  Es  35.  3,  4.  Ezec.  S4.  16  Mat  9.  13.  a  í 
12—15.  Luc  15.  4—7.  a  22.  32.  Heb.  12  13.  laç»  5,  19,  î| 
lloan5.  16.      Jud.  22,  23.  d  pen.    5.  23.      Mat.  11.2 
1  Cor.  4.  21.  2  Cor  10.  1.  2  Thes  3.  15  2  Tira.  2.  25.  Ia. 

3.  13.   1  Pedr  3.   15.      e  1  Cor.  10.   12.  Heb.  13.  3.  Iago3 

Gwedi  gorphen  y  rhan  ddadleuol,  ac  atll 

rawiaethol,  o'r  epistol,  mae  yr  apostol  y 
rhoddi  rhai  cyutihorion  neillduol  cyn 
ddiwedd  gloi.  *  Os  byddai  i  ryw  frM 
gael  ei  oddiweddyd  yn  sydyn,  yn  ddira 
fwriad,  ar  ryw  fai,  neu  gan  ryw  bechoi 
trwy  hudoliaeth,  a  diffyg  gwyliadwriaet 
yn  groes  i  rediad  cyffredin  ei  ymarwedHiad 
+  dylai  y  rhai  ysbrydol,  neu  y  rhai  mwy 
deallus  mewn  barn  a  phrofiad,  ymdn.cha 
adgyweirio  y  cyfryw  un,  trwy  ei  argyhoerl 
ef,  ei  ddwyn  i  edifeirwch,  ei  gynghori  3 

sobr  a  difrifol,  a'i  galonogi  ef  befyd,  rh^g 
lyncu  gan  ormod  tristwch  ac  annobaii 
l  Dylid  gwneyd  hyn  mewn  ysbryd  addfwy 
der,  hynaws,  a  thosturiol,  fel  yr  adferer 

dyn  i'w  le,  megys  aelod  a  fuasai  wedi  d< 
gymmalu  :  ||  ac  wrth  wneyd  hyn,  dylai 
rhai  ysbrydol  eu  hystyried  eu  hunain,  1 
Igwendìd  a'u  ffacledd;  y  gallent  huyth, 
hefyd  gael  eu  temtio  a  syrthio  ;  acyna  byd 
ai  raid  iddynt  hwythau  wrth  addfwyndèr 
thynerwcb  eraill  i'w  hadgyweirio.  Ilhai  j 
brydol  sydd  yn  addas  i  drin  aelodau  briwt 
ig  Crist,  a'r  rhai  hyny  mewn  ysbryd  addfw; 
der,  gan  eu  hystyrieu  eu  hunain  fel  dyn ffaeledig. 

2  f*  Dygwch  feichiau  eich  gilyc 
fac  felly  cyflawnwch  «gyfraith  Cri 

/adn.5.  pen.  5.  13,  14.  Kx.  23.  5.  Num.  11.11, 
Deut.  I.  12.  Es.  53.  6  Mat.  8.  17.  a  11  29.  Luc  II. 
Rhuf.  15.  I.  1  Pedr  2  24.  e  Ioan  13.  14,  15,  84, 
a  15.  12.  1  Cr.  9.  21.  1  Ioan  2.  8—11.  a  4.  21. 

*Fel  hyn,  yn  Ue  gosod  beichiau  tryro 
ar  y  naill  law,  a  nacâu  pob  cymmorth  o  r 
iondeb  ar  y  Haw  arall ;  d>Iem  gyd-ymddw 
a  chyd  ymdeimlo  â'n  eilydd,  gweddío  dr 
a  chynnorthwyo  ein  gilydd  ;  yn  enWedig 
fyddorhyw  frawd  mewn  trallod  ysbryd 
ei  fai  y  syrthiodd  iddo.  Felhyn  byddwn 
cyd-deithwyr  tua  Sion,  yn  dwyn  beich 
ein  gilydd  ;  y  cryfion  yn  c>  nnal  gwendit 
rhai  gweiniaid,  yn  dwyn  eu  beichiau,  ac 
eu  cynnorthwyo  yn  míaen  ar  eu  taith.  t 
hyn  hefyd.y  byddwn  yn  cyfiawni  y  gyfra 
raçorol  hòno,  a  grybwyllwyd  eisoes  yn  p 
5.  14,  ac  yr  hon  a  roddwyd  gan  Gristei  h 
fel  sylwedd  a  chrynodeb  holl  orchymyn 
yr  ail  lech.  Mat.  22.  39,  40  ;  loan  13.  34, 

3  A*  Oblegid  os  tybia  neb  ei  fod 
rhyw  beth,  *facyntau  heb  fod 
ddim,  *Jy  mae  efe  yn  ei  dwyllo 
hun. 

-.25.  14.    »26.  12. 
Lnc  18  11.  I 

r.  13.  2,  3.  2  ('i 
.  3.  13.    Iago  I 

12.  3,  16.  I  Cor.  3.  18    _  - 
5.     a   12.  II.         *  1  Cor.  3.  ìi.      2  Ti 

26.  I   loan  1.  8. 

*Os  bydd  gan  neb  ryw  feddwl  ìnawr 
ei  gyrhaeddiadnu  ei  hnn,  megys  pe  byr 

efe  yn  ddigonol  o  hóno  ei  hun  i  wrth-** 
temtasiynau.  a  gwneyd  pethau  mawi 
mewn  cretydd  ;  ac  fel  hyny  dirmygu  a  d| 
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yru  eraill,  t  ac  yntau  ar  yr  un  pryd  yn  holl- 
wl  amddifad  mewn  gwirionedd,  o'r  hyn 
nae  yn  dybied  fod  ganddo,  ac  yn  ytnfawr- 
gu  arno;  i  mae  y  dyn  hwn  yn  twyllo  ei  hun 
'i  enaid  yn  ddychrynllyd  iawn.  Nis  gall 
iiwn  adgyweirio  brawd  syrthiedig.ac  nid  yw 
-n  ddiberygl  rha^  syrthio  ei  hun.  Twyllo  ei 

iiui  y  mae,  yr  oedd  eraiîl  yn  ei  ganfod  o'r ►laen. 

4  '  *  Eithr  profed  pob  un  ei  waith 
|ai  hun  ;  f  ac  yna  y  caiff  m  orfoledd  yn- 
'ido  ei  hun  yn  unig,  "  J  ac  nid  mewn 
arall. 

/Jobl3.  15.     Salm26.  2.     1  Cor.  11.  2S.     2  Cor.  13.  5. 

Diar.  14.  14.    1  Cor.  4.  3,  4.   2  Cor.  1.  12.    1  loau  3.  19— 
»  pen.  6.  13.    1  Cor.  1.  12,  13.  a  3.  21-23.   a  4.  6,  7. 

2  Cor.  II.  12,  13. 

*  Yn  hytrach  na  bod  yn  brysur  i  farnu  a 
ibe'ío   eraill,  a  cham-gymeryd    yn   dost    am 
dano  ei  hun,  mynai  yr  apostol  i  bob  un  fod 
gyda  ei  fater  ei  hun,  i  brofi  ei  weithredoedd 

"   ymddygiad  ei  hun,  yn  wyneb  rheol  an- [ffaeledig  gair  Duw.    f  Yn  y   prawf  syml  a 
diduedd  o  hóno  ei  hun,os  caiffefe  ei  egwydd- 

or,  ei  waith,  a'i  ddyben,  yn  gy  wir  ac  yn  dda 
yn  wyneb  ewyllys  ddatguddiedig  Duw,  yna 

lefe  a  gaiff  achos  gorfoledd  ynddo   ei    hun  ; 
finid  yn  ei  deilyngdod   ei  hun,  a   pherffeith- 
Irwydd  ei  waith,  ond   yn  yr   hyn  a    wnaeth 
íiDuw  ynddo,   erddo,   a   thrwyddo,    j  Gwedi 
ijcael  achos  gorfoledd  ynddo  ei   hun,  ni  bydd 
l.raid  iddo  awyddu  am  glod  a  thybiau  da  rhai 

Ijeraìll  am  dano,  na  gorfoleddu  yn  ei  blaid  a'i 
•  broselytiaid;  ac  ni   bydd  ei   ddedwyddwch 

a'i  orfoledd  yn  ymddybynu  ar  ei  gymharu  ei 
j  hun  àg  eraill,  gwaeth  nac  ef  ei   hun.     Cysur 
I  gwael  yw  cael  clod  gan  eraill,  os  bydd  ein 
■  |  calonau  ein    hunain  yn  ein    condemnio.<  a 
j  bychan  yw  y  gorioledd,  o  ragori  ar  eraill, 
i  nad  oes  fawr  na  dim  rhagoriaeth  yuddynt. 

5  °*  Canys  pob  un  a  ddwg  ei  faich lei  hun. 
o  E».  3.  10,  11.  Jer.  17.  10.   a  32.  19.    Ezec.  18.  4.   Mat. 

1«.  27.     Rhuf.  2.  6-9.     a  14.  10-12.      1  Cor.  3.  8.     a  4.  5, 
«  2  Cor.  5.  10,  11.  Dat.  2.  23.  a  20.  12—15.  a  22.  12. 

I      *  Rhaid  i  bob  un   sefyll  neu  syrthio  yn  y 
i  diwedd,  nid  yn  ol  y  blaid  y  perlhynaiiddi, 
|  neu  yn  ol  barn  dynion  eraill  am  dano ;  ond 
yn  ol  y  peth  oedd  efe  mewn  gwirionedd  yn 

j  ngolwg  Duw.     Yn  wir,  rhaid  i  bob  un  ateb 
|  drosto  ( i  hun,  a  dwyn  ei  faich  ei  hun  ;  felly, 
i  os    oedd  neb  yn    eglwysi   Galatia  wedi  eu 
j  üithio  i  gyfeiliornadau  dinystriol  gan  y  gau- 
;  athrawon,  rhaid  i  bob  un  ddwyn  cosp  ei  eu- 
ogrwydd  ei  hun;  ac    nid  oedd  bai  y   twyll- 
wyr    yn    rhyddâu   y   rhai  a  gymmerent  eu 

I  twyllo  ganddynt. 

6  p  *  A  ch  jfranned  yr  hwn  a  ddysg- 
í  wyd  yn  y  gair,  â'r  hwn  sydd  yn  ei 
;  ddysgu,  ym  mhob  peth  da. 
|  p  Deut.  12.  19.  Mat.  10.  10.  Rhuf.  15.  27.  1  Cor.  9.  9— 

'    H.  1  Tim.  5.  17,  1S. 

*  Trefnodd  Duw  weinidogaeth  a  gweinid- 
1  ogion  yr  efengyl,  er  dychwelyd  pechaduriaid 

ac    er  adeiladu  y  saint ;  gan  hyny  mae  yr 
:  apostol  yn  annog  y  Galatiaid  yma,  i  gyfranu 
i  er  cynnaliaeth  cysurus  eu  hathrawon,  y  rhai 
,  oedd  yn    eu   dysgu   hwynt   yn   ngair    Duw; 
trwy  roddi  iddynt  gyfran  o'u  pethau  da  tym- 
morawl  yn  ol  eu  gallu.    Mae  hyn  yn   beth 
cyfiawn  ynddo  ei  hun;  ac  ordeiniodd  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  i'r  rhai    sydd  yn    pregethu  yr 

905 

efengyl  fyw  wrth  yr  efengyl  ;  ac  ni  ddylai 
dim,  ond  anallu,  beri  i  weision  ffyddlawn  ac 
anfonedig  Ciist,  gael  eu  gadael  heb  gynnal- 
iaeth  yn  awr  mwy  nac  yn  amser  yr  apostul- 
ion.     Gwel  ar  1  Cor.  9.  4 — 18. 

7  9*  Na  thwyller  chwi.  r  |  Niwat- 
warir  Duw  :  s  Jcanys  beth  bynnag  a 
hauo  dyn,  hynny  hefyd  a  fèd  efe. 

7adn.  3.  Job  t5.  31.  Jer.  37.  9.  Ob.  3    Luc  21 .  S.  1  Cor. 
3.  13  a  6.  9.  a  15.  33.  Eph.  5.  6.  2  Tlies.  2.  3.  I  igo  l.  22, 
26.   1  loan  1.  8.  a  3.  7.         r  Job.   13.  8,  9.  Jud.  18.         «  J.,b 
4.  8.  Diar.  1.  31.  a  6.  14,  19.  a  II  18.  Hos.  8.  7.  a  10.  12. 
Lbc  16.  25.  Rhuf.  2.  6—10.  2  Cor.  9.  6. 

*Yny  peth  uchod,  (adn  6,)  ac  yn  mhob 
peth  o'r  natur  hyn,  dylai  y  Galatiaid  (a  phob 
proffeswyr  yr  efengyl,)  fod  ynofalusn*  chrtff- 
ent  eu  twyllo,  gan  eu  calouau  twyllodrus  a 
chybyddlyd  eu  hunain,  gan  Satan,  nachany 
gau-athrawon:  t  oblegid  pa  fodd  bynag  yres- 
gusodent  hwy  eu  hunain,  ac  y  gadawent 
weinidogion  ffyddlawn  Iesu  i  lafurio  heb 

gynnaliaeth  ;  nhl  oedd  Duw  i'w  dwyllo  a'i watwar  fel  hyn.  Mae  dynion  yn  aml  yn 

gwneyd  cam  ag  eraill  drwy  gau-resymau  a 
ffug-esgusodion,  ac  yna  yn  chwerthin  am  ben 
eu  gwiriondeb  a'u  hygoeledd  hwy;ond  yn 
hyn  oll,  twyllo  eu  hunain  yn  ddychrynHyd,  a 
gwatwar  Duw  yn  dra  rhyfygus  y  maent:  yn 

enwedig  pan  wneler  cam  a'i  genadon  ef, 
oblegid  am  hyny  y  sonir  yma.  î  Beth  bynag 
a  hauo  dyn  yn  yr  ystyr  hyn,  fel  mewn  hau 
naíuriol,  hyny  hefyd  a  fêd  efe  :  beth  bynag 
yw  ein  gweithredoedd  ni,  ai  da  ai  drwg,  ai 
prin  ai  helaeth,  mae  canlyniad  iddynt  ar  eu 
gwneyd ;  cawn  fedi  o  honynt  eto,  yn  ol  eu 
natur  a'u  mesur.     Gwel  ar  2  Cor.  9.  6. 

8  *  Oblegid  yr  hwn  sydd  yn  'hau 
i'w  gnawd  ei  hun,  ỳ  o'rcnawd  Ma  fêd 
lygredigaeth  :  Jeithr  yr  hwn  sydd  yn 

x  hau  i'r  Yspryd,  v  \\  o'r  Yspryd  a  fed 
fywyd  tragywyddol. 

t  Rhuf.  6.  13.  a  8.  13.  a  13.  14.  «  Diar.  22.  8.  Jer. 
12.  13.  Hos.  10.  13.  2  Pedr2.  12,  19.  Dat.  22.  14.  jrGwel 
ar  adn.  7.-Salm  126.  5,  6.  Preg.  II.  6.  Es.  32.  20.  L\*o  3. 
18.  y  Mat.  19.  29.  Luc  18.  30.  Ioan  4.  14,  36.  a  6.  27. 
Rhuf.  6.  22.  1  Tim.  1.  16.  Tit.  3.  7.  J»d.  21. 

*  Pa  rawn  bynag  a  hauo  dyn  yn  naturiol, 
grawn  o'r  rhyw  hyny  hefyd  a  íêd  efe :  ac 
felly  y  mae  yn  sicr  yn  ysbrydol  ;  caiff  pob 
dyn  fedi  cynhauaf  yn  ol  yr  hyn  a  hauoddefe. 

Yr  hwn  sydd  yn  hau  i'w  gnawd  ei  hun,  trwy 
gyflawni  ei  chwantau  ef,  a  choledd  ei  flysiau 
cnawdol  a  hunanol,  hyd  yn  nod  dàn  rith  o 
broffes  grefyddol,  t  efe  a  fêd  o  bethau  llygr- 
edig  y  byd  hwn;  ei  gorph,  yr  hwn  a  gol- 
eddodd  ac  a  besgodd  efe  i  ormodedd,  a  dry 
yn  fuan  i  lygredigaeth  yn  y  bedd  ;  ac  efe  ei 
hun  a  gyfrgolltr  fel  dyn  díadgenedledig,  ac 
heb  ran  nac  etifeddiaeth  iddo  mewn  bywyd 

ac  anllygredigaeth  yn  y  nef.  %  O'r  tu  arall, 
yr  hwn  sydd  yn  hau  i'r  Ysbryd,  a  thàn  ddy- 
lanwadau  yr  Ysbryd  Glân  sydd  yn  arfer  edif- 
eirwch  beunyddiol,  ffydd  yn  Nghrist,  cariad 
ato  ef  ac  at  ei  frodyr,  yn  nghyd  â  phob  gras- 
au  ysbrydol  eraill ;  ||  efe  a  fêd  fywyd  tragy- 
wyddol :  caiff  lawer  ernes  a  blaen-ffrwyth  o 
hóno  yma;  a  chaiff  fynediad  helaeth  iddo,  a 
chyflawn  fwynâd  o  hóuo,  yn  y  nefoedd  by th. 

9  *  Eithr  yn  2  gwneuthur  daioni 
ana  ddi'ogwn:  6fcanys  yn  ei  iawn 
bryd  y  medwn, £  J  oni  ddiffygiwn. 
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z  Mal.  1.  13  1  Cor.  15.  58.  2  Thes.  3.  13.  Heb.  12.  3. 

a  Rbut'.  2.  7.  I  Psdr  2.  15.  a  3.  17.  a  4.  19.  b  Lef.  26. 
\.  Deut.  II.  U.  Sahn  104.27.  a  145.  15.  lago  5.7,8. 
c  Es.  40.  30,  31.  Zepb.  3.  16.  Mat.  24.  13.  Luc  18.  1.  2  Cor. 
4.  I,  16.  Epta.  3.  13.  Heb.  3.  6,  14.  a  10.  35-39.  D»t.  2.  3, 
7,  II,  »7,  26—29.  a  3.  5,  6,  12,  13,  21,  22. 

*  Gan  hyny,  na  ddioged  nebyn  gwneuthur 
daioni,  mewn  ymddybyniad  ar  Crist,  ac  er 

anrhydedd  ei  achos  a'i  efengyl  ef,  pa  rwystr- 
au  bynag,siomedigaethau,  erlidiau,  neu  brof- 
edigaethau  eraiil  a'u  cyfarfyddo:  t  oblegid 
>  n  ei  iawn  bryd,  yn  nefodol  amser  y  cynhau 
af,  caiíf  pob  un  yn  sicr  fedi  yn  helaeth  o 

tfrwyth  eu  llafur,  eu  hunan-ymwadiad  a'u 
holl  draul,  £os  dangosant  wirionedd  eu  ífydd 

a'u  cariad,  trwy  barâu  hyd  y  diwedd,  heb 
ddiifygio,  yn  ngwaith  yr  Arglwydd.  Fel  y 
mae  oedi  barn  yn  hyfâu  pechaduriaid  yn  eu 
pechodau,  felly  mse  oedi  y  wobr  yn  aml  yn 
brofedigaeth  i  ddynion  duwiol  i  laesu  a  di- 
ffygio  mewn  gweithredoedd  da:  yn  eibyn 
hyn  mae  yr  apostol  yn  rhoddi  gocheliad  yma, 

Gadâwn  yr  "  iawn  bryd  "  i  Dduw. 

10  *  Am  hynny  tra  yr  ydym  yn 
caei  d  amser  cyfaddas, e  gwnawn  dda 

i  bawb,  f\  ond  yn  enwedig  i'r  rhai 
sydd  o  deula  y  ífydd. 

d  Preg.  9.  10.  Ioan  9.  4.  a  12.  35.  Eph.  5.  16.  Phil.  4 
10.  Col.  4.  5.  Tit  2.  14.  e  Salÿ»  37.  3,  27.  Preg.  3.  12 
Marc  3.  4.  Luo  6.  35.  1  Tbes.  5.  15.  1  Tini.  6.  17,  18.  Tit 
3.3.  Heb.  13.  16.  3IoauIÌ.  /  M*t.  10.  25.  a  12.  50. 
a  25.  40.  Eph.  2.  19.  a  3.  15.  Heb.  3.  6.  a  6.  10.  1  loau 
13-19.  a  5.  1.  3  loan  5—8. 

*  Gan  hyny,  tra  parâo  ein  bywyd,  a  thra 
caífotn  gyfleusderau,  dylem  wneyd  pob  ym- 
drech,  a  chyfrif  hyny  yn  bleser  mwyaf,  yn 
amhydeddacyn  fantais  benaf,  i  wneuthur 
daioni  hyd  y  gallom  i  ddynion  o  bob  math  ; 

t  ac  yn  benaf  i'r  rhai  sydd  yn  frodyr  i  ni  yn 
rfydd  Crist,  yn  nheulu  Duw,  ac  i  grisiionog- 
ion  o  bob  enw,  a  ddangosant  wirionedd  eu 

proffes  mewn  tymher,  ysbryd,  ac  ymarwedd- 
iad.  Mae  ein  cydeusderau,  ein  ífyrdd  a'n 
moddion  ni  i  wneyd  daioni,  yn  amlach,ac  yn 
fwy  amrywiol,  nac  yr  ydym  ni  yn  meddwl 
eu  bod  ;  a'r  gwrthddrychau  i  wneyd  daioni 
iddynt  hefyd,  yn  lIA'osocach  nac  yr  ydym  ni 
yn  ystyried:  bydd  cyfrif  am  hya  oll  yn  y 
farn  ;  gan  hyny  pa  mòr  ddiwyd  a  dyfal  a 
dd>lem  ni  fod  ! 

il  *  Gwelwch  f  cyhyd  y  llythyr 

'  t  a  ysgrifenais  attoch  â'm  llaw  fy hun. 
g  Rhuf.  16.  22    1  Cor.  16.  21-23. 

*  Chwi  a  welweh,  ncu  Yr  ydyGh  yn  gwel- 
ed,  yn  ol  y  Saesoneg  :  geilir  cyfieithu  y  gair 
idete,  meddant,  un  ai  yn  y  modd  gorchyin- 
ynol  ueu  y  modd  mynegol.  t.Gwelwch  pa 
bethau  mawr  eu  pwys  a  ysgrifenais  atoch,  a 
hyny  yn  helaeth  iawn  hefyd,  gan  faint  fy 

ngha)  iad  atoch  a'm  gofal  am  danoch.  Tybia 
rhai  fod  y  geiriau  a  gyfieithir  "cyhjd  y 
ílythyr,"  yn  arwyddocî phafath  lythyrenau, 
a  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  ei  anfedrus- 
rwydd,  a'i  anghyuneiìndra  âg  ysgtifenu  yn 
y  Dythyrenau  Groeg  :  ìnae  yn  sicr  nad  yw  y 
llythyr  hwn  yn  faiih  iawn,  mewn  cymhar- 
iaeth  i  rai  o  epistolau  eraill  Paul.  j  Ond  yr 

oedd  yn  bur  faith  iddo  ef  ei  ysgrifenu  â'i law  ei  hun  ;  ei  arfer  ef  oedd  rhoddi  rhy  wun 

arall  i  ysgrifenu  ei  epistolau,  o'i  enau  ac 
wrth  ei  gyfarwyddyd  ef  ;  ac  ef  ei  hun  yn  ys- 
grifenu  y  cyfarchiad  ar  y  diwedd ;  (gwel 
Riiuf.  16.  22  ;  1  Cor.    16.  21  ;  Colos.   4.    ÌS  ; 
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2Thes.  3.  17,)  ond  efe  a  ysgrirenodd  hwn  oll 

â'i  law  ei  hun,  i  ddangos  ei  fawr  gariad  at  y 
Galatiaid,  a'i  fawr  ofal  am  danynt. 

1 2  *  Cynmfer  ag  sydd  y.n  h  ewyilys- 
io  ymdeccâu  yn  y  cnawd,  *fy  rhai 

hyn  sydd  yn  eich  cymmell  i'ch  en- 
waedu,  Aîyn  únìg  fel  nad  erlidier 
hwy  ||  oblegid  croes  Crist. 

h  acln.  13.  Mat.  6.  2,  5,  16.  a  23.  5,  2S.  Luc  16.  15. 
a  20.  47.  loan  7.  18.  2  Cor.  10.  12.  a  II.  13.  Phil.  1.  15. 
a4.  4.  Col.  2.  23.  i pen.  2.  3,  14.  Act.  15.  1,  5.  k  Gwel 
ar  pen.  5.  II.  — Pl.il.  3.  18. 

*  Cyfeirio  mae  yr  apostol  at  y  gau-athraw- 
on  Iuddewaifid  yma,  y  rhai  oedd  yn  mawr 
ewyllysio  ytndecâu,  neu  wneyd  ym(idangos- 
iad  teg  yn  y  cnawd,  mewn  pethau  allanol,  a 
defodau  y  ddeddf  seremoniol.  Cymerai  y 
rhai  hyn  arnynt  fod  yn  dra  chrefyddol  oddi 
allan,  ac  mewn  defodau  afreidiol  y  pryd 
hwnw  ;  a'r  cwbl  i  ennili  parch  gyda  dynion, 
i  dynu  dysgyblion  ar  eu  hol,  t  ac  i  ddenn, 
annog,  a  chyinhell  eu  proselytiaid  i  gym- 
meryd  eu  heuwaedu  :  arferent  bob  moddion 
o  gyfrwysdra  a  hyawdledd  rhagrithiol  i  hyny, 
ac  ni  chymerent  nacâd  gan  neb  os  gallent 
lwyddo  ìnewn  un  modd.  %  Nid  o  gariad  at 
eneidiau  y  Calatiaid  yr  oeddynt  hwy  yn  eu 

cymhell  i'w  henwaedu,  ond  fel  nad  erlidid 
hwy  eu  hunain  o  herwydd  croes  Crist,  neu 
yr  efengyl.  Yr  oedd  cyfieithiau  llymion 
wedi  myned  allan  o'r  Sanhedrim  luddewig 
yn  erbyn  pob  Iuddew  a  addefai  yr  Arglwydd 

Iesu  yn  Grist;  a'r  cyfreithiau  hyny  yn  cyr- 
haedd  yr  Iuddewon  yn  nihob  man,  allan  o'a 
gwlad  yn  gystal  ag  yn  eu  gwlad  ;  a  dyfais  y 
gau-aíhrawou  hyn,  i  ddîanc  rhag  eu  herlid 
gan  y  cyfreithiau  byny  oedd,  enwaedu  ar  y 
cencdloedd,  fel  y  tybiai  yr  Iuddewon  mai 

gwneyd  proselytiaid  i'r  grefydd  Iuddewigyr 
oeddynt.     Fel  hyn  yr  oeddynt  yn   twyUo  y 

nedJoedd  a'r  Iuddewon,  ac  yn  rhagrithiol 
yn  y  grefydd  Gristionogol   ac    Iuddewaelh 

th  geisio  eymmysgu  pob  un,  nid  oeddyut 
yu  tfyddlawn  ynyr  un.  \\  Caniatêai  Tiberius 
Cesar  i'r  luddewon  arfer  eu  crefydd  eu  hun-| 
ain  yn  mhob  man  o'i  ymherodraeth  ef,  acys- 
(yrid  y  cristionoyion  enwaededig  yn  Indd- 

ewon  ;'  tra  y  r  oedd  cristionogion  heb  eu  ben-j waedu  yn  cael  eu  herlid  yn  ddidrugr.reddl 

gan  y  paganitid  à'r  Iuddewon  ;  o  herwydd 
hyny,  byddai  rhai  o  athrawon  boreuol  yr  eg- 
lwysi  yu  cymeryd  eu  henwaedu,  ac  yn  an- 
nog  eu  dysgyblion  i  eymeryd  eu  heuwaedu, 
yn  unig  fel  nad  erlidid  hwy  oblegid  croesj 
Crist. 

1 3  *  Canys  nid  y w  y  rhai  a  en- 
waedir,  eu  hunain  yn  zcadw  y  ddeddf  :| 
fond  ewyllysio  y  maent  enwaeduar-! 
noch  chwi,  mfel  y  gorfoleddont  yrj 
eicli  cnawd  chwi. 

íMat.  23.  3,  15,  23.  Rhuf.  2.  17—24.  a  3.  9—19.  2  Ped 
2.  19.         m  1   Cor.  3.  21.  4  5.  6.  2  Cor.  11.   18. 

*  Er  bod  y  gau-athrawon  hyn  yn  awyddu; 
iawn  i  gael  y  cenedloedd  dàn  y  ddeddf,  cyi 
belled  ag  arwydd  yr  enwaediad,  eto  nid  oedd 
ynt  yn  gofaiu  nemawram  gadw  y  ddeddfyi 
ei  holl  ddefodau,  nac  am  i'w  dis^ybPo' 
chwaithei  chadw.  Nid  o  wir  egwyddor  gre' 
yddol  yr  oeddynt  yn  gwneyd  proselytiaii 
iddi,  ac  nid  oeddynt  yn  ei  pnarchu  yn  wii 



Nafynai  yr  apoatol  ymffrostio         GALAT.  VI.  und  yn  nyhroes  ei  Aryìwydi. 

jueddul  fel   gosodiad  ysbrydawl  a  dwyfol. 
Ewyllysient  enwaedu  ar  y  ceuedloedd,   i 
milrostio  hiu  danynt  yn  inysgyr  Iuddewon, 

ic  i  ymorfoledduyn  y  nôd  hwn  yn  eu  cnawd 
wy,  fel  cyunifer  o  ddisgyblion  oeddynt  iiwy 

,vedi  ennill  i'r  enwaediad.     Byr  iawn   oedd 
r  Iuddewun,  o  gadw  y  ddeddf  foesol;  ac 

ífallai  bod  y  rhai  hyn  hefyd  yn  ile<i  esgeulus 
>  beihau  trymaf  a  mwyaf  costfawr  y  ddeddf 
ertmoniol,  cr  maiut  eu  hawydd  i  enwaedu 
ir  bawb. 

14  "*  Eitlir  na  atto   Duw  °i  rai 

ymiìrostio  p  oad   y 'nghroes  ein  Ilar- 
lwydd  Iesu  Griÿt,  «  f  trwy  yr  nwn  y 

jcroeshoeliwyd  y  byd  i  mi,  a  minnau 

i'r  byd. 
j  n  Gwel  ar  Rliuf.  3.  4,  6.  »  2  Bien.  14.  9-11.  Job  31 . 
24,  25.  Salui  49.  6.  a  52.  I.  Jer.  9.  23,  24.  Ezec.  2S.  2.  Dan. 
4.30,31.  a  5.  iO,  21.  I  Cor.  I.  29— 31.  a  3.  21.  2  Cor.  11. 
12.  a  12.  10,  II.  p  Es.  45.  24,  25.  Rliuf.  1.  16.  I  Cor.  1. 
33.  a2.  2.  Pbil.  3.  3,  7— II.  </  peu.  I.  4.  a  2.  20.  a  5. 
514.  Act.  20.  23,  24.  Rbuf.  6.  6.  2  Cor.  5.  14—16.  Pi.il.  I. 
120,  21.  a  3.  8,  9.  Col.  3.  1-3.   1  Ioan  2.  15—17.  a  5.  4,  5. 

*  Gwahauol  iawn  oedd  yr  apostol  i'r  gau- 
athrawon   ucbod,  ni  fynai  efe   yintírostio  o 
ddim  ynddo  ei  huuan,  dim  a  dderbyniasai,  a 
gyrhaeddasai,  nuc  a  wnaethai,  cyn  nachwedi 

ei  diòedigaeth  :  ei  ymddiried,  a'i  hoil  ymlfrost 
ef  oedd,dyoddefaiutac  angau  Crist  ar  y  groes 

yn  aberth  diosbechod:  ynhyn,  yn  ngíiyda'r 
gobaith,  y  cysur,  a'r  be.  diihionoedd  y  u  deill- 
iaw  o  h>n,  >r  oedd  ei  holl  ymddybyniad   a'i 
boll  ymtìrost  ef.  t  Yn  yr  olwg  ar  gioes  Ciist, 
a  thieín  yr  iechydwriaeth  fawr  drwy  ei  groes 
ef,  yr  oedd  y  byd   wedi  ei  groeshoelio  iddo 

ef,  ac  yntau  i'r  byd :  nid  oedd  ef  yn  prisio  y 
byd  mwy  nac  oedd  y  byd  yn  ei  bnsioyntau; 

j  yr  oedd  y  byd  yn  ei  ddirtnygu  ac  yn  ei  ddi- 
i  ürisio  ef,  a'r  ymadrodd  am  y  groes  oedd  ef 
yn  bregethu,  ac  yr  oedd  yntau  yn  dirmygu 

j  ac  yn  dibrisio  y  byd,  ei  holl  rwysg  a'i  fawr- j  edd  gwag.  Trwy  yr  hwn,  sef  Crist:  neu  trwy 
i  yr  hyn,   sef  croes    Crist :  gellid   cyfieithu  y 
geiriau  y  naill  tfordd  neu  y  llall,  medd  Fool. 
ÎSid  oedd  Paul  yn  gweled  dim  mwy  o  hawdd 

garwch  yn  y  byd  a'i  holl  hudoliaethau,  nac  a 
1  welai  edrychwr  yn  ngwyneb  dyn  ar  y  groes 
pan  fyddai  yn  gwelwi  ac  yn  dûo  gan  loesion 

!  angau  ;    ac   nid   oedd   hoil   w}chder    y    byd 
!  ddiin  iddo  ef,  mwy  nac  i  ddyn  a  fyddai  ar 
'  dreugi  ar  y  groes.     Yr  oedd  efe  yn  diystyru 
cyfeillach,  cyfoeth,  anrhydedd,  a  mwyniant  y 
byd,  ac  nid  oedd  yn  prisio  ain  ei    warth,  ei 

elyniaeth,    a'i    fygythion,  mwy    nac  am   yr 
■  eiddo   dyn  ar  y   groes  ;  o   herwydd  yr  oedd 
i   yn  gweled  condemniad  yrholl  anghredinwyr 
yu  ddiwahaniaetb  yn  nghroes  Crist.  Dangos 

I   cariüd  ei  Arglwydd  croeshoeiiedig,  ei  gyfeir- 
ioef  isjlw   pechaduriaid,  ei   anrbydeddu  ef 
yn  ei  yinarweddiad  ei  hun,a  dysgu  eraiili'w 
garu  a'i  ogontddu,  ydoedd  gorchwyl  mawr  ei 
fywyd    ef;    }r  oedd   pob   peth   arail   mewn 
cyrnhariacth  i&law  ei  sylw  ef. 

15  r*Canys  yng  Nghrist  Iesu  ni 
ddichon  *  enwaediad  ddim,  na  díen- 
waediad,  'fond  creadur  newydd. 

r  Gwel  ar  pen.  5.  6.  Rhnf.  3.1.2  Cor.  5.  17.       s  I  Coi . 

n  19„.  î  2  Cor-  5-  17'  £»ih-  *'  10-  a  4-  ̂ 4-  Col.  3.  10. £>at.  21.  5. 

*  Yr  oedd  y  goiygiadau  ardderchog  uchod 
yn  derchafu  meddwl  yr  apostol  yn  nihelJ 
uwch  law  pub  sylw   ar  enwaediad  a   dîen- 
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waediad,  ynnghyd  â'rholl  betlmu  yn  y  rhai  y 
gallai  gwir  grictionogion  feddwl  a  gweithredu 
yn  wahanol :  yu  y  pwne  o  gynawnâd  ac 
iachawdwnaeth  pechadur,  nid  oedd  enwaed- 
iad  na  díenwaediad  ddiin  ;  ac  yr  oedd  pob 

gwahaoiaeth  o'r  fath  hyny  wedi  daifod  yn 
awr  dàny  Testament  Ne\%ydd,acyn  Nghrist 
Iesu.  t  Gwyddai  efe  yu  sicr,  mai  adgenedl- 
iad,  neu  grëedigaeth  newydd  ar  ddelw  Crist, 
fel  prawf  ac  amlygrwydd  o  ffydd  ynddo  ef, 
oedd  yr  unig  beih  hanfodol  i  i.ichawdwriaeth, 
a'r  gwah^nirfeth  mawr  rhwng  y  naill  ddyn 
a'r  llali  dàn  yr  efengyl. 

16  *  A  chynnifer  ag  a  M  rodiant  yn 
ol  y  rheol  hou,  x  f  tangnefedd  arnynt 
a  thmgaredd,  3f  Jac  ar  ísrael  Duw. 

u  pen.  5.  16,  25.  Salm.  125.  4,  5.  Phi).  3.  16.  x  pen . 
1.  3.  Nuia.  6.  23-27.  1  Cron.  12.  ÎS.  loan  14.  27.  a  16.  33. 
— Gwel  ar    Rhuf.    I.  7.— Ptail.    4.  7.  y  pen.    3.  7—9,  29. 
Salui  73.  1.  Es.  45.25.  Hos.  1.  10.  Ioan  I.  47.  Rhnf.  2.  28, 
29.  a  4.   12.  a  9.  6,  3    Plnl.  3.  3.  1    Pedr  2.  5—9. 

*  A  chynnifer  bynag,  Iuddewon  a  Chen- 
edluedd  dychweledig,  a  rodiant  yn  drefuus 
yn  ol  y  rhëol  hon  ;  sef  a  rodiant  gyda  Duw, 
fel  rhai  yn  Nghrist,  fel  crëaduriaid  newydd, 
gaii  ymtìiostio  yn  unig  yu  ei  groes  ef,  a 

chwedi  eu  croeshoelio  trwy  Grist  a'i  groes 
i'r  byd,  a'r  byd  iddynt  hwythau  ;  +mae  yr 
apostol  yn  dymuno  helaethrwydd  o  dangnef- 
edd  a  thrugaredd  Duw  ar  y  cyfryw  rai,  Jsef 
ar  bawb  o  wir  Israel  Duw,  mewn  cyferbyn- 
iad  i  genedl  anghrediniol  Israel  yn  ol  y 
cnawd.  '*  Y  rhëol  hon  :"  holl  rëol  yr  ys- 
^ryth^rau,  neu  athrawiaeth  yr  epistol  hwn, 
neu  yntau  y  pethau  yn  yr  adnodau  blaenor- 
awl,  fel  y  sylwyd  uchod. 

1 7  *  O  hyn  alian  z  na  flined  neb  fì : 
a  f  canys  dwyn  yr  wyf  fi  yn  fy  nghorph 
nodau  yr  Arglwydd  Iesu . 

z  pen.  1.  7.  a  5.  12.  Josh.  7.  25.  Act.  15.  24.  Heb.  12. 
16.  apeu.  Ö.  11.      2  Cor.    1.5.     %  4.  10.      a  11.  23— 25. Col.  1.  24. 

*  Gan  fod  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  yn  yr 
epistol  hwn  yn  llawn  (idigon  i  foddloni  pob 
ymholydd  duwiol  a  gostyngedig;  mae  yr 
apostol  yn  deisyfu  na  flinai  neb  mo  hóno  ef 
o  hyn  alIan,âdadleuon  a  holiadau  yn  nghylch 
}r  enwaediad,  a  defodau  eraill  y  ddeddf 
seremonioì  :  ac  na  waradwyddai,  ac  nad 

erlidiai  neb  o'r  gau  frodyr  ef  mwyach,  am 
yr  athrawiaeth  oedd  yn  bregethu,  a'r  rhydd- id  oedd  yn  arfer  yn  ol  rhëol  yr  efengyl.  f  Ni 
(idyiai  neb  chwanegu  mwyach  at  ei  ddyodd- 
efiadau  ef,  yn  ei  enw,  yn  ei  feddwJ,  nac  yn 
ei  gorph  ;  oblegid  yr  oedd  efe  eisoes  wedi 
dyoddef  llawer,  ac  yn  dwyn  yn  ei  gorph 
nudau  a  chreithiau  yr  archollion  a  gawsai  yn 
achos  Ci  ist ;  ac  y  rhai  a  gyfrifai  efe  yn  Ila- 
wer  mwy  anrhydeddus  ná  nod  allanol  yr  en- 
waediad  yn  y  cnawd.  Tybia  rhai  fod  yr  apos- 
tol  yn  cyfeirio  yma  at  y  nodau  a  roddid  ar 
gyrph  caeth-weision  a  milwyr,  i  ddangos  i 
ba  berchenog  neu  flaenor  y  perthyne-nt:  mae 

golygiad  arail  gan  un  o'n  hawdwyr  ar  y 
"  nodau  "  uchod  ;  afreidiol,  a  rhy  faith  ei 
osod  i  lawr  yma  :  d'íammau  mai  yr  archoll- 
ion  a  gawsai  efe  yn  achos  Crist  a'r  efengyl 
oedd  yr  apostol  yn  feddwl. 

1 8  ̂ Gras  ein  Harglwydd  Iesu  Grist 

afyddo  gyd  â'ch  yspryd  chwi,  frodyr. Amen. 



Nefolion EPHES.  I. leoedd. 

b  Gwel  ar  Rhu/.  16.  20,  24.  2  Cor.  13.  14.— 2  Tim.  4.; 
22.  Pliile.  25.   Dat.  52.  21. 

*  Mae  yr  apostol  yn  gorphen  yr  epistol 
hwn  fel  ei  holl  epistolau  eraill  yn  gyffiedin- 
ol,  trwy  ddymuno  gras  i'r  Galatiaid  ;  gras 
ein  Harglwydd  tesu  Grist ;  yr  hyu  a  gyn- 
nwys  holl  effeithfctft  ewyllys-da  a  chariad 
Duw  ar  eneidiau  y  saint,  yr  hyn  sydd  yn 
dyfod  er  mwyn,  yn,  a  thrwy  yr  Arglwydd 
lesu  Grist.  t  Mae  efe  yn  dyninno  iddynt 
deiralo  y  gi  as  hwn  yn  ei  holl  etfeithiau  cysur- 
us  a  sancteiddiol  yn  eu  calonau  ac  yn  eu 
hysbrydoedd  hwy  ;  yn  eu   bywiocàu,  yn  eu 

nerthu,  yn  eu  dyddanu,  ac  yn  eu  cadarnâo 
yn  mhob  peth  sauctaidd,  hyd  eu  perffeithiad 
niewn  bywyd  tragywyddol  yn  y  nefoedd 
byth.  I  Ac  fel  tystiolaeth  o  wirionedd  di- 

ragrith  ei  ddymuniad,  a'i  obaith  am  y  gras 
hwuw  iddynt ;  mae  efe  o'i  galon  yn  dywed- 
yd  Amen,  feliy  y  byddo  i  chwi  a  holl  Israel 

ysbrydol  Duw. 

1[  At  y  Galatiaid  yr  ysgrifenwyd 
o  Rufain. 

Epistol  PAUL  yr  Apostoi  at  yr  EPHESIAID. 

PEN.  I. 

Paul  yn  cyfarch  y  saint  yn  Ephesus. 

J:  AUL,  a  apostol  Tesu  Grist  |  trwy 
ewyllys  Duw,  °  J  at  y  saint  sydd  yn 
||  Ephesus,  §  a'r  c  ífyddioniaid  yng 
Nghrist  Iesu : 

a  Gwel  ar  Rliaf.  I.  â.  1  Cor.  1.  1.  Gal.  1.  1.  éGwel 

ar  y    Rhuf.  1 .  7.    1  Cor.  1.  2.    2  Cor.  1.1.  c  pen.  6.  21. 
Num.  12.  7.    Luc  Ití.  10.    Act.  16.  15.    i  Cor.  4.  2,  17.   Gal. 
3.  9.  Col.  1.  2.  Dat.  2.  10,  13.   a  17.  14. 

*  Panl,  yr  hwn  a  eawsai  yr  anrhydedd  o 
fod  yn  apostol  Iesu  Grist,  wedi  ei  ddanfon 

yn  ddigyfrwng  ganddo  ef,  ei  awdurdodi  a'i 
addasu  i  bregethu  ei  efengyl  ogoneddus  ef  ; 

t  a  chwedi  ei  alw  i'r  swydd  oruchel  a  phwys- 
ig  hon  yn  ol  ewyllys  ben-arglwyddiaethol 
Duw,  yr  hwn  yn  ei  rad  ras  a'i  galwodd  ef 
iddi  pan  oedd  yn  gablwr,  yn  erlidiwr  ac  yn 

drahaus.  J  Yn  y  cyfiawuiad  o'r  swydd  hon 
a  ymddiriedwyd  iddo,  mae  efe  dan  ysbrydol- 
iaeth  Duw  yn  danfon  yr  epistol  hwn  at  y 
saint  yn  Ephesus,  y  rhai  oeddynt  ffyddlon- 
iaid  yn  Nghrist  Iesu.  ||  Ephesus  oerîd  brif 
ddinas  Asia  Bríodol,  neu  Raglawiaethol,  yr 
bon  oedd  dalaeîh  o  Asia  Leiaí  :  gwel  ar  Act. 
pen.  19.  §  Tybia  rhai  mai  rhyw  gristionog- 
ion  eraill,  gwahanol  i'r  "  saint  yn  Ephesus," 
a  feddylir  wrth  y  geiriau  "  a'r  ffyddloniaid 
yn  Nghrist  Iesn  ;"  ond  dywed  eraill  mai  yr 
un  dynion  a  feddylir,  ac  y  galíesid  cyneitbu 
y  geiiiau  kai  pistois,  sef  y  ffyddloniaid. 
"Ffyddloniaid  :"  rhai  yn  credu  yn  Nghrist, 
ac  yu  protì  eu  hunain  yn  mhob  ymarwedd- 
iad,  yn  filwyr  a  gweision  tfyddlawn  iddo  ef. 

2  *  Gras  dfyddo  i  chwi,  f  a  thang- 
nefedd  \  oddi  wrth  Dduw  eiri  Tad,  a'r 
Arglwydd  Iesu  Grist. 

d  Gwel  ar  z*  *.  Rhuf.  1.  7.-2  Cor.  1.  2. 

*  "Gras,"  sef  pob  gras  sancteiddiol  ac  achub- 
ol.  t "  Taugnefedd/'  sef  tangnefedd  tíaag 
at  Dduw,  yn  eu  cydwybodau  eu  hunain,  yn 
mhlith  eu  gilydd,  a  thuag  at  bawb:  mae  y 
tangnefedd  hwn  yn  ffrwyth,  effaith,  ac  am- 
lygrwydd  o  ras  Duw  yn  y  gaion.  \  Mae  y 

gras  hwn  yn  cael  ei  roddi  i'r  eglwys  trwy 
gyfraniad  yr  Ysbryd  Glân,  oddi  wrth  y  Tad 

a'r  Mab  ;  yr  hyn  yw  yr  achos  nad  enwir  yr 
Ysbryd  Glân,  medd  rhai,  yn  y  cyfarchiadau 
hyn. 

3  e  *  Bendigedig  fyddo  f  Duw   a 
9Ö8 

Thad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  "  f  yr 
hwn  a'n  bendithiodd  ni  J  âphob  ben- 
dith  ysbrydol  ||yn  y  nefolion  leoedd 

'  §  yng  Nghrist : 
e  Gen.  14."20.    1  Croo.  29.  20.    Neh.  9.  5.    Salm  72.  I Dan.  4.  34.   Luc  2.  28.    1  Pedr  I.  3.   Dat.  4.  9— II.    a  5.  9— 

14.  /ado.  17.  loan  10.  29,  30.  a  20.  17.  Rhaf.  15.  8. 
i  Cor.  I.  3.    a  II.  31.   Phil.  2.  11.        g  Gen.  12.  2,  3.    «23, 
15.  I  Cron.  4.  10.  Salm  72.  17.  a  134.  3.  Ës.  61.  9-  G»l.  3. 
9.  h  adn.  20.  pea.  2.  6.  a  3.  10  a  6.  12.  Heb.  8.  5.  a  9. 
23.  f  adn.  10  loau  14  20.  a  15.  2-5.  a  17.  21.  Rlruf. 
12.  5.  1  Cor.  1.  30.  a  12.  12.  2  Cor.  5.  17,  21. 

Oddi  yma  hyd  ddiwedd  y  ddeuddegfed 
adnod,  nid  oes  ond  un  fraẃddeg;  a  sylwed 

y  darllenydd,  nad  oes  yr  un  ddiv\edd-nod 
hyd  y  fàn  hòno.  Yr  oedd  meddwl  yr  apos- 
tol  mòr  llawn  fel  n^id  oedd  efe  yn  gofalu  am 

fanylrwydd  mawr  yn  ei  ddull-ymadrodd  ;  «c 
mae  hyn  yn  gofyn  sylw  manol  y  darllenydd 
os  mýn  efe  lawn  ddeall  ei  feddwl  ef.  *  Wrth 
feddwl  am  y  pethau  mawrion  a  rhyfeddoi  a 
wnaethai  Duw  erddo  ef,  a  thrwyddo  ef,  jtb 
enwedi^  yn  mysg  y  cenedloedd,  mae  yr 
apostolyn  tòri  allan  mewn  gorfoledd  calon  i 
fendithio  Duw  a  Thad  ein  Harglwydd  lean 
Grist,  ac  yu  rhoddi  pob  anrhydedd  a  gogoa- 
iant,  díolchgarwch  a  mawl,  i'w  enw  san«t- 
aidd  ef.  t"  Yr  hwn  a'n  bendithiodd  ni  :" 
sef  nyni  Iuddewon  crediniol,  a  chwithaa 
Ephesiaid  cenedlig,  y  rhai  a  alwyd,  gyda  ni, 
ac  yr  un  modd  a  ninnau.  Wrth  fendithio 
Duw  fel  hyn,  yr  oedd  efe  yn  dangos  ei  gred- 
iniaeth  tjadarn  o  alwad  y  cenedloedd,  ac  yn| 
ymorfoleddu  yn  sanclaidd  a  diolchgar  yo 
hyny.  %  Pob  bendithion  ysbrydol  er  cadw* 
ediüaeth  eneidiau,  yn  wahanol  i  ddoniau  ys-j 
brydul  neu  wyrthiol,  a  bendithion  tyinmor-J 
awl  y  byd  hwn,  y  rhai  nid  ydynt  bob  amaer 
yn  fendith  i'r  neb  a'u  caffont.  |j  Neu  yn  y 
uefulion  bethau  :  felly  mae  rhai  yn  dewisî 
daillen  y  geiriau ;  nid  oes  na  lleoedd  naj 
phethau  yn  y  Groeg  epouraniois,  nefolion, 
yw  y  gair.  Os  nefolion  leoedd  a  ddarilenwn, 
rhaid  i  ni  ddeall  eglwysi  y  saint  ar  y  ddaear  ; 
a  nefolion  leoedd  yw  y  rhai  hyn,  mewn 
cymhariaeth  i  ieoedd  gwychàf  y  byd  hwn; 

yn  euwedig  pan  fyddo  Duw  yn  eu  Jlenwi  â'i hresenoldeb  a'i  fendithion  nefol.  Os  nefolion 
bethau  a  ddarllenwn,  rhaid  deall  y  bendith- 

ion  o'r  blaen ;  y  rhai  sydd  yn  deilliaw  o'f 
nefoedd,  yn  ei  gwneyd  yn  nefoedd  ar  j 

ddaear,  ac  yn  addasu  y  saint  i'w  lleoedd  yr. 
y  nefoedd  fry.  Gall  y  gair  nefolion  bertbyr 
i  leoedd  a  phethau,  mewn  cyferbyniad  i  rag 
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or-freintiau  daearol  yr  Iuddewon  gynt,  a'u 
syniadau  dychymmygol  hvvy  ain  fcndilhiou 
daearol  yn  nheymas  y  Messiah.  §  Fel  y  mae 
Crist  yn  Ben  a  Chyfryngwf  ei  e^lwys,  niae 
yr  holl  fendithion  ysbrydol  hyn  ynddo  ef  ; 
(Colos.  1.  10,)  a  thrwy  undeb  ysbrjdol  âg  ef, 
mae  y  saiut,  fel  aelodau  bywiol  yn  cacl  eu 
gwneyd  yn  gyfranogion  o  lionynt. 

4  k  *  Megis  yr  etholodd  efe  ni  yn- 
ddo  ef  cyn  seiliad  y  byd,  *  \  fel  y 
byddem  yti  sanctaidd  ac  "  yn  ddifeius 
ger  ei  fron  ef  °mewn  cariad  : t  Deut.  7.  6,  7.  Salm  135.  4.  Es.  41  8,  9.  a  42,  I.  a  «5. 

8—10.  Mat.  II.  25, '26.  a  24  22,  24-  31.  loaB  10.  16.  Act. 
13.  48.  a  18.  10.  Rbuf  8.  30,  33.  a  9.  23,  24.  a  II.  5,  6. 

2  Thes.  2.  13,  14.  2  l'ira.  2.  10.  Tit.  1.1,2.  lago  2.  5. 
1  Pedr  I.  2.  a  2.  9.  /  Mat.  25.  34.  luan  17.  24.  Aci.  15. 
18.  I  Pedr  I.  20  Diar.  13.  8.  a  17.  8.  ».  (»eo.  2.  10 
Lnc  1.  74,  75.  loan  15.  16.  Rhuf  8.  28,  29.  Col.  3.  12. 
1  Thes.  4.  7.  2  Ti.u  I.  9.  a  2.  19.  Tit.  2.  11,  12.  2  Petlr  1. 
5-10.  n  pen.  5.  27.  1  Ccr.  I.  8.  Pliil.  V.  15.  Col.  1.  22. 
•J  Pedr  3  14.  o  pen  3.  17.  a  4.  2,  15,  16  a  5.  2.  GaI.  5. 
6.  13,  22.  Col.  2.  2.   1  Thes.  3.    12     1   loan  4.  16. 

*  üeiiliodd  a  pharaiôwyd  hyn  oil,  yn 
nghynghor  tragywyddol-  Duw;  ac  o'r  etholiad 
tragy  wyddol  a  wnaeih  efe  o'i  bobi  yn  Nghrist, 
ac  fel  rhai  wedi  eurhoddi  iddo  ef  cyn  seiìiad 
y  byd.  Eiholo  id  y  Tad  Ef,  seí  ei  dragy- 

wyddol  a'i  br'iod  Fab,  yu  gyntaf,  fel  Pen  a 
Chyfryngwr  mawr  ei  eglwys;  ac  yna  ethol- 
odd  ei  holi  eglwys  ynddo  ef ;  a  sicrâwyd  y 
cwbl  atn  byth,  mewn  cyfammod  tr*gy  wydd- 
ol,  wedi  ei  luniaethu  yn  hollawl  ac  yn  sicr  : 
dyini  sylfaen  ein  hoìl  iachawdwriaeth  ni,  a 
bydded  hyn  yn  sylwedd  ein  hoil  ddytnumad. 
t  Nid  am  ddim  teilyngdod  ynom  ni,  nac  o 
herwydd  y  rhagwelodd  Duw  y  byddem  ni,  o 
honom  ein  hunain,  yn  fwy  sanctaidd  nac  er- 
aill  o'n  rhyw  syrthiedig,  yr  etholodd  eíe  ni; 
ond  fel  y  byddem  sanctaidd  :  fel  y  gwnelid 
ni  yn  sanctaidd,  trwy  ein  glanâu  oddi  wrth 

bechod,  ein  cyssegru  i  Dduw.a'n  sancteiddio 
gan  yr  Ysbryd  Glân,  mewn  canlyniad  i'n 
hetholedigaeth.  Fel  hyn  arfaethodd  Duwein 
gwneyd  yn  ddifeîus  ger  ei  fron  ef  mewncar- 
iad  ;  nid  o  rau  pertfaith  gytìawnâd  yn  Nghrist 
yn  unig,  on  I  hefyd  o  ran  egwyddor  bertfaith 
o  gariad  ato  ef,  ac  ymgais  at  rodio  ynddifeius 

yn  ei  holl  ífyrdd  a'i  orchymyuion  ef  hyd  y 
diwedd.  Gellir  golygu  etholedigaeth  yn  sail 
yr  holi  fendithion,  ueu  yn  un  o'r  bendilhion ochod. 

5  *  Wedi  iddo  ̂ ein  rhagluniaethu 
ni  ?i  fabwysiad  *  f  trwy  ìesu  Grist 
X  iddo  ei  hun,  *  ||  yn  ol  boddlonrwydd 
ei  ewyllys  ef, 

padn.  II.    Rhuf.  8.  29,  30.  7  Jer.  3.  4,  19.    Hos    1 
10  loan  I.  12.  ail.52.  Rhuf.  8.  14-17,23.  2  Cor.  6.  18. 
Gal.  4.  5,6  Heb.  !2.  5—9.  I  Ioan  3.  I.  Dat.  21  7 

rlo«n20.  17.  Gal.  3.  26.  Heb.  2.  III— 15.  «adn  6,  ll' Dan  4.  35.  Mat.  II.  26.  Luo  10.  21.  a  12.  32.  Riiuf.  9.  11- 
16.  ICor.  1.1.  Phil.  2.  13.  2  Thes.   1.11. 

*  Wedi  iddo  eitj  rbagluniaethn  ni  i  ystod  o 
faboliaeth,  a  hasvl  i  ogouiant.  Mewn  rhyw 
ystyr  mae  hyn  yn  fwy  na'r  peth  o'r  blaeu, 
aancteiddiad  ;  fel  mae  y  dyben  yn  fwy  na'r 
moddion  i  gyrhaedd  y  dyben  hwnw  :  y  dy- 
ben  mawr  yn  ne;olwg  Duw  oedd,  gwneyd  yr 
etholedigion  oll  yn  etüefldion  teyrnas  nef- 
oedd  ;  a'r  moddion  cymhwysiadol  i  hyny 
oedd,  eu  sancteiddiad  hwy.  +  Yn  Nghi  ist  yr 
etholodd  Duw  ei  bobl,  a  thrwy  eu  dwyu  i 
undeb  â  Christ  müe  efe  vn  eu  mabwysiadu 

yn  blant  iddo  ei   hun.     Dylid  gwahan'iaethu 
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yn  ofalus  rhwng  rhagluniaelhu  i  fabwysiad, 
â  rnabwysiadu  yn  weitluedol;  yr  hyn  a 
wnair  ar  ol  adgenedliad  a  cìnedu,  ímedd 
Scott,)  ac  sydd  yn  agor  y  fìoidd  i  Ysbryd 

mabwysiad.  £  Sef  i'w  ogoniânt  ei  hun,  ac  i 
îwynád  tragywyddol  o  hóuo  ei  hun.  Dy  wed 

Guyse  y  gtdlir  cyfeirio  y  gtariau  "  iddo  ei 
hun"  ( eis  auton,)  at  Grist  neu  <jt  Dduw 
Dad.  ||  Mae  hyn  oll  yn  cael  e:  wueyd  gan 

Dduw  o  hóno  ei  hun,  o't  ben-ari^Iwyddiaeth- 
ol  ras  ei  hun,  ac  yn  ol  boddlonrwydd  ei 

ewyllys  **i  hun,  yr  unig  achos  cyuhyufiol  o'n holl  iachawdwri.teth  ni,  gan  na  chafodd  ete 
ddi  n  achos  yn  neb  ond  ynddo  ei  hunan : 
felly  y  rhyngodd  bodd  iddo. 

6  *  Er  '  mawl  gogoniant  ei  ras  ef, 

ftrwy  yrhwn  uy  gwnueth  ni  yn  gym- 
meradwy  yn  xyr  Anwylyd  : t  ado.  7,  8,  12,  14,  18.  pen.  2.  7.  a  3.  10,  11.  Diar.  16. 
4.  Es  43  21.  a  61.  3,  11.  Jer.  33.  9.  Luc  2.  14.  Rhui  9.  23, 
24.  2Cor.4.  15.  Pliil.  1.11.  a  4.  19.  2TI.es.  1.8— 10 

1  Tira.  I  14— tfi'  I  Pedr4  11.  «  Es.  45.  21,  25.  Jer.  23. 6.  Rhuf.  3  22-26.  a  5.  15-19.  a  8.  1 .  2  Cor  5.  21.  Phil. 
3.9.  x  S^lra  22.  20.  ■*  60.  5.  Diar.  8.  30,  31.  Es.  42.  1. 
a  49  1—3.  Zec.  13.  7.  Mat.  3.  17.  a  17.  5.  loan  3.  35.  a  10. 
17    Col.  I.  13. 

*  Ac  mae  y  cwbl  yn  cael  ei  wneyd  hefyd 
er  mawl  gogoniant  ei  ras  ef,  neu  er  mawl  ei 
ogoneddus  ras  ef,  sef  ei  r«s  mawr,  helaeth,  a 
thra  rhyfeddtil  ef.  Yn  nhrefn  iechydwriaeth 
mae  efe  yn  ai-nlygu  ei  ogoneddus  ra3  i  ddyu- 
ion,  ac  yn  cael  ei  foli  am  ei  ras  ganddynion. 
Mae  graddiant  ardderchog  a  phrydferthyn  y 

geinau  hyn,  o'i  ras,  i  ogoniant  ei  ras  ef ;  ae 
o  o<ioniant  ei  ras,  i  fawL  gogoniant  ei  ras  ef. 
t  Trwy  ei  ras,  a  gweithrediad  ei  ras  ef,  y 
gwnaeth  ni  yn  gyiumeradwy  iddo  ei  hun,  ac 
yn  ei  olwg  ei  hun,  fel  ei  blant  mabwysiadol 
ac  anwyl,  yn  a  thrwy  ei  briod  Fab  yr  An- 

wylyd  :  gwedi  ein  dewis  a'n  mabwysiadu 
yn  yr  AnwyTyd,  mae  yn  ein  gwneyd  yn 
gymmeradwy  yn  yr  Anwylyd  hefyd.  Yr 
oeddym  yn  atgas  ynom  ein  hunain  fel  pech- 
aduriaid  ;  ond  yn  gymmeradwy  yn  Nghrist 
fel  plant. 

7  *  Yn  V  yr  hwn  y  mae  i  ni  bryn- 
edigaeth  trwy  ei  vvaed  ef,  2  f  sefmadd- 
euant  pechodau,  atyn  ol  c^foeth  ei ras  ef ; 

y  Job  33  24.  Salra  130.  7.  Dan.  9.  24—26.  Zec.  9.  11. 
a  13.  I,  7.  Mat.  20.  28.  a  26.  28.  Marc  14.  24..  Act.  20.  28. 
Rhuf.  3  24.  1  Cor.  I.  30.  Col.  1.  14.  1  Tim.  2.  6.  Tit.  2. 

14.  Heb.  9.  12—15,  22.  a  10.  4-12.  1  Pedr  1.  18,  19.  a  2. 
24.  a  3.  18.  I  loan  2.  2  a  4.  10.  Dat.  5.  9.  a  14.  4.  z  £x. 
34.  7.  Salm  32.  1,  2.  a  8«.  5.  a  130.  4.  Es.  43.  25.  a  55.  6,  7. 
Jer.  31.  34.  Dan.  9  9,  19.  Jona4.  2  Mioa  7.  18.  Luc  1.  77. 
a  7.  40—42,  47—50.  a24.  47.  loan  20.  23.  Aot.  2.  38.  a3.  19. 
a  10  43  a  13.  38,  39.  Rhuf.  4.  6—9.  Col.  2  13.  Heb.  10. 
17,18.  1  loan  1.  7—  9  a  2.  12.  a  Gwel  ar  adn.  6—  peu. 
2.  4,  7.  a  3  8,  16.  Rhuf  2.  4.  a  9.  23.  2  Cor.  8.  9.  Phil.  4. 
19.  Col.  I.  27    a  2.  2.  Tit.  3.  6. 

*  Er  bod  y  saint  wrih  natur  ac  ynddynt  eu 
hunaiu  yn  bechaduriaid  euog  a  chondemniol, 
mewn  caethiwed  a  charchar,  dan  felldith  y 
ddeddf,  a  than  lywodraeth  pechod  a  Satan, 
heb  allu  byth  eu  gwaredu  eu  hunain ;  eto 
rhoddes  Mab  Duw,  yr  Auwylyd,  iawn  a 
phridwerth  cyrlawn  drostynt,  pan  dywalltodd 
efe  ei  werthfawr  waed  ar  y  groes  :  a  chwedi 
eu  dwyn  i  undeb  âg  ef  trwy  ffydd  ac  adgen- 
edliad,  cawsant  gytìawu  waredigaeth i  tgan 

dderbyn  llawn  faddeuant  o'u  holl  bechodau,  a 
rhyddâu  eu  heneidiau  o  Iyrtetheiriau  a  chaeth- 
iwed  eu  truenus  gyflwr  o'r  blaen.  J  Tardd- 
odd  y  brynedigaeth,  y  waredigaeth,  a'r 
maddeuant  hyn,  o  i;yfoeth   annhiaethol   gras 
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Duw,  ac  mae  y  fendith  fawr  yn  cael  ei 

rhoddi  i  bechaduriaid  yn  ol  cyfoeth  ei  ras  a'i 
drugaredd  ef ;  yr  hwn  yn  ei  anfeidrol  gariad 
a  drefuodd  y  flfordd  hon  o  waredigneth,  a 
ddarparodd  y  Gwaredwr,  nid  arbedodd  ei 
bríod  Fab,  a ddygodd  ei  bobl  i  gìywedam,  a 
derbyn  yr  iaohawdwriaeth,  a  faddeuodd  eu 
holl  bechpdau  yn  rhad,  a  ryddâodd  eu  hen- 
eidiau  caethion,  a  ddiwallodd  eu  boll  aìig- 
henion,  ac  a'u  cynnysgaethodd  â'r  amryw- 
iaeth  goreu  o  bob  bendithion.  O  ryfedd 
ryfedd  ras! 

8  *Trwy  yr  hwn  ftybu  efe  helaeth 
i  ni  c  ym  mhob  doethineb  a  deall, 

b  Rhuf.  5.  15,  20,  21.  c  adn.  11.     pen.  3.  10     Salm 
104.  24.  Diar.  8.  12.  Es.  52.  13.  DaD.  2.  20,  21.  Mat.  II. 
19.  Rhuf.  11.  33.  1  Cor.  1.  19—24.  a  2.  7.  Col.  2.  3.  Jud. 
25.  Dat.  5.  12. 

*  Gall  "  pob  doethineb  a  deall "  yn  yr  ad- 
nod  hon  fod  yn  perthyni  Dduw;  yn  ei  drefn 
o  iachawdwriaeth  trwy  Iesu  Grist,  yn  ei  am- 
lygiad  o  hóni  trwy  yr  efengyl,  *c  yn  ei  or- 
uchwyiiaethau  ef  tuag  at  ei  bobl.  Mae  tru- 
garâu  wrth  ddrwg-weithredwyr  yn  aml  yn 
hyfâu  dynion  i  wneuthnr  drwg,  ac  yn  gwar- 
adwyddo  ac  yn  gwanychu  breichiau  liy  wodr- 
aethwyr;  ond  mae  trefn  gras  Duw  mòr 
ddoeth,  fel  mae  yn  dangos  pechod  yn  ei  hoìl 

atgasedd  a'i  deilyngdod  oddíal :  yn  arddangos 
cyfiawnder  a  sancteiddrwydd  yn  y  gogoniant 
mwyaf  ofnadwy,  hyd  yn  nod  wrth  drugarâu 
a  maddau  ;  yn  dangos  yr  holl  brüodoliaethan 
dwyfol  mewn  cyd-gordiad  hardd  ;  yn  cyn- 
nysgaethu  y  credadyn  â'regwyddorion  mwyaf 
etìfeithiol  i  ufudd  dod  sanctaidd  ;  ac  yn  tueddu 
yn  union-gyrchol  i  ddadymchwelyd  ymher- 
odraeth  satan  o  annuwioldeb  a  drygioni. 
Fel  hyn  ni  thywynodd  doethineb  Duw  erioed 
mòr  ddysglaer,  yn  ngolwg  dynion  sanctaidd 
ac  angelion,  ag  yn  yr  amlygiad  hwn  o  hóni 
yn  nghyfoeth  ei  ogoneddus  ras  ef.  Gall  y 

geiriau  hefyd  berthyn  i'r  saint,  yn  yr  hyn 
mae  Duw  yn  weithredu  arnynt  ac  ynddynt : 
mae  eu  cyssylltiad  âg  adn.  7.  yn  einharwain 
at  y  golygiad  cyntaf ;  ac  âg  adn.  9.  at  yr  ail. 

9  *  Gwedi  iddo  d  hysbysu  i  niddir- 
gelwch  ei  ewyllys,  efyn  ol  ei  fodd- 
lonrwydd  ei  hun,  %  yr  hon  a-^arfaeth- 
asai  efe  ynddo  ei  hun: 

e/ado.  17,  1S.  pen.  3.  3-9.  Mat.  13.  II,  35.  Rhnf.  16.  25 
—27.  lCor.  2.  10—12.  Gal.  I.  12,  16.  Col.  1.  26-2S.  I  Ti.u. 
3.16.  e  Gwel  ar  adn.  5.  /  adn.  1 1 .  pen.  3.  1 1 .  Job  23- 
13,  14.  Salm  33.  II.  Ë».  14.  24-27.  a46.  10,  II.  Jer.  51.  29- 
Galar.  3.  37,  33.  Act.  2.  23.  a  4.  28.  a  13.  48.  Rimf.  8.  23. 
2Tim.  I.  9. 

*  "  Dirgelwch  ei  ewyllys  :"  sef  holl  drefn 
yr  iachawdwriaeih,  yn  ol  doethineb  a  dëall 
Duw:  gelwir  hyn  yn  ddirgelwch  am  ei  fod 
yn  hir  yn  nghudd,  nad  oedd  gan  nebond  am- 
gyífred  byr  iawn  am  dano,  na  dim  gan  y 
cenedloedd,  hyd  oni  hysbyswyd  ef  trwy  yr 

Ysbryd  Glâii  i'r  apostolion,  a  chanddynt 
hwythau  i'r  byd  o  Iuddewon  a  Chenedloedd. 
Yn  awr  mae  yr  hysbysiad  trwy  Iythyren  yr 
efengyl,  a  thrwy  oleuni  tumewnol  yr  Ysbryrt 
Glân,  yn  y  rhai  sydd  yn  credu.  +  Yn  ol  ei 
foddlonrwydd  ei  hun  y  trefnodd  Duw  iach- 
awdwriaeth  i  fyd  colledig,  yn  ol  ei  foddlon- 
rwydd  ei  hun  y r  hysbysodd  efe  hi,  ac  yn  ol  ei 
foddlonrwydd  ei  hun  mae  yn  ei  chymliwyso 
yn  eifeithiol  at  bechaduriaid :  X  ac  mae  y 
cwbl  oll  yn  cnei  ei  wneyd,  ac  i  gael  ei  wneycl 
yn  ol  ei  arfaeth  dragywyddol,  ddigyfnewid, 
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tc  anwrthwynebol  ef.  Am  arfaeth  Duw,  gwel 
y  Geiriadur  Ysgrythyrol,  Llyfr  cyntaf. 

10  *  Fel  8  y'ngoruchwyliaeth  cyf- 
lawnder  yr  amseroedd,  h  f  y  gallai 
o;rynhôi  ynghyd  yng  Nghrist  %  yr  holl 
bethau  ||  sydd  yn  y  neíòedd,  ac  ar  y 

ddaear,  ynddo*ef : e  Es.  2.  2—4.  Dan.  2.  44.  a  9.  21-27.  Am.  9.  11.  Mica 

4.  1,*2.  Mal.  3.  I.  1  Cor.  10.  II.  O.il  4  4.  Heb.  1.  2.  a  9. 
10.  a  11.  40.  I  PeJr  I.  20.  h  adn.  22.  pen.  2.  15.  a  3.  15. 
Gec.  49.  10.  M.U.  25.  32.  Pliil.  2.  9,  10.  Col.  1.  20.  a  3.  11. 
Heb.  12.  22-21.  Dat.  5.  9.  a  7.  4-12.   a  19.  4-6. 

*  "  Garuchwyliaeth  cyflawnder  yr  amser- 
oedd"  yw  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  gor- 
uchwyîiaeth  olaf  gras  Duw  yn  y  byd,  pryd 

y  cyfiawna  efe  holl  fwriadau  ei  arfaeth  a'i 
gyngor  tragywydílol,  ac  y  cyflawna  hefyd  y 
gwaith  a  ddechreuodd  efe  yn  y  goruchwyl- 
iaethau  a'r  am*eroedd  eraill,  cyn  gornchwyl- 
iaeth  yr  efeng)!  :  parotôad  i'r  oruchwyliaeth 
hon  oedd  yr  holl  oruchwyliaethau  eraill,  a 
dechreuad  y  gwaith  a  gyflawnir  yn  hon  oedd 
y  cwbl  a  wnaed  dàm  bob  goruchwyliaeth 

íîaenorawl.  f"Cryuhoi  yn  ngh}'d  :"  fel  y 
gwna  rhifyddwyr  eu  holl  rifnodau  yn  un 
swm  cyfan  ar  odre  y  golofn,  neu  fel  y  gwna 
nreithwyr  pan  gasglont  sylwedd  eu  haraeth  i 
ychydig  benau:  feliy  y  crynhóa  Duw  ei  holl 

eglwys,  ac  a'i  gesyd  mewn  trefn  hardd  a 
gogoneddus  dàn  Grist  ei  Phen,  yn  niwedd 
yr  oruchwyliaeth  bresenol,  goruchwyliaeth 

cyflawnder  yr  amseroedíl.  J  "  Yr  holl  beth- 
au  :"  ta  panta  yw  y  geiriau  Groeg,  yn  y  I 
ganolryw,  medd  Guyse,  ac  a  ddefnyddir 
weithiau  am  holl  bersonau  yn  gystal  ag  am 

holl  bethau.  || c<  Sydd  yn  y  nefoedd  ac  ar  y 
ddaear  ;"  dy wed  rhai  mai  ymadrodd  Hebre- 
aidd  yw  hyn,  i  arwyddo  yr  hollfyd  :  athyb- 
iant  ei  fod  yma  yn  gyfystyr  âg  Iuddewon  a 
Chenedloedd  :  ond  mwy  rhesymol  yw  ei 

ddeall  am  y  saint  yn  y  nefoedd  a'r  saint  ar  y 
ddaear,  a'r  etholedig  angelion  hefyd,  yn  cael  | 
eu  crynhoi  oll  yn  nghyd  yn  Nghrist,  a  thàn 
ei  lywodraeth  ef,  i'w  addoli  bylh.  Mae  y 
y  gair  anahephalaiòsasthai,  "crynhoi  yn 
nghyd,"  yn  arwyddo  ail  uno  drachefn  dàn un  pen.  . 

1 1   *  Yn    yr  hwn  *  y'n  dewisẅyd 
hefyd,  k  f  wedi  ein  rhagluniaethu  yn 
ol  l  arfaeth  %  yr  hwn  sydd  yn  gweithio 
pob  peth  wrth  m  gynghor  ei  ewyllys  i ei  hun : 

i  adn.  14.  Salra  37.  18.  Act.  20.  32.  a  26.  13.  Rhuf.  8. 
17.  Gal.  3.  18.  Col.  1.  12.  a  3.  24.  Tit.  3.  7.  Ia^o  2.  5. 
lPedrl.4.      a  3.  9.  k  Gwel  ar  adn.  5.  /  Gwel  ar/ 
adn.  9.  m  Gwel  ar  c      ado.  8.— Job  12.  13.      Diar.  8.  14. 
Es.  5.  19.  a  28.  29.  a  40.  13,  14.   Jer.  23.  18.  a  32.  19.  Zec. 
6.   13.  Act.  2.  23.  a4.  23.  a  20.  27.  Rhuf.  11.  34.  Heb.  6.  17. 

*  Yn  yr  hwn  y  cawsom  etifeddiaeth,  yn  ol  I 
y  Saesoneg  :  ehlêrôthcmenyw  y  gairGroeg; 
dewis  y  saint  i  etifeddiaeth,  neu  ddewis  etif- 
eddiaeth  i'rsaint:  a  thybir  fod  yr  apostol 
yma  yn  cyfeirio  at  drlewis  etifeddiaethau 
trwy  go»  lbren  i  Iwythau  Israel  gynt.  Dewis 
y  saint  yn  etifeddiaeth  i'r  Arglwydd,  medd 
un  gwr,  gan  gyfeirio  at  Deut.  22.  9.  Mae 
pob  un  o'r  golygiadau  uchod  yn  dda,  ac  yn 
gy3on  â  gwir  athrawiaeth ;  dewisodd  Duwei 
bobl  i  etifeddiaeth,  dewisodd  etifeddiaeth 
iddynt,  a  dewisodd  hwynt  yn  etifeddiaeth 
iddo  ei  hun.  +  Mae  y  saint  wedi  eu  dewis, 

a'u  rhagluniaethu  gan  Dduw,  i'r  etifeddiaeth 
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y  pwrcas. t'r  holl  fendithion  uehod,  yn  ol  eî  arfaeth 
hŵgywyddol  :  er  eu  bod  yn  dyfod  yn  rhad: 
ac  heb  ymofyn  arn  danynt  iddynt  hwy  ;  eto 
tìld  danoweinioJ  yilyjit  i  Ddow,  ond  wedi  en 

harfaethu  erioed,  a'i  bobl  wedi  eu  rhaglun 
iaethu  i'w  mwynâu.  i  Yn  ol  ei  arfaeth,  ac 
wrth  gynghor  ei  ewyllys  ei  hun,  mae  Duw 
yn  gwneyd  pob  peth,  mewn  ciëadigaeth, 
rhagìuniaeth,  ac  iachawdwriaeth  ;  ac  mae  yn 
gwneyd  pob  peth  yn  effeithiol,  a  diwrthwyn- 
ebiad  ;  ei  gynghor  a  saif,  a'i  holl  ewyìlys  a 
wnâ  ;  eto  nid  yw  yn  gwneyd  dim  yn  ang- 
hyfiawn  â  neb,  na  dim  mewn  ffordd  o  drais 
ar  ryddid  ewyilys  neb:  ei  bobl  à  fyddant 
ewyllysgar  yn  nydd  ei  nerth  ef. 

1 2  *  Fel  y  byddem  ni  n  er  mawl 
iV  ogoniant  ef,  °  f  y  rhai  o'r  blaen  a 
obeithiasom  yng  Nghrist. 

n  Owe!  ar  t.   *dn    6,14     peD.  2.  7.    a3 .21.    2  Thes.  2 
o  adn.  13.  Salm  2.  12.  a  1)6.  3—5.    Es.  11.  10.    a  12 

a  32.  1,  2.    a  42.  1-4.    a  45.  23—25.   Jer.  17.  5—7.    a  23 
Mat    12.  18-21.    Ioan  14.  1.    Rhuf.  15.  12,  13.   2  Tim.  I 

12.  I   l'edr  1.  21. 

Tra  yr  oedd  y  rhan  fwyaf  o'r  Iuddewon, 
ícyd-genedl  yr  apostol,  wedi  eu  gadael  dàn 
ddallineb  barnol  ac  anghrediniaeth,  i  fod  yn 

fof-arwyddion  o  sòriant  cyfiawn  ac  ofnadwy 
)hw  ;  yr  oedd  Paul  ei  hun,  a  rhai  o'r  gen 
:dl,  wedi  en  dewis  i  fod  ermawlei  ogoniant 
:f,  gan  eu  bod  trwy  nerth  gras  Duw  wedi  eu 
iwyn  i  obeithio  yn  Ngnrist  am  iachawdwr- 
iaeth,  tel  blaen-tfrwyth  yr  eglwys  gristionog- 
ol  ;  er  eu  bod  ynddynt  eu  hunain  mòr  deil 

wng  o  ddigofaint  â'u  brodyr  luddewig  ang 
hrediniol.  "  Y  rhaio'r  blaen  a  obeithiasom :" 
pregethwyd  yr  efengyi  gan  Grist  ei  hun  i'r 
apostnlion,  a  chanddynt  hwythau  i'w  cyd- 
Igenedl,  cyn  ei  phregethu  i'r  cenedloedd :  ac 
jmae  yn  debyg  îod  y  rhan  fwyaf  o'r  Iuddew 
on  crediniol  y  pryd  hwnw,  wedi  eu  dwyn  i 

jobeithio  yn  Nghrist.cyn  i'r  cenedloedd  glyw- ed  son  am  dano.  Mae  mawl  gogoniant  gras 
jDuw  yn  cael  ei  ddatguddio  yn  ei  bobl  trwy 
p  gwaith  grasol  a  wnair  arnynt :  achefyd^a^ 
ei  bobl,  yn  sancteiddrwydd,  llafur,  a  ffrwyth 
londer  eu  bywydau. 

13  *  Yn  yr  hwn  ? y  gobeithiasoch 
chwithau  hefyd,  «  t  wedi  i  chwi  glyw- 
|ed  r  gair  y  gwirionedd, s  %  efengyl  eich 
iachawdwriaeth  :  ||yn  yr  hwn  hefyd, 

íwedi  i  chwi  gredu,  '  y'ch  seliwyd  trwy 
f  Lân  Yspryd  yr  addewid  ; 
i  p  pen.  2.  II,  i2.  Col.  1.  21—23.  1  Pedr  J.  10.  «pen, 
»•  21.  Ioan  I.  17.  Rhuf  6.  17.  a  10.  14—17.  Col.  1.  4-6, 
23.  I  Thes.  2.  13.  r  Sa!m.  1 19.  43.  2  Cor.  6.  7.  2  Tim. 

».  15.  Iago  1.  18.  *•  Marc  16.  15,  16.  Act.  Í3.  26.  Rhuf. 

I-  16.    2  'Iim.  3    15.    Tit.  2.  11.    Heb.  2.  3.        t  pen.  4    30. 
oan  6.  27.  Rhaf.  4.  II.  2  Cor.  I.  22.  2  Tim.  2.  19.  Dat.  7. 
!.  3.  «  Joel  2.  28.  Luo  11.  13.  a  24.  49.  îoan  14.  16,  17, 
!6.    a  15.  26.    a  Ì6.  7-15.    Act.  1.  4.    a  2.  16—22,  33.  Gal. 
•  14. 

*G\vedi  son  uchod  am  yr  luddewon  cred- 
r.iol,  rnae  yr  apostol  yma  yn  troi  at  yr  Ephes 
did,  fel  cenedloedddychweledig:  gwedi  idd- 
mthwy  glywed  gair  y  gwirionedd,  efeng)l 
•o  biachawdwriaeth  gobeithiasant  hwytliau 
'efyd  yn  Nghrisf,  am  fyv\yd  tragy  wyddol  i'w 
Jeneidiau.  Nid  yw  y  parwyddiad  (verb) 

'gobeithiasoch,"  yn  y  Groeg  yn  yr  adnod 
ion;  "Yn  yr  hwn  chwithau  hefyd,"  sydd 
•no:  ond  mae  yn  aml*vg  mai  "  gobeithias- 
nh"  j,w  y  gair  sydd  yn  eisiau  :  a  chymer- 
>dd  y  eyfieithwyr  ef  o  adu.   12.     t"  Gair  y 

gwirionedd : "  Hebrëaeth  arferedig  ydyw 
hyn  am  air  gwirioneddol,  neu  mewn  ífordd 
o  enwogrwydd.  fel  yn  cynnwys  y  gwir- 
ionedd  mwyaf  rhagorol,  gwerthfawr,  ac 
angenrheidiol,  athrawiaeth  -cyfiawnder  a 
bywyd  tragywyddol  trwy  Iesu  Grist ;  neu 
ynte  gair  y  gwirionedd  mewn  cyferbyniad 
i'r  ddeddf  seremoniol  a'i  chysgodan,  y  rhaia 
gyflawnir  yn  syiweddol  yn  yr  efengyl.  f  Ef- 
engyl  iachawdwriaeth  o  ran  ei  chynnwysiad, 
fel  mae  yn  cynnwys  athrawiaeth,  ac  yn  dat- 

guddi'o  tforcUI  a  threfn  iachawdwriaeth ;  ac hef>d  o  ran  ei  heffeithiau,  fel  mae  yn  foddion 
yn  llawDuw  i  ddwyn  grasau  a  bendithionyr 
iachawdwriaetb  i  ddynion:  trwy  glywed  hon 
y  daeth  yr  Ephesiaid  i  obeithio  yn  Nghrist. 
|j  Gwedi  clywed  a  chredu  yr  efengyi,  a  thrwy 
hyny  gobeithio  yn  Nghrist,  cafodd  )  r  Ephes- 
iaid  eu  selio  trwy  Lân  Ysbryd  yr  addewid, 
yr  hwn  a  addawsid  trwy  y  prophwydi  gynt, 
a  chan  Grist  ei  hun  cyn  ei  esgyniad.  Nid 
doniau  gwyrthiol  a  feddyiir  wrth  y  selio 

yma :  nid  oedd  y  rhai  hyny  yn  ernes  o'r  eti- 
feddiaeth,  (adn.  14.)  oblegid  yr  oedd  llawer 
o  ddynion  ansancteiddiol  yn  cael  y  doniau 
hyny.  Ond  mae  dylanwadau  a  gorochwýl- 
iaethau  sancteiddâol  a  chysurol  yr  Ysbryd 
Glân  yn  selio  y  credinwyr,  fel  plant  i  Dduw 
ac  etifeddion  teyrnas  nefoedd  ;  maent  yn 
flaen-ffrwyth  o  ddedwydd\\ch  y  nefoedd,  ac 
yn  argraffu  delw  sanctaidd  Dow  ar  eu  hen- eidiau. 

14  *  Yr  hwn  yw  *ernes  ein  hetif- 
eddiaeth  ni,  fhyd  y  bryniad  y  pwrcas, 
2  %  i  fawl  ei  ogoniant  ef. 

jc  Rhuf.  8.  15— 17,  23.  2Cor.  1.22.  a  5.  5.  Gal.  4.  6. 
y  peo.  4  30.  Lef.  25.  24,  &c.  Saira  74.  2.  a  78.  54.  Jer.  32. 
7,  8.  Liìc  21.  28.  Act.  20.  28.  Rhuf.  8.  23.  1  Pedr  2.  9. 
x  Gwel  ar  adn.  6,  12. 

*  "  Yr  hwn, "  sef  yr  Ysbryd  Glân  wedi  ei 
roddi  i'r  saint,  ac  yn  preswylio  ynddynt  yn 
ei  ddoniau  a'i  rasau,  sydd  yn  ernes  iddynt  o 
sicrwydd  eu  hetifeddiaeth  dragywyddol;  fel 
mae  dynion  yn  sicrâu  taliad  rhyw  swm  add- 
awedig,  trwy  dalu  rbyw  gyîran  o  honynt  yn 

mlaen  fel  ernes.  Feìly  mae  yr  Ysbryd  a'i 
ddoniau  grasol,  yn  sicrwydd  i'r  saint  o'u  he- 
tifeddiatth,  ac  yn  wiryn  rhano  honi.  f  "Pryn- 
iad  y  pwrcas:"  hyny  yw,  gwaredigaeth  gyf- 
lawn,  a  pberffaith  y  saint,  óddi  wrth  bechod, 
angau,  y  bedd,  a  satan :  er  bod  y  brynedig- 
aeth  hon  wedi  ei  chyflawni  yn  berffaith  gan 
Grist,  nid  yw  yn  cael  ei  chymhwyso  ond 
mewn  ihan  yn  y  bywyd  hwn,  ac  i  gael  ei 
mwynâu  yn  beiffaith  yn  y  byd  a  ddaw.  Neu, 
yn  hytrach  arwydda  y  geiriau  waredigaeth 
gyflawn  ac  olaf  yr  holl  saint  yn  niwtdd  y 
byd,  y  rhai  a  elwir  yma  yn  bwrcas,  neu  yn 
eiddo  piynedig.  Y  pethau  ochod  yw  gol>g- 
iadau  Pfíol  ar  ddiwedd  yr  adnod,  ac  fel  hyn 

y  dywed  Dodâeridye :—"  Yr  wyf  fi  yn  medd- 
wl  fod  y  gair  peripoiêsis  (pwrcas)  yma  yn 
arwyddo  y  hobí  ?.  brynuyd  gan  Grist,  i  fod 

yn  eiddo  pr'iodol  iddo  ef ;  yr  hyn  sydd  gjt- 
nnol  iawn  â  mtddwi  y  gairmewn  manau  er- 
aill.  "  Dywed  Guyse  a  Scott  befyd  yr 
n  peth ;  ond  tybiant  hwy  tcd  yr  etifedd- 

iaeth  iufyd  yn  gynnwysedig  yn  y  geiriau. 
Tybia  y  Cyfieilhydd  ti  hon,  uad  >dynr  yn 
darüen  yn  yr  ysgrythyrau  am  ddim  a  hryn- 
wyd  gan  Grbt,  ond  personau  ei  boti.  \  Bydd 
iachaẃdwria»  th    gyflawn,    a    gwaredigaeth 
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hollawl  a  diweddaf  y   saint,   yn   rhagorol  er 
mawl  gogoniant  Duw. 

15  *  O  herwydd  hyn  minnau  hef- 
yd,a  wedi  clywed  f  eich  °  ffydd  yn  yr 
Arglwydd  Iesu, c  Ja'ch  cariad  tu  ag 
at  yr  holl  saint. 

aCol    1.3,4.    Phile.  5.  8  Gal.  5.  6.      1  Thes    1.  3. 
2Thes.    1.3.     1  Tim.  I    5,14.  c  Salm   16    3.     C*>1.   I.  4. 
1  The».  4    9.  Heb.  6.  10.  1  Pedr  1.  22.  I  loan  3.  17.  a  4.  21. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  gyda'r  Ephesiaid  pan 
gredasant  gyntaf,  ac  am  ddwy  flynedd  a 
hanner  wedi  hyny  ;  ond  erbyn  rfyn  yr  oedd 
wedi  bod  yn  absenol  tua  chwecli  neu  sàith 
mlynedd,  ac  yn  clywed  o  bryd  i  bryd  am  eu 

ffydd  yn  yr  Arglwydd  Iesu,  a'u  cariad  tuag 
at  yr  holl  saint.  fNid  eydsyniad  oer  â'r 
hanes  a'r  athrawiaeth  am  Grist  yn  unig,  yn 
nghyd  â  phrorfes  allanol  o  hóno;  ond  ffydd 
dditfuant  a  gwirioneddol  ynddo  er  iachawd- 
wriaeth  eu  heneidian.  î  Yr  oedd  hyn  yn 
brawf  o  wirionedd  diragrith  eu  ffydd  hwy 
ffydd  yn  gweithio  trwy  gariad  yw  gwir 
ffydd:  cariad  at  yr  holl  saint,  fel  saint  Duw 

lc  d  *  Nid  wyf  yn  peidio  â  díolch 
drosoch,  e  \  gan  wneuthur  coffa  am 
dauoch  yn  fy  ngweddíau  ; 

d  Gwel  ar  Ithuf.  1.  8,  9-1  Sam.  7.  í 
5.  17.        i  Gen.  40.  1«.  Es.  62    6.  1  Thea 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  dYohh  yn  ddibaid 
drostynt,  am  y  ffydd  a'r  cariad,  a  phob  ys- 
brydol  ddoniau  a  roddasai  Duw  iddynt :  tac 
nid  hyny  yn  unig,  ond  yr  oedd  yn  gweddío 

drostynt  hefyd,  ain  barâad  o'r  grasau  hyn,  ac 
am  iddynt  gynnyddu  fwyfwy  ynddynt.  Fel 
yr  oedd  yr  offrymau  boreuol  a  hwyrol  gynt 
yn  cael  eu  galw  yn  boeth-offrwm  gwastadol ; 
(Exod.  29.  42,)  felly  y  byddai  yr  apostol  yn 
gweddîo  ac  yn  dîolch  yn  wastadol  dros  yr  eg- 
iwysi,  yn  ei  weddíau  dirgel  a  chyhoeddus. 

17  *AWi  Dduw  ein  Harglwydd 
lesu  Grist,  ̂ fTad  y  gogonìant,  îroddi 
ichwi  ÄYspryddoethineba  *datgudd- 
iad,  j|  trwy  ei  k  adnabod  ef : 

/Gwel  ar  adb.  3.  jlCron.29.il.    Salm  24 

i  29    3.  J«r    2.  11.  Mat    "    ' 
2    8.  lago  2    1.  Dat 

.  a  12  23.  1  Tbes. 

.  13.  Lu< 14  Act.  7.  2 

AGen,  41.  38,  39.  £•.  II.  2. 
L«c  12.  12.  a  21  15.  Ioan  14.  17,  26.  Act.  6. 

10.  1  Cor  12.  8.  a  14.  6.  Col.  1.  9.  a  2.  3  lago  3  17,  18. 
í  pen.  3.  5.  V»a.  2.  28-30.  a  10.  1.  Mat.  II.  25.  a  16.  17. 
*  oen.  3.  18,  19  Diar.  2.  5.  Jer.  9.24.  a  24.  7.  a3l.34. 
K*t.  II.  27.  Ioan  8.  54,  55.  a  16.  3.  a  17.  3,  25,  26.  Rbuf. 
1.  28.  Col.   1.  10.  2  Pedr  1.3.    a  3.  18.   1  Ioan  2.  3,  4. 

*  Duw  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  mewn 

cyfammod  âg  ef,  yr  hwn  a'i  galwodd  i'r 
gwaith  mawr  cyfryngol,  ac  yr  hwn  yr  oedd 
yr  Arglwydd  Iesu  Grist  fel  Dyn  yn  ei  addoli 
ac  yn  ufuddâu  iddo.  tTad  y  gogoniant,  y 
mwyaf  gngoneddus  ynddo  ei  hun  ;  Awdwr 
mawr  pob  gogoniant  sydd  yn  weledig  yn  y 
grëedigaeth  ;  yn  holl  drefn  fawr  yr  iachawri- 
wriaeth  ;  pob  gogoniant  a  berthyn  i  Grist  o 

ran  ei  ddynoliaeth  a'i  swydd  gyfryngol,  a 
phoh  gOL'oniant  sydd  ar  saint  ac  angelion,  ac 
a  gânt  ei  fwynâu  byth  bythoedril  Gelwir 
Crist  yn  Frenin  y  gogoniant,  ac  yn  Ar 

glwydd  y  gogoniant ;  a'r  Ysbryd  Gl«ân  yn 
Ysbryd  y  gogoniant ;  ac  ynia  gelwir  y  Per- 
son  cyntaf  yn  Dad  y  gogoniant ;  nid  i  ddang- 
03  ei  ragoriaeth  ar  y  Personau  eraill,ond  i'w 
wahaniaethu  ef  oddiwrth  y  lleill,ac  i  ddnngo? 
fod  pob  gogoniant  cyfr;miaflawl  yn  deilliaw 
yn  gyntaf  o'r  Tad.    %  Ysbryddoethineb  addt 

012     . 

ddiad  yw  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  mae  y 

Tad  yn  ei  roddi  i'r  hollsaint.a  thrwy  ddylanw- 
adau  yr  hwn  mae  pob  doethineb  a  datgudd- 
iad  ysbrydol  yn  cael  ei  roddi  iddynt,  i  adna- 
bod  eu  hunain,  ac  i  adnabod  trefn  yr  iach- 
awdwriaeth  fawr  yn  yr  efengyl  ;  ||  a  hyny 
trwy  eu  dwyn  i  adnabyddiaeth  o  Dduw  yn 

Nghrist,  fel  eu  Duw  cyfammodol  a'u  Tad 
hwy. 

18  '  *  Wedi  goleuo  llygaid  eich 
meddyliau;  f  fe^  y  gwypoch  beth 
m  y w  gobaith  ei  n  alwedigaeth  ef,  J  a 
pheth  •  yw  golud  gogoniant  ei  etifedd- 
ìaeth  ef  |l  yn  y  saint, 

/  peo.  5.  8  Salm  119.  18.  Es  6.  10.  a  29.  10,  18.  a  32. 
3.  Mat  13.  15  Loc  24.  45.  Aat.  16.  14.  a  26.  18.  2  Cor.  4. 
4,6.  Heb  10.  32.  m  pen.  4.  4.  Rhuf.  5.  4,  5.  a  8 .24, 
25.  Gal.  5.  5.  Col.  1.  5,  23.  I  Tbes.  5.  8.  2  Tlies.  2.  16. 
Tit.  2.  13.  a  3.  7.  I  Pedr  1.  3.  1  Ioan  3.  1—3.  n  peo.  4. 
1.  Rhuf  8  28-30.  Phil.  3.  14.  Col.  3.  15.  I  Thes.  2.  12. 
2  Thes  1.  11  I  Tim.  6.  12.  1  Pedr  3.  9.  a  5.  10.  o  Gwel 
ar  ado.  7,  II,— |<en.  3    8. 

*  Sef  gan  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  a  elwid 
"  Ysbryd  Doethineb  a  dadguddiad  :"  goleuo 
llygaid  eich  dëall  yn  ol  y  Saesoneg;  y  peth 

yw  y  llygaid  i'r  corph,  hyny  yw  y  deall,  nea 
y  meddwl  i'r  enaid  ;  a  phan  mae  yr  Ysbryd 
Glân  yn  goleuo  llygaid  y  meddwl,  yna  mae 
efe  yn  Ÿsbryd  doethineb  a  dëall.  +  Fel 
gwypoch  yn  fwy  goleu,  ac  yn  fwy  profiadi 
beth  yw  gwerth  a  sylwedd  y  Gwrthddrych 
mawr  hwnw,  yr  hwn  y  galwyd  chwi  trwy  yr 
efengyl  i  obeithio  ynddo  ;  beth  y  w  y  sylfaen 
sicr  ar  ba  un  yr  ydych  yn  gobeithio ;  a  pheth 
yw  y  gras  o  obaith  a  gawsoch  chwi  yn  eich 
galwedigaeth  trwy  yr  efengyl.  Mae  y  gair 
gob^ith  yn  myned  weithiau  am  wrthddrych 
gobaith,  weithiau  am  sylfaen  gobaith,  ac 
weithiau  am  y  gras  o  obaith  :  tybir  mai 
ddau  gyntaf  a  feddylir  yn  benaf  yma.  \ 

pheth  yw  golud  y  gras,  y  dedwyddwch,  a'i bendithion  ysbrydol  hyny,  sydd  yn  gynnwys 
edig  yn  etifeddiaeth  ogoneddus  y  saint ;  net 
y  golud  annhraethol  o  ogoniant  a  gaiflf  y 
Arglwydd  byth  oddiwrth  ei  Saint,  fel  ei  etif 
ed'íiaeth  ddewisedig.  ||  "  Yn  y  saint:"  neî 
yn  mhlith  y  Saint ;  sef  y  rhai  sydd  wedi  e< 
perrfeithio  :  hwy  yn  unìg  sydd  yn  llawn  fedd 
iannu  yr  etifeddiaeth ;  nid  yw  ond  niew 
gobaith  gan  y  rhai  sydd  ar  y  ddaear. 

1 9  *  A  pheth  yw  p  rhagorol  fawi 
edd  ei  nerth  ef  f  tu  ag  attom  ni  y  rhsl 

ŷm  yn  credu,  X  yn  ol  gweithredia' nerth  ei  gadernid  ef ; 
p  pen.  2.  10.  a  3  7,  20.  Salm  110  1,  3.  Es.  53.  1.  Io 

3.  6.  Act.  26.  18.  Rhuf.  1.  16.  2  Cor.  4.  7.  a  5.  17.  PniJ. 
13.  Col.  1.  29.  a  2.  12.  1  Thes.  1.  5.  2  Thes.  1.11.  »| 1.  18.  I 

*  Yr  oedd  yr  apostol  hefyd  yn  gwedd 

am  iddynt  wybod  yn  brofiadol,  ac  fwy-fv| 
yn  barâns,  beth  oedd  rhagorol  fawredd  ner 
Dnw,  yr  hwn  a  ddangosodd  efe  yn  ngweit 
rediad  nerth  ei  gadernid,  yn  eu  dychweli. 
hwy  i'r  ffydd  ;  ac  oedd  yn  amlygu  o  hyd  ; 

ei  waith  yn  eu  cynnal,  eu  nerthu,  a'u  ba 
ddirlyn  hwynt,  "i  bcrffeitbio  eu  crëedigaí 
newydd  hwynt,  ac  i  lwyr  eyflawni  eu  gw 
edigaeth  hwynt  oddi  wrth  Satan,  pechod, 
angau.  +  "  tuag  atom  ni  :  "  mae  yr  apos 

yma  yn  eiddwynei  hun  a'i  frodyr  luddew: 
ínewn,  yn  gyptal  â'r  Ephesiaid  Cenedlig  ; 

yn  s>lwi  fodrha^orol  fawredd  nerth  Duw  i 
weled  yn   eu    tröedigaeth  hwy,  yn  enwe 
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uwchlaw  pobpeth  i'r  eglwÿs. 

ei  drüedigaeth  ei  hun,  braidd  yn  fwy  nac 

\  nychweliad  y  paganiaid  hollawl  i'r  ffydd. 
Víae  yr  ap03tol  yn  yr  adnod  hon  megys  yn 
! hysbyddu  holl  rỳm  yr  iaith  Roeg,  trwy 
ntyriad  hardd  o  eiriau  cryfion,  i  ddangos 
awruerth  Duw  yn  nychweliad  ac  iachawd- 
íriaeth  pechaduriaid :  dy wedir  bod  ein  cyf- 
thiad  ni  o'r  geiriau  yn  dda  iawn  ;  ond  nad 
v  grymusder  anghyffredin  yr  iaith  wreidd- 
1  yn  cael  ei  gadw,  ac  nas  gellir,  efall*i, 
ewu  unrhyw  gyfieithiad.  Mae  yma  nerth, 
awredd  nerih,  a  rhagorol  fawredd  nerth  : 

l:wedihyny  cadernid,  nerth  cadernid,  a 
oeithrediad  nerth  cadernid. 

20  *  Yr  hon  ?  a  weithredodd  efe  yng 
[ghrist,  r  pan  y  cyfododd  ef  o  feirw, 
f  ac  a'i  gosododd  i  eistedd  ar  ei  dde- 
eulaw  ei  hun  yn  y  l  nefolion  leoedd, 

en.  2.  5,  6.  Rhuf6.  5-íl.  Pbil.  3.  10.  I  Pedr  1.  3 
16.  9—11.  Ioan  10.  IS,  30.  Act.  2.  24—32.  a  4.  10. 

10.  40.  a  26.  8.  Rhuf.  1.  4.  Heb.  13.  20.  s  pen.  4.  8- 
'.  Salm  110.  1.  Mat.  22.  43-45.  a  26.  64.  a  28.  18.  Marc 
.  62.  a  16.  19.  loan  17.  1—5.  Act.  2.  34—36.  a  5.  31.  a  7. 
,  66.  Rhuf.  8.  34.  Col.  3.  1.  Heb.  1.3.  a  2.  9.  a  10.  12. 
at.  1.  17.  a  5.  11-14.         t  Gwel  ar  h  adn.  3. 

*  Yr  un  nerth  anfeldrol  a  weithredodd 
uw  yn  adgyfodiad  corph  Crist  o  feirw, 
dd  yn  cael  ei  weithredu  o  hyd  yn  nychwel 

id  pechaduriaid  i'r  ffydd,  ac  yn  eu  holl 
ichawdwriaeth  hwynt  o'r  dechreu  i'r  diw- 
dd.  t  Mewn  canlyniad  i  ufudd-dod  Crist 

yd  angau  y  groes,  a'i  adgyfodiad  wedi 
yny  o  feirw  ;  gosododd  Duw  ef  i  eistedd, 
in  y  natur  ddynol,  ar  ei  ddeheultw  ei  hun 
jiewn  anrhydedd  a  gogoniant  ar  ei  orsedd 
iyfryngol  yn  y  nefolion  leoedd  ;  sef  yn  eith- 
f  uchder  nef. 

î  21  u  *  Goruwch  pob  x  tÿwysogaeth, 
ic  awdurdod,  a  gaììu,  ac  argiwydd- 
aeth,  f  y  a  phob  enw  a  enwir,  nid  yn 
mig  yn  y  byd  hwn,  ond  hefyd  z  yn 
I  yr  hwn  a  ddaw  : 
[!  «Col.  2.  10.  Heb.  1.  4.  *  pen.  3.  10.  a  6.  12.  Dan 
1.27.  Rhaf.  8.  38,  39.  Col.  1.15,  16.  a  2.  15.  Heb.  4 
,4.  1  Pedr  3.  22.  ÿ  Mat.  28.  19.  Act.  4.  12.  Phil.  2.  9- 
,  I.  Dat.  19.  12,  13.  z  Mat.  25.  31—46.  a  28.  18.  loan  5 
'{5-29.  Heb.  2.  5.  Dat.  20.  10-15. 

!  *  Gosododd  y  Tad  ef  i  eistedd  mewn  awd- 
ardod  mawr,  nid  yn  unig  goruwch  holl 
lywysogion  y  ddaear ;  ond  hefyd  fel  buddug- 
oliaethwr  ar,  a  ílistrywiwr  holl  alluoedd  y 
tywyllwch  ;  yn  mhell  goruwch  holl  angelion 
y  nef,  pa  fodd  bynag  y  gwahaniaethir  hwynt 
yn  dywysogaethau,  yn  awdurdodau,&c.  Mae 
;yr  enwau  hyn,  neu  rai  o  honynt,  yn  cael  eu 
jrhoddi  i  angelion  da,  pen.  3.  10  ;  i  angelion 
drwg,  pen.  6.  12  ;  ac  i  ddynion,  Luc  12.  11; 
[TitL  3.  1 ;  a  chàn  fod  yr  apostol  yma  yn  llef- 
,aru  am  rai  yn  y  byd  hwn,  ac  hefyd  yn  yr 
hwn  a  ddaw,  rhaid  i  ni  ddeall  ei  fod  yn  cyn- 
,nwys  y  çwbl  ;  y  graddau  uwchaf  o  ddynion, 
jac  angelion  da  a  drwg.  Mae  y  geiriau  hefyd 
,yn  dangos  fod  gwahanol  urddau  a  graddau 
jyn  mhlith  angelion  da  a  drwg  yn  y  byd  an- 
iweledig  a  ddaw,yn  gystal  ac  yn  mhlith  dynion 
yn  y  byd  gweledig  hwn  ;  a  bod  lesu  wedi 
ei  dderchafu  yn  mhell  uwchlaw  iddynt  oll, 
|hyd  yn  nod  yr  uwchaf  o  honynt,  beth  bynag 
y.w  eu  henwau  a'n  graddau  :  t 'íe,  goruwch 
pob  enw  a  fu  erioed,  neu  a  fydd  byth  yn 
enwog  ac  yn  dderchafedig,  ar  y  ddaear  neu 
ryn  y  nef,  tra  parâo  y  byd  hwn  a'r  hwn  a 
üdaw.  \  Er  bod  y  byd  hwnw  yn  bod  yn  awr, 
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nid  ein  byd  ni  ydyw  eto  ;  byd  a  ddaw  ydyw 
i  ni  hyd  onid  elom  iddo. 

22  *  Ac  a  a  ddarostyngodd  bob  peth 

dan  ei  draedef,  fac  6a'irhoddesefyn 
ben  X  uwch  law  pob  peth  c  i'r  e^lwys, a  Gen.  3.  15.  SbIhj  8.  6-8.  a  91.  13.  1  Cor.  15.  25—27. 
Heb.2.  8.  b  pen.  4.  15,  16.  1  Cor.  11.  3  Col.  1.  18.  a  2. 
10,  19.        c  pen.  3.  21.   Mat.  16.  18.    Act.  20.  28.    1  Tim.  3. 
15.  Heb.  12.  22—24. 

*  Mae  darostwng  dan  draed  un  yn  arwyddo 
buddugoliaeth  ac  awdurdod  holl^wl  ar  y  neb 
a  ddarostyngir  felly,  Josh.  10.  23,  21 ;  felly 
tnae  Crist  y  Cyfryngwr  mawr  wedi  buddug- 
oliaethu  yn  hollawl  ar  ei  holí  elynion,  a 
Duw  Dad  wedi  rhoddí  llywodraeth  ac  ar- 
glwyddiaeth  gyffredinol  iddo  ef  ar  bob  crëad- 
ur  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear ;  a  chwedi  dar- 
ostwng  ei  holl  elynion  dan  ei  draed  ef,  iddo 
eu  sathru  a'u  dryllio  fel  y  gwelö  efe  yn  dda  ; 
ac  efe  a  wna  hyn  o  bryd  i  bryd,  hyd  oni 
ddinystrier  y  gelyn  diweddaf.  Tybir  fod  y 
weithred  hon  o  ddarostwng  pob  peth  dàn  ei 
draed  ef  yn  cyfeirio,  nid  at  osodiad  cyntaf 
Crist  fel  Pen  yn  nhragywyddoldeb,  ond  at  ei 
osodiad  gweithredol  ef  mewn  llawn  awdur- 
dod  i  gytìawni  ei  waith  mawr  cyfryngol,  ar 
ol  ei  adgyfodiad  o  feirw,  ac  mewn  canlyniad 

i  hyny.  f  Mae  Crist  yn  Ben  i'r  .eglwys,  fel 
y  mae  brenin  yn  ben  i'wddeiliaid,  i'w  llyw- 
odraethu  hwy  yn  allanol  â'i  gyfreithiau  ; 
ac  hefyd  yn  Ben  fel  mae  y  pen  naturiol  i'r 
corph,  yn  llywodraethu  yr  holl  gorph  yn 
ddylanwadol,  yn  trosglwyddo  bywyd  a  chyn- 
naliaetli  i  bob  rhan  o  bóno,  ac  felly  yn  achos 
paràus  o  bob  teimlad  ac  ysgogiad  iddo.  5fr 

hyn  yw  y  pen  naturiol  i'r  corph,  hyny  yn 
ysbrÿdol  yw  Crist  fel  pen  ei  eglwys :  yr  hyn 
a  ddengys  mòr  wir  angenrheidiol  yw,  i  bob 
un  gael  undeb  ysbrydol  âg  ef.  %  Uwchlaw 
pob  peth,  neu  ar  bob  peth  :  gall  y  geiriau 
gyfeirio  at  ArglwydUiaeth  Crist  ar  bob  peth 
yn  gyffredinol  er  daìoni  yr  eglwys ;  neu 
ynte,  at  ei  bendodaeth  neillduol  ef  ar  yr  eg- 
íwys  ei  hun  ;  megys  prif  amcan,  a  dyben 
olaf  Duw,  yn  yr  holl  raddau  blaenorawl  o 
dderchafiad  Crist,  y  rhai  a  grybwyllir  mewn 
graddiant  prydferth,  hyd  onid  ydynt  yn  cyr- 
haedd  i,  ac  yn  dybenu  yn,  y  derchanad 
uwchaf  a  mwyaf  gogoneddus.  Mae  efe  yn 
Ben  ar  bob  peth  er  lles  ei  eglwys ;  ond 

uwchlaw  pob  peth  yn  Ben  i'r  eglwys  :  mae 
agosach  ac  anwylach  perthynas  rhyngddo 

â'r  eglwys,  nac  â  phob  peth  arall,  fel  y 
gwelir  yn  yr  adnod  nesaf.   I 

23  *  Yr  hon  yw  d  ei  gorph  ef, e  f-ei 
gyflawnder  ef,  J  yr  hwn  sydd  yn  cyf- 
lawni  oll  yn  oll. 

d  pen.  2.  16.  a  4.  4,  12.  a  5.  23—32.  Rhnf.  12  5.  1  Cor. 
12—27.  Col.  1.  24.   a  3.  15.        e  peo.  3.  19.   a  4.  10.  îoan  1. 
16.  1  Cor.  12.  6.  a  15.  28.  Col.  I.  19.  a  2.  9,  10.  a  3.  11. 

*  Fel  y  mae  efe  yn  Ben  dirgeledig  ei  eg- 
lwys,  felly  mae  yr  eglwys  yn  gorph  dirgel- 
edig  iddo  yntau  :  efe  yw  ei  Phen  hi.  a  hi- 
thau  yw  ei  gorph  yatau.  f  Ac  feí  corph  dir- 
geledig,  yr  eglwys  yw  ei  gyflawnder  ef ;  sef 
ei  gyflawnder  perthynasol  ef  :  feily  pe 

byddai  un  o'r  aelod.iu  yn  eisiau,  'íe,  y  lleiaf 
o  honynt,  byddai  ef  fel  eu  pen  yn  anghyf- 
lawn,  yn  anmherffaith,  er  ei  fod  ynddo  ei 
hun  yn  anfeidrol  bciffaith  a  ehyflawn,  ac 
heb  angen  yr  un  o  honynt.  Fel  mae  y 
pen  naturiol  yn  anmherffaith  heb  y  corph.; 
felly  mae  Crist  yn   ei   sefyllfa  berthyuasol  a 

=  4l 
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cbyfryngol  yn  anmherffaith  heb  iachawdwr- 
iaetli  gyüawn  ei  holl  gorph  dirgeledig.  %  A 

tîira  niae  efe  yn  llenwi  nefoedd  a  daear  â'i 
ogoniant,  mae  hefyd  yn  llanw  ei  ordinhad^u 

i'i  allu  a'i  bresenoldeb  grasol;  ac  yn  pres- 
wylio  yn  gyflawn  yn  rnhob  credadyn,  trwy 
ei  Ysbrydo  fywyd,  purdeb,  a  chariad.  Petb 
anfeidrol  ryfedd  yw,  bod  yr  hwn  sydd  yn 
cyflawni  oll  yn  oll,  yn  ymostwng  i  ystyried 

yr  eglwys  fel  yn  hanfodol  i'w  gyflawnder  ef 
ei  hun.  Fel  hyn  y  dywed  Doddridge : — Mae 
efe  yn  cyflawnipoò  dyn,  yn  mhob  màn,  â'r 
holl  bethau  da  sydd  ganddynt  ;  ac  eto  yn 
ymhyfrydu  yn  ei  eglwys  fel  ei  breswylfa 
cidewisedig,  ac  fel  teml  sanctaidd  yr  hon  a 
gyssegrodd  efe  iddo  ei  hun. 

PEN.  II. 

Iachawdwriaeth  trwy  raa. 

**A  CHWITHAU  afywhâoddefe, 
f  pan  oeddych  feirw  b  \  mewn  cam- 
weddau  a  phechodau; 

a  adn.  5,  6.  pen.  1.  19,  20.  lnan  5.  55.  »  10.  Î0.  »  ll 
«5,  26.  a  14.  6.  Rhuf.  8.  2.  I  Cor.  15.  45.  Col.  2.  13  a  3.  1-4. 
b  pen.  5.  14.  Mat.  8.  22.  Luc  15.  24,  32.  Ioan  5.  24.  2  Cor. 
S.  14.  I  Tim.  5.  6.  1  íoan  3.  14.  Dat.  3.  1. 

*  A  chwitban  pan  oeddych  feirw,  &c,  sydd 
yn  y  Groeg,  heby  geiriau  "  afywâodd  efe." 
Tybia  rhai  fod  yr  adnod  hon  yn  gyssylltied- 

ig  a'r  19  adnod  o'r  bennod  o'r  blaen,  megys 
fel  hyn  : — "  A  pheth  yw  rhagorol  fawredd  ei 

nerth  tuag 'atom  ni,  a  -thuag  atoch  chwithau psn  oeddycb  feirw  mewn  camweddau  a 

phechodau."  Os  felly  rhaid  bod  yr  adnodau 
gweddill  ó'r  bennod  o'r  blaén  i'w  hystyried 
mewn  crymfachau ;  a  sylwir  mai  peth  cy- 
ffredin  gau  Panl  yn  ei  epistolau,yw  dechren 
ar  fater,  ei  adael  a  myned  at  beth  arall,  ac 
yna  dychwelyd  at  y  mater  hwnw  drachefn 

ar  ol  amryw  adnodau.  Yn  adn.  5,  o'r  ben- 
nod  hon  hefyd,  cawn  ef  yn  dychwelyd  at  y 
mater  sydd  ganddo  yn  yradnod  hon  ;  acyno 
cawn  y  gair  bywâu  yn  y  Groeg,  o  ba  le, 
mae  yn  debyg  y  cymmerodd  y  cyfieithwyr 
ef  i  gyflawni  synwyr  yr  ádnod  hon.  t  Marw 
ysbrydoì,  nid  naturiol ;  hyny  yw,  yn  hoüawl 
ŵmdîiifad  o  egwyddor  sanctaidd  bywyd  ys- 
brydol,  heb  ddim  gallu  nac  ewyllys  i  fyw 
bywyd  ysbrydol  a  sanctaidd,  mwy  nag  sy 
gan  ddyn  m*rw  i  gyflawni  gweithredoedd 
bywyd  naturiol,  a  thàn  lywodraeth  pechod, 
fel  y  mae  corph  marw  yn  meddiant  Hygred- 
igaeth  yn  y  bedd.  J  Pob  math  o  bechodau 
greddfol  a  gweitbredol,  bychain  a  mawrion  ; 
nen  yn  hytrach  pob  rhyw  bechodau  yn  gym- 
mysg  a  diwàhaniaeth,  yr  un  pethan  yn  cael 
eu  geirio  mewn  amryw  ffyrdd,  i  ddangos  eu 

mawr  helaethrwydd  a'u  hatgasedd.  Pechod 
yw  yr  achos  o  farwolaelh  ysbrydol,  a  lle 
mae  pechod  yn  teyrnasu,  mae  amddifad- 
rwydd  o  fywyd  ysbrydol. 

2  c*Yn  y  rhai  y  rhodiasoch  gynt 
dyn  ol  fhelynt  y  byd  hwn?  f  J  yn  ol 
tywysog  llywodraeth  ̂ yr  awyr,  ̂ ||yr 
yspryd  sydd  yr  awrhon  yn  gweithio 
*  §ym  mhlant  anufudd-dod. 

" è  adn.  3.  p«n.  4.  77.  Job  31.  I.  I  Cor.  fl.  II.  Col.  1.  2li ,}.?.  1  Pe.lr  4  3.  d  Salw  17.  14.  Jer  23  !0.  Lnc  10! 

8.  loan  7.  7.  a' 9.  23.  a  16.  19.  Rhnf.  13.  2  1  Côr.  5.  l»l 
Oal.  t.  4.  0  Tliir.  4.  10.  faiço  I.  27.  a  4.  4.  1  loan  2.  15—17; 
»  >.  4.        •  p«o.  6.  II    lda»8   44.  *  12.  31.   a  14.  30.   A  16. 

—  öi4  6* 

11.  1  loan  5.  19.  D*t.  12.  9.  a  13.  8,  14.  a  20.  2.  /J 
I.  7,  l€,  19.  Dat.  16  17.  e  Mat.  12.  43—45.  Lnc  11.' 
—■26.  a  22.  2,  3,  31.    loan  13.  2.  27.    Act.  5.  3.    2  Ccr.4    . 
1  Ioan  3.  8.  a  4.  4.  h  adn.  3.  pen.  5.  C.  Es.  30  I.  3 
4    Hos.  10.  9.  Mat.  lî.  19.  a  13.  38.  Col.  3.  6.  1  Pedr  1. 1 
2  Pedr2.  14.   1  loan  3.  10 

*  Yn  y  camweddau  a'r  pechodau   uchod 
bu  yr  Ephesiaid  yn  rhodio  gynt,  yn  byw»y 
eu  helfen  ac  wrth  eu  bodd  ynddynt,  yn 
wedd   ac   yn   ymdrybaeddu    wrth    eu    1 
mewn  drygioni  :  ac  felly  y  mae  pawb  w 
hyd    oni  fywhâer    hwynt    trwy    ras    Du% 

t  .\íae  y    gair    a    gyfieithir    "  helynt"  (H 
aiòna)  weithiau  yn  arwyddo  oes,  ac  yn  * 
wyddo  cyflwr  ac  agwedd  lygredig  dynion 
y  byd  hwn  :  bydolrwydd  y  byd  hwn, 
rhai  :    yn  ol  y   bywyd  mae   dynion   y   b; 
hwn,  heb  ffydd  yn  Nghrist,  yn  ei  fyw. 
fyw  i  bechod  parî  yn  farw  mewn  pechod 
thi  wy  bechod  yn  farw  i  bob  peth  da.     1 
wedir  fod  yr  Éphesiaid  paganaidd  yn   noi 
edig  am  eu   bucheddau   bydol    ac   aflan 
nghanol  eu  dyggeidiaeth  ;  ac  iddynt  alltnd 
un  gwr,   Hermodorus,   yn    unig  am   ei  ri 
wedd  ;  felly  mewn  cffaith  yn  gwneyd  dedd 
na  chaffai  yr  un  dyn  diwair  a  chymmedi 
fyw  yn  eu    plith.    \  Yn  ol  ewyllys   a   chy 
nyrfiad  diafol  fel  en  tywysog,  yr  hwn  he/j 
yw  tywysog  yr  holl   luoedd    uffernol,  y  rh 
sydd  wedi  ymuno  fel   un   corph  grymus 
deyrnas  dano  ef,  yr   hwn    mae  gorsedd 
Iywodraeth  yn  yr  awyr,  lle  mae  weithiau 
codi    ystormydd    a    thymhestloedd    echrj 
lawn,  Job  1.  19,  yn  gwneuthur  drychiolaet 
au  lledrithiol  yn   yr  awyr   Luc  4.  5  ;  a 
mae  efe  a'i  genadon  dieflig  yn  crwydro 
wastadol  o  amgylch  y  byd  isaf  hwn,  1  Pe 

5.  8.    Tybiai  yr  Iuddewon  a'r  paganiaid  f 
yr  awyr  yn  Uawn  o  ysbrydion,  neu  ellyllo 

ac    mae   yn    debyg  fod   Paul    hefyd  o'r meddwl.    |(  Gweithio  yn  rymus    ac  yn  % 
wrthwynebol,  fel  pe  bnasent  wedi  eu  llen> 

eu^hysbrydoli,  a'u   cwbl  feddiannn  gandd 
felly  yr  oedd  Satan  yn   gweithio  yn  y'ifl digred  yr  awr  hòno,  er  bod  yr  efengyl  m 

dyfod  i'w  plith,  ac  o  herwydd  ei  dyfod; 
mwyaf  oedd    yr  efengyl   yn    rwygo    ar 
deyrna9  ef,  mwyaf  gryinds   a  chythreuîig 
oedd  yntau  yn  gweithio  ynnghalonau  hal 
edig  ei   ddeiliaid   anufudd.    §  "  Plant  an 
udd-dod  :"  Hebrëaeth,am  blant  anufudd  ; 
efallai  y  gwaethaf,  o'r  rhai  mwyaf  nodedi; 
honynt,  fel  meibion  Belial. 

3  *Ym  mysg  y  rhai  hefyd  <y?,î 
ein  Iiymarweddiad  Ani  ollgynt,  'f 
chwantan  ein  cnawd,  mIgan  wneui 

ur  ewyllysiau  y  cnawd,  j|  aTr  medd; 
iau ;  n  §  ac  yr  oeddym  ni  wrth  nati 
iaeth°yn  blant  digofaint,  Pmegis» 
aill. 

t  E».  53.  6.  a  64.  6,  7.  D«b.  9.  5—9.  I  Cor.  6.  9- 
G»l.  2.  15,  16.  a3.  22.  Tit.  3.  3.  1  Pedr  4.  3.  I  loan  1 
10.  *  t>en.  4.  17—19.  Act.  14.  16.  à  17.  30,  31.  Rtí«f 
30.  1  Pedr  2.  10.  lIoan2.  8.  /  pen.  4.  22.  Mare  4 
Io*«  8    44.     Rhuf.   1.  24.    a  6.  12.    »  13.  14.    Gal.  5.  16- 
1  Tlm.  6.  9.     laüo  4.   1-3.     1  Pedr  I.  14.     »  2.  11.     • 
2  Pedr  2.  18.  1  loan  2.  16.  Jud.  16-18.  «  R>>af.  8 
2  Cor.  7.  I.  Gal.  5.  19—21.  n  Gen.  5.  3.  a  6.  5.  #8 
Job  14.4.  a  15.  14— 16.  »  25.  4.  Salm  51.  5.  Maro  7.  21 
Ioan  3    1-6.      Rhof.   5.  12-19.      »7.  18.      Gal.   2.  15 
0  Gtrel  ar   h    adn.  2.— Rtíuf.  9.  22.        p  Rhuf.  3.  9,  2. 
1  Cor.  4.  7. 

*  Llefarai  yr  apostol  o'r  blaen  am  y  pac! 
íaid   dychweìedig  yn   onig,    neo  o  leiaf bènaf ;  ond  y 

àc  yn  ei  gynnw 

Iedig  yn  omg,  nen  o  '*,i,lH 
yma  mae  yn  troi  yr  ymadn \ä\ 
nwy»  ei  hon,  a*r  hell  gristlotfjjj 



"ydfywâu 
EPH<tìS.  II. 

gyda  Christ. 
nddewig,  yn  mhlith   y  rhai  oedd  un- 

ith  yn  feirw  mewn  camweddauía.pbechod- 
ac  yn  gaethion.i  Satan :  fel  hyn  mae  yn 

f<«ru,    yn    y    person    cyntaf    U'íOSOg,    byd 
iwedd  y  seithfed,adnod  ;  ac  yna  mae  dra- 

efn  yn  llefaru  wrth  y  cenedioedd  dychwtl- 

ig,  yn  yr  ail  berson  Uí'osog,  chwi.     *  Nis 
llai    feddwl,   yr    Iuddewon,'    medd,    rhai 
ŷr  dysgedig,  «  o  herwydd  na  bu.  yr  Iu.dd* 

?on  yn  eilun-addolwyr.'     Ond   a  soniodd 

apostol  yma  ry  wbeth  am  eilun-addoliaeth  ? 

a  oes  dim  ífordd  i  gyd-ymífurno  a'r  byd 
gwasanaethu    y    diafol   ond    trwy    eilnn- 
doliaeth  hollawl  ?     Nid  yn  unig   yr  oedd 

Ephesiaid'  paganaidd  fel   hyn    yn  feirw 
ewu  camweddau  a  thàn  lywodraeth  Satan  ; 

id  yr  oedd  Paul  ei  hun,  a'r  holl  gristionog 
|n  oedd  ar  y  ddaear  y   pryd   hwnw,  ludd 
von  a  Chenedloedd,  wedj  bod  gynt  yn  yr 

cyflwr   ac  ymarweddiad   cnawdol,  wedi 
nddî'eithrio  oddi  wrth  Dduw,  ae  yn  anuf- 
M   iddo    ef.      t  Chwantau    y    cnawd    yw. 
wantau  y  natur  lygredig,  yr  holl  egwydd 
0  lygredd  a  phechod  mewn,  dyn.  J  Dy 

edir  fod  y  gair  Cthelêmata,)  a  gyfieithir 
na  "  ewyllysiau,"  yn  arwyddo  math  o  allu 
u  awdurdod  meistrolaidd,  yn  tnỳnu  ufudd- 

id  yn  ddiwrthladd  :  ||  a  bod  y  gair  U'íosog 
^ianoiòn)  "  meddylian,"  ígan  nas  gall  ar- 

yddo  galluoedd  d'callawl  y  meddwl  yn  y in  hon)  yn  arwyddo  y  gwahanol  nwydau, 
01  grym  pa  rai  mae  y   meddyliau  megys. 
cymmeryd  gwajhanol,  argraffiadau  drwg  a 

hechadurus.  Fel  hyn  mae  y  dyn  anianol 
n  byw  yn  ol  chwantau  y  cnawd,  dàn  Iyw- 
draeth  ewyllysiau  mcistrolaidd,  a  nwydau 

ryrìon  ac  angerddol  y  cnawd  ;  a'r  rhai  hyn 
11  yn  cael  eu  hennyn  a'u  hyrddu  gan  Satan, 
:ywysog  llywodraeth  yr  awyr.  §Nid  rhyf- 
Wd,  ynte,  bod  y  cyfryw  ddynion  yn  blant 
ligofaint ;  sef  yn  deiíwng  o.  ddigofaint,  ac 
fn  agored  i  ddigofaint  ofnadwy  Duw.  Y 

'iaent  felly  "  wçth  naturiaeth,"  yn  gystal  a 
Wwy  weithredoedd' ;  o  herwydd,  fel  y  maent 
veái  eu  geni  o  hil  syrthiedig  Adda,  maent 
n  elynol  i  bob  da,  ac  yn  dueddol  i  bob 
!rwg  o  naturiaeth  ac  anian,  ac  y  rnae  pawb 
*rth  naturiaeth  o'r  un  e^wyddor  a  buchedd 
í  n  deilwng  o  ddigofaint  Duw.  "  Wrth  nat- 
riaeth"  a  arwyrlda  naturiaeth  wedi  syrthio  ; 
id  naturiaeth  fel  y  daeth  hi  o  law  y  Crë- 

|  wdwr  yn  sanctaidd  a  dibeçhod. 

f  4  *  Eithr  Duw,  «  yr  hwn  sydd  gyf- 
f>ethog  o  drugaredd,  f  Q  herwydd'*  et 
!  awr  gariad  trwy  yr  hwn  y  carodd  efe 
:ni, 

Í5.  6-8.  Dau.  9  9.  Jona  4.  2.  Mica  7.  18— 20.  l.uc  I.  78. 
thuf.  2.  4.  a  5.  20,  21.  «9.23.  a  10.  12.  I  Tira.  1.  14. 
Pedr  1.  3.  r  Deot.  7.  7,  8.  a  9.  5,  6.  Jer.  31.  3.  Ezec. 

16.  6-8.  loao  3.  14—17.  Rhuf.  5.  6.  a  9.  15,  16.  2  The».  2. 
13.  2  Tim.  1.  9.  Tit.  3.  4—7.  1  Ioan  4.  10—19. 

*  Pan  oedd  yr  apostol  a'i  gyd-gristionog- 
on,  Iuddewon  â  Chenedloedd,  yn  feirw 
newn  pechodau,  yn  analluog  i'w  cynnorth- 
*yo  eu  hunain,  ac  yn  wrthddrychau   cym- 
nwys  o  gasineb  a  digofaint  Duw,  efe  a'u 
'arodd  hwynt  à  "  mawr  gariad  ;"  nid  o  her- 
*ydd  dim  a  welodd  nac  a  ragwelodd  efe 
nddynt  hwy,  ond  am  ei  fod  yn  "  gyfoethog 

P  drugaredd,'*  ae  yn  ymhyfrydu  yn  y  gweith 
ediad    mwyaf    helaeth    ac    eglur   o    hóno. 

915 

f  Caria.d  mewn  ystyr  yw  y  lîynon,  o  ba  nn 
y  ffrydia  trugaredd  ;  o  herwydd  i  Dduw 
garu  trueiniaid,er  tiagywyddoldeb,  raae  yn 

trngarân  wrthynt  raewn  am^er.  f'Ni," luddewon  a  Chenedloudd,  y  rnai  a  garwyd 
ac  a  gawsom  drugaredd. 

5  *  íe,  pan  oeddym  *feirw  mewn 
camweddau,  '  t  a;n  cyd-fywhâodd  ni 
l  gyd  â  Christ,  ||  (u  trwy  ras  yr  ydych 
yn  gadwedig) 

«  Gwel  ar  b    ado.  I.  t  G«rel  «T  e    ado.  2.— \mn.  5. 
14.  loan  S.  314  a  6.  63.  Rbaf.  8.  3.  N  ada.  8.  Rbof.  4. 
16,  a  lh  5,  6.  Tit.  %  II. 

*  Cyfhyrddodd  yr  apqstol  %  hyn  yn  yr 
adnodfîaenaf,  a  chwedi  eglaro  pa,fath  oedd- 
marwolaeth  mewn  camweddau  a  phechodau 
yn  adn,  %  3,  a  sôn  am  drngaredd.  a  chariad( 
Duw  yn  adn.  4,  mae  yn  aü  grybwyll  y  farw- 
olaeth  hon  etQ  yma  ;  a  hyny  gyda,  phwys 

mawr,  "  íë,  pan  oeddym  feirw  mewn  cam- 
weddau  :"  am  y  farwolaeth  hon  gwel  ar  yr 
adnodau  blaenorol.  t;  Ië,  hyd^  yn  nod  pan, 

oeddym  feirw  mewn  çamweddau,  yn  ddi- 
gymmorth,  yn  ddîobaith,  ac  yn  fíiaídd  fel 
rhai  meirw  yn  ein  cyflwr  syrthiedig.  \  y  pryd 

hwnw,  ac  yn  yr  agwedd  hòno,  efe  a  rodd- 
odd  ynom  ni  egwyddor  o  fywyd  ysbrydol, 
ac  a'n  hadfcrodd  ríi  i  ystâd  o  gymmeradwy- 
aelh  gydag  ef  ei  hnn,  yn  yr  hon  mae  byw- 

yd,  trwyundeb  â  Christ,  mewn  cyd  fi'urfiad 
âg  ef,  a  chydag  ef.  J"Gyda  Christ:"  adgy/. 
odiad.  Crist  oedd  gynllnn,  ac  achos  erTeithiiol, 
bywâd  ysbrydol  y,  saint :  pan  gyfododd 
Crist  fel  Pen,  yr  oedd  yr  holl  gorph  megys. 
yn  gynnrychioledig,  yn  cael  ei  fywâu  gydag 
ef :  ac  yr  un  gallu  dwyfol  a  weithredodd  i 
godi  corph  Crist,  sydd  o  hyd  yn  gweithredn 
i  fy  wâu  ei  saint  ef  yn  ysbrydol.  Nid  gydag 
ef  o  ran  amser  a  feddylir ;  ond  rhywbeth  yn 
debyg  fei  y  sylwyd  uchod.  ||  Fel  hyn  maey 
saintyn  gadwedig,  yu  hollawl  trwy  ras  ;  yn 
ea  bethoîiad,  eu  pryniad,  eü  dychweliad, 
a'n  bywâd,  mae  y  cwbl  o  ras  Dnw,  heb 
ddim  teilyngdod  ynddynt  bwy,.  Mae  yn  y 

bywâu  uchod  '*  gyda  Christ"  rywbeth  mwy 
na  gobaitb  am  faddeuant  a  bywyd  tragy- 

wyddol  trwy  ei  adgyfodiad  a'i  esgyniad  ef ; 
mae  yn  dangos  yr  undeb  sydd  rhyngddo  ef 
â  phob  gwir  gredadyn  ;  trwy  rinwedd  yr 
hwn  mae  y  saint  yn  edrych  ar  ei  adgyfod- 
iad,  ei  esgyniad,  a'i  ogoneddiad  ef,fel  gwystl 
a  sicrwydd  o  rywbeth  hollawl  o'r  un  natur, 
i  gael  ei  wueyd  ynddynt  ac  arnynt  hwythau 
mewn  amser  dyledus.  Fel  hyn  dysgir  ni  i 
ystyried  Crist  fel  Person  cyhoeddus,  Brawd 
hynaf  y  teuln,  a  Gwarcheidwad  y  cangenao 
ieuangaf  o  hóno;  am  yr  hwn  denUl  y  geüir 
dywedyd,  ei  fod  yn  derbyn  yr  etifed,diaeth 
ynddo  Ef. 

6  *Ac*a'n  cyd-gyfododd,  ac  a'n 
gosododd  i  ygyd-eistedd  «ynynefol- 
ion  leoedd  tyng  Nghrist  Iesu: 

*  Gwel  ar  ren.  1.  19,  20  -Rhuf.  6.  4,  &.  Col.  1.  M. 
a  2  13  a  3  1-3.  y  Mat.  26.  29.  Loo  IX  37.  a  32.  29, 

30.'  Ioan  12.  26.  a  14.  3.  »17.21-26.  Dat.  3.  20,  21. 
x  Gwei  ai  h  pen.  1.3. 

Mae  y  "  cyd-fywâu"  yn  yr  adnod  or 

blaen,  y  "  cyd-gytpdi"  a'r  "  cyd-eistedd"  yn yr  adnod  hon,  yn  cyfeirio  at  luddewon  a 
Chenedloedd,  y  rbai  heb  ddim  gwahaniaeth 
rhwng  y  naill  a'r  llall,  oedd  wedi  cael  y  trn- 
gareddau  hyn  :   yr   oeddynt   oll    wedi  cyd- 

4TT^
 



Cadwedigaeth  trwy  ras  yn EPHES.  II. 

fyned  i  lawr  trwy  bechod,  ac  yma  yn  cael 
en  e.yd-gyfodi  trwy  ras.     *  Bernir  gan  lawer 
0  dduwinyddion  da,  fod  y  "  cyd-fywâu"  yn 
adn.  5,  i'w  ystyried  fel  peth  wedi  ei  wneyd 
eisoes  ar  ac  yn  y  saint,  a  bod  y  "  cyd-gyf- 
odi,"  a'r  "  gosod  i  gyd-eistedd  yn  y  nefolion- 
leoedd"  yma  yn  cyfeirio,  nid  at  yr  hyn  sydd 
wedi  ei  wneyd  yn  bersonol  yn  neu  ar  y 
saint,  ond  at  yr  hyn  a  wnaed  yn  mherson 
Crist,  fel  ein  Pen  a'n  .Cynnrychiolwr  drosom 
ni  ac  m;s  gellír  dëall  y  ?/eirìau  gydag  lawn 
brìodoldeb,  rnewn  un  ystyr  arall.  Mae  eu 
gogoniant  dyfodawl  hwy  wedi  ei  ddiogelu 

trwy  ei  esgynjad  a'i  ogoneddiad  ef,  a  thrwy 
eu  hundeb  hwy  ag  ef ;  ac  mae  eu  trysor,  eu 

calon,  eu  gobaith,  a'u  serch,  eisoes  yn  y  nef, 
gyda  Christ  eu  bywyd.  t  Yn  Nghrist  mae 

pobpeth  y  saint;  eu  bywyd,  eu  codiad,  a'u 
hçisteddiad  yn  y  nefolion-Ieoedd. 

7  *  Fel  a  y  gallai  ddangos  yn  yr 
oesoedd  a  ddeuai,  ̂ ragorol  olud  ei 
ras  ef,  f  trwy  ei  gymmwynasgarwch  i 
ni  îyng  Nghrist  Iesu. 

a  pen.  3.  5,  21.      Salm.41.  13.      a  106.  48.      Es.  60.  15. 
1  Tira.  1.  17.  b  Gwel  ar  adn.  4.-2  Tbes.  I.  12.  1  Tím. 
1.  16.  1  Pedr  1.  12.Dat.  5.  9—14. 

.  *  Holl  drefn  fawr  yr  iachawdwriaeth  a 
lur.iwyd  ac  a  orphenwyd,  fel  yn  yr  oesoedd 
a  ddeuai,  sef  yn  mhob  cenedlaeth  ac  oes  tra 

parâo'r  byd  hwn  ac  yn  y  byd  a  ddaw,  y 
gallai  Duw  ddangos  rhagorol  olud  ei  ras, 
t.trwy  ei  gymmwynasgarwch  rhyfeddol  i 
elynîoh  a  gwrthryfelwyr,  a  phlant  digofaint, 
yn  Nghrist  Iesu  :  trwy  y  moddion  hyn  caiff 
dynion  ac  angelion  byth,  weled.  rhyfeddu, 
ac  addoli  ei  gariad  a'i  drugaredd  ogoneddus 
ef,  yn  iachawdwriaefh  trueiniaìd  euog  a 
chölledig.  %  Rhagorol  olnd  gras  Duw  yw 

"  anchwiliadwy  oìud  Crist;"  (pen.  3.  8,) 
wedi  ei  drysori  ynddo,  ac  yn  dyfod  o  hòno 
a  thrwyddo  ef  i'r  holl  saint :  rhoddodd  Duw 
bobpeth  yn  Nghrist,  am  hyny  mae  Crist  yn 
bobpeth  i'w  bobh 

8  c  *  Canys  trwy  ras  yr  ydych  yn 
gadwedig,  d  f  trwy  ffydd ;  e  J  a  hyrmy 
nid  o  honoch  eich  hunain  :  ||  rhodd 
Duw  ydyw : 

cGweì    ar   adn.   5.— Rlinf.   3.    24.  d  Marc    16.   16. 
Luc  7.  50.  Ioan  3.  14—18,  36.  a  5.  24.  »  6.  27-29,  35,  40. 
Act.  13.  39.  a  15.  7-9.  a  16.  31.  Rhuf.  3.  22,  26.  a  4.  5,  16. 
a  10.  9,  10.  Gal.  3.  14,  22.  1  Ioau  5.  10—12.  e  adu.  10. 
pen.  I.  19.  Mat.  16.  17.  Ioanl.12,13  a  6.  37,  44,  65. 
Act.  14.  27.  a  16.  14.  Rhnf.  10.  14-17.  Pbil.  1.  29.  Col.  2. 
12.  laffo  1.  16—18. 

*  Mae  yr  apostol  yma  eto  yn  ail  grybwyll 
yr  hyn  a  ddywcdodd  o'r  blaen,  (adn.  5,)  ac 
yn  helaelhu  ar  y  mater  y n  yr  adnod  hon  a'r 
ddwy  ganlynol.  Nid  trwy  ras  y  byddwch 
gadwedig,  mae  efe  yn  ddywedyd,  ond  trwy 
ras  yr  ydych  yn  gadwedig  ;  yr  ot  dd  y  cred- 
inwyr  eisoes  wedi  eu  dwyn  i  ystâd  o  gadw- 
edigaeth,  a  hyny  yn  hollawlo  ras  Duw,  trwy 
ffydd  yn  Nghrist  Iesu.  t  Trwy  ffydd  mae  y 
ctedadyn  yn  cymmeryd  gafael  yn  y  gras 
sydd  yn  yr  efengyl,  ac  yn  cael  ei  wneyd  yn 
gyfranog  o  hóno.  Ni  ddylid  ystyiied  ffydd 
yma  fel  ammod,  neu  waiihyn  cael  ei  wneyd 
gan  y  dyn  ;  ond  fel  offeryn,  neu  foddion,  yn 

derbyn  ac  yn  cymhwyso  gras  Duw.  ^A'r 
gras  hwn  o  ífydd,  nid  yw  o  ddyn  ei  hunan  ; 
nis  gall  dyn  by»h  roddi  bod  iddo ;  mae  ei 
feddwl  cnawdoì  a  balch  ef  yn  hollawl  groes 

i'r  athrawiaeth    ysbrydol  a    darostyngol  am 

cau  allan  ymffrost  dyn. 

ffydd,  yn  gystal  âg  i'r  gras  o  ffydd  ei  hunan  J 
||  Rhad  rodd  Duw  yw  ffydd  fel  pob  gras  ar-f 
all,  ac  fel  y  bywyd  tragywyddol  ei  hun:| 
effaith  ydyw,  o'n  bywhâd  a'n  hadgenedliadl 
gan  Ysbryd  Duw.  Trwy  ras,  a  thrwy  ffyddj 
mae  dyn  yn  gadwedig,  mewn  cyferbyniad  i| 
weithredoedd  a  haeddiant ;  ac  hyd  yn  norií 
ffydd,  nid  o  ddyn  ei  hunan  y  mae,  rhoddi 
Duw  ydyw.  Efallai  bod  y  geiriau  "rhoddí 
Duw  jdyw,"  yn  perthyn  i  bob  peth  yn  yrí 
adnod,  yn  gystal  ag  i  ffydd. 

9  *  Nid  fo  weithredoedd,  f  fel  nadl 
ymffrostiai  neb : 

/Rhuf.  3.  20,  27,  28.  a  4.  2.  a  9.  11,  16.  a  11.  6.    I  Corl 
1.  29-31.  2  Tìdj.  1.  9.  Tit.  3.  3—5. 

*  Iachawdwriaeth  dynion  gan  hyny,  nid 
yw  mewn  un  gradd  na  modd  o  weithred 
oedd  :  nid  yw  o  weithredoedd  yr  hen  gyf  j 
ammod,  nid  yw  o  weithredoedd  y  ddedd 
foesol,  ac  nid  yw  o  weitbredoédd  y  ddeddi 
seremoniol :  nid  yw  o  weithredoedd  o  ut 
math  yn  y  byd  ;  dy wedir  ei  bod  o  ras,  (adn 
5,  8,)  gan  hyny  nis  gall  fod  o  weithredoedd 
a  phe  buasai  o  weithrcdoedd,  ni  ddywedasa 
yr  apostol  ei  bod  o  ras.  t  Gan  ei  bod  oll  ( 
ras  Duw,  heb  ddim  o  weithredoedd  dyn 
nid  oes  gan  neb  ddim  sail  i  ymffrostio,  iddt 
ef  o  hóno  ei  hun  wneyd  dim  er  ei  gadwedig 
aeth  ei  hun,  nac  achos  i  ymffrostio  unrhyv 
ragoriaeth  ar  ei  gymmydog.  Fel  hyn  ni< 
oedd  gan  yr  Iuddewon  crediniol  ddim  i  ými 
ffrostio  ar  y  cenedloedd  a  gawsent  drugaredd 
gras  oedd  yn  achub  y  naill  fel  y  Ilall. 

10  *  Canys  ̂ ei  waith  ef  ydym 
h  f  wedi  ein  crëu  yng  Nghrist  íesu  Ij 
*  weithredoedd  da,  *  ||  y  rhai  a  rag-ddar 

parodd  Duw,  §  fel  y  ̂rhodiem  ni  ynl 
ddynt. 

g  Salm  138.  8.  Es.  19.  25.  a  29.  23.  a  43.  21.  a  60.  2' 
a  61.  3.  Jer.  31.  33.  a  32.  39,  40.  loa»  3.  3-6,  21.  1  Cor.  [ 
9.  2  Cor.  5.  5.  Phil.  1.  6.  a  2.  13.  Heb.  13.  2!.  h  pe  t 
4.24.  Salm5l.  10.  2  Cor.  5.  17.  Gal.  6.  15.  Col.  3.  I 

i  Mat.  5.  16.  Act.  9.  36.  2  Cor.  9.  8.  Col.  1.  10.  2  The».  | 
17.  1  Tim.  2.  10.  a  5.  10,  25.  «6.18.  2  Tim.  2.  21.  a. 
17.  Tit.  2.  7,  14.  a  3.  1,8,14.  Heb.  10.  24.  a  13.  Sfl 
lPedr2.  12.  *  pen.  1.4.  Rhuf.  8.  29.  /adn.2.  pt 
4.  1.  Deut.  5.  33.  Salra  81.  13.  a  119.  3.  Es.  2.  3-5.  A(| 
9.  31.  Rhuf.  8.  1.  I  loan  1.  7.  a  2.  6. 

*  Beth  bynag  y w  y  credadyn  fel  credadyil 
ac  fel  dyn    duwiol,   gwaith    Duw   ydyw,  î|, 
nid  ei  waith  ei  hun.     Mae  yn  rhagori  Hawd 

ar  eraill,  ac  ar  y  peth  oedd  ef  ei  hun  gyn'i 
ond    effaith    gweithrediad    dwyfol    arno  ;| 
ynddo  yw  hyny,  gwaith  Duw  ydyw.    tNl 
oes  neb  a  all  grëu  ond  Duw ;  ac  mae  y  creu 
adyn   wedi   ei   giëu  yn   Nghrist  Iesu  ;  web 
cael  egwyddor,  anian,  a  thuedd   newydd  w 

ei   holl   enaid   a'i   gynneddfau,  a   chyfeiriríj 
newydd  i'w  serchiadau  a'i  ewyllys.     Mae  | 
crëu  hwn  yn  cael  ei  wneyd  yn  Nghrist  Iesj; 
yr  hwn  fel  Pen  ei  eglwys  sydd  yn  bywâu 
holl  aelodau  mewn  undeb  âg  ef.     Megys  i 

oedd  y  grëedigaeth  gyntaf  trwyddo  ef  fel 
Ail  Berson  yn  y  Drindod ;  felly  mae  yr  ;|| 
grëedigaeth  trwy  yr  un  Crist  fel  Cyfryngv 
Arglwydd   a  Phen   y   grëedigaeth  newyd 
ynddo  ef  yr  ydym   yn  byw,   yn   symmud 
yn  bod  yn  ysbrydol  yn  gystal  ag  yn  naturi 
X  Crëu  i  weithredoedd  da,  ac  nid  am  wei 
redoedd  da  ydyw  :  effaith  y  crëu  o  newy 
yw  holl  dueddiadau  a  gweithredoedd  da 
saint,  ac  nid  yr  achos  o  hóno  :  nid  oedd  tí 
gweithredoedd  da  cyn  crëu  iddynt,  a  lle  n 
crëu  o  newydd  wedi  bod,  mae  yn   rhaid  < 
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Trueni  y  Cenedloedd EPHES.  II. 
cyn  ymgnawdoliaeth  Crist. 

iu)  weithredoedd  da  yn  canlyn.  ||  Felly  y 

wriadodd  Dnw  i'w  bobl  fod ;  ac  yn  eu  crè- 

digaeth  newydd  efe  a'u  rhag-ddarparodd wynt  â  grasau  sanctaidd  ei  Ysbryd  i  hyny ; 

sef  i  rodio  mewn  gweithredoedd  da  o'u 
röedigaeth  hyd  ddiwedd  eu  gyrfa.  Fel  hyn 
Jiae  bywydau  y  saint  yn  effaith  ac  yn  dyst- 

olaeth  eglur  a  chanmoladwy   o'u   hiachawd- riaeth  trwy  ras. 

1 1  *  Am  hynny  m  cofiwch,  f  a  chwi 
çynt  yn  *  Genhedloedd  yn  y  cnawd, 
ry  rhai  a  elwid  yn  °  ddîenwaediad, 
jjgan  yr  hyn  a  elwir  enwaediad  Po 
waith  llaw  yn  y  cnawd; 

«i  Deut.  5.  15.  a  8.  2.  a  9.  7.  a  15.  15.  a  16.  12.  Es.  51. 
,  2.  Ezeo.  16.  61—63.  a  20.  43.  a  36.  31.  1  Cor.  6.  11.  a  12. 
.  Gal.  4.  8,  9.  n  Rhuf.  2.  28.  Gal.  2.  15.  a  6.  12.  Col. 
.21.  o  1  Sam.  17.  26,  36.      Jer.  9.  25,  26.      Phil.  S.  3. 
!ol.  3.  11.        p  Col.  2.  11. 

*  Gwedi   són   am  gyfiwr  dynolryw  syrth- 
edig  yn   gyffredinol,  ac   iachawdwriaeth  yr 
aoll   grediuwyr    trwy    ragorol   olud    gras    a 
hrugaredd  Duw;  mae  yr  apostol  yn  myned 

rhagddo    yma,    i     ddangos    i'r    cenedloedd 
dychweledig  neillduolrwydd  eu  hachos  hvjy, 
yr  hyn  a'u  gosodasai  hwynt  lawer  yn  mhell- 
ich  o  ffordd  trugaredd  nag  yr  oedd  yr  Iudd- 
ewon   wedi   bod.    +  Mynai  iddynt  gofio,  eu 
bod  hwy  gynt  nid  yn  unig   yn  feirw  mewn 
lamweddau  a  phechodau,  ond  eu  bod  hefyd 

jn  "  Genedloedd  yn  y  cnawd"  o  ran  eu  cyf- 
wr  allanol ;  yn  ymrôi  i  eilun-addoliaeth,  an- 

Ijfoesoldeb   a   phob  aflendid   cenedloedd,  heb 
|  freintiau  crefyddol,  na  moddion  gwybodaeth 
I  grefyddol  ;  a  chenedloedd   yn   y   cnawd,  yn 

\  hollawl  dàn  Iywodraeth   y    cnawd    a'i    hoil 
llwyniau   a'i  chwantau  Uygredig.     J  Fel  hyn 
[jgelwid  hwy  yn  dd'íenwaediad,  neu    dd'íen- 
waededig,  mewn   ffordd   o  ddirmyg  îi  thra 
atgasrwydd,  fel   rhai    halogedig   ac   allan  o 
.gyfammod    Duw.     ||  Gelwid   hwy  felly   hyd 
yn  nod  gan  yr  Iuddewon  hyny,  y  rhai  nid 

|  oedd  ganddynt  ond  yr  enwaediad  allanol  yn 
i  y  cnawd,  o  waith  llaw  dyn,  heb  enwaediad 
j  y  galon  :  dirmygai  y  rhai  beilchion  hyn  bawb 

j  d'íenwaededig,  agos  fel  pe  buasent  gŵn,  neu ryw  grëadariaid  aflan  a  ffíaidd  eraill. 

12  *  Eich  bod  chwi  y  pryd  hwn- 

;  nw  ?heb  Grist,  f  w^di  reich  d'íeithrio 
oddi  wrth  wladwriaeth  ísrael,  J  ac  yn 

i  estroniaid  oddi  wrth  sammodau  yr 
.  addewid,  '||  heb  obaith  gennych,  §ac 

|  ttheb  Dduw  yn  y  byd  : I  «  Ioan  10.  16.    a  15.  5.        rpen.4.18.    Esra.  4.  3.    Es. 
■    61.  5.  E^ec.  13.  9.  Heb.  11.  34.       s  Gen.  15.  18.  a  17.  7—9. 

Salm  89.  3,  &c .  Jer.  31.  31-34.  a  33.  20—26.  Ezec.  37.  26. 
>  Lnc  1.  72.  Act.  3.  25.  Rhuf.  9.  4,  5.  Gal.  3.  16,  17.  1 3er. 
I    U.  8.  a  17.  13.  Ioan  4.  22.  Act.  28.  20.  Ool.  1 .  5,  27.  1  Thes. 

4.  13.  2  Thes.  2.  16.  1  Tim.  1.  1.  Heb.  6.  18.  1  Pedr  1.  3, 
;    21.  a  3.  15.  1  loan  3.  3.        u  2  Cron.  15.  3.   F.s.  44.  6.   a  45. 

20.  Hos.  3.  4.  Act.  14.  15,  16.  Rhuf.  1.  28-32.  1  Cor.  8.  4- 

j    6.  a  10.  19,  20.  Gal.  4.  8. 

I       *  Y  pryd  hwnw  yr  oedd  y  Cenedloedd  yn 
i  mhob    ystyr    "  heb    Grist,"    nen    ar    wahân 
|  oddi  wrth  Grist  ;  heb   wjbodaeth   am  dano, 
I  heb  ffydd  na  rhan  ynddo,   ac   heb   undeb  âg 
|  ef.     Dyma   sylfaen   pob   trueni  ;  fel  y  mae 

Crist  yn  sylfaen  pob  dedwyddwch  a  daioni, 
j  am  hyny  mae  yr  apostol   yn  enwi   hyn  yn 
mlaenaf.    +  Yr  oeddynt  hefyd  "  yn  ddíeithr- 
«aid    i    wladwriaeth    Israel,"    a'i    breintiau 

í  neillduol    fel  eglwys  weledig   Duw;  yn  yr 

'       otr      "  ■ 

hon  y  gweinyddid  ei  ordinhadau  ef,  yr 
addolid  ef,  y  cedwid  ei  air  ef,  a  lle  yr  oedd 
dysgwyliad  am  y  Messiah  wedi  ei  roddi  ac 
yn  cael  ei  gynnal.  Nid  oedd  dim  undeb,  na 
hawl  dinas-fraint  â'r  Iuddewon,  iddynt  hwy 
y  pryd  hwnw,  mewn  pethau  crefyddol  na 
gwladol.  X  Yr  oeddynt  hefyd  "  yn  estron- 
iaid  i  ammodau,"  neu  gyfammodau  "  yr 
addewid  ;"  cyfammod  Abraham,  cyfammod 
Sinai,  cyfammod  y  freniniaeth,  a  chyfam- 
mod  yr  offeiriadaeth  ;  yn  mhob  un  o  ba  rai, 
y  Messiah  oëdd  y  fendith  fawr  a  addawid. 
Er  mai  un  oedd  y  cyfammod  o  ran  sylwedd, 
eto  mae  yr  apostol  yn  llefaru  am  dano  yma 

yn  y  rhif  l'iosog,  (megys  y  mae  hefyd  yn 
Rhuf.  9.  4,)  o  herwydd  ei  roddi  allan  amryw 
weithiau,  ac  mewn  gwahanol  ffyrdd  a  geir- 
ian  ;  nid  yn  unig  i  Abraham,  Isaac,  a  Jacob, 
ond  wedi  hyny  i  holl  eglwys  Israel,  i  Lefi  a 

Dafydd.  ||  Fel  hyn  heb  Grist,  heb  gyfam- 
mod,  ac  heb  addewid,pa  syniad  bynag  oedd 
gan  y  cenedloedd  am  fyd  a  chyflwr  i  ddyfod, 
nid  oedd  ganddynt  yr  un  sail  i  obeithio  am 
gymmeradwyaeth  a  dedwyddwch  mewn  byd 
arall :  dim  gobaith  am  ddîanc  rhagdigofaint, 
adgyfodiad  y  corph,  nac  etifeddiaeth  bywyd 
tragywyddol.  ^A  pha  ellyllon  bynag,  eiîon- 
od,  neu  fodau  dychymmygol  oeddynt  yn  eu 
haddoli ;  didduwiaid  oeddynt  yn  y  byd  o 

ran  y  gwir  Dduw  :  nid  oedd  dim  gwybod- 
aeth  am  y  gwir  Dduw  ganddynt,  nid  oedd- 
ynt  yn  credu  ynddo,  yn  ei  ofni,yn  eiaddoli, 
nac  yn  ei  broffesu.  Annuwioldeb  oedd  nat- 
ur  eu  heilun-addoliaeth,  ac  yn  eu  tywys 
hwythau  i  annuwioldeb,  anfoesoldeb,  a  phob 
aflendid  a  brynti.  Yr  oeddynt  hwy  heb  ad- 
nabod  Duw,  yn  gwasanaethu  y  rhai  wrth 
naturiaeth  nid  oeddynt  dduwiau.     Gal.  4.  S. 

1 3  *  Eithr  yr  awrhon  x  yng  Ngbrist 
lesu,  chwychwi,yrhai  y  oeddych  gyht 
ym  mhell,  2fa  wnaethpwyd  yn  agos 
%  trwy  waed  Crist. 

*  Gwel  ar  Rhuf.  8.  1—1  Cor.  1.  30.  2  Cor.  5.  17.  G.l. 

3.  28.  y  adn.  12.  17,  19-22.    pen.  3.  5—8.    Salm  22.  27. 
a  73.  27.  Es.  11.  10.  a  24.  15,  16.  a  43  6.  a  49.  12.  a57.  19. 
a  60.  4,  9.  a  66.  19.  Jer.  16.  19.  Act.  2.  39.  a  15.  14.  a  2i 
21.   a    26.    18.     Rhuf.    15.    8-12.  z  adn.  16.    pen.   1.  7. 
Rhuf.  3.  23—30.  a  5.  9,  10.  1  Cor.  6.  11.  2  Cor.  5.  20,  21. 
Col.  1.  13,  14,  21,  22.  1  Pedr  1.  1S,  19.   a  3.  18.    Dat.  5.  9. 

*  Ond  o'r  diwedd  hwynt-hwy,  y  rhai  a 
fuasent  gynt  o  naturiaeth,  gwéithredoedd, 
arferiad,  a  sefyllfa  allanol,  yn  mheii  iawn 
oddi  wrth  addoliad,  gwasanaeth,  cariad, 
heddwch,  a  delw  y  gwir  Dduw  ;  ta  wnaeth- 
pwyd  ac  a  ddygwyd  yn  agos  ato  ef  yn  yr  ys- 
tyriaethau  a  enwyd,  %  trwy  aberth  a  gwaed 
Crist,  a  thrwy  ffydd  ynddo  ef,  ei  aberth 

mawr  a'i  waed  gwerthî'awr.  Tybir  fod  yma 
gyfeiriad  amlwg  at  ragor-fraint  yr  Israeliaid 
hyny  y  rhai  nid  oeddynt  dàn  halogiad  sere- 
moniol,  neu  a  oeddynt  wedi  eu  glanâu  oddi 
wrth  eu  heuogrwydd  trwy  waed  y  cymmod, 
ac  felly  oedd  a  rhyddid  iddynt  i  fyned  i 
mewn  i'r  deml  a  chymdeithasu  â  Duw;  ar 
ba  gyfrif  y  gelwid  hwy  yn  bobl  agos  ato  ef. 
Salm  143.  14.  Cymhara  Exod.  19.  4,6; 
Ltfit.  10.  3;  â  Salm  65.  4. 

14  *Canysefe  yw  °ein  tangnefedd 
ni,  fyr  hwn  a  wnaeth  by  ddau  yn 
X  un,  ||  ac  a  ddaítododd  c  ganol-fur  y 
gwahaniaeth  rliyngom  ni ; 

a  Es.  9.  6,  7.     Ezec.  34.  24,  25.    Mica  5.  5.    Zec.  6.  13. 
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Dil'cad  y  seremoniau 
EPHES.  lí. drwy  aberth  Crist. 

I.no  I.  79.  a  2.  14.  Rhof.  5.  1.  Col.  1.  20.  Heb.  7.  2.  a  13. 

20.  b  adn.  16.  peo,  3.  15.  a  4.  16.  E».  19.  24,  'lb.  Eaec. 
37.  19,  20.  loaa  10.  16.  a  11.  52.  1  Còr.  12.  12.  Gal.  3.  28. 
Col.  3.  11.        o  Esth.  3    8.  Aci    I».  28.  Col.  2.  10— 14. 

*  Efe,  sef  Crist,yw  yr  unig  dangnefeddwr 
maw  r,  cy  frwng,  a  chanol-bwŷtit  undeb  rhwng 

Daw  â'i  bobl,  a'i  bobl  âu  gilydd,  pa  uu 
bynag  a'i  Iuddewon  a'i  cenedioedd  a  fydd- 
ont.  Gelwir  ef  yma  yn  u  dangnefedd,"  rel 
y  gelwir  ef  mewn  mànau  eraiü  yn  gyfiawn- 
der,  yn  brynedigaeth,  ac  yn  iachawdwriaeth, 
am  mai  ynddo  a  thrwyddo  ef  y  mae  y  peth- 
au  gwerthfawr  a  bendigedig  hyny  i  bechad- 
uriaid.  Duw  sydd  yn  cymmodi  y  byd  âg  ef 
ei  hun,  ond  yn  Nghrist  mae  yn  gwneyd 

hyny  ;  (2  Gor.  5.  19,)  Grist  a'i  aberth  mawr 
yw  cyfrwng,  defny'd,  a  Hwybr  y  cymmod. 
t "  Y  ddau"  hyn  oedd  yr  Iuddewon  a'r 
Genedloedd  crèdiniol,  y  rhai  o'r  blaen  oedd 
yn  casâu  ac  yn  dirmygu  eu  gilydd,  ac  yn  dra 
rhagfarnllyd  yn  erbyn  eu  gilydd,  y  naill  can 

gymmaint  a'r  llall.  \  Yn  un  eglwys,  un 
corph,  un  bobl,  neu  un  dyn  newydd.  |j  Efe 
a  wnaeth  y  ddau  yn  un  trwy  ddattod  y  can- 
ol-fur  hwnw  oedd  yn  gwahânu  rhwng  yr 
addolwyr  Iuddewig  a'r  addolwyr  Cenedlig  ; 
sef  y  ddeddf  seremouiol,  yr  hon  oedd  yn 
dra  châs  gaìi  y  Cenedloedd,  y  rhai  oddi- 
gerth  hyny  oedd  yn  tueddu  i  addoli  y  gwir 
Dduw  ;  ac  yr  hon  oedd  yn  fawr  ryfeddol 
gan  yr  luddewon,  hyd  yn  nod  i  radd  o 
ddall  bleidiaeth  atgas.  Mae  yma  gyfeiriad 
at  y  mur  hwnw  yn  y  deml,  a  elwid  y  chell, 
yr  hwn  oedd  yn  gwahânu  cyntedd  y  Genedl- 
oedd  oddi  wrth  gyntedd  yr  Iuddewon,  i'r 
hwn  ni  chanialêid  ì'r  Genedloedd  ar  un  cyf- 
tif  fyned.     Gwel  ar  Act.  21.  28. 

15  *Ac  a  ddirymmodd  dtrwy  ei 

gnawd  ei  hun  y  gelyniaeth,  f  sef' 
e  deddf  y  gorchymynion  mewn  ordein- 
iadau,  ffel  y  creai  y  ddau  ynddo  ei 
hun  yn  Ain  dyn  newydd,  ||  gan  wn- 
euthur  heddwch ; 

d  Col  I.  13.  Heb.  10.  19-22.  e  Gal.  3.  10.  Col.  2 
14,  20.  Heb  7.  16.  a  8.  13.  a  9.  9.  iŵ,  23.  a  10.  1  — 10. 
/j.en.  4.  16.  24.  %  Cúr.  6.  17.  Cul.  3.  10. 

*  Eithr  Grist  trwy  gymmeryd  y  natur 
ddynol,  a  fhrwy  gyflawni  y  cysgodau  sere 
mouiol  uchod  fel  arch-offeiriad,  ac  yn  euwed 
ig  yu  ei  aberlhiad  ar  y  groes,  a  ddiiymodd, 
ueu  a  ddilëodd  y  seremoniau  hyny  ;  ac  felly 

a  dyuodd  ymaith  yr  achos  o'r  elyniaeth 
rhwng  yr  íuddewon  a'r  cemdhiedd  yn  eu 
cylch  hwyut.  ♦  Fcily,  gan  f.>d  y  ddeddf 
hôno,  (gorchytnynion  yr  hon  oedd  gjnnwys- 
ed  g  mewn  ordeiuiadau  cnawdol  neu  allan 

ol,)  wedi  culli  ei  defuyddioldeb  a'i  rhwym- 
edigaeihau  ;  yr  oedd  y  Cenedloedd  yn  cael 
eu  deibyn  i'r  eglwys  Gristionogol  heb  ym 
ostwng  i  iau  y  ddeddf  serernoniol,  ac  heb 
gael  eu  hystyried  yn  ̂ flan  ain  eu  bod  yn 
ddíenwaededig.  \  FçFliyn  daeth  y  Cenedl 

oedd  yn  un  corph,  neu  "  un  dyn  newydd" 
gyda't  iuddewon  ;  creodd  Grist  y  r  holl  gred- 
iuwyr  o  luddewon  a  Chenedloedd,  megys  un 
dyn  newjdd  adgenedledig,  mewn  undeb  âg 
ef  ei  huu  y  Pen,  wedi  eu  bywâu  trwy  ei 
Ysbryd,  i  rodio  tnewn  newydd-deb  buchedd, 
yn  gyd-gordiol  mewn  addoliad  ac  ufudd-dod, 
yn  caru  eu  gilydd,  ac  yn  gwneuthur  daioni 

y  naill  i'r  11..11.  ||  Yn  y  modd  hyn,  efe  a 
wnaeth  berffaith  heddwcli  rhwng  credinwyi 

o  bob  cenedl  â'u  gilydd,  fel  uu  eorph  ysbryd, 

ol,  gan  eu  bod  weòi  eu  huno  mewn  ffydd  a 

chariad  âg  ef,  ac  â'u  gilydd  ynddo  a  thrwy-  î ddo  ef. 

16  *  Ac  fel  y  s  cymmodai  y  ddau  â 
Duw  f  yn  un  corph  \  trwy  y  groes,  | 

h  j|  wedi  lladd  y  gelyniaeth  trwyddi  I hi. 
g  Dan.  9.  24.  Rhuf.  5.  10.  2  Cor.  5.  18—21.  Col.  1.  20 

—2*.  h  adu.  15.      Rhof.  «.  6.     ii.1  7.      G*l.    2.  20. 
1  P*dr  4.  1,  2. 

*  Dyben  arall  yn  nghwaìth  Crist  yn  dl- 
rymu  y  ddeddf  seremouioi  oedd,  fel  y  cym* 
modai  Iuddewon  â  Chenedloedd  (yr  hnll 
etholedigioti  yn  nghyd,)  â  Dnw  :  yn  yr  ystyr 

hyn  yn  benaf  yr  oedd  ef  yn  "  dangnefedd." 
t  Yn  awr  mae  y  ddau  yn  un  corph  mewn  un- 

deb  â'u  güydd  ;  a'r  ddan  fel  un  corph  mewn 
cymmod  â  Duw.  \  "  Trwy  y  groes,"  sef 
trwy  aberthiad  Crist  ar  y  groes.  Yr  oedd  y 
ddeddf  Seremoniol  o  hyd  yn  arwyddo  bod 
dyn  yn  euog,  yn  gondemniol,  yn  aflan,  ac 
yn  elyn  i  Dduw;  at  yr  hwn  nis  gallai  ddy- 
fod  ond  ar  drugareddfa  allanol  a  chysgodol, 
a  thrwy  offeiriaid,  aberthau,  arogl-darth,  a 
phuredigaeth  ;  ac  wedi  y  cwbl  yn  cael  ei 
gadw  yn  mhell  iawn  oddi  wrtho;  ond  angan 
Crist  ar  y  groes  a  dynodd  ymaith  y  pechod 

a'r  euogrwydd,  yr  hyn  oedd  achos  yr  elyn- 
iaeth  ;  ac  fel  hyny  gallai  Duw  sanctaidd  a 
chyfiawn  faddau  yn  anrhydeddus,  ;ic  ymgym- 

modi  yn  heddycho!  á'i  giëaduriaid  gwrthry- 
felgar.  ||  Trwy  y  groes  hefyd,  gwnaed  ffordd  i 
gyfranu  yr  Ysbryd  Glân  i  bechaduriaid  ad- 
genedledig,  ac  felly  i  ladd  gelyniaeth  eu  cai- 
onau  hwyttt  yn  erbyn  sancteiddrwydd,  addol- 
iad,  a  gwasanaeth  Duw. 

17  *  Ac  efe  a  ddaeth  •  ac  a  bregeth- 
odd  dctngnefedd  f  i  chwi  y  rhai  pell,< 
ac  i*r  Arhai  agos. 

í  Salm  85.  10.  £s.  27    S.    a  52.  7.   a  T7.  19—21.   Zee.  1,1 
10.  M-t.  10.  13    Luc  i.  14.  a  10.  5.  6.   Act.  2.  39.    a  10.  36. 
Rlmf.  5.1.  2  Cor    5.  20.         -t  ada.  13,  14.  Deut.  4.  7.   Saln 

75.  1.  a  76.  I,  2.  a  147.  19,  20.  a  US.  14.  Luo  10.  9-11. 

*  Efe  a  ddaeih  yn  ei  berson  ei  hun  i  breg- 
ethu  efeiigyi  y  tanguefedd  i'r  Iuddewon  ;  ac  .i 
yn  ei  apostolion  a  i  weinidogion  ar  ol  ei  es  j 
gyuiad  i  bregethu  tanguefedd  i  Iuddewon  á 
Chenedioedd.  tYr  luddewon  oedd  yn  pres  j 

wylio  mewn  gwledydd  pell,  a'r  luddewotl 
oedd  yn  preswylio  yn  ac  o  amgylch  Jertisa  | 
lem,  medd  rhai  :  oud  ceuedioedd  yn  ddiamí 

mau  oedd  yr  apostol  yn  feddwi  wtth  y  "rha  j 
ptll,"  ac  Iuddewou  wrth  y  "  rhai  agos/J 
'*  Ptll"  oddi  wrth  wybodaeth  y  gwirioneddj 
oddi  wrlh  Grist,  ac  oddi  wtih  iachawdwrt 

iaeih  :  '•  agos  "  mewn  cymhariaeth  i'r  Cen[ 
edloedd,  agos  o  ran  perthyna^  allauol  â  Duw 
fei  eglwys  weledig,  o  ran  gwybodaeth  anj 
Dduw  a'i  ddeddf,  a'r  addewidion  ain  y  Mesi 
«iah.  Nid  "  agos  ti  wy  waed  Crist"  a  fedd^ 
ylir  yma;  nid  oedd  yr  luddewon  yn  «go 
íelly  mwy  na'r  Cenedloedd,  nes  eu  gwneyil 
yn  agos.     Gwel  ar  adn.  Kt. 

18  *Oblegid  'trwyddo  ef  y  mae 
ni  ein  dau  ddyfodfa  m\  mewn  un  Ys "atMy  Tad. 

Vpen.  3.  12.  Ioan  10.  7,  9.  a  14.  6.  Rbnf.  5.  2.  Heb. 
15,  16.  a  7.  19.  a  10.  19,  20  1  P»dr  1.  21  a  3.  18  1  lo*" 
I,  2.  w  pen.  4.  4.  a  6.  IS.  Zec.  12.  10.  Rhwf.  8.  15,  * 
37.    1  Cor.  12.  13.     Jud.  20.  «  pen.  3.  U.     Mjt.  V0 
Io»n  4    21-23.  1  Cor.  9.  6.  Gal.  4.  6.  lago  3.  9.  I  Pedr  I.  I 

•Trwy  Beison,  aberth,  a  chyfryngdo 
Crist,  mae  credinwyr  o  bob  cenedl  ac  oes  y 

pryd  í 



Bod  Iuddewon  a  Chenedloedd EPHES-  III. 
yn  un  eglwys  yn  Nghrist. 

scl  dyfodfa   at   Dduw  fel  Tad  ;  ac  yn    cael 
11  dwyn  yn    gymmeradwy  ger  ei  fron   ef  o 
an  eu    personau,    eu   gweddYan,  eu    haddol 
ad,   a'u   gwasanaeth,  tdàn  ddysgeidîaeth  h 
iylanwad  union-gyrchol  yr  Ysbryd  Glàn,  fel 
n  un  â'r  T.td  ac  â'r  lYlab,  yn  y  gwaith  mawr 

awn  o  iachawdwriaeth,  yn   gystal  ag  yn  un 
ileb  y  Duwdod.     Y  Tad    yw  y  gwrtbddrych 
fyned  ato,  y  Mab  yw   y  ffordd,  neu  y  cyf- 

irwng;  a'r  Ysbryd   Glân   yw   yr  arweinydd 
l>  dygiedydd.     Mae  cyfeirrad  yn  y   geiriau 

l'at  lŷs  breninol  ;  nid  yw  yn  addas  i  nn  ym- 
iwthio  i   ystafell  y  gwyddfod,    ond    catí  ei 

[  ildwyn   a'i  arwain  yno   gan   ry w  ŵr  llýs  a 
Mbennodir  i  hyny,   er  cadw    trefn  a  gwedd- 
peidd-dra  boneddigaidd. 

j  19  *  Weithian  gan  hynny  nid  yd- 
iych  chwi  mwyach  yn  °  ddieithriaid  a 
tdyfodiaid,  p  f  ond  yn  gyd-ddinasydd- 
>,ion  b't  saint,  Jacynî  deulu  Duw; 

o  Gwel  ar  ado.  12.  p  pen.  3.  6.  Gal  3.26-28.  a  ». 
26-31.  Phil  3.20.  Hcb.  12.  22-24.  D*t.  21.12—26. 

\\q  pen.  3.  15.  Mat.  10.  25.  Gal.  6.  10.  1  loao  3.  1. 

I     *  Nid  oedd  y  Cencdloedd   crediniol  mwy- 
Rach  yn   "  ddîeithriaid  a  dyfodiaid,"  wedi  eu 
lcauad  allan  o  freintiau   pobl    Dduw  ;  fel  ali- 
Stndiou  oddiwrth   freintiau   dinasaidd  y  deil- 
iiaid    cynnwynawl:  neu    fel  y  rhai  hyny  o 
[genedlaeihau  eraill,  a    ddeuent   i    addoü  yn 
lachlysurul  yn  Jerusalem  ;  ond   nid  oeddynt 
|yn  addolwyr  cyson   a  thiigiannol.     f  Ond  yr 
I  oeddynt  hwy  yn  awr  yn  gyd-ddinasyddion  y 
I  Jerusalem  nefol,  gyda'r   rhai    mwyafenwog 
o  saint   Israel,  yr  luddewon  crediniol  :  j  Yr 
oeddynt  yn  awr  yn    perthyn   i   deulu    Duw, 
nid  fel  gweision,  ond  fel   plant   anwyl   byth. 

I  Tybia  rhai  fod  y   geiriau  "  teulu   Duw"  yn 
cyfeirio  at  yr  offeiriaid  gynt,  y  rhai  oedd  yn 

I  cael  nesâu  agosaf  at  Dduw,  ac  yn  ei  wasan- 
aethu  ef  yn  nghysegr  y  deml ;  yr  hyn  oedd 

fwy  na  braint  y   bobl   oedd  yn  gwedd'io  yn 
nghyntedd  cyffredin  Israel  :  ac  oni  ddywed 

yr  apostol  mtwn  rnàn  arall,  "  fod  i  ni  rydd- 
id  i  fyned   i  mewn  Vr  cyssegr  trwy  waed 
lesu  V  Heb.  10.  19. 

20  *  Wedi  eich  r  goruwch-adeiladu 

ar  '  sail  yr  apostolion  a'r  prophwydi, 
1 1  ac  Iesu  Grist  ei  hun  yn  ben  congl- 
faen. 

r  pen.  4.  12.  1  P«dr  2.  4,  5.  «  peu.  4.  11-13.  Es.  28 
16.  Mat.  16.  18.  1  Cor.  3.  9—11.  a  12  28.  Gal.  2.  9.  Dat. 
31.   14.  t  Salm  118.  22.      Mat    21.  42.      Maio  12.   10,  11. 
L«o  20.  17,  18.  Act    4.  11.  12.  I  Pedr  2.  7,  8. 

*  Ië,  yr  oedd  y  Cenedlóedd  crediniol  wedi 
cu  gwneyd  yn  rhan  o'r  deml  ysbrydol,  yr 
hon  a  gysgodid  gan  y  deinl  gynt :  yr  oedd- 
ynt  weili  eu  hadeiladu  ar  y  sail  a  osodasai  y 

prophwydi  gynt,  a'r  apostolion  yn  ddiwcdd- 
«r,  yn  eu  hathrawiaeih  a'u.  hysgrifeniadau. 
Y  sail  hon  oedd  Crist,  fel  unig  a  digonol 
Waredwr,  a  Chyfryngwr  rhwng  Duw  adyn- 
ion:  a  dywedir  sail,  yh  y  rhif  unigol,  i 
ddangos  nad  oes  yr  un  sail  i  bechadur  ond 
hon,  ac  i  ddangos  hefyd  undeb  a  chyd-gord- 
iad  yr  apostolion  a'r  propbwydi  yn  eu  hath- 
iavviaeth.  t  Heblaw  bod  Crist  yn  sail  yr  holl 
oruwch-adeiladaeth,  mae  efe  befyd  yn  ben 
congl-faen  y  cwbl;  yn  ganol-bwynt  undeb, 
•yn  gyssylltiad,  yn  gynnaliaeth,  ac  yn  guron 
prydferthwch  ei  hoíl  eglwys  fawr.  Penaeth 
iaid  Israel,  y  rhai  a  gynnalient  bwys  y  lly  w- 
odnaeth,  ac  oeddynt  ei  gogoniant,  a  elwir  yn 

henaethiaid,  ac  yn  yynnaliaeth,  neu  yn  ol 
yr  Hebraeü,  conylau  y  bobl  ;  (1  Sam.  14. 
38;  lsa.  19.  13,)  yn  ganlynol  i  hyny  gelwir 

Crist  yn  ben  cbngl-faen,  ac  yn  ben  i'r  gongl, 
yn  Salm  118.  2Ÿ;  ac  y  mae  efe  felly  yn  yr 
ystyriaethau  uchod  a  enwyd.  Tybia  rhai 
tod  yr  apostol  yn  sôn  am  yr  eglwys  dàn  y 
gymhítriaeth  o  adeiladaeth,  er  cyfaddasu  ei 
hun  at  archwaeth  yr  Ephesiaid,  y  rhai  oedd 
yn  hoff  a  medrus  iawn  mewn  adeiladaeth, 
fel  y  tystiai  teml  Diana  yn  eu  plith  hwynt : 
ond  mae  efé  yn  arfer  yr  un  gymhariaeth 
mewn  epistolau  eraill. 

21  Ỳn  yr  hwn  y  mae  *  yr  holl  ad- 
eilad  wedi  ei  ̂ chymmwys  gyd-gys- 

sylltu,  yn  cynnyddu  yn  *  deml  sanct- 
aidd  yn  yr  Arglwydd  : 

«  pen.  4.  IS— 16.  Rzec.  40-42.  1  Cor.  3.  9.  Heb.  3.  3, 
4.  *  Ex.  26  1.  1  Bren  6.  7.  ÿ  Salm  93,  5.  Eíec.  43. 
12.   I  Cor.  3.  17.  2  Cor.  6.  16. 

*  Ar  Grist  y  sylfaen,  ac  mewn  nndeb  ag 
ef,  iriae  yr  holl  adeilad  wedi  ei  chymhwys 

gyd-gyssylltu,  yn  ol  arfaeth  a  chynllun  doeth 

a'sanctaitid  yr  Adeiladydd  dwyi'ol:  mae  yr 
holl  grtdinwyr  wtdi  eu  huno  a'u  cyssyiltu  â 
Christ  y  syltaen  a'r  pen  congl-fae»,  trwy 
ffydd  ;  ac  à'u  gilydd  mewn  cariad.  +  Fel 
hyn  mae  yr  holl  adeilad  yn  cynnyddu  hefyd, 
yn  denil  sanctaidd  yn  yr  Arglwydd;  wedi 

ei  chysscgru  i'w  wasanaeth  a'i  ogoniant  ef, 
yn  lle  ei  bresenoldeb  arbenig  ef,  a  lle  mae 
efe  yn  ymhyfiydu  cael  ei  addoli  ynddo. 
Mae  cynnydd  yu  arwyddo  byw>d;  ac  mae 
yr  holl  saint  yn  feini  bywiol,  ac  yn  derbyn 
rhinwedd  parâus  o  Grist,  i  gynnyddu  yn 
mrjob  peth  iddo  ef.  Mae  y  cynnyddu  hwn 
yn'  arwyddo  chwanegiad  nifer  yr  eglwys 
hefyd,  yn  gystal  â  chynnydd  ysbrydol  pob 
un  yn  bersonol. 

22  Yn  yr  hwn  y'ch  cyd-adeiladwyd 
chwithau  yn  2  breswylfod  i  Dduw 
trwy  yr  Yspryd. 

*  Gwedi  dwyn  y  Cenedloedd  i  undeb  â 
Christ  trwy  ffydd,  yr  oeddynt  hwythan  hef- 

yd  wedi  cael  en  cyd-adeiladu  â'r  Iuddewon 
crediniol  yn  breswylfod  i  Dduw  trwy  yr  Ys- 
bryd  :  yr  un  eglwys  yn  gystal  ag  yr  un  corph, 

oeddynt  bwy  â'r  luddewon  :  ac  yr  un  ordin- 
hadau,  breintiau  a  bendithion  oedd  i'r  naill 
â'r  llall  o  honynt.  t  Preswylfod  a  adeiladodd 
ac  a  gyssegrodd  Duw  iddo  ei  hun,  ac  yn  yr 
hon  mae  yn  preswylio  trwy  ei  Ysbryd,  fel  yn 
ei  deml  sanctaidd.  jGaü  y  geiriau  "  trwy 
yr  Ysbryd"  berthyn  i'r  gwaith  o  adeiladu  yr 
eglwys,  neu  i  breswyliad  Duw  ynyreglwys: 
ti  wy  yr  Ysbryd  mae  efe  yn  ei  hadeiiadu,  a 
thrwy  yr  Ysbryd  mae  yn  preswylio  ynddi  yn 

gystal  ag  yn  nghalon  pob  dyn  duwiol. 

PEN.  III. 

Datguddiad  o  gadwedigaeth  y  Cenedloedd. 

*Eít  mwyn  hyn,  °myfi  Paul,  6car- 
charor   Iesu    Grist   ctrosoch   chwi  y 
Cenhedloedd ; 

a  2  Cor.  10.  1  Gal.  5.  2. 
21.  12.  Act.  21.33.  a26.  29. 
Pbil.  1.  7.  13—16.  Col.  1.  24. 
a  2.  9.  Phile.  9.  Dat.  2.  1( 
2.  15,  16. 

*  pen.  4.  1.  m  6.  420.  Luc 
m  28.  17—20.  2  Cor.  II.  23. 
a  4.  3,  18.     2Tim.  1.  8,  16, 

e  GaI.   5.  11. 

Ì  'Ae. 

/ 



Y  dìrgelwch  o EPHES.  III. alwad  y  Cenedloedd, 

*  M.ie  rliai  yn  darllen  y  geiriaa  r'el  hyn : — Er  rawyn  hyn,  myfi  Paul  wy^garcharor  Iesn 

Crist  drosoch  chwi,  neu  o'ch  achos  chwi  y 
Ccnedloedd.  Yr  oedd  gwaith  yr  apo>toI  yn 

pregethu  yr  efengyl  i'r  Cenedloedd,  ac  yn  eu 
derbyn  hwy  yn  gyhoeddus  i'r  eglwys  Grist- 
ionogol  heb  enwaediad,  yr  hyn  oedd  yn  ar- 
wyddo  diddymiad  yr  holl  ddeddf  seremoniol, 

wedi  cyffrôi  yr  luddewon  i'r  fath  Ud,  fel  y 
daliasant  hwy  ef  yn  Jerusalem  ;  ac  mewn 
canlyniad  i  hyny  yr  oedd  ef  yn  garcharor  yn 
awr  yn  Rhufain,  yn  achos  Crist,  ac  er  mwyn 
y  Cenedloedd.  Rhy  faith  fyddai  crybwyll 
yr  amrywiaeth  o  feddyliau  sydd  am  gyssyllt- 
iad  yr  adnod  hon  :  mae  pob  un  o'n  Hawdwyr 
yn  cytuno  y  dylid  ei  daillen  fel  y  dywedwyd 
uchod,  ac  fel  hyny  mae  ei  chyssjlltiad  yn 

amlwg,  â  diwedd  y  bennod  o'r  blaen,  ac  âg 
adnodau  canlynol  y  bennod  hon. 

2  *  Os  d  cly wsoch  am  e  f  oruchwyl- 
iaeth  gras  Duw,  \  yr  hon  a  roddwydi 
mi  tu  ag  attoch  chwi : 

dpen.4.  21.  G*l.  1.  13.  Col.  I.  4,  6.  2  Tim.  1.  11. 
e  adn.  8.  pen.  4.  7.  Act.  9.  15.  a  13  2,  46.  a  22.  21.  a  26. 
17,  18.  Rliuf.  1.5.  a  II.  13  a  15.  15,  16.  1  Cor.  9.  17-22. 
Gal.  1.  15,  16.  a  2.  8,9.  Col.  1.  25-27.  1  Tim.  1.  11.  a  2. 
7.  2  Tira.  I.  II. 

*  "  Os  clywsoch,"  neu  gan  i  chwi  glywed  : 
gellir  cyfieithu  y  gair  eìge,  meddant  y  naill 
ífordd  neu  y  llall  ;  ac  nid  oedd  ammheuaeth 
yn  meddwl  Paul  nad  oedd  yr  Ephesiaid  wedi 
clywed  am  oruchwyliaeth  gras  Duw,  gwyddai 
iddynt  glywed,  ganddo  ef  ei  hun  a  chan  er- 
aill :  felly  nid  fel  ammheuaeth  y  dylem  ddëall 
yr  "os"  yma.  t  Holl  drefn  iachawdwriaeth 
gras  Duw  fel  mae  yn  ddatguddiedig  yn  yr 

efengyl,  neu  ynte  y  weinidogaeth  a'r  anfon- 
iad  apostolaidd  a  gawsai  Paul  i  bregethu  gor- 
uchwyliaeth  ac  efengyl  gras  Duw  yn  mhlith 
y  Cenedìoedd.  \  Tuag  atoch  chwi  yr  Ephes- 
iaid  ac  eraill  o'r  Cenedloedd,  yn  fwy  neill- 
duol  na  thuag  at  yr  Iuddewon :  apostol  y 
Cenedloedd  oedd  Paul. 

3  *  Mai  Arwy  ddatguddiad  yrhys- 
bysodd  efe  i  mi  *  y  dirgelwch  h  f(meg- 
is  yr  ysgrifenais  o'r  blaen  ar  ychydig eiriaUy 

/pen.  1.  17.  Act.  23.  9.  a  26.  15—19.  1  Cor.  2.  9,  10. 
Gal.  I.  12,  16-19.  g  adn.  9.  Rlmf.  II.  25.  a  16  25.  Col. 
1.26,27.        h  pen.  1.  9-11.  a  2.  II—  22. 

*  Dirgelwch  cariad  ac  arfaeth  Duw  yn 
iachawdwriaeth  pechaduriaid  :  neu,  efall  ai, 
y  dirgelwch  o  alwad  y  Cenedloedd  trwy  yr 
efengyl  :  y  peth  olaf,  mae  yn  debyg,  a  fedd- 
ylir  yn  benaf,  wrth  yr  hyn  a  ddywedir  yn 
adn.  6.  Nid  gan  ddynion  y  cawsai  yr  apos- 
tol  hysbysiad  o'r  dirgelwch  hwn,  ond  trwy 
ddatguddiad  digyfrwng  gan  yr  Arglwydd  ar 
amryw  weitliiau.  Gwel  y  cyfeiriadau  dan  y 
Hylhyren/.  +  Yn  y  ddwy  bennod  flaenor- 
awl  o'r  epistol  hwn:  yn  enwedig  pen.  1.  10; 
a  2.  11,  hyd  y  diwedd. 

4  *  Wrth  yr  hyn  y  gellwch,  pan 
ddarllenoch,  *  f  wybod  fy  neaìl  i  yn 
*nirgelwch  Crist) 

.iMit.  13.  11.  ICor.  2.  6,  7.  »13.2.  2Cor.  11.6. 
*  pen.  5.  32.  a  6.  19.  Luc  2.  10,  11.  »8.10.  1  Cor.  4.  I. 
Col.  2.  2.  a  4.  3.    1  Tim.  3.  9,  16. 

*  Wrth  ddarllen  yn  ystyriol  a  cbraff  y 
rhanau  a  enwyd  o'r  epistol,  +  gallai  yr  Eph- 
esiaid  wybod  ei  ddeall  dwfn  a  helaeth  ef  yn 
nirgelwch  Crist.    Tybia  y  Doetor  Goodwin, 
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medd  Doddridge,  mai  dyma  y  ganmoliaeth  I 

fwyaf  a  rydd  yr  apostol  ar  yr  un  o'i  epistol-  » 
au  ei  hun  ;  ac  o  herwydd  hyny  tybia  efe  I 

mai  hwn  yw  y  gorau,  a'r  ardderchocaf,  o'i  t 
holl  epistolau  ef ;  a  thybia  bod  yr  apostol  yn  ( 
ei  fwriadu  i  fod  felly,  i  wobrwyo  yr  Ephes-  i 
iaid  am  losgi  eu  Ilyfrau  rhodreswaitb,  â  Uyfr  l 
o  wybodaeth  ddwyfol,  annhraethol  mwy  j 

gwerthfawr  nâ'r  rhai  hyny  oll.  Mae  yn  an-  [i hawdd  barnu  yn  benderfynol  am  ragoriaeth  I 
cymhariaethawl  yr  Epistol  hwn;  ond  nis 
gallem  beidio  crybwyll  am  dyb  mòr  nodedig 
a  chywraint. 

5  *  Yrhwn  'yn  oesoedderaill  f  nid 
egìurwyd  i  feibion  dynion,  TO  J  fel  y  || 
mae  yr  awrhon  wedi  ei  ddatguddio  1 

i\v    sanctaidd    apostolion    a'i  ||bro-|j 
phwydi  "§trwy  yr  Yspryd; 

/adn.  9    Mat.  13.  17.  Luc  10    21.  2  Tim.  1.  10,  ìì.  Tit.  | 
1.1-3.      Heb.  II.  39,  40.      1  Pedr  1 .  15,  12.  m  Gwel  ar  { 
peo.  2.  20.— a  4.  11,  12.  Mat.  23.  31.  Luc  11.  49.  1  Cori  I 
12.  2S,  29.  2  Pedr  3.  2.  Jud.  17.  n  Luc  2.  26,  27.  Ioan  1 
14.  26.  a  16.  13    Act.  10.  19,  20,  23.  1  Cor.  12.  8-10. 

*  Yn  ho!I  oesoedd  blaenorol  y  byd,  cyn  y  B 
ddeddf,  na  thàn  y  ddeddf,  \  nid  eglurwyd  y  I 

dirgelwch  uchod  o  drefn  ogoneddus  jrr  iach- 1 
awdwriaeth,  a  dygiad  y  Cenedloedd  i'r  eg-  | 
lwys  heb  eu  proselytio  i'r  ddeddf  seremon- 1 iol ;  i  neb  o  feibion  dynion.  Ni  wyddai  y  I 
Cenedloedd  âdim  am  y  fath  beth ;  ac  ui 
wyddai  dynion  enwocaf  Duw  ddim  %fel  yr  II 

oedd  yr  awr  hòno  wedi  ei  ddatguddio  i'wj 
sanctaidd  apostolion  a'i  brophwydi  ef  trwy  h 
yr  Ysbryd.  Gwyddid  yn  mhell  o'r  blaen  y  II 
chwanegid  y  Cenedloedd  at  yr  eglwys ;  ond  | 
nis  gwyddid  y  byddent  yn  mhob  ystyr  ya  i 

gyd-radd  a'r  Iuddewon,  tybiai  yr  Inddewoo  ] 
mai  fel  caethweision  iddynt  hwy  y  bydd- 1 
ent  ;  a  llai  o  lawer  y  tybient  y  byddai  i  gan-\ 
ol-fur  eu  seremoniau  hwynt  gael  ei  ddattod  | 
a'i  dỳnu  i  lawr,  a'r  Cenedloedd  i  gael  eu  , 
derbyn  i  gyflawn  freintiau  pobl  Dduw,  heb  i 

enwaediad  nac  ymostyngiad  i'r  ddeddf  sere-  i 
moniol  :  synodd  yr  Iuddewon  dychweledig 
yn  arntbr  wrth  hyn  ar  y  cyntaf,  a   flròmodd 
y  lleill  o  honynt  yn  dra  llidiog.  ||  Prophwydii 
y  Te?tament  oedd  y  rhai  hyn,nid  prophwydi 

|  yr  Hen  Destament :  sylwyd  arnynt  aniryw 
[  weilhiau  eisoes  yn  y  gwaith  hwn.  §  Trwy 
fod  yr  Ysbryd  yn  cael  ei  dywallt  ar  y  Cen-1 
edloedd,  datguddiwyd  i'r  apostolion  y  bydd- 
ent  hwy  yn  gyd  gorph  â'r  Iuddewon  credio- 
iol:  neu,  yn  hytrach,  trwy  ddatguddiad  di- 

gyfrwng  yr  Ysbryd  iddynt  o'r  dirgelwch; hwn. 

6  °  *  Y  byddai  y  Cenhedloedd  yn 
gyd-etifeddion,  p  t  ac  yn  gyd-gorph, 

9 1  ac  yn  gyd-gyfrannogion  o'i  add- 
ewid  ef  yng  Nghrist,  ||  trwy  yr  efeng-, 

y1: 

o  pen.  2.  13-22.  Rl.nf.  8.  15-17.  Gal.  3  26-29,  »  4. 
5—7.  p  pen.  4.  15,  16.  a  5.  30.  Rhuf.  12.  4,  5.  I  Cor. 
12.  12,  27.  Cot.  2.  19.         q  Gal.  3.  14.  I  Ioíu  1.  3.  a  2.  25. 

*  Dyma  y  dirgelwch  yr  oedd  yr  apostol  yn 

benaf  yn  sôn  am  dano;  sef  y  byddai  i'r 
Cenedloedd  paganaidd  yr  un  hawl  i'r  etif- 
eddiaeth  nefol  â'r  Iuddewon  crediniol;ty 

byddent  hwy  yn  gyd  gorph  â'r  credinwyr 
Iuddewig  ;  ̂ac  yn  gyd-gyfranogion  â  hwynt 
o  holl  addewidion  Duw  yn  y  cyfammod 

gras,  yn  enwedig  yr  addewid  fawr  hòno  am 
yr   Ysbryd  Glân  ;  yr  hyn  oedd  arwydd  ac 



Cymdeithas  yr  eylwys  yn EPHES.  III.    mendithion  yr  lachawiwriaeth. 

.nes  y  caent  hwy  gyfranogi  o  ho!l  fendith- 
on  eraill  teyrnas  y  Messiah.  ||  Hoff-dybiai 
rr  Iuddewon  mai  iddynt  hwy  yn  nnig  yr 
»edd  y  pethau  hyn  yn  peithyn  ;  ond  yn  awr 
r  oeddynt  yn  cael  eu  cynnyg  yn  rhad  acyn 

;yhoed(ius  i'r  Cenedloedd  yn  a  thrwy  yr  ef- 

'ngyl,  a  hyny  heb  ymostwng  i'r  ddeddf eremoniol    a'i    hordeiniadau.       Yr    efengyl 
edd  y  moddion  i  alw  y  Cenedloedd,  ac  i 
seithio  ffydd  ynddynt.  trwy  yr  hon  yr  oedd 
,nt  yn  cael    eu   gwneyd    yn    gyd-etifeddion, 
q    gyd-gorph,    ac    yn    gyd-gyfranogion    o 
ddewid  Duw  yn  Nghrist. 

7  r  *  I'r  hon  y'm  gwnaed  i  yn  wein- 
dog,  sfyn  °1  rn°dd  gras  Duw  yr 
iiwn  a  roddwyd  i  mi,  ' \  yn  ol  grym- 
mus  weithrediad  ei  allu  ef. 

r  Gwel  ar    adu.  2.— Rbuf   15.  16.  2  Cor.  3    6.     i  4.  1. 
l'ol    1    23—25.         sadn   8.  Rbuf.  1.  5.  1  Cor.  15.  10.   I  Tira. 
.  14,  15.         /adn.  20.  pen.   I.   19.  a  4.  16.  Rhuf.  15.  18,  19 
!Cor.  10.  4,  5.    Gul.  2.  8.    Col.  1.  29.  1  Tties.  2.    13.    Heb. 
3.  21. 

*  I'r  efengyl,  neu  yr  oruchwyliaeth  newydd 
,ion,  gwnaethpwyd  Pau!  yn  weinidog  ;  tder- 
byniasai  faddeuant   rhad   o'i  holl   bechodau, 
lodrefnwyd  ef  â  gras  a  doniau  Duw  yn  dra 
tielaeth  ;  fa  gweiihiodd  yr   Ysbryd  G!ân  yn 

rymus  iawn  ynddo  i'w   ddanfon  i'r   weinid- 
Dgaeth  a  thrwy  wyrthiau  ac  arddelwad  nerth- 
>1  ar  ei  weinidogteth  ef,  i  wneuthur  y  Cen- 
dloedd  yn  ufudd  ar    air  a  gweithred.     Nid 
cymmeryd    yr    anrhydedd    iddo    ei    hun    a 
iwnaeth  Paul,  ond  cael  ei  wneuthur  yn  wein- 
I  idog ;  nid    gan  ddynion   ond    gan    Dduw  ;  a 
í  hyny  o   ryfeddol  ras,  a   thrwy    rymus  weith- 
"irediad  ei  allu  ef:  iì  bu  neb   erioed    yn    fwy 
;  lcroes,  ac  yn  fwy  annheilwng  i'r  fath  waith, 
jnag  y  bnasai  Pau!  unwaith. 

8  *  I  mi,  a  y  Uai  nä'r  lleiaf  o'r  holl 
Isaint,  f  y  rhoddwyd  x  y  gras  hwn,  v  \  i 
;.efengylu  ym  mysg  y  Cenhedloedd 
'2||anchwiliadwy  olad  Crist; 

w  DUr.  30.  2,  3.  Rhuf.  12.  10.  1  Cor.  15.  9.  Phil.  2.  3 
1  Tiui.  1.  13,  15.  1  Pedr  5.  5,  6.  jc  1  Cron.  17.  16.  a  29. 
14,15.  Act  5.  41.  Rhuf.  15.  15-17.  y  Gwel  ar  ado.  2. 
-Gal.  1.  16.    a  2.  8.         2  adn.  16,  19.    pen.   1.  7,  8.    a  2.  7. 

î  Salm  31.  19.  loan  1.  16.  fthuf.  II    33.    1  Cor .  1.  30.    a  2.  9. 
i  Pbil.  4.  19.  Col.  1.  27.  a2.  1—3.   Dat.  3.  18. 

i      *  '•'  Llai     na'r    lleiaf  :"     (elachìstoterò.) 
\  Sylwa  dysgedigion  fod  yr  apostolyn  gwneyd 
gair    newydd    yma,    (yr    hwn    yn    ol    iaith 

Gramadegwyr  sydd  radd   gymharol  o'r  eith- 
afradd,)  yr  hwn,  medd  Doddridge,  nis  gellir 

(  ei   gystadlu    níewn   unrbyw  gyfieithiad,    na 
;  gosod    allan  ei  gyfiawn  gynnwysiad.      Mue 
j  yn  ddîammau  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at 
;  yr  hyn  a  fuasai  efe  gynt>  felerlidiwr  eglwys 
ì  Dduw ;  ac  yn  teimlo  ei  fawr  annheilyngdod 
i  o  herwydd  hyny.     Tybia  rhai  ei  fod  yn  cyf- 
eirio  ar  ei  enw  Paulus,  yr  hwn   yn  iaith  y 

|  Rhufeiniaid  a  arwydda  bychan  ;  ac  ar  yr  un 
|  pryd  at  fychandra  ei  gorph,  yr  hyn  a  berai  i 
Ioítn  aur-en^u    ( ChrysostomJ  ei  alw  ef  tri- 
pêchês  anthrôpos,  dyn  tri  chufydd  o  uchder. 
Mae  yn   wir  ì   un   iEmilius   Paulus    gael  ei 
enw    chwanegol    o   herwydd    ei  fychandra 
corphorol ;  ond  mae  yn   ddíau   rnai    y    peth 

;  cyntaf  a   euwyd    uchod    a  barodd   i'r    Paul 
I  hwn    alw    "  llai    na'r    lleiaf"    arno  ei    hun. 
t  Nid  y  gras  cadwedigol  a  gawsai  efe  iddo  ei 
hun  a  feddylir  yma,  eithr  y  gras  a'r  rhagor- 
fraint  fawr  o'i  wneyd    ef  yn    weinidog,  a'i 
ddanfon  ef  i  bregethu  efengyl  gras    Duw  i'r 

cenedloedd.  Yn  Preg.  5.  8,  gelwir  Duw  yn 

uwch  nu'r  uwchaf;  ac  yma,  wele  yr  nwch 
na'r  uwchaf  wedi  rhoddi  y  gras  hwn  i'r  llai 
na'r  lleiaf.  t  Petli  rtíyfedd  oedd  i  eilidiwr 
gael  gras  iddo  ei  hun  ;  ond  ei  ddefnyddio  ef 
fel  preyethwr,  fel  apostol,  ac  i  efengylu  yn 
mysg  y  Cenedloedd,  oedd  beth  rhyfeddach  o 

lawer  ;  gwaith  yr  uwch  na'r  uwchaf  oedd 
hyn  ;  nid  dyma  aifer  dyn  :  gallasai  dyn 

feddwl  y  buasai  pawb  o'r  apostolion  yn 
addasach  i'w  danfon  at  y  Cenedloedd,  na'r 
Pharisead  a^r  erlidiwr  hwn.  ||  Golud,  ac  an- 
chwyliadwy  olud,  a  drysorwyd  yn  Nghrist, 
er  iachawdwriaelh  myrdd  o  bechaduriaid 
truenus.  Ancbwyîiadwy  oedd  i  Paul ;  ac  yn 
sicr  ni  wiw  i  ni  geisio  egluroy  golud  anfeidr- 
ol  a  diderfyn  hyn:  peth  mwy  nas  gall 
meddwl  ei  amgyffred  na  thafod  ei  draethu 

ydyw. 9  a  *  Ac  i  egluro  i  bawb  beth  yw 
t  cymdeithas  y  \  dirgelwch,  yr  hwn 

oedd  cguddiedig  orfddechreuadybyd 

yn  Nuw,  ||  yr  hwn  a e  greodd  bob  peth 
trwy  Iesu  Grist : 

a  Mat.  10.  27.  a  28.  19.  Marc  16.  15,  16.  Luc  24.  47. 
Rliof.  16  26.  Col.  1.  23.  2  Tim.  4.  17.  Dat.  14.  6.  6adn. 

3.     pen.  1.  9,  10.  cCol.  1.26.      a  3.  3.  dpen.  1.4. 
Ma'.  13.  35.  a  25  34.  Act.  15.  18.  Rbuf.  16.  25.  1  Cor.  2.t 
7  2  Thcs.  2.  13.  2  Tira.  I.  9.  Tit.  1.  2.  1  Pedr  1.  20.  Dat. 
13  8  a  17.  8.  e  Salm  33.  6.  Es.  44.  24.  Ioau  1.  1—3.  a  5. 
17,  19.  a  10.  30    Col.  1.   16,  17.  Heb.  1.  2,  3.  a  3.  3,  4. 

*  Trefnodd  Duw  weinidogaeth  a  gweinid- 
ogion  yr  efengyl,  i  egluro  y7n  athrawiaethol  i 
bawb,  Iuddev\on  a  Chenedloedd,  ac  i  egluro 

yn  effeithiol  a  chadwedigol  i  bawb  a  gred- 
ant ;  +  beth  yw  cymdeithas  ddedwydd,  neu 
gyd  gyfranogiad  Iuddewon  a  Chenedloedd, 
yn  niendithion  yr  iachawdwriaeth,  ac  an- 
chwiliadwy  olud  Crist.  %  Fel  y  sylwyd  eis- 

oes,  yr  oedd  hyn  yn  "ddirgelwch"  o'r  blaen  ; 
nid  yn  unig  o  herwydd  dyfnder  anghyrhae  d- 
adwy  pen-arglwyddiaeth,  doethineb,  a  gra.i 
Duw  yn  y  trefniad  ;  ond  hefyd  fel  yr  oedd 

yn  guddiedig  yu  ei  dragywyddol  gynghor  a'i arfaeth  ef  cyn  yr  holl  oesoedd  ;  ac  heb  ei 
egluro  ond  yn  brin  a  lled  dywyîl,  dan  bob 
goruchwiliaeth  o  ddechreuad  y  byd  hyd  am- 
ser  yr  apostolion.  ||Trwy  Iesu  Grist  fel  y 
Gair  tragywyddol  y  crëodd  Duw  bob  peth 
ar  y  cyntaf,  (Gwel  ar  Ioan  1.  3.)  a  thrwy 
Iesu  Grist  yr  oedd  yn  awr  yn  gwneyd  crëed- 
igaeth  newydd  ogoneddus.  Dywed  rhai  mai 
y  creu  cyntaf  a  feddylir  yma,  a  thybia  eraill 
mai  yr  ail  grëu  a  feddylir:  mae  y  geiriauyn 
mhob  ystyr  yn  wirionedd. 

10  f*  Fel  y  byddai  yr  av;rhon  yn 

y  sbys  i'r  s  ty  wysogaethau  ac  i'r  awd- urdodauyny  Anefolion  leoedd,  ttrwy 

yr  eglwys,  *  J  fawr  amryw  ddoethineb 
Duw, 

/Rx.  25.  17—22.  Salra  103.  20.  a  148.  1,  2.  Es.  6.  2-4. 
Ezec.  3.  12.  1  Pedr  1  12.  Dat.  5.  9— 14.  g  Gwel  ar  pen. 
1.21.  h  Gwelarpen.  1.  3.  t  pen.  1.  8.  Salra  104.  24. 
Mat.  11  25-27.  Rhuf.  11.  33.  1  Cor.  1.  24.  a  2.  7.  1  Tim. 
3.  16.    Dat.  5.  12. 

*  Mae  gweinidogaeth  fawr  yr  efengyl  yn 
egluro  dirgelwch  Duw,  nid  i  bawb  o  ddynion 

yn  unig,  ond  hefyd  i'r  holl  raddau  gogonedd- 
us  o'r  llu  angylaidd  ;  "  i'r  tywysogaethau  a'r 
awdurdodau  yn  y  nefolion  leoedd,"  y  rhai 
sydd  o  amgylch  gorsedd-fainc  Duw.  t  Gwel- 
sant  ddoethineb   a  gogoniant  Duw  o'r  dech- 

hysby; 
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reund,  yn  ngwaith  y  giëedi^aeth  a  rhaglun- 
iaeth  y  byd  ;  ac  yn  awr  maent  yn  gweled 
annhraethol  fwy  o  hyny,  yn  a  thrwy  yr  eg- 
Iwys  o  bechaduriaid  gwaredol;  gwelint  wrih- 
rylelwyr  yn  cael  eu  troi  yn  addolwyr  ys- 
brydol ;  holl  Bersonau  a  phriodoliauthau  y 
Duwdod  yn  cael  eu  gogoneddu  yn  achub- 
iaeth  dynion  syi thiedig  ;  dichellion  Satan  yn 

cael  eu  troi  yn  ei  erbyn  ei  hun  ;  a'r  dyuion 
mwyaf  gelynol  i'w  gilydd  yn  cael  eu  hnno  yn 
un  teulu  caredig,  neu  fel  un  corph  yn  Nghrist. 
%  Mae  mawr  amryw  ddoethineb  Duw,  hyny 
y w,  rhyfeddol  ac  annhraethol  ddoethineb,  yn 
gweithredu  mewn  amryw  ffyrdd  a  thrwy 
amryw  foddion,  yn  awr  yn  cael  ei  hysbysu  i 
angelion  ;  yn  athrawiaeth,  ordinhadau,  ben 
dithion.arhagor-freintiau  eglwys  y  Testament 
Newydd  :  ac  ar  yr  hyn  bethau  mae  yr  angel- 
ion  yn  chweunychu  edrych.  Gan  fod  llawer 
a  brophwydoliaethau  am  alwad  y  Cenedloedd 
yn  yr  Hen  Destament,  mae  yn  ddîau  y 

gwyddai  yr  angelion  rywbeth  am  hyny  o'r 
blaen ;  ond  nid  mòr  eglur  ag  y  daethant  i 

wybod  yn  y  cyflawniad  o'r  prophwydoliaeth- 
au  hyny. 

11  b  *Yn  olyr  arfaeth  dragywydd- 
ol,  t  yr  hon  a  wnaeth  efe  f  yng  Nghrist 
Iesu  ein  Harglwydd  ni : 

t  pen.  1.  4,  9,  II.  Es.  14.  24-27.  a  46.  10,  II.  Jer.  51 
29.  Rhuf.  8.  28-30.  a  9.  II.  2  Tim.  1.  9. 

*  Cyrlawnwyd  hyn  oll  yn  ol  arfaeth  dra 
gywyddol  Duw,  tyr  hon  a  arfaethasai  efe  yn 
ei  feddwl  anfeidrol  ei  hun  ;  +am  achubpech- 
aduriaid  o  bob  cenedl  yn  a  thrwy  Grist  lesu 
ein  Harglwydd  ni.  Dywed  Guyse  fod  y  gair 
prothesin  yn  cael  ei  gyfieithn  arfaeth  yn 
mhob  màn  yn  y  Testament  Newydd,  (oddi- 
gerth  am  y  bara  gosod,  yn  Heb.  9.  2.)  ac  yn 
arwyddo  gweithred  dufewnol  y  meddwl,  neu 
yr  ewyllys  :  ac  nad  ydyw  mewn  un  màn  yn 
cael  ei  ddefnyddio  a-ui  drefnu  pethau  drwy 
weithredoedd  neu  ddygwyddiadau  allanol  : 
am  hyny,  mae  efe  yn  deall  y  gair  yn  y  Ile  hwn, 
fëí  arferoî  mewn  nianaii  eraill,  am  fwriad 
dechreuol  Duw  cỳn  bod  y  byd.  Yn  ol  ei 
arfaeth  dragywyddol  mae  efe  yn  gwneyd 
pob  peth  yn  iachawdwriaeth  ei  bobl ;  ac  nis 

gall  neb  luddias  na  gwyro  ei  arfaeth  nâ'i 
weithredoedd  ef ;  ei  gynghor  a  saif,  a'i  holl 
ewyllys  a  wnâ. 

12'*  Yn  yr  hwn  y  f  mae  i  ni  hyf- 
dra,  Jadyfodfa  ||  mewn  hyder,  §trvvy 
ei  ffydd  ef. 

/pen.  2.  18.     Ioau  6.  14.     Rhuf.  5.  2.    Heb     4.  14—16. 
a  10.  19-22. 

*  Yn  yr  hwn,  neu  trwy  yr  hwn,  neu  yn  yr 
hwn  ein  impiwyd  ac  ein  cyd-gorphorwyd  ; 
sef  "  yn  Nghrist  Iesu  ein  Harglwydd,"  a  en- 
wyd  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  t  Ynddo  a 
thrwyddo  ef  fel  Cyftyngwr  rhwng  Duw  a 
dynion,  mae  i  ni  ryddid  mawr,  a  tiyfdra  ys- 
bryd,  yn  ein  hoil  negesau  â  Duw,  fel  ein 

Duw  cyminodawl,  a'n  Tad  nefol.  \  Ynddo 
ef  inae  i'r  saint  ddyfodfa  at  y  Tad,  yn  eu 
gweddYau,  a  phob  cymdeithas  â  Duw  trwy 
ffydd  yn  Nghrist:  ||  a  hyny  mewn  hyder ; 
mewn  hyder  o  ddiouelwch,  cymmeradwy- 
aeth,  gwrandawiad,  ac  o  gael  y  pethau  a  of- 
ynant  mewn  ffydd  yn  unol  â'i  ewyllys  ef. 
j  Trwy  ffydd  o'i  roddiad  a'i  weithrediad  ef, 
a  thrwy  ffydd  ynddo  ef.  Trwy  ffydd  yn 

Nghrist,  wedi  eu  gwneyd  yn  gyfranogion  o'i 

iachawdwriaeth  ef,  mae  i'r  credinwyr  o  Iu- 
ddewon  a  Chenedloedd,  ryddid  i  ddyfod  at 
Dduw  gyda  hyfdra  parchus,  er  maint  eu  har- 

swyd  duwiol  ger  bron  ei  fawredd  a'i  birdeb anfeidrol  ef;  a  hyny  raewn  hyder  gostyngedi 
'?  °  gymrneradwyaeth,  a  derbyn  llawnder  o 

fendithion,  er  inaint  yr  enogrwydd  a'r  aflent 
did  a  wyddant  hwy  sydd  yu  perthyn  iddynt. 

13  *Oherwydd  paham  yrwyfyn 
dymuno  na  m  lwfrhâocli  oblegid  fy 
n  mlinderau  i  drosoch,  f  yr  hyn  yw 
eich  gogoniant  chwi. 

m  Deut'.  -20  3.  Es.  40.  30,  31.  Zeph.  3.  1«.  Act.  14.  29. Gal.  6.  9.  2  Thes,.  3.  13.  Heb.  12.  3-5.  n  adn.  I.  2Cor, 
1.  6.  Phil.   I.  12—14.  Col.  1.  24.  1  -Thes.  3.  2-4. 

*  Gan  fod  y  fath  anrhydedd  i  Dduw,  a'r 
fath  oludoedd  o  fendithion  wedidyfod  i  ddyn- 

ion,  trwy  bregethu  yrefengyl  i'r  Cenedloedd'; 
yr  oedd  yr  apos'ol  ei  hun  yn  ddigon  bodd- 
hwn  i'w  «Idyoddefiadau  o'r  achos  hyny;  ac 
yr  oedd  yn  atolygn  ar  ei  frodyr  yn  Ephesus, 
na  Iwfrâent  hwythan,  ac  na  chilient  oddi 
wrth  eu  proffes,  o  herwydd  ei  flinderan  efyn 
eu  hachos  hwynt:  sef  na  Iwfrâent  gan  ofn. 
dyoddefiadaucyffelyboddi  wrth  eu  gelynion; 
neu  drwy  gau  resymau  athrawon  Iuddewaidd, 
y  rhaia  geisient  daern,  efallai,  iddo  efwneyd 

ar  fai  drwyymwrthod  a'r  ddeddf  seremoniol, 
ac  fel  hyny  gosod  ei  hun  yn  agored  i  erledig- 
aeth  heb  raid.  t  Yn  hytrach  na  bod  ei  gar- 
chari.d  a'i  fiinderan  ef  drostynt  yn  warth  ac 
yn  achos  dig^Iondid  iddynt,  eu  gogoniantyd- 
oedd,  pan  welid  pethau  yn  iawn;  yr  oedd  yn 
dangos  mòr  bwysig  oedd  eu  hachos  hwynt 
yn  eifeddwlef,  ac  yr  oedd  yn  dangos  ysbryd 
erlidgar  yr  Iuddewonrhagfarnllyd  ;gan  hyny 
dylasai  fod  yn  annogaeth  iddynt  i  sefyll  yn 
wrol  dros,  ac  yn  rhyddid  yr  efengyl.  Mae 
gwaed  y  merthyron  yn  dyfrâu  yr  eglwys,  ond 
gwaed  Crist  sydd  yn  ei  yolchi,  medd  Beaa 
dduwiol  ar  yr  adnod  hon. 

14  *  O  herwydd  hyn  \yv  wyf  yn 

0  plygu  fy  ngliniau  at  p  J  Dad  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist, 

e  pen.  1.  16—19.  1  B.en.  8.  54.  a  19.  18.  2  Cron.  8.  1«. 
Esra.  9.  5.  Salm  95.  6.  Es.  45.  23.  Dan.  6.  10.  Luo  22.  41. 
Act.  7.  7;  69.  a  9.  40.  a  20.  3«.  a  21.  5.     p  Gwel  ar  pen.  I.». 

Cynyhor  Vr  Ephesiaid  na  Iwfrâent  oedd 
yn  yr  adnod  o'r  blaen,  yma  mae  yr  apostol 
yn  ywedd'ìo  drostynt,  am  iddynt  g«el  nerth  i 
sefyll.  Pan  oedd  yn  y  carchar  nis  gallai  fyn- 
ed  o  le  i  le  i  gadarnâu  yr  eglwysi  â'i  gyng- 
horion  personol;  y  cwbl  a  allai  wneyd  oedd 
ysgrifenn  atynt,  aphlygu  ei  linian  at  Dad  eic 
Harglwydd  Iesu  Grist,  i  weddYo  drostynt 
*  "  O  herwydd  hyn  :  "  sef  o  herwydd  yr  ym 

1  osod  sydd  gan  elynion  yr  efengyl  yu  erbyc 
yr  efengyl,  ei  chenadon,  a'i  phroffeswyr:  +í 
herwydd  hyn  :"  ami'rgwaith  mawr  lwyddol 
am  i'm  blinderau  I  ac  eraill  droi  allan  ei 

llwyddiant  i'r  efengyl,  ac  er  cadernid  i 
saint:  ac  "  o  herwydd  hyn  :  *'  ar  roddi  < 
Ddnw  i  chwi  yn  enwedig,  fod  wedi  ymgad 
arnâu  mewn  nerth,  trwy  ei  Ysbryd  ef,  yn  } 

dyn  oddi  mewn.  adn.  16.  +  O  mòr  doddedii 
a  melys  y  w  y  geiriau  hyn,  "  Yr  wyf  yn  plyg' 
fy  ngliniau  at  Dad  ein  Harglwydd  Ieí' 
Ürist,  "  &c. :  agwedd  hyfryd  oedd  hon  ar  yr 
bryd  hen  apostolduwiol  yu  y  carchar  !  ||  Tra 
gy  wyddol  a  chyfammodol  Dad  ein  Harglwyd 
Iesu  Grist,  a'n  cyfamrnodol  Dad  a'n  cyfai ninnau  byth  ynddo  ef. 



Cariad EPHES.  III. 

Crist. 

15  *0Y  hwn  f  yr  enwir  i  yr  holl 
sdeulu  .\  vn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear, 

r  Ef.  65"l5.'Jer.  33.  16.  Act.  II.  36.  Dat  2.  17.  a  3  12. 
L  peo.  I.  10,  21.  PUil.  ì.  10.  Col.  1.  20.  ütt.  5.  8-14.  •  7. 
4-12 

*  "  O'r  hwn  :"  sef  o'r  Tad,  gwrthddrych 
tgweddi  ÿr  apostol,   medd    rhai;  o  Iesn  Grist 
ein  Hirglwydd,  y  Person  a  enwyd  olaf  yn 
jadn.  14,  medd  eraill:  gallwn  gymmeryd  pob 
tm  o'r  ddau  ;  o  Grist,  ac  o'r   Tad   ynddo  a 
thrwyddo  ef.  +  "  Yr  enwir  yr  holl  deul-u  :  " 

fiyrrtffrostiai  yr  Iuddewon  gynt  o  Abraham  fel 
ìleuTad,  galwent  eu  hunnin  ar  enw  Jacob,  ac 
ym-gyfenwent  ar  enw  Israel;  (Isa.  44.  5) 

!  ond  yn  awr  mae  yr  holl  gredinwyr,  hyd  yn 
;jnod  y  cenedloedd,yn  un  teuln  i  Dduw,  acyn 
|;jymgyfenwi  ar  enw  Crist :  o  hùno  ef  yr  enw- 
ir  yr  holl   deulu  mawr.      %  Byddai  yr  Iudd- 
ewon  yn  arfer  dywedyd  am  yr  angelion  fel 
I  teulu  Duw  yn  y  nefoedd,  ac  am  ddynion,  yn 
enwedig  ei  bobl  gyfammodol  ef,  fel  ei  deulu 

\ar  y  ddaear :  ac  os  bwriwn  fod  yr  apostol 
i  yn  cyfeirio  at  y  dull  hyn  o  lefam,  rhaid  bod 
jyr  angelion  o  leiaf  yn  gynnwysedig,  yn  yr 
\holl  deulu  a  sonia  efe  yma.  Pasa  patria 

Jyw  y  geiriau  Groeg,  yn  arwyddo  "  holl  deu- 
lu"  yn  disgyn  o  un  Tad  cyffredin,  ac  yma  yn 
[cynnwys  y  saint  ar  y  ddaear  a'r  saint  yn  y 
Inefoedd.yn    nghyd  â'r    etholedig  angelion, 
wedi  eu  crynhôi  yn  nghyd  yn  nn  tenlu  raawr 

f  i  Dduw  yn  Nghrist.  peti.  1.  10. 

16  *  A'r  roddi  o  hono  ef  i  chwi, 
|  *f  yn  olcyfoeth  ei  ogontant,  '  J  fod  wedi 
ymgadarnhâu  mewn  nerth,  ||  trwy  ei 
I  Yspryd  ef,  tt  §  yn  y  dyn  oddi  mewn  ; 

•  adn.  8.  pen.  1.  7,  19.  a  2.  7.  Rhof.  9.  23.  Phil.  4.  19. 
Col.  I.  27.  t  peti.  «.  10.  Job  23.  6.  Salm  28.  8.  a  138.  3. 
Ei.  40.  29—31.  a  41.  10  Zec.  10.  12.  Mat.  6.  13.  2  Cor.  12. 
9.  Phil.  4.  13.  Col.  1.  11.  2Tira.  4.  17.  Heb.  II.  31.  «Jer. 
31.  33.  Rhuf.  2.  29.  a  7.  22.  2  Cor.  4.  16.  1  Pedr  3.  4. 

*  Ar  Dad  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  á  Tbad 
yr  holl  deulu  yn  y  nefoedd  ac  ar  y  ddaear, 

gweddíai  yr  apostol  ar  iddo  roddi  i'r  Ephes- 
iaid  tyn  ol  cyfoeth  ei  ogoniant,  yn  ol  cyf- 
lawnder  annhraethol  ei  ddoethineb,  ei  ffydd- 
londeb,  ei  allu,  ei  ddaioni,  ei  dmgaredd,  a'i 
ras,  yr  hyn  rnewn  modd  arbenig  y w  ei  ogon- 
iant  ef,  ac  yn  y  mwynâd  o  ba  bethan  mae  y 
golud  mwyaf  gogoneddus  yn  gynnwysedig ; 
tgweddYai,  meddaf,  ar  roddi  o  hóno  ef  idd- 
ynt  fod  wedi  ymgadarnâu  mewn  nerth  fwy- 
fwy  o  hyd,  i  wrihsefyll  llygredigaethau  eu 
calonau,  temtasiynau  S*tan,  a  drygau  y  byd 
presenol;  ac  ar  iddynt  gael  eu  cryfâu  yn 
mhob,  ac  i  bob  dyledswydd  a  gwasanaeth  ; 

a'n  bywiogi  â  gwroldebsanctaidd  i  ddyoddef 
yn  ol  holl  ewyllys  Duw,  i  weithredu  pob 
gras,  i  fod  yn  gyfíawn  mewn  pob  cysur  a 
«ancteiddrwydd,  ac  i  ddàl  eu  ffordd,  a  glynu 
yn  erj  proffes,  trwy  bob  anhawsdeTau  hyd  y 
diwedd.  ||  Yr  Ysbryd  Glân  a'i  ddylanwadau 
yw  gweithredydd  a  meithrinydd  pob  gras  yn 
y  saint,  ac  efe  yn  nnig  sydd  yn  eu  cadamâu 
hwy  mewn  nerth  $  yn  y  dyn  oddi  mewn,  sef 
yn  ngalluoedd  rhesymol  eu  heneidiau,  fel  y 
maent  wedi  en  hadnewyddu  trwy  ras,  yr  un 
peth  a'r  "  galon"  yn  yr  adnod  nesaf. 

17  **  A'r  fod  Crist  yii  trigo  trwy 
1 J  yn  eich  calonnau  chwi ; m..îPanä°,?1'Ä2^  Es'  "•  ,5'  íoan  «•  5«-  •  '^  '7.23. 

î  1«    D»Và I    20  ''  °'  6**"  %  2<h  C0h  h  37>  U<WB  *■ 

»23  '  :■ 

ffydd 

*  I'r  dyben  o  gaél  eu  cadarnâu  mewn 
nerth  fel  y  sylwyd  uchod,  gwcddîai  yr  apos- 
tol  ar  fod  i  Grist  trwy  ei  Ysbryd  gael  ei 
dderbyn,  a  phreswylio  trwy  ffydd  yn  eu 
calonau  hwy ;  ar  i!do  drigo  yno  ftd  Ar- 
glwydd  a  Llywodraethwr  eu  holl  serchiadau 

.t'u  gweithredoedd  hwynt,  ac  fel  ffynon  eu 
holl  gysur  a'u  gorfoledd.  Cofiwn  mai  trigo 
trwy  ffydd  yn  y  galon  y  mae  Crist  yn  ei 
hobl,  ac  nid  mewn  athrawiaeth  a  hanes  yn 

unig  yn  y  p'en. 

18  *  Fel  y  galloch,  wedi  eich  v  gwr- 
eiddio  aTch  seho  mewn  cariad,  2f  am- 
gyffredagyd  â?r  hollsaint,  %  beth  yw  y 
lìed,  a'r  hỳd,  6||  a'r  dyfnder,  a'r  uch- 

der; 

y  Mat.  13.  6  Rhuf.  5.  5.  1  Cor.  8.  1 .  2  Cor.  5.  14,  15. 
Gal.  5.  6.  Col.  1.  23.  a  2.  7.  *  Mat.  7.24,  25.  Loc  6.  48. 
a  ado.  19.  pen.  1.  18-23.  Job  II.  7—9.  Saloi  103.  II,  12, 
17.  a  139.  6.  Es.  55.  55.  9.  Io<u  15.  13.  Gal.  2.  20.  a  3. 
13.  Phil.  2.  5-8  a  3.  8-10.  1  Tim.  1.  14-16.  a  3.  16.  Tit. 
2.13.14.     Dat.  3.  21.  b  pen.    I     10,  15.      Deut.33.  2,3. 
2  Croo.  6.  41.  Salm  116.  15.    a  132.  9.  a  145.  10.    Zec.  14.  5. 
2  Cor.  13.  13.  Col.  1.  4. 

Mae  y  rhan  flaenaf  o'r  adnod  hon,  byd  y 
gair  4<  cariad,"  yn  yr  adnod  o'r  blaen  yn  y 
Saesoneg;  ond  yn  y  Groeg  mae  y  rhani^d 
yr  un  fath  ag  yn  y  Gymraeg.  *  Wele  yma 
ddwy  gymhariaeth  rymus  ac  addas  iawn, 
gwreiddio  a  selio  :  wedi  eich  gwreiddio  fel 
planigion  byw,  mewn  daear  ddofa  a  ffrwyth- 
lawn  ;  mewn  profiad  sicr  a  helaeth  o  gariad 
anghymharol  ac  anwyl  Crist  tuag  atoch  chwi, 

ac  mewn  cariad  gwresog  a  diffuant  o'r  eidd- 
och  chwi  tuag  ato  yntau,  tuag  at  y  Tad 
drwyddo  ef,  a  thuag  at  holl  blant  Duw  er  ei 
fwyn  ef,  am  iddo  ef  yn  ÿyntaf  eich  caru 
chwi.  Wedi  eich  seilio  hefyd  mewn  cariad, 
yn  yr  ystyr  a  enwyd  uchod  ;  fel  adeiladaeth 
ar  sylfaen  sicr  a  chadarn.  Tir  ffrwytblawn, 
a  sylfaen  ddiogel,  yw  cariad  Crist  ;  ac  nid 
oes  ffrwythlondeb  na  chadernid  heb  ein 

gwreiddio  a'n  seilio  yn  y  cariad  hwn.  +  Mae 
yr  holl  saint  wedi  eu  gwreiddio  a'u  seilio 
mewn  çariad  ;  ac  o  herwydd  hyny  yn  gallu 
amgyffred  í  ryw  fesur  bychan,  anfeidroldeb 

cariad  Crist  tuag  at  ei  bobl.  \  Mae  i'r  car- 
iad  hwn  "  led,"  cyd-gymmesurawl  â  therfyn- 
au  y  ddaear ;  gan  ei  fod  yn  cyrhaedd  pech- 
adnriaid  o  bob  cenedl  a  math:  a  "  hyd,"  cy- 
hyd  a  pharâd  y  byd  ;  Ye,  yn  cyrhaedd  o  dra- 
gywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb.  ||  Mae 
iddo  hefyd  r<ddyfnder  ac  uchder;"  yr  hyn  a 
eJIir  ei  synied  wrth  y  dyfnder  o  drueni,  yn 
mha  nn  y  gwelodd  Crist  bechaduriaid  o 
uchder  ei  ogoniant  hanfodol ;  ac  wrth  y 
dyfnder  o  ddyoddefiadau  a  darostyngiad  yr 
aeth  efe  danynt,  er  en  hiachawdwriaeth 

hwynt,  a'r  uchder  o  ragor-freintiau  presenol 
a  dedwyddwch  i  ddyfod,  y  cyfododd  »c  y 
cyfyd  efe  hwynt  iddynt.  Sylwyd  yn  aml 

gyda  llawer  o  br'íodoldeb,  fod  yr  adnod  hon 
yn  anghyffredin  o  rymus :  gwyddis  yn  dda 
nad  oes  i  gyrpb,  neu  ddefnyddiau  sylweddol, 
ond  írímesuriad;  hyd,  a  lled,  a  thewder  .•} 
ond  mae  yr  apostol  yma  yn  rhanu  y  tewder, 

i'w  ddyfnder  i  wacred,  ac  i'w  uchder  i  fynu,  ' 
gan  fesur  o'r  canol;  ac  felly  yn  ei  ddefnydd- 
io  i  osod  alîan  y  dyfnder  o  drueni  mae  car- 
iad  Crist  yn  ein  gwared  o  hóno,  ac  hefyd  yr  | 
uchder  o  ogoniant  y  mae  yn  ein  derchafu .! 
iddo. 



Annogaeth.  iddynt  rodio  yn EPHES.  IV. addas  i'w  galweâigaeth. 

19  C*A  gwybod  cariad  Crist,  fyr 
hwn  sydd  d  uwch  law  gwybodaeth, 
el  fel  y'ch  cyflawner  âholl  gyflawnder Duw. 

c  ada.  13.  pen.  5.  2,  25.  loan  17.  3  2  Cor.  5.  14.  Gal.  2 
20.  Phil.  2.  8-12.  Col.  1.  10.  2  Pedr  3.  18.  1  loan  4.  9—14. 
d  Pbil.  4  7.  e  pen.  I.  23.  Sulro  17.  15.  a  43.  4.  M*t.  5. 
6.  loan  1.  16.  Col.  2.  9.  Dat.  7.  15— 17.  a  21.  22-24. 
a  22    3-5. 

*  Gwybod  yn  wir  brofiartol  a  theimladwy, 
iddynt  eu  hunaiu  ac  yuddynt  eu  hunain  : 
gwybod  am  rinwedd,  nerth,a  melusder  rhag- 
orol  gâriad  Crist,  yn  yr  amlygiad  nefol,  y 

ffrwythau,  a'r  effeithiau  grasol  o  hóno  yn  eu 
calonau,  ar  eu  heneidiau,  ac  yn  eu  holl  fuch- 
eddau.  tGwedi  y  cwbl  mae  y  cariad  an- 
feidrol  hwn  uwch'aw  gwybodaeth  piwb,  dyn- 
ion  ac  angelion  ;  nis  gall  neb  byth  ei  amgyff- 
red  yn  hollaw!  ;  am  ei  fod  yn  mljob  ystyr  yn 
anfeidrol  ac  anatngyffredadwy.  Aiae  y 

gwrtheiriad  hyn,  '*  gwybod  yr  hyn  sydd 
nwchlaw  gwybodaeth,"  yn  cael  ei  ddefnydd- ! 
io  yn  addas  iawn  yma  ;  ac  yn  mawr  chwan- ' 
egu  prydferthwch  yr  ymadrodd,  am  fawredd  | 

aufeidrol  cariad  Ciist.  J  Fel  y'ch  llanwer  â  I 
gwybodaelh  nefol,  â  serchiadau  sanctaidd,  ac  j 
â  chysuron  ysbrydd  i'r  fath  raddau,  fel  na  i 
bydcio  dirn  lle  y'n  eich  eneidiau  i  gyfeiliorni, 
annwybodaeth,  pechod,nac  annedwyddwch  ; 
ond  bod  y  cyflawnder  o  allu,  gras,  goleuni, 
cariad,  a  dyddanwch  Duw  wedi  llenwi  eich 
calonau  yn  hoìlawl  ;  a  bod  eich  cynneddfau 

wedi  eu  helaethu  i'r  falh  raddau,  fel  y  gall- 
och  dderbyn  mwyfwy  o  hyd  o'r  pethau  uch- 
od,  hyd  oni  byddwch  wedi  eich  llenwi  "  â 
hoíl  gyflawnderDuw,"  neu  i  holl  gyflawnder 
Duw,  fel  ei  deml  â'i  bresenoldeb  gogoneddus 
ef.  Y  cyflawnder  eithaf  a  ddichou  i'r  saint 
ei  ddàl,  hyd  eu  perffeithíad  mewn  gogoniant, 
a  feddylir. 

20  *  Ond  i'r  hwn  f\  a  ddichon  wn- 
euthur  yn  s  dra  rhagorol,  y  tu  hwnt  i 
bob  peth  yr  ydym  ni  yn  eu  dymuno, 

neu  yn  eu  meddwl,  h  %  yn  ol  y  nerth 
sydd  yn  gweithredu  ynom  ni, 

/Gen  17.1.  a  18.  14.  2  Cron.  25.  9.  Jer.  32.  17,  27. 
Dan.  3.  17.  a  6.  20.  Mat.  3  9.  loan  10.  29,  30.  Rhuf.  4.  21. 
a  16,  25.  Heb.  7.  25.  a  11.  19.  lago  4.  12.  Jud.  24.  g  Ex. 
34.  6.  2  Sam.  7.  19.  1  Bren.  3.  13.  Salm  36.  8,  9.  Can.  5.  I. 
Es.  35.  2.  a  55.  7.  .Ioan  10.  10.  1  Cor.  2.  9.  lTim.  1.14. 
2  Pedr  l.  11.        h  adn.  7.  pen.  1.  19.  Col.  1.  29. 

Ar  ol  gweddîo  mae  yr  apostol  yn  tòri  allan 

i  ddi'olch  :  "yrhyn  a  ddechreu  mewngweddi 
a  derfyna  mewn  mawl, "  sydd  hen  ddihareb 
grefyddol  mewn  rhai  mànati.  *  "  Ond  i'r 
hwn  :  "  sef  i  Dad  ein  Harglwydd  Iesu  Grist 
(adn.  14)  yn  undeb  y  Mab  a'r  Ysbryd  Glân  : 
y  tri  Pherson  yn  un  Duw  anfeidrol.  t  Gwedi 
pobpeth  a  ddymunodd  yr  apostol  ar  ran  yr 
Ephesiaid  yn  y  weddi  flaenorawl,  a  thuhwnt 
i  bob  peth  a  fedraiefe  a  hwythau  eu  dymuno 
neu  feddwl  am  danynt;  yr  oedd  Duw  yn  all- 
uog  i  wneuthur  yn  dra  rhagorol  erddynt,  tu 

bwnt  i  bob  dymuniad  a  meddwl  o'r  eiddynt 
hwy,  \  er  gofyn  ohonynt  yn  ol  y  nerth  grym- 

usaf  oedd  yn  gweithredu  ynddynt  i  wedd'ío. Fel  liyn  gallent  estynu  eu  meddyliau,  helaethu 
eu  deisyfiadau,  a  llíosogi  eugweddîan  mwyaf 

cynnwysfawr  i'r  eithaf;  eto  nis  gallent  byth 
gyrha'ìdd  y  cwbl  a  ailai  Duw  roddi  iddynt, 
a'i  wneuthur  yn  amhydeddus  erddynt  yn 
Nghrist  Iesu. 

21  *  íddo  ef  ly  hydd&y  gogoniant 

h\  ynyr  eglwystrwy  Grist  Iesu,  'J  dros 
yr  holl  genhedlaethau,  ||  hyd  yn  oes 
oesoedd.     §Amen. 

tpen.  1.6.  1  Cron.  29.  11.  Salm  29.  1,  2.  a  72.  19. 
a  115.  1.  Es.  6.  3.  a  42.  12  Mat.  6.  13.  Luc  2.  14.  Rhuf  U. 
36.  a  16.  27.  Gal.  I.  5.  Phil.  2.  11.  a  4.  20.  2  Tiui.  4.  18 
Heb.  13.  21.  lPedr5.il.  Dat.  4.  9— 11.  a  5.  9— 14.  »7. 
12,  &c.  k  Phil.  I.  11.  Heb.  13.  15,  16.  1  Pedi  2.  5.  I  pen. 
2.  7.   1  Pedr  5.  11.2  Pedr  3.  18.  Jud.  25. 

*  I'r  Duw  hollalluog  ac  anfeidrol  rasol  hwn, 
y  byddo  gogoniant,  addoliad,  a  mawl,  t  yn 
yr  holl  eglwys  weledig  a  dirgeledig,  yn 
nef  ac  ar  y  ddaear,  yn  mhob  eglwys  neil 
duol,  a  chan  holl  aelodau  pob  eglwys  ;  \  dro 
holl  oesoedd  a  chenedlaelhau  y  ddaear,  ||aci 
dragywyddoldeb  diderfyn  byth!  §  Fel  hyja 
y  bydd,  ac  fel  hyny  yr  oedd  Paul,  a  phawb 
garent  Ddnw  mewn  gwirionedd  yn  gweddîo 

ac  yn  dymuno  o'u  calon  ei  bod  ;  ac  fel  ar 
wydd  o  hyny,  cytuned  pawb  âg  ef  i  ddy- 
wedyd  Amen.  Yr  eglwys  yn  unig  a  ŵyr  y 

dirgelwch,  ac  sydd  yn  gyfranog  o'r  benditb ion  a  soniwyd  ac  y  gweddîwyd  am  danynt 
uchod  ;  am  hyny  yr  eglwys  yn  unig  a  all 
ogoneddu  Duw  yn  iawn  air.  danynt.  Dros 
yr  holl  genedlaethau,  hyd  yn  oes  oesoedd 
dywed  rhai  beirniaid  dysgedig  iawn,  nad  yw 
yn  bosibl  i  neb  osod  allan  rymusder  y  geiriau 
gwreiddiol  mewn  unrhyw  gyfieithiad  pa 
bynag  :  ac  wrth  geisio  egluro  y  fath  ranau 

o'r  ysgrythyr,  fod  braidd  yn  anmhosibl  go- 
chelyd  gwaeiedd  a  dirlasrwydd  mewn  cym 
hariaeth  i'r  ymadroddion  gwreiddiol;  ysgrif- 
enydd  dàn  ddwyfol  ysbrydoliaeth  yn  unig 
all  wneyd  cyfiawnder  á  hwynt. 

PEN.  IV. 

Annog  i  undeb,  &,c. 

a*  D  EIS Y  F  gan  hynny  arnoch  yr  wy 

fî,  b  f  y  carcharor  yn  yr  Arglwydd 
cía'r  rodio  o  honoch  yn  addas  i'; 
rfalwedigaeth  y'ch  galwyd  iddi, a  Jer.  38.  20.  Rhuf.  12.  1.  1  Cor.  4.  16.  2  Cor.  5.  » 
a  6.  1.  a  10.  1.  Gal.  4.  12.  Pliîle.  9,  10.  I  Pedr  2.  11.  2  loi 
5.  b  Gwel  ar  pen.  3.  1.  c  adn.  17.  pen.  5.  2.  Gen.  í 
24.  a  17.  1.  Act.  9.  31.  Phil.  1.  27.  a  3.  17,  18.  Col.  I. 
a  4.  12.  I  Thes.  2.  12.  »4.1,2.  Tit.  2.  10.  Heb.  13.  2! 
áadn.  4.  Rhuf.  8.  28—30.  Puil.  3  14.  2Thes.  1.  II.  2  Tin 
1.  9.   Heb.  3.  1.  1  Pedr  3.  9.  a  5.  10    2  Pedr.l.  3. 

*  Gwedi  ymdrin  â  phethau  athrawiaetlu 
yn  y  pennodau  o'r  blaen,  mae  yr  apostt 
yma  yn  dyfod  at  bethau  ymarferol  crefydd 
ac  yn  deisyfu  ar  yr  Ephesiaid  i  rodio  v 
addas  i'r  alwedigaeth  y  galwyd  hwynt  ,_ 

drwy  yr  efengyl.  *  "  Gan  hyny:"  sef  \ 
fod  y  fath  ragor-freintiau  a  beudithion  gogi 

eddus  a  grybwyllwyd  o'r  blaen,  yn  cael 
rhoddi  yn  rhad  i  bawb  a  gredent  yn  Nghri 
pa  un  bynag  ai  Iuddewon  ai  Cenedloed 
oeddynt.  tCarcharor  yn  achos  yr  Arglwydi 
am  bregethu  efengyl  yr  Arglwydd  Iesu  i 
Cenedloedd.  Gwel  ar  pen.  3.  1.  î  Hyny  y^ 

rhodio  yn  gyson  ac  yn  barâus  yn  addas  i 
efengyl,  trwy  yr  hon  y  galwyd  hwy  i  w 
euthur  prorl'es  o  hóni.  Yr  oedd  pobpeth 
wnaeth  yr  efengyl  arnynt,  ac  a  ddatgud 
iwyd  trwy  yr  efengyl  iddynt,  mewn  gras 

gobaith  gogoniant,  yn  galw  arnynt  i  rodio; 
addas  i'w  galwedigaeth  nefol  a  sanctaidd. 

2  *  Gyd  â  phob  'gostyrigeiddrwyc 

f  ac  addfwynder,  \  ynghyd  â  hir-yr 
aros,  f\\  gan  oddef  eich  gilydd  §  mev cariad ;  .    : 

iele 

;hns  ■ 



Atmw/  i EPHES.  IV. unìeb  ysbrydol. 

«  Num  12  3  Salm  45  4.  a  138.  6.  Di*r.  3.  34.  a  1«. 
K«  57  16  r  61.  1—3  ÎSejíh.  "2.  3  Zeo  9  9.  MaV  5.  3 
»  II  VH  Aot  «0.  I»  I  Cor.  13.  4,  5.  Gal  5  23  Col, 

12,  13  I  Tioj  «.  11.2  Tiru  2 .25.  Ug<»  I  21.  a  3.  15-18. 
Iperlr  3  15.  /  Mirc  9.  «9  Rhuf.  15.  I .  I  Cur.  13.  7.  Gal. 
2. 

üyna  rai  o'r  pethau  a  berthyn  i  rodiad 
lídas,  ae  heb  y  rhai  hyn  nid  yvv  neb,  ac  nis 
II  neb  rodio  yn  addas.  *  "  Gostyngeidd- 

ivydd  "  a  houan-ymwadiad  ;   heb  dybied  yn 
wr  am  danom  ein  hunain,  heb  ymffrostio, 
enfigenn  wrth  eraill,  na  dirmygn  eraill,  ond 
pbWI  eraiìl  yn  well  na  ni  ein  hunain. 
"  AddtVynder"  hynaws,  a  lledneisrwydd 
oneddigaidd,  lymher  ac  ysbryd  llariaidd  a 
igytfro,  ac  ymddygiad  addfwyn  tuag  at  ein 

iíydd  a  tloiag  at  bawb.  J  "  Hir-ymaros  :" 
od  i'rgostyngeiddrwydd -a'r  addfwynderueh- 
d  ein  cadw  rhag  pob  nwydau  cyîfrôus  a 
iidiawn  pnn  gatíom  ein  tramgwyddo  gán, 
en  achos  ì  dramgwyddo  wrth  eraül:  j|Ac 
m  wendidan  ac  annoethineb  ein  brpdyr,  a 
hymerau  pigorr,  anynad,  ac,  anhy  waith,  rbai 
1  gallasem  ddisgwyl  gweîî  oddi  wr.thynt  ; 
haid  i  gri?tio'i"gionedrychdros  hethau  felly, 

en  eu  god'def  mewn  ysnrỳd  tawel  a  llonydd  ; 
an  dosturio  wrth  y  cyfrywddynion  yn  hj  tr- 

ch.na  digi  >  wrthynt  a  d'íal  arnynt.  §A  rhaid 
I  hyn  oll  p;ael  ei  wneyd'  oddì  ar  egwyddor  o 
;a>*nd  at  Grist,  ac  àty.nt  hwythau  er  ei  fwyn 
•f.  Àdrlurniadau  prydférth  y w  y  pe'hau  uchod 
r    grh>lionogion,  a  phethau  perthynol  i  grist 
mogion  yn  unig  \dynt;  nis  gwyddai  y  phil- 
>9ophyddion  gynt  ddim  am  danynt.  Os  ys 

[íyriwn  ni  pa  beth  oeddym  wrth  natur,  a'r I  raint  fawr  a  gawsom  trwy  ras  a  thrugaredd 
I  ît)uw,  bydd  yn  help  mawr  i  ni  arfer  y  rhin- 
|»veddau  sanctaidd  a  phrydferth  uchod. 

3  *Gan  fod  yn  ddyfal  -fi^gadw 

jandeb  yr  Yspryd  J  y'nghwlwm  tang- 
'nefedd. 

jarln    4.    Ioan  13.  34.    a  17.  21-23.     Rhuf.  14.17 
I  Cor    1.  10.      a  12.  12.   13.     2  Cor.  13.  11.      Coî.  3.  Î3 
I  Thes    5     18.   H«b.   12.  14.   íago  3.  17,  18 

*  Yn  y  modd  uchod  dylem  fod  yn  ofdus 
iawn,  ac  ymdrechn  hyd  y  mae  ynom  bob 

-irnser,  ti  gadw  undeb  ysbrydoi,  a  chyd- 
gordi^d  eneidiau  yn  mhlith  ein  gilydd  ;  yr 
ihyn  y\v  ffrwyth  yr  Ysbryd,  %  ac  ?ydd  gyn- 

pwỳ'sedig  mewn  cariad  a  ihansnefedd,  yr lliỳn  yw  y  cwlwm.  goiau  achadarnaf  o  undeb 
crefyMdol,  ac  o  gyd  gymdeithas  sanctaidd  fel 
rtgK\ys  i  <îrist. 

4  k*  Uti  corph  sydd, 1 1  ac  \m  Yspry d . 
A  \  megis  ag  y'ch  galwyd  yn  un  gobaith 
jeich  galwedigaeth; 

h  |>en.  2.  16.  a  5.  30.  Rhuf.  12.  4,  6.  1  Cor.  10.  17.  al2 

'12,  13,  70.      Col.  3.   15.  í  peu:2.  18.  22.       Mat.  28.  19 
II  Cor.  12.  4-11.  2  Cor.  11.4.  *  Gwel  ar  d.  adn.  1 .— 
>"'■!.  IS.  Jer.  14.  8.  al7.  7.  Act.  15.  II.  Col.  1.5. 

•2  Tl.es.  2    16.  I  Tim.  1.  1.    Tit.  1.  2.    a   2.  13.    a  3.  7.  Heb. 
B.  IH,  19.  |   Pedr  I.  3,  4,  22.  1  Ioan  3.  3. 

*  Yr  un  corph  hwn  yw  yr  holl  eglwys  wir- 
;  ioneddol,  yn  mhob  màn,   oes,   a   chenedl  o'r 

j  hyd  ;  o  ba   nn   mä'e   pob   gwir  gredadyn   yn a^lod,  a  Christ  ei  hun    yn   unig  Ben.     t  Mae 
1  yr  holl-go.rph  hwn  yn  caelei  fywiocítu  megys 
í  gan  nn  bywyd  neu  un  enaid  ;  sef  gan  Ysbryd 
liüll-bresenol  Crist  :  efe  sydd  yn   bywâu,  yn 
nrwrdn,  ac,  yn    preswyîio    yn   yr   holl  gorph 

í  «lirgeler'.ig.      \  Mae    yr    holl  saint    wedi    en 
|  ealw  yn  un,   neu  i   un    gobaith    o'r  nn  ded- 
«ydfluch   tragywyddol,   ar   sail   yr  un    gair 
dwyfol,  a  chanddynt  oìl   yr  nn  profìad  o  ra^ 

!  tröedigol  a  sancteiddâ(  1  Duw.     ün    y\v  eu 

galwedigaeth,  un  yw  eu  gobaith,   ac    un    yw 
eu  hettft'ddueth. 

5  <*Un   Arglwychd,  «  f  un   ífydd, 
"  l  un  bedydd, 

/  Act    2    36."  a  10.  36.      Rbuf   14.  9,  9       I  Cor    1.  2,  13. a  8.  (5.    a  13.  5.    Pl,il.  2.   II.    »3    8.         m  adn.  13.    Rhof.  3. 
30.  2  Cor.   II.  4.  Gat    1,  6,  7.    a  5    r!    Til.   I.   I,  4.    Heb.   13. 

»go  2    18     2  Pedr  1.  I       Jud.  3,  20.  n  M*t.  28.  19. 
Rbuf   S.  3,  I.   I  Cor    12     13.  Gal    3.  26,  27.   1  Pedr  3.  21. 

*  "  Un  Arglwydd,"  sef  Crist,  fel  Gwared- 
wr,  Pen,  a  Phnod  yr  holl  eglwys;  i'r  hwn 
yn  ol  t!vfnia/1  Dnw  y  mae  hi  yn  ddarostyng- 

edig,  fel  teyrnas  i'w  Brenin,  fel  corph  i'r 
Pen,  fel  gwraitr  i'w  Phiiorl,  ac  fel  dynion 
i'w  Duw.  +  "  Un  ffydd  :"  sef  un  o  ran  ei 
Gwrthddiych,  ei  Hawdwr,  ei  natur,  a'i  he- 
rì'eithiau  ;  ac  mae  yr  holl  gorph  yn  credu  yr 
un  athrawiaeth  am  bethau  sylfaenOl  a  han- 
fodol  creîydd.  J  "  Un  bedydd  :"  sef  nn  dull 
o  fedyrMio  ;  â  dwfr,  yn  enw  y  Tad,  a'r  Mab, 
a'r  Yh!vyd  Giân  ;  fel  arwydd  o  adgenedliad, 
ac  insel  allanol  y  cyfammod  newydd  :  feí 
liyn  un  ydyw  o  ran  ei  ddull,  ei  natur,  ei  ar- 
wydrlocâad,  ei  dnedd,  a'i  ddyben  ;  ac  un 
waith  y  dylid  ei  weinyddu.  Os  yw  bedydd- 
io  babanoít  trwy  daenelîiad  ynfedydd;  rhy- 

fyg  a  chabledd  o'r  mwyaf  y  w  en  hail  fedydcl- 
io  :  o'r  tu  arall,  os  nad  ydyw  hyny  yn  fed- 
ydd  ;  rhyfyg  mawr,  a  chymmeryd  enw  y 
Diindod  yn  ofer,  yw  eu  bedyddio  :  cair 
gweled  pwy  sydd  gywir  a  cham  yn  y  dydd inawr. 

6  °*XJn  Duw  faThad  oll,  ̂   í  yr 
hwn  Sì/dd  goruwch  oll,  ||  a  thrwy  oll, 

?§  ac  ynoch  oll. 
o  pen.  6.  23.    Num.  16.  22.  Ei 

.  4.  34, 

53    16.    Wal    2.  10.  Jtd. 

ì:  3.  26-23.    a  4.  3—7. 
3.  p  pen.  1.  21.   .Gen.  14.  19.      lCron.29. 
95.  3.  Es  40.  11  —  17,  21—23.  .ler  10.  10—13. 
5.  a  5.  18—23  Mát.  6.  13.  Rhuf.  11.  36.  Dat. 
q  pen.  2    22.    a  3    17.     loan  14.  23.      a  17.  26, 

a  4.  12—1 
*  Duw  y  Tad  yti  bersonol  a  feddyür  yma 

wrth  "  Dduw  ;"  enwyd  y  Personau  eraill  o'r 
blaen,  adn.  4,  5.  Yma  yr  oedd  yr  Ephesiaid 

cenedlig  yn  gystal  â'r  luddewoi1,  wedi  cael 
eti  gwn^yd  yn  addolwyr  yr  un  Duw,  a  hwnw 
yr  unig  wir  Ddnw  ;  am  hyny  dylasent  fod 
yn  ddyfal  i  gadw  undeb  yr  Yshryd  yn 
nghv.dwm,  tangnefedd.  Nid.yw  galw  y  T.id 

yn  "  un  Dnw,"  yn  cauad  alian  y  Maf>  a'r 
Ysbryd  Glân  o  fod  yn  Dduw  gyda'r  Tad  ; 
:r.'wy  nac  yr  oedd  galw  y  Mab  yn  "  un  Ar- 
glwydd,"  a'r  Ysbryd  Glân  yn  "  mí  Ysbryd," 
yn  cauad  allan  y  Tad  o  fod  yn  Arglwydd  ac 
yn  Ysbryd  gyda  hẁyrit.  t  Mae  Duw  ýn  Dad 
yr  holl  greëdigaeth  yn  gytfredinol.  fel  Crë- 
«iwdwr  pob  p  th  ;  ond  yma  Tad  yr  holl  gred- 
inwyr,  o  Iuddewon  a  Chenedloedd,  a  fe<ìdyl- 

X  Mae  y  Duw  hwn  goruwch  oli  yn  an- 
feidrol,  o  ran  ìnawredd  ei  hanfod,  ei  br'íodol- 
iaethau  dwyfol,  a'i  lywodraeth  ar  e.i  bobl  ac 
ar  bob  peth  oll.  jj  Ỳn  ei  raglnrd  «eth  fawr, 
ei  weithredoedd,  a'i  oíferynaa,  mae  efe  yn 
îiihob  màn,  yn  treiddio  trwy  bob  peth  ;  ac 

yn  nylanwadau  ei  Ysbryd  a'i  ras,  mae  efe 
yn  gwoithio  trwy  ei  holl  eglwys  fawr  :  fel  y 
mae  bywyd  yn  gweithio  trwy  yr  holl  gorph 
naturiol,  felly  mae  Duw  yn  gwçithio  trwy 
yr  holl  grëedigaeth,  ac  yn  enwedig  trwy  ei 
holl  eglwys.  §  Ym  fyr,  mac  efe  yn  <  i  bre  »ó- 
oldeb,  a  thrwy  breswyliad  ei  Ysbryd,  j  n  ei 
holl  eglwys,  ac  yn  ngh;ilonau  ei  holl  saint, 
fel  Duw  yn  ei  derol  sanctaidd. 



Ymostyngiad  a 

bob   un  o  honom   y 

\  yn   ol  *  mesur  dawn 

7  r*Eithr 

rhoed  *  gras, 
Crist. 

r  *du    8-14.    Mat    25.  15.    Rliuf.  12.  6-8.    1  Cor.   12.  8 

j    —II.  28— 30  s  }.ei.     3.  8.      2  Cor.   6.   1.      1  Pedr   4.  10. 
t  loan  3    31.   Rhnf    12.  3.  2  Cor.   10.  13—15 

*  Yr  oedrì   Pen  ac  Arglwjdrì  cyffrerìin  ŷr 
"  un    corph"    wedi    rhoddi   i   bob    aelorì  o'r 
eorph  ras  drìwerìigol,  sefyllfa,  a  doniau  ys- 
hryotrì    yn    yr    eglwys :    pa    fodd    bynag  yr 
oeddynf  yn  gwahanUethu  oddi   wrth  eu   gil- 

j  jrìd,  <ic  yn  rhagori  ar  eu    gilydd,  mewn   sef- 
]  >Hfaoerìd,    grasau,    a   doniau   ysbrydol  ;    nid 
oedd  gan  jr  un  o  honynt  drìim    i   yrnffrostio 
>;n  erbyn  arnll  ;  oblegid  rhoddion  Duw  oedd 
g.ìt.rìrìyut  oll  :  +  a  hyny  yn  ol  y  mesur  a  wel- 

odd  efe  yn  dda,    yn    ei    ddoethineb   a'i  ben- arglwyddiaeth,  i  gyfranu  i  bob  un  o  honynt, 

yu  gyfatebol  i'w  angen,  ei  waith,  a'i  sefyllfa 
!  yn  yr  e^Iwys.     Mae  gras  yina  yn  arwyddoc- 
âu  rìonian  anghyffiedin,  i  lefaru  â  thaforìau, 

,  gvneyd  gwyrthiau,  &c,  a  rorìrìid  i  rai  ;  neu 
|  ynte  pob  gras  cad  ̂ edigol,  s>rìd  j'n  gyfírerìiu 

i'r  imll  gredinwyr  :  neu  efallai  bob  un  o'r  rìrìau. 
Fr  perffeithio  y  saint  y  rhoddwyd  hwynt,  ac 
nid  er  anghydforì  jn  y  corph. 

8  *  0  herwydd  paham  y  mae  efe 
yn  dywedyd,  Mf  Pan  ddyrchaíbdd  i'r 
uchelder/eíe  agaethiwodd  gaethiwed, 
y  X  ac  a  roddes  roddion  i  ddynion. 

u  Gwel  ar    Salm  68    18.  *  lìarn.  5.   12       Col.  2.  15 
y  1  Sam.  30.  26.  Esili.  2.  13. 

*Mewn  perthynas  i'r  mater  uchod,  mae 
yr  apo?tol  yn  defnyddio  geiriau  j  S.rìmydrì 
(Salin  03.  18,)  am  fuddugoliaethau  a  djrdhaf- 
iad  >  Aîessiah  ;  t  pan  dd>rchafodd  efe  i'r 
ncbtider,  efe  a  gaethiworìd  gaethiwed,  sef  y 
gelynion  hyny  a  gaethiwent  rìdyuulryw  ;  \  ac 
a  rorìdes  rorìrìi.on,  sef  y  gras  a  enwjrì  urhod, 

i  ddynion,  Ye,  i'r  <hai  cynrìjn  befjrì,  rjierîd  y 
Salmyrìd  ;  fel  trwy  gyfraniáÜ  j  rhoddion 
byny  y  pteswjliai  jr  Arglwyrîd  Dduw  jn  eu 
plith.  Rhairì  manylu  peih  yn  chwant g  ar  jr 

adhod  hon  : — Dywerì  tri  o'n  Hawrìwyr  mai 
prophwýdoliaeth  am  <jsgyniad  Crist  y  w  geir- 
ian  ÿ  Salmyrìrì  :  ond  mae  Doddridge  yn  atn 

iríau  hynj,  ac  yndywedjd  mai  canp'  am  rj  w 
f'urìrìugoli«eih  rìrìiuerìrìar  yr  oedd  Dafyrìd; 
ac  (i  fod  ju  ei  orfoledrì  jn  mjned  yn  ol  at 

>  furìrìugoliaeth  ar  yr  Aiphtiaid,  a'r  yspail  t\ pha  un  y  cyfoethogudd  Duw  yr  lsraeliaid,  er 
mòr  anriYolçhgar  a  chynrìyn  a  fuasent,  ac  â 
pha  un  >  rìa  parorìd  efe  y  bab«rìi  i  breswylio 

yn  eu  pli'.h  hwynt ;  oblegid  á'r  >sptilion  hyn 
gan  Miwyaf  yr  arìtrìlarìwyrì  y  b;tbell.  Yna 
dywerj  y  j\*r  dýsgedig  uchod,  fod  >t  apostol 
megyí  yn  benthycio  geirian  y  Saln.yrìd,  ac 
yn  eu  eyfaddasu  yn  bryrîfertb  at  fudrìugol- 
ìneiii  ac  esgyniad  y  ftîessiah,  a  rìoniau  ei 
Ÿ&bryd,  y  rhai  a  dywalltodd  efe  ar  yr  eg 

Iwÿs,  i'r  hon  j  derb>i.i>v>d  llawtr  a  fu.iseni 
uówaith  yn  gyndyn,  a<-  >r  hon  a  ad  'a?w>d 
trvy  >  douiau  hyn>  i'r  Arglvv>dd  Drìuw  i 
breswylin  >nrìdi.  Cueihiwo  caeí/iiwed,  éff 

p^chod,  satan,  byrì,  »c  angau  "  Á  roddes 
roddion  :"  "  Derbyuhiitt  roddiou'*  yw  ̂ eii- 
iau  Dafjdrì  :  Ti  a  yymmerahi  r  »í!d:on, 

n.cddant'yw  yr  fíebtaeg;  un    ai   odd 

>HES.  ÌV.           .  dyrchafiad  Crist. 

Iawer  i'r  bobl,  yn  cnwedig  i'w  milwyr,  i  or 
fohddu  am  y  fudrìtigoliaeth  ;  felly  y  gwnafi 
lesu  mawr,  ac  fclly  y  mae  yn  gwneyd  eto 
hyd,  Ye,  i  rai  cyndyn  hefyd.  . 

9  *  (Eithrefe  za  ddyrchafodd,  (beth. 
yw  ond  darfod  iddo  hefyd  Mdisgyn  yr 

gyntaf  i  b  %  barthau  isaf  y  ddaear  ? 
x  Diar.  30.  4.  toan  S  13.  a  6.  6'/  h  20.  17.  Act.  2  3 

—36.  a  Geo.   11    5.     Ex.   19.  20.      Isan  6    33,  3" 
68.  a  8.  14    a  16.  27,  28.         b  Salm  8.  5.    a  63.  9.    a 
iMat.  12.  40.   Heb    2.  7,  9. 

Sj  Iw  yr  apostol  y  w  yr  adnorì  hon  a'r  nesaf 
ar  y  geiriau  uchorì  o  eirìdoy  Salmydd.  *  Yi 
awr  os  yw  IEHOFAH  (am  yr  hwn  y  Ilefar 

wyd  uchod  mae  j n  amlwg,)  wedi  "dtrchafu, 
I-  beth  mae  hyny  yn  arwyddo  onrì  rìarfó( 
iddo  hefyd  diisgyn  yn  gyn-taf  i  barthau  is» 
y  ddaear  ?  Fel  hyn  yr  oedd  cnaw  rìoliad 
rìarostyngiarì,  marwolaeth,  a  chlarìdedigaet 

y  Messialt,  c>n  ei  adgyfodiad  a'i  esg>niaf 
jTn  cael  eu  rhag-ddangos  yn  amlwg  gan 
prophwyd.  %  Yn  yr  Hen  Dest  tment  wrt 
barthau  isaf,  iselder,  ac  iseldtrau  y  rìrìaear 

y  merìrìyür  >  yroth,  Salm  139  15  ;  a'r  bedo 
Salm  63.  9;  a  71.  20,  ac  am  gladdediyaet, 
Crist  dywedir  ei  fod  yn  nghahn  y  ddaeat 
Ond  fel  y  mae  ei  dderchafiad  ef  yraa  ; 

cynnwjs  pob  pelh  a  berthyn  i'w  ogoneddia\ 
felly  mat'  ei  ddisgyniad  i'w  y^tyrierì  fel  y 
ynnwys  pob  peth  yn  ei  ddarostyngìad  ar 

rìdaear  :  ei  gnawdoliad,  ei  rìlodi  ei  ddyodt! 
tfi^dau  mawrion,  ei  farwolaeth  chwerwj  a 
gladdiad  yn  y  bedd.  Mae  dywerìyrì  idd 
ddisgyn  hefyd  jn  d.tngos,  ei  fod  jn  hanfor 
o'r  blaei;,  ac  jn  uchel  fel  Duw  mawr  a  thrí 

g>  wyrìdol. 10  *  Yr  hwn  a  ddisgynodd,  yw  y 

hwn  hefyd  a  cesgynodd  f  goruwchy 
holl  nefoedd  d\  fel  y  cyflawnai  bo 
peth) 

e  Gwel  ar  peu.  1.  20-23  -Act.  1.  9,  11 .  1  Tíui.  3.  1 
Heb.  4.  !4.  a  7.  26  a  8.  1.  a  9.  23.  24.  d peu.  3.  19  Ii 
I.  16.   Act    2    33    Col.  1.  19.  a  2.  9. 

*  Eìtí  a  ddisgynodd   heb  newid    Ile  fel  j 
oerìrì  jn  Ddnw;  onrì  a  esgijnodd  drwy  newi 
lle  fel  yr  oerìrì  yn  ddyn  :  eto  y   cyfryw  oed 
undeb  >  ddwy  natur,  fel  y  dywerìir   i   Gri 
c>fan  esüjn;  >r   hwn  a   rìrìisgynodd  yw  ] 
hwn  hefyd  a    esgynodd.     Y  Person  a   ddi 
gjnorìd  i  undeb  à  djnoliaeth,  yw  yr  hwn 

esgynodrì      a'r     drìjnoliaeth    hòno    gandd 
f  gornwch  jr  holl  nefoedd  ;  jn  mhell  uwc 

law  brô  yr  awjr,  a'r   holl  nefoedd  wybren 
a  gweledi£,  i'r  drydedd  nef,  i  eistedd  ar  rìd 
heulaw  y  Mawredd  yn  y  gornwch  leoedd,  , 
i  fod  ag  awdurdod  ganddo   ar  baw  b   a  ph< 
pelh  yn  >   nefocdrì  ac  ar    y   ddaear.     +  Ftl 
cýflawnai  bob  peth  a  berthyu  i'w  waith  c> 
ryn^ol;    fel    y   cyflawnai    efe    ei   eclwys, 
weinirìo^ion,  a'i  holl  saint,  â  phob  douiau 
grasau  o'i  uyflawnrìer  ti  bun  ;  rv  I  y  c>íìawn 
holl  fwriadau  arfaethtd   Duw  ;  ac  fel   y   n 

lawnai  nefoerìrì  a   daear   â'i   o^onianl :  fiel 
>fl,iv.  nni  hefyd  bob  prophwydoiiaethaù  a 

rìano  ei  hnn  a*i  eglwys,  ag  s>dd   eto   heb 
cyfl^wni.     Dtchreucdrì    y    cyflawni    hyn 
d<:vrìd  v  prntecost,  ac  e   barhá    Crist    i  g 

h>rì    ddiwedd   y   byd,  hyd  ont  ch; 
un  ai  oütii  ai  ej 

elyuion,  fciu  allan  o'i  ríryforau  bieninol  fei  |  la .%  r-o  bob  peth 
hun.  Lte  .i  gymmerodd,  r.eo  a  ddcrbyniodaì  11  e*  Ac  efe  a  rodütS  rai  )H  apo 

te\  y  rhoddoi  1  ddynion.  Byddái  buddutol' -  [ iö]ìon  4- a  r|)ai  yn  prophwydi,  Jarh 
hiet'awyr   gynt    yn    »«•'»  nrh«iMíi»J 
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I  Perffe.ithiad EPHES.  IV. 
yr  egìwys. 

h /efengylwyr,  ̂   ||  a  rhai  yn  fugeil- 
.id  ac  yn  athrawon ; 

«  .dn.  8    nen.  2.  20.  a  3.  5.  Rhuf.  10    14.  15.  1   Cor.   12. 
Jud.   17.    Dat.  18.  20.    a  21.   14.         /  Act.  21    8.    2  Tii 

5.        #2  Croü.  15.  3.  Jer.  3.  15.  Mat    28.  20 
,uf.  12    7.  I  Cor.  12.  29.  Heb.  5.  12.  1  Pedr  5.  1—3. 

*  Yn  gyntaf  peth  wedi  derchafu  i'w  ogon- 
nt,  efe  a  dywalltodd    yr    Ysbryd   Gíân  yn 
elaeth  ar  ei  apostolion  etholedig  ;  feì  trwy 
I    gweinidogaetb,    a    thrwy    arddodiad   eu 
iwylo  hwy,  y  caffai   dynion    pech.idurus  eu 
wneyd  yn  gyfranogion   o'i   iachawdwriaeth 
'_  ac  o  ddoniau  ysbiydola  galluoeddgwyrth- 
»1  yn  ehelaeth  :  ac  fel  y  caff.ii  yr  eglwys  yn 
ír  oesoedd  i  ddyfod,  ddeibyn  pob  gwiriou- 
|id  dwyfol  oddi  wrthynt  hwy  ;  yn  enwedig 
rhanau    hyny  o'r  ysgrythyrau   a  ysgrifen- 

'yd  ganddynt  hwy,  a  thàn  eu  golygiad  hwy, 
fod  fel  maen  prawf  cristionogaeth   a    thry- 

yr  eglwys.    +  Yn    nesaf  i'r  apostolion 
roddes  brophwydi,  neu  ddysgawdwyr 

nghjffredin,  wedi  eu  cynnysgaeüiu  a  dawn 
rophwydol,  ac  yn  llafurio  mewn  darostyng- 
id  i'r  apostolion.     Sylwyd  ar  y  prophwydi 
yn  o'r  blaen,  Act.  11.  27,  ac  mewn  amryw 
inau  yn  yr  epistol  cyntaf  at   y  Coriuthiaid. 

Efe  a  roddes  rai  eraill  yn  "  efengylwyr,"  i 
regethu  o  ddinas  i  ddinas  gyda'r  apostolion, 
1  eu  cynnorthwywyr,  a  thàn  eu  cyfarwydd- 
1  bwy.     Swyddogion   anghyffredin  oedd  y 
lai  hyn  hefyd,  yn  cael  eu  dewis  gan  mwyaf 
an  yr  apostolion,  yn  ol  cyfarsvyddyd  yrYs- 
yd  Glan,  i  gyd-lafurio  â  hwynt  fel  y  sylw- 
d,  ac  i  ofalu  am  yr  eglwysi  yn  eu  habsenol- 
eb  hwy.     ||  Tybia  rhai  mai  yr   un  swydd  a 
eddylir  wrth  fugeiliaid  ac  athrawon ;  a  chàn 
ia  ddywedir  yma  rhai  yn  fugeiliaid,  a  rhai 
'ti  athrawon,  yn  yr  un  dull  gwahaniaethol 
g  y  dywedwyd   am   y  swydd.»u   o'r    bl.ten, 
ellir  nieddwl  mai  dan  enw  ar  yr  un  s-uydd 
dyw  :  ond  íybia  eraill  mai  dwy  swydd  wa- 
lanol  a  feddylir  ;  y  "  bugeiliaid"   yn   wein- 
jdogion  cyflawn  a   sefydlog   mewn   eglwysi, 

fi'r  "athrawon  "  yn  pregethu    yn   achlysuroì 
ic  yn  deithiol,  heb  eu   neiîlduo  i  holl  waith 
y  wekiidogaeth.    Swyddogion  anghyffredin, 
\\m  yr  oes  hòno,  oedd   y    tri  math  cyntaf  a 
::nwir;  ond   swyddogion   cyffredin,  i  fod  yn 
wt  eglwys  yn  mhob  oes,  oedd  y  bugeiliaid  a'r 
uthrawon,  pa  un  bynag    a  oes  gwahauiaeth 

•hyngddynt  ai    nid  oes :   rhai    i  ddwyn   yn 
inlaen  y  gwaith  a  ddechreuwyd  gan  yr  apos- 
iolion  a'r  efengylwyr  ydynt. 
!  12  Ä*I  berfifeithio  y  saínt,  *fi 
Iwaith  y  weinidogaeth,  *  +  i  adeilad 
i'corph  Crist: I  *  Luc22.  32.  Ioan  21.  15-17.  Act.  9.  31  »11.23  a!4 
|Í2,  23.  a  20.  28.  Rhuf.  15.  14,  29  2  Cor.  7.  1.  Phii.  1.  2ö! 
K.  »2.  12-18.  Col.  1.  28.  1  Thes.  5.  11—14.  H«b  6.  1 

!!  i  i7i  „  '  Act>  ,!  17'  25-  *  20  34-  Rhuf-  >«•  7-  1  Cor. 
r  ,k^JS0T-  3-  8-  »*■>•«  5.  18.  a6.  3.  Col.  4.  17.  1  Tîw. 

12  2  Tim.  4.  5,  11.  *  adn.  16.  29.  Rhuf.  14.  19.  a  15. 
:}■  1  Cor.  14.  4a  5,  12,  26  2  Cor.  12.  19.  1  Thes.  5.  11 
i   Gwel  ar  adn.  4.— pen.  1.  23.  Col.  1.  24. 

*  Y  dyben  mawr  o  roddi  y  swyddogion 
jiichod  yn  yr  eglwys,  a'u  cynnysgaethu  hwynt 
p  u  gwahanol  ddonian  a'u  grasau  nefoî 
oedd,  "  i  berffeithio  y  saint ;"  pírffeithio 
uifer  y  saint,  a'u  pei  ffeiìhio  mewn  gwybod- 
iaeth,  sancteiddrwydd,  a  phob  dawn  a  gras 
iysbrydol.  +  Efe  a'u  rhoddes  hwy  hefyd  yn 
'u  gwahanol  swyddau,  i  gyflawni  gwaith  y weinidogaeth  yn  ffyddlawn,  llafurns  a  diwyd, 
*c  fel  y  byddai  pregethiad  yr  ef^ngyl  yn 
^redadwy,  ac  yn   effeithiol  i   bob  dyben  ys- 
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brydol  ac  achnbol.  ]  Ac  efe  a'u  ihodrles 
hẁyntfelly  i  adeiladu  corph  dirgele<Iig  Ciist, 
yr  eglwys,  mewn  goleuni,  flfydd,  catiad, 
ílawenydd,  a  phob  ufudd-dod  sanctaidd  ;  ac 

i.  hefyd  í  chwanegu  yn  barâus  at  yr  eglwys  y 
cyfryw  a  fyddant  gadwedig  ;  ac  i  chwanegu 

addasrwydd  y  credinwyr  i'w  gwahanol  sef- 
yllfaoedd  yn  yr  eglwys,  er  prydferthwch  a 
harddwch  yr  holl  adeilad.  Mae  rhai  yn 

daillen  yr  adnod  hon  fel  hyn  : — "  I  ber- 
ffeithio  dynio/i  sanctaidd  i  waith  y  weinid- 
og-ieth,  i  adeilad  corph  Crist :"  ac  eraill  yn 
ei  darllen  fel  hyn:— "I  waith  y  weinidog- 
aeth,  i  berffe.thio  y  saint,  i  adeilad  corph 

Crist." 1 3  m  î  Hyd  oni  ymgyfarfyddom  ol! 
fyn  undeb  ífydd,  n\  a  gwybodaeth 
Mab  Duw,  °||  yn  wr  perfFaith,  §  at 
fesur  oedran  p  cyflawnder  Crist : 

m  Gwel  ar  adn.  3,  5.— Jer.  32.  38,  39.  Ezec.  37.  21,  22. 
Zeph.  3.  9.  Zec.  14.  9.  îoan  17  21.  Act.  4.  32.  1  Cor.  1. 
10  Phil  2  1,2,3.  «  Es.  53.  11.  Mat.  II.  27.  Ioan  16.  3. 

a  17.  3,  25,  -26.  2  Cor.  4.  6  Phil.  3.  8.  Col.  2.  2.  2  Pedr  1. 
1—3.  a  3     18.  1  Ioan  5.  20  o  adn.  12.  pen.  2.  15.    Col.  1. 

28.         p  Gwel  ar  pen.  1.  23. 

*  Hyd  oni  ddelom  oll,  yn  ol  y  Saesoneg  : 

yr  holl  gredinwyr  o  ddechieu  y  byd  i'w 
ddiwedd,  yn  dyfod,  ncu  gyrhaeddyd  i'r  un 
inàn,  neu  at  yr  un  peth,  ac  felly  yn  cyd-ym- 
gyfarfod  oll,  tmewn  undeb  ffydd  ;  un  ai  yr 
undeb  o  ysbryd  a  chariad  mae  ffydd  yn 
weithredn  yn  y  saint,  neu  ynte  undeb  golyg- 
iadau  yr  holl  saint  am  Wtthddrych  mawr  ac 
athrawiaeth  y  ffydd,  yr  hyn  nid  ydyut  wedi 
ei  gyrhaeddyd  eto.  %  Gwybodaeth  ysbrydol 
a  phrofiadol  o  Fab  Duw,  yn  ei  Berson,  ei 

ogoniant,  a'i  iachawdwriaeth  fawr  :  neu 
gydnabyddiaeth  o  Fab  Duw,  nid  gwybod- 
aeth  hanesiol  a  dieífaith  ;  ond  gwybodaeth 
yn  gweithio  cymmeradwyaeth  o  hono,  cariad 
ato,  hyder  ynddo,  ufudd-dod  iddo,  a  chyd- 
ynaffurfiad  sanctaidd  âg  ef.  j|  Yma  mae  yr 
holl  eglwys,  corph  dirgeledig  Iesu,  yn  cael  ei 
chyffelybu  i  un  dyn,  er  dangos  ei  hunoldeb ; 
<*.c  i  wr  perffaith,  wedi  myned  trwy  y  gwa- 
hanol  dymmorau  o  febyd,  ienenctid,  &c  ,  i 
gyflawn  oedran,  maintioli,  a  synwyr;  er 
dangos  ei  pherffeitbiad  hi  yn  y  diwedd  yn 
ngwybodaeth  Mab  Duw,  ac  ar  ei  ddelw 
sauctaidd.  §  Fel  hyn  caiff  yr  holl  eglwys, 
(a  phob  gwir  gredadyn,)  gynnyddu  a  chyr- 

haeddyd  hyd  at  yr  hyn  a  ellir  ei  alw  "mesur 
oedran,"  neu  yn  ol  y  Saesoneg  mesurmaint- 
ioli  "  cyflawnder  Ci  ist  ;"  gan  gyrhaeddyd  y 
graddau  uchel  hyny  o  ras  a  sancteiddrwydd, 

a'i  gwna  hi  yn  addaä  i  fod  yu  breswylfa 
wastadol  a  thragywyddol  iddo  ef,  ac  i'w 
Ilenwi  a'r  arwyddion  mwyaf  gogoneddus  o'i 
bresenoldeb  a'i  ewyllys  da  ef:  er  na  bydd 

neb  yn  gyd-radd  ág  ef,  eto  bydd  pawb  o'i saint  mewn  rhyw  rarldan  yn  gyffelyb  iddo 
ef.  Ynfydrwydd  coeg  ffol  yw  casglu  oddi 
wrth  y  geiriau  uchod,  y  bydd  y  saint  i  gyd 

yn  eu'cyfodi  yn  y  dydd  diweddaf,  yn  gym- 
tiwys  yr  un  oedran  a  maintioli  ag  oedd 
Crist  pan  fu  efe  farw  ;  nid  am  oedran  a 
maintioli  corphorol  y  dywedir,  ond  am  ber- 
tfeithrwydd  ysbrydol  yr  eglwys  yn  y  dydd 
diweddaf. 

14  *Fel  na  byddom  ̂ mwyach  yn 
blantos  r  \  yn  bwhwmman,  J  ac  yn 
ein  *  cylch-arwain  ||  â  phob  awel  dysg- 

4  K  2 
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eidiaeth, 
M  trwy 

i  ymarweidu. 

th,      l  §    trwy      hoceed      dyriÌOH,|eu  "  cyd-gyniiull/*  a'u  ■  cyfadd.tsn  >tl  d.tfnus 

çyfrwysdraiçynllwynidwyllo:!*  °ami'«,liaU»  a'" ,"  cyd-gy>syìitu  '  rei  cym- _.M.9 .  MÍt  .i8  3.4Tcor.3.  í  *.  .  u  ,í  ii.b    mai?rtn    gymiml,    I  a    phob  e>  i,,nn|,   neu 
.  12-u.      r  Act  20.  30,  31.  R..uf.  16.  ,7,  i8.  2  Cor.  ii.  jaeîod,  yn  wtsanaet  hgar   i   drosg!w>ddo  c¥nr 

!Ŵ5V,A?i  í  ì  ,riinCü,1  S  V2-  i?  îft  1  îSt '  Wftf  í  iíri'  ;  ■'  >n  ol  lll!,lhoi  vNetVhredT«l 
3.    »4.3.    Heb.  13    9.     -2  Pedr2.   1-3.'     l'loaù'J.   Ii>,  26.  j  >T     *  5>P,'>'d   <*  ai    Lob    at'lod     >ll    ol    ei   raẄ, 1  Co. .  . 

24.  II,  24.  2  Cor.  2.  17.  .4  2. 
10.  2  Pedr  2.  18.  Dat  13  ,1—14 
a  59.  3.  M,ca  7    2.  Act.  23.  21. 

*  Ffuifiwyd  yr  no)l 
uchod,  i'r  dyben  fel  na  byddai  y  crediuwy 
mwyach  yn  blantos  niewn  gwybodaeth  a 
phrohad  :  \  ac  felly  yn  bwhwniin  iríeWtì  an- 
wadalwch  trwy  dditfyg  gwybudaeth,  barn,  a 
gwendid  ffydd.  %  Vn  yagafn  ac  ansefydlog, 
fel  llongau  heb  fal»earü  yndd>nt,  yn  cael  eu 

cylch-arwain  a'u  tafin  gan  y  gwynt  a'r  tòn- 
au  ;  neu  fel  cymyláu  dìddwfr,  a  gylch-ar- 
Weinirgan  wyntoedd.  ;|  Sef  gan-athrawiaeth, 
a  phob  gau-aíhrawiaeth,  y  rhai  sydd  feí 
awelon  cr>fion  o  ran  eu  çrỳm  a'u  hauwadal- 
wch.  §  Cyfeiriad  sydd  yma  at  chwareuwyr 
Cgamblers)  cyfiwys  a  dichellgar,  yn  twyllo 
gwirioniaíd  o'u  harian,  neu  ý  peth  y  chwar- 
euant  am  dano:  trwy  gau  resymau  c>  frwys, 
yr  oedrî  y  dynion  hocedu3  h>n  y«  cyullwyn 
i  dwyîìo  eueidiau  anwadal  oddi  wrth  y 
gwirionedd  i  gredu  cyfeiliorni. 

15  **  £ithr,gan  fod  yn  gywir  mewn 
cariad,  ¥  t  cynnyddu  o  honom  iddo  ef 

ym  mhob  peíh,  z  %  yr  hwn  yw  y  pen, 
sef,  Crist : 

*  ado.  25.  Zec.  8.  16.  2  Cor.  4.  2.  a  8  8.  y  pen.  2 

21  Hos.  14.  5-7.  Mal'.  4.  2.  I  Pedr  2  2.  2  Pedr  3  18 z  Gwe,  arpen.  I.  22.— a'5.  23.   Col.  1.  18. 

*  Neu  ddilyn  y  gwiiionedd  mewn  cariad 
a  glynu  ìnewn  cariad  wrtho  :  dywedyd  yn 
gýwir  am  wirionedd  yr  efertgyl,  a  d.tdlan 

droüto ■;  a  hyny  niewn  cariad  at  G-ist,  at  y 
gwirionedd,  ac  at  eneidiau  dynion.  f  Fel 
hyn  ni  a  gynnyddwn  yn  tnhob  peth,  i  agos- 
ach' cymdeithas  â  Christ,  a  chydyrŵffurfiad 
sanctaidd  âg  ef,  trwy  dd>  lanwadan  a  rhin- 
wedd  yn  deilliaw  o  hono  ef,  yn  ol  ei  gyfar- 
wyddýd  ef,  ac  i'w  ogoniaut  ef,  t  f'el  aelod  - 
au  bywiol  c/r  corph  hwnw  mae  eft  yn  Bcii 

iddo,  o'r  hwn  mae  yr  holl  gùrph  i  gyd  yn 
derbyn  ei  holl  fywyd,  ei  nerth,  a'i  iechyd 
ysbrydol.  i  "  Gan  fuá  yn  gywir  mtíwn  car- 
iad  :  cofied  holl  weiriidogion  y  gair  yn  enw- 
edig,  mai  dyben  y  weinidog  setb  >  w  cadw 
heddwch  a  chariad,  yn  gyst.d  ag  athraw- 
iaeth  gytmr,  iawn  drefn,  a  dysgybìaeih  yn 
yr  eglwyg :  heb  lyyn  ni  bydd  dim  "  cyn- 
nyddn  yn  mhob  peth  iddo  Ef." 

i  Ugo  3.  4.  í  Mat .  |ei  fesur,  ei  ddawn,  a'i  U  yn  yr  e^l^y» 

ì^lö.^uHuuw  S'Ì$>','.|,yn  *>d<1  ercynnydd  i'r  holl  gorph,  i'w laHeiladii  ei  hun  mewn  cauad.  Mae  >ma 

gyiílluh  neu  drefn  gyfeirîad  a'ynlWg  at  y  corph  dynol,  yi  hwn  a gyfansoddir  o  amryw  gyminaîau  ac  atlodau, 
wedi  en  cyssylltu  y,n  ngh>d  drwy  ao.ryw 
rwymynau,  a  chwedi  eu  dodrefnu  â  mau, 

gewynah,  a  Ilestri  eraill  o  gyimindeb  o'r  pen 
i  bob  rhan  o'r  corph,  yr  hwri  drwy  y  motUl 
ion  hyn  a  feithrinir,  a  ysg<»gir,  a  gr>  feir,  ac 

add>giri'ẁ  gyflawn  nerth  a'i  fainüoli.  Q 
na  byddai  yr  eglwys  fel  hyn  ! 

17  e*  Hyn  gan  hynnyyr  wyf  yn  eí 
ddywedyd,  ac  yn  ei  •'dystioläethjj 

^yn  yrArglwydd,  h  \  narodioch  chwí 
mwyach  fel  y  mae  y  Cenhedloedd  er: 

aill  yn  ihodio, '  %  yn  oíèredd  eu  medi 

wl ; 

e  I  Cor.  1.  15.  a  15.  50.  2  Cor.  9.  6.  G*I  3.  17.  Col.  % 
4.  /NeK.°  29,30.  a  13.  15.  Jer  42.19.  Act  r  40 
a  18.  5.  a  20.  21.  Gal.  5.  3.  I  Tbe».  4  6.  e  1  Tiie»  4. 
2.  I  Tira.  5.  21.  a  6.  13.  2  Tim.  4.  1.  h  ödn.  I,  2S.  u<l 

2.  1-3.  a  5.  3-8.  Rhuf.  I.  23-32.  I  Cbr.  6.  9-11.  G*1'5 
19—21.      Col    3.  5-8.      1   Pedr  4.  3,  4;  i  Salm  94    8-H Act    14.  15. 

*  Fel  y  byddai  i'r  cristionogiou  yn  F>ph«8 
us  wasanaethu  eu  gil>dd  mewn  cariad,  \ 
chynnyddu  yn  mhob  peth  iddo  Kf,  y 
mae  yr  apostol  yn  galw  arn>nt,  nid  >n  uni) 

fel  cynghorwr  caredig,  ond  l'el  un  yn  t>stiol aethu  iddynt,  ac  yn  eu  gon  hymyn,  yn  env 
a  thrwy  awduidod  yr  Arglwydd  lesu  ;  im 
rodient  hwy  mwyach,  ar  ol  gwneyd  profe  I 

o'r  efengyl,  fel  yr  oedd  y  Cenedloedd  n  aii 
yn  rhodio;  ond  y  dylasent  ddangos  y  fai!1 
wahaniaeth  mewn  ysbiyd,  tymher,  ac  yiiii 

ddygíadau,  ag  oedd  yn  gweildu  i'w  gílwtd; 
ígaeth  sanctaidd,  a'u  proftes  o'r  elen«y,; 
X  Y  "  meddwl,"  sef  yr  lu»ll  ranau  arddercH  I 
ocaf  o'r  d>  n  wedi  myned  yn  ofer,  yn  yn; 
ddifyru  ar  bethau  gwaeliuii  a  gwtifek)n  j  >j 
byd  ;  eilunod  a  mwyniant  tiiawdol,  ptlb» 
siomedig  a  rhy  isel  i  greaduriaid  ìlwsyniol. 

18  *  *  Wedi    tywyllu    eu    deal1] 
tywyllu    eu 

t  v/edi  'ymddieithrio  oddi  wrth  fvt& 
edd  Duw,  m  \  trwy  yr  anwybodaet 
sydd   ynddynt,   [[trwy   ddallineb  e 

16  *  O'r  a  hwn  y  mae  yr  holl  írornh  I      -tsaim74.2o.  >ns.  j_s.  e»  44.  i 8-20.  a4d.  5 A   ,      i       1.        •  ,        J  J    „         ,.°       *\,        Ait.   17.30.    «26    f7,  t8.   RÄuf.  1    21-23,  ».    \  C&r    t. 
j  wecli  ei  sryd-ymo'ynnull  ai  a:vd-  2  cUr.  4  4 .  g»i.  4. 9.  1  :Ti,e9  ♦.  5.     1  Rh»f.  s.  7, 9.  < 

«-«.«;     11*  +*  1       lT  1  &J    1        1.2Í.  l.go4.  4.         m  Rhuf   2    ií.   1  Idan  2    11. 

gyssylltu,  Jtrwy  pob  cymm'al  Cynnal-       ♦  Yr  oedd   dëall  y    Cenedîoedd  pagailaid 

iaeth,  c||yn  olynerthol  weitîirediad  we(li   ̂   dywyiia  gan   f-ichder,   rh-aftei *rryì  r«oo,^  «^k  .1,   c  Ai       |  chwantau    cnawdol,    ac   eilnn-addoliaefh; 
ym  mesur  pob  rhan,  §  yn  gwn^uthur  hyny  ht,fyd  (trwy  ,;eith«ediad  Satan,  duw 
Cynnydd    y    COrph,    rfl'w    adeiladu   ei   byd  hwn,  yr  hwn  syddyn  dallu  me(Ul>Hap hun  mewn  cariad. 

«  Gwel  ar  adn.  12.  *  Job  10.  10,  lî.  Salm  139.  15,  16. 
1  Cor.  12.  12-28.  Col.  2.  19.  c  (>en  3.  7.  I  Theë.  2.  13. 
d  adn.  15.  pen.  1.4.  a  3  17.  1  Cor.  8  1.  .  13.  4—9,  13. 
.  14.  I.  Gal.  6.  6,  13,  14.  22.  Pbil.  1.  9.  Col.  2.  2.  1  Thes. 
1.  3.  a3.  12.  a  4.  9,  10.  2  The».  I.  3.  1  Tim.  I.  5.  I  Pedi  í. 
22.  1   loao  4.  10. 

*  O'r  hw  n,  sef  Crist,  fel  Pen  yr  holl  gorph 
dîrgeledig,  sef  yr  eglwys,  yr  hori  a  wnair  i 
fynn  o  lëwer  o  aelodau  ;  i  y  maent  orl  wedi 

—      '         Q23 

rhai  digred:  ychydig  gwelj  ỳw  dynion 
ianol  eto,  erbyw  yn  ngwlad  a  sŵn  yr  efen 
yl.  +  Buchedd,  neu  fywyd,  o  debygiwyc 
sanctaidd  i  Dduw,  o  ymroddiad  cyson  I  wa 
anaeth  Duw,  a  chwedi  deilliaw  yn  ddcchre 
oí  o  Dduw.  Yr  oedd  y  Cenedloedd  nid  \ 
unig  >n  ddíeithr  i  hyn,  ond  hef>d  weöi  fr 
ddieithrio  megys  yn  fwriadol,  yn  wir  fodd 
ac  yn  weithredol ;  yn  castlu  addýsg,  ac  h 
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yr  hen  ddyn. 

wyllysio  gwybod  ei  if>  rdd  ef.  Mae  y  gair 
ymddieithno"  yn  arwyddo  gweithrediad 
bobl  tu  hunain,  ac  nad  oeddynt  felly  yn 
iechreuol  yn  Adda.  %  Yt  oedd  yr  ymddi 
.thriad  hyuy  yn  tarddu,  nid  o  dditfyg  cyn- 
eddfau  a  dëall  naturiol,  ijhc  o  ddiffyg  niodd- 
...  gwybodaeih  yn  unig  ;  (Rhuf.  1.  19,  20,) 
nd  o'u  hannwybodaeth  gwirfoddol  hwyut  : 

u  bod  yn  caru  y  tywyllv\ch  yn  fwy  ua'r 
oleuni.  i|  "  Trwy  ddallineb  en  calon  ;"  dy- 
edir  fod  y  gair  Groeg  (pôrôsin )  4yn  ar- 

tvyddo  caledrwydd  hefyd,  a  childynrwydd 
;wrtl.nysig,  ac  niae  yn  cael  ei  gyfieithu 
^elly  mewn  ainrai  fànau.  Yr  oedd  y  dëall, 
ieu  y  galluoedd  dëallawl  a  rhesymol,  yn 
ael  eu  tyw>l!u  gan  ddalliueb  a  chaledrwydd 
1  galon  ;  a  llygredigaeth  aíian  a  gwrthnysig 
/r  effeithiau,  (ajfactians)  yr  hyn  a  feddylir 

pvrth  y  "  galon  '  yn  y  fàn  hon. 
19  *  Y rhai  wedi  n diddarbodi0  f  a 

/mroisanti  drythyllwch,  \i  wneuthur 
Dob  aflendid  yn  p  un  chwant. 

41  1  Tim.  4.  2.  o  Gwel  ar  ad_ .  17.— Rhuf.  1.  24—26. 

Pedr  4.  3.         f  Job  15.  16.     Es    56.  11.     2  Pedr  2.  12— 14, 
Î.Jud.  II.  Dat.  17.  1-6.  a  18.  3. 

*  Fel  hyn    yr   oeddynt    wedi    ymsyfrdanu 
an    egwyddorion    gdu,  chwedlau  Jlygredig, 
c    arfuion    pechadurus   o    ormod    rbysedd, 
yd  oni  cholUsant  bob  teiuílad  o  gydwybod. 
phob  syniad  am  weddeidd-dra,  harddwch, 
moesoldeb  ;  t  ac  felly    rhoddasant   eu  hnn 

ain  i  fynu  i  goledd  eu   tutddiiidau   cnawtíol 
lyn  ddiymattal  ;  :%  ac    i   gytìawni  y  pechodau 
jaflanaf,    atgasaf,    a    mwyaf    armaturio!,    >n 
jgynddeiriog  o  awyddus  :  y  r  oeddynt  yn  ym- 
llosgi  yn   eu  chwantau  tutnewnol,  ac  yn  eu 
cyflawni    mewn    gweithredoedd    allanol  yn 

jdra  digywilydd,  ac  heb  ofalu  ('iin  ain  y  can- 
jlyniad.      '  Diddarbodi  :"   ap;Jgtkotes  y w  y 
gair  Groeg,yn  arwyddo  braeniad,  marweidd- 
iad,    hollawl    annheimladi  wydd,    a'r    gradd 
eithaf   o    armobaith  ;    a    th>bia  rhai  fud    yr 

apostol  yn  meddwl  y  ewbl  o'r  ptthau  uchod 
Syn  y  gair  ofnadwy  o   rymi;s  hwn.     Yr  oedd 
.  y  Ccnedloedd  heb    obaith  ganddynt,  ac  heb 
i  ûduw  yn  y   byd  ;  ac    atn    hyny   yn   yrniôi  i 
idryihy  llwth    a  phob  aflendid  yn  un  thwant. 
Ni<!  yvv  y  gair  yn   un  màn   arall    yu   yr  ys- 

jgrythyr. 

20  *  Eitìir  «chwychwi  nid  felly  y 
idysgasocii  Grist; 

q  Luc  24.  47.  íom  6.  45.  Rbilf.  6.  I,  2.  2  Oor.  5.  14,  15. 
Tit.  9    11  —  14.  I  Ioan  2.  27. 

*  Ond  am  >r  Ephesiaid  crefyddol,  nid 
felly  y  dysgaaetit  Grist,  neu  y  grefydò  hono 
__M  Criat  yn  Addys->dd  ac  yn  Addysg  o 
hói.i  ;    yn  ?>  hvedd  -a   chanol-bwynt   ei    huìi 

oedd  yr  aihrawon  hyn  mae  yn   debyg,  wedi 
cael  ll.iwer  0  le  yn   Rphesu«. 

21  *()s  bu  i  chwi  ei  r  glywed  ef, 

f  ac  os  dysgwyd  chwi  ynddo,  *  \  megis 
y  mae  y  gwirionedd  yn  yr  Iesu: 

r  Mat  17  5.  Luc  10.  16.  lo*r>  10.  27.  Act.  3.  22,  23. 
Heb  3  7,  8.  «  p«"  1.  13.  Salm  45.  4.  a  85.  10,  11  lo^n 
1.  17.  a  14.  6,  17.  2  Cor.  I.  20    a  11.  10.  1  loao  5.  10-12,20. 

*  Os  bu  i  ehvw  ei  glywed  ef  yn  etfeithiol 

yn  llefaru  wrthych  yn  yr  efengyl,  Mwy  wein- 
idogaeth  ei  apostolion  a'i  v\  ir  genadon.  M.:e 
dau  fiith  o  iíywed  Crist,  sef  clswed  ei  air  ef 

â'r  glust  oddi  allan,  a'i  glywed  ef  ei  hun «{ 
megys  yn  y  gair  :  clywed  ac  heb  glywed  yw 
y  naiìì;  a  chlywed  yn  eífeithiol  i  fywyd  yw 
y  fltÜ,  tOsgoKin\yd  chwi  yn  dumewnol 

ac  yn  achuhol  canddo  ef,  trwy  ei  air  a'i  Ys- 
bryd;  Ji  dderbyn  y  gwirionedd  yn  ei  bur- 
deb,  m^gys  y  mae  y  n  yr  Iebu,  ac  nid  fel  y 
mae  wedi  cael  ei  lygru  gan  rai,  a  biegethr-.nt 
ryw  gymmysgedd  dàn  enw  efengjl  Crist. 
Maeyrho'.l  v\irionedd  ynddo  ef  tel  rnewn 
trysordy,  i'w  gyfranu  o  hono  ef  i'w  eglwys, 
trwy  y  gair  a'r  ordinhadau.  "  Os  bu,  os 
dysgwyd  :"  nid  os  o  ammheuaeth,  ond  yn 
hytrach  o  gadarnád,  yw  yr  os  (eige)  yma  ; 
(Gwèl  ar  pen.  3.  2,)  eto  yr  oeod  yn  g  dw  ar 

yr  Ephesiaid  i  chwilio  eu  hunain  yn  ddifrif- 
ol,  a  oeddent  wedi  clywed  a  dysgn  yn  effeith- 
iòí  ac-achnbol  y  gwirionedd  fei  jr  oedd  yn 

yr'lesu. 
22  l  *  Dodi  o  honoch  heibio,  Mf° 

ran  yr  ymarweddiad  cyntaf,  x|yrhen 
ddyn,  ||  yr  hwn  sydd  lygreclig  §  yn  ol 
y  ychwantau  twyllodrus; 

t  adn.  25.  1  S=ini.  1.  14.  Job  Ì2.  23.  Ezec.  18.  30-32- 
.1.  2.  II.  a  3.  8.  Heb.  12.  1.  Lgo  1.  21.  1  Pedr  2.  1,  2. 
Gwet  ar    adn.   17.-pen.  2.  3.      Gal.  «.  13.      I    Pedr  1.  18. 

:  Rhuf   6.  6.      C.l.  3.  9.  y  Diar.  11.  18. 
(.  Rhuf   7.  11.   Tit.  3.  3.    Heb.  3.  13.    Iago 

2  Pedr  2  7. 
Jer.  ̂ 9.  16.  C 
1.  26.  2  Ped 

*  Dodi  heil;io  fel  ben  ddilîad  bndron,  na 
byddom  yn  rneddwleu  gwi?go  byth  mwyach. 
Mae  hyn  mewn  cyíerbjniad  i  wiëgo,  adn. 

24,  ac  o'r  un  yisiyr  a  m^rwâu,  Colos.  3.  5,  a 
chroeshoelio,  Galaf.  6.  14.  t  "  Yr  ymar- 

weddiad  cyntaf,"  sef  eu  hymai  weddi.id  a'u 
ha:  i'er-ion  gynt  yn  tn  'stâd  o  b^ganiaeíh  ac 
annwybodaeth :  gweUo  beth  oedd  hyny  yn 

adn.  Í6,  19  ;  a  pen.  2.  3.  %  "  Yr  hen  d<ì>n," 
sef  yr  anian  bechadurr.s  a  ddtiby niasent  o 
Âdda  íytfhicdig,  ||  ac  yr  hon  sydd  lygredig 

y  n  ei  lioll  igwyddorioa  a'i  n\^;yd;-.ii,  $  yn  ol 
y  chwantau  cryrìon  ac  afìan  aia  bc  thau  byd- 
ol  a  chnavidol,  y  rhai  syddyn  siomi  disgwjl- 
iadau  dynion,  yu  iwylio  eu  lunti.îiau,  ac  yn 

eu  gwneyd  yu  dwyllwyr  i'w  gilydd  :  feî  hy  n 
gelhr  eu  j^alw   yn  chwantau    is\yllodrus,  neti 

atiir^w i,.ethau,  ei 'haddewidion,  ei  l.ordina'd- j  yn  chwantau  tû>l!.     CyssÿHla  ihai  yr  adnod 
au,  a'i  dyledswyddaa.  Nid  feily  y  dy&gasentj  hon  â'r  aduod  o'r    blaen,  ac    âr  adnod  gau 
hwy  Gri  t,  i  fyw  í'el  eu  cyiiunydi 
aidd.  Mae  rhai  >n  dail'eu  y  geirian  fél, 
hyn:— Eithr  nid  feily  chwi ;  chwi  a  ddysg- 
asoch  Grist.  Mae  y  geiiiau  yn  arwyddo  et- 
allai,  bod  rhyw  fath  o  ddysgu  Criét,  «g 
oedd  yu  gadael  dynion  i  fyw  jn  y  pechodau 

a'r  afrëolaeih  a  grybwyllwyd  uchod  ;  ac  ef 
allai  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  rai  athraw- 

■cn  a  alweut  eu  hunain  yn  gristion<  gioo,  ond 
^id  oeddynt  yn  gofalu  nemawr  am  ddy?gu  na 
twasgu  crefydd  ymarferol  ar  y  bobì.  Mae 
aniryw  ranau  yn  epistolau  Paul  yn  dangois 
mai  felíy  >r  oedd  mewn  ihai  mànau,  er  nad 

gion  pagan-i  lym>l,  fel  hyn  : — Chwi  a  ddysgwyd—  i  ddodi 

heibio  yr  hen  dd>n—  ac  i  ymadnewjdthi  -yu 
ysLr>d  eich  meddwl."  D>mabeth  ywdysgu 
yn  effeithiol,  megys  y  m;.e  y  gwiriontdd  >u 
yr  leíu  ;  a  phwy  b\nag  nid  ydynt  yn  dy?gu 
hyn,  nid  >('yut  yn  dysgn  ynddo  na  chanddo 
ef  a'i   Ysbryd.     Gwel  Tit.  2.  11,  12. 

23  *  *  Ac  ymadnewyddu  a  \  yn  ys- 
'pryd  ercb  meddwl ; 2  pen.  1    10.    S^lm  51.  10.    Ezec.  U.  19.    8  17.  31.  a  36. 
28.      Rhuf  .12.  2.    'Ccl.  3.  10.      Tit.  3.  5.  a  P.Luf.8.  tí. 
1   Pedr  I.  13. 

*  Yrnadnewyó'du  ar   y  cyntaf,   yn  yr    ad* 
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genedliad  ;  ac  ymadnewyidu  fwy-fwy  yn 
barâus  o  hyd  :  mae  eiaiau  adnewyddu  yn 
wastadol  ar  y  saint ;  ac  mae  dj>  sgeidiaeth 
Crist  yn  gwueyd  hyny,  ac  yn  eu  gweithh» 
hwythau  i  latur  ain  hyny.  tGalltioedd  ar- 
dderchocaf  yr  enaid  ;  y  rhai  a  fawrygai  y 
Philosophyddion  raòr  uchel,  ac  a  dybient  eu 
bod  mòr  bur.  Dywed  Doddridye  lod  y  gair 
meddwl  yaia  yn  cael  ei  roddi  am  yr  holl  en- 

aid  ;  a'r  gair  ysbryd  am  yynneddf  ddeall- 
awl  ac  arweiniol  yr  euaid,  ar  yr  hon  mae 
Ysbryd  Duw  yn  gweithredu  yn  benaf,  eto 
nid  hcb  effeithio  ar  y  cynneddfau  îselach. 

24  6*Agwisgo  y  cdyn  newydd, 
fyr  hwn  yn  d  ol  Duw  a  *grewyd 
Imewn  ̂ cyfiawnder  [|  a  gwir  sanct- 
eiddrwydd. 

b  pen  6.  II.  Job  29.  14.  Es  52.  1.  a  59  17.  Rhuf.  13. 
12,  14.  1  Cur.  15.  53,  54.  G«I.  3  27.  Col.  3.  10—14.  epeu. 
2.  15.  Riaif.  6.  4.  2  Cor.  4.  16.  a  5.  17.  1  Pedr  2.  2. 
d  Geu.  1  26,  27.  2  Cor.  3.  18.  Col.  3.  10.  1  loao  3.  2. 
*  Gwel  ar  peu.  2.  10.  f  Sahn  45.  6,  7.    Rùuf.  8.  29.  Tit. 
2.  14.    Heb.  1.  8,  9.  a   12.  14.  1    loac,  3.  3. 

*  Yr  "  hen  ddyn"  (adn.  22,)  ydoedd  yr 
anian  bechadurus  sydd  yn  ruhawb  wrth  nat- 

ur  ;  a'r  "  dyn  newydd"  yma,  y  w  y  dduwiol 
aniau  mae  yr  holl  saint  yn  cael  eu  gwneyd 
yn  gyfranogion  o  hóni.  Nid  arferion  drwy 

yn  unig,  fel  y  dywed  rbai,  sy dd  i'w  ddeall 
wrth  yr  hen  ddyn  ;  eithr  anian  ddrwy,  o  ba 
un  mae  arferion  drwg  yn  tarddu  ;  felly  hef- 
yd,  nid  arferion  da  yn  uuig,  yw  y  dyn 
uewydd  ;  eithr  anian,  neu  eywyddor  dda,  o 
ba  un  mae  pob  arferion  da  yn  taiddu  :  y  pren 

drwg  sydd  yn  dwyu  ffrwythau  drwg  ;  a'r 
pren  da  sydd  yn  d>vyn  ffrwythau  da. 
Gwisyo  y  dyn  newydd  yw  arddangos  holl 
rasau  yr  Ysbryd  yn  eu  gweithredjal  hardd 
a  phrydferth,  yu  ein  hysbryd,  ein  tymherau, 

a'n  holl  ymddygia  iau  alianol.  +  Gwaith 
Duw  yw  y  dyn  newydd,  wedi  ei  giëu  gan- 
ddo  ef,  yu  ol  ei  ew\llys  sauctaidd,  ac  yn  ol 
neu  ar  ei  ddeîw,  fel  y  ctëodd  efe  ddyn  ar  y 
cyutaf :  J  ac  mae  y  ddelw  hon  yn  gyunwys- 
edig  mewn  egwyddor  a  gw  euhiedoedd  o 
g)fiavvnder  a  gonestrwydd  duwiol  mag  al 

bawb  o'n  cyd-^rëaduiiaid ;  |j  ac  mewn  pardeb 
sanetaidd  tuag  at  Dduw.  M.te  y  sancteidd 
rwydd  hwn  helyd  yn  beth  gwirioneddol,  tu- 
niewuol,  ac  eôeithiul,  inewn  cyferbyniad  i 
ragrith  aiwyuebol,  ac  i  bmedigaethau  ailanol 
a  seremoniol  y  ddeddf ;  ac  yü  gyssylltiedig 

á  gwir  w^  bodaeth  »»'r  gwinonedd,  yr  hyn 
sydd  rau  aiall  o  ddelw  Duw.  Colos.  3.  10. 
bancteiddi  wjdd  y  gwiiionedd,  medd  rhai; 
a  sancteiddrwydd  trwy  y  gwiriontdd,  medd 
eraill. 

25  *0  herwydd  paham  ̂ ganfẃrw 
yraaith  gelwydd,  h  f  dy wedwch  y  gwir 
bob  un  wrth  ei  gymmydog :  *  joblegid 

aelodau  ydym  i'n  gilydd. 
g  Lef.  19    III   Bren.  13 

6    17.    a  12.   19,  22.    a  21    6 
Jer.  9.  3-5.    Ho».   4    2     loai 
1  Tim.    I     10.     a  4    2.    Ti 
h  adn.   15     üiar.  8.  7.  a  12.  17.  Zec.  8.  16,   19.    2  Cor.  7.  14. 

i  pen.  5.  30    Rhuf.  12.  5.  1  Cor.  10.  17.  a  12.  12—27. 

*  Pub  níatU  o  dwyll  a  dichell,  a  pha  beth 
bynag  sydd  yn  groes  i  wirionedd  a  gonest- 
rwydd.  Bwrw  ymaith  gelwydd  ywr  dodi 
iieibio  yr  hen  ddyn  ;  neu  o  leiaf  dyna  lan 

o'r  gwaith  hwnw.  Bwrw  ymaith  bob  cel- 
wydd,  a  phob  math  o    gelwydd,  yw   ystyr  y 

-       —  — 

S«lni  52.  3.«a  119.  29  Diar. 
9.  15.  a  59.  3,  4  a  63.  8. 

b  8.  U.  Act.  5.  3,  4.  Col.  3.  9. 
1.  2.  12.     Dat.  21.  8.     a  22    15. 

geiriau  gwreiddiol.  Dywedai  llawer  o'r 
moes  athrawon  paganaidd  gorau,  fod  cel- 
wydd  yn  gyfieilhlawn  ar  ainryw  achosion  ; 
a  da  iawn  pe  na  byddai  neb  ond  paganiaid 
yn  dysgu  y  fath  alhrawiaeth  beniydd  a  üi- 
weidiol :  ond  dysgir  i  ni  yn  well  yiua  gan  yr 
apostol.  +  Nid  yn  unig  dywedyd  y  gwir, 
ond  befyd  gweithiedu  yn  gywir  a  gonest 
tuag  at  ein  gilydd  yu  mhob  peth.  %  Mae  yr 

holl  saint  yn  aeludau  i'w  gilydd  tVl  corph 
dirgeledig  lt-su  ;  ac  yn  wir  fel  cymmydogion 
a  ch>d-wladyddiou,  inae  pawb  o  honom  yn 
aelodau  dmasaidd  i  n  gilydd  ;  ac  heb  ddy- 
wedyd  y  gwir,  ac  ymddwyn  yn  onest  a 
chywir  tuag  at  eiu  gilydd,  mae  pob  rhwym- 
au  eglwysig  a  diuasaidd  yn  cael  eu  datlod a'u  dryliio. 

26  *  *  Digiwch,  f  ac  na  phech  wch : 
l%  ua  fachluded  yr  haul  ar  eich  digof- aint  chwi : 

*  ada.  31,  32.  Ex  11.  8.  a  32  21,  22.  Num.  20.  10-13, 
24.  a25.  7— 11.  Neh.  5.  6-13.  Salm  37.  8.  a  10G.  30-33. 
I»iar.  14.  29.  a  19.  II.  a  25.  23.  Preg.  7.  9.  Mat.  5.  22. 
Marc  3.  5.  a  10.  14.  Rbuf.  12.  19-21.  lago  1.  19.  /  beut. 24.  15. 

*  (í  Digiwrch  :"  nid  gorchymyn  i  ddi^io  yw 
iiyn,  ond  goddefiad,  neu  ganiatâd.  Mae  yn 
addas  daugos  anfoddlonrwydd  at  yr  hyn  sy 
ddrwg,  ar  lawer  achlysur  ;  mewu  ardwyaeth 
teuluoedd,  with  geryddu  ain  bechod,  ac  wrth 
Iriu  liawer  o  achoston  b)dol:  felly  nid  yw 
pob  dígio  yu  hollawi  waharddedig.  f  Eto 
dylai  Cristionogiou  fod  yn  W)liadwrnsa  go- 
falus  iawn  i  gadw  y  nwyd  beryglus  hòno  o 
fewn  terfynau  rheswm,  addfwyudei ,  duwiol- 
deb,  a  chariad  ;  peidio  digio  heb  achos,  neu 
dros  ben  yr  achos,  neu  ddigio  mewn  modd 
bnlch,  hunanol,  a  sàtug  ;  peidio  dangos  ea 
digter  ti  wy  warthruddu  ac  edliwio,  neu  ar- 
fer  geiiitu  cas  mewn  tymher  lidiog  ;  digiu 
yn  bech.iduius  fyddai  hyny,  mae  yr  hwn  a 

ddigia  felly  yn  pecbu  mwy,  efallai,  na'r 
hwn  a  roes  achos  iddo  ddigio.  +  Byddai 
Pythagoras,  philosophydd  paganaidd,  yn 

dysgu  i'w  ddysgyblion  heddychu  ac  ysgwyd 
dwylo  yu  wastadol  cyu  machiud  haul,  us| 
dygwyddai  rhyw  ynirafael  rhyngdd>nt  yu! 
yspaid.y  dydd  ;  a  pha  faint  niwy  y  dylail 
cristionogon,  dysgybliou  yr  Arglwydd  Iesul 
wneyd  felly  ?  Pe  byddai  gweddi  deuluaidd 
yn  caei  ei  harfer  yn  wastad  yn  yr  hwyr,  I 
byddai  yu  foddion  da  i  gadw  y  gorchymyo 
riiagorol  hwn  ;  yr  hwn  a  roddir  yn  ddiain- 
mau  i  attal  dynion  i  fyned  i  gysgu  mewn 
digofaint,  neu  i  gatl  eu  rhwystro  i  gysgu  gan 
teddyliau  poenus  a  digasog  tuagat  eu  güydd. 
Mae  myfyrdod.tu  dybryd  felly  yu  nyfnde.' 
nos,  yn  tueddu  i  fwyâu  y  digofaint,  a  th«ni( 
yr  ysbryd  Uidiog,  nes  ei  gynnyrfu  efallai  jr 
y  diwedd,  i  fwriadau  o  ddîal  tra  pheryglus  ; 

phechadurus. 

27  *  Ac  na  roddwch  m  le  i  j  ddi  | 
afol. 

vi  pen.  6.   11,  16.   Act.  5.  3.  2  Cor.  2.  10,  II.  lago  4. 
I  Pedr5.  8. 

*  Na  loddwch  le  a  mantais  i  ddiafol, 
feddiannu  a  thanio  eich  calonau  â  digofain 

yn  erbyn  eich  gilydd,  a'ch  tueddu  chwi wrando  ar  chwediau  enllibaidd  ac  athiodaid. 

am  y  naill  y  llali,  i'ch  gwneuthur  chwi  mò 
atgas  a  thruenus  âg  ef  ei  hun.  1  Mae  y  gai 

(diabolos)  a  gyfieilhir  yma  "diafol"  yn  ai 
wyddo    unrbyw   yau-yyhuddwr ;  a    dynio 



Triatâu EPHES.  IV. 
Ysbryd  Duw. 

lietlig,  yn  offerynàu  yu  IIhw  diafol  y  w  pawb 

>'r  cyfry  w  ;  da  y  gwnawn  wylied  rhagddj  tít, 
la  roddom  le  na  gwraûdawiad  iddynt.  Dy- 
ved  Scott  fod  y  geiriau  "  Digiwth  ac  na 
)hecliwcli  "  wedi  eu  cymineryd  o  gyfieithiad 
I  70  o  S.tlm  4.  4:  "  ufnwcb  ac  na  phech- 
,vch"  yd>nl  yn  ein  cyfieithiad  ui. 

28  *  *  Yr  hwn  a  ladrattaodd,  °  na 
adratted  mwyach:  feithr  yu  hytrach 

'cymmered  boen,  gan  weithio  â'i 
ddwylaw  yr  hyn  sydd  dda;  «  J  fel  y 

"iyddo  ganddo  beth  i\v  gyfrannu  i'r hwn  y  mae  angen  arno. 
it  Ex.  50.  15,  17.    a  1\     16     Diar.  30    3     Jer.  7.  9.  Hos. 

4.  2.  Zec.  5.  3.  loan   12.  6.  1  Cor.  6.  10,  II.         •  Job  34.  32, 
Diar .28.  13.      Luc  3.  8,  10— 14.     a  J9 .8.         p  Diar     13.11. 

14.  23.  Act.  20.  34,  35.   1  Tlies.  4.  II,   12.  2  Thes.  3.  6-8, 
t.         q  Luc  3.  11.  a  21.  1-4.  loau  13    29.  2  Cor.   8.  2    12. 

*  Arferiad  cyffredin  oedd  lladrata  dirgel- 
aidd  gan  y  paganiaid,  ar  hyny  yroedd  Uawer 
o  honynt  yn  byw,  a  thybient  nad  oedd  fawr  o 
niwed  ynddo  :  efallai  bod  yr  Ephesiaid  heb 
gael  eu  cwbl  watedu  oddi  wrih  y  nieddwl 

lcyfeiliornns  hyny  am  ddiniweidrwydd  liadr- 
lata,  os  otddynt  yn  hollawl  oddi  wrth  yr  ar- 
Iferiad  o  hono.  Mae  yn  ddiammau  bod  yno 
flrai  a  fuasent  yn  11  idron  wedi  cael  eu  galw 

Itrwy  ras  ;  ac  w'rth  bob  un  o'r  cyfryw  mae 
lyrapostol  yudywedyd,  Yrhwn  a  l.-.dratâodd 
Igynt  yn  ei  annwybodaeth  a'i  bag.-tndod,  na 
ladratcd  mwyach  wedi  iddo  ddysgu  Crist  a 

jgwneyd  proffes  o'i  grefydd  bur  a  gonest  ef. t  Ona  yn  hytrach  ystyried  pob  un  mai  ei 
ddyledswydd  yw  gweithio,  ac  ennill  ti  fyw 
ioliaeth  trwy  ddiwydrwydd  mewn  rhyw 
alweùigaeth  onest  a  da.  %  Fel  hyny  ni  bydd 
iddo  brofedigaeth  i  ladiata,  bydd  ganddo 
fodd  i  fyw  mewn  gonestrwydd,  a  bydd  gan 

ddo  fodd  i  gyfranu  i'r  hwn  sydd  heb  waith, 
neu  yr  hwn  ni  a!l  weithio  gan  henaint  neu 
aüechyd,  ac  sy  mewn  angen. 

29  r  *  Na  ddeued  un  ymadrodd 
I  llygredig  alìan  o'ch  genau  chwi,  *  f  ond 
y  cyfryw  un  ag  a  fyddo  da  i  adeiîadu 

yn  f  uddiol,  '  \  fel  y  paro  ras  i'r  gwrau- dawyr. 
r  pen.  5  3,  4  Sa!m  5.  9.  a  52.  2  a  73.  7—9.  Mat.  12. 

34—37.  Ruuf.  3.  13,  14.  1  Cor.  15.  32,  33  Col.  3.  8,  9.  i*go 
,  3.  2-8.  2  Pedr  2.  18.  Jud.  13—16.  Dat.  13  5,  6.  *  Deut. 
|  6.  6,  9.  Salnj  37.  30,  31.  a  45.  2.  a  71.  17,  18,  24.  a  78.  4,  5. 
I  Diar.  10  31,  32.  a  12.  13.  a  15  2—4,  7.  23.  a  1(5.  21.  a  25. 
;  11,  12.  F.s.  50.  4.  Mal.  3.  16-ÍS.  Llc  4  22.  1  Cor.  14.  19. 
■  Col.  2.  16,  17.  a  4.  6.  1  ILes.  5.  11.  t  Mat.  5.  16.  1  Pedr 
!  2.  12.  a  3.  1. 

j      *  Yu  adn.  28,  cawäom  reol  am  y  tymher- au  ;  yn    adn.    28,  am    y   gweithredoedd  ;  ae 
I  yma  am  y  geiriau.     uYntadrodd  llygredig  :" 
ymadrodd  murseuaidd,   cnawdol  ac  aflan  yn 

i  ddi'au,  yr  hyn  yn  br'íodol  iawn   a  elwir  ym- 
,  adrodd  llygrediy  neu  fraenllyd,  ìnewn  cyf- 
l  erbyniad  hollawl  i  ytnadrodd  grasol,  wedi  ei 
j  dymheru    â    halen;   (Colos.    4.    6,)  yr  bwn 
j  «ydd  yn  tueddu  i  gadw  rhag  y  fath  lygredig- 
aeth  a    braeuiad.     Mae  ymadrodd  Uygredig 
yn  deiiliaw  o  galouau  lìygredig,  vn   ffrwyth 

:  meddyliau  Üygredig,  yn  liygredig  yn  ei  nat- 
ur,  ac  yu   magu  llygretiigaeth   yn  nihawb  a'i 

I  gwrandawo.     Och  fod  dynion  a  ddylent  wy- 
bod  gwell,  íe,  rhai    protìeswyr   cnawdol,  yn 
arter  ymadroddiou  liygredig  !    t  Gwaharddai 
>r  apostol  y  fath   ymadrodd    ffíaidd  a  gwen- 

i  WyaJg,  a    chynghorai  na  ddelai  dim  o   enau 

yr  líphesi.tid  ontl  y  cytryw  ymadrodd  ag  a 
iyddai  di,  bnddiol,  ac  adeiladol :  %y  cyftyw 
a  fyddai  dàn  t\ndith  I)u\v  yn  tueddu  i  beri 

gras  i'r  gwrand  . wwyr  ;  un  ai  trwy  dtlwyn 
dyuioD  anystyríol  i  feddylian  sobr  a  difrifol; 
neu  gtyfàu,  gwresogi,  ac  adnewyddu  gras  y 
crédinwyr. 

30  u  *  Ac  na  thristêwch  Lán  Ys- 

pryd  l)uw,  ̂ ftrwy  yr  hwn  y'ch  sel- 
ìwyd  y  \  hyd  ddydd  prynedigaeth. 

w  Gen.  6.  3,'6.  Barn.  10,  16.  Salm  78  40.  a  95.  10.  Es. 7.  13.  a  43.  24.  *  63  10.  Ë^ec.  16.  43.  Maic  3.  5.  Aot.  7. 
51.  1  Thes.  5.  19  Heb.  3.  10,  17.  *  Gwel  ar  pen.  1.  13. 
y  pen.  1.  14.  Hos.  13.  14.  Luc  21.  23.  Rhuf.  8.  11,  23. 
1  Cor    1.  30.  a!5.  54. 

*  Yn  y  petbau  uchod  a  enwyd,  ac  yn  mhob 
ystyriaethau  eraill,  d\lai  cristionogion  fod 
yn  dra  gwyliad wrus  na  thristâont  Lâu  Ysbryd 
JDuw  ;  ond  iddo  gael  preswylio  ynddynt  yn 
ewyllysgtr,  wrth  ei  fodd,  fei  rnewn  annedd 
hyfryd  a  dymunol,  heb  gael  dini  achos  o 
dristwch  nac  anfoddlonrwydd.  Pan  wneîo 
tui  bobp :îth  angenrheidiol  er  lles  ei  fab,  niae 
efe  yn  tiistâu  os  ymddwg  ei  fab  yn  anwedd- 
aidd  :  ac  o  ganlyniad  nid  yw  yn  rhydd  a 
siriol  yn  ei  gymdeithas  âg  ef ;  ele  a  giìia 
oddi  wrtho  neu  a  wga  arno.  Fel  Duw  an- 
feidiol  ddedwydd  nis  gall  yr  Ysbryd  Giân 
drií«tâu;  ond  dywediram  danoyma  mewn  dull 

dynol,  ac  fel  hyny  pri'odolir  tristwch  ìddo. t  Mae  dylanwadau  saneteiddiol  a  chysurol 
yr  Ysbryd  Giáu  yn  selio  y  saint,  fel  pobl 
brîodol  i  Dduw,  %  hyd  ddydd  prynedigaeth, 
sef  hyd  ddydd  yr  adgyfodiad  cyffredinol. 
Gwel  ar  2  (Jor.  1.  22;  pen.  1.  13.  Fel  y 
mae  marsiandwyr  yn  selio  eu  nwyddau,  er 
nodi  mai  eu  heiddo  hwy  ydynt  cyn  eu 
dwyn  adref ;  felly  mae  Duw  trwy  ei  Ysbryd 
yn  selio  ei  bobl  yn  y  byd  hwn,  hyd  oni 

wnelo  ete  i  fynu  yr  holl  bii'odoledd  jn  y 
dydd  diweddaf. 

31  *  Tynner  ymaith  oddi  wrthych 
bob  z  chwerwedd  °  a  llid,  a  dig,  b  f  a 
Uefain,  \  a  cchabledd,  d\\  gyd  â  phob 
drygioni. z  Salm  64.  3.  Rhuf.  3.  14.  Col.  3.  19.  lago  3.  14,  15. 
a  Gwel  ar  adn.  26.— Diar.  14.  17.  a  19.  12.  Preg.  7   9.  2Cor. 
12.  20.  Gal.  5.  20.  Col  3.  8.  2Tini.  2.  23.  Tit.  1.  7.  lago  1. 
19.  a  3.  14— 18.  8  4.1,2.  b  2  Sam.  19.  43  a  20  I,  2. 
Diar.  29.  9,  22.  Act.  19.  28,  29  a  21.  30.  a  22.  22,  23.  ITioa. 
3.  3.  a  6.  4,  5.  c  Lef.  19.  16.  2  Sara.  19.  27.  Salm  15.  3. 
a  50.  20.  a  101.  5.  a  1 10  11.  Diar.  6.  19.  a  10.  18  a  18  8. 
a  25.  23.  a  26.  20.  Jer.  6.  28.  a  9.  4.  Rhuf.  1.  29,  30.  1  Tim. 
3.  II.  a  5.  13.  2  Tiin  3  3.  Tit  2.  3.  a  3.  2.  lago  4.  11. 
lPedr2.1.  2  Pedr  2.  10,  1 1 .  Jud.  8— 10.  Dat.  12.10. 
d  GnD    4.  8.    a  2/.  41.    a  37.  4,  21.    Lef    19.  17,  18.    2  Sam. 
13.  22.  Dior.  10.  12.  «  26.  24,  25.  Preg.  7.  9  Rhuf.  1.  29. 
1  Cor.  5.  8.  a  14.  20.  Col.  3    8.  Tit.  3.  3.  1  loan  3.  12,  15. 

*  Mae  yr  Ysbryd  Gíàn  hefyd  yn  Ysbryd 
cariad  a  heddwch,  gan  liyny  os  mynwn  na 
thristâom  ef,  rhaid  i  ni  oíalu  am  gael  ein 
gwaredu  oddi  wrth  yr  holl  bethau  atgas  a 

enwir  yma,  y  rhai  ydynt  mòr  groes  i'w  nat- ur  sanctaidd  a  heddychol  ef.  Nid  oes  achos 

manylu  ar  bob  un  o'r  pethau  a  enwir  yma  ; 
efallai  mai  amcan  yr  apostoì  yn  pentyru 
cynnifer  o  eiriau  ag  sy  bron  yn  gyfystyr 

oedd,  dangos  y  mỳnai  efe  i'r  Ephesiaid  fod 
ar  eu  gwyliadwriaeth  rhag  pob  math  o 

nwydau  dìyasoy,  a'r  geiriau  c>  ffrôus  a  ther- 
fysglyd  hyuy  a  gynnyrfid  gan  y  fath  nwyd- 
au.  Gellir  gwneyd  yr  un  syiw  ar  lawer  rhan 
arall  o'r  ysgrythyr,  ac  yn  enwedig  y  rhanau 
hyny  lle  mae  aílendid  cnawdol  yn  cael  ei 

grybwyll  a'i  wahardd  mewn  cytfelyb  am- 
rywiaeth  o  eiriau  ac  ymadroddion.    f  "  Llef- 
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ain  :"  siarad  uclul  dwidiol,  fel  y  b>dd  dyu- 
ion  cytfrôns  a  iherfysglyd  mewn  nwydau 
drwg  cynddeiri>g.  X  Cablu  Duw,  neu  gablu 
eu  gilydd  ;  >r  olaf  a  íeddylir  ya  benaf  yma  : 
sèuu,  enilibio,  a  gwaradwyddo  y  naill  y 

ÌUÌÌ:  eff»  itliiau  y  chwerwedd,  y  11  i  i,  a'r  dig 
uchod.  ||  A  phob  malais,  vu  ol  y  Saesoneg  ; 
efallai  bod  y  g.»ir  Groeg  (kakia)  yn  arwyddo 
drygioni  o  bob  inath  yo  gytíredinol,  yn 
enwedig  cenfìgen  a  jnalais. 

32  *Abyddwch  €  gymmwynasgar 

i'ch  gilydd,  ̂ yn  doaturiol,  yn  unaddeu 
i'ch  gilydd,  f  megis  y  maddeuodd Duw  er  mwyn  Grist  i  chwithau.. 

•  Ruth.  2.  20.  Saloi  112.  4,  5,  9.  Diar.  19.  22.  Es.  57. 

I.  Luc  6.  35.  Act.  28  2.  Rhu'f.  12.  10.  I  Cor.  13.  4.  2  Cor. 
6.  6.    Col.  3.  12.    2  Pedr4.  7.  f  Sdlm  145.  9.     Diar.  12. 

10.  Lwc  1.  78.  .Ug.o  5  11.  g  pen.  5.  1.  Gen.  50.  17,  18. 
Stdl.  6.  12,  11,  15.  a  18.  21-35.  Marc  II.  25.  Luc  6.  37. 
a  II.  4.  a  17.  4.  Rhuf.  12.  20,  21.  2  Cor.  2.  7,  10.  Col.  3. 
12,  13.  I  Peilr  3.  8,  9.  I  Ioan  1.  8,  9.  a  2.  12. 

*  iMewn  cyferbymad  i'r  pethau  gwahardd- 
elig  uchod,  gorchyinynir  y  pethau  hyn  ;  a 

rhwng  y  pethau  a  waherddir  â'r  petlrau  a 
orchymynir,  ni  a  welwn  beth  y w  dodi  heibio 
yr  heu  ddyn,  a  pha  beth  yw  gwisg  y  dyn 
newydd.  Nid  oes  achos  inanyiu  ar  y  geir- 
iati  hyn  chwaith,  maent  yn  ddigon  dealladwy 

i  bawb  a'u  dailleun  :  cynnysgaethed  Duw  ui 
ol!  àg  ysbryd  i'w  harfer  hwynt  tuag  at  ein 
gilydd.  f  Megys  y  mae  Duw  yn  Nghrist, 
trwy  ei  iawn  ef,  ac  er  ei  fwyn  ef,  yn  madd- 
au  yu  rhad  i  ni,  heb  ofyn  diin  iawn  genym 
ni  ;  felly  maddeuwn  ninnau  yn  rhwydd  ac 

yn  rhad  i'n  gdydd. 
PEN.  V. 

Cynyhorioìi  cyffredinol  at   gariad  brawdol. 

*ByDDWCII  gan  hynny  «  ddüyn- 
wyr  Duw,  b  f  fel  plant  anwyl; a  pen.  4.  32.  Lef.  II.  45.  Mat.  5.  45,  48.  Lue  6.  35,  36. 
1  Peilr  1.  15,  16.  I  loan  4.  II.  b  Jer.  31.  20.  Hos.  1.  10. 
loan  I.  12.  Col.  3.  12.  I  Ioan  3.  1,  2. 

*  Yn  lle  coiedd  y  nw>dau  gryinns  a  digofus 
a  grybw>Hw>d  ><n  adn.  31,  o'r  4>ennod  o'r 
blaen,  mae  yr  apostol  yn  annog  yr  Ephes- 
iaid  i  ûàûya  Duw,  neu  i  fod  yn  debyg  i 
Dduw,  yn  enwedig  yn  y  pethan  a  enwyd  yn 

yr  adnod  olaf  o'r  bennod  o'r  blaen :  tdylai 
plaut  geisio  tebygu  i'w  tad  yn  yr  h\n  sy 
dda  :  a  dylai  plant  Duw  yn  enwedig  debygu 

i'w  Tad  nefol  ac  anwyl,  yn  ei  holl  berlfei.h- 
iau  tnoesawl,  ac  yn  eiiwedig  >n  y  cari.td  a 
grybwylLr  >n  >r  adnod  nesaf. 

2  C**A  rhodiwch  mewn  cariad, 
d  f  megis  y  carodd  Crist  ninnau,  J  ac 

a  1'  rhoddodd  ei  hun  drosum  ni,  yn 
oífrwm  ac  yn  e  aberîh  i  Dduw  f\\o  ar- 
ogl  peraidd. 

«  pen.  3.  17.  a  4  Ì,  15,  »S.  Io»n  13.  31.  Rhuf.  14.  15 
1  Cor.  16.  14.  Col.  3  14,  I  Thes.  4.  9  I  Ti.u.  4.  12  I  FeHr 

4.  8.  1  Ionn  3.  11-23.  a  4  20,  21.  d  adn.  25.  pen  3  10 
M»t.  20.  28.  loan  15.  12,  13  2  Cor.  5.  14,  15.  n  S.  9.  8.1 
1.  4.  a  2.  20.  I  Tüu.  2.  6.  Tit.  2.  14.  Heb.  7.  25—27.  a  9 
14.  I  Pedr  2.21-24.  I  lo-.»  3.  16  Dat.  I.  o.  a  5.  9 
«  Rhuf.  8.  -3.  I  Cor.  5.  7.  Heb.  9.  23.  a  10.  12.  /Geu. 
8.  21.  Lef.    I.  9,  13,  17.  a  J.  16.  Aoi.  6.  21.  2  Cor.  2.  15. 

*  *'  Hhodiwch  niewn  cariad,"  sef  yn  was- 
tadol,  nid  weithiaù  yn  'frwd,  weithiau  yn oer,  ac  weithiau  yn  gUi  r  ;  ond  bydded  bbíl 
agwedd  eich  ysbr>d  bob  aituer  yn  Uawn  o 

ghria'd  :  cariad  at  Dduvv,  a  Cbrist,  a  cliariad 
at   iioll    blẁnt  aiiwyl    Qaw,    heí)  Wi.eyd  dim u. 

gwahaniaeth  rhwng  Iuddew  na  Groegwr. 
t  Megys  y  carodd  Crist  ei  holi  bobl,  h 
wneyd  diin  gwihaniaeth  ihwng  nn  genedl 

mwy  na'r  llall ;  J  ac  a'i  rhoddcs  ti  hun  dros 
ei  holl  bobl  >n  otfrwtn  gwitfoddol,  ac  ya 

aberth  byw,  pur,  a  dií'ai,  |i  o  aro-I  peraidd  í 
Ddnw,  fel  s>lwedd  nawr  yr  aberthau  cys- 
godol  o  hóno  gynt.  Gv\el  y  c\ftiiiadati 
dàn/.  Nid  am  fod  y  Tad  yn  ynth>fiydu 
yn  nyoddefiadíU  mawrion  ei  anw>l  Fab  yn- 
ddynt  eu  hunain  ;  ond  yr  oedd  ei  gyfiawn- 
der  a'i  saucteiddrwydd  tel  hyn  yn  tael  eu 
gogöneddu,  a  tfordd  gyfiawn  ac  anrhydeddus 
yn  cael  eì  hagoryd  i  drugarâu  wrth  bechad- 
uriaid  a  haeddasent  ei  ddíaledd  ofnadwy  ef : 

yn  y  dangosiad  hyn  o'i  ogoniant  yr  oedd  efe 
>n  ymhyfrydu  yn  fawr. 

3  *  Eithr  s  godine'b,  fa  phob  aflen- 

did,  h  \  neu  gybydd-dra,  ,-||  na  enwer 
chwaith  yu  eich  plith,  *§megis  y 
gweddai  i  saint; 

gadn.  5.  pen.  4.  19.  Num.  25.  I.  Deut  23.  17,  18.  Mat 
15.  19.  M*rc  7.  21.  Act  15.  20.  Rhuf.  1.  29.  1  Cor.  5.  10,  II. 
a  6  9,  10,  13,  18.  a  10.  8  2  Cor.  12.  21.  Gal.  5.  19-21  C«l 
3.  5.  I  Thes.  4.  3.  7.  Heb.  12.  16.  a  13.  4.  2  Pedr 
Dnt  2.  14,  21.  a9.  21.  a21.8.  a  22.  15.  h  ado.  5.  tx 

•  S  21  a  '20.  17.  Josh  7.  21.  1  Sam.  8  3.  Salm  T  " 
36.  Diar.  28.  16.  Jer.  6.  13.  a  8.  10.  a  22.  17.  E*ec.  33.  31 
Mioa-2.  2.  M<trc  7.  22.  Luc  12.  15.  a  16.  Í4.  Act.  20.  33 
I  Cor.8.  10.  Col  3.  5.  1  Tim.  3.  3.  a  6.  10. 
Tit.  1.7,  11.  Heb.  13.  5.  1  Pedr  5.  2.  2  Pe.lr  2.  3,  14 
t  fcs  23.  13.  1  Cor.  5.  I.  *  Rhuf.  16.  2.  Phil.  I.  27 
1  Tim    2.  H)    Tit.  2.  3. 

*  Eithr  puttcindra  a  phob  aflendid,  yw  3 

geirian  >n  ol  y  Saesoneg  :  M&icheia  yw'j gair  Groeg  am  odineb,  eithr  Forneia  y  w  > 
gair  yiì  y  fàn  hon  ;  eto  defnyddir  hwow 
weit'niaii  am  odineb  yn  gystal  ag  am  bst 
teindra:  am  y  ddau  air  Cymraeg,  a'r  p»  cb 
odau  ysgeler  a  arwyddant,  nid  oes  aehoi 
manylu.  t  Pob  afiendid  yn  y  galon,  y  mu 
ddwl,  y  geiriau,  yr  ysUimiau,  y  gwisgoedd 

yr  edrychiadau,  a'r  gweitíiredoedd  :  pul 
peth  a  dueddo  i'n  halogi  ein  hnnain, 
haloti  eraill  drwyddom  ni.  Aifcrid,  cyf 
reitlüonid,  a  dadleuid  dros  lawer  math  o  af 
Iendid,  ac  yn  enwedig  putieindra,  i  raddat 
anhyguel  i  iti  gan  y  prydyddion  ccne<tiig,>t( 
hyd  yn  nod  gan  y  philosophyddion,  y  ihal  i 
gyiniìierent  arnynt  fod  yn  athrawon.  doeth 

iou  y  bobl.  í"  Neu  gybydd  dra :"  awydt 
gorniodawl  am  ehv  a  meddiannau  bydol  >i 

g>íi'redin  a  feddylir  wrth  g>bydd-dra;  om 
m;;e  llawer  o  dduwinyddion  da  >n  uinlJw 
mai  awydd  a  ehwant  Ho?gedig  ac  anniwall 

adv\y  am  gyttawui  blysiau  aíì.-.n  y  mawd 
y  w  meddwl  y  gair  yn  y  fàu  hon.  |j  Na  d.i> 
«eder  b>tb  fod  i:eb  o  honoch  ehui  yn  euv, 

o'r  cyf'ryw  befhau  ;  ac  na  enwer  y  c>fryv 
bethau  >n  tich  piilh,  ond  g>d;t'r  atgas-Twydi 
a'r  rtíei.ldiad  mwyaf:  §  tnae  yn  anweddus 
saiflt'gyfìawui  y  cyfryw  bethau,  eu  coledi 
yn  eu  ealoüati,  na  siarad  dim  ani  datiynt  y 
eu  geirian  :  d>!ai  y  saint  fod  yn  ddiwair  a 

yn  'bur  yn  e:i  meddw'l.  en  geiriau,  a'u  cyrph 
ac  >n  llestii  cyssegredig  i  Ddnw,  yn  ol  e 
protfes  satietaidd  fercrisiiunoglon. 

4  Na  'serthedd,  f  nac  ymaàrodt 

fíbl,  Jna  choeg  ddigrifwch,  m  |jpeth» 
nid  ydynt  weddus  :  n  §  ei-thr  yu  hytr 
ach  rhoddi  diolch. 

/  p^n.  4.  29.     I 
12.34-37.  M*rc  7 
18.      S'íd.    IC;    13,    î 

Har.  12.  '.'3.   a  !5.  2    Pr^.  f0    13.   M- 

22.  Col.  3.  8.  'i-rro  3.  4-S.   2  Pedr  2. ».t  «huf.  I.  20.    Ŷiiiro.  8.        > 

-;,'•? 
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yr  Yẁryd. 
19  20.  pe.i.  I.  16.  S«Iui  33.  I.  *  92. 

;  'lO.  Iu»«.  6  23  2Cor.  I.  II.  »9  I 
5—17.  1    lW.  3    9.  •«  5.   18.  Heb.  13.  15. 

♦Gcinau  biulron,  aílan,  cnawdol,  ac  an- 
liwair.  t  l'ob  i.iath  o  eiiiau  segur,  tfol,  a 
.•hellweiriu  ;  diles  i'r  gwraudawwyr,  a  cbas 
>an  Ddaw,  a  phawb  sydd  >n  ofni  Dnw. 
;  Dfwedir  fod  y  gair  Groeg  (eutrapelia)  yn 
rwyddo  dull  rîrwydd  a  piiarod  o  droi  yr 
rradd.ddun,  a'i  chyinhwyso  i  grew  llawenydd, 

wyueb  goleuni.  egjmacu  a  &w>bodaeth  hel- 
aetliach  ? 

7  '*  *  Nçi  fyddwch  gan  hyunj  gyf- 
rannogion  â  hwynt. 

x  .en.  10.  II.  Num.rl6.  26.  S*Im  50.  18.  Diar.  1.  10— 
17.  a  9.  6.  a  13.  20.  1  Tiui.  5.  89    Dat.   Is.  4. 

*  Na  fyddwch,  gyuanoghin  â  pìdant  y> 

anufudd-dod  yu  eu  pechodau,  t'el  na  byddoch 
gyfnauogioH  k  hwynt  yn  y  digotafcnl,  yr  hwii 

/s^afndt  r,  a  chwerthin  yní'yd.  C>iVkfai  ídrwy  tarn  gyfiawn  Bnw  a  dyweliiir  yn 
\ristotle,  Athronydd  p.iganaidd,  hyny  yn  unjffrydiau  ofnàdwy  a-rnynt. 
T.hinweddaumoesol;  a  ciia.in.ula  >  cyfryw  3    *  Canys  I  yr  oeddycll    ehwi  ffynt 3tth    fel    peth    dytnniiol    niewn    cyfeiilach  :  i  n       u    z  ±        j  u  1 

ond  dywed  yr  apostol  sanctaidd  Ìm    hyny  jyn  dywyllweh,  2  t  ond  yr  awrhon  :  got- el  y  pt-.thau  e.aili,  nad  yw  >n  weddus  i  ra.  jeuni  ijdijçli  yn  yr  Argiwydd :  V  J  rhod- 

>rn   p.orfesn    duwioìdeb.     §Y    peth    mwyaf  |  ivvcn*feì  plaflt  y  goleuili ; y  pen.  2  tl,  12.  a  4.  lä.  a  6.  12.  Salm  74.  20.  E».  9.  3. 
a  12  16.  »60  2.  Jer  1».  16.  Mat.  4.  16.  I.uc  I.  79.  Act. 
17.  3C.  »26.  18.  Rhuf  1.  1Ì.  a  2.  19.  2  Cor.  6.  13.  Col.  1. 

13     'íit.  3.  3.     1  Pedr  2    ft.     1   loau  2.  8.  i  Es    42.  6,  7. 
al  49.  ü,  9.  a  60.  I,  3,  19.  20.  loao  ..  4,  5,  9.  «  8  12.  *  12. 
46.  I  Cor.  1.  30  2Cor  3.  13-  «4  6.  I  Th«í.  5.  4—8.  .  loao 
2.  9—11.  aa*a.  2.  E».  2.  &.  Luo  16.  8.  Ioan  12.  3S.  fial. 

5.  25    1   Pedi  2.  9—11.  i   le*s  " 

'weddus  i  saint  yw  arler  eu  hunain  i  gan 
uol  Duw  yn  eu  hymddiddaniou  ;  a  rhoddt 
lYolch  yn  wastadol  iddo  ef  am  ddaiuui  ei 
agjuniaeth,  a  thi  ugareddau  annhraethol  ei 
as. 

5  °  *  Canys  yr  ydych  cuwi  yn  gwy- 
>od  hyn,  f  am  bob  putíeìniw.r,  neu 
iflan,  neu  gybydd  q  lyy  hwn  sydd 
ldelw-addolwr,  nad  oey  iddynt  etif- 
iddiaeth  yn  [|  nheyrnas  Cri^t,  a  Duw. 

o  I  Tor.  6.  9,  10.  p  Gwrel  ar  ada.  3.  q  Cól.  3.  5. 
Tim    6.   10,  17.  Dat.  21.  8.  a  22.  Í5. 

*  Ani  bntlfcíiiw>r  a  rhai  aflan,  nid  rhyfedd 
cânt   eu   cauad    aîtan   o  de>ruas    Cnst    a 

)uw  ;  barna  y  c>  bydd  ei  liun  y  dylai  y 
ytryw  rai  gíiel  t^u  cauad  aliau  ;  t  omi  mae 
n  ehwith  iav\n  gan  lawer  c>  b>  dd  tliith- 
refyddol  yn  awr  fed  Iwl,  y  caiff  yntan  hefyd 

i  gauad  alian  gyda'r  putteinv*yr  a'r  rh-ii 
flanhyny.  |  B»íti.  bynag  yw  gwrthddiych 
i  ü>b>dd-do<Ì  ef,  delw-addoiwr  yw  efe  yn 
ighyfrií  JDuw,  >n  dewis  ac  >n  cru  peth  ar- 

H  >n  lle  Duw,  ac  yn  t'wy  ua  Duw,  ac  yna 
»a  ryiedd  nad  ocs  iddo  etifcddiai  th  yn 

iheyrnas  Crist  a  Duw  ì  ||Teyrnas  Ciist.sef' 
)uw  ;  neu  deyinas  Crist,  yr  irwn  yw  Duw, 
icu  sydd  Dduw  :  un  yw  y  cîeyriia^,  ac  un 
)uw  yw  y  Peisonau;  ond  y.na  crybw>liir 
B  Grist  fel  Cyfryngwr,  rne-ys  yn  wahanol 
r  Tad. 

6  r*  Na  thwylled  neb  chwi  a.seir- 
au  '  ofer :  f  canys  oblegid  y  pethau 
jiyn  y  '  mae  digofamt  Duw  yn  dyfod 
li  ttb!ant  yr  anufudd-dod. 
i  r  Jer  29 .8,  31  Ezeo.  13.  10—16.  Micà  3.  5.  Mat  24 
.  24.  \îarc  13.  5,  22  G,il.  6.  7,  8.  Col.  2.  4,  8,  .8  2  T,.e« 

I  3,  \i\—\-l.  1  |oaD  4.  I.  «2  Breo  18.  :0.  Jer.  23.  .4— 
">..  t  Num.  32.  13,  14.  Josh.  22  17,  18.  Salm  ;8.  31. 
jbaf  1.  18.  Col.  3.  6.         «  Gwel  *r  pen    2.  2,  3. 

*  Na  thw>lled  neb  chwi,  nac  Inddewon 
ìrwy  gan  agoriadau  ar  y  ddeddf,  na  Chen- 
jdloedd  trwy  ̂ u  philosophi  a  gwag  resyin- 
,u  :  efallai  bod  pob  un  o'r  ddwy-blaid  yn 
|»Ì3Ìo  ymiesymu  yn  erbyn  Paul  am  y  pech- 
jdao  a  enwyd  uchod,  nad  oeddynt  mòr  ang- 
iyfreithlawn,  nac  >n  gymmaiot  pechodau, 
X  y  n.ỳnai    efe   i   ddyirion    teddwl  eu   bo<l. 
Beth  bynag  a  daerai  y  gau  ymie^ymwyr 
>nr  gw>ddai  yr  ap<»stol>n  sicr  fnddigolai.it 
|)uw  >n  d)fod  ar  blant  yr  anufudd-dod  am 
|  cyfryw  becbodau  ;  yn  y  byd  hwn  ac  >n  > 
>d  a  ddaw.  Os  yw  digofaint  Duw  yn  dy- 
jd  ar  y  pa^aniaid  am  y  cyfryw  becloidau, 
|a _fai.it  mwy  y  daw  ar  ddyuion  a  elwir  yn 
ristiouo^ion,  a  arferaut\yr  un  pechoddU  yu 
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*Üuasaí  yr  Eohesiaid  unwaith  yn  dywyll- 
wch  ei  hunain,  drwy  e»  hollawl  annwybod- 
aeth  am  Dduw  a'i  ewyîlys;  fond  yn  awr 
drwy  yr  efengyl,  yr  oeddyut  wedi  cael  eu 
gwneyd  yn  <ileuni  yn  yr  Arglwydd,  wedi  eu 

g^leuo  gun  Çrist,  a'u  huno  á  Christ,  Goltuni 
y  byd.  |  Am  hyny  dylent  rodio  tel  plant  y 
goleun;i;fel  dynion  wedi  eu  geni  drachefn 

i'r  byd  ysbrydot,  i  gael  eu  hytforddi  a'u 
dwyn  i  fynu  iél  etifeddion  goleuni  y  nef. 
Gdíì  fod  tywplluoch  a  yoleuni  yn  yr  ysgryth- 
yr  yn  arwy.ido  peckod  a  sancteiddrwydd, 

yn  gystal  â  chyfeil'iorni  a  ywirionedd,  neú annwybodaeth  a  ywybodaeth,  yr  hyn  yw  y 
goleuni  sydd  yn  egluro,  adn.  13,  gellir  deaíl 
pob  un  o  honynt  yn  yr  adnod  uchod,  fel  yn 
arddangos  cy  rlwr  blaenorol  a  phresenol  yr 
Ephesiaid.  Yn  gyfatebol  i  h>  ny  niae  plant 
y  ÿoleu,ni  yn  yr  adnv*d  hon  yn  seí>!I  mewn 
cyfe.byniad  i  blant  yr  anufudd-dod  yn  a<in. 
6  :  a  dull  Hebieaidd  o  lefaru  y  w  y  d(iau  ;  yn 
arw>ddo  dyniun  (iìm  awdmdod  eithaf  ty- 
wylîwch  ac  auuíudd-dod,  lel  pe  buasent  wedi 

eu  geui  o'r  ddau'  beth  liyuy,  yn  ymroddi 
iddynt  ac  yn  ymliyfiydu  >nddynf,  fel  y 
gwna  plant  yn  natnriol  yn  eu  rliîeni. 

9  *  (Canys  b  flrwyth  yr  Yspryd  Sỳdd 
ym  mhob  cdaioni,  da  chyfiawnder,  fa 
gwirionedrì) 

b  Gwel  ar    G^l    5    22,  23.  o  S«,liö  16.  2,  3.    RUf.2. 
4.      a  15.   14.      t    Pedr  2    18.     3  Ioa»     11.  d  Pliìl.  \,    II. 
Heb    1.  8.    a  II.  33.    1   Pedi  2.  21.    1   lo«o  2    29.    »  3.  9,  10. 
e  Gwel  ar  pen.  4.   15,  2f«.-a  6.  14.  Ioau  I.  47. 

*  Os  oedd>nt  hwy  wedi  en  goleuo  yri 
dumewnul,  c  ent  eu  harwain  gan  yr  Ysbryd 
Glân,  awdwr  y  cyfueẃìdiafl,  i  boiî  rhudiad 
ac  yu.arweddiad  sauctaidd  ctc  addas;  oblegid 
yr  oedd  tfrwytli  yr  Ysbtyd  yn  gynnwysedig 
yn  mliob  maih  o  ddaiou ij trugaredd,  c>fiawn- 
der,  uniondcb,  a  gwiiiouedd  dirag.iih,  tuag 

at  (ídyniun  ;  yn  gy^tal  â  chywirdeb  ac  un- 
iondeb  yn  eu  pioíìeâ  gristionogol,  eu  hofn 
sanctaidd,  a  u  cariad  tuag  at  Ddu»v.  Ffrwyih 
y  yoleuni,  a  roddir  tuewn  ihai  ysgrifau 
Groeg  o'r  adnod  hon,  meddant,  yn  Ue 
ffrwyih  yr  ìsbryd:  yr  un  yw  y  imddwl  ; 
ti.w>th  yr  Ysbiyd  yw  tfrwyth  y  gtdeuui,  a 

tfrwyth  y  eoleuríi  yw  ffrwyth  yr  Y'sbryd. 
10  *  üan-'brorì  beth  sydd  *  g)m- 

meradwy  gan  yr  Arglwydd. 
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gpsgaduriaid. 
/1  Saai.  17.39.  Rhuf.  12.  1,2.  Phil.  I.  10  1  The».  5 

21.  ç  Salin  19.  14.      Oi»r.  21.3.      Ks.  53.  5.     Jer.  6.  20. 
Rhuf.  14     18     Phil.  4.  lf.    1  Tiia.  2.  3.  a.  5.  4.    He».   12.  28. 

I    i'«dr  2.  5,  »0. 

*  Mne  yr  apostol  yn  annog  yr  Epheaiaid, 
(ac  yn  ein  baunog  ninnau  oll,)  i  broi  yn 

ngoleuni  y  gair  rt'r  Ys>biyd  Giân,  pa  bethau 
sydd  gyrnmeradwy  tian  yr  Arglwydd,  i  ym- 
hyfrydu  yn  y  pethau  hyny  ac  i  ymarler  yn 
gydwybodol  â  hwynt,  er  rhyngu  bodd  Duw, 
ei  ogoneddu  ef,  a  rhoddi  prat\f  eglur  o  wir- 
ionedd  diragrith  eu  proffes. 

11  *  Ac  na  Afydded  i  chwi  gyd- 
gyfeillach  í  â  gweithredoedd  k  an- 
ffrwythlawn  f  y  tywyllwch, '  $  eithr  yn 
hytrach  argyhoeddwch  hwynt. 

h  ada.  7.  G««.  49.  5—7.  Salm  1.  I.  2.  a  26  4,  5.  a  94. 
20,21.  Diar.  4.  14,  15.  »9.6.  Jer.  15.  17.  Rhuf  16  17. 
1  Cor.  5.  9-11.  »  10.  20,  21.  2  Cor.  6.  14—18.  2  Thes.  3.  6, 
14.  1  Tim  6.  6.  ÎTiruí.  5.  2  loan  10.11.  Dat  18  4. 

•'pen.  4.  22.  Job  24.  13— 17.  Ioau  3.  19— 21.  Rhiif  1.22 
—32  a  13  12.  1  Thes.  5.  7.  *  üiar.  1  31.  Es.  3.  10,  11. 
Rliuf  6.  21.  Gal.  6.  8.  /  Geu.  20.  16  l^ef.  19.  17.  Saloj 
141.  5.  Diar.  9.  7,  8.  »  13.  18.  a  15.  It  »  29.  1.  E»  29  21. 
Mat.  18.  15.  Luc  8.  19.  1  Tim.  5.  20.  2  Tira.  4.  2.  Tit.  2.  15. 

*Dywedir  fod  y  gair  (.ìroeg  (aharpos)  a 
gyfìeithir  yma  "  autfrwythiawn,"  yn  ar- 
wyddo  niweidiol  yn  gystal  ag  anffrwythlawn, 

neu  anfuddiol ;  a  uyny  yn  ddi'ammau  yw  ei 
ystyr  yn  y  fàn  hon  :  nid  anffrwythlawn  ac 
anfuddiol  yn  unig  yw  gweithredoedd  y  ty- 
wyilwch,  ond  drwg  a  niweidiol  iawn  hefyd. 
Rhuf.  6.  21.  Am  hyny  mae  yr  apostol  yn 
cynghori  na  hyddo  i  ni  gyd-gyfeillacíi  mewn 
un  modd  â'r  cyfryw  weithiedoedd,  nac  â 
neb  sydd  yn  eu  gweithredu,  ac  na  roddom  y 

cefnogaeth  lleiaf  i'r  cyfryw  weithredoedd 
na  gweithredwyr.  +  Gweithredoedd  y  ty- 
wyllwch  ydynt,  am  mai  dynion  o  feddyliau 
tywyil  ac  annwybodus  mewn  ystyr  ysbrydol 
sydd  yn  eu  gwneyd ;  yn  cael  eu  gosod  ar 
waith  gan  satan  tywysog  y  tywyilwch  ; 
gweithredoedd  yn  cael  eu  gwneyd  yn  y  ty- 
wyllwch,  am  na  oddefent  y  goleuni  ;  a 

gweithredoedd  yn  addiedu  ac  yn  arwain  o'r 
diwedd  i  dywyllwch  eithaf.  \  Nid  yw  yn 
ddigon  i  ddynion  crefyddol  fod  heb  gyd-gyf- 
eillach  â'r  cyfryw  weithredoedd  ;  dylent  en 
hargyhoeddi  hefyd,  mewn  geiriau  llymion  a 
didderbyu-wyneb,  a  thrwy  eu  hymarwedd- 
iad  sanctaidd  a'u  gweithredoedd  da  eu  bun- 
ain,  yr  hyn  efaiiai  yw  y  tfordd  oreu,  mwyaf 
effeithiol  a  didramgwydd  o  argyhoeddi  dyn- 
ion  o'u  gweithredoedd  drwg. 

12  m  *Canys  brwnt  yw  adrodd  \y 
pethau  a  wneir  ganddynt  hwy  n  yn 
ddirgel. 

m  adn.  3.  Rhuf  I.  24-27.  1  P»dr  4.  3.  n  2  Saui  12- 
12.  Di»r.  9.  17.  Prep.  12.  14.  J»r.  23.  24.  Luc  12.  1,  2. 
Risnf.  2.  16.  Dat.  20.  12. 

*  Yr  oedd  yn  frwnt,  yn  warth,  ac  yn  ey- 
wilydd  dynohaeth,  hyd  yn  nod  i  adrodd  y 
pethau  a  gyflawnai  y  pagauiaid  yn  aml,  +nid 
yn  unig  mewn  taf^rn-dai  a  phuttein-dai,  ond 
yu  fwy  neillduol  yn  nefodau  dirgelaidd  eu 
crefydd  aíìan  a  ffiaidd.  Tybia  dys^edigion 

yn  gyö'redin,  bod  yr  apostol  yn  cy  feirio  yina yn  benaf  at  arferion  echryslawn,  ffíaidd,  a 
halogedig  y  paganiaid,  yn  nghytìawnÌHdau 
dirgel  eu  delw-addoliaeth,  yr  hyn  nid  oedd  i 
gael  eu  hamlygu  i  eraill.  Cyfrifai  y  pagan- 
iaid  tywyll  ac  ynfyd  y  cyflawuiadau  hyny  yn 

rhy  sanctaidd  a  chyssegraidd  i'w  hadrodd  ; 
ond  cyfrifai  yr  apostol  hwynt  yn  rhy  frynt- 

ion  ac  aflan  i'w  hadrodd.     J3eth  bynag  sydd 
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o  gyfeiriad  yn  y  geiriau  at  y  defodau  ítíaidd 
a  enwyd,  mae  yu  ddÎHmmau  bod  ynddynt 
gyfeinad  hefyd,  at  y  gweithredoedd  a  gry- 
bwyllwyd  yn  yr  aduod  o'r  blaen  :  brwnt  yn 
y  byd  oeddynt,  on.l  llawer  bryntach  o'u  cyf- lawni  dàn  rith,  ac  fel  rhan  o  addoliad  cref-  f 

yddol,  i'w  duwiau  ffiaidd  yn  eu  teniiau.  Och 
rnòí  druenus  y  niae  satán  a  phechod  wedi 
darostwng,  llygru,  ac  ynfydu  dy nolryw  !     I 

13  *  Eithr  pob  peth,  wedi  yr  ar- 
gyhoedder,  a  eglurir  gan  y  goleuni : 
°t  canys  beth  bynnag  sydd  yn  egluro, 
goleuni  yw. 

o  Mica  7/9.  Ioan  3.  20,  21.  1  Cor.    4.  5.  H»b.  4.   13. 

*  Ond  yr  Ephesiaid  erefyddol,  y  rhai  oedd 
yr  awr  hon  yn  oleuni  yn  yr  Arglwydd,  (adn. 
8.)  hwy  a  allent  drwy  y  goleuni  hwnw  farnu 
a  chondemnio  y  gweithredoedd  gwrthun  a 
drygionus  hyny,  oedd  yu  rhy  atìan  i  ddyodd- 
ef  y  golenni,  ac  a  argyhoeddid  gan  oleuni 
gair  ac  Ysbryd  Duw,  a  chaneu  hymarwedd- 
iad  da  hwythau.  tOblegid  pa  beth  bynag  a 
wnelo  wrthddrychau  yn  weleclig,  ac  a'u 
dangoso  yn  eu  gwir  agwedd..  goleuni  yw ; 
Mly  yr  hyn  a  dtiangosodd  iddynt  hwy  atgas- 
rwydd,  euogrwydd,  ac  enbydrwydd  ygweith- 
redoedd  atìan  a  enwyd,  ac  a'u  heglurodd  hwy 
yn  eu  Iliwiau  ofnadwy,  i  beri  i'r  Ephesiaid 
pu  casâu,  eu  gwrthod  a'u  condemnio,  ydoedd  II 
oleuni  mewn  gwirionedd  :  goleuni  a  gwybod-IÌÌ 

aetü  Crist  a'i  air  ydoedd,  wedi  Uewyrchu  yja|i 
eu  calouau  hwy,  ac  yn  gwneuthur  iddynt 
hwythan  lewyrchu  megys  goleuadau  yn  y  byd; 

fel  yr  oeddynt  trwy  eu  cynghorion  da  a'u 
hymarweddiad  da,  yn  argyhoeddi  dynion 

drwg,  ac  yn  eu  cy  wilyddioo'u  gweithreduedd 
aflan,  y  rhai  ni  welent  niwed  o  honynt  o'r 
blaen.  Dyma  y  goleuni  rhagorol  y  dygir  y 
saint  iddo,>ac  y  gelwir  hwynt  i  rodio  yuddo. 

14  *  O  herwydd  yjaham  y  maeefe 
yn  dywedyd.  ̂ t  Deffro  di  yr  hwn  wyt 
yn  cysgu,  ̂ jachyfod  oddi  wrth  y 

y  meirw  ;  *'  ||  a  Christ  a  oleuai  ti. p  E».  51.  17.  a  52.  1.    a  60    1.    Rhuf.  13.  11.    1  Cor.  II.  ,, 
34.  2  Tim.  2.  26.         q  pen.  2.  5.  E».  26.  19.  Ez»c.  37.  4-IO.J 
loan  6.  25-29.      a  11.  43,  44.      Rhut    6.  4,  5,  13.      Col    3.  1. 
r  loan  8.  12.  a  9.  5.  Act    13.  47.  2  Cor.  4.  6.  ÎTim.  I.  10. 

*  "  Mae  efe  yndywedyd:"  un  ai  Duw 
trwy  weinidogaeth  y  prophwydi  gynt,  o'r 
hyn  y  swm  y w,  "  Deíiro  di  yr  hwn  wyt  yn 
cysgu,"  &c,  gan  gyftirio  yn  bennodol  efallai 
at  lsa,  60.  1.  Neu  ynte  Crist  trwy  ei  wein- 
i(iogion  yn  mhregethiad  yr  efengyl,  yr  hwn 
sydd  yn  wastad  yn  galw  ar  bechaduriaid  i 
ddefîrôi  o  gwsg  marwol  pechod  drwy  edi- 
feirwch,  ac  yn  eu  calonogi  âg  addewiil  byw- 
yd  tragywyddol.     +  Mewn  rhyw   ystyr  gellir 
dywedyd  fod  pechaduriaid  yn  eu  cyflwr  nat 
ur  yn  cysgu ;  maent  mor  llawn  o  frenddwyd- 
ion  a  gwag  ddychymmy  gion,  ac  mòr  anadd 
as  i  bob  gwaith  da,  â  dynion  mewn  cwsg 
naturiol.  \  Mewn  y^tyriaethau  eraill  inaeul 
yn  l'eirw,  ac  yn  gorweddyn  mhlith  y  meir"  : 
yn  fraeuliyd,  yn  ddrewedig  ac  yn  fìi'aidd,  «- 
cyrph  meirw.  Yma  gan  hyny,  gelwir  aruyi) 
i  ddeflroi  o  bechod  fel  cwsg,  ac  i  gyfodi  ( 
hóno  fel  marwolaeth  :  y  meddwl  yw,  y  dylen 
ddeffroi  mewn  edifeirwch,  a  chyfodi  mewi 

ffydd,  o'r  cyflwr  hwnwofarwolaeth  ysbrydo 
yr  oeddynt  yn  gorwredd  ynddo  drwy  bechod 
||  Goleuni  heddwch  a  llawenydd   yma,  a  g"l 



Am  brynu EPHES.  V. 

yr  amser. 
nni  tragywyddol  ogonianjf  yn  ybyd  a  rìrìaw  : 
,'rist  ei  hun  yw  y  goleuni,  ac  efe  syrìd  yn 
tteüd  ♦  i  bobl  yma  ac  yn  y  nef.  Yn  oi  rherì- 
td  eyffredinol  prophwydoliaethan  yr  Heu 
Oestainent,  ain  alwad  y  eenerìloedd,  ac  yn 
■wedig  Isa.  60.  1  ;  yr  oedd  Dnw  yn  amser 

postolion  yn  eu  galw  hwynt  i  drìetfròi  a 

hyt'odi  fel  y  sylwyd  uchod  :  a  dylai  yr  un 
iduorì  hon  roddi  rìist *wi  wydd  byth  ar  y  rìyn- 
on  rhyfygus  hyny,  a  daerant  na  ddylai  gwein- 
riofeion  yr  efengyl  alw  a  chymhell  pecliadur- 
aid  fel  y  cyfiyw,  i  ddychwelyd  at  Dduw, 
ra  maent  yn  feirw  mewn  pecborì.  Mae  rhai 
n  wir  a  hònant,  rnai  at  ddynion  dnw  iol,  ond 
ynion  duwiol  wedi  myned  yn  gysglyd  a 
wrthgiliedig,  yn  eglwys  Ephesus,  yr  oedd 
r  apostol  yn  cyfeirio  y  geiriau  hyn,  ac  nid 
t  bechadnriaid  yn  en  cyflwr  natur. 

15  *  *  Gweîwch  gan  hynny  pafodd 
rhodioch  yn  ddíesgeulus,  u\  nid 

fel  annoethion,  %  ond  fel  doethion  ; 
I      $  adn.  33.    Mat.  8.  4.    »27.4,24.    1  Thes.  5.  15.    Heb. 
i.  25.  1    PeOr  1    22.  Dat.  19.  Ì0.         t  Rx.  23.   13.    Mat.  10. 

1  Cor.    14.20        Phil.  1.27.      Coì.     1.9,10.      »4.5. 

•im.  24.  10.    Job  2.    10.  Salm  73.  22.    Diar.  14.  8.    Mat. 
.  Luc  24    25.  Gal.  3.  1,  3.    I  Tira.  6.  9.  lago  3.  13. 

Gan  y  gelwir  arnoch  i  argyhoeddi  drwg- 
ichedrtau  dynion  eraill,  (adn.  ll.)edrychwch 

rodio  yn  fanol  a  chywir  eich  hunain  : 
yliwch  rhag  pob  eithafion,  a  chedwch  yn 

iiesg^ulus  o  fewn  y  rheol,  yn  ol  gorchym- 
nion  ac  esampl  Crist.  %  Nid  fel  dynion  an- 
oeth,  annwybodus,  ac  anystyriol,  yn  rhufhro 
n  rhyfygus  i  broferìigaethau,  drygau  a  pher- 
;Ion  ;  j  onrì  fel  rhai  doethion,  yn  gweled  y 
rwg  o  bell,  ac  yn  ymgadw  rhagddo:  rhai 

edi  eu  dysgu  gan  Dduw,  a'u  cynnysgîethu 
doethin»  b  ysbrydol  oddi  uchod. 

16  x  *  Gan  brynu  yr  amser,  v  \  o- 
'legicl  y  dyddiau  sydd  ddrwg. 

*  Preg.  9.  10.  Rhuf.  13.  11.  Gal.  6.  10.  Col.  4.  5. 
o.  6.  13  Preg.  II.  2.  a  12  1.  Am.  5.  13.  Io*n  12.  3à. 
H.  28,  29.  1  Cor.  7.  26,  29—31. 

'  Nen  brynu  y  Cyfleusdra  :  cyfFelybiaeth 
|i1di  wrth  fasnachwyr,  medd  Pooì,  y  rhai  a 

|i>chnbant  y  cyfle  gorau,  a'r  amser  mwyaf 
i'iianteisiol,  i  brynu  a  gwerthu  ;  ac  mae  yn 
rjawdrì  ganddynt  roddi  heibio  bleser  ermwyn 
Ijl  w.  Ymwarìwch  â  chwi  eich  hunain  mewn 
■IHWythder,  mwyniant,  &c,  i  enniîl  cyfle  i 
jlneyd  daioni.  Dywed  Doddridge  fod  y  gair 

I \ragorazomenoi '"  prynu,"  yn  arwyrìdo  ad- 
j  t«  yr  hyn  a  aethai  ar  yoll  ;  a  dywed  fod 
I ina  gyfeiriad  at  oferedd  tra  phechadurus 

j.wj  l  p^ganaidd  yr  Ephesiaid,  yn  yr  hwn 
|!  çollasent  ac  y  cam  dreuliasent  gymmainl 

||  n  h:imser  gwerthfawr.  t  ürwg  pecharìurus, 
Ii  herwyrìrì  drygioni  y  dynion  oedd  j  n  byw  y 

wddiau  hyny  ;  neu  yn'au  drwg  trallodus,  i'r 
■istionogion,  o  herwydd  gelyniaeth  y  byd 
I  ji  erbyn  crefydd  :  nis  gwyddent  pa  mòr  fuan 
j|  caent  en  canad  i  fynu  mewn  carcharan,  neu 
h'  tr»ri  ymaith  trwy  ferthyrdod ;  felly  os 

||  'ddynt  am  ddíogeln  eu  mater  tragywydrìol 
jil1  hunain,  neu  wneyd  rhyw  drìaioni  dros 
I  rìnwi  ddynion,nid  oedddim  nm?er  i'w  golli. 

|j  17  *Amhynny2na  fyddwch  an-* 
jpethion,  \  eithr  yn  a  deall  beth  yw 
\  kyîlys  yr  Arglwydd. 

I   'iwel  àr  »do.  15.  a  Deut    4.  6      1   Bren.   3   9—12 
'  «    23      Sslm  Ut     Itt.     n  M9.  27.      DUr.  ì.   5.      »  14.  8 
I    5B    Jer.  4.  22.   Uh>af    12.  2.  C«l.   t.  9    I   Th«    4.  1-3. 

*  Gan  fod  y  dvddiau  yn  ddrwg  fel  y  dy- 
wedwyd,  ni  ddyleni  hwy  fod  yn  annoethion 

mewn  peth;in  yn  perthyn  i  Ddnw,i'w  dyled- swyddau,  ac  iacha\vdwriaeth  eu  heneidiau  : 
ac  n i  ddylent  fod  yn  annoethion  i  osod  eu 
hunain  yn  agored  i  lid  en  gelynion  yn  afreid- 
iol,  yn  y  dyddiau  drwg  a  pheryglus  hyny, 
+  Ond  yn  hytrach  dylent  ymdrechu  trwy  gym- 
morth  gras  Duw,  i  fyw  a  gweithredn  fel  rhai 
yn  dëall  ac  yn  ystyried  meddwl  ac  ewyllyg 
yr  Argl wydtl  lesu,  o  ran  eu  hymddygiad 
doeth  n  gwyliadwrus  hwynt,  íel  y  byddent  yn 
gall  fel  seirph,  ac  yn  ddiniwed  fel  y  colom- 
enod  ;  ac  o  ran  pnrdeb  eu  hymarweddiad  yn 

y  byd,  fel  y  byddent  yn  ddife'íus,  fel  y  gwedd- 
ai  i  saint,  ac  yn  gyfiyw  a  fyddai  yn  gym- 
meradwy  gan  yr  Arglwydd,  yn  oi  yr  hyn 
mae  efe  yn  ofyn  yn  ei  air. 

1 8  b  *  Ac  na  feddwer  chwi  gan 

win,  fyn  yr  hyn  y  mae  f  gormodedd; 
rf  +  eithr  llanwer  chwi  â'r  Yspryd  ; 

b  Gen.  9.  21.  a  19.  32-35.  Deut  21.  20.  Salm  69.  12. 
Diar.  20.  I.  a  23.  20,  21,  29-35.  Es.  5.  11  —  J3,  22.  Alat.  24. 
49.  Luc  12.  45.  a  21.  34.  Rhuf.  13.  13.  1  Cr>r.  5.  II.  a  6  16. 
a  11.  21.  Gal.  5.  22.  I  Thes.  5.  7.  c  Mal  23  25.  1  Pedr 
4    3,  4.  d  Salra  63.  3-5.     Cau.  1.4.    »7.9.     Es.  25.  6. 
a  55.  1.    Zee.  9.   15—17.     Luc  11.  13.     Act.  2.  13—18.    a  11. 
24.  Gal.  5.  22—25. 

*  Fel  na  byddai  iddynt  redeg  i'r  pe'chodau 
gviarthus  a  nodwyd  ac  a  waharddwyd  o'r 
blaen  yn  y  bennod  hon,  mne  yr  apostol  yma 
yn  eu  cynghori  i  ochel  meddwdod  ;  yr  hyn 
sydd  bechod  gwrthun  iawn  ynddo  ei  hun, 
ac  yn  cynhyrfu  dynion  i  chwantHU  a  phech- 
odau  íìiaidd  ac  ysgeler  eraill.  Yr  oedd 
Meddwúod  yn  bechod  llywodraethol  yn  Eph- 
esns,  ac  yn  arferiad  yr  oedd  y  paganiaid  yn 

warthus  enog;  o  hôno  mewn  rhai  o'n  gwledd- 
oedd  eilun  addolsiar,  ýh  enwedis  yn  yr  ŵyl 
a  gadwent  er  anrhydedd  i  Bacchus,  yr  hwn 
a  gyfîifent  hwy  yn  dduw  y  ywin.  Yn  y 
gwleddoedd  hyn  yr  oerìd  pawb,  gwrrywaid  a 
benywaid,  yn  ei  wneyd  yn  bwnc  o  grefydd 
i  fedrìwi ;  a  rhedent  ar  hyd  yr  heolydd,  maes- 
ydd,  a  gwinllanoedd,  dan  ganu  a  bloerìdio 
mewn  dull  gorwyllt  a  therfysgiyd  :  mewn 

cyferbyniad  i'r  fath  fanllefan  afresymol,  mae 
yr  apo?tol  yn  annog  i  ganiadau,  crefyddol, 

gyda  phr'íodoîdeb  mawr  yn  yr  adnod  nesaf. 
t "  Gormodedd  :"  nid  yn  unig  myned  dros 
ben  terfyuau  cymmedrolder,  onrì  hefyd  y 

dadwrdd  a'r  gwylitineb  cynddeiriog  a  son- 
iwyrì  nchorì,  ac  syrìd  bob  amser  yn  rìeilliaw  o 
ferìrìwrìod.  %  Yn  lle  raeddwi  ar  win  fel  y  dy- 
wedwyd,mae  yrapostolyn  eu  hannog  i  arfer 

pob  modrìion  i  gael  eu  llenwi  â'r  Ysbryd 
Glân,  yn  eì  ddylanwadan  sanctHÌdd,  ei  ddon- 
iau,  ei  r^sau,  ei  lawenydd,.  a'i  ortolerìd.  Yn 
y  pethuu  hyn  nid  oedd  rìim  perygl  o  ormod- 
erìd,  nac  o  fyued  i  nnrhyw  yti;rìrìy^iad  an- 
weddaidd  ac  annheilwng ;  yu  lle  ihysedd 

gormorìoî,  a  gwylliineb  y'nfyd,  l'anwai  hyn 
hv  ynt  â'r  hyfrydwch  pnraf,  snn<  tcidrìiaf,  ac 
ard'derchocaf,  yr  hwn  a  dorai  alîan  yn  y  modd 
2werìrìeidrìiaf.  Qwe|wn  epeithiati  lí<-iiwi  â'r 
Ysbryd  ar  ddydd  y  Penteco-t.  Dywed  yr 
Athrônydrì  Plato>  narì  oedd  braidd  yr  nn  dyn 

na  dynès  sobr  i'w  catl  ti  wy  holl  ardaloedd 
Attica,  tra  parâai  y  owyl-wlerìtìotdrì  atgai  a 
ítfciidrì  a  soniwyd  uclod. 

19  *  Oan  iefaru  '  ẅrtíi  eich  gilydd 
mewn  1  psalmau,  +.a  liymnau,  ac  odU 
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i'iv  gtepr. 

bx\  ysnrydoì  ;  \  'j;arv  o-anu  à  phyngcio 
"  yn  fich  cilon  i't  Är«;lwvdd; 

"  e  Act  16.  25  .  I  Cor  14.  26  '  Qol.  3.  J.6.  laeo  S.  13 /  Salra  tò.  S.  »  105.  2.  Mat.  26.  3».  s  Sal.n  47.  7  n  62 
8.  a  86    12.   a  105    3.    Rs    65     U.   M«t.   15.  8.    lo*n  4    23,  V4 

*  Yn  He  y  bloeddio  a'r  dadwrdd  ynfyd 
mewn  gwin,  a  soniwyd  nchod,  mte  yr  apos- 
tol  yn  annog  cr'«'ionogion  dan  ddylanwadan 
uefol  yr  Ysbr\d  Gíân,  i  ddifỳrn  eu  httuain 
yn  sanrtaidd  mewn  ymddiddanion  crefyddol 

â'n  gilyid,  a  chyd •gaun  mawl  i'r  Arglwydd 
yn  denluHÌdd  fepe  yn  gynnulleidfäol.  f  VV^t  ih 
yr  M  hynin^u  a'r  odiau  ysbrydol "  yma. 
mewn  'irwahatiia^fh  oddi  wrth  "  Ps  tìnian," 
tybia  rhai  mai  yr  hyn  a  roddodd  yr  Ar- 
glwyrtrt  les-u  i'w  ganu  ar  weinyddiad  y  swp- 
er  sanctaidd,  (Malh.  26.  30)  a  feddylir:  ond 
pa  beth  oedd  hyny,  nis  nwyddom  yn  sicr  3  ar 

y  !le  uchod'yn  Yiathew,  dywedwyd  mai  rhai 
o'r  psalmau  ydoedd.  Efallai  mai  caniadau 
Eliz:tbeth,  Mair,  a  Zachar"ías,  a  feddyüryma 
wrth  hynnau  ac  odlan  ysbrydol,  neu  ynte 
ryw  gyfansoddi  idau  prydyddawl  oedd  dyn 

ion  duwio!  eroyn  hyn  wedi  wneyd,  i'w  cann 
yn  addoliadau  y  saint.  %  Beth  bynagoertdyr 

hymmu  a'r  odlan,  ysbrydol  oèddynt,  ac.  i 
tàel  en  cann  a'u  pyncio  o'r  galon  i'r  Ar- 
glwvdl. 

20  h  *  Gan  ddíolch  yn  ẃastad  i 
Ddüw  aVTad  fam  bob  peth,  'j  ÿi 
enw  eiri  Harglwydd  lesu  Grisî; 

A  rtwel  ar  artD.  4.— J«»b  I.  21.  Salra  34.  1.  Ez.  63  7. 
Axt  5  41.  ICor.  1.4.  Phil  1.3.  a  4.  6.  Col.  !.  II,  12. 
4  3.  17.  I  tlies.  3.  9.  a  5.  18.  2  Thes  I  3.  a  2.  13  t  loan 

14.   13,  14.  a  15    16.    a  10.  23-26.    Col    3.  17.     Hel>.  13.   15. 
1  fe.tr  2     5.   *  4.    II. 

*  Mae  Duw  o  hyd  trwy  drugareddan  new- 
yddion  yn  rhoidi  achosion  newyddinn  p 

dd'íolchgHrwch,  ac  felhyny  rhaid  i  ni  drti'olch 
yn  wastad  tra  byddom  t»yw.  +  Air.  bob  math 

o  drugareddau,  i'e,  am  drallod.m,  y  rhai 
sydd  yn  cyd-weithio  â  phèthau  eraill  er  da- 
ioni  i'r  rhai  sydd  yn  càjü  Duw.  Am  bob 
peth  dros  bob  dyn,  m"<ld  thai;  fel  p,e  dy- 
wedasai  yr  apóslol,  "  Ystyriwch  cich  liunain 
rël  wert-i  eich  trefnu  i  ulodfori  Driv  rìros 

bob  dyv,  ;  a  (helwcíi  iddo  et'  Heunýdrj  y  <»í- 
'olchg-trwch  sy  ddyîedns  i'w  enw  ám  ei'drn- 
gareddau  gwastadol  i  chwi,  i'ch  cy'rî-ffrlstion. 
ogion,  ac  i'ch  cyd  gtëadmiaid  yn  gyrîicìinol 
Syniad  mnwreddig  ac  ardrlérchog  yw  liyn 

a  d'íau  y  dylai  ein  d'iolchgar\vch  fud  f"e!î> 
(ìros  bawb.  J  Mae  y  dîolch  hwn  i'w  roddi  i 
í)duw  a'r  Tad  yn  enw  ein  líarelwydd  Iesu 
(Ìiiít.  yr  hwn  yw  yr  uni^  Gyfryngwr  rhwng 

Duw  a  c'ynion,  a  thrwy  yr  liwn  \;i  unig  naae 
ein  di'olch  a'n  hoîl  wasariieth  ni  yn  ârJèrbýn- 
iol  gan  Ddnw,. 

21  k*  Q?,n  ymd  larostwng  i'ch  giì- 
ydd  '  fy'h'OÌn  Duw. 
"  t  «do.  22,  24.  Gen.  16.  9.  I  Cron.  29.  21.  Rlinf.  13.  I- 5.  1  Cir  16.  1«.  I  Tira.  2.  II.  a  3.  4.  Heb  13  17.  1  Pedr 
2.  13.  a  5.  û.         /2  Crort.  19    7.  N«b    5.  9,  16.  Diar.  24.  21. 
2  Cor.  7.  1.   I    Pe.lr  2.   17. 

*  Pawb  i'w  huwch-raddoîion  yn  mhob 
perthyna0,  yn  wlad'ol,  yn  ̂ glwysig,  ac  yn denluaidd  :  cynghor  cyftredin  sydd  yma,  ac 
mae  yr  apostolyn  man\li  àrho  yn  yradnod- 
an  nesaf.  Yr  oedd  yr  lniìdewon  mòr  ddir- 

mygus  o'r  Cenedloedd  di'enwaed»dig,  fel  y 
tybient  nad  oedd  rhwymau  arnynt  i  gyflawni 
v  dyledswyddan  hyny  tuag  atyn»,  ac  oedd 

rwymedig  ar  y  perthynasau    agos.tf  i',w    gil 

93<j 

ydd  ;  ac  yr  oedd  sydad  go  gyffi-lyb  yft 
mhlith  cristionogion  Inddewaidtl,  gyda  gol-S 

ar  grist'onogion  di'er.waededig  ;  ac  yn  mhlith 
cri«tionogion  o  fysg  y  oaganiaid,  g>da  golwg 
nr  wŷr  a  gwragedd,  rhîeni  a  pltlant,  ineistr- 
hild  a  gwei^ion,  nad  oeddynt  yn  credu. 
Gyda  golwg  ar  bethau  felly,  mae  yr  apostol 
yn  penderfynu  rhwymedigaeihan  pawb,  yn 
mhob  perthynas  a  sefyllfa,  pa  un  hynag  a. 

tydflo  pob  un  o'r  pleidiau  yn  credu  neu  heb 
gredu,  yn  enwaededig  neu  yn  ddi'enwaeded- 
ig.  t*'  Yn  ot'n  Duw  :"  rhag  ofn  digio  Dnw, 

yr  Itwu  sydd  yn  gorchymyn'y  darostyngiird' liwn  ;  neu  ynte  cyn  belled  ag  y  gellir  ym- 
dj^rostwng  yn  unol  âg  ofn  Duw,  sef  mewn 
pethau  nad  ynt  waharddedig  ganddo  éf. 

22  *  Y  gwragedd/  mymcstyngẅch 

i'ch  gwŷr  prîod,  M  f  megis  i'r  Ar- 
glwydd. m  adn    24í    Ge».  3.  16.    E»th.  I.  16—19,  20.    1  Cor.  14. 

34    Col    3.   18.     I   Tim.  2.  II.  12.    Tit.  <3.  5.    I  Pedr  ~ n  pen.  6.  5.  Col.  3    22,  23. 

*  Yn  ol  deddf  natur  a  phri'odas,  ordeín- 
iwyd  y  gwr  i  fod  yn  ben  y  wraig,  a  hithau  i 
ymddarostwng,  i  nfuddâu  iddo,  ac 

rhydeddu  :  a  'gwrthun  iawn  yw  gwraig'»! 
wnelo  hyn.  t  Er  mwyn  yr  Arglwydd  -yr 
hwn  a  orchymynodd  yr  ymddarostwng  hwn: 
feüy  nis  gall  hi  fod  yn  ddarostyngedig  i*r 
Arglwydtl  heb  fod  yn  ddarostyngedig  l'ẃ 
gwr  pri'od.  Mae  hyn  yn  gMeddu  er  gngflti- 
iatít  i'r  Arglwydd,  yn  gystal  ag  er  cysur  j»c 
iawn-drefn  yn  y  'stâd  bti'odasol.  Âlae  yt 
aposto!  yn  crybwyll  y  dyledswyddau  perth- 
ynasol  hyn  yma  yn  y  dre.fri,  naturiol,  yn:ÿ 
drefn  y  dechreuodd  y  perihynasan  eu  hunahi 
yn  y  byd  ;  yn  gyiitaf  gwr  a  gwraig,  yna  rhl- 
eni  a  phlant,  a  meistriaid  a  gweision,  yn  ) 

bennod.nesaf.  Felly  hetÿd  vti  Colos.  3.  l' 25;  a  4.  l,&c.  Gaìiwn  sylwi  hefyd  ei 

yn  dechreu  gyda'r  blaid  i-el  radd,  ac  ynayt 
tnyned  at  ddyledswyddan  yr  uchafion  ;  -W 

felly  hefvd  y  gwna  vr  ap->srol  Pedr,  l'  P«di 
3.  1—7.  *Yr  achos  <>  hy'ny  efallii  yw,  boi 
dylefiswyddan  y  pleidiau  iselaf,  gwragedrlf 
plant,  a  gweision,  yn  fwy  croea  i  rerlíarj 
nátur  lygredig,  yn  fwy  anhawdd  ynddynt  «il 
Imn  iin,  yu  fwy  i  wrthddadJau  yn  eu  herbynj 

ac  yn  fwy  tueddol  o  gael  eu  hesgenluso  a'i( 
^;td;ièl  heb  eu  cyflawni,  tia  dyhflswyddau  } 
blaid  arall:  ac.  os  cytîawnir  y  rhai  hyn  yij 
d  la,  maent  yn  ennill  ac  yn  rhwymo  y  blaiij 
uchel.tf  j  gyflawni  eu  dyledswyddau  hwythan 

yn  well. 
23  "^Oblegid  y  gwr  yw  pen  M 

wraig,  p  f  megis  ag  y  mae  Crist  yi 

ben  i'r  eglwys,  «  \  ac  efe  yw  Tachawd  j wr  v corph. 
oGwel  ht  I  Cor.  11.3-11.  p  Gwel  »r  peo.  1.  22.2 

a  4.  lo.  aadn.25,  26.  Act.  20.  28.  I  Tlie».  I.  10.  D. 5.  9. 

*  Yn  ol  trefnlad  dechreuol  Duw,  y  gwry-j 
pen  y  wraig  mewn  awdurdod  ac  anrhyt 

edd,  yn  gystal  ag  fel  arweinydd  g -varchcidvj ad,  ác  amdditfynydd  iddi.  t  JSjd  yw 

gair  "  megys"  ỳn  arwyddo  cydr.t(kloliaet| 
ond  tebygrwydd  :  fel  y  rnae  Cri*t  yn  ol  tre:^ 

y  cyfammod  gras,  ac  yn  ei  sefyüfa  gyf'r.  r ol  yn  Ben  i'r  ëglẃys  yrhon  yw  ei  cldyweH 
a'i  bri'odas  ferch  ef ;  felly,   mewn  rhyw  ra< 

o  debygrwydd,  mae  y   gwr  wedi  ei  ordein  i 



Awdurdod  Crist EPHES.  V. ar  yreglwys. 

M  yi»  ben  i'r  wraig,  aai  hyny  hi  a  ddyla1 
nostwng  âddo.  %  Crist  yw  Iachawdwr  holl 
rph  yr  ̂ glwys  ;  yr  hyn  a  led-arwydda  yma 

■fyd,  fod  y  gwr  wedi  ei  roddi  i'r  wraig 
egys  yn  iachawdwr  mewn  pethau  tymmor- 
,  i'w  chynnal,  ei  hamddiffyn,  a'i  hymgel- 
,d«  :  felly  os  yw  y  wraig  yn  ystyried  ei 

t  ei  hun  hi  a  fydd  yn  ostyngedig  i'w  gwr. 
24  *  Ond  fel  y  mae  yr  eglwys  yn 
iarostyngedig  i  Grist,  f  felly  hefyd 
idded  y  gwragedd  i\v  gwŷr  priod 
tym  mhob  peth. 
r  adn.  33.  Ex.  23.  13.  a  29.  35.  Col.  3.  20,  22.  Tit.  2.  7,  9. 

*  Mae  yr  eglwys  yn  ddarostyngedig  i  Grist 
|  da  sirioldeb  ewyllysgar,  mewn  gostyng- 
iidrwydd   ac   ufudd-dod   calon,   mewn    di- 
îírdeb  sanctaidd,  mewn  cariad  gwresog,  ac 
Bwn  ffyddlondeb  didwyll  a  pharâus.  ̂ Felly 
jfyd  yn  ol  natur  y  berthynas,  bydded  y 
pragedd  i'w  gwŷr  priod.     i  Yn   mhob  peth 
mae  gan  y  gwŷr  awdurdod  cyfiawn  i'w 
:bymyn  ;  a  phob  peth  cyn  belled    ag  mae 
weddus  yn  yr  Arglwydd.  Colos.  3.  18. 

25  *  Y  gwŷr,  *  cerwch  eich  gwrag- 
d,  f  megis  ag  y  *  carodd   Crist  yr 

tfwys,  X  ac  a'i  rhoddes  ei  hun  drosti ; *  adn.  28.  Gen.  2.  24.   a  24.  67.   2  Sam.  12.  3.    Diar.  5. 
19.    Col.  3.  19.     1  Pedr  3.  7.  t  adn.  2.     Mat.  20.  28. 
i  22.  19,  20.  loau  6.  51.  Act.  20.  28.  Gal.  1.  4.  a  2.  20. 
fim.  2.  6.  1  Pedr  1.  18—21.  Dat.  1.  5.  a  5.  9. 

*  I  wneuthur  ymostyngiad  y  gwragedd  yn 
y  rhwydd,  esmwyth,  llesol,  a  chysurus, 
lai  y  gwŷr  hefyd  garu  eu  gwragedd  ;  gyda 
rchawgrwydd    anwylaidd,   tyner,    parâus, 
ddlawn,  a  thosturiol ;  t  ry  wbeth  yn  debyg 

*  cariad  â'r  hwn  y  carodd  Crist  yr  eglwys. 
\  fodd  y  gall  gwŷr  trawsion,  diserch,  tra- 
glwyddaidd,  a  digariad,  ddysgwyl  cariad 
ic  ymostyngiad  oddiwrth  eu  gwragedd  ? 
mad  a  ennill  gariad,  ac  ymostyngiad  hef- 

\\[ ;  ac  nid  y w  cas  yn  haeddu  ond  càs  yn 
hawb,  hyd  yn  nod  yn  en  gwragedd  tuag  at 

gwýr  pri'od.  %  Carodd  Crist  yr  eglwys òr  fawr  fel.y  rhoddodd  ei  hun  i  farwdrosti 
y  groes ;  a  dylai  hyn  fod  yn  foddion 

feithiol  i  beri  i'r  gwŷr  garu  eu  gwragedd,  a 
jvneyd  pob  daioni  ac  ymgeledd  a  allont 
|dynt. 

26  *Felywsancteiddiaiefehi,ta'i 
anhâu  â'r  *  olchfa  ddwfr,  v  %  trwy  y |iir; 
«loan  17.  17—19.    Act.  2C.  18.  1  Cor.  6.  II.   Tit.  2.  14. 

•b.  9.  14.  a  10.  10.  1  Pedr  1.  2.  Jud.  1.  x  Ezec.  16.  9. 
|I6.  25.    Zec.  13.  1.    Ioan  3.  5.    Act.  22.  16.    Tit.  3.  5— 7. 
b.  10.  22.      1  Pedr  3.  21.      1  loan  5.  6.  y  Ioan  15.  3. 

|  7.  17.  lagc.  1.  18.   1  Pedr  1.  22,  23. 

i*Dyben  Crist  yn  rhoddi  ei  hnn  i  farw 
joa  ei  eglwys,  heblaw  ei  phrynu  a  gwneyd 
!wn  dros  ei  phechodau  oedd,  fti  y  sanct- 
.cidiai  efe  hi  oddi  wrth  bob  halogrwydd,  ac  y 
!  ssegrai  hi  i  Dduw  ;  yr  hyn  a  arwydda  y  cyf- 
j'nidiad  hollawl  a  wnair  arni,  o  gyíîwr  o 
chod  a  thrueni  i  gyflwr  o  ras  a  bywyd, 
'wy  faddeuant  pecbodau,  ac  adnewyddiad 
uian.  f  Mae  hyn  yn  cael  ei  wneyd  trwy 
lylauwadau  sancteiddâol  yr  Ysbryd  Glân, 
F  hyn  mae  dwfr  yn  y  bedydd  yn  arwydd 
jlanol ;  í  ac  a  wnair  trwy  y  gair,  fel  modd- 
in  dychweliad  pechaduriaid,  a'u  cynnydd 
ewn  sancteiddrwydd.  Oddi  wrth  y  geiiiau 
goìchfa  ddwfr,"  mae  rhai  yn  taeru  fod  yr 
>ostol  yn  cyfeirio    yma   at  fedyddio  trwy 

drochiad  ;  ond  mae  yn  sicr  fod  y  gair  (lout- 
ron)  a  gyíìeithir  yn»a  "■  golchfa,"  yn  arwyddo 
golchi  yn  gyffredin,  pa  t'odd  bynag  y  gwnel- er  hyny,  aç  yn  aml  yn  cael  ei  ddefnyddio 
am  lestr,  i  ddàl  dwfr  i  ymolchi  âg  ef  :  a 

dywed  y  dysgedigion,  fod  agos  i  bob  sylw- 
eddair  Groeg  sydd  yn  terfynu  yn  tron,  yn 
arwyddo  rhyw  offerynau.  Tybia  eraill  mai 
cyfeirio  mae  yr  apostol  at  y  golchiadau 
Iuddewig  ;  ac  eraill,  mai  at  y  ddefod  o  olchi 
gwyryfon  cyn  eu  dwyn  at  eu  gwŷr,  mae 
cyfeiriad  y  geiriau.  Gwel  Esth.  2.  3,  9,  12  ; 
ac  Ezec.  16.  7—14. 

27  *  Fel  y  z  gosodai  efe  hi  yn 
a  ogoneddus  iddo  ei  hun,  f  yn  eglwys 
heb  arni  na  h  brycheuyn  na  chrychni, 
na  dim  o'r  cyfry w ;  c  ond  fel  y  byddai 
yn  sanctaidd  ac  yn  ddifeius. 

í  2  Cor.  4.14.  a  11.  2.  Col.  1.22,28.  Jnd.  24. 
a  Salm  45.  13.  a  87.  3.  Es.  60.  15—20.  a  62.  3.  Jer.  33.  9. 
Heb.  \ì.  22-24.  Dat.  7.  9-17.  a  21.  10-26.  b  Çan.  4. 
7.  Heb.  9.  14.  1  Pedr  1.  19.  2  Pedr  3.  14.  o  pen.  1.  4. 
2  Cor.  11.  2.  Col.  1.  22,  28.  1  Thes.  5.  28.  Jud.  24.  Dat. 
21.  27. 

*  Fel  y  gosodai  yr  holl  eglwys  fawr,  a 
phob  aelod  o  hóni,  ger  ei  fron  ei  hun,  a'i 
barddangos  yn  ddigyfrwng  i'w  olwg  ei  hun, 
a'i  gwneyd  yn  mhob  ystyr  yn  ddymunol,  yn 
gymmeradwy,  ac  yn  hyfrydwch  iddo  ei  hun, 

trwy  y  sancteiddiad  perffaith,  a'r  addurniad- 
au  prydferth  a  roddes  efe  ei  hun  arni,  fel 

pr'íodas-ferch  wedi  ei  pharotôi  a'i  thrwsio  i'w 
gwr.  Yn  y  nefoedd,  yn  y  dydd  diweddaf,  y- 
bydd  hyn.  fRhoddwn  sylw  Doddridge  ar 
y  geiriau  hyn : — Pa  syniad  dysglaer,  neu 
olwg  ogone^dus,  mae  hyn  yn  roddi  ar  drefn 
a  dyben  mawr  y  grefydd  gristionogol,  dwyn 
yr  holl  fyrddiynau  aneirif  a  wnant  i  fynu  rif 

yr  eglwys,  i'r  fath  agwedd  o  berffaith  sanct- 
eiddrwydd  a  gogoniant,  fel  na  wêl  llygad 

holl-dreiddiol  Crist,  ei  phri'od-fab  mawr  a 
sanctaidd,  yr  un  brycheuyn  na  chrychni,  na 

dim  o"r  cyfryw  arni,  i  ddrygu  ei  harddwch 
hi  yn  y  mesur  lleiaf,  nac  i  dramgwyddo  ei 
lygaid  ef !  Pa  le  tnae  y  fath  drefn  neu  ddy- 
fais  i'w  chael  yn  y  byd,  ond  yn  y  Testament 
Newydd,  ac  yn  y  rhai  a  gawsant  eu  dysgu 
drwyddo  ì  %  Y«  berffaith  sanctaidd,  ac  heb 

un  bai  i'w  gael  arni :  tybir  fod  yr  apostol  yn 
cyfeirio  at  yr  aberthau,  y  rhai  oedd  i  fod  yn 
berffaith  ddi'anaf.  Lefit.  1.  3.  Gwel  Can.4.7. 

28  *  Felly  y  dylai  y  gwŷr  garu  eu 
gwragedd,  megis  eu  *  cyrph  eu  hun- 
ain.  f  Yr  hwn  a  garo  ei  wraig,  sydd 

yn  ei  garu  ei  hun. 
d  adn.  31,  33.  Geu.  2.  21—24.  Mat.  19.  5. 

*  Gwedi  dangos  cariad  mawr  Crist  tuagat 
ei  eglwys,  mae  yr  apostol  yma  eto  yn  dangos 
y  dylai  y  gwŷr  garu  eu  gwragedd  gyda  serch 
doeth,  sanctaidd,  cyson,  a  thirion,  yn  gyffel- 
yb  i'r  cyullun  perffaith  hwnw  ;  gan  geisioeu 
cysur  a'u  lles  yn  mhob  peth,  cyd-ymdeimlo 
â'u  gofidiau  hwynt,  cyd  ddwyn  â'u  gwendid- 
au,  ac  yn  mhob  modd  ceisio  eu  hiachawd- 
wriaeth  a'u  sancteiddiad.  Yn  wir  dylent  eu 
caru  fel  en  cyrph  eu  hunain  ;  oblegid  o  wry 
cymmerwyd  gwr.iig  ar  y  cyntaf,  ac  mae  y 
berthynas  tnòr  anwyl,  mòr  agos,  ac  mòr  an- 
natodol,   yn  ei   dyben   cyntaf,   a    phan    eler 
|  iddi  a  phan  gyflawner  ei  dybenioa  yn  iaw  n  ; 
1 1  fel  y  gellir  dywedyd,  bod  dyn  wrth  garu  ei 
j  wraig  yn  ei  garu  ei  hunan  ;  y  dylai  gyfrif  ei 

ÍT~  = 



Dyledswydd EPHES.  VI. 
gwyr  a  gwragedcì 

cbysur   a'i  dedwyddwch    hi    yn    anwahanol 
oddi  wrth  ei  gysur  a'i  ddedwyddwch  ei  hun. 

29  *  Canys  ni  e  chasâodd  neb  er- 
ioed  ei  gnawd  eihun  ;  feithr  ei^fagu 

a'i  feithrin  y  mae,  t  megis  ag  y  mae  yr 
Arglwydd  am  yr  eglwys  : 

e  adn.  31.  Diar.  11.  17.  Preg.  4.  5.  Rhuf.  1.  31.  /Es. 
40.  II.  Ezec.  34.  14,  15,  27.  Mat.  23.  37.  loau  6.  50-58. 

*  Yn  awr,  nis  gall  un  dyn  yn  ei  synwyrau 
gasâu  ei  gnawd  ei  hun,  neu  gymmeryd  hyf- 
rydwch  mewn  archolli  a  phoeni  ei  gorph  ei 
huu  :  f  eithr  y  mae  hunan-gariad  yn  tarddu 
oddiar  ddeddf  natur,  yn  dysgu  i  bob  dyn  i 
fagu  a  meithrin  ei  gnawd  ei  hun,  âg  ymborth, 
dillad,  glauweiihdra,  a  phob  ymgeledd  ang- 
enrheidiol.  %  Felly  y  dylai  pob  gwr  wneuth 

ur  â'i  wraig,  yr  hon  sydd  un  cnawd  âg  ef 
megys  ag  y  mae  yr  Arglwydd  Iesu,  yn  ei  an 
feidrol  gariad,  yn  cymmeryd  y  gofal  mwyaf, 
serchocaf,  ac  effeithioîaf,  am  ei  eglwys,  yr 
hon  a  ddyweddîodd  efe,  ac  a  wnaeth  yn  un 
âg  ef  ei  hun.  Onid  oes  yma  olwg  ryfedd  ar 
gariad  Crist  tuag  at  ei  bobl !  Mae  efe  yn  en 
caru,  yn  eu  magu,  ac  yn  eu  meithrin,  fel  y 
gwna  dyn  ei  gorph  ei  hun  ! 

30  *  Oblegid  s  aelodau  ydym  o'i 
gorph  ef,  f  o'i  gnawd  ef,  ac  o'i  esgyrn ef. 

g  pen.  1.  23.  Rbnf.  12.  5.  1  Cor.  6.  15.  a  12.  12- Col.  2    19. 

*  N^ni,  sef  pob  un  sydd  yn  credu,  aelodau 
ydym  o'i  gorph  dirgeledig  ef.  t  Megys  yr 
oedd  Efa  o  Adda,  Gen.  2  23  ;  ond  yno  mewn 
ystyr  gnawdol  a  nnturiol,  yma  mewn  ystyr 
ysbrydol :  mewn  undeb  mòr  agos  âg  ef,  mòr 
anwyl  ganddo,  ac  yn  derbyn  pob  gras  a  gu- 
goniant  o  bóno,  trwy  rinwedd  yn  deilliaw 

o'i  gorph  ef  yr  hwn  a  ddrylliwyd  drosom  ; 
fel  pe  trwy  ein  perthynas  agos  âg  ef  yn  y 

natur  ddynol,  y  byddem  gnawd  o'i  gnawd 
ef,  ac  esgyrn  o'i  esgyrn  ef,  fel  y  sylwyd  am Efa  ac  Adda  uchod. 

31  A*Àm  hynny  y  gâd  dyn  ei  dad 
a'i  fam,  ac  y  glŷn  with  ei  wraig,  f  a 
hwy  a  fyddantiìl  dau  yn  un  cnawd. 

h  Geo.  2.  24.  Mat.  19.  6.  Marc  10.  7,  8.  1  Cor.  6.  1€. 

*  Er  ein  dysgu  ni  yn  y  dyledswyddau  hy 
gorch}mynodd  yr  Arglwydd  yn  sefydli; 

çyntaf  pri'odas,  i  ddynion  adacl  hyd  yn  noci 
eu  rh'íeni,  i  gyd-gyfanneddu  mewn  cariad 
â'u  gwragedd,  fel  pe  byddent  wedi  eu  cyd 
gyssylltu  yn  un  corph,  neu  un  cnawd  anwa 
hanol  â  hwynt.  Pob  pet!»  croeg  i  hyn,  a  býr 
o  hyn,  effaith  pechod  yw,  a  dylid  gwylied 

rhagddo  yn  dra  goí'alus.  *Dylai  pobdynys tyried  gwraig  ei  ddewisiad,  neu  yn  bytracii 
dewisiad  Duw  iddo  ef,  fel  rhan  o  hóno  ei 
i.inmi  ;  yr  hon  nis  gall  ei  niweidio  heb  e 
niweidio  ei  hun  ;  ac  yr  hon  nis  gall  gacl  e 
niweidio  gan  neb,  heb  iddo  yntau  deiinlo  a 

chyfranogi  o'r  niwed  ;  fel  pe  buasai  rhyw 
ran  o'i  gorph  ti  hunyn  cael  tí  aicholli. 

32  '*  Y  dirgelweh  hwn  sydd  fawr: 
*  feithr  am  Grist  ac  am  yr  eglwys  yr 
wyf  fi  yn  dywedyd. 

»  peo.  6.  19.  Ccl.  2.  2.  »  Tin».  3.  9,  18.  *  Sah 
9—17.  Can.  l.-a  8  Et.  6»  5.  a  62.  4,  5.  Ioan  3.  29.  2 
\ì.  2.  Dat.  19.  7,  S.  a  21.  3. 

*  Dirgelwch  mawr,  a  gwaiih  rhyfedd,  oedd 
gwueyd  dau  o  un,  Efa  o  Adda,  a  gwneyd  y 

_ 

ddau  hyny  yn  'f  nn  cnawd"  eilwaith  ;  ac 
oedd  syniad  traddodiadol  yn  mhlith  yr  Iu 

ewon,  bod  pr'íodas  Adda  ac  Efa  yn  gys, 
o'r  undeb  rhwng  y  Messiah  a'r  eglwys| 
d'íammau  ei  bod  hefyd  :  ond  dywed  F\ 
nad  oedd  yn  gysgod  gosodedig,  wedi 
drefnu  gan  Dduw  i  arwyddo  hyny ;  et< 
bod  yn  fath  o  gysgod  naturiol,  a  thet 

rwydd  ynddo  i  undeb  Crist  â'r  eglwys. 
oedd  dirgelwcb  yn  y  cysgod  ;  ond  am  sy 

edd  y  cysgod,  Crist  a'r  eglwys,  yr  oedfji 
apostol  yn  dywedyd  :  dywedyd  yr  oedr 
am  yr  undeb  agos  a  rhyfeddol  hwnw  a  wn 

hwng  Crist  a'r  eglwys,  fel  mae  efe  yn  Br 
fab  a  hithau  yn  brîodas-ferch,  ac  fel  mae 
Iiithau  wedi  eu  huno  megys  un  corph,  ef< 

Ben  a'r  saint  yn  aelodau  ;  ac  efe  fel  Pei 
bywân,  yn  effeithioli,yn  llywodraethu,  a 
ymgeleddu  yr  holl  aelodau  i  gyd.  Ac  f 
dygwyd  Efa  allan  o  ystlys  Adda  pan  ( 
efe  yn  cysgu  ;  felly  y  dygwyd  yr  eglwysl 
an  yn  ysbrydol,  trwy  rinwedd  yn  deillia 
ystlys  ei  Gwaredwr  croeshoeliedig,  pan  \\ 
wyd  ef,  a  phan  gysgodd  efe  hun  marwohj 
fel  y  byddai  i'r  holl  saint  gael  byw  gydal 
byth.  Dirgelwch  mawr  yw  hyn,  a  tl 
mawr  ryfeddu  arno  byth  ! 

33  *  Ond  chwithau  hefyd  l  c;l 
main  un,  f  felly  cared  pob  un  o  hl 
och  ei  wraig,  fal  ef  ei  hunan;  I 

wraig  edryched  a'r  iddi  *"  berchl 

gwr. 

/  adu.  25,  28,  29.  Col.  3.  19.  1  Pedr  3.  7.  m  «J 
1  BreD.  1    31.  Esth.  1.  20.  Heb.  12.  9.  1  Pedr  3.  2-6.1 

*  "  Ond,"  heblaw  y  dirgelwch  uchoJ 
Adda  ac  Efa  a'n  prYodas,  mae  yn  y  I 

addysg  naturiol  hefyd.addas  i'r  niater  n» llaw,  sef  dyledswyddau  gwýr  a  gwral 
tnag  at  eu  gilydd  :  +  gan  hyny  mae  yr  I 
tol  yn  gadael  y  dirgelwch,  ac  yn  dyl 
orphen  ei  gynghor  trwy  ddywedyd  y  (■ 
edd  waith,  (adn.  25,  2S,)  y  dylai  pobl 
garu  ei  wraig  fel  ef  ei  hunan  ;  J  ac  y  djlj 
wraig  yr  un  modd  edrych  yn  ofalus  arl 
berchi  ac  anrhydeddu  ei  gwr ;  nid  gydafl 

caethaidd,  ond  mewn  cariad  pr'iodasafl 
pharch,  ac  ofn  gofalus  rhag  ei  ddigfl 

dramgwyddo,  na'i  dristâu  ef  mewifl modd.  Hyn  yw  ewyllys  Duw,  hyn  I 
dcddf  gyntefig  priodas,  hyn  a  ddysgir  I 
ryfedd  gariad  Crist  at  ei  eglwys,  hynfl 

yn  gweíídu  i'r  efengyl,  a  hyn  sydd  jP 
eddu  yn  orau  at  gysui  teuluaidd  a  pbrlj 
ol  pawb. 

PEN.  VI. 

Dyledswydd  plant  tuag  at  eu  rAVViH 

*  Y  PLANT,  a  ufuddhêwch  i'ctl 
eni  h  f  yn  yr  Arglwydd:  ̂ canyîlj 
sydd  gyfiawn. 

«  Cen."28.  7.  a  37.  13.  Lef.  19.  3.  Deot.  21.  18.H 17.  20.  Esth.  2.  20.  Diar.  1.8.  a  6.  20.  a  23.  22.  »11 
17.  Jer.  35.  14.  Lno  2.  51  Col.  3.  20.  *  ado.  5,  «H 
16.  2.  1  Cor.  15.  58.  C.l.  3.  17,  18,  23,  24.  1  FjjB 
c  Neh.  9.  13.  Job  33.  27.  Salm  19.  8.  a  11».  75,  KP« 
II.  9.  Rhof.  7.  12.  a  12.  ».  1  Tim.  5.  4. 

*  Yn  nesaf  mae  yr  apostol  yn  cyiJJJ 

pl.ii.t  v  cifdinwyr,  a  phlant  cret>ddol.  e? 

lwys  Ephesus,  i  fod  yn  ufudd  i'w  r|>V 
mae  y  cynghor  cyffíedinol  hwn  i'w  gyH 
yn  ol  ôedran  ac  amgylchiadao  neM 

plant ;  cfallai  bod  i  rai  o  honyntrîeni  ;W 
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ptant  i'w  rh'ieni. 
tiidd,  ac  ni  ddylent  ufuddâu  i'r  rhai  hyny 
Ŵpan  fyddai  eu  gorchymynion  yn  groes  î 
^rchymynion  Crist:  eto  yr  oedd  yn  hollawl 
'lldyledHS  arnynt  i  ufuddâu  iddynt  yn  mhob 
■iDcth  cyfreithlawn,  er  anrhydedd  yr  efengyl. 
'|"Yn  yr  Arglwydd,"  er  mwyn  yr  Ar- 
t(l!;lwydd,  mewn  ufudd-dod  i  orchymynion  yr 
''Rrglwydd,  ac  er  anrhydedd  i'r  Arglwydd  a'i 
'jífengyl :  yr  Arglwydd  Iesu  a  feddylir. 
)f  Mae  ufudd-dod  plant  i'w  rh'íeni  yn  yr  ys- 
^  yriaeth  hyn  yn  ddyledns,  yn  gyfiawn,  ac  yn 
%hesymoI,  yn  beth  teilwng  i  offerynau  eu 
4ianfod,  a  gwarcheidwaid  tirion  eu  maban- 

"jlod  ;  ac  yn  gyffredin  yn  Ilesol  i'r  plant  eu nunain.  Mae  hyn  yn  gyfiawn  yn  ol  deddf 
Duw,  yn  ol  deddf  natur,  ac  yn  ol  deddfau 
)ob  gwlad  a  chenedl. 

|  2  d  *  Anrhydedda  dy  dad  a'th  fam 

'ojf  yr  hwn  yw  y  gorchymyn  cyntaf s*newn  addewid) 
4  d  Ex.  20.  12.  Deut.  27.  16.  Diar.  20.  20.  Ezec.  22.  7. 
ir.Ial.  1.  6.    Mat.  15.  4-6.  Marc  7.  9—13.  Rhuf.  13.  7. 

|i  *  Mae  ufudd-dod  plant  i'w   rhieni  yn  cael 
aí.i  orchymyn  yn  y  ddeddf  foesol,  Exod.  20. 12, 
u-n  cael  ei  gadarnâu   gan   yr  Arglwydd  Iesu 

'Wy  ei  esampl    a'i  orchymyn,  Luc   2.  51  ; ,,ilat.  15.  4,  &c,  ac  o  ganlyniad  mae  o  barâd 

"  wastadoî.      t  Mae    addewid  yn  perthyn  i'r 
ìj[i|  orchymyn  ;  (Exod.   20.  6,)  ond  mae  yr 
ddewid  hòno  o  natur  mwy  cyffredin,  ac  yn 

erthyn  i'r  rhai  sydd  yn  caru   Duw,  ac  yn 
adw  nid  yn  unig  y  gorchymyn  hwn,  ond  ei 
oll  orchymynion  ef.     Hwn  yw  y  gorchym- 

ijjb  cyntaf  yn  yr  ail  lech,  am  ddyledswyddau 
erthynasol  dynion  at  eu  gilydd  ;  a  hwn  yw 
r  unig  orchymyn  sydd  âg  addewid  bennodol 
n  perthyn  iddo,  príodol  iddo  ei  hun. 

3  e  *  Fel  y  byddo  yn  dda  i  ti,  ac  fel 
byddech  hir-hoedlog  f  ar  y  ddaear. 
e  Deut.  4.  40.  a  5.  16.  a  6.  3,  18.  a  12.  25,  28.  a  22.  7. 

ulh.  3.  1.  Salra  128.  1,  2.  Es.  3.  10.  Jer.  42.  6. 

i  *  Fel  yr  estyner  dy  ddyddiau  ar  y  ddaear, 
W  hon  mae  yr  Arglwydd  dy  Dduw  yn  ei 
ìoddi  i  ti,  yw  geiriau  yr  addewid  yn  Exod. 
).  12.  Er  bod  yr  addewid  hon  yn  ei  hys- 
r  Iythyrenol  yn  meddwl  hiroes  a  hir  fwyn- 
I  o  gyflawnder  gwlad  Canaan  ;  eto  maeiddi 
/rhaeddiad  pellach,  a  chyflawnir  hi  yn  gy- 
■edin  mewn  trugareddau  a  thirionwch 
lagluniaethol  i  blant  duwiol  ac  ufudd  yn  y 

l-'d  own,  neu  mewn  ffordd  well,  trwy  fod 
uwynrhoddi  iddynt  fywyd  tragywyddol. 
^ylwa  amryw,  nad  yw  yr  apostol  ddim  yn 
wedyd,  "  Ar  y  ddaear  yr  hon  mae  yr  Ar- 
wydd  dy  Dduw  yn  ei  rhoddi  i  ti,"  fel  y 
'wedir  yn  Exodus ;  fel  na  byddai  iddo 
fnogi  gwag-obaith  yn  yr  Iuddewon  o  gael 
|0«  yn  ngwlad  Canaan.  Ond  wrth  ystyried 
M  Cenedloedd  dychweledig  oedd  y  rhan 
yaf  o'r  rhai  yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu  atynt, 
ne  crybwyll  y  geiriau  mewn  ffordd  gyffredin 
byn  yn  fwy  addas  a  phri'ydol  i'rholleglwys. 

|  4  /*  A  chwithau  dadau,  fna  yrrwch 
pn  plant  i  ddigio;  ̂ Jond  maethwch 
vyntyn  addysg  ac  athrawiaeth  yr 
,'glwydd. 

II  U  W  oi  2?'  í7,  ?  13  ,4'  15-  Deut-  4  9-  *  6  *.  20- 
13    J28~q  'Ä  4-  «A7'2*-24-  a  24    15-    l  Cr°°    22. 'r  4  \  i  '  ̂2,°D  a  29-  19-  Sa,~  71-  17,  18.  »78.  4-7. 

IÉ.  28~?9  Òt-  8.  \22  6'  15'  a23  ,3'  14-  »29.  15, '«.  iS.  19.  a  Tim.  1.  5.  a  3.  15.  Heb.  12.  7—10.  i 
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*  Y  tadau  a  enwir  yma,  am  eu  bod  hwy  yn 

■gyffredin  yn  fwy  caled  a  Uym  na'r  mamau  ; 
ond  d'íau  fod  y  mamau  hefyd  yn  gynnwys- 
edig.  +  Mae  yr  apostol  yn  eu  cynghori  na 
ddefnyddiont  eu  hawdurdod  ar  eu  plant  gyda 
gormod  o  lymder,  rhag  digaloni  eu  plant, 
rhag  magu  rhagfarn  ynddynt  yn  erbyn  cref- 
ydd ;  a  rhag  eu  cyffrôi  hwynt  i  gyndyn- 
rwydd  ac  anufudd  dod ;  yr  hyn  sydd  bob 
amser  yn  ofidus  i  rîeni,  ac  lawer  gwaith  yn 

ddystryw  i'r  plant.  \  Dylai  gwaharddiadau, 
argyhoeddiadau,  a  cheryddon  rh'íeni,  gael  eu gweinyddu  bob  amser  gyda  thynerwch, 
serchawgrwydd,  a  thymher  faddeugar ;  tra 
byddont  yn  ddiwyd  yn  ymdrechu  eu  maethu 
hwynt  yn  addysg  Crist  a  gwir  grefydd  ;  ac 
yn  eu  cynghori  hwy  yn  dadol  i  ochelyd  an- 
eirif  faglau  y  byd,  a  themtasiynau  y  diafol. 
Tybia  rhai  fod  y  gair  addysg  yn  meddwl  y 
cyfryw  wybodaeth  o  lyfrau,  dynion,  a  pheth- 
au,  a  alluogo  y  plant  i  ymddangos  yn  y  byd 

gydag  anrhydedd  a  defnyddioldeb  ;  a'r  geir- 
iau  athrawiaeth  yr  Arglwydd,  yn  arwyddo 

dysgeidiaeth  grefyddol :  ond  d'íammau  mai dysgeidiaeth  grefyddol  a  feddylir  wrth  bob 

un  o'r  ddau  air  ;  yr  hon  sydd  i'w  gweinyddn 
i'r  plant  trwy  bob  moddion  a  ellir,  ac  eg- 
wyddori  ( 'catechising )  sydd  un  ffordd  ragor- ol  i  hyn  yma. 

5  *  Y  gweision,  Äufuddhêwch  i'r 
rhai  sydd  arglwyddi  i  chwi  *  yn  ol  y 
cnawd,  k  \  gyd  âg  ofn  a  dychryn, l %  yn 
symlrwydd  eich  calon, m  megis  i  Grist ; h  Gen.  16.  9.  Salm  123.  2.  Mal.  1.  6.  Mat.  6.  24.  a  8. 
9.  Act.  10.  7,  8.  CoJ.  3.  22.  1  Tim.  6.  1—3.  Tit.  2.  9,  10. 
1  Pedr  2.  18-21.  *  Phile.  16.  *  1  Cor.  2.  3.  2  Cor.  7. 
15.     Phil.  2.  12.      lPedr3.  2.  /adn.24,     Josh.  24.  14. 
1  Cron.  29.  17.  Salm  86.  11.  Mat.  6.  22.    Act.  2.  46.    2  Cor. 
1.  12.  a  11.  2,  3.  m  adn.  1.  1  Cor.  7.  22.  Col.  3.  17—24. 

*  Yn  nesaf  mae  yr  apostol  yn  cynghori 
gwasanaeth-ddynion  crefyddol,  i  fod  yn  uf- 
udd  i'w  meistriaid  a'u  harglwyddi  yn  ol  y 
cnawd,  sef  y  rhai  oedd  yn  arglwyddiaethu 
arnynt  mewn  sefyllfaoedd  a  phethau  tym- 
morawl,  pa  un  bynag  ai  paganiaid  ai  cred- 
inwyr  a  fyddent.  Caeth-weision  oedd  y 
gwasanaeth-ddynion  gan  mwyaf  yn  y  dydd- 
iau  hyny,  yn  meddiant  eu  barglwyddi ;  ac  yn 
cael  eu  trin  gyda  llawer  o  greulondeb  yn 
aml :  ond  gweinidogion  crefydd  oedd  yr 
apostolion,  nid  ymyrwyr  â  phethau  gwladol ; 
nis  gallent  hwy  wneuthur  dim  gyda  llywodr- 
aethwyr  a  deddfwyr  gwladol,  i  roddi  terfyn 
ar  gaeth-fasnach  ;  y  cwbl  a  allent  hwy  wneyd 
oedd  cynghori  dynion,  bawb  yn  ol  eu  sefyll- 

t  Yr  oedd  yr  ufudd-dodhwn  i  fod  gydag 
ofn  a  dychryn ;  sef  mewn  ffyddlondeb  a 
pharch,  gan  ofni  tramgwyddo  a  digio  eu 
harglwyddi,  ac  yn  enwedig  gan  ofni  digio 
Duw,  trwy  anonestrwydd,  anffyddlondeb,  ac 
anufudd-dod  yn  eu  gwasanaeth.  %  Yr  oedd 
hyn  i  gael  ei  wneyd  hefyd  gydag  amcan 
syml  a  chywir,  i  wneuthur  ewyllys  Crist,  eu 

Harglwydd  mawr  a  grasol,  i'r  hwn  yr  oedd- 
ynt  yn  ufuddâu,  hyd  yn  nod  pan  oeddyntyn 
gwasanaethu  arglwyddi  daearol  direswm  a 
chreulawn,  yn  gydwybodol,  ac  er  anrhydedd 
i  grefydd  Crist. 

6  *  Nid  â  n  golwg-wasanaeth,  fel 
boddlonwyr  dynion,  f  ond  fel  gweis- 
ion  Crist,  °Iyn  gwneuthur  ewyllys 
Duw  p  o'r  galon ; 

4TÍTÌ 



Dyledswydâau EPHES.  VI. gweision  a  meistriaidiì 

n  Pbil.  2.  12.  Col.  3.  22.  1  Thes.  2.  4.  o  pen.  5.  17.1 
Mat.  7.  24.  a  12.  50.  Col.  1.  9.  a  4.  12.  1  Tbcs.  4.  3.  Heb. 
10.  36.  a  13.  21 .1  Pedr  2.  15.  a  4.  2.  1  loan  2.  17.  p  Jer. 
3.  10.  a  24.  7.  Rhuf.  6.  17.  Col.  3.  23. 

*  Yr  oeddynt  hefyd  i  wneuthur  eu  holl 
wasanaeth  yn  ddiwyd  a  chyson,  nid  yn  unig 
tra  byddai  llygaid  eu  meistriaid  arnyut,  fel 
pe  na  buasent  ond  ceisioboddloni  eu  meistr- 
iaid  yn  unig  tra  byddent  yn  y  goîwg,  ac  yna 
ymddwyn  yn  anffyddlawn  ;  tond  yr  oedd- 
ynt  yn  mhob  peth,  ac  yn  mhob  màn,  i  ym- 
ddwyn  yn  eu  gwasanaelh  fel  y  gweddai  i 
weision  Crist,  er  anrhydedd  i  Grist,  a  chan 
ystyried  fod  Crist  yn  eu  gweled  bob  amser, 
ac  y  byddai  raid  iddynt  roddi  cyfrif  iddo  ef. 
î  Fel  hyn  hwy  a  wasanaethent  eu  meistriaid 
yn  oì  y  cnawd,  nid  gan  wneuthur  eu  hewyll- 
ys  hwy  yn  unig,  ond  gan  wneuthur  ewyllys 
Duw  hefỳd  o'r  galon  ;  gan  fod  yn  sicr,  pa 
ddaioni  bynag  a  wnelo  unrhyw  ddyn,  oddi 
ar  egwyddor  gristionogol,  er  boddloni  ac  an- 
rbydeddu  Duw,  y  cymmeradwyaacy  gwobr- 

wya  efe  hyny  yn  rasol ;  yn  ac  i'r  caeth-was 
tlawd,  yn  gystal  a'r  gwr  rhydd  yn  ei  sefyllfa 
ä'i  wasanaeth  mwy  uchel  ac  anrhydeddus. 
Gan  fod  gorchymyn  i  gaeth-weision  wasan- 
aethn  fel  hyn,  pa  faint  mwy  gweision  cyflog, 
mewn  gwlad  rydd,  gristionogol,  a  thàn  feistr- 
iaid  cristionogol  ? 

7  *Trwy  ̂ ewyllysda  yngwneuth- 
ur gwasanaeth, r  f  megis  i'r  Arglwydd, 
ac  X  nid  i  ddynion : 

q  Geu.  31.  6,  38-40.  2  Bren.  6.  2,  3,  13.        r  adn.  5,  6. 
1  Cor.  10.  31. 

*  Nid  o  anfodd  a  gorfod,  rhag  ofn  y  wYal- 
en,  neu  y  ffrewyll,  ond  o  wir  ewyllys  da, 
fel  rhai  yn  caru  eu  meistriaid,  ac  yn  caru 

gwneuthur  gwasanaeth  iddynt,  f  megys  i'r 
Ärglwydd  Iesu  Grist,  fel  y  gwasanaethent, 
y  bòddâent,  ac  y  gogoneddent  ef,  yn  y  sef- 
yllfa  gaélh  ac  isel,  yr  oedd  ef  y  pryd  hwnw 
yn  gweled  yn  dda  iddynt  fod.  %  Nid  yn  un- 
ig  er  boddloni  dynion,  ac  ufuddâu  i  ddynion 
er  mwyn  caél  parch  gan  ddynion.  Nid  oes 
yma  ddim  yn  pleidio  nac  yn  cyfreithloni 

caeth-fasnach,  a  bod  i'r  naill  ran  o  ddynol 
ryw  ddàly  rhan  arall  mewn  caeth-wasanaeth 
cymmeryd  pethau  fel  yr  oeddynt  yr  oedd  yr 
apostolion,  a  chynghori  pawb  i  ymddwyn  yn 

addas  i'r  efengyl,  yn  ol  pa  sefyllfa  bynag  y 
byddent  ynddi  :  nid  oedd  gwiw  iddynt  hwy 
fyned  i  gyffrôi  Hidiawgrwydd  eu  herlidwyr 
paganaidd,  trwy  bregethu  yn  gyhoeddus  yn 
èrbyn  caeth-wasanaeth.  Ond  dylai  llywodr- 
aéthwyr  cristionogol  roddi  terfyn  ar  y  fath 

fasnach  orthrymus  ac  anghyfiawn,  a  d'íam- 
mau  y  gẃnair  hyny  fel  y  byddo  yr  efengyl 
yn  llwyddo. 

8  *  *  Gan  wybod  mai  pa  ddaioni 
bynnag  a  wnelo  pöb  un,  f  hynny  a 

dderbyn  efe  gan  yr  Arglwydd,  ■  Jpa 
un  bynnag  ai  caeth  ai  rhydd  fyddo. 

s  Diar.  11.  18.  a  23.  IS.  Es.  3.  11.  Mat.  5*.  Ì2.  a  6.  1,  4. a  10.  41,  42.  a  16.  27.   Luc  «.  35.    a  14.  14.    Rhuf.  2.  6—10. 
2  Cor,  5.  10.  Heb.  Í0.  35.  a  11.  26.    t  Gal.  3.  28.  Col.3.  11. 

*  Bydded  gweision  galonog  a  boddlawn,  i 
gyflaẅni  holl  ddyledswyddau  eu  sèfyllfâoedd 
yn  ofalus  a  ffyddlawn  ;  gan  wybod  yn  sicr 
drwy  air  Duw,  mai  pa  ddaioni  bynag  a 
wnelö  pob  un  yn  y  modd  a  enwyd  uchod  ; 
t  er  y  dichon  mai  drwg  am  dda  a  gaiff  efe 
gan  ei  feistr  ýn  ol  y  cnawd  ;  eto,  yr  Ar- 
glwydd  Iesu,  y  Barnwr  maẃr  a  chy  rìawn,  a Z~~      9Ŵ 

fydd  yn  sicr  o'i  wrobrwyo  ef  yn  rasol,  i 
mewn  ffyddlondeb  i'w  addewid,  a  dâl  3 
ehelaeth  iddo  ef  yn  ol  ei  waith,  yn  nyt 
mawr  y  cyfrif ;  ̂pa  un  bynag  ai  caeth-wa 
ai  ynte  gwas  o  sefyllfa  mwy  rbydd  a  fyt 
efe :  yr  hyn  sydd  wir  hefyd  aui  bob  dj 
ffyddlawn  arall,  pa  un  bynag  ai  caeth 
rhydd  a  fyddo.  Gan  mai  am  weision  m 
yr  apostol  yn  llefaru  yma,  tybir  mai  caet 
weision  a  gweision  cyflog  a  feddylír  \\r 
gaeth  a  rhydd  yn  niwedd  yr  adnod. 

9  *  A  chwithau  M  íeistriaid,  gwi 
ewch  *yr  un  pethautu  agattynt  W 
f  gan  roddi  bwgwth  heibio  :  y  \  gí 
wybod  fod  eich  Arglwydd^  chwt 

hwythau  yn  y  nefoedd  ;  z  ||  ac  nid  0 
derbyn  wyneb  gyd  âg  ef. 

«  Lef.  19.  13     a25.  39-46.    Deut.  15.  11—16.    a  24. 
15.  Neh.  5.  5,  8,  9.  Job  24.  10—12.  aSI.  13-15.  Es.  47. 
a  58.  3-6.  Am.  8.  4-7.  Mal.  3.5.  Col,  4.  1.  laço  H 

*  adn.  5-7.  Mat.  7.  12.  L'uc  6.  31.  laj>«.  2.  8,  13.  yS 
140.  12.  Preg.  5.  8.  Mat.  23.  8,  10.  a24.-  48;  51.  Lue  1*. 
46.  loan  !3.  13.  1  Cor.  7.  22.  z  Gwel  ar  Act.  10. 
Rhuf.  2.  11.— Col.  3.  25. 

*  Nid  gwnewch  yr  un  pethau  o  wasanat 
tuag  atynt  hwy  ag  maent  hwy  yn  wne 
tuag  atoch  chwi ;  ond  gwnewch  chvvi  ei 

dyledswydd  fel  meistriaid  tuag'  atynt  Irv 
trwy  ewyllys  da,  gyda  golwg  ar  ogoni? 
Duw,  a  Christ,  fel  y  cynghorwyd  iddj 
hwy  wneyd  tuag  atoch  chwithau.  +  Ymddl 
wch  tuag  atynt  yn  dirion  a  hynaws,  i 
mewn  nwydau  drwg,  tra-arglwyddiaethol,l 
arfer  geiriau  sàrug  a  bygythiol  heb  raij 
gall  meistriaid  gadw  awdurdod  ar  eu  gwti 
ion,  hyd  yn  nod  ar  gaeth-weision,  heb  dl 
hausder  a  chreulondeb  felly.  X  Er  bod  c| 
reithiau  dynol  yn  rhoddi  awdurdod  i  fei ' 
iaid  i  drin  eu  caeth-weision  gyda  chreid! 
debmawr;  eto,  dylent  wybod  ac  ystyril 
fod  iddynt  hwythau  Arglwydd  yn  y  nefoeî 

yn  gystal  ag  i'w  gweision  ;  »c  nad  ywC 
gyfreithiau  hynaws  ac  union  ef  yn  caniaP 

y  fath  awdurdod  i'r  naill  ddyn  ar  y  1I«H.;| 
eu  bod  hwy  yn  gyfrifol  iddo  ef  am  y  defnM 

a  wnaent  o'u  hawdurdod.  ||  Dyìent  wjlj 
nad  oes  dim  derbyn  wyneb  y  meistr  rfij 
na'r  gwas  gyda'r  Afglwydd  ;  ond  y  be* 
pob  un  yn  ol  ei  ymddygiad  yn  ei  sefyll[ 
nid  arbedir  y  meistr  am  ei  fod  yn  feiatr, 
ni  chospir  y  gwas  am  mai  gwas  ydoedd.  [ 

10  a ■*  Heb  law  hyn,  fy  mrodl 
b  f  ymnerthwch  %  yn  yr  ArglwyddJ 
yng  nghadernid  ei  allu  ef. 

a  2  Cor.  13.  11.  PhH.  3.  1.  a  4.  8.  1  Pedr3.  8.  * 
1.19.  a  3.  16.  Deut.  20.  3,  4.  «31.23.  Josh.  1.  6, 
1  Sara.  23.  16.  1  Cron.  23.  10,  20.  2  CrtfD.  15.  7.  Salra 
3.  Es.  35.  3,  4.  à  40.  28-31.  Híg.  2.  4.  Zeo.  8.  9,  13.  » 
16.  13.  2  Cor.  12.  9,  10.  Phil.  4.  13.  Col.  1.  11.  2  Ti 
1.  a  4.  17.  lPedr5.  10.  c  pen.  4.  24.  Rhuf.  13 
Col.  3.  10. 

*  Heblaw  y  cynghorion  gwahanrhedol  i 
od,  mae  yr  apostol    yn   tỳnu  at  ddiwedi 
epistol  gyda  rhai  cynghorion  cyffredÌDol 
oedd  yn   perthyn   i   bawb  fel  eu  gilydd, 
mhob  sefyllfa.    t  Byddwch  gryfion,  caloi 
nerthol,  a  chyson,  yn  eich  holl  ddyledsw} 

au  yn  erbyn  y  díafol  a'i  holl  ymosodiadai 
ruthrau.  j  Nid  yn  eich  nerth  eich  hnnain,  • 
yn  nerth  a  chadernid  yr  Arglwydd  Iesu  Gt  j 
yno  mae  eich  nerth  chwi,  a  gellwch  ei 

oddi    yno    yn    wastadol,  trwy    weithre< M 

ffydd  a  gweddi.     Er  mai  gwendíd  ywn" 

mwyaf  y  saint;  eto,  ei  nerth  ef  a  berffe;  r 
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y  aaint. 
mewn  gwendid  :  a  phan  maent  hwy  yn  wàn 
ynddynt  eu  hunain,  maent  yn  gedyrn  ynddo 
ef. 

11  c*Gwisgwch  dholl  arfogaeth 
Duw,  e  f  fel  y  galloch  sefyll  yn  erbyn 

/"cynllwynion  diafol. d  adn.  13.  Rliuí.  13.  12.  2  Cor.  6.  7.  a  10.  4.  1  Tlies 
15.  8.  •  adn.  13.  Luc  14.  29—31.  î  Cor.  10.  13.  Heb.  7 

»■35.  Jod.  24.  /pen.  4.  14.  Marc  13.  22.  2  Cor.  2.  11.  i4 
|  4.  t  11.  3,  13—15.  2  Thes.  2.  9-11.  1  Pedr  5.  8.  2  Pedr  2. 

'  1-3.  Dat.  2.  24.  a  12.  9.  a  13.  11—15.  a  19.  20.  a  20.  2, 3,  7,  8. 

|  *  Mae  yr  apostol  yn  llefaru  yma  mewn 
,í  dall  milwraidd,  ac  mae  y  gair  Groeg,  pan- 
\  aplia,  "  holl  arfogaeth,"  yn  arwyddo  pob 
3  math  o  arfogaeth,  ymosodawl  ac  ymddiffyn 
awl ;  yr  hyn  a  gynnwysir  yn  yr  arferiad, 

'  neu  y  gweithrediad  o'r  holl  rasau  sanctaidd 
,  a  roddir  i  ni  gan  Dduw,  i'w  defnyddio  yn  ei 
j  nerth  ef,  i  ddrygu  y  gelynion  ysbrydoí  yn 
\  gystal  ag  i'n  hamddiöyn   ein  hunain   rhag- 
cidynt  ;  ac  wrth  y  dysgritiad  manola  rydd  yr 

ijiapostoiyn  yr  adnodau  nesaf  o'r   arfogaeth, 
gwelir  ei  bod  yn  wisg  o  arfogaeth,  gyflawn 

I  yn  mhob  modd,  ac  addas  i  amddiffyn  pob 

\  rhan  o'r  dyn  ;  eto,  sylwa   rhai  nad  oes  yma 
ddim  i'r  cefn,  gan  y  rhaid  i  ni  yn  wastad 
rwynebu  y  gelynion,  os  amgen,  buan  yr  awn 
tyn  agored  i'w  saethau  ac  heb  ddim  i'n  ham- 
jfiddiffyn  rhag  y  perygl.  t  Wrth  ymladd  rhy- 
Ijfeloedd  yr  Arglwydd  yn  yr  arfogaetb  gyf 
fjlawn  hon,  gallwn  sefyli,  a  dàl  ein  tir,  yn  er 
ilbyn  aneirif  gynllwynion,  maglau,  ystrywiau, 
>fac  ymosodiadau  cyfrwys  a  dichellgar  y  diafol 

'a'i  holl  offerynau,  a'u  gorchfygu  hefyd  :  ac 
imae  yr  angenrheidrwydd  mwyaf  i  ni  oll  am 
|yr  arfogaeth  hon,  a  chadernid  gallu  yr  Ar- 

♦  glwydd  Iesu  i'w  trin  yn  ddehau  ac  effeithiol. 
\Methodeias,  "  cynllwynion :"  trefniadau, 
ineu  ddyfeisiau  cyfrwys,  i  orchfygu  un  trwy 
idwyll  a  dichell. 

12  *  Oblegid  nid  yw  ein  s  hym- 
|drech  ni  yn  ̂erbyn  gwaed  a  chnawd, 
i'  fond  yn  erbyn  tywysogaethau,  J  yn 
erbyn  awdurdodau,  h  \\  yn  erbyn  byd- 
>ol-lywiawdwyr  ty wyllwch  y  byd  hwn, 
'§  yn  erbyn  drygau  ysprydol  yn  y  nef- !olion  leoedd. 
[  g  Luc  13.  24.  1  Cor.  9.  25-27.  2  Tim.  2.  5.  Heb.  12. 

1.4.  A  Mat.  16.  17.  1  Cor.  15.  50.  Gal.  1.  16.  t'pen. 
;>21.  a3.  10.  Rhuf.  8.38.  Col.  2.  15.  1  Pedr  3.  22. 
|t  pen.  2.  2.  Job  2.  2.  Luc  22.  53.  loaB  12.  31.  a  14.  30. 
i  16.  11.  Act.  26.  18.  2  Cor.  4.  4.  Col.  1.  13. 

*  Yn  y  rhyfel  ysbrydol  hon,  nid  yw  ym- 
irech  neb  o'r  saint  yn  unig  yn  erbyn  rhes- 
iymau  cnawdol,  tueddiadau  natur  anifeilaidd, 
yr  hon  sydd  gynnwysedig  o  "  waed  a  chnawd," 
|aac  yn  erbyn  dynion  cnawdol,  llywodraeth- 
wyr  a  swyddogion  annuwiol  y  byd  hwn  ; 
nac  ychwaith  yn  erbyn  hudoliaethau  dynion 
t  phethau  y  byd  hwn,  sydd  mòr  hoff  gan 
jiatur  lygredig  o  waed  a  chnawd  :  i  ond  mae 
ft  ymdrech  yn  benaf  yn  erbyn  tywysogaeth- 
W;  sef  gelynion  ysbrydol,  anweledig,  y  rhai 
I  ymosodant  yn  ofuadwy  ar  alluoedd  mwyaf 

"^T^1  yr  eDaid  cyn  y  byddom  ni  yn 
neddwl;  Jmae  ein  hymdrech  ni  yn  erbyn 
'wdurdodau  j  sef  pob  urdd  a  gradd  o  ys- 
'rydion  dieflig,  llidiog,  cyfrwys,  dichellgar, 
I  galluog,  y  rhai  a  ddefnyddiant  eu  holl 

I  j|ierth  cythreulig  i  geisio  ein  dystrywio  ni ; 
l  c  mae  holl  lengau  uffern  wrth  eu  hawdur- 
| :|od_hwy,  i  weithredu  ar  y  natur  ddynol,  ac ~        ===== 

i  gyflawni  eu  dybenion  dychrynllyd  a  dryg- 
ionus.  II  Mae  ein  hymdrech  ni  hefyd  yn  er- 
byn  bydol-lywiawdwyr  tywyllwch  y  byd 
hwn,  a'r  oes  hon  ;  sef  ysbrydion  drwg,  sydd 
wedi  cael  eu  goddef  i  hir  lywodi  aethu  ar  y 
byd  tywyll^hwn,  ac  sydd  yr  oes  hon  yn  dal 
dynion  yn  nghadwynau  annwybodaeth,  ofer- 
goelion,  a  chyfeiliornadau  dinystrioî,  y  rhai 
a  draddodwyd  i  lawr  iddynt  o  oes  i  oes,  trwy 
yr  holl  genedlaethau  a  aethant  heibio.  §  Mae 
ein  hyindrech  ni  eto  hefyd  yn  erbyn  àrygau 
ysbrydol  yn  y  nefolion  leoedd  ;  sef  ysbryd- 
ion  drwg  eto,  sydd  yn  gwibio  yn  yr  awyr  yn 
agos  atom,  ac  o  amgylch  ogylch  i  ni  yn 
mhob  màn,  ac  yn  gwneyd  a  allont  i  genedlu 
diygau  ysbrydol  ynom  ;  megys  anghredin- 
iaeth,  balchder,  aflendid,  cenfigen,  eilun- 
addoliaeth,  a  chyfeiliornadau  am  bethau  ys- 
brydol.  Troi  yn  ysbrydion  drwg  a  wrtîaeth- 
ant  hwy  yn  y  nefoedd  ei  hun,  am  hyny  y 
bwriwyd  hwy  oddi  yno  ;  ac  yn  y  lieoedd 
mwyaf  nefol  ar  y  ddaear,  eu  bymgais  hwy 
yw  cenedlu  a  meithrin  drygau  ysbrydoí. 
Er  ysgrifenu  yn  bur  faith  ar  yradnod  uchod, 

nis  gallwyd  rhoddi  ond  ychydig  o'r  hyn  a 
ddy  wed  ein  pedwar  Awdwr  ;  eto  rhoddwyd 
syìwedd  yr  hyn  a  ddywed  pob  un  o  honynt, 
a  gwylied  y  saint  weithian  rhag  eu  gelynion 
aneirif,  cryíìon,  cyfrwys,  ac  uffernol. 

1 3  *  Am  hynny  l  cymmerwch  attoch 
holl  arfogaeth  Duw,  f  fel  y  galloch 
m  wrth-sefyll  %  yn  y  dydd  drwg ;  ||  ac 
wedi  gorphen  pob  peth,  n  sefyll. /Gwel  ar    adn.  11— 17.  m  pen.  5.  16.      Preg.  12.  1. 
Am.  6.  3.  Luc  8.  13.  Dot.  3.  10.  n  Mal.  3.  2.  Luc21. 
36.  Col.  4.  12.  Dat.  6.  17. 

*  Am  yr  "  holl  arfogaeth,"  gwel  ar  adn.  11, 
a  chawn  sylwi  ar  y  gwahanol  arfau  a  sonir 
eto  yn  yr  adnodaa  canlynol.  Arfogaeth  Duw 

ydyw  ;  wedi  ei  threfnu,  ei  darpar,  a'i  rhoddi 
gan  Dduw  i'r  saint,  ac  Ysbryd  Duw  sydd  yn 
eu  dysgu  ac  yn  eu  nerthu  i  ymladd  yn  fedr- 
us,  yn  wrol,  ac  yn  effeithiol  yn  yr  arfogaeth 

hon.  "  Cymmerwn  ^101«'*  a  i(  gwisgwn"  yr 
holl  arfogaeth  ysbrydol  hon,  ac  yna  ni  a 
fyddwn  yn  ofnadwy  fei  llu  banerog,  ac  a 
wnawn  rymusder.  t  Nid  sefyll  yn  unig,  ond 
gwrth-sefyìì :  nid  anhawdd  y w  sefyll  pryd 
na  byddo  gelynion  ;  ond  gorchwyl  mawr  yw 

gwrth  sefyil,  yn  wyneb  yr  holl  elynion  ang- 
euol  a  enwyd  yn  adn.  12,  ac  eto  yn  holl  ar- 
fogaeth  Duw,  e  ddichon  y  credadyn  gwanaf 
wrth-sefyll  ei  holl  elynion.  JPob  dydd  0 
brofedigaeth  a  pherygl  oddiwrth  y  byd  hwn, 

ac  ymosodiadau  cynddeiriog  satan  a'i  offer- 
ynau.  Gwel  ar  pen.  5.  16.  Dylem  fod  yn 

barod  i'r  frwydr  bob  dydd,  a  gelwir  arnom 
yn  wastadol  i  wrth-sefyll  ein  gelynion  ;  ond 
mae  rhai  amserau  a  chyfleusderau  yn  rhoddi 
mantais  neillduol  i  satan  i  ymosod  a  rhuthro 
arnom,  y  rhai  nis  gallwn  ni  eu  gwybod  rhag- 
Uaw  ;  am  hyny  dylem  fod  ar  ein  gwyliad- 
wriaeth,  acfei  milwyr  dewrion  yn  ein  harfau 
bob  amser.  }|  Ac  wedi  gorphen  yr  holl 
frwydr,  a  gorchfygu  pob  gelyn,  sefyll ;  yn 
fuddugoliaethus  ar  faes  y  gwaed,  a  chael  ein 
cymmeradwyo  gan  ein  Pen-tywysog  mawr, 
fel  y  safodd  Dafydd  ger  bron  y  brenin,  a 
phen  Goliath  yn  ei  law.  Pan  ddelo  hyn,  ni 
bydd  raid  gwrth-sefyU  mwy. 

14  *  Sefwch  gan  hynny,  °f  wedi 
amgylch-wregysu  eich  lwynau  âgwir- 

íTTâ         ==========
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ionedd,  t  J  a  gwisgo  dwyfronneg  cyf- 
iawnder; 

o  pen.  5.  9.  E».  11.  5.  Li.c  12.  35.  2  Cor.  6.  7.  1  Pedr 
1.  îí.        p  Es.  59.  17.  1  Thes.  5.  8.  Dat.  9.  9,  17. 

*  Mae  sefyll  yma  i'w  ddëall  yn  wahanol  i 
sefyll  yn  niwedd  yr  adnod  o'r  bIaen;yno 
sefyll  yn  fuddugoliaethus  wedi  gorphen  y 
frwydr  a  feddylir,  ond  yma  sefyll  yn  barod  i'r 
frwydr,  fel  milwyr  dàn  eu  harfau  ac  yn  eu 
rhesi;  neu,  ynte,  sefyll  yn  wrol  yn  y  frwydr, 

yr  un  peth  a'r  gwrth-sefylì  yn  yr  adnod  o'r 
blaen:  geiriau  milwraidd  yw  y  cwbl  a  ddef- 
nyddir  yn  yr  adnodau  hyn.  f  Dywedir  bod 
y  gwregys  milwraidd  gynt,  nid  yn  unig  yn 
addurn  fel  rhah  o  wisg  y  milwr,  ond  hefyd  yn 

amddiffyniad  fel  rhan  o'rarfogaeth  ;  am  ei  fod 
yn  gorchuddio  cyssylltiadau  ymagorawl  y  llur- 
yg  ogylch  y  lwynau,  (gwell  Bren.22.84.)  ac 

yn  ei  chadw  yn  dèn  a  d'íysgog  yn  ei  l!e;  ac 
ar  yr  pryd  yn  cryfâu  lwynau  y  neb  a'»  gwisg- 
ai,  gan  eu  gwneyd  yn  fwy  grymus  ac  addas 
i  weithredu.  Tybia  rhai  mai  athrawiaeth  gwir- 
ionedd  yr  efengyl  a  feddylir  yma  wrth  wir- 
ionedd;  ond  tybia  ein  Hawdwyr  yn  hytrach, 
mai  egwyddor  o  wirionedd  yn  y  galon  a 
feddylir:  X  ac  wrth  ddwyfroneg  cyfiawnder 
meddylir  agos  yr  un  peth  ;  gwirionedd  dirag- 
rith  a  sancteiddrwydd  mewn  calon  ac  ymar- 
weddiad :  nfudd-dod,  cydwybodol  a  gwastadol 
i  holl  orchymynion  Duw,  yr  hyn  a  fyddai 
fel  dwyfroneg  yn  amddiffyn  yr  Ephesiaid 
rhag  archollion  marwol  yn  nydd  y  frwydr. 
Ni  fedd  y  milwr  ysbrydol  nac  addurn  nac 

amddiffyn  heb  y  gwirionedd  a'r  c.yfiawnder 
uchod ;  mae  ei  lwynau  a'i  galon  yn  noeth,  ac 
yn  agored  i  saethau  ei  elynion. 

15  9  *  A  gwisgo  am  eich  traed  es- 
gidiau.  parrottôad  r  efengyl  tangnef- 
edd: 

q  Dent.  33.  25.  Can.  7.  1.  Hab.  3.  19.  Luc  15.  22. 
r  Es.  52.  7.  Rhuf.  10.  15.  2  Cor.  5.  18—21. 

*Rhan  o'r  wisg  a'r  arfogaeth  filwraidd  yw 
yr  esgidiau  hyn  eto;  darllenwn  am  fotasau 
pres  y  cawr  Goliath,  yn  1  Sam.  It.  6;  a 
phethau  cyffelyb  a  feddylir  yma  yn  llythyr- 
enol :  math  o  fotasau  cryfion,  i  gadw  traed  a 

choesau  y  milwyr  rhag  drain  a  mi'eri,  maglau 
a  ffyrdd  geirwon,  a  chethri  he'íyrn  llymion  a 
chèrig,  a  roddai  y  gelynion  ar  ffordd  i  attal 
eu  mynediad  hwy  yn  mlaen.  Mae  ffordd  y 
cristion  trwy  leoedd  geirwon,  lüthredig  a 

pheryglus,  o'r  fath  a  enwyd  uchod,  am  hyny 
mae  yn  rhaid  iddo  wrth  y  darn  hyn  o'r  ar- 
fogaeth  ysbrydol.  Ond  pa  beth  sydd  i'w 
ddeall  wrth  u  esgidíau  parotôad  efengyl  y 
tangnefedd?"  Parodrwydd  gwastadol  i  rodio 
yn  ffordd  yr  efengyl,  medd  rhai,  pa  mòr  arw 

a  pheryglus  bynag  a  fyddo'r  ffordd  yn  aml. 
Rhodio  mewn  tymer  heddychol  a  thawel, 
medd  eraill,  yrhon  a  ddysgir  i  ni,  ac  a  weithir 
ynom,  gan  efengyl  y  tangnefedd  ;  ac  a  fydd 
yn  amddiffyn  a  diogelwch  i  ni  yu  y  brwydr- 
au  poethaf.  Mae  eraill  yn  dewis  deall  y  geir- 
iau  am  yr  hyder  hyny  a  weithir  ynom  drwy 

yr  efengyl,  roewn  canlyniad  i'r  heddwch  a'r 
tangnefedd  a  wnaed  rhwrng  Duw  â'n  heneid- 
iau  ni  trwyddi  hi.  Gallwn  gymmeryd  pob  un 

o'r  pethau  uchod :  dyiai  ein  holl  ufudd-dod 
parod,  ein  heddwch  tawel,  a'n  hyder  cadarn, 
ddeilliaw  oddi  ar  adnabyddiaeth  eglur  a  hel- 
aeth  o'r  efengyl;  trwy  yr  hon  y  datguddir 
Duw  ya  Nghrist  yn  cymmodi  y  byd  âg  ef  ei 
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hun,  ac  mewn  cymmod  gwirioneddol  â  phob 
credadyn.  Mae  hyn  yn  gwneyd  ufudd-dod 
yn  hyfryd,  ac  yncaloaogi  y  credadyn  i  fyned 
yn  mlaen  yn  ewyllysgar,  yn  dawel,  ac  byd- 
erus,  yn  y  brwydrau  poethaf,  a  thrwy  y  per- 

yglon  mwyaf. 
16  *  Uwch  law  pob  dim,  wedi 

cymmeryd  *  tarian  y  rfydd,  '  f  â'rhon 
y  gellwch  ddiffoddi  hollbiccellautan- 

llyd  y  fali. 
«  Gen.  15.  1.  Salra  56.  3,"4,  10,  11.  Diar.  18.  10.  2  Cor 

1.  24.  a  4.  13—18.  Heb.  6.  17,  18.  a  11.  24-34.  1  Pedt  5* 8,  9.  1  loan  5.  4,  5.        t  1  Thes.  5.  19. 

*  "  Uwchlaw  pob  dim,"  neu  dros  ae  ar, 
bob  peth :  dywed  Doddridge  mai  dros,  nefc 

ar,  fuasai  y  cyfieithiad  goreu  o'r  ge»ir  epi  yn  y 
fan  hon,  am  ei  fod  yn  cyfeirio  at  sefyllfa  y 
darian,  yr  hon  oedd  yn  cysgodi  ac  yn  gor* 
chuddio  y  darnau  eraill  o'r  arfogaeth;  ac  i*f 
hyn  gyfeiriad  mae  prydferthwch  mawr  yma, 
gan  fod  gwirionedd,  cpfiawnder  a  thanynef- 
edd,  (adn.  14,  15.)  yn  cael  eu  cysgodi  megys, 
gan  ffydd,  rhag  ymosodiadau  a  fuasai  heb 
hyny  yn  eu  gorthrechu  hwynt.  Mae  ffydd 
yn  credu  tystiolaeth  Duw,  yn  gweled  y  pethau 
anweledig,  yn  rhoi  yr  enaid  i  orphwys  aryf 
addewidion,  ac  i  ymddiried  yn  ngallu,  gwir- 
ionedd,  trugaredd,  doethineb,  gras,  a  rhag- 
luniaeth  Duw,  yn  ol  ei  air;  ac  fel  byay 
megys  tarian  gref  i  gadw^  ymaith  a  dirymu 
temtasiynau  cryfaf  a  mwÿaf  tanllyd  y  fall} 
fel  y  byddai  milwyr  yn  derbyn  picellau  eu 
gelynion  ar  eu  tarianau.  \  Mae  rhuthrau  Satan 

yn  aml  fel  "  picellau,',  yn  eu  sydynrwydd  a*« 
nerth  ;  ac  fel  "  picellau  tanllyd,"  o  herwydd 
y  niweidiau  gwenwynig  a  wnair  ganddy^f. 
Tybir  fod  yma  gyfeiriad  at  y  saethau  wedi 
eu  gwenwyno,  a  ddefnyddid  mewn  rhyfel* 
oedd  gynt,  y  rhai  a  wenwynent  ac  a  boethent 
waed  y  rhai  a  saethid  â  hwynt  nes  y  byddeilt 
farw  yn  fuan.  Dywedir  y  byddai  gan  y 
Groegiaid  darianau  o  grwyn  irion,  y  rhai  a 
ddiffoddent,  neu  a  ddiryment  wenwyn  y 
saethau  hyny  yn  y  fan.  Temtasiynau  mwyar 
ofnadwy,  grymus,  a  disymmwth  y  diafoj,  a 
feddylir  yma  with  bicellau  tanllyd  yfall,y 

rhai  sydd  yn  llanw  yr  enaid  â'r  trallod  mwy- 
af,  ac  yn  dwyn  yr  effeithiau  mwyaf  dychryn» 
liyd,  pan  y  coledder  ac  y  cydsynier  âhwynt: 
neu  yntau  sydd  yn  Uanw  y  galon  â  Uid, 
balchder,  chwantau  cnawdol,  a  thueddiadai 

drygionus  eraill;  oddigerth  eu  hattal  a'u  di- 
ffodd  yn  y  fàn  gan  darian  y  ffydd,  yn  gor- 

phwys  ar  addewidion  Duw,  ac  ar  ei  allti  a'i 
drugaredd  i'w  cyflawni  hwynt.  Mae  ffydd 
yn  eu  diffodd,  pan  drwy  gymmorth  gras  Duw 
mae  yn  eu  gorchfygu. 

17  *  Cymmerwch  hefyd  u  helm  yr 
iachawdwriaeth,  *  f  a  chleddyf  yr  Ys- 
pryd,  ̂ yr  hwn  yw  gair  Duw  : u  1  Sam.  17.  5,  38.  Es.  59.  17.  1  Tbes.  5.  9.  *  Es. 
49.  2.  Heb.  4.  12.  Dat.  1.  16.  a  2.  16.  a  19.  15.  y  M«t. 
4.  4,  7,  10,  11.  Heb.  12.  5,  6.  a  13.  5,  6.  Dat.  12.  11. 

*  Fel  y  mae  gan  filwyr  helm,  neu  benflest- 
in,  i  ddiogelu  eu  penau  yn  nydd  y  frwydr, 

feíly  y  dyìai  fod  gan  y  saintobaith  iachawd- 
wriaeth  yn  lle  helm,  (1  Thes.  5.  8.)  i'W 
hamddiffyn  hwynt  rhag  ofnau  a  pheryglon,  a 

phob  archoll  angeuol :  i'w  gwneyd  yn  amyn- 
eddgar  i  ddyoddef  pob  caledi,  ac  i'w  gwrolî 
hwy  yn  erbyn  rhuthrau  mwyaf  ffyrnig  a  by- 
gythiol  Satan  a'i  holl  gyd-ryfelwyr.    Mae  y 



Gwedd'io  dros 
EPHES.  VI. 

yr  holl  saint. 

aint  yn  barod  i  ofni  a  digaloni  yn  aml  yn 
nhoethder  y  frwydr,  ond  rnae  gobaith  bndd- 

igoliaeth  ac  iachawdwriaeth  gyfîawn  o'r  di* yedd,  yn  eu  hamddiffyn  ac  yn  eu  gwroli  yn 
i/  brwydrau  poethaf.  t  Ac  i  gyílawni  y  cwbl, 
•haid  i'r  milwr  Cristionogol  gymmeryd  gair 
Duw  yn  gleddyf  ysbrydol:  mae  adnabydd- 
aeth  gywir  ac  ehang  o'i  holl  athrawiaeth,  ei 

íiddewidion,  ei  orchymynion,  ei  rybuddion, 
yn  nghyd  âpharodrwydd  i  gofio  a  defnyddio 
/sgrythyrau  addas  a  pherthynol,  ar  bob  ach- 
lysur  profedigaethus,  yn  gỳruy  temüwr  iffoi 
l^maith,  ac  yn  buddugoliaethu  yn  llwyr  arno 

jb'r  diwedd.  Cleddyf  yr  Ysbryd,  am  mai  yr 
W  Ysbryd  a'i  rhoddodd,  ac  sydd  yn  ei  wneyd 
\\yn  effeithiol :  hen  gleddyf  hir,  llym,  a  chad- 
arn  yw  hwn ;  efe  a  enillodd  lawer  brwydr  Ì 
'fìlwyr  Sion  cyn  hyn,  ac  a  ennill  lawer  eto, 
jjjian  gyfarwyddyd  yr  Ysbryd  Glân  i  ymladd 
ig  ef. 

182*Gan  weddîo  bob  amserfâ 

phob  rhy w  weddi  a  a  deisyfiad  b  \  yn 
yr  Yspryd,  c  ||  a  bod  yn  wyliadwrus 
lathyn  yma,  dtrwy  bob  dyfal-bara,  e  §a 
deisyfiad  dros  yr  holl  saint; 

x  pen,  1.  16.  Job  27.  10.  Salm  55.  16.  17.  Es.  26.  16. 
Dan.  6.  10.  Lnc2.  36,  37.  a  18.  17.  a  21.  36.  Act.  1.14. 
a  6.  4.  a  10.  t.  a  12.  5.  Rhuf.  12.  12.  Phil.  4.  6.  1  Thes.  5. 
17.  2  Tim.  1.3.  a  \  Bren.  8.  52,  54,  59.  a  9.  3.  Esth.  4. 
J8.  Dan.  9.  30.  Hot.  12.  4.  I  Tim.  1.  1  Heb.  5.  7.  b  pen. 
2.  22.  SSec.  12.  10.  Rhuf.  8.  15,  26,  27.  Gal.  4.  6.  Jud.  20. 
c  Mat.  26.  41  Marc  13.  33.  a  14.  38.  Luc  21.  36.  a  22  46. 
Cel.  4.  2.  1  Pedr  4.  7.        d  Gen.  32.  24—28.  Mat.  15.  25— 
28.  Lue  II.  5—8.  a  18.  1—8.  e  Gwel  «r/.  adn.  19,— peu. 
8.  8,  18.  Phil.  1.  4.  Col.  1.  4.  Phile.  5. 

í  *  Gan  mai  ysbrydol  y  w  y  rhyfel,  ac  ys- 
brydol  yr  holl  arfogaeth,  dyiai  y  saint 
weddYo  bob  amserî  heb  hyny  nis  gallant 
gael  yr  arfau,  nis  gallant  eu  gwisgo  am  dan- 

wnt,  eu  cadw  yn  loywon,  na'u  trin  yn  rym- 
ius,  yn  fedrus,  nac  yn  effeithiol.  Dylid 

gwedd'ío  yn  gyson,  yn  aml,  ar  amserau  gos- 
jodedig,  fmewn  saeth-wedd'íau  achlysurol,  ac yn  fwy  taer  a  dyfal  yn  wyneb  profedigaeth, 
|neu  yn  awr  y  brofedigaeth ;  gan  arfer  pob 
math  o  weddîau  a  deisyfiadnu,  %  trwy  gym- 
morth  yr  Ysbryd  Glân,  dan  ei  ddyianwadau 
ef,  ac  mewn  ymddybyniad  ffyddiog  arno. 
||  Dylid  bod  yn  wyliadwrus  hefyd  at  hyn 
yma  ;  gan  ochel  esgenln?dra,  digalondid, 
blinder,  rhwystrau,  a  phob  negeseuon  anam- 
serol  a  fyddo  yn  lluddias  gweddi:  a  dylid 
dyfal  barâu  yn  hyn  ;  gan  wybod  fod  satan 
uwchlaw  pobpeth  arall  am  ein  temtio  i  es- 
jgeulusdra  mewn  gweddi,  fel  y  gallo  gael 
ychwaneg  o  fantais  yn  ein  herbyn.  §  Dylem 

I  weddîo  nid  yn  unig  drosom  ein  hunain,  ond 
ihefyd  dros  yr  holl  saint,  y  rhai  sydd  yn  yr 
I  un  frwydr,  a  than  yr  un  blinderau  â  ni  ein 
huuain :  y  neb  ni  weddYa  dros  ei  frodyr,  nid 
yw  yn  gweddYo  yn  dda  drosto  ei  hun. 

19  ̂ *  A  throsof  finnau,  ̂ ffel  y 
rhodder  i  mi  ymadrodd,  h  \  trwy  agor- 
yd  íy  ngenau  yn  hŷf,  i  hysbysu 
*||  dirçelwch  yr  efengyl : 

/Rhẁ.  15.  30.  2  Cor.  1 .11.  "phil.  1.  19.  Col.  4.  3. 1  The».  5.  2ô.  2Tbes.  3.  1.  Phile.  22.  Heb.  13.  18.  gAct. 
2.4.  lCor.  1.  5.  2  Cor.  8.  7.         A  Áct.  4.  13,  29,  31.  a  9.  27, 
29.  a  13.  46.  a  14.  3.  a  1S.  26.  a  19.  8.  a  28.  31.  2  Cor.  3. 
12.  a  7.  4.  Phil.  1 .  20.  1  Tbes.  3.  2.  t  pen.  1.9.  a  3.  3, 
4.  1  Cor.  2.  7.  a  4.  1.  CoL  1.  26,  27.  a  2.  2.   I  Tim.  2.  16. 

*  Gan  fod  gwaith  a  phrofedigaethau  yr 
apostol  yn  fawr  iawn,  ac  yntau  ond  dyn 
gwael  ac  annigonol  ynddo  ei  hun  ;  mae  yn  y 

modd  gostyngeiddiaf,  yn  dymuno  ar  yr 
Ephesiaid  i  weddîo  drosto  yntau  hefyd  yn 
rnhlith  yr  holl  saint,  gan  ystyried  ei  hun  yn 

llai  nâ'r  lleiaf  o  honynt  oll.  Ac  yn  bennodol 
drosof  finnauy  medd  Doddridye.  t  '•  Fel  y 
rhodder  i  mi  ymadrodd :"  tybia  rhai  fod 
Paul  yma  yn  cyfeirio  at  ryw  attaliad  yn  ei 
Ieferydd  ef,  neu  ryw  anmherffeithrwydd  ar- 
all  yn  ei  ddull  ef  o  lefaru,  yr  hyn  a  allai  fod 
yn  ddigalondii  iddo  wrth  bregethu,  ac  yn 
tueddu  at  aflwyddo  ei  weinidogaeth  ef. 

Beth  bynag  am  hyny,  d'íau  ei  fod  ef  yn 
gwybod  fod  parotoâd  y  galon  ac  ymadrodd 
y  tafod  mewn  dyn,  oddiwrth  Dduw  ;  ac  am 
hyny  yn  deisyfu  gweddiau  ei  frodyr  drosto 
ar  iddo  gael  pethau,  ac  ymadrodd  addas  a 
rhydd,  i  osod  y  pethau  allan  :  íar  iddo  gael 
rhyddid  a  chynnorthwyon  yr  Ysbryd,  i  fyn- 
egi  holl  gynghor  Duw  yn  hyf  a  díofn,  yn 

wyneb  peryglon,  erlidiau,  ac  angau.  u  Cen- 
ad  mewn  cadwyn"  oedd  Paul  y  pryd  hwn  ; 

(adn.  20,)  a  thybia  rhai  mai  rhyddid  o'i 
garchar,  i  bregethu  yn  gyhoeddus  fel  o'r 
blaen,  oedd  ef  yn  feddwl  wrth  "  agor  ei  en- 
au  yn  hyf.ŷ>  || "  Dirgelwch  yr  efengyl :" 
trefn  ryfeddol  Duwogadw  pechaduriaid,  an- 
chwiliadwy  olud  Crist,  a  derbyniad  y  Cen- 
edloedd  crediniol  i  fwynâd  o  freintiau  yr  ef- 
engyl,  yr  hyn  oedd  ddirgelwch  rhyfedd  a 
dîeithr  i'r  Iuddewon.  Gwel  ar  amryw  ad- 
nodau  yn  y  drydedd  bennod. 

20  *  Dros  yr  hon  yr  wyf  yn  *  gen- 
nad  l  mewn  cadwyn :  f  fel  y  traethwyf 
yn  m  hŷf  am  dani3  fel  y  perthyn  i  mi 
draethu. 

*  Diar.  13.  17.     Fs.  33.  7.     2  Cor.  5.  20.  /Gwelar 

pen.  3.  I.    a  4.  1—2  Sam.  10.  2—6.  m  Gwel  ar  4.  adn. 
19-Jer.  1.  7,  8,  17.  Ezec.  2.  4—7.  Mat.  10.  27,  28.  Act.  5. 
29.  Col.  4.  4.  1  !oan  3.  16.  Jud.  3. 

*  Yr  oedd  Paul  y  pryd  hwn  yn  garcharor 
Iesu  Grist  yn  Rhufain  :  gwel  ar  pen.  3.  1. 
Cenad  Duw  mewn  cadwyn  gan  elynion 
Duw  ;  ac  er  ei  fod  yn  genad  heddwch  dros 
Dduw  at  y  Cenedloedd,  yr  oedd  y  pryd 
hwnw  yn  cyflawni  ei  genadwri  mewn  carch- 
ar  a  chadwynau  ;  mòr  fawr  y  dirmygid  ei 
Arglwydd  gogoneddus  ef  yn  mhlith  dynion! 
Byddai  y  Rliufeiniaid  yn  arfer  cadwyno 
braich  ddeheu  y  carcharor  wrth  fraich  aswy 

y  milwr  a'i  gwarcheidwai  ef:  ond  am  fod 
cenadwyr  breninoedd  (ambassadors)  yn 
cael  eu  hystyried  bob  amser  yn  urddasol, 
mae  yr  apostol  yma  yn  dangos  y  dirmyg  a 
wnaid  ar  ei  Arglwydd  Dwyfol  ef,  yn  y  trais 
hwn  ar  ei  ryddid  ef :  cenad  mewn  cadwyn  ! 
a  hwnw  yn  genad  Brenin  breninoedd. 
+  Gwel  ar  adn.  19.  Nid  yn  unig  traethu  yn 
hŷf,  ond  hefyd  gweithredu  yn  rhydd,  yn 
mhob  peth  er  taeniad  yr  efengyl;  ac  efallai 
dadlau  yn  hyf  ger  bron  ei  elynion,  pan  ddyg- 
id  ef  i  gael  ei  brofi  :  amddiffyn  gwirionedd 
yr  efengyl  fel  y  perthynai  iddo  wneyd. 

21  n  *  Ond  fel  y  gwypoch  chwithau 
hefyd  fy  helynt,  beth  yr  wyf  yn  ei  wn- 
euthur,  •  f  Tychicus,  *  %  Y  brawd  an- 
wyl,  ?  aV  gweinidog  ffyddlawn  yn  yr 
Arglwydd,  ||  a  hysbysa  i  chwi  bob 

peth. 

»  Phil.  1.  12.   Col.  4.  7 
Tît.  3.  12. 
4.  17.  Col.  1 

.  12.  Col.  4.  7.  o  Act.  20.  4.  2  Tîm.  4.  12. 
p  Col.  4.  9.  Phiîe.  1«.  8  Pedr  3.  15.  q  1  Cor. 

7.  1  Ti».  4.  6.  1  Pedr  5.  12.  .  | 



Pa  ham  yr  anfonodd  efe PHIL. Tychicus  i  Ephesus. 

*  Gwyddai  yr  apostol  fod  yr  Ephesiaid  yn ' 
awyddus  am  glywed  ei  helynt  ef  yn  fanol ; 
ond  nid  oedd  achos  iddo  ysgrifenu  am  hyny, 

am  ei  fod  yn  danfon  gyda'r  epistol  hwn 
frawd  anwyl,  a  gweinidug  ífyddlawn  yn  yr 
Arglwydd,  yr  hwn  a  hysbysai  bob  peth  yn 
fanol  iddynt  am  ei  helynt  ef  yn  Rhufain. 
tTychicus  ydoedd  un  o  gyfeillion  a  chyd-la- 
furwyr  Paul,  ac  ydoedd  gydag  ef  yn  y  cyf- 
ymweliad  diweddaf  a  gawsai  efe  â  henuriaid 
eglwys  Ephesus,  pan  ddanfonodd  efe  am 
danynt  i  ddyfod  ato  yn  Miletus.  Gwel  Act. 
20.  4,  17.  î  Dylai  pob  brawd  fod  yn  frawd 
anwyl,  a  phob  gweinidog  fod  yn  weinidog 
ffyddlawn  ;  ond  a  ydy  w  pawb  felly  1  yr  Ar- 
glwydd  a'n  gwnelo  felly  oll !  ||  A  hysbysa  i 
chwi  pa  lwyddiant  sydd  ar  fy  ngweinidogaeth 
I  mewn  cadwyn  yn  Rhufain,  pa  wrthwyneb- 
iadau  a  gyfarfyddais,  pa  gysuron  a  gefais  yn 
fy  nyoddefiadau,  pa  nifer  o  eneidiaua  ennill- 
ais  at  Grist,  a  pha  fodd  mae  tystiolaeth  yr  ef- 
engyl  wedi  effeithio  ar  feddyliau  trigolion 

Rhufain  yn  gyffredin  :  pethau  o'r  natur  uch- 
od  oedd  "  pob  peth"  Paul. 

22  r*  Yr  hwn  a  anfonais  attoch  er 
mwyn  hyn  yma ;  fel  y  caech  wybod  ein 
helynt  ni,  t  ac  fel  y  diddanai  efe  eich 
calönnau  chwi. 

r  Phil.  2.  19,  25.  Col.  4.  8.  1  Theg.  3.  2.  2  Thes.  2.  17. 

*  Dyben  Paul  yn  danfon  Tychicus  i  Ephes- 
us  oedd,  er  mwyn  hysbysu  y  pethau  uchod 

a'u  cyffelyb  ;  +  ac  fel  y  dyddanai  efe  hwy  trwy 
fynegi  ei  fod  ef  yn  iach,  yn  llafurus,  yn 
llwyddiannus,  ac  yn  gysurus  ei  enaid,  er  bod 
ei  gorph  mewn  carchar  a  chadwyn.  A  dî- 
ammau  ei  fod  yn  dyddanu  eu  calonau  hef- 
yd  trwy  ei  weinidogaeth  yn  eu  plith,  a 

thrwy  ei  gyfeillach  felus,  a'i  ymadroddion 
grasol  am  bethau  profiadol. 

23  *  *  Tangnefedd  fr  brodyr, '  f  a 

chariad  ígyd   â    fFydd    ||oddi    wrthl 

DduwDad,  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist.l 
*GweI  ar  Rhuf.  1.  7.  I  Cor.  1.  9.—  Gen.  43.  23.  1  Sam.  ' 

25.  6.  Salm  122.  6-9.  Ioin  14.  27.  Gal.  6.  16.  1  Pedr  5.  14.  , 
Dat.  1.  4.  t  Gal.  5.  6.  I  Thes.  1.  3.  a  5.  8.  2  Thea.  1.  3.  I 
1  Tim.  1.  14.  Phile.  5-7. 

*  Tangnefedd  rhyngddynt  â  Duw,  yn  eu| 

cydwybodau,  rhyngddynt  â'u  güydd  feí  brod-J| 
yr,  ac  oddi  wrth  y  byd  terfysgíyd  a'u  gel-l 
ynion  erlidgar  ac  aflonydd.  t  Cariad  helaethl 
a  gwresog  at  Dduw,  at  ei  waith,  at  eu  gil-| 
ydd,  ac  at  eneidiau  dynion  yn  gyffredin.  I 
JA  ffydd  hefyd,  yr  hon  sydd  yn  gweithio 
trwy  gariad,  ac  yn  angenrheidiol  i  fod  mewn  | 
gweithrediad  parâus  a  gwastadol.  ||Maeyl 
grasau  hyn  yn  deilliaw  oddi  wrth  Dduwu 
Dad,  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist  fel  Cyfryngwr  ;l 
oddi  yno  y  deilliant  yn  ddechreuol,  ac  oddil! 

yno  mae  eu  parâd,  eu  cynnydd,  a'u  gweith-J| rediarlau  bob  amser.  Yr  oedd  y  grasau  hynl 
gan  yr  Ephesiaid  crediniol  eisoes,  ac  maeyrl 
apostol  yn  dymuno  iddynt  helaethrwydd 
chwanegol  o  honynt  yn  barâus. 

24  tt*Gras  \fyddo  gyd  â  phawbfr 

X  sydd  yn  *caru  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist  mewn  v  purdeb.     z  \\  Amen. 

u  1  Cor.  16.  23.     2  Cor.  13.  14.     Col'.  4.  18.     2  Tim.  4.(i 22.  Tit.  3.  15.      Heb.  13.  25.  *  Gwel  ar  Ioan  21.  15— 17.1 
1  Cor.  16    22.        y  Mat.  22.  37.  2  Cor.  8.  8, 12.        *  Gwelll 
ar  Mat.  6.  13.  a  28.  20. 

*  Y  grasau  uchod  a  enwyd,  yn  nghyd  â 
phob  gras  sancteiddiol,  cysurol,  a  chadwed-ji 

igol  arall,  fa  fyddo  gyda  phawb,  ac  ar  bawb,' Iuddewon  a  Chenedloedd,  Jsydd  yn  caru  einl 

Harglwydd  Iesu  Grist  mewn  purdeb  dirag- 
rith,  ac  mewn  modd  sanctaidd  ac  anllygred-i 
ig:  ac  ar  y  cyfryw  yn  unig  y  mae  gras  Duwj 
a'i  ewyllys  da  ef.  ||  Dyweded  pawb  syddyn 
caru  yr  Arglwydd  Iesu,  Amen,  am  y  fendith- 
wers  uchod  ;  felly  boed,  ac  felíy  y  bydd. 

%  At  yr  Ephesiaid  yr  ysgrifenwyd 
o  Rufain,  gyd  â  Tychicus. 

Epistol  PAUL  yr  Apostol  at  y  PHILIPPIAID. 
PEN.  I. 

Y  mae  efe  yn  tystiolaethu  ei  dd'iolchgarwch 
i  Dduw,  a'i  serch  tu  ag  attynt  hwythau. 

a*PAUL  a  6Thimothëus,  cfgweis- 
ion  Iesu  Grist,  d  \  at  yr  holl  saint  yng 
Nghrist  Iesu  y  rhai  sydd  yn  e  ||  Phil- 

ippi,  /  §  gyd  â'r  esgobion  a'r  *  díacon- iaid : 
a  Gwel  ar  Rhnf.  1.1.  1  Cor.  1.  1.  b  Act.  16.  1—  3. 

1  Cor.  16.  10.  2  Coi.  1.  1.  Col.  1.  1.  1  Thes.  1.  1.  1  Tim.  1. 
2.     Heb.  13.  23.  c  Marc  13.  34.     loan  12.  26.    Tit.  1.  1. 
IaKo  1.1.2  Pedr  1.  I.  Jnd.  1.  Dat.  I.  1.  «  19.  10.  a  22.  9. 
dRhnf.  1.7.  lCor.  1.2.  2Cor.  1.  1.  Eph.  1.  I,  15.  2  Thes. 
1.10.  «  Act.  16.  12,  &c.    1  Tbes.  2.  2.        /  Act.  1.20. 
1  Tim.  3.  1,  2.  Tit.  1.  7.  1  Pedr  2.  25.  Dat.  1.20.  »2.1, 
8,  12.        g  Act.  6.  1—7.  1  Tim.  3,  8,  10,  12,  13. 

*  Paul  yn  ysgrifenu,  a  Tbimothëus  yn  cym- 
meradwyo,  yr  epistol  ;  ac  fel  hyny  yn 
dangos  y  cyd-gordiad  brawdol  oedd  rhyns:- 
ddynt  â'u  gilydd,  ac  yn  debyg  o  gael  gwell 
derbyniad  i'r  epistol  wrth  ei  fod  yn  enwau 
y  ddau.  Adwaenai  y  Philipiaid  Timothëus, 
oblegid  buasai  yno  gyda  Phaul.  Act.  16.  1, 
S,  12.    t^Nid  ammheuwyd  apostoliaeth  Paul 

yn  Philippi  erioed,  am  hyny  nid  oedd  raid 

iddo  ddy  wedyd  "  Paul  apostol  Iesu  Grist," 
fel  yn  rhai  o'i  epistolau  eraill .  "  Gweision 
Icsu  Grist"  mewn  modd  arbenig,  wedi  ym- 
roddi  yn  hollawl  ac  am  byth  i'w  wasanaeth 
ef  yn  ngweinidogaeth  yr  efengyl.  X  Saint 
mewn  proffes,  saint  mewn  rhodiad,  a  saint 
mewn  gwirionedd,  yn  ol  barn  cariad ;  wedi 
eu  sancteiddio  trwy  undeb  ysbrydol  â  Cbrist 

Iesu,  a  thrwy  dderbyn  gras  a  rhinwedd  sanct- 
aidd  o  hóno  ef.  ||  Am  Philippi,  gwel  ar  Act. 
16.  12.  §Wrth  "Esgobion"  yma,  dylem 
ddëall,mae  yn  debyg.gweinidogion  cyhoedd 
us,  neu  athrawon  yr  eglwys;  y  rhai  oedd  yn 

pregethu  y  gair,  yn  gweini  yr  ordinhadan, 
ac  yn  porthi  praidd  Duw  mewn  pethau  ys- 
brydol.  Y  "  Dîaconiaid "  oedd  swyddwyr 
eraill,  yn  gofalu  am  bethau  amgylcbiadol  yr 
eglwys.  Esgobion,  Henuriaid,  Bugeiliaid&c, 
ydynt  wahanol  enwau  ar  yr  un  dyuion  yn  yi 
epistolau  ;  ac  nid  enwau  yn  arwyddogwahan- 
ol  swyddau,  fel  y  defnyddir  hwynt  yn  awr : 
Esgobion  a  D'íaconiaid  oedd  yr  unig  swydd- 
wyr  eglwysig  y  pryd  hwnw,  oddigerth  yr 
apostolion  eu  hunain  :  a  gallwn  sylwi  hefyd,j 



Ei  gariad  at PÍIIL.  I, 
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bod  Esgobion  i  un  eglwys  y  pryd  hwnw,  ac 
nid  ii n  Esgob  i  Iawer  o  eglwysi,  fel  fn  eiu 
dyddiau  ni. 

2  h  *  Gras  i  chwi,  a  thangnefedd, 
oddi  wrth  Dduw  ein  Tad  ni,  a'r  Ar- 
glwydd  Iesu  Grist. 

h  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7. 

*  Cawsom  y  cyfarchiad  hwn  ÿn  mhob  un 
o'r  epistolau  biaenorawl;  Gwel  ar  Hhuf.  1  7  ; 
1  Cor.  1.  3;  2  Cor.  1.  2;  Galat.  1.  3:  Ephes. 
1.  2.  Dysgwn  oddi  wrth  hyn  gyfarch  ein 
gilydd  yn  gristionogol,  ac    nid  fel  paganiaid. 

3  *I'm  Duw  *fyrydwyf  yndiolch, 
*ym  mhob  cofFa  am  danoch, 

oîCor.  1.  15.  a  2.  3.  a  7.  16.  a9.  4.  Gal.  5.  10.  2Thes. 
3.  4.  Pltile.  21.  p  ado.  29.  pen.  2  13.  Art.  11.  19.  a  16. 
14.  Rhuf.  8.  28-30.  fi,.h.  2.  4-  10  Col.  2.  12.  2  Thes.  2. 
13,  14.  Tit.  3.  4—6.  Heb.  13.  20,  21.  lago  1.  16—18.  1  Pedr 
í.  %  3.  q  Salm  139.  8.     Eph.  4.  12.      1  Thes.   5.  23,  24. 
2  Tbes.  1.  11.     lPedrô.  10.        r  adn.  10,-Gwel  ar  1  Cor. 
1.  8. 

*  Y  gwajth  da  o  ras  a  sancteiddiad  a  fedd- 
ylir  yma  wrth  *'  waith  da  ;"  ac  nid  haelioni 
y  Philippiaid    tuag  at  achos  yr  efengyl,  fel  y 
dychymmyga   rhai:  eu  gvvaitli    hwy   eu  hun- 
ain  fuasai  hýny  ;  ond  gwaith  un  arall  ynddyut 

hwy  a  ddywedir  yma.     üuw   trwy  ei  air  a'ì 
Ysbryd  a  ddechreuasai  y  gwaith   da  a  grasol 
hwn  yn  eq  calonau  hwy  ;  tac  yr  oedd  yn  sicr 
gan  yr  apostol  oddi  ar  gariad,  gallu,  cyfoeth, 
arfaeth,  cyfammod,  addewidion,  a  ffyddlon- 

deb    Duw,  y  dygai  ef'e  y  gwaith   yn   mlaen, 
.  Ù'ìX"^\'b:  2  The7X  3.   nes  ei  berffeithio  mewn   gogoniant  yn  nydd 2Tim.  i.  3.  Phiie.  4,5.  i  Iesu  Grist,  sef  d v  dd  adg)  fodiad  a  gogonedd- 

"I'm   Duw:  yr  hwn  a'm   p'íau,  yr  hwn  J  iad  y  saint  yn  niwedd  y  byd  hwn.     Nid  oes wyf  yn  wasanaethu  yn  efengyl  ei  Fab,  yr 

hwn  a  gymmerodd  drugaredd  arnaf,  a'm  gos- 
ododd  yn  y  weinidogaeth,  ac  a'm  gwnaeth 
yn  ofFerynol  i'ch  dychweliad  chwi  a  Ilawer- 
oedd  eraill.  t  Nis  gallaf  lai  na  d'íolçh  íddo 
ef  o'm  calon,  bob  amser  y  meddyliwyf  am 
danoch  chwi,  ac  am  yr  hyn  a  wnaeth  efe 
arnoch,  erddoch,  a  thrwyddoch  chwi  er  pan 

gredasoeh.  Yr  oedd  efe  yn  dì'olch  am  eu 
dychweliad,  eu  bywyd  hardd,  a'u  llafurynyr 
efengyl  wedi  eu  dychweliad.  Yr  oedd  pob 
coffa  am  danynt  yn  hyfrydwch,  ac  yn  des- 

tyn  d'íolchgarwch  i  feddwl  yr  apostol ;  ac  yr oedd  yn  eu  cofio  yn  fynych. 

4  *  Bob  amser  *ym  mhob  deisyfiad 
o'r  eiddof  drosoch  chwi  oll,  f  gan  wn- 
euthur  fy  neisyfiad  m  gyd  â  llawenydd, 

/adn.  9-11— Gwel  ar  Rhuf.  1.9.  m  pea.  2.  2.    a  3. 
18.  a  i.  1.  Luc  15.  7,  10.  Col.  2.  5.  1  Thes.  2.  19,  20.  Phile. 
7.  3  Ioan  4. 

*  Bob  amser,  ac  yn  mhob  gweddi,  dirgel 
neu  gyhoedd,  yr  oedd  yr  apostul  yn  d'íulch 
drostynt,  fac  yn  gwneuthur  ei  ddeisyfìadau 
ar  eu  rhan  gyda  Ilawenydd  mawr,  yr  hyn 

oedd  tawer  o  help  i'w  gysuro  ef  yn  ei  gaeth- 
iwed.  Yr  oedd  yn  cofio  am  danynt  oll  hef- 

yd,  fel  tad  anwyl  am  hob  un  o'i  blant,  pan 
fyddo  yn  absenol  oddi  wrthynt. 

5  *Oblegideich  "cymdeithas  chwi 

yn  yr  efengyl,  f  o'r  dydd  cyntaf  hyd yr  awrhon ; 
n  adn.  7.  Act.  16.  15.  Rhnf.  11.  17.  a  15.  27.  1  Cor.  1. 

9.  Eph.  2.  19-22.  a3.  6.  Col.  1.  21-23.  PhÜe.  17.  Hob.  3. 
14.  2  P«dr  1.  1.   I  Ioan  1.  3,  7. 

*  Yr  oedd  yn  dîolch  i  Dduw  am  eu  dy- 
ohweliad  hwy  trwy  tfydd  i  fwynâd  o  freintiau, 
addewidiou,  a  bendithion  yr  efengyl;  am  eu 
eymdeithas  hwy  â  Duw  Dad,  Mab,  ac  Ys- 
bryd  Glân ;  âg  ef  ei  hun,  â'u  gilydd,  ac  â'r 
holl  saint,  yn  yr  efengyl:  ta  hyuy  o'r  dydd 
cyntaf  pan  ddychwelwyd  hwy,  hyd  yr  awr 
hòno,  (yr  hyn  oedd  tua  deuddeng  mlynedd 
medd  Scott,)  heb  wyro  nac  oeri  yn  eu  pro- 

ffes.^Wrth  eu  "cymdeithas  hwy  yn  yr  efen- 
gyl/'  mae  rhai  yn  dëall  eu  cyfraniadau  at 
achos  yr  efengyl,  neu  i'r  saint  tlodion  er 
mwyn  yr  efengyl :  ond  tebycach  mai  fej  y 
sylwyd  uchod  y  dylid  dëal!  y  geiriau. 

6  *  Gan  fod  yn  °  hyderus  yn  hyn, 
y  bydd  i'r  hwn  a  p  ddechreuodd  yn- 
och  waith  da,  i  f  ei  orphen  hyd r  ddydd Iesu  Grist : 
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dim  da  yn  neb  heb  i  Ysbryd  Duw  ei  weith 
io,  neu  ei  roddi  ynddynt:  a  lle  dechreuo  efe 

waith  da  mae  yn  sicr  o'iorphen  yn  beiffaith, 
er  gwaetbaf  holl  wrthwynebiadau  pechod  a 
Satan  :  ac  yn  y  diwedd  rhoddir  y  goron  byth 
ar  ei  ben  ef,  am  ddechreu  a  pherffeithio. 

7  *  Megis  y  mae  yn  iawn  i  mi  syn- 
ied  hyn  am  danoch  olí,  f  *  am  eich 
bod  gennyf  yn  fy  nghalon,  J  yn  gym- 
maint  a'ch  bod  chwi  oll,  n  yn  gystal 
yn  fy  rhwymau,  ̂ ag  yn  fy  ymddifTyn 
a  chadarnhâd  yr  efengyl,  yn  gyfran- 
nogion  â  mi  o  ras. 

s  1  Cor.  13.  7.  1  Thes.  1.  2^5.  a  5.  5.  Heb.  6.  9,  10, 

t  2  Cr.  3.  2.  a  7.  3.  w  Act.  16.  23-25.  a  20.  23.  Bph. 
3.  1.  a  4.  1.  a  6.  20.  2  Tim.  1.  8.  a  3.  9.  H«b.  10.  33,  34. 
x  adn.  lí.  pen.  4.  14. 

*  Gan  fod  y  Philippiaid  eisoes  wedi  gwn- 
eyd  prottcs  gredadwy  ac  anrhydeddus  o'r  ef- 
engyl,  wedi  parâu  yn  dd'íysgog  ynddi  lle  yr oedd  Uawer  wedi  gwrthgilio,  a  chwedi  rhoddi 

prawf  arnlwgo'u  diragrithrwydd  ac  o  wreidd- 
yn  y  mater  ynddynt;  yr  oedd  yr  apostol  yn 
rhwym  mewn  barn  cariad  i  feddwl,  bod  y 
"  gwaith  da"  wedi  ei  ddechreu  ynddynt  yn 
gytfredinol  trwy  yr  hol!  eglwys.  t  Acyr  oedd 
yn  fwy  tueddol  iddo  synied  hyn  am  danynt, 
am  ei  fod  yn  eu  caru  oli  yn  ei  galon,  a  char- 
iad  ni  feddwl  ddrwg,  ac  a  obeithia  bob  dim: 
(1  Cor.  13.  5,  7.)  yr  oeddynt  yn  anwyl  iawn 
ganddo  ac  yn  fawr  yn  ei  galon  yn  ei  holl 
ddeisyfiadau  ger  bron  Duw  drostynt.  í  Yr 
oedd  yn  ymddangos  yn  amlwg,  eu  bod  yn 
gyfranogion  o  wir  ras  fel  yntau  :  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  profi  hyny  yn  eu  gwaith  yn  dyòddef 
yn  amyneddgar  fel  yntau,  yn  eu  cyd-ym- 
deimlad  cristionogol  âg  ef,  yn  eu  cynnorth- 
wyon  iddo  ef  yn  ei  garchariad  dros  achos 
Crist,  ac  yn  ei  holl  lafur  ef  er  amddiffyn  yr 
efengyl  yn  erbyn  dadlenon  cecrus  ei  gwrth- 
wynebwyr,  ac  er  cadarnád  yr  efengyl  mewn 
gair  a  gweithred,  er  eu  gorchfygu  hwy,  a 
chadamâu  y  saint. 

8  *  Canys  y  Duw  sydd  dyst  i  mi, 
2  f  mor  hiraethus  wyf  am  danoch  oll 

a  %  yn  ymysgaroedd  Iesu  Grist. v  Gvr«l  arRhuf.  1.  9.  »9.1.  Gal.  1.20.  *  pen.  2. 
26.  a  4.  1.  2  Cor.  13.  9.  Gal.  4.  19.  Col.  2.  1.  1  Thes.  2.  8. 
2  Tim     1.4.  a  oen.  2.  I.     Es.  16.  11.    a  63.  15.     Jer.  31. 
28.  Luc  1.  73.  2  Cor.  6.  12.  a  7.  15.  Col.  3.  12.  Phile.  12, 
2D.    I   loan  3.  17. 

*  Gailai  yr  apostol  alw  Duw,  adnabyddwr 
y  calonau,  yn  dyst ;  t  pa  mòr  fawr  yr  hiraeth- 
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ai  efe  am  y  Philippiaid  oll,  mewn  serchawg- 
rwydd  sanctaidd,  tyner,  a  thosturiol,  tebyg 

i'r  eiddo  Crist  tuag  at  ei  bobl  :  j  ac  nis  gall- 
asai  dim  ond  cariad  neu  ymysgaroedd  lesu 
Grist,  grëu  y  fath  serchawgrwydd  a  hiraeth 
sanctaidd  yn  ei  ymysgaroedd  ef.  Yr  oedd 
yn  gwir  hiraethu  am  eu  gweled ;  a  buasaiyn 
dda  ganddo  lafurio  yn  mhob  ffordd  i  fod  o 
les  iddynt,  yn  enwedigmewn  pethau  ysbryd- 
ol,  er  adeiladaeth  i'w  heneidiau. 

9  *  A  b  hyn  yr  wyf  yn  ei  weddío, 
c  ar  amlhâu  o'ch  cariad  chwi  etto  fwy- 
fwy  d  f  mewn  gwybodaeth,  a  phob 
synwyr; 

b  Gwel  ar  adn.  4.  c  pen.  3.  15,  16.  Job  17.  9.  Diar. 
4.  18.  Mat.  13.  31-33.  2  Cor.  8.  7.  1  Tnes.  3.  12.  a  4.  1,  9, 
10.  2  The§.  1.  2.  1  Pedr  1.  22.  d  1  Cor.  14.  20.  Eph.  5. 
17.  Col.  1.  9.  a  3.  10    2  Pedr  1.  5,  6.  a  3.  18. 

*  Gwedi  d'íolch  i  Dduw  atn  y  cariad  a'r 
grasau  eraill  a  gawsent  hwy  eisoes,  mae  efe 

yma  yn  gwedd'io  am  i'w  cariad  hwy  at  Dduw, 
ei  achos,  ei  wirionedd,  a'i  ordiuhadau;  at 
eu  gilydd,  ac  at  yr  holl  saint ;  amlâu  o 
hyd  fwy-fwy,  yn  ei  holl  amrywiol  weith- 
rediadau  a'i  effeithiau  dedwydd.  t  Mae 
yn  gweddio  hefyd  ara  i'r  cariad  hwnw  gael 
ei  lywodraethu  gan  wybodaeth  helaethach  a 
chywir  o  bethau  Duw ;  a  chan  synwyr  a 
barn  addas,  yr  hyn  a  darddai  o  archwaeth 
sanctaidd  at  bethau  ysbrydol,  dëalltwriaeth 
trybwyll  o  wahanol  ranau  crefydd,  a  phrof- 

iad  dwys  o'i  heffeithiau  grymus  ar  y  galon. 
Gwybodaeth  hanesiol,  neu  athrawiaethol,  yw 
y  cyntaf ;  a  gwybodaeth,  barn,  neu  synwyr 
profiadol,  ac  ymarferol,  yw  yr  ail.  Ni  wna 
gwybodaeth  heb  brofiad  nemawr  o  les,  a 
phrofiad  heb  wybodaeth,  nis  gellir  ei  gael  : 
rhaid  cael  y  ddau,  ac  yna  byddwn  yn  grist- 
ionogion  gwirioneddol  ac  ymarferol;  nid 
gwybodaeth  heb  zel,  na  zel  heb  wybodaeth,  a 
fydd  genym  yn  ein  crefydd,  ond  pob  un  o'r 
ddau,  wedi  eu  prîodol  gyd-dymheru. 

1 0  *  Fel  e  y  profoch  y  pethau  sydd 
â  gwahaniaeth  rhyngddynt ;  /f  fel  y 
byddoch  bur  a  z  didramgwydd  h  hyd 
ddydd  Crist ; 

e  E».  7.  15,  16.  Am.  5.  14,  15.  Mica  3.  2.  Ioan  3.  20. 
Rhuf  2.  18.  a  7.  16,  22.  a  8.  7.  a  12.  2,  9.  /adn.  16. 
Gen.  20.  I.  Joth.  24.  14.  Ioan  1.  47.  2  Cor.  I.  12.  a  2.  17. 

a  8.  8.    Epb.  4.  lí.    a  6.  24.  g  M  «t.  16.  23.     a  18.  6,  7. 
a  26.  33.  Rbnf.  14.  20,  21.  a  16.  17.  1  Cor.  8.  13.  a  10  32. 
2  Cor.  6.  3.  Gal.  i.  H.  1  The».  I.  13.  A  Gwal  ar  1  Cor. 
1.  8. 

*  Fel  y  cymmeradwyoch  y  pethau  sy  rag- 
orol,  neu  ardderchog,  yw  y  geiriau  hyn  yn 
ol  y  Saesoneg.  Mae  y  wir  athrawiaeth  a 
gwir  grefydd  oll  yn  rhagorol,  ac  yn  haeddu 
cymmeradwyaeth  ;  ond  mae  Satan  a'i  wein- 
idogion  yn  dwyn  llawer  o  bethau  gau  arhith- 
iol  i  mewn,  ac  yn  eu  cymmysgu  am  ben  y 
gwirionedd,  mewn  athrawiaeth  a  phrofiad 
hefyd  ;  am  hyny  mao  eisiau  "  gwybodaeth" 
athrawiaethol,  "  a  phob  synwyr"  profiadol, 
ar  y  saint,  i  brofi  a  bartiu  y  pethau  sydd  a 
gwahaniaeth  rhyngddynt,  i  "dynu  y  gwerth- 
fawr  oddi  wrth  y  gwael,"  "i  wrthod  y  drwg 
ac  i  ddewis  y  da,"  ac  i  gymmeradwyo  y 
pethau  sy  ragorol,  gwerthfawr,  ac  ardderch- 
og.  f  Fel  hyn  trwy  brofi  y  pethau  sydd  a 
gwahaniaeth  rhyngddynt,  a  chymmeradwyo 
y  pethau  3y  ragorol,  bydd  y  saint  yn  bur  a 
didramgwydd  hyd  ddydd  Crist :  yn  bur  mewn 
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egwyddor  calon,  yn  bur  mewn  athrawiaeth, 
ac  yn  bur  a  didramgwydd  mewn  buchedd  ac 
ytnarweddiad,  yn  wyneb  gairDuw,  ger  bron 
y  Barnwr,  a  chyhoeddir  hwy  felly  yn  nydd 
Crist.  "  Pur;"  ( eilikrineis )  cyffelybiaeth  o 
bethau  wedi  eu  puio  a'u  coethi  drwy  dân, 
nen  wedi  eu  hedrych  a'u  barnu  yn  ngoleuni 
pelydr  yr  haul;  ac  wedi  eu  cael  ar  y  prawf 

inanylaf,  yn  bur  a  dilwgr.  "  A  didram- 
gwydd  ;"  ( aproskopoi )  cyffelybiaeth  oddyn- 
ion  yn  myned  ar  hyd  eu  ffordd  ynddiniwed, 
ac  heb  rwystr  na  thramgwydd  iddynt:  heb 
dramgwyddo  na  chael  eu  tramgwyddo. 

1 1  *  Wedi  eich '  cyflawni  â  ffrwyth- 
au  cyfiawnder,  Äf  y  rhai  sydd  trwy  Iesu 
Grist,  Jer  gogoniant  a  molianti  Dduw. 

i  pon.  4.  17.  Salm  1.  3.  a  92.  12,  13.  Es.  5.  3.  Luo  13. 
6-9.  Ioan  15.  2,  8,  16.  Rbuf  6.  22.  a  15.  28.  2  Cor.  9.  10. 
Gal.  5.  22,  23.  E,)h.  5.  9.  Col.  1.  6,  10.  Heb.  12.  11.  lago 
3.17,18.  è  Salm  92.  14,   15.       Es.  60.  21.      «61.3,11. 
Mat.  5.  16.  loan  15.  4,  5,  8.  1  Cor.  10.  31.  2  Thes.  1.  12. 
Heb.  13.  15,  16.  1  Pedr  2.  5,  9,  12.  a  4.  10,  11,  14. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  eu  cyffelybu  i 
brènau  cyfiawnder,  wedi  eu  planu  yn  nhy  yr 

Arglwydd,  ac  yn  dymuno  eu  bod  yn  ffrwyth- 
lon  iawn,  yn  gyflawn  o  ffiwythau  cyfiawn- 
der,  sef  ffrwythau  sanctaidd  a  nefol  yr  Ys- 
bryd  ;  (Galat.  5.  22.)  ffrwythau  yn  eu  pryd, 
cyfatebol  i  sefyllfa  a  mantais  pob  un,  a  chyf- 
atebol  i  ofynion  a  rhëolau  anghyfnewidiol 
gair  Daw.  t  Mae  y  saint  yn  dwyn  y  ffrwyth 
au  hyn  trwy  eu  hundeb  â  Christ,  fel  cangenau 

yn  y  wir  winwydden,  a  thrwy  dderbyn  rhin- 
wedd  ysbrydol  o  hóno  ef  yn  barâns  :  Ja  thrwy 
Grist  hefyd  maent  yn  gymmeradwy  gan 
Dduw,  ac  er  gogoniant  a  moliant  iddo  ef,  yr 
hyn  a  ddylai  fod  y  dyben  mewn  golwg  yn- 
ddynt  oll.  Ni  chair  ffrwythau  cyfiawnder 
ond  ar  brènau  cyfiawnder ;  ni  chair  ffrwyth 
da  ond  ar  bren  da  ;  am  hyny  rhaid  cael  eg- 
wyddor  gytìawn  yn  y  galon,  cyn  y  cair 
ffrwythau  cyfiawnder  yn  y  fuchedd. 

12  *  Ac  mi  a  ewyllysiwn  i  chwi 

wybod,  frodyr,  am  y  'pethau  a  ddi- 
gwyddodd  i  mi,  ddyfod  o  honynt  yn 

mhytrach  er  Uwyddiant  i'r  efengyl; /  Act.  21.  28,  &c.  a  22—  a  28.  m  Ei.  18.  11.  Bsth.9. 
1.  Salm  76.  10.  Act.  8.  4.  a  11.  19-21.  Rhuf.  8.  28,37. 
2  Tim.  2.  9. 

*  Efallai  fod  Paul  wedi  clywed,  fod  y  Phil- 
ippiaid  yn  ofni  rhag  y  buasai  ei  garchariad 
ef  yn  Rhufain  yn  rhwystr  i  Iwyddiant  yr  ef- 
engyl,  ac  yn  foddion  i  attal  eraill  i'w  phreg- 
ethu  a'i  derbyn  hi  :  a  dìammau  fod  Satan  a'i 
weision  yn  dymuno  ac  yn  diígwyl  mai  felly 
y  byddai.  Pa  fodd  bynag,  mỳnai  yr  apostoi 
i'w  gyfeillion  wybod,  fod  ei  ddyoddefiadan 
ef  wedi  digwydd  yn  hytrach  erllwyddiant  i'r 
efengyi  :  yr  oedd  efe  yn  medru  gweled  trwy 
y  cymylau  tewaf,  y  goruwch-lywodraethai 
Duw  y  cwbl  er  Ilwyddiant  yr  efengyl  a'i  og- 
oniant  ei  hun,  yn  groes  i  bob  ymddangosiad 
allanol,  a  disgwyliadau  ei  elynion. 

13  *  Yn  gymmaint  a  bod  fy 
"rhwymau  i  yng  Nghrist  fyn  eglur 
yn  vr  holl  lys,  ac  ym  mhob  lle  arall ; 
J  n  Act.  20.  23.  24.  a  21 .11—13.  a  26.  29.  31.  a  28.  17, 
20.  Eph.  3.  1.  a  4.  1.  a  6.  20.  Col.  4.  3,  18. 

*  Yr  oedd  ei  rwyman  ef  yn  achos  Cnst,  ei 

ddíysgogrwydd  ynddynt,  yr  athrawiaeth  am 

ba  un  y  carcherid  ef,  ac  yr  hon  a  bregethai 
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rai  yn  preyethu  Crist. 

ef  yn  y  carchar  ;  t  wedi  myned  yn  Hawn 
hysbys  hyd  yn  nod  yn  llys  Nero,  yn  mhlith 
ei  fawrion  ef,  ac  yn  nihob  lle  arall  yn  Rhuf- 
ain  ;  yr  hyn  a  gyftrôasai  sylw  cyffredin  pawb 
at  yr  efengyl,  trwy  yr  hollddinas  ehang-fawr 
hòno,  o  ba  un  y  gallai  y  son  ymdaenu  agos 
trwy  yr  holl  ddaear.  Yn  yr  ystyr  hyn  yn  un 
peth,  yr  oedd  ei  garchariad  ef  wedi  dygwydd 

er  llwyddiant  i'r  efengyl.  Mae  rhai  yn  dar- 
l!en  y  geiriau  fel  hyn  : — "  Yn  gymmaiût  a  bod 
yn  eglur  yn  yr  hoíl  lys,  ac  yn  mhob  Ile  arall, 

mai  o  herwydd  Crist  y  mae  fy  rhwymau  I," 
hyny  yw,  mai  o  achos  Cristionogrwydd  yn 
unig  yr  wyf  fi  yn  dyoddef,  ac  nid  am  un  bai 
gwirioneddol.  Os  felly,  yr  oedd  ei  garchar- 

iad  yu  fwy  o  hyd  er  Ilwyddiant  i'r  efengyl. 

14  *  Ac  i  lawer  o'r  °brodyr  yn  yr 
Arglwydd  p  fyned  yn  hyderus  wrth 
fy  rhwymau  i,  a  bod  yn  hyfach  o  lawer 

i  draethu  y  gair  ?yn  dd'íofn. o  pen.  4.  1.   Col.  4.  7.  p  Act.  4.  23—31.  2  Cor.  1.  3 
-7.  Eph.  3.  13.  a6.  19,  20.  Col.  4.  4.  1  Thes.  2.  2.  q  Lu« 
1.  74.  a  12.5-7. 

*  Heblaw  hyny,  yr  oedd  llawer  o'r  brodyr, 
addas  ac  anfonedig  i'r  weinidogaeth,  y  rhai 
a  fuasent  o'r  blaen  yn  ofnus,  wrth  weled  fel 
yr  oedd  yr  apostol  yn  cael  ei  gadw,  ei  gys- 
uro,  a'i  lwyddo  yn  ei  ddyoddefiadau ;  wedi 
caeí  eu  gwroli  yn  fawr  i  bregethu  yr  efeng- 

yl,  yn  hyf,  yn  ddì'ofn,  ac  yn  llwyddiannus, 
heb  ofn  erlid  :  a  thrwy  lafnr  y  rhai  hyn  yr 
oedd  gwybodaeth  gristíonogol  yn  ymd^enu, 
ac  felly  ei  rwymau  ef  yn  cael  eu  goruwch- 

lywodraethn  erllwyddianti'refengyl.  Gwnel- 
ed  satan  a  fyno,  e  tedr  ünw  ei  wrth-weithredu 

ef,  hyd  yn  nod  trwy  ei  foddion  a'i  ystrywiau ei  hun. 

15  *  Y  mae  rhai  yn  wir  ryn  preg- 
ethu  Crist  'ftrwy  genfigen  Jac  ym- 
ryson;  '  ||  a  rhai  hefyd  o  ewyllys  da. 

r  adn.  16,  18.  Act.  6.  42.  a  8.  5,  35.  a  9.  20.  a  10.  36*. a  11.  20.  1  Cor.  1.  23.  2  Cor.  1.  19.  a  4.  5.  1  Tin».  3.  16. 

»  pen.  2.  3.  Mat.  23.  5.  Rhuf.  16.  17,  18.  1  Cor.  3.  3,  4. 
a  13.  3.  2  Cor.  12.  20.  Gal.  2.  4.  lago  4.  5.  6.  t  adn.  17. 
1  Peür  5.  2—4. 

*  Yr  oedd  rhai  yn  wir,  o'r  cristionogion 
Iuddewaidd,  yn  pregethu  yr  Iesu  fel  y  gwir 
Fessiah,  ac  amryw  gangenau  pwysig  eraill  o 
athrawiaeth  iachawdwriaeth  trwyddo  ef, 
tmewn  ysbryd  o  genfigen  wrth  enwogrwydd 
a  llwyddiant  yr  apostol ;  \  ac  mewn  ysbryd  o 
ymryson  a  gwrthwynebiad  iddo  ef ;  gan  fedd- 
wl  wrth  hyny  iselu  ei  barch  a'i  awdurdod  ef 
ynyreglwysi,  aderchafu  eu  hunain.  ||  Ond  yr 
oedd  eraill  yn  pregethu  pur  athrawiaeth  Crist 
yn  ei  holl  helaethrwydd,  o  wir  ewyllys  da, 
gyda  rhyddid  a  hyfrydwch,  o  wir  gariad  at 

Grist  a'r  efengyl,  at  eneidiau  anfarwol,  ac  at 
Paul  fel  apostol  Crisr.  Mae  yn  bur  debyg 
mai  athrawon  Iuddewaidd  oedd  y  rhai  blaen- 
af  uchod,  y  rhai  a  guddient  ran  o'u  daliadau 
eo  hunain,  ac  a  bregethent  sylwedd  cyffredin 

yr  efengyl,  i'r  dyben  o  godi  plaid  dan  eu 
hawdurdod  eu  hunain,  ac  mewn  gwrthwyn- 
ebiad  i'r  apostol,  fel  y  gallent  bob  yn  ycbyd- 
ig  osod  iau  y  ddeddf  seremoniol  ar  y  Cen- 
edloedd  dychweledig. 

16  *  Y  naill  sydd  yn  pregethu  Crist 
|  o  gynnen,  w  nid  yn  bur,  *fgan  feddwl 
dwyn  mwy  o  flinder  i'm  rhwymau  i : 

"    17.  «4,  1,  2.        *  Job 
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*  Yr  oedd  ymddygiad  drwg-fwriadol,  gor- 
fynawl,  a  hunanol,  y  fath  gyntaf  uchod  o 
bregethwyr,  yn  profi  yn  ainlwg  nad  oeddynt 
yn  bur  a  diragrith  yn  yr  hyn  a  bregethent,  ac 
nad  oeddynt  ond  yn  cei?io  ennyn  cynhen  a 

therfysg  yn  yr  eglwysi  ;  +■  gan  feddwl  wrth 
hyny  flino  ysbryd  yr  apostol  yn  ei  rwymau, 

a  chwanegn  nifer  ei  wrthwynebwyr  a'i  erlid- 
wyr,  a'i  ddwyn,  efallai,  o'r  diwedd  i  fer- 
thyrdod. 

17  *  A'r  lleill  o  gariad,  v  fgan  wy- 
bod  mai  er  ymddiífyn  yr  efengyl  y'm 
gosodwyd. y  adn.  7.  Rhaf.  1.  13-17.  1  Cor.  9.  16,  17.  Gal.  2.  7, 
8.  lTim.2.  7.  2Tim.  1.  11,  12.  •  4.  C,  7.— L««  31.  14. 
Act.  22.  1.  a  26.  1,  24.  2  Tim.  4.  16. 

*  Ond  yr  oedd  y  fath  arall  yn  pregethu  o 
wir  gariad  at  Grist  ac  eneidiau  dynion,  at 
achos  Cri«t,  ac  at  yr  apostol  fel  ei  was  ef : 
thwy  a  wyddent  yn  sicr  mai  er  amddifFyn 
yr  efengyl  y  gosodwyd  ef.  Gwyddent  iddo 
ef  gael  ei  osod  yn  apostol  i'r  Cenedloedd,  i 
amddiffyn  yr  elengyl  bur,  fel  cadfnr  crŷf,  yn 
erbyn  pawb  a  geisient  ei  gwrthwynebu  neu 
ei  gwyro  hi :  a  gwyddent  ei  fod  ef  yn  awr 
mewn  carchar  yn  y  brif  ddinas ;  nid  yn  unig 
fel  tyst  dros  y  gwirionedd,  am  gyfiawnâd  a 
rhyddid  cristionogol,  yn  erbyn  gau-athrawon 
Iuddewaidd  ;  ond  hefyd  i  dystiolaethu  am  yr 
athrawiaeth  sanctaidd  o  iachawdwriaeth  trwy 
Iesu  Grist,  ger  bron  llywiawdwyr,  ynadon, 

gwýr  Ilys,  'íe,  efallai,  ger  bron  ymherawdr 
Rhufain  ei  hun.  Dywedir  fod  y  gair  (Jtei- 
mai)  a  gyfieithir  yma  gosod,  yn  arwyddo 
gosod  i  orwedd,  sefgosod  yr  apostol  i  orwedd 
yma  yn  y  carchar,  fel  y  byddai  yn  barod  i 
amddiffyn  yr  efengyl,  pa  bryd  bynag  y  dyg- 
id  ef  i  gael  ei  brofi. 

18  2*Beth  er  hynny?  |etto  ym 
mhob  modd,  a  pa  un  bynnag  ai  mewn 
rhith,  ai  mewn  gwirionedd,  6Jyr  ydys 
yn  pregethu  Crist:  c||ac  yn  hyn  yr 
ydwyf  fi  yn  llawen,  ie,  a  llawen  fyddaf. 

*  Rhuf.  3.  9.  a  6.  15.  1  Cor.  10.  19.  *  14.  15.  m  adn. 
14—17.  Mat.  23.  14.  Marc  12.  40.  b  Gwel  ar  r.  adn.  15. 
cMatc  9.  38—40.  Luc  9.  49,  50.  1  Cor.  15.  11.  2  loan  9—11. 

*  Ond,  os  yw  y  pleidiau  uchod  yn  cael  eu 
tueddu  i  bregethu  Crist  oddi  ar  egwyddorion, 
ac  i  ddybenion  gwahanol,  beth  er  hyny,  beth 
yw  hyny  i  mi  ?  A  ddychwelaf  fi  gentìgen  am 
genfigen,  neu  a  fiinaf  fi  o  herwydd  hyn,  fely 
tybia  rhai  y  gwnâf  ?  Na,  yr  wyf  yn  gresynu 
wrth  y  rhai  a  bregethant  oddi  ar  egwyddor- 
ion  ac  i  ddybenion  annheilwng,  ac  yr  wyf  yn 

ffi'eiddio  eu  rhagrith  ;  t  eto,  yn  mha  fodd 
bynag  mae  y  peth  ei  hnn  yn  cael  ei  wneyd, 
pa  un  bynag  ai  mewn  rhith,  dàn  y  Iliw  o  zêl 
dros  Grist  a'r  efengyl,  a  lles  eneidiau  dyn- 
ion  ;  nen  ynte  mewn  gwirionedd  a  pliurdeb, 
er  gogoniant  Crist  a  Ilesâd  dynion  ;  %y  guir- 
ionedd  yw,  mae  Crist  yn  cael  ei  bregethu  fel 

hyn  yn  Rhufain  a'r  ardaloedd  o  amgylch  : 
|j  ac  yn  hyu  yr  wyf  fi  yn  llawen  iawn,  fel  y 
gweddai  i  mi  fod  ;  a  thrwy  raa  Duw  mi  a 
fyddaf  yn  Hawen  yn  hyn,  beth  bynag  a  dybio 
ac  à  chwennycho  rhai  i'r  gwrthwyneb  ;  a  pha 
faint  bynag  a  geisiont  hwy  dlrygu  fy  nghym- 

meriad  I,  íe,  fy  rhyddid  a'm  bywyd.  Nid 
oedd  cwbl  yr  apostol  ond  bychan  yn  ei  olwg, 
mewn  cymhariaeth  i  fod  Crist  yn  cael  ei 
bregethu. 
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19  d*Ganys  mi  awn  y  digwydd 
hyn  i  mi  er  f  iachawdwriaeth,  É  trwy 
eich  gweddi  chwi,  /Ja  chynnortbwy 
Yspryd  Iesu  Grist, 

d  Rhuf.  8.  28.  2  Cor.  4.  17  I  PHr  I.  7-9.  «2  Cor. 
1.  II.  Eph   6.  18,  1».      /Rh,.f.  8.  9.  Gal.  4.  6.  1  P«drl.  11. 

*Gwyddai  yr  apostol  y  byddai  i'r  goruch- 
wyliaethau  írallodus  hyn,  er  chwerwed  oedd- 
ynt,  ac  er  eu  gwneyd  yn  fwy  felly  gan  ei 
wrthwynebwyr,  droi  allan  yn  y  diwedd  er 

iachawdwi  iaeth  iddo  ef.  trwy  wedd'íau  ei  frod- 
yr,  a  thriniaethau  Ysbryd  Iesu  Grist  ar  ei 
enaid,  i  chwanegu  ei  ostyngeiddrwydd,  ei 

ysbrydolrwydd,  a'i  gymhwysder  i  ogoniant. 
tTybia  rhai  mai  ei  waredigaeth  o'r  carchar 
oedd  yr  apostol  yn  feddwl  wrth  ei  "  iach- 
awdwriaeth"  yn  y  fan  yma;  Jac  mai  cyn- 
northwy  i  bregethu  yr  efengyldrachefn,  oedd 

efyn  feddwl  wrth  "  gynnorthwy  Ysbryd  Iesu 
Grist."  Mae  ein  hawdwyr  oll  yn  cymmeryd 
y  gair  "  iachawdwriaeth"  yn  ei  ystyr  ysbryd- 
ol,  a  Guyse  yn  y  ddau  ystyr;  ond  y  mae 
Doddridye  a  Scott  yn  erbyn  yr  ystyr  olaf,  ac 
nid  yw  Pool  yn  dy wedyd  dim  am  dano. 

20  *  Yn  ol  fy  *  äwydd-fryd  a'm  go- 
baith,  A  f  na'm  gwaradwyddir  raewn 
dim,  *  J  eithr  mewn  pob  hyder,  fel  bob 
amser,  felly  yr  awrhon  hefyd,  h  ||  y 
mawrýgir  Crist  yn  fy  nghorph  i,  l  pa 
un  bynnag  ai  trwy  fywyd,  ai  trwyfar- 
wolaeth. 

í'Salm  62.  5.  Diar.  TO.  28.  a  23.  18.  Rbof.  8.19. h  Salm  25.  2.  a  119.  80,  116.  E$.  45.  17.  a  50.  7.  a  54.  4. 
Ilhuf.  5.  5.     •  9.  33.     2  Cor.  7.14.     a  10.  8.      1  Pedr  4.  16. 

1  Io»n  2.  28.  t'  Gwel  ar  adu.  14.— 2  Cor.  2,  14—16. 
k  peo.  2.  17.  Rhuf.  6.  13,  19.  a  12.  1.  I  Cor    6.  20.    a  7.  34. 
2  Cor.  5.  15.  1  The».  5.  23.  I  adn.  23,  24.  loan  12.  27, 
28,  a2l.  19.  Act.  20.  24.  a  21.  13.  Rhuf.  14  7-9.  1  Cor. 
15.  31.  2  Cor.  4.  10.  Col.  1.  24.  3  Tim.  4.  5-7.  2  Pedr  1. 
12-15. 

*  Yr  oedd  yr  wybodaeth  uchod  (adn.  19  ) 
yn  tawelu  meddwl  yr  apostol  am  ei  fater  per- 
sonol  ei  hun  ;  oblegid  yr  oedd  efe  yn  fodd- 
lawn  i  ddyoddef  pob  peth  a  fyddai  er  anrhy- 
dedd  i  Grist :  ac  yn  wir  yr  oedd  efe"  yn  go- 
beithio,  neu  yn  disgwyl  yn  awyddus,  am  ddi- 
wedd  da  i'w  holl  drallodau  ;  fel  un  â  gwddf 
estynëdig  yn  disgwyl  yn  awyddus  am  ddy- 
fodiad  rhyW  gyfaill  anwyl  :  *  ac  yr  oedd  efe 
yn  gobeithio  yn  hyderus  hefyd  ;  na  wara<i- 
wyddid  mo  hóno  mewn  dim,  trwy  siomi  ei 

ddisgwyliadan  na'i  ymdrechiadau  :  \  ond  i'el 
y  safasai  efe  ei  dir  yn  gadarn  ac  yn  llwydd- 
iannus  o'r  blaen;  yr  oedd  yn  gobeithio  y  ca'i 
efe  ei  nerthu  a'i  wroli  y  tro  hwn  hefyd,  i 
sefyll  yr  un  modd  ;  ||  fel  y  mawrygid  Ciist 
yn  ei  gorph  ef,  pa  un  bynag  ai  trwy  fywyd, 

i  bregethu  yr  efengyl  drachefn,  a'i  trwy 
farwolaeth,  i  gadamâu  ei  athrawiaeth  fel 

merthyr  â'i  waed.  Ei  brif  awydd  ef  t>edd 
mawrygu  Crist,  mewn  afhrawiaeth  a  phob 
ymddygiad,  pa  fodd  bynag  y  byddai  arno  ei 
hun. 

21  m*Canys  byw  i  mi  yw  Crist, 
M  f  a  marw  sydd  elw, 

m  Gwel  ar  adn.  20.— pen.  2  21.  1  Cor,  1.  20.  Gal.  6 

14.  Col  3.  4.  n  =«<ln.  23.  Es.  57.  I,  2 .  '  Rhuf.  8.  35— 39. 
I  Cot.  3.  22.  2  Cor.  5.  I,  6,  8.  1  The».  4. 13—15.  Dat.  14.  13. 

*  Soniodd  yr  apostol  o'r  blaen  am  ei  aw- 
ydd-fryd  a'i  obaith,  y  byddai  i  Grist  gael  ei 
faw  ráu  yn  ei  gorph  ef,  pa  un  bynag  ai  trwy 
fywyd  ai  trwy  farwolaeth  ;  ac  yr  oedd  gan 
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ddo  hyder  i  obeithio  hyn,  oddi  ar  y  dymher 
a  deimlai  efe  yn  ei  galon ;  oblegid,  ebai  efe, 
"Byw  i  mi  yw  Crist;"  efe  yw  prif  ddyben 
fy  mywyd  I,  ac  nid  yw  o  werth  yn  fy  nghol- 
wg  ond  yn  unig  fel  y  gallwyf  ei  drenlio  i'w 
wasanaeth  a'i  anrhydedd  ef.  f  Ac  mewn 
canlyniad  i  hyn,  mae  "  marw  yn  elw;"  o- 
blegid  fel  mae  yr  agwedd  hon  ar  fy  ysbryd, 
yn  dangos  fod  i  mi  ran  yn  nghariad  y  Gwar- 
edwr  hwnw  sydd  yn  Arglwydd  y  byd  anwel- 

edig  yn  gystal  â'r  byd  gweledig  hwn,  mae 
yn  ddiogel  genyf  y  gwna  efe  lawn  ddarpar 
iaeth  i'm  dedwyddwch  I  pan  ymadâwyf  a'i 
byd  trancedig  hwn,  ac  yr  amgylchyna  efe  f 
â  bendithion  Uawer  mwy  eu  gwerth  na  dim 
a  goîlaf  iì  wrlh  farw.  Fel  yr  oedd  Crist  yr 
Awdwr  a  Chynnaliwr  ei  fywyd  ysbrydol  ef 
felly  efe  oedd  Dyben  aGwrthddrych  ei  fyw 
yd  ef  ar  y  ddaear.  Nid  oedd  ganddo  un  achos 

dyben,  na  hyfrydwch  arall  i  íyw  o'i  herwydd 
ond  gogoneddu  Crist;  am  hyoy  efe  a  wydda 

y  byddai  marw  yn  eíw  o'r  mwyaf  iddo. 
22  *Acos°bywfyddafynycnawd. 

p  f  hyn  yw  ífrwyth  fy  Uafur :  î  J  aphs 
beth  a  ddewisaf,  nis  gwn. 

oadM.2I.  2  Cor.  10.  3.  Gal.  2.  20.  Col.  2.  1.  î  P«d 
4.2.  p  Silra  71.  18.      Eí.  38.  18,  19.  o'G«n.2l. 
a  39.  8.  Ex    32.  1.  Act.  3.  17.  Rhuf    II.  2. 

*  Ond  os  ewyllysia  yr  Arglwydd  i  estyr 
fy  nyddiau  I  yn  y  cnawd,  i  bregethu  yr  efeng 
yl  a  dyoddef  o'i  herwydd  am  ychydig  yi 
hwy  :  yr  wyf  yn  dymnno  bod  yn  dawel 
hyny;  f  hyn  yw  ffrwyth  fy  llafur,  i  hyn  y 
wyf  yn  dymuno  byw,  fel  y  byddo  fy  llafu 
yn  ffrwythlawn  o  ddaioni  i  mi  fy  hun,  i  er 
aill,  ac  i  ogoniant  ac  anrhydedd  Crist.  \  An 

hyny  pe  gadewid  y  mater  i'rn  dewisiad  I  fj 
hunan,  nià  gvvn  I  ar  y  cyfan  pa  beth  a  dde 
wiswn,  ai  bywyd  ai  angau. 

23  *  Canys  y  mae yn  r  gyfyng  arna 
o'r  ddeu-tu ;  f  gan  fod  gennyf s chwan 
i'm  dattod,  \  %  ac  i  fod  gyd  â  Christ 
||  canys  îlawer  iawn  wgwell  ydyw. r  2  Sara.  24    14.    1  Crou.  21.  13.    Luc   12.  50.    2  Cor.  é 
12.  *  Luc  2.  29,  30.  íoan  13.  I.  2  Cor.  5.  8.  2  Tim.  4.  i 
t  J.ib  19  26,  27.  Salm  49.  15.  Luc  8.  38.  a  23.  43.  loan  U 
3.  a  17.  24.  Act.  7.  59.  2  Cor.  5.  8.    1  Thes.  4.  17.    D«*.  14 

13.  MS.lin  16.  10,  11.  a  17.  15.  »73.24-26.  D  " 14-17. 

*  Mae  yn  gyfyng  arnaf  o'r  ddau-lu  ;  chwan 
byw  a  chwant  marw  :  chwant  byw,  er  mwyi 
yr    eglwys;  a    chwant   marw    er  mwyn  f. 
nedwyddwch  fy  hun.     Dywedir  fod  yr  ym 
adrodd  gwreiddiol  yn   gryf  iaw  n,  ac  ynddi 
gyfeiriad    at  long  wrth  angor,  ac  ar  yr  ui 

pryd  yn  debyg  o  gael  ei  yyru  i'r  môr  gail 
fawr  nerth  y  gwyntoedd  ;  yr   hyn  a  rydd 

ni  ddangosiad   bywiog  o  ymlyniad  yr  apos' 
tol    yn  ei  sefyllta  yn  yr  eglwys,    ac    hefyj 
cryfder  ei  ddymuniad  i  gael  ei  ddadrwytnc\ 

neu  godi   angor,  a  hwylio  tua'r  wlad  neful 
t  Yr  oedd  ynddo  chwant    cryf  i  godi'r  ar 
gor,  i   gael  ei  ddadrwymo,  a'i  ddattod  o  ra 
y  cnawd,  fel   y  gallai  ymadael  o'r  byd  hw 
o    bechod  a  goíid,  ac   i   fod  gyd.t  Christ; 
newid  bywyd  ffydd,  gobaith,a  chariad  gwàr 
am  olwg,    mwynâd,  a  sancteiddrwydd   jpei 
ffaith;  yr  hyn   oedd  Iawer    iawn    gwell    n 
dim  a  allasai  efe  fwynâu  ar  y  ddaear.    î  Bc 
yn  y   fàn   gyda  Christ,  ac  yn  ei  bresenoldt 
digyfrwng  ac  union-gyrchol  ef.     Mae  yr  atl 

rawiaeth  o  ddedwyddwch  union-gyrchol  3  ' 
enaid   gyda  Christ  mewn  gogoniant,  yn  anil 



Annogaeth  i PHIL.  I. 
ymddygiad  efengylaidd. 

wg  yma;  ac  nis  gall  neb  ei  gwadu  heb 
vadn  holl  ysçrifeniadau  yr  apostol.  (|  Polo 
nalfon  Jtreisson  :  gweil  o  raddau  aunhraeth- 
dwy,  a  thu  hwnt  i  bod  amgyffred,  yw 
styr  y  geiriau,  meddant;  a  dywed  Dod 
Iridge  fod  yr  apostol  megys  ar  goll  am 

'iriau  yn  y  fàn  hon,  gymmaint  âg  un  màn 
n  ei  ysgrifeniadau  oll.  Nis  gallai  fod  gyai- 
naint  yn  well,  os  cysgn  mae  yr  enaid  tàn  yr 
dgyfodiad,  feí  y  breuddwydia  rhai. 

24  Eithr  x  aros  yn  y  cnawd  sydd 

'wy  ano;henrheiòiol  o'ch  plegid  chwi. *  adn.  22,  25,  26.  Ioan  16.  7.  Act.  20.  29-31. 

*  Er  y  buasai  yn  ilawer  iawn  gwell  i'r 
postol  ei  hun  gael  ei  "  ddattod,"  a  bod 
yda  Christ  ;  eto  er  mwyn  y  Phüippiaid,  a'r 
glwysi  ieuainc  yn  gyffredin,  yr  oedd  aros 
n  y  cnawd  yn  fwy  angenrheidiol.  Wrth 
styried  y  gau-athrawou,  y  gelynion,  y 
rofedigaethau,  a'r  peryglon  o  bob  math, 
edd  yn  amgylchu  ac  yn  ymosod  ar  yr 

glwysi,  a'r  angen  am  gymmorth  yn  eu  her- 
iyn  oedd  arnynt;  yr  oedd  efe  yn  foddlawn 
fyw  yn  hwy  yn  y  byd  trallodus  hwn,  i 

adarnâu  y  saint  yn  €u  profFes  a'u  ffydd  yn 
íghrist,  er  y  byddai  hyny  yn  goiled  iddo 
f,ac  yo  oedi  ei  ddedwyddwch. 

25  *  A  chennyf  yr  ̂ hyder  hwn, 
yrwyfyn  gwybod  yr  arhosaf  ac  y 
yd-drigaf  gyd  â  chwi  oll,  r|er  cyn- 
ydd  i  chwi,  a  a  Ilawenydd  y  íFydd. 

y  p»o.  2.  24.  Act.  20.  25.  *  Lhc  22.  32.  IoaD  21.  15- 
.  Act.  11.23.  a  14.  22.  Rhuf.  1.  1 1,  18.  a  15.  18,  29 

íCor.  1.  24     Eph.  4.  11-13.  a  Saltn  60.  6.    Rhuf.  5.  2, 
15.  13.  1  Pedr  I.  8. 

|  *  Yr  oedd  gan  yr  apostol  hyder  d'íam- i  heuol  am  ddiogelwch  ei  fater  personol  ei 
jin,  byw  neu  farw;  ac  yr  oedd  ganddo 
>'der  da  hefyd,  y  bendithiai  Duw  ei  lafur. 
:  yllwyddai  ei  weinidogaeth,  tra  y  gwelai 
i  dda  iddo  gael  by  w  ar  y  ddaear.     t  Ac  yn 

•  hyder  hwn,  yr  oedd  yn  gwybod  hefyd, 
wy  ddatguddiad  union-gyrchol  oddi  wrth 
duw,  fel  y  tybir;  yr  arosai,  ac  y  cyd 
igai  efe  gyda  hwy  oll,  ani  ryw  yspaid  ( 
nser  yn  hwy.  Tybia  rhai  ei  fod  wedi  cael 
vybodaeth  o  lys  yr  Ymherawdr,  na  roddid 

0  hòno  i  farwolaeth,  ond  y  ca'i  ei  ollwn 
1  rhydd :  oud  nid  yw  hyny  yn  debyg 
jwn;  a  rhaid  fod  Paul  yn  bur  annwybodus 
h  dywysogion  a  gwŷr  Uys,  (yn  enwedig  yn 
,ieyrnasiad  Nero,)  i  adeiladu  mòr  hyderus 
y  fath  sylfaen.  \  Gwedi  dyfod  atynt 

Jachefn,  a  chael  aroä  am  ryw  yspaid  gỳda 
/ynt,  gwyddai  y  byddai  yn  offerynol  i'w 

jnnydd  a'u  Uawenydd  hwynt  yn  y  ffydd  a ob  dawn  a  gras  ysbrydol. 

I  26  6*  Fely  byddo  eich  gorfoledd 
|twi  yn  helaethach  yng  Nghrist  Iesu 

jo'm  plegid  i,  \  trwy  fy  nyfodiad  i lachefn  attoch. 
I  *?•■■  2-  18-18.  a  3.  1,  3.  a  4.  4,  10.  Can.  5.  1.  Ioan 
[22,  24.  2  Cor.  1.  14.  a  5.  12.  a  7.6. 

Fel  y  gorfoleddiìch  yn  helaethach  nac 
awr  hon,  nac  erioed  o'r  bl.ten  hefyd,  yn ;hrist  Iesu  ;  +  oblegid  fy  ngollyngdod 
u  gwaredigaeth  I  o'm  rhwymau  preseriol, 

thrwy   fy  nyfodiad    1    drachefn    atoch, 
gya  o  safn  marwolaeth,   "er  cynnydd 
•vi,  a  Uawenydd  y  ffydd." 

27    *  Yn    unig   c  ym  Idygwch   yn 

Ö4Ö
  ' 

addas  i  defengyl  Crist;  'ffel  pa  un 

bynnag  a  wnelwyf'dì  dyfod  a'ch  gwel- 
ed  chwi,aibod  yn  absennoì,-^|y  clyw- 
yfoddi  wrth  eich  helynt  chwi,  s  eich 
bo<l  yn  sefyll  Ayn  un  yspryd,  àg  un 
enaid,  f||gan  gyd-ymdrech  gyd  â  ífydd yr  efengyl ; 

c  peD.  3.  18-21.  Eph.  4.  1.  Col.  1.10.  lThes.  2.  11, 
12.  *4.  1.  Tit.  2.  10  2  Pedr  I.  4—9.  a3.  II,  14.  rfRhnf. 
1.9,16.  a  lü.  16,  2í.  2  Cor.  4.4.  a  9.  13.  Gal.  1.7. 
e  peo,  2    12,  24.  /Eph.  1.15.      Col.  1.4.      1  Thes.  3.  6. 
Phile.  5.  3  Ioìd  3,  4.  g  pen.  2.  1,  2.  a  4.  I.  Salm  122.  3. 
a  133.  1.   Mat.   12.  25.     1  Cor.  1.  10.    a  15.  58.    a  16.  13,  14. 
2  Cor.  13.  11.  h  Jer.  3l.  39.  loan  17.  20,  21.  Act.  2.  46, 

a  4    32.  Rhuf.  12.  4,  5.  1  Cor.  12.  12,  8tc.   Eph.  4.  3—6.  lago 
3  18.  Jud.  3.  í  Diar.  23.  23.  Act.  24.  24.  Rhuf.  I.  5. 

a  10   8.  Rph.  1.  13.  I  Tiin.  1.  II,  19.  2  Tira.  4.  7. 

*  Tra  byddwyf  yn  absenol  oddi  wrthych, 
a  pha  un  bynag  a  welwyf  chwi  byth  mwyach 
ai  peidio,  fy  neisyfiad  taer  a  difrifol  yw,  ar 
i  chwi  ymddwyn  yn  addas  i  efengyl  sanct- 
aidd  ein  Harglwydd  Iesu  Grist :  nid  oes 
dim  a  all  eich  niweidio  chwi,  ond  i  chwi  yn 
unig  ofaln  am  ymddwyn  yn  addas  i  efengyl 
Crist.  Mae  hyny  yn  angenrheidtol  i  ogon- 
eddu  Duw,  i  anrhydeddu  yr  efengyl,  i  am- 
ly^u  neu  brofi  gwiiionedd  ein  proífes,  ac  i 
gadw  a  chynnyddu  tangnefedd  yn  ein 
heneidiau  ein  hunain.  Ymddwyn  fel  din- 
asyddion,  o  ddinas  rydd,  gorphoredig,  a 
breinffawr,  meddant,  yw  ystyr  y  gair 

politenesthe  :  ymddwyn  er  anrhydedd,  di- 
ogelwch,  heddwch,  a  llwyddiant  yr  holl 
ddinas,  eglwys  Dduẅ.  t  Nid  yw  yr  apostol 
yma  yn  ammaa  yr  hyn  a  ddywedodd  a 
toyddai  yn  adn.  25;  ond  dangos  ei  ymrodd- 
iad  hollawl  i  ewyllys  Duw  y  mae,  o  ran 

amser  ei  ollyngdod  a'i  ddyfodiad  atynt. 
î  Yn  ei  absenoldeb,  yr  oedd  yn  dymuuo 
clywed  oddi  wrth  eu  helynt  hwy,  eu  bod  yn 
sefyll  yn  gadarn  yn  eu  proffes,  ac  mewn 
ufudd  dod  i  Grist,  yn  nghanol  profedi^aethau 
ac  esamplau  drwg  ;  gan  ochelpob  ymrysonau 
ac  ymrafaelion  ;  ond  yn  pai  âu  yn  nn  galon, 
unysbryd,ac  un  enaid,yn  mhethau  mawrion 
crefydd  ;  ||  fel  ymdrechwyr  mewn  carnp, 
neu  fel  un  fyddin  o  filwyr  dewi  ion,  yn  cyd- 
ymdrech  gyda  ffydd  â  holl  achos  yr  efengyl, 
yn  erbyn  holl  rym  cynghreiriol  y  gelyn 
cyffredin ;  i  fwrw  aüan  y  gau-athrawon,  i 
attal  drygau  a  chyfeiliornadau,  i  ddàl  i  fyna 
dàn  erlidiau,  ac  yn  mhob  modd  i  hwyiio  yu 
mlaen  achos  mawr  yr  Arglwydd  lesu. 

23  *  *  " 

Ac  heb  eich  dychrynu  mewn 
un  dim  gan  eich  gwrthwynebwyr: 

tyr  hyn  iddynt  hwy  yn  wir  sydd  zar- 
wydd  sicr  o  golledigaeth,  m  l  ond  1 
chwi  oiachawdwriaeth,  n\\  a hynny  gan 
Dduw. 

k  Es.  51.  7,  12.  Mat.  10.  28.  Lue  12.  4—7.  a21.  12-19. 
Act.  4.  19—3».  a  5.  40-42.  I  Thes.  2.  2.  2  Tim.  I.  7,  8. 
Heb.  13.  6.    Hat.  2    10  l  2  Thes.  i .  5,  6.    IPadr4    12— 
14.  m  Mat    5.  1 0—  î 2 .      Rh..f.  8.  17.     2  Tim.  3.  II,  12. 
n  Gen.  i$.  ÌS    Salin  50.  23.  a  6S.  19,  20.    Es.  12.  2.    Loc  3. 
6.  Act.  2S.  23. 

*  Mae  yn  amlwg  wrth  hyn,  yn  nghyd  âg 
amryw  eiriau  erailîynyr  epistòi  hwu,  bod  y 
Philippiaid  y  pryd  hwu  dàu  erlid  d  dýédd- 
efiadau  ;  yr  hyn  a  ddýlem  gadw  yn  ein 
meddwlfel  yr  elom  yn  mlaen  ;  gan  y  rhydd 
hyny  eglurâd  ar  lawer  tarawiad  arddercbog 
o'r  eiddo  yr  apostol  yn  y  Hythyr  iiwn  atynt. 
Yn  eu    cyd-ynadrech  uchod    gyd  i   ffydd   yr 

Âld 



Mai  braint  y  saint PHIL.  II. 
yw  dyoddefer  mivyn  Crist, 

efengyl,  ni  ddyjent  mewu  nn  morìd  ym- 
rìrìyehrynu,  na  chymrneryd  eu  dychrynu,  gan  ; 
nifer,  gallu,  bygythion,  na  chreulonder  eu 
gwrthwynebwyr  ;  +  nid  oedd  llid  cynrìrìeiriog 
y  cyfryw  rai  yn  erbyn  y  fath  ddynion 
rhagorol,  ond  eu  protì  hwy  yn  elynion  Dnw 
a  sancteirìrìrwyrìd,  ac  eu  bod  ar  y  ííorrìd,  ac 
yn  addfsdu  yn  gyflym,  i  gollerìignetb  sicr  a 
thragywyrìrìol:  \  ond  yr  oedd  ymrìrìygiad 
addfwyn  ac  amynerìrìgar  y  saint  rìàn  y 
cyfryw  erlidiau,  yn  nghyd  a  sancteiddrwydd 
cyffredin  eu  bywydau,  yn  brawf  sicr  eu  bod 
hwy  yn  anwyl  gan  Dduw,  ac  yn  gyfranogion 
ac  etifeddion  o'i  iachawdwriaeth  rasoí  a, 
thragywyddol  ef.  ||  "A  hyny  gan  Dduw:" 
iachawdwriaeth  wedi  ei  dyfei&i»,  ei  chyf- 
lawni,  ei  datguddio,  ei  rhoddi,  íe,  wedi  ei 
gweithio  gan  Ddnw,  yn  nghalonau  ei  bobl. 

29  *  Canys  i  chwi  y  °rhoddwyd? 
bod  i  ehwi,  er  Crist,  *  nid  yn  unig 

gredu  ynddo  ef,  fond  hefyd  dd'íodd- ef  erddo. 
oAct.5.  41.  Rhuf  5*3.  Ta<ro  1 .  1.  1  Pedr  4.  13 

P  Mat  16.  17.  loan  I.  12,  13.  a  6  44,  45.  Act.  13.  3».  a  14. 
27.    Eph.  2.  8.  Col.  2    lí.  laBo  I.  17,  iS. 

*  Heblaw  rhodäi  i'r  Philippiaid,  bod  iddynt 
gredu  yn  Nghrist  er  iachawdw  riaeth  ;  yr 
oedd  anrhyderìd  a  braint  chwanegol  wedi  ei 

I  rhoddi  iddynt  hefyd,  +  sef  cael  dyoddef 
erddo  ef,  nen  er  ei  fwyn  ef.  Yn  hyn  yr 
oedd  iddynt  gyd-ffurfiad  agosach  â  Christ, 
yn  ei  ddyoddefiadau,  yr  hyn  oedd  anrhyrìerìd 
a  braiut  iddynt;  ac  am  byn,  byddai  eu 
gwobr  yn  fawr  yn  y  nef.  Tybia  cnawd  a 
rheswm,  mai  trallod  ac  arìf\rì  yw  dyoddef  o 
herwydd  cf ffydd ;  ond  dengys  yr  apostol 
yma  rpäì  anrìiydedd  a  braint  yrìyw :  peth 
wedi  ei  roddì,  yn  gystal  â  chredu. 

30  *  Gan  fod  i  chwi  9yr  un  ymdrin 
i  ag  a  welsoch  ynof  fi,  $  J  ac  yr  awr- 
hon  a  glvwch  eijbcl  vnof  fi. 

?  loan  10.  3S  Rhuf.  8  35- 37.  ICor.  4.9— II.  a  15.  ! 
30—32  ripli  6.  II—  i8.  Col.  2.  I.  1  Tlies.  2.  14,  15.  a  3.  2 
-  4  v  Tim.  2.  10-12.  a  4.  7  Heb  10  o2  33.  a  12  4  Dat. 

2     10,    II.      «12.11.  r  Act.    16,    lö— 40.      t  Tlie».    2.  2.  I 
t  Gwei  ar  adu.   13. 

*  Uan  tod  i  chwi  yr  un,  nen  gyffelyb,j 
erììdìad  a  dyoddefiadau,  +  ag  a  welàoch  ynofj 
f«  pan  ocrìrìwn  gyda  chwì  yn  Philippi;! 
(gwel  Act.  16.  19 — 24;)íac  yr  awr  hon  a 
glywch  »-i  lod  yriof  fi,  mewn  earehar  a 

;  thwyman  yn  Rhufain.  Mỳnai  yr  ludríewon 
ei  ladd  ef,  a  gorfu  arno  appeìio  at  Óçsar  àm 
ej  fvw>d  ;  danfonwyd  ef  i  Rufain./W  drwg- 
weiihn-rìwr,  ac  yr  oedrì  o  hyd  \  n  caeí  ei 
gadw  mewn  rhwyman  a  clytfchar  fel  y 

eyí'ryw.  Yn  hyn  >r  oedd  ef  yn  esampî  h 
Phiíippíaid  o   ddyoddef  blinder  dros  ac   yn 

II  acho»  Crist. 
I  PEN  II. 

Annog  i  undeb  a  gnstvnge';ddrwydd. 

I  \JD  orsgnn  hynny  a  ddim  diddan- 
(I  \*xh  yng  Nghrist,  b-\  od  oes  dim  cys- 
j  ur  cariad,  rJod  oes  dim  cymdeitrnisyr 
j|  Yspryd,  r/||  od  oes  dim  ymysgaroedd 

a  thostunaethau ; 
</  i<en  3.Î,  Ucî  10,11.55  losn  14  18,  27.  a  15  l|. 

«  16.  72-24.  *  17.  13  Bbuf  5.  1,2.  a  iò.  12.  13.  I  Cor.  15. 
31  2  0<»r  I  5,6.  «2.14.  2  Tl.e?  2.  1«,  17.  Hel>  «.18 
I    Pedr  16-8.  *  Salm  183.   I.     toao  15.   10 —  I ̂.     Aiit.  2 

950     "
 

46.  a  4.  32.    Gal    5.  22.  Eph.  4.  30-32    Col    2.  2.   I  Ioì 
7,8,12,16.         cRliuf.  5.  5.     a  8.  9-IG,  26.      1  Cor.  3 
a  6.  19,  20    a  12.   13.    2  Cor.  13.  14.    Gal.  4.  6.    Eph    1.  I 

14.     a  2.  18-22.    a4.  4.    1  Pedr  1.  2,  22,  23.      I  loan  3.  r d  Gwel  ar  pen.  1.  8. 

*  Aiae  yr  apostol  yma  yn  enwi  rliai  o' 
pethau  sydd  yn  hanfodol  i  ymddygiad  adda 
ì  efengýl  Crist,  ac  nis  gall  yr  ymddygiai 
allanol  fod  yn  iawn.,  heb  y  peihau  hyn  yi 

dumeunol.  *  Y  peth  cyntaf  yw  "diddaii 
wch  yn  Nghrist,"  ffynoa  p«>b  diddan^ch 
yn  deilliaw  o  hóno  ef  trwy  faddeuant  pecii 
odau,  a  gwaredigaeth  o  gaethiwed  peclùbä 
Satan.  Dywedir  fod  y  gair  gwreiddic 
(paraklésis,jyn  a.rwyddo  cynghor,  yn  gystí 
â  didrlanwch  :  awdurdod  Crist  yn  llefa 
drwy  yr  apostol,  yn  gystal  a  difldanwch  y 
deilliaw  o  Grist,  mae  yn  debyg  a  f«ddylu 
t  Yr  ail  beth  yw  cariad,  a  chysur  cariad 
od  oes  dim  cysur  a  hyfrydwch  yn  yr  ysty: 
iaeîh  o  gariad  Duw  a  Christ  tuag  atoin  n 

ac  yn  y  teimlad  a'r  ymarftriad  o'n  caria niunau  at  Dd uw,  a  tlmag  at  ein  gilydd. 
trydydd  peth  yw  cymdeithas  yr  Ysluyii 

sef  cymdeithas  pob  un  o'r  saint  â'r  ì*>Ln>( 
a'u  cymdeithas  â'u  gilydd  yn  yr  Ysbtíj 
||  Y  pedwerydd  peih  yw  ymysgaroodd 
thostuiiaethau ;  sef  ymysgaro«dd  a  tho^tur 
aethau  tuag  at  yr  aposiol,  eu  tad  ysbiydol  y 

yr  eí'engyl,  yr  hwn  oedd  yn  awr  yn  ga 
charor  o  herwydd  yr  efengyl ;  ac  ymysga 
oedd  a  thosturiaethaú  tuag  at  eu  holl  frooj 
yn  Nghrist,  y  rhai  a  brynwyd  gan  yj  u 

Gwaredwr,  etifeddion  o'r  un  netotdd, 
rhai  yn  dyoddef  yr  un  erlidiau  a  htlbulouy 

y  byrl  hwn. 
2  e  *  Cytìawnwch  fy  llawenydt 

•^tí'el  y  bỳddoch  ̂ yn  meddwl  yitu 
peth,  a'r  un  cariad  gennych,^yn  gy 
tûn,  yn  synied  yr  un  peth. 

«  ,<dn.  16.  peo.  1.  4,  26,  27.  Ioan  3  29.  2  Cor.  2.  3.  \ 

7.  Col.  2.5.  I  Thss.  2.  19,  UO.  a  3.  6— 10.  'i  Tbes  'i.  i 
2  Tiio.  1.  4.  Phile  20.  i  loan  1  3,  4.  2  loau  4.  3  Io«n 

/Gwel  ar  pen.  1  27.  s.  adn.  20.  pen  3.  15,  16.  »  4. 
Rh.,f  12.  16  n  15  5.  6  \  Cor.  I.  10.  2  Cor.  13.  II.  1  Pe 
3.  8,  9.         h  Acl.    1.  14.  a*.  1,  46.  a  5.  12. 

*    Od    oes    dim    sylwedd    gwirioneddt 
ígwerih,    hyfrydwch,     rhwymedigaeth,    nt 
anwyldeb   ýn   y    pethau    uchod  a  enwyd,  t 
mae  yn    sicr  fod  ;  ac  osydych  chwi  wedn 
jteimio  yn    eich  eneidiau  eich  hunain,  fel  . 
wyf  yn    gobeithio    eich  bod   ;    gadewch 

pediau  hyu     eich     cyffôi    a'ch    rhwymo, 

Igyfìawni    y     boddlonrwydd     a'r    llawen>< I  \dych   eisoes  wedi  dechfeu    ei  roddi  i    m 
I  set  \  llawenydd  a  deinilais  I  yn  eich  tihedi 

1  aetli  aMi  dychweliad  chwi,  ac  ydwyf  o'.Iì; 
\ìi  ri'eimh»  v\  rth   gofio   am   d<ii<ch,    aç  wr 
\\t->  fuo  dioHoch.  t  Pwncmawro  ynidd\g:; 
addas    i'r   eúntyyl    oerìd,    eu    bod    hwy    ; 
u.eddul  yr  un  peth,  a'r  nn  cariarì  gandWyi 

vn  gytun,  yn   s\nicd    yr    un    peth.  a    tfcr*' i.v  n  hef>d  yr  oerìrìynt  yn  cyflawni  llawenj' 
vr  apostol.     Mae  y  gwahanol  eiriau  l.yn.l) 
fanvlu    ar    bob  nn   o   honynt,  yn  arw>ddo 

cyrì'tíorrìiarì  anwylaf,  yr  uiirìeb  agos-«i  .'i':> 
>M,rìeintl:«rì  «irionaf  a'ellir  ei  ddycl'vn.n.\t rhwng  v  snint  â'u  gilydd,  fel  cyd-arrìodap  < 
un  corph   ̂ shrvdol.     Efallai    t-od  y    gein 

meddwi  yrunpeth  i'w  hystyried  t'el  cypgl 
cyítiedin;  a'r  ueiriau  dylynol  yn  helaethi 
eülurâol  ar   hvny,  a'r  geiriau  olaf,  symed 

un  ptth,    yn*arw>drío    cytundeb    barn athrawiaeth    yr    efengyl :    heb   ystyr.ed 
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i  aguedd  gwas. 

afinod  felly,  bydlai  yr  apostol  yn  euog  o 

adeiriad  (t'autoìogy)  afieidiol,  yr  hynnid  yw efe  yn  èuog  o  hóno. 

3  *  Na  wneler  Mim  trwy  gynnen 
fneu  wag-ogoniant,  A;j;eithr  mewn 
gostyngeiddrwydd,  |j  £än  dybied  eich 
.ffitydd  yn  well  na  chwi  eich  hunarn. 

pen.  1,  15,  16.     Diar.   13     10      Rhui".  13.  13 
II  Cor.  3.  3.  2  Cor.  12    20.  G*l.  5     15,  20,  21,  26.

  Col.  3.  8. 

I  Tira    6.  4.       Ihço   3.   14-16       a  4.    5,  6.      1    Pedr  2     I,  2. 
t  Luc  14.  7-11    a  18.  14.    Rbuf.  12.  10.    1  Cor.  15.  9.    Eph. 

4.  2    s  5    21.   1   l'edr  5.  5. 

Wtle  ytna  eto  bethan    perthynol  i  "  ym- 
Lddygiad  addas  i'r  efengyl;"  gwedi  annog  i 
Lbethan  da    yn   yr   adnod  o'r   blaen,   mae  yr 
japostol   yn    gwahardd    pethau    drwg  yn   ne- 
'chreu  yradnôdhon.  *  G.m  y  byddai  gwahan- iaeth    meddwl    o    angenrheídrwydd    am  rai 
Rpethau,  wrth  drin  dýniön   a  materiou  yn  yr 
eglwys,  a  chan  y  cymniérái  Satan  fantais  ar 
Ihytiy  i   oeii  cariad  a  chodi  terfysg;  mae  yr 
/ìpostol    yn    eu    hannog    hwy  oll,  i    wylied 
prnynt  eü  hunain  ac  ar  eugilydd,  na  wnelent 

[ndim  rnewn  ysbryd  cyndyn,  a  thymher  gyn- 

Iienllyd,  anfrawd'ol  ac   annghariadtís  ;     t  nac Çechwaith     mewn     ysbryd    o    wag  ogoniant 
f Awyddedis,  o  awydd  atn  glod  gan  ddynion, 

chuel  awdurdod  a  blaenoriaeth  ar  bawb  yn 

reglwys.     %  O'r   tu  arall,  dylent  fod  inewn 
fsbryd    isel   a   gostyngedii;,   heb  synied   am 
lanyrit  eu    huhain   yn  anigen   nag  y  dylent 
j.ynied  ;  pob  un  yn  ystyriol  oddrwg  ei  gaíon 
['i     hun,    ac    anmheríieithrwydd    mawr    ei 
änchedd    a'i     holl    gyflawniadau.      ||  Dylent 
ílybied  eti  gilydd  yn  weli  nâ  hwy  eu  hunain  ; 
jlyẃedyd  yn  barchus  ain    eu  gilydd,  a  thaflu 
ìnanttdl  cariad    dros    fe'íau   a   cholliadati 

|;ilydd.      "  Gweîl"    mewn  gras,  a   feddylir, 
c   nid   gwell    mewn  davm :  nis  gall,  ac  n 

lldybi  dynion  o  ddawn  mawr,  dybied  eraill 
ddawn   bychan,    yn    weli  nà  hwy   yn  yr 

i  styr  hÿny  ;  dylai    pob   un   brisio  ei  ddawn 

|  n  ol  a  gafodd   o   hóno,   a'i    ddefnyddio  yn 
>ddlawn    i  ogonianí  y   Duw   a'i  rhoddodd. 
rwydtlai  Patil  ei    fod  yn  fwy  ei  ddawn    nâ 

emawr  o'i  frodyr;  ond  ar  yr  un   pryd,  yr 
edd   yn  "  llai  nâ'r  lleiaf  o'r  holl  saint"  yn 
i  olwg  ei  hun. 

4  '*  Nac  edrycbwch  bob  un  ar  yr 
iddoch  eich  hunain,  f  eithr  pob  un 
!r  yr  eiddo  eraill  hefyd. 
|  /  M*t.  18.  6  Rhuf.  12  15  a  14  19-22.  a  15.  1.  1  Cor. 
,  9-13.  ,10  34,  32,  J3.  a  12.  22—2«.  a  13.  4,  5.  2  Cor.  6. 
■  H.2'.).  |ago2.  8. 

*  Ei  tybied  éu  gilydd  yn  well  na  'h'wy  eu 
Jiníiin,  d>Ient  beitîío  ag  edrych   ar  eu  cyr- 
|ieddiadau,  eu   manteision,  eu   hanrhydedd, 
i'i   tueddiadau   eu  hurtain   yn    unig  neu  yn 
"af;+ond    mewn    cariad    gostyngedig    a 
■man-ymwadol,  dylentedrych  ar  deilyngdod, 
rhydedd,    a    l!es   eraill   hefyd,    a   gwneyd 
'bpeth  á  allent  i  wasanaethu  eu  brodyr,  ac 
cÿéüY  a    thangnefedd    yr    eglwÿs.      Bod 

iòr  barod  i  Wasanaethu  eraill,  â  phe    bydd- 
t   ddeiíiaid   ac    israddolion   iddynti    felly 
fc   esatnpl    Criut    yn  gofyn,   ac  felly  mae 
'dia'l    y    gorchymyn  ;  bod    i'r    hwn    sydd 
yaf  fod  yn  was  i  éraill.     Mat.  20.  24—28. 

5  *  Canys  bydded  ynoch  y  m  medd- 
yma,  tyr   hwn   oedä  hefyd   yng 

Ẅist  íesu : 

951 

wMat.  I1.V9.  a  20  26-28.  I-uo  22.  27.  loan  13.  15. 
Act.  10.  38.  a  20.  35  Ri.uf  14.  15.  a  15.  3-5.  I  Gor.  10. 
33.  a  II.  1.  Éph.  5    2.  I    Pedr  2.  21.  a  4.   1.  1  Ioan  2.  6. 

*  Mewn  cyferbyniad  i  ysbtyd  ymrýson, 
gwag-ogoniant,  a  clieisio  eu  htinain,  dylai  yr 
un  ysbryd  o-adilfwyríder,  gostyngeiddrwydd , 
a  chariad  fod  yn  y  saint,  t  ag  oedd  n;òr 

nodedig  o  auilwg,  ac  yn  cael  ei  arddango's 
tnòr  bc-rífaith,  yn  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  ei 
htrn.  Tybiai  yr  apostol  nad  oedd  dini  yn 
fwy  grymus  ac  eífeitliiol  i  ennill  y  Philipp- 
iaid  i  ysbryd  ac  ymddygiad  addas,  na  gosotl 
esampl  Crist  o'u  bl-ieu.  Hyd  yn  nod  wrth 
annog  y  Corinthiaid  i  wneyd  casgliad  i'r 
saint,  gosodai  efe  esarnpl  Crist  ger  eu  bron- 
au  ;  ac  yr  oedd  hyny  fel  aliwedd  yn  a-^or 
eu  calonan  oll.     2  Cor.  8.  9. 

6  *  Yr  hwn,  nac  efe  yn  fifurf  Duw, 
0  f  ni  thybiodd  yn  drais  fod  yn  ogyf- uwch  â  Duw ; 

n  Es  7.14.  a  8.  8.a9.  6.  Jer.  23.  6.  Mica  6.  2.  Mat 
I.  23.  loio  I.  1,  2.  18.  a  17.  5.  Rhuf.  9.  5.  2  Cor.  4.  4.  Col. 
I.  t5,  Ì6.  I  Tim.  1.  17.  a  3.  16.  Tit.  2.  13.  Heb.  1.  3,  6,  8. 
a  13.  8.  o  Gen.  32.  24—30.      a  48.   15,  16.      Ex.  3.  2—6. 
Josh  5.  13—15.  Hos.  12.  3—5.  Zec.  13.  7.  Io*n  5.  18,23. 
a  8.  58,  59.  a  10.  30,  38.  a  14.  9.  a  20.  28.  Dat.  1.  17,  18. a  21.  6. 

*  Yr  hwn,  ac  efe  yn  meddu  y  natnr 

ddwyfol,  yn  ngbyd  â'i  holl  berfteithiau hanfodol,  fel  Mab  Duw,  ac  fel  dysgleirdeb 
goooniant  y  Tad,  a  gwir  lun  ei  berson  ef, 
(Heb.  1.  3;)ydoedd  felly  mewn  gwirionedd, 
ac  yu  yr  ystyr  uwchaf  a  manylaf,  yn  Dduw, 

yn  ngwir  a  phriodol  ffurf  Dnw :  -f  ac  ni 
thybiodd  yn  drais,  yn  gam,  neu  yn  áug- 

hyfiawnder,  i  hòni  gogyfachder  natur  a  phr'í- 
odoliaeihau  â  Duw;  gan  ei  fod  ef  a'r  Tad 
a'r  Yspryd,  yn  Un  mewn  hanfod,  èr  eu 
bod  yn  bersonau  gwahanawl.  Ioan  10.  30. 
Mae  ffurf  Duw  yma  rnewn  cyferbyniad  i 
aywedd  gwas,  a  dull  dyn,  yn  yr  adnodau 
nesaf ;  ac  os  yw  y  geiriau  hyìiy  yn  arwyddo 
gwir  ddynoliaeth  a  gwir  iseldery  cyfryngwr 

ar  y  ddaear,  rhaid  fod  y  geirian  JfMr/*  Duw 
yr  un  modd,  yr  arwyddo  ei  wir  Dduivdod 
ef  hefyd  :  nis  gallasai  fod  yn  ffurf  Duw  heb 
fod  yn  Dduw.  Aur  feddwl  gwyr-draws, 
cyfeiliornus.  ac  oerílyd  y  Sociniaid  ar  y 
geiriau  hyn,  nid  yw  yn  werth  ei  osod  i  íawr, 
íe  mae  yn  well  peidio:  i  anghof  a  thywyll- 
wch  byth  ÿr  elo  y  fath  gyfeilioniadau 
dinystriol ! 

7  p  *  Eithr  efe  a'i  dibrisiodd  ei  hun, 
f  gan  gymmeryd  arno  q  agwedd  gwas, 
r  X  ac  a  wnaed  mewn  cyffelybiaeth 

dynion : p  Salm  22.  6.  Es.  49  7.  a  50.  5,  6  a  52.  14  a  63  2,  3. 
Dan.  9.  26.  Zec  9.  9.  Marc  9.  12.  Rhuf.  15  3.  2  Cor.  8.  9. 

Heb.  2.  9— 18.    a  12.  2.     a  13.  13.  gEs.i'l.  I.    »49.3. 
a  52  13.  a  53.  !l  Ëzec  34.  23,  24  Zec.  3.  8.  Mat.  12  18. 

a  20.  28.  Marc  10.  44,  45.  I.uc  22.  27.  lo^n  13  3—14.  Rhuf. 
15.8  r  a.lu.  6    lodn  I.  14.     Rhuí'.  8 .3.  Gal.  4.  4      Heb. 
2.  14—17.   a4.  15. 

*  Ond,  er  ei  fod  ef  mewn  gwirionedd,  ac 
o  dragywyddoldeb,  yn  ffurf  Duw,  ac  na 
thybiodd  yn  drais  i  fodyn  ogyfuwch  a  Duw; 

eto,  yn  ei  anfeidrol  gariad,  a'i  ryfetid  yrn- 
ostyugiad,  efe  a'i  dibrisiodd,  a'i  gwagâodd, 
ac.  a'i  dadwisgodd  ei  huu  megys  o'i  ogorriani 
dwyfol,  fel  y  gallai  ynuidangos  ar  y  ddaear 
fel  ún  heb  fawredd  nac  anrhydedd  yn  per- 
thyn  iddo  :  fel  y  b>dd  breniuoedd  weithiau 
yn  ymdaith  heb  wisgoedd  ac  arwyddion 
breninol;  ond  yn  ynrddangos  fel  dynion 
cytíredirr.      Ni    ddywedir    iddo   amddifadu, 

^TM~2 
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neu  wagâu  ei  hun  o  ffurf  Duw,  nid  oedd 

dichon  hyny;  oud  efe  a'i  dadwisgodd  ei 
hun  o'i  ogoniant  mewn  ymddanyosiad  i 
ddynion  ;  ni  ddaelh  i'r  byd  yn  ei  ogoniant 
gweledig,  fel  yryniddangosodd  wrth  roddi  y 
ddeddf  ar  Sinai;  nid  ymddangosodd  fel  ete 

ei  hun,  "  Arglwydd  y  gogoniant ;"  t  ond  efe 
a  gymmerodd  arno  agwedd  gwas,  y  gwas 
isehf,  hyd  yn  nod  agwedd  caeth-was,  ac  fel 
y  cyfryw  yr  ymddygwyd  tuag  ato  ac  y 
trinwyd  ef.  Fel  yr  oedd  efe  mewngwir- 
ionedd  yn  Was  i'r  Tad  pan  oedd  mewn 
agwedd  gwas,  felly  yr  oedd  efe  mewn  gwir- 
ionedd  yn  Dduw  pan  oedd  yn  rfurf  Duw. 

%  Mewn  trefn  i  ddyfod  i'r  sefyllfa  newydd  a 
gwasaidd  nchod,  efe  a  wnaed  mewn  cyfielyb- 
iaeth  dynion  ;  sef  yn  wir  ddyn  ;  efe  a  gym- 
rnerth  ein  natur  i  undeb  â'i  Berson  dwyfol, 
ac  a  wnaed  fel  ninnau  yn  mhob  peth  ond 
pèchod  yn  unig. 

8  *A'igael  mewnMuli  fel  dyn, 
'f  efe  a'i  darostyngodd  eihun,  u\  gan 
fod  yn  ufudd  ||  hyd  angau,  x  §  'íe, 
angau  y  groes. 

m  Mat.  17.  2.    Marc  9.  2,  3.     Luc  9.  29.  t  Diar.  15. 
33.  Act  8.  33.  Heb.  5.5— 7.  a  12.  2.  «  Sslm  40.  6-8. 
Es.  50.  5,  6.    loan  4.  34     a  15.  10     Heb.  5.  8,  9.    a  10.  7-9. 
*  Deut.  21.  23.  Salm  22.  16.  loan  10.  18.  a  12  28-32. 
a  14.  31.  Gal.  3.  13.   Tit.  2.  14.    Heb.  12.  2.    1  Pedr  2.  24. 
•  3.  18. 

*  Fel  hyn  yr  Unig-anedig  oddi  wrth  y 
Tad,  a  babellodd  mewn  cnawd  yma  ar  y 
ddaear,  mewu  dull  fel  dyn,  yn  wir  Ddyn, 
ond  ar  yr  un  pryd  yn  fwy  na  dyn,  yn 
Dduw  anfeidrol  yn  gystal  ag  yn  Ddyn  gwir- 
ioneddol.  t  Yr  oedd  hyn  yn  ddarostyngiad 

mawr,  ondnid  oedd  hyn  yn  ddigon  ;  efe  a'i 
darostyngodd  ei  hun  etó  yn  mhellach,  trwy 
ymostwng  i  r  amgylchiadau  mwyaf  isel  o 

dlodi  ac  angen,  ac  i'r  caledi  a'r  dyoddefiad- 
au  mwyaf  erein  hiachawdwriaeth  ni.  X  Yn 
enwedig  efe  a  ufuddâodd  i  holl  ddeddf  Duw 

fel  ein  Machnì'ydd  ni,  ac  a  gyflawnodd  bob 
cyfiawnder,  yn  nghanol  anhawsderau  a  phrof 
edigaethau  anamgyífredadwy.  ||  Parâodd 
yn  hyn  hyd  y  diwedd  :  a  chan  fod  y  rhwym 
au  a  gymmerodd  yn  wirfoddol  arno  eì 
hun  yn  gofyn  hyny  ganddo,  efe  a  ufuddâodd 

hyd  angau;  §  'íe  angau  y  groes,  y  fath 
mwyaf  gwarthus,  poenus,  a  melldigedig,  o 

bob  angau  a  dYenyddiad,  i'r  hwn  y  traddod- 
id  y  drwgweithredwyr  gwaethaf  a  mwyaf 
atgas.  Yn  hyn  oll  yr  oedd  yn  dangos  ei  fod 
yn  sefyll  yn  neddrle  troseddwyr  enog,  y 
rhai  oedd  yn  gorwedd  dàn  felltith  y  ddeddf ; 

ac  iddo  ef  ddyfod  i'w  prynu  hwynt  oddi 
wrth  y  felltith  hòno,  trwy  ei  dyoddef  yn  eu 
lle.     Galat.  3.  13. 

9  *G  herwydd  paham^fDuw  a'i 
tra-dyrchafodd  yntau,  2|acaroddes 
iddo  enw  yr  hwu  si/dd  goruwch  pob 
euw; 
*  y  Geo.  3.  15.  Salm  2.  6—12.  a  8.  5—8.  a  45.  6,  7.  a  69. 

29,  30.  «  72.  17—19.  »  91.  14.  a  110.  1—5.  Es.  9.  7.  a  49.  6 
-8  a  52.  13.  a  53.  12.  Dau  2  44,  45.  a  7.  14.  Mat.  11  27. 
«  28.  18.  Luc  10.  22.  Ioih  3.  35,  36.  a  5.  22-27.  a  13  3 
•  17.1—3,5.  Act  2.32-36.  a5.3l.  Rhuf.  14.  9— II. 
I  íîor.  15.  24-27.  Heb  2.  9  a  12.  2.  2  Pedr  1.  17.  Dat  1 
5.  •  5.  12.  •  11.  15  a  19.  16.  %  Salro  89.  27.  £ph.  1.  20 
—23.  Col.  1.  18.  Heb.   1.4.1   Pedr  3.  22. 

*  Gwedi,  ac  o  herwydd,  i'r  Gair  tra- 
gywyddol,  Mab  Dnw,  mewn  undeb  â  dynol- 
iaeth,  gyflawni  ei  ammodau  â'r  Tad  fel  ein 
MachnYydd   ni   ;    í  Duw    a'i    tra-dyrchafodd 
— „  _   — 

yntau  :  sef  a'i  dyrchafodd  ef  yn  cin  natu 
ni,  i'r  gradd  uwchaf  o  fawredd  a  gogoniar 
ar  ei  orsedd  gyfryngol,  ar  ei  ddeheulaw  t 
hun  yn  y  goruwch  leoedd.  Dyrchafodd  ef 

uwch  gogoniant  nac  oedd  iddo  o'r  blaen  ft 
Duw,  medd  rhai  ;  ond  nis  gall  hyny  for 
mae  y  cyfryw  beth  yn  anmhosibl:  dyrcha 
odd  ef  fel  Dyn,  a  dyrchafodd  ef  fel  Cyfryn^ 
wr,  gan  roddi  iddo  bob  awdurdod  yn  y  m 
ac  ar  y  ddaear,  yr  hyn  sydd  beth  gwaham 

i'w  diagywyddol  ogoninnt  a'i  lywodraeth  i 
fel  Duw,  ac  eto  yn  berffaith  gyson  â  hyn, 
Dylid  gwahaniaethu  rhwng  llywodraeth  gyi 
rediîiol  y  Crëawdwr,  a  Uywodraeth  gyfryng» 

y  Gwaredwr  ;  a'r  oiafa  feddylir  wrth  ddercl 
afiad  Crist  yu  y  fan  hon.  îYneiddyrc 
atìad  fel  Cyfryngwr  rhoddes  yTad  iddo  en 
newydd  o  anrhydedd  ac  awdurdod,  ai 
nhraethol  goruwch  pob  enw,  mawredd, 
awdurdod  pa  bynag,  yn  mhlith  dynion 

angelion  ;  Ye,  rhy  uchel  i'r  un  crëadur  yn 
nef  ac  ar  y  ddaear,  sef  yr  enw  Gwaredwr, 
Arylwydd  gosodedig  pawb  oll.  Tybia  rh 
mai  Iesu  yw  yr  enw  a  feddylir  yma  :  bu  3 
enw  Iesu  ar  lawer  heblaw  efe,  ond 
mewn  ystyr  mòr  oruchel  ag  yr  oedd  y 
perthyn  iddo  ef.  Tybia  eraill  mai  yr  Uni< 
anedig  oddi  wrth  y  Tad  a  íeddylir,  yr  bw 
a  amlygwyd  ei  fod  felly  yn  ei  ddyrchafia 

yn  fwy  eglur  nac  erioed  o'r  blaen.  jV1í eraill  eto  yn  tybied  mai  nid  enw,  yn  llythy 

enol,  sydd  i'w  ddëall;  ond  yr  awdurdod, 
mawredd,  a'r  gogoniant  a  roddwyd  iddo 
yn  ei  ddyrchafiad,  goruwch  pawb,  dyni( 
ac  augelion.  Mae  yn  sicr  fod  enw  yn  a 
wyddo  pethau  felly  mewn  llawer  o  faníiu  3 
yr  ysgrythyr. 

10*Fel  yn  enw  Tesu  fy"plyg 

pob  glin,  X  o\  nefolion,  ||  a'r  daearo 
ion,  *§  a  than-ddaearolion  bethuu  ; 

a  Geù.  41.  43.  Es.  45    23—25    Mat.  27.  29     Rhuf.  II. 
a  14.  10,  II.    Eph.  3.  14.  Hcb.  I.  6.    Dat.  4.  10.    a  5. 
b  M»t,  12.  40.  loan  5.  28,  29.  Eph.  4.  9.  Dat.  20.  13. 

*  Fel  yn  enw  Iesu,  yr  enw  a  roddwyd 
Faban  tlawd,  a  aned  mewn  aman,  ac 
ddudwyd  yn  y  preseb,  (oblegid  fod  y  Bab; 
hwnw  yn  Emmanuel,  Duw  gyda  ni ;  ain  f< 

y  Bachgen  hwnw  a  anwyd,  a'r  Mab  hwn a  roddwyd,  yn  Dduw  cadarn,)  ty  plyg 
pob  glin  mewn  ufudd-dod,  ymosîyngiad, 
addoliad  :  hyny  yw,  fel  y  byddai  i  b 
ciëadur  rhesymol  un  ai  ei  addoli  ef  ' 
wirfoddawl,  neu  ynte  gael  eu  cospi  i 

gwrthryfelwyr  a  gelynion  Duw  a'i  deyrn: 
X  "  Y  nefolion  ;"  an^elion  a  saint  yn  y  nt 
||  "  daearolion:"  dynion  da  a  drwg  ar 

ddaear;  §  "  a  thàn-ddaearolion  bethau:" 
meirw  sydd  yn  gorwedd  yn  eu  bedd? 
eneidiau  y  rhai  anuuwiol  yn  uffern,  ac 
wir  holl  dywysogaethau  a  galluoedd 
tywyllwch,  yr  hoM  angelion  syrlhied 
Ithaid  i  bawb  oll,  un  ai  o  fodd  neu  aiifof 
blygn  y  glin  yn  enw  ac  i  Iesu,  gan  addef 
Dduwdod,  ei  fawredd,  a'i  oruwch-Iywoi aeth  ef. 

11  c  *  Ac  y  cyffesai  pob  taf< 
d  ifod  íesu  Grist  yn  Arglwydd/Î 
eoofoniant  Duw  Dad. 

ÍSalm  18.  49.  Mat.  10.  32.  loan  9.  »»••»•  «/„ 

10  9.  a  15.  9.  1  Ioan  4.  2,  I  5.  2  loan  7.  Dat.  3.  5.  
db 

110  I.  Jer.  23.  6.  Luc  2.  II.  fo.n  20.  28  Art.  2  36  . 
36.  Rhuf.  10.  9-12.  a  14.  II.  1  C»r  8.  6.  •  12  4  •  *■ 

e  loan  5.  23.  a  13.  31,  32.  a  14.  18,  33.  a  16.  14,  15.  
•  II 



Holl  rayoriaethau  y  saint PHIL.  II. 
yn  deilliaw  o  ras  Duw. 

*  Rhaid  i  bob  tafod  gyffesu,  a  phob  crëad- 
,ur  rhesymol  addef,  mewn  rhyw  tfordd  a'i 
gilydd,  •(■  fod  Iesu  Grist  yn  Arglwydd,  yn 
;Àrglwydd  pawb  oli,  yn  Arglwydd  y  gogon- 
iant, îe,  yn  Iehofah  y  Gwaredwr.  %  Bydd 

jhyn  can  belled  o  yspeilio  Duw  Dad  o'i 
^ogoniant,  (fel  y  taera  Sociniaid  ac  Undod- 
jiaid)  fel  y  bydd  yn  ogoniant  o'r  mwyaf 
[áddo  :  oblegid  "  Efe  a'r  Tad  un  ydynt ;"  ac iinae  yr  hoJl  Dduwdod  yn  cael  ei  arddangos 

a'i  ogoneddu  yn  Mherson  a  Phrynedigaeth 
Crist,  ger  bron  yr  holl  fydysawd,  yn  fwy 

jnac  yn  yr  holl  weithredoedd  a'r  amlygiadau 
dwyfol  eraill.  Fel  hyny  mae  yr  holl  an- 

I  rhydedd  a'r  addoliad  a  roddir  i  Berson  y  Mab, 
Lfel  Duw  wedi  ymddangos  yn  y  cnawd,  yn 

Lcael  ei  roddi  mewn  effaith  i'r  Duwdod,  trwy 
Lgyfrwng  ei  ddynoliaeth  ef,  trwy  yr  hon  yn 
^unig  y  gall  pecharturiaid  adnabod,  nesâu  at, 
[ac  addoli  y  Duw  anfeidrol. 

12  *  Ara  hynny,  ffy  anwylyd 
tLf  megis  bob  amser  yr  ufuddhasoch, 

j'nid  fel  yn  fy  ngŵydd  yn  unig,  J  eithr 
îyr  awrhon  yn  fwy  o  lawer  yn  ly  ab- 
>sen,  A||  gweithiwch  allan  'eich  iach- 
lawdwriaeth  eich  hunain  h  §  trwy  ofn 
a  dychryn. 

/peo.  4.  1.  1  Cor.  4.  14.  1  Pedr  2.  II.  g  pen.  1.  5, 
127,2».  h  pen.  3.  13,  14.  Diar.  10.  16  a  13.  4.  Mat.  II. 
112,29.  Luc  13.  23,24.  lo»u  6.  27—29.  Rhuf.  2.  7.  I  Cor. 
.9.  24-27.  a  15.  58.    Gal.  6.  7-9.  1  Thes.  I.  3.    Heb.  4.  II. 
«6.10,11.    a  12.  J.    2  Pedr  I.  5— 10.   a  3.  18.  i  pen.  I 
119.  Rhuf  13.  11  —  14.  1  Cor.  9.20—23.  2  Tiui.  2.  10 

U  Eí.-a  10  3.  Salm  2.  11.  a  119.  120.  Es.  €6.  2,  5.  Act.  9. 
|6.  a  16.  29.  1  Cor.  2.  3.  2  Cor.  7.  15.  Eph.  6.  5.    Heb.  4.  1. 
*  12.  28,  29. 

)  *  Gsvedi  gosod  ger  bron  y  Philippiaid  yr 
íesampl  ann^hymharol  uchod  o  ddarostyng- 
iad,  ufadd-dod,cariad,  a  chymmwynasgarwch, 
,ya  ngh)d  â'r  canlyniad  gogoneddus  o  hyny  ; 
iinae  yr  apostol  yn  dychwelyd  yma  at  ei 

gynghor  o'r  blaen,  (adn.  5)  ac  yn  annog  ei 
janwyl  frodyr  i  debygu  inewn  ysbryd  ac 
jymarweddiad  i  esampi  ragorol  Crist.  t  Bu- 
íasent  bob  amser  yn  barod  i  "  ufnddâu"  i 
jcwyllys  Crist,  yr  hon  a  hysbysasid  iddynt 
igan  yr  apostol,  nid  yn  unig  pm  oedd  efe  yn 
borsonol  gyda  hwynt;  \  ond  hefyd  yn  fwy  o 
jlawer  wedi  hyny,  yn  ei  absen  ef,  yr  hyn 
iOt'dd  ganmoladwy  iawn  ynddynt,  ac  yn 
jbrawf  andwg  o'u  diragrithrwydd  hwynt  yn 
M  crefydd.  ||  Gan  fod  eu  hufudd-dod  mòr 
jdda  ac  mòr  ganmoladwy,  yn  ei  "  ŵydd"  ac 
jyn  ei  "absen"  cf  hyd  yn  hyn,  mae  yn  en 
pynghori  hwynt  i  fyned  rhagddynt  yn  bar- 
iaus,  mewn  ymarferiad  dyfai  o  lioli  foddion 
pas,  a  phob  dyledswydd  gristionogol,  fel  y 
icaftent  oruchafiaeth  hollawl  ar  bob  pechod, 
trwy  adnewyddiad  en  heneidiau  mewn  sanct- 
pddrwydd.  Ftl  hyn  dylent  weithio  aìlan 
|eu  hiachawdwriaeth  en  hunain  trwy  ofn  a 
pychryn;  rhag  i  n-eb  o  honyut  fod  yn  debyg 
f  tod  yn  ol,  a  chael  eu  profi  eu  bod  heb 
iwreiddyn  ynddynt  eu  hunain,  trwy  syrthio 
l^maith  yn  awr  y  brofedigaeth  ;  rhag  iddynt 
'  rwy  esgeulusdra  golli  eu  cysur,  a  darostwng PO  hunain  1  dywyllwch  a  dychryn  yn  wyneb 
narw  ;  neu  rhag  iddynt  ddîanrhydeddn 
l»uw,  a  bod  yn  achos  o  ragfam  mewn  dynion -n  erbynyrefengyl,  trwy  syrthio  i  bechodau 
;waradwyddus.  Nid  L'yfiawnàd,  yn  unig iac  yn  benaf,  a  feddylir  yma  wrth  «  iach- 
i^clwmeth  ;    ond    gwaredigaeth    oddi  wrth 
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bechod  a'i  holl  ganlyniadau ;  yr  hyn  sydd 
raid  liafurio  am  dano,  ac  y  llafurir  am  dano 
yn  ddiwyd,  gan  bob  dyn  duwiol,  tra  mae 
unrhy w  bechod  yn  aros  ynddo  ;  ac  ui  bydd 

yr  iachawdwriaeth  hon  yn  bertì'aiih  yn mhob  ystyr,  hyd  oui  lyncer  yr  hyn  sydd 
farwol  gan  fywyd,  ac  hyd  oni  lyncer  angau 

mewn  buddugoliaeth.  §  Mae  "ofn  adychryn" 
yn  arwyddo,  nid  yn  unig  gostyngeiddrwydd 
meddwl ;  ond  hefyd  diwydrwydd,  gwyliad- 
wrriaeth,  pryder,  ac  ofn  aufoddloni  Duw. 
Er  mai  yn  rhad  ein  hachubir  trwy  ífydd  yn 
Nghrist  yn  unig  ;  eto  rhaid  i  ni  gyrchu  yn 
mlaen  i  iachawdwriaeth  yn  ffoidd  cyfiawn- 
der,  moddion,  a  dyledswydd ;  gan  y  gw'elwn 
foi  plant  Duw  yn  cael  eu  harwain  gan 
Ysbryd  Duw,  gan  yr  hwn  y  cyfiawnêir 
hwynt,  fel  y  rhodiont  raewn  gweithredoedd 
da.  Y  sylw  diweddaf  sydd  eiddo  yr  hen 
Beza  dduwiol,  a  gymmerwyd  allan  o  Scott. 

1 3  *  Canys  '  Duw  yw  yp  hwn  sydd 
yn  gweithio  ynoch  m  f  ewyllysio  |  a 
gweithredu  n  ||  oTi  ewyllys  da  ef\ l  2  Cron.  30.  12.  Es.  26.  12.  Jer.  31.  33.  a  32.  39.  Ioan 

3.  27.  Act.  II.  21.  2  Cor.  3.  5.  Heb.  13  21.  lago  1.  16—13. 
«  1  Bren.  8.  58.  I  Cron.  29.  14-13.  Esra.  1.  1,  5.  a  7.  27, 
Neh.  2.  4.  Salm  110.  3.  a  119.  36.  a  141  4.  Diar.  21.1. 
loan  6.  45,  65.  Eph.  2.  4,  5.  2  Thes.  2.  13,  14.  Tit.  3.  4,  5. 
I  Pedr  13.  n  Luc  12.  32.  Rhuf.  9.  II,  16.  Eph.  í .  5,  9, 
II.  a  2.  8.  2  Thes.  1.  11.2  Tim.  I.  9. 

Nis  g.dlwn  ni  nac  ewyllysio  na  gweithredu 
yr  hyn  sy  dda  o  honom  ein  hunain  ;  Duw 

yw  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  pob  un  o'i 
ddau  ynom  o'i  ewyllys  da  ei  huu.  *  Er 
calondid  i'r  Philippiaid  yn  wyneb  drwg  eu 
calonau  a  byrdra  eu  cyfîawniadau,  mae  yr 
apostol  yn  adgofio  iddynt  mai  Dnw  grasol  a 
hollalluog  sydd  yn  gwneyd  y  cwbl  yìíddynt, 
ac  nid  oes  dim  yn  rhy  anhawdd  i  Dduw. 
t  Nid  cynnorthwyogwendid  ewyllys  naturiol 
dyn  y  mae  efe ;  ond  ei  gwneyd  yn  ddá  lle 
yr  oedd  yn  ddrwg,  trwy  egwyddor,  anian, 
a  thuedd  newydd  a  sanctaidd  ynddi :  am 
hyny  nid  yw  y  saint  fel  piènau  neu  feini ; 
ond  yn  ewyllysio  yr  hyn  sy  dda,  ac  yu 
ewyilysgar  yn  nydd  nerth  Duw.  +  Gwedi 
cael  yr  ewyllys  mae  yn  hawdd  gweithredu  ; 
sef  gweithredu  yr  hyn  sy  dda,  mewn  ufudd- 
dod  rhydd  a  sanctaidd  i  holl  ewyiiys  datgudd- 
iedig  Duw.  ;|  Yn  hyn  oll,  mae  Duw  yn 
gweithredu  o'i  ewyllys  da  i  ddynion ;  yr 
hyn  a  ddylai  wneyd  y  gorau  yn  dra  gos- 
tyngedig,  a  phawb  yn  dra  dîolchgar  am  ei ras  annhaeddawl  ef. 

14  *  Gwnewch  bob  dim  °  heb  rwg- 
nach,  p  f  ac  ymddadleu  ; 

o  adn.  3.  Ex.  16.  7,  8.  Num.  14.  27.  Salm  106.  25.  Mat. 
20.  11.  M^irc  14    5    Act.  6.  1.  I  Cor.  10.  10.    laeo  5    9     Jud. 
16.         p  Diar.  13.  10.  a  15.  17,  18.    MarcS.  33,  34.   Act.   15. 
2,  7,  39.  Rhuf.  12.  IS.  a  14.  I.  a  16.  17.  I  Cor.  I.  10-12. 
3  3-5.  2  Cor.  12.  2.0.  Gal.  5.  15,  26.  Kf)b.  4.  31,  32. 
Thes.  5.  13,  15.  1  Tiin.  6.  3—5.  Heb.  12.  14.  lago  I.  20 

3.  14-18.  »4.1.1   Pedr3.  11.      .  b 

*  Yn  eu'holl  achosion,  pa  un  bynag  ai bydol  ai  crefyddol,  mae  efe  yn  eu  cynghori 
i  ochelyd  pob  math  o  "  rwgnach''  yn  erbyn 
trefniadan  Duw  yn  ei  ragluniaeth,  t  a  phob 
'  ymddadlau"  â'u  gilydd  ;  pob  ymrysonan 
cyffrôus  adigllawn,  a  phobyir.gais  gorfynawi 
(ambitious)  am  flaenoriaeth  ar  eu  gilydd. Gwei  ar  adn.  3. 

15  *  Fel  y  byddoch  'dd'iarg-yhoedd, 
r  a  diniwed,  *  yn  blant  *  difeius  i 
Dduw,     f  ynghanol     «  cenhedlaeth  | 



Farodrwydd  yr  apostol PHIL.  II. i  ddyoddef  dros  yr  efenyyh 

ddrygionus  a  throfaus,  \  yrn  mhlith  y 
rhai  yr  ydych  yndisgleirio  megisgol- 
euadau  yn  y  byd. 

q  1  Tim.  5.  14,  20.  Tit.  2.  10.  15.  Dat.  3.  19.  r  Mat. 
10.  16.  Rhuf.  16.  19.  Heb.  7.  26.  *  Mat  5.  45,  tô.  Luc 
6.  35,  36.  2  Cor.  6.  17,  18.  Ëpli.  5.  1,  2,  7,  8.  1  Pe.lr  1.  14— 
17.    *2.  9,  10.     I    loan  3    1-3.  t  I.nc  1.  6.    1  Cor.   1.  8. 
Bph,  5.  27.  I  Tbes.  5.  23  1  Tim.  3.  2,  10.  a  5.  7.  Tit.  1.  6. 
2  Pedr  3.  14.  u  Deut.  32.  5,  6.    S*lui  125.  5.     SUi.  17. 
17.  Aot.  20.  30. 

*  Fel  hyn  byddent  yn  "  dd'iargyhoedd," 
heb  achos  eu  cyhuddo  gan  y  byd  fel  dynion 
cynhenus,  hunanol,  twyilodrus,  a  niweidiol; 

fe!  hyn  byddent  yn  "dditeíns,"  yn  gystal  a 
chymmwynasgar  a  daicums;  ac  fel  hyn  y 

profent  eu  bod  yn  "  blant  i  Dduw,"  trwy  y 
pu^deb,  yr  uniondeb,  a'r  catiad,  a  amlygent 
yn  en  ho!l  ymarweddiad,  +  yn  nghanol 
ceiiedlaeth  o  Iuddewon  a  Phag.miaid,  nod 
edig  o  ddrygionus  a  !ìy»redig  yn  eu  meddyl 
iáu  a'u  harferion.  M^e  yn  debyg  mai  y 
pâganiaid,  cenedl  y  Philippiaid  eu  hitnain,  a 

feddylir  yn  benaf,  y  rhai  oeddynt  dra  "  di  yg- 
ionus  a  throfâüs"  yn  eu  hymddygind  tuas  at 
eu  gilydd,  yn  gystal  ag  yn  <u  herüd  ar  y 
Cristionogion.  f  Ond  yr  oedd  athrawi;teth 
ac  ymarweddiad  addas  y  credinwyr  yn  tu- 
eddu  i'w  goleuo  hwynt,  a'u  cyfarwyddo  at 
Grist  a  sancteiddrwydd  ;  fel  y  mie  geletidai 
yn  rhybuddio  y  morwyr  i  ochelyd  y  crdgiau, 

ac  yû  cyfarwyddo  eu  rhediad  hwy  i'r  porth- 
ladd  ;  neu  fe!  y  mae  goleuadau  dysglaer  y 
nefoedd  yn  goleuo  trigolion  y  byd  hwn. 
Gwel  ar  Matt.  5.  14,  15,  16. 

16  x*  Yn  cynnal  y  gair  y  bywyd  ; 
z  f  er  gorfoledd  i  mi  yn  nydd  Crist, 
a  \  na  redais  yn  ofer,  ac  na  chymmer- 
ais  boen  yn  ofer. 

*  pen.  1.  27.  Salm  40.  9,  10.  «  71  17,  18  M*t.  10  27. 
Lnc  12.  8.  Rl.uf.  10.  8-16.  Dai  22.  17.  y  loan  6  <i3, 
68  Àct  13.  26.  2  Tim.  2.  15—17.  Heb  4.  12,  13.  1  Peir  I. 
*3.     1  loaa  1.  1.  *  pen.   1.26.    2  Cor.  I     14      1  Tljes.  2 

19,  20.        a  r.8.  49.  4.  Gal    2.  2.  o  4.  II  .  I  Thes    3.  5'. 

*  Rhaid  i'r  saint  geisio  bod  yn  oleuad in 
yn  y  bjd  trwy  gynnal  gair  y  bywyd  ;  yr 
efengyl  sydd  yn  egluto  bywyd,  yn  rhoddi 
hy  wyd,  yn  cynnal  bywyd,  ac  yn  rhëol  h>  wyd 
y»brydol  ac  allanol  i  bob  credadyn  :  a  !tyn 
tiil  mewn  athrawiaeth  iachns  yn  unig  ;  ond 
hefyd  mewn  proffes,  ymddiddanion,  yn  yt 
ordinhadau  cyhoeddus,  a  phoh  gwi  ithredoedd 
da  ac  ymarweddiad  sanctaidd.  t  Yr  ot(!d 

hyn  yn  orfoledd  presenol  i'r  apostol,  ac  yr 
oedd  yn  gobeithio  y  byddai  yn  orfoledd  iddo 
yn  nydd  Ciist,  dydd  y  farn,  pan  y  gosodid 

ef  &  hwyth^u  i  sefyll  ger  bron  y  Bat-nwr; 
t  pryd  y  caffai  pawb  weled  na  bu  ei  MfWr 
a'i  boen  ef  yn  ofer  yn  Philippi,  ac  na 
redo  Id  efe  fel  uu  yn  colli  y  gamp  fawr  o 
achub  eneidiau. 

17  *  Ie,  b  a  phe  y'm  hofTrymmid 
arraberth  a  gwasanaeth  eich  fifydd, 
rffltawenhâu  yr  wyf,  J  a  chyd-lawen- 
hâu  â  chwi  oll. 

b  adn.  30.  pen.  I.  20.  Act.  20.  24.  a  21.  13.  2  Cor.  12 
15.  1  The«    1.  8.  2  Tim    4    6.  I   loan  3.  16.  c  pen.  4.   18. 

Rhut'  12.  I.  a  15.  16.  Heb.  13.  16,  16.  1  Pedr  2.  5.  pCol. 
I.  J4.  I  The«.  3.  7— 9.  t 

*  Ac  os  byddai  i  ffydd  y  Philippiaid  yn 
nghyd  â'i  ffrwythau  gwerthfawr,  gael  ei 
ehytìwyno  fel  hyn  yn  Iesu  Grist,  ruegys  a- 
berth  a  gwasanaeth  cymmeradwy  ac  anrhy- 
deddus    i    Dduw  ;  ped  «>firymid  yntau  ar  yr 

abetth  hwnw,  trwy  dy wallt  ei  waed  fel  mer- 
thyr  yn  yr  achos  gogoneddus,  fel  y  tywelltid 
y  ddiod-offrwm  ar  yr  aberthau  gynt;  +  cyn 
belled  a  fyddai  ef  o  ymofidio  o  herwydd 
•>yny»  ̂ g  y  byddai  yn  Uawenydd  gand.lo 
ddyoddeî  feily  er  eu  cad  trnâu  hwy  yn  y 

flydd;  X  'ie,  eyd-lawenychai  yn  orfoleddus  ft 
hwynt,  gnn  gydg>  franogi  o'u  dedwyddwch, 
hyd  yn  nod  pan  fyddai  yn  dyoddef  arteith- 
ion  an§*u  :  liyny  oedd  ei  deimlal  ef  yn  awr, 

yn  y  rhag-olygiad  o'r  cyfryw  ddamwaih, 
"  llawenáu  yr  wyf;"  a  gwyddai  yn  sicr  mái 
felly  y  bydriai  pe  dygwyddai  y  cyfryw  be?h. 
"  Pe  y'm  hcfliymid  :"  pe  y'm  tywelltid, 
meddant,  yw  ystyr  y  gair  Spendomai  ; 
gwyr  pawb  y  b>ddai  olew  a  gwin  yn  cael  eu 
îywallt  ar  yr  oíftymau  gynt,  neu  yn  rban  o 
hon>nt;  a  dywedir  y  b>ddai  y  paganiaid 
hefyd  yn  arfer  diod-offryniau,  ac  weithian 
yn  defnyddio  gwaed  yn  gymmysg  â  gwin, 
"r  atuhydedd  i'w  gau  dduwiau.  (ìwel  Salní 
16.  4.  Mae  yr  apostcd  yn  ystyried  tfydd  j 
Philippi-aid  megys  aberth  ntu  wasanaeth 
cymmeradwy  gan  Dduw;  a  phe  buasai  raidj 
iddo  ef  ddyoddef  merthyrdod  am  ei  awydd  li 

fryd  yn  cỳnnorthwyo  eu  ft'ydd  hwynt,  galla son  am  dywalit  ei  waed  fel  dîod-offi  wm  ai 
yr  achlysur  hwnw,  gyda  mwy  o  briodoldélîl 
ac  addasrwydd,nac  y  inae  Hawero  eglnrwyiM 
yr  ysgrythyrau  wedi  meddwl. 

18  *üblegid  yr  un  peth  hefycfc 
'byddwch  chwithau  lawen,  a  chyd  1(1 
lawenhêwch  â  minnau. 

e  pan.  3.  I.  a  4.  4.  Eph.  3.  13.  lago  I.  2—4. 

*  Gan    hyny,    ni   fynai  ete  i'r  Philippiaiil  | 
fod    mewn    trallod    meddwl    o'i    blegid  ef! 
ond  yn  hytrach  llawenâa  gydag  ef,  ac  yn  eH 
achos,    fel   dyn  dtdwydd  iawti,  hyd  yn   no< 
yn    ei    rwymau    a'i    garchar,    ac  yn  y  tet 
ygoîrwydd    o    ddyoddef  angau    merthyraw 
Anrh>dedd  oedd   iddo  ef  farw  yn  y  modd 
ddygai  y  dystiolaeth  fwyaf  arddcrchog  i  Grií 

a'i   efengyl  ;  ac   a   fyddai  er  cryfder  a  cha 
arnâd    i  w  ffydd  hwynt  yn    Nghrist.     "  Ni 
g-tllaf  ddarlltn  yr  ymadrodd  arwraidd  hyn 
eiddo   yr  apostol,"  medd  Doddridge,  "  be 
teddwl    am   ymd»'ygiid   yr  Atheniad    dew 
w>ch  hwnw  a  grybwyllir  gan  Plutarch,  > 
h\\  n  a  ddychwelodd  i  Athen  o  írwydr  fuddu; 
o!    Marathon,   yn  gwaedu  i  farwolaeth  ga 
yr  archollion  a  gawsai  yn  y  frwydr,  a  ch; 

ddyfod  yn   union  gyrchol  i'r  ty  lle  yr  oedd 
penaethiaid  wedi    ymgynnull,  dywedodd  y 
unig  y  ddau   air  h>  n,    chairete,  chairomei 

cymmerwch  eich  rhan  o'?i  llawenydd  ni,  í 
yn    y    fàn    a    syrthiodd  i  lawr  yn  farw  wn 
eu    traed   hwynt."     Cyfrifid   hwnw  yn  dd> 
arddjerchogj  ond  yn  wyneb  byd  tragwydd 
i    íidyfod,  nid   rhesymol  oedd  ei  Iawenydc 
gwna  th    ef  hyny    am    goron  Iygredig  ;  W 
yr  apostol  am  un  anllygredig,  iddo  ei  hunj 
miloedd  lawer. 

19  ̂ i^cyrwyf^yn  gobeithio  yn 

Arglwydd  Iesu,  s'anfon  Timothëus 
fyrder  attoch,  Äffel  y'm  cysurer  i 
nau  hefyd,  wedi  i  mi  wybod  eich  hí 

ynt  chwi. fatn  24.  Jer.  17.  5.  Mat  12  21.  Rbuf.  15.  12  Épb 
13.  2Tiin.  I  12  laroí-  »»  IPedrl.21.  gad».  Î3, 
pen.  1.  I.  Rh.if.  16.  21  1  Cor.  4.  17.  Bpb.  6.  21,  22.  I 
4.  S,  9.  I  Tl.es.  3.  2,  6.  h  adn,  28.  I  Thea.  3.  6 
2  Ttes    I.  3    Phile.  5-7.3  I»an  3.  4.   



Ei  hyder  y  caì  eu PHIL.  II. 
gweled  eilwaith. 

*  Er    bod    yr  apostol    yn    disgwyl  inai  ei  j  efallai,    lawer   mwy  o  drafferth   nac    mewn 
ferthyrn  a  ga'i  rywbryd,  eto  nid  oedd  yn 
meddwl  y  rhoddid  ef  i  farwolaeth  yn  t'uan 
iawn  :  ac  yn  y  cyfarnser  yr  oedd  yn  gobeith- 
io  yn  yr  Arglwydd  Iesu,  yr  hwn  yr  oedd 
pob  calonau  a  damweinian  yn  ei  law,  y 
galîai  efe  yn  fum  ddanfon  Timothëus  at  y 
Phiiiupiaid,  i  tîdryoh  helynt  eu  heneidiau 
hwy,  &c  agwedd  yr  egìwys;  ta  gw>ddai  y 

byddai  y  newyddion  da  a  ga'i  efe  glywed 
am  rìanynt  yu  gysur  mawr  iddo,  wrth  fod 
gwaith  yr  Arglwydd  yn  llwyddo  yn  eu 
plith,  a  btul  y  gau-athrawon  heb  alîu  llwyddo, 

trwy  ddichell  na  bygwlh,  i'w  gwyro 
hysgo^i  hwynt.  Mae  yn  debyg  i  Timothëus 
fod  yn  garcharor  yn  gystal  â  Phanl,  ond  yr 

oeddy  prydhwn  wedi  ei  "  ollwng  yn  rhydd," 
neu  i  gael  ei  ollwng  yn  rhydd  yn  fnan  : 
(Gwel  Heb.  13.  23r)  a  dywed  Doddridge 
tliai  yn  yr  un  flwyddyn  (63;  yr  ysgrifenwyd 

ÿr  epistol  hwn  â'r  epistol  at  yr  Heoreaid. 
20 

rhai  mànau  eraill,  Ile  y  gallent  obeithio  bod 
yn  ddttn>cIdiol.  Efallai  bod  rhai  o  honynt 

yn  amlwg  euog  o  h\n,  a'r  rhan  fwyaf  o 
honynt  oll,  wedi  rhofẀ.i  achos  i'r  apostol  i 
ddrwgdybied  eu  ffyddlondeb  yn  achos  Ciist. 

22  *  Eithr  my  prawf  o  hono  ef  chwi 
a'í  gwyddoch,  n  f  mai  feì  plentyngyd 
â  thad,  y  gwasanaethodd  efe  gyd  â 
myfì  yn  yr  efengyì. 

m  Act.  »6.  3—12  2  Cor.  2.  9.  a  8.  8,  22,  24.  n  Gwel 
ar  adn.  20.-1  Tim    1.  18.  2  Tini.  1.  2.  Tit.   1.  4. 

*  Yr  oedd  Timothëus  wcdi  bod  gyda  Paul 

yn  Phiüppi  y  tro  cyntaí'  yr  aeth  efe  yno,  a thybir  iddo  aros  yno  am  ryw  yspaid  o  amser 
wedi  i  Paul  ymadael  (Act.  16.  1 — 11)  am 

hyny  yr  oedd  gan  y  Philippiaid  brawf  o'r blaen  o  hóno,  t  inai  fel  plentyn  anwyl  ac 

ufudd  gyda  thad  y  gwasauaethasaí  efe  gyda'r 
apostol    yn    yr  efengjl.     Paul  oedd   ei  dad 

Canys  'nid  oes  gennyf  neb  o  ysbrydol  *f  y»  y  íìydd,  (i  Tim.  1.  2.)  a 
P  J*/1     t     ,         ,  V.-        n  i      gwyddai    y    Philippiaid    ei    fod   bob  amser 

gyífelyb  feddwl,  f  yr  hwn  a  wir-ofala 
am  y  pethau  a  bertliyn  i  chwi. 

I  aln  2,  22.  Di  ,r.  31.  29.  Ioao  10  13.  a  12.  6.  1  Cor.  1. 
10,  II.  Col.  4.  11.  ITim.  1.  2.  2  Tim.  I.  5. 

*  Nid  oes  genyf  neb  o  gyffelyb  enaid, 
ẅieddal,  nen  duedd  ;  arwydda  y  cyfansodd- 
air  iso  psychon  bob  un  o  honjnt.  t  Yr  hwn 
a  of»la  yn  natariol,  yn  ddidwyll,  ac  yn  wir- 
ioneddul ;  yr  hyn  a  ar.vydda  y  gair  gnêsiôs : 
a  go'al  pryderus,  awyddus,  llwyr  íryd,  a 
íhra    gofalus,    yw    ys'yr   y   gair  merimnêsei. 

i  Dewist.dd    Paul  Timothëns    i'r    gwasanaeth 
|hwn,  o  herwydd  nad  oedd  ganddo  neb  gydag 
ef  y   pryd  hwnẃ,  o  feddwl  ac  ysbryd   mor 

'  rhagorol  âg  ef,  ac  mòr  hollawl  gyds>niol  âg 
ef  ei   hun  yn  ei  olygiadau  a'i  amcanion;  na 
,neb  a  ddorai  am  les  a  llwyddiant  y  Philip- 
piaid,  ac  a  ofalai  am  eu  daioni  hwynt  mòr 
Iddoeth,  tyner,  a  gofalus,  gyda  serchiadau 
rnòr  dirion,  fel  cariad  tad  neu   fam  tuag  at 
jeu  plant. 

21  A*Canyspawb  sydd  yn  ceisio 
,yr  eiddynteu  hunain,  l\  nid  yreiddo 
Crist  Iesu. 

k  adn.  4.  Et.  56.  11.  Mal.  I.  10.  Mat.  16.  24  Luc  9  57 

-62.  a  H.  26.  Act.  13.  13.  a  15.  38.  1  Cor.  10.  24,  33.  a  13. 
5.  2  Tim.  1.  15.  a4.  10,  16.  /  pea.  1.  í0,  21.  2  Cor.  4.  5 
»  S.  14,  15. 

\  _  *  Yr  oedd  agosi  bawb  eraill  o'r  Cristionog- 
lion  a'r  pregethwyr  oedd  gyda'r  apostol  yn 
iRhufain  yn  ceisio  eu  hesmwythder,  eu 
diogelwch,  eu  helw,  eu  hanrhydedd,  neu  eu 
iianwes  eu  hunain;  t  yr  hyn  yn  aml  oedd 
jyn  rhwystro  gwaith,  anrhydedd  ac  achos 
Crist  Ie«u  :  nid  oeddynt  yn  gofalu  am  hyny 
,fel  y  dylasent,  ac  fel  y  mỳnasai  yr  apostol 
Balîctaidd  iddynt  wneyd.  Nis  gall  y  gair 
pawb  yn  y  fàn  hon  feddwl  pob  un  yn  holl- 
awl,  o'r  gweinidogion  a'r  brodyr  yn  Rhuf- 
ain,  fel  pe  na  buasai  neb  o  honynt  yn  gofalu 
|am  achos  a  gogoniant  Crist  ;  obîegid,  yn 
|adn.  25,  mae  yr  apostol  yn  Uefaru  yn  gan- 
moladwy  a«i  Êpaphroditus ;  ac  felry  hefyd 
am  lawtr  o  frodyr  eraill  yn  pen  1.  14:  ond 
efallai  fòd  y  rhai  gorau  o  honynt  y  pryd 
tíwn  wedi  myned  i  fanau  ereill ;  a  bod  y 
rhan  fwyaf  o'r  rhai  oedd  yn  ol,  o'u  cymharu 
j^Thimothëus,  yn  gofalu  mwy  am  eu  man- 
eision  eu  hunain  nac  am  achos  Crist,  yn 
ínwedig   yn  Philippi,  lle  y  costiai    iddynt, 

yddai  y  Philippiaid  ei  fod  bob  amser 

yn  cyd-weled  ág  ef,  yn  cydsyniaw  â'i  fesur- 
au>  yn  gwcithredu  yn  ol  ei  gyfarwyddyd, 
yn  golygn  ei  gysnr,  ac  yn  llafurio,  yn  antur- 
io,  yn  dyoddef,  ac  yn  gwasanaethu  gydag  ef 
yn  achos  Crist,  fel  plenlyn  gyda  thad. 

23  *Hwn  gan  hynny  yr  ydwyf  yn 
gobeithio  ei  ddanfon,  °  f  cyn  gynted 
ag  y  gwelwyf  yr  hyn  a  fydd  i  mi. o  1  Sam    22.  3. 

*  Wrth  ystyried  rhagoriaethau  Timothëus, 
a'r  olwg  isel  oedd  ganddo  ar  agos  i  bawb 
eraiil  yn  Rhufain,  (adn.  21)  nid  rhyfedd  i'r 
apostol  ddewis  y  dyn  ieuanc  ardderchog 
'•  hwn"  i'w  ddanfon  at  y  Philippiaid.  tOnd 
tybiodd  yn  well  peidio  ei  ddanfon  ef,  hyd 
oni  wtlai  pa  fudd  y  penderfynid  ei  achos  ef 
ei  hun,  yr  hwn  otdd  efe  yn  feunyddiol  yn 
ddis^wyl  i  gael  ei  ddwyn  ger  bron  brawdle 
yr  Ymherawdr. 

24  P  *  Ac  y  mae  gennyf  hyder  yn 
yr  Arglwydd  f  y  deuaf  finnau  hefyd 
ar  fyrder  attoch. 

p  Gwel  ar  adu.  19.  peo.  1.  25,  26.  RLuf.  15.  18,  Ì9. 
Phile    22    2  l-.ali  12.  3  loan  14. 

*  Er  nad  oedd  y  prawf  drosodd  na  chwedi 
uyfod  eto,  na'r  apostol  yn  gwybod  dim  yn 
sicr  pa  fodd  y  tróai  allan  ;  eto  yr  oedd  gan- 
ddo  hyder  cryf  yn  yr  Arglwydd  Iesu,  eiddo 
yr  hwn  oedd,  a'r  hwn  oedd  yn  wasanaethu, 
ac  er  mwyn  yr  hwn  yr  oedd  yn  awr  mewn 
carchar;  t  y  byddai  iddo  trwy  ei  oruwch- 
lywodraeth  ef  a'i  ymddangosiad  yn  ei  blaid, 
gael  ei  gyfiawnâu  oddi  wrth  gyhuddiadau 
cenfigenus  ei  elynion,  a'i  ollwng  yn  rh)dd 
o'i  garchar:  ac  os  felly,  yr  oedd  yn  hjderu 
y  deuai  efe  ei  hun  at  y  Philippiaid  ar  fyrder. 
Tybir  iddo  fyned  i  Philippi  wedi  ysgrifenu 
yr  epistol  hwn. 

25  *  Eithr  mi  a  dybiais  yn  ang- 
henrheidiol  ddanfon  attoch  *  Epaph- 

roditus,  rf  fy  mrawd,  *a'm  cyd-weith- 
iwr, '  a'm  cydfilwr,  M  J  ond  eich  cen- 
nad  chwi,  ̂ agweinidogi'm  cyfreidiau innau. 

q  pen.  4.  18.  r  2  Cor.  2.  13.  »  8.  3*.  Pbite.  1.  *'pM. 4.  3.  1  Cor.  3.  9.  2  Cor.  S.  23  Col.  1.  7.  a  4.  11.  I  Tbes.  3. 
2.  Pbile.  1,  24.        t  2  Tim.  2.  3,  4.  Pbile.  2.        «  Diar.  25. 



Am PHIL.  II. Epaphroditus. 

x  pen.  4.  18. 
13      loan  17.  18.    2  Cor.  8    23.    Heb.  3.  I. 
3  Cor.  11.  7,  8. 

*  Onrl  cyn  y  gallai  efe  hebíor  Timotheus 
na  dyfod  ei  hon,  barnodd  yn  angenrheidiol 
i  ddanfon  atynt  Epaphroditns,  t  yr  hvvn  a 
addefai  efe  yn  frawd  arnwyl  yn  ffydd  yr 
efengyl,  yn  gyd-weithiwr  dyfal  yn  ngwein- 
idogaeth  yr  efengyl,  ac  yn  gyd-nlwr  ríewr  a 
ffyddíawn  yn  milwrîaeth  yr  efengyl;  t  on(^ 
cenad  danfonedig  y  Philippiaid  ato  ef,  i 
ddwyn  eu  rhoddion  hwynt  irldo  ef  yn  ei 

gaethiwed,  ac  felly  gweinidog  i'w  gyfreidiao 
ef.  Tybir  fod  Epaphroditos  yn  weinidog  yr 
eglwys  yn  Philippi ;  os  felly  yr  oedd  yn 
angenrheidiol  i'r  apostol  ei  ddanfon  ef  yn 
ei  ol  yn  ddîoed.  Tybia  rhai  mai  yr  on  oedd 
efe  ac  Epaphras,  (Colos.  1.  7 ;  4.  12;  Philem. 
adn.  23)  ond  nid  oes  sail  ddigonol  i  hyny, 
dim  inwy  efallai  na  thebygrwydd  y  ddao 
en  w. 

26  *  Canys  yr  oedd  efe  yn  v  hir- 
aethu  am  danuch  oll,  2  f  ac  yn  athrist 
iawn,  aoblegid  i  chwi  glywed  ei  fod 
ef  yn  glaf. 

v  peu.  1.  8  a  4.  1.  2  Sam.  13.  39.  Rhuf  1.  11.  2  Cor. 
9.14.  *  Job  9.  27.  Salio  69.  20.  DUr.  12.  25.  E».  61  3. 
Mat.  11.  28.  a  26.  37  Rhuf  9.  2.  1  Pedr  1.6.  al  Sam. 
24.  17.  Ioan  II.  35,  36.  Act.  21.  13.  Rhuf.  12.  15.  I  Cor.  12. 
26.  Gal.  6.  2.  Eph.  3.  13. 

*  Un  rheswm  am  yr  angenrheidi wyrld  o 
ddanfon  Epaphroditos  atynt  yn  fu.tn  oedd, 
ei  fod  ef  yn  hiraethu  am  daiiynt  oll,  yr  hyn 

a  ddengy3  y  cariad  a'r  brawdgarwch  cynhes 
oedd  rhyngddo  ef  â'r  holl  eglwys  yn  Phi- 
lippi :  nid  oes  fawr  o  hiraeth  yn  absenol, 
ond  lle  byddo  cariad  yn  btesenol.  t  Rheswm 
arall  oedd,  ei  fod  ef  yn  athrist  iawn,  oblegid 

i'r  Philippiaid  glywed  ei  fod  ef  yn  glaf: 
gwyddai  ef  yn  burion  y  byddai  clywed 
hyny  yn  ofid  mawr  iddynt  hwy,  ac  yr  oedd 
eu  tristwch  hwy  yn  dristwch  iddo  yutao  ;  ac 
yr  oedd  yn  hiraetho  am  ddychwelyd  atynt 
fel  y  caffent  sicrwydd  eî  fod  ef/yn  fyw  ac 
wedi  gwellâu,  Gan  fod  Philippi  yn  mhell 
iawn  o  Rufain,  a  dim  Ilythyrau  cyflym  y 
pryd  hwnw  fel  yn  ein  gwledydd  ni  yn  awr ; 
rhaid  i  Epaphroditus  aros  am  gryn  auiser 

gyda'r  apostol,  pe  amgen  nis  gallasai  y 
newydd  am  ei  glefyd  ef  yn  Rhufain  gyr- 
haedd  hyd  Philippi,  a'r  son  am  drisiwch  y 
Philippiaid  o  herwydd  hyny  gyrhaedd 
Epaphroditus  cyn  iddo  adael  iihufain;  ac  0 

ganlyniad  rhaid  i'r  epistol  hwn  gael  ei  ys- 
grifenu  toa  diwedd  y  ddwy  flyuedd  o  gar- 
chariad  Paol. 

27  *  Canys  yn  wir  efe  a  fu  glaf 
6  yn  agos  i  angau :  c  f  ond  Duw  a 
drugarhâodd  wrtho  ef;  +  ac  nid  wrtho 
ef  yn  unig,  dond  wrthyffinnau  hefyd, 
||  rhag  cael  o  honof  dristwch  ar  drist- 
wch. 

é.dn.30.  2  Bren.  20.  1.  Salm  107.  18.  Preg.  9  1,  2 
Ioan  11.  3,  4.  Act.  9.  37.  c  Job  5.  19.  Salm  30.  1-3.  10, 
11.  a  34.  19.  a  103.  3,  4.  a  107.  19-22.  Es.  38.  17.  a  43.  2. 
Aot.  9.  39—41.  d  E».  27.  8.  Jer.  8.  18.  a  9.  21.  a  14.  3. 
Hab.  3.  2.  1  Cor.   10.   13.  2  Cor.  2.  7. 

*  Gwir  iawn  oedd  i  Epaphroditus  fod  yn 
glaf,  yn  glaf  iawn,  ac  yn  ol  pob  ymddangos- 
iad  dynol  yn  agos  i  angau,  wedi  ei  ddwyn  i 
byrth  y  bedd :  t  Ond  Duw  a  drugaráodd 

wrtho  pan  oedd  pawb  yn  barod  i'w  roddi  i 
I  fynu,  ac  a'i   hadferodd  ef  i'w  iechyd,  ac  i 

ychwaneg  o  wasanaeth.  Pe  buasai  farw  y 
pryd  hwuw,  buasai  marw  yn  elw  mawr 
iddo  ef ;  ond  wrth  ystyried  mai  peth  chwerw 
natur,  a  theimladau  nator,  hyd  yn  nod  yn 

y  dyn  duwiol  yw  inarw ;  yr  oedd  yr  apostol 
yn  ystyried  mai  trugaredd  oedd  adferiad  y 
dyn  dowiol  hwn.  Nid  oes  yma  ddim  son 
tnai  trwy  wyrthiau  yr  iacháwyd  ef;  ond 

mae  yn  ddi'aintnao  ìnai  mewu  atebiad  i 
weddíao  taerion  lawer,  yr  iachâodd  Dow  ef. 
î  Nid  trugaredd  i  Epaphroditus  yn  unig  oedd 
yr  adferiad  hwn,  ond  trugaredd  fawr  i  Paul 
hefyd ;  ||  rhag  cael  o  hono  dristwch  ar  drist- 
wch:  yr  oedd  ei  garchariad  yn  dristwch 
iddo,  clefyd  trwm  ei  anwyl  írawd  yn  drist- 
wch  ar  hyny  ;  a  buasai  ei  farw  ef  yn  drist- 
wch  eilwaith  ar  y  cwbl,  a  mwy  na'r  cwbl. 

28  *  Yn  fwy  diwyd  gan  hynny  yr 
anfonais  i  ef,  effel  gwedi  i  chwi  ei 
weled  ef  drachefn,  y  byddech  chwi 
lawen,  f%  ac  y  byddwn  innau  yn  llai 

fy  nhristwch. «  adn.  26.  Gen.  45.  27,  23.  a  46.  29,  30.  a  48.  II.  Ioai 
16.  22.  Act.  20  3S.  2  Tim.  I.  4.  f  Gwel  ar  adn.  26.- 
2  Cor.  2.  3.  1  Ioan  I.  3,  4. 

*  Ganhyny,  o  herwydd  afiechyd  diweddai 
Ep^phroditus,  a  thristwch  y  Philippiaid  at 
yntau  o  herwydd  yr  achlysor  hyny;  bu  yi 
apostol  yn  fwy  diwyd,  gofalus,  ac  ewyllys 
gar  i'w  ddanfon  ef,  er  bod  yn  anhawdc 
ganddo  ei  hebgor  ac  ymadael  âg  ef ;  t  fe 

wedi  i'w  frodyr  yn  Phiiippi  ei  weled  e 
drachefn  yn  fyw,  yn  iach,  ac  yn  ddiogel,  3 
byddent  hwy  laweu,  \  ac  y  byddai  yr  apos 
tol  ei  hon  yn  llai  ei  dristwch  wrth  fedd 
wl  am  eo  llawenydd  hwy,  er  yn  mhell  odd 
wrthynt,  ac  er  colli  cynnorthwy  a  chym 
deitha3  Eptphroditos. 

29  **  Derbyniwch  ef  gan  hynny  yi 

yr  Arglwydd  h  gyd  â  phob  llawenydd  I 
'fa'r  cyfryw  rai  gwnewch  gyfrif  < 
honynt : 

g  M*t  10  40,  41.  Luc  9  5  Ioan  13.  20  Rlmf.  16 
I  Cor.  16.   10    2  Cor.  7.  2.  Col.  4.  10.  3  loan  10.  &  L 

52.  7.  Luc  2,  10,  II.   Act,  2    46.  »  8.  8.  Rhuf.  10    15.    Epl 
4.  9—12.         »  2  Cor.  10.   18.     I  The».  5.  12.     Hcb.  13.  17. 

*  Gan  hyny,  gan  fod  mòr  dtla  geuych  at 
dano  bob  amser,  a  chan  i  chwi  olidio  cyni 
mdint  o  herwydd  clywed  am  ei  glef>d  ef 
derbyniwch  ef  yn  yr  Arglwydd  pan  ddel 
gyda  phob  llawenydd  a  diolchgarwch,  fel 

gwn  y  gwnewch.  t  A'r  cyfryw  weiuidogio dowiol  a  ífyddlawn  ag  yw  efe,  pwy  byna 
tyddont,  gwtiewch  gyfrif  mawr  o  houyi 
mewn  cariad  er  mwyn  eu  gwaith :  a  gwi 
ewch  gyfiif  inawroEpaphioditusyn  enwedii 

30  *  Canys  oble^id  *  gwaith  Crií 
y  bu  efe  l  yn  agos  i  angau,  f  ac  y  b 
diddarbod  am  ei  einioes,  m%  fel  y  cy 

lawnai  efe  eich  diffygchwio'cli  gwaí 
anaeth  tu  ag  attaífi. 

k  I  Cor.  15.  58.  a  16.  10.  /  adn.  17,  27.  t>eD.  I.  19,  î 
Mat.  25.  36-40.  Act.  20.  24.  Rhuf.  16.  4.  2  Cor.  12.  ! 

Dat.  12.  II.         m'iien.  4.  10.  18.      1  Cor.  16.  17.   Phile    . 

*  Tattodd  Epaphroditus  ei  hun  i'r  clef) 
uchod,  yr  hwn  a  fu  bron  yn  angau  idd 
trwy  latur  a  lludded  mwy  nac  a  fedrai 

natur  ef  ddàl,  gan  faint  ei  awydd  a'i  zet 
ddwyn  yn  mlaeii  waith  Crist,  mewn  pre 
ethu  yr  efengyl  a  gweini  i  angenrheidiao  ; 
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apostol.  t  Yn  hyn  bn  yn  ddiddarbod,  neu 
yn  ddifater  ain  ei  einioes  ;  trwy  lafurio  yn 
aled,  chwysu  ac  oeri,  ac  efallai  ymattal 

gonnod  oddi  wrth  angenrheidiau,  cysuron, 
ac  ymgeledd  natur,  heb^ystyried  yn  ddigonol 

beth  fyddai  y  canlyniad  o  hyny  i'w  iechyd 
ef.  X  Mynasai  efe  ei  hun,  pe  buasai  bosibl, 

gyfiawni  pob  gwasanaeth  i'r  apostol,  a 
allasai  yr  holl  Philippiaid  ei  wneyd  pe  buas 
ent  yn  bresenol,  mewn  pregethu  yr  efengyl, 
a  gwasanaeth  personol  i  Paul  ei  hun. 

PEN    III. 

Am  ochelyd  y  gau  athrawon. 

'*We[THIAN  fy  mrodyr/bydd- 
wch  lawen  yn  yr  Arglwydd.  c  f  Ys- 
s^rifeiiu  yr  un  pethau  attoch,  J  gennyf 
fi  yn  wir  nid  yw  flin,  ||  ac  i  chwithau 
y  mae  yn  ddiogel. 

a  pen.  4.  8.     2  C.r.  13.  11.      Eph.6    10.      2  Thes    4.  1. 
I  Pedr  3.  S.  b  adn.  3.  pen.  4.  4.  Deut.  12.  13.  a  16.  11. 
\\  Sam.  2.  1.     1  Cron.  15.  2S.      a   16.  10,  31-33.     a  29.  22. 
lCron    30.  26,  27.      Neh.8.   10.     Job.  22.  26.      Salni  5.  II. 
i  32.  II.  a  33.  1.  a  37.  4.  a  42.  4.  a  97.  1.  a  100.  I,  2.  a  149. 
■  E»  12.  2.  3.  a  41  16.  a  61  10.  a  65.  14.  a  G6.  II,  12. 
lloel2.  23.  Hab.  3.  17,  18.  Zepb.  3.  14,  17.  Zec.   10.  7.  Mat. 
».  12.  Luc  I.  47.  Rliuf.  5.  2,  3,  II.  1  Thes.  5.  16.  lago  1.  2. 
|l  Pertr  1.  6-8.    a  4.  13.         c  pen.  2.  17,  18.    2  Pedr  1.  12. 
U).  i. 

*  Weithian,  gan  fod  Epaphroditus  wedi 
cael  ei  adferu  o'i  glefyd  a'i  ddychwelyd 
drachefn  atoch  ;  gyda  Ilawenâu  yn  ei  adfer- 

iad  a'i  ddychweliad  ef,  byddwch  lawen  yn  yr 
lArglwycid  Iesu  hefyd,  gan  gydnabod  yn  Ilawen 

ac  yn  ddíolchgar  mai  efe  a'i  hadíerodd  ac  a'i 
jdychwelodd  ef.  Heblaw  Hawenychu  yn  eich 
cynnorthwyon,  eich  moddion,  a'ch  breintiau, 
byddwch  lawen  hefyd  yn  yr  Arglwydd  Iesu, 
iyn  eich  perthynas  âg  ef,  fel  eich  gogoniant 

â'ch  iachawdw  riaeth :  byddwch  lawen  yn  ei 
gariad,  ei  gymdeithas,  a'i  ofal  ef ;  ac  yn  y 
'bendithion  ydych  yn  gael,  ac  yn  gobeithio 
ieu  cael  eto  ynddo  ac  o  hóno  ef.  t  "  Yr  un 
pethau"  a  ysgrifenasai  efe  at  eglwysi  eraiil, 
ímedd  rhai:  ysyrifenu  yr  un  pethau  ag  a 
ddywedasai  efe  wrthynt  pan  oedd  gyda 
iliwynt,  medd  eraill:  ysgiifenu  yr  un  pethau 
ag  a  barasai  efe  i  Epaphroditus  eu  dywedyd 
Iwrthynt,  medd  eraill:  a  thybia  eraill  iddo 
iysgrifenu  epistol  atynt  cyn  hwn,  yr  hwn 
pydd  yn  awr  ar  goll,  ond  nid  oes  sail 
i  hyny.  %  Pa  fodd  bynag  inae  deall  y  geir- 
au,  nid  oedd  yn  ormod  trafferib,  nac 

'ynflin"  gan  yr  apostol,  ysgrifenu  yr  un 
pelhau  atynt  drachefn  a  thrachefn,  "liin 
ar  lin,  a  gorcliymyn  ar  orchymyn"  i'w 
cadamaa  a'u  hadeiladu  hwy  yn  eu  ifydd  a'u 
proífes.  |j  Ac  idd>nt  hwythau  yr  oedd  hyny 
'ynddiogel"  ac  yn  wir  angenrheidiol,  ereu 
iiargratfu  yn  ddyfnach  ar  eu  meddyliau,  ac 
fer  eu  cadarnâu  yn  eu  crefydd  yn  wyneb  eu 
iliamgylchÌHdau  trallodus  a  pheryglus.  Gwel 
y  gocheliadau  yn  yr  adnod  nesaf. 

2  *  Gochelwch  d  gŵn,  f  gochelwch 
ddrwg-weithwyr,  J  gochelwch  y-^cyd- ioriad. 

J  Di*r.  26.  11.  Ei.  56  10.  Mat.  7.  15.  a  24.  10.  Gal.  5. 
S  2  Tim.  4.  14.  15  2  Pedr  2.  22.  Dat.  22.  15,  e  adn. 
9  Mat  7.  W,  23.  2  Cor.  II.  13.  Oal.  5.  13.  1  Tira.  1.  19. 
:  rin,.  3  |  _6  ,  4  3>  4  Tit  ,  1(;  2  p#d_  2  |S_2o.  J„d. 
.10-13.  D^t.  VI.  8.  /*dD.  3.  Rhuf.  2.28.  G«l.2.  3,4. 
'  &•  I,  0,  6.  Dat.  2.  9    a  3.  9. 

*  Galwai  yr  Iuddewon  ysgornllyd  y  Cen- 
îdloedd    yn    yrbn ;    ond    tybir    niai    y    gau- 
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athrawon  luddewaidd  rhagfarnus  a  hunanol, 
a  feddylir  yma  wrth  yr  enw  hwnw  ;  y  rhai 

fel  cŵn  a  wenieithent  i'r  rhai  a  ddangosent 
barch  a  charedigrwydd  iddynt ;  ac  eto  oedd- 
ynt  yn  wancus,  yn  chwyrnllyd,  ac  yn  barod 

i  gnoi  a  thraflyncu  pawb  a'u  gwrthwynebeut. 
Arferai  y  Rhufeiniaid  gylymu  eu  cŵn  wrth 
ddrysau  eu  tai,  a  rhoddent  ysgrifen  uwch  eu 
penau,  Gochelwch  y  ci  hwn,  a  thybia  rhai 
fod  cyfeiriad  at  hyny  gan  yr  apostol  yma: 
díau  ei  fod  yn  cyfeirio  hefyd  at  Isa.  56.  10 — 
12.  Gweì  hefyd  adn.  19  ;  Rhuf.  16.  18 ; 
Galat.  6.  12,  13;  Tit.  1.  11,  12.  Tybia  eraill 
mai  gwrtiìgilwyr  wedi  troi  yn  gablwyr  ac 
erlidw^r,a  feddylir.  fWrth  ddrwg-weithwyr 
efdlai  y  meddylir  hefyd,  yr  athrawon  a'r 
proffeswyr  hyny,  oedd  yn  gwyro  athrawiaeth- 
au  gras,  ac  yn  eu  cam-ddetnyddio  i  goledd 
eu  hunain  mewn  pechodau,  fel  rhan  o'u 
rhyddid  cristionogol :  neu,  rai  yn  cymmeryd 
arnynt  fod  yn  fawr  dros  y  ddeddf;  ond  yn 

byw  yn  hollawl  groes  i'r  ddeddf :  neu,  rai 
yn  cymmeryd  arnynt  fod  yn  wresog  iawn 
dros  achos  ac  athrawiaeth  yr  efengyl;  ond 
dàn  y  fantell  hòno  yn  terfysgu  ac  yn  drygu 

yr  eglwys  o  ran  cariad  a  heddwch.  J  *'  Y 
cyd-doriad,"  seftoriad  ymaith  y  blaen-groen 
yn  yr  enwaediad;  rhoddai  y  gau-athrawon 
luddewaidd  bwys  mawr  ar  hyn,  er  nad 
oeddynt  yn  tòri  ymaith  eu  chwantau,nac  yn 
golalu  am  farweiddio  gweithredoedd  y  corph  : 

mynent  dori  ymaith  y  Cenedloedd  o'r  eg- 
lwys,  ond  yr  oeddynt  yn  tori  eu  hnnain  ac 
eraill  ymaith  oddi  wrth  iachawdwriaeth, 
trwy  eu  hymddiried  yn  ngweithredoedd  y 

ddeddf.  Dynion  i'w  gochel  yn  dra  gofalus 
oedd  y  rhai  hyn  oll:  tair  gwaith  mae  yr 

apostolyn  dywedyd  "  Gochelwch"  hwy. 
3  *  Canys  yr  s  enwaediad  ydym 

ni,  f  y  rhai  ydym  yn  h  gwasanaethu 
Duw  yn  yr  yspryd,  Jac  yn  ̂gorfoleddu 
yng  Nghrist  Iesu,  k  \\  ac  nid  yn  ym- 
ddiried  yn  y  cnawd : 

g  Gen.  17.  5—11.  Deut.  10.  16.  a  30.  6.  Jer.  4.  4.  a  9. 
26.  Rhut  2  25-29  a  4.  11,  12.  Col.  2.  II.  AMal.  I.  II. 
loan  4  23,  24  Rhuf.  I.  9  a  7.  6.  a  8.  15,  26,  27.  Eph.  6. 
18.  Jud  *20.  i  Gwel  ar  b.  adn.  1.— 7— 9.  S*lm  105.  <!.  Es. 
45.  25.  Jer.  9  23,  24.  1  Cor.  1.  29—32.  Gal.  6.  13,  14. 
*  adr..  4—6.  1  Ped.   1.  23—25. 

*  Nid  oedd  yr  enw  aurhydeddus  o  en- 
waediad  yn  peithyn  mwyach  i'r  rhai  hyn, 
am  nad  oedd  yr  ben  osodiad  hwnw  mwyach 
mewn  grym  ;  cristionogion  weithian  oedd  y 
gwir  enwaediad,  pobl  gyfammodol  Duw,  a 
had  ysbrydol  Abraham:  yr  oedd  cyfiawnder 
y  ffydd  wedi  ei  selio  iddynt  hwy  trwy  en- 
waediad  y  galon,  o'r  hyn  yr  oedd  bedydd  yn 
arwydd  allanol.  Gwel  Rhuf.  2.  25—29;  a 
4.  9 — 17.  Ni  fynai  yr  Iuddewon  deddfol  ac 
anghrediniol  addef  hyn ;  ond  fel  hyn  yr 
oedd  hi  mewn  gwiiionedd.  t  Yr  oedd  y 
cristionogion  yn  gwasanaethn  Duw  yn  yr 
Ysbryd ;  nid  yn  unig  mewn  ifurf  allanol, 

ond  yn  ysbiydol,  a'u  calonau  dàu  drtysgeid- 
iaeth  a  d>lanwadau  yrYsbryd  Glân.  Dichon 

fod  y  geiriau  "  yn  yry>bryd,"  yn  arwyddo 
ysbryd  y  saint  en  hunain,  ac  yn  yr  Ysbryd 
Glàn  befyd,  fel  y  s>lw>d  uchod.  %  Yr 
oeddynt  hefyd  >n  gorfoleddu  yn  Ntíhrist 
IfSi),  Gwrth-ddrych  yr  holl  brophwydulianíth- 
au,  a  Sylwedd  yr  holl  gysgodau  dàn  yr  hen 
oiuchwyliaeth  ;  ac  yn  eu  rhan  ynddo  ef  fel 
yr  Arglwydd    eu  cyfiawnder,  eu  hunig  Gyf- 
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ryngwr,  a  sail  eu  gobaiih  am  gymmeradwy- 
aeth  gyda  Duw,  ac  am  fywyd tragywyd  iol. 
II  Fel  hyn  yr  oeddynt  wedi  ymwrthod  â  phob 
yinddiried  yn  y  cnawd  ;  a  phob  peth  a  allai 
dyn  wueyd  neu  feddiannu,  tra  yo  ddíadgen- 
edLdig  ac  yn  anghiedadyn.  Nid  oed.iynt 
yn  ymddii  ied  rowyach  yn  ngweithredoedd  y 
ddeddf  foesol,  nac  yn  nghyflawniadau  y ddeddf  Seremoniol  chwaith. 

4  l  *  Ac  er  bod  gen'nyf  achos  i  ym- 
ddiried,  íe,  yn  y  ciiá'wd.  f  Os  yw 
neb  arall  yn  tybied  y  gall  ymddiried 
yn  y  cnawd,];  myfi  yn  fwy  : 

l'ì  Cor.  11.  18-22. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  drwy  ymwrthod  âg 
ymddiried  yn  y  cnawd,  yn  ei  gyd-raddn  ei 

hun  â'r  Cenedloedd  dychWeledig  chwaiih, 
megys  pe  na  buasai  gäiidrfo  ddim  o  natur 
aHauol  a  seremoniol  iymddiried  ynddo  mwy 
na  hwythau;  t  oblegid  os  oedd  neb  arall  o'r 
Inddewon,  ac  yn  enwedig  y  gau-athrawon 
íuddewaidd,yntybied  yn  eu  dychymmygion 
deddfol  y  gallerit  ymddiried  yn  y  cnawd,  ac 
yn  y  rha;>oriaeth  oedd  ihyiígddynt  hwy  â'r 
Cer.edlocdd  ;  }  ̂a-'lai  yr  apòstol  brofi  fod 
ganddo  ef  fŵy  o  bethau  feily  i  vmddiried 

ynddynt,  nä'r  rhan  fwyaf  o  hoiiynt  hwy. 
Ty  bia  rhai  fod  yr  apostoí  yma  yn  cyfeirio  at 
ryw  berson  neillduol  ynmhlith  y  Pilippiaid, 
yr  hwn  oedd  yn  eeisio  eu  deuu  hwynt  oddi 
wrtli  Gristionogrfeth  at  IuddewHeth  ;  ac  iìmì 
oedd  y  person  hwnw  ei  hun  ond  prösclyt  i'r 
grefydd  Inddewig,  ac  nid  luddew  o  waedol- 
iaeth  ;  ac  fel  hyny  yr  oedd  gau  Paul  fwy 
i  ymddiried  ynddo  ac  i  ymffrosiio  o  honô, 

na'r  person  hwnw.  Nid  "  achos  i  ymddir- 
ied"  ger  bron  Duwmae  yr  apostolyn  feddwl ; ond  achos  i  ymddiried  mewn  eymhariaeth  i 
eraill,  ag  oedd  yn  tybied  y  gallent  ymddiried 
yn  y  cnawd,  yn  eu  breintiau  a'u  cytlawniad- an  seremoniol  a  deddfol. 

5  m  *  Wec|i  enwaec]u  arnaf  yr  Wyth- 
fed  dydd,  "fo  genedl  Israel,  °\o 
lwyth  Benjamin,  ̂ ||yn  Hebrëwr  o*r 
tlebreaid ;  §  yn  ol  y  ddeddf  ?  yn  Phar- 
isead ; 

».  Oc.  17  12.  I.uc  2.  21  r..an7.  21-24.  n  Act.  22. 
3.  2  Cor.  II.  22.  oRhuf.  ll.l.  p  Cn.  14.  13.  a  40 
15.  a4l.  12.  I  Sam.  4.  6.  J»na  I.  9.  Act.  6.  1.  2  Cor.  II. 
22.         q  Aat.  23    6    a  2G.  4,  5. 

*  Arnfrehitiau  allanol,  yr  oedd  ef  wedi 
cael  ei  enwacdu  yn  ddyledus  yr  wythfed 
dydd,  yn  ol  y  ddefod  a  gorchymyn  Duw. 
Gen.  17.  12.  Byd(Ui  yr  Iud.iewon  yn 
rhoddi  pwys  mawr  iawn,  nid  yn  unig  ar  y 
ddefod  o  enwaedu.ond  hefyd  at  yramser  o'i 
«hyfìawni ;  sef  yn  gymhwys  ar  yr  wythfed 
dydd.  Yn  y  cytieitiiiadau  Groeg  a  Samari 
tanaidd  o  Bùni  Llyfr  Moses  ( Pentateuch) 
dy.vedir  fod  chwanetíiad  yn  Gen.  17.  14,  fel 
hyn: — Y  pìentyn  ywrryw  yr  hwn  nid  en- 
waedir  ar  yr  wytht'cd  dydd,  a  dòrir 
ymaith  o  fysy  ei  bobl.  +  Nid  proselyt  o 
Mith  y  Cenedloedd  oedd  yr  apostol,  eithr 
Inddew  (iikdryw  o  dad  a  imm  ;  a  gaüai 
olrhain  ei  achui  yn  ol  yn  anftaeíedig  hỳd 
Ahraham.  J  Yv  oedd  ef<-  o  Iwyth  Benj.tinin, 
yr  hwn  a  ddeilliodd  o  Rachel,  gwraig  hoti  a 
riewisedig  Incob  ;  ac  yr  hwn  Iwyih  ni 
wrthgiliodd  erioed  oddi  wrth  addoliad  Duw 

yn  y  rieml,  fel  y  gwnaethai  y  rh«n  fwyaf  o'r 
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Ilwythau  eraill.  ||  Yr  oedd  efe  yn  H^biëwr 

o'r  Hebiëaid  :  hyny  yw,  yn  Hebrewr  pur  c 
dad  a  mam,  àc  felly  ÿn  ol  o  genedlaeth  i 

genedlaelh,  fel  y  sylwyri  o'r  blaen.  Nii 
Inddew  Groegairid  (Hellenist)  oedd  efe,  1 

hwn  y  gelliri  meririwl  ei  fod  fel  y  cyfryw  ÿ'n 
Ilai  ei  zîl  dros  y  ddeddf ;  eithr  Jlebrëwr  o'i 
farh  hyny  o  Hebreaid  a  arferent  yr  Iaith 
Hebraeg  yn  eu  haddoliad  yn  y  synagog 

5  Yr  oedd  efe  heiyd  o  díiygiad  i'fynu  a 
phroffes,  yn  Pharisead  ;  y  blaid  fafíiÿfaf  o'i 
holl  bl.idiui  luddewig,  yn  eu  cytlawniad  i 
gyfraith  Duw  a  thraddodiadau  y  tadau,  m 
hefyd  o  holl  ddefodau  y  ddeddf  seremoniol 
Hon  oedd  blaid  enwocaf  hefyd  am  ddysg.  id 

iietn,  gwyhodanth  o'r  ysgrythyrau,  a  chyfrif 
i^d  o  sanctfiddr  wydd :  ac  yr  oed.i  ei  dac 
o'r  olaid  hono'i  fhen  ef.     Act.  23.  6. 

6  r  *  Yn  ol  zel, s  yn  erüd  yreglwys 

'fynol  y  cyfiawndersyddyn  yddeddf 
yn  ddíar^yhoedd. 

r  2  Sara,  21.  2.  2  Breu.  10  16.  Act.  21.  29.  Rhuf.  10.2 
G*l.  I.  13,  14.  «  A.-.  8  3.  *  t».  I,  fcc  »  22.  3,  4.  a  26 
9.  10.  I  Cr  15.  9.  I  Tìjj.  I.  13.  t  M^t  5.  29  *  23.  'J6 
.Marc  10.20,21.  Act.  26.25.  RLuf.  7.9.  «9.  31,  32 

a  10.  2—5. 

*Äc  nid  peîhau  bychain  a  diwerth  oedd  3 
breiiitiau  uchod  (adn  5)  yn  ei  olwg  ef  chuaiit 
nn  am.ser  ;  oncl  yr  oedd  efe  yn  wresog  ia*i 

drosiynt;  ac  mewn  "  zêl"  chwilboeth  yi 
èrlid  y  ciLstionogion  gyda'r  creuloned* 
mwyaf,  am  fod  eu  hegwyddorion,  eii  haih 
'awiaeth,  a'u  piotìes  hwy  yn  hollawl  groe 
i'reiddoef:  +  Ac  yr  oedd  ei  I10II  yinai  wedd 
iad  eí'  yn  «llfrnol,  mòr  gydfturnol  <â  llythyrei 
y  ddeddf,  fel  yr  oedd  yu  gwbl  ddiargyhotítM 
a  diachwyn  arno,  o  ran  y  fatli  hyny  o  gyfiawu 
der.  O  ran  cjfìawi.der  y  ddeddf,  y  foeso 

a'r  seremoniol,  nid  oedd  ei  gydwybod  ei  hai 
yn  ei  gyhuddo,  ac  riis  sjallai  ueb  eraill ;  a  thyb 
iai  ei  fod  yu  gwneyd  gwasanaelh  i  DdövJ 
wrth  e»Iid  yr  eglwys. 

7  *  Eithr  y  pethau  u  oedd  elw  i  mij 
fy  rhai  hynay  a  gyfrifais  i  yn  gollec 
er  mwyn  Crist. 

u  arln  4-6,  8—10.  Gen.  19.  17,  26.  Job  2.  4.  Diar.  13 
3.  a  23  23.  Mat.  13  44—16  a  16.  2(5  Luc  14.  26,  33.  |  lí 

S    a  17.  31-33.  Aet.  27.   1S,  19,  3S.  Gal.  2.  15,16.  «5.  2-f 

*  Yn  yr  amser  g>  nl,  yr  oedd  Paul  fel  y 
holl  luddewon  anianol  a  deddfol,  yu  tybiei 

fod  y  pethau  UL-hud  a  enwyd  yn  elv 
;ic  yn  lantais  faur  iddo  yu  ei  fater  ys 

brydol,  m*gys  yn  dìigonol  i'w  gyfiàwẅ 
a'i  gymmeradwyo  ef  ̂ er  bron  Duw  yn  y  ùèi 
oedd  :  t  ourt  pan  argyhoeddwyd,  ygoh-ütfyd 
ac  y  gnlwyd  ef  trwy  ras,  newidiodd  e 
feddwl  efyn  rhyfedd  iawn  ;  gwelodd  nai 
oedd  yr  holl  freintian  alianol  hyny  on 
peihau  gweigion,  dittygiol,  a  hollawl  ddiles 
ymddiiied  ynddynt:  i'e,  gwelod<l  en  bod  yi 
niweidiol,  ac  yn  golled  iddo,  tra  yro.ddvn 

yn  ei  gadw  ef  odìi  wrth  Gii'st;  a  chyírifou 
hwynt  felly  er  niwyn  Crist;  nid  yn  oni 
pau  alwyd  et  gyritaf,  ond  felly  yr  oedd  y 
eu  cyfrif  o  hyd,  wedi  blynyddoedd  o  l»lt 

caled  a  dyod'defiadan  mawrion  yn  aon< 
Crist.  Mi  a'u  bwriais  ymaith,  fel  y  gwn 

morwyr  àg  eiddo  a  gyfrihd  o'r  blaen  y 

wcrihfawr,  rhag  iddo  fod  yn  achos  o^gol 

bywyd  iddynt  vn  y  'storom  :  felly  y  detr 

yddir  v  gair  zêmia,  colled,  yn  Aci.  27  2. 

Mae  y'ptllder  mwyaf  rbwng  elw  a  choUeO, 
a  chyu.maint  a  hyuy  y  w  y  cyfnewidiad  a  wn 
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.ras  Duw  ar  rìdyn  dcdrìfol:  tybied  yr  PŴ^Jf^'- 
Panl  vn  ei  anuwyborìaeih,  fûd  ej  freimiau  je.  «64.^ 
luddewig  yn  elw  idrto,  nid  oeddynt  felly 
mtun  gyyirionertd  \  colíerì  oeddynt  mewn 

ionerìrì,  a  dae.thy.ntau  o'rdiwerìrì  i  wybo  I 
tiyny,  ac  i  wybod  hefyrì  yn  sicr,  mai  Ciist 
'i  pethau  oedd  y  gwir  elw. 

8  *  le,  xyn  ddíameu,yr  wyf  hefyd 
yn  cyfrif  pob  petli  yn  golled  2  f  o 

íierwydd  ardderchowgrwydd  gwybod- 
ieth  Crist  Iesu  a  fy  Arglwydd  :  b  \  er 
mwyn  yr  hwn  y'm  colledwyd  ym 
mhob  peth,  ||  ac  yr  wyf  yn  eu  cyírif 
yn  cdom,  fel  vr  dynnillwyf  Grist, *  Num.  14.  30.    Salm  126    6.    I.uc  11.  20.    1  Cor    9.  10. 

loan  2.   19.  y  Act.  20r  24      Rl.uf  8.  18.  i   adD.   (0. 
R».53.1I.  Jer.  9  23,  24.  Mat  11  25-27.  a  16.  16,  17. 
Luc  10.  21,  22.  loao  14.  7,  20.  a  16    3.    a  17.  8     I   Cor    2.  2. 

~  4  4,  6.  Gal.  I.  16.  tí,>h.  1.  17,  18.  a  3.  8.  9.  i8,  19. :ol.  5».  2,  3.   1  Pedr  2.  7.  2  Pedr  1.3.   a  3.    13.  1  loan  5.  20. 
Luc  1    43.      a  20    42-44.      loau  20     13,  V8.  6  üiyel  ar 

.tin.  7.— Mat.  19.  27—29.  1  Cor.  4.  9—13.  2  Cor    11    23—27. 

"         4.  6.  c  I   Bren.  U.   10.    2  Bren.  9.  37     Job    20.  4 
il.l.  f   3.  d  Mai.  13.  44-46    Heb.  13    17.   I  Io4n   I    3. 

*   Ië,  yn   awr,   werìi    blynyddoedd   o  wy- 
îodaeiít   a  phrofiad  am    tíorrìd   yr  efengyl  o 
achawrìwriaeih  trwy  Iesn  Grist  yn  unig,  yr 
>edd  yr  apostol  can  beiled  o  nevvid  ei  íeddwJ 
im   y  mater    hwn,  fel  yr  oerìd    o  hyd    yu 
J.arâu  i  gyfrif  pob    beth   yn    golled,   nid   yu 
inig  y  breintiau    uchod,  ond  hefyd  pob  peth 
t  ẁnaethai  efe,    mewn    iibrdcl   o  ufurìrì-dod 
ristionogol  a  moesol   er   pan  ddychwelasid 
rf,  er  bod  hyny  yn  llawer  mwy  a  gwell,  nac 
i  allasa^ai  yr   un  Iuddew  deddfol  ymtfrostio 

hóno.     fYr    oecid    yn   cyfrif  hyn   oll,  yn 
ìghyd    â  phob  mwynimt   byrìol,  yn  golìed, 
newn  cymhariaeth  i  wybodaethdra  goruwçh- 
asrorol   Crist  lesu  ei  Arglwyclci:  fel  yr  unig 
jtVaredwr  mawr,  yr  hwn  yr  oerìrì  efe  yn  os- 
jngerìig  yn  hòni  hawl  ynrìrìo,  acynymddir- 
í'd   ìrìrìo   fel  ei  Arglwydd,  yn  ol  datgurìrìiarì 
;rasol  yr  efengyl  o  hóno.      %  Mewn  cymhar- 

aeth  i  Giist,  yr'oedd  efe  yn  cyfrif  pob  peth n   golled   ac    afles  ;  ac   er  niwyn    Crist,  yr 
l»e<id  ere  wedi  cael  ei  goilcrìu  yn  mhob  peth 
vedi  ymwrthod  â'r  holl  bethau  y    buasai  efe 
B   ymrìrìirierì    ynrìrìynt,  a   cbwedi  bwrw  ei 
itu   yn  becharìur  noeth,  tlawrì,   ac  euog,  ar 
^rist  a'i  iarhawrìwriaeth    rarì  a   rìigonol    ef. 
rìae  yn  rìra  thebygol   hefyrì,  forì  Paul  wedi 
jael   ei  esgymwno   gan   yr.Iuddewon,  neuo 
'i  if  ei   fod   wedi    cael    ei   yspejlio  o'i  fedrì-. 
ninau    o    herwydd    ei    grefydrì  :  gwyrìdom 
nieyd    hyny  â    Hebrëaid    crediniol    eraill, 

ai  atgas   gan  eu  cyrì -wlarìwyr  na'r  apostol. 
Ifib.    io.    33,    34.    |]  Ond  nid   oerìrì  efe  yn 
ytrif  y  pethau  hyny  o!l  ond  niegys  lòm,  neu 
•tha*  h  a  cbflid  i  gŵn,fel  yr  arwyrìrta  y  gair 
hubaìa,  ac  yr  oedrì  yn  ymarìael  a  hwynt  yn 
awt-n,  fel   yr  ennilíai  Grist  y  perl  gwerth- 
■twr,    yr    i,\vn  yn   unig  a  ailai  ei  wneyrì  ef 
n   gyroethog,  mi   anrhydedrìus,  ac  yn    ber- 

'auh  ddedwyrìcí  byth. 

9  *Acy'm  ccair /ynddoef  ̂ f  heb 
ynghyfiawnder  fÿ  hun,  Ayrhwn  si/dd 

'r  gyfraith,  |  ond  yr  hwn  sydd  ttwy 
\Md  Oist,  { ||  sefy  cyfircWnder  sydd 
J  Dduw  trwy  flTydd  : 
ì      •  Gen.  7    23.  Oe.u    Í9    3,  4.    Heb    <S    18.   1  Pedr  3    19, 
i  /  Owel  a'  Rluf  8.1.  „  |(j.  7.  í  Cor.   I     30    2  Cor.  5 

Jj-  gaduü.    IBreu.b.  4«.     2  Cr.,u    32.  25.  Jeh  9    31. 

10.    14.  15.    a  15.  14-16.    a  42.  5,  B.    Salm  14.  3. 
i  130    3,  4.  a   143.  2.     Preg.  7.  20.   E»    6.  5.    a  53. 
6  Mat.  9.  13  Uliuf.  V.  31,  32.  a  10.  1-3  2TÌ.D. 

i.  ».      iii.  3.  5.     iigo3 .2.     Iloan    1.8-10.  h  Deul    27. 

'16.  Luc  10  25—2»  Rh.ut'.  3.  .»,  'Uì.  H  4.  13—15.  a  7.  6—13. 
a  8  i.  a  10.  4,  6.  Oal  3.10—13,21,22.  laço  2  9—  II. 
1   ioar.  3.  4.  t  Salui  71     5,  16.      Et.  45    24.  25.    a  46     13. 
a  53.  11.  Jer.  2.V  6.  a  33  16.  Danf  »  24.  l.,o  16.  8-11 
Rl.uf.  1.  17.  a  3.  21,  22.  a  4.  5,  6  13.  »5,21«  %  10  3,6 
10.  1  C»r    1    30.  ,'iCíf.  5.  21.  Gal.  2     16.  a  3    II.  2  P»(ir  II. 

*  iJrif.  unig,  a  mawr  rìrìymuirìarì  yr  apos'oí 
oerìcl,  ei  gnel  yn  Nghrist;  ynrìrìo  ef  mewn 
bywyrì,  yn  awr  angan,  ac  yn  nyrìrì  y  farn  ; 
fel  y  caed  N-oah  yn  yr  Arrh,  pan  ysgnbndd 
y  dylif  ymaiih  fyd  o  anghr^rìinwyr ;  fVl  y 
caed  Lot  yn  Soar,  pan  losgwyd  y  Sorìoiniaid  ; 
ac  fel  y  cairì  y  llorrnrìrì  yn  y  Norìrìfa,  p^n 
fyddai  y  rìîalyrìrì  yn  ymofyn  am  ei  waerì  ef. 
Dymunai  ei  gael  ynrìrìo  ef  hefyd,  mewn  nn- 
deb  bywiol  ac  ysbrydol  âg  ef,  fel  aelod  o'i 
gorph  dirgeb'rìig  ef,  ac  yn  gynnwyserìig  yn- 
rìrìo  ef  gyrìa'r  holl  saint,  fel  Pen  cyfammorìol. 
+  Fel  hyny  ca'i  sefyll  ger  bron.  Dnw  yn  y 
firn,  nirì  yn  ei  syfiawnrìer  pereonol  ei  hun, 
yr  hwn  ar  y  goran  nid  oerìd  ond  anmher- 
tfaith  iawn  yn  ngwyueb  gofynion  m.an\\I 
cieddf  l)uw;  j  ond  yn  y  cyfiawnrìer  íydíí 
trwy  ffyrìd  Crist,  neu  gyfiawnder  Crist  yn 
gyfriferìig  irìrìo,  ac  wedi  ei  rìrìerbyn  trwy 
rfyrìrì  ganrìrìo :  ||  y  cyfiawnrìer  sydd  o  rìrefniarì 
a  chymmerarìwyaeih  Duw,  ac  o'i  gyfrifwd  ef 
i  rycìrìhau  pecharìur  oddi  wrth  gondemniad, 
ac  i  rorìrìi  hawl  iddo  i  fywyd  traeywydrìawl 
mewn  ftbrdd  o  grerìu.  Fel  hyn  maeyrapos- 
rol  yn  ymwrthod  â  phob  peth  ynddoei  hun, 
cyn  cael  gras,  a  chwerìi  cael  gras;  ac  yn  ym- 
rìdiried  yn  hollol  yn  Nghrist  a'i  gytìawndçr 
mawr  a  digonol  ef. 

10  *Felyr  Äadnabyddwyfef,  '+a 
cliymdeithas  ei  ddíoddefiadau  ef,  ||  gan 
fod  wedi  fÿ  nghyd-fíurfio  ai  farwol- aeth  ef ; 

k  Gwel  ar  z.  adn.  8.— 1  loan  2.   3,  5.  /  Io.n  5    21  — 
29.  a  10.   18.    a  11.  25,  26      Act.  2.  31-38.    Rhuf.  6.  4-11. 

10,  11.     I   Cor    15.  21—23.     2  C«r.  1.  10. 
13    4.  Eph.   I     19-21.    Col. 

13. 
i  3.   1.    lTh 4;  14 

I  Pedr  1  3.  a  4.  1,2.  Dat.  1 .  18.  »*Mat.20.  23' 
Rhul'.  6.  3.  5.  a8  17,29.  2  Cor.  1.5.  Gal  2.  20  Col  1. 
24.  2  Tim    2.  11,  IV.  I   Pedr  4.  13,  14. 

*  Heblaw  "  enuiil  Crist,"  (adn  8.)  a'i"gael 
ynrìdo  ef"  yn  y  diwerìd  (arìn.  9.);  mae  yr 
apostol  yn  biraethn  hefyd  yn  y  cyfamser, 
am  "  arìnabyrìdiaeth"  gynnjdrìawl  a  phrof- 
iarìol  o  iióuo  ef,  yn  ngogouiant  ei  bersnn  a'i 
wyrìrìau  ;  +  ac  yn  efíaith  a  "grým  ei  adgyf- 

orìiad  ef,"  fel  P^n  y  cotph,  yn  adnewydrìu  ei 
enaicl  ef  mewn  sancteirìrìi  wyrìrì,  ac  yn  carì- 
arnâu  ei  obiith  gorfolfrìrìus  ef  arn  fywyrì  ira- 
gywyddol.  ar  ̂ ail,  a  thrwy  rinwerìri  yr  f»d- 
<4yfodiarì  hwnw.  %  Hiraethai  hefyrì  am"  gym- 

deithas  ei  ddyodrìefiarìan  ef;"  trwy  fa'iw- eicldìad  ei  nauir  becharìurus,.  a  thrwy  rìdy- 

orìrìef  gelyniaeth  y  byrì  yn  amyneddgar  ér'  éi 
fwyn  ef„  ||Fel-hyn  byrìrìai  "werìi  ei  «yrì- 
ífurfio  â'i  farwoUeth  ef ;"  trwy  farw  i  bech- 
orì  a  byw  i  Drìirw  :  ac  hèfyd  trwy  rorìrìi  ei 
fywyrì  i  lawr,  Ye,  ei  gri-eèhoeüo  os  bydrìai 
raiii, -fel  y  crof-siioeliwyrì  yntu],er  mw\n,  ac 

yn  ngwasanaeth  ei  Arglwydd  a'i  Iach.iu^.ui bendigerìig. 

I I  *  Os  "  mewn  un  modd  f  y  gall- 
wn  °{{yrhaeddvd  ad°;yfodiíui  y  meirw  : 

77  S  ím  49  7.  Act."27.  12.  Rhûf.  II.  14.  1  Cor  9.  Tl,  27. 2  Cor.   II.  3.     V  Thes.  3.  5.     2  Thes.  2.  3.  o  Luo  14    14 
«  20.  35.  36.  lodö   11.  21    Aot.  23.  6.  II eb.  11.  35. 

*Avr»can    a    rìyben    gwastarìol  yr    apostol 
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oedd,  yn  yr  holl  bethan  uchod,  a  thrwy  bob 
moddion  o  drefniad  Daw;  tgallu  cyrhaedd- 
yd  adgyfodiad  y  meirw  ;  sef  y  perffaith 

sancteiddrwydd  a'r  dedwyddwch  a  fydd  i 
holl  blant  Duw  yn  yr  adgyfodiad,  pan  gyfod- 

ir  eu  cyrph  hwynt,  mewn  ail  undeb  â'u  hen- 
eidian,  i  fywyd  tragywyddol  yn  y  nef.  Fel 
y  bydd  morwyr  yn  gwynebu  pob  ystormydd, 
ac  yn  arfer  pob  moddion  igyrhaedd  yr  hafan 
a  ddymunant;  felly  yr  oedd  yr  apostol  trwy 
bob  moddion,  yn  amcanu  ac  yn  cyrchu  at 
ystâd  berffaiih  adgyfodiad  y  meirw.  Nid 
oedd  efe  yn  ammau  am  y  diwedd  da  wrth 

ddy wedyd  "  os"  yn  y  fàn  hon  ;  ond  dangos 
yr  oedd  efe  beth  oedd  ei  amcan,  yn  ei  ym- 
wrthodiad  â  phob  peth  ynddo  ei  hun,  ac  yn 

ei  waith  yn  dyoddef  ei  holl  drallodion  a'i 
brofedigaethau  :  ac  fel  hyn  mae  yn  dysgu  i 
ninnau,  pa  fodd  i  gyrhaedd  yr  un  diwedd 
dedwydd. 

12*  Nid  fel  pe  bawn  p  wedi  ei  gyr- 
haeddyd  eisoes,  *  neu  fod  eisoes  wedi 
fy  mherfFeithio ;  r  f  eithr  dilyn  yr  wyf, 
l  fel  y  gallwyf  *  ymaflyd  yny  peth  hwn 
hefyd  yr  'ymaflwyd  ynof  gan  Grist Iesu. 

•  adn.  13.  16.  Salra  119.  5,  173-166.  Rhuf.  7.  19—24. 

Gal.  5.  17.  lapo  3.  'ì.  q  Job  17.  9.  Salra  13».  8.  Diar  4. 
18.  1  Cor.  13.  10.  2  Cor.  7  I.  a  13.  9.  Eph.  4  12.  Heb.  12. 
23.  a  13.  21.  1  Pedr  5.  10.  2  Pedr  1.  5—8.  a  3  18.  rado. 
14.  Salm  42.  I.  *  63.  1—3,  S.  a  84.  2.  a  94.  16  Es.  51.1. 
Hos.  ê.  3.  I  Tbes.  5.  15.  1  Tim.  5.  10.  a6.  II.  Heb.  12.  14. 
1  Pedr  3.  11—13.  «adu.  14.  1  Tim.  6.  12.  t  Salm  110. 
2,  3    Act.  9.  3-6,  15.  Eph.  1.  4.  2  Thea.  2.  13. 

*  Rhag  i  neb  ddy wedyd  fod  Panl  yn  ym- 
ffrostio  ei  fod  eisoes  wedi  cyrhaeddyd  per- 
ffeithrwydd,  mae  efe  yn  addef  nad  oedd  eto 
wedi  cyrhaeddyd  y  cyfry  w  ystâd  ddedwydd  : 
tond  yr  oedd  efe  yn  dilyn  ar  ei  yrfa,  ac  yn 

ymgeisio  at  hyny  â'i  holl  egni,  a  tbrwy  bob 
moddion,  fel  y  rhaia  redent  mewn  gyrtêydd, 
ac  a  ymdrechent  rnewn  campiau  eraill,  yn 
mhlith  y  Groeginid  gynt.  jFel  y  gallai  gym- 
meryd  gafael  yn  y  bywyd  tragyw)ddoî, 
dyben  *>  gael  pa  un  yr  ymafaelwyd  ynddo  ef 

ar  y  cyntaf  gan  Grist  Iesu  yn  ei  allu  a'i  ras, 
y  cipiwyd  ef  fel  pentewyn  o'r  tân  ;  ac  y 
cymmerodd  Iesu  feddiant  o  hóno  i'w  achub 
ef  byth  bythoedd.  Yr  ymajiwyd  ynof: 
dywed  Pool  fod  yma  gyfeiriad  at  y  rhai  a 
redent  mewn  gyrfa  gynt,  un  yn  ymafiyd  yn 

y  Uall  i'w  dynu  ar  ei  61,  i  ennill  y  gamp  yn 
gystal  âg  ef  ei  hun. 

13  *  Fbrodyr,ttnid  wyffìynbwrw 
ddarfod  i  mi  gael  gafael :  f  ond  x  un 
peth,  \  gan  v  anghofio  y  pethau  sydd 
o'r  tu  cefn,  z  ||  ac  ymestyn  at  y  pethau 
o'rtu  blaen, 

«  adn.  8,  12.  ;-er»  1  18-21.  a  4.  11—13.  s  Stlra  2? 
4  I  nc  10  42.  2  P*<lr  3  8.  y  Salro  45.  10.  2  Cor.  5.  16 
Heb  6  1.  t  peo.  2.  12.  Rhuf.  15.  23-J9.  1  Cor.  9.  24— 
27.   Heb    12.  1,2. 

*  Beth  bynag  oeld  eraill  yn  mhlith  y  gau- 
athrawon  luddewaidd  yn  ymffrostio  o  hóno, 

mae  yr  apostol  yn  addef  yn  rhydd  i'w  frodyr 
yr  ail  waith,  nad  oedd  efe  ddim  yn  bwrw  ei 
fod  eto  wedi  cyrhaedd,  a  chael  gafael,  yn  y 

'stâd  o  berffaith  sancteiddrwydd,  mwy  na'r 
ystâd  o  berffaith  ddedwyddwch.  Os  nad 
oedd  Paul  wedi  cyrhaedd  hyn,  ofer  i  neb 
crefyddwyr  yn  ein  dyddiau  ni  freuddwydio 
a    tbaern,   fod    perffeitbrwydd    dibechod  yn 

gyrhaeddadwy  yn  y  bywyd  hwn.  t  Ond  yr 
oedd  "  un  pefh,"  neu  yr  un  peth  hwn  o 
berffeithrwydd,  yn  ei  olwg  ef  o  byd,  fel  y 
cyrcb-nod  yn  ngolwg  y  rhedegwyr  gynt; 
j  ac  yn  ei  holl  yrfa  yr  oedd  fel  hwytiian  yn 
anghofio,  neu  yn  troi  ei  gefn  ar  y  pethau  y 
buasai  yn  ymddiried  ynddynt  gynt,  ||  ac 

yr  oeddyn  ymestyn  â'i  holl  egni  at  y  pethau 
o'r  tu  blaen,  y  sancteiddrwydd  a'r  dedwydd- 
wch  yr  oedd  efe  eto  heb  eu  cyrhaeddyd. 
Mae  yn  ddiammau  bod  yr  apostol  yn  cyfrií 

ei  sancteiddrwydd  a'i  ddyledswyddau  crist- 
ionogolwedi  cael  gras,  yn  mhlith  y  "  pethaa 
o'r  tu  cefn,"  yn  gystal  a'r  pethau  oedd  ganddo 
cyn  cael  gras  ;  ac  yn  ymestyn  at  ychwaneg 
o  berffeithrwydd  yn  y  pethau  hyny  nag  oedd 
efe  erioed  eto  wedi  gyrhaeddyd. 

14  *  Yr  ydwyf  yn  a  cyrchu  at  y 
nôd,  f  am  gamp  b  uchel  alwedigaeth 
Duw  yng  Ne,hrist  Iesu. 

a  Luc  16.  16.  2Cor.  4.  17,  18.  a  5.  I.  2  Tim.  4  8.  Dat 
3.  21.  b  Rhuf.  8.   28-30.     a   9.  23.  24.      1  Th*a.    2.  12 
2  Thes.  2.  13,  14.  Heb.  3.  I.  1  Pedr  1 .  3,  4,  15.  »5.10 
2  Pedr  I.  3. 

*  Nid  oedd  efe   yn   edrych  o'i  ol,  nac  yr 
ddiog  yn  ei  yrfa  ;  ond  yn  cyrchu  at  y  nod  5 
llygád  diysgog,ac  â  rbediad  cywir,  dyfal,  ac 
ymdrechgar:   t  a'r  nod    yn    ei    olwg    oedd 
camp    uchel    alwedigaeth    Duw   yn  Nghrisi 

lesu ;  sef  y  dedwyddwch  a'r  gogoniant  oedd 
yn  ei  aros   yn  y  nefoedd.     Gall  y  geiriau  y% 
Nghrist  lesu  fod  yn  perthyn  irgamp,  nei 
i  uchel  alwedigaeih  Duw,   yr  un   a  fyner 
neu  yn  wir  i  bob  un  :    yn  Nghrist  Iesu  ma< 

y  gamp  i'w  chael,  ac   yn   Nghrist  Iesu  ma« 
yr  uchel   alwedigaeth  i'r  gamp  hefyd.     Ma<| 
yma  o  hyd    gyfeiriad    prydferth  iawn    at  U 
campiau  Olympaidd  gynt,  yn   enwedig  at 3I 

rhedegwyr  traed,  y   rhan  enwocaf  o'r  camp| 
iau  hyny;  lle    byddai  y  goron  wobrwyol  ytl 
cael  ei   rhoddi    mewn   lle  amlwg   ar  ben  yij 
yrfa,   fel  y  bywiocêid  yr  ymdrechwyr  wrtl 
ei    bod   o  hyd    yn  eu    golwg.    Tybia   rhai  j| 
byddai   rhai    gwobrwyon    mwy    ardderchoJ 
na'u    gilydd,    i'r    rhedegwyr    gorau  ;  a  boc 
Paul   yma  am  fod   yn    gristion  o'r    fath   ar| dderchocaf,    ac     fel    hyny    ennill    y     gamd 
u  wchaf.  Uchel  alwedigaeth  Duw  yn  Nghris 

Iesu :  tybir  fod  yn  hyn  gyfeiriad  at  y  rhai  í| 
safent  ar  le  nchel  ar  ben  yr  yrfa,  ac  a  alwenl 
y  rhedegwyr  wrth  eu  henwau,  gan  eu  hannoj 
hwynt    i    redeg    yn  egnîol  trwy  ddangos  1 
goron   iddynt.    Tybia   eraill    mai    cyfeiriat 
sydd    yma    at   y  cyhoeddiad  a   wnaid    cyí 
dechreu   yr   ymdrech,  yn  gwahodd  dynion 

ddyfod  i  redeg  am  y  fath  a'r  fath  wobrwyon 
mae  pob  un  o'r  ddau  yn  ateb   yn   bnrion  i' 
cyhoeddiad  cyffredinol  a  wnair  yn  yr  efengyl 

am  y  gamp  a'r  gwobrwy  nefol. 
15  c*Cynnifergan  hynnyagydyn 

berífaith,  d  f  synniwn  hyn  :  |  ac  os  yd 
ych  ynsynied  dimynamgenach/||hyi 
hefyd  a  ddatguddiaDuw  i  chwi. 

e  Rhuf.  15.  1.  1  Cor.  2  6.  a  14.  20  Col  1 .  28.  «4.  1 
2  Tim.  3.  17.  Heb.  5.  14.  Ugo  I.  4.  I  loan  2.  5.  d  ad 
12-14.  Gal.  5.  10.  e  Salui  25.  fJ,  9.  Diar.  2.  2-«.  » 
5,  6.   Et.  35.  8.   Luc  11.    13.  Ioan  7.  17.  lago  1.5. 

*  Cynniler  ag  oedd  a'r  gwaitb  da  wedi  ( 
ddechreu  ynddynt,  (pen.  1.  C)  ac  felly  y 
berffaith  raewn  egwyddor,  ac  mewn  cyjr 
hariaeth  i  eraill  yn  eu  cyfiwr  anianol.  «» 

oedd  yr  apostol  ei  hun  yn  berffaith  yn  ystj 

fanylaf  y    gdr;    (adn.   12.)  a  díamman  
na 



Gelynion PHIL.  III. croes  Crist. 

>edd  neb  o'r  Philippiaid  wedi  cyrhaedd  mwy 
)  berffeithrwydd    nac    ef :    felly   rhaid  i  ni 
Idëall  am  berffeithrwydd  yma  mewn  ystyr 
ryfaddasawl,  neu  gymhariaethol;    enw    yw 
[  roddir   ar  y  sainî,  i'w  gwahaniaethu  oddi 
vrth  bechaduriaid  di'adgenedledig.        "  Syn- 
wn  hyn;"  na  thâl  ein  cytìawnderau  ni  ein 
mnain   ddim  ger  bron   Duw  ;  y  dylem  ym- 
vrthod  â  phob  peth  o'n  heiddo   ein  hunain 
el   tòm    a   cholled ;  mai   adnabod    Crist,  ei 

nnill  ef,  a'n  cael  ynddo  ef  a'i   gyfiawnder, 
rvr  yr   unig  ffordd  i'n  hachub  ni;  a  syniwn 
lad  yw    cyrhaeddiadau  presenol   y  gorau  o 
ìonom  ond  isel  a  bychain  iawn;  a  syniwn  i 

'mestyn    at  y  pethau   o'r  tu  blaen  â'n  holl 
:gni,  nes  cyrhaedd y  gamp  uchel  alwedigaeth 
3uw  yn  Nghrist  Iesu :  syniwn,  neu  gydsyn 
wn  â'r  holl  bethau  a  ddywedwyd  yn  yr  ad 
iodau   blaenorol,    mai    gwirioneddau    Duw 

dynt.      i    "  Synied    yn    amgenach  :"  nid 
ynied  yn    well,  ond  synied  yn    wahanol  i'r 
iyn  a  ddywedasai  yr  apostoí:  os  oedd  rhai 
I   honynt  yn   synied   yn  wahanol    iddo    ef 
m   barâd  a  rhwymau  y  ddeddf  seremoniol, 
nedd    rhai,   ||  datguddiai    Duw    hyn    hefyd 
ddynt,    a  hyny    cyn  liawer    o    amser,  pan 

Mdinystridy  deml  a'r  wladwriaeth  Inddewig. 
seu    os  oedd  rhai  o   honynt  yn    gamsyniol 

alnewn   rhyw  bethau   bychain,  ond   yn  iawn 
ynied  am    bethau    hanfodol   crefydd  ;    dat- 

Iruddiai  Duw  y   pethau  eraill  hefyd  iddynt, 
fîel  y  byddent  yn  cynnyddu  mewn  goleuni  a 

rjjeall  crefyddol.     Fel  hyn  byddai  i'r  hwn  a ff  dechreuasai  y  gwaith  da  ynddynt,  ei  orphen, 
Isyd  ddydd  Iesu  Grist. 

I  16  *  Er  hynny  fy  peth  y  daethom 
.tto,  *  f  cerddwn  wrth  yr  un  rheol, 
\  synniwn  yr  un  peth. 
/Gal.  5.  7.  Heb.  10.  38,  39.    2  Pedr  2.  10-20.    Dat.  2. 

,5.      »3.3.  g  Gal.  6.  16.      Eph.  5.  2-8.      Col.  2.  6. 
Gwel  ar  pen.  1.  27.  a  2.  2-a  4.  2. 

*  Er  hyny,  neu  ar  yr  un  pryd;  dylai  pob 
n  o  honynt  fod  yn  dra  golalus  na  wyrent 
ddi  wrth  y  mesur  o  ddëall,  ffydd,  diwyd 
wydd,dîanwadalwch,  a  sancteiddrwydd,  ag 
eddynt  wedi  gyrhaedd ;  t  °nd  trwy  rodio 
-rth  yr  un  rhëol  o  wirionedd  dwyfol  ac 
nffaeledig,  J  synied  yr  un  peth  yn  ol  y 
bëol  gywir  hòno,  ac  arfer  y  moddion  er 
jnnyddu  a  arferasent  hyd  yn  hyn ;  bod 
iidynt  ddàl  y  tir  a  ennillasent,  a  myned 
jhagddynt  yn  mhellach:  a  gofalu  yn  enwed- 
■  rhag  Uaesu  ac  oeri  mewn  un  ran  o  grefydd, 
i  wy   fyned  yu  zelog  iawn  gyda  rhyw  ran rall. 

17  *  Byddwch  *  ddilynwyr  i  mi, 
odyr,  k  f  ac  edrychwch  ar  y  rhai 
jydd  yn  rhodio  felly,  megis  yr  ydym 
i  yn  siampl  i  chwi. 
J  pen.  4.  9.  1  Cor.  4.  16.  &  10.  32,  33.  a  11.  1.  1  The». 
6.  a  2.  10-14.  2  Thes.  3.  7,  9.  1  Tira.  4.  12.  Heb.  13.  7. 

m    \t  3'        *  Sai'B  37'  37'  Rhuf-  16    17-     2  Tfces-  3"  U 
Mewn  llawn  sicrwydd  ei  fod  ef  ei  hun 

n  gweithredu  yn  addas,  ac  yn  arddangos 
*ampl  dra  addysgiadol  yn  ei  ymddygiad  a 
'ybwyllodd  uchod,  mae  yr  apostol  yn  galw 
f  ei  blant  yn  Philippi  i  gyd-ymuno  â'u 
Hlydd  i'w  dddyn  ef,  ac  i  ymdebygu  iddo. 
Ac  yn  ei  ddoethineb  a'i  wylder  arferol,  ac 
ragflaenu  pob  ymddangosiad  o  rodres  a 
onau,  mae  efe  yn  crybwyll  eraill  hefyd, 
'egys   Timothëus,   Silas,  &c,  fel  esamplau 

Ẁl  = 

iddynt,  gydag  ef  ei  hun.  Dyniou  oedd  y 
rhai  hyn  wedi  cael  eu  goleuo  a'u  dysgu  yn 
ysbrydol,  yn  egwyddorion  efengylaidd  y 
Testament  Newydd ;  dynion  a  meddwl  Crist 

ganddynt,  ac  yn  canlyn  Crist;  a'r  rhai  hyn 
oedd  orau  i'r  Philippiaid  eu  canlyn,  ac  nid 
y  gau-athrawon  cyfeiliornus  a  sonir  yn  yr 
adnod   nesaf. 

18  *  (Canys  y  mae  'llawer  yn  rhod- 
io,  m\  am  y  rnai  y  dywedais  i  chwi 
yn  fynych,  ac  yr  ydwyf  yr  awrhon 
hefyd  w  dan  wylo  yn  dywecìyd,  %  mai 
0  gelynion  croes  Crist  ydynt ; 

l  Es.  8.  11.  Dan.  4.  37.  Gal.  2.  ll!  Eph.  4.  17.  2  TLe». 
3.  11.  2  Pedr  2.  10.  Jnd.  13.  m  1  Cor.  6.  9.  Gal.  5.  21. 

Eph, 

1.  4.  Salm  119.  136. 

19,  30,  31.  Rhuf.  9. 
15,   16.    1  Cor.  1.  18. 

1  Thes.  4.  6. 
13.  17.  Luc  19.  41.  Act 

2.    2Cor.  2.  4.     a  11.  29.        o  pen. 
Gal.  1.  7.  a  6.  12. 

*  Yroedd  y  cynghor  uchod  yn  adn.  17,  yn 
fwy  angenrheidiol  o  herwydd  bod  llawer  o 
gau-athrawon  Iuddewaidd  yn  rhodio  ac  yn 
cynniwair  ar  hyd  yr  eglwysi,  y  rhai  oedd 
yn  llygrn  y  Cnstionogion  ieuainc,  ac  yn  eu 
gwyro  oddi  wrth  ffydd  yr  efengyl  i  gyfeil- 
iornadau  ac  ymrysonau  yn  nghylch  yr  en- 
waediad  a  seremoniau  eraill  y  ddeddf.  t  Yr 
oedd  y  rhai  hyn  yn  blino  ysbryd  yr  apostol 
hyd  at  ddagrau,  ac  fel  gwyliedydd  ffyddlawn 
ar  furiau  Sion,  yr  oedd  wedi  rhybuddio  y 

Philippiaid  rhagddynt  o'r  blaen,  ac  yn  eu 
rhybuddioetodan  wylo.  X  Efe  a  wyddai  mai 
gelynion  i  athrawiaeth  croes  Crist  oeddynt 
yn  y  gwraidd,  pa  beth  bynag  oeddynt  yn 
broffesu  i'r  gwrthwyneb;  nid  oeddynt  yn 
caru  athrawiaeth  y  groes,  nac  yn  ymddiried 
yn  Nghrist  yn  unig  am  gyfìawnder,  ond  yn 
chwanegu  yr  enwaediad  a  chyflawniadau 
deddfol  at  yr  efengyl,  fel  pethau  angenrheid- 
iol  i  iachawdwriaeth,  ac  i'r  dyben  o  ddianc 
rhag  gwarth  ac  erlid  yr  Iuddewon,  a  chael 
porthi  y  cnawd  yn  lie  ei  groeshoelio,  mewn 
cyd-ffurfiad  â  chroeehoeliad  Crist.  Ni  fynent 

godi  y  groes  a'i  lwyr  ganlyn  ef. 
19  ̂ *Diwedd  y  rhai  yw  distryw, 

^  f  duw  y  rhai  yw  eu  bol,  r  ̂a'ti  go- 
goniant  yn  eu  cywilydd,  *  ||  y  rhai 
sydd  yn  synied  pethau  daearol) 

p  Mat.  25.  41.  Luo  12.  45,  46.  2  Cor.  II.  15.  2  Thes.  2. 
8,  12  Heb.  6.  6—8.  2  Pedr  2  1,  3,  17.  Jud.  4,  13.  Dat.  19. 
20.  a  20.  9,  10.  a  21.  8.  a  22.  15.  q  pen.  2.  21.  1  Sarn.  2. 
11—16,  29.  Es.  56.  10-12.  Ezec.  13.  19.  a  34.  3.  Mica  3.  5, 
11.  Mal.  1.  12.  Luc  12.  19.  a  16.  19.  Rhuf.  16.  ÎS.  1  Tiin. 
6.  5.2Tim.  3.  4.  Tit.  1.  12.  2P«dr  2.  13.  Jud.  12.        rSalm 

1.  Hos.  4.  7.  Hab.  2.  15,  16.  Luc  18.  4.  1  Cor.  5.  2,  6. 
2  Cor.  11.  12.  lago  4.  16.  2  Pedr  2.  18,  19.  Jud.  13,  16. 
Dat.  18.  7.  s  Salm  4.  6,  7.  a  17.  14.  Mat.  16.  23.  Rhuf. 
8.  6,  7.   1  Cor.  3.  3.  2  Pedr  2.  3. 

*  Fel  yr  oedd  eu  hegwyddorion  a'u  buch- 
eddau  yn  arwydd  sicr  iddyrçt  o  golledigaeth, 
felly  y  bydd  yn  y  diwedd ;  pan  ddelo  Duw  i 
ddirwyn  i  fynu  bob  peth,  bydd  eu  diwedd 
hwynt  yn  ol  eu  gweithredoedd,  a  distryw 
byth  a  fydd  hyny  :  hwy  a  geisiasant  ddis- 
trywio  achos  Crist,  a  distrywio  eneidiau  ei 
ganlynwyr  ef,  ac  wrth  hyny  tynasant  ddi^íry w 
arnynt  eu  hunain.  +  Eu  bòl  oedd  eu  duw 
hwynt  yr  amser  gorau ;  bwyta  ac  >  fecì,  a 
phorthi  a  choledd  eu  blysiau  corphoroî,  oedd 
y  prif  ddaioni  yr  oeddynt  hwy  yn  ymgais 

am  dano  yneu  holl  brysurwch;  i'r  eilun  líi'- aidd  hwn  hwy  a  aberihent  yr  achos  gorau  a 
uiwyaf  pwysig;  ac  oddi  wrth  hyn  yr  oedd- 
ynt  yn  disgwyí  eu  dedwyddwch,  yn  lle  ei 

4"N~
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cyrph  y  sabtt. 

jmofjn  orìdi  wrth  yr  Arglwydd.  J  Dylasai 
fo(i  arnynt  gywiiydd  o  hyn,  feldynion  rhes- 
ymol  chwaithach  fel  athrawon  crefydrì  ; 
ond  yn  lle  hyny  yr  oedrìynt  hwy  yn  ym- 
ogoneddu  ac  yn  ymffrostio  yn  gyhoeddus  yn 
y  cyfry  w  ymddygiarì  gwael  ac  anifeilaidd,  yr 
hyn  oedd  yn  fwy  o  warth  a  niwed  i  grefyrìrì 
nac  a  allasai  ei  holl  elynion  eraill  wneyd 
iddi.  Cywilyddierì  a  chryned  Antinomiaid 
cnawdol  yn  wyneb  y  geiriau  hyn.  ||  Y  rhai 
nirì  oès  ganddynt  archwaeth  at  ddim  ond 
pethau  daearol  a  chnawdol. 

20  l  *  Canys  ein  M  hymarweddiad 

ni  sydd  yn  y  nefoedd ;  x  f  o'r  lle  hef- 
yd  yr  ydym  ̂ yn  disgwylyr  Iachawd- 
wr,  yr  Arglwydd  Iesu  Grist : 

t  pea.  1.  18-21.  Salm  16.  11.  a  17.  15.  a  73.  24—26. 
Diar.  15.  21.  Mat.  6.  19-21.  a  19.  21.  Lnc  12.  21,  32—34. 
a  14.  U.  2  Cpr.  4.  18.  a  5.  1,  8.  Epli.  2.  6.  Col.  1.5.  a  3. 
1-3.      Heb.  1«;  34,  35.      lPedrl.3,  4.  w  Es.  26    1,  2. 
Gal.  4.  26.  Eph.  2.  19.  Heb.  12.  22.  Dat.  21.  10-27. 
xict.  1.  11.  1  TUes.  4.  16.  2  Thes.  1.7,8.  Dat.1.7. 

y  p»n,  1.  10.  1  Cor.  1.  7.  1  Thes.  1.  10.  2  Tim.  4.  8.  Tit.  2. 
13.   Heb.  9.  28.  2  PeJr  3.  12—14. 

Mae  yr  adnod  hon  i'w  rìarllen  mewn  cys- 
sylîtiad  âg  adn.  17,  ac  yn  rbe3wm  pa  ham  y 

dylasai  y  Philippiaid  drìilyn  esampl  Paul  a'i 
frodyr;  canýs  eu  hymarwerìdiad  hwy  oedrì 
yn  y  nefoedd.  Heblaw  byny  hefyd,  maent 
yn  dangos  y  rhagoriaeth  mawr  oedd  rhyng- 
ddynt  hwy  â'r  gau-athrawon  (adn.  1S,  19); 
'iwasanaethu  eu  bòl,  ymogoneddu  yn  eu 
cywí'yrìd,  a  synierì  pethau  d?.earol,  yr  oedd 
y  rhai  hyny;  ond  yr  oeddynt  hwy  a'u  hym- 
arweddiarì  yn  y  nefoedd.  *  Politeuma, 
"  ymarwerìdiad:"  Prîodol  ystyr  y  gair  yw 
dinasyddiaeth,  neu  freintiau  ac  ymarweddiarì 
cyfatebol  dinasyrìdion.  Dinasyddion  y  nef 
yw  gwir  gristionogion ;  yno  mae  eu  trysor 

yn  ngharìw,  ac  oddi  yno  mae  en  gobaith  a'u 
cysoron  yn  deitliaw  ;  fellyrhaid  bod  eu  barn, 

cii  serdiiadao,  a'u  holl  ymarweddiarì  yn 
nefol.  yn  ysbrydol,  ac  yn  sanctaidrì.  +  Oddi 
yno  hefyrì  maent  yn  disgwyl  ac  yn  hiraethu 
arn  yr  lachawdwr,  yr  Arglwydd  lesu  Grist, 

i'w  baruu,  eu  llwyr  waredu,  a'u  cymmeryrì 
byth  ato  ei  hun  yn  ol  ei  addewid,  (Ioan  14 
3,)  ac  maent  yn  wastad  yn  ymbarotdi  i 
gjfarforì  äg  ef. 

21  *  Yr  z  hwn  a  gyfnewidia  ein 
corph  gwael  ni,  a  f  fel  y  gwneler  ni 
yr  un  ífurf  â'i  gorph  gogoneddus 
ef,  t  yn  ol  ö  y  Derthol  weithrediad 
||  trwy  yr  hwn  y  dichon  efe,  ie,  ddar- 
ostwrig  pob  peth  iddo  ei  hun. 

2  I  Cor.  J5.  42— 44,  49-54.  a  Mat.  17.  S.  Col.'S.  4. 1  Io„tj  3.  2  D»t.  1.  13,  &«.  f>  Es.  25.  8.  a  26.  19  Hos. 
13  14.  Mat.  22  29  a  28.  18.  loan  i  25—29.  a  11.  24-26. 
1  Cor.  15  25,26,58-66.  F.pb.  1.  19,  30.  Dat.  1.8,  1S. 
a  20  11-15. 

*  Vn  lle  coledrì  blyeiau  anifeilaidd  cnawdol, 
a  gwneyd  duw  o'u  bòl,  (adn.  19.);  maent  yn 
yítyried  y  corph  ei  hun  yn  bresenol  yn 

"  gorph  gwael,"  yn  gorph  o  ddarostyngiad  ; 
am  ei  fod  yn  Hawn  o  flysiau  maglus,  yn 

offeryn  pechodau.yn  rhwystrgorlwythawl  i'r 
enaid  mewn  dyledswyddau,  yn  ddarostyngerì- 
ig  i  iawer  o  glefydau  ffìaidd,  a  chwedi  ei 
d dyfaruu  i  ddychwelyd  i  lygriarì  a  llwch  yn 
j  btdd.  Corph  gwael,  neu  ddarostyngawl, 
(y  n  ol  jfsíÿî  y  gair  Groeg,)  yw  yu  awr, 
mewn  cymitariaeth  i'r  hyn  ydoedd  corph 
Airìá  cyn  y  ewymp,  ae  mewn  cymhariaetb ______ 

hefyd  i'r  hyn  a  fydd  cyrph  y  saint  yn  i 
adgyforìiad,  pan  gyfnewidir  hwynt  g^n  3 
Iaciiawrìwr,  yr  Arglwydd  IesuGrist.  t  Yr 
gwnair  cyfnewirìiad  mawr  ar  gorph  yr  hc 
saint;  byddant  yr  un  ffurf  â  chorph  gogoi 
eddus  Iesu ;  yn  brydferth,  yn  bardd,  3 
ddysglaer,  yn  anfarwol,  ac  yn  ysbrydol:  . 
fel  hyn  wedi  eu  darpar  i  drìàl  a  mwyné 
tragywyrìdol  bwys  gogoniant,  mewn  cyrj 
ac  eneidiau,  yn  y  nefoedd  gydag  ef.  Nirì'^ 
un  gradd,  yn  berffaith,  a  ferìrìylir  wrth  > 
unffurf,  yn  y  fàn  hon  ;  eithr  cyffelybruyi 
i'w  gorph  gogoneddus  ef:  rhaid  y  byrìd 
flaenoriaeth  iddo  ef  yn  hyny  fel  yn  nrh( 
petb  arall.  î  Hyn  a  wnâ  yr  Iachawdwr,  I 
Arglwydd  Tesu  Grist,  yn  ol  ei  weithredi; 
nerthol  a  hollalluog  ei  hun  ;  yr  hyn  nis  g; 
fod  yn  Hai  na  dwyfol,  ac  yn  ei  brofì  ynt. 
yn  Dduw  anfeidrol  :  ||  a  thrwy  y  nerth 
weithrediad  hyn,efe  a  ddichon,  ac  a  wna  ; 

sicr,  orchfygu  pob  rhwystrau,  darostwng  p"( gwrthwynebiadau,  llwyr  waredu  ei  bobl  0 
beddau,  a  dinystrio  eu  gelyn  rìiweddaf, 
hwn  yw  angau.  Os  cyfnewid  ein  cyrph 
wnair,  amlwg  yw  mai  yr  un  cyrph  a  fyd 
ant;  ac  nid  cyrph  eraill :  ac  mae  y  cyferby 

iad  rhwng  y  "  cyrph  gwael"  presenol,  ': 
gorph  gogoneddus  ef,  i  ffurf  yr  hwn  y  c^ 
newirìir  hwynt,  yn  betk  noderìig  iawn  ;  a  sj 
dod  fydd  gwelerì  y  cyfnewirìiad  hwnw  ! 

PEN.  IV. 

Ehybuddion  neillduol,  &c. 

a*AM  hynny,  f  fy  mrodyr  anwyl 

hoff,  c  t  íy   llawenydd   a'm  cotc 
d  ||  felly  sefwch  yn  yr  Arglwydd,  a 

wylyd. a  pen.  3.  20,  21.  2  Pedr  3.  11-14.  b  Gnei  ar  p»i 
8.  a  2.  26.  e  pen.  2.  16.  2  Cor.  1.  14,  1  Thes.  2.  W, 
a2.  9.  d  pen.  1.  27.  Salrn  27.  14.  a  125.  1.  M»t.  1». 
Ioan  8.  31.  a  15.  3,  4.  Act.  2.  42.  a  11.  23.  a  14.  22.  Ri 
2.  7.  1  Cor.  15.  58.  a  16.  13.  Oal.  5.  1.  Eph.  6.  10-18.1 
4.  12.  1  Tbes.  3.  8,  13.  2  Tbes.  2.  15.  2  Tim.  2.  1.  Bet 
14.  «  4.  14.  a  10.  23,  35,  36.  2  Pedr  3.  17.  Jud.  20,  31, 
25.  Dat.  3.  10,  11. 

Mae  yr  adned  hon  yn  amlwg  yn  pertli 

i'r  hyn  a  drinwyd  yn  niwedrì  y  benr 
o'r  blaen  ;  ac  nirì  oes  rìim  mwy  o  acb«s 
gwneyd  yn  drìechreuad  pennod  newydd 
phe  buasid  yn  dadgyssylltu  yr  adnod  olaf 
I  Cor.  15,  yr  hon  sydd  o  ran  synwyr 

hollawl  yr  un  fath  a'r  arìnod  hon,  yn  gy 
hor  ar  ol  trin  am  yr  adgyfodiad.  *  Gan 
i'r  Philippiaid  y  fath  obaith  cryf  a  ehyini 
a'r  fath  Gyfaill  cadarn,  ffydrìlawn,  a  gM 
i  ofalu  am  danynt  hyd  y  diwedd,  ac  am 

cyrph  yn  y  rìiwedd  ;  bydded  idrìynt  sefvll 
garìarn  mewn  ffyrìd  ac  ufudrì-rìod,  >  n  ngba 
gelynion  a  phrofedigaethau,  megys  y  »a 
ent  hyd  yn  hyn,  ac  fel  y  cynghorasid  ei? 
iddynt  wneyd.  t  Mae  yr  adnorì  bon  ye  n 
erìig  am  y  crug  o  eiriau  mae  yr  apostol 
bentyru  ar  eu  gilydd,  i  ddangos  ei  gariar 
y  Philippiaid,  megys  ei  frodyr,  neu  yn  h 
ach  ei  blant,  anwyl  a  hoff,  y  rhai  y  c, 

gyrndeithasu  â  hwy,  a  bod  o  wasanr 
chwanegol  iddynt.  %  Cyfrifai  hwy  yn 

wenydd  a  choron  iddo  yn  ei  hcll  dralU) 
a'i  waradwydd  ;  a  dysgwyliai  y  byddent  f 

iddo  yn  nydd  yr  Arglwydd  Iesu.  p  b<< 

yn  yr  Arglwydd  yw  sefj  11  mewdì  ffydd  yn( 

mewn  proffes  o  h6no,  a  eefyH  jn  ei  nertl 
••adernid  ef.     Nid  oes  dim  sefyll  iíwntn« 
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yymedroldeb. 
refydd,  hob  sefyll  yn  yr  Arglwydd.     Gwel 

1111    **  T. 
2  *  Yr  ydwyf  yn  attolwg  i  Euod- 

^s,  ac  yn  attolwg  i  Syntyche, e  f  syn- 
[>à  yr  un  peth  yn  yr  Arglwydd. 

*peD.  2.  2,  3.  Gen.  45.  24.  Salin  133.  Mare  9.  50.  Rhuf. 
.  16 — lâ.  1  Cor.  I.  10.  Eph.  4.  1—8.  1  Thes.  5.  15.  Heb. 

.   14.  Iago  3.  17,  1S.   1  Pedr  3.  8—11. 

|  *  Tybir  yn  gyífredin  mai  dwy  wraig  gref- 
idol  ac  enwog  oedd  Euodias  a  Syntyche, 
n  yr  eglwys  yn  Philippi,  y  rhai  oedd  y 

^yd  hwn  wedi  syrthio  allan  â'u  gilydd  o 
erwydd  rhyw  achos.  t  Gan  fod  ymrafael 

Uy  yn  warth  i  grçfydd,  ac  yn  rhwystr  i'w 
îfoyddioldeb  hwythao,  raae  yr  apostol  yn 

tolwg  ar  y  ddwy,  heb  ochri  dim  i'r  naill 
wy  na'r  llall,  i  synied  yr  un  peth,  i  roi 
rfyn  heddychol  ar  eu  hymrafael,  a  bod  o'r 
i  ineddwl  yn  yr  Arglwydd.  Mae  ymrafael- 
r,n  gwragedd  weithiau,  yn  enwedig  gwrag- 
iid  go  fawr,  wedi  bod  yn  warth  a  niwed 
awr  i  eglwysi  y  saint :  bydded  y  gwragedd 
heddychol. 

3  *  Ac  ̂ yr  ydwyf  yn  dymuno  ar- 
ìt  tithau,  e  fy  ngwir  gymmar,  h  f  cym- 
orth  y  gwragedd  hynriy  \  y  rhai  yn 

'  efengyl  a  gyd-lafuriasant  â  mi, 
fynghyd  â  Chlementhefyd,  a'm  cyd- 
eithwyr  eraill,  *  §  y  rhai  y  mae  eu 
inwau  yn  llyfr  y  bywyd. 
/adn.  2.  Rhuf.  12.  1.  Phile.  8>  9.  g  Gwel  ar  peu.  2. 
-25.-Col.  1.  7.         h  Act.  9.  36—41.  a  16.  14-18.   Rhuf. 
2-4,  9,  12.    1  Tim.  5.  9,  10.         t  Ex.  32.  32.     Salm  69. 
Es.  4.  3.  Ezec.  13.  9.  Dan.  12.  1.  Luc  10.  20.  Dat.  3.  5. 

|3.  8.  a  17.  8.  a20.  12,  15.  a21.  27. 

*  Gwyddai  y  Philippiaid  yn  dda  pwy  oedd 
i '  gwir  gymhar"  hwn  heb  i'r  apostol  roddi 
un  enw  arall  arno  ;  ond  mae  yn  anhawdd 
bresenol  i  ni  wybod  pwy  ydoedd.  Tybia 

íii  mái  gwr  neu  frawd  i  un  o'r  gwragedd 
bod  oedd  ;  tybia  eraill  mai  rhyw  weinidog 
jwog  yn  Philippi  ydoedd ;  eraill  mai  rhyw 
näl  a  ehyd-lafnrwr  a'r  apostol  oedd,  yr 
i  n  oedd  yn  Philippi  y  pryd  hwnw;  a 
jbia  eraill  mai  gwraig  Paul  mewn  gwir- 
iedd  ydoedd :  ond  nid  oes  yr  un  sail  i 

>i<]wl  ei  fod  ef  yn  bri'od  y  pryd  hwn  nac  un 
iserynei  oes.  Cyfieuydd,  efallai,  fyddai 
;air  goreu  am  syzygey  a  gyfieithir  yma 
iyrahar  ;"  un  yn  tỳnu  yn  yr  un  iau  wein- 
(gaethol  ;  a  dywedir  mai  gair  yn  y  rhyw 
irywaidd  ydyw.  t  Pwy  bynagoedd  y  per- 
:' ,  mae  yr  apostol  yn  attolwg  iddo  arfer 
i|)  moddion  i  heddychu  y  gwragedd  hyny; 
I  "  cymhorth"  i  benderfynu  eu  hymrafael 
:  dangnefeddus  ac  mewn  cariad.  %  Yr 
(  dynt  wedi  bod  yn  cyd  lafurio  â'r  apostol 
j!yr  eftngyl:  nid  yn  y  weinidogaeth  gy- 
f  ddus  yn  sicr  ;  mae  efe  yn  gwahardd  hyny 
1  gwragedd  mewn  epistolau  eraill;  ond  yr 
(  d  ganddynt  lawer  ffordd  i  gyd-lafurio  âg 
( leblaw  hyny,  trwy  ymv/eled  â'r  cleifion, 
1  northwyo  y  tlodion,  cynghori  eu  chwior- 

I!  3)1  yn  bersonol,  addysgu  eu  plant  a'u  gwas- 
I  a « ihyddion,  ac  hysbysu  iddo  ef  am  agwedd 
J  ydd  yn  mhlith  eu  cydnabod  benywaidd. 
J  l  ein  gwragedd  a'n  chw'iorydd  wneyd 
1)reryn  achos  crefydd  os  bydd  ganddynt 

I  8-n  ac  ewyllys  i  hyny.  ||  Pwy  oedd  y 
!  nent  hwn  nis  gwyddom,  ac  nid  yw  o 

*  ei  wybod  :  un  o  gyd-weithwyr  Paul 
W  2"d,  ac  yr  oedd  y  gwragedd  uchod  wedi 

Ml| 

bod  yn  gynnorthwyol  iddo  yntau  hefyd,  yn 

gystal  ag  i'r  apostol  a'i  gyd-weithwyr  eraill. 
§  Mynych  y  dywedir  fod  enwau  dynion  da 
wedi  eu  hysgrifenu  yn  y  nefoedd,  ac  ynlîyfr 

y  bywyd  ;  a  naturiol  oedd  i'r  apostol  feddw.1 mewn  barn  cariad,  fod  y  rhai  hyn  felly,  pa 
un  bynag  a  oedd  yn  gwybod  hyn  trwy  ddat 
guddiad  ai  peidio. 

4,  Ä*Llawenhêwchynyr  Arglwydd 
ynwastadol:  m  -j-  a  thrachefn  meddaf, 
Llawenhêwch. 

*  Gwel  ar  b.  pen.  3.  1.  /  Salra  34.  1,  2.  a  145,  I,  2. 
a  146.  2.    Mat.  5.  12.    Act.  5»  41.    á  16.  25.    Rhof.  5.  2,  3. 
1  The?.  5.  16-18.  Iago  1.  2—4.  1  Pedr  4.  13.  m  pen.  3. 
1.  2  Cor.  13.  1,2.  Gal.  1.  8,9. 

*  Gwedi  eu  cynghori  oîl  i  sefyll  yn  yr  Ar- 
glwydd,  a  syniedyr  un peth  yn  yr  Arglwydd, 
mae  yr  apostol  yma  yn  eu  hannog  i  lawenâu 
yn  yr  Arglwydd.  Yn  nghanol  eu  hoil  dra- 
llodau,  eu  profedigaethan,  a'u  peryglon,  oddi 
fewn  ac  oddi  allan,  yr  oedd  ganddynt  hawl 
ac  achos  i  lawenâu  yn  wastadol  yn  yr  Ar- 

glwydd  ;  ac  wrth  ystyried  y  breintiau  a'r bendithion  oedd  ganddynt  mewn  llaw  ac 

mewn  gobaith,  en  dyledswydd  a'u  braiut 
oedd  llawenâu  a  gorfoleddu  yn  yr  Arglwydd 
lesu,  fel  eu  Pen  a  Duweu  hiachawdwriaeth. 
t  Rhag  y  tybient  mai  cynghor  dibwys  oedd 
hwn,  neu  yn  cael  ei  roddi  heb  ystyried  eu 
trallodau  hwynt  ;  mae  efe  drachefn  yn  dy- 
wedyd  wrthynt  am  lawenáu  :  oblegid  efe  a 
wyddai,  os  byddent  hwy  byw  yn  gyfatebol 
i'w  breintiau,  a  rhodio  yn  addas  i'w  galwed- 
igaeth  uchel,  na  byddenî  hwy  byth  heb  achos 
llawenydd,  ac  y  caent  hwy  yn  gyfifredin  eu 
gailuogi  i  lawenâu.  Nid  tristwch,  ofnau,  a 
phruddni  yw  crefydd  i  gyd  ;  mae  ynddi 
dangnefedd,  sirioldeb,  a  llawenydd  yn  yr 
Ysbryd  Glân  befyd  :  a  dechreu  bod  yn  lla- 
wen  yw  hi  yma  ar  y  gorau  ;  mae  üawenydd 
tragywyddol  ac  annhraethadwy  yn  ol  i  bobl 
Dduw. 

5  *  Bydded  n  eich  arafwch  yn  hys- 
bys  i  bob  dyn.  °  f  Y  mae  yr  Ar- 
glwydd  yn  agos. 

n  Mat.  5.  39—42.  a  6.  25,  34.  Luc  6.  29—35.  a  12.  11c- 
30.  a  21.  34.  1  C.r.  6.  7.  a  7.  29— 31.  a8.  13,  Tit.  3.  2.  Heb. 

"3.  5,  6.  1  Pedr  2.  11.  o  Mat.  24.  48—50.  1  Thes.  5.  2— 
.     2Thes.  2.  2.     Heb.  10.  25.     Iago5.8,  9.      1  Pedr  4.  7. 

2  Pedr3.  8—14. 

"  Bydded  eich  cymmedrolder  yn  hys- 
bys,"  yn  ol  y  Saesoneg:  efallai  bod  y  gair 
epieikes  yn  arwyddo  pob  un  ;  ysbryd,  tym- 
her,  ac  ymddygiad  addfwyn,hynaws,  araf,  a 
chymmedrol  yn  mhob  peth,  a  thuag  at  bawb, 
hyd  yn  nod  tuag  at  eu  herlidwyr ;  yn  nghyd 

âg  ysbryd  d'íawydd  gormodol  am  bethau  y 
byd  hwn,  a  yr  hyn  y  bydd  dynion  y  byd  yn 
gwylltio,  yn  ymryson,  ac  yn  colli  pob  araf- 
wch  a  chymmedrolder.  +  Mae  yr  Arglwydd 
lesu  yn  agos,  i  sylwi  ar  eich  ymddygiàd  ac  i 
gymmeryd  eich  plaid  ;  efe  a  ddaw  yn  fuan  i 
ddi'al  ar  eich  gelynion,  ac  i  farnu  y  ddaear  ; 
am  hyny  bydded  eich  arafwch  yn  hysbys  i 
bawb,  er  anrhydedd  i'r  efengyl,  er  cy  wilydd 
i'ch  gelynion,  ac  er  dangos  eich  bod  yn  gad- 
ael  eich  holl  achos  i'r  hwn  a  farna yn  gyfiawn. 

6  p  *  Na  ofelwch  am  ddim  :  f  eithr 

?ym  mhob  peth  mewn  gweddi  acym- 
bil  |  gyd  â  r  diolchgarwch,  gwneler 
eich  deisyfiadau  chwi  yn  s  hysbys  ger bron  Duw. 
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yynyhorion. V  Dan.  3  ÌC.  Mat.  C.  25-33.  a  10.  19.  a  13.  22.  Luc 
10.  41.  a  12.  29.  1  Cor.  7.  21,  32.  1  Pedr  5.  7.  «/Gen.  32. 
7—12  1  Sam  1.15.  a  30.  6.  2  Cron.  32.  26.  a  33.  12,  13 
Salm  34.  5—7  a  51.  15.  a  55.  17,  22.  a  62.  8.  Diar.  3.  5,  6. 
a  16.  3.  Jer.  33.  3.  Mat.  7.  7,  8.  I.uc  18.  1,  7.  Eph.  6.  18. 
Col.  4.2.  1  Thes.  5.17,18.  1  Fedr  4  7.  Jud.  20,21. 
r  1  Sam.  7.  12.  2  Cor.  I  II.  Eph.  5.  20.  Col.  3.  15,  1?. 
s  Diar.  15.  8.  Can.  2.  14.  Mat.  6.  8. 

*  Pa  beth  bynag  a  gymmerid  oddi  arnynt, 
neu  a  fyddai  yn  angen  iddynt;  pa  beth  byn- 
ag  a'u  trallodai  ac  a'u  digalonai,  yn  eu  hach- 
os  tu  hunain  neu  yn  achos  eu  brodyr;  dyl- 
ent  wylied  rhag  gofalu  yn  ormodol,  yn  af- 
reidiol,  ac  yn  anghrediniol,  a  thrallodi  eu 
hunain  fwy  na  mwy  am  bethau  y  byd  hwn. 
Gwel  ar  Math.  6.  25  ;  Luc  12.  22—34.  +  Pa 
bryd  bynag  y  dygwyddai  unrhyw  beth  gof- 
idus  iddynt  hwy  eu  hunain,  eu  teuluoedd, 

neu  i'r  eglwys  ;  yn  lle  gofalu  yn  bryderusac 
ofnns,  y  ffordd  orau  oedd  gwneyd  eu  deisyf- 
iadan  yn  hysbys  ger  bron  Duw  eu  Tad  nefol, 
mewn  gweddíau  ffyddiog  ac  mewn  ymbiliau 

taerion,  Jgyda  d'iolchgarwch  hefyd  am  na buasai  yn  waeth,  ac  am  y  trugareddau  a 
dderbyniasent  eisoes.  Tybia  rhai  mai  deisyf- 
iad  am  ymbnrth  yw  yweddi  yn  y  fàn  hon, 
ac  mai  erfyniad  yn  erbyn  drwg  yw  ymhil : 
efallai  mai  manylu  yn  rhy  gywraiu  ar  y 
geiriau  yw  hyny  ;  ac  efallai  mai  y  cwbl  o 
wahaniaeth  rhwng  y  ddau  air  yw,  bod  yr 

olaf  y n  arwyddo  mwy  o  daerineb  na'r  cyntaf. 

7  '*A  thangnefedd  Duw,  «  f  yr 
hwn  sydd  uwch  law  ])ob  deaìl,  xJa 
geidw  eich  calonnau  a'ch  meddyliau 
y  yng  Nghrist  Jesu. 

t  pen.  1  î.  Num.f  26  Job  22.  21.  a  34.  29  Salm  29. 
11.  a  85.  8  Es.  26.  3,  12.  a  45.  7.  a  48.  18,  22.  a  55.  II,  12. 
•  57.  19-21.  Jer.  33.  6.  Lnc  1.  79.  a  2.  14.  Ioan  14.  27. 
a  16.  33.— Gwel  ar  Rl.uf.  1.  7.— a  5.  I.  a  8.  6.  al4.  17.  a  15. 
13.  2Cor.  13  11.  Gal.  5.  22  Ce!.  3.  15.  2Thes.  3.  16.  Heb. 
13.  20.  Dat.  1.  4.  «  Eph.  3.  19.  Dat.  2.  17.  *Neh.8. 
10.  Diar.  2.  II.  a  4.  6    a  6.  22.        y  1  Pedr  1.  4,  5.    Jud.  1. 

*  Wrth  wedd'ío  Duw  fel  hyu,  dàn  deimlad 
o'u  hangen,  eu  hymddybyniad,  a'u  hannheil- 
yngdod  ;  ac  mewn  ymorphwysiad  fíyddiog 

ar  ei  drugaredd,  ei  allu,  ei  wirionedd,  a'i 
ras  ef;  hwy  a  gaent  brofi  ei  "  dangnefedd" 
ef,  yr  hwn  nis  gallai  neb  ond  efe  ei  roddi.yn 

cadw  eu  calonau  a'u  meddyliau  yn  dawel  ac 
yn  ddirwgnach  yn  Nghrist  Iesu,  yn  nghanol 
yr  ystormydd  garwaf  agurai  arnynt.  t  Mae  yn 
wir  nas  gallai  neb  ddëali  am  natur,  gwertb,  ac 
efFeithiau  y  tangneftdd  hwn  ond  y  rhai  oedd 
yn  ei  brofi,  ac  nis  gallai  geiriau  roddi  iawn 
syniad  iddynt  am  dano  ;  +ond  hwy  a  gaent 
brofi  eu  caíonau  a'n  Iioll  eneidiau,  yn  cael  eu 
meddiannn  a'u  castellu  ganddo,  er  cauad 
allan  bob  temtasiynau  hudoliacthus,  braw- 
ychus,  a  thTallodus,  trwy  deilyngdod  Iesu, 
dylanwadau  ei  Ysbryd,a  gweithrediad  ffydd 
arno  ef.  Cadw  y  galon  megys  mewn  twi 
cadarn,  a  chryfúu  y  meddyliau  â  thawelwch 
sanctaidd  ;  ac  felly  caiw  yr  holl  enaid  rhag 
pechu  nac  ymollwng  dàn  helbulon,  na  gwrth 

gilio  o  herwydd  helbulon  ;  a'r  cwbl  drwy 
fwynâu  tangnefedd  Duw  yn  Nghrist,  ; 
thrwy  uudeb  a  chymundeb  sanctaidd  âg  ef. 

8  z  *  Yn  ddiweddaf,  frodyr,  a  f  pa 
bethaubynnag  ̂ sydd  wir,  Jpa  bethau 
bynnag  c  sydd  onest,  ||  pa  bethau  byn 
nag  rf5yöfafgyfiawn,  §pa  bethau  byn 
nag  e  si/dd  bur,  *  pa  bethau  bynnag 
•^sydd  hawddgar,  fpa  bethau  bynnag 

wedd,  ||acodoesdim  *clod,  *§medd- 
yliwch  am  y  pethau  hyn. 

-'  ra.  pen.  3.  1.  a  Rhnf.  12.  9-21.  1  Cor.  13 
22,23.  N(ro3.  17.  2Pedrl.5-7.  b  Mat 

22.  16.  loan  7.  18.  Rhuí'.  12.  9.  2  Ccr.  6.  8.  Eph.  4.  25.  i  " 9.  a  6.  14.  1  Pedr  1.  22.  1  loan  3.  13.  e  Act.  6.  3.  Rhul 
12.  17.  a  13.  13.  2  Cor.  8.  21.  a  13.  7.  1  Thes.  4.  12.  1  Tim 
2.2.  Tit.  3.  14.  Heb.  13.  18.  1  Pedr  2.  12.  d  Gen. 
19.  2  Sam.  23.  3.  Salca  82.  2  Diar.  11.  I.  a  16.  11. 
Marc  6.  20.  Luo  2.  25.  a  23.  50.  Act.  10.  22.  Tit.  I .  í 

e  1  Tio.  4.  Ì2.  a  5.  2.  Tit.  2.  14.  lago  1 .  27.  a  3.  17.  2  Ped 
3.  1.  I  Ioan  3.  3.  /2  Sam.  I.  23.  Can.  5.  16.  1  Pedr  < 
8.  g  Act.  C.  3.  a  10.  22  a  22  12.  1  Thes.  5.  22.  I  Tin 
3.7.     aô.   10.  ARuth.3.  II.    Diar.   12.  4.    a  31.  10.  5 
2  Pedr  1.  3,  4.  i  Diar.  31.  31.      Rhuf.    2.  29. 
1  Cor.  4.  5.    2  Cor.  8.  18.  *  Luc  16.  15.     1  Thei 
1  loan  4.  1. 

*  Yma,  cyn  diweddu,   mae  yr  apostol  y 

gwneyd  crynodeb  o'r  cynghorion  chwanegt 
oedd    yn    feddwl    roi,  mewn  ychydig  eiria 

byrion    a    chynnwysfawr.      f  "    Pa    betba 
bynag  sydd  wir"  a  didwyll   mewn  geiriau 
gwoithredoedd,    mewn    addewidion   ac  an 
modau,    ac  yn   gytunol  â  gair  y  gwirioned 
ac  addasrwydd   pethau,  yn  rhydd  oddi  wrt 
bob  dichell  a  rhagrith  ;  "  meddyliwch    ain 
pethau    hyn."     J  "  Pa  bethau    bynag    syd 
onest,"    parchus,  hardd,  a  gweddus,  mew 
gwisgiad,    iaith,   ac  ymddygiad,  yn   ol  ek 

gwahanol  sefyllfâoedd   a'ch  perthj  nasau,  f 
dynion  a  christionogion  ;  "  meddyliwch  k 
y    pethau    hyn."     ||  "  Pa  bethau  bynag  syt 
gyfiawn,"a  dyledus  i  Dduw  a  dynion,  yn  éit 
hollymdriniaeth  âgefac  âhwythau  ;  "  med' 
yliwch    am  y  pethau  hyn."      §  "  Pa  beth; 
bynag  sy   bur,"   yn  perthyn  i  ddiweirdeb 
pliurdeb  meddwl,  yn  thydd  oddiwrth  halo 
rwydd  pechod  yn  y  galon,  yr  ymadrodd,  î 
ymddygiad  ;"  meddyliwch  am  y  pethauhyn 
*  "Pa  bethau  bynag  sydd  hawddgar"  o  n 
eu  natur,  ac  yn  gwneuthur  eu  perchenogi* 
a'u   gweithredwyr   yn   hawddgar  yn  ngoU 
Duw  a  dynion  ;  "  meddyliwch  am  y  peth 
hyn."  t"Pa  bethau  bynag  sy  ganmoladwy 
a    chymmeradwy,    yn  enwedig  gan  y  rh 
sobr,    gall,    a    chrefyddol   o   ddynolryw, 
mhlith    y  rhai  mae  enw  da  ynfwy  dymw 

na  chyfoeth  lawer;    (Dîar.  22.  1.)    "  mec 
yliwch  am   y   pethau    hyn."     %  "  Od  oes 
rhinwodd,"    fel   mae  yn   sicr  ei  fod,  yn 
holl   bethau   hyn,  neu  inewn  unrhyw  beth 
eraill    o    natur  foesol    a  chrefyddol    a  el 
chwanegn  atynt  ;  (|  od  oes  dim  clod,  gair  < 
ac    enw    da,     i'w    ennill    trwy    ymarfer; 
didwjll    a'r    pethau     uchod    a'u    cyffelyt 
§  meddyliwch  am  y  pethau  hyn,  yn  ddw 

yn  aml,  ac  yn  ddifrifol :  ystyriwch  eu  i    ' 
eu    rhwymau,  a'u    pwysfawrogrwydd  ; 
dyben  o'u  harferyd  ar  egwyddorion  cristit 
ogol  ac   efengylaidd,  trwy  gymmorth  Du 
i  ogoniant   Duw  ac  anrhydedd   eich  prot 
sanctaidd  o  enw  Crist,  ac  er  eich  llesâd  e 
hunain  ac  eraill.  Dywedir  fod  y  gair  Semi 
a  gytìeithir  yonest  yn  yr  adnod  hon,  yn 
wyddo,  nid  gonestrwydd  ymddygiad  rhv 

dyn  â  dyn,  mae  hyny  yn  y  gair   o'r  bla 
ywir,   ac  yn  y  gair,  dvlynol,  cyfiawn ;  « 
yn    arwyddo  sobrwydd  parchus,  a  harddv 
ymddygiad   anrhyde.ddus  :    ac   mae  yr  • 
adnod   yn   annogaeth  i  gristionogion  i  ol 
am   eu  cymmeriad  a'u  henw  da,  trwy  ot 

am  ymddwyn  yn  mhob  peth  i  ennill  parc 
chyfrifiad    yn   mhob    man,    ac    yn     ngo! 

pawb,  a  hyny  er  anrhydedd  i'r  efengyl. 

Y  rhai  'a  ddysgasoch  ac  a  dd 

iydd  ̂ nmolad wy/t  od  oes  un  *  rhin-!  byniasoch,  f  ac  a  gly ws^cMç^ 
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pob  peth  trwy  Grist. 

soch  ynof  fi?  J  y  pethau  hyn  m  gwri- 
ewch  :  n  ||  a  Duw  yr  heddwch  a  fydd 
0  gyd  â  chwi. 

/peu.  3.  17.  1  Cor.  10.  31-33.  a  11.  1.  1  Tbes.  1.  6. 
•  2    '.'— 12,  14.    a  4.  1—8.    2  Thes.  3.  6-10.         m  Deut.  5. 
1.  Mat.  5.  19.  20.  a  7.  21,  24-27.   Loc  6.  46.   a  8.  21.    loa* 
2.  5.  •  13.  17.  a  15.  14.  Act.  9.  6.  2  Thes.  3.  4.  lago  1.  22. 
2  Pelr  1.  10.  1  loan  3.22.  n  adn.  7.  Rhuf.  15.  33.  a  16. 
20.  I  Cor.  14.  33.  2  Cor.  5.  19,  20.  a  13.  11.  1  Thes.  5.  23. 
Heb.  13.  20,  21 .  o  Es.  S.  10.  »41.10.  Mat.  1 .  23.  a  28. 
20.  2  Tim.  4.  22. 

*  Yn  fyr,  y  pethau  a  ddysgasent  ganddo 
ef,  ac  a  dderbyniasent  fel  ysgolheigion  hy- 

ddysg ;  t  a'r  pethau  a  glywseut  ganddo  ef, 
ac  a  welsent  yn  ei  esamplef;  J  Y  pethau 
hyn  gwnaent  yn  ofalus  adidwyll,  o  gariad  at 

Grist  a'r  gwirionedd,  er  gogoniant  i  Dduw 
ac  anrhydedd  i'r  efengyl,  ac  er  adeiladaeth 
iddynt  eu  hunain  a'r  naill  y  Ilall ;  ||  ac  yna 
gallent  fod  yn  sicr  o  gymdeithas  a  nodded  Duw 

gyda  hwy,  fel  Duw  yr  heddwch  a'r  cymmod 
â'u  heneidiau,trwy  Iesu  Grist  a  gwaed  ei  groes 
ef.  Lle  bynag  y  mae  derbyniad  crediniol  o'r 
efengyl,  ac  ymddygiad  addas  i'r  efengyl, 
uiae  Duw  yr  heddwch  yn  hoffi  preswylio  ac 
amlygu  ei  huu  yno,  yn  arddelwi  ac  yn 
'bendithio  ei  bobl,  fel  rhai  anwyl  ganddo  ac 
agos  ato.  Cratfwn  oll  ar  y  geiri.au  uchod  : — 
iclywed,  gweled,  dysgu,  derbyn,  a  gwneyd. 

i  io  p*Mì  a  íawenychais  hefyd  yn 
iyr  Arglwydd  yn  fawr,  oblegîd  *  i'ch 
gofal  chwi  am  danaf  fi  yr  awrhon  o'r 
diwedd  adnewyddu;  fyn  yr  hyn  y 
ibuoch  ofalus  hefyd,  ond  r  eisieu  am- 
ser  cyfaddas  oedd  arnoch. 
|  p  Gwelar  pen.  3.  1,3.  2  Cor.  7.  6,  7.  o  2  Cor.  11 
9.  Gal.6.  6.        rGal.  6.  10. 

*  Ni  fynai  yr  apostol  orphen  y  llythyr 
thwn  heb  gydnabyddiaeth  neillduol  o  gared 
Igrwydd  y  Philippiaid  tuag  ato:yr  oedd 
ihyny  wedi  ei  Iawenychu  ef  yn  fawr  yn  yr 
Arglwydd,  gyda  golwg  ar  ei  ragluniaeth,  ei 

tewyllys,  a'i  ogoniant  ef ;  fod  eu  gofal  hwy 
|ara  dano,  wedi  hir  amser,  yn  adnewyddu 
íJrachefn,  fel  pren  ar  ol  y  gauaf  yn  blaguro 
jJrachefn  yn  yr  eilir.  (spring.)  Nid  o  her- 
iwydd  ei  fantais  ei  hun  yr  oedd  yn  Ilawen- 
"Chu  cymmaint  am  i   Dduw  roddi  hyny  yn 
ìi  calonau ;  ond  yr  oedd  yn  Ilawenychu  ac 
iu  ddîolchgar,  fel  yr  oedd  y  caredigrwydd 
jiwnw  yn  profi  agwedd  lwyddiannus  ysbryd- 

j»l  eu  heneidiau  hwy.  t  Yn  wir  yr  oedd  efe 
rn  gwybod  yn  sicr  yn  awr,  eu  bod  hwy  o 
•yd  yn  ofdlus  am  dano,  ac  yn  ewyllysio  ei 

'yonoithwyo  :  ond  eisiau  amser  cyfaddas, 
jieu  eisiau  niodd  oedd  arnynt  i'w  wneyd  yn 
ynt.  Yr  awr  hon  oW  diwedd  adnewyddu : 
yffelybiaeth  oddi  wrth  goed  a  Uysiau  yn  ail 
!^uro  ar  ol  y  gauaf,  fel  y  sylwyd  uchod  : 
r  oedd  cariad  at  yr  aposiolyn  y  Philippiaid 
hyd,  fel  y  nodd  yn  y  coed  a'r  llysiau  yn  y 
auaf  ;  ond  yn  awr  y  daeth  yr  "  amser 
yfaddas"  iddynt  ddangos  hyny. 
11  *  Nid  am  fy  mod  yn  dywedyd 

o  herwydd  eisieu:  fcanys  « myíí  a 
dysgais  ym  mha  gyflwr  bynnag  y 
yddwyf,  fod  yn  foddlawn  iddo. 
•  1  Cor.  4.  11.12  2  Cor.  6.  10.  a8.  9.  all.27.  t  pen. 

8     Gen    28.  20.    Ex.  2.  21.     Mat.  6.  31-34.     Luc  3.  14. 

Pa    fodd    bynag,  nid   oedd  efe  yn  cry- 
wyu  pethau  fel  hyn   o  herwydd  yr  eisiau — 

a'r  angen  a  fuasai  arno,  megys  pe  buasai 
hyny  yn  rhyw  ofid  annyoddefadwy  iddo; 
f  canys  efe  a  ddysgasai  yn  ysgol  profiad, 
dan  ddysgeidiaeth  Crist,  ac  yn  ol  ei  esampl 

ef,  i  fod  yn  foddliwn  i'w  goelbren  ac  i 
drefn  Duw,  yn  mha  gyflwr  neu  sefyllfa 
bynag  y  byddai.  Gwyddaiyn  dda  y  trefnai 
ei  Dad  nefol  yr  hyn  fyddai  orau  iddo,  ac  ua 
lwyr  adawai  mo  hòno.     Heb.  13.  5. 

12  u*Ac  mi  a  fedraf  ymostwng, 
fac  a  fedraf  ymhelaethu  :  Jym  mhob 

Ue  ac  ym  mhob  peth  *  y'm  haddysg* 
wyd,  ||  i  fod  yn  liawn  ac  i  fod  yn  ne- 
wynog,  i  fod  mewn  helaethrwydd  ac  i 
fod  mewn  prinder. 

«  1  Cor.  1.4,  9-13.  2Cor.6.  4-10.  'a  10.  1,  10.  a  11.  7. 
a  12,  7-10.  *  Dcut.  32.  10  Neh.  9.  20.  Es.  8.  11.  Jer. 
31.  19.  Mat.  11.  29.  a  13.  52.  Eph.  4.  20,  21. 

*  "  Efe  a  fedrai  ymostwng  "yn  y  tlodi 
mwyaf  ac  iselaf,  gan  weithio  yn  galed  â'i 
ddwylaw  am  fywioliaeth,  mewn  anmharch 
a  dirinyg,  heb  rwgnach  dim,  nac  arfer 
unrhyw  foddion  dianrhydeddus  i  wellâu 

arno  ei  hun :  +ac  "  efe  a  fedrai  ymhelaethu,', 
heb  ŵyro  dim  oddi  wrth  rëoiau  mauylif 
cymmedrolder  a  gostyngeiddi  wydd,  ac  heb 

fyned  yn  fwy  anewyüysgar  i'r  llafur  caletaf 
a  mwyaf  hunan  ymwadul.  X  Yn  mhob  l!e, 
yn  maob  ystytiaeth,  ac  yn  mhob  peth,  yr 

oedd  efe  wedi  ei  addysgu,  a'i  arwain  i 
mewn  i'r  bywyd  cyfrihiawì  o  ffydd  a  chym- 
undeb  â  Duw,  fel  ffynon  pob  cysur  a  chyn- 
naliaeth;  ||  am  hyny  efe  a  fedrai  fod  inewn 
llawnder  a  helaethrwydd  pan  y  gweìai  Duw 
yn  dda,  a  chyfrauu  i  eiaili,  heb  fod  yn  euog 
o  hunan-goleddiad,  balchder,  na  thariad  at 
bethau  bydol :  ac  yr  oedd  wedi  ei  addysgu 
hefyd  i  ddyoddei  newyn  a  phrinder  pan 
fyddai  feîly  arno,  heb  d  ìyrysu  a  chythryblu 

ei  ysbryd,  ac  heb  ei  anaddasu  i'w  le  a'i 
waith.  Y'm  haddysgwyd:  dywedir  fod  y 
gair  memuêmai  yn  arwyddo  y  ddysgeidiaeth 

a  roddai  yr  offeiriaid  paganaidd  i'w  dysg- 
yblion,  yn  yr  hyu  a  alwenl  hwy  Dirgeledig- 
aethau  Sanctaidd  eucrtfydd.  Ymffrostient 

hwy  yn  íawr  o'u  dysgeidiaeth  yn  y  pethau 
gwael  a  dycbymmygol  hyny  ;  ac  mewn 
cyfcrbyniad  i  hyny,  mae  yr  apostol  yn 
ymffrostio  o'i  ddysgeidiaeth  yn  y  pethau  a 
welsom  uchod,  a  dysgeidiatth  ryfedd  oedd. 
Mae  dysgu  pethau  mwyaf  anhyfryd  gwir 
grefydd,  bod  yn  foddlawn  mewn  piinder  ac 

angeu,  yn  well  na'r  ddysgeidiaeth  am  bob 
peth  arall  yn  y  byd,  er  maint  a  ärostio 
dynion. 

13  y  *  Yr  wyf  yn  gallu  pob  peth 
ftrwy  Grist   yr   hwn    sydd  yn    íy 

nerthu  i. 
y  loaa  15.  4,  7.   2  Cor.  3.  4,  5.        a  Gwel  ar  2  Coi.  12. 

9,  10.  Epb.  3.  16.  a  6.  10.  Col.  1.  11.— Es.  40.  29-31.  a  41. 10.  a45.  21. 

Fel  hyn  cafodd  yr  apostol  wybod  trwy 
brofiad,  y  gallai  efe  wneyd  a  dyoddef  pob 
peth  yn  yr  ystyr  hyn,  ac  yn  mha  belk  bynag 
a  berthynai  i'w  ddyledswydd  ef ;  +  nid  trwy 
ei  allu  naturiol  ei  hun,  nac  ychwaith  trwy  y 
gras  a  dderbyuiasai  eisoes  ;  ond  trwy  y 
nerth  beunyddiol  oedd  yn  cael  ei  gyfranu 
iddu  oddi  wrth  Gtist;  galìu  yr  hwn  ocdd  yn 
gorphwys  arno,  ac  yn  ti  nerihu  ef  i  bob  gwas- 

anaeth  a  sefyllfa,y  gelwid  eí'gan  Dduw  iddy nt. 



Ei  dâiolchyarweh  i'r  Philippiaid     PHIL.  IV. 
am  e%  earediyrw&dd* 

14  *  Er  hynny,  a  da  y  gwnaethoch 
b  gyd-gyfrannu  â'm  gorthrymder  i. a  1  Br«n.  8.  18.  2  Cron.  6.  8.  Mat.  25.  21.  3  loao  5-8. 
h  adn.  18.  pen.  1.  7.  Rhaf.  15.  27.  1  Cor.  9.  10, 11.  Gal.  6. 
6.  1  Tim.  6.  18.  Heb.  10.  34.  a  13.  16. 

*  Er  y  gallasai  yr  apostol  ddyoddef  ei 
dlodi  yn  hawdd  heb  rwgnach ;  eto,  nid  oedd 
efe  ddim  Uai  teilwng  o  gynnorthwy  :  a  da  y 
gwnaeth  y  Philippiaid  gyd-gyfra.nu  âg  ef  yn 
ei  orthrymder ;  neu  gyfranogi  o  hóno  trwy 

wasgu  arnynt  eu  hunain  i'w  gynnorthwyo  ef. 
Hwy  aymddygasant  fel  cristionogion  a  brod- 
yr,  fel  plant  tuag  at  eu  tad,  ac  yr  oedd  y 
peth  yn  gymmeradwy  ganddo,  ac  yn  llonder 
ì'w  ysbryd  ef;  ac  yn  gymmeradwy  gan 
Dduw  ei  hunan  trwy  Iesu  Grist.  adn.  18. 

15  *  A  chwithau,  Philippiaid,  hef- 
yd,a  wyddoch  c  yn  nechreuad  yr  ef- 
engyl,  fpan  daethum  i  ymaith  o  Ma- 
cedonia,  na  chyfrannodd  un  eglwys  a 
mi  o  ran  rhoddi  a  derbyn,  ond  chwy- 
çhwi  yn  unig. 

c  2  Brea.  5.  16,  30.  2  Cor.  11.  8-1?.  a  12.  11-15. 
d  Act.  16.  40.  a  17.  1—5. 

*  Nid  oedd  yr  aposlol  yn  annîolchgar  i'r 
Philippiaid  am  y  caredigrwydd  uchod,  nae 

ychwaith  yn  anghofus  o'u  caredigrwydd  o'r 
blaen  tuag  ato,  yr  hwn  a  ddangosasent  o 
gylch  deuddeng  mlynedd  cyn  hyn,  pan 
ddaethai  efe  i  bregethu  yr  efengyl  gyntaf  yn 
eu  plith  hwynt  ac  ya  y  parthau  hyny.  t  Ýn 
enwedig  pan  oedd  efe  yn  ymadaeí  â  hwynt, 
ac  i  fyned  ymaith  o  barthau  Macedonia  i 
bregethu  yr  efengyl  mewn  gwledydd  eraitl, 
ni  chyfranodd  yr  un  eglwys  ddim  iddo,  ac 
ni  dderbyniodd  efe  ddim  gan  neb  at  ei  gyn- 
naliaeth,  ond  gan  y  Philippiaid  yn  unig. 
Cyfranu  â  mi  o  ran  rhoddi  a  derbyn :  yr 
oedd  ef  fel  offeryn  yn  cyfranu  bendithion 
ysbrydol  iddynt  hwy,  a  hwythau  yn  derbyn  : 

yr  oeddynt  hwythau  yn  cyfranu  o'u  pethau 
tymmorawl  iddo  ef,  ac  yntau  yn  derbyn  :  y 
peth  olaf  a  feddylir  yma  yn  ddîau  ;  oblegid 

yr  oedd  eglwysi  eraill  wedi  "  cyfranu  âg  ef 
o  ran  rhoddi  a  clerbyn"  raewn  pethau  ys- 
brydol,yn  gystal  â'r  Philippiaid.  Aeth  Paul 
o  Philippi  yn  gyntaf  i  Amphipojis  ac  Apol- 
onia,  ac  oddi  yno  i  Thessalonica  a  Berea ; 
(Act.  17.  1,  10,)  y  rhai  oedd  oll  yn  Macedon- 
ia :  o  Berea  aeth  i  Athen,  ac  oddi  yno  i 
Corinth,  (Act.  17.  15.  a  18.  I,)  y  rhai  oedd 

yn  Achaia;  a  thybir  mai  wedi  iddo  fyned  i'r 
ddau  le  diweddaf,  ueu  y  diweddaf  oll  o  hon- 
ynt,  y  danfonodd  y  Philippiaid  y  cymmorth 
a  sonir  yma. 

16  *Oblegid  *  yn  Thessalonica  hef- 
yd  f  yr  anfonasoch  f\  mi  unwaith  ac 
eilwaith  t  wrth  fy  anghenrhaid. 

e  1  Tlies.  1.  9.       /1  Tbes.  2.  18. 

*  Heblaw  hyny,  a  chyn  hyny,  pan  oedd 
efe  yn  Thessalouica,  y  lle  cyptaf  yr  aethai 
iddo  ar  ol  ymadael  a  hwynt;  t  hwy  a  anfon- 
asent  iddo  gymmorth  o  leiaf  ddwy  waith 
wrth  ei  angeurhaid  ;  ac  nid  oedd  efe  wedi 
anghofio  y  caredigrwydd  hyny,  nac  yn  an- 
nîolchgar  am  daqo.  Yr  oedd  Thessalonica 
yn  fwy  dinas  na  Philippi,  ac  yn  brif  ddinas 
Maçedonia  ;  (gwel  ar  Act.  17.  1,)  ond  efallai 

bod  yr  eglwys  ieuanc  yno  yn  dlotach  na'r 
eglwys  yn  Philippi;  feily  yr  oedd  y  Pliilip- 
piaid  yn  cynnorthwyo  Paul  "  wrth  ei  anghén- 

ögg  í 

rhaid"  pan  oedd  yn  Uafurio  yri  Thessajoniça,  I 
X  Wedi  y  cwbl,  mae  yn  ymddangos  wrth  I 

lThes.  2.  9;  2  Thes.  3.  7—9,  mai  nid  arj 
haelioni  y  Philippiaid  y  bu  Paul  a'i  gyd-n 
weithwyr  byw  yn  Thessalonica ;  eithr  art 
lafur  eu  dwylo  eu  hunain.  Am  yr  erlid  a 

fu  ariaa  ef  a'i  gyfeilliot»  yn  Thessalonica,  I 
gwel  Act.  17.  5-9. 

17  *  Nid  ̂ o  herwydd  fy  mod  i  yn 
ceisio  rhodd :  feithr  yr  ydwyf  yn  ceisio 

'  íFrwyth  yn  amlhâu  *  J  erbyn  eich 
çyfrif  chwi. g  adn.  II.  Mal.  1.  10.  Açt.  20.  33,  34.  \  Cor.  9.  12-15. 
2  Cor.  11.  16.  1  Tlies.  2  5.  1  Tim.  3.  3.  a  6.  10.  TU.  1.7. 
1  Pedr  5.  2.  2  P«dr  2.  3V  15.  Jnd.  U.  h  pen.  1.  11.  ẂM 
7.  1.  Ioan  15.  8,  16.  Rhuf.  15.  23.  2  Cor.  9.  9—13.  TU-  3, 
14.  i  Diar.  19.  17.  M»t.  10,  40—42.  a  25.  31— 40.  Luç 
14.  12-14.  Heb.  6.   10. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  dra  dîolcbgar  am 
yr  holl  garedigrwydd  uchod  ;  oid  am  ei  fod 

yn  chwenoych  "  rhodd"  er  ei  fwyn  ei  hun, 
neu  yn  awyddu  yn  gybyddlyd  am  eiddo  ej 
wrandawwyr;  fond  am  ei  fod  yn  dymung 
eu  gweled  hwy  yn  íFrwythlawn  yn  y  gweiifc/ 

redoedd  da  hyny,  y  rhai  a  weinyddent  ì'm 
cysur  presenol,  ac  i'w  dedwyddwch  dyfod> 
awl  hwynt :  a  dîi,mnaau  fod  yn  ofid  gandojí 
ef  weled  cristionogion,  neu  rai  yn  proffeii 

cristionogaeth,  yn  gybyddlyd  o'u  meddia»nat 
bydol,  ac  yn  gadael  eu  gweinidogion  i  ym 

drech  yn  galed  à  tblodi  mawr,  o'u  rhat 
hwy.  jNid  am  eu  gweithredoedd  da  o  vt 
math  y  ce.dwjx  y  s,aint  yn  nydd  eu  cyfrif 
eto  bydd  eoffa  canmoladwy  am  eu  gweitli 
redoedd  da  hwynt,  gan  y  Barnwr  ei  hun,  yii 
nydd  y  cyfrif  hwnw.     Math.  25-  34—36,  4J9.    . 

18  *"Ond  y  mae  gennyf  bob  pethlíj 
acymae  gennyf  Ähelaethrwydd :  tm|l 
a  gyflawnwyd,  wredi  i  mi  dderbyngai  f 

1  Epaphroditus  y  pethau  a  ddaethanr' 
oddi  wrthych  chwi ;  m  X  se/arogl  per  i 
aidd,  aberth  ncymmeradwy?  boddj 
lawn  gan  Dduw. 

k  adn.  12.  2  Thes.  1.  3.  /  pçn.  ?.  25,  26.  n  Ioi 
12.  3-S.  2  Cor.  2.  15,  16.  Eph.  5.  2.  Heb.  13.  16.  I  Pe« 
2.  5.        n  Rhuf.  12.  1.  2  Cor.  9.  12. 

*  Ond,  yn  mhob  ystyriaeth,  yr  oedd  gar 
ddo  ef  bob  peth  a  allai  ddymnno;  yr  oed: 
yn  Ilawn  foddlon  i  ymddygiad  y  Philippiait) 

ac  i'w  amgylchiadau  tymmorawl  ei  hun 
f  efe  a  "  gyflawnwyd"  â  phob  peth  anghei 
rheidiol,  hyd  at  "helaethrwydd,"  wedi  idd 
dderbyn  gan  Epaphroditus  y  pethau  a  ddai 
fonasent  hwy  iddo.  %  Efe  a  wyddai  fod  by 
yn  llawer  mwy  cymmeradwy  gan  Dda 
na'r  arogi  mwyaf  peraidd ;  ac  yn  dra  bod» 
lawn  ganddo  ef  fel  aberlh  ysbrydol,  ac  t 
ífrwyth  gwirionedd  ffydd  yn  yr  Arglwyc 
lesu,  a  chariad  ato  ef,  ac  ato  yntau  ei  w 
a'i  apostol  ef.  Mae  y  geiriau  hyn  yn  rb 
feddol  iawn  ;  gan  eu  bod  yn  y  dull  cryfaf ; 
un  fath  â'r  hyn  a  ddywedir  am  aberth  Cri 
ei  hnuan  ;  (Ephes.  5.  2,)  ac  maent  yn  da 

gos  pa  mùr  gymmeradwy  yw  gwir  weiẃrc 
oedd  da,  "  ffrwythau  yr  Ysbryd,"  gan  Ddu 
trwy  Iesu  Grist.  Ceisia  y  Sociniaid  ddia 
rhydeddu  aberth  Crist,  0  ran  ei  wir  ystj 

yn  Ephes.  5.  2,  trwy  gystadlu  yr  byn  a  d(l 
wediryn.a  am  weithredoedd  day  Pbilipp'f 

â'r  hyn  a  ddywedir  yno  am  aberth  Crif 

ond  yno  dywedir  i  Grist  roddi  ei  hun  . 

aberfh,  eithr  yma  ni  roddodd  y   Pbilippis 



Cristwrwyion  yn COLOS.  I. nheulu  Ccsar. 

>ud  ychydig  o'u  meddìannau  ;  a  gobeithio 
lad  yw  yr  ynfydion  cyfeiliornus  mòr  íì'ol  a 
neddwl,  íoá  ychydig  o  aur  neu  arian  dyn- 
00  uiòr  gymtneradwy  gun  Dduw,  ac  yn  gyd- 
vertu  â  marwolaeth  ei  Fab  ef  yn  bersonol, 
ìeu  ci  hun,  pa  an  bynag  ai  Duw  ai  (ìyn  yd- 
>edd,  Gwael  yw  dyfeisiau  dynion  i  geisio 
ymylu  y  gwiriouedd,  a  dàl  i  fynu  eu  cyfeil- 
uruadau  ! 

1 9  °  *  A'm  Duw  p  t  a  gyflaẃna  eich 
10II  raid  çhwi  ?  yn  ol  ei  olud  çf  J  mewn 
rogoniant,  ryng  Nghrist  Iesu. 0  2  Sdjfl.  22.  7.  2  Cròn.  18.  13.  Neb.  5.  19.  Dan.  6.  22. 
\lm  7-  7.  Io»n  20.  17,  23.  Rhuf.  1.  S  2  Cor.  12.  21.  Phile. 

pGen.  48.  15.  Deut.  8.  3,  4.  Neh.  9.  15.  Salm  23.  1  — 
[.  a  41.  1—3.  a  84.  11.  a  112.  5—9.  Diar.  3.  9,  10.  a  II.  24, 
;5.  Mal.  3.  10.  Luc  12.  30-33  2  Cor.  9.  8— II.  q  Sajm 
6.  6.  a  104.  24.  a  130.  7.  Rhuf.  9.  23.  a  II.  33.  Eph  1.  7, 
i3.  a2.  7.  a  3.  8,  16.  Col.  1.  27.  a  3.  16.  1  Tiua.  6.  17. 
I  Rhuf,  8.  18.    2  Cor.  4.  17.  I  Thes.  2.  12.    1   Pedr  5.  1,  10. 

|  *  Gwyddai  yr  apostoi  nas  gaiîni  er'e  ei  hun 
ittalu  i'r  Philippiaid  fel  y  dymunai;  ond 
j;wyddai  hefyd  ar  yr  nn  pryd  na  chaent  hwy 
(Idim  bod  ar  eu  coiled ;  y  byddai  i'w  Dduw 
Üi'i  Dad  ef,  eiddo  yr  hwn  oedd,  ac  yr  hwn 
jiedd  yn  wasanaethu,  tgyíìawni  eu  holl  raid 
jiwy  o  bob  math,  yn  ol  golud  ei  holl  ddigon- 
|»ldeb  a'i  haelioni  ef,  î  yn  enwedig  trwy  eu 
ilwyn  hwynt  i'w  dragywyddol  ogoniant,  yn 
I  thrwy  Grist  lesu,  trwy  ei  aberth  a'i  gyf- 
yngdod  ef,  a  thrwy  eu  hundeb  hwy  âg  ef. 

1  20  s  *  Ond  i  Dduw  a'n  Tad  ni  fv 
ùyddo  gogoniant  yn  oes  oesoedd. 
!  JAmen. 
<  «pen.  1.  II.  Salm  72.  t9.  aJ15.  1.  Mat.  6.  9,  13.  Rhuf. 
')•  36.  *  16.  27.  Eph.  3.  21.  1  Tim.  1.  17.  Jud.  25.  Dat.  1. 
i  •  a  4.  9—U.  a  5.  12.    a  7.  12.    a  11.  13.    a  14.  7.        t  adn. 
3.  Mdt.  6.  13.  a28.  20. 

*  I'r  Duw  hwn  gan  byay,  fel  Tad  cyfam- 
nodol  a  grasol  yr  holl  saint,  t  bydded  yr  holl 
)goniant,  oddi  wrth  ae  am  yr  byn  oll  a  wn- 
'eth  efe  ynddynt,  erddynt,  a  thrwyddynt :  a 
;ogonedded  yr  holl  deulu  mawr  ei  berffeith- 

iau  amlygiadol  a'i  weithredoedd  rhyfeddolef 
f^JO  oes  oesoedd  :  \  ac  mewn  tystiolaeth  o 
;yd-syniad  un-fryd  a  chalonog  yn  hyn,  dy- 
veded  yr  holl  bobl  Amen,  feìly  y  byddo  byth 
Jythpedd  ! 

2-1  u  *  Anherchwch  f  yr  holl  <*■  saint 
/ng  Nghrist  Iesu.  y%Ỳ  mae  y  brodyr 
-ydd  gyd  â  mi  yn  eich  annerch. 

•       «  Gwel  ar  Rhuf.  16.  3-16.        x  pen.  1.  1.    lCor.  1.2. 

■îü-i'  J-    y  Rbuf- 16-  V'  '22- Gal- 2- 3-  Co1- 4-  Io-'4- 'hile.  23.  24. 

1   *  Yh    y   teimlad  gwresocaf  o   wir  gariad 

cristionogol,  mae  efe  yn  anerch  +  yr  holi 
saint  yn  Philippi ;  pob  un  ag  oedd  yn  pro- 
ffesu  Crist  a'i  grefydd  sanctaidd,  yn  aelodau 
i  Grist,  mewn  undeb  sauctaidd  âg  ef,  a 
gwaith  sancteiddiol  ar  eu  heneidiau,  ae  yn 
rhodio  mewn  sancteiddrwydd.  $  Nid  efe  yn 

unig  oedd  yn  eu  hanerch,  ond  y  "  brodyr" 
hefyd,  y  rhai  oedd  "  gydag  ef :"  y  gweinid- 
ogion  yn  llhufain,  efalîai,  neu  frodyr  a 
ddaethent  yno  o  fànau  eraill  i  fod  gyda'r 
apostol  :  fei  hyny  mae  y  "  brodyr"  yma  i'w 
gwahaniaethu  oddi  wrth  y  "  saint  olí"  yn  yr 
adnod  nesaf. 

22  z  Y  mae  y  saint  oll  yn  eich  an^ 
nerch  chwi,  ac  yn  bennaf  ay  rhai  sydd o  deulu  Cesar. 

%  Rhuf.  16.  16.  2  Cor.  13.  13.  Heb.  13.  24.  1  Pedr  5. 
13.  3  loau  14.         a  pcn.  1.  13. 

*  Yr  holl  gristionogion  proffesedig  yn  eg- 
Iwys  ílhufain :  yr  oeddynt  oll  yn  anerch  y 

Philippiaẁl  gyda'r  brawdgarwch  inwyaf, 
Saint  yn  anerch  saint,  sydd  beth  hyfryd  ac 
ardderchog  iawn,  er  o  bcüder  daear  ;  yn  y 

nefoedd  cânt  fod  gyda'u  gilydd  byth,  yn  caru 
eu  gilydd,  ac  yn  cyd  garu  a  chyd-foli  yr  hwn 
a  fu  farw  drostynt,  ac  a'u  gwnaeth  yn  saint. 
t  Ac  yn  benaf  o'r  holl  saint  yn  Rhufain,  yr 
oedd  y  saint  o  deulu  Cesar  yn  eu  hanerch. 
Mynodd  Duw  saint  iddo  ei  hun  hyd  yn  nod 
yn  nheuju  Nero  ;  y  rhai  a  gadwent  eu  lleoedd 
yno,  ac  a  wasanaethent  Grist  yn  y  sefyllfa 
fwyaf  peryglus  a  maglus,  fel  Daniel  yn  Hŷ? 
Nebuchodonosor  a  Darius.  Dywed  rhai  fod 

yr  Athronydd  Seneca  yn  un  o'r  saint  hyn ; 
ond  nid  oes  sail  ddigonol  i  feddwl  iddó  ef 
gael  ei  droi  yn  Gristion,  o  Seneddwr,  nid 
gwr  llŷs  oedd  efe.  EfalJai  bod  rhai  o  deulu 
breninol  Prydain,  yr  Hen  Gymry  yno  y 

pryd  hwnw,  ac  yn  rhai  o'r  saint  uchod,  yn 
yr  eglwys  os  nad  yn  Nheulu  Cesar  hefyd. 

23  b  Gras  ein  Harglwydd  Jesu 
Giistfyddo  gyd  â  chwi  oll.     Amen. 

b  Gwel  ar  Rhuf.  16.  20,  24.  2  Cor.  13.  14. 

*  I  orphen  yn  debyg  fel  y  dechreuodd, 
pen.  1.  2,  mae  efe  yn  gweddîo  am  i  ras  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist  fod  gyda  hwy  oll  fel 
eglwys,  a  chyda  phob  un  o  honynt  yn  ber- 
soncl,  i'w  nerthu  yn  eu  holi  drallodau  ar  y 
ddaear,  ac  i'w  cymhwyso  i'r  gogoniant  byth. 
t  Amen  oedd  gwir  ddymuniad  ei  galon  er- 
ddynt,  ac  fel  hyn  y  byddai  yn  sicr  iddynt. 

1T  At  y  Philippiaid  yr  ysgrifenwyd 
o  Rufain,  gyd  âg  Epaphroditus. 

Upistol  PAÜL  yr  Apostol  at  y  COLOSSIAID. 
PEN  I. 

ir  ol  cyfarch  y  Colossiaid,  y  mae  Paul  yn 

d'iolch  i  Dduw  am  eu  ffydd  hwy. 

if  AUL,  a  f  apostol  lesu  Gristtrwy 
'wyllys  Duw,  b  %  a  Thimothëus  \\ein )rawd, 

a  Gwol  ar  Rhuf.  1.1.1  Cor.  1.  1.  2  Gor.  1.1.     ÄPhil. 

'  !-  lrJhei-  l-  }■  2  Thes.  I.  1.  Phile.  1. 
Tybia  Uawer  ç  ddynion  beirniadol,  fod 

r  apostol  yn  cymmeryd  yr  enw  Groegaidd 

Paul,  yn  bytrach  na'i  enw  dechreuol  Saul, 
er  bod  hwnw  yn  enw  y  brenin  Iuddewig 

Cyntaf,  aç  yr  hwn  oedd  o'r  un  llwyth  ag 
yntau  hefyd  ;  gyda  golygiad  arbenig  ar  y 
Cenedloedd,  i  ba  rai  yr  oedd  efe  mewn  modd 
neillduol  yn  weinidog.  t  Mae  efe  yn  hò.ni 
ei  osod  yn  y  swydd  apostolaidd  îrw  y  ewyllys 
Duw,  i  ragfiaenu  yn  fwy  effeitbiol  wrth- 
ddadleuon  y  gau-athrawon  yn  erbyn  ei 
ddwyfol  osodiad  ef :  î  ac  mae  yn  enwi  y 
brawd  Timothëus  gydag  ef  ei  hun,  nid  i 
chwanegu    at   ei    awdurdod  ei   hun,  ond  i 
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ddangos  y  cariud  a'r  parch  oedrl  ganddo  at  y 
brawd  it-üinc,  a'r  gweinidog  tí'yddlawn 
hwnw,  ac  i  gadarnâu  ei  gyimueriad  ef  yo 

mhlith  y  Colossiaid  :  ||  a  chyda'r  gwylder 
mwyaf  difalch,  mae  efe  yma  yn  ei  aíwefyn 
frawd,  yn  hytrach  nac  ei  fab,  er  enuill  eu 

parch  hwy  i  Tirnothëus  yn  í'wy. 

2  *Atycsaint  f  aVffyddlawnfrod- 
yr  yng  Nghrist  J  y  rhai  sydd  yn  Col- 
ossa.  ä\\  Gras  i  chwi,  a  thangnefedd, 
oddiwrth  DduweinTad,  a'r  Arglwydd Iesu  Grist. 

*  At  y  rhai  oedd  yn  proffesu  eu  hunain 
yn  saint,  ac  yr  oedd  p  >b  lle  i  feddwl  mewn 
barn  cariad  mai  saint  mewn  gwironedd  oedd- 
yut;  fa  brodyr  didwyll  mewn  undeb  â 
Christ,  yn  gredinwyr  ffyddiog  ynddo  ef,  ac 

yn  fiyddlawn  gyda  ei  bobl  a'i  achos  ef  yn  y 
byd.  X  Colossa  ydoedd  (ìdinas  fawr  a  phobi- 
ogaidd  yn  nhalaeth  Phrygia,  yn  Asia  Leiaf, 
nid  pel!  o  Laodiceá:  yno  yr  oedd  yr  eglwy 
a  gyferchir  yrna,  dan  yrenwau  anrhydeddu 
osaint  a  ffyddlawn  frodyr.  ||  Am  yeyfarchiad 
cyffredinol  a  duwiol  hwn,  gwel  ar  Rhuf.  1.  7, 

yn  nghyd  â'r  epistolau  blaenorol  eraill. 
Tybia  rhai  y  gelwid  y  Colossiaid  yn  "  ftydd 
lawn  frodyr,"  o  herwydd  eu  hymlyniad 
wrth  burdeb  y  ffydd  gristionogol  mewn 

gwrthwynebiad  i'r  rhai  a  daerent  dros  yr 
anghenrheidrwydd  o  gadw  y  gyfraith  Iudd- 

ewig:  dyna  un  prawf  o'u  ffyddlondeb  hwy 
yn  sicr;  ond  rhy  gyfyng  a  thlawd  yw  hyna 
fel  agoriad  ar  eiriau  mòr  gynnwysfawr,  ac  y 
mae  llawer  o  a^oriadau  rhy  gyfyng  cyffelyb 
iddynt,  gan  rai  a  gymmerant  arnynt  egluro 
yr  ysgrythyrau  :  rhoddant  i  ni  ystenaid  o 
ddwfr,  a  siaradant  fel  pe  byddent  wedi 
dyhysbyddu  yr  holl  ffyuon. 

3  *  Yr  ydym  yn  edîolch  i  Dduwa 
Thad  ein  Harglwydd  lesu  Grist, 

•^fgan  weddi'o  drosoch  chwi  yn  was- tadol ; 
«Gwel  ar  Rl.uf  I.  8,  9-Epb.  I.  15,  16.  Phü.  1.  3-5. 

1  Tbes  1.  2.  /adn.  9—13  Kph  3.  U-19.  Phil.  1.  9- 
11.  1  Thes.  3.  10-13.  2  Thes.  2.  16,  17.  2  Tim.  1.  3. 

*  Mae  yr  apostol  yn  dechreu  ei  lytbyr  fel 
arferol,  trwy  sicrâu  i'r  Co'.ossiaid  ei  fud  ef 
a'i  frodyr,  yn  enwedig  cfe  a  Thimothëus,  yn 
d'íolch  i  Dduw  a  Thad  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist,  am  ei  ras  a  roddodd  efe  iddynt  hwy  ; 

t  ac  eu  bod  yn  gweddi'o  yn  wastadol  dros- 
tynt,  am  bertfeithiad  y  gras  a'r  gwaith  da 
hwnw  ynddynt.  Duw  a  Thad :  Duw  sef 
Tad,  medd  rhai ;  yr  hyn  sydd  welJ  na  Duw 

a  Thad,  yr  hyn  sydd  yn  d  mgos  Duw,  a'r 
Tad,  megys  pe  byddent  Bersouau  gwahanol. 
Mae  efe  yn  Dad  ein  Harglwydd  I<  su  Grist 
o  ran  ei  ddwy  natur ;  fel  y  mae  Crist  yn 
Berson  dwyfol,  ac  o  ran  ei  ddynoliaeth 
hefyd:  ac  yn  Dad  ei  boll  bobl  yn  a  thrwy 
Grist.  Heblaw  porthi  y  praidd,  dylai  pob 

bugail  da  wedd'io  a  di'olch  drostynt  hefyd, 
felly  y  gwnai  Paul. 

4  *  Er  8  pan  glywsom  am  eich 
h  ífydd  yng  Nghrist  lesu,  f  ac  am  y 
cariad  sj/dd  gennych  tu  ag  at  yr  holl 
saint : 

g  adû.  9.  2  Cor.  7.  7.  Eph.  1.  15.  1  Thes.  3.  6  3  loan  3, 
4.  h  Gal.  5.  6.    1  Thes.  1.  3.     a  4.  9,  10.     2  Thes.  1.  3 
Pbile.  5.  1  Pedr  I.  21—23.  I   loau  3.  14,23   .«  6.  14. 

*  Yr  oedd  efe  yn  díolch  ac  yn  gweddîo 
drostynt  er  pan  glywsai  am  eu  ffydd  hwy  yn 
Nghrist  Iesu;  yr  hyn  a  arwydda,  nid  yn 

unig  eu  gwybodaeth  hwy  am  dano,  a'a 
proffes  o  hono,  ond  hefyd  ymddiried  ynddo,l 
ac  ymorphwysiad  hollawl  a  dîysgog  eu  heí 
neidiau  arno,  fel  unig  a  digonol  Waredwr. 
t  A  ffydd  yn  gweithio  trwy  gariad  oedd 
ffydd  y  Colossiaid  ;  yr  oedd  ganddynî  gariad 
helaelh  tuag  at  eu  gilydd,  a  thuag  at  yr  holl 
saint  yn  mhob  man.  Gefeilliaid  yw  ffydd  a 
chariad,  Ue  bynag  y  mae  un  mae  y  llall  yno 
hef^d,  ac  nis  dichon  un  fod  heb  y  Ilall  \ 
Crist  yn  unig  yw  gwrthddrych  ffydd ;  Crist 

a'i  bobl,  ei  saint,  yw  gwrthddrychau  cariad. 

5  *  Er  mwyn  *y  gobaith  a  rodd 
wyd  i  7ígadw  i  chwi  yn  y  nefoedd,  fam 

yr  hon  y  clywsoch  o*r  blaen  l  y'ngaii gwirionedd  yr  efengyl; 
í  adn.  23,  27.  Act.  23.  6.  a  21.  15.  a  26.  6,  7.  1  Cor  13 

13.  a  15.  19.  Gal.5.  5.  Eph.  1.  1S,  19.  2Tues.2.  16.  Heb.  7! 
19.     !Pedr3.  15.     1  loan  3.  3.  *  Salm  31.  19.     M*t.  6 
19.  20.  Luc  12.  33.  2  T:m.  4.  8.  1  Pedr  I.  3,  4.  /pen.  3 
16.  Act.  10.  36.  a  13.  26.  Rhuf.  10.  8.  2  Cor.  5.  19.  a  6.  7| 
Eph.  1.  13.  1  Thes.  2.  13    1  Tim.  1.  15.  1  Pedr  2.  2. 

*  Yr  oedd  y  gobaith,  neu  wrthddrych  y| 
gobaith  hwn,  wedi  ei  roddi  i  gadw  yu  j 
nefoedd  iddynt,  lle  nad  oes  ond  perítaitLj 
burdeb,  dedwyddwch,  a  llawenydd,  goruwcfc 
cy  rhaedd  holl  ddamweioiau  a  chyfnewidiadatl 

y  byd  isod  hwn.  Yr  oedd  yn  nghadw  "iddl 
ynt  hwy,"  ac  nis  gallai  yr  un  gelyn  eul 
hamddiíaclu  o  hóai:  t  ac  yr  oeddynt  wed 

clywed  am  dani  o'r  blaen,  yn  ngair  gwirion 
edd  yr  efengyl,  sef  y  newyddion  da  o  iachl 
awdwriaeth  a  ddantonesid  atynt  hwy.  En 
mwyn  y  gobaith,  &c,  a  arwydda,  efaîlai,  yij 
achos  o  weddîau  a  dîolchgarwch  yr  apostoí 

dros  y  Colossiaid  ;  neu,  ynte,  yr  achoa  o'i 
ftydd  hwy  yn  Nghrist  íesu,  a'u  cariad  at  yij holl  saint. 

6  *  Yr  hon  sydd  m  wedi  dyfod  at 
toch  chwi,  megis  ag  y  mae  yn  yr  hol 

fyd ;  n  f  ac  sydd  yn  dwyn  fírwyth. 
|  megis  ag  yn  eich  plith  chwithau,  ej 
y  dydd  y  ciywsoch,  u  ac  y  gwybuocH 
ras  Duw  mewn  gwirionedd: 

m  adn.  23.  Salm  98.  3.  Mat.  24.  14.  a  28.  19.  M«rc  16 
15.  Rhuf  10.  18  a  15.  19.  a  16.  26  2  Cor.  10.  14.  n  adi 

10.  Mjrc  4.  S,  26-29  loan  15.  16.  Act.  12.  24.  Rhuf  Lli 
a  15.  2S  Eph.  5.  9  l'liil  1.11.  a  4.  17.  o  Saliu  110.  3 
Act.  11.  1S.  »  16.  14.  a  26.  18  1  Cor.15.  10,  II.  2  Cor  6 
1.  Eph.  4.  23,  24.  1  Thes.  1.  5.  a  2.  13.  2  Thes.  2.  13,  14 
Tit.  2.  II.    1  Peùr  1.  2,  3.   a  5.  12. 

*  Bwriadwyd  i'r  efengyl  hon  gael 
phrtgethu  drwy  yr  holl  fyd;  yr  oedd  eisoe 
wedi  ymdaenu  yn  gyflym  a  rhyfeddol  y 
mhlilh  y  ceuedloedd,  a  chwedi  dyfod  at 
Colossiaid  yn  mhlith  ;  t  a  chan  ei  bod  dai 
arddelwad  dwyfol,  a  gallu  Duw  gyda  hi,  y 
oedd  yn  dwyn  flrwyth  yn  mhob  man,  yi 
nyclíweliad  a  thröodigaeth  torfêydd  lawe 
at  wasanaeth  sanctaidd  ac  addoliad  ysbrydc 

y  gwir  Dduw,  trwy  ffydd  yn  Nghnst  IfBi) 
Yr  oedd  wedi  dwyn  yr  un  ffrwythau  bei. 
dithol  yn  nghalonau  a  bucheddau  y  Colossiaií 
o'r  dydd  y  cîy wsent  yr  efengyl,  o'r  dydd 
credasent  bi  yn  wirioneddol  a  phrofiadij 
trwy  ras  Duw,  ac  o'r  dydd  y  gwnaed  h\v 

yn  wir  gyfranogion  o  Crist,  ei  ras,  a'i  iacb awdwriaeth. 
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7  *  Mègis  agy  dysgasoch  gan  p  £pa- 
phras  ̂ fein  hanwyl  gyd-was,  J  yr 

hwn  sydd  drosoch  chwi  yn  '*  ffydd lawn  weinidog  i  Grist ; 
p  peb.  4. 

15. 
i  7.  25.  2  Cor.  11.  23.  Eph 

q  Gwel  ar    Pbil.  2.  19-22, 
Mat.  24.  45.  a  25.  21.    1   Cor.  4.  2 

21.  2  Tini.  2.  2.   Heb.   2 

*  Yr  oeddynt  wedi  clywed  a  dysgu  yr 
efengyl  uchod  "  o'r  blaen,"  gan  Epaphras, t  yr  hwn  a  arddelwai  Paul  a  Thimothëus  fel 
eu  hanwyl  gyd-was  yn  yr  efengyl,  ac  oedd 
y  pryd  hwn  mae  yn  debyg  yn  gyd-garcharor 
â  hwynt  yn  achos  yr  efengyi.  Gwel  Philem. 
23:  %  yr  oedd  efe  hefyd  yn  ffyddlawn  wein- 
idog  i  Grist  dros  y  Colossiaid,  wedi  ei  os- 
od  yn  benaf  i  lafurio  yn  eu  plith  hwy;  a 

ithybiat  y  rhan  fwyaf  o'r  henafiaid  tnae  efe 
|tbie.;eíhodd  gyntaf,  ac  a  ffurfiodd  yr  eglwys 
feyotaf  yn  Colossa. 

j  3  *  Yrhwn  hefyd  a  amlygodd  i  ni 
feich  cariad  chwi  f  yn  yr  Yspryd. 
I  9  ada  4.  RUuf.  5.  5.  a  15.  30.  Gal.  5.  22.  2  Tim.  1.  7. 
I   Pedr  1.  22. 

I  *  Yr  oedd  yr  Epaphras  hwn  hefyd  wedi 
jimlygu  i  Paul,  am  gariad  y  Colossiaid  at 
jCirist,  ac  ato  yntau  a'r  holl  saint  er  tnwyn 
jCrist,  yr  hwn  gariad  oeddynt  hwy  yn  ddan- 
Igos  ac  yn  ei  weithredu  t  "  yn  yr  Ysbryd," 
Jdan  ei   ddylanwadau  sanctaidd  ef,  ac  mewn 
modd   ysbrydoi ;  a  hyn  oedd   yn  gwneyd  yr 
apostol  mòr  hyderus  am  eu  rhan  hwy  yn  y 
,'gobaith"    nefol  a  grybwyllwyd  o'r    blaen. 
Mae  llawer  o  ragor  rhwng  cariad  yn  yr 

lYsbryd,  a'r  cariad  goreu  yn  y  cnawd  ;  dynol 
a  darfodedig  yw  yr  oiaf,  ond  ysbrydol  a 
Ipbarâus  tragywyddol  yw  y  blaenaf. 

ì  9*0  herwydd  hyn  f  ninnau  hef- 
|yd,  'er  y  dydd  y  clywsom,  u  nid  yd- 
ym  yn  peidio  â  gweddi'o  drosoch,  x  \  a 
ieisyf  eich  cyflawni  chwi  â  gwybod- 
iaeth  v  ei  ewyllys  ef  ||  ym  mhob  z  doeth- 
ìineb  §a  deall  ysprydol ; 
!  t  adn.  4,  6.  Rbuf  1  8-10.  Eph.  1.  15,  16.  «1  Sam. 
12.  23.  Act.  12  5.  Phil.  1.  4.  1  Thes.  1.  3  a  5.  !7.  2  Thes. 
I.  11.  2  Tim.  1.  3,  4.  Phile.  4.  x  Eph.  1.  15-20.  a  3.  14— 
;19.  Pbil.  1.9-11.  y  pen.  4.  12.  Salui  143  10.  loan  7.  17. 
i*huf.  12.  2.  Eph.  5.  10,  17.  a  6.  6.  Heb.  10.  36.  a  13.  21. 

Pedr2.  15.    a  4.  2.     1  loau  2.  17.  z  peu.  3.  16.     a  4.  5. 
;«gol.  5.  a3.  17. 

j  *  O  herwydd  hanes  cysurus  Epaphras  am 
|/  Colossiaid,  -t  o'r  dydd  y  clywodd  yr  aposto! 
|im  eu  ffydd  a'u  cariad  hwynt,  nid  oedd  ef 
k  Thimothëus  yn  peidio  â  gweddi'o  yn  barâus 
irostynt;  \  a  deisyfu  mewn  nodd  neillduol 
;»r  iddynt  hwy  gael  eu  cyflawni,  neu  eu 
oerffaith  gynnysgaethu,  â  gwybodaeth  o 
:wylly8  Duw,  ana  ei  drefn  ef  o  gadw  pech- 
iduriaid,  ac  hefyd  am  eu  dyledswyddau  hwy 
!wag  ato  ef  a  thuag  at  bob  dyn,  fel  ei 
Atision  prynedig  a  gwaredol  ef:  ||  ar  iddynt 
ijael  eu  cyflawni  yn  dra  helaeth  mewn 
loethineb  synwyrol,  brofiado],  ac  adnabydd- 
|»eth  ymarferol  o  fawr  amryw  ddoethineb 
|Jiiw,  drwy  yr  hon  mae  efe  yn  cyflawni  ei 
I ìioll  ewyllys  ;  §  ac  mewn  pob  dëall  ysbrydol 
im  bethau  ysbrydol,  o  ran  eu  gwirionedd, 
(U  rhagoroldeb,  eu  pwys,  ac  o  ran  y  defnydd 
laionus  a  sanclaidd  a  ddylent  hwy  wneyd  o 
il°nynt.  Gwybodaeth,  doethineb,  a  d'call: 
jnae  yn  dra  anhawdd  rhoddi  syniadau  gwa- 
»anol  i  bob  un  o'r  geiriau  hyn.     Doethineb, 

a  arwydda  adnabyddiaeth  o  ddirgtlion  dyfn- 
ion  a  rhyfeddol  yrefengyl,  medd  rhai ;  deall, 

a  arwydda  gallineb  pii'odol  mewn  ymddyg- 
iad  ;  ond  y  mae  eraill  yn  gwrth-droi  y 

geiriau  uchod,  ac  yn  rhoi  d'êall  am  y  blaenaf, a  doethineb  am  yr  olaf.  Mae  yn  sicr  nad  yr 

un  ysiyr  syxld  i'r  geiriau  bob  ainser,  ac  yn 
mhob  man  yn  ddigyfnewid  ;  oblegid  mae 
gwybodaeth  weithiau  yn  arwyddo  ihywbeth 
îs  na  doethineb,  mewn  gradd  o  leiaf,  (1  Cor. 
12.  8,)  Ue  niae  yma  yn  amlwg  yn  cynnwys 

doethineb ;  a  thebygid  fod  y  geiriau,  á'tall ysbrydol,  yn  egluiâu  beth  yw  y  ddoethineb 
a  grybwyllir,  ac  nid  yn  arwyddo  rhywbeth 
gwahanol  oddi  wrthi. 

10  *  Fel  y  a  rhodioch  yn  addas  i'r 
Arglwydd  f  i  bob  b  rhyngu  bodd, 
%  gan  c  ddwyn  ffrwyth  ym  mhob 
gweithred  dda,  d  ||  a  chynnyddu  y'ng- wybodaeth  am  Dduw ; 

a  pen.  2.  6.    a  4.  5.   Mica  4.  5.  Rbuf.  4.  12.    a  6.  4.    Eph. 
4.  1.  a  5.  2,  15.  Phil.  1.  27.  1  Thes.  2.  12.  b  pen.  3.  20. 
Diar.  1G.  7.   Phil.  4.  18.    1  Thes.  4.  1.   2  Tim.  2.  4.    Heb.  11. 
5.  a  13.  16.  1  loan  3.  22.  c  loau  15.  8,  16.  Gal.  5.  22,  23. 
Eph.  2.  10.  Phil.  1.  11.  Tit.  3.   1,  14.    Heb.  13.  21.    2  Pedr  1. 
8.  d  pen.  2.  19.  Es.  53.  11.  Dan.  12.  4.  Hab.  2.  14.  loan  17. 
3.  2  Cor.  2.  14.  a  4.  6.  a  9.  8.  Eph.  1.  17.  a  4.  13.  2  Pedr  1.  2, 
3.  a  3.  18.  1  loan  5.  20,  21. 

*  Beth  bynag  am  feddwl  manol  pob  uno'r 
geiriau  uchod,  yroedd  yr  apostol  yn  dymuno 

gwybodaeth,  doethineb,  a  deall  ysbrydol  i'r 
Colossiaid,  fel  pethau  gwir  angenrheidiol  er 

eu  rhodiad  addas  hwynt  i'r  Arglwydd  i  bob 
rhyngu  bodd  :  ei  brif  amcan  ef  yn  yr  epistol 
hwn  oedd,  eu  hannog  hwy  i  ysbryd  ac  ymar- 
weddiad  addas  i'r  efengyl,  a  theilwng  o'u 
proffes  hwy  o  hóni ;  ac  mae  yn  amlwg  mai 
hyn  yw  ei  brif  amcan  ef  yn  ei  holl  epistolau 
eraill.  Ilhodio  yn  addas  i'r  Arglwydd  heb  ei 
ddi'anrhydeddu  ef  a'i  achos  drwy  unrhyw 
ymddygiad  anghyson  ac  anmhri'odol;  ond 
ymddwyn  yn  wastad  fei  y  gweddai  i  ddyn- 
ion  wedi  eu  breintio  mòr  fawr  a'u  dysgu  mòr 
ddwyfol.  f  Fel  hyn  hwy  a  ryngent  ei  fodd 
ef  yn  mhob  peth,  gan  ytnddwyn  yn  gytunol 
â'i  natur  a'i  ewyllys  sanctaidd  ef.  a  gwneuth- 
ur  pob  peth  mewn  modd  cymmeradwy  a 
boddlawn  ganddo  ef.  %  Gan  ddwyn  flrwyth 
yn  mhob  gweithred  dda  ;  yn  llawn  o  ffrwyth- 
au  sanctaidd  yr  Ysbryd,  ffrwythau  cyfiawn- 
der,  fel  planigion  o  blaniad  deheulaw  yr  Ar- 
glwydd,  fel  y  gogonedder  ef.  ||  Ac  fel  hyn 
hwy  a  gynnyddent  hefyd,  fwy-fwy  o  ddydd 
i  ddydd,  mewn  gwybodaeth  îachnsol  am 
Dduw,  am  ogoniant  a  chyd-gordiad  ei  ber- 
ffeithiau  ef,  ac  mewn  profiad  dedwydd  o'i 
gymdeithas  a'i  gysuron  feanctaidd  ef. 

1 1  *  Wedi  eich  e  nerthu  â  phob 
nerth  yn  ol  ei  -^gadernid  gogoneddus 

ef,  s  -f  i  bob  d'ioddefgarwch  a  hir- 
ymaros  gyd  â  llawenydd  ; 

e  Gwel  ar  2  Cor.  12.  9.  Eph.  3.  16.  a  6.  10.  Pbil.  4.  13. 

/•Ei.  15.6.  Salui63.2.  Act.  1.8.  2Cor.4.7.  Jud.25.  g  Di*r. 
24.  10.  Act.  5.  44.  Rhuf   2.  7.   a  5.  3-5.  2  Cor.  6.  4.  6.   a  12. 
9,  10.  1  Thes.  3.  3,  4.  2  Tim.  2.  1-3.  Heb.  10.  34-38.  a  11. 
34-38.  »18.  1,  3.  bgo  1.2-4.  a  5.  7,  8.  2  Pedr  1.  6. 
Dat.  14.  12,  13. 

*  Yr  oedd  efe  yn  gwed  li'o  hefyd  am  idd- 
ynt  gael  eu  cyflawn  werthu  yn  holl  rasau  yr 
anian  rewydd,  gyda  giymusder  nerth  cyfat- 
ebol  i'w  hançen  mwyaf;  yn  ol  gogoneddus 
allu  a  chadernid  Dnw,  trwy  yr  hwn  y  dy- 
chwelodd  efe  hwy  ar  y  cyntaf,  y  cymialiodd 

ac  y  dyddanodd  hwynt  a'r  holl  gredinwyr  i 
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fawl  ei  ogoniant  ef:  t  M  wedi  eu  nerthu 
felly,  y  byddent  alluog  i  ddyoddef  pob  tra 
llodau  ac  erledigaethau  gydag  yinostyugiad 
amyneddus,  diysgogrwydd  parâus,  addfwyn- 
der  a  hir-ymaros,  gyda  llawenydd  yn  yr  Ar- 
glwydd.  Nid  oes  dim  ond  gra3  a  neith 
Duw  a  wna  ddynion  yn  ddyoddefgar  a  hir 
ymarôus,  a  hyny  gyda  llawenydd,  mewn 
trailodau  ac  erlid  :  nis  medr  rheswm  a  phil 
osophi  dynion  wneyd  byn. 

12  *Gan  h  ddíolch   *i'r  Tad,   yr 
hwn  a'n  k  gwnaeth  ni  yn  gymmwys 
lgael  rhan  o   m  etifeddiaeth  y   saint 
71  f  yn  y  goleuni. 

h  pen.  3.  15,  17.  1    CroD.  29.  20.    Salm  79.  13.   •„  107.  '21 
22.  a  16.  7.  Dan.  2.23.  Eph.  5.  4,  20.       i  peu.  21.  2.  loai»  4 
23.  a  14.  6.  a  20.  17.  1  Cor.  8.  6.  Eph.4.  6.  iago  3.  9 
1  lo»n  I.  3.  k  1  Breu.  6.  7.  Diar.  16.  1.  Rhuf.  8.  29.  30. 
a  9.  23.  2  Cor.  5.  5.  Tit.  1.  14.  I  Rliuf.  11.  17.  a  15.  27. 
1  Cor.  9.  23.  Eph.  3.  &.  Heb.  3.  1,  14.  1  PeJr  5.  1.  1  loan  3 
1—3.  m.  Mat.  25.  34.  Act.  26.  18.  Rbuf.  8.  17.  Eph.l 
18  1  Pedr  1.  2—5.  n  Salm  36.  9.  a  97.  11.  Diar.  4.  1S. 
Es.  60.  19,  20.  Heb.  12-  23.  Dat.  21.  23.  a  22.  5. 

*  G'an  dd'folch  i'r  Tad  yn  nghanol  pob  tra 
llod  a  chystudd,  yr  hwn  t»:wy  ei  neillduol 

ras  a'u  gwnaeth  hwy  olr  yn  gyrnhwys  i  gael 
r.han  o'r  etiíeddiaeth  a  barotôwyd  i'r  saint. 
fynybyd  o  berffaith  oleuni,  gwybodaeth, 
sancteiddrwydd,  a  dedwyddwch  ;  yn  ddigon 
pell  oddi  wrth  bob  tywyliwch,  annwybod- 
aeth,  cyfeiliorni,  pechod,  profedigaeth,  ofn, 
a  thristwch  byth.  Mae  y  saint  ya  cael  eu 

"cymhwyso"  i'r  etifeddiaeth,  trwy  weithio 
ynddynt  bob  tueddiadau  a  dymuniadau  ys- 
brydol,  sanctaidd,  a  nefol,  ag  sydd  yn  eu 

haddasu  hwy  i  fwynâu  y  cyfryw  etií'eddiaeth 
ysbrydol,  sanctaidd  *  nefol  yn  y  goleuni. 
Rhan  o  etifeddiaeth  y  saint :  cyfeiriad  sydd 
yma  yn  ddiau  at  wlad  Canaan  ya  etifedd- 
iaeth  i  Iwythau  Israel  gynt,  a  rhanu  y  wlad 
hòno  wrth  goelbren  iddynt.  Yn  y  goleuni  ; 
cyfeiriad,  medd  rhai,  at  y  dysyleirdeb  fydd 
ar  gyrphy  saint  wedi  eu  gogoneddu  ;  y  rhai 
a  wisgir  yn  yr  adgyfodiad  â  dysgleirdeb  go- 
goneddus  gweledig,  tebyg  i'r  Shechinah 
gynt.  Ond  goleu  fydd  pob  pelh  yn  y  nef, 
a  i  goleuni  hi  ydyw  yr  Oen. 

13  *  Yr  hwn  a'n  °  gwaredodd  ni 
allan  o  *  feddiant  y  tywyliwch,  •  f  ac 

a'n  symmudodd  i  r  deyrnas  ei  anwyl Fab: 
a  Es.  49.  24,  25.  a  53.  12.  Mat.  12.  29  30.  Act.  26.  1S. 

Heb.  2.  14,  15.  p  Luc  22.  53.  Inan  12.  31 ,  32.  2  Cor.  4.  4. 
Eph.  4.  18.  a.  5.  8.  a  6.  12.  1  Pedr  2.  9.  1  loan  2.  8,  9.  a  3. 
8.  q  Luc  13.  24.  Ioan  5.  24.  Rbuf.  6.  17-22.  1  Cor.  6.  9~ 
11.  2  Cor.  6.  17,  18.  Eph.  2.  3—10.  Tit.  3.  3—6.  1  iuan  3.  II. 
r  Salm  2.  6,  7.  fis.  9.  6,  7.  Dan.  7.  13,  14.  Zec.  9.  9.  Alat. 
25.  34.  Rhuf.  14.  17.  1  Cor.  15.  23—25. 

*  Fel  credinwyr  a  saint,  yr  oeddynt  eiaoes 
wedi  eu  gwaredu  o  feddiant  y  ty wyllwch  ; 
oddi  dán  ymherodraeth  Satan  tywysog  y 
tywyllwch,  annwybodaeth,  hudoliaeth,  pech- 
od,  gelyniaeth  a  thrueai,  i'r  hwn  y  buasent 
hwy  gynt  yn  gaeth-weision  deillion  a  gwael. 
tA'r  Duw  grasol  a'u  gwarcdodd  hwy  yn  ei 
nerth  o  feddiant  y  tywyllwch,  a'u  symmud- 
odd  hwy  hefyd  ar  yr  un  pryd  i  deyrnas  ei 
auwyl  Fab,  i  ystad  o  gyfiawnder,  o  ryddid, 
o  oleuni,  o  sanctei<Idrwydd,  o  gariad,  ac  o 
ddedwyddwch,  yr  hon  a  sefydlodd  ef  fel 
teyrnas  ysbrydol  dan  ei  anwyl  Fab,  neu  Fab 
ei  gariad.  Érrhusato,  gwaredu  :  gwaredu  o 
berygl,  a  gwaredu  trwy  nerth  mawr,  cipio 

fel  pentewyn  o'r  tân,  neu  fel  y  gwaredwyd 
Lot  allan  o  Sodom.     Yn  meddiant  y  tywyll- 
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wch  yr  oedd  y  Colossiaid  gynt  yn  eu  hystad 
o  baganiaeth  ;  ac  nid  oedd  yr  apostol  yn  ei 
ysiyrietl  ei  hun  ddim  gwrell  na  hwythau  wrth 
uatur,  pan  oedd  yn  gablwr,  yn  erlidiwr,  ao  I 
yn  drahaus  ;  am  hyny  mae  yn  ei  roddi  ei 
hun  yma  gyda  hwyut,  fel  uno  WTthddrycb.au 
y  waredigaeth  fawr  uchod. 

14  s*  Yn  yr  hwn  y  mae  i  ni  bryn- 
edigaeth  f  trwy  ei  waed  ef ' Isefmadd- 
euant  pechodau. 

«  M at.  20.  28.  Act.  20.  28.  Rhuf.  3.  24,  25.  Gal.  3.  13» 
Eph.  1.  7.  a  5.  2.  1  Tira.  2.  6.  Tit.  2,  14.  Heb.  9.  12,  2a. 
a  10.  12-14.  1  Pedr  1.  19,  20.  a  3.  18.  1  Ioan  2.  2.  Dat.  1. 
5.  a  5.  9.    a  14.  4.  t  pen.  2.  13.    a  3.  13.    S*ira  32.  1,  3. 

a  130    4.  Luc  5.  20.     a  7.  47—50.  Aet.  2.  3S.    a  10.  43.    a     " 
38,39.    a  26.  13.     Rbuf.  4.  6-8.     Eph.  4.  32.     1  Uan  1 
a  2.  12. 

*  Vrn  yr  hwn,  sef  yn  anwyl  Fab  y  Tad, 
mae  i'r  holl  saint  brynedigaeth  lwyr  a  thra- 
gywyddol  oddi  wrth  felltith  y  ddeddf  ac  eu- 
ogrwydd  pechod,  yr  hon  a  gynnwys  hefyd 
ac  a  ddwg  gyda  hi,  waredigatth  oddi  wrth 
bechod  a  S  itan,  ac  oddi  wrth  y  digofaint 
sydd  ar  ddyfud,  yr  hwn  a  haeddodd  pechod; 
ac  yr  hon  sydd  yn  agor  y  ffordd  hefyd  ì't 
etííeddiaeth  dragywyddol,  ac  i  bob  bendith- 
ion  ysbrydol  a  gollwyd  trwy  bechod.  f  Pryn- 
edigaeth  ddrud  y  w  hon,  trwy  waed  yr  anwyl 
Fab  ;  yr  hwn  a  roes  ei  einioes,  ei  waed,  el 

enaid  ;  ei  hun  yn  gwbl  oll,  dros  ei  boW  i'ẃ 
prynu  hwynt  byth  iddoei  hun.  \  Ac  fel  hyn 
trwy  ei  waed  ef,  a'r  brynedigaeth  trwy  ei 
waed,  mae  maddeuant  pechodau  a  phob  benr 
dithion  ysbrydol,  yn  dylifo  yn  rhad  ac  yn 

gyfiawn  i'r  holl  waredigion.  Gwel  ar  Epb. 1.  7. 

Í5  *  Yr  hwn  yw  n  delw  y  *  Duw 
anweiedig,  z  \  cyntaf-anedig  z  pob 
creadur : 

74.  : 
Es.  24.  10.    Num.  12.  S.    Ezec  1.  26-28.     loan  1 

..-.  1.  17.  a  6.  16.    Heb.  II.  27. 
27.  loan  I.  14.  a  3.  16.  H«b.  1.  6.         %  adn.  16,  17.    Diar.  8, 
29-31.  Dat.  3.  14. 

*  Am  fawredd  y  Person  hwn,  yr  hyn  a 
chwanega  werth  anfeidrol  ar  ci  aberth  ef, 
mae  efe  yn  ei  natur  ddwyfol,  yn  wir  ffurf  a 
delw  Person  Duw  y  Tad,  fel  y  mae  yn  un 
mewn  hanfod  a  pherffeithiau  âg  ef ;  ac  o. 
ganlyurad,  yn  ei  gnawdoliaeth,  ei  gyndiwys- 
iadau  swyddol,  a'i  weithredoedd,yr  oedd  çfe 
yn  ddelw  ddangosedigol,  neu  weledig  y  Tad; 
yr  hwn,  am  ei  fod  yn  Ysbryd  pur,  sydd  yn 
hollawí  annweledig  yn  ei  natur  ei  hun,  yn 
un  na  welodd  un  dyn  erioed  ac  nis  gall  ei 
welcd.  f  Ac  yr  oedd  y  Person  dwyfol  hwn 
yn  hanfodi  o  dragywyddoldeb  diddechreu, 
wedi  ei  genedlu  mewn  modd  neillduol  an- 
amgyffredadwy  gan  y  Tad,  cyn  rhoddi  bod  i 

un  creadur ;  ac  mewn  undeb  anwahanol  â'r 
Tad,  mae  efe  yn  grëawdwr  a  Iluniwr  pob 

peth,  ac  o  ganlyniad  yn  Arglwydd  ac  Etif- 
e(\ú  dechreuol  pob  peth,  yn  ol  breintiau  y 

cyntaf-anedig  gynt. — Mae  yn  amlwg,  debyg- 
id,  nad  yw  Crist  yn  cael  ei  alw  yn  ddelw 
Duw  o  ran  ei  natur  ddwyfol,  fel  y  tybiai 
llawer  o'r  hen  dduwinyddion  yn  enwedig; 
ac  felly  yr  oedd  eu  hagoriadau  yn  gwanychu 
ac  yn  dyrysu  y  ddadl  dros  ei  wir  Dduwdod 
ef :  oblegid  nis  gall  yr  hanfod  ddwyfol  fod 
yn  fwy  gweledig  yn  Mherson  y  Mah  nac  yn 
Mherson  y  Tad  ;  am  hyny  nis  gall  y  Mab  fel 
Person  dwyfol  yn  unig,  fod  yn  Ddelw,  ne» 
arddangosiad  gweledig  o'r  Tad.     Eithr  Per- 
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yr  eglwys. 

**n  Crist,  fel  Dnw  yn  y  nafur  ddynol,  ywyr 

amlygiad  gweledig,  neu  deimladwy,  o'r  l)nw 
annweledig;  a'r  hwn  a'i  gwelodd  ef  a  wel- 
odd  y  Tad. — Mae  y  geiriau  (pròtotokos  pasês 
htiseòs)  a  gyfieithir  "  cyntaf-anedig  pob  crë- 
adur,"  yn  arwyddo  geni,  neu genedlu  cyn  yr 
■holl  grcedigaeth.  Neu,  (fel  y  dywed  Isidore, 
hcn  ysgrifenydd  Groegaidd)  os  rhoddir  acen 
y  gair  prôtotokos  ar  y  siil  oîaf  ond  un,  yn 
He  ar  yr  olaf  ond  dwy,  mae  yn  arwyddo,nid 

yeyntafanedig,  yn  oddefol,  ond  y  cyntaf- 
(fenedlydd,  neu  luniwr  pob  peth,  yn  weith- 
redol  ;  ac  fel  prawf  o  fod  Crist  feliy,  dywed- 
ir  yn  yr  adncd  nesaf,  mai  trwyddo  ef  y  crc- 
wyd  pob  dim  ;  ac  yn  adnod  17  dywedir,  nid 
iddo  ef  gael  ei  wne.yd,  ond  eifod  ef  cyn  pob 
peth.  Yn  y  fFordd  gyntaf  o  ddëall  y  geiriau 
byn,  yn  ol  ein  cyfieithiad  ni,  maetít  yn  per- 
thyn  i  swydd  Crist  lel  Pen  yr  eglwys  :  yn  yr 

ail  ffordd,'  maent  yn  perthyn  i'r  hyn  a  elwir 
yn  gyffredin  tragywyddol  genedliad  y  Mab  : 
Ac  yn  y  drydedd  ffordd,  maent  yn  perthyn 
iddo  ef  fel  yr  achos  effeithiol,neu  y  Crëawd- 
jwr  o  bob  peth :  ac  yn  yr  holl  olygiadau  hyn 
^ywedir  am  dano  ef  ynyr  adnodau  canlynol. 
Tröpd  y  darllenydd  at  yr  adnodau  cyfeiriol. 

16  *  Canys  a  trwyddo  ef  y  crewyd 
bob  dim  Ja'r  sydd  yn  y  neíoedd,  ac 
lîydd  ar  y  ddaear,  yn  weledig  ac  yn 

jmweledig,  tpaunbynnag  ai  cthron- 
jra,  ai  arglwyddiaethau,  ai  tywysog- 
íiethau,  ai  meddiannau ;  Jpob  dim  a 
î*rewyd  d  trwyddo  ef,  l|  ac  erddo  ef. 

i       «adn.  15.     Salm  192.  25-27.  '  Es.  40.  9—12.     a  44.  24. 
] ìoaa  1.  3.  1  Cor.  8.  6.  Eph.  3.  9.  Heb.  1.  2,  10-12.  a  3.  3, 
f I  .        é«dn.  20.    Deut.4.  39.     1  Cron.  29.  11.     Eph.  1.  10. 

't.H    2.  10.     Dat.  5.  13,  14.  c  pen.  2.  10,  15.     Rbuf.  8. 
,8.    Eph.1.21.    a  3.  10.    a  6.  12.    lPedr3.22.        d  Diar. 

6.  4.  Es.  43.  21.  Rhuf.  11    36.  Heb.  2.  10. 

I  *  Trwyddo  ef,  fel  yr  achos  effeithiol,  yn 
I  indeb  y  Tad  a'r  Ysbryd,  y  crëwyd  pob  peth 
iirëedig  o  ddim  ;  sef  yr  hoìl  grëaduriaid 
ydd  ynnef  y  nefoedd,  ac  yn  y  nef  serenog 

l|i'r  awyr,  a  phob  peth  sydd  yn  trigo  ar,  neu 

ij'n  perthyn  i'r  ddaear  a'r  'môr ;  pob  peth i|;wekdig  ac  annweledig  ;  t  yr  holl  raddau 
liwchaf  o  angelion  yn  y  nef  a  dynion  ar  y 
Idaear  ;  y  rhai  o  herwydd  mawredd  ac 
iwdurdod  yn  ý  gwahanol  fydoedd  hyny,  a 
Iwir  rai  o  honynt  yn  thronau,  gyda  chyf- 
jiriadatorseddaubreninoltywysogion  ;  eraill 
;  n  arylwyddiaethau,  am  fod  Ilywodraeth  ac 
rglwyddiaeth  yn  cael  eu  hymddiriediddynl 
'iewn  unrhyw  ddull  pa  bynag  ;  eraill  yn 
'ywysogaethau,  am  eu  bod  mewn  sefyHfâ- 
jedd  uchel  ac  ardderchog  :  eraill  meddiannau 
\)alluoedd  yn  y  Saesoneg)  am  eu  bod  yn 
!iwr  ac  yn  enwog  mewn  meddiannau  ac 
wdurdod  :  \  îe,  pob  graddau  iáei,  yn  gystal 
B  ucliel  o  grëaduriaid,  i  lawr  hyd  at  y 
iryfyn  lleiaf  a  gwaelaf,  a  ddygwyd  i  fod  gan 
i  allu  crëawl  ef  fel  eu  hachos  cjntefig:  j|  a 

iiirëwyd  yr  oll  o  honynt,  o'r  nrwyaf  hyd  y 
K'iaf,  nid  yn  unig  "  trwyddo  ef,"  ond  hefyd 
I  erddo  ef,"  fel  eu  dyben  eithaf ;  fel  y  caffo 
i  yn  undeb  y  Tad  a'r  Ysbryd,  mewn  rhy  w 
!>dd  a'i  gilydd,  ei  ogoneddu  ynddynt  a 
|iirwydclynt,  fel  gw-ailh  ei  law  ef,  ac  fel 
lethau  a  wnair  yn  wasanaethgar  i  fwriadau 
|  deyrnasgyfryngol  ef.  ThronaM,  arglwydd- 
\ethau,  tywysogaethau,  a  meddiannau,  yd- 
pt  enwau  a  ddefnyddir  yn  fynych  i  arwyddo 
l|  ~ — ^   .    .         ■  —  ■      .  ■ 971 

y  graddau  uchelaf  o  angelion,  am  y  rhai  nis 
gwydrìom  ni  farwolion  ond  ychydig;  ac  ef- 
allai  mai  angylion  a  feddyliryn  benaf  yma: 
ond  gan  fod  y  geirian  hefyd  yn  arwyddo 
gwahanol  raddau  yn  mhlith  dynion,  nis  gall 
fod  yn  anmhrìodol  i  gynnwys  dynion  yma, 
yr  hyn  a  erranga  y  mater  byth  yn  fwy. 

17  *Ae  y  mae  refe  cyn  pob  peth, 
fac  ynddo  efymae  pob  peth  yn 

cyd-seîyll. «  ad«.  15.  Diar.  8.  22,  23.  Es.  43-  11—13.   a  44.  6.  Mioa 
2.  loan  1.  1,  2.    a  8.  68.    a  17.  5.    Heb.  13.  8.    Dat.  ].  S, 

11,  lí.  «2.8.        /1  Sam.  2.  8.   Salm  75.  *.    Ioai  5.  17,  18. 
Act.  17.  28.  Heb.  1.  3. 

*  Os  erddo  ef  y  erëwyd  pob  peth,  rhaid  ei 
fod  ef  ei  hun  goruwch  pob  peth,  yn  Ddaw 
bendigedig :  ac  03  trwyddo  ef  y  crëwyd  pob 
peth,  rhaid  ei  fod  ef  ei  hun  cyn  pob  peth, 
yn  hanfodi  er  tragywyddoldeb  ;  oblegid  cyn 
pob  peth  crëdig,  nid  oedd  ond  Duwathragy- 
wyddoldeb.  f  Ac  ynddo  ef  crëawdwr  pob 
peth,  y  mae  pob  peth  a  grëwyd  yn  çyd- 
sefyll ;  neu  yn  cael  eu  cadw  a'u  cynnal  mewn 
bod  a  threfn  :  heb  ei  alln  cynnaliol  ef, 
byddai  raid  i  bob  peth  syrthio  i  dryblith,  nei^ 
ddihanfodiaid :  nid  oes  a  all  gynnal  ei  hun 
ond  Duw  yn  unig.  Efaîlai  nad  oes  dichon 
arfer  geirian  cryfach,  i  osod  allan  Allu 
crëawl  a  chynnaliol,  Penarglwyddiaeth  holl- 
awl,  a  gwir  Dduwdod,  nac  a  ddefnyddir  yn 
yr  adnodau  nchod ;  a  gwell  i  Sociniaid  ac 
Ariaid  eu  credu  fel  y  maent,  na  rhyfygu  eu 

dirdynu  a'u  cam-egluro,  i  geisio  gwadu  gwir 
Dduwdod  y  bendigedig  Arglwydd  lesu,  rhag 
y  dywed  efe  yn  y  diwedd  wrthynt,  "  Pwy 

a  geisiodd  hyn  ar  eich  lîaw  chwi "?" 18  *  Ac  ë  efe  y w  pen  corph  yr  eg- 
lwys :  fefe  yr  hwn  yw  Ay  dechreuad, 
*í  y  cyntaf-anedig  oddi  wrth  y  meirw ; 
k\\  fel  y  byddai  efe  yn  blaenori  ym 
mhob  peth. 

gadn.  24.  pen.  2.  10-14.  1  Cor.  11.  3.  Eph.  1.  10,  22. 
23.  a  4.  15,  16.  a  5.  23.  Ä  Ioan  1.  1.  1  !oan  1.  1.  Dat.  1. 
8.  a  3.  14.   a  21.  6.   a  22.  13.  t  Ioan  11.  25,  26.    Act.  26. 
23.      1  Cor.  15.  20-23.      Dat.  1.  5,  18  *  Salm  45.  2-5. 
a  89.  27.  CaD.  5.  10.  Es.  52.  13.  Mat.  23.  8.  a  28.  19.  loan  1. 
16,  27.  a  3.  29-31,  34,  35.  Rhuf.  8.  29.  1  Cor.  15.  25.  Heb. 
1.  5,  6.  Dat.  5.  9—13.  a  11.  15.  a  21.  23,  24. 

*  Y  Person  dwyfol  a  gogoneddus  uchod 
yw  "  Pen  corph  yr  eglwys"  hefyd :  nid  yn 
unig  Pen  mewn  llywodraeth,  awdurdod,  ac 
arweiniad,  fel  y  mae  brenin  yn  ben  ei  ddeü- 
iaid,  neu  y  gwr  yn  ben  y  wraig  ;  ond  mae 
efe  hefyd  yn  ben  o  ddylanwad  bywiol,  trwy 

ei  air  a'i  Ysbryd,  fel  mae  y  pen  naturiol  i'r 
corph  naturiol ;  ac  o  hóno  ef  mae  bywyd 

ỳsbrydol,  ymgeledd,  cynnydd,  a  bywiog- 

rwydd,  yn  cael  eu  gweinyddu  i'r  holl  aeí- 
odau.  Mae  hyn  yn  perthyn  i'w  sef^lli'a 
gyfryngol  ef,  yr  hon  a  gyrnmerodd  efe  \n 
wirfoddol,  ac  a  ddygoddd  arno  mewn  dyn<  1- 
iaeth.  t  Éfe  hefyd  yw  y  Dechreuad,  Awdwr 
a  Ffynon  bywyd  ysbrydol  a  thragywyddol 

i'w  bobl,  yr  Adgyfodiad  a'r  Bywyd,  i'r  corph 
ac  i'r  enaid  hefyd.  \  Ac  efe  yw  y  Cyntaf- 
anedig  oddi  wrth  y  meirw  ;  y  cyntaf  a  gyf- 
ododd  nid  i  farwmwyach;  Blaen-ffrwyth  ei 
bobl,  yr  hwn  a  gyfododd  ietifedduyr  orsedd 
gyfryngol,  fel  en  MachnYydd  hwynt  ac  er  eu 
lies.  }|  Fel  hyn  yr  oedd  wedi  ei  fwriadu  yn 
amlwg,  iddo  ef  gael  y  ílaenoriaeth  yn  mhob 
peth,  ar  yr  ho!l  fydoedd,  ac  yn  mhub  ystyr; 
o  ran    crëedigaeth,    rhagluniaeth,    prynedig- 
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aeth,  mawredd  hanfodol,  pen-arglwyddiaeth 
gyffredinol,  awdurdod  gymmeredig  a  rhodd- 
edig  iddo,  rhagoriaeth  personol,  ac  amlygiad 
o  Hollalluawgrwydd  ;  fel  Gorchfygwr  angau, 

a'r  hwn  oedd  a  nerth  marwolaeth  ganddo  : 
mae  y  ftaenoriaeth  iddoef  yn  y  byd  ac  yn  yr 
eglwys;  ar  bob  crëadur  gweledig  acannwel- 
edig ;  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  am  amser  ac 
i  dragywyddoldeb  ;  ac  iddo  ef  yn  unig  y 
byddo  y  flaenoriaeth  byth,  Amen. 

19  *Oblegid  'rhyngodd  bodd  ir 
Tad  \  drigo  o  bob  cyflawnder  ynddo ef; 

/pen.2.  3,9.  a  3.  II.  Mat.  11.  25-27.  Luo  10.  21,  22. 
Ioan  1.  16.  a  3.  34.  Eph.  1.  3,  23.  a  4.  10,  11. 

*  Beth  bynag  ydyw  Mab  Duw  fel  ceidwad 
pechaduriaid,  a  pha  bethau  bynag  sydd 
ynddo  ef  er  iachawdwriaeth  pechaduriaid  ; 

mae  hyny  oll  o  wir  ewyllys  y  Tad,  ac  o'i 
osodiad  ef  yn  y  cynghor  a'r  cyfammod  tra- 
gywyddol :  t  ac  fel  hyny  "  rhyngodd  bodd 
i'r  Tad  drigo  o  bob  cyflawnder  ynddo  ef ;" 
pob  cyflawnder  o  a!lu  dwyfol,  awdurdod, 
gwybodaeth,  doethineb,  cyfiawnder,  sanct- 

eiddrwydd,  gwirionedd,  trugaredd,  sras,  "íe, 
holl  gyflawnder  Duw.     Mae  hyn    oll  ynddo 

I  ef  i'w  weithredn  a'i  gyfranu  trwy  y  {ìdynol- 
i  iaeth,  neu  trwy  yr  undeb  rhwng  y  Duwdod 

!  a'r  ddynoliaeth  yn  ei  Berson  rhyfeddo!  ef; 
I  fel  y  caffo  yr  egbvys,  o'i  gyflawnder  ef, dderbyn  diwallrwydd  helaeth  o  bob  peth 
sydd  yn  angenrheidiol  i  bob  credadyn.  Yn 

pen.  2.  9.  dywedir  fod  **  holl  gyflawnder  y 
Duwdod  yn  preswylio  ynddo  ef  yn  gorphor- 
ol :"  yr  oedd  hyny  yn  wir  angenrheidiol 
iddo  ef  fel  Cyftyngwr,  ac  er  ein  hiachawd- 
wriaeth  ni ;  ond  nid  am  ei  gyflawnder  han- 
fodol  ef  fel  Duw  y  dywedir  yma,  eithr  am  y 
cyflawnder  a  roddwyd  ynddo  fel  Cyfryngwr, 

i'w  gyfranu  i'w  bobl  er  iachawdwriaeth : 
nid  yw  y  cyntaf  na  derbyniedig  nâ  chyfran- 
iadol;  ond  mae  yr  ail  yn  dderbyniedig  ac 

i'w  gyfranu :  o'r  cyflawnder  hwn  y  derbyu- 
iasom  ni  oll,  a  gras  am  ras. 

20  *Ac  (wedi  iddo  m  wneuthur 
heddwch  trwy  waed  ei  groes  ef) 

t  trwyddo  ef  n  gymmodi  pob  peth  âg 
ef  ei  hun,  %  trwyddo  ef,  meddaf)  pa  un 

by  nnag  ai  °  pethau  ar  y  ddaear,  ai  peth- 
au  yn  y  nefoedd. 

j«  adn.  21,  22.  Lef.  C.  30.  Salm  85.  10,  11.  Es.  9.  6,  7 
Ezee.  45  17-20.  D»d.  9.  24— 26.  Mica  5.  2,  5.  Ze«.  9.  9, 
10.  Lnc  2.  14.  Act.  10.  36.  Rbuf  5,  1.  2  <  or.  5.  19-21. 
Eph.  2.  13—17.  Heb.  13.  20,  21.  1  loan  4.  9,  10.  n  2  Cor. 
5.  18.  Heb.  2.  17.        o  Eph.  I.  19.  Phil.  2.  10. 

*  Fel  hyn  rhyngodd  bodd  i  bob  Cyflawn- 
der,  i'r  cyflawnder  dechreuol,  anfeidrol,  ac 
annyhysbyddawl  o  Fod  a  pherfteithrwydd, 
neu  i  gyflawnder  y  Duwdod,  drigo  yn 
Nghrist,  er  lles  ac  er  adeiladaeth  ei  eglwys; 
fel  wedi  gwneuthur  heddwch,  neu  osod  y 
sylfaen  o  gymmod  anrhydeddus  pechaduriaid 
âg  ef  ei  hun,  "  trwy  waed  ei  groes  ef,"  a'r 
iawn  a  wnaf:dary  groesigyfiawnder  dwyfol; 
t  y  gallai  efe  trwy,  ac  arsailyriawn  hwnw, 
gymmodi  pechaduriaid  o  bob  oes  a  chenedl, 
yn  weithredol  ág  ef  ei  hun.  J  Yr  oedd 
ysbrydoedd  y  rhai  cyfiawn,  y  rhai  oedd  y 
pryd  hwnw  yn  y  nef,  yn  ddyledus  am  eu 

cymmod  i'r  hj  n  a  wnaeth  y  Gwaredwr 
drosiynt;  acyr  oedd  pawb  ar  y  ddaear,  Iudd- 

Ôf2 

ewon  a  Chenedloedd,  y  rhai  a  gredent  yn 
Nghrist,  yn  cael  eu  cymmodi  â  Dnw  trwy 
eu  hundeb  ag  ef,  athrwy  y  rhan  oedd  iddynt 

yn  ei  aberth  a'i  waed  ef.  Mae  yn  debyg 
mai  felly  y  dylem  ddëall  y  "  pob  peth  ar  y 
ddaear  ac  yn  y  nefoedd ;"  oblegid,  ercaniat- 
iti  fod  yr  angelion  yn  dyfod  yn  un  teulu  i'r 
gwaredigion  trwy  Grist ;  eto  nis  gellir  dy. 
wedyd  ddarfod  eu  cymmodi  hwy  â  Duw, 
am  na  buont  erioed  yn  elynion  iddo.  Duw 
Dad  sydd  yn  cymmodi,  pechaduriaid  edifeir- 
iol  sydd  yn  cael  eu  cyinmodi  ig  ef  ;  ac 
aberth  Crist  yw  y  modd,  neu  y  ffordd  drwy 
ba  un  mae  y  cymmod  yn  cael  ei  wneyd. 

21  *  A  chwithau,  y  rhai  ̂ oeddycfc 
ddíeithriaid,  fa  gelynion  mewn  medd- 
wl  l  trwy  weithredoedd  drwg,  ||  yr  awr 
hon  heíyd  a  gymmododd  efe, 

pRhnf  I.  30.  a  ö!  9.  10.  a8.  7,  8.  1  Cor.  6.  9-11.  Eph 
2.  1,2,  12,  19.  a  4.  18.  Tit.  3.  3-7.  lago  4.  4. 

*  Yr  oedd  y  Colossiaid  crefyddol  wedi  bci 
wrth  natur  yn  ddíeitbriaid  i  Dduw  a'i  wasan 
aeth,  +  íe  yn  elynion  greddfol  iddo  yn  et 
meddyliau  a'u  calonau,  X  ac  yn  dangos  hynj 
yn  ddigon  amlwg  mewn  gweithredoedddrwg 
fel  ag  yr  haeddasant  yn  gyfiawn  iddo  ef  ym 
ddwyn    tuag  atynt    fel    gelynion :    ||  eto  yt 
jnghyfoeth  mawr  ei  drugaredd  yn  Nghris 
I  Iesu,  yr  oeddynt  hwy  yn  awr  wedi  eu  dwyi 
ji  ystad  o  gymmod  a  heddwch  ag  ef. 

22  q*  Y'nghorph  ei  gnawd  eftrwi 
farwolaeth,  rf  Tch  cyflwyno  chwi  yi 
sanctaidd,  ac  yn  ddifeius,  ac  yn  ddí 

argyhoedd,  *ger  ei  fron  ef : q  Rhuf.  7.  4.  Eph.  2.  15.  16.  Heb.  10.  10,  20.  r2Co; 
11.  2.  Eph.  1.  4.  a  5.  27.  I  Thes.  4.  7.  Tit.  2.  14.  2  Pedrí 
14.  Jud.  24.      «  Job  15.  15.  a  25.  5.  Salm  51.  7.  Hsb.  13.3 

*  Mae  y  cymmod  hwn  rhwng  Du 
phechaduriaid  yn  cael  ei  wneyd  yn  nghorp 
ei  gnawd  ef,  sef  Iesn  ;  yn  y  corph  a  gym 
merodd  efe  o'n  natur  ni,  fel  y  gallai  fod  y 
ddarpstyngedig  i  ddyoddefaint  ac  angau,  f( 
Aberth  i  gyfiawnder  dwyfol  ara  bechoda 
dynion.  Mewn  canlyniad  i  hyn  y  pregetl 
wyd  yr  efengyl  yn  eu  plith  hwynt,  y  Colo: 
siaid,  ac  y  cawsent  eu  tueddu  i'wchredahi 
fel  hyn  cawsent  eu  cyfiawnâu  trwy  fiíydd, 
chawsent  heddwch  â  Duw  trwy  Iesu  Grlst 

a  dygwyd  hwy  hefyd  i  garu  a  gwasanaethj  • 
Dnw  trwy  gymmod  caruaidd  o'r  ddwy  och 
t  Dyben  hyn  oll  oedd,  fel  y  caent  hwy  o 
diwedd  eu  c^'flwyno  i  Dduw  yn  betffaif 
sanctaidd,  yn  ddifeîu?,  ac  yn  gwbl  ddYarg; 
hoedd,  ger  ei  fron  ef ;  wedi  gwneyd  c 
sancteiddiad  mòr  berffaith,  ag  y  gwnaethi 
eu  cyfiawnid  pan  gredasent. 

23  *  Os  'ydych  yn  parhau  yn 

ífydd,  wedi  eich  "seilio  a'ch  sicrhâi 
fac  heb  eich  *  symmud  oddi  wrf 
y  obaith  yr  efengyl,yrhon  aglywsoc! 
Jöc  a  bregethwyd  ym  mysg  z  pCj 
creadur  a'r  sydd  a  dan  y  nef;  b\\ 
hon  y'm  gwnaethpwyd  i  Paul  yn  wei idog : 

t  Sa!m  92.  13,  14.  *  125.  5.  Ezeo.  18.  2«.  Ho».  6.  3 
Zeph.  1.  6.  Mat.  24.  13.  Luo  8.  13-15.  a  22.  32.  Iüìd  8. 
32.  a  15.  9,  10.  Act.  II.  23.  a  14.  23.  Rhuf.  2.  7.  Gal.  4 
a  5.  7.  a  6.  9.  1  Thes.  3.  5.  Heb.  3.  6,  14  a  4.  14.  a  .0. 
lPedrl.5  2  Pedr  2.  18-22.  1  loan  2.  27.  Dat.  2. 
u  pea.  2.  7.  Mat.  7.  24,  25.  Luu  6.  43.    Eph.  2.  21.   a  3. 
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4    16        x  loâtt  )5.  6.    Aot.  20.  24.    1  Cor.  15.  58.   1  Thes. 
3  y  t»do.  5.      Rhuf.  5.  5.      Gal.    5.  5.      Eph.  1.  18. 
TLbí.  5T  8.  2  Thos.  2.  16.  Tit.  3.  7.   Hftb.  6.  19.  I   Pedr  I. 
*  Io<ìo  3.  1—3.  *  ada.  tí.  Marc  16.  15.  Rhuf.  10.  18. 

Deut  2.  25.  a  4.  19.  Galar.  S.  6<î.  Act.  2.  5.  a  4.  12. 
«do.  25.  Aot.  I.  25.  «26.  16.  Rhuf.  25.  16.  I  Cor.  4.  1-3. 
Cor    3    6.  a  4.  I,  5.  a  5.  18-20.  a  6.  1.  a  II.  23.    Eph.  3. 

,  8.  I  Tim.  I.  12.  a  2.  7.  2  Tiro.  1.  II,   12.  a  4.  5,  6. 

*  Fel  hyn  y  byddai  yn  sicr  gyda  phob  un 
i  barâi  yn  y  brolfes  a'r  ymarferiad  o  íîydd 
/n  Nghrist,  fel  adeilad  wedi  ei  seilio  a'i 
icrâu  yn  ddi'ysgog  ar  sylfaen  gadarn ;  tac 
elly  heb  gael  eu  symmud  gan  ofn  dyn,  neu 
mrhyw  hudoliaeth  neu  demtasiwn,  oddi 
vrth   obaith   y   bywyd    tragywyddol,   yn  ol 
wirionedd  yr  efengyl  yr  hon  a  glywsent 
wy,  j  ac  yr  hon  a  orchymynodd  yr  Ar- 
•Iwydd  Iesu  ei  phregethu  yn  mysg  pob  crë- 
dar  a'r  sydd  dàn  y  nef,  ac  oedd  y  pryd 
wuw  wedi  cael  ei  phregethu  yn  helaeth 
lawn,  yn  mhlith  Iuddewon  a  Chenedloedd 

n  ddiwahaniaeth  :  ||  ac  i'r  efengyl  hon  yr 
edd  Paul  wedi  ei  wneuthur  yn  weinidog  ac 

n  apostol,  yn  enwedig  i'r  Cenedloedd,  a 
yny  yn  ddigyfrwng  gan  Iesu  Grist  ei  hun. 
ellid  darllen  dechreu  yr  adnod,  "  Gan  eich 
od  yn  parâu,  &c,"  yn  arwyddo  hyder  yr 
postol  yn  mharâd  y  Colossiaid,  oddi  ár  eu 
Yysgogrwydd  hwy  hyd  yn  hyny. 

24  *  Yr  hwn  ydwyf  yn  awr  c  yn 
lawenychu  yn  fy  nîoddefiadau  dros- 
ch,  rffac  yn  cyflawni  yr  hyn  sydd 
n  ôl  o  gystuddiau  Crist  yn  fy 

ghnawd  i,  e  |  er  mwyn  ei  gorph  ef, 
r  hwn  yw  yr  eçlwys  : 

c  Mat.  5.  11,  12.  AcL5.4Ì.  Rbaf.  5.  3.  2  Cor.  7.  4. 

ph.  3.  I,  13.  Phil.  2.  17,  18.  lago  1.  2.  dl  Cor.  1.  6— 
a  4.  8-12.  a  U.  23-27.  Phil.  3.  10.  2  Tim.  1.  S.  a  2.  9, 

I.        «  Gwel  ar  adu.  18. 

*  Yr  oedd   dyoddefiadau    yr    apostol  yn 
yfod  arno  yn  benaf  am  bregethu  i'r  Cen- 
lîloedd  ;  ond   wrth    weled    effeithiau    ben- 

'ìthiol   ei  weinidogaeth  ef  a'i  frodyr  ar  y 
ìnedloedd,  yr  oedd  efe  yn  llawenychu  yn 
r  hyn  oll  oedd  yn  ddyoddef  yn  eu  hachos 
b   er  eu   mwyn    hwynt :  f  oblegid  yr  oedd 
\îe  fel  hyny  yn  cyflawni  yr  hyn  oedd  yn  ol 
I  gy6turldiau  Crist  yn  ei  gnawd  ef.    Yr  oedd 
lystuddiau  Crist  ei  hunyn  berffaith  ddigonol 
f  prynedigaeth   ei  gorph   ef,  yr  eglwys,  ac 
u   iawn  o  anfeidrol  werth  ;   ac  nis  gallasai 
íystuddiau  yr  apostol  wneyd  i  fynu  y  diffyg 
iewn   un   rnesur,  pe  buasai  ddiffyg  yn  bod. 
Ind  yr  oedd    yn  rhaid   derbyn  y  cymmod 
|wy   iawn    Crist;    trwy    ffydd  yr  oedd   ei 
ierbyn  ;  ffydd  oedd  yu  dyfod  trwy  glywed  ; 
ywed  trwy  bregethu  ;  ac  yr  oedd  pregethu 
D   y  dyddiau   hyny  yn  gyssylltiedig  anwa- 
mol  â  dyoddef :  j  felly  yr  oedd  cystuddiau 

|r  apostol  yn  ei  gnawd  er  lles  i'r  eglwys,  yn 
tighenrheidiol   yn  eu  Ile,  ac  nis  gelìid  bod 
íbddynt.     Fel  hyn  yr  oedd  efe  yn  cyflawni 
r  hyn  oedd  yn  ol  o  gyâtuddiau  Crist  yn  ei 
\,rph  ef;  fel  y  mae  dyoddefiadau  merthyron 
jduwiolion  yn  gyffredin,  yn  gwneyd  î  fynu 
h  swun  neu  gasgliad  o  gystuddiau  a  phoen, 

j'da'r   eiddo   Crist,   Pen  yr  eglwys  ;  y  rhai 
lynt  oll    yn  anghenrheidiol,  ac  yn  tueddu 
ewn   gwahanol  ffyrdd,  er  iachawdwriaeth 
.  flawn  yr  holl   gorph.     Mae  rbyw    fesur  o 

j'âtuddiau  wedi  eu  trefau  i  bob  aelod,  ac  fel e  yr  holl  aelodau  mewn  undeb  â  Christ 
Pea,  ei  gystuddiau  ef  yw  eu  hollgystudd- 

u  hwynt.   Cyflawni  bob  yn  ail,  neu  bob  un 

yneidro,  iueddant,  yw  ystyry  gair  gwreidd- 
iol ;  (antanaplêrô  ;)  bu  Crist  yn  dyoddef  er 
prynedigaeth  Paul,  yn  awr  yr  oedd  yntau 
yn  dyoddef  er  gogoniant  Crist :  neu,  fel  y 
bu  ef  yn  peri  i  eraill  ddyoddef  yn  achos 
Crist  gynt,  felly  yr  oedd  yntau  yn  dyoddef 

yn  yr  nn  achos  yn  ei  dro  yu  awr;  a'r  cwbì 
oll  yn  gystuddiau  Crist. 

25  *  I'r  hon  f  y'm  gwnaethpwyd  i 
yn  weinidog,  ̂   f  yn  ol  goruchwyliaeth 
Duw,  J  yr  hon  a  roddwyd  i  mi  ||  tu  ag 
attoch  chwi,  §  i  gyflawni  gair  Duw. 

f  Gwel  ar  b.  adn.  23.— 1  Thes.  3.  2.  1  Tim.  4.  6. 
g  Rhuf.  15.    15—18.  1  Cor.  9.  17.  Gal.  2.  7,  8.  Eph.  3.  2. 

*  I'r  hon  eglwys  y  gwnaethid  Paul  yn 
weinidog,  (nid  yn  arglwydd,)  mewn  modd 
digyfrwng  gan  yr  Arglwydd  Iesu  Gi  ist  ei 
hun,  f  yn  ol  goruchwyiiaeth,  (oikonomian) 
neu  drefn  anfeidrol  rasol  a  sanctaidd  Duw, 
yr  hon  a  sefydlodd  efe  yn  ei  deulu,  neu  ei 
eglwys.  J  Yn  ei  ryfedd  ras,  efe  a  ymddir- 
iedodd  yr  oruchwyiiaeth  bwysig  hon  i  Paul, 
yr  hwn  a  fuasai  gynt  yn  erlidiwr;  j|  a  hyny 
yn  enwedig  tuag  at  y  Cenedloedd,  er  eu 

dychweliad,  eu  hadeiladaeth,  a'u  hiachawd- 
wriaeth  :  §  ac  felly  i  gyflawni  ei  air  pro- 
phwydoliaethol  ef  am  alwad  y  Cenedícedd. 
(Isa.  II.  10,  a  42.  1;  Zech.  2.  11;  Mal.  1. 
11.)  Neu  ynte,  i  gyflawn  bregethu  gair 

Duw,  mynegi  ei  holl  gyngor  ef.  "Tuag 
atoch  chwi  :"  y  Cenedloedd  a  feddylir  yn 
ddYau,  o  barai  yr  oedd  y  Colossiaid  yn  rhan  ; 
obîegid  ni  ddywedir  yn  unlle  fod  Paul  wedi 
bod  erioed  yn  Colossay  pryd  hwn  :  ac  wrth 
ei  ddistawrwydd  ef  ei  hun  am  hyny  yn  yr 
holl  epistol  hwn,  mae  yn  debyg  na  bu.  Gwel 
ar  pen.  2.  1. 

26  *  Sefy  h  dirgelwch  f  oedd  gudd- 
iedig  er  oesoedd  ac  er  cenhedlaethau, 

1  \  ond  yr  awrhon  a  egìurwyd  ì'w saint  ef : 
A  Rhuf.  16.  25,  26.  1  Cor,  2.  7.  Epb.  3.  3—10.  i  Salm 

25.  14.  Mat.  13.  11.  Marc  4.  II.  Luc  8.  10.  2  Tim.  1.  10. 

*  Yr  oedd  w'  gair  Duw,"  yr  hwn  oedd  yn 
cael  ei  gyflawni  yn  ngweinidogaeth  Paul,  ac 
yr  hwn  yr  oedd  ef  yn  ei  gyflawn  bregeîhu, 
(adn  25,  §)  yn  cynnwys  dirgelwch ;  yn  un 
peth  fel  yr  oedd  yn  cynnwys  anchwiliadwy 
olud  Crist,  a  threfn  ryfeddol  Duw  o  gadw 
pechaduriaid  trwy  Grist ;  ac  hefyd  fel  yr 
oedd  f  yn  guddiedig  i  raddau  mawr,  er 
oesoedd  a  chenedlaethan  dan  y  ddeddf,  fti 
nas  gwyddai  y  Cenedloedd  ddinì  awndano,ac 
nid  oedd  yr  luddewon  chwaith  yn  ei  ddeall 
ond  yn  brin  iawn  dan  yr  hen  oruchwyliaolh 

o'r  blaen.  %  Ond  yr  awr  hon,  pan  oedd 
Paul  yn  ysgrilenu,  yr  oedd  wedi  ei  eglbiro, 
cyn  belled  ag  y  goddefai  natur  petbau  ei 
egluro,  i  saint  Duw  o  Iuddewon  a  Chenedl- 
oedd.  Yr  oedd  wedi  ei  "egluroi'w  sanct- 
aidd  apostolion  a'i  brophwydi  ef  trwy  yr 
Ysbryd  ;"  (Ephes.  3.  5;)  a  thrwyddynt  hwy- 
thau  i'r  holl  saint.  Wrth  ddiríjelwch,  yma, 

fel  mewn  amryw  fànau  erailî,  ìnae  i  l'ì  ddë- 
all  galwarì  y  Cenedíoedd  ;  yr  hyn  oedd  o'r 
blaen  i  /addau  mawr  yn  ddh-L'tiwch  i  bawb, 
ond  oedd  yn  awr  wedi  ei  gwbl  egîuro.  Nis 

gellid  dyẃedyd  ei  fod  yn  ddirgc.Iwch  o'r 
blaen  am  nad  oedd  cryb\vylliadau  »>',-  fath 
beth  ;  oblegid  yr  oedd  llîaws  o  brophwydol- 
iaethau    egìur    yn    yr    Hea    Destaíiient  am 

~~—  4  o  ^^ 



Testyn  mawr COLOS.  I. gweinidogaeth  yr  efengyl. 

alwad  y  Cenedioerìd  yn  nyddiau  y  Messiah» 
neu  dan  oruchwyliaeth  yr  efengyl  :  ond  nis 
gwyddai  y  Cenedloedd  eu  hunain  ddim  am 
y  prophwydoliaethau  hyny  gynt ;  ac  o  her- 
wydd  eu  daiiineb  a'u  rhagfarn,  nid  oedd,  ac 
ni  fynai  yr  Iuddewon  eu  dëall  yn  eu  hystyr 

iawn  a  phr'iodol,  nes  y  gorfu  arnynt  eu 
deall  yn  y  cyfiawniad  o  honynt.  Hefyd 
gellir  gaîw  athrawiaeth  yr  efengyl  yn  ddir- 
gelwch  ;  nid  yn  unig  o  herwydd  ei  bod  felly 

i'r  dyn  anianol,  yr  hwn  yn  ei  gyfiwr  natur 
'•'nis  gali  ei  gwybod;"  (1  Cor.  2.  14  ;)  ond 
hefyd  o  herwydd  y  dyfnderoedd  anuhreidd- 
iadwy  o  ddoethineb,  rhyfeddodau,  a  gras, 
sydd  yn  gynnwysedig  ynddi,  y  rhai  nis  gaií 
y  saint  eu  hunain  eu  deall  yn  berffaith  yn 

y'stâd  anrnherffaith  hon. 

27  *  Fr  k  rhai  yr  ewyllysiodd  Duw 
f  hysbysu  beth  y  w  l  golud  gogoniant 
y  dirgeiweh  hwn  ym  mhlith  y  Cen- 
hedloedd ;  \  yr  hwnyw  m  Crist  ynoch 
chwi,  n  gobaith  y  gogoniant : 

k  \  Cur.  2.  12—14.  2  Cor.  2.  14.  a  4.  6.  Gal.  I.  19. 
PLil.  4.  19.  I  pen.  2.  3.  Rhuf.  9.  29.  a  11.  33.  Eph.  1. 
7,17,16  pec.  3.  8— 10,  16.  Phil.  4.  19.  m  pen.  3.  11. 
Luc  17.21.  íoaae.  56.  a  14.  17,  20,  23.  a  15.  2- 5.  a  17. 
22,  23,  26.  Rhuf.  8.  10.  1  Cor.  3.  16.  2  Cor.  6.  16.  Gal.  2. 
20  h  4.  19.  Eph.  2.  22.  a  3.  17.  1  Ioan  4.  4.  ûat.  3.  20. 
n  aàu.  5.  Salm  16.  9—11.  Rhuf.  5.  2.  a  8.  18,  19.  2  Cor.  4. 
17.  I  Pedr  1.  3,  4. 

*  I'r  rhai,  sef  "i'w  saint  ef,"(adn.  26.)  y 
rhyngodd  bodd  i  Dduw   o'i  wir  ewyllys  da, 
yn   ol   ei  arfaeth  dragywyddol,  ac  yn  oì  hen 
Drophwydoliáethau    dan    oruchwyliaeth    yr 
Hen  Destament;  f  hysbysn,  a  gwneyd  dat- 
gurìdiad  amlwg,  o  annhraethoi  olud  ei  dru- 
garedd   a'i  ras,  yn  gystal  â  gogoniant  ei  holl 
hri'odoliaethau,    H  yn   y  dirgelwch  hwn    yn 
mhlith    y    Cenedloedd."     Hysbysodd   Duw 
beih  oedd  golud  gogoniant  ei  ras,  yn  ngalwad 

y  Cenedìoedd;  yr   hyn  oedd  "  ddirgelwch" 
o'r    blaen  :    a   hysbysodd    beth   oedd    golud 
gógôniant  ei  ras,  yn  athrawiaeth  yr  efengyî; 

yr  hon    óedd  ac  sydd  "  ddirgelwch,"  fel  y 
èylwyd  dan  yr  adnod  o'r  blaen  :  hysbysodd 
beth  yw  golud    gogoniant,  neu  ogoniant  gol- 
udog,  yr  efengyl  ragorol  ac  anamgyffredad 
wy,  a  hynyyri  mhlithy  Cenedloedd.    í  Mae 
hoil  olud  gogoniant  y  dirgelwch  hwn  wedi  ei 
gymiü  i  f>  uu,  ac  yn  gynnwysedig  yn  Nghrist ; 

j  yr  hwn'a  bregethwyd  yn  mhlith  y  Cenedl- I  oedd,    ac    yr    hwn,    fel    mae    yn    trigo    yn 
í  nghalonau   ei   bobl  trwy  ei  Ysbryd  a  thrwy 
I  ffydd,  sydd    yn    awdwr    a  sylfaen    eu    holi 

'  obaith  am  ogoniant  a  bywyd  tragywyddol. 

j  28  °*  Yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei 
\  bregethü,  ̂ fgan  rybuddio  pob  dyn, 
\g  \'à. dysgu pob  dyn  r ym  mhob  doeth- 
'  meb;  ||  fel  y  *  cyflwynom  bob  dyn  yn 
í  'berffaith  yng  Nghristlesu  : 
!  u  Acl.  3.  20.  aô.  42.  a  8.  5,  35.   a  9.  20.   a  10.  3C.   a  II. 
I  20    a  13.  3&.  a  17.  3,  18.    Rbuf.  16.  25.    1  Cer.  1.  23.    a  15. 
I  13    2  Cor.  4.  5.  a  10.  14.  Eph.  3.  8.  Phil.  1.  15—  1*.  1  Tim. 
I  3    16.         V  Jer.  6.  10.    Ezec.  3.  17-21.    a  33.  4-9.    Mat.  3. 
I  7.  Att.  30    20,  27,  31.    1  Cor.  4.  14.    1  Tbes.  4.  6.  a  6.  12— 
I  14           ?  Deut.  4.  5.    Ezr.ì  7.  10.    Preg.  12.  9.    Mat.  28.  2G. 
I  Marctí.  20.  Eub.  4.  11.  1  Tim.  3.  2.  STira.  2.  24.        rBiai. 
i  S    £    Jer.  3.  15    l.uc  21.  15.  1  Cor.  2.6,  15.  a  12    S.  2Pedr:i. 
|  15           s  Gvrel  ar  adn.  22.          t  peu.  2.  Ì0.       1  Cor.  1.  20. 

Bpb.  4    12,  13.  Heb.  10.  U.  a  13.  21. 

*  Y  "  Crist,"  y  (rwaredwr  grasol  a  bendi- 
gedig  hwn,  oedd   testyn  mawr,  a   sylwedd 

|  gweiHidogaeth  Paal  a'j  gyfeillion  yn  wastad 
ac  yn  mhob    man  ;  Crist,   a    hwnw  wedi  ei 

=========  Qfi 

groeshoeüo  a  bregethent  hwy  fel  unig  a  di- 
gonol  geidwad  i  bechaduriaid  o  Iuddewon  aj 
Chenedloedd  :  ffel  hyn  hwy  a  rybuddtenti 

bob  dyn  i  fifoi  i'r  noddfa  hon  rhag  y  Uid  a 
fydd,  ac  oddi  wrth  bob  ymddiried  a  gauíj 
loches  arall ;  a  rhybuddient  bob  dyn  i  ochel-[ 
yd  pob  hudoliaeth  a  chamsynied  mewn  mat-l] 
er  mòr  fawr,  ac  i  ochelyd  pob  peth  a  duedd-I 
ai  i'w  tynu  hwy  i  unrhyw  ymarweddiad  an-l 
addas  i'r  efengyl  hon  :  +  a  hwy  a  ddysgentl 
bob  dyn  yn  mhob  doethineb,  ac  yn  mhob| 

peth  a  dueddai  i'w  gwneyd  hwy  yn  ddoeth  i| iachawdwriaeth,  ac  yn  ddoeth  i  wasanaethu 
Duw  a  chadw  eu  lle  yn  eu  gwahanol  sef)U-J 
fâoedd.  ||  Yr  oeddynt  yn  ddiwyd  ac  ynfi 
ffyddlawn  yn  hyn  hyd  eithaf  eu  gallu,[ 
oblegid  yr  oeddynt  yn  chwenuych  uwchlaw 

pob  peth  arall,  gyflwyno  pob  dyn  a'u  gwran- 
dawai,  yn  berffaithyn  Nghrist  lesu,  wedieu 
perffaith  gyfiawnâu,  eu  perffaith  ddysgu,  ac 
or  diwedd  wedi  eu  perffaith  sancteiddio.  Y 

pob  dyn  a  enwir  dair  gwaith  yma,  a'r  pob 
cr'êadur  a'r  sydd  dàn  y  nefyn  adn.  23,  nis 
gallant  feddwl  yr  holl  bersoiiau  o  ddynolryw 
yn  hollawl ;  eithr  amlwg  yw  yr  arwyddant, 
Iuddewon  a  Chenedloedd  yn  ddiwahaniaeth, 
i  ba  rai  y  pregethai  yr  apostol  Grist,  fel  y 
gallai  eu  perffeithio  hwynt  oll  ynddo  ef,  heb 
wahaniaeth  cenedl,  neu  roddi  y  flaenoriaeth 
i'r  naili  rhagor  y  líall. 

29  *  Am  yr  hyn  yr  ydwyf  hefyd  w yn 
llafurìo,  x  f  gan  ymdrechu  y  %  yn  ol 
e  weithrediad  ef,  yr  hwn  sydd  yn 

gweithie  ynof  fi  yn  2nerthol. u  pen.  4.  12.  1  Cor.  15.  10.  2  Cor.  5.  8.  a  6.  5.  a  11 
23.  Phil.  2.  16.  1  Thes.  2.  9.  2  Thes.  3.  8.  2  Tim.  2.  10 
Dat.  2.  3.  *  peo.  2.  1.  Luc  13.  24.  Rhuf.  15.  20,30 
1  Cor.  9.  25-27.    Phil.  1.  27,  30.     Heb.  12.  4.  y  1  Cor 
12.  6,  1 1.  Eph.  1.  19.    a  3.  7,  20.   Phil.  2.  13.    Hcb.  13.  31 
%  2  Ctr.  12.  9,  10.  a  13.  3. 

*  Yn  y  gwaith,  ac  am  y  dyben  mawr  i 
phwysig  uchod,  yr  oedd  yr  apostol  yn  "  lla 
furio"  gyda  díwyrìrwydd  difiino,  mewr 
gweddi'o  a  phregethu  hyd  y  gallai ;  ac  mewr 
gwedd'ío  ac  ysgrifenu  pryd  nas  gallai  gae 
rhyddid  i  bregethu.  ■»•  Yr  oedd  yn  "  ym 
drechu"  yn  wyneb  llawer  o  wenrìid,  ao 
hawsderau,  a  pheryglon,  fel  yr  ymdrechwyi 

egn'íol  yn  y  campiau  Groegaidd  gyot,  i  dro 
pechaduriaid  at  Grist,  ac  i  gadarnâu  y  saio  j 
tnewn  gwybodaeth,ffydd,  asancteiddrwydfl 

I  Eto,  nid  oedd  y  dyfalwcb,  y  llafur, a'r  ymi 
drech  hyn  o  hóno  ef  ei  hun  ;  eithr  yn  c 
gweithrediad  gallu  Duw  ar  ei  enaid,  ||y 
hwn  oedd  yn  gweithredu  yn  dra  nerthol  yn 
ddo  ef ;  yn  ennyn  dymuniadau  cryfioD  ;| 
gwreaog  am  Dduwac  iachawdwriaeth  eneifi 
iau  ;  yn  cyfranu  nerth  a  by wiogrwydd  i  bol 
serchiadau  sanctaidd ;  yn  ei  dderchafo  e 
uwchiaw  dybenion  iseî  a  hunanol ;  ac  yn  e 

gynnal  ef  rnewn  dì'anwadaìwch,  amynedd, 
gwroldeb  siriol,  yn  nghanol  cyfyngderao  a 
erledigaethau.  Tybia  rhai  mai  y  gah 
gwyrthiol  a  roid  í'r  apostol  yn  unig  a  feddy 
ir  wrth  y  nerthoì  weithredia»dhyn  ;  ondrbai 
i  bawb  weled  fod  agoriad  felly  yn  distrywi 
grym,  ac  yn  tywyiiu  raeddwl  y  geiriao  y 
gwbl.  O  na  byddai  i'r  fath  ymadrodd  lenv 
enaid  pob  gweinidog  a'i  darlieno,  á  dymui 

iad  i  ddefnyddio  ei  ryddid  i'r  dybenio 
gorau,  ac  ymdrech  fel  yr  apostol,  yr  hw 
oedd  yn  awr  mewn  caethiwed,  yn  nshoj 
modd  i  achub  eneidiau  ! 
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'hygoel. 

PEN.  II. 

Ymae  efe  etto  yn  eu  hannog  hwy  i  fod  yn 
ddianwadal  yn  Nghrist. 

*CANYS  mi  a  ewyllysiwn  i  chwi 
wybod  a  pa  faint  o  ymdrech  sydd  ar- 
naf  er  eich  mwyn  chwi,  fa'r  rhai  6yn 
Laodicea,  Ja  chyrmiferag  cniwelsant 
fy  wyneb  i  yn  y  cnawd ; 
[l  a  pen.  1.  24,  29.  a  4.  12.  Gen.  30  8.  a  32.  24—30.  Hos. 
[12.  3,  4.  Luc  22.  44.  Gal.  4.  19.  Phil.  1.  30.  Heb.  5.  7. 
\b  pen.  4.  13,  15,  16.    Dat.  1.  11.    a  3.  14— 22.  c  adn.  5. 

IAct.  20.25,  38.  1  P
edr  1.  8. 

*  Gwerìi  sôa  am  ei  ymrìrech  yn  achos 

I  pob  dyn"  yn  gyffrerìin,  yn  niwedd  y  ben- 

nod  o'r  blaen ;  'mae  yr  apostol  yma  yn 
Hewyllysio  i'r  cristionogion  yn  Colossa  wy- 
|bod  pa  hiraeth  a  gofal  calon  a  brofasai  efe,  a 
Jpha  ymdrechiadau  grymus  a  gweddiau  taer- 
Jion  a  wnaeth  efe  rìrostynt  ac  yn  eu  hachos 

Ihwy ;  t  a'r  cristionogion  yn  Laorìicea  eu  tref 

Igymmyrìogawl, 
 
Ja'r  'ioll  eglwysi  a'r  credin- 

;wyr  eraill,  y  rhai  ni  welsent  ei  wyneb  ef  yn 
ly  cnawd.  Ẅrth  yr  adnod  hon  mae  tebyg- 
Drwyrìrì  o  leiaf,  na  bnasaì  yr  apostol  erioed  yn 
>jColossa  y  pryd  hwn. 

2  d*Fel  y  cysurid  eu  calonnau 
jawy, e  f  wedi  eu  cyd-gyssylltu  mewn 
Hcariad,  ac  i  -^bob   golud   ̂ sicrwydd 
rdeall,  J  i  gydnabyddiaeth  dirgelwch 

Duw,  *a'r  Tad,  a  Christ ; 
dpen.  4.  8.      Es.  40.  1.      Rhnf.  15.  13.     2  Cor.  1.  4— 6. 

ITbes.  3.2.     a  5.  14.     2  Thes.  2.  16,  17.  e  pen.  3.  14. 
ì  ,Salm  133.  1.  loan  17.  21.  Act.  4.  32.  Gal.  3.  28.  Phil.  2.  1. 
II  loan  4.  12,  16.         /  Gwel  ar  pen.  1.  27.  g  ì  Thes.  1. 

">.  Heb.  6.  11.  alO.  22.  2  Pedr  1.  10.  1  loan  3.  19.  h  loan 
•5.  69.  a  17.  8.  Rhuf.  16.  25.  1  Cor.  2.  12.  Eph.  1.  17-19. 
1*3.  9,  10.  Phil.  3.  8.  2  Pedr  1.  3.  a  3.  18.  »  pen.  1.  15 
-17.  Es.  53.  11.  Jer.  9.  24.  Mat.  11.  25,  27.  Luc  10.  21, 
W.  loan  1.  1-3.  a  5.  17,  23.  a  10.  30,  38.  a  14.  9—11.  a  16. 
115.  a  17.  21-23.  I  Tim.  3.  16. 

1  *  Yr  oedrì  efe  yn  ymdrechu  yn  drìifrifol 
içyrìa  Duw  mewn  gweddi,  hyd  yn  nod  dros 
\y  rhai  ni  welsai  erioed  yn  y  cnawd,  fel  y 
jcysurid  eu  calonau  hwynt  â  dydrìanwch 
Duw,  yn  eu  holl  orthrymderau  ac  yn  eu  holl 
idylerìswydrìau  ;  +  ac  fel  y  cyd-gyssylltirì  hwy 
yu  y  cariarì  perffeithiaf  tuag  at  eu  gilydd  ; 
tel  y  byddai  i  bob  cenfigenau,  dîalau,  drwg- 
iiybiau,  a  chyd-ymrysonau,  gael  eu  caead 
iallau  ;  y  rhai  oddigerth  hyny,  a  fyddent  yn 
iíicr  o  feichio  ac  archolli  eu  cydwybodau 
nwynt,  tanio  eu  nwydau,  tristâu  yr  Ysbryd 
Glân,  a  dyfethâ  eu  cysuron.  J  Yn  yr  undeb 
brawdol  a  diffuant  hwn,  yr  oedd  efe  yn 
í?weddîo  a'r  iddynt  allu  cyrhaedd  a  medd- 
nannu  yr  holl  oludoerìd  ysbrydol  hyny,  y 
jrhai  oerìd  i'wcael  mewndëalltwriaeth  eglur, 
i?yflawn,  sicr,  a  boddlonawl  o  efengyl  Crist ; 
yr  byn  a  gauai  allan  bob  ammheuaeth  a 
iphetrusder,  gan  ei  fod  yn  gyssylltiedig  â 
llawn  sicrwydd  ffydd  a  gobaith.  ||  Fel  hyn 
^allent  gydnaborì  yn  hyderus,  ac  addef  yn 
Uyboeddus,  eu  crediniaeth  yn  nirgelwch 
Üuw,  sef  y  Tad,  a  Christ,  fel  yn  Un  âg  ef, 
iyn  ol  dirgelwch  niawr  duwioldeb,  Duw  wedf 
ymdrìangos  yn  y  cnawd.  /  bob  golud  sicr 

wydd  d'tall :  y  dëallmwyaf  goludog,  helaeth, ■  sicraf  o  bethau  yr  efengyl,  a  feddylir: 
ymadrodd  rhyfeddol  o  rymus,  a  mwy  priod- 
ol  i'r  dull  Hebraeg  o  lefaru  nac  i'r  Groeg ; 
ìc  arferir  y  rìull  grymus  hwn  gan  Paul  mewii 
llawer  o  fànau  heblaw  y  fàn  hon. 

3  *Yn  Äyr  hwn  fy  mae  'holldry- 
sorau  doethineb  a  gwybodaeth  \  yn 
guddiedig. 

k  pen.  I.  9,  19.  a  3.  16.  Rbnf.  11.  33.  1  Cor.  I.  21,  30. 
a  2.  6—8.  Eph.  1.  8.  a  3.  10.  2Tim.  3.  15-17.  /pen.  3. 

3.  Job  2S.  21.  Diar.  2.  4.  Mat.  10.26.  Epb.  3.  9.   Dat.  'i.  17. 

*  <(  Yn  yr  hwn"  sef  yn  "  Nghrist,"  fel  Cyf- 
ryngwra  Phenyreglwys:  neu  "  yn  yr  hyn" 
sef  yn  "  nirgelwch  Duw;"  t  mae  holl  rìry- 
sorau  goludog  ac  annhysbyrìrìadwy  perffaith 
rìrìoethineb  a  gwybodaeth ;  er  trinholl  achos- 
ion  teyrnas  Iesu  mewn  rhagluniaeth  a  gras, 
er  datguddio  holl  ewyilys  Duw  am  iachawd- 
wriaeth  ei  bobl,  er  diwallu  eu  holl  anghen- 
ion  ysbrydol  hwynt ;  ac  hefyd  er  goleuo  en 

meddyliau,  a'u  cyfarwyddo  yn  eu  fforrìrì  a'u rhodiad  trwy  holl  dywyüwch  a  pheryglon  y 

bywyd  hwn,  a'u  harwain  yn  ddiogel  i  dra- 
gywydrìol  ogoniant.  %  Mae  yr  "  holl  dry- 
sorau'*  hyn  yn  guddiedig  i'r  dyn  anianol  a'r 
anghredadyn,  ac  yn  mhell  uwchlaw  amgy- 
ffred  y  saint  eu  hunain.  Mae  y  gair  cuddio 
hefyrì  yn  arwydrìo  trysori,  a  charìw  mewn 
dîogelwch ;  a  diammau  ei  fod  yn  arwydrìo 

hyny  yma.  "  Yn  yrhwn,"neu  "  yn  yr  hyn:" gan  maiCrist  ywy  blaeniedydrì  (antecedent) 
mwyaf  union-gyrchol,  tybir  mai  am  Grist  y 
dywedir,  ac  nirì  am  y  dirgelwchj  er  y  gorìa- 
ef  y  geiriau  Groeg,  ( en  ô,)  merìrìant,  eu  cyf- 
ieithu  am  y  naill  neu  y  llali.  Mae  holl  dry- 
sorau  doethineb  a  gwybodaeth  Duw  yn 
gurìrìiedig,  neu  yn  drysoredig  yn  Nghrist, 
ac  yn  cael  eu  hamlygu  yn  fwy  yn  ei  Berson 
a'i  iachawdwriaeth  ef,  nac  yn  holl  weithrerì- 
oedd  eraill  y  IEHOFAH  :  ac  mae  pob  gwir 
ddoethineb  a  gwybodaeth  yn  gynnwysedig 
mewn  dëall  crediniol,  profiadol,  ac  ymarfer- 
01  o'r  dirgeîion  hyny,  ac  yn  y  cyfryw  adrìysg- 
iadau  ag  sydrì  yn  gasglarìwy  o  honynt :  îe, 
o'r  drysorfa  hon  rhaid  i  ni  dỳnu  pob  gwir 
ddoethineb  a  gwybodaeth  trwy  ffyrìd  a 
gweddîau ;  a  diwerth  iawn  yw  pob  gwybod- 
aeth  a  philosophi  sydrì  yn  wrthwyneb  i  hyn : 
heb  Grist  nid  oes  dim  gwir  drìoethineb. 

4  *A  hyn  yr  ydwyf  yn  ei  ddy- 
wedyd,  wtfel  na  thwyllo  neb  chwi 
%  âg  n  ymadrodd  hygoel. 

m  aiîn.  8,  18.  Mat.  24.  4,  24.  Act.  20.  30.  Rhuf.  16.  18, 
19.     2  Cor.  11.  3,  11— 13.     Gal.  2.  4.     Eph.  4.   14.     a  5.  6. 
2  Thes.  2.  9—11.  1  Tim.  4.  1,2.2  Tira.  2,  16.  a  3.  13.  Tit. 
1.  10,  11.  2  Pedr  2.  1—3.  1  Ioan  2.  18,  26.  a  4.  1.  2  Ioan7. 
Dat.  12.  9.  a  13.  8.  a  20.  3,  8.        «1  Cor.  2.  4. 

*  Yr  oerìrì  yr  apostol  yn  rìywedyd  y  peth- 
au  uchod,  ac  yn  sefyll  yn  gadarn  arnynt,  o 
wir  a  mawr  ofal  am  y  Coíossiaid,  ac  er  eu 
cadarnâu  hwy  yn  y  gwirionedrì  am  wir 

ddoethineb  a  gwybodaeth ;  +  rhag  i  neb  o'r 
gau-athrawon  Iurìdewaidrì,  y  philosophyrìrì- 
ion  paganairìrì,  neu  ryw  rai  eraill  pwy  byn- 
ag,  eu  twyllo  a'u  hudo  hwy,  "  megys  y 

twyllodd  y  Sarph  Efa  trwy  ei  chyfrwysrìra," ac  felly  llygru  eu  merìdyüau  hwy  orìrìi  wrth 
y  symlrwyrìd  oedrì  yn  Nghrist.  \  Yr  oedrì 
llawer  yn  cynniwair  trwy  yr  eglvvysi,  yn 
enwerìig  eglwysi  y  Cenerìloerìrì,  i  geisio 
gwneyd  hyn  â  geiriau  hygoel,  neu  â  geiriau 
denus;  y  fath  ag  mae  areithwyr  cyfrwys  yn 
arfer  yn  aml,  i  dwyllo  dynion  yn  eu  barn 

a'u  dëall,   trwy  weithio  ar  eu  nwyrìau  a'u 
I  teimladau  ;  neu  trwy  geisio  dangos  fel  gwir- 
ionedd,yrhyn  oedrì  mewn  gwirionedrì  yn 
gyfeiliorni.     Pithanologia  yw  y  gair  Groeg 

I  am  "ymadrodd  hygoel ;"  yn  arwyddo  geir- 
4  (T2 
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iau  neu  ymadrodd  darbwyllawl,  hawdd  eu 
coelio,  ac  felly  yn  denu  y  rhai  ni  wyddant 
well.     Yma  yu  unig  y  defnyddir  y  gair. 

5  *  Canys  er  fy  °  mod  i  yn  absen- 
nol  yn  y  cnawd,  fer  hynny  yr  ydwyf 
gyd  â  cbwi  yn  yr  yspryd,  yn  llawen- 
ychu,  ̂ tac  yn  gweled  ||eicb  trefn 
cbwi,  ?§a  cliadernid  eicb  ffydd  yng 
Ngbrist. 

o  adn,  1.  1  Cor.  5,  3,  4.  I  Thes.  2.  17.  p  2  Cron.  29. 
35.  1  Cor.  II.  34.  a  14.  40.  q  Roth.  1.  18.  S*ltn  78.  8, 
37.  Act.  2.  42.  1  Cor.  15.  58.  a  16.  13.  1  Thes.  3.  8.  fleb. 
3.  14.  a  6.  19.   1  Pedr  5.  9.  I  Pedr  3.  17,   18. 

*  Er  bnd  yr  apostol  yn  absenol  o  ran  ei 
gorph  oddi  wrth  y  Colossiaid,  ac  heb  eu 
gweled  erioed  yn  y  cnawd,  fel  y  bernir; 
t  eto  yr  oedd  gyda  hwynt  o  ran  ei  ysbryd, 

ei  galon,  a'i  feddwl,yn  amliawn;  yn  myfyr- 
io  gyda  hyfrydwch  ar  yr  hyn  a  glywsai  efe 

am  eu  ffydd,  eu  cariad,  a'u  gobaith  hwynt ; 
(pen.  1.  4,  5  ;)  ac  yn  llawenychu  yn  ei  enaid 
wrth  feddwl  am  hyny  :  |  ac  yr  oedd  yn 
gweled  yn  amlwg,  oddi  ar  yr  hyn  a  glywsai, 
neu  oldi  ar  argraffiadau  yr  Ysbryd  Glân  ar 
ei  feddwl,  neu  drwy  ddatguddiad  union- 
gyrchol  a  gawsai  am  danynt,  fel  y  tybia 
rhai ; — 1|  pa  fodd  bynag  am  hyny,  yr  oedd 
efe  ryw  fodd  yn  gweled  en  trefn  hwynt ;  y 
ddysgyblaeth  dda  oedd  yn  eu  plith  hwy  fel 
eglwys,  y  dull  trefnus  a  gweddaidd  oedd 
ganddynt  gyda  holl  wasanaeth  ac  addoliad 
Duw,  ac  ymddygiad  trefous  a  hardd  yr 
aelodau  yn  gyffredin.  §  Yr  oedd  hefyd  yn 
gweled  gyda  hyfrydwch,  gadernid  eu  ffydd 
hwy  yn  Mherson,  aberth,  cyfryngdod,  ac 
athrawiaeíh  Crist  ;  yn  wyneb  holl  ddy- 
chrynfêydd  erledigaethau,  a  holl  ddichellion 
cyfrwys  y  gau-alhrawon. 

6  *Megis  gan  hynny  y  rderbyn- 
iasocb  Grist  Iesu  yr  Arglwydd,  ffelly 
3  rhodiwch  ynddo; 

r  M«t.  10.  40.  loan  I.  12,  13.  a  13.  2«.  1  Cor.  1.  30. 
Heb.  3.  14.  1  Ioan  5.  11,12,20.  2  loan  8,  9.  a  pen.  3. 
17.  E».  2.  5.  Mica  4.  2.  Ioin  14.  6.  2  Cor.  5.  7.  Gal.  1.  20. 
Epb.  4.  I.  a  5.   1,  1.  Phil.  1.  27.   1  TLe*.  4.  1. 

*  Megys  gan  hyny  y  derbyniasent  Grist 
Iesu  yr  Arglwydd  trwy  ffydd  yn  ei  Berson 

a'i  swyddau,  fel  eu  Prophwyd  i'w  dysgu, 
fel  eu  Hoffeiriad  i  gymmodi  ac  eiriol  dros- 

tynt,  ac  fel  eu  Brenin  i*w  Hywodraethu,  Ye 
fel  eu  hnnig  Arglwydd  a'a  Gwaredwr  ; 
t  felly  bydded  iddynt  rodio  yn  wastadol 
mewn  ymddybyniad  arno  ac  mewn  «fudd- 
dod  iddo:  bydded  iddynt  geieio  yn  barâus 
eu  holf  ddoethineb,  eu  nerth,  eu  gobaith,  eu 

sancteiddrwydd,  a'u  cysur  o  hóno  ef ;  ac  yn 
mhob  peth  a  phob  modd,  amcanu  ei  wasan- 
aeihu  a'i  ogoneddu  ef. 

7  '  *  Wedi  eich  gwreiddio  "  f  a'ch 
adeiladu  ynddo  ef,  -^la'ch  cadarnhâu 
yn  y  flfydd,  megis  y'cb  dysgwyd,  |j  gan 
gynnyddu  ynddi  v  §  mewn  dîolchgar- 
wch. 

/  pen.  í-23.  Sahn  1.  3.  a  92.  13.  Es.  61.  3.  Jer.  17.  8. 
Eíec.  17.23,24.  Rhuf.  II.  17,  18.  Eph.  3.  17.  Jud.  12. 
«  Mat.  7.  24,  25.  î,nc  »5.  43.  1  Cor.  3.  9-15.  F.ph.  2.  20- 
Î2.  I  Pedr2.  4— <L   índ.  20.        *  pen.  1.  23.    Rhuf.  16.  25. 
1  Cor.    15.    58.    2  Cor.  1.  21.    2  Thes.  2.  17.      1   I'edr  5.  10. 
2  Pedr  3.  17,  18.  Jna.  24.  y  pen.  I.  12,  13.  a  3.  17.  Eph. 
5.  20.    1  Thes.  5.  1*.  Hel>.  13.  15. 

*  Gwedi  eu  gwreiddio  fel  hyn  yn  Nghrtst, 
fel  prenau    mewn  daear    ffrwythlawn,  +  ac 

Q7fT
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wedi  eu  hadeiladu  arno  ef,  fel  ty  ar  sylî'aen 
safadwy  ;  %  a  chwedi  eu  cadarnâu  mewn 
ffydd  fywiol  ynddo  ef,  yn  ol  yr  athrawiaeth 
yn  mha  un  y  dysgwyd  hwynt;  |j  hwy  a 
gynnyddent  felly  fwy-fwy,  mewn  cadernid 
chwanegol  yn  y  ffydd  hono,  §  ac  a  aent 
rhagddynt  yn  eu  g>rfa,  gyda  díolchgarwcih 
gwresog  i  Dduw  am  ei  holí  ddoniau. 

8  z  *  Edrychwcb  na  bo  neb  a  y n  eich 
anrheithio  f  trwy b  philosophi ,  \  a  gwag 
dwyll,  c  ||  yn  ol  traddodiad  dynion, 
f/§yn  ol  egwyddorion  y  byd,  ac  nid 
yn  ol  Críst. 2  Deut.  7.  12.  Mat.  7.  15.  a  10.  17.  a  16.  6.  Phil.  3. 

2.  2  Pedr  3.  17.  a  adn.  18.  Càn.  2.  15.  Jer.  29.  8.  Rhnf. 
16.  17.  Eph.  5.  6.  Heb.  13.  9.  2  Uan  8.  6  Act.  17.  fí. 
32.  Rhuf.  1.  21,  22.  1  Cor.  1.  19-23.  a  3.  18,  19  a  15  *6. 
36.-2  Cor.  10.  5.  1  Tim.  6.  20.  2  Tim.  2.  17,  18.  a  3.  U. 
c  adn.  22.  Mat.  15.  2-9.  Marc  7.  3-13.  Gal.  I.  14.  1  Pedr 
1.  1S.         d  a<ln.  20.  Eph.  2.  2.         e  Eph.  4.  20. 

*  Yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol  i 'r  Colos siaid  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth  rhag  i  neb 
wneyd  ysglyfaeth  o  honynt,  neu  eu  hao- 
rheilhio  hwynt  (fel  y  gwna  byddinoedd 

buddngol  â'r  rhai  a  orchfygant,)  o'u  rhyddid 
ysbrydol,  eu  gobaith  a'u  cysuron  ;  t  trwy 
resymau  cyfrwys  athroniaeth  baganaidd, 

llawer  o'r  hyn  a  gymmysgai  yr  athrawon 
luddewig  â'u  crefydd  hwy  ;  %  a  tbrwy  "  wag 
dwyll,"  sef  pob  peth  a'u  bannogai  hwynt  i 
ymddiried  mewn  pethau  nad  oediiynt  yn 
werth  nac  yn  deilwng  ymddiried  ynddynt; 

ac  yn  enwedig  defodau  a  seremonian  coel- 
grefyddol,  a  phob  tybiau  a  daüadan  anfudd» 
iol,  y  rhai  oedd  yn  ngwrthwyneb  i  athmw- 
iaeth  syml  yr  efengyl.  ||  Traddodiadau  dyn- 
ion  oecld  y  pethau  hyn,  wedi  eu  dychyiti' 
mygu  mewn  oesoedd  a  aethent  heihio,  a 
chwedi  eu  trosglwyddo  i  lawr  o  oes  i  oes, 
gan  athrawon  a  blaenoriaid  y  gwahanoí 
bleidiau  o  philosophyddion ;  §  ac  yr  oeddynt 
yn  gwneyd  i  fynu  elfenau,  neu  egwyddorion 
cyntaf  doethineb  dybiawl  a  dychymmyiíol, 

gyfaddas  i  ysbryd  a  thymher  falch,  chwil* 
frydig,  a  chuawdol  y  byd  ;  ond  a  oedd  yn 
hollawl  anghydweddus  âg  athrawiaeih  Criít. 
Dywedwyd  uchod  fod  yrathrawon  Iuddewig 

wedi  cymmysgu  eu  crefydd  â  llawer  o  beih- 
au  benthyciol  gan  y  phiiosophyd<lion  pagau- 
aidd  ;  heb  i  ni  dybied  rhywbeth  felly,  bydd 
yn  anodd  deall  geiri*n  yr  apoatol :  oblegid 
yr  oedd  efe  yn  llefaru  am  hudoliaetëtt 
philosophyddawi  à  seremoniau  deddfol  ar  >r 
nn  pryd;  yr  oedd  yn  dadlau  yi\  erbyn  pofc 
un  o  honynt  ar  yr  un  waith  :  ond  yr  oedd  y» 
cyfeirio  ei  resymau  yn  benaf  yn  erbyn  yr 
alhrawon  iuddewaidd.  YSeremoniau  l«dd- 

ewig  a  feddylir  wrth  "  egwyddorion  y  byd." Gwel  ar  Galat.  4.  3,  9. 

9  *Obiegid/ynddoef  tymaeholl 
gyflawnder  y  Duwdod  J  yn  preswylio 
II  yn  $  gorpborol. 
'  r-adn.2,  3pe«.  1.  19.  E».  7.  14.  M.t  1.  23.  1»«  »0- 

30,  38.  a  14.  9,  10,  20.  a  17.  21.  2  Cor.  5.  19.  1  Tim.  S.  16. 
Tit.  2.  13.      1  Ioan  5.  7,  29.  g  Ltic    3.  22.      Ioan  1.  "• 

*  Òblegid  ynddo  ef,  sef  yn  Nghrist  Ie*u 

\  y  mae  y  natur  ddwyfol,  yn  nghyd  a  holi 
biîodoliaethau  y  Duwdod  anfeidroJ  yn  eu 

cyílawnder  eithaf,  î  yn  preswyho,  ac  yn 

aros  byth,  yn  sylweddol  yn  ei  Berson  eí 
wedi  ymgnawdoli,  ||  megys  yn  mheml  «J 

gorph  ef,  yr  hon  a  breswylir  gan  y  Duwd«l 
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ysbrydol. mawr,  mewn  modd  personol,  ac  anfeidrol 
mwy  gogoneddus,  nac  y  preswyliodd  erioed 
yn  y  babell  luddewig,  nac  yn  y  demlgynt. — 
YDuwdod,  cyflawnder  y  Duwdod,  a  holl 
gyflawnder  y  Duwdod ;  ydyut  eiriau  mòr 
gryfed  a  ellir  braidd  ddychytnmygu,  i  drìan- 
gos  bod  y  natur  ddwyfol,  yn  nghyd  a'i  holl 
berífeithiau,  neu  briodoliaethau  hanfodol,  yr 
un  yn  gwbl  ag  sydd  yn  y  Tad  ei  hunan,  yn 
preswylio  yn  syiweddol  yn  nghorph  dynol 
Iesu.  Tybia  rhai  nad  yw  y  geiriau  uchod 
yn  arwyddo  dim  mwy,  na  bod  Duw  wedi 

ffosod  yn  Nghrist  gyflawnder  o  ddoniau  i'w 
cyfranu  i  ddynion ;  megys  pe  na  byddai  yr 
adnod  ddim  ond  cyfystyr  â  Ioan  1.  16,  17, 
ac  Ephes.  3.  19 :  ac  mae  y  Sociniaid  yn  ei 
hiselu  eto  yn  fwy,  trwy  ddywedyd  nad  yw 
n  meddwl  dim  mwy,  na  bod  Crist  wedi  ei 
fflawni  â  ywybodaeth  berffaith  o  ewyllys 
uw.  Ond  mae  yn  drìîatnmheuol  wirionedd, 

fel  y  inae  ynddi  gyfeiriad  arnlwg  at  y 
Shechinah  yn  yr  hwn  y  preswyliai  Duw 
gynt,  feliy  mae  yn  cyfeirio  yn  amlwg  hefyd, 
at  y  dirgelwch  gogoneddus  o  undeb  y  duw- 

dod  â'r  ddynoliaeth  yn  yr  Emmanuel  bendi- 
gedig ;  yr  hyn  sydd  yn  ei  wneyd  ef  y  fath 
Wrthddrych  o  ymddiried  a  gobaith  i  ni,  ag 

nas  gall  y  cr'èadur  mwyaf  dyrchafedig  ei 
ragoriaethau  byth  fod.  Sômatihôs,  "  yn 
gorphorol  :"  hyny  yw,  yn  Nghorph,  neu 
ddynoliaeth  Crist,  mewn  cyferbyniad  i'r 
Babell  a'r  Deml  Iuddewig ;  yn  wirioneddol, 
mewn  cyfet  byniad  i  gysgodau  ac  allegau  ; 
öid  yn  unig  effeithiol,  neu  ddylanwadol,  fel 
y  preswylia  Duw  yn  y  duwiolion,  ond  yn 
sylweddol,  neu  bersonol,  trwy  yr  undeb 
agosaf,  fel  mae  yr  enaid  yn  preswylio  yn  y 
corph,  ac  eto  yr  enaid  a'r  corph  ond  un 
person ;  felly  nid  y w  Duw  a  Dyn  yma  ond 

un  Crist :  ac  os  yw  yn  bosibl  i  "eiriau  dynol, osod  allan  undeb  Duwdod  &  Dynoliaeth  yn 
un  person,  dîammau  fod  yr  adnod  hon  yn 
gwneyd  hyny. 

10  *  Ac  yr  ydych  chwi  Äwedi  eich 
cyflawni  ynddo  ef,  f  yr  nwn  y w  *  pen 
pob  ty wysogaeth  ac  awdurdod : 

h  pen.  3.  11.  Ioan  1.  16.  1  Cor.  1.  30,  31.  Gal.  3.  26- 
28.  i  ,,en.  1.  16-lS.  Eph.  1.  21-23.  a4.  15,  16.  Phil.  2 
9-11.  I  Pedr  3.  22.  D*t.  5.  9—13. 

*  A'r  Colossiaid  crediniol,  y  rhai  a'i  der- 
byniasent  ef  trwy  tfydd,  ac  a  unwyd  âg  ef 
fel  aelodau  o'i  gorph  dirgeledig ;  yr  oedd 
iachawdwriaeth  gyflawn  iddynt  ynddo  ac  o 
hóno  ef  feleu  Pen:  yroedd  eu  hollddiffygion 

a'u  hanghenion  yn  cael  eu  gwneyd  i  fynu,  a 
phob  diogelwch  a  bendithion  yn  cael  eu 
cyflawni  yn  berffaith ;  er  nad  felly  eto  yn  eu 
personau  eu  hunain,  eto  yroedd  felly  irìdynt 
ynddo  ef,  yr  hwn  y  rhyngodd  bodd  i'r  Tad 
drigo  o  bob  cyflawnder  ynddo  ar  eu  cyfer 
hwy  a'r  holl  saint.  f  Ac,  yn  gyfatebol  i fawredd  ei  berson  ef,  fel  yr  oedd  "  holl 
gyflawnder  y  Dnwdod  yn  preswyiio  ynddo  ;" 
yr  oedd  ef  wedi  ei  rìrìerchafu  yn  ei  sefyllfa 
swyddol,  i  fod  yn  beu  Arglwydd  a  Llywodr- 
aethwr  mawr  ar  bob  graddau  a  swyddau  o 
ddynolryw  ;  ie,  y  graddau  uwchaf  o  ang- 
ehon  gwrthgihedig,  y  rhai  sydd  dàn  ei 
iywodraeth  ef  fel  gelynion  wedi  eu  gorch- 
fygu;  (adn.  15;)  ac  ar  yrholl  angelion  sanct- 
aidd,  y  rhai  syddyn  gedyru  o  nerth,  ond  yn 
hollawl  dan  ei  lywodraeth  ef,  ac  yn  cael  eu 
danfon   ganddo    i    weini   i   etifeddion    iach- 
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awdwriaeth.  Nid  oedd  ar  y  Colossiaid 

eisiau  dim  a'r  nas  gallent  ei  gael  ynddo  ef ; 
am  hyny  nid  oerìd  raid  iddynt  geisió  ychwan- 
eg  o  ddysgeidiaeth,  doethineb,  cymmorth, 
na  chefnogrwydd,  oddi  wrth  yr  ordeiniadau 

a'r  traddodiadau  Iuddewig,  uac  oddi  wrth  y 
doethion  paganaidd.  Gan  fod  Iesu  hefyd  yn 
Ben  ar  bob  petti  ;  nid  oes  achos  i  gredinwyr 
ofni  neb  creaduriaid,  uac  ysnofyn  am  gym- 
morth  gan  nn  crëadur.  Mae  eu  holî  gyf- 
lawnder  ynddo  ef. 

11  *Yn  Ayr  hwn  hefyd  y'ch  en- 
waedwyd,  fâg  enwaediad  'nid  o  waith 
llaw,  m  \  trwy  ddì'osg  corph  pechodau 
y  cnawd,  n  ||  yn  enwaediad  Crist : k  Deut.  10.  16.  a  30.  6.  Jer.  4.  4.  Rhuf.  2.  29.  PhiJ.  3. 

/  Maro  14.  5S    Act.  7.  48.    a  17.  21.    2  Cor.  &.  I.    Euh. 
1.  Heb.  9.  11,24.  m  pen.  3.  8,  9.  Hhuf  5.  6.  Eph. 

4.  22.  n  Lnc  2.  21.  2  Cor.  5.  17.  Gal.  2.  20.  Ä  4.  4,  5. 

Eph.  2    10—18. 

*  Nid  oedd  achos  nac  angen  i  ddysgyblion 
Iesu  gael  yr  arwydd  allanol  o  enwaediafí, 

mewn  trefn  i'w"  cymmeradwyaeth  gyda 
Duw,  a'u  cyflawn  iachawdwria^th  :  obíegid 
yn  Nghrist,  a  thrwy  eu  hundeb  âg  el,  yj 
oeddynt  wedi  cael  y  gwir  enwaediad  ;  f  yr 
hwn  ni  wnaethid  ar  eu  cyrph  trwy  waith 
dwylaw  dynion,  ond  ar  eu  calonau  gan  yr 

Ysbryd  GJân :  í  ac  mewn  canlyniad  i'r  en- 
waediad  ysbrydol  a  thufewnol,  neu  yr  adgen- 
edliad  hwn,  yr  oeddynt  beunydd  ar  waìth 

yn  di'osg  corph  pechodau  y  cnawd.  Fel 
hyn  yr  oeddynt  ynymwrthod  â  pbob  pechod, 
ac  yn  gwylied  rhag  pob  ch  .\ant  ac  arferiad 
pechadurus,  i'r  hyu  yr  oedd  eu  tueddiadau 
liygredig  yn  eu  cynhyrfu  ;  ac  yr  oeddynt  yn 
croeshoelio  yr  hen  ddyn,  fel  ei  cenedlwyd  o 
Adda,  o  ba  un  yr  oedd  y  chwantau  drwg 

hyn  yn  tarddu ;  *||  a  hyn  'oedrì  y  gwir  en- waediad,  yr  hwn  a  wnaethai  Crist  ei  hun  ar 
galonau  ei  bobl,  trwy  yr  Ysbryd  Glân.  Wrth 
"  enwaediad  Crist"  yma,  y  deallir  ei  waith 
ef  ar  galonau  ei  bobl,  yn  hytrach  nâ'i  en- 
waediad  personolef  ei  hun:  er  bodhwnw  yn 

rhan  o'i  ddaroslyngiad  cyfryngol  ef,  trwy 
yr  hyn  y  caed  y  gwir  enwaediad  iddynt 
hwy,  ac  yn  yr  hwn  y  cyd-ffurfjr  hwy  âg  ef. 
Yn  lle  yr  arwydd  allanol  o  enwaediad,  sef- 
ydlwyd  bedydd  ;  yr  hyn  a  rìybia  rhai  a 
feddylir  wrth  "  enwaediad  Crist."  Yn  erbyn 
yr  athrawon  Iuddewaidd,  y  rhai  a  fynent 
enwaedu  y  cenedloerìd  cristionogol.  mae  yr 
adnod  uchod :  nid  oedd  eisiau  hyny. 

12°*  Wedi  eich  cyd-gladdu  âg  ef 
yn  y  p  bedydd ,  «  f  yn  yr  hwn  hefyd . 
ych  cyd-gyfodwyd  J trwy  *  íTÿdd 
gweithrediad  Duw,  5||  yr  hwn  a*i  cy- fododd  ef  o  feirw. 

Rlmf.  6.  4,  5.  p  Rhuf.  C.  3.  1  Cor.  12.  13.  Gal.  3. 
27.  Eph.  4.  5.  Tit.  3.  5,  6.  Heb.  6.  2.  1  Pedr  3.  21.  öpen. 
3.  1,  2.  Rhuf.  6.  8—11.  a  7.  4.  1  Cor.  15.  20.  Eph.  1.  20. 
»2.4-6.  a  5.  14.  1  Pedr  4.  1— 3.  r  Lue  17.  5.  lo*n  1. 
12,  13  a  3.  3-7.  Act  14.  27.  Eph.  1.  19.  a  2.  8.  a  3.  7,  17. 
Phil.  1.  29.      Heb.  12.  2.      íago  1.  16,  17.  a  Äfct.   2.  21. 
Rhuf.  4.  24,25.  Heb.  13.  20,21. 

*  Yn  lle  yr  enwaediad  yn  y  cnawd,  fel  y 
dywedwyd  uehod,  mae  i'r  cristionogion  yr 
ordinâdo  fedydd  wedi  ei  sefydlu  gan  Grist; 

yr  hon  sydd  o'r  un  arwyddocâd,  ac  yn  ateb 
yr  un  dyben  â'r  enwaediad  ;  fel  mae  yn 
arwydd  o'r,  ac  yn  rhwymedigaeth  i'r  hol! 
3ancteiddrwydrì  sydd,  neu  a  ddylai  fod, 
mewn    cristionogion,   fel    pobl    gyfammodol 

4  Ö~3    * 
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yr  ordeiniadau. 

Duw;  trwy  eu  bod  wedi  eu  cyd-ffurfio  âg 
angàa  neu  farwolaeth  Crist,  mewn  marw  yn 
hollawl  i  bechod,  arhoddi  llawn  amlygrwydd 
o  hyny  yn  barâus,  megys  y  bu  ef  farw  fel  y 
croeshoelid  pechod,  ac  yr  amlygwyd  ei  fod 
wedi  Ilwyr  farw,  trwy  gael  ei  gladdu,  a 
pharâu  am  yspaid  o  amseryn  y  bedd.  Mae  y 
geiriau  cydgladdu  âgef,  yn  cyfeirio  at  gladd- 
edigaeth  Crìst,  yn  hytrach  debygid  nac  at 
ein  bedydd  ni:  ac  mae  cyd-gladdu  âg  ef  yn 
y  bedydd  yn  sefyll  mewn  cyferbyniad  i  fod 

yn  feirw  mewn  camweddau,  adn.  13.  ac  o'r 
un  ystyr  â  chroeshoelio  ein  hen  ddyn  ni 
gydag  ef,  a  bod  wedi  meirw  gydag  ef,  Rhuf. 
6.  6,  3,  líe  defnyddir  y  geiriau  hyn  fel  yn 

arwyddo  yr  un  peth.  Fel  hyn  nidyw  "  cyd- 
gladdu  âg  ef  yn  y  bedydd"  yn  arwyddo 
trochi,  mwy  nac  y  mae  "  croeshoelio  gydag 
ef,"  neu  "  farw  gydag  ef,"  yn  arwyddo  y 
pethau  hyny  mewn  gwirionedd,  ac  yn  eu 
hystyr  lythyrenol  :  ond  gwel  ar  Rhuf.  C.  4. 

t  Mae  ein  breintian  a'n  rhwymedigaethau 
hefyd  yn  cael  eu  harwyddo  yn  yr  ordinhâd 

hon;feI  yr  ydym  yn  cael  ein  bywâu,  a'n 
cyfodi  i  fywyd  o  sancteiddrwydd  gydag  ef, 

ac  mewn  cyd-ífurfiad  â'n  Gwaredwr  adgyf- 
odedig,  X  trwy  y  fifydd  hòno  a  weithredir 
gan  nerth  hollalluog  Duw  yn  ein  calonau ; 
JJ  trwy  yr  un  rhagorol  fawredd  o  nerth  a 
weithredodd  efe  yn  Nghrist,  pan  y  cyfododd 
efe  ef  o  feirw ;  ac  mae  efe  yn  weithredu  o 
byd,  trwy  rinwedd  ei  adgyfodiad  ef,  yn 
nghodiad  ei  bobl  i  sancteiddrwydd  a  bywyd 

tragywyddol.  "  Trwy  ffydd  gweithrediad 
Duw,  yr  hwn  a'i  cyfododd  ef  o  feirw,"  nen, 
yn  hytrach,  trwy  hyder  ftÿddiog  ar  y  gallu 
achubol  ac  efieithiol  hyny  o  eiddo  Duw,  yr 
hwn  a  arddangosodd  efe  yn  adgyfodiad 
Crist.  Nid  ffydd  o  weithrediad  Duw,  ond 
ffydd  yn  ngweithrediad  Duw,  tybia  Scott, 
y w  meddwl  y  geiriau  uçhod  :  rhy  faith  cyf- 
ieithu  y  cwbl  sy  ganddo  ef  ar  hyn  ;  ac  yr  un 
modd  y  dywed  Doddridge. 

13  *  À  chwithau,  pan  oeddych  yri 
1  feirw  mewn  camweddau,  u  f  a  dien- 
waediad  eich  cnawd,  *  \  a  gyd-fywhâ- 
odd  efe  gyd  âg  ef,  v  \\  gan  faddeu  i 
chwi  yr  holl  gamweddau. 

t  Ezec.  37.  1— 10.    Luc  9.  60.   a  15.  21,  32.   Rhuf.  6.  12. 
2  Cor.  5.  14,  15.  Eph.  2.  1,  5.  a  5.  14.  I  Tim.  5.  6.  Heb.  6 
1.  a  9.  14.  I*?o  2.  17,  20,  26.  wEph.2.  11.  x  Salm 
71.  20.  a  119.  50.  Io*n  5.  21.  a  6.  63.  Rhuf.  4.  17.  a  8.  11 
1  Cor.  15.  36,  45.  2  Cor.  3.  6.  1  Tim.  6.  13.  y  Salin  32, 
1.  Es.  1.  18.  a  í.5.  7.  Jer.  31.  34.  Act.  13.  38,  39.  2  Cor.  5 
19.  Heb.  8.  10—12.  1  loan  1.  7—9.  a  2.  12. 

*  Am  fod  yn  "feirw  raewn  camweddau," 
gwei  ar  Ephes.  2.  1.  t  Fel  yr  oedd  y  crist- 
ionogion  yn  Colossa  gan  mwyaf  yn  ddy 
chweledigion  o  baganiaeth  ac  eihm-addoliaeth, 
yr  oeddynt  wrth  naturiaeth  yn  y  cyflwr  an- 
ianol  hwnw,  ag  yr  oedd  "  díenwaediad  eu 
cnawd"  yn  arwydd  allanol  o  hóno :  yr  oedd 
ynt  dàn  lywodraelh  natnr  lygredig,  ac  allan 

o  gyfammod  Duw  â'i  bobl  yr  Iuddewon. 
%  Ëto,  cyd-fywáodd  Duwhwynt  gyda  Christ 
trwy  rinwedd  ei  adgyfodiad  ef,  i  fywyd  new- 
ydd  o  ras  a  sancteiddrwydd,  mewn  trefn  i 
gael  bywyd  nefol  o  ddedwyddwch  a  gogon- 
iant  gyda  Christ  eu  Pen  yn  y  nefoedd  byth. 
||  Yn  angau  ac  aberth  y  Cyfryngwr,  yr  oedd 
Duw  wedi  darpar  modd,  a  chwedi  agoryd 
llwybr,  i  faddau  iddynt  yr  holl  gamweddau, 
gwreiddiol  a  gweithredol,  mawrion  a  bych- 

ain,  cyn  a  chwedi  eu  galw  ;  a  hyny  yu  rhad 
ac  am  byth  er  ei  fwyn  ef. 

14  z  *  Gan  ddilëu  °  ysgrifen-law 
yr  ordeiniadau,  f  yr  hon  oedd  in her- 

byn  ni,  yr  hon  oedd  y'ngwrthwyneb  i 
ni,  *  %  ac  a'i  cymmerodd  hi  oddi  ar  y 
ffordd,  (Igan  ei  hoelio  wrth  y  groes; 

z  Num.  5.  23.  Neh.  4.  5.  Salm  51.  1,  9.  Es.  43.  25 
a  44.  22.  Act.  3.  19.  a  adn.  20.  Esth.  3.  12.  a  8.  8.  Dan. 
5.  7,  8.  Luo  1.  6.  Gal.  4.  1—4.  Eph.  2.  14—16.  Heb.  7.  18. 
a  8.  13.  a  9.  9,  10.  a  10.  8,  9.         b  Es.  57.   14.  1  Thes.  2.  7. 

*  Fel  y  mae  dyled  yn  cael  ei  íaddau,  a'r 
dyledwr  yn  cael  ei  ryddâu  yn  amlwg,  trwy 
groesi  a  dilëu  y  llyfr,  neu  yr  ysgrif-rwym  a 
fyddo  yn  sefyll  yn  erbyn  y  dyledwr  ;  felly 
gyda  golwg  ar  bawb  a  gredant,  pa  un  bynag 
ai  Iuddewon  ai  Cenedloedd  a  fyddont,  mae 
Duw  wedi  dilëu  camweddau  ei  bobl,  megys 
â  Ilinellau  cochion  o  waed  Crist ;  ac  fel  hyny 
wedi  dirymu  y  rhwymau  cyfreithiol  i  gosp- 
edigaeth  am  danynt,  t  yr  hon  gyfraith  oedd 
yn  tystiolaethu  yn  erbyn  pawb  fel  trosedd- 
wyr,  yn  dydoli  y  Cenedloedd  o  eglwys  a 
breintian  yr  Iuddewon,  ac  oedd  yn  achos  o 
elyuiaeth  rhyngddynt.  X  Efe  a  symmudodd 

y  gyfraith  hòno,  neu  "  ysgrifen-law  yr  or- 
deiniadau"  hyny  hefyd,  oddi  ar  y  fFordd;  fei 
nas  gellir  ei  chael  hi  byth,  na'i  dwyn  hi  yn 
mlaen  byth  mwyach,  i  dystiolaethu  yn  erbyn 
y  credinwyr  yn  Nghrist.  ||  Ac  fel  y  diddymid 

hi  yn  hollawl,  efe  a'i  rhwygodd  hi  megys,  ac 
a'i  drylliodd  yn  ddarnau  ;  trwy  ei  hoelio  hi 
wrth  y  groes,  ar  yr  hon  yr  hoeliwyd  ein 

Harglwydd,  ac  â'r  hoelion  a'i  gwânodd  ef 
drwy  ei  ddwylaw  a'i  draed,  pan  fu  efe  farw 
yn  aberth  drosom,  i'n  llwyr  brynu  oddi  wrth 
felltith  y  ddeddf,  gan  ei  wneyd  yn  felltith 

drosom  ni.  "  Ysgrifen-îaw  yr  ordeiniadao" 
oedd  y  ddeddf  seremoniol,  yr  hon  oedd 
megys  ammod-rwym  yr  hen  eglwys  gynt  am 
dalu  dyled  pechod,  yr  hon  ddyled  a  dynwyd  |j 
trwy  dòri  y  ddeddf  foesol ;  ond  yr  hon  a  fj 
dalodd  Iesu  fel  Machníydd  trwy  ei  iawn  a'i 
aberth  holl-ddigonol,  ac  felly  dilewyd  yr  ys- 
grifen-law,  cymmerwyd  hi  oddi  ar  y  ffordd, 
a  hoeliwyd  hi  wrth  y  groes.  Yr  oedd  yr  ys- 
grifen-Iaw  hon  yn  erbyn  yr  Iuddewron,acyn 

wrthwyneb  iddynt  hwy  yn  gystal  â'r  Ceo- 
edloedd  ;  oblegid  dylin  sylwi  fod  yr  apostol 
yma  yn  newid  y  person,  ac  yn  dywedyd 
"i'n  herbyn  ni,"  nid  chwi.  Nid  yn  unigyr 
oedd  y  ddeddf  seremoniol  yn  iau  drom  ar- 
nynt ;  ond  yr  oedd  ei  holl  aberthaua'i  golch- 
iadau  hi  yn  tystiolaethu  yn  barâu3  yn  eu 
herbyn,  eu  bod  yu  euog  ac  yij  halogedig :  ac 
eto  nis  gallai  yr  aberthau  cysgodol  hyn  dynu 
ymaith  bechod  na  rhyddâu  y  dyledwyr: 
felly  nis  gallesid  dilëu  yr  ysgrifen-Iaw  byth, 
oni  buasai  i  Grist  ddyfod  a  thalu  y  ddyled. 
Ac  yr  un  pryd  y  Cenedloedd  hefyd,  y  rbai 
nid  oedd  yr  aberthau  cysgodol  hyny  gan- 
ddynt,  yr  oeddynt  dàn  gondemniad  fel  tros- 
eddwyr,  ac  yn  cael  eu  cauad  allan  gan  y 

ddeddf  seremoniol,  hyd  yn  nod  o'r  eglwys 
weledig  ;  ac  fel  hyny  yr  oedd  yn  eu  herbyn, 
ac  yn  ngwrthwyneb  iddynt  hwythau.  Ond 
wedi  i'r  ddcddf  seremoniol,  a  holl  oruchwyl- 
iaeth  y  cysgodau,  dderbyn  eu  cyflawniad 
bwriadol  yn  Nghrist;  nid  oedd  y  cwbl  mwy- 
ach  o  ddim  grym  na  gwerth,  mwy  nac  ys- 

grifrwym  (bond)  wedi  ei  thalu  a'i  diddymu: 
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a  chan  fod  y  Cenedloedd  wedi  eu  derbyn  i'r 
eglwys  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  yr  hwn  a 
broffesent  yn  y  bedydd ;  nid  oedd  raid  idd- 
ynt  wrth  yr  enwaediad  na  dim  o'r  cyflawn- 
iadau  seremoniol,  ac  ni  ddylent  roddi  un- 
rhyw  barch  crefyddol  iddynt.  Byddid  gynt 
yn  arfer  hoelio  ysgrifau  gofynawl  ar  byst 
mewn  lleoedd  amlwg,  i  arwyddo  bod  y  ddy- 
led  gynnwysedig  ynddynt  wedi  ei  thalu,  y 

|  dyledwr  yn  rhydd,  a'r  ysgrif  yn  ddirym 
byth  mwyach.  Aethom  yn  bur  faith,  eithr 
nid  yw  hyn  a  ysgrifenwyd  ond  ychydig 
iawn  at  sydd  gan  ein  Hawdwyr  ar  yr  adnod 
uchod. 

15  c*Ganyspeilio3/dtywysogaeth- 
au  a?r  awdurdodau,  fefe  a'u  nar" 
ddangosodd  hwy  ar  gyhoedd,  *  f  gan 
ymorfoleddu  arnynt  ||arni  hi. 

'e  Gen.  3.  15.  Salm  63.  13.  Es.  49.  24,  25.  a53.  12.  Mat. 12.  20.  Luo  10.  18.  a  11.  22.  Ioan  12.  31.  a  16.  11.  Eph.  4. 
8.  Heb.  2.  14.  Dat.  12.  9.  a  20.  2,  3,  10.  d  pen.  1.  16. 
2  Cor.  4.  4.  Eph.  6.  12.  e  Luo  23.  40—43.  loan  12.  32. 
a  19.  30.  Act.  2.  23,  24,  32—36. 

*  A  chwedi  gorchfygu  a  diarfogi  holl  allu- 
oedd  y  tywyllwch,  diafol  y  penaf  o  honynt, 

a'r  holi  urddau  a  graddauo  ysbrydion  gwrth- 
giliedig  gydag  ef ;  Efe,  fel  had  y  wraig,  yr 
hwn  oedd  i  ysigo  pen  y  Sarph,  a  Duw  Dad 

drwyddo  ef,  t  a'u  dynoethodd  hwy,   gan  eu 
gosod  yn  agored  i  warth  a  dirmyg  yn  ngolwg 
yr  holl  angelion  sanctaidd,  fel  yspeilion  rhyf- 
el ;  X  gan  ymorfoleddu  fel  buddugoliaethwr 
gogoneddus  arnynt  j|  trwy  ei  groes  ;  Ye,  ar  ei 
groes,  lle  yr  oeddynt  hwy  yn  meddwl  cael 

í  buddugoliaeth  arno  ef. — Heblaw  dilëu  yr  ys- 
i  grifen-law,  ei  chymmeryd  oddi  ar  y  ffordd, 

j  a'i  hoelio  wríh  y  groes ;  efe  hefyd  ar  yr  un 
i  pryd  mewn  effaith,  a  amddifadodd  y  tywys- 

i  ogaethau  a'r  awdurdodau,  a  galluoedd  y  ty- 
í  wyllwch  o'u  Hywodraeth  draws  feddiannol; 
I  ac  a  agorodd  y  ffordd  i   ddadymchwelyd  eu 

;  teyrnas  hwynt,  yr  hon  o'r  blaen  oedd  wedi 
1  ei  sefydlu  yn  gyffredinol  trwy  y  byd  cenedl- 
1  ig   a  phaganaidd.     Oblegid,    trwy   foddloni 
I  cyfiawnder  Duw  am  bechod,  efe  a  symmud- 
odd  yr  achos  o  ddarostyngiad  dyn  syrthiedig 
i  Satan  ;  ac  a  agorodd    y   ffordd  i  bregethu 

;yr  efengyl  i'r   Ce.nedloedd,  gyda'r   Ysbryd 
i  Glân  wedi  ei  ddanfon   o'r  nef,   i'w  gwneyd 
jyn  llwyddiannus.    Fel  hyn  efe  a  orchfygodd 
y  gelynion  hyny  pan  oedd  yn  grogedig  ar  y 
groes,  gan  ymorfoleddu  arnynt  yn  fuddugol- 
iaethus  arni  hi,  a  thrwyddi  hi,  sef  ar  a  thrwy 
y  groes  hòno,  trwy  yr  hon  y  gobeithienthwy 

ymorfoleddu  arno  ef.     Pan  gyt'ododd  a  phan 
esgynodd,  efe    a'u    harweiniodd    hwynt  yn 
gaethion  ;  a  wnaeth   ddangcsiad   amlwg  o'i 
fuddugoliaeth,  ac   a  eglurodd   orfoleddau  ei 
groes,   pau   drwy    bregethiad   ei  efengyl  yr 
laeth    efe   rhagddo   i    ddinystrio   amddiffyn- 
fêydd  Satan,  ac  i  ryddâu  ei  gaethion  ef  yn 

I'rnysg  gwahanol  Genedloedd  y  ddaear.  Tyb- 
ia  rhai  dehonglwyr  mai  dystewi  oraclau  y 
paganiaid,  a  dymchweliad  graddol,  ond  cyf- 
lym,  eilun-addoliaeth  y  Groegiaid  a'r  Rhuf- 
einiaid,  mewn  canlyniad  i  farwolaeth  Crist, 
jyw  unig  feddwi  y  geiriau,  «  ymorfoleddu 
urnynt  arni  bi :"  ond  er  mòrfawr  a  phwysig 
beẁJ  y  petbau  hyn,  nid  oeddynt  ond  rhan 

jechan  o'r  fuddugoliaeth  hòno  ar  alluoedd  y 
ywyllwch,  a  ennillodd  Crist  ar  y  groes,  a'r 
puddugoliaethau  a  ennillodd  ef  trwy  y  groes 

Ö79      ̂ ^^^^
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wedi  hyny.  Diammau  fod  achubiaeth  y 

lleidr  ar  y  groes  yn  un  o'r  buddugoliaethau 
hyn,  ac  megys  yu  ernes  o  ychwaneg. — 
Rhoddasom  uchod  eirian  dau  o'n  Hawdwyr 
yn  lled  gyflawn:  rhy  faith  fuasai  chwaneg  ; 

yn  enwedjg  gan  fod  y  lleill  agos  o'r  un 
meddwl,  ond  yn  adrodd  amryw  dybiau  tra 
dychymmygol  a  fn  gan  dduwinyddion  ar  yr 
adnod  uchod.  Darllened  y  <3ymro  Ddyfyr- 
iad  o  Lithau  Bolloh  ar  y  ddwy  adnod  uch- 

od,  yn  yr  ail  Lyfr  o'r  Drysorfa,  tu  dal. 
113—117. 

16  *  Am  hynny  na  ̂ farned  neb  ar- 

noch  chwi  f  am  ̂   íwyd  neu  am  ddi'od, 
l  neu  o  ran  h  dydd  gwyl,  » ||  neu  new- 
ydd-loer, k  §  neu  sabbathau : 

/Rhuf.  14.  3,  10,  13.  1  Cor.  10.  28—31.  Gal.  2.  12,  13. 
Iago4.  11.  g  Lef.  11.  2-47.  a  17.  10—15.  Deut.  14.  3, 
&o.  Ezec.  4.  14.  M«t.  15.  11.  Act.  11.3— 18.  a  15.  20. 
Rhuf.  14.  2,  6,  14—17,  20,  21.  1  Cor.  8.  7—13.  1  Tim.  4.  3 
—5.  Heb.  9.  10.  a  13.  9.  h  Lef.  23.  Num.  28.  a  29.  Dent. 
16.  1—17.  Neh.  8.  9.  a  10.  31.  Salm  42.  4.  Rhuf.  14. 
1.  Num.  10.  10.  a  28.  11,  14.  1  Sam.  20.  5,  18.  2  Bren.  4. 
23.  1  Cron.  23.  31.  Neh.  10.  33.  Salra  81.  3.  Es.  1.  13.  Kzeo. 
45.  17.  a  46.  1—3.  Am.  8.  5.  Gal.  4.  10.  i  Lef.  16.  31. 
a  23.  3,  24,  32,  39. 

*  Gan  fod  y  Cenedlpedd  crediniol  yn  gys- 
tal  â'r  Iuddewon  credinioi  wedi  eu  cyfiawni 
yn  Nghrist,  (adn.  10,)  a  chan  fod  ysgrifen- 
law  yr  ordeiniadau  ag  oedd  yn  erbyn,  ac  yn 
ngwrthwyneb  i  bob  un  o  honynt  yn  awr 
wedi  ei  dilëu  a'i  diddymu  ;  (adn.  14;)  na 
chymmered  yr  un  Iuddew  rhagfarnllyd  arno 

mwyach  farnu  y  Colossiaid,  na  neb  o'r  Cen- 
edloedd  dychweledig,  megys  pe  byddent 
wedi  eu  cauad  allan  oddi  wrth  iachawdwr- 
iaeth,  am  nad  oeddynt  yn  cadw  eu  defodau 
seremoniol  hwy  :  ni  ddylent  ryfygu  eu  barnu 

felly,  ac  nid  oedd  achos  i'r  Cenedloedd  gym- 
meryd  eu  trallodi  gan  eu  barn  ehud  a  chon- 
demniol  hwy.  t  Ni  ddylai  neb  eu  barnn  am 
beidio  ymattaloddi  wrth  fwydydd  a  diodydd 
ag  oedd  yn  waharddedig  gynt  wrth  y  gyf- 
raith  Iuddewig  ;  yr  oedd  pob  peth  a  grëodd 
Duw  yn  dda  weithian,  os  cymmerid  trwy 
dalu  dîolch :  %  Ni  ddylent  eu  barnu  am 
beidio  cadw  eu  gŵyliau  crefyddol  hwy, 

m.egys  y  pasg,  y  pentecost,  a  gẁyl  y  pebyll ; 
nid  oedd  y  rhai  hyny  i'w  cadw  mwyach 
wedi  newidiad  yr  oruchwyliaeth :  ||  nac 
ychwaith  eu  gŵyliau  misawl  hwy,  y  rhai  a 
gadwent  ar  ymddangosiad  cyntaf  y  lloer 
newydd  :  (Gwel  y  cyfeiriadau  i :)  §  nac  hyd 
yn  nod  eu  sabbath  wythnosawl  hwy  bob 

seithfed  dydd  ;  yr  hwn  a  sefydlodd  Duw  i'w 
gadw  yn  neillduol  dàn  oruchwyliaeth  Moses, 
ond  a  newidiwyd  dàn  oruchwyliaeth  yr  ef- 

engyl  i'r  dydd  canlynol.  Diammau  fod  cadw 
y  sabbath  Iuddewig  yn  orchymyn  moesol ; 
ond  nid  yw  ei  foesoldeb  yn  awr  yn  ymddy- 
bynu  ar  y  seithfed  dydd  mwy  na  rhyw 
ddydd  arall ;  moesoldeb  yw  ei  gadw  ar  y 
dydd  a  drefnodd  Duw;  ac  os  ordeiniodd  yr 
Arglwydd  Iesu  ei  gadw  ar  yr  wythfed  dydd, 
(Ezec.  43.  27,)  moesoldeb  yw  ei  gadw  ar  y 
dydd  hwnw.  Wrth  fod  y  gair  yn  y  rhif 
lîosog,  sabbathau,  dangosir,  efallai,  bod  yr 
holl  ddyddiau  o  orphwysiad  sanctaidd  a 
drefnodd  Moses  yn  cael  eu  cymmeryd  i 
mewn.  A  dëaller  hefyd,  mai  y  sabbath 
luddewig  a  feddylir  bob  amser  wrth  y  gair 
sabbath  yn  yr  ysgrythyrau  ;  "  dydd  yr  Ar- 
glwydd"  y  gelwir  y  sabbath  cristionogoi  yn mhob  man. 



Cydgyssylltiad  y COLOS    II. credi?iivyr  â  Christ* 

17  *  Y  rhai  ydynt  'gysgod  pethau 
i  ddyfod,  f  ond  m  y  corph  sydd o  Grist. /Ioìnl.17.  Heb  8.  5.  a  9.  9.  *  10.  1.  m  Mat.  11 . 

28,  29.  Heb.  4.  1— 11. 

*  Nid  oedd  yr  ordeiniadau  uchod  oll,  cyn 
belled  ag  nad  oeddynt  ond  seremoniol  ac 
Iuddewig,  ond  cysgodau  a  rhag-arwyddion  o 
ddaionus  bethau  i  ddyfod,  Heb.  10.  1  ;  +ond 

mewn  cyferbyniad  i'r  cysgodau  hyny,  yr 
oedd  y  corph,  y  gwirionedd,  a  sylwedd  y 
pethau  eu  hunain,  yn  cael  eu  dwyu  i  mewn 

gan  Grist;  ac  i'w  ceisio  a'u  caei  yn  unig 
ynddo  ef.  "  Y  gyfraith  a  roddwyd  trwy 
Moses  ;  ond  y  gras  a'r  gwirionedd  a  ddaeth 
trwy  Iesu  Griat."  Ioan  1.  17.  Rhaid  cael 
rhyw  gorph,  neu  sylwedd,  i  wneyd  cysgod 

bob  amser ;  a'r  coi  ph,  neu  y  sylwedd,  oedd 
yn  flfurfio  y  cysgod  hwn,  sydd  gynnwysedig 
yn  y  pethau  a  berthynant  i  Grist,  yn  yr  ef- 

engyl  a'i  hoü  oruwchwyliaeth. 

18"*  Na  thwylled  neb  chwi  am 
eich  gwobr,  f  wrth  ei  ewyllys,  mewn 

gostyngeiddrwydd,  ac  °addoliad  ang- 
elion,  ?  %  gan  ruthro  i  bethau  nisgwel- 
odd,  *  wedi  ymchwyddo  yu  ofer  gan 
ei r  feddwl  cnawdol,  ei  hun ; 

«pen.l.  8.  Gen.  3.  13.  Num.  25.  13.  Mat.24.  24.  Rhuf. 
16.  18.  2  Cor.  11.  3.  Eph.  5.  6.  2  Pedr  2.  44.  1  Ioan  2.  26- 
a  4.  1,  2.  2  Ioan  7—11.  Dat.  12.  9.  a  13.  S,  14.  o  Dan. 
11.  38.  Rhuf.  1.  25.  1  Cor.  8.  5,  6.  1  Titn.  4.  1.  Dat.  19. 
10.  a  22.  8,  9.  p  Deut.  29.  29.  Salra  131.  1,  2.  Kzec.  13. 
3.  q  adn.  8.  1  Cor.  4.  18.  a  8.  i.  a  13.  4.  r  Rhuf.  8.  6 

—8.  1  Cor.  3.  3.  2  Cor.  12.  20.  Gal.  5.  19,  20.  lago  3.  14— 
16.  a  4.  1-6. 

*  Gan  mai  Crist  ydoedd  Pen  pob  tywys- 
ogaeth  ac  awdurdod,  (adn.  10,)  yr  oedd  yr 
apostol  yn  rhybuddio  y  Colossiaid  i  ochelyd 
rhag  i  neb,  Iuddew  rhagfarnus  na  philoso- 
phydd  paganaidd,  eu  twyllo  hwy  am  y 
gwobr  gogoneddus  o  fywyd  tragywyddol  yr 
oeddynt  yn  ymgais  am  dano.  Dywedir  bod 
yma  gyfeiriad  amlwg  at  y  Brabeuto?,  neu  y 
swyddogion,  a  farnent,  ac  weithiau  a  gam- 
faruenty  gwobr  i  godymwyr,  rhedegwyr,&c, 
yn  y  campiau  Groegaidd  gynt.  Yn  awr,  os 

traws  gymmerai  neb  awdurdod  o'r  fath  hyn 
yn  mhliih  y  cristionogion,  efe  a  gam-arwein- 
iai  bawb  a  ymddarostyngent  yn  ewyllysgar 
iddo,  ac  a  dra-arglwyddiaethai  ar  eu  cydwy- 
bodau  hwy.  t  Cynnygid  hyn  gan  rai  dyn- 
ion,  y  rhai  oeddynt  "  ewyllysgar  mewn  gos- 
tyngeiddrwydd,  ac  yn  cael  eu  tueddu  i'w 
darostwng  eu  hunain  o'u  gwirfodd,  ac  heb 
un  gorchymyu,  i  addoli  angelion  ;  gan  gym- 
meryd  arnynt  fod  yn  anaddas  i  greaduriaid 

gvvael  pechadurna  ddyfod  â'u  gweddîau  at 
Ddnw  yn  ddigyfrwng,  ac  ain  hyny  ei  bod  yn 
weddus  crefu  am  swyddau  da  cyfryngol  yr 
angelion  sanctaidd  ;  ac  amcanent  ddarbwyll- 
aw  eraill  i'r  arferiad  cyfeiliomus  hwn.  Fel 
hyn  rhoddent  anrhydedd  dwyfol  i  fodau  crë- 
edig ;  megys  pe  buasent  yn  bresenol  gyda 
dynion  yn  mhob  màn  ac  ar  bob  amser,  ac 

yn  gwybod  uniondeb  eu  calonau  a'u  holl 
ddymuniadau :  i'e,  yr  oeddynt  yn  lled-ddan- 
gos  debygid,  eu  bod  yn  fwy  tostnriol  a  thyn- 

er  nâ'r  Arglwydd  ci  hun!  J  Gellid  galw 
hyn  yn  "  ostyngeiddrwydd ;"  ac  yo  wir  yr 
oedd  yn  ddarostyngiad,  anaddas  i  grëadur 
rhesymol  ymostwng  iddo  :  eto,  mewn  gwir 
ionedd,  yr  oedd  ei  ddechreuad  niewn  balch 
der  ;  ac  yr  oedd  yn  rhulhriad  tra  rhyfygns  : 

ystâd  dybiedig  yr  annweledig  fyd  :  yr  oeda  (I 
yn  gosod  tybiau  a  dychymmygion  beilchion  ! 
dyn,    yn   lle   y    datguddiad    Dwyfol;  ac  yr  ì 
oedd  yn  wir  had  ac  eppil  yr   hunan-ddoeth-  \ 
ineb  hòno,  ag   y   mae  dyn  anianol  mòr  du- 
eddol  o  ymchwyddo  arni.     Mae  yu  ymdda 
gos  (medd  Scott)  fod  yr  athrawon   luddew- 
aidd  wedi  sugno  ac  ail  lunio  y  syuiadau  Pag- 
anaidd  am  dduwiau  îs-raddol ;  a  chan  gym- 
hwyso  hyny  at  yr    athrawiaeth    ysgrythyrol 
am    angelion,   eu   bod   wedi   dwyn    i  rnewn 
addoliad    cyfryngol    iddynt  hwy ;    trwy    yr 
hyn    y   ceisiasant   lygru   yr   eglwys  yn  fore 
iawn,  ac  nid  yn  hollawl  ddilwyddiant.    At 
hyny  yn  ddîau    mae  yr  apostol  yn  cyfeirio 
yrna,  ac  yn  adn.  10  hefyd,  pan  mae  yn  dy- 
wedyd  fod  Crist  yn  "  ben  pob  tywysogaeth 
ac  awdurdod." 

19  *  Ac  s  heb  gyfattal  y  Pen,  f  o'r 
hwn  y  mae  'yr  holl  gorph,  Mtrwyy 
cymmalau  aV  cyssylltiadau,  J  yn  der- 
byn  Mluniaeth,  ac  wedi  ei  v  gyd-gys- 
sylltu,  yn  2cynnyddu  gan  gynnydd Duw. 

s  adn.  6-9.  pen.  1.  18.  Gal.  I.  6-9.  a  5.  2-4.  1  Tim. 
2.  4-6.  t  Eph.  4.  15,  16.  «  Job  10.  9-12.  Sahn  13». 
15,  16.  *  loau  15.  4—6.  Rhuf.  11.  17.  Eph.  5.  29.  y  adn. 
2.  Iom  17.  21.  Act.  4.  32.  Rhuf.  12.  4,  5.  1  Cor.  1.  10. 
a  10.  16,  17.  a  12.  12—27.  Eph.  4.  3.  Phil.  I.  27.  a  2.  3-». 
1  Pe  lr  3.  8.  í  pen.    1.  10.      1  Cor.    3.  6.      Eph.    4.    16. 
I  Tbes.  3.  12.  a  4.  10.  2  Thes.  1.  3.  2  Pedr  3.  1S. 

*  Fel  hyn  trwy  dderchafu  angelion  í 
swydd  cyfryngwyr,  a'u  haddoli  hwy  yn  y 
sefyllfa  hòno  ;  yr  oeddyut  yn  tra  dYan- 

rhydeddu  Crist,  yr  "  un'Cyfryngwr  rhwng  J 
Duw  a  dynion,"  i'r  hwn,  fel  Duw  wedi  || 
ymddangos  yn  y  cnawd,  y  dylasai  y  fath 
addoliad  gaeí  ei  roddi.  Nid  oeddynt  yn 
glŷnu  wrth,  yn  cadw  at,  nac  yn  dàl  y 
"  Pen,"  sef  Crist,  (adn.  10.)  yr  unig  Gyf- 
ryngwr  rhwng  Duw  a  dynion  ;  ac  nid  oecld- 
ynt  yn  dàl  cymundeb  âg  ef ;  ondyr  oeddynt 
mewn  gwirionedd  yn  ymadael  â  phrif  e- 
gwyddorion  yr  efengyl,  trwy  ddewis  ac 
addoli  cyfryngwyr  eraill  :  a  chan  nad  oes 
dyfodfa  i  nn  pechadur  at  Dduw,  na  ciiym- 
meradwyaeth  gyda  Duw,  ond  yn  a  thrwy 
Grist  ;  yr  oedd  y  cyfeiliornad  hwn  yo 
tueddu  yn  union-gyrchol  i  ddisírywio  eu 
heneidiau  hwy.  t  Oblegid  mae  yr  hoil  wjr 
gredinwyr  wedi  eu  huno  â  Christ:  maent 
wedi  eu  "  cyd-gyssylltu"  yn  un  corph,  trwy 
eu  hundeb  âg  ef  ac  â'u  gilydd,  a  tlirwy 
lenwi  bob  un  ei  le  ei  hun,  a  gwneuthnr  bob 
un  ei  waith  ei  huu,  yn  yr  eglwys;  fel  y  mae 
y  corph  dynol  yn  cael  ei  wneyd  i  fyuu  o 
wahanol  aelodau,  wedi  eu  cyd-gyssylltu  trwy 

gymmalau,  giau,  gwythenau,  a  rhanau  cyf- ansoddawl  eraill,  wedi  eu  huno  âg  un  pen. 
t  Fel  hyn  mae  cristionogion  yn  derbyn 
Iluuiaeth  ac  ymgeledd  ysbrydol  oddi  w.rtb 
Grist  eu  Pen,  trwy  ei  ordinhadau  ef;  a 

chan  eu  bod  wedi  eu  cydgyssylltu  fel  y  dy- 
wedwyd,  maent  yn  cynnyddu  mewn  gwybod- 
aeth,  sancteiddrwydd,  a  phob  gras,  trwy 
allu  Duw ;  ac  yn  tyfu  i  fynn  i  agosacb  cyd 
ffurfiad  âg  ef,  er  rhyngu  bodd  iddo,  ac  er  ct 
ogoniant. 

20*Am  hynny,dos  ydych  wedi 

meirw  gyd  â  Christ  *oddi  wrtb| 

egwyddonon  y  byd,  fpaham  yr  yd-i 



Rhith  doethineb COLOS.  II. mewn  ewyllys-grefydd. 

fch,  megis  petych  yn  rbyw  yn  y  byd, 
yn  d  ymrôi  i  ordeiniadau  ; 
«pen.3.  3.  Rhuf.  6.  2— II.  »7.4—6.  Gal.  2.  19,  20. 

B.  14.    1  Pedr4.  1-3.  *  Gwel  ar  adn    8.— E^jIi    2.  15. 
Io«n  15.  19.  •  17.  14-16.  2  Cor.  10.  3.  loan  4  4.  1  Io.n 
19.        rf.Gwel  aradn.  14,  16.— Gal.  4.  9-12.  Heb.  13.  9. 

*  Os  oedd  y  Colossiaid  mewn  gwirionedd 
vedi  meirw  gyda  Christ  i'r  ddeddf  seremo- 
iol,  yn  gystal  ag  i'w  drwg  arferion  ofer- 
oelus  a  phaganaidd,  fel  yr  arwýddai  tu 
edydd,  ac  fel  y  proffesent  hwythau  yn  eu 
edydd;  (adn.  12.)  t  pa  ham  yr  oeddynt  yn 
mddwyn  fel  pe  buasent  o  hyd  "  yn  byw 
n  y  byd,"  dan  oruchwyliaetìi  gnawdol  neu 
ìreraoniol,  ac  yn  ddîeilhriaid  i  addoliad  a 
wasauaeth  mwy  ysbrydol?  %  A  pha  ham 
r  oedd  neb  o  honynt  mwyach  yn  ymroddi 
c  yn  ymostwng  i  ordeiniadau  seremoniol,  a 
raddodiadau  dynol,  yn  ol  gorchymynion 
:   athrawiaethau    tra-arglwyddawl    a   chy- 
iliornus  dynion,  adn.22. 

21  *  (e  Na  chyffwrdd ;  \  ac  na  ar- 
rwaetha;  \ac  na  theimla; 
e  Gen.  3.  3.  Es.  52.  11.  2  Cor.  6.  17.  1  Tim.  4.  3. 

Yr  oedd  yr  athrawon  Iuddewaidd,  y  rhai 
Iyncasent  hefyd  ddychymmygion  yr  ath- 
nwyr  paganaidd,  wedi  ymlusgo  i'r  eglwys 
ì  Colossa,  a  chwedi  dysgu  eu  hegwyddorion 

j'dag  awydd  fryd  a  diwydrwydd  mawr;  ac 
;ae  yn  ymddangos  iddynt  lwyddo  gyda 
iai  dynion  yno.  *  Vr  oedd  yr  athrawon 
■eistrolaidd  hyn  yn  galw  arnynt  mewn 
odd  arglwyddaidîi  a  ihra-awdurdodol,  na 

yfhyrddent  á'r  cyfryw  fwydydd  a  fernid 
\  aflan  dan  y  ddeddf  seremoniol;  +  'ie, 
d  archwaethent  y  cyfryw  bethau,  %  nac 

|hwaith  eu  teimlo,  na'u  trin  mewn  un  modd 
ii  dwylo,  rhag  eu  halogi.  Gorchymymon 
l/aharddawl  y  gau-athrawon  yw  y  rhai 
taod,  yn  cael  eu  hadrodd  gan  Paul  yn  eu 
iiriau  hwy  eu  hunain  ;  ac  mae  rhai  yn 
Iwi  fod  dylyniad  cyflym  y  naill  ar  oî  y 

'li  o  honynt,  heb  ddim  geirian  cydiadol 
jyagddynt,  yn  dangos  awydd,  brys,  a 
iierineb  y  gan-athrawon,  i  wasgu  a  dir- 
mhell  y  cyfryw  bethau   ar  y  crislionogion, 

22  *  Y  rhai  ydynt  oll  yn  /Uygred- 
ìeth  wrth  eu  harfer)  e  f  yn  oì  gor- 
ymynion  ac  athrawiaethau  dynion? 
i/Marc  7.  18,  19.  loan  6.  27,  1  Cor.  6.  13.  g  Es  29. 
Oin.  II.  37.  Mat.  15.  3—9.  Marc  7.  7—13.  Tit.  1.  14. 

í    11.  18. 

|  Nìs  galî  y  cyfryw  bethau,  sef  bwydydd 
lin  tieu  aflan  dan  y  ddeddf,  wneyd  na  da 
'ldrwg  i  ddynion  mewn  ystyr  ysbrydol,  yn 
«|vedig  dan  yr  efengyl;  oblegid  er  gwas- 
íjieth  y  corph  yn  unig  yr  ordeiniwyd,  ac  y 
'inmerir  hwynt :  a  thra  maent  yn  ymgel- 
p  y  corph,  maent  yn  llygru,  yn  treulio, 
fyn  darfod  eu  hunain  wrth  eu  harfer  a'u 
<nyddio.  Felly  y  dywedodd  ein  Har- 
I  ydd,  (Mat.  15.  17.)  fod  yr  hyn  oll  sydd 
3  myned  i  mewn  i'r  genau,  yn  cilio  i'r 
M,  ac  yn  cael  ei  fwrw  allan  i'r  geudy  :  a 
'Jha  yw  yr  eglurâd  goraa  ar  ygeiriau  uchod 

'hai  ydynt  oll  yn  llygredigaeth  wrth  en 
n;fer."  \  Yr  oedd  addysgiadau  cysgodol îyr  oesoedd  gynt,  yn  cael  eu  trosglwyddo 
}*\V  y  ddeddf  seremoniol  ;  ond  yr  oedd 
Ho  wedi  darfod  a'i  dirymu  yn  awr  ;  ac 
I  çedd  o  fwy  awdnrdod  na  thraddodiadau 
yjhynafiaid,    a  gorchymynion   ac    athraw- 
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iaethau  eraill  o  ddychyimnyg  dynol  y  gan- 
athrawon  :  gorchymynion  ac  athrawiaethau 
dynion,  yn  groes  i  efengyl  Duw,  oedd  y 
pethau  uchod  oll,  ac  ni  ddylasai  y  Colossiaid 
0  ymtôi"  iddynt. 

23  *  Yr  hyn  bethau  f  sydd  gan- 
ddynt  Arith  doethineb  'Jmewn  ewyll- 
ys-grefydd  ||  a  gostyngeiddrwydd,  §  a 
bod  heb  arbed  y  corph,  nid  mewn  bri 
i  ddigoni  y  cnawd. 

Ä  Gen.  3.  5,  6.      Mat.  23.  37,  23.     2  Cor.    \ì.  13—15. 
1  Tim.  4.  3,  8.         i  Gwel  ar  adn.  18,  22. 

*  "  Yr  hyn  bethau/'  sef  addoliad  angelion, 
(adn.  18.)  gwaharddiad  bwydydd,  &c.  (adn. 
21.)  f  mae  ynddynt  rith  doethineb ;  ac  mae 
gan  y  dynion  sydd  yn  dysgu  y  cyfry  w  bethau 
rith  doethineb ;  megys  pe  byddent  yn  dy- 
feisio  ífordd  a  moddion  i  roddi  anrhydedd 
gordddigonawl  i  Dduw,  |  trwy  addoliad  a 
gwasanaeth  coel-grefyddol,  mewn  ewyllys- 

grefydd,  ac  megys  offrymau  gwirfodd  o'r 
eiddynt  eu  hunain,  dros  ben  pob  peth  gorch- 

ymynedig  yn  y  gair ;  ||  ac  mewn  ymddangos- 
iad  allanol  o  ostyngeiddrwydd  anghyffredin; 
eithr  nid  oedd  hyn  ond  rhith,  fel  y  rhith 

ddóethineb  o'r  blaen,  ac  yn  cael  ei  arfer  i 
dwyllogwirioniaid  na  wyddent  yn  amgenach. 
§  Yr  oedd  y  dynion  hyn  hefyd  yn  arfer 

toster  d'íarbed  tuag  at  eu  cyrph  eu  hunain, 
trwy  weithredoedd  o  hunan-ymwadiad  a 
dirwest  na  orchymynodd  Dnw  erioed  ;  ac  ni 
ddangosent  fri  yn  y  byd  ar  y  pethau  oedd 
yn  gyfreithlawn  ac  anghenrheidiol  i  foddâu. 
i  aduewyddu,  a  digoni  y  cnawd  sef  natur 
dyn.  Yr  oedd  y  gwaith  o  chwanegu  yn  wir- 
foddawl  at  rëol  dyledswydd,  a'i  gwneyd  fel 
hyn  yn  fwy  caeth  a  manol,  ag  ynddo  ym- 
ddangosiad  o  grefyddrwydd  mawr,  a  sanct- 
eiddrwydd  anghyffredin  ;  ond  yr  oedd  yn 

gystal  á  dywedyd  i  Dduw  roddi  rheol  an- 
mherffaith  ;  ac  y  byddai  ef  yn  foddlawn  i'r 
hyn  nìs  gorchymynodd  erioed.  Gallai  ym- 
ddangos  yn  "ostyngeiddrwydd"  mawr  befyd 
"addoli  angelion  ;"  eto  yr  oedd  hyn  yn 
tarddu  oddi  ar  falchder  ffiaidd  ac  anghredin- 
iaeth.  Gallai  ymattal  oddi  wrtb  fwydydd, 
a  thosterau  hunanosodawl  eraill,  fod  ag  ym- 
ddangosiad  o  ysbrydolrwydd  anghyffredin 
ynddynt;  eto  nid  oedd  hyn  oll  er  anrhydedd 
i  Dduw,  nac  o  ddim  guerth  na  theilyngdod 

ynddynt  eu  hncain  :  ì'e,  yr  oedd  y  cwbl  yn 
tueddu,  mewn  modd  dianrliydeddus,  "  i 
ddigoni,"  neu  foddâu  chwennychiadau,  y 
cnawd,  neu  y  syniadau  cnawdol,  trwy  borthi 
hunan-ewyllys,  hunan  ddoethineb,hunan  gyf- 
iawnder,  rhagfarn,  a  dirmy  g  ar  eraill.  Mae 
llawer  iawn  o  wahanol  feddyliau  am  ddiw- 
edd  yr  adnod,  rhy  faith  o  lawer  eu  crybwyll 
yma:  tybia  rhai  mai  am  wahardd  piiodi  y  dy- 
v.edir;  na  chaniatâai  y  gau-athrawon  ddim 
moddion  anràiydeddus,  sef  priodas,  i  foddloni 
y  tueddiadau  hyny  a  blanwyd  yn  natur  dyn, 
a  thrwy  hyny  eu  bod  yn  eu  darostwng  eu 
hunain  a'r  neb  a  wrandawai  arnynt  i  chwant- 

au  anghyfreithlawn  a  dianrhydeddus.  *  Es- 
geuluso  y  corph,"  yw  y  Saesoneg ;  a  phob 
doethineb  sydd  yn  dysgu  i  esgenluso  y  corph, 
nid  doethineb  ydyw,  ekhr  ynfydi  wydd.  Mae 
llawer  o  aduodau  dyrys  a  dyfi  ion  yn  y 
bennod  hon,  am  hyuy  buwyd  yn  bur  faith 
ar  amryw  o  honynt,  gan  ymgais  yu  ddifrifol 
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eu  gwneyd  yn  fwy  dëalladwy  i'r  dárllenydd. 
Cwynn  y  detholydd  yn  drwm,  ac  addefa  yn 
ostyngedig,  n»d  yw  wedi  ei  foddloni  ei  hun 

er  ei  holl  íafur  a'i  ynagais  gorau. 
PEN.  III. 

Y  mae  efe  yn  dangos  pa  le  y  dylem  ni  geisio 
Crìst. 

AM  hynny  os  a  cyd-gyfodasoch  gyd 

â  Christ,  6fceisiwch  y  pethau  sydd 
uchod, c  %  lle  mae  Crist  yn  eìstedd  ar ddeheulaw  Duw. 

o  pen.  2.  12,  1S,  20.  Rhuf.  6.  4,  5,  9—11.  Gal.  2.  19, 
20.  Eph.  1.  19,  «0.  a2.  5,  «.  b  adn.  2.  Salm  16.  II.  a  17. 
14,  15.  a  73.  25,  26.  Diar.  15.  24.  Mat.  6.  20,  33.  Lnc  12. 
33.  Rhuf.  8.  6.  2  Cor.  4.  18.  Phil.  3.  20,  21.  Heb.  11.  13— 
16.  c  Salra  110.  I.  Mat.  22.  44.  a  26.  64.  Marc  12.  36. 
a  14.  62.  a  16,  19.  Lac  10.  42.  a  22.  69.  Act.  2.  34.  a  7.  55. 
Rhuf.  8.  34.  Eph.  1.  20.  a  4.  10.  Heb.  I.  3,  13.  a  8.  1.  a  10. 
13.  a  12.  2.  I  Pedr  3.  22. 

*  Os  oedd  y  Colossiaid  mewn  gwirionedd 
wedi  cyd-gyfodi  gyda  Chríst  o  farwolaeth 
mewn  pechod  i  fywyd  o  sancteiddrwydd,fel 

yr  oedd  eu  bedydd  a'u  proffes,  a'u  hymar- 
weddiad  cyson  hyd  yn  hyn  yn  arwyddocâu  ; 
yr  oedd  yn  gweddu  iddynt  ddangos  hyny 
fwy-fwy  o  hyd,  a  chyrchu  yn  m!aen  yn  y 
bywyd  ysbrydol,  ftrwy  geisio  y  pethari  oedd 
uchod.  Perffaith  wybodaeth,sancteiddrwydd, 
a  dedwyddwch,  yn  mhresenoldeb  nnion- 
gyrchol  Duw,  ac  yn  ei  wasanaeth  a'i  gariad, 
yn  ddîammau  a  feddylir  wrth  y  peth  sydd 
uchod.  Dylent  geisio  gobaith  sicr,  ernes 

ddedwydd,  a  blaen-ffrwyth  o'r  pethaa  hyn, 
o  flaenpob  elw  a  mwyniant  bydol,  ac  yn  yr 
ymaferiad  dyfal  o  bob  moddion  gosodedig. 
%  Fel  hyn  hwy  a  ganlynent  Grist  eu  Rhag- 
flaenor:  fel,  megys  yr  oeddynt  wedi  meirw 
i  bechod  ac  yn  byw  i  Dduw,  mewn  cyd- 
ffurfiad  â'i  farwolaeth  a'i  adgyfodiad  ef,  felly 
hefyd  y  cyd-ffurfid  hwy  â'i  esgyniad  ef  i'r 
nef ;  lle  y  derchafwyd  ef  fel  eu  Machníydd 
hwynt  ar  yr  orsedd  gyfryngol,  ar  ddeheulaw 
y  Tad,  i  ymddangos  ger  ei  fron  ef  ac  i  barotôi 
lle  iddynt  hwy. 

2  rf*Rhoddwch  eich  serch  arbeth- 

au  sydd  uchod,  cf  nid  ar  bethau  sydd 
ar  y  ddaear. 

d  Gwel  ar  b.  adn.  I.— 1  Cton.  22.  19.  a  29.  3.  Salra  62. 
10.  »91.  14.  a  119.  36,  37.  Diar.  23.  5.  Prep.  7.  14.  Mat. 
16.33.  Rhuf.  8.  4— tì.  Phil.  1.23.  I  lo<m  2.15—17. 
e  adn.  5.  Salm  49.  11—17.  Mst.  6.  19.  Luc  12.  15.  a  16.  6, 
9,  II,  19-25.  Phil.  3.  19. 

*  Gan  edrychar  ogoniant  Crist  trwy  ffydd, 
a  dringo  mewn  gobaith  i'r  etifeddiaeth  nefoí 
hon;  dylent  werthfawrogi,  dewis,  blasu,  dyl- 
yn,  ac  ymhyfrydu  a  serchu  mewn  pethau 
ysbrydol  a  nefol,  f  »c  nid  mewn  pethau 
daearol:  nid  yn  mhleserau  gweigion,  an- 
wadal,  darfodedig,  a  halogedig  y  byd  hwn ; 
nac  ychwaith  yn  seremoniau  gweigion  a 
defodau  cnawdol  yr  heu  oruchwyliaeth  Iudd- 
ewig,  y  rhai  oedd  gymmaint  îs-law  pethau 
gorurhel  ac  ysbrydol  mewn  gwertli  a  mawr- 

edd,  ag  yw  y  ddaear  yn  îs  na'r  nefoedd. 

3  *Canys  ̂ meirw  ydych,*fa'ch 
by wyd  a  h  guddiwyd  gyd  â  Christ  yn Nuw. 

/Ovelira.    pen.2.  20.  ç  adn.  4.    loan  3.  16.  a  4. 
14.  a  5.  21,  U,  40.  a  6.  39,  40.  a  10.  28—30.  *  14.  19.  Rhnf. 
5.  10,  21.  a  8.  2,  34-3».  ê  Cor.  15.  45.  Heb.  7.  25.  1  Pedr 
1.  3-5.  A  pen.  2.  3.  M«t.  11.  25.  1  Cor.  2.  14.  Phil.  4. 
7.  1  Pedr  3.  4.  I  loan  3.  2.  Dat.  2.  17. 

Yr  oedd  y  Colossiaid  trwy  broffes 
rhwymau,  ac  yr  oedd  pob  gwir  gredadyl 
yn  eu  plith  trwy  gymundeb  â  Christ  yn  t 
angau,  wedi  marw  mewn  gwirionedd  yn  < 

galon  a'i  ?erchiadau,i'r  ddeddf  fel  cyfammorl 
i'r  ddeddf  seremoniol,  ac  i'r  byd  a'r  petha 
ar  y  ddaear,  ac  yn  sicr  wedi  marw  i  bechoí 
Yr  oeddynt  wedi  eu  croeshoelio  gyda  Chrii 

i'r  pethau  uchod  oll ;  fel  nad  oeddynt  y 
ceisio  eu  rhan,  nac  yngosodeu  dedwyddwc 
mewn  dim  o  honynt.  +  Ac  yr  oedd  ho 
gysuron  a  mwyniant  en  bywyd  ysbrydol,  y 

cael  eu  cynnal  a'u  dwyn  yn  mlaen,  mew 
gweithrediadau  dirgelaidd  rhwng  Duw  â 
heneidiau  hwy  eu  hunain  yma,  hyd  o 
pherffeithid  liwy  mewn  bywyd  tragwyddi 
Uawn  o  bob  dedwyddwch  a  gogoniant  ar 
hyn,  trwy  rinwedd  ea  hundeb  dirgeled 
hwy  â  Christ  eu  Pen,  yr  hwn  ei  hun  syt 
mewn  undeb  hanfodol  â  Duw  Dad,  fel 

mae  efe  yn  y  Mab,  a'r  Mab  ynddo  yntai 
Dangosir  by  wyd  y  Cristion  yma  megys  pe, 

anmhrisiadwy,  ac  mewn  d'ioyelwch  deubly; 
yn  nghadw  yn  y  nefoedd,  acyn  nghndd^y< 
Christ  yn  Nuw ;  mòr  ddiogel,  gan  hyny, 

yw  arosiad  Crist  gyda'r  Tad  ;  neu  a 
ddiogel  ag  y  gall  ffyddlondeb  ac  anghyfnev 
idiolrleb  y  Tad  ei  hunan  ei  wneyd.  Mi 
cuddio  yn  arwyddo  dirgelwch  natur  y  bywj 

hwn  hefyd,  yn  gystal  â'i  ddiogelwch ;  tm 
allan  o  olwg,  yn  gymmaint  felly  ag  yw  Cri 
ei  hunan  yn  awr,  oddi  wrth  lygad  rheswm; 
syniadau  y  dyn  anianol,  ac  wedi  pob  pe 
mae  y  credinwyr  eu  hunain  yn  brofi  o  hón 
ni  wyddant  eto  memawr  am  dano  ;  niwyd, 
om  ni  eto  beth  a  fyddwn.  1  Ioan  3.  2. 

4  *  Pan  *  ymddangoso  Crist  *  ei 

bywyd  ni,  f  yna  hefyd  yr  l  yn 
ddangoswch  chwithau  gyd  ag  ef  mew 

goffoniant. t  loau  11.  25.  a  14.  6.  a  20.  31.  Act.  3.  15.  Gal.  2. 
2  Tim.  |.  1.1  Ioan  l.  1,  2.  a  5.  12.  Oat.  1.  7.  a  22.  1, 
k  1  Tim.  6.  14.  2  Tim.  4.  8.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  28.  1  P> 
5.4.  1  Ioan  'ì.  28.  a3.2.  /  Saliu  17.  15.  »73.24. 
25.8,9.  Mat.  13.43.  loan  6.  39,  40.  a  14.  3.  «17. 
1  Cor.  15.  43.  2  Cwr.  4.  17.  Phil.  3.  21.  1  The».  4. 
2Thes.  1.  10— 12.  Jnd.24. 

Crist  ein  bywyd  ni,"  yr  hwn  sydd  ; 
byw  ynom,  (Galat.  2.  20.)  a'r  hwn  mae  e 
bywyd  yn  guddiedigynddo:  prynwr,  awdv 
cynnaliwr,  a  pherffeithiwr  ein  bywyd ;  p 
ymddangoso  efe  i  farnu  yr  holl  fyd,  JfJ  ■ 
ogoniant  ei  hun,   ac  yn  ngogoniant  ei  Df 
gyda'i  holl  angelion  sànctaidd ;  (Luc  9.  2t 
t  yna  y  caiff  ei  saint  hefyd,  y  rhai  a  fyv. 
wyd  trwy  ei  Yspryd  ef,  eu  gogoneddu  gyrìf 
ef,  a  dysgleirio  yn  amlwg,  enaid  a  cboi|  , 
mewn   gogoniant  tebyg  i'w  ogoniant  et,    | 
Pen   a  Gwaredwr  mawr  ei  holl  bobl.    P'  I 
3.  21.     Yna  y  bydd  y  brîodas-ferch,  gwnil 
yr  Oen,  yn  berffaith    ar  wedd  ei  PhrîOO,    j 

yn  addas  ì  fod  gyda  ei  Phn'od  byth. 5  m  *  Marwhêwch  gan  hynny  ei 

"aelodau  y  rhai  sydd  ar  y  ddaer  j 

0  f  godineb,  aílendid,  p  gwŷn  °  t  dr)| 
chwant, r  a  chybydd-dod,  yr  hon  sy  I 
eilun-addoliaeth : 

m  Rhuf.  6.  6.  a  8.  13.  Gal.  5.  24. 
 «  Rhnf .7.  5; 

UKO  4.  1.  o  Mat.  15.  19-     M.rc  7.  21.  W ,     Rhof.  I 

1  Cor.  5.  1,  10,  11.  »  6.  9,  13    18    2  Cor.  12.  21    
 öal.  .     , 

-21.  Eph.  5.  3.     1  Theo.  4.  3.     Heb.    2. 
 16.    a  13.  4. 

21.  8.  .22.   15.         P  Rhnf.  1.  26.     1  The.    4    5 
 í» 

7.  7,  8.   I  Cor.  10.  6-8.  Ëph.  4.  19.  IPe
J'î'  >»• 

6.  10.  Gal.  5.  19-21.— Gwel  ai ;  BphJiJ^  ?j_ 



Cynyor  i  wisyo COLOS.  III. 
y  dyn  newydd. 

*  Wrth   yr  "  aelodau  y    rhai  sydd   ar    y 
daear,"  dëallir  yr  amryw    chwantau  pech- 
durus  sydd   yn   natur  anianol  dyn,  aelodau 
r  "  hen  ddyn,"  corph  pechod,  fel  mae  yn 
mlwg  wrth  yr  enwau  a  roddir  arnynt  yn  y 
laen.     Yn   y  credinwyr  mae  y  cnawd  wedi 

i    groeshoelio,    yn    nghyd    â'i   wŷniau    a'i 
owantau;  eto  mae    bywyd  ynddo   o   hyd : 
ni  hynyrhaid  ei  farweiddio  yn  feunyddiol ; 
;iaid    ei  wrthwynebu    yn    wastadol   yn    ei 
ÿnhyrfiadau   llygredig  ;    rhaid    megys    tori 
maith,  ac  attal  ei  borthiant  ef ;  rhaid  peidio 
wneyd  rhag-ddarbod  er  ei  goledd  ef  ;  rhaid 
pchel  temtasiynau  ac  achlysuron  i  bechu ;  a 
ìaid  arfer  hyd  yn  nod  tueddiadau  cyfreith- 
wn  i  ddyoddef  nacâd  ac  oediad.     Fel  hyn 
laid  i  aelodau  yr  hen  ddyn,  y  rhai  sydd  yn 
iru  pethaudaearolac  yn  casâu  pethau  nefoi, 

lel  eu  gwanychu  yn  wastad,   a'u  rhoddi  i 
.rwolaeth   trwy  ddîenyddiad  graddol,  nych- 

a  didosturi.    t  Yn  yr  enwau   gwahan- 
iedol  a  ganlyn,  gallwn  sylwi,  fod  yr  hyn  a 

wir    "  gwỳn,"    i'w  ddeall    am    chwantau 
ìaddas  ac  anghymmedrol,  hyd  yn  nod  am 
iwes  a  mwyniant  cyfreithlawn  o  unrhyw 
th  :  er  fod  rhai  yn  ei  ddeall  am  bechod- 

wrth-anianol,    megys    Sodomiaeth,  &c. 

)ryg-chwant,"  a  arwydda  gnawdolrwydd 
galon    a'r  syniadau,   y  rbai  sydd  raid    eu 
arweiddio,   os    amgen   pechodau  anfad    a 

nlynant.      |j  "  Cybydrì-dod,"  yw  ariangar- 
:h,  yr  hyn  sydd  wreiddyn    pob  drwg ;  ac 
ae  ysgrythyr   ac  esamplau   yn  dangos  yn 

lur,   ei  fod  yn  un  o'r  rhwystrau    mwyaf 
dd   bosibl    i  iachawdwriaeth   dynion,    a'r 

^B/aethaf    o    bob    magJau    i    broffeswyr    yr 
Ijìngyl :  §  ac  nid  oes  un  pechod  na  chwant, 
llellir  ei  alw  yn  c(  eìlun-addoliaeth,"  mòr 
íodol  â  chybydd-dod ;  fel  mae    yn  gosod 
v  bydol  yn  lle   Duw,  neu   o  leiaf  mewn 
stadleuaeth  â  Duw;  ac  ynlledrata  y  galon 
di  wrtho  ef  at  bethau  y   byd  hwh.    Am 
ineb  ac  afiendid  nid   rhaid    ysgrifenu  ar- 

|6  *Osachos  yr  hyn  bethau  fy 
le  digofaint  Duw  yn  dyfod  ar  '  blant 
|  anufudd-dod. 
1  »  Gwel  ar  Eph.  5.  6. 
I.  2.2,3.-1  Pedrl.  1_.  _ 

ì  Mae  yr  hoîl  bethau  drwg  uchod,  pob  un 
íionynt,  a  phob  peth  cyffelyb  iddynt,  yn 
fiu  digofaiut  raawr  Duw  ar  blant  yr 
■lifudd-dod  sydd  yn  ymarfer  â  hwynt. 
líae  y  gair  Groeg  apeitheias,  a  gyfieithir 
ja  "  annfudd-dod,"  yn  aml  yn  arwyddo 
^hrediniaeth  ;  diffyg  o  uíudrì-rìorì  ffydd 
•T  phlaut  anufudd-dod"  yn  ddîammau  yw 
jhollrai  hyny,  pa  fodd  bynag  y  mawrygii 
Ijynt,  y  rhai  nid  ydynt  yncredu  yrefengyl 
I  yn  ufurìdàu  iddi ;  tra  mae  y  gwaeiaf  o 

tíniou,  a'r  gwaethaf  o  bechaduriaid,  yn 
Qod  yn  blant  ufudd-dod  trwy  gredu  yr 
« hgyi  ac  uí'uddâu  iddi. 

?  *  Yn  y  rhai  hefyd  y  *  rhodiasoch 
»vithau  gynt,  f  pan  oeddych  yn  by  w 
ifidynt. 
[|<  peo.  2.  13.  Rhuf.  6.  19,  20.  a  7.  5.  1  Cor.  6.  11.  Epb 
plTit.  3.  3.  1  Pedr4.  3,4. 

íf  Yr  oedd  defodau  Bacchus  a  (Jybele,  eil 
uhduwiau  paganaidd,yn  caeì  eo  harfer  yu 

yn  Colossa,  prif'-ddinas  Phrygia,  ac 
yhueddu  yn  ddychrynllyd  i  lygru  moesau  y -_ 

trigolion,  mewn  amryw  o'r  pethau  a  enwyd 
uchod;  ac  yr  oedd  y  rhai  oedd  yn  gristicnogion 
yu  awr,  wedi  bod  yn  eu  harfer,  tac  yn  byw 

ynddynt,  yn  amser  eu  paganiaeth,  a'u  han- 
nwybodaeth  o'r  efengyl :  ond  och  !  mae  llu- 
oedd  dirfawr  mewn  gwledydd  a  gyfrifir  yn 
gristionogol,  -ag  eisiau  yr  un  rbybuddion  a 
chynghorion  yn  hollawl  arnynt. 

8  *  Ond  yr  awrhon  x  rhoddwch  chwi- 
thau  ymaith  yr  holl  bethau  hyn,  v\  dig- 

ter,  llid?  drygioni,  2Jcabledd,  aserth- 
edd,  §  allan  o?ch  genau. *  adn.  5,  9.  Eph.  4.  22.  Heb.  12.  1 .  Iago  1.  21.    1  Pedr 

f/  Salm  37.  8.  Di»r.  17.  14.  a  19.  19.  a  29,  22-»Mat. 
5.  22.  Rhuf.  13.  13.  1  Cor.  3.  3.  2  Cor.  12.  20.  Gal.  5715, 
20,26.  Eph.  4.  26,  31,  32.  2  Tim.  2.  23,  24.  Iaíro  1.  20. 
a  3.  14—16.  z  Lef.  24.  11—16,  Maro  7.  22.  1  Tim.  1.  13, 
20.  Iago  2.  7.  Jud.  8.  Dat.  16.  9.  a  Eph.  4.  29.  a  5.  4. 
Iago  3.  4-6.  2  Pedr  2.  7,  18.  Jud.  8,  13. 

*  Ond  yn  awr,  wedi  eu  galw  trwy  ras 
Duw,  ac  iddynt  wneyd  proffes  o  efengyl 
sanctaidd  Iesu,  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt 
hwy,  nid  yn  unig  i  farwâu  y  chwantau 
cnawdol  ffiaidd  ucìiod,  (adn.  5,)  y  rhai  a  en- 
nillasent  gryfder  drwy  hir  arferiad ;  ond  >r 
oedd  yn  gweddu  iddynt  hefyd  roddi  heibio, 
a  thaflu  ymaith  fel  hen  ddillad  carpiog  a 
budron,  bob  arferion  drygionus,  yn  enwedig 
y  rhai  a  enwir  yn  y  geiriau  nesaf ;  +y  rhai 
nid  oes  achos  am  agoriad  mancl  ar  bob  un  o 
honynt ;  digter  diachos  ac  anghymmedroí ; 
nwydau  cynddeiriog  gorwyllt,  yr  hyn  sydd 
îid  yn  yr  eithafoedd  ;  ac  ysbryd  maieisus 
(Saesoneg malice)  dialgar,  yr  hyn  sy  "  ddryg- 
ioni"  gwaethaf  o  bobpeth.  %  "  Cabledd,"  yr 
hyn  a  arwydda  enllibiau  ac  absenau,  yn  gys- 
tal  â  geiriau  gwatwarus  am  Dduw  a  phethau 

sanctaidd.  j|"  Serthedd,"  pob  geiriaucnawd- 
ol,  aflan,  a  mursenaidd  ;  halogedig  ynrìdynt 

en  hunain,  ë£  yn  llygru  meddyliau  pawb  a'u 
clywo.  §  Dylai  pob  peth  o'r  fath  hyn  gael 
eu  rhodrìi  heibio,  a'u  bwrw  alîan  o  enau 
proffeswyr  crefydd ;  ac  och !  mae  yn  gywil- 
ydd  fod  neb  proffeswyr  yn  euog  o  honynt. 

9  *  Na b  ddywedwch  geì wydd  wrth 

eich  gilydd,  f  gan  ddarfod  i  chwi c  ddî- 
osgyr  hen  ddyn  ynghyd  â?i  weithred- oedd  ; 

*  Lef.  19.  II.  Es.  63.  8.  Jer.  í).  3-6.  Ze»h.  8.  13.  Zec- 

8.  16.  loaa  8.  44.  Eph.  4.  25.  1  Tioa-  1.  10.'  Tit.  I.  12,  13. Dat.  21.  8,  27.  a  22.  15.        cadn.  8.  Ehof.  6.  6.  Eph.  4.  22, 

*  Dyíai  cristionogion  wylied  befyd  na 
ddywedont  gelwydd  o  fath  yn  y  byd  wrth 

eu  gilydd,  nac  wrth  neb ;  dim  yn  groes  i'r 
gwirionedd,  gyda  bwriad  i  dwyllo  y  nailî  y 
llall,  yr  byn  a  fyddai  yn  debygu  i  dad  y 
celwydd,  a  gweithredu  dàn  ei  lywodraeth  ef. 

t  Gan  fod  cristionogion  wedi  di'osg  yr  hen 
ddyn  yn  nghyd  a'i  weitbrerìoerìd  trwy  farw- eiddiad  ei  holl  aelodau,  dylent  ymwrthod 

â'r  holl  arferion  bryntion  nchod,  fel  pethau 
cywilyddus,  ac  anweddus  i  broöes  o'r  efeng- 
yl  sanctaidrì. 

10  *  A  dgwisgo  y  e  newydd,  f  yr 
hwn  a  /adnewyddir  mewn  ̂ gwybod- 

aeth,  h  \  vn  ol  delw  yr  hwn  a'i  creodd ef. 
d  ado.  12,  14.  Zẁ  29.  14.  Es.  62 .  ; .  n  5y.  17.  Rbuf.  13. 

12,  13.   I  Cor.  15.  53,  54.  Gai.  3.  27.  Eph.  4.  24  •  Ejec. 
11.  19.  a  18.  31.  a  3<i.  26.  2  Cor.  5.  17.  G-al.  6.  15.  Bph.  2. 
10,15  a  4.  24.  Ddt;  21.  6.  /  Salra  51 .  10.  Rhaf.  12.2. 
Eph    4.  23,     Heb.  fí  g  Io»n  17.  3.    2  Cor.  3.  18.  .*  4.  6. 
1   Icao  2   3,  5.         A  Cen.   1.  96,87.  Eph.  4.  23,  24. 
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*Nid  yn  unig  mae  ysaint  wedi  ?'  dîosg  yr 
hen  ddyn,"  ond  raaent  hefyd  wedi  "  gwísgo 
y  dyn  newydd :"  mae  eu  calonau  wedi  eu 
cyfnewid  trwy  ras,  ahwythau  wedi  yrnddill- 
adu  raegys  â  grasau  sanctaidd,  ac  addurniad- 
au  prydferth  y  crëadur  newydd  ;  f  yr  hyn 
sydd  adferiad  o  ddelw  Duw,  ac  yn  gynnwys- 
edig  mewn  gwybodaeth  a  goleuni  ysbrydol 
yn  adnewyddiad  y  meddwl,  yn  gystal  ag 
mewn  cyfiawnder  agwir  sancteiddrwydd,  yn 

adnewyddiad  y  galoB  a'r  fuchedd.  %  Mae  yr 
adferiad  a'r  adnewyddiad  hardd  agrasolhyn 
yn  cael  ei  wneyd,  yn  ol  delw  bur  a  difrych- 
eulyd  Duw,  neu  Grist ;  yr  hwn  ar  y  cyntaf 
a  grëodd  ddyn  ar  ei  lun  ac  ar  ei  ddelw  ei 
hun  ;  yr  hon  ddelw  a  gollwyd  yn  y  cwymp, 
ond  a  adferir  yn  yr  adenedigaeth,  trwy  or- 
nchel  ras,  a  gweithrediad  Duw  yn  Nghrist 

IesH,  ac  mewn  cyd-ífurfiad  â'i  ddelw  ef. 
Gwel  ar  Ephes.  4.  24. 

1 1  *  *  Lle  nid  oes  na  Groegwr  nac 
luddew/fenwaediad  na  dîenwaediad, 

'  %  Barbariad  na  Scy thiad, m  ||  caeth  na 
rhydd  :  n  §  ond  Crist  sydd  bob  peth, 
®ac  ym  mhob  peth. •  Salm  117.  Es.  19.  23-25.  a  49.  6. a  52.  10.  a  66.  18- 
22.  Jer.  16.  19.  Hos.  2.  23.  Ara.  9.  12.  Mica  4.  2.  Zec.  2. 

11.  a8.  20-23.  M*I.  I.  11.  Mat.  12.  18—21.  Act.  10.  34, 
35.  a  13.  46—48.  a  15.  17.  a  26.  17,  18.  Rhuf.  3.  29.  a  4. 
10,  II.  a  9.  24-26,  30,  31.  a  10.  12.  a  15.  9—13.  1  Cor.  12. 
13.  Gal.  3.  28.  Eph.  3.  6.  *  1  Cor.  7.  19.  Gal.  5.  6.  a  6. 
15.  /Act.28.2,  4.  Rhuf.  1.  14.  1  Cor.  14.  11.  m  1  Cor. 
7.  21,  22.  Eph,  6.  8.  n  pen.  2.  10.  1  Cor.  1.  29,  30.  a  3. 
21—23.  Gal.  3.  29.  a  6.  14.  Phil.  3.  7-9.  1  loan  5.  II,  12. 
2  loan  9.  o  loan  6.  56,  57.    «  14.  23.    a  15.  5.     a  17.  28. 
Rhuf.  8.  10,  11.  Gal.  2.  20.  Eph.  1.  23.  a  3.  17.1  loanä.20. 

Fel  hyn  trwy  ddîosg  yr  hen  ddyn,  a 
gwisgo  y  dyn  newydd,  deuai  y  Colossiaid 
yn  aelodau  gwirioneddol  o  eglwys  Crist ;  lle 
nad  oedd  dim  gwahaniaeth  yn  cael  ei  wneyd 
rhwng  dynion  o  wahanol  genedlaethau,  dyg- 
iad  i  fynu,  a  sefyllfa  yn  y  byd  :  *  lle  nad 
oedd  neb  yn  cael  ei  wrthod  am  ei  fod  yn 
Roegwr  ;  na  neb  yn  cael  ei  dderbyn  yn  unig 
am  ei  fod  yn  Juddew :  tlle  nad  allai  neb 
bòni  hawl  i  ddim  ain  ei  fod  wedi  ei  en- 
waedu  ;  na  neb  golli  dim  am  ei  fod  heb  ei 
enwaedu :  \  Ile  nad  oedd  yr  un  Barbariad 
na  Scythiad  yn  cael  ei  ddirmygu  o  eisiau  y 

ddysgeidiaeth  a'r  moesau  boneddigaidd  hyny 
ag  oedd  yn  rahlith  Cenedloedd  eraill,  mwy 
gwaraidd  a  boneddigaidd,  ac  uwch  eu  bri  yn 
y  byd:  ||  a  lle  ni  scthrid  yn  drahaus  ar  neb 
caeth,  fel  yn  anoheilwng  o  sylw  fel  dyu,  ac 
o  barch  fel  brawd.gan  ei  fod  yn  berchen  en- 
aid  gwerthfawr  fel  eraill,  ac  iddo  ran  efallai 
cystal  ag  eraill  yn  y  Gwaredwr  bendigedig; 
a  lle  ni  fawrygid  y  gwr  rhydd  ychwaith  ain 
mai  gwr  rhydd  ydoedd,  ond  yn  hytrach  am 

ei  ymostyngiad  i'r  Arglwydd  Iesu,  ac  yn  ol 
mesur  yr  ymostyngiad  hwnw.  §  Oblegid 
hyn  ydoedd  y  prif  rwymyn  undeb  yn  eu 

plith  hwy  oll,  a  thestyn  eu  holl  ymffrost  a'u 
gorfoledd;  eu  bod  yn  perthyn  i  Grist,  yr 
hwn  a  addefid  ei  fod  yn  bob  peth  ag  oeddyn 
hawddgar  a  rhagorol,  ac  yr  hwn  oedd  yn 

preswylio  yn  mhawb  o'rgwirgredinwyr,  heb 
wneyd  dim  gwahaniaelh  yn  yr  ystyriaethau 
uchod.  Am  y  "  Barbariaid"  gwel  ar  Act.  28. 
2;  Rhuf.  1.  14.  Scythiaydoedd  wladddirfawr 
o  faintioli,yn  gorwedd  ynehangiawn  yn  Asia 
ac  yn  Europe  hefyd,  ac  a  ddosparthid  yn 
arnryw  ranau  yn  ardaloedd  Asia  ac  Europe  ; 
a  dywedir  fod   y    Scythiaid  yn  ddynion  tra 
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y  mwyaf  dysgedig  a  boneddigaidd,  a'r  Scyth 
iaid  y  mwyaf  barbaraidd  o'r  Cenedloedd 
mae  yr  apostol  yn  cynnwys  pob  math  o  ddyo 
ion  yn  mhlith  y  Cenedloedd,  yn  gystal  a< 
yn  gWahaniaethu  yn  gyffredinol  rhyngddyn 

hwy  â'r  Iuddewon,  yn  ugbyd  â'r  gwahano 
raddau  o  ddynion  yn  eu  plith  hwy  oll 

"  Yn  mhob  peth  :"  neu  yn  mhawb  ;  sef  yi 
mhawb  o'r  credinwyr:  en  pasi. 

12  *  Am  hynny  (^megis  etholedig 
ion    Duw,  îfsanctaidd  ac  r  ariwyl 
*  Igwisgwch  am  danoch '  ymysgaroedt 
Mtrugareddau,cymmwynasgarwch,gos 
tyngeiddrwydd,  addfwynder,  ymaros 

p  Es.  42.  1.  a  45.  4.  a  65.  9,  22.  Mat.  24.  22,  24,  3 
Marc  13.  20,  22,  27.    Loc  18.  7.     Rhuf.  *.  29-33.     a  9.  | 
*  11.  5-7.  2  Tka.  2.  10.  Tit.  1.  5.  1  Pedr  1.  2.  2  Pedr 
10.  2  Ioau  1.  13.  Dat.  17.  18.  q  Rhnf.  8.  29.  Eph.  |. . 
1  Thes.  1.  4-6.  2  Thes .  2.  13.  r  Jer.  31.  3.  Ezec.  16.  I 
Rhof.  1.  7.  Eph.  2.  4,  5.  2  Tira.  1.  9.  Tit.  3.  4-6.  1  Io» 
4  19.  s  Gwel  ar  d.  adn.  10.  t  Es.  63.  15.  Jer.  31.  » 
Luc  1.  78.  Phil.  1.  8.  a  2.  1.1  Ioan  3.  17.  u  Rhuf.  12. 1 
10.  Gal.  5.  6,  22,  23.  Eph.  4.  32.  Phil.  2.  2—4.  1  Thes.  I 
15.  Iego  3.  17,  18.    1  Pedr  3.  8—11.    2  Pedr  1.  5- 
3.  14-20. 

13  ||  Gan  *gyd-ddwyn  a'ch  gilydd,; 
maddeu  i'ch  gilydd,  os  bydd  gan  aeì 
gweryl  yn  erbyn  neb  :  v  §  megis  ag ; 
maddeuodd  Crist  i  chwi,  felly  gwn 
ewch  chwithau. 

Rhnf.  15.  1,  2.  2  Cor.  6.  6.  Gal.  6.  2.  Eph. 
V  Mat.  b.  44.  a  6.  12,  14,  15.  a  18.  21,  35.  Marc  II.  25.  ti 
6.  35—37.  a  II.  4.  a  17.  3,  4.  a  23.  34.  lago  2.  13.  c  L 
5.  20-24.  a  7.  43-50.  1  Cor.  2.  10.  Eph.  4.  32. 
I  P»dr  2.  21. 

*  Am  hyny  fel  etholedigion  Duw,  y  rhai 
garasid  ac  a  ddewisasid  er  tragywyddolde 
yn  Nghrist ;  ac  mewn  amser  a  alwasid  i  fo 
yn  saint,  neu  yn  ddynion  sanctaidd  mew 
calon  ac  ymarweddiad ;  ̂yroedd  yCristioi 
ogion  yn  Colossa  yn  cael  eu  galw  i  wisgoai 
danynt,  ac  yn  en  holl  ymddygiad  i  aiulyg 
tymher  ac  ysbryd  tyner,  tosturiol,  hynaw 
gostyngedig,  dînchel-gais,  trngarog,  ad« 
fwyn,  ac  amyueddgar  :  ||  gan  gyd-ddwyn  â 
gilydd,  a  maddan  i'w  gilydd,  os  cyfodairhy 
ddadl,  neu  achos  o  gŵyn  yn  eu  plith  hwyn 
§  yn  ol  yr  esampl  o  gr.riad  Crist  tuag  atyi 
hwy,  ac  fel  y  gweddai  i  saint  a  chanlynw; 
Crist.  Heb  sylwi  yn  fanol  ar  bob  un  o 
rhinweddau  cristionogol  uchod,  gallwn  nod 

fod  y  gair  <l  ymysgarodd"  yu  arwyddo  y  pet 
au  oll  yn  y  cynhesrwydd  a'r  tynherwch  mw! 
af,  yn  nghyd  a'r  arferiad  mwyaf  brawdol  | 
diragrith  o  bob  un  o  honynt.  Pa  le  ond  jj 
yr  efengyl,  a  chrefydd  sanctaidd  Iesa,  y  ca( 
y  fath  addysgiadau  ac  annogaetbau  uefolî  j 

14*  Ac  am  ben  hyn  oll,  gwisgwi  I 
agariad,  fyr  hwn  yw  6rhwymyn  pe fíëithrwydd. 

a  Ioan  13.  34.  a  15.  12.  Rhuf.  13.  8.    1  Cor.  13.   1  Tllj 
4.  9.    1  Tioi.  1.  5.     1  Pedr  4.  8.    2  Pedr  1.  7.    1  Io»n  3.  j 
a  4.  21.        oEph.  1.  4.  1  loan  4.  7-13. 

*  Soniwyd  o'r  blaen  am  wisgo  y  dyn 

ydd,  (adn.  10.)  ac  wedi  hyny  am  wisgo  y| 
ysgaroedd  trugareddau,&c.  (adn.  12.)acyi 
annogir  y  saint  "ara  ben  hyn  oll,"  neu  d 
y  cwbl,  i  wisgo  cariad  helaeth  a  diragn 

cymmwynasgarwcb,  ac  ewyllys  da  i  dd' 
olryw  yn  gyffredin,  ac  yn  enwedig  i  deul 

ffydd.  Heb  y  gwisgo  cyntaf,  nis  gallwn  ) 
yn  gristionogion  o  ran  cyflwr ;  ac  heb  yr 
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er  gogoniant  i  Dduw. 

r  trydydd  gwisgo,  nis  gallwn  ymddwyn  fel 
ristionogion  tuag  at  eiu  gìlydd  na  thuag  at 
eb.  tMae  y  cariad  hwn  yn  rhwymyn  un- 
b  yr  holl  rasau  eraill,  yn  cadw  pob  un  o 
mynt  yn  ei  weithrediad  cyson  a  rhëol- 
idd ;  mae  yn  rhwymo  yr  holí  saint  megys 

u  un  corph,  ac  yn  dwyn  yr  eglwys  i'r  ys- 
id  o  berfleithrwydd  mwyaf  a  all  gyrhaedd 

y  ddaear ;  a'r  cariad  hwa  yn  wir  y w  y 
wymyu  sydd  yn  uno  Duw  a  phób  bodau 
mctaidd,  yn  nedwyddwch  asancteiddrwydd 
erffaith  y  nef. 

15  *  A  Uywodraethed  ctangnefedd 
)uw  yn  eich  calonau,  d  -\  i'r  hwn  hef- 
d  y'ch  galwyd  yn  un  corph;  eJa 
yddwch  ddîoìchgar. 

c  Salm  29.  11.  Es.  26.  3.  a27.  5.  a  57.  15,  19.  Ioan  14. 
a  16.  33.  Rhuf.  5.  1.  a  14.  17. a  15.  13.  2  Cor.  5.  19—21. 
h.  2.  12-18.  a  5.  1.  Phil.  4.7.  d  1  Cor.  7.  15.  Eph. 
r6.  a  4.  16.  c  adn.  17.  pen.  1.  12.  a  2.  7.  Salm  100.  4. 
107.  22.  a  116.  17.  Jona  2.  9.  Luc  17.  16—18.  Rhuf.  1.  21. 
Cor.  4.  15.  a  9.  11.  Eph.  5.  20.  Phil.  4.  6.  1  Thes.  5.  18. 
rim.  2.  1.  Heb.  13.  15.  Dat.  7.  12. 

*  A  chan  mai  tangnefedd  Duw,  yn  nghal- 
lau  a  chydwybodau  y  Colossiaid,  ydoedd 
*rreiddyn  a  ffynon  eu  holl  gysuron  ;  dylai 

tangnefedd  hwnw  lywodraethu  o'u  mewn, 
1  barnydd  rhyngddynt  yn  eu  holl  ddadleu- 
ì.  Llanwed  eich  calonau,  â'r  fath  lawen- 
id  a  fyddai  i'r  ymdrechwyr  buddugol  yn  y 
mpiau  gynt  wrth  dderbyn  eu  gwobr,  medd 

ond  yn  hytrach  llywodraethed  yn  eich 
ilonau,  fel  y  byddai  blaenor  a  barnydd  y 
Ltnpiau  hyny  yn  llywodraethu  ac  yn  barnu 
iwb  a  phobpeth  yn  yrymdrechiadau  Olymp- 
dd.  Brabeuetô  yw  y  gair  Groeg,  a  defn- 
Idir  ef  yn  ei  wahanol  derfyniadau  am  y 
wydd,  y  wobrwy,  a  barnu  y  wobrwy,  yn 
ymdrechiadau  a  enwyd.  +  Yr  oeddynt 

edi  cael  eu  galw  i'r  ystâd  ddedwydd  hon  o 
mgnefedd  tuag  at  Dduw  a  thuag  at  eu  gil- 
ld,  fel  "uü  corph  ;"  a  thàn  effaith  a  llyw- 
Iraeth  cariad  a  thangnefedd  yn  unig  y  gall- 
[tt  fyw  yn  yr  undeb  sanctaidd  a  gwynfyd- 

jlig  hwnw,  yn  gyfatebol  i'w  galwad :  { ac 
'n  y  cyfryw  undeb,  tangnefedd,  a  breiutiau 
agorol,  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt  fod  yn 
a  diolchgar,  a  dangos  eu  dîolchgarwch  yn 
hob  ffordd  ag  oedd  yn  bosibl  iddynt. 

16  /*  Preswylied^  gair  Cristynoch 
i  *helaeth  *f  ym  mhob  doethineb; 
I  gan  ddysgu  a  rhybuddio  bawb  eich 

ilydd  '||mewn  psalmau,  a  hymnau, 
|ac  odlau  ysprydol,  n  gan  ganu  trwy 
ìs  yn  eich  calonnau  °i'r  Arglwydd. :  /  Ioan  5.  39,  40.  2  Tim.  3.  15.  Heb.  4.  12,  13.  Ì  Pedr  1. 
|  12.  Dat.  19.  10.  g  Deut.  6.  6—9.  a  11.  18-20.  Job 
12.  Salm  119.  11.  Jer.  15.  16.  Luc  2.  51.  loan  15.  7. 

!oan  2.  14,  24,  27.  2  Ioan  2.  h  1  Tim.  6.  17.  Tit.  3.  6. 
>en.  1.  9.  1  Bren.  3.  9-12,  28.  Diar.  2.  6,  7.    a  18.  1.   Es. 
2.  Eph.  1.  17.   a  5.  17.    I^go  1.  5.   a  3.  17.        *  pen.  1. 
Rhuf.  15.  14.   1  Thes.  4.  IS.    a  5.  11,  12.    2  Thes.  3.  15. 
b.  12.  12-15.  /  Mat.  26.    30.     1  Cor.  14.  26.     Eph. 
19.  lago  5.  13.         tn  1  Cron.  25.  7.  Neh.  12.  46.  Salm  32. 
I     19.  54.  Can.  1.  1.  Es.  5.  1.  a  26.  1.   a  30.  29.    Dat.  5. 
»  14.  3.  a  15.  3.        n  pen.  4.  6.  Salm  28.  7.  a  30.  11,  12. 
7  .6,7.  a  63.  4-6.  a  71.  23.  a  103.  1,  2.  a  138.  1.  1  Cor. »«         o  adn.  23. 

*  Wrth  "  air  Crist"  mae  yn  debyg  y  medd- 
J  yr  holl  ysgrythyr  sanctaidd  ;  yr  hon 

í  ud  oll  o  hóno  ef  fel  Goleuni  y  byd,  ac  fel 
I  ur  personol  Duw  ;  ac  yr  hon,  yn  y  naill 

'dd  a'rllall,  oedd  oll  yn  perthyn  iddo  ef: 
yn  enwedig  gellir  golygu  yr  efengyl  wrth 
ur  Crist."    Yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol 
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i'r  Colossiaid,  trwy  efryd  a  myfyrdod  dyfal, 
i  lenwi  eu  cof  a'u  dëall  âg  addysgiadau  yr 
ysgrythyr  lân,  fel  y  byddai  drvvy  hyny  yn 
preswylio  yn  helaeth  yn  eu  calonau  hwynt; 
ac  fel  y  caffai  eu  dëall  ei  oleuo,  eu  barn  ei 

hunioni,  eu  calonau  eu  lltinio,  a'u  cydwybod- 
au  eu  cyfarwyddo,  yn  ol  a  thrwy  y  gair  sanct- 
aidd.  +  Fel  hyn  hwy  a  gyfoethogid  â  phob 
doethineb  a  gwybodaeth  ysbrydol,  a  dysgid 
hwy  i  weithiedu  yn  ddoeth  yn  eu  holl  yni- 
ddygiad  ;  neu,  hwy  a  dueddid  fel  hyn  i 

ddefnyddio  eu  doethineb  a'u  gwybodaeth,trwy 
eu  gosod  mewn  iawn  ymarferiad.  JFel  hyn 
hefyd,  galluogid  hwy  gyda  pharodrwydd  a 
deheudra,  i  addysgu,  rhybuddio,  cynghori, 
argyhoeddi,  ceryddu,  a  chalonogi  eu  gìlydd, 
fel  y  byddai  achosion  ac  amgylchiadau  yn 
gofyn  :  H  tra  byddai  y  Salmau,  yr  hyrnnau, 

a'r  odlau  ysbrydol  hyny,  a  gyd  ganent  hwy 
niewn  hwyliau  nefol  a  sanctaidd,  dàn  ddy- 
lanwadau  dwyfol  ras  yn  eu  calonau  i  ogon- 
iant  yr  Arglwydd,  yn  eu  dodrefnu  hwy  â 
geiriau  addas,  i  ddysgu  a  rhybuddio  bawb 
eu  gilydd.  Salmau,  a  hymnau,  ac  odlau 
ysbrydol :  Tybia  Calvin  medd  Doddridge 
fod  yr  holl  eiriau  uchod  yn  cyfeirio  at  gyfan- 
soddiadau  prydyddawl  Dafydd  ;  ond  nid  yw 
Doddridge  ei  hun  yn  cyd-weled  â  hyny  : 
gan  fod  y  fath  amrywiaeth  o  ddoniau  rhy- 
feddol  yn  yr  eglwys  y  pryd  hwnw,  tybiai 
efe  yn  afresymol  i  feddwl  nad  oedd  y  crist- 
ionogion  yn  cyfansoddi  hymnau  ac  odlau 

ysbrydol  i'w  canu  yn  addoliad  Duw,  ond  yn 
eu  caethiwo  eu  hunain  i  gyfansoddiadau 
Dafydd  yn  unig  yn  eu  holl  gyflawniadau 
crefyddol. 

1 7  p  *A  pha  beth  bynnag  a  wneloch, 
q  ar  air  neu  ar  weithred,  f  gwnewch 

bob  peth  ryn  enw  yr  Arglwydd  Iesu? 

s  X  gan  ddíolch  i  Dduw  a'r  Tad  trwy- ddo  ef. 
p  adn.  23.  2  Cron.  31.  20,  21,  Diar.  3.  6.  Rhuf.  14.  6— 

8.  1  Cor.  10.  31.  q  2  Tbes.  2.  17.  1  Ioan  3.  18.  r  Mica 
4.  5.  Mat.  28.  19.  Act.  4.  30.  a  19.  17.  Phil.  1.  11.  1  Thes.  4. 
1,  2.  *  pen.  1.  12.  a  2.  7.  Rhuf.  1.  8.  Eph.  5.  20.  1  Thes. 
5  18.  Heb.  13.  15.  1  Pedr  2.  5,  9.  a  4.  11.  t  Eph.  I.  17. 
Phil.  2.  11.  lThes.  1.  I.  Heb.  I.  5.  1  Ioan  2.  23. 

*  Yn  y  cyffredin,  pa  beth  bynag  a  fyddent 
yn  ei  gylch,  pa  un  bynag  ai  mewn  ymddi- 
ddan,  ai  mewn  addoliad  cyhoeddus,  teuiu- 
aidd,  neu  ddirgel;  yn  eu  holl  achosion  byd- 
ol,  yn  eu  cartrefydd,  yn  eu  symmudiadau  o 
fàn  i  fàn,  gorchwylion  galwedigaethol  eu 

bywyd ;  wrth  lunio  pr'íodasau,  iddynt  eu 
hunain  neu  eu  plant;  ac  yn  eu  holl  weith- 
redoedd  o  elusengarwch ;  fdylent  wneyd 
pob  peth  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu  ;  mewn 

ymddybyniad  ffyddiog  ar  ei  deilyngdod  a'i 
ras  ef,  o  gariad  ato,  mewn  utudd-dod  i'w 
orchymynion,  ac  er  anrhydedd  i'w  enw 
mawr  :  %  gan  ddîolch  yn  wastad  i  Dduw  a'r Tad  (neu  y  Tad)  trwyddo  ef  fel  Cyfryngwr, 
am  bob  bendith  ysbrydol  a  thymmorawi: 
oblegid  trwyddo  ef  yn  unig  mae  gwasanaeth 
goreu  pechaduriaid  yn  gymmeradwy  gyda 
Dnw ;  ac  ni  ddylid  anturio  ar  ddim,  nac 
ymaflyd  mewu  dim,  bydol  na  chrefyddol, 
gan  neb  cristiouogion,  ar  nas  gellir  eu  gwneyd 
yn  ei  enw  ef,  ac  er  mwyn  Iesu  y  Gwaredwr. 

18  *  Fgwragedd,  M  ymostyngwch 
i'ch  gwŷr  príod,  x  \  megis  y  mae  yn 
weddus  yn  yr  Arglwydd. 

4  P 



Cyfarwyddyd  mewn  amryw COLOS.  III. ddyledswyddau  neillduol. 

u  Gen.  3.  16.  Esth.  1  20.  1  Cor.  11.  3.  a  14  34.  Epb 
5.  22—24,  33.  1  Tim.  2.  12.  Tit.  2.  5.  1  Pedr  3.  4-6. 
x  Act    5.  29.  Eph.  5.  3    a  6.  1. 

*  Gwedi  dywedyd  uchod  yn  gyffredinol 
am  wneyd  pob  peth  yn  enw  yr  Arglwydd 
Iesu,  mae  yr  apostol  yn  crybwyll  yma  am 
ddyledswyddau  neillduol  cristionogion  mewn 
gwahanol  sefyllfâocdd  a  pherthynas  ;  ac  yn 
rìechreu  ar  y  gwragedd,  gan  eu  hannog  i 

ymostwng  i'w  gwýr  pii'od  yn  mbob  peth 
gweddus  a  dyladwy,  yn  ol  deddf  natur,  dyled 

pri'odas,  a  rhwymau  yr  efengyl.  f  Mae  hyn 
yn  weddus,  yn  bri'orìol,  ac  yn  gyson  â  chym- 
meriad  gwragedd,  ac  â'u  perthynas  â'r  Ar- 
glwydd  Iesu,  ac  â'u  proffes  o  lióno  ef ;  yn 
gyson  a'i  orchymyn  ef,  yn  anrhydeddus  i'w 
efengyl  ef ;  ac  nid  yw  yn  wrthwyneb  i'r 
gorchymyn  i  ufuddâu  i  Dduw  yn  hytrach 
nac  i  ddyn.  Y  pryd  hwnw,  byddai  raid  i 
wragedrì  cristionogol  yn  aml  ufurìrìâu  i  wŷr 
paganairìrì  ac  eilun-arìdolgar,  a  byddai  raid  i 
wỳr  cristionogol  yn  aml  garu  eu  gwragedd 

paganaidd  ;  ac  yr  oedd  hyn  oll  yn  gyson  â'r 
efengyl. 

19*  Fgwŷr,  ̂ cerwch  eich  gwrag- 
edd,  f  ac  nafyddwch 2  chwerwonwrth- 

ynt. y  Geo.  2  23,  24.  a  24.  67.  Diar.  5.  18,  19.  Preg.  9.  9 
Mal.  2.  14-16.  Luc  14.  26.  Eph  5.  25,  28,  29,  33.  1  Pedr 
3.  7.        *  adn.  21.  Rhuf.  3.  14.  Eph.  4.  31.  Iago  3.  14. 

*  O'r  tu  arall  dyledswydd  gwŷr  oedd  caru 
eu  gwragedd,  ac  ymddwyn  tuag  atynt  yn 
wastad  gyda  thynerwch,  tiriondeb,  a  serch- 
awgrwydd  ;  a  gwneyd  pob  peth  a  allent  er 

eu  lìes,  eu  cysnr,  a'u  dedwyddwch  ysbrydol 
a  thymmorawl.  fDylent  beidio  a  bod  yn 
ohwerwon  wrthynt;  nid  arglwyddi  oeddynt, 
eithrgwýr;  uid  caeth  forwynion  oedd  gan- 
rìrìynt,  eithr  gwragedd  ;  ewyllys  Duw  yw  i'r 
gwŷr  garu  a  llywodraethu  eu  gwragedd, 
neu  eu  llywodrarthu  trwy  gariad,  ac  nid  eu 
gorthrymu,  a  bod  yn  chwerwon  wrthynt. 

Yn  y  gorchymyn  hwn  mae  ffyddlondeb  i'r 
cyfammod  prîodasol  yn  cael  ei  wasgu  ;  yn 

gystal  â  gofal  am  ddarpari'r  wraigy  cyfryw 
bethau  ag  sydd  yn  angenrheidiol  i'w  ded- 
wyrìrìwoh  a'i  chysur  hi,  yn  ol  sefyllfa  y  gwr. 

20  *  Y  plant,  "  ufuddhêwch  Ÿçh 
rh'ieni  b  ym  mhob  peth  :  +  canys  hyn 
sydd  yn  c  rhyngu  bodd  i'r  Arglwydd 
yn  dda. 
I  a  Gen    28.  7.  Ex.  20    12     Lef.  19.  3.   Dent  21.  18-21. 
'•  a  27.  !6.    Diar.  6.  20      a  20    20.    a  30.  11,    17.    Ezec.  22.  7. 
!  Aîil.  1.  6.    Mat.  15    4-6.    a  19.  19.    Eph.  6    1—3.        b  adn. 
I  22    Eph.  5.  24.  Tit.  2.  9.        c  pen.  1.  10.  Phil.  4.   18.  Heb. 
I  13    21. 

*  Y  rh?i  oerìd  blant,  meibion  neu  ferched, 
;  yn  eglwys  Colossa,yr  oedrì  yn  rìrìylod  arnynt 

gofio  bod  eu  rhwymau  naturhl  i'w  rhi'eni, 
j  tadau  a  mamau,  yn  parâu,  pa  un  bynag  ai 
ì  Indrìewon  ai  Cenerìloedrì,  ai  ciistionogion  ai 
\  paganíaid  oedrìynt;  ac  yr  oedd   yn   ddyled 
arnynt  o  gmlyniad  i  wneyd  cydwybod  o 

I  dalti  pob  parch  irìrìynt  fel  eu  rhi'eni,  i  ufurìd- 
'  âu  idrìynt  yn  mbob  peth  ag  oerìd  yn  gyfiawn 
i  a  rhesymol  i  li'eni  ei  orehymyn  ;  toblegid  yr 
\  oedrì  hyn,  ac  y  mae  eto,  yn  unol  âg  ewyllys 
1  Crist,  ac  yn  gymmerarìwy  gan  Drìuw  trwy- 
!  ddo  ef.  Bu  Crist  ei  hun  yn  ufudrì  i'w  ri'eni, 
j  er  esampl  i  ho!l  blant  y  byd  a  gîywant  am 

;  dano  ;  ac  mae  ufnrìrì-rìod  plant  i'w  rhi'éni  yn 
|  rhyngu  bodd  i'r  Arglwyrìrì  yn  dda;  ac  anuf- 
1  urìd-rìod  i'r  gwrthwyneb,  yn  ei  ddigio  yn 
'  fawr  iawn. 
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21  *  Y  tadau,  na  d  chyffrôwch  eic 
plant,f  fel  na  ddigalonnont. 

d  Sa!m  103.  Í3    Diar.  3.  12.  a  4.  1— 4—  Gwel  ar  Eph 
4.  1  Thfs    2.  11.  Heb.  12.  5—11. 

*  O'r  tu  arall,  dylai  y  rhieni,  tadau 
mamau,  fod  yn  gydwyborìol  a  thyner  ofalus 
i  ddeall  ac  ystyried  tymherau  eu  plant,  a< 

ymdrech  i  sefydlu  eu  hawdurdorì  arnynt,  a'i 
denu  hwynt  at  eu  dyledswydd,  trwy  foddioi 
call,tyner,ac  arafaidd  ;  heb  byth  suro  eu  medd 
yliau  hwy  trwy  eiriau  sarâus  a  ffrochwyllt 
trwy  orchymynion  afresymol,  neu  trwy  ger 

yddon  creulawn  a  dirìrugarerìrì,  i  *'  gyffrôi ' 
eu  nwyrìau  digofus  hwynt.  i  Dyient  ochei 
yrì  pob  cyfryw  rìriniaeth  arw  ac  afrywiog 
fel  na  thòrer  eu  hysbryd  hwy,  ac  na  rìrìigaì 
onont ;  a  chael  eu  llenwi  â  rhagfarn  yn  ei 

byn  eu  rhi'eni  ac  yn  erbyn  yr  efengyl  hefyd 
yr  hon  a  broffesir  gan  y  rhi'eni,  ond  a  ydyn 
yn  mhell  o  ennill  eu  plant  i'w  chofleidio  hi 
drwy  y  fath  dymher  drìrwg  ac  ymdrìygia< 

tu  ag  atynt  hwy.  Pan  mae  rhi'eni  bob  amse 
yn  bei'o  ar  eu  plant,  ac  heb  wneyd  dim  gwa 
haniaeth  rhwngdiofalwch  a  gwallau  pleniyn 

aidrì,  â  drygau  gwirfodrìol,  anufudd-d0( 
gwrthnysig,  neu  ymddygiad  anfoesol  ; 
phan  maent  yn  llỳai  geryddu,  hyd  yn  noi 
diffygion  eu  hymdrech  i  ufudrìâu,  heb  gan 

mo!  rìirn  o'r  byn  sydd  yn  iawn  ynddynt 
mae  plant  yn  myned  i  ferìdwl  nad  oes  din 
dichon  idrìynt  forìdio  eu  rhieni,  ac  fell, 
maent  yn  digaloni  ac  yn  mynerì  yn  drìifater 
maent  yn  cilio,  ac  yn  gochel  cymrìeithas  e 

rhi'eui  gan  eu  hofn,  mae  yn  well  gariddyn 
gytndeithas  rhywrai  eraill  ;  ac  fel  hyny 
yn  agored  i  aneirif  demtasiynau  cryfion. 

22  *  Y  gweision, €  ufuddhêwch  yn 
mhob  peth  i'cA  meistriaid  yn  oî  ; 
cnawd  ;  f  nid  â  llygad-wasanaeth 
f%  fel  boddlonwyr  dynion,  e  ||  eith 
mewn  symlrwydd  calon,  h  §  yn 
Duw: 

e  Salm  123.  2    Mal.  1 .  6.   Mat.  S    9.    Luc  6.  46. 
Eph.  6.  5-7.  1  Tim.  6.  1,  2.  Tit    2.  9,  16.  Phile.  16.  1  Pe. 
2.18,19.         /G*l.   1.  10.    ITh-s.  2.  4  g  Mat.   6.  7 
Act.  2.  46.      Eph.  6.  5.  h  Gen.    42.  1S.     Neh.  5.  9,  I.' 
Preg.  5.  7.  a  7.  12.  a  12.  13.  2  Cor.  7.  I. 
Am  y  rhai  oedd  weision  a  morwynion  y 

eglwys  Colossa,  pa  un  bynag  ai  am  gyflog  { 
mewn  caethiwed  (slavery )  yr  oeddynt  y 

gwasanaethu,  a  pha  un  bynag  ai  crjstionoj 
ion  ai  paganiaid  oedrì  eu  meistriaid  hwy  } 

I  ol  y  cnawd,  ac  mewn  pethau  byrìirì  a  thyn 
I  morawl ;  eu  rìylcrìswyrìd  hwy  oedrì  bod  j 
iddiwyd  ac  yn  ffyrìdlawn  yn  mhob  rhafl 
wasanaeth  y  oyfryw  feistriaid,  oyn  bellei 
|ag  narì  oerìrì  hyny  yn  croesi  eu  rì>leds«yrf 
hwy  i'w  Meistr  uwch,  yr  hwn  oedd  ynl 

'iiefoedd,  ac  yn  grots  i  achosion  cref)dd  a' 
heneidiau  eu  hunain.  t  Dylai  gwasanaet! 
drìynion  ufurìrìâu  i'w  meistriairì  yn  yr  y 
jtyriaethau  uchorì  yn  ewyllysgar  a  siriol,  r\\ 
yn  unig  á  llygarì-wasanae'.h,  sef  tra  byd< 

en  meistriaid  yn  y  golwg,  ao  â'u  Hyga 
a-nynt;ínid  fel  rhai  a  fyddai  yn  ymga 

iyn  unig  am  fodrìloni  dynion,  ac  ennill  g'J 
|da  ac  ewyllys  da  dynion  ;  ||  ond  "  niey 
symlrwydci,"  a  chyvj  irrìeb  calon  drìiragn 
bob  amser,  §  megys  yn  ngwydrì  a  golwg 
hollwyborìol  Drìuw,  ac  fel  dynion  yn  gweit 

'rerìu  orìdi  ar  egwyrìdor  o  gydwyborì  tuaga 

jeí,  ac  am  ryngu  ei  fodd  ef  yn  eu  holl  ffy« 



Anìiogaeth  ifod COLOS.  IV. 

yn  yyfiawn. 
fa  fwy  na  dim  arall,  heb  wneyd  dim  i'w 
infoddloni  ef  un  amser,  pa  un  bynag  a 

'yddo  neb  dynion  yn  gweled  neu  beidio. 
23  *  *  A  phabeth  bynnag  a  wneloch, 

rwnewch  o'r  galon, k  \  raegis  i'r  Ar- 
dwydd,  |ac  nid  i  ddynion  ; 

ÍGwel  ar  adn.  17,— 2  Cron.  31.  21.  Sa!m  47.6,  7.  a  103. 
a  119.   10,  34,  145.    Preg.  9.  10.   Jer.  3.  10.    1  Pedr  1.  22. 
Zec.  7.  5-7.   Mat.  6.  16.  Rhuf.  14.  6—8.  Eph.  5.  22.    a  6. 

.  1  Pedr  2.  14,  15. 

*  Pa  wasanaeth  bynag  y  galwer  gweision 
ddo,  dylai  gael  ei  wneyd,  nid  trwy  orfod, 
tnfodd,  a  grwgnach  ;  eithryn  wir  ewyllysgar 

jic  o'r  galon  :  t  oddi  ar  ystyriaeth  o  ddy- 
edswydd  tuag  at  yr  Arglwydd  Iesu,  mewn 

fudd-dod  i'w  orchymynion  ef,  ac  er  ei 
nrhydedd  a'i  ogoniant  ef  a'i  efengyl ;  \  ac 
id  oddi  ar  ysbryd  hunanol  a  chyflogaidd, 
r  hwu  yn  unig  a  gais  foddloni  dynion.— Fel 
yn  pan  fyddai  y  caeth-was  tlawd,  yn 
fuddâu  i  orchymynion  afresymol  meistr 
aled  ac  afrywiog,  byddai  yn  gwneyd  hyny 
u  siriol  ac  ewyllysgar  hyd  eithaf  ei  allu, 
an  amcanu  yn  syml  anrhydeddu  Crist, 
fuddâu  iddo  ef,  a  harddu  ei  efengyl  ef  yr 
on  a  broffesai. 

24  *  Gan  wybod  mai  gan  yr  Ar- 
Iwydd'  yderbyniwch  daledigaeth  yr 
tifeddiaeth  :  f  canys  m  yr  Arglwydd 
Urist  vr  ydych  yn  ei  wasanaethu. 

/  peu"  2.  13.  Gen.  15.  1.  Ruth.  2.  12.  Diir.  11.  18. at.  5.  12,  46.  a  6.  1,  2,  5,  16.  a  10.  41.  Luc  6.  35.  a  14. 
».  Rhuf.  2.  6,  7.  a  4.  4,  5.  1  Cor.  3.  8.  a  9.  17,  18.  Heb. 
.  15.  a  10.  35.  a  11.  6.  m  I.»an  12.  26.  Rhuf.  1.  1.  a  14. 
\ì.  1  Cor.  7.  22.  Gal.  1.  10.  Eph.  6.  6.  2  Pedr  I.  1.  Jud.  1. 

*  Er  annogaeth  a  chalondid  i  bob  parod- 
iwydd  a  ffyddlondebyn  y  gwasanaeth  uchod, 
lylai  y  gweision  gredu  yn  sicr,  ac  ystyried 
|u  ddifrifol  ;  pa  faint  bynag  o  driniaeth 
(drwg   ac    anghyfiawnder,  a  gaent    gan   eu 
ìeistriaid  ar  y  ddaear  yn  lle  gwobrwy  addas 
haeddiannol  ;  y  derbynient  daledigaeth 

lasol  yr  etifeddiaeth  neffol,  gan  yr  Arglwydd 
esu,  Barnwr  mawr  a  chyfiawu  pawb,  yn  y 
yd(í  diweddaf:  a  pha  fodd  bynag  y  byddai 
|  r  cyfryw  weision  fethu  a  boddloui  eu  meistr- 
Hid  daearol ;  byddaí  eu  hymdrech  ffyddlawn 
n  gymmeradwy  gan  yr  Arglwydd,  a  chaent 
iderbyn  yn  sicr  d-dedigaeth  gyflawn  ;  ond  o 
is,  gan  Dduw  cyfiawn,  yn  enwedig  yn  yr 
itifeddiaeth  nefol :  y  rhai  oedd  gaethweision 
F  y  ddaear,  byddent  etifeddion  yn  y  nef. 
i  Wrth  gyflawnieu  dyledswyddau  i  feistriaid 
íaearol,  yr  oeddynt  mewn  gwirionedd  yn 
iwasanaethu  ac  yn  anrhydeddu  yr  Arglwydd 
|esu  Grist  ei  hunan,  y  Meistr  gorau  o  bawb, 

'r  hwn  yn  ei  ragluniaeth  a'u  go3odasai  hwy 
n  y'stâd  hòno  o  wasanaeth,  a'r  hwn  yn  ei 
ir  oedd  yn  gofyn  ymddygiad  addas  iddi, 
fel  yr  harddent  hwy  athrawiaeth  Duw  en 

[iachawdwr  yn  mhob  peth."  Tit.  2.  10. 

'wasanaethu  yr  Arglwydd  Crist :  Dywed chiietingius,  Sociniad,  fel  hyn  ar  y  geiriau 
:hod: — "  Dylem  wasanaethu  Crist  fel  ein 
larglwydd  nefol,  yr  hyn  (ebai  efe)  a  gyn- 
wys  ffydd  ynddo,  ufudd  dod  iddo,  ac  add- 
iad  a  mawrâd  o  hóno."  A  ddywed  pawb 
r  Sociniaid  yr  un  modd'? 

í  25  *  Ond  yr  n  hwn  sydd  yn  gwn- 
luthur  cam,  f  a  °  dderbyn  am  y  cam 
i  wnaeth :  p  \  ac  nid  oes  derbyn  wyn- 
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n  1  Cor.  6.  7,  3.  1  Tbes.  4.  6.  Phile.  18.  o  2  Cor.  5. 
10.    Heb.  2.  2.  p  pen.  4.  1.      Lef.  19.  15.      Deut.  1.  17. 
2  Sam.  14.  14.  2  Cron.  19.  7.  Job  34.  1».  a  37.  24.  Luc  îiO. 
21.  Act.  10.  34.  Rhuf.  2.  11.  Eph.6.  9.  1  Pedr  1.  17. Jud.  16. 

*  "  Yr  hwn  sydd  yn  gwneutluir  cam," 
neu  anghyfiawnder,  pa  un  bynag  ai  gwas, 
trwy  esgeuluso  gwaith  ac  achos  ei  feistr,  neu 
trwy  ladratá  ei  eiddo  ef;  ai  ynte  meistr, 
trwy  dalu  drwg  am  dda,  neu  attal  yr  hyn  sy 

ddyledus  i'w  was ;  fa  dderbyn  daledigaeth 
a  gwobrwy  gyfiawn  a  didüedd,  am  y  cyfry  w 
weithredoedd  drygionus  yny  dydd  diweddnf. 
|  Oblegid  yn  nydd  mavvry  farn,  ni  thueddir 
ein  Harglwydd  bendigedig  drwy  unrhyw 

amgyichiadau  allanol,  ac  ni  wna  efe  wahan- 
iaeth  rhwng  meistriaid  a  gweision,  caethion 

na  rhyddion,  mewn  ochr  i'r  nail!,  nac  mewn 
rhagfarn  tuag  at  y  llall,  ar  gyfrif  eu  gwahan- 
ol  sefyllfàoedd  yn  y  byd  hwn ;  ond  efe  a 
rydd  farn  gytìawn  ar  bawb,  yn  ol  y  dystiol- 
aeth  a  gyfodo  o'u  plaid  neu  yn  eu  herbyn, 
oddi  ar  eu  cymmeriad  moesawl  a  chrefyddol, 
beth  bynag  oedd  eu  sefyllfa  ddinasaidd  hwy 
yn  y  byd  hwn.  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
cam  :  Ni  byddai  i  gamymddygiad  y  gwas 
esgusodi  creulondeb  ac  anghyfiawnder  y 
meistr  ;  ac  ni  byddai  i  eilun-addoliaeth, 
drygioni,  neu  doster  y  meistr,  esgusodi  y 

gwas  di'og,  anonest,  neu  anut'udd,  rhag  cosp- 
edigaeth :  pob  un  a  ddwg  ei  fai  a'i  gosp  ei 
hun  ;  ni  bydd  dim  esgusodi  naderbyn  wyneb 
neb  yno. 

PEN.  IV. 

Y  mae  efe  yn  eu  hannog  hwy  i  fod  yn  wres- 
og  mewn  gweddi. 

*  I^MEISTRIAID/gwnewchrcÀ 

gweision  yr  hyn  sydd  gyfìawn  ac  un- 
iawn ;  f  gan  wybod  b  fod  i  chwithau 
Feistr  yn  y  nefoedd. 

a  Lef.  19.  13.  a  25.  39-43.  Deut.  15.  12-15.  a  24.  14, 
15.  Neh.  5.  5—13.  Job  24.  11,  12.  a  31.  13-15.  Es.  53.  3,  5, 
9.  Jer.  34.  9-17.  Mal.  3.  5.  lago  2.  13.  a  5.  4.  b  Preg. 
5.  8.  Mat.  23.  8,  9.  a  24.  43—51.  Lnc  16/1-13.  a  19.  15. 
Eph.  6.  8,9.  Dat.  17.  14.  a  19.  16. 

Gan  fod  yr  adnod  hon  yn  gorphen  y  cyng- 
horion  am  ddyledswyddau  perthynasol,  bu- 
asai  yn  well  ei  bod  yn  diweddu  y  bennod 
o'r  blaen  nac  yn  dechrau  hon  :  gwaith  dynol 
oedd  rhanu  y  Bibl  yn  bennodau,  ac  nid  mòr 

gymhwys  y  rhaniad  yn  mhob  man.  *  ̂ r 
oedd  yr  adnod  olaf  o'r  bennod  o'r  biaen  yn 
perthyn  i  feistriaid  yn  gystal  ag  i  weision  ; 
ac  yma  cynghorir  y  meistriaid  yn  fwy  neill- 
duol,  i  roddi  i'w  gweision  y  cynnaliaeth  a'r 
taliad  hyny  ag  oedd  yn  gyfiawn  ac  uniawn 

iddynt  gael,  am  eu  llafur  a'u  gwasanaeth ; 
yr  hyn  a  gynnwys  ofal  am  danynt  mewn 
afiechyd,  darpariaeth  erbyn  henaint,  a  gwobr- 
wyon  cymmesur  am  ffyddlondeb  a  llafur 
mwy  na  chyffredin.  t  Fel  hyn  hwy  a  ym- 
ddygent  tu  ag  atynt  yn  rnhob  peth  mewn 
modd  ystyriol  a  rhesymol;  heb  gam  ddefn- 
yddio  eu  hawdnrdod,  ond  coíìo  ac  ystyried 
fod  iddynt  hwythau  Feistr  yn  y  nefoedd,  yr 
hwn  y  byddent  yn  gyfrifedig  iddo,  ac  y 
caent  eu  gwobrwyo  ganddo,  ynol  eu  gweith- 
redoedd  a'u  haeddiant. 

2  c  *  Parhewch  mewn  gweddi, 

fgand  wylied  ynddi  eígyd  â  d'íolch- garwch ; 
«  adn.  12.  pen.  1.  9.  1  Sam.  12.  23.  Job  15.  4.   a  27.  8— 
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Ymadrodd  grasol,  wedi  ei COLOS.  IV. 
dymheru  â  halen. 

10.  Salm  55.  17,  18.  a  109.  4-Gwel  ar  Luo  1S.  1.  Rhuf  12. 
12.  Eph.  6.  18.  Puil.  4.  6.  I  Thes.  5.  17,  18.  d  Mat.  26. 
41.      Marc  13.  38.     Luo  21.  36.      1  Pedr  4.  7.  e  Gwel  ar 
pen.  3.  15,  17. 

*  IV  dyben  o  gyflawni  y  gwahanol  ddy- 
ledswyddau  uchod  yn  iawn,  mae  yr  apostol 
yn  cynghori  y  Colossiaid  oll,  yn  mhob  sefyll- 

fa  a  pherthynas,  i  barâu  yn  dd'iesgeulus 
mewn  gweddi ;  i  ddàl  ati  yn  ddibaid,  eroedi 
cael  eu  gwrando,  ac  yn  wyneb  temtasiynau 
a  phob  digaìondid.  t  Dylent  wylied  ynddi 
hi  ;  rhag  pob  anhwylusder  ysbryd  yn  du- 
fewnol,  a  rhag  pob  rhwystrau  allanol.  Dylent 
yn  wastad  fod  rtiewn  ysbryd  gweddi,  ac  yn 
barod  i  weddio ;  fel  yr  aderyn  rhwng  ei 
ddwy  aden  yn  barod  i  ehedeg  :  dylent  bènu 
amserau  gosodedig  i  weddio,  yn  ddirgel,  yn 
deuluaidd,  ac  yn  gynnullfidfâol;  a  gwylied 

na  byddai  i  ddim  eu  terfysgu  na'u  hattal  ar 
yr  amserau  hyny  :  \  a  dylent  gymmysgn, 

nen  gyssylltu  d'i'olchgarwch,  am  drugareddau 
parâus  blaenorawl,  a'u  gweddi'an  a'u  herfyn- 
iau  am  drugareddau  dyfodawl,  drostynt  ac 
iddynt  eu  hunain  ac  eraill. — Os  ydyw  parâu 

m'ewn  gweddi  i'w  ystyried  mewn  cyssylltiad 
â'r  adnod  o'r  blaen,  lle  y  crybwyllir  am 
ddyledswydd  meistriaid  tuag  ateu  gweision  : 
mae  hyny  yn  dangos  mai  un  ran  o  ddyled- 

swydd  meisttiaid  crefyddol  yw,  gweddi'o  yn 
feunyddiol  gyda  eu  gwasanaeth-ddynion  a 
throstynt;  ac  fellygofalu  am  les  eu  heneidiau 

yn  gystal  a'u  cyrph  ;  a'u  dwyn  i  gyd-ffurfiad 
a  phenderfyniad  sanctaidd,  tebyg  i'r  eiddo 
Joshua,  pen.  24.  15.  "  Ond  myfi,  mi  â'm 
tylwyth  a  wasanaethwn  yr  Arglwydd." 

3  *  GanAveddiohefyd  drosom  nin- 
nau,  «'far  i  Dduw  agori  i  ni  ddrws 
ymadrodd,  î  i  adrodd  h  dirgelwch  Crist 
*  ||  am  yr  hwn  yr  ydwyf  hefyd  mewn 
rhwymau : 

/Rhuf.  15.  30-32.  Epb.  «.  19.    Phil.  1.  19.    1  Thes.  5. 
25.  Pl.ile.  22.  Heb.  13.  18,  19.  g  1  Cor.  16.  9.  2  Cor. 
2.12.    2  Tbe».  3.  1,2.    Dat.  3.  7,  S.  h  Gwel  ar  pen.  1, 
26.  a  2.  2,  3.  i  Eph.  3.  1.  a  4.  1.  Phil.  1.  13,  14.  2  Tim. 
1.18.  a  2.  9. 

*  Yn  eu  holl  weddi'au  ger  bron  gorsedd 
gras,  ac  yn  ngwedd'ian  pob  un  o  honynt,  y 
caeth-was  tlawd  yn  gystal  a'r  meistr ;  taer 
ddymunai  yr  apostol  iddynt  wedd'io  drosto 
yntau  hefyd,  a  Thimothëus,  a'i  holl  frodyr 
yn  y  weinidogaeth.  Gan  y  byddai  Paul  yn 
gofyn  rhanyn  ngweddîau  eifrodyrcristionog- 
ol  mòraml  ac  mòrdaer,  mae  yn  beth  rhyfedd 
na  fyddai  efe  byth  yn  son  dim  am  èiriolaeth 

y  Fair  Forwyn,  na  neb  o'r  saint  a  ogonedd 
asid,  na'r  angelion,  os  oedd  efe  yn  tybied 
yn  ddyledswydd  arno  ofyn  iddynt  weddio 

drosto.  t  Deisyfai  i'w  frodyr  weddYo  drosto 
am  i  Dduw  roddi  iddo  ef  a'i  gyd-lafurwyr 
ddrws  agored,  o  ran  cyfleusdra  a  hyfder 
ymadrodd,  í  i  adrodd  dirgelwch  Crist,  dyfn 
inn  bethau  Duw  yn  yr  iachawdwriaeth,  ac  i 
efengylu  yn  mysg  y  Cenedloedd  anchwil 
iadwy  olud  Crist ;  ||  yn  achos  yr  hwn,  ac  am 
wneuthur  yr  hyn,  yr  oedd  efe  hefyd  mewn 
rhwymau  a  charchary  pryd  hwn. 

4  *  Fel  yr  *  eglurhâwyf  ef, '  \  megis 
y  mae  yn  rhaid  i  mi  ei  draethu. 

k  Mat.  10.  26,  27.  Act.  4.  29.  2  Cor.  3.  12.  u  4.  1-4 
i  adr».  C.  Act.  5.2S.  1  Cor.  2.  4,  5.  2  Cor.  2.  14—17.  Eph 
6.  20. 

*  Deisyfai  yr  apostol  ran  yn  ngweddiau  y 
Colossiaid  yn  neillduol  drosto  ei  hun,  yn  eî 
amgylchiadau  caethiwus  a  ihrallodus  piesen 

ol  :  ar  iddo  yn  ei  gaethiwed  a  phan  ei 
rhyddêid,  allu  llawn  egluro  "  boll  gynghoi 
Duw,"  "dirgelwch  Crist,"  yn  nhrefn  favri  | 
yr  iachawdwriaeth,  a  galwad  y  Cenedloedd: 
t  fel  y  dylasai  wneyd,  ac  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  wneuthur,  heb  ofni  beth  a  allasai  dyt 
wneyd  iddo :  egluro  yn  rhad  ddiymattal,  yu 

helaeth,  yn  olau,  ac  yn  gyhoeddu»  ;  a  chyda'i 
fath  ysbryd  a  weddai  iddo,  ac  fel  yr  oédd 
dyled  ei  swydd,  a  mawredd  yr  achos,  yn 
gofyn  iddo  wneyd. 

5  m  *  Rhodiwch  mewn  doethinet 

n  tu  ag  at  y  rhai  sydd  allan,  f  °  gar 
brynu  yr  amser. 

m  pen.  3.  16.  Mat.  10.  16.  Rhof.  16.  19.  1  Cor.  14.  19- 
25.  Epb.  5.  15,  17.  íafro  1.  5.  a  3.  13,  17.  n  1  Cor.  5.  lí 
13.    1  Thes.  4.  12.    1  Tim.  3.  7.    1  Pedr  3.  1.  ö  Gwel  a 

Epb.  5.  16. 
*  Wrth  "  rodio  mewn  doethineb  toag  ai 

y  rhai  oedd  allan,''  mae  rhai  yn  deall,  boc 
yn  ddoeth  a  gochelgar  rhag  gosod  eu  hunait 
yn  agored  i  lid  eu  gelynion  erledigaethu! 

heb  raid ;  ond  di'ammau  bod  y  geirian  yr 
cynnwys  rhëol  mwy  cyffredin  na  hyny,  tj 
gyrhaeddiad  a  phwys  mawr;  yn  arwyddo  )| 
fath  gymhwysedd  arferol,  gwyliadwriaeth,  a| 
doethineb  yn  yr  holl  ymarweddiad,  adueddí 
ai  i  gadw  cristionogion  rhag  cael  eu  magl; 

a'u  tynu  i  bechodau  gan  eu  cymmydogiotl 
paganaidd  ac  annuwiol,  a  rhag  rhoddi  ír| 
achos  iddynt  i  feddwl  yn  isel  ac  annheilwnH 
am  yr  efengyl.  Cynnwysa  hefyd  y  fatt ! 
ragoroldeb  eglur  o  ymarweddiad,  a  ddyaj 
tawo  enllib,  a  ddiddyrao  ragfarn,  ac  a  enj 

nillo  y  rhai  oddi  allan  i  chwilio  i'r  egwydd  | 
orion  hyny  o  grefydd,  y  rhai  a  ddygant  jj 
fath  ffrwythau  sanctaidd,  ac  efftithiau  dyj 
munol  a  dedwydd,  yn  ac  ar  ddynion.  t  Feí 
hyn  dylasai  y  Colossiaid,  a  dylai  pawtj 
crefyddol  eto,  ymdrechu  i  ddefnyddío  poi 
cyfleusdra  i  gyrlawni  dyledswyddau  eu  gwa; 
hanol  sefyllfâoedd  ;  i  wneuthur  daioni  hyfi 
yn  nod  i'w  gelynion,  a  rhagflaenu  y  fatl 
droseddan  a  thramgwyddiadau  a  allai  gyffiô 

eu  gelynion  i'w  herlid  hwynt ;  ac  fel  hynj 
bỳrân  eu  dyddiau,  neu  eu  tôri  ymaith  o  fo( 
o  wasanaeth  pellach  i  Grist  a'i  achos.  Gwe 
ar  Ephe3.  5.  16. 

6  *  Bydded  eich  ̂ ymadrodd  bot 
amser  yn  rasol,  «  wedi  ei  dymheru  ì 

halen,  f  fel  y  gwypoch  r pa  fodd  y  ma( 
yn  rhaid  i  chwi  atteb  i  bob  dyn. 

p  pen.  t.  16.  Dent.  6.  6,  7.  a  11.  19.  1  Cron.  1«.  îj 
Salm  37.  30,31.  a  40.  9,  10.  a  45.  2.  a  66.  16.  a71.  15-1» 
23,  24.  a  78.  3,  4.  a  105.  2.  a  119.  13,  46.  üiar.  10.  21.  a  15 
4,7.  a  16  21-24.  a  22.  17,  18.  a  25.  11,  12.  Prcg.  10.  11 
Msl.  3.  10-18.  Mat.  12.  34,  35.  Luc  4.  22.  Epb.  4 .» 

q  Lef.  2.  13.  2Bren.  2.  20— 22.  Mat.  5.  13.  Marc  8.  6C 
r  Diar.  26.  4,  5.  Luc  20.  20-40.  1  Pedr  3    16. 

*  Dylai  ymadrodd  ac  ymddiddanion  crist 
ionogion  fod  bob  amser,  nid  yn  nnig  yi 
ddidramgwydd,  ond  hefyd  yn  rasol  ;  yi 
iaith  ddiragrith  dnwioldeb,  purdeb,  doetbm 
eb,  syinledd,  a  chariad  ;  yn  arogli  ac  y> 
sawyru  o  bethau  nefol,  fel  y  mae  cig  y- 
cael  ei  gadw,  ac  yn  cael  ei  wneyd  yn  ar 
chwaethus  a  blasns,  drwy  ei  dymhern  â  halen 
"  Yn  rasol :"  (en  chariti :)  Dywedir  fod  . 

geìriau  gwreiddiol  yn  arwyddo,  yn  siriol  a 

yn  ddymunol,  mewn  cyferbyniad  igwynfan 

llyd  a  phruddaidd :  gall  yr  ymadrodd  fo« 
yn  rasol  er  bod  yn  siriol ;  nid  y  w  pob  ym 

adrodd  pruddaidd  yn  rasol,  na  phob  ymaO 
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rodd  siriol  yn  ddiras.  t  Trwy  gadw  at  y 
rhëol  uchod,  gallai  y  Colossiaid  wybod  pa 
fodd  y  dylent  roddi  ateb  i  bob  dyn ;  pa  un 
bynag  ai  gofyn  rheswm  am  y  gobaith  oedd 
ynddynt  a  wnaid,  a  holi  yn  ddifrifol  am 
latur  y  grefydd  Gristionogol ;  neu  ofyn  am 
glurhâd  ar  ryw  beth  ammheüus  a  dyrys  ; 
aiynte  rhywun  a  chwennychai  wrth-ddadlau, 
:ecru,  ymryson,  a  chablu  :  os  byddai  yr  ym- 
idrodd  yn  rasol,  wedi  ei  dymheru  â  halen, 
Iysgid  hwy  gan  addfwynder  doethineb  nefol, 
i  roddi  ateb  addas  a  chymhwys  ar  bob 
içhlysur,  a  chadwai  hyny  hwy  rhag  ym- 
afaelion  gwarthus.  Halen  Attica,  (rhan  o 
<vlad  Groeg,)  y  galwai  y  Groegiaid  ymad- 
oddion  arebaidd,  cywrain,  a  chymhenllyd, 
|  rhai  oedd  arferedig  ac  raewn  bri  mawr 
;anddynt  hwy,  er  y  byddent  yn  aml  yn 
yfeirio  at  bethau  aflan  a  drygionus  ;  ac 
fallai  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  at  hyn,  ond 

m  dangos  i'w  ddarllenwyr  fifordd  Ilawer  mwy 
hagorol. 

7  *  Fy  holl  ̂ helynt  i  a  fynega 
Tychieus  i  chwi,  Mf  y  brawd  aríwyì, 
;  a'r  gweinidog  ffyddìawn,  x  [|  a'r 
:yd-was  yn  yr  Arglwydd  : 

*  Eph.  6.  21-23.  t  Act.  20*  4.  2  Tira.  4.  12.  Tit.  3. 2.  «  adn.  9,  12.     Gwel  ar     Eph.  6.  21.      Phil.   2.  25. 
1  Cor.  4.  1-4. 

*  Am  yr   hyn   a  berthynai  i'r   apostol   ei 
iun,    ac  ystâd   ei  amgylchiadau    ef,    o   ran 

Itethau   aìlanol   â   chynnaliaeth    a   chysuron 

■'sbrydoî,  y  rhai  y  gwyddai  y  byddai  yn  dda 
I  an  y    Colossiaid  gael   clywed   ani  danynt; 
II  r  oedd  efe  wedi  peri  i  Tychicus,  dygiedydd 

r  epistol  hwn,  i  fynegi  iddynt  yn  helaeth  ei 
oll  helynt  ef  pan  ddelai  atynt:   t  ac  hwy  a 
llent  ymddybynu  ar  yr  hanes  a  roddai  efe, 
m    ei  fod   yn  frawd  anwyl  yn  y   fifydd   a 
hymdeithas  yr  efengyl ;    J  ac  yn  weinidog 
yddlawn    i    Grist;  j|  ac  yn  gyd-was  diwyd 

j'r  apostoî  yn  ngwaith  yr  Arglwydd. — Gwel _|r  Ephes.   6.  21.     Wrth    gymharu  yr  adnod 

('on  ;Vr  adnod  a  ddyfynwydyn  yr  Ephesiaid, 
allwn  weled  i'r  ddau  epistol  gael  eu  hys- 
rifenu  tua'r  nn  pryd,  a'u  danfon  gyda'r  'uti 
ynion.  "Gwcinidog:"  "  Diahonos :  D'i~ 
\coii  ffyddlawn  o'ch  eglwys  cbwi,"  ebai 
yoddridÿe ;  ond  mae  yr  ysgrifenydd  duw- 
>]  hwn  yn  alleirio  yr  un  gair  yn  yr  Ephes- 
nd,  "  gweinidog."  Mae  bron  yn  sicr,  fod 
ychicus  yn  llawer  uwch  na  d'iacon  o  ryw 
ii  eglwys  neiìlduol:  cynnorthwywr  i'r  apos- 
'I  oedd  efe  yn  hytrach,  fel  Timothëus  a 
itus.  Defnyddir  y  gair  dîaconos  gyda  lla- 
er  oehangder,  ac  mae  Paul  yn  ei  ddefnydd- 
am  dano  ei  hun ;  pen.  1.  23,  25  ;  1  Cor. 
5  ;  ie,  hefyd,  am  Grist  ei  Arglwydd. 

jtiuf.  15.  3. 
8  *  Yr  hwn  a^  ddanfonaisattocher 

î'wyn  byn,  f  fel  y  gwybyddai  eich 
l^lynt  chwi,  %  ac  y  z  diddanai  eich  cal- 
imau  chwi; 
I  V  1  Cur.  4.  17.  2  Cor.  12.  18.  Eph.  6.  22.  Phil.  2.  28. 
,lnes.  3  5.  z  Ven.  2.  2.  Es.  40.  1.  a61.  2,  3.  2  Cor.  1. 

j»2.  7.  lThes.  2.  11.  a  3.  2.  a  4.  18.    a  5.  11,  14.    2Thes. 

I  *  Gan  fod  yr  apostol  mòr  awyddus  am 
ywed  "heiynt"  y  Colossiaid  ag  y  gallent 
|vythau  fod  am  gly  wed  ei  helynt  yntau  ;  yr 
pd  yn  danfon  Tychicus  o  fwriad  i  hyn, 
jel   y  caíFai  weled   a  gwybod  yn  drwyadl, 

pa  agwedd  oedd  ar  bethau  crefydd  yn  eu 
plith  hwynt,  i'w  hysbysu  iddo  ef  drachefn  : 
I  ac  hefyd  fel  y  gallai  weini  cysur  a  dyddan- 
wch  iddynt  hwy  yn  eu  holl  draîlodau,  trwy 
ei  gynghorion  daionus,  a  thrwy  hysbysu  idd- 
ynt  fel  yr  oedd  Duw  mewn  modd  rhyfeddol 
yn  ymddangos  o  blaid  yr  apostol ;  a  thrwy 
adrodd  iddynt  Iwyddiant  mawr  ei  weinidog- 
aeth  ef,  hyd  yn  nod  yn  ei  rwymau. 

9  *  Gyd  âg  "Onesimus,  f  y  íFydd- 
lawn  a'r  anwyl  frawd,  %  yr  hwn  sydd 
o  honoch  chwi.  ||  Hwy  a  hysbysant  i 
chwi  bob  peth  a  wneir  yma. 

a  aân.  7.  PhiU.  10—19. 

*  Yr  Onesimus  hwn  oedd  y  fiföadur  hwnw 
a  ddîangodd  oddi  wrth  ei  feistrPhiIemon,  ac 
a  ladratodd  ei  eiddo  ef;  ond  trwy  ddygwydd 

crwydro  i  Rufain,  dychwelwyd  ef  i'r  ífydd 
trwy  weinidogaeth  Paul  yno.  Cawn  sylwi 
yn  mhellach  am  dano  ef  pan  ddelom  at  yr 
epistol  at  Phiìemon.  t  Mae  y  ganmoliaeth 
a  roddir  iddo  yma  ac  yn  yr  epistol  a  euwyd, 
yn  dangos  ei  fod  ef  wedi  cael  gwir  droëdig- 
aeth,  ei  fod  ynddyn  gwir  anodedig  dduwiol, 
a  bod  gan  yr  apostol  y  meddyliau  gorau  am 
dano.  X  Efallaimai  brodor  o  ddinas  Colossa 
oedd  efe,  neu  ynte  yr  oedd  wedi  bod  yn 
cyfanneddu  yno  ;  a  thybia  rbai  ei  fod  èrbyn 

hyn  yn  aelod  o'r  eglwys  hòno  ;  a  thybia 
eraill  ei  fod  yn  Ilafurio  yn  ngwaith  y  weinid- 
ogaeth.  Gallwn  gasglu  yma  hefyd,  nad 
oedd  Tychieus  yn  un  o  honynt  hwy,  sef  yn 
un  o  Colossa.  ||  Y  ddau  frawd  flfyddlawn 

hyn  a  hysbysent  bob  peth  i'r  Colossiaid,  ag 
ydoedd  yn  mynedynmiaen  yn  achoscrefydd 

yn  Rhufain  a'i  hamgylchoedd  ;  am  ddy- 
oddefiadau  a  chysuron  yr  apostol,  am  ei  ym- 

ddygiad  ef  yn  ei  ddyoddefiadau,  a'r  hyn 
oedd  Duw  o  hyd  yn  ei  wneuthur  drwyddo 
ac  erddo  ef. 

10  *  Fmae  5  Aristarchus,  fy  nghyd- 
garcharor,  yn  eich c  annerch ; d  f  a  Marc 
naì  Barnabas  fab  ei  chwaer  (J  am  yr 
hwn  y  derbyniasoch  orchymynion  : 

"  os  daw  efe  attoch,  ederbyniwch  ef) b  Act.  19.  29.  a  20.  4.  a  27.  2.  Phile.  24.  c  Gwel  ar 

Rhuf.  16.  21—23.  d  Act.  12.  12.  a  13  5,  13.  a  15.  37— 
39.  2  Tim.  4.  II.  1  Pedr  5.  13.        e  Rhuf.  16.  2.  3IoanS,  9. 

Yr  oedd  Aristarchus  yn  aros  gydaPhaul 
yn  ei  gaethiwed ;  nid  yw  sicr  pa  un  ai  yn 
wirfoddol  yr  oedd  felly,  ai  ynte  trwy  orfod, 
yn  achos  yr  efengyl  fei  Paul  ei  hun  :  y  peth 
olaf  sydd  fwyaf  tebyg.  Am  yr  Aristarchus 

hwn,  gwel  y  cyfeiriadau  b,  a'r  sylwadau  ar 
y  manau  hyny.  t  Am  y  Marc  hwn,  sylwas- 
oin  o'r  blaen,dàu  Act.  12.  12;  a  13.  13;  a  15. 
36—41.  Yr  oedd  efe  wedi  ei  lwyr  gymmodi 

â'r  apostol  yn  mhell  cyn  hyn  ;  ac  yr  oedd 
meddyliau  anghymmeradwy  yr  apostol  am 
dano,  wedi  eu  llwyr  ddilëu,  trwy  ei  ym- 
ddygiad  da  ef  wedi  y  tro  yn  Act  15.  36 — 41. 
t  Efallai,  (medd  Scott,)  fod  y  Culossiaid 
wedi  derbyn  gorchymyn  oddi  wrth  Paul 

rywbryd  o'r  blaen,  i  beidio  derbyn  Marc  fel 
gweinidog  ;  ||  ond  yn  awr  yr  oedd  yn  galw 
hyny  yn  ol,  ac  yn  deisyf  iddynt  ei  dderbyn 
ef  gyda  phob  parch,  os  deuai  efe  atynt/yr 
hyn  a  ddengysragoroldeb  ysbryd  maddeugar 
yr  apostol.  Tybir  mai  y  Marc  hwn  a  ys- 
grifenodd  yr  efengyl  sydd  dan  ei  enw. 

J 



Gofal  Epaphras  dros  eglwysi COLOS.  IV.      Colossa,  Laodicea,  a  Hierapolis. 

1 1  *  A  Jesus,  f  yr  hwti  a  elwir  Jus- 

tus,  f\  y  rhai  ydynt  o'r  enwaediad. 
||  Y  rhai  hyn  ynunig  yw  fy  ̂ nghyd- 
weithwyr  i  deyrnas  Bduwr,  §  y  rhai  a 
fuant  yn  ŵgysur  i  mi. 

/•Act.  10.  45.  a  II.  2.  Rhuf.  4.  12.  Gal.  2.  7,  8.  Eph. 
2.  11.  Tit.  1.  10.  g  adn.  7.  1  Cor.  3.  5—9.  2  Cor.  6.  1. 
Pbil.  4.  3.    1  Thes.  3.  2.   Pliile.  1,  24.  h  2  Cor.  7.  6,  7. 
1  Thes.  3.  7. 

*  Un  arall  o  gyd-lafurwyr  Paul  ydoedd 
Jesus,  wrth  ei  enw  Groegaidd,  yr  hyn  a  ar- 
ẁydda  gwaredwr;  ac  sydd  yn  ateb  i  Joshua 
yn  Hebraeg  :  f  a  gelwid  ef  Justus  yn  Lladin, 
yr  hyn  a  arwydda  un  cyfiawn.  Tybia  rhai 
i'r  gwr  da  hwn  newid  ei  enw  o  gydwybod, 
gan  dybied  nad  oedd  yn  gyfreithlawn  iddo 
ef  wisgo  yr  enw  a  roisid  gan  Dduw  ar  y 
Gwaredwr  raawr  :  ond  tybia  eraill  mai  prin 
y  buasai  yn  cymmeryd  yr  enw  Justus,  Cyf- 
iawn  yn  ei  le  ;  a  thybiant  mai  ei  gyfeillion 
a  roddasant  hwnw  iddo  yn  chwanegol,  o 
barch  iddo.  Enw  cyffredin  oedd  Jesus,  neu 
yn  hytrach  Joshua,  yn  mhlith  yr  Iuddewon; 

ond  dywedir  i'r  cristionogion  Iuddewig  arol 
adgyfodiad  Crist,  beidio  a  galw  eu  plant 
wrth  yr  enw  hwnw  mwyach,  o  wir  barch 

i'w  Harglwydd.  %  Yr  oedd  y  Jesus,  neu  y 
Justus  hwn,  yn  gystal  âg  Aiistarchus  a  Marc, 

o'r  enwaediad,  hyny  yw,  o'r  Iuddewon,  ond 
wedi  eu  troi  yn  gristionogion ;  ac  fel  y  cyf- 
ryw  yr  oeddyut  yn  annerch  y  Colossiaid, 

(adn.  10,)  er  mai  o'r  Cenedloedd  di'enwaed 
edig  yr  oeddynt,  gyda'r  brawdgarwch  mwy- 
af.  Macedoniad  o  Thessalonica  oedd  Aris- 

tarchus,  y  blaenaf  o'r  tri  hyn  ;  (Act.  27.  2.) 
ond  rhaid  mai  Iuddew  o  genedl  oedd,  pe 

amgen  ni  ddywedasai  Paul  ei  fod  "  o'r  en- 
waediad  :"  neu  ynte,  os  Groegwr  o  genedl 
ydoedd,  rhaid  ei  fod  wedi  ei  enwaedu  íel 

proselyt  i'r  grefydd  luddewig,  rywbryd  cyn 
iddo  gael  ei  droi  yn  Gristion.  |j  Y  tri  hyn, 
mae  yn  debyg,  oedd  yr  unig  weinidogion 

"  o'r  enwaediad"  oedd  gyda  Phaul  yn  RÌi.uf- 
ain,  ac  yn  cyd-weitiiio  âg  ef  yn  yspaid  ei 
gaethiwed,  i  bregethu  teyrnas  Dduw,  sef 
gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  mhlith  y  Cen- 
edloedd.  Am  Timothëus,  Groegwr,  oedd  ei 
dad  ef,  ac  nid  oedd  yr  apostol  yn  ei  gyfrif 

ef  yn  un  o'r  enwaediad.  Gwel  ar  Açt,  16.  3. 
Mae  y  geiriau  uchod  yn  dangos  yn  lled  am- 
Iwghefyd,nad  oedd  Luc  yn  Iuddew,  nac  yn 
broselyt  enwaededig  ;  oble^'id  yroedd  Luc  yn 
gystal  a  Thimothëus  gyda  Phaul  yn  llhufain 
y  pryd  hwn.  adn.  14.  Ac  o»  nad  oedd  ond 
y  tri  uchod  "  o'r  enwaediad"  gydag  ef,  ac 
yn  danfon  eu  hanerch  at  y ,  Colossiaid,  pa  le 
mae  sail  i  hen  chwedl  y  pabyddion,  fod 
Pedr  yn  ben  Esgob  Rhufain  am  bùm  mlyn- 
edd  ar  hugain  %  Nis  gallasai  fod  felly  am 
gyhyd  o  amser  cyn  hyn;  ac  ni  bu  byw  am 
gyhyd  o  amser  wedi  hyn,  mae  yn  debyg; 
am  hyny  rhaid  i  ni  gasglu  na  bu  Pedr  yn 
Esgob  Rhufain  o  gwbl  yn  ei  oes,  pe  amgen 
soniasai  Paul  rywbeth  am  dano  fel  y  cyfryw, 

yn  rhai  o'i  epistolau  oddi  yno,  §  Nid  y  rhai 
hyn  yn  unig  o  holl  gyd-weithwyr  Paul  a  fu- 

ant  yn  gysur  ;  ond  y  rhai  hyn  yn  unig  o'r enwaediad  a  fuant  yn  gysnr  iddo  ;  a  bu  y  tri 
hyn  yn  gysur  mawr  iddo,  trwy  eu  cyfeillach 
fywiocâol,  trwy  eu  cynghorion  cefnogawJ, 
trwy  eu  cyd-syniad  calonog,  a  thrwy  eu 
cynnorthwyon   gwresog  a  fifyddlawn,  yn   ej 

holl    amcanion  a'i  ymdrechiadau   ef  gydag achos  yr  efengyl. 

1 2  *  Y  mae  *  Epaphras,  yr  hwn  sydd 
o  honoch,  *  gwas  Crist,  yn  eich  an- 
nerch ; l  f  gan  ymdrechu  yn  wastadol 
drosoch  mewn  gweddíau,  m\  a'r  r 
chwi  sefyll  yn  berffaith  ac  yn  gyflawü 

y'nghwbl  o  ewyllys  Duw. ipen.  1.  7.  Phile.  23,  *  loan  12.  26.  Gal.  1.  10.  Iac» 
1.1.2  Pedr  1.1.  /  Gwel  ar  adn.  2,— Luc  22.  44.  Gal.  4. 
19.  Heb.  5.7.  lago  5.  16.  m  Gwel  ar  pen.  1.  9,  22,  23.— 
Mat.  5.  48.  1  Cor.  2.  6.  a  14.  20.  2  Cor.  13.  11.  Phil.  3.  lí 
—15.  1  Thes.  5.  23.  Hab.  5,  14.  Jud.  24. 

Gyda'r  tri  uchod  o'r  enwaediad,  mae  efe 
yn  enwi  rhai  eraill  o'r  di'enwaediad,  neu  o'r 
Cenedloedd  cristionogol,  ag  oedd  gydag  ef, 
yn  anwyl  iawn  ganddo  fel  cyd-weithwyr 
ffyddlawn,  ac  yn  danfon  eu  hanerch  brawdol 

at  y  Colossiaíd.  *  Y  cyntaf  o'r  rhai  hyn 
oedd  Epaphras,  un  o'r  Colossiaid  eu  hunam, 
gweinidog  yr  eglwys  yno,  ac  efallai  ei  syl- 
faenydd  ;  am  hyny  yr  oedd  yn  naturiol  iawn 
i'r  gwas  ífyddlawn  hwn  i  Grist,  ddanfon  eî 
anerch  caredicaf  atynt  fel  ei  hen  gyfeillion 
anwyl.  +  Nis  gallai  efe  y  pryd  hwn  lafurio 
yn  éu  plith,  am  ei  fod  yn  garcharor  yn 
Rhufain  ;  (Philem.  23,)  ond  yr  oedd  efe  yn 
wastad  yn  gweddío  drostyntmòr  daer,  felyir 
oedd  efe  hyd  yn  nod  yn  ymdrech,  ac  megys 
yn  dirboeni  ( agônizomenos)  gyda  Duw  yn 
eu  hachos  hwynt.  J  Gweddiai  ar  iddynt  gael 
eu  cadarnâu  a'u  sefydlu  yn  y  ffydd,  ar  idd- 
ynt  fod  yn  ddysgyblion  cywir  a  d'iysgog  i Grist,  ac  ar  iddynt  fod  yn  gyflawn  yn  yr 

wybodaeth  a'r  ymarferiad  o  holl  ewyllys 
Duw  ;  fel  y  byddent  yn  rnhob  peth  ac  yn 
mhob  modä,  yn  ei  ogoneddu  ef,  yn  mwynâu 
ei  gymdeithas,  ac  yn  gymmeradwy  yn  el olwg. 

1 3  Canys  yr  n  ydwyf  yn  dyst  iddo, 
fod  ganddo  zel  mawr  trosoch  chwi,| 
a'r  rhai  o  °  Laodicea,  a7r  rhai  o  Hiera-i 

polis. 

n  Rhuf.  10.  2.  2  Cor.  8.  3.  o  adn.  15,  16.  pen.  2.  1.1 
Dat.  I.  11.  a  3.  14-18. 

*  Gallai  yr  apostol  ei  hun  dystio,  ac  yrl 
oedd    yn   tystio  yn  ddifrifol  yma,    fod  gau[ 
Epaphras  fawr  gaiiad  at  y  Colossiaid,  mawri 
ofal  am  danynt,  a  mawr  zel  drostynt,  ar  idd-l 
ynt  gael  eu  cynnorthwyo  gan  Dduw,  i  sefylll 
yn  bertfaith  ac  yn  gyflawn  hyd  y  diwedd,yn 

nghwbl   o'i  ewyllys    sanctaidd  ef.    adn.  12. j 
t  Ac  nid  drostynt  hwy  yn  unig  yr  oedd  eil 
zcl  ef  ;  eithr  hefyd  dros  eu  dwy  eglwys  gym- 
mydogaethol    hwynt,  un   o  ba  rai  oedd  yn 

Laodicea,   dinas    agos    atynt,  Ja'r   llall  yn 
Hierapolis,  dinas  fawr  a  phoblog  yn  Phryg- 
ia,  ar  lan  yr  afon  Meander.     Ystyr  Hieral 
polis    yw    Dinas   sanctaidd ;  a    galwyd  h 

felly  meddant  o  herwydd  y  lli'aws  o  demlai 
i  eilunod  oedd  ynddi.   Dy  wed  rbai  fod  ffrŵd 
o  ddwfr  marwol  yn   dylifaw  o  agoriad  yn  m 
ddaear    yn    agos   yno ;    a   dywed   eraill  fo( 
tfynonau  o  rinwedd  meddygawl  yno  :  Ilync 
wyd    y   ddinas   gan    ddaear-gryn,  meddant 
yn  lled  fuan  wedi  planu  cristionogaeth  yno 
Elallai  i  Epaphras  fod  yn  offerynol  i  ffurfn 
ac  ymgeleddu  yr  eglwysi  yn  y  ddau  le  diw 
eddaf  yn  gystal  ag  yn  Colossa ;  am  hyny  y 
oedd  ganddo  fawr   gariad  atynt  a  gofal  an 
danynt. 



Annerchion I  THES.  I. neillduol. 

14  *  Y  mae  ̂ Luc  fy  physyg'wr 
,nwyl,?  \  a  Demas,  yn  eich  annerch. 

p  2  Tim.  4.  11.  Phile.  24.        q  2  Tim.  4.  10.  Phile.  24. 

*  Yr  oedd  Luc  wedibodyn  hiryngydym- 
tith  "  anwyl"  i  Paul,  mewn  teithiau,  mewn 
lafur,  ac  raewn  dyoddefiadau :  fcawsai  ei 

ldwyn  i  fynu  yn  "  physygwr,"  neu  feddyg  ; 
)a  un  a  ro<ides  efe  i  fynu  yr  alwedigaeth 
iiòno  yn  hollawl  nis  gwyddora,  ond  mae  yn 
imlwg  ei  fod  ef  yn  efengyiwr,  neu  bregeth- 
vr  yr  efengyl,  yn  yr  amryw  ddinasoedd  lle 
\j  teithiai :  gailasai  fod  yn  ddefnyddiol  iawn 
|/n  y  ddwy  alwedigaeth,  fel  raeddyg  corph  a 
ineddyg  enaid.  %  Gyda  Luc,  yr  oedd  Demas 
/n  danfon  ei  anerch  ;  am  yr  hwn  ar  ol  hyn 
:awn  hanes  go  waei.  2Tim.  4.  10. 

I  1 5  *  Anherch  wch  y  brody r  s  ydd  r  yn 
Laodicea,  +  a  Nymphas,  J  a?r  *eglwys 
ydd  yn  ei  dŷ  ef. 

r  Gwel  ar  o.  adu.  13.  s  Rhuf.  16.  5.  1  Cor.  16.  19. 
»hile.  2. 

*  Gwedi  anerch  y  Colossiaid  dros  eraill, 
ì/r  enwaediad  a'r  dienwaediad,  mae  yr  apos- 
ol  yma  yn  dymuno  arnynt  i  anerch  y  brod- 
t  yn  Laodicea,  drosto  ac  yn  ei  enw  ef  ei 
tun:  t  ac  hefyd  Nymphas ;  am  yr  hwn  nis 
rwyddom  fwy  nac  a  ddywedir  yma:  mae 
jjn  sicr  mai  rhyw  wr  nodedig  o  dduwiol 
jpedd  efe  yn  Laodicea;  J  ac  yn  cadw  ei  deu- 
u  mewn  trefn  mòr  dda  o  ran  crefydd,  fel  y 

|;ellid  ei  alw  yn  "  eglwys,"  neu  gymdeithas 
||>  ddynion  duwiol  "yn  ei  dý  ef,"  lle  yr  oedd 
Ouw  yn  cael  ei  addoli  yn  gyson :  neu  efallai 
\r  byddai    moddion  cyhoeddus    yn   cael    eu 
:adw  yn  ei  dŷ  ef,   fel  mewn  llawer  o  dai 
:refyddol  yn  ein  gwlad  ni. 

16  Ac  f  wedi  darllen  yr  epistol  hwn 
^yd  â  chwi,  perwch  ei  ddarllen  hefyd 
ix\  eglwys  y  Laodiceaid;  à  darllen  o 
ìonoch  chwithau  yr  un  o   Laodicea. 

t  1  Thes.  5.  27. 

*  Mae  yr  apostol  yn  erchi  darllen  yr  epis- 
ol  hwn  yn  eglwys  gyfagos  Laodicea,  o  her- 
vydd  ei  fod  yn  addas  er  addysg  cyífredin  ; 
ac  i  epistol  a  dderbynient  hwy  o  Laodicea 
;ael  ei  ddarllen  yn  gyhoeddus  yn  eu  plith 

iwythau.    Mae  yn  debyg  i'r  apostol  ysgrif- 

enu  at  y  Laodiceaid,  ond  nad  yw  yr  epistol 
hwnw  ddirn  ar  gael  yn  awr ;  oblegìd  nid  yw 
yr  holl  epistolau  a  ysgrifenodd  yr  apostol  ar 

gael,  rawy  na'rbanes  am  holl  eiriau  agweith- 
redoedd  yr  Arglwydd  Iesn.  Ioan  20.  30:  a 

21.  25.  Tybia  rhai  mai  eiluniad  (copy)  o'r 
epistol  at  yry  Ephesiaid  oedd  yr  epistol  "  o 
Laodicea :"  a  thybia  eraill  mai  Ilythyr  a 
ddanfonaâid  o  Laodicea  at  yr  apostol  ydoedd. 

1 7  *  A  dy wedwch  wrth  *  Archippus, 
*  f  Edrych  at  y  v  weinidogaeth  J  a 
dderbyniaist  yn  yr  Ar^lwydd,  ar  i  ti 
ei  2chyflawni  hi. «  Phile.  2.  *  Lef.  10.  3.  Num.  1S.  5.  2  Cron.  29.  11 . 

Ezec.  44.  23,  24.  Act.  20.  28.  1  Tim.  4.  16.  a  6.  11—14,  20. 
2Tim.  4.  1— í».  «Act.  1.  17.    a    14.23.    lCor.  4.  1,2. 
Eph.  4.  11.  1  Tim.  4.  14.  2  Tim.  1.  6.  a  2.  2.  z  2  Tim. 
4.  5. 

*  Pwy  oedd  Archippus  nis  gwyddom ; 
Esgob  Colossa,  rnedd  rhai ;  hen  weinidog 
methianllyd  yno,  medd  eraill;  gweinidog 
lled  ieuanc,  medd  eraill;  tyr  hwn  y  gwydd- 
ai  Paul  ei  fod  yn  dangos  arwyddion  o  ofn  a 
llwfrdra,  neu  ynte  o  ddiofalwch  yn  ei  wein- 

idogaeth,  am  hyny  mae  yn  peri  i'r  Colos- 
siaid  ei  rybuddio  ef,  i  edrych  at  ei  weinid- 
ogaeth,  i'w  chyflawni  hi  yn  ffyddlawn  a  di- 
wyd,  %  yn  ofn  Duw  yr  hwn  a  roddasai  y  wein- 
idogaeth  iddo.     Gwel  eto  ar  Philem.  2. 

1 8  *  Yr  annerch  a  â?m  llaw  i  Paul 
fy  hun.  6f  Cofiwch  fy  rhwymau. 
c  l  Gras  fyddo  gyd  â  chwi.     Amen. 

a  1  Cor.'l6.  21.    2  Thes.  3.  17.  &  2  Tim.  1.8.    Heb. 13.  3.  c  Gwel  ar  Rhnf.  16.  20,  24.  2  Cor.  13.  14.  1  Tim. 
6.  21.  2  Tim.  4.  22.  Heb.  13.  25. 

*  Mae  yr  apostol  yn  ysgrifenu  yr  anerch 
â'i  law  ei  hun  fel  arferol.  Gwel  ar  Rhuf.  16. 
21—23;  1  Cor.  16.  21—24;  2  Thes.  3.  17. 
t  Cofiwch  fy  rhwymau,  sef  fy  holl  flinderau, 

i  weddi'o  drosof,  i  ddàl  ar  fy  nghynghorion, 
ac  i  sefyll  yn  gadarn  eich  hunain  mewn  cy- 
ffelyb  flinderau.  |  Ac  yna  mae  yn  diweddn 
gan  ddymuno  i  ras  Duw  fod  gyda  hwy  oll. 
Amen  :  felly  y  byddo. 

%  At  y  Colossiaid  yr  ysgrifenwyd  o 

Rufain,  gyd  â  Tychicus  ac  üne- 
simus. 

Epistol  cyntaf  PAÜL  yr  Apostol  at  y  THESSALONIAID. 
PEN.  I. 

Mor  feddylgar  oedd  yr  apostol  am  danynt 
hwy  bob  amser. 

PAUL,  ••  a  Silfanus,  ôfa  Thimo- 

;'hëus,  cat  eglwys  y  d  %  Thessaloniaid, 

'  yn  ||  Nuw  Dad,  a'r  Arglwydd  Iesu 
ì Jrrist.    /  §  Gras  i  chwi  a  thangnefedd, 
>ddi  wrth  Dduw  ein  Tad,  a'r  Ar- 
!,dwydd  Iesu  Grist. 
|        a  Act.  15.  27,  32,  34,  40.    a  16.  19,  25,  29.     a  17.  4,  15. 

1S.  5     2  Cor    1.   19.    2  Thes.  1.1.1  Pedr  5.  12.        *  Act. 

ffc-i  i  ■•  17- 14'  ,5  a  ,8- 5- a  ,9- 22-  *  20-  4-  2  Cor-  i.  •• 
j  ml.  1.  1.  Col.  1..1.  1  Tim.  1.  2.  2  Tim.  1.  2.  Heb.   13.  23. 

rT  i*r«i   n0^1"  2    GaL  L  2  d  Act-  17'  í-9'  ».  13- 
!  G»l .1.22.  2Thes.  1.  1.  1  Iom  1.3.  Jud.  1.  /Gwélar 
;vhut.  l.  7.— Eph.  1.  2. 
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Tybir  mai  hwn  yw  y  cyntaf  o'r  holl  epis- 
tolau  a  ysgrifenodd  Paul,  yr  hyn  a  wnaeth, 
debygir,  tua  B.  A.  51,  neu  52;  a  chytunir 
yn  gyflfredin  iddo  ei  ddanfon,  nid  o  Athen, 
fel  y  dywed  yr  ol  ysgrifen,  eithr  o  Corinlh, 
yn  rahen  tua  blwyddyn  wedi  iddo  fod  yn 
Thessalonica  :  *  oblegid  ni  ddaeth  Silfanus, 
neu  Silas,  yr  hwn  a  enwir  gydag  ef  yma,ato 
ef  pan  ỳrwyd  ef  o  Thessaionica  a  Berea, 
hyd  wedi  ei  ddyfod  ef  i  Corinth  ;  tac  nid 
arosodd  Timothëus  gydagef  yn  Athen,  obleg- 
id  iddo  ei  ddanfon  ef  yn  ol  yn  fuan  i  Thes- 
salonica  :  (Gwel  pen.  3.  1 ;  Act.  17.  10—15  ; 
a  1S.  1—6 :)  felly  nis  gallai  yr  epistol  hwn 
gael  ei  ddanfon  o  Athen.  J  Ystyr  Thessalon- 
ica  yw  Buddugoliaeth  Thessalia  ;  ac  a  alwyd 
felly  er  cof  am  fuddugoliaeth  Philip  o  Ma- 
cedonia  ar  y  Thessaliaid,  meddant ;  Thermse 



Yr  arddelwad  dwyfol  afu  ar I  THES.  I. yr  efengyl  yn  Thessalonica. 

oedd  ei  henw  o'r  blnen,  a  hi  ydoedd  brif- 
ddinas  Macedonia.  Am  ddechreu  pregethu 
yr  efengyl  a  phhniad  yr  eglwys  yno,  gwel 
Act.  17.  1 — 10.  ||  Er  mai  paganiaid  aceilun- 

addolwyr  oeddynt  oll  o'r  blaen,  yr  oedd  yno 
yn  awr  eglwys  yn  Nuw  Dad,  sef  yr  ntiîg  wir 
Dduw,  a  chredinwyr  yn  yr  Arglwydd  Iesu 
Grist,  y  gwir  Fessiab.  §  Am  y  geiriau  hyn, 

sylwasom  arnynt  o'r  blaen,  ar  ddechreu  pob 
epistol :  gweìed  y  darllenydd  yno. 

2  *  Yr  ydym  yn  s  dîolch  i  Dduw 
yn  wastadol  drosoch  chwi  olî,  f  gan 
wneuthur  coíFa  am  danoch  yn  ein 
gweddíau. 

g  Gwe\  ar  Rhaf.  1.  8,  9.  a  6.  17.-1  Cor.  1.  4.  Eph.  1. 
15,  16.  Phil.  1.  3,  4.  Col.  1.3. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  a'i  frodyr  a  enwyd 
uchod,  yn  diolch  i  Dduw  yn  wastadol  dros 
holl  eglwys  y  Thessaloniaid;  ac  fel  byny  yn 
cydnabod,  pa  lwyddiant  bynag  a  fu  ar  yr 
efengyl  yn  eu  plith  hwynt,  mai  o  fenditb 

Duw  y  bu  hyny  trwy  eu  llafur  a'n  gweinid- 
ogaeth  hwy.  f  Yr  oeddynt  hefyd  yn  cofFa 
am  danynt  yn  eu  gweddîau  gwastadol ;  am 

i'r  hwn  a  ddechreuasai  y  gwaith  da  ynddynt ei  berfifeithio  ef  hyd  ddydd  Iesu  Grist. 

3  *  Gan  Agofio  yn  ddibaid  *waith 
eich  fiydd,  k  f  a  llafur  eich  cariad,*  Jac 
ymaros  eìch  gobaith  yn  ein  Harglwydd 

Iesu  Grist,  m  \\  ger  bron  Duw  a'n Tad ; Ä  pen.  3.  6.  2  Tira.  1.  3—5.  i  pen.  2.  13,  14.  Ioan  6. 
27—29.  Rhuf.  16.  26.  1  Cor.  15.  58.  Gal.  5.  6.  Heb.  4.  11. 
a  11.  7,  8,  17,  24—34.  Iaço  2.  17-26.  Dat  2.  19.  «Gen. 
29.  20.  Can.  8.  7.  Ioan  14.  15,  21—23.  a  15.  10.  a  21.  15—17. 
Rhuf.  16.  6.  I  Cor.  13.  4—7.  2  Cor.  5.  14,  15.  a  8.  7—9.  Gal. 
5.  13.  Phiie.  5-7.  Heb.  6.  10,  II.  ì  loan  3  18.  a  5.  3.  Dat. 
2.2—4.  /Rhuf.  2.  7.     a  5.  3— 5.     a  8.  24,  25.    a  12.  12. 
a  15.  13.  1  Cor.  13.  13.  Gal.  6.  9.  Heb.  6.  15.  a  10.  36.  Ia^o 
1.  3,  4.  a  5.  7,  8.  1  Ioan  3.  3.  Dat.  3.  10.  i».  Preg.  2.  26. 
Act.  3.  19.  a  10.  31.  2  Cor.  2.  17.  1  Tim.  2.  3.  Heb.  13.  21. 
1  Pedr3.  4.  1  Ioan  3.  21. 

*  Yr  oedd  y  Thessaloniaid  yn  proífesu 
ffydd  yn  Nghrist ;  ac  yr  oedd  eu  hufndd-dod 
parod  a  gweithgar  hwy  yn  proíì  mai  ffydd 
fywiol  a  gwisioneddol  ydoedd  ;  ac  ei  bod  yn 
gweithio  trwy  gariad^at  Grist,  ei  weinidog- 
ion,  ei  wirionedd,  a'i  achos  ef :  t  ac  yr  oedd 
yr  egwyddor  rymus  hon  o  "gariad,"  yn  eu 
cymhell  hwynt  i  lafnrio  yn  ymdrechgar,  yn 

mhob  peth  a  berthynai  i  achos  Crist  a'i  an- 
rhydedd,  ac  i' les  a  chysur  eu  brodyr.  JYr 
oeddynt  oll  yn  proffesu  gobaith  yn  addewid- 
ion  Duw;  ac  eu  bod  yn  dysgwyl  bywyd 
tragywyddol  feldawn  Duw  yn  Nghrist  Iesu  ; 
ac  yr  oedd  y  gobaith  bywiol  hwn  yn  eu 
gwneyd  yn  ymarhôus,  neu  yn  amyneddgar, 

ac  yn  dd'i'ysgog  a  dì'anwadal,  yn  eu  hymlyn- 
iad  wrtho  ef,  yn  nghanol  trallodion  ac  erled- 
igaelhau  :  ||  ac  yr  oedd  y  grasau  a'r  gweith- 
redoedd  hyn  ganddynt  megys  ger  bron  Duw 

hollwybodol,  a'u  Tad  nefol  a  chymmorlol  yn 
yr  Arglwydd  Iesu.  Neu  mae  rhai  yn  dèall 
ý  geiriau  olaf  hyn  fel  yn  perthyn  i  eiriau 
blaenaf  yr  adnod  ;  sef  bod  yr  apostol  yn 
cofio  yn  ddibaid  am  danynt  hwy,  eu  grasau 

a'u  gweithredoedd,  ger  bron  Duw  a'r  Tad. 
Gwaith  eich  jffydd,  &c,  dull  Hebrëaidd  o 
lefaru  ydyw  hyn,  am  ffydd  weithgar,  cariad 
Hafurus,  a  gobaith  ymarhôus :  a  gallesid  cyf- 

ieithu  y  geiriau  fel  hyny  yn  br'iodol  iawn, ebai  Doddridge. 

4  n  *  Gan  wybod,  frodyr  anwyl,  eich 
etholedigaeth  chwi  gan  Dduw. 
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n  adn.  3.  Rhuf  8.  28-30.  a  11.  5—7.  Eph.  1.  4.  Phil  1 
6,  7.  1  Pedr  I.  2.  2  Pedr  I.  10. 

*  Gwyddai  yrapostol  yn  ddiammheuol,  oddi 
ar  y  ffrwythau  amlwg  uchod,  mai  brodyr 
anwyl  iddo  oe  Id  y  Thessaloniaid ;  wedi  ea 
hethol  i  sancteiddrwydd  abywyd  tragywydd- 
ol  gan  Dduw  yn  Nghrist.  Nid  trwy  ddat- 
guddiad  digyfrwng  yr  oedd  efe  yn  gwybod 
hyn,  ond  wrth  y  ffrwythau ;  olrhain  yr 
effaith  yn  ol  at  yr  achos :  ac  nid  oes  yr  nn 
ffordd  arall  i  wybod  am  etholiad  neb  gan 
Dduw,  wrth  eu  ffrwythau  yr  adnabyddir 
hwynt. 

5  *  Oblegid  ni  bu  °  ein  hefengyl  ni 
tu  ag  attoch  mewn  p  gair  yn  unig, 
*  f  eithr  hefyd  mewn  nerth,  r  ac  yn  yr 
Yspryd  Glân,  s  ac  mewn  sicrwydd 
mawr ;  J  megis  y  gwyddoch  chwi  '  pa 
fath  rai  a  fuom  ni  yn  eich  plith,  u  er 
eich  mwyn  chwi. 

o  Rhuf.  2.  16.  2  Cor.  4.  3.  Gal.  1.  8—12.  a  2.  2.   2  The». 
2.  14.  2  Tim.  2.  8.        p  pen.  2    13.    1  Cor.   4.  20.    2  Cor.  î. 
6.         q  S*Jm  110   2,  3.    Marc  16.  20.    Act.  II.  21.   a  16.  14. 
Rhuf.  1.  16.  a  15.  18,  19.  1  Oor.  1.  24.  a  2.  4,  5.    Eph.  1.  17 

4,  5,  10.     a  3.  20.     Phil.  2.  13.    Iago  1.  16-18. 10.  44-46, 

I.  24 

—20.  a  2.  4,  5,  10.  a  3.  20.  Phil. 
lPedrl.3.  r  loau  16.  7— 15.    Act.  2. 

15—18.  1  Cor.  3.  16.  a  12.  7—11.    2  Cor.  6.  6.    Gal. 
2-5     a  5.  5,  22,  23.    Tit.  3.  5,  6.    Heb.  2.  4.    1  Pedr  1.  12. 

Col.  2.  2.    Heb.  6.  11,  18,  19.    a  10.  22.     2  Pedr  1.  10,  19. 
pen.2.  1-11.     Act.  20  18,  19,  33-35.    1  Cor.  2.  2-5.  a  4. 

9—13.  a  10    33.  2  Cor.  4.  1,  2.  a6.  3—10.  Puil   4.  9.  2Thw. 
1  Tim.  4.  12—16.  1  Pedr  5.  3.        u  1  Cor.  9.  19—23. 

2  Tim.  2.  10. 

*  Yr  oedd  meddyliau  hyderus   yr  apostol 
am  y  Thessaloniaid,  o  ran  eu  hetholedigaeth 
gan  Dduw,  yn  sylfaenedig  ar  yr  hyn  a  wel- 
sai  efe  ei  hun  :  oblegid  yr  efengyl,  yrhon  a 

bregethasai   efe  a'i   frodyr,    a  ddaeth  atynt 
hwy,  nid  mewn  gair  yn  unig  ;  nis  gadawydj 
hi  i'w  heffaith  naturiol  ei  hun  fel  Ilythyren 
farw,  neu  yn  unig  i  nerth  rhesymau  a  dar- 
bwylüadau  dynol  ar  eu   meddyliau   hwynt : 
yr    oedd    Ilaweroedd    wedi    ei    chlywed  hil 
felly,  y  rhai  er  hyny  oedd  yn   parâu  i  fywj 
mewn  eilun    addoliaeth   a    drygioni.     +  Ondf 
yr  oedd  wedi  dyfod  atynt  hwy  mewn  nerth, 
ac  yn  yr  Ysbryd  Glán  ;  neu  gyda  nerlh,  seil 

gyda'r  Ysbryd  Glân.  Nid  gwyrthiau  yn  unifii 
a  feddylir  wrth  y   nerth    hyn  ;  oblagid  gwel 
odd  llaweroedd  wyrthiau,  ac  a  barâsant  yrl 
anghredinwyr  er   hyny:  ond  wrth  y  nerti 
yma  y  meddylir,  gaSlu    dwyfol    yr    Ysbryc 

Glân,  yn  cyd-fyned  â'r  efengyl,  ac  yn  crëi 
y    fatb    lawn    ddarbwylliad    o'i    natur 
phwysfawrogrwydd  hi,  a'r  faih  sicrwrydd  (I 
ffydd  a  gobaith,  ac  a  lwyr  dueddodd  y  Thes 
saloniaid  i'w  chofleidio  a'i  phroffesu  hi,  doef 

ddelai  iddynt.  Daoth  yr  elengyl  atyn 
fel  llong  dàn  ei  Hawn  hwyliau,  yn  cael  e 
dwyn  gan  lawn  ddwfr  a  gwynt  teg;  ac  fell; 

yn  myned  dros  bob  rhwystraui'r  porthladd 
dywcdir  fod  cyffelybiaeth  felly  yn  y  geiriau 
t  Gwyddai  y  Thessìloniaid,  ac  yr  oeddynj 
wedi  sylwi,  pa  fath  ddynion  a  fuasai  pregetlj 
wyr  cristionogaeth  yn  eu  plith  hwynt  er  e 
mwyn  ;  gwelsent  eu  hamynedd,  eu  hunarl 
ymwadiad,  eu  diwydrwydd,  eu  zel,  e 
sancteiddrwydd,  a'u  cariad ;  a  gwelsent  p 

fodd  y  llafuriasent  hwy  â'u  dwylaw  eu  hur ain  am  eu  cynnaliaeth,  fel  na  byddent  yi 
bwys  ar  yr  eglwys  ;  ac  yr  oedd  hyn  yn  t» 
eddu  y  dychweledigion  i  wrando  eu  hathrav 
iaeth  hwynt:  felly,yr  oeddynt  ynymddwy 
fel  hyn  er  eu  mwynhwynt,  sef  er  eu  henm 
a'u  hachub  hwynt. 



Tr'òedigaeth  y 
I  THES.  I. Theesaloniaid, 

6  *  A  *  chwi  a  aethoch  yn  ddilyn- 

jyyr  i  ni,  fac  i'r  Arglwydd,  J  wedi 
derbyn  y  gair  mewn  gorthrymder 

nawr,  a  \\  gyd  â  llawenydd  yr  Ysbryd 
jlân  : 

x  pen.  2.  14.  1  Co».  4.  16.  a  11.  1.   Phil.  3.  17.  2  Tbes. 
9.        y  Mat.  16.  24.    IoanS.  12.   a  13.  13-15.    Eph.  5.  1. 
Peár  3.  13.  3  loan  II.        *  peo.  2.  13,  14.  a  3.2-4.  Hos. 
14.    Maro  10.  29,  30.    Act.  17.  5.    2  Oor.  8.  1,  2.    2  Thes. 
4.  a  loan  14.  16-18.  Act.  5.  41.  a  9.  31.  Rhuf.  5.  3— 

í.  18.  16-18.  a  15.  13.  Gal.  5.  22.  Heb.  10.  34.  1  Pedr 
.  6,  8. 

*  Yr  oedd  Paul  a'i  gyd-Iafurwyr  nid  yn 
nig  yn  ymddangos  yn  ddynion  sanctaidd  i 
raill;  ond  yr  oeddyntfelly  yn  amlwgmewn 
wirionedd,  yn  mhlith  eu  cyfeilîion  agosaf : 
c  fel  hyny  ennillwyd  y  Thessaloniaid  i  ym- 
no  â'r  gweision  dirmygedig  hyn  i'r  Gwar- 
dwr  croeshoeliedig.  Aethant  yn  ddylynwyr 
ddynt  ;  ymgyssylltasant  â  hwy  mewn  addol- 
ìd  dwyfol ;  canlynasant  eu  hesampl  hwynt ; 
â  thrwy  wneuthur  felly,  aethant  yn  ddylyn- 

vyv  i'r  -árglwydd  Iesu  ei  hun,  yr  hwn  oedd 
r  unig  esampl  berffaith  i'r  apostolion  a 
wythau.    %  Hwy  a  dderbyniasent  y  gair  yn 

calonau,  yn  nghanol  gorthrymderau  mawr- 
3n  yn  eu  hamgylchiadau,  acoddi  wrth  erlid- 

pyr  :  ||  eto  hwy  a'i  derbyniasent  gyda  lla- 
?enydd  yn  yr  Ysbryd  Glân;  ac  yr  oedd 
anddynt  y  fath  lawenydd  yn  barâus,  ag 

edd  yn  ddigon  i'w  cynnal  yn  eu  holl  or- 
brymder,  ac  yn  ddigon  o  dâl  am  y  cwbl  oll. 

7  *  Hyd  onid  aethoch  yn  b  siampl- 
M  i'r  rhai  oll  sydd  yn  credu  c  ym  Ma- 
edonia  ac  yn  Achaia. 

b  pen.  4.  10.  1  Tim.  4.  12.  Tit.  2.  7.  1  Pedr  5.  3. 
ada.  8.  Act.  16.  12.  a  17.  13.  a  18.  1.  2  Cor.  1.  I.  a  9.  2 
11.9,10. 

*  Fel  hyn  yr  oedd  y  Thessaloniaid  wedi 
nyned  yn  esamplau,  nid  yn  unig  i'w  cym- 
nydogion  paganaidd  ac  eilun-addolgar ;  ond 
iefyd  i'r  rhaí  oll  oedd  yn  credu  yn  mharthau 
raill  Macedonia,  ac  yn  Ackaia.  Peth  mawr 
chanmoladwy  iawn  yw,  bod  eglwys  yn  e- 
ampl  o  ddaioni  a  rhinwedd  i  eglwysi  eraill; 
c  y  mae  ambell  un  felly  eto,  fel  yr  oedd 
glwys  y  Thessalonraid  yn  y  dyddiau  hyny  : 
lâ  y  gwnawn  ddynwared  yr  eglwysi  gorau 

'r  cristionogion  goran,  yn  y  pethau  gorau. 

8  *  Canys  d  oddi  wrthych  chwi  y 
íeiniodd  gair  yr  Arglwyddnid  yn  un- 
g  ym  Macedonia  ac  yn  Achaia,  fond 
ym  mhob  man  hefyd  eich  fiydd  chwi 
r/Dduw  a  aeth  ar  led,  fel  nad  rhaid 

,  ni  ddywedyd  dim. 
á I  Ea.  2.  3.  a62.  7.  a  66.  19.  Rhuf.  10.  14-18.  1  Cor 

U.36.  2Thes.  3.  1.  Dat.  14.6.  a22.  17.  e  Rhuf.  1.8 
l  Ioan  12.       /  Ex.  18.  19.  2  Cor.  3.  4. 

*  Taenwyd  yr  efengyl  yn  fuan  o  Thessalon- 
<*,  trwy  ardaloedd  Macedonia  ac  Achaia, 
fallai  gan  ddynion  a  aethent  allan  o  Thes- 
alonica  i'r  perwyl  hwnw.  f  Yn  mhob  màn 
efyd,  lle  y  teithiai  yr  apostol,  yr  oedd  sôn 
mdröedigaeth  ac  ymarweddiad  da  y  Thes- 
aloniaid    wedi  cyrhaedd   yno  o'i  flaen  ef; rrhai  a  ddenent  ato  ef  i  Corinth  o  fanao 
ra1"'  y  oeddynt  yn  dywedyd  yr  nn  peth, 
M  nad  oedd  raid  iddo  ef  ei  hun  ddywedyd 
»m.  Fel  hyn,  drwy  yr  hanes  canmoladwy 
m  danynt,  yr  oedd  y  Thessaloniaid  wedi 
iyned    yn    esamplau   i'r    holl    eglwysi    yn 
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mhell  ac  yn  agos.  Nis  gellir  ystyried  eglwys 
Thessalonica  fel  marn  eylwys  Macedonla  ac 
Achaía,  lle  y  gwnaed  y  dychweledigion 
cyntaft  ac  o  ba  le  y  cyhoeddwyd  yr  efengyl 
gyntaf  yn  y  e;wledydd  hyny  ;  fel  yr  oedd 
eglwys  Jerusalem  yn  fam-eglwyâ  yr  Iuddew- 
on,  ac  eglwys  Antiochia  yn  fam-eglwys  y 
Cenedloedd  :  oblegid  y  pregethwyd  yr  ef- 

engyl,  a  dychwelwyd  rhai  i'r  ffydd,  yn 
Philippi  yn  Macedonia,  cyn  gwneyd  byny 
yn  Thessalonica,  fel  mae  yn  amlwg  yn  Act. 
pen.  16.  a  17.  Ond  aeth  yr  efengyl  allan  o 
Thessalonica  gydag  amlygrwydd  mwy  eglur, 

canmoliadol,  a  chynimeradwyawl,  o'i  hardd- 
erchawgrwydd  a'i  nerth,  o  herwydd  ei  he- 
ffeithiau  tra  rhyfeddol  ar  y  Thessaloniaid,  fel 

yr  oedd  yn  ymddangos  yn  en  buchedd  a'n 
hymarweddiad  anghreifftiol  a  sanctaidd 
hwynt. 

9  *  Canys  y  maent  hwy  yn  myn- 
egi  am  danom  ni  z  pa  ryw  ddyfodiad 
i  mewn  a  gawsom  ni  attoch  chwi,  h  f  a 
pha  fodd  y  troisoch  at  Ddnw  oddi 
wrth  eilunod,  i  wasanaethu  y  *bywiol 
a'r  gwir  Dduw ; 

g  adn.  5,  6.  pea.  2.  1, 13.  A  Es.  2.  17—21.  Jer.  U- 
19.  Zeph.  2  11.  Zec.  8.  20—23.  Mal.  1.  11.  Act.  14.  15. 
a  26.  17,  18.  lCor.  12.  2.  Gal.  4.  8,  9.  i  Deut.  5.  26. 
I  Sam.  17.  26,  36.  Salm  42.  2.  a  84.  2.  Eâ.  37.  4,  17. 
Jer.  10.  10.  Dan.  6.  26.  Ho».  1.  10.  Rhuí.  9.  26.  2  Cor.  6. 
16,  17.  1  Tim.  4.  10.  Heb.  12.  22.  Dat.  7.  2. 

*  Yn  mhob  man  lle  teithiai  yr  apostol,cyf- 
arfyddai  â  dynion,  neu  efe  a  glywai  am  ddyn- 
ion,  a  sonient  mewn  syndod  a  llawenydd, 

am  y  dyfodiad  i  mewn,  a'r  derbyniad  a  gaWa- 
ai  efe  a'i  frodyr,  gyda'r  efengyl,  yn  mhlith 
y  Thessaloniaid  :  t  a  pha  fodd  y  troisid  hwy 
drwy  yr  efengyl,  at  Dduw  oddi  wrtb  eilunod, 
(un  ai  dynion  meirwon,  bodan  dychymmygol, 
nen  ysbrydion  drwg,)  i  wasanaethu  y  bywiol 

a'r  gwir  Dduw,  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  yr 
hwn  hefyd  sydd  Dduw  yn  gystal  â'r  Tad,  ac 
yn  un  hanfod  â'r  Tad,  ac  â'r  Ysbryd  Glân. 
Bywiol  Dduw,  mewn  cyferbyniad  i'w  duw- 
iau  meìrwon  o'r  blaen ;  a  gwir  Dduw,  mewn 
cyferbyniad  i'w  duwiau*#aw  o'r  blacn  ;  troi bendithio!  oedd  y  troi  hwn  ! 

10  *  Ac  i  Addisgwyl  am  ei  Fab  ef 
o'r  nefoedd,  ̂ fyr  hwn  a  gyfododd 
efe  o  feirw,  m  sef  Iesu,  J  yr  hwn  a'n 
gwaredodd  ni  oddi  wrth  y  n  digofaint 
sydd  aV  ddyfod. 

k  pen.  4.  16,  17.    Gen.  49.  18.    Job  19.  25—27.   Es.  25. 
8.  9.  Luc  2.  25.  Act.  1.  II.  a  3.  21.  Rhuf.  8.  23—25.  1  Cor. 
1.  7.  Phi!    S.  20.  2  Thes.  1.  7.  2  Tia.  4.  1.  Tit.  2.  13.  Heb. 
9.  28  2  Pedr  3.  12,  14.  Ddt.  I.  7.  /  Act.  2.  24.  a  3.  15. 
a  4.  :0.  a  5  30,  31.  a  10.  40,  41.  a  17.  31.  Rhuf.  1.4.  a  4. 
25.  a  8.  34.  1  Cor.  15.  4—21.  Col.  1.  18.  1  Pe<ìr  1.  3,  21. 
a  3.  18.  Dat.  1.  1S.        m  pen.  5.  9.    Mat.  1.  21.    Rhuf.  5.  9, 
10.  Gal.  3.  13.  I  Pedr  2.  21.  n  Mat.  3.  7.  Luc  3.  7. Heb.  10.  27. 

*  Tröwyd  hwynt  hefyd  i  ddisgwyl  am  Fab 
Duw,  Iesu  Grist  y  Gwaredwr  a'r  Barnwr 
mawr,  i  ddyf'od  o'r  nefoedd  i  gyfodi  ymeirw 
ac  i  farnu  y  byd :  i  ddisgwyi  ain  ei  ddyfod- 
iad  ef  mewn  gobaith  grediniol  ac  amynedd- 
gar,  mewn  ymbarotôad  diwyd,  ac  mewn 
cydwybodoldeb  cyffredinol  yn  mhob  peth. 
Dyfodiad  cyntaf  Crist  oedd  dysgwyliad 

eglwys  yr  Hen  Destament,  a'i  ail  ddyfodiad 
ef  yw  dysgwyliad  eglwys  y  Testament  New- 
ydd,  gan  wybod,  pan  ymddangoso  efe,  y 
caiff  hithau  hefyd  ymddango*  gydag  ef  mewn 



Purdeb  yr  athrawiaeth I  THES.  II. a  breyethwyd  iddynt. 

gogoniant.  f  Gwyddai  y  Thessaloniaid  oddi 

ar  dystiolaeth  sicr  a  d'íammheuol  yr  apostol, ddarfod  i  Dduw  gyfodi  ei  Fab  Iesu  o  feirw, 

ac  iddo  ei  dderchafu  ef  i'r  orsedd  gyfryngol, 
i  deyrnasu  ar  ei  ddeheulaw,  hyd  oni  osodai 

ei  holl  elynion  dan  ei  draed  ef :  Ja'r  lesu 
hwn  gan  hyny  oeddynt  yn  ddysgwyl  am 
dano,  fel  eu  Gwaredwr  mawr  oddi  wrth  y 
digofaint  oedd  ar  ddyfod.  Yr  oedd  íuddew- 
on  a  Chenedloedd  wrth  natur  yn  agored  i'r 
digofaint  hwn  yn  gyfiawn  am  eu  pechodau  ; 
a  thàn  y  digofaint  hwn  buasai  raid  iddynt 
fod  yn  golledig  byth,  oni  buasai  i  Fab  Duw 
ymgnawdoli,  cyflawni  ei  ufudd-dod  machniol 
i'r  ddedrìf,  rhoi  ei  einioes  i  lawr  yn  aberth 
dros  bechod,  cyfodio'r  bedd  fel  blaen-ffrwyth 
yr  adgyfodiad,  esgyn  i'r  nef  fel  Eiriolwr 
dros  y  troseddwyr,  danfon  ei  efengyl  i  alw 
pechaduriaid  i  dderbyn  iachawrìwriaeth,  a 
danfon  ei  Ysbryd  nerthol  gyda  hi,  i  orchfygu 
gwrthwynebiad  balch  a  chnawdoleu  calonau 
hwynt.  Fel  hyn  y  gwaredodd  efe  y  credin- 
wyr  oddi  wrth  ddigofaint  haeddedigol  Duw, 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod,  ac  i  ddyfod  byth,  ar 
bechaduriaid  digred  ac  anedifeiriol.  Yr  oedd 
troedigaeth  y  Thessaloniaid  at  Dduw  yn 

dystiolaeth  sicr  o'r  waredigaeth  hon,  a  chan 
fod  yr  ernes  a'r  gwystl  hyn  o  iachawdwr- 
iaeth  yn  y  diwedd  ganddynt ;  yr  oeddynt  yn 
dysgwyl  mewn  gobaith  gorfoleddus  am  yr 
amser  pwysig  hwnw,  pryd  y  perffeithir  ded- 
wyddwch  yr  holl  saint,  ac  y  Uwyr  ddinystrir 
yr  holl  rai  aunuwiol. 

PEN.  II. 

Pafodd  y  daeth  ac  y  preyethwyd  yr  efengyl 
Vr  Thessaloniaid. 

OANYS  chwi  eich  hunain  a  wydd- 

och,  frodyr,  a  ein  dyfodiad  ni  i  mewn 
attoch  ,  ̂fnadoferfa  : 

O  adn.  13.  pen.  1.8— 10.  2  Thes.  3.  1.  b  pen.  3.  5. 
Job  39.  16.  Salm  73.  13.  a  127.  1.  Es.  49.  4.  a  65.  23.  Hab. 
2.  13.  1  Cor.  15.  2,  10,  58.  2  Cor.  6.  1.  Gal.  2.  2.  a  4.  11. 
Pbil.  2.  16. 

*  Gwyrìrìai  y  Thessaloniairì  yn  dda,  na 
ddaethai  yr  apostol  a'i  frodyr  ddim  atynt 
hwy  t  â  chwedlau  gweigion,  neu  mewn 
modd  ofer  ac  aneffeithiol  gyda  gwirionedd 
yr  efengyl  :  eitiir  hwy  a  wyddent  yn  sicr 
mai  tystiolaethgywir,  ac  nid  chwedl  ddisylw- 
edd,  oedd  yr  hyn  a  adroddasid  yn  mhob  màn 
am  danynt  hwy  :  a  thrwy  brawf  allanol 
gwyrthiau,  ac  effaith  dumewnol  gras  Duw, 
gwnaed  eu  dyfodiad  hwy  yn  llwyddiannus 
ac  effeithiol  yn  Thessalonica. 

2  *  Eithr  wedi  i  ni  ddíoddef  o'r 
blaen, c  a  chael  ammharch,  fel  y  gwy  dd- 
och  chwi,  yn  Philippi,  f  ni  a  fuom 
d  hŷf  yn  ein  Duw  i  lafaru  wrthych 
chwi  efengyl  Duw  e\  trwy  fawr  ym- drech. 

a  14.  3.     Eph.  tì    19,  20.         e  Act.  6.  9,  10.    a  15.  1,2 
2-9,  17.  a  19.  8.  Phil.  1.  27-30.  Col.  2.   1.  Jud.  3. 

*  Oblegid  wedi  iddo  ef  a'i  gymdeithion 
gael  eu  cyfarwyddo  trwy  ddatguddiad  digyf- 
rwng  i  fyned  i  Macedonia;  (Act.  16.  9,  10.) 
nid  ymollyngasant  i  ofnau  digalonus,  hyd  yn 
nod  pan  rìdyoddefasant  y  rìriniaeth  fwyaf 
dost,   gwarthus,    a  drygionus   yn    Philippi: 
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teithr  can  gynted  ag  y  rhyddâwydhwy  yno,l 
hwy  a  ddaethant  i  Thessalonica,  ac  a  fuontl 
yn  hyf,  mewn  ymddybyniad  ar  Dduw,  ac  o| 
sel  dros  ei  ogoniant  ef,  i  bregethu  yr  efengyl 
yr  oedd  Ef  yn  Awdwr  o  hóui.  X  Ilyn  a  wn- 
aethant  trwy  fawrymdrech  ;  gyda  mawrddif- 
rifwch  ysbryd,  a  rìymuniarìau  cryfion  i  wn- 
euthur  rìaioni ;  a  chyda'r  dyfal-bara  mwyaf 
di'ysgog,  yn  wyneb  gwrthwynebiadau  yr Iuddewon,  y  dadleuon  oedrìynt  yn  orfod 

rìdàl  âhwynt,  a'r  erledigaethau  tost  oeddynt 
yn  orfo  1  eu  dyorìrìef. 

3  *  Canys  -^ein  cyngor  ni  f  nid 
oedd  o  hudoiiaeth,  %  nac  o  aflendid. 

||  nac  mewn  twyll : 
^adn.  5,  B,  11.    pen.  4.  1,  2.    Nnm.  16.  15. 

3.  Act.  20.  33.  34.  2  Cor.  2.  17.  a  4.  2,   5.  a  7.  10.    a  II.  13 
a  12.  16 — 13 .  2  Psdr  I.  16. 

*  Canys  eu  gweinirìogaeth  hwy  i'r  Thes 
saloniaid,  pa  un  bynig  ai  athrawiaeth,  cyng 
hor  i  drìyledàwydd,  nen  ercysur  (paraMêsìs 
dan  drallorìion  yn  achos  Crist;  f  nid  oedd  yi 

gynnwysedig  mevfo  gau-athrawiaeth  fel  y 
eiddo  y  gau-athrawon,  i'w  hudo  hwy  ar  gy 
feiliorni ;  eithr  efengyl  bur  a  rìilwgr  ydoedd 
JNid  oedrìynt  ychwaith  yu  rìysgu  neb  rhyv 
egwyddorion  ag  oedrì  yn  arwain  i  arlendii 
penrhyrìd  :  on'ì  pethan  oerìrì  yn  arwain  i  boi 
sancteiddrwyrìd  a  phurdeb,  mewn  calon  a 
ymarweddiarì.  |j  Nid  oerìd  eu  gweinidogaet 
ychwaith  mewn  twyll;  mewn  hòniadau  rhaj 
riihiol  i  sancteiddrwydd,  duwioldeb,  a  zU 
nac  mewn  rhith  o  gariad  atynthwy  i  ddwy 
yn  mlaen  amcanion  twyllodrus  er  mantei 
ion  bydol;ondyr  oedrì  eu  holl  lafur  hw 
yn  cael  ei  wneyrì  mewn  cywirdeb  calon  « 
gogoniant  Duw,  ac  er  lles  eueidiau  y  The 
saloniiìid  :  fel  hyny  nirì  otdd  dim  hudoliaet 
nac  afienrìid  yn  y  pethau  a  bregethent ;  c 
rìim  twyll  na  hunan-ymgais  rhagrithiol  yn 
rìull  neu  yr  amcan  o  bregethu. 

4  *  Eithr  megis  s  y'n  cyfrifwydi 
gan  Dduw  h  yn  addas  i  ymddirie 
i  ni  am  yrefengyl,  f  felly  yr  ydym y 
llefaru  ;  *  %  nid  megis  yn  rhyngu  bod 
i  ddynion, h  ond  i  Dduw,yr  hwn  syd 
yn  profi  ein  calonnau  ni. 

g  1  Cor.  7.  25.    E|)h/3.  8.     1  Tim.  1.  12,  13. 
12.  42.  a  1G.  11.  1  Cor.  4.  I,  2.  a  9.  17.  Gal.  2.  7.  1  Tim. 
II.  a  6.  20.  2  Tim.  1 .  14.  a  2.  2.  Tit.  1.3.     »1  Cor.  2.  4, 
■l  Cor.  4.  2.    a  5.  M,  16,    Gal.  1.   10.     Eph.  6.  6.     Col.  3. 
k  Num.  27.  16      1  Bren.  8.  39.      1  Croo.  29.  17.     Salm 
a   17.  3.  a  41.  21.  a  139.  I.  2    Diar.   17.  3.  Jer.  17.  10. 
19.      loan  2.  24,  25.    a    21.    17.      Rhuf.  8.  27.      Heb.  4 Dat.  2.  23. 

*  I'r  gwrthwyneb  yr  oedd  ganrìdynt  ii\ 
y  sicrwydrì  Ilawnaf  o  wirionedd,  awdurdj 
drìwyfol,  ac  arrìrìerchawgrwydrì  yr  athraj 
iaeth'a  bregethent ;  ac  yr  oeddynt  yn  B 
yn  eu  cydwyborìau  o'r  unionrìeb,  y  Purí\ 
a'r  cywiirìeb  mwyaf,  yn  eu  hymrìrechiac 
i'w  phregethu  hi :  oblegid  fel  y  cymmer 
wywyrì  hwy  gan  Drìuw  ei  hunan,  ac  yr  y 
drìirierìwyrì  irìdynt  ganddo  efam  yr  efeng 

+  felly  yr  oeddynt  yn  ei  phregethu  g>'d 
dymuniad  mwyaf  gonest  a  chywir  o  ryi 
ei  fodd  ef  a  chael  eu  cymmeradwyo  gand' 
gan  wybod  y  chwiliai  ac  y  profai  efe  rne 

trwy  rìâu,  fwriadau  rìirgelaf  pob  calon  d  ■ X  Nid  oeddynt  yn  wir  wedi  ceisio  rhyi| 
bodrì  clynion  o  gwbl,  er  mwyn  eu  II 
mwythder,  eu   helw,  eu   parch,  neu  eu  «IJ: 
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;usdra  en  hunain  ;  nac  raewn  un  modd  ond 
.1  y  byddai  yn  tueddu  atadeiladaethdynion. 

5  *  Oblegid  ni  fuom  ni  uu  amser 
fiewn  'ymadrodd  gwenhieithus,  ffel 
gwyddoch  chwi,  \  nac  mewn  m  rhith 

[ybydd-dod  ;  n  \\  Duw  yn  dyst  : F/Jobl7.5.    a  32    21,22.     Salm  12.  2,  3.    Diar.  20.  19 
126   28    a  28.  23    a  29.  5.  Es.  30.  10.  Mat.  22.  16.  2  Pedr2 

m  Es.  56.  II    Jer.  6.   13.   a  8    10.    Mica  3,  5.    Mal.  1. 
Mat.  23.  14.  Act.  20.  33.  Rliuf.  16.   18.  2  Ccr.  4.  2.    a  7. 
12    17.  1  Tim.  3.  3,  8    Tit.  1.7.1  Pedr  5.  2.  2  Pedr  2. 

î-i,  15.    Jud.   11.    Dal.  18.  12,  13.        n  Gwel  ar  Rhuf.  1. 
«9.  l.-Gal.  1.  20. 

•  Wrth  ymdrin  â  dynion  yn  eu  gweinid- 

gaeth  a'u  hymddiddanion,  ni  buont  hwy  un 
raser  yn  euog  o  arfer  ymadrodd  gwêìiiaeth- 
s  i  ennill  parch  gyda  hwynt,  trwy  eu  rhith 
•mmol  hwynt,trwy  beri  iddynt  gau-obeithio 
m  iachawdwriaeth  mewn  gyrfa  o  bechod, 
oedifeirwch,  ac  anghrediniaeth  ;  neu  arsail 

u  nerth  a'n  cyfiawnder  eu  hunain  :  tgwydd- 
y  Thessaloniaid  hyny  yn  dda  iawn,  wrth 

r  hyn  a  glywsent  ac  a  welsent  pan  oeddynt 
n  eu  plith  hwy.  J  Ni  buont  yn  euog  o 
isgo  mantell,  neu  rith  gau  o  grefydd 
rwaith,  i  orchuddio,  a  gosod  lliw  teg  ar 
vriadau  dirgelaidd  o  wneyd  elw  a  mantais 
ddynion,  fel  y  gan-athrawon  hyny,  y  rhai 
leutn  cybydddod,  trwy  chwedlau  gwneuth- 
r,  a  wnaent  farsiandiaeth  o'u  gwrandaw- 
yr,  2  Pedr  2.  3.  ||  Na,  gallai  yr  apostol  a'i 
odyr  yn  y  modd  mwyaf  difrifol,  alw  Duw, 
awiliwr  y  calonau,  yn  dyst  ar  wirionedd 
yn  yma.  Yr  oedd  y  Thessaloniaid  yn  dyst 

>n  o'r  peth  cyntaf,  a  Duw  yn  dyst  o'r  ail  ; 
hwythan  yn  ddi'argyhoedd  o'r  pethau  uch 
i  yo  wyneb  dynion  a  Duw. 

C  °  *  Nac  yn  ceisîo  moliant  gan 
dynion,  na  chennych  chwi,  na  chan 
iraill;flle  y^gallasem  ̂ bwyso  ar- 
och,  rfel  apostolion  Crist. 
oEsth.  1.  4.  a5.  11.  Diar.  25.  27.  Dan.  4.  30.  Ioan  5.41, 
»7.18.    al2.43.    Gal.  5.  26.     a  6.  13.     1  Tira.  5.  17. 

adn.  9.  1  Cor.  9.  12—18.   2  Cor.  10    1,  2,  10,  II.    a  13    10. 
;2  Cor.  11.  9.      a  12.  13,  14.     2  Thes.  3.  8,  9.  r\  Cor. 
4-6. 

Ni  buont  erioed  ychwaith  yn  awyddusam 
ag-ogoniant,  nac  yn  ceisio  yr  anrhydedd 
ydd  yn  dyfod  oddi  wrth  ddynion  yn  unig ; 
n  ol  esampl  y  rhai  hyny  oedd  yn  dylyn 

tmra.u  yr  ysgrifenyrìdion  a'r  Phariseaid, 
>an  5.  44  a  12  43.  Ni  ddarfu  iddynt  hwy 
rioed  ddyfeisio,  bwriadu,  na  cheisio  cael  eu 

lawrygu,  eu  hanrhydeddu,  a'u  canmol,  tra 
r  oeddynt  yn  mhlith  y  Thessaloniaid,  nac 
n  mhlith  neb  eraill,  lle  y  buasent  yn  gwein- 
logaethu  iddynt.  t  Ni  ddarfu  iddynt  hwÿ 
|rioed  ryfygu  arfer  tôn  uchel  o  awdurdod  ar 

j  Thessaloniaid,  na  hòni  eu  hawl  i'r  anrhyd- 
td  o  gynnaliaeth  ar  eu  traul  hwynt;  rhag  y 

l'biai  y  buasai  hyny  yn  faich  gorthrwm  ar- 
tynt,  er  y  gallasent  hwy  yn  gyfiawn  fynu 
p  cynnaliaeth,  fel  apostoîion  Crist,  ac  íel 
,vteision  wedi  eu  danfon  allan  ganddo  ef,  yr 
vvn  a  ddywedodd,  "  Teilwng  ywi'r  gweith- 
vr  ei  gyflog"  Luc.  10.  7.  Gwel  hefyd  y 
lwadau  ar  1  Cor.  pen.  ix.  Gan  fod  cynnal- 

<ieth  yn  rhan  o'r  parch  sydd  i'w  roddi  i 
leinidogion  yr  efengyl,  (gwel  eto  ar  1  Tim. 
j  17.  18.)  mae  yn  debyg  fod  hyny  yn  gyn- 
jwysedig  yn  y  moliant,  yr  hwn  ni  cheisiodd 
•  apostol  gan  y  Thessaloniaid,  na  chan 
jaiH,  er   fod   y   gair  a   ddefnyddir  yma  yn 
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wahanol :  oblegid  mae  y  chwanegiad,  lle  y 
yallasem  bwyso  arnoch,  yn  ein  harwain  yn 
oatnriol  i  feddwl  hyny  ;  sef  iddo  efymwrth- 
od  â'r  rhan  hyn  o'r  moliant,  neu  gynnaliaeth, 
yr  hwn  a  aliasai  yn  gyfiawn  ei  ofyn  a'i 

gymmeryd. 7  *  Eithr  *  ni  a  fuom  addfwyn  yn 
eich  mysg  chwi,  '  f  megis  mammaeth 
yn  maethu  ei  phlant. 

s  Gen.  33.  13,  14.  Es.  40.  11.  Ez.  34.  14—16.  Mat.  11. 
29,  30.  Ioan  21.  15—17.  1  Cor.  1.  3.  a  9.  22.  2  Cor.  10.  1. 
a  13.  4.  Gal.  5.  22,  23.  2  Tim.  2.  24,  25.  Iago  3.  17.      t  adn. 
11.  Nnm.  11.  12.  Es.  49.  23.  a  66.  13.  Act.  13.  18. 

*  Ond  yn  y  gwrthwyneb  i  geisio  moliant 
a  chynnaliaeth  gan  y  Thessaloniaid,  yr  oedd- 
ynt  hwy  wedi  ymddwyn  gyda  pliob  gostyng- 
eiddrwydd  meddwl,  gwylder,  llarieidd  dra, 

ac  addfwynder  yn  eu  mysg  hwynt;  achyda'r 
fath  hunan-ymwadiad,  ag  oedd  yn  dangos 

orau  eu  gof^l  rhien'iawl  hwynt  am  eu  mater 
a'u  lles  ysbrydol  hwy.  t  lë,  buont  yn  eu 
mysg  fel  mam  dirion  a  serchiadol,  yn  rhoddi 

sugn  i'w  hanwyi  bîant,  yn  eu  maethu  hwynt 
yn  ei  mynwes,  yn  cyd-ddwyn  yn  dyner  â'u 
gwendid  a'u  hanhyweithdra  hwynt,  ac  yn 
gwneyd  pob  peth  a  allo  hi  gyda  phleser,  er 
eu  daioni,  eu  lles,  a'u  cysur  hwynt :  felly  y 
buont  hwythau  yn  mysg  y  Thessaloniaid. 

8  *  Felly,  wgan  eich  homchwi,  f  ni 
a  welsom  yn  dda  gyfranu  â  chwi,  nid 

yn  unig  efengyl  Duw,  *  ond  ein  hen- 
eidiau  ein  hunain  hefyd  ,  *  J  am  eich 
bod  yn  anwyl  genym. 

«Jer  13.  15-17.  Rhuf.  1.  11,  12.  a  9.  1-3.  a  10.  1. 
2  Cor.  6.  1,  11—13.  Gal.  4.  19.  Phil.  1.  8.  a  2-  25.  a  5.  26. 
Col.  1.  28.  a  4.  12.  Heb.  13.  17.        *  Act.  20    23,  24.  2  Cor. 
12.  15.  Phil.  2.  17.  1  Ioan  3.  16.  y  Luc  7.  2.  Phil.  2. 
30.  a  4.  1.  Co!.  1.  7.  Phile.  1. 

*  Felly  gan  eu  hoffì  hwynt  yn  eu  calonau, 
a  hoff  ddymuno  eu  cynnydd  a'u  llwyddiant 
ysbrydol  hwynt ;  t  buont  yn  dra  ewyllysgar, 
nid  yn  unig  i  gyfranu  yr  efengyl  iddynt,  ond 
yr  oedd  teimladau  tyneraf  a  gwresocaf  eu 

calonau  a'u  heneidiau  hefyd,  yn  cyd-fyned 
a'u  llafur  yn  eu  plith  :  'íe,  cymmaint  oedd  en 
hawydd  am  eu  hiachawdwriaeth  hwynt,  fel 
yr  oeddynt  mewn  llafur  diflino  yn  treulio  eu 
nerth  a'u  hysbrydoedd,  ac  yn  peryglu  eu 
bywydau  yn  siriol  er  eu  mwyn  hwynt.  fYr 
oeddynt  yn  gwneyd  hyn  oll,  a  mwy  nac  a 
fedrwn  ni  weled  yn  y  geiriau,  am  fod  y 

Thessaloniaid  yn  anwyl  ganddynt,  a'uhachos 
ysbrydol  a  tliragywyddoî  hwynt  yn  gorwedd 
yn  bwysig  ar  eu  calonau. 

9  *  Canys  côf  yw  gennych,  frodyr, 
2  ein  Uafur  a*n  lludded  ni :  f  canys 
gan  weithio  a  nos  a  dydd,  I  fel  na 
6  phwysem  ar  neb  o  honoch,  ||  ni  a 
bregethasom  i  chwi c  efengyl  Duw. 

z  pen.  1 .  3.  Act  18.  3.  a  20.  34,  35.  1  Cor.  4.  12.  a  9. 
6,  15  2  Cor.  6.  5  2  Tlies.  3.  8,  9.  1  Tim  4.  10.  a  pen.  3 
10.  Salm  Zl.  4.  a  88.  1.  Jer.  9.  1.  Lnc  2.  37.  a  18.  7.  Act. 
20  31.  1  Tim.  5.  5  2  Tim.  1.  3.  ò  adn.  6.  Neh.  5.  15, 
18.  1  Cor .9.  7,  IS.  2  Cor.  11.9.  a  12.  13,  14.  c  adn.  2. 
Act.  20.  24.  ttfanf.  1.  1.  a  15.  lf,  19.  1  Tim.  1.  11. 

*  Galiai  y  Thessaloniaid  yn  hawdd  gofio 
Uafur  a  lludded  caled  a  d'ielw  yr  apostol  a'i 
gyd-weithwyr:  t  Oblegid  heblaw  ticulio  eu 
nerth  yn  y  weinidogaeth,  yr  oeddynt  hefyd 
yn  gweithio  yn  galed  nos  a  dydd,  yn  forau 
ac  yn  hwyr,  ac  lawer  gwaith  drwy  y  rhan 

t'wyaf  o'r  nos,  gyda  eu  galwedigaethau  bydol 
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i  ennill  eu  by  wioliaeth  eu  hunain  ;  %  am  na 
fynent  mewn  un  modd  bwyso,  na  chael  y 
gair  o  fod  yn  pwyso,  ar  neb  o  honynt  hwy. 
||  Fel  hyn  hwy  a  bregethagent  efengyl  Duw 
yn  ffyddlawn,  ac  yu  rhad ;  ac  fel  byny  tor- 
asent  ymaith  bob  achlysur  oddi  wrth  eu 
gwrthwyuebwyr,  y  rhai  a  fynent  daeru  pe 
gallasent,  mai  ceisio  gwneyd  elw  o'u  gwran- 
dawwyr  yr  oeddynt. 

10  d*  Tystion ydych  ch wi,  f  a  Duw 
hefyd,  e  %  mor  sanctaidd,  ac  mor  gyf- 
iawn,  a  diargyhoedd,  ||  yr  ymddygas- 
om  yn  eich  mysg  chwi  y  rhai  ydych 
yn  credu: 

d  pen.  1.  5.  1  Sarn  12.  3—5.  Act.  20.  18,  26,  33,  34. 
2  Cor.  4.  2.  a  5.  11.  a  11.  11,  31.  «  Num.  16.  15.  Job  29. 
11—17.  a  81.  1—39.  Salm  7.  3-5.  a  18.  20—24.  Jer.  18.  20. 
Act.  24.  16.  2  Cor.  1.  12.  a  6.  3—10.  a  7.  2.  2  Thes.  3.  7. 
1  Tim.  4.  12.  2  Tim.  3.  10.  Tit.  2.  7,  8.  1  Pedr  5.  3. 

*  Gallai  yrapostol  gyfeirio  at  gydwybodau 
y  Thessaloniaid  eu  hunain  i  dystiolaethu 

drosto  ef  a'i  frodyr,  cyn  belled  ag  y  gallasant 
hwy  sylwi  ar  eu  bymarweddiad  hwynt  ; 
t  ac,  yr  hyn  oedd  fwy  byth,  ac  yn  llawer 

mwy  boddlonawl  iddo  ef  a'i  frodyr,  gallent 
gyfeirio  am  dystiolaeth  at  Dduw  hollwyteodol 
a  chwiliwr  y  calonau,  yr  hwn  a  wyddai  eu 

hegwyddorion,  eu  bechlysion,  (motwes)  a'u 
dybenion  tumewnol,  yn  gystal  â'u  gweith- 
redoedd  allanol.  %  Yr  oedd  y  Thessaloniaid 
a  Duw  yn  dystion,  iddynt  hwy  wneyd  cyd- 
wybod  yn  wastadol  o  gyflawni  holl  ddyled- 
swyddau  crefydd  tuag  at  Dduw,  a  phob 
dyledswydd  o  gyfiawnder  tuag  at  ddynion  ; 
a  hyny  yn  y  fath  fodd  difrifol,  gostyngedig, 
cymmwynasgar,  a  diniwed,  yn  eu  boll  ymar- 
weddiad,  ag  oedd  yn  eu  gwneyd  yn  gwbl 
ddíargyhoedd,  ac  yn  tuèddu  yn  rhagorol  i 
harddu  ffyrdd  daionus  Duw,  ||  yn  mysg  y 
Thessaloniaid  ag  oedd  wedi  cael  eu  dwyn  i 

gredu-yn  Nghrist  trwy  eu  gweinidogaeth 
hwynt.  Nid  yn  unig  yr  oeddynt  yn  ceisip 

dangoseu  hunain  yn  "  sanctaidd,  yn  gyfiawny 
ac  yn  dd'íargyhoedd,"  yn  ngolwg  y  byd 
paganaidd  ;  ond  yr  oeddynt  felly  mewn 
gwirionedd,  mewn  pob  ymarweddiad,  yn  eu 
cyfeillach  ag03  a  neillduedig,  yn  mysg  y  rhai 
oedd  yn  credu. 

1 1  *  Megys  y  gwyddoch,  /y  modd 
y  buom  yn  eich  8  cynghori,  ac  yn  eich 
cysuro,  f  bob  un  o  honoch,  h  fel  tad 
ei  blant  ei  hun, 

/pen.  4.  1.  a  5.  11.  Act.  20.  2.  2  Thes.  3.  12.  1  Tira. 
6.  2.  2  Tim.  4.  2.  Tit.  2.  6,  9,  15.  Heb.  13.  22.  g  Num. 
27.  19.  Deut.  3.  28.  a  31.  14.  Eph.  4.  17.  I  Tim.  5.  1,  21. 
a  6.  13,  17.  -2  Tim.  4.  1.  A  Gen.  50.  16,  17.  1  Croh.  22. 
11—13.  »28.9,20.  Salm  34.  11.  Diar.  1.  10,  15.  a  2.  I. 
«3.1.«4.1-12.  a5.  1,2.  a  6.1.  *  7.  1,  24.  «31.1-8. 
1  Cor.  4.  14,  15. 

*  Heblaw  bod  yn  ofalus  i  roddi  esampl 
dda  i'r  Thessaloniaid,  drwy  eu  hymddygiad 
sanctaidd,  cyfiawn,  a  díargyboedd  yn  eu 
plith  ;  hwy  a  fuont  hefyd  yn  ddyfal  yn  eu 
cynghori,  ac  yn  eu  cysnro  hwynt,  fel  y 
gwyddent  yn  dda,  drwy  bob  moddion  a 
rhesymau  agoedd  yn  bosibl  iddynteu  harfer  ; 
a  hyny  gyda  phob  awdurdod,  fel  gweinidog- 
ion  Duw,  ac  eto  yn  dyner  iawn  fel  tadau, 
yn  addysgu  eu  plaut  eu  hunain:  t  a  hyn  a 
wnaethant,  nid  yn  unig  yn  gyffredinol,  yn 
gyhoeddus,  ond  hefyd  yn  neiílduol,  a  pher- 
sunol,  i  bob  un  o  honynt,  fel  yr  oedd  achos- 
ion  yu  gofyn. ___  , 

ysbrydol  ei  frodyr. 

12  *  Ac  yn  ymbil,  a'r  'rodio  o  hon- 
och  yn  deilwng  i  Dduw,  Äfyr  hwn 

a'ch  galwodd  chwi  i'w  deyrnas  a'i 
ogoniant. i  pen.  4.  12.  Gal.  5.  16.  Eph.  4.  1.  a  5.  2,  8.  Pbil.  I 
V.  Col.  1.  10.  a  2.  6.  1  Pedr  1.  15,  16.  1  Ioan  1.  6,  7.  «2 
6.  ipen.5.  24.     Rhuf.  8.  30.    a  9.  23,  24.    1   Cor.  1.  9 
2Thes.  1.  JI,  12.     a2.  13,  14.     8  Tia.  1.  9.     1  Pedr  1.  15. 
«2.  9.  a  3.  9.  a  5.  10. 

*  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  ymbil  arnynt 
gyda'r  taerineb  mwyaf,  am  iddynt  rodio  yn 
mhob  peth  yn  deilwng  i  berffeithiau  sanct- 
aidd  y  Duw  hwnw  yr  oeddynt  yn  ei  addoji, 

yn  deilwng  o  esampl  ei  gariad  a'i  drugaredd 
ef  tuag  atynt,  ac  yn  deilwng  o'r  rhwymau 
annhraethol  oedd  arnynt  hwy  iddo ;  f  yr 

hwn  yn  ei  anfeidrol  ras  a'u  gwaredodd  hwy 
o  feddiant  y  tywyllwch,  ac  a'u  symmudodd 
i  deyrnas  ei  anwyl  Fab,  fel  y  cymhwysidJ 
hwy  ar  y  ddaear,  i  ddedwyddwch  sanctaiddi 
a  gogoniant  tragywyddol  yn  y  nef.  Rhodloì 
yn  deilwng  i  Dduw  medd  un  yw,  1.  Rhodio 
er  rhyngu  bodd  iddo  ef.  2.  Rhodio  fel  y 
gweddai  i  rai  a  alwyd  i  fwynâu  teyrnaa 
ogoneddus.  3.  Rhodio  fel  y  mae  fwyaf  er| 
gogoniant  i  Dduw.  4.  A  rnodio  fel  ag  il 
debygu  i'w  berffeithiau  eilfyddadwy  ef. 

1 3  *  Oblegid  hyn  yr  ydym  ninnaulí 
hefyd  lyn  díolch  i  Dduw  yn  ddibaidi 
m  o  herwydd  i  chwi,  pan  aderbynias-|| 
och  aair  Duw,  yr  hwn  a  glywsochll 

gennym  ni,  ei  dderbyn  efmàj'el  gaiij) dyn,  f  eithr  (fel  y  mae  yn  wir)  yn  ai:  i 

Duw,  X  yr  hwn  hefyd  sydd  yn  °  nerthf 
ol-weithio  ynoch  chwi  y  rhai  sydd  yill 
credu. 

/  Gwel  ar  pen.  1.  2,  3.  Rhuf.  1.  8,  9.  m  J«r.  44.  W 
Mat.  10.  13,  14,  40.  Act.  2.  41.  a  10.  33.  a  13.  45,  48.  «  H 
14,  30—34.  a  17.  II,  18-10,  32.  Gal.  4.  14.  2  Pedr3.  2, 
n  Jer.  23.  28,  29.  Luo  5.  1.  a  8.  11,21.  »11.28.  Aot.l 
14.  a  13.  44,  4«.  Rlmf.  10.  17.  Heb.  4.  12.  1  Pedr  1.  2 
2  Pedr  I.  16-21.  a  pen.  1.  5—  M).    loan  15.  3.    a  17.  1 
19.  Rhuf.  6.  17,  18.  2  Cor.  3.  18.  Col.  1.  6.  Heb.  4.  12. 1». 
1.  18.  1  Pedr  I.  23.  a  2.  2.  1  Ioan  3.  3.  a  5.  1,  5. 

*  Yr   oedd   Paul  a'i  frodyr  yn  di'olch  f\ 
ddibaid  i  Dduw,  o  herwydd  i'rCristionogio 
yn  Thessalonica  pan  dderbyniasent  air  Dt»v( 
yr  hwo  a  gly wsent  ganddynt  hwy,  ei  dderbyi 
ef  nid  fel  gairdyn.    Gallesiddadlau  yn  erbyi 
gair  dyn,  ei  wrthod,  îe,  ei  ddirmygu ;  n< 

gallesid  ei  dderbyn  a'i  gredu  mewn  rhan,oi 
nid  yn  gwbl  neu  yn  ddiymholiad,  heb  law 
o  fai  na  niwed,   pa  mòr  rhesymol  neu  gyr 

raint  bynag  y  byddai.    t  Ond  i'r  gwrthwy 
eb,  hwynt-hwy  a'i  derbyniasent  ef  fel  ga 
Duw,    yr  hwn   ydoedd   mewn    gwirioned< 
pan    ei  clywsant   o    enau   Paul   a'i    frodj 
agorodd  yr  Arglwydd  eu  calonau  i'wdderby 
a  dàl  arno,  fel  y  gwnaeth  â  Lydia,  (Act.  Ij 

14.)  ac  o    ganlyniad   hwy  a'i  parchasant 
fel   gair  Duw,    a  ymostyngasant  iddo,  a< 
ufuddásant  iddo  yu    ddiwrth-ddadl.    X  ̂ 
hyn  efe  a  weithiodd  yn  nerthol  ynddyut  \v 

y  rhai  oedd  yn  credu,  edifeirwch  am  bech' 
casineb  at  eilnn-addoîiaeth,ffydd  yn  Ng'ar 
cariad  ato  ef  a'i  achos,  byfrydwch  yn  ad( 
iad  a  gwasanaeth  Duw,  gwerth  goruwch  i 

peth  ar  ei  radgarwch  ef,  a  golwg  wir-brofí 
o    bethau    tragywyddol.     Yn    fỳr,    yr   o« 
gair  Duw  yn  nerthol  weilhio  yn  eu  caloi 
hwvnt,  i  wneuthur  cyfnewidiad  sanctaid 
dedwydd  yn  eu  holl  feddyliau,  eu  hegwy 
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am  ddyfod  attynt. 

1011,  eu  golygiadau,  eu  hysbrydoedd  a'u 
icheddau  ;    ac    yn    para    i    nerthol-weithio 
ddynt  i  addfedu  a  pherffeithio  y  cyfnewid- 
d  grasol  hwn. 

14  *  Canys  chwychwi,  frodyr,  p  a 
naethpwyd  yn  ddilynwyr  ̂ ieglwysi 

|)uw,  y  rhai  yn  Judea  *  sydd  yng 
ghrist  Iesu  ;  *  f  oblegid  chwithau  a 

Idì'oddefasoch  y  pethau  hyn  gán  eich 
/d-genedl, '  megis  hwythau  gan  yr 
jddewon  : 
upen.  1.  6. 

Thes.  1.1. 
■H  8.  1,  3.    a 

q  Act.  9.  31.  G*I.  1.  22.  r  pen.  1,  1. 
r  peo.  3.  4.  Act.  17.  1—8  2  Cor.  8.  1,  2. 
.  1,  13.     a  11.  19.    a  12.  1-3.      Heb.  10 

*  Ft-lhyn  trwy  dderbyn  ygair  fel  gair  Duw, 
thrwy  ei  nerthol  weithrediad  ef  ynddynt,yr 
ld  y  Thessaloniaid  wedi  myned  yn  ddy- 
nwjr,  nen  yn  eilfyddwyr  yr  eglwysi  Crist- 
nogol  yn  Judea,  mewn  athrawiaeth,  addol- 
;d,  ac  ufudd-dod  sanctaidd  :  yr  oeddynt  hwy 
iin  yr  un  ddysçeidiaeth,  a  thàn  ddylanwad- 
yr  un  Ysbryd  a'r  eglwysi  hyny,  er  na 

elsent  tno  honynt  erioed,  i  gymmeryd  es- 
npl  oddi  wrthynt.  Eglwysi  Üuw  yw  yr  eg 
ysi  cristionogol,  y  rhai  sydd  yn  credú  yn 
ghrist  Iesu,  yn  mhob  man  ac  oes,  pa  un 
nag  ai  Iuddewon  ai  Cenedloedd  a  fyddo 

ì  eu  gwneyd  i  fynu.  f  Ac  yr  oedd  y  Thes- 
loniaid  hyn  yn  glynu  wrlh  y  gwirionedd  ac 
vyllys  Crist,  yn  amyneddgar  a  siriol,  yn 
;hanol  yr  erlidiau  oeddyntyn  ddyoddefgan 

cyd  genedl  a'u  cymmydogion  pagtnaidd, 
l  yr  oeddynt  yn  cael  eu  cynhyrfu  i  er'id 
in  yr  Inddewon  digred;  megys  yr  oedd  y 

ristionogion  yn  Judea  yn  cael  eu  casâu  a'n 
rlid  gan  eu  cyd-genedl  hwythau,  Gwel 
ct.  17.  5-9. 

15  *Y  rhai  a  u  laddasant  yr  Ar- 
wydd  Iesu,  f  a'u  prophwydi  eu  hun- 
n,+aca'n  herlidiasantninnauymaith; 
ac  ydifnt  x  heb  ryngu  bodd  Duw; 
\  ac  yu  erbyn  pob  dyn  ; 
-   «  M*t   5.  12.  a  21.  35—39.  a  23.  31—35.  a  27.  25.    Luc 

!  48—51.  a  13    33.  34     Act.  2.  23.    a  3.  15  a  4.  10.     *  7. 
*  Act.  12.  3.    1  Cor.  10.  5.          y  Es.  3.  2.  Lucll. 

53. 

jj*  Ac  ni  ddylid  sỳnu  llawer  wrth  ymddyg- 
jd  uchod  yr  Iuddewon,  oblegid  er  eu  bod 
ivy  yn  proffesu  addoli  yr  un  gwir  a  bywiol 
duw,  hwy  a  lad  lasent  y  Messiah  addaw- 
l'ig,  yr  Arglwydd  Iesu  Grist ;  t  ac  fel  hyny 
jmgosasant  eu  bod  o'r  un  ysbryd  ofnadwy 
ju  henari>ùd,  y  rhai  a  laddasent  amrai  o'u 
jophwydi  eu  hunain,  y  rhai  a  godasai  Duw 
I»  eu   plith  hwy  ;  \  ac   hwy  a  erlidiasant  yr 
•ostolion,  a  llawer  o  ddisgyblion    yr    Ar- 
wydd  Iesu  allan  o'u  gwlad,ac  allan  o  ddin- 
|Oedd  eraill  hefyd,  yn  Asia  Leiaf  a  gwlad 
'foeg;  yn  enwedig   Paul  ei   hun,  o  Thessa- 
nica  a  manau  eraill.  §  Yr  oedd>nt  hwy  yn 
ibied  eu  bod    fel  hyn  yn   gwnenthur  gwas 
iaeth  i  D  luw,  ond  yn  hyn  nid  oeddynt  yn 
jyngu  ei  tbdd    ef,   eithr   yn  ei  ddigio  ef  yn 

'*  dychrynllyd:  §  ac  nid  hyny   yn   unig,  yr 
ddynt  hsfyd  yn  erbyn  pob  dyn,  ac  yn 
.^rthwynebu  iachawdwriaeth  Iuddewon  a 

penedíoedd  hyd  agoedd  bosibl  iddynt  hwy. 
i  16  2*  Gan  warafun  i  ni  lefaru  wrth 

jCenedloedd,  a  fel  yr  iaçhéid  hwy,  f  i 
997 

^gyflawnieupechodau  hwyntyn  was- 
tadol :  cl  canys  digofaintDwiüaddaeth 
arnynt  hyd  yreithaf. 

«Act  II.  2,8,  17,  18.  a  13.  50  a  14.  5,  19.  a  17.  6,6, 
13.  a  IS.  13,  13.  a  19.  9  a  21  27-31.  a  22  21,  22.  Gal.  5. 
11.  Eph.  3.  «,  13.  a  Es  45.  22.  Marc  16.  16.  Act.  4.  2. 
Rhuf  10.  13-15.  2  Thes.  2  10.  1  Tim.  2.  4.  b  Gen.  15. 
16.    Zec.  5.  6—8.  >Mdt.  23.  32  c  Joel  2.  30,  31.     Mal.  4. 
1,5.  Mat.  3  7— 10,  12.  a  12.  45.  a  21.  41-44  a  22.  6,  7. 
a  24.  2J,  22  Luc  11.  50,  51.  a  19.  42-44.  a21.  20-24.  Heb. 
6.  8.  a  10    27-30.  l«-o  5.  1-6. 

*  Yr  oeddynt  yn  enwedig  yn  erbyn  "  pob 
dyn"  o'r  Cenedloedd;  ac  yn  dangos  eu  rhag- 
farn  gref  ac  anorchfygadwy,  yn  eu  gwaith 
yn  gwarafun  i  weinid ogion  Crist  i  bregethu 
yr  efengyl  iddynt ;  megys  pe  nas  gallasent 
ddyod def  iddynt  hwy  gael  eu  hiachâu  yn  ys- 
brydol  a'u  hachub  drwyddi  hi.  Nis  gallasai 
dim  yn  sicr  roddi  prawf  cadarnach  o  dyrn- 
her  lidiog  yr  luddewon  tuag  at  y  Cenedloedd, 

na'u  gwrthwyn'biad  gwrthgas  hwynt  i  ath- 
rawiaeth  mòr  ddaionus  a  grasol  â'r  efengyl 
g;tel  ei  phregethu  iddynt,  am  yr  hyn  inae 
Paul  yn  eu  beí-o  bwy  mòr  llỳm  yn  y  fan 
hon.  t  Trwy  yr  ymdrechiadau  gwrthnysig  a 
dibaid  hyn,  yr  oeddynt  o  hyd  yn  cyflawni 
mesur  eu  pechodnu  personol  ac  fel  cenedl; 
hy  I  na  oddefai  Duw  ganddynt  fawr  yn 
hwy,  fel  y  caid  gweled  yn  y  canlyniad  ofn- 
adwy  :  J  oblegid  yr  oedd  digofaint  Duw  hyd 
yn  nod  y  pryd  hwnw,  yn  barod  i  ddyfod  ar- 
nynt  hwy  hyd  yr  eithaf,  yn  niiiystr  y  ddinas 

a'r  deml  ;  yn  lìaddiad  torfêydd  aneirif  o'r 
genedl ;  yn  ngwas^ariad,  caethiwed',  a  thru- 
eni  gresynol  y  rhai  a  gedwid  yn  fy w ;  ac  yn 
y  trallodau  a'r  adfyd  mwyaf  anghyffredin  o 
bob  math,  a'u  canlynai  hwynt  trwy  holl 
wledydd  y  ddaear,  dros  lawer  o  oesoedd  ol- 
yn-ol,  îe  hyd  y  dydd  heddyw.  "  A  ddaeth 
arnynt  :"  nid  oedd  eto  wedi  dyfod;  ond  yr 
oedd  bron  a  dyfod,  ac  yn  sicr  o  ddyfod  : 
ephthasi  yw  y  gair  Groeg,  a  dywed  Guyse 
y  gellid  ei  gyrìeithu  yn  dyfod,  neu  yn 
ngíiylch  dyfod,  yn  gystal  ag  a  ddaeth,  yn  y 
fàn  hon. 

1 7  *  A  ninnau,  frodyr,  wedi  ein  gwn- 
euthur  yn  ymddifad  am  danoch  f  dros 

ennyd  awr,  d  y'ngolwg,  nid  y'ngalon, 
\  a  fuom  e  fwy  astud  i  weled  eich  wyn- 
eb  chwi  mewn  awydd  mawr. 

d  2  Bren.  5.  26.  Act.  17.  10.  1  Cor.  5.  3.  Col.  2.  5. 

e  pen.  3  6,  10,  II.  Gen.  31.  30.  a  45,  28.  a  48.  11.  2  S.»m. 
13  39.  Salm  63.  I.  Luc  22.  15.  Rhaf.  1.  13.  a  15.  23. 

Phil.   I.  22-26. 

*  Cawsai  yr  apostol  ei  ỳru  ymaith  trwy 
orthrech  oddi  wrth  y  Thessaloniaid,  Act.  17. 
5 — 10,  ond  yr  oedd  ei  feddwl  a  serchiadau 
ei  galon  gyda  hwy  o  hyd  ;  "yn  n^olwg,  ni  1 
yn  n^halon  yr  oedd  wedi  ei  amddifadu  o'u cyfeillaeh  :  f  ac  nid  oedd  yr  absenoldeb  ond 

megys  *'dros  ennyd  awr ;"  dros  ychydig 
iawn  o  amser;  oblegid  yr  oedd  ei  feddwl  ef 
rwòr  llawn  o  syniadau  am  dragywyddoldeb, 
fel  nad  oedd  unrhyw  yspaid  o  amser  y  byw- 
yd  hwn  ond  megys  dim  yn  ei  olwg  ef. 
t  Gadawodd  hwynt  tjyda  chymmaint  gofid  â 
phe  buasai  tad  yn  ga  lael  ei  blant  anwyl  yn 
amddifad  ar  ei  ol ;  am  hyny  teimlai  yn  dra 
awyddus  i  ymweled  â  hwy  drachefn,  ac  ar- 
ferasai  bob  ymgaia  ag  oedd  bosibl  i  hyny. 

18  *  Am  hynny  yr  ewyllysiasom 
ddyfod  attoch  {[\  myíì  Paul) yn ddíau, 

4V  
— 
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*  tunwaith  a  dwywaith  hefyd;  ||  eithr 
h  Satan  a'n  lluddiodd  ni. 

f  1  Cor.  16.  21.  Col.  4.  18.  2  Thes.  3.  17.  Pliile.  9. 

«•  Job  33.  14.     Phil.  4.  IC.  h  Zec.  3.  1,  2.    Ehnf.  15.  22. 
i  Cor.  II.  12—14.  Dat.  2.  10.  a  12.  9—12. 

*  Yr  oedd  llawn  ewyllys  ganddo  ef  a'i 
frodyr,  Silvanus  a  Thimothëus,  i  ddyfod  at- 
ynt;  +  gan  Paul  ei  hun  yn  enwedig,  ac  yn 

ddi'au,  oblegid  atn  dano  ei  hun  mae  efe  yn 
Ilefaru  yma  ;  ymwelodd  Timothëus  â  hwynt 
fwy  nac  unwaith,  ac  efallai  Silfanus  hefyd. 

*  Ond  er  ewyllysio,  a  cheisio  dyfod,  unwaith 
a  dwywaith  hefyd,  hyuy  yw,  amrai  weith- 
iau,  dracbefn  a  thrachefn  ;  ||  lluddiwyd  ef  i 

ddyfod  gan  Satan,  gelyn  Crist  a'i  efengyl,  a 
gelyn  ei  ddefnyddioldeb  a'i  lwyddiant  yntau 
a'i  frodyr,  trwy  gyífröi  lerfysgoedd  a  gwrth- 
wynebiadau  yn  ei  erbyn  ef  yn  Berea  a  màn- 
au  eraill,  (Act.  17.  10—15,)  yr  hyn  a'i 
gwnaeth  yn  angenrheidiol  iddo.  ef  sefyll  ei 
dir  yn  y  mànau  byny,  i  amddiífyn  yr  efeng- 
yl,  a  chadarnâu  eneidiau  y   saint  gweiniaid. 

1 9  *  Canys  beth  yw  *  ein  gobaith 
niŷ  f  neu  ein  llawenydd,  rieu  h  goron 
ein  gorfoledd  ?  onid  chwychwi, l  J  ger 
bron  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  yn  ei 
ddyfodiad  ef  ? 

t  2  Cot.  1.  14.  Phil.  2.  1«.  a  4.  1.  *  DiaT.  4.  9.  a  12. 
4.  a  SG.  31.  a  17.  6.  Es.  62.  3.  1  Pedr  5.  4.  Dat.  4.  10,  11. 
/  pen.  3.  13.  a  5.  23.  1  Cor.  4.  5.  a  15.  23.  Phil.  2.  16. 
2  Thes.  I:  7—12.  -»  2.  14.  I  Tim.  6.  14,  15.  2  Tim.  4.  1,  2. 
Tit   2.  13.  1  Ican  2.  28. 

Oni  buasai  y  rhwystran  anorfod  uchod, 
gaUasai  y  Thessaloniaid  fod  yn  sicr  y  daeth- 
;»i  efe  yn  ei  ol  atynt  ynewyllysgar.a  chyda'r 
cyfie  cyntaf :  *  oblegid  beth  a  allent  hwy 
feddwl  oedd  gwrthddrych  ei  "obaith'*  ef  yn 
ngwaith  y  weinidogaeth,  ond  Ilwyddiant 

o'r  fath  a  gawsai  efe  yn  en  plith  hwynt? 
f  A  pha  beth  oedd  eilawenydd  ef,  neu  goron 
ei  orfoledd  yn  yr  ystyr  hyny,  ond  gweled 

Uítws  o?r  fath  ddychweledigion  serrhog  at 
Órist  ag  oeddynt  hwy;  \y  rhai  y  gallai  ed- 
rych  arnynt,  fel  rhai  y  caffai  orfoleddu  yn- 
ddynt  gcr  bron  yr  Arglwydd  Iesu,  yn  ei 
ddyfodiad  i  farnu  y  byd.  Hwynt-hwy,  yn 
mhlith  eraill,  oedd  ei  obaitb  ef  am  ffrwyth  y 

weinidogaetb,  i'w  galonogi  ef  ynddi ;  ei  brif 
Jawenydd  ef  wrth  ymarfer  â  hi;  a  choron  ei 
orfoledd  fel  gwobrwy  am  ei  holl  lafur  yn  y 
diwedd. 

20  *  Canys  chwychwi  yw  m  ein  go- 
goniant  a'rc  llawenydd  ni. m  Diar.  17.  6.  1  Cor.  U.  7. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  nâ'i  frodyr  yn  ym- 
orfoleddu  nac  yn  Ilawenychu  yn  eu  doniau, 
yn  ardderchawgrwydd  eu  hymadrodd,  nac 

yn  eu  poblogrwydd  na'n  henwogrw>dd  yn 
mhÜth  dynion  ;  ond  yn  unig  yn  mod  Duw 
yn  en  llwyddo,  fel  ei  ofterynan  ef  i  ddy- 
chwelyd  pechaduriaid,ac  i  annogcredinwyr  i 
rbdiad  ac  ymarweddiad  sanctaidd  yn  y  byd : 
hyny,  uwchlaw  pob  peth  aralí,  oedd  eu  go- 
goniant  a'n  llawenydd  hwy,  a  gobeithientyn 
hyderns,  y  byddai  y  cyfryw  ddynion  yn 
ogoniant  ac  yn  llawenydd  iddynt  yn  y  dydd 
diweddaf. 

PEN.  III. 

Caria<l  Faul  at  y  Thessaloniaid,  <%c. 

*A.M  hynny,  «gannaallem  yrnattal 

yn  hwy,  b  f  ni  a  welsom  yn  dda  ein 
gadael  ni  ein  hunain  yn  Athen  ; 

i  ado.  5.  pen.  2.  17.  Jer.  29.  9.    a  44.  22.    2  Co 
29,  30.        b  Act.  17.  15. 

Cyramaint  oedd  gofal  ac  anesmwythder 
meddwl  yr  apostol  am  y  Thessaloniaid,  fel 
proffeswyr  ieuainc  yn  yr  amgylchiadau  per- 
yglns  yn  mha^  rai  y  gorfu  iddo  ef  eu  gadael 
yn  sydyn  ;  fel  pan  ddaeth  efe  i  Athen  (Act. 
17.  15.)  a  chyfarfod  âg  amryw  siomedigaeth 
au  yn  ei  fwriad  i  ddychwelyd  atynt  ;  aeth 
yn  fwy  anesmwyth  yn  eu  cylch  nac  y  gallai 
ymattal  yn  hwy  heb  ddanfon  cenad  atynt  er 
nas  gallasai  fyned  ei  hun.  tAm  hyny  dewis- 
odd  gael  ei  adael  ei  hunan  yn  Athen,  i  yt». 
drech  â'r  amryw  anhawsderan  oedd  yn  ei 
gyfarfod,  oddi  wrth  ddadleuon  yr  Iuddewqn, 

a'r  philosophyddion  a'r  Epicuriaid  a'r  Stoic- 
iaid  :  (Act.  17.  I7y  18,)  gwell  ganddo  hyoy, 
er  ei  bod  yn  anghysurus  iawn  iddo  gael  ei 
adael  heb  gyfaill  yn  y  byd  mewn  lle  mòi 
ddieithr,  na  bod  mewn  petrusder  yn  hwy 
am  y  Thessaloniaid,  neu  fod  heb  wneyd 

pobpeth  a  allai  er  eu  lles  a'u  cymmortî 
hwynt.  Mae  yr  apostol  yraa  yn  Ilefaru  yr 

y  rhif  l'iosog,  ara  fod  Timothëus  gydag  ef 
yn  cyd-ymgynghori  pa  beth  i'w  wneyd 
wedi  hyn,  yn  adn.  5,  ni  a'i  cawn  ef  yn  llef 
aru  am  yr  un  peth  yn  y  rhìf  unigol.  Tybi 
rhai  fod  Silas  hefyd  gydag  ef  yn  Athen,  ob< 
barna  eraill  nad  oedd  ef  ddim,  a  hyny  s; 
debycaf  wrth  Act.  18.  5. 

2  *  Ac  a  ddanfonasom  c  Timotheus 

d  f  ein  brawd,  a  gweinidog  Duw,  a'i 
cyd-weithiwryn  efengyl  Crist,  e  \\*ê 
cadarnhâu  chwi,ac  i'ch  diddanu  y'ng hylch  eichffydd; 

c  Act.  16.  I.  a  17.  14.  a  18.  5.  d  Rbnf.  16.  91.  1  Cc 
16.  10,  11.  2  Cor.  2.  13.  a  8.  23.  Eph.  6.  21.  Pbil.  2.  I» 
25.  Col.  1.  7.  a  4.  9,  12.  e  adn.  13.  Act.  14.  2Î,  J 
a  16.  5.  Eph.  6.  22.  Phil.  1.  25. 

*  Yn  Act.    17.  15,   ni   a  gawa  i'r  apost 
ddanfon  gorchymyn  o  Athen  at  Silas  a  Th 
motheus,  ar    iddynt  ddyfod   ato  ef  yno  í 
ffrwst :  mae  yn  sicr  i  Timotheus  fyned,  be 
bynag  am   Silas;  (Gwel   ar  adn.  1.)  ond  e 
a'i  danfonodd  ef  yn  ol  aty  Thessaloniaid  3 
fuan  iawn.    t  Mae  efe  yn  dangos  ei  garií 
at    y   Thessaloniaid   trwy    ddanfon  un 
rhagorol  atynt ;  brawrd,  gweinidog  Duw, 
chyd  weithiwr  yn  efengyl  Crist;  un  oedd  3 
anwyl  iawn  ganddo,  ac  megys  ei  law  dd 
hau  yn  y  weinidogaclh ;  ac  un  a  adwaene 
hwythau  o'r  blaen  fel  y  cyfryw,  ac  am  hy.' 
byddai  yn  fwy  derbyniol  ganddynt.  X  Bra^ 
addas   iawn   oedd  Timotheus    i'w    ddanf 
atynt,  i'w  cadarnâu  hwynt  trwy  athrawiaí  j 
a    chynghorion     ysgryihyrol,    a'u    didda  f 
hwynt  trwy  ddangos  y  manteision  gogone( 
us  a  ddeuai  iddynt  o'u  fifydd,  hyd  yn  nod 
y  byd  hwn,  a   llawer  mwy  yn  y  byd  oed< 
ddyfod. 

3  *  Fel  na  ̂ chynhyrfid  neb  yr 
gorthrymderau  hyn :  f  canys  chv 
chwi  eich  hunain  a  wyddoch  nia 

hyn  y'n  *  gosodwyd  ni. 
f  Salra  112.  6.  Act.  25.  a  20.  24.  »  »1.  13.  Rhnf 

1  Cor.  15.  58.  Eph.  3.  13.  Pb.il.  1.28.  Col.  I.  23.  2*1 1.  4.  2Tim.  1.  8.  1  Pedr  4.  12-14  öat.  2.  10,  13.  i 
6.  9.  M«t.  10.  1«—18.  a24.  9,  10.  Luo2l.  12.  loaBl 
-21.  a  16.  33.  Act.  9.  16.  »  14.  22.  a  21.  13.  Rl«f.  »■ 
37.  I  Cer.  4.  9.  2  Tira.  3.  11,   1*.   1  P«dr  51.  21.  a  4.  lî. 



Tystiolaeth  Timotheus  am I  THES.  III. 
dànynt  yn  lloni  Paui. 

*  Yr  oedd  y  cadernid  a'r  diddanwch  uchod 
dra   angenrheidiol  iddynt,  feì   na  chyn- 
•ûd,  ac  nad  yfegogid  neb  o  honynt,  i  wadu 
u  argaddio  eu  crefydd  yn  y  gorthrymderau 

|edd  arnynt  y  dyddiau   hyny  gan  erlidwyr. 
lae    y  gair   (sainesthai)    a  eyfieithir  yma 
cynhyrfu,"  yn  atebi  air  arall  (saleuthênai) 
gyfieithir  "  siglo,"  yn  2  Thos.  2.  2;  ac  yn 

lyfystyr  hefyd  â'r  gair  (throeisthai)  a  gyf- 
dthir   "cynhyrfu"  yn   yr  nn  adnòd  hòno : 
jrwyddant  oll,   y  môr  yn  cael  ei  gynhyrfu, 

i'r  llongau  yn  cael  eu  taflua'u  hysgwyd,  gan 
yntoedd    cryfion  ;    a    Chynnwys  y    "  gor- 
rymderau"  a  enwir,  y  peryglon  oddi  wrth 
idoliaethau  i  adael  crefydd,  yn  gystal  âg 
irlidiau  ac    ofnau.     t  Pau  oedd  yr  apostol 
da  hwynt,  efe  a  ragfynegodd  y  gorthrym- 
rau    hyn    iddynt    cyn    eu    dyfod ;    hwy  a 

iyddent  fod  holl  weision  a  disgyblion  Iesu 
/edi    cael  eu  gosod,  yn  ol   trefn  ddoeth  a 

ctaidd  Duw,  i  ddyoddef  er  mwyn  Crist, 
gystal  ag  i  gael  eu  gogoneddu   gydag  ef. 
oedd   eu  sefyllía,  yn    nghanol  gelynion 

aw,  eu   hathrawiaeth  a'u   bymarweddiad, 
sicr  o'u  gwneyd  yu  gas  ac  yn  ddirmy.ged- 
gan  bawb  :  byddai  satan  yn  sicr  o  gyffrói 

iid   arnynt    hyd   y   gallai  ef:  ac  yr  oedd 
uw  yn  gweled  yn  dda  i  osod  iddynt  ryw 
sur  o  ddyoddef,  er  profi  eu  ffydd,  er  cyn- 
yddu  eu  sancteiddrwydd,   ac  anrhydedd    i 
erth  ac  effeithiau  rhagoröl  ei  ras  ef  ynddynt. 

4  *  Canys  yn  wir  pan  oeddym  gyd 
chwi,  h  ni  a  rag-ddywedasom  i  chwi 
gorthrymmid  ni; 4  f  megis  y  bu  ac 

j  gwyddochchwi. 
i       A  loun  16.  1-3.  í  peu.  2.  2,  H.     Act.  17.  1,  5-9, 
I-  2  Cor.  S.  1,2.  2Thes.  1.  4-6. 

*  Pan  oedd  yr  apostol  a'i  frodyr,  Silas  a 
himotheus,  gyda'r  Thessaloniaid,  hwy  a 
ig-ddy wedasent  iddynt  y  gorthrymid  hwynt, 
c  a'u  rhybuddiasent  hwy  yn  mlaen  llaw  i 
mbarotôi  erbyn  y  gwaethaf  ;  gan  fod  pawb 
ewyllysiantfyw  yn  ddawiol  yn  Nghrist  Iesu 
m  sicr  o  gaeleu  herlid,  (2Tim.  3.  12.)  felly  y 
yddai  yr  apostol  a'i  frodyr  yn  sicr  ogael  eu 
iian  o'r  coelbren  cyffredin.  t  Ac  fel  y  rhag- 
dywedasent  hwy,  felly  y  bu  yn  fuan :  yr 
yn  a  wyddai  y  Thessaloniaid  trwy  brofiad 

hwerw,  ac  y  buont  dystion  o'r  ystorm  a 
r'rthiodd  ar  yr  apostol  a'i  gyd-weithwyr  yn 
hessalonica.  Act  17.  5—10.  Tybia  rhai 

jai  am  ei  erlid  ei  hun,  a'r  apostolion  eraill 
r  efengylwyr  yn  unig,  mae  yr  apostol  yn 
efaru  yma  ;  ond  yr  oedd  y  Thessaloniaid  eu 
unain  hefyd  yn  agored  i  gael  eu  herlid,  ac 
h  cael  eu   berlid  ;  ac  rnewn  pergyl  o  leiaf, 
gael  eu  cynhyrfu  gan  yr  erlidiau  a'r  gor- 

irymderau  hyny.  adn.  3.  Oddi  ar  yr  erlid 
ead  ar  yr  apostolion  eu  hunain,  taerai 
tlynion  yrefengyl,  yn  Iuddewon  a  phagan- 
nd,  nas  gallasai  y  grefydd  Cristionogol  fod 
n  beth  o  Dduw  ;  pe  amgen  ni  buasai  erlid 
r  ei  phrif  weinidogion  hi ;  ac  yr  oeddynt 
rwy  hyny  yn  u  cynhyrfu"  ac  yn  "  siglo" 
iai»  yn  gystal  a  thrwy  eu  herlid  a'u  bygwth. 

5  Oherwyddhyn  \  minnau,  Aheb 
hu  ymattal  yn  hŵy, l  \  a  ddanfonais 
gael  gwybod  eich  ffydd  chwi; 
II  rhag  darfod  i'r  temtiwr  eich  temtio 
hwV*§amyned  ein  llafur  ni  yn  ofer. 
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h  Gwel  aradn.  1.  /adn.  2,  6.  Act.  15.  36.  3  Cor.  7. 
5-7.  m  Mat.  4.  3.  1  Cor  7.  5.  2  Cór.  2.  11.  a  11.  3,  13— 
15.  Gal.  1.  €-9.  Eph.  4.14.  l*gt>  1.  13,  14.  n  Gwel  ar 
pen.  2.  1.— Es.  49.  4.  Gal.  2.  2.  a  4.  2.  Phil.  2.  16. 

*  O  herwydd  y  peryglon  a  soniwyd  uciiod, 
0  herwydd  i'r  apostol  orfod  eu  gadael  hwy 
yn  ughanol  proí'edigaeth  danllyd,  fel  ŵyn 
yn  mysg  bleiddiaid  ;  t  ac  o  herwydd  nas 
gallai  ymattál  yn  hwy  heb  glyẃ'ed  oddi 
wrthynt  a  rhoddi  cymmorth  iddynt  ;  (Gwel 
ar  adn.  1.)  %  efe  a  ddanfonodd  y  brawd 
ffyddlawn  Timotheus  atynt,  i  gael  gwybod 
eu  ítydd  hwynt,  pa  fodd  yr  oeddynt  yn  da4 
yn  eu  Crefydd,  ac  yn  glynu  wrth  yr  Ar- 
glwydd  yn  eu  proffes.  ||  5íi3  gallaí  ei  fedd- 
wl  ef  fod  yn  esmwyth  yn  eu  cylch  hwynt, 

rhag  darfod  í'r  temtiwr,  sef  Satan,  lwydd'o 
yu  eu  herbyn  hwy  trwy  ci  ämrywiol  ddich- 
ellion,  i  wadu  y  ffydd,  a  throi  yn  òl  at  eiìuni- 
addoliaeth  eu  cynimydogion  ;  §  ac  fel  hyny 

myned  ei  holl  lafur  diflino  ef  a'i  frodyr,  am 
iachawdwriaeth  eu  heneidiau  hwynt,  yn  ofer 

ac  yn  anèffeithiol:  rhag  i'r  ymddangosia  lau 
gobeithiol  oedd  arnynt  fyned  yn  ddim,  o 
leiaf  ar  rai  o  bonynt  ;  ac  iddynt  droi  alian 

yn  gwbl  wrthwyneb  i'r  hyn  oedd  ef  a'i 
trodyr  wedi  ei  feddwl  mewn  barn  cariad  am 
danynt.  Gwaith  cyntaf  Satan  yw  rhsvystro 
dynion  i  gredu,  ei  waith  nesaf  yw  ceisio 
distrywio  eu  ffydd  hwynt;  ac  ar  broffesWyr 
ieuainc  yn  gyffredin  mae  yn  ymosod  fwyaf. 

6  *  Eithr  yr  awrhon,  *  wedi  dyfod 
Timothcus  attom  oddi  wrthych,  ̂ a 
dywedyd  i  ni  newyddion  da  am  eich 

9  fTydd  chwi  a'ch  cariad,  r  abod  gen- 
ych  gofFa  da  am  danom  ni  yn  was- 
tadol,  *  gan  hiraethu  am  ein  gweled 
ni,  megis  yr  ydym  ninnau  am  eich 
gweled  chwithau ; 

o  Act.  18.  5.  p  Diar.  25.  25.  Ès.  52.  7.  2  Cor.  7.  fi— 
7.  q  1  Cor.  13.  13.     Gal.  5.  6.    Col.  1.  4.    2  Thes.  1.  3. 
1  Tim.  1.  5.  Phile.  5.  1  loan  3.  23.  r  pen.  1.3.  a  2.  9. 
lCor.  11.2.  Col.  4.  18.  2  Tirn.  1.  3.  Heh.  13.3,7. 

«  adn.  9,  10.  Gwel  ar  pen.  2.  17.— Phil.  1.  8. 

7  *  Ám  hynny  y  '  cawsom  gysur, 
frodyr,  am  danoch  chwi,  u  yn  ein  holí 
orthrymder  a?n  hanghenoctîd,  J  trwy 
eich  ffydd  chwi. 

t  adn.  8,  9.  2  Cor.  1.  4.  a  7.  6,  7,  13.  2  ìoan  4.     uAct. 
17.  4—10.  1  Cor.  4.  9— 13.2Cor.  11.23— 28.2Tim.  3.  10-12. 

*  Tra  bu  Timotheus  yn  Thessalonica,  gad- 
aWodd  yr  apostol  Athen,  ac  a  aeth  i  Corintb  ; 
lle  y  daeth  Tìmotheus  a  Silas  ato.  Gwel  Act. 
18.  1,  5.  Gan  fod  y  newyddion  da  a  glywsai 
efe  ganddynt  hwy  o  Thessalonica,  am  ffydd 
a  chariad  y  brodyr  yno,  eu  coffadwriaeth 

serchog  am  dano  ef  ytì  wastadol,  ara  dy- 
muniad  hiraethlawn  hwy  am  ei  weled  ef 

drachefn,  megys  yntau  a'i  frodyr  am  eu 
gweled  hwythaa;  gan  fod  y  newyddion  da 
hyn  mòr  foddlonawl,  t  hwy  a  esmwythâsant 
ei  feddwl  ef  yn  fawr,  ac  a  roddasant  iddo 

gysur  nid  bychan,  efe  â'i  frodyr  hefyd,  yn 
nghanol  eu  holl  orthrymder  a'uhanghenoctid 
mewu  pethau  eraill:  yr  oedd  eu  cadernid 
hwy  yn  y  ffydd,  yn  nghyd  â  ffrwythan 
addas,  aml  a  helaeth  y  ffydd  hòno,  yn  llenwi 
ei  galon  ddaionus  ef  â  chysur  a  gorfoledd. 
Ananyhí  yw  y  gair  a  gyfieithir  anghenoctid, 
yn  adn.  7,  cyd-glymu,  rhwymo'n  galed, 
cyngwasgu,  rhyw  nerth  gorthrechawl,mewn 
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Taer  weddi  yr  apostol  dros I  THES.  III. 
yr  eglwys  yn  Thessalonica. 

cyferbyniad  i  ewjilysgarwch  gwirfoddawl  ; 
rhyw  galedi,  nen  anghenrhaid,  coiphoroí 
neu  ysbrydol:  âistress  (caledi)  ydyw  ya  y 
saesoneg  ;  nb  gwyddoin  pa  un  ai  yn  gorphor- 
ol  ai  ar  y  meddwl ;  yr  olaf  mae  yn  debyt;,  gan 
fod  ífydd  y  Thessaloniaid  jn  ei  eí-mwythâu. 

8*0  blegid  yr  awrhon  x  by w  yd- 
ym  ni,  M  os  ydych  chwi  yn  sefyll  yn 
yv  Arglwydd. 

*  1  S«m.  25.  6.  Salm  30.  5.  riiil.  1.21.  y  Ioan  8.  31. 

'»  15.  4,  7.    Act.  II.  23.    I  Cor.  15.  58.   a  16.  13.     Gal   5.  I. 
Eph.  3.  17.  a  4.  15,  16.  Phil.  I.  27.  a  4.  1.  Col.  I.  23.  Heb. 
3.  14.  a  4.  14.  a  10.  23.  1  Pedr  5.  10.  2  Pedr  3.  17.  Dat. 
3.3,  II. 

*  Beth  bynag,  a  pha  faint  bynag,  oedd 
"  gorthrymder  ac  an^henoctid"  yr  apostol 
a'i  fiodyr  yn  Corinth  o'r  blaen,  a  pha  faint 
bynag  oeddeu  hofnau  a  u  pryder  am  y  Thes 
saloniaid,  yr  hyn  oedd  fel  angau  iddynt  ;  yn 
awr  byw  oeddynt,  a  chysurus  yn  eu  heneid- 
iau,  yn  canlyn  ar  eu  gwaith  yn  siriol  a 
chalonog ;  t  wedi  iddynt  glywed  eu  bod 
hwy  yn  sefyll  yn  wrol  yn  yr  Arglwydd  Iesn, 
ac  os  parâent  i  stfy  11  feliy  yn  wastadol.  Yn 
wir  yr  oeddynt  yn  mwynâu  bywyd  gyda 
hyfrydwch  mawr,  ac  j  n  byw  i  ryw  ddyben, 
gwerth  byw  iddo  ;  os  oedd  en  plant  ysbrydoí 
yn  sefyil  yn  gadarn  yn  flfydd,  gobaith,  car 

iad,  ac  ufudd-dod  yr  Arglwjdd  lesu  a'i 
efengyi  sauctaidd  ef.  Yn  yr  ysgrythyrau 
rhoddir  bywyd  am  ddedwyddwch  yn  am! : 
felly,  ond  onid,  y  gallwn  ddëall  Phil.  1.  21 ; 

"  byw  i  mi  yw  Crist;"  hyny  yw,  dedwydd- 
wch  bywyd  i  mi  yw  Crist,  ei  garu,  ei  fwyn- 
âu,  a'i  wasanaethu  ef,  a  marw  ynddo  fydd  yn 
elw  byth. 

9  *  Canys  z  pa  ddiolch  a  allwn  ni  ei 
ad-dalu  i  Dduw  am  danoch,  a  \  am 

yr  holl  lawenydd  â'r  hwn  yr  ydym  ni 
yn  llawen  o'ch  uchoschwi  6Jgerbron 
ein  Duw  ni, 

*  pen.  1.  2,  3.  2  Satn.  7.  18-20.  Neh.  9.  5.  Salia  71. 
14,  15.  2  Cor.  2.  14.  a  6.  15.  a  ailn.  7,  8.— Gwel  ar  pen. 
2.  19.  b  Deut.  12  12,  18.  a  16.  II.  2  Sam.  6.  21.  Salm 
68.  3.  ■  96.  12,  13.  a  98.  8,  9. 

*  Nis  medrai  yr  apostol  a'i  frodyr  gael 
iaith  na  geiriau  dieon  cryhon,  i  ddangos 
díolchgarwch  eu  calonau  i  Dduvv,  ar  ran  y 
Thessaloniaid,  am  iddo  eu  cynnal  hwy  yn  y 
gorthrymderau  oedd  y  n  eu  hamgylchu  ;  t  ac 

am  yr  holl  lawenydd  a'r  gorfoledd  oedd 
hyny  wedi  ei  g  è'u  a'i  ennyn  yn  en  calonan 
hwy  ger  bron  Duw.  \  Yr  oedd  di'olch  a 
llawenydd  yn  en  calonan  ger  bron  Duw  am 
hyn,  ac  yn  amlyn  tori  allan  ger  bron  dynion 

hefyd,  yn  eu  gwedd'íau  a'u  haddoliadau 
cyhoeddus. 

Ì0*  Ganc  wedd'ío  mwy  nâ  mwy, 
d  nos  a  dydd,  \  a'r  gael  gweled  eicr 
wyneb  chwi,  e\  a  chyíiawni  diffygion 
eich  ffydd  chwi  ? 

c  adn.  II.  pen.  2.  17,  18.  Rhaf.  I.  10.  a  15.  30-32, 
Phile.  22.  d  Lnc  2.  37  Act.  26.  7.  2  Tim.  1.  3.  D*t.  4. 
8.  a  7.  15.  «  Rl.uf.  I.  II,  12.   2  Cor.  1.   15,  24.  Phil.  1. 
25.  Col.  I.  28.  a  4.   12.  2  Tlies.   I.  II. 

*  Nos  a  dydd,  yr  oedd  ef  a'i  frodyr  yn 
tywallt  gweddi'.tu  gwastadol  a  dibaid  ger 
bron  Duw,  +  am  gael  gweled  wynebau  eu 
hanwyl  blant  yn  Thessaíonica  unwaith  dra- 
chefn  ;  1  fel  y  g.-illent  gyflawni  a  phertfeithio 
yr  hyn  oedd  yn  ddiffygiol  yn  eu  ffydd  hwynt 

addewidion  Duw,  neu  o  ran  y  sicrwyddj 
mwynâol,  â  pha  un  yr  oeddynt  yn  eu  crtdu.i 

ac  yn  ymorwedd  arnynt,  "  M\\y  nâ  inwy;"l 
(hyper  ehperissou : )  cyfieithir  yr  un  geiriaal 
yn  dra  rhayoroì,  yn  Ephes.  3.  20:  nisgeUidl 
eu  cyfieithu  yn  well  yma  nac  y  gwnaed,! 
mwy  ?iâ  mwy. 

1 1  *  A  •/  Duw  ei  hun  a'n  Tad  ni,| 
s\  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist,  \  a  gy-j< 
farwyddo  h  ein  ffordd  ni  attoch  chwi. 

/  ̂ dn.  13.  Es.  63.  16.  Jer.  31.  9.    Mal.  1.  6.    M«t.  6.  4,1 
6,  8,  9,  14,  18,  26,  32.    Luc  12.   30.  32.    Ioan  20.   17.    2  Cor.li 
6.18.    Col.  I.  2.    I  lotn  3.  1.         g  Gwel  ar     Rhuf.   1.3- 
2  Thes.  2.  16.        h  Ezra  8.  21—23.  Diar.  3.  5,  6. 

*  Yn  y  gweddîau  "  mwy  nâ  twwy"  m  ìiod  j 
yr  oeddynt  yn  parâu  i  daer  ddeisyfu  ar  il 

Dduw,  yr  hwn  sydd  a'i  Iywodraeth  ar  botj 
peth,  sef  Tad  cyfammodol  a  grasci  yr  bolj 
saint;  t  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr  hwn  fel 
Cyfryngwr  sydd  yn  Ben  uwchlaw  pob  petll 

i'r  eglwys;  Jgyfaiwyddo  eu  fforild  hwj 
drachefn  at  y  Thessaloniaid,  trwy  symniocj» 
pob  rhwystrau  rhagluniaerhol  ay;  oedd  hycj 
yma  wedi  eu  lluddias  hwynt.  Mae  yr  ap« 
tol  yn  yr  adnodan  blaenorawl  yn  rhoddj 
esampl  odiaeih  i  holl  weinido^ion  y  gair  t\à 
bugeiliaid  eglwysig,  i  fod  yn  wastad  yn  ofalr 

us  am  wybod  agwedd  eu  pobl,  i  weddi'o  yiU ddibaid  am  eu  llwyddiant,  i  fendiîhio  Duv  î 
yn  feunyddiol  ar  eu  rhan,  ac  i  edrych  »1 
ìwyddiant  ysbrydol  eu  praidd,  fel  dedwydd íh 

h  penaf  eu  bywydau  eu  hun  un. 

12  *A?r  î  Arglwydd  a'ch  *  lli'osgo  : 
t  ac  aTch  chwanego  ym  ̂ mhob  cariai  ì 
i'ch  gilydd,  I  ac  i  bawb,  m\\  megis  alí 
yr  ijdym  ninnau  i  chwi: 

ipen  4  10.  Salm  115.  14.  Luo  17.  5.  î  C»r.  9.  H  i 
laKo  I.   17.      2  Pedr  3.  18.  *  pen.  4.  9.  10.      Pl.il.  I.  ! 
2  I  hes.  I.  3.  /  pen.  5.  15.  Mat.  7.  12.  a  22  39.  lîhuf.  II  \ 
8.  1  Cor.  13.  Oal.  5.  6,  »3,  14,  22.  2  Pedr  1.  7.  1  Io«n  3.  I  I 
—  19.  a  4.  7-16.         m  pen.  2.  8 

Yn  gy  ffelyb  fel  y r  oedd  Moses  yn  gwedffl 
dros  Isrâel,  (Deut.  1.  11,)  felly  mae  yr  apo: 

tol  yn  gweddi'o  yma  dros  y  Thessaloniaif 
am  i'r  Arglwydd  yr  hwn  a  biau  rhoddi  po, 

llwyddiant,  eu  ll'iosogi  hwynt  mewn  nife 
trwy  chwanegu  atynt  beunydd  y  rhai  a  fyd<  i 

ent  gadwedig.  tAc  nid  eu  "  Hîosogi"  >! 
unig,  ond  mne  yn  gweddi'o  hefyd  am  iddyi  î 
gael  eu  chwanegu  niewn  cariad  gwresog  ; 

diragrith,  ac  yn  ei  ffrwythau  a'i  effeithil 
helaeth,  yn  mhob  ffordd  a  moddion,  tnag 
eu  gilydd  fel  aelodau  o'r  un  eglwys  ac  | 
gorph  Crist,  ac  fel  plant  i'r  un  Tad  nefoj 
Ja  thuag  at  bawb  o'r  saint  yn  mbob  màn,j 
ba  euwad  bynag  y  byddont;  íe,  mewn  ca  , 
iad  oewylhsda  tuag  at  bob  dyn,  hyd  jl 
nod  eu  gelynion ;  ||megys  yr  oedd  yr  «post 
ei  hun  a'i  frodyr,  yn  helaeth  ac  mewu  gw  j 
ionedd  tuag  atynt  hwy,  ac  yn  aw>ddus  a 

gael  dangos  hyny  yn  mhob  ffordd  y  gallel fod  yn  wa?anaethgar  iddynt. 

13  *I  "gadarnhau  eich  calori; 
chwi  °  yn  ddíargyhoedd  mewn^  san( 

eiddrwydd  p  \  gerbronDuw  a'nTa 
^ynnyfodiad  ein  Harglwydd  Ie 
Grist  r  eyd  â'i  holl  saint. 

n  Peo.  5    23.  Rbnf.  14.  4.  a  16.  2^5.  l^ 
2.  16,   17.  I  Ped 

,,  G 

o    ran    gwybodaeth    yn    nhystiolaethau    ac  îThes.  i.'io.  Jud.  14 
TÓ00 

....  1  Cor.  l.MT 
'oÈph.  5.27.  Col.  122- Jud 

.el  ar  adn.  11.         q  pen.  2.  19.   .  4.  1S.  •  *•  «•  \\ 

a  15    23.   2  Thes.  2.  I.        r  Deut.  33.  2
.    Zeo.  H 
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godineb. 
Dymunai  yr  apostol  y  "  cariad"  helaeth 

lachod  iddynt,  fel  y  cadarnêid  eu  calonau 
iwy  mewn  saucteiddrwydd  ;  ac  fel  y  byddai 

u  sercbiadau,  eu  tymherau,  a'u  holl  yra- 
idygiadau  hwynt  yn  ddiargyhoedd ;  yn 

mliob  rhan  o'u  dyledswyddau  tuag  at  Dduw, 
Ituag  at  eu  gilydd,  a  thuag  at  bob  dyn  yn  eu 
ijwahanol  sefyllfâoedd  perthynasolyn  y  byd  : 
I  ac  fel  yr  ymddangosai  yn  y  diwedd  eu  bod 

jfelly,  megys  ger  bron  eu  Duw  a'uTad  sanct- 
Lidd,  chwiliwr  y  calonau ;  í  yn  y  dydd  pen- 
lierfynol  hwnw,  pan  ddel  yr  Arglwydd  Iesu 
Grist  gyda  ei  holl  saint,  angelion  a  gwared- 

[ìgion,  i  farnu  byw  a  meirw.  Yn  y  dydd 
itiwnw,  daw  eneidiau  y  gwaredigion,  y  rhai 
\\  fyddant  wedi  huno  yn  yr  Arglwydd,  gyda 

(Christ  i  lawr  o'r  nef,  i  gael  eu  haii  uno  â'u 
fcsyrph  gogoneddedig  ;  a'r  saint  ar  y  ddaeara 
pyrfnewidir,  i  gyfarfod  â'r  Arglwydd  yn  yr :  »wyr.  Wrth  fod  yr  apostol  yn  gweddîo  ar 
hGrrist  yu  gystal  ag  ar  y  Tad  mòr  aml,  rhaid 
bei  fod  ef  yn  tybied  fod  Crist  yn  hollalluog, 
|yn  holl-bresenol,  yn  holl-wybodol,  ac  yn 
ehwiliwr  y  calonau  ;  a  phrîodoliaethau  han- 

l'odol  i  Dduw  yn  unig  yw  y  rhai  hyn.  Pwy jydd  iawn,  ai  Paul,  ai  yntau  gwadwyr 
tíDuwdod  Iesu  ì 

PEN.  IV. 

ÍY  mae  efe  yn  eu   hannog  hwynt  i  fyned 

yhagddynt  mewn  pob  maih  a'r  dduwioldeb, 

j  X  M  mhellach  gan  hynny,  frodyr, 

I*  yr  ydym  yn  attolwg  i  chwi,  f  ac  yn 
■deisyf  b  yn  yr  Arglwydd  Iesu, c  \  meg- 
is  y  derbyniasoch  gennym  ̂ pa  fodd  y 
iiylech  rodio  a  «boddloni  Duw/a'r  i 
chwi  gynnyddu  fwyfwy. 

«pen.  3.  11.    Rhuf.  12.  I.   SÇor.  6.  1.   •  10.  I.     Eph. 
«.  1.     Fbile.  9,  10.      Heb.  13.  22.  b  adn.   2.      Eph.  4. 
i.  Pbile.  9,  10.  Heb.  13.  22.  b  adn.  2.  Eph.  4.  17.  2Thes. 
|>.  !.  1  Tim.  5.  2».  a  6.  13,  14.  3  Tim.  4.  1.        e  adn.  11,  12. 
Act.  20.  27.    1  Cor.  II.  23.  a  15.  1.    Phil.  1.   27.    Col.   2.  6. 
1  Tlies.  3.  10—12.        d  Gwel  ar  pen.  2.   12.        «  Rh.if,  8.  8. 
I  12.  2.  Eph.  5.  17.  Gol.  1.  10.  Heb.  11.  6.  a  13.  16.   1  íoan 
5.  22.  /adn.  10  Job  17.  9.  Salm  92.  14.  Diar.  4.  »3.  loan 
'15.  2.  Phil.  1.9.  a3.  14.  2Thes.  1.  3.  2  Pedr  1.  5— 10.  a3.  1S. 

*  *  Yr  oedd  yn  mhellach  yn  angenrheidiol 
i'r  apostol  attolygu  ar  y  Tbessaloniaid  yn  y 
tnodd  taeraf,  +  îe  deisyfu  arnynt  yn  enw  a 
|thrwy  awdurdod  yr  Arglwydd  Iesu,  i'r  hwn 
>yr  oedd  ef  yn  gyfrifol  am  eu  swydd,  a  hwy- 
'fhau  am  eu  rhodiad  ;  %  ar  iddynt  gynnyddu 
fv.'y-fwy  yn  yr  ymarferiad  o  bob  dyledswydd 
íanctaidd,  a  rhodiad  addas  er  boddloni  Duw, 
tnegys  y  derbyuiasent  gynghoriou,  cyfar- 

'wyddyd,  ac  esamplau,  ganddo  ef  a'i  frodyr 
Wt  blaen.  O&mynwn  rodioi  foddloni  Duw, 
fhaid  i  ni  gael  cariad  Duw  yn  egwyddor, 
i-ymmeryd  gair  Duw  yn  rhëol,  a  gogoniant 
Duw  yn  ddyben  bob  amser. 

;  2  *  Canys  chwi  a  wy  ddoch  a  f  pa  or- 
-hymynion  a  roddasom  i  chwi  J  trwy 
rr  Arglwydd  Iesu. 
[  e  Ezeo.  3.  17.  Mat.  28.  20.  1  Cor.  9.  II.  2  Tbe*.  3. -  10. 

*  Hwy  a  wyddent  yn  dda,  ac  hwy  a  ddy- 
asent  gofio  yn  baraus,  +  pa  orchymynion 
*anctaidd  ac  ysgrythyroí  a  roddasai  yr  apos- 
ol  a'i  frodyr  iddynt  pan  oeddynt  gyda  hwy, 

fel  rhëol  ymarweddiad  iddynt  yn  mhob  peth  : 
ígwyddent  hefyd  gyda  pha  awdurdod  y 
hoddasent  y  gorchymynion  hyny  ;  sef  trwy 

îöôi 

awdurdod  ddigyfrwng  yr  Arglwydd  Iesu  ei 

hun :  am  hyny  anufudd-dod  i'w  gorchymyn- 
ion  hwy  oedd  anofudd-dod  i'r  Argîwydd  Iesu. 

3  *  Canys  h  hyn  yw  ewyllys  Duw, 
*  f  sefe.ich  sancteiddiad  chwi, h  aV  ym- 
gadw  o  honoch  rhag  godineb  : 

h  pen.  5.  1S.  Salm  40.  S.  a  143.  10.  Mat.  7.  21.  a  12. 
50.  Marc  3.  35.  Ioan  4.  34.  a  7.  17.  Rhaf.  VI.  2.  Eph.  5. 
17.  a  6.  6.  Col.  I.  9.  a  4.  12.  Heb.  10.  36.  a  13.  21.  1  Pedr 

4.  2.  I  I»an  2.  17.  /adn.4.  peu.5.23.  loan  17.  17— 19. 
Act.  20.  32.  a  26.  18.  Rhuf.  6.  22.  1  Cor.  1 .  30.  a  6.  11. 

Eph.  5.  26,  27.  2  Thes.  I.  13.  Tit.  5.  14.  I  Pedr  1.  2. 
t  Mat.  15.  19.  Act.  15.  20,  29.  Rhuf.  I.  29.  1.  Cor.  5.  9—11. 
«  6.  9,  10,  13—18.  a  7.  2.  2  Cor.  12.  21.  Gal.  5.  19.  Eph.  5. 
3—5.  Col.  3.  5.  Heb,  12.  16.  a  13.  4.  Dat.  21.  a  22.  15. 

*  Ewyllys  hanfodol,  arfaethol,  gymmerad- 
wyol,  a  gorchymynoí,  neu  ddatguddiedig- 
aethol  Duw  yn  mhertbynas  i'w  bobi  yw  hyn, 
f  sef  eu  sancteiddiad  hwy  ;  neu  eu  hollawl 
ymadawiad  â  phob  drwg,  a  hollawl  gyssegr- 
iad  o  honynt  eu  huuain  iddo  ef  :  cwbl  farw- 
eiddiad  yr  hen  natur  Iygredig,  ac  adnew- 
yddiad  eu  heneidiau  ar  ddeiw  Duw,  trwy 
ffydd  a  goruchwyliaethau  sancteiddiol  yr 
Ysbryd  Glân. 

4  **  A^r  fedru  o  bob  un  o  honoch 

feddiannu  ei  m  lestr  ei  hun  f  mewn 
sancteiddrwydd  a  "  pharch ; 

/  Rhuf.  6.  19.    a  12.  1.     1  Cor.  6.  18-20.  m  l  Saiu. 
21.  5.  Act.  9.  15.  Rhuf.  9.  21-23.  2  Tim,  2.  20,  21.  I  Pedr 
3.  7.        n  Phil.  4.  8.  Heb.  13.  4. 

#  Wrth  ei "  lestr  ei  hun"  mae  rhai  yn  dëall ; 
pob  nn  ei  wraig  ei  hun ;  ond  mwy  tebygol 
mai  pob  un  ei  gorph  ei  hun  oedd  yr  apostol 

yn  feddwl,  yr  hwn  a  elwir  "  llestr"  mewu mànan  eraill,  1  Sam.  21.  5;  2  Cor.  4.  7. 
t  Yr  oedd  yn  angenrheìdiol  iddynt  ymgadw 
oddi  wrth  odineb  a  phuteindra,  a  phob  math 
arall  o  aflendid  a  arferid  yn  gyffredinol  yn 
mysg  y  Cenedloedd  paganaidd  ;  ac  i  bob  un 
o  honynt  wybod  pa  fodd  i  feddiannu  a  lîyw- 
odraethu  ei  gorph  ei  hun,  llestr  yr  enaid 
rhesymol,  mewn  sancteiddrwydd  a  defnydd 

parchus  ac  anrhydeddus  o'i  aelodau,  yu 
offerynau  cyfiawnder  i  Dduw. 

5  *  Nid  mewn  °  gwŷn  trachwant, 
p  f  megis  y  Cenedloedd  J  y  rhai  nid 
9  aàwaenant  Dduw : 

>  Rhuf.  1.  24,  26.    Col.  3.  5.  p  Mat.  6.  32,    Lac  12. 
Eph.  4.  17—19.    1  Pedr  4.  3.  q  Act.  17.  23,  30,  31  . 

Rhuf.  1.  28.  1  Cor.  1.  21.  a  15.  34.  Gal.  4.  8.  Eph.  2.  12. 
2  Thes.  1.  8. 

*  Ni  ddylai  y  cristionogion  mewn  un  modd 

ymollwng  i  goledd  eu  nwydaa  a'u  gwŷniau 
bìysig  a  thrachwantns,  y  rhai  sydd  yn  ym- 
gynhyrfu  yn  halogedig  i  gyflawni  gweithred- 
oedd  aflan  ac  anghyfreithlawn.  t  Byddai  y 

Cenedloedd  paganaidd,  y  rhaigorau  ac  enw- 
ocaf  o  honynt,  yn  enwedig  yn  mhlith  y 

Groegiaid,  meddant,  yn  ymarfer  â'r  aflendid 
mwyaf  ffi'aidd  ag  oedd  bosibl  i  ddynoliaeth 
ddycbymmygu  ;  t^a  pha  beth  ni  wna  dynion 
nid  adwaenant  Dduw  f 

6  *  Na  byddo  i  neb  r  orthrymmu  na 
thwyllo  ei  frawd  mewn  dim  :  sfcanys 
dîalydd  yw  yr  Arglwydd  ar  y  rhai  hyn 

oll, '  J  megis  y  dy  wedasom  i  chwi  o^r 
blaen,  ac  y  tystiasom. 

r  Ex.  20.  15,  17.  Lef.  19.  11,  13.  Dent.  24.  7.  a  25.  13 
—16.  Diar.  II .  1.  a  16.  1 1.  a  20.  14,  23.  a  28.  24.  Es.  5.  7. 
a  59.  4—7.  Jer.  9.  4.  Ezec.  22.  13.  a  45.  9—14.  Am.  8.  5,  6. 
Zeoh.  3.  5.  Mal.  3.  5.  Marc  10.  19.  1  Cor.  6.  7—9.  Eph.  4. 
28.  lago  5.  4.  «  Deut.  32.  35.  Job  31.  13,  14.  Salm  94.  1. 

140.  12.  Diar.  22.  22,  23.  Preg.  5.  8.  Es.  1.  23,  24.  Rhnf. 

4Qâ 
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1.13.    «12.19.     Eph.  5.  6.    2  Thes.  I.  8.  *  Lue  12.  5. 
Gal.  5.  21.    Ëpb.  4.  17. 

*  Yn  yr  un  modd  rhybuddiai  yr  apoàtol  y 
Thessaloniaid,  na  orthryment  (go  beyond, 
myned  tu  hwnt,  yn  y  Saesoneg)  ac  na 

tbwyllent  eu  brodyr  na  neb  o'u  cymmydog- 
ion,  mewn  un  ìnodd  ;  trwy  gymmeryd  man- 
tais  ar  eu  hannwybodaeth,  eu  hangen,  neu 
eu  hygoeledd  ;  trwy  fỳnu  elwa  yn  anghym- 
medrol  arnynt,  na  ihrwy  unrhyw  gyfrwysdra 
a  hoeed,  a  ddyfeisiai  dynion  cribddeilgar  i 
dwyllo  rhai  gwirion,  heb  golli  eu  gair  da,  ac 
heb  osod  eu  hunain  yn  agored  i  gospedigaeth 
y  gyfraith  wladol  drwy  hyny.  t  Er  y  g.dlai 
dynion  anonest  felly  ddîanc  heb  gael  eu  dàl, 

na'u  galw  i  gyfrif  gan  ddynion  ;  ond  ni  oddef- 
ai  Duw  i'w  rhagrith  a'u  hanghyfiawnder 
hwy  dd'ianc  yn  ddigosp  ;  gan  ei  fod  ef  ei 
hun  yn  ddi'alydd  ar  bob  twyll  a  hoced,  yn 
gystal  âg  ar  bob  gorthrymder  ac  anghyf- 
iawnder.  %  Yr  oedd  yr  apostol  wedi  rhy 

buddio,  a  thystio  yo  erbyn  y  pethau  hyn  o'r 
blaen,  pan  oedd  yn  Thessalonica ;  na  chaffai 

y  cyfryw  arferion  ddim  di'anc  rhag  dîaledd Duw.  Yr  oedd  Thessalonica  yn  ddinas  o 
fasnachaeth  fawr,  ac  fel  y  cyfryw  yn  dra 
thueddol  i  orthrymu  a  thwyllo  wrth  brynu  a 
gwerthu  :  ond  tybia  rhai  mal  nid  gorthrymder 
a  thwyll  mewn  masnach  yn  unig  a  feddylir; 
eithr  hefyd  gorthrymder  a  thwylíyn  y  medd- 
iant  oedd  gan  wýr  yn  eu  gwragedd,  trwy 
fod  y  naill  ddyn  yn  ddirgelaidd  a  thwyll- 
odrus,  yn  halogi  gwraig  ei  gyiwmydog.  Defn- 
yddir  y  geiriau  gwreiddioí,  meddant,  yn  yr 
ystyr  hyny  weiihiau  ;  a  dîammau  bod  hyny 
yn  gynnwysedig,  gyda  phethau  eraill,  yma 
ac  ftlly  mae  yr  adnod  hon  yn  cynnwys  yr 

un  mater  â'r  adnod  o'r  blaen,  ac  â'r  adnod 
ddylynol. 

7  *  Cariys  ni u  alwodd  Duw  nyni  i 
*afleridid,t  ond  i  sancteíddrwydd. m  Lef.  11.  44.  a  19  2.  Rhuf.  1  .  7.  a8.  29,  30.  1  Cor.  1 
2.  £pb.  I.  4.  a2  10  a  4.  1.  2  Thes.  2.  13,  14.  2  Tim.  1.  9 
Heb.  12.  14.  1  Padr  1.  14,  15.  a  2.  9—12,  21,  22.  *  pen 
2.  3.  Gal.  5.   19.   Eph.  4.  19.  2  Pedr  2.  10. 

*  Pan  mae  y  Duw  anfeidrol  sanctaidd  yn 
gahv  dynion  trwy  yr  efengyl  a'i  ras,  i  wy- 
bodaeth  a  chymdeithas  ein  Harglwydd  Iesu 

Grist,  ac  i'w  eglwys  a'i  deulu  ;  nid  yw  yn 
eu  galw  i  fyw  yn  benrhydd  ac  yn  afìan, 
trwy  goledd  eu  chwantau  cnawdol,  neu  eu 
hawydd  gybyddlyd,  oríhrymus,  a  thwyll- 
odrus;  f  ond  eu  galw  y  inae  i  gael  eu  dysgu, 

eu  tueddu,  a'u  galluogi  i  fyw  a  rhodio  ger  ei 
fron  ef  mewn  purdeb,  uniondeb,  a  sauct- 
eiddrwydd  :  dyben  ein  hetholiad,  ac  effaith 
ein  galwad  yw,  fel  y  byddem  yn  sanctaidd 

a.c  yn  ddifti'us  ger  ei  fron  ef  mewn  cariad. 

8  *Am  hyrmy  y  neb  sydd  yn  dir- 
mygu,  î'nid  dyn  y  mae  yn  ei  ddir- 
mygu,  ond  Duw,  2yr  hwn  hefyd  a 
roddes  ei  Yspryd  Glän  ynom  ni. 

y  Diar.  1.  7.  a  23.  9.  Es.  49.  7.  a  53.  3.  Luo  10.  16. 
Aet.  13.  41.  Jud.  8.  *  Neh.  9.  30.  Act.  5.  3,  4.  1  Cor.  2. 
10.  a  7.  40.  1  Pedr  1.    12.  2  Pedi  1.  21.   I  Ioan  3.  24. 

*  Er  mòr  rhagorol  a  da  oedd  agwedd  yr 
çglwys  yn  Thessalonica,  gallai  fod  rhai 
ynddi  a  siaradent  lawer  am  athrawiaethau  a 
chysuron  y  grefydd  gristionogol,  ac  eto  a 
ddirmygeut  y  cynghorion  ymarferol  uchod, 
fel  pethau  rhy  fanol,  ac  aughyson  â  gras  a 
rhyddid  yr  efeugyl:  t  ond  mae  yr  apostol  yn 
eu  rhybuddio,  osoedd  neb  yn  dirmygu  felly, 
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mai  nid  efe,  a  Silfanus  a  Thimotheus,  oedd- 
ynt  yu  ddirmygu,  J  eithr  Duw  ei  bunan  ;  yr 
hwn  a  roddasai  ei  Ysbryd  Glân  ynddynt 
hwy,  trwy  ysbrydoliaeth  yr  hwn  yr  ysgrifen- 
asid  y  cynghorion  uchod.  Yma  mae  yr 

apostul  yn  hòni  ei  ys'orydoliad  ei  hun,  yn  y geiriau  cryfaf,  ac  yn  y  modd  mwyaf  difrifol: 
ond  tybia  rhai  fod  y  Thessaloniaid  crediniol 
yn  gynnwysedig  hefyd,  yu  y  ni,  i  ba  rai  y 
rhoddasid  yr  Ysbryd  Glân  ;  a  dywedant  mai 
i  chwi  yw  y  darlleniad  mewn  rhai  heu  ys- 
grifau  o'r  adnod  hon  :  os  lelly,  nid  ei  ddy- 
lanwadau  antfaeledig  ef  ar  yr  apostol  a'i 
frodyr  a  feddylir  ;  ond  ei  weuhrediadau 
grasol  ef  ar  y  saint  yn  gyffredin,  y  rhai  a 
alwodd  Duw  i  sancttiddrwydd. 

9  *  Ond  aam  frawdgarwch,6fnid 
rhaid  i  chwi  ysgrifenu  o  honofattoch: 

c  X  canys  yr  ydych  chwi  eich  hunain 
wedi  eich  dysgu  gan  Dduw  i  garu  eich 

gilydd. 
a  Lef.  19.  18.  Salni  133.  1.  Ioan  13.  34,  35.  a  15.  12— 

17.  Act.  4.  32.  Rhuf.  12.  10.  Eph.  5.  1,  2.  Heb.  13.  1. 

1  Pedr  3.  8.  2  Pedr  l.  7.  1  loan  2.  10.  a  3.  11,  14—19,  23.* 
a  4.  7— 16.  b  pen.   5.1.      Jer.  31.  34.      Heb.    8.    10,11. 
1  loan  2.  20,  27.  c  Es.  54.  13.  Ioan  6.  44,  45.  Heb.  10. 
16.    1  Ioìü  5.  1. 

*  Am  y  "gorchymyn  newydd,"  yr  hwn  a 
roddasai  Crist  i'w  ddisgyblion,  "  ar  iddyot 
garu  eu  gilydd,"  Ioan  13.  34;  t  nid  oedd 
angenrheidrwydd  i'r  apostol  ysgrifenu  at  y 
Thessaloniaid,  am  achos,  natur,  arferiadau, 

ffrwytbau,  ac  effeithiau  daionus  y  cariad  a'r 
brawdgarwch  hyn  :  X  oblegid  yr  oeddynt 
hwy  eisoes  wedi  eu  dysgu  gan  Dduw,  tfwy 
oleuni  a  sancteiddiad  yr  Ysbryd  Glân,  i 
garn  eu  gilyd^ ;  ac  hwy  a  wyddent  trwy 
brofiad  melus,  beih  oedd  y  brawdgarwch 

cynhes,  a'r  serchiadau  gwresog  hyn,  y  nailll 
tuag  at  y  llall.  Yma  ni  a  welwn,  fod  dysg-1 
eidiaeth  Duw,  nid  yn  unig  yn  goleuo  y 
dëall,  ond  hefyd  yn  cyrhaedd  y  serch,  ac  yn 
gweithredu  yn  rymus  i  ddwyn  y  galon  j 
garu ;  oblegid  Duw,  cariad  yw. 

10  *  Oblegid  yr  ydych  yn  gwneuth- 
urhyndi  bawbo'r  brodyryrhai  sydd 
trwy  holl  Macedonia:  f  ond  yrydynn 

yn  attolwg  i  chwi,frodyr,  ̂ gynnyddtj o  honoch  fwyfwy ; 
d  pen.  1.  7.  2  Cor.  8.  1,  2,  8—10.   Eph.  1.  15.  Col.  1.41 

2  Thes.  1.3.  Phile.  5-7.  «  adu.  1.  pcn.  3.  12.  Phil.  1 1 
9.  a  3.  13-15.  2  Pedr  3.  18. 

*  Yn  wir  e  wyddai  yr  apostol,  bod  j 
Thessaloniaid  yn  gwneyd  hyn,  sef  yn  daugo( 

cariad  a  brawdgarwch  diiiuant,  i  bawb  p'l 
brodyr  cristionogol,  y  rhai  oedd  yn  yr  eç 
Iwysi  trwy  holl  Macedonia  :  t  eto  yr  oed< 
efe  yn  ewyllysio  eu  cynghori  hwy,  ac  al 
tolygu  arnyut,  fel  ei  anwyl  frodyr,  ar  iddyn 
gynnyddu  o  hyd  fwy-fwy,  yn  ngwresawj 
rwydd  eu  cariad,  ac  yn  ei  holl  ffrwythau  eí 

a  hyny  tuag  at  bawb  o'u  brodyr  yn  mho 
man,  yn  enwedig  tuag  at  eu  brodyr  Iudc 
ewig,  y  saint  tlodion  yn  lerusaleHi.  Gw< 
ar  2  Cor.  8.  1—4. 

1 1  f  *  A  rhoddi  o  honoch  eich^  bry 

a'r  fod  yn  llonydd,  Äf  a  gwneutht 
eich  gorchwylion  eich  hunain,  *I 
gweithio  â'ch  dwylaw  eich  hunai 
(||  megis  y  gorchymynasom  i  chwi) 
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f  Dur.  17.  I.    Preg.  4.  6.    Gatar.  3.  26.    2  Thes.  3.  12. 

Il'im.  2.  2.     I  Pedr  3.  4.  g  Rl.uf.  15.  20.    2  Cor.  5.  9. 
Marc  ll  34.  Luo  12.  42,  43.  Rh..f.  12.  4—8.  Col.  3.  22- 
.  1  Tiui.  5.  13.  Tit.2.  4—10.  I  Pedr4.  10,  11.19.  i  Act. 
.  35  Rhaf.  12.  11.  1  Cor.  4.  12.  Eph.4.  23.  2  Thes.  3.  7, 
.  Tit.  3.  14. 

*  Tra  yr  oedd  dynion  er;iill  yn  awyddu 
n  fawredd,  parch,  ac  audurdod,  trwy 
mddygiadau  ymyrgar  a  therfysglyd,  mewu 
fyllfàoedd  cyhoeddus  a  mwy  dirgelaidd; 

ylent  hwy,  y  cristionogion,  "  r.oddi  eu 
""  ar  fod  yn  llonydd,  yn  dawel,  yn 

eddychlawn,  ac  yn  foddlawn,  yn  y  seíyll- 
ìoedd  Ue'r  oeddyut,  pa  môr  is<d  bynagoedd 
jyny ;  f  a  rhoddi  eu  bryd  hef'yd  ar  wneuthur u  gorchwjlion  prîodol  eu  hunain  gyda 
iiwydrwydd,  yn  y  wladwriaeth,  yn  yr  eg- 
vys,  ac  yn  eu  teuluoedd  a  phob  sefyllfa 
erthyuasol.  t  A  chan  nad  oedd  y  rhan 
tfyaf  o  honynt  ond  tlodion,  neu  yn  ddigon 
byg  o  gael  eu  darostwng  i  dlodi  rywffordd 
ìu  y  Uall,  o  herwydd  crefydd  a  chydwybod  ; 
iylent  fod  yn  ddiwyd  bob  un  mewn  rhyw 
jlwedigaeth,  fel  y  gallent  gynnal  eu  hunain 

'u  teuîuoedd  trwy  lafur  a  gwaith  eu  dwylaw 
[u  hunain.  ||  Yr  oedd  yr  apostol  wedi 
orchymyn  hyn  hefyd  iddynt,  pan  oedd  ef 

'i  frodyr  yn  gweithio  am  eu  bara  beunydd- 
M  yn  eu  plith  hwynt.  Wrth  gymharu  yr 
dnod  hon  â2  Thes.  3.  11,  ni  a  welwn  fod 
I  cynghor  hwn  yn  dra  angenrheidiol  i  raiyn 
!»lwys  Thessalonica ;  ac  mae  yn  angenrheid- 
1)1  yn  ein  heglwysi  cristionogol  eto  :  da  ein 
od  yn  gwybod  beth  yw  ein  gorthwylion  ni 
\in  hnnain,  a  bod  yn  ddiwyd  ac  yn  llonydd 
n  y  rbai  hyny. 

12  h  *  Fel  y  rhodioch  yn  weddaidd 
b  ag  at  y  l  rhai  sydd  oddi  allan,  f  ac 
ia  byddo  arnoch  eisau  dim. 

k  pen.  5.  22.  Rhuf.  12.  17.  a  13.  13.  2  Cor.  8.  20,  21  . 
hil.  4.  8.  Tit.  2.  8-10.  1  Pedr2.  12.  a  3.  1C,  17.  /ilarc 
11.   1  Cor.  5.  12,  13.    Col    4.  5.   1  Tim.  3.  7.    1  Pedr  3.  I. 

*  Fel  hyn  gallai  y  Thessalouiaid  rodio  yn 
veddus  ac  yn  hardd,  yn  niysg  a  thuag  at  eu 

ymmydogion  digred,  y  rhai  oedd  allan  o'r 
glwys,  mỳnai  yr  apostol  iddynt  harddu  yr 
fengyl  ger  bron  paganiaid,  yn  y  cyfryw 
yeithredoedd  a  allent  hv*y  farnu  a  chyin- 
aeradwyo;  trwy  gynnal  eu  teuluoedd  yn 
rydferth,  talu  i  bawb  eu  dyledion,  byw  yn 
lonydd  a  heddychol,  ac  ymgadw  rhag  ceisio 
ynnorthwy  a  bywioliaeth  trwy  unrhywwas- 
naeth   neu    ymostyngiadau   gwaradwyddus. 
Trwy  ddiwydrwydd    gonest  felly  hefyd,  ni 
yrtdai  arnynt  eisiau  dim  ag  oedd  yn   addas 

ji'w   sefyllfa  ;    ac    yn    angenrheidiol   i  gyn- lorthwyo  y  naill    y  llall,  mewn  afiechyd   a 
lyfyngderau. 

3 ' "  *  Ond  ni  ewyllysiwn,  frodyr, I  chwi  fod  heb  wybod  n  am  y  rhai  a 
tunasant,  °f  na  thristâoch,  megis  er- 
lill  y^rhainid  oes  ganddynt  obaith. m  Rhuf.  1.  13.  1  Cor.  Ì0.  1.  a  12.  1.  2Cor.  1.8.  2  Ped 
•  8.  »  adu.  15.  peo.  5.  10.  1  Breu.  I.  21.  a  2.  10.  Dan 
ì-  2.  Mat.27.  52.  Luc  8.  52,  53.  loan  1 1 .  1 1— 13.  Act.  7. 
I».    a  13.  36.     1  Cor.  15.  6,  18.    2  Pedr  3.  4  o  Geo.  37. 
».  Lef.  19.  28.  Deut.  14.  I.  2  Sam.  12.  19,  20.  a  18.  33 
o»>  1.  21.  Ezec.24.  16-18.  Ioan  II.  2».  Act.  8.  2.  »Gwel 
'Eph.2.  12.-Job  19.  25-27.  Diar.  14.  32.  Ezec.  37.  11 Cor.  15.  19. 

*  Efallai  bod  yr  apostol  wedi  clywed,  fod 
hai  o'r  Thessaloniaid  crediniol  wedi  marw 
i  n  ddiweddar,  neu  wedi  dyoddef  merthyr- 
od  ;  a  bod  eu  perthynasau  a'u  brodyr  cref- 
ddol  yn  alarus  iawn    ar  eu  hol,   heb  gym- 
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meryd  y  cysur  sydd  yn  yr  efenayl  yn  y 
cyfryw  amgylchiadau,  fel  y  dylasent  wneyd. 
Am  hyny  ni  fynai  efe  iddynt  fod  heb  wybod 
am  y  rhai  a  hnnasent  yn  Nghrist,  eu  bod 
yn  ddiogel  ac  mewn  cyflwr  dedwydd  :  -f  am 
hyny  nid  oedd  achos  iddynt  hwy  dristâu  ar 

y  cyfry  w  acldysuron  gyda'r  fath  anghysur,  a 
chyda'r  fath  ymddangosiadau  allauol  o  alar 
anghymmedrol,  â  rhai  eraill,  nad  oedd  gan- 
ddynt  ddim  gubaith  arn  ddedwyddwch  eu 
cyfeillion  traucedig,  na  disgwyíiad  am  eu 

cyfarfod  na'u  gweled  hwy  byth  mwyach. 
Bydd.ii  y  paganiaid  eilun-addolgar  yn  wylo 
ac  yn  udo  yn  ddirfawr  ar  ol  eu  cyfeillion 
trengedig,  y  rhai  a  yslyrient  wedi  eu  colli 
byth  iddynt  hwy,  ac  yn  enwedig  o  ran  eu 
cyrph  ;  am  na  wyddent  ddim  yn  y  byd  am 
adgyfodiad  y  corph  :  a  byddai  y  gau-athraw- 
on  Iuddewig  hefyd  yn  laeru,  na  cha'i  yr  un 
cenedl-ddyn,  díenwaededig,  fyned  i'r  nef, 
er  bod  yr  apostolion  yn  eu  derbyn  heb  eu 

henwaedu  i'r  eglwys  ar  y  ddaear.  Efallai 
bod  golwg  yr  apostol  ar  y  ddau  beth  uchod 
yn  yr  aduodau  hyn. 

14  *  Canys  í  os  ydym  yn  credu 
farw  Iesu,  a'i  adgyfodi ;  f  felly  y  r  rhai 
a  hunasant  yn  yr  íesu,  J  a  ddwg  *  Duw 
hefyd  gyd  ítg  ef. 

q  Es.  26*!  19.  Rhuf.  8.  11.  1  Cor.  15.  12-23.  2  Cor.  4. 13,  14.  Dat.  1.  18.  r  adn.  13.  1  Cor.  15.  18.  Dat.  14.  13. 
s  adn.  17.  Gen.  49.  10  Zec.  14.  5.  Mal.  24.  31.  1  Cor.  15. 
23.  Phil.  3.  20,  21.  2  The».  2.  1.  Jud.  14,  15. 

*  Canys  os  oeddynt  yn  credu,  neu  gan  eu 
bod  yn  credu  farw  o  lesu  dros  eu  pechodau, 

a'i  adgyfodi  i'w  cyfiawnâu  ;  +  gallent  gasglu 
oddi  ar  hyny  yn  sicr,  y  cyfodai  Daw  yn  an- 
llygredig,  gyrph  y  rhai  a  hunasant  yn  yr 
Iesu,  |  fel  y  dygai  hwynt  gydag  ef,  fel  aelod- 
au  o'i  gorph  dirgeíedig  ef,  i  fywyd  tragyw- 
yddol  a  gogoneddus  yn  y  dydd  diweddaf. 
"  Y  rhai  a  hunasant  yn  yr  lesn  ;"  sef  yn 
achos  Iesu,  trwy  ferthyrdod,medd  rhai :  ond 
mwy  tebygol  mai  y  rhai  oedd  yn  credu  yn 
Iesu,  ac  mewn  undeb  âg  ef  trwy  ffydd,  oedd 
meddwl  yr  apostol,  pa  fodd  bynag  y  buont 
feirw.  Nid  oedd  marw  ddim  ond  huno  i'r 
rhai  oedd  yn  yr  Iesu  ;  gau  nad  oedd  y  coi  ph 

marw  yn  dyoddef  dim  poen,  a'r  enaid  yn 
bresenol  gyda'r  Arglwydd,  mewn  sancteidd- 
rwydd  a  dedwyddwch. 

15  *Canyshynyr  ydymyneiddy- 
wedyd  wrthych '  y'ngair  yr  Arglwydd, 
f  na  bydd  i  ni  u  y  rhai  by w,  y  rhai  a 
adewir  hyd  ddyfodiad  yr  Arglwydd, 
¥.  X  rag-flaenu  y  rhai  a^  hunasant. 

t  1  Bren.  13.  1,  9,  17,  18,  32.  a  20.  35.  a  22.  14. 
u  1  Cor.  15  51—  53.  2  Cor.  4.  14.  x  Job  41 .  II.  Saim  SS. 
13.    a  119.   147,  148.    Mat.  17.  25.  y  Gwei  ar  n.  adn.  13. 

*I  arwain.  meddyliau  y  Thessaloniaid  i 
rywbeth  pellach  o  hyd  ar  y  mater  hwn,  yr 
hyn  yr  oeddynt  yn  hollawl  anwybodus  am 

dano  hyd  yn  hyn  ;  mae  yr  apostol  a'i  frodyr 
ysbrydoledig  yn  dywedyd  wrthynt  yn  ngair 
yr  Arglwydd,  yr  hwn  a  amlygodd  efe  iddyut 
trwy  ddatguddiad  digyfrwng,  gydag  awdur- 
dod  i'w  gyhoeddi  a'i  hysbysu  i  eraill ;  fna 
byddai  i'r  credinwyr  a  fyddent  byw  ar  y 
ddaear  yn  nyfodiad  yr  Arglwydd  lesu  y 
dydd  diweddaf,  X  rag-flaenu  y  rhai  a  fuasent 
feirw  ac  a  gladdwyd,  yn  eu  mynediad  i 
lawn  fwynâd  o  ddedwjddwch    y    nefoedd, 
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y  saint. 

gyrph  ac  eneidiau.  "  Ni  y  rhai  byw:" 
tybia  rhai  wrth  y  geiriau  hyn  fod  yr  apostol 
y  pryd  hwnw  yn  dysgwyl  y  deuai  Crist  ar  y 

cwrnwl  yn  ei  amser  ef  a'i  gyd-oeswyr  cred- 
iniol:  ond  mae  ei  ymadroddion  ef  am  farw, 
a  chael  ei  adgyfodi,  mewn  mànau  eraill,  yn 
daugos  nad  oedd  efç  yn  dysgwyl  dim  o'r 
fath  beth  :  llefaru  mae  efe  yma  fel  un  o  holl 
gorph  yr  eglwys  gristionogol  hyd  ddiwedd  y 
byd  ;  heb  feddwl  dim  y  byddai  ef  ei  hun 

na'i  frodyr  cyfoesawl,  yn  fyw  ar  y  ddaear 
yr  amser  y  sonia  efe  am  dano.  Gwel  yr  un 
dull  o  lefaru  yu  Hos.  12.  4;  Salm  66.  6;  a 
81.  5. 

1 6  z  *  Oblegid  yr  Arglwydd  ei  hun  a 
ddisgyn  o'r  nef,  f  gyd  â  bloedd,  a  â 
llef  b  yr  arch-angel,  °  I  ac  âg  udgorn 
Duw :  d  ||  a'r  meirw  yng  Nghrist  a  gyf- 
odant  yn  gyntaf: 

*  Es.  25.  8,  3.  Mat.  16.  27.  a  24.  30,  31.  »25.  31.  a  26. 
64.  Act.  1.  11.  2  Thes.  1.7.  2  Pedr  3.  10.  Dat.  1.  7. 
a  Num.  23.  2».  Salm  47.  I,  5.  Zec.  4.  7.  a  9.  9.  ê  ìuà.  9. 
e  Ex.  19.  16.  a20.  1S.  Es.  27.  13.  Zec.  9.  14.  1  Cor.  15.52. 
Dat.  1.  10.  a  8.  23.        d  1  Cor.  15.  23,  51,  52. 

*  Yn  yr  amser  mawr-ddwys  a  thradifrifol 
hwnw,  pa  bryd  bynag  y  delo,  a  phwy  bynag 
fyddo  ar  y  ddaear  pan  ddelo,  e  welir  yr  Ar- 

glwydd  lesu  ei  hun  yn  disgyn  o'r  nef,  mewn 
cwmwl  o  ogoniant,  tebyg  i'r  Shechina  gynt, 
ac  megys  yr  esgynodd  yn  ei  ddynoliaeth  i'r 
nef;  %  ac  efe  a  ddaw  gyda  gwŷs  ofnadwy, 
yr  hon  a  roddir  gyda  mawredd  arswydus, 

megys  bloedd,  neu  lef  uchel  y  penaf  o'r  holl 
angelion,  a'r  lleill  yn  ei  ganlyn  ef,  (Math. 
25.  31,)  í  a  chydt  llef  annhraethol  uwch  a 
chrefach  y  Duw  mawr  ein  Iachawdwr,  Crist 

Iesn  ei  hunan,  megys  pe'i  rhoddid  hi  â  saiu 
udgorn  mawr,  fel  hwnw  a  glywyd  ar  Sinai 
gynt  yn  rhoddiad  y  ddeddf :  |]  ac  yna  y  cy- 
fodir  cyrph  y  rhai  a  fuont  feirw  mewn  undeb 
cyfammodol  a  bywiol  â  Christ,  i  fywyd  an- 
farwol  a  gogoneddus  ;  nid  yn  unig  cyn  cy- 
fodi  y  rhai  annuwiol,  ond  hefyd  cyn  cyfnew- 
id  y  saint,  y  rhai  a  fyddant  byw  ar  y  ddaear 
y  pryd  hwnw.  Tybia  rhai  mai  Crist  ei  hun 
yw  yr  arch-angel,  ond  yma  gelwir  Crist  yn 
"  Arglwydd,"  a'r  arch-angel  megys  rhyw 
un  arall,  gwahanol  iddo  ef.  Releusmati : 

"  Bloedd  :"  bloedd  orchymynawl,  megys  i 
filwyr,  neu  forwyr,  fod  yn  barod,  meddant, 
y w  ystyr  y  gair :  y  rhai  a  fyddant  yn  y 
beddau  a  gtywant  y  floedd  hon,  ac  a  ddeu- 
ant  allan  ar  darawiad  amrant,  wedi  gorwedd 
yn  llwch  y  ddaear,  rai  o  honynt  am  filoedd 
o  flynyddoedd. 

17  *  Yna^ninnauyrhaibywy  rhai 
a  adawyd,  f-\  a  gipir  i  fynu  gyd  â 
hwynt,  *yn  y  cymmylau,  J  i  gyfarfod 

â'r  Arglwydd,  yn  yr  awyr ;  h  ||  ac  felly 
y  byddwn  yn  wastadol  gyd  â'r  Ar- 
glwydd. 

e  adn.  15.  1  Cor.  15.  52.  /  1  Bren.  18.  12.  2  Bren.  2. 
11,  16.  Act.  8  39.  2  Cor.  12.  2,  4.  Dat.  11.  12.  a  12.  5. 
g  Mat.  26.  64.  Marc  14.  62.  Act.  1.  9.  Dat.  1.7.  h  Salm 
16.  11.  a  17.  15.  a  49.  15.  a  73.  24.  Ks.  35.  10.  a  60.  19,  20. 
Ioan  12.  26.  a  14.  3.  a  17.  24.  2  Cor.  5.  8.  PLil.  1.  23. 
2  Pedr  3.  13.  D*t.  14—17.  a  21.  3—7,  22,  23.  a22.  3-5. 

*  Yna  ninnau,  8ef  y  rhaì  o  honom  ni,  y 
rhai  ydym  oll  yn  un  corph  dirgeledig  o 

ddechreu  byd  i'w  ddiwedd  ;  a  fyddo  by w  yr 
amser  hwnw,  ac  a  adewir  ar  y  ddaear  hyd 

ÍÖÖ4 

ddyfodiad  yr  Arglwydd  :  gwel  ar  adn.  15. 
t  Yn  y  fàn  ar  ol  adgyfodiad  gogoneddus  y 
saint  raeirw,  cyfnewidir  y  rhai  byw  mewn 
moment,  ardarawiad  llygad  ;  (1  Cor.  15.  51,) 

a  chipir  hwy  i  fynu  gyda'r  rhai  a  adgyfod- 
wyd,  yn  y  cyinylau  o  ogoniant,  y  rhai  yr 
ymddengys  Iesu  a'i  angelion  ynddynt;  \\\t 
y  cânt  gyfarfod  dedwydd  â'u  Harglwydd 
anwyl  a  bendigedig,  heb  raid  ymadael  byth 
mwyach  ;  ||  ond  o  hyny  allan  cânt  fod  yn 
wastadol,  byth  bythoedd,  gyrph  ac  eneiliau, 

gyda'r  Arglwydd.  A  yipir  i  fynu :  trwy 
nerth  Duw,  neu  trwy  ofterynoldeb  angelion  j 
neu,  fel  y  tybia  rhai,  trwy  nerthol  fywiog- 
rwydd  cyrph  y  saint  wedi  eu  gogoneddu  ;  y 

rhai  fel  y  tybìr,  a  fyddant  wedi  eu  puro  i'r 
fath  raddau  o  ysbrydolrwydd,  fel  y  byddaot 
yn  gallu  cerdded,neidio,  allàmu,yn  yr  awyi 
clenau:  ond  mae  yn  anoJd  barnu  yn  bender-j 
fynol  am  bethau  o'r  fath  hyn,  hyd  oni  chafflr 
om  weled  a  phrofi  pa  fodd  y  bydd.  Cymyll 
au  ac  awyr  a  arwyddant  yr  un  peth  ;  a  phaj 
fodd  bynag  y  dëallom  am  danynt,  nid  oeq 
ynddynt  yn  sicr  yr  uu  cyfeiriad  at  hanfod  aj 
sylwedd  y  deyrnas,  yr  hon  a  gaiff  y  saint  eij 
hetifeddu  y  pryd  hwnw:  ui  bydd  iddyml 
hwy  ddim  a  wnelont  â  chymylau  nac  awyi\ 
ar  ol  y  dydd  mawr  liwnw,  "  yn  yr  hwn  } 
nefoedd  gau  losgi  a  ymollyngant,  a'r  defn 
yddiau  gan  wir  wres  a  doddant."  2  Pedr  3 
10,  12.  Yn  yr  awyr,  mae  yn  debyg,  y  ge«| 

yd  Crist  ei  orsedd  i  farnu  y  cyfiawn  ft'îi 
drygionus  ;  ac  yna  efe  a  ddy wed,  "  Deuwch,' 
wrth  y  naill,  ac  "  Ew'ch,"  wrth  y  lleiíljfí Math.  25.  34,  41. 

18  *  *  Ani  hynny  diddanwch  eiclli 

gilydd  f  â'r  ymadroddion  hyn. í  pen.  5.  lr,  14.    Es.  40.  1,  2.    Luc  21.  28.  Heb.  12.  lîjfi 

*  Mewn    ffordd    o    gymhwysiad,    mae  y|  i 
apostol    yn    cynghori    y   Thessaloniaid,  m 
yn  unig  i  fod  yn  ddyddanus   eu  hunain,  on 
hefyd  i  ddyddanu  eu  gilydd  yn  fraẃdol  a  J 

mewn    cyd-ymdeimlad;    t  â'r   yroadroddioj  •> 
hyn,  o  adn.  13,   hyd  yma  :  yr   oedd   yu  yi 
ymadroddion  hyn  ddefnydd  dyddanwch  id(í 
ynt,  (ac  i  uinnau  hefyd,)  yn  wyneb  coUi  ei  I 
brodyr  anwyl  yn  yr  Arglwydd,  yn  wynebeí  i 
marwolaeth  eu  hunain,  ac  yn  wyneb  eu  bo    i 

brofedigaethau  a'u  gofidiau  yn   y  byd  hwi> 
Wrth  ddechreu  (adn.  13,)  mae  yn  gwalufd    . 
tristwch  ;  wrth  orphen  mae  yn  annog  i  ddd 
ddanwch:  a  dylem  s)lwi,mai  nid  gwabtffj 
tristâu  o  ywbl  yr  oedd  ;  mae  yn  addas  ga: 
aru  ar  ol  eio  cyfeillion  ;  ond  gwahardd  triä| 
âu  yn  ormodol,  fel  rhai  heb  oöaith,  yr  oedf efe. 

PKN.  Y. 

Dull  dyfodiad  Crist  i'rfarn- 

jUTHR  °  am  yramserau  a'r  pryc 
iau,  frodyr,  ftfnid  rhaid  i  chwi  y 
grifenu  o  honof  attoch. 

a  Mat.  24.  3,  36.  Marc  13.  30-82.  Act.  1.7.  I  p 
4.  9.  2  Cor.  9.  1.  Jud.  3. 

Gorphenwyd  y  bennod  o'r  blaen  gy 
chrybwylliad  nodedig  am  ddyfodiad  Crist 
farn ;  a  dylem  ddëall  dechreu  hon,  yn  si 
fel  yn  Ilefaru  am  yr  un  peth.  *Am  yr  a 
ser  pennodawl  o  ddyfodiad  Crist,neu  y  prj 
iau  a  osodwyd  gan  Dduw,  i  gyflawni  ei  r» 
fynegiadau  ;  +  nid  oedd  yr  apostol  yn  tybij 
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yn  ejfro. 
n  angeniheidiol  iddo  ef  ysgrifenn  at  y 

'hessaloniaid  :  nid  mater  o  ddatguddiad 
Jedd  hwn,  ac  nid  oedd  yn  perthyn  iddo  ef 
ja  hwythau  ymholi  iddo,  oddi  ar  gy\vrein- 
•yd  ofer  a  rhyfygos. 

2  *  Oblegid  chwiac  wyddoch  eich 
unain  yn  hyspys,  d  f  mai  felly  y  daw 
ydd  yr  Arglwydd  fei   lleidr   yu   y 
os. 

c  Jer.  23.  20.  d  Mat  24.  42-44.  a  25.  13.  Marc  13. 
|  35.  l.uc  12.  39,  40.  2  Pedr  3.  10.  Dat.  3.  3.  a  16.  15. 

*  Hebliw  hyny,  hwy  a  wyddent  yn  gy- 
redin,oddi  ar  yr  hyn  a  gly  wsetit  ganddo  ef  o'r 
1aen,fmai  fel  Heidr  yn  y  nos  y  deuai  dydd 
r  Arglwydd,  am  hyny  nid  oedd  yn  bosibl 

wybod  pa  bryd.  Mae  y  lleidr  yn  tòri  i'r 
I  tra  mae  y  teulu  yn  cysgu,  ac  yn  anrnhar 

d  i'w  wrthwynebu  ;  ac  fel  hyn  mae  yn  peri 
ychryn  mawr,  ac  yn  yspeilio   neu  yn  lladd 
I  y  mỳno  ;  felly  mae  dydd  yr  Arglwydd 

In  dyfod  ar  yr  annwybodus,  yr  anystyrioI,y 

iofal,  a'r  anghrediniol,  pryd  nad  ydynt  yn 
icddwl  am  dano;  pair  y  braw  mwyaf  ar- 

wydus,  a  thafl  hwj  nt  i'r  dinystr  myvyaf 
ychrynllyd  ac  ofuadwy  yn  ddisymmwih. 

I  3  *Canys  pan  ddywedant,  'Tang- 
iefedd  a  diogelwch,  ̂ fyna  y  mae  di- 
iystr  disymmwth  yn  dyfod  ar  eu 
;warthaf,  s  t  megis  gwewyr  es°;or  ar  un 
.  fo  beichiog;  h  ||  ac  ni  ddíangant 
iwy  ddim. 

e  Deut.  29.  19.  B^rrt.  18  27,  28.  Salra  10.  11-13.  Es. 
1.  4.  a  56.  12.  Dìü.  5  3-6.  Nth.  1.  10.  Mat.  24.  37-3a. 
.oc  17  26-30.  a  21.  34,  35.  /Ex.  15.  9,  10.  Josîi.  8 
0-22.  B*rn.  20  4',  42.  2  Cron.  32.  19-21.  Salra  73  18- 
9.  Dhr.  29.  1.  Es.  30.  13.  Aet.  12.  22,  23  a  13.  41  2  Thes. 
.  9.  2  Pedr  2.  4.  D-t.  18.  7,  8.  g  Salm  4S.  6.  Eâ.  13.  8. 
21.3.  Jer  4.31  a  6  24.  a  22.  23  Hos  13.  13.  \lica  4 
,10.        h  Mat.  23.  33.   Heb.  2.  3.  a  12.  25. 

*  Pan  fyddo  pechaduriaid  diofal  ac  an 
uwiol  yn    addaw  tangnefedd  a    diogelwch 
ddynt  eu  hunain,  nid  oes  na  thangnefedd  na 
iliogelwch ;  t  ond  dinystr  ofnadwy,  disym- 

'nwth,  a  dîymwared,yn  dyfodareu  gwarthaf 
'iwynt  oll  ;  f  yn  sydyn,  yn  dùiocíiel,  yn  dra 
òhoenus,  ac  yn  drymach  drymach,  fel  gwewyr 
sgor  ar  un  a  fyddo  beichiog  :  j|  ac  megys 
jiás  gall  hòno  ddîanc  rhag  ei  gweŵyr  pan 
'ldelo,  fdly  nis  gallaut  hwythau  dd'ianc  rhag 
r  dinystr  disymmwlh  sydd  yn  dyfod  ar  eu 
!;watthaf.  Fel  mae  achos  gwewyry  feichiog 
n  ei  chroth  hi  ei  hunan;  felly  mae  achos 
linystr  yr  annuwiol  ynddo  ef  ei  hun  : 
hwant  wedi  ymddwyn  a  esgor  ar  bechod, 
)ecliod  hefyd  pan  orphener  a  esgor  ar  farw- 
'laelh  ofnadwy  a  diddiwedd  byth  !  Y  peth 
ydddydd  y  farn  i  ddynolryw  yn  gyffredin; 
'yffelybi  hyny  fydd  dydd  marwolaeth  i  bob 
lyn  annuwiul  yn  bersonol  :  felly  mae  y ;eiriíui  deffiôus  uchod  yn  berthynol  iawn  ar 
1  ddau  amgylchiad. 

4  *  Ond  chwychwi,  frodyr,  *  nid 
/dych  mewn  tywyllwch, ffel  y  h  godd- 
weddo  y  dydd  hwnnw  chwi  megis leidr. 

;;  |ec     *  £eut-  19-  «•   *  23-  15,  45.  jer.  42.  16.    Hos.   lü. 

h*KT^ÌaÌ  yr  aP°sto1  y»  angenrheidiol  en nybuddio  hwy,  er  mwyn  y  rhai  es«íeulus  i 
)arot0i    erbyn    dyfodiad   yr  Arglwydd  ;  ond 
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yr  oedd  efe  yn  dawei  ei  feddwl  am  y  crist- 
ionogion  yn  Thessalonica  yn  gyffredin  :  nid 
yn  unig  yroeddynt  hwy  yn  mwynâu  goleuni 
allanol  yr  efengyl,  ac  yn  proffesu  ei  gredu  a 
rhodio  ynddo:  ond  yr  oedd  efe  yn  barnu  yn 
sicram  danynt,eu  bod  hefyd  mewn  gwirion- 
edd  wedi  eu  gwaredu  o  feddiant  y  ty- 

wyllwch,  acv  annwybodaeth  a  drygioni  eu 
hystâd  baganaidd.  f  Gan  hyny  nid  oedd 
perygl  iddynt  hwy  gael  eu  goddiwes  gan 
ddydd  yr  Arglwydd  yn  anmharod  ;  fel  y 
daw  lleidr  ar  warihaf  y  neb  a  fyddo  yn 

cysgu,  i'w  ddychrynu,  ei  yspeilio,  a'i  ladd. 
5  *  Chwychwi  oll,  '  planty  goleuni 

ydych,  f  a  phlant  y  dydd  :  $  nid  yd- 
ym  ni  o'r  nos,  nac  o'r  tywyllwch. /  Luo  16.  8.  loan  12.  3iì.  Act.  26.  18.  E|h.  5.  8. 

*  Yr  oeddynt  hwy  oll,  yn  ol  eu  proffes  eu 
hunain,  ac  yn  ol  ei  farn  yntau  mewn  cariad 
am  danynt,  yn  blant  y  goleuni:  wedi  eu 

galw  gan  Dduw  allan  o  dywyllwch  i'w  ry- 
feddololeuni  ef,  a  chwedi  eu  goleuo  â  doeth- 
ineb  a  dëall  ysbrydol,  yn  yr  wybodaeth  am 
Grist,  ac  yn  nhrefa  iaehawdwriaeth  gan 
Dduw  drwyddo  ef.  t  Yr  oeddynt  hefyd  yn 
blant  y  dydd,  sef  dydd  goleu  goruchwyliaeth 
ac  athrawiaeth  sanctaidd  yr  efengyl;  ac  fel 
y  cyfryw  yn  noeth  ac  ya  agored  i  lygaid  a 

sylw  pawb  o'u  cwtüpas.  $  Nid  oedd  neb  o 
dtíisgyblion  gwirioneddol  Crìst  y  pryd  hwnw, 

(iawer  ilai  yr  awr  hon,)  o'r  nos  nac  o'r  ty- 
wyllwch  :  nid  oeddynt  yn  paràu  mewn  an- 
nwybodaelh  na  thàn  hudoliaeth,  nid  oeddynt 
yn  byw  mewn  drygioni,  nac  yn  chwennych 
tywyllwch  i  guddio  arferion  dirgelaidd  :  ond 
wedi  eu  gwaredu  o  dywyilwch  dudew  pag- 
aniaeth,  neu  dywyllwch  cyinhariaethol  Iudd- 
ewaeth,  yr  oeddynt  yn  mwynâu  goleuni 
eglur  yr  efengyl,  ac  yn  rhodio  yn  sanctaidd 
ynddo  megys  wrth  liw  dydd. 

6  *  Am  hynny  wna  chysgwn,  fel 
rhai  eraill ;  f  eithr  n  gwyliwi^  %  a  bydd- wn  °  sobr. 

m  Diar.  19.  15.  Es.  56.  10  Jona  1.  6.  Mat.  13.  25. 
a  25.  5.  Marc  14  37.  I.uc  22.  46.  Rbuf.  13  11-14.  1  Cor. 
15.  34.  Eph.  5  14.  n  Mat.  24  42.  a  25.  13.  a  26.  38,  40, 
41.  Marc  13  34,  35,  37.  a  14.  38.  Luc  12.  37,  39.  a  21.  3H. 
*  22  46.  Act.  20.  31.  1  Cor.  16.  13.  Eph.  6.  18.  Col.  4.  2. 
2  Ttur.  4.  5.  I  Pedr  4.  7.  ûat.  3.  2.  a  16.  15.  o  adn.  8. 
Phil.  4.  5.  1  Tim.  2.  9,  15.  a  3.  2,  11.  Tit.  2.  6,  12.  1  Pedr 1.  13.  a  5    8. 

*  Am  hyny  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt 
hwy  barâu  i  ymddwyn  yn  addas  i'w  breint- 
iau  ;  a  pheidio  bod  yn  (arwaidd,  yn  ddioglyd, 
yn  ddiofal,  ac  yu  gysglyd  ac  anwyliadwrus 
fel  rhai  eraili,  neu  fel  yr  oedd  dynolryw  yn 
gyffredin:  f  ond  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt 
hwy  fod  yn  effro,  yn  ofalus,  ac  ar  en  gwyl- 
iadwriaeth  yn  wastad  rhag  yinosodiadau  ac 
ystrywiau  eu  gelynion,  ac  yn  fanol  gyda  eu 

dyledswyddau  ar  bob  cyfleusdra  :  %  ac  i'r 
dyben  hyn,  dylent  fod  yn  sobr,  yn  ddifrifol, 
yn  ystyriol,  yn  gytnmedrol  yn  mhob  peth  o 
natur  dymmorawl,  ac  yn  bur  arbedol  mewn 
pob  anwes  a  choleddiadau  corphorol. 

7  *  Canys  y  P  rhai  a  gys^ant,  y  nos  y 

cysgant;  <?  f  a'r  rhai  a  feddwant,  y 
nos  y  meddwrant. p  Job  41.  3.  a  33  15.  q  1  Sam.  25  36,  37.  Diar.  23. 
29-35.  Es.  21.  4,  5.  Dan.  5.  4,  5.    Act.  2.  15.   2  Pedr  2.     3. 

Yn  gyffredin  mae  dynion  yn  dewis 
cyseu  yn  nistawrwydd  a  thywyllwch  y  nos, 
ac  felly  yr  ordeiniodd  Duw  i  ddynion  gysgu 
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yn  natui  ìol :  t  a'r  rhai  a  feddwant,  y  nos  y  j  ei  sòiiant  a'i  ddigofaint  ef,  er  bod  eu  pechod- meddwant  rhag  cywilydd,  pan  mae  dynion  I  au  we(ij  ]iaedda  hyny:  t  ond  yr  oedd  ef  yn 
sobr  yn  cysgu,  fel  na  weler  eu  hannhrefn  a'u  ei  rad  diugaredd  w«di  eu  harfaethu  hwynt  i haflywodraeth  hwy.  Yn  y  nos  y  cadwai  gaffael  iachawdwriaeth;  i'w  gwaredu  hwÿnt, 
pagamaid  yr  amserau  hyny  eu  gwleddoedd  |  fei  nestri  trugaredd,  a'u  dwyn  i  fwynjj 
ynfyd,  lle  byddai  llawer  o  feddwdod  ac  ang-  idedwyddwch  a  gogoniant  tragwyddol.  J  Yr 
hymmedrolder:  ond  yn  ein  gwlad  a'n  dydd-  oedd  hyn  oll  trwy  eu  Harglwydd  lesu  Grist; iau  ni,  mae  dynion  yn  fwy  digy wilydd  ;  nid 
yw  aemawr  o  beth  gan  lawer  a  elwir  yu 
gristionogion  feddwi  wrth  liw  dydd,  a  hyny 
yn    y    Heoedd    mwyaf    eyhoeddus.     Ai    ni 
chyfyd   paganiaid  yn  y  farn   i  gondemnio  y   wnelent,  neu  yu  raha  amgylchiadau    byna* 
genedlaeth  hon  ? 

8  *  Eithr  nyni,  r  gan  ein  bod  o'r 
dydd,  f  byddwn  sobr,  J  wedi  ymwisgo 

*  â  dwy-fronneg  ffydd  [|  a  chariad, 
§  ac  â  '  gobaith  iachawdwriaeth  yn  lle helm. 

r  adn.  5.  Rhuf.  13.  13.  Eph.  5.  8,  9.  1  Pedr  2.  9.  1  loaa 
f.  7.  •  Es.  53.  17.  Rhuf.  13.  12.  2  Cor.  6.  7.  Eph.  6.  II, 
13-18.  t  Job  19.  23—27.  Salin  42.  5,  11.  a  43.  5.  Galar. 
3.  26.  Rbaf.  5.  2—5.  a  8.  24,  25.  1  Cor.  13.  13.  Gal.  5.  5. 
2  TW  2.  16.  Heb.  6.  19.  a  10.  35,  36.  1  Pedr  1.  3-5,  13. 
1  loan  3.  1—3. 

*  Eithr  nyni,  gristionogion,  gan  ein  bod 
wedi  ein  haingylchu  â  goleuni  yr  efengyl,  ei 

gwirionedd  a'i  gras,  yr  hwn  sydd  yn  lle- 
wyrchu  yn  ein  calonau,  f  byddwn  sobr  a 
gwyliadwrus,  (defnyddir  y  gair  nêphômen  am 

bob  un  o'r  ddau,)  yn  dra  chymmedrol  yn  ein 
serchiadau  at,  ac  yn  ein  hawydd  am,  bethau 
y  byd  hwn,  fel  rhai  yn  disgwyl  am  ddyfod- 
iad  ein  Harglwydd.  |  Achanein  bud  mewn 
ystad  o  filwriaeth  a  rhyfel  poeth  a  chaled, 
yn  erbyu  gelynion  aml,  crytìon,  diwyd,  a 
chyfrwys :  dyiem  fod  yn  arfog  fel  ìnilwyr, 
yn  gystal  ag  yn  sobr  a  gwyliadwrus  feí 

gwyiwyr:  i'r  dyben  hyn,  dylem  fod  wedi 
ymwiggo  á  ffydd  yn  Nghrist,  crediniaeth 
gadarn  yn  ngair  Duw,  ac  ymorphwysiad 
diysgog  ar  ei  addewidion  ef ;  ||  yn  nghyd  â 
chariad  cryf  a  gwresog  at  Dduw,  at  Grist, 
at  saneteiddrwydd,  at  y  naill  y  llall,  ac  at 
bob  dyn;  yr  hyn  bethau  ydynt  feí  dwy 

froneg,  i  amddiffyn  y  galon  a'r  meddwl 
rhag  archollion  marwol.  §  Mae  arnom  hef- 
yd  eisiau  gobaith  da  trwy  ras,  am  dded- 
wyddwch  tragywyddol  ac  iachawdwriaeth 
gyflawn;  yr  hyo  fydd  mtfgys  helm  i  guddio 

ein  penan  yn  nydd  y  frwydr,  ac  i'n  ham- 
ddiffyn  rhagofni  yr  erlidwyrcreulonaf.  Gwel 
ar  Ephes.  6.  11—17. 

9  *Canysnidttappwyntiodd  Duw 
nyni  i  ddigofaint,xfond  i  gaffaeliach- 
awdwriaetíi  J  trwy  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist, 

u  pen.  3.  3.  Ex.  9.  16.  Diar.  16.  4.  Ezec.  38.  10-17. 
Mat.  26.  i4.  Act.  1.  '10,  25.  a  13.  48.  Rhuf.  9  11—23.  2Tim. 
2.19,20.     I  Peifr  2.  8.     2  Pedr    23.     Jud.  4.  x  Rhut. 
II.   7,30.      2  Thft.    2.13,14.      1  Tim.    1.13,16.     2  Tim. 
2.  10.  1  Pedr  2.  10.  2  Pedr  l.  I. 

10  Yr  hwn  v  a  fu  farw  drosom ; 

||  fel  pa  un  bynnag  a  wnelomai  gwyl- 
ied,  ai  cysgu,  §  y  byddom  fyw  gyd  âsc 
ef. 

y  Mat  20.  23.  loan  10.  11,  15,  17.  a  15.  13.  Rh.if.  5.  6 
—8.  •  8.  34.  a  14.  8,  9.  1  Cor.  15.  3.  2  Cor.  5.  15,  21.  Eph. 
5.  2.  1  Tim.  2.  5.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  2.  24.  a3.  18.  *Gwel 
ar  pen.  4.   13,  17. 

*  Yr  oedd  gan  y  Thessaloniaid  sail  dda  i 
goledd  y  gobaith  uchod  ;  o  herwydd  yr  oedd 
eu  tröedigaeth  a'u  dychweliad  yn  brawf,  nad 
oedd  Duw  wedi  eu  bwriadc  hwy  i  ddyoddef 
;  _ 

yr  hwn  o'i  wirfodd  a  fu  farW  i  wneyd  iawu 
dros  eu  pechodau,  ac  i  waredu  eu  lie;»eiduu; 
||  fel  pa  un  bynag  a  wnelent  ai  gwyìied  ai 
cysëu»    P»    u"    byuag    ai     byw    ai   marw 

y  caid  hwy  yn  angau,  neu  yn  nyfodiad  eu 
Harglwydd;  §  y  caffent  oll  fyw  gydag  ef 
mewn  gogoniant  ar  ol  y  fuchedd  hon.  Ai 
ywylied  aicysgu:  soniodd  yr  apostol  atn 
"  wylied  a  chysgu"  mewn  ystyr  ar<t!l,  ya 
adn.  6;  ond  yma  by w  neu  farw  yn  ddiam- 
mau  a  feddylir,  wrth  wylied  neu  gysgu.  Pa 

un  bynag  ai  byw  ai  marw  fyddo'r  saint,  mae 
bywyd  a  dedwyddwch  eu  heneidiau  anfarwol 
yn  ddiogel  yn  eu  hundeb  â  Christ;  yr  hwi 
undeb  nis  gall  angau  byth  ei  ddattod.  Mat 
rhai  yn  darllen  y  geiriau  uchod  yn  fwy 

llythyrenol,  fel  hyn:— "  Pa  un  bynag  addaw 
Crist  yn  y  nos,  pan  fyddoin  yn  cysgu  ar  eiu 
gwelyau,  neu  ynte  >n  y  dydd,  pan  fyddom 

yn  etfro,  ac  yn  brysur  gyda'n  galwedigaethau 
cyffredin."  Ond  gan  fod  cysgii,  neu  hutto, 
wedi  ei  roddi  ychydig  o'r  blaen  ara/ar», 
(pen.  4.  13—15.)  mae  yn  fwy  naturiolÌAi 
ddeall  y  geitiau  hyn  am  ystâd  credinwyr  pl 
un  bynag  ai  yn  fyw  nsu  ynfarw.  Ac  y% 
yr  ystyr  hyny,  rhaid  eu  bo  1  yn  cynnwyi 
prawf  union-gyrchol  ofywyd  yr  enaid>lxi 
mae  y  corph  yn  c.ysgu,  iifii  yn  huno  yn  )\ 
bedd.  Na  atto  Duw  i  neb  ddeall  y  geiriail. 
hyn,  fel  pe  byddent  yn  arwyddo  fod  angwl 
Crist  wedi  ei  fwriadu  i  ddiogelu  ein  hiacbj 
awdwriaeth  ni,  pa  un  a  wnelom  ofalu  yil  ■ 
wyliailwius  am  dani  neu  beidio;  ac  eto,  ma<| 
y  cytfredinolrwydd  o  gristionogion  ysywaeuj) 
yn  byw,  fel  pe  hyny  y  lyddai  gwir  feddwi 

y  geiriau  ! 11  a*0  herwydd  pabam  t  cyngi 

horwch  eichgilydd,  Jac6  adeiledwcl  ; 
bob  un  eich  gilydd^   c||  megis  ag  y  N 
ydych  yn  gwneuthur. 

pen.4.  18.        *  Bhuf.  14.  19.  a  15.  2.  1  Co     . 
5,  12,26.     2  Cor.  12.  19.     Eph    4.   19,  16,  2 
Jud.  'iO.  *pen.    4.10.      Rhuf.    15.14,1 2Pedr  1.  12.  , 

*  O  herwydd  pa  ham,  yn  y  meddwl  a  I 
gobaith    cadarn  am  y  dydd   gwynfydtdig  | 
enwyd,  +  dylai  y  Thessaîoniaid  ddyddanu  el 
hunain,    a    dyddann    y    naill    y    llall,   trw,  , 
gynghori  a  chalonogi  eu  gilydd  ;  a  dylai  pti 
un  geisio  bywiocâu  a  siiioli  ei  frodyr,  ac  yj 
enwedig  ei  gyfaill  a'i  gydytnaith  mwyaf  a  i 
os   a   mynwesol;  %  ac    fel    hyn  byddent  > 
addysgu  ac  yn  adeiladu   bob  un  eu  gily< 
mewn  ffydd  a   sancteiddrwydd,  fl  megys  ;    ' 
oeddynt  eisoes  wedi  dechreu   gwneyd.    N  Lî 
dyrysu,    ond    cynghori;  nid    týnu   i  lawr 
rhwygo,  ond  adeifadu  ;  a   ddylai  cristiono 

ion  wneyd,  yn  eu  cymdeithas  a'u  cymund- 
eglwysig  â'u  gilydd :  cynnorthwyed  Duw  1 1 oll  i  wneyd  hyn ! 

12  Ac  yr  ydym  ynattolwg  i  cmM 
frodyr,  rf*adnabod  y  rhai  sydd  3Í  , 
e  llafurio  yn  eich  mysg,  f\  ac  ynei<| 



ÌAm  wne.uthur  cyfrìf  o I  THES.  V. swyddwyr  eglwysig. 

'wodraethu  chwi  yn   yr  Arglwydd, 
\c  yn  eich  rhybuddio  ; 

I  Cor.   16.   18.  Ph'il.  2.  29.  e  pen.  2.  9.  Mat.  9.  37, Lnc  10 .1,7,  7  loao  4.  33.  Act.  20.  35.  1  Cor.  3.  9. 
10.  a  16.  16.  2  Cor.  5.  9.  a  G  1.  a  II.  23.  Gal.  4.  11. 
2.  16.  Col.  1.  29.  1  Tim.  ö.  17,  18.  2  Tim.  2.  6.  Dat. 

f  Act.  20.  28.  1  Cor.  12.  28.  Tit.  1.  5.  Heb.  13.  7, 
Pedr5.2,  3.  Dat.  1.  20.  a  2.  1 ,  8,  12,  18.  a  3.  I,  7, 
g  háa.  14.  1  Tin».  5.  1,  20.  Tit.  I.  13.  a  2.  15. 

Mae  yn  amlwg  y  byddai  yr  apostol,  un  ai 

hnn  yn  bersonol,  neu  trwy  eraill  o'i  gyd- 
urwyr,    yn    arfer    ordeinio    henuriaid  yn 
lob  dinas,  neu  eglwys:  (Act.   14.  21 — 23  ; 
:0.  17—28;  1  Tim.  5.  21,  22;  2Tim.  2.  1, 
Tit.  1.  5 — 9:)  ac  er  na  chrybwyllir  am 

n  yn  yr  hanes  byr  o'i  lafur  ef  yn  Thessa- 
ica,  nac  yn  nechreu  yr   epistol  hwn ;  eto 
gall  fod  dim  ammheuaeth  iddo   ef  osod 

puriaid  ar  yr  eglwys  yn   y  ddinas   hòno 

ifyd.     Eu   gwaith  hwynt  oedd   "  llafurio" 
mhlrth  y  bobl,   mewii  pregethu  y  gair, 
iladu  yr  eglwys  yn  mhob   modd,   ac  ym- 
s  am  ddychwelyd  pechaduriaid ;  blaenori 
nhrefn  a  chyflawniad  addoliadau  cy- 

eddus,  ac  yn  nhriniad  materion  ysbrydol  ; 
nghori,  ceryddu,  a  rhybuddio,  rhai  a  fydd- 
t  yn  euog  o  gam  ymddygiad,  neu  a  fydd- 
yn  debyg  o  gael  eu  harwain  ar  gyfeii- 

■n.  Gan  hyny  cynghorai  yr  apostoly  bobl 
da  phob  taerineb,  i  adnabod  y  llafurwyr 

î  llywodraethwyr  ffyddlawn  hyn,  au'  cyd- 
bod  hwynt  fel  goruchwylwyr  Duw>  a  der 

n  eu  cyngborion  hwynt.  *  Mae  y  gair 
Htìabod"  yn  ddîau  yn  arwyddo  cydna 
ddiaeth  o  honynt,  parch  a  chariad  atynt, 
ufudd-dod  iddynt  fel  goruchwylwyr  wedi 

gosod  gan  Dduw  yn  ei  dŷ  a'i  eglwys. 
leblaw  yr  angenrheidrwydd  o  lywodr- 
thu  mewn  eglwysi  yn  gyffredinol,  gellir 
'ddwl  bod  mwy  o  angen  Uywodraethu  ar 
Iwysi  ieuainc  y  dyddiau  hyny,y  rhai  oedd 
wydd  gael  eu  galw  o  ganol  tywyllwch 
tganiaeth  :  ac  yr  oedd  y  donian  gwyrthiol 
;fyd  yn  achos  o  lawrer  o  annhrefn  yn  eg- 
ys.  Corinth,  a  buasent  felly  yma  hefyd  yr 
i  modd,  ond  odid,  pe  na  buasai  rhyw  rai  i 

Ii'mmedroli  a  llywodraethu.  Yr  oedd  y 
Ifryw  swyddogion  hefyd  yn  Synagogau  yr 
Udewon,  Luc  8.  41. 

î  13  A  Ägwneuthur  cyfrif  mawr  o 
Dnynt  mewn  cariad,  f  er  mwyn  eu 

pàith.  *  l  Byddwch  dangnefeddus 
n  eich  plith  eich  hunain. 
k  Mat.  10.  49.  lCor.  4.  1,2.  a  9.  7— 11.  Gal.  4.  14. 

!.  6.  í  Gen.  45.  24.  S»lm  133.  í.  Marc  9.  50.  Luc  17. 

-S.  loan  13.  34,  35.  a  15.  17.   Rhuf.  14.  17—19.  2  Cor.  13. 
Gal.  5.  22.  Eph.  4.  3.  Col.  3.  15.  2  Thes.  3.  16.  2  Tim. 

|M,  Heb.  12.  14.  lag«3.  18. 

,  *  Dylai  yr  eglwys  wneyd  cyfrif  mawr  o'r 
l'fryw  lafurwyr  a  llywodraethwyr  diwyd  a 
|yddlawn,  a'u  carn  hwy  yn  wresog  a  diffu 
i>t;  f  nid  yn  unig  fel  brodyr  cristionogol  a 
jirnion  duwiol,  ond  hefyd  er  mwyn  eu 
vaith,  yr  hwn  maent  yn  llafurio  ynddo  er 
'goniant  Duw,  a  lles  ygbrydol  eneidiau 
>/nion.  %  ̂n  nesaf  inae  yr  apostol  yn  eu 
J'ngh.oti  oîl  i  fod  yn  dangnefeddua  yn  eu 
|iih  en  hunain  :  dyna'r  ffordd  i  fod  yn  gys- 
pfc  ac  i  gael  Duw  y  cariad  a'r  heddwch  i 
[d  gyda  hwynt. 

,  l4*Ondyrydymyndeisyfarnoch, 
ifrodyr,  '  f  rjíybuddiwch  y  m  rhai 
rreolus,   n  l  diddenwch  y  gwan  eu 

loor 

meddwl,  *  ||  cynheliwclt  y  gweiniaid, 
p  §  byddwch  ymai hous  wrth  bawb. 

k  Gwel  ar  ado.         /  Jrr.  6.  10.  Ezec.  3.  17— 21.   »  „, 
9.  Act.  20.  27,  31.    1  Cor.  4.  14.     Col.  1.  28.  m  Tit.  1    6 

10.  n  pen.  2.  7-12.  Es.  35.  3,  4.  a    40.  1,  2,  11.    Eiec.  *3j! 
■     "*%     Rhuf.  14    1. 

20.  35.      p  Es. 

1,2.   Col. 

16.    Mat.  12.  20.    Ltic  22.  32.     loaa  21.  15- 
a  15.  1—3.  Gal.  6.  1,  2.  Heb.  12.  12.        o  Act. 
63.  9.  1  Cor.  13.  5.  Gal.  5.  22.    Eph.  4.  2,  32. 
3.  12,  13.  1  Tim.  V.Z.  a  6.  11.  2  Tim.  2.  24,  25. 
5.  2,  3.  a  13.  3. 

*  O'r  tu  arall  mae  yr  apostol  yn  annog  y 
rhai  oedd  yn  "  Ilafurio"  ac  yn  "llywodr- 
aethu/'  yn  nghyd  ag  eraill  gyda  hwynt,  ti 
rybuddio,  ceryddw,  ac  argyhoeddi  y  rhai  af- 
rëolus,  y  rhai  fyddai  fel  milwyr  yn  myi>ed 
o'u  lle  a'u  rhenciau  ;  oblegid  hyny  y w  medd- 
wl  y  gair  (atahtoi)  a  gyfieithir  yrtia  afrëol- 
us  ;  ac  os  feliy,  mae  esgeuluso  moddion  a 
dyledswyddau  gosodedig  crefydd  yn  beth 

afr'èolus,  yn  gystal  â  gwneuthur  drygau  an- foesol :  cilio  o  renciau  y  fyddiu  ydyw. 
X  Dylent  ddyddanu  y  rhai  gwàn  eu  meddwl, 
y  rh3i  llwfr  gan  brofedigaethau,  ac  yn  cael 
eu  trallodi  gan  betrnsder,  ofnau,  a  cham-am- 
gyffrediadau,  fel  milwyr  gweiuiaid  a  digalon 
yn  wyneb  eu  gelynion.  \\  Dylent  gynnal 
trwy  addysgiadau  piiodol,  a  thrwy  bob 
moddion  calonogus,  y  rhai  oedd  barod  i 
dramgwyddo,  neu  yn  weiniaid  eu  galluoedd 
a'u  grasau,  yn  wyneb  pobymosodiad  a  ddeu- 
ai  arnynt.  ŷA  dylent  fod  yn  ymarhôus  ac 
amyneddgar  wrth  a  tbuag  at  bawb,  y  rhai 

afrëolus,  gwan  eu  meddwl,  a'r  gweiniaid  : 
dyna'r  ffordd  fwyaf  tebygol  o  wneyd  lles 
iddynt,  ac  ateb  dyben  da.  Dynion  o  eneid- 
iau  bychain,  ebai  Pool,  yw  ystyr  y  gair 

foligapsychousj  a  gyfieithir  yma  "  gwàn  eu 
meddwl:,>  dynion  athrist,  isel  o  ysbryd, 
digalon  ac  ofnus,  yn  wyneb  dyledswyddau 
peryglus,  trallodan  allanol,  a'u  llygredd  tu- 
rnewnol  eu  hunain:  a'r  "  gweiniaid,"  ebai 
yr  un  gwr,  ydynt  weiniaid  mewn  gwybod- 
aeth,  neu  mewn  ffydd  ;  y  rhai  nid  ydynt  yn 
dëall  eu  rhyddid  eu  hunain  yn  yr  efengyl. 
Mae  llawer  o'r  gwendid  cyntaf  yn  perthyn  i 
gyfansoddiad  naturiol  rhai  dynion,  efallai ; 

a'r  ail,  fel  y  dywedwyd,  yn  tarddu  o  ddiffyg 
mewn  pethau  crefyddol :  neu,  efalìai  mai  y 
rhai  tlodion  eu  hamgylchiadau  a  feddylir 
wrth  y  gweiniaid. 

15  ?  *  Gwelwch  na  thalo  r  neb 

ddrwg  dros  ddrwg  i  neb  :  5f  eithr  yn 
wastadol  diìynwch  yr  hyn  sydd  dda, 
X  tuag  at  eich  gily  dd,  î  a  thu  ag  at  bawb. 

q  Geo.  45.  24.  1  Cor.  16.  10.  Eph.  5.  15,  33.  1  Pedr  1.  22- 
Dat.  19.  10.   a  22.  9.  r  Es.  23.  4,  5.    Lef.  19.  18.    1  Sam. 
24.13.  Salm  7.  4.  Diar.  17.  13.  »20.22.  a  24.  17,  29.  a  25. 
21.  Mat.  5.  39,  44,  45.  Luc  6.  35.  Rhuf.  12.  17-21.  1  Cor.  6. 
7.    1  Pedr  2.  22,  23.      a  3.  9.  «  peu.  3.  12.     Deut.  16.  20. 
Salm  38.  20.  Rhuf.  14.  19.  1  Cor.  14.  1.  1  Tim.  6.  11.  Heb. 

12.  14.     1  Pedr  3.  11—13.     3  Ioan  11.  t  Rbuf.  12.  17,  18. 
Gal.  6.  10.  2  Tim.  2.  24.  Tit.  3.  2.  1  Pedr  2.  17. 

*  Dylai  pawb  o  honynt  fod  yndra  gofalus, 
na  byddai  neb  yn  talu  drwg  am  ddrwg  i 
neb :  gwylied  pob  un  o  honynt  rhag  hyn  ; 

beth  bynag  fyddai  yr  achlysur  a'u  hannogai 
i'r  cyfryw  ymddygiad.  Gwel  ar  Rhuf.  12. 
17.  t  O'r  tu  arall  dylent  yn  wastad  ddilyn 
yr  hyn  oedd  dda,  tirion,  cymmwyna?gar, 
Uesol,  a  buddiol,  mewn  pethau  tymmorawl 
ac  ysbrydol,  |  tnag  at  eu  giîydd  fel  eglwys  a 
brodyr,  a  thuag  at  bawb  yn  gyffreííinol,  ìe 
hyd  yn  nod  eu  herlidwyr  gwaethaf.  Gwa- 
hanol  iawn  yw  hyn  i  dala  drwg  am  ddrwç,  a 
chrefydd  Crist  yu  unig  sydd  yn  dysgu  fel  hyn. 



Cynghorion 
I  THES.  V. cynnwysfawr. 

16  w*Byddwch  lawen  f  yn  was- 
tadol. 

u  Gwel  ar  2  Cor.  6.  10.  Phil.  4.  4.— Mat.  5.  12.  Lnc  10. 
20.  Rhuf.  12.  12. 

*  Yma  mae  yr  apostol  ya  dyfod  at  ddy- 
ledswjddan  personol,  ac  yn  gyntaf  mae  yn 
annog  y  Thessaloniaid  cristionogol  i  fod  yn 
llawtíti  yn  wastadol  yn  yr  Arglwydd,  gati  ys 
tyried  hyny  yn  ddyledswydd  arnyni  yn  gys- 
tal  ag  yn  fraint  iddynt.  Dylent  fod  yn  lla- 
wen  yn  wastadol,  yn  nghanol  eu  profedig- 
aetbau  a'u  trallodau,  gan  wybod  fod  eu  bym- 
wared  cyfìawn  yn  nesâu,  a  bod  presenoldeb 
eu  Duw  a'u  Hiachawdwr  gyda,  hwynt  yn 
wastad,  yr  hyn  oedd  ddiü;on  i'w  gwneyd 
hwy  yn  llawen  ac  yn  hyfryd  yn  nghanol  eu 
gorthrymderau  presenol.  t  Mae  Duw  yn 
galw  ei  bobl  i  alaru  weithiau,  ond  nid  yw  yn 
nn  màn  yn  dywedyd  Byddwch  aìarus  yn 
wastadol:  eitbr  yma  mae  yn  dywedyd 
Byddwch  lawen  yn  wastadol ;  mae  sail  ac 
achos  llawenydd  y  cristion  yn  parâu  yn  was- 
tadol,  ac  er  anrhydedd  i  grefydd  dylai  yntau 

gymmysgu  llawenydd  hyd  yn  nod  a'i  alar. 
Trist  a  phenbrudd  yn  wastadol  yw  yr  ag- 
wedd  ar  rai  cristionogion  ;  fel  pe  meddylient 
nas  gellir  bod  yn  grefyddol  heb  fod  yn  ben 
drwm. 

17  x  *  Gweddîwch  f  yn  ddibaid. 
x  Gwel  ar  Luc  18.  1.  Eph.  6.  18.  Col.  4.  2. 

*  Mae  perthynas  agos  rhwnç  Uawenâu  yn 
wastadol  â  gwedd'ío  yn  ddjbaid  :  nid  oes 
gwir  lawenydd  heb  weddi'o,  naciawn  weddi'o 
heb  lawenydd  :  mae  y  naill  yn  gynnorthwy- 
ol  i'r  llall.  Y  cristion  a  fedr  lawenân  yn  yr 
Arglwydd,  a  all  fyned  yn  hyderus  at  yr  Ar- 
glwydcl  mewn  gweddi ;  ac  mae  gweddi  yn 
foddion  i  gynnal  a  meithrin  llawenydd,  ac 

ysbryd  siriol  sanctaidd.  f  Dylem  weddi'oyn 
ddibaid  ;  ar  amserau  gosodedig,  mewn  am- 
gylchiadau  achlysurol,  ac  mewn  saeth-weddi 
au  aml  a  gwastadol,  gan  wylied  rhag  pob 

peth  a  dueddo  i'n  hanhwylusu  ni  i'r  ddyled- 
swydd  a'r  fraint  bwysig  hun.  Pa  amser 
bynag  a  fyddo  hi  ar  y  credadyn,  a  pha  am- 
gylcbiadau  bynag  y  byddo  efe  ynddynt,  da 
neu  ddrwg,  dylai  weddío  yn  wastadol,  yn 
ddibaid. 

18  y  *  Ym  mhob  dim  dîolchwch, 
*  f  canys  hyn  yw  ewyllys  Duw  yng 
Nghrist  lesu  tu  ag  attoch  chwi. 

*  Annogir  y  Thessaloniaid  hefyd  i  fod  yn 
dd'íolchgar  yn  mhob  peth,  ac  yn  mhob  am- 
gylchiad  ;  gan  fod  eu  holl  drugaredd;iu  yn 
anhaeddedig,  ac  y  bydd.ii  eu  holl  drallodau 
yn  Uesol  a  thàn  fendith  :  f  felly  hyn,  sef  yr 
ysbryd  hyn  o  ddiolchgarwch  yn  wastadol, 
oedd  ewyllys  Duw  tuag  atynthwy.fel  ei  blant 
anwyl  yn  N»hrist  Iesu  :  hy n  oedd  y  tâl  oedd 
efe  yn  ewyllysio  gael  ganddynt,  ac  yr  oedd 
yn  gymmeradwy  ganddo  yn  a  thrwy  Grist 
Jesu  y  Cyfryngwr. 

19  *NaaddifToddwchyr  b  Yspryd. 
•  Can.  8.  7.    Eph.  6.  16.  *  Gen.  6    3.    1  Sain.  16.  14. 

Nefc.  9.  30.  Snlra  51.  11.    E>.  63.  10.    Act.  7.  51.    Eph.  4.  30. 
1  Tlm.  4.  1».  2Tim.  1.  6. 

*  Gan  nas  gellid  cyflawni  y  dyledswydd  ui 
pwysig  a  rhagorol  uchod  yn  iawn  heb  ddy- 
lanwadau  dwyfol,  dylid  bod  yn  ofaîus  rhag 
esgeuluso,  mygu,  a  diffoddi  doniau,  grasau, 
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a  gweithrediadau  yr  Ysbryd  Glân,  y  rhai  a 
gytfelybir  i  dân,  (Math.  3  11,)  ac  ydynt  yn 
ennyn  íìiam  o  dân  sanctaidd  yn  nghalonaay 

saint.  Gellir  dirTodd  yr  Y'sbrydyn  yr  ystyr- iaethau  uchod  i  raddau  mawr  a  galarus,  trwy 
dymherau  drwg,  gotalon  bydol,  coledd  peth- 
au  anghyfreithUwn,  neu  bethau  cyfreithlawn 
i  ormodedd  ;  trwy  gyfeülach  ysgafn,  diofal- 

wch  ac  esgeulnsdra  :  'ie,  mae  dynion  diras  yn 
diffodd  ei  ymrysoniadau,  ei  argyhoeddiadau, 

a'i  gymheíliadau  ef  yn  aml,  trwy  oedi  a 
gwrthwynebu  y  gweithrediadau  hyny.  Fel 
y  diffoddir  tân  gan  ddwfr,  ac  yr  âa  yn  niff- 
odd  o  eisiau  tanŵydd,  o  eisiau  awyr,  neo 
trwy  gael  ei  orchuddio  â  lludw  ;  felly  y 
diffoddir  yr  Ysbryd,  neu  weithrediadau  a 
dylanwadau  yr  Ysbryd,  trwy  y  ffyrdd  a  enw- 
yd  yn  nghyd  ag  amryw  eraill  cyffelyb  idd- 
ynt.  Fel  hyn  mae  argyhoeddiadau  yn  cael 

eu  mygu  a'u  diffoddi  yn  aml  o'r  diwedd,  ac 
nid  ymryson  yr  Y"sbryd  â  dynion  mwy:  ac tel  hyn  niae  credinwyr  yn  aml  yn  oeri 
gwresawgrwydd  sanctaidd  eu  heneiíîiau,  yn 
niweidioen  cysnr  eu  hunain.acyn  rhwystro 
eu  cynnydd  mewn  gras.  Mae  y  geiriau  hef- 
yd  yn  annog  i  ymgeleddu  yr  ysbryd  yn 
mhob  modd  a  allom,  yn  gystal  â  pheidio  ei 
ddiffodd. 

20  c  *  Na  ddirmygwch  brophwyd- 
oliaethau. 

c  pen.  4.  8.  Nara.  11.  25-29.  1  Saoa.  10.  5,  «,  10-lS. 
a  19.  20—24.  Act.  19.  6.  1  Cor.  11.  4.  a  \ì.  10,  US.  a  13.  2,  f. 

a  14.   1,  3-6,  22—25,  29-32,  37— 39.     Eph.  4.  11,  12.      D>t 
11.  3-11. 

*  Gan  fod  yr  Y'sbryd  â'r  gair  yn  cyd-fyn- 
ed,  yn    ol  arldewid   Duw,    (Isa.   59.  21,)  f 
chan  fod  holl  weithrediadau  yr  Ysbryd  trwjl 

ac  yn  ol  y  gair ;  ni  ddylasai  y  ThessaloniaẂI 

ddirmygu  prophwydoliaethau  yr  Hen  Desta' 
ment  ríâ'r    Newydd,  fel    pe   na    buasai  dinj 
ynddynt    er  eu    haddysg    a'u    hadeiladaetl 
hwy  :  ac  ni  ddylasent  esgeuluso    na   thybied 
yn  ysgafn  o  weinidogaeth  osodedig  ac  awdf 
urdodedisj   gair  Duw  i   egluro  a  defnyddio  j| 
prophwydoliaethan    hyny,    pa    un    bynag  a| 
trwy  ddoniau   cyffredin    neu    anghyffredin  ;| 
goruwchnaturiol  y  byddai  hyny.     Sylwason 

ar    "  bropliwrydoliaethau"   lawer   gwaith  o'j 
blaen  :  weithian  arwydda  y  gair,   rhagf'yopgL 
pcthau  i  ddyfod,  llefaru    trwy    ddatguddiaj 
digytrwng  ;  weithian  gelwir  yr  Ysgryihyraj 

yn  brophwydoliaethan,  yn  enwedig  yr'  He Destament ;    ac    weithiiu    gelwir    egluro    j 
chymhwyso  yr  ysgrythyrau   felly,  yr   hyn  j 
alwn  ni   pregethu  yn   awr.     Yr   oedd  rhyM( 
ddynion  a  elwid  yn  "  brophwydi,"  ac  wc<j 
derbyn  dawn  i  brophwydo,  y  rhai  o'r  ysty 
iaethau  uchod,   yn    yr   egíwysi    y    dyddia 
hyny  ;  ac  efallai  bod  rhai  yn  dueddol  i  ddi 
mygn  y  ddawn  hòno  yn  yr  eglwysi,  yn  fw 
na  doniau  goruwch-naturiol  eraill,   y  rhai  l 
gyfritid  yn  fwy  rhagorol  ;  yr  hyn    oedd  ) 

gwneyd  cynghor  yr  apostol  yn  angenrheidiillf 
21  rf*  Profwch  bobpeth:  e  f  de 

iwch  yr  hyn  sydd  dda.  ' d  Es.  8.  20.  Mat.  7.  15-20.  Marc  7.  14-16.    Luc  IJ. 
Act.  17.  11.   Rl.uf.  12.  2.   1  l'or.  2.  14,  15.    a  14    09.    Rpb  f 

10.    Phil.  1.  1«.    1  lo*«  4.  1.     D»t.  2.  2.         «Oeut.  11.6-, 
a  32.  4P,  47.  Di^r.  3.  1,  21-24.  a  4.  13.  a  6.  21-23.  a  23. 
Cao.  3.  4.    loaa  S    31.    a  15.  4.  Act.  II.  23.    a  11.  22.    Rh       i 
12.  9.  1  Cor.  15.  58.  Phil.  3.  16.    Ì  Th«.  2.  15.    2  Tira.  I.  t 
a  3.  6.  a  4.  14.  Heb.  10.  23.  D*t.  2.  25.  a  3.  3,  11. 

*  Er  nad  oeddynt  i  ddirmygu  prophwjjji 
oliaethau  pa  beth  bynag  a  fyddent  ;  eto,  g|H. 
y  byddai  llawer  o  gau-athrawon  yn  myne(J| 
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msryleh,  a  llawer  o  gau-athrawiaethau  yn 
ael  eo  taenu  ganddynt;  dytent  fod  yn  of.tl 

i  broji  pob  peth,  yr  athrawon  â'u  hath- 
*wiaethau,  wrth  air  Duw;  t  fel  y  gallent 
rthod  yr  hyn  oedd  gyfeiliornus,  a  dàl  a 

wrth  yr  hyn  oedd  dda  ac  iachus. 
rwin  fod  neb  yn  cam-ddefnyddio  y  geiriau 

hod,  "  profwch  bob  pèth,"  i  gyfreithloni 
wrando  gau-athrawon  yn  achlysurol. 

22  f  *  Ymgedwch  rhag  pob  rhith 
rygioni. 

/•pen.  4.  12.  Ex.  23  7.  M*t.  17.  26,  27.  Rhnf.  12.  17. 
Co<.  8.   13.  a  10.  31—33.  2  Cor.  6.  3.  a  8.  20,  21.  Pliil.  4.  8 
;d.  23. 

*  Dylai  cristionogion  ymgadw  yn  ofalus, 
id  yn  unig    rhag  yr  hyn  sydd  yn  dtlrygioni 
Iwg  a  dîammheuol ;  ond  hefyd  rhag  pob 

eth  tebyg  i  ddrygioni,  neu  bechod,  yn  eu 
irn  hwy  eu  hunain  nen  yn  marn  rhaieraill ; 
pheidio  gwneyd  dim  y  byddo  yr  ammheu- 
;th  lleiaf  ganddynt  am  ei  gyfreithlondeb; 

ìu  a  fyddo  yn  ymd  langos  yn  ammheüus  i'r 
i.ti  o'u  cwmpas,  ac  felly  yn  achos  o  fagu 
lagfarn  ynddynt  yn  erbyn  crefydd. 

23  *  A  gwirS'  Ddaw  y  tangnefedd 
a'ch  ̂ sancteiddio  yn  gwbl  oll :  Ja 
fiadwer  *  eicìi  yspryd  oll,  a?ch  corph, 
yn  ddíargyhoedd  yn  nyfodiad  ein 

"arglwydd  Iesu  Grist. e  Rlmf.  !5.  5,  13,  33.  a  16.  20.  1  Cor.  14  33  2  Cor.  5. 
L  Phil.  4  9.  'ì  Thes.  3  16.  Heb.  13.  20.  1  Pedr  5.  10. 
pen.  3.  13.  a  4.  3.  Lef.  20  S,  26  Ezec.  37.  28.  loan  17. 
I  Act.  20.  32    a26.  18.  1  Cor.  I.  2.   Heb.  2.  11      1   Pedr  1 

Jud.  1.  í  H«b.  4.  12.  ipen.3.  13.      lCor.  1.8. 
ph.  5.  26,  27.  Phil.  1.  6,  10.  a  2.  15,  16.  Col.  1.  22. 
id.  24. 

*  Gwyddai  yr  apostol  mai  gras  effeithiol 
)aw  yn  unig,  a  aìlai  roddi  ewyllys  a  gallu 
n  y  Thessaloniaid  i  wneuthur  y  cynghorion 
chod  ;  am  hyny  mae  yn  gweddîo  yn  ddifr- 
ol  drostynt,  ar  wir  Dduw  y  tangnefedd,  yr 
wn  sydd  yn  Nghrist  yn  cymmodi  y  byd 
g  ef  ei  hun,  yr  hwn  sydd  mewn  cymmod 

wirioneddol  â'r  credinwyr,  ac  yr  hwn  sydd 
in  Awdwr  eu  holl  dangnefedd  allanol  a 
iiomewnol;  f  ar  iddo  ef  eu  sancteiddio  hwy 
n  hollawl,  a  thrwy  eu  holl  natur;  fel  yr 
edd  yn  gynnwysedig  o  enaid  rhesymol  ac 
infarwol,  o  fywyd  nainriol  ac  anifeilaidd  yn 

Içhyd    a'i    nwydan    teirafartol,    ac    hefyd  o 
>rph  sylwedclol.  %  Gweddiai  am  i  bob 
wyd,  teimlad,  aelod,  rhan,  a  chynneddf 
ndnynt,  gael  en  sancteiddio,  eu  puro,  eu 
adw  yn  ddîargyhoedd,  a'u  cyflwyno  yn 
eríFaith  i  wasanaeth  Duw,  hyd  ddydd  dy- 
"iiad  eu  Harglwydd  Icsu  Giist.  Ysbryd, 
laid,  a  chorph  :  mae  yn  amlwg  fod  yr 
t>ostol  yn  cyfeirio  yma  at  syniad  oedd  gan 

i  Rabbiniaid  Iuddewig  yn  gystal  a'r  ptiil- 
líophyddion  paganaidd,fod  person  dyn  wedi 
I  gyfansoddi  o  dri  sylwedd  ywahanol  ;  yr 
<bryd  rhesymol,  yr  enaid  anianoî,  a'r 
>rpk  gweledig.  Rhy  faiih  fyddai  manylu 
ma  ar  y  cyfryw  syuiad  ;  mae  Gen.  2.  7  ; 
k  adnod  bon  ;  a  Heb.  4.  12  ;  debygid  yn 
lidarnâu  ei  gywirdeb. 

í  24/  *Ffyddlawn  yw  yr  hwn  a'ch 
galwodd,  »  |  yr  hwn  hefyd  a'i wna. 
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Mica  7.  20.  loan  1.  17.  h3.  33.  I  Cor.  1.  9.  a  10.  13.  2  Thes. 
3  3.  2Tini.2.  13  Tit.  1  2.  Heb.  6.  17,  lü.  m  pen.  2. 
12.  Rluif  8.  30  a  9.  24.  Gdl.  1.  15  2  Tlies.  2.  14.  2  Tirn. 
I.  9.  I  Pedr  5  10.  2  Pedr  I.  3.  Dat.  17.  14.  n  Nuen.  23. 
19.  2  Bren.  19.  31.  Es.  9.  7.  a  14.  24-26.  a  3;.  32.  Mat. 
24.  35. 

*  Barnai  yr  apostol  mewn  cariad,  bod  y 
Thessaloniaid  yn  wir  alẁedigion  Duw  trwy 

ras;  bod  y  Duw  hwnw  yn  ffyddlawn  i'w 
gyfammod  a'i  addewidiou  i'w  bobl ;  t  ae  am 
hyny  y  gwnelai  efe  yr  hyn  oedd  ef  yn  gei?io 
ar  eu  rhan  hwynt,  sef  eu  sancteiddio  a'u 
cadw  hyd  y  diwedd  :  fel  hyn  yr  oedd  yn 
gweddio  diosiynt  mewn  ífydd  gref. 

15  *  O  frodyr,  °gweddiwch  dros- 

*  Gwedi  iddo  ef  weddio  drostynt  hwy, 
mae  yn  taer  erfyn  iddynt  hwythau  weddio 

drosto  yntau  a'i  frodyr.  Mae  angen  i  wein- 
idogion  â'u  pobl  weddîo  dros  eu  gilydd,  a'u 
dyledswydd  y w  gwneyd  hyny.  Ni  ddylai  yr 
enwocaf  o  weinidogion  fod  uwchlaw  ceisio 
rhan  yn  ngweddi.iu  yr  eglwys,  mwy  na 
çweddîo  dros  yr  eglwys;  heb  hyn  ni  bydd 
gweinidogion  yn  fenditb,  ac  ni  chaiff  yr 

eglwys  fendith. 

26  **  Anherchwch  yrholl  frodyrf  â 
chusan  J  sancteiddiol. 

p  Gwel  ar  Rhuf.  16.  16.  I    Cor.  16.  20. 

*  Mae  yn  dymuno  ei  anerch  grefyddol  a 
mwyaf  serchog  at  yr  holl  frodyr,  t  ac  iddynt 
anerch  eu  gilydd  hefyd  yn  eu  holl  gyfarfodydd 
â  chusan  sanctaidd,  yn  ol  arferiad  y  gwled- 

ydd  a'r  dyddiau  hyny  :  J  ond  gofaled  p awb, 
brodyr  a  chwîorydd,  am  y  gwylder  mwyaf, 

a'r  diweirdeb  s^ncteiddiaf,  Avrth  gyfarch  eu 
^ilydd  felly.     Gwel  ar  Rhuf.  16.  16. 

27  ÿ*  Yr  ydwyf  yn  eich  tynghedu 

yn  yr  Arglwydd,rf  a^r  ddarllen  y 
llythyr  hwn  i'r  holl  ̂ frodyr  sanct- aidd. 

q  pen.  2.  11.  Num.  27.  23.  1  Tim.  1.  3,  18.  a  5.  7,  21. 
a  6.  13,  17.     2  Tim.  4.  1.  r  Col.  4.  16.     %  Thes.  3.  14. s  Heb.  3.  1. 

*  Gan  fod  y  Uythyr  hwn  wedi  ei  roddi 
trwy  ysbrydpiiaeth  Duw  fel  yr  hollysgryihyr- 
au  eraül,  a  chan  ei  fod  yn  cynnwys  pethait 

o  fawr  bwys  i'r  holl  eglwys;  mae  yr  apostol 
gyda'r  difrifwch  mwyaf,  yn  tyny.hedu  y 
blaenoriaid  at  ba  rai  y  danfonwyd  ef,  a 

liyny  yn  enw  yr  Arglwydd,  t  ar  irldynt  ei 
ddarllen  ef  yn  gyhoeddus,  ac  efallai  yn  aml 

hefyd,  i'r  holl  frodyt  sanctaidd.  Eiddo  yr 
eglwys  oll  ydoedd,  am  hyny  dylai  yr  eglwys 
ei  gael,  a  buasai  yn  drosedd  dirfawr  ei  attal 
wedi  y  fath  dynghedu  difrifol. 

28  '•*  Gras  ein  Harglw  dd  Tesu 
Grìst fi/ddo  gyd  à  chwi.     f  Amen. 

t  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7.  a  16.  20,  21.—  2  Thes.   3.  19. 

*  Yn  y  weddi  ymadawol  ho.i,  mae  yr 
apostol  yn  dymuno  pob  daioni  iddynl  wrth 
ddymuno  gras.  Gwel  arddiwedd  yr  epiílol- 
au  eraill,  o'r  blaen.  t  Amen ;  fel  y  gwedd'í- 
wyd  felly  y  byddo,  ac  y  bydd. 

%  Y  cyntaf  at  y  Thessaloniaid  ays- 
grifenwyd  o  Athen. 

~ r  4  R~       ===== 



( 'ynnydd  ffydd 
II  THES.  I. y  Thessaloniaid. 

Ail  Epistol  PAUL  yr  Apostoi  at  y  THESSALONI AID. 
PEN.  I. 

Mor  dda  y  medâyliai  yr  apostol  am  yr  eg- 
Iwys  yn  Thessalonica. 

±  ÀUL,  öaSilfanus,aThimothëus, 
at  esdwys  y  Thessaloniaid,  yn  Nuw  ein 
Tad,  ar  Arglwydd  Iesu  Grist. 

a  Gwel  ar2  Cor.  1.  19.  1  Thes.  1.1. 

2  Gras  b  i  chwi,  a  thangnefedd,  oddi 

wrth  Dduw  ein  Tad  ni,  a'r  Arglwydd lesu  Grist. 
b  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7.  1  Cor.  1.  3. 

Berniryn  gyffrẁdin  i'r  ail  epistol  hwn  g.iel 
ei  ysgrifenu  at  y  Thessaloniaid  o  Corintb  frl 
y  cyntaf,  ac  nirì  yn  hir  iawn  ar  ol  y  cyntaf, 

í  o  herwydd  yr  oedd  Silfanns  a  Thimotheus  o 

hyd  gyrìa'r  apostol.  Prif  anican  yr  epistol 
hwn  oerìd,rhagflaenu  camgymeriarìau,  y  rhai 
yr  oedd  y  Thessaloniairì  yn  barod  i  syrthio 
iddynt,  yn  nghylch  dyfodiad  yr  Arglwydd  a 
dydd  y  farn,  trwy  gam  ddeaîl  yr  hyn  a 
rìrìywerìasaiyr  apostol  am  byny  yn  ei  epistol 

o'r  blaen.  (pen.  4.  15—17.)  ac  hefyd  trwy 
yr  hyn  a  glywsent  gan  ryw  gau-apostolion, 
merìrìant.  Gan  fod  y  camgymmeriad  hwn  o 
rìuerìrì  tra  niweidiol,  mae  yr  apostol  yn  ym- 
osod  yn  rymns  i'wwrthwynebu  a'i  ragflaenn. 
*  Gan  fody  ddwy  adnod  flaenaf  uchod  bron 
air  yn  air  yr  un  peth  á'r  adnod  flaenaf  o') 
epistol  o'r  blaen,  nid  oes  achos  manylu  ar- 
nynt  yma  ;  tröed  y  darlienydd  at  yr  sylwad- 
au  yr.o. 

3  *  D'íolch  a  cddylem  i  Dduw  yn 
wastadol  drosoch,  frodyr,  dfel  y  mae 
yn  addas,  oblegid  bod  eeich  ffydd  chwi 
yn  mawr  gynnyddu,  a  chariad  pob  un 
o  honoch  oll  tu  ag  at  eich  gilydd  yn 
ychwanegu : 
*  c  pen.  2.  13— Gwel  ar  Rhuf.  1.  3  1  Cor.  1.  4.  d  Luc 15.  32.  Phil.  1.  7.2  Pedr  I.  13.  «  Job  17.  9.  Salm  84.  7. 
a  92.  13.  Diar.  4.  18.  Es.  40.  29-31.  Luc  17.  5.  Ioan  15.  2. 
Phil.  I.  9.  I  Thes.  4.  1,  9,  10.  1  Pedr  1.  22.  2  Pedr  1.  5-10. 
a  3.  18. 

*  Mae  yn  debyg  borì  yr  apostol  wedi  cly  w- 
ed  lianes  boddâol  fawn,am  gynn\rìd  rhagorol 

y  Thessaloniaid  mewn  "  ffydd"  a  "  chariarì," 
wcdi  iddo  ysgrifenu  ei  lythyr  cyntaf  atynt ; 
am  yr  hyn  yr  oedd  ym  te imlo  rhwymau  arno 

ei  hun  a'i  frodyr  i  rìd'iolch  yn  wastadol  i 
Dduw  drostynt.  Yr  oedd  hyn  yn  "  addas," 
ac  yn  "  ddyledus ;"  am  fod  en  cynnydd  yn 
atebiad  i'w  werìrìì'au  ef,  a  thrwy  offefyn- 
oldeb  ei  Iythyr  ef,  dan  fendith  Duw  irìd- 
ynt  hwy. 

-4  *  Hyd  onid  ydym  ni  ein  hunain 
yn  -^gorfoleddu  ynoch  chwi  yn  (Sgiwysi 
Duw,  to  herwydd  eich  ̂ amynedd 
chwi  a'ch  ífydd  yn  eich  holl  h  erlidiau 
a'r  gorthrymderau  yr  ydych  yn  eu  go- ddef: 

/2  Cor.  7.  14.  a  9.  2,  4.  1  Thes  2.  19,  20.  p  peD.  3. 
6.  Rhuf.  2.  7.  a  5.  3-5.  a  8.  25.  a  12.  12.  !  Thes.  I.  3.  a  3. 
2-8.  Heb.  6.  15.  a  10  3-6.  a  12.  1-3  Jago  1.  3,  4.  a  5.  7, 
8  .  2  Pedr  I.  6.  Dst.  14    12.         H  Thes.  2.  14.  a  3    3,  4. 

*  Yr  oedrì  ef  a'i   frorìyr  yn  gorfolerìdu  jn 
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y  Thessaloniaid  yn  eglwysi  Dnw  yn  mliob 
man,  gan  d.iangos  pa  mòr  flodeuog  ciist- 
ionogion  oeddynt  hwy,  a  pha  sêl  a  roddasai 
Du\Ỳ  ar  ei  weinirìog-aeth  ef  yn  eu  ti  üedigaeth 
a'u  dychweliarì  hwynt.  f  Yr  oeddynt  hefyd 
yn  gorfolerìrìu  am  eu  bod  yn  cael  eu  nertEj 
i  ddyorìdef  erledig»ethau  amryw,  a  thrallod- 

au  trymion,  gyrìa'r  fath  amynedd  ragorol  a 
ffydrì  gadarn  a  d'íysgog.  Nirì  oes  gonym banes  pennorìawl  am  yr  erlerìigaethau  Iiyn; 
onrì  mae  yn  ymddangos  eu  bod  yn  drymion, 

a'r  Thessaloniaid  yn  cael  eu  darostwng  i 
lawerogaledi  ac  enbyrìrwydrì  o'u  herwyrìd. 

5  *  Yr  hyn  sj/cfcHargoel  goleu  o 

*gyfiawnfarn  Duw,  l\  fel  y'chcyfrif- 
eryn  deilwng  i  deyrnas  Dduw?  ,n  +  er 
mwyn  yr  hon  yr  ydych  hefyd  yn  godd- 
ef. 

tadn .6.  Phil.  1.  28.  1  Pedr  4.  14— 18.  k  Job  8.  3. 
Salm  9.  7,  8.  a  33.  5.  a  50.  6.  a72.2.  a  99.  4.  a  111.  7. 
Jer.  9.  24.  Dan.  4.  37.  llhuf.  2.  5.  Dat.  15.  4.  a  Ift.  7.  a  19.1 

2.  /adn.  11.  L«ic  20.  35.  a21.36.  Act.  13.  46.  Eph.4.| 
I.  Col.  1.  12  Dat.  3  4.  m  adn.  7.  Act.  14.  22.  Rhuf.  8.1 
17.  1  Tbes.  2.  14.  2  Tim.  2.  12. 

*  Yr  oedd  amynerìd  y  Thessaloniairì,  tra 
yn  dyodrìef  yn  achos  Crist  ac  er  mwynl 

cyrìwyborì,  yn  "  argoel  goleu,"  neu  yn  am- 
lygiarì  eglur  o  gyfiawn  farn  Duw;  yr  oedd 
yn  llwyr  brofi  y  rìeuai  efe  i  farnu  y  byd 
mewn  cyfiawnder,  ac  i  unioni  bo!I  annhrefn 
ymdrìangosiarìol  y  golygiant  presenol  ;  ganei 

forì  ef  yn  i^odrìef  i'w  arìdolwyr  rìifai  a  gwresog' 
i  forì  rìàn  erlidiau  a  gorthrymderau,  ac  i'wl 
elynion  lwydrìo  jn  eu  gwrthwynebiad  an-J 
nuwiol  a  drygionus,  yn  erbyn  ei  achos  a'ij 
bobl  ef.  t  Yr  oerìrì  yn  gorìrìef  i'w  bobl  gael 
eu  herlid  a'u  gorlhrymu,  i'r  rìyben  o  brofi  ac 
amlygu  eu  ttyrìrì  a'u  holl  rasau  bwynt,  i 
gynnydrìu  pob  tuerìrìiarìau  a  serchiadau  sanct- 
aidrì  ynddynt;  fel  o'r  diwerìrì  y  cyfrifid  hwyj 
yn  deilwng,  neu  yn  ddynion  cymhwys,  i'rj 
rìeyrnas  hòno  o  nefol  ogoniant,  a  barotôoddj 
Dnw  i'r  rhai  sydd  yn  ei  garu ;  |  er  mwyn 
yr  hon,  sef  er  mwyn  ei  Uedaeniarì  ar  yì 
rìrìaear,  yn  gystal  ág  er  mwyn  ei  dedwyddj 
wch  yn  y  nef,  yr  oedrìynt  yn  rìyorìrìefec 
goi  thrymrìerau  mòr  amynedrìgar.  ArgoeÁ 
gnleu ;  sef  argoel  goleu  mai  mewn  rìíal  d 
rìinystr  y  terfyna  Ilwyrìcliant  erlirìwyr,  a(| 
argoel  goleu  borì  rìyrìrì  yn  rìyfod  i'w  barnu  i 
d'íal  arnynt  hwy  ;  ac  i  wobrwyo  y  saiiit  íj 
erlirìir  ganrìrìynt  â  rìedwyddwch  yn  nhcyrna:( Drìuw. 

6  "  *  Canys  cyfiawn  i/w  ger  broi 

Duw,  dalu  cystudd  iTr  rhai  sydd  yr 
eich  cystuddio  chwi; 

n  De.;t.  32.  41-43.  Salm  74  22,  23.  a  79.  10-12.  a  94 
20—23  F.s.  49.  26  Zec.  2.  8.  Dat.  6.  10.  a  11.  18.  a  16.  4| 
a  16.  5,  6.   a  18.  20,24.  a  19.  2. 

Trwy  erlidiau  y  gelynion,  ac  amynerìd 
y  saint  rìàn  yr  erlirìiau  hyny;  ymrìrìeng) 
yn  "oleu"  yn  y  rìydd  a  drìaw  i  bawb,  bet 
bynag  yw  merìdwl  rhai  yn  awr,  maiperrfait  j 
gyfiawn  gerbron  Duw,  íydrì  talu  cystnrìd  i 

rhai  sydd  yn  cysturìdio  ei  bobl  a'i  blant  ef| 
ei  gyfeillion  a'i  addolwyr  rìiniwerì  a  sancj 
airìrì  ef;  o  herwyrìrì  eu  perthynas  â  Duw  a'  I 
tebygolrwyrìd  irìrìo,  yr  oedrìynt  hwy  yu  el 
casäu  ac  yn  eu  berlirì  ;  a  thrwy  byny  yr  oerìf  J 



Dedwyddwch  y  saint, II  THES.  I. a  chosyedigaeth  y  drygionus. 

nt  yn  prufi  yn  amlwg  tnaigelynion  i  Dduw 
eddynt,  ac  eu  bod  yn  haeddu  ei  ddigofaint 
f  yn  gyfiawn. 

7  *  Ac  i  chwithau,  °y  rhai  a  gys- 
uddir,  esmwythdra  f  gyd  â  ni,  p  X  yn 

mddangosiad  yr  Arglwydd  Iesu  o'r 
ef,  II  gyd  â'i  angylion  nerthol, o  Es.57.  2.  Mat.  5.  ÌO— 12.  Luc  16.  25.  Rhuf.  8.  17. 
Cor.  4.  17.  2Tioi,  2.  12.  Heb.  4.  1,  9,  11.  1  Pedr  4.  I. 

*t.  7.  14-17.  a  14  13.  a  21.  4.  p  Mat.  13.  39-43.  a  16. 
'.  a  25.  31.  a  26.  64.  Marc  8.  38.  a  14.  62.  loan  1.51.  Act. 
II.  1  Thes.  4.  16,  17.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  28.  Jud.  14,  15. 

at.  I.  7.  a20.  11. 

I  *  O'r  tu  arall,  gwelir  yn  amlwg  mai  cyf- 
iwn  fydd  gerbron  Duw,  roddi  esmwythdra 

dedwyddwch  yn  y  nef,  i'r  rhai  a  gystuddir 
n  ei  achos  ef,  er  ei  fwyn  ef,  oddi  wrth  ei 
yuion  ef,  ac  yn  ol  ei  ewyllys  ef  :  bydd  hyn 

B  anrhydedd  i'w  gyfiawnder  ef,  yn  gystal 
í  i'w  drugaredd  ;  ac  yn  wir,  gan  iddo  roddi 
Idewidion  o  hyn,  bydd  ei  gytìawnder  yn 
|)fyn  am  y  cyflawniad  o  honynt.  f  Gan 
|d  yn  gyfiawn  gerbron  Duw  roddi  esmwyth- 
*a  i'r  Thessaloniaid  duwiol  a  gystuddid, 
/ddai  yn  sicr  o  wneyd  hyny,  gyda'r  apostol 
i  frodyr,  ei  weision  ef,  a  chyd-ddyoddefwyr 
hwythau  er  ei  fwyn  ef ;  Jyn  ymddangosiad 

•  Arglwydd  Iesu  o'r  nef,  gyda'i  angylion 
;rthol,  i  farnu  y  byd.     ||  "  Angelion  nerth- 
I,"  neu  angelion  ei  nerth :  ei  gtëaduriaid, 
I  addolwyr,  a'i  weision  ;  y  rhai  y  pryd 
vnw  a  weithredant  fel  gweinidogion  ei 
vdurdod  ef,  mewn  dangos  trugaredd,  a 
liytìawni  dial.    Scott. 

|  8  *A  nhân  fflamllyd,  rfganroddi 
!íal  i'r  sawl  Änid  adwaenant  Dduw, 
E  ac  nid  ydynt  yn  ufuddhâu  i  efeng- 
I  ein  Harglwydd  Iesu  Grist : 
?Gen.  3.  24.  Deut.  4.  11.  a  5.  5.  Salm  21.  8,  9.  a  50  S 

■■  Dan.  7.  10.  Mat.  25.  41,  46.  Heb.  10.  27.  a  12.  29. 
?edr  3.  7,  10—12.  Dat.  20.  10,  14,  15.   a  21.  8.         r  Deut 
35.  Salm  2.  9—12.  a  94.  I.  Es.  61.  2.  a  63.  4—6.  Heb. 

,  30.     Dat.  6.  10,  16,  17.  «  Ex.   5.  2.      1  Saui.  2.  12 
|!m  9.  19.  a  79.  6.  Es.  27.  11.  Jer.  9.  6.  Ioan  3.  19.  a  8. 
1    Rbuf.  1.  28.    1  Cor.  15.  34.    1  Thes.  4.  5.         t  Deut.  4 
Salm  18.  44.  Es.  1.  19.  Act.  6.  7.  Rhuf.  !.  5.  a  2.  7,  8. 
16.  a  10.  16.  a  15.  18.  a  Ì6.  21.  2  Cor.  10.  5.    Gal.  3.  1 

b.  2.  3.  a  5.  9.  a  11.  8.  1  Pedr  1.  2.  a  3.  6.  a  4.  17. 

*  Bydd  ymddangosiad  yr  Arglwydd  Iesu 
'  nef  yn  ogoneddus  ac  yn  ofnadwy  iawn  y 
dd  hwnw,  oblegid  efe  a  ddaw,  â  thân 
jimllyd,  i  losgi  y  grëedigaeth  weledig,  yr 
jn  fydd  yn  arddangosiad  o'i  ddigofaint 
iwr  ef  yn  erbyn  y  rhai  drygionus. 
Pblegid  efe  a  rydd  ddial  trwm  a  chyfiawn, 
'l  yn  unig  ar  baganiaid  eilun-addolgar, 
lidewon  erlidgar,  a  dynion  o  fucheddau 
nuwiol  a  gwarthus;  ond  hefyd  ar  bawb  a 
jrâant  yn  ddieithriaid  a  gelynion  i'r  gwir 
|l«w,  ei  addoliad  sanctaidd  a'i  wasanaeth 
:  í  ac  ar  bawb  nid  ufuddâant  i  efengyl  ein 
rglwydd  Iesu  Grist,  ei  dderbyn  ef  trwy 
hl,  ymorphwys  arno,  ac  ymostwng  iddo, 

1  eu  Gwaredwr  a'u  Brenin. 

9  «*Yrhai  f  a  ddioddefant  yn 
fpedigaeth,  ddinystr  tragywyddol 
Iddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  ̂ acoddi 
1  'th  y  ogoniant  ei  gadernid  ef : •  %4S,M3-  li'  a  66"  24-  Dan-  12  2-  M*t.  25.  41,  46. 

"'8    \  M  d.'i:8,  17'    ̂ Ud-  l3-      Dat-  U-  l0'  »■      a  20.  14. 

IÔ11 

*  Pa  mòr  üiosog  bynag  a  fyddo  y  rhai  hyn, 
a  pha  mòr  enwog  bynag  a  fyddo  llawer  o 
honynt  o  ran  sefyllfa,  cyrhaeddiadau,  don- 
iau,  dysgeidiaeth,  neu  weithredoedd  ysplen- 
ydd  a  gorchestol ;  t  hwy  a  gospir  â  dinystr 
tragywyddol  oddi  ger  bron,  neu  oddi  wrth 
bresenoldeb  ^yr  Arglwydd,  yn  mha  un  yn 

unig  y  mae  dedwyddwch  i'w  gael;  \  ac  oddi 
wrth  ogoniant  ei  gadernid,  neu  ei  gadernid 
gogoneddus  ef :  bydd  ei  ŵg  díaleddol  ef  yn 

dychrynu  ac  yn  poeni  eu  heneidiau  a'u  cal- 
onau  o'u  mewn,  ac  yn  eu  gýru  yn  annwrth- 
wynebol,  gyda  braw  ofnadwy,i  uffern  y  lle 
poenus.  Öddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  §c. : 
yr  hyn  a  ddengys,  nid  yn  unig  y  cânt  eu 

hymlid  oddi  wrth  y  llawenydd  a'r  gogouiant 
hyny  sydd  ger  bron,  ac  yn  mhresenoldeb 
Crist ;  ond  hefyd  y  bydd  ei  bresenoldeb  ef 
yn  ymddangosyn  weithredol  yn  eu  cospedig- 
aeth  hwy,  fe!  y  byddant  megys  yn  cael  eu 
taraw  â  mellteniad  ei  lygaid  ef. 

10  *Pan  ddêl  efe  i\v  z  ogonedda 
yn  ei  saint,  f  ac  i  fod  yn  rhyfeddol  yn 

y  rhai  oll  sydd  yn  credu  a  |  (o  her- 
wydd  i'n  tystiolaeth  ni  yn  eich  mysg 
chwi  gael  ei  chredu)  b  yn  y  dydd  hwn- nw. 

aadn.  12.  Num  23.  23.  Es.  43.  21.  a  44.  23.  a  49.  3. 
a  60.  21.  Jer.  33.  9.  Ioau  11.  4.  a  17.  10.  Gal.  1.  24.  Epb. 
1.  6,  12,  14,  18.  a  2.  7.  a  3.  10,  16.  1  Pedr  2.  9.  Dat.  7.  II, 
12.  a  peu.  2.  13.  lThes.  1.5.  a  2.  13.  6  Mal.  3.  17. 
Mat.  7.  22.    a  24.  36.    Luc  10.  12.   2  Ti».  1.  12,  18.    a  4.  8. 

*  Cyflawnir  hyn  oll,  panddêl  yr  Arglwydd 
Iesu  gyda  mawredd  dwyfol  mewn  natur 
ddynol,  i  gaelei  ogoneddu  yn  ei  saint;  pryd 
y  bydd  cyfoeth  ei  gariad,  gwerthfawrogrwydd 
ei  brynedigaeth,  effeithiau  ei  ras,  nerth  ei 
fraich,  a'i  ífyddlondeb  i'w  addewidion,  yn 
cael  eu  harddangosyn  annhraethologoneddus 
yn  eu  hiachawdwriaeth  gyflawn,  berffaith,  a 
gorphenol  hwy  :  t  a  phan  ddel  efe  i  fod  yn 
rhyfeddol  yn  y  rhai  oll  a  gredasant  ynddo  ef 
o  ddechreu  y  byd  hyd  ei  ddiwedd  ;  y  rhai  a 
welant  y  pryd  hwnw,  y  bydd  eu  dedwydd- 
wch  yn  annhraethol  tu  hwnt  i  ddim  a  ddis- 
gwyliasent  erioed  ar  y  ddaear,  ac  a  dybiant 
na  bydd  yn  bosibl  iddynt  ailu  bod  yn  ddigon 
diolchgar  i'r  fath  Waredwr  anfeidrol.  Nid 
yn  unig  rhyfeddir  ef  gan  y  saint  eu  hunain, 
ond  rhyfeddir  ef  yn  y  saint  hefyd  y  pryd 
hwnw  ;  gan  holl  drigolion  y  nef,  y  rhai  a 
glodforant  y  rhyfeddodau  a  wnaeth  efe,  yn 
achubiaeth  a  gogoneddiad  y  fath  elynion  a 
gwrthryfelwyr  gwael,  euog,  a  halogedig;  ac 
wrth  weled  y  fath  gyfnewidiad  rhyfeddol  a 
gogoneddus  fydd  wedi  cael  ei  wneyd  ar  eu 
cyflwr  a'u  hagwedd  hwynt.  |  Credai  yr 
apostol  yn  hyderus  mai  felly  y  byddai  i'r 
cristionogion  yn  Thessalonica,  o  herwydd  i'w 
dystiolaeth  ef  a'i  frodyr  am  Grist  yn  eu 
mysg  hwynt  gael  ei  chredu,  ac  i'w  tìydd 
hwynt  gael  ei  hamlygu  trwy  ei  ffrwythau 
gwirioneddol. 

11  *  Am  ba  achos  yr  ydym  hefyd 
cyn  gweddîo  yn  wastadol  drosoch, 
df  a'r  fod  i'n  Duw  ni  e%  eich  cyfrif 
chwi  yn  deilwng  /o'r  alwedigaeth  hon, 
^H  a  chyflawni  holl  h  foddlonrwydd  èi 
ddaioni,  *§agwaith  ffydd,  yn  nerthol: 

c  Gwel  ar  Rhuf.  1.  9.— Eph.  1.  16.  a  3.  14—21.    Phil.  1. 

4R2 



A  rwyddion  o  fiaen II  THES.  I. dyfodiad  dydd  Crist, 

9-11.  Col.  1.  9- 
a68.  20.  Es.  25.  9  a  55.  7.  1 
«r adn.  5.  /peu  2.  14.  R 
14.  1  Thes.  1.  19.  Heb.  3.  I 
8.  Diar.  4.  18.  Es.  66.  9.  H 
1  Cor.   1.  8.  Phil.  1.  6.  h  S*I 

~     1.  2.  13.  Tit    " 

1  Thes.  3.  9-13.  d  S*lm  48    14 
..  7.  Dan    3    17.   Dat.  5.  10.      *Gwe 

9.  23,  24.    Phil.  3 f.  8.  30. 
1   Pedr  5    10.         g  Salm  138. 
6    3.    Zec.  4.  7.    M,rc  4.  28. 

51.  18    L«c  12.  32.    Ei>h 
27-29.    Ej>h. 

1.  19,  20.  1  Thes    1.  3.  a  2.  13.  H«b.  12.  'ì. 

*  Yn  yr  olwg .  ar  yr  amser  rbyferìrìol  a 
phenderfynol  uchorì  a  enwyrì,  yr  oedd  yr 

apostol  a'i  gyd  weithwyr  yn  gweddYo  yn 
wastadol  dros  y  Th^ssaloniaid  ;  f  a'r  í'od  i 

j  Dduw  pob  gras,  eu  Duw  cyfammorìol  hwy 
a'r  holl  saint  yn  Nghrist.  J  ganiatâu  irìdyn 
bob  peth  ag  oedd  yn  angenrheirìiol  i'w 
gwneyd  hwy  yn  gymhwys  i'r  dedwyddwch 
a'r  gogoniant  uchod,  i'r  hwn  y  gaiwyd  hwy 
trwy  yr  efengyl ;  ar  iddo  eu  cyfrif  hwy  yn 
deilwng  o  hóno  yn  ol  gtas  y  Cyfammorì 
newydd  yn  Nghrist;  ||  ac  ar  irìdo  gyflawniy 

gwaith  o  berffaith  sancteirìrìhrì,  a'u  parotôi 
hwynt  i'r  gogoniünt  hwnw,  y  rhyngodd  bodd 
iddo  ef  yn  ei  ddaioni  a'i  gariad,eu  harfaethu 
hwynt  iddo  ;  §  gwerìrìYent  drostynt  a'r  i 
Dduw  yn  ei  holLtliuog  nerth,  oiphen  y 
gwaith  oedd  ef  wedí  ei  ddechreu  yn  eu  hen- 
eidiau  trwy  ffydd,  hyd  oui  pherffeithirì  y 

ffydd  hòno  a'i  gwaith  o'r  diwedd,  mevvn 
golwg  a  mwynâdyn  y  gogoniant.  Boddlon- 
rwyddei  ddaioni :  ydullbỳraf  a  hjft.wddgaraf 
a  gawn  yn  un  màn,  o  osorì  allan  anfeidrol 
ddaioni  Duw,  yr  hyn  syrìd  uwchlaw  pob 
geiriau ;  ond  nis  gosodwyd  allm  erioed 
mewn  geiriau  mòr  adrìas  a  chynnwysfawr, 
ag  yn  y  fàn  hon.  Gallwn  s\lui  hefyrì.horì  y 
gair  eudoliia  yn  arwyrìdo  boddlonruydd  ar 
benig  ;  a  bod  yr  Arglwydrì  megys  yn  teimlo 
hyfrydwch  sanctaidd  y n  nangosiad  ei  drìaioni 
a'i  ras  tuag  at  ei  bobl. 

1 2  *  *  Fel  y  gogonedder  en  w  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist  ynoch  chwi, 

lf  a  chwithau  ynddo  yntau,  m  t  yn  ol 
gras  ein  Duw  ni,  a'r  Arglwydd  lesu Grist. 

iGwel  ar  *.  adn.  10  —  losn  17  10.  1  Pedr  4.14. 
/Gen.  18.  18.  Salm  72.  17.  Es.  45  17,  25.  Ioan  17.91— W. 
Phil.3.  9  Col.  2.  9,  10.  1  Pedr  I.  7,  8.  »»Gwel  ar  Rln.f. 
I.  7.— I   Cor.  I.  4.  2  Cor.  8.  9.  »13.  14.  Tit.  í.  II.  Dat.  I.  4. 

*  Yr  oerìd  yr  apostol  a'i  frodyr  yn  gweddYo 
am  y  pethau  mawrion  uchod  i'rThessaloniaid, 
fel  y  caffai  enw  Crist  ei  ogonedrìu  ynddynt 

hwy ;  yn  eu  proffes  hyf  hresenol  o'i  wirion- 
edd  ef,  yn  eu  hymarweddiarì  sanctairìrì,  yn 
eu  llafur  gwresog  a  diwyd  i  daenu  yr  efeng- 

yl,  ac  o'r  diwedd  yn  ngolwg  yr  holl  fyd  i 
dragywyddoldeb  byth.  +  Ac  fel  y  gogon- 
eddirì  hwythau  hefyd  yndrìo  yntau ;  trwy  forì 
yn  berffaith  ar  ei  rìdelw,  mwytiâu  ei  gariarì, 
cael  eu  harddelwi  gandrìo  f í  1  ei  frorìyr,  a 

chyfranogi  o'i  holl  anrhydedd  ef,  tyn  ol  an- 
feidrol  gyfoeth  trugarerìd  a  gras  Duw  Dad, 

a'r  Arglwydd  Iesu  Grist.  Yr  hyn  a  alwai 
yr  apostol  yn  "  fodrìlonrwyrìrì  rìaioni  "  Duw 
o'r  blaen,  (adn.  11.)  mae  yn  ei  alw  yn  "  ras 
Duw"  yma;  ac  yn  ras  Crist  hefyrì,  am  ei 
forì  werìi  ei  rìiysori  yn  Nghrist,  yn  rìeilliaw 
o  hóno  a  thrwy  ei  gyfryngrìod  ef,  a  Christ 

yn  unrìeb  y  Tarì  a'r  Ýsbryrì,  yn  cael  eu  cyd- 
ogoneddu  drwyddo  ac  am  dano  byth. 

PEN.  II. 

Y  mae  efe  yn  ewyllysio  iddynt  barhâtt  yn 
ddisiyl  yn  y  gwirionedd  a  dderbyniasant. 

frodyr,  öer  dyfodiad  ein  Harglwydd 
lesu  Grist, c  \  a'n  cyd-gynnulliad  nin- nau  atto  ef, 

a  G-rel  ar  Rl.uf.  12.   \.         b  Gwel  ar   1  Thes.  4.  14-16. 

*  A.C  yr  ydyra  °yn  attolwg  i  chwi, 

2  d  X  Na'ch  sigler  yn  fuan  oddi  wrth 
eich  meddwl,  ac  na'ch  cynhyrfer, e  \\  na 
chan  yspryd,  na  chan  air,/na  chan 
lythyr,  megis  oddi  wrthym  ni  §  fel  pe 
bai  dydd  Crist  yn  gyfagos. 

d  Es.  7  2.  a  8  12,  13  a  26.  3.  Mat.  24.  6.  Marc  13.  71 

Luc  21.  9,  19  loan  14.  I,  27.  Act.  20.  23,  24.  1  'lhes.  3.3 
e  De.it  13.  1-5.  Jer.  23.  25-27.  Mica  2  II.  Ma't.  '2A.  £  5 
24.  2  Pedr  2.  1-3.  I  loan  4  1,2.  Dat.  19.  20.  /1  Thes 
4.  15.  2  Pedr  3.  4-8. 

*  Gwtídi  crytân  ffyrìrì,  gobaith,ac  amynedt: 
y  ThessalonÌaid  dàn  eu  herlirìiau  a'u  cysludd 
iau,   trwy    giybwyll   am    drìyforìiad    Crist 
berffeithio  eu  hiachawdwriaeth  hwynt;  ma« 

yr  apos'.ol  yma  yn  en  cynghori,  Ye  yn   "  atl 
tolygu"    arnynt,  er  dyfodiad    yr   Arglwydtl 
Iesu  Grist,  t  ac   ftl  yr  oeddynt  yn  gobeithit 

cael  en  cyd-gynnull  gyda'r  apostol,  ei  frodyrl 
a'r  holl  saint,  alo  ef   mewn    gogoniant;  I  n 
byddai  iddynt  gymmeryd  eu  "  siglo  yu  fuan,j 
eu  hudo  yn  hawdrì,   na'u    cynhyrfn,  eu  terl 
fysgu,  na'u    rìyrysu  yn   eu    medrìyliau  ;  ||.n| 
chan  "  air"  dynion  a  gymmerent  arnynt  feil 
aru    drwy    ysbrydoliaeth   Duw,  ond   y  rhii 
oerìdent    mewn    gwirionedd    o    ysbryd   cel 

wyddog  a  Ihwyllodrns;  nichan  "  lythyr"  I 
fàn  nac  oddi  wrth  neb  yn   y   byd,  pe   den; 

orìdi  wrth  yr  apostol  ei   hun  a'i  frodyr,  nd 
yn   hytrach    odrìi  wrth   ryw  rìwyllwr  wei 
ffugio  eu  henwau  hwy  wrtho  ; — §nafydded! 

ddim  felîy  beri  irìdynt  hwy  ('eddwl  fod  dy< 
Crist   yn    gyfagos.      "  Er   (Iyforìiad   yr  A 
glwydd  :"    "  am>  neu  yn  nyhylch  dyfodiij 
yr  Arglwyrìrì,"  merìrì  rhai  ;  fel  pe  rìywedaî 
yr  apostol,  Am  drìyforìiarì   yr  Arglwydd,  j  ; 
nghylch  yr  hyn  y  soniais    L  yn  y  llythyr  t  j 
blaen,  na'ch  sigler  chwi  yn  tuan  gan  neb  ;| 
mherthynas  i'r  mater  hwnw,   fel    pè   bydtl 
dydd  Cnst  yn  gyfagos,  ac  i  ddyfod  bron  ; 
union.     Sylwa    eraill    fod    y    geiriau    fiell 

maent,    "  Er   rìyforìiarì    yr    Arglwyrìd,"   j 
cynnwys  y  ytcadiad,  nen  y  Uw  mwyaf  di| 
iíol    yn    y   Bibl;  na  rìdywerìa3ai  yr   ̂ po" 
rìrìim    yn    ei    lythyr    cyntaf   am    ddyfotliN 
Cri»t  i'r  farn,  i   roi   achlysur   i    neb  fedtllj 
bod  y  dyrìd   hwnw  yn  gyfagos:  ac  fel  liy!  j 
mae  yn  dangos  pa  mòr  niweidioloedd  y  f  J 
gyfeiliornad  yn   ei    olwg  ef.     Tybiai  ÜwW 
o'r  cristionogion  boreuol,  meddant,  fod  ÍJ 
Crist  yn   agos  iawn  ;  a   rìywerìir  y  byàá 
yn  fwy  awyrìrìus  am  ferthyrrìod,  fel  na  v 
ent  olygfa  mòr  ddychrynllyd,  a  fyddai  yi  I 
eu  barn  hwy,  yn   y  dyrìd  hwnw.     Na  ci\  I 
lythyr,    megis  oddi    wrthym    ni :    Llyi 
oddi  wrth  ryw  dwyllwyr,   wedi   ffugio  * 
yr  apostol    a'i    frodyr   wrtho,    efallai,  frì 
sylwyd    uchorì  ;    neu   ynte,    cam    ddè«t) 

Hythyr  oedd  ef  wedi   ei   rìrìanfon  atynt blaen.     Gwel  ar  pen.  1.  1. 

3  *  Na  Uhwylled  neb  chwi  m(  » 

un  modd  :  t  oblegid  ni  ddaw  y  d\ì 

hwnw  hhyà  oni  ddél  ymadawiad|i 

gyntaf,  *  í  a  datguddio  y  dynpecl 
*  mab  y  golledigaeth  : 

i 
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Nodau  dyn II  THES.  II. 

pechod. g  Gwel  ar  Mat.  S4.  4.  1  Cor.  6.  9.  Eph.  5.  6.       h  1  Tim. 
1-3.   -2  Tim.  3.  1—3.   a  4.  3,  4.         i  adn.  8—10.   f)an.    7. 

>5.    1  Ioan  2.   18.    Dit.  13.  11,  &x.  *  Ioan   17.  12.    Dat. 
7.  8,  11. 

*  Gwedi  yr  attolwg  difrifol  o'r  blaen  yn 
idn.  1,  mae  yr  apostol  yma  eto  yn  taer 
jynghori  y  Thessaloniaid,  nachymmerent  eu 
twyllo  gau  neb  am  ddyfodiad  dydd  Crist ; 

loblegid  buasai  y  cyfryw  ddysgwyliad  cyfeil- 
Ijiiornus  yn  cythryblu  eu  meddyliau,  yn  crëu 
[jtrallodau  a  phryder  afreidiolynddynt;  a  phan 
welent  eu  siomi,  byddent  mewn  perygl  o 
[lammau  gwirionedd  yr  efengyl  ei  hunan : 

[Ibyddai  o  leiaf  yn  debyg  o'u  gwneyd  yn  es- 
igeulus  o'u  dyledswyddau  yn  eu  gwahanol 
j  sefylltâoedd  bydol;  a  byddai  eu  hymddyg- 

[iad,  eu  dysgwyliad,  a'u  siomedigaeth  yn  y 
pen  draw,  yn  debyg  o'u  gwneyd  yn  wawd 

jii'w  cymmydogion  anghrediniol.  f  Am  hyny 
Mraae  yr  apostol  trwy  gyfarwyddyd  Ysbryd 

fDuw,  yn  sicrâu  iddynt,  na  ddeuai  Crist  i'r 
Lfarn  hyd  oni  ddeuai  ymadawiad  yn  gyntaf; 
||neu  wrtligiliad  corph  mawr  o  brorîeswyr 
Bcristionogaetb,  oddi  wrth  wir  efengyl  Crist : 
|{  ac  yn  yr  ymadawiad,  neu  y  gwrthgiliad 
imawr  a  chyífredin  hwnw,  y  datguddid  dyn 
Bpechod,  mab  y  golledigaeth ;  yr  hwn  yw  y 
Pab  yn  ddìamrnau  ;  nid  fel  un  person,  ond 
Uolyniad  o  ddynion  drygionus  yn  canlyn  eu 
igiíydd  o  oes  i  oes.  Dygwyddodd  amryw 

Bwrthgiliadau  yn  dd'iammau  yu  y  cyn-oes- 
Poedd,  dàn  arweiniad  gwahanol  brif  gyfeil- 
Hiornwyr;  ond  ni  chyflawnwyd  erioed  mo 
[holl  amgylchiadau  y  brophwydoliaeth  hon, 
oblegid  prophwydoliaeth  yn  sicr  ydyw,  ond 
yn  yr  ymadawiad  hyny  oddi  wrth  y  ffydd, 

iy  gormes  a'r  tra-arglwyddiaeth  ysbrydul 
Ihyny  oedd  yn  cyd-fyned  âg  ef,  yr  hwn  a 
gymmerodd  le  trwy  oíîerynoldeb  eglwys 
JRhufain,  neu  babyddiaeth.  Ni  bu  gwrth- 
igiliad  mòr  fawr,  a  pharâus ;  ni  bu  hudol- 
liaethau  mòr  niweidiol,  a  ffíaidd  ;  wedi 
jdyddiau  yr  apostol :  twyíl  Mahomet  oedd  y 
tebycaf  iddo,  ond  nis  gellir  galw  hwnw  yn 

l"ymadawiad  ;"  ni  bu  y  twyllwr  hwnw  na'i 
lolynwyrerioed  yn  "eisteddyn  nheml  Duw," 
|fel  y  dywedir  fod  y  "  dyn  pechod"  hwn  ; 
i(adn.  4;)  allan  o'r  eglwys  weledig  yr  oedd 
jef,  ac  mewn  gwrthwynebiad  holiawl,  hyd  yn 

;nod  i'r  enw  o  gristionogaeth.  Byddai  y 
\"  dyn  pechod"  hwn  yn  sicr  o  fod  yn"  "  fab  y 
jgolledigaeth  ;"  gwir  had  Iudas,  apostol  a 
jbradwr,  yr  hwn  a  werthodd  ei  Arglwydd 
iam  anan,  ac  a'i  bradychodd  â  chusan  ; 
Idirprwywr  agweithredydd  arbenig  satan,  yn 
distrywio  eneidiau  dynion,  ac  yn  soddi  ei 

;  hunan  o'r  diwedd  i  golledigaeth,  fel  ei  ran 
jofnadwy.  Rhy  faith  o  lawer  fyddai  cyfieithu 
[ein  Hawdwyr  oll  aryr  adnod  uchod  ;  rhodd- 
wyd  crynodeb  o  feddwl  pob  un  o  honynt. 

I  4  *  Yr  hwn  sydd  yngwrthwynebu, 
! '  f  ac  yn  ymddyrchafu  goruwch  pob 
:.  pethma  elwir  yn  Dduw,  neu  a  addolir ; 
I  î  hyd  onid  y  w  efe,  megis  Duw, n  yn  eis- 
i tedd  yn  nheml  Duw,  ||ac  yn  ei  ddangos 
'  ei  hun  mai  Duw  ydyw. 
t1     t/Sf'  L4-  13-  Ezec-  28-  2,  6,  9.  Daa.  7.  8,  25.   a  8.  9- 
a  11.  45.  Dat.  13.  6,  7. 

Dywedd  Panl  y  byddai  i'r  twyllwr  hwn 

|  wrthwynebu:"  ac  felly  y  mae  pabau  Rhuf- 
I  ain  wedi  gwrthwynebu  gwirionedd,  gorchym 
t  ymon,  a  disgyblion  yr  Arglwydd    Iesu,  yn 

mhob  oes  a  thrwy  buf»  moddion  ;  gwrthwjn- 
ebasant  swydd  biophwydol  Crist,  trwy 
ddysgu  dychymmygion  dynion ;  ei  swydd 
oífeiriadol,  trwy  yr  athrawiaeth  o  liaeddiant 

dynol,  a  chyfryngwyr  crëedigol ;  a'i  swydd 
freninol,  trwy  neẅid  a  rhoddi  heibio  ei 
gyfreithiau  ef.  t  Mae  y  dyn  pechod  hwn 
yn  ymddyrchafu  goru>\ch  pob  pcth  a  elwir 
yn  Dduw,  neu  a  addoür;  gan  giistionogíon  a 
chan  baganiaid  hefyd  :  felly  y  mae  pabau 
Rhufain  wedi  gwneyd,  ac  yn  gwneyd  o 
hyd ;  trwy  hòni  awdurdod  i  faddau  pechod, 

hyd  yn  nod  i'rrhai  sydd  yn  parâu  yn  amlwg 
yn  anedifeiriol ;  trwy  ganialâu  ysgrifau  o 
ryddid  i  ddynion  i  dori  gorchymynion  Duw; 
trwy  roddi  heibio  ei  gyfreithiau  ef,  a  gosod 
eu  deddfau  eu  hunaia  uwchiaw  iddynt, 
mcgys  pe  byddent  o  rym  rhagorach;  a  Ihrwy 

ryfygu  rhoddi  ystyr  ac  awdurdod  i'rysgrýih- 
yrau  eu  hunain;  y  rhai  ui  feiddia  neb  eu 
dëall  mewn  un  ystyr  arall,  ond  yr  hyn  a 
roddont  hwy  iddynt.  t  Eto,  mae  y  dyu 

pechod  hwn  "  megys  Duw,  yn  eistedd  ya 
nhernlDuw;"  gan  hyny  rbaid  i  ni  chwiiio 
am  dano  o  fewn  yr  eglwys  weledig :  yno 
mae  efe  yn  gableddus  yn  traws-feddiannu 
gorsedd  Duw,  ac  yn  ei  ddangos  ei  hun  mai 

Duw  ydyw.  Bu  amrai  o'r  ymherawdwyr 
Rhufeinig  yn  hòni  hawl  i  anrhydedd  dwyfol, 
ac  yn  gorchymyn  eu  haddoli;  ond  nid  oedd 
"  ymadawiad"  blaenorol  oddi  wrth  Gristion- 
ogaeth  uac  addoliad  y  íehofah  wedi  bod ; 
a  chymhwysach  fuasai  dywedyd  eu  bod  hwy 
yn  eistedd  yn  nheml  Iau  neu  Mawrtb,  nac 
eu  bod  yn  eistedd  yn  nheml  Duw;  yr  hon 
oedd  yn  mhlith  ei  addolwyr  proffesedig  ef, 
ac  nid  yn  mhlith  paganiaid  proffesedig.  Ond 
pab  Rhufain,  wrtii  hòni  eihun  yn  ben  cyffred- 
inul  holl  eglwys  Duw;wrth  gymmeryd  ei 
alw  yn  Rhag-Dduw,  yn  Dduw  ar  y  ddaear, 
gan  ei  wenieithwyr;  wrth  amryfu  yr  enwad 

o  "  Ei  sancteiddrwydd,"  bostiaw  o  anffael- 
edigrwydd,  hòni  awdurdod  i  ddiorseddu 

breninoedd,  a  rhoddi  teyrnasoedd  i'r  neb  a 
fyno  efe  ;  mae  hyn  olí,  yn  nghyd  â'r  hòn- 
iadau  annuwiol  a  enwyd  o'r  bíaen,  yn  at'eb 
mòr  hoìlawl  i  eiriau  yr  apostol,  felnas  gallwn 
ammau  am  bwy  yr  oedd  efe  yn  meddwl,  ac 
at  bwy  yr  oedd  yn  cyfeirio.  ||  Tra  mae  y 
pab  yn  gwrthwynebu  addoliad  Duw,.  trwy 
orchymyn  addoli  delwau,  saint,  ac  angelion  ; 
a  thra  mae  yn  dirỳmu  cyfreithiau  Duw,  i 

fỳnu  ufudd-dod  i'w  ddeddfau  ei  hun  ;  gellir 
ei  alw  ef  yn  eiiun  mawr,  yn  gystal  ag  yn 
orthrymwr  mawr,  yr  eglwys  Rufeinig:  gan 

ei  fod  ef  yn  gofyn  yr  ymostyngiad  iselaf,  a'r 
gorchreiniad  mwyaf  dirmygus  gan  bob  dyn, 
mewn  corph  ac  enaid  ;  ac  yn  tywallt  dirmyg 
ar  bob  awdurdod,  dynol  adwyfol.  Ermyned 
yn  faith  eisoes,  dylem  sylwi  nad  yw  yr 
apostol  byth  yn  son  am  y  dernl  yn  lerusalem 

ftl  teml  Duw;  yn  enwedig  wedi  i'r  efengyl 
gael  ei  phregetüu  i'r  cenedloedd :  yr  eglwys 
Gristionogol  yn  gyffredin,  neu  gredinwyr  yn 
neillduol,  a  feddylir  yn  wastad  wrth  yr 
ymadrodd  hwnw.  Wrth  ddylyn  cyfeiriadau 

y  ddwy  adnod  uchod,  "gwel  y  darlienydd 
gyd-darawiad  rhyfeddol  rhwng  geiriau  Panl 
yma,  âg  amryw  ranau  o  brophwydoliaetliau 
Daniel,  a  Datguddiad  Ioan. 

5  °*  Omd  côf  gennych  chwi,^pan 
oeddwn  i  etto  gyd  â  chwi,  fddywed- 
yd  o  honof  y  pethau  hyn  i  chwi? 
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Y  difetha  yr  Arylwydd  yr  Anwir      II  THES.  II. 
ây  ysbryd  ei  enau. 

r 
Nis  gaitai  y  Thessaloniaid  lai  na  chofio, 

pan  oedd  yr  apostol  ei  hun  gyda  hwynt,  yn 
pregethu  ac  yn  ymddiddan  â  hwynt,  +  i'ldo 
dd  mgos  yn  ddigon  anilwg  iddynt,  na  ddeuai 
dydd  Criàt  i  faruu  y  byd,  hyd  oni  ddeuai  yr 
ymadawiad,  neu  y  gwrthgiliad  mawr  uchod 
yn  gyntaf.  Dîammau  iddo  ddywedyd  mwy 
wrthynt  ar  y  mater  y  pryd  hwnw,  nag  a 
ysgrifenodd  efe  yn  ei  epistol  cyntaf  na  hwn 

chwaith;  ac  hwy  a  ddylasent  t'od  yn  cofio 
hyny  er  eu  tawelua'u  cadarnâu. 

6  *  Ac  yr  awrhon  chwi  a  wyddoch 
yr  hyn  sydd  yn  attal, «  f  fel  y  datguddir 
efyneibryd  ei  hun. 

q  adn.  3,  8. 

*  Pau  gofient  hwy  yr  hyn  a  ddywedasai 
efe  ar  y  mater  hwn,  hwy  a  allent  wybod  yr 

hyn  oedd  yn  "  attal,"  neu  yn  oedi  yr  "  ym- 
adawiad,"  neu  y  gwrthgiliad  hwn  am  yr 
amser  presenol;  ac  felly  yn  rhwystro  iddo 
gymmeryd  lle  yn  amlwg  a  chyhoeddus,  hyd 
yr  amser  a  bennodwyd  iddo  yn  mwriad 
Duw.  Yr  oedd  ymherodraeth  Rhnfain,  yr 
hon  oedd  wedi  ei  huno  dàn  un  lywodraeth 
alluog  iawn,  ac  yn  dra  eiddigus  o  bob  galln 
ac  awdurdod  arall.y  pryd  hwnw  yn  "  attal" 

ewyllys-grefydd,  llymderau  hunan-osodol,  ac 
addoliad  angelion  ;  yn  nghyd  â  pharodrwyddll 
Ilawer  o  brofleswyr  crefydd  i  ganlyn  enil 
ftyrdd  niweidiol  hwynt;  yr  oedd  hyn  oll  felj 
lefaiu  drwg,  yn  gweithio  yn  ddirgelaidd  eis-li 

oes,  ac  o'r  diwedd  yn  sicr  o  arwain  i'rj 
gwrthgiliad  mawr  a  enwyd.  f  Ond  yr  ym-ll 
herodraeth  Rufeinig,  yr  hon  oedd  y  prydjl 

hwnw  yn  "  attal,"  neu  yn  rhwystro  llawnjl 
effaith  dirgelwch  yr  anwiredd,  trwy  gadwyr 

E"lwya  dàn  erlid,  a  tfrwyno  pob  awdurdodjl 
ond  yr  eiddi  ei  hun  ;  a  barâai  i  attal  y  gwrih-jì 
giliad  hwn,  hyd  oni  thynid  hi  ymaith,  eill 
symmud  oddi  ar  y  ífordd,  trwy  ei  dadym-l chwtlyd. 

8  *  Ac  yna  y  datguddir  u  yr  Anwirj 
hwnnw,  *-f  yr  hwn  a  ddifetha  yr  Ar-H 
glwydd  y  àg  yspry d  ei  enau,  \  ac  a  ddi-j 
lëa  z  â  disgìaerdeb  ei  ddyfodiad  : 

v  íàn.  3.  Mat.  13.  19,  38.  1  loao  2.  13,  14.  a  3.  12.  a  5  || 
18,19.  *  Dan.  7.  10,  11,26.     Dat.  18.  8-10.     a  19.  30.11 
»20.10.         yJob4.  9.    Salm  IS.  15.    Es.  11.  4.    Hos.  6.  5 
Dai    I.  16.  a  2.  16.  a  19.  15,  21.        *  Gwel  ar   pen.  1.  8,  9.1 

*  Gwedi  symmud  y  rhwystr  uchod  oedd  ynjl 
"  attal,"  oddi  ar  y  ft'ordd,  yna  y  datguddidlj 
yr  Anwir  hwnw,  neu  yr  un  digyfraith  ( ano- 
mosjhwiiw:  datgnddid  ef  yn  ei  holl  rwyig 
a'i  fawredd  anghyfreithlawn,  digywilydd,  a 
hableddus  ;  a  datguddid  ef  yn  holl  anferth-lj 

sefydliad  y  gormes  a'r  camrwysg  ysbrydol,  j  Vvch  a  hyüdod  creulawn  ei  natur  a'i  gym 
trwy  ba  nn  yr  oedd  S*tan  yn  cynnyg  ;  meriad  yn  ddíorchudd,  trwy  ei  ymdrech  i 
gwneuthur  ei  brif  ymdrech   yn  erbyn   crist-  Iddyrchafu  ei  hun   gort.wch   pob  cyfreithiaa! 
ionogaeth  :  ond  ni  buasai  yn  ddoeth  i'r  apos 
tol  enwi  hyn  yn  amlwg,  mewn  llythyr  i'w 
ddefnyddio  yn  gyífredin  ;  ac  ni  buasai  yn 
cyd-weddu  â  dull  piophwydt)!  o  lefaru 
ychwaith  :  pa  fodd  bynag,  dëallodd  y  tadau 
ef  cyn  belled,  fel  y  dywedent  yn  gryf,  na 
ddeuai  yr  Anghrist,  hyd  ar  ol  syrthiad  yr 
ymherodraeth  Rufeinig.  f  Yr  oeddyn  rhaid 
dygwydd  hyu  yn  gyntaf,  i  wneuthur  Ile  i 
flaenor  a  phen  y  gwrthgiliad  i  ddyfod  i 
mewn  ;  fel  y  datgnddid  ef  yn  uchder  ei  allu 

a'i  awdurdod,  yn  eithaf  ei  rwysga'i  fiwredd, 
yn  ei  bryd  prîodol  ei  hun,  sef  yn  yr  amser 
a  drefnodd  Duw  i  oddef  iddo. 

7  Canys  y  mae  rdirgelwch  yr  an- 
wiredd  *yn  gweithio  eisioes :  'fyn 
unigyr  hwn  sydd  yrawrhon  yn  attal, 
a  ettyl  nes  ei  dynnu  ymaith. 

r  l  fim  3.  16.  Dat.  17.  5,  7.  «  Act.  20.  29.  Ccl.  2. 
18—23.    2  Tim.  2.  17,  18.    1  lo*n  2.  18.    a  4.  3.        /  adn.  6. 

*  Oni  buasai  y  rhwystr  uchod  oedd  yn 
"  attal,"  buasai  y  drwg  yn  tori  allan  lawer 
yn  gynt;  oblegid  y  pryd  hwnw,  pan  oedd 
Paul  yu  yt*grifenu  y  llyth>r  hwn,  yr  oedd 
"  dirgelwch  yranwireddyn  gweithio  eisoes." 
Yr  oedd  y  bwriad  mawr  a  dwfn  hwn  oeiddo 
Satan,  y  trefniant  dirgelaidd  hwn,  yr  hwn 
oedd  wedi  ei  seilío  mewn  pob  math  o  an- 
wiredd,  neu  yn  gynnyrchiol  o  bob  anwiredd, 
fel  yr  oedd  yn  hollawl  groes  i  "  ddirgelwch 
duwioldeb;"  yr  oedd  hwn  yn  gweithio  eis- 
oes  yn  ac  ar  feddyliau  dynion.  Yr  oedd 
awydd  a  chybydd  dod  rhai,  y  rbai  a  breg- 
ethent  yr  efengyl,  ac  a  aif  rent  eu  donian 

ysbrydol  oddi  ar  gau  eg\- yddorion  ;  y  rhai 
a  wrthwynebent  yr  àjpostolion,  i'r  dyben  o 
gael  awdurdod,  rnawiedd,  ac  elw"  bydol iddynt  eo  hunaiu  ;  neu  rai  a  ŵyr  droent  yr 
athrawiaeth     o    gyfiawnâd    trwy    ífydd    yn 

dynol  a  dwyfol.  f  Oud  er  i'r  Ánwir  a'i 
gormeswr  hwn  fyntd  rhagddo  a  llwyddo  am 
ei  amser  terfynedig;  eto  gwybydded  eglwyi 
Dnw  er  eichysur,  y  dyfetha  yr  Arglwydd  el 

o'r  diwedd  âg  ysbryd  neu  anadi  ei  enau :  yn 
ol  rhagfynegiad  ei  air,  a  thrwy  bregethiad  ei 
efengyl  dàn  ddylanwadau  ei  Ysbryd,  efe  a 
drenìia  ac  a  ddyfetha  yn  raddol,  y  gormei 
anghristiaidd  hwn,  ac  a  ddiddyma  ei  hol 

Iygi  iadau  ef  o'r  efengyl.  Mae  yr  Arglwydc 
wedi  bod  yn  gwneyd  hyn  er  ys  mwy  m\ 
thri  chant  o  flyuyddoedd,  er  gwawriad  cynt 
af  y  diwygiad:  cyn  bo  hir  efe  a  ddistrywh 
yr  holl  awdurdod  pabaidd,  a  phawb  sydd  yi! 

cyndyn  Iynu  wrtho,  J"  â  disgleirdeb  ei  ddy  ! 
fodiad"  i  daenu  >r  efengyl  yn  mhlith  yr  holl 
genedloedd  ;  ac  yn  y  diwedd  efe  a  gondemn 
ia  ac  a  <;o?pa  â  dinystr  traüywyddol,  yr  hol 
chwartüwyr  yn  yr  hudoliaeth  ddirfawr  hun  ] 
pan  ddelo  yn  msgleirdeb  ei  ogoniaut  i  farnil 
y  byd.  Math.  24.  27.  "  Dilëu  :"  kateryêsei.\ 

dirŷmu,  diâtrywio,  gwneyd  yn  ddieft'aith. 
9  *  Sefyi  hwn  y  mae  ei  ddyfod-l 

iad  ayn  ol  gweithrediad  Satan,  fgyc 
a  phob  nerth,  6Jac  arwyddion,  ||  sl 
rhyfeddodau  gau, 

a  loan  8 .41,  41.  Act.  8.  9— 11.  a  13.  10.  2  Cor.  4.  4 
a  II.  3,  14.  E  h.  2.  2.  Üat.  9.  II.  a  12.  9,  17.  a  13.  1-5 
a  19.  'iO.  a  20.  10.  b  Ex.  7.  22.  a  8.  7,  18.  Deot.  13.  I,  2 
Mat.  24.  24  Mdrc  13.  22.  2  Tim.  3.  8.  Dat.  13.  ll-IM a  1S.  23.  a  19.  20. 

*  Felly  yn  sicr  y  bydd  tynged  yr  "  anwir, 
y  diddeddf,  y  "  dyn  pechod,"  a  "  mab  y  gol'j 
edigaeth"  hwn ;  yr  hwn  y  byddai  ei  ddyfuìj 
iad  i  mewn,  ei  Iwyddiant,  a'i  barâd  am  oe.M 
oedd,  nid  trwy  egluideb  a  thegwch  gwirior 
edd,  ond  trwy  gyfrwysdra  dwfn,  a  gweitb 
rediad  neillduol  Satan,  tad  pob  hudoliaeth 

chelwydd  ;  +  gyda'r  hòniadau  mwyaf  d 
gywilydd  o  awdurdod  a  nerth,  dàn  yr  esgu 

Nghrist,  gan  bregtthu  hyd  r  gau  a  bunanòl,  jo  gael  hyny  gan  Dduw  ;  %  gyda  ffng-arwydo 
1014 
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ydynt  yn  credu. 

ion  celwyddog  o  wyrth'iau,  nn  ai  trwy  gyf- 
rwysdra  twyllodrus  dynion,  neu  weilhred- 
iadau  cyfareddawl  satan,  trwy  ba  rai  y  b>dd- 
ii  dynion  yn  dynwared  gwyrthiau  Crist  a'i 
postolion,  fel  y  gwnâi  y  awynwyr  yn  yr 

Aipht  â  gwyrthian  Moses.  )|  Fel  hyn  byddai 
t  anwir  hwnw  beri  i  tìloedd  o  wirioniaid 

ryfeddu,  a  niyned  ar  ei  olef;  ond  ni  byddai 
y  cwbl  on d  gau  ;  nerth  gau,  arwyddion  gau, 
%  rhyfeddodau  gau  :  canys  mae  y  yau  yn 

perthyn  i  bob  un  o'r  geiiiau  yn  ddi'ammau, 
yn  gystal  ag  i'r  olaf ;  ac  nid  oes  dim  yn  fwy 
naiuriol,  na  chyfeirio  y  cwbl  at  ffuy  wyrth- 
iau  eylwys  Rhufain,  y  rhai  a  gynnyddasant 
'r  fath  radd  o  ormodedd  a  digy  wilydd-dra, 
yd  onid  aeth  yn  gywilydd  gan  eu  pabau 

iwy  eu  hunaiti  am  danynt  o'r  diwedd. 

10  *  A  phob  cdichell  anghyfíawn- 
ler  d  f  yn  y  rhai  coìledig ;  et  am  na 
Iderbyniasant  gaiiad  y  gwirionedd, 

'fel  y  byddent  gadwedig. e  Rhuf  16.  1S.  2  Cor.  2  17.  a  4  2.  a  11.  13,  15.  Eph. 
14.  2  Pedr  2.  1S.  d  I  Cor.  1.  18.  2  Cor.  2.  15.  a  4.  3. 

Pedr  2.  12.  e  Diar.  1.  7.  a  2.  1—6.    a  4.  5,  6.    a  8.  17. 
lat.  13.  II.  I.»an  3.  19-21.  a  8.  45-47.  Rhuf  2  7,  8.  a  6. 
7.  lago  1.  16— 13.  /Ioan3.  17.  a  5.  34.  Rhuf.  10.  1. 
Thes    2.  16.  1  Tim.  2.  4. 

*  Byddai  y  twyll  ofnadwy  hwn  yn  cael  ei 
dwyn  yn  mlaen  hefyd,  g>da  phob  niath  o 

*ug,  hudoliaeth,  a  dichell  anghyfìawn,  trwy a  rai  y  dyryswyd  dëall  a  synwyrau  dynion 
an  dwyll wyr  hocedus,  yn  ngwahanol  oesoedd 
Chenedloedd  y  byd  ;  a  cìiyda  phob  dyfais 

agrithiol,  ag  oedd  yn  bosibl  i  gyfrwysder  a 
ychymmyg  dynion  a  diafliaid  i  feddwl  am 
àti\  ;  i  gynnal  achos  anghyfiawnder,  ac  i 
wyilo  y  byd  i  ryfeddu,  i  barchu,  ac  i  ufudd- 

|n,  yn  syfidan,  yn  ddall,  ac  yn  ddi'ymholi,  i 
jwdurdt,d  amryfus,  eilun  addoliaeth,  a  fíi' 
idd-dra  gwarthus  yr  hudoliaeth  gref  a  dir- 
twr  hon.  t  "  Yn  y  rhai  colledig  :"  neu  yn 
ihlith  y  rhai  colledig:  sef  y  rhai  a  gym 
terant  eu  twyllo  gan  y  dichellion  a  enwyd 
W  dinystr  tragywyddol  eu  hunain,  yr  hyn 
,  ddengys  pwy  yw  y  rbai  a  dwyllir,  y  rhai 
pUedig  ;  a  phwy  yw  y  rhai  colledig,  y  rhai 
,  dwyllir :  ni  thwyllir  neb  o  etholedigion 

,'uw.  I  Yr  oedd  y  rhaicolledig  hyn  yn'cael h  twyllo,  am  na  dderbyniasant  gariad  y 
wíriooedd  fel  y  byddent  gadwedig  ;  ond 

tn  eu  bud  yn  di'ystyru,  yn  gwrthdŴ,  nen  yn 
Ayro  gwirionrdd  achubol  yr  efengyl,  trwy 
lchder  a  gelyniaeîh  cnawdol  ;  yr  oedd  Duw 
i  ei  farn  gyriawn  yn  eu  gadael  i  ddallineb 
»  calouau. 

,  11  *  Ac  ̂ am  hynny  y  Ädenfyn 
i>uw  iddynt  hwy  amryfusedd  cadarn, 
\[  fel  y  credont  gelwydd  : 
L'  ÌVm.81-  "'  ,2  a  ,09  17'  Es-  29-  9-"4.  T<>an  12.  39 
|I3    Rhuí.  I.  21-25,  28.        A  1  Bren.  22.  18-22.   2  Cron 

IS-TÌ.    Gwel  ar    Es.  6.  9,  10.    Ezeo.  14.  9.        i  Es.  44. 
»C6.  4.  Jer.  27.  10.  Ezec.  21.  29. 

*  Ac  am  hyny  hefyd,  trwy  oflferynoldeb  yr 
|"wir  hwnw  a'i  gydweithwyr,  danfonai iiw  iddynt  hwy  amryfusedd  cadarn,  yr 
n  a'i  rhwymai  hwy  yn  gadarn  yn  llyffeth- 
lau  cyfeilioini  a  gau  hyder  ;  f  ac  fel  hyny 
|nt  eu  gorddenu  i  grediniaeth  di'ysgog  o lwydd  Satan,  ac  anturient  eu  heneidiau  ar 
'celwydd  hwnw.  Mae  y  chwedlau  pabaidd 
i  ynfyd,  y  rhai  a  gredwyd  ac  a  gredir  eto 
j  fath  raddan,  fel  y  maent  wedi  eu  derbyn 
p  gwasanaeth  cyhoeddus  hwy  yn  eu  hadd- 

oliadau,  yu    ddigon  i   roddi   eglurâd   galarus 
ar  y  geirian  nchod. 

12  A*Felybarner  yr  holl  rai  nid 
oeddynt  yn  credu  Tr  gwirionedd, 

^fond  yn  ymfoddloni  mewn  lang- 
hyfiawnder. 

*  Marc  16  16.  Ioan  3  56.  1  Thes  5  9.  2  Pelr  2  3. 
Jud.4,  5.  /Salmll  5.  a  50.  16-21.  a  52.  3,  4.  Hos.  7 
3  Mica3  2.  Marc  14.  11.  loan  3.  19-21.  Rhuf.  1.  32.  aî! 
8.  a  8    7,  8.  a   12.  9.  2  Pedr  2.  13-15.  3  loan  11. 

*  Fel  hyn  yn  rhwym  mewn  amryfusedd 
cadam,  caledwch,  ac  anghrediniaeth,  a  thàn 

awdurdod  satan  a'n  chuantau  eu  hunain  ; 
caent  eu  gadael  i  amlyçu  eu  gelyniaeth  yn 

erbyn  Duw  a'i  efengyl,  ac  i  gyflawni  mesur 
eu  pechodau  ;  fel  y  condemnier  hwy  ddydd 
y  farn,  ac  y  derbyniont  y  gospedigaeth  a 
haeddasant;  sef  yr  holl  rai  nid  oeddynt  yn 

credo  y  gwirionedd,  +  ond  a  oedd  yn  "yrn- 
foddloni,"  neu  yn  ymhyfrydu  mewn  anghyf- 
iawnder,  ac  yn  hudoliaethau  y  gwrlhgiliwr 

a'r  gormeswr  mawr,  yr  Anwir  hwnw,  o  her- 
wydd  eu  bod  yn  cyd-fyned  â'u  balcbder 
hwy,  eu  cariad  at  y  byd,  a'u  casineb  at 
addoliad  a  gwasanaeth  ysbrydol  Duw. 
X  Anghyfiawnder  yw  pob  rhyw  bechod,  a 
phechod  yw  pob  math  o  anghyfiawnder ; 
ond  efallai  mai  cyfeiliorni  mewn  athrawiaeth 
a  feddylir  yma  wrth  anghyfiawnder,  yn 

nghyd  a'r  holl  ddichellion  anghyfiawn  a  ar- 
fera  yr  Anwir  hwnw,  i  gynnal  ei  grefydd 
angh)fiawn  a  thwjllodrus.  Tybia  Doddridye 
fod  y  geiriau  "  ymfoddloni  mewn  anghyf- 
iawnder,"  yn  eyteirio  at  lawer  o'r  offeiriaid 
ac  eraill  yn  eglwys  Rhufiin,  y  rhai  sydd  yn 

twy.'Io  y  bobl  o'u  gwirfodd,  er  gwybod  eu 
bod  yn  eu  twyllo;  ac  yn  ymhyfrydu  yn 
hyny  arn  ei  fod  yn  dyfod  ag  elw  bydol  idd- 
ynt  hwy :  ofnadwy  fydd  barn  y  rhai  hyn,  a 
phawb  cyffelyb  iddynt  o  bob  crefydd  !  Ond 
tybia  Scott  mai  at  y  twylledig,  yn  hytrach 

nâ'r  twyllodrus,  mae  y  geiriau  yn  cyfeirio; 
ac  os  bernir  y  twylledig  i  golledigaeth,  pa 
faint  mwy  y  rhai  sydd  yn  eu  twyllo! 

13  *Eithr  wnyni  a  ddyìem  dd'í- 
olch  yn  wastad  i  Dduw  drosoch  chwi, 
frodyr  "caredig  gan  yr  Arglwydd, 

f  oblegid  i  Dduw  ''o^r  dechreuad  eich 
^ethol  chwi  i  iachawdwriaeth,  9  Jtrwy 

sancteiddiad  yr  Yspryd,  ra  ffydd  i'r 
gwirionedd  : 

m  pen.  1.  3  Gwet  ar  Rhaf.  t.  8.  a  6.  17.  n  adn.  16. 
Deut  33.  12.  2  Saro.  12  25.  Jer  31.  3  Escc.  16.  8.  Dau.  9. 

i3  a  10  II,  19.  Rhuf.  1.  7.  Col.  3  12.  1  Io*n  4.  10,  19. 
o  Gen.  1.  4.  Diar  8.  23.  Es  46.  10.  loan  1.  I.  a  8.  44.  Heb. 
1.  10.  p  Rhuf.  3.  33.  a9.  II  Eph.  1.  4,  5.  2  Tiin  1.  9. 
q  adn    10,  12     Luc  1.  75      I  Pedr  1.3—5.  h  loan  8.  4% 
46.  a  14.  6.  Act.  13.  48.  a  15.  9.    Gal.  3.  1.    Eph.  2.  8.   Col. 
1.  5.  2  Tim.  1.  15.  a  3.  15.  !ago  1.  18. 

*  Mae  y  geiriau  hyn  yn  Ued-ddangos  fod 
amryfusedd  cadarn  wedi  ei  ddanfon  eisoes 
mewn  rhan,  i'r  rhai  ni  dderbyniasent  gaiiad 
y  gwirionedd  fel  y  byddent  gadwedig;  am 

hyny  yr  oedd  efe  a'i  frodyr  yn  rhwym  i  dalu 
di'olch  yn  wastad  i  Dduw  dros  y  Thessalon- 
iaid,  ei  frodyr  anwyl,  a  brodyr  caredig  gan 
yr  Arglwydd  hefyd;  +  oblegid  yr  oedd  yn 

amlwg  iddo  ef,  ddarfod  i  Dduw  o'r  dechreu- ad  eu  hethoi  hwy  i  iachawdwriaeth  dragy- 

wyddol,  iac  ei  fod  yn  eu  cymhwyso  hwy  i'r iachawdwriaelh  hòno  trwy  oruchwyliacthau 
sancteiddâol  yr  Ysbrjd  Glân  ar  eu  iientid- 
iau,  athrwy  wir  a  bywiol  ffydd  _yn   y  gwir- 
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i  >nedd  o'r  dechreuad  :  o  ddechrenad  preg- 
ethu  yr  efengyi  iddynt,  medd  y  rhai  a  wad- 
ant  etholedigaeth  dragywyddol  ;  ond  mae  yn 
amlwg  fod  yr  apostol  }Tn  gwahaniaethu 
rhwng  yr  ethol  hwn  o  honynt,  á'u  galw  yn 
yr  adnod  nesaf,  ac  yn  llefaru  am  eu  galw  fel 
effaith  eu  hethol.  Galwodd  huynt  pan  breg- 
ethwyd  yr  efengyl  iddynt  ;  ond  etholodd 
hwynt  cyn  seiliad  y  byd  :  a  hyny  nid  am 
iddo  rag-weled  y  bjddent  yn  sanctaidd,  ond 
i'r  dyben  o'u  sancteiddio,  ac  fel  hyny  eu 
cymhwyso  i  iachawdwriaeth  dragywyddol 
yn  y  nef. 

14  s*Yx  hynfy  galwodd  efechwi 
'trwy  ein  hefengyl  ni,  MJi  feddiannu 
gogoniant  ein  Harglwydd  Iesu  Grist. 

*  Gwel  ar    Rhuf  8.  28-30.     I    Thes.  2.  12.  t  Rhuf. 
2.  18.  a  16.  25.  I  Thes.  1.  5.  w  Salra  16.  11.  Mat.  25.  21. 
Io*n  14.  2,  3  a  17.  22,  24.  Rhuf  8.  17.  Eph.  1.  18.  1  Thes. 
2.  12.  2  Tira.  2.  12.  1  Pedr  1.  4,  5.  a  5.  10.  Dat.  3.21.  a2l. 
23.  a  22.  3-5. 

*  "  I'r  hyn,"  sef  i'r  hyn  iachawdwriaeth, 
6ancteiddiad,  a  ffydd  i'r  gwirionedd  am 
Grist  yn  ei  Berson,  ei  swyddau,  ei  aberth 

a'i  iachawdwriaeth  ;  t  y  galwodd  Duw 
hwynt  trwy  yr  efengyl,  yrhona  bregethasai 

Paul  a'i  frodyr  iddynt:  nid  mewn  gair  yn 
unig  y  daeth  hon  atynt,  ond  yn  nerth  yr 
Ysbryd  Glân  ;  ac  yr  oedd  eu  hymarweddiad 

drwyddi  hi  yn  brawf  o'u  hetholedigaeth  gan 
Dduw,  \  ac  hefyd  yn  eu  cymhwyso  i  fedd- 
iannu  gogoniant  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  yr 
hwn  fel  Rhag-flaenor,  sydd  wedi  ei  fedd- 
iannu  i'w  lioll  saint. 

15  *Am  hynny,  frodyr,  xsefwch, 
y  f  a  deliwch  z  y  traddodiadau  a  ddysg- 
asoch,  a^pa  un  bynnag  ai  trwy  ym- 
adrodd,  ||  ai  trwy  ein  hepistol  ni. 

x  Gwel  ar  1  C<jr.  15.  58.  a  16.  13.  Phil.  4.  1.  y  pen. 
3.6.    lCor.  11.2.  «Rhuf.  6.  17.     Ju<1.3.        a  adu.  2. 

pen.  3.  14. 

*  Gan  fod  Duw  yn  ei  ben  arglwyddol  ras 
wedi  ethol  y  Thessaloniaid  hyn  i  iachawdwr- 

iaeth,  a'u  galw  i  feddiannu  gogoniant;  am 
hyny  dylent  sefyll  yn  gadarn  yn  wyneb  eilid 
a  thrallod,  achefyd  yn  wyneb  cyfeiliornadau 
gau-athrawon  athwyllwyr  hocedus.  +  Cyng- 
horai  yr  apostol  idrlynt  ddàly  cyfryw  athraw- 
iaethau  a  ddysgasent  hwy  ganddo  ef  a'i 
frodyr,  %  Pa  un  bynag  ai  trwy  eu  hyinadrodd- 
ion  hwy  yn  bersonol  pan  oeddynt  g\da 

hwynt,  |j  ai  ynte  trwy  yr  epi^tol  hwn  a'r  un 
o'r  blaen.  Sefwch  :  |air  milwraidd,  yn  cael 
ei  roddi  gan  flaenor  y  fyddin  i'r  milwyr 
dano:  mae  yn  orchymyn  addas  iawn  yma, 

wedi  son  o'r  blaen  am  ddirgelweh  yr  anwir- 
edd  oedd  yn  gweithio  eisoes,  a'r  ymadaw- 
iad,  neu  y  gwrthgiliad  mawr  oedd  i  gym- 
meryd  lle  yn  fuan.  Traddodiadau :  athraw- 
iaeth  bur  yr  efengyl  oedd  y  traddodiadau 
hyn,  yn  cael  eu  rhoddi  trwy  ysbrydoliatth 
Duw  ;  ac  felly  yn  wahanol  iawn  i  draddod- 
iadau  ynfyd  y  phariseaid,  a  rhai  ynfytach  y 
pabyddion  :  nid  oesyn  yr  adnod  hon  ddim  sail 

i'w  traddodiadau  hwy,  hyd  oni  fedront  broti 
eu  bodyrun  â  thraddodiadau  Panl  a'i  frodyr. 

1G  *ATn  ̂ Harglwydd  Iesu  Grist 
ei  hun,  a  Duw  a'n  Tad,  c  -fyr  hwn  a'n 
carodd  ni,  J  ac  a  roddes  i  ni  d  ddi- 
ddanwch  tragy wyddol,  e  \\  a  gobaith  da 
^§trwy  ras, 

îôTë 

5  pen.  1.  2.— Gwe!  ar  Rhi.f.  1.  7.  1  Thes.  3.  11.  c  Gwel 
.  adn.  13  — loan  3  16.  a  15.  9,  13.  Rlu.f.  5.  S.  Ejjh.  2. 
a  5.  2,  25.  Tit.  3.  4-7  .  1  Iosn  3.  16.  a  4.  9,  10.  Dst. 
a  3  9.  d  Salra  103.  17.  Es.  35.  10.  a  51.  11.  a  60. 

19,  20.  a  61.  7.  Lue  16.  25.  loan  4.  11.  a  14.  lo— IS.  a  16. 

"2.  2  Cor.  4.  17,  18.  Heh.  6.  13.  1  Pedr  1.  5-8.  Dat.  7.  16, 
7.    a  22.  5.  «  Rhof.  5.  2-5.    a  8.  24,  25.    Col.  1.  5,  23. 

1  Thes.  1    3.  Tit.  1.  2.    a  2.   13.    Heb.  6.  11,  18.  19.    a  7.  19. 

lPedr  1.3-5.      1  loan  3.  2,  3.  /Act.  15.  11.      a  13.  27. 
Rhuf.  ̂ .4,  16.  a5.  2.  a  11.  5,  6. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  troi  i  weddîo 
rtros  y  Thess*ìloniaid,  ar  ein  Harglwydd 

Iesu  Grist  ei  hun,  a  Duw  a'n  Tad,  sef  Duw 
ein  Tad  ;  ac  mae  yn  enwi  Crist  yn  gyntaf, 
yn  y  weithrfcd  amlycaf  hon  o  addoliad 
dwyfol:  oblegid  efe  a'r  Tad  un  ydynt; 
ehyda'r  Ysbryd  Glân  y  Dyddanydd,  yr  un 
Duw  hwnw,  +  a'n  carodd  hwynt  yn  rhad,  er 
tragywyddoldeb,  ac  yn  ddigyfnewid  byth; 
X  ac  a  roddes  iddynt  ddyddanwch  tragywydd- 
ol,  ffynon  o  gysur  yn  yr  efengyl,  a  thrwy  ei 
Ysbryd  yn  eu  calonau,  yr  hyn  oedd  i  barâu 

i  dragywyddoldeb,  ac  o'r  hyn  yroeddynt  yn 
mwynau  ernes  a  blaen-flrwyth  y  pryd  hwnw. 

"  Yr  oedd  Duw  hefyd  wedi  rhoddi  iddynl 
obaith  da,  ar  sail  dda,  am  ran  dda,  ac  am 

ddedwyddwch  addis  a  digonol  i'w  heueidiau 
byth :  §  ac  yr  oedd  y  gobaith  hwn  yn  tarddo 

drugaredd  Duw;  yn  cael  ei  amlygu  a'; 
gadarnân  trwy  ei  "  ras"  ef  yn  eu  c;4lonai 
hwy;  yn  dwyn  yr  effeiihiau  goren  yn  ei 
bucheddau  ;  ac  yn  eu  cynnal  hwy  yn  wro 
yn  eu  haml  drallodau. 

17  ̂ A  ddiddano  eich  calonnai 

chwi,  ac  a'ch  h  sicrhào  ym  mhob  •  gai 
a  gweithred  dda. p  »<ln.  16.  Es   51.  3,  12.    a  57.  15.    a  61.  1,  2.   a  66.  1? 

Rhu'f    15.  13.     2Cor.    1.3-6.  Äpen.    3.3.      Ei.  6*. Rhuf.  1.  11.    a  16.  25.    1  Cor.  1.  8.    2  Cor.  1.21.     Col.  2. 
1  Thes.  3.  2,  13.  Heb.  13.  9.  1  Pedr  5.  10.  Jud.  21.        ilag 

21,  22.  1   loan  3.  18. 

*  Gan  hyny  mae  yr  apostol  yn  ewedrìl 
ar  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  a  Duw  Dad,  a 
iddo  ddyddann  calon^n  y  Thessaloniaid 
hyd  fwy-fwy,  trwy  ffydd  yn  yr  efeneyl, 
llewyrch  ei  wyn<'b,  a  thrwy  gymdeithas 
Ysbryd  :  fac  ar  iddo  eu  sicrâu  hwy  yn  gw 

arn  ac  yn  dd'iysgog,  ni<l  yn  nnig  mewn  ffyi' 
a  gobaith.  ond  hefyd  mewn  goM  ewastarli 
am  Bancteiddrwydd  a  gweddeidd  dra,  |y 

en  holl  ymadrodilion  a'u  hymddiddanion 
phawh,  ||  ac  mewn  parodrwydd  greddfol 
gwastadol  i  bob  gweithred  dda,  tuag 
Ddnw  a  dynion.  Nid  yw  geiriau  da  ) 
ddigon,  heb  weithredoedd  da  hefyd. 

PEN.  III. 

Y  mae   efe   yn   deisyfu    eu  gwedd'iau  A« drosto  ei  hun. 

*Î$ELLACH,  frodyr,  a  gweddiwí 
drosom  ni,  b  fa'r  fod  i  air  yr  Arglwyc 
redeg,  c  \  a  chael  gogonedd,  d  ||  meg 
gyd  â  chwithau ; a  Mat.  9.  38.     L.ic  10.  2.     Rhnf.  15.  30.     2  f  or.  1    I 

Eph.  6.  19,  20.     Col.  4.  3.     1  Tl.es    5.  17.      Heb.  13.  18. 

b  Act.  6.  7.  a  12.  24.  a  13.  49.   a  19.  20.  1  Cor.  16.  9.  1  'í 2.9.        c  Salm  138.  2.    Act.  13.  48.         dlThes.  1.5. 

I,  13. 
*  Mae  yr  apostol  yma  yn  tỳnu  at  ddiwí : 

ei  apostol,  fel  mae  y  gair  "  Bellach"  yn 
wyddo :  ond  cyn  diweddu,  mae  yn  dymu 

ar  ei  "  frodyr"  y  Thessaloniaid  weddi'o  drc 
ef  a'i  gyd-lafurwyr,  ar  iddynt  lwyddo  yn 
gweinidogaeth  :  +  ar  i  air  yr  Arglwydd  It 

yr   efengyl  am  dano  ef  a'i   iachawdwna»  J 
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ar  iddo  ymlerìaenu  yn  gyflym,  o  g*l- 

i*galon,  o  fàn  i  fàn,  o  deulu  i  deulu,  ac  o 
n  dref  neu  ddinas  i'r  llatl,  trwy  yr  holl 
rìerìyrìrì,  ac  yn  mhlith  yr  hull  genedloedd. 
Nid  rhedeg  felly  yn  unig,  ond  hefyd  cael 

ogonfdd  ;  bod  i'w  natur  a'i  effeithiau  rhag- 
rol  gael  eu  hamlygn,  yn  nychweliad  llawer- 
edd  o  eilun-adrìoliaeth  a  drygioni  at  y  gwir 

)duw  a'i  addoliad  ;  ac  yn  mywydau  sanct- 
idd,  a  ffrwythau  cynnyddol  amlwg,  proffes- 
i-yr  cristionogaeth  ;  |j  rnegys  yr  oerìd  gogon- 
ant  yr  efengyl  wedi  cael  ei  amlygu  yn  rhyf- 
ddol  yn  y  Thessaloniaid  eu  hunain.  Rhed- 
g,  a  chael  yogonedd  :  Tybia  rhai  fod  yr 
postol  yn  cyfeirio  yma  at  y  yogonedd,  neu  y 

ìanmoliaeth,  a  roddid  i'r  rherìeg'wyr  goreu  a 
f  hyrìymaf,  yn   y    campiau  Groegaidrì    gynt. 
Hherìeg  yn  llwyddi  innus,  er  pob   rhwystrau 

|'w  ystyr  y  gair  trechê. 

I  2  *  Ac  a'r  einegwared  ni  f  oddi 
fvrth  ddynion  auhywaith  a  drygionus  ; 
íícanys  nid  oes  fifydd  gan  bawb. 
I       0  Rl.uf.  15.  31.  1  Ccr.  15Ì  32.  2  Cor.  I    8-10.    1  Thes.2. 
,9.    3  Tîra.  4.  17.        /  Deut.  32.  20.    Mat.  17.  17.    a  23.  23. 
,nc  18.  8.  lo.n  2.  23-25.  Act.  13.  45,  50.  a  14.  2.  a  17.  5. 

I    28.  24.   Rhuf.  10.  16.  2  Cor.  4.  3,  4. 

I  *  Dymunai  arnynt  weddi'o  hefyd,  am  i'r 
lArglwyrìd  ei  amddiffyn  a'i  waiedu  ef  a  gwein- 
Idogion  eraill  yr  efengyl,  foddi  wrth,  a  rhag 
8lid  a  chreulondeb  dynion  anhywaith,  afres- 
r*mol,  a  drygionns,  y  cyfryw  ag  oedd  yr 
luddewon  anghrediniol,rhagfarnus,a  phoeth- 
lion  ;  y  rbai  nis  gellid  eu  hargyhoeddi  trwy 

'unrhyw  resymau,  na'n  tyneru  trwy  unrhyw 
jidarbwyllion  nac  addfwynder.  Yr  oedd 
irhagfarn  a  chynddaredd  y  rhai  hyn,  feí 

jeftaith  eu  cyndynrwydd  a'u  drygioni,  yn  eu 
Ihyrddu  hwynt  i  bob  math  o  ddrygau,  i'r 
Idyben  o  wrthwynebu  a  distrywioyr  apostol, 

ac  eraill  a  bregethent  Grist  i'r  Cenedloe  jd  : 
lac  efallai  bod  y  paganiaid  tywyll  ac  eilun- 
íadrìolgar,  y  rhai  a  gyffrôai  yr  luddewon  i'w 
cynnorthwyo  hwy  i  erlid,  yn  ngolwg  yr 
lapostol  hefyd,  yn  y  dynion  anhywailh  a 
idrygionus  hyn  ;  ond  yr  Iuddewon  poethion 
iyn  benaf.  J  Er  yr  amledd  o  wyrthiau  a 
wnaerì,  ac  er  cyflawniarì  y  prophwydoliaeth- 
lau  mòr  eglur,  yr  hyn  oedd  yn  profi  gwir- 
üonedd  yr  efengyl ;  eto  nid  oedd  ffydd  gan 
ibawb  i  grtdu  yr  efengyl :  effaith  gallu  Duw 
jar  y  galon,  a  rhodd  J)uw  oedd  ifydd  ;  yn 
ìdaroítwng  balchder  cnawdol,  cyndynrwydd, 
|a  gelyniaeth  y  natur  syrthiedig.  Anhywaith 
\a.  drygionus:  gwel  eu  hymddygiad  yn  Act. 
!  17.  5—8,  13;  yn  nghyd  â  llawer  o  fànau  er- 
aill  yn  y  Llyfr  hwnw. 

3  *  JEithr  e  flyddlawn  yw  yr  Ar- 

jglwydd,  f  yr  hwn  a'ch  Äsicrhâ  chwi, 
! x  \  ac  a'c/ì  ceidw  rhag  drwg. |  g  Gwel    ar       1  Cor.    1    9.    a    10.    13.      1  Thes.    5.    24. 
A  Gwcl  ar  peo.  2  17.  t  Gen  48  16.  1  Cron.  4.  10.  Salm 
19.  >3.  a  121.  7.  Mat.  6.  13.  Luc  II.  4.  loan  17.  15.  2  Tim. 
4.  1S.  2  Pe.lr  2.  9    Jud.  24. 

i  *  Ond  er  mòr  anhy  waith  a  drygionus  oedd 

|  y  dynion  uchod,  'íe,  er  bod  Ilawer  dàn  enw 
;  brodyr  yn  anffyddlawn,  oblegid  "  nid  oedd 
I  ffydd  gan  bawb"  a  elwid  yn  frodyr;  eto 
:  tfyddlawn  oedd  Dnw,  i'w  gyfammod  a'i  holl 
'  addewidion  :  fa  chredai  yr  apostol  yn  sicr, 
i  y  cadarnâai  efe  y  Thessaìoniaid  gwir  gref- 
yddol  yn  eu  ffydd  a'u  proffes,  %  ac  y  cadwai 

j  efe  hwy  rhag  pob  drwg;  drwg  diafol,  drwg 
i  dyninn,  a  drwg  pechod,  a'i  holl  effeithiau 
l  niarwoi  a  niweidiol. 

4  A*Ac  y  maegennym  hyder  yn  yr 
Arglwydd  am  danoch,  L  \  eich  bod  yn 
gwneuthur,  |ac  ygwnewch,  ||y  peth- 
au  yr  ydym  yn  eu  gorchyrnyn  i  chwi. 

k  Rl.uf.  15.  14.  2  Cor.  2.  3.  a  7.  16.  a  8. '22.  Gal.  5.  10. Pbil.  1.  6.  Phile.  21.  /adu.  6,  12.  Mat.  28.  20.  Rlnif.  2. 
7.  a  15  18.  1  Cop.  7.  19.  a  14.  37.  2  Cor.  2.  9.  a  7.  15.  Phil. 
2.  12.  I  Thes.  4    1,  2,  10,  11. 

*  Yr  oedd  efe  yn  hyderus  hefyd  yn  yr 
Arglwydd  am  danynt,  fel  rhai  yn  crerìu 
ynddo,  ac  mewn  untieb  bywiol  ág  ef,  t  eu 
bod  hwy  trwy  ras  Duw  y  pryd  hv\nw  yn 

gwneuthur,  \  ac  y  caent  eu  tueddu  a'u  galluogi 
trwy  barâd  o'r  un  gras,  i  wneyd  ||  yr  holl 
bethau  a  orchymynodd  efe  a'ifrodyr  iddynt 
o'r  blaen,  ac  oeddynt  yn  orchymy n  yn  y  Ilythyr 
hwn,  neu  a  orchymynent  ar  ol  hyn.  Gorch- 
ymynion  yr  Arglwydd  Iesu  oedd  gorchym- 
ynion  yr  apostol ;  (1  Cor.  14.  37;)  am  hyny 
hyderai  y  cydnabyddai  y  Thessaloniaid  hwy 
fel  y  cyfryw,  eu  bod  yn  eu  gwneuthar,  ac 

y  parâent  i'w  gwneuthur  yn  wastadol. 
5  m  *  A'r  Arglwydd  f  a  gyfarwyddo 

eich  calonnau  chwi  *at  gariad  Duw, 
0  X  ac  i  ymaros  am  Grist. m  1  Breu.  8.  58.  1  Cron.  29.  18.  Salra  119.  5,  38.  Diar. 
3.  6.  Jer.  10.  23.  laço  1.  10-18.  n  Deut.  30.  6.  Jer.  31. 

33.    Ilhuf.  5.  5.  a  8.' 28.   1  Cor.  8.  3.     Gal.  5.  22.    Iago  2.  5. 1  loan  4.   19.         o  Salra  40.  f.     a  130.  5,  tí.    Gal.  3.  2«.     Luc 
12    36,  37.      Rhuf.  8    25.      Phil.  3.  20,  21.     I  Tbes.  1.  3,  10. 
2  Tira    4.  8.    Tit.  2.  13.    Heb.  9.  23.    2  Pedr  3.  12.    Dat.  3. 

10,  11.  a  13.  10. 

*  Am  hyny  efe  a  wëadial  am  i'r  Ar- 
glwydd  yr  Ýsbryd  Glan,  \  gyfarwyddo  a 
thywys  eu  calonau  hwy   at  brofiad  cysurus  o 

riad  Duw  Dad  tuag  atynt,  acat  weithrediad 

gwresog  o'u  cariad  hwythau  tuag  ato  yntau  ; 
X  ac  i  ymaros  am  Grist :  i'r  amynedd  hyny 
a  ddangosodd,  a  ddysgodd,  a  ofynodd,  ac  a 
roddodd  efe ;  sef  darostyngiad  enaid  dàn 
ddyoddefìadau,  addfwynder  a  hir  ymaros 
dàn  niweìdiau,parâdymarhôus  mewngweith- 
redoedd  da,  ac  ysbryd  i  ymaros  yn  dawel 

am  amser  yr  Arglwydd  Ie*u  i'w  gwared 
hwy  o'u  holl  drallodioiv  Gan  y  crybwyllir 
am  "  Dduw,"  a  **  Christ,,,  yn  niwedd  yr 
adnod,  tybir  mai  yr  Ysbryd  Glân  a  feddylir 

wrth  yr  "  Arglwydd,"  yn  nechreu  yr  adnod. 

6  *Ac  yr  ydym  yn  gorchymyn  i 
chwi,  frodyr,  p  yn  enw  ein  Harglwydd 
íesu  Giist,  q  f  dynnu  o  honoch  ymaith 

oddi  wrth  bob  brawd  ̂ a'r  sydd  ryn 
rhodio  yn  afreolus,  ||  ac  nid  *yn  ol  y 
traddodiad  a  dderbyniodd  efe  gennym ni, 

p  1  Cor.  5.  4.  2Cor.2.  10.  Eph.  4.  17.  Col.  3.  17. 
I  Thrs.  4.  I.  1  Tim.  5.  21.  a6.  13,  14.  2TÎIB.4.  1.  7«<ln. 

14,  15.   Mat.  18.  17.    Rhut    16.  17.    1  Cor.  5.  11-13.    1  Tirn. 
6.  5.  2  Tira.  3    5.  Heb.    12.  IS,  16.  3  lo<.o.  10,  11.         radn. 

7,  11,  12.    I  Thes.  4.  11.  a  5.  14.         s  adn.  10,  l4.-Gwel  ar 
pen.  2.   15. 

*  Yr  oedd  yr  eglwys  yn  Thessalonica  yn 
gyffredin  yn  haedcìu  canmoliaeth  fawr  ;  ond 
yr  oedd  achos  i'r  apostol  lefaru  mewn  modd 
awdurdodol,  ceryddol,  a  gocheliadol,  mewn 
un  peth,  am  yr  hyn  y  rhorìrìorìd  led-gry- 
bwylliad  o'r  blaen,  1  Thess.  4.  11,  12.  Am 
hyny  mae  yma  yn  gorchymyn  irìdynt  gydag 
awdurrìod  apostolaidd  a  tharìol,  yn  enw  yr 
Arglwyrìd  lesu  Grist,  os  oeddynt  yn  parchu 
ei  awdordod  ef,  ac  yn  gwerthfawrogi  ei 

gymmeradwyaeih,  ei  ewyllys  da,  a'i  ogon- 
iant   ef;  t  ar   idrlynt  dỳnu    ymaith,  ac   ym- 
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neillduo  oddi  wrth  bob  un  a  elwid  yn  frawd 
cristionogolyn  yr  egiwys,  \  yr  nwn  oedd  yn 
rhodio  yn  afrëolus,  ac  fel  milwr  yn  cilio  o'i 
reuc,  neu  y  Ue  y  gosodwyd  ef  yn  y  fyddin  ; 
pob  un  a  fynai  rodiena  niewn  segurdod, 
ymyraeth  â  malerion  rnai  eraill,  ac  fel  hyny 
niweidio  cysur  a  heddwch  teuluaidd,  eglwys- 
ig,  a  chymmydogaethol,  adwyn  dîanrhydedd 
a  gwarth  mawr  ar  grefydd.  |  Yr  oedd 

ymddygiad  felly  yn  llwyr  groes  i'r  traddod- 
iad,  neu  yr  addysg  a  gawsai  y  cyfryw  gan 

yr  apostol  a'i  frodyr,  pan  oeddynt  yn  Thes- 
salonica,  ac  a  dderbyniasent  ganddynt  yn  yr 

epistol  o'r  blaen,  (Gwel  arpen.  2.  15.)  neu  a 
we«!sent  yn  eu  hymarweddiad  personol  hwynt. 
Gorchymyn :  gorchymyn  oddi  wrth  arall, 
(sef  oddi  wrth  Grist)  medd  Pool,  yw  ystyr 
y  gair  gwreiddiol.  Tynu  ymaith  :  gwahardd 
y  cyfryw  un  i  gymundeb,  a  pheidio  cym- 
deithasu  âg  ef,  fel  y  cywiJyddio  adn.  14. 
Dywedir  fod  yma  gyfeiriad  at  forwyr,  yn 
hwylio  oddi  amgylch  i  ochelyd  craig.  Ym- 
gadw  rhag  y  peth  hwnw,y  byddo  awyddfryd 
y  meddwl  yn  tỳnu  un  ato :  fel  Ioseph  yn 
Ilefaru  yn  arw  wrth  ei  frodyr,  er  eu  Iles,  er 
bod  ei  galon  ar  yr  un  pryd  yn  ílawn  o  gariad 
atynt.  Dy  wed  Pool  nad  y  w  y  "  týnu 
ymaith"  hwn  yn  arwyddo  dîaelodi.  Afr't olus :  gwel  ar  1  Thess.  5.  14. 

7  *Canys  chwi  a  wyddoch  eich 
hunain  f  pa  fodd  y  dylech  ein  dilyn 

ni:  Mfoblegid  ni  buom  afreolus  yn 
eich  plith  chwi, 

íadn.9.  1  Cor.  4.  16.  a  11.  1.  Phil.  3.  17.  a  4. 
1  Thes.  1.  6,  7.  1  Tim.  4.  12.  Tit.  2.  7.  1  Pedr  5.  3.  u  a< 
6.  1  Thes.  2.  10. 

*  Gwyddai  y  Thessaloniaid  eu  hunain  oll 
yn  dda,  "  pa  fodd,"  ac  yn  mha  ystyriaethau, 
y  dylasent  ddilyn  a  thebygu  i'r  apostol  a'i 
frodyr;  t  oblegid  ni  buasent  hwy  afrëolus 
mewndim  yn  eu  plith  hwynt ;  ni  buont  esgeu!- 
us  yn  eudyledswydd  felcristionogion  a  gwein- 
idogion  yr  efengyl,  ni  buont  segur  a  dîog  yn 
eu  galwedigaeth  ;  ac  ni  wnaethent  ddim  i 
ddrygu  teuluoedd  neu  gymdeithas  ddynol. 

8  *  Ac  ni a'  fwyttasom  fara  neb  yn 
rhad  ;  V  f  ond  trwy  weithio  mewn  llaf- 
uralludded,  2  +  nosadydd,  |jfel  na 
phwysem  ar  neb  o  honoch  chwi : 

*adn.l2.      Diar.  31.27.     Mat.  6.  II.  r  Act.  18.  3. 
a  20.  34.  1  Cor.  4.  12.  2Cor.  II.  9.  1  Thes.  4.  11.  «Gwel 
ar  1  Thes.  2.  9. 

*  Ac  yn  arbenig  ni  fwytasent  fara  neb  yn 
rhad  ;  ni  buont  fyw  mewn  segurdod  ar  draul 

dynion  eraill ;  +  ond  i'r  gwrthwyneb,  hwy  a 
weithiasent  yn  galed  mewn  Uafur  a  lludded, 
i  ennill  bywioliaeth  iddynt  euhunain;  J  a 
hyny  yn  aml  ar  hyd  y  nos,  pryd  nad  oedd  y 
dydd  yn  ddigon  iddynt  i  ennill  cynnaliaeth, 
neu  fel  y  caent  y  dydd  at  waith  y  weinidog- 
aeth.  ||  Fel  hyn  ymgadwasant  rhag  pwyso 

ar  neb  o'r  Thessaloniaid,  fel  na  byddai  hyny 
yn  achos  o  ragfarn  i  neb  yn  erbyn  yr  efeng- 
yl,  ac  fel  y  rhoddent  esampl  o  ddiwydrwydd 
gweithgar  i  bawb. 

9  a*Nid  o  herwydd  nad  oes  gen- 
nym  awdurdod,  fond  6fel  y'n  rhodd- 
em  ein  hunain  yn  siampl  i  chwi  i'n 
dilyn. 
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[  *  Er  bod  yr  apostol  a'i  frcdyr  yn  gweithh 
jer  eu  cynnal  eu  hunain  yn  ddibwys  ar  n 
leglwys  ;  eto  mae  yn  rhoddi  ar  ddëall  iddynt 
Imai  nid  am  nad  oedd  ganddynt  awdurdod 
gael  eu  cynnal  ganddynt  hwy,  yr  oeddyn 
yn  gwneuthur  fel  hyn  :  yr  oedd  ganddyu 

hawl  gyfiawn  i'gael  eu  cynnal  gan  yreglwys 
'yn  ol  natur  eu  swydd,  yn  ol  rheswm  p^thau 
jac  yn  ol  gorchymyn  Crist.  Gwel  ar  1  Cor 
j  9.  4—14.  +  Oud  yr  oeddynt  yn  dewis  ym 
|  wadu  â'r  awdurdod  hyny,  a  pheidio  p\vys( 
jar  yr  eglwys,  a  gweithio  yn  galed  nos  í 
jdydd,  fel  y  rhoddent  eu  huinin  yn  siamp 
!  i'rThessaloniaid  i'w  dilyn.  Cofied  yreglwysi 
bod  awdurdod  Crist  gan  weinidogion  y  gai. 
i  gael  eu  cynnal  gandd>nt,  pa  un  bynag  < 

ymostyngant  hwy  i'r  awdurdod  hòuo  nei 
beidio  ;  a  chofied  gweinidogion,  beidio  sefyl 
yn  rhy  dỳn  ar  yr  awdurdod  hòno. 

10  *Canys  cpan  oeddym  hefyc 
gyd  â  chwi,  hyn  a  orchymynasom  : 
chwi,  df  Os  byddai  neb  ni  fynna 
weithio,  na  chai  fwytta  chwaith. 

c  Luc  24.  41.  loan  16.  4    Act.  20.  18.  d  Gen.  3.  19 
Diar.  13.  4.  a  20.  4.  a  21 .  25.  a  24.  30-34. 

*  Efallai     i'r  apostol    a'i    frodyr    ganfoc 
tuedd  i  segurdod  a  diogi  mewn  rhai  yn  eglwyi 
Thessalonica,  pan  oeddynt  yno  gyda  hwynt 
dynion   yn  gwneyd    crefydd  yn   esgus  droi 
ddiofalwch  mewn  pethau  bydol,  ac  yn  tueddc 

i  fyw   ar  haelioni  a  l'ettygarwch   eu  brodyi 
mwy  diwyd,  heb  weithio  yn  eu  gorchwyüot 

a'n  galwedigaetbau  eu  hunain.     Gallai  hyr 
ddechreu    yn    mhoethder    y    diwygiad,  par 
oedd  dynion  yn  ngwres  eu  cariad  cyntaf,  yr| 
dueddol  i  anghofio  a  dibrisio  pob  peth  o  nat 
ur  fydol  a  daearol,  gan  awydd  eu  hysbryd 
ganlyn   moddion  gras  ;    t  ond  yr  oedd  niwe(l 
yn  y  cyfryw  duedd  ac   arferiad  o  hir  barâi 
ynddo;  am    hyny   yr  oedd  yr   apostol  wedfi 
gorchymyn  y  pryd  hwu w,  ac  yn  gorchymyi 
eilwaith  yr  awr  hon,  os  byddai  neb  ni  fýna  | 
weithio   er  ei  fyvrio!iaeth  ei    hun,  na  chafTal 
fwyta  chwaith  ar  draul  dynioneraill :  dylenr 
gael  eu    gadael  i  ddyoddef  newyn  ac  angenjj 
fel  y  gorfyddai  arnynt  weithio  yn  ol  eu  dylt 
edswydd. 

1 1  *  Canys  yr  ydym  yn  clywed  foc 
rhai  yn  ̂ rhodio  yn  eich  plith  chwiyrl 
afreolus,  -^fheb  weithio  dim,  î  ondr 
bod  yn  rhodresgar. 

«  Gwel  ar  r.  ada.  6.        /  1  Tira.  5.  13.  1  Pedr  4.  15.       I 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  adgoffa,  ac  yn  ail 

roddi  y  gorchymyn  uchod  i'r  Thessaloniaid  j 
o  herwydd  ei  fod-yn  clywed  o  hyd,  fod  rha 
yn  rhodio  yn  afrëolus  yn  eu  plith  hwynt 
t  a'r  afrëolaeth  hyny  oedd,  bod  yn  segur 
heb  weithio  dim  yn  eu  galwedigaeth,  on( 
byw  ar  gost  rhai  eraill  ;  \  a  bod  yn  rhodres 
gar,  yn  crwydro  oddi  amgylcb,  yn  cari< 

chwedlau  o  d'ŷ  i  dŷ,  yn  ymyraeth  â  materioi 
rhai  eraill  ;  ac  fel  hyny  yn  ennyn  angharia« 
a  therfysg  rhwng  cymmydogion,  a  rhv.  n;j 

brodyr  a  chwi'orydd  yn  yr  eglwys.  Ma« 
llawer  gormod  o  hyn  eto  yn  mhlith  ein  cen 
edl  ni,yn  enwedig  yn  y  trefydd. 

12  *Ond  i'r  cyfryw  ̂ gorchymyii 

yrydym,  a'u  hannog  trwy  ein  Har 

glwydd    Iesu    Grist,    Äfa'r   iddyn\ 



i  cyn ghori  na II  THES.  III.  ddiffygiont  yn  gwnenthur  da. 

eiíhio  trwy  lonyddwch,  Ja  *bwytta 
bara  eu  hunain. 
pGwelarp.  adn.6.  //  Gen.  49.  14,  15.  Diar.  17.  1. 

ff7  4  6.  1  Thes.  4.  II.  I  Tim.  2.  2.  t  Gwel  ar  adn.  8. 
uc  II.  3. 

'  I'r  cyfryw  rai   mae  yr  apostol  yn   gor 
ytnyneto,  acyn  eu  hannog  trwy  awrìurdod 
Arglwyrìd  lesu  Grist,  fel  yr  oeddynt  yn 
muno  sefyll  yn  gymmeradwy  ger   bron  ei 

rdd-fainc  ef ;  am  iddynt  beidio  â'r  afreol- 
|ih,  y  segurdorì,   a'r   rhodres   uchod  ;  t  a'r 
dynt    weithio    irwy    lonyddweh  a    rìiwyrì- 
rydd  :  gadael  achos  pawb   yn  llonydd  ond 
haehosion  eu  hunain  ;  i  ac  fel  hyny  bwyta 
bara  eu    hunain,  ac    nid    byw    ar  lafur  a 

wydrwydd  rhai  eraill.      Gwe!    ar  1  Thes 
11. 

13  *A  k  chwithau,  frodyr,  t  na 
îiffygiwch  yn  gwneuthur  daioni. 
t  Es.^O.  30,  31.     Mal.  1.  13.    Rhuf.  2.  7.    I  Cor.  15.  58. 
6.  9,  10.  Phii.  1.  9.  1  Thes.  4.  1.  Heb.  12.  3. 

Am  y  rhai  eraill  o  honynt  ag  oedd  yn 
neuthur  daioni,  ac  yn  mhob  peth  yn 

drìwch  i'w  proffes  ;  tmae  yr  apostoi  yn 
ìghori  y  rhai  hyny  na  ddiffygient  yn 
neuthur  daioni.  Gan  fod  y  cam  rìrìefnydd 
.nelai  rh3Ì,  o  haelioni  ac  elnsengarweh  eu 
dyr,  yn  tueddn  i  oeri  elusengarwch  crist- 
ogol ;  tybiai  yr  apostol  yn  angenrheidiol 
i  gocheliad  iddynt,  na  ddiffygient  yn  y 
oni  hyn  nac  unrhyw  ddaioni  arall,  íle 
idai  cyfle  addas,  a  gwrthddrychau  teilwng, 

14  *Ond  od  oes  neb  'heb  ufudd- 

u    i'n    gair    trwy  y  llythyr    yma, 
hysbyswch  hwnnw;  Jac  na  fydd- 

i  chwi  gymdeithas  âg  ef,  n  megisy 
wilyddio  efe. 
/DeÙt.  17.  12.  Diar.  5.  13.  Zepli.  3.  2.  2  Cor.  2.  9 
15.  a  10.  6.    Pbil.  2.  12.    1  Tbes.  4.  8.    Phile.  51.    Heb. 
7.  m  adu.  6.  Mat.  18.  17.  Rhnf.  16.  17.  1  Cor.  5.  11 
3.  10.        n  Num.  12.  14.    Esra  9.  6.    Salm  83.   16.    Jer. 

a6.  15.  »31.18—20.  Ezec.  16.  61-63.  a  36.  31,  32 
15.  18-21. 

Os  byrìdai  neb  yn  eu  plith  yn  dál  y'n 
idyn  i  anufuddâu  i'r  gorchymyn  hwn,  a 
dwyd  gan  yr  apostol  a'i  frodyr  gyda 
tnmaint  o  bwys,  difrifwch,  ac  awdurdod, 

'eithio  trwy  lonyddwch,  a  bwyta  eu  bara 
hunain  ;  tcynghorai  efe  y  brodyr  eraill  i 

'bysu  y  dyn  hwnw;  i'w  nodi  ef  allan, 
y  ryw  arwydd  o  hollanl  anghymmerad- 
;eth  ;  ei  attal  ef  i  gymundeb,  efallai,  os 
ei  ddìaelodi  ef  yn  gwbl  :  %  a  gwaharddai 

apostol  i  bawb  o  honynt  gyd  gymrìeithasn 

gyfeilfgar  iiwn  â'r  cyfryw  lel  y  cywil 
liai  efe,  ac  y  delai  i  ediíeirwch  am  ei  fai 
gyndynrwydd  yn  y  bai.  Feí  yr  adferer 

*ruy  gywilydd,  mrddant,  yw  ystyr  y  gair 
rapê.    Hysbyswch  hwnw  :  gosorìwchnod 
irth  arnn,  fel  yr  odnabyddo  ac  y  gochelo 

vb  ef,  fel  y  gwnai  y  barnwyr  Rhufeinig 
ynion  drwg  a  gwarthus.  Bti  cyd-gym 
haeu  â  dynion  atrëolus  dàn  ddisgyblaeth 
\v<ig,  dàn  y  thith  o  gariad  aíynt,  o  fwy 
ed    na   l!es    i'r   cyfryw    ddynion    lawer 
ith:  yn  Ile  cywilyddio  am  eu  bai,  mae 
yn  eu  cryfâu  ynddo,  ac  yn  eu  caledn 

vn  anedif'eirwch. 

5  *  Er  hynny  °  na  chymmerwch 
negig  gelyn,  f  ei'thr  p  cynghorwch ~  fel  brawd. 

o  Lef.  !9.  17,  13.  1  Cor.  5.  5.  2  Cor.  2.  6-10.  a  10.  8. 
a  13.  10.  Gal.C.  1.  J«.d.  22,  23.  /)  Salm  141.  5.  Diar.  9. 
9.  a  25.  12.  Mat.  18.  15.  1  Cor.  4.  14.  Ilgo  5.  19,  20. 

*  Ar  yr  un  pryd,  nid  oeddynt  mewn  un 
modd  i  ddangos  drwg-ewyllys  idrìo,  neu 
wneuthur  niwerì  irìrìo,  fel  pe  byddai  elyn; 

+  ond  yr  oeddynt  i  geisio  ei  arìí'ern  ef  trwy bob  math  o  gynghorion  carerìig  a  ffyddlawn, 
%  gan  ei  ystyried  ef  o  hyd  fel  brawd,  er  ei 

fod  wedi  colli  ei  le,  a'i  oddiwes  mewn  bai. 
Mae  gwahaniaeth  mawr  rhwng  cynghorì 
dyn  beiüs  fel  brawrì,  â  chymdeithasu  âg  ef 
fel  pe  byddai  frawd  difai:  cymdeithasu  heb 
gynghori  a  waherddir,  a  chynghori  heb 
gymdeithasu  a  orchymynir. 

16  *  Ac  9  Arglwydd  y  tangnefedd 
ei  hun  r  a  roddo  i  chwi  dangnefedd 
f  yn  wastadol  ym  mhob  modd.  *  l  Yr 
Arglwydd  afyddo  gyd  â  chwi  oll. 

ç  Satra  72.  3,  7.  Es.  9  6,  7.  Zec.  6.  13.  Luo  2.  14.  Ioîd 
14.  27.  Rhuf.  15.  33.  a  16.  20.  1  Cor.  14.  33.  2  Cor.  5.  19— 
21.  a  13.  11.  Eph.  2.  14—17.  1  Thes.  5.  23.  Heb.  7.  2.  a  13. 
20.  r  Nura.  6.  26.  Barn.  6.  24.  Salra  29.  11.  a  85  8-10. 
Es.  26.  12.  a  45.  7.  a  54.  10.  a  66.  12.  Hag.  2.  9.  loan  12. 

33,— Gwel  ar  Rhut'.  1.  7.—  Pliil.  4.  7-9.  *  adn.  18.  1  Sara. 
17.  37.  »  20.  13.  Salra  46.  7,  11.  Es.  S.  10.  Mat.  1.  23.  a  28. 
20.  2  Tim.  4.  22.  Phile.  25. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  gweddio,  ar  yr 
Arglwydrì  Iesn  Grist,  y  Tangnefedrìwr  mawr 

gyrìa'r  Tad,  ac  Awrìwr  mawr  pob  tangnef- 
edd  i  ddynion,  a'r  irìdo  roddi  tangneferìrì  i'r 
Thessaloniairì,  yn  eu  calonau  a'u  cyrìwybod- 
au,  tuag  at  eu  gilyrìrì  a  thuag  at  bawb  ;  ta 
hyny  yn  wastarìol  ac  yn  mhob  morìrì,  yn  ei 

ragluniaeth,  trwy  ei  ras,  trwy  Iafur  ei*wein- 
idogion,  trwy  eu  cyd-ymgais  hwy  i  feithrin 
tangnefedd  tuag  at  eu  gilyrìd,  a  thrwy  eu 
gwerìrìíau  dros  eu  gilyrìd:  í  ac  mae  yn 

gwerìrìío  hefyrì  am  i'r  Arglwyrìrì  lesn  fod 
gyda  hwy  oll,  fel  unig  Awdwr  cysur  a 
sancteiddrwydcí  yn  eu  heneidiau. 

17  *  Yrannerch  'a'm  llaw  i  Paul 

fy  hun  ;  f  yr  hyn  sydd  "  arwydd  ym 
mhob  epistol :  J  fel  hyn  yr  ydwyf  yn 

ysgrifenu. t  1  Cor.  16.  21.  Col.  4.  18.  *  Gwel  ar  pen.  1.  5.— 
Josh.  2.  12.  1  Sara.  17.18. 

*  Tra  byddai  Paul  ei  hun  yn  gweithio  â'i 
ddwylaw  er  ei  gynnaîiaeth,  byddai  rhyw 
ysgrifenydd  medrus  a  chyflym  yn  ysgrifenu 

ei  epistolan  drosto,  ac  air  yn  air  o'i  enau,  a 
thàn  ei  gyfarwyrìrìyd  ef ;  ac  mae  yn  rìta 
thebygol  y  bydrìai  rhai  dynion  twyllodrus 
yn  cymmeryd  mantais  ar  hyny  i  drìanfon 
llythyrau  at  yr  eglwysi,  wedi  ffugio  ci  enw 
ef  wrthynt:  (Gwel  ar  pen.  2.  2.)  gan  byny 

mae  efe  yn  ysgrifenu  yr  anerch  â'i  law  ei 
hun  ;  +a  hyn  oedd  yr  arwyrìrì  yn  mhob 
epistol  o'r  eidrìo  ef,  ei  fQd  yn  dyforì  mewn 
gwirionedd  oddiwrtho  ef  ei  hun  :  X  f*  I  ̂}  n 
yr  oerìd  yn  ysgrifenu  ar  drì;wedd  pob  un  o 
honynt.  Eíallai  bod  y  "  fel  hyn  yr  wyr  yn 
y.'grifenn"  yn  cyfeirio  at  htn,  neu  doriad  y 
(lythyrenau,  yn  ysgrifen-Iaw  P^t:I,  }r  hyn 
nis  gallai  neb  yn  hawrìd  ei  ddynwáred  na'i ffugio. 

18  ̂ ^Gras  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist  i  gyd  à  chwi  oll.     îAmen. 

x  Gwel  ar  Rhuf.  16.  20,  24. 

*  \n  olaf,  mae  yn  gw«'rìdio  am  i  rarì  gar- 
iarì  ac  cwyllys  da  yr  Arglwyrìrì  a'r  Iachawrì- 
wr  Iesu  Grist,  yr  hyn  a  gynnwys  yr  holl 

amlygiadau    o'i    gariad,  a'r  cyfraniadau   o'i 



' 

Paul  yn  dxvyn  ar  gtf  ì  Timoth'tus       I  TI M.  I.  y  siars  a  roddasai  efe  iddo,  4c. 
ras  ef,  eu  ffrwyihau  a'u  heíìeithiau  ;  f  i  fod 
yn  wastad  gyda'r  Thessaloniaid  oll,  a  chyda 
phob  un  o  honynt  yn  bersonol :  j  ae  fel  tyst- 
iolaeth  o  ddiragrthrwydd  a  gwresawgrwydd 

ei    ddymuniad,  ac   o'i   obaith   hyderus  mai 

í'elly  y  byddai,  mae  yn   dywedyd   o'i  galonl Anien. 

î  Yr  ail  at  y  Thessaloniaid,  aysfl 
grifenwyd  o  Athen. 

Epistol  Cyntaf  PAÜL  yr  Apostol  at  TIMOTHEUS. 
PEN.  I. 

Paul  yn  dwyn  ar  yòfi  Timothcus  y  siars  a 
roddasai  efe  iddo,  wrth  fyned  i  Macedonia. 

X  AUL,  a  apostol  Iesu  Grist  h  f  yn 

ol  gorchymyn  c  Duw  ein  Hiachawd- 
wr,  \  a"r  Arglwydd  Iesu  Grist, d  \\  ein 
gobaith ; 

o  Gwet  ar  Rhuf.  1.  1.  1  Cor.  1.  I.  b  pen.  2.  7.  Art. 
9.15.  a  26.  15-18.  1  Cor.  9.  17.  Gal.  1.1,11.  2  Tim.  1. 
II.  Tit.  1.  3.  c  pen.  2.  3.  a  4  10  Silrn  106.  71.  Es.  ìi  2. 
a  43.  3,  11.  a  45.  15,  21  a  49.  2fi.  a  60.  16.  a  63.  8.  Hos.  13. 
4.  Luo  1.  47.  a  2.  11.  2  Tiin.  1.  10.  Tit.  I.  3.  a  2.  13.  a  3.  4, 
6.  2  Pedr  11.1  Iohd  4    14.  Jud.  25  d  Rhul.  15.  12,  13. 
Col.  1.  27.  2  Thes.  2    16.  I  Pedr  1.  3,  21. 

*  Paul,  yr  hwn  sydd  apostol  Iesu  y  gwir 
Fessiah,  t  yn  ol  awdurdod,  gorchymyn,  a 
threfniad  grasol  Duw  y  Tad,  yr  hwn  yw 
trefnydd  a  lluniaethydd  cyntaf  holl  ddyfais 
ryfedd  yr  iachawdwriaeth  ;  %  a  Iesu  Grist,  yr 

Arglwydd  a'r  Gwaredwr  mawr;  j|  yr  hwn 
yw  awdwr,  gwrthddrych,  a  sylfaen  ein  holl 
obaith  tiiaj  at  Ddnw,  mewn  cyferbyniad  i 
bob  hyder  ar  weithredoedd  y  ddeddf,  am 
gyfiawnâd  a  bywyd  trigywyddol.  Mae  y 
geiriau  uchod  yn  dangos  y  Tad  fel  yn  ar- 
faeihu  iachawdwriaeth  i  beehaduriaid,  yn 

llnnio  y  drefn  o  hóni,  ac  yn  rhoddi  ei  br'íod 
Fab  mewn  dynoliaeth  i  fod  yn  laehawdwr; 
ond  eyssylltai  yr  apostol  yr  Arglwydd  lesu 
hefyd  yn  rhoddiad  y  gorchymyn  uchod,  fel 

yn  un  â'r  Tad,  mewn  hanfod,  awdurdod,  a 
chynghor :  a  galwai  ef  yn  "  obaiih  ;"  am  fod 
holl  obaith  pawb  o'r  saint  am  fywyd  tragy- 
wyddol  ar  ei  Berson,  ei  gyfiawnder,  ei 

aberth,  a'i  gyfryngdod  ef. 

2  *At  cTimothëus,  f  \fj/  mab 
rraturiol  yn  y  ffydd  :  s  J  Gras,  trugar- 
edd,  a  thangneíedd  oddi  wrth  Dduw 
ein  Tad,  a  Christ  lesu  ein  Harglwydd. 

•  Gwel  ar     Aot    16.  1—3.      I    Thes.    3.  2.  /'a.ln.  IS. 
1  Cor.  4  14-17.  Phil.  2.  19-22.  2  'iira.  1.  2  a  2.  1.  Tit.  1. 
4.  ;G<r«l  ar  Rhuf.  1.  7.  2  Tim.  1.2.  Tit.  1.  4. 
1   Pedr  1.  2. 

*  Cawn  hanes  Timothëus  yn  Acr.  16*.  1 — 3  ; 
2Tim.  1.  5  ;  a  3.  15  :  gwel  ar  y  mànau  hyuy, 
ac  amryw  fàimi  eraill  Ile  mae  crybwylliadau 
am  dano.  t  Mae  yr  apostol  yn  ei  gyfarch  ef 

yn  anwylaidd  iawn,  fel  ei  "  fab  naturiol," 
neu  ei  fab  gwiritmeddol  yn  y  ífydd  :  yn  ol 
pob  tebygolrwydd  efe  a  fu  yn  otferynol  yn 

ei  dröedigaeth  ef  i'r  ffydd  ;  efe  a'i  dysgodd, 
ac  a'i  dygodd  ef  i  fynu  megys,  yn  yr  efeng 
yl ;  ac  yr  oedd  Timothëus  yn  ei  barchu  yn- 
tau,  ac  yn  gwasanaethu  gydag  ef  yn  y  wein- 
idogacth,  fí-1  pîentyn  ufudd  gyda  thad  car- 
edit;.  J  Yn  nghyflawnder  ei  gariad  at  Tini- 
othë'is,  mae  eíe  yn  chwanegu  y  gair  "  tru- 
garcdd"  at  eí  gyfarchiad  cyífredinol  yn  ei 
epistolan  eraill;  neu  efal'ai  bod  profedigaeth- 
au  aml,  a  gwaith  mawr  Timothëns,  yn  gofyn 

cysur  a  chynnaliaeth  ueillduol,  o  drugared 
yr  Arglwydd  tnag  ato.  Yr  un  modd  ma 
yn  ei  gyfarch  yn  yr  ail  epistol,  acyn  cyfarc 
Titus  hefyd,  (Tit.  1.  4.)  gyda'r  gair  chwai 
egol  hwn.  Sylwyd  eisoes  ar  y  cyfarchia 
hwn,  ond  y  gair  "  trngaredd,"  yn  yr  episto 
au  bhenoiawl:  nid  ymhelaethwn  yma. 

2  *  Megis  y  deisyfais  arnat  aro 
h  yn  Ephesus,  *  pan  aethum  i  Macc 
donia,  +  fel  y  gellit  h  rybuddio  rhai  n 
ddysgcnt  ddim  amgen, 

h  Act.  19.  1.  &e.  t  Act.  20.  1-3.  Jr  pen    4.  «, 
a  5.  7.  a  6  3,  17.  Gal.  1  6,  7.  Eph.  4  14.  Col.  2.  6-lU 
Tit.  1.  9-li.  2  toau  7,9,  10.  D*t.  2.  I,  2,  1»,  20. 

4  %  Ac  na  ddaliont  '  ar  chwedlail 
||  ac  m  achau  anorphen,  §  y  rhai  sÿd  j 
yn  peri  "  cwestiynau  yn  hytrach   na 
0  adeiladaeth  dduwiol,  yr  hon  sydlj 
trwy  ffÿdd ;  gwnajelly. 

nf.9,  16-IS.  a4.4.   T 
9  n  pen.  6.  4.  5      2  Tim.H 
11.2  Cor.  1.  12.  *7.  9,  10.  BiH 

3   9. *  Yn  Act.  19.  23,  ëcc.  cawn  hanes  am 

erlid  mawr  a  fu  ar  l'aul  yn  Ephesus,  ac  ;j 
Act.  20.  1,  &c  ,  cawn  hanes  am  y  mynedi 
hwn  o'r  eiddo  ef  i  Macedonia  ;  pryd  y  bei 
ir  iddo  ddeisyf  ar  Timothëus  aros  yn  Epli 
sus,  am  ryw  yspaid  o  amscr  ar  ei  ol  i 

Tybir  i'r  apostol  ddanfon  y  Ilythyr  hwo 
Timothëus  i  Ephesus,  yn  fuan  ar  ol  ei  y 
adawiad  ef  oddi  yno  ;  ac  os  felly,  rhfl 

mai  o  Maçedonia  yr  ysgrií'enwyd  ef,  ac  ri 
0  Laodicca,  fti  y  dywedir  yn  yr  oly*grife 

ond    n id   oes  sicrwydd   am  y  lle  na'r  ams 
+  Ei  ddybon  yn  gadael  Timothëus  arei  ol 
Ephesus   cedd,  fel  y  gallai   rybuddio  rh; 
ddynion   yno,    nen    rai    a  ddeuent    yno, 
phreoetht'iu  hny  ddim  athrawiaethan  onrt 
hyn  oedd  ef  wedi  eu  pregetlui  a'u   dyss;» 
blaen  :  byddai  yr  athrawon  Inddewaidd 

sicr    o   gymmeryd   mantais  ar  absenoldeb' apostol    i    biegethu    eu    daliadan     hwy  ; 
gwyddai    efe    yn    dda,  eu  bod   hwy  yn  ■ 
gwresog  dros  J  chwedlau  a  thraddodiadaii 
hynafiaid    a'r    phariseaid,  yn  gystal  â  tl1 
y    ddeddf   seremoniol.      Ond    yr   oedd 
angenrheidiol  rhybuddio  yr  Ephesiaid  i  b< 
io    gwneyd  s>Iw   o'r    chwedlau   hyn;    |i 
ychwaith  o'r  "  achau   annorpiien"  oedd 
y    gau   athrawon    hyn,    am    eu  disgjnifl 
Abraham,  nen  y  patriarchiaid,  neu  o  Aa» 
neu    Dafydd  ;    ar    gyfrif  yr    hyn  y    tyb 

hwy    fod    ganddynt    hawí   i    ragor-frein 
arbenig.     §  Yr  oëdd  ̂ rachau  hyn  yn  ar^ 
i    ddyryswch  a    dadíeuon    annorphen,   ., 
lawer  o  holiadan  anhawdd  en  hateb,  ac 
ríìfaelion  anfitddiol;  yn  magu  rhyfyg^al 

01  a   tbymerau   hnnanol,  yn  fwy  nac  a.i 
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y  yyfraith. aeth  mewn  duwioldeb  a  sancteiddrwydd 
lon  a  buchedd ;  yr  hyn  oedd  i  gael  ei 

thrin  yn  unig  trwy  ft'ydd  yn  ngwirionedd 
dewidion  Duwtrwylesu  Grist.  Achauan- 
rphen  :  nid  achau  ysgrythyrol  oedd  y  rhai 
n,  ond  eu  hachau  meithion  a  dyrys  hwy 
hunain,  trwy  y  rhai  yr  oeddynt  yn  profi 
hunain  yn  Iuddewon,  yn  Lefiaid,  yn 

eiriaid,  a'r  cyffelyb :  at  yr  hyn  gallwn 
wanegu  âch  a  bonedd  eu  traddodiadau 
'yot,  y  rhai  a  olrheinient  hir  oesoedd  yn 
trwy  ddwylo  llawero  ddoctoriaid.  Tyb- 
rhai  yn  wir,  mai  dychymmygion  ynfyd  ac 
nëallddwy  y  Gwybedyddion  (Gnostichs)  a 
yfeiliornwyr  eraiil,  a  feddylir  wrth  yr 

ichau"  hyn;  y  rhai  a  synient  bethau  digrif 
vvn,  a  hollawl  gyfeüiornus,  am  Dduw,  ain 
enaid,  am  ddechreuad  y  byd,  ac  a  wadent 
ydd  y  farn :  ond  mae  yn  debyg  nad  oedd 
rhai  byny  wedi  dechreu  mòr  fore  ag  amser 

5  *  Eithr  p  diwedd  y  gorchymyn  y w 
:ariad  f  o  r  galon  bur,  J  a  *  chyd- 
ybod  dda,  ||  a  'ffydd  ddiragrith. 
p  Rhuf.  10.  4.a  13.  8—10.  Gal.  5.  13,  14,  22.  1  Ioan  4.  7 
I.  q  Marc  12.  28-34.  Rhof.  14.  15.  1  Cor  8.  I,  3. 
».     a  H.   1.     1  Pedr4.  8.     2  Pedr  1.  7.  r  S*lm  24.  4. 
I  10.  Jer.  4.  14.  Mat.  5.  8.  a  12.  35.  Act.  15.  9.  2  Tim. 

«.     Iago  4.  8.    1  Pedr  I.  22.     1  Ioan  3.  3.  *  adn.  19. 
.3.9.  Act.  23.1.  a  24.  16.  Rhuf.  9.  1.  2  Cor.  1  12. 
im.  1.  3.  Tit.  1.  15.  Heb.  9.  14.  a  10.  22.  a  13.  18.  lPedr 
6,  21.  t  Gal.  5.  6.  2  Tim.  1.  5.  Heb.  11.  5,  6.  1  loan 
Vi. 

*  Wrth  y  "  gorchymyn"  yma  mae  rhai 
dëaíl  y  ddeddf  foesol ;  diwedd,  neu  sylw- 
l   pa   un    yw   cariad    at    Dduw    a    dyn. 

/bia  eraill  maiy  datguddiad  a  roddes  Duw 
Iddynion  trwy  yr  efengyl,  a  feddylir  ; 
Iwedd,    neu    ddyben    pa    un    yw,     adferu 

•  chaduriaid  syrthiedig,  i'r  cariad  a  orchym- 
bir  yn  y  ddeddf.  Ond  tybia  eraill  mai  y 
írchymyn  a  roddasai  Paul  i  Timotheus, 

|n  y  gadawodd  efe  ef  yn  Ephesus,  a  fedd- 
[ir,  sef  y  gorchymyn  i  rybnddio  rhai  na 
(lysgent  ddim   amgen,   adn.  3  :  ac   mae  yn 
byg  mai   hyn   yw   y    gwir    ddehongliad; 

I  legid  fel  hyn  mae  yn  cyfeirio  at  y  ddeddf 
II  rhëol  dyledswydd,  ac  at  brif  ddyben  yr 

'engyl  hefyd.  t  Rhaid  i'r  cariad  hwn  a 
jjybwyllir  darddu  o  "  grtlon  bur,"  o  enaid 
"edi  ei  adnewyddu  trwy  ras,  a  chwedi  ei 
laâu  oddi  wrth  gariad  ac  balogrwydd 
/:chod,    ac   oddi    wrth    elyniaeth    a  hunan 
awdol.  X  Rhaid  ei  fod  yn  tarddu  hefyd 
ìdi  ar  gydwybod  dda;  cydwybod  wedi  ei 
wn  oleuo  am  ewyllys  Duw,  wedi  ei 
|vneyd  yn  dyner  a  deffro  gan  ras  Duw,  ac 

'edi  ei  phuro  oddi  wrth  euogrwydd  gan 
laed  Crist,  fel  y  byddo  ei  pherchenog  yn 
veithredu  yn  gydwybodol  yn  mhob  peth. 
'Yn  olaf,  rhaid  ei  fod  yn  deüliaw  o  ffydd 
Hiragrith  ;  neu  wir  grediniaeth  yn  y  tyst- 
laethau  dwyfol,  y  gwirioneddau  datgudd- 
Pjg  yn  yr  ysgrythyrau ;  ymorphwysiad  ar 
irist,  ac  ar  addewidion  Duw  ynddo  a 
rwyddo  ef.  Y  pethau  hyn  oedd  sylwedd 
j  athrawiaeth  a  orchymynasai  Paul  i  Ti- 
^theus  ei  phregethu  yn  Ephesus,  a'i  ham- 
!  iffyn  yn  wyneb  y  rhai  a  fynent  ddysgu thau  eraill. 

I  6  *  Oddi  wrth  yr  hyn  bethau  y 
Rwyrodd  rhai,  f  ac  x  y  troisant  heib- 
I  at  ofer-siarad ; 

ÍÖ2Í 

a  6.  4,  5, 

II  pen.  6.  21.    3  Tim.  2.  18.  jt  pe 
20.  2  Tim.  2.  23,  24.  Tit.  1.  10.  a  3.  9. 

Oddi  wrth  y  cariad,  y  galon  bur,  y 

gydwybod  dda,  a'r  ífydd  ddiragrith  uchod, 
yr'ofidd  rhai  proffeswyr  crefydd  wedi  gwyro, 
wedi  methu  y  nôd,  a  chrwydro  ar  gyfeiliorn, 
yn  eu  zêl  dros  gyrlawniadau  deddfol,  a 
thraddodiadan  dynol.  t  Fel  hyn  hwy  a 
droisent  heibio  oddi  wrth  y  pethau  daionus 

uchod,  ac  addyryswyd  mewn  "  ofer-siarad," 
a  dadleuou  poethion,  yn  nghylch  pyncitu 
ammheüus  o  ychydig  iawn  o  bwys  a  gwerth. 

7  *  Gan  ewyllysio  y  bod  yn  atliraw- 
on  o'r  ddeddf?  2  f  heb  ddeall  na  pha 
bethau  y  maent  yn  eu  dy  wedyd,  nac 
am  bethau  y  maent  yn  taeru. 

y  Act.  15.  1.  Rhuf.  2.  19—21.  Gal.  3.2,  5.  a  4.  21. 
5.3,4.      Tit.  1.  10,  11.  x  peu.  6.  4.      Es.   29.  13,  14. 

ìr.  8.  8,  9.  Mdt.  15.  14.    a  21.  *i7.    a  23.  16—24.    loaa  3.  9, 
>.  a  9.  40,  41.  2  Tira.  3.  7.  2  Pedr  2.  12. 

*  Er  bod  y  dynion  hyn  wedi  gwyro  a 
chyfeiîiorui  fel  y  dywedwyd  uchod,  eto, 
cymmerent  amynt  fod,  ac  ewyllysient  yn 

favvr  i  bawb  feddwl  eu  bod,  yn  athrawon  o'r 
ddeddf,  yn  Rabbiniaid  a  Doctoriaid  y  gyf- 
raith ;  a  chweru?ychent  arfer  y  swydd  hòno 
yn  mlilith  cristionogion,  er  ennill  parch,  a 
chael  eu  galw  yn  Ribbi.  f  Ond  nid  oedd  y 
rhai  annwybodus  hyn  yn  dëall  y  pethau 
oeddynt  yn  ddywedyd,  nac  am  ba  betíiau  yr 
oeddynt  yn  taeru :  yr  oeddynt  yn  siarad,  yn 
baldordd,  ac  yn  taeru,  mewn  duiì  annyben  a 
dyrys  ar  byncian  cyffredin  ;  heb  ddëall  natur 
a  dyben  ysbrydol  y  ddeddf  foesol,  yr  hon  a 
gymmerent  arnynt  ei  hegluro;  na  meddwl 
ysbrydol  y  seremoniau  cysgodawl;  y  rhai 
oedd  y  pryd  hwn  wedi  diflanu,  ond  a  geis- 
ient  hwy  eu  ca  iw  i  fynu  mewn  grỳm. 

8  *  Eithr  nyni  f  a  wyddom  mai 
aàz.yw  y  gyfraith,  J  os  arferdynhi  yn 
'  gyfreithlawn  ; 

a  Deut.  4.  6-8.  Neh.  9.  13.  Salm  19.  7-10.  a  119.  96- 
15,  Ì2;,  128.  Rhuf.  7.  12, 13, 16,  18,  22.  a  12.  2.  Gal.  3.  21. 

b  2  Tim.  2.  5. 

*  Ond  am  yr  apostol  ei  hun,  a  holl  wein- 
idogion  cymhwys  y  Testament  Newydd,  ac 
yn  wir  yr  holl  gristionogion  oedd  wedi  eu 

goleuo  a'u  sefydlu  ;  t  hwy  a  wyddent  mai 
da  oedd  y  gyfraith  ynddi  ei  hun,  ac  i'r 
dyben  y  bwriadcdd  Duw  hi,  \  os  arferai  dyn 

hi  yn  gyfreithlawn,  yn  ol  ei  gwir  feddwl  a'i 
hysîyr,  ac  yn  ol  dyben  y  Deddfwr  mawr  yn 
y  rhoddiad  o  hóni.  Mae  y  ddeddf  foesol  ýn 

sanctaidd,  yn  gyfiawn,  ac  yn  dda,yn  bri'odol 
i  natur  y  Duw  a'i  rhoddodd,  a  natur  y  dyn 

cafodd ;  ac  yn  addas  i  berthynas  dynion 

â  Duw  ac  â'u  gily-dd.  lë,  yroedd  i'r  ddeddf 
seremoniol  ddaioni  perthynasol,  am  amser, 
fel  yr  oedd  yn  cysgodi  Crist  a  phethau  da  yr 
efengyl  :  ac  yr  oedd  holl  oruchwyliaeth 
Mosesyn  dda;  fel  yr  oedd  yn  neillduo  Israel 
oddi  wrth  genedloedd  eraill,  yn  rhoddimodd- 
ion  o  ras  iddynt,  ac  yn  arwain  i  mewn  yr 

efengyla'r  grefydd  Gristionogol.  Ond  gwasgu 
y  ddeddf  seremoniol  ar  gristionogion,  neu 

annog  dynion  i  ymddiried  yn  ngwdthred- 
oedd  y  ddeddf  foesol  am  gyfiawnâd;  nid 
arfer  y  gyfraith  yn  gyfreithlawn  oedd  hyny, 
oblegid  yr  liyn  ni  alìai  y  ddeddf  oedd  hyny. 

9  *  Gan  wybod  hyn,  cnad  i'r  cyf- 
iawn  f  y  rhoddwyd  y  gyfraith,  \  eithr 

ì'r  d  rhai  digyfraith  ac  e  anufudd,  |j  i'r 

4  ÍS  
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rhai  ̂ annuwiol  a  phechaduriaid,  §i'r 
rhai  disanctaidd  a  ̂ halogedig,  Ä*i 
dad-leiddiaid  a  mam-leiddiaid,  l  i 
leiddiaid  dynion, 

c  Rhuf.  4.  12-16.  a  5.  20.  a  6.  14.  Gal.  3.  10-14,  19. 
a  5.  23.  ti  2  Thes.  2.  8.  e  Rhuf.  1.  30.  Tit.  1.  16.  a  3.  3. 
Heb.  11.  3î.  1  Pedr2.  7.  a  3.  20.  rT  Pedr  4  18.  gJer. 
23.11.  Ezec.  21.25.  Heb.  12.  16.  A  Lef.  20.  9.  Deut. 
27.  16.  2  Sam.  16.  11.  d  17.  1-4.  2  &ren.  19.  37.  2  Cron. 
32.  21.  Diar.  20.  20.  a  28.  24.  a  30.  11,  17.  Mat  10.  21. 

t  Gen.  9.  5,  6.  Ex.  20.  13.  a'ìl.  14.  Num.  35.  30-33.  Deut. 
21.  6-9.  Diar.  28.  17.  Gal.  5.  21.  D*t.  21.  8.  a  22.  15. 

*  Wrth  y  "cytìawn"  yma,  rhaid  dëall  y 
rhai  sydd  wedi  eu  cyfiawnâu  yn  Nghrist, 

trwy  gyfrifiad  o'i  gyfiawnder  ef ;  oblegid  nid 
oes  neb  cyfiawn  yn  nghyfrif  Duw  mewn  un 

ffordd  arall :  t  a  rhoddwyd  y  gyfraith  i'r 
cyfiawn  yn  gystal  ag  eraill,  i  fod  yn  rhëol 
ymarweddiad  iddo;  ond  ni  rorìdwyd  hi  i 

euog-farnu  y  cyfiawn,  "  yn  erbyn  y  cyfryw 
nid  oes  ddeddf."  Nid  yw  cyfreithiau  yn 
gyfíYedin  yn  cael  eu  rhoddi  i  a.ttal  na  chon- 
demnio  y  deiliaid  ufudd  a  ffyddlawn;  ond  y 
rhai  anufudd  a  gwrthryfelgar  :  felly  y  mae 
hefyd  gyda  golwg  ar  gyfraith  Duw ;  $  ei  dy- 
beo,  mewn  ystyr  gospedigawl,  yw  attal  a 

chondemnio  y  digyfraith  a'r  anufudd,  y  rhai 
ni  fynant  ymostwng  i  gyfraitli  Duw,  ond  a 

ddangosant  eu  gelyniaeth  ati  a'u  dirmyg  o 
hóni,  yn  eu  hymarweddiad  allanol.  ||  Ar  ol 

yr  enwau  cyffredin  o  "  ddigyfraith  ac  anuf- 
udd,"  mae  yr  apostol  yn  crybwyll  y  u  rhai 
annuwiol  a  phechaduriaid  ;"  neu  y  rhai  a 
esgeulusant  eu  dyledswyddau  (uag  at  Dduw 

a'u  cymrnydogion ;  y  rhai  nid  ofnant  Dduw 
ac  ni  pharchant  drìyn;  y  rhai  a  dorant  ei 
orchymynion  sanctaidd  ef  yn  wirforìdol ;  ac 
a  addolant  gau-dduwiau  fel  paganiaid  eiîun- 
addolgar.  §  Crybwyüa  hefyd  y  "  rhai  di- 
sanctaidd  a  halogerìig;"  yr  hyn  a  gyfeiria 
rnae  yn  debyg  at  yr  aflendid  a'r  brynti 
frîairìd  iawn,  yr  oedd  Uuoerìd  yn  ymdry- 
baeddu  yndrìynt,  yn  enwedig  y  paganiaid. 
*  Yn  nesaf  mae  yn  enwi  rbes  o  bechodau 
neiüduol,  o'r  fath  tnwyaf  erchyü  a.c  ysgeler  ; 
ac  yn  gyntaf  dynion  yn  lladd  eu  tadau,  a'u 
mamau,  ac  yn  lladd  eu  gilydd  :  ar  hyn  nid 
oes  achos  manylu,  dîau  fod  Hawer  o  hyn  yn 
mhlith  y  paganiaid,  ac  weithiau  yn  mhlith 
yr  Iuddewon  hefyd,  dan  ritb  o  zêl  dros  eu 

cyfraith  a'u  crefydd,  ac  o  elyniaeth  at  yr 
efengyl,  a  phawb  'a'i  proffesent  hyd  y«  nod éa  perthynasau  agosaf. 

10  *  I  Abutteinwyr,  l  f  i  wrryw- 
gydwyr,  m  Ji  ladron-dynion,  "  j|  i  gel- 
wyddwyr,  i  "anudonwyr;  §ac  os  oes 
dim  aralí  ̂ yn  wrth-wyneb  i  athraw- 
laeth  lachus, 

t  Marc  7.  21,  22.  1  Cor.  G.  9,  10.  Gal.  5.  19—21.  Eph 
.5  3-6.  H-l>.  13.  4.  /Gen.  19.  6.  Lef.  18.  25.  a  20.  13 
Rhuf.  1.  26,  27.  Jud.  7.  m  Gen.  37.  27  a  41).  15.  E*.  21. 

rt.     Dout.  -i4.  7.     Dat.  18.  13  n  lo-n,  8.  14.    Dat.  21.  8, 
27,  h  22.  15.  o  Ex.  20.  7.  Ezec.  17:  16-19.  Ho».  4.  I,  'i 
a  10.  4.  Zec.  5.  4.  a  8.  17.  M-l.  3.  5.  Mat.  5.  33-37. 
p  pea.  6.  3.  2  Tim.  1.  13.  a4.  3.  Tit.  1.  9.  a  2    1. 

*  Mae  y  gyfraith  hefydyn  ert)yn  pnteinwyr 
a  godinebwyr,  y  rhai  a  farna  Duw  yu  y  (iydd 
diweddaf  yn  ol  ei  ddeddf  sanptaidd,  ýr  hon 

syrìd  yn  dywedyd,  "  Na  wna  orìineb." 
Deínyddir  y  gair  pornois  am  bufeinwyr  a 
godinebwyr  hefyd.  tAm  y  pechorì  hwn,  ni; 
rìrìywedwn  onrì  e«  fod.yn  rhy  fiYaidrì  ac  atgas 
i  sylwi  arno,  a  hçrì  çyfraitb  Duw.yn  ofnarfwy 

yn  ei  erbyn.     í  Lladron  dyr.ion  i'w  defnydd-j 
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io  mewn  Sodomiaeth,  neu  ynte  i'w  gwerthi 
yn  gaethion,  fel  y  bu  cristionogion  Brydah 
yn  gwne)d  yn  hir  a'r  Affricaniaid  truain 
mae  deddf  Duw  yn  cyfeirio  ei  melltithion  ar 
swydus  yn  erbyn  y  pechod  gorthrwm  arhyf 
ygns  hwn,  ac  yn  erbyn  pawb  sydd  yn  ymar 

fer  âg  ef,  y  cristion  yn  gyntaf  a'rpagan  hef 
yd  :  "  Na  ladrata"  medd  y  ddeddf ;  a' 
gwaelhafo  bob  lladrad  yw  lladrata  dynion 
cryned  y  Hadron  hyn,  yh  werthwyr  ac  yi 
brynwyr  hefyd.  Gwel  Exod.  21.  16.  ||  May 
celwydd  yn  mhob  anudon,  ac  anudon  yl 
mhob  celwydd  ;  ond  bod  celwydd  yn  ca4 
ei  ddywedyd  mewn  geiriau  cyffrerìin,  a 
anudon  yn  cael  ei  dyngu  trwy  lŵ  mewi 
Ilysoedd  barnol.  Mae  y  gyfraith  yn  erby: 
hyn  hefyd  ;  Na  ddwg  gam-dystiolaeth  y w  c 
hiaith  hi  yn  wastadol.  §  Ac  od  oes  d'n 
rhyw  bechodau  eraill,  nad  enwyd  uchoc 
mewn  calon  neu  fuchedd,  y  rhai  ydynt  y 
wrthwyneb  i  air  Duw,  ac  i  athrawiaeth  iacl 
us  y  gwirionedd  ;  mae  yr  holl  bechoda 
hyny,  a  phawb  sydd  yn  byw  ynddynt,  y 
cael  eu  condemnio  gan  ddeddf  gyfiawn  Duw 
yr  hon  sydd  yn  llym  warafun  pob  math. 
bechodau. 

11  9*Yn  ol  refengyl  gogonian 

f  y  bendigedig  Dduw, '  f  am  yr  ho 
yr  ymddiriedwyd  i  mi. 

q  Rhuf.  2.  16.  r  Salm    138.  2.     Luc   2.  10,  11,  \\ 
2  Cor.  3.  8-11.    a4.4,  6.     Eph.  1.  6,  12.     a  2.  7. 
1  Pedr  1.  11,  12..         s  pen.  6.  15.  t  pen.  2.  7. 
1  Cor.  4.  1,2.  a9.  17.  2  Cor.  5.  18-20.  Gal  2.  7.  Col.  I 
25.  1  Thes.  2.  4.  2  Tim.  1.  II,  14.  a  2.  2.  Tit.  1.  3. 

Athrawiaeth  yn  ol  efengyl  gogoniant  I 
benrìigedig  Dduw,  yw  yr  athrawiaeth  iachil 
uchod,  «c  mae  y  pechodau   a  grybwyHw3[l 
mòr   wrtbwyneb    i'r  efengyl    ag   ydynt  i' 
ddeddf,  ac  yn  cael  eu  condemnio  gan  y  na 
fel  gan  y  llall.     Gelwir  yr  efengyl  yma  ) 
efengyl  gogoniant  y  bendigedig   Dduw, 
ei  bod  yn  datguddio  ei   holl  berffeithiau 
yn    y    modd  mwyaf  anrhydedrìus    a    chyl 
gordiol,.yn  achubiaeth  ei   bobl  oddiwrth  < 
pechodau,  yn  gystal  ag  oddiwrth  ddigofain 
f  oblegid    fel    y    mae    efe    yn    "  fendigedfl 
Dduw,"    Ffynon    »'  Pherffeithrwydd    p| 
dedwyddwch  a  sancteiddrwydd  ;  ele  a  drefl 
orìd  foddion  i   wneyd  dynion  syrthiedig  ,1 

gyfranogion    o'i  ddedwyddwch  ef,  trwy  r 
hadnewyddu  i  fod  yn  gyfranogion  o'i  san I 
eidrìrwydd  ef.     JTrwy.  ddatguddiad   a  (h  I 

fouiad  dwyfol,  yríoerìd' yr  efengyl  hon  w<| 
ei  hymddirierì   i  Paul,  fcl  trysor  gwerthfa  J 

a  sanctaidd,  i'w  chadw  yn  ofalus,  a'i  phnl 
etbu  yn-  ffyddlawn,  pa  le  bynag  yr  elai  eí<l 

12  ̂ Ac  Myr  ydwyf '  yn  diolch 
x  hwna'm  nertfiodd.i,  se/Crist  Iesu  (|  j 
Harglwydd,  »  f  am  iddo/j/  nghyfrif ;í 
rTÿddlawn,2  Jganfy  ngosodyn  y  wei| idogaeth, 

uÌomw.  23.     Phil.  2.  11.     D*t.  5.  ?— 14.    a? 
x  2  Cor.  3    5,  6.  M-l'    *  lí    ».  '■<>■    Phü.  4.  13.  2  Tioi 
»7.         y  Act.  16    15.     1   Cor   7.  25.  s  Act.  ».  15.-CW aradn.  II.  \ 

*Tpa,yroedd  yr  apostol  yn  medrìwl  ' 
yr  anrhydedd  mawr  a  gav\sai,  o  yrndditl 
irìdo  arn  efengyl  gogoniant  y  bendigel 
Drìnw,  yr  oerìd  hyny  yn  crëa  d¥olchgar\| 
gostyngedig  a  gwresog  yn  ei  enaid  ef  i  II 
Gri/t,  am  ei  ryfedd  drugaredrf  luag  atol 

galhi  gwyrihiol  a'rodrìes-iddo,  ac  am  ei  gl nysgHeihu  â  gwroldeb   sanctaidrì,   *">>n^|i 



ÌGwirionedd  yr  athrawiaeth I  TIM.  1. am  gnawdoliaeth  Crist. 

|jdd,  a  chariad,  yn  ei  waith  mawr  a'i  brof 
ligaethau  aml.  Fel  byn  yr  oedd  Iesu 

ist  wedi  ei  addasu  a'i  "  nerthu"  ef, 
faith  anrhydeddus  hwn,  +  a  chwedi  ei 

yyfrif  ef  yn  tfyddlawn,"  yn  berson  addas 
ddefnyddio  fel  ei  oruchwyliwr  a'i  genad 
ef;  î  ac  efe  a  ddangosodd  hyn  trwy  ei 

>sod  ef  yn  y  weinidogaeth,"  a  thrwy  ei 
ìldelwi  ef  fel  ei  apostol  anfonedig. 

13  Yr  hwn  "-oeddwn  o*r  bláen  yn 
Ijblwr,  fac  yn  erlidiwr,  Jac  yn  dra- 
Jus. b  ||  Eithr  mî  a  gefais  drugaredd, 
am  i  mi  yn  ddîarwybod  ei  wneulh- 
trwy  anghrediniaeth : 

a  Act.  8.  3.  a  9.  1,  5,  13.  a  22.  4.  a  26.  9-^1.  1  Cor.  15. 
Gal.  1.  13.  Phil.  3.  6,  b  adu.  16.  Hos.  2.  23.  Rhuf. 
8,21.  a  II.  30,  31.  Hëb.  4.  1G.  1  Pedr  2.  10.  c  Nu.ti. 
30.  LucI2.  47.  a23.34.  loan  9.  39-41.  Act.  1.3,17. 
.  1  Heb.  6.  4-8.  a  10.  26—29.  2  Pedr  2.  21,  22. 

s  Yn  y  ddwy  adnod    o'r    blaen  enwa  yr 
•stol  bedwar  o  bethau  a  wnaed  iddo  gan 
st  Iesu  ei  Arglwydd,  sef  ymddiried  iddo 
yr  efengyl,  adn.  II,  ei  nerthu,  ei  gyfrif 

ífyddlawn,  a'i  osod  yn  y  weinidogaeth  : 
yr  adnod  hon  rhae  yn   dangos  fod  hyny 
o  ras,  o  ryfeddol  a  phen-arglwyddiaethol 
;  gau  ei  fod  ef  ei  hun  o'r  blaen  yn  gablwr 
mwyaf  rhyfygus  o   enw  yr   Iesu,  ac  yn 
nhell    eraill   i'w    gablu    ef ;    +  buasai  o'r 
n  yn  erlidiwr  cynddeiriog    ar  ei   ddysg- 
ion  ef,  ac  yn  eu  llusgo  hwynt  i  garcharau 
ddidrugaredd  ;    J  a    hyny    gyda'r    traha 
yaf   a'r    brath  eiriau    chwerwaf,    o    wir 
niaeth  at  enw  ac  achos  eu   Harglwydd  ei 

i.    ||  Ond  er  bod  ei  ysbryd  a'i  ymddygiad 
/n  y  pethau  uchod  yn  dra  drygionus  ;  eto, 
a  gafodd  drugaredd,  rad  a  maddeuol,  nid 
ld  ei  bechodau  echryslawn  yn   gwbí  an- 

|*dawl,   §  am  iddo  eu   cyflawni  yn  ddi'ar- 
llbod  mewn   anghrediniaeth  :  pe  buasai  ei 
■ibodaeth  yn  fwy,  a'i  lid  yn  gweithrçdu  yn 
jljes  i  lawn  oleuni  ei  gydwybod,  buasai  ei 
Rhod  yn  anfaddenadwy,  a  chawsai  yntau 
||roddi    i    fynu    i    galedwch    anedifeiriol. 

i'Vy  gael  ei  addysgu  wrth  draed  Gamaliel, 
'a'/n  mhlith  y  phariseaid,  lle  nad  oedd  yn Kved  dim  ond  drygair  í  Grist  yn  wastad, 
Mieb  weled  fawr,  os  dim,  o'i  ẃyrlhiau  ef ; 
K  rhyfedd  ei  fod  ef  heb  wybod  yn  well  am 
|Äo,  ei  fod  heb  gredu  ynddo,  ac  ei  fod  mòr 
beiiol  tnag  ato:  eto,  mae  efe  yn  tnhell  o  es- 
Bj|)di  ei  hun,  a  Heiâu  ei  bechod,ò  herẃydd 
RMmnwybodaeth  hòno  ;  mae  efe  ynystyried 
B«jun  yn  dra  phechadurus,  ond   o  herwydd 
Ajwybodaeth,  yr  oedd  ei  bechod  o  braidd 
/|addeuadwy. 

I  |  4  d  *  A  gras  ein  Harglwydd  ni  a 
'■a-amModd  tgyd  â  ffydd  a  char- 
fli  îyr  hwn  sydd  yng  Nghrist  Iesu, 

Act.  15.  11.  Rhnf.  16.  20.  2  Cor.  8.  9.  a  13.  14.  Dat. 

I  ffi  i"  v  í  E.x-.*1-  6-  Es  55'  6»  7-  Rhuf-  5-  '5-20.  I  Cor. 

0.iiT.m.  1.  13.  1  Ioan4.  10. 

Mae  yr  apostol  yn  addef  yn  amlwg,  y 
d  ai  efe  yn  golledig  byth  am  y  pechodau 
■V(l,  pe  buasai  yr  Arglwydd  yn  ymddwyn "*  ato  yn  ol  cyfiawnder  manol;  ac  oni  bu- 
tt  1,7,ras  ef  dra  amlâu,  neu  amlâu  yn 
r,"í(ldol  a  rhagorol,tu  hwnt  i  bob  dysgwyl- «j cyfrif,  ac  amgyffred,  tuag  ato:  +  nid  yn 
"'l.  yn  ei  barodrwydd  i  faddau  iddo,  ei 
^itnu»,  a'i  osod  yn  y  weinidogaeth,  pan 
^  raodd  ;  ond  hefyd  yn  ei  waith  yn    ei -^=r   
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fywâu  ef  lle  yr  oedd  yn  farw  mewn  peChod, 
ac  felly  gweithio  ffydd  a  chariad  at  Iesn  yn 
ei  galon.  ef,  fel  y  caid  ef  ynddoef,  ác  y  bydd- 

ai  gyfranog  o'i  gytìawnder  ef.  Mae  yr  apo3- 
tol  yn  enwi  ffydd  a  chariad,  y  ddau  brif  ras, 

mewn  cyfefbyniad  i'w  bechodau  Uywodr- 
aethol  ef  yn  ei  gyflwr  o'r  blaen;  ífydd  yn 
athrawiaeth  yr  efengyl,  ac  yn  Nghrist  trwy 

yr  efengyl,  mewn  cyferbyniad  i'w  annwy- 
bodaeth  a'i  anghrediniaeth  gyut;  a  chariad 
at  Grist,  ei  achos,  a'i  bobl,  mewn  cyferbyn- 
iad  i'w  elyniàeth  a'i  greuíondeb  tuag  atynt 
gynt :  J  ac  yr  oedd  y  grasau  hyn,  yn  eu 
máwr  amledd  rhyfeddol,  yn  deilliaẅ  iddo 
ef  o  Grist,  trwy  ddylanwad  a  chyfraniad  ei 
Ysbryd  ef. 

15  ̂ *  Gwir  yw  y  gair,  Äfac  yn 
haeddu  pob  derbyniad,  f  |  ddyfod 

Crist  Iesu  i'r  byd  ||i  gadw  pechadur- 
iaid ;  k  §  o  ba  rai  pennaf  ydwy f  fi . 

gado.  19.    pen.  3.  1.    a  4.  9.     2  Tim.  2.  11.    Tit.  3.  8. 
»at.  21.  5.  a  22.  6.        Ä  Ioan  1.  12.  a  3.  16,  17,  36.  Act.  11. 
,18.    1  loan  5.  11,  12.        i  Mat.  1.  21.    a  9.  13,    a  18.  11. 
20.  28.  Marc  2.  17.  Luc  5.  32.  a  19.  10.  Ioan  1.  29.  a  12. 

47.  Act  3.  26.  Rhuf.  3.  24—26.  a  5.  6,  8-10.  Heb.  7.  25. 
1  lóan  3.  5,  8.  a  4.  9,  10.  Dat.  5.  9.  *  adn.  13.  Job  42.  6. 
Ezec.  16.  63.  a  36.  31,  32.  1  Cor.  15.  6.  Eph.  3.  8. 

*  "Gwir  yw  y  gair,"  sef  y  gair  a  ddy- 
wedir  gan  yr  apostol  yn  yr  adnod  hon, 

"ddyfod  Crist  Iesu  i'r  byd  i  gadw  pechad- 
uriaid :"  dyma  sylwedd  yr  holl  efengyl,  a 
dyma  sylwedd  pi  weinidogaeth  yntau,  yn 
nghyd  â  phawb  a  anfonwyd  gan  Dduw  i 
bregethu  yr  efengyl:  dyma  air  yr  iachawd- 
wriaeth.  Gwir  yw  y  gair  hwn,  bob  iot,  a 
thipyn  o  hôno,  wedi  ei  roddi  gan  y  Duw 
digelwyddog,  wedi  ei  amlygu  felìy  trwy 

foddion  a  thystiolaethau  di'ammheuol  ac  an- 
wadadwy,  ac  wedi  ei  brofi  felly  gan  Paul 

yn  enwedig,  yn  mater  ei  gyflwr  a'i  enaid 
ei  hun ;  yn  nychweliad,  cyfiawnâd,  cym- 
modiad,  ac  achubiaeth,  y  fath  elyn  ac  er- 
lidiwr  cableddus,  creulawn,  a  thrahâus.  t  Fel 
mae  yn  wir,  ac  yn  wir  mòr  werthfawr  i 

bechaduriaid,  mae  yn  haeddu  gan  bawb  a'i 
clywo  bob  derbyniad  a  chrediniae,th  calon, 

gyda'r  llawenydd  a'r  diolchgarwch  mwyaf 
gwresog :  o  herwydd  mae  pawb  yn  bechad- 
uriaid;  nis  gall  neb  gael  ei  achub  niewn  un 
ífordd  arall;  ac  ni  wrthodir  neb  a  geisio 
iachawdwriaeth  yn  y  ffordd  hon.  %  Y  gair 
gwirioneddol,  ac  sydd  yn  ha.eddu  pob  der- 
byniad  yw  hyn  ;  ddyfod  Iesu  Grist,  Emman- 

uel,  Mab  Duw,  y  gwir  Fessiah,  i'r  byd  o'í 
fodd,  mewn  undeb  a'r  natur  ddynol;  ||  ac  i'r 
dyben  mawr  ac  unig,  o  gadw  pechaduriaid  ; 
trwy  farw  dros  eu  pechodau,  ac  adgyfodi 

i'w  cyfiawnâu ;  trwy  eu  gwaredu  oddi  wrth 
eu  pechodau  yma,  a'u  gogoneddu  byth  yn  y 
nef.  §  O'r  holl  bechaduriaid  byn  a  achubir, 
ac  o  holl  bechaduriaid  y  byd,  barnai  Paul  ci 
hun  y  penaf ;  y  gelyn  mwyaf  i  Grist  gynt, 
a'r  mwyaf  teilwng  o  ddigofaint  o  bawb  a 
achubir  ganddo  ef.  Pechaduriaid :  gwel  ar 
Math.  9.  10  ;  aRhuf.  5.  7,  8;  lle  y  crybwyllir 
am  dri  dosparth  o  ddynion,  cyfiawn,  da,  a 
phechaduriaid  :  ac  yma  mae  yr  apostol  yn 
ei  osod  ei  hun  yn  y  dosparthgwaethaf,  ac  yn 
benaf,  neu  waethaf,  yn  y  dosparth  gwaethaf 
hwnw:  mynegodd  yr  achos  yn  adn.  13,  ac 
yr  oedd  yn  drwm  ar  ei  feddwl  o  hyd. 

16  l*  Eithr  o  achos  hyn  my  cefais 
drugaredd,  fel  y  dangosai  Iesu  Grist 

4S2 
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ynof  fi  yn  gyntaf  bob  n  hir-oddef,  °  \  er 
siampl  i'r  rhai  a^gredantrhag  Uaw  yn- 
ddo  ef  i  fywyd  tragywyddol. 

I  Nurn.  23.  23.  S^lni  25.  II.  Es.  1.  18.  a  43.  25.  Èpb   1. 

6,  12.  a2.  7.  2TI-.es.  1.  10.  «Gwelsr*.  adn.  13.— 
2  Cor.  4.  1.  n  E*.  34.  6.  Rbuf.  2.  4,  5.  I  Pedr  3.  20 

2  Pedr  3.  9,  15.         o  2  Crou.  33.  9-13,  19.    Es.  55.  7.    Luc 
7.  47.  a  15.  10.  a  13.  13,  14.  a  19.  7—9.  a  23.  43.  loan  6.  37. 
Rbuf.  5.  20.  Heb.  7.  25.  p  loan  3.  15,  16,  86.  a  5  21. 
a  6.  40,  54.  a  20.  31.  Rhuf.  5.  21.  n  6.  28.  I  loan  5.  II,  17. 

*  Ýn  \W  dychymmygn  bob  rhyw  deilyng- 
dod  yn  ei  zel  ddall  a  chyndyn  ef  gynt,  (fe-ly 
dalia  rhai,  yn  groes  i  eirian  yr  apostol  ei 
hun  !)  ystyriai  efe  ei  fod  wedi  ei  ddewis  o 
fwriad,  o  herwydd  ei  fod  yn  fwy  pechadur 
na  neb  arall  yn  y  byd ;  fel  ynddo  ef  yn 
gyntaf,  neu  y  pecha.dur  penaf  y  dangosai 
íesu  Grist  gyda'r  eglurdeb  mwyaf  ynddo  ef, 
i  ba  raddan  y  gall  efe  hiroddef  a  maddau 

bcfyd,  i'w  elynion  mwyaf  ffyrnig  a  chyn- 
ddeiriog,  a'r  pechadur  mwyaf  ysgeler  yn 
mhlith  dynolryw.  Dangosodd  ynddo  ef  bob 
hir-oddef,  nid  er  ei  iachawdwriaeth  ef  ei 
hun  yn  unig;  t  ond  hefyd  fel  y  safai  mewn 
rofladwriaeth  hyd  ddiwedd  y  byd,  er  siampl, 
annogaeth,  a  chalonid  i  bawb  eraill,  o  bob 
oes  a  chenedl,  a  gredant  rhagllaw  yn  Iesu 

Grist,  gan  ymorphwys  ar  ei'deilyngdod  a'í 
ras  cf,  am  faddeuant  pechodau  a  bywyd 
tragwyddol  :  fel  nad  ymollyngo  neb  dàn 
ddigaiondid,  yn  yr  olwg  ar  nifer,  natur,  ac 
echryslonedd  en  pechodau  gynt. 

17  9  *  Ac  i'r  Brenin  tragywyddol, 
anfarwol,  'anweledig,  sfi'rDuw  un- 
ig  ddoeth, '  \y  byddo  anrhydedd  a  go- 
goniantynoesoesoedd.     M||Amen. çpen.  Ò.  15,  16.  S*Im  10.  16.  »45.1,6.  a  47.  6-8. 
a  90.  2.  a  145.  13.  Jer.  10.  10.  Dan.  2.  44.  a  7.  14.  Míca  5. 
2.  Äíal.  1.  14.  Mat.  6.  13.  a  25.34  Heb.  1.  8-13.  Dat  17. 
14.  a  19  16.  r  Ican  1.  IS.  Rlinf.  1.  20.  Col.  I.  15.  Heb. 
11.  27.  1  |o«n  4.  12.  *  Rhuf.  16.  27.  Jud.  25.  t  1  Cron 
29.  11.  Neh.  9.  5  Salra  41.  »3.  a  57.  II.  a  72.  18  19  a  106 
48.  Dan.  4.  ?A,  37.  Eph.  3.  20,  21.  I  Pedr  5.  II  2  Pedr  3 
18.  Dat  4.  8—11.  a  5.  9-14.  a  7.  12.  «  19.  1,  6  u  Gwei 
ar  Mut.  6.  13.  a  28.  20. 

Tybia  rhai  fod  y  fawl-wers  nefolaidd  hon 
yn  cael  ei  chyfeirio  yn  bersonol  at  Grist  fel 
Duw,  o  herwydd  bod  yr  ̂ postol  wcdi  bod 

yn  llefaru  o'r  blaen  am  dano  ef  :  ond  tebygid 
ei  bod  yn  cael  ei  chyfeirio  yn  hytrach  at  y 
Duwdod,  heb  wahaniaeth  personau.  Mae  y 
Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân,  tri  Pherson 
yn  nn  Duw,  Duw  ein  iachawdwriaeth  ;  yn 
gwneyd  i  fynn  Wrthddrych  ein  haddoliad 

ni,  pa  un  bynag  o'r  Personau  yr  ydyrn  yn 
cyfeirio  yn  fwyaf  union  gyrchol  ato.  *  I 
Dduw,  fel  y  Brenin  tragywyddol,  yn  mhob 
oes,  a  thàn  bob  goruchwyliaeth,  erioed  a 
byth  ;  yr  hwn  sydd  yn  anfarwol  fel  Duw,  ac 
yn  annweledig  fel  Ysbryd  pur  anfeidrol; 

+  i'r  Duw  nnig  ddoeth,  yr  hwn  sydd  yn 
Ffynon  annhysbyddadwy  o  bob  doethineb  ; 

X  i'r  Duw  anfeidrol  a  grasol  hwn  y  rhoddai 
yr  apostol  yr  holl  anrhydedd  o'i  dröedigaeth, 
ei  ddychẁeliad,ei  iachawdwriaeth,  ei  ddon- 

iau,  ei  ffyddlondeb,  ei  nertb,  a'i  ddefnydd- 
ioldeb  yn  ei  waith  :  a  chwennychai  yn  ei  j 

galon  i  Ddnw  gael  ei  ogoneddu  yn  ei  holl ' berífeithiau  hanfodol,  ac  yn  ei  hcll  weith- 
redoedd  grasol  a  rhyfeddol,  gan  bob  crëadur 
rhesymol  byth  bythoedd.  ||  Amen,  felly 
bydded,  felly  y  dylai  fod,  ac  feliy  y  bydd, 
gan  bawb  a'i  hadwaenant  ac  a'i  carant  ef 
mewn  gwirionedd,  "  Brenin  tragywyddol  ;'( 
npu    Brenin    yr    oesoedd,    medd    rhai,    gan 
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feddwl  yr  oesoedd  patri'archaidd,  seremoi^ 
iaidd,  ac  efengylaidd :  a  chyda  Mawer  t 
brîodoldeb  y  gellir  ystyried  Crist  fel  j 
Brenin  hwnw,  yr  hwn  yn  aml  a  ymdcfan 
gosodd  fel  y  Iehofah  mawr,  yn  trefnu  a< 
yn  llywodraethu  y  ddwy  gyntaf ;  ac  syd( 
eto  yn  gweithredu  yn  benaf,  fel  Brenin  y 
eglwys,  dàn  oruchwyliacth  yr  efengyl,  y 

oìaf  o'r  oesoedd  hyn.  "  Anueledig:"  os  an 
Gristy  dy wedir,  rhaid  mai  ei  Berson  d\iyf( 

ef  a  feddylir,  ac  nid  ei  natur  ddynol,  a'i  ym 
ddangosiadau  swyddol  dàn  yr  Hen  Destamen' 

18  Y  x  gorchymyn  hwn  yrydwyf yi 
ei  roddi  i  ti,  yJ\  fy  mab  Timotheüá 
2  \  yn  ol  y  prophwydoliae-thau  a  gerdd 
asant  o'r  blaen  am  danat,  û  ||  a'r  filwn 
ohonot  ynddynt  filwriaeth  dda, 

x  Gwel  ar  adn.  11,  12.— pen.  4.  14.  a  6.  13,  14.  îj 
2  Tim    4.  1-3.  y  Gwel  ar  adn.  2.— Phil.  2.  22.    2  Ti 
1.2.  a2.  1.  Tit.  I.  4.  Pbile.  10.  z  pen.  4.  14.  a  P« 

6.  12.  2  Cor.  10.  3,4.  Epb.  6.  12-18.  2  Tim.  2.3- 

a4.  7. 
*  Tybia  llawer  o  esponwyr  fod  yr  adtu 

hou  i'w  chyssyütu  âg  adn.  5,  a  bod  yr  « 
nodan  cyfryngol  oll  i'w  hystyried  meg 
rhwng  cromfachau  :  osfelìy,  y  gorchymynj 

" rybuddio  rhai  na  ddysgont  ddim  amgenj 
&c,  a  gawn  yn  adn.  3,  4,  5,  yw  y  "  eorçhj 
myn"  a  grybwylla  yr  apostol  yr  ail  wail 
yma.  Neu  ynte,  gallwn  ei  ystyried  ;l 
orchymyn  am  y  peth  a  enwir  yn  niwedd  I 
adnod  ;  sef  ar  i  Timotheus  filwrio  milwrian 

dda;  ond  mae  y  cyfan  yn  dyfod  i'r  un  ptlj 
yn  y  diwedd.  t  "  Fy  mab:"  nid  enw 
berthynas  naturiol,  ond  ysbrydol  ;  ac 
arwyddo  cyfeillgarwch  ac  anwyldeb  senlj 
ogaidd.  Gwel  ar  adn.  2.  X  Yr  ymddirieijj 
roddasai  Iesu  Grist  i  Paul  fel  ei  aposli 
(adn.  11.)  Yr  oedd  yntau  yn  ei  roddi  i 

fab  Timotheus;  ac  yr'  oedd  ganddo  hyd«  I 
rod'ii  ymddii  ied  mòr  fawr  iddo,  nid  yn  ni|l 
0  herẃydd  yr  hyn  a  wyddai  efe  am  ei    I 
wyddorion  a'i  gymmeriad  ef;  ond   hefy|j 
herwydd  y  gobaith  mawr   oedd  ganddo  II 
dano,  oddi    ar    ryw    brophwydoliaethan.il 
draddodasai    rhai   o   brophwydi    y    dyddH 

hyny  yn  ei   gylch  ef,  cyn  ei  bennodi  efH 
wtinidogaeth.     Mae  yn  debyg  i  rai  o  bro  I 
wydi  yr  eglwys   yn    y  dyddiau  hyny  d| 
rhyw  ddatguddiedigaethau  am  Timothena|| 
iddynt  Iefaru  am  danoef  drwy  ysbrydoliai 
Duw  ;  er  nad  oes  genym  hanesam  hyny  • 
yn  y  fàn  hon,   a  pen.   4.    14:  efallai  Iip 
bod  cyfeiriad  at  hyny  yn  Act.  16.  2.    ||  I 
gwyliai  yr  íipostol  iddo  ef,  trwy  fyfyrio  í 
prophwydoliaethau    hyny   a   gerddasent 
dano,  gacl  ei  addysgu   a'i   galonogi  i  filv 
ynddynt,  neu  yn  gyfatebol  iddynt,filwria 
dda,  neu  yn   hytrach   y   filwriaeth  dda  ; 
milwr  dewr,  ffyddlawn,  a  diwyd  Iesu  G 
ýn  ymladd  ei  frwydiau  ef,  dano  ef,  yn 
byn  pechod,   satan,  a'r  byd;  a  thrwy 
i  fynu  yn  wrol  o  blaid  y  gwirionedd,  yr 
byn  pob  gwrthwynebiadau  a  gelynion. 

19  b*  Gan  fod  gennyt  ffydd, 

chydwybod  dda ;  tf  \  yr  hon  a  wrth 
odd  rhai,  á||  ac  a  wnaethant  lc 
ddrylliad  fam  y  ffydd  : 

b  Gwel  ar    adn.  5.-pm.'3.  9.      Tit.  1.  9.      Heb. 
1  PeJr3.  15,  16.       Dat.    3.  3,   8.    10.  c  P'"'-   3- 
2Tira.  3.  1-6.  2  P«dr  2.  1-3,  12-22.  Jnd .  10-13. 
6.  9.  M*t.  7.  27.        e  peo.  4.  1,2.    1  Cor.  II.   19     Ga 
— S.  a  5.  4.  2  Tim.  4.  4.   Heb.  6.  4-6.  I  Ioan  2^19_ 
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Alexanddr. 

*  Cyn  gallu  milwrio  ya  ddewr,  yu  anrby- 
leddus,  ac  ya  fuddugüliaethus  yn  y  filwr- 
aeth  hon,  fel  y  gweddai  i'w  swydd  a'i  gym- 
neriad  ef ;  yr  oedd  ya  angearheidiol  i 

'imothëus  ieuanc  fod  yo  gadara  yn  ffydd  yr 
fengyl,  i'w  dàl  yo  ddi'ysgog,  a'i  phregethu 
n  hyf  ac  ya  oleu  yo  ei  weioidogaeth. 
Rhaid  bod  gaoddo  hefyd  gydwybod  dda, 

lldirwystr  tuag  at  Dduw  â  dyoioo  ;  fel  y 

;allai  fod  yo  gy wir,  yo  ddi'argyhoedd,  ac  yo 
'yddlawn  yo  pregethu  y  ffydd,  oeu  athraw- aeth  yr  efengyl,  ac  yn  byw  yn  gyfatebol 
ddi.  Heb  ffydd  ein  huuaio,  nis  gallwo 
regethu  y  ffydd  i  eraill,  gyda  chysoudeb ; 
ic  heb  gydwybod  dda,  01  bydd  eio  holl 
iregethu  yo  gyoimeradwy  oac  yo  feodithiol. 

Yr  oedd  rhai  proffeswyr  o'r  efeogyl  y  pryd 
iwnw,  mae  yo  debyg,  wedi  gwrthod,  a 
:hwedi  myoed  yo  gwbl  ddifater,  am  gadw 
.:ydwybod  dda  ;  ||  ac  yo  mhen  ychydig  wedi 
jwrthod  y  ffydd,  neu  athrawiaeth  yr  efengyl 
efyd  ;  a  chwedi  gwneyd  megys  liong-ddryíl- 
ad  o'u  holl  grefydd,  trwy  wrthgiliad  hollawl 
)ddi  wrth  y  broffes  o  hóni,  neu  trwy  Iygru 
çwirionedd  yr  efeogyl  îi  chyfeilioroadau. 
ílhaid  i  ni  ddeall  mai  athrawiaeth  y  ffydd, 
leu  gydsyniad  âg  athrawiaeth  y  ffydd,  a 
eddyhr  yma,  ac  nid  y  gras  o  ffydd  ;  gan 
ìyny  nid  oes  yma  ddim  o  blaid  yr  athraw- 
aeth  gyfeiliornus  o  syrthiad  y  saint  oddi 

grth  ras.  "  A  wrthododd  rhai :"  gwrthod 
r  hyn  a  gynnygiwyd,  ac  nid  gwrthod  yr 
ìyn  a  feddiannwyd  unwaith  :  fel  hwnw  yn 

jrwrthod  cynnyg  Moses  i  athrywyn  rhyng- 
jido  a'i  gymmydog.  Gwel  Act.  7.  27  :  yr 
|in  gair  a  gyfieithir  "  cil-gwthio"  yno,  ag  a 
i '  gyneithir"  gwrthod  yma. 

I  20  *  O  ba  rai  y  mae  f  Hymenëus 

'ìc  ̂ Alexander;  Äfy  rhai  a  roddais  i 
Satan,  •  \  fel  y  dysgent  na  h  chablent. 

I       /2Tim.2.  17.  g  Act.     19.33.      2Tim.    4.  14,    15. 
ih  Mat.  18.  17.  1  Cor.  5.4,5.  2  Cor.  10.  6.  a  13.  10.  í  1  Oor. 
11.33.  2Thes.  3.  15.  Dat.  3.  19.  h  Àct.  13.  45.  'ì  Tim. 
H.  2.  Dat.  13.  1,  5,6. 

|  *  Yr  oedd  y  ddau  hyo  o  nifer  y  rhai  uch- 
báj  a  wnaethent  loog-ddrylliad  am  y  ffydd : 

mae  yo  ddi'ammau  y  gwyddai  Timothëus 
pwy  oeddynt  wrth  eu  henwau  fel  hyn.  Yr 
\Hymeriíus  hwn,  mae  yn  debyg,  oedd  yr 
fHymenëus  a  enwir  yn  2Tim.  2. 17,  18,  gwel 
jei  gyfeiliornad  a'i  ddrygioni  yno.  Ac  Alex- 
\ander  oedd  y  gòf  copr,  mae  yn  debyg,  a 
igrybwyllir  yn  2  Tim.  4.  14,  15;  ac  yr  un 
(Alexander,  tybir,  â  hwuw  a  grybwyllir  yn 
ÍAct.  19.  33 ;  ac  a  aeth  rhagddo  waeth-waeth, 
jefdldi,  ar  ol  i  Paul  ymadael  o  Ephesus,  er 
iei  fod  uuwaith  yn  rhyw  fath  o  broffeswr 
jcrefydd.  Sylwa  rhai,pao  mae  yr  apostolioo 
yn  crybwyll  gwrthgilwyr  wrth  eu  heowau, 

ac  yo  en  bei'o  gyda'r  fath  ryddid  a  Uymder  ; 
leu  bod  yo  gwybod  eu  bod  allan  o'u  cyr- 
haedd,  ac  uas  gallai  y  gwrthgilwyr  hyoy 
twneuthur  dim  oiwed  iddyot :  ond  ois  gwydd- 
!om  a  oedd  yr  apostolioo  yo  ystyried  peth 
jfel  hyny  ai  peidio.  f  Am  y  traddodi  i  satan, 
jçwel  ar  1  Cor.  5.  5.  Gwelodd  yr  apostol  yn 
,ilwyr  angenrheidiol,  i  esgymmuno  y  ddau 
wrthgiliwr  uchod  yn  gyhoeddus,  a'u  bwrw 
dlan  o'r  eglwys,  i  deyrnas  weledig  satan  ; 
tfel  y  dysgent  trwy  y  ddysgyblaeth  hon  na 
,chablent  enw  Crist,  ac  na  waradwyddent  ei 
Jetengyl  ef,  â'u  daliadau  drygionus  ac  annuw- 
|ioI.    Tybir  yn  gyffredin,  i  ry  w  gystudd  trwm 
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gael  ei  roddi  yn  wyi  thiol  arnynt,  pan  ddîar- 
ddelwyd  hwynt  o'r  eglwys,yr  hwn  a  duedd- 
ai  i'w  dwyn  hwynt  i  deimlad  o'u  heuog- 
rwydd  a'u  perygl,  ac  i'w  hadferu  hwynt  i 
edifeirwch  gwirioneddol  ;  ond  nid  yw  yn 

ymddangos  i'r  nn  o  honynt  gael  eu  hadferu 
felly.  Yr  oedd  cyhoeddi  a  dîarddelwi  gwrth- 
gilwyr  fel  hy'n  wrth  eu  henwau,  yn  brawf 
nad  oedd  aryr  apostol  ddim  ofn  rhag  iddynt 
ddatguddio  unrhyw  gyfrinach,  neu  arfer 
ddrwg,  a  welsent  hwy  yn  mhlith  y  cristion- 
ogion:  yr  oedd  ei  ymddygiad  ef  megys  yn 
hèr  gyhoeddus  iddynt,  yn  yr  ystyr  hyn ;  ac 
yn  brawf  amlwg  o  uniondeb  cydwybodol,  a 
gwroldeb  dîofn  yn  tarddu  oddi  ar  hyny. 

PEN.  II. 

Bod  yn  iawn  gweddio  a  äiolch  dros  bob  dyn. 

CYNGHORI  yr  ydwyf  am  hyn- 

ny,  aym  mlaen  pob  peth,  f  fod  6ym- 
biliau,  gweddíau,  deisyfiadau,  ca  thalu 
díolch, d  %  dros  bob  dyn; 

n  1  Cor.  15.  3.        b  pen.  5.  5.    Gen.  18.  23-32.  1  Bren. 
.  41-43.  Salm  67.  1—4.  a  72.  19.  Dat.  6.  9,  10.  Iago  5.  16. 
Rhuf    1.  8.  a  6,  17.    Eph.  5.  20.    Phil.  1.  3.    2  Thes.  1.  3. 

d  adn.  4.    Act,  17.  30.    1  Thes.  3.  12.    2Tim.  2.  24.  Tit.  2. 
11.  a3   2. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  myned  rhagddo 
yn  ei  gyfarwyddyd  i  Timothëus,  ac  yn  cyng- 
hori,  yn  gyntaf  ac  yn  mlaenaf  o  bob  peth ; 
f  fod  ̂ ymbiliau"  taerion,  "gweddiau"  aml, 
"  deisyfiadau"  gwresog,  (<  a  thalu  di'olch" calonog,  îdros  bob  dyn,  o  bob  cenedl,  a 
phob  gradd  a  sefyllfa  wladol  neu  eglwysig. 
Fel  hyn  yr  oedd  cynghor  Paul  iddo  ef,  ac 

í'el  hyn  yr  oedd  yntau  i  wneyd,  a  chynghori 
yr  eglwys  i  wneyd  yn  wastadol;  yn  enwedig 
yn  eu  holl  gyfarfodydd  cyhoeddus :  rhan 
sefydlog,  a  blaenaf,  gwasanaeth  cyhoeddas 
Duw,  yw  gweddiau  a  thalu  diolch.  Am  y 

tri  gair  hyn,  "  ymbiliau,  gweddiau,  a  deisyf- 
iadau,"  nid  oes  achos  gwahaniaethu  rhyng- 
ddynt;  arwyddant  bob  math  o  weddi  adeis- 

yöad.  Mae  rhaiyn  dadlauynerbyn  gwedd'io 
"  dros  bob  dyn,"  fel  peth  anghyson  â  phen- 
arglwyddiaeth,  arfaeth,  ac  etholedigaeth 

Duw;  ond  os  oedd  Paul  yn  "  cyughori"  i 
hyn  yma  trwy  ysbrydoliaeth  Duw,  gwell  i'r 
dadleuwryr  rhyfygus  hyny  dewi. 

2  *  Dros  efrenhinoedd,  ra  phawb 

sydd  mewn  goruchafiaeth ;  *  f  fel  y 
gallom  ni  fyw  yn  llonydd  ac  yn  hedd- 
ychol h  X  mewn  mewn  pob  duwioldeb 
ac  onestrwydd. 

e  Ezra.  6.  10.  Neh.  I.ll.  Salm  20.  1-4.  a  72.  l.Jer. 
29.  7.  /Rhuf.  13.  I.  1  Pedr2.  13,  14.  g  Gen.  49.  14, 
15.  2  Sam.  20.  19.  Diar.  24.  21.  Preg.  3.  12,  (3.  a  8.  2-5. 
Rhuf.  12.  1.  1  Thes.  4.  11.  Heb.  12.  14.  h  Luc  1.  6.  a  2. 
25.  Act.  10.  22.  a  24.  16.  Phil.  4.  8.  Tit.  2.  10-14.  1  Pedr 
2.  9—13.  2  Pedr  I.  3—7. 

*  Cynghorai  yr  apostol  i'r  saint  wedd'ío dros  freninoedd,  a  phawb  ag  oedd  mewn 
goruchafiaeth,  neu  swyddau  ac  awdurdod 
ucbel  yn  y  wladwriaeth ;  er  mai  paganiaid 
oedd  y  cyfryw  oll  y  pryd  hwnw,  a  gelynion 
yr  efengyl  hefyd.  Byddai  hyn  yn  foddion  i 
leiâu  eu  rhagfarn  hwy,  ac  i  ennill  eu  hew- 
yllys  da  ;  yn  enwedig  pan  weient  fod  y 
cristionogion  yn  parâu  i  weddîo  a  thalu 
d'íolch  drostynt,  yn  wynéb  cael  eu  herlid 
ganddynt.    +  Fel  hyn  byddent  hwy  yn  fwy- 
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af  tebygol  o  gael  byw,  a  tlirin  eu  hachosion 
bydol  a  chreifyddol,  yn  llonydd  ac  yn  hedd- 
ychol;  |me\vn  pob  duwioldeu  tuag  at  Dduw, 
a  phob  gonestrwydd  tuag  at  ddynion,  heb 

gael  eu  haíìonyddu  gan  erlid,  na'n  drygu  gan 
aflwydd  a  barnau  gwladol.  Yr  oedd  hyn  yn 

orchymynedig  i'r  luddewon  dàn  yr  hen  or- 
uchwyliaeth  ;  (Ezra  6.  10;  Jer.  29.7.)  a  pha 

faint  mwy  i'r  cristionogion  dàn  yr  efengyn 

3  *  Canys  *  hyn  sydd  dda  +  a  chym- 
meradwy  ger  bron  k  Duw  ein  ceid- wad; 

i  pen.  5.  4.  Rhuf.  12.  1,  2.  a  14.  18.  Eph.  5.  9,  10. 
Phil.  1.  11.  a  4.  18.  Ool.  1.  10.  1  Thes.  4.  1.  Heb.  13.  16. 

1  Pedr  2.  5,  10.  t  Gwel  ar  pen.  1.  1  — Es.  43.  31.  Luc 
I.  47. 

*  Yr  oedd,  ac  y  mae  yr  ymddygiad  a  or- 
chymynir  uchod,  yn  dda  ynddo  ei  huu,  ac  yn 

dda  yn  ei  effeithiau  a'i  ganlyniadau ;  fac 
hefyd  yn  gymmeradwy  ger  bron  Duw  ein 
ceidwad,  feî  effeithlau  a  ffrwythau  ffydd  a 

duwioldeb,  ac  yn  anrhydedd  a  gogouiant  i'w 
enw  ef  a'r  efengyl. 

4  *  Yr  hwn  ( sydd  yn  ewyllysio  bod 

pob  dyn  yn  gadwedig,  m  f  a'u  dyfod  i 
n  wybodaeth  y  gwirionedd. 

I  Es.  45.  22.  a  49.  6.  a  55.  I.  Ezec.  18.  23,  32.  a  33.  11. 
Luc  14.  23.  toan  3.  16,17.   a  6.  37.    Rhuf.  3.  29,  30.    2  Cor. 
5.  17—19.  1  Thes.  2.  15,  16.  Tit.  2.  11.2  Pedr  3.  9.  m  Mat. 
28.  19.  Marc  16.  15.  Luc  24.  47.    Rhnf,  10.  12-15.    Dat.  14. 
6.  »  Es.  53.11.  Hab.  2.  14.  Luo  1.  77.  Ioan  14.  6.  a  17. 
3.  2  Tim.  2.  25.  a  3.  7.  Heb.  10.  26. 

*  Mae  "  Duw  ein  ceidwad,"  fel  y  gelwir 
ef  uchod,  wedi  darpar  iachawdwriaeíh  i 
ddynolryw,  heb  wahaniaeth  cenedl,  sefyllfa, 
na  chymmeriad  blaenorol ;  ac  efe  a  ddichon 
yn  anrhydeddus,  ac  a  wna  yn  sicr,  achub  a 
chadw  pob  dyn,  a  ddaw  ato  ef  yn  y  ffordd  a 
drefnodd  efe:  yn  yr  ystyr  hyn  mae  efe  yn 

ewyllysio  bod  pob  dyn  yn  gadwedig.  f  A'i 
ewyllys  ef  ydy  w,  îe  ei  orchymyn  pennodul 
ac  aml,  i  ni  wneyd  yr  hyn  oll  a  allom,  i 
ddwyn  pob  dyn  i  wybodaeth  y  gwirionedd  : 

ei  ewyllys  ef  yw,  i'r  efengyl  gael  ei  phreg- 
ethu  i  bob  crëadur;  gorchymynir  i  ni  dyst- 
iolaethu  yn  3icr  i  bawb,  fod  yr  Arglwydd  yn 
alluog  ac  yu  ewyllysgar,  i  achub  unrhyw, 
neu  bob  rhyw  bechadur  a  gredo :  dywed  yr 
Arglwydd  Iesu  wrth  filoedd  yn  y  dydd  diw- 
eddaf,  "  Mi  a'ch  gwahoddais,  a  chwithau  a 
wrthodasoch,"  "Mi  afynaswii  eich  casglu, 
fel  y  casgl  iâr  ei  chywion  dan  ei  hadenydd, 
ond  nis  mynech"  chwi.  Os  dëallir  y  geiriau 
uchod,  am  rywbeth  mwy  uac  ewylîys  Duw 
i  gadw  pob  dyn  a  gredo,  trwy  wybodaeth  y 
gwirionedd  ;  mae  yn  canlyn  o  angenrheid- 
rwydd,  ei  fod  ef  yn  ewyllysio,  neu  yn  ar- 
faethu,  yr  hyn  nid  yw  yn  ei  gyflawni:  pob 
dyn  a  ddaw  i  wybodaeth  grediniol  ac  achub 

ol  o'r  gwirionedd,  y  w  y  pob  dyn  mae  efe  yn 
ewyllysio  ei  fod  yn  gadwedig.  Mae  ein 
Hawdwyrollyn  faith  iawn  ar  y  geiriau  uch- 
od  ;  sonia  un  o  honynt  am  ewyllys  arfaethol 
ac  ewyllys  orchymynol,  neu  ddatguddiadol 
Duw;  sonia  arall  mai  rhai  o  bob  math  o 
ddynion,  a  feddylir  yma  wrth  bob  dyn  ;  a 
sonia  arall  am  iachawdwriaethddigonol  wedi 

ei  darpar,  i  bob  dyn :  ceisiasom  roddi  y  gol- 
ygiadau  egluraf,  a  mwyaf  cywir,  yn  y  sylw- 
adau  uchod,  gan  mwyaf  o  waith  Scott,  ond 
â'r  hwn  y  cytuna  ein  Hawdwyr  eraill. 

5  *  Canys  °  un  Du w  sydd,  *  f  ac  un 

cyfryngwr  hefyd  rhwng  Duwa  dynion, 
»  \  y  dyn  Crist  Tesu  ; 

o  Deu't.  6.  4.  'Es.  44.  6.  Marc  12.  29—33.  Ioan  17  3 
Rhuf.  3.  29,  30.  a  10.  12.  1  Cor.  8.  6.  Gal.  3.  20.  Eph.  4.  «' p  Job  9.  33.  Heb.  7.  25.  a  8.  6.  a  9.  15.  a  12.  24.  q  Mat 

I.  23.  Luc  2.  10,  II.  loan  1.  14.  1  Cor.  15.  45-47.  T'  " 
6—8.  Heb.  2.  6-13.  Dat.  1.  13. 

*  Fel  rheswm  chwanegol,  pa  ham  y  dylai 
cristionogion  wedd'ío  dr03  bob  dyn,  inae  yr 
apostol    yn  sylwi,  mái    Un  Duw   sydd,  yn 
Grëawdwr,    Cynnaliwr,    ac    Arglwydd    cy- 
ffredin  pawb  o  ddynolryw:  f  ac  fel  y  mae 
pawb  wedi  syrthio  oddi  wrtho  ef,  a  chanddo 
yntau    fwriadau    o    drugaredd    tuag    atynt; 
telly    hefyd   y    mae    un    Cyfryngwr  rhwng 
Duw  a  dynion,  y  dyn  Crist  lesu ;  yr  hyn  a 
ddengys  nad  oes  ond  un  cyfryngwr,  ac  sydd 
yn   cauad  allan  gydnabyddiaeth  o,  ac  addol 
iad   i,  bob  cyfryngwyr  eraill.    î  Mae    Iesu 
Grist    yn    wir   ddyn :  ac  er  bod   effaith  ei 
gyfryngdod  ef  yn  deilliaw  o  undeb  y  Duw^ 
dod  â'r  ddynoliaeth,   yn  ei  ryfedd    Eersor 
ef;  eto  mae  y  cyfryngdod  hyny  rhwng  Dnvi 
â  dynion  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  gan  e: 
natur    ddynol   ef;  yr    hon    yn    unig  a  alla 
ufuddâu,  dyoddef,  a  marw,  fel   cyhawndei 
ac  iawn  cymmodol  ei   bobl,  mewn  trefn 
adgyfodi,    esgyn,   ac    eiriol    fel  eu    Harch 
offeiriad    a'u    Heiriolwr    hwy    gyda'r   Tad 
Nid    yw  ei  alw    ef  yn    ddyn  yma,  yn   m 
prawf  nad  yw  yn  Dduw;  mwy  nac  y  ma» 
ei   alw  yn    Dduw   mewn  manau  eraill,  yi 
brawf   nad  yw    yn    ddyn.     Un  Duw :   ni( 
Persoa    y  Tad  yn  unig  a   feddylir,    ond  vA 
Duwdod  ;    mewn    gwrthgyferbyniad    i    boií 
duwiau  eraill :  gan  hyny,  mae  dyndod  Cri»!) 
yn    cyfryngu  rhwng    Duw    pur,    cyfiawn  ;[  I 
sanctaidd,    â  ni    bechaduriaid ;  ond   mae   \.\ 
Dyndod    hyn    mewn     undeb    banfodol    aj  j 
anwahanol  â   Pherson  y  Mab,  yr  hwn  sydijJ 
fel  hyn  yn  cyfryngu  rhwng   Duw  ei  Dad,   j  \ 

dynion  ei  frodyr.     Mae  y  ddarpariaeth  a' \\ 
drefn  hon  wedi  ei  gwneyd  a'i  datguddio,  efoj 
lles  cyffredin  dynolryw,   Iuddewon  a  Cher,    > 
edloedd   o  bob  cenedl;  fel    y   gallo  pawb  j  I 
ewyllysio  ddyfod  yn  y  ffordd  hon,  at  orsedd 
fainc   trugaredd    Duw  maddeugar,    i    geisi 
cymmod  âg  ef,  a  thrugaredd  a  by wyd  ganddn  I 

6  *  Yr  hwn  a'i  r  rhoddes  ei  hunai  xj 

f  yn  bridwerth  \  dros  bawb,  ||  i'w  dyst  í 
ioîaethu  *  §  yn  yr  amseroedd  príod. r  Job  33.  24.    Es.  53.  6.   Mat.  20.  2S. :  10.  45.  loi 
6.  51.  a  10.  15.  2  Cor.  6.  14,  15,  21.  Eph.  1.  7.  a  5.  2.  T 
2.  14.  Heb.  9.  12.  1  Pedr  1.  1»,  19.  a  2.  24.  a  3.  18.  1  Iot 
2.  1,  2.  a  4.  10.  Dat.  1.  5.  a  5.  9.  »  pen.  6.  15.  Rhuf. 

6.  a  16.  26.  Gal.  4.  4.  Eph.  1.  10.  a  3.  5.  Tit.  1.  3. 

*  Gan  fod  Crist  Iesu  yn  Arglwydd  < 
fywyd  ei  hun,  (Ioan  10.  18.)  a  chanddo  ai 
feidrol  fawredd  yn  ei  Berson  ei  hunao  f« 
Duw-ddyn,  efe  a'i  rhoddes  ei  hunan,  gorp 
ac  enaid,  yn  ewyllysgar  ac  o'i  wirfodc 
t  yn  bridwerth,  neu  yn  aberth  cymmodav 

i  Dduw,  trwy  roddi  ei  einioes  i  lawr  i' 
prynu  ni  oddi  wrth  ein  pechodau  a  meUtil 
y  ddeddf,  a  gwneuthur  iawn  drosom  ni  i 
gyfiawnder  dwyfol.  Antilutron  yw  y  ga 

a  gyfieithir  yma  "  pridwerth ;"  gair  egl jr  | 
gr^nius  iawn,  yn  arwyddo  newid  sefyllfa  ; 
arall,  neu  eraill:  un  yn  rhoi  ei  fywyd  i  lav 
i  achub  bywydau  rhai  eraill ;  a  hyn  a  wuae 

Crist  yn  ein' deddf-le  a  throsom  ni.  \  E 
a  wnaeth  hyn  dros  bawb ;  sef  dros  dyr 
fawr  yr  hon  nis  gall  neb  ei  rhifo,  o  b< 
cenedl,   gradd  a  sefyllfa,   y   rhai  a  bryno< 



Çyfarwgddiadau  yn  nyhylch I  TIM.  II. 
gwedd'ìo  yn  gyhoeddus. 

fe  o  blith  dynion.  Dat.  5.  9;  a  14.  4.  Nid 
9  yr  un  dyn  duwiol  ac  ystyriol  a  daera,  i 
rist  roddi  ei  hun  felly  yn  bridwerth  dros 
wb,  fel  ag  i  fwriadu  mewn  gwirionedd 

chawdwriaeth  pawb  o'r  rhai  ni  chredant 
yth  ynddo ;  ac  iddo  fel  hyn  fethu  yn  ei 

wriad,  a  marw  yn  ofer.  O'r  tu  arall,  nid 
es  ond  ychydig  o'r  rhai  a  gyfyngant  ystyr 
cyfryw  ymadroddion  i  "  rai  o  bob  math  o 

;dynion,"  ar  ni  chaniatânt  fob  aberth  ac 
wn  Crist  yn  holl-ddigonol  i  achub  pawb; 
addefant  y  dylid  gwahodd  a  gorchymyn 

awb  i  gredu  ynddo  ef,  ac  y  caiff  pawb  a 
[redant  eu  hachub  ganddo  a  thrwyddo  ef. 
an  hyny  gallwn  sylwi  bod  aberth  Crist  yn 
/lfaen  a  llwybr  iachawdwriaeth  pawb  a 
jedwir;  na  chedwir  neb  trwy  ei  aberth  ef 
;b  wir  ífydd  ;  bod  gwir  ífydd  yn  "  rhodd 
uw,"  ac  yn  ífrwyth  adgenedliad  ;  mai 
ysbys  i  Dduw  yw  ei  weitbredoedd  oll 

rioed;  ac  y  cedwir  pawb  yn  sicr,  o'r  rhai 
troddwyd  i  Grist,  a'r  rhai  a  fwriadodd  efe 
,n  neillduol  eu  hachub,  pan  aeth  efe  yn 

i'achniydd  ei  bobl.  ||  Yr  oedd  y  pridwerth 
iwn  o  eiddo  Crist  i  gael  ei  dystiolaethu  i 
awb,  sef  i  bob  cenedl  yn  ddiwahaniaeth  : 
an  hyny  yr  oedd  yn  ddyledus  ar  bob  crist- 
pn  i  wneyd  a  allai  i  gynnorthwyo  y  gwaith 
uawr  o  daenu  yr  efengyl;  ac  oddi  ar  hyn 
iae  yn  ddyledus  arnom  oll  i  ddanfon  a 
nynnal  cenadon  yr  efengyl  yn  mhob  rhan 

|'r  byd  paganaidd.  §  Tystiolaethwyd  am  yr 
berth  hwn  gan  y  prophwydi  gynt  yn  eu 
yddiau  hwy;  ac  yn  fwy  eglur  a  helaeth 
j'edi  byriy,  dan  oruchwyliaeth  y  Testament 
^ewydd,  trwy  bregethu  yr  efengyl  yn  yr 

mserau  prì'od ;  i'r  Iuddewon  yn  gyntaf,  ac 
/edi  hyny  i'r  cenedloedd. 

7  '  *  Fr  hyn  y'm  gosodwyd  i  yn 
bregethwr  ac  yn  apostol  *  f  (y  gwir 
r  wyfyn  ei  ddywedyd  yng  Nghrist, 
id  wyf  yn  dywedyd  celwyddj  v  \  yn 
ithraw  y  Cenhedloedd  :mewn  ífydd 
li  gwirionedd. 
S      t  Gwei  ar    pen.  1.    11,    12.  u    Preg.    1.     1,   2,    12. 
[7.  27.  %  12.  8— 10.  Rhuf.  10.  14.  Eph.  3.  7,  8.  2  Tim.  I. 
).  2  Pedr2.  5.  r  Gwel  ar  Rhuf.  I.  9.  a  9.  1.  2  Cor.  II. 
•  Gal.  1.  20.  y  loan  7.  35.  Act.  9.  15.  a  22.  21.  a  26. 

t,18,  20.  Rhuf.  II.  13.  a  15.  16.  Gal.  1.16.  a  2.  9 
iAot.  14.  27.  Gaî.  2.  16.  a  3.  9.        o  Salm  111.  7. 

\  *  I'r  gorchwyl  mawr  uchod  yr  oedd  Paul 
íedi  ei  osod  yn  bregethwr  ac  yn  apostol. 
nlerodr,  (Herald)  yw  ystyr  y  gair  Mrux,  a 
lyneithir  yma  "  pregethwr ;"  un  yn  cy- 
•oeddi  heddwch  neu  ryfel,  neu  esgyniad 
jfenin  i'w  orsedd  :  hyny  oedd  gwaith  yr 
bostol,  ac  ydyw  gwaith  holl  weinidogion  yr 
engyl  eto  ;  cyhoeddi  esgyniad  Crist  i'w 
jsedd  yn  y  nef,  heddwch  trwy  ei  aberth  ef 
bawb  a  gredant  ynddo,  a  rhyfel  yn  erbyn 
;ivvb  a'i  gwrthodant  ac  a  ddigiant  wrtho. 
Wrth  hòni  ei  osodiad  yn  y  weinidogaeth 
PB,  mae  Paul  yn  cyfeirio  at  Girist,  yr  hwn 
i  gosodasai  ynddi,fel  ei  Farnwr  aadwaenai 
j  galon  ef,  am  wirionedd  yr  hyn  oedd  yn 
[lywedyd.  Nifỳnai  athrawon  yr  enwaediad 
id  Cristwedi  ei  roddi  ei  hun  yn  bridwerth 
os  bawb,  cenedloedd  yn  gystal  âg  Iuddew- 
■h  ac  ni  fynent  fod  Paul  wedi  ei  anfon  i 
regethu  y  cyfryw  athrawiaeth  i'r  cenedl- 
jdd  ;  hyny,  mae  yn  debyg,  oedd  yn  galw 
"    yr   ardystiad    difrifol  hwn,  o   blaid    yr 

efe  mewn  modd  arbenig  wedi  ei  osod  gan 
Dduw,  yn  bregethwr,  yn  aposíol,  ac  yn 
atliraw  ;  yn  enwedig  i'r  cenedloedd,  mewn 
fîydd  a  gwirionedd,  neu  wirífydd  yr  efengyl, 
i  hysbysu  ei  ewyllys  ef  am  iachawdwriaeth, 
mewn  ffyddlondeb  a  gwirionedd  i  bawb  yn 
ddiwahaniaeth. 

8  b  *  Airi  hynny  yr  wyf  yn  ewyllys- 
io  fr  gwýr  cweddío  ym  mhob  man, 
fgan  ̂ ddyrchafu  dwylaw  sanctaidd, 
e\  heb  na  digter  /||  na  dadl. 

b  pen    5.  14.  1  Cor.  7.  7.  Tit.  3.  S.        c  1  Cron.  33.  ll, 
12.  Salm  130.  1,  2.    Galar.  3.  55,  56.    Jona  2.  1,  2.    Mal.  I. 

23.  4?,  43.    loan  4.  23,  24.    Act.  21.  5.         d  Job  16. 
17.  Salm  26.  6.  a  66.  18.  a  134.  2.  Diar.  15.  8.  a21.  27.  Es. 

1.  15,  a  5S.  7-11.  Jer.  7.  9, 10.  Mal.  1.  9,  10.  Act.  10.  2,  4, 

"     lago  4.  S.  1  loan  3.  20—22.        e  1  Bren.  3.  11.    Salm  35. 13.  Mat.  5.  22-24,  44.  a  6.  12,  14,  15.  Marc  11.  25.  Luc23. 
34.  Act.7.  60.  I  Pedr  3.  7.      f  Mat.  21.  21.  Maro  11.  23,  24. 

Yn  ol  yr  awdurdod  apostolaidd  a  rodded 

iddo  ef,  mae  Paul  yn  gorchymyn  i'r  crist- 
ionogion  weddi'o  yn  mhob  man,  yn  ol  y 
cyfarwyddyd  a  roddasai  uchod,  adn.  ].  2. 

Gall  y  geiriau  yn  sicr  gynnwys  gwedd'íau 
dirgelaidd,  teuluaidd,  a  chynnulleidfâol;  ond 
mae  y  bennod  hon  yn  fwyaf  neillduol  yn 
son  am  gyfarfodydd  cyhoeddus,  pa  le  bynag 
y  cedwid  hwy ;  am  hyny  mae  yr  apoätol  yn 
dangos  mai  y  gwŷr,  ac  nid  y  gwragedd, 
oedd  i  weddîo  yn  gyhoeddus,  fel  geneuau 
dros  y  gynnulleidfa.  Byddai  gan  y  paganiaid 
oífeiriadesau,  yn  gystal  âg  offeiriaid,  nid  yn 
unig  i'w  duwiesau,  ond  i'w  duwiau  hefyd ; 
ond  ni  chanialêid  y  cyfryw  arferiad  i'r 
Iuddewon,  ac  nid  yw  yr  apostol  yn  ei  gan- 
iatâu  yn  yr  eglwys  gristionogol.  Tawed  eich 

gwragedd  yn  yr  eglwysi.  fl'r  dyben  o  gyflawni 
y  swydd  hon  yn  gymmeradwy,  yr  oedd  yn 
rhaid  i'r  gwŷr  fel  arwydd  o  barch  addoliadol, 
"dderchafu  dwylaw  sanctaidd :"  nid  ym- 
foddloni  ar  olchi  eu  dwylaw  cyn  addoli,  fel 

y  gwnâi  yrluddewon,  a  llawer  o'r  paganiaid 
hefyd  yn  wir;  ond  dylai  cristionogion  ofalu 
am  eu  cadw  yn  lan  oddi  wrth  bob  anghyf- 
iawnder,  a  phob  ymarferiad  â  phechod. 
î  Dylenthefyd  wylied  rhagpob  llid  a  digter, 
yn  erbyn  eu  gilydd,  neu  yn  erbyn  eu  gelyn- 
ion  ;  fel  y  byddai  eu  gweddîau  yn  tarddu 
oddi  ar  wir  ewyllys  da  i  bob  dyn  ;  ac  nid 
wedi  eu  cymmysgu  a  nwydau  digofus,  pa 
gyffröadau  bynag  fyddent  wedi  gae.l.  ||  Ar 
yr  un  pryd,  dylent  fod  heb  ddadl,  neu  am- 
mheuaeth,  o  barodrwydd  Duw  trwy  Grist,  i 

wrando  eu  gweddi'au,  faint  bynag  eu  pech- 
odan  gynt  a'u  bannheilyngdod  presenol :  ac 
ni  ddylent  boeni  eu  hunain  â  rhesymau 
a  dadleuon  ofer,  yn  nghylch  y  modd  yn 
mha  un  y  gwrandewai  Duw  hwynt,  neu  pa 
nn  a  achubai  efe  Genedloedd  yn  g^stal  âg 
Iuddewon,  ai  ni  wnai. 

9  *  Yr  un  modd  hefyd^bod  i'r 
gwragedd  eu  trefnu  eu  hunain  mewn 
dillad  gweddus,  h\  gyd  â  gwylder  a 
sobrwydd  ;  *  \  nid  â  gwallt  plethedig, 
neu  aur,  neu  emmau,  neu  ddillad 
gwerthfawr, 

g  1  Pedr  3,  3-5.  h  Diar.  7.  10.     Es.  3.  16.     Tit.  2. 
3—5.  i  Gen.  24.  53.  Ex.  35.  22,  23.  2  Bren.  9.  30.  Esth. 

5.  I.  Salni  45.  13,  14.  a  149.  4.  Diar  31.  22.  Es'.  3.  18—24. a  61.  10.  Jer.  2.  32.  a  4.  30.   Ezec.  16.  9— Í6    Met.  6.  23,29. 

*  I'r  dyben  o  gael  trefn  wedrius  yn  eu 
haddoliadau  crefyddol,  yn  gystal   ag  yn  ym- 

'nrawiaeth   a  i  anfoniad   yntau.     X  Yr  oedd  |ddygiadau  cyffredinol  cristionogion  ;  mae  yr 
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apostol  yn  gorchymyn  yn  mhellach,  yn  y 

modd  rnwyaf  penderfynol,  bod  i'r  gwragedd 
crefyddol  eu  trefnu,  neu  en  haddurno  eu 

hnnain  mewn  dillad  gweddus,  addas  i'w 
sefyllfa  yn  y  byd  ;  t  a'r  hyn  a  fyddai  yn 
gweddu  i'r  gwylder  a'r  sobrwydd  hyny  o 
ymarweddiad,  a  ddisgwylid  ynddynt  ac  ar- 
nynt  hwy  gan  fyd  ac  eglwys.  Dylent  beidio 
a  chanlyn  dulliau  y  benywaid  hyny  a  wisg- 
ent  er  mwyn  ymddangos  yn  wŷch  i'r  ed- 
rychwyr;  yr  hyu  oedd  ar  nnwaithyn  arwydd 
o  ysgafnder  a  gwammalrwydd  eu  meddwl, 
ac  yn  tueddu  i  gynhyrfu  nwydau  mewn 
eraill:  J  gan  hyny  ni  ddylent  addurno  eu 
hunain  â  gwallt  plethedig,  fel  benywaid 
anllad,  neu  âg  aur,  neu  emmau,  neu  ddillad 
drudfawr,  nwchlaw  eu  sefyllfa,  yr  hyn  a 
fyddai  yu  arwydd  o  falchder  calon,  ac  yn 
dangos  mwy  awydd  am  ymddangos  yn  wŷch 
ger  bron  dynion,  nag  yn  gymmeradwy  a 
phrydferth  ger  bron  Duw.  Mae  yn  anhawdd 
gosod  rhëol  bennodawl  a  dieithriad  am 
ddillad  gweddus  ;  gan  fod  yr  hyn  fyddo  yn 
weddus  i  rai,  yn  anweddus  i  eraill,  yn  ol  y 
byddo  eu  sefyllfa :  ond  mae  yn  sicr  y  gaíl 
pawb,  o  bob  sefyllfa,  fod  yn  weddus,  heb  y 
pethau  gwychion  a  drudfawr  a  waherddir 
gan  yr  apoatol  yn  niwedd  yr  adnod  hon. 
Gwelwyd  esamplau  gwragedd  beilchion,  o 

dipyn  gwell  sefyllfa  nâ'r  cyffredin,  wedi  bod 
o  fawr  niwed  mewn  eglwysi  cyn  hyn  ;  gan 
eu  bod  yn  hudo  merchedos  gweini  tlodion  i 
geisio  eu  dynwared  hwy  mewn  gwisgiadau, 
yr  hyn  oedd  dra  anweddus  a  phechadurus 

hefyd.  Mae  yn  deilwng  iawn  i'r  rhyw 
fenywaidd  ystyried,  na  ddylent  ddîystyru  y 
rheol  uchod,  gan  ei  bod  wedi  ei  rhoddi  gan 

ddau  o'r  apostolion.     Gwel  1  Pedr.  3.  3. 

10  *  Ond  (yrhyn  sydd  yn  gweddu 
i  Äwragedd  a  fo  yn  proffesu  duwiol- 
deb)  l\  â  çweithredoedd  da. 

h  1  Pedr  3.  3-5.  2  Pedr  3.  II.  I  pen.  5.  6-10.  Diar. 
31  31.  Act.  9.  3G.  39.  E|>h.  2.  10.  Tit.  2.  14.  a  3.  8.  1  l'edr 
2.  12.  2  Pedr  1.  G— 8.   Dat.  2.  19. 

*  Ond  (yr  hyn  sydd  fwyaf  hardd  ac  an- 
rhydeddus  i  wragedd  crefyddol,  y  rhai  a 
wnant  brofFes  o  dduwioldeò,  a  pharch  goi 
uwch  pob  peth  i  bethau  byd  arall,)  t  eu  prif 

ofal  hwy  a  ddylai  fod,  i  ymdrwsio  â'r  add- 
urniadau  hyny  o  rasau,  arferion,  a  gweith- 
redoedd,  ag  ydynt  yn  dda  ynddynt  eu  hun- 
aiu,  yn  gyd-ffurfiol  a  chyfraith  sanctaidd 
Duw,  yn  werthfawr  yn  ei  olwg  ef,  ac  yn 

ddefnyddiol  agwasanaethgar  i  eraill.  Dyma't 
addurniadau  mwyaf  gweddns  i  wragedd 
yn  proífesu  duwioldeb,  y  rhai  a  ddylent 
ddirmygu  crychiad  a  phlethiad  gwallt,ychyd 
ig  o  dd.iear  felen,  careg,  neu  waith  y  pryf 
sidan  gwael.  Cwynai  Ioan  aur  enau  {Chry, 
ostom)  yn  ei  amser  ef,  fofl  y  benywaid  yn 
myned  i  dy  gweddi  yn  rhy  debyg  o  ran 

gwisgiad,  i  rai  yn  myned  i'r  ysgol  ddawnsio  : 
beth  a  ddywedai  efe  pe  gwelai  hwy  yn  yr 

oes  bresenol,  yn  enwedig  yn  rhai  o'n  trefydd mawrion  ì 

11  m*  Dysged  gwraig  mewn  dis- 
tawrwydd  f  gyd  â  phob  gostyngeidd- 
rwydd. 

mGen.3.  16.  Esth.  1.  20.  1  Cor.  11.  3.  a  14.  31,  35. 
Eph.  6.  22—24.  Col.  3.  13.  1  Pedr  3.  1,  b,  6. 

*  Yn  ol  y  gŵylder  gweddus  gyda  pha  un 
y  dylai  gwragedd  ymddangos  ac  ymddwyn 

mewn  cyfarfodydd  eglwysig,  bydded  idd- 
ynt  hwy  wrando  a  dysgu  mewn  addfwynder 
a  distawrwydd ;  t  ac  mewn  dyledns  ymos- 

tyngiad  i  uchafiaeth  eu  gwŷr,  a'r  gweinidog- 
ion  sydd  yn  eu  dysgu  hwy  yn  mhethau  Duw. 

Mae  yn  debyg  bod  eithriad  hefyd  i'r  rheol 
hon  y  pryd  hwnw  ;  yn  amgylchiad  y  gwrag- 
edd  a  îefarent  trwy  ysbryd  prophwydoliaeth 
yn  yr  eglwysi.     Gwel  ar  1  Cor.  14.  34,  35. 

12  *  Ond  nid  wyf  yn  cenhadu  i 
wraig  athrawiaethu,  f  nac  ymawdur- 
dodi  ar  y  gwr,  Jeithr  bod  mewndis- 
tawrwydd. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  mewn  un  modd  yn 
cenadu  i  wraig  athrawiaethu  yn  gyhoeddnsl 
yn  yr  eglwys  fel  pregethwr;  a  rhaid  deall 
mai  am  athrawiaethu  cyhoeddus  y  mae  efe 
yn  llefaru  yma,  nid  amaddysgu  plant,  gwas- 
anaeth-ddynion  a  chymmydogion  gartref; 

gall  y  gwragedd  wneyd  hyny  i'r  helaeth rwydd  a  fynont,  un  ai  eu  hunain  neu  gyda 
eu  gwýr ;  fel  y  gwnâi  mam  a  nain  Timotheus, 
ac  fel  y  gwnâi  Priscila  gyda  ei  gwr  Acwìla, 
Act.  18.  26.  +  Ni  chenadai  yr  apostol  chwaith 

i'r  wraig  mewn  un  modd,  nac  ar  un  cyfril 
yn  y  byd  ymawdurdodiar  y  gwr,  nac  inewc 
pethau  crefyddol  yn  yr  eglwys,  nac  mewc 
pethau  tymmorawlyn  y  teuíu  gartref.  t  Mỳa 

ai  efe  yn  mhob  gwedd  i'r  wraig  fod  mewr 
distawrwydd  ac  ymostyngiad  i'w  gwr  :  hyi 
oedd  ewyllys  Crist  yn  ddatguddiedig  i'i 
apostol;  hyn  ydoedd  deddf  gyntaf  natur;  a< 
fel  hyn  yr  ordeiniodd  Duw  yn  y  fàn  ar  ol  jl cwymp. 

13  *  Canys  n  Adda  a  luniwyd  yr 

gyntaf,  tyna  Efa. n  Geu.  1.  27.  a  2.  7,  18,  22.  1  Cor.  H.  8,  9. 

*  Cauys  Adda,  tad   cytfredin  holl  ddynoll 
ryw,  a  luniwyd,  ac  a  ddygwyd  i  fodoliaetl 
gan  y   Crëavvdwr    mawr,   o  flaen  ei   wrail 
Efa  ;    t  ac  yna,  wedi  hyny,  y   llnniwyd  al 

y  gwnaed   Efa,  o  un   o'i  asenau  ef ;   yr  hy  | 
a   ddengys    na    chrëwyd    y    gwr  er  mwy 
y  wraig,   eithr  y   wraig  er  mwyn   y   gwr 

(1  Corinth.    11.    9.)    ac"  o  ganlyniad  y  dyl;| hi   fod    mewn  darostyngiad    piîodol  iùdo  e 
Gwelir  y  gwrthwyneb  weithiau  ;  a  gwrthui 
ann-rituriol,   ac  annghristionogol  iawn  ydywl 
trefn   Duw  sydd   orau,  a  mwyaf  gweddus 
chysurus  i  bawb. 

14  *  Ac  nid  Adda  a  dwyllwyd 

°f  eithr  y  wraig,  wedi  ei  thwyllo,  loeá 

yn  y  camwedd. o  Gen.  3.  tî,  12.  2  Cor.  11.  3. 

*  Ac  am  y  distry  w  a  ddaeth  ar  ddynolry 
trwy  y  cwymp,  nid  Adda  a  dwyllwyd,  ac 
dynwyd  i  becbod,  trwy  gyfrwysdra  unic 
gyrchol  y  sarfí';  t  ond  Efa,ei  wraig  ef,  we 
ei  thwyllo  gan  y  gelyn  cyfrwys  hwnw,  j 

fu  eyntaf  o'r  ddan  i  fyned  i'r  camwedd 
dori  gorchymyn  a  deddf  Duw:  a  hi  a  fu 
offeryn  a  moddion  i  beri  i'w  gwr  wneyd 

un  peth;  yr  hyn  o'i  ystyried  yn  ddifrifo 
ddylai  ddarostwng  y  gwragcdd,  a  dysgu  i< 
ynt  nad  ymawdurdodont  ar  y  gwŷr,  ac 

ryfygont  ymyraeth  âg  athrawiaethu  yn  j 
hoeddus.  Gan  i'r  wraig  gael  ei  thwj 

pan  oedd  yn  ei'stàd  o  berffeithrwydd, 
hytrach  na'r  gwr,  rhaid  i  ni  feddwl  ei  bo< 
pryd  hwnw  yn  llestr   gwanaf,  ac  yn  ìs  rj 
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wr ;  ac  os  felly  y  pryd  hwnw,  pa  faiut  mwy 
elly  yn  awr?  a  pha  n»òr  afresymol  yn  awr 
1  w  i'r  wraig  ymawdurdodi  a  bîaenori  ar  ei 
vvr. 

15p*Etto  cadwedig  fydd  wrth 
ddwyn  plant,  fos  arhosant  hwy 
mewn  ffydd,  a  chariad,  a  sancteidd- 

[wydd,  ynghyd  â  *sobrwydd. , p  Geu.  3.  15.  Es.  7.  14.  a  9.  6.  Jer.  31.  22.  Mat.  1.  21 
-25.      Luc   2.  7,  10,  11.      GaUr.  4.  4,  5.  q  Gen.   3.  18. 
Gwel  ar    pen.    1.    5.  «  Gwel    ar    adn.    9.— Tit.   2.    12. 
Fedr  4   7.   . 

*  Rhoddodd  Duw  boenau  a  gwewyr  ar 
wagedd  wrth  ddwyn  plant,  fel  nod  arbenig 

'i  anfoddlonrwydd  am  drosedd  y  wraig 
;yntaf;  ac  i  adgofio  ei  merched  hi  o  hyny 

u  mhob  oes  o'r  byd :  eto  gallai  y  rhai  a 
•roffesent  efengyl  Crist  gynameryd  cysur, 

rwy  obeithio  cael  eu  cynnal  a'u  cadw  yn  a 
hrwy  yr  amgylchiad  poenus  a  pheryglus 

wnw,  i'e,  a  chael  lles  hefyd  oddi  wrth  eu 
oll  ddyoddefiadau  a'u  poenau;  o  leiaf  gall- 
nt  fod  yn  sicr  nad  oedd  dim  melltith  na  dig- 
faiut  ynddo;  t  os  arosent  hwy  yn  ddiysgog 

n  y  ffydd,  ac  niewn  cariad  atGrist  a'i  bobl, 
;yda  sancteiddrwydd,  purdeb,  gwylderduw- 
ol,  a  sobrwydd.  Tybia  rhai  mai  meddwl  yr 
tpostol  oedd,  mai  megys  y  daeth  pechod 

'r  byd  drwy  y  wraig,  o'r  hyn  y  deilliodd 
ioII  boenau  a  gwewyr  esgor;  feily  hefyd 

irwy  y  poenau  hyn,  y  daeth  Un  i'r  byd  wedi 
ú  eni  o  wraig,  trwy  feichíogiad  gwyrthiol, 

f  heb  adnabod  gwr,  trwy  yr  hwn  y  cedwir 
Ipawb  a  gredo  ynddo  ac  a  aroso  yn  y  ffydd : 
dywedir  fod  y  dehongliad  uchod  yn  hen 
|iawn,  ac  y  goddef  y  geiriau  gwreiddiol  eu 
Idehongli  felly  yn  esmwyth  iawn.  Tybir  yn 
gyffredin  i  Efa  ei  hun  gael  ei  chadw,  wrlh 
,neu  trwy  ddwyn  plant,  sef  trwy  Un  a  hau- 
odd  o  honi  hi;  er  i  boen  a  gwewyr  esgor 
,gael  ei  osod  arni  hi,  fel  cosp  arbenig  am  ei 
Iberchyll  drosedd  ;  ac  fel  hyn  tröwyd  ei  thrist- 

|Wch  hi  yn  llawenydd,  a'i  melltith  yn  fendith 
|iddi.  Yr  un  modd  ei  merched  hi  hefyd,  er 
leu  bod  yn  gyd-gyfranog  â  hi  yn  y  ddedfryd 
o  ddwyn  plant  trwy  boen/  hwy  a  gânt  gyd- 
igyfranogi  â  hi  hefyd  yn  yr  un  iachawdwr- 

jiaetb,  bendith  a  gorí'oledd,  trwy  yr  Had  a-dd- 
iawedig ;  os  dilynant  ei  hesampl  hi  o  ffydd, 
|ufudd-dod,  cariad, sancteiddrwydd, yn  nghyd 
p  sobrwydd.  Er  nad  yw  pob  gwraig  dduw- 
iiol  yn  cael  ei  chadw  o  ran  ei  bywyd  natnr- 
jiol  wrth  ddwyn  plant ;  eto  mae  y  geiriau  yn 
Hangos  y  gall  gwragedd  dawiol  orchymyn  eu 
hunain  i  Dduw  yn  hyderus,  yn  yr  amgylch- 
iad  cyfyng  a  pheryglus  hwnw  o  wasgfa  nat- 
pr,  gydagymgadwmewn  ffydd,cariad,sanct- 
jeiddrwydd,  sobrwydd  diwair,  ac  yn  rheolau 
roanol  cymmedrolder  yn  mhob  peth. 

PEN.  III. 

i     Cynheddfau  esgobion,  a  diaconiaid,  &c. 

j  VXW1R  ayw  y  gair,  f  Od  yw  neb 
ynchwennych  6swydd  cesgob,  %  gwaith 
'da  y  mae  yn  ei  d  chwennych. 

.  «  pen.  1.  15.  a  4.  9.  2  Tim.2.  11.  fit.  3.  8.  b  adn.  2 
:~7-  *ot.  1.20.  Phil.  I.  I.  Tit.  1.  7.  1  Pedr2.  25.  e  Act. 
™-  28.  Heb.  12.  15.  I   Pedr  4.  15.    a  5.  2.         d  Diar.   11.  30. 

-^uiV5  l0,  Rhuf' u' 13,  Eph' 4  ,2-  l  Tbe*' 5<  14,  Ia"° 
Yma  mae  yr  apostol  yn  myned  rhagddo  i 

roddi  rhai  cyfarwyddiadau  eraill  i'w  fab  Ti- 
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mothëus,  pa  fodd  i  gytlawni  eiddyledswyddau 
fel  efengylwr  yn  eglwys  Dduw.  *  Gwir  yw 
y  gair  mae  yn  myned  i'w  ddywedyd,  nis  gall 
neb  ei  wrth-ddadleu,  ac  ni  ddylai  neb  ei  am- 
man ;  ond  dylai  pawb  y  perthyna  iddynt  ei 
gydnabod  yn  wir,  a  sylwi  arno  fel  gwirion- 
edd  o  bwys  mawr.  fOd  oes  yr  un  gwir  grist- 
ion,  yr  hwn  sydd  yn  meddu  cymhwysderau, 
gyda  golwg  ar  ogoniant  Duw  a  lles  eneidiau 
dynion,  yn  chwennych  swydd  esgob,  bugail, 

neu  arolygwr  ar  braidd  Duw,  i'w  bugeilio, 
eu  llywodraethu,  a'u  porthi  yn  ysbrydol ; 
X  gwaith  da  y  mae  yn  ei  chwennych:  gwaith 
mawr,  llafurus,  a  gwasanaeth  o  bwys,  def- 
nyddioldeb  ac  anrhydedd  mawr  iawn.  Dan- 
goswyd  o'r  blaen,  mai  yr  un  swydd  yw  esgob 
âg  henuriad  yn  y  Testament  Newydd.  Gwel 
ar  Act.  20.  17,  28. 

2  *  Rhaid  gan  hynny  i  e  esgob  fod 
yn  /ddíargyhoedd,  s  \  yn  wr  un  wraig, 
h  X  Yn  wyliadwrus,  ||  yn  sobr,  §  yn 
weddaidd,  *  *  yn  Uettygar,  Ä  f  yn athrawaidd ; 

e  Tit.  1.6— 9.  /adn.  10.  Luc  1.  6.  Phil.  2.  15. 
f>  pen.  4.  3.  a  5.  9.  Heb.  13.  4.  h  Es.  56.  10.  1  Pedr  4. 

'7.  a  5.  8.  *  Rhuf.  12.  13.  Tit.  1.  8.  Heb.  13.  22.  1  Pedr 4.  9.        «2  Tim.  2.  24. 

Er  cyfarwyddyd  ì  Timothëus,  i'r  rhai  a 
chwennychent  y  swydd,  ac  i'r  eglwysi  yn 
gyffredin,  mae  yr  apostol  yma  ac  yn  yr  ad- 
nodau  a  ganlynant,  yn  dangos  pa  fath  a  ddy- 

lai  esgob  fod.  *  Rhaid  ei  fod  yn  dd'iargy- hoedd  yn  ei  fuchedd ;  o  rodiad  gweddus  a 
dîachwyn  arno  yu  mhob  màn  ac  yn  mhob 
peth  ;  wedi  Uwyr  ymwrthod  â  phob  pechod- 
au  ac  arferion  gwarthus,  o  leiaf  er  pan  y 

daeth  i  broffesu  yr  efengyl.  t"  Yn  wr  un 
wraig  ;"  nid  y w  y  geiriau  hyn  yn  ei  rwymo 
i  bri'odi,  nac  yn  ei  wahardd  i  bri'odi  yr  ail waith,  wedi  marw  ei  wraig  gyntaf ;  ond  yn 
ei  rwymo  na  byddo  ganddo  ond  un  wraig  ar 
unwaith  ;  na  byddai  yu  euog  o  amlwreig- 
iaeth  fel  llawer  o'r  paganiaid,  ac  na  byddai 
iddo  y*gar  a'i  wraig  heb  achos,  er  mwyn 
pri'odi  rhywun  arall  wrth  ei  fiys  cnawdol. 
Bu  rhai  mòr  ffol  a  thybied  oddi  ar  y  geiriau 

hyn,  na  ddylai  neb  fyned  i'r  weinidogaeth 
nes  eu  pr'íodi,  nac  aros  ynddi  ar  ol  marw  eu 
gwragedd.  i  Dylai  esgob  befyd  fod  yn  dra 
gwyliadwrus  a  diwyd  yn  ei  waith,  ac  yn  er- 
byn  satan,  ei  offerynau,  a'i  demtasiynau : 
yn  wyliadwrus  ar  ei  ysbryd  ei  hun,  ei  eir- 
iau,ei  weithredoedd,a  thros  yreneidiau  aym- 
ddiriedwyd  i'w  ofal  ef.  ||  Dylai  fod  yn  sobr  ; 
yn  dra  chymmedrol  yn  ei  arferiad  o  fwydydd 

a  di'odydd,  yn  ei  dymherau,  ei  nwydau,  a'i 
bleserau  cyfteithlawn:  nid  sobr  mewn  cyf- 
erbyniad  í  feddw  yn  gymmaint  a  feddylir, 
ond  sobr  mewn  cyferbyniad  i  bob  ysgafn- 
der,  gwylltineb,  a  gwammalrwydd.  §Dylai 
fod  yn  weddaidd  j  Ckosmion,J  yn  drefnus  ac 
yn  hardd  yn  mhob  peth  ;  yn  garuaidd,  yn 
addfwyn,  yn  ddoeth,  ac  yn  hyserch  ac  en- 
nillgar  yn  ei  holl  ymddygiad  cyffredin  tuag 
at  bob  dyn.  *  D>lai  hefyd  fod  yu  lletygar  j 

Cphiloxencn)  yn  gyfaill  di'eithriaid  ;  yn  enw- edig  cristionogiou  tlodion  a  fyddai  y  pryd 
hwnw  yn  gorfod  ttoi  rhag  eu  herlidwyr,  a 
gweinidogion  yrefengyl  a  fyddai  yn  ymdaith 
o  le  i  îe,  yn  ngh>d  a  phobl  dlodion  yn  gy- 
ffredinol:  yn  fỳr,  dylai  esgob  fod  yn  ddyn 
rhwydd  galon,  ò  ysbryd  hael  a  cliymmwyn- 
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asgar  i  bawb  yn  ol  ei  allu,  a  hyny  yn  siriol 
ac  heb  rwgnach.  Os  oedd  hyn  yn  ddyled- 
swydd  ar  esgobion  tlodion  y  pryd  hwnw,  pa 
faint  mwy  ar  rai  sydd  yn  derbyneu  miloedd 

y n  y  íìwyddyn  yn  ein  gwlad  a'n  dyddiau  ni  ì 
t  Uwchlaw  pobpeth  dylai  esgob  fod  yn 
athrawaidd ;  yn  gyflawn  o  wybodaeth  a 

phrofiad  o'r  athrawiaeth  ei  hnnan,  yn  byw 
yn  ol  yr  athrawiaeth,  yn  fedrus  i  egluro  ei 
feddyliau  yn  rhydd  ac  yn  oleu  er  addysgu 
rhai  eraill,  ac  er  dàl  ac  amddiffyn  gwirion- 
eddau  yr  efengyl;  ac  hefyd  i  fod  yn  barod, 
yn  awyddus,  ac  ynchwannog  í  wneyd  hyny, 
ar  bob  cytìe  a  allo  gael,  yn  bersonol,  yn 
deuluaidd,ac  yn  gyhoeddus.  Pa  fodd  bynag 

y  deallom  y  gair  "esgob,"  efe  addylaibreg- 
ethu  ac  addysgu,  a  hyny  yn  aml  ac  yn 

ewyllysgar;  ac  nid  cymmeryd  yr  enw  a'r 
gyflog,  beb  braidd  byth  wueyd  dim  o'r 
gwaith. 

3  *  Nid  l  yn  win-gar,  m  +  nid  yn 
darawydd,  n%  nid  yn  °budr-elwa; 
''ll  eithr  yn  dirion,  ?yn  anymladdgar, 
r  §  yn  ddiarian-gar ; l  Lef.  10.  9.  Es.  5.  II,  12.  a  28.  1,  7.  a  56.  12.  Ezeo. 
44.21.  Mica2.  11.  Mat.  24.  45— 51.  Luc  12.  42— 46.  a2l. 
34—36.  Eph.  5.  18.  Tit.  I.  7.  a  2.  3.  m  2  Tim.  2.  24,  25. 
Tit.  1.  7.  «  Diar.  1-  19.     a  15.  27.    Es.  56.  II.     Jud.  11. 

o  adn.  8.  1  Sam.  8.  3.  Tit.  1.  7,  11.  1  Pedr  5.  2.  p  pen. 
6.  11.  Preg.  7.  8.  1  Thes.  5.  14.  2  Tim.  2.  24.  Dat.  1.  9. 
q  Tit.  3.  2  lago  4.  1.  r  1  Sam.  2.  15—17.  2  Bren.  5.  20 
—27.  Jer.  6.  13.  a  3.  10.  Mica  3.  5,  11.  Mal.î.  10.  Mat.  21. 
13.  Ioan  10.  12,  13.  a  12.  5,  6.  Act.  8.  18-21.  a  20.  33. 
Rhuf.  16.  18.  2  Pedr  2.  3,  14,  15.  Dat  18.  11—13. 

*  Y  neb  a  chwennycho  swydd  esgob,  dylai 
fod  yn  rhydd  oddi  wrth  bob  gradd  o  anghym- 
medroldeb,  yn  yr  arferiad  o  win,  dYodydd 
cryfion,  a  gwirodydd  poethion  meddwawl; 
yr  ymarferiad  â  pha  rai  a  fyddai  yn  warth 
iddo  ef,  ac  yn  ei  fawr  anaddasu  i  ddyled- 
swyddau  pwysig  ei  sefyllfa.  Mae  y  gair 
(paroinon)  yn  arWyddo  diotwr  cytfredin, 
un  chwannog  i  ddíota,  pa  un  bynag  a  yfo 
efeifeddwdod  hollawl  neu  beidio.  f  Dylai 
esgob  hefyd  fedru  meistroli  ei  dymherau ; 
heb  fod  yn  chwannog  ar  unrhyw  achlysur  o 
gyffrôad,  i  ddangos  poethderei  nwydau  trwy 

daro  y  neb  a'i  tramgwyddo,  fel  yr  arferai 
dynion  bydol  poethion.  Nid  yn  unig  dylai 
wylied  rhag  hyn  ar  ben  y  ffair,  yn  y  farch- 
nad,  ac  yn  ei  ymdriniaethau  bydol,  ac  â 
dynion  bydol,  ond  hefyd  yn  yr  eglwys  ;  dylai 
fod  yn  fwy  parod  i  faddau  ac  ymgeleddu,  na 
tharo  ei  frodyr  â  geiriau  chwerwon  a  digof- 
us,  er  cael  ei  flino  ganddynt :  da  i  rai  blaen- 
oriaid  eglwysig  ddàl  ar  hyn.  \  Ni  ddylai 
esgob  fod  yn  chwannog  i  fudr-elwa  ;  yr  hyn 
a'i  harwain  ef  i  gam-ddefnyddio  ei  swydd 
a'i  weinidogaeth  er  mwyn  elw  budr;  neu  i 
ddwyn  yn  mlaen  ryw  orchwylion  gyda  ei 
weinidogaeth,  mewn  modd  gwaradwyddus, 
er  mwyn  elw.  Dywed  Doddridye  nad  yw 
y  gair  hwn,  (  aischrokerdê  )  budr-elwa,  braidd 
un  amser  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  y  Testa- 
ment  Newydd  am  unrhyw  elw,  ond  yr  elw 
hwnw  a  wnair  neu  a  ennillir  trwy  gybydd- 
dod  gweinidogion  cristionogol  ;  ac  yn  sicr 
nid  oes  awydd  am  clw  bydol  yn  ymddangos 
yn  fwy  dîanrhydeddus  a  brwnt  yn  neb,  nac 

mewn  dynion  o'r  alwedigaeth  ardderchog 
hòno.  ||  Ond  yn  groes  i'r  pethau  anweddus 
uchod,  rhaid  i  esgob  fod  o  dymher  ac  ysbryd 
llariaidd,  tirion,  a  digyffro;  yn  heddychol, 
maddeugar,  a  thawel ;  heb  fod  yn  ymladd- 
gar,  yn  ddadleugar,  ac  yn  derfysglyd,  mewn 
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un  amgylchiad,  yn  y  byd  nac  yn  yr  eglwyg. 
§  Rhaid  iddo  fod  yn  rhydd  oddi  wrth  arian- 
garwch ;  bod  heb  garu  pethau  y  byd  hwn, 
pa  mòr  gyfreithlawn  bynag  y  byddo  wedi 
dyfod  i  feddiant  o  honynt :  ac  yn  enwedig 
dylai  ochel  bod  yn  fwy  am  y  cnu  nac  am  y 
praidd,  a  cheisio  yr  eiddynt  hwy  yn  fwy 
na'u  Ues  hwy  eu  hunain. 

4  s  *  Yn  lly wodraethu  ei  dŷ  ei  hun 

yn  dda,  f  yn  dal  ei  blant  mewn  ufudd- 
dod, '  J  ynghyd  â  phob  onestrwydd  ; 8  adn.  12.  Gen.  IS.  19.  Josh.  24.  15.  Salm  101.  2-8. 
Act.  10.  2.  Tit.  1.  6.        t  Tit.  2.  2,  7.—  Phil.  4.  8. 

*  Dylai  yr  esgob,  neu  y  bugail  hefyd,  wy» 
bod  pa  fodd,  a  bod  yn  dra  gofalus,  i  lywodr- 
aethu  ei  dŷ  neu  ei  dylwyth  ei  hun,  mewn 
trefn  ddoeth,  rhëoîaidd,  a  chrefyddol  ;  gao 
gadw  awdurdod  addfwyn,  a  chadarn  ar  yr 
un  pryd,  ar  ei  holl  deulu  :  t  yn  enwedig  dyl-, 
ai  ddàl  ei  blant  mewn  ufudd-dod,  gan  eu 
llywodraethu  hwynt  gyda  phob  sobrwydd 
duwiol,  a'u  hattal  hwynt  rhag  pob  ysgafnder 
a  rhodres;  fel  y  byddo  eu  hymddangosiad, 

eu  hymddygiad,  a'u  dyfalwch  gydag  addoliad 
Duw,  ac  yn  mhob  lle  arall,  yn  anrhydedd 
iddo  ef,  ac  yn  esampl  i  eraill.  %  "  Yn  nghyd  I 
â  phob  gonestrwydd :"  gyda  phob  sobrwydd 
yn  ol  y  Saesoneg;  sobrwydd,  difrifwch,  a 
harddwch  parchus,  mae  yn  debyg  yw  ystyr 
y  gair  Groeu;  Semnotêtos. 

5  *  (Oblegid  u  oni  fedr  un  lywodr- 
aethu  ei  dŷ  ei  hun,  +pa  fodd  y  cym- 
mer  efe  ofal  dros  x  eglwys  Dduw?) 

«  1  Sam.  2.  29,  30.  a  3.  13.  *  adn.  15.  Act.  20.  96. 
Eph.  1.  22.  a5.  24,32. 

*  Oblegid  od  oes  gofal  teulu  ar  un,  yr  hwn 
sydd  hawddach  ei  lywodraethu,  ac  o  lai 

pwys  a  chanlyniad,  ac  nis  gŵyr  pa  fodd  i'w 
lywodraethu  w  yn  dda,"  feì  y  gweddai  ì  ar- 
glwydd  ar  ei  dŷ  ei  hun  ;  t  pa  fodd  y  gellir 
dysgwyl  yn  rhesymol,  y  bydd  gan  y  cyfryw 
un  ddiçon  o  ddoethineb,  gofal,  a  gwroldeb 
meddwl,  i  ofaluam,  a  llywodraethu  achosion 
mwy  anhawdd  a  phwysig  eglwys  y  Duw 
byw,  (adn.  15,)  yn  yrhon  rhaid  gwneyd  pob 
peth  yn  weddaidd  ac  mewn  trefn,  yn  holl- 
awl  yn  ol  gosodiad  a  threfn  yr  Arglwydd  ? 
Mae  gan  Confucius,  hen  athronydd  China, 
eiiiau  tebyg  iawn  i'r  rhai  uchod,  pan  mae 
yn  cyfarwyddo  breninoedd  i  ofalu  am  eu 
teuluoedd  :  "  Mae  yn  anmhosibl,"  ebai  efe, 
"  i'r  hwn  nas  gŵyr  pa  fodd  i  lywodraethu  a 
diwygio  ei  dŷ  ei  hnn,  aîlu  llywodraelhu  a 
diwygio  gwlad  o  ddynion."  , 

6  *  Nid  yn  newyddian  yn  y  ŷyàd. 

y  f  rhag  iddo  ymchwyddo,  z  %  a  syrthioj 
i  ddamnedigaeth  diafol. 

t^Deut.  8.  14.  a  17.  20.  2  Bren.  14.  10.  1  Cron.  2fi.  16. 
a32.  25.  Diar.  16.  18,  19.  a  18.  12.  a  29.  23.  E».  2.  12 
1  Cor.  4.  6—8.  a  S.  1.  2  Cor.  12.  7.  1  Pedr  5.  5.  *  Ei. 
14.  12—14.  Luc  10.  18.  2  Pedr  2.  4.  Jud.  6. 

*  Nid  cymhwys  iawn  yn  gyffredin  yw 
dewis  un  newydd  ei  ddychwelyd  at  grefydd,. 
i  waith  y  weinidogaeth ;  neu  un  anhyddysg 
ac  anmhrofiadol,  un  nad  oes  ganddo  ond 

gwybodaeth  arwynebol  o'r  natur  ddynol  acc 
bethau  Duw  :  t  rhag  i  fawredd  ei  sefyllfa 
neu  y  clod  a  roddir  iddo,  ei  cbwyddo  ef  ag 
uchel-fryd  a  balchder ;  %  ac  iddo  ef  fel  hyn) 

syrthio  yn  debyg  fel  y  syrthiodd  y  diafol,  í 

thàn  gondemniad  cyffelyb  i'r  eiddo  ynj30--, 

Mae  yn  amlwg  oddi  wrth  hyn,  mai  balchde. 
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.brydol  a  gorfynt  (ambition)  oedd  dechreu- 
Id  syrthiad  satan  :  rhyfygu  bod  yn  gydradd 
I  Duw,  meddrhai;   tòri  rhyw  gyfraith  ben- 
odawl,  medd  eraill,  a  berthynai  i'r  modd  y 
ìỳnai  Duw  gael  ei  addoìi,  neu  a  berthynai 
drefn,    graddau,  a  sefyllfâoedd    y  lluoedd 
gelaidd;  gwrthod  llywodraeth   Mab    Duw 

n  y  natur  ddynol,  medd  eraill,  pan   ddat- 
nddiwyd    y  bydrìai  efe  yn  Ben  angelion  yn 

In'stal  a  dynion,  yn  y  natur  hòno.     Y  peth 
laf  oedd   tyb   Milton  yn   ei  Goll   Gwynfa; 
wel  Caniad.  5  :  ond!   er  bod  yn    sicr    mai 
alchder  oedd  y   bai,  nis  gallwn  wybod  yn 
ct  beth  oedd  yr  achlýsur  pennodol  o  ddan- 
38  y  balchder  hwnw,ac  nid  y  w  yr  ymofyniad 
leẃn  utt  modd  yn  angenrheidiol,  os  nadyw 

rhyfyg. 

7  *  Ac  y  mae  yn  rhaid  iddo  ef  hefyd 
el a  tystiolaeth  dda  gan  y  ô.rhai  oddi 
lan ;  c  f  rhag  iddo  syrthio  i  warad- 
ýdd,  d  X  ac  i  fagî  diafol. 
a  pen.  5.  24,  25.  1  Sam.  2.  24.  Act.  6.  3.  a  10.  22.  a  22. 

.   3  Ioan  12.  b  1  Cor.  5    12.    Col.  4.  5.    1  Thes.  4*.  12. 
len.  5.  14.  1  Cor.  10.  32.  2  Cor.  6.  3.  a  8.  21.  I  Tbes.  5. 

.    Tit.  2.  5,  8.    1  Pedr  4.  14—16.  d  pen.  6.  9.     2  Tim. 
26. 

*  Rhaid  i'r  person  a  ddewiser  i'r  swydd 
uchel  a  sanctaidd  hon  hefyd  gael  gair  da, 
iw  a  chymineriad  difai  a  diachwyn  arno, 
n  y  rbai  oddi  allan,  yn  mhlith  ei  gym- 
ydogion  annychweledig ;  t  rhag  irìdo  ef 
rthio  i  waradwydd,  colii  ei  barch,  dîan- 

ydeddu  yr  efengyl,  '{  a  chael  ei  faglu  gan 
j.tan  i'r  ymarferiad  o'i  ddrygau  gynt,  a.'i 
jíyrysu  gan  y  byd  a  chan  bechod.  Hawrìd 

1!  gallsatan  impio  llawer  temtasiwn  beryglus 

j"  yr  eaw  a'r  gair  drwg  a  allai  fod  i  ddyn 
i/n  ei  fyned  i'r  weinidogaeth,  neu  yn 
Uenor  eglwysig;  un  ai  trwy  geisio  ei  hudo 
'yflawni  ei  hen  bechodau,  neu  wànâu  ei 
iddwl  ef  mewn  ymdrechiadau  o  drìefnydd- 
Ideb,  trwy  ofn  y  bydd  cof  ara  ei  lien  afre- 
iaeth  ef  yn  gwneyd  yr  ymdrechiada»  hyny 
jt  aneífeithiol :  nid  oes  grym  digonol  mewn 
jgob  i  drin  dynion  rìrwg-fuchedrìol,  os 
dd  y  gair  ei  fod  ef  ei  hun  yn  ddrwg- 

icheddöl  cyn  ei  fyued  i'r  swydrì,  er  nad  yw 
jlly  yn  awr.  Meddyliau  teilwng  o  \-styr- 
jeth  pawb  a  chwennychant  y  swydd,  yn 
jiwedig  rhai  a  fuont  unwaith  yndra  dídreín. 

I  8  *  Rhaid  i7x  ed'íaconiaid  yr  un 
,Linud  fffod  yn  onest;  z%  nid  yn 
jiau-eirioo;,  h  \\  nid  yn  ymrôi  i  ẁin 
,wer,  §  nid  yn  budr-elwa; 
I  «  Act.  6.  3-6.  PLil.  1.  1.  /Gwel  «r  r.  adn.  4. 

i-'aloi  5.  9.  a  12.  2.  *  50.  19.  a  5«.  2.  Rhufc  3.  13.  íago !l0.        h  Gwel  ar  adn.  3. 

*  Di'aconiaid  a  drefnwyd  yn  benaf  i  ddos- 
^rtbu  elusenau  yr  eglwys,  ac  i  drin  ei 
chosion  amgylchiadol  a  thyrnmorawl  hi  : 
p  byddent  yn   pregethu  yn  achlysurol,  neu 
addysgn  yn  ddirgel,  oeu  yn  ddarlienwyr 

:2wn  cyfarfodydd  cyhoeddus  ;  a  dewisid 
jgeiliaidacefengylwyryn  amlo'u  plith  hwy. 
•vel  ar  Act.  6.  1—8 ;  a  8.  5—40.  Er  bod 
iconiaeth  yn  swydd  wahanol  i  esgobiaeth, 
j  yn  îs  na  hi,  etu  mae  amryw  o'run  rhin- 
(Ulau  yn  ofynol  yn  y  dîaconiaid  ä'r  es- 

■  bion  ;  f  «  'rhaid  i'r'  idìacòhiàid,  fod  yn 
est,"  gan  mai 'yrr  eu  dwylohwy  mae  arian 
I  eçlwys  at  achos  y  tlodíon,  cynnal  y 
I  inidogaeth,   a    phob    achosion    eglwysig : 

ond  sobr,  difrifol,  ystyriol,  a  phwyllog, 
efallai,  yw  ystyr  y  gair  gwreiddiol,  fel  y 
nodwyd  dàn  adn.  4,  yr  un  gair  sydd  yn  y 
ddau  le.  X  Dylent  fod  yn  eirwir,  a  chyson 
yn  eu  dywediadau ;  nid  yn  ddau-eiriog,  yn 
dywedyd  un  peth  yn  ngŵydd  dynion,  a 
pheth  arall  yn  eu  cefnau  ;  nid  yn  gwen- 
ieithio,  jn  enllibio,  yn  twyllo,  ac  yn  croes- 
eirio,  mewn  unrhyw  gymdeithas,  nac  ar 
unrhyw  achlysur.  ||  Gwel  ar  adn.  3.  §  Ni 
ddylent  fod  yn  chwannog  i  fudr-elw  ;  yr 
hyn  a  allai  eu  temtio  hwy  fel  Judas,  i  ladrata 
yr  arian  a  ymddiriedid  iddynt,  neu  eu  han- 
addasu  hwynt  i  fod  yn  haeìionus  a  diduedd 

yn  eu  cyfraniadau  i'r  tlodion  anghenus. 
9  *  Yn  l  dala  h  dirgelwch  y  ífydd 

fmewn  cydwybod  bur. 
t  Gwel  ar  pen.  1.  5,  19.        k  adn.  16.  2  Ioan  9,  10. 

*  Am  eu  cymrneriad  crefyddol  hwynt, 
dylent  fod  yn  iath  yn  y  fifydd,  yn  glŷnu  yn 
ddiysgog  wrth,  ac  yn  parâu  yn  gadarn  yn, 
athrawiaeth  bur  a  digymmysg  yr  efengyl ; 

yr  hon  yn  wir  sy  ddirgelwch  i'r  byd  cnawdol 
ac  anghrediníol,  ac  uwchlaw  amgyffred  hyd 
yn  nod  y  rhai  a  oleuwyd  eu  hunain.  t  Rhaid 

i'r  diaconiaid  yn  gystal  a'r  esgobion,  ddal  y 
pethau  hyn  yn  gadarnyneu  cred  a'u  proffes, 
gyda  phob  diragrithrwydd  calon  wedi  ei 
phuro  trwy  ffydd,  a  chydwybod  wedi  ei 

glanâu  a'i  phuro  â  gwaed  Crist ;  a'u  dàl 
hefyd  yn  eu  hymarweddiad  uniawn,  cyson, 
a  gwir  gydwybodol,  fel  y  gallont  drwy  hyny 
arddangos  harddwch  crefydd  i  eraill. 

10  *  A  *phrofer  y  rhai  hynny  hef- 
yd  yn  gyntaf ;  m  f  yna  gwasanaethant 
swydd  diaconiaid, n  o.s  byddant  dd'iar- 

gyhoedd. 
/adn.  6.  pen.  5.  22.  I  loan  4.  1.  m  adn.  13.  Act.  6. 

1,  2.        «  adu.  2.  I  Cor.  í.  8.  Col.  1.  22.  Tit.  1.  6,  7. 

*  Ac  méwn  trefn  i  ddewis  y  rhai  hyn  i'w 
swydd,  yn  gystal  â'r  esgobion,  neu  wçinid- 
ogiou  y  gair,  yr  oedd  yn  angenrheidiol  eu 
profì  hwy  yn  gyntnf,  a'u  cymmeradwyo,  o 
ran  eu  hymarweddiad  moesol  a  chrefyddol; 

t  ac  yna,  os  caid  hwy  ýn  ddi'argyhoedd,  o 
ran  dim  pechodau  nodedig,  neu  unrhyw 
ddiffyg  neillduol  yn  y  cymhwysderau  uchod 
a  enwyd;  gosoder  hwy  yn  y  swydd,  ac  ym- 
ddirieder  holl  achosion  diaconiaeth  yn  ei 
holí  ranau  iddynt  hwy.  Yr  oeddynt  i  gael 
eu  profi  yn  ddiau  trwy  eu  holi,ymddiddan  â 
hwy,  a  thrwy  hir  a  manol  sylw  yr  eglwys  ar 
eu  holl  ymarweddiad  hwynt. 

11  *  Y  mae  yn  rhaid  °î'w;gwra^- 
edd  yr  unmodd^/bí/ynonest,  ^fnid 
yn  enlübaidd, r  \  yn  sobr,  *  yn  j|  ífydd- 
lawn  ym  mhob  peth. 

o  Lef.  21.  7,  13—15.  Ez«c.  44.  22.  Luc  I.  5,  6.  pGwe! 
ar  t.  adn.  4.  q  Salm  15.  3.  a  50.  20.  a  101.  5.  Diar.  10. 
18.  a  25.  23.  Jer.  9.  4.— IMat.  4.  1.  lean  6  70.  2  Tim.  3  3. 
Tit.  2.  3.      Dat.  12.  9,  10.  r  aôn.  2.       1  Thes    5.  6-8  — 
2  Tim.  4.  5.    Tit.  3.  2.-1  Pedr  5.  8.  s  Gwel  ar    ven.  1. 12.— a  6.  2. 

*  Os  bydd  y  di'aconiaid  yn  wy-r  pri'orì, 
rhairì  i'w  gwragerìd  hefyd  (a  llawer  mwy 
gwragedd  gweinidogion  y  gair,)  forì  yn 
onest,  neu*  o  ymrìcìygiarì  dwys  a  difiifoi, 
(Gwel  ar  adn.  4)  nid  yn  duerìdol  i  ysgafn- 
rìer,  gwagerìrì,  ac  afradlonedd  y  byd  :  t"nid 
yn  enllibair'd/'  neu  yn  chwannog  i  daenu 
chwedtau  drwga  gaugyhuddiadau  am  ac  yn 
erbyn    eu    cymmydogion,  yr   hyn  yw   gwir 
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ysbryd  y  diafol  ei  hunan ;  a  llawer  l!ai  y 
dylent  ddywedyd  drwg  am  y  tlodion;  i  beri 
i'w  gwýr,  y  di^couiaid  fod  yn  rhagfarnllyd 
yn  eu  herbyn  ac  yn  galed  wrlhynt.  j  Dylai 
gwragedd  y  díaconiaid  fod  yn  sobr  (nêphal- 
eous)  mewn  corph  a  meddwl,  yn  wyliadwrus 
ar  eu  tafodau  a'u  tymherau,  yn  gymmedrol 
mewn  gwisgo,  bwyta  ac  yfed ;  ||  a  dylent 
fod  yn  ffyddlawn  yn  mhob  peth,  yn  ííydd- 
Iawn  i'w  gwŷr  prîod,  yn  ffyddlawn  yn  eu 
gofal  a'u  dyledswyddau  teuluaidd,  yn  ffydd- 
lawn  yn  hollddyledswyddau  crefydd  a  modd- 

ion  gras,  yn  ffyddlawn  i'w  brodyr  a'u  chwi- 
orydd  eglwysig,  ac  yn  ffyddlawn  yn  nhrysor- 
au  vr  eglwys  dan  ofal  eu  gwŷr.  Nid  yn 
enlíibaidd  :  nid  yn  ddiaflaidd,  yw  ystyr  y 
geiriau  me  diabolous,  a  cheisiwyd  dwyn 
hyny  i  mewn  yn  y  sylwad  uchod.  Gwrag^ 
edd  blaenoriaid  eglwysig,  ag  oeddynt  groes 

i'r  dysgrifiad  uchod,  (a  bu  llawer  o'r  cyfryw, 
ysywaeth,)  a  fuont  o  niwed  mawr  mewn 
eglwysi  cyn  hyn  ;  a  pha  mòr  gymhwys  bynag 
oedd  y  gwŷr  eu  hunain  i  flaenori,  yr  oedd  y 
gwragedd  yu  eu  hanghymhwyso  yn  fawr 
iawn,  a  phrin  iawn  y  dylasent  gael  eu  dewis 
i'r  swydd  o  herwydd  hyny  :  dylid  cadw 
golwg  ar  holl  gyfarwyddyd  yr  apostol  yn  y 
peth  hyn  fel  yn  mhob  peth  arall ;  heb  hyny 
ni  lwyddwn. 

12  *  Byddedy  diaconiaid  'yn  wŷr 
un  wraig,  t  yn  Hywodraethu  eu  plant 
a'u  tai  eu  hunain  yn  dda. t  Gwel  ar  adn.  2,  4,  5. 

*  Gallai  fod  rhai  yn  yr  eglwys  wedi  cym- 
meryd  mwy  nac  un  wraigcyn  eu  dychwelyd 
o  baganiaeth,  neu  wedi  ysgar  yn  ddîachos 
âg  un  er  mwyn  cymmeryd  un  arall ;  -nid 
oedd  yn  addas  dewis  neb  o'r  cyfryw  i  swydd 
diaconiaeth  mwy  nac  i  swydd  esgob  neu 
weinidog.  t  Dylai  y  djaconiaid  hefyd  i$xv- 
odraethu  eu  plant  a'u  teuluoedd  yn  dda 
fel  yr  esgobion.     Gwel  ar  adn.  2,  4,  5. 

1 3  *  Canys  y  u  rhai  a  wasanaethant 
swydd  diaconiaid  yn  dda,  f  ydynt  yn 

ynnìll  iddyut  eu  hunain  *radd  dda, 
y  %  a  hyfder  mawryn  y  fîydd  sr/dd  yng. 
'Nghrist  lesu. 

u  Hat.  35.  21.  Lno  16.  10-12.  a  19.  17.  x  Act.  21 

35.        j/Act.  6.5,  8,  15.  a  7.  I,  &c.  Phü.  1.  14.1  Th«s.2.2. 

*  Ẃrth  ymarfer  â  llywodraethu  eu  plant 
a'u  tai  eu  hunain  yn  dda,  hwy  a  ddysgent 

lawer  pa  fodd  i  wasanaetlin  swydd  di'acon- 
iaid,  a  llywodraethu  achos'ion  eglwys  Dduw, yn  dda  ;  oblegid  egtoys  mewn  cylch  bychan 
yw  teulu  pob  dyn  crefyddol,  ac  mae  llawer 
o'r  un  dyledswyddsu  ag  sydd  i'w  cyflawni 
yn  yr  eglwys,  i'w  cyflawni  hefyd  yn  y  teulu. 
t  Ác  wrth  wasanatthu  ^wydd  di'  tconiaid  yn 
dda,  yr  oeddynt  yn  enniü-  iddynt  eu  hunain 
radd  dda,  sef  anrhyderìd  a  pharch  mawr  ýn 
nghyfrif  yr  eglwys;  ac  efallai  o  hyn  yn  cael 
eu  derchafu,  i  sefyllfa  uwch,sef  i  fod  yn  breg- 
ethwyr  cyhoeddus  ac  yn  efenL'ylwyr.  Gwel 
ar  adn.  8.  Tybia  dau  o'n  Hawdwyr  mai  y 
peth  olaf  a  enwyd  a  feddyîiai  yr  apostol  y 

radd  drfa,  ond  tybia  y  ddau  eraill  i'r  gwrth 
wyneb,  mai  anrhydedd  a  pharch  yn  unig  a 
feddyliai.  Grîs,  nen  eisteddfa,  wedi  eí 

derchafa  ychydig  yn  uwch  na'r  Ilawr,  medd 
ant,  yw  ystyr  y  gair  bathmos,  a  gyfieithir 

~ÌÖ32^ 

yma  gradd ;  a  byddai    meinciau   felly,   wedi 
eu  derchafu  goruweh  eu  gilydd,yn  syn;igof»au 
yr  Iuddewon,  i  ddynion  eistedd   arnynt  yn 
ol  eu    graddau  o  fawredd  a   pharch:  tybia 
rhai   fod   cyfeiriad    at  hyny  gan   yr   .ipostol 

yma.     iBeth  bynag  oedd  meddwl  y   «'  radd 
dda"  uchod,  yr  oedd  diaconiaid  da  a   ífydd- 
lawn,  trwy  weinyddiad  eu  swydd  yn  ennill 
hyfder   mawr  yn   y   ffydd   yn    Nghrist :    yr 

oeddynt  lawer  yn  mhlith  y  tlodion  a'r  cleif- 
ion,  a'r  rhai   mewn  carcharau  o  herwydd  yr 
efengyl,  yn  eu  cynghori  ac  yn  eu  dyddanu; 
ac  wrth  fynych  yniarfer  a   hyn,  yn  ngliyd  â 
chydwybod  dawel  eu  hunain,  a  chyimnerad- 

wyaeth  eu  brodyr  o'u  ffyddlondeb  ;  yr  oedü-jí 
ynt  yn   cynnyddu  yn   yr  hyfdra  sanctaiddH 
uchod,  ac  yn  cynnyddu  hefyd  raewn  dawnall 
pharodrwydd  i  lefaru  yn  fwy  cyhoeddus  amj|( 
y  ffydd  yn  Nghrist  Iesu. 

14  *  Y  pethau  hyn  yrydwyfyneull 
hysgrifenu  attat,  2  \  gan  obeithio  dyfod||j 
attat  ar  fyrder. 

*  pen.  4.  13.  1  Cor.  11.  31.  a  16.  5—7.  2  Cor.  1.  15-17.11 
1  Thes.  2.  18.  Phile.  22.  Heb.  13.  23.   2  loan  12.    3  loan  U  ; 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  hyn  ynU 
fỳr  at  Timothëus,  er  cyfarwyddyd  iddo  efU 
ac  i'w  roddi  er  cyfarwyddyd   i  eraill,  fel }  ■ 
byddai  achlysuron  yn  gofyn,  +gan    obeithicll 
ar  yr  un  pryd  dyfod  ei  hun  ato  ef  ar  fyrdérlí 

i  Ephesus  neu  rywle  arall,  i'w  addysgu  ef  i 
hyd  yn  mhelhch  :  ond  tybir  na  ddaeth  efdl 
at   Timotheus  yn  ol  ei  fwriad  hwn,  ond   I 
Timotheus  ddyfod  ato  ef  i  JMacedonia,  yi 
gynt  nag  yr  oeddid  wedi  bwriadu.  Act.  20.4|r 

15  *  Ond  os  tariaf  yn  hir,  ffel  u« 

"gwypechpa  fodd  y  mae  ynrhaid  itii 
ymddwyn  yn  6nhŷ  Dduw,  tyr  hwijrl 
yw  c  eglwys  y  d  Duw  byw, e  ||  colofn  lì 
sylfaen  y/gwirionedd. 

'  a  Deut'.  31J23.  1  Bren.  2.  2— 4.  1  Cron.  22.  13.  a  28. 1  I 
—21.  Act.  1.2/  b  Rph.  2.  22.  2  Tim.  2.  20.  Heh.  3.  2  * 
6.    1   Pedr  2.  5.         c  Gwnl  ar  adn.  5.  d  pcn.  4.  10.    »  l!fl 
16.  Deut.  5.  26.  Josh.  3.  10.    1  îiani.  17.  26,  36.    2  Bren.  1  ' 
4.    Salm  42.  2.    a  S4.  2.    Jer.  10.  10.     a  23.  36.    Daa.  «.  Ì\M 
Hos.  1.  10.    Mat.  16.  16.    loan  6.  69.    Art.  1,4.  15.    Rhuf.  J  * ij 
26.  2  Cor.  3.  3.    a  6.  16.    1  The*.  1.  9.    Heb.  3.  12.    a  9.  >■ 
a  12.  22.    Dat.  7.  2.         e  Jer.  1.  18.    Mat.  16.  18,  19.    a  lj 

18.  Rhnf.  3.  2.  Gal.  2.  9.        /ado.  16.  loan  I.  17.    a  " a  18.  37.  2  Cor.  6.  7.  Gal.  3.  1.  Eph.  4.  21.  Col.  I.  5. 

*  Nis  gwyddai  yr  apostol  yn  sicr  y  pr>F 
hwn,  pa  un  a  all;ii  efe  ddyfod  at  Timotheiji 
yn  fuan  ai  peidio;  yr  oedd  yn  "  gobeittìcl 
dyfod  ;  ond  yr  oedd  yn  Ilaw  .Duw,  i  drefrj. 
ei  ffordd  a'i  waith  iddo  fel  y  gwelai  efe  ẃ 
dda:  ac  os  fia  welaPefe  Timotheus  yn  fo»J 

yr  oedd  y  Ilythyr  hwn  iddo  i'w  gyfarwyddí 
tfel  y  gwypai  efe  pa  fodd  y  dylai  ymddwu 
yn  nhŷ  Ddnw,  fel  gweinidog  a  Ilywodraeij 
wr  ei  deulu  anwyl  ef.  Peth  mawr  yvv  gw  I 
bod  pa  fodd  i  ymddwyn  yn  mhobmàn  a  s  ; 
yllfa,  ond  yn  beuaf  yn  eglwys  a  thŷ  Dnw, 
fel  gweinidog  a  blaenor  yno :  gwasged 
geiriau  ìiyn,  ymddwyn  yn  nhŷ  üduw, 
bawb  o  honom!  iTŷ  Dduw  yw  eglwy 
Duw  byw,cynnuîleidfaa  chymmanfa  y  cr 
inwyr,  lle  mae  y  Duw  byw  yn  presv*yj 
megys  yn  ei  deml  sanctaidd.  O  mòr  ofn 
wy  yw  y  lle  hwn!  nid  oes  yma  onid  t; 
Dduw,  a  dyma  borth  y  nefoedd  ! !  ||Tr 

fod  eglwys  y  Duw  byw  y.n  dàl,  yn  arddel 
yn  amddiffyn,  ac  yn  arddangos  gwirlJ" 

yr  efengyl,  trwy  bregelhiad  chyoeddu 

phroffes   sanctaidd    o'r    gwiriouedd    hw  I 
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nw,  a  thrwy  yr  addoliad  a'r  gwasanaeth 
ryflawnir  ynddi;  gellir  ei  hystyried  hi  fel 

'taen  yn  dàl  holl  adeilad  y  gwirionedd,  ac 
colofn  yn  cynnal  ac  yn  addnrno  y  gwir- 
ledd  :  fel  y  byddai  breninoedd  gynt,  wedi 
grlfenn  eu  cyfreithiau,  yn  eu  gosod  yn 
ogedig  ar  golofnau,  mewn  llysoedd  agored 
»awb,  i'w  gweled  a'u  darllen.  Tybia  rhài 
li  Timoihëus  a  feddylir  wrth  "  golofn  a 
Ifaen  y  gwirionedd,"  fel  y  gelwir  lago,  a 
^phas,  ac  Ioan  yn  golofnau.  Galat.  2.  0  ; 
el  hefyd  Dat.  3.  12:  eithr  nis  gellir  galw 

reinidogion  yr  efengyl-  felly,  ond  yn  unig 
1  y  maent  yn  dàl  y  gwirionedd  yn  eu 
ìveinidogaeth  ;  y  gwirionedd  yn  hytrach 

eu  colofn  a'u  syifaen  hwy  â'r  eglwys 
fyd.  Mae  eraill  yn  dadgyssylltu  y  geiriau 
di  wrth  yradnod  hon,  ac  yn  eu  cyssylltu 
r  adnod  nesaf ;  fel  pe  buasai  yr  apostol  yn 

eddwl,  mai  "dirgelwch  dnwioîdeb,  Duw 
di  ymddangos  yn  y  cnawd,"  ydoedd  col- 
ì  a  sylfaen  y  gwirionedd.  Felly  y  gwna 
oddridge ;  ond  tybia  Scof.t  nas  gall  hyny 

1  yn  iawn,  oblegid  fod  y  "dirgelwch 
wr"  hwn  yn  rhan  hanfodol  o'r  gwirion 
1  ei  hun ;  yr  hwn  mae  yr  egíwys  yn  golofn 

ylfaen  iddo,  ac  wedi  ei  gynnal  a*i  ar- 
angos  trwy  yr  hoil  oesoedd,  mewn  byd 
yll  a  drygionus.  Nis  gallwn  ddywedyd 

waneg  ar  y  pethan  dyfnion  hyn. 

16  ë  *  Ac  yn  dcli-ddadl,  h\  mawr 
7  dirgelwch  duwioldeb ;  *  J  Duw  a 
nddangosodd  yn  y  cnawd, k  ||  a  gyf- 
wnhâwyd  yn  yr  Yspryd,  l  §  a  wel- 
yd  gan  angelion,  m  *  a  bregethwyd 
f  Cenedloedd,  "  f  a  gredwyd'  iddo 
i  y  byd,  °  J  a  gymmerwyd  i  fynu 
fewn  gogoniant. 
i  g  Heb.  7.  7.  Ä  peu.  3.  9.  Mat.  13,  11.  Rhuf.  16  25. 
\ot.  2.  7.  E  >h.  1.  9.  a  3.  3-9.  <*  6.  19.  Col.  2.  2.  2  Tb.es. 
7.    Dat.  37.  5,  7.  í  Es.  7.  14.    a  9.  6.     Jer.  23.  5,  6. 
ca  5.  2.  Mat.  1.  23.  loan  1.  1,  2,  14.  Act.  20.  28.  Rhut.  8 
»9.  5.  1  Cor.  15.  47.  Gal.  4.  14.  Phil.  2.  6-S.  Col.  I.  16 
[8.  Heb.  1.  3.  a  2.  9-13.  1  loau  1.  2.  Dat.  1.  17,  15. 

50.  5-7.  Mat.  3.  16.  Io.in  I.  32,  33.  a  15  26.  a  16.  8, 
t.  2.  32-36  Rhuf.  1.  3,  4.  1  Pedr  3.  IS.  1  loan  5. 

/Salm68.  17,18.  M*t.  4.  11.  a -8.  2.  Marc  I.  13. 
>.  Lu«.  2.  10-14.  a  22  43.  a  24.  4.  loan  20.  12.  Act. 
11.     Eph.  3.  10      1  Pecir  l.  12.  v,  Luc  2.  32.  Act 

13.  46-48.  Rìinf'.  JO.  18.  Gal.  2.  8.  Kph.  3.  5-8. Cot.  1.  6,  23.  Dat.  7.  9. 
!.  (32.  a  13.  3.  altí.  28.  a  17. 
Heb.  I.  3.   aS.  1.    a  12.  2. 

|*  A  rhaid  áddef  yn  rhwydd  a  diddadi,  gan 
M>  a    chwiliasant  i   bethau   ysbrydol    o'r 
tur  hyn,  ac  a  dreiddiasant  fwyaf  i  mewn 
jiynt ;  t  bod  gwir  athrawiaeth   yr  efengyl, 
hon  sydd  yn  ol  duwioldeb,  yn  ddirgelwch 

hwr,  gogoneddus,    ac  anamgyffredadwy  i 
wb.    l  Rbai  o  brif  gangenau  yr  athraw- 
pth  hon  yw  y  rhai  a  ganlyn  :— sef  bod  tra 
wyddol  Fab  Duw,  yr  hwn  sydd  yn  Dduw 
bwn  gwirionedd,  yn  undeb  y  Tad  a'r  Ys- 
yd,  ac  uwchlaw  pawb  yn  Dduw  bendiged- 

ii    yn  oes  oesoedd ;  wedi  ytnddangos   yn  y 
I  uwd,  wedi  ei  wneuthur  yn  gnawd,  ac  feily 

I.   Immanuel,    Duw    gyda    ni,    i'r    dyben 
|  pwr  a  rbyfe  ddol  o  brynu  a  gwaredu  ei  bobl 
I  pg  a  cholledig  :  y  cwhl  a  allwn  ddywedyd 
I    '  ,hyn,yw'  nu*'  diroelwrh  mawr  ydyw.ì'w 
E      a*i#fyfeddu,   ond   nid    i'w  amgyffred. 

rwedi  iddo  foddîoni  cyfiawnderDuw  trwy 
|     ufudd-dod,^  ei    ddyoddefainî,  a'i  angau  ; 
iL'  a  S>'1,;iwnâwyd  yn  gyhoeddus,  ac  a  gym- 

1.  27. 

>rc  16.  19.  Luc  24  51.  Io= 
kt.  1.  1—9.  Eph.  4.8-H 
t  3.  22. 

meradwywjd  gan  Ddnw,  fel  cyriawn  Ben  yr 
holleglwys;  a  rhyddâwyd  ef  oddiwrth  holl 
waradwyd diadan  anghyftawn  ei  elynion,  yn 

ei  adgyfodiad,  trwy  gyd-weitlirediad  yr  Ys- 
bryd  Glân  â'i  nerih  ef  ei  hun,  fel  Ferson 
dwyr'ol;  ac  feüy  cyfodwyd  ef  drachefn,  er 
cyíìawnâd  i  ni  oddi  wrrth  yr  holl  bechodan, 

dros  ba  rai  y  ̂traddodwyd  ef  i  farwoiaeth. 
Rhuf.  4.  25.  §  Gwedi  hyny  gwelwyd  ef  gan 
ançelion  Duw,  y  rh;ú  a  dystiolaethasant  yn 
anrhtydeddás  am  dáno  yn  ei  esgyniad,  (Act. 

I.  10,  ìl,)  a  îluoedd  dirfawr  o  ba  rai  a'i 
hatn^ylcliynent  ef,  fel  ei  weision  a'i  osgordd 
ef  i'w  addoli,  ar  ei  fynediad  bud dugoliaethus 
i'r  nef.  Salm  68.  17.  *  Ac  mewn  canlyniad 
i  hyn  ol!,  efe  a  bregethwyd  i'r  Cenedloedd 
yn  gystal  ág  i'r  índdewon,  fel  unig  Iachawd- 
wr  mawr  a  «jigonol  i  bawb  a  gre^lant  ynddo 

drwy  yr  holl  fyd.  fMewn  canlyniad  i'r 
pregethu  hyn,  e  gredwyd  iddoyn  y  byd,  gan 
lawer  mwy  o  Genedloedd  paganaidd  nac 
Inddewon  deddfol  a  rhagfarnllyd  ;  ac  felly 
derbyniwyd  ef  mewn  modd  gogoneddus  gan- 
ddynt  hwy,  y  rhai  a  gy  1-gasglent  yn  dorf- 
êydd  ato,  dàn  ddyUnwadau  gogoneddu3  yr 

Ysbryd,  y  rhai  a  dywailtodd  ef  i  lawr  o'r 
uchelder.  J  Etìaith  ydoedd  hyn  oll  o'i  gym- 
meriad  ef  i  ogoniant,  ac  yr  oedd  yn  brawf 

arnlwg  o'i  esgyniad  ef  i'w  orsedd  gyfrýngol, 
i  dderbyn  pob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y 
Idaear,  t  gyflasvni  pob  peth,  ac  i  ehiol  dros 
y  troseddwyr.  Mae  cyfiawnûu  yn  yr  Ys- 
bryd  yn  cyfdrio  yn  ddiammau  at  y  dystioî- 
aeth  a  roddodd  yr  Y3bryd  Glân  atn  gyfiawn- 

der  yr  Arglwydd  I'esu,  yn  ei  gyfodiad  ef  o'r bedd,  fel  Person  cyfiawn,  wedi  cyflawnì 

cyfiawnder  y  ddeddf  a'i  boddloni  fel  Mach- 
tîi'ydd  ei  bobl.  A  gyhimerwyd  i  ogoniant : 
anelêphthê  en  doxê  y  w  y  geirian  Gröeg,  a 
<iywed  Guyse  y  gellid  eu  dii)\k:n,a  drferbyn- 

iwyd  yn  ogoneddus,  sef  gan  y  torí'êydd  Ui'os- og  a  gredasant  ynddo  yn  oes  a  thrwy  wein- 
idogaeth  yr  apostolion,  ac  a'i  derbyniasant 
çfíyn  holl  ogoniant  ei  berson,ei  gyfryngdod, 

a'i  dtierchafiad.  Mae  hyna  a'r  hy;:  a  tidywefi- 
wyd  o'r  bîaen  yn  wir,  cyrnmered  y  darllen- 
ydd  ei  ddewis  o'r  ddau  agoriad. 

PEN.  IV. 

Y  mae  efe  yn  propjiwudo  ymadawiad  oddi 
vjrth  y  ffydd,  yn  yr  amseroedd  diweddaf. 

"AC  y  mae  öyr  Ysbryd  yn  fteglur 
yn  dywedyd  fyr  cymedy  rhai  yn  yr 
^amseroedcl  diweddaf  oddi  wrth  y 

ffydd,  %  gan  roddi  coel  i  ̂'ysprydion  cy- 
feiliornus,  ||  ac  i  /athrawiaethau  Cy- threuliaid ; 

a  loan  IC.  13.  Act  13.  2.  a  28.  25.  1  Cor.  12.  11.  Dat. 
2.  7,  11,  17,  29.  a  3.  6,  13,  22.  6  Ezec.  1.  3.  c  Dan.  11. 
1»  •>  Thes.  2.  3  2  Tira.  3.  1-3.  a  4  4.  J  Num.  24.  14. 

.  4.  30.  a  3?.  29.  £s.  2.  2.  ier.  4S.  47.  a  49.  39.  E^íc. 

38  tü.  Dan.  10.  14.  Hcs.  3.5.  »iot  4'.  1.  2  Tim.  3.  1. 
ì  Peŵ  3.  3.  J^d.  1S.  e  Gen.  3.  3-5,  13.  1  Bren.  22.  22, 
■23.  2  Coi..  18.  19-22.  2  Cor.  H.  3,  13-15.  2  Thes.  2.  9- 
12.  2  Tiic  3.  13.  Dat.  9.  2-11.  a  13.  14.  a  16.  14.  a  IS.  2, 
23.  a  19.  20.  a  20.  2,  3,  8,  10.  f  l>*n.  11  35-38.  1  Co;. 
8.  5.  6.  a  10.  20.  Col..2.  lS.-Act    17.  1S.  Dat.  9.  20. 

*  Er  annog  a  chyifiôi  Timpthëus,  ac  etaili 
trwyddo  ef,  i  lŷnn  yn  gadafn  wrth  wirîouedd 

Duw,  a  dirgelwch  ma'wr  duwiold.'o,  ina^  y  y apostol  yma  yn  tystiolaethu,  bod  yr  Ysbiyd 
Gìâa  wedi  Hefarû  yn  y  modd  mwyaf  eglar.a 
phenderfynol,  nid    yn   uti'g   trwy  Daitiei  ac 

4  T 
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eraill  o'r  hen  brophwydi,  oncl  hefyd  wrth 
Paul  ei  hun  trwy  ddatguddiad  digyfrwng, 

ac  efallai  wrth  amryw  o'i  frodyr ;  t  yr  ym- 
adawai  rhai  dynion  yn  yr  amseroedd  diw- 
eddaf,  sef  yn  yspaid  goruchwyliaeth  ddiw- 
eddaf  Duw  dàn  lywodraeth  y  Messiah,  oddi 
wrth  wir  ffydd  yr  efengyl,  sef  gwir  athraw- 
iaeth  yr  efengyl.  %  Cymmerai  y  gwrthgiliad 
hyn  le  trwy  roddi  coel  i  gau  athrawon,  y 
rhai  a  fyddent  dàn  ddylanwad  ysbrydion 
cyfeiliornus,  neu  hudol ;  ||  ac  fel  hyn  hwy  a 
gofleidient  athrawiaethau  cythreuÜaid,  i 
addoli  ysbrydoedd  y  tneirw,  ac  angelion,  fel 
Cyfryngwr  rhyngddynt  â  Duw.  Onid  oes 
petbau  fel  byn  yn  eglwys  Rhufain  hyd  y 
dydd  heddyw? 

2  *  Yn  dywedyd  *  celwydd  mewn 
rhagritb,  f  a'u  h  cydwybod  eu  hunain 
wedi  ei  serio  â  haiarn  poeth  ; 

g  1  îîren.  13.  18.  a  22.  22.  Es.  9.  15.  Jer.  5  31.  a  23. 
14,32.  üao.8.  23— 25.  JJat..7.  15.  a  24.  24.  Act.  20.  30. 
Rhuf.  16.  18.  Eph.  4.  14.  2  Tim.  3.  5.  2  Pedr  2.  1—3.  Dat. 
16.14.        Ä  Rhuf.  1.  23.  Eph.  4.  19. 

*  Dygid  y  cyfeiliomadau  annuwiol  hyn  yn 
mlaen  trwy  ddywedyd  celwydd  mewn  rhag- 
rith,  neu  trwy  ragritb  celwyddwyr,  y  rhai  a 
ddjchyinmygent  laweroedd  o  chwedlau,  a 
dwyllent  ddynion  trwy  rith  o  wyrthiau  a 
datguddiedigaetbau  ;  ac  fel  hyn  y  dygent  eu 
masnach  ddrygionus  yn  mlaen  drwy  ífug  a 
thwyll,  dàn  y  rhith  o  fawrsancteiddrwydd,  a 

zel  dros  grefydd,  i'w  mawrâu  eu  hunain,  a 
hudo  y  torteyddgwirion-ftol.  +Ac  nitheiml- 
ai  y  dynion  hyn  ddim  euogrwydd  am  eu 

celwyddau  a'u  rhagrith,  pa  mòr  annuwiol  a 
dinystriol  bynag  a  fyddent ;  gan  y  byddai 

ymarferiad  â'r  fath  ysgelerder,  dàn  y  ttìig  o 
dduwioldeb,  yn  serioeu  cydwybodau  hwynt, 
ac  yn  eu  caledu,  fel  y  mae  cnawd  naturioí 
yn  myned  yn  ddideimlad  wrth  gael  ei  fyn- 
ych  serio  â  haiam  poeth.  "  Trwy  ragritb 
y  rhai  a  ddywedant  gelwyddau,  a'r  rhaimae 
eu  cydwybod  wedi  eu  serio  â  haiarn  poeth." 
Felly,  medd  Fool,  mae  yr  adnod  yn  ol  y 
Groeg. 

3  **Yn  gwahardd  priodi,  -facyn 
crchi  k  ymattal  oddiwrth  fwydydd, 

lXy  rhai  a  greodd  Duw  i'w  derbyn, 
m\\  trwy  roddi  di'olch,  gan  y  wíTydd- 
ioniaid,  a'r  rhai  a  adwaenant  y  gwir- ionedd. 

•  D»o.  II.  37.  lCor.  7.29,  3R-39  Reb.13.  4.  *Rhaf. 
U.  3,  17.  I  Cur.  8.  8.  Col.  2.  20-23.  Heb.  13.  9.  /  Gen. 
I.  29,  30.  »9  3.  Act.  10  13-15.  I  Cor.  6.  13.  m  adn.  4. 
1  Sam.  9.  13.  »at.  14  19.  a  15.  36.  Luc  24  30.  lcan  6.  23. 
Act.  27.  35.  Rhuf.  14.6.  I  Cor.  10.30,31.  Col.  3.1,\ 
n  ucn    2    4.  lo.n  S.  31,  32.  2  Thes.  2.  13,  14. 

*  Üu  o  gyfeiíiornadau  y  twjüwyr  hyn 
oedd  gwahardd  pnodi  :  er  dàl  i  lŷnu  eu 
harglwyddiaeth  ar  feddyliau  dynion,  ac  er 

tỳnu  liì';(\vs  mawr  at  eu  plaid  hwy  oddi  wrth 
gyrph  eraill  o  grt  fyddwyr  ;  yn  gystal  ag  i 
iìiuio  dynolryw  trwy  ymddangosiad  o  sanct- 
eiddrwydd  anghyttrcdin  ;  hwy  a  ddywtdtnt 
>n  erbyn  piìudi,  íe,  hwy  a  waharddent 
biTodi,  fel  pe  bjddai  byny  yn  beih  rhy  an- 
sanctaidd  ac  aiuddas  i  ddynion  citfyddol : 

gwabarddent  ryd'lid  pr'íodi  i  lawtroedd,  yn 
errwecrrg  i  wŷr  eglwy.sig;  trwy  yr  hyn  y 
denai  pob  aflendid  i  arferiad,  ac  i  gael  ei 
oddef,  gan  eu  bod  f 1 1  hjn  yn  diddjmu  trefn 
Duw,  «c  yn  gosod  dyr.ion  yn  agored  i  bob 
temtasiynau    6    anniweiideb.     t  Yr  oeddynt 

ÌÜM 

hefyd  yn  gorchymyn  i  ddynion  ymattal  oddi 
wrth  y  fatb  hyn  ac  arall  o  fwydydd  ;  un  ai 
yn  hollawl,  neu  ynte  ar  ryw  ddyddiau  ac 
amseioedd  neillduol  :  trwy  hyn  belyd  bydd< 
ent  yn  cadw  eu  tra-arglwyddiaeth  ar  gydwy. 
bodau  dynion,  ac  yn  twyllo  y  werin  â  rhitb 
o  grefyddoldeb  ;  tra  byddent  hwy  eu  hunaii 
yn  cyílawni  pob  matb  o  becbodau  yn  ddir 

gel,  fel  y  gwnâi  y  phariseaid  o'u  blaen  b\t -ynt: 
ac  onid  yw  y  ddau  beth  ucbod  yn  mhlith  5 
pabyddion  y  dydd  heddyw  ì  J  Ond  ciëodc 
Duw  bob  math  o  fwydydd  iachus  er  lles  : 
ddynion,  a  chaniataodd  i  Gristionogioi 
ddefnyddio  pobpeth  yn  ddiwahaniaeth,  aj 
bob  amserau  a  phrydiau  yn  ddiwahardd 
||  gan  hyny  gellid  derbyn  ei  holl  drugareddai 
ciëedigol  ef,  gyda  d'íolchgarwch,  gan  y  rtaa 
a  gredent  y  gwirionedd,  ac  a'i  hadwaenen 
can  belled  ag  i  wybod  eu  rhyddid  cristioü 
ogol  mewn  pethau  felly. 

4  *Oblegid  y  mae  "pob  peth  ;j 
greodd  Duw  yn  dda,  ̂ f  ac  nid  oe[ 
dirn  i'w  wrthod,  J  os  cymmerir  trwj dalu  díolch : 

o  Gea  1.  31.  Deot.  32.  4.  p  Act.  11.  7—9.  a  15.  91« 
21,  29.  a  21 .  25.  Rhuf.  14.  14,  20.  1  Cor.  10.  23,  25. 

5  ||  Canys  y  mae  «  wedi  ei  sancl 
eiddio  r  gan  air  Duw  a  gweddi. 

*  Oblegid  yr  oedd  pcb  crëadur  a  giëoc 
ac  a  wnaeth  Duw  yn  dda  3'nddo  ei  bun,  f 
y  daeth  o'i  law  ef,  ac  i'r  dybenion  i  ba* 
y  crëwyd  ef;  t  ac  nid  oedd  dim  ag  oedd  ] 

addas  er  ymborth  i'w  withod,  nac  i  b^trol 
yn  ei  gylch ;  X  os  cymmerid    ef  gyda  díok 
garwch  a  cbydnabyddiaethgrefyddoi  i  Ddo»l 
fel   y    crëwr   a'r  rhoddwr  o  hóno :  ||  obleg|i| 
yr  oedd  caniatâad  ei  air  ef,  y  defnydd  cyir 
medrol    o  hóno  yn  ol  y  gair,  a  gweddl  a 
fendith  arno;  yn  ei  sancteiddio  ef  i  vn 
aeth   y   credadyn,    ac  yn  ei   addasu   ynta»| 
wasanaeth  Duvv.     Wedi  ei  sancteiddio ÿ\ 
air    Duw :  sef  gan    efengyl    Duw,   yr  h| 
sydd  wedi    diddymu  y   gwahaniaeth  rhwf 
bwydydd   glân   ac   aílan  dan  y  ddcddf  e 
eniomol.     Act.  10.  15.     Daetb  y  gwrthgili| 

a'r  llygredigacthau  uchod  i  mewn  yn  lor 
yn  hollawl  yn  ol  y  rhagfynegiad  blaenora^J 
trwy  yr   athrawon    Iuddewaidd,  y  Gwyh 
yddion,  (Gnostichs)  a  chyfeiliornwyr  era 
ord    yn   eglwys    Ruíain    y    cyflawnwydi cwbl. 

6  *  Os  s  gosodi  y  pethau  hyn  0  flfij 

y  brodyr,  fti  a  fyddi  'weinidog  d 
Jesu  Grist,  J  wedi  dy  u  fagu  y'righi 
iau  y  ffydd,  ac  *  athrawiaeth  dda, v  |! 
hon  a  ddiìynaist. 

«  Act.  20.  31,  35.  Rhuf.  15.  \5.  I  Cor.  4.  17.  3  Ti. 
(5.  a2  14.  2  Pe.ir  I.  12—15.  a  3.  1,  2.  Jud.  5.  t  Ma 
52.  1  Cur  4  1,  2.  2  Cor.  3.  6.  a  6.  4.  Eph.  fí.  21.  Col 
1  The*.  3.  2.  2  Tim.  2  15.  u  Jer.  15.  Ifi.  Kph.  4  1 
Col.  2.  19.  a  3.  1«.  2  Tim.  3.  14- 17.  *pen.  I.  10. 
16  h  6.  3.  Salrn  19.  1  Diar.  4.  2.  Iohb  7.  17.  a  !fi.  17  2 
4.  3.Tit.  2.  I,  7-10.  2  Iobd  9.      y  Phil.  3.  1«.  2  Ti*. 

*  Cyfarwyddai  yr  apostol  Timothei 

ddàl  a'r  y  gocbeli.idau  uchod  t-i  hun  ; 
befyd  i'w  gosorl  ger  bron  y  brodyroll- 

dwyn  ar  gof  iddynt,  a  thàn  eu  sylw;  ' 
bydíient  h  \y  ar  eu  gwyli  idwiiaeth  yn  ei 
pob  hudoliaeth  dwyllodrus.  t  Fel  hyn  b 
.á   efe  yu  weinidog  da  i  Iesn  Crist;  yu  | 
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wyn  yn  anrhydeddus,  yn  ddoeth.yn  ífydd- 
ivi),  ae  yn  onest ;  J  feí  y  gweddii  i  un  ag 

dd  wedi  ei  fagu,  a'i  iwyr  addysgn,  yn 
eiriau  y  ífydd  ac  athrawiaeth  dda.  ac 

idi  ymborthi  arnynt,  a'u  troi  yn  faeth 
brydol  i'w  enaid  :  ||  oblegid  yr  oedd  efe 

Ledi  ei  ddwyn  i  fŷnu  "  er  yn  fachgen"  yn 
pethau  hyn,  wedí  eu  hystyried  hwynt  yn 
lyfal,  wedi  cynnyddu  yn  fawr  ynddynt,  ac 
[edi  eu  dilyn  yn  ffyddlawn  hyd  yma.  Cotìed 
■reloidogion  yr  efengyl  mai  gweinidogion 
jristydynt  yn  gyntaf,  ac  yna  gweinidogion 
i'fyd  i  eglwys  a  phraidd  Crist,  iroddi  bwyd 
|dynt  yn  ei  bryd  ;  am  hyny  dylent  hwy  eu 
Linain  fod  wedi  eu  masíu,  ac  yn  ymborthi 
L  wastadol,  ar  eiriau  y  ffydd  ac  athrawiaeth 

|la,  a'i  dilyn. 
[>  7  *  Eithr  2gâd  heibio  halogedig  a 
Urachiaidd  chwedlau,  af  ac  ymarfer 
h  hun  i  dduwioldeb. 
1  t  pen.  1.  4.  a  6.  20.  2  Tira.  2.  16,  23.  a  4.  4.  Tit.  1.  14. 

'.9.  n  peo.  1.  4.  a  2.  10.  a  3.  16.  a6.  11.  Act.  24.  16. 
Iim.3.  12.  Tii.  2.  12.  Heb.  5.  14.  2  Pedr  1.  5-8. 

jr  Yr  halogedig  a'r  gwrach'íaidd  chwedlan 
n  oedd  traddodiadau,  a  "chwedhu  ac 

jhau  annorphen"  yr  Iuddewon,  a  dywed  y 
ìi  a'u  darllenodd  yn  llyfrau  yr  hen  Rab- 

Jiiaid  Iuddewig,  eu  bod  yn  dra  theiiwng 

I  enw  uchod,  gwrach'iaidd  chwedlau  ; 
I  eu  bod  nid  yn  unig  yn  anhygoe),  ond 
afyd  yn  bethau  rawyaf  ditias  a  disynwyr, 
Jnniodd  neb  erioed  :  yn  fwy  ynfyd  na  dim 
jwedlau  a  ddywed  hen  wrachod  i  ddifỳru 
ju  ddychrynu  plant.  Yr  oedd  y  rhai  hyn 
i  llycru  symledd  a  phnrdeb  yr  efengyl,  ac 
i  halogi  meddyliau  y  rhai  a'u  gwrandaw- 
U;  ani  hyny  rhaid  i  Timotheus  eu  gadael 

jvy  heibio;  peidio  a'u  harfer  ei  hun,  a 
Jieidio  gwrando  ar  y  rhai  a'u  harferent :  nid 
|v  chwedlau  gwrach'íaidd  yn  gweddu  i'r 
pithfa,  nac  yn  gweddu  i'r  dynion  sydd  yn 
í|ned  i'r  artithfa:  geiriau  cymmeradwy, 
iriau  sobrwydd  a  gwirionedd,  ac  ymadrodd 

hus,  yr  hwn  ni  aller  be'ío  arno,  sydd  yn 
;  eddu  i'r  lle  hwnw,  ac  i'r  dynion  hyny,  yn 
><>b  màn.  t  Cynghor  Paul  i  Timotheus 
id,  ymarfer  ei  hun  trwy  ddarllen,  myfyr- 
d,  gweddíau,  a  phob  Ilafur;  i  gynnyddu 
«ioldeb  yn  ei  ennid  ei  hun,  ac  jn  eneid- 
j'  y  bobl  a  wrandawent  arno.  Ymarfer 
j  ymdrechgar,  â  holl  egni  y  meddwl,  yw 
y  y  geiriau,  {gymnaze  de  seanton,)  fel 
•drechwyr  am  y  gamp  yn  y  chwareüau nt. 

1 8  *  Canys  i  h  ychydig  y  mae  ymar- 
j'  corphorol  yn  fuddiol : c  f  eithr  duw- 
fdeh  sydd   fuddiol  i  bob  peth,  d%  a 
anddi  addewid  o'r  bywyd  ysyddyr 
'rhon,  ||  ac  o'r  hwn  a  fydd. 
'  *!.'  StmJ5    22    S*lía  50-  7-V>-   Es-  l    "-Ifi-  »  59-  3 

•>er.  e.  20.    Am.  5    21-24.   1  Cor.  8.  8.    Col.   2.21-23. 

i'   ?;';  u  2  !•"•  6-  «•  Job  M- 2-  Tit  3-  8-       <*  D«"t- 
Tn     ,í°    5,-,la-26.  Salm  37.  3,  4,  16-19,  29.    a  84    11. 

;  I'ií-  a  32  l7'  I8'  a  33-  le  »  «5-  ,3>  M.  Mat.  5. 

,f*\a  fn  *  l?  29>  Ma,c  10  'ì9>  30  L"°  »*•  31»  3?- 
J  8.^28.  1  Cor.  3.  2^.  2  Pedr  1.  3,  4.  1  Ioan  2.  25.    Dat. 

Yr  ymarfer  corphorol  yn  y  campiau 
'jy,  nid  oedd  ond  o  ychydig  fuddioldeb, 
I  yn  nod  i'rennillwyr  ;  ychydig  glod,  am 'ydig  amser,  yn  nghyd  â  choron  o  dd;til  a 
uau  gwywedií,  oedd  y  cwbl  a  gaent  hwy 
eu   holl   boen   a'u   hymdrech  caled.     Yr ~  1035 

ymarfer  â'r  cyflawniadau  sereraoniol,  ni  bu 
ond  o  ychydig  fuddioldeb  i'r  luddewon 
yn  gyffredin,  na  dim  i'r  rbai  oedd  yn  ym- 
ddybynu  ar  y  cyflawniadau  hyny;  ac  nid 

oeddynt  o  ddim  buddioldeb  yn  awr  i'r  Iudd- 
ewon  crisíionogol.  A  phob  dychymmyg 
dynol,  a  phob  cyflawniadau  allanol  mewn 

crefydd,  heb  y  galon  a'r  ysbryd,  nid  ydynt 
yn  fuddiol  ond  i  ychydig,  i'e  dim :  nid  ydynt 
o  les  yn  y  byd  i'r  enaid,  nac  yn  ogoniant  i 
Dduw.  Rhaid  mai  un,  neu  rai,  o'r  pethau 
nchod,  oedd  meddwl  yr  apostol  wrth  yr 
l<ymarfer  corphorol;"  tybia  Doddridge  mai 
y  cyntaf  a  feddyliai,  ond  tybia  ein  Hawdwyr 
eraill,  mai  manylrwydd  allanoi  mewn  cref- 
ydd,seremoniol  neu  gristionogol,  a  feddyliai. 

t  Beth  bynag  am  yr  ymarfer  corphorol  a'i 
antuddioldeb,  mae  yn  sicr  fod  duwioldeb 
efengylaidd,  fywiol,  ac  ymarferol,  mewn 
calon  a  buchedd,  yn  fnddiol  i  bob  peth  a 
berthyni  ddynion:  |  maeganddi  addewidion 
am  bethau  y  bywyd  presenol:  gwel  pen. 
2.  15  ;  Mat.  6.  25—33 ;  Rhuf.  8.  28 ;  Phil.  4. 
19:  \\  ac  hefyd  mae  ganddi  addewidion  aml- 
ach  a  mwy  rhagorol,  am  y  bywyd  a  fydd  : 

i'ejiyn  yn  bennodol  yw  yr  addewid  a  addaw- 
odd  efei'r  dnwiolion,sef  bywyd  tragywyddol 

loan.  2.  25.  Am  yr  addewidion  a  gry- 
bwyllîr  nchod,  tröed  y  darllenydd  at  yr 
ysgrythyrau  a  nodir  dàn  y  llythyren  d. 

9  e  *  Gwir  yw  y  gair,  f  ac  yn  haeddu 
pob  derbyniad. 

Gweî  ar  pen.  1.  15. 

Gellir  ymddybynu  yn  bollawl  ar  yr 
addewid  uchod,  yn  nghyd  â  phob  addewid 
arall  o  eiddo  Duw,  fel  gwirionedd  sicr,  yr 
hwn  a  gyflawna  efe  yn  ftyddlawn ;  +  ac  mae 

yn  deilwng  o'r  grediniaeth  grefaf,  y  sylw  a'r 
parch  mwyaf,  a'r  derbyniad  gwresocaf,  fel 

calonid  a'r  cyfnerth  cryfaf  i  wasanaethu 
yr  Arglwydd,  ac  i  lŷnu  wrtho  ef  yn  nghanol 
caledi,  gwrthwynebiadau,  a  pheryglon ;  pwy 
bynag,  a  pha  nifer  bynag,  awrthgiliant  oddi 
wrtho.     Gwel  ar  pen.  1.  15. 

1 0  *  Canys  ̂ er  m wyn  hyn  f  yr  yd- 

ym  yn  poeni,  |ac  yncaelein  gwarad- 
wyddo,  ̂ ||o  herwydd  i  niobeithio  yn 

y  h  Duw  byw,  §yr  hwn  yw  4Achub- 
ydd  pob  dyn, k  yn  enwedig  y  ffyddlon- iaid. 

/1  Cor.  4.  9—13.  2  Cot.  4.  8-10.  a  6.  3-10.  a  H.  23— 
27.  2  Tim.  2.  9,  10.  a  3.  10-12.  Heb.  11.  2«.  a  1S.  13. 
I  Pedr  4.  14,  15.  e  pen.  6.  17.  Salm  37.  40.  a  52.  8. 
a  84    12.    allS.  8.    Es.  12.2.    a  50.  10.    Jer.  17.  7.    Dan.  3. 
28.  N«b.  1.  7.  Mat.  27.  43.  Rhuf.  15.  12,  13  1  Pedr  1.  21. 

h  Gwel  ar  pen.  3.  15.  i  Gwel  ar  pen.  2.  4,  6.— Salm  36  6. 
Es.  45.  21,  22.  loan  1 .  29.  a  3.  15—17.  1  Ioan  2.  2.  a  4.  14. 
k  loan  5    24.  1  Ioau  5.  10—13. 

*  Mewn  ymddybyniad  ffyddiog  ar  yr 
addewid  a'r  gwirionedd  uchod,  ac  yn  y  go- 
baith  sicr  am  gyíäawniad  o'r  cyfryw  iddynt 
eu  hunain  ;  t  yr  oedd  yr  apostolion  a  gweis- 
ion  Crist  yn  myned  trwy  boen  a  lludded 
dirfawr  yn  eu  gweinidogaeth  sanctaidd,  er 

gogoneddu  Duw,  dwyn  yn  mlaen  eiachos  a'i deyrnas  ef,  ac  ennill  eneidiau  ato  ef.  \  Yn 
hyn  ac  am  hyn,  yr  oeddynt  yn  amyneddgar 
ac  yn  llawen,  yn  dyoddef  eu  gwaradwyddo 

a'u  henllibio  gan  eu  gelynion  a'u  gwrthwyn- 
ebwyr;  ||  am  eu  bod  yn  ymorphwys  yn 

dawel,  yn  ddi'ysgoe;,  ac  yn  obeithiol,  ar  allu, 
gwirionedd,  a  rfyddlondeb  y  Duw  byw  a 
hnllalluog,  yr  hwn  mae  ganddofywydynddo 

4~T~2^ 
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wahanol  i'w  gilydd  ;  ond  pob  un  yn  ysawl,  a 
phob  un  yn  farwol.  t  Yr  oedd  amryw  fath 
o'r  ofer-ddadleuwyr  uchod,  ond  mae  yr 
apostol  yn  enwi  y  ddan  hyn  o  honynt  yn 
bennodol ;  fel  y  rhai  gwaethaf,  a  mwyaf  cyf- 
eiliornns  a  pheryglus,  efallai,  o  bawb  o  hon- 
ynt.  Clywsom  am  Hymeneus  o'r  blaen, 
gydag  Alexander,  1  Tim.  1.  20  ;  am  Philetns 
nid  oes  dim  sôn  ond  yn  y  fàn  hon. 

18  *  Y  rhai  eo  ran  y  gwirionedd  a 
gyfeiliornasant,  d\  £an  ddywedyd 
ddarfod  yr  adgyfodiad  eisoes;  îac  y 
maent  yn  e  dadymchwelyd  ffydd  rhai. 

i  M«t.  îî.  29.  1  Tiro.  1.  19.  a  6.  10,  21.  Heb.  3.  10. 
l*eo  5.  19  4  1  Cor  15.  12.  Col.  3.  1.  «  adn.  14.  M»t. 
15.  13.  Luc  8.  13.  •  22.  31,  32.  Act.  5.  39.  1  Cor.  11.  19. 
1  loan  2.  19. 

*  Yr  oedd  y  ddau  gyfeiliornwr  «chod  wedi 
gwyro  yn  mhell  ac  ỳn  dra  dychrynllyd  oddi 
wrth  wirionedd  yr  efengyl,  a  chwedi  myned 
i'r  cyfeiliornadau  mwyaf  dinystriol ;  tyn 
enwedig  yn  nghylch  adgyfodiad  y  meirw: 
taerent  fod  yr  adgyfodiad  wedi  myned  dros- 
odd  eisoes  o  ran  y  duwiolion;  yn  newidiad 
yr  ornchwyliaeth,  neu  yn  y  cyfnewidiad 
moesoi  oedd  wedi  cael  ei  wneyd  arnynt 
hwy.  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  egluro  (neu 
dywyllu  yn  hytrach,)  athrawiaeth  yr  adgyf- 
odiad  yn  allegawl  a  chyfriniawl,  ac  felly  yn 
gwadu  yr  adgyfodiad  i  ddyfod.  Yn  ysçolion 
philosophyddawl  y  paganiaid,  gelwid  pechod 
yn  angau,  neu  farwolaeth;  ac  adferiad  i 
fuchedd  foesol  a  rhinweddol  yn  adgyfodiad 
0  feirw  ;  ac  mae  yn  debyg  mai  yn  ol  hyny  yr 
oedd  y  cyfeiliornwyr  hyn  yn  dywedyd  ddar- 
fod  yr  adgyfodiad  eisoes,  o  ran  y  cristion- 
ogion.  Pa  fodd  bynag,  euhamcan  hwyoedd 
gwadu  y  gwir  adgyfodiad  ;  í  ac  yr  ocddynt 
yn  Hwyddo  i  ddadymchwelyd  rhai  proffes- 
wyr  oddi  wrth  y  ffydd  i'r  cyfeiliorni  hwnw. 

19  *  Eithr  y  mae f  cadarn  sail  Duw 
yn  ̂ sefyll,  fa  chanddo  Äy  sel  hon  ; 
'J  Yr  Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd 
eiddo  ef.  ||  A,  *  Phob  un  sydd  yn  en- 
wi  enw  Crist,  'ymadawed  oddi  wrth 
anghyfiawnder. 

/  DUr.  10.  25.  Ei.  14.  32.  a  28.  16.  Mat.  7.  05.  Lno  6. 
4S.  1  Cor.  3.  10,  11.  Eph.  1.  20.  1  Tim.  6.  19.  Hab.  11.  10. 
Dat.  21.  14.        t  M»t.  24.  24.  Marc  13.  22.     Rhnf.  8.  31-35. 
•  9.  II.  Heh.  6.  18,  19.  A  Ha<.  2  23.  Zcc.  3.  9.  a  4.  7- 
9.  Eph.  4.  30.  <  Nam.  16.  5.  Salm  1.  6.  a  37  18,  23. 
Nah    1.  7.      Mat.  7.  23.      Luc  13.  27.      loan  10.  14,  27-30. 
•  13.18.  Rbuf.  8.  28.  all.2.  1  Cor.  8.  3.  6,1.  4  9, 
Dat.  17.  8.  *  Nuro.6.27.  E*.  63.  19.  a  65.  15.  Mat.  23 
19.  Act.  9.  14.  a  11.  26.  a  15.  17.  Rhuf  15.  9,  20.  1  Cor.  I. 
5:  Eph.  1.  15.  Dat.  1.13.  a  3.  8.  a  11.  4.  /  Job  28.  28. 
S*lm  34.  14.  a  37.  27.  Diar.  3.  7.  Rhuf.  12.  9.  2  Cor.  7.  I. 
Eab.  4.  17-22.      a  5.  1— II.     Col.  3.  5-8.      Tit.  3    11-14 
1  Pedr  1.  13—19.  2  Pedr  1.  4—10.  a  3.  14.  1  loan  3.  7-10. 

•  Er  bod  rhai  yn  syrthio  ymaiih  i*w  din 
ystr  eu  hunain  trwy  yr  hudoliaethau  cyfeil 
iornus  uchod,  eto  dylid  credu  yn  sicr,  fod 

"cadarn  sail  Dnw  yn  sefyll,"  neu  sail  Duw 
yn  sefyll  yn  gadarn.  Mae  rhai  yn  deall  y 
geiriau  hyn  ara  athrawiaeth  yr  adgyfodiad 
eraill  am  etholedigaeth ;  eithrCristei  hunan 

yn  nghyd  a'r  iachawdwriaeth  fawr,  a'r addewidion  o  fywyd  traeywyddol  i  bawb  a 
gredant  ynddo  ef,  yn  ddíammau  yw  cadarn 
sail  Duw  yn  ol  meddwl  yr  apostol.  Mae 
hon  yn  sefyll  yn  gadarn,  nis  gall  pyrth 
nffern  ei  gorchfygu,  ac  nis  gall  neb  a  wir 
adeiledir  arni  gyfr-golli  byth.  f  Yn  ol  yr 
hen   arferiad    gynt,   o   osod  sêl   ar   «ylfeini 
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ndeiUdan  mawrion,  a  cherfio  rhyw  eiria 
arni  ;  felly  y  mae  sêl  Duw  ar  y  sylfaen  ys 
hrydol  a  chyfriniol  hon,  ac  arysgrifiad  deu 
blyg  arni.  \  Ar  y  naill  ochr,  mae  yn  gerl 

iedig,  megys  er  calondid  i'r  credadyn,  "  Y 
Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef:1 
mae  efe  yn  adnabod  ei  etholedigion ;  ma< 
efe  yn  cymmeradwyo,  ac  yn  gofalu  mewi 
modd  neillduol  am,  y  rhai  a  alwodd  efe,  a' 
rhai  ydynt  ei  bobl  grediniol  ac  ufudd  ef 
mae  efe  yn  adnabod  gwahaniaeth  rhwng  ; 

gwaelaf  o  honynt  hwy  â'r  rhagrithwy 
mwyaf  gwých-ymddangosiadol  ;  ac  efe 
geidw  bob  un  o  honynt  hwy,  pryd  y  ma> 
eraill  yn  cael  eu  twyllo  i  gollerligaeth 
heneidiau.  Tybia  rhai  bod  yma  gyfeiriad  a 
eiriau  Moses.  am  dano  ei  hun  ac  Aaron,  y 
ngwrthryfel  Cora,  Dathan,  acAbiram.  Num 

15.  5.  ||  Ar  yr  ochr  arall  i'r  sêl  hon,  ma^ 
yn  gerfiedig,  er  rhybudd  i  holl  broffeswy 
cristionogaeth,  i  ddangos  pa  fath  ddynion  ; 
ddylent  fod,  ac  i  gyfarwyddo  ymarweddiat 

gwir  gredinwyr;  "  Pob  nn  sydd  yn  enw 
enw  Cri*t,  ymadawed  oddi  wrth  anghyfiawn 
der."  Fel  hyn  mae  yn  rlwid  i  ddynioi 

ymofyn  am  y  sicrwydd  o'íTgalwedigaelh  a'i hetholedigaeth:  fel  hyn  rhaid  iddynt  amlyg 

gwirionedd  eu  ffydd  a'n  cariad,  a  dangos  es 
d'íolchgarwch  am  wahaniaethol  ras;  feì  hyi 
yr  ymgadwant  orau  rhag  maglau  twyllwyr 
ac  y  dangosant  wahaniaeth  rhyngddynt  hw; 
eu  hunain  â  phob  math^o  ragrithwyr.  Dy 
wedir  fod  y  gair  sphrayis  yn  aml  yn  arwydd 
yr  argraff,  neu  y  nôd  a  wnaîr  â  sêl,  yi 
gystal  â'r  sêl  ei  hunan  ;  gwel  Dat.  9.  4: 
addas  iawn  yw  yr  ymadrodd  yn  y  fàn  hon 
gvda  chyfeiriad  at  y  ddefod  o  gerfio  ar  fein 
sylfaen  adeiladau,  enw  yr  adeiladydd, 
dyben  i  baun  yr  adeiledid  hwy. 

20  *  Eitlir  mewnmtŷ  mawr  fnic' 
oes  yn  unip^  w  lestri  o  aur  ac  o  arian 
tond  hefyd  o  bren  ac  o  bridd  ;  °\\i 
rhai  i  barch,  §arhai  i  ammharch. 

1  Cor.  3.  9,  16,  17.  Eph.  2.  22.  1  Tim.  3.  15.  Heh.  J 
2—6.  1  Pedr  2.  5.  n  Ex  27.  3.  Ezra  1.  6.  a  6.  5.  G*la 

4.  2.  Dan.  5.  2.  2  C«r.  4.  7.        o  Rbof.  9.  21—23. 

•  Er  dangos  o  hyd  yn  mhellach,  fod  cyi 
eiliornadau  a  gwrthgiliadau  rhai  proffeswy 
cristionogaeth,  y.n  hollawl  gyson  âgymrwym 

iadan    i'w    bobl  yn  ei  gyfammod ;  mae   y 
apostol  yn  sylwi,  bod  mewn  tŷ  rnawr,  prfis 
wylfa  brenin,  pendefig,  neu  ryw  wr  goludog 
t  nid  yn  unig  lestri  o  ddefnyddiau  gwerthfawr 
megys  o  aur  ac  o  arian,  \  ond  eraill  hefyd  « 
ddefnyddiau  gwaelach,  megys  o  bren  ac 
bridd,  neu  glai;  ||  y  rhai  cyntafyn  hardd,  a< 

i  wasanaeth  anrhydeddus  yn  y  tŷ;  §  a'r  Ileil' i  wasanaeth   gwaelach,  a  mwy  anmharchus 
Yr  nn  modd  y  mae  yn  eglwys  weledig  Dnwl 
yr  hon    sydd    dŷ   mawr  iawn,   yn  cynwyj 
teuîu  mawr,   ac  a  gwaitH  mawr  yn  cael  ej 
wneyd    ynddo  :    cair   yn  y  tŷ  hwn,  nid  yij 
unig  wir  gristionogion,  dynion   rhagorol,   «j 
gweinidogion  ffyddlawn,  yn  offerynau  hardd 
ac  ewyllysgar  yn  y  gwaith    anrhydeddus  <| 
wasanaethu  agogoneddu  Dnw,  a  Uesâu  dyn 
ion;  ond  y  mae  yno  hefyd  ddynion  o  gyn» 
meríad  gwahanol  iawn,  a  gwaelach  o  lawer 
anwiredd  a  rhagrith  pa  rai  a  ornwch-lywodr 

aethir  yn  aml,  yn  groes  i'w  hamcanion  hwy 
i    gyflawni    cyfiawn  fwriadau    Duw,   er    « 
bydd  hyny  i'wdinystr  a'u  dirmyg  tragwydjw 
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hwy  eu  hunain.  Felly  yr  oedd  y  pryd 
row  yn  nhy  Dduw,  felly  y  mae  eto,  ac 
lly  y  bydd  hyd  y  diwedd. 

;  21  *  Pwy  bynnag  gan  hyrmy  *  +  a'i 
janhâo  ei  hun  oddi  wrth  y  pethau 
,yn,  Jefe  a  fydd  yn  ̂ llestr  i  barch, 
wedi  ei  sancteiddio  ac  yn  r  gymmwys 
r  Arglwydd,  §  wedi  ei s  ddarparu  ibob 
weithred  dda. 
p  Es.  1.  25.  a  52.  1J.  Mal.  3.  3.  I  Cor.  5.  7.  2  Cor.  7.  1. 

Pedr  1.  22.  1  loan  3.  3.         q  adn.  20.  Salm  119.  9.  1  Pedr 
7.  r  Act.  9.  15.  a  pen.  3.  17.    Eph.  2.  10.    Tit.  3. 
8,  14. 

*  Pwy  bynag  gan  hyny  fel  proffeswr  yr 
engyl,  ac  yn  enwedig  pwy  bynag  fel 

weinidog  yr  efengyl,  t  a'i  glanâo  ei  hun,  ac 
ymgadwo  oddi  wrth  y  fath  gau-athrawon 

ygredig,  eu  cyfeiliornadau,  a'u  harferion 
nnuwiol ;  í  efe  a  gyfrìfir,  ac  a  fydd  mewn 

wirionedd,  yn  un  o'r  llestri  aur  neu  arian 
chod,  yn  llestr  trugaredd,  (Rhuf.  9.  24.)  ac 

n  llestr  ibarch,  ||  wediei  goethi  a'i  gyssegru 
wasanaeth    Duw    gan    yr    Ysbryd    Glân ; 

wedi  ei  ddarpar  a'i  gymhwyso  yn  hollawl 
bob  dyledswydd  a  gweithred,  sydd  yn  dda 
nddi  ei  hun,  ac  yn  dda  o  ran  ei  heffeithiau 

'i  chanlyniadau,  yn  ol  rheol  gair  Duw,  er 
i  ogoniant  ef,  ac  er  lles  i  enaid  y  dyn  ei 
unan,  ac  i  eneidiau  rhai  eraill. 

22  *  Ond  'chwantau  ieuengctid,  Mrfb 
ìddi  wrthynt :  +  a  x  dily n  gyfiawnder, 

BfyddjS'cariad,  ztangnefedd,  ígyd  â'r 
jj  hai  sydd  yn  agalw  ar  yr  Arglwydd  o 
,*alon  bur. 
îj       t  Salm  119.  9.  Preg.  11.  9.    1  Pedr  2,11.  «  Diar.  6. 

•  ij.  1  Cor.  6.  IS.  a  10.  14.  1  Tim.  6.  11.  *  Gwel  ar  1  Tim. 
Ml.  12.  a6.  11.— 3Ioanll.  y  Gwel  ar  1  Cor.  14.  1.  arRbnf 
f  14.  17,  19.  a  15.  5,  6.  1  Cor  1.10.  Heb.12.lt.  1  Pedr  3. 
Mll.  a  1  Cron.  29.  17,  18.  Salm  17.  1.  a  66.  1S,  19.  Diar. 
I   15.  8.— Gwel  ar  1  Tim.  2.  8. 

I    *  Mae  yr  apostol  yn  rhybuddio  Timotheus, 
»;iid  y  n  unig  i  ochelyd  gau-athrawiaeth,ond  hef- 
jljyd  i  ffoi  rhag  chwantau  ieuenctid  :  y  chwant- 
fjau  cnawdol  hyny  mae  pobl  ieuainc  yn  fwyaf 
1  agored  a  thueddol  iddynt:  ac  hefyd  y  nwyd- 
!jau    poethion  a    ffrom-wyllt    hyny,  yr  ehud- 
"irwydd  hyny,  a'r  hoffder  mewn  newyddianta 
^jdadleuaeth,  a'r  awydd  am  enwogrwydd,  mae 
*dynion  ieuainc  yn  dra  thueddol  iddynt.    Nid 
jchwantau   y  cnawd  yn  unig  a  feddylir  yma 

~wrth     "  chwantau    ieuenctid,"    ond    hefyd 
i  chwantau     ysbrydol    y    meddwl,    balchder, 
huaan,  ac  awydd  am  ragoriaeth  gwag-ogon- 

1  eddgar  mewn  petkau  crefyddol:    mynai  yr 
;  apostol    i  Tímotheus  ffoi  rhag  pethau  felly 

ì  gyda'r    atgasrwydd    mwyaf    o    honynt,    a'r 
í  dychryu  mwyaf  rhag  y  niwed  oedd  ynddynt. 
i  t  A  chynghoraief  i  ddilyn  pob  tymher  sanct- 
;  aidd,    a   dyfal  ymarfer   â  phob  peth  da  ei 

i  hunan,  yn   gystal  a'u   pregethu  i  eraill ;  yn 
enwedig  cyfiawnder,  ffydd,  cariad,  a  thang- 

!  nefedd  ;  \  gyda'r  holl  rai  oedd  yn  galw  ar  yr 
i  Argiwydd,  yn  ei  addoli  ac  yn  ei  wasanaethn 
ef,  o  galon  bnr,  ac  mewn  gwir  ffydd  a  char- 
iad,  er  cymmaint  oedd  en  gwendidau,    a'u 
camsyniadau     mewn    pethau    o    lai    pwys. 

Dyna'r  fath  ddynion  y  mynai  yr  apostol  i'w 
fab  Timotheus  gymdeithasu  â  hwynt,  ac  nid 
cyfeiliornwyr,  a  dynion  o  feddyliau  ac  arfer- 
ion  llygredig  a  chnawdol. 

23  *  Eithr7'  gochel  ynfyd  ac  annysg- 

edig  gwestiynau,  f  gan  wybod  eu  bod 
yn  magu  ymrysonau. 

b  Gwel  ar  adn.  14,  16.  1  Tim.  6.  4,  5. 

*  Rhoddodd  yr  apostol  gynghor  tebyg  i 
hwn  i  Timotheus  o'r  blaen,  yn  adn.  16;  a 
gwelai  yn  angenrhejdiol  ei  gynghori  ef  dra- 
chefn,  i  ochel  ynfyd  ac  annysgedig  gwestiyn- 
au  :  y  cyfryw  bynciau  cywrain,  rhyfygus, 
a  diles,  y  rhai  a  ymddangosant  yn  aml  fel 
pe  byddent  yn  tarddu  o  ddyfnder  dëall, 
myfyrdod,  a  dysgeidiaeth  ;  ond  y  rhai  mewn 
gwirionedd  a  ddeiliiant  o  ynfydrwydd  a 
ífolineb,  ac  o  ddiffyg  adnabyddiaeth  syl- 
weddol  o  fawredd  Dnw,  o  gyflwr  a  sefyllfa 

druenus  dyn,  ac  o  befhau  eraill  o'r  pwys  a'r 
canlyniad  mwyaf.  fByddai  gwahanol  ddyn- 
ion  yn  debyg  o  ateb  y  cwestiynau  hyn  mewn 
gwahanol  ffyrdd,  am  nad  oedd  un  rëol  ysgryth- 

yrol  i'w  penderfynu;  ac  fel  hyny  byddent  yn foddion  sicr  i  fagu  ymrysonau  ffyrnig,  a 
dadleuon  llidiog,  rhwng  dynion  beilchion  a 
chyndyn,  ac  efallai  y  torent  allan  i  ymladdau, 
a  chanlyniadau  gwarthus  a  niweidiol  eraill 
yn  y  diwedd.  Rhaid  i  Timotheus  eì  hun 
ochel  y  pethau  hyn,  a  gorcbymyn  i  eraill, 
gyda  phob  awdurdod,  eu  gochel  hefyd. 

24  c*  Ac  ni  ddylai  dgwas  yr  Ar- 
glwydd  e  ymryson  ;  f-\  ond  bod  yn  dir- 
ion  wrth  bawb,  *  J  yn  athrawus,  ||yn 
ddíoddefgar, 

c  Deut.  24.  5.  Jorh.  1.  1.  2  Cron.  24.  6.  Dan.  6.  20. 
lTira.  6.  11.  Tit.  1.  1.  lago  1.  1.  d  Mat.  12.  19.  Act.  15. 
2.  2  Cor.  10.  4.  Phil.  2.  3,  14.  1  Tim.  3.  3.  Tit.  1.  7.  laeo 
1.  19,  20.  Jud.  3.  «  Ioan  6.  52.  Act.  7.  26.  a  23.  19.  laso 
4.  2.  /Es.  40.  11.  2  Cor.  10.  I.  Gal.  5.  22.  1  Tbes.  2.  7. 
Tit.  3.  3.  lago  3.  17.  1  Pedr  3.  8.        g\  Tiin.  3.  2.  Tit.  1.9. 

*  Beth  bynag  a  wnâi  daaleuwyr  Iuddewig 
neu  Baganaidd,  a  pha  beth  bynag  a  wnâi 
gau  athrawon  dan  rith  o  zêl  dros  grefydd  ; 
DÌ  ddylai  gwas  yr  Arglwydd  Iesu,  ynenwedig 
gweinidog  efengyl  y  tangnefedd,  ymryson 

fel  hyn,  nac  âg  arfau  o'r  fath  hyn  :  ni  ddylai 
efe  ymryson  mewn  ysbryd  cwerylgar  a  llid- 
iog  â  neb:  oblegid  digofaint  gwr  nid  yw 
yn  cyflawni  cyfiawnder  Duw.  (Iago  1.  20.) 

t  Ond  i'r  gwrthwyneb,  dylai  gwas  yr  Ar- 
glwydd  fod  yn  dirion  yn  ei  ymadrodd  a'i 
ymddygiad,  tuag  at  bawb,  hyd  yn  nod 
gwrthwyuebwyr  a  gŵyr-dröwyr  gwacthaf  a 
mwyaf  direswm  y  gwirionedd.  |  Dylai  ef 

fod  yn  "  athrawaidd :"  yn  hyfedr  a  phar  d 
i  ddysgu  dynion  yn  athrawiaeth  Crist,  trwy 
egluriadau  goleu,trwy  ymdriuiadau  llariaidd, 
trwy  resymau  ac  ysgrythyrau  penderfynol, 
trwy  ddehongliadau  addas,  ac  mewn  ym- 
adroddion  addfwyn  a  hynaws.  jj  Ar  yr  ua 

pryd  dylai  fod  yn  "  ddyoddefgar ;"  a  chadw 
Ilywodraeth  ar  ei  dymher  a'i  deimladau  ; 
nid  yn  unig  cyd-ddyoddef  â'r  gweiniaid 
tywyll  a  hwyrfrydig,  ond  hefyd  dyoddef 
anfri,  cecraeth,  a  gwatwar  gelynion  agwrth- 
wynebwyr  y  gwirionedd,  heb  ddial  arnynt, 
na  sènu  a  danneddu  â  hwynt. 

25  a  *  Mewn  addfwy uder  *  yn  dysgu 

y  rhai  gwrthwynebus,  k  f  i  edryüi  a 

'roddo  Duw  iddynt  hwy'ryw  amser 
Wledifeirweh  i  gydnabod  y  gwirionedd ; 

h  M«t.  11.  29.  Gal.  6.  1.  i  Tira.  t'.  11.  1  Pedr-3.  15. í  Jer.  13.  15— 17.  s.  25.  12-15.  loan  5.  34.  Act.  22,  fcc 
t  Act.  8.  22.  1  Tiaj.  2.  4.  I  J*r.  31.  18,  19,  33.  E/«c  li. 
13.  a  36.  26,  3).  Zec.  12.  10.  Act.  5.  31.  all.18.  Ugo  l. 
17.  1  loan  5.  iö.  m  p«a.  3.  7.  Mdt.  21.  32.  Marc  1.  3,  4, 
15.  Act  2.  38.  a20.  21. 
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g-tllu :  t  os  oedilynt  yn  sicr  yn  wir  weddw- 
ou  ;  nid  yn  unig  wedi  colli  eu  gwŷr,  ond 
hefyd  yn  amddifad  o  bob  pt  rthynasau,  a  all 

ai  ac  a  wnâi  tu  cynnorthw.yo  a'u  cynnal 
bwynt.  Mae  yn  debyg  wrth  yr  adnod  nesat 

a'r  wythfed,  m*i  cyẁnortbwy  a  chynnaliaeth 
tymmorawl  a  feddylir  wrth  yr  "anrhydedd' 
Ìma  i'r  gwragedd   gweddwon:  gwel    hefÿd 
lath.  15.  4,  5,  6  ;  a  Marc  7.  10—13. 

4  *  Eithrobyddunweddwâgiddi 
blant  neu  *ŵyrion, l  f  dysgantyn  gynt 
af  arfer  duwioldeb  gartref,  ma  thalu 

y  pwyth  i\v  rh'ieni :  |  canys  hynny 
sydd  n  dda  a  chymmeradwy  ger  bron 
Dirw. 

t  Barn.  12.  U.  iah  18.  19.  Es.  U.  22.  /  1  Sam.  22 
3,  4.  Diar.  31.  38.  Luc  8.  51.  Ioan  19  26,  27.  m  Gen.  45. 
10,  11.  a  4?.  12,  28.  Ruth.  2.  2,  18.  Eph.  6.  1—3.  n  Gwel 
ar  pen.  2.  3. 

*  Eithr  os  byddai  un  weddw  yn  yr  eglwys 
ag  iddi  blant  neu  ŵyrion  tnewn  amgylchiad 
au  i  allu  ei  chynnal  hi,  nid  *  gwir  weddw  a 
fyddai  hòno  ;  tdylai  y  cyfryw  blant  neu 

ŵyrion  gaei  eu  dysgu,  fei  dylectewydd  o'r 
pwys  mwyaf,  i  '*  arfer  duwioldeb,"  neu 
«erch  di'otehgar  a  pharchus  "gartref; 
"  dalu  y  pwyth"  o  ofal  tyner,  ìlafurus,  a 
chostfawr  eu  rhieni  tuag  atynt  hwy  yn  eu 

babandod  a'u  gwendid,  trwy  ofalu  am  dan 
ynt  hwythats  yn  eu  henaint  a'u  hangen. 
|  Mae  y  cyfryw  ymddygiad  mewn  plant  neu 
ŵyrion  yn  dda  ynddo  ei  hun,  yn  deilwng  ac 

yn  anrhydeddus  i'w  rhi'eni;  ac  yn  gymmer- 
adwy  ger  bron  Duw,  yr  hwn  a  sefydlodd  y 

berthynas  a'r  dyledswyddau  hyn  rhwng 
rhíeni  a  phlant. 

5  *  Eithr  yr  hon  sydd  °wir-weddw 
ac  P  unig,  f  sydd  yn  ?  gobeithio  yn 
Nuw,  Jac  yn  rparhâu  mewn  ymbil- 
iau,  a  gweddiau,  nos  a  dydd. 

o  «dn.  8.  Ruth.  1.  &,  12,  20,  21.  p  Es.  3.  26.  a  49.  21. 
a  S4.  1.  Galar.  I.  13.  q  Ruth.  2.  12.  Salm  91.  4.  Ës.  12. 
5.  a  6».  10.  1  Cor.  7.  32.  1  Pedr  3.  ö.  q  Gwel  ar  Luc  2. 
37.  a  18.  1,7.  £ph.  6.  13. 

*  Ond  y  "  wir-weddw,"  yr  hon  oedd  yn 
wrthddrych  teilwng  o  gynnorthwy  ac  elusen 

yr  eglwys,  ydoedd  un  ag  oedd  yn  '*  unig," 
mewn  amgylchiadau  anghenus,  ac  heb  gan- 
ddi  neb  perthynasau  i'w  chynnorthwyo ; 
t  yr  hon  oedd  yn  gobeithio  yn  Nuw  trwy 
ffydd  am  gynnaiiaeth  dymmorawl  yn  gystal 
ag  am  fywyd  tragywyddol  ;  í  ac  un  oedd  yu 

parâu  mewn  ymbiliau  a  gweddi'au  yn  was- tadol,  hwyr  a  borau,  nos  h  dydd  yn  ainl,  yn 
gweddîo  mwy  na  mwy,  drosti  ei  hun,  dros 
ei  chyd-gristiouogion,  a  thros  bob  dyu. 
Dros  y  fath  hyn  yn  mlaenaf  ac  yn  benaf  y 
dylai  yr  eglwys  ofalu. 

6  *  Ond  'yrhonsydddrythyll,  fa 
fu  rfarw,  I  er  ei  bod  yn  fyw. 

■  1  Sam.  25.  6.  Job  21.  11— 15.  Salm  73- 5-7.  Eb.  22. 
13.  Am.6.  5,  6.  Luc  12.  19.  «15.13.  a  16.  19.  I»go  5.  5. 
Dat.  18.  7.  *  Mal.  8.  2».      Luels.  24,  32.     2  Cor.  5.  14, 
15.  EpU    2.  1,  5.  a  5.  14.  Col.  2.  13.  Dat.  3.  1. 

*  Ond  y  weddw  hòno  sydd  yn  rhoddi  ei 
hunan  i  fynu  i  fywioliaeth  lònwych,  ben- 
rhydd,  gnawdol,  a  chwantus,  dan  lywodraeth 
tueddiadau  y  cnawd  a  thrythyllwch ;  tmae 
hòno  yn  farw  mewn  ystyr  ysbrydol,  yn 
farw  i  Dduw,  ac  yn  farwmewn  camweddau 
a  phechodan,  \  tra  mewn  ystyr  naturiol  mae 
yn  fyw,  ac  yu  byw  mewn  pleserau  trythyll, 
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nwyfus,  ac  anllad :  ni  ddylai  hòuo  gael  eì 
chynnal,  na'i  harddelwi  gan  yr  eglwys,  feî 
aelod  o'r  corph  sanctaidd.  Trythyll:  byw 
yn  foethus,  mewn  pleserau  cnawdol,  medd- 
ant,  yw  ystyr  y  gair  spatalôsa,  yr  hyn  a 
arwain  yn  naturiol  i  drythyllwch.  A  fo 
farw;  arferai  y  philosophyddion  paganaidd 
yr  un  duü  o  ddywedyd,  am  y  rhai  a  wrth- 
gilient  oddi  wrth  eu  haddysg  hwy,  ac  a  yln* 
roddent  i  bleserau  y  cnawd. 

7  *  A  u  gorchymyn  y  pethau  hyn, 
f  fel  y  byddont  ddi'argyhoedd. wpen.  1.3.  a  4.  11.  a6.  17.  2Tim.  4.1.  Tit.  1.  13.  a  2.  15. 

*  Mỳnai  yr  apostoi  i  Timothëns  orchymyn 
y  pethau  uchod,  a'u  gwasgu  ar  feddyliao  y 
gweinidogion  a'r  dì'aconiaid ;  tfel  y  cedwid 
y  cristionogion  yn  Ephesnsyn  ddîargyhoedd; 
fel  na  roddid  cefnogrwydd  mewn  un  modd 

trwy  eu  helusengarwch  hwy,i'r  cyfrywddyn- 
ion  a  fyddai  yn  warth  i'r  egiwys  a'r  achos. 

Fel  y  byddent  dd'iargyhoedd  :  mae  rhai  ya 
cyfeirio  hyn  at  y  gweddwon  trythyll  a  son- 
iwyd  uchod  ;  erailì  at  y  diaconiaid,  oedd  yn 

cyfranu  o  gynnorthwyon  yr  eglwys  '" gweddwon ;  ond  mae  yn  ddiammau 
ilawer  yn  y  fath  le  moethus  ag  Ephesus, 

meẃn  perygl  o  fyned  i'r  agwedd  drythyll  a 
soniwyd  heblaw  y  gweddwon,  ara  hyny  gally 
geirUu  fod  yn  gy feiriol  at  bawb  yn  yr  eglwya. 

8  *  Ac  od  oes  neb  heb  ddarbod 

dros  yr  eiddo,  *  ac  yn  enwedig  ei  deu- 
lu,  fefe  a  v  wadodd  y  ffydd,  z  J;a 

gwaeth  yw  nâ'r  di-fíydd. *  Geo.  30.  30.  Es.  58.  7.  Mat.  7.  11.  Lno  11.  11-11, 

2  Cor.  12.  14.     Gal.6.  19.  y  2  Tim.  3.  5.      Tit.    1 
Dat.  2.  13.    »3.8.  *  Mat.  18.  17.    Lnc  22.  47.  48. 
15.  22.  2  Cor.  2.  15,  16.  a  6.  15. 

*  Ac  od  oedd  yno  neb  yn  nacâu,  neu  yo 
peidio  a  darbod,  neu  ofalu  dros  ei  berthyna»- 
au  agos,  yn  enwedig  dros  ei  wraig,  ei  blant 
a  thylwyth  ei  dý ;  neu  dros  ei  dad  neu  ei 
fam  oedranus  ;  a  hyny  o  ddiogi,  cybydd-dod, 
afradlondeb,  neu  ormod  hunan-goleddiad 
tdylid  ystyried  y  cyfryw  ddyn  fel  un  wed 
gwariu  y  ffydd,  trwy  anufudd-dod  amlwg  a 
chyffredinol  i  orcbymyn  Crist;  \  ì'e,  trwy 
weithredu  yn  y  peth  hyn  yn  waeth,  yn  fwy 
gwarthus  ac  afresymol,  nac  y  gwnâi  yr  ang- 
hredadyn  hollawl  ddiffydd,  yn  y  cyffelyb  am 
gylchiad :  ystyriai  y  paganiaid  hollawl  ei 
bod  yn  ddyledswydd  resymoi  a  rhwymedij 
arnynt,  i  ofalu  am  eu  perlhynasau  agosaf,  yc 

enwedig  eu  rhi'eni  oedranus  pan  syrthient dlodi. 

9  *  Na  ddewiser  yn  a  weddw  un 
ío  dan  6driugain-mlwydd  oed,  cfyi 
hon  fu  wraig  i  un  gwr ; 

a  Girel  ar  ado.  3,  4.  b  adn.  11,  14.      Loe  2.  36, 
».  3.  2,  12.  1  Cor.  7.  10,  11,  39,  40. 

Nis  gallai  yr  apostol  feddwl  yma,  » 
oedd  yr  un  weddw  dàn  driugein-mlwydí 

oed  i  gael  ei  dewis  i'w  chynnorthwyo  gai 
yr  eçlwys;  oblegid  gallai  amgylchiadat 
gweddwon  ieuangach,  na  hyny,  yn  gystal  í 
thlodion  eraill,  tod  yn  gyfyng  iawn.  Gai 
hyny  tybir  yn  gyffreriin  mai  Hefaru  y  ma« 
efe  yma  am  ryw  nifer  o  weddwon,  y  rlia 
oerid  yn  cael  eu  rhyddâu  oddi  wrth  bol 

gofalon  a  goruchwyiion  bydol,  a'u  cynnalyt 
hollawl  gan  yr  eglwys  ;  o  ba  rai  y  dewisi<| 
y  rhai  oedd  alluog  o  honynt,  i  weithredu  fe 
di'aconesau,  i  ymweled  â'r  gwragedd  cleifiotj 
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thlodion,  i'w  cynnorthwyo  â'u  cynghori 
iynt;  i  aüdysgu  gwragedd  a  merched  ieu- 

n"c,  ac  efallai  plant;  neu  i  weini  mewn  un 
y  w  achosion  eraill  a  berthynai  i'r  eglwys, 
gweinidogion,  a  dieithriaid  crefyddol  a 

leuai  ar  ymdaith  o  fewn  cylch  eu  gwasan- 
th  hwy.  Er  nad  oes  cymmaint  o  angen 
i)  weinyddesau  felly  yn  awr  yn  ein  gwlad 
;  eto  yr  oeddynt  yn  dra  defnyddiol  ac 
igenrheidiol  y  pryd  hwnw,  ac  yn  y  wlad 
,no ;  a  hawdd  gweled  prYodoldeb  yr  oed- 
|n  yn  inha  un  yr  oeddynt  i  gael  eu  dewis. 
Heblawyr  oedran  uchod,  rhaid  bod  pob  un 
honynt  hefyd  wedi  bodyn  wraig  i  un  gwr; 
id  wedi  bod  yn  brYod  âg  amryw  wŷr  ar  y 
p,  na  chwedi  rhoi  y  naill  wr  ymaith  yn 
liachos  er  mwyn  piYodi  un  arall. 

10  *  Yn  ddda  ei  gair  am  'weith- 
:doedd  da  :  Sf  os  dygodd  hi  blant  i 
,nu,  g  X  os  bu  lettygar,  h\\o  golchodd 
;■  draed  y  saint,  *  §  o  chynnorthwyodd 
i  y  rhai  cystuddiol,  k  *  o  dìlynodd  hi 
pb  gorchwyl  da. 
dpen.3.  7.    Act.  6.  3.    a  10.  22.     a  22.  12.    3  Ioan  12. 

dn.  25.  pen.  1.  10.  a  6.  18.  Mat.  5.  16.  Act.  9.  36.  Eph. 
•  10.  2  Tim.  3.  17.  Tit.  2.  7.  a  3.  S-U.  Heb.  10.  24.  a  13. 

llPedrî.  12.  f'2  Tim.  I.  5.  a  3.  15.  g  Act.  16  14, 
I  Rhut'.   12.  13.  Heb.  13.  2.  1  Pedr  4.  9.  h  Gen.  18    4. 
9.  2.  Luc  7.  38,  44.  Icaa  13.  5— lâ.  t'  Lef.  25.  35.  Es. 
\\1.  Aot.  9.  39.  t  Salm  119.  4.  Col.  1.  10.  2  Tim.  2. 

[Tit.  2.  14.  a  3.  1,  8. 

*  Dylai  y  weddw  a  ddewisid  fel  y  son- 
•yd  uchod,  fod  hefyd  a  gair  da  cyftredinol 
di  am  weithredoedd  da,  o  leiaf  er  pan 
laeth  hi  i  broffesu  cristionogaeth  ;  wedi  cyf- 

jwni  dyledswyddau  y  'stâd  biîodasol  yn 
j/ddlawn,  yn  ddoeth,  ac  yn  hardd.  t  Yn 
weriig  os  llafuriodd  hi  i  ddwyn  ei  phlant 
hun  i  fynu  yn  grefyddol,  gan  eu  maethu 

ivy  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd  ; 
oa  gwnaeth  hi  yr  un  peth  yn  ol  ei  gallu  â 

ilant  ei  phertbynasau  tlodion  a'i  chymmyd- 
iou.  %  Os  yn  ei  hamgylcniadau  mwy 
vyddiannus  y  bu  hi  lettygar  i  ddíeithriaid, 
i  enwedig  i  ddYeithriaid  crefyddol,  gwein- 
ogion  neu  eraill,  a  ddygwyddent  ddyfod 
i  ei  ffordd  hi.  ||  Os  bu  hi  yn  barod  ac  mòr 
tyngedig,  a  gwneyd  y  gwasanaeth  iselaf  er 

ngeledd  i'r  dynion  sanctaidd  hyny,  hyd  yn 
d  golchi  eu  traed  hwy,  fel  yr  oedd  yn 
genrheidiol  ac  yn  arferol  wedi  teithio 
ewn  sandalau  yn  y  gwledydd  poethion 
ny.  §  Os  cynnorthwyodd  hi  y  rhai  cys- 
ildiol  fnewn  corph  neu  feddwl,  trwy  gyng- 
rion  dyddanus  neu  fel  arall,  gyda  thosturi, 
jd-ymdeirnlad,  a  thiriondeb  addfwyn.  *  Yn 
r,  os  trwy  ei  bywyd  crefyddol  yn  gyffredin, 
!  ymgeisiodd  hi  at  ddilyn  pob  gorchwyl  da 
^g  at  Dduw  a  dynion,  yn  ol  ei  gallu  a'i 
iyfleusderau  :  dyma'r  fath  weddwon  oedd  i 
el  eu  dewis,  nid  yn  unig  i  dderbyn  o  gyn- 
rthwy  yr  eglwys,  ond  hefyd  i  gynnorth- 
yo  yr  eglwys,  yn  y  pethau  a  enwyd  dàn 
,n.  9.  Cymhared  y  darilenydd  y  gwasan- 
jth  a  enwir  dàn  yr  adnod  hòno,  á'r  cym- 
'ysderau  a  enwir  yn  yr  adnod  hon,  a 
aiff  weled  bod  y  naill  yn  ateb  i'r  llall  yn iodol  iawn. 

W'.**  Eithr  gwrthod  y  gweddwon uainc  :  f  canys  pan  ddechreuont 
jymdrythyllu  yn  erbyn  Crist,  "Jprî- 
|li  a  fynnant ; 

/  adn.  9,  14.  »  Deut.  32.  15.  Es.  3.  16.  Hos.  13.  6' 
lago  5.  5.    2  Pedr  2.  18.  n  adn.  14.    pen.  4.  3.    1  Cor.  7' 

39,  40. 
*  Eithr  os  byddai  gwtddwon  ieuainc  yn 

ymgais  am  y  sefyllla  uchod  yn  yr  eglwys, 

neu  yn  cael  eu  cynnyg  gan  neb  o'reglwys  i'r 
cyfryw  sefyllfa ;  nid  doethineb  mewn  un 
modd  fyddai  eu  dewis  hwy,  ond  yn  hytrach 
dylai  Timotheus  yn  benderfynol  eu  gwrthod 
hwynt :  t  oblegid  os  uuwaith  y  dechreuant 
hwy  fyned  yn  foethus,  yn  ysgafn,  ac  yn 
drythyll,  (o'r  hyn  byddai  mawr  berygl,)  yn 
groes  i'w  proífes  o  Grist ;  a  cheisio  eu  hes- 
niwythder  a'u  pleserau  eu  hunain,  yn  hytr- 
ach  ua'i  anrhydedd  a'i  wasanaeth  ef  a'i 
achos ;  X  prîodi  a  fynent  hwy  yn  mhob 
gwedd,  beth  bynag  fyddai  y  canlyniad,  ac 
efallai  prYodi  â  phaganiaid,  ac  i  deuiuoedd 

paganaidd  adigred;  er  gwarth  i'r  eglwys, 
ac  i'r  swydd  y  dewisasid  hwy  iddi  yn  yr 
eglwys.  Tybia  rhai  y  byddai  y  gweddwon 

a  ddewisid  i'rswydd  uchod  yn  addunedu 
wrth  gael  eu  dewis,  na  phriodent  mwyach  ; 

ac  os  felly,  byddai  perygl  mawr  rhag  i'r 
gweddwon  ieuainc  dòri  yr  adduned  hòno ; 
oblegid  pan  ddechreuent  ymdrythyllu,  ar  ol 
bwrw  galar  eu  gweddwdod  yraaitk,  prîodi  a 
fynent.  Pan  ddechreuent  ymdrythyllu  hef- 
yd,  byddent  yn  debyg  o  gael  eu  dwyn  dàn 
gerydd  yr  eglwys,  a  cholli  er.  parch  yn  mhlith 
y  rhai  symìaf  o'r  cristionogion  ;  ac  yn  yr 
amgylchiad  hwnw,  a  hwy  yn  drythyll  a 
gwrthgiliedig  eisoes,  ni  byddai  nemawr  o 

beth  ganddynt  biîodi  â'r  paganiaid  mwyaf 
annuwiol  a  gelynol  i  grefydd. 

12  *  Gangael  °barnedigaeth,f  am 
iddynt  ddirmygu  y  f  íîydd  gyntaf. 

o  I  Cor.  11.  34.  Iago  3.  1.  1  Pedr  4.  17^  p  Cal.  1.  6. 
Dat.  2.  4,  5. 

Fel  hyn  hwy  a'u  gosòdent  eu  hunain  yn 
agored  i  warth  a  chondemniad  yn  ngolwg 
ac  yn  nghyfrif  y  byd,  yn  agored  i  esgym- 
mundod  o'r  eglwys,  yn  agored  i  farn  gyfìawn 
Duw  yn  y  byd  hwn,  ac  yn  agored  i  farned- 
igaeth  dragywyddol  yn  y  byd  i  ddyfod  oddi- 
gerth  iddynt  gaei  edifeirwch  ;  fam  iddynt 

ddirmygu  a  gwrthod  eu  proffes  o'r  blaen  o 
ffydd  yn  Nghrist,  neu  ddirmygu  a  gwrthod 

yr  athrawiaeth  a  gredaseut  hwy  o'r  blaen  yn 
hanesiol  am  Grist,  ac  ymwrthod  â'r  gwaith 
a  ymddiriedasid  unwaith  iddynt  hwy. 

13  *  A  hefyd  y  maent  yn  dysgu 
?  bod  yn  segur,  r  gan  rodio  o  amgylch 
o  dý  i  dŷ;  fac  nid  ynsegur  yn  unig, 

ond  hefyd  yn  wag-siaradus,  *  J  ac  yn 
rhodresgar,  l  \\  gan  adrodd  pethau  nid 
ynt  gymmwys. 

q  Diar.  31.  27.  2  TUes.  S.  6—11.        r  Lef.  19.  16.  Oiar. 
20.  19.   Luc  10.  7.    Act.  'iO.  20.         «  2  Tbes.  3.  11.    I  Pedr   | 
4.  15.        t  Act.  20.  30.  Tit.  1.  11.  Iago  3.  10. 

*  Heblaw  y  pethan  uchod,  yr  oe<ld  perygl 

rhag  i'r  gweddwon  ieuainc  hyn,  wedi  cael 
eu  rhyddàu  oddi  wrth  of*Ion  bydol  a  thenlu- 
aidd,  esgeuluso  defnyddio  eu  hamser  fel  y 
dylent,  i  gyliawni  dyledswyddan  eu  sefyllfa  ; 
ac  felly  dysgu  bod  yn  segur,  a  threulio  cu 
hams^r  mewn  rhodiena  o  dý  i  dý  :  t  «c  nid 
bod  yn  segur  yn  unig,  ond  hefyd  yn  wag- 
siaradus  ;  yn  ymyraeth  â  materion  rhai  er- 
aill,  ac  yn  hèl  a  thraddodi  chwedlau  cleb- 
erddus,  gwir  neu  anwir,  am  ddynion  eraill 
a'u    hachosion  :  a  hyny  er  mwyn    boddloni 

i  rhai,  a  dynoethi  ac  enllibio  eraill.  X  "  Rbod-  í 
1039 
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resgar:"  busy-bodies  yw  y  Saesoneg  ;  rhai 
prysur  ac  ymyrgar  yn  materion  dynion  er- 
aill,  fel  y  sylwyd  eisoes  uchod  :  a  chytfelyb 
yw  ystyr  y  gair  Groeg  periergoi.  \\  Pethui 
nad  oeddent  gymhwys  oedd  eu  holl  wag- 
siarad  a'u  ihodres  ymyrgar  hwy  ;  yn  dangus 
tyraheran  a  thueddiadau  drwg  a  Ilygredig 
iawu  ynddynt  hwy  eu  hunain,  yn  dra  an- 
addas  i'r  efengyl,  acyn  dra  niweidiol  i  hedd- 
wch  ac  enwau  da  cymmydogion  a  chydna- 
byddion.  Gwag  siaradus  :  sŵn  dwfr,  pan 
maë  yn  barod  i  ferwi  drosodd  mewn  croch- 
an,  meddant,  yw  ystyr  y  gair  Groeg  ;  ac 
mae  yn  acidas  iawn  i  ddangos  y  berw  tu- 
fewnol  sydd  yn  meddyliau  y  bobl  hyn,  yr 
hwn  a  dywalltant  aüan  mewn  adioddion 
cleberddus. 

14  «*Yr  wyf  yn  ewyllysio  gan 
hynny  fr  f  rhai  ieuaingc  briodi, 

t  planta,  v  %  gwarchod  y  tŷ,  z  ||  heb  roi 
dim  achlysuri'r  gwrthwynebwr  i  ddi fenwì. 

«  Gwel  ar  pen.  2  8.  x  adn.  11.  "pen.  4.  3.  1  Cor.  7. 
8,  9.  Heb  Î3.  4.  y  Gen.  13.  6,  9.  Diir.  14.  I .  a  31.  27— 
29.     Tit.  2.  5.  t  pen.  6.  !.     2  Sam.    12.  14.      Dan.   6.  4. 

Rhnf.  14.    13.  2  Cor.  II.  12.  Tit.  2.  5,  8.  1  r"edr  4.  14,  15. 

*  Gan  y  byddai  y  gweddwon  ieuainc  yn 
dueddol  i'r  pethau  uchod,  a  pherygl  o'r  natur 
uchod  i'w  ofni  oddi  wrth  rai  o  honynt ;  pen- 
derfynai  yr  aposto),  í'el  un  a  gwybodaeth  ac awdurdod  ganddo;  rnai  gwell  oedd  iddynt 

hwy  bri'odi,  os  ewyllysient,  a  bod  amgyich- 
iadau  yn  goddef ;  t  fel  y  gallent  blanta,  yn 

ol  trefn  y  Crëawdwr,  a  magu  eu  plant,  a'u 
dwyn  i  fyuu  yn  grefyddol  i  Dduw  ;  %  a  bod 
ar  wairh  mewn  dyledswyddau  teuluaidd  er- 
aill,  fel  gwragedd,  mamau,  a  meistresi  yn  eu 

teuluoedd :  cymhwysach  iddynt  hwy'  fod ganddynt  dai  eu  huuain,  a  gwarcbod  y  rha: 
hyny  yn  weddus,nabod  yn  segnr,  yn  rhodio 
o  dŷ  i  dý,  yn  wag-siaradus,  ac  yn  rhodres- 
gar,  mewn  ystád  0  weddwdod  trythyll,  a 
hyny  ar  draul  yr  eglwys,  a  thàn  yr  esgus  o 
wasanaethu  yr  eglwys.  ||  Fel  hyn  hwy  a 
ymgadweut  heb  roi  dirn  achlysur  i  wríh- 

wynebwyr  yr  eí'engyi  gablu,  difenwi,  na 
gwaradwyddo  yr  efepgyl,  ei  phroffeswyr,  na 
hwy  eu  hunain.  lìhai  ieuainc  t  gan  mai  am 
y  gweddwon  ieuainc  yr  otdd  yr  apostol  yn 

llefaru  yn  y  tair  aduod  o'r  blaen  ;  mae  ÿh 
debyg  mai  am  danynt  hwy  mae  yn  ilefaru 
yina  hefyd :  nid  oes  dirn  ammheuaeth  am  ei 

foddîonrwydd  i'r  merched  ieuainc  br'iodi. 
Nid  peri  i'r  gweddwon  bri'odi  yr  oedd,  ond 
ewyllysio  iddynt  wneyd  felly,  yn  hytrach 

na'u  derbyn  i  blith  y  gweddwon  a  giybwyll- 
wyd  yn  adn.  9,  10. 

1 5  *  Cany s  y  mae  rhai  eisoes  a  wedi 
gwyro  ar  ol  Satan. 

a  Phil.  3.  18,  19.  2  Tim.  1.  15.  a  2.  18.    a  4.  10.   2  Pedr 
2.  2,  20,  22.  a  3.  16.  1  Ioan  2.  19.  Jud.  4,  5.  Dat.  12.  9. 

*  Yr  oedd  y  gocheliad  a'r  cynghor  uchod 
yn  dra  angenrheidiol,  o  herwydd  e  wyddai 
yr  apostol  am  rai  gweddwon  ieuainc,  ag 
oedd  eisoes  wcdi  gwyro  ar  ol  Satan.  Mae 

yn  debyg  fod  rhai  o'r  cyfryw,  un  ai  heb 
eu  dewis,  neu  wedi  cael  eu  dewi3  yn  an- 

mhri'odol,  i  blith  y  gweddwon  gweinyddawi, 
wedi  cael  eu  hudo  gan  satan  a  thrythyliwch 
y  cnawd,  i  wyrooddi  wrth  grefydd,  priodi  â 
rhai  digred,  a  syrthio  drachefn  i  eilnn-adclol- 
iaeth.     Lle  byddo'r  egiwys  wedi  cael  gwarth 

ÌÖ'-Ẅ 

a  goíìd  oddiwrth  ryw  ddynion  eisoes  ;  dyliój 
bod  yn  ochtlgar  iawn  mewn  amgylchiadauj 
feily  drachefn. 

1 6  * Od  oes  gan  wr  neu  wraig  ffydd-l 
lawn,  wragedd  gweddwon,  ftcynnorth-| 
wyant  hwynt,  \  ac  na  phwyser  ar  yil 
eglwys ;  fel   y   gallo   hi  ddiwallu 
c  gwir-weddwon, 

b  Gweì  ar  adn.  4,  8.         c  Gwel  ar  adu.  3. 

*  Wrih  orphen  y  mater  hwn,  mae  yi 
apostol  yn  gorchyrnyn  i'r  holl  rai  ífyddlawn, 
ut;u  gredrnwyr,  y  rhai  oedd  aìluog  i  hyny,  i 
gynnorlhwyo  y  gwragedd  gweddwon  a  berth 
ynent  iddynt  hwy ;  t  ftl  na  byddent  yi 

bvvys  ar  yr  eglwys  i'w  cynnal,  ac  fel  y  galla 
hi  ddiwallu  y  gwir-weddwon,  y  rhai  nk 
oedd  ganddynt  berlhynasau  yn  y  byd  i'v 
cynnorthwyo.  Am  y  4<gwir  weddwou  gwe 
ar  adu.  5.  Tybi.i  rhai  bod  y  güichyinyi 
hwn  yn  cyrhaedd  y  rhai  oedd  yn  berchenog 
ion  caeth-weision ;  a'i  fod  yn  eu  rhwymi 
hwy  i  gynnal  eu  caethion,  wedi  yr  eîent  yi 
analluog  i  wei'.Jiio.  Mae  yu  ddiammau  e 
fod  yn  cynnwys  gwasanaeth  ddynion  o  bo 
math  ;  v.edi  iddynt  dreulio  eu  nerth 
ugwasanaeth  eu  meistriaid,dylai  y  meistrìÄ 

hyny  eu  cynnal  os  g<»llitnt,  yn  eu  henaint  a'i 
methiant:  ac  mae  rhai  meistriaid  yn  gwneyi 
h>ny  mewn  ihan  fawr,  er  nas  gwyddan 
fawr  am  grefydd  chwaith. 

17  d*Cyfrifer  yr  henuriaid  syd( 
yfi  elIywodraethu  yn  dda, ;  fyn  deil 
wng  o  s  barch  dau-ddyblyg  ;  \  yi 

enwedig  y  rhai  sydd  yn  Apoeniyn 
1  gair  a'r  athrawiaeth, 

dGwelarb  adn.  1.  «  pen.  3.  5.  Mat.  24.  45. 
12.42.  tthuf  12.8.  I  Thes  5.12,13.  Heb.  13.  7,  17, 

/  Gwel  ar  adn.  3  — Act  '28.  10.  R'.uf  15.  27.  1  Cor.  9. 
14.  Ual.  6  ti.  Fliü.  2  29.  g  2  Bren.  'ì  9.  Es.  40.  2.  it 
16.  1S.  a  17.  18.  Zec  9.  12.  h  |ien  4  10.  Mat.  9.  37, 
Lnc  10.  1,  2,  7.  I.^n  4.  33.  Art.  20.  35.  lîhuf.  16. 
I  Cor.  3.  9  a  15.  10.  »  1G.  16.  2  Cor.  6.  1.  Phil.  2.  16.  t 

3.  2  Tiiu.  2.  6.         i  Gwel  ar  pen.  4    6,  16.-2  Tim.  4    2. 

*  Pwy,a  pha  fath  oedd  yr  henuriáid  lly 
odraethol  liyn  yn  yr  ey;lwys,  sydd  vve( 
bod  ynddadl  fawr  g»n  dduwinyddion:  tybi 
rlíai  niae  yr  aelodau  hynaf  yn  yr  eçlwj 

oeddynt,  y  rh.û  oedd  eyda'r  gweinidogic 
yn  líywodraethu  yr  eglwys,  ond  nid  y 
pregethu.  T>bia  erail!  mai  hen  weinidogio 
wedi  methu  gan  oedran  oeddynt:  ond  pr: 
y  g;ii!ai  hen  wreinido^ion  fod  mewn  eglw; 
ieuanc.  fel  yr  oedd  Ephesus  y  pryd  h\vir 

Tybia  èr'ail!  mai  y  diaconiaid  oeddynt,  i 
c;iel  eu  galw  yma  "  henuriaid."  Tybiaera 
mai  gweinidogion  sefydlog  yr  eglwys  oed 

ynt,  y  rhai  oedd  'yn  pregeihu  y  gair  ac  j ílywodraethn  yr  eglwys  mewn  rlisgyblaeth 
phethau  ysbrydol:  a  hyny  sydd  fwyaf  teby 
ol ;  t  oblegid  yr  oedd  y  rhai  a  gyflawn< 

eu  swydd  yn  y  pethau  hyny  "  yn  dda," deilwng  o  barch  dau-ddyblyg;  sef  o  bar 
rnawr  yn  meddyliau  yr  eglwys,  a  chynn 
iaeth  hael  ac  anrhydeddus  gan  yr  eglwys, 
cael  ei  roddi  yn  ewyllysgar  a  siriol  id(fy 
od<!i  ar  y  pareh  hwnw.  J  Yn  enWedig 
rhai  hyny  o  honynt  a  fyddent  yn  nodedig 
enwo^  yn  eu  poen  a'u  llafur  yn  y  gair 
atbrawiaelh  ;  yn  pregethu  yr  efengyl 
ddiflino,  yn  ei  thaenu,  ac  yn  ymdrech  i  a 
Idittyn  a  sefyll  dros  ei    hathrawiaeth   bu 
digymmysg  hi :    hacddai  y  rhai  hyn  yn  s 
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arch  dau-ddyblyg,  a  chynnaliaeth  mwy  an- 

hydeddus  na  neb  arall;  cyfatebol  i'w  gwaith, 
"u  ffyddlondeb  llafurus  a  diwyd  yn  eu 
aith.  Yn  ol  y  sylwadau  uchod,  yr  un 
Id,  neu  swydd  o  ddyuion  a  feddylir  yn 

.chreu  yr  adnod  â'i  diwedd,  ond  bod  y 
hai  olaf  yn  rhagori  o  ran  helaethrwydd  eu 

afnr  yn  y  swydd  hòno  ar  rai  o'u  brodyr  yn 
r  ua  swydd;  ond  y  mae  eraill  a  dybiant  yn 
phanol,  nad  oedd  y  rhai  biaenaf  yn  pieg- 
thu,  ond  bod  y  rhai  olaf. 

18  *  Canys  y  mae  Äyr  ysgrythyr 
n  dywedyd, '*  Na  chau  saíh  yr  ŷch 
ydd  yn  dyrnu  yr  ŷd  :  ac,  m  Y  mae  y 
;weithiwr  yn  haeddu  ei  gyflog. 

k  Rliuf.  4.  3.  a9.  17.  a  10.  11.  a  11.  2.  Gal.  3.  8.  îago 
ì.  /  Deut.  25.  4.      1  Or.  9.  9,  10.  m  Lef.    19.   13. 
iit.  24.  14,  15.   Mat.  10.  10.  Luo  10.  7. 

*  Mae  yr  ysgrythyr  yn  dywedyd  y  pethau 
ganlynant  yn  yr  adnod  hon,  yn  Deut.  25. 
Matt.  10.  10;  Luc.  10.  7:  gwel  ar  y 

dauleoîrtfyny  mànan  hyny.  Wrth  fodyr 
postol  yn  dywedyd  íod  y  geiriau  olaf  yn 
I  ysgrythyr,  rhaid  ei  fod  ef  wedi  darllen 
fengyl  Matthew  neu  Luc,  cyn  iddo  ysgrif 

yr  epistol  hwn;  a  rhaid  ei  fod  yn  eu 

ystyried  hefyd  yn  ysgrytliyr,  cystU  a'r 
íen  Destament;  oblegid  nid  yw  y  geiriau 

Mae  y  gweithiwr  yn  haeddu  ei  gyflog" 
w  cael  yn  yr  Hen  Destament.  t  Mae  yr 
dnod  hon  yn  dangos  yn  eglur,  mai  cyíiog  a 
hynnaliaeth  ddjledus,  yw  un  peth  yn  y 

'  parch  dau-ddyblyg,"  a  orchymynir  i  Hen- 
riaid  neu  Athrawon  yn  yr  adnod  o'r  blatn. 

19  *  Yn  erbyn  henuriaid  na  n  dder- 

>yn  achwyn,  j- odd'ieithr  dan°ddau 
eudri  o  dystion. 

'"«  losn  18.  29.  Act.  24.  2-13.  a  25.  16.  Tit.  1.6. 
Deut.  17.  tí.  a  19.  15,  18,  19.  Mat.  1S.  1C.  Ioau  8.  17. 
Cor.  13.  1.  Heb.  10.23. 

Yr  oedd  enw  da  hennriad  neu  athraw 

n  beth  o  bwys  mawr  iawn,  tuag  at  ei  gym- 
'ieradwyaeth  a'i  ddefnyddioldeb  ef,  ac  er 
nrhydedd  i'r  efengyl  a  bregethai;  am  hynyj 
i  ddylesid  derbyn  achwyn  yn  erbyn  y  cyf- 
yw  un,  chwaithach  ei  gondemnio,  f  heb  i 
yny  gael  ei  sicrâ-u  gan  ddau  neu  dri  o 
ystion  geirwir,  cyfrifol,  a  chredadwy.  Bydd- 
i  llaWer  yn  barod  i  enliibio  gweinidogion 
yddlawn,  o  herwydd  y  b>ddai  eu  halhraw- 
teth  a'u  ceryddon  yn  eu  tramgwyddo  ac  yn 
u  condeinnio  hwy ;  ac  yn  wir  yr  oedd  yn 
aturiol  disgwyl  y  byddaiiholl  iid  cyhuddwr 

I  brodyr  a'i  weision,  ymgynhyrfu  yn  erbyn 
cyfryw  ddynion  ;  am  hyny  yr  oedd  yn  dra 

jhesymol,  na  dderbynid  dim  achwyn,  a 
dygai  henuriad  dan  holiad  cyhoeddus  yn  yr 
'glwys,  ac  fel  hyiiy  beio  a  niweidio  ei  enw 

[ä  a'i  ymddygiad  ef,  heb  fod  mwy  nac  un wst  unigol  i  brofi  y  peth  yn  wir. 

i  20  *Y  rhai  sydd  ynpechu,  Pfcer- 

Idda  y'ngwydd  pawb,  9{  fel  y  byddo 
fn  ar  y  lleill. 
p  Gél.Y  11-14.    2  Tim.  4.  2.    Tit.  1.  13.  q  «en.  1. 

II  Deut.  13.  11.  a  17.  13.  a  19.  20.  a  21>  21.  Act.  5.  5,  11. 19.  17. 

*  Ond  os  caid  neb,  henuriaid  neu  eraill, 
f  dystioiaetha  phrawf  anwadadwy,  yn  euog 
bechodau  gwarthus,  anaddas  i'r  swydd 

einidogaethol  ac  i'r  efengyl  ;  +•  gorchymyn 
ft"l  i  Timotheus  oedd,  ceryddu  y  cyfryw 
lynion  yn  llym   a  didderbyn  wyueb,   gyda 

eylwysiy. 

_ 

phob  awdurdod  gweinidogaethol ;  a  hyny 
yn  ngŵydd  yr  holl  eglwys;  \  nid  yn  unig 
i'w  cywilyddîo  hwy  a'u  dwyn  i  edifeirwch  ; 
ond  hefyd  fel  yr  ofnai  pawb  eraill,  yn  gryn- 
edig,  rhag  syrthio  i  bechodau,  a  dyfod  dán 
yr  un  cerydd. 

21  r  *  Gorchymyn  yr  ydwyf  ger 

bron  Duw,  f  a'r  Argìwydd  Iesu  Grist^ 
Ä|a'r  etholedig  angelion,  ̂ Hgadw  o 
honot  y  pethau  hyn  *  §  heb  ragfarn, 

heb  wneuthur  dim  o  f  gyd-barü'aeth. r  peD.  6  13.  1  Thes.  5.  27.  2  Tim.  2.  14.  a  4.  1.  a  Mat. 
16  27.  a  25.  41.  2  Pedr  2.  4.  Jud.  9  Dat.  12.  7—9.  a  14.  10. 
t  Salca  107.  43.      a  119.34.      Mat.  28.  20.  w  Lef.  19.  15. 
Deut.  33.  9.  Dlar.  18.  5.  Luc  20.  21.  Act.  15.  37,  38.  2  Cor. 

5.  ltí.        *  Mal.  2.  9.  Iago  2.  1-4.  a  3.  17. 

*  Yma  mae  yr  apostol  yn  y  modd  mwyaf 
difrifol  ag  sydd  bosibî,  yn  gorchymyn  i 
Timotheus  megys  gerbron  Duw  hollwybodol, 

f  a'r  Arglwydd  Iesu  Grist  yrhwn  a  ŵyr  bob 
peth,  ac  sydd  yn  chwilio  y  calonau  a'r arenau  ;  %  a  cher  bron  yr  etholedig  angelion, 
y  rhai  sydd  dystion  o  bob  ymddygiad  yn  yr 
eglwys,  ac  a  fyddant  dystion  yn  y  farn ; 

|i  ar  gadw  o  hóno  ef  y  gorchymynion  a'r 
cyfarwyddiadau  uchodyn  ofalus  ac  yn  fanwl, 
pwy  bynag  a  dynai  efe  yn  ei  ben  wrth  hyny  ; 
§  heb  wneuthur  dim  o  ragfarn  yn  erbyn 

rhai  ar  y  naill  law,  nac  o  bart'íaeth  gydag 
eraill  ar  y  llaw  arall.  Yr  etholedig  anyelion  : 
mae  un  gwr  (Mr.  Joseph  Mede,  ebai  Dod- 
dridye,)  yn  deall  hyn  am  y  saith  arch-angel 
sydd  wedi  eu  dewis  gan  Dduw  i  fod  yn 
agosaf  ato  ef,  ac  i  gael  yr  anrhydedd  mwyaf 
yn  llys  y  nef.  Ond  tybia  y  Doctor  rnai 
gwael  a  dirym  iawn  yw  ei  resymau  ef  i 
brofi  y  fath  nifer  o  ysbrydion  nefol,  yn  y 

faíh  sefyllfa  o  anrhydedd,  rhagor  eraill  o'r angelion  sanctaidd.  Pa  rai  bynag  oeddynt, 
rhaidi  ni  ddëall  mai  fel  tystion  yr  oedd  Paul 
yn  cyfeirio  atynt,  ac  nid  fel  barnwyr. 

22  *Na  v  ddod  ddwylaw  ynzeb- 
rwydd  ar  neb,  a  f  ac  na  fydd  gyfran- 
nog  o  bechodau  rhai  eraill :  èJcadw 
dy  hun  yn  bur. 

»ea.  4.  14.  Act.  6.  6.  a  13.  3.  2Tim.  1.  6.  Heb.  6.  2. 

3.6,10.  Josh.9.14.  2Tim.  2.  2.  Tit.  1.5-9. 
5.11.     2Ioanll.    Dat.  18.  4.  b  pen.  4.  12.    Act. i  20.  26. 

Mewn  ordeinio  henuriaid  a  gweinidog- 
ion  yn  enwedig,  mỳnai  Pauì  i  Timotheus 
fod  yn  ofalus  iawn  na  wnelai  efe  ddim  yn 
fyrbwyll ;  on  1  cymmeryd  amser  i  chwilio 
yn  fanol  i  gymmeriad,  egwyddorion,  cyn- 
hyrfiadau,  dybenion,  a  chymhwysiadau  dyn- 
ion  i  swyddau  eglwysig,  fel  na  roddai  efe  ei 

ddwyiaw  ar  bersonau^anaddas,  trwy  ddar- bwylliad  a  thaerni  cyfeillion  a  phleidwyr  y 
personau  byny.  t  Yroedd  yn  angenrheidiol 
iddo  ef  oíaí  mawr  yn  yr  achos  tra  phwysig 

hwnw,  fel  na  byddai  yn  "  gyfranog  o  bech- 
odau  rhai  eraill ;"  a  dyfod  yn  atebol,  mewn 
rhan  o  leiaf,  am  bechodau  y  rhai  a  \  mwth- 
ient  fel  hyn  yn  annheilwng  i'r  swydd  sanct- 
aidd,  er  di'anrhydedd  i  Dduw,  niwed  mawr 
i'r  eglwys,  a  dinystr  i  cneidiau  anfarwol  : 
+  oblegid  gallai  tymtr  laith,  garuaidd,  es- 
mwyth,  ac  ymoüyniiar,  ei  dỳnu  ef  yn  ddi- 
fwriad  i  lawer  o  ddrwg;  atn  hyny  yr  oedd 
>n  gweddu  iddo  ei  gadw  ei  hun  yn  bur, 
rhag  y  canìyniadan  oordeinio  y  fnth  ddynion 
anghymhwys.     Cafwyd  niwed  a  gwarth  nid 

18.  6.  ; 
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bycban  inewn  rhai  eglwysi,  trwy  weithredu 

yn  groes  i'r  cyngor  uchod  ;  oddi  ar  hottder 
ntewn  personau  llwyr  annheilwng  o  swydd 

na  blaenoriaeth  niwy  na'i  gilydd  yn  egl.vys Dduw. 

23  *  Nac  ýf  ddwfr  yn  hŵy  ; c t  eithr 
arfer  ychydig  win,  |  er  mwyn  dy  gylla, 

a'th  fynych  wendid. 
e  pen  3.  3.  a  4.  4.  Lef.  10  9—11.  Satm  101.  15.'  Diar. 

31.  4—7.  E*ec.  44.  31.  Eph.  5.  1S.  Tit.  1.  7.  »  2.  3. 

*  (lan  nad  oes  dini  perthynas  rhwng  yr 
adnod  hon  â'r  fìaenorawl  nâ'r  ganlynol, 
tybia  rhai  inai  ar  ymyl  y  ddalen  yrysgrifen- 
odd  Paul  hi;  ond  i  rywun  arall  ei  gosod  i 
mewn  wedi  byny  wrth  ail-ysgrifenu  ysgrif 
gyntaf  y r  apostol.  Ond  t>  bia  eraill  fel  byn  : — 
wrth  fod  Paul  yn  crybwyll  am  fawr  ac  am- 
ryfaeth  lafur  Timothens,  efe  a  gofiodd  yn 
sydyn  am  ei  wendìd  corphorawl  ef  ar  gyfer 
y  fath  lafur,  ac  yna  efe  a  dorodd  ar  draws 

ei  ymadrodd  i  roddi  y  gocheliad  a'r  cynghor 
hwn  iddo.  *  Mae  ýtì  amlwg  wrth  hyn  mai 
gwr  ietmic  cymmedrol  iawn  oedd  Tiruo- 
thëus,  fel  yr  oedd  yn  gweddu  iddo  ef  a 
phawb  yn  y  weinidogaetb  fod  ;  ond  yr  oedd 
perygl  hefyd  rhag  iddo  ef  fod  yn  rhy  arbed- 
ol,  ac  yfed  dwfr  yn  unig  ar  ol  ei  fawr  lafur 

a'i  ludded.  f  Am  hyny  cynghora  yr  apostol 
ef  yn  dirion  iawn  i  arfer  ychydig  win,  rnewn 
cymmedroldeb,  un  ai  ei  hunan  neu  yn  gym- 
mysg  â'r  dwfr :  j  byddai  hynny  yn  dda  iddo 
er  cryfâu  y  cylla,  y  treuliad,  a'r  niynych 
wendid  a  deimlai  efe  wedi  llafur  trwm  a  gor 
modtJ  i  natur.  Yma  cawnesampl  deg  o  fawr 
ddirwtst  ac  arbedrwydd  y  cyffredin  o  wein 
idogion  y  dyddiau  hyny,  y  rhai  a  lafurient 
yn  galed  i  bregetbu  y  gair  mewn  amser  ac 
allan  o  amser;  y  rhai  a  ddadleuent  niòr  gad 
arn  dros  ryddid  cristionogol  mewn  bwyt.i  a< 
yfed,  (1  Cor.  9.  4  )  y  rhai  ni  roddent  ddim 
ymddiried  yn  eu  gweithredordd  eu  hunain: 

a'r  rhai  ni  roddent  eu  hymddygiad  eu  hun- 
ain  yn  y  pethau  hyn,  yn  rbëol  i  eraill. 

24  *  Pechodau  rhyw  ddynion  dsydd 
amlwg  o'r  blaen,  fyn  rhag-flaenu  i 
farn  ;  +  eithr  rhai  sydd  yn  eu  canlyn 
hefyd. 

d  Jer. 
-21.  2  1 

*  önd  mewn  perthynas  i  ddewis  ac  urddo 
gweinidogion,  y  pwnc  dàu  sylw  o'r  blaen; 
(adn.  22.)  dylid  ymddwyn  yn  wahanol  ar 
wabanol  amgylchiadau,  a  thuag  at  wahanol 

ddynion,  fel  y  byddo'r  achosion  yn  ym- 
dd.tngos:  a  sylwer,  fod  pechodau  rhyw  ddyn- 
ion,  mòr  amlwg,  ac  mòr  hawdd  eu  profi,  fel 

y  maent  yn  ddigon  tgtar  a  noeth  o'r  blaen, 
t  ac  yn  rhag  flaenu  y  fafn  a  ddylid  roddi  ar 

ymddygiad  y  dynion  hyny,  a'u  hawl  a'u 
cymhwysder  i  swydd  inòr  fawr  yn  yr  eglwys. 
í  Mewn  rhai  amcylchiadau  eiaill,  mae  eu 
pechodau  yn  canlyn,  yn  dyfod  i  r  golwg  ar 
ol  eu  gosod  jn  y  sv\ydd  ;  ac  fel  hyny  mae 
arafwch,  ac  ymchwiliad  manwl  a  diduedd 
yn  angenrheidiol,  i  gael  y  pechodau  hyny 
allan  mewn  pryd.  Neu  gailwn  eglnro  yr 
adnod  yn  fýrach  fel  hyn  : — Pechodau  rhy w 
ddynion  sydd  amlwg,  yn  arwain  i  basio 
barn  arnynt  heb  ddim  anhawsdra  ;  lle  mae 
rhai  eraill  yn  canlyn  gwedi,  ac  a  ddirgelir 

mòr  gyfrwys,  hyd  oni    ehaîf'o  y   dynion   eu 
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gosod  yu  y  swyd<l,  fel  y  bydd  yn  gof>  n  dy-| 

i'alwch  mawr,  a  chwiliad  manol  i'w  cael  hwy|| 
allan  mewn  pryd.  Üyni<»u  yn  ymgais  ami 

swyddau  eglwysig  yw  y  "  dynion  ;"  a  barnfj 
yr  eglwys  am  d.tnynt  yw  y  "  farn." 

25  *  Yr  un  fíunud  hefyd  y  mae 

egweithredoedd  da  y  n  amlwg  o'r  blaeri; 
fa'r  rhai  sydd  amgenach,  ̂ nis  gellir eucuddio. 

e  pen.  3.  7.  Mat.  5  16.  Act  9.  36.  a  10.  22.  a  16.  1-8. 

ü  22.  12.  Gal.  5.  22,  '23.  Phil.  1.  11.  /  Stlm  37.  5,  6. Mat.  6.  3-6.   Luo  II.  33. 

*  Ar  y  llaw  arall,  rhai   dynion   a   geisient 
sw>ddau   yo   yr    cg'lwys,  fel   benuriaid   neu 
weímdogion,  yr  oedd  ganddynt  dystiolaelhfg 
digonol  o'u   píaid,   yn  eu    gweithredoedd  rìa 
gwybyddus  a   lli'osog,    y    rhai    oedd    rìrìigoi» 
amlwg  i'r  holl  eglwys  o'r  blaen.cyn  gwneytf 
nnrbyw  holiad  neillduol  yn  eu  cylch  hwynl: 
t  a  lle  nad  ydoedd  felly  ;  eto,  wrth  cbwilio  a 
holi  yn  ddyledus,  gallai   Timothëus  ac  eraill 
ddyfod  i  wybodaeth  am  danynt,  oblegid  nU 
gellid  eu  cuddio.     Fel   byn  wrth  chwilio  yn 

fanol    ac    yn   ddiduedd,   heb   "  ragfarn"  yu 
erbyn    rhai,    na    "  chyd-bartiaetb"    i    eraill, 
(adn.  21,)  gal'ai  Timothens  a'r  eglwys  yn  y 
rhan    fwyaf   o    amgylchiadau,    wybod    pwyi 

oedd  yn  addas  a  phwy  nid  oedd,  i'w   gosodll 
mewn    swyddau    cyhoeddus  yn    yr    egìw>s.| 
Ac  os  na  allent  wybod    yn  sicr   bob   amser;j| 

ni  byddent  hwy   yn  gyfrauog  o  bechodau  y' 
"  rhai  eraiIT'a  rìdewisid,a  hwy  wedi  gwneydl 

eu  gorau  i'w  chwilio  bwynt  allan.     A'r  rhaii 
sydd   amgcnach:   gan   y    defnyddir   y   gaiil 
amyenach  yn  aml  yn  ein  iaith    ni,  am   rywí 
beth  ywell  na  pheth  arall,    fallai  bod   y  gaiij 

hwnw  yn  tywyìlu  yr  adnod  hon  i  rai :  "a'irì 
rhai  sydd  fel  arall,"  ydyw  yn  ol  y  Saesonlij 
eg  ;  sef  y  rhai  nid  yw   eu  gweithredoedd  th j 

yn  amlwy  o'r  blaen,fe\  y  sylwyd  uchod,oufjJ 
addeuant  i'r  amiwg  wrth  chwilio  aindanyntN 

PEN.  VI. 
Dyìed  gweision  Vw  meistriaìd. 

+C YNNIFER  ag  sydd  «wasanaeth-  < 
wyr  dan  yr  iau,  h  f  tybiant  eu  meistr-H 
iaid  eu  hun  yn  deilwng  o  bob  anrhy-L 

dedd  ;  c  J  fel  na  chabler  enw  Duw,  a'  \ athrawiaeth  ef. 
*  De.it.  28.  4S.  Ês.  47.  6.  a  53.  6.  M*t.  11.  29,  30.  Ad|  >| 

15.  10.  I  Cor  7.  21,  'rt.  Géì.  5.1.  *  G«n.  16.  9.  aîl.  1|  I 

12,  27,  35,  &c.  2  Breo.  5.  2,  3,  13.  Mal.  I.  6  Act.  10  7, 1'A E..b.  C  r.-8.  Col.  3.22-25.  'lit.  2  9.  1  Pedr2.  17 — -01 
c  pen.  5.  14.  G«.  13.  7,  8.  2  S„m.  12.  14.  N«h.  9.  5.  M 
51.  5.  E/ec.  3tí.  2«,  23.  Luc  17.  1.  Bh«f.  2.  24.  1  Cor.  M 
32.  Tit    2.  5,  8,  10.  I  Pedr  2.  12.  a  3.  16. 

*  Y  "  gwasanaethwyr  dàn  yr  iau"    ym 
oeddynt    gaeth-weision   a  chaeth-forwyniorl 
wedi  eu  galw  trwy  ras,  a'u  dwyn  yn  aelodal  »i 
eglwysig:  t  ac  mae  yr  apostol  yn   dysgu 
cyfryw    gaethiou    cristionogol,    mai    eu    11 

oedd  cyflawni  dyledswyddau  eu  setyllfa  i^* 

trwy  lonyddwch  ;   ac  ystyried  eu   rneistnaij 

eu  hunain,  pa  un  bynag  ai  paganiaid  ai  cn? . 

ionogion  oeddynt,  yn  deilwng  o  bob  anrhyu 

edd,  parch,  ac  ufudd-dod  oddi  wrthynt  bwj     i 
fel  rbai  mewn  sefyllfa  uwchlaw  iddynt  hwjj  . 

ac  yn    feistriaid    arnynt.     Tybiai  y    Rabbn 
iaid    luddewig  ei   bod   yn    anghyfrertbfcw 

gwerthu  I?raeliad  yn  gaetb-was  1  baganiai(.( 
ac    mae    yn  bnr    debygol  wrth  a/ln.   3,  •■ 
bennod  hon,  fod  gau-athrawon   Iuddewig  >jj  4 
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gau  athrawiaeth. 

yggg  yr  un  peth  i'r  caethion  cri.«tion<>g<>l; 
iá  ddylent  hwy  fod  yn  gaeth-weision  ar  ol 
íofleidio  cristioDOgaeth,  yn  enwedig  i  fei*tr- 
aiíi  paganaidd.  ün  1  y  mae  Paul  yrna  yn 
wrthwynebu  yr  athrawiaeth  derfysgaidd  a 
iweidiol  hòuo,  ac  yn  annog  y  cyfryw  gaeth- 
jn  i  anthydeddu  eu  meistriaid,  ac  utuddân 
idynt;  |a  byny  fel  na  cheblid  enw  Duw 
'i  alhrawiaeth  ef  gan  y  paganiaid,  o  her- 

yydd  anufudd  dod  caetliion  cristionogol  i'w 
iieistriaid :  fel  na  ddywedai  neb  fod  crefydd 
prist  yn  meithrin  annfudd-dod,  yn  dryllio 
ibwymyn  dyledswyddau,ac  yn  magu  terfysg 
gwrthryfel  yn  erbyn  uwch-iaddolion. 

2  *  A'r  rhai  sydd  â  d  meistriaid  gan- 

tdynt  yn  credu,  e  na  ddì'ystyrant 
wynt/o  herwydd  eu  bod  yn  frodyr; 
eithr  yn  hytrach  gwasanaethant 
wynt,  s  am  eu  bod  yn  credu,  ac  yn 

nwyl,  h  yn  gyfrannogion  o'r  Uesâd. 
Y  pethau  hyn  dysg,  a  chynghora. 
d  Cot.  4.  1.  Phüe.  10— 16.         e  Gen.  16.  4,  5    Nura    16. 

-Mat.  6.24.    2  Pedr  2.  10.    Jnd    8.         /  pen.  5.  I . .  Mat. 
8.  a25.  40.  Rhuf.  S.  29.  Gal.  3.  26-29.  Cul.  3.  II. 

0*1.  5.  6.  Eph.  I.  1,  15    Col.   I.  2,  4.  a  3.  12.    2  Thes.   I. 
Pbile.  5—7.  h  Joel  2.  28.      Ruuf.  11.  17.     E,jh.  3.  6. 

Ẁ.  3.  1,  14.     lPedr5.  1.  »  pen.  4.  11.     Th.  2.  1,  16. 
ì.  8 

•  A  chynnifer  o'r  cyfryw  gaethion  ag  oedd 
rt  mwynâu  y  fraint  o  fod  yn  eiddo  meistr 
id  crediniol ;  ni  ddylent  mewn  un  wiodd 
a  diystyru  hwynt,neu  attal  parch  ac  ufudd- 
od  dyledus  oddi  wrthynt,  am  eu  bod  yn 
odyr  yn  Nghrist,  ac  fel  hyny  yn  gydradd  o 
\n  breintiau  crefyddol ;  t  ond  yn  hytrach 
yTpnt  eu  gwasanaethu  hwynt  yn  fwy   siriol 
tfyddlawn  o  hyny ;  am  eu  bod  yn  credu 

n  Nghrist,  yn  gyfranogion  o'i  gariad  ef,  ac 
n  anwyl  gan  eu  cyd-gristionogion  ;  ac  am 
u  bod  yn  gyfranogion  olesâd  anmhnsiadwy 
r  iacbawdwriaeth  fawr  fel  hwythau.  J  Gan 
>d  y  pethau  ncbod  o  gymmaint  pwys  er  an- 
iyded.1  crefydd,  ac  er  iawn-drefn  a  thawel- 
'chgwladol  ;  mỳnai  yr  apostol  i  Timotheus 
u  dysgu  i  bawb,  a  chynghori  pawb  i'r  ym- 
rferiad  o  honynt. 

3  *  Od  oes  Aneb  yn  dysgu  amgen- 
jch.  fac  heb  gyttuno  'âg  ìachus  eir- 
iu  m  ein  Harglwydd  Iesu  Grist,  n  Jac 

'r  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb  ; 
I  •  2  Tii /pen.  1. >iar.  15.  4. 

4.  I,  2,8. 

,  6.    Rhuf.  16.  17.    Gi!.  1 
1.  13.   a  4.  3.    Tit.  1.  9.    a  2.  1,  2.— 

m  Mat.  22.  21.      a  28    20.       1  "Ihe; 
pon.  4.  7,  8.  Tit.  I.  I.  a  2.  11—14.  2  Pedr  1.  3 

|*Acodoedd  nebyn  dysgu  yn  amgenach,  (fcl F  oedd  rhai  mae  yn  debyg,  gweiar  adn.  i.) 

Uc  heb  gytnno  â'r  fath  iachns  eiriau,  y  rhai 
h  wir  oeddynt  eirian  ein  Harglwydd  Iesu 
■  ri«t,  yr  hwn  oedd  yn  llefaru  yn  a  thrwy  yr 
bostol,  |  a'r  hyneiriau  oedd  ran  o'r  athraw- 
eth  sydd  yn  ol  duwioldeb:  od  oedd  neb 

'd  oedd  yn  cydsynio  âg  athrawiaetb  iachus 
I  efengyl,  yr  hon  sydd  yn  dysgu  ac  yn 
Ircèymyri  crefydd  ymarferol,  mewn  pob 
jdoîiad  a  gwas:-maeth  i  Dduw,  ac  mewn 
>b  dyledswyddan  perthynasol  tuag  at 
ilynion  ;  ond  a  oedd  yn  dysgu  pethau  gwa- 
:  nol  a  cbroes  i  hyny ;  cbwyddo  yr  oedd  y 
fryw,  fel  y  gwelir  yn  yr  adnod  nesaf. 

j  4  °*Chwyddo  y  mae,  f  heb  wybod 
m,   I  eíthr   ammhwyllo    p  ynghych 
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cwestiynau,  ac  ymryson  ynçhylch 

geiriau ;  ?  ||  o'r  rhai  y  mae  cenfigeri, 
ymryson,  cableddau,  drwg-dybiau  yn 

dyfod. o  peo.  I.  7.  a  3.  6.  Dia*.  13.  7.  a  25.  14.  a  26.  Ì2.  Act. 
8.  9,  21-23.  Rhuf.  12  16.  I  Cor.  3.  18.  a  8.  1,  2.  Gal.  6.  3. 
Col.  2.  18  2  Thesrf.  2.  4.  2  Tim.  3.  4.  2  Pedr  2.  12,  18  Jud. 
10,  16.  Dat.  3.  17.         p  pen.  1.  4.  2  Tim.  2.  23.         q  Ea.  58. 
4.  Act.  15.  2.  Rhuf.  2  8.  a  13.  13.  a  14.  1.  1  Cor.  3  3. 
a  11.  16,  18.  2  C->r.  11.  20.  Gal.  5.  15,  21,  26.  Phil.  1.  15. 
a  2.  3,  14.    Tit.  3.  9.    lago  1.  19,  20.     a  3.  11— J8.   a  4.  1,2. 
5.  6.  1    Pedr2.   1,  2. 

*  Pwy  bynag  yw  y  dyn  bwnw,  a  pha  beth 
bynag  yw  ei  hòniadau,  ei  brotîes,  a'i  sefyllfa 
yn  yr  eglwys,  rhaid  ei  ystyried  ef  yn  ddyn 
chwyddedig,  hunan-dybns,  balch,a  thrahaus; 
ttra  mae  efe  ar  yr  un  pryd  heb  wybod  dim 
yn  iawn  am  wirionedd,  nac  efFeithiau  gwir- 
ionedd  yr  efengyl,  na  gwybod  dim  fel  y 
dylai  am  Dduw,  nac  am  ei  ddyledswyd  lau 
ei  hun.  t  ̂îae  hwn  fei  dyn  gwallgof,  yn 
anmhwyllo  gan  hoífder  ynfyd,  i  ymdrin  à 
chwestiynau  dyrys  a  ilwyr  anfuddipl,  ac 
ymryson  yn  gecrus  a  dadleugar  yn  nghylch 
geiiiau  dibwys  a  disylwedd ;  ||  y  rhai  nid 
ydynt  dda  i  ddim  ond  i  genedlu  a  meithrin 
nwydau  drwg  cenfigenus  ;  yrarysonau  dig- 
llawn;  enllibiau  ac  edliwion  cableddus  yn 
erbyn  eu  gilydd,  ac  efallai  yu  erbyn  gwir- 
ionedd.  Duw ;  a  drwg-dybiau  pechadurus, 
niweidiol,  a  disail  am  eu  gilydd  :  dyma 
ífrwyth  gwenwynllyd  anmhwyli  ac  ymryson 
y  dynion  chwyddedig  fichod. 

5  *  Cyndyn  ddadiau  r  dynion  llygr- 
edig  eu  meddwl,  heb  fod  y  gwinon- 

edd  ganddynt;  *+  yn  tybied  mai  elw 
yw  duwioldeb ;  l  \  cilia  oddi  wrth  y 

cyfrywT. 
r  Mat.  7.  17—10.  r  12.  33.  Ioan  3.  19-21.  Eph.  4.  17— 

19.    2  Thes.  2.8-11.    2  Tim.  3.  8.    Tit.  I    15,     16.  Heb.  3. 
12.  Ì3.  2  loan  8-10.  «  adn.  6.  pen.  3.  3,  8  2  Brcn.  5.  20 
—27.    Es.  56.  11.    Jer.  6.  13.    a  8.  10.  Faec.  33.  31.  Mat.  21. 
13.  a  23.  14  Act.  8.  18—20.  a  19.  24-28  2  Pedr2.  3,  15. 
Jnd.  11.  Dat.  18.  3,  13.  t  Rliuf.  16.  17,  18.  2  The».  S.  6. 
2  Tim.  3.  5. 

*  Y  dynion  chwyddedig,  annwybodus,  an- 
mhwyllus,  ac  ymrysongar  yn  yr  adnod  o'r 
blaen,  dywedir  mai  dynion  lîygredig  eu 
meddwl  ydynt  yn  yr  adnod  hon  ;  dynion 
dan  lywodraeth  nwydau  Ilygredig  ac  ansanct- 
aidd  en  calonan  eu  hunain  :  a  dynion  heb  y 
gwirionedd  ga«ddynt;  heb  wybod  athraw- 
ìneth  y  gwirionedd,  beb  gariad  y  gwirionedd 
ae  heb  chwennych  llwydd  y  gwirionedd, 
ond  cael  eu  henwau  au  plaid  eu  hunain  i 

fynu,  doed  y  peth  a  ddelo  o'r  gwirionedd  : 
nid  rhyfedd  bod  y  dynion  hyn  yn  cyndyn- 
ddadlau  yn  erbyn  eu  gilydd,  ac  yn  erbyn  y 
ewirionedd  ei  h'inhefyd.  t  Tybiai  ydynion 
llygredig  hyn  fod  c-efydd  yn  werthfawr  yn 
ol  y  graddau  yr  oedd  yn  foddion  i'w  cyfoeth- 
ogi  hwynt;  neu  mai  y  grefydd  hòno  oedd  yr 
oran,  a  ddygai  fwyaf  o  elw  bydol  iddynt 
hwy  ;  megys  pe  na  buasai  elw  a  duwioìdeb 
oud  dau  enw  ar  yr  un  peth :  fel  h>nyroedd- 
ynt  am  wneyd  inasnach  o  grefydd,  a  llunio 
cristionog  -etîi  ei  hun  yn  ol  eu  meddyliau  en 
hunain,  yn  y  ffprdd  fwyaf  gwasanaethgar 
i'wgolygia(!aucnawdol  a  bydol  hwy.  \  C\ng- 
horai  Ví  apo^tol  i  Timotheua  gilio  oddi  s>i?h 
y  cyfryw  ̂ dynjon ;  na  fyddai  yn  gyfrafldg  â 

bwynt,  n^ctíyi'eülachai  âhwynt,  ac  n  i  threnl- 
iai  eí  amser  i  ddadlau  â  hwynt,  nid  oeddynt 
yn  werth  ei  sylw  mewn  nn  modd. 
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6  *  Ond  elw  mawryw  "duwioldeb 
xf  gy^  &  boddlonrwydd. 

u  Gwel  ar  pen.  4.  8.— Salm  37.  16.  a  84.  11.  Diar.  3.  13 
—18.  a  8.  18—21.  a  15.  16.  a  16.  8.  Mat.  6.  32,  33.  Luc  12. 
31,  32.  Rhuf.  5.  3—5.  a  8.  28.  2  Cor.  4.  17,  l*.  a  5.  1.  Phil. 
I.  21.        x  adu.  8.  Ex.  2.  21.  Luc  3.  14.  Pliil.  4.  11-13. 

*  Gellid  rhoi  ystyr  a  medclwl  arall  i'r 
geiriau  uchod,  "  mai  elw  y w  duwioldeb  ;" 
ac  fel  hyny  mae  y  dywediad  yn  cynnwys 
gwirionecld  pwysig  a  gwerthfawr :  y  mae 
duwioldeb*  gyda  meddwl  boddlonus,  yn  elw 
mawr  yn  wir;  mae  yn  gweinyddu  at  gysnr 
presenol  a  lles  tragywyddol  dynion,  beth 
bynag  fyddo  eu  hamgylchiadau  allanol  yn  y 
byd  hwn.  +  Dywed  rhai  fod  y  gair  autarli- 
eias,  "  boddlonrwydd,"  yn  y  fàn  hon  yn 
arwyddo  digonoldeb  ;  ond  rhoddai  ysiyr 

mwy  ardderchog  i'r  geiriau,  o  feddwl  bod  yr 
}»postol  yn  arwyddo,  fod  boddlonrwydd  bob 
amsej:  yn  cyd-fyned  â  duwioldsb  ;  llawer 
mwy  nag  a  all  elw  bydol  roddi,  beth  bynag 
fyddo  amgylchiadaji  y  dyn  duwiol. 

7  *  Çanys  v  ni  ddygasom  ni  ddim 
i'r  byd  2f  ac  eglur  yvo  na  allwn 
ddwyn  dim  allan  chwaîth. 

n  Job  1.  21.  Preg.  5.  15,  16.  z  Salm  49.  17.  Luc  12. 
20,  21.   al6   22,  23. 

*  Fel  'rheswm  pa  ham  y  dylai  y  dyn  duwiol 
fod  yn  focldlawn,  beth  bynag  fyddo  ei  am- 
gylchiadan  yn  y  byd  hwn ;  mae  yr  apostol 

yn  crybwyll,  na  ddygasom  ni  ddim  i'r  byd 
gyda  ni;  ond  daethom  iddo  yn  noeth  ac  yn 
ddigymmorth,  ac  felly  y  buasem  o  hyd  oddi- 
gerlh  fod  rhagluniaelh  Duw  yn  gofalu  am 
danom,  l  gyílawni  ein  holl  reidiiu  :  +  mae 
hyny  yn  eglur  i  bawb  ;  ac  mòr  eglur  a  hyny 
yw,  nas  gall  neb  ddwyn  dim  gydag  ef  pan 

ymadawo  â'r  byd  hwn.  Noeth  y  daethom 
iddo,  bỳr  y  byddwn  ynddo,  a  rhaid  gadael 
pob  peth  ar  ol  pan  eloni  allan  o  hóno  :  am 
hynybyddwn  foddlawn  os  cawn  dduwioldeb, 
beth  bynag  arall  fyddo  yn  eisiau  ;  hòno  yn 
unig  a  ddaw  gyda  ni  i  fyd  arall,  ac  a  fydd  o 
les  i  ni  yn  y  byd  a  ddaw. 

8  *  Ac  o  abydd  genym  ymborth  a 
dillad,  +ymfoddlonwn  ar  hynny. 

aGeo.  23.  20.  a43.  15.  Deut.  2.  7.  »8.3,4.  Diar.  27 

23-77.  a  30.  8,  9.  Preg.  2.  21-2S.  a  3.  12,  13.  Mat.  6.  11 
25-33.   Heb.  13.  5,  6. 

*  Tra  byddom  yn  myned  trwy  y  byd  hwn 
fel  teithwyr,  d'ieilhriaid,  a  phererinion  ;  os 
gofala  Duw  yn  ci  ragluniaeth  am  i  ni  gael 
ymboith  a  diüad  ;  yr  unig  bethau  angen- 
rheidiol  i  ni  yma :  t  ni  ddylem  fod  yn  aw- 
yddus,  ac  yn  anghymmedrol  ein  rhygais  am 
ychwaneg  ;  ond  yn  ymfoddloni  ar  y  irugar- 
eddau  sydd  genym,  ac  yn  dîulchgar  iawn  i 
Dduw  am  danyrit. 

9  *  Ond  by  rhai  sydd  yn  ewyllysio 
ymgyfoethogi,  *  sydd  yn  syrthio  i  brof- 
edigaeth  a  cmagl,  *  X  a  llawer  o  chwant- 
au  ynfyd  a  niweidiol,  e  ||  y  rhai  sydd 
yn  boddi  dynion  i  ddinystr  a  cholled' 
igaeth. 

b  Ges.  13.  10—13.  Num.  22.  17-19.  Josh.7.21.  2  Brcn 

5.  •!C— 27.  Uiar.  15.  27.  a  20.  31.  a  21.  C.  a  22.  Ifi.  a  2S.  20 
- W.  £»,  6.  8.  Hos.  12.  7,  8  Am.  8.  4-6.  Zec.  11.  5.  Mat 
13. 22.  a  19.  22.  a  ̂ G.  15.  laeo  5.  1-4.  2  Pedr  2.  15,  16 
Jud.  11.  open.3.  7.  Deut.  7.  25.  S*!mll.6.  Dür.  1. 
27 — 19.  Lnc  21.  35.  2  Tim.  2.  26.  d  Maro  4.  19.  E»h.  4. 
22.     1  loan  2.  15—17.  e  Nwm.  31.  8.     Josh.    7.  24—26. 
M*t.  27.  3-5    Act    6.  \,  5.  a  8.  20.  2  Pedr  2.  3. 

*  M ae  anfoddUmrwydd  mewn  fefyllfa  îsel 

yn  gyífredin,  yn  crëu  awydd  a  phenderfyniad 
mewn  dynion  i  ymgyfoethogi,  03  bydcì  bos- 
ibl;  ac  yn  rn  harwain  o  Iwybrau  eglur  diwyd- 

rwydd  gonest,  a  doeth  gynnildeb~  i  Iwybrau anghyfiawn  a  thwyllodius  i  gas^lu  cyfoeth. 
Mae  yn  amlwg,  yn  wir,  oddi  wrth  bethau  a 
welwyd,  bod  y  rhai  sydd  yn  ewyllysio,  ac  yn 
rhoi  eu  bryd  ar  gyfoethogi,  yn  rhoi  cyfie  a 
mantais  i  satan,  i'w  hudo  a'u  maglu  hwynt  i 
weitbredoedd,  nas  gallent  fod  yn  gweddl  i 
dduwioldeb  na  chydwybod  dda,  trwy  eu| 
temtio  hwy  i  arfer  moddion  anonest,  a  llawer 
o  ddyfeisian  twyllodrus,  i  chwanegu  eu  cyf- 
oeth.  t  Mae  byn  oíl  yn  eu  tỳun  hwynt  i  fwy 
na  mwy  o  orchwylion,  a  brys  a  phenbleth 
masnach  ;  fel  nad  oes  ganddynt  na  hamclden 
na  thuedd  at  grefydd  ysbrydol ;  ac  mae  yn 

eu  tỳnn  hwynt  i'r  fath  gymdeitha?an  a  chyf- 
eillach,  ag  sydd  yn  eu  harwain  hwy  byth  yn 
mhellach  i  bechodau  ac  ynfydrwydd.  |  Fel 
hyn  maent  yn  cael  eu  dwyn  dan  awdurdod 
llawer  o  çhwantau  ynfyd  a  thra  niweidiol; 
nid  amgen  chwanty  cnawd,  chwant  y  llygad, 
a  balchder  y  bywyd  ;  |f  y  rhai  sydd  yn  siomi 
eu  disgwyliadau,  yn  troi  yn  niweidiol  idd- 
ynt  hwy  eu  hnnain  ac  i  eraill ;  hyd  onid 
ydynt  yn  eu  soddi  hwynt  mewn  distryw 
anocheladwy  a  choîledigaeth  dragywyddoj  : 
fely  sodda  llong  wedi  ei  llwytho  ynormodoJ; 
neu  fel  y  tynir  dyrlion  i  mewii  gan  sugniac1 
pwü  tro,  pan  elont  yn  rhy  agos  ato,  ac  fellj 
liyneir  hwynt  i  fynu  a  boddir  hwynt,  beb  fo( 

dichon  iddyntddì'anc.  Coll  int  eu  cyfoeth|| aml,  collant  eu  heuwau  da,  a  chollant  1 
heneidiau,  efallai,  hefyd. 

10  *  Canys.gwreiddyn  pob  drwe 
yw^arian-garwch  :  f  yr  hon,  a  rhaiyi 
^chwanog  iddi,  hwy  a  gyfeiliornasan 

oddi  wrth  y  ffydd,  hX  ac  a'u  gwanas ant  eu  hunain  â  ilawer  o  ofidiau. 
/G«n.  31.  23,  24.  a  38.  16.  Ex.  23.  7,  8.  Dent.  16.  I 

a  23.  4,  5,  18.  lJjrn.  17.  10,  11.  a  18.  19,  20,  *:9-3l.  2  S*« 
4  10,  II.  Di^r.  1.  I».  Es.  1.  23.  a  56.  H.  J*r.  5.  27,  21 

E^eo.  13.  19.  h  1«.  33.  a22.  12.  .'ttica  3.  11.  a  7.  3,  4.  M« 
1.  10.  Mat.  23.  14.  Act  l.  1G-19.  Tit.  1.  II.  D»t.  1S.  V, 
g  adn.  21.  2  Tim.  4.  10.  Jud.  11..  Dat.  2.  Ì4,  15.  h  Gw 
19.  14,  26,  31,  &c.  2  Bren.  5.  27.  Saim  32.  10.  Diar.  1 
2  Pedr-2.  7,  8. 

*  Pau  unwaith  y  caniaîâer  i  ariangarwct 
neu  chwant  anghymmedrol  i  gyfoeth  bydo 
gael  y  llywodraeth  yn  y  g*lou,  mae  yn  dj 
fod  yn    wreiddyn   ífrwyihlawn  pob    .nath 
ddrygau.    Twyll,  hoced,   celwydÌj|L^ 
yspaií,  gorthrymder,  cribddail,  ìlofnt^I 
annnwjbldeb,  rhagrith,  gwrthgil  ad',  •  W 
cyfreithio,     rhyfeh,    creulondeb, 

moethau,    cnawdohwydd,    neu    gyhydd-d: 
crintachns,  ydynt  rai  o'r  chwỳn  niweidiol, 
dyfaut  yn  doreithiog  odcli  arno  yn  wastadc 
yn  <tl  gwahanol  dymherau,  arferion,  ac  an 
gylchiadau  dynoíryw.     Mae  pob  math  o  a 
nuwioldeb,anwiredd,  a  phechod,  mewn  rhy 
fodd  a'i  gil>dd  yn  tyfu  oddi  nr  y  gwreidd) 
niweidiol  hwn  ;  ac  mae  y  rhan  fwyaf  o  drHj 

eni  a  gofidian  dynolryw,  yn  gystal  a'u  Pec|l 
odau,  yn  deilliaw  yn  ddechreuol  oddi  ar  ̂  
iangarwch.  +A  thra  yr  oedd  rl.ai  proffcswl 
crcfydd,  byd  yn  nod  yn  amser  yr  aposlol,  ;j 
chwariuog  i  ariangarwch,   yr   oeddynt  wtl 
eu  hudo  i  wrthgiiiad,  neu  %\edi  eu  hrîrw.ml 
lygm  athrawiaetb  y  ffydd,  ncn  i  w.éithrel 
yn  wrthyn  o  anghyson  â'rathrawiaeth^nònl 
X  ac  fel  hyny  yr  oeddynt  wedi  eu  gwânu hunain  â  ìlawer  o  ofidjau,  inegys  S 
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yffydd. i  cleddyf,  yn  mhob  rhan  o'r  corph  ;  felly, 
rhai  nid  oeddynf  yn  dragywyddol  golled- 
,  yroeddjnt  yn  cael  en  llenwi  â  goftdiau, 
yn  gorfod  dyoddef  dygnaf  boenau  cydwy- 
d  o  herwydd  eu  hynfydrwydd. 

Aur  •  wna  frorfyr  yi»  algts  elyoion, 

Aur  rafwu  teul>oedd  a  Kjfy<l    »<1<iIeuon  ;    ', 
Aur  a  w<b4D*  rhwng  auwyl  uyteillion 

Aur  wat  rjt'eloedd  cartretol  rtiwn*  dynion. 
Gwtl  Üo  idriJge  ar  y  11*. 

11*  Eithr  tydi,  *  gwr  Duw,  k  f  go- 
lel  y  pethau  hyn  ;  *  \  a  dilyn  m  gyf- 
wnder,  duwioldeb,  ffydd,  çariad, 
nynedd,  addfwyndra. 

•  do.  20.  iíeut.  33.  1.  I  Sam.  2.  27.  a  9.  6.  1  Bren.  13. 
i  17.  19,  2*.  «  20.  28.  2  Bren.  1.  9,  13     a  5.  20.    a  23. 

:  1  Cron.  23.  14.  2  Cron.  8.  14.  Neb.  12.  24,  36.  Jer.  35. 
2  Tim.  3.  17.  *  I  Cor.  6.  13.    h  10.  14.    2  Tim.  2.  22. 
•a.  5.  10.  Deut.  16.  20.  S.Iai  34.  14.  a  3S.  20.  Es.  51.  I. 
uf.  14.  19.  1  Cor.  14.  I.  2  Tira.  2.  22.  Heb.  12.  14.  1  Pedr 
11.  m  peo.  4.  12.  Gai.  5.  22,  23.  Pbil.  4.  8,  9.  Tit.  2. 
12.  2  Pedr  I.  5-7. 

*  Yn  ol  iaith  yr  Hen  Destament  am  yr 
i  brophwydi  gynt,  mae  yr  apostol  yn  llef- 

i  wrth  Timotheus  yn  dra  dit'rifol  fel  gwr 
iw;  un  anwyl  gan  Dduw,  wedi  ei  gynnysg- 
thu  yn  helaeth  iawn  â  donian  a  grasau  ei 
bryd  ;  un  wedi  ymroddi  i  Dduw  ;  ac  un 
waith  gan  Ddnw,  fel  ei  genad  ffyddlawn 
ddynolryw.  +  Fel  un  yn  dwya  yr  enwad 

*iel   a   phwysig  hyn,  mae  yr  apostol  yn  ei rlnog  ef  i  ochelyr  ariangarwch  uchod,  ei 

^wythau  drwg,  a'i  chanlyníadau  gotìdus : 
— jynai  iddo  ffoi  yn  ddYoed,  ac  heb  edrych 

ìiei  oI,i'r  pellder  eithaf,  oddi  wrth  y  trobwll 
joystriol  hwnw;  yr  hwn  oedd  bob  amser 
ji  llyncu  i  fynu  y  fath  nifer  o  ddynion  i 
Jdiau,  dinystr,  a  cholledigaeth.  J  Mynai 
to  ddilyn  cyfiawnder  mewn  athrawiaeth, 
;  mewn  ymddygiad  union  a  ffyddlawn 
^ag  at  bob  dyn;  tymher  ac  ymarweddiad 
wiol  ac  addas  tuag  at  Dduw  yn  mhob 

[:th;  ffydd  fywiol  yn  Nghrist,  ac  addewid- 
a  Duw  ynddo  ef,  yn  gystal  a  ffyddlondeb 
I  ei  oruchwyliaeth  ;  cariad  gwresog  at 
luw,  ei  frodyr,  a  holl  ddynolryw  ;  amyn- 
;d  tawel  mewn  dyoddefindan  ;  ac  add- 
í'yndra  yn  r.ghanol  pob  niweidiau  a  chy- 
jöadau.  Dyma'rpethau  mae  "gwr  Duw" 
p  dilyn,  cyn  belled  ag  mae  yn  gyson  â 
[vroldeb  dros  y  gwirionedd,  yr  hwn  ni 
lylid  ei  roddi  i  fynu  trwy  lwfrdra,  neu  ar 
jirhyw  ammodau  annheilwng  pa  bynag. 
!rrth  alw  Timotheus  yn  "  wr  Duw,"  mae 
I  apostol  yn  dangos  iddo  y  dylai  efe  yn 

hob  modd  ddibrisio  y  byd,  acariang^rwch.' 
12  H*  Ymdrecha  hardd-deg  ym- 

rech  y  ffydd ;  °\  cymmer  afael  ar  y 
ywyd  tragywyddol ;  p  \  i'r  hwn  hef- 
d  y't»  alwyd  «  ac  y  proffesaist  bro- 
ès  dda  ger  bron  llawer  o  dystion. 
:  »  pen.  |.  18.  Zee.  10.  *.  1  Cor.  9.  25,  26.  2  Cor.  6.  7. 
0.3_5.     Eph.6.  10-19.     lThea    5.8,9.  •  .«■19 

m  6«  •  h  D,iaf-  3<  ̂'  ̂   3-  4  Phii-  3  »•  »  "•*  3; 
i  5i8,,!.8-«l,,Vù.?-  2.5WD*1   3-  3'  P  Rh"f-  ••  28-30. 

i  î'p4;C,ola3-  lì  .«The,•2  ,3-  *""»•••*•  »4.  2Tim. ».  1  P.dr  3.  9.  %  5.  10.  ÿ.do.  13.  Deut.  26  3  17—19 
»•  «.  5.  Luo  12.  8.  9.  Rhuf.  10.  9,  10.  ' 

*  Yn  y  dull  uchod  a  enwyd,  mae  yr Jostol  yn  ei  annog  ef  i  ymdrechu   yn  wrol 
p  yn  ddifrifol  o  blaid  y  ffydd  a  rodded 
iwaith  i'r  saintj  (Jud.  adn.  3.)  i  ymestyn 
lan  gydag  awydd  ac  ange.dd  sanctaidd, 
1  milwr  da  i  Iesu  Grist,  (2  Tira.  'i.  3  )  i 

jnatodd  y   frwydr  dda,   hardd  deg,    ac    ar- 

ddeichog  hon,  yn  erbyn  y  byd,  y  cnawd,  a'r 
diafol ;  dros  Feistr  da,  mewn  achos  da,  ac  a 
ddaw  i  derfyniad  da.  Vmdrech  y  ffydd 
ydyw  hefyd,  o  herwydd  mai  mewn  ffydd  yr 

ymdrechir,  neu  yr  ymleddir;  a'r  ffydd  hôno 
yn  lýnn  nerth  iymladd  o  Grist,  er  cynna)  a 

bywiocâu  yr  ymladdwr  yn  y  frwydr,  i'w 
ddwýn  ef  yn  mlaen  drwyddi,  ac  i'w  ddwyn 
ef  o'r  diwedd  yn  fuddugoliaethus  allan  o 
hóni.  t  Gan  ymdrech  felly,  yr  oedd  ef  i 
ymestyn  yn  y  blaen,  hyd  «>ni  chaffai  afael 
mewn  meddiant  gwirioneddol,  ar  y  bywyd. 

tragywyddol;  \  i'r  hwn  hefyd  y  galwyd  ef, 
yn  gystal  â'r  holl  siint,  trwy  nerthol  ac 
achubi»!  ras  Duw :  ||  ac  mewn  canlyniad  i'r 
galw  nerthol  a  grasol  hyny,  efe  a  broffesodd 

broffes  dda,  ac  anrhydeddus  i'r  gwirionedd, 
ger  bron  llawer  o  dystion ;  yn  ei  fedydd,  ya 

ei  uiddind  i'r  weinidogaeth,  ac  yn  enwedig 
yn  ei  athrawiaeth,  ei  Iafur,a'i  ddyoddeôádau 
wedi  hyny,  fel  pregethwr  yr  efengyl.  Ym- 
drecha,  &c.  Mae  y  gair  hwn  a'r  adnod  oll, 
yn  cyfeirio  yn  amlwg  at  y  campìau  Groeg- 
aidd,  a'r  ymdrech  mawr  a  fyddai  yno  i 
ehnill  y  gamp,  a  chymmeryd  gafael  yn  y 
goron  wobrwyol.  Ond  gan  mai  ymladd  y 
frwydr  dda  y w  y  darllenìad  y n  ol  y  saesoneg, 
ceisiwyd  rhoddi  hyny  hefyd  i  mewn  yn  y 
sylwadan  blaenorawl.  Ein  cyfieithiad  ni,  yn 

sicr,  sydd  fwyaf  cyaon  â'r  Groeg  ;  Agônizou tòn  kalòn  agòna. 

13  *  Yr  ydwyfyn  rgorchymyn  iti 
ger  bron  Duw,  *f  yr  hwn  sydd  yn 
bywhâu  pob  peth,  \n  cherbron  Crist 
Iesu,  yr  hwn  dan  '  Pontius  Pilat  a 
dystiodd  broffes  dda ; 

r  Gwel  ar  pen.  5.  21.  *  Deut.  82.  39.  1  Sam.  2.  6. 
Io.n  5.  21,  26.  .11.  25.  26.  .  14.  6.  Act.  17.  24.  Dat.  21.  6. 
4  22.  I.  t  M*l.  27.  11.  loan  18.  36,  37.  a  19.  11.  D.t.  1. 
5.  «3.  14. 

14  M  ||  Gadw  o  honot  y  gorchymyn 
hwn  xyn  ddifeius,  v  yn  ddíargyhoedd, 
zh  nyd  ymddangosj&d  ein  Harglwydd Iesu  Grist: 

u  ada.  20.  pen.  4.  11—16.  1  Cron.  28.  9,  10,  20.  Ccl.  4. 
17.  *  C*o.4.  7.  Bph.  5.  27.  Heb.  9.  14.  I  Pedr  1.  19 
2Pedr3.  14,  y  Phil.  2  15.  Col.  I.  22.  Jud.  24.  *  1  Cor. 
I.  3.  Phil  I.  6,  10.  1  Thes.  3.  13.  a  5.  23.  2  Thes.  2.  1. 
2  Tim.  4.  1.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  28.  i  Pedr  1.  7.  1  loan  3.  3. 
Dat.  1.7. 

*  I'r  dyben  o  gàdarnâu  Timotheus  yn  y 
bwriarì  o  barâu  yn  ddewr  a  ffyddlawn  yn 

nghanol  ei  holl  brofedigaethau  a'i  beryglon; 
mae  yr  apostol  yn  gorchymyíi  iddo  ef  yn  y 
modd  n.wyaf  difrifol,  yn  enw  Dnw,  a  cher- 

bron  Duw,  y  mwyaf  a'r  uwchaf  o'r  holl 
dystion  i  gyd  ;  t  yr  hwn'sydd  yn  bywâu  pob peth,  neu  yn  rhoddi  ac  yn  cynnal  bywyd  i 
bawb  a  phob  peth;  ac  o  ganlyníad  a  allai 
gadw  ei  fywyd  yntau  yn  nghanol  pob  per- 
yglon,  ac  a'i  cyfodai  ef  yn  sicr  drachefn  i 
anfarwol  ogoniant ;  X  a  c^er  Dron  Crist  lesu, 
yr  hwn  ger  bron  a  thàn  Pontius  Pilat,  a 

dystiodd  yn  hyf  broffes  dda  i'r  gwirionedd ; mai  efe  ei  hun  ydoedd  Mab  Dnw  a  Brenin 

Israel,  pryd  y  gwydd»i  efe  y  ca'i  eidraddodi 
i'w  groeshoelio  am  dystiolaethu  y  cyfryw 
broffes; — flger  bron  ac  yn  ngŵydd  y  Personau 
Dwyfol  a  gogoneddus  hyn,  y  «edd  yr  apost- 
ol  yn  rbod'li  ar  Timótheus  i  gadw  y  gor- 

jChymyn  a  roddasai  efe  iddo  eboes,  yn  ei  holl 
Igangenau ;   neu    i    gadw  yr   holl  ymddiried 
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Na  byddo  IV  goludog I  TIM.  VI. fod  yn  uchel  feddtol. 

gweinidogaethola  roddasid  iddo  ef  gan  Dduw 

a  Christ  lesu  trwy  yr  apostol,  yn  ddifei'us, 
yn  dd'íargyhoedd,  yn  dîesgeulus,  ac  yn  dra 
ffyddlawn  a  didwyll ;  §  hyd  ymddangosiad 

yr  Arglwydd  Iesu  Grist  i'w  alw  ef  i  roddi 
cyfrif  o'i  oruchwyliaeth,  ac  i'w  wobrwyo  ef 
am  ei  lafur,  ei  ddyoddefaint,a'i  ffyddlondeb. 
A  dystiodd  broffes  dda:  mae  hy»  yn  cyf- 
eirio  at  Ioan  18.  37.  Yr  oedd  proffes  Crist 
ger  bron  yr  arch-offeiriad  Iuddewig,  pan 
holwyd  ef  trwy  Iŵ,  (Matt.  26.  63,  64  ;  Marc 
14.  61,  62.)  yn  fwy  eglur,  ond  yr  oedd  hon 
ger  bron  Pilat  yn  íwy  peryglus ;  oblegid 
proffesu  ei  hun  yn  frenin  oedd  yr  unig  esgus 

tebygol  o'i  ddwyn  ef  dan  ddigofaint  y  rhag- 
law  Rhufeinig,  yr  hwn  oedd  ag  awdurdod 
bywyd  ac  angau  ganddo ;  Ioan  19.  10.  Gel- 
wirhi  yn  broffes  dda,  nid  yn  unig  am  ei  bod 
yn  dda  ac  yn  ardderchog  ynddi  ei  hun ;  ond 
hefyd  am  fod  holl  obaith  ein  iachawdwriaeth 
ni  yn  sylfaenedig  ar  y  gwirionedd  o  hóni. 

15  *  Yr  hwn  yn  ei  amserau  priod  a 
ddengys  ay  bendigedig  a'r  unig  Ben- 
naeth,  bf  Brenin  y  brenhinoedd,  ac 
Arglwydd  yr  arglwyddi; 

*  Gwel  ar  pen,  1.11,  17.— Salm  47.  2.  a  83.  18.  Jer.  10. 
10.  a  46.  18.  Dan.  2.  44—47.  a  4.  34.  Mat.  6.  13.  b  Diar. 
8.  15.  Dat.  17.14.  a  19.6. 

*  Yr  hwn,  sef  Crist  yn  ei  ail  ddyfodiad,  a 
ddengys  y  bendigedig  a'r  unig  Benaeth  yn 
ei  amserau  pr'iod ;  neu  yr  hwn  ymddangosiad 
o'r  eiddo  Crist,  a  ddengys  y  bendigedig  a'r 
nnig  Benaeth  yn  ei  amserau  pri'od.  Fel  y dywedir  fod  dyfodiad  cyntaf  Crist  oddi  wrth 
y  Tad,  felly  y  bydd  ei  ail  ddyfodiad  ef 
hefyd  :  ond  y  mae  eraill  yn  tybied  mai 
Crist  ei  hun  a  ddylid  ddëall  wrth  y  bendig- 
edig  a'r  unig  Benaeth,  &c,  yr  hwn  yn  ei 
amseran  prîod  a  ddengys  ei  ddyfodiad  ei 
hun  i  farnu  byw  a  meirw,  fel  Mab  Duw,  a 

Brenin  mawr,  yn  gyfatebol  i'r  broffes  a 
dystiodd  efe  ger  bron  Pilat.  t  Mewn  ffordd 
o  ragoriaeth  anfeidrol  ar  bob  penaethiaid, 
breninoedd,  ac  arglwyddi  eraill,  gellir  dy- 
wedyd  fod  Crist  Iesu,  yn  undeb  y  Tad  a'r 
Ysbryd,  yn  fendigedig  ac  unig  Benaeth  ;  yn 
Frenin  y  breninoedd,  ac  yn  Arglwydd  yr 
arglwyddi  oll:  uwchlaw  pawb,  yn  Dduw 
bcndigedig  yn  oe»  oesoedd.  Fel  y  sylwyd 
eisoes,  mae  rhai  yn  prîodoli  yr  enwau  hyn 

i'r  Tad,  eraill  i'r  Mab,  ac  eraill  i'r  Duwdod 
mawr  ei  hun,  heb  wahaniaethu  y  Personau 

1 6  *  Yr  hwn  yn  e  unig  sydd  gan- 
ddo  anfarwoldeb,  +  tydd  yn  A  trigo  yn 
y  goleuni  ni  ellir  dyfod  atto,  •  \  yr  hwn 
nis  gwelodd  un  dyn,  j|  ac  nis  dichon  ei 

weîed  :  '§  i'r  hwn  y  byddo  anrhydedd 
a  gallu  tragywyddol.     Amen. 

<•.  Gwel  ar  pea.  I.  17—  8*.  8.  14.  Dest.  33.  40.  S«hn 
9ft  1  E»57.  15.  loa«8.  58.  H«b.  13.  8.  D«t.  I.  8,  17,  18. 

tfgtl'oi  101.9  Hab.  3.  4.  I  (•»•  I  6  Dat  21.  23.  »23.25. 
,Hî  .13.  20.  loan  1.  18.  a6.  46.  a  14.  9.  Col.  L  16.  /Gwel 

nr  p«n.  1.  17.-Rhuf.  1«.  35—27.  Eph.  8.31, 

*  Ỳr  hwn  yn  unig  sydd  ganddo  anfarwol 
deb  ;  scf  bywyd  diddechreu  a  diddiwedd  o 
berffaith  ddedwyddwch  a  gogoniant,  yn 
hanfodol,  yn  wreiddiol,  yn  angenrheidiol,yn 
anghyfnewidiol,  ac  yn  anymddibynol  yn- 
ddo  ei  hun.  t  Yr  hwn  sydd  yn  trigo  yh  y 

fath  oleuni  tanbaid,  nen  Shechina  dysglaer  a| 
gogoneddua  yn  nef  y   nefoedd,  fel  naa  gallj 

yr    un  dyn  niarwol    ddyfod  ato;  Jyr  hwnf 

nis  gwelodd  un  dyn  erioed   yn  y  'stâd  an- 
mhertfaith  a  llygredig  hon,  ||  ac  nis  gall  bythN 
ei    weled   yn    ei  la%vn    ogoniant   tanllyd,  a 
byw;  (Exod.  33.20,)  ac  nis  gall  yr  un  llygadj 
corphorawl  byth  ei  weled  ef  yn   ei  ddwyfolj 
natur,  fel  y  mae  efe    yn  Fod  ysbrydol  pur.f 

$  l'r  Duw  anfarwol,  gogoneddus,  ac  anuwel- 
edig  hwn,  fel  y  mae  yn  Dad,  Mab,  ac  Ys-I 

bryd    Glâu  ;    neu    ynte    i'r  Duw   hwn   ynL 
Mherson  y  Mab  yn  unig,   y   byddo  anrhyd-! 

edd  a  gallu  tragywyddol  yn  cael  eu  pr'íodolij 
fel  y  maent  yn  hanfodol  ynddoacyn  ddyled- 
us    iddo,    a    dyweded    pob   creadur   Amen. h 
Mae    y    Duw    annweledig  yn  cael  ei  ddatil 
guddio  i  ni,  yn  unig  yn  a  thrwy  ddynoliaetbfl 
a    chyfryngdod    Crist,    fel    yr    Unig-anedifi 
oddi  wrth  y  Tad ;  a  bydd  y  datguddiad  hwrl! 

o'r  gogoniant  dwyfol  yn  fwy  amlwg  ac  arL 
dderchog,  pau  welir  Crist  fel  Dyn,  yn  arfeill 
holl  awdurdod,  gallu,  a  pherffeithiau   Duw 
gan  yr  holl  ddynion  ac  augelion  cynnulled 

'g>  yn  y  dydd  diweddaf. 

17  *  *  Gorchymyn  iJv  rhai  sydcí  I 
h  oludog  yn  y  byd  yma,  *na  byddonrj 
uchel  feddwl,  Af  ac  na  obeithionjij 
mewn  golud  anwadal,  '  %  ond  yn  } 
Duw  byw,  w  ||  yr  hwn  sydd  yn  °hel|lj 
aeth  yn  rhoddi  i  ni  bob  peth  i\|j 
mwynhâu : 

g  Gwel  ar  adn.  13.  pen.  1.  3.  a  5.  21.  k  Geo.  II.  'iì 
Job  I.  1—3.  Mat.  19.  23.  a27.  57.  Luc  19.  2.  0,  10.  i"  Deu 
6.  10-12.  a  8.  17.  a  32.  15.  2  Cron.  2fi.  16.  •  32.  25,  -Ji 
Salm  10.  3,  4.  a  73.  5—9.  Diar.  30.  9.  Jer.  2.  31.  Fzee.  H 
49,  60,  56.  Dan.  4.  38  a  5.  19-23.  Hos.  13.  6.  Hab.  I.  I 
16.  Rhuf.  11.  20  Ia«>  1.  9,  10.  Dat.  16.6,  7.  *  Jub  31 1 
25.  S  .ha  52.  7.  a  62.  10.  Diar.  II.  28.  Jer.  9.  23,  24,  \U 
10.24     Luc  12.  15— 21.     Eph.  6.  5.  /  Salm  62.  8,    »8 
11,12.    a  11$.  8,  9     Jer.  17.  7,  8.        m  Gwel  ar  pen.  3.  I  M 
1  Thes.  1.  9.  n  Salm  104.  28.     Mat.  6.  32.     Act.  14.  I 
a  17.  25.        o  Col.  3.  16,  Tit.  3.  6. 

*  Mae  yn  debyg  fod   rhai  dynion  goludoji 
wedi   derbyn    yr  efengyl  yn    Ephesus;   a 
efallai  mewn  rhai  mànan  erailI,o  fewn  cylcjl 
gweinidogaeth  a  gotal  Timotheus.     Yn  aw 
gallai  efe  a  gweiuidogion  eraill  gael  eu  hui! 
i  fawrygu  wynebau  y  cyfoethogion  hyny  yli 
fwy  nac  y  dylent;  neu   ynte  ofni  dywedyjw 
eu  meddyliau  yn  onest  wrthynt,  yn  gyhoeduj 
us  neu  yn   ddirgel;  yr   hyn  a  effeithiai  yyu 
niweidiol  iawn  ar  eu  gweinidogaeth  hwjl'. 
ac   yr   oedd    yn    gofyn   llawer  o  gadernii  >1 
hyfdra,  ac  annhueddgarwch,  i   roddi  cyni  i 
horion,  rhybnddion,  gocbeliadan,  ceryddoj  ( 
ac    addysgiadan    prîodol    iddynt  hwy.    A 
hyny  mae  yr  apostol  yn  rhoddi  ar  Timothìd 
ns    yn     enwedìg,    i    orchymyn    i'r    cyfry!    i 
ddynion  na  byddent  uchel  feddwl,  neu  yij  . 
chwyddo  ac  ymdderchafu  o  herwydd  eu  cjj, 

oeth,  ac  ucheider  en  sefyllfa  a'u  hanigyh  j 
iadau;  fel  pe  byddai  hyuy  yn  arwyddo  mvjj  «I 
o  ddoethineb  a  rhagoroldeb,  yn  rhoddi  id'h 
ynt  uwch  breintiau,  mwy  o   gymmeradwlp 
aeth  gyda  Duw,  mwy  o   awdurdod  yn     | 
eglwys,  yn  eu  rhyddâu  hwynt  oddi  wrth  s jir^ 
gyhoeddiad  a  cherydd,neu  yn  rhoddi  awdiffl 

dod  iddynt  hwy  i  ddibrisio  adirmygn  erai  m.i' pethau  fel  hyn  a  welwydlawer  gwaithme\al 
rhai  goludog  uchel  feddwl,  er  gofid   niaw!|[i 
ddynion  duwiolach  o  la^er  na  hwynt  hMhü 
ond  eu  bod  yn  iselach  yn   y    byd.    tHef  j 
ni   ddylent  obeithio    nen  ymddiried    «ie«|U 
golnd  anwadal;  gan   fod   pob  golud  b><||- 
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agored  i  gael  ei  gymmeryd  oddi  arnynt ; 

i  ei  fod  yn  aml  yn  achos  o  galedi,  temtas 

ihu,  a  phechod  ;  a  chan  y  rhaid  ei  adael 

fuan,  yn  angau,  a  rhoddi  cyfrif  am  dano 

nydd  y  faru.  %  Gan  hyny  rhaid  i  Timo- 
os  orchymyn  i'r  cytoethogion  yn  gystal  â  r 
dîon,  i  obeithio  ac  ymddiried  yn  y  Duw 

r;  am  ddiogelwch,cynnaIiaeth,  a  chysur- 
presenol,  ac  am  ddedwyddwch  tragy- 

/ddol ;  H  gan  gofio  ei  fod  ef  yn  helaeth  yn 

oddi  iddynt  hwy  bob  peth  i'w  fwynâu;  ac 
iod  yu  ddìolchgar  iddo  am  y  mwynâd  o 
b  peth. 

18  A'r  iddynt  /'wneuthur  daioni, 
íymgyfoethogi  mewn  gweithredoedd 
|i,  r  fod  yn  hawdd  ganddynt  roddi  a 
ìyfrannu ; 
I  »ü  Cron.  21.  16.  Saltn  37.  3.  Prefr.  3.  12.  Lo«  «  33, 
Act.  10  38  Gal.  6.  10.  Heb.  13.  16.  1  Pedr  3.  11.  3  loan 

opeu.  5.  10.  Luc  12.21.  Act.  9.  36.  Tit.  2.  14. 
K  8.  r  Oeut.  15.  7-11.  S*lm  112.  9.  Diar.  11.  24,  25. 

lee.  11.  1,  2,  6.  Es.  32.  8.  a  18.  7.  L  no  6.  35.  »14.  12-14. 
tf  2.  44,  45.  a  4  34-37.  a  11.  29.  Rhuf.  12.  9.  1  Cor  16. 
i  2  Cor.  8.  1,  2,  9,  12.  a  9.  6—15.  Phil.  4.  18,  19.  Heb. 
|  16.  1  loan3.  17. 

*  Dylai  y  rhai  goludog  hyn  hefyd  gael  eo 
l'n^hori  a'u  hannog  yn  ddifrifol,  trwy  awd- 

|dod  Duw  ei  hnnan,  i  "  wnenthur  daioni" u  cyfoeth,  a  chyfrif  hyny  fel  eu  dyled 
týdfd  a'u  hyfrydwch;  yn  lle  trysoti  yn  gy- 
^ddlyd,  neu  afradu  eu  meddiannau  mewn 
oethau  a  rhysedd.  Dylent  ddiwallu  yr 
ìghenog,  cyfranu  yn  helaeth  i  gynnal  a 
hysnro  eo  brodyr  tlodion  ;  a  thrwy  weith- 
|;doedd  crefyddol  ac  elosengar  eraill  gydag 
:hos  Crist  yn  ei  holl  ranao,  +  ymgyfoethogi 
Jiewn  gweithredoedd  da,  ffrwythao  gwir  a 
Jiledryw  ffydd  a  chariad.  J  Dylai  fod  yn 
lawdd  ganddynt  roddi  a  chyfrano  at  bob 
|chos  teilwng,  ae  i  bob  dybenion  da  ;  fel 
|iae  y  llafurwr  yn  hau  ei  had  yn  ddirwgn- 
ch,  mewn  gobaith  am  gynhauaf  Ilawn  i 
Idyfod.  Dylent  wneyd  hyn  yn  aml,  yn 
yson,  ac  yn  helaeth  ;  trwy  eu  Hafur,  eo 

amser,  eu hawdurdod,  eu  hesarnpl,  a*u  medd- annau. 

19  **  Yn  trysori  iddynt  eu  hunain 
sail  dda  erbyn  yruamser  sydd  ar  ddy- 
bd,  ffel  y  caífont  *  afael  ar  y  bywyd 
IJragywyddol. 
\  «Salml7.  14.  M»t.  6.  19-21.  a  10.  41,  42.  «19.21. 
\  25.  34-40.  Luc  12.  33.  a  16.  9.  a  18.  22.  Gal.  6.  8.  9. 
f  Diar.  10.  25.  Luc  6.  48,  49  Gal.  5.  6.  Epb.  3.  17.  2  Tim. 
|i.  19.  «  Diar.  31.  S5.  Luc  16.  9—25.  *  Gwel  ar  o. 
<í<ta.  12.-1  Pedr  1.  4. 

i  *Trwy  wneothor  daioni,  ymgyfoetbogi 
mewn  gweithredoedd  da,  a  rhoddi  a  chyf- 

i'anu  felly,  hwy  a  dry3orent  "  iddynt  eo 
aunain"  (nid  i'w  plant,  neu  rywrai  nas 
lîwyddent  pwy,)  y  gwir  olnd ;  ac  a  osodent 
íiddynt  eu  hunain  "  sail  dda"  am  obaith  a 
í^hysur,  erbyn  amserau  o  gystudd  ac  angau  : 
m  hyn  hwy  a  ddangosent  en  ffydd  yn 
(Nghrist,  Craig  yr  iachawdwriaeth,  trwy 

l'ldiammheüus  ffrwythau  cariad  ac  ufudd- 
i^od.  +Ac  fel  hyn  hefyd  gallent  gymmeryd 
gafael  ar  y  bywyd  tragy  wyddol ;  yn  awr 
iinewn  gobaith  cryf,  ac  yn  y  diwedd  raewn 
meddiant  gwirioneddol ;  pan  fyddo'r  cyf- 
oethugion  hunan-goleddawl,  cybyddlyd,  ac 
jannuwiol  o'u  hamgylch,  yn  codi  eu  golygon 
íyn  offern,  a  hwy  mewn  poenau.  Nid 
gweithredoedd  da  neb  o'r  credinwyr  yw  eu 
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"  saü"  hwy  am  fy wyd  tragywyddol  ;  ond 
inae  eu  gweithredoedd  da  hwy  yn  brawf  fod 

ganddynt  sail  dda  ;  yn  gymmaint  a'u  bod  yn 
cael  eu  gwneyd  er  mwyn  Crist,  mewn  ffydd 
ynddo,  o  gariad  ato,  ac  mewn  ufodd-dod 
iddo. 

20^*0  Timotheus, 2  cadw  yr  hyn 
a  roddwyd  iV  gadw  attat,  a  \  gan 
droi  oddi  wrth  halogedig  ofer-sain, 
*  J  a  gwrthwyneb  gwybodaeth,  a  gam- enwir  felly : 

v  adn.  11.  2  Tìm.  2.  I .        m  adn.  14.    pen.  1.  11.  Rhof. 
3.  2   2  Tbes.  1.  4.  a  2.  15.  2  Tim.  1.  13,  14.  a  3.  14.    Tit.  1. 

Dat.  3.  3.  a  adB.  4,  5.   peo.  1.  4,  6.  a  4.  7.  2  Tio».  2. 
..-IG,  23.  Tit.  1.  14.  a  3.  9.        b  Aet.  18.  18,  21.   Bhof.  1. 
22.  1  Cor.  1.  19-23.  a  2.  6.  a  3.  19.  Col.  2.  8,  18. 

*  Wrth  ystyried  mawredd  gwaith  Timo- 
thëos,  yr  anhawsder  i'w  gyflawni,  a'r  magl- 
au  a'r  peryglon  aneirif  oedd  ar  ei  ffordd. 
Mae  yr  apostol  yn  y  modd  mwyaf  taer  a 
serchiadol,  yn  deisyfu  arno  gadw  yr  holl 

weinidogaeth  a  ymddiriedwyd  i'w  ofal  ef, 
a'r  holl  gynghorión  a  roddwyd  iddo,  yn  ddi- 
lwgr  ac  yn  ddiesgeulus  hyd  y  diwedd :  t  gan 
droi  ymaith  oddi  wrth  halogedig  ofersain  yr 
athrawon  gau  Iuddewig,  a  phob  peth  gwag, 

disylwedd,  anfuddiol,  a  gwrthwyneb  i  athraw- 
iaeth  iachus;  íyr  hyn  a  bregethid  gan  ryw- 
rai  yn  lle  a  thàn  enw  gwybodaeth,  ond  a 
gam  enwid  felly,  gwrthwyneb  gwybodaetb 
ydoedd  y  fath  bethau ;  ac  arweinyddion 
deillion  i'r  deillion  oedd  y  rhai  a'u  pregeth- 
ent.  Er  nad  yw  sicr  fod  y  Gwybedyddian 
(Gnostichs)  fel  plaid  wedi  dechren  mòt 
foreu  â  hyn ;  eto  mae  yn  sicr  fod  y  rhai  y 

cyfeiria  Paul  atynt  yma,  yn  cymmeryd  ar- 
nynt  fod  ganddynt  wybodaeth  anghyffredin  : 
ond  gwrthwyneb  i  wybodaeth  yr  efengyl  yd- 
oedd,  a  cham-enw  oedd  galw  gwybodaetb arni. 

2 1  *  Yr  hon  tra  yw  rhai  yn  ei  phro- 
ffesu,  °f  hwy  a  gyfeiliornasant  o  ran 
y  ffydd.  d  i  Gras^d'io  gyd  â  thi. 
Amen. 

c  Gwel  ar  g.  adu.  10,— pen.  1.  6,  19.  2Tim.  3.  18.  Heb, 
3.  10—12.  I Gwel  ar  Rhaf.  1.  7.  a  16.  20,  24.-2  Ti».  4. 
22.  Tit.  3.  15.  Heb.  13.  25.        «  Gwel  ar  •.  Mat.  6.  13. 

*  Efallai  bod  amryw  gau-athrawiaethaa  yn 

cael  en  pregethu,  y  naill  yn  wrthwyneb  i'r 
llall,  ac  oll  yn  wrthwyneb  i  athrawiaeth  bur 
yr  efengyl;  neu  amryw  gyfeiliornadau  yn 
cael  eu  cymmysgu  yn  nghyd,  i  geisio  gwneyd 
i  fynu  un  athrawiaeth ;  yr  hon  tra  yr  oedd 
rhai  yn  ei  phroffesu,  yn  wrescg  iawn  drosti, 
ac  yn  cymmeryd  arnynt  fod  yn  wybodus  ac 

yn  fedrus  iawn  ynddi;  t  hwy  a  gyfeiliornas- 
ant  o  ran  y  wir  ffydd  ;  tywyllwyd  a  choll- 
wyd  y  gwirionedd  gan  y  rhai  hyn,  yn  eu 

dychymmygion  a'u  dadleuon  ynfyd  a  phoeth- 
lyd,  a  mabwysiadwyd  y  dàliadau  mwyaf  di- 
reswm  a  gorwyllt  yn  ei  le.  %  Gwedi  rhy- 
buddio  Timotheus  rhag  y  pethau  niweidiol 
nchod,  mae  yr  apostol  yn  gorphen  ei  lythyr, 
gyda  gweddîo  am  i  ras  Duw  ei  gadw,  ei 
fendithio,  a'i  Iwyddo  ef  yn  wastad  ar  lwybr 
ei  ddyledswydd.    Amen,  felly  y  byddo. 

iT  Y  cyntaf  at  Timothëus  a  ysgrif- 
enwyd  o  Laodicea,  yr  hon  yw 
prif-ddinas  Phrygia  Pacatiaua 

4U  % 



Awydd  Paul  am II  TIM.  I. 
toeled  Timoth'ëut. 

Ail  Epistol  PAÜL  yr  Apostol  at  TIMOTHEÜS. 
PEN.  I. 

Serch  Paul  tuag  at  Timotheus. 

J:  AUL,  aapostol  Iesu  Grist  trwy 
ewyllys  Duw,  6 1  yn  ol  addewid  y 
by wyd,  yr  hwn  sydd  yng  Nghrist  Iesu, 

a  Gwel  ar  Rhuf.  1.  I.  2  Cor.  1.  I.  6  ioan  5.  24,  39, 
40.  a  6.  40,  54.  a  10.  28.  a  17.  3.  Rhuf  5.  21.  «  6.  23. 
2  Cor.  1.  20.  Eph.  3.  6.  Tit.  1.  2.  Heb.  9.  15.  2  Pedr  1.  3. 
4.  1  Io»n  1.  25.  a  5.  11—13. 

Tybir  i'r  aposto!  ysgrifenu  yr  epistol  hwn 
tna  naw  mlynedd  ar  ol  y  cyntaf,  rywbryd 
tua  diwedd  ei  ail-garchariad  yn  Rhufain,  ac 
ychydig  cyn  ei  ferthyrdod;  gwel  pen.  4.  6, 
7,  8:  o  ganlyniad  mae  yn  bur  debyg  mai 
hwn  yw  yr  epistol  diweddaf  a  ysgrifenodd 

efe.  *  Yn  nechreu  yr  epistol  o'r  bìaen,  dy- 
wedodd  ei  fod  yn  apostol  yn  ol  yorchymyn 
Duw,  ac  yma  yn  ol  ei  ewyllys  ef :  am  iddo 
ewyllysio  yr  oedd  yn  gorehymyn;  a  pha 
beth  bynag  sydd  yn  ol  ei  orchymyn  ef,  mae 
byny  yn  ol  ei  ewyllys;  ei  orchymyn  ef  sydd 
yn  datguddio  ei  ewyllys  i  ni.  t  Ymddiried- 
wyd  yr  efengyl  iddo  ef  drwy  ewyllys  a 
gorchymyn  Duw,  yn  ol  addewirl  y  bywyd 
a'r  iachawdwriaeth,  a  roddwyd  o'r  dechreu 
ad  i  ddynion  syrthiedig,  yn  a  tbrwy  y  Mes- 
siah  a  addawyd  ac  y  prophwydwyd  am  dano  : 
cyflawnwyd  yr  holl  brophwydoîiaethau  hyn 
yn  Nghrist  ;  ac  yna  anfonwyd  addewid  y 
bywyd  i  Iuddewon  a  Chenedloedd  yn  ddi 

wahaniaeth.  Fel  hyn  mae  yr  apo'stol  yn dangos  mai  nid  peth  newydd  oedd  yr  efeng- 
yl;ondyrhen  addewid  a  addawsai  Duw 
drwy  ei  brophwydi  erioed. 

2  c*  At  Timothëust/j/  mab  anwyl : 
dt  Gras,  trugaredd,  a  thangnefedd, 
oddi  wrth  Dduw  Dad,  a  Christ  Iesu 
ein  Harglwydd. 

•  Gwel  ar  1  Tim.  1.  'i.— Rbuf.  12.  lí>.  Phil.  4.  1 
«IGwelar  Rbuf.  1.7. 

*  "  Mab  naturiol  yn  y  ffydd"  y  galwai  efe 
ef  yn  yr  epistol  cyntaf,  (gwel  ar  1  Tim.  1.  2,) 
ac  am  ei  fod  yn  fab  naturiol  yn  y  flfydd,  yr 

oedd  yn  "  fab  anwyl"  ganddo  :  yno  yr  oedd 
yn  dangos  y  berthy  nas,  yma  mae  yn  dangos 
yr  anwyldeb.  +  Am  y  cyfarchiad  hwn_.  gwel  ar 
lTim.  1.  2  ;  adechreu  yr  epistolau  cyn  hyny. 

3  e*Y  mae  gennyf  ddiolch  i 
Dduw,  fyv  hwn  yr  ydwyf  yn  ei  ẅasan- 

aethu  o'm  rhîeni  %  t  â  chydwybod  bur, 
*Jmor  ddibaid  y  mae  gennyf  goffa 
am  danat  ti  yn  fy  ngwedd'iau  *  nos  a 
dydd  : 

•  Gwel  ar  Rhuf.  1  8.  Eph.  1. 1«,  /adn.  5.  pen.  3 
15.  Aet  22.  3.  a  24.  14.  a  26  4.  ?  Act.  V3.  1.  a  24.  U 
Rhuf.  1.  9.  a  9.  I.  2  Cor.  I.  12.  1  Tira.  I.  5,  10.  Heb.  13. 

18.  i  Gwel  ar  Rhuf.  I.  9.  1  The§.  1.  3.  a  3.  10.  t'Gwel •r  Lne  2.  37.    . 

•Di'olchai  yr  apostol  yn  wresocafyn  achos 
Timotheus,  i'r  unig  wir  a  bywiol  Dduw,  yr 
hwn  a  addolai  efe  yn  ol  dull  ei  henafiaid 
duwiol  yn  yr  oesoedd  a  aethent  heibio,  o 
Abraham  hyd  y  pryd  hwnw;  neu  yn  ol 
y  datgûddiedigaethau  o  Waredwr  a  wnaed 
iddynt  hwy.  Yr  oeddynt  hwy  oll  yn 
dysgwyl  am  y  Messiab,  ac  yn  gwasan- 
aethu  Duw  gyda  golwg  grediniol  arno   ef. îm 

er  i'w  hiliogaeth  hwy  wedi  hyny  ei  wrtl 
od  a'i  groeshoelio  ef;  ac  oeddynt  yn  aw| yn  erlid  y  rhai  a  gredent  ynddo  ef.  t  Bi 
asai  yr  apostol  yn  wir  gynt  yn  flaenc 
yr  erhdwyr  hyn  ;  ond  yr  oedd  ei  gydwybo 
yn  awr  wedi  ei  phuro  oddi  wrth  weithrec 
oedd  meirwon,  trwy  waed  cymmodol  Crisi 
a  chwedi  ei  goleuo  a'i  thyneru  trwy  effeitl  I iau  gras  Duw,fel  ag  yr  oedd  efe  yn  gwasar aethu  Duw  â  chydwybod  bur,  gydag  addo 
iad  siiiol,ysbrydol,  ac  ufudd-dod  credinio 
Am  y  ìnater  hwn,  gwel  o*r  blaen,  ar  Ac 
23.  1.  i  Yr  oedd  efe  yn  dra  dYolchgar  I 
Dduw  am  ei  fod  yn  cael  ei  gynhyrfu  af 
allHogi  yn  wastad,  i  gofio  Timotheus  yn  J 
wedíiîau  taerion  a  mynych  nos  a  dydí 
Dyledswydd  cristionogion,  yn  enwedig  cyíj 
weinidogion  y  gair,  yw  gweddYo  a  díulcj 
dros  eu  gilydd  ;  a  braint  fawr,  gwerth  díolcj 
i  Dduw  am  dani,  yw  cael  ysbryd  a  meddv| i  wneyd  hyny. 

4  *Gan  *fawr-ewyllysiody  welpcl 

't  gan  gofio  dy  ddagrau,  CTJ  fel  y'rj llanwero  lawenydd : 
*  pen.  4.  9,  21.  Rbuf.  1.11.  a  15.  30-32.  Phil.  1.  | 

a  2.  26.    I  Thes.  2.  17-20.    a  3.  1.  /  Aet.  20.  19.  31.  sl 
38.  Dat.  7.  17.  a  21.  4.         m  Salm  126.  5.  £».  61.  3.  Jer.  3 
13.  loau  16.  22,  24.  I  loan  1.  4. 

*  Nis  gwyddom  pa  faint  o  amser  oedd  t 
pan  welsent  eu  gilydd,  ond  yr  oedd  Paul  y 
hiraethus  iawn  am  weled  Timotheus  unwaitl 

eto  cyn  ei    farw ;  y   cy  fry w  oedd  ei  garìaf 
ato:  ac  yn   wir  yr  oedd   cariad  y   saint  y[ 
fawr  iawn  at  eu  gilydd  yn  y  dyddiau  boreil 
ol  hyny.    fFelly   yr  oedd  cariad  Timothetl 
at  Paul  hefyd,  fel  plentyn  at  ei  dad;  wylodl 
ddagrau    lawer    wrth    ymadael  âg  ef  y  tr 
diweddaf,  ac  yr  oedd  Paul  yn  cofio  hyny  | 
hyd.     Nis  gwyddis  pa  bryd  y  bu  hyn;  tybi: 
rhai    mai    cyfeirio    mae    yr    apostol    at  } 
ymadawiad    â    henuriaid    eglwys    Ephesu 
(Act.  20.  37,  38,)  a  thybiant  fod  Timothetl 
yno  yn  un,  yn  mhliih  y   rhai    a  wylent  yf 
dost  y  tro  hwnw.     Ond  nid  yw  yn  sicr  i| 
fod   ef  yno  y    pryd   hwnw  :  a  thybia  erai (< 

mai  cyfeirio  at  ryw  dro  wedi  hyny   mae'  }| 
apostòl    yma.    JByddai   gweled    Timothetíl 
orachefn,  a  chael  ychydig   gymdeithas  âg  tí 
yn  yr   Arglwydd,   yn    llawenydd   mawr  i  • 
apostol,  ar  fin   merthyrdod   a   thragywýdd» 
ogoniant.     Pa  un  a  gafodd  efe  ei   weled  iíi 
peidio  wedi  hyn,  nid  yw  ein   Hawdwyry!.; 
dywedyd. 

5  n*Gan  alw  i'm  côf  y  ̂ffydj 
ddifTuant  sydd  ynot  ti,  t  yr  ho»  a  drig 

odd  yn  gyntaf  yn  dynain  Loi's,  ac  y| 
dy  p  fam  Èunice,  í  X  a  diammeu  gerf 
nyf  ei  bod  ynottithau  hefyd. 

n  Salai  77.6.  o  Salm  17.  1.  a  18.  44.  a  66.  3.  a8 

15.  Jer.  3.  10.  loan  1.  47.  2  Cor.  6.  6.  1  Tiip.  1.  5.  1  Pe  j 
1.22.  p  S^lio  22    10.     a86.  16.     «116.16.     Act.  16. 
V  adn.  12.     Act    26.  26.     Rbuf.  4.  21.     a  8.  39.     a  14.  6,  1 

15.  14.  Heb.6.  9.  a  II.  13. 

*  Yr  oedd   yn   fawr  gan   Paul   am  Tim«| 
theus   hefyd,   a  hiraeth    arno  am  ei  wele< 
wrth   fynych  gofio  y    ffydd    ddiffuant  oed 

ynddo  ef ;  yr  hon  oedd"  yn   amlwg  ei    bc \\ 
ynddo,  yn  ei  holl  ymarweddiad   a'i   fuched|| 
sanctaidd,  heb  yr  ymddangosiad  lleiaf  o  rajlj 
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galon,  nac  ofnau  caethiwaidd.  EfaMai  i'r 
apostol  ddywedyd  liyn,  gan  leddwl  y  byddai 
ysbryd  tyner  Timotlieus  mewn  perygl  o  gael 
ei  ddychrynu  i  raddau  yn  wyneb  erledig- 
aethau.  t  Ond  fel  Ysbryd  mabwysiad,  mae 

yr  Ysbryd  Glânyn  llenwi  calonau  y  credin- 
wyr  à  nerth  a  hyfdra  sanctaidd  ;  yn  eu  gwroli 

yn  wyneb  eu  holl  elynion,  pa  u-n  bynag  ai 
dynion  ai  cythreuliaid  a  fyddont;  ac  yn 
cryfâu  eu  heneidiau  yn  wyneb  pob  caledi  a 
pheryglon.  %  Mae  yn  eu  llenwi  hefyd  â 
serchiadau  sanctaidd,  ac  â  chariad  gwrcsog 
at  Grist,  ei  achos,  ac  eneidiau  anfarwol  dyn- 
ion ;  ||  ac  yn  òlaf,  â  meddwl  sobr,  pwyllig, 
ac  iawn  farn ;  mewn  llywodraeth  addas  ar 
eu  nwydau,ac  i  feddiannu  eu  hunain  mewn 
arafwch  ac  amynedd,  mewn  amgylchiadau 
cyffrôus  a  pheryglus. 

8  a  *  Am  hynny  na  fydded  arnat 

gywilydd  o  Mystiolaeth  ein  Har- 

glwydd,  t  nac  o  honof  finnau  cei  gar- 
charor  ef :  d  %  eitlir  cyd-oddef  di  gys- 
tudd  íVrefengvl,  e\\  yn  ol  nerth  Duw : 

a  adu.  12.  Salm  119.  46.  Es.  51.  7.  Marc  8.  38.  Lẅe  9. 
26.  Act.  5.  41.  Riiuf.  I.  16  a  9.  33.  Eph.  3.  13.  1  Pedr  4. 
14.  b  3il»  19.  7.  Es.  8.  20.  loan  15.  27.  a  !9.  35.  Eph.  4. 
17.  1  Tim.  2.  6.  1  Io*n  4.  14.  a  5.  11,  12.  Dat.  I.  2.  a  12. 
11  a  19.  10.  r  adu.  16.  pen.  2.  9.  Gwet  „r  Epb.  3.  1. 
a  4    1.  d  pen.  2.  3,  II,  12.    a  4.  5.    Rbuf.  8.  17,  18,  36. 
1  Oor.  4.  9-13.  2  Cor.  II.  23-27.  Pbil.  3.  10.  Col.  1.  24. 
I  Thes.  3  4.  1  Pedr  4.  13—15.  Dat.  I.  9  .  a  12.  II.  e  pen. 
4.  17.  Rhuf.  16.  25.  2  Cor.  6.  7.  a  12.  9,  10.  Phil.  4.  13. 
Col.  1.  II.  I  Pedr  1.  5.  Jud.  21. 

*  Oddi  ar,  ac  o  herwydd  y  pethau  uchod, 
(adn.  7.)  cynghorai  yr  apostol  Timotheus,  na 

byddai  arno  gywilydd  mewn  un  modd,  o'r 
dystiolaeth  hòno  addygasai  efe  i'r  Arglwydd 
Iesu  ac  am  dano ;  sef  yr  efengyl  a  bregeth- 
asai  efe,  yr  hön  a  bregethodd  Cristrfei  hunan, 
ac  yr  hon  a  gadarnàwyd  trwy  ei  farwolaeth 

a'i  adgyfodiad  ef,  a  thrwy  y  tywalltiad  o'i 
Ysbryd  ef.  t  Ac  nid  hyny  yn  unig,  ond 
hefyd  na  fydded  arno  gywilydd  addef  ei  hun 
yn  gyd-lafurwr  â  Phaul,  apostola  cbarcharor 
dirmygedig  yr  Arglwydd  Iesu,  ac  o  herwydd 
ei  efengyl  ef :  na  fydded  gywilydd  a  no  ei 
arddelwi,  ei  amdddiffyn,  ac  ynaweled  âg  ef 

yn  ei  rwyman.  %  Ond  i'r  gwrthwyneb,  dylai 
fod  yn  ewyllysgar  i  gyd-gyfranogi  âg  ef  yn 

y  cystuddiau  hyn,  y  rhai  a  oddefaiefe  gyda'r 
efengyl,  ac  yn  achos  yr  efengyl;  ||  gan  ym- 
ddybynu  am  gýnnaliaeth,  amddiffyn,  a  chysur 
ynddynt,  ar  **  nerth  Duw,"  yr  hyn  yn  sicr 
a  ga'i  efe  yn  ol  yr  anghenrhaid  am  dano. 

9  ?*  Yr  hwn  a'n   hachubodd    ni, 

h,  twylU  na  ffuanti  wydd.    t  Yr  oedd  hon 
un  ffydd  werthfawr  a  diffuant  a  drigasai 
gyntaf  yn  ei  nain  ef,  Lois,  ac  yn  ei  fam 
inice;  mae  yn  debyg  fud  y  gwragedd 
wiol  hyn  o  nifer  y  rhai  a  fuasffnt  yn 

iysgwyl    am   ddyddanwch    yr    Israel,"  y 
issiah,  cyn  iddynt  glywed   yr  efengyl ;  ac 

bod  felly  wedi  cael  eu  darpari'w  dderbyn 
a  chredu  ynddo.  J  A  chan  iddynt  fod  yn 
*lns   a    diwyd  i    roddi    pob    dysgeidiaeth 
fyddol  i  Timotheus ;  bn  hyny  yn  foddion 

gorol  i'w  wneuthur  yntau  yn  gyfranogo'r 
ffydcl;  yr  hon  nid  oedd  ammheuaeih  gan 
aposlol  ei  bod  ynddo  :  fel  hyn  yr  oedd 
fammod  Duw  â'r  credinwyr  a'u  had,  yn 
el  ei  gyflawni  yn  nodedigyn  y  teulu  hwn  ; 
nain  yn  gyntaf,  yna  y  fam,  wedi  hyny  yr 
yr.  Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyd  dim 
n  ei  dad  ef,  yr  hwn  oedd  Roegwr,  (Act. 
i.  1,)  un  ai  pagan  neu  broselyt,  heb  ei 
iwaedu,  ac  felly  allan  o  gyfammod  Duw 
Israel. 

6*0  herwydd  pa  achos  yr  r  ydwyf 
n  dy  goffàu,  *t  *  ail-ennyn  dawn 
)uw,  I  yr  hwn  sydd  yuot  '  trwy  ar- 
dodiad  fy  nwylaw  i. 

r  pen.  2.  14    E»    43.  26.  1  Tim.  4.  6.  2  Pedr  1.  12    a  3. 
Jud.  5.        «  pen.  4.  2.    Ex.  35.  26.   a  36.  2.   Mat   25.  15, 

"  iie  19.  13.    Rhuf.  12.  6-8.     I  Thes.  5.  19.     I   Pedr  4. 
t  Act.  8.  17,  18.  a  19.  6.  1  Tiru.  4.  14.    Heb.  6.  2. 

*  Yn    ei    fawr  gariad  at   Timotheus,    a'i 
wr  ofal  am  dano ;  mewn  ystyriaeth  o'r 
ydd  ddiffuant  oedd  ynddo  ;  ac  mewn  ystyr- 
leth  hefyd  o'r  doniau  rhagorol  a  roddasai 
!>uw  iddo,  i'w  gymhwyso  yn  nodedig  i 
raith  y  weinidogaeth;  yr  oedd  yr  apostol 

to  yn  ewyllysio  ei  goffâu  ef  o'i  gynghorion 
l'r  Dlaen,  Hc  o'r  doniau  r.hagorol  a  gawsai  ef 
an  Dduw;  tfel  y  byddai  iddo  arfer  pob 
jioddion  i  ail-ennyn  y  doniau  hyny,  trwy 
iyfyrdod,  gweddi,  a  phob  diwydrwydd;  fel 
r  ail  ennynir  tân  trwy  chwanegu  y  tân- 
ürydd,  ei  gyffroi,  a  chwythu  arno,  er  ei  fod 

i'r  blaen  bron  yn  diffoddi.  Fel  hyn  wrth 
idwyn  cariad,  zel,  a  thosturi  tuag  at  eneid- 
au,  i  weithrediad  grỳmus  a  pharâns  ;  bydd- 
li  i  Timotheus  gael  ei  fywiocâu  i  ddefnydd 
0  a  gwella  ei  ddoniau,  ac  i  gytìawni  ei 
iveinidogaeth,gyda  gwresawgrwydd  ac  effaith 

;rỳmus.  Anazòpurein  :  **  ail-ennyn  tàn 
liwy  ei  gyffrôi  a'i  chwythu  yw  ystyr  y  gair, 
el  y  sylwyd  uchod  ;  a  thybia  rhai  fod  yma 
|í;yfeìriad  at  waith  yr  offeiriaid  gynt,  yn 
|rwsio  y  lampau  yn  y  deml,  a'u  hadlenwi  âg 
i>lew,  i'w  cadw  i  losgi  yn  wastadol.  tGwel 
jir  1  Tim.  4.  14.  Rhoddwyd  y  doniau  hyn  i 
ìrimotheus  trwy  arddodiad  dwylaw  yr  apos- 
!:ol,  rriae  yn  debyg  yn  ei  urddiad  i'r  weinid- 
bgaeth  :  neu,  efallai  mai  y  swydd  ei  hun  a 
(feddylir,  yr  hon  a  gafodd  efe  trwy  arddod 
iad  dwylaw  Paul. 

;  7  *  Canys  ni  roddes  Duw  i  ni M  ys- 
ipryd  ofn  ;  *  f  ond  yspryd  nerth,  v  J  a 
lchariad,  2 1|  a  phwyll. 
1  *  Act.  20.  24.  a  21.  13.  Rhuf.  8.  15.  Heb.  2.  15.  1  Ioan 
4.  18.  x  Mica  3.  8.  Zec.  4.  6.  Luc  10.  19.  a  24.  49.  Act. 

:1.  8.  a  6.  8.   a  9.  22.   a  10.  38.    1  Cor.  2.  4.        y  Rhuf.  5.  " Gal.  5.  22.  Col.  1.  8.  1  Pedr  I.  22.  *  Salm  119.  80.  Dii 
î2.  7.  »S.  14.  Luc8.  35.  a  15.  17.  Act.  26.  11,  25.  2  C 
Í5.  13,  14. 

j     *   Oblegid  yr    Ysbryd    Glân,    yr    hwn 
jroddes  Duw  i  gredinwyr  sefydlog  yn   Ddy-  oeddynt  o'r  blaen  yn  golledig,  ac  yn  myned 
iddanydd,  nid  oedd  yn  Awdwr  tymher  ddi-  i     golledigaeth     dragywyddol,    ond    fel    yr 

«"t  ac  a'n  galwodd  â  galwedigaeth 
sanctaidd,  Aînidyn  ol  ein  gweithred- 
oedd  ni,  *  ||  ond  yn  ol  ei  arfaeth  ei  hun 
a'i  ras,  h  §  yr  hwn  a  roddwyd  i  ni  yng 
Nghrist  Iesu, '  cyn  dechreu  byd, 

/Act.  2.  47.  1  Cor.  I.  18.  Eph.  2.  5,  8.  1  Tim.  1.  1. 
Tit.  3.  4.  5.        g  Rhuf  8.  30.  a9.  21.  1  The».  4.  7.  2  Thea. 
2.  13,  14.  îHeb.  3.  1.  1  Pedr  1.  15,  16.  a  2.  9,  20,  21. 
A  Rhuf.  3.  20.  a9  II  all.5,  6.  Eph.  2.  9.  Tit.  3.  5. 
«  Es. 11.26,  27.  Mat.  II  25,26.  Luc  10.  21.  Rhnf.  8.  26. 
Eph.  1.  9,  11.        *  lodn  6.  37.   a  10.  28,  29.   a  17.  9.   I  Cor. 
3.  21,  22.  Eph.  1.3.  /  Ioan  17.  24.  Act.  15.  18.  Rhuf.  16. 
25.  Eph.  1.  4.  a  3.   ll.Tit.  1.  2.  D*t.  13.  8.  a  17.  8. 

*  Yr  oedd  Duw  wedi  "  achub"  yr  apostol 

â  Thimothens,  yn  nghyd  â'u  brodyr  crist- ionogol ;  neu  wedi  eu  dwyn  hwynt  i  gyflwr 
achubol,  i    ystâd   o  iachawdwriaeih;  He    yr 
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Dwyn  bywyd  ac II  TIM.  I. anllygredigaeth  i  oleunû 

achubodd  Duw  hwynt,  cyn  eu  myned  i'r 
golledigaeth  hòno.  t  Yr  oedd  efe  wedi  eu 
galw  hwy  yn  effeithiol  trwy  yr  efengyl ;  â 

galwedigaeth  sanctaidd  ;  i'w  sancteiddio 
hwynt  yma,  i'r  dyben  o'u  cymhwyso  hwynt, 
a'u  dwyn  i  feddiant  a  mwynâd  o  berffaith 
ddedwyddwch  byth  wedi  hyn.  Galwedig- 
aeth  sanctaidd  oedd,  am  tnai  yr  Ysbryd 
Glàn,  gan  yr  hwn  y  galwyd  hwynt,  yw 
Awdwr  pob  sancteiddrwydd ;  ac  am  fod  yr 
efengyl,  trwy  yr  hon  y  galwyd  hwynt, 
yn  berffaith  sanctaidd  yn  ei  natur,  ei  gor- 

chymynion,  a'i  heffeithiau.  $  Nid  yn  ol  eu 
gweithredoedd  hwynt  y  bu  yr  achub  na'r 
galw  hyn  ;  oblegid  pe  buasai  Duw  yn  ym- 
ddwyn  tuag  atynt  yn  o!  y  rhëol  hòno,  buasai 
raid  eu  gadael  hwy  dan  goudcmniad  byth : 
Jj  ond  achubwyd  a  galwyd  hwỳyn  ol  arfaeth 

a  gras  Dnw  ei  hun  ;  o'i  wir  a'i  ben-arglwydd- 
iaethol  ewyllys  da  ef,  yn  arfaethu  eu  hachub 

a'a  galw,  ac  yn  trefnu  moddion  ?ddas  i 
hyny,  heb  ddim  o'u  gweithredoedd  hwy  eu 
hunain.  §  Arfaethodd  Duw  er  cyn  dechreu 
y  byd,  roddi  y  gras  hwn  iddynt,  yn  a  thrwy 
Grist  Iesn ;  yr  hwn  a  osododd  efe  i  fod  yn 

Ben  a  Machnì'ydd  ei  holl  bobl  etholedig  a 
gwaredol.  Amryw  ddyfeisiau  a  ddychym- 
mygwyd  i  ŵyro  meddwl  eglur  yr  adnod 
hon;  a  thrwy  hyny  i  wadu  etholedigaeth 

bersonol,  dd'iammodol,  a  thragywyddol,  er 
cyn  dechreu  y  byd ;  ond  ni  ddeil  yr  un  o 
honyntyn  wyneb  geiriau  noethion  ac  amlwg 
í)uw;  yn  wir  crybwyllir  arfaeth  Duw  yma 
yn  bennodol,  fel  yr  achos  pa  ham  y  mae 

rhai  yn  cael  eu  hachub  a'u  galw  mwy  nac eraill. 

;  10  m  *  Eithr  a  eglurwyd  yrawrhon 
trwy  ymddangosiad  "  ein  Hiachawd- 
wr  Iesu  Grist,  °t  yr  hwn  a  p  ddi- 
ddymmodd  angau,  ?  \  ac  a  ddug  fy  w- 
yd  ac  anllygredigaeth  i  oleuni  trwy  yr 
efengyl : 

m  Es.  25.  7.  a60.  2,  3.  Luo  2.31.32.  Rhuf.  16.  26. 
Eph.  I.  9.  Col.  1.26,27.  Tit.  1.  3.  a  2.  II.  I  Pedr  1.  20, 
21.  lloanl.2.  »  Es.  43.  3.  *4>.  15,  21.  Luo  2.  II. 
loan  4.  42.  Act.  5.  31.  a  13.  23.  Tit.  1.4.  a  2.  13.  a  3.  4. 
îPedrl  1,  II  a  2.  20.  a  3.  2,  1S.  1  loao  4.  14.  o  Es. 
25.  8.  Hos.  13.  14.    loan  11.  26,  26.    I  Cor.  15.  54,  55.    Heb. 
2.  14,  15  Dat.  20.  14.  p  Luo  13.  7.  Rhnf.  3  31.  a  6.  6. 
Gal.  5.  4.  oadn.  1.  Io.m  5.  29,  40.  a  14.  6.  a  20  31. 
Rhnf.  2.  7.  a  5.  17,  18.  1  Cor.  15.  53.  2  Cor.  5.  4.  2  Pedr  1. 
3.  lloanl.2.  Dat  2.7.  a  22.  1,  2,  14,  17— Loc  II  36. 
loan  1.  9.  1  Cor.  4.  5.  Eph.  1.  18.  Heb.  10.  32.    Dat.  18.  1. 

.  *  Yr  arfaeth  hon  o  eiddo  Duw,  am  achub 
a  galw  pechaduriaid,  trwy  ras  wedi  ei  roddi 
iddynt  yn  Nghrist  cyn  dechreu  y  byd  ;  a 

eglurwydo'rdiweddtrwy  eiymddangosiad  ef 
fel  "lachawdwr"  mewn  dynoliaeth  :  t  yr  hwn 
trwy  ei  gyfiawnder.ei  aberth,  ei  adgyfodiad, 

ei  esgyniad,  a'i  gyfryngdod,  a  ddiddymodd 
ängau ;  a  roes  derfyn  ar  ei  lywodraeth  a'i 
deyrnasiad  ef,  ac  a'i  hamddifadodd  ef  o'i 
golyn  a'i  ddychryn,  gyda  golwg  ar  yr  holl 
gredinwyr:  y  rhai  trwy  Grist  a  allant  wyn- 
ebu  y  gelyn  ofnadwy  hwnw,  yn  ei  ddull 
inwyaf  arswydus,  gyda  chysur  a  hyder;  gan 
fod  yn  sicr  y  caiff  eu  heneidiau  fynediad 
uuion-gyrchol  i  ogoniant,  ac  adgyfodiad  budd 

rçgol  a  gorfoleddus  i'w  cyrph  o'r  bedd  yn  y 
dydd  diweddaf.  í  Trwy  bregethiad  yr  efeng- 
yl  hefyd,  mae  Crist  wedi  dwyn  bywyd  ys 
brydol  a  thragywyddol,  ac  ystâd  o  dded- 
wyddwch  anllygredig  ac  anfarwol,  caffaelad- 
wy  i   hechaduriaid,  i   lawn  oleuni ;  ac  mae 
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wedi  rhoddi  y  datguddiad  mwyaf  eglur  i  ni 
o  natur  a  sicrwydrt  y  dedwyddwch  dyfodaw 

hwnw,  a'r  ffordd  yn  mha  un  mae  i  ni  gae 
gafael  ynddo  a  dyfod  iddo,  trwyddo  ef.  P 
syniadau  bynag  oedd  gan  yr  hen  Genedloed* 
gynt  am  anfarwoldebyr  enaid,  nis  gwydden 
ddim  am  y  ffordd  i  bechadur  gael  "  bywy 
ac  anllygredigaeth,"  neu  fywyd  oddedwydd 
wch  antarwol  a  gogoniant;  hyd  oni  ddaet 
hyny  i  olenni  iddynt  trwy  yr  efengyl :  ac  e 
fod  amlygiadau  o  hyny  gan  yr  luddewo 
yn  yrHen  Destament,  eto  nid  oeddynt  hw 
yn  deall  fawr  o  honynt,  ac  nid  oeddynt  on 

tywyll  ac  aneglur,  mewn  cymhariaeth  i' 
goleuni  a  ddaeth  wedi  hyny  trwy  yr  efengy 
— Diddymodd  Iesu  angau  naturioi  o  ran  < 

golyn  a'i  niwed ;  a  diddymodd  angau  tr< 
gywyddol  yn  hollawl  i'w  saint ;  ni  chànt  hw 
ddim  niwed  gan  yr  ail  farwolaeth  :  Uyncwy 
eu  íiangau  hwy  mewn  buddugoliaeth,  trw 
ei  angau  chwerwaf  ef. 

11  r  *  I'r  hon  y'm  gosodwyd  i  yi 
bregethwr,  f  ac  yn  apostol,  J  ac  y 
athraw  y  Cenhedloedd. 

r  Act.  9.  15.  Eph.  3.  7,8.— Gwel  ar  1  Tim.  1.  7. 

*  Efengyl  ogoneddus  a  bendigedig  iaw 
yn  wir  oedd  hon ;  i  weinidogaeth  pa  un 
cawsai  Paul  ei  osod,  fel  cenadwr  cyhoeddt 
a  chredadwy,  wedi  ei  anfon  i  gyhoedí 
heddwch  trwy  Iesu  Grist:  hyny  oedd 

waith  ef  fel  "  pregethwr"  danfpnedig; 
fel  "  apostol"  yr  oedd  yn  dyst  o  adgyfodia 
Crist  wedi  ei  groeshoelio,  trwy  ddanfonia 
digyfrwng  ganddo  ef  ei  hun.  í  Yr  oedd  ei 
wedi  ei  ddanfon  yn  benaf  at  y  cenedloed< 

(Act.  9.  15.)  i  fod  yn  "athraw"  iddynt  ̂ 0?; 
i'w  haddysgu  hwynt  yn  y  ffordd  i  fywyd  í 
anllygredigaeth  trwy  yr  efengyl;  fel  y  clyv 
ent  ac  y  credent  hwy  y  newyddion  da  ai 
iach.iwdwriaeth,  er  achubiaeth  eu  heneidií 

byth. 1 2  s  *  Am  ba  achos  yr  ydwyf  he 

yd  yn  dì'oddef  y  pethau  hyn  : l  f  on 
nid  oes  arnaf gywiìydd  :ttJcanysmi 
wn  i  bwy  y  credais;  *  ||  ac  y  mae  y 
ddiammeu  gennyf  y  ei  fod  ef  yn  abl 

zgadw  °§  yr  hyn  a  roddais  atto  be 
byn  y  dydd  hwnnw. *  adn.  8.  pen.  2.  9.  a  3.  10—12.  a  4.  16,  17.  Act.  9. 
a  13.  46,  50.  a  14.  5,6.  a  21.  27— 31.  a  22.  21—  24.  Eph. 
1-8.  1  Thes.  V.  16.  t  adn.  8.  Salm  25.  7.  Es.  50.  7.  a 
4.  Act.  21.  13.  Rhuf.  1.  16.  a  5.  4,  5.  a  9.  33.  Phil.  I. 
Heb.  12.  2.  I  Pedr4.  16.  u  Salm  9.  10.  a  56.  9.  Phil. 

8,  10.  *  Gwel  ar  q.  adn.  5.  y  loan  10.  28-30.  Pl 
3  21.  Heb.  2.  18.  a  7.  25.  x  Ioan  6.  39,  40,  44.  a  17. 
12,15.  I  Pedr  1.  5.  Jud.  24.  aSalm3l.5.  Luc  23. 
Act.  7.  59.  1  Pedr4.  19.  b  adn.  18.  pen.  4.  8.  Mat. 
83.  a24.  36.  Loc  10.  12.  lThes.  5.  4. 

*  Ond  yn  lle  cael  anrhydedd,  mawredd, 
chyfoeth,  fel  tâl  am  ei  lafur,  yr  oedd  efe  ; 
dyoddef  pob  math  o  galedi  a  niweidiau  ; 
yr  oedd  y  pryd  hwnw  mewn  carchar  tyw; 
fel  drwg-weithredwr,  a  phobdyddyn  disgw 
marwolaeth  boenus  a  gwaradwyddus ;  ; 
cwbl  am  ei  fod  yn  bregethwr,  yn  apostol, 

yn  athraw  i'r  cenedloedd.  +  Pa  fodd  byn? 
nid  oedd  arno  ddim  cywilydd  yn  y  mes 
lleiaf;  nid  oedd  arno  ddim  cywilydd  id 
ddechreo,  na  pharâu  am  gynnifer  o  flynyc 
oedd,  yu  ngwasanaeth  y  Gwaredwr  hwnv 
gaseid  ac  a  ddirmygid  gymmaint  ganddynio 
ac   nid  oedd  arno  chwaith  gywilydd  dyod( 



PhygUus  a II  TIM. Hermogenes. 

yd  f.irwyn  ei  achos  ac  er  ei  fwyn  ef.  \  Efe 
wyddai  trwy  grediniaeth  gadarn  o  air 

)uw,  trwy  ddwyfol  ddysgeidiaeth,  a  thrwy 
Tofiad  dedwydd,  i  bwy  yr  oedd  wedi  credu, 

pha  beth  oedd  ei  allu,  ei  gariad,  a'i  ffydd- 
ondeb  grasol  ef :  ||  a  chan  nas  gallai  efe 
mmau  tosturi  athiriondebyr  hwn  y  credasai 

nddo ;  felly  yr  oedd  yn  "ddîammau  gan- 
Ido"  ei  fod  ef  yn  alluog  i  ofalu  am  dano  yn 
nhob  amgylchiad;  yn  ei  fywyd,  yn  ei  ang- 
o,  ac  yn  nydd  y  farn.  §  Yr  oedd  efe  wedi 

mddiried  a  rhoddi  ei  fywyd,  ei  enaid,  a'i 
ioII  achos  tragy  wyddol,  i  law  a  gofal  Iesu  : 
;r  oedd  wedi  gweled  gwerth  a  pherygl  ei 
maid  anfarwol;  gwyddai  nad  oedd  neb  yn 
t  holl  grëadigaeth  a  fedrai  ei  gadw  ond 
esu  ;  gwyddai  y  gallai  ac  y  gwnÂi  efe  ;  am 
iyny  yr  oedd  wedi  ei  roddi  ei  hunan  iddo 
iloedd  o  weithiau,  i  gael  ei  gadw  erbyn  y 
lydd  hwnw,  dydd  y  farn  ddiweddaf,  dydd 
:yflawniad  ei  holl  obeithion  ef,  a  dydd 
nwynâd  ei  holl  ddedwyddwch  anorphenol. 

1 3  c  *  Bydded  gennytd  ffurf  yr  ym- 
idroddion  iachus,  ef  y  rhai  a  gly  waist 

^ennyf  fi,  f\  yn  y  ffydd  a'r  cariad  sydd 
ng  Nghrist  lesu. 

c  adn.  14.     pen.  3.  14.     TJiar.  3    18,  21.     a  4.  4—8,  13. 
23.  23.  Phil.  1.  27.  1  Thes.  5.  21.  Heb.  3.  6.  a  4    14.  a  10. 

3.  Jud.  3.  Dat.  2.  25.    a  3.  3,  II.        d  Diar.  8.  14.    Rhuf. 
20.  a  6.  17.    1  Tim.  1.  10.    a  6.  3.    Tit.  2.  1,  8.        «  pen. 
2.  Pbil.  4.  9.       /Gwel  ar  Col.  1.  4.  1  Tim.  1.  14. 

*  Gwedi  y  dystiolaeth  fywiog  uchod  o 
l)rofìad  yr  apostol  a'i  hyder  goifoleddus  ei 
íiun,  yn  nghanol  dyoddefiadau  ac  yn  wyneb 
■ingan  ;  mae  efe  yn  annog  Timotheus  fod 
l^anddo  fFurf  yr  ymadroddion  iachus;  neu 
B/n  ol  y  Saesoneg,  iddo  ddàl  yn  gadarn  fFurf 

Ir  ymadroddion  iachus,  mewn  proffes  dd'i- 
Hysgog,  à  thrwy  eu  pregethu  yn  flíyddlawn. 
[JFfurf  yr  ymadroddion  iachus  hyn  oedd  y 
ítodr  athrawiaeth,  corph  a  sylwedd  gwirion- 
Hîdd  yr  efengyl,  mewn  cyferbyniad  i  gyfeil- 
Ifioraadan  afìach  y  gau-athrawon  :  t  pethau  a 
j'lywsai  ef  gan  yr  apostol  ei  hun,  a  pha  rai 

1  yroedd  yr  apostol  efallai,  wedi  rhoddi  iddo 
pf  grynodeb  bỳr  o  honynt.  j  Rhaid  bod  y 
«pethau  hyn  ganddo,  nid  mewn  gwybodaeth 
i;o  honynt  a  chydsyniad  â  hwynt  yn  unig, 

.bnd  hefyd  yn  y  ffydd  a'r  cariad  oedd  yn 
'Nghrist  Iesu :  ffydd  yn  y  gwirionedd  a 
chariad  at  y  gwirionedd,  a'u  traddodi  hefyd 
i  eraill  yn  yr  ysbryd  hwn  o  ffydd  a  chariad  ; 
heb  yr  hyn  ni  wnai  y  gwirionedd  le3  iddo  ef 

fei  hun,  ac  ni  byddai  dàn  arddelwad  i'r  neb 
k'Ì  gwrandawai.  Bydded  genyt  ffurf  yr 
\ymadroddion  iachus :  ymgadw  yn  agos  at 

í.y  geiriau  a'r  ymadroddion,  yn  mha  rai  yr 
iarferai  yr  apostol  bregethu  yr  efengyl. 
Pregethwyr  y  dyddiau  hyn,  y  rhai  sydd 

'hoff  ganddynt  arfer  geiriau  d'ieithr,  ac  ym- 
adroddion  gwahanol  iawn  i  iaith  eglur  a 

'syml  yr  ysgrythyrau  ;  byddai  yn  dda  iddynt 
'ddàl  mwy  ar  y  gorchymy n  apostolaidd  uchod. 

14  e*  Y  peth  da  a  rodded  i'w  gadw 
,attat,  fcadw  h  \  trwy  yr  Yspryd  Giân, 
f  ||  yr  hwn  sydd  yn  preswylio  ynom. 
'        r  pen.  2.  2.  Luo  16.  11.  Rhuf.  3.  2.  1  Cor.  9.  17.  2  Cor. 
5.  19,20.  Gal.  î.  7.Col.  4.  17.  1  Tim.  1.  U.a6.20.     h  Rhuf 
|9.  13.  Eph.  5.  18.  1  Thes.  5.  19.   1  Pedr  1.  22.         i  loan  14. 
17.    Rhuf.  8.  11.    lCor.  3.  16.   a  6.  19.    2  Cor.  6.  16.    Eph. 
n.  22.  

F 

1     *  Y  peth  da  a  rodded  i'w  gadw  at  Timo- 
theus,  mae  yn  debyg  oedd  y  weinidogaeth, 

ÎÖ5Î 

a'r  efengyl  a  ymddiriedwyd  i'w  ofal  ef :  ei 
swydd  weinidogaethol,  ac  efallai  j  donian  a 
rodded  iddo  i'w  addasu  i'r  swydd  hòno. 
Gwel  ar  1  Tim.  6.  20.  Peih  da  iddo  ef  ei 
hun,  peth  da  i  eneidiau  eraill,  a  pheth  da  er 
gogoniant  Duw,  ydoedd  y  peth  da  hwn ; 
wedi  ei  roddi  ato,  a  chwedi  ei  ymddiried 

iddo  ef  gan  yr  Arglwydd  lesu  a'i  Ysbryd 
sanctaidd.  t  Ei  ddyled  ef  oedd  cadw  y  peih 
da  hwn:  dàl  y  gwirionedd  yn  ffyddlawn  yn 
wyneb  holl  ymdrechiadau  gwrthwynebus  ei 
elynion,  a'i  gadw  yn  bur  ac  yn  ddilwgr  yn 
wyneb  pob  cyfeiliornwyr;  iac  yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  wneyd  hyn  trwy  gymmorth  yr 
Ysbryd  Glân,  mewn  ymddybyniad  ar  ei 

gyfarwyddyd,  ei  oleuni,  a'i  ddylanwadau 
sanctaidd  ef  yn  wastadol.  ||  Mae  yr  Ysbryd 
hwn  yn  preswylio  yn  yr  holl  saint,  ac  yn 
enwedig  yn  ngwir  weinidogion  yr  efengyl, 

i'w  galluogi  hwynt  i  gyftawni  dyledswyddau 
eu  aefyllfa,  yn  wyneb  pob  llesgedd,  gwrth- 
wynebiadau,  a  pheryglon. 

15  *  Ti  a  wyddost  hyn,  ddarfod  i'r 
*  rhai  oll  yn  Asia  l  droi  oddi  wrthy f  fi  ; 

f  o'r  sawl  y  mae  Phygèlus  a  Hermo- 

genes. 
/t  Aot.  16.6.  »19.10,27,31.  a  20.  16.  1  Cor.  16.  19. 

/peo.  4.  10,  16.  Phil.2.  21. 

*  Yr  oedd  yn  fwy  angenrheidiol  iddo  ef 
fod  yn  ffyddlawn  a  diwyd  yn  y  peth  uchod, 
am  nas  gallai  efe  lai  na  gwybod,  fod  agos  i 
bav.b  o  broffeswyr  Asia,  wedi  troi  yn  gy. 

wilyddus  oddi  wrth  yr  apostol,  a'i  adael  ef 
yn  ei  ddyoddefiadau  presenolyn  achos  Crist; 
un  ai  gan  ofn,  neu  o  gywilydd  ei  arddelwi 

ef,  a  sefyll  o'i  blaid  yn  y  dyoddefiadau  hyn. 
tFel  y  rhai  mwyaf  nodedig  o'r  gwrthgilwyr 
hyn,  yr  oedd  Phygèlus  a  Hermogenes  yn 
deilwng  o'u  crybwyll  wrth  eu  henwau. 
Rhai  oll  sydd  yn  Asia  :  rhai  oedd  yn  byw 
yn  Asia  medd  rhai ;  rhai  o  Asia  oedd  y 
pryd  hwnw  yn  Rhufain,  medd  eraill :  gwel 
eto  ar  pen.  4.  1C.  Dywedir  bod  yr  Asiaid 

yn  nodeclig  am  eu  llyfrder  a'u  maswedd- 
dra  benywaidd.  Tybia  rhai  mai  proffeswyr 

Ephesus  a'i  chyfifiniau  a  feddylir,  y  rhai  a 
gymmerasant  eu  hudo,  Iavyer  o  honynt,  gan 

y  gan-athrawon,  i  droi  o<ídi  wrth  Paul  a'r 
wir  athrawiaeth,  pan  welsant  ei  fod  ef  yn 
garcharor  oblegid  yr  athrawiaeth  hòno.  Am 
y  ddau  berson  a  enwir  yma,  nid  oes  yr  un 
crybwylliad  am  danynt  yn  un  màn  arali,  gan 
hyny  nis  gwyddom  ddim  am  danynt  ond  a 
ddywedir  yma:  efallai  eu  bod  yn  flodtuog 
raewri  proffes  unwaith  ;  ac  y  galiesid  dysgwyl 
pethau  gwell  oddi  wrthynt. 

1 6  m  *  Rhodded  yr  Arglwydd  dru- 
garedd  ni  dý  Onesiphorus ;  °fcanys 
efe  a*m  llonnodd  i  yn  fynych,  p  J  ac 
nidoedd  gywilydd  ganddo  fy  ̂nghad- 

wyn  i. m  adn.  18.  Neh.  5.  19.  a  13.  14,  22,  31.  Salm  18.  25. 

a  37.  26.  Mat.  5.  7.  a  10.  41,  42.  a  25.  30—40.  2  Cor.  9.  12— 
14.  Heb.  6.  10.  a  10.  34.  n  pen.  4.  19.  o  I  Cnr.  16.  18. 
Phile.  7,  20.  p  Gwel  ar  adn.  8.         o  Act.  28.  20.    Epb. 
6.  20. 

*  Yma  ni  a  welwn  na  ddylid  deall  y  gair 
oll  yn  adn.  15,  yn  ei  ystyr  helaethaf,  àjp 
bob  un  oedd  yn  Asia  ;  oblegid  mae  yn  ddi 
ammau  inai  un  o  Asia,  ac  efallai  o  Ephesns, 
oedd    yr  Onesiphorus  hwn  :  gwel  adn.   18. 
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Mae  yn  debyg  fod  ei  deulu  ef  o  hyd  y n 
Ephesus,  (gweì  adn.  18,  a  pen.  4.  19,)  ac  yn- 
tau  gyda'r  apostol  yn  Rhutain,  neu  wedi 
bod  yno ;  ac  o  hyd  yn  rhywle  yn  absenol 

oddi  wrth  ei  deulu  ;  oblegid  i'w  dy  ef  mae 
yr  apostol  yma  yn  gweddi'o  am  drugaredd, ac  at  ei  deulu  ef  mae  gorchymyn  ei  anerch 
yn  pen.  4.  19.  t  Pan  oedd  agos  i  bawb  yn 
troi  oddi  wrth  yr  apostol  yn  ei  gyfyngder, 
eto  cafodd  ei  lòni  yn  fynych  gan  y  gwr 
duwiol  uchod ;  trwy  ei  aml  yrnweliadan,  ei 
ymddyddanion,  ac  efallai  trwy  ddiwallu  ei 
angenrheidiau  corphorol  ef  yn  ei  garchar : 

fel  hyn  yr  oedd  yn  Ilòni  ei  ysbryd  a'i  natur 
ef  hefyd,  a  hyny  yn  aml  ac  yn  fynych.  J  Ac 
mòr  fawr  oedd  ei  gariad  ef  at  yr  apostol,  a'r 
achos  mawr  dros  ba  un  yr  oedd  yn  dyoddef ; 
fel  nad  oedd  gywilydd  ganddo  ei  arddelwi 
ef  yn  ei  garchar,  dàn  bob  gwarth  a  dirmyg 

oedd  yn  nglyn  a'i  gadwyn  ef,  yn  yr  hon  y 
rhwymid  ef  fel  carcharor  yr  Arglwydd,  i'w 
roddi  i  farwolaeth.  Bendith  a  thrugaredd  i 
deulu  y  dyn  hwn  ;  mewn  pob  peth  tymmor- 
awl,  ysbrydol,  a  thragywyddol  byth  ! 

17  *  Eithr  pan  oedd  yn  Rhufain, 
refe  a'm  ceisiodd  yn  ddiwyd  iawn,  ac 
a'm  cafodd. 

r  Aet.  28.  30,  31. 

*  "  Pan  oedd  yn  Rhufain  :"  gellir  meddwl 
wrth  hyn  nad  oedd  efe  yno  y  pryd  hwn,  pan 
oedd  Paul  yn  ysgrifenu,  ond  ei  fod  wedi 
ymadael  i  rywle  arall :  tybia  rhai  ei  fod 
wedi  marw  y  pryd  hwn,  ond  nid  yw  yr 
apostol  yn  dywedyd  dim  am  hyny.  Beth 
bynag  oedd  ei  neges  ef  yn  Rhufain,  efe  a 

geisiodd  yr  apostol  yn  ddiwyd,  ac  o'r  diw- 
edd  efe  a'i  cafodd ;  ac  wedi  ei  gael  efe  a'i 
Hônodd  ef  yn  fynych  fel  y  sylwyd  uchod, 
Mae  y  ceisio  diwyd  ìawn  uchod  yn  dangos 
fod  carchariad  Paul  yn  fwy  caeth  o  Iawer  y 

tro  hwn  na'r  tro  cyntaf;  pan  oedd  efe  yn 
cael  aros  yn  ei  dý  ardrethol  ei  hun,  ac  yn 

derbyn  pawb  a'r  oedd  yn  -dyfod  i  mewn  ato, 
gan  bregethu  teyrnas  Dduw  iddynt  yn  ddi- 
wahardd.  Act.  28.  30,  31. 

18  *  Rhodded  yr  Arglwydd  *iddo 
gael  'trugaredd  gan  yr  Arglwydd  Myn 
y  dydd  hwnnw  :  x+  a  maint  a  wnaeth 
efe  o  wasanaeth  yn  v  Ephesus,  \  goreu 
y  ejwyddost  ti. 

•  Gwe!  ar  adn.  16.— 1  Bren.  17.  20.  t  Salm  130.  3,  4. 

Lncl.  72,  73.      Rhuf.  3.  23,  24.     a  9.    15-23.      Eph.   2.  4. 
1  Pedr  1.  10.  u  Gwel    ar  b .      ado.    12.  x    Lue    8.8. 
2  Cor.  9.  1.  Heh.  6.  10.  y  pen.  4.  12.  Act.  19.  I.  1  Cor. 
16.  8.  1  Tirn.  1.  3.  Dat.  2.  1. 

*  Yn  Ilawnder  a  gwresawgrwydd  ei  galon, 

ac  mewn  ysbryd  tra  d'iolch^ar  ain  yr  holí 
garedigrwydd  uchod  o'r  eiddo  Onesiphorus; 
mae  yr  apostol  yn  gweddi'o  yn  wir  ddifrifoí 
ar  iddo  gael  trugared:i  gan  yr  Arglwydd  yn 
y  dydd  hwnw,  sef  y  dydd  olaf  o  holl  ddydd- 
iau  y  byd,  a  dydd  y  farn  ddiweddaf.  Rhodd- 
ed  yr  Arglwydd  Dduw  Dad,  iddo  gael  tru- 
garedd  gan  yr  Arglwydd  Iesu,  yn  y  dydd 
hwnw :  neu  i'r  gwrihwyneb  ;  Rhodded  yr 
Arglwydd  Iesu  iddo  gael  trugaredd  gan 
Dduw  Dad,  yn  y  dydd  hwnw.  Wrtri  y 
weddi  hon,  mae  yn  debyg  fod  Onesiphorus 
yn  fyw  y  pryd  hwriw,  pe  amgen  buasai  Paul 
yn  gweddio  dros  y  marw  :  yn  wir  taera  y 
pabyddicn  ei  fod  wedi  marw;  a  bod  yr 

apostol  yn  gwedd'ío  drosto  felly  :  i  gael  rhyw 
ÌÔ52 

fath  o  ddidl  dros  eu  harferiad  hwy  o  wedd* 
dros  y  meirw.  t  Gwyddai  Timotheus  ei  hn 

'yn  dda,  pa  faint  o  wasanaeth  a  wnaethí 
Onesiphorus  i'r  apostol  ac  achos  Crist  y 
Ephesus,  am  ei  fod  yno  yn  dyst  presenol 
hyny.  \Goreu  y  gwyddost  ti:  gwydd. 
Timotheus  am  ei  wasanaeth  ef  yn  Ephesuj 
yn  well  nac  y  gwyddai  am  ei  wasanaeth  y Rhufain. 

PEN.  II. 

Annog  Timotheus  i  wneuthur  rhan  gweir, 
idog  ffyddlawn  yn  yr  Arglwydd. 

JL  YDI  gan  hynny,  a  fy  mab,  b-\  ym 
nertha  yn  y  gras  sydd  yng  Nghrist  Iesu 

«  pen.  I.  2.— Gwel  ar  1  Tim.  1.  2,  18.  b  pen.  1.  \ 
Hag  2.  4.— Gwel  ar  I  Cor.  16.  13.  2  Cor.  12.  9,  10.  Eph.  I 
10.  Phil.  4.  13.2  Pedr3.  13. 

*  Gwedi  dangos  i  Timotheus  fawredd  « 
swydd  a'i  waith,  yn  nghyd  â'r  peryglo: 
oedd  ar  ei  ffordd  ef;  mae  yr  apostol  ymay: 
ei  gynghori  ef  yn  dadol  ac  yn  anwylaid 
iawn,  i  beidio  a  bod  yn  hunanol,  nac  ym 
ddiried  yn  y  gras  a  dderbyniasai  efe  eisoet 

yr  hwn  a  ballai  yn  fuan  o'i  adael  iddo  € 
hun  ;  t  ond  bod  iddo  ef  fyned  allan  o  hón 
ei  hunan,  a  chyrchu  yn  wastad  at  tfyno: 
pob  gras ;  ymnerthu  yn  yr  Arglwydd,  ac  y: 
nghadernid  ei  allu  ef  :  ymnerthu  yn  feo 
nyddiolyn  y  cyfiawnder  annyhysbyddadwy « 
ras  oedd  yn  Nghrist  lesu. 

2  *  A'r  cpethau  a  glywaist  genny 
trwy  d  lawer  o  dystion, e  %  traddodaj 
rhai  hynny  i  -^ddynion  ffyddlawn,  *] 
rhai  a  fyddant  gymmwys  i  ddysgu  er 
aill  hefyd. 

c  pen.  1.  13.     a  3.  10,  11.  d  1   Tim.  4.  14.      »6.15 
e  Gwel  ar   peo.  1.  14.   1  Tim.l.  18.    a  5.  22.       /  Nnm. 
7.  1  Sam.  2.  35.  Neh.  7.  2.   Salm  101.  6.    Diar.  13.  17.   J 
23.  28.  Mat    24.  45.    Loc  12.  42.    a  16.  10—12.     1  Cor.  4.  3 
Col.  I.  7.  1  Tim.  I.  12.  Heb.  2.  17.   a  3.  2,  3.    Dat.  2.  10- 
13.  g  adn.  24   25.    Ezra.  7.  10,  25.    Mal.  2.  7.     Mat.  13 
52.  I  Tim.  3.  2-9.  a  4.  6.  Tit.  1.  5-9. 

Y  "  pethau"  a  glywsai  Timotheus  gat 
yr  apostol  oedd  holl  wirioneddau  yr  efengyl 
yr  athrawiaeth  fawr  am  Grist  a'r  iachawd 
wriaeth,  yn  ei  holl  ranau  a'i  changenau 
t  Yr  oedd  yr  apostol  wedi  traddodi  3 
"  pethau"  hyn  trwy  lawer  o  dystion  ;  sef  j 
s:ytraith  a'r  holl  brophwydi,  oedd  wed 
Ilefaru  am  y  pethau  hyn,  a  thrwy  ba  rai  yi 
oedd  yntau  yn  prori  gwirionedd  ei  atbrawj'l 
iaeth  :  neu  y n  mhlith  Ilawer  o  dystion  ;  sej.j 
yr  holl  rai  oedd  yn  bresenol  pan  urddwyr 
Timojhens  i  waith  y  weinidogaeth,  pryd  y 

traddododd  Pawl  iddoef  grynodeb  o'r  athrawf 
iaeth  a'r  gwirioneddau  oedd  efe  i'w  preg 
ethu,  ac  i  sefyll  arnynt  yn  ei  weinidogaeth. 
|  Mewn  trefn  i  gadw  a  thaenu  y  gwirionedd 
au  hyny  yn  mhlith  dynion  ar  ol  yr  oei| 
bresenol  hòno,  yr  oedd  Timotheus  i'w  tra( 
ddodi  hwy  i  ddynion  ífyddlawn,  i  gredinwyii 
cedyrn  sefydlog,  a  dynion  addasa  chymhwy.j 
o  ran  gras  a  doniau,  i  ddysgu  eraill  hefyd  I 
Eu  traddodi  hwynt  ei  bregethau  cyffredinol 
a'n  traddodi  ar  aehosion  neillduol,  wrtl 
urddo  dynion  íîyddlawn  i  waith  y  weinidog 
aeth.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  gan  Timotheu! 
awdurdod  uchel  yn  yr  eglwys;  ac  ei  fod  e 

i  ofalu  na  byddai  yr  eglwys  yn  galw  neb  i': 
weinidogaeth  ond  dynion  ffyddlawn,  cym  | 

hwys  i  ddysgu  eraill.  Fel  hyn  hefyd  yi  ' oedd    darpariaeth  yn  cael   ei  wneyd,  i  gyf 
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nu  gwirionedd  Duw  i  ddynion,  trwy  olynol 
lilyuiad  o  dystion,  o  oes  i  oes. 

3  *  Tydi  gan  hynny  Agoddef  gys- 
idd,  megis  *  milwr  da  i  lesu  Grist. 
i  «dn.  10.  peo.  1.  8.  a  3.  11.  a  4.  5.  1  Cor.  13.  7.  2  Cor. 

6.  Ueb.  6.  15.  a  10.  32.  a  ll.  27.  a  12.  2,  3.  Ug»  I.  12. 
Cor.  10.  3—5.  K|>h.  6.  II— 18.- Gwel  ar  I  Tiu».  I.  18. 

*  Galwai  yr  aposiul  Timoiheus  eto  i'w 
styried  ei  hun  tel  líiilwr  da  i  lesu  Grist,  ac 
inogai  ef  i  ddyoddef  cystudd  fel  y  cyfryw, 

•  mwyn  ei  Arglwydd  a'i  achos  niawr.  Gau 
Ido  ymrestru  dàu  ei  faner  ef,  yr  oedd  yn 

iwym  i'w  ganlyn  ef,  ac  utuddau  i'w  or- 
iymynion  ef:  rhaid  iddo  fod  yn  barod  i 

iturio  ei  fy wyd  yn  ei  achos  ef  a'r  efengyl, 
;  ymdrechu  ei  thaenu  hi  yn  wyneb  pob 
ibydrwydd  a  damwain.  Gan  hyny  tel  y 
tae  milwyr  ar  faes  y  gwaed  yn  gorfod 
isgwyl  a  dyoddef  lludded  mawr,  caledi,  a 
beryglon ;  felly  rhaid  iddo  yniau  fod  >n 
arod  i  ddyoddef  caledi  ac  eabydrwydd  o 
ob  math.  Yr  oedd  hi  yn  amser  enbyd  ar 

r  eglwys  y  pryd  hwnw,  gwabauol  iawn  i'n 
yddiau  ni ;  ac  yr  oedd  Timotheus  mewn 

ìfyllfa  uchel  yn  myddin  Iesu,  yn  nod  i'r 
elynion  yn  fwy  nac  eraiü  ;  ac  yr  oedd  efe 
wy  ei  esampl  o  ddewrder,  i  arwain  y  fyddin 
n  mlaen  yn  y  frwydr  boeth. 

4  *  lNid  yw  nebsydd  yn  k  milwrio, 
n  'ymrwystro  â  negeseuau  y  bywyd 
wn, m  f  íèl  y  rhyngo  fodd  ì'r  hwn  a'i 
lewisodd  yn  filwr. 

*  Deut.  20.  5—7.  Luc  9.  59—62.        /pen.  4.  10.  Luc  S. 
lTim.6.  9-12.     2Pedr2.  20.  m  1  Cor.  7.  22,  23. 

Cor.  5.  9.  1  Tbes.  2.  4. 

*  Yn   ol  deddfau   ac  arferion  milwraidd, 
id  oedd  neb  milwyr  yn  ymrwystro  a   ne- 
eseuau  y  bywyd  hwn,  megys  trin  daear  a 
uasnachu ;   ond   yn    gadael   pethau    felly    i 
raill,  f  fel   y  byddent    >n    hollawl  i>dd  i 
Idilyn  eu  galwedigaeth  filwraidd,  ac  i  ryngu 

iodd  pen-capten,  yr  hwn   a'u  dewisodd   >n 
dwyr  a  thàu  yr  hwn  y  gwasanaethent.    Feliy 

'iuiotheus,  ni  ddylai  efe  ymdralterthu  gyda 
legeseüau    bydol,    na   dim    o   fasnachau  ac 
ichosion  y  bywyd  hwn ;  y  rhai  a  fyddent  yn 
hwystr  iddo  ef  yn  ei  filwriaetli  y&brydol  tei 

|l;weinidog   yr  eíengyl,   ac  >n  rhwystr  iddo 
f  lyugu  bodd  Crist  yr  hwn  a'i  dewisasai  efyn 
i  'ilwr,   ac  yr  hwn  a  allai  wueyd   i   fynu  >n 

lelaeth  bob  colied  iddo  ef.     Mae  yn  ainlwg 
\  *rth  esan.pl  yr  apostol  ei  hnn,  bod  yn  gyí 

eilhlawn   i  weinidogion  yr  eleng>l  ar    lai 

t  'ichlysuron,  i  ennill  eu  bara   trwy   lafur   eu 
•  jiwylaw,  ac  mae  Ilawer  ysywaeth  yu  gorfod 
jjwneyd  hyny ;   oud   mae    hyn  yn    wahanoi 
|;awn  i  weinidogion  yn  ymgais  am  gyfoeth 
'trwy  fasnach,  neu  ry  w  alwedigaethau  atieid 
lo),  sydd  yn  lledrata  y  meddwi  a'r  amser,  yn 
eu  dwyn   hwy  i  gymdeilhasau  a  pheubleth 

'ig  «ydd  yn  niwed  i'w  henwau  da  hwy  eu 
itinatn,  ac  yn  ddíanrhydedd  i'r  efeng>l. 

í  o  *  Ac  od  "ymdrech  neb  hefyd, 
\và  choronir  ef  onid  ymdrech  yn  gyf- 
reithlawn. 
j  n  Luc  13.  24.  1  Cor.  9.  24-27.  Phil.  1.  15.  Col.  1.  29. 
Heb.  IV.  4.  •  pen.  4.  7,  8.     Heb.  2.   7,9.     1-eo   1.   12, 
I  Pedr  5.  4.  Dat.  2.  10.  «  3.  II.  a  4.  4,  10. 

|    *  Yn  y  cainpau  Groegaidd  hefyd,  y  dyn  a 
>   rindrecliai    atn    yr  oreuaeth   a'r   wobr,  f  ni 
phoronid    ef     fel     buddugoliaethwr,    os    na 
loyddai  efe  wedi  ymdrech  yn  gyfreithlawn, 

yu  ol  rhëolau  goaodedig  yn  y  campau  hyny : 
ant  hyny  yr  oedd  yn  gweddu  i  Timotheus 
a'i  trodyr  lywodraethu  eu  diwydrwydd  a'u 
hymdrechiadau  wrth  air  Duw  :  heb  hyny  nis 
gallent  ddisgwyl  deibyn  y  goron  wobrwyol 

yn  y  diwedd.  Yn  yr  adnod  hon  a'r  bed- waredd,  mae  cyfeiriad  amlwg  at  y  gyfraith 
hlwraidd  gan  y  Rhuteiniaid,  a  chyfraith  y 
campau  cyhoeddus  gan  y  Groegiaid :  yn  ol 
y  gyutaf,  nid  oedd  y  milwr  i  ymyraetb  â 
galwedigaethau  gwladol,  neu  fydol ;  ac  yn  ol 
yr  ail,  yr  oedd  yr  ymdrechwr  i  gadw  yn 

tanol  at  reolau  y  gamp;  heb  hyny  ni  cba'i 
efe  ei  goroni  â  blodau  fel  buddugoliaethwr. 
Milwyr  ac  ymdrechwyr  hefyd  yw  gweinid- 
ogion;  edrychant  at  y  cyfreithiao,  y  rhai 

s>dd  lawer'mwy  eu  pwys  na  deddfau  Groeg a  Rhufain. 

6  *  Y  ̂ llafurwr  sydd  yn  Uafurio, 
fsydd  raid  iddo  yn  gyntaf  dderbyny 
firwythau. 

p  E».  28.  24-26.  Mat.  9.  37,  38.  a  20.  1.  »21.  33-41. 
Luc  II».  2.  lo«n  4.  35— 38.  I  Cor.  3.  6—9.  a  9.  7— II. 

Gwedi  cymharu  gweinidog  yr  efengyl  i 
filwr,  adn.  3,  4,  ac  i  ymdrechwr  mewn 
camp,  adu.  5,  mae  yr  apostol  yma  yn  ei 
gymharu  i  lafurwr,  neu  amaeth>dd  yn  trin 
y  ddaear ;  ac  addas  iawn  yw  y  gymhariaeth 

hon  hefyd  fei  y  rhai  blaenorol,  wedi  ei  defn- 
yddiogan  Grist  ei  hun.  Lue  10.  2;a20.  9.  &c. 
t  Fel  mae  yn  rhaid  i'r  llafurwr  yn  gyntaf 
lafurio,  cyn  y  gallo  dderbyn  o  ffrwythau  y 
maes;  felly  y  rhaid  i  weiuidogion  yr  efeng- 
yl  yn  yyntaf  g>fiawni  eu  gweinidogaeth 
yn  ddiwyd  ac  ainyneddgar,  cyn  y  caffont 
dderbyn  eu  gwobr  grasol.  î)yna  feddwl 

mw>af  amiwg  y  geiiiau;  ond  gallant  ar- 
wyddo,  bod  yn  rhaid  i'r  llafurwr  yn  gyntaf 
gael  ei  gynnal  â  ffrwythau  y  ddaear,  o»  am- 
gen  nis  gall  efe  lafuiio:  ac  nis  gellir  cyf- 
lawni  gwatth  y  weinidogaeth  yn  iawn,  heb 
i'r  gweinidogion  fyw  trwy  tfydd  ar  Grist  eu 
hunain,  yn  gystal  à'i  bregethu  ef  i  eraill.  Yn 
ol  y  golygiad  diweddat  mae  gosodiad  yr 
adnod  yn  ìawn  fel  y  mae :  ond  yn  ol  y  go- 
lygiad  cyntaf  rhaid  traws  ddodi  y  geiriau  fel 
hyn  :— 4  Rhaid  i'r  llafurwr  iafurio  yn  gyntaf, 
cyn  derb>  n  y  ftrwythau  :  *  ac  mae  y  cyífelyb 
draws-ddodiadau  yn  angenrheidiol  mewn 
ainryw  fanau  eraill. 

7  **  Ystyriayrhynyrydwyfynei 

d/iy wedyd ;  r  t  a'r  Arglwydd  a  roddo  i 
ti  ddeall  ym  mhob  peth. 

V  Deut.  4.  39.  a  32  29.  Salm  64.  9.  Diar.  24.  32.  E».  1. 
3.  a  5.  12.  Luc  9.  44.  Phil.  4.  8.  Hab.  3  1.  a  7.  4.  »12-3. 
a!3.  7.  r  G.a.  41    38,  39.    Bx.  36.  1.  2.     Num.  27.  16, 
17.  I  C.ou.  22.  12.  a  29.  19.  2  Cnm.  1.  S-12.  Salu.  119.  73, 
125,  144.  a  143.  8,  9.  Üiar.  2.  3-6.  E«.  28.  26.  Dau.  1.  17. 
Luc2l.l5.  a  24.  45.  loa»  14.  26.  a  16  13.  Act.  7.  10. 
I  Cor.  12.  8.  Eph.  1.  17,  18.  Col.  1.  9.  lago  1.5.  «3.  15, 17.  1  lo..n  5.  20. 

*  Annogai  yr  apostol  Timothëus  i  ystyned 
y  cyffelybiaethau  a'r  addysgiadau  uchod  yn 
dda  ;  t  a  dymunai  i'r  Arglwydd  roddi  ìddoef 

ddëall  yn  mhob  peth  a  betthynai  i'w  waith 
a'i  amgylchiadau,  fel  y  byddai  iddo  weilh- 

redu  ac  ymddwyn  yn  addas  i'r  addysgiadau 
pwysig  a  gawsai ;  fel  milwr,  ymdrechwr,  a 
ildturwr  >n  ngwaiih  yr  Arglwydd. 

8  'Conagyfodi'Iesu  Grist  o  had 
Dafydd,  u  o  feirw,  x  yn  ol  fy  efengyl  i: 

•  Hab.    12.  2,  3.  t  Gwel  ur    Mat.  I.  1.      Acl.   2.  30. 

a  13.  23.    Rhul'.  1.  3,  4.— D»t    6.5.  M  Gwel  ar    Luo  24. 
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46.  Act.  1.  24.  1  Cor.  15.  11—20.  s  Rbuf.  2.  16.  a  16.  26 
2Thes.  2.  14.  ITim.  I.  11.  a  2.  7. 

*  Fel  pwnc  hanfodol  asylfaenol  yn  athraw- 
iaeth  fawr  yr  efengyl,  yr  oedd  Timotheus 
i  gofio  yn  wastad,  ddarfod  cyfodi  Iesu  Grist 
0  had  Dafydd,  o  feirw,  wedi  ei  holl  ddyodd- 

efaint  a'i  angau  chwerw  ar  y  groes.  Yroedd 
i  gofio  hyn  er  ei  gysur  ei  hun  yn  ei  holl  or- 

thrymder  a'i  enbydrwydd;  acyroedd  i  gofio 
hyn  i'w  bregethu  yn  wastad,  fel  sylfaen  iach 
awdwriaeth  a  bywyd  i  bechaduriaid  tlodion. 

Mae  yma  bump  o  betliau  i'w  cofio;  Duwdod 
y  Person;  ei  gnawdoliad,  ei  swydd  gyfryng- 
01  fel  Messiah,  Iesu  Grist;  ei  farwolaeth ; 

a'i  adgyfodiad :  a  thyma  ddigon  byth  am 
gadwedigaeth  pechadur.  Cofia  gyfodi  lesu 
Grist,  yw  ein  cyfieithiad  ni ;  fel  pe  dywed- 
asai  yr  apostol,  Glŷn  wrth  hyn,  fel  sylfaen 
fawr  yr  efengyl;  ond  er  bod  hyn  yn  sicr  yn 
wirionedd,  eto  tybir  mai  peth  arall  oedd  yr 
apostolyn  feddwlyn  y  fàn  hon  :  "  Cofia  Iesu 
Grist  yr  hwn  a  gyfodwyd  o  feirw,  wedi  ei 

holl  ddyoddefaint  a'i  angau  :  a  bydd  hyny 
yn  well  i  ti  na  mil  o  annogaethau,  i'th  gyn- 
nal  yn  a  thrwy  dy  holl  ddyoddefiadau  dy 

hun."  yn  ol  y  drefn  uchod  mae  y  geiriau 
gwreiddiol,  ac  nid  yn  ol  ein  cyfieithiad  ni : 

"  Cofia  Iesu  Grist  yr  hwn  a  gyfodwyd,  &c  ;" 
ac  nid  "  Cofia  gyfodi  Iesu  Grist,  &c."  t  Dy- 
lai  gofio  hefyd  fod  yr  lesu  Grist  hwn  wedi 
dyfod  o  had  Dafydd :  felly  y  prophwydwyd 
ara  y  Messiah;  acohad  Dafydd  y  disgwyliai 
yr  Iuddewon  i'r  Messiah  ddyfod.  Matt.  22, 
42.  Yr  oedd  hyn  hefyd  yn  brawf  o  wir 

ddynoliaeth  Crist;  i'w  gofio  a'i  ddadleu  gan 
Timothëus  yn  erbyn  y  rhai  a  wadent  ei  wir 
ddynoliaeth  ef.  j  Yn  ol  efengyl  Crist,  yr 
hon  a  ymddiriedwyd  i  Paul,  ac  a  bregethid 
ganddo  ef  yn  ei  phurdeb. 

9  *  Yn  yr  hon  yr  ydwyf  yn  v  godd- 
efcystudd  hyd  rwymau,  'fel  drwg- 
weithredwr:  afeithrgair  Duw  nis 
rhwymir. 

y  Gwel  ar  pen.  1.  8,  12,  16.  x  1  P<sdr2.  12,  54.  a  3. 
16.  a  4.  15.  a  Act.  28.  31.  Eph.  6.  19,  20.  Phil.  1.  12— 
14.  2Thet.  3.  1. 

*  O  herwydd  pregethu  yr  efengyl  am  y 
pethau  mawrion  uchod,  yr  oedd  yr  apostolei 
hun  y  pryd  hwnw  yn  goddef  cystudd  mewn 
carchar,  ac  hyd  rwymau  ;  f  eto  nid  oedd  gair 
Duw  wedi  ei  rwymo,  nac  i  gael  ei  rwymo 
chwaith  ;  ond  yr  oedd  yn  cael  ei  bregethu 
yn  Ilwyddiannus  gan  laweroedd,  ac  i  gael  ei 

bregethu  trwy  yr  holl  fyd,  er  tystiolaeth  i'r 
ho!I  fyd,  er  tystiolaeth  i'r  holl  Genedloedd 
Yn  yr  hon :  yn  achos  yr  hon,  neu  er  mwyn 
yr  hon.  Fel  drwg-weithredwr,  ond  nid  yn 
ddrwg-weithredwr. 

10  *  Am  hynny  yr  ydwyf  yn  6godd- 
efpob  peth  cer  mwynyretholedigion, 
t  fel  y  gallent  hwythau  d  gael  yr  iach- 
awdwriaeth  sydd  yng  Nghrist  Iesu, 

e  gyd  â  gogoniant  tragywyddol. 
b  Gwel  ar    adn.    3 .  —  EpU  .3.    13.  c  Mat.    24.22,24, 

31.  Ioaa  11.  52.  4  17.  9.  I  Cor.  9.  22.  2  Ccr.  4.  15  Col.  I 
2*.  d  Diar.  8.  3S.  loan  17  24.  1  Thes  5.  9.  I  Tira.  I 
13,  14.  1  Pedr  2.  10.  «  Rhuf.  2.  7.  *  9.  23.  2  Cor.  4.  17 
Col.  1.  27.  2  Th«s.  2.  14.  1  Pedr  5.  10. 

* "  Am  hyny,"  wrth  ystyried  y  pethau 
mawrion  oedd  yn  cael  eu  gwneyd.  ac  a  wnêid 
o  hyd,  trwy  nerth  Duw  gyda  phregethiad  ei 
air,  yr  efeng)  1 ;  yr   oedii  yr  apostoj  yn  dy. 

oddef  pob  peth  a  roddid  arno,  o  g;iri;td  a 
etholedigion  Duw,  ac  o  zel  dros  eu  lles  yt 
brydol  hwynt :  t  fel  trwy  gael  eu  calono« 
wrth  ei  esampl  ddyoddefus  ef,  y  dygid  hwy 
thau  i  gredu,  i  gorteidio,  ac  i  broftesu  gwii 
ionedd  yr  efengyl,  a  thrwý  hyny  gael  y 
iachawdwriaeth  oedd  yn  Nghrist,  sef  pe? 
ffaith  waredigaeth  oddi  wrth  bechod  a  pho 
drwg,  yn  ngliyd  a  pherffaith  fwynâd  yn 
diwedd  o  dragywyddol  ddedwyddwch  a  g( 

goniant. 
11  /*  Gwir  yw  y  gair:  *\  Cany 

os  buom  feirw  gyd  âg  ef, h  X  by  w  fydd 

wn  hefyd  gyd  âg  ef' : /Gwefar  1  Tim.  1.  15.  a  3.  1.— Tit.  3  8.  g  Rhuf.  . 

5,  8.  2  Cor.  4.  10.  Gal.  2.  19,  20.  Col.  3.  3,  4.  hlt  ' 19.  2  Cor.  13.  4.  1  Thes.  4.  17.  «  5.  10. 

Mae  rhai  yn  cyfeirio  y  darn  blaena 
o'r  adnod  yma  at  ddiwedd  yr  adno 
o'r  blaen  ;  mai  gwir  oedd  y  peth  a  dd) 
wedasai  yr  apostol  am  ei  ddyoddefgai 
wch  er  mwyn  yr  etholedigion :  ond  m\v 

tebyg  ei  bod  yn  perthyn  i'r  byu  sydd  y 
canlyn  ;  fel  y  mae  yr  un  geiriau  yn  y  rha 
fwyaf  o  fanau  eraill.  Gwel  1  Tim.    1.   15; 
4.  9,  9.  iYíae  yn  debyg  fod  hyn  yn  ddywec 
iad  enwog  yn  mhlith  y  cristionogion  gynt 

ac  yr  oedd  o  duedd  cryf  i'w  cadw  hwy  y 
ddi'ysgog  a  dîanwadal  yn  eu  crefydd  ;  feíl 
nid  rhyfedd  eu  bod  yn  ei  fynych  arfei 
Gwel  ar  yr  adnodau  a  ddyfynwyd  nchot 
t  Os  bu  y  saint  feirw  gyda  Christ  i  becho 
â'r  byd,  ac  os  oeddynt  barod  i  farw  gyda 
ef  er  mwyn  a  thros  yr  efengyl  ;  J  byddai 
sicr  o  gael  byw  gydag  et  hefyd,  yn  y  gogoi 
iant  hwnw  yr  aeth  efe  iddo,  ar  ol  ei  groei 
hoeliad  a'i  adgyfodiad. 

12  *Os  'd'ioddefwn,  fni  a  deyrn 
aswn  gyd  ág  ef:  h\os  gwadwn  ej 

||  yntau  hefyd  a'n  gwad  ninnau  : í  Mat.  19.  28,  29.  Act.  14.  22.  Rbnf.  8.  17.  Phil.  1.  2 
2  Thes.  1.4-8.  1  Pedr  4.  13-16.  Dat.  1.  6,  9.  «5.1 
a  20.  4,  6.         k  Diar.  30.  9.  Mat.  10.  33.   a  26.  35,  75.    Ma 
5.  3S.  Luc  9.  26.  a  12.  9.  lloao  2.  22,  23.  Jud.  4.  Dat.  2.  1 

Os  dyoddefent  hwy  waradwydd  a  thr; 
llod  ynamyneddgar  er  mwyn  Crist,  megys 
dyoddefodd  yntau  er  mwyn  a  thros  ei  bobl 

hwy  a  gaent  yn  sicr  eu  derchafu  i'r  anrhyí edd  o  eistedd  gydag  ef  ar  ei  orsedd  fainc,  y 

freninoedd  ac  yn  offeiriaid  i  Dduw  a'i  Da 
ef :  \  Ond,  os  gwadent  hwy  ef,  rbag  ofn 
dyoddef  hyny,  neu  oddi  ar  unrhyw  achlysi 
cnawdol  arall,  a  pharâu  i  wadu  felly  ;  ||  gwat 
ai  Crist  hwythau  hefyd,  nad  adnabu  m 
honynt  erioed,  a  gyrai  hwy  i  golledigael 
gyda'rrhagrithwyra  gweitbredwyr  anwiredt 

13  *  Os  ŷm  ni  heb  gredu,  L\  ett 
y  mae  efe  yn  aros  yn  ffyddlawn : m  \  ni 
gall  efe  ei  wadu  ei  hun  : 

/  Es  25.  I.  Mat.  24.  35.  Rhuf.  3.  3.  a  9.  6.  1  Tfcii. 
24.  2  Tl.es.  3.  3.        m  Num.  23.  19.  Tit.  1.  2.  Heb.  6.  18. 

*  Os  ocddynt  hwy  yn  methu  ymorphwj 
ar  ei  air  ef,  heb  gredu  ei  dystiolaethau  e 
neu  os  oeddynt  hwy  yn  anffyddlawn  id( 
ef,  hwy  a'u  dinystríent  eu  hunain  ;  t  eto,  e 
a  arosai  o  hyd  yn  ffyddlawn  i'w  gyfamnu a'i  addewidion  i'w  wir  ddisgyblion,  ac  ) 

ffyddlawn  hefyd  i  gyflawni  bygythion  díaled^ 
ol  ei  air  arei  wadwyr  a'i  elynion :  %  Obleg 
nis  gall  efe  ei  wadu  ei  hun,  neu  weithrec 

yn  groes  i'w  air,  a'i  berffeithiau  dwyfòl 
hanfodol   ei  hun,   oddi  ar    unrbyw   hoffec zz=z 
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idiol,  na  thosturi  gwàn.  Nis  gall  efe: 
d  o  eisiau  gallu,  nen  ryddid ;  ond  o  her- 
ydd  uniondeb  moesol  perffaith:  fel  hyn 
iae  yn  anmhosibl  iddo  ef  fo<t  yn  gelwyddog  ; 
wadu  ei  hun  fyddai  hyny. 

14  n*  Dwg  y  pethau  hyn  ar  gôf, 
f  gan  orchymyn  ger  bron  yr  Ar- 
lwydd,  p  l  na  byddo  iddynt  ymryson 
nghylch  geiriau,  i\\  yr  hj/n  iiid  yw 
iddiol  i  ddim,  r  ̂ond  i  ddadym- 
bwelyd  y  gwrandawyr. 

•  Gwel  ar  pen.  1.  6.        o  pen    4.  1 .  Eph.  4.  17.  1  Thes. 
2Tlies.  3    6.    lTira.  5.  21.    a6.13.         p  «dn.  16,  23, 

Rhuf.  14.  1.     lTim.  1.  4,  6.      a  6.  4.  5.      Tit.  3.  9-11. 
1  Sam.   12.  21.    Jer.  2.  8,  II      «7.8.     a  16.  19.     a  23.  32. 
I»b.  2.  18.  Mat.  16.  26.    1  Tim.  4.  8.    Heb.   13.  9.        r  Jer. 

36.  Act.  13.  10.  a  15.  24.  Gal.  1.  7.  Tit.  3.  11. 

1  Mýnai  yr  apostol  yn  mhob  gwedd,  i 
limotheus  ddwyn  y  gwirioneddau  ymarferoî 
wysig  urhod,argof  i  gristionogion  a  gwein- 
ogion  yr  efengyl:  t  a  gorchymyn  iddynt 
a  y  modd  mwyaf  difrifol,  megys  ger  bron 
Arglwydd  Iesu  yn  ei  enw,  a  thrwy  ei 

wdurdod  ef ;  J  na  byddai  iddynt  ymryson  a 
idlau  yn  nghylch  geiriau,  a  phethau  distadl 
dibwys,  megys  chwedlau  Inddewig  ac 
hau  annorphen,  (Gwel  ar  l  Tim.  1.  4.)  y 
lai  a  fawrâai  rhyw  ddynion  gweigion  ym- 
'songar  fel  pethau  o'r  pwys  mwyaf.  Dylent 
nattal  rhag  pethau  fel  hyn  yn  yr  Areitht'a, 
3  yr  eglwys,  ac  yn  mhob  ymddiddan  â'u 
lydd:  ||  oblegid  nid  oeddynt,  ac  nis  gallent 
"d  yn  fuddiol  i  ddim  daioni  ac  adeiladaeth  ; 

ond  i'r  gẃrthwyneb,  yr  oeddynt  yn  tueddu 
ddadymchwelyd  y  gwrandawwyr,  yn  eu 
yrysu  hwynt  yn  nghylch  pynciau  gweigion, 
n  porthi  balchder  a  hunan,  yn  peri  iddynt 
liirmygu  a  chasâu  eu  gilydd,  ac  yn  eu  tynu 

nrwynt  ymaîth  oddi  wrth  symledd  ffydd  ac 
fiidd-dod  yr  efengyl.  Gan  orchymyn  ger 
*on  yr  Arglwydd:  mae  y  pwys  mwyaf 
l'swydlawn  yn  y  geiriau  hyn ;  yr  hyn  sydd 
ju  dangos  y  mawr  niwed  o  ymryson  a  dadlau 
n  nghylch  pethau  bychain  :  ac  yn  wir  ym- 
yson  yn  nghylch  nnrhyw  beth  a  berthyn  i 
irefydd  ;  yr  ydym  fel  hyny  yn  dryllio  ac  yn 

nghylch  ei  waith,  na  raid  iddo  gywílyddio 
o'i  waith,  nac  ofni  i  eraill  chwilio  i'w  waith 
ef  i'r  manylrwydd  eithaf:  gweithiwr  heb 
esgeulusdra,  anfedrusrwydd,  anffyddlondeb, 
nac  unrhyw  ddiffyg  nodedigarall  ;  a  gweith- 

iwr  ni  aller  be'ío  arno.  Dywed  awdwrduw- 
iol  y  Wisg  Wèn  yn  rhywle  yn  y  llyfr  hwnw, 
fod  y  gair  mefi  yn  y  fàn  hon,  yn  arwyddo 
cywilydd  â'r  achos  o'r  cywilydd  :  felly,  bod 
yn  ddifefl  yw  bod  yn  ddì'achos  cywilydd. 
Rhyw  glwyf  brwnt  a  ffiaidd  yn  tori  allan, 
yw  mefl.  tT^ybiai  rhai  fod  yma  gyfeiriad  at 
yr  offeiriaid  neu  y  Lefiaid  Iuddewig  yn 
tori  neu  yn  darnio  yr  aberth,  ac  yn  iawn 
ddosparthu  y  rhanau  ;  peth  ar  yr  allor  i 

Dduw,  a  pheth  i'r  bobl  oedd  i  gyfranogi  o'r 
aberth.  Tybia  eraill  fod  yma  gyfeiriad  at 
ddàl  yr  arad  yn  gywir,  i  ddosparthu  y 
cwysau  yn  iawn,  ac  i  gadw  y  rhychau  yn 
uniawn.  Tybia  eraill  fod  yr  apostol  yn  cyf- 
eirio  at  oruchwyliwr  mewn  teulu,  yn  dos- 

parthu  i  bob  un  o'r  teulu  ei  waith  a'i  ym- 
borth.yn  gyfatebol  i'w  oed,  ei  alln  a'i  angen. 
Felly  yr  oedd  Timotheus  i  iawn-gyfranu  gair 
y  gwirionedd  ;  fel  yr  offeiriad,  fel  yr  arddwr, 
ac  fel  y  goruchwyliwr  ;  trwy  ei  gymhwyso 
ef  at  bob  un  yn  ol  ei  gyflwr,  ei  sefyllfa,  a'i 
amgylchiadau.     Gwel  y  cyfeiriadau  dàn  x. 

16  *  Ond  ̂ halogedig  ofer-sain, 
gochel :  z\  canys  cynnyddu  a  wnant 
i  fwy  o  annuwioldeb. 

yadn.  14.  1  Tim.  4.  7.  a  6.  20.  Tit.  1.14.  »3.9. 
*  pen.  3.  13.  Esra  10.  10.  Hos.  12.  1.1  Cor.  5.  6.  a  15.  33. 
2  Thes.  2.  7,  8.    Tit.  I.  II.      Heb.  12.  15.    2   Pedr  2.  2,  18. 

*  Wrth  y  geiriau  dì'anrhydeddns  hyn  mae 
yr  apostol  yn  condemnio  pob  ymadroddion 
anweddus  yn  ngwaith  y  weinidogaeth,  ac  yn 
holl  ymddyddanion  gweinidog  yr  efengyl,  a 

phawb  a'i  proffesant  hi.  Nid  yw  pethau 
felly  ond  sain,  ófer  sain,  a  halogedig  ofer- 

sain  ;  yn  Hygru  pawb  a'u  harferant  ac  a'u gwrandawant.  t  Pa  mòr  ddibwys  a  diniwed 
bynag  y  tybiai  rhai  y  chwedlau  ofer  uchod 
halogeâig  oeddynt  yn  nghyfrif  yr  apostol ;  ac 
yr  oedd  ef  yn  gweled  mai  cynnyddu  a  wnaent 
fwy  o  annuwioldeb  yn    nihlith    proffeswyr 

wygo  y  peth  a  gyfrifwn   ni  yn  sanctaidd,  crefydd  oni  ocheüd  hwynt,  ac  ymgadw  oddi wrthynt  yn  fanol  gan  bawb,  yn  enwedig  gan 
y  gweinidog  ei  hun.  Gwel  ar  1  Tim.  6. 20, 21. 

17  *  À'u  a  hymadrodd  hwy  a  ysa 
fel  cancr :  f  ac  o'r  cyfryw  rai  y  mae 
'  Hymeneus  a  Philetus  ; 

a  Nah.  3.  15.  Iago  5.  3.         6  1  Tira.   1.  20. 

*  Yr  oedd  ymadroddion  halogedig  y  gnn- 

athrawon,  a'r  rhai  oedd  yn  ymarfer  â'r  hal- 
ogedig  ofer-sain  uchod,  yn  wenwynig  yn  eu 
natur  a'u  heffeithiau  ;  ac  yn  taenn  eu  he- 
ffeithiau  niweidiol  ac  atgns  >n  ddiarwybod, 
nes  y  byddent  wedi  ysu,  neu  fwyta  bywyd  a 

grỳm  gwir  grefydd  yn  meddyliau  ac  ysbryd- 
oedd  dynion ;  fel  y  bydd  cancr,  onid  attelir 
ef,  yn  ymdaenu  trwy  y  corph  natnrio!,  nes 
llygru  a  distrywio  pob  rhan  o  hóno,  a  lladd 
y  dyn.  Dywed  Pool  mai  fel  hyn  mae  y 

geirian  yn  y  Groeg  : — A'u  hymadrodd  hwy 
a  gaiff  borfa  (neu  le  i  ymboribi  arno)  fel 
cancr:  rhy  wir  yw  hyn  ysywaeth  ;  cair 
llaweroedd  o  ddynion  yn  barod  iawn  i  roi 

porthiant  i  chwed'iau  ac  ymadroddion  afiach. Braenedd  y  cnawd,(mortification)  meddant, 
yw  ystyr  y  gair  Groeg  gangraina,  ac  nid  y 
peth  a  «Iwn  ni  cancr:  mae  y  ddau  yn  bnr 

rth  ymryson  yn  nghylch  ei  eddi. 

15  •*  Bydd  ddyfal  i'th  osod  dy  hun 
yn  brofedig  gan  Dduw,  wf  yn  weith- 
irvr  difefl,  *  J  yn  iawn-gyfranu  gair  y wirionedd. 
;  •  Heb.  4.  11.  2P«dr  1.  10,  15.  a  3.  14.  r  Act  2.  22. 
ìbuf.  14.  18.  a  16.  10.  2  Cor.  5 .  9,  10.  a  10.  !S.  0*1.  1  10. 
;ThM.2.  4.  v  Mat.  13.  52.  2  Cor.  3.  6  a  6.  3,  4.  1  Tim. 
,  6,  13-1«.  r  Marc  4.  33.  Luc  12.  42.  loan  21.  1S— 17. 
tet.  20.  20,  27.  1  Cor.  2.  6.  a  3.  1,  2.  2  Cor.  4.  2.  1  The». 
'  14.  Heb.  5.  11—14. 

•Dylai  Timotheus  fod  ynofalus  a  dyfal 
twn,  trwy  gymmorth  o'r  nef,  i'w  osod  ei 
nn  yn  brofedig,  neu  yn  gymmeradwy  gan 
>dnw,  yn  ei  holl  ymarweddiad  a'i  weinid- 
gaeth,  fel  milwr  da,  fel  ymdrechwr  cyf- 
(eithlawn,  ac  fel  llaf.urwr  diwyd  ac  amyn- 
ddgar.  Nid  ceisio  boddloni  dyniou  a  ddyl- 
«  efe,  ond  boddloni  Dnw,  yr  hwn  a'i  dew- 
iodd  ac  a'i  galwodd  ef  i'r  gwaith,  ac  i'r 
wn  y  byddai  yn  gyfrifol  yn  nydd  y  farn. 
>  pa  beth  a  dâl  i  bregethwr  foddloni  dyn- 
bn  trwyei  ddonian  liithrlg,  a  chweryl  rhwng 
>nw  ag  ef  yr  holl  amser!  f  Yn  weithiwr 
a  raid  iddo  gywilyddio,  yn  ol  y  Saesoneg  : 
n  weithiwr  a  ŵyr  pa  fodd  i  fynçd  yn 

==re-=r=— ====== 
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wahanol  i'w  gilydd  ;  ond  pob  nn  yn  ysawl,  a 
phob  un  yn  farwol.  t  Yr  oedd  amryw  fath 
o'r  ofer-ddadlenwyr  «chod,  ond  mae  yr 
apostol  yn  enwi  y  ddan  hyn  o  honynt  yn 
bennodol;  fel  y  rhai  gwaethaf,  a  mwyaf  cyf- 
eiliornns  a  pheryglos,  efallai,  o  bawb  o  hon- 
ynt.  Clywsom  am  Hymenëus  o'r  blacn, 
gydag  Alexander,  1  Tim.  1.  20  ;  am  Philetns 
nid  oes  dim  sôn  ond  yn  y  fàn  hon. 

18  *  Y  rhai  eo  ran  y  gwirionedd  a 
gyfeiliornasant,  d  f  p;an  ddywedyd 
ddarfod  yr  adgyfodiad  eisoes ;  tac  y 
maent  yn  e  dadymchwelyd  fifydd  rhai. 

e  Mit.'îî.  29.  1  Tim.  I.  19.  ■  6  10,  21.  Heb.  3.  10. laço  5.  19.  4  1  Cor  15.  12.  Col.  3.  1.  «  adn.  U.  Bfat. 
15.  13.  Luc  8.  13.  a  22.  31,  32.  Act.  5.  39.  1  Cor.  11.  19. 
1  loan  2.  19. 

*  Yr  oedd  y  ddsu  gyfeiliornwr  uchod  wedi 
gwyro  yn  mhell  ac  yn  dra  dychrynllyd  oddi 
wrth  wirionedd  yr  efengyl,  h  chwedi  myned 

i*r  cyfeiliornadau  mwyaf  dinystriol ;  t  yn 
enwedig  yn  nghylch  adgyfodiad  y  meirw: 
taerent  fod  yr  adgyfodiad  wedi  myned  dros- 
odd  eisoes  o  ran  y  duwiolion;  yn  newidiad 
yr  ornchwyliaeth,  neu  yn  y  cyfnewidiad 
moesol  oedd  wedi  cael  ei  wneyd  arnynt 
hwy.  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  egluro  (nen 
dywyllu  yn  hytrach,)  athrawiaeth  yr  adgyf- 
odiad  yn  allegawl  a  chyfriniawl,  ac  felly  yn 
gwadu  yr  adgyfodiad  i  ddyfod.  Yn  ysgolion 
philosophyddawl  y  paganiaid,  gelwid  pechod 
yn  angau,  neu  farwolaeth  ;  ac  adferiad  i 
fuchedd  foesol  a  rhinweddol  yn  adgyfodiad 
0  feirw  ;  ac  mae  yn  debyg  mai  yn  ol  hyny  yr 
oedd  y  cyfeiliornwyr  hyn  yn  dywedyd  ddar- 
fod  yr  adgyfodiad  eisoes,  o  ran  y  cristion- 
ogion.  Pa  fodd  bynag,  euhamcan  hwyoedd 
gwadn  y  gwir  adgyfodiad  ;  í  ac  yr  oeddynt 
yn  llwyddo  i  ddadymchwelyd  rhai  proffes- 
wyr  oddi  wrth  y  ffydd  i'r  cyfeiliorni  hwnw, 

19  *  Eithr  y  mae !  cadarn  sail  Duw 
yn  ̂ sefyll,  fa  chanddo  Ay  sel  hon  ; 
'  X  Yr  Àrglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd 
eiddo  ef.  ||  A,  *  Phob  un  sydd  yn  en- 
wi  enw  Crist,  ̂ ymadawed  oddi  wrth 
anghyfiawnder. 

/Diar.  10.  25.  Ea.  14.  32.  a  28.  16.  Mat.  7.  25.  Loo  6. 
49.  1  Cor.  3.  10,  11.  Eph.  2.  20.  1  Tim.  6.  19.  Hab.  11.  10. 
Dat.  21.  14.  g  Mat.  24.  24.  Marc  13  22.  Rbaf.  8.  31—35. 
•  9.  II.  Heb.  6.  18,  19.  h  Ha*.  2  23.  Zec.  3.  9.  a  4.  7— 
9.    Bph.  4.  30.  t  Nam.  16.  5.    Salm  1.6.     a  37    18,  23. 
Nah.  1.  7.  Mat.  7.  23.  Luc  13.  27.  Io*n  10.  14,27-30. 
»13.19.  Rbof.  8.  28.  all.2.  I  Cor.  8.  3.  G«l  4  9. 
Dat.  17.  8.  *  Nura.6.  27.  B».  63.  19.  a  65.  15.  Mat.  23 
19.  Act.  9.  14.  a  II.  26.  a  15.  17.  Rhuf  15.  9,  20.  1  Cor.  I. 
2.  Bph.  I.  15.  Dat.  1.  13.  a  3.  8.  a  27.  4.  /  Job  28.  28. 
S*ln  34.  14.  a  37.  27.  Diar.  3.  7.  Rhuf.  12.  9.  2  Cor.  7.  I. 

fiph.  4.  17— 22.      a5.  1— 11.     Col.  3.  5— 8.      Tit.  3.  11—14. 
1  Pedr  1.  13—19.  2  Pedr  1.  4—10.  a  3.  11.  1  loan  3.  7-10. 

*  Er  bod  rhai  yn  syrthio  ymaith  i'w  din- 
ystr  eu  hunain  trwy  yr  hudoliaethau  cyfeil 
iomus  uchod,  eto  dylid  credu  yn  sicr.  fod 

"cadarn  sail  Dnw  yn  sefyll,"  neu  sail  Duw 
yn  sefyll  yn  gadarn.  Mae  rhai  yn  deall  y 
geiriau  hyn  am  athrawiaeth  yr  adgyfodiad, 
eraill  am  etholedigaeth ;  eithrCristei  hunan, 

yn  nghyd  a'r  iachawdwriaeth  fawr,  a'r 
addewidion  o  fywyd  tragywyddol  i  bawb  a 
gredant  ynddo  ef,  yn  ddVammau  yw  cadarn 
sail  Duw  yn  ol  meddwl  yr  apostol.  Mae 
hon  yn  gefyll  yn  gadarn,  nis  gall  pyrth 
nffern  ei  gorchfygu,  ac  nis  gall  neb  a  wir 
adeiledir  arni  gyfr-golli  byth.  f  Yn  ol  yr 
hen    arferiaä    gynt,    o   osod  sêl   ar    «ylfeini 

adeitadan    mawrion,    a  cherfio   rhyw   eiri? 
arni  ;  felly  y  mae   sêl  Duw  ar  y  sylfaen  y 
nrydol  a  chyfriniol  hon,   ac  arysgrifiad  de 
blyg  arni.    \  Ar  y  naill  ochr,  màe  yn  gei 

iedig,  megys  er  calondid  i'r  credadyn,  "  "} 
Arglwj-dd   a  edwyn  y  rhai   sydd  eiddo  ef: 
mae  efe   yn  adnabod  ei  etholedigion ;    m; 
efe  yn  cymmeradwyo,  ac  yn  gofalu   mew 
modd  neilldnol  am,  y  rhai  a  alwodd  efe,  i 
rhai  ydynt    ei   bobl   grediniol  ac  ufudd   e 
mae  efe  yn  adnabod  gwahaniaeth   rhwng 

gwaelaf     o    honynt    hwy    â'r     rhagrithw 
mwyaf   gwých-ymddangosiadol  ;    ac    efe 
geidw  bob  un   o  honynt  hwy,  pryd  y   m 
eraill   yn  cael    eu  twyllo   i  golledigaeth 
heneidian.     Tybia  rhai  bod  yma  gyfeiriad 
eiriau    Moses.  am  dano  ei  hun  ac  Aaron,  ; 
ngwrthryfel  Cora,  Dathan,  acAbiram.  Nui 

15.  5.     ||  Ar  yr  ochr  arall  i'r    sêl  hon,  m 
yn  gerfiedig,  er   rhybudd  i  holl   broffesw 
cristionogaeth,  i  ddangos  pa  fath  ddynion 
ddylent  fotf,  ac  i  gyfarwyddo  ymarweddi 
gwir  gredinwyr;    "  Pob    nn  sydd    yn  en 
enw  Crht,  ymadawed  oddi  wrth  anghyfiaw 
der."     Fel    hyn    mae  yn    rha4d    i    ddyni 
ymofyn  am  y  sicrwydd  o'íf  galwedigaelh  i 
hetholedigaeth:  fel  hyn  rhaid  iddynt  amly 

gwirionedd  eu  ffydd  a*u  cariad,  a  dangos 
d'íolchgarwch  am  wahaniaethol  ras;   fel  h 
yr  ymgadwant  oran    rhag  maglau  twyllw; 
ac  y  dangosant  wahaniaeth  rhyngddynt  h^ 
eu  hunain  â  phob  math  o  ragrithwyr.     I 
wedir  fod  y  gair  sphrayis  yn  aml  yn  arwyd 
yr   argraff,    neu  y  nèd  a   wnair  â  sêl, 
gystal  â'r  sêl  ei  hunan  ;  gwel   Dat.  9.  4î 
addas  iawn   yw  yr  ymadrodd  yn  y  fàn  h' 
gvda  chyfeiriad  at  y  ddefod  o  gerfio  ar  fe 
sylfaen   adeiladau,    enw  yr  adeiladydd, 
dyben  i  ba  un  yr  adeiledid  hwy. 

20  *  Eithr  mewn  mtŷ  mawr  fr 
oes  yn  unig  M  lestri  o  aur  ac  o  arh 
tond  hefyd  o  bren  ac  o  bridd  ; 
rhai  i  barch,  §arhai  i  ammharch. 

m  1  Co 
2—6.  1  Pedr 

4.  2.  Dan.  5 

9,  16,  17.  Eph.  2.  22.  1  Tira.  3.  15.  He 
2.  5.  n  Ex  27.  3.  Ezr*  I.  6.  »  6  5.  G 
2.  2  Cor.  4.  7.        o  Rhaf.  9.  21-23. 

*  Er  dangos  o  hyd  yn  mhellach,  fod  i 
eiliórnadau  a  gwrthgiliadau  rhai  proffesij 
cristionogaeth,  yn  hollawl  gyson  âgymrwjl 

iadan  i'w  bobl  yn  ei  gyfammod  ;  mae'J apostol  yn  sylwi,  bod  mewn  tŷ  raawr,  p  j 
wylfa  brenin,  pendefig,  neu  ryw  wrgolurí 
f  nid  yn  nnig  lestri  o  ddefnyddiau  gwerthfal 
megys  o  aur  ac  o  arian,  t  ond  eraill  hef> 
ddefnyddiau  gwaelach,  megys  o  bren  a 
bridd,  neu  glai;  ||  y  rhai  cyntafyn  harddff 

i  wasanaeth  anrhydeddus  yn  y  tŷ;  $  a'r  II 
i  wasanaeth  gwaelach,  a  mwy  anmharclí 
Yr  nn  modd  y  mae  yn  eglwys  weledigDl. 
yr  hon  sydd  dŷ  mawr  iawn,  yn  cyn  jt 
teulu  mawr,  ac  a  gwaith  mawr  yn  cae  i 
wneyd  ynddo  :  cair  yn  y  tŷ  hwn,  nifll 

unig  wir  gristionogion,  dynion  rhagoro'l gweinidogion  ffyddlawn,  yn  offerynau  hîl 
ac  ewyllysgar  yn  y  gwaith  anrhydeddi(> 

wasanaethu  a  gogoneddu  Dnw,  a  llesâu  <j* 
ion;  ond  y  mae  yno  hefyd  ddynion  o  g* 
meriad  gwahanol  iawn,  a  gwaelach  o  Iav» 
anwiredd  a  rhagrith  pa  rai  a  ornwch-Iywl^ 

aethir  yn  aml,  yn  groes  i'w  hamcanion  ì  ', i  gyflawni  cyfiawn  fwriadau  Duw,  e| 

bydd  hyny  i'wdinystr  a'u  dirmyg  tragwfe 



Na  ddylai  gwas II  TIM.  II. yr  Arylwydd  ymryson. 

'  hwy  eu  hunain.  Felly  yr  oedd  y  pryd mw  yn  nhy  Dduw,  felly  y  mae  eto,  ac 
ly  y  bydd  hyd  y  diwedd. 

2 1  *  P wy  bynnag  gan  hynny  p  f  a'i 
anhâo  ei  hun  oddi  wrth  y  pethau 

häjTlefe  a  fydd  yn^llestr  i  barch, 
iwedi  ei  sancteiddio  ac  yn r  gymmwys 
j- Arglwydd,  §  wedi  ei  *ddarparu  ibob 
tveithred  dda. 
|  p  Es.  1.  25.  a  52.  11.  Mal.  3.  3.  1  Cor.  5.  7.  2  Cor.  7.  1. 
•edr  I.  22.  1  loan  3.  3.  q  adn.  20.  Salm  119.  9.  1  Pedr 

h.         r  Act.  9.  15.  8  pen.  3.  17.    Eph.  2.  10.    Tit.  3. 
h,  u. 
ii*  Pwy  bynag  gan  hyny  fel  proffeswr  yr 
angyl,  ac  yn  enwedig  pwy  bynag  fel 
ceinidog  yr  efengyl,  t  a'i  glanâo  ei  hun,  ac 
iymgadwo  oddi  wrth  y  fath  gau-athrawon 
rgredig,  eu  cyfeiliornadau,  a'u  harferion 
uuwiol;  %  efe  a  gyfrifir,  ac  a  fydd  mewn 

wirionedd,  yn  un  o'r  llestri  aur  neu  arian 
chod,  yn  llestr  trugaredd,  (Rhuf.  9.  24.)  ac 

I  Uestribarch,  ||  wedi  ei  goethi  a'i  gyssegru 
iwasanaeth  Duw  gan  yr  Ysbryd  Glân ; 

iwedi  ei  ddarpar  a'i  gymhwyso  yn  hollawl 
ìiob  dyledswydd  a  gweithred,  sydd  yn  dda 
iddi  ei  hun,  ac  yn  dda  o  ran  ei  heffeithiau 
|.  chanlyniadau,  yn  ol  rheol  gair  Duw,  er 
ji  ogoniant  ef,  ac  er  lles  i  enaid  y  dyn  ei 
inan,  ac  i  eneidiau  rhai  eraill. 

(  22  *  Ond  'chwantauieuengctid,  uffo 
lldi  wrthynt :  faxdiiyn  gynawnder, 
ivdd,^cariad,  2tangnefedd,  îgyd  â'r 
[aî  sydd  yn  agalw  ar  yr  Arglwydd  o 
filon  bur. 

r  Salrn  H9.  9.  Preg.  11.  9.    lPedr2.ll.  u  Diar.  6. 
1  Cor.  6.  1S.  a  10.  14.  1  Tim.  6.  11.  x  Gwel  ar  1  Tiui. 
Ì2.  %6.  II—  3Ioanll.  V  Gwel  ar  1  Cor.  14.  1.  «Rhnf. 

1  17,  19.  a  15.  5,  6.  1  Cor  1.  10.  Heb.  12.  14.  I  Pedr  3. 
a  1  Cron.  29.  17,  18.  Salin  17.  1.  a  66.  18,  19.  Diar. 

\  8.-Gwel  ar  1  Tim.  2.  8. 

j*  Mae  yr  apostol  yn  rhybuddio  Timotheus, 
d  yn  unigiochelyd  gau-athrawiaeth,ondhef- 
l  i  ffoi  rhag  chwantau  ieuenctid  :  y  chwant- 
'i  cnawdol  hyny  mae  pobl  ieuainc  yn  fwyaf 
;ored  a  thueddol  iddynt:  ac  hefyd  y  nwyd- 
M  poethion  a  ffrom-wyllt  hyny,  yr  ehud- 

jyydd  hyny,  a'r  hoffder  mewn  newyddiant  a 
idleuaeth,  a'r  awydd  am  enwogrwydd,  mae 
aiion  ieuaiuc  yn  dra  thueddol  iddynt.  Nid 
jtiwantau  y  cnawd  yn  unig  a  feddylir  yma 
rth  "  chwantau  ieuenctid,"  ond  hefyd 
^iwantau  ysbrydol  y  meddwl,  balchder, 
Hinan,  ac  awydd  am  ragoriaeth  gwag-ogon- 
idgar  mewn  petkau  crefyddol:  mynai  yr 
)Ostol  i  Timotheus  ffoi  rhag  pethau  felly 

/da'r  atgasrwydd  mwyaf  o  honynt,  a'r 
vchryo  mwyaf  rhag  y  niwed  oedd  ynddynt. 
|A  chynghoraief  i  ddilyn  pob  tymher  sanct- 
|dd,  a  dyfal  ymarfer  â  phob  peth  da  ei 
jiinan,  yn  gystal  a'u  pregethu  i  eraill ;  yn 
jpwedig  cyfiawnder,  ffydd,  cariad,  a  thang- 
Ijefedd ;  X  gyda'r  holl  rai  oedd  yn  galw  ar  yr 
Irglwydd,  yn  ei  addoli  ac  yn  ei  wasanaethn 
I,  o  galon  bur,  ac  mewu  gwir  ffydd  a  char- 
|íd,  cr  cymmaint  oedd  eu  gwendidau,  a'u 
jimsyniadau  mewn  pethau  o  lai  pwys. 

jjyna'r  fath  ddynion  y  mynai  yr  apostol  i'w j1D  Timotheus  gymdeiihasu  8,  hwynt,  ac  nid 
jyfeiliornwyr,  a  dynion  o  feddyliau  ac  arfer- 
>n  Hygredìg  a  chnawdol. 

■   23  *  Eithr b  gochel  ynfyd  ac  annysg- 

ÎÔ57
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edig  gwestiynau,  f  gan  wybod  eu  bod 
yn  magu  ymrysonau. 

b  Gwel  ar  adn.  14,  16.  1  Tim.  6.  4,  5. 

*  Rhoddodd  yr  apostol  gynghor  tebyg  i 
hwn  i  Timotheus  o'r  blaen,  yn  adn.  16;  a 
gwelai  yn  angenrhejdiol  ei  gynghori  ef  dra- 
chefn,  i  ochel  ynfyd  ac  annysgedig  gwestiyn- 
au  :  y   cyfryw   bynciau    cywrain,  rhyfygus, 

diles,  y  rhai  a  ymddangosant  yn  aml  fel 
pe  byddent  yn  tarddu  o  ddyfnder  dëall, 
myfyrdod,  a  (Jysgeidiaeth  ;  ond  y  rhai  mewn 
gwirionedd  a  ddeilliant  o  ynfydrwydd  a 
ffolineb,  ac  o  ddiffyg  adnabyddiaeth  syl- 
weddol  o  fawredd  Duw,  o  gyfìwr  a  sefyllfa 

druenus  dyn,  ac  o  bethau  eraill  o'r  pwys  a'r 
canlyniad  mwyaf.  f  Byddai  gwahanol  ddyn- 
ion  yn  debyg  o  ateb  y  cwestiynau  hyn  mewn 
gwahanol  ffyrdd,  am  nad  oedd  un  rëol  ysgryth- 

yrol  i'w  penderfynu ;  ac  fel  hyny  byddent  yn 
foddion  sicr  i  fagu  ymrysonau  ffyrnig,  a 
dadleuon  llidiog,  rhwng  dynion  beilchion  a 
chyndyn,  ac  efailai  y  torent  allan  i  ymladdau, 
a  chanîyniadau  gwarthus  a  niweidiol  eraill 
yn  y  diwedd.  Rhaid  i  Tímotheus  ei  hun 
ochel  y  pethau  hyn,  a  gorchymyn  i  eraill, 
gyda  phob  awdurdod,  eu  gochel  hefyd. 

24  c*  Ac  ni  ddylai  dgwas  yr  Ar- 
glwydd  e  ymryson  ;  /f  ond  bod  yn  dir- 
ion  wrth  bawb,  ̂   J  yn  athrawus,  ||yn 
ddíoddefgar, 

'2  Cron.  24.  6.  Dan.  C.  20. 
d  Mat.  12.  19.  Act.  15. 

Phil.  2.  3,  14.  1  Tim.  3.  3.  Tit.  1.  7.  lago 
1.  19,  20.  Jud.  3.  e  Ioan  6.  52.  Act.  7.  26.  a  23.  19.  lago 
4.  2.  /Es.  40.  11.  2  Cot.  10.  1.  Gal.  5.  22.  1  Tbes.  2.  7. 
Tit.  3.  2.  lago  3.  17.  1  Pedr  3.  8.        g  1  Tim.  3.  2.  Tit.  1.9. 

*  Beth  bynag  a  wnâi  dadleuwryr  luddewig 
neu  Baganaidd,  a  pha  beth  b^^nag  a  wnâi 
gau  athrawon  dan  rith  o  zêl  dros  grefydd  ; 
nì  ddylai  gwas  yr  Arglwydd  lesu,  ynenwedig 
gweinidog  efengyl  y  tangnefedd,  ymryson 

fel  hyn,  nac  âg  arfau  o'r  fath  hyn  :  ni  ddylai 
efe  ymryson  mewn  ysbryd  cwerylgar  a  liid- 
iog  â  neb :  oblegid  digofaint  gwr  nid  y w 
yn  cyflawni  cyfiawnder  Duw.  (Iago  1.  20.) 

f  Ond  i'r  gwrthwyneb,  dylai  gwas  yr  Ar- 
glwydd  fod  yn  dirion  yn  ei  ymadrodd  a'i 
ymddygiad,  tuag  at  bawb,  hyd  yn  nod 
gwrthwynebwyr  a  gŵyr-dröwyr  gwaethaf  a 
mwyaf  direswm  y  gwirionedd.  |  Dylai  ef 

fod  yn  "  athrawaidd :"  yn  hyfedr  a  phar  d 
i  ddysgu  dynion  yn  athrawiaeth  Crist,  trwy 
egîuriadau  goîeu,trwy  ymdriniadau  llariaidd, 
trwy  resymau  ac  ysgrythyrau  penderfynol, 
trwy  ddehongliadau  addas,  ac  mewn  ym- 
adroddion  addfwyn  a  hynaws.  |j  Ar  yr  uu 

pryd  dylai  fod  yn  "  ddyoddefgar ;"  a  chadw 
llyw'odraeth  ar  ei  dymher  a'i  deimladau ; 
nid  yn  unig  cyd-ddyoddef  â'r  gweiniaid 
tywyll  a  hwyrfrydig,  ond  hefyd  dyoddef 
anfri,  cecraeth,  a  gwatwar  geîynion  agwrth- 
wynebwyr  y  gwirionedd,  heb  ddial  ariiyni, 
na  sènu  a  danneddu  â  hwynt. 

25  h  *  Mewn  addfwynder  *  yn  dysgu 

y  rhai  gwrthwynebus,  h  j  i  ediycha 
'roddo  ì)uw  icídynt  hwy  ryw  amser 
Wledifeirwch  i  gydnabod  y  gvvirionedd ; 

h  M«t.  11.  29.  Gal.  6.  1.  i  Tim.  r>.  U.  ]  Pe>lr-3.  15. 

»  Jer.  13.  15— 17.  %'2%  12—15.  Ioan  6.  34.  Act.  22,  fcc 
k  Act.  8.  2*2.  1  Tiai,  2.  4.  /  J«r.  31.  1«,  19,  33.  Ez«c  Ji. 
19.  a  3C.  26,  3).  Zec.  12.  10.  Act.  5.  31.  tll.18.  Ugo  1. 
17.  1  Loan  5.  îtí.  n  pîn.  3.  7.  Mat.  21.  32.  Marc  1.  %  4, 
15.  Act  2.  3ö.  &20.  21. 
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*  Fel  hyn  mewn  ysbryd  addfwyn,digyffro, 
goddefus,  a  maddeugar  dylai  barâu  i  geisio 
dysgu  hyd  yn  nod  y  rhai  gwrthwynebus ;  pa 
mòr  anhywaith  a  cbyndyn  bynagy  byddent, 
hyd  ag  y  deuent  i  wrando  gair  Dnw,  ac  i 
ymddiddan  am  dano.  f  Gan  obeithio  wrth 
arfer  y  moddion  hyn,  a  dàl  ati  yn  yr  ysbryd 
hwn,  y  rhoddaiDuw  iddynt  hwy  ryw  amser 
edifeirwch  i  gydnabod  ac  i  dderbyn  y  gwir- 
ionedd.  Gellir  disgwyl  hyn  weithiau  hyd 
yn  nod  yn  arngylchiad  y  mwyaf  cyndyn  a 

gwrthwynebus;  a  phanroddo  Duwi'rcyfryw 
edifeirwch  i  gydnabod  y  gwirionedd,  hwy 

a'i  derbyniant  ac  a'i  proffesant  yn  ostynged- 
ig,  yn  ddîolchgar,  ac  yn  tfyddlawn  ;  gan 
ymddiried  yn  nhrugaredd  a  gras  Duw  yn  ei 
Fab,am  faddeuant,  cymhorth,  aciachawdwr- 
iaetb.  Ac  os  cymmer  hyn  le,  bydd  yn  ofid 
ac  yn  gywilydd  mawr  i  was  yr  Arglwydd 
feddwl,  iddo  ef  arfer  toster  anaddfwyn  tuag 
at  y  rhaiy  cyd-oddefodd  Duw  â  hwynt,  ac  y 
trugarâodd  wrthynt  yn  y  diwedd,  er  eu  hoìl 

gyndynrwydd  a'u  pechodau. 

26  *  A  bod  iddynt  ddyfod  i?r  iawn 
71  f  allan  o  fagl  diafol,  °  y  rhai  a  ddelid 
ganddo  p  wrth  ei  ewyllys  ef. 

n.  Salm  124.  7.  Es.  8.  15.  a  28.  13.    Act.  26.  18.  2  Cor.  2. 

11.  Cüt.  1.  13.  2  Thes.  2.  9-12.  1  Tim.  3.  7.  a  6.  9,  10. 
Dat.  12.  9.  a  20.  2,  3.        «  Es.  42.  6,  7.    a  49.  25,  26.    a  53. 
12.  Mat.  12.28,29.  Ltio  11.21,  22.  2  Pedr  2.  18— 20. 
p  Job  I.  12.  »  2.  6.  Lue  22.  31,  32.  loan  13.  2,  27.  Act.  5. 
3.  1  Tim.  1.  30. 

*  Gan  hyny  dylai  gwas  yr  Arglwydd 
obeithio  adisgwyli'r  cyfiyw  ddynion  ddyfod 
atynt  eu  hunain ;  deffroi  megys  o  gysgu,  neu 
ymddebiu  fel  dynion  o  feddwdod ;  ac  fel 

hyny  dyfod  i'r  iawn,  t  a  d'íanc  o  fagl  y diafol,  yn  yr  hon  y  daliesid  hwy  ganddo  ef 

trwy  ei  ddyfeisiau  cyfrwys  a'i  denitasiynau 
cymhwys,  fel  y  delir  adar  gan  adarwyr  yn 
eu  rhwydau  angeuol.  Neu  fcl  yr  adennillent 
eu  rhyddid,  wedi  eu  cymmeryd  yn  gaethion 
gan  satan,  fel  carebaroiion  rhyfel,  y  rhai  a 
drinir  gan  y  buddugoliaethwr  yn  ol  ei  ewyü- 
ys  ei  hun  ;  i'w  rhoi  i  faiwolaeíh,  mewn 
cadwynau,  neu  mewn  caeth-wasanaeth,  fel 
y  mỳno.  Oblcgid  byddai  y  cyfryw  ddynion 
yn  hollawl  yn  meddiant  diafol  o  hyd,  oddi- 
gerth  i  Dduw  yn  ei  drugaredd  roddi  iddynî 

edifeirwch  i  gydnabod  y  gwirionedd,  ac  i'r 
gwirionedd  hwnw  en  rbyddâu  yn  effeithiol 

"A  bod  iddynt  ddyfod  i'r  iawn,"  &c.  Ac 
fel  yr  adferont  eu  hunain,  &c,  yn  ol  y 
Saescneg.  Er  iawn  ddëalí  y  gj  ffelybiaeth 
hardd  a  ddefnyddir  yma,  mae  yn  angen- 
rheidiol    sylwi,  bod   y   gair   anantpsôsin  yn 

J  arwyddo  aòferu  pwyll  y  meddwl,  neu  ddeff- 
|  roi  o  gwsg  trv;rn,  neu  o  feddwdod  mawr  ;  ac 
I  yn    cyfeìrío   at  (ìdyfais    adarwyr,  y   rhai    a 
!  daflont  h?.dau    ar  y  ddaear  wedi  eu  mwydo 
I  mewn    rhyw    g)  fferi    a  barant  i'r   adar  a'u 
í  bwytâo   gysgn,  fel   y   gallont  hwy  eu  dal  yn 
eu  rhwydau  j  n  hawddach.    A  ddelidganddo  : 
(ezògrêmenoi)  dàl   ya    fyw,  fel   piyfed  neu 

aniteiliaid  a  helir,  neufel  carcharorion  rhyfe" 
PEN.  III. 

Y  mae  yn  ei   rybnddio   ef  am    amseroedd 
blinion. 

*GWYBYDD  hyn  hefyd7*ydaw 
amseroedd  enbyd  ftynydyddiau  diw- 
eddaf. 

a  Dan.  7.  8,  20—25.  a  8.  8—14.  a  11.  36—45.  t 
11.  2  Thes.  2.  3-12.  1  Tim.  4.  1—3.  Dat.  S— 17. 
49.  1.  Es.  2.  2.  Jer.  43  47.  a  49.  39.  Ezec.  38.  16.  D&n 
14.  Hos.  3.  5.  Mica  4.  1.  1  Tim.  4.  1.  2  Pedr  3.  3.  1  lo 
18.  Jud.  18. 

*  Wrth  y  dyddiau  diweddaf  mae 
Hawdwyr  oll  yn  dëall  dyddiau  goruchwy 
iaelh  yr  efengyl,  o  esgyniad  Crist  hyd  ei  ai 
ddyfodiad,  ac  yn  benaf,  efallai,  yr  amseroed 

olaf  o'r  dyddiau  diweddaf  byn.  Dyma 
dyddiau  goreu,  a  goleuaf;  y  dyddiau  ne& 

i'r  farn  ;  a'r  dyddiau  yn  y  rhai  y  dyrwyi 
Duwi  fynu  holl  oruchwyliaeth  ei  ragluniac 

a'i  ras :  ac  mae  yr  apostol  yn  rhybudd 
Timotheus,  ac  wrth  ei  rybuddio  ef  yn  rb 
buddio  yr  holl  eglwys,  trwy  yr  holl  oesoe( 
i  ddyfod ;  y  deuai  amseroedd  enbyd  yn 
dyddiau  diweddaf,  neu  amseroedd  anhawd 
yn  ol  y  Groeg,  meddant;  yn  y  rhai  y  byd 

ai  yn  anhawdd  i  gristionogion  dd'íanc  rh; 
cael  eu  niweidio  gan  esamplau  drwg 
athrawiaethau  llygredig,  ac  yn  anhawdd 
weinidogion  bregethu  gwirionedd  pur 
digymmysg  yr  efengyl ;  ac  amseroedd  yn 
rhai  y  byddai  yn  anhawdd  i'r  gwir  dduwi< 
ion,  iach  yn  y  ffydd,  a  chywir  eu  hymarwed 

iad,  dd'íauc  rhag  Ilid  eu  gelynion,  a  br rhith  frodyr. 

2  *  Canys  bydd  dynion  °  á'u  sen 
avnynteuhunain,dtynarian-gar/|3 
ymrTrostwyr,yn/feilehion,  s  ||  yn  gaí 
wyr,  yn  Aanufuddion  i  ríeni,  §yna 
nîolchgar,  yn  annuwiol, 

cadD.  4.  Rhuf.  15.  1-3.  2  Cor.  5.  15.  Phil.  2.21.  . 
2.8.         d  Luc  12.   15.    Rhuf.  1.29.    Col.  3.  5.    2  Pedr  2 
14,  15.  Jud.  II,  16.  Dat.  18.  12,  13.  e  Salm  10.  3.  a  4S 
a  52.  1.  Es.  10  15.  Act.5.  36.  Rhuf.  I.  30.  a  11.  18.  2T 
2.4.  lago  4.  16.  2  Pedr  2.  18.  Jud.  16.  /  Diar.  i. 
ITim.6.  4.  lago4.6.  1  Pedr  5.  5.  £  Dan.  7.  25.  i 
36.  lTim.  1.30.  2  Pedr  2.  12.  Jud.10.  Dat.  13.  1.  í 
a  16.  9,  11,  21.        h  Mat.  15.  6.  Marc  7.  11,  12   Rhuf.  1 

*  Yma  mae  yr  apostol  mewn  ysbi 
prophwydoliaeth  yn  rhoddi  arwyddion 
"amseroedd  enbyd"  i  Tirnotheus,  ac 
nau  hefyd  : — Tra  byddai  cariad  at  Gristj 
eu  gilydd,  ac  at  bob  dyn,  yn  dyuodi  y  g* 
gri&tionogion ;  cyfodai  dynion  yn  eu  p] 
hwy  dàn  enw  cristionogion,  a  fyddai 
serch  arnynt  en  hunain,  mewn  modd  cnai 
ol,  anghymmedrol,  a  hollawl ;  f  yn  arian^ 
yn  gybyddlyd,  yn  awyddus  arn  gael  a  cha 
cyfoeth  uwchlaw  pob  peth,  ac  yn  ymddir 
yn  edun-addolgar  yn  eu  cyfoeih.  I  Byd 
y  dynion  hunan-serchus  ac  ariangar  hyn 
ffrostwyr  chwyddedig  a  gwag-ogoneddg 
yn  feilchion  o  honynt  eu  hunain,  eu  cyfo» 

eu  dawn,  eu  dysg,  eu  doethineb,  a'u  teily 
dod  dychymmygola  tbybiedig  :  )|  yn  gabí' 
Duw,  ei  air,  ei  ffyrdd,  ci  achos,  a'i  wir  b< 
yn  anufuddion  i'w  rhYeni  naturiol,  ac 
wrthryfelgar  yn  erbyn  eu  hu\\ch-raddo 
mewn  gwlad  ac  eglwys  :  §yn  anniolchgi 
Ddnw,  i'w  rhi'eni,  ac  i  bob  cymmwynas 
eraill ;  ac  yn  annuwiol,  ansanctaidd,  a 
ogedig,  mewn  calon  ac  ymarweddiad. 

3  *  Y7n l  angharedig, k  f  yn  torri  ( 

ammod,  Jyn  enllibaidd,  'Hyn  a 
hymmesur,  w§yn  anfwyn,  "yn  c 
serch  i7r  rhai  da, 

i  Mat.  10.  21.    Rhuf.  1.  31.        k  2  Sara.  21.  î-3. 
15.  4.  Eze«.  17.  15-19.- Rh u f.  1.  31.  /1  Cor.  7. 
2  Pedr  2.  14,  19.  a  3.  3.  Jud.  16,  18.  m  Gen.  49.  7. 
8.  23.  Dat.  13.  15,  17.  a  16.  6.  a  17.  6.  «  Säm  22.  ' 
53.  3.  a  C».  14.  L»c  10.  16.  a  16.  14.  1  Thes.  4?».  Iajo 

*  "  Yn  angharedig;"  neu  yn  amddìýi 
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chiadau  naturiol,  yn  ol  y  Saesoneg: 
3  y  cariad  hwnw  sydd  yn  ddyledus  i 
ynolryw  yn  gyffredin,  ac  i  berthynasau 
>s  yn  enwedig  ;  heb  serch  at  eu  plant  eu 
uain,  yr  hyn  sydd  gan  hyd  yn  nod  anifeil- 

jd  direswm  tuag  at  eu  hiliogaeth.  t  "Yn 
wyr  ammod,"  pa  mòr  bwysig  a  chys- 
;raidd  bynag  y  byddo'r  ammod,  a'r  modd 
gwnaed  ef;  mae  y  rhai  hyn  yn  barod  i 
.i  pob  addewid  a  chytundeb,  gwladol, 
i.odasol,  a  chrefyddol,  ac  maent  yn  an- 
ddlawn  i  bob  ymddiried  a  rodder  ynddynt, 
hoel  a  rodder  arnynt ;  er  dryllio  pob 
rymau  cymdeithas  trwy  hyny,  a,  drygn 
lion  yn  eu  meddiannau,  eu  meddyliau, 

I  bywydau.  X  Maent  hefyd  yn  enllibaidd, 
ín  yn  ddiaflaidd;  (diabolai)  fel  genau  satan 
hun,  hen  a  phrif  enllibiwr  a  chyhuddwr  y 
î)dyr,  a  hwy  sydd  yn  olyniaid  Judas  y 
lìdwr,  yr  hwn  oedd  yn  ddiafol.  Ioan 
70.  Fel  diafol  a  Judas,  hwy  a  enllibiant 

bl  ddiniwed  Duw  er  porthi  eu  gwŷn  dd'í- 
|;ar  a  chythreulig.  (|  Yn  anghymmesur  yn 
hawydd  i  goledd  a  pborihi  eu  blysiau 
phorol  ac  anifeilaidd,  ac  hefyd  yn  ang- 

nmesur  yn  eu  nwydau  a'u  tymherau  an- 
wodraethus  a  dirëol :  os  unwaith  y  digir  y 
nion  hyn,  yn  iach  byth  am  gael  cymmod 
.vyach  â  hwynt,  na  maddeuant  ganddynt ; 
1  oes  dim  mesur  na  therfyn  ar  eu  cas  a'u 
il  hwynt.  §  O  ganlyniad  maent  yn  an- 
yn;yn  greulawn  affyrnig  yn  eu  tymherau 
i  hymddygiadau  tuag  at  eraill,  yn  enwed !_ 
rhaida;  po  gorau  a  duwiolaf  y  byddonf, 
wyaf  diserch  yw  y  rhai  hyn  iddynta  thuag 
ynt. 

»  4  o  #  Yn  fradwyr,  fyti  waed-wŷllt, 
l  yn  chwyddedig,  ? ||  yn  caru  melus- 
iwant  yn  fwy  nag  yn  caru  Duw  ; 
o2  Pedr  2.  10.   Jud.  8,  9.        pRhuf.  11.20.    1  Tim.  6. 

q  Rhuf.  16.  18.    Phil.  3.  18,  19.    1  Tim.  5.  6.  2  Pedr 
14,  15. 

*  Mae  y  rhai  hyn  eto  fel  Judas  ei  hun,  yn 
«Iwyr  i  bawb  a  ymddiriedo  ddim   iddynt, 
gallant  hwy  eu  bradychu  :  hwy  a  frad- 

:hant  y  câr  agosaf,  y  dyn  duwiolaf,  a'r 
mmwynaswr  penaf  iddynt,  i  ddyoddefaint 
angau,  er  cyflawni  eu  tuedd  fradychus,  ac 

elyniaeth  at  Grist  a'i  wir  ganlynwyr.  f  Yn 
aed-wyllt,  yn  boethion  a  chynddeiriog,  yn 
ì  geiriau  a'u  hymddygiadau,  tuag  at  bawb 
u  hanfoddlono,  ac  a  ddelo  i'w  gafaelion 
idrugaredd  hwy  :  X  mewn  amgylchiad  felly 
ì  enwedig,  hwy  a'u  dangosant  eu  hunain 
i  eu  llawn  chwydd,  balchder,  a  gwagedd 

i  calonau  a'u  meddyliau  ;  j|  ac  maent  yn 
hob  peth  yn  caru  melus-chwant  a  phleser- 
i  coawdol,  yn  fwy  nag  y  maent  yn  caru 

uw,  a'r  pethau  sydd  yn  rhyngu  ei  fodd  ef 
■  er  gogoniant  iddo.  Dynion  yn  addoli 
eserau,  ac  yn  ymroddi  iddynt,  yn  lle 
uw,  a  feddylir. 

5  *  A  chanddynt  rrith  duwioldeb, 
eithr  wedi  gwadu  ei  grym  hi :  s  J  a'r 
ìai  hyn  gochel  di. 
r  Et.  29.  13.  a  48.  1,  2.  a  58.  1-3.  Ezec.  33.  30-32. 

»t.  7.  15.  a  23.  7,  8.  Rhuf.  2.  20—24.    1  Tim.  5.  8.    Tit.  1. 

•  «  pen.  2.  16,  23.  Rhuf.  16.  17,  18.  Eph.  4.  14.  2  Thes 
6,  14.  1  Tim.6.  5.  Tit.  3.  10.  2  loau  10—12. 

Eto,  gyda'r  holl  bechodau  atgas  a  dy- 
irynllyd  uchod,  mỳnai  y  dynion  a  enwyd 
»dw  iWynu  rith  o  dduwioldeb ;  mỳnent 

-offesu  crefydd,  dyfod  i  foddion    ac  ordin- 
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hadau  yr  eglwys,  ac  ymddanyos  yn  grefydd- 
ol ;  t  tra  yr  oeddynt  wedi  gwrthod  grym 
duwioldeb,  ac  yn  gwadu  mewn  ymarferiad 
o  leiaf,  y  dylai  crefydd  gael  unrhyw  effaith 
sancteiddiol  ar  eu  serchiadau,  eu  tymherau, 

a'u  hymddygiadau  hwynt.  \  Mynaiyrapos- 
tol  i  Timothëus  ochel  y  cyfryw  ddynion  yn 
mhobgwedd;  eu  gochel  yn  benderfynol,  a 
hollawl,  gan  ddangos  iddynt  hwy  a  phawb 

yn  amlwg,  ei  fod  yn  casâu  eu  ffyrdd  a'u 
rhagrith  gyda'r  ffîeiddiad  mwyaf :  ni  ddylai 
fod  yr  un  gymdeithas  eglwysig,  na  chyfeill- 

ach  o  fath  yn  y  byd  rhyngddo  a'r  fath  ddyn- ion. 

6  *  Canys  "o'r  rhai  hyn  y  mae  y  rhai 
sj/dd  yn  ymlusgo  i  deiau,  f  ac  yn  dwyn 
yn  gaeth  wrageddos  x  X  llwythog  o 
bechodau,  y  wedi  eu  harwain  gan 2  am- 
ryw  chwantau, 

u  Mat.  23.  14.  Tit.  1.  11.  Jud.  4.  *  Salm  38.  4.  Es. 

1.  4.  Mtt.  11.  28.  y  1  Cor.  12.  2.2  Pedr  3.  17.  iMatc 
4.  19.  1  Tim.  6.  9.  Tit.  3.  3.  2  Pedr  2.  18.  Jud.  16,  18. 

*  Hyd  yn  nod  yn  nyddiau  yr  apostol  yr 
oedd  y  fath  ddynion  ag  a  ddarluniodd  efe 
uchod  ;  y  rhai  dan  law  yn  ddirgelaidd,  a 
thrwy  hudoliaeth  cyfrwys,  a  ymlusgent  i 
deiau,  gan  chwilota  iamgylchiadau  a  helynt- 
ion  teuluoedd,  ymddyrwyn  i  hoffder  gyda 
dynion  difeddwl  drwg,  enDÌll  awdurdod  ar 

eu  cydwybodau,  gŵyr-drôi  eneidiau  rhai  an- 
nwadal,  er  eu  mantais  eu  hunain  neu  eu 
plaid.  t  Byddai  y  twyllwyr  hyn  yn  ymosod 
ar  y  gwrageddos  gwanaf,  mwyaf  hygoel,  a 
hawddaf  eu  hudo  ;  fel  y  gaîlent  gymmeryd 
mantais  ar  eu  hannwybodaeth  hwy,  a  gweith- 

io  ar  eu  dychymmygion  a'u  teimladau. 
X  Yr  oeddynt  yn  llwyddo  yn  benaf  hefyd 

gyda'r  gwrageddos  hyny  oedd  yn  llwythogo 
bechodau,  ac  yn  cael  eu  harwain  gan  amry  w 
chwantau  ;  y  rhai,  efallai,  a  fuasent  yn  dilyn 
arferion  drwg  a  chnawdol  cyn  dyfod  i  bro- 
ffesu  crefydd  ;  a  chan  nad  oeddynt  wedi 
cael  eu  gwir  adnewyddu  trwy  ras  Duw, 
dim  ond  eu  hattal  gan  argyhoeddiadau  ys- 
gafn  ac  amserol ;  oeddynt  yn  barod  i  wrando 
ar  weniaeth  a  hudoliaethau  boddâus  y  gau- 
athrawon  hyn,  a  chofleidio  crefydd  gnawdol, 

yr  hon  a  ganiatâai  ryddid  iddynt  hwy  i  gol- 
edd  eu  chwantau  llygredig,  ac  a  ddistawai 

eu  cydwybodauhefyd  aryr  un  pryd.  Gwrag- 
eddy  y  Ilestri  gwanaf ;  gwrageddos,  y  rhai 

gwaelaf  a  distadlaf  o'r  gwragedd  ;  a  gwrag- 
eddos  llwythog  o  bechodau,  y  rhai  gwaelaf  a 

gwaethaf  oll  o'r  rhyw  fenywaidd  :  fel  hyn  yr 
oedd  y  gau-athrawon  yn  myned  yn  mlaen 
a'u  gwaith  y  pryd  hwnw,  a  go  debyg,  efall- 
ai,  y  cair  hwy  bob  amser  ;  gwrageddos  yw 
eu  caethion  hwy. 

7  a*  Yn  dysgubob  amser,  facheb 

allu  dyfod  un  amser  i  6wybodaeth  y 
gwirionedd. 

a  pen.  4.  3,  4.  Deut.  29.  4.  Dìar.  14.  6.  Es.  30.  10,  11. 
Ezeo.  14.  4-10.  Mat.  13.  11.  loan  3.  20,  21.  a  5.  41.  a  12. 

42,  43.  1  Cor.  3.  1-4.  Eph.  4.  U.  Heb.  5.  11,  12.  oOwel 
ar  pen.  2.  25. 

*  Yr  oedd  y  gwrageddos  annwadal  a  llygr- 
edig  hyn  bob  amser  yn  rhedeg  ar  ol  pob 
athraw  newydd,  yn  gwrando  arno,  ac  yn 
derbyn  pob  athrawiaeth  newydd  ;  yr  oedd- 
ynt  yn  dysgu  bob  amser,  ebynt  hwy,  t  ond 
nid  oeddynt  un  amser  yn  gallu  dyfod  i  wy- 
bodaeth   o'r    gwirionedd  :    ac   nid  rhyfedd, 

4  îcîr^ 
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wrth  eu  bod  yn  cael  eu  cylch-arwain  felly 
gan  bob  awel  dysgeidiaeth  gau,  ac  heb  byth 
glywed  y  gwirionedd.  Heb  gael  caniatâd 
byth  gan  eu  chwantau  i  gydnabod  y  gwir- 
ionedd  mewn  ymarferiad  a  buchedd.  Epi- 
ynôsin,  "  adnabod  :"  yr  un  gair  a  gyíieithir 
cydnabod  yn  pen.  2.  25. 

8  *  Eithr  c  megis  y  safodd  Jannes  a 
Jambres  yn  erbyn  Moses,  -ffelly  y  mae 
y  rhai  hyn  hefyd  d  yn  sefyll  yn  erbyn  y 
gwirionedd  ;  l  dynion  o  feddwl  llygr- 
edig,  vn  anghymmeradwy  o  ran  y 
ffydd. . 

c  Ex.  7.  II,  22.  a  8.  7,  18.  d  pen.  4.  15.  1  Bren.  22. 
22—24.  Jer.  28.  1,  &c.  Act.  13.  8-11.  a  15  24.  Gal.  1.  7— 
9.  a  2.  4,  5.  Euli.  4.  11.  2  Thes.  2.  9-11.  Tit.  1.  10.  2  Pedr 
2.  1-3.  1  loan  2.  18.  a  4.  I.  Oat.  2.  6,  14,  15,  20.  e  Act. 
S.  21,  22.  Ithnf.  1.  28.  a  16.  18.  2  Cor.  11.  13—15.  î  Tim.  1. 
19.  a  4.  2.  a  6.  5.  Tit.  1.  16.  2  Pedr  2.  14.  Jud.  18,  19. 

*  Dau  o  swynwyr  yr  Aipht  yn  amser 
Moses  oedd  y  Jannes  a'r  Jambres  hyn :  nid 
yw  eu  henwau  i'w  cael  yn  un  man  yn  yr 
líen  Destament,  ond  y  maent  i'wcael  mewn 
amryw  o  hen  lyfrau  luddewig,  a  sonir  am 
danynt  fel  tywysogion,  neu  benaethiaid  y 
swynwyr.  Fel  yr  oedd  y  swynwyr  hyn  yn 
sefyll  yn  erbyn  Moses  drwy  ffugio,  neu 
ddynwared  ei  wyrthiau  ef ;  ac  fel  hyny  yn 
dyrysu  meddwl  Pharaoh,  fel  na  wrandawai 
efe  ar  genadwri  Duw ;  t  felly  yr  oedd  y 
gau-athrawon  hyn  ynsefyllyn  erbyn  y  gwir- 
ionedd,  trwy  dwyllo  dynion  âg  efengyl  gau, 
yn  nghyd  a  Ilawer  o  hòniadau  ffugiol  a 
chelwyddog,  efallai  rhyw  fath  o  wyrthiau  a 
rhyfeddodau  gau.  J  Yr  oedd  y  dynion  hyn 
yn  ddigon  caled  a  rhyfygus  i  arfer  pob 
twyll  a  dichell,  am  eu  bod  o  gynneddfau  a 
meddyliau  llygredig  a  drygionns,  wçdi  ym- 
ddieithrio  a  gŵyro  oddi  wrth  ffydd  y  gwir- 
ionedd  ;  ac  yn  anghymmeradwy  a  gwrthod- 
edig  gan  Dduw,  wedi  eu  rhoddi  i  fynu  fel 
rhagrithwyr  a  gwrthgilwyr  annuwiol. 

9  *  Eithr  nid  ant  rhagddýnt  ym 
mhellach  :  fcanys  ̂ eu  hynfydrwydd 
fydd  amlwg  i  bawb,  \  megis  y  bu  yr 
eiddynt  hwythau. 

fadn.  8.  Ex.  7.  12.  a  8.  19.  a  9.  11.  î  Bren.  22.  25. 

Saîm  76.  10.  Jer.  28.  15—17.  a  29.  21-23,  31,  32.  a  37.  19. 
Aet.  13.  11.  a  19.  15—17. 

*  Ond  yr  oedd  hyn  o  gysur  yn  yr  amser- 
oedd  mwyaf  enbyd;  (adn.  1,)  nis  gallai  y 
cyfeiliornwyr  hyn  fyned  yn  mlaen  yn  eu 

gwrthwynebiad  i'r  efengyl,  yn  mhellach  nag 
y  goddefai  Duw  yn  ei  ddoethineb  iddynt  : 
t  yn  y  diwedd  byddai  en  hynfydrwydd  an- 
nuwiol  yn  sicr  o  gael  ei  wneyd  yn  amlwg  i 
bawb,  hyd  yn  nod  i'w  canlynwyr  mwyaf 
gwresog  ;  %  megys  y  bu  yr  eiddo  y  swynwyr 
gynt,  pan  fethasant  a  dynwared  rhai  o 
wyrthiau  Moses,  a  phan  oedd  y  cornwyd  ar- 
nynt  hwy  fel  ar  yr  Aiphtiaid  eraill. 

1 0  *  Eithr  ti  a  f  lwyr-adwaenost h  fy 
nysgeidiaeth,  l  f  fy  muchedd,  h  j  fy 
arfaeth,  '  ||  ftydd,  §  hir-ymaros,  car- 
iad,  amynedd, 

g  Luc  1.  3.    1  Tim.  4.  6.  h  adn.  16.  17.     pen.  4.  3. 
Act.  2.  42.  Rhnf.  16.  17.  Eph.  4.  14.  1  Tim.  1.  3.  a  4.  12, 
13.    Tit.  2.  7.      Heb.  13.  9.      2  loan  9,  10.  t  Art.  20.  13. 
a  26.  4.  1  Thes.  1.  5.  2  Pedr  3.  11.  k  adn.  1.  Dan.  1.  8. 

Act.  11.  23.    2  Cor.  1.17.  /  pen.  2.  22.    2  Cor.  6.  4-10. 
1  Tim.  4.  12.  a  6.  11.  2  Pedr  1.  5-7. 

*  Mewn  cyferbyniad  i  ysbryd  gwael,  ac 
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ymddygiadau  annuwiol  y  twyllwyr  uchod 
ac  er  gwarchadw  Timothëus  rhag  y  fatl 

ddynion  a'u  holl  ffyrdd  ;  mae  yr  apostol  yi 
adgofiaw  iddo  ei  ysbryd,  ei  weinidogaeth 

ymddygiadau  ei  hun.  Yr  oedd  Timo 
thëus  wedi  cael  digon  o  gyfleusderau  i  wy 
bod  yn  fanol,  pa  fath  athrawiaeth  a  bregeth 
ai  ac  a  ddysgai  Paul  yn  mhob  màn;  te 
fuchedd  a'i  ymarweddiad  ef,  pa  mòr  hunan 
ymwadol,  gonest,  sanctaidd,  a  chrefyddo 

oedd  yn  mhob  màn,  mewn  cysondeb  â' 
athrawiaeth  sanctaidd  a  bregethai  ;  \  ei  at 

faeth,  a'i  amcan  penaf  ef,  sef  gogonedd 
Duw  ac  achub  eneidiau  dynion,  yr  hyn 
geisiai  efe  ei  gyfiawni  yn  mhob  màn,  yn  < 
holl  weinidogaeth,  ac  yn  mhob  amgylchiad 
||  gwyddai  hefyd  am  ei  ffydd  gref  a  dìtfuan 
ef  yn  yr  efengyl,  a'i  ffyddlondeb  llafurus  < 
dàn  effeithiau  y  ffydd  hòno,  i  bregethn  j 
efengyl  i  eraill  ;  §  yn  fyr,  efe  a  wyddai  ai 
ei  hir-ymaros,  ei  gariad,  ei  amynedd,  a  ho 
agwedd  ei  ysbryd  ef  yn  ei  holl  ymddygia 
a'i  weinidogaeth. 

11  m*  Frerlidiau,3/díoddefiadav 

y  rhai  a  ddigwyddasant  i  mi  w  yn  Ar 
tiochia,  yn  Iconium,  yn  Lystra,  p 
erlidiau  a  ddîoddefais:  °f  eithr  odc 

nt  oll  y'm  gwaredodd    yr  Ai 
wrthyrj 

glwydd. m  Act.  9.  16.  a  20.  19,  23,  24.  Rhnf.  8.  35-37.  1  Cor. 
9— U.  2  Cor.  1.8-10.  »4.8—11.  a  11.  23—  28.  Heb. 

n  Act.  13.  50,  51.  a  14.  2.  5,  19—21. 
îen.  48.  16.  2  Sam.  22.  1,  49.  Job  5.  19, 
37.  40.  a  91.  2-6,  14.  Eâ.  41.  10,  lí.  a  43 
ìo.  6.  27.  Act.  9.  23—25.  a  21.  32,  33.  a  23.  10,  lí 

24.  a  25.  3,  4.  a  26.  17,  22.  2  Cor.  1.  10.  2  Pedr  2.  9. 

Am  yr  erlidiau  a'r  dyoddefiadan  a  dd 
gwyddasant  i  Paul  yn  Antiochia  ac  yn  Pisidi 
gwel  Act.  13.  14,  45,  50  :  am  yr  hyn  a  dd 
gwyddodd  iddo  yn  Iconium  ac  yn  Lysti 
gwel  Act.  14.  2,  5,  6,  19.  Un  o  Lystra  oe< 
Timotheus,  Act.  16.  I,  ac  mae  yn  bnr  debj 

ol  iddo  gael  ei  ddychwelyd  i'r  rfydd  p 
oedd  Paul  ar  ei  daith  gyntaftrwy  ddinasoe 
Asia  Leiaf,  ac  ei  fod  yn  dyst  gweledig  < 
erlidiau  uchod  a  ddyoddefodd  yr  apostol 
y  dinasoedd  hyny  :  ac  yr  oedd  efe  yn  dev 
crybwyll  yr  erledigaethau  hyny  a  wel 
Timothëus,  yn  hytrach  na  rhai  diweddara< 
y  rhai  nid  oedd  efe  yn  dyst  o  hony 

t  Gwyddai  Timothëus  hefyd  i'r  Arglwy 
Iesu  waredu  yr  apostol  oddi  wrth  yr  b 
erledigaethau  byny;  ac  yn  wir  oddi  wrth 

olaf  o  honynt,  sef  hòno  yn  Lystra,  me' 
modd  gwyrthiol,  pan  dybiai  y  dysgyblion 
fod  ef  wedi  marw.  Act.  14.  19,  20.  Mae 
apostol  yn  crybwyll  y  gwaredigaethau  hy; 
eiddo  yr  Arglwytíd,  er  calonogi  Timoth' 
yn  wyneb  erlidiau,  ac  i'w  annog  ef  i  y ddiried  yn  yr  Arglwydd. 

12  *  Ië,  a  phawb  aTr  sydd  yn  ewy 
ysio  p  by w  yn  dduwiol  yng  Nghi 
Iesu,  ̂ f  a  erlidir. 

p  2  Cor.  1.  12.  1  Tim.  2.  2.  a  3.  16.  a  6.  3.  Tit. 
a  2.  12.  2  Pedr  3  11.  q  Salm  37.  12-15.  M«t.  5.  10-1 
a  10.  22-25.  n  16.  24.  a  23.  34.  Maro  10.  30.  luo  14.  2íB 
loan  15.  19—21.  a  16.  2,  33.  a  17.  14.  Act.  14.  22.  I  iR 
3.  3,  4  Heb.  11.  32-38.  I  Pedr  2.  20,  21.  a  3.  14.  a  R 

-16.  a  5.  9,  !0.  Dat.  1.  9,  10.  a  7.  14.  a  12.  4,  7-10. 

*  Gosodai  yr  apostol  i  lawr  fel  rhêoj  , 
íîredin  yr  amseroedd  enbyd  yn  y  dydril 
diweddaf;  (adn.  1,)  os  ewyllysiai  *eb  I 
benderfynol  i  fyw  yn  dduwiol,  mewn  }î 



Iwyfoldcb  yr II  TIM.  III. 
Ysgrythyrau. 

byniad  ar  iawu  a  gras  yr  Arglwydd  Iesu, 
rn  ol  ei  air  a'i  orchymynion  ef ;  ty  bydd- 
'  cyfryw  yn  sicr  o  gaeí  ei  erlid  gan  an- 
*riolion,  a  gelynion  creulawn  a  Uîosog 

st  a'i  efengyl.  Rhith  o  dduwioldeb,  heb 
cyssylitiad  union-gyrchol  â'r  athrawiaeth 
flfydd  mewn  Gwaredwr  croeshoeliedig ; 
i  broffes  o  ffydd,  heb  yr  esampl  o  fywyd 
vioI  a  manol ;  gellid  goddef  a  chaniatâu 

ìy :  ond  proffes  gyhoeddus  o'rgwirionedd 
y  mae  yn  yr  Iesu ;  ac  ymlyniad  gwrol  a 
înderfynol  wrth  holl  ddyledswyddau  gwir 
jwioldeb ;  byddai  hyny  yn  sicr  o  ennyn 
!:hyffroi  gwatwar  a  gelyniaeth  annuwiol- 
:  ac  nis  gallai  holl  ddoniau,  doethineb, 
rddgarwch,  a  chymmwynasgarwch  add- 

yn  à  daionus  y  dyn  duwiol,  ei  dd'íogelu  ef 
,g  effeithiau  eu  gelyniaeth  erlidgar  hwy. 
ddîangodd  y  Blaeuor  ei  hunan,  yr  hwn 
id  berffaith  mewn  duwioldeb  a  phob  dai- 

ac  ni  ddíanc  neb  o'i  ganlynwyr  ef, 
Jd  yn  ymgais  am  fod  yn  debyg  iddo. 

1 3  *  Eithr r  drwg-ddynion  a  thwyll- 
pr  a  ânt  rhagddynt  waethwaeth, 

^an  dwyllo,  sl  a  chael  eu  twyllo. 
>  Gwel  aradn.  8.  peo.  2.  16,  17.  2  Thes.  2.  6-10. 1  Tim 
.  2  Pedr  2.  20.  a  3.  3.  Dat.  12.  9.  a  13.  14.  a  1S.  23 
b  12.  16.  E».  44.  20.  Ezec.  14.  9,  10.  2  Thes.  2.  11. 

Eithrdynion  o  egwyddorion  a  meddyliau 
ygionus,  a  thwyllwyr  cyfrwys  dàn  rith  o 
efydd,  a  fyddant  yn  mhell  iawn  o  ymos 
ng  i  ddyoddef  erlid  er  mwyn  crefydd,  nis 
aeth  ganddynt  beth  a  wnelont  i  ochel 
uy,  neu  i  ddwyn  erlid  ar  eraill,  na  chwymp- 
t  i  mewn  â'u  mesurau  hwy  ;  hwy  a  ànt 
agddynt  waeth-waeth  o  hyd,  mewn  creu 

I  odeb  a  drygioni,  a  phob  peth  sydd  yn 
jjjchadurus  naewn  egwyddor  ac  ymarferiad, 
|;an  ymgais  hyd  a  allont  i  dỳnu..  eraill  i 

'ybrau  cyfeiliornus  a  phechadurus;  " vy  eu  hunain  wedi  crwydro  oddi  wrth  y 
virionedd,  ac  yn  dwyllwyr  mwyaf  eu  hen 
diau  eu  hunain,  megys  yr  ymddengys  yn  y 

'odd  amlycaf,  yn  y  dydd  y  datguddio  Duw 
lirgeloedd  dynion.  Y  twyllwyr  a  gry- 
-yyîlodd  yr  apostol  yn  adn.  9,  dynoethid  eu 
^nfydrwydd  hwy  yn  fuan,  ac  attelid  hwy; 
id  cyfodai  eraill  cyffelyb  iddynt  ar  eu  hol, 
oe3  i  oes,  a  ddygent  yn  mlaen  eu  hudol- 
eth  gyda  mwy  o  gyfrwysdra  dieflig  ac  an- 

'iredd  ;  wedi  eu  twyllo  eu  hunain  gan  sat- 
o,  ac  ar  waith  ganddo  ef  yn  twyllo  eraill. 
i  nid  y  pabyddion  y w  y  tebycaf  o  bawb, 

edi  dyddiau  yr  apostol,  i'r  twyllwyr  hyn  a 
rybwyllir  ganddo  ef  1 

14  '*  Eithr  aros  di  yn  y  pethau  a 
dysgaist,  ttfac  a  ymddiriedwyd  i  ti 
m  danynt,  x  %  gan  wybod  gan  bwy  y lysgaist; 

t  pen.  1.  13.  a2.  2.— Gwel  ar  1  Tim.4.  16.  «  Act. 
f.  31.  Rhuf.  14.  5.  Ccl.  2.  2.  1  Thes.  1.  5.  Heb.  6.  11. 
10.  22.        *  adn.  15.  1  Thes.  2.  13. 

*  Mewn  cyferbyniad  i'r  twyllwyr  annwad- 
l  a  gwrthgiliedig  uchod,  mae  yr  apostol  yn 
i.nuog  Timothëus  i  aros  a  glynu  yn  ddTysgog 
rn  mhroffes  a  gweinidogaeth  yr  athrawiaeth 
li  ddysgasai  efe  ac  a  gredasai  yn  sicr;  fac 
r  hon  a  ymddiriedasid  iddo  ef  gan  Dduw, 

'w  phregethu  i  eraill ;  ̂gan  wybod  ac  ys- 

athrawiaeth  hòno,  yn  nghyd  a'i  holl  addysg fel  cristion  a  gweinidog. 

15  *  Ac  i  ti  ÿ  er  yn  fachgen  wybod 
yr  z  ysgrythyr  lân,  a  ]  yr  hon  sydd  abl 
i'th  wneuthur  di  yn  ddoeth  i  iachawd- 
wriaeth,  J  trwy  y  ífydd  sydd  yng 
Nghrist  Iesu. 

ypep.1.6.  lSam.2.  1S.  2  Croo.  34.  3.  Salm  71.  17. 
Diar.  8.  17.  a  22.  6.  Pieg.  12.  1.  Luc  1.  15.  a2.  40.  *  Dan. 
10.  21.  Mat.  22.  29.  Luc  24.  27,  32,  45.  Act.  17.  2.  Rhuf.  1. 
2.  a  16.  26.  1  Cor.  15.  3,  4.  2  Peir  1.  20,  21.  a  3.  16.  a  Salta 
19.  7.  Ioan  5.  39,  40.  Act.  10.  43.  a  13.  29,  38,  39.  1  Pedr  1. 
10-12.  1  loan  5.  11,  12.  Dat.  19.  10. 

*  Yr  oedd  Timotheus  er  yn  facbgen,  er  yn 
bîentyn,  (brephous)  trwy  addysg  ei  fam 
Eunice,  ac  efallai  ei  nain  Lois,  yn  gwybx>d 
yr  ysgrythyr  lân  o  ran  y  Üythyren  o  hóni ; 
yr  hyn  a  ddengys  i  ni  y  geìiir  dysgu  llawer 
o  bethau  buddiol  yr  ysgrythyrau  i  blant  ieu- 
ainc  iawn,  bod  yn  ddyledswydd  ar  rîeni 
wneyd  hyny,  ac  y  gellir  dysgwyl  bendith 
Duw  ar  y  cyfryw  addysg  boreuol.  t  Ys- 
grythyrau  yr  Hen  Destament  a  feddylir  yma 

wrth  yr  "  ysgrythyr  lân,"  nid  oedd  dim  o 
ysgrythyrau  y  Testament  Newydd  wedi  eu 
hysgrifenu  pan  oedd  Timotheus  yn  blentyn  ; 
ac  eto  dywedir  fod  y  rhai  hyny  yn  abl  dàn 
fendith  Duw  i'w  wneyd  ef  yn  ddoeth  i  iach- 
awdwriaeth,  pa  faint  mwy  yr  holl  ysgrythyr, 
fel  y  mae  genyru  ni  yn  awr.  %  Yr  oedd  ys- 
grythyrau  yr  ÌHen  Destament  yn  dywedyd 
yn  eglur  am  Grist,  a  tbrefn  iachawdwriaeth 
trwy  Grist  ;  ac  yn  foddion  yn  llaw  yr  Ys- 
bryd  Glân  i  weithredu  ffydd  yn  yr  enaid  yn 
Nghrist,  er  iachawdwriaeth  dragywyddo!. 
Trwy  ffydd  yn  Nghrist,  yn  oi  tystiolaeth  yr 
ysgrythyrau  am  dano,  ac  nid  trwy  weithred- 
oedd  dynol,  y  mae  bod  yn  gadwedig  yn 

rnhob  oes :  hyny  y w  bod  yn  ddoeth  i  iach- awdwriaeth» 

16  b  *  Yr  holl  ysgrythyr  sydd  wedi 
eirhoddi  gan  yspiydoliaeth  Duw,  cfac 
sydd  fuddiol  i  dathrawiaethu,  e\  i  ar- 
gyhoeddi,  ||  i  geryddu,  ̂ §  i  hyfforddi 
mewn  cyfiawnder : 

b  2Sam.  23.  2.  Mat.  21.  42.  a  22.  31,  32,  43.  a  26.  54,  56. 
Marc  12.  24,  36.  loan  10.  35.  Act.  1.  16.  a  28.  25.  Rhuf.  3.2. 
a  15.  4.  Gal.  3.  8.  Heb.  3.  7.  a  4.  12.  2  Pedr  1.  19-21. 
o  Salm  19.  7—11.  a  119.  97—104,  130.  Jer.  23.  22,  32.  Mica 
2.  7.  Act.  20.  27.    1  Cor.  12.  7.    Eph.  4.  11-16.  d  Gwel 
ar  /,.  adn.  10.  e  pen.  4.  2.  Diar.  6.  23.  a  15.  10,  31.  loan 
3.20.  Eph.  5.  11— 13.— Heb.  11.  1.  f  pen.  2.  25.  Deut. 
i.  36.  Neh.  9.  20.  Salm  119.  9,  11.  Mat.  13.  52.  Act.  18.  25. 
Rhuf.  2.  20. 

*  "  Yr  holl  ysgrythyr,"  yr  Hen  Desta- 
ment  yn  gystal  â'r  Newydd,  a'r  Newydd 
yn  gystal  â'r  Hen,  a  phob  rhan  o  bob  un  o 
honynt,  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  ysbrydol- 
iaeth  Duw  ;  dynion  sanctaidd  Duw  a'i  llaf- arasant  megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr 

Ysbryd  Glân  :  tac  mae  pob  rhan  o'r  ysgryth- 
yr  yn  wirionedd  perffaith  anffaeledig,  ac  yn 
fuddiol  oll  i  ddysgu  dynion  mewn  athraw- 
iaeth  bur  ac  iachus,  am  Dduw,  am  danynt 

eu  hunain,  am  y  byd  a'r  cyflwr  tragywydd- 
ol,  am  ffordd  cymmeradwyaeth  a  sancteidd- 
rwydd,  a  phethau  eraill  lawer,  o'r  pwys,  y 
gwertb,  a'r  canlyniad  mwyaf.  %  Mae  yn 
fuddiol  hefyd  i  argyhoeddi  dynion  o'u  cyfeil- 
iornadau  a'u  pechodau,  fel  y  teimlont  eu 
heuogrwydd  a'u  perygl,  ac  y  delont  i  werth- 

yried  hefyd  mai  ganddo   ef,  yr  apostol,  fel  fawrogi  a  derbyn   y  waredigaeth  a'r  feddyg- 
kweinidog  Iesu  Grist,  y  derbyniasai  efe  yr  iniaeth  a  gynnygir  iddynt :  \\  ma.ent  yn  fudd 
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iol  i  geryddu  am  bethau  beius,  ac  fel  hyny  i 
ddiwygio  dynion  mewn  barn,  mewn  ysbryd, 
ac  mewn  ymddygiadau  :  §  ac  yn  olaf,  maent 
yn  fuddiol  i  hyfforddi  dynion  mewn  cyfiawn- 
der;  pa  fodd  i  gael  cyfiawnder  ger  bron 
Duw  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  yr  angenrheid- 
rwydd  o  gyfiawnder  a  sancteiddrwydd 
egwyddorol  yn  y  galon,  a  phob  cyfìawnder 
ymarferol  mewn  gweithredoedd  a  buchedd. 

17  Fel  y  «byddo  dyn  Duw  yn 
berfìaith,  h  wedi  ei  beriTeithio  i  bob 
gweithred  dda. 

g  Gwel  ar  1  Tira.  6.  11.  h  pen.  2.  21.  Neh.  2.  18.  Act. 
9.  36.  2  Cor.  9.  8.  Eph.  2.  10.  Tit.  2.  14.  a  3.  1.  Heb.  10.  24. 

*  Fel  hyn  mae  yr  holl  ysgrythyr,  a'ichym- 
meryd  oll  yn  nghyd,  yn  ddigonol  ac  yn  add- 
as,  nid  yn  unigì  wneyd  y  cristion  yn  ddoeth 
i  iachawdwriaeth,  ac  i  gyfarwyddo  ei  holl 
ymddygiad  ef ;  ond  hefyd  i  wneuthur  dyn 
Duw,  gweinidog  ffyddlawn  Iesu  Grist,  yn 
berffaith  :  fi'w  gyfiawn  ddiwallu  ef  â  gwy- 
bodaeth  a  doethiueb,  ac  â  phob  peth  arall, 

angenrheidiol  i'w  berffeithio  ef  i  bob  gweith- 
red  dda,  yn  ei  ymarweddiad  personol,  ac  yn 
ei  wasanaeth  cyhoeddus.  Os  yw  yr  holl  ys- 
grythyr,  a  dim  ond  yr  ysgrythyr,  yn  ddigon- 
ol  i'r  pethau  uchod  oll ;  nid  oes  eisiau  dych- 
ymmygion  na  thraddodiadau  dynion,  yn 
chwanegol  at  yr  ysgrythyr,  ac  yn  aml  yn 

groes  i'r  ysgrythyr,  er  cyfarwyddyd  i  ni 
mewn  pethau  crefyddol :  ymaith,  gan  byny, 
a  holl  ddefodau  drwg  eglwys  Rnfain  a 
phawb  eraill ;  ac  ymofynwn  ni  yn  wastadol, 

"  Pa  beth  a  ddywed  yr  ysgrythyr." 
PEN.  IV. 

Y  mae  yn  ei  annog  ef  i  fod  yn  ofalus  ac  yn 
ddiwyd  i  gwblhâu  ei  swydd. 

X  R  ydwyf  fì  gan  hynny  yn  a  gor- 

chymyn  f  ger  bron  Duw,  %  a'r  Ar- 
glwydd  Iesu  Grist,  6||  yr  hwn  a  farna 
y  byw  a'rmeirw  r§  yn  ei  ymddangos- 
iad  a'i  ddeyrnas; 

a  pen.  2.  14.-Gwel  ar  1  Tim.  5.  21.  a  6.  13.  *  Salm 
50  6  a  96  13.  a  93.  9.  Mat.  16.  27.  a  25.  31,  &c.  loan  5, 
22—27.  Act.  10.  42.  a  17.  31.  Rhuf.  2.  16.  a  14.  9—11. 
1  Cor  4  4,  5.  2  Cor.  5.  9,  10.  2  Tbes.  1.  7—20.  1  Pedr  4.  5. 
Dat   20    H  — 15.  cadn.8.     Col.  3.  4.     1  Thes.  4.  15,  16 
1  Tim.  6.   14.  Tit.  2.  13.  Heb.  9.  27,  23    1  Pedr  l.  7.  a  5.  4. 
1  Ioan  2.  28.      Dat.    1.  7.  d  Luc   19.    12,   15.     a  23.  42. 
2  Pedr  1.  11,  17. 

*  Wrth  fod  yr  apostol  yn  rhoddi  y  gorch- 
ymynion  tra  difrifol  hyn  mòr  fynych,  i 
weinidog  mòr  ffyddlawn  a  gwresog  ag  oedd 
Timotheus  ;  mae  yn  dangos  yn  amlwg  iawn 
ì  ni,  pa  mòr  anhawdd  yw  cyfiawni  gwaith 
pwysfawr  y  weinidogaeth  yn  iawn,  hyd 
ddiwedd  ein  hoes,  yn  enwedig  mewn  amser- 
oedd  enbyd.  t "  Ger  bron  Duw,"  yr  hwn 
oedd  yn  sylwi  arno,  ac  a'i  galwai  ef  i  gyfrif 
am  ei  holl  weinidogaeth  :  yr  oedd  Paul  yn 
gorchymyn  ger  bron  Duw,  a  Thimotheus  yn 
derbyn  y  gorchymyn  megys  ger  bron  Duw: 
%  "  a'r  Arglwydd  lesu  Grist,"  yr  hwn  sydd 
hollwybodol,  ac  yn  chwilio  yr  arenau  a'r 
calonau  yn  gystal  â  Duw  Dad  ;  (Dat.  2,  23,) 
||  ac  hefyd  yr  hwn  a  ordeiniwyd  gan  y  Tad  i 
farnu  byw  a  meirw,  duwiolion  ac  annuwiol- 
ion,  gweinidogion  a  christionogion  ;  §  yn  ei 
ymddangosiad  diweddaf  ef,  yn  nydd  mawr 
y  farn,  i  orphen  gweinyddiad  ei  deyrnas 

gyfryngol,   i'w   rhoddi    i  fynu  i   Ddnw   a'r 
"       1062 

Tad,  (1  Cor.  15.  24,)  ac  i  gasglu  ei  holl  sain 
i'w  deyrnas  nefol. 

2  e  *  Pregetha  y  gair :  f\  bydd  dae 
s  l  mewn  amser,  allan  o  amser;  h  ||  ar 
gyhoedda,  cerydda,  annog  gyd  â  *  phol 
hir-ymaros  ac  athrawiaeth. 

«  Salra  40  9.  Es.  61.1-3.  Jona  3.  2.  Luc  4.  18,  l! 
a  9.  6.  Rhuf.  10.  15.-Gwel  ar  Col.  1.25,  23.  /  L«c ', 
4.  a  23.  23.  Act.  12.  5.  Rhuf.  12.  12.  1  Tira.  4.  15.  |t 
g  Ioan  4.  6-10,  32—34.  Act.  16.  31—32.  a  20.  7,  18-2 
a  28.  1«,  30,  31.  Ä  Col.  1.  28,  29.  I  Thes.  2.  11,  12.  a 
14.  1  Tim.  5.  20.  Tit.  I.  13.  a  2.  15.  Heb.  13.  22.  Dat,  3. 
i  Gwei  ar  pen.  2.  24,  45.  a  3.  10. 

*  Gorchymynai  yr  apostol  iddo  yn  y  mod 
difrifol  uchod,  i  "  bregethu  y  gair ;"  sefy 
holl  ysgrythyr  sydd  wedi  ei  rhoddi  gan  y 
brydoliaeth  Duw,  (pen.  3.  16.)  yr  Hen  Dei 

tament  â'r  Newydd,  ei  gyhoeddi  ef  yn  uche 
yn  ddifrifol  yn  awdurdodol,  ac  yn  hyf,  f( 
un  o  genadon  (heralds)  anfonedig  Crist: 

gair  oedd  ef  i'w  bregethu,  ac  nid  ei  ddycl 
ymmygion  ei  hun  ;  ewyllys  datguddiedi 
Duw,  ac  nid  ei  dybiau  mympwyawl  ei  hiu 
an.  fY  taerineb  mwyaf  difrifol  a  wedd; 
wrth  bregethu  gair  Duw,  nid  cysgadrwydd 
ffurfioldeb  marwaidd,  nid  chwilio  am  eiria 

di'eithr  i  ddangos  dysg  a  doethineb  cnawdo 
ac  nid  arfer  digrifwcn  gwael  ac  isel,  i  be 

i'r  bobl  chwerthin.  Moddion  achub  pechac 
uriaid  euog  a  cholledig  yw  pregethu  y  gair 
am  hyny  dylai  y  pregethwr  fod  yn  daer,ga 

geisio  eu  cipio  hwy,  fel  pentwynion  o'r  tâi 
|  Dylai  y  pregethwr  hefyd  fod  yn  ddiflic 
yn  ei  waith,  raewn  amsér,  ac  allan  o  amsei 
ar  y  sabbathau  ac  amserau  gosodedig,  i 
hefyd  ar  amserau  achlysurol  eraill ;  pan  fydc 
y  cyfleusdra  yn  fanteisiol  a  diberygl,  a  phr> 
na  byddo  felly  ;  i  gynnulleidfâoedd  maw 
ion  ac  anrhydeddus,  ac  hefyd  i  ychydig, 
rai  tlodion  a  dirmygus.  Amser  pregetha  y 
pob  amser  y  byddo  cyfle,  a  galwad  i  hyrrj 
doethineb  y  cnawd  yn  unig  sydd  yn  dywe 

yd  ei  bod  hi  "  allan  o  amser"  ar  unrhy 
amser.  Corph  egwan  oedd  gan  Timotheo 

(1  Tim.  5.  23,)  ac  eto  nid  oedd  hyny  i'w  e 
gusodi  ef  rhag  llafurio  yn  daer  ac  yn  ddyfí 
mewn  amser,  ac  allan  o  amser.  Wrth  y 
tyried  unfynychedd  pregethu  rhai,  a  dt 
pregethu  rhai  eraill ;  gallwn  dybied  na  I 
yr  adnodau  hyn  nemawr  ar  eu  meddyliaue 
ioed  :  a  pha  fodd  y  bydd  arnynt  yn  nydd 
cyfrif,  hwy  eu  hunain  a  ddylent  ystyried  j 
benaf.  ||Wrth  bregethu  y  gair,  yr  oe( 

Timotheus  i  argyhoeddi  dynion  o'u  cyfe 
iornadau,  eu  beiau,  a'u  hesgeulusdra ;  i  gt 
yddu  yn  llym  y  rhai  oedd  yn  euog  o  becho 
au  amlwg  a  gwarthus  ;  ac  i  aunog  paw 

gyda  phob  hir-ymaros  ac  athrawiaeth, 
dderbyn  y  gwirionedd,  ac  i  gyd-ymagwedi 
â'r  gwirionedd  mewn  barn,  mewn  ysbry 
ac  mewn  ymarweddiad. 

3  *  Canys  Adaw  yr  amser  pryd  i 
'ddioddefont  athrawiaeth  iachu: 

f  meithr  yn  ol  ei  chwantau  eu  huna 

y  pentyrrant  iddynt  eu  hunain  at 
rawon,  n  J  gan  fod  eu  clustiau  yn  me 
wino ; 

*  Gwel  ar  pen.  3.  1-6 

l\  I 

,  1  Tim.  4.  : 

Ì6.  9,  10.  a  24.  20—22.  a  25.  15,  16.  Es. 
12.  a  30.  9-11.  Jer.  6.  16,  17.  a  18.  18.  Am.  7.  10-13.  1 
20.  19.  loan  8.  45.  Gal.  4.  16.  m  1  Bren.  18.  22.  2  Ci 
18.  4,  5.  Jer.  5.  31  .  a  23.  16,  17.  a  27.  9.  a  29.  8.  Mic 
Luc  6.  26.    Ioan  3.  19—21.   2  Pedr  2.    1—3.  «  Eiec 
32.  Act.  17.  21.   1  Cor.  2.  1,4.   
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Yr  oedd  yn  dra  angemheidiol  i  Timo- 
eus  fod  yn  daer,  ae  yn  ddiflino  gyda'i 
hwyl  uchod  y  pryd  hwnw  ;  oblegid  yr 
dd  yr  apostol  yn  rhag-weled  fod  yr  amser 

n  dyfod  yn  fuan  iawn,  pryd  na  ddyoddefai 
roffeswyr  cnawdol  athrawiaeth  iachus :  ni 
ddefent  eu  hargyhoeddi,  eu  ceryddu,  eu 

annog,  nâ'u  hathrawiaethu,  (adn.  2,)  am 
ethau  ymarferol  crefydd.  Mae  yr  amser 
wnw  wedi  dyfod,  ac  yn  bod  yn  bresennol 
yr  eglwys  ;  mae  dynion  beilchion,  Hygr- 

lig,  ac  afrëolus  yn  yr  eglwysi,  nas  gaüant 
dyoddef  argyhoeddiad,  cerydd,  nac  annog- 
th  ;  ac  rnae  yn  gas  ganddynt  y  neb  a  ger- 

ddo  yn  y  porth,  pe  gallent  hwy  a  osodent 
iglau  iddo,  ac  a  gauent  ei  enau,  fo  her- 
irydd  grym  eu  chwantau  llygredig  eu  hun- 
in,  mae  y  bobl  hyn  yn  ymgynddeiriogi  yn 
rbyn  athrawiaeth  iachus  finiog,  yn  ei  chas- 
u,  ac  yn  casâu  ei  phregethwyr;  ac  o  gan- 
yniad  hwy  a  bentyrant  fwy  na  mwy  o 
thrawon  iddynt  eu  hunain,  athrawiaeth  wj  r- 
am,  esmwyth,  a  gwenieithgar  pa  rai,  a  âd 

idynt  hwy  fyw  yn  dawel  ac  yn  ddi'arswyd 

Í—  n  eu  pechodau.  %  Ac  wedi  y  cwbl,  n
i 

yddant  yn  hir  yn  foddlawn  ar  yr  un  rhai; 
haid  iddynt  bentyru  amrywiaeth  parâus  o 
onynt,  i  borthi  blys  newyddiant,  ac  ysfa  eu 

lustiau  merwinawl,  ac  i'w  cryfâu  a'u  difyru 

~|wy  yn  eu  hudoliaeth  ac  yn  cu  harchwaeth pgredig. 

4  °  *  Ac  oddi  wrth  y  gwirionedd  y 
Toant  ymaith  eu  clustiau,  p\  ac  at 
mwedlau  y  troant. 

o  pen.  1.  15."  Diar.  1.  32.  Zee.  7.  11.  Act.  7.  57.  Heb. 2.  25.        p  1  Tim.  1.  4.  a  4.  7.  Tit.  1.  14.  2  Pedr  1.  16. 

*  Trwy  hoffder  mewn  newyddiant  (novel- 
íy)  ac  amrywiaeth,  yr  hyn  a  foddlona  eu 

llustiau  merwinaidd  a'u  calonau  halogedig 
jiwynt,  hwy  a  drôant  ymaith  eu  clustiau  oddi 
|vrth  y  gwirionedd  pur  a  syml,  o  dra  diflas- 
ler  a  dirniyg  arno  ;  t  ac  a  drôant  yn  awydd- 
jis  iawn  at  bob  math  o  chwedlau  a  thra- 
Idodiadau  gweigion,  ofer,  a  disylwedd ;  y 
hai  a  ddifyrant  eu  meddwl  gwagsaw  hwynt, 

'ic  a'u  gadawant  i  fyw  yn  esmwyth  yn 
;u  pechodau.  Y  cyfryw  athrawon,  a'r  cyf- 
yw  chwedlau,  oeddynt  hwy  yn  garu,  ac 

r  oedd  digonedd  o'r  cyfryw,  ysywaeth, 
ddynt  i'w  cael,  a'u  "  pentyru  iddynt  eu 
iunain." 

:  5  *  Eithr  ?gwylia  di  ym  mhob  peth, 

'+díoddef  adfyd,  +  gwna  waith  *efèng- 
ylwr,  ||  cyflawna  dy  weinidogaeth. 

q  Es.  56.  9,  10.  a  62.  6.  Jer.  6.  17.  Ez«c.  3.  17.  a  33. 
!,  7.  Mare  13.  34,  37.  Luc  12.  37.  Aot.  20.  30,  31.  1  Thes. 
i.  6.  Heb.  13.  17.  Dat.  3.  2.  r  Gwel  ar  pen.  1.  8.  a  2. 
I,  10.  a  3.  10—12.        «  Act.  21.  8.  Eph.  4.  11. 

*  I'r  dyben  o  wrthsefyll  y  lefain  llygredig 
ìchod  yn  yr  eglwysi,  yr  hwn  oedd  y  pryd 
iwnw  yn  dechreu  gweithio  ;  cynghorai  yr 
ìpostol  i  Timotheus  wylied  yn  mhob  peth, 
rn  erbyn  y  cyfeiliornwyr  a'r  cyfeiliornadau 
ìyn  a'u  cyffelyb,  trwy  y  rhai  y  ceisiai  Satan 
ì'i  weision,  mewn  amryw  ffyrdd,  hudo  me- 
idyliau  dynionoddiwrth  symledd  a  gwirion- 
;dd  yr  efengyl.  Dylai  wylied  am  bob  cyfle 

i'w  gwrthwynebu  hwynt  ac  amddiffyn  y 
îwirionedd ;  gwylied  rhag  pob  profedigaeth 

i'w  ysbryd  a'i  ymddygiad  ei  hun  wrth  eu 
gwrthẃynebu  hwynt;  a  gwylied  dros  eneid- 
iau  y  rhai  oedd  dàn  ei  ofal  ef.    t  Rhaid  iddo 
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ddyoddef  yn  amyneddgar  a  Biriol,  bob  adfyd 
a  ddeuai  arno  o  herwydd  ei  zêl  a'i  ffyddlon- 
deb,  oddi  wrth  gau-athrawon,  gau-frodyr,  a 
gelynion  proffesedig.  |  Rhaid  iddo  ddiil  ati 
yn  wrol,  trwy  anghlod  a  chlod,  trwy  barch 
ac  anmharch,  i  wneyd  gwaith  efengylwr,  yn 
y  gwahanol  fànan  lle  caffai  fynediad  iddynt : 
||  ac  fel  hyny  cyflawni  ei  weinidogaeth  yn 
ei  holl  ranau,  yn  ofalus,  yn  ddiwyd,  ac  yn 
ffyddlawn,  hyd  ddiwedd  ei  oes.  Gwna  gyf- 
lawn  brawf  o  dy  weinidogaeth,  yn  ol  y 

Saesoneg,  trẃy  ei  chyflawni  yn  ddì'esgeulus 
yn  ei  holl  ranau,  er  boddlonrwydd  Uuw  a'i bobl. 

6  '*  Canys  myfi  yr  awrhon  a  aberth- 
ir,  u  f  ac  amser  fy  ymddattodiad  i  a nesâodd. 

t  Phil.  2.  17.  u  Gen.  48.  21.  a  50.  24.  Nam.  27.  12— 
17.  Deut.  31.  14.  Josh.  23.  14.  2  Pedr  1.  14,  15. 

*  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  i  Timotheus 
ymddwyn  gyda  mawr  wyliadwriaeth  a  gwr- 
oldeb,  am  fod  yr  apostol  yn  rhagweled  ei 
fod  ef  ei  hun  i  ddyoddef  merthyrdod  yn  fu- 
an  ;  ac  yr  oedd  efe  y  pryd  hwnw,  megys, 
yn  tywallt  ei  waed  fel  diod-offrwm  er  an- 
rhydedd  i'r  Arglwydd.  Gwel  ar  Phil.  2.  17. 
Spendomai :  mae  y  gair  meddant  yn  ar- 

wyddo  aberthu  fel  d'iod  offrwm  ar  yr  aberth- 
au  gynt.  A  aberthir,  nid  yn  iawn  am  bech- 
od,  ond  er  anrhydedd  i  Dduw,  ac  er  cadarn- 
ad  yr  efengyl  a  bregethasai.  t  Gwyddai  yr 
apostol  y  pryd  hwn  fod  amser  ei  ymddat- 
todiad  ef  yn  agos  iawn,  ei  fod  i  ymadael  à'r 
byd  hwn,  fel  y  bydd  ymdeithydd  yn  dattod 
ei  babell,  pan  fyddo  yn  ymsymmud  i  le  arall. 

Dattod  y  corph  a'r  enaid  oddi  wrth  eu  gil- 
ydd  yw  marw,  pa  fath  bynag  o  farwolaeth  y 
byddom  farw  o  hóni :  a  rhyfedd  y  dattod 
fydd  ar  ein  pebyll  pridd  yn  y  bedd  wedi  yr 
elont  yno.  Gwyddai  yr  apostol  fod  amserei 

aberthiad  a'i  ddattodiad  ef  yn  agos,  un  ai 
trwy  ddatguddiad  gan  Dduw,  neu  wrth  wel- 
ed  llid  a  gelyniaeth  Nero,  a'i  ymddygiad creulawn  ef  tuag  ato. 

7  *  Mi  a  *ymdreehais  ymdrech 
dégjî'  fmi  a  orphenais  fy  ngyrfa, z  \  mi 
a  gedwais  y  fFydd, 

,  Ioan    4.  34.    Act.  13.  25. 
a  20.  24.    1  Cor.  9.  24— 27.     Phil.  3.  13,  14.    Heb.12.  1,2 

pen.  3.  14.  Luc  8.  15.  a  11.  28.  Ioin  17.  6.  1  Tim.  6.  20. 
Dat.  3.  8,  10. 

*  Gwel  ar  1  Tim.  6.  12  :  ymladd  brwydr 
deg,  neu  dda,  yw  y  Saesoneg  yma  fel  yno  ; 
ond  ymdrechu  ymdrech  deg  yw  y  Gröeg  yn 
mhob  un  o'r  ddau  le.  Ymdrechwr,  neu 
ymladdwr  caled  ac  egn'iol  a  fuasai  yr  apostol, 
trwy  holí  yspaid  ei  weinidogaeth,  yn  erbyn 
pechod,  byd,  a  satan  :  wrth  orchymyn,  ac  yn 
nerth  Crist,  efe  a  ymdrechodd  trwy  Iafur, 
peryglon,  a  dyoddefiadau,  i  ddadymchwel 
teyrnas  satan,  i  ryddâu  ei  gaethion  ef,  ac  i 
helaethu  a  derchafu  teyrnas  ac  achos  ei  Ar- 

glwydd  mawr,  a'i  Waredwr  grasol:  ac  efe 
a  ymdrechodd  fel  hyn  yn  deg ;  âg  arfau 
milwriaeth  o  drefniad  Duw  ;  trwy  bregethu 

ffyddlawn,  bywyd  sanctaidd,  gwedd'iau  taer- ion,  a  dyoddef  amyneddus.  t  Un  yn  rhedeg 
gyrfa  ydoedd  hefyd  ;  efe  a  gychwynasai  i 

redeg  yr  yrfa  gristionogol  yn  ei  alwad  a'i 
dröedigaeth,  rhoddodd  heibio  bob  pwys, 
cyrchodd  at  y  nod  trwy  bob  rhwystrau,  ac 
yn  awr  yr  oedd  ar  orphen  ei  yrfa,  a  chym- 
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meryd  gafael  ar  y  bywyd  tragywyddol. 
X  Yr  oedd  efe  hefyd  wedi  cadw  y  ífydd  ;  sef 
athrawiaeth  y  ffydd,  mewn  barn,  mewn 
proffes,  ac  yn  ei  weinidogacth  bwysfawr: 
bu  fyw  ei  hun  trwy  ffydd  ar  yr  athrawiaeth, 
a  phregethodd  hi  yn  ffyddlawn  i  erailì,  gan 

ei  hamddiffyn  ac  ymdrech  o'i  phlaid,  yn  er- 
byn  pob  cyfeiliornwyr  a  chyfeiliornadau. 

8*0  hyn  allan  a  rhoddwyd  b  cor- 
on  cyfiawnder  i'w  chadw  i  mi,  fyr 
hon  a  rydd  yr  Arglwydd,  cy  Barnwr 
cyfiawn,  i  mi  yn  y  d  dydd  hwnn w :  %  ac 
nid  yn  unig  i  mi,  ond  hefyd  i  bawb  a 
e  garant  ei  ymddangosiad  ef. 

a  Salro  31.  19.  M*l.  6.  19,  20.  Col.  1 .  5.  1  Tim.  6.  19. 
b  peu.  2.  5.  Diar.  4.  9.  1  Cor.  9.  25.  lago  1.  12.  I  Pedr  5. 
4.  Dat.  2.  10.  a  4.  4,  10.  c  Gwe!  ar  b.  ado.  1.  Gen.  18. 
25.  Salm  7.  11.  Rhuf.  2.  5.  2  Thes.  1.5,6.  Dat.  19.  11. 
d  pea.  1.  12,  18.  Mal.  3.  17.  Mat.  7.  22.  a  24.  36.  Luc  10. 
12.  1  Thes.  5.  4.  e  Rhuf.  8.  23.  2  Cor.  5.  2.  1  Thes.  1. 
10.  Tit.  2.  13,  Heh.  9.  28.  Dat.  1.7.*  22.  20. 

*  O  herwydd  y  pethau  uchod,  dysgwyliai 

yr  apostol  yn  sicr  a  di'ammheuol  o  hyn  allan, 
fod  coron  cyfiawnder  wedi  ei  rhoddi  i'w 
chadw  iddo  ef ;  y  gogoniant  a'r  anllygredig- 
aeth,  y  bywyd  a'r  dedwyddwch  tragywyddol 
hyny,  a  barotôwyd  i'r  holl  wir  gredinwyryn 
Nghrist,  yn  olmesur  eu  gras,eu  gwasanaeth, 

a'u  dyoddefiadau  yn  ei  achos  ef.  Coron^ 
gyda  chyfeiriad  at  goronau  o  ddail  a  blodau, 

a  roddid  i'r  ennillwyr  yn  y  campau  gynt : 
coron  cyfiawnder,  am  ei  bod  yn  dyfod  i  ran 
y  credadyn  trwy  iawn  a  chyfiawnder  Crist, 

ac  fel  gwobrwy  grasol  y  Barnwr  cyfiawn  i'r 
rhai  a'i  carant  ac  a'i  gwasanaethant  ef. 
Gwyddai  yr  apostol  fod  y  goron  hon  wedi  ei 
rhoddi  yn  nghadw  iddo  ef,  ac  nid  oedd  gan- 
ddo  mwyach  nemawr  ond  marw  i  fyned 

trwyddo,  i'w  derbyn  a'i  mwynâu  hi  byth. 
+  Dysgwyliai  y  goron  hon  o  law  yr  Arglwydd 
Iesu  Grist,  y  Barnwr  cyfiawn,  yn  y  fàn  ar 

ei  "ymddattodiad,"  (adn.  6,)  ac  yn  gyhoedd- 
us  yn  nydd  mawr  y  farn  gyffredinol,  "  y 
dydd  hwnw,"  at  yr  hwn  mae  efe  yn  galw 
sylw  dynion  yn  aml  iawn.  JAc  nid  iddo  ef 
yn  unig  yr  oedd  y  goron  bon  o  gyfiawnder 
wedi  ei  rhoddi  i  gadw ;  ac  nid  i  weinidog 
ion  enwog  a  merthyron  yu  unig  y  darpar 

wyd  hi ;  eithr  helyd  i'r  holl  gredinwyr 
ffyddlawn  yn  mhob  oes  a  lle,  pawb  a  garant, 
a  hiraethant,  a  ddysgwyliant,  ac  a  obeithiant 
am  ymddaugosiad  yr  Arglwydd  Iesu,  eu 
Gẅaredwr  a'u  Baruwr  mawr :  y  rhai  a 
ddyoddefant  drosto,  ac  a  hiraethant  am 
dano. 

9  *  Bydd  /ddyfal  i  ddyfod  attafyn 
ebrwydd : 

/  adn.  21.  pen.  1.  4. 

*Ar  yr  un  pryd,  pa  un  bynag  ai  yn  hwyr 
ai  yn  fuan  y  deuai  ci  ymddattodiad  ef,  dy- 
munai  yn  fawr  i  Timotheus  wneyd  pob  brys 
a  allai  i  ddyfod  ato  ef  yn  ebrwydd  ;  am  ei 
fod  y  pryd  hwn  wedi  ei  adael  bron  yn  unig 
yn  ei  garchar,  heb  braidd  neb  gydag  ef  i'w 
îldyddanu,  nac  i  wneyd  unrhyw  wasanaeth 
angenrheidiol  drosto.  Wrth  Phil.2.  19,  mae 
yn  ymddangos  i  Timotheus  fyncd  ato  ef  yn 
ol  ei  ddeisyfiad. 

10  *  Canys  ̂ Demas  a'm  Ägad- 
awodd,  *  gan  garu  y  byd  presennol, 
ac  a  aeth    ymaith  i    k  Thessalonica ; 

îööi 
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f  Crescens  i '  Galatia,  m  J  Titus  i  Dal- 1 
matia. 

g  Col.  4.  14.    Phile.  24.        h  adn.  16.  pon.  1.  15.    Mat. I 
56.  Act.  13.  13.    a  15.  3S.    2  Pedr  2.  15.        t  Luc  9.  61.1 

62.  a  14   26,  27,  33,  a  16.  13.  a  17.  32.  Phil.  2.  21.  1  Tio_ 
10.    1  Ioan   2.   15,    16.    a  5.   4,  5.  k  Act.    17.   1,    11,    13. 
/  Act.  16.  6     a  18.  23.    Gal.  I.  2.        m2  Cor.  2.  13.    a  7.  6. 
a  S.  6,  16.  Gal.  2.  1—3.  Tit.  1.  4. 

*  Bu  gan  yr  apostol  feddyliau  da  mae  yn 
debyg  am  Demas  cyn  hyn ;  (Col.  4.  14; 
Philem.  24,)  ond  yn  awr  yr  oedd  y  dyn  Ilwfi 
a  bydol  hwnw  wedi  ei  siomi  ef,  trwy  ei 
adael  yn  ei  sefyllfa  beryglus,  gan  ofn  sefyl! 
gydag  ef,  efallai,  a  chan  garu  y  byd  presenol 
Nid  oedd  efe  yn  ddigon  gwrol  i  auturio  e: 

fywyd  gyda'r  apostol  yn  wyneb  erlid  ;  yi 
oedd  yn  caru  y  byd  yn  ormod  i  roddi  polj 
peth  i  fynu  er  mwyn  Crist;  ac  am  hyny  eff{ 
a  aeth  ymaith  i  Thessalonica  i  ganlyn  rhyv 
alwedigaeth  ncu  fasnach  fydol  oedd  yn  ym 
gynnyg  iddo  yn  y  lle  hwnw.  Pa  un  a  oedc 
efe  yn  ddyn  duwiol  yn  ei  amser  goreu,  ni. 

gwyddom :  a  pha  un  a  adferwyd  ef  o' 
gwrthgiliad  hwn,  nis  gwyddom  chwaith  :  j 
cwbl  a  ddywed  yr  apostol  yw,  iddo  ei  adae 
ef,  gan  garu  y  byd  presenol,  &c.  f  Ni 
gwyddom  pwy  oedd  y  Crèscens  hwn,  nicj 
oes  son  am  dano  yn  un  màn  arall :  mae  yi 
debyg  iddo  fyned  i  Galatia  i  bregethu  y 
efengyl  ar  ddeisyfiad  Paul,  ac  efallai  maj 
gydag  ef  y  danfonodd  ef  ei  epistol  at  y  Galj 
atiaid.  X  Talaeth  yn  neheubarth  hen  Illyril 
cum,  meddant,  oedd  Dalmatia,  o  du  ;l 
dwyrain  i  gyfyng-fôr  Venice  :  er  pan  bregl 
ethodd  Titus  yno  hyd  y  pryd  hwn,  dywedi 
fod  y  grefydd  gristionogol  heb  lwyr  ddarfoì 
yno  hyd  heddyw. 

11  w  *  Luc  yn  unig  sydd  gyd  â  mij 

f  Cymmer  °  Marc,  a  dwg  gyd  â  thi  j 
canys  p  buddiol  yw  efe  i  mi  i'r  weinir 
dogaeth. »  Act.  16.  10.  Col.  4.  14.  Phile.  24.  o  Aot.  12.  11 
25.  a  15.  39.  Col.  4.   10.  1  Pedr  5.   13.         p  Hos.  14.  4.  Mi  , 
19.  30.  a  20.  16.  Luc  13.  30. 

*  Nid    oedd   neb   gyda'r    apostol   y    pryl 

hwn  yn  ei  gaethiwed  a'i  belbul,  ond    Luc  f 
physygwr  anwyl,  (Coloà.  4.  14,)  cydymaiiB 
Paul  yn  llawer  iawn  o'i  deithiau  a'i  lafuR 
ac  ysgrifenydd  yr  efengyl  sydd  ar  ei  enw,   j 

llyfryr  Actau.     t  Am  y   Marc  hwn  'gwel  ;l ysgrythyrau    cyfeiriol  dan  o,  yn   nghyd  á 
sylwadau  arnynt,  yn  enwedig  ar  Col.  4.  1 
Chwennychai  yr  apostol  i    Timotheus  gyi  ] 

meryd  Marc  gydag  ef  pan  ddeuai  i  Rufaii| 

am  y    byddai  efe    yn    fuddiol   iddo  ef,  i' 
ddani'on  ar    negeseuau  o    bwys,  ac  hefyd| 
weinidogaeth  yrefengyl,  lle  bynag  y  danfofjj 
ai  yr  apostol  ef  ;  yr  hyn  oedd  fwy  yn  ngob  j ; 

Pa«l    yn  ei  garchariad   a'i   holl    helbul,   :  j 
phob  gwasanaeth  iddo  ei  hun.     Mae  galw : 

hyn  am  Marc,  yn  dangos  i'od  yr  apostol  wt 
llwyr  gymmodi  âg  ef,  ar  ol  y  tro  a  enwir  ;l 
Act.  15.  37—39;  ac  ei  fod  yntau  wedi  c< 

ei  lwyr  adferu  o'r  enciliad  a  grybwylliryn  [ 
ni  ddywedir  dim  fel  hyn  am  Demas. 

12  ?*Tyehicus  hefyd  a  r  ddanfo 
ais  i  Ephesus. 

q  Act.  20.  4.  Epb.  6.  21.  Col.  4.  7.  Tit.  3.  12.       rfi 
20.  16,  17,  25.  1  Tim.  1.  3. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  hefyd  yn  amddif 
o  Tychicus,  yr  hwn  a  ddanfonasai  efe  i  £| 
esus,  i  weinidogaethu  yno.  Tybia  rhai  w 
hyn  mai  nid  yn  Ephesus  yr  oedd  Timotht 
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pryd  bwn;  pe  amgcn  ni  buasai  raid  i'r 
jostol  ddywedyd  iddo  ddanfon  Tychicus 
110 :  eilhr  tybia  eraill  mai  hysbysu  yr  oedd, 
iíto  ddanfon  Tychicns  yno  i  gyflawni  lle 
Unotheus,  yn  ei  absenoldeb  ef  ;  ond  ei  fod 
edi  myned  ryw  ffordd  wahanol  i  ddygied- 
id  y  Ilythyr  hwn,  ac  na  chyrhaeddai 

phesus  tnòr  fuan  a'r  llythyr, 

13  *  *  Y  cochl  a  adewais  i  yn  '  Troas 
yd  â  Carpus,  pan  ddelych,  dwg  gyd 

thi,  f  a'r  llyfrau,  Jyn  enwedig  y ìemrwn. 
»lCor.  4.  II.    2  Cor.  11.27.  t  Act.  1G.  S,  11.    a  20- 
11. 

*  Os  cochl,  neu  fath  o  fantell  wisg,  a  fe- 
iylir   yma   wrth    y  gair  phailoncn,  fel  y 
bia  y  rhan  fwyaf ;  mae  yn  dangos  tlodi  yr 
josíoI  yn  fawr  iawn,  panotdd  yn  angenrheid- 
'I  iddo  ddanfon  mòr  bell  am  ddilledyn  i'vy 
ynhesu  erbyn  y  gauaf,  (adn.  21.)  ac  mae  yn 
ar  debyg  nad  oedd  yn  newydd  nac  o  werth 
awr.  Ond  tybia  eraill  mai  math  o  folgan, 
portmanteau )  neu  gist  fechan,  yn  mha  un 

eadwai    efe   ei  ychydig  lyfiau  a'i  bapyrau 
Itioedd,  a  bod  y  pethau  oedd  yn  y  cochl  yn

 

vy  gwerthfawr  na'r  cochl  ei  hun  :  ond  mae 
fe  yn  son  am  ei  lyfrau  eto,  fel  pethau  gwa- 

anol  i'r  cochl.  Am  Troas  gwel  ar  Act.  16. 
Pwy  oedd  Carpus  nis  gwyddom',  yn 

awaneg  na'i  fod  yn  gyfaill  i  Paul  pan  oedd 
_,fe  yn  Troas,  a  chyda'r  hwn  efallai  y  llettyai 
jfe  yno:  tybia  rhai  ei  fod  yn  un  o'r  deg 
jisgyblathriugain.  t  Gwyddai  Timotheus  pa 
Ir'frau  a  nemrwm  oedd  y  rhai  hyn,  ond  ofer 
jwi  ni  geisio  dychyinmygu  beth  oeddynt. 
Y.x  oedd  dau  fath  o  lyfrau  gan  yr  henafiaid; 
In  math  wedi  eu  plygu  yn  ddalenau  fel  ein 

'yfrau  ninnau,  a'r  fath  arall  wedi  eu  rholiaw 
fynu  o  ben  bwy  gilydd.  Tybir  mai  y  fath 
yntaf  a  feddylir  wrth  y  llyfrau,  a'r  ail 
jath  wrth  y  memrwn,  neu  y  croen,  (mem- 
\ranes).  t  Gan  fod  yr  apostol  yn  dywedyd 

((yn  enwediy  y  memrwn,"  rhaid  bod  hwnw 
>  werth  a  phwys  mawr  yn  ei  olwg :  tybia 

'hai  mai  yr  Hen  Destament  ydoedd ;  eraill 
jjnai  yr  ysgrifau  cyntefig  o'i  epistolau  ef  at  y 
í';wahanol  eglwysi,  y  rhai  a  fwriadai  efe  eu ;adael  yn  meddiant  Timotheus  arol  ei  farw- 

>laeth;a  thybia  eraill  mai  ysgrif  o'i  rydd- 
raint  ef  fel  dinasydd  Rhufain  ydoedd,  yr 
jion  a  allai  fod  o  wasanaeth  iddo  ef  yn  ei 
)rawf  ger  bron  Nero.  Wrth  iddo  adael  y 
^ethau  hyn  oll  ar  ol,  mae  yn  debyg  iddo 
,;ael  ei  ỳru  ymaith  ar  ffrwst  i  garchar  gan 

j'i  erlidwyr,  heb  hamdden  i  gymmeryd  dim 
1>'i  bethau  angenrheidiol  gydag  ef. 

14u*  Alexander  y  gôf  copr   a 
;Wnaethimiddrygau]awer:  ^-ftaledyr 
Arglwydd  iddoyn  ol  ei  weithredoedd. 
I       «  Act.  19.   33,  34.     1  Tim.   1.  20.  *  1  Sara.    24.  12- 
ÍSam.  3.  39.     Salm  58.  4.    a  109.  5-20.   Jer.  15.  15.    a  13. 

U3-23.  'ì  Thes.  1.  6.  1  loau  5.  16.  D»t.  6.  10.  a  18.  6,  20. 

*  Cawsom  achlysur  i  sylwi  ar  AIexander 
lo'r  blaen,  Act.  19.  33;  1  Tim.  1,  20;  (gwel ar  y  mànau  hyny)  ac  mae  yn  bur  debyg  mai 
yr  un  Alexander  yw  hwn,  er  nad  ydym  yn 
hollawl  sicr  o  hyny.  Os  yr  un  ydoedd,  bu 
iunwaith  yn  broífeswr,  a  tbrôdd  wedi  hyny 
yn  wrthgiliwr,  ac  yn  elyn  atgas  i'r  apostol, 
gan  wneuthur  iddo  ddrygau  lawer,  un  a'i 
igynt  yn   Ephesus,  neu  wedi  hyny  yn    Rhuf- 

1005^ 

ain  :  gwyddai  yr  apo3tol  er  ei  orid  pa  ddryg- 
au  oeddynt,  a  pha  le  y  gwnaeth  efe  hwynt. 
Gelynion  gwaeíhaf  gweinidogion  yr  efengyl 
yn  aml,  yw  gwrthgilwyr  diras,  y  rhai  y  gorfu 
arnynt  hwy  eu  troi  allan  o  eglwys  Ddnw. 
t  Gwyddai  Paul  mai  gelyn  greddfol  i  Grist 
a|i  achos  oedd  y  dyn  hwn,  am  hyny  mae  yn 
ei  roddi  ef  i  fynu  i  gyfiawn  farn  Dnw,  i'r 
Arglwydd  dalu  iddo  yn  ol  ei  weithredoedd 
drygionus.  Nis  gallwn  ni  wybod  yn  sicr 
pwy  sydd  wedi  eu  rhoddi  i  fynu  gan  Ddnw 
i  galedrwydd  anfeddyginiaethol :  am  hyny 

eiü  lle  ni  yw  gweddio  dros  ein  gelynion  a'n 
herlidwyr  :  nid  yw  geiriau  yr  apostòl  yn  y 
fàn  hon  yn  rhëol  i  ni.  Tal  tymhorol  medd 
rhai,  oedd  yr  apostol  yn  ddymuno  iddo,  er 
rhybndd  i  eraill  i  wylied  rhag  ei  ffyrdd  ef, 
ac  er  ei  ddwyn  yntau  i  edifeirwch,  ac  ad- 
feriad  o'i  ddrygioni. 

15  *  Yr  hwn  hefyd  *  gochel  di- 
thau  ;  f  canys  efe  a  z  safodd  yn  ddir- 
fawr  yn  erbyn  ein  hymadroddion  ni. 

y  Mat.  10.  16,  17.  Phil.  3.  2.        z  Gwel  ar  pen.  3.  8. 

*  Mae  yn  debyg  bod  yr  Alexander  hwn  o 
hyd  mewn  cyfie  i  wneyd  drwg  i  Timotheus 
hefyd,  un  ai  yn  Ephesus  neu  mewn  rhyw  le 

araîl;  am  hyny  cynghorai  yr  apostol  ef  i'w 
ochel  yn  dra  gwyliadwrus,  fel  dyn  eagym- 
munedig,  ac  fel  gelyn  marwol  pob  daioni  : 
t  oblegid  yr  oedd  efe  wedi  sefyll  yn  ddirfawr, 
yn  gryf,  ac  yn  dra  llidiog,  yn  erbyn  ym- 
adroddion  ac  athrawiaeth  Paul  aThimotheus, 
yr  hyn  oedd  waeth  ganddo  ef  na  phob  dryg- 
au  personol  a  wnaethai  iddo. 

16  *  Yn  fy  *  atteb  cyntaf b  f  ni  saf- 
odd  neb  gyd  â  mi,  J  eithr  pawb  a?m 
gadawsant : c  \\  mi  a  archaf  ar  Dduw 
nas  cyfrifer  iddynt. 

a  Act.  22.  1.  a  25.  16.  1  Cor.  9.  3.  2  Cor.  7.  11.  Phil. 
1.?,  17.  lPedr3.  15.  Ä  Gwel  ar  adn.  10.— Salm  31.  II 
—13.  Marc  14.  50.  Ioan  16.  32.         «  Att.  7.  60. 

*  Pan  ddygwyd  yr  apostol  gyntaf,  yn 
amser  ei  ail  garchariad,  i'w  brofi  gerbron 
Nero,  neu  ger  bron  ei  benswyddog  ef,  ac  i 
wneuthur  ei  ateb  amddiffynol  ger  bron  y 

frawdle  Rufeinig;  t  nid  oedd  neb  o'r  crist- 
ionogion  yn  Rhufain  yn  ddigon  calonog  a 

dîofn  i  sefyll  gydag  ef,  i'w  amddiffyn  a'i 
bleidio  ef  ;  %  eithr  pawb  a'i  gadawsant 
ef  yn  ei  berygl,  i  ofalu  am  en  d'íogelwch  eu 
hunain,  yn  gyffelyb  fel  y  gadawodd  y  dysg- 
yblion  eu  Harglwydd  pan  ddaliwyd  ef. 
||  Gwyddai  yr  apostol  mai  o  wendid  y  bu 
hyn,  am  hyny  mae  yn  gweddîo  ar  Dduw  na 
chyfrifai  efe  hyny  fel  pechod  yn  eu  herbyn. 
Nid  ei  adael  fel  Demas  a  wnaethant,  nac 
ychwaith  fel  Alexander ;  gan  hyny  mae  ei 

ymadrodd  ef  yn  wahanol  iawn  yma,  i'r  hyn 
a  ddywedodd  efe  am  y  gwrtbgiliwr  hwnw. 
adn.  14.  Gwyddai  cristionogion  Rhufain 
beth  oedd  erlid  Nero  cyn  byny  ;  yr  oedd  y 
rhai  mwyaf  dewr  o  honynt  wedi  cael  eu 
rhoddi  i  farwolaeth;  yna  nid  rhyfedd  fod  y 

gweddillyn  rhy  ofnu3Ì  sefyll  o  blaid  a  chyda'r 
apostol  yn  ei  brawf. 

17  *  Eithr  yr  d  Arglwydd  a  safodd 

gyd  â  mi,  e  f  ac  a?m  nerthodd ;  f\  fel 
frwof  fi  y  byddai  y  piegetliiad  yn 
llawn  hysbys,  ||  ac  y  clywai  yr  holl 
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Genhedloedd  :«'§ac  mi  a  waredwyd 
o  enau  y  llew. 

d  Sdlra  37.  39,  40.  a  109.  31.  Jer.  15.  20,  21.  a  20.  10, 
11.  Act.  18.  9,  10.  a  23.  11.  a  27.  23,  24.  e  £s.  41.  10,  14. 

-fiwelar      2  t'or.   12.  9,  10.  '  Luc  21.  15.      Act    9.  15 
a  26.  17,  18.  Rli-if  16.  25,  26.  Eph.  3.  8.  Pbil.  1.12— 14 
g  S^lm  22.  31.  Diar.  20.  2.  a  23.  15.  Jor.  2.  30.  Dan.  6.  22, 
27.    He!..  II.  33.  1   Pedr  5.  S. 

*  Oíid  er  ei  adael  ef  gan  ddynion,  nis 
gadawyd  ef  gan  Dduw  ;  eithr  yr  Arglwydd 
lesu,  ei  gyfaill  dîysgog  a  hollalluog,  a  safodd 

gychtg  ef,  a'i  gwnaeth  ef  yn  deimladwy  o'i 
bresenoldeb,  ei  ewyllysda,  a'i  amddiffyniad  ; 
+  ae  fel  hyny  a'i  nerthodd  ef  raewn  ífydd  a 
chadernid  yn  ei  enaid ;  Jfel  trwyddo  efy 
pryd  hwnw,  ger  bron  brawdle  yr  ymher- 
awdwr  erlidgar  a'i  holl  fawrion  pnganaidd, 
y  byddai  ei  bregethiad  ef,  sef  efengyl  Crist, 
yn  11-iwn  hysbỳs  i  bawb  ag  oedd  yno  yn 
bresenol  ;  ||  ae  yr  elai  hysbysrwydd  o  hòni 
ar  led  trwy  y  tro  hwnw,  i  blith  yr  holl 
Genedloedd  mewn  ardaloedd  pell,  gyda 

thystiolaeth  annwrthwynebadwy  o'i  natnr 
a'i  tharddiad  dwyfol.  Tro  rhyfeddul  oedd 
hwn  ;  yr  apostol  yn  sefyll  i  fynu  ei  hunan, 
wedi  i  bawb  ei  adael,  ac  yn  amddififyii  yr 
efengyl  ac  achos  yr  efengyl  yn  hjf,  ger  bron 
holl  frawd-lys  a  mawrion  Nero  Cesar : — 
diammau  i  son  am  hyn  fyned  trwy  yr  holl 

wledydd,a  hyny  er  anrhydedd  i'refengyl  a'i 
hachos,  ac  er  calondid  i'w  holl  weinidogion 
i'w  phregethu  hi  yn  mhlith  yr  holl  Genedl- 
oedd.  §  Er  bod  barnwr  Panl  yn  aliuog  ac 
yn  gynddeiriog ;  eto  efe  a  waredwyd  y  tro 
hwnw  ihagddo  ef,  megys  allan  o  enau  llew  : 
neu,  efallai  mai  satan,  y  llew  rhuadwy,  oedd 
ef  yn  feddwl ;  tad  a  mab  oedd  y  ddau. 

18  *  A'r  Arglwydd  a'm  h  gwared 
i  rhag  pob  gweithred  ddrwg,  f  f  ac  a'm 
ceidw  i\v  deyrnas  nefol,  h  J  i'r  hwn  y 
byddo  gogoniant  yn  oes  oesoedd. 
||  Amen. 

y  Gen.  48.  16.  1  Sam.  25.  39.  1  Cion.  4.  10.  Salm  121.  7 
Mat.  6.  13.  Luc  11.  4.  loan  17.  15.  1  Cor.  10.  13.  2  Cor.  1. 
10.    2  Thes.  3.  3.  tpen.  1.12.     Salin  37.  28.     a  73.  24 
a  92.  10.  Mat.  13.  43.  a  25.  34.  Lnc  12.  32.  a  22.  29.  Ioan 

10.  28-30.  1  Thes.  5.  28.  Heb.  12.  23.  lago  2.  5.  1  Padr  1. 
5.  Jud.  1,  24.  k  Gwel  ar  Rhuf.  11.  3G.-a  16.  27.  Gal.  1 
5.  1  Tim.  1.  17.  a  6    16.  Heb.  13.  21.  1  Pedr  5.  11.   Jud.  25 

*  Mae  ffydd  yn  cryfâu  trwy  brofìad  ;  am 
i'r  apostol  gael  ei  waredu  cisoes  o  enau  y 
llew,  yr  oedd  yn  credu  y  ca'i  ei  waredu 
drachefn  rhag  pob  gweithred  ddrwg.  Nid 
oedd  efe  yn  dîanc  rhag  merthyrdod  ;  (adn. 
6.)  ond  yr  oedd  yn  sicr  ganddo  y  gwaredai 
yr  Arglwydd  ef  rhag  pob  gweithred  ddrwg; 
na  oddefai  efe  ddim  i  satan  lwyddo  yn  ei 

erbyn  ef,  i'w  demtio  ef  i  wneuthur  dim 
anaddas  i'w  broffes  ac  anrhydedd  yr  efengyl, 
neu  er  digio  Duw,  ac  er  niwed  i'w  enaid  ei 
hun.  t  Credai  hefyd  y  cadwai  yr  Arglwydd 

ef  i'w  deyrnas  nefol ;  trwy  ei  nerthu  i  fod 
yn  ffyddlawn  hyd  angau,  ac  yna  rhoddi  iddo 
goron  y  bywyd,  a  mynediad  i  mewn  i'w 
dragywyddol  deyrnas  a'i  ogoniant.  {  Gan 
hyny,  yn  lle  cwyno,  ofni,  a  digaloni,  >n  yr 
olwg  ar  ei  ddyoddefiadau  ;  yr  oedd  efe  yn 
gogoneddu  yr  Arglwydd  Iesu  yn  orfoleddus; 

iddo  ef,  yn  undeb  y  Tad  a'r  Ysbryd,  y  byddo 
gogoniant  yn  oes  oesoedd,  neu  dros  oesoedd 
o  oesoedd,  sef  i  dragywyddol  oesoedd,  byth 
heb  ddiwedd.  ||  Amen,  felly  y  dylai  fod, 
felly  bydded,  ac  felly  y  bydd  yn  sicr. 

ÍÔÖ6 

19  *  Annerch  l  Prisca  ac  Acwila 

m\  atheulu  Onesiphorus. 
I  \c\.  18.  2,   18,  26.      Rhuf.    16.    3,    4.      1  Cor.  16.    19 1 

wpeu.  I.  16-18. 

*  Am  y  ddau  hyn,  Prisca,  neu  Priscìla  ac 
Acwila,  gwel  ar    Act.   1S.  2,  3,  ac   amrÿl|| 
fànau    eraill    lle    y   crybwyllir    am    danynt 
Mae  yn  debyg  en  bod  y  pryd  hwn   yn  presll 
wylio  yn  agos  i  Timotheus   yn   rhywle  ;  onJI 
gan  y  byddent  hwy   yn   aml  yn  symmud  ei 
preswylfa,  nis  gallwn  benderfynu  oddi  wrtlll 
yr  adnod  hon   pa   le  yr  oedd   Timotheus  >i 
pryd  hwn,  ai  yn  Ephesus  aiyn  rhywle  aralíH 
Yr  oedd  yn  dda  iawn  gan  yr  apostol  am  }f 

gwr  a'r  wraig  enwog  hyn  mewn  duwioldebl 

am  hyny  mae  yn  daofoh'  ei    anerch   caredij atyut,  ac  efallai  ei  anerch   diweddaf  cyn  el 
farw.     t  Yr  un   modd    mae  yn    anerch  teulj 
Onesiphorus  :  gwyddai  nad  oedd   ef  ei  hui 
d:Iim   gartref,    am   hyny   mae  yn   anerch  ;l 

teulu,  ac  nid  efe.     Gwel  ar  pen.  1.  16— 18.  | 
20  M  *  Erastus  a  arhosodd  yn  Cor 

inth :  °  f  ond  Tiophimus  a  adewais  yn 
*  Müetum  ^jynglaf. 

n  Act.  19.  22.    R'anf.  16.  23.         o  Act.  20.  4.    a  21.  5! 
p  Act    20.   15,  17.         q  Fhil.  2.  26,  27. 

*  Am  yr  Erasius  hwn  gwel  ar  Rhuf.  16.2í| 
Corinth,  mae  yn  debygol,  oedd  ei  le  geneci 
igol  ef,  ac  yr  oedd  efe  unwaithyn  oruchwyd 
iwr  y  ddinas  yuo ;  ond  mae  yn  debyg  m;l 
aros  yno  i  oruchwylio  eglwys  Dduw  1 
wnaeth  ef  y  pryd  hwn :  nid  yw  yr  aposh  1 
yn  dywedyd  am  dano  fel  am  Demas,  iddo<l 

adael  ef,  gan  garu  y  byd  presenol.  -fAij 
Trophimus  gwel  ar  Act.  20.  4;  a  21.  29.  .  « 
un  l!e  yw  Miletum  yma,  a  Miletus  yn  Ac| 
20.  15,  17,  lle  y  danfonodd  Paul  am  henu  I 
iaid  Eglwys  Ephesus  :  ond  mae  yn  debjl 
mai  rywbryd  wedi  hyny,  hir  o  amser,  y  gai( 
awodd  efe  Trophimus  yn  glaf  yno,  pai 
dramwyodd  efe  y  ffordd  hòno  ar  ol  ei  gaicl, 
ariad  cyntaf  yn  Rhufain.  %A  adewais  y 
glaf:  mae  yn  debyg  nad  oedd  gallu  gwyrtli; 

iol  yn  beth  arosaul  yn  yr  apostolion,  i' fi 
ddefnyddio  pan  fynent,  ac  ar  y  neb  y  myJ 
ent ;  pe  amgen  ni  buasai  Paul  yn  gada| 
Trophimus  ar  ei  ol  yn  glaf :  ac  yn  wir  { 
buasai  felly,  gallem  feddwl  na  chawsai  }1 
un  dyn  duwiol  fod  yn  glaf,  na  marw,  trv| 
wybodaeth  yr  apostolion  ;  yr  hyn  a  fuasai  jl 
gwbl  anghyson  â  gosodiad  Duw  a  thre  | 
rhagluniaeth.  Pe  gallasai  Paul  wnejf 
gwyrthian  pan  fýnai,  ac  ar  y  neb  y  mỳm| 
ni  chawsai  ei  anwyl  fab  Timotheus  lafurí 

mewn  "  mynych  wendid,"  fel  yr  oedd  j| 
gorfod  gwneyd:  ac  nid  oedd  ar  yr  aposuf 
ion  a'r  credinwyr  eisiau  iachâd  gwyrthi|| 
i'w  clefydau  eu  hunain,  i  gadarnán  eu  ffycjl 
yn  yr  efengyl;  yr  oedd  ganddynt  dystiolae  ( 
ddigonol  ynddynt  eo  hunain  heb  hyny. 

21  r  *  Bydd  ddyfal  i  ddyfod  cyn 
gauaf.  f  Y  mae  Eubulus  yn  dy  aii 
nerch,  a  Pudens,  a  Linus,  Ja  Clauc 
ia,  'a'r  brodyr  oll. 

r  adn.  9.  13.  pen.  1.4.        s  Rhuf.  16.  21-23.  1  Cor. 
20    2  Cor.  13.  13.  Phil.  4.  22.  2  lo*n  13.  3  ío»n  14.  H 

*  Gan  nad  oedd  dim  amser  i'w  golli,  i 
bod  teithio  yn  anhyfryd  a  pheryglus  | 
dywydd  oer  a  garw,  dymanai  yr  apostol  j 
Timotheus  i  wneyd  pob  ymdrech  a  dyf. | 
wch  i  ddyfod    ato  ef  cyn  y   gauaf:  neu,  <|l 



Gobaith  bywyd TITUS.  I. 
tragyuyddol. 

lai  ei  fod  yn  ofni,  os  elai  y  çauaf  heibio,  y 
,-ddai  yn  rby  ddiweddar  iddo  ei  weled  ef 
•  dir  y  byw.  t  Nid  oes  genyrrt  hanes  yn  un 
àn  arall  o'r  ysgrythyr  am  y  duwiolion  hyn  : 
ìw  Groeg  yw  y  cyntaf,  Lladin  yw  y  lleill, 
nedd  Pooì)  ac  enw  benyw  yw  Claudia. 
jDywedir  mai  Cymraes  oedd  Claudia, 
ìwladus  Ruffudd)  ac  mai  ei  gwr  hi  oedd 
udeos:  gwel  y  sylwad  ar  odre  y  ddalen 
ìn  y  gair  Claudia,  yn  y  Geiriadur  Ysgryth- 
i-ol,  ac  befyd  Drych  y  Prif  Oesoedd,  tu 
\\\.  179.  Tybir  mai  rhai  o  fawrion  teulu 
e*ar  oedd  y  rhai  hyn  oll,  ac  iddynt  gael  eu 

!>chwelyd  i'r  ffydd  trwy  weinidogaeth  yr 
)ostol,  yn  ei  garchariad  cyntaf  neu  yr  ail : 
jaent  hwy  a'r  brodyr  oll  yn  Rhufain,  yn 
iiomewn  cyd-anerchiad  caredig  at  Timo- 
j.eus,  yr  hyti  sydd  brawf  da  o  wirionedd 
efydd  a  gostyngeiddrwydd  dynion  mòr 
wr,  ac  uchel  eu  sefyllfa. 

22  **Yr  Arglwydd  Tesu  Grist 

/ddo  gyd  â'th  yspryd  di.  Mf  Gras 
jddo  gyd  â  chwi.  \  Amen. 

t  Mat.  28.  20—Rhuf.  16.  20.  2  Ccr.  13.  4.  Gal.  6.  13.— 
lile  25.  u  Gweì  ar  Rhuf.  I.  7.— 1  Cor.  16.  33.  Eph.  6. 
Col.  4.  18.  1  Tim.  6.  21.  1  Pedr  5.  14.  Dat.  22.  21. 

*  Wrth  ddiweddu  >r  epistol,  gwir  dityuiun- 
iad  calon  yr  apostol  oedd,  bod  yr  Arglwydd 

Iesu  gydag  ysbryd  Timotheus  bob  amser,  i'w 
arwain,  ei  gynna!,  ti  nerthu,  ei  gymro,  a'i sancteiddio  ef  yn  gwbl  oll.  +A  bod  gras 

mawr  arno  ef  a'r  holl  saiut  a'r  ffyddlawn 
frodyr  oedd  gydag  ef  a  than  ei  ofal :  \  ac  fel 
tystiolaeth  ddifrifol  o  wirionedd  ei  ddymun- 
iad  erddynt,  mae  yn  dywedyd  Amen. 

Mae  yn  amlwg  i  bawb  addarlleno  ddiwedd 
yr  epistol  hwn,  nad  oedd  Pedr  ddim  yn 
Rhufain  pan,  ysgrifenwyd  ef:  gan  hyny  os 

dyoddefodd  ef  ferthyrdod  yr  nn  pryd  a'r 
apostol  Paul,  yn  ol  hen  draddodiad,  rhaid 
iddo  ddyfod  i  Rufain  ar  ol  danfon  yr  epistol 
hwn  :  nid  oes  yma  air  o  sôn  am  dano  yn 
mhlith  yr  holl  anerchiadau  at  Timotheus. 

%  Yr  ail  epistol  at  Timothëus,  yr 

esgob  cyntaf  a  ddewiswyd  areg- 
lwys  yr  Ephesiaid,  a  ysgrifen- 
wyd  o  Rufain,  pan  ddygwyd 
Paul  yr  ail  waith  ger  bron  Cesar 
Nero. 

Epistol  PAUL  yr  Apostol  at  TITUS. 

PEN.  I. 

ba  beth  y  gadawodd  Paul  Titas  yn  Creta. 

PàUL  a  gwas  Duw,  f  ac  apostol 

esuGrist,  fc|yn  ol  ffydd  etholedigion 
|)uw,  c||ac  adnabyddiaeth  y  gwirion- 
idd,  d  §yr  hon  sydd  yn  ol  duwioldeb ; 
|  aGwel  ar  lCron.  6.  49.  Rhuf.  1.  1.  Phil.  1.  1.  *  loan 
! .  26,  27.  Act.  13.  43.  Eph.  2.  8.  2  Thes.  2.  13,  U.  1  Tim. 
>  5.  c  Col.  2.  2.  2  Tiio.  2.  25.  I  Ioan  2.  23.  d  pen.  2. 

;,  12.  1  Tim.  1.  4.  a  3.  1«.  a  6.  3.  2  Pedr  1.  3.  a  3.  11. 

f  *  Yr  oedd  Paul  yn  was  Duw  fel  yr  oedd 
n  ddyn  duwiol  ac  yn  weinidog  yr  efengyl ; 
ac  yr  oedd  yn  apostol  Iesu  Grist  trwy 
danfoniad  digyfrwng  ganddo  ef  :  y  cyntaf 

'edd  ei  gymraeriad  cyffredinol  ef,  yr  ail  ei 
'nydd  a'i  waith  neillduol :  mae  eto  lawer  o 
[eision  Duw,  ond  nid  oes  neb  yn  awr  yn 
ìpostolion  Iesu  Grist,  yn  ystyr  fanylaf  y 

*air.  j  Yr  oedd  ei  waith  apostolaidd  ef  yn 
|1  ffydd  etholedigion  Duw,  i  ddwyn  dynîon 
|  gredu  yn  Nghrist,  ac  i  gryfâa,  cynnyddn, 
chyfarwyddo  ffydd  y  rhai  a  gredasent  eis- 
es:  hyn  oedd  amcan  a  thuedd  ei  lafur  a'i 
postoliaeth  ef.  Yr  oedd  ei  athrawiaeth  ef 
efyd  yn  ol  ffydd  etholedigion  Duw  yn 
hhob  oes,  o  ddechreu  y  byd  hyd  y  pryd 
wnw  ;  felly  nid  rhyw  athrawiaeth  a  ffydd 

ewydd  oedd  efe  yn  bregethu.  -||  Trwy  ad- 
abyddiaeth  y  gwirionedd  mae  y  fíydd  hon 
u  cael  ei  chenedlu,  ei  chryfân,  ei  chyn- 
i>ddu,  yn  mhawb  o  etholedigon  Duw ;  a 
hrwy  gydnabyddiaeth  y  gwirionedd,  neu 
'iüffcs  8anctaidd  o  hóno,  mae  hi  yn  gweith- 
edu  ac  yn  ei  harddangos  ei  hnn  ;  §  ac  fel 
iyn  mae  hi  yn  ol  duwioldeb,  yn  meithrin 
Huwioldeb  mewn  egwyddor  ac  ymarferiad, 
jnewn  gwir  addoliad  i  Dduw,  ac  mewii 

Hfuod-dod  efengylaidd  a  chyffredinol  i'w  holl 
wyllys    datguddiedig   ef:  nen,    efallai    ir:ai 

athrawiaeth  y  gwirionedd,  a'r  adnabydd- 
iaeth  o'r  athrawiaeth  hòno,  a  feddylir  wrth 
yr  "  hon  sydd  yn  ol  duwioldeb." 

2  e  *  I  obaith  ̂ bywyd  tragywydd- 
ol,  f  yr  8  hon  a  addawodd  y  J^digeî- 
wyddog  Dduw  *||  cyn  dechreu  ybyd; 

epen.2.13.  »3.17.  loan  5.  39.  a  6.  6S.  Rhuf.  2.  7. 
a  5.  2—4.  Col.  í.  27.  1  Thes.  5.  8.  2  Tim.  2.  10.  1  Pedr  1. 
3,  4.  1  loac  2.  25.  4  3.  2,  3.  Jud.  21.  f  Mat.  25.  46.  Maro 
10.  17,  30.  lcan  3.  15,  16.  a  6.  54.  a  10.  28.  a  17.  2.  Rhuf. 

5.  21.  a6.  23.  1  Tim.  6.  12,  19.  1  Ioan  5.  11—13,  20. 
e  2  Tim.  1.  1,  9.  Dat.  17.  8.  h  Num.  23.  19.  1  Sam.  15. 
29.  2  Tim.  2.  13.  Heb.  6.  17,  18.  t  Diar.  8.  23-31.  Mat. 
25.  34.  lo*n  17.  24.  Act.  15.  18.  Rhuf.  16.  25.  1  Pedr  1.  20- 
23.  Dat.  13.  8. 

*  Yr  oedd  Paul  yn  pregethu  y  gwirionedd 
uchod,  a  dynion  yn  ei  gredu,  yn  ei  gydna- 
bod,  ac  yn  byw  yn  gyfatebol  iddo,  yn  wyneb 

ilawer  o  lìinderau,  mewn  gobaith  rî'yddiog 
am  fywyd  tragywyddol;  fac  yr  oedd  y  go- 
baith  hyn  yn  gwaelodi  ar  addewid  rasol  y 
digelwyddog  Dduw,  yr  hon  a  addawodd  efe 
cyn  dechreu  y  byd  i  Grist,  fel  Pen  y  cyf- 
ammod  gras,  a  Machniydd  ei  bobl.  \  Gan 
fod  yn  anmhosibl  i  Dduw  fod  yn  gelwydd- 
og,  mae  ei  addewid  ef  am  fywyd  tragy  wydd- 
ol  ei  bobl  yn  sicr;  er  ei  gwneyd,  ntu  ei 
rìioddi  cyn  dechreu  y  byd,  nid  oes  dim  a  all 
ddygwydd  mewn  amser  a  hair  iddo  ef  ang- 
hofio  na  thòri  ei  addewid.  ||  Tybia  ihai  mai 

yr  addewid  a  roddwyd  i'n  rhi'eni  cyntaf  yn fuan  ar  ol  y  cwymp,  a  feddylir  ;  ond  gwedi 
dechreu  y  byd  y  rhoddwyd  hòno,  lle  mae  yr 
apostoi  yn  dywedyd  cyn  dechren  y  byd  : 
felly  rhaid  mai  yr  addewid  i  Grist  yn  y  cyf- 
ammod  tragywyddol,  ocdd  yr  apostol  yn 
feddwl. 

3  *  Eithr  mewn  Äamseroedd  príod- 
ol  efe  a  l  eglurhâodd  ei  air  trwy  breg- 
ethu,  mtam  yr  hyn  yr  ymddiriedwyd 



Gosod  henuriaid  yn TITUS.  I. ninasoedd  Creta, 

imi,  Jyn  ol  gorchymyn  ÄDuw  ein 
lliachawdwr; 

*Dan.8.  23.  a  9.  24-27,  a  10.  1 .  a  11  27.  Hab.  2.  3. 

Act.  17.  '26.  Rhuf.  5.  6.  Gal.  4  4.  Eph.  I.  10.  1  Tira.  2.  6. 
/  Marc  13.  10.  a  16.  15.  Act.  10.  36.  Rhuf.  10.  14,  15.  a  15. 
19.  a  16.  26.  Eph.  2.  17.  a  3  5-8.  Phil.  I.  13.  Cul.  1.  C, 
23.  1  Tim.  2.  5,  6.  Dat.  14.  6.  m  Gwel  ar  I  Cor.  9  17. 
1  Tiro.  2.  7.     2  Tim.  2.  11.  n  pen.  2.  10,  13.     a  3.  4-6. 
Es.  12.  2.  *  45.  15,  21.— Gwel  ar  1  Tirn.  1.  1.  .  2.  3.  a  4.  10. 

*  B'i  yr  arfaeth,  neu  yr  addewid  uchod 
yn  nghudd,  neu  y  datguddiad  o  hóni  yn  lled 
aneglnr,  yn  yr  oesoedd  gynt;  ond  yn  yr 
arbseroedd  prîodol,  sef  yr  amseroedd  a  ar- 
faethasai  Duw  yn  ei  dragywyddol  gynghor 

a'i  ddwyfol  ddoethineb,  efe  a  eglurâodd  yr 
addewid  hòno  fel  ei  air  sicr,  trwy  bregethu, 
sef  trwy  bregethiad  yr  efengyl,  i  luddewon 
a  Chenedloedd  yn  ddiwahaniaeth.  f  Yin- 
ddiriedwyd  y  gorchwyl  mawr  hwn,  o  breg- 
ethu  addewid  ac  efengyl  y  by wyd  tragywydd- 
oì,  i  Paul ;  î  yn  ol  gorchymyn  Iesu  Grist,  yr 
hwn  yw  Duw  ein  Hiachawdwr,  yr  hwn 
drwy  ei  gnawdoliad  sydd  Emrnannel,  Duw 

gyda  ni,  wedi  rhoddi  ei  hun  drosom  ni,  i'n 
prynu  a'n  gwaredu  i  fywyd  tragywyddol. 
Ond  tybia  rhai  fod  Duw  ein  Hiachawdwr 
yma  yn  arwyddo  y  Duwdod  heb  wahaniaethn 
y  Personau;  arferir  ef  weithiau  am  y  Tad, 
fe!  mae  yn  achub  trwy  y  Mab.  pen.  3.  4—7. 

4  *At  °Titus,  Pfy  mab  naturiol 
|  2  yn  ol  y  fFydd  gyfFredinol :  r  f  Gras, 
írugaredd,  a  thangnefedd  oddi  wrth 

Dduw  Dad,  a'r  Arglwydd  íesu  Grist 
sein  Hiachawdwr  ni. 

o  2  Cor.  2.  13.  a  7.  6,  13,  14.  a  8.  6,  16,  23.  a  12.  18. 
Gal.  2.  3.        «Gwei  ar  lTiui.   1.  2.  2  Ti:n.  1.  2.         q  Rlauf. 
1.  12.  2  Cor.  4.  13.  2  Pedr  1.  1.  Jad.  3.  rGwel  ar  Rhuf. 
1.7.1  Tira.  ì.  2.  2  Tim.  1,  2.  *  Gwel  ar  adn.  3.— Luc  2 
11.  Iuan4.  42.  2Pedr  1.  11.  a  2.  20.  a  3.  2,  18.   I  Ioan4.  14. 

*  Gwtdi  y  rhagymadrodd  gwerthfawr  a 
chynnwysfawr  uchod,  mae  yr  apostol  yma 
yn  dechreu  eì  epistol  at  Titus  ei  fab  naturioJ, 
diìedryw,  a  gwirioueddol,  yn  y  ffydd  hòno 

oedd  yn  gyffredinol  i'r  holl  saint,  luddewon 
a  Chenedloedd  gwir  grediniol.  Yr  oedd 
Titas  yn  fab  mewn  ystyr  ysbrydol  i  Paul, 

wedi  ei  ddychwelyd  i'r  ffydd  trwy  ei  wein- 
idogaeth  ef,  wedi  ei  fagu  yn  ngeiriau  y  ffydd 
ganddo  ef,  a  chwedi  ei  addysgu  i  waith  y 
weinidogaeth  fel  efengylwr  ganddo  ef,  ac  yr 
oedd  yn  ei  garu  ef  fel  pebuasai  ei  fab  natur- 
íoi.  Nid  yw  Luc  yn  son  dim  am  Titus  yn 
yp  Actao,  y  crybwylliad  cyntaf  a  gair  am 
dano  sydd  yn  Gal.  2.  1,  (gwel  ar  y  fau  hòno) 
oblegid  ysgrifenwyd  yr  epistol  hwnw  o  Haen 
yr  epistolau  eraill  lle  y  sonia  Paul  am  Titus. 
î  Am  y  cyfarchiad  hwn  gwel  ar  1  Tim.  1.  2. 

5  *  Ér  mwyn  hyn  'y'th  adewais 
yn  ttCreta,  *fel  yriawn  drefnit  y  peth- 
au  sydd  yn  61,  y  f  ac  y  gosodit  hen- 
uriaid  ym  mhob  dinas,  megis  yr  or- 
deiniais  i  ti. 

<  I  Tim.  J.3.  h  Act.  2.  11.  a  27  7,  12,  21.  JrlCron. 
6.  32.    Preg.  12.  9.  E».  41.  7.    1  Cor.  II    34.   a  14.  40.    Col. 
2.  5.         y  Act.   14.  23.  2  Tim.  2.  2. 

*  Crôta  ydoedd  ynys  yn  Mor  y  Canoldir, 
yn  mhell  i'r  gogledd  o'r  Aipht,  ac  i'r  gor- 
Ìlewin  o  Syiia  ;  yr  oedd  tua  270  milllir  ei 

hyd,  o'r  dwyrain  i'r  gorllewin,  a  thua  50 
miìltir  o  led  ;  dy  wtd  eraill  ei  bod  yn  rhagor, 
aef  yu  280  ei  byd,  ac  yn  55  ei  lled.  Dywedir 
bod  yndcii  gynt  ganto  ddinasoedd,  ond  galw- 
ai    yr   nenaüaid  agoa  i  bob   tref  yn  ddinas. 

JTJÔs 

Poblogwyd  yr  ynys  hon  yn  foreu,  efall 

gan  rai  o'r  Philistiaid,  a  ffoisant  o  wh 
Canaan  yn  amser  Joshua;  neu  gan  y  Cap 

toi  iaid  o'r  Aipht,  yn  foreuach  na  hyny.  Pv 
a  bregethodd  yr  efengyl  yn  yr  ynys  h( 
gyntaf  nis  gwyddom,  díammau  i  Paul  lafur 
yn  helaeth  ac  yn  Ilwyddiannus  yno,  a  gos( 
llawer  o  bethau  mewn  trefn  yn  yr  eglwys 
ond  am  nas  g^llasai  efe  aros  yn  hwy,  efe 
adawodd  Titus  ar  ei  ol,  i  iawn  drefnu  peth,- 
eraill  oedd  yn  ddiffygiol  yn  eu  plith  ;  f  ac 
osod  henuriaid  yn  mhob  dinas  lle  yr  oet 
eglwys,  neu  eglwysi,  megys  yr  ordeiniaa 
efe  iddo  cyn  ymadael.  Henuriaid  :  Cprt 
buterous)  rhai  i  iafurio  yn  y  weinidogae 
gyhoeddus,  a  rhai  i  ofalu  am  y  ddisgyblae 
eglwysig  hefyd,  efallai :  yr  eglwysi  oedc 
ddewis  a  galw  yr  henuriaid  hyn,  a  Thit 
fel  efengylwr  oedd  i  flaenori  yn  eu  plith,  ; 
i  gyd-weithredu  â  hwynt,  yn  y  neillduad  ; 
gosodiad  o  honynt. 

6  *  Os  y w  neb  yn  z  ddîargyhoed» 
a  yn  wr  un  wraig,  6fa  chanddo  blai 
ffyddlawn, c  J  heb  gael  y  gair  o  fod  j 
afradlawn,  d  neu  yn  anufudd  : 

z  Gwel  ar  1  Tim.  3.  2-7.  a  Lef.  21.  7,  14.  Ezeo. 
22.    Mal.  2.  15.    Luc  1.  ó.     1  Tiro.  3.  12.  *  Gen.  1S. 
1  Sam.  2.  11,  22,  29,  30.  a  3.  12,  13.  1  Tim.  3.  4,  5. 
28.  7.        d  adn.  10.  I  Thes.  5.  14. 

*  Am  rai  o'r  cymliwysderau  hyn,  gwelso 
o'r  blaen,  yn  y  cyfarwyddyd  i  Timothen 
gwel  ar  y  mànau  hyny.  f  "  Plant  ffyd 
lawn,"  neu  blant  yn  credu  :  oa  nad  oeddy 
wedi  maethu  eu  plant  yn  addysg  ac  athra 

iaeth  yr  Arglwydd,  a'u  plant  o  leiaf 
projfesu  cristionogaeth,  nid  oeddynt  i  gà 
eu  dewis  yn  henuriaid  :  peth  chwithig  iav 
fuasai  gweled  y  tadau  yn  blaenori  yn  eglw 

Dduw,  a'u  plant  yn  addoìi  yn  nhenil 
eilunod  ;  t  ac  a  gair  cyffredin  iddynt,  eu  b 
yn  blant  aftadlon,  anufudd,  a  dilywodraet 

buasai  hyny  yn  warth  i'w  rhi'eni  a'u  swyd ac  yn  brawf  nad  oeddynt  wedi  cymmer 
nemawr  o  drafferth  i  addysgu  eu  plant 

ieuainc,  nac  i'w  hennill  at  gristionogae 
wedi  iddynt  dyfu  i  fynu. 

7  €  *  Canys  rhaid  i  esgob  fod  3 
ddiargyhoedd,  f\  fel  goruchwylh 
Duw  ;  8  %  nrá  yn  gy^ciyn,  h  \\  nid  3 
ddigìlawn, '  §  nid  yn  win-gar,  h  nid  ] 
darawydd, l  nid  yn  yn  budr-elwa; 

e  adn.  5.  Phil.  1.  1.  í"Tim.3.1.  /  Mal  24.  45.  1 12.  42.  1  Cor.  4.  1,  2.  1  Pedr  4.  10.  g  Gen.  49.  6.  1  V 
2.  10.  h  Dìar.  14.  17.  a  15.  18.  a  16.  32.  Preg.  7.9.  1 
1 .  19,  20.  i  pen.  2.  3.  I.el.  10.  9.  Diar.  31.  4,  5.  E». 
7.  a  56.  12.  E*ec.  44.  21.  Epli.  5.  18.  1  Tim.  3.  3.  *2T 
2.24,25.  /E».    56.10,    11.— Gwel  ar    lTim.  3.  3,í !  Pedr  5.  2. 

*  *'■  Henuriaid"  yn  adn.  5,  ac  "esgob" 
yr  adnod  hon,  dau  enw  ar  yr  un  urdd 
ddynion,  ac  nid  dau  enw  yn  dynodi  gwahí 
ol  swyddau.  Ithaid  i  esgob,  neu  htnuri 

eglwysigfod  yn  dd'íargyhoecid  yn  mhob  pet t  ain  ei  fod  ef  megys  goruchwyliwr  Duw 
yr  eglwys  lle  y  mae,  wedi  ei  osod  gan  Ddi 
i  ofalu  am  ei  deulu  ef.  %  Am  hyny  rh; 
iddo  ef  beidio  a  bod  yn  ddyn  cyndyn, 
dyfnig,  a  thrahaus,  yn  mỳnu  ei  ffordd 
feddwl  ei  hun  yn  mhob  peth,  heb  wrar 
ar,  nac  ymostwng  i  erailí  mewn  dim  :  rr 
rhai  o'r  dynion  hya  wedi  myned  rywfod 
swyddau  eglwysig,  a  chwedi  bod  o  fa 
uiwed  yn  yr  eglwysi  lle  yr  oedOynt. 
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esgob. 

d  anwahanol  â'r  "cyndyn"  yw  y  "dig- 
*vn  :"  nis  gall  y  cyndyn  oddef  ei  wrth- 
nebu  gan  neb,  heb  fyned  i  nwydau  a 
mherau  digllawn  ;  ac  yn  yr  ysbryd  dig- 
\vu  hwnw  efe  a  rydd  dŷ  Dduw  ar.dân, 
I  a  rwyga  yr  eglwys  yn  ofnadwy  iawn. 
irareded  yr  Arglwydd  ei  holl  eglwysi  rhag 

yndyn  a'r  digllawn,  na  chaífo  y  rhai  hyn 
gosod  mewn  swyddau  i'w  drygu !  §  Am 
ri  gair  a  ganlyn,  gwel  ar  1  Tim.  3.  3. 

8  Eithr  m  yn  llettygar,  n  *  yn  caru 
íioni,°t  yn  sobr,  Iyn  gyfiawn,  ||  yn 
ictaidd,  §  yn  dymherus; 
n  Gwel  ar    1  Tim   3.  '2.  nl  Sam.  19.  1.    1  Bren.  5. 
Salm  16.  3.    Am.  5.  15.    1  Ioa»  3.  14.   «5    1.        o  pen. 
2  Cor.  6.  4-8.    1  Tue».  2.  10.    1  Tîm.  4.  12.     a  6.  II. 

.a.  2.  22. 

y  Yn   llettygar  :"    gwel    ar   1  Tim.  3.  2. 
Ilhaid  fod  esgob  yn  "caru  daioni;"  yn 
u  gwneyd  pob  daioni  ei  hun,  yn  caru 
idio  a  chefnogi  pob  daioni  a  wnelo  eraill, 

I  yn  caru  dynion  da,  a  fyddo  yn  hotf  gan- 

ynt  wueyd  "daioni.     t  "  Yn   sobr  :"  gwel 
\l  Tim.   3.  2,  11.  t  dylai  fod   yn   gyfiawn 
{  aelod  o  gymdeithas  wladol,  yn  ei  holl 
iddygiad  a'i  ymdriniaeth  â  dynion  ;  |j  a 
lai  fod  yn  sanetaidd,  ac  yn  esampl  o  sanct- 
;ldrwydd,fel  cristion,  ger  bron  y  byd,  ger 
\m  yr  eglwys,  a  cher  bron  Duw.  §  Dyîai 
fyd   fod  yn  dymherus  yn  mhob  peth  ;  yn 

jysbryd,  yn  ei  chwennuchiadau,  ac  yn  e" 
larferiad  a'i  ddefnyddiad  o  bob  peth  bydol 
bhorphorol :  nid  yn  anghymmedrol  rnewn 
jm. 

9  p  *  Yn  dal  yn  lew  y  *  gair  ffydd- 
IJwn,  f  yn  ol  yr  addysg,  J  fel  y  gallo 
|  righori  yn  r  yr  athrawiaeth  iachus, 
j.  ac  argyhoeddi  y  rhai  sydd  yn  gwrth- 
dywedyd. 
I  p  Job  2.  3.  a  27.  6.  Diar.  23.  23  1  Tbe«.  5.  21.  2  Thes 
15.  2Tim.  1.  13.  Jud  3.  Dat.  2.  25.  a  3.  3,  11.  q  1  Tim 

!I5.  a  4.9.  a6.  3.  2  Tira.  2.  2.  rpen.  2.  1,  7,  8.  1  Tim 
'10.  2  Tim.  4.  3.  s  adn.  11.  Act.  18.  2S.  1  Cor.  14.  24 
,rim.  2.  25. 

*  Dylai  hefyd  fod  yn  ddyn  wedi  ei  sefydlu 
ì  dda  yn  ngwirioneddau  mawrion  yr  efeng 
,  ;  yn  eu  dàl  hwy  yn  lew  a  chadarn  yn  ei 

êd  a'i  broffes  ei  hun  ;  yn  eu  dàl  yn  lew  yn 
I  weinidogaeth  ;  ac  yn  eu  hamddiffyn  yn 
irol  fel  geiriau  ffyddlawn  a  gwirioneddol 
uw:  fa  byn  yn  gwbl  yn  ol  yr  addysg  a 

ilerbyniasai  efe  gan  Paul  a'r  apostolion 
aill ;  heb  wyro,  na  11)  gru  y  gwirionedd  yn 

i»vyllodrus  a  chyfrwys,  fel  y  gwn&i  Uawer  o 
|iu  athrawon  yn  y  dyddiau  hyny.  J  Fel 
l^n  byddai  yn  addas  a  galhiog  i  egluro,  i 
jlàl  allan,  ac  i  amddiffyn  athrawiaeth  bur, 
[áilwgr,  ac  iachus  Crist;  a  thrwy  iawn  gym- 
iwysiad  o  hóni,  i  gysuro  a  diddanu  y  saint, 

w  hannog  hwynt  i'w  dyledswyddau  ;  ||  ac  i 
rgyhoeddi  a  gorchfygu  gwrth-ddywedwyr 
ffeiriornus,  rhoi  taw  ar  cu  dadleuon,  a  cher- 
ddu  eu  gwrthgasrwydd. 

10  '*  Canys  y  mae  llawer  yn  an- 
fudd,tynofer-siaradus4acyndwyll- 
wjt  meddyliau,  tt||  yn  enwedigyrhai 
11 'r  enwaediad: 
í1  t  Act.  20.  29.  Rh»f.  16.  17,  18.  2  Cor.  11.  12-15.  Eph. 
I  14.  2  Tbe».  2.  10-12.  1  Tim.  1.  4.  a  6.  3-5    2Tim.  3.  13 
4.  4.    2  Pedr  2.  I,  2.    I  loan  2.  18.    a  4.   1.    D»t.  2.  6,  14. 
Act.  15.  |,  24.  Gal.  1.  6-8.  a  2.  4.  a  3.  1.  a  4.  17—21.  a5. 

i-4.  Páiil.  3.  2,3. 
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Yr  oedd  y  cynihwysderau  diweddaf 
uchod  yn  fwy  angenrheidiol,  o  herwydd  bod 
yn  mhob  màn,  (yn  enwedig  yn  Creta,)  lawer 
o  ddynion  anufudd,dilywodraeth,ac  afrëolus; 
y  rhai  a  gymmerent  arnynt  fod  yn  gristion- 
ogion,  ond  heb  wybod  dimam  effaith  crefydd 
Crist  ar  eu  calonau.  t  Yr  oedd  y  dynion  hyn 
yn  siaradwyr  mawr  am  grefydd,  ac  yn 
ddadleuwyr  hunanol  a  chyndyn  arn  bethan 
gweigion  ac  ofer,  nad  oedd  yn  werth  nac  o 
un  lles  dadleu  yn  eu  cylch ;  î  a  thrwy  ofer- 
siarad  a  dadleu  felly  yn  gyfrwys,  yr  oeddynt 
yn  twyllo  meddyliau  rhai  gwirion,  annwy- 
bodus,  ac  annwadal.  ||  A'r  rhai  amìaf  a 
gwaethaf  o  bawb  o'r  siaradwyr  •  anufudd 
hyny  oedd,  yr  Iuddewon  a  broftesent  grist- 
ionogaeth,  ac  a  ddadleuent  hefyd  dros  yr 
enwaediad,  a  defodau  eraili  y  ddeddf  sere- 
moniol,  fel  pethau  hanfodoli  iachawdwriaeth. 

11  *  *  Y  rhai  y  mae  yn  rhaid  cau  eu 
safnau,  9  f  y  rhai  sydd  yn  dymchwel- 
yd  tai  cyfan,ganathrawiaethuy  pethau 

ni  ddylid,  z  J  er  mwyn  budr-elw. x  adü  3.  pen.  3.  10.  Salm  63.  11.  a  107.  42.  £zec.  16. 
63.  Luc  20.  40.  Rhuf.  3.  19.  2  Cor.  11.  10.  q  Mat.  23.  14. 
2  Tim.  3.  6.  s  Gwel  ar  adn.  7.— Es.  56.  10,  II,  Jer.  8.  10. 
Ezec.  13.  19.  Mica  3.  5,  11.  Ioan  10.  12.  2  Pedr  2.  1-3. 

*  Yr  oedd  yn  rhaid  cau  safnau  y  siaradwyr 
cyfeiliornns  a  thwyllodrus  hyn,  trwy  athraw- 
iaeth  iachus,  rhesymau  annwrthwynebadwy, 
a  thystiolaethau  o  air  Duw  ;  i  ddangos  yn 
eglur  i  bawb  anghywirdeb  a  thuedd  drwg  eu 

hegwyddorion  a'u  daliadau  hwynt,  a  dryg- 
ioni  eu  dybenion,  fel  na  byddai  ganddynt 

ddim  i'w  ddywedyd  i  amddiffyn  eu  hunain. 
t  Yr  oedd  y  dynion  hyn  yn  dra  niweidiol ; 
yr  oeddyntyn  dymchwelyd  teuluoedd  cyfain 
oddi  wrth  athrawiaeth  bur  yr  efengyl,  gan 
athrawiaethu  pethau  ni  ddylid  am  y  ddeddf 
seremoniol  a  thraddodiadau  dynol  a  choel- 
grefyddol ;  %  a  hyn  oll,  nid  o  annwybodaeth 
a  chamgymmeriad,  ond  er  mwyn  budr-elw 

gwael. 12  a*  Unohonynthwyeu  hunain, 

t  un  o?u  prophwydi  hwy  eu  hunain,Ja 
ddywedodd,  Y  Cretiaid  sydd  bob  am- 
ser  b  yn  gelwyddog,  ||  drwg  fwystfilod, 
§  boliau  gorddíog. 

a  Act.  17.  28.  b  Rhuf.  1C.  18.  I  Tiru.  4.  2.  2  Pedr  2. 
12-15.  Jad    8-13. 

*  Epimenides,  prydydd  Groegaidd,  a 
brodor  o  ynys  Creta,  oedd  yr  un  hwn  o 
honynt  hwy  eu  hunain  ;  t  a  chyfrifid  ef  yn 
"brophwyd"  gan  ei  gyd-wladwyr.  Dywed 
un  o'r  hen  ysgrifenwyr  Groegaidd  ei  fod  ef 
yn  hoff  iawn  gan  y  duwiau  ;  ond  dywed  un 
arall  o  honynt  na  rag-fynegodd  efe  erioed  yr 
un  ddamwain  ddyfodawl.  Dengys  hyn  fod 

y  gair  prophwyd  yn  cael  eî  ddefnyddio 
weithiau  mewn  ystyr  helaeth  ;  am  un  a 
gyfrifir  yn  athraw  i  ddynion  mewn  pethau 
dwyfol  a  chrefyddol.  %  Gwyddai  y  gwr 
uchod  yn  dda  pa  falh  ddynion  oedd  y  Cret- 

iaid,  a  dywedodd  mewn  llinell  o'i  waith,  eu 
bod  bob  amser  yn  dueddol  iawn  i  ffalsedd  a 
chelwydd,  ac  i  dwyll  a  hoced  yn  mhlith  eu 
gilydd  ;  ||  eu  bod  yn  debyg  i  fwystfilod 
rheibu»  a  gwenwynig  am  eu  creulondeb  ,\'\\ 
tfyrnigrwydd  ;  5  ac  yn  nodedig  am  cu  diogi 
a'u  glythineb.  Yr  oedd  yn  y  bobí  hyn 
niegys  cyfrwysdcr   y  llwynog,  gwenwyn    y 

4-y—
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sarff,  ffyrnigrwydd  y  llewod,  a  gwanc  a 
diogi  y  moch:  cymmaint  oedd  eu  glythineb» 
fel  yr  oeddynt  megys  i  gyd  yn  foliau  ;  ac  er 

eu  bod  yn  tfyrnig  a  chreulawn  fel  llewod  a'r 
bleiddiau,  etonis  gallent  braidd  symmud  gan 

faint  eu  bolíau  a'u  brasrier :  am  eu  celwydd, 
yroeddyn  ddiareb  gynt  am  ddyn  celwyddog, 
ei  fod  yn  siarad  fel  Cretiad.  Yn  adn.  10, 

soniai  yr  apostol  yn  benaf  am  y  rhai  o'r 
enwaediad  ;  ond  wrth  yr  adnod  hon  gallwn 

ddëall,  fod  Uawer  o'r  Cretiaid  hefyd  yn 
mhlith  y  rhai  "  anufudd  ac  ofer-siaradus"  a 
grybwyllir  yno. 

13  *  Y  dystiolaeth  hon  sydd  wir. 
f  Am  ba  achos  c  argyhoedda  hwy  yn 
llym,  *J  fel  y  byddont  iach  yn  y  ffydd ; 

c  pen.  2.  15.  Diar.  27.  5.  2  Cor.  13.  10.  1  Tiai.  5.  20. 
2  Tim.  4.  2.  d  peD.  2.  2.  Lef.  19.  17.  Salm  119.  80.  a  141. 
5.  2  Cor.  7.  8-12.  1  Tim.  4.  6. 

*  Gwyddai  yr  apostol  yn  dda,  mai  gwir 
oedd  y  dystiolaeth  uchod  am  y  Cretiaid;  ac 
yr  oedd  hyny  yn  ymddangos  yn  rhy  amíwg 

yn  ymddygiadau  llawer  o'r  gau-athrawon  a 
phroffeswyr  crefydd  yn  yr  ynys  hòno.  +  Am 
hyny  gorchymynai  yr  apostol  i  Titus  eu 
hargyhoeddi  hwy  yn  llỳm,  eu  ceryddu  yn 

ddíarbed,  eu  rhybuddio  yn  ddifrifol,  a'u 
bygwth  yn  ofnadwy  trwy  air  Duw:  J  fel  y 

byddai  hyny  yn  foddion  dàn  fendith,  i'w 
dwyn  hwy  i'r  iawn  allan  o'u  cyfeiliorni 
mewn  barn  ac  ymarweddiad,  ac  fel  y  bydd- 
ent  iach  yn  y  ffydd.  Neu  ynte,  fel  y  byddai 
yr  eglwysi  yn  iach  yn  y  ffydd,  wedi  cau 
safnau  y  twyllwyr  fel  hyn,  (adn.  11.)  wedi 
dynoethi  a  datguddio  rhagrithwyr,  a  chwedi 
rhybuddio  cristionogion  ansefydlog  i  wylied 
rhagddynt  hwy.  Gorchymynai  Paul  iTimo- 
theus  addysgu  y  rhai  gwrthwynebus  mewn 
addfwynder  ;  (2  Tim.  2.  25.)  ond  yma  mae 
yn  gorchymyn  i  Titus  eu  hargyhoeddi  hwy 
yn  llym.  Tybia  rhai  fod  Timotheus  yn 
dueddoi  i  ormod  poethder  o  ran  ei  ysbryd 

naturiol,  a  Thitus  o'r  tu  arall  yn  rhy  lwfr  a 
meddal:  tybia  eraill  mai  yr  achos  o'r  gwa- 
haniaeth  yn  y  cyngor  i'r  ddan  oedd,  y  gwa 
haniaeth  rhwng  y  ddau  fath  bobl  oedd  i'w 
hargyhoeddi  â'u  cerydda;  pobl  Titus  yn  fwy 
anfad  a  drygionus  na  phoblTimotheus.  Ond, 
yn  wir,  mae  addfwynder  cristionogol  can 
belled  oddi  wrth  gyd-oddefiad  llyfraidd  â 
phechod  a  chyfeiliornadau,  ag  ydyw  oddi 
wrth  ddigllonedd  gorwyllt,  a  phoethder  di- 
amynedd:  gwelir  hyny  yn  amlwg  yn  ym- 
ddygiad  yr  apostol  ei  hun,  ac  yn  wir  yn  ys- 
bryd  ac  ymddygiad  yr  Arglwydd  Iesu  ei  hun. 

14  *  Heb  ddal  ar  echwedlau  ludd- 
ewaidd,^+a  gorchymynion  dynion, 
9  \  yn  troi  oddi  wrth  y   gwirionedd. 

e  1  Tira.  1.  4—7.  a  4.  7.  2  Tira.  4.  4. 

*  Fel  y  byddai  yr  eglwysi  yn  Creta  yn 
iach  yn  y  ffydd,  cynghorai  yr  aposlol  i  Titus 
eu  rhybuddio  hwy  na  ddalient  ar  chwedlau 
Iuddewaidd,  traddodiadau  dynol,  Ye,  a  de- 
fodau  seremoniol;  f  rhai  nid  oeddynt  y  pryd 
hwn  ond  gorchymynion  dynion  oll,  am  fod 
yr  holl  oruchwyliaeth  Iuddewig  yn  awr  wedi 

darfod ;  X  a'r  dynion  oedd  yn  siarad  am  y 
cyfryw  bethau,  ac  yn  ceisio  eu  gwasgu  ar  y 
cristionogion,  yn  troi  oddi  wrth  wirionedd 
yr  efengyl,  ac  yn  ceisio  troi  eraill  oddi  wrth 
y  ewirionedd  hefyd. 

15  h*  Puryn  ddiau  yw  pob  peth 
ÍÖ7Ö 

i'r  rhai  pur:  *  +  eithr  i'r  rhai  haloge< 
*g  %2lx di-ffydd,  || nid pur  dim,  k § eitl 
halogedig  yw  hyd  yn  nôd  eu  medd\ 
a'u  cydwybod  hwy, 

/Es.  29.  13.  Mat.  15.  9.  Marc  7.  7.  Col.  2.  22.  , 
4.  9.  2  Tim.  4.  4.  Heb.  12.  25.  2  Pedr  2.  22.  A  Lbo 
39—41.  Act.  10.  15.  Rhuf.  14.  14.  1  Cor.  6  12,  13.  «  io 
25,  31.  1  Tim.  4.  3,  4.  t  Diar.  21.  4.  Hag.  2.  13.  Z«ò 
5,6.  Mat.  15.18.  Rhuf.  14.20,23.  1  Cor.  11.27- 
k  I  Cor.  8.  7.  Heb.  9.  14.  a  10.  22. 

*  Mae  yn  debyg  mai  am  fwydydd  glân 
afian,  y  dychymmygion  pharisêaidd  am  olc 
dwylo,  a  detodau  gwaelion  eraill  cyffel) 
yr  oedd  y  dynion  uchod  yn  ofer-siarad  ac 
dadleu:  ond  i'r  rhai  pur,  y  gwir  gredinw; 

y  rhai  a  gawsent  heddwch  â  Duw  trwy  Ie" Grist,  ac  y  rhai  y  purwyd  eu  c=ilonau  í 
cydwybodau  trwy  ffydd  yn  ei  waed  ef;  p 

yn  ddi'au  oedd  pob  peth  i'r  rhai  hyn  :  r. 
ynddynt  eu  hunain,  ac  yn  cael  eu  defnydc 
yn  bur  a  sanctaidd,  trwy  ganiatâd,  yn 
gorchymyn,  ac  er  gogoniant  i  Dduw.  f  Eil 

i'r  rhai  halogedig  gan  bechod  heb  edifar 
am  dano,  a  chael  eu  gîmâu  oddi  wrth 

X  a'r  rhai  diffydd  yn  ngwirionedd  yr  efei 
yl,  a    digonolrwydd   aberth   a  gwaed    Cri; 
nid  pur  dim  i'r  rhai  hyny :  oblegid  am  1 

eu  calonau  heb  eu  sancteiddio,  a'u  cydv 
bodau  yn  gyfeiliornus,  yn  galed,  ac  yn  h 
ogedig;  §  felly  yr  oedd  eu  holl  fwyniant  : 
gweithredoedd,  pa  mòrddiniwed  bynagoe< 
ynt  ynddynt  eu  hunain  ;  yr  oeddynt  yn  li 
ogedig  gan  falchder,  cybydd-dod,  cnawd 
rwydd,  a  gelyniaeth  yn  erbyn  Duw. 

16  *  Y  maent  yn  'proíTesu  yr  a 
waenant  Dduw;  -f  eithr  ar  weithre 
oedd  ei  wadu  y  maent, '"  \  gan  fod 
ffiaidd,  w||  acynanufudd/^acatb 
gweithred  dda  yn  anghymmeradwj 

/  Nai i  48.  1.  a  58.  2    Kzc 

Hos.  8.  2,  3.  Rhnf.  2.  18-24.  2  Tim.  3.  5-S.  Jw 
m  Job  15.  1G.  D«t.  21.  8,  27.  n  I  Sam.  15.  22—24,  I 
5.  6.  1  Tim.  1.9.        o  Jer.  6.  30.  Rhuf.  1.28.   2  Tim.  2 

*  Yr  oedd  y  dynion  uchod,  pa  un  byi 
ai  Iuddewon  ai  gau-athrawon  o'r  cenedlot 
oeddynt,  yn  proftesu  yr  adwaenent  Dduw, 
bod  yn  bobl  iddo  ef ;  ac  yr  oeddynt  yn  cj 
meryd  arnynt  y  gwyddent  lawer  am  Ddt 
ei  feddwl,  a'i  bethau,  efailai  mwy  na  i 
arall;  gwel  Rhuf.  2.  17—20.  +  Ond  yr  o» 
eu  harferion  yn  wrthwyneb  hollawl,  ac 

rhoddi  y  celwydd  i'r  broffes  a'r  hònia< 
uchod  :  yr  oeddynt  mewn  effaith  yn  gw: 
ar  weithredoedd  yr  hyn  a  broffesent  a 
honent  mewn  geiriau  :  yr  oeddent  ar  i 
redoedd  yn  gwadu  Dnw  ;  yn  arddango 
díystyrwch  mwyaf  ar  ei  awdurdod,  ei  d 
ioni,  a'i  ddigofaint  ef.  X  Yr  oedd  eo  J 
ymddygiad  gweithredol  hwy,  toag  at 
apostolion  ac  yn  mhlith  yr  eglwysi,  yn 

profì  hwynt  yn  elynion  ÔYaidd  i  Ddu1 
duwioldeb ;  ||  yn  anghrediniol  o'r  efec 
ac  yn  anufudd  i'r  efengyl ;  §  yn  anfedrus 
annhueddol  i  bob  gweithred  dda,  a  phob  j 
a  wnelent  yn  anghymmeradwy  a  gwrthoc 
ig  gan  Dduw,  a  hwy  eu  hunain  wedi 
rhoddi  i  fyna  i  dywyllwch  a  dallineb  bar 

PEN.  II. 

Paul  yn  hyfforddi  Titus  yn  ei  athrawia 

*ElTHR  llefara  di  y  pethau  « 
weddo  iathrawiaeth  iachus: 



'Jyìedswyddau  ywahanol 
TITUS aelodau  yn  yr  eglwys. 

aadn.  11— 14.    pen.  1.  9.    »3.8.    1  Tiin.  1.  10.    »6.3. 
m.  I.  13.  . 

>  Er  dangoä  digon  o  wahaniaeth  rhwng 
ir  weision  Crist  â'r  gau-athrawo»  uchod, 
argyhoeddi  yr  olaf,  a  ehadw  yr  eglwysi 
g  cael  eu  llygru  ganddynt;  mae  yr  apos- 
yn  annog  Titusi  lefaru  y  pethau  a  weddai 
:hrawiaeth  iachus,  sef  gwirioneddan  iach- 
il  ac  iachâol  yr  efengyl;  o  ba  rai,  a  thrwy 
rai,  y  mae  pob  egwyddor  gywir,  ac 
dd-dod  sanctaidd  yn  deilliaw.  +  Ác  yr 
Id  yn  gweddu  i  athrawiaeth  iachus,  fod 
îgethwyr  yn  gwasgu  ar  eu  gwrandawwyr, 

ymarferiad  o'u  gwahanol  ddyledswyddau 
ìi  ar  egwyddorion  efengylaidd,  fel  y  gwel- 
i  yn  yr  adnodau  canlynol. 

2  *  Bod  o'r  6hynaf-gwŷr  yn  c  sobr, 
ii  onest,  d  t  yn  gymmesur, e  J  yn  iach 
y  fTydd,  / 1|  y'nghariad,  §  raewn  am- edd: 

I,  b  Lef.  19.  32.  Job  12.  12.  Salra  92.  14.  Diar.  16.  31. 

(65.20.  cadn.   7.      1  Tira.    3.  4,  8,  II.— Phil.    4.8. 
len.  1.  8.  Act.  24.  25.  1  Cor.  9.  25.  Gal  5.  23.  2  Pedr  I. 
|  Marc  5.  15.  Luc  8.  35.  Rhuf.  12.  3.  2  Cor.  5.  13.  I  Pedr 
l.        eGwel   arpen.  1.  13.        /Gwel  ar  1  Tim.  1.  5. 

r  Dylai  Titus  gynghori  yr  hen  frodyr  i  fod 
I  "sobr,"  yn  wyliadwrus,  ac  yn  ddich- 
naidd,  yn  eu  tymher  a'u  hymddygiad;  gan 
narweddn  yn  "onest,"  yn  ddifrifol,  ac  yn 
[rdd  yn  mhob  peth  :  t  yn  "  gymhesur," 
|u  yn  gymmedrol  yn  mhob  peth,  mewn 
-isgiad,  mewn  bwyta,  ac  mewn  yfed,  fel  y 

peddai  i  gristionogion,  yn  enwedig  i  henaf- 
pyr  cristionogol  fod.  %  Dylent  hwy  yn  anad 
b  fod  yn  iach  "  yn  y  ffydd,"  er  mwyn  eu 

[neidiau  eu  hunain,  ac  fel  y  gallent  arwain 

Ijrhai  ieuainc  i'r  un  iachusrwydd  a  chywir- :b  mewn  athrawiaeth  a  dyledswyddau. 
jDylent  fod  yn  Uawn  o  gariad  tnag  at  Dduw. 
í  thuag  at  yr  holl  saint  er  ei  fwyn  ef :  ac 
ji  llawn  o  gymmwynasgarwch  a  daioni 
jriadus  tuag  at  dynion  o  bob  cenedl,  math. 
sefyllfa,  fel  eu  cyd-greaduriaid  :  §  a  dylent 
jd  yn  amyneddgar  mewn  trallodau  athram- 
Uyddiadau,  darostwng  eutymheran  anfodd 
\l  a  chroesion,  a  chyd-ymddwyn  â  gwendidau 
uai  eraill. 

f  3  *  Bod  o'r  hynaf-wragedd  yr  un 
[ùnud  mewnymddygiad  fel  y  *  gwedd- 
[i  i  sancteiddrwydd  ;  h  f  nid  yn  en- 
ibaidd ,  *  l  nid  wedi  ymrôi  i  win  lawer, 
|||  yn  rhoi  athrawiaeth  o  ddaioni : 

g  Rhuf.  16.  2.  Eph.  5.  3.  1  Tim.  2.  9,  10.  a  3.  11.   a  5. 
f-10.      I  Pedr    3.  3—5.  h  Gwel    ar   1  Tim.   3     8,    11. 
jGwel  ar  pen.  1.  7.        k  adn.  4.  Heb.  5.  12.  Dat.  2.  20. 

I  *  Dylai  gynghori  yr  hynaf-wragedd  cref- 
[ddol  hefyd  i  fod  mewn  ymddygiad  fel  y 
|weddai  i  sancteiddrwydd  yn  mhob  peth, 
;iewn  gwisgiad,  mewn  ymddiddan,ac  mewn 
iOb  arweddiad  gŵyl  a  pharchus.  f  "  Nid 
|n  enllibaidd:"  nid  yn  ddiaflaidd :  gwel  ar 
Tim.  3.  11.  Wrth  fod  hyn  yn  cael  ei 

[.'arafun  i'r  gwrayedd  yn  hytrach  na  neb 
irall  yn  y  ddau  le,  mae  yn  debyg  y  gwyddai 
hr  apostol  fod  y  gwragedd  yn  fwy  tueddol 
r  bai  hwn  na  neb  arall;  ac  atgas  iawn  o 
eth  ar  hen  wragedd  yw  eu  bod  yn  enllib- 
idd.  J  Nid  yn  dueddoL  a  llai  o  lawer  wedi 
mrôi,  i  yfed  gwin,  nac  unrhyw  ddîodydd 
ryfion  meddwawl,  dan  yr  esgus  o  fod  eisiau 
hywbeth  i  gynnal  natur  adfeiliedig,  ac  i 
dtçryfâu  a  nerthu  ysbrydoedd  llesg  ac  isel. 
^fallai    bod  llawer   o   honynt  yn  Creta   yn 
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dueddol  i'r  ddau  beth  uchod,  enllib  a  gwin, 
yn  eu  hystad  o  baganiaeth  ;  ac  yr  oedd  yn 

angenrheidiol  gofal  mawr  i'w  tòri  hwynt 
oddi  wrth  yr  hen  arferion  hyny  wedi  dyfod 
at  gristionogaeth.  ||  Yn  llc  difyru  eu  hunain 

enllib  a  chwedlau  gwrachi'aidd,  dylent 
roddi  athrawiaeth  o  ddaioni;  ymddiddanion 
grasol  a  buddiol,  a  phob  cynghorion  ac 
esamplau  da,  yn  eu  teuluoedd,  ac  yn  mhlith 
eu  cydnabod  ieuangach  na  hwynt  hwy,  er 

addysg  i  eraill. 

4  *Fel  y  gallont  wneuthur  y  *gwr- 
agedd  ieuaingc  yn  bwyllog,  m  f  i  garu 
eu  gwŷr,  i  garu  eu  plant, 

/ÌTim.  6.  2,  11,  14.        m  1  Tim.  5.  14. 

*  Yn  enwedig  dylai  yr  hynaf-wragedd, 
trwy  eu  cynghorion  a'u  besamplau,  fod  feí 
mamau  i'r  gwragedd  ieuainc ;  ac  ymdrechu 
eu  gwneyd  hvvy  yn  "  bwyllog"  a  sobr,  a 
gochel  pob  peth  a  fyddai  yn  debyg  i  ysgafn- 
der  a  gwammalrwydd,  yr  hyn  fyddai  yn 

anweddus  iawn  i'w  hystâd  brîodasol,  ac  i'w 
profFes  gristionogol.  Mae  angen  hyn  ar  y 
gwratçedd  ieuainc  o  hyd,  yn  mhob  gwlad  ; 
ond  nid  cymmaint,  efallai,  ag  oedd  y  pryd 
hwnw  yn  Creta,  yn  mhlith  paganiaid  gwyllt- 
ion  ac  ammhwyllog :  gwel  ar  pen.  1.  12. 
rGan  fod  yn  naturiol  i  wragedd  ieuainc  garu 

eu  gwŷr  a'u  plant,  tybir  mai  nid  gorchymyn 
eu  caru  yr  oedd  yr  apostol  yma ;  ond  yn 
hytrach  gorchymyn  eu  caru  yn  weddaidd,  yn 
gymmedrol,  ac  fel  y  dylid  ;  cyflawni  dyled- 
swyddau  gwragedd  a  mamau  yn  weddus,  a 
chyda  hyfrydwch;  gan  ochelyd  pob  rhith  o 

anfFyddlondeb  i'w  gwŷr  pr'íod,  a  difaterwch am  feithriniad  naturiol,  a  lles  ysbrydol  eu 
plant.  TJn  peth  yw  caru  gwŷr  a  phlant  yn 
naturiol,  yr  hyn  a  all  fod  yn  gnawdol  ac 
ynfyd;  peth  arall  yw  eu  caru  yn  sanctaidd, 
yn  grefyddol,  ac  yn  weddus. 

5  n  *  Yn  sobr,  yn  bur,  f  yn  gwarch- 
ad  gartref,  f  J  yn  dda,  i\\  yn  ddaros- 
tyngedig  iV  gwŷr  prîod,  r  §  fel  na 
chablergair  Duw ; 

n  Gwel  ar  adn.  2.  o  Gen.  16.  S,  9.  a  18.  9.  Diar.  7. 
U,12.     a31.    10—13.      1  Tim.  5    13.  p  Act.   9.36,39. 
1  Tim.  5.  10.  q  Geu.  3.  16.  1  Cor.  11.  3.  a  14.  34.  Eph.  6. 
22—24,33.  Col.  3.18.  lTiro.  2.  11.  1  Pedr  3.  1—5. 
r-2  Sam,  12.14.  Salm  74.  10.  Rhuf.  2.  24. 1  Tiiu.  5.  14.  a  6.  1 . 

*  "  Ýn  sobr,  yn  bnr:"  yn  gall  ac  yn  ddi- 
wair  yw  y  geirian  hyn  yn  ol  y  Saesoneg. 
Mae  yn  debyg  fod  y  geiriau  Groeg  (Sôphro- 
nas,  agnas.)  o  ystyr  helaeth ;  y  cyntaf  yn 
arwyddo  sobrwydd  a  challineb  i  lywodraethu 
y  tymherau,  a'r  ail  yn  arwyddo  purdeb 
diwair  yn  y  meddwl  a'r  holl  ymddygiad. 
t  Dylai  y  gwragedd  ieuainc  gael  eu  dysgu  i 
warchod  gartref  hefyd,  a  thrin  eu  hachosion 
teuluaidd  fel  y  dylent :  gartref  y  dylent  fod, 
ac  nid  yn  rhodiena  allan  ac  odý  i  dŷ:  a 
gwarchod  gartref,  nid  yn  segur  a  diífrwyth 
yno.  Mae  digon  o  waith  gartref  i  bob 
gwraig;  ac  nid  oes  nemawr  o  drefn  ar  gar- 
tref  y  gwragedd  hyny  syddyn  hotfo  grwydro 
allan.  Pan  ofynodd  yr  angel  i  Abraham  pa 

le  yr  oedd  Sarah  ei  wraie,  "  Wele  hi  yn  y 
babell,"  ebai  efe  :  (Gen.  18.  9.)  merched  yr 
hon  vdych  chwi,  wragedd,  os  ydych  yn 

gwneúthur  feî  hithau.  %  "  Yn  dda :"  yn dda  tua°  at  Ddnw,  yn  dda  gartref,  tuag  at 

eu  gwŷr,  eu  plant,  a'u  gweinidogion,  ac  yn 
dda  tuag  al  bawb  o'u  hamgylch,yn  y  byd  ac 
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yn  yr  eglwys.  ||  Gwel  ar  Ephes.  5.  23,  24; 
Colos.  3.  18.  §  Mae  ymddygiad  hardd  a 
gweddaidd  gwragedd  crefyddol  yn  anrhyd- 

edd  i'r  efengyi,  a'r  gwrthwyneb  yn  ddi" 
aurbydedd  mawr,  ac  yn  achos  o  gabledd 
arni,  yn  mhlith  annuwiolion  gwatwarus  ac 
erlidgar. 

6  *  Y'gwŷr  ieuaingcyrun  ffunud 
f  cynghora  i  fod  yn  sobr ; 

«  Job  29.  8.  Salm  148.  12.  Preg.  11.  9.  a  12.  1.  Joel  2. 
28.   1  Pedr  5.  5.   1  loan  2.  13,  14. 

*  Dylai  Titus  hefyd  gynghori  y  gwŷr  ieu- 
ainc,  pa  un  bynag  ai  pri'od  ai  heb  eu  prì'odi, 
f  i  fod  yn  "  sobr,"  yn  gymmedrol,  yn  gall, 
ac  yn  ddoeth :  gan  ymgadw  rhag  pob  gwag- 
edd  a  chwaritau  ieuenctid,  a  chyflawni  eu 
gwahanol  ddyledswyddau  yn  ofn  Duw.  Mae 

yn  athrist  meddwl,  leied  o'r  sobrwydd  uch- 
od  a  welir  ar  lawer  o'n  gwýr  ieuainc  proífes- 
edig  yn  ein  beglwysi ! 

7  l  *  Gan  ddangos  dy  hun  ym  mhob 
peth  yn  ensampl  i  weithredoedd  da  : 

■f  a  dangos,  raewn  athrawiaeth,  "an- 
llygredigaeth,  *  J  gweddeidd-dra, 
y||pur-deb  ; 

t  Act  20  33-35.  2  Tbes.  3.  9.  1  Tim.  4.  12.  1  Pedr 
5.3.  «  2  Cor.  2.  17.     a  4.  2.  x  Gwel  ar   c.    adn.   %. 
y  2  C©r.  1.  12.  a  8.  8.  Eph.  6.  24.  Phil.  1.  10. 

*  Ac  yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol  i  Titus 
osod  ei  hun  yn  mhob  peth  yn  esampl  i 
weithredoedd  da :  nis  gallai  ddysgwyl  nem- 
awr  o  eífaith  dda  ar  ei  gynghorion  goreu  i 
eraill,  heb  ei  fod  ef  ei  hun  yn  rhoddi  esampl 
ymarfero!  o  ddaioni  hefyd.  Mae  cynghorion 
heb  esampl  yn  gyffelyb  i  feddyg  yn  rhoi 
moddion  i  eraili,  ac  ef  ei  hun  yn  gwrthod  en 
cymmeryd,  er  ei  fod  yn  yr  un  clefyd.  t  Yn 
ei  athrawiaeth,  neu  eí  addysgiadau  cyhoedd- 
us,  hefyd,  dylai  ofalu  am  gadw  a  dangos 

"  anllygredigaeth ;"  heb  chwanegu  dim  at  y 
gwirionedd,  tỳnu  oddi  wrtho,  ei  wyro,  na'i 
gymmysgu  ;  trwy  yr  hyn  y  Hygrid  ac  y  niw- 
eidid  natur  ac  effeithiau  sanctaidd  y  gwir- 
ionedd  dwyfol.  J  Dylai  hefyd  ddangos 

"gweddeidd-dra"  sanctaidd  yn  inhob  peth  ; 
gan  ochelyd  pob  ysgafnder  a  digrifwch,  pob 
cymhendod  ymadrodd,a  phob  peth  nad  oedd 

yn  gyson  â'r  difrifwch  a  weddai  i  bethau 
mawrion  Dhw  a  thragywyddoldeb.  ||  Dyîti 

hefyd  feddiannu  ac  arfer  "  purdeb  ;"  neu 
uniondeb  amcan  a  dyben  yn  eí  holl  waith  ; 
sef  gogoniant  Duw  alles  eneidiau  :  heb  geis- 
io  cìod  a  manteision  bydol,  na  dangos  fod 
ganddo  unrhyw  amcan  neu  ddyben  hunanol 
mewn  dim  a  wnelai. 

8  z  *  Ymadrodd  iachus  yr  hwn  ni 

aller  beio  arno ;  a  f  fel  y  byddo  i'r  hwn 
sydd  yn  y  gwrthwyneb  6gywilyddio, 
cheb  ganddo  ddim  drwgi'w  ddywed- 
yd  am  danochchwi. 

z  Marc  12.  17,  28,  32,  34.     1  Tira.  C.  S.  fl  Neh.  5.  9. 
1  Tim.  5.  14.    1  Padr  2.  12,  15.   a  3.  16.        *  Es.  66.  5.   Luc 
13.  17.  2  Thei.  3.  14.        o  Phil.  2.  14-16. 

*  Rhaid  iddo  chwilio  am  eiriau  cymmer- 
adwy,  ac  arfer  "  ymadrodd  iachus  yr  hwn 
nis  gellid  beio  arno,"  fel  yn  gyfeiliornus,  yn 
amwys,  yn  annëalladwy,  neu  mewn  un 
modd  o  duedd  niweidiol.  t  Fel  hyn,  wrth 

i'r  gwirionedd  dwyfol  gael  ei  osod  allan 
mewn  ymadroddion  eglur,  argyhoeddiadol, 
ac  ysgrythyrol ;  nisgalíai  y  gwrthwynebwyr, 
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bersonau  yn  yr  eglwys.  H 

pa  un  bynag  ai  paganiaid  ai  cyfeiliornwyr  ;  I 
fyddent,  gael  dim  yn  wàn,  yn  ddisylwedd 
neu  yn  anwyliadwrus  a  byrbwyll,  i  ddywed 

yd  drwg  am  Titus  a'i  frodyr  o'i  herwydd 
ond  bod  i'r  rhai  a  wrthwynebent  yn  hytracll 
gywilyddio,  am  geisio  beio  ar  yr  hyn  oed< 
mòr  amlwg  yn  dda  ac  yn  llesol,  yn  ei  natu 
a'i  effeithiau. 

9  *  Cynghora  rfweision  i  fod  yi 
ddarostyngedig  i'w  mestriaid  eu  hun 
e\  ac  i  ryngu  bodd  iddynt  ym  mhol 
peth  ;  X  nid  yn  gwrth-ddywedyd : 

JEph.  6.  5-8.  Col.  3.  22-25.  1  Tim.  6.  1,  2.  1  Ped 
2.  1S— 25.        e  Eph.  5.  24. 

*  Pa  un  bynag  ai  gweision  cyflog  ai  ynt« 
caeth-weision,  dylai  gweision  o  bob  matl 

fod  yn  ddarostyngedig  i'w  meistriaid 
hun ;  t  ac  ymdrechu  bob  amser  i  ryngu  bod( 
iddynt  yn  mhob  peth,  a  rhoddi  llawn  fodd 
lonrwydd  iddynt  yn  eu  holl  ymddygiad,  ai 
yn  mhob  dyledswydd  :  X  ac  yn  enwedig  n 
ddyient  wrth-ddywedyd,  neu  ateb  drachefo 
yn  ol  y  Saesoneg :  ni  ddylent  wneyd  fell 

gydag  anfoesgarwch  a  phoethder  pan  fei'ií arnynt,  er,  efallai  nad  oeddynt  ar  fai; 
dylent  ddyoddef  eu  ceryddu  yn  ddistaw,  yi 

hytrach  nac  ymdaeru  â'u  meistriaid,a  rhodd 
ychwaneg  o  dramgwydd,  neu  gael  eu  cy 
huddo  o  daëogrwydd  a  chrasder.  Gwel  a 
L  Tim.  6.  1,  2 ;  a  mànau  eraill  lle  y  sonir  an 
weision. 

10  *Nid  yn  ̂darn-guddio,  ̂ fonc 
yn  dangos  pob  ífyddlondeb  da : }  fe 
yr  h  harddont  *  athrawiaeth  k  Duw  eir 
Hiachawdwr  ym  mhob  peth. 

/2  Breu.  5.  20-24  Lnc  16.  6-8.  Ioan  12.  6.  Act  6 
2,  3.  g  Gen.  31.  37,  3S  a  38.  S,  9.  1  Sam.  22.  14.  a 2« 
23.  Salm  101.  9.  Mat.  24.  45.  Luc  16.  10.  1  Cor.  4.  î 
h  Mat.  5.  16.  Eph.  4.  1.  Phil.  1.  27.  a  2.  15,  16.  a  4.  8 
1  Ptìdr  2  12.  a  3.  16.  t  1  Tim.  5.  17.  a  6.  1,  3.  2  Ioan  II 

k  Gwel  arpen.  1.  3.  1  Tim.  1.  1.—  Es.  12.  2. 

*  Dylent  hefyd   yn    gydwybodol   ochelyc 
darn-guddio,  neu  chwilèna  eiddo  eu  meistr 
iaid  yn  eu  hab-enoldeb,  i'w  defnyddio  at  ei 
hachos   eu    hunain,   neu   i'w   rhoddi   neo  ei 
gwerlhu  i  eraill.     Mae  y  gair  (nosphizomen 

otis)  a  gyfieithir  yma  "  darn  guddio"  cadu 
yn  ol  ran  o  werth  unrhyw  beth  ;  ac  a  ddefnjj 
yddir   yn   achos  Anaiiias,  yn  darn-guddû  i 
peth,  lle  yr  oedd  yn  cymmeryd  arno  osod  Ml 
cwbl  o  werth  y  tir  wrth  draed  yr  apostolioDPi 
(Act.  5.  1,  2.)     Mae  yn  debyg  y  byddai  ̂ yi h 
yn  cael  ei  wneyd  yn  aml  gan  weision  mewij 
gwledydd    paganaidd ;    mòr    gyffredin,    fcla 
mae  yr  un  gair  Lladin  (fur)  yn  cael  ei  arfe 
am    was    ac    am    leidr.     Gobeithio    PetbaN 
gwell  am   weision  yn   ein  gwlad  gristionog(|| 
ni.     +  Dyiai   gweision  cristionogoí  arfer  po  J 
gonestrwydd  yn  y  pethan  byn,  a  dangos  pol 
ff'yddlondeb  da,  mewn  pobymddiried  a  rodc 
ir  iddynt,  yn    absenoldeb  eu   meistriaid  y  u 
gystal  ag  yn  eu  gŵydd  :  Jac  fel  hyn  hwy  j 
harddant  athrawiaeth  Duw  ein  Hiachawdwj 
yn  mhob  peth.     Er    bod   athrawiaeth   Du^ Ij 
yn  anfeidrol   hardd  a  gogoneddus  ynddi  <  j 
hun;  eto    ni   welai  paganiaid   yr  harddwc  'j 
hyny  ynddi,  ond   barnent  hi  yn  ffolineb  ; 
chadarneid  hwy  yn  y  dyb  hòno   trwy   gan 

ymddygiadau  proffeswyr;  ac  ar  y  llaw  ar^I    ! 

byddai  ymddygiad  gonest  a   ffyddlawn    pr< 
ffeswyr,  yn  dangos  harddwch  yr  athrawiaetj] 
ger  bron  anghredinwyr. 



Gras  Duw  yr  hwn  sydd TITUS  II. 
pn  dwyn  iachawdwriacth. 

11  ' *  Canys  ymddangosodd  gras 
Duw,  fyr  hwn  sydd  yn  dwyn  iach- 
wdwriaeth  m  J  i  bob  dyn  ; 

fpen.  3.4.  Salm  84.  II.  Zeo.  4.  7.  a  12  10.  loan  1 
I,  Ì6,  17.  Act.  11.  23.  a  13.  43.  a  20.  24.  Rfauf.  4.  4,  5. 

5.  2,  15,  20,  21.  a  11.  5", 6.  2  Cor.  6.  1.  Gal.  V.  21.  Epb.  1. ,  7.  a  2.  5,  8.  2  Thes.  2.  16  1  Tim.  1.  14.  Heb.  2.  9.  a  12 
i.     I  Perfr  I.  10—12.      a  5.  5,  12.  m  S^loi    96.  1—7,  10. 

.  1-3.  a  117.  Es.  2.  2,  3.  a  45.  22.  a  49.  6.  a  52.  10.  a  60. 
I.  Mat.  S8.  19.  Maro   16.  15.  Luc  3.  6.    a  24.  47.  Act.  13. 

Rhuf.  10.  13.  a  15.  9-19.  Eph.  3.6—8.  Col.  1.  6.  23. 
Tìm.4.  17. 

*  Yr  oedd  natur  cristionogaeth  yn  gofyn, 
m  i'r  fath  gynghorion  gael  eu  rhoddi  a'u 
yflawni,  oblegid  yr  oedd  efengyl  gras  Duw, 
n  enwedig  yr  oruchwyliaeth  o  hóni  dàn  y 

'estament  New^'dd  ;  (Ephes.  3.  2,)  yr  hon 
ydd  eífaith  rhad  ras  Duw,  a  datguddiad  o 
óno  i  ddynion  ; — yr  oedd  hon  yn  awr  wedi 

mddtngos  yn  ei  holl  ddysgleirdeb  a'i  gogon- 
int,  fel  codiad  hau!  ;  t  ac  yn  dwyn  y  new- 
Idion  da  am  iachawdwriaeth,  gwaredig- 
eth  ìhag  digofaint,  ac  yn  dangos  y  ffordd  i 
/wyd  tragywyddol,  %  i  bob  dyn,  Iuddewon 
Chenedloedd,  hen  ac  ieuainc,  meistriaid  a 
weision  yn  ddiwahaniaeth  :  a  gorchymynid 
jweinidogion  yr  efengyl  hon  ei  phregethu  i 
iwb,  ac  i  alw  pawb,  pa  le  bynag  y  caffent 
rfle.  "  Canys  gras  Duw  yr  hon  sydd  yn 
vyn  iachawdwriaeth,  a  ymddangosodd  i 

b  dyn  :"  felly  y  mae  gosodiad  y  geiriau  yn 
y  Saesoneg :  ond  nyni  sy  debycaf  i'r 

roeg. 

12  *  Gan  ein  ndysgu  ni  i  °wadu 
nuwioldeb  a  chwantau  bydol,  p  f  a 

y  w  '  yn  sobr,  ac  yn  gyfiawn,  r  ac  yn 
iduwiol,  ̂ ynybydsyddyrawrhon; 

n  M«t.  28.  20.      Ioan  6.  45.    '1  Thes.  4.  9.     Heb.  8    11 
jloan  2.  27.  o  Es.  55.  6,  7.     Ezec.  18.  30,  31.     a  33.  14 

,.  Mat  3.  8-10.  a  16.  24.  Rbuf.  6.  4-6,  12.  a  8  13.  a  13' 
,  13.  1  Cor.  6.  9—11.2  Cor.  7.  1  Gal.  5.  24.  Eph.  4.  22— 
Col.3.5-9.  Iago  4.  8— 10.  lPedr2..12.  a  4.  2— 5 

iPedr  1.  4.  a  2.  20—22.  1  Iosn  2.  15—17.  Jud.  18.  pSalm 
!5.  45.  Ezec.  36.  27.  Mat.  5.  19,  20.  Luc  1.  6,  75.  a  3.  9— 
I.  Act.  24.  16,  25.  Rhuf.  C.  19.  I  Tim.  4.  12.  1  Pedr  1.  14— 

l  2Pedr  1.  5-8.  a3.  11.  1  íoan  2  6.  Dat.  14.  12.  pGwel 
<  adn.  4.  r  Salm  4.  3.  2  Cor.  1.  12.  2  Pedr  2.  9.  «  loau 

30.  al7.  14,  15  Rhuf.  12.  2.  Gal.  1.4.  Eph.  2.  2.  2Tim. 
)10.  1  Ioan  5.  19. 

l*Mae  yr  efengyl  rasol  hon  mewn  modd 
ibenig,  yn  dysgu  dynion  i  wadu  annuwiol- 
jîb  a  chwantau  bydol :  i  fíìeiddio,  i  wrthod, 
i  i  ymwadu  yn  hollawl,  âphob  eilun-addol- 
jeth,  drygioni,  aflendid,  ac  annuwioldeb 
jilon  a  buchedd :  pob  annuwioldeb,  fel  tor- 
td  o  orchymynion  y  llech  gyntaf ;  a  phob 
iwantau  bydol,  fel  loriad  oorchymynion  yr 
\l  lech.  Mae  yr  efengyl  yn  dysgu  y  dylem 
iadu  annuwioldeb  a  chwantau  bydol,  ac 

|;tyd  pa  fodd  i  gael  nerth  i  ymwadu  â 
vynt,  ac  yn  rhoddi  y  calondid  a'r  annog- 
jihau  cryfafi  hyny.  t  Gydag  ymwaiu  a'r 
tlian  drwg  nchod  ar  y  nnill  law,  mae  yr 

lengy!  hefyd  yn  dysgudynion  mewn  pethau 
iionus  ar  y  llaw  arall :  yn  1.  I  fyw  yn  sobr 
|ag  atom  ein  hunain  ;  i  lywodraethu  ein 
iysiau,  ein  nwydau,  a'n  defnyddiad  o  beth- 
|  y  byd  hwn,  mewn  cymmedroldeb  a 
iveddeidd-dra.  Yn  2.  I  fyw  yn  gyfiawn 
lag  at  ddynion  ;  i  dalu  i  bawb  eu  dvledion, 
I  i  ymddwyn  yn  onest  ac  yn  gymmwynas- 
|  r  tnag  at  bob  dyn  ;  gan  wneuthur  i  eraill 
\}  y  dymunem  iddynt  hwy  wneuthur  i  nin- 
!u,  hyd  eithaf  ein  gailu.  Ac  yn  3.  I  fyw 
I  dduwiol  tuag  at  Dduw  ;  mewn  pob  cyf- 
•vniadau  o  addoliad  dirgel,  teuluaidd,  a 
jyhoeddus,  yn  ol  ei  air  ef,  ac  yn  yr  ymar- ================= 

feriad  o  bob  gras  tumewnol,  er  gogoniant  i 
enw  yr  Arglwydd.  J  Mae  hyn  ol!  i  gael  ei 
wneyd  yn  y  byd  Bydd  yr  awr  hon  ;  byd 
Ilawn  o  bechod,  temtasiynau,  a  maglan  ;  ac 
i  gae!  ei  barâu  tra  byddom  ni  yn  y  byd  drwg 
presenol.  Am  fyw  yn  dduwiol,  gwel  ar 
2Tim.  3.  12. 

1 3  '  *  Gan  ddisgwyl  am  y  M  gobaith 

gwŷnfydedig, x  f  ac  ymddangosiad  go- 
goniant  y  Duw  mawr,  v  \  a'n  Hiach- awdwr  Iesu  Grist : 

r  1  Cor.  1.  7.  Phil.  3.  20,  21.  2  Tiro.  4.  8.  2  Pedr  3.  12 

—14.  u  pen.  1.  2.  a  3.  7.  Rhuf.  5.  5.  a  8.  24,  25.  a  15. 
13.  Col.  1.27.  2Thes.  2.  16.  Heb.  6.  18,  19.  1  Pedr  I.  3. 
I  loao  3.  3.  *  Job  19.  25—27.      Es.  25.  9.      Mat.  16.  27. 
«25.31.  «26.64.  Marc  8.  38.  a  14.  62.  1  Tim.  6.  13,  14. 

Heb.  9.  28—2  Cor.  4.  4,  6.  y  pen.  3.  4,6.  2  Pedr  3.  13. 1  lo.ni  4.  14. 

*  Y  rhai  a  ddysgir  i  fyw  fel  y  dywedwyd 
uchod  gan  yr  efengyl,  mae  hi  yn  eu  dysgu  i 
fyw  felly  mewn  dysgwyliad  am  y  gobaith 
gwynfydedig  sydd  i  bobl  Dduw,  trwy  ffydd 
yn  ei  Fab  ef ;  sef  y  gobaith  am  annhraetho! 
a  thragywyddol  wynfyd  yn  y  byd  a  ddaw  ; 
tyr  hwn  a  gair  ei  fwynâu  yn  berffaith  yn 

ymddangosiad  gogoniant  y  Duw  mawr,  seî' ein  Hiachawdwr  Iesu  Grist,  yr  hwn  a  ddaw 
yn  y  dydd  diweddaf  yn  ngogoniant  ei  Dad, 
i  gael  ei  ogoneddu  yn  ei  saint,  ac  i  fod  yn 
rhyfeddol  yn  y  rhai  oll  sydd  yn  credu.  î  Yr 

un  Person  yn  ddi'ammau  a  feddylir  wrth  y 
w  Duw  mawr,"â'r  "  Iachawdwr  Iesu  Grist;" 
yr  Iachawdwr  Iesu  Grist  yw  y  Duw  mawr, 
yr  hwn  a  ordeiniodd  y  Tad  i  farnu  y  byd  ya 
y  dydd  diweddaf,  pryd  yr  ymddengys  efe 
yn  ei  anfeidrol  ogohiant  fe!  y  dy  wedwyd  :  ac 
nid  ydym  yn  darllen  am  ymddangosiad  y  Tad 
yn  un  man  yn  y  Testament  Newydd.  Mae 
yn  y  geiriau  uchod  dystiolaeth  gref  ac  an- 
nymchweladwy  o  wir  Dduwdod  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  ;  gelwir  ef  nid  yn  unig  yn 
Dduw,  ond  hefyd  yn  Dduw  mawr,  (megalou 
Theou)  yr  hyn  nis  gellir  ei  ddeail  am  Dduw 
gwneuthurol,  neu  swyddol,  rhyw  ddynion. 

14  *  Yr  hwn  aTi  rrhoddes  ei  hun 

drosom,  a  f  iTn  prynu  ni  oddi  wrth  bob 
anwiredd,  b  %  ac  i'n  prynu  ni  ciddoei 
hun  d\\  yn  bobl  briodol,  c§  awyddys  i weithredoedd  da. 

Mat.  20  28.  Iom  6.  51.  a  10.  15.  Gal.  14.  a  2.  20. 
a  3.  13.  Eph.  5  2,  23-27.  1  Tlm.  1 .  15.  a  2.  6.  Heb.  9.  14. 
1  Pedr  3.  18.  Dat.  1.  5.  a  5.  9.  a  Gen.  48.  16.  Salni  130. 
8.  Ezec.  36.  25.  Mdt.  1.  21.  Rhuf.  11.  26,  27.  6  Mal.  3.  3. 

"  3.  12.  Act.  15.  9.  Iago4.  8.  5  Pedr  1.  22.  1  Ioan  3.  3. 
:.  15.  14.      Rhuf.  14.  7,  8.      2  Cor.  5.    14,  15.  d  Ex. 
3.  a  19.  5,  6.  Deut.  7.  6.  a  14.  2.  a  26.  18.  Salm  135.  4. 

I  Pedr  2.  9.  e  adn.  7.  pen.  3.  8  Num.  25.  13.  Act.  9.  36. 
Eph.  2.  10.  1  Tim.  2.  10.  a  6.  18    Heb.  10.  24.  1  Pedr  2.   12. 

*  "  Yr  hwn,"  sef  y  "Duw  mawr,"  a'r 
Iachawdwr  Iesu  Grist"  a  enwyd  uchod, 

a'i  rhoddes  ei  hun  drosom  ni,  yn  Fachni'ydd 
yn  ein  deddfle,  i  farw  yn  y  natur  ddynol, 
fel  aberth  ac  iawn  dros  ein  pechodau,  ac  i 
effeithio  ein  iachawdwriaeth  :  f  fel  trwy  ei 

aberth  a'i  iawn  ef,  y  prynai  efe  ni  oddiwrth 
y  gosp  ddyledus  am  ein  holl  anwiiedd  ;  a 
thrwy  ei  nerth  a'i  ras  y  gwaredai  ni  oddiwrth 
arglwyddiaeth  a  halogrwydd  ein  holl  duedd- 
iadau  pechadurus  ;  j  ac  fel  y  purai  ni  trwy 
ei  air  a*i  Ysbryd,  a  thrwy  orucbwyliaethau 
cyd  weithredol  ei  ragluniaeth,  oddi  wrth 
holl  weddillion  halogrwydd,  (j  fel  y  byddem 

yn  bobl  br'íodol  a  chyssegredig  iddo  ef  ei* 
hun,  fel  ein  Harglwydd  a'n  Daw,  i'w  addoli 

4  Y  3  
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a'i  wasanaethu  ef,  a  byw  er  ei  ogoniant. 
§  Fel  hyn  y  mae  pob  gwir  gredadyn,  holl 
waredigion  Iesu,  o  egwyddor  yn  gystal  a 
rhwymau  yu  awyddus  i  weithredoedd  da  ; 
ymhyfrydu  mewn  ufudd-dod  efengylaidd  ; 
yn  \mgais  yn  awyddus  am  bob  cyfle  i  wneyd 
daioni ;  fel  y  cybydd  am  chwanegu  ei  gyf- 
oeth. 

15  *  Ypethau  hyn-^llefara  fachyng- 
hora  ac  J  argyhoedda  gyd  â  s  ||  phob 
awdurdod.     h  Naddíystyred  neb  di. 

/Gwel  ar  pen.  1.  13.  2Tiin.  4.  2.  g  Mat.  7.  29.  Marc 
1.  22,  27.    Luo  4.  36.        h  1  Tim.  4.  12. 

*  Gan  fod  y  pethau  uchodyn  cynnwys  cryn- 
odeb  o  wirioneddau  pwysig  a  dyledswyddau 
cristionogaeth,  gorchymynai  yr  apostol  i  Titus 
eu  llefaru  hwynt  yn  amlwg  a  phenderfynol  ; 
\  i  gynghori  i  grediniaeth  ac  ymarferiad  o 
honynt,  yn  y  modd  egluraf  a  mwyaf  grỳmus 
a  chymbelíiadol  ;  \  ac  i  argyhoeddi  gyda 
phob  awdurdod,  yn  euw  Crist,  y  dynion 

hyny  a'u  hesgeulusent,  a'u  gwyrent,  neu  a'u 
gwrthwynebent.  ||  Fel  hyn  trwy  weithredu 
ac  ymddwyn  yn  gadarn,  yn  wrol,yn  ddoeth, 
ac  yn  ffyddlawn  yn  ei  holl  weinidogaeth,  nis 

gallai  neb  ei  dd'íystyru  ef  na'i  ymadroddion, 
heb  fod  yn  amlwg  yn  dîystyru  Crist  yr  hwn 

a'i  danfonodd  ef.  Rhaid  i'r  pethau  uchod 
a'u  cyffelyb  gael  eu  trin  gyda'r  fath  ffydd- 
londeb,  doethineb,  a  sobrwydd  ;  ag  a  godo  y 

gweinidog  a'i  swydd,  uwchlaw  dîystyrwch  a 
dirmygygelynion  mwyaf  gwatwarus,  ffroen- 
uchel,  a  thrahaus:  dylai  y  gweinidog  ym- 
ddwyn  yn  mhob  peth,  fel  na  roddo  achos  i 
neb  eiddíystyru  ef. 

PEN.  III. 

Y  mae  Paul  yn  hyfforddi  Titus  pa  bethau 
a  ddysy,  a  pha  bèthau  ni  ddysg  efe  iddynt. 

a*JjWG  ar  gôf  iddynt  ftfod  yn 

ddarostyngedig  i'r  tywysogaethau  a'r 
awdurdodau,  cf  fod  yn  ufudd,  líoà 
yn  barod  i  bob  gweithred  dda, 

a  Es.  43.  26.  1  Tim.  4.  6.  2  Tim.  1.  6.  2  Pedr  I.  12.  a3. 

1,  2.  Jud.5.  i  Deut.  17.  12.  Diar.  24.  21.  Pieç.  8.  2—  5. 
*  10.  4.  Jer.  27.  17.  Mat.  22.  21.  a  23.  2,  3.  Rhuf  13.  1—7. 
1  Tim.  2.  2.  1  Pedr  2.  13—17.  c  adn.  8,  14.  pen.  2.  14 
1  Cor.  15.  58.  Gal.  6.  9,  10.  Eph.  2.  10.  Phil.  1.  11.  C«l.  1 
10.  1  Tim.  5.  10.  2  Tim.  2.  21.  Heb.  13.  21. 

*  Gwasgai  yr  apostol  ar  feddwl  Titus  hef 
yd,  i  gynghori  y  Cretiaid  yn  aml  ac  yn  ddifr 

ifol,  i  fod  yn  ddarostyngedig  i'r  tywysog 
aethau  a'r  awdurdodan  ;  neu  y  lly  wodraeth- 
wyr  gwladol  oedd  yr  Arglwydd  yn  ei 
ragluniaeth  wedi  eu  rhoddi  arnynt  :  ac  hyd 
yn  nod  y  swyddogion  iselaf  a  osodid  gan  y 

tywysogaethau  a'r  awdurdodau  hyny.  Eil 
un-addolwyr  paganaidd  oedd  y  rhai  hyn,  a 
dynion  gorthrymus  a  niweidiol  yn  gyffredin 

oeddynt,  yn  enwedig  i'r  cristionogion  ;  eto 
yr  oedd  yr  apostol  tra  bu  yn  Creta,  wedi  eu 

hannog  hwy  i  ymddarostwng  i'r  rhai  hyn, 
yn  inhob  peth  ond  mewn  materion  o  gyd- 
wybod  tuag  at  Dduw  :  ac  yma  mae  y  n  an- 
nog  Tilus  i  ddwyn  hyny  ar  gof  iddynt,  fel 
na  byddai  díanrhydedd  ar  yr  efengyl  trwy 
eu  hymddygiad  terfysglyd  a  gwrthryfelgar 
hwynt.  Tybia  rhai  y  byddai  yr  athrawon 
Iuddewaidd  yn  dysgu  y  cristionogion,  nad 
oedd  achos  iddynt  ymostwng  i  lywodraeth- 
*wyr  paganaidd.  t  Bod  yn  ufudd  i  lywodr- 

thwyr,    neu    benaethiaid,  mae   yn  debyg, 
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yw  ysfyr  y  gair  Groeg  peitharchein,  a 
ddefnyddir  yn  y  fàn  hon,  ac  felly  y  cyfieith- 
ir  ef  yn  y  Saesoneg  :  \  a  chyda  hyny  bod  yn 
barod  i  bob  gweithred  dda  i  bawb,  hyd  yn 

nod  i'w  cymrnydogion  paganaidd,  yn  'gystal 
ag  i'w  brodyr  cristionogol. 

2  rf*Bodheb  gablu  neb,  «fyn 
anymladdçar,/ Jyn  dirion,  gan  ddang- 
os  pob  addfwynder  tu  ag  at  *  bob  dyn, í/Salui  140.  11.  Diar.  6.  19.  Act.  23.5.  lCur.  6.  10 
2  Cor.  12.  20    Eph.  4.  31.  1  Tim.  3.  11.    lago  4.  II      1  Ped 
2.  I.  a  3.  10.  a  4.  4.  2  Pedr  2.  10.  Jud.  8,  10.  e  Diar.  19 

19.  a  25.  'H.  1  Tira  3.  3.  /2  Saro..  22.  36.  Es.  40.  U 
Mat.  11.  29.  2  Cor.   10.  1.  Gal    5    22.  a  €.  I.   Eph.  4.  2.  Col 
3.  12,  13.  1  Thes.  2.  7.  2  Tim.  2.  24,  25.  lago  1.  19,  îC 
a  3.  17  1  Pedr  3  8.  g  1  Cur.  9.  19.  Gal.  6.  10.  1  Thej 
5.  14,   15.  1   Pedr  2.  17. 

*  Dylent  wylied  rhag  cablu  neb,  na  gwar 
adwyddo  ueb,  Ye,  dyient  beidio  taenu  chwedl 
au  drwg  gwirioneddol  am  neb,  oni  bydda 
angenrheidrwydd  iddynt  wneyd  hyny.  Betl 
bynag,  a  pha  mòr  ddrwg  bynag  y  bydd> 
dynion,  dyledswydd  cristionogionyw  bod  y 
ddistaw  am  bawb,  bod  heb  gablu  nac  enllibi 
neb:  a  gwyn  fyd  na  ddaliai  proffeswyr  cre! 
ydd  ar  y  cynghor  hwn.  tNid  yn  gecraidr 
neu  gynhenllyd,  yn  ol  y  Saesoneg,  yr  hy 
sydd  o  natur  ymladd,  ac  yn  arwain  yn  an 
i  ymladd  :  dylai  cristionogion  wyiied  rha 

ysbryd  felly,  na  byddont  yn  dueddol  i'r  cy 
ryw  beth;  Jond  yn  hytrach  yn  dirion,  ;i 

ddfwyn  yn  eu  hysbryd  a'u  hymddygiada tuag  at  bob  dyn. 

3  Ä*Canys  yr  oeddym  ninnauhe 
yd  gynt  yn  *annoethion,  kf  yn  anu 
udd,  l\  yn  cyfeiliorni,  m  \\  yn  gwasai 
aethu  chv;antau  ac  amryw  feluswedT 

w§  gan  fyw  mewn  dryg;ioni  a  chenfij 
en,  yn  °  ddigasog,  yn  casâu  ein  gilydl 

h  Rliuf.  3.  9—20.  1  Cor   6.  9—11.  Eph.  2.  1-3. 
7.    1  Pedr    4.  1-3.  í  Diar.   1.    22,23.      a  8.  5. 
k  Mat.  21.  29.  Act.  9.  1-6.  a  26.  19,  20.    Eph.  2.  2. 
1.  14.         /  Ks.  44.  20.    Ob.  3.    Luc  21.  8.    Gal    6.  3.  Iag<| 
26.     Dat.  12.  9.    a  13    14.         m  loan  8    33.    Rhuf.  6.  17,  ■ 
n  Rhuf.   I.  29-31.  2   Cor.  12.  20.  2  Tim.  3.  2,  3.         o  S 
36.  2.   Dat.  18    2. 

Er  annog  Titus  yn  fwy  i  wasgu  y  cyi| 
horion  uchod  ar  y  Cretiaid  crefyddol,  ml 
yr  apostol  yn  dwyn  ar  gof  iddo  beth  ydocl 
y  eristionogion  yn  gyffredinol,  ac  efe  ei  h;í 
a  Thitus  yn  bersonol,  cyn  eu  tröedigael 
*  Yr  oeddynt  hwy  eu  hunain  hefyd  gynt  r 
annoethion  ;  yn  annwybodus  am  Dduw, 
danynt  eu  hunain,  acam  y  gwirionedd.  H 
pryd  hwnw  yr  oeddynt  yn  anufudd  i  Ddl 
yn  eu  buchedd  gyffredinol ;  ac  yn  anufil 
i'r  rhai  a  osodai  Duw  i  lywodraethu  arnyl 
\  iim  eu  bod  wedi  cyfeiliomi  trwy  dv| 
satan  a'u  calonan  eu  hunain,  ac  yn  caell 
hai wain  ar  gyftiliorn  allan  o'r  iawn  ffori 
|j  Y  pryd  hwnw  hefyd,  yr  oeddynt  yn  ga<| 
wciàion  i'w  chwantau  ac  amryw  feluswl 
cnawdol;  §yn  byw  mewn  drygioni  yn  er  î 
Duw,  a  chenfìgen  a  digasedd  tuag  at  eu  f 
ydd ;  Iuddewon  yn  casâu  Cenedloeddl 

Chenedloedd  yn  casâu  Iuddewon,  a'r  i.: 
gymmydog  yn  casâu  y  llall  yn  debycacl 
wylltfilod  rheibus  nac  i  ddynion  ìhesyil 

"Yn  ddigasog  :"  stugctoi  :  yn  atgasff 
uffern.  O'r  gair  uchod  y  daeth  y  gaii  si 
enw  afon  ddychymmygol,a  ddywedir  foJ uffern. 

4  *  JEithr    pan    ̂ ymddangosj 



Mai  nid  o  weithredoedd TITUS  III. 
y  mae  achub. 

laioni  a  chariad  r  f  Duw  ein  Ha- 
nibwr  tu  ag  at  ddyn, 
>pen.  2.  ll.STim    1.  10.  ìleb.  9.  26.        <j-Rhuf.  5.20, 
Eph.  2.  4—10.        r  Gwel  ar  pen.  1.  3.   a  2.  10.    1  Tiin. 

.    •!  3.  a4.  10. 

*  Gallasai  Duw  yn  gyfiawn  adael  yr  apos- 
I  a  Thitus,  yn  nghyd  â'u  holl  frodyr  crist- 
nogol,  i  farẃ  yn  gondemniol  yn  eu  pechod- 
;  oblegid  cyn  eu  dychweliad,  uid  yn  unig 
oeddynt  yn  haeddu  hyny,ond  yr  oeddynt 

ifyd  yn  llestri  digofaint  wedi  eu  cymhwyso 

golledigaeth.  Eto,  efe  a'u  harbedodd 
vynt ;  ac  nid  hyny  yn  unig,  ond  efe  a 
naeth  gyfnewidiad  grasol  a  bendíthiol  ar 

cytìwr  a'u  hymarweddiad  hwynt,  pan 
nddangosodd  eiryfeddol  ddaioni  a'i  gariad 
tuag  at  ddyn  pechadurus,  yn  rhoddiad  ei 

*b,  a'i  ddanfoniad  ef  i'r  byd,  i  gadw  pech- 
luriaid  euog  a  cholledig.  f  Dylid  sylwi 
ai  Duw  Dad  a  feddylir  yma  wrth  Dduw 
a  Hachubwr ;  yr  hyn  a  ddengys  mai  ei 
riad  tadol  ef  tuag  atom  ni,  a  barodd  iddo 
od  ei  Fab  yn  Waredwr  i  ni,  ac  i  gyflawni 
holl  swyddau  pw\sfawr  hyny  erddom  ni, 

wy  y  rhai  mae  efe  yn  perffeithio  ein  hiach- 
Hwriaeth  ni.  Pan  ymddangosodd :  fel 
diad  haul  disglaerwych,  yn  nyfodiad  Crist 
I  byd,  ac  yn  mhregethiad  yr  efengyl.  Car- 
d:  cariad  at  ddyn  yw  y  gair  Groeg  phil- 
ithròpia;  mae  y  dyn  a'r  cariad  yn  yr  un 
.ir,  ac  nid  ar  wahan  fel  yn  ein  iaith  ni. 

5  *  Nid  o  *  weithredoedd  cyfiawn- 
er  y  rhai  a  wnaethom  ni,  '  +  eithr  yn 
.  ei  drugaredd  yr  achubodd  efe  nyni, 

\  trwy  oìchiad  yr  adenedigaeth,  x||  ac 
ìnewyddiad  yr  Yspryd  Glán  ; 
«Job9.  20.  a  15.  14.  a  25.  4."  Salin  143  2.  Es.  57.  12. 

ic  10.  27-29.  Rhuf.  3  20,  28.  a  4.  5.  a9.  11,  16,  30.  a  11. 
Gal.  3.  16-21.  Eph.  2.  9.  2  Tim.  1.  9.  t  adn.  4.  Salm 
.  12.  a  86.  5,  15.  a  130.  7.  Mica  7.  18.  Luc  1.  50,  54,  72, 
.  Eph.  I.  6,  7.  Heb.  4.  16  1  Pedr  1.  3.  a  2.  10.  u  loan 
3-5.  I  Cor.  6.  11.  Eph  5.  26.  1  Pedr  3.  21.  x  Salm  51. 
.  Rhuf.  12.  2.  Eph.  4.  23.  Col.  3.  10.   Heb.  6.  6. 

*  Pan  ymddangosodd  daioni  a  chariad 
uw  tuag  at  ddyn  fel  y  soniwyd  uchod, 

r'gwyd  yr  apostol  a'i  frodyr  i  gyfranogi  o'r 
chawdwriaeth  fawr ;  nid  trwy  haeddiant  nac 
jfaith  gweithredoedd  cyfiawnder,  y  rhai  a 
naethent  hwy  eu  hunain,  neb  o  honynt ; 
eithr  yn  ol  ei  drugaredd  helaeth  a  dibaedd 

lig  ef,  a'i  dosturiol  ewyllys  da  tuag  atynt, 
r  achubodd  efe  hwynt :  Ja  hyny  trwy  olch 
d  yr  adenedigaeth,  yr  enedigaeth  newydd 

yny  o'r  Ysbryd,  ||  a'r  adnewyddiad  grasol 
I  sancteiddiol  mae  efe  yn   wneyd   ar  yr  en- 
Id;  yr  hyn  mae  bedydd  yn  arwydd  sacra- 

ientaidd  o  lióno,  a  ditn  yn  chwaneg.  Mae 
iynnid  yn  unig  yn  glanâu  y  galon  oddiwrth 
iriad,  arglwyddiaeth,  a  halogrwydd  pechod, 
ad  hefyd  yn  adnewyddu  yr  enaid  ar  ddelw 
'uw,  trwy  weithrediadau  nerthol  a  sanct- 
ddiol  yr  Ysbryd  Glân. 

6  *  Yr  hwn  a  v  dywalltodd  efe  ar- 
om  ni  yn  helaeth, z  f  trwy  Iesu  Grist 
in  Hiachawdwr: 
'    y  Diar.  1.  23.  Es.  32.  15.  a  Ai.  3.   Ezec.  36.  25.   Joel  2. 
*  Ioan  1.  16.  a  7.  37.  Act  2.  33.  a  10.  45.  Rhuf.  5.  5. 
p«n.  1.  4.  loan  4    10.  a  14.  16,  17.  a  16.  7.  Rhuf.  8.  2. 

*  Yr  hwn  Ysbryd  Glân  a  dywalltodd  Dnw 
>ad  yn  helaeth  ar  yr  apostolion,  yr  efengyl- 
yr,  a  christionogion  eiaill  y  dyddiau  hyny, 

I  n  hoìl  amry  wiaeth  ei  ddoniau,  ei  rasan,  a'i 
|  Jyddanwch  nefol,  f  trwy  gyfryngdod,dcrch- 
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afiad,  ac  eiriolaeth  Iesu  Grist  ein  Hiachawd- 
wr,  yn  ol  addewidion  Duw  i  amseroedd  yr 
efengyl,  (gwel  y  cyfeiriadan  dàn  y.)  ac  yn  ol 
addewidion  Iesu  Grist  ei  hnn  pan  oedd  yn  y 
byd.  loan  14.  16,26  ;  a  16.  7. 

7  *  Fel  agwedi  ein  cyfiawnhau 

trwy  ei  ras  ef,  6f  y  Tn  gwneìd  yn  etifedd- 
ion  Jyn  ol  cgobaith  bywyd  tragy- 

wyddol. a  Rhuf.  3.  24.  28.  a  4.  4,  16.  a  5.  1,  2,  15—21.  a  11.  6. 
1  Cor.  6.  11.  Gal.  2.  16.    b   Rhuf.  8.  17,  23,  24.  Gal.  3. 

4.7.  Heb.  6.  17.  a  11.  7,  9.  lago  2.  5.  1  Pedr  3.  7. 
el  ar  pen.  1.  2.  a2.  13. 

Fel  hyn  wedi  eu  dwyn  i  edifarâu,  ac  i 
gredu  yn  Mab  Duw,  hwy  a  gawsant  eu  cyf- 
iawnâu  trwy  ei  ras  ef,  heb  ddim  o'u  gweith- 
redoedd  na'u  haeddiant  eu  hunain;  dim  ond 
cyfrifiad  grasol  Duw  o  gyfiawnder  perffaith 

ei  Fab  iddynt,  i'w  rhyddâu  oddi  wrth  bechod, 
ei  enogrwydd  a'i  gondemniad.  fAc  fel  hyn 
cawsant  eu  mabwysiadti  yn  blant  i  Dduw, 

eu  dwyn  i'w  deulu  ef  yma,  a'u  gwneyd  yn 
etifeddion  iddo  ef,  ac  yn  gyd  etifeddion  â 

Christ;  ̂ yn  ol  sail  y  gobaith  cadarn  a  rodd- 
es  Duw  iddynt  hwy  yn  a  thrwy  Grist,  ac  yn 
yr  addewidion ;  ac  hefyd  yn  ol  y  gras  o 
obaith,  a  weithiodd  efe  ynddynt  ar  sail  yr 
addewidion  hyny,  am  fywyd  tragywyddol 
trwy  Grist  eu  Gwaredwr.  Gan  hyny,  wrth 

ystyried  fod  yr  Iio!l  drngareddau  a'r  breint- 
iau  hyn  wedi  dyfod  iddynt  hwy  trwy  ras 
Duw,  yn  wyneb  eu  hollawl  annheilyngdod 
eu  hunain  ;  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt  hwy- 
thau  debygu  i  Dduw  yn  eu  hymddygiad  tuag 
at  eu  brodyr,  eu  cymmydogion  paganaidd,  a 
phob  dyn,  yn  ol  y  cynghor  yn  adn.  2. 

8  A  *  Gwir  yw  y  gair,  ff  ac  am  y 
pethau  hyn  yr  ewyllysiwn  i  ti  fod  yn 

daer,  Jfely  byddo  i'r  sawl  a -^gred- 
asant  i  Dduw  #||ofalu  a'r  flaenori 
mewn  gweithredoedd  da.  §  Y  pethau 

hyn  sydd  h  dda  a  buddiol  i  ddynion. 
d  Gwel  ar  pen.  1.  9.      1  Tim.  1.  15.  e  Diar.  21.  28. 

Act.  12.  15.  2  Cor.  4.  13.  /  Salm  78.  22.  Ioan  5.  24.  a  12. 

44.  Rhuf.  4.  5.  1  Pedr  1.  21.  1  Ioan  5.  10—13.  g  Gwel  ar 
adn.  14.  pen.  2.  14  h  Job  22.  2.  a  35.  7,  8.  Salia  16.  2,  3. 
2  Cor.  9.  Í2-15.  Phile.  II. 

*  Y  "  gair"  a  ddywedasai  yr  apostol,  am 
ddyledswyddau  y  cristionogion,  (adn.  1,  2.) 
am  en  cyfiwr  truenus  wrth  natur,  ac 

am  drefn  a  llwybr  grasol  Duw  o'u  cadw; 
(adn.  4—7,)  "  gwir"  a  ffyddiawn  ydoedd 
oll,  yr  hyn  a  ellid  ei  gredu,  ac  a  ddylid  ei 
gredu,  yn  gadarn  a  dibetrusder:  t  ac  am  y 
pethau  hyn  a'n  cyffelyb,  efe  a  ewyllysiai  i 
Titus  fod  yn  daer;  eu  pregethu  yn  gadarn 

ac  yn  gyson>  a'"  gwasgu  yn  daer  a  dií'iifol 
ar  feddyliau  pawb;  $Fel  y  byddai  i'r  sawl  a 
gredasent  i  Dduw,  am  ei  drugaredd  a'i  ras 
yn  a  thrwy  lesu  Grist,  ||  of^lu  am  ddàl  i 

fynu,  sefyll  yn  mlaenaf,  (pro'istasthai)  a 
rhagori  ar  bawb  eraill,  yn  yr  yn-»<irferiad  o 
bob  gweithredoedd  da  ;  fel  rhai  yn  csel  eu 

cymhell  gan  gariad  a  di'olchgarwch,  a  u  cal- 
onogi  gan  addewidion  gwerthfawr  yr  efeng- 

yl,  i  fod  yn  helaethion  yn  y  cyfr'yw  weiili- redoedd  daionus.  §  Er  nas  gallai  y  gwciih- 
redoedd  da  hyn  oll,  mewn  un  mesur  gyf- 
iawnâu  pechaduriaid  ger  bron  Duw  ;  eto,yr 

oeddynt  yn  "dda"  ynddynt  eu  hnnain,  ac 
yn  fuddiol  i  ddynion,,,  o  ran  eu  lles  tym» 
morawl  a  thragywyddol,  i'r  rhai  oedd  yn  eu 
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cyfiawni,  ac  i  eraill  hefyd.  Fel  hyn  ni  a 
welwn  fod  athrawiaeth  rhad  ras  yn  cymhell 
dynion  yn  rymus  i  weithredoedd  da;  ac  nid 
yn  eu  gwneyd  yn  esgeulus  o  weithredoedd 
da,  fel  y  taera  deddfolion,  a  gwrthwynebwyr 
yr  athrawiaeth  bòno. 

9  *  Eithr  *  gochel  gwestiynau  ffol, 
acachau,  tachynhennau,acymryson- 
auynghylch  y  ddeddf:  f  canys  *an- 
fuddiol  ydynt  ac  ofer. 

t  Gwel  ar  pen.  1.  14.  1  Tim.  1.  4-7.  a  4.  7.  2  Tim 
2.  23.         t  Job  15.  3.  I   Cer.  8.  1.  «  13.  2.     2  Tim.  2.  14. 

*  Yr  oedd  yn  ddyled  ar  Titas  i  sefyll  yn 
gadarn  ar  a  thros  brif  wirioneddau  yr  efeng- 
yl  ;  a  gochelyd  yn  mhob  modd  y  "  cwestiyn- 
an  ffol"  a  distadl,  a'r  "  achtu"  diddiwedd 
yr  ymffrostiai  yr  athrawon  luddewig  gym- 
maiat  o  honynt ;  fel  pe  buasent  hwy  yn  well 

I  na  dynion  eraiIJ,  ac  yn  fwy  cymmeradwy 
gm  Dduw,  am  eu  bod  wedi  hanu  o'r  patrí- 
archiaid.  Dywedir  y  byddai  yr  luddewon 
yn  rhyfeddol  o  hoff  o  olrhain  eu  hen  achau, 
ac  eu  bod  mòr  adnabyddus  o  enwau  eu  hen- 
afiaid  o  Adda  hyd  Zorobabel,  ag  oeddynt 
o'u  henwau  cu  hunain;  a  chymmerent  ar- 
nynt  y  gwyddent  yn  hollawl  o  ba  Iwyth  a 
thenlu  yr  oedd  pob  nn  o  honynt  yn  deilliaw 

o'r  dechreuad.  f  Nid  oedd  y'pethau  hynoll 
yn  nghyd  à'r  "  cynhenau"  a'r  "ymrysonau' 
oedd  ganddynt  hwy  yn  nghylch  y  ddeddf 
seremoniol  a'i  gosodhdau,  j  ond  hollawl  an- 
fuddiol  ac  ofer  wedi  dyfod  y  Messiah,  a 
thàn  yr  oruchwyliaeth  Gristionogol;  nid 
oeddynt  ond  difyru  dynion  âg  oferedd,  ag 
oedd  yn  týnu  eu  meddyliau  ymaith  oddi  ar 
wirioneddan  mawrion,  a  dyledswyddau  pwys- 
ig  yr  efengyl,  ac  yn  rnagu  cynhenau  ac  ym- 
rysonau  afraid  a  niweidiol  yn  yr  eglwysi. 
Mae  y  cyferbyniad  rhwng  y  pethm  '«da  a 
buddiol"  yn  adn.  8,  â'r  pethau  "anfuddiol 
ac  ofer"  yn  yr  adnod  hon,  yn  werth  sylwi 
arno:  canlynwn  y  pethau  da  bnddiol,  a 
gochelwn  y  petlmu  ofer  ac  anfuddiol. 

10  '  *  Gochel  y  dyn  a  fyddo  m  her- 

1 1  *  Gan  wybod  fod  y  cyfry  w  i 
wedi  ei  "ŵyrdroi,  f  ac  y n  pechu,  p\  g; 
fod  yn  ei  ddamnio  ei  hunan. 
„  o  pen.  1.  11.  Act.  15.  24.  1  Tim.  1.  19,  20.  2  Tim  _ 
Heb  10.  26.  p  M»t.  25  26-28.  Luc  7.  30.  a  19.  22.  I. 
3.  18.  Act.  13.  46.  Rhnf.  3.  I». 

*  Gallai  Titus  wybod,  wrth  gyfeiliornad 
peryglns  y  cyfryw  un,  a'i  gyndynrwydd  ' 
glŷnu  ynddynt,  ei  fod  ef  wedi  ei  "ẁyrdroí 
neu  wedi  ei  droi  ymaith  oddi  wrth  Grl 
Sylfaen  yr  Eglwys,  trwy  dwyll  Sat*n;  m 
nid  oddi  ar  anuwybodaeth  yr  oedd  ei  gj 
eiliorni,  ond  cdü  ar  ragfarn  balch  achaaw 
ol ;  f  fel  yr  oedd  efe  yn  pechu  yn  wirfod 
awl,  o'i  galon,  ac  yn  erbyn  goleuni  a  gw 
bodaeth  ;  J  ac  felly  yn  ei  gondemnio  ei  hi 
yn  ei  gydwybod  ei  hun,acyn  amlwg  i  bav 
eraîll,  gan  fod  ei  wailh  yn  dàl  y  fath  g 
feiliornadau  yn  ddigon  o  brawf  yn  ei  erb) heb  ddim  arall. 

12  *  Pan  ddanfonwyf  Artemas  a 
tat,  f  neu  *Tychicus,  r  J  bydd  ddyfj 
i  ddyfod  attaf  i  Nicopolis  :  s  ||  can) 
yno  yr  arfaethaisauafu. r  2  Tim.  4.9,2 

etic,  Mf  wedi  un  ac  ail  rybudd: 
/Rhaf.  16.  17.  1  Cor  %.  4-13  Gal.  5.  12.  2  Thes  3 

6,  14.  2  Tim.  3.  5.  2  To»n  10.  m  l  Cor.  11.  19.  Gal.  5.  26* 2  Pedr  2    1.         n  Mat.  18    15-17.  2  Cor.  13.  2. 

*  Hp.retic,  debygid  yn  ol  meddwl  yr  apos- 
tol,  yw  dyn  yn  proffesu  cristionogaeth,  ac  yn 
cyndyn  wadu  a  gwrthwynebu,  rhyw  gmgen 
sylfaenol  o  athrawiaeth  neu  wirionedd  yr 
efengyl,megys  y  dysgwyd  hi  gan  yr  apostol- 
ion  :  yn  enwedig  os  bydd  efe  o  ddifrif,  ani 
daenu  ei  gyfeiliornad,  oddi  ar  ddymuniad 
gwag  i  godi  phid,  a  bod  yn  ben  iddi,  ac  fel 
hyny  gwneyd  rhwyg  ac  ymraniad  yn  yr 
eglwys.  Dau  beth,  medd  Pool,  a  wna 
heretic ;  cyfeiliornad  mewn  athrawiaeth,  a 
chyndynrwydd  gwrthnysig  i  ddàl  y  cyfeil- 

iornad  hwnw  :  ac  â'r  gylygiadau  uchod  y 
cytuna  ein  Hawdwyr  oll.  +  Y  Ilwybr  i  Titus 
ymddwyn  tuag  at  yr  heretic  oedd  hyn :— ei 

gynghori  a'i  rybuddio  ef  yn  ddifrifol,  un- 
waith  ac  eilwaith,  ger  bron  yr  eglwys  yn 
ddiammau;  ac  os  na  Iwyddid  i'w  gaei  ef  o'i 
gyfeiliornad,  eithr  dàl  o  hóno  yn  gyndyn  yn 
ei  ŵyrni,  yna  ei  "  ochel  ef;"  ymwrthod  âg 
ef  yn  hollawl  fel  aelod  eglwysig,  a'i  esgym- 
muno  ef ;  gochelyd  pob  cymdeithas  âg  ef,  a 
phybuddio  eraill  i  ochelyd  y  fath  gyfeiliornwr 
dinystriol  ac  anfeddyginiaethol. 
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*  Pwy  oedd  yr  Artemas  hwn  nis  gwyd< 
om,  nid  oes  son  am  dano  yn  un  man  aral 
t  Am  Tychicus,  gwel  »r  Ephes.  6.  21,  a 
amryw  fànau  eraill.  Bwriadai  yr  aposti 
ddanfon  un  o'r  ddau  hyn  i  gyflawni  Ile  Titi 
yn  Creta,  fel  y  gallai  yntau  ddyfod  i  gyfarfo 
âg  ef  X  i  Nicopolis,  dinas  buddugoliaeth 
yr  oedd  amryw  ddinasoedd  o'r  enw  hyn,y 
enwedig  un  yn  Macedonia,  ac  un  arall  y 
Epirus,  ond  nis  gwyddom  pa  un  oedd  Pai| 
yn  feddwl  yma.  Mynai  i  Titus  fod  yn  ddyfí 
i  ddyfod  ato  i  Nicopolis,  ||  canys  yno  yr  arfaetl 
ai  aros  dros  y  gauaf,  yr  hyn  a  ddengys  e\  f<» 
ef  yn  rhydd  y  pryd  hwn,  ac  nid  mewi 
carchar :  ac  a  ddengys  hefyd  mai  nid  « 
Nicopolis  yr  ysgrifenodd  efe  yr  epistol  hwrj 
fel  y  dywedir  yn  yr  ol  ysgrifen  ;  canys  p 
felly,  dywedasai  "  Kwayr  arfaethaisauafu,1 
ac  nid  Yno.  Mae  yn  lled  amlwg  hefyd  na« 
oedd  Titus  yn  es^ob  Creta,  felydywed  y 
ol-ysgrifen  ;  eithr  efengylydd  teithiol  oed< 
efe,  i  ofalu  am  yr  eglwysi  yn  absenoldeb  y 
apostol,  ac  i  symmud  o  fan  i  fan,  areiddejs 
yfiad   ef,  ac  fel  y  byddai  yr  angen  yn  gofyn 

13  *  Hebrwng  Zenas  '  y  cyfreith- 
iwr,  ac  u  Apòlos,  xyn  ddiwyd  ;  t  fe 
na  byddo  arnynteisieu  dim. 

t  Mat.  22.  35.  Luc  7.  30.  a  10.  25.  »11.45,46,52 
*  14.  3.  u  Gnel  ar  Act.  18.  24.  *  Act.  21.  5.  a  28.  lfl 
Rliuf.  15.  24.  1  Cor.  16.  11.  3  loan  6—8. 

*  Nis  gwyddom  chwaith  pwy  oedd  Zena: 
y  cyfreithiwr.  nid  oes  son  am  dano  yn  ui 
man  arall.  Wrth  ei  fod  yn  cael  ei  enw 
gydag  Apòlos,  Iuddew,  (Act.  18.  24.)  yr 
y  fàn  hon,  tybia  rhai  mai  Inddew  ydoedc 
yntau,  un  o  ddysgawdwyr  y  gyfraith  Iudd 
ewig  gynt,  ond  yn  awr  yn  gristion  ac  yr 
bregethwr  yr  efengyl.  Tybia  eraill  mai  ur 

o'r  cyfreithwyr  Rhufeinig  a  fuasai,  ond  yt 
awr  wedi  ei  droi  i'r  ffydd  a'i  osod  yn  > 
weinidogaeth.  Hebrwng  yw  y  gair  Cym 
raeg,  dwg  yw  y  gair  Saesoneg,  sef  gyda 
Thitus,  mae  yn  debyg,  at  Panl  i  Nicopolis. 
Wrth  hyn  yr  oeddynt  gydla  Thitus  y  pryd 
hwn  yn   Creta,  a  mynai  yr  apostol  iddo  el 



í1  Y  rhai  oedd  gyda  Paul 
PHILE.  I. 

Itt  vn  "ddiwyd,"  am  bob  peth  angen-
 

leidiol  iddynt  ar  eu  taith  i  Nicopolis  
:  neu 

allai  eu  bod  i  ddyfod  o  flaen  litus  ei
  hun, 

yntau  i'w  "  hebr**g"  hwy,  t  a  gofalu 

byddai  arnynt  eisiau  dim,  fel  y  sylwy
d 

i0e8  Gwelwn  yma  dylodi  gweinidogion 
 y 

lir  y  pryd  hwnw,  hyd  yn  nod  Z
enas  y 

Ifreithiwr  ac  Apolos  y  doniol,  a  gwe
lwn 

;fyd  ofal  tadol  yr  apostol  am  danynt, 
 na 

f^ddai  eisiau  dim  arn>nt. 

14  y  *  A  dysged  yr  eiddom  nm- 

au  f  Aaenori  mewn  gweithredoedd 

a  I  i  anghenrheidiau,  z  ||  fel  na  by dd- 

Col    1.  10.  Heb.  6.  6-lî.  3  Pedr
l.8. 

*  «Yr  eiddom  ninnau;"  y  rhai  o  n  hurclíl 

sef  cyd  weinidogiou  â  ni ;  neu  ynte,  y  rhai 

berths  nant  i  ni,  ein  brodyr  cristionogol  y
n 

!reta-tdyspenthwythauhefyd,felyreglwy
si 

a  mh'ob  màn  arall,  flaenori  am  y  gorau  mewn 
Jweithredoedd  da  ;  (gwel  ar  adn.  8.)  %  yn 

nwedig  i  ddiwallu  angenrheidiau  y  sa
int 

ludion,  ac  yn  benaf  oll  i  gynnorthwyo  gwei
n- 

iogion  yr  efengyl  yn  eu  teithiau  o  f
an  i 

àn  ;  y  rhai  a  ddanfonid  atynt  (adn.  ll
)ar 

,hai  a    ymadawai  oddi   wrthynt.   (adn.    13; 

Fel  hyn  ni  byddent  yn  ddiffrwyth  yn  eu 

refydd  ;  ond  yn  ffrwythlawn  er  gogoniant 

3uw  a  lles  ei  achos  a'i  bobl,  ac  yn  rhoddi 

îsampl  dda  i  grefyddwyr  eraill  yn  rnhob
 

!nàn.  Och  mòr  wael  a  gwrthun  yw  crefydd- 

Aryr  diffrwyth,  heb   ddim  ond  y  siarad  am 

yn  anerch  Titus. 

dani  !  Mae  rhai  yn  deall  y  geiriau  uchod 

am  ddysgu  a  llafurio  mewn  rhyw  alwedig- 
aethau  buddiol,  fel  na  byddent  yn  ddiffrwyth, 

ond  yn  gallu  cyfranu  i  angenion  rhai  eraill. 

15  a  *  Y  mae  yr  hoil  rai  sydd  gyd 

â  mi  yn  dy  annerch.  H  Annerch  y 
rhai  sydd  yn  ein  fcaru  ni  yn  y  ffydd. 
d  t  Gras  fyddo  gyd  â  chwi  oll.  ||  Amen. 

«  Gwel  i,    Rhuf.    Î6.  21-24.  * .G*el  ar    Rhuf.  16. 
ì—'M  c  Gal  5  6.  Eph.  6  23.  lTim.1.5.  Phile.  5. 

ìlol;  I.  2.  3  loan  í.  *d  Gwel  ar  1  Cor.  16.  23.  Eph.  
6. 

24.  'l  Tim.  4.  22.-Heb.  13.  25. 

*  Nis  gwyddom  pa  le  yr  oedd  Paul  y  pryd 

hwn,  ond  yr  oedd  yn  rhywle  gyda'i  waith,  a 
chyda  phobl  Dduw,  y  rhai  oedd  yn  caru 

Titus,  ac  yn  ei  anerch  ef  mewn  gwir  ganad 

a  brawdgarwch  cristionogol.  Mae  yn  dda 

gan  bubl  Dduw  am  eu  nilydd  er  nas  gallant 

weled  eu  gilydd.  t  Mae  yn  gorchymyn  i 

Tijus  ei  anerch  ef  a'i  frodyr  at  y  rhai  oll  yn 
Creta,  ag  oedd  yn  eu  caru  hwy  yn  y  ffydd, 

ac  er  mwyn  ffydd  yr  efengyl:  mae  y  saint 

oll  mewn  undeb  ffydd  yn  nghwlwm  tang- 

nefedd  ac  yn  rhwymau  canad.  I  Gras  a 

rhad  gariad  Duw  a  fyddo  dy  ran  di,  a  rhan 

yr  holl  frodyr  yn  Creta  :  H  hyn  a  ddyraunaf, 

am  hyn  y  gweddYaf,  felhyn  bydded,  ac  tel  hyn 

yn  ddiau  y  bydd  gyda'r  holl  saint,  Amen. 

%  At  Titus,yresgobcyntafaddew- 
iswyd  ar  egìwys  y  Cretiaid,  yr 

ysgrifenwyd  o  Nicopolis  ymMa- cedonia. 

Epistol  PAUL  yr  Apostol  at  PHILEM
ON. 

Ymae  yn  wŷeh  ganddo  ef  glywed  amffyddì 
a  chariad  Philemon. 

*PaUL  carcharor  Crist  Tesu,  fa'r 
6brawd  Timoth'ëus,  +  at  Philemon  ein 
hanwylyd,  ca'n  cyd-weithiwr, 

a  adn.  9-Gwel  ar  Eph^S.  1.4.  1.  »620  ÍGwe
l 

«rîCor.  1.1.  Col.  1.  1.  2Tha».  1.1.  c  adn.  24.  1  Cor.
 

3.  9.  Pl.îl.  4.  3.  Col.  4.  11.  1  Thes.  3.  2. 

*  Mae  yn  amlwg  bod  yr  apostol  yn  gar- 
charor  yn  Rhnfain  pan  ysgrifenodd  yrepistol 

hwn  ;  ac  wrth  yr  hyn  a  ddywed  efe  yn  adn. 

22,  mae  yn  debyg  mai  tua  diwedd  ei  gar- 
chariad  cyntaf  yno  yr  ysgrifenodd  efe  ; 
tua'r  flwyddyn  triugain  a  thair  o  oedran  ein 

Harglwydd,  tebygir,  a  thua'r  nawfed  o  ym- herodraeth  Nerb.  Nid  yw  yn  ei  enwi  ei 
hun  yn  apostol  yma,  gan  naai  ysgrifenu  yn 

gyfeillachol  at  frawd  yr  oedd ;  a  barna  dyn- 
ion  dëdllas  bod  yr  epistol  byr  hwn  yn  gyn- 
Hun  rhagorawl  o  ysgrifenu  üythyraidd  a 
chyfeillathol,  tu  hwnt  i  ddim  a  welir  yn 
ngwaith  neb  o'r  henafiaid.  +  Mae  yn  amlwg 
hefyd  bod  Timotheus  gydag  ef  y  pryd  hwn 
yn  Bhnfain,  ac  megys  yn  cyd  ysgrifenu  âg 
ef  at  Philemon  ar  ran  y  gwas  Onesimus. 
%  Dinasydd  cyfoethog  a  chyfrifol  o  Colossa, 
mae  yn  debye,  oedd  Philemon,  a  thybia 
rhai  with  fod  Paul  yn  ei  alw  ef   yn  "  gyd 
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weithiwr,"  ei  fod  yn  pregethu  yr  efengyl,  ac 

yn  un  o  weinidogion  yr  eglwys  yn  Col
ossa. 

2  *  Ac  at  Apphia  ein  hanwylyd, 

fac  at  d  Archippus  ein e  cyd-filwr,  f  ac 
at  yr  /eelwys  sydd  yn  dy  dŷ  di. 

ícol.  4S17.  J   e  píll.a    Í.2  T1-.9.  3,4.        /Bh.f. 
5.  1  Cor.  16.  19.  Col.  4    15.  . 

*  Tybir  yn  gytfredin  mai  gwraig  Philemon 

oedd  Apphia,  ond  tybia  rhai  mai  ei  
chwaer 

ydoedd  :  mae  y  ̂air  agapCtê,  anwylyd,  yn  y 

rhvw  feny waidd  ;  ac  enw  Rhufemig  ar  wraig,
 

nen  fenyw,  ydoedd  Apphia.  t  Am  A
rchip- 

pus  gwel  ar  Colos.  4.  17:  yr  hyn  a  elwir  y
n 

weifidogaeth  yno,  a  elwir  yn '  h
lwriaeth 

yma.  Gwel  ar  2  Cor.  10.  4  ;  1  Tim.  1-  18  J 

Tim  2  3,  4.  Tybia  rhai  fod  
Archip- 

ous  'yn  fab ;  neu  ryw  berthynas  agos  ì 
Philemon,  ac  yn  aros  yn  ei  dý  ef,  t  yr  hwn

 

oedd  mòr  drefnus  a  chrefyddol,  tel  yr  
oedd 

Vr  holl  deulu  i'w  ystyried  fel  eglwys 
 gnst- 

ionoRol  a  hardd  yn  addoli  Duw.  M
ae  yr 

aposîol  yn  cyfarch  y  ddau  berson  
nchod  a  r 

eglwys  yn  nhŷ  Philemon,  i  ddangos
  e«  ganad 

atynt,  ac  i'r  dyben  o'u  hennill  i'
w  bleidio  ef 

vn  achos  y  gwas  Onesimus. 

3ff*Gras  ichwi,  a  thangneíedd, 

oddi  wrth  Dduw  ein  Tad,  a'r  Ar
- 

jglwydd  Iesu  Grist. 



Paul  yn  llawenâu PHILE.  I. yn  achos  Philemon. 
g  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7.  2  Cor.  13.  14. 

*  Gwel  ar  y  cyfarchiad  hwn,  yn  yr  epis- 
tolau  cyntaf :  mae  yn  dangos*  mai  yr  un  yw 
natur  a  hanfod  y  Tad  a'r  Mab  ;  gan  fod  y 
Mab  yn  gallu  gwneyd  yr  hwn  mae  y  Tad  yn 

ei  wneyd,  a'r  Tad  yn  gwneyd  yr  hyn  mae  y 
Mab  yn  ei  wneyd. 

4  *  Y  wyf  yn  Ädîolch  i'm  Duw, 
f  gan  wneuthur  cofFa  am  danat  yn 

wastadol  yn  fy  nghwedd'íau, h  Gwel  ar  Rhuf.  1.  8.    Phil.  1.  3.    Col.  1.  3.    1  Thes.  1. 
2.  2  Thes.  1.  3.  2  Tim.  1.3. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  dîolch  i  Dduw 
am  y  gras  mawr  a  roisai  efe  i  Philemon, 

t  ac  yn  ei  eofio  yn  wastadol  yn  ei  wedd'iau. 
Gwel  ar  2  Tim.  1.  3,  a'r  ysgrythyrau  eraill  y 
cyfeirir  atynt  dan  y  Hythyreu  h. 

5  *  *  Wrth  glywed  dy  gariad,  f  a'r 
fFydd  sydd  gennyt  Ätu  ag  at  yr  Ar- 
glwydd  lesu,  a  thu  ag  at  yr  holl  saint ; 

í  Gal.  5.  6.  Bph.  1.   15.  Col.  1.4.         k  adn.  7.  Salm  16. 
3.  Act.  9.  39—41.  Rhuf.  12.  13.  a  15.  25,  26.  1  Cor.  1G.  1. 
1  loan  3.  23.  a  5.  I,  2. 

*  Mae  yn  amlwg  y  dylid  dëall  yr  adnod 
hon  fel  hyn : — "  Wrth  gylwed  dy  gariad  tuag 
at  yr  holl  saint,  a'r  ffydd  sy  genyt  ttiag  at  yr 
Arglwydd  Iesu."  Neu  ynte  fel  hyn  : — 
"  Wrth  glywed  y  ffydd  sy  genyt  taag  at  yr 
Arglwydd  Iesu,  a'th  gariad  tuag  at  yr  holl 
saint,"  t  dylai  ffydd  gael  ei  gosod  o  flaen 
cariad;  oblegid  ffydd  yn  yr  Arglwydd  Iesu 
sydd  yn  achos  a  gwreiddyn  cariad  tuag  at 
saint  Iesu  :  ac  yn  y  drefn  ddiweddaf  uchod 
mae  yr  apostol  yn  llefaru  am  yr  un  pethau 
yn  Colos.  1.  4  :  gwel  ar  y  fan  hòno.  Dy wedir 
fod  gosodiad  y  geiriau  fel  y  maent,  yn 

gweddu  yn  burion  i'r  iaith  Roeg,  ond  nid 
ydynt  mewn  un  modd  yn  gweddu  i'n  iaith 
ni,  heb  y  traws-osodiad  uchod.  Mae  ffydd 
yu  gweithio  trwy  gariad  ;  am  hyny  mae 
ffydd  yn  blaenori  cariad  :  a  thuag  at  Grist  y 
mae  ffydd  ;  nid  tuag  at  y  saint,  fel  y  dy  wedir 

yn  yr  adnod  uchod,  a'i  darllen  fel  y  mne. 
Mae  traws-ddodiad  cyffelyb  yn  angenrheidiol 
hefyd  yn  1  Cor.  6.  11 :  gwelar  yradnod  hòno. 

6  l  *  Fel  y  gwneler  cyfraniad  dy 
ffydd  di  yn  nerthol,  m\  trwy  adnabod 
pobpeth  daionus,  n\  a'r  sydd  ynoch 
chwi  yng  Nghrist  Iesu. 

/2  Cor.  9.  12—14.  Tit  3.  14  Heb.6.  10.  m  Mat.  5. 
16.   1   Cor.  14.  25.  I  Pedr  2.  12.  a  3.  1,  16.         n2  Pedr  I.  8. 

,;_*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  gweddì'o  hefyd 
am  i  gyfraniad  ffydd  Philemon  gael  ei 
wneyd  yn  nerthol,  neu  yn  efteithiol,  &c. 
Mae  rhai  yn  dëall  hyn  am  ei  gyfraniadau 
helaeth  ef  o'i  olud  bydol,  yn  cael  ei  wneyd 
yn  nerthol,  neu  effehhiol,  i  gynnorthwyo  y 

saint  tlodion,  ac  er  dangosiad  amlwg  o'i 
ffydd  ef,  o'r  hon  yr  oedd  ei  haelioni  yn 
tarddu.  Tybia  eraill  mai  meddwl  yr  apostol 

oedd,  bod  i'w  gyfraniad,  neu  ei  gyfranogiad 
ef  o  fîydd  yn  Nghrist,  gael  ei  gwneyd  yn 

nerthol  yn  llywodraethiad  ei  dymherau  a'i 
ymddygiadau  ei  hun.  Tybia  eraill  eto,  bod 
yr  apostol  yn  gweddîo,  ar  i  ymdrechiadau 

Philemon  i  gyfranu  ei  ffydd  yn  Nghrist  i'r 
rhai  o  amgylch  iddo,  gael  eu  gwneyd  yn 
nerthol  ac  effeithiol,  trwy  ragoroldeb  eglur 

ei  esampl  ef  ei  hnn,  a'i  denlu  ;  t  fel  y  byddai 
i  ddynion  drwy  hyny,  gael  eu  dwyn  i  ad- 
nabod  a   chydnabod,  gwirionedd   a    gwerth 

"  pob  peth  daionus''  J  ag  oedd  ynddo  ef  a 
deulu,  trwy  eu  perthynas  â  Christ;  ac  f« 
hyny  dyfod  i  feddwl  yn  dda  am  y  grefyd» 
hòno,  yr  hon  oedd  yn  effeithio  mòr  rhagorc 

ar  ymddygiad  y  rhai  a'i  cofleidient.  Fell; 
Scott  i  a  chytfelyb  yw  ein  Hawdwyr  oll. 

7  *  Canys  y  mae  gennym  °  lawe 
o  lawenydd  a  diddanwch  yn  dy  garia< 

di,  fherwydd  bod  ̂ ymysgaroedd 
saint  wedi  eu  llonni  trwot  ti,  \  frawd 

o  1  Thes.  1 .  3.  a  2.  13,  19.  a  3.  9.  2  loan  4.  3  Io \a  3- 

p  adn.  '20.  2  Tim.  1.  16. 

*  Felly  y  gobeithiai  yr  apostol  ara  Phih 
mon  ;  canys  yr  oedd  iddo  ef  lawer  o  lawei 
ydd  a  diddanwch  wrth  yr  hanesion  a  glywsj 

efe  am  ei  gariad  ef,  a'i  haelioni  tuag  at 
saint;  t  o  herwydd  tra  yr  oedd  efe  yn  d 
wallu  eu  hangenrheidian  corphorol  hwy  y 
fynych,  yr  oedd  yn  Ilòni  eu  calonau  hw 
hefyd  yn  aml,  trwy  ei  esampl  ragorol,  a 
ymddiddanion  duwiol  a  brawdol.  Yr  oed 
efe  yn  llòni  ymysgaroedd  corphoiol  y  sai; 
â'i  haelioni;  ac  yn  Hòni  ymysgaroedd 
meddwl  â'i  gyftillach  siriol ;  ac  yr  oedd  pi 
un  o'r  ddan  yn  lîawenydd  a  diddanwch  mav 
i'r  apostol  a'i  frodyr  yn  y  man  lle  yr  oed> 
ynt.  í  O  herwydd  clywed  y  pethau  uch( 
am  dano,  yr  oedd  yr  apostol  yn  ei  arddeli 
ef  o'i  galon,  ac  yn  ei  garu  yn  dditfuant,  f 
brawd  anwyl  yn  yr  efengyl.  Mae  y  ga 
"  brawd,"  fel  hyn  ar  ddiwedd  ymadrodd,  3 
rymus  iawn,  ac  yn  dangos  y  cariad  mwy 
gwresog  a  serchoglawn. 
8*0  herwydd  paham,  er  bod  gei 

nyf  ?hyfdra  lawer  yng  Nghrist,  rio 
chymyn  i  ti  f  y  peth  sydd  weddus 

?2Cor.  3.  12.  a  10.1,2.  a  11.  21.  1  Thes.  3.  1, 
r  2  Cor.  10.  8. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  dechreu  ar  b; 
ddyben  ei  lythyr,  rhagymadrodd  oedd 
cwbl  hyd  yma.  *  Fel  apostol  lesn  Grist, 
oedd  ganddo  lawer  o  hyfdra,  'fe  pob  awdi 
dod  apostolaidd,  i  orchymyn  i  Philem 
ty  peth  oedd  weddus;  neu  yn  gyson  ac  ut 
âg  ysbryd  caredig  a  maddeugar  y  grefy 
gnstionogiol,  yn  y  mater  yr  oedd  efe 
myned  i'w  grybwyll  yn  y  blaen.  Hyfàr 
mae  y  gair  Groeg  (parrhesiau )  yn  arwyd 

rhyddid  a  hyfdra  d'íymatal  i  lefara, 
awdurdod  hefyd,  i  orchymyn  ufudd-dod. 

9  *  Etto  o  s  ran  cariad  yr  ydw; 
yn  hytrach  yn  attolwg,  f  er  fy  mod  J 
gyfry  w  un  a '  Phaul  yr  hynaf-gwr,  \ 
yr  awrhon  hefyd  yn  w  garcharor  Ie Grist. 

•  Rhuf.  12.  1.  2  Cor.  5.  20.  a  6.  I .   Eph.  4.  1.   Heb. 
19.  1   Pedr  2.  11.         t  Salm  71.  9,  18.    Diar.  16.  31.    Es. 

v  adn.   I.  Grc-el  ar  Eph.  3.  1.  a  4.  1. 

*  Er  bod  yr  hyfdra  a'r  awdurdod  ucho 
orchymyn  gan  Paui  fel  apostol  a  hynaf  gv 
eto,  o  ran  cariad  a  brawdgarwch,  yr  oí 
efe  yn  hytrach  yn  dewisarfer  iaithostynge 
a  diarglwyddaidd;  ac  attolwy  ar  Philen 
i  dderbyn  ei  was  yn  ol,  a  maddau  id 
t  Mynai  ar  yr  un  pryd  adgofio  iddo,  bod 
attolwy,  y  deisyfiad  taer  a  gostyngedig  h 
yn  dyfod,  oddi  wrlh  y  cyfryw  un  â  Ph 

yr  hynafywr:  Paul  apostol  Iesu  Grist  ? 
cenedloedd  ;  a  Phaul  yr  hynafywr,  yn  haec 
parch  a  gwrandawiad  fel  hynaf  gwr.   Ty 
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Paul  yn  attohjgu PHILE.  I. dros  Onesimus. 

liai  mai  tua  53  oerìrì  oedran  Paul  y  pryd  hwn  ; 
nd  tybia  eraill  ei  fod  dros  60  mlwydd  oed  : 
iae  yn  anhawdrì  penrìerfynu  yn  holíawl  beth 

erìrì  ei  oerì,onrì  ei  t'orìyn  hynaf-gwr ;  achwerìi afurio  a  rìyorìdef  llawer  yn  ngwasanaeth  ei 
Lrglwyrìd  :  |  ac  y  pryrì  hyny  hefyrì  yn 
arcliaror  Iesu  Grist,  sef  yn  achos  Iesu  Grist 

'i  efenüyl.  Erbyn  yr  ystyriai  Philemon  y 
ethau  uchorì  oll,  nirì  oerìd  ammheuaeth  gan 
'aul  na    chaniatâai  efe  ei  ddeisyfiad  ef. 

10  *  Yr  ydwyf  yn  attolwg  i  ti  dros 
fy  mab  y  Onesimus,  2  f  yr  hwn  a  gen- 
edlais  i  yn  fy  rhwymau  : 

xî  Sain.  9.  1-7.  al8.5.  %  19.  37,  38.  Maro  9.  17. 
rim.  1.  2.     Tit.  1.  4.  y  Col.    4.   9.  z\  Cor.   4.  15. 
ü.  4.  19. 

Nirì  rìrosto  ei  hun  yr  oedd  efe  yn  attol- 
2;a  mòr  daer  a  gostyngerìig,  ond  dros  ei  fab 
nbryrìol  Onesimus ;  tyr  hwn  a  generìlasai 

'e  yn  ysbryrìol  i  Drìuw  yn  ei  rwymai  a'i 
irchar  :  fel  hyn  yr  oerìd  yn  fab  ei  rwymau 
|  yn  fab  ei  henaint,  ac  yr  oerìrì  yn  anwyl 
wn  ganrìdo  am  rìanoyn  yr  Arglwyrìd.  Yn  y 
roeg  mae  yr  adnod  fel  hyn : — "  Yr  wyf  yn 
ttolwg  i  ti  dros  fab  i  nai,  yr  hwn  a  genedlais  I 

I  fy  rhwymau,  Onesimus."  Fel  hyn  wrth 
alw  yn  fab,  wedi  ei  generìlu  ganrìdo  yn  ei 
kymau,  cyn  crybwyll  ei  enw ;  yr  oerìd  yr 
bostol  mewn  dnll  odiaeth  iawn,  yn  darpar 
leddwl  Phüemon  i  fadrìau  i  Onesimus  ei 

roôerìd,  ac  i'w  dderbyn  ef  yn  ol  fel  brawd. 

j  11    *  Yr  hwn  gynt  a  fu  i  ti  yn  an- 
jiddiol,  f  ond  yr  awrhon  yn  fuddiol  i 
ac  i  minnau  hefyd; 
a  Job  30.  I,  2.  Mat.  25.  30.  Luc  17.  10.  Rhuf.  3.  12. 

.BC  15.  24,  32.  2  Tim.  4.  11. 

*  Buddiol  yw  ystyr  y  gair  Onesimus;  ac 
ewn  cyfeiriad  at  hyny  mae  yr  apostol  yn 
Idef,  mai  anghyfatebol  i'w  enw,  sef  an- 
ddiol,  a  fuasai  y  caeth-was  hwn  i  Phile- 
on  gynt :  mae  yn  debyg  iddo  fod  yn  an- 
/ddlawu,  yn  anonest,  yn  aflywodraethus, 
:  efallai  yn  euog  o  drìrygau  eraill ;  +  ond  yr 
vr  hon,  pan  oerìd  Paul  yn  ysgrifenn,  yr 
dd  cyfnewidiad  mawr  ac  amlwg  wedi 
mmeryd  lle  arno,  trwy  yr  hyn  yr  oedrì  efe 

»  debyg  o  drìyforì  i  ateb  i'w  enw,  sef  yn 
ddiol,  i  Philemon  ac  i'r  apostol  hefyd. 
r  oedrì  efe  yn  awr  yn  barod  i  fod  yn  was 
iddiol  i  Philemon,  ac  wedi  bod  yn  fuddiol 
îoes  i  Paul  mewn  amryw  bethau  yn  ei 
rchariad.  Peth  rhyfedd  oedd  i  Onesimus 
râu  mòr  drìrwg  mewn  teulu  mòr  grefyddol 
îheulu  Philemon  ;  ac  wedi  hyny  cael  ei  droi 
I  ddycfiwelyd  trwy  ras  yn  ei  grwydr  i  Ruf- 
|a  :  gwelwyd  troion  cyffelyb  o  ben-arglwydd- 
nhol  weithrediadau  Dnw  lawer  gwaith ; 
d  ni  drìylai  neb  ymdrìybynu  ar  bethau  o'r 
jth  hyn,  rhyfygus  fyrìdai  hyny,  a  pheryglus 
ag  i  drìynion  gael  eu  garìael  idrìynt  en  hun- 

pf  a'u  rbodrìi  i  fynu  yn  hollawl  i  galerìrwyrìd. 
1 1  12  *  Yr  hwn  a  ddanfonais  drachefn: 
;aderbyn  dithau  ef,  Jyr  hwn  yw 

I  ty  ymysgaroedd  i. 
II  c  Mat.  6  14,  15.  a  18.  21-35.  Mare  11.  25.  Eph.  4.  32 

|     )e»j-  13.  6.  1  Sam.  16.  11.  Jer.  31.  20.  Luc  15.  20. 
Fel   caeth-was,  yr    oerìrì    Onesimus    yn 

Jj  drìo  prYorìol  ei  feistr  Philemon  ;  a  llwydrì 
■  rì  yrapostol  gyrìag  ef  ar  ol  ei  rìröedigaeth, 
■  iidychwelyd  at  ei  feistr  a'i  iawn  berchenog  : 
■  uc  mae  efe  yn  attolygu  ar  Philemon  ei 

jlerbyn  ef,  gyda'r    un  tiriondeb  ag  y  dtr- 

byniai  efe  fab  yn  ol  y  cnawd,  i'r  apostol 
oedranus  ei  hun.  J  Yr  oerìrì  yr  apostol  yn 
ei  garu  ef  fel  plentyn  ei  ymysgaroerìd  ei 
hun  ;  am  hyny  nis  gallai  Philemon  fod  yn 
gas  tuag  ato  hebofirìio  Paul,  na'i  rìderbyn  yn 
garedig  heb  ei  fawr  lawenychu  ef. 

13  *  Yr  hwn  yr  oeddwn  i  yn  ew- 
yllysio  ei  ddal  gyd  â  mi,  e  f  fel  drosot 
ti  y  gwasanaethai  efe  n/J  ynrhwym- 
au  yr  efengyl. 

e  I  Cor.  16.^7.  Phll.  2.  30.  /  Gwel  ar  adn.  1.  Eph. 
3.  1.  a  4.  1. 

*  Buasaiyn  rìda  gan  Paul  gadw  Onesimus 
gydag  ef,  i  wasanaethu  idrìo  ef  yn  ei  gaeth- 
iwed ;  buasai  yn  drìa  gan  Onesimus  gael 

aros  gyrì-ig  ef  i'w  wasanaethu,  f  a  gwyrìdai 
yr  apostol  na  buasai  Philemon  yn  anfodd- 
Iawn  i  hyny,  y  gwnaethai  efe  unrhyw  wasan- 
aeth  yn  bersonol  idrìo,  pe  buasai  efe  yn 
Rhufain,  ac  yr  ystyriai  efe  ei  was  Onesimus 

fel  yn  gwasanaethu  drosto  ef,  X  i'r  apostol 
oedranus  yn  ei  rwymau  a'i  orthrymder  o 
herwydd  yr  etengyí.  Fel  hyn  yr  oedd  gan 
yr  apostol  (eddyiiau  da  am  Onesimus  a  Phil- 
emon  hefyd. 

14  *  Eithrs"hen  dy  feddwl  di  ni 
ewyllysiais  wneuthur  dim  ;  f  fel  h  na 
byddai  dy  ddaioni  di  megis  o  anghen- 
rhaid,  ond  o  fodd. 

g  adn.  8,  9.  2  Cor.  1.  24.  1  Pedr  5.  3.  h\  Cron.  29. 
17  SalmliO.  3.  1  Cor.  9.  17.  2  Cor.  8.  12.  a  9.  5.  7. 1  Pedr  5.  2. 

*  Onrì  ni  fỳnaì  yr  apostol  garìw  Onesimus 
gyrìag  ef,  na  gwneuthur  dim  arall  mewn 
perthynas  iddo,  heb  ferìdwl  a  cbydsyniad  ei 
feistr  Philemon  ;  +  fel  na  bydrìai  efe  megys 
yn  mỳnuy  daioni  hwnw,  a  Philemon  megys 

yn  gweithredu  o  orfod,  ac  nid  o'i  wir-torìd 
ei  hun.  Nirì  felly  y  buasai  mewn  gwir- 
ionedd,  pe  bnasaì  Paul  yn  ei  gadw  ef ;  ond 
gallasai  ymddangos  i  eraill ;  ac  ni  fýnai  yr 
apostol  mo  hyny. 

15  *  Canys  *ysgatfydd  er  mwyn 
hyn  yr  ymadawodd  dros  amser,  -f  fel 
y  derbynit  ef  yn  dragywydd  ; 

*  Gen.  45.  5-8.  a  50.  20.  Salm  76.  10.  Es.  10.  7. Act.  4.  28. 

*  Gan  hyny  yr  oerìrì  efe  yn  ei  rìdychwelyd 
ef  i'w  feistr  gyda'r  cyfie  cyntaf ;  heb  wybod 
nad  bwriad  yr  Arglwydd  mewn  perthynas 
iddo  oedd,  godrìef  idrìo  arìael  ei  feistr  yn 
lledradairìrì  fel  y  gwnaeth  rìros  amser,  crwydro 

yn  ffòadur  i  Rufain,  achael  ei  droi  a'i  wneyd 
yn  grëarìur  newyrìrì  yno  trwy  weinirìogaeth 
Paul;  fel  y  derbyniai  Philemon  ef  drachefn 
fel  brawd  a  chydetiferìrì  gras  y  bywyd  ;  i 
«yrì-fyw  ar  y  rìrìaear  werìdill  eu  hoes,  ac  i 
gyd-fwynau  rìerìwyddwch  a  gogoniant  yn  y 
nef  yn  dragywyrìrì.  Tybia  rhai  forì  cyfeiriad 
yn  y  gair  tragywydd  yma,  at  gyfraith  y  caeth- 
weision  yn  Israel  gynt ;  gwel  Exod.  21.  0; 
Lefit.  25.  44,  26.  Yno  nis  gallai  byth  fod  yn 
hwy  nac  einioes  y  caeth-was  ;  onrì  yma  tybir 
forì  llygarì  yr  apostol  ar  gyrì-breswjliad  Phil- 
emon  ac  Onesimus  yn  rìragy  wydrì  yn  y  nef. 

16  *  Nid  fel  gwas  bellach,  f  eithr 
uwch  law  gwas,  k%  yn  frawd  anwyl, 
||  yn  enwedig  i  mi ;  §  eithr  pa  faint 
mwy  i  ti,  ̂ yn  y  cnawd  ac  yn  yr  Ar- 
glwydd  hefyd  ? 
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rpaul  yn  deisyf  ar  Phìlemon 
PHlLE.  1. dderbyn  Onesimus. 

*  Fel  hyn  gwyddai  yr  apostol,  nadystyriai 
Philemon  mo  Onesimus  fel  caethwas  íföedig 

mwyach,  i  hir  wgu  arno,  a'i  gadw  draw, 
am  ei  feîau  gynt;  ac  nad  ymddygai  efe  tuag 
ato  mwyach  fel  gwas  cyffredin  ;  t  ond  weith- 
ian  uwcblaw  gwas  o  ìawer ;  fel  un  yn  sefyll 
mewn  perthynas  arall,  ilawer  mwy  anwyl 
ac  anrhydeddus;  Jyn  frawd  anwyl  yn  yr 
Arglwydd,  wedi  ei  adgenedlu  fel  yntau, 
i  obaith  bywiol  trwy  yr  efengyl,  yn  blent- 
yn  Duw,  yn  aelod  i  Grist,  ac  yn  etifedd 

teyrnas  nefoedd.  ||  Yr  oedd  efe  yn  "  frawd 
anwyl"  i  Paul  yn  enwedig ;  yr  hwn  a  fuasai 
yn  offeryn  ei  droedigaeth  ef,  ac  a  gawsai  gym- 
maint  o  gyfle  i  weled  ei  ffyddlondeb  ef,  a 

gwirionedd  diragrith  ei  ddychweliad  a'i 
broffes  ef ;  6  a  pha  faint  mwy  o  hyd  yr  oedd 
ef  felly  i  Philemon,  yn  ol  y  cnawd,  fel  ei 
was,  un  o'i  deolu,  ac  o'r  un  genedl  âg  ef ;  ac 
yn  yr  Arglwydd  hefyd  bellach,  yn  gyd-gyfran- 
og  âg  ef  o  holl  ragorfreintiau  eglwys  Crist 
ar  y  ddaear,  ac  o  wynfyd  tragywyddol  yn  y 
nef. 

17  *  Os  m  wyt  ti  gan  hynny  yn 
fy  nghymmeryd  i  yn  gydymmaith, 
M+  derbyn  effel  myfi. 

m  Act.  16.  15.  2  Cor.  8.  23.  Eph.  3.  6.  Phil  1.  7.  1  Tira. 
6.2.  Heb.  3.  1,  14.  Iago  2.  5.  lPedrä.  1.  1  loan  1.  3. 
»  adn.  10,  12.  Mat.  10.  40.  a  12.  48-50.  a  18.  5.  a  25.  40. 

*  Os  oedd  Philemon  gan  hyny  yn  cym- 
meryd  Paul  yn  gydymaith,  neu  yn  gyfranog 

o'r  un  gras  ag  yntau,  (koinônòn.)  ac  yn  ei 
garu  ef  er  mwyn  ac  yn  Nghrist  ;  t  mỳnai 
iddo  ddangoseigariad  tuagato  ef  trwy  dder- 
byn  Onesimus  ;  a'i  dderbyn  ef  gyda'r  un 
caredigrwydd  ag  y  derbyniai  efe  Paul  ei 
hun,  pe  daethai  ato  yn  ei  berson  ei  hun: 
mỳnai  iddo  dderbyn  Onesimus  fel  ef  ei  hun, 
a  chyfrifai  ei  dderbyniad  ef  fel  derbyniad 
iddo  ei  hun. 

18  *  Ac  os  gwnaeth  efe  ddim  cam  â 
thi,  fneu  os  yw  yn  dy  ddyled,  °\  cy- 
fri  hynny  arnaf  fi. 

o  Et.  53.  4-7. 

*  Os  oedd  Onesimus  wedi  gwneyd  dim 
cam  â  Philemon,  trwy  anffyddlondeb  yn  ei 
wasanaeth  ef  gynt,  +  neu  os  oedd  efe  wedi 
rhedeg  yn  ei  ddyled  ef  mewn  rhyw  fodd  cyn 
ymadael;  t  mae  yr  apostol  yn  peri  iddo 
gyfrif  hyny  arno  ef,  fel  yn  ngolwg  y  gyfraith 
wladol  y  byddai  ef  yn  fachnîydd  dros  Ones- 
imus,  ac  yn  atebol  am  ei  gam  a'i  ddyled  ef. 

19  p  *  Myfi  Paul  a'i  hysgrifenais 
â'm  llaw  fy  hun,  myfi  a'i  talaf :  f  fel 
na  ddywedwyf  wrthyt,  9  dy  fod  yn 
fy  nyled  i  ym  mhellach  am  danat  dy 
hun  hefyd. 

p  I  Cor.  16.  21,  22.  Gal.  5.  2.  a  6.  11.  q\  Cor.  4.  15. 
a».  1,2.  2  Cor.  3.  2.  1  Tim.  I.  2.   Tit.  I.  4.  Iago  5.  19,  20. 

*  Mae  yr  apostol  yn  ysgrifenu  y  geiriau 

uchod,  yn  nghyd  â'r  geiriau  ymrwymawl 
nesaf,  "  Myfi  a'i  talaf,"  yn  ei  enw  ac  â'i 
law  ei  hun  ;  ac  felly  yn  ymrwymo  yn  gadarn, 
i  wneyd  iawn  a  digollediad  i  Philemon,  am 
holl  gam  a  dyled  Onesimus.  Mae  yma 
ddangosiad  eglur  o  natur  mechnîaeth;  dyled 
yn  cael  ei  gyfrif  i'r  naill  berson,  a  dynwyd 
gan   un   arall ;  ac  ymrwymiad  gwirfoddol  y 
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naill  berson  i  ateb  dros  fai  a  cham  un  aral 

fel  y  byddai  i'r  dyledwr  a'r  camweddwr  ga 
ei  ryddâu  oddi  wrth  y  gosp  ddyledus  i' 
gam  a'i  ddyled,  a  chyfranogi  o  ddaioni  m 
oedd  ganddo  ddim  hawl  iddo.  Mae  hyn  y 

hollawl  gyson  â'r  athrawiaeth  o  fechnYaei 
wirfoddawl  Crist;  a'i  waith  ef  yn  mym 
dàn  y  gosp  am  ein  pechodau  ni,  fel  y  cj 

iawnêid  ni  ynddo  a  thrwyddoef:  a'r  cw 
drwy  gyfrifiad  gan  Dduw ;  cyfrifiad 

pechodau  ni  arno  ef,  a  chyfrifiad  o'i  gy iawnder  ef  i  ninnau.  t  Gwedi  ymrwynr 
fel  y  sylwyd  uchod  am  gam  a  dyled  Onesin 
us,  mae  yr  apostol  ymi  yn  crybwyll  i  Phi 
emon,  bod  arno  ef  ddyled  mwy  na  hyny 
Paul ;  sef  dyled  am  dano  ei  hun,  achubiaei 
ac  iachawdwriaeth  ei  enaid  ei  hun ;  o  he 

wydd  efe  fel  offeryn  a  fu  yn  foddion  i' 
ddwynef  i  adnabyddiaeth  o  Grist,ac  i  grec 
ynddo  er  by wyd  tragy wyddol.  Fel  na  dd 
wedwyf,  &c.  hyny  yw,  mi  a  allwn  ddywet 
yd,  ond  gwybydd  di  y  peth  heb  i  mi  ei  dd 
wedyd ;  ac  yna  ni  bydd  maddau  i  Onesim 
ond  peth  bychau  iawn,  yn  wyneb  dy  ddyh 
fawr  dy  hun. 

20  *  Ië,  ffrawd,  rgâd  i  mi  d 
fwynhâu  di  yn  yr  Arglwydd  :  s  \  llor 
na  fy  ymysgaroeddi  vn  yr  Arglwydd 

r  2  Cor.  2.  2.  a  7.  4—7,  13.  Phil.  2.  2.  a  4.  1 .  1  Thes. 
19,  20.    a  3.  7-9.     Heb.   13.  17.    3  Ioan  4.  «  adn 
Phil.  1.  8.  »î.l.l  loan  3.  17. 

*  Mae  y  gair  (Naì)  a  gyfieithir  yma  / 
yn  cael  ei  ddefnyddio  am  dyngu,  cadarnâ 
darbwyllo,  a  deisyfu:  yn  yr  ystyr  olaf 
defnyddir  ef  yma  ;  îe,  yr  wyf  yn  attoly^ 
arnat  ti,  t  fel  brawd  anwyl  a  sanctaidd  i  n^ 
ac  hefyd  i  Onesimus,  derbyu  ef  er  fy  rawj 
1,  er  ei  fwyn  ei  hun,  a<*yn  benaf  er  mw] 
Iesu  Grist  ac  anrbydedd  yr  efengyl,  fel 

byddo  i  mi  dy  fwynâu  di  a'th  ysbryd  mad 
eugar  a  thirion  yn  yr  Arglwydd  :  neu  yn 
y  Saesoneg  "  Gâd  i  mi  gael  llawenydd 
honot  ti  yn  yr  Arglwydd."  X  Llòna  fy  yr 
ysgaroedd  I  yu  yr  Arglwydd ;  gâd  i'm  cah 
a'm  hysbryd  i  gael  eu  llòni  yn  awr  yn 
rhwymau,  trwy  glywed  y  derbyni  di  y  braw 
hwn  yn  yr  Arglwydd,  ac  yr  wyf  finnau  3 
deisyfu  arnat  ei  dderbyn  er  mwyn  ac  yn  en 
yr  Arglwydd  Iesu.  Mae  yn  debyg  jf< 
derbyniad  Onesimus  yn  beth  pwysig  iavi 
ar  feddwl  yr  apostol,  ac  y  byddai  yn  hj 

rydwch  a  llonder  mawr  i'w  ysbryd  ef,  glyw» 
fod  Phileraon  wedi  ei  dderbyn  ef  yn  fad 
eugar  a  thirion. 

21  '*  Gan  hyderu  ar  dy  ufudc 
dod,  yr  ysgrifenais  attat,  gan  wybod 
gwnai,  f  íe,  fwy  nag  yr  wyf  yn  ei  ddj wedycl. 

t  1  Cor.  2.  3.  a  7.  16.  a  8.  22.  Gal.  5.  10.    2  Tbes.  3. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  Uawn  hyderu 
ufudd-dod  Philemon  wríh  ysgrifenu  hyn  at 
gan  wybod  yn  sicr  y  gwnâi  efe  y  cwbi  oe( 
ef  yn  geisio  yn  achos  Onesimus;  t  îe,  a  tnv 
nac  oedd  ef  yn  ddywedyd.  Nis  gwyddo 
ni  belh  a  fu  canlyniad  yr  epistol  hwn;  01 
mae  yn  bur  debyg  i  Philemon  faddau 
Onesimus,  ei  dderbyn  ef  yn  garedig, 
ryddâu  oddi  wrth  y  ddyled,  ac  yna  ei  ollwi 
ef  o'i  gaethwasanaeth,  i  wasanaethu  yr  apç 
tol,  yr  hyn  oedd  fwy  nac  oedd  ef  wedi  dd 
wedyd.    Wrth  Colos.  4.  7—9.  mae  yn  debj 



Epaphras,  Marc, 
HEB.  I. Aristarchus,  #£. 

1  Paul  yn  bwriadu  ei  ddefnyddio  ef  fel 
reinidog  yr  efengyl,  ac  efallai  iddo  wneyd 
Iy  wedi  hyny.  Peih  rhyfedd  y w  gras  Duw. 

22  *  Heb  law  hyn  hefyd,  "parottóa 
'ni  letty  :  x  f  canys  yr  ydwyf  yn  go- 
iiithio  y  trwy  eich  gweddiau  chwi  y 
oddir  fi  i  chwi. 
«Aot.  28.  23.  *  Rhuf.  15.  24.    Puil.  1.  25,  26.    a  2. 

Heb.  13.  23.   2  Ioan  12.    3  Ioan  14.        y  Rhuf.  15.  24— 
2  Cor.  1.  II.  Phil.  1.  19.  lago  5.  16. 

*  Heblaw  y  cais  ar  ran  Onesimus,  mae  yr 
ostol  yn  dymuno  ar  Philemon  i  barotôi 
ttyiddo  ef  ei  hun,erbyn  ydeuai  i  Colossa ; 
yd  y  caffai  gyfle  i  ddYolch  yn  bersonol 
io  ef  am  ei  garedigrwydd  i  Onesimus,  ac 
dalu  ei  ddyled  ef  os  byddai  raid.  Yr 
dd  crybwyll  ei  fwriad  fel  hyn  o  ddyfod  ei 
n  i  lettya  at  Philemon,  neu  yn  agos  ato, 
ddîammau  yn  gwneyd  ei  gais  ef  ar  ran 

nesimus  yn  fwy  effeithiol,  ac  yn  fwy  an- 
wdd  ei  nacâu.  t  Yr  oedd  yn  sicr  gan  yr 

tol  fod  yr  eglwys  yn  Colossa,  yn  nghyd 

Philemon  a'i  denlu,  yn  gweddîo  yn  ddyfal 
q  ei  ryddâd  ef  o'i  garchar  ;  ac  yr  oedd  yn 
beithio  yn  hyderus  y  rhoddai  yr  Arglwydd 

iddynt  y  tro  hwnw,  yn  atebiad  i'w  gweddi- 
ii:  mae  yn  ddi'au  y   gwyddai  efe  yr  hyn  a ínaethai  Duw  i  Pedr,  yn  atebiad  i  weddîau 

i-  eglwys.  Act.  12.  1—19. 

[23  *  Y  mae  yn  dy  annerch,  z  Epa- 
pras,  a  f  fy  nghyd-garcharor  yng 
íghrist  Iesu  ; 

,    2  Co).  I.  7.  a  4.  12.        a  Rhuf.  16.  7.  Col.  4.  10. 

i*Am  Epaphras  gwel  ar  Colos.  1.  7 ;  a  4. 
fc:  tyr  oedd  efe  mòr  gyson  a  gwastadol 
^da  Phaul,  fel  y  gellid  ei  ystyried  ef  megys 

I  gyd-garcharor  ef  yn  achos  Crist  a'r  efeug- 
I;  neu  efallai  ei  fod  ef  yn  garcharor  gydag 
f  y  pryd  hwn.  Pa  fodd  bynag  am  hyny, 
r  oedd  efe  yn  anerch  Philemon  yn  garedig, 
;1  brawd  a  hen  gyfaill  anwyl  iawn. 

,24  ̂ Marc/f  Aristarchus/î  Dem- 
s, e  ||  Luc, f  §  fy  nghyd-weithwyr. 

b  Act.  12.  12,  25.     a  13.  13.  a  15.  37— 39.      Col.  4.  10. 
Tim.  4.  II.          c  Act.  19.  29.  a   27.  2.          d  Col.   4.  14. 
Tim.  4.  10.  e  2  Tira.  4  11.  f  adn.  1,  2.  2  Cor.  8.  23. 

'hil.2.  25.  a4.  3.  3  loan  8. 

.'  Yr  oedd  y  personau  canlynol'hefyd  yn  an- 
■rch  Philemon  yn  garedig  iawn  ;  gweinid- 
gion  yr  efengyl  oeddynt  oll,  ac  yr  oeddynt 

y  pryd  hwu  gyda  Phaul  yn  Rhufain.  *  Nid 
Aíarc  yr  Efengylwr,  mae  yn  debyg,  oedd 
hwn,  eithr  Marc  yr  hwn  a  gyfenwid  Ioan, 
neu  yn  hytrach  Ioan  a  gyfenwid  Marc : 
gwel  am  dano  ar  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol 
dan  y  Ilythyren  b.  Mae  rhai  yn  wir  yn  tyb- 
ied  mai  yr  un  person  oedd  Marc  yr  Ëfeng- 
ylwr,  â'r  Ioan  a  gyfenwid  Marc  ;  ond  nid 
yw  hyny  yn  debyg  iawn  :  cyfaill  a  chyd- 
ymdeiihydd  Pedr  oedd  y  cyníaf,  a  chyfaiíl  a 
chyd-ymdeithydd  Paul  yn  benaf  oedd  yr  ail. 
Gwel  ar  Act.  12.  25  ;  Colos.  4.  10.  t  Am 
Aristarchus,  gwel  ar  Act.  19.  29 ;  a  20.  4  ; 
a  27.  2 ;  Colos.  4.  10  :  yn  y  Ile  olaf  dywedir 

ei  fod  yn  gyd-garcharor  â'r  apostol.  J  Hwn 
yw  y  Demas  a  adawodd  Paul  wedi  hyn,  yn 
ei  ail  garchariad  yn  Rhufain,  gan  garu  y  byd 
presenol  yn  hytrach  na  dyoddef  er  mwyn  yr 
efengyl.  Gwel  ar  2Tim.  4.  10.  (|  Luc  y 
physygwr  anwyl  oedd  hwn,  ysgrifenydd 
Efengyl  Luc,  a  Llyfr  yr  Actau  ;  a  chydym- 
aith  ffyddlawn  Paul  yn  ei  holl  deithiau,  ei 

Infur,  a'i  ddyoddefiadau.  Gwel  ar  Colos.  4. 
14,  a  manau  eraill  yn  yr  Actan,  Ile  y  sonir 
am  Luc.  §  Yr  oedd  y  rhai  hyn  oll  yn  gyd- 

weithwyr  ftyddlawn  â'r  apostol  y  pryd  hwn, 
yn  achos  a  gweinidogaeth  yr  efengyi ;  a  d'í- ammau  iddynt  baráu  felly  hyd  y  diwedd, 
ond  Demas. 

25  ̂ *Gras  ein  Harglwydd  Iesu 

Grist  \fyddo  gyd  Aa'ch  yspryd  chwi. 

%  Amen. g  (iwel  ar  Rhuf.  16.  20,  24.        h  2  Tim.  4.  22. 

*  l  ddiweddu,  mae  yr  apostol  yn  dymuno 
am  i  rad  gariad  ac  ewyllys  da  yr  Arglwydd 

Iesu  Grist,  yn  nghyd  a'i  hollddonian  grasol  a 
bendithiol  ef  ;  t  i  fod  gyd^g  ysbryd  Philemon 

a'r  hoìl  saint  yn  Colo3sa,  i'w  harwain,  eu 
dyddann,  eu  cadarniu,  a'u  sancteiddio  yn 
fwy  fwy  o  hyd,  ac  i  ddiwallu  eu  holl  raid 

ysbrydol  hwynt  hyd  yn  nheyrnas  nel'oedd. 
X  Ac  er  tystiolaeth  o  wirionedd  ei  ddymuniad 
a'i  obailh  ar  eu  rhan,  mae  efe  yn  chwanegu 
ei  Amen  yn  ddifrifol  ;  felly  bydded,  ac  felìy 
y  bydd  yn  ddiau.  Cawn  y  weddi  hon  yn 
gyflawnach  yn  2  Cor.  13.  13  ;  gwel  yno  ac  ar 
ddiwedd  epistolau  eraill. 

1T  At  Philemon  yr  ysgrifenwyd  o 

Rufain,  gyd  â?r  gwas  Onesimus. 

Epistol  PAÜL  yr  Apostol  at  yr  HEBREAID. 
PEN.  I. 

Duw  yn  y  dyddiau  diweddaf  a  lefarodd 
wrthym  ni  trwy  ei  Fab  ei  hun. 

UUW,  fwedi  iddo  lefaru  alawer 

i^waith,  a  Mlawer  modd,  gynt  wrth  cy 
:i  adau  trwy  y  prophwydi,  Jyn  y  d  dydd- 
1  au  diweddaf  hyn  a  e  lefarodd  wrthym 
ii  ||  yn  ei  Fab ; 

a  Gen.  3.  15.  a  6.  3,  13,  &o.  a  8.  15â&c  a  9.  l,&c.  a  12. 
1-3.  a  2«.  2-5.  a  28.  12-15.  a  32.  24-30.  45.  2-4.  Ex.  3 
II,  &c.  Luc  24.  27.  41.  Act.  23.  23.  1  Pedr  1.  10—12.  2  Pedr 
I  .  20,  21.  6  Nura.  12.  6-8.  Joel  2.  28.  c  Luc  1.  55,  TZ. 
jtoan  7.  22.  Act.  13.32.        dGeu.4ì)    1.  Num.  24.  14.  Deut. 

4.  30.  a  31.  29.  Es.  2.  2.  Jer.  30.  24.  a  48.  47.  E*ec.  38.  16. 
Dan.  2.  2S.  a  10.  14.  Hos.  3  5.  Mica  4.  1.  Act.  2.  17  Gal. 
4.  4.  Eph.  1.  10.  2  Pedr.  3.  3.  Jud.  18.  «ddn  5  8  i>ea. 
2.  3.  a  5.  8.  a  7.  3.  ftUt.  3.  17.  a  17.  5.  a  26.  63.  Marc  1  1. 
a  12.  6.  loau  1.  14,  18.  a  3.  16  a  15    lá.  Rhuf.  I.  4. 

Adder'ai  yr  Hebreaid  ddwyfoldeb  ysgryth- 
yrau  yr  Hen  DesUment,  gan  hyn  mae  yr 
apostol  yn  y  fàn,  heb  ddim  rha^ymadrodd, 

yn  prysuro  i  ymresymu  â  hwy.allan  o'u 
hysgrythyrau  eu  hunain. — *  Duw,  sef  "  Duw 
Abraham,  Isaac,  ac  IsraeJ,"  "  Arglwydd 
Dduw  yr  Hebieaid  ;"  t  wedi  iddo  leìaru  yn 
yr  oesoedd  gynt  wrth  yr  hynaíìaid,  o  alwad 

Abraham  hyd  ddydduui  diwcddnt'y  genedl ; 

a  hyny  lawer  gwaith,  ac  mewn  Ilawer  modd', trwy  y  prophwydi,  dynion  fel  eu  biodyr,  ae 
o'r  un  natur  syrthiedig  â'u   brodyr;  |yn   y 
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dyddiau  diweddaf  byn,  dyddiau  goruchwyl- 
iaeth  yr  efengyl,  ||  a  lefarodd  wrth  eu  hiliog- 
aetb  hwy  yn  ei  Fab  ei  hun,  yr  hwn  a  ym- 
ddangosodd  yn  bersonol  yn  eu  plith  hwy  yn 
y  natnr  ddynol ;  y  Gair  wedi  ei  wneuthur 
yn  gnawd,  a  Duw  wedi  ymddangos  yu  y 
cnawd.  Llawer  gwaith :  bob  yn  rhan,  ac  o 
amser  i  amser,  yr  oedd  Duw  yn  datguddio 

ei  ewyllys  gynt  i'r  tadau  ;  ond  yn  ngorphen- 
iad  y  Testament  newydd,  rhoddodd  i  ni  gyf 

Iawn  ddatguddiad  o'i  holí  ewyllys,  can  bell 
ed  ag  mae  yn  angenrheidiol  i  ni  er  ein  iach- 
awdwriaeth.  Llawer  modd :  trwy  ymddi- 
ddan  personol,  wyneb  yn  wyneb,  fel  â  Mos- 
es  ;  trwy  freuddwydion  a  gweledigaethau;  a 
thrwy  weithrediadau  cryfion,  digyfrwng,  a 
goruwch-naturiol,  ar  feddyliau  dynion.  Yn 
ei  Fab :  llefarodd  Duw  yn  ei  Fab  o'r  blaen, 
dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  ;  ond  yn  awr  yr 
oedd  yn  ddyn,  ac  yn  llefaru  fel  dyn  wrth 
ddynion  ;  yn  eglurach,  ac  yn  fwy  noeth- 
amlwg,  nac  y  llefarai  gynt  fel  yr  Angel 
JEHOFAH.  Credai  yr  Iuddewon  a'r  Sam- 
ariaid,  y  rhoddai  y  Messiah  pan  ddelai,  y 

datguddiad  egluraf  o  feddwl  Duw  i'r  byd,  o 
bob  datguddiad  a  g/iwsai  y  byd  erioed.  Tra 
bu  Moses,  ac  eraill,  o  oes  i  oes,  yn  bro- 
phwydi  yr  hen  oruchwyliaeth ;  Mab  Duw, 
wedi  ymddangos  yn  y  natur  ddynol,  oedd, 
ac  ydyw,  Prophwyd  mawr  yr  oruchwyliaeth 
oewydd. 

2  *  Yr  hwii  a  -^  wnaeth  efe  yn  etif- 
edd  pob  peth,*f  trwy  yr  hwn  hefyd 
y  gwnaeth  efe  y  bydoedd : 

/adn.2,  8,  9.  Saltn  1.  6— 9.  Es.  9.  6,  7.  a  53.  10-12 
Mat.  21.  33.  a  28.  18.  Ioan  3.  35.  a  13.  3.  a  16.  15.  a  17.  2. 
Act.  10.  36.  Rbuf.  8.  17.  1  Cor.  8.  6.  a  15.  25—27.  Eph. 
1.  20—23.  Phil.  2.  9-M.  Col  1.  17,  18.  1  Pedr  3.  ìl. 
g  Diar.  8.  22—31.  E».  44.  24.  a  45.  12,  18.  loan.  1.  3.  1  Cor. 
3.  6.  Eph.  3.  9.  Col.  1.  1«,  17. 

*  Yr  hwn,  sef  Mab  Duw,  yn  ei  undeb  â 
dynoliaeth,  ac  yn  ei  sefyllfa  gyfryngol  rhwng 

Duw  a  dynion,  "  a  wnaeth/'  ac  a  osododd  y 
Tad,  yn  etifedd  a  meddiannydd  pob  peth  : 
gosododd  ef  yn  Arglwydd  pawb  oll,  yn  Ben 

uwchlaw  pob  peth  i'r  eglwys  ;  a  rhoddes 
iddo  ef  bob  awdurdod  yn  y  nef  ac  ar  y 
ddaear.  Fel  gogyfuwch  Fab  Duw,  yr  oedd 
iiywodraeth  yr  holl  fydoedd,  o  hawl  dde- 
chreuol  yn  perthyn  iddoef ;  a  chanei  fod  yn 
meddu  ar  holi  berffeühiau  hanfodol  y  Duw- 
dod,  yr  oedd  efe  yn  alluog  i  lywodraethu 
pob  peth  ;  yr  hyn  nis  gallasai  yr  un  crëadur 

ei  wneyd  :  ac  o  ran  ei  ddynoliaeth  a'i 
swydd  gyfryngol,  gosodwyd  ef  gan  y  Tad  yn 
etifedd  pob  peth,  ac  i  lywodraetbu  yr  holl 
fydoedd,  ar  ei  orsedd  gyfryngol,  gyda  phob 
awdnrdod  a  gogoniant  anghymharol.  f  Yr 
oedd  y  gosodiad  hwn  yn  ymddangos  yn  fwy 
prîodol,  o  herwydd  mai  trwyddo  ef  hefjd  y 
gwnaeth  y  Tad  y  bydoedd  :  gan  ei  fod  ef  yn 
uo  â'r  Tad  a'r  Ysbryd  tragywyddol,  mewn 
hanfod,  gallu,  a  chynghor,  yr  oedd  efe  yn 

Grëawdwr  digjfrwng  y  nefoedd  a'r  ddaear, 
yn  ngbyd  a  phob  math  a  gradd  o  fodolion 
drwy  yr  holl  fydysawd  (universe)  mawr. 
Gwel  ar  yr  y?grythyrau  c\  feiriol  (\àn  g.  Os 
nad  yw  yr  adnod  uchod  yn  brawf  eglur  a 
digonol  o  wir  Dduwdod  y  Cyfryngwr  ;  mae 
yn  onhawdd  gwybod  pa  beth  a  brawf  hyny  : 
pa  fodd  y  gallai  crëadur  wneyd  y  bydoedd  ? 
A  pha  fodd  y  gallai  crëadur  Iywodraethu  y 
bydoedd,  ýn  etifedd  pob  peth  ?  Atebed  y 
rhai    a    wadant    Ddnwdod   ein    Harglwydd 

ÍÖS2 

mawr,  os  gallant,   neu   addefant  y  gwirioi 
edd. 

3  *  Yr  hwn,  ac  efe  yn  h  ddisglei) 
deb  ei  ogoniant  ef,  f  ac  yn  *  wir  lu| 
ei  berson  ef,  h\  ac  yn  cynnal  pob  pet 
trwy 'air  ei  nerth,  ||  wedi  mpuro 
pechodau  ni  trwyddo  ef  ei  hùn,  ' 
eisteddodd  ar  ddeheulaw  y  °  Mawred 
yn  y  goruwchleoedd ; A  loan  1.  a  14.  9,  10.  2  Cor.  4.  6.  í  2  Cor  4.  4 
1.15.  k  Salm  75.  3.  Col.  1.  17.  Dat.  4.  11.  /  Pree. 
Rhuf.  1.  16.  2  Cor.  4.  7.  m  pen.  7.  27.  a  9.  12,  14, 
loan  1.  29.  1  Ioan  1.  7.  a  3.  5.  n  pen  4.  14.  a  8.  1.  a 
12.  a  12.  2.  Salm  110.  1.  Mat.  22.  44.  Marc  16.  19.  Luc 
42,  43.  Act.  2.  33.  a  7.  50.  Rhuf.  8.  34.  Eph.  1.  20-22.1 
3.  1.  1  Pedr  1.  21.  Dat.  3.  21.  o  1  Cron.  29.  11.  Jpb. 
22.  Mica  5.  4.  2  Pedr  I.  16.  Jud.  25. 

*  Mae  hanfod  Duw  o  angenrheidrwydd 
annweledig   i  ddyn :    hyn   nis    gwelodd 
dyn,  ac  nis  gall  ei  weled.    Ond  mae  yr 
a   ellir  ei  weled   o   Dduw  yn   dysgleirio 

ogoneddus    yn   yr  "  unig-anedig    Fab," hwn  a  osododd  efe  i  hysbysu  ei  ogoniant 
berflfeithiau  i  ddynion,  (gwel  ar  Ioan  1. 

fel  y  mae  efe  yn  un  â'rTad,  ac  yn  ogyfuw 
âg  ef  yn  yr  hanfod,  neu  y  natur  ddwyfol ; 
eto  yn  Berson  gwahanol  oddi   wrth  y  Ta 
Trwy    gymmeryd    dynoliaeth    i    undeb 
Berson    dwyfol    ei   hun,    efe    a    ddaeth 
ddysgleirdeb     gogoniant    y     Tad  ;    neu 
ddysgleiriad  allan    gogoniant  Duw   i  d(J) 
ion  ;  ac  fel  hyn  a  hysbysodd,  neu  a  amlygo 
berfTeiíhiau  y    Duwdod  i    ni,    fel    y    gal 

ddywedyd,  "  y  neb  a'm  gwelodd  1  a  welo 
y  Tad."    t  Oblegid   yr  oedd  y  Mab    yn  i 
lun,  delw,  ac  argraff,  Person  y  Tad  ;  ac 
dangos  ynddo  ei   hun   natnr  a   pherffeithi 

Duw  i  ddynion,  gyda'r  cywirdeb  mwyaf, 
yn  y  modd  mwyaf  effeithiol  ag  oedd  yn  t 
ibl  ;  fel    yn    ol    y    graddau    yr   adnabydi 

Crist,  yn  ei  Berson,  ei  gymmeriad,  a'i  ia 
awdwriaeth,  yr  adnabyddiry  Tad  hefyd : 
hwn  nid  yw  yn  adnabod   Crist,  nid   yw 
adnabod  y  Tad  chwaith.  Tybir  fod  y  geir 
dysgleirdeb  ei  ogoniant  ef,  yn  dangos  un< 

y   Mab  â'r   Tad   o  ran  hanfod ;  a'r  geir 
gwir  lun  ei  Berson  ef,   yn  dangos  y  gt 

haniaeth  rhwng  y  Mab  â'r  Tad  o  ran  pers 
oliaeth  :  er  bod  y  Mab  yn  Berson  gwahai 
eto  mae  yn  wir  lun  Person  y  Tart  :  fel  n 
yr  argraff  ar  y  cẁyr  yn  wir  lun  y  cerfiad 
y  sel,  ac  yn   annhraethol   fwy.  na    hyny: 
ddichon   geiriau    na  chyffelybiaethau   dy 
osod  allan  y   pethau    annhraethadwy  ucb 
ÍY  Person  anfeidrol  hwn,  trwy    yr   hwi 
gwnaeth    Duw  y   bydoedd,   sydd   hefyd 
cynnal  pob  peth  trwy  air  ei  nerth  ;  pob  p 
yn    y   nef,  yn    yr  holl   wybrenau,  ac   a 
ddaear,  o'r    pryfyu   gwaelaf   hyd    yr   ar 
uwchaf;    mae    ef   yn    eu    cvnnal    oll,   i 
hawdded  a  Hefaru  gair  o'i  enau,  a  thrwy 
ei    hollalluog    nerth.      j|  Ac    efe    a    wnf 
Iawer  mwy  na  hyny  oll ;  oblcgid   fel  A 
offeiriad    mawr  ei  bobl,   efe   a   burodd  a 
dynodd  ymaith  cu  holl  bechodau  hwy,  ti 
ci  aberth  ar  y  groes.     Dangosodd  yr  apc 
ragoriaeth  Crist  ar  y  prophwydiyn  yr  ad 
flacnaf,  ar   freninoedd  yn    yr  ail   adnod 
yma    mae    yn    dangos  ei  ragoriaeth    ar 
otfeiriaid,  yr  hyn  yw  prif  aincan  a   tbe. 
yr    epistol  hwn,   tra  mae    y  swyddau 
phwydol  a  breninol  yn  cael  cyfhwrdd  â 
yn  awr  ac  eilwaith.     Am  buro  pechodai 
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fân  hon,  rhaid  ei  ddëall  raewn  ystyr 
)erthawl,  a  chymmodawl,  fel  yn  Lefit.  16. 
).  §  Gwedi  gorphen  y  gwaith  rhyfeddol 
wn  o  boro  ein  pechodau  ni,  efe  a  adgyfod- 
tid  yn  wr  rhydd,  a  buddugoliaethus  ar  ang- 
i  ac  uifern,  a  esgynodd  yn  y  natur  ddynol 

r  drydedd  nef,  ac  a  eisteddodd  fel  "  Etif- 
id  pob  peth"  ar  ei  orsedd  fawr  gyfryngol, 
*  ddeheulaw  y  Mawredd,  sef  y  Tad,  raewn 
ìgoniant  annhraethadwy.  Mae  yma  gyf- 
riad  yn  ddîammau,  at  yr  arch-offeiriad 
ynt  yn  myned  i  mewn  i'r  sancteiddiolaf, 
t  yr  oedd  y  Shechinah,  ar  ol  aberthu  yn  y 
|,-ísegr  ;  ond  gyda  hyn  o  wahaniaeth  sefyll 
byddai  yr  arch-oífeiriad  gynt  ger  bron  y 
ugareddfa  a'r  Shechinah,  ond  mae  lesu, 
n  Harch-offeiriad  mawr  ni,  yn  eistedd  ar 
ieheulaw  y  Mawredd  yn  y  goruwch-leoedd. 
eli.  10.  11,  12. 

4  *  Wedi  ei  wneutlmr  p  o  hynny  yn 

ell  nâ'r  angylion,  f  °  gymmaint  «  ag 
jr  etifeddodd  efe  enw  mwy  rhagorol 
a  hwynt-hwy. 

v  adn.  9.  pen.  2 .9.  Eph.  1.  21.  Col.  1.  18.  a  2.10. 
rhes.  I.  7.  1  Pedr  3.  22.  Dat.  5.  11,  12.  q  Salm  2.  7,  8. 
lil.  2.  9-11. 

*  Mae  y  Person  gogoneddus  hwn,  nid  yn 
lig  yn  well,  neu  yn  rhagori  yn  anfeidrol  ar 

prophwydi,  y  breninoedd,  a'r  arch-offeir- 
id  gynt  ;  oud  y  mae  hefyd  yn  rhagori  ar  y 

adctau  uwchaf  o'r  holl  angelion  eu  hunain  : 
ae  yn  rhagori  yn  annhraethol  arnynt  oll  fel 
üw,  ac  wedi  ei  osod  i  ragori  arnynt  oll  mewu 
awredd  ac   awdurdod    fel  Duw-ddyn,    fel 
yfryngwr,  ac  fel  Etifedd  pob  peth,  ac  Ar- 
wydd  pawb  oll.    +  Mae  y  rhagoriaeth  hyn 
n  amlwg,  o  gymmaint  ag  yr  etifeddodd  efe 

ìw  mwy  rhagorol  na  neb  o'r  an*elion  ;  sef 
r  enw  Mab  Duw  ;  (adn.   5.)   enw  pr'íodol 
!do  ef  ei  hun,  mewn  ystyr  wahanol  i  bawb 

•ailì,  ac  yn  dangos  ei  ragoriaeth  ef  ar  bawb 
péW;  enw  yn  arwyddo  ei  dragywyddol  gen- 
iliad   a'i  Faboliaeth  ef  fel  Person  dwyfol, 
Ê  enw  yn  arwyddo  ei  oruwch-awdurdod  ef 
rr  ddynion  ac  angelion  oll,  fel  Etifedd  pob 

eth.    Yr  oedd  ganddo  ef  hawl  i'r  enw  hwn 
ll  unig-anedig   Duw,  fel   Cyfryngwr  hefyd 

pwng  Duw  âdynion;  ac  efe  a'i  hetifeddodd 
hi  gyfiawn.  Yr  oedd  gan  yr  Iuddewon  fedd- 
liau    mawr    am    yr    angelion,    o    herwydd 
hoddi  y  ddeddf  trwy  angelion;  (pen.  2.  2.) 
h  o  berwydd  hyny,  gyda  llawer  o  brîodoldeb, 
Jnae  yr  apostol  yn  dangos  fod  Crist,  trwy  yr 
'wb  y  Uefarodd  Duw   wrthynt   hwy  yn   y 
'yddiau  diweddaf,  yn  rhagori  ar  yr  angelion, c  y  dylent  hwy  wrando  arno  ef  a  derbyn  ei 
ífengyl,  gyda  mwy  o  barch  nacy  derbynient 
r  hyn  a  roddwyd  trwy  angelion. 

5  *  Canys  wrth  bwy  o'r  angylion  y 
'  ywedodd  efe  un  amser,  rf  Fy  mab 
Idwytti ;  J  myfi  heddyw  a'th  genhedl- 
'is  di?  ||  A  thrachefn,  «Myfi  a  fyddaf 
Ido  ef  yn  Dad,  ac  eíe  a  fydd  i  mi  yn 'ab? 

r  per.  5.  5.  Sa!m.  2.  7.  Act.  13.  33.  «  2  Sam.  7.  14. 
Cron.  17.  13.    |  22.  10.  a  28    6.  Salm  89.  26,  27. 

*  Canys  wt  th  bwy  o*r  angtlion,  hyd  yn  nod 
>*  uwchaf  o  honynt,  y  dywedodd  Duw  un 
nsererioed,  "  Fy  Mabydwyt  ti?"  Ni  ddy- 
edodd  efe  felly  erioed  wrth  yr  un  o  honynt 

ÍÖ83 

hwy,  a  gwyddai  yr  Hebreaid  nad  oedd  yr  un 
crybwylliad  am  y  cyfryw  ddywediad  yn  yr 
Heh  Destament.  +  Ond  efe  a  ddy wedodd 
Felly  wrth  y  Messiah,  yn  Salm  2.  7 ;  a  chan- 
iatâai  yr  luddewon  oll  yn  nnfryd,  mai  at  y 
Messiah  yr  oedd  y  geiriau  hyny  yn  cyfeirio. 
Gelwir  yr  angelion  yn  feibion  Dnw,  mae  yn 
wir,  trwy  grëedigaeth,  a  gelwir  y  saint  felly, 
trwy  fabwysiad  ;  ond  yma  Mab  hanfodawl  a 
feddylir,  priod,  ac  unig-anedig  Fab  Duw, 
mewn  ystyrannhraethol  uwch  nâ  dynion  hac 
angelion,  a  chyn  bod  yr  ùn  o  honynt ;  Jo- 
blegid  "  Myfi  heddyw  a'th  genedlais  di,"  ebai 
Duw,  yr  hyn  nis  gatl  feddwl  cenedliad,  nen 
ífurfiad  ei  ddynoliaeth  ef  mewn  amser  :  obleg- 
id  nid  o  ran  ei  ddynoliaetb  yr  ôedd  efe  yn 

well  ná'r  angelioh,  yr  hyn  yẁ  y  pwnc  gan 
yr  apostol  i'w  brofì  yn  y  fàn  hyn.  Tragy- 
wyddoldeb  yw  heddyw  Dnw  yn  ỳ  fàn  hon, 
yr  hwn  o  herwydd  ei  barâd  gwastadol  a  dì- 
gyfnewid,  sydd  megys  un  diwrnod  iddo  ef. 
Nis  gellir  dëalî  y  geiriaú,  "  Fy  Mab  ydwyt 
ti>  myfi  heddyw  a'th  genedlais  di,'»  cliwaith, am  ei  osodiad  ef  yn  y  swydd  gyfryngol ; 

oblegid  y  canlyniad  o'i  fod  ef  yn  well  na'r angelion  oedd  y  gosodiad  hwnw,  ac  nid  yr 
aclioò  o'i  fod  yn  well  nâ'r  angelion  :  am  ei 
fod  yn  well  na'r  angelion  y  gosododd  Duw  ef 
yn  gyfryngwr;  neu,  mewn  geiriau  eraill,  avn 
ei  fod  yn  Fab  Duw,  o  dragywyddol  genedl- 
iad,  ac  o'r  un  hahfod  â'r  Tad,  y  gosodwyd  ef 
yn  gyfryngwr.  Gweler  hefyd  yr  hyh  a  ddy- 
wed  ef  ei  hun  am  ei  dragywyddol  genedliad 
a'i  osodiad  fel  cyfryngwr,  yn  Diar.  8. 22—31. 
||  Yn  y  rhan  flaenaf  o'r  adnod,  mae  y  Tad  yn 
dywedyd  yr  hyn  a  wnaethai  efe  eisoes,  yn 
nghenedliad  ei  Fab ;  ac  yn  y  rhan  hon  ináe 
yn  dywedyd  yr  byn  a  wnai  efe  iddo  ar  ol  ei 
ddwyn  ef  i'r  byd,  sef  ei  addef  a'i  gydnabod 
ef  fel  ei  Fab,  ac  ymddwyn  tuag  ato  fél  y 
cyfryw  :  yr  hyn  a  wnaeth  efe  yn  amlwg  trwy 
ei  holl  oes  ar  y  ddaeâr.  Dywedir  ÿ  geiriau 
hyn  yn  llythyreriol  atti  Sölonion ;  (2  Sam.  7. 
14;  1  Cron.  17.  13.)  ond  yr  oedd  Solomon 
yn  gysgod  arbenig  o  Grist,  fel  yr  addefai  yr 
Iuddewon  oll ;  ac  mae  yr  apostol  yma  trwy 
ysbrydoliaeth  Duw,  yn  eu  cymhwyso  hwy 
at  y  Meîsiah,  sylwedd  mawry  cysgod  hwnw. 

6  *  A  thrachefn,  pan  yw  yn  dwyn 

'y  Cyntaf-anedig  i'r  byd,  f  y  mae  yn 
dywedyd,*  Ac  addoled  holl  angylion Duw  ef. 

t  adn.  5.  Drâr.  8.  24,  25.  loin  1.  14,  18.  a  3.  16.  Rhuf. 
8.  29.  Coh  1  16,  18.  1  John  4.  9.  Dat  1.  5.  u  Salm  97.  7. 
Lno  2.  9-14.  I  Pedr  3.  22.  Dat.  5.  9-12. 

*  A  thrachefn,  mae  genym  dystiolaeth  arall 

eto,  o  Dduwdod  y  Messiah,  a'i  r«goriaeth  ef 
ar  yr  angelion,  yn  Salm  97.  7 ;  Ile  mae  y  Tad, 

gyda  golwg  ar  ddwyn  y  Cyntaf-anedig  hwn 
i'r  byd  yn  nghyflawnder  yr  amser,  wedi  ei 
wneuthur  o  wraig;  t  mae  yn  dywedyd,  "  Ac 
addoled  holl  angelion  Duw  ef :"  yr  hyn  sydd 
brawf  mai  efe  ywDuw  eu  Crëawdwr  hwy,  a 

hwythauyn  waith  ei  ddwylaw  a'i  grëaduriaid ef;  pe  amgen  ni  buasai  Duw  yn  gorchymyn 
iddynt  ei  aôdoli  ef,  yr  hyn  ni  ddyiid  ei 
wneyd  ond  i'r  Duwdod  yn  unig.  "  Addol- 
wch  ef  yr  holl  dduwiau,  sydd  yn  y  salm  a 

grybwyllwyd,  ond  yn  lle  ouwiau,  rboddwyd 
angelion  Duw  yn  nghyfieithiad  Groeg  y  Deg 
a  thriugain,  medd  Pool,  ac  felly  y  mae  gan 
yr  apostol  yma.     A  phan  yw  drachefn,  neu 
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yr  ail  waith,  yn  dwyn  y  Cyntafanedig  i'r 
byd&c,  yw  rhediad  y  geiriau  Groeg,  a  thybia 

rhai  niai  nid  ei  ddygiad  ef  i'r  byd  yn  ei  en- 
edigaeth  a  feddylir,  eithr  ei  ddygiad  ef  i'r  byd 
oddi  wrth  y  meirw,  ac  i  sefydlu  ei  deyrnas 
yn  y  byd  drwy  yr  efengyl,  a  feddylir  :  ac 
mae  hyny  yn  fwy  tebyg  wrth  y  S*lm  a  gry- 
bwyllwyd  uchod,  lle  y  gelwir  ar  yr  holl 

dduwiau  i'w  addoli  ef :  prophwydoliaeth  am 
ogoniant  a  breniniaeth  y  Messiah  sydd  yno. 

Ond  pa  un  bynag  am  feddwl  y  ga'udrachefn, 
gorchymyuir  addoli  y  Cyntaf-anedig,  yr  hyn 
sydd  brawf  o'i  Dduwdod  ef. 

7  *  Ac  am  yr  angylion  y  mae  yn  dy- 
wedyd,  x  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 

ei  angylion  yn  ysprydion,  f  a'i  wein- 
idogion  yn  fflam  dan. 

x  adn.  14.  2  Bren.  2.  11.  a  6.  17.  Salm  104.  4.  Es.  6.  2. 
Ezec.  1.  13,  14.  Dan     7.   10.  Zech.  6.  5. 

*Ac  yn  mhellach  eto,  er  dangos  fod  yr  ang- 
elion  lawer  yn  îs  nâ'r  Mab,  Etifedd  pob  peth  ; 
mae  Duw  wrth  lefaru  am  danynt  hwy,  yn 
dywedyd,  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  ei 
angelion,  y  rhai  ardderchocaf  o  honynt,  yn 
weision  i  gyflawni  ei  ewyllys  ef,  gyda  nerth, 
cyflymdra,  a  bywiogrwýdd  ysbrydol,  fel  y 
gwyntoedd;  tacyn  gwneuthur  ei  weinidog- 
ion.ysbrydol  hyn  yn  angerddol,  ynrymus,  ac 
yn  dreiddiol  yn  eu  gweithrediadau,  fel  y 
mellt  nen  unrbyw  fflamau  tân.  Mae  y  gair 

(pneumata)  a  gyfieithir  ynia  "ysbrydion," 
yn  arwyddo  gwyntoedd  hefyd,  feí  y  cry- 
bwyllwyd  uchod  ;  ac  efallai  bod  yr  apostol 
yn  cyfeirio  at  weithrediadau  yr  angelion  yn 

y  taranau,  y  mellt,  a'r  dymhestl  ofnadwy, 
oedd  ar  fynyddSinai  yn  rhoddiad  y  gyfraith. 
Gwel  Exod.  19.  1G ;  Heb.  12.  18.  Mae  y 
geiriau  uchod  yn  Salm  104.  4. 

8  *  Ond  wrth  y  Mab,  *  Dy  orsedd- 
faingc  di,  z  O  Dduw,  sydd  a  yn  oes  oes- 
oedd :  b  \  teyrn-wialen  uniondeb  y w 
teyrn-wialen  dy  deyrnas  di. 

y  Silm  45.  6.  %  pen  3.  4.  Es.  7.  14.  a  9.  6,  7.  a  45. 
21,22,  25.  Jer.  23.  6.  Hos.  1.  7.  Zeo.  13.  9.  Mal.  3.  1.  Mat. 
I.  23.  Luc  I.  16,  17.  loan.  10.  30,  33.  a  20.  28.  Rhuf.  9.5. 
I  Tim.  3.  16.  Tit.  2.  13,  14.  I  Ioau  5.  20.  a  Satm  145.  13. 
Es.  9.  7.  Dan.  2.  44.  a  7.  14.  1  Cor.  15.  25.  2  Pedr  I.  II. 

b  2S*m.  23.  3.  Salm  72.  1-4,  7,11-14.  a  99.  4.  Esa  9.  7. 
a  32.  1,  2.    Jer.  23.  15.  a  33.  15.  Zec.  9.  9. 

*  Mae  yr  apostol  yn  cyn'meryd  y  geiriau 
hyn  o  Saîrn  45.  6,  prophwydoliaeth  nodedig 

iawn  am  y  Messiah  a'i  Dduwdod,  lle  mae  y 
Tad  yn  dywedyd  wrtho,  "  Dy  orsedd-fainc 
di,  O  Dduw,  sydd  yn  oes  oesoedd."  Yma 
mae  y  Tad  yn  llefaru  wrth  y  Mab  fel  Duw 

ac  yn  dywedyd  bod  ei  orsedd-fainc  a'i  lyw 
odraeth  hanfodol  ef  fel  Duw  yn  oes  oesoedd, 
heb  ddechreu,  heb  gyfnewidiad,  ac  heb 

ddiwedd  byth  :  a'i  orsedd  a'i  Iywodraeth 
gyfryngol  ef  hefyd  i  barâu  hyd  ddiwedd  y 
byd,  ac  ar  ei  bobl  brynedig  yn  oes  oesoedd. 

t  Y  deyrn-w'ialen,  â'r  hon  y  llywodraetha 
efe  ei  bobl,  a'r  byd  oll,  er  eu  llesâd,  sydd 
deyrn-w'ialen  uniondeb:  bydd  ei  waiih  yn 
maddau  ac  yn  trugarâu,  yn  anrhydeddus  i 
gyfiawnder  ac  uniondeb  Duw,  ac  yn  dra 
effeithiol  i  feithrin  uniondeb  a  chyfiawnder 

yn  y  byd.  Mae  ei  gyfreithiau  a'r  gwein- 
yddiad  o  honynt  yn  bertfaith  uniawn  oll,  yn 
ei  waith  yn  aclmb  ei  eiddo  ac  yn  cospi  ei 
elynion.  Arwyddion  breninoliaeth  yw  gor- 
sedd  a  theyrn-wYalcn  ;  ac  yma  piîodolir  tra- 

I  gywyddoldeb  i'r  naill  ac  uniondeb  i'r  llall. 
ÎÔ8l 

9  *  Ti  a  c  geraist  gyfiawnder,  ac 
dgaseaistan\viredd  :  -f  amhynny  €y\\ 
enneiniodd  Duw,  sef  -^dy  Dduw  di 

âg  b  olew  gorfoledd  %  tu  hwnt  h  i'tr 

gyfeillion. c  pen.  7.  26.  Salm.  II.  5.  a  33.  5.  a  37.  28.  a  40.  S.  «45 
7.  Es.  61.  8.  d  S^lro  11«.  104.  I2S.  Diar.  8.  13.  Am.  5.  15 
Zec.  8.  17.  Rlnif.  iì.  9.  Dat.  2.  6,  7,  15.  e  Silui  89.  26 

n  20.  17.  2  Cor.  II.  31.  Epli.  1.  3.  lPedrl.3.  /  Salu 
2.  a  6.  19,  20.  Es.  61.  1.  Luc4.1S.  loan  1 .  41.  a  3.  34 
t.  4.  27.  alO.  33.  g  Salm  23.  5.  Es.  61.  3.  Rhuf.  15.  13 
1.  5.22.        h  pen.  2.  II.  1  Cor.  1.  9.  1  loan  1.  3. 

*  Nid  yn  unig  mae  ei  deyrn-w'ialen  ef  yi 
deyrn-wîalen  uniondeb  a  chyfiawnder,  on( 
y  mae  efe  ei  hun  hefyd  yn  caru  cyfiawnde 
ac  yn  casâu  anwiredd  :  fel  Mab  Duw  y 
oedd  efe  yn  hanfodol  gyfiawn  ac  yn  ddigyf 
newid  sanctaidd  ;  yr  oedd  ei  ddynoliaeth  e 
yn  berífaith  rydd  oddi  wrth  anghyfiaunde 
ac  anwiredd  ;  yr  oedd  ei  holl  ymarweddia» 
ef,  hyd  angau,  yn  berffaith  gyfiawn  ;  a  byrì< 
holl  Iywodraelhiad  ei  deyrnas  ef  felly  bytli 
Efe  a  gyflawnodd  bob  cyfiawnder  yn 
nfudd-dôd,  efe  a  wnaeth  gymmod  dros  an 
wiredd  â'i  waed,  ac  a  fỳn  weled  ei  holl  bob 
yn  gyfiawn  oll,  ac  heb  ddim  anwiredd  yn 
ddynt.  fAm  hyn  yr  eneinniwyd  ef  gai 
Dduw,  3ef  ei  Dduw  a'i  Dad  ef,  yr  hwn 
ddarparodd  gorph  iddo,  a'i  hwn  sydd  yi 
Dduw  cyfammodol  iddo  fel  Cyfryngwr,  á 
olew  gorfoledd,  neu  ddonian  a  grasau  yr  Ys 
bryd  Glân,  ffynon  pob  gwir  lawenydd 
gorfoledd  ;  %  tu  hwnt,  ac  uwchlaw  ei  hol 

gyfeillion,  pawb  o'r  saint  enwocaf  a  fu  x>' flaen  ef  ar  y  ddaear,  a  phawb  a  ddeuai  ar  e 
ol  ef  hyd  ddiwedd  amser.  Nid  wrth  fesar; 

rhoddodd  Duw  iddo  ef  yr  Ysbryd,  ac  o' 
gyfiawnder  ef  mae  ei  holl  gyfeillion  yn  dei 
byn  yn  wastadol,  a  gras  am  ns,  yn  ol  mesu 

dawn  Crist.  Mae  yma  gyfeiriad  yn  dd'iam 
mau  at  y  ddefod  gyut,  o  entinnio,  neu  gyi 
segru  prophwydi,  breninoedd,  ac  offeiriaid 
i'w  gwahanol  swyddau  :  ond  Crist  tu  hwnt 

bawb,  yn  Brophwyd,  Brenin,  ac  Arch-offeii iad  mawr  tragywyddol.  Dywed  rhai  m? 
angeíion  a  feddylir  yma  wrth  gyfeillio. 
Crist,  o  herwydd  mai  dangos  ei  ragoriael 
ef  ar  angelion  yr  oedd  yr  apostol  yn 
adnodau  o'r  blaen  :  ond  ni  chymmerodd  ef 
erioed  naturiaeth  angelion ;  a  sôn  am 
ddynoliaeth  ef  y  mae  yr  apostol  yn  y  fà 
hon,  wrth  grybwyll  am  ei  eneinniad. 

10  *  Ac,  *  f  Tydi  *  yn  y  dechreuad 
Arglwydd,  fa  sylfaenaist  y  ddaear: 
m  gwaith  dv  ddwylaw  di  y  w  y  nefoedö 
tSílm  ]&ì.  25-27.  k  Gen.  1.  I.  Ioan  1.  l-3.Dal.3.l 

/  Diar.  8.  29.  E&.  42.  5.  a  48.  13.  a51.  13.  Jer.  32.  17.  Ze 
12.  1.     m  Deut.  4.  19.  Salm  S.  3,  4.  a  19.  \.  Es.  64.  8. 

*  Prawf  arall  a  gymmerir  eto  o'i  Dduv 
dod  ef.  allan  o  Salm  102.  25— 2T.  Gwed( 
eglwys  drallodedig  Israel  sydd  yno,  am 
Gwaredwr  disgwyìiedig  ;  ac  mae  yr  apost 
yma  yn  dangos  i  ni  mai  at  Fab  Duw  y 

bersonol  yr  oedd  yn  cael  ei  chyfeiri' 
t  Addefai  yr  egiwys  hòno  ef  yn  Arglwyd» 
neu  JEHOFAH,  ac  addefai  mai  efe  a  sy 

faenasai  y  ddaear,  ac  mai  gwaith  ei  ddwyla 

»«f  oedd  y  nefoedd  ;  ac  fel  hyny  wrth  ei  en 
a'i  waith,  addefai  ef  yn  wir  Dduw  :  yr  oec 

iddo  enw  mwy  rhagorol  na'r  angelionr 
gwaith  nas  gallent  hwy  ei  wneyd  :  ie, waith  ef  oeddynt  hwy. 

1 1  *  Hwynt-hwy  n  a  ddarfyddant 



Swydd  yr HEB.  Ií. 

ond  °  tydi  sydd  yn  parhâu  :  Ja  hwynt- 
wy  oll  p  fel  dilledyn  a  heneiddiant ; 

pen.  12.  27.  Es.  3».  4.  a  65.  «7.  Mat.  24.  35.  Maro  13. 
,uo    21.    33.    2  Pedr    3.   7—10.     Dal.  20.    11.     a  21.  1. 

S«1mi  10    16.  a  29.  10.  <  90.  2.    Es.  41  .  4.  a  44.  6.    Dat.  1. 
17,  18.  a  2.  8.        p  Es.  59.  9.  »51.  6,  8. 

•  Yn  yr  aduod  o'r  blaen  dangoswyd  fod 
lab  Duw  cyn  y  nefoedd  a'r  ddaear,  ac  mai 
i  waith  ef  oeddynt ;  yn  yr  adnod  hon  dan- 
03ir  y  pery  efe  ar  ol  i'r  nefoedd  a'r  ddaear 
darfod  ;  yr  hyn  a'i  dengys  ef  yn  Dduw  o 
ragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb  ;  yr 
n  ddoe,  heddyw  ac  yn  dragywydd.  Er 

idr  gadarn  a  pbaràus  mae  y  ddaear  a'r  nef- 
edd  weledig  yn  ymddangos  i  ni,  ac  er  y 

ybiai  rhai  o'r  philosophyddion  paganaidd  eu 
od  yn  anllygradwy  ac  i  barâu  bytb  ;  eto 
wy  a  ddarfyddant,  medd  yr  ysgrythyr, 
ond  e  bery  Iesu  byth,  yn  Dduw  bendigedig 
n  oes  oesoedd,  ac  e  bery  ei  orsedd  a'i  bobl 
f  byth,  wedi  i'r  ddaear  a'r  nefoedd  ddarfod. 
Ac  fel  yr  ydym  beunydd  yn  gweled  cread- 
riaid  y  ddaear  isod  hon  yn  heneiddio  ac  yn 
dfeilio  yn  raddol;  felly  y  ddaear  ei  hun,a'r 
efoedd,  a  phob  peth  gweledig  ynddynt,  a 
eneiddiant,  a  dreuliant  allan,  ac  o'r  diw- 
dd  a  ânt  yn  llwyr  anghymhwys  i  ateb  eu 
yben  presenol,  fel  hen  ddilledyn  pwdr  a 
harpiog. 

12  *  Ac  megis  gwisg  y  plygi  di 
wynt,  f  a  hwy  a  newidir :  ?  |  ond  ty- 

li iyr  un  ydwyt,  r||  a'th  flynyddoedd ii  phallant. 
jpen.  t3.  8.  Ex.  3.  14.  Ioan  8.  38.  Ugoì.17.      rSal.90.4. 

!   *  Ac  mòr  hawdd  ag  y  di'osgir  dilledyn,  y 
>Iygir  ef  i  fynu,  ac  a'i  gosodir   o'r  neilldn 
el  y  mỳno  dyn,  pryd   nad   yw  o  wasanaeth 
rtwy,  a  phryd  mae  ei  berchenog  wedi  darfod 
g  ef,  neu  yn  bwriadu  ei  drc ;  i  rywbeth  ar- 
II ;  felly   y   gwna  Mab  Duw,   crëawdwr  y 

lefoedd  a'r  ddaear,  trwy  ei  allu  dwyfol,  yn 
wiiwedd    amser;  efe   a   blyg    y    nefoedd    fel 
i|;wisg,  ac  fel  Ilyfr,  a  phob   mynydd  ac  ynys 
Ui  symmudir  allan  o'u    lleoedd.  Isa.   34.  4; 
l^at.  6.   14.    +A  thrwy  ei   hollalluog    nerth 
i  :  fe  a  wna  y  fath  gyfnewidiad  rbyfeddol  ar  y 
I  i  wbl,  fel  yn  lle  eu  diddymu  a'u  distry  wio  yn 
iiollawl,  bwy  a  newidir  yn  nefoedd  newydd 

i  i  daear  newydd,  yn  y  rhai  y  bydd  cyfiawn- 
Oler  yn  cartrefu  :  ond  pa  fath  a  fyddant  wedi 
M  uewidiad   hwn,   nid   oes  genym  ni   ddim 
jimgyífred  yn  bresenol ;  ar  ol  eu   plygu  fe'u 
ladblyga  lesu  hwy  dnchefn,  yn  ogoneddus 
awn  iddo  ei  hun.     J  Ond  y  mae  efe  ei  hun 
j'n  dragywyddol  a  digyfnewid  yr  un,  yn  ei 

jianfod  a'i  berffeithiau,  ac  yn  ei  gariad  at  ei 
)obl,  ac  effeithioldeb  ei  eiriolaeth  drostynt : 
,;  nid  oes  iddo  ef  ddechreu  dyddiau  na  diw- 
j;dd  einioes,  cyfnewidiad  na  chysgod  tröed- 
igaeth  byth:  Alpha  ac  Omega,  y  cyntaf  di- 
jldechreu,  a'r  diweddaf  diddiwedd  y w  efe. 

13  *  Ond  *wrth  ba  un  o'r  angelion 
V  dywedodd  efe  un  amser, '  f  Eistedd 

[|ir  fy  neheulaw,  *  X  nyd  oni '  osod  wyf 
ìiy  elynion  yn  droedfaingc  i'th  draed' 

;  B:  8Da9t:  iVYiŵW?,í.-fc Luc  ,9  27- l  Cor- ,5- 25* 
|  *Ni  lefarodd  y  JÈHOFAH  erioed  wrth 
\'r  un  o'r  angelion,  yn  y  fath  eiriau  ag  a ;ynnwysir  mewn  prophwydoliaeth   nodedig 
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ac  addefawl  arall  am  y  Messiah,  yn  Salm 
110.  I;  t  Ue  mae  efe  yn  ei  alw  ef  i  eistedd, 
fel  Tywysog  mawr,  ar  ei  ddeheulaw  ei  hun, 
t  hyd  oni  ddrylliai  efe  ei  holl  elynion  rhyfyg- 
us  a  gwrthryfelgar  ef,  a'u  gosod  yn  droed- 
fainc  i'w  draed  ef,  yn  ol  arfer  breninoedd 
buddugoliaethus  gyut.  Felly  yr  addawodd  y 

Tad  i'r  Mab,  felly  y  mae  efe  yn  eistedd  yn 
awr,  a  sicr  yw  y  gosodir  ei  holl  elynion  fel 
hyn  mewndarostyngiad  iddo.  GwelarMath. 
22.  44  ;  Act.  2.  34,  35. 

14*  Onid  *  ysprydion  gwasanaeth- 
gar  ydynt  hwy  oll,  ?  f  wedi  eu  danfon 

wasanaethu  er  mwyn  y  rhai  a  gânt 
"etifeddu  iachawdwriaeth  ? 

x  pen.  8.  6.  a  10.  11.    Luc  1.  23.  Act.  13.   1.    Rhuf.    13. 
i  15.  16.  27.  2  Cor.  9.  12.  Phil.  2.  17,  25.  1  Breo.  22.  19. 

Job  1.  6.  S*lm  103.  20,  21.  a  101.  4.  Es.  6.  2,  3.  Dao.  7.  10. 
Mat.  13.  41,  49,  50.  a  18.  10.  l.uo  1.  19.  2  Thes.  1.  7.  Jud. 
14.  y  Act.  II.  22.  I  Pedr.  1.  12.  D*t.  5.  6.  *  Silra  34. 
7.  a9l.  II,  12.  D*n.  6.  22.  a  9.  21-23.  a  10.  12.  Mat.  1.  20. 
a  2.  13.  a  24.  31.  Luc  16.  22.  Act.  5.  19.  *.  10.  3,  4.   a  12.  7, 
23.  a  16.  26.  a  27.  23.  a  pen.fi.  12,  17.  Mat.  25.  34.  Rhuf.  S. 
17.  Gal.  3.  7,  9,  29.  Eph.  3.  6.  Tii.  3.  7.  lago  2.  5.  I  Pedr 1.  4.  a3.  7. 

*  O'r  tu  arall,  gwyddai  yr  Hebreaid  yn 
dda,  bod  yr  holl  angelion  wedi  eu  gosod 

mewnsefylifa  îs  o  lawer  na'r  hyn  a  ddywed- 
wyd  uchod  am  Fab  Duw,  y  Messiah  : 
gwyddent  mai  ysbrydion  gwasanaethgar 
oeddynt  hwy  oll,  gweision  yr  Arglwydd,  i 
wneuthur  ei  air  ef,  rhewn  ufudd-dod  parod  a 

di'wrthwyneb.  t  Nid  gweision  y  Tad  yn 
unig,  ond  gweision  Crist  hefyd ;  yn  cael  eu 
hanfon  ganddo  ef,  i  weini  i'r  rhai  o  ddynol- 
ryw  a  gânt  etifeddu  iachawdwriaeth,  er 
diogelwch,  amdditfyn,  a  lles  ysbrydol  iddynt 
yn  y  byd  drwg  presenol,  ac  yn  en  mynediad 
yn  angau  i'w  hetifeddiaeth  dragywyddol. 
Oni  ddylai  y  meddwl  fod  angelion  yn  gweini 

i  ni,  ein  gwneyd  yn  ostyngedig  ac  yn  ddi'- 
oJchgar  iawn  ì  ac  yn  enwedig  pan  feddyliom 
fod  hyn  oll  o  ddaioni  a  gofal  yr  Arglwydd 
Iesn,  yr  hwn,  fel  y  gwelsom,  sydd  yn  an- 
feidroí  uwchlaw  yr  angelion  oll. 

PEN.  II. 

Y  dylem  ni  fod  yn  pfudd  ì  Grist  Icsu, 

AM  hynny  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
ddal  yn  well  ary  pethau  y  glywsom, 
f  rhas:  un  amser  i  ni  eu  gollwng  hwy 

goiìi. 

a  adn.  2—4.    pen.  1.  1,  2.  a  12.  25,  26.         b  Deut.    4.  9, 
!.  a  32.  46,  47.  Josh.  23.  II,  12.  I  Cmn.  22.   13.    S-lm  119. 

Diar.  2.  2-6.  a  3.  21.  a  4    1-4,  20-22.   a  7.  I,    2.  Luc 
15.  a  9.  44.     c  pen.  12.  5.  Mat.  16.  9.   Maro  S.  IS.  2  Pedr 

12,  13,  15.  a3.  1. 

Yn  nghanol  y  mater  o  brofi  goruchel  fawr- 
edd  y  Cyfryngwr,  mae  yr  apostol  megys  yn 
ymattal,  i  gymhwyso  ei  athrawiaeth  ato  ei 
han  a'r  Hebreaid ;  ac  at  bawb,  yn  mhob  màn 
ac  oes,  lle  y  delo  yr  efengyl :  *  rhaid  i  ni  oll 
ddal  yn  well,  mewn  sylw,  myfyrdod,  dëall, 
a  chredu,  ar  y  pethau  a  glywsom  yn  flaenorol 
am  Grist;  frhag  un  amser  trwy  ddifaterwch, 
temtasiynau,  gofalon  bydol,  neu  erledigaeth- 

i  ni  eu  gollwng  hwy  i  golli,  neu  i  redey 
allan  fel  dwfr  o  iestr  a^enog:  neu  fel  dwlr 
pur  a  bywiol  yn  rhedeg  heibio  i  ni,  a  ninnau 
yn  esgeuluso  gwneyd  dim  defuydd  o  hóno. 
V!ae  pob  anghof  gwirfoddol,  a  phob  gwrth- 
giliad  mewn  calon  a  phroríes,yn  cael  eu  gwa- 
hardd  gan  yr  Ysbryd  Glân  yn  y  geiriau uchod. 

4  2  3 
 ' 



Y  perygl  o HEB.  II. esgeuluso  iachawdwriaeth. 

2  *  Canys  os  bu  gadarn  y  gair  a 
d  lefarwyd  trwy  angelion,  \  ac  os  der- 
byniodd  epob  trosedd  acanufudd-dod 
/gyfiawn  daledigaeth ; 

d  Deut.  33.  2.  Salm.  68.  1T.  Act.  7.  53.  Gal.  3.  19. 

e  pon  10.  28.  Kxod.  32.  27,  28  Lef.  10.  1,  J.  a24.  14  —16. 
Num.  11.  33.  a  14.  28—37.  a  15.  32-36.  a  16.  31-35,  40. 
a  20.  11,  12.  a  21.  6.  a  25.  9.  Deut.  4.  3,  4.  a  17.  5,  12.  a 

27.  26.  1  Cor.  10.  5-12.  Jud.  5.        /p«n.  10.  35  a  11.  6,  26. 

3  *  X  Pafodd  y  díangwn  ni,  os  es- 
geuluswn  Äiacbawdwriaeth  gymmaint, 
Hyrhon,  ̂ wedidechreu  ei  thraethu 
trwy  yr  Arglwydd,  k  §  a  sicrhâwyd  i 
ni  gan  y  rhai  a'i  clywsant  ef: 

f|  pen.  10.  29.  a  12.  25  E».  20.  6.  Ezec.  17.  15,  19  M*t. 
3.  Rhuf.  2.  3.  lThes.  5  3.  1  Pedr  4.  17,  13.  Dat.  6.  16, 

17.  h  pen.  5.  9.  a  7.  25,  26.  Es.  12.  2.  a  51.  5,  8.  a  62.  II. 
Luc  1.  69.  Iaan2.  16-13  Act.  4.  12.  1  Tim.  1 .  15.  Tit.  2. 
11.  Dat.  7.  10.  t  Gwel  ar  pen.  1.  2  --Mat,  4.  17.  Marc  1. 
14.  Luc  24.  19.  Act.  2.  22.  k  Marc  16.  15—19.  LuC  1.  2. 
a  21.  47,  48.  Ioan  15.  27.  Act.  1 .  22.  a  10    40-42. 

*  Y  gair  a  lefarwyd  trwy  angelion  oedd  y 
ddeddf,  y  deg  gorchymyn  :  cyfrifai  yr  Iudd- 
ewon  awdurdod  y  ddeddf  yn  fawr  a  chadarn, 

a  pharhad  ei  chadernid  a'i  hawdurdod  yn 
dragywyddol  a  d'íamheiius ;  o  herwydd  ei 
llefaru  gan  angelion,  fel  gweinidogion  Duw 
JEHOFAH,  yn  y  roddiad  o  hóni  ar  Sinai. 
Ac  os  bu  gadarn  felly  y  gair  a  lefarwyd  trwy 
angeiion,  t  fel  nas  goddefai  y  JEHOFAH 
mewn  un  modd  i  neb  o'r  bobl  droseddu  nac 
anufuddâu,  hebdywalltarnynt  gosphaeddian- 
nol,  a  chyfiawn  daledigaeth;  t  pa  fodd  y 
gallai  yr  Hebreaid  hyny  yr  oedd  yr  apostol 

yn  ysgrifenu  atynt,  ddì'anc  rhag  digofaint  a 
di'aledd  Dnw,  os  esgeulusent  hwy  iachawd- 
wriaetb  mòr  fawr  â'r  hon  a  ddadguddid  idd- 
yqt  yn  yrefengyl?  Mae  mawredd  yr  Iach- 
awdwr,  yr  hwn  a  grëodd  ac  sydd  yn  cynnal 
pob  peth ;  anfeidroldeb  y  gwerth  a  dalodd 
efe  dros  iacbawdwriaeth  dynion ;  dyfnder  y 
trueni  o  ba  un  mae  efe  yn  gwaredu  ei  bobl, 

mawredd  eu  hangen  hwy  o'r  iachawdwriaeth, 
ei  rhadlonrwydd  hollawl  hi  i  bawb  a'i  ceis- 
iant,  hebderfyn  nac  eithriad  ;  y  ddarpariaeth 
anfeidrol  a  wnaed  i  ddiwallu  eu  holl  raid 

hwynt;  yn  nghyd  â'r  dedwyddwch  gogon- 
eddus  i  ba  un  mae  yn  arwain  ; — mae  y  peth 
au  hyn  oll,  yn  nghyd  â  llawer  yn  chvvaneg, 
yn  gwneyd  yr  iachawdwriaeth  yn  deilwng  o 
gael  ei  galw  yn  "  iachawdwriaeth  gym- 
maint ;"  ie,  mòr  fawr,  í'el  y  mae  uwchlaw 
pob  amgyffred.  Mae  gwrthod  y  fendith  an- 
mhrisiadwy  hon,  o  falchder,  cariad  at  y  byd 
a  phechod,  neu  ymlyniad  wrth  wageddau 
coelgrefyddol ;  mae  ei  hesgeuluso,  trwy 
ddiogi,  oediad,  casineb  at  foddion  gras,  nen 
ofn  èríid  ;  ac  mae  ei  gwrthwynebu  neu  ei 
llygru,  o  elyniaeth  tnag  at  Dduw  a  sancteidd- 
rwydd ;  nid  yn  unig  yn  gadael  dynion  dàn 
felltith  y  ddeddf,  ond  hefyd  yn  eu  gweyd  yn 
euog  o  drin  gwirionedd  Duw  fel  celwydd,  o 
ddYystyru  ei  drugaredd  ef,  o  arfeiddio  ei  gyf- 
iawnder  a'i  allu  ef,  ac  o  wrthod  ei  gynnygion 
graslonaf  a  thaeraf  ef  o  gymmod  a  maddeu- 
ant.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y  gall  y  cyf- 
ryw  ddynion  ddianc  rhag  y  digofaint  sydd 
ar  ddyfod?  ||  Dechreuwyd  traethu  yr  iach- 
awdwriaeth  hon,  yn  yr  eglurdeb  golenaf 
o  hóni  dan  oruchwyliaeth  yr  efengyl,  gan  yr 
Arglwydd  lesu  ei  hnn,  wedi  ymddangos  yn 
y  natur  ddynol,  fel  Prophwyd  mawr  ei 
Eglwys.     Ymostyngodd  Mab  Duw  ei  hun  i 
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fod  yn  Bregethwr  cyntaf  yr  iachawdwriaett 
fawr  hon  :  §  ac  ar  ol  ei  esgyniad  ef  i'r  nef 
oedd,  i  ymddangos  ger  bron  Duw  drosom  ni. 

hi  a  sicrâwyd  i'r  Iuddewon  ac  eraill,  gan  e 
apostolion  a'i  efengylwyr  ef,  y  rhai  a  welsen 
ei  ogoniant  ef,  a  glywsent  ei  athrawiaeth  ef 

ac  a  ddanfonasid  i'r  weinidogaeth  ynddigyf 
rwng  ganddo  ef.  Mae  diwedd  adn.  3,  yr 
dangos  nad  oedd  ysgrifenydd  yr  epistol  hwr, 
yn  wrandawwr  personol  ar  weinidogaetl 
Crist  p.in  oedd  ar  y  ddaear:  a  pha  un  o'i 
apostolion  ond  Paul  a  allasai  hwnw  fod 
Òechreu  Hefaru  a  wnaeth  Crist,  gadawodde 
farwolaeth,  ei  adgyfodiad,  ei  esgyniad  a( 

ainryw  bethan  eraill  i'r  apostolion  eu  llefart 
drachefn:  ni  lefarodd  ef  y  pethau  hyny  onc 
fel  pethau  i  ddyfod;  llefarodd  yr  apostolior 
hwy  yn  eglurach,  fel  pethau  wedi  eu  cyrlawni 

4  l  *  A  Duw  hefyd  yn  cyd-dystiol 
aethu,ftrwy  arwyddion  arhyfeddodau 
ac  amryw  nerthoedd,  \  a  doniau  yr  Ys- 

pryd  Glân,wyn  olei  ewyllys  ei  hun: /  Marc  16.  20.  Ioan  15.  26.  Act.  2.32,  33.  a  3.  15,  16. 
4.  10.  a  14.  3.  a  19.  II,  12.  Rhuf.  15.  19.  m  Dan.  4.  35 

Eph.  1.  5,  9. 

*  Yr  oedd  Duw  hefyd  yn  cyd-dystiolaethi 
âg  athrawiaeth  yr  apostolion,  fel  athrawiaetl 
ei  anwyl  Fab,  ttrwy  amryw  wyrthiau  a« 
arwyddion  nerthol  a  ryfeddol  a  wnaid  gan 
ddynthwy;  ja  thrwy  amryw  ddoniau  y 
Ysbryd  Glân,  a  roddid  iddynt  hwy  yn  ol  e 
ewyllys  ef  ei  hun.  Fel  hyn  yr  oedd  ymoi 
tyngiad  Mab  Duw,  yn  ei  ddyfodiad  yn,  j 
cnawd,  yn  ei  waitb  yn  Hefaru  ei  athrawiaetl 
ei  hun  yn  ei  berson  ei  hun  yn  gyntaf,  e 

dderchafiad  i'r  nef,  danfoniad  ei  apostolioo 
gyda'r  fath  dystiolaeth  ddwyfol  o'u  plaid, 
bregethu  iachawdwriaeth  i  bechadyriaid;- 
yr  oedd  hyn  oll  yn  cyd-weithredu  i  dỳnu  y 
Iuddewon  oddi^rth  y  ddeddf  seremonio 
ddirymedig,  at  gristionogaeth  yr  etengyl. 

5  *  Canys  nid  irr  angeíion  y  daros 
tyngodd  efe  y  n  byd  a  ddaw,  -(  am  y 
hwn  yrydym  yn  lìefaru. 

n  pen.  6.  5    Dat.  11.  15. 

*  Mae  yr  apostol  yma  ya  ail  ddychwelyi 
at  y  pwnc  o  ragoriaeth  ac  uwchafiaeth  ; 
Messiah  ar  yr  angehon.  Tybir  mai  amsej 
nen  oruchwyliaeth  y  Messiah  a  feddyliai  y 

Iuddewon  wrth  yr  ymadrodd  "byd  a  ddaw.' Dechreuodd  yr  armer  hwn  yn  nyfodiad  cyni 
af  Crist,  ac  a  bery  hyd  ei  ail  ddyfodiad  ef 

Ond  nid  yw  y  geiriau  i'w  cael  yn  un  mà 
arall,  a  thybia  rh  û  fod  yr  apostol  yn  cyfeiri 
at  eiriau  y  prophwyd,  (Isa.  65.  17—19,)  ir 
y  nefoedd  newydd  a'r  d'laear  newydd.  Ma 
hyn  yn  cynuwys  goruchwyliaeth  y  Messia 
â'r  mil  blynyddoedd,  fel  yn  gyssylltiedig 
dedwyddwch  y  nef.  Nid  i'r  angelion  y  dai 
ostyngwyd  y  pethau  hyn,  ond  iddo  Ef,  > 
hwn  mae  angelion  yn  ufuddâu  iddo  ac  yn  t 
addoli  ;  ac  nid  oedd  angelion  yn  weinido; 
aethol  ar  waith  yn  sefydliad  goruchwyliaet 
yr  efengyl,  fel  y  bnasent  yn  rhoddia,d 
ddeddf,  ac  mewn  Ilawer  o  bethau  a  berthyi 
ent  i  sefydliad  Israel  yn  Nghanaan  :  Tywy 
og  yr  Iachawdwriaeth  yr».  unig  ac  yn  e; 
hoeddii3,  oedd  yn  gweithredu  yn  sefydlis 
"goruchwyliaeth  yr  efengyl,  y  byd  a  ddiv 
+  am  yr  hwn  yr  oedd  yr  apostol  yn  awr  y 
Ilefaru,  ac  i  lefaru  eto  yn  helaethach  yn  ; 
epistol  hwn ;  iddo  ef  fel,  Messiah  raawr, 
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arostyngodd  y  Tad  bob  peth,  a'i  ddyfodiad 
yntaf"  i'r  byd,  hyd  ei  ail  ddyfodiad  i  farnu byd  ;  pryd  y  rhydd  efe  y  deyrnas  i  fynu  i 
»duw  a'r  Tnd,  ac  y  bydd  Duw  oll  yn  oll. 

6  *  Eithr  un  °  mewn  rhyw  fan  a 
ystiolaethodd,  fgan  ddywedyd,p  Pa 
eth  yw  dyn,  i  ti  i  feddwl  am  dano  ? 

neu  °fab  y  dyn,  i  ti  i  rymweled  âg  ef  ? 
•  peo.  4.  4.  a  5.  6.  1  Pedr  1.  11.  p  Job  7.  17,  18.  a  15. 

|._Gwel  ar  Salm  8.  4—8.    a  144.  3.—  Rs.  40.   17.  q  Job 
6.  Salro  146.  3,  4.  Es.  51.  12.        r  Gen.  1.  24.  Luc  1  68, 
•  7.  16. 

*Yr"nn"  hwn  "  mewn  rhyw  fàn"  yd- 
edd  Dafydd,  yn  Salm  8.  4,  5,  6  ;  a  digon 

dnabyddus  i'r  Iuddewon  y  geiriau  hyn. 
Yn  yr  olwg  ar  y  nefoedd  serenog,  y  dang- 
siadau  mawreddus  hyny  o  allu  crëawl  Duw, 

waeddai  y  Salmydd  allan  "  Pa  beth  yw 
yn,  &c."  Gellid  dënll  y  geiriau  yn  sicr, 
n»  sylw  a  daioui  Duw  tuag  at  grëadur  mòr 
distadl  a  dyn,   yn  nghanol  anfeidroldeb  ei 
eithredoedd.  Pa  mòr  fychan  ac  isel  yw 
yn  ynddo  ei  hunan,  mewn  cymhariaeth  i 
ethau  mawrion  eraill  Duw,  fel  yr  ymos- 
fngai  yr  Arglwydd  i  ddangos  y  fath  ddaioni 
Ido,  fel  ag  i  fawreddu  ei  natur  ef  yn 
ghnawdoliad  ei  Fab  ei  hun.  Neu  pa  beth 

w  natur  dyn,  a'i  hystyried  yn  unig  fel  y 
yfryw,  yn  y  Messiah  ei  hunan,  enw  nod- 
3ig  yr  hwn  yw  Máb  y  dyn :  ftl  y  dercbafai 

>uw  ef  yn  y  natur  ddynol,  i'r  swydd  gyf 
yngol  er  mwyn  dynion  ;  \  ac  felry  drwyddo 
f  ymweled  â  dynion  yn  ei  drugaredd, 

waredu  ei  bobl,  a'i  gyfodi  ef  yn  gorn  iach- 
wdwriaeth  iddynt,  yn  nhŷ  Dafydd  ei  was- 
naethwr,  Luc  1.  68,  69.  Tybia  tri  o'n 
lawdwyr  fod  y  geiriau  hyn  o'r  eiddo  Daf- 
dd,  yn.cyfeirio  yn  brophwydoliaethol  at  y 
íessiah,y  dyn  Crist  Iesu,  a  Mab  y  dyn ;  ac 
a  chyflawnwyd  hwynt  yn  hollawl  mewn  un 
yn  arall ;  ond  tybia  Doddridye  yn  wahan 
1,  nad  oedd  gan  Dafydd  ddim  cyfeiriad  at 
Jrist  wrth  lefaru  y  geiriau  ;  ond  bod  yr 
postol  drwy  ysbrydoliaeth  Duw,  yn  eu 
efnyddio  i  osod  allan  fawredd  y  Cyfryngwr, 

i  Iywodraeth  a'i  ogoniant  ef,  ac  iachawdwr- 
\eth  dynion  trwyddo  ef. 

7  *  Ti  a'i  *  gwnaethost  ef  ychydig 
5  nâ'r  angelion  ;  f  â  gogoniant  ae  an 
hydedd  y  coronaist  ti  ef,  %  ac  a'i  gos- 
daistef  arweithredoedd  dy  ddwylaw : 

«  Gwel  ar  adn  9. 

•  I'r  dyben  o  gyflawni  y  bwriad  grasoì  a  go- 
oneddus  o  gadw  pechaduriaid,  gwnaeth  Duw 
i  Fab  ei  hun  yn  Fab  y  dyn  ;  ac  felly  am 
chydig  amser  mewn  cyflwro  ddarostyngiad 
nawr,  dän  hoen  a  thrneni  corph  ac  enaid, 
àn  guddiad  wyneb  Duw,  ac  yn  aberth  ar  y 
roes ;  fel  hyn  yr  oedd  ef  yn  îs  o  lawer  nâ'r 
ngelion  sanctaidd,  y  rhai  ydynt  bob  amser 
n  gweled  wyneb  Duwyn  y  nef,  yn  berffaith 
dedwydd,  ac    nid    ydynt   yn  marw    byth. 
'  Ond  wedi  iddo  ef  fyned  trwy  ei  ddaros- 
yngiad,  ei  ufudd-dod,  a'i  ddyoddefiadau, 
yd  yn  nod  angau  poenus  a  gwaradwyddus 

'r  y  groes;  mewn  crmlyniad  o  hyny,  ac  fel 
!;wobr  am  hyny,  cyfododd  Duw  ef  o  feirw, 
jiyrchafodd  a  choronodd  ef  yn  anrhydeddus 
1  gogoneddus  iawn,  fel  Brenin  ar  ei  orsedd  ; 
ac  a'i  gosododd  ef  fel  Cyfryngwr  yn  Ar- 
lwydd  a  Llywodraethwr  ar  holl  weithred 
edd  ei  ddwylaw  ;  fel  y  trefnai  ac  y  Uyẁòdr 
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aethai  efe  bob  peth,  a  phob  crëadur,  yn  y 

modd  mwyaf  gwasanaethgar  4'w  eglwys  a'i achos  ef. 

8  *  Ti  a  *  ddarostyngaist  bob  peth 
dan  ei  draed  ef.  t  Canys  wrth  ddar- 
ostwng  pob  peth  iddo,  ni  adawodd  efe 
ddim  heb  ddarostwng  iddo.  M \  Ond  yr 
awr  hon  nid  ydym  ni  etto  yn  gweled 
pob  peth  wedi  ei  ddarostwng  iddo. 

t  aan.  5.  pen.  í.  12.  Salm.  2.  6.  Dan.  7.  14.  M*t  28.  1S. 
loan  3  35.  a  13.  3  1  Cor.  15.  27.  Eph.  1  21,  22.  Phil.  2.  9 
— 11.  1  Pedr  3.  22.  Dat.  1.  5,18.  a  5.  11-13.  «  Job  39. 
1  —  12    a  41     1,  &c. 

*  Wrth  osod  y  Messíah  ar  weithredoedd 
ei  ddwylaw,  darostyngodd  y  Tad  bob  peth 
dàn  ei  draed  ef,  a  thàn  ei  lywodraeth  ef: 
t  a  gellir  dëall  hyny  yn  yr  ystyr  helaethaf ; 

'*  canys  wrth  ddarostwng  pob  peth  iddo,  ni 
dawodd  efe  ddim  heb  ddarostwng  iddo :" 

rhoddes  iddo  ef  gwbl  awdurdod  ar  bob  peth 
yn  y  nef,  yn  yr  wybrenau,  ar  y  ddaear,  ac 
yn  uffern  ;  i'w  defnyddio  at  wasanaeth  ei 
eglwys  yn  ei  ras  a'i  ddoethineb,  ac  i  sathrn 
ei  holl  elynion  ei  hun  a'i  egîwys  dàn  ei 
draed.  Yma  y  derfydd  geiriau  Dafydd,  sylw 
yr  apostol  arnynt  ywyr  hyn  a  ganlyn.  %  Mae 

y  geiriau  uchod  o'r  eiddo  y  Salmydd,  (fel 
pe  dywedasai  yr  apostol,)  yn  dangos  yn 

eglur  fod  ganddo  ef  olwg  uwch  na'r  llyw- odraeth  hòno  a  roisai  Duw  i  Adda  ar 
grëaduriaid  y  ddaearisod:  nid  oedd  hòno  yn 
llywodraeth  hollawly  ddiderfyn,  ar  bob  peth, 
fel  y  dywedodd  Dafydd  ;  ac  ni  bu  y  fath 
Iywodraeth  gan  un  dyn,  na  chan  holl  ddyn- 
ion  y  byd,  o  ddechreu  y  byd  hyd  yr  awr 
hon  ;  am  hyny  rhaid  mai  yr  ail  ddyn,  yr 

Arglwydd  o'r  nef,  oedd  yn  ei  olwg  ef.  Ond 
yr  awr  hon,  nid  ydym  ni  eto  yn  gweled  pob 

peth  wedi  eu  darostwng  i'r  Arglwydd  Iesn 
ei  hun ;  mae  llawer  o  bethau  eto  yn  y  byd 

ac  o  uffern,  yn  ymgyfodi  yn  ei  erbyn  ef  a'i 
achos,  ac  heb  eu  llwyr  ddarostwng  ganddo, 
er  eu  bod  wedi  eu  darostwng  iddo:  nid  yw 
yr  anaser  i  hyn  wedi  dyfod  eto.  Tybia  rnai 
mai  am  ddyn  yn  gyffredin  mae  yr  apostol 

yn  llefaru  yma,  mewn  cyferbyniad  i'r  Iesu, 
yn  yr  adnod  nesaf ;  ond  tybia  eraill  mai  am 
Grist  ei  hnn  y  llefara,  nad  oedd  efe  eto  yn 
gweled  pob  peth  wedi  eu  darostwng  iddo  ef, 
fel  y  sylwyd  yn  flaenorawl. 

9  *  Eithr  yr  ydym  ni  yn  ̂ gweled 
Iesu,  f  yr  hwn  a  wnaed  ychydig  yn  îs 

nâ'r  angelion,  t  o  herwydd  díoddef 
marwolaeth,  v  \\  wedi  ei  goroni  â  go- 
goniant  ac  anrhydedd  ;  §  fel  trwy  z  ras 
Duw  y  aprofai  efe  farwolaeth  *dros 
bob  dyn. 

*  peu.8.  3.  a  10.5  Gen.3.  15.  Es.  7.  14.  a  lì.  1.  a53.  2 
—10.  Kom.  8  3.  Gal.  4.  4.  Phil.  2.  7,  8.  y  Salm  21.  3—5 
Act.  2.  33.  Dat.  19.  12.  *  foan  3    16.  Rhnf.  5.   8.     a  8 
32.  2  Cor.  5.  21.  «6.1.1  Ioan  4.  9,  10.  a  Mat.  16.  28. 
Marc  9.  1.  Luc  9.  27.  Ioan  8.  52.  *  loan  1.  29.  a  12.  32. 
2  Cor.  5.  15.  1  T»m.  2.  6.  1  Ioan  2.  2.  Dat.  5.  9. 

*  Eithr  (yr  hyn  nis  gellir  ei  ddywedyd 
am  yr  uu  dyn  arall,)  ni  a  wyddom  yn  sicr, 
wrth  dystiolaethau  amlwg  yr  ysgrythyrau,  y 
rhai  a  lefarwyd  gan  ddynion  sanctaidd  Duw, 
megys  y  cynhyrfwyd  hwy  gan  yr  Ysbryd 
Glân  ;  ac  wrth  effeithiau  rhyfeddol  eu  ha- 
thrawiaeth  hwy  argalonan  abucheddau  anei- 
rif  o  ddynion,  Iuddewon  a  Chenedloedd,  trwy 
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nerth  a  dylanwadau  yr  Ysbryd,  yr  hwn  a 
dywalltwyd  yn  helaeth  gan  yr  lachawdwr 
dyrchafedig;  ac  yr  ydym  trwy  ffydd  yn 
gweled  yr  Arglwydd  Iesu,  t  yr  hwn  am 
ychydig  amser,(gwel  ar  adn.  7.)dros  ychydig 
flynyddoedd  ei  ddarostyngiad  ar  y  ddaear,  a 
osodwyd  mewn  agwedd  a  sefyllfa  annhraeth- 

01  îs  nâ'r  angelion  sanctaidd,  \fel  y  dyodd- 
efai  efe  chwerwaf  boenau  angau  a  marwol- 
aeth  ar  y  groes,ac  o  herwydd  dyoddefmarw- 
olaeth,  fel  gwobr  ei  ufudd-dod  a'i  angau, 
||  yr  ydym  ni  yn  ei  weled  ef  yn  awr  wedi 
ei  dderchafu  o  ran  ei  ddynoliaeth  ar  dde- 
heulaw  Duw,  ac  wedi  ei  goroni  yn  y  nefoedd 
à  gogoniant  ac  anrhydedd,  yn  anfeidrol 
uwchlaw  holl  angelion  Duw  ;  lle  yr  eistedd 
efe  ar  ei  orsedd  fainc  hyd  oni  ddarostynger 
ei  holl  elynion  dan  ei  draed  ef.  §  Trwy  ei 

gnawdoliad  a'i  ddarostyngiad,  daeth  i  allu 
dyoddef  a  marw;  ac  efe  a  brofodd  farwol- 
aeth  dros  bob  dyn  a  gredo  ynddo  am  iach- 

awdwriaeth  :  pob  dyn  o'r  "  meibion  lawer" 
a  ddygwyd  ac  a  ddygir  i  ogoniant,  (adn.  10.) 

pa  un  bynag  a'i  Iuddewon  ai  Cenedloedd 
ydynt :  a  thrwy  ras  ac  anfeidrol  gariad  Duw 
tuag  at  ddynion,  y  bn  hyn  oll.  O  herwydd 
dyoddef  marwolaeth :  yr  oedd  Iesu  yn  îs 

na'r  angelion  o  herwydd  dyoddef  marwol- 
aeth,  fel  y  sylwyd  ar  adn.  7,  ac  efe  a  wnaed 

yn  îs  na'r  angeliou  yn  nghyffelybiaeth  cnawd 
pechadurus,  fel  y  dyoddefai  farwolaeth, 
megys  y  sylwyd  eisoes  ar  yr  adnod  hon. 
Ond  mae  rhai  yn  cyssylltn  y  geiriau  "o 
herwydd  dyoddef  marwolaeth,"  â'r  hyn 
sydd  yn  eu  canlyn,  wedi  ei  goroni,  &c. :  o 
herwyddd  iddo  ddyoddef  marwolaeth  y 
coronwyd  ef  â  gogoniant  ac  anrhydedd, 
megys  Phil.  2.  8,  9,&c.  Profi  marwolaeth : 
mae  rhai  yn  dëall  y  gair  profi  yma,  am  y 
poenau  dirfawr  a  ddyoddefodd  Iesu  wrth 
farw :  ac  eraill  yn  eu  deall  am  yr  amser  bỳr 
y  parâodd  efe  yn  farw,  cyn  adgyfodi  dra- 
chefn  :  ond  mae  yn  debyg  mai  ymadrodd 
cyffredin  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ara  /arw 
yw  y  geiriau. 

10  *  Canys  c  gweddus  oedd  iddo  ef, 
doherwydd  yr  hwrij/  mae  pob  peth,  a 
thrwy  yr  hwn  y  mae  pob  peth,  f  wedi 
iddo  ddwyn  €  meibion  lawer  i  -^ogon- 
iant,berflfeithio  ̂ Ty  wysog  eu  hiachawd- 

wriaeth  hwy  Ätrwy  ddì'oddefiadau. c  pen.  7.  26.    Gen.  1S.  25.  Luo  2.  14.  a  24.  26.  Rhuf.  3. 
25,  26.  Eph.  1.  6-8.  a  2.  7.  a  3.  10.  I  Pedr  1 .  12.  d  Diar. 
16.  4.  E».  43.  21.  Rhuf.  11.  36.  1  Cor.  M.  6.  2Cor.  5.  18.  Col. 
1.  16,  17.  Dat.  4.  11.  e  Hos.  1.  10.  loan  11  52.  Rhuf. 
8.  14—18,  29,  30.  a  9.  25,  26.  2  Cor.  6.  13.  Gal.  3.  28.  Eph. 
1.  5.   I  loaa  3.  I,  2.   Dat    7.  9.        /  Rhuf.  9.  23    1  Cor.  2.  7. 
2  Cor.  3.  18.  a  4.  17.  Cot.  3.  4.  2  Tim.  2.  10.  I  Pedr  5.  1,  10. 
g  pen.  6 .20.  a  12.  2.  Josh.  5.  14,  15.  Esa.  55.  4.  Mica  2. 
13.  Aet.  3.  15.    a  5.  31.        k  pen.  5.  8,  9.    Luc  13.  32.  a  24. 
26.  46.  loan  19.  30. 

*  Pa  beth  bynag  a  wrth-ddadleuai  yr 
Iuddewon  anianol  a  thywyll  yn  erbyn  bod 

i'r  Messiah  ddyoddef  a  marw;  eto  yr  oedd 
yn  sicr  yn  gweddu  i'r  tragywyddol  Dduw,  o 
herwyddyr  hwn  y  mae  pob  peth,  a  thrwy  yr 

hwn  y  mae  pob  peth,  o'i  allu  ac  er  ei  ogon- 
iant,  i  gymmeryd  y  drefn  hon  i  ddangos  ei 

gariad  a'i  gyfiawnder,  i'w  ogoneddu  ei  hun, 
ac  i  achub  pechaduriaid.  Mae  y  geiriau  yn 
arwyddo,  nid  yn  unig  fod  y  drefn  a  gyrn- 
merwyd  yn  deilwng  i  Dduw ;  ond  hefyd  ei 
bod  yn  Hwyr  angenrheidiol,  cyn  y  gallai  efe 
weithredu    yn    deilwng  o    hóno  ei    hun  yn 
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achubiaeth  pechaduriaid :  nid  oedd  modd 

achub  pechadur  yn  gyfiawn  heb  i'r  Messial 
farw  yn  ei  le  a  throsto  ef.  t  Gan  i'r  Tad 
arfaethu  mabvvysiadu  miloedd  aneirif  o  hi 
syrthiedig  Adda  yn  feibion  iddo  ei  hun ; 
rhyngodd  bodd  iddo  ef  drefnu  Tywysog  idd 

ynt,  yr  hwn  a'u  galwai  hwynt  allan  o'-* 
cyflwr  o  bechod  a  thrueni,  ac  a'u  harweinini 
hwy  trwy  fywyd  ac  angau  i  dragywyddo! 

ogoniant.  Yr  oedd  yn  gweddu  hefyd  i'i 
Tywysog  mawr  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  ar 
wain  y  fath  fyddin  lîosog  o  blant  Duw 
fuddugoliaeth  ar  Satan,  pechod,  y  byd,  a( 

angau,  ac  i  dragywyddol  ogoniant — bod  i 
Dywysog  hwn  eu  hiachawdwriaeth  hwy  gae 
ei  berffeithio  trwy  ddyoddefiadau  :  hyny  yw 

cael  ei  betffaith  awdurdodi,  yn  gystal  a'; 
berffaith  addasu,  i  bob  rhan  o'i  waith  mawr 
trwy  dyoddefiadau.  Oblegid  trwy  gym 
meryd  iddo  ei  hun  naturiaeth  dynion,  î 

darostwng  ei  hun  i  angau'r  groes  dros  eir 
pechodau  ni ;  efe  a  wuaeth  iachawdwriaetl 
pechaduriaid  yn  gyson  â  chyfiawnder  Duw 
ac  a  ddangosodd  i  ni  y  ffordd  i  ymdrechi 
yr  ymdrech  deg,  ac  i  gyrchu  yn  mlaen  a 
goron  y  budduíoliaethwr.  Tywysog  eh 
hiachawdwriaeth  :  yr  hwn  mae  ein  hol 
iachawdwriaeih  wedi  ei  hymddiried  yn  e 

law  ef;  o'r  iawn  ar  y  groes.  hyd  ei  pher 
ffeithiad  mewn  gogoniant.  Mae  yn  wir  ma 
wedi  i  Dduw  ddwyn  meibion  lawer  i  ogon 
iant  y  perffeithiodd  efe  Dywysog  eu  hiach 
awdwriaeth  hwy  trwy  ddyoddefiadau,  oni 
efallai  mai  wedi  arfaethu  eu  dwyn  i  ogòn 
iant,  a  feddylir  yma  yn  benaf:  gan  idd( 
arfaethu  hyny,  yr  oedd  yn  weddus  idd< 
ddarpar  Tywysog  i'w  dwyn  hwynt  yno,  î 
pherffeithio  y  Tywysog  hwnw  trwy  ddy 
oddefiadau.  Sylwer  mai  in  bringing  yw  \ 
Saesoneg;  sef  yn  y  drefn  fawr  o  ddwyt 
meibion  lawer  i  ogoniant,  yroedd  yn  weddu 
i  Dduw  berffeithio  Ty wysog  eu  hiachawdwr 
iaeth  hwy  trwy  ddyoddefiadau. 

1 1  *  Canys  yrhwn  » sydd  yn  sanct 

eiddio,  faV  rhai  a  sancteiddir,  k\  o*i 
un  y  maent  oll.  |l  Am  ba  achos  nid  yv 

'gywilyddus  ganddo  eu  wgalw  hw^ 
yn  frodyr; 

t  pen.  10.  14.  a  13.  12.  loan  17 .  19.  t  adn.  14.  Ael 
17.  26.  G*l.  4.  4.  /pen.  II.  16.    Mare  8.  38.     Luo  9.  2« 
m  Mat.  12.  48-50.    a   25.  40.  a    23.  10.    loan  20.  17.    Rbul 
8.  29. 

*  Canys  y  Gwaredwry  yr  hwn  sydd  yi 

sancteiddio,"  neu  yn  puro  ei  bobl  oddi  wrtl euogrwydd  a  phechod,  ac  yn  eu  cyssegn 

hwynt  i  Dduw,  t  a'r gwarediyion,  y  rhai  ; 
sancteiddir  felly  ganddo  ef ;  X  °'r  »n  y  tnaen 
oll;  hyny  yw,  o'r  un  tad  Adda ;  neu,  fel  y 
oedd  yr  apostol  yn  llefarn  wrth  yr  Iuddewon 
efallai  mai  o'r  un  tad  Abraham  oedd  efe  yi 
feddwl.  Daeth  Crist  yn  Un  â'i  bobl  yn  ; 
natnr  ddynol,  ac  yn  nn  â  hwynt  mewi 
cyfammod,  ac  mewn  ystyr  gyfreithiol 
mechnYoI,  fel  y  byddai  ei  angau  ef  yn  iawi 
dros  eu  pechodau  hwynt,  ac  y  cyfiawnêi' 
hwynt  yn  ei  gyfiawnder  ef.  Mae  Crist  a 
bobl  hefyd  yn  un  teulti  nefol  ;  efe  yn  gyntaí 

anedig  yn  mhlith  brodyr  lawer,  a'i  holl  bol 
mewn  undeb  ysbrydol  âg  ef  trwy  ffydd;  a 
ar  ol  eu  sancteiddio  maeyr  un  anian  dduwi< 
ynddynt  hwy  ac  ynddo  yntan.  j|  Ac  o  hei 

wydd  ei  fod  ef  á  hwythau  fel  hyn  o'r  un  ol 
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d  yw  gywilyridus  ganddo  ef  eu  galw  hwy 
i  froriyr  ;  er  cymmaint  ei  ogoniant,  ei 
wredri,  a'i  sancteiridi  wydd  ef,  ac  er  eu 
waeleriri,  eu  heuogrwydd,  a'u  halogrwydd 
wythau. 

12  *  Gan  ddywedyd,  nMyfi  a 

fnegaf  dy  enw  di  i'm  brodyr; 
f  y'nghanol  yr  eglwys  y'th  folaf  di. Salm  22.  22,  25.         o  Salm  40.  10.  a  111.  I.  loan  19.  20. 

Fel  hyn  mewn  prophwydoliaeth  nodedig 

m  ei  ridyoririefiariau  ef,  a'r  gogoniant  ar  ol 
yny,  yn  Salm  22.  22;  dangosir  ef  megys 

u  dywedyd  wrth  y  Tad,  "  Mi  a  fynegaf  dy 
nw  di  i'm  brodyr."  Hyn  a  wnaeth  efe 
wy  amlygu  gogoniant  pei  ffeithiau  a  chyng- 
r  Duw,  ei  ffyrdd  a'i  weithrerioedd  ef,  er 
urhydedd  ei  enw  mawr,yn  nhrefn  ogonedd- 
s  yr  iachawdwriaeth.  Gwnaeth  hyn  yn 
yntaf  trwy  ei  weinidogaeth  bersonol  ei 
un,  ac  werii  hyny  yn  eglurach  a  helaethach 

•wy  weinidogaeth  ei  apostoîion  a'i  genadon 
yda  goleu  a  nerth  yr  Ysbryri  Glân;  ac  efe 
barâ  i  wneyd  hyn  hyd  oni  chaffo  ei  holl 
odyr  adnabori  enw  Duw  yn  gadwedigol. 
Mae  yn  riyweriyri  hefyd  wrth  y  Tad  yn  yr 

n  adnod  "  Yn  nghanol  yr  eglwys  y'th  folaf 
i."  Os  yw  hyn  i'w  ddëall  yn  llythyrenol, 
wnaeth  Crist  hyn  gyda'i  ridisgyblion,  yr 
nig  eglwys  efengylaidd  oeriri  ganririo  y  pryd 
wnw  ar  y  ddaear,  ar  ddiwedd  y  swper 
tnctaidri,  y  nos  y  brariychwyd  ef ;  a  dîatn- 
lau  iddo  foli  Duw  gyria'i  ddisgyblion,  yn 
ghanol  ei  eglwys,  lawer  gwaith  heblaw  y 
o  hwnw.  Ös  cymmerwn  y  geiriau  mewn 
styr  helaethach,  am  foli  Duw  yn  nghanoí  yr 
glwys,  e  wnaeth  Crist  hyny,  mae  yn  ei 
meyd  o  hyd,  ac  a  barâ  i  wneyd  trwy  yr 

oll  oesoedd  yn  yr  eglwys,  trwy  ei  air  a'i 
sbryri,  yn  amrywiol  foririion,  orriinhadau, 
c  addoliad  dwyfol  yn  mhliih  ei  bobl. 

13  *  A.thrachefn,  p  Myfi  a  fyddaf 
n  ymddiried  ynddo.  f  A  thrachefn, 

Wele,  fi,  a'r  plant  a  'roddes  Duw  i ni. 
p  2  Satn  22.  3.  Salm  II*,.  1.  a  18.  2.  a  36.  7,  8.  a  91.  2. 

s.  50.  7-9.  Mat.  27.  43.  Heb.  12.  2.  q  Es.  8.  18.  a  53. 
0.        r  Gen.  33.  5.  a  4S.  9.  Salm  127.  3.  1  Cor.  4.   15. 

*  Ac  mewn  lle  arall,  (Salm  18.  2.)  lle  y 
•rophwydir  am  waredigaethau,  budriugol- 
aethau,  a  theyrnas  y  Messiah,  dàn  Dafydri 
el  cysgod  o  hóno;  dangosir  ef  megys  yn 
lefaru  fel  dyn,  am  ymddirieri  yn  yr  Ar- 
lwyrid  yn  nghanol  ei  rirallodion,  fel  yr  ym- 
íídiriedai  ei  froriyr:  yr  hyn  syriri  yn  dangos 

i  fod  ef  yn  gyfranog  â'i  froriyr  mewn  teiml- 
dau  riynol,  dyoridefaint,  a  gras?  yn  gystal 
g  mewn  natur,  neu  driynoliaeth.  Yr  oeriri 
ioII  ymririiried  y  Cyfryngwr  yn  Nuw  ei 
)ad,  am  bob  cymmorth  a  chynnaiiaeth  yn 

i  waith  a*i  ririyoririefiariau,  ain  fudriugoliaeth 
r  ei  holl  elynion  cryfion,  ac  am  ei  dderchaf- 

ari  a'i  ogonedriiad  yn  y  diwedd  :  ac  yn  hyn 
r  oedri  yngyffelyb  i'w  froriyr.  +  Prophwyri 
rall  a  grybwylla  am  riano  ef  yn  arddelwi  èi 
•obl  feì  ei  froriyr  ;  pan  mae  yn  dywedyd, 
-Vele  fi  a'r  plant  a  rorides  Duw  i  mi :  (Isa. 
ì.  18.)  yr  hyn  s}dd  yn  dangos  yr  un  cyd- 
adriolrieb   natur,   a    serchtariau    anwylaidd, 
ndrio  ef  a  hwythau  fel  brodyr.  Wele  fi,  yn 
>arori  i  wneyri  a  dyodrief  yr  hyn  oll  syriri  yn 
fynol,  er  iachawdwriaeth  fy  mrodyr  hyn,  y 

a  nerth  marwolaeth  ganddo. 

plant  a  rodries  Duw  i  mi  yn  ei  gyfamrnod 
tragywyridoì.  Ac  wele  fi,  yn  eu  cyflwyno 
hwy  gyda  mi  fy  hun  i  ti ;  er  dy  gymmer- 
adwyaeth  di  o  honynt,  ac  er  eu  tragywyddol 
driedwydriwch,  gyria  mi,  ac  er  fy  mwyn  I. 
Gwyriíîai  yr  Iuririewon  dysgedig  yn  dria, 
mai  prophwyrioliaeth  am  y  Messiah  oedd  y 
geiriau  diweddaf  uchod,  fel  amryw  bethau 
eraill  yn  yr  wythfed  o  Isaiah  :  gwyddai  yr 
apostol  hefyd  yn  dda,  beth  oedd  eu  meddyl- 
iau  hwy  am  y  geiriau  hyn  ;  ac  ni  ddefnydriiai 

efe  mo  honyht  yn  wahanol  i'r  dehongliad 
cyffredin  a  roddent  hwy  arnynt:  pe  gwn- 
aethai,  buan  y  buasent  hwy  yn  ei  wrthwynebu 
ef,  fel  un  yn  gwyrdrôi  yr  ysgrythyrau. 

14  *  Oblegid  hynny,  gan  fod  y 
^plant  yn  *■  gyfrannogion  o  giga  gwaed, 
u  f  yntau  hefyd  yr  un  modd  a  fu  gyf- 
rannog  o'r  un  pethau ;  x  J  fel  trwy 
farwolaeth  y  ydinystriai  efe  yr  hwn 
oedd  â  nerth  marwolaeth  ganddo,  hyn- 

ny  y  w,  z  diafol ; 6  Gwel  ar  adn.  10.  í  1  Cor.  15.   50.  u  adn.   18. 
pen.  4.  15.  G«n.  3.  15.  Es.  7.  14.  loan  1.  14.  Rhuf.  8.  3. 
Gal.   4.  4.    Phil.  1.  7,  8.  1  Tim.  3.  16.  *  pen.  9.  15.  Es. 
53.  12.  loan.  12.  24,  31—33.  Rhuf.  1».  9.  Col.  2.  15.  Oat.  1. 
18.  y  Es.  25.  8.  Hos.  13.  14.  1  Cor.  15.  54,  55.  2  Tim.  1. 
10.  z  Mat.  25.  41.    1  loan  3.  8—10.    Dat.  2.  10.  a  12.  9. 
a  20.  2. 

*  Oblegid  hyny,  gan  fod  y  plant,  am  y 
rhai  y  llefarodd  Crist  trwy  y  prophwyd,  yn 

gyfranogion  o  gig  a  gwaed,  sef  o'r  natur 
driynol;  f  yntau  hefyd,  sef  Mab  Duw,  a 
ymostyngodd  yn  wirfoddol  i  gymmeryd  yr 

un  natur,  ac  a  fu  gyfranog  o'r  un  pethau,  sef 
cig  a  gwaed,  y  cwbl  o  ddynoliaeth  ond  ei 
Uygredd.  Yr  oedd  hyn  yn  angenrheidiol, 

fel  y  gallai  efe  ddyfod  i'r  bertbynas  agósaf 
a'r  plant,  yn  frawd  a  chyfathrachwr  iddynt, 
ac  felly  yn  Fachn'iydddrostynt  acynWared- 
wr  iridynt.  \  Fel  hyn  hefyd  y  daeth  efe  i 
allu  dyoddef  a  marw  drostynt;  a  thrwy 
farwolaeth  efe  a  ddinystriodd  yr  hwn  oedd  â 
nerth  marwolaeth  gandrio,  hyny  yw,  diafol  : 

oblegid  diafol,  trwy  hudo  dyn  i  bechod,  a'i 
dygorid  ef  gyntaf  dàn  ddedfryd  marwolaeth, 
ac  mae  pob  dyn  yn  agored  i  golyn,  dychryn, 
ergyri,  a  chanlyniadau  ofnadwy  marwolaetb, 
tra  mae  yn  aros  heb  faddeuant  a  gwaredig- 
aeth  :  ac  mae  gan  ddiafol,  fel  cyhuddwr  a 
phoenwr,  lawero  nerth  i  wneyd  marwolaeth 

yn  dra  dychrynllyd  i'r  annychweledig.  Ond 
yn  marwolaeth  Crist,  a'r  brynedigaeth  trwy 
ei  farwolaeth  ef,  caed  ffordd  i  waredu  y 
plant  o  gaethiwed  diafol,  ac  i  faddan  eu 
pechodau  hwy  trwy  ffydd.  Yna  mae  diafol 
yn  colli  ei  nerth  o  ran  marwolaeth  hefyd  ; 
mae  y  saint  yn  cael  eu  gwaredu  oddi  wrth 
golyn,  dychryn,  a  chanlyniadau  echryslawn 
marwolaeth,  a  hedri  a  gobaith  bywyri  yn 
cael  eu  rhoridi  yn  eu  heneidiau.  Gallasai 
Mab  Duw  driinystrio  diafol  heb  ddyfori  yn 
ddyn  ;  ond  nis  gallasai  ei  ddinystrio  ef  trwy 

farwolaeth  heb  fod  yn  ddyn  :  a'i  ddinystrio 
ef  fel  hyny  oeriri  yn  gwneyd  y  fuddugoliaeth 
yn  dragogoneririus.  Tynorid  ef  driyn  i  farw- 
oiaeth,  a  thrwy  farwolaeth  dyn,  (mewn 
undeb  a  Phersun  Mab  Duw)  dinystriwyd 

yntau:  dinystriwyd  ef  megys  â'i  arf  ei  hnn, 
achanyririynoliaeth  a  driistrywiwyd  ganddo 
ef.  Bydd  canu  byih  am  y  fud<Iugoliaeth hon  I 
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gyffelyb  i'wfrodyr. 

15  *  Ac  y  agwaredai  efe  hwynt  y 
rìiai  h  trwy  ofn  marwolaeth  f  oeddynt 
droseu  hoìl  fywyd  cdan  gaethiwed. 

a  Job  33.  21-28.  Sílra  33.  19.  a  56.  13.  a  89.  48.  Luc  1 
74.  75.  2  Cor.  I.  10.  *  Job  18.  11,  14  a  24.  17.  S*lm  55 

4.     a  73.  19.     I  Cor.  15.  50—57.  c  Rhuf.  8.  15.  21.  Gal' 4.  21.  2Tira.  1.  7. 

*  Pan  feddyliodd  diafol  gael  buddugoliaeth 
ar  Grist  ei  hun,  trwy  ei  ddwyn  ef  i  wlad 
mHrwoUeth  ;  gorchfygodd  Tywysog  iach- 
awdwriaeth  ef  megys  ar  ei  dir  ei  hnn  :  a 
thrwy  y  moddion  hyny  a  ymddangosent  yn 
fwyaf  aonhebygol  o  bobpeth,  a  thrwy  y  rhai 
y  gellid  meddwl  ei  fod  ef  ei  hun  yn  cael  ei 
orchfygu,  efe  a  ddìarfogodd  satan  o'i  holl 
nerth  ;  fel  trwy  ei  farwolaeth  ei  hun,  y 
gwaredai  efe  ei  holl  frodyr  oddi  wrth  golyr» 
angau  ac  ofn  marwolaeth,  ac  oddi  wrth  Iyw- 
odraeth  angau  arnynt  :  a  thrwy  gymhwys- 
iad  effeithiol  o'i  waed,  mae  efe  yn  weithred- 
ol  yn  eu  gwaredu  hwynt  oddi  wrth  euog- 
rwydd  ac  arglwyddiaeth  pechod,  ac  yn 
rhoddi  iddynt  fuddugoliaeth  hollawl,  a  gor- 
uchafiaeth  ar  angau  ei  hun,  1  Cor.  15.  26,  55, 
56,  57.  tlë  hwynt,  y  rhai  trwy  eu  meddyl 
iau  ofnus  am  boenau  angau,  neu  ei  ginlyn 
iadan  dychrynllyd,  nen  bob  un  o'r  ddau ; 
oeddynt  dros  eu  holl  fywyd  megys  mewn 
caethiwed  athrist  yn  eu  meddyliau,  gan  ofn 
marw,  pa  un  bynag  oeddynt,  ai  Iuddewon 
dàn  ddychrynfêydd  yr  hen  oruchwyliaeth, 
paganiaid,  heb  obaith  ganddynt  am  fyd 
gweli  tu  draw  i'r  bedd,  neu  dduwiolion  oî'n- 
us  a  gwàn  eu  meddwl.  Llawer  a  fu  yn  ofni 
marw  yn  eu  hen  gyflwr  annuwiol,  pan  fedd- 
ylient  hefyd  am  farw;  a  waredwyd  oddi 
wrth  yr  ofn  hwnw  trwy  gredu  yr  efengyì,ac 
a  ddygwyd  i  feddwl  am  farw  gyda  boddlun- 
rwydd  a  hyder  tawel :  a  llawer  o'r  duwiol- 
ion,  a  fu  mewn  caethiwed  blin  gan  ofn 
marwolaeth  trwy  eu  hoes;  a  waredwyd  yn 
hollawl  oddi  wrth  eu  hofnau,  pan  ddaeth  yr 
awr  gyfyng  hòno.  Mae  gras  cynnaliol  a 

gwedd  wyneb  y  Cyfryngwr,  a'u  ìfydd  hwy- 
thau  yn  y  Cyfry ngwr  a'i  aberth,  y n  eu  gwneyd 
hwy  yn  fwy  na  choncwerwyr  ar  y  gelýn 
diweddaf:  buont  yn  ei  ofni  yn  hir  o  bell ; 

ond  erbyn  dyfod  i'w  wyneb,  er  bod  cnawd 
a  chalon  yn  palln,  gwaeddant  mewn  syndod 

a  gorfoledd,  "  O  angau  pa  ie  mae  dy  golyn  í 
I  Ddnw  y  byddo'r  díolch,  yr  hwn  sydd  yn 
rhoddi  i  ni  y  fuddugoliaeth  trwy  ein  Har- 

glwydd  lesu  Grist !" 

16  *  Canys  ni  dchymmerodd  efe 
naturiaeth  angelion  ;  e  \  eithr  had 
Abraham  a  gymmerodd  efe. 

d  pen.  6.  16.  a  I2/1O.  Rhuf.  2.  25.  1  Pedr  1.  20.  0  Gen. 
22.  18.  Mat.  1.  I,  &c.  Rliuf.  4.  16,  &c.   Gal.  3.  16,  29. 

*  I  gyflawni  y  dybenion  pwysig  uchod, 
mae  yn  wirionedd  dilys,  na  chymmerodd 

Mab  Duw  afael  ar  naturiaeth  angelion,  i'w 
chymmeryd  i  undt  b  personol  âjî  ef  ei  hun,  fel 

pe  buasai  yn  meddwl  achub  rhai  o'r  angel- 
ion  a  syrthia?ent;  fond,  gan  fyned  heibioi'r 
natur  angelaidd,  efe  a  ymostyngodd  yn  rasol 
i  gymmeryd  natnriaeth  dynion,  yr  hon  oedd 

lawer  îs,  ac  a'i  hunodd  hi  â'i  berson  dwyfol, 
megys  y  cymmerodd  hi  oddi  wrth  y  patt'í- 
arch  Abraham,  i'r  hwn  yr  addawodd  Duw, 
y  bendithid  holl  yenedloedd  a  chenedlaethau 
y  ddaear  yn  ei  had  ef.  Gen.  22.  18  ;  a  26.  4. 
Nid  i   waredu  angelion   syrthiedig  y    daeth 
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Mab  Duw,  ond  i  waredn  dynion  syrthiedig ; 
ac  nid  mewn  undeb  â  naturiaeth  angeliot 
da  y  daeth  efe,  ond  mewn  undeb  à  natur 
iaeth  dynion  ;  had  Abraham  a  gymmerodc 
efe,  yr  hyn  oedd  ddarostyngiad  mwy  an 
nhraethol  byth.  Nid  yw  y  gair  naturiacth  yt 
yr  adnod  hon  yn  y  Groeg ;  a  gellid  darllen  } 
geiriau,  Ni  chyrnmerodd  efe  afael  ar  angel 

ion  ;  (i'w  gwaredu  hwynt,)  eithr  efe  a  yym 
merodd  afael  yn  had  Abraham,  (i'w  gwar 
edu.)  Mae  hyna  yn  wir ;  ond  amcan  pena 
yr  apostol  oedd,  dangos  mai  nid  naturiaetl 
angelion  a  gymmerodd  Mab  Duw,ond  nalnr 
iaeth  dynion,  pan  ddaeth  efe  i  waredu  dyn 
ion.  Had  Abraham:  mae  yn  wir  inai  ( 
had  Abraham,  yn  yr  ystyr  naturiol,  y  cyhi 
merodd  Crist  ei  ddynoliaeth ;  ond  tybia  rhai 
fod  yma  olwg  ar  had  ysbrydol  Abraham,  j 
credinwyr  oll,  pa  un  bynag  ai  IuddewoH  a 
Cenedloedd  oeddynt. 

17  *  Am  ba  achos  y-^dylai  efe  yir 

mhob  peth  fod  yn  gyrTelyb  i'w  frodyr 
ffely  byddai  ̂ drugarogac  Arch-off 
eiriad  flfyddlawn,  Jmewn  pethau  yn 

perthyn  i  Dduw,  Ä  i  wneuthur  cyra- 
mod  dros  bechodau  y  bobl. 

/  Gwel    ar   aJn.  11,  14.— Phil  2.  7,  8.  g  pen.  3.  2,  5 
a  4  15.  a  5.  1,  2.  Es.  11.  5.  h  Lef.  6.  30.  a  8.  15.  2  Croo 
29.  74.  Ezec.  45  1  .,  17,  20  Dan.  9.  24.  Rbuf.  5.  10.  2  Cor 
5.  18-21.  Eph.  2.  16.  Col.  1.  21. 

*  Gan  hyny  gallwn  gasgln  oddi  wrth  hyi 
oll,  mewn  trefn  i  Grist  allu  cyflawni  « 
swydd  yn  iawn,  fel  Gwaredwr  ac  Iachawd 
wr  ei  frodyr  ;  fod  yn  wir  angenrheidiol  i 
dyladwy,  ac  yn  addas  yn  mhob  ystyr  yn  o 
natur  pethau;  iddo  ef  fod  yn  mhob  peth  yr 

gyffelyb  i'w  frodyr:  iddo  gyfranogi  o'u  nat 
ur  hwynt,  yn  mhob  peth  ag  oedd  yn  han- 
fodol  iddi  ;  cymmeryd  holl  wendidau  e 
frodyrond  pechod;  a  bod  mewnsefyllta  isel[ 
brofedigaethns,  yn  wr  gofidus  a  chynnefin  í 
dolur,  fel  ei  holl  frodyr.  +  Yr  oedd  hyn  yr 
angenrheidiol,  fel  y  byddai  yn  drugarof 

wrthynt  yn  wyneb  eu  trueni  a'n  dyoddefiad 
au  ;  gan  ei  fod  ef  ei  hun  wedi  dyoddef  yror 
pethau  er  eu  mwyn  hwynt  a  throstynt :  a< 
fel  y  byddai  yn  Arch-offeiriad  ffyddlawn, 
wneyd  iawn  a  chymmod  dros  eu  pechodai 
trwy  ei  aberthu  ei  hun  ;  ac  felly  gosod  sail 
eiriol  drostynt  wedi  hyny  yn  y  nef.  %  Ni( 

y  w  y  gair  perthyn  yn  y  Groeg  ;  "  pethau 
Dduw"  sydd  yno:  pethan  i  Ddnw  oedd  yi 
hyn  oll  a  wnaeth  lesu  fel  Arch-offeiriad,  f 
chymmod  dros  bechodau  y  bobl. 

18  *  Canys  yn  gymmaint  a  'di'odd- ef  o  hono  ef,  tgan  gae^  e*  demtio 
k  \  efe  a  ddichon  gynnorthwyo  y  '  rha a  demtir. 

t  pen.4.  15,  16.  a  5.  7-9.  Marc  4.  1-10.  a  26.  37-3Î 
Loo  22.  53.  t  pen.  7.   25,  26.      loan  10.  29.    Fhil  3.    21 
2Tim.  1.  12.  Jud.  24.  /1  Cor.  10.  13.  2  Cor.  12.  7-lC 2  Pedr  2.  9.  Dat.  3.  10. 

*  Ac  fel  yr  oedd  yr  arch-offeiriad  cysgodo 
gynt  yn  gallu  tosturio  wrth  y  rhai  oed< 
mewn  annwybodaeth  ac  amryfusedd,  am  e 
fod  yntau  hefyd  wedi  ei  amgylchu  â  gwen 
did  ;  (pen.  5.  2,)  mae  hyn  yn  nodedig  < 
wir  am  Grist:  oblegid  yn  gymmaint  a  êj 
oddef  o  hôno  ef  yn  ei  gorph  ac  yn  ei  enaid 
i  raddau  annhraethadwy  tu  hwnt  i  bawb  er 

aill ;  t  a  chael  ei  demtio  gan  ddynion  a  chai 
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gogoniant  na  Moses. 

ìtan,  ond  eto  heb  bechod  ;  J  gan  kìdo  ef 
hfygu  yr  holl  demtasiynau  hyn,  a  myned 
fuddugoliaethus  trwy  ei  holl  ddyoddefiad- 
efe  a  ddichon,  ac  mae  yn  wir  ewyllysgar, 
nnorthwyo,  cynnal,  a  chysuro  ei  holl  frod- 
y  rhai  a  ddyoddefant  gyffelyb  drallodau 

themtasiynau  :  mae  efe  yn  cofioyn  dda  pa 
th  a  ddyoddefodd  ef  ei  hun,  ac  efe  a  ŵyr  yn 
a  pa  fodd  i  wneyd  gwrthrychau  ei  gariad,  ei 

d-ymdeimlad,  a'i  dosturi,ynfuddugoliaeth- 
ar  eu  holl  demtasiynau,  megysy  buddugol- 
thodd  ef  ei  hnn.  Heblaw  a  ddycddefodd 

ist  yn  ei  gorph  a'i  enaid  oddi  wrth  ddyn- 
a  chuddiad  wyneb  y  Tad ;  yr  oedd  temt- 

ynau  diafol  yn  dd'íau,  yn  dra  phoenus 1o  ef,  yn  ol  fel  yr  oedd  sancteiddrwydd  ei 
tur  yn  eu  casâu,  ac  yn  gwneyd  yn  an- 
aosibl  iddo  gael  ei  halogi  ganddynt  :  a 
wy  y  cwbl  efe  a  ddichon  gynnorthwyo  y 

lai  a  demtir. 
PEN.  II|. 

Bod  Crist  yn  rhagori  ar  Moses. 

HERWYDD  paham, a  f  frodyr 

nctaidd,  b\  cyfrannogion  o'r  cgal- 
îdigaeth  nefol,  d||  ystyriwch  €  Apos- 
l  /§  ac  Arch-ofTeiriad  ein  cyffes  ni, 
rist  Iesu ; 
a  Col.  1.  22.  a  3.  12.  1  Thes.  5.  27.  2  Tlm.  1.  9.  1  Pedr 
»3.5.2  Pedr  1.  3-10.  Dat.  18.  20.   *  adn.  14.  Rhuf. 

17    a  15.27.  1  Cor.  9.  23.  a  10.  17.  2  Cor.  1.  7.  Eph.  3.  6. 

im'    6   12.  1  Pedr  5.  1.  1  loan  1.  3.     c  Rhuf.  1.  6,  7.  a  8. 
30      'a  9.  24.   Eph.  4.  1,  4.    Phil.  3.  14.     1  Thes.  2.  12 hes  2.  14.  1  Tim.  6.  12.  1  Pedr  5.  10.  2  Pedr.  1.  10 
1    Dat.  17.  14.        í  Es,  1.  3.    a  5.  12.    a41.20.  Ezec. 

3.  'a  18.  28.  Hag.  1.  5.  a  2.  16.  loao  20.  27.  2  Tim.  2.7. >an20   2l.        /pen.2.  17.    a  4.  14,  15.    a  5.  1— 10.  a    6. 
a7.  26.  aS.  1-3.  a  9.  11.  a  10.  21.  Salm  110.  4. 

Oddi  wrth  yr  hyn  a  ddywedwyd  ac  a 
fwyd  am  uchafiaeth  y  Messiah  ar  yr  ang- 
»n,  a'i  fawredd  ef  fel  Mab  Duw  wedi  ym- 
awdoli;  mae  yr  apostol  yn  nesaf  yn  galw 

Iw  yr  Hebreaid  at  y  swyddau   a  gyfiawn- 
I  efe  er  lies  ei  eglwys.  t  Mae  efe  yn 

cyfarch  hwy  fel  "brodyr  sanctaidd;" 
ai  am  eu  bod  o'r  genedl  Iuddewig,  yr  hon 
gyfrifid  yn  sanctaidd,  (Exod.  19.  6.)  neu 
hytrach  am  eu  bod  yn  awr  yn  gristionog- 
i  ac  yn  gredinwyr  sanctaidd  yn  Nghrist. 

Cyftranogion"  hefyd  "  o'r  alwedigaeth  ne- 
;"  â'r  hon  y  galwodd  Duwhwynt  trwy  yr 
íiigyl,  i  adael  pethau  gweigion  y  ddaear, 
i  geisio  y  pethau  sydd  uchod :  yr  oeddynt 

gyd-gyfranogion  â'r  holl  saint,  heb  wa- 
liaeth  cenedl  mwyach,  o'r  alwedigaeth 
"ol  ac  effeithiol  hon  ;  a  hyn  a'u  gwnaeth 
y  yn  frodyr  sanctaidd.      |j  Mae  yr  apostol 
eu  cynghori  hwynt  i  ystyried  yn  ddifrifol 
liduedd,  yr  hyn  a  ddywedasai  ac  a  ddywed 
:  eto,  am  Grist  fel  Apostol,  neu  Genad  an- 

jnedig  Duw,  i  fynegi  ei  ewyllys  a'i  iachawd- i  iaeth  ef  i  ddynion.  Yn  y  swydd  hon  yr 
dd   efe  yn   annhraethol  fwy  na  Moses  a'r 
II  brophwydi  a  anfonodd  Duw  o'i  fiaen  ef, 
j  yn  fwy  na'r  holl  apostolion  a'r  cenadon  a 
laeth  ar  ei  ol  ef,  wedi  eu  danfon  ganddo  ef 
ìun,  megys  y  danfonwyd  yntau  gan  y  Tad. 

ae  yn  eu  cynghori  hwynt  i'w  ystyried  ef 
fyd  fel  Arch  offeiriad  mawr,  yn  rhagori  yn 
ìell  ar  Aaron,  a'r  holl  arch  offeiriaid  a  fu 
ei  ol  ef.    Moses  ac  Aaron,  nen  brophwydi 
arch-offeiriaid,  oedd  y  swyddwyr  penaf 
yr  eglwys  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  :  ond 

Iesu  fel    Apoatol   ac  Arch-offeiriad   yn 
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rhagori  arnynt  oli  dàn  yr  efengyl.  Neu,  fel 
Arch-offeiriad  yr  hen  oruch wyliaeth,  ac  Apos- 
tol  yr  oruchwyliaeth  newydd,  mae  efe  yn 
crynôi  ac  yn  uno  y  ddwy  orucfiwyliaeth  yn- 
ddo  ei  hun.  Ystyriwn  ef  fel  Apostol,  i 
ddysgu  ganddo,  ac  fel  Arch-offeiriad,  i  ym- 
ddiried  ynddo. 

2  *  Yr  hwn  sydd  k  ffyddlawn  i'r 
hwn  a'i  hordeiniodd  ef,  h  f  megis  ag 
y  bu  Moses  yn  l  ei  holl  dŷ  ef. g  pen.  2.  17.  loan  6.  38—49.  a  7.  18.  a  8.  29.  a  15.  10. 
a  17.  4.  h  adn.  5.  Num.  12.  7.  Deut.  4.  5.  1  Tim.  1.  12. 
*  adn.  6.  Eph.  2.  22.  1  Tim.  3.  15. 

*  Yr  hwn  a  ordeiniodd  y  Cyfryngwr  i'r 
swyddau  uchod  oedd  y  Tad,  yn  ei  gyngor 

tragywyddol,  ac  a'i  danfonodd  ef  i'w  gwein- 
yddu  mewn  amser.  Ac  efe  a  fu  yn  ffydd- 
lawn  fel  Apostol,  i  hysbysu  perffeithiau, 
gwirioneddau,  ac  ewyllys  Duw  i  ddynion,  yn 
y  modd  perffeithiaf  a  mwyaf  eglur:  ac  efe 
a  fu  yn  ffyddlawn  fel  Arch-offeiriad,  i  wneyd 
cymmod  dros  anwiredd,  i  anrhydeddu  a 
mawrâu  deddf  a  phriodoliaethau  Duw,  ac  i 
gyflawni  yr  holl  waith  a  ymddiriedwyd  iddo, 
er  gogoniant  Duw,  ac  er  cadwedigaeth  ei  bobl. 

JBu  Moses,  yn  wir,  y  penaf  o'r  hen  bro 
phwydi,  a  chysgod  nodedig  o  Grist,  yn  ffydd- 
lawn  yn  holl  dŷ  neu  deulu  Duw,  dàn  yr 
oruchwyliaeth  hòno ;  a  bu  Crist  felly  megys 
Moses,  a  llawer  mwy  na  Moses,  mewn  gwaith 
annhraethol  fwy  nag  a  roddwyd  mewn  ym- 
ddiried  i  Moses. 

3  *  Canys  j  fe  a  gyfrifwyd  hwn  yn 
haeddn  mwy  gogoniant  nâ  Moses,  -f  o 
gymmaint  ag  y  mae  k  yr  hwn  a  adeil- 
adodd  y  tŷ  I  yn  cael  mwy  o  barch  nâ'r 

*  Canys  fe  a  gyfrifwyd  hwn,  sef  Crist  y 
Messiah,  yn  haeddumwy  gogoniant  na  Mos- 
es,  yr  enwocaf  o'r  holl  brophwydi ;  ac  o 
ganlyniad  yr  oedd  yn  haeddu  mwy  gogoniant 

na'r  holl  brophwydi  eraill,  a  ddaeth  ar  oT 
Moses  :  cyfrifid  ef  felly  gan  y  Tad,  yr  hwn 
a  ddywedodd  wrtho,  "  Fy  Mab  i  ydwyt  tl, 
Eistedd  ar  fy  neheulaw,  &c ;"  cyfrifwyd  ef 
felly  gan  Moses  ei  hun,  a'r  boli  brophwydi ; 
a  chyfrifid  y  Messiah  pan  ddelai,  gan  yr  Iudd- 
ewon  oll,  yn  haeddu  mwy  gogoniant  na 
Moses.  Gan  mai  parch  i  Moses,  ac  ysgrifen- 
iadau  yr  Hen  Destament,  oedd  yn  rhwystro 

cynnifer  o'r  Iuddewon  i  dderbyn  Cristionog- 
aeth  ;  mae  yr  apostol  gyda'r  prîodoldeb 
mwyaf  yn  dyfod  a  hyn  i  mewn,  i  ddangos 
rhagoriaeth  Crist  ar  Moses.  t  Nid  oedd  Mos- 
es  er  ei  enwoced,  ond  rban  o'r  tý,  nen  un  o 
deulu  Duw  ;  eithr  Ci  ist  oedd  ei  Gi  ëawdwr  ef, 

a'r  holl  genedl  ;  efe  a'u  ffurfiodd  hwynt  yn 
eglwys,  a  drefnodd  bob  peth  yn  ei  orucbaf 
awdurdod,  yn  eu  cyfansoddiad  gwladol  ac 

eglwysig  hwynt;  ac  efe  a  roddes  i'r  credin- wyr  yn  eu  plith  hwyntfywyd  ysbrydol,  gras, 
doethineb,  a  phob  dawn.  t  Ftl  hyn  yr  oedd 
efe,  fel  Duw,  yn  Adeiladydd,  yn  Feddian- 
nydd,  a  Phen  ei  eglwys,  hyd  yn  nod  cyn  ei 
gnawdoliad,  yn  gystal  ac  wedi  hyny  :  ac  fel 
hyny  yr  oedd  yn  haeddu  mwy  o  barch  na 
neb  o'r  teulu,  ac  na  phawb  o'r  teulu  yn 
nghyd.  Dywedir  fod  y  gair  a  gyfieithir 
"  adeiladodd"  yma,  yn  arwyddo  yn  hytrach 
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trefnu.  neu  lywodraethu  ;  megys  y  mae  y 
gair  tŷ  yn  arwyddo  teulu,  ac  nid  adeiladacth. 

4  *  Canys  pob  tỳ  a  adeiledir  gan 
ry w  un  ; '  f  ond  yr  hwn  a  adeiladodd 
bob  peth  yw  Duw. 

/  GimI  ar  adn.  3.  pen.  1.  2.— Eph.  2.  10.  •  3.  9. 

*  Rhaid  bod  i  bob  ty  ìnewn  ystyr  naturiol 
ryw  adeiladydd,  pe  amgen  ni  byddai  yno 
dý ;  ffelly,  yrhwn  a  adeiladodd  bob  peth 
fel  Crëawdwr,  ac  a  drefnodd  bob  peth  yn 
nhŷ  ac  eglwys  Israel,  nis  gallai  fod  yn  neb 
arall  ond  Duw  ei  hunan  ;  ac  Iesu  Grist  y 

Messiah  yw  y  Duw  hwnw,  yr  hwn  o'r  diw- 
edd  a  ymddangosodd  yn  y  cnawd,  fel  Apos- 
tol,  neu  Brophwyd  y  Tad,  i  ddwyn  i  mewn 
oruchwyliaeíh  newydd,  ac  i  ddybenu  yr  hen  : 
i  adeiladu  ei  dý,  neu  ei  eglwys,  ar  sail  y 
Testament  Newydd,  ac  i  weini  fel  Arch- 
oflFeiriad  iddi.  Yr  hwn  a  adeiladodd:  neu  a 
ddarparodd,  a  ddodrefnodd,  ac  a  osododd 
mewn  trefn  :  dywedir  nad  yw  y  gair  hatas- 
heuàsas  byth  yn  cael  ei  ddefnyddio  am  waith 

Duw  yn  cr'iu ;  ac  nid  am  hyny  yr  oedd  yr apostol  yn  Ilefaru  yma,  eithr  am  adeiladu 
ei  eglwys;  neu  o  leiaf  adeiladu  yr  eglwysyn 
benaf  oedd  yn  ei  olwg:  nis  gallai  adeiladydd 
yr  eglwys  fod  yn  llai  na  Duw. 

5  *  A  Moses  yn  wir  a  fu  m  fíydd- 
lawn  yn  ei  holl  dŷ  n  f  megis  gwas, 
0 1  er  tystiolaeth  i'r  pethau  oedd  i V Uefaru ; 

i»  adn.  2.  Nura.  12.  7.  Mat.  24.  45.  a25.21.  Lnc  12.  42. 
a  16.  10-12.      1  Ccr.  4.  2.      1  Tim.  1.  12.  »Ex.  14.  31. 
Deut.  34.  5.  Josh.  1.  2,  7,  15.  a  8.  31.  Neh.  9.  14.  .Salm  105. 
26.  o  pen.  8.  5.  a  9.  8—13,  24.  Deut.  18.  15,  18.  Luc  24. 
27.  44.  Ioan  G.  39,  46,  47.  Act.  3.  22,  23.    a  7.  37.  a  23.  23. 
Rhuf.  3.21.  1  Pedr  1.  10-12. 

*  Ercanlyn  yn  mhellach  ary  gyffelybiaeth 
uchod  o  dý,  ac  i'w  chymhwyso  hi  at  yr 
achos  mewn  ílaw,  mae  yr  apostol  yn  dy wed- 

yd  eto,  megys  y  dywedasai  o'r  blaen,  (adn. 
2.)  i  Moses  ymddwyn  yn  ffyddlawn  ac  union 
iawn,  yn  rhoddiad  a  gweinyddiad  y  ddeddf, 

a'r  holl  osodiadau  a  berthynent  i  dŷ  Duw 
dàn  oruchwyliaeth  yr  Hen  Destament;  fond 
dylid  cofio  nad  oedd  efe  ddim  ond  gwas 
gweinyddawl  yn  yr  hyn  oll  oedd  yn  wneuth- 
ur,  ac  nid  Arglwydd  a  pherchenog  y  tŷ  : 
1  ei  waith  ef  oedd  gosod  i  fynu  yr  oruchwyl- 
iaeth  seremoniol,  yn  ol  cyfarwyddyd  Duw, 
yr  hon  oedd  yn  rhagddangos  ac  yn  tystiol- 
aethu  am  bethau  efengylaidd,  y  rhai  oedd  i 
gael  eu  llefaru  yn  eglurach  mewn  amser  i 
ddyfod,  dàn  oruchwyliaeth  y  Testament 
newydd. 

6  *  Eithr  Crist,  *  megis  Mab  ar  ei 
dŷ  ei  hun  :  9  f  tŷ  yr  hwn  ydym  ni, 
r  X  os  nyni  a  geidw  ein  hyder  a  *  gor- 
foledd  ein  gobaith  yn  sicr  hyd  y  di- 
wedd. 

ra? 

'y 

3.1Í 
ppen.  1.2.    «4.  14. 
8.        q  adn.  2,  3.      M 

4.  14.    Salm  2.  6,  7.    Ioan  3.  35,  36.  Dat. 
"       l  Cor.  3.  16.      a  6.  19. 

15.      I  Pedr2.  5. 
.  Jat,  lü.  ._. 

2  Cor.  6.  16.  Eph.  2.  21,  23.  1  Tim.  _. 
radn.  14.  pen.  4.  11.  a  6.  II.  a  10.  23,  35.  Mat.  10.  22 
a  24.  13.  Gâl.  6.  9.  Col.  1.23.  D»t.  2.  25.  a  3.  II.  jRhuf 
6.  2.  a  12.  12.  a  15.  13.  1  Thes.  5.  J6.  2  Thes.  2.  16.  1  Pedr 

1.  3-6,  8. 

*  Ond  wele  fwy  na  Moses  yma,  a  ffydd- 
lonach  na  Moses  hefyd :  yr  oedd  Crist  yn 
ffyddlawn  megys  Mab  ar  ei  dŷ  ei  hun  ;  yr 
hwn  yr  oedd  ganddo  feddiant  o  hóno,  yn 
gystal  â  swydd  a  gwaith  ynddo  :   oblegid  yr 

oedd  eglwys  Duw  yn  eiddo  iddo  ef  megyj 
yr  oedd  yn  eiddo  y  Tad  ;  er  iddo  gymmeryif 
arno  agwedd  gwas,  a  dyfod  yn  Brophwyij 
ac  Apostol  y  Tad  i  ddynolry  w.  f  Yr  oedd  3 
tý,  neu  y  teulu  ysbrydol  hwnÿn  gynnwysediJ 

o'r  rhai  hyny  oll  a  roddwyd  i'r  Mab,  ac  : 
brynwyd  ganddo  ;  y  rhai  a  alwyd  trwy  ras 
ac  a  wnaed  yn  breswylfod  i  Dduw  trwy  y 
Ysbryd  ;  felly  yr  oedd  yr  apostol  ei  hun,  yi 
nghyd  â'r  Hebreaid  crediniol  yr  oedd  efe  yi 
ysgrifenu  atyut,  yn  rhan  o'r  deml  ysbrydo 
hòno,  yr  hon  yr  hoffodd  Duw  breswyliJ 
ynddi,  i  amlygu  ei  bresenoldeb,  ac  i  gyfrani 
ei  fendithion  yn  dragywydd.  ±  Hyn  a  fyddL 
ai  eu  dedwyddwch  hwy,  os  cadwent  eil 

"  hyder"  yn  Nghrist,  eu  "  gobaith"  am  iach| 
awdwriaeth  trwyddo  ef,  a'u  "  gorfoledd"  a't 
Ilawenydd  ynddo  ef  ;  ac  os  byddent  yi| 
"  sicr"  a  díannwadal  yn  eu  hymddybyniadl 
arno  ef,  ac  yn  eu  bufudd-dodiddo,yn  nghanoî 

yr  amryw  brofedigaethau  a'r  erlidiau,  ;| 
ddeuai  arnynt  o  herwydd  y  pethau  uchod  [ 

oblegid  y  parâd  d'íysgog  hwn  a  fyddai  u 
dystiolaeth  a'r  prawf  mwyaf  prYodol  o  wirj 
ionedd  eu  crefydd  hwynt. — Gan  fod  holl 
Iywodraeth  yr  eglwys  wedi  ei  rhoddi  yií 

hollawl  i  Grist,  fel  ei  Phen  a'i  Harglwydkl 
mawr,  rhaû>«i  fod  ef  yn  Dduw  ;  oblegid  n 
roddasai  y  Tad  byth  y  fath  lywodraeth  I 
grëadur  yn  unig,  na  dyn  nac  angel. 

7  *  Am  hynny, '  megis  y  mae  yil 

Yspryd  Glân  yn  dywedyd,  ttf  Heddl 
y w,  os  x  gwrandêwch  ar  ei  leferydd  ef  j 

t  pen.  9.  8.  2  Saro.  23.  2.  Mat.  22.  43.  Marc  12.  36.  Act, 
1.16.  a  2S.  25.  2Pedrl.21.  u  adn.  13,  15.  pen.  4.  Tl 
Salm95.7-ll.  Diar.  27.  1.  PieS.  9.  10.  Es.  55.  6.  2  Corl 
6.  1,  2.  Ia*o4.  13-15.  *  Salm  81.  II,  13.  tís.  55.3.  M»t 
17.  5.  Io<n  5.  25.  *  10.  3,  16,  27.  Dat.  3.  20. 

Mae  yn  debyg  bod  yr  apostol  yn  cyfeirUf 
y  geiriau  hyn  at  y  cristionogion  hyny  ag  oedo 
mewn  perygl  o  wrthgilio,  neu  y  rhai  nacj 
oeddynt  yn  ymddangos  yn  wresogac  o  ddifrf 

if  yn  eu  proffes;  ond  yr  oeddynt  yn  bri'odof 
iawn  hefyd  i  gyffroi  ystyriaeth  a  sylw  yij 

Iuddewon  yn  gyítredin,  pwy  bynag  a'u  dar 
llenai.  Crybwyllir  esamplau  eu  henafiaifj 
anghrediniul  hwynt,  yn  nghyd  â  geiriau  ei[ 
hysgrythyrau  hwy  eu  hunain  am  y  cyfryw 
gyda  Ilawer  o  brîodoldeb,  a  nerth  argyhoeddj 
iadol,  ar  yr  achlysur  hwn.  *Yrhybydd;r 
roddasai  yr  Ysbryd  Glàn  yn  nyddiau  Dafydd  j 
a  thrwy  enau  Dafydd,  (Sahn  95.  7—11.1 
gyda  golwg  ar  bethau  yn  y  dyddiau  hyny  f 
yr  oedd  yn  Ilawn  mòr  briodol  i'r  Iuddewoi; 
yn  nyddiau  yr  apostol.  t  Yn  y  dydd  hwnwj 
yr  hwn  a  allai  fod  yr  olaf  o'u  bywyd,  neu  y 
olaf  o  hir  amynedd  Duw  tuag  atynt,  neu  y 
olaf  y  caent  fwynâu  moddion  gras ;  cyng 
horai  yr  apostol  hwynt  yn  daer  i  wrando  aj 
leferydd  Duw  mewn  ffydd  ac  ufudd  dod,  of 
oeddynt  hwy  byth  yn  meddwl  cael  ei  gym, 
meradwyaeth  ef,  a  dianc  rhag  ei  ddigofaint 
Mae  ein  Heddyw  genym  ninnau,  a  lleferydi 
Duw  tuag  atoin  heddyw  ;  nis  gwyddom  i| 
gawn  ni  yforu,  am  hyny  heàdyw  gwraii| 
dâwn  ar  ei  leferydd  grasol  a  rhybuddiol  ef.j 

8  y  *  Na  chaledwch  eich  calonnau 

2  f  megis  yn  y  cyíirôad,  \  yn  nydd  ; 
aprofedigaeth  yn  y  diffaethwch  : 

y  adn,  \ii  13.  Ex.  9.  15.  ì  S»m.  6.  C.  2  Bren.  17.  1 
2  C. on.  30.  S.  •  36.  13.  Neh.  9.  16.  Joh  9.  4  Diar.  28.  rl 

a  î/9.  I.  Jcr.  7.  26.  Ezec.  3.  7-9.  Da«.  5.  20.  Zec.  7.  II,  l'j Mat.  13.  15.  Act.  19.  9.  Rl.uf.  2.  5,  6.        z  Num.  14.  11, 1   ! 
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9.  22—24.   S*lm  78    56.         a  Ex.    17.  7.  Deut.  6. 
7S.  18.    a  106.  14.  1  Cor.  10   9. 

Cýmmerwn  ot'al   na  byddo  i  ni    gauad Hygaid    rhag    gweled    ei    oleuni  ef,   na 
ad  eiii  clustiau  rhag  clywed  ei  leferydd 
a  chaledu   ein   calonau   rhag  derbyn  ei 
i  ef ;  ac  felly  gwrthwynebu  ei  Ysbryd 
dibrisio  holl  foddion  ei  ras,ei  ddoethin- 

a'i  gariad  ef,  erein  dedwyddwch  presen- 
a    thragywyddol.     t  Hyny   a   wnaeth   eu 
afiaid  hwynt,  yr  Iuddewon,  yn  y  dydd  y 
froisant  yr  Arglwydd   yn   y   diffaethwch; 

wedi  yr   holl  ymddangosiadau  o'i   allu 
i  aml  ddaioni  tuag  atynt,  y  blinasant  ei 

'ynedd  ef  â'u  hannîolchgarwch,   eu  grwg- 
•h,    a'u    hatgas    wrthrytel    yn    ei    erbyn. 

id   galw  yr   amser  hwnw  mewn  modd 

ledig  yn  "  ddydd  y  brofedigaeth  ;"  oblegid 
oeddynt  hwy  yn  ymddwyn  fel  pe  buasent 
meddwl   profi   Duw,  i  weled  pa  faint  o 

yffrôad"  pechadurus  a  ddyoddefai  efe,  cyn 
allt  ei  lid  a  dYal  arnynt. 

9  *  Lle  y  temtiodd  eich  tadau  fyfi, 
profasant  fì ,  b  f  ac  y  gwelsant  fy 
weithredoedd c  ddeugain  mlynedd. *  Ex.  19.  4.  a  20.  22.  Deut  4.  3,  9.  a  11.  7.  a  29.  2. 

23.  3.   a  24    7.  Luc  7.  22.  c  Num.  14.  33.  Deut.  8. 
Jush.  5.  6.  Am.  2.    10.  Act.  7.  36.  a  13.  18. 

Y  "lle,"  sef  y  "  diffaethwch,"  (adn.8.) 
y  daith  o'r  Aipbt  tua  Chanaan:  ynò  y 
tiodd  ac  y  profodd  yr  Iuddewoneu  Duw, 

y  s^lwyd  ar  yr  adnod  o'r  blaen.  Darllen 
hanes  yn  llyfrau  Moses  a  rydd  yr  eglur- 

'  gorau  ar  y  geiriau  hyn;  rhy  faith  fyddai 
bwyll  eu  holi  ymddygiadau  yma.     "  Tad 
yr  Hebreaid  yr  oedd  yr  apostol  yn  ys- 

í'enu  atynt  oedd  wedi  ymddwyn  fel  hyn  ; 
hyny  dylent  hwythau  wylied,  fel  na 

Ident  yn  genedlaeth  gyndyn  fel  eu  tadau, 
hai  hefyd  yr  ymffrostient  ■gymmaint  o 
ynt.  t  Ei  weithredoedd  yn  yr  Aipht, 
h  y  môr  coch,  ar  Sinai,  ac  yn  y  diffaeth- 
am  ddeugain  mlynedd  :  gweithredoedd 

farn  ar  ei  elynion,  ac  o  drugaredd  a  gwa- 
igaethau  i'w  bobl.  Er  gweied  y  gweith- 
oedd  rhyfeddol  hyn  am  ddeugain  mlyn- 

profi   a   themtio  Duw  yr  oeddynt  hwy, 
wrando  ar  ei  leferydd  ef,  yr  hyn  oedd 
gwneyd  eu  hymddygiad  yn  fwy  diesgus, 
hadurus,  a  chyffrôus. 

ilO  *  Am  hynny  d  y  digìais  wrth  y 
uhedlaeth  honno,  f  ac  y  dy  wedais, 

maent  bob  amser  eyn  cyfeiliorni  yn 
calonnau ;  l  ac  f  ni  adnabuant  fy 
rdd  i. 
d  Gen.  6.  6.  Barn.  10.  16.  Salra  78.  40  Es.  63.  10.  Marc 
Euh  4.  30.  e  adn.  12.  Salm.  78.  8.  Es.  28.  7.  Hos.  4. 

loan  3.  19,  20.  a  8.  45.  Rhuf.  1.  28.  2  Tbes.  2.  10-12. 
Iin67.  2.  a95.  10.  a  147.  20.  Jer.  4.  22.  Ithuf.  3.  17. 

Am  hyny  y  digiodd  Duw  yn  chwerw 
diwedd,  wrth  y  genedlaeth  drofâus  hòno, 
erwydd  eu  hymddygiadau  gwrthnysig  yn 
neb  ei  holl  ddaioni  ef,  fel  na  drtyoddefai 
mbellach  eu  gwrthryfela'u  gweithredoedd 
vg  hwynt.    t  Efe   a  ddywedodd  am  dan- 
wedi  hir  ymoddef  â  hwynt,  eu  bod  bob 

ser  yn  cyfeiliomi  yn  eu  calonau  ;  yn 
stad  yn  ymadael  oddi  wrtho  ef,  ac  yn 
rthryfela  yn  gildỳnus  ýn  ei  erbyn  ;  J  ac 

ki  oeddynt  yn  adnabod  ac  yn  cymmerad- 
o  ffyrdd  ei  ragluniaeth  ef,  mewn  trugar- 
na  barn  ;    oud   bob   amser  yn  dewis  eu 
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ffyrdd  gŵyr-geimion,  a'u  dychymmygion  cyf- 
eiliornus  eu  hunain,  yn  groes  i  ffyrdd    Duw. 

11  *  Fel  s  y  tyngais  yn  fy  llid,  fna 

chaent  ddyfod  i  mewn  i'm  h  gor- 

phwysfa. g  adn.  18,  19.  pen.  4.  3.  Num.  14.  20—23,  25,  27—30. 
35.  a  32.  10-13.  Deut.  1.  34,35.  a  2.  14.  A  Gwelarpen. 

4.  9.  ' 
*  Am  y  pethau  uchod  oll,  penderfynodd 

Duw  yn  ddigyfnewid,  a  thyngodd  yn  ei  lid ; 
t  na  chaffai  y  dynion  hyny  byth  fyned  i 

mewn  i'w  orphwysfa  ef,  y  Ganaan  ddaearol, 
yr  hon  oedd  gysgod  o'r  nef  a  nefol  dded- 
wyddwch.  Gelwir  y  Ganaan  ddaearol  yn 

"  orphwysfa,"  am  fod  Israel  yn  cael  gor- 
phwys  i  raddau  mawr  yno,  wedi  hir  ryfel,  a 
hir  daith  flinderus  ;  ac  hefyd  yn  cael  dechreu 
ardrefn  sefydlog  o  addoliad,  yr  hyn  oedd  yn 
ymddangos  megys  math  o  gadw  sabbath 
gwastadol,  rnewn  cymhariaetìi  i'r  Aipht  a'r 
anialwch.  Iesu  Grist  y  Gwaredwr  oedd  yn 
üefaru  yr  holl  eiriau  byn,  fel  mae  yn  amlwg 
wrlh  Isa.  63.  8—10 ;  ei  eiddö  ef  oedd  yr 
"  orphwysfa"  gysgodol  hòno,  megys  yr  or- 
phwysfa  nefol ;  ac  efe  sydd  yucauad  allan  o'r 
nef,  ac  yn  gollwng  i  mewn  i'r  nef.  Gwel 
Matt.  7.  21—23.  Ioan  17.  24. 

12  *  *  Edrychwch,  frodyr,  na  byddo 
un  amser  yn  neb  o  honoch  k  galon 
ddrwg  anghrediniaeth,  lf  gan  ymado 
oddi  wrth  m  Dduw  byw. 

i  pen.  1—3.  a  12.  15.  Mat.  24.  4.  Marc  13.  9,  23,  33. 
Luc  21.  8.  Rhuf.  11.  21.     I  Cor.   10.    12.  *  Gwel  ar  adn. 
10.  Gen.  8  21.  Jer.  3.  17.  a  7.  21.  a  11.  8.  a  16.  12.  a  17.  9. 
a  18.  12.  Marc  7  21 ,  22.  /  pen.  10.  38.  a  12  23.  Job  Vl. 
14.  a  22.  17.  Salra  18.  21.  Diar.  I.  32.  Es.  59.  13.  Jer.  17.5. 
Hos.   1.  2.         m  Gwel  ar  1  Thes.  1.  9. 

*  Gan  hyny  yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol 
i'r  Hebreaid  hyn  edrych  yn  ofalus,  na  bydd- 
ai  un  amser  yn  neb  o  honynt,  yr  un  neu 
gyffelyb  galon  ddrwg  anghrediniöl  ag  oedd  yn 
eu  henafiaid  wchod ;  yr  un  ysbryd  balch, 
cnawdol,  gwrthryfelgar,  ac  anniolchgar,  yn 
meithrin  anghrediniaeth  ynddynt  fel  yn  eu 

tadau  :  t  a  rhag  i'r  galon  ddrwg  anghredin- 
iaelh  hònoeu  tỳau  hwy  i  yinadael  oddi  wrth 
Dduw  byw  fel  eu  tadau  ;  un  ai  trwy  wrthod 
derbyn  crefydd  Crist,  yr  hwn  sy  Dduw  byw, 

neu,  ynte,  trwy  wrthgilio  a'i  gwadu  ar  ol 
proffesu  ei  derbyn  hi.  Yu  mhob  un  o'r 
ddwy  ffordd,  hwy  a  fyddent  yn  ymadaw 
oddi  wrth  y  Duw  byw,  a  hwy  a  gaent  eu 
cospi  yn  gyfatebol,  er  eu  bod  o  hyd  yn 
proffesu  addoli  Duw  eu  tadau. 

13  *  Eithr  wcynghorwch  eich  gil- 
ydd  °bob  dydd  tra  y  gelwirhi  Hedd- 
yw;  ffel  na  chaleder  neb  o  honoch 
trwy  p  dwyll  pechod. 

n  pen.  10.  24,  25.  Aot  ll.  23.  1  Tbes.  2.  11.  a  4.  18.  a*5. 
11.  1  Tim.  4.2.  o  Gwel  ar  adn.  7.  p  Piar.  28.  26. 
Es.  44.  20    Ob.  3.  Rhuf.  7.   11.  Epb.  4.  22.  iago  1.  14. 

*  I    ragfìaenu    y  drwg   uchod    mỳnai    yr 
apostol  iddynt  gj  nghori  en  giíydd  yn  frawdol 
ac  yn  effró  iawn  o  ddydd  i  ddydd,  ac  annog 
y  naill  y  lîall  yo  feunyddiol  i  lýnu  yu  eu 

proffes  o  Grist  a'i  efengyl,  tra  yr  oedd  am- 
ynedd  Duw  yn  parâutuag  atynt  íel  personau 
ac  fel  cériedl:  oblegid  yn  fuan  iawn,  hwy  a 
beidient  a  bod  yn  bobl  i  Dduw  fel  cenedl  o 
luddewon ;  ac  yr  oedd  Dnw  ar  ddyfod  i 

ymweled  â'r  genedlaeth  bireseiiol  iiòno, 
mewn  modd  mwy  ofnadwy  nag  yr  ymwelsai 

5F  
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efe  à'u  tadas  gynt  yn  y  diffaethwch.  Tybir 
fod  y  geiriau  Tra  ygelwir  hi  Heddyw  yn  y 
fán  hon,  yo  golygu  amynedd  Duw  tuag  at  y 
genedlaeth  hòno,  yr  hon  oedd  i  gael  ei  din- 
ystrio  yn  fuan  gan  ei  farn  ofnadwy  ef.  t  Yr 
oedd  cynghori  eu  gilydd  yn  angenrheidiol 
íawn  iddynt  oll;  fel  na  chaledid  neb  o  hon- 
ynt  trwy  dwyll  pechod:  oblegid  yr  oedd  eu 

Uygredd  pechadurus  hwy  yn  tueddu  i'w 
twyllo  i  feddwH,  y  gallent  hwy  gael  ym- 
bleseru  yn  ddigerydd  yn  y  byd  ac  mewn 
anufndd-dod;  a  bod  hunan-ymwadiad  a  dy- 
oddef  o  herwydd  cristionogaeth  yn  afreidiol 
ac  yn  annyoddefol.  Fei  hyn  hwy  a  dwyllid 
i  esgeulusdra,  gohiriad,  ac  anwes  pechad- 
urus;  yr  hyn,  trwy  fynych  drais  ar  oleuni 

eu  cydwybodau  eu  hunain,  a'u  caledai  hwy 
bob  yn  ychydig;  ac  a  annogai  yr  Arglwydd 
i'w  rhoddi  hwynt  i  fynu  i  hudoliaethau  din- 
ystriol,  ac  i  galedwch  eithaf  ac  anadferol. 

15  *  Canys  çfe  a'n  gwnaed  ni  yn 
gyfrannogion  o  Grist,  rfos  daliwn 
ddechreuad  ein  hyder  yn  sicr  hyd  y  di- 
wedd. 

g  adn.  1.  pen.  6.  4.  a  12.  10.  Rhuf.  11.  17.  1  Cor.  1.  30. 
a  9.  23.  a  10.  17.  Eph.  3.  6.  1  Tim.  6.  2.  1  Pedr.  4.  15.  a 
5.1.1  loan  1.  3.  »•  Gwel  ar  r  adn.  6.— pen.  6.  11. 

*  Tuag  at  ymgadw  rhag  y  twyll  pechod 
a'r  caledrwydd  calon  uchod,  yr  oedd  o'r 
pwys  a'r  canlyniad  mwyaf  iddynti  ystyried, 
a  oeddynt  hwy  mewn  gwirionedd  yr  hyn 
oeddynt  yn  proffesu  eu  bod,  sef  yn  wir 
gristionogion  :  oblegid  os  oedd)  nt  felly,  hwy 
a  wnaethpwyd  yn  gyfranogioi  o  Grist ;  yn 

ei  gyfiawnder,  ei  Ysbryd,  ei  ras,  a'i  holl  fen- 
dithion  ;  fel  dynion  mewn  undeb  bywiol  âg 
ef,  ac  â  rhan  iddynt  yn  yr  hyn  oll  ag  ydyw 

ac  a  fedd  efe.  t  Y  prawf  o'r  gyfranogaeth 
uchod  o  Giist  oedd,  os  dalient  hwy  dde- 
chreuad  en  hyder,  neu  eubodoliaeth  ysbrydol 
ynddo  ef  trwy  ffydd,  yn  sicr  hyd  y  diwedd, 
ac  felly  dangos  eu  bod  mewn  gwirionedd  yr 
byn  y  proffesent  eu  bod.  Mae  parâd  dyniun 
yn  en  crefydd,  yn  enwedig  erìin  a  gwrth- 
wynebiadau,  yn  brawf  da  o  whionedd  eu 
crefydd  hv  ynt. 

15  *  Tra  y  dywedir,  'Heddyw,  os 
gwrandèwch  ar  ei  leferydd  ef,  f  na 
chaledwch  eich  calonnau,  megis  yn  y 
cyffrôad. 

«  Gwel    ar    adn.  7,  8— pen.  10.  38,  39. 

*  Gan  hyny,  wrth  ystyried  y  nianleision 
dirfawr  o  baràu,  a'r  caniyniadau  dychrynllyd 
owrthgilio;  dyíent  ystyried  geiriau  yr  Ys- 
bryd  Glân  trwy  enau  Dafydd,  fel  yr.  cael  eu 
Ilefaru  yn  union-gyrchol  wrthynt  hwy  eu 
hunain.  Yr  oedd  efe  megys  yn  Ilefaru 

wrthynt  hwyy  "  Heddyw  os  gwrandêwch  ar 
ei  leferydd  ef,  &c.  Gwel  ar  adn.  7,  8,  13. 
Yr  oedd  y  matero  gymmaint  pwys,  a  phar- 
âd  yr  amser  mòr  ansicr,  fel  nad  oedd  cym- 

maint  ag  nn  diwrnod  i'w  golli  na'i  esgeuluso  ; 
Ileddyw  03  gwrandêwch,  a  phob  dydd  tra  y 
gelwir  hi  heddyw,  gwrandêwch ;  t  ac  na 
chaledwch  eioh  calonan  yn  erbyn  ei  leferydd 
ef,  raegys  y  gwnaeth  eich  tadauynycyffrôad. 

16  *  Canys '  rhai,  wedi  gwrando, 
sìi  digiasant  ef:  f  ond  u  nid  pawb  a'r 
a  ddaethant  o'r  Aipht  trwy  Moses. 

/  Gwel   aradn.  9,  lO.-Nam.  14.  II.  a  26.  65.    Salm 
u  Num.  14.  24,  30,  38.  Deut.  1.  36,  38.    Josb.   14    ! 11.  Rhüf.  II.  4,  5. 

*  Er  i  holl  genedl  Israel  gael  eu  dwj 
allan  o'r  Aipht,  i  glywecl  a  gwrando  geiri; 
Duw  trwy  Moses ;  eto  rhai  o  honynt  (| 
gymmaint  oedd  y  nifer  dirfawr  nid  oer 
achos  crybwyll,)  a  ddigiasant  Dduw  trwy  < 
hanufudd-dod,  ac  a'i  hannogasant  ef  i" 
cauad  hwy  allan  o  Ganaan.  t  Er  hyny, 
oedd  rhai  eithriadau,  hyd  yn  nod  yn  mhli 
y  genedl  ddiofrydawl  hòno;  megys  Caleb 
Joshua,  a  rhai  o'r  Lefiaid,  ac  o'r  gwragedi 
ni  wrthryfelodd  pawb  oll,  ar  a  ddaethent  c 
Aipht  trwy  Moses,  ac  ni  chauwyd  pav 
alìan  o'r  orphwysfa.  Felly  hefyd  yn  nyd 
iau  yr  apostol;  yr  oedd  rhai  o'r  Iuddew» 
yn  credu  yn  Nghrist,  tra  yr  oedd  corph 
genedl  arfin  cyfrgolli  mewn  anghrediniael 

17  *  Ond  *wrth  bwy  y  digiodd  e 
ddeugain  mlynedd?  v\  oniá  wrth 
rhai  a  bechasent,  2  %  y  rhai  y  syrthioc 
eu  cyrph  yn  y  diífaethwch  ? 

*  Gwel  ar  adn.  10.  y  Num.    26.    64,  65.   1  < 
1—13.        z  Niim.  14.  29,  32,  33.  Deut.  1.  15,  16.  Jei.  _ 

*  Eto,  ni  phallodd  Duw  o  gyflawui 
addewidion,  pan  gauodd  efe  y  genedlae 
hòno  o  Ganaan ;  ac  nid  oedd  hyny  yn  ar 

hysonâ'i  gyfiawnder  ef :  oblegid  wrth  bwj 
digiodd  efe,  a  hyny  am  ddeugain  mlyne 
cyn  eu  difetha  hwynt ;  +  onid  wrth  y  rhai 
bechasent,  y  troseddwyr  cildýnus  hyny, 
rhai  oedd  yn  wastad  yn  gwrthryfela  yn 

erbyn  ef?  %  Gan  hynyefe  a'u  tòroddhw) 
ymaith,  a  syrthiodd  eu  cyrph  meirwon 
gameddau  yn  y  diffaethwch  ;  tra  yr  oedd 

addewidionef  yn  cael  eu  cyflawni  i'r  gwe< 
ill  o  gredinwyr,  ac  i  blant  y  gwrthryfelw 
megys  yr  oeddynt  yn  cael  eu  cyflawni  hef 

yn  amser  yr  apostol,  i'r  gweddill  credin o'u  hiiiogaeth  hwy. 

18  a  *  Ac  wrth  bwy  y  tyngodd  e 
na  chaent  hwy  fyned  i  mewn  i 

orphwyfa  ef  ?  b  f  onid  wrth  y  rhai chredasant  ? 
a  Gwel  ar  adn.  11.  b  Num.  14.  11.  a  20.  12.  Deo! 

2C— 32.  a  9.  23.  Salm  IÜG.  24—26. 

*  Ac  ynyr  amgylchiad  nodedig  hwnw,  | 
y  tyngodd  Duw  yn  ei  lid  cyfiawn  ac  arsw 

ol,  na  chaent  hwy  fyned  i  mewn  i'w 
phwysfa  ef,  pwy  o  had  Abraham  oedd 
gynnwysedig  dàny  ddedfryd  ofuadwyhoi 
f  Nid  y  rhai  crediniol  yn  en  plith  h\ 
eithr  y  rhai  ni  chredasent;  y  rhai  er  eo  1 

broffes  a'u  rhwymau,  ac  er  holl  ymddanc 
iadau  a  gweithredoedd  rhyfeddol  Duw  yn 

plith,  a'u  gwrthodasent  ef  trwy  anghrec 
iaeth  :  wrth  y  rhai  hyn  y  tyngodd  efe, 

chaent  fyned  i  mewn  i'w  orphwysfa. 

19  *  Ac  yr  ydym  ni  yn  gweled c 
allent  hwy  fyned  i  mewn  f  o  herwy 
anghredinaeth. 

o  pen.  4.  1,  Q.  Maro  16.  16.  -Ioan  3.  18,  36.   9  Th« 10.  1  loan  5.  10.  Jud.  5. 

Ar  y  cyfan  gan  hyny,  yr  ydym  ni 
gweled  yn  amlwg,  a  dylem  ei  ystyried  er 
darostyngiad  a'n  gocheliad,  ac  erein  rhwj 
i  yraddybynu  yn  wastad  ar  ras  Duw 
cadw  yn  agoa  at  Grist;  nas  gallent  hwy  \ 
eu  goddef  i  osod  troed  ar  dir  Canaai 
'fwynâa  bendithion  ý  wlad  dda  hôno,  pa  f 
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i'r  orphwysfa  nefoL 

nag  y  dymunent  hyny  ;  t  o  herwydd  eu 
^hrediniaeth,  yr  hyn  oedd  gwreiddyn  ac 

hos  en  holl  wrthryfel  a'u  drwg-weithred- 
'tld  eraill,  a  thrwy  yr  hyn  y  collasant  bob 
wl  ac  iawn  i'r  addewid  o  fyned  i  mewn  i'r 
phwysfa  hòno,  ac  o  herwydd  yr  hyn  y 
uwyd  hwynt  allan  o  hóni.  Yr  un  modd 
gallai  yr  Hebreaid,  y  rhai  yr  oedd  yr 

ostol  yn  ysgrifenu  yr  epistol  hwu  atynt, 

edimewn  i'r  nefoedd,  oni  chredent  hwy 
Iesu  Grist  o'r  galon. 

PEN.  IV. 

wyffyddy  mae  cael  gorphwysfa  y  Crist- 
ionogion. 

OFNWN  gan  hynny,  b\  gan  fod 
,dewid  wedi  ei  adael  i  ni  i  fyned 

mewn  i'w  corphwysfa  ef,  Jrhag  bod 
eb  o  honoch  yn  debygi  fod  yn  ôl. 
aadn.  1).  pen.  2.  1—3.  a  12.  15,  25.  a  13.  7.  Diar.  14. 
i  28.  14.  Jer.  32.  40.  Rhuf.  II  20.  1  Cor.  10.  12.  *  ado. 
Jum.  14.  34.  1  Saoa.  2.  30.  Rhuf.  3.  3,  4.  2  Tim.  2  13. 

n.    3— 5.-Gwel    ar    pen.    3.    11.  d  Mat.  7.  21—23. 

!7.  «24.  48-51.  a  25.  1—3.  Luc  12.45,46.  a  13.  25-3ü' 
"  3   23    1  Cor.  9    26,27. 
Yr   oedd   barn  gyfiawn    ac  ofnadwy    y 
HOFAH  ar  ei  hen  boblgynt  am  nachred- 
nt,  yn  galw  yn  uchel  ar  eu  hiliogaeth  hwy 

ofni,"gyda  phryder  eiddigus  agostynj*éd- 
im  eu  calonau  eu  hunain,  gydag  ymdrin- 
manwl  a  hnnan-holiadol  â  phob  moddion 

,as,    a  chyda    gwyliadwriaeth    ofalus    yn 
Sü    pob  temtasiynau,  rhag    iddynt    hwy 
thio  dan  farn  mwy  dychrynllyd  byth  na'u 
afiaid.    t  Yr  oedd  addewid  yn  wir,  wedi 
ìdael  iddynt  hwy  yn   yr   ysgrythyrau,  o 
id  i  mewn  i  orphwysfa  y  Messiah    yn   y 
,  fel  cymun-rodd  (legacy )  oddi   wrth  eu 

Yafiaid  crediniol,  er  mwyn  pa  rai  y  caws- 
■  y  rhagor-fraint  hon  ;  ac  yr   oeddent  yn 
tjl  eu  gwahodd  yn  daer  trwy  bregethiad  yr 

R^y'»  }    gymmeryd    cyfran    o'r    fendith 
'a  awedig  hòno  :  Jond  yr  oedd   yn  gweddu 
Bynt   ofni,   "rhag  bod   neb   o    honynt  yn 
rìyg  o  fod  yn  ol,"  ac   felly  cael  eu  cauad 
fcn  o'r  nef  ei  hun,  megys  y  cawsai  eu  hen- 
llid  o  wlad  Canaan.     Ië  dylent  ofni  rhag 
B  yn  debyg  o  fod  yn  ol,   yn  eu   golwg  eu 
hain  neu  eraill ;  ofni  bod   mewn  perygl  o 
fcy,  yn  eu  by  wyd  neu    pan  ddelai  angau  ; 
Ijiyn  a  fyddai  yn  sicr,  os  gwrthodent  nen 
Ijwadent  hwy  yr  efengyl ;  a  hwy  a  fydd- 
»yn  debyg  o  fod  yn  ol,  os  aent  yn  ddiofal, 
H  annwadal    yn   eu   proffes  o   hôni.    Yr 

gi  y  gocheliad   hwn   yn    addas  iawn    i'r 
Rreaid,  gan  y  cymmerid  ef  oddi  wrth  eu 
Pufiaid   hwy   eu   hunain;  y    drwg   yr    un 
Pb,  sef  anghrediniaeth  ;  yr  amser  yn  gy- 

Pj'b,  sef  ar  sefydliad  gomchwyliaeth  new- 
T\   a'r  canlyniad  yn  gyffelyb,   sef   cauad 
#u  o'r  orphwysfa.     Yr  oedd   rhagoriaeth 
Ht  ar   Moses,  a  rhagoriaeth  y  nefoedd  ar 
#rçi  Canaan,  hefyd,  yn  gwneydy  gocheliad 
Jjwy  pwysig. 

*  Canys  ei  ninnau  y  pregethwyd 
Iẅngyl,  megis  agiddynthwythau : 
tthr  y  gair  a  glybuwyd  ̂ nibu  fudd- 
fcj  ddynt  hwy,  am  nad  oedd  ̂ wedi 
«î;yd-dymheru  â  ffydd  yn  y  rhai  dJi 
(♦Wsant. 
»jAct.  3.  26.    *  13.  46.  G»l.  3.  8.  a  4.  13.  1  Pedr  1.  12. 
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/Rhuf.  2.  25.   |  Cor.  13.  3.   1  Tlm.  4.  8.         g  adn.  6.  pen. 
3.  12,  18,  19,  «  ii.  e.  1  Thes.  1.  6.  a  *i.  13.  2fher  2.  12,  13. 

*  Yr  oedd  efengyl  iachawdwriaeth  trwy 
Iesu  Grist,  a'r  newyddion  da  am  fyned  i 
mewn  i'r  orphwysfa  nefol  trwy  ffydd  ynddo 
ef,  wedi  cael  eu  pregethu  i'r  Hebreaid  pres- 
enol,  yn  gystal  ag  i'w  tadau  hwynt  yn  fwy 
aneglnr  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  ;  feithr  y 
gair  a  glybuwyd,  neu  air  y  clywed,  ni  bu 
fuddiol  i'w  henafiaid,  am  nad  oedd  wedi  ei 
gyddymheru,  ei  gyd-gymmysgu,  neu  ei  uno 
â  ffydd  yn  y  rliai  a'i  clywsant.  Yr  oedd  yr 
hen  Israeliaid  gynt  yn  amddifad  o  ffydd,  i 
dderbyn  y  gair  a  lefarwyd  trwy  Moses  yn  eu 
calonau,  fel  y  gallent  gael  llesâd  0  hóno,  a'i 
droi  yn  egwyddor  o  ufudd-dod :  ac  yn  yr  un 

modd,  byddai  datgnddiadeglurach  o'r  efeng- 
yi  yn  anfuddiol  i'r  Hebreaid  hyn ;  os  na 
byddai  ganddynt  ffydd  ynddi,  ac  felly  ei 
derbyn  mewn  modd  crediniol  ac  ufuddawl. 

3  *  Canys  Ayr  ydym  ni,  y  rhai  a 

gredasom,  yn  myned  i  mewn  i'r  or- 
phwysfa,  f  megis  y  dywedodd  efe, 

1  Fel  y  tyngais  yn  fy  llid,  Os  ânt  i 
mewn  i'm  gorphwysfa  i :  J  er  Äbod  y 
gweithredoedd  wedi  eu  gwneuthur  i  er 
seiliad  y  byd. 

Äa.ln.  6,  10,  11.  pen.  3.  14.  Es.28.  12.  Jer.  6.16.  Mat  11. 

28,  '.>9.  Rhuf.  5.  1,  2.  »  Gwel  ar  pen.  3.  11.— Salm  95.  11. 
t  Gen.  1.  31.  Ex.  20.  11.  t pen.  9.  i6.  Mat.  13.  35.  Epb. 
1.  4.  1  Pedr  1.20. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  ei  hun,  a  phawb  ag 
oedd  fel  yntau  yn  gwir  gredu  yr  efeugyl,  ac 
yn  ei  chadw  hi  yn  ffyddlawn  ;  mòr  sicr  o 
ddedwyddwch  yn  y  diwedd,  fel  y  gallai  efe 
ddywedyd  gyda  gradd  mawr  o  brYodoldeb, 

eu  bod  hwy  eisoes  yn  myned  i  mewu  i'r 
orphwysfa  nefol  :  yr  oeddynt  eisoes  yn 
mwyniu  cymmod  a  chymdeithas  â  Duw  yn 
Nghrist ;  yn  myned  yn  mlaen  yn  galonog  tu 

a'r  wlad  nefol ;  ac  yn  gobeithio  yn  hyderus 
y  caent  orphwys  byth  gyda  Duw  o  fewn  y 

Ilèn.  t  Gwyddent  hefyd  na  cha'i  neb  ond 
gwir  gredinwyr  fyned  i  mewn  i'r  orphwysfa 
hòno  ;  oblegid  tyngasai  Duw  yn  ei  lid,  na 
chaffai  neb  o'r  Israeliaid  anghrediniol  fyned 
i  mewn  i  wlad  Canaan,  yr  hon  oedd  gysgod 

o'r  orphwysfa  nefol ;  ac  megys  na  allai  yr 
anghredinwyr  fyned  i  mewn  i'r  Ganaan 
gysgodol  gynt,  felly  nis  gall  anghredinwyr 

eto,  fyned  i  mewn  i'r  Ganaan  nefol.  O'r 
holl  dyrfa  fawr  a  syrthiodd  yn  y  diffaethwch, 
ni  ddaeth  yr  un  ©  honynt  yn  fỳr  o  Ganaan 

trwy  nerth  neb  rhyw  elynion,  nac  o  ber- 
wydd  eu  pechodau  o'r  blaen,  nac  o  her- 
wydd  eu  gwendid  presenol ;  nac  o  herwydd 
unrhyw  achos  arall,  ond  anghrediniaelh :  ac 
nid  oes  neb  a  wrandawant  yr  efengyl  yn  cael 

eu  cauad  allan  o'r  nefoedd,  am  unrhyw  achos 
pa  bynag,  ond  diffyg  gwir  ffydd.  {  Mae  yn 
dra  anhawdd  dëall  yr  apostol  yn  y  fàn  hon  ; 
ac  yn  fwy  anhawdd  gosod  allan  feddyliau 
ein  Hawdwyr  mewn  cyn  Ueied  geiriau  ag  y 
dymunid.  Erbod  gweithredoedd  Duw  wedi 
eu  gwneuthur,  a'i  orphwysfa  ef  yn  barod,  er 
seiliad  y  byd  ;  eto  efe  a  dyngodd  yn  ei  Hd 

na  cha'i  yr  anghredinwyr  fyned  i  mewu  i'w 
orphwysfa  ef,o  herwydd  eu  hanghrediniaeth  : 
neu  fel  hyn  : — Er  i  Dduw  ragddangos  yr  or- 
phwysfa  nefol  yn  mhell  cyn  iddo  sèn  am  or- 
phwysfa  Cauaan;  hyd  yn  nod  pan  orpbeu- 
odd  efe  ei  weithredoedd  er  seiliad    y    byd ; 

5  A  % 
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eto,  efe  a  dyngodd  yn  ei  lid  na  cha'i   y  rhai|Wycl  yn  gyntaf  lddynt  1    mewn  0  he 
anghrediniol  fyned   i   mewn  iddi.     Gwedi  i       J  AAJ      °|    «jj-j-oti.  . 
Dduw  orphen  ei  weithredoedd  o  grëu,  efe  a  wyaa  augnreainiaetn  , 

orphwysodd  ar  y  seithfed  dydd  oddi  wrth  ei    Ì^Ä^'Äy^lYÍ'^Ä'jWtf holl  waith,ae  a  sancteiddiodd  y  seithfed  dydd 
i  ddyn  orpbwys  arno  hefyd  ;  felly  yn   yr  or- 
phwysfa  hòno  yr  oedd    gan   ddynion  gysgod 

o'r  orphwysfa  nefol  er  seiliad  y  byd,yn  agos 
i  dair  mil  o  flynyddoedd    cyn   yr  orphwysfa 
yn  Nghanaan  :  ond  er  hyny  oll,  efe  a  dyng- 
odd  yn  ei    lid   na  cha'i  y   rhai  anghrediniol 
fyned  i  mewn  i'w  orphwysfà  nefol  ef. 

4  *  Canys  efe  a  ddywedodd 
m  f  mewn  man  am  y  seithfed  dydd  fel 
hyn ;  \  A  n  gorphwysodd  Duw  y  seith- 
fed  dydd  oddi  wrth  ei  holl  weithred- 
oedd. 

m  Gwel  ar  pen.  2.  6.        n  Gen.  2.  1,  2.  Ex.  31.  17. 

*  Yr  "  efe  "  yma  "  a  ddy  wedodd"  ydoedd 
Moses,  neu  yr  Arglwydd  trwy  Moses,  t  yn 
Gen.  2.  2,  3;  Exod.  31.  17:  nid  oedd  achos 

i'r  apostoí  ddywedyd  pa  le  yr  oedd  hyn  yn 
ysgrifenedig,  yr  oedd  yr  Hebreaidyn  ddigon 

cynnefin  â'r  geiriau.  JGwedi  i  Dduw  or- 
phen  ei  holl  waith  yn  y  chwech  diwrnod,  efe 
a  orphwysodd  ar  y  seithfed  dydd ;  nid  am  ei 
fod  ef  yn  lluddiedig,  ac  angen  gorphwys 
arno  fel  ar  ddynion  ;  ond  efe  a  orphwysodd 
i  ddangos  ei  hyfrydwch  yn  yr  hyn  oll  a 
wnaethai,  i  ddangos  trwy  ei  esampl  ei  hun 
y  dylai  dynion  orphwys  yn  sandaidd  ar  y 
dydd  sabbatb,  ac  i  osod  gorphwysiad  y  dydd 

hwnw  yn  gysgod  o'r  ©rphwysfa  dragywydd- 
ol  yn  y  nef. 

5  *  Ac  yma  drachefn,  9  f  Os  ânt  i 
mewn  i'm  gorphwysfa  i. o  adn.  3.  pen. 3.  11. 

*  Ac  yma  drachefn,  sef  yn  Salm  95.11; 
t  mae  yr  Arglwydd  yn  sôn  am  orphwysfa 
arall,  heblaw  gorphwysfa  y  seithfed  dydd, 
(adn.  4,)  ac  yn  mhell  ar  ol  hòno  ;  sef  gor 
phwysfa  Canaan,  am  yr  hon  y  tyngodd  efe 
os  elai  yr  Israeliaid  anghrediniol  i  mewn 
iddi.  Ond  gan  fod  yr  Iuddewon  yn  mwynâu 
gorphwysfa  Canaan,  ac  yn  cadw  eu  sabbath 
au  yn  orphwysol  yno,  pan  lefarodd  Dafydd 
y  geiriau  hyn  ;  mae  yn  amlwg  fod  Dafydd 

a'r  apostol  hefyd,  yn  golygu  y  geiriau  fel  yn 
cyfeirio  at  orphwysfa  arall,  gwahanol  i'r 
seithfed  dydd  a  gorphwysfa  Canaan,  sef  yr 
orphwysfa  nefol,  o  ba  un  y  byddai  yr  ang 
hredinwyr  yn  mhob  oes  yn  sicr  o  gael  eu 
cauad  allan.  Pan  lefarodd  Duw  y  geiriau 
yn  yr  anialwch,  yr  oeddynt  yn  golygu  y 
Ganaan  ddaearol ;  ond  pan  lefarodd  Dafydd 

a'r  apostol^iwynt,  yr  oeddynt  yn  sicr  yn 
golygu  y  Ganaan  nefol  :  a'r  aingylchiad 
cyntaf  yn  gysgod  o'r  ail.  Nid  yr  un  peth, 
medd  Pool,  yw  y  gair  Hebraeg  am  orphwys 

gan  Moses  â'r  gair  sydd  gan  Dafydd  :  yn 
Gen.  2.  2,  3,  mae  yn  arwyddo  gorphwys, 
neu  sabbath,  yn  unig  ;  ond  mae  y  gair  sy 
gan  Dafydd  yn  Salm  95.  11,  yn  arwyddo 
llawn,  tragywyddol,  a  dedwydd  orphwysiad 
eneidiau  mewn  gogoniant,  yr  hyn  a  dyngodd 

Duw  i'r  rhai  a  gredant  yr  efengyl. 

6  *  Gan  hynny  gan  fod  ̂ hynwedi 
ei  adael,  fod  ?rhai  yn  myned  i  mewn 
iddi,  fac  rnad  aeth  *y  rhaiy  pregeth- 
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18,  19 
*  Gan    hyny,    (inegys  y  dangosir  yn 

amlwg   yn  y  bygythiad    yn    erbyn  y  ihai 
chredasant,)  y    mae    o   byd   addewid 
phwysfa  wedi  eì  adael  yn  ngair   Duw,  (jfl 
1,)  yr  hon  y  caiff  credinwyr  yn  sicr  fyne» 
mewn  iddi,  megys  y  cafodd  plant  yr   I 
iaid  anghrediniol  yn  y   diffaethwch   fyni 

Ganaan  ;  er  na  chafodd  eu  tadsu,   i'r  rbai 
dywedwyd  am    y    Ganaan    hòno  yn   gy 
fyned  i  mewn,  o    herwydd    anghrediniat 
Aeth    llawer  i    mewn   i'r   Ganaan    ddaea 
trwy  ffydd ;  a  chollodd  llawer  eraill  hi 
anghrediniaeth,  er  clywed   am  dani  o 
eu  pl.int :  felly  am  y  Ganaan  nëfól  yn  ml 
oes ;  mae  y  rhai  sydd  yn  credu  yn    myne 

mewn  iddi,  a'r    rhai  ni  chredant   yn  fý 
hóni, 

7  *  Trachefn,  y  mae  efe  yn  pen 
rhyw  ddiwrnod, 'gan  ddywedyd 
Dafydd,  Mf  Heddyw,  xar  ol  cy 
maint  o  amser;  megis  y  dywec 
Ileddy  w,  os  gwrandêwch  ar  ei  lefery 
ef,  na  chaledwch  eich  calonnau. 

t  pen.  3.  7,  8.  2  Sam.  23.  1,  2.    Mat.  22.  43.    M»r 
36.  Luc  20.  42.  Act    2.  29-31.  a  2S.  25.        «  pen 
Silm  95.  7.        x  1  Bren.  6.  1.  Act.  13.  20—23. 

Er  i  lawer   p'r  Iuddewon    golli  y  nefo 
trwy   anghreápâaeth,   er  cael    preswylio 

ngwlad    Canaan  ;  eto,  arfaethodd   Duw  " 
fyned    i    mewn  i'r  orphwysfa   nefol   ho 
*  ac  er  prawf  o  hyny,  mae  yr  Ysbryd 
trwy  Dafydd  yn   pènu  rhyw  ddiwrnod; 
amser  árall  i  ddyfod,  yn  yr  hwn  y  bydd 
gredinwyr  fyned  i  mewn  i  orphwysfa  D 
ond  gwedi  yr    hwn   byddai  i   anghredin 
gael  eu  cauad  allan  byth.    t  Gwel  ar  pei 

7,  8.  15.     Yr  oedd   Dafydd  (S^lm  95.  " 11,)  yn  llefaru  y   geiriau   hyn   wrth  y 
oedd  mewn  mwynâd   o  wlad    Canaan  e 
pedwar  cant  o  íìynyddoedd,   ac  yn  uc! 
eithaf  eu  llwyddiant  y  pryd    hwnw   fel 
edl  ;  am  hyny  mae   yn   amlwg  böd  ei  ei 
yn  cyfeirio  at  orphwysfa  arall,  a  gwell 
Ganaan  ddaearol  ;  o'r   hon  byddai  angl 
iniaeth  yn  sicr  o  gau=»d    allan,   hyd  yn 
trigolion  y  wlad  dda  hòno.    Ar  ol  cymm 

o  amser  :  sef  ar  ol  cymmaint  q  amser  ' 
eu  dyfodiad  i  wlad  Canaan,  a'u  sefydliai 
gorphwysiad  dedwydd  yno, 

8  *  Canys  pe  v  dygasai  Jesus  hv 
i  orphwysfa,  -fnì  soniasai  efe  a 
hynny  am  ddiwrnod  araìl. 

y  peo.  11.13-16.    Deut.  12.9.  a  25.  19.  Josh 
22.  4    a  23.  1.  SsUm  88.  55.  a  105.  44. 

*  Joshua  a  feddyiir,  a  buasai  hyny  yn 

na  Jesus  yn  y  fàn  hon,i  ragflaenu  cam- 
meriad  ac  amwysedd  :  Jesus,  nen  II 

yw  y  dull  Groeg  o  ysgrifenu  Joshua. 

dygasai  Joshua  yr  Israeliaid  i'r  wir  orpl fa  a  fwriadesid  i  gredinwyr;  t  ni  soi 
Duw  trwy  Dafydd  (adn.  7,)  ar  ol 
400  mlynedd,  am  ddiwrnod  arall. 

Joshua  yn  gysgod  o'r  Iesu  ynei  enw 

edwr  yw  ysiyr  pob  un  o'r  ddau  :  ac  yi 
god  o  hôno  yn  ei  waith  ;  yn  arwain 
F'r  orphwysfa  gysgodol ;  ond  lesu  Mab 

Yr 
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gair  Duw. 
ydd  yn  arwaiu  y  gwir  Israel  i'r  orphwysfa efol. 

9  *  Y  mae  r  gan  hynny  orphwysfa 
tto  yn  ôl  i  ö  bobl  Dduw. z  adn.  1,  3.  pen.  3.  II.  Es.  11.  10.  a  57.  2.  a  60.  19,  20. 
*t.  7.  14-17.  «21.4.  apeu.ll.25.  Salm  47.  9.  Mat. 
21.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  2.  10. 

,*  Yr  oedd  yn  wir  i  Joshua  ddwyn  Israel  i 
rphwysfa,  oddi  wrth  deithiau  blinion  a 
uddedig  yr  anialwch,  ac  oddi  wrth  galedi 
c  enbydiau  rhyfel,  trwy  eu  sefydlu  hwy  yn 
íghanaan ;  (Josh.  23.  1.)  er  hyny  yr  oedd 
n  amlwg  fod  gorphwysfa  eto  yn  òl  i  bobl 

)duw  ;  llawer  gwell  na  Chanaan  a'i  holl 
eintiau,  sef  cadw  sabbath  tragywyddol,  a 
edwydd  orphwys  oddi  wrth  bob  gofid  yn  y 
ef.  Gorphwysfa :  Er  mai  yr  un  gair  sy 

enym  ni  yma  ag  yn  yr  adnodau  o'r  blaen  ; 
to  gair  cwbl  wahanol  sydd  yma  yn  y 

'roeg  :  katapausin  yw  y  gair  a  gyfieithir 
gorphwysfa"  yn  yr  adnodau  eraill,  a  sab- 
itismos  ydyw  yn  yr  adnod  hon.  Tybir  i'r 
postol  amrywio  y  gair  yn  y  fàn  hon,  i 
langos  rhagoriaeth  tramawr  yr  orphwysfa 
,efol  sydd  yn  ol  i  bobl  Dduw,  ar  yr  or- 
hwysfa  ddaearol  oedd  yn  gysgod  o  hóni. 
ybia  rhai  hefyd  iddo  amrywio  y  gair,  i  ar- 
yddo  y  sabbath  cristionogol,  mewn  cyfer- 
yniad  i  sabbath  y  seithfed  dydd,  dàn  yr 
en  oruchwyîiaeth,  adn.4. 

10  *  Canys  6yrhwnaaethi  mewn 
w  orphwysfa  ef,  hwnw  hefyd  ca  or- 
hwysodd  oddi  wrth  ei  weithredoedd 

i  hun, d  f  megisy gwnaeth  Duw  oddi 
rrth  yr  eiddo  yntau. 

*  pen.  1.    3.    a  10.  12.    Dat.  14.  13.  c  Ioan   19.    30. 
Pedr.  4.  1,  2.        d  Gwel  ar  adn  3,  4. 

Dadleuai  yr  apostol  yn  gadarn,  allan  o 
sgrythyrau  yr  Hen  Destament,  dros  y  pwnc 
wn,  sef  fod  gorphwysfa  eto  yn  ol  i  bobl 

J'daw ;  (adu.  9,)  oblegid  bod  y  Saduceaid 
jn  hollawl  wadu,  bod  unrhyw  ddedwydd- 
ch  gwell  na  llwyddiant  a  gwynfyd  yn  y  byd 

[wn  i'w  ddisgwyl;  ac  yr  oedd  yr  Iuddewon 

)*!1  yn  rhy  dueddol  i  ddifateru
  am  y  bendith- 

n  ysbrydol  a  gynnygid  iddynt,  yn  yr 

Idewidion  a  wnaed  i'w  tadau,  ac  i  gyfyngu 
1  rneddyliau  yn  hollawl  gyda  phethau  tym- 
orol  y  cyfammod  a  wnaed  â  hwynt  fel 

inedl  wrth  Sinai.  *  Gan  hyny  mae  yr 
Dostol  yma  yn  dywedyd,  fod  yr  hwn  a 
ìlhai  i  mewn  i  orphwysfa  Duw  yn  y  nef, 
edi  gorphwys  hefyd  oddi  wrth  ei  weith- 
doedd  ei  hun,  tmegys  y  gwnaeth  Duw 
Idi  wrth  ei  weithredoedd  yntau  o  grëu,  pan 
phwysodd  ef  ar  y  seithfed  dydd. — Fel  hyn 
;su,  y  Messiah,  ar  ol  iddo  orphen  ei  waith 

awr  ar  y  ddaear,  a  aeth  i'w  orphwysfa  yn 
nef,  fel  Rhag-tìaenor  ei  bobl  :  fel  hyn  mae 
ìeidiau  y  cyfiawnion,  wedi  iddynt  orphen 
i  llafur  trwm  ar  y  ddaear,  yn  myned  i  or- 
iwys  uchod  yn  mhresenoldeb  Duw  :  ac  fel 
-n  pob  crerìadyn,  pan  ddygir  ef  i  orphwys 
ac  yn  nhrugaredd  a  chariad  Duw  yn 

ghrist,  mae  yn  peidio  â'i  weithredoedd  o 
:chod  ac  ynfydrwydd,  yn  gystal  ag  â'i  ym- 
ùs  ofer  o  "  geisio  gosod  ei  gyfiawnder  ei 
<n,"  neu  effeithio  ei  iachawdwriaeth  ei 
m.  Tybia  rhai  mai  am  Grist  yn  unig  y 
wedir  yn  rhan  flaenaf  yr  adnod,  tybia  eraill 
ai  am  y  credarìyn  y  dywedir,  rhoddasom  y 
lau  olygiad  i  mewn  yn  y  sylwad  uchod. 

röaY 

1 1  e  *  Byddwn  ddyfal  gan  hynny 

f  i  fyned  i  mewn  iTr  orphwysfa  honno, 
f\  fel  na  syrthio  neb,  yn  ol  yr  un 
siampl  o  anghrediniaeth. 

e  adn.  1.  pen.  6.  II.  Mat.  7.  13.  a  11.  12,  28-30.  Lac 
13.24.  a  16.  16.  loan  6.  27.  Phil.  2.  12.  2  Pedr  1.  10,  11. 
/Gwel  ar  pen.  3.  12,  18,  19. 

Gan  fod  yr  orphwysfa  nefol  hon,  a'i 
holl  fendithion  gwerthfawr,  yn  sicr  yn  gyr- 

haeddadwy  ;  yr  oedd  yn  gweddu  i'r  Hebre- aid  ac  i  bawb,  arfer  pob  dyfalwch,  yn  yr 
ymarferiad  â  phob  rnoddion  gosodedig,  ac 
yn  y  cyflawniad  parâus  o  bob  dyledswydd  ; 
+  i  fyned  i  mewn  i'r  orphwysfa  hòno,  ac  i 
gael  ernes  a  sicrwydd  o  hóni  yn  eu  heneid- 
iau  yn  awr  ar  y  ddaear :  %  fel  na  syrtbiai 
neb  o  honynt,  a  bod  yn  ol,  yn  ol  yr  un  siampl 

0  anghrediniaeth  a  íu  yn  achos  i'w  tadasi 
gael  eu  cauad  allan  o'r  Gatsaan  ddaearoL 
Mae  yr  apostol  yn  yr  adnod  hon  yn  dychwel- 
yd  yn  ol,  at  ei  ocheliad  a  ddechreuodd  efe 

yn  yr  adnod  flaenaf  ;  ac  mae  y  geiriaa  "  feî 
na  syrthio  neb,"  yn  dyfod  a'r  gocheliad  at 
bob  un  o  honom  yn  bresenol.  Taera  rhaí, 
nad  oedd  yr  athrawiaeth  o  gyflwr  i  ddyfod, 
da  neu  ddrwg,  yn  un  rhan  o  grefydd  yr  hen 
Israeliaid  ;  ond  mae  yr  apostol  yma  yn  dan- 
gos  i'r  gwrthwyneh  yn  amlwg  iawn,  trwy 
brofi  allan  o'r  Hen  Destament,  fod  gor- 
phwysfa  eto  yn  ol  i  bobl  Dduw;  ac  o  gan- 
lyniad  fod  cospedigaeth  eto  yn  ol  i  elynion 
Duw. 

12  *  Ganys §  by wiol  yw  h  gair  Duw, 
a  nerthol,  *  f  a  llymmach  nag  un  cledd- 
yf  dau-finiog,  J  ac  yn  cyrhaeddyd 

trwodd  hyd  wahaniad  yr  enaid  a'rys- 
pryd,  ||  a'r  cymmalau,  a?r  mer;  *■§  ac 
yn  barnu  meddyìiau  a  bwriadau  y  gal- 
on. 

g  Salm  110.  2.  a  119.  130.  Preg.  12.  11.  Es.  55.  11.  Jer. 
23.  29.  Rhuf.  1.  16.  1  Cor.  1.  24.  2  Cor.  10.  4,  5.  1  Thes.  2. 
13.  lago  1.  18.  1  Pedr  1.  23— loan  6.  51.  1  Pedr  2.  4.  6. 
h  pen.  13.  7.  Luc  8.  11.  Act.  4.  31.  2  Cor.  2.  17.  a  4.  2.  Dat. 
20  4.  i  Sajm  45.  3.  a  149.  6.  Diar.  5.  4.  Es.  11.  4.  a  49.  2. 
Act.  2.  37.  a  5.  33.  Eph  6.  17.  Dat.  1.  16.  a  19,  15,  21. 
*  l  Cor.  14.  24,  25.  Eph.  5.  13. 

*  Bu  llawer  o  ddadlau  pa  un  ai  yr  ys- 
grythyrau  sanctaidd,  ai  ynte  Gair  personol 
Duw,  Iesu  Grist,  a  feddylir  yn  ÿr  adnod  hon 

a'r  nesaf ;  ac  nid  hawdd  yw  penderfynu  pa 
un.  Dywed  Scott  nad  yw  St.  Paul  un  am- 
ser  yn  galw  yr  Arglwydd  Iesu  wrth  yr  enw 
hwn,  Gair  Duw,  a  thybia  efe  mai  y  gair  ys- 
grifenedig  oedd  yr  apostol  yn  feddwl  yma  ; 

ac  ei  fod  yn  ymlithro  yn^raddol  oddi  wrth  y 
gair  llafaredig,  at  yr  hwn  a'i  llefarodd,  yn 
yr  adnod  nesaf.  Go  gyfFelyb  yw  meddylian 
ein  Hawdwyr  eraill,  rhy  faith  o  lawer  eu 

cytìeithu  yma ;  tybiant  fod  y  ddau  i'w  cym- 
meryd,  y  gair  ysgrifenedig,  a'r  Gair  person- 
01  yn  gweithio  trwyddo,  i'W  wneyd  yn  fyw- 
iol  ac  yn  nerthol,  &c.  Ac  yn  y  geiriau  hyn, 
bywiol  a  nerthol,  tybia  rhai  fod  cyfeiriad  at 

y  mellt  trwy  y  rhai  y  syrthiodd  llawer  o'r 
Israeliaid  yn  y  diffaelhwch,  am  y  rhai  mae 

yr  apostol  wedi  llefaru  mòr  fynyt-li  o'r  blaen. 
Nid  peth  egwan,  dieffaith,  a  difywyd  yw 
gair  î)uw,  fel  traddodiadau  ac  athrawiaeth 
oerllyd  a  ffurfiol  yr  ysgrifenyddion  ;  eithr 
"  bywiol  a  nerthol,"  treiddgar  a  grymus  yd- 
yw;  addas  i  fod  yn  offeryn  yn  llaw  yr  Ys- 
bryd  Glân,  i  fywâu  y   rhai  sydd  yn  feirw 
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Annog  yr  Hebreaid  cristionogol  HEB.  IV. i  lynu  yn  eu  proffes. 

mewn  pechorìan,  ac  i  ddeffrôi,  argyhoeddi, 
a  dychrynü  y  mwyaf  caled  ac  anystyriol  o 
ddynion.  t  Mae  hyd  yn  nod  yn  "llỳmach 
nag  un  cledrìyf  dau-finiog,"  yr  hwn  a  dòra 
bob  fforrìrì:  (Ephes.  6.  17;  Dat.  1.  16.)  mae 
yn  fwy  awchlym  a  threirìrìgar  i  drìirgeloedd 
mwyaf  tnfewnol  y  galon,  nac  y  gall  y 
cledrìyf  llỳmaf  fod,  pan  drywenir  y  corph 
âg  ef.  %  Y\\  llaw,  Crist,  y  Gair  personol, 
mae  y  gair  ysgrifenedig  yn  nerthol  i  gyr- 
haerìrìyrì  trworìrì  hyrì  wahaniarì  yr  enairì  a'r 
ysbryrì,  y  rìrìau  egwyrìrìor  o  fywyrì  naturiol 

a  rhesymol :  i'e  i  wahanu  rhyngrìrìynt,  i'w 
rìwyn  i  drefn  sanctaidd  trwy  sancteirìdio 

pob  un  o  honynt,  a'u  cadw  yn  eu  gwahanol 
a'u  priodol  leoerìrì,  gyda  dylerìus  drìarostyng- 
iarì  o'r  nwydau  a'r  serchiadau  anianol,  i'r 
deall  rhesymol  mewn  gwir  gredinwyr  ;  neu 
ynte  i  drìwyn  angau  a  dinystr  mewn  barn  ar 
gau  brotfeswyr,  trwy  nerth  Cristyn  ol  ei  air. 
II  Ac  y  mae  gair  Duw,  trwy  nerth  Crist  a'i 
Ysbryrì,  yn  treidrìio  ar  unwaith,  mewn 

ffordd  o  rìrugaredd  neu  farn,i'r  rhanau  mwy- 
af  dirgelaidd  ;  megys  y  trywenir  y  cymmal- 

au  a'r  mêr  yn  y  corph  dynol,  gan  gleddyf 
Ilỳm  a  charìarn,  yr  bwn  a  dery  hyd  adref, 
ac  a  rydd  yr  archoll  drìyfnaf.  §  Ac,  i  lefaru 
yn  amlwg  heb  gyífelybiaeth,  mae  gair  Dnw, 
pa  un  bynag  ai  Mab  Duw  ai  y  gair  ysgrif- 
enerìig  ydyw,  yn  craffu  ar  fedrìylian  a  bwr- 
iadau  y  galon  mewn  dyn,  ac  yn  eu  barnu  : 
mae  yn  aml  yn  dangos  i  ddynion  eu  merìrìyl- 

ian  a'u  bwriadau  dirgelaf,  ac  yn  peri  idrìynt 
ofni  rhag  cael  eu  henwi  a'u  rìynoethi  yn  gy- 
hoedrìus  ;  megys  pe  byrìrìai  y  pregethwr  yn 
gwybod  eu  calonau  hwy  lawer  yn  well  na 
hwy  eu  hunain,  ac  fel  pe  byrìrìai  ganddo  gof- 

restr  o'u  pechodau  hwy  o'i  flaen,  y  rhai  yr 
oeddynt  hwy  wedi  eu  hanghofio.—  Pethan 

agos  a  chlymedig  â'u  gilydd  yw  yr  enaid  a'r 
y8bryd,  a'r  cymmalau  a'r  mêr;  felly  mae  y 
pechadur  â'i  bechorì :  pethau  tumewnol  a 
dirgelaidd  yw  y  pethau  uchod  mewn  dyn  ; 
felly  mae  pechod  a  chalon  drìrwg  yn  y  pech- 
adur:  pan  wahaner  y  pethau  uchod  mewn 
dyn,  mae  angan  yn  canlyn  ;  felly  pan  ddelo 
gair  Duw  i  farnu  meddyliau  a  bwriadau  y 
galon  yn  y  pechadur,  mae  efe  yn  cael  barn 
angau  yndrìo  ei  hnn :  "  pan  ddaeth  y  gor- 
chymyn — minnau  a  fûm  farw,"  ebai  Panl. 
Rhuf.  7.  9.  "  Y  cymmalau  a'r  mêr  :'*  nid 
mêr  yr  esgym  a  fedrìylir,  eithr  mêr  y  cefn  ; 
oblegirì  y  mae  agosach  perthynas  a  chys- 
sylltiarì  o  lawer  rhwnç  hwn  â'r  cymmalau 
nac  syrìd  rhwng  y  llall  â  hwy  :  a  gwahanu 
rhwntr,  hwn  â  gîau  a  chyhyrau  y  cymmalau 

cymmalau   hyny  yn  fuan, 

ei  olwg  ef,"  fel  Duw  hollwybodol,  ac  fe 
Barnwr  cytìawn  a  manol.  tTybir  fod 

geiriau  "  pob  peth  yn  noeth  ac  yn  agored  i'. 
ei  lygairì  ef,"  yn  cyfeirio  at  yr  aberthau  gynt 
y  rhai  a  flingirì  ac  a  agorirì,  ac  a  holltid 
lawr  y  cefn  ;  ac  yna  byddai  pob  rhan  o' 
corph  a'r  ymysgaroedd,  y  rhai  oedrì  yn  gudd 
ierìig  o'r  blaen,  yn  noeth  ac  yn  agored,  odd 
allan  ac  oddifewn,  gerbrou  llygaid  yr  otfeir 
iad;  fel  y  gallai  weled  a  barnu  a  oerìrì  y  cre 

adur  yn  rìrìi'anaf  ai  nid  oedd.  Fel  hyn  ma< 
pawb  o  honom  ninnau  ger  bron  Duw,  ac  fe 
hyn  y  byrìrìwn  yn  y  farn  ;  yn  noeth  orìrìi  aH 

an,  werìi  di'osg  y  croen,  neu  bob  hug  allano 
orìrìi  am  danom  :  ac  yn  agored  oll  odd 
mewn,  heb  rìrìim  o'n  pethan  dirçelaf  yn  gndd 
iedig  oddi  wrth  ei  Iygaid  treiddiol  ef.  |  An 
y  Duw  hwn  yr  oedrì  yr  apostol  yn  son,  ge 
bron  yr  hwn  y  bydrìwn  yn  cael  ein  barni 
oll ;  a  rìylai  yr  ystyriaethau  hyn  am  dano  ber 
i  ni  fod  yn  dra  dyfal  a  gofalus,  na  chollon 

ni  mo'r  orphwysfa  nefol  trwy  anghrediniaetl na  dim  arall. 

14  *  Gan  fod  wrth  hynny  i  n 
0  Arch-ofíeiriad  mawr,  p  f  yr  hwj 
a  aeth  i'rnefoedd,  « Iesu  Mab  Duw 

r  X  glynwn  yn  ein  proffes. o  Gwel  arpen.  2.  17.    a  3.  1 .— a  5.  5,  6.        p  pen    1. 

20.  »7.25,26.    »8.1.    a  9.  12,  24.    a  10 .12.   'a  13. 
c  16.  19.  Luc  24.  51.  Act.    I.  II.     a  3.  21.  Rhuf.   8.  3 

q  Gwel  ar  peo.  1.  2,  8.— Marc  1.  1.        r  Gwel  ar  peu 3.  6,  14. 

*  Gan  fod  barn  a  chonrìemniarì  yn  annc 
chelarìwy  i  becharìuriairì,  ger  bron  Barnw 
hollwybodol,  gair  bywiol  a  nerthol  pa  un 
bair  i  ddynion  gondemnio  eu  honain  hyd  yi 
nod  yn  y  byd  hwn  ;  yr  oedrì  yn  fwy  angen 
rheirìiol  i'r  Hebreaid  ystyried  a  pharcha  y 
Arch-otfeiriarì  mawr,  yr  hwn  yr  oerìrì  ef  y: 
ei  adganmol  idrìynt,  sef  Ie3U  Mab  Duw 
t  Oblegirì  wedi  iddo  ymrìdangos  yn  y  natu 
rìrìynol,  rnegys  yn  nghynterìd  y  cys3egr, 

offrymu  ei  aberth  cymmodawl;  efe  a  aeth  i' 
nefoerìrì,  i  bresenolrìeb  rìigyfrwng  y  Tad ; 
y  byrìrìai  yr  arch  offeiriad  gynt  yn  myne 

trwy  y  cyssegr  cyntaf  i'r  cyssegr  sancteidd 
iolaf,  i  daenellu  y  gwaed  ac  i  arògl-darthu,  a 
rìrìyrìrì  mawr  y  cymmorì.  \  A  chan  fod  ido 
ynt  y  fath  Arch-oífeiriad  mawr  â  hwn,  wed 
aberthu  ei  hun  a  myned  i'r  nefoerìrì  dro? 
tynt;  yr  oedrì  yn  gwerìrìu  iddynt  hetyd  lýn 

yn  ddiysgog  yn  eu  proffes  o'r  efengyl,  a' broffes  hòno  o  ffydrì  yn  Nghrist,  a  wnaethen 
hwy  pan  eu  berìyrìdiwyd,  yn  nghanol  po 
enbydiau  ac  erledigaethau  a  ddygwydda 
irìdynt. 

15  *  Canys*  nid  oes  i  ni  Arch-offeir 
a   ddirfrwytha   y 

os  na  bydrì  hefyd  yn  angau  i'r  dyn. 

13  *  Ac  'nidoesgreaduranamlwg  iad  heb  fedm  cyd-ddíoddef  gyd  a 
yn  ei  olwg  ef:  feithr  pob  peth  5j/í/r/'gwendidni;  fond 'wedieidemüoyr 
myn  noeth  ac  yn  agored  i;w  ei  lygaidímnoD  P^tn  yr  ̂ n  ífunud  â  ninnai 
ef  w  f  am  yr  hwn  yr  ydym  yn  son.  M  X  etto  heb  bechod /  1  Sam.  1  í.  7.  1  Cron.  28.  9.  2  Cron.  6.  30.  S»Im  7.  9. 
»  33.  14,  15  a  44.  21.  t  139.  11,  12.  DUr.  15.  3,  11.  Jer.  17. 
J0.  a  23.  24.  lo*n  2.  2»,  25.  a  21.  17.  1  Cor.  4.  5.  Dat.  2.  23. 
n»  Job  26.  6.  »34.21.  »38.17.  n  Pre^.  12.  14.  Mat.  7. 
21.  22.  a  25.  31,  32.  Ioan  5.  22—29.  Act.  17.  31.  Rhnf.  2.  16 
a  14.  9—12.  2  Cor.  5.  10.  Dat.  20.  11-15. 

*  Os  y  gair  ysgrifenedig,  neu  yr  ysgrythyr- 
au  sanctaidd,  oedd  i'w  ddëall  wrth  "  air 
Diiw"  yn  yr  adnod  o'r  blaen,  mae  yr  apostol 
yn  eglur  yn  llefaru  am  y  gair  personol,  neu 
Fab  Dttw  ei  hun,  yn  yr  adnod  hon,  pan  mae 

ýn  dywedyd  "  nad  oes  grëadur  anamlwg  yn 

íôöä
-- 

s  pen.  5.  2.  Ex.  22 .  9.  Es.  53.  4,  5.  Mat.  8.  16,  17. 

20.  Phil.  2.  7,8.  t  Gwel  ar  peo.   2.  17,    13,-Lho 
a  22.  33.        u  pen  7.  26.  Es.  53.  9.  loan  8.  46.  2  Cor.  5.  2 
1   Pedr  2.  22.  1  Ioan  3.  5. 

*  Canys  nid  oedrì  irìdynt  hwy  Arch-otfei 

iarì  yr  hwn  oedd  yn  rìrìi'ystyr,  ncu  heb  ill 
cyrì-ymrìeimlo  â  hwy,  yn  eu  poenau  a'u  rì. 
orìrìefiarìau  er  ei  fwyn  ef;  neu  un  na  wir 
rìrìím  ystyriaeth  o'u  gwenrìidau  hwynt,  írí 
ni  chynnorthwyai  hẃyntyn  eu  profedigaetl 
au.      f  Ond  yr  oedrì  gandrìynt  hwy  Arch-ol 



Cymhwysderau  gofynol 
HEB.  V. ifod  mewn  arrhoffeìriad. 

riad,  yr  hwn,  i'r  diben  o  gael  maddenant 
c  iachawdwriaeth  iddynt,  a  ymostyngodd 

n  wirfoddol  i  gael  ei  brofi  a'i  deintio,  yn 
ihob  peth  yr  nn  ffunud  â  hwythau;  cyn 
elled  ag  yr  oedd  yn  bosibl  iddo  ef  gael  ei 
emtio,  tyr  hwn  oedd  heb  natur  bechadurus, 
c  heb  y  pechod  lleiaf  yn  ei  fywyd  :  ac  yr 
edd  yr  eithriad  hyn  yn  angenrheidioî,  fel  y 
yddai  efe  yn  Àberth  ac  yn  Eiriolwr  dros 
hftt.  Temtiwyd  Crist  i  bechod  fel  ei  bobl, 
nd  nid  oedd  pechod  ynddo  ae  ni  wnaeth 

echod  :*  cafodd  ei  gasân  a'i  erli-ì  fel  ei  bob!, 
o'r  diwedd  ei  groeshoelio ;  ond  oll  heb 

echod :  ac  er  iddo  ef  fyned  trwy  y  cwbl  ei 
an  yn  berffaith  ddibechod,  eto  ete  a  fedr 

yd-ymdeimlo  à  gwendidau  y  gwanaf  o'i  holl obl. 

16  *  Am  hynny  ̂ awn  yn  hyderus 
t  ■  orsedd-fainc  y  gras,  f  fel  y  z  der- 
yniom  drugaredd,  ac  y  cafTom  ras  yn 
ymmorth  cyfamserol. 

*  pen.  10.  19-23.  a  13.  6.  Rhuf.  8:  15—17.  Eph.  2.  18. 
3.  12.     y  pen,  9.  5    Es.  25.  17—22.  Lef.  16.  2.   1  Cron.  28. 

z  Es.  27.  il.  a  55.  6,  7.  Mat.  7.  7—11.  2  Cor.  12.  8— 
Phil.  4.  6,  7.  1  Pedr  2.  10. 

*Am  hyny,  fel  yr  oedd  trngareddfa  gynt 
arch  y  cyfammod  yn  y  Sancteiddiolaf,  ger 

ron  yr  hon  yr  ymddangosai  yr  arch-offeir- 
d  unwaith  bob  blwyddyn  dros  y  bobl,  ac 
wch  ben  yr  hon  yr  oedd  gogoniant  Duw  yn 
mddangos,  fel  vu  foddlawn  iddynt;  felly  yn 
wv  mae  Duw  Dad,  megys  yn  eistedd  ar  or- 
idd-fainc  y  gras,  y  drugareddfa,  yn  y  cys- 
gr  nefol,  ger  bron  yr  hon  mae  Iesu  yn 
mddangos  fel  Arch-oífeiriad  ei  bobl,  trwy 
r  hwn  mae  Duw  yn  disgwyl  i  dderbyn 

wedd'íau,  i  roi  maddeuant,  ac  i  gyfranu  ben- 
ithion,  i  bawb  a'u  ceisiant  mewn  ífydd 
îtyngedig  a  thrwy  weddi  daer.  Gan  hyny 

lae  yr  apostol  yn  annog  pawb  o'r  Hebreaid, 
pa  ea  galw  i  ymddangos  ger  bron  gorsedd- 
ûnc  barn,  i  cìdyfod  gyda  hyder  gostynged- 
;  yn  Nghrist,  ac  yn  nghariad  y  Tad  trwyddo 
r,  ti  grefu  am  faddeuant  a  thrugaredd wrth 
'sedd-fainc  y  gras;  ac  i  ofyn  am  ras  cyfam- 
:rol  a  digonol,  i'w  cynnal,  eu  cysu'ro,  eu 
erthu,  a'u  sancteiddio,  fel  y  byddai  eu 
:mtasiynau,  eu  profedigaethau,  eu  llafur,  a'u 
wasanaeth  yn  gofyn  :  nid  oedd  achos  idd- 
nt  ofni  eu  nacân  ;  ond  helaethu  a  Hîosogi 
ì  deisyfiadau  yn  hyderus  ac  yn  rhydd ; 
:o  gyda  pharch  a  gostyngeiddrwydd,  gau 
•d  yn  llawn  sicr  o  barodrwydd  eu  Tad  nef- 
I  trwy  Grist,  i  wneuthur  erddynt,  ie  íẃy 
ac  a  allent  hwy  eu  dymuno  neu  eu  medd- 
I.  Gorsedd  y  Tad  yw  gorsedd  gras,  ac  nid 
orsedd  Crist,  fel  y  tybia  rhai:  yr  Arch-off 
riad  yw  Crist  drosom  ni  ger  bron  y  Tad, 
c  er  mwyn  pa  un  mae  y  Tad  yn  trugarâu 
c  yn  rhoddi  gras. 

PEN.  Y. 

wdurdod  a  braint  Offeiriadaeth  ein  Hach- 
ubwr. 

CANYS  flpob  arch-offeiriad,  wedi 
i  gymmeryd  o  blith  dynion,  a  osodir 
dros  ddynion  yn  y  pethau  sydcl  tu  ag 
t  Dduw,  -j-fel  yr  offrymmo c  roddion c  aberthau  dros  bechodau  : 

»  pen.  10.  11.  Es.  28.  1,  &o.  a  29.  1,  &c.    Lef.  8.  2,  &o 
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s  u»b    8.  3,  4. i  t).  9. b  Nuro.  16.  46-48.    a  18    1-3. 
10.   11.  a  II.  4.    Lef.  9    7.  15     21 

I'r  dyben  o  ddangos  yn  fwy  cyflawn  na?ur 
ac  effaith  arch-offeiriadaeth  Crist,  mae  yr 
apostol  yn  gwneyd  rhai  sylwadau  rhag- 
arweiniol  ar  offeiriadaeth  Aaron  ;  y  rh.ii  a 
ddangosant  ei  hannigonoldeb,  ei  hystyr  gys- 
godol,  ac  a  dueddant  i  egluro  ei  fater  ef. 
*  Pob  arcli-ofteiriad,  wedi  ei  ddewis  a'i 
gymmeryd  o.blith  dynìon,  a  ordeinid  ac  a 
osodid  dros  ddynion,  er  lles  i  ddynion,  i 
weini  yn  y  pethau  a  berthynent  ì  Dduw, 
neu  achosion  pwysig  crefydd.  fYr  oedd  y 

swydd  hòno  yn  gofyn  i'r  neb  a  safai  ynddi, 
i  gyflwyno  ger  bron  Diiw  offrymau,  neu 
roddion  ac  aberthau  y  bobl  dros  bechodau  : 
ac  ni  dderbyniai  efe  unrhyw  roddion  nac 
aberthau,  y  rhai  nid  offrymid  yn  y  ffordd 
hon ;  ac  yr  oedd  hyn  yn  danços  yn  wastad- 
ol,  fod  pechaduriaid  yn  annheilwng  i  nesâu 
at  eu  Crëawdwr  digiedig,  ond  trwy  aberth 
cymmodlonawl  ac  eiriolwr. 

2  d  *  Yr  hwn  a  ddichon  dosturio 

wrth  y  rhai c  sydd  mewn  anwybodaeth 
•^ac  amryfusedd ;  \  am  ei  fod  yntau  he- 
fyd  *  wedi  ei  amgylchu  â  gwendid : 

d  pen.  2.  18.    a  4.  15.  e  Num.  15   2-29.   1  Tim    1. 
13.  /pen.  12.  13.  Ex.  32.  8.  Barn.  2.  17.  Es.  30.  11. 
s  pen.  7.  28.  Ex.  32  2—5,  21-24  Num.  12.  1—9.  a  20.  10 
—12.  Loc  22.  32.  2  Cor.  II.  30.  a  12.  5,  9,  10.  Gal.  1.  13. 

*  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  hefyd  fod  yr 
arch-offeiriad  dàn  y  ddeddf  yn  medru  tos- 
turio,  mewn  graddau  rhesymol,  wrth  ei 
frodyr,  y  rhai  a  bechasent  trwy  annwybod- 
aeth  a  gwendid  ;  neu  y  rhai  a  wyrasid  oddi 
ar  yr  iawn  ffordd,  trwy  neb  rhyw  dwyllwyr, 
neu  hudoliaeth  ;  dros  yrhyn  bethau  yn  benaf 
yr  oedd  offrymau  dros  bechod  wedi  eu  gos- 
od.  Nid  digio  wrth  y  cyfryw  rai  yn  ang- 
erddol  oedd  ei  le  ef,  ond  tosturio  yn  dyner 
wrthynt,  ac  offrymu  yn  ffyddlawn  drostynt : 
t  gan  ystyried  ei  fod  ef  ei  hun  hefyd  wedi  ei 
amgylchn  â  gwendid  fel  hwythau  ;  gwendid 
naturiol  a  moesol,  ac  felly  yn  agored  i  am- 
ryfusedd  a  phechod  fel  pawb  eraill. 

3  *  Ac  o  achoshynydylai,  Ä  megis 
dros  y  bobl,  \  felly  hefyd  drosto  ei  hun, 
offrymmu  drosbechodau. 

h'pen.  7.  27.  a  9.  7.  Ex  29.  13-19.  Lef.  4.  3-12.  aS. 14-21.  a9.  7.  al6.  6,  15-19. 

*Am  fod  yr  arch  offeiriad  gynt  wedi  ei 
amgylchu  â  gwendid  fel  ei  frodyr,  yr  oedd 
yn  angenrheidiol  iddo,  ac  yn  orchymynedig 
arno,  megys  dros  y  bobl  oll,  +  felly  hefyd 
drosto  ei  hun,  offrymu  dros  bechodau ;  yr 
hyn  oedd  ddangosiad  eglur  nad  oedd  yr 
arch-offeiriaid  gynt  ond  cysgodol,  gan  nad 
oeddynt  deilwng  i  ymddangosger  bron  Duw 
yn  eu  hachos  eu  hunain,  heb  aberth  a  thyw- 
allt  gwaed.  Mae  yn  debyg  bod  yr  apostol  yn 
bwriadu  yr  adnodau  hyn  oll,  i  gymmedroli 

parch  yr  Hebreaid  i'r  offeiriadaeth  seremon- 
i'ol,  ac  i  roddi  syniadau  mwy  derchafedig 
iddynt  am  Grist,  fel  y  glynent  yn  fwy  dí- 
ysgog  wrtho  ef. 

4  *Ac  *nid  yw  neb  yn  cymmeryd 
yr  anrhydedd  hwniddo  ei  hun,  f  ond 
yr  hwn  a  alwyd  gan  Dduw,  J  megis 
Aaron : 

*  Ex.  28.  1.  Lef.  8.  2.  Nam.  3.  3.  a  16.  5,  7,  10,  35,  46 
—48.  a  17.  3-11.  a  18.  1-5.  1  Cion.  23.  13.  2  Cron.  26.  18. 
Toan  3.  TI . 



Crist  yn  Arch-offeiriad HEB.  V. o  osodiad  Duw. 

*  Nid  oedd  neb  ychwaith  i  gymmeryd  y 
swydd  anrhydeddns  hòuo  o  arch-otfeiriad- 
aeth  irhj  »  ei  hun,  o'i  ewyllys  ei  hun,  neu 
trwy  osodiad  dynol ;  ̂ ondyroedd  yn  perth- 
y«  yn  unig  i'r  rhai  a  elwid   yn  ddigyfrwng 
'ac  yn  union-gyrchol  g«n  Dduw  i'w  ehyf- 
i-twni  ;  X  megys  y  galwodd  ef  Aaron,  a'i  hil- 
iosaeth  ar  ei  ol  ef.  Yf  arch-otfeiriad  oedd 
pen  yr  holl  otfe iriadaeth,  ac  Aaron  oedd  y 

bl.enaf  o'r  holl  arch-oîfeiriaid  dàny  ddeddf ; 
on  \  yr  oedd  yr  holl  arch-otfeiriaid  eraiil  yn 
dis^yn  o  Aaron,  ac  ìnewn  rhyw  ystyr  yn  un 
ag  ef,  ac  yr  oedd  ei  alwad  ef  gan  Dduw,  yn 
alwad  iddyrit  hwythau  oil,  ol-yn-ol.  Pe  bu- 
asai  rywun  arall,  heb  ei  alw  gan  Dduw,  yn 
rhyfygu  cyfhwrdd  â  dim  o  waith  yr  arch- 
oífeiriadaeth,  bnasai  yn  gwneyd  hyny  dàn 
berygl  am  ei  fywyd;  yr  hyn  oedd  yn  dangos 
bod  boll  etfaith  y  swydd  yn  deilliaw  o  or- 
deiniad  Dnw,  ac  nid  o  ddim  gwerth  cyn- 
nwynawl,  neu  hanfodol  ynddi  ei  hun. 

5  *  Feliy  k  Crist  hefyd  nis  gogcm- 
eddodd  ei  hun  i  fod  yn  Arch-offeiriad  ; 
fond  yr  hwn  a  ddywedodd  wrtho, 

'Tydi  yw  fy  Mab ;  myfi  heddyw  a'th 
genhedlais  di. 

k  loau  7.  18  a  8.  54.  /  peo.  1.  5.  Salm  2.  7.  Mica  5. 
2.  Ioan  3.  16.  *ct.  13.  33.  Rhuf  8.  3. 

*  Vn  gyfatebol  i'r  cysgodau  uchod,  ni chymmerodd  ychwaith  anrhydedd  iddo  ei 
hun,  trwy  weithredu  fel  Arch-oîfeiriad  ei 
bobl,  heb  ei  alw  i'r  swydd,  a'i  oaod  yn  y 
swydd  gan  Dduw  :  •(■  eithr  dangosodd  y  Tad 
yn  amlwg,  a  thystiolaethodd  yn  gyhoeddus 

yn  yr  Hen  Destament,  mai  y  Messiab  a  ga'i 
y  swydd  hòno  ;  pan  ddyweàodd  efe  "  Tydi 
y w  fy  Mab  ;  myfi  heddyw  a'th  genedlais 
di,"  ac  nis  gogoneddodd  ei  hun,  wrth 
fynegi  y  ddeddf  ani  deyrnas  y  Messiah. 

Ŷu  y  geiriau  uehod,  (a  gymmerwyd  o'r 
ail  Sahn,  adn.  7,)  mae  y  Tad  yn  tysíiol 
aethu  am  fawredd  Person  y  Messiah,  fel 
ei  draeywyddol  Fab  ei  hun,  a  rhagoriaeth 
ac  awdurdod  ei  swydd  oífeiriadol  ef ;  fel  yr 

eglurid  ac  yr  addefid  ei  fabohaeth  a'i  offeir- 
iadaeth  ef  gan  Dduw  wedi  hyny,  drwy  ei 
adgytodiad  ef  oddi  wrth  y  meirw,  wedi 
iddo  lwyr  foddloni  cynawnder  dwyfol  trwy 
ei  un  aberth  ar  y  groes.  Mae  rhai  yn  cyf- 
yngn  y  geiriau  uchod  at  adgyfodiad  Crist,  ac 
yn  dywedyd  na  ddechreuodd  efe  ddirn 
gweini  fel  Arch-oífeiriad  tàn  ar  ol  ei  adgyf- 
odiad  ;  fel  pe  na  buasai  ei  waith  yn  aberthu 

ei  hun  dros  bechod  yn  un 'rhau  o'i  waith  a'i swydd  offeiriadol  ef !  Y  prawf,  ac  nid  yr 

achos,  a'r  dechreuad,  o'i  Faboliaeth  a'i  Oíf- 
eiriadaeth  ef,  oedd  ei  adgyfodiad  oddi  wrth 
y  meirw. 

6  *  Megis  y  mae  yn  dy  wedyd  mewn 
lle  araîl,  m  OíTeiriad  wyt  ti  yn  dragy- 
wydd  yn  ol  urdd  "  Melchisedec. m^o.WS.  pen.  6.  20.  a  7.3,15,  17.  Salm  110.  4. 
n  Geo_  14.  18,  19. 

*  Yma  mae  yr  apostol  eto  yn  dwyn  tyst- 
iolaeth  mwy  pennodol  o  oífeiriadaeth  Grist, 
allan  o  Salm  110,  4,  lle  mae  Duw  Dad  yn 
dywedyd  wrth  ei  Fab,  Oífeiriad  wyt  ti,  ac 
a  fyddi  yn  dragywyddol  ;  f  nid  yn  ol  urdd 
Aaron,  otfeiriadaeth  yr  hwn  oedd  yn  rhedeg 
mewn  Hänell  barâus  o  olyniaeth,  o  oes  i  oes 
yn    ei  deulu   ef;  ond  yn  oi   urdd  ragorach 
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Melchisedec  enwog,  yr  hwn  ui  bu  iddc 
tiaeniedydd  na  chanlynydd  yn  ei  swydd,  yi 
hon  a  berth>  nai  iddo  ef  ei  hun  yn  unig.  Yn 

hyn  yr  oedd  Melchisedec  a'i  offeiriadaeth 
yn  gysgod  tra  nodedig  o  Grist  a'i  Offeiriad- aeth,  yr  hon  oedd  i  fod  yn  ei  berson  ef  ei 
hun  yn  unig,  ac  am  byth  ;  heb  neb  yn  ei 
flaenu  ef  nac  yn  ei  ganlyn,  nac  yn  cyfranogi 
âg  ef  yn  anrhydedd  a  gwaith  ei  oífeiriad- 
aeth ;  ond  yr  oedd  efe  i  ddwyn  yn  mlaen 
holl  aehosion  mawrion  y  swydd  yn  gwbl,  ac 
yn  unig  drwyddo  ei  hun.  Cawn  eto  achlys- 
ur  i  sylwi  ai  Melchisedec,  a'i  urdd  offeir iadul  ef. 

7  *  Yr  hwn  °  yn  nyddiau  ei  gnawd, 
p  f  gwedi  iddo,  trwy  lefain  cryf.  a 
q  dagrau,  r  offrwm  gweddîau  ac  erfyn- 
iau  *  l  at  yr  hwn  oedd  abl  i'w  achub 
ef  oddi  wrth  farwolaeth,  '  \\  a  chael  ei 

wrando,  yn  yr  hyn  Ma  ofriodd; o  pen.  2.  14.  I<>*n  l.  14.  Rbuf.  8.  3.  Gal.  4.  4.  1  Tim  3. 
15.  1  loan  4.3.2  Ioan  7.  p  Mat  11.  46,  50.  Marc  15.  34. 
37.        q  Es.  53.  3,  4,  II.  Ioan  11.  35.  r  Salra  22.  1-21. 
a  59.  1,  &c.  a88.  1,  &c.  Mat.  26^38-44.  Marc  14.  32-3». 
L.ic  4i2.  41—44.  Ioan  17.  I,  &o.  »  Mat.  26.  52.  53.  Mwc 
14.  36.  t  pen.  13.  '20.  Salm  18.  19,  Ü0.  a  22.  21,  24.  a  40. 
1—3.  a  69.  13—16.  a  49.  8.  loan  11.  42.  a  17.  4,  5.  «  Mtt. 
26.  37,  38.  Marc  14.  33,  34.  L.ic  22.  42—44.  loan  12.  27,28. 

*  Er  bod  ein  Harglwydd  bendigedig  yn 
berffíith  rydd  oddiwrth  bob  pechofl,  eto  efe 
a  ddaeth  mòr  agos  i  gyflwr  neu  agwedd 
pechadur  ag  oedd  yn  bosibl  iddo  ddyfod.j 
Vr  oedd  efe  wedì  ei  amgylchu  â  gwendidau 
dibechod  ein  natur  egwau  a  breüawl  ni ;  efe 

a  ymddangosodd  "  yn  nghyífelybiaeth  cnawd 
pechadurus  ;"  ymddygwyd  tuag  ato  fel  pe 
buasai  bechadur,  gan  Dduw  a  dynionhefyd; 

iyoddefodd  y  temtasiynau,  y  poenau,  a'r 
^wasgfâon  mwyaf  ènbyd  ac  angerddol ;  ac 
yr  oedd  hyd  yn  nod  ei  enaid  yn  Ilawn  ofn- 
an,  a  dychryn  annhrhaîethadwy.  Hyn  yd- 
oedd  "  yn  nyddiau  ei  gnaAvd,"  ar  ol  iddo 
gymmeryd  dynoliaeth,  a  chyn  ei  dderchaf- 
iad  ;  pryd  y  gwnaed  ei  ddynoliaeth  ef 
uwchlaw  gallu  dyoddef,  ac  y  gogoneddwyd 
hi  uwchlaw  pob  amgyffred.  t  Yr  oedd  ei 

ddarostyngiad  a'i  galedi  ef  yn  annhraethadwy 
yn  ei  ing  a'i  gyfyngder  yn  yr  ardd  :  yno  yn 
enwedig  yr  otfrymodd  efe  "  weddiau  ac  er- 
fyniau  at  y  Tad,  gyda  "  Liefain  cryf  a  daçr- 
au,"  fel  tywalltiad  grymus  ac 'angerdíioloing 
a  thraüod  tuniewnol  ei  enaid.  |  Yno  efea 

weddíodd  ar  "  yr  hwn  oedd  abl  i'w  achnb  ef 
oddi 'wrth  farwolaeth  ;"  neu,  yr  hwn  a  alíai 
fos  gwelai  yn  dda.)  ei  waredu  ef  oddi  wrth 
ofnau  y  faivvolaeth  oedd  o'i  flaeu  ef :  ||  ac  efe 
a  gafodd  ei  wr>mdo,  a'i  ateb  ;  "  o  herwydd 
ei  dduwioldeb"  medd  rhai;  o  herwydd  ei 
barchedig  ofn  o  fawredd  Duw,  ei  gariad,  a'i 
ztl  dros  ogoniant  y  Tad  ;  neu,  yn  ol  eraill, 
Efe  a  wrandâwyd  ac  a  waredwyd  öddiwrlh 
ei  ofn* — Priodolir  llawer  o'r  teimladau  dynol 
i  Dduw,  ond  byth  ni  phrîodolir  ofn  iddo  ef ; 
eto  dyma  Fab  Duw,  mewn  undeb  â  dynol- 
iaeth,  wedi  ymddarostwng  i  ofn,  y  nwyd, 

neu  y  teimlad  mwyaf  dieithr  i'r  Duwdod 
mawr;  fel  y  byddai  efe  yn  mhob  peth  yn 

gyffelyb  i'w  fiodyr,  wedi  ei  demtio  >n 
mhob  peth  yr  un  ifunud  â  hwythaujfel  y 

gallai  gyd-ddyoddef  â'n  gwendid  ni,  ac  y 
gwaredai  ei  bobl  oddi  wrth  eu  holl  ofn. 
Mae  yn  wir  nad  arbedwyd  ef  mewn  un  ran 
o'i  ddyoddeíìadau  aberthol;  a  gwyddai  nad 
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Irìd  yn  bosibl  i  hyny  fod,  yn  gyson  â  go- 
int  Dnw  ac  iachawdwriaeth  ei  bobl ; 
cafodd  ei  wrando  o  ran  ei  ofn  ;  lleiâwyd 

chryn  ei  feddwl,  nerthwyd  ef  i  ddàl  yr 

jinhraethol  bwys  o  ddyoddefiadau  a  rodd- 
Vd  arno;  cyforìwyrì  ef  o  feirw,derchafwyd 

i'r  orsedd  gyfryngol,  a  rhorìdwyrì  gaìiu 
.  bl  iachâu  y  rhai  trwyddoef  addeuant 

Sylwa  rhai  nad  ymdrìangosorìd  dim 

J'g  i  ofrt  ar  Grist,  ar  ol  ei  werìdîau  yn 
ardd,  pryd  yr  ymdrìangosorìrì  angel  o'r 

|f  iddo  yn  ei  nerthu.  Luc  22.  43. 

Er  *  ei  fod  yn  Fab,  *  a  ddysg- 
id  ufudd-dod  ftrwy  y  pethau  a 
-iîoddefodd : 

*  Gwel  ar  pen    1.5,8.    *  3.  6.  y  pen.  10    5—  9.  Es. 
î,  6.  Mat.  3.  15.  loaa  4.  34.  a  6.  38.  a  15.  10.  Phil.  2.  8. 

Er  bod  Cnst  yn  Fab  Duw,  ac  yn  gwy- 
J  ei  fod  felly  ;  eto,  pan  osodwyd  ef  yn 

|rch-offeiriarì,  efe  a  rìrìysgorìd  ufuddâu  i 
lehymynion  Dnw,  yn  amgylchiarìau  pres- 
iiol  ei  ddynoliaeth  pan  ar  y  rìrìaear,  ac  yn 
bhanol  temtasijnau  a  phroferìigaethau  oedd 
fi  ymosod  arno.  Ëfe  a  ddysgodd  hyn  yn 
Irofiarìol,  cyn  belled  ag  y  gallai  hyny  fod  yn 
Irson  â  pherffeithrwydd  dibechod  ;  ac  yr 
fcdd  hyd  yn  nod  ei  berffaith  nfudrì  rìod  ef 
n  myned  yn  fwy-fwy  rìerchafedig  ac  an- 
Jiyrìerìrìus  o  hyd  trwy  ei  holl  fywyd,  trwy 
jmehangiad  ei  alluoedd  dynol  ef,  t  a  thrwy 
I  pethaû  a  ddyoddefodd  ;  fel  nad  yrnrìdang- 
Isodd  ei  ufudd-dod  ef  erioerì  tnòr  rhyfedrìoi 
Pgogoneddus,  â  phan  oedd  efe  ruewn  ym- 
rech  yn  yr  airìrì,  ac  yn  hoelierìig  ar  y 
roes. — Maeyr  adnod  hon,  debygid,  rnewn 

yferbyniarì  pryrìr'erth  iawn  âg  adn.  5.  Yno, 
prth  ystyried  Crist  fel  rìyn,  sonir  am  y 
Iwyrìrì  offeiriadol  fel  anrhydedd  weríi  ei 
orìrìi  arno  ;  ond  yma,  wrth  ei  ystyrred  ef  fel 
Mab  Duw,  sonir  am  y  swyrìrì  yn  hytrach  fel 

iad  irìdo  ef  ei  chymmeryrì  hi  arno, 

fynerì  irwy  y  gwasanaeth  a'r  rìyodrìef- 
adau  perihynol  i'r  swyrìd.  A  ddysyodd  vf- 
idd-dod :  sef  a  ddysgodrì  ufurìrì  rìod  i  eraill, 
Ijnerìd  rhai,  trwy  ei  esaiwpl  ei  hun  :  mae 
iiyny  yn  rìdigon  gwir;  ond  ei  ufurìd  dod 

pyfryii  ol  ef  i'r  Tad  yw  meddwl  y  geiriau. 
9  *  Ac  z  wedi  ei  berffeithio,  a  f  efe 

|i  wnaethpwyd  yn  Aw.dur  6iachawdwr- 
|iaeth  dragywyddol  c  ì'r  rhai  oll  a 
lufuddhânt  iddo; 

*  pen.  2.  10.  a  11.  40.  Dan.  9.  24.  Luc  13.  32.  Ioan  19. 

130.  a  pen.  VI.  'l.  Salm  68.  18-20.  Es.  45.  22.  a  49.  6. 
Ai;t.  3.  15  a  4.  12.  6  pen.  2.  3.  a  9.  12,  15  Es.  45.  17.  a 
»1.  f>,  8.  2  Thes.  2.  16.  2  Tira.  2.  10.  I  loan  5.  'iO.  Jud.  21. 
c  pen.  11.  8.  F.s  50.  10  a  55.  3.  Zec.  6.  15.  Mat.  7.  24—27. 
a  17.  5.  Act.  5.  32.  Rhuf.  1.5.  a  2.  8.  a  6  17.  a  10.  16.  « 

|15.  18    2  Cor.  10-.  5.  2  Thes.    1.  8.  1  Pedr  1.  22. 

*  Fel  hyn  trwy  ei  osoriiarì  ef  yn  Ar«h  off- 
eiriarì,  trwy  yr  ufudd-rìod  a  gytiawnodd  efe 
yn  nghanol  rìyorìrìefaint  ac  hyrì  angau,  trwy 
effaith  ei  aberth  ef,  a  thrwy  ei  rìrìerchafìarì 

werìi  hyny ;  efe  a  berffehhiwyd  f'el  Cyf- 
ryngwr,  wedi  ei  gyflawn  adrìa*u  a'i  aw<ìur- 
dodi  i'w  hoil  waith  mawr,  i  eiriol  yn  y  nef 
mewn  canlyniad  i'w  aberth  ar  y  drìaear  : 
t  ac  felly  efe  a  wnaerì  yn  Awrìwr  iachawrì- 
wriaeth  dr«gywyddoI  i'r  rhai  oll  o  ddynol- 
ryw  a  nfudrìânt  irìrìo  ef,  iiiewn  edifeirwch, 
ffydd,  ac  a  gymmeraat  ei  iau  ef  arnynt.  Nid 
gwarerìigaeth  rìymhorawl  ac  amserawl  yw 
hon  ;  ond  iachawdwriaetb  ysbryrìol  a  thra- 
gywyddol  ;  trwy  faddeuant  o'r  hòH*anwir- 
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erìrì,  a  rhorìdi  pob  peth  angenrheidiol  i'n iachawdwriaeth,  ein  harwain  yn  drìiogel 

trwy  bob  enbydrwydd,  a'n  dwyn  yn  dd'íang- ol  i  rìeyrnas  nefoedd.  —  Wedi  ei  berffeithio  : 
wedi  cyrhaedd  pen  ei  yrfa  trwy  drìyorìrìef- 
iarìan,  merìd  rhai ;  wedi  ei  gy  ssegru  i  holl 
waith  ei  offeiriadaeth,  medrì  eraill,  i  eiriol 
yn  y  nef  ar  sail  ei  aberth  ar  y  ddaear. 

10  d*  Wedi  ei  gyfenwi  gan  Dduw 
yn  -Arch-offeiriad  f  yn  ol  urdd  Mel- chisedec. 

d  Gwel  ar  adn.  5.  6. 

*  Mae  efe  werìi  ei  gyfenwi,  ac  felly  wedi 
ei  osorì  a'i  gydnabod  gan  Drìuw,  yn  Arch- 
offeiriarì  yn  dragywyrìrì  (arìn.  6,)  tyn  ol 

urrìd  Melchisedec,'  Salm  110.  4;  yr  hwn 
oedd  frenin  yn  gystal  ac  arch-offeiriad,  ac 
íelly  o  urdrì  mwy  ardrìerchog  nac  Aaron,  ac 

yn  gysgod  mwy  ardderchog  o'r  Arch-offeir- iad  hwn.  Mae  yn  beth  i  sylwi  arno,  nad 
oesdim  sôn  yn  un  màn  yn  yr  Hen  Destament 
nm  Melchiserìec,  ar  ol  yr  hanes  am  ei  gyf- 
arforì  ef  âg  Abraham  yn  Genesis  ;  ond  yn 
unig  yn  y  drìegferì  Salm  wedi  cant:  na  dim 
yn  y  Testament  Newydd,  ond  gan  yr  apos- 
tol  yn  yr  epistol  h.wn,  wrth  sôn  am  Offeir- 
iarìaeth  Crist ;  pwnc  o  bwys  annhraethol,  ac 
a  brofir  tu  hwnt  i  bob  ammheuaeth,  trwy  yr 
nn  rhesymiarì  liyn.  Gwelwn  wrth  hyn,  pa 
faint  a  rìrìichon  ddybynu  ar  un  dystiolaeth 

neillduerìig  o'r  ys^rythyr,  yr  hyn  n>ae  dar- 
Uenwyr  arwynebol  yn  myned  (irosto  yn  ddi- 
sylw,  ac  ar  yr  hyn  nid  oes  ond  ychyrìig,  ef- 
allai,  yn  sylwi  yn  rìrìigon  gofalus.  Gan  n^d 
amlygorìd  yr  Ysbryd  Glân  trwy  Moses, 

Dafyrìd,  na'r  apostol  yma,  pwy  oerìd  Meì 
chisedec  ;  gwell  i  ninnau  beidio  a  rìychym- 
inygu  am  bethau'na  dclatguddiodd  Duw:  y 
pethau  a^ilwg  a  rorìrìwyrì  i  ni.  Dent.  29.  29. 

1 1  *  Am  yr  hwn  ey  mae  i  ni  lawer 

i'w  dywedy^ÿt  ac  anhawdd  eu  traethu 
X  o  achos  eich  bod  chwi  yn  /hwyr- 
drwm  eich  clustiau, 

«  1  Bren.  10.  1.  lo.n  6.  6.  a  16.  12.  2  Pedr.  3.  16. 

/  Rs.  6.  10.  Mat.  13.  15.  M*rc8.  17,  18,  2t.  Luo  24.  25.  Act. 28.  27. 

*  Am  yr  hwn :  am  Melchiserìec,  merìrì 
rhai,  am  Grist,  medrì  eraiil.  Yr  oedrì  gan 

yr  apostol  yn  rìrì'i.iu  lawer  i'w  rìrìywe(iyd 
am  Melchisedec,  fel  cysgorì,  onrì  llawer  mwy 
am  Grist,  fel  sylwerìrì  mawr  y  cysgorì  hwnw. 

t  Ond  y  pethau  oedd  ganrìdo  ef  i'w  dywed- 
yd,  yr  oedrì  yn  anhawdd  idrìo  eu  traethu 
mewn  morìrì  pii'orìol  ;  nid  yn  gymmaint  am 
fod  y  peihau  yn  drìyrys  yndrìynt  eu  hunain, 

nac  yn  rìywyll  i'w  (irìeüll  a'i  ferìrìwl  yniau; 
%  onrì  am  forì  yr  Hebreürì  yn  hwyr-rìrwm  en 
clustiau,  trwy  eu  hymlyniad  rhagfarrìuts  a 

rhy  bleidiol  wrth  y  ddeddf  a'r  offeiriadaeth seremoniol.  Anhawdd  eu  traethu  :  anhawdrì 

eu  hegluro,  yn  ddëalladwý  i  wranrìawwyr 
tywylì,  yw  ystyr  y  gair  Groeg  a  drìefnyrìrìir 
yma.  Hwyrdrwm  :  díog  y  w  ystyr  y  gair 
nothroi  :  am  fod  yr  Hebreaid  o  hyd  yn  giŷnu 
cytnmaint  yn  y  rìrìerìrìf,  yr  oerìrìynt  yn  rhy 
rìrìi'og  i  chwilio  yn  fanol  i  bethau  yr  efengyl, 
ac  yn  bur  anhawdrì  ganrìrìynt  drìerbyn  ei  holl bethau  hi. 

12  *  Canys  s  Ue  dylech  fod  yn 
^athrawon  o  ran  amser,  |  y  mae  arnoch 
^drachefn  eisiau  dysgui  chwibethyrf- 
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yw  ftegwyddorion  dechreuad  'ymad- 
roddion  Duw  ;  %  ac  yr  ydych  ™yn  rhaid 
i  chwi  wrth  laeth,  ác  nid  bwyd  cryf. 

ç  Mat.  17.  17.   Marc  9.  19.  h  Ezra.  7.  10.   Salm  34. 
1L  1  Cor.  H.  19.  Col.  3.  16.  Tit.  2.  3,  4.  i  Es.  28  6,  10, 

,<t3.  Phil.  3.  1.  *  pen.  6.  1.  /  2  Sam.   16.  23.  Act.  7. 
39  Rhnf.  3.  2.  1  Pedr.  4.  11.  m  adn.  13.  Es.  55.  1.1  Cor. 
,3.  1-3.  1  Pedr  B,  2. 

*  Yr  oeddynt  hwy  wedi  gwrando  a  phro 
ffesn  yr  efengyl  cyhyd,  fel  y  dyhsent  fod 
weithiaii  yn  athrawon  i  addysgu  eraill,  o  ran 
amser  a  manteision,  yn  yr  athrawiaeth  fawr 
o  iachawdwriaeth  trwy  Grist  :  f  ond  yn  lle 
hyny,  yr  oeddynt  hwy  wedi  cynnyddu  càn 
lleied  mewn  gwybodaeth,  neu  wedi  gwyro 
cymmaint  oddi  wrth  burdeb  y  ffydd,  fel  yr 

oedd  arnynt  eisiau  rhywun  i'w  dysgu  hwy  o 
newydd,  drachefn,  yn  egwyddorion  dechreu- 
ad  ymadroddion  Duw  ;  yn  egwyddorion 
cyntaf  crefydd,  fel  yr  oeddynt  yn  gynnwys 
edig  yn  yr  Hen  Destament,  pan  eu  dëallid 
hwynt  yn  iawn.  %  Yr  oeddynt  hwy  wedi 
myned  yn  eu  hol  yn  blantos,  ac  eisiau  eu 
porthi  hwy  fel  mabanod  â  llaeth  ;  neu  eu 
dysgu  hwy  yn  ngwirioneddau  lleiaf  ac  eglur- 
af  yr  efengyl;  gan  eu  bod  yn  annalluog  i 
dderbyn  ei  hathrawiaethau  dyfnach  a  mwy 
ysbrydol  hi,  na  chael  lles  oddi  wrthynt. 

1 3  *  Canys  pob  un  a'r  sydd  yn  ym- 
arfer  â  llaeth,  f  sydd  anghynnefin  â 

"gair  cyfiawnder:  canys  "maban  yw. 
n  Salm  119.  123.  Rhuf.  1.  17,  18.  a  10  5,6.  2  Cor.  3.  9. 

2  Tim.  3.  16.  o  Es.  28.  9.  Mat.  II.  25.  M-arc  10.  15.  Rhuf. 
2.  20.  1  Cor.  13.  II.  a  14.  20.  Eph.  4.  14.   1  Pedr  2.  2. 

*  Yn  wir  pob  dyn,  yr  hwn  nis  gall  dderbyn 
ond  gwirioneddau  egluraf  a  mwyaf  cyffredin 
crefydd,  ac  heb  byth  droi  ei  feddwl  at  y  rhan- 

au  mwyaf  profiadol  a  derchafedi'e  o  hóni  ; 
rhaid  ei  ystyried  ef  fel  maban  yn  Nghrist,  pa 
hyd  bynag  y  bu  efe  yn  proffesu  yr  efengyl, 
t  gan  ei  fod  ef  yn  amlwg  yn  anghynnefìn  a 

gair  cyfiawnder,  ac  yn  anfedrus  i'w  ddë^II 
a'i  ddefnyddio  ef. — Wrth  "  air  cyfiawnder" 
yn  y  fàn  hon,  mae  rhai  yn  dëall  yr  ysgryth- 
yrau  hyny  yn  yr  Hen  Destament  a  soniant 
am  gyjiawnâd  trwy  ffydd,  y  rhai  a  ddyfynir 
gan  yr  apostol  yn  ei  epistolau  at  y  Rhufein- 

iaid  a'r  Galatiaid ;  ac  y  rhai  efallai  oedd  yn 
ddisylw  gan  yr  Hebreaid  hyn.  Y  gair  a 
ddengys  i  ddyniony  ffordd  o  gyfiawnâd  trwy 
ffydd,  a  sancteiddiad  yr  Ysbryd  i  ufudd-dod  ; 
gresyn  fod  neb  proffeswyr  crefydd  yn  ang 
hynnefin  â  Inui. 

14  *  Eithr  bwyd  cryf  a  berthyn  i'r 
rhai  perfTaith,  f  y  rhai  o  herwydd  cyn- 
nefindray  mae  ganddynt^synwyr  wed 
ymarfer  9  i  ddosparthu  drwg  a  da. 

p  Job  6.  30.  a  12.  II.  a  34.  3.  Salm  119.  103.  Can.  I.  3 
a  2.  3.    Mat.  (!.  22    23.    Eph.   1.  18.         q  Gen.  3.  5.    2  Saro. 
14.  17.  1  Bren.  3.  9,  II.  Es.  7.  15.  Rhuf.  14.  1.  1  Cor.  2.   14, 
15.  Phil.  1.  9,  10.— 1  Thes.  5.  21. 

*  Ond  gwirioneddau  mwy  ardderchog  a 
goruchel  cristionogrwydd,  y  rhai  a  berthyn- 
ant  yn  nnion-gyrchol  i  gynghor  Duw  er  ei 
ogoniant  ei  hun,  a'r  amlygiad  o'i  berffeithiau 
ef  yn  yr  iachawdwrîaeth  trwy  Grist;  a'r  rhai 
yn  wir  a  led  ddangosid  yn  o  dywyll  yn  ne- 
fodau  y  ddeddf  seremoniol ;  yroeddy  pethau 

hyn  fel  "  bwyd  cryf,"  i'r  rhai  oedd  wedi 
addfedu  mewn  gwybodaeth,  barn,  a  phiof- 

iad  :  y  pethau  hyn  oedd  pri'odol  faeth  eu 
ffydd,  eu  gobaiîh,  eu  cariad,  a'u  harchwaeth 
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ysbrydoî  hwynt.  f  Oblegid  y  cyfryw  gris 
ionogion  o  herwydd  cynnefindra,  neu  yma 
feriad,  wedi  ei  ennìlltrwy  ddyfal  fyfyrdodai 
a  sylw  diragfarn  ar  y  gwirionedd,  yroeddyr 
wedi  cael  archwaeth  ysbrydol,  a  bhs  ar  beti 
au  ysbrydol;  yr  oedd  ganddynt  eu  synwyra 
ysbrydol,  yn  cael  eu  harfer  i  farnu  a  doi 
parthu  rhwng  drwg  a  da,  cyfeiliorni  a  gwii 
ionedd  :  gallent  yn  hawdd  adnabod  natur 

thuedd  y  pethau  a  gynnygid  iddynt,  a'r  rhag 
oriaeth  neu  y  gwaeledd  cymhariaethol  oed 
ynddynt :  fel  y  bydd  hyd  yn  nod  dynion  an 
ianul,  ar  unwaith  yn  barnu  am  bethau  natur 
iol,  trwy  ryrn  synwyr  a  hir-ymarfer 
hwynt;  neu  fel  y  bydd  y  synwyrau  corphorc 
ar  unwaith  yn  adnabod  ac  yn  barnu  am  e 
pri'odol  wrthddrychau. 

PEN.  VI. 

Y  mae  efe  yn  eu  cynyhori  hwy  na  chilien 
oddi  wrth  y  ffydd. 

ÂM  hynny,  agan  roddi  heibio  y: 
ymadrodd  sydd  yn  dechreu  rhai  ynç 

Nghrist,  b  f  awn  rhagom  at  berffeith- 
rwydd  ;  c  J  heb  osod  i  lawr  drachefr 
sail  idedifeirwch  oddi  wrth  ̂ weith- 
redoedd  meirwon ;  /|J  ac  i  ffydd  tu  ag at  Dduw, 

a  Gwel  ar  pen.  5.  12-14.      *  pen    7.  11.  a  12.  13.  DUr 
4.  18.  Mat.  5    48.  1  Cor.  13.  9    2  Cor    7.  I.  Eph.  4.  12,  Phil 

3.  12-15.  Col,  I.  28.  a  4.  12.  Iago  1.  4.  1  Pedr  5.  10    I  loai 
4.  12.         c  Mat.  7.  -2ò.  Lnc  6    4S.     I  Cor.  3.   10-12.    1  Tim 

2.  38.     a  3.  19.  a  U  .  18.  a  17.  30.  a  i0.  21.    a  26.  20.  2  Cor 

7.  10.    2Tim.2.   25,26.  epen.    9    14      Gal.    5.    19-2H 
lîph.  2.  1,  5.       /  Io»n  5.  24.  a  12.  41.  a  14.  I.  1  Pedr  î.  21. 
1  loau  5.  10-13. 

*  Mae  yr  apostoî  yma  yn  rhoddi  heibio  yr 
ymadrodd,  neu  yr  egwyddorion  a'r  elfehau 
sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghrist,  fel  y  mae 
plant  ya.  dechreu  gyda  llythyrenau  ÿr 
egwyddor  cyn  dysgu  darllen;  tacyn  cynnyg 
arwain  yr  Hebreaid  yn  mlaen  i  gytlawnach 
adnabyddiaeth  o  bethau  dyfnion  yr  iachawd- 
wriaeth,  ac  felly  i  fyned  rhagddynt  at  ber- 
Öeithrwydd-  J  Ýr  oedd  yr  angenrlieidrwydd 
am  "  edifeirwch  oddi  wrth  weithredoedd 

raeirwon,"  y  fath  a  wnair  gan  ddynion  meirw- 
on  mewn  pechodan,  a'r  rhai  a'u  gwnant 
hwy  yn  agored  i  farwolaeth  dragywyddol,  yn 
sicr  yn  athrawiaeth  sylfaenol  i  wir  gristioo- 
ogaeth ;  ond  yr  oeddynt  hwy  vvedi  cael  eu 
dysgu  eisoes  yn  hyny,  er  dechreuad  cyntaf 
yr  oruchwyliaeth  new>dd  :  nid  oedd  eisiau 

bod  o  hyd  yn  gosod  y  "  sail"  hòno,  heb  fyn^ 
ed  dim  pellach  yn  mlaen.  ||  Ni  fỳnai  yr 

apostol  chwaith  lefaru  yn  neil'duol  yma  am 
natur  ac  angeniheidrwydd  "  ffydd  tuag  at 
Dduw/'  neu  grediniaeth  o'i  dystiolaeth  ef,  ac 
ymddybyniad  ar  ei  drugaredd,  ei  ras,  a'i addewidion  ffyddlawn  ef  yn  Nghrist  Iesu. 
Er  mai  athrawiaeth  sylfaenol  oedd  hon  fel  y 

Uall;  eto  yr  oedd  wedi  ei  gosod  a'i  dysgu  o'r 
blaen,  ac  yn  un  o'r  egwyddorion  oedd  yn 
dechreu  rhai  yn  Nghrist. 

2  ̂ *  I  athrawiaeth  bedyddiadau, 

h  t  ac  arddodiad  dwylaw,  'Ut  ac  adgyf- 
odiad  y  meirw,  *  ]|  a'r  farn  dragy wydd^- 
ol. 
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3  a  3.  25,  26.  a  4.  1.  2.  Act.  2.  38,  41.  a  8.  12,  13,  16,  36— 
8    a  10.  47.    a  »6.  15,  33.    a  19.  2-5.   Rhuf.  6.  3,  4.  1  Cor. 
12-17.  a  10  2  a  12  13.  Col.  2.  12.  1  Pedr  3.  20,  21. 
G'fel  ar  Act.  6.  6.  a  8.  17,  18.  a  13.  3.  tpeo.  11.35. 

,s    26    19.  Ezeo.  37.   1—14.  Dao.  12.  2.  Mat.  22.23-32.  Luc 
4  14.  loao  5.  29.  a  II.  24,  25.  Act.  4.  2.  a  17.  1S.  a  23.  6. 
24.  15,  21.  Rhuf.  6.  5.  I  Cor.  15.  »3-57.  Phil.  3.  21. 
Thes.  4.  14-18    2  Tiio.  2.  18.         *  Preg.    12.  54.  Mat.  25. 
1-46.  Act.  17.  31.  a  24.  25.  Rhuf.  2.  5—10,  16.  2  Cor.  5. 
0.  2  Pedr  3.  7.  Jnd.  14,  15.  Dat    20.  10—15. 

*Nid    oedd    efe   am    lefaru    yn     awr    yn 
ighylch    "  athrawiaeth     bedyddiadau  ;"    y 
olchiadau  seremoniol,  pa  un  bynag  ai  trwy 
rochiad,  tywalltiad,  neu  daenelliad  ;  nac  am 
edydd  loan,  na  bedydd  Crist,  y  rhai  oedd- 
nt  yn  wahanol  i'w  gilydd  ;   nac  ar»  fedydd- 
adau  traddodiadol  y   pharUêaid.     Yr  oedd 
difeirwch  a  ffydd  (adn.  1)  yn  cael  eu  gosod 
Han  trwy  yr  amryw  olchiadau,  neu  fedydd- 
jdau  dàn  y  ddeddf  seremoniol;  y  rhai  hefyd 
ddangosent  athrawiaeth   puredigaeth  oddi 

/rth  bechod ;   ac  a  rag-arwyddent  rinwedd 
lânäoî    gwaed  ac    Ysbryd    Crist ;    ond   nid 
edd  achos  sefyll  arnynt  yma,  gan   eu   bod 

Hi.edi  eu  dysgu  o'r  blaen.    J  Ni  fỳnai  yrapos- 
I  pl  chwaith  ymdrin  yma  âg  "  arddodiad  dwy- 
Ijiw"    yr    apostolion,  trwy  yr  hyn  yr  oedd I  oniau  gwyrthiol  yn  cael  eu  rhoddi,  fel  yn 
Ijystiolaethol  o  wirionedd  yr  efengyl ;  nen  ynte 

Ijarddodiad  dwylaw"  yn  urddiad  gweinidog 
l|>n,  fel  arwydd  o'u  neillduad,  a'r  awdurdod 
}     ymddiriedid    iddynt.      %   Ni     soniai     efe 
iihwaith  yma   am  "  adgyfodiad    y    meirw," 

Ija'r   cyfiawnion   nâ'r  anghyfíawnion  ;  ||  nac 
Bcbwaith  am  y  "  farndragywyddol,"  canlyn- 
■1;d  yr  hon  a  fydd,  tragywyddol  wynfyd  neu 
Hragywyddol    wae. — Mae   yn  dra    anhawdd 

Bwybod  yn  bendeifynol,  pa   beth  i'w  ddëall 
Ij/rth   y  pethau  a   enwir  yn  y  ddwy   adnod 

■jhenorawl,  aç  a  elwir  "  ymadrodd    sydd   yn 
I  echreu  rhai  yn  Nghrist,"  (neu  air  dechreuad 

ij'mf,  yn  ol  y  Groeg,  medd  Scott,)  yn  yr  ad- od  flaenaf ;  ac  mae  duwinyddion,  argoll,ac 
j  n    dyrysu    yn   fawr  iawn,    meddant,   wrth 

l.eisio  eu  heglnro.  Tybia  rhai  fod  yr  "  ymad- 
fthdd  sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghiist,"  yn 
Berthyn  yn  hollawl  i  addysgiadau  cynnwys- 
■dig  yn  yr  Hen   Destament,  am  deyrnas   y 
Efessiah;  ac  mae  rhai  yn  eu  cyfyngu  yn  holl- 
■wl  at  yr  oruchwyliaeth  newydd.     Mae  er- 

j  ill,  y  rhai  sydd  yn  bleidiol  i'r  golygiad  cyn- 
Hif,  yn  tybied  fod  "athrawiaeth  bedyddiadau 
■c  arddodiad  dwylaw,"  yn  eyfeirio  at  y  pur- 
Hdigaethau  seremoniol,  ac  arddodiad  dwylaw 
Hr  offrymwr  ar  ben  yr  aberth,  fel  yn  gysgod- 
■  wl,    neu    yn    arwyddawl,    o    edifeirwch    a 

■'ydd ;    ac    a    fỳnant  osod   y  geiriau  mewn 
Hromfachau.     Ond,  os  dëallwn  ni  wrth    yr 
■ymadrodd  sydd  yn  dechreu  rhai  yn  Nghrist," 
1  id   y  rhanau,  neu  y  gwirioneddau  mwyaf 
ylfaenol  o  gristionogaeth  ;  eithr  yr  eìfenau 
hag-arweiniolf    y     dechreuadau     iselaf    a 
awddaf  o  hóni,  fel  y  mae  llythyrenau  yn 
gwyddorion,  yn  elfenau,  neu  ddechreuad 
yntaf  dysgeidiaeth  ;    gallwn    weled  addas- 
wydd  yn  y  dehongliad   a  roddwyd  uchod. 

imryw  o'r  pethau  a  cnwyd  yn  y  ddwy  ad- 
iod  flaenorol,  er  eu  bod  yn  bethau  o'r  pwys 
awyaf  ynddynt  eu  hunain,  eto  nid  oeddynt 
nd  y  rhanau  amlycaf  a  mwyaf  cyffredin  o 

ristionogaeth ;  a'r  lleill  oeddynt  bethan  all- 
nol,  yn  perthyn  i'r  brofFes  gyntaf  o  hóni,  ar 
rhai  yr  oedd  yr  Inddewon  yn  dueddol  i  roi 
awèr  mwỳ  o  bwys  nacaddylasent:  yroedd 

n  naturiol  i'r  apostol   enwi  y  pethau  hyn, 
>an  fýnai  efe  dýnu  yr  Hebreaid  oddi  wrth 
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egwyddorion  dechrenol  cristionogaeth,  at  ei 
hathrawiaethau  mwy  goruchel  ac  ysbrydol  hi. 

3  *  A  hyn  a  wnawn,  'os  caniattâ 
Duw, 

/Act.    18.21.      Rhaf.   15.32.      1  Cor.   4.   19.      a  16.   7. 
íago  4.  15. 

*  Ond  gan  "roddi  heibio"  y  petîiau  uchod 
yn  bresenol,  fel  pethau  wedi  eu  dysgu,  ac  na 
ddyiasent  byth  gael  eu  hanghofio ;  rnae  yr 
apostol  yn  bwriadu  myned  rhagddo,  i  egluro 

i'r  Hebreaid  ddirgelion  dyfnach  a  mwy  ys- 
brydol  yr  iachawdwriaeth  fawr  trwy  Grist; 
ac  mae  yn  prysuro  i  gyflawni  ei  fwriad,  yn 
y  rhan  ddilynol  o'r  epistol  hwn,  os  caniatâ 
Duw,  os  rhydd  efe  ei  gymmorth,  ac  os  denai 
yr  epistol  hwn  atynt  hwy  ar  ol  ei  ysgrifenu. 

4  m  *  Canys  ammhosibl  yw  ì'r  rhai 
a  Moleuwyd  imwaith,  °f  aca  brofas- 
ant  y  rhodd  nefol,  Jacawnaethpwyd 

yn  p  gyfrarmogion  o'r  Yspryd  Glân, 
m  pen".  10.  26-29.  a!2.  15—17.  Mat.  12  31,  32,  45.  Lot» 11.  24-26.  2  Tim.  2.  25  a  4.  14.  2  Pedr  2.  20-22.  1  îom 

5.16.  «pen.  10.  32.  Nom.  24.  3,  15,  1«.  o  Mat.  7.  21, 
22.  Li.c  10.  19,  20.  Ioan  3.  27.  a  4.  10.  Act.  8.  20.  a  10.  45. 
a  11.  17.  Rhuf.  I.  11.  1  Cor.  13.  1,  2.  Eph.  3.  7.  a  4.  7. 
1  Tim.  4.  14.      lago  1.  17,  18.  ppen.  2.  4.     Act.    15.  9. Gal.  3.  2,  5. 

Mae  yr  adnodau  hyn,  oddi  yma  hyd  y 
chweched  yn  enwedig,  wedi  bod  yn  achlysur 
o  ddyryswch  a  thrallod  dirfawr  i  lawer  o 
gristionogion  gweini^iid  a  chydwybodol;  a 
thybiodd  rhai  eu  bod  yn  wrthddadl  gref  yn- 
erbyn  yr  athrawiaeth  o  barâd  y  saint  mewn 
gras.  Dylid  cofio  bod  yr  apostol  yn  ysgrif- 
enu  mewn  oes  o  wyrthiau ;  ac  at  yr  Hebre- 
aid,  yn  mhlith  pa  rai  y  tywalltwyd  yr  Ys- 
bryd  Glân  gyntaf,  yn  ei  weithrediadau  ang- 
hyffredinol,  yn  gystal  ag  yn  ei  ddylanwadau 
grasol  ac  achubol.  *  Yr  oedd  y  personau  a 
grybwyllír  yma  wedi  cael  eu  "  goleuo  un- 
waith,"  a  chwedi  cyrhaeddyd  y  mesur  hyny 
0  wybodaeth  am  wirionedd  an=ttur  y  grefydd 
gristionogoî,  a'u  galluogodd  hwynt  i  wneyd 
proffes  foddlonawl  o  hóni,  mewn  trefn  i  gael 

eu  derbyn  i'r  eglwy3.  t  Yr  oeddyut  hefyd 
wedi  "  profi  y  rhodd  nefol/'  a  chanddynt 
ryw  faint  o  archwaeth  atoruchwyliaeth  gras, 
yr  hon  a  sefydlwyd  trwy  yr  efengyl,  dàn  ar- 
weiniad  a  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glân,  yr 
hwn  sydd  mewn  modd  nodedig  yn  rhodd 
nen  ddawn  Duw,  a  hyny  gyda  goîwg  ben- 
nodol  ar  ei  weithrediadau  gwyrthiol  ef. 
Act.  8.  20.  J  Yr  oeddynt  hefyd  yn  gyfran- 

ogion  o'r  Ysbryd  Glân  yn  ei  ddoniau  gwyrth- 
iol  ;  megy»  prophwydoliaeth,  gwahaniaeth 
ysbrydoedd,  amryw  dafodau,  a  chyfieithiad 
tafodau.  1  Cor.  12. 10.  Yn  hyn  oll  nid  oedd 
dim  gwir  ras,  na  dim  gwaith  achubol,  yn 
gynnwysedig  :  gellid  "  syrthio  ymaith"  oddi 
wrth  hyn  oll;  (adn.  6,)  ond  yr  oedd  yn  an- 
mhosibl  ymadnewyddu  drachefn  i  edifeir- 
wch,  ebai  yr  apostol,  ar  ol  syrthío  ymaith 
wed;  derbyn  a  phrofi  y  pethau  uchod  a'r 
pethau  a  ganlyn. 

5  î  *  Ac  a  brofasant  ddaionus  air 
Duw,  r  t  a  nerthoedd  y  byd  a  ddaw, 

9  Mat.  13.  20,  21.    Marc  4.  16,  17.     a  C.  20.    Luc  8.  13 
1  Pedr  2.  3.  2  Pedr  2.  20.        r  pen.  2.  5. 

*  Yr  oeddynt  hefyd  wedi  profi  daionus  air 
Duw  ;  ac  yr  oeddynt  yn  gwybod  trwy  brof- 
iad  o'i  effeithiau  ar  eu  cydwybod,  eu  medd- 
wl,  a'u  teimladau,  mai  gair  daionus  ydoedd  ; 
o  duedd   sanctaidd  ac   iachuaol,  ac  mai  da 
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oedd  idtìynt  hwy  wrandaw  arno  :  tra  buont 
yn  gwneyd  hyny,  proíasant  lawenydd  a  go- 
baith,  cyffelyb  i'r  byn  a  ddywedir  am  wran 
dawwyr  y  tir  ereigiog.  Math.  13.  20,  21. 

gfiwy  a  brofasant  hefyd  "nerthoedd  y  bÿd 
a  ddaw;"ynen  hamgyffrediadan  profiadoì 
ar  amserau  o  fyd  i  ddyfod,  ac  o'i  ddedwydd- 
weh  neu  ei  drueni :  neu  ynte,  hwy  a  brofas- 
ant  y  nerthoedd  a  gyfrenid,  dàn  oruchwyl 

iaeth  y  Messiah.  Vn  un  o'r  ddau  úlygiad 
uchod  rhaid  dëallam  y  byd  a  ddaw. — Mae  y 
pethau  uchodoll,  ond  y  doniau  gwyrthiol,  yn 
cymeryd  lleyn  aml  yn  nghalonau  a  chydwy- 
bodau  dynion,  yn  ein  dyddiau  ni,  y  rhai  er 
hyny  sydd  yn  parâu  yn  ddhdgenedledig,  ac 
yn  eu  cyflwr  natur.  Mae  gauddynt  wybod- 
aeth,  goleu,  argyhoeddiadau,  ofnau,  gobaith, 
llawenydd,  a  thymmorau  o  ddifrifwch  yrn- 
ddangosawl,  a  gofal  mawr  am  bethau  tragy- 
wyddol;  ac  y  mae  ganddynt  y  fath  ddonìau, 

a'u  gwna  hwynt  yn  aml  yn  gymmeradwy 
ac  yn  ddefnyddiol  i  eraill  ;  ond  nid  ydynt 
wedi  eu  gwir  ddarostwng ;  nid  ydynt  yn 
ddynion  ysbrydol  ;  nid  crefydd  yw  eu  helfén 

a'u  hyfrydwch  hwynt ;  nid  ydynt  o'r  galon 
yn  cîetbyn  Crist  yn  ei  holl  swyddau,  nac  yn 
ddiragrith  yn  caru  ardderchawgrwydd  ys- 
brydol  ei  bobl  ef,  ei  ordinhadau  a'i  orchym- 
ynion  ef.  Yn  fỳr,  nid  oes  dyn  newydd 
ynddynt. 

6  *  Ac  á  syrthiant  ymaith,  5ymad- 
newyddu  drachem  i  edifeirwch ;  f  gan 
eu  bod  yn  '  ail  groeshoelio  iddynt  eu 
hunain  Fab  Duw?  Jac  yn  eiosod  "yn watwar. 

«  Gwel  ar  m.  adn.4.— Salra  51.  10.  2Tira.  1.  25.  t  pen. 
10.  29.  Zec.  12.  10,  &c.  Mat.  23.  31,  32.  Luc  11.  48.  wpen. 
12.  2.  Mat.  27.  39-44.  Marc  15.  29-32.  Luc  23.  35-39. 

*  Os  byddai  i  neb  o'r  dynion  uchod  bechu 
o'u  gwirfodd  (pen.  10.  26.)  fel  ag  i  syrthio 
ymaith  yn  hollawJ,  a  gwrthgilio  oddi  wrth 
Grist  at  Moses,  neu  oddi  wrth  broffes  o'r 
efengy!  at  Iuddewaeth;  yr  oeddynt  yn 
beiuierfyuol  ýn  gwrthod  yr  nmg  foddion 
er  eu  hadferiad,  yr  unig  feddyginiaeth  er 
eu  hiachâd  :  yr  oeddynt  yn  cael  eu  rhoddi 
i  fýnu  yn  gyfiawn  gan  Dduw,  i  ddall- 
ineb  a  chaledrwydd  calon  gwirfoddol  ac  an- 
nobeithiol,  ftlnad  oedd  dim  Ue  i  ddisgwyl  y 
posiblrwydd  Ueiaf  byth,  trwy  unrhyw  fodd- 
ion  pa  bynag,  iddynt  hwy  gael  eu  hadnew- 
yddu  yn  eu  ineddyliau  a'u  calonau,  i  gydha- 
bod  eu  pecfaodau,  ac  i  edifarâu  er  cadwedig- 
aeth  eu  heneidiau.  t  Ohlegid  yr  oeddeut  yn 
y  syrthiad  ymaith  hwnw  mewn  etfaith,  yn 
cymmeradwyo  drygioni  yr  Iuddewon  yn 
croeshoelio  tragywyddol  Fab  Duw ;  ac  yn 
dangos  y  croeshoelient  hwythau  ef  drachefu 
iddynt  eu  hunain,  fel  twyllwr,  pe  cawsent 
gyflc  i  wneyd  hyny ;  ac  yr  oeddynt  yu  ei  ail 
gn^eshoelio  ef  yn  ei  aelodau.  t  Yr  oeddynt 

hefyd  yn  gosod  ei  enw  ef  yn  agored  i'r 
gwarth  tf'íeiddiaf,  trwy  ei  wadu  ef,  a  gwadu 
éu  proffes  o  hóno  ;  fel  pe  buasai  efe  rcewn 
gwirionedd  y  fath  ddyn  gwasadwyddus  ag  yr 
haerai  ei  groeshoelwyr  ei  fod,  ac  nad  oedd 
yn  deilwng  i  ymddiried  ynddo,i  Iŷnu  wrtho, 
na'i  gydnabod  fel  person  dwyfol  nac  yn 
Fessiah  :  yr  oeddynt  yn  gystal  âdywedyd  ar 
ol  gwneyd  prawf,  nad  oedd  na  gwirionedd 

na  daioci  yn  Mab  Duw  nâ'i  efengyl ;   ac  fel 
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hyny  yr  oeddynt  yn  cauad  eu  hunain  allai 
yn  gyndyn,  oddi  wrth  holl  fendithiou 

groes  ef,  ac  yn  peri  i'w  enw  gogoneddus 
íjael  ei  watwar  yn  gableddus  drwy  y  byd 

Dyma'r  darluniad  dychrynllyd  a  wnâi  y 
apostol  o  wrthgilwyr  y  dyddiau  hyny  ;  | 

chryned  gwrthgilwyr  ein  gwlad  a'n  hoe 
ninnau,  rhag  cael  eu  rhoddi  i  fynu  yn  anad 
ferol  byth  feí  y  gwrthgilwyr  hyny. 

7  *  Canys  y  ̂ddaear,  yr  hon  sydi 
yn  yfed  y  gwlaw  sydd  yn  mynych  ddy 
fod  arni,  fac  yn  dwyn  llysiau  cym 

mwys  i'r  rhai  y  llafurir  hi  ganddyn! 
y  í  sydd  yn  derbyn  bendith  gan  Dduw 

x  Deut.  28.  II,  12.  Salm  65.  9-13.  al04.  11-13.  E 
55.  10—13.  Joel  2.  21-26.  Iago  5.  7.  y  Gen.  27.  27.  L« 
25.  21.  Salm  24  5.  a  126.  6.  Ës.  44.  3.  £zec.  34.  26.  Ho 
10.  12.  Mal.  3.  10. 

Yn  yr  adnod  hon  ar  nesaf  mae  yr  aposh 

yn  cyffelybu  y  gwir  a'r  gau  broffeswyr 
ddnear  ffrwythlasvn  a  daear  dditirwyt 
*  Mae  y  credadyn  yn  debyg  i  faes,  yr  hwn 
ddyfreir  yn  fynych  gan  wlaw  y  nefoedi 
f  ac  a  ddwg  ffrwythan  gweríhfawr  a  tho 
eithiog  i  wobrwyo  llafur  y  llafurwr  ;  iyn 
ddançosiad  ffrwythlawn,  a  chnŵd  toreithic 
yr  hwn  sydd  yn  dangos,  ei  fod  wedi  ei  fei 
dithio  gan  Dduw.  Fel  hyn  trwy  ras,  mae 
gwir  gristion  yn  cael  ei  alluogi  i  iawn  ddefi 
yddio  ordinhadau  a  moddion,  fel  ag  i  ddyfc 
yn  ffrwythlawn  mewn  gwir  weithredoed 

da,  anrhydeddus  i'r  Argíwydd,  a  buddiol 
ddynion  ;  mae  efe  wedi  ei  fendithio,  ac 
gaiff  ei  fendithio  eto  yn  chwaneg. 

8  *  Eithr  yr  hon  sydd  yn  z  dwy 

drain  a  m 'íeri,  t  sydd  anghymmeradw; 
ac  agos  i  felldith ;  *  \  diwedd  yr  ho 
yw,  ei  llosgi. 

z  pen.  12.  17.  Geo.  3.  17,  18.  a  4.  11.  a  5.  29.  De«t 
28.  Job31.  40.  Sal.u  107.  34.  Es.  5.  1— 7.  Jer.  17.  6.  i 
22.  Marc  II.  14,  21.  Luc  13.  7-9.  a  pen.  10.  27.  Es. 
10.  II.  E«c.  15.  2-7.  a  20.  47.  ìWal.  4.  I.  Mat.  3.  10.  a 
19.  a  25.  ö.  loan  15.  6.  Dat.  20.  15. 

*  Ond  y  tir  diffrwyth,  yr  hwn  er  y  gwla 
a  llafur  yr  amaethydd,  ni  ddygai  ddim  gwi 

na  drain  a  rni'eri  ;  fyroedd  hwn  yn  an 
hymintradwy,  gadewid  ef  yn  gyftredin  1 
ani-ijweh  gwrthodedig,  dàn  y  felltith  dd 

chrenol,  $  nid  oedd  y  tir  a'i  holl  ffrwyth 
yn  addas  i  ddim  ond  i'w  losgi,  a  hyn  a  fy< 
ei  ddiwedd  ef  rywbryd.  Felly  y  rhith  bí 
ffeswr,  yr  hwn  sydd  yn  p.râu  yn  anffrwyt 
lawn  ciàn  foddion  gras,  neu  heb  ddwyn  di 
ond  rhagrith,  hunanoldeb,  ac  anwiredd,  m 
yn  debyg  o  gael  ei  adael  dàn  felltith 

dd eddf,  mae  yn  agos  i'r  cyflwr  dychrynll; 
a  ddarluniwyd  uchod ;  (adn.  6,)  a  thrag 
wyddol  drueni  yu  nhâu  utìern  fydd  ei  ddi 
edd,  os  pery  efe  o  hyd  yn  anlirwythlawn. 
Yr  oedd  hyn  yn  rhybudd  difrifol  i  broffi 
wyr  cristionogaeth  i  wylied,  rhag  idd> 
hwy  gael  eu  gadael  i  syrthio  ymaith 
gwrthgilio,  fel  cosp  am  eu  hanffrwythlond* 

9  b  *  Eithr  yr  ydym  ýn  coelio  a 
danoch  chwi,  anwylyd,  bethau  gwe 

c  \dLphethau  y'nglỳn  wrth  iachawdu 
iaeth,  er  ein  bod  yn  dywedyd  fel  h) 

b  adn.  4— 6.  10.    pen.  10.  34,  39.    Phil.  1.6,7. 
1.3,4.  open.  2.  3.     a  5.  9.    E».  57    15.    Mat.  i 
Marc  16.  16.  Act.  II.  18.  a  20    21.    2  Cor    7.  10.     Gal.  5 
22,  23.  Tit.  2.  11—14. 
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gobaith. *  Er  bod  yr  apostol  yn  ysgrifeuu  y  gwir- 
neddau  pwysig  a  dycbrynllyd  uchod  mewn 
feiriad  at  rai,  y  gwyddai  efe  eu  bod  yn 

rthyn  iddynt  ;  eto  ni  fynai  efe  i'r  Hebre- 
d  feddwl  fod  ganddo  ef  dyb  neu  farn  galed 

n  y  cyffredinolrwydd  o  honynt.  I'r  gwrth- 
yneb,  yr  oedd  efe  a'i  gyd-lafurwyr  yn  coel- 
pethau  gwell  am  danynt  hwy,  ta  phethau 
nglŷn  wrth  iachawdwriaeth  ;  sef  eu  bod 

vy  yn  ddynion  gwir  edifeiriol,  yn  gredin- 
yr  gostyngedig,  yn  ddynion  ysbrydol,  ac 
edi  eu   gwreiddio  a'u   seilio   yn   nghariad 
ist,  a'i  achos  a'i  bobl  ef.     Mae   y  geiriau 
n  yn  hynod  ac  yn  bwysig,  gallai  y  pethau 

ddywedwyd  o'r  blaen  (adn.  4,  5»)  fod  yn 
;lŷn  wrth  iachawdwriaeth  neu  beidio  bod  ; 
jid  arn  y  pethau  mae  efe  yn  llefaru  yn 
vr,  y  maent  i'w  cael  yn  wastad  mewn  gwir 
Jedinwyr,  ac  nid  yn  neb  eraill. — Yn  Nghrist 
Id  oes  dim  a  lesâ  heb  "  ffydd  yn  gweithio 
wy  gariad." — "  Crëadur  newydd." — "  Ni 
wyddom  ddarfod  ein  symmud  ni  o  farwol- 
th  i  fywyd,  oblegid  ein  bod  yn  caru  y 

odyr." — "  Syniad  yr  ysbryd  bywyd  a 
nngnefedd  yw."  Nid  oes  yr  un  crybwyll- 
i  yn  yr  hoil  Fibl,  i'r  un  dyu  erioed  a  gaf- 
d  y   pethau  hyn,  ddyfod   yn  ol   am   iach- 
dwriaeth,  na  syrthio  ymaith  i  golledig- 

th  ;  ac  nid  oes  yr  un  prawf  i'r  un  gwrthgil- 
r  erioed  eu  cael.     Bydded  Duw  a'i  air  yn 
wir,    a   phob  dyn    a'i   gwrthddywedo    er 
gelwyddog. 

10  d  *  Canys  nid  yw  Dirw  yn  anghyf- 
wn,  ef  fel  yr  anghofio  eich^gwaith, 
llafurus  gariad,*  yr  hwn  a  ddangos- 
och  tu  ag  at  ei  enw  ef,  y  rhai  a  wein- 

?och  i'r  saint,  ||  ac  ydych  yn  gweini. d  Deut.  32.  4.  Rhuf.  3.  4,  5.  2  Thes.  1.  6,  7.  2  Tim.  4. 
1   Ioao  1.9.  e  Neh.  5.  19.    a  13.  22,  31.    Saim  20.  3. 

1.  2.  2,  3.    a  17.  20.    Aet.  10.  4,31.  /1  Cor.  13.  6—7. 
il.  5.  C,  13.  1  Thes.  1.  3.  1  Ioan  3.  17, 18.  g  pen.  13.  16. 
Iir.  14.  21.  Mat.  10.  42.  a  25.  35—40.  Marc  9.  41.  Aot.  2. 
45.  a  4.  34,  35.  a  9.  36—39.  a  11.  29.  lthuf.  12.  13.  a  15. 
-27.  1  Cor.  16.  1-3.  2  C»r.  8.  1—9.  a  9.  1,  11—15.  Gal. 

LiO.  Phil.  4.  16-18.  Col.  3.  17.  1  Tiin.  6.  18.  2  Tim.  1 
I  Philem.  5-7.  Jam.  2.  15—17.  1  John  3.  14—17. 

i*  Mae  anghyfiawn  (adihosj  weithiau  yn 
jwyddo  anffyddlawn,  ac  a  ddefnyddir 
|;wn  cyferbyniad  i  ffyddlawn  (pistosj  Luc 
j.  10,  ac  mae  anghyfiawnder  yn  sefyU 
iîwn  cyferbyniad  i  wirionedd,  Rhuf.  2.  &, 

,  yn  yr  ystyr  hyn  mae  i'w  ddeall  yn  bènaf 
[1  y  fàn  hon,  gyda  golwg  ar  ffyddlondeb 

'tuw  yn  cyflawni  addewidion  ŷ  cyfammod wydd  :  ac  eto,  gellir  dywedyd  ei  fod  ef  yn 
}n  y«  gyfiautn  hefyd,  yn  ei  waith  yn  cŷf 
vni  ei  ammod  a'i  Fab,  trwy  gyfranu  y 
jndithion  addawedig  ar  sail  ei  aberíh  ef. 
Jae  y  Duw  cyfiawn  hwn  yn  cofio  pobpeth 
!d  pechodau  maddeuedig  ei  bobl ;  (pen.  8. 

[,)  eí'e  a  gofia  weithredoedd  drwg  ei  elyn- 
h  i'w  cospi,  ac  a  gofia  weithredoedd  da  ei 
,  bl  i'w  gwotrwyo  yn  ei  ras.  J  Mae  yr 
jlostol  yn  cyfeirio  ytna  yn  benaf  at  yr  Indd- 
iron  dychweledig  hyny,  y  rhai  a  ddangos- 
|tnt  eu  cariad  tu  ag  at  enw  Duw,  yn  ddat- 

iedig  yn  Nghiist,  trwy  eu  gw^ithred- 
d  ;  îe,  eu  Uaíurus  wasanaeth,  yn  gweini 
saiut  er  mwyn  ei  enw  ef.  Cafwyd  cyn- 
n  rhyfeddol  o  hyn  ar  oí  dydd  y  pentecost ; 
c  yr  otdd  Ilawer  o  honynt  o  hyd  yu  parâu 
yr  nn  ymddygiad  flyddiawn  a  hnnân- 

iwadol.  Yr  oedd  y  pethau  uchod  yn  brof- 
i  eglur   o   "  ífydd    yu   gweithio  trwy  gar- 

iad,"  ac  nid  anghofiai  Duw  cyfiawn  a  ffydd- lon  mo  honynt, 

11  *Ac  yr  ydym  yn  chwennych  fod 
i  bob  un  o  honoch  ddangos  yr  un 

diwydrwydd,  *f  er  mwyn  llawn-sicr- 
wydd  k  gobaith  l  hyd  y  diwedd  : h  Rhuf.  12.  8,  11.  1  Cor.  15.  58.  Gal.  6.  9.  Phil.  1. 
9—11.  a  3.  15.  I  Thes.  4.  10.  2  Thes.  3.  13.  2  Pedr  1.  5—8. 
a  3.  14.  i  p«n.  10.  22.  Es.  32.  17.  Col.  2.  2.  I  Tl.ts.  1.  5. 
2  Pedr  1.  10.    1  íoan  3.  14,    19.  <fc  adn    18—20.    Rhuf.  5. 
2-5.  a  8.  24,  25.  í  12.  12.  a  15.  13.  1  Cor.  13.  13.  Gal.  5.  5. 
Col.  1.5,  23.  2  Thtìs.  2.  16,  17.  I  Pedr  I.  3— 8,  21.  1  loan 
3.  1—3.  /pen.  3.  6,  14.  a  10.  32—35.  Mat.  24.  13.  Dat. 
2.  26. 

*  Chwennychai  yr  apostol  a'i  frodyr  yn 
fawr  iawn,  i  bawb  o'r  Hebreaid  yr  oedd  yn 
ysgrifenu  atynt,  i  ddangos  yr  un  diwyd- 
rwydd  o  hyny  aílan,  yn  y  gweithredoedd  da 
a'r  "  llafurus  gariad,"  ag  oedd  rhai  o  honynt 
wedi  ei  ddangos  cyn  hyny,  ac  hyd  byny: 
tfel  y  byddai  iddynt  drwy  hyny  ddangos 
gwirionedd  eu  ffydd,  tu  hwnt  i  bob  achos  o 
ddadl  ac  ammheuaeth  ;  ac  fel  y  byddai  gan- 

ddynt  lawn-sicrwydd  gobaith"  am  eu  hiach- 
awdwriaeth  dragywyddol  yn  y  diwedd,  i'w 
cysuro  a'u  cynnal  hwynt  yn  eu  holl  drallodau 
hyd  ddiwedd  eu  hoes.  Dylid  gwahaniaethu 
rhwng  sicrwydd  gobaith  yma,  â  sicrwydd 

d'call  yn  Col.  2.  2,  ac  â  llawn  hyder  ffydd 
yn  Heb.  10.  22 :  y  dyn  sydd  yn  dëall  yr  ef- 

engyl  yn  dda,  mae  ganddo  sicrwydd  d'èall : y  dyn  sydd  yn  credu  gwirionedd  yr  efengyl 
yn  gadarn,  fel  datguddiad  a  thystiolaeth  Duw, 
mae  ganddo  lawn  hyder  ffydd  ;  ond  yr  hwn 
sydd  yn  sicr  tu  hwnt  i  bob  ammheuaeth  a 
phetrusder,  ei  fod  ef  ei  hun  yn  wir  gredad- 
yn,  a  rhan  iddo  yn  yr  holl  addewidion 
gwerthfawr,  wedi  ei  "  selio  trwy  Lán  Ysbryd 
yr  addewid,"  ae  yn  (í  gyfranog  o'r  gogoniant 
a  ddatguddir;"  mae  ganddo  ef '.  lawnsicr- 
wydd  gobaith, — Mae  llawn  hyâer  ffydd  yn 
ddyledswydd  arbawb;  obìegid  yr  hwn  sydd 
yn  ammau  gwirionedd  tystioîaeth,  neu  ffydd- 
londeb  addewidion  Duw,  mae  yn  ei  wneuth- 
ur  ef  yn  gelwyddog  :  ond  am  lawn  sicnoydd 

gobaith,  rhaid  ei  chyrhaeddyd  a'i  chadw 
trwy  ddiwydrwydd  ;  ac  er  y  gellir  oîrhaìn 
y  diffyg  o  hóni  yn  gyffredín  i  ryw  áchos 
pechadurns,  eto  nid  yw  yn  ddÿ^dswydd  un- 
ion  gyrchol,  ac  ayosaf  poö  dyu  ei  meddian- 
nu,  yn  wir  i  bur  ycbydig  y  mae  feìlý.  Gaîl 
dyu  ammau  pa  uu  ai  gwir  ysgrif  ariandy 
(banìt-billj  yw  y  papyr  sy  ganddo  yn  ei 
î'eddiant,  'ai  ynte  ffug  ydyw  ;  ac  eto  bod  heb ammau  dim  am  allu  nac  ewyllys  blaenortaid 

yr  ariandy  i  daìu  pob gwir  ysgrif. — "  Llawn- 
sicrwydd  gobaith,"  yn  ystyr  uwchaf  y  gair, 
ni  chyrhaeddir  ond  g.m  ychydig  mewn  cym- 
hariaeih  ;  ac  ni  chedwir  ond  aüfynych,  os 

byth,  heb  ryw  fesur  o  ".n'iíìd  neu  gyi'newidi^d, trwy  weddill  yr  oes  :  onii  y  mae  sicrwydd 
o  gymmeradwyaeth  a  bywyd  tragyuycldol 
yn  rhagor-fraint  gyrhaeddadwy  i  bob  gwir 
gristion  dyfal  a  ch)  son  ;  ac  ynddo  ef  nid  yw 
yn  colli  yu  hmì,  ond  trwy  ganígymmeriad, 
trwy  detntasiynau  cryfìon,  neu  trwy  gael  ei 
dỳr.u  i  bechod.  Tybiai  y  detholydd  y  sylw- 

adau  uciiod  yn  'dda  iawn  ;  talfyriad  o  Scott 

ydynt. 12  m*  Feì  na  byddoch  fusgreîl, 

n\  eithr  yn  ddilynwyr  i'r  rhai  trwy 
°fTydd  ac  amynedd  %  sydd  yn  etifeddu 
yr  addewidion. 

5~B    
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cynghor  Duw. 

m  peo.  5.  11.  Diar.  12.  24.  a  13.  4.  a  13.9.  a  24.  30—34. 
Mat.  25.  20.  Rhuf.  12.  11.  n  peo.  12.  I.  a  13.  7.  C-n.  1. 
8.  Jer.  6.  16.  Rhaf.  4.  12.  lago  5.  10,  II.  I  Pedr  3.  5,  6. 
o  adn.  15.  pen.  10.  36.  a  11.  8—16.  Lnc  8.  15.  Rhuf.  2.  7. 
a  8.  25,  26.  1  Thes.  1.  3.  Dat.  13.  10.  a  14.  12.  p  pen.  1. 
14.  a  10.  36.  a  11  9,  17,  33.  Mat.  22.  32.  Loo  16.  22.  a  20. 
37,  38.  1  Ioan2.  25r  Dat.   14.  13. 

*  Trwy  ddangos  y  diwydrwydd  nchod 
byddai  yr  Hebreaid  oll  yn  rhagori  llawer  ar 

y  proffeswyr  "  musgrell"  ac  antfrwythlawn ; 
rhai  diog,  diofal,  ac  esgeulus,  yn  yr  ymarfer- 
iad  o  foddion  gras,  ac  yn  y  cy  íiawniad  o'u 
dyledswyddau  cristionogol.  t  I'r  gwrthwyn- 
eb.  hwy  a  fyddent  yn  ddilynwyr  eu  henaf- 
ìaid  duwiol  yn  yr  oesoedd  gynt,  a  chriàtion- 
ogion  eraill  yroes  hòno,  y  rhai  trwy  "  ffydd" 
yu  addewidion  Duw,  a  thrwy  "  amynedd  ** 
yn  eu  holl  lafur  a'u  trallodau,  oeddynt  yu 
disgwyl  amser  eu  rhyddâd  ;  J  ac  a  gawsent 

o'r  diwedd  fyned  i'w  gorphwysfa  ;  ac  oeddynt 
yn  awr  yn  mwynâu  y  perffaith  ddedwydd- 
wch  hwnw,  a  ddangosasid  iddynt  yn  addew- 
idion  Duw. — Yn  ol  y  dehongliad  uchod  o'r 
geiriau,  (ac  afiesymol  iawn  yw  pob  dehongl- 
ìad  arall,  medd  ein  Hawdwyr,)  mae  yma 
brawf  cadarn  ac  amlwg,  o  ddedwyddwch 
uniongyrchol  y  credinwyr  wedi  marw  ; 

dengys  yr  apostol  fod  pawb  o'r  saint  ag  oedd 
wedi  marw  y  pryd  hwnw,  yn  etifeddu  yr 
addewidion ;  sef  yn  eu  hetifeddu  mewn  per- 
ffaith  ddedwyddwch  yn  y  nef. 

13  *  Canys  Duw,  wrth  wneuthur 
addewid  i  Abraham,  \  oblegid  na  alíai 
dyngu  i  neb  oedd  fwy,  ?a  dyngodd 
iddo  ei  hun, 

q  adn.  16—18.  Geo.  22.  15-18.  Ex.  32.  13.  Salm  105.  9, 
10.  Es.  45.  23.  Jer.  8*.  5.  a  49.  13.  Mioa  7.    20.  Lnc  1.  73. 

*  Nid  oedd  dim  achos  armnau  y  cytiawnai 
Duw  ei  addewidion,  i'r  rhai  a  ymddiriedent 
yuddo,  ac  a  ddisgwylient  am  dano  :  oblegid 
>r  oedd  y  cyfammod  a  wnaeth  efe  âg  Abra 
ham,  mewn  rhai  ystyriaethau  yn  gysgod,  ac 
mewn  ystyriaethau  eraiîl  o  ran  sylwedd  yr 

un  peth,  â'r  cyfammod  y  mae  holl  addewid- 
ion  y  credinwyr  ynddo ;  pan  wnaeih  efe 
addewid  i  dad  y  ffyddloniaid,  yn  mhen 

ychydig  efe  a'i  cadarnâodd  hi  trwy  Iŵ  ;  er 
dangos  ei  fwriad  digyfnewid  i'w  chyfiawni: 
ta  chan  nas  gallai  dyngu  i  neb  oedd  fwy, 
efe  a  dyngodd  iddo  ei  huu  ;  ac  felly  a  wystl- 
odd  anrhydedd  ei  enw  mawr  a'i  holl  bei- 
ffeithiau,  fel  sicrwydd  am  y  cyflawniad  o 
hóni :  cyngynted  y  peidiai  Efo  a  bod,  ag  y 
pallai  yr  addewid  a  wnaeth  efe. 

14  *Gan  ddywedyd,  f  Yn  ddiau 

gan  íendithio  y'th  fendithiaf,r  t  a  chan 
i  amlhâu  y'th  amlhaf. 
|        r  Gen.  17.  2.  a  48    4.  Ea.  33.  13.  Deut.  1.  10.  Neb.  9.  23 

*  A  rfyma  yr  addewid  a  wnaeth  Duw  i 
i  Abraham,  fel  hyn  y  dywedodd,  ac  ar  hyn  y 
t  tyngodd  efe  iddo  ei  hun  :  t  Yn  ddYau  ac  yn 

8icr,  gan  fendithio  y'th  ítndiihiaf  di  yn  hel- 
aeth  ;  â  chyfiawnder  hc  amiywi»eth  o  beth- 
au  daionus  y  bywyd  hwn,  ac  â  bendithion 

ysbrydol,  yn  aneiiif  :  Ja  chau  awiláu  y'th 
amlâf ;  bydd  dy  bàd  fel  ̂ êr  y  nefotdd  o  rif- 
edi,  ac  fel  y  tywod  t<ydd  ar  fiii  y  niôr;  ac  un 
oth  hâd  di  fydd  y  Messiah  ei  hun,  yn  yr 
hwn  y  bendithir,  nid  yn  unig  <!y  hiiiggaelh 
naturiol  di  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  ond 

Cenedloedd  hefyd-yn  mhob  rhan  o'r  byd, 
sef  dy  holl  blant  ysbrjdol  di  o  iuddewon  a 
Chenedloedd,   a   jodiant    lwybrau  dy   ffydd 
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di;  hwy  oll  a  fendithir  â   phob  bendith 
brydol  a  nefol.     Fel  hyn  yr  addawodd  Dû 
fendithio  Abraham,  am  h>n  y  tyngodd  ; 
hyn  y  cyflawnodd,ac  mae  o  hyd  yucyflawu 

15  **Acíelly,  wedi  iddo  hir-yir 
aros,  fefe  a  gafodd  yr  addewid. 

s  Gwel  aradn.  Í2.— Gen.  12.  2,  3.  a  15.  2—6.    < 
17.  a2l.  2-7.  Bz.  1.  7.  Hab.  2.  2,  3.  Rhuf.  4.  17—25, 

*  Yna,  disgwyliodd  Abraham  amser  Du 
yn  amyneddgar  a  hir-ymarhôu3  trwy  ffydd 
t  ac  o'r  diwedd  efe  a  gafodd  yr  addewic 
rhoddodd  Duw  y  bendithion  addawedig  idi 

ef  a'i  had.  Pan  oedd  efe  yn  heu  ac  yn  Ilaw 
o  ddyddiau,  efe  a  fu  farw;  ac  a  feudithiwj 
yn  bersonol  yn  Nuw,  ei  Wobr  mawr  iawr 
amlâodd  ei  hiliogaeth  hefyd  ;  daeth  y  Mc 

sîah  o'r  diwedd,  ac  yr  oedd  holl  genedloet 
y  ddaear,  p:in  ysgrifenwyd  yr  epistol  hw 
ya  nghylch  cael  eu  bendithio  ynddo  ef. 

16  *  Canys  dynion  yn  wir  sydd) 
^tyngu  i  un  a  fo  mwy:  Mf  a  llw 
sicrwyddp  sydd  derfyn  iddynt  ar  bc 

ymryson. í"a<lu.  13.  Gen.  14.22.  a21.23.  Mat.  23.  20- 
Gen.  21.30,  31.  a3l.G3.  Ei.  22.  11.  Jo»h.  9.  15- 
Sam.  21.  2.  £zec.  17.  ie— 20. 

*  Canys  y  mae  dynion  ar  achlysuion 
bwys,  yn  arfer  cadarnân  eu  tystiolaeth 
a'u  haddewidion  trwy  lŵ ;  ac,  fel  mae ; 
addas  yn  ol  natur  pethau,  ac  yn  orchymy 
edigyn  y  gair  dwyfol,  (Deut.  (ì.  13,)  m 

dynion  yn  tyngu  i'r  goruchaf  Dduw,  yr  \x\ 
sydd  yn  anfeidrol  "  fwy"  nâ  hwy  eu  huna 
i  roddi  y  cadernid  a'r  rhwymiad  mwyaf di 
ifol  ar  y  liŵ.  t  A  phan  gymmero  dyuion 
difrifof  felly  i  gadarnâu  y  peth  a  ddywi 
ont,  mae  y  dysth  laeth  yn  cael  ei  hystyri 

yn  safadwy;  a'rllŵer  sicrwyddyn  boddh 
pob  ammheuon,  yn  penderfynu  pob  dadl, 
yn  rhoddi  terfyn  ar  bob  ymryson  a  gwr 
ddywediad  ar  y  mater,  pa  beth  bynag 
fyddo.  Mae  hyn  yn  dangos  fod  llŵ  yn  g 
reithlawn  dàn  yr  efongyl,  pan  wneler  ef 
achos  cyfreithlawn,  ac  mewn  modd 
reithlawH,  yn  ofn  Duw,  ac  megys  yn 
ŵydd  ef  :  dylai  Uŵ  felly  roddi  terfyn 
bob  ymryson;  nid  llawer  o  ddynion  gobei 
io,  sydd  mòr  annuwiol  a  beiddio  dîah 
Duw,  trwy  dyngu  anudon  yn  ei  enw. 

17  *  Yn  yr  hyn  Duw,  yn  ewyll; 
io  'ynhelaethach  ddangosi  yetifec 
ion  yr  addewid  2  ddianwadalwch 
gynghor,  f  a  gyfryngodd  trwy  lw : 

*  Salm  36.  8.  Can.  5.  1.  Ës.  55.  7.  Iord  10.  10.  1 
1.3.  v  adn.  12.    pen.  II.  7,  9.  Rhnf.  8.    17.   G*l.   3. 
I*ko  2.  5.  1  l'«dr  3.  7.  z  aon    16.    Job  23.  13,  14.    I 
33  II.  Di«r.  lÿ.  21.  L's.  14.  24,  26,  27  a  46.  10.  a  54.  8 
a  55.  11.  Jer.  33.  20,  21,  25,  26.  Mal.  3.  6.  Rhuf.  Jl 
Iaeol.17 

*  Gwedi  dangos  natur  a  chadernid  llŵ 
yr  adnod  o'r  blaen,  mae  yr  apostol  yma 
dangos  i  Dduw  y  uefoedd  hefyd,  mewn  j 

ostyngiad  i  wendid  dynion,  a'u  tuedd  i  í 
l'rediniaeth  ;  ac  yn  ewyllysio  rhoddi 
bobl  y  sicrwydd  helaethaf  o  ddîannwa 
wch  ei  gynghor;  tgyfryngu  trwy  Iŵ ; 

gadarnâu  yr  addewid  a'r  cyfammod  ann 
hiachawdwriaeth  hwy,  trwy  y  llẃ  mv 
difrifol :  gan  na  allai  dyngu  i  neb  oedü  f 
efe  a  dyngodd  iddo  ei  hun.  "  A  gyfr\ 
odd  trwy  lŵ,"  "  a'i  cadarnâodd  trwy  1 
yn  ol  y  Saeeoneg.    Buasai  cynghor  a  c 
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mod  Duw  yn  sicr  a  dì'anwadal  byth  heb 
;  ond  er  dangos  y  sicrwydd  a'r  dì'annwad- 
vch  hyny  w  i  etifeddion  yr  addewid,"  efe 
»yfryngodd  trwy  lŵ,  neu  a  iradarr.âodd  ei 

nghor  a'i    gyfammod  trwy  lŵ. 

18  *  Fel  trwy  addau  beth  di'anwad- 
,  f  yn  y  rhai  yr  oedd  yn  ammhos.ibl 

,Dduw  fod  yn  gelwyddog,  c  J  y  gall- 
ö  ni  gael  cysur  cryf,  d  ||  y  rhai  a  ffois- 
p  i  'gymmeryd  gafael  yn  y-^gobaith 
i'ösodwyd  o'n  blaen  : !  a  pen  3.  II.  a  7.  21.  Salm.  111.  4.  Mat.  24.35. 
s'uni.  23.  19.    I  S-.ii).  15.  29.    Rhuf.  3.   4.  2    Tim.    2.  13. 
1.  2.  1  Ichd  I.  10.  a  5.  10.        c  Es.  51.  12.  a  66.  10-13. 
2.  25  Rhuf.  15.  5.  2  Cor.  1.  5-7.  Phil.  2.  1 .  2  Thes. 

,6,17.  dpen.  11.7.  Gen.  19.  22.  Nura.  35.  ll-!5. 
i.  20.  3.  Sdlm  46.  1 .  a  62.  S.  Es.  32.  1,  2.  Zec.  9.  12.  Mat. 
|.  2  Cor.  5.  18—2).  1  Thes.  1.  10.  e  I  Breo.  2.  23. 
r.  3.  18  a  4.  13.  Es.  27.  5.  a  56.  4.  a  64.  7.  1  Tim.  6.  12. 
>l.  1.  5,  23,  27.  1  Tim.  1.1.  g  pen.  12.  1,  2.  Rhuf. 
í5. 

'  Y  ddau  beth  dîannwadal  hyn  oedd  addew- 
a  llŵ  Duw  ;  neu  yn   ol  meddyliau    eraill, 

t/ynyhor  a'i  I.ŵ  ef.     f  Yn  y  ddau  beth  hyn 
yn    mhob   peth   arall,    yr   oedd    yn    "  an 
osibl  i  Ddnw  fod   yn   gelwyddog  ;"  trwy 
:1  ei  dwyHo  ei  hun,  trwy  gael  ei  dueddu  i 
yllo  eraill,  na  thrwy  weled  unrhyw  achos 

yfnewid  ei  feddwl  a'i  fwriad  am  na  thuag 
ú  bobl  :  gydag  ef  nid  oes  gyfnewidiad'  na 
'sgod  ttöedigaeth  ;  ac   am   na  newidir  ef, 
ddyfethir   meibion    Jacob.     J  Am    fod    y 
hau  uchod   yn   ddiannwadal,   a   Duw  yn 
gelwyddog  ;   mae  sylfaen  ̂ adarn  am  gys- 
:ryf,  helaeth  a  thragywyddol ;  yn  wyneb 
tiofnau,  eu  trallodau,  eu   hannheilyngdod, 

hollelynion  ;  ||  i'r  rhai  a  ffoisantam  noddfa 
g  y  llid  a  fydd,  i  gymmeryd   gafael   yn 
obaith  am  faddeuant  abywyd,  a  osodwyd 
blaen  yn  addewidion  a  thystiolaethau  yr 
igyl  werthfawr.     O  ba  genedl  bynag,  neu 
,  yr  oedd  y  dynion    hyn,  hwy  oedd  etif- 
ion  yr  addewid,  had  ysbrydol  Abraham 
iddynt  hwy  yr  oedd  rhan  yn  y  cyfammod 

crâwyd  iddo  ef  ac  i'w  had  :  am  hyny  yr 
d  y  liŵ  i  Abraham,  yn  cadarnâu  bendith- 
ysbrydol  y  cyfammod   hwnw    yn  ddigyf- 
vid,  i  bob  un  o  honynt  hwy.     I'r  dyben  o 
bod  yn  sicr  ein  bod  ni  o'r  nifer  hyn,   (yn 
'tal  â'r  apostol  a'r  credinwyr  gynt,)  mae 
angenrheidiol  i  ni  holi,   a   ydym   wedi 
\eà  ein  perygl  yn  wyneb  deddf  a  digof- 
t  Duw,  wedi  ymwrthod  â   phob   ymddir- 
ynom   ein   hunain;  a  chwedi  tori  trwy 
rhwystrau,  i  ffoi  am  noddía   (fel  y  llof- 

H(l  gynt,)  at  oludog   drugaredd    Duw    yn 
■jhrist  Iesu,  yn  ol  trefn  y  cyfammod  gras  ; 

gymmeryd    gafael    yn    y    Gwrthddrych 
i  o  obaith  pechadur,   yr    hwn  a  osododd 

*v  ei  hun  o'n  biaen  i'rdyben  hyny.     Pwy 
'  ag  sydd  wedi   ffoi  fel  hyn,  i   gymmeryd 
tel  yn  y  gobaith  a  osodwyd  o'u  blaen,mae 
^nt    gysur  cryf    yn    nghyfammod   a   Ilŵ 
*';  a  hwy  a  "  allant  ei  gael"  trwy   gredu 
do  ef  a'i  addewid  dd'íannwadal. 

9  *  Yr  hwn  sydd  gennym  ni  h  meg- 
ngor  yr  enaid,  *  fyn  ddìogelacyn 
'ì  k  \  ac  yn  myned  i  mewn  hyd  at 
iyn  sydd  o'r  tu  fewn  i'r  llen, 
Act.  27.  29,  10.  ,~Salm  42.  5,  11.  a  43  5.  a  62.  5,  6. 
5,  «  Es.  12.  2.  a  25.  3,  4.  a  28.  16.  Jer  17.  7.  8. 
4.  16.  a  5.  5-10.  »  8.  28-39.  1  Cor.  15.  58.  2  Tim.  2 
*  pen.  4.  16.     a  9.  3,  7.    a  10.  20,  21.  Lef.  16.  2,  14. 

27.61.  Eph.2.  6.  Col.  3.  1. 
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Trwy  y  gobaith  uchod,  megys  llong  wrth 
angor  mewn  ystormydd  cryfion,  hwy  agedw- 
id  yn  eu  lle,  heb  gael  eu  gỳrn  oddi  wrth  eu 

proffes  na'u  dyledswyddau  gan  drallodion  na 
themtasiynau  o  un  math  ;  tra  byddai  eraill 
yn  cael  eu  gỳru  i  wrthgiliad  gan  ofn  neu 
hudoliaethau  bydol,  neu  yn  cael  eu  tỳnn  ar 
ŵyr  gan  amryw  demtasiynau  ;  fel  y  bydd 

Hongau  heb  angor  yn  cael  eu  gỳrn  o'u  Ile  gan 
ystormydd,  un  ai  i'r  môr,  yn  erbyn  creigiao, 
ar  y  tywod,  nen  i  ymddryllio  wrth  guro  yn 
erbyn  eu  gilydd.  f  Er  hyny,  nid  oes  yr  un 
angor  a  geidw  long  bob  amser  heb  gael  ei 
gỳru  neu  ei  dryllio;  ond  mae  y  gobaith 

uchod  yn  addewid  Duw,  ei  lŵ,  a'i  gyfam- 
mod,  yn  "  ddiogel  ac  yn  sicr"  ynddo  ei  hun, 
ac  yn  diogelu  ei  feddiannydd  mòr  sicr,  yn  ei 
ymlyniad  wrth  wirionedd  ac  achos  Duw,  fel 
y  mae  bob  amser  yn  ei  ddiogelu  rhag  dinystr 
tragywyddol  ;  ac,  yn  gyfatebol  i  rỳmus 
weithrediad  y  gobaith,  mae  yn  ei  ddiogelu 
hefyd  rhag  ffaeleddau  amserol,  a  rhag  ys- 
tormydd  cryfion  profedigaethau.  %  Oblegid 
mae  *'  yn  myned  i  mewn  hyd  at  yr  hyn  sydd 
o'r  tu  fewn  i'r  llèn  ;"  ac  yn  sefydlu  y  galon 
mewn  uudeb  diysgog  â'r  pethau  hyny  sydd 
yn  y  gwir  Sancteiddiolaf,  yn  y  nef  ei  hun, 
ac  mewn  disgwyliad  gorfoleddns  am  danynt, 

ac  felly  mae  yn  peri  i'r  credadyn  ymgynnaí 
ar  alln,  gwirionedd,  a  chariad  Duw  tuag  at 

bechaduriaid  yn  Iesu  Grisí,  i'w  ddwyn  ef  i 
fwynâd  o'r  dedwyddwch  hyny.  Tybir  mai 
nid  y  gras  o  obaith  yn  y  credinwyr,  a  fedd- 
ylir  wrth  '*  obaith"  yn  yr  adnod  hon  a'r  un 
flaenorol  ;  eithr  gwrthddrych  gobaith,  neu  yr 

hyn  y  gobeithir  ynddo  :  "  gobaith  a  osodwyd 
o'n  blaen"  ydyw,  i  ffoi  ato,  ac  i  gymmeryd 
gafael  ynddo  :  (adn.  18,)  ac  nid  yw  yr  angor 
yn  diogelu  y  llong  tra  mae  yn  y  llong,  eithr 
wedi  ei  thaflu  allan,  ac  yn  ngafael  â  daear 
ddiogel.  Gwedi  y  cwbl,  ni  wnair  dim  â 

gwrthädrych  gobaith   o'n  blaen,  heb  y  gras 
0  obaith  i  weithredu  arno  o'n  mewn. 

20  *  Tr  man  yr  aeth l  f  y  rhag-flaenor 
m  drosom  ni,  sef  Tesu,  J  yr  hwn  a 

wnaethpwyd  yn  n  Arch-offeiriad  yn 
dragywyddolyn  ol  urdd  Melchisedec. 

/  pen.  2.  10.  Ioan  14.  2,  3.  m  pen.  1.  3.  a  4.  14.  a  8. 
I.      a  9.  12,24.      a  12.  2.  Rhnf.  8.    34.    Eph.   1.   3,   20-23. 
1  Pedr  3.  22.  1  loan  2.  2.        n  Gwel  ar    pen.  5.  6,  10.  a  7. 1—21. 

*  "  Pr  màn,"  sef  y  "  tu  fewn  i'r  llèn," 
(adn.  19,)  "  i'r  nef  ei  hun,"  (pen.  9.  24,)  yr 
aeth  Gwrthddrych  gobaith  y  saint,  Iesu  eu 
Gwaredwr  mawr,  yr  hwn  sydd  yn  gweini 
yn  wastadol  ger  bron  y  Tad,  ar  ran,  ac  er 
lles  yr  holl  gredinwyr.  +  Efe  yw  y  Rhag- 
flaenor  mawr,  a  Chynddrychiolwr  ei  bobl ; 

nid  fel  Ioan  fedyddiwr  yn  llai  nâ'r  hwn 
oedd  yn  ei  ganlyn,  or.d  yn  anfeidrol  fwy  na'i 
holl  ganlynwyr,  yn  ei  Berson  a  mawredd  ei 
swydd ;  ac  mae  yn  annhraethol  anrhydedd 
i'w  holl  ganlynwyr  ef,  fod  ganddynt  y  fath 
Rag-flaenor  gogoneddus  ag  IESU,  i  ym- 
ddangos  drostynt,  ac  ar  eu  rhan,  ger  bron 
Duw.  %  Heblaw  Rhag  flaenor,  mae  efe  yn 
Arch-offeiriad  hefyd ;  ac  fel  Arch-offeiriad 
efe  a  wnaeth  iawn  dros  bechodau  ei  bobl  ar 
y  ddaear  trwy  aberthn  ei  hun  ;  ac  wedi  ei 

gyfodi  o  feirw,  efe  a  aeth  o'u  blaen  hwy  i'r nef,  i  barotòi  lle  iddynt,  i  symmud  pob 

rhwystrau  oddi  ar  eu  ffordd  a'u  derbyniad, 
i  gymmeryd  meddiant  o'r  etifeddiaeth  yn  eu 
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He  ac  ar  eu  rhan  hwynt,  ac  i  lywodraethn 
ac  eiriol  drostynt  ;  gan  ddarfod  ei  wneuthur 
ef  yn  Arch-otfeiriarì  yn  rìrasywyrìrìol  yn  ol 
nrdd  Melchiserìec,  am  ba  urdd  mae  yr  apos 

tol  yn  myned  i  leí'aru  yn  fwy  cyflawn  yn  y 
bennorì  nesaf.  Gwel  hefyd  ar  pen.  5.  6,  10. 
Gallwn  welerì  yn  yr  adnod  hon,  mai  ar  sail 
yr  hyn  a  wnaeth  Crist  drosom  ni  fel  Arch- 
offeiriad  ar  y  ddaear,  y  mae  efe  yn  Rhag 
flaenor  drosom  ni  yn  y  nef. 

PEN.  VII. 

Crist  yn  Offeiriad  yn  ol  urdd  Melchisedec. 

*CANYS  ay  Melcbisedec  hwn, 
brenhin  &Salem,  f  ofFeiriad  y  c  Duw 
Gorachaf,  J  yr  hwn  a  gyfarfu  âg  Abra- 
ham  wrth  ddychwelyd  o  d  ladd  y  bren- 
hinoedd,  ||  ac  a'i  bendithiodd  ef; a  pen.  6.  20.  Gen.  14.  18-20.  b  Salm  76.  2.  c  Salra 
67.  2.  a  78.  35,  56.  Dan.  4.  2.  a  5.  18,  21.  Míca  6.6.  Marc  5. 
7.  Act.  16.  17.         d  Gen.  14.  14-16.  Es.  41.  2,  3. 

Cyfeiriodd  yr  apostol  amryw  weitbiau  at 
y  brophwydoliaeth,  y  byddai  y  Messiah  yn 
Oífeiriad  yn  dragywyddol  yn  ol  urdd  Mel- 
chiserìec,  (Salm  110.  4.)  sef  y  byddai  ei  off- 

eiriadaeth  ef  yn  gyffelyb  i'r  eiddo  Melchi- 
sedec,  ac  uid  i'r  eiddo  Aaron.  Gan  hyny 
mae  efe  yma  yn  myned  rhagddo  i  egluro  y 
brophwydoliaeth  hòno,  ac  i  ymresymn  yn  fwy 
pennodol  oddi  wrthi,fel  mae  yn  ei  chymharu 

â'r  hanes  ysgrythyroí  am  y  person  rhyfeddol 
hwnw.  *  Yr  oedd  y  Melchiserìec  hwn  yn  un 
peth  yn  frenin  enwog  yn  Salem,  yr  hon  mae 
yn  debyg  a  alwyd  Jerusalern  wedi  hyny,  fac 
hefyd  yri  offeiriad  Duw  Goruchaf,  trwy  os- 
odiad  nad  oes  genym  ni  ddim  hanes  am 
dano :  ac  yn  y  ddwy  swydd  hyn  yr  oedd  efe 

yn  gysgod  noderìigo'r  Arglwydd  Iesu,  Bren- 
in  ac  Olfeiriad  ei  bobl  yn  y  Salem  ysbrydol. 
X  Cyfarfu  y  Melchisedec  hwn  âg  Abrabam 
pan  oedd  yn  dychwelyd  o  ladd  y  breninoedd, 
am  yr  hyn  mae  genym  hanes  yn  Gen.  14. 
18—20;  ||  ac  yn  ol  ei  swydd  fel  offeiriarì 
Duw  Goruchaf  efe  a'i  bendithiodd  ef;  (gwel 
eirian  y  fendith  yn  y  lle  a  nodwyd,)  hyny 
yw,  efe  a  gyhoeddodd  fendith  arno  yn  enw 
Duw  Goruehaf,  yr  hwn  yroedrì  efe  yn  gweini 
fel  offeiriad  irìrìo. — Fel  hyn  yr  oedd  Melchi- 
serìec  yn  offeiriad  cyn  Aaron,  ac  yn  uwch 
nac  Aaron  ;  nid  i  un  genedl  yn  nnig  fel 
Aaron,  ond  i  wahanol  genedloerìrì  ;  a  chyn 
neillrìno  Israel  yn  bobl  brîorìol  i  Drìuw  :  ac 
yn  hyn  yr  oerìrì  efe  yn  gysgorì  mwy  arbenig 
o  Grist,  yr  hwn  syrìrì  yn  Arch-offeiriarì  y 
Cenedlocrìd  yn  gystal  a'r  Iuddewon.  (1  Ioan 2.  1,  2.) 

2  *  Fr  hwn  hefyd  y  cyfrannodd 
Abraham  e  ddegwm  o  bob  peth  :  f  yr 

hwn  yn  gyntaf,  o'i  gyfieithu,  yw, 
^"Brenhin  cyfiawnder,  \  ac  wedi  hynny 
hefyd,  Brenhin  Salem,  yr  hyn  yw, 
Brenhin  heddwch ; 

«  Gen.  28.  22.  Lef.  27.  32.  Num.  18.  21.  1  Sara.  8.115,  17 

/  2  Sam.  8.  15.  a  23.  3.  1  Bren.  4.  'U,  25.  1  Cron.  22.  9 
Salm  45.  4—7.  a  72.  1-3,  7.  a  85.  10,  II.  E».  9.6,  7.  *  32.  1, 
2.  a  45.  22-25.  Jer.  23.  5.  6.  a  33.  15,  17.  Mica  5.  5.  Luc 
2.  14.  Rhuf.  3.  26.  a  5.  I,  2.  Rph.  2.  11—18. 

*  Cyfranortrì  Abraham  rìdegwm  o  bob  peth 
sef  o  bob  peth  a  gymmerasai  efe  yn  anrhaith 

yn  yrhyfel,  i'r  Melchisedec  hwn;fel  cyrì 
nabyrìrìiaeth  o  anrhyrìerìrì  irìrìo  ef  fel  offeir- 
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iarì  Dnw  Goruchaf,  ac  fel  dîolchgarwch  al 
y  bendithion  â  pha  rai  y  bendithiasai  efe 
yn  enw  Duw  Gornchaf.  t  Yr  oedd  enw 

offeiriad  hwn,  o'i  gytieithu,  yn  arwyd( 
"  Brenin  cyfiawnder;"  yr  hyn  yndrìi'amm; ydoerìd  ef  o  ran  ei  gymmeriarì  a  gweinyd 
iarì  ei  swyrìrìau,  ac  felly  yn  gysgorì  noded 
o'r  Messiah  ei  hun.  %  Enw  ei  drìinas  oe< 
yn  arwydrìo  fíeddwch  ;  ac  fel  Brenin  hed 
wch,  yr  oedrì  efe  yn  cysgorìi  Crist,  Tywys 
tangneferìd,  Cymmodwr  mawr  Duw  â  dy 

ion,  a  dynion  â'u  gilydrì,  mewn  perffai 
gysondeb  â  chytìawnder  Duw,  ac  anrhyde< 
ei  gyfraith  ef.  Gwahanwyd  y  freniniat 
a'r  offeiriadaeth  wedi  hyn  i  rìeuln  Dafyrìrì 
theulu  Aaron ;  onrì  yma  yr  oedrìynt  yn 

un  person,  i'w  wneuthur  yn  gysgod  m\ 
arbenig  o  Grist.     Gwel  Zech.  6.  12,  13. 

3  *  Heb  dad,  heb  fam,  heb  acha 
fHeb  fod  iddo  na  dechreu  dyddia 
na   diwedd  einioes ;   \  eithr  wedi 
wneuthur  yn  gy ffelyb  i  Fab  Duw,  sy( 
yn  aros  yn  s  OfTeiriad  yn  dragywyd 

g  pen.  17.  23-28. *  Nirì   oes   dim   hanes  wedi  ei   rorìdi  ; 

ri'eni  nac  achau  Melchisedec,  fel  yn  achos 
offeiriaid   dàn  y  drìerìrìf;   y  rhai  oerìrì  n 
irtrìynt  oll  brofi  eu  disgyniarì  o  Aaron  ;  ac 
rìyben  hyn,  yn  nghyrì   â   phethau  eraill, 
oerìrì    rhëolau    manoì    werìi    eu    rhorìdi 

nghylch  eu  pr'íodasau  hwynt.     Ond  nid  • 
gymmaint  a  gwybodaeth,   o   ba  un  o  feib: 
Noah    y    disgynodrì    Melchiserìec  ;     oble 
dygirefi  mewn   yn  yr  hanes  sanctaidd, 
"  otteiriarì    Duw    Goruchaf,"    heb  rìad,  I 
fam,  ac  heb  achau  ;  fel  y  bydrìai  irìrìo  yn  f 

cymhwys  gysgorìi  yr  Arch-offeiriad  mawr, 
hwn  fel  Mab  y  dyn,  nid  oerìrì  irìrìo  darì  dyi 
fel  Mab  Duw,  nid  oerìrì  irìdo  fam  :  ac  yr  h 
a  wnaethpwyd   yn   Offeiriad   heb  olrhair 
achau  o  Aaron,  na'r    un  blaeniedyrìrì   ar 
Arferai   amryw   generìloerìd  gynt  rìrìywef 
am  rìrìynion,  eu  borì  heb  dad,  heh  fam, 
achau,  os  na  wyddid  pwy  oerìrì  eu  rhîeni  1 
hachau  hwynt;   a  thybia   rhai  mai  felly  rl 
yr  apostol  yn  llefarn  yma  am  Melchisedl 
tybia  eraillmai  gyrìag«>íwg  ar  yroffeiriadaB 

mae  yn  dywerìyrì  ;  narì  oerìrì  neb  o'i  ac  ■ ef,  o  du  tad  na  mam,  yn  yr  offeiriarìaeth  ■ 
flaen  ef.    +  Nirì  oedrì  dim  hanes  ychwaith  ■ 
Melchisedec   o   ran   *'dechreu  ei  ddyddB 
na  diwerìrì  ei  einioes,"  a'i  offeiriarìaeth;  g| 
gwydrìirì  dim    pa  bryd  y  ganed  ef,  n* 
bryd  y  bu  farw  ;    pa  bryd  y  dechreuorìd 
eiriadu,  na  pha  bryrì  y  dybenodrì  ei  ofl| 
iarìaeth:    Jyn    hyn  hefyrì    yr  oerìrì   wed  I 
wneuthur  yn  gyffelyb  i  Fab  Duw;  yrlP 
mae   ei   hanfodiarì  o  dragywydrìolrìeb  i  I 
gy  wyrìrìolrìeb,  ac  yr  hwn  ni  bu  irìdo  flaenl 
yrìrì,  ac  ni  bydrì  irìrìo  ganlynyrìd,  yn  ei    I 
eiriadaeth  effeithioI,drìybrynawI,  a  thrag| 
yrìrìol  :  mae  efe  yn  aros  yn  Offeiriarì  yn 

gy wyrìrì.  Yr  oedd  yr  offeiriaid  Iurìrìewig  i  • 
chreu  a  rìiwerìrìu  eu  hoffeiriarìaeth  ar  ryw  | 
ser  pennodol  o'u  hoerì  ;  onrì  nirì  felly  >| 
chiserìec,  nid  oes  hanes  am  rìrìechreu  rìyrìí 
na  diwedrì   einioes   offeiriarìol,  mwy  na  T 
uriol,  irìrìo  ef ;   fel  y  bydrìai  yn  hyn  yu  il 
elyb   i   Fab  Duw,  yr  Offeiriarì  tragywyrl 
Cysgodai    Aaron    Offeiriadaeth   Crist   m| 

amryw  bethan;  ond  nid  oedrì  efna'i  olynl yn  ei  chysgorìi  yn  yr  hyn  a  grybwylliryj 



Abraham  yn  talu HEB.  VII. 
degwm  i  Melchisedec. 

íelchisedec  yn  unig  oedd  yn  cysgodi  tragyw 
idoldcb  ei  Offeiriadaeth  Freninol  ef. 

4  *  Edrychwch  faint  oedd  hwn,  f  Vr 
wn  hefyd  y  rhoddodd  *  Abraham  y 
oatriarch  *  ddegwm  o'r  anrhaith. k  Gen.  12.  2  »  17.  5.  6.  Rhuf.  4.  11—13,  17,  13.  Gal.  3. 
,  29.    Uro  2.  23.  i  Act.  2.  29.     a  7.  8,  9.  k  Gen. 
.20. 

*  I'r  dyben  o  roddi  i'r  Hebreaid  feddyliau 
wy  dyrchafedig  am  berson  ac  offeiriadaeth 

rist,  ac  i'w  tỳnu  hwynt  oddi  wrth  ymlyniad 
>rmodol  wrth  offeiriadaeth  Lefi  ; ,  mae  yr 
>ostol  yn  eu  hannog  hwynt  i  ystyried,  pa 
òr  fawr,  yn  ol  tystiolaeth  Moses  eu  deddfwr 
rynt,  oedd  y  Melchisedec  hwn  ;   nid  o  ran 

awdurdod  breninol  yn  gymmaint  a'i  off- 
îriadaeth  :  fi'r  hwn  y  darfu  i  Abraham,  tad 
bhydeddus  eu  holl  genëdl  hwynt,  yr  hwn 
|d  oedd  un  o  ddeiliaid  Melchisedec,  nac 
ewn  nn  niodd  yn  perthyn  iddo  ef;  addef  ei 
uchafiaeth  ef,  athalu  degwm  iddo,  fel  cyn- 
ílrychiolwr  ac  offeiriad  y  Duw  Goruchaf: 

f  eto,  nid  oedd  Melchisedec  a'i  offeiriadaeth, 
id  cysgod  o  Gri3t  a'i  offeiriadaeth  ef. — Er- 
l'd  trwm  ar  yr  luddewon  oedd  hyn,  nid  yn 
ng  fe!  yr  oedd  y  geiriau  yn  profi  rhagor- 
eth  Crist  ar  offeiriadaeth  Aaroji ;  ond  fel 
maent  hefyd  yn  dangos  fod  gan  Dduwbobl 
rnt  yn  mhlith  y  Cenedloedd,  a  bod  dyn  yn 
i  plith  hwynt  yn  uwch  nac  Abraham  ei 
in  :  a  lesu  Crist  drachefn  yn  uwch  na 
vnw,  os  oedd  Melchisedec,  y  cysgod  yn 
vch  nac  Abraham,  ac  Aaron,  pa  faint  mwy 

rhaid  bod  y  gwrth-gysgod,  a'r  sylwedd awr  ei  hun  ! 

5  *  A'r  rhai  yn  v/ìxsydd  o  feibion 
efi  yn'  derbyn  swydd  yr  offeiriadaeth, 
y  mae  ganddynt  orchymyn  i  mgym- 
teryd  degwm  gan  y  bobl  yn  ol  y  gy- 
aith ;  l  sef  gan  eu  brodyr,  ||  er  eu  bod 
wedi  dyfod  o  lwynau  Abraham  : 

l  pen.  5.  4.  Ex.  28.  1.  Nutm.  16.  10,  11.  a  17.  3—10.  a 
7.  m  Lef.  27.  30-33.    Nura.   18.  26-32.  2  Crou.    31. 

•6.  Neh.  13.  10.  n  adn.  10.  Gen.  35.  11.  a  46.  36.  Ex. 
5.  1  liren.  8.  19. 

*  Ac  yn  wir,  i  egluro  pa  fodd  yr  oedd  an- 
ydcdd   yr   offeiriadaeth  yn  ymddangos  yn 

*  amgyîchiad  o  ddegymu  ;  yr  oedd  hiliog- 
:th  Aaron  yn  mhlith  meibion  Lefi,  y  rhai 
:dd  yn  derbyn  swydd  yr  offeiriadaeth  dàn 
ddeddf,  fa  chanddynt  orchymyn  ac  awd- 
dod,  i  ofyn  ac  i  gymmeryd  degwm  (yr 
m  oedd  eiddo  neülduedig  Duw,  Lefit.  27. 
»,  31.)  gan  holl  bobl  Israel,  yn  ol  y  sefydliad 
dd  wedi  ei  wneyd  yn  nghylch  y  dyledion 
/n  yn  nghyfraith  Moses,  o  ran  y  defnydd 
r  modd  o  honynt  :  (Num.  18.  21,  26.) 
V  hyn  oeddynt  i'w  gynimeryd  gan  yr  holl 
ythau  eraiil,  sef  gan  eu   brodyr  yn  ol   y 
'awd  ;  ||  er  bod  y  rhai  hyny  oll  wedi  dyfod 
lwynau  Abraham  yn  gystal  â  hwythau,  ac 

1  y  cyfryw,  a'r  un  hawl  ganddynt  â  hwy- 
au,  i  bob  rhagor-fraint  a  berthynai  iddynt 
I  had  Abraham.  Ac  fel  hyn  yr  oedd  cyf- 
ith  y  degwm  yn  dangos,  fod  mwy  o  an- 
ydedd  yn  perthyn  i'r  rhai  oedd  yn  ei  dder- 
n,  nâ'r  rhai  oedd  yn  ei  dâlu.  Er  mai 
dradd  o  ran  gwaedoliaeth  oedd  yr  offeir- 
id  â'u  fí  brodyr;"  eto  yr  oeddynt  yn  uwch ran  swydd,  fel  offeiriaid  Duw. 

6  *  Eithr    yr    hwn,   nid  oedd  ei 

ÍÎÖ9 
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achau  o  honynt  h wy,  °  f  a  gymmerodd 
ddegwmgan  Abraham,  Jac  afendith- 
iodd  ||  yr  hwn  yroedd  yr  p  addewiclion 
iddo. 

•  «an.  4.  p  pen.  6.  13— 15.  a  11.  13.  17.  Cen.  12.  2, 
13.  a  13.  14-17.  a  17.  4—8.  a  22.  17,  18  Act.  3.  25.  Rhnf.  4. 
13.  Gal.  3.  16. 

*  Eithr  Melchisedec,  yr  hwn  nid  oedd 
hanes  na  gwybodaeth  am  ei  achau,  nis  gellid 

ei  gyfrif  ef  yh  esillydd  o'r  offeiriaid  o  lwyth 
Lefi,  gan  ei  fod  yn  byw  yn  mhell  cyn  han- 
fodiad  y  llwyth  hwnw.  f  Yr  oedd  y  dyn 

rhyfeddol  hwn  gymmaint  yn  fwy  nâ'r  Lef- 
iaid,  fel  y  cafodd  ef  yr  anrhydedd  o  gymmer- 
yd  degwm  gan  eu  tad  enwog  hwy,  sef  gan 
Abraham  ei  hun,  fel  y  sylwyd  yu  adti.  2,  4. 
í  A  mwy  na  hyny  hefyd  ;  fel  offeiriad,  efe  a 
gyhoeddodd  fendith  yn  awdurdodol,  yn  enw 

Duw  Goruchaf,  ar  dad  y  ffyddloniaid  ;  )J  â'r 
hwn  y  gwnaethai  Duw  gyfammod  yr 
addewidion,  ac  a'i  cadarnâsai  â  llŵ,  (pen. 
6.  13 — 16.)  fel  yr  oedd  yn  perthyn  iddo  ef  a'i 
had,  y  rhai  sydd  yn  mwynâu  eu  holl  ragór- 
freintiau  a'u  bendithion  danoef,  eu  cynnrycti- 
iolwr  yn  y  cyfammod  hwnw. 

7  q  *  Ac  yn  ddiddadl,  rf  yr  hwn 
si/dd  leiaf  a  fendithir  gan  ei  welî. 

7  1  Tìm.  3.  16.  r  pen.  11.20,  21.    Gen.  27.  20— 40. 
a  28.  1—4.  a  47.  7—10.  a  48.  15-20.  a  49.  2S,  Num.  6.  23— 
27.  Deut.  32.  1.  2  Sara.  6.  20.  1  Bren.  8.  55,  2  Vron.  30.  27. 
Luc  24  50,  51.  2  Cor.  13.  14. 

*  Ac  yn  awr  mae  yn  amlwg  ac  yn  sicr  ta 
hwnt  i  bob  dadl,  ar  egwyddorion  cyffredin 
rheswm  ag  ysgrythyr  hefyd,  t  bod  Melchise- 
dec  o  ran  ei  swydd  yn  berson  mwy  ardderch- 
og  nac  Abraham  ;  oblegid  efe  a  fendithiodd 

Abraham,  ac  nid  Abraham  efe :  a'r  hwn 
sydd  leiaf  a  fendithir  gan  ei  well,  yn  y  dull 

awdurdodawl  hyn;  megys  plant  gan  eu  rh'íeni, 
a'r  bobl  gan  yr  offeiriad.  Owyddai  yr  Heb- 
reaid  yn  burion  am  yr  offeiriad  yn  bendithio 
y  bobl  ;  (Gwel  Num.  6.  23—27.)  a  chydna- 
byddent  yn  "ddiddadl,"  bod  yr  offeiriad  fel 
gweiuidog  Duw  yn  bendithio,  yn  well,  neu 

yn  fwy  anrhydeddus,  na'r  bobl  a  fendithid 
ganddo.  Rhaid  bod  Crist,  y  sylwedd,  gan 
hyny»  yn  Arch-offeiriad  gwell  byth,  na  Mel- 
chisedec  nâ'r  arch-offeiriaid  Iuddewig;  gan 
ei  fod  ef  drwy  ei  aberthiad  ei  hun,  yn  ben- 
dithio  ei  bobl  yn  effeithiol,  â  phob  bendith 

ysbrydol. 
8  s  *  Ac  yma  y  mae  dynion  y  rhai 

sydd  yn  meirw  yn  cymmeryd  degym- 
mau  :  f  eithr  yno,  yr  hwn  y  tystiolaeth- 
wyd  am  dano  l  ei  fod  ef  yn  fy  w. 

«  adn.  23.  pen.  9.  27.  t  ado.  3.  16,  24,  25.  lo»n  1 1. 
25,26.  a  14.  6,  19.   Dai.  1.  18. 

*  "  Ac  yma,"  sef  dan  y  ddeddf  seremoniol, 
yr  oedd  dynion  pechadurus  marwol  yn  cym- 
meryd  degymau  gan  eu  brodyr;  ac  felly  un 

genedlaeth  ar  ol  y  llall  yn  cyfodi  i'w  derbyn 
hwynt :  f  "  eithr  yno,"  yn  achos  Melchisedec, 
un  y  tystiolaethwyd  am  dano  ei  fod  ef  yn  fyw, 
oedd  yn  cymmeryd  :  hyny  yw,  un  na  ildy- 

wedwyd  dim  am  ei  enedigaeth  nâ'i  farwol- 
aeth  yn  yr  ysgrythyr;  dim  ond  ei  fod  ef 

ynfyw;  megys  pe  na  buasai  iddo  "nadech- 
reu  dyddiau,  na  diwedd  einioes,"  o  ran  ei 
berson  a'i  offeiriadaeth.  Fel  hyn  mae  yr 
hanes  yn  sefyll  am  dano  megys  pe  buasai  efe 
yn  byw  byth  ;  dyben  yr  hyn  yw,  ei  ddangos 
ef  feí  cysgod  mwy  nodedig  o  Grist,  yr  hwn 

5in 
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offeiriudaeth. 

o  ran  ei  Dduwdod  sydd  a  bywyd  anfarwol 
(»  dragywyddoldeb  hyd  dragywyddoldeb  gan- 
ddo;  ac  er  iddo  o  ran  ei  ddynoliaeth  farw 
unwaith,  sydd  yn  awr  yn  fy  w  ;  ac  ni  bu  farw 

o'i  swydd  erioed,  ond  mae  yn  byw  yn  dra- 
gywyddolyn  ei  offeiriadaeth,  yn  ol  urdd  Mel- 
chisedec.  Wrth  i  Melchisedec  gymmeryd 
degwm  gan  Abraham,  a'i  fendithio  ef,  fel 
cynnrychiolwr  ei  holl  had ;  yr  oedd  yn  rhag- 
ddangos  y  cyfodai  Offeiriad,  yr  hwn  yr  ym- 
ostyngid  iddo  gan  holl  Israeí  Duw,  a  chan  yr 
hwn  y  bendithid  hwy  â  phob  bendith  ys- 
brydol. 

9  *  Ac  (fel  y  dywedwyf  felly)  u  \  yn 
Abraham  y  talodd  Lefì  hefyd  ddegwm 

|  yr  hwn  oedd  yn  cymmeryd  degym- 
mau. 

u  adn.  4.  Gen.  14.  5».  Rhuf.  5.  12. 

*  Ac,  i  ddangos  yn  mhellach  ragoriaeth 
Melchisedec  ar  yr  offeiriaid  o  Iwyth  Lefi  ; 
gallai  yr  apostol  ddywedyd,  a  dywedyd  y 
gwirionedd  hefyd,  ti  holl  lwyth  Leíi  yn  a 

thrwy  Abraham,  eu  tad  cyffredin,  a'u  cyn- 
nrychiolwr  yn  y  cyfammoda  wnaeth  Duw  âg 

ef,  dalu  degwm  i  Meichisedec;  ji'e  Jlwyth 
Lefi,  yr  hwn  wedi  hyny  a  gafodd  orchymyn 
i  gymmeryd  degwm.  Gwel  ar  adn  5.  Fel 
y  dywedwyf  felly :  fel  y  dywedwyf  y  gair, 
neu  fel  y  dywedwyf  y  gwirionedd,  medd 
rhai  :  harddwch  Groegaidd  o  ymadroddi, 
medd  Pool,  yw  y  dull  hyn,  lte  y  dywedir 
rhywbeth  tra  nodedig,  ond  anhawdd  ei 
ddëall. 

1 0  *  Oblegid  yr  ydoedd  efe  etto  x  yn 
lwynau  ei  dad,  fpan  gyfarfu  Melchi- 
sedec  âg  ef. 

*  ado.  5.  Gen.  35.  11.  a  46.  26.  1  Bren.  S.  19. 

*  Oblegid  yr  oedd  Lefi  a'i  holl  hiliogaeth 
yn  gynnwysedig  yn  Iwynau  eu  tad  naturiol  a 
chyiammodol  Abraham,  t  pan  gyfarfu  Mel- 
chisedec  âg  ef,  y  cymmerodd  ddegwm  gan- 
ddo,  ac  y  bendithiodd  ef .  Yr  oedd  Lefi  yn 
lwynau  Abraham  y  pryd  hwnw,  nid  yn  unig 

fel  mae  yr  effaith  yn  ei  achos,  a'r  plant  yn 
eu  rh'feni ;  ond  hefyd  fel  y  mae  pobl  yn  eu 
cynnrychiolwyr ;  yr  hyn  ydoedd  Abraham  i 
holl  Israel  yn  nghyfammod  yr  addewirlion, 
yr  hwn  a  wnaethai  Duw  âg  ef,  iddo  ei  hun 

a'i  had,  cyn  i  Melchisedec  gyfarfod  âg  ef. 
Gen.  12.  1— 3  — Wrth  hyn  rhaid  bod  Mel- 

chisedec  yn  uwch  yn  ei  swyddd  na  neb  o'r 
Lefiaid  ;  a  chan  nad  oedd  ef  ei  hun  ond  cys- 
god  o  Grist,  rhaid  bod  Offeiriadaeth  Crist  yn 

uwch  na'r  eiddo  ef  â  hwythau  :  a  hyny  mae 
yr  apostol  yn  brofi  yn  y  bennod  hon — Yn 
wir  gellir  dywedyd  bod  Cris*  yn  lwynau 
Abraham  o  ran  ei  ddynoliaeth ;  (pen.  2.  10.) 
ond  o  herwydd  ei  Dduwdod,  ei  getiedliad 
gwyrthiol  adihalog,  ac  mai  efe  oedd  y  Gwrth- 

gysgod  a'r  Sylwedd  mawr  ;  yr  oedd  hyny 
yn  ddigon  i'w  eithrio,  neu  ei  lysu,  felyr  Had, 
i'r  hwn  yn  bennodol  y  gwnaethid  yr  addew- 
idion.  Heb  yr  eithriad  uchod,  buasai  dadlyr 
apostol  yn  ofer  a  dirym ;  am  y  buasai  yn 
profi  i  Grist  hefyd  dalu  degwm  yn  Abraham, 
yn  «ystal  a  Lefi.  Mae  y  rhesymiad  uchod  o 
eiddo  yr  apostol  yn  dangos  natur  ein  huudeb 

ni  âg  Adda,  a'n  cynnrychioliad  ganddo  ef, 
a'n  cyfranogiad  ni  o  ganlyniadau  ei  gwymp 
ef ;  yn  gystal  â  threfn  ein  hadferiad  trwy  yr 

aii  Adda,  yr  Arglwydd  o'r  nef. 

11  *  Os  ydoedd  gan  hynny  y  ber 
ffeithrwydd  trwy  offeiriadaeth  Lei 
(oblegid  dan  hono  y  rhoddwyd  y  gy 

fraith  i'r  bobl  z  f  pa  raid  oedd  mwy 
ach  godi  a  OfFeiriad  arall  yn  ol  urd< 
Melchisedec,  %  ac  nas  gelwid  ef  yn  < 
urdd  Aaron? 

y  adn.  18,  19.  pen 
9.  C'ol.  2.  10-17.  ■ 
Gwel  ar  pen.  5.  6,  10.  a  6.  20. 

Tybir  mai  nid  parâd  o'r  mater  blaenoraw 
yn  hollol  sydd  yma,  eithr  dechreu  ar  fate 
newydd  yn  hytrach ;  sef  dangos  rhagoriaet 
Offeiriadaeth  Crist  ar  offeiriadaeth  Lef 

*  Yn  awr  os  oedd  Duw  yn  bwriadu 

eglwys  ddyfod  i'w  hystâd  berffeithiaf  ar 
ddaear  trwy  offeiriadaeth  Lefi;  ac  os  gallesi 
cael  iachawdwriaeth  berffaith  trwy  yr  offeii 
iadaeth,  neu  yr  oruchwyliaeth  hòno,  heb  ur 
rhyw  gyfeiriad  at  offeiriadaeth  y  Messiah 
t "  pa  raid  oedd  mwyach  godi  Offeiriad  í 
all,"  ac  o  urdd  arall,  sef  "  o  urdd  Melch 
sedec  V*  X  A  pha  ham  nas  gelwid  yr  "  Of 
eiriad  arall"  hwnw,  yr  hyn  nis  gelwir 
yn  un  màn,  yn  ol  urdd  Aaron,  yr  ho 
oedd  urdd  offeiriadaeth  Lefi  yn  gyffret 
inol? — Dàn  hòno  y  rhoddwyd  y  gyfraith 
Nis  gallesid  sylwi  ar  y  geiriau  uchod 
iawn  yn  eu  ile  priodol,  heb  dòri  ar  draw 
prif  resyraiad  yr  adnod.  Gellid  meddwl  wrl 
y  geiriau  hyn,  fod  offeiriadaeth  Lefi  wedi « 
sefydlu  cyn  rhoddiad  y  gyfraith  ;  eithr  rhod( 
wyd  y  ddeddf  ar  Sinai  cyn  sefydlu 
offeiriadaeth  hòno.  Ond  er  bod  y  dded( 
foesol  wedi  ei  rhoddi  (Exod.  xx.)  cyn  sefydl 
offeiriadaeth  Lefi  ;  eto  yr  oedd  cyflawnia 

cy mmeradwy  Israel  o'r  gwasanaeth  oedd  ! 
yn  ofyn  dàn  yr  oruchwyliaeth  hòno,  yn  yn 

ddybynu  ar  yr  offeiriadaeth  hòno  ;  a'r  gy 
raith  seremoniol,  yr  hon  a  gynnwysai  yr  hc 
wasanaeth,  yr  aberthau,  a  threfniadau  addc 
iad,  a  berthynai  i'r  offeiriadaeth,  a  roddwy 
ar  ol  sefydliad  yr  offeiriadaeth  ei  hun.  Lefi 
1.  1—9.  Mae  yn  debyg  mai  y  gyfraith  sen 
moniol,  yn  benaf,  a  feddyliai  yr  apostol,  pa 
ddywedai  mai  rfáwoffeiriadaeth  Lefi  y  rhodi 

wyd  hi. 
12  *  Canys  wedi  newidio  yr  OfTei: 

iadaeth,  f  anghenrhaid  yw  bod  b  cy 
newid  ar  y  gyfraith  hefyd. 

b  Es    66.  21.  JerT31.  31 — 34.  Ezec.  16.  61.  Act.  6.  13, 

*  Canys  wedi  newid  urdd  yr  offeiriadae' 
luddewig,  yn  gystal  â  diddymu  yr  offeiria 
aeth  hòno  ei  hun  ;  f  anghenrhaid  hefyd  oe( 
bod  cyfnewid  ar  y  gyfraith,  sef  yr  holl  c 
nchwyliaeth  seremoniol ;  oblegid  nis  galles 
cyflawni  defodau  yr  ornchwyliaeth  neu 

tîyfraith  hòno,  wedi  newidio  yr  oft'eiiiadaet Os  oedd  Offeiriad  arall  yn  codi,  neu  yn  hyi 
ach  wedi  codi,  o  urdd  Melchisedec  ac  aid 
urdd  Aaron  ;  yr  oedd  yn  rhaid  diddymu  y  gj 
raith  seremoniol,  a  rhoddi  terfyn  ar  yr  h< 
oruchwyliaeth  hòno,  fel  y  sefydlid  oífciria 
aeth  a  goruchwyliaeth  arall,  gwell  a  m\ 
rhagorol.  Mae  y  geiriau  byn,  "  cyfnew 
ar  V  gyfraith"  yn  dangos  mai  y  gyfrai 
seremoniol  a  feddylid  yn  yr  adnod  o'r  blat 
yr  hon  a  roddwyd  dàn  offeiriadaeth  Le' oblegid  nid  oes  dim  cyfnewid  i  fod  ar  y  g; 
raith  foesol,  dàn  un  offeiriadaeth  na  goruc 
wyliaeth. 
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offeiriadaeth  Crist. 

13  *  öblegid  am  yr  hwn  y  dywed- 
r  y  petliau  hyn,  fefe  a  berthyn  i 

iwyth  arall,  co'r  hwn  nid  oedd  neb  yn 
wasanaethu  yr  allor. 

c  Num.  16.  40.  a  17.  5.  2  Cron.  26.  16-21. 

*  Mae  yn  amlwg  bod  yr  offeiriadaeth  wedi 
i  newid  fel  y  dy  wedwyd  uchod  ;  oblegid  am 
r  hwn  y  dywedir  y  pethau  hyn,  sef  ei  fod 
n  Offeiriad  yn  ol  urdd  Melchisedec,  ac  nid 
n  ol  urdd  Aaron,  (adn.  12;  Salm  110.4) 
efe  a  berlhyn  i  lwyth  arall,  cwbl  wahanol  i 

,vytli  Leti  ;  o'r  hwn  nid  oedd  hawl  gan  neb 
wasanaethu  swydd  offeiriadol,  trwy  offrymu 
berthau  ar  yr  allor  bies,  na  chyflawni  nn- 
ayw  wasanaeth  a  berthynai  i  hòno,  nac  allor 
l  arogl-darth.  Pan  ryfygodd  y  brenin  Uz 
iah  ymyraeth  â  gwaith  yr  offeiriadaeth, 
l  Cron.  26.  16—21.)  ni  a  welwn  beth  fu  y 
anlyniad  iddo ;  lle  y  dangosodd  Duw  ei 
dirfawr  anfoddlonrwydd  fod  neb  dàn  yr 
ruchwyliaeth  hòno,  hyd  yn  nod  brenin  o 

vyth  Juda,  yn  cyfhwrdd  âg  un  rhan  o'r 
waith  offeiri.idol:  ac  yma,  yn  yr  adnod  nesaf 

ywedir  mai  o'r  llwyth  hwnw  "  y  cyfododd 
n  Harglwydd  ni,"  yr  hwn  a  osododd  Duw 
a  ofieiriad  yn  dragywyddol. 

14  ̂ Canyshysbysj/wmaio  d  Juda 
coclodd  eein  Harglwydd  ni ;  fam  yr 
wn  lwyth  ni  ddywedodd  Moses  ddim 
ì  ag  at  offeiriadaeth. 

d  Gen.  46.  12.  a  49.  10.  Ruth  4.  18-22.  Es.  11.  1.  Jer. 
.  5,  6.  Mica  5.  2.  Mat.  1.  3-16.  Lnc  3.  23—33.  Rhnf.  1.  3. 
it.  5.  5.  a  22.  16.  e  Luc  1.  43.  loan  20.  13,  28.  Eph.  1. 
Phil.  3.  8. 

*  Yr  oedd  yn  ddigon  hysbys  i'r  luddewon 
l,  oddi  wrth  hen  brophwydoliaethau,  mai  o 
ida  yr  oedd  y  Messiah  i  ddyfod  :  ac  efallai 

fod  yn  ddigon  hysbys  i'r  Hebreaid  hyn 
eithian,  mai  o  Juda  y  cyfododd  yr  Ar- 
}wydd  Iesu  ;  oddi  wrth  olrheiniad  ei  achau 

ì  Luc  3.  23— 3S.  Neu  tybiai  rhai  o'r  hen 
idau  boreuol,  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma 
y  llechres  a  wnaed  yn  amser  y  trethiad, 

juc  2.  1—5.)  fel  prawf  o  hyn  :  diammau  na 
ìasai  efe  yn  Uefaru  mòr  hŷf,  oni  buasai  fod 
peth  yn  cael  ei  addef  yn  gyffredin.  t  Ni 
lywedodd  Moses  ddim  yn  ei  holl  ysgrifen- 
dau  am  lwyth  Juda  tuag  at  offeiriadaeth  : 
chan  na  ddywedodd  Moses  ddim,  nis  gall- 
ai  neb  arall  ddywedyd  ddim  am  y  cyfryw 
th  â  hyn,  ond  Duw  ei  hun  ;  ac  efe  a'i  dy- 
edodd  yn  Salm  110.  4.  a  Zec.  6.  13.  Fel 

m  yr  oedd  y  rhagfynegiad  â'r  cyflawniad 
hóno  yn  cyd-brofì,  bod  offeiriadaeth  Aaron 
!r  gyfraith  seremoniol,  yn  cael  eu  diddymu 
|wy  ddyfodiad  ac  Offeiriadaeth  y  Messiab, 
!  nad  oeddynt  o  ddim  grỳm  nac  effaith 
wyach. 

15  *  Ac  y  mae  yn  eglurach  o  lawer 
to^fod  oes  yn  ol  cyfFelybrwydd 
ilelchisedec  üffeiriad  arall  yn  codi, 
/adn.  3.  II,  17,21.  Salm  110.  4. 

Tybir  fod  yr  adnod  hon  a'r  ddwy  ganlynol, 
I  cael  eu  dwyn  i  mewn  fei  ail  brawf  o  newid- 

jj  yr  offeiriadaeth  a'r  gyfraith,  agrybwyllir 
ii  adn.  12.  Y  prawf  cyntaf,  yn  adn.  13,  14,  a 
mmerwyd  oddi  wrth  nad  oedd  Cristolwyth 

fen,  eithr  o  Juda;  a'r  prawf  "eglurach  o  la- 
er  eto,"  yn  yr  adnod  hon  a'r  ddwy  nesaf, 
íymmerir  oddi  wrth  yr  hollawl  wahaniaeth 
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natur  rhwng  yr  offeiriadaeth  seremoniol,  âg 
offeiriadaeth  Crist.  *  Ac  mae  yn  eglurach  o 
lawer  eto,  hyd  at  ddangosiad  ditrnmheuol, 
fod  yr  offeiriadaeth  seremuniol,  ac  o  ganlyn- 
iid  y  gyfraith  oedd  yn  ymddibynu  arni, 
wedi  ei  newid  fel  ag  i'w  diddymu,  megys  y 
soniwyd  yn  adn.  12;  foblegid,  yn  ol  y  rhag- 

fynegiadau  o'r  blaen,  mae  "  Offeiriad  arall" 
yn  awr  wedi  ei  godi  drwy  ordeiniad  Duw, 

"yn  ol  cyffeljybrwydd  Melchisedec,"  yr  hyn 
sy  bron  yr  un  peth  âg  "yn  ol  urdd  Melchis- 
edec  :"  yn  ol  cyffelybrwydd  ei  otfeiriadaeth 
ef,  yr  hon  a  ddangoswyd  ei  bod  o  natur  wa- 
hanol  i  offeiriadaeth  Aaron,  ac  yn  fwy  rhag- 
orol  nà  hòno.  Od  oes :  dylem  ddëall  hyn 
mewn  ystyr  gadarnâol,  ac  nid  mewn  ystyr 
ammheuol;  sef  bod  Oíîeiriad  arall  yn  codi  : 
a  dywedir  bod  y  geiryn  Groeg  ei,  weithiau 
yn  arwyddo  bod,  megys  y  mae  yn  y  fàn  hon 
yn  ddigon  amlwg. 

16  *  Yr  hwn  a  wnaed,  *  nid  yn  ol 
cyfraith  gorchymyn  cnawdol,  h  f  eithr 
yn  ol  nerth  bywyd  annherfynoì. 

g  pen.  9.  9,  10.  a  10.  1.  Gal.  4.  3,  9.  Col.  2.  14,  20. 
h  adu.  3,  17,  21,  24,  25,  28    Dat.  I.  18. 

*  Yr  oedd  yr  "  Offeiriad  arall"  hwn  wedi 
cael  ei  osod  yn  ei  swydd,  nid  yn  ol  Cyfraith 
Moses,  yr  hon  oedd  yn  sefydlu  offeiriadaeth 
Lefi,  ac  oedd  gynnwysedig  o  gyfreithiau  y 
gallesid  en  galw  yn  orchymynion  cnawdol ; 
fel  yr  oeddynt  yn  gofyn  aberthau  o  anifeil- 
iaid,  ac  yn  cynnwys  defodau  at  sancteiddio 
i  bureiddiad  y  cnawd  yn  unig  ;  ac  fel  yr  oedd 
yr  offeiriaid  eu  hunain  yn  cael  eu  cyssegru 

i'w  swydd  trwy  seremoniau  cnawdol  ac  allan- 
ol,  ac  nad  oeddynt  oud  dynion  cnawdol, 
gweiniaid,  a  marwol,  ac  felly  yn  gofyn  y 
naül  genedlaeth  o  honynt  i  olynu  y  llall  yti 
y  swydd  o  oes  i  oes ;  ac  fel  yr  oedd  hyn  oll 
yn  cael  ei  orchymyn  drwy  gorph  o  gyfreith- 
iau  oedd  gynnwysedig  mewn  defodau  cnawd- 
ol,  wedi  eu  gosod  ar  yr  Israeliaid  hyd  amser 
y  diwygiad,  (pen.  9.  10.)  yr  hwn  oedd  i  gael 
ei  wneyd  dàn  oruchwyìiaeth  mwy  ysbrydol 
a  sanctaidd  yr  efengyl,  yn  mherthynas  i  add- 
oliad,  breintiau,  a  bendithion  yr  eglwys. 
t  Ond,yn  wrthwyneb  i  natnr  yr  offeiriadaeth 
hòno,  yr  oedd  Crist  wedi  cael  ei  wneyd  yn 
Arch-offeiriad  trwy  sefydliad  mwy  rhagorol 
a  byth-barâol  ;  yn  yr  hwn  y  cafodd  efe  ei 
gyssegru  i'r  swydd  hòno,  yn  ol  y  gallu  sydd 
ganddo  ef  i'w  chyflawni,  trwy  nerth  a  rhin- 
wedd  y  bywyd  anfarwol  hwnw,  sy  ganddo  ef 
ynddo  ei  hun  fel  tragywyddol  Fab  Duw;  a 
thrwy  nerth  arhinweddy  bywyd  dynol  a  ail 
gymmerodd  efe  yn  ei  adgyfodiad  ac  yn  y  nef, 
yn  ol  yr  hwn  mae  efe  yn  byw  yn  dragyw- 
yddol,  i  gyflawni  ei  otfeiriadaeth  ogoneddus 
yn  ei  Berson  ei  hun,  ac  i  roddi  by  wyd  tra- 
ywyddol  i  bawb  mae  efe  yn  offfciriad  dros- 
tynt;heb  neb  yn  cyd-weithredu  âg  ef,  na 
neb  i'w  ganlyn  yn  y  swydd.  Fel  hyn  mae  ei 
offeiriadàeth  ef  tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth, 

yn  fwy  rhagorol,  berffaith,  effeithol,  a  phar- 
âus,  nâ'r  un  offeiriadaeth  a'i  blaenorodd  hi 
dàn  y  ddeddf. — Er  i  Grist  farwyn  wir-fodd<  1 
yu  ei  natur  ddynol,  eto  yr  oedd  hyny  yn  rhan 
o'i  waith  offeiriadoi  ef ;  marw  yn  aberth  dros 
bechodau  ei  bobl  a  wnaeth  :  ni  bu  farw  allan 

o'i  swydd,  ond  yr  oedd  yn  ofìeiriadu  yn  ei 
farwolaeth ;  ac  yr  oedd  ganddo  allu  i  gym- 
meryd  ei  fywyd  drachefn,  ac  i  fyw  byth  i 

gyflawni  y  rhan    arall  o'i  ofteiriadaeth  yn  y 
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nef.  Mae  nerth  bywyd  annberfynolyn  ei  off- 
eiriadaeth  ef ;  am  hyny  nid  oedd  yr  un  i  ddy- 
fod  yn  otfeiriad  ar  ei  ol  ef.  Nid  trwy  olchi 
â  dwfr,  eneinnio  âg  olew,  taenellu  â  gwaed, 
ei  wisgo  â  gwisgoedd  ;  ac  nid  trwy  aberthu 

anifeiliaid  &c,  y  cyssegrwyd  ef  i'w  swydd  ; 
eithr  encinniwyd  ef  â'r  Ysbryd  Glân  ac 
â  nerth  :  ac  nid  inewn  teml  ddaearol,  ac 
iwewn  seremoniau  cnawdol,  yr  oedd  ef  i 
weini;  on  1  ar  Galfaria  ac  yn  y  nef  ei  hun, 
mewn  pethau  ysbrydol,  er  iachawdwriaeth  ei 
bobl. 

17  *  Canys  tystiolaethu  y  mae, 
t  Offeiriad  ivyt  û  yn  dragywydd  yn  ol 
urdd  Melchisedec. 

*  Canys,  fel  y  sylwyd  o'r  blaen  arnryw 
weithiau  (pen.  5.  6,  10  ;  6.  20.)  tystiolaeth- 
odd  Duw  Dad  trwyenan  Dafydd  (Sa!m  110, 
4.)  hyd  yn  nod  pan  oedd  offeiriadieth  Lefi 
yn  ei  llawn  ogoniant;  +  f<Offeiriad  wyt  ti 
yn  dragywydd  yn  ol  urdd  Melchisedec :  " 
hyny  y w,  yr  wyt  ti  yn  Oífeiriad  mewn  modd 
neillduol  a  nodedig;  nid  yn  olcyffelybrwydd 
offeíriadaeth  îs  Aaron,  ond  yn  ol  cyffelyb- 
rwydd  offeiriadaeth  nwch  Melchisedec;  nid 
dros  unrhyw  oruchwyliaeth  derfynol  a  rydd 
le  i  un  well,  nac  mewn  olyniad  o  un  offeir- 
iad  ar  ol  y  llall ;  ond  yn  ddigyfnewid  yn  dy 
Berson  dy  hun,  hyd  oni  chyflawner  dybenion 
dy  swydd  yn  berffaith  ;  ac  o  hyny  allan  i 
dragywyddoldeb,  yn  yr  anrhydedd  a  berthyn 
i  ti  am  berffaith  gyflawni  yr  offeiriadaeth 
hòno,  ac  yn  ei  heffeithiau  gogoneddus  er  tra- 
gywyddol  iachawdwriaeth  yr  holl  eglwys 
íawr. 

18  *Canysyn  ddiau  *y  maedirym- 
miad  i'r  gorchymyn  sydd  yn  myned 
o'r  blaen,  h  f  o  herwydd  ei  lesgedd  a'i aíîes. 

t  adn.  11,  12.  pen.  S.  7—13.  a  10.  1-9.  Rhuf.  3.  31.  Gal. 
3.  15,  17.  k  adn.  19.  pen.  8.  7,  8.  a  9.  9,  10.  a  10.  1-4. 
a  13.  9.  Act.  13.  39.  Gal.  4.  21.  1  Tim.  4.  8. 

*  Yr  oedd  y  rhag  dystioîaeth  nchod,  a'r 
cyflawniad  o  hóni,  yn  arddangos  dirymiad  a 
difodiad  y  gorchymyn  oedd  wedi  ei  roddi 

o'r  blaen,  am  yr  offeiriadaeth,  yr  aberthau,  a'r 
puredigaelhau  sef  hoil  gorph  yr  oruchwyliaeth 

seremoniol,  a'i  holl  osodiadau,  y  rhai  oedd 
yn  p»ìUhyn  i  offeiriadaeth  Lefi,  ac  yn  myned 
o  fiaen  goruchwyliaeth  yr  efengyl,  yr  hon  a 
adeiledir  ar  Offeiriadaeth  Crist.  \  Ac  yr 

oedd  y  dirymiad  a'r  difodiad  hyn  i'r  gor- 
chyinyn  oedd  yn  myned  o'r  blaen,  wedi  cael 
ei  fwriadu  yn  bennodol  gan  yr  Arglwydd,  o 
herwydd  llesgedd  ac  afles  pob  pelh  yn  yror- 
uchwyliaeth  hòno :  oblegid  er  eu  bod  o  ddef- 
nydd  a  lles  amserol  a  chysgodol  i  geuedl  Is- 
rael,  hyd  ddyfodiad  y  Messiah,  ac  i  gredin- 
wyr  yn  eu  plith  fel  moddion  o  ffydd  a  gras; 
eto  nid  oedd  gwir  effaith  yn  y  pethau  eu  hun- 
ain,  i  buro  y  gydwybod  a'r  galon,  ac  nid 
oeddynt  o  un  lles  i'r  rhai  hyny  a  ymorphwys- 
ent  ynddynt.  *  Nis  gallent  gyfiawnàu  pech- 
aduriaid  nâ'u  sancteiddio;  oblegid  cysgod 
daionus  bethau  i  ddyfod  oeddynt,  ac  nid  gwir 
ddtlw  y  pethau.  Pen.  10.  1. 

1 2  l  *  Oblegid  ni  pherffeithiodd  y 
gyfraith  ddim,  mfnamyn  dwyn  go- 
baith  gwell  i  raewn  \a  berffeithiodd  . 

*||  trwy  yr  hwn  yr  ydym   yn  nesâua 
Dduw. 

/  G  wel  ar  adn.  II.         m  p»n    6.   18:  a  8.  6.  a  9.  40.  loa 
I.  17.    Rhuf.  8.  3.   Col.  I.  27.  1  Tim.  t.  1.  *  pen.  4.  IC 

»  10.  19—22.    Saln»  73.  28.    loaa  14.  6.    Rhuf.  5.  2.    Eph.  r 13-18.  a  3.  12. 

*  Oblegid  yr  hyn  a  ddywedwyd  uchod,  n 
pherffeithiodd  y  gyfraith  seremoniol  ddim 
ac  nis  gallasai  berffeithio  dim,  nac  yn  ystâ< 
yr  eglwys,  nac  ar  galonau  a  chydwyboda 
dynion  i'w  cyfiawnâu,  eu  cymrríodi  â  Duw 
na'u  sancteiddio  :  ni  fwriadwyd  mo  hón 
ond  i  rag-ddangos,  i  barotôi  y  ffordd,  ac 
gyfeirio  at,  yr  hyn  a  wnelai  y  pethau  ucbo 
yn  effeithiol ;  ac  felly  yr  oedd  yn  athraw 
ddyniou  at  Grist  fel  y  cyfiawnêid  hwy  trw 
ffydd.  t  Eithr  dygiad  i  mewn,  a  sefydlia 
îoruchwyliaeth  yr  efengyl,  a  Christ,  y 
Àrch-offeiriad  arall,  yn  nghyd  a  i  aberth  gw: 
gymmodawl  ef,  yw  gwrthddrych  ein  gobait 
ni ;  ac  sydd  yn  rhoddi  i  ni  well  sail  o  hyde 
a  sicrach  gobaith  ar  Dduw,  nag  a  allasai 
gyfraith  roddi  byth  ;  \  ac  mae  hyn  wedi  pe 
ffeithio  y  cwbl  oedd  yn  ddiffygiol  yn  y  gy 
raith  ei  hun,  ac  yn  cael  ei  rag-ddangt 

trwyddi.  Trwy  y  "  gobaith  gweli"  hyn,  m 
cymmeradwyaeth  gyda  Duw,  trwy  aberl 
ac  eirioUeth  Crist ;  trwy  hyn  mae  yr  eglw; 

wedi  ei  dwyn  i'w  hystâd  uwchaf  o  ryddid 
breintiau,  a'i  haddoliad  i'r  agwedd  fwyaf  y 
brydol,  ag  sydd  bosibl  ei  gyrhaedd  yn  y  bj 
hwn;  a  thrwy  hyn  darpirwyd  yn  effeithi 
er  cyfiawnâd,  heddwch  tumewnol,  a  saöc 
eiddiad  yr  hoil  gredinwyr.  ||Trwy  hyn  hefj 
y  caniatêir  i  ni  nesâu  at  Dduw,  sef  at 

drngareddfa  ef  gyda  gostyngedig  hyl'dra; nid  ydyin  yn  cael  ein  cauad  allan  fel  y  Ce 
edloedd  dàn  y  gyfraith ;  nac  yn  cael  e 
cadw  yn  mhell  fel  yr  oedd  yr  Israeliaid  i 
hunain.— Gellir  darllen  rhan  olaf  yr  adn< 

fel  hyn,  medd  Scott :— "  Dwyn  gobaith  gw 
i  mewn  yw  y  peth,  trwy  yr  hwn  yr  ydy 
yn  nesâu  at  Dduw."— Mae  y  gair  gwreiddi 
(medd  yr  un  Gwr,)  yn  arwyddo  mvvy 
'•'dwyn  i  mewn"  yn  unig  ;  ac  yn  dàl  all 
fod  y  **  gobaith  gwell  wedi  cael  ei  ddwyt 
mewn,  hyd  yn  noddànyrhen  oruchwyiiael 
trwy  addewidion  a  phrophwydoliaeihau  a 
y  Messiah,  a  thrwy  gysgodan  y  ddeddf  sei 
moniol  ;  ond  yn  fwy  cyllawn  a  goleu,  p 
ddaeth  Crist  yn  y  cnawd,  pan  orphenodd  < 
ei  waith  ar  y  ddnear,  ac  yr  aeth  i  mewn  i 
ogoniant. — Ni  pherjfeithiodd  y  yyfrai 
ddim :  gan  na  pherffeithiodd  hi  ddim,  i 
galiasai  berffeithio  yr  offeiriadaeth  ;  ac  o  ga 
lyniad  nis  gallasai  yr  offeitiadaeth  hòno  b 
ffeithio  y  bobl. 

20  *  Ac  yn  gymmaint  nad  heb  1 

y  gwnaethpiuyd  efyn  Offeiriad : 
*  Yr  oedd    mawr  ragoiiaeth  Offeiriada< 

y  Messiah,  ar  offeiriadaeth  Aaron,  yn  aml 
hefyd  oddi  wrth    amgylchiad    arall,  yr  h 
sydd    i'w    sylwi    yn    bennodol    yn    ngeir 
sanetaidd    Duw ;    oblegid   nid    heb    lŵ, 

Aaron,  y  gwnaethpwyd  ef  yn  Offeiriad,ei 
trwy  Iŵ  difrifol  Duw  ;  yr  hyn  sydd  yn  d 
gos  edmyyedd  nphwys,  yn   gystal   hefyd 
anyhyfnewidioldeb  y   weithred.     Mae  y 
hwn  yn  Salm  110.  4. 

21  *  (Canys  y  rhaì  hynny  yn  1 

ydynt  wedieu  gwneuthur  yn  orìeirir heb  lw  :  f  ond  hwn  trwy  lw,  gan 
1112 
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wn  addywedodd  wrtho,°;[Tyngodd 
yr  Arglwydd,  ac  ni  bydd  edifar  gan- 
do,  ||  Ti  sydd  Offeiriad  yn  dragy  wydd 
n  ol  urdd  Melchisedec) 

o  Gwel  ar  pen.  6.  16-18.        p  Sa!m  110.  4. 

*  Canys  yr  holl  otfeiriaid  gynt  dàn  y  gyf- 
ith  a  osodid  yn  eu  swydd  heb  y  cadarnâd 

l\v  ;  nid  oedd  dira  o'r  cyffelyb  yn  cael  ei 
chymyn  na'i  arfer  wrtli  eu  cyssegru  hwynt  ; 
*  hyn  oedd  'yn  gadael  en  swydd  hwy  yn 
Hidrìymadwy,  ac  i'w  rìifoü  pan  welai  Duw 
ti  dda.  t  Ond  yr  Arch-offeiriad  raawr  a 
•gonedrìns  hvvn,  lesu  Grist,  efe  a  wnaed 
ì  Offeiriarì  trwy  lŵ  gan  Dduw  ei   Dad  ;  er 
sicrân  ef  yn  rìrìiçyfnewirì  byth  yn  ei  Off- 
Iriadaeth.  îTyngodd  yr  Arglwydd  felly 
rdo  yn  ngŵyrìrì  ei  angelion  sanctaidd,  a 
iitguddiodd  hyny  i  ddynion  trwy  enau 
«fyrìrì  ;  (Salm  1 10.  4,)  ac  ni  bydrì  yn  edifar 

nddo  byth,  ni  eihv  byth  ei  air  a'i  Iẁ  yn  ol, 
ni  thry  ei  Fab  o'r  Offeiriadaeth  yn  dra- 
wyrìrìol.  )|  Dyma  eiriau  y  llŵ  unwaitb 
t) : — Ti  sydd,  yn  dy  Berson  dy  hun,  heb  yr 
i  olynyrìd,  yn  Offeiriad  yn  dragywydd  ac 
i  ddígyfnewid,  yn  ol  urdd  Melchisedec, 
rd  gytlawniad  pob  peth.  Gwel  ar  pen.  5- 
f;  ac  amrai  fànau  oddi  yno  hyd  yma. 

i  22  9  *  Ar  destament  gwelio  hynny 
y  gwnaethpwyd  Tesu  yn  r  Fachnîydd 
q  peD.  8.  6-12.  a  9.  15-23.  a  12.  24.  a  13.  20.  Dan.  9 

.  Mat.  26.  28.  Marc  14  24.  Luc  22.  20.  I  Cor.  11.25. 
3en.  43.  9.  a  44.  32.  Dur.  6.  1.  a  20.  16. 

*  Yn  gyfatebol,  gan  hyny,  i  fawr  ragor- 
eth  Offeiriadaeth  Crist  ar  yr  eiddo  Aaron, 
r  oedd  yr  apostol  yn  casglu  fod  Iesu  yn 

achn'iydd  ar  destament,  goruchwyliaeth, 
'u  gyfammod,  gwell   na'r   eiddo  Aaron. — 
ae  y  gair  Machniydd  yn  arwyddo  person 
i  rhwym  gyda,  neu  dros  un  arall,  neu  er- 
[11,  i  rìâlu   dyled,  neu    gyíiîawni  rhyw  am- 
orì.  Aeth  Iesu,  "  MachnYydd"  ei  bobl,  yn 
ebol  am  eu  rìjled  hwy  o  bechod,  ac  ym- 
vymodd  i  foddloni  cyfiawnder  rìwyfol,  a 

iwrâu  y  gyfraith  sanctaidd,  a'i  gwneyd  yn 
rhydeddus;  ac  hefyd  i  ddwyn  ei  bobl  i'r 
lifeirwch,  y  ffydd,  a'r  sancteiddrwydd 
-ny,  sy'rì  yn  angenrheidiol  idrìynt  hwy,  fel 
caffont  gyfranogi  o  fendithion  ei  gyfammod 

,'.  Trwy  fynerì  i'r  yrnrwymiad  hyn  hefyrì, \  gyflawni  ar  ran  ei  bobl,  efe  a  rìdaeth  yn 
achníydrì  y  Tarì  irìrìynt  hwy,  yn  rhwym  i 
j.'flawni  holl  arìrìewidiony  r.yfammorì  ;  wedi 
|  awdurrìorìi  a'i  rìderchafu  yn  y  naíur  ddyn- 
L  i  roddi  idrìynt  hwy  yr  holl  fenrìithion  y 

,'tunwyrì  am  danynt  yn  y  cyfammod  hwnw. 
elly  y  dywerì  Scott,  ond  mae  Guyse  yn 
ywerìyd  yn  erbyn  y  golygiarì  rìiwerìdaf 
•hod,  ac  yn  dàl  mai  Machni'ydrì  drosom  ni 
Dduw  yw  Crist,  ac  nirì  dros  Dduw  i  ni : 
\r\\  oerìrì  werìi  tòri,  syrthio,  a  mynerì  yn 
!u.^  ;  ac  o  gmlyniad  drosom  ni  yr  oerìd  eis- 
n  Machníydd.  A  chan  fod  yr  apostol  yn 
•i  am  Ofieiriadaeth  Crist  trwy  yr  holl 
nnod,  mewn  cyferbyniad  i  offeiriarìaeth 
aron;  rhairì  bod  <  i  fachníaeth  ef  yn  perthyn 
'•v  swydrì  Oífeiriadol;  ac  yn  awr,  gweini 
"os  y  bobl  tnag  at  Ddnw,"yr  oerìrì  Aaron, 
I"  nirì  dros  Dduw  tuag  at  y  bohl.— Y  testa- 
ent,  neu  y  cyfammorì  íd'iathêMj  gwell,  ar 
ii  nn  mae  Iesu  yn  Fachniyrìrì,  nirì  yw  yma 
.i  oael  ei  osorì  mewn  ^yferb) -niarì  i'r  cyf- 
nmorì    gweithterìoerìd,   trwy   yr    hwn   mae 

pob  troserìrìwr  yn  cael  ei  gauarì  dàn  felltith  ; 
eithr  mewn  cyferbyniad  i  gyfammod  Duw 

âg  Israel  wrth  Sinai,  yn  ughyd  â'roruchwyl- 
iaeth  seremoniol  y  bu  yr  eglwy9  dani  am 
gyhyd  o  ani9er  :  oblegid  nid  oerìrì  rìim  perth- 
ynas  rhwng  y  cyfaramorì  gweithrerìoerìd  âg 
ofteiriarìaeth  Aaron,  nac  â'r  rìded<lf  sere- 
moniol,  yr  hon  oedrì  yn  dangos  drwy  gys- 
godau  feudithion  y  cyfammod  grag.  Ond  yr 
oedrì  y  testament,  neu  y  cyfammod  yr  oedd 

lesu  yn  Fachnì'yrìrì  arno,  yn  llaw.er  "  gwell" 
na  hwnw  yr  oedrì  offeiriairì  Israel  yn  fachni'- 
wyr  ynddo ;  ac  a  drìygoclrì  yr  eglwys,  a  phob 
crerìadya,  i  lawer  eglurach  goleuni,  mwy 
perffaith  rhyrìrìirì,  a  mwy  lîawnrìer  o  freint- 
iau,  nag  y  gallasai  goruchwyliaeth  Siuai  ei 
wneyd.  t  Y  r  oerìd  yr  arch-offeiriad  fel  rnath 
o  fachni'ydrì  dàn  yr  hen  ornchwyliaeth,  yn 
aberthn  dros  y  bobl  ar  drìydrì  y  cyramotl  ; 
ond  cysgod  oerìd  hwnw,  o  Iesu,  syrìrì  yn 
Fachniyrìd  anfeidrol  weíl,  ac  ar  destament 
Ilawer  gwell. 

23  *  A'r  rhai  hynny  yn  wir, s  llawer 
sydd  wedi  eugwneuthur  ynoiTeiriaid, 
|  o  herwydd  lluddio  iddynt  gan  farw- olaeth  barhâu ; 

*  adn.  8.  1  Cron.  6.  3—14.  Neb.  12.  10,  11. 

Yn  nesaf  mae  yr  apostol  yn  dwyn  prawf 
arall  o  ragoriaeth  Offeiriadaeth  Crist  ar  yr 
eirìdo  Aaron.  *  Yn  offeiriadaeth  Aaron,  yr 
oedd  llawer  wedi  cael  eu  gwneyd  yn  offeir- 
iaid  o  oe8  i  oes,  er  nad  oedd  ond  uu  arch- 
offeiriad  i  fod  ar  y  tro;  f  oblegid,  gan  nad 

oedrìynt  hwy  ond  dynion  pechadurus  marw- 
ol,  yr  oedrìynt  yn  cael  eu  symmurì  o'u  swydd 
yn  fuan,  ac  eraiîl  yn  dyfod  yn  eu  lle  :  ac 

wrth  fod  y  swyrìrì  yn  myned  o  un  i'r  llall 
mòr  aml,  yr  oedrì  hyny  yn  rìangos  ei  gwen- 
rìirì  a'i  haneffeithiolrìeb  hi  yn  arnlwg  iawn. — 
Am  riferìi  yr  arch-offeiriaid  Iuddewig,  gwel 
ar  Ioan  11.  49. 

24  *  Ond  hwn,  am  ei  fod  ef  yn  '  aros 
yn  dragywydd,fsydd  âg  offeiriadaeth 
dragywyddol  ganddo. 

^Gwel  ar  adn.  8—25,  28.  pen.  13.  8.  Es.  9.  6,  7.  Ioan 
12.  34.  Rhuf.  6.  9.  Dat.  I.  18. 

*  "  Ond  hwn,"  sef  lesu,  am  ei  forì  ar  ol 
irìrìo  farw  yn  aberth  rìros  bechod,  wedi  ad- 
gyfodi  o  feirw,  yn  byw  yn  oes  oesoedrì,  ac 
yn  aros  o  ran  ei  berson  yn  rìragywyrìd  ; 
tsydrì  ag  Offeiriarìaeth  rìragywyddol  gandrìo 
yn  ei  Berson  ei  hun,  yr  hon  nis  gall  fynerì 
oddi  wrtho  ef  i  un  arall,  fel  yn  mhlith  yr 

otf'eiriaid  Iudrìewig  gynt :  mae  efe  yn  aros, 
ae  yn  eisterìd  byth  yn  Offeiriad  ar  ei  frenm- fainc. 

25  *  Arn  hynny  efe  a  u  ddichoii 

hefydyngwbl  mchâu  fy  rhaì  xtrwy- 
ddo  ef  sydd  yn  ̂ dyfod  at  Dduw, 

%  gan  ei  fod  ef  2  yn  by w  bob  amser  a  1 eiriol  drostynt  hwy. 
«  pen.  2.  18.  a  5.  7.  R».  45.  02.  a  63.  1.  Dan.  3  15,  17, 

29.  a  6.  20.  loan  fi.  37-40.  a   10.  79,  30.   E|»h.  3.  20     Phil.  3. 
21.  2  Tim.  1.  12.  Ju.1.  24.  *  peu.  13.  15.  lo.n  14.  fi.  Rhuf. 
5.  2.  Eph.  2.  18  a3.  12.  1  loau  2.  1,  2.  y  »àn.  19.  peu. 
II.  6.  Job  22.   17.  a  23.  3    S«!u>  C?.  31.  32.  F.s.  45.  24.  Jer.  3. 
22.  x  Gwel  ar  adn  8,  16,  2t.  o  pen.  9.  24.  Es.  53.  12.  a 
59.  lfi  Dan.  9.  24.  lo^u  14  13,  lfi.  a  lfi.  23,  24.  a  17.  9—26. 
Rhuf  S.  34.  I   losn  2.  1,  2.  Dat.  8.  3,  4. 

*  Am  ei  fod  ef  yn  aros  yn  dragywyrìd,  ac 

âg  Offeiriadaeth   dragywydrìol  ganrìrìo,  "  efe 
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a  ddichon,"  nid  yn  unig  drwy  ei  holl-allu- 
awgrwydd,  ond  hefyd  trwy  ei  swydd  otfeir- 
iadol  a'i  aberth,  '•  gwbl  iachâu,"  yn  ber- 
ffaith,  h>/d  y  diwedd  ;  yn  yr  angen  mwyaf, 

a'r  caledi  cyfyngaf;  oddi  wrth  bob  enog- 
rwydd,  aflendid,  a  themtasiynau ;  yn  mhob 
peryçlon,  ac  yn  wyneb  pob  gelynion  ;  f  y 
ihai  oll  o  bob  oes  a  chenedl,  sydd  yn  dyfod 
at  Dduw  fel  pechadnriaid  am  iachawdwr- 
iaeth,  trwyddo  ef ;  gan  grodu  yn  ei  enw  ef, 
ymorphwys  ar  ei  iawn  a'i  eiriolaeth  ef,  a 
gofyn  pob  bendith  er  ei  fwyn  ef,  fel  rhad 
roddion  Duw  trwy  ei  gyfryngdod  ef.  t"Efe 
a  ddichon"  hyn  oll,  oblegid  nad  yw  efe 
fel  dyn  marwol,  yrhwn  a  gymtner  arno  am- 
ddiffyn  neu  waredu  arall,  ac  efallai  a  fydd 
marw  yn  yr  adeg  gyfyngaf ;  ond  mae  efe 
"  yn  byw  bob  amser,"  ac  yn  Uywodraethu 
fel  OíFeiriad  ar  ei  frenin-fainc  ;  i  eiriol  dros 
y  rhai  trwyddo  ef  sydd  yn  dyfod  at  Dduw  ; 
i  ddadlau  ei  waed  a'i  aberth  ar  eu  rhan  ;  i 
gyflwyno  eu  personau,  eu  gwasanaeth,  a'u 
gweddi'au  yn  gymmeradwy  ger  bron  y  Tad  ; 
i  sei'yll  rhyngddynt  hwy  â  phawb  a  roddo 
ddim  yn  eii  herbyn ;  i'w  hamddiffyn  a'n 
gwared  hwynt  yn  ei  holl-alluog  nerth  ;  ac  i 
roddi  pob  peth  iddynt  allan  o'i  anchwiliad- 
wy  olud.  Cwbliachâu:  achub  hyd  yr  eithaf, 
yn  ol  y  Saesoneg.  Dyfod  trwyddo  ef  at 
Ddnw  :  fel  y  byddai  pobl  Israel  a'u  ha 
berthan  gynt,  trwy  yr  arch-offeiriad. 

26  *  Canys  y  öcyfryw  Arch-offeir- 
iad  ̂ sanctaidd,  fdiddrwg,  J  dihalog, 
||  didoledig  oddi  wrth  bechaduriaid, 

d§ac  wedi  ei  wneuthur  yn  uwch  nâ'r 
nefoedd, e  *  oedd  weddns  i  ni ; 

í  adn.  11.  pen.  8  1.  a  6.  22-26.  a  10.  11—22.  c  pen 
4,  15.  a  9.  14.  Ex.  28  3fi.  Es  53.  9.  Luc  1.35.  a  23.  22,  41, 
47.  loan  8  29.  a  14.  30.  Act.  3.  14.  a  4.  27.  2  Cor.  5.  21 . 
1  Pedr  i.  19.  I  loin  2.  2.  a  3  5.  Uat.  3.7.  d  pen.  1.  3. 
a  4.  14.  a  8.  1.  a  12.  2.  Salra  68.  18.  Ma.  28.  1S.  Marc  16. 

19.  Eph.  1.20-22.  a  4  8-10  Pl.il.  2.  1 1 .  1  Pedr.  3.  22. 
Dat.  1.  17,  18.         e  pen.  2.  10.  Loc  24.  2P,  46. 

*  Canys  y  Cyfryw  Arch-otfeiriad  "  Sanct 
aidd,"  yr  hwn  nid  oedd  ei  hun  yn  bechadur 
fel  nyni,  ac  fel  yr  oedd  yr  offeiriaid  úàn  y 
ddeddf ;  ond  un  ag  oedd  yn  ddiîrychenlyd 

bur  yn  ei  natur,  ei  feddyliau,  ei  ciriau  a'i 
weithredocdd ;  un  llwyr  ymroddgar  i  Dduw, 
a  llawn  trugaredd  i  ddynion  :  t  Un  "  di- 
ddrwg,"  diniwed,  a  difai ;  nn  heb  ddrwg  yn- 
ddo  ei  hun,  ac  ni  wnaeth  ddrwg  i  neb  arall  ; 
un  pir  a  difrychau  yn  ei  holl  ufudd-dod.  ac 
ni  allai  neb  ei  gyhnddo  ef  o  ddrwg  :  {  Un 

perífaith  "dihalog,"oddi  mewn  ac  oddi  allan  ; 
yn  ei  fywyd  ac  yn  ei  weinidogaeth  ;  heb  gael 
ei  halogi  erioed  gan  na  dynionna  phethau  af- 
lan,  fel  y  byddai  yr  offeiriaid  gynt  yn  cael 
yn  aml  :  ||  Un  "  didoledig  oddi  wrth  bechad- 
uriaid  ;"  yn  achos  y  rhai  yr  oedd  yn  cyf- 
ryngu  ;  didoledig  o'r  groth,  heb  ddim  pechod 
gwreiddiol;  am  nas  ganed  ef  mewn  ffordd  o 
undeb  naturiol  na  chyf.-immodol  âg  Adda,  fel 
eraill  o  ddynolryw  ;  a  didoledig  hollaw! 
orldi  wrthynt  o  ran  eu  liegwyddorion,  eu 

ffyrdd,  a'u  gweiihredoedd  drwg  :  §  Ac  un 
"  wedi  ei  wnenthnr  yn  uwch  nà'r  nefoedd," 
yn  nghyd  a  holl  diigolion  gogoneddus  y  nef- 
oedd  ;  fel  y  byddai  i  fawredd  ei  Berson,  a 
gorncheledd  ei  dderchafiad,  roddi  erfeithiol- 
deb  i  weinyddiad  ei  swyddau  ef,  ac  arddang 
os  cyfiawnder  a  sancteiddrwydd  Duw  yn  ei 
svaith  yn  achub  pechaduriaid  er  ei  fwyn  ef, 

iTh 

a  thrwy  ei  gyfryngdod  a'i  waith  otfeiriado 
ef.  *  Dyma  y  fath  Arch-oífeiriad  oedd  a< 
ydyw  eiu  Iesu  mawr,  a  dyma  y  fath  Arch 
otfeiriad  oedd  weddus  i  ni  bechaduriaid: 
wneyd  îawn  dros  ein  pechodau  ni,  i  eirio 
Irosotn  ni,  ac  i'n  liadferu  ni  i  gymmeradwy 
a«th  a  del.v  Duw,  mewn  modd  cyson  â  go 
goniant  ei  enw  ef,  ac  mewn  modd  neillduo 
addas  i  amlygn  y  gogoniant  hwn  :  llai  Arch 
offeiriad  na  hwn  ni  wnaethai  y  tro  i  Dduw 
a  llai  na  hwn  ni  wnaethai  y  tro  i  béchadur 

hwn  yn  unig  oedd  weddus  i'r  ddwy  blaid. 
27  *  Yr  hwn  nid  yw  raid  idd< 

;'  beunydd,raegis  i'r  ofteiriaid  hynny 
orTrymmu  aberthau  yn  &  gyntaf  dros  e 
bechodau  ei  hun,  h  ac  yna  dros  y 
eiddo   y   bobl ;    •  f  canys   hynny 
naeth  efe  unwaith,  pan  offrymmodí 

efe  ef  ei  hun. 
/pen.  10.  11.  Ex    29   \ 

3    a  9.   7.   Lef.  4    3,  &c. 

4.  13-16.    a  9.  15.    a  1«.  15.  í  pen.  9.  H,  25,  98.    a  |l 
6—12.  Es.  53,  10-12.  Rhuf.  6.  10.  Eph.  5.  2,  25.  Tit.  í.  1 

*  Rhaid  ei  fod,  ac  yr  oedd  efe  yn  nn,  na 
oedd  achos  iddo  offrymu  dim  o  gwbl  dro«t 
ei  hun,  nac  offrymn  yn  fynych,  drachefn 
thrachefn,  dros  eraill;  fel  yr  oedd  yr  otfci 

iai'd  gynt,  cyd-weinyddion  yr  arch-offeiriar 
yn  gorfod  gwnenthur  beunydd  ;  a'r  archof 
eiriad  ei  hun  ar  bob  dychweliad  o  ddyd 
mawry  cymmod.  +  Am  ei  bechodan  ei  hoi 
nid  oedd  gan  lesu  ddim,  i  aberthu  drostynl 
ac  am  bechodan  ei  bobl,  efe  a  wnaeth  hyn; 

ac  a'i  gorphenodd  oll  ar  unwaith,  trw 
roddi  cyflawn  aberth,  a  pherffaith  iawn  dro 
tynt,  pan  offrymodd  efe  ef  ei  hun  trwy  3 
Ysbryd  tragywyddol  yn  ddifai,  ac  yn  aro 
peraidd  i  Dduw ;  mewn  cylerbyniad  i 
mynych  aberthau  d»os  bechodan  y  bobl  dâ 

y  ddeddf,  ac  mewn  cyferbyniad  i'r  offeiriai 
hyny  nad  opdd  ganddynt  ddim  o'r  eiddyi 
eu  hunain,  dim  gwell  nac  anifeiliaid  ac  adt 
i'w  haberthu.  Yma  mae  Cristfii  Äîmargy 
er  aberthau  y  gyfraith  ;  a'i  unwaith  ef  ; 
gyfer  beunydd  yr  "  offeiriaid  hyny." — Be 
nydd;  tybia  Guyse  mai  nid  offrymau  be 
nyddiol  yr  oífeiriaid  cyffredin,  a  feddyl 
yma;  eithr  otfrymau  blynyddawl  yr  arc 
offeinad,  ar  bob  dydd  y  cymmod  :  obleg 
am  swyrld  yr  arch-offeiriaid  y  sonia 
apostol  ;  ac  arddydd  ycymmod  bobblwyd 
yn,  yr  orfrymai  yr  arch-offeiriaid  drostynt  1 
hunain  â  thros  y  bobl.  Felly  y  dywed  Po 
hefyd,  a  Doddridye. 

28  *  Canys  y  *  gyfraith  sydd  y 
gwneuthur  dynion  â  gwendid  yi 

ddynt,  yn  arch-offeiriaid  ;  '  feithr  ga 
y  llw,  yr  hwn  a  fu  wedi  y  gyfrait 
'"  l  sydd  yn  gwneuthur  y  Mab,  "  || ; 
hwn  a  berffeithiwyd  yn  dragywydd 

k  Gwel  ar  pen.  5.  1,  2.  Exod.  32.  21,  22.  Lefît.  4. 
/Gwel  Hr  ado.  21.— Salm  110.  4.  m  Gwel  ar  adn.  3.  p 
1.  2.  a  3.6.  a  4.  14.  a  5.  5,  8.         n  adn.  21.  24. 

*  Yr  oedd  y  gyfiaith  seremoniol  yn  gw 
euthur  dynion  gweiniaid,  anmherffaith, 
phechadurus  yn  arch-otfeiriaid  ;  ac  yr  oe^ 
rhai  o  honynt  yn  ddynion  o  fucheddau 
chymmeriad  drwg;  amhyny  yr  oedd  arny 
hwy  eu  hunain  a'n  gwasanaeth,  eisiau  m> 
ychaberthau,amaddeuantgwastadol.  t"Eit 
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ir"  Duw,  yr  liwn  a  gadarnâodd  eíe  â  Ilŵ, 
yr  hwn  a  lefarcdd  efe  yn  hir  cyn  y  gyf- 

ith,  yn  ei  gynghor  tragywyddol;  a  lefar- 
Id  efe  drachefn  trwy  Dafydd,  (Salm  110. 
i)  bedwarcant  o  flynyddoedd  wedi  rhodd- 
d  y  gyfiaith;  ac  yr  hwn  sydd  jn  cyrhaedd 
aihell  tu  hwnt  i'r  gyfraith,  ac  wedi  ei  dar- 

d  hi ; — %  mae  y  gair  hwu  yn  gosod,  neu 

'edi  gosod  Mab  Dtiw  yn  Arch-otfeiriad,  yr 
hwn  oedd  yn  inhob  ystyr  yn  addas  i'r 
ydd,  ac  efe  yn  unig  a  allai  fod  :  ||  ac  efe 

fyd  a  gafodd  ei  "  berffeithio,"  ueu  ei  gys- 
gru  yn  dragywydd  i'r  swydd;  trwy  ddyn- 
'iaeth  lân,  d'íanaf,  a  dibechod  ;  trwy  eneinn- 
1  yr  Ysbryd  Glân;  trwy  ei  ddyoddefaint 
aberth  ar  y  groes,  a  thrwy  ei  ogoneddiad 
ddeheulaw  Duw. — Fel  hyn  yr  ocdd  yn  am- 
g  i'r  Hebreaid,  fod  offeiriadaeth  Lefi  wedi 
el  ei  bwriadu  fel  cysgod,  ac  i  barotoi  y 
rdd  at  Offeiriadaeth  Crist;  yr  hon  a  rag- 
deiniwyd  i  ddiddymu,  a  chymmeryd  lle  y 
ntaf,  mewn  amser  piYodol. — "  Gwedi  y 
fraith : "  metà  tòn  nòmon  yw  y  geiriau 
oeg ;  a  dywedir  fod  y  gair  metà  yn  ar- 
/ddo  tn  htunt  yn  aml.  Yr  oedd  gair  y  liŵ 
j»y  gyfrai!h,er  tragywyddoldeb;  amiygwyd 
yn  Salm  110.  A,wedi  y  gyfraith  ;  ac  yr  oedd 

cyihaedd  o  ran  ei  effaith,  a'r  cyflawniad 
óuo,  tu  hwnt  i'r  gyfraith,  sef  wedi  iddi 
arfod.  Y  gyfraith  seremoniol,  am  offeir- 
laeth  Lefi,  a  feddylir. 

PEN  VIII. 

'hagoriaeth  offeiriadaeth  Crist  ar  yr  eiddo Aaron. 

A.  PHEN  ar  y  pethau  a  ddywed- 

yd  yw  hyn. a  +  Y  mae  gennym  y  fath 
rch-ofíeiriad,  b%yv  hwn  a  eistedd- 

j'.d  ar  ddeheulaw  gorsedd-faingc  cy 
awredd  yn  y  nefoedd  ; 
a  Gwel  ar  pen.  7 ."26— 28.  b  Gwel  ar  pen.  1.  3,  13.— 1.1,.  Dat.  3.  21.  o  l  Croo.29.  Jl.  Job  37.  22.  Salm  21. 
.  45.  3,  4.  t  104.  1.  a  145    12.  Es.  24.  14.  Jîica  5.  4. 

*  Mae  y  gair  (  hephalaion )  a  gyfieithir  yrna 
»,  yn  arwyddo  symiad  byr,  neu   ynte,  y 
•Á  penaf.    t  Sylwedd,  swm,  neu  y   peth 

naf,  o'r   hyn  a  ddywedwyd   yn  y  bennod 
blaen  oedd  hyn ;  sef  bod   gan  Gristionog- 
y  fath  Arch-offeiriad  ag  oedd  yn  weddus 

lynt,  ac  yn  angenrheidiol:  %  yr  hwn  wedi 

phen  ei  waith  ar  y  ddaear,  a  esgynodd  i'r 
f,  ac  a  dderchafwyd  i'r  anrhydedd  a'r  awd- 
lod   uwchaf  ar  ddeheulaw  Duw,  yn  y  líe 

fjie  efe  yn  dangos  ei  ogoneddus   Fawredd, 
il.a  ellir  ei  alw  ei  orsedd-fainc  ef. 

[2  *  Yn  dWeinidog  y  gyssegrfa, 
[  i  a'r  gwir  dabernacl  /yr  hwn  a  osod- 
kd  yr  Arglwydd,  J  ac  nid  dyn. 
|  U  P«a-  9  8-11.  a  10.  21.  Ex.  28.  1,  35.  a  29.  44.  Rhnf. 
U9.  e  pen.  9.  II,  23,  21.  /  pen.  11.  10.  2  Cor.  5.  1. 
t      1  II. 

fv  Fel  hyn  mae  Crist  wedi  ei  osod  yn  Wein- 
■6  y  gyssegrfa,  neu  y  Sancteiddioîaf,  syl- 
pid  y  gyssegrfa  neu  y  Sancteiddiolaf  gynt 
:;y  babell :  tac  yn  y  swydd  hon  yr  oedd 
I  yn  Weinidog  y  gwir  dabernacl,  yr  hwn 
i:ododd  yr  Arglwydd  drwy  ei  ddoethineb 
^ihollalluog  nerth;  %  ac  nis  gosodwyd  trwy 
Äir  a  medrusi  wydd  dynol,  fel  y  tabernacl 
I  yr  anialwch  gyut. — Mae  rhai  yn  dëail  y 
rwir  dabernacl"  am  y  nef  yn  unig,  ac  yn 

ÌTÍ5 

arwyddo  >r  un  peth  â'r  "  gyssegrfi"  o'r 
blaen  ;  mae  eiaill  yn  ei  ddëall  am  natur 
ddynol  Crist,  yn  yr  hon  y  "  trigodd,"  neu  y 
tabernaclodd  efe  yn  mldith  dyiMon,  ac  vn  yr 

hon  mae  efe  yn  gweini  fel  Arch-ott'eiriad,  yn 
y  gyssegrfa  fry :  eto,  gan  fod  ei  ddynol- 
iaeth  ef  o  anghenrheidrwydd  mewn  uudeb 
à'i  Berson  ef  fel  Arch-offeiiiad,  ̂ n  hytrach 
na  bod  yn  lle,  neu  dabernacl  ei  weinyddi-.d 
ef,  mae  y  syniad  olaf  hwn  yn  lled  annaturiol 
a  gwrthun.  Ond  fel  yr  oedd  yr  holl  daber- 
nacl  gynt  yn  gynnwysedig  o  gyssegr  allanol  a 
thumewnol;  a  chan  mai  yr  arch-otttiriad  yn 

unig  a  âi  i  mewn  i'r  olaf,  tra  byddai  yr  off- 
eiriaid  eraill  yn  gweini  yn  y  cyntaf,  dano  ef, 
gwasanaelh  cysgodoi  yr  hwn  oedd  yn  cym~ 
meradwyo  eu  gwasanaeth  hwy  ;  ac  fel  yr 
oedd  y  tabernacl  yn  gysgod  o  holl  eglwys 
Dduw,  er  ei  fod  yn  cysgoui  dynoliaeth  Crist 
hefyd  ;  mae  yn  fwy  tebỳg  y  dylem  ddëall  y 
"  gwir  dabernacl''  am  holl  eglwys  y  gwartd- 
igion  ar  y  ddaear  ac  yn  y  nef,  fel  yn  un 
eglwys  trwy  ei  hiuideb  â  Christ  Iesu  :  oblegid 
credinwyr,  yn  wahanedig  ac  yn  gasgledig,  yd- 
yntyn  breswylfod  i  Dduw  trwy  yr  Ŷsbryd. — 
Dywed  Pool  y  dylid  ystyried  Crist  yma  fel 
"gweinidog"  yn  ei  hol!  swyddau;  BreninoJ, 
Offeiriadol,  a  Phrophwydol ;  ya  gweini  ac 
yu  llywodraethu  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear. 
Am  y  gair  cysseyrfa,  rhoddir  pethau  sanct- 
aidd  ar  ymyl  y  ddaien  ;  a  deall  rhai  hyny  am 
bersonau,  sef  y  saint ;  eraill  am  bethau,  sef 
yrasau  a  bendithion  cyfranedig  Crist ;  ac  er- 
aiíl  am  le,  sef  y  yyssegrfa,  y  Sancteiddiolaf 

yn  y  nef. 

3  *  Canys  ̂ pob  arch-oífeiriad  aos- 
odir  i  oífrymmu  rhoddion  ac  aberth- 
au  :  foherwydd  paham  rhaid  oedcl 
bod  gan  hwn  hefyd  h  yr  hyn  a  oífrym- 

g  Gwel  ar  pea.  5.  1. 
.  loan  6.  51.  Eph.  5.  2.  Tit.  2.  14. 

k  pen.  ».  14.  a  10.  9- 

Oblegid  pob  arch-ofíeiriad  dàn  y  gyfraith, 
a  osodid  gan  Dduw  i  offrymu  rhoddion  gwir- 
fodd,  ac  aberthau  dros  bechod,  y  rhai  a  ladd- 
esid  ac  a  offrymesid  cyn  iddo  ef  fyned  â'u 
gwaed  i'r  sancteiddiolaf,  ac  i'r  dyben  iddo  ef 
allu  myned  i  mewn  yno :  t"o  herwydd  pa 
ham,"  fel  y  byddai  y  Sylwedd  yn  ateb  i'r 
cysgod,  "  rhaid  oedd  bod  gan  hwn  hefyd," 
sef  Crist  ein  Harch-offeiriad  ni,  *'  yr  hyn  a 
offrymai  ;"  ac  o  herwydd  achosion  Uawer 
mwy  pwysig  nac  ateb  i'r  cysgod  yn  unig. 
Am  hyn  efe  a  gymmerodd  ddynoliaetb,  a 

ymddangosodd  ar  y  ddaear,  ac  a'i  rhoddea  ei 
hun  yn  ̂ áberth  i  Dduw  dros  bechodau  ei 
bobl.  Anifeiliaìd  oedd  gan  yr  arch-offeiriaid 
gynt  i'whabcrthu  ;  ond  ei  hicn,  ei  hoil  ddyn- 
oliaeth,  mtwn  undeb  â'i  Berson  dwyfol,  a 
roddodd  Crist  yn  aberth,  ac  a  aéth  i'r  cys- 
segr  nefol  drwy  eì  waed  ei  hun.     pen.  9.  12. 

4  *  *  Canys  yn  wir  pe  bai  efe  ar  y 
ddaear,  ni  byddai  yn  oífeiriad  chwaith  ; 
fgan  fod  ofíeiriaid  y  rhai  sydd  yn  ofír- 
ymmu  rhoddion  yn  ol  y  ddeddf : 

i  peu.  7.  11-15.  Nom.  18.  40.  a  17.  12,  13.  a  1S.  5. 
2  Cron.  26.  19,  19. 

*  Pe  buasai  Crist  yn  aros  o  hyd  ary  ddaear, 
nia  gallasai  efe  fod  yn  offeiriad  o  gwbl,  yn 
gyson   â  deddf  offeiriadaeth  Lefi  ;    t  gan  fod 
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wrth  y  rideddf  hòno  urdd  arall  o  offeiriaid,  y 
rhai  oedri  yn  offrymu  rhoddion  ac  aberthau 
yn  ol  y  ddeddí  seremoniol,  yr  hon  ni  oddefâi 
yr  un  offeiriad  ond  o  lwyth  Lefi  ac  o  urdd 
Aaron :  o  ganlyniad  nis  goddefai  i  Gríst,  yr 
hwn  oedd  o  lwyth  Juda,  fod  yn  offeiriad. 
Gwedi  aberthu  ei  hun  ar  y  ddaear,  y  nef  oecìd 

ei  gyssegrfa  ef,  i  weini  y  rhan  arall  o'i  Off- 
eiriadaeth  fawr  ;  lle  mae  Duw  JEHOFAH 
yn  amlygu  ei  ogoniant,  ac  yn  cyfranu  ei  fen- 
dithion  oddi  ar  y  drugareddfa  rasol. 

5  *  Y  rbai  sydd  yn  gwasanaethu  *  i 
siampl  a  chy  sgod  y  pethau  nefol,  f  meg- 
is  y  rhybuddiwyd  Moses  gan  Dduw, 
pan  oedd  efe  ar  fedrgorphen  y  babell. 

jCanys,  'Gwel  (medd  efe)  a'r  wn- 
euthnr  o  honot  bolD  peth  yn  ol  y  por- 
treiad  a  ddangoswyd  i  ti  yn  ymynydd. 

*  pen.  9.  9,  23,  24.  a  10.  1.  Col.  2.  17.  ÍBx.  25.  40. 
a  26.  30.    a  37.  8.  Nuro.  8.  4.  1  Croa.  28.  12,  19.  Act.  7.  44. 

*  Yr.oedd  yr  otfeiriaid  a  otfryment  aberth- 
au  arhoddion  yu  y  cyssegr  daearol,  yn  gwas- 
anaethu  yn  addoliad  Duw  yn  ol  ffurf  osod- 
edig,  yr  hon  a  luniesid  i  fod  yn  gynllun  a 

chysgod  y  pethau  nefol;  sef  Crist,  y  gras  a'r 
gwirionedd  a  ddaeth  trwyddo,  a'i  waith 
offeiriadol  ar  y  ddaear,  ac  yn  y  "  gwir  da- 
bernacl"  yn  y  nef.  t  Rhoddodd  Duw  gry- 
bwylliaëau  rhybuddiol  o  hyn  i  Moses,  pan 
gafodd  efe  orchymyn  ganddo  pa  fodd  i  ffurfio 
a  gorphen  y  tabernacl  daearol  hwnw :  }  Canys 
pan  oedd  efe  yn  rnyned  i  ddechreu  y  gwaith 
hwnw,  dywedodd  Duw  wrtho,  Bydd  ofalus 

iawn,  a  manol,  yn  dy  holl  arolygiad  a'th  gy- 
farwyddiadau,  i  wneuthur  pob  peth,  hyd  yn 

nod  y  rhanau  lleiaf,  o'r  tabernacl  y  preswyl- 
iaf  fì  ynddo,  heb  y  gŵyriad  Ueiaf,  ond  yn 
gymhwys  yn  ol  y  portreiad  a  ddangoswyd  yn 
eglnr  i  ti  mewn  gweledigaeth  yn  y  mynydd ; 
yr  hwn  bortreiad,  am  ei  fod  o  Dduw,  ac  yn 
hollawl  yn  ol  ei  feddwl  ef  am  y  tabernacl, 
ydoedd  hefyd  yn  gynllun  cysgodawl  o  ddyn- 
oliaeth  Crist,  y  tabernacl  Ûe  y  preswyliai  y 

Duwdod;  ac  o'r  eglwys  oll  ar  y  ddaear  ac 
yn  y  nef,  lle  mae  Duw  yn  preswylio,  a  Chiist 
yn  gweini  fel  Arch-offeiriad  mawr.^— Efallai 
nad  oedd  Moses  ei  hun  yn  dëall  meddwl  ys- 
brydol  y  tabernacl  y  pryd  hwnw;  ond  efe  a 
fu  yn  fanol  ac  yn  ffyddlawn  i  wneuthur  pob 
peth  fel  y  gorchymynodd  yr  Arglwydd  iddo, 
ac  yn  ol  y  portreiad  a  ridangosodd  Duw  iddo 
yn  y  mynydd.  Esod.  40.  16,  19,  21,  23,  25, 
27,  29. 

6  *  Ond  yn  awr  efe  a  ™gafodd 
weinidogaeth  mwy  rhagorol,  f  o  gym- 
maint  ag  y  mae  yn  n  Gyfryngwr  cyf- 
ammod  gwell  J  yr  hwn  sydd  wedi  ei 
osod  °  ar  addewidion  gweli. 

m  adn.  7-13.  2  Cor.  3  6-11.  n  pen.  7.  22.  a  12.  24, 
G»l.  3.  19,  20.  »  adu.  19—13.  Rhuf.  9.  4.  Gal.  8.  16—21. 
Tit.  1.  2.  2  Fedr  1.  4. 

*  Yn  lle  >myraeth  â  gwaith  yr  offeiriaidyu 
ngwasanaeth  cysgodawl  y  deml,  yr  oecld 

Cri'st  wedi  cael  gweinidogaeth  mwy  rhagor- 
ol;  o  wir  werth,  sylwedd,  ac  effaith,  yn  y 
cyssegr  nefol ;  lle  yr  oedd  efe  yn  rhagori  yn 

mhell,  ac  yn  uwch  o  lawer,  nâ'r  holl  offeir- 
iaid  o  urdd  Aaron.  t  Profai  yr  apostol  hyny 
wrth  ei  fod  ef  yn  Gyfryngwr  Cyfammod  gweli, 
yr  hwn    oedd    wedi  ei  osod  ar  addewidion 

gwell,  na  chyfammod  Duw  âg  Israel  yn  Siij 
X  Cyfammod  oedd  hwn  wedi  ei  fforlí 

yn  sefydliad  awdurdüdawl;  ar  addewidio 
mwy  ysbrydul,  manteisiol  a.nefol,  helaeth  j 
dîammodal,  (adn.  10,  11,  12,)  ná'r  rhai  oed! 
gynnwysedig  yn  y  gweinyddiad  seremonij 
o  hóno  gynt  wrth  Sinai;  ac  mae  yn  amlwj 
fod  hwn  yn  gyfammod  gwell,  a  mwy  pef 
ffaith,  nâ  hwnw.  Yn  awr,  os  yw  y  cyfanl 
mod  yn  well  nâ  chyfammod  Sinai,  rhaid  bcj 
gan  Grist,  Cyfryngwr  y  cyfammod,  weiniJ 

ogaeth  mwy  rhagorolnâ'r  offeiriadaeth  Iudifl ewig. 

7  *  Oblegid  yn   wir  pe  buasai 
cyntaf  hwnw  yn  p  ddifeius,  f  ni  çheiíj 
iasid  lle  i-r  ail. 

p  adn.  8.  pen.  7.  11,  18.  Gal.  3.  21. 

Gallasai  yr  Hebreaid  ddysgu  yn  ddidda 
gan  eu  prophwydi  eu  hunain,  pe  gwranda1 
sent  yn  iawn  arnynt,  nad  oerid  y  cyfamm» 

â  hwy  fel  cenedl,  na'r  oruchwyliaeth  seremc 
iol  hòno,  wedi  eu  bwriadu  i  barâu  yn  ddigj 
newid.  *  Oblegid  pe  buasai  y  cyfamm 
hwnw  yn  ddiieius,  heb  ddim  diffyg  yndd 
ac  yn  addas  a  digonol  i  ddwyn  yr  eglwys 
ystâd  nwchaf  o  berffeithrwydd  yr  oedd 
gael  ei  dwyn  iddi  ar  y  ddaear;  t  ni  buai 
dim  lle  i  ail  gyfammod,  nac  achos  i  geii 
Iluniaethu  na  sefydlu  yr  un  ;  gan  nad  yw 
Arglwydd  byth  yn  newid  ei  drefniadau  l 
acho»  am  hyny.  Yroedd  y  ddeddf  serenu 
iol,  a  chyfammod  Sinai,  yn  addas  ddigoi 
arwain  i  mewn  y  Messiah  addawedig 
uchwyliaeth  yr  efengyl,  ac  i  ffurfio  me{ 
esgynlawr  i'r  adeilad  fawreddus  hòuo; 
nid  oeddynt  yn  diogelu  sancteiddiad  ac  ia 
awdwriaeth  y  bobl,  nac  ychwaith  yn  rh 
flaenu  y  fath  wrtiigiliadau  yn  y  genedl, 
oedd  yn  achos  iddynt  golli  eu  hoîl  freintia 

8  *  Canys  yn  beio  arnynt  hwy  îj 
dywed  efe, r  Wele,  y  mae  y  dyddi 
yn  dyfod  (medd  yr  Arglwydd)  J  ac 
a  wnaf  â  thŷ  Israel  ac  â  thŷ  Ju 

*||  gyfammod  'newydd  : q  Gwel  ar  Jer.  31.  31—34.  r  pen.  10.  16,  17.  Jer 
5.  a  30.  3.  a  31.  27,  31,  38.  Luc  17.  22.  «  Es.  55.  3. 
32.  4».  a  33.  24-26.  Ezec.  16.  60,  ii\.  a  37.  26.  f  pe 
15.     a  12.  24.     Mat.  26.  28.    Marc  14.  24.  Luo  22.  20.  1 
II.  25.  2  Cor.  3.6. 

*  Canys  tuag  amser  caethiwed  BabL 
mae  yr  Arglwydd  trwy  y  prophwyd  )> 
miah,  yn  beio  ar  genedl  Israel,  ac  yn  eu  > 
yddu  am  eu  toriadau  o'i  gyfammod  ef: 
wrth  wneyd  hyny,  mae  efe  yn  addaw  fc 
dyddiau  yn  dyfod,  sef  dyddiau  y  Mess 

I  ptyd  y  gwnii  efe  â'i  bobl  yn  mhlith Iuddewou,  rhai  yn  mhlith  deg  llwyth  gw 
giliedig  lsrael,  yn  gystal  â  llwythau  Ju( 
Benjamin,  ||  gyfammod  newydd  ;  neu  on 
wyliaeth  newydd,  o  fendithion  rhad,  ysb 
ol,  a  diammodol,  a  hyny  yn  ddigyfnew 

d'íalw  yu  ol  byth.  Ac  nid  â  rhai  o  íiý  Is 
a  thỳ  Juda  yn  unig  yr  oedd  Duw  yn  gwr 

y  cyfammod  newydd  hwn  ;  ond  â'i  holl 
rael  ysbrydol,  y  rhai  a  gysgodid  gand» 
hwy,  ac  a  elwir  dàn  yr  efengyl  yn  /s 
Duw,  (Galat.  6.  16,)  pa  un  bynag  ai  I 
ewon  ai  Cenedloedd  ydynt.  Mae  y  ge 

a  ddyfyna  yr  apostol  yn  >r  adnod  hoi 
oddi  yma  hyd  driiwcdd  adn.  12,  wed 
cymmeryd  o  Jer.  31.  31—34,  gydag  ych 



Y  cyfammod  newydd HEB.  VIII. a'i  fendithion. 

ahaniaeth,  ond  yn  rhoddi  synwyr  yr  Heb 
ieg,  medd  Scott. 

9  *  Nid  fel  y  "  cyfammod  a  wnaeth- 
|m  â'u  tadau  hwynt,  +  yn  y  dydd  yr 
lymaflais  yn  eu  llaw  hwynti'w  v  dwyn 
|,vy  o  dir  yr  Aipht :  2  J  oblegid  ni 
rigasant  hwy  yn  fy  nghyfammod  i, 

minnau  a'u  ahesgeulusais  hwythau, 
medd  yr  Arglwydd. 

«  pen.  9.  18—20.  Ex.  24.  3—11.  a  34.  10,  27,  28.  Deut. 
ì,  3.  a  29.  1,  12.  Gal.  3.  15-19.  tt  4.  24.  *  Gen.  19.  16. 
(.  8.  20.  Can.  8.  5.  Es.  41.13.  a  51.  18.  Marc  8.  23.  Act. 
}.  •  13.  II.  v  Ex.  19.  4,  5.  Salm  77.  20.  a  88.  52—54. 
35.  43.  a  136.  ll— 14.  Es.  40.  11.  a63.  9,  11—13.  g  Ex. 

Deut.  29.  25.  a  31.  16—18.  Josh.  23.  15,  16.  2  Bren. 
15—18.  S*lm  78.  10,  11,  57.  Es.  24.  5,  6.  Jer.  11.  7,  8. 
2.  8,  9.  a  31.  32.  E«c.  16.  8,  59.  a  20.  37,  38.  a  B*rn. 
13,  14.  Galar.  4.  16.  Am.  5.  22.  Mal.  2.  13. 

"  Nid  oedd  y  cyrammod  newydd  hwn  i yn  wàn  ac  aneffeithiol,  fel  y  cyfammod 
t  a   wnaethai   Duw  â  thadau    y   genedl 

ddewig  ;   t  yn  y  dydd  yr  ymaflodd  efe  yn 
Uaw  hwynt  fel  Tad  tyner,  tosturiol,  a  go- 

os,  i'w  dwyn  hwynt  fel  plant  gweiniaid  a 
;ymmorth,  ac  i'w  gwaredu  yn  mawredd  ei 
rth  a'i  drugiredd,  allan  o'u  holl  orthrym- 

trueni,  a'u  caethiwed  yn  nhir  yr  Aipht. 
)ywedasom   nad  oedd  y  cyfammod  hwn  i 

o'r  un  dull  a  chyfansoddiad   â  hwnw ; 
legid    trwy  dwyll    a    drygioni    calonau   y 

adau,"  yn  erbyn  yr  hyn  nid  oedd  darpar- 
th  yn  y  cyfammod  hwnw,   ni  thrigasant 
y  yn  ffyddlawn  ynddo;  ond  dîystyrasant 
a  gwnaethant   ef  yn   ddirym,  trwy  dori 

>s  ben    ei   holl    rwymiadau    Sanctaidd   ef. 
lC  o  herwydd  hyn,  tynodd  Duw  ei  ewyllys 

a'i  amddiffyn  oddi  wrthynt,   ac,  yn  ol 
erau  y  cyfammod  hwnw,  nid  edrychodd 
^yót   gyda    chariad,    gofal,    a    thynerwch 

'od  mwyach  ;  eithr  esgeulusodd  hwynt  yn 
fiawn,  fel  torwyr  ei  gyfammod.     §  Dyma 

safadwy  a  di'alw  yn  ol  Duw;  wedi  ei  lef- 
'i  bedair  gwaith  ganddo  trwy  y  prophwyd 
jremiah   pen.  31.  31,  32,  33,  34.    Mìnnau 
íi  hesgeulusais  hwythau:  felly  mae  y  geir- 
ynolcyfieithiad  Groeg  y  LXX,  meddant, 

ba  un  tybia  rhai  y  cymmerodd  yr  apostoí 

ynt  yma  :   Er  fy  mod  i  yn  bri'od  iddynt 
yr  Hebraeg,  ac  felly  yn  yr  Hen  Desta- 
nt  genym  ninnau  :  Jer.  31.  32.     Dywedir 
l  y  gair  Hebraeg  ( BaalJ  yn  arwyddo  Ar- 

'ydd,  pr'iod,   ac    esgeuluso,   d'iystyru,    a 
"thod :  hyny,  mae  yn  debyg,  a  barodd  ei 
ìeithu  esgeuluso  gan  y  LXX.     Ceisiasom 
Idi  y  ddau  feddwl  yn  y  sylwad   uchod. 
jvel  dan  y  nodyn  ||. 

10  /*  Oblegid  hwn  ijw  y  cyfam- 
od  a  ammodaf  fi  â  thŷ  Israel  far  ol 
yddiau  hynny,  medd  yr  Arglwydd ; 
Myfi  a  ddodaf  fy  nghyfreithiau  yn 
meddwl,  ||  ac  yn  eu  calonnau  yr  ys- 

ifenaf  hwynt :  d\  a  mi  a  fyddaf  iddynt 
by  yn  Dduw,  ea  hwythau  a  fyddant 
innau  yn  bobl. 

b  pen.  10.  16,  17.  c  Ex.  24.  4.  7.  a  34.  1,  27.  Dent.  30. 
1».  23.  a  32.  40.  Ezec.  11.  19.  a  3C.  26,  27.  2  Cor.  3. 
lago  1.  13,21.  1  Pedr  1.  23.  d  peo.  11.  16.  Gerj. 
.  Can.  2.  16.  Jer.  24.  7.  a  31.  1,  33.  a  32.  38.  Eaec. 

20.  a  36.  28.  a  37.  27.  a  39.  2'2.  Hos.  I.  10.  a  2.  23.  Zee. 
.     a  13.  9.  Mat.  22.  32.2  Cor.  tì.  16.  e  £x.  19.  5,  6. 
f.  9.  25,  26.  Tit.  2.  14.  1  Pedr  2.  9,  10. 

*  Bydd  y  cyfammod  newydd  hwn  o  natur 

Ilawer  gwell  a  sicrach :  oblegid  hyn  fydd 
swm  a  sylwedd  y  cyfammod  a  wnaf  fi  o'm 
gwir  ras  a'm  hewyllys  da,  â'm  holl  Israel 
ysbrydol,  yr  Iuddewon  yngyntaf,  a'r  Cen- 
edloedd  hefyd  ;  f"  ar  ol  y  dyddiau  hyny," 
sef  yn  nyddiau  goruchwyliaeth  yr  efengyl, 
gwedi  i  oruchwyliaeth  yr  Hen  Destament 
ddarfod,  medd  yr  Arglwydd,  y  JEHOFAH 
mawr:  |  mi  a  oleuaf  ac  a  adnewyddaf  eu 
dëall  hwynt,  fel  y  gwelont  ysbrydolrwydd, 
purdeb,  ac  ehangder  y  gyfraith  foesol,  trwy 
weithrediad  tumewnol  ar  eu  meddyliau  ;  ac 
a  roddaf  iddynt  ddëall  i  weled  yn  eglur  i 
mewn  i  athrawiaeth  yr  iachawdwriaeth  trwy 
y  Messiah  :  ||  nid  yn  unig  mi  a  ddadguddiaf 
hyn  yn  eglur  o  fiaen  eu  meddyliau;  oud  hef- 
yd  mi  a  wnaf  gyfnewidiad  trwyadl  ar  eu 
hewyllys  a'u  serchiadau,  ac  ar  holl  alluoedd 
ymarferol  eu  heneidiau  ;  trwy  ysgrifenu  fy 
nghyfreithiau,  nid  ar  lechau  o  gerig  fel  y  deg 
gair  deddf  gynt ;  ond,  trwy  weithrediad  gor- 
uwch-naturiol  a  grasol  fy  Yspryd,  ar  lechau 
cnawdol  en  calonau,  (2  Cor.  3.  3.)  í'w  tywys 
a'u  llywodraethu  hwynt  yn  eu  holl  ffyrdd. 
§Ac,  yn  ol  y  cyfammod  newydd  a  gwell. 
hwn,  mi  a  fyddaf  iddynt  hwy  yn  Dduw  holl- 

ddigonol,  i'w  hamddiffyn,  eu  cymmeradwyo, 
a'u  bendithio;  ac  mi  a'u  harddelwaf  hwynt, 
ac  a  wnaf  bob  daioni  iddynt  fel  eu  Duw :  a 

hwy  a  gânt  eu  tueddu  a'u  galluogi  trwy  fy 
ngras  i,  i  ateb  eu  rhwymedigaethau  i  mi ; 
mewn  ffordd  o  ffydd  a  chariad,  dyledswydd 

ac  ufudd  dod,  ac  i'm  baddef  i  mewn  proffes 
addas  o  fy  enw,  fel  fy  mhobl  briodol  a  cbyf- 
ammodol;  ac  fel  hyn  mi  a  gymmeraf  ofal 
effeithiol,  na  chaffo  fy  nghyfammod  i  mo'i 
ddiddymu  ar  eu  rhan  hwy,  mwy  nac  ar  fy 

rhan  fy  hnn,  fel  y  bu  i'r  cyfammod  o'r  blaen. 
— Wrth  fy  nghyfreithiau  uchod,  gallwn 

ddëall  y  ddeddr'  foesol  yn  mlaenaf ;  a  chyda 
hyny  holl  ddatguddiad  Duw  yn  ei  air  :  pob 
peth  a  ddylai  gael  ei  dderbyn  mewn  ffydd 

yn  y  galon. 
11  f*  Ac  ni  ddysgant  bob  un  ei 

gymmydog,  a  phob  un  ei  frawd,  fgan 
ddywedyd,  s  Adnebydd  yr  Arglwydd  : 

k  \  oblegid  hwynt-hwy  oll  a?m  hadna- 
byddant  i,  l  \\  o'r  lleiaf  o  honynt  hyd  y 
mwyaf  o  honynt. 

/Es   2.  3.  a  04.  13.  Jer.  31.  34.  Ioan  6.  45.  1  Ioan  2.  37. 
g  2  Bren.  17.  27,  28.    1  Cron.  28.  9.    2  Cron.  30.  22.  Eíra  7. 

"*».       A  Jer.  24.  7.  Ezec.  34.  30.    Hab.  2.  14.  1  Ioan.  5.  20. 
Jer.  6.  13.  a  42,  1,  8.  a  44.  12.  Act.  8.  10. 

*  Bydd  goleuni  a  grým  y  llewyrchiad  gor- 
uwch-naturiol  uchod  ar  eu  meddyliau,  a'r 
ysgrifeniad  uchod  o'm  cyfreithiau  ar  eu 
calonau,  mòr  eglur,  helaeth,  a  nerthol  yn 
mhobmater  o  bwys;  fel  raewn  cymhariaeth, 
na  bydd  raid  i  neb  o  honynt,  megys  dàn  yr 
oruchwyliaeth  dywyll  gynt,  addysgu  bob  un  ei 
frawd,  i  adnabod  yr  Arglwydd  a  phethau  yr 
Arglwydd  :  dàn  yr  hen  oruchwyliaeth  nid 
oericl  ganddynt  ond  cysgodau  tywyll,  ac  yr 
oedd  yn  angenrheidîol  iddynt  eu  hegluro,  y 

naill  i'r  lla.ll ;  ond  nid  feìly  o  lawer  dàn  or- 
uchwyliaeth  oleuach  yr  efeogyl.  Lìawer  llai 
yr  ymddibynant  hwy  ar,  ac  yr  ymorphwys- 
ànt  mewn,  addysgiadau  allanol,  fel  y  gwnâi 
Hawer  o'r  luddewon  gynt,  a  hyny  yn  ol  syn- 
iadau  llygredig,  arwynebol,  a  chyfeiliornus 
eu  RabbYod.  tNi  bydd  raid  iddynt,  yn  y 
dull  hyn,  ddywedyd  bob  un  wrth  ei  eym 

5~C 



Heneiddiad  a  diftaniad HEB.  IX. yr  oruchwylìaeth  luddewig. 

myrìog  a'i  gyfaill,  wrth  ei  berthynas  yn  ol  y 
cnawd,  neu  wrth  ei  "  frawd"  mewn  perth- 
ynas  grefyddol,  Canlyn  fy  addysgiadau  i  i'th 
ddwyn  i  wybodaeth  am  Grist,  ac  am  Dduw 
ynddo  ef ;  J  oblegid  caiíF  holl  blant  Sion  eu 
dysgu  yn  effeithiol  gan  fy  Ysbryd  i ;  (Es.  54. 
13,  a  Ioan  6.  45.)  fel  y  gallont  yn  brofiadol, 
yn  grediniol,  yn  serchiadol,  ac  yn  ymarferol, 
fy  adnabod  i  ynddynt,  erddynt,  a  throstynt 
eu  hunain  ;  yn  ol  y  dadguddiad  eglur  a  wnaf 

fi  o'm  perffeithiau,  fy  nghynghorion,  fy 
ewyllys,  a  ffordd  iachawdwriaeth  trwy  y 

Messiah,  yn  yr  efengyl.  ||  A  hyn  a  fydd  i'r 
credinwryr  gwanaf  a  lleiaf  yn  eu  plith,  yn 
gystal  âg  i'r  rhai  cryfaf  a  mwyaf ;  neu  pa  wa- 
haniaeth  bynag  arall  a  allo  fod  yn  eu  mysg,  o 
ran  graddau  eu  hadnabyddiaeth  o  hônof  fi. — 
Nid  ydym  i  ddëall  wrth  y  geiriau  uchod,  ni 
ddysgant,  eu  bod  yn  cauad  allan  bob  addysgu 
cyhoedd  a  phersonol,  gweinidogaethol,  teulu- 
aidd,  a  chyfeillachol ;  byddai  hyny  yn  groes 
i  rìdeddf  natur  a  rbeswm,  ac  yn  groes  i  or- 
chymynìon  amì  y  Testament  Newydd :  gan 
hyny  rhaid  eu  dëall  un  ai  mewn  ystyr  gym- 

harol,  fel  y  mae  y  cyfryw  yrnadroddion  i'w 
dëali  yn  aml  :  (Gwel  Es.  43.  18 ;  Jer.  23. 
18  ;  Mat.  9.  13.)  neu  ynte  gyda  golwg  ar  y 
dull  o  ddysgu  a  arferid,  ac  a  orphwysid  arno, 
dàn  oruchwyliaeth  yr  Hen  Destament ;  yn 
nghyd  ag  adrìysgiarìan  Hygredig  a  chyfeil- 
iornus  y  rìoctoriaid  Iuddewig  :  efallai  bod  pob 

un  o'r  ddau  beth  uchod  i'w  dëall  yn  y  geiriau. 

12  A  *  Canys  trugarog  fyddafwith 

eu  hanghyfiawnderau,  f  a'u  pechodau 
hwynt  \  a'u  hanwireddau  ||ni  chofiaf 
ddim  o  honynt  mwyach. 

*peD.  10.  16,  17.  Salm.  25.  7.  a  65 
22.  ìet   33.  8, 

11.  27.  Eph.  1 

Es.  43.  25.  a  44. 
13.  38,  39.  Rhuf. 
9.    n2.  1,  2.  D*t. 

*  Mae  yr  apostol   gan   hyny   yn  casglu 
benderfynol  oddi   wrth   y    brophwydoliaet 
uchod,  bod  yr  addewid  o  gyfammod  newydi 
mewn  effaith  wedi  gwneyd  y  cyntaf  yn  hen 
wrth  fod  Duw  yn  dywerìyrì  Cyfammod  nev 
ydd,  efe  a  farnodd  (neu  a  wnaeth,  yn  ol 

Saesoneg)  y    cyntaf  yn  hen  ;  i'w  ddiddym 
a'i  roddi  heibio,  fel  hen-beth  diddefnydd 
allan    o  amser.    +.  Ac   fel  mae    pob    peth 
dreulio  allan  drwy  wendid,  neu  a  ddettyd 
a  edwina   drwy    henaint,   megys  dynion 
dillad,  neu  unrhyw  bethau  eraill  a  heneidi 
iant,  yn  agos  iawn  a  darfod,  ac  na  byddai 
0  wasanaeth  mwy  ;  felly  yr  oedd  yr  hen 

uchwyliaeth    Iuddewig,   yn    nghyd   a'i    bc 
ddefodau,  ei  seremoniau  a'i  gosodiadau,  wei 
myned  yn  oedranus,  ac  yn  agos  iawn  i  ddi 
lanu  a  chacl  eu  taflu  o'r  golwg.     Yn  gyfate 
01  i  hyn  rhagddywedodd  yr  Arglwydd  Ies 
(Math.  24.  2,  34,)   y  llwyr  ddinystrid  tei 

Jerusalem  yn  fuan  iawn,  ar  yr  hon   yr  oer' 
y  rhan  benaf  o'r   addoliad  Iuddewig  a'r  < 
dinhadau   yn   ymddybynu:  ac   oddi  wrth 
brophwyrìoliaeth  uchod  yn  Jeremiah,  ac  < 
aili  cyffelyb  irìdi,  gallasai  yr  luddewon  dd; 
gwyl  terfyn  a  diddymiad  ar  y  cyfammod 
hwynt  feí  cenedl,  ac  ar  yr  holloruchwyliae 
seremoniol,  pan  ddelai  y  Messiah,  oni  buas 
eu  bod  wedi  cyfeiliorni   heb   wybod   yr 
grythyrau.     Yr  oedd  yn  Hawn  pryd  ynte 

Hebreaid  hyn  lwyr  ddarfod  a'r  oruchwyliae 
ddiflanedig  hòno,  a  glynu  wrth  Grist  y  gvi 

Arch-offeiriad  ;  am  forì  eu  tem!  a'u   dinas, holl   ordinhadan   eu   hen  grefydd   i    gael 

distrywio  a'u  terfynu  yn  fuan  iawn,  pan 
grifenodd  yr  apcstol  y  geiriau  hyn. 

PEN.  IX. 

Y  mae  yn  dangos  dull  seremoniau  ac  aberi 
au  gwaedlyd  y  gyfraith, 

"AM  hynny  yn  wir  yr  ydoedd  h( 
yd  a  i'r  tabernacl  cyntaf  b  ddefod; 
gwasanaeth  Duw, c  f  a  chyssegr  byd 

a  pen.  8.  7,  13.  b  adó.  10.  Lef  18.  3,  4,  30.  à  T 
Nam.  9.  12.  Ezec.  43.  II.  Luo  1.  6.  o  ada.  10,  11.  pen, 
Ex.  25.  8.  Col.  2.  8. 

Gan  y  gwydrìai  yr  apostol  yn  dda  am  y 
Iyniad  gormodol  a  pheryglus  wrth  Serenn 
iau  yr  hen  oruchwyliaeth,  mae  efe  yma 
myned  rhagddo  i  ddangos  yn  fwy  neilld 
iddynt,  eu  cyfeiriad  cysgodol  hwy  at  Gr 
*  Yr  oedd  i'r  "  tabernacl  cyntaf"  yn  wir, 

I  hwnw  dàn  y  ddeddf  seremoniol,  "  ddefo( 

*  Ac,fel  na  byddo  dim  rhwyatr  i'r  cyfran- 
iad  rhydd  o'm  gras  i,  a  chyflawniad  addewid- 
ion  fy  nghyfammod  iddynt ;  mi  a  faddeuaf 
yn  drugarog  eu  holl  weithredoedd  anghyf- 
iawn  hwynt,  trwy  eu  ffydd  hwy  yn  iawn 
Crist:  tacam  eu  troseddiadau  pechaduru.3 

ac  aneirif  hwynt  o'm  gorchymynion  i,  eu 
mynych  ymadawiad  oddi  wrth  rëol  eu  dylerì- 
swyrìd,  a'u  hanghydffurfiad  aml  a  phechadur- 
us  â'm  cyfreithiau  ;  îmyíì,  yr  hwn  a  b'iau 
maddau  anwiredd,  a  chamwedd,  a  phechod, 

a  hyny  >n  ogoniant  i  rai  ;  i'e,  myfi  a  faddeu- 
aí  iddynt  mòr  llwyr  a  hollawí,  ||  â  phe  bydrì- 
vd  wedi  eu  hanghofio  oll :  ni  chofiaf  ddim  ol 

honynt  byth  mwyach,  i  euog-farnu  neb  o'm  g^anaeth  Duw,  '  y
  cytìawniad  o  ba 

pobf  gyfamrm-dol  o'u  plegfd  ;  eithr  mi  a'u  £*» ̂ ^l^^^M 
dütaf  hwyntolfe  ac  a'u  tafiaf  y  tu  olim\úer  de(™'01  lsf^el  *eI  c,en^ai  •  +  ac  yr  ° 

cefn:  ac  megys  i  ddyfnderoedd  y  môr,  (Isa.  \  ̂  .Perthyn  ..ld?°  h.ef>:d-  ?>'S9egr 
 .^dc 38.  Ì7  .  a  42.  22;  Mica  7.  19.)  Fel  hyn  wedi  | 

eu  maddau,  cu  rìilëu,  a'u  hanghofio  byth,  ni 
ddeuant  byth  mwyach  i  goffarìwriaeth  ;  fel 
pechodau  Israel  bob  blwyddyn  dàn  yr  hen 
oruchwyliaeth  :  (pen.  10.  3,)  ac  ni  chaiff  fy 
mhobl  eu  hedliw  irìrìynt  byth  mwyach  ;  gen- 

yf  fì,  gan  y  rìrìerìdf,  na  chan  neb  o'ugelynion. 

13  *  Wrth  dd>wedyd,  '  Cyfammoâ 
newydd,  m  efe  a  farnodd  y  cyntaf  yn 
hen.  f  Eithr  yr  hwn  a  aeth  yn  hen  ac 

yn  oedranus,  Ms?/í/í/agos  i  ddiflanu. 
/G^Tflaradn  8.  m  pen.  7.  1 1,  12.  18,  19.  a  9.  9.  10. 

„  Es.  51.  6.  Mat.  34.  35.  1  Cor.  13.  8.  3  Cür    6.  17. 

werìi  ei  adeiladu  o'r  fath  rìdefnyddiau, 
harrìrìu  «â'r  fath  wychrìer,  ag  a  gair  yn  y  I 

hwn,  ag  a  hoffir  gan  drìynion  anianol.  " 
bernacl  cyntaf  :"  "  cyfammod  cyntaf " 
gan  y  Saeson  ;  a'r  gair  *'  cyfammod" liythyrenau  ltalaidd,  megys  yn  arìn.  13, 
bennod  o'r  blaen,  o  ba  le  hefyd  y  cymn 
asant  y  gair,  mae  yn  debyg,  gan  ystyrier 
adnod  hun  fel  parâd  o'r  mater  yno.  Y 
sMnc,  "  tabernacl,"  sydd  yn  y  Testan 
Groeg  ;  ond  dywed  ein  Hawdwyr  nad  oe 
thabemacl  na  chyfammod  mewn  amryw 
ysgriíau  o'r  adnod  hon ;  a  thybia  rh? 
honynt  mai  rhyw  ysgrifenydd  a  roddor 
gair  shênê  i  mewn  yn  ddiwedclarach. 
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Y  tabernacl, HEB.  IX. a'i  ddodrefn. 

imod  a  ddylai  fod  yn  ol  barn  tri  o  honynt, 

d  mae  Doddridye  yn  gryf  o'r  farn  mai 
{bemacl  a  ddylai  fod. 

2  *  Canys  yr  oedd  d  tabernacl  wedi 
wneuthur;  Éfy  cyntaf,  yn  yr  hwn 

h  oedd  y  canhwyllbren,  Ja'r  bwrdd, 
x  bara  gosod;  ||yr  hwn  dabernacl  a 
'wid,  Y  cysseçr. 
'  d  Er.  26.  1-30.  a  ̂36.  8-38.  a  39.  32-34.  a  40.  2, 1-20.  e  Ex.  25.  23—40.  a    26.  35.  a  37.  19-24.  a    ~" 
r38.  a  40.  22—24. 

*  Canys  Moses,  wrth  orchymyn  Duw,  a 
rodd  adeiladu  y  tabernacl,  neu  y  babell  yn 
anialwcb,  yr  hon  heblaw  y  cynteddau  a'r 
rth,  oedd  gynnwysedig  o  ddwy  ran  ;  f  yn 
rhan  gyntaf,  yr  oedd  y  canwyllbren  a'i 
tipau  wedi  eu  goleno  âg  olew;  yr  hyn  ef- 

ai  oedd  yn  gysgod  o'r  cyflawnder  o  oleuni 
brydol  sydd  yn  Nghrist,  i'w  gyfranu  trwy 
Ysbryd  Glân,  yn  ordinhadau  yr  efengyl 
eglwys,  (lle  y  preswylia  Duw,  fel  yn  ei 
ml  neu  ei  dabernacl  ysbrydol)  yn  ol  mesur 
wn  Crist,  yr  hwn  sydd  yn  rhodîo  yn 
hanol  y  saith  ganwyllbren  aur,  ac  yn  dàl 
saith  seren  yn  ei  ddeheulaw.  %  Ac  yn  y 

ftn  hon  o'r  tabernacl  yr  oedd  y  "  bwrdd, 
'  bara  gosod"  arno  ;  yrhyn  efallai  oedd  yn 
sgodi  y  cymundeb  sydd  i  gredinwyr  â  Duw 

Nghrist,  a'r  ddarpariaeth  a  wnaeth  idd- 
t  ynddo  ef,  fel  bara  y  bywyd.  Dyma  rai 

1  prif  ddodrefn,  prîodol  i  wasanaeth  y  rhan 
ntaf  hon  o'r  tabernacl;  ||  yr  hon  a  elwid 
Y  cyssegr,"  (Exod.  26.  33,)  am  ei  bod  wedi 
chyssegru  i  anrhydedd  ac  addoliad  Duw, 

ìdi  ei  sancteiddio  â'i  bresenoldeb  ef ;  ac  yn 
y  gweinyddai  yr  offeiriaid  yn  gyffredin  a 
inyddiol  ynddo,  yn  nghylch  pethau  sanct- 
ld. — Rhy  faith  fyddai  manylu  ar  y  dodrefn 
2nwir  yn  yr  adnod  hon  a'r  rhai  a  ganlyn  ; 
y  byddai  yn  dda  gan  y  Cyfieithydd  wneyd 

rny  :  nid  oes  ganddo  ond  cyfeirio  y  dar- 
Mnydd  uniaith  at  y  Geiriadur  Ysgrythyrol, 
Li  ddysgrifiad  o  honynt  dan  eu  gwahanol 
[  wau. 

I  3  *  Ac  yn  ol  yr  /ail  len,  yr  oeddy 
(ibell,  f  yr  hon  a  elwid,  s  y  cyssegr 
Ijncteiddiolaf; 
I  ,/pen.  6.  19.  a  10.  20.  Ex.  26.  81-33.  a  36.  35—38.  a  40 

!j.  I  Cron.  3.  14.  E».  25.  7.  Mat.  27.  51.      gadn.  S.  pen. 

I,*  Yr  oedd  yr  ail  ran  o'r  adeilad  sanctaidd 
||n  yn  y  peu  gorllewinol,  y  tu  arall  i'r  ail 
í>>  yr  hon  oedd  o  wnenthuriad  tra  chy w- 
|jn,  ac  yn  gwahanu  rhwng  y  cyssegr  a  gry- 
i  |yllwyd  o'r  blaen  â'r  ystafell  hon  ;  t  yr  hon 
,  i?wn  ffordd  o  enwogrwydd  a  elwid  Y  cys 
.;r  Sancteiddiolaf,  gan  ei  fod  y  lle  sanct 
ildiafogwbl;  am  fod  Duw  yma  yn  am- 

i  Iju  ei  bresenoldeb  yn  yr  arwyddion  mwyaf 
.lderchog  a  mawreddus  o  ogoniant ;  a'r 

jj'h-offeiriad  yn  unig  oedd  i  fyned  i  mewn 
I  'a,  â  gwaed  yr  aberth,  a  hyny  ond  un- 
•  ith  ya  y  flwyddyn,  ar  ddydd  mawr  y 
;aimod.  Yr  oedd  hyn  yn  gysgod  o'r  nef, 
o  Iesu  ein  Harch-offeiriad  mawr  ni  yn 

i'ned  i  mewn  yno,  trwy  lèn  ei  gnawd,  ac 
■  waed  ei  hun,  i  eiriol  drosom  ni,  ac  i  gael 
•i  dragywyddol  ryddâd. 

4  *  Yr  hwn  yr  oedd  y  h  thuser  aur 
;  ddo,  *  f  ac  arch  y  cyfammod  wedi 
J  goreuro  o  amgylch  ;  %  yn  yr  hon  yr 

oedd  y  *crochan  aura'r  manna  ynddo, 
1 || a  gwîalen  Aaron,  yr  hon  a  flagurasai, 
m  §  a  Uechau  y  cyfammod  ; 

h  Lef.  16.    12.    1  Bten.  7.  50.     Dat.  8.  3.  t  Ex.  25. 
10-1«.    a  37.  1—5.  a  39.  35.       a  40.  3.  k  Ex.  1C.  33,  34. 
/  Num.  17.  ü,  8.  Salm  110.  2,  3.  m  Ex.  25.  16.  a  26.  33. 
a  40.  3,  21.  Deut.  10.  2-5.    1  Bren.  8.  9,  21.    2  Cron.  5.  10. 

*  Yn,  neu  ar  y  "  thuser  aur  ■**  y  llosgai  yr 
arch-offeiriad  yr  arogl  darth  o  fewn  y  wahan- 
lèn,  ar  ddydd  y  cymmod;  a  thybia  rhai  y 
byddai  yn  cael  ei  gadael  yn  y  Sancteiddiolaf, 
yn  union  o  fewn  y  wahan-lèn,  drwy  y 
flwyddyn.  Pa  ham  na  buasai  yr  allor  aur 
yn  cael  ei  henwi  î  tybia  rhai  ei  bod  yn  gyn- 
nwysedig  yn  y  gair  thumiaterion,  a  gyfieith- 
iwyd  thuser  aur.  Gallai  y  thuser  aur,  a 
llosgi  yr  arogl-darth  arni,  fod  yn  gysgod  o 
ddyoddefaint  dirfawr  Crist,  ac  o  ber-arogl  ei 
eiriolaeth  ef  ger  bron  Duw.  t  Am  hyd  a  lled 

yr  "  arch"  hon,  a'r  defnyddiau  o  ba  rai  y 
gwnaed  hi,  cyfeiriwn  y  darllenydd  at  ei  han- 
es  hi  yn  Exodus :  gelwid  hi  yn  "  arch  y 
cyfammod,"  ac  "  arch  y  dystiolaeth,"  am  ei 
bod  yn  arwydd  o  gyfammod  Duw  âg  Israel, 

ac  yn  dystiolaeth  o'u  plaid  nen  yn  eu  herbyn 
hwynt,  yn  ol  eu  hufudd-dod  neu  eu  hanuf- 
udd-dod  hwynt  i'r  gyfraith  a  gedwid  o'i 
mewn  hi :  a  gellid  ei  hystyried  hi  fel  yn  cyf- 
eirio  Israel  at  Grist,  yr  hwn  a  ddaeth  i  gyf- 
lawni  y  ddeddf,  ac  i  fod  yn  ddiwedd  y 
ddeddf,  er  cyfiawnder  i  bob  un  sydd  yn 

credu.  J  Yn  ymyl  yr  arch,  (nid  o'i  mewn, 
gwel  1  Bren.  8.  9,)  yr  oedd  y  "  crochan 
aur,"  yn  cynnwys  cyfran  o'r  manna,  â'r 
hwn  y  porthasai  Duw  Israel  yn  yr  anialwch  : 
gwnaed  hyn  yn  ol  gorchymyn  Duw,    (Exod. 
16.  33,  34,)  a  chadwodd  Duw  ef  yn  wyrthiol 
heb  fraenu  na  llygru,  fel  coffadwriaeth  bar- 
âus  ger  bron  yr  Argíwydd  yn  y  Sancleidd- 
iolaf,  ac  hefyd  fel  cysgod  o  Grist,  y  gwir 
fara  bywiol  a  thragywyddol.  |j  Yma  hefyd 

yr  oedd  "  gwialen"  wyrthiol  Aaron,  â'r  hon 
y  gwnaethai  ef  a  Moses  gynnifer  o  wyrtbiau 

yn  yr  Aipht;  ac  yr  'non,  er  nad  oedd  ond pren  sŷch,  a  flagurodd,  a  flodeuodd,  ac  a 
ddyg  almonau  oll  mewn  un  noswaith ;  i 

ddangos  fod  Duw  wedi  dewis  tý  Aaron  i'r 
offeiriadaeth  o  flaen  pawb  eraill :  ac  hi  a 
gadwyd  yn  wyrthiol  yn  ei  blodau  o  hyny 
allan,  ger  bron  arch  y  dystiolaeth,   (Num. 

17.  10,)  yn  arwydd  gwastadol  o'r  amgylchiad 
uchod,  (Num.  17.  2—10.)  Yn  gyffelyb  i 
hyny,  daeth  Crist  allan,  nid  heb  y  gwyrth 
rhyfeddaf  yn  ei  genedliad  ;  fel  gwialen  o 

gyff  gwywedig  Jesse,  a  blaguryn  o'i  wraìdd ef,  ac  fel  gwreiddyn  o  dir  sŷch;  a  dangos- 
odd  Duw  yn  amlwg  mai  efe  oedd  ein  Harch- 
offeiriad  ni  dàn  yr  efengyl,  yr  hwn  y  parâ 

ei  swydd  yn  llwyddiannus  byth.  §  Yno  hef- 
yd  yr  oedd  dwy  lêch  y  ddeddf  foesol  yn  yr 
arch  ei  hun,  y  rhai  a  gynnwysent  y  deg 
gorchymyn,  wedi  eu  hysgrifenu  gan  Dduw 
ar  y  ddwy  lêch  faen,  y  rhai  a  naddesid  gan 
Moses;  (Deut.  10.  1,  2,)  ac  a  gynnwysent  y 
"cyfammod,"  o  ran  ei  sylwedd,  a  wnaethai 
Duw  âg  Israel  yn  Horeb.  Acyroedd  gosod 
y  rhai  hyn  yn  yr  arch  yn  arwyddo,  efallai, 
y  byddai  i'r  ddeddf  foesol  barâu  byth,  yn 
rhëol  ddigyfnewid  o  bob  ufudd-dod  sanct- 
aidd,  yn  Haw  Crist;  ac  y  caffai  ei  chyflawni 
ganddo  ef,  fel  cyfammod,  er  cyfiawnder  i 
bawb  a  gredant  ynddo. — Tybia  eiu  Hawd- 
wyr  oll,  nad  oedd  dim  yn  yr  arch  ond  dwy 
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Defodau  y HEB.  IX. tabernacl.cynta  I 

lêch  y  cyfammod  ;  ac  i  gysoni  y  fàn  hon, 

(ara  y  crochan  anr  a'r  manna,  a  gwîalen 
Aaron,)  â  1  Bren.  8.  9,  dywedant  fod  y  geir- 
iau  Groeg  (en  ê)  a  gyfieithir  yma  yn  yrhon, 
yn  arwyddo  wrth,  neu  yn  ymyl  yr  hon,  ac  y 
gallesid  eu  cyfieithu  felly  yma.  Tybia  eraill 
fod  y  geii  iau  yn  yr  hon,  yn  cyfeirio,  nid  at 
yr  arch,  ond  at  y  Sancteiddiolaf ;  (adn.  3,) 

Ue  yr  oedd  y  crochan  áur  a'r  manna,  a  gw'i- 
alen  Aaron,  yn  ddîammau,  yngystal  â'r  arch 
a  llechau  y  cyfammod  ;  ond  wrth  ystlys  yr 
arch,  ac  nid  yn  yr  archei  hun  :  efallai  mewn 
cist  fechan  wrth  ei  hystlys,  gyda  llyfr  y  gyf- 
raith,  (Gwel  Deut.  31.  2G  )  Gwel  Parli- 
hurst,  am  wahanol  feddyliau  y  gair  en. 

5  *  Ac  uwch  ei  phen  w  cherubiaid  y 
gogoniant,  fyn  cysgodi  y  "drugaredd- 
fa :  tam  y  rhai  ni  ellir  yn  awr  ddy- 
wedyd  bob  yn  rhan. 

n  Ex.  25.  17—22.  a  37.  6—9.  Num.  7.  89.  1  Sani.  4.  4. 
1  Brer,.  8.  6,  7.  2  Bren.  19.  15.  Salra  80.  l.a  99.  1.  Eph.  3. 
10.  1  P«dr  1.  12.    o  peo.  4.  16.  Lef.  16.  2,  13.  lCroo.  28.  II. 

•ÎTwch  ben  yr  arch,  yr  oedd  ltun  dau 
gerub  aiieiniog,  a  gogoneddus  yr  agwedd 
arnynt ;  wedi  eu  gwneuthur  o  aur  pnr,  un 

ar  bob  pen  i'r  drngareddfa,  ac  o  un  cyfan- 
waith  â  hi.  (Exod.  37.  8.)  t  Cauad  ar  wy- 

neb  yr  arch  oedd  y  drugareíídfa,  o'r  un  hyd 
a  lled  yn  gymhwys  â'r  arch  ei  hun;  ac  fel  yr 
oedd  y  Cerubiaid  un  yn  mhob  pen,  ac  aden 
y  naill  yn  cyfhwrdd  âg  aden  y  llall  yn  y 

canol,  yr  oed'dynt  yn  "  cysgodi  y  drugaredd- 
fa"  fel  y  dywed  yr  apostol;  a'r  cwbl  oll 
megys  gorsedd  íawreddus,  ar  yr  hon  yr  ym- 
ddangosai  y  presenoldeb  dwyfol  yn  y  Shech- 
inah,  yn  eistedd  rhwng  y  Cerubiaid,  ac  yn 
ymddysgleirio  oddi  yno.  Salm  80.  1  ;  Isa. 
6.  1.  Rhy  faith  fyddai  ceisio  dysgryfio  llun 
y  Cernbiaid,  gali  y  darllenydd  weied  dys- 
grifiad  o  honynt  yn  Ezec.  1.  10  :  tybir  eu 
bod  yn  arddangos  yr  angelion  sanctaidd,  yn 
syllu  ar  ryfeddodau  yr  iachawdwriaeth  fawr 
trwy  iawn  Crist,  yr  hyn  hefyd  oedd  y  dru- 
gareddfa  aur  yn  ei  gysgodi  yn  y  Sancteidd- 
iolaf.  X  Yr  oedd  y  crybwylliad  am  y  gwa- 
hanol  bethan  uchod  oll  yn  y  tabernacl  yn 
dangos  eu  bod  o  bwys  dan  yr  hen  oruchwyl- 
iaeth,  ac  yn  cysgodi  pethau  o  bwys  dàn  yr 
efengyl ;  ond  nid  oedd  yr  apostol  yn  meddwl 
llefaru  yn  fanol  am  danynt  yn  awr,  am  nad 

oedd  hyny  yn  angenrheidiol  i'w  amcan  un- 
ion-gyrchol  ef :  gwell  ganddo  adael.  y  cysgod- 
au,  a  dyfod  at  y  sylwedd. 

6  *  A'r  pethau  hyn  wedi  eu  trefnu 
felly,  Pf  i'r  tabernacl  cyntaf  yn  ddíau 
yr  âi  bob  amser  yr  orTeiriaid,  y  rhai 
oedd  yn  cyflawni  gwasanaeth  Duw  : 

p  Es.  27.  21.  a  30.  7,  8.  2  Cron.  26.  16-19.  Dan.  8.  11. 
Luo  1.8-11. 

*  Gwedi  trefnu  a  gorphen  y  pethau  uchod 
oll  yn  ol  gorchýmyn  Duw,ac  yn  ol  y  portrei- 
ad  a  ddangoswyd  i  Moses  yn  y  mynydd; 
tâi  yr  offeiriaid  cyffredin  bob  dydd,  a  phob 

amser,  fel  y  byddai  yr  achos  yn  gofyn,  i'r 
tabernacl  cyntaf,  sef  y  cyssegr,  (adn.  2,)  yr 

hwn  a  elwid  felly  i'w  wahaniaethu  oddiwrth 
y  Sancteiddiolaf ;  î  ac  yno  cyfiawnent  bob 

gwasanaeth  a  berthynai  i'wswydd  hwyntyn 
addoliad  Duw ;  megys  offrymu  aberthau, 
trwsio  y  lampau,  ac  arogl-darthu  ar  yr  allor 
aur. 

ÌÍ2Ö 

7  5  *  Ac  i'r  ail  unwaith  bob  blwy< 
yn  yr  âi  yr  arch-offeiriad  yn  un 
r  f  nid  heb  waed,  yr  hwn  a  offrymr 
efe  drosto  ei  hun,  *a  thros  anwybt 
aeth  y  bobl. 

q  adn.  24,  25.  Ex.  30.  10.  Lef.  16.  2—20. 
3.  m  7.  27.  a  10    19,  20.        «  Lef.  5.  13.  2  Sam.  6.  7.  2  C 
33.  9.  Salm  19.  12.     a  95.  10.  Es.  3.  12.  a  9.  16.    a  23. 
29.  14.  Hos.  4.  12.  Am.  2.  4. 

*  Ond  i'r  "  ail,"  sef  y  cyssegr  Sanctei 
iolaf,  nid  âi  neb  ond  yr  arc.h-offeiriad 
unig,  yr  hwn  oedd  gysgod  nodedig  o  Gr: 
ac  nid  oedd  yntau  chwaith  i  fyned  i  mei 
yno  ond  unwaith,  neu  ar  un  diwrnod,  y 
flwyddyn,  sef  ar  ddydd  mawr  y  cymm 
t  Ac  nid  oedd  i  fyned  yno  y  pryd  hwnw  1 
waed  ;  rhaid  iddo  aberthu  dros  ei  becho< 
ei  hun  yn  gyntaf,  am  ei  fod  wedi  ei  amgyld 
â  gwendid,  (pen.  5.  2,)  ac  yn  bechadur 
eraill;  yna  dros  annwybodaeth  y  bobl, 
holl  genedl  Israel ;  ac  yna  myned  â  gwí 
yr  aberthau  hyny  o  fewn  y  wahan-len,  i 
daenellu  ger  bron  y  drngareddfa. — Yr  oe 
hyn  oll  yn  gysgod  o  aberth  mawr  Crist  ai 
ddaear,  a'i  eíriolaeth  yn  y  nef :  ac  yn  dand 

ni  nad  oes  maddeuant  ara  bechod,  na 
fodiad  i  bresenoldeb  grasol  Duw,  a  cb, 
cymmeradwyaeth  gydag  ef,  ond  trwy  aberJ 
gwaed,  ac  eiriolaeth  ein  Iesu  mawr.  Ânnu 
bodaeth  :  yr  holl  bechodau  a  wnaid  me\ 
annwybodaeth,  ag  yr  oedd  aberth  drostyn 
pob  peth  ond  pechodau  rhyfygus. 

8  *  A'r  l  Yspryd  Glân  yn  hyspy! 
hyn,  M  f  nad  oedd  y  ffordd  iV  cysse1 
sancteiddiolaf  yn  agored  etto,  |t 
fyddai  y  tabernacl  cyntaf  yn  sefyll : 

t  pen  3.  7.  a  10.  15.  Es.  63.  11.  Act.  7.  51,  62.  »' 
25,  Gal.  3.  8.  2  Pedr  1.  21.  u  adn.  3.  pen.  4.  15,  16. 
10.  19-22.  Ioan  10.  7,  9.  a  14.  6.  Eph.  2.  18. 

?  Trwy  yr  holl  attaliadau  a'r  terfynau  hy 
y  rhai  oedd  yncadw  hyd  yn  nod  addolwyr 
JEHOFAH  yn  y  fath  bellder  arswydlawi 
yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  yr  hwn 
sefydlodd  Moses  hwynt,  ac  yr  ysgrifenodd  a 
danynt,  yn  hysbysu  y  gwirionedd  pwysfav 

hyn ;  tsef  nad  oedd  y  ífordd  i'r  cysse sancteiddiolaf  yn  agored,  neu  yn  rhydd  dí 

yr  oruchwyliaeth  hòno  i'r  offeiriaid  oll,' 
llawer  llai  i'r  bobl  oll ;  ac  nad  oedd  y  fforc 
i  gredinwyr  at  orsedd  gra8  yn  y  byd  trwi 
ac  i'r  nef  yn  y  diwedd,  trwy  ffydd  y 
ngwaed  Crist,  wedi  ei  dadguddio  m< 
agored  ac  eglur  eto,  ag  ydyw  hi  yn  aw 
dàn  yr  efengyl.  íNis  gallasai  hyny  fod  ti 

yr  oedd  y  tabernacl  cyntaf  (a'r  deml  hefy 
wedi  byny  yr  un  modd,)  yn  sefyll,  a'i  wa anaeth  yn  cael  ei  gyflawni  fel  gosodiad  dwy 
ol,  ac  yn  addas  yn  unig  i  gyflwr  cysgodav 

yr  eglwys  y  pryd  hwnw. — Tybia  rhai  mai 
Sancteiddiolaf  yn  y  tabernacl  daearol  y 
unig,  a  feddylir  yma  wrth  y  cysseyr  Sanc 
eiddiolaf:  tybia  eraill  mai  presenoldeb  gras< 
üuw  yn  Nghrist  a  feddylir,  yr  hyn  a  gysgoc 
id  yn  rhagorol  yn  yr  arch,  cerubiaid  y  gogor 
iant,  a'r  drugareddfa,  adn.  4,5;  a  thybi 
eraill  eto,  mai  y  nef  ei  hun  a  feddylir ;  y 
hon  a  gysgodid  drwy  y  cyssegr  sancteiddio 
af,  ac  a  elwir  y  cyssegr  yn  adn.  12,  a  pei 
10.  19.  Gwedi  y  cwbl,  nid  hawdd  yw  per 

derfynu  pa  un  o'r  pethau  uchod  yn  bennòd 
awl  oedd  yr  apostol  yn  feddwl.    "  Tra  fydda 
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i  dabernacl  perffeithiach. 

tabernacl  cyntaf  yn  sefyll:"  yr  oedd  y 
nil,  a  ddaeth  ar  ol  ac  yn  lle  y  tabernacl, 

sydd  gynuwysedig  gada'r  tabernacl  yn  y 
iriàu  hyn  oll,  yn  sefyll  yn  amser  yr  apos- 

ond  gwedi   sefydlu   goruchwyliaeth   yr 

f  offrymmid  z  rhoddion  ac   aberthau,    ddiwygio  pob  anmherpheithrwydd  yn  a 

îyrhaini  allent   o   ran   cydwybod  îf1  uDuw>  ac  \'Z  sef>'jlu  naewn  ystac 1 »  fF  Y  '  rir\    1    rìrì  ,  ffaith  o  sancteiddrwydd  ac  ysbrydolde 

ol,"  yn  sancteiddio  yn  unig  i  bureiddiad  y 
cnawd,  ac  yn  tueddu  i  grëu  syniadau  cnawdoi 
ara  bethau  ysbrydol,  mewn  dyuion  anianol 
eu  meddyliau.  ||  Gan  fod  y  pethau  uchod  yn 
annigouol  i  buro  y  gydwybod,  ac  i  berffeithio 

'engyl,  yr  oedd  mewu  effaith  wedi  colii  ei  j  ystâd  yr  eglwys,  ui  fwriadwyd  erioed  iddynt 
liad  a'i  deluyddioldeb,  mewn  gwir  gref- '  barâu  yn  wastadol  ;  oud  a  roddwyd  fel  iau 
ld.  jcaethiwed  ar  y  bobl  dàn  y  ddeddt,*  (Act.  15. 
9    *  Yr  hwn  ydoedd   x  gyffelybiaeth   lft)  am   ryw   amser  pennodol  yn  unig.    byd 

os  vr  V  amser  nresennol  +  vn  vr  hwn  ?dyf?diad [J  Meásiah  ;  P«yd  yr  «edd  pob 
 peth 

OSjr*  amserprebennoi,  Ty^y1 uwn  jì  gael  eu  dwyn  í'w  prtodol  dreín  a'u   lle,  i 
addol- stad  ber- 

yuoldeb,  go- 

2ríteitniO  yr  addolydd,  |  ieuni  a  gras,  er  ei  ogoniaut  ef,  ac  iachawdwr- 
■  adn.  24    peo.  il.  19.  Rhuf.  6.  14.  1  Pedr.  3.  21.     y  pen.  \  iaerh   vr  pp-lwv9    !<  Y    rbni  CíP(\c\   un    ««.fill  » 

11    »11.  39,  40.  1  Pedr  1.  11,  12.        *  Gwel  ar  peu.5.  1.    ]ftW  ,"r  egIwy9>  »     ™*  oe(la  >ll    Setyll, 
dn.  13,  14.    Pen.  7.  is,  19.  a  io.  1-4,  ii.  Gai.  3.  21.         yr  hyn  oedd  yn   sefyll,"  yw  y  Saesoneg  ; 
*  Yr  oedd    y  tabernacl  hwuw,  (a'r   demljoud  nid  yw  y  naill  nà'r  Uall   yn   y   groeg,  a 
un  modd  ar  ei  ol,)  yn  nghyd  a'i  holl  ddod- '  dy  wedir  fod  y  beiruiaid  yn  uiethu  cytuno,  pa 

ffn  a'i  wasanaeth,  yn  gyffelybiaeth,  neu  ar-jfodd  i  sefydlu  cyssylltiad  yr  adnod  hon  â'r 
langosiad  cysgodawi  o  ddaionus  bethau  dàn  |  adnod  o'r  blaen  :  tebyg  mai  y  u  rhoddion  a'r 
efíugyl ;  a  hyny  dros  yr   amser   preseuol  |  aberthau"  yn  adn.  9,  oedd  y  rhai,  neu  yr  hyn raw ;  ac  yn  cyfeirio  at  yr  amser  presenol 

n  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  ;  sef  amser 
ruchwyliaeth  yr  efengyl:    t  Yn   yr   amser 
r  tabcruaci  hwnw  gynt,  offryrnid  rhoddion 
aberthau    i    Dduw  ;    rhai    o    honynt    yn 

loddion,  heb  waed  ;  ac  eraill  yn  aberthau 
Iddedig  trwy  waed ;  ac  felly  yn  fwy  union- 
rrchol  o  natur  gymmodawl:  jond  ereu  bod 
■  gwasanaethu  i  bureiddiad  y  cnawd  oddi 
jrth  halogrwydd  seremoniol,  (adn.  13.)  ac  i 
ínu  ymaith  gospedigaethau  tymmorol  am 
lchodau  Israel ;  eto  nid  oedd  ynddyut  ddim 
íí'erth  na  rhinwedd  i  wneyd  iawn  dros  bech- 
I,  nac  i  dynu  ymaith  euogrwydd  oddi  ar 
Idwybodau  yr  addolwyr ;  nis  gallent  ber- 
lithio  yr  addolwyr  oedd  yn  aberthu,  o  rau 

Id'wybod  ;  trwy  eu  cymmodi  â  Duw,  eu 
Ifiawnân,  nâ'u  3ancteiddio.  Eu  hunig  ddefn- 
Id  oedd,  cysgodi  aberth  mawr  y  Cyfryng- 
l",  ac  felly  tywys  yr  addolwyr  i  gredu  yn- 
lo  ef,  ac  i  ymorphwys  arno  am  berffeithiad 
I  y  pethau  uchod.  Perffeithio  :  (teleìôs- 
\:)  yr  oedd  rhywbeth  chwaueg  yn  eisiau, 
If  yr  hyn   a    arwyddid  drwy  y   cysgodau 
n. 

110  Y  rhai  oedd  yn  sefyll  yn  unig 

hrfwydydd,  a  diodydd,  cf  ac  am- 
lw  olchiadau,  d  \  a  defodau  cnawdol, 

[wedi  eu  gosod  arnynt  ehyd  amser  y 
wygiad. 
*  p»n.  1.3.  9.  Lef.  11.  2,  8tc.  Deut.  14.  3—21.  Ezec.  4. 

Aet.  10.  13-15.  Col.  2.  16.  c  pen.  6.  2.  a  10.  22.  £x, 
4.  a  30.  19-2).  a  40.  12.  Lef.  14.  8,  9.  a  16.  4,  24.  a  17. 
16.  a  22.6.  Num.  19.  7— 21.  Deut.  21.  6.  a  23.1). 
1».  l.pen.7.  16.  Gal.  4.  3,  9.  Eph.  2.  15.  Col.  2.  20—22. 
m.  2.  5.  a  6.  5.  Gal.  4.  4.  £pb.  1.  10. 

*  Ordinhadau  eraill  yr  oruchwyliaeth  hòno, 
rhai  oedd  gyssylltiedig  â'i  haberthau  hi,1 
ddynt  gynuwysedig  gan  mwyaf  mewn 

ëolau  yn  nghylch  bwydydd  a  d'iodydd  ;  pa ydydd  oedd  yn  lân  a  pha  rai  oedd  yn 

an  ;  a  pha  ddi'odydd  oedd  yn  ganiataol  ac 
.  waharddedig  i'r  offeiriaid  a'r  Nazarëaid ; 
pha  rai  oedd  i'w  defnyddio  fel  diod-off- 
mau  yu  ngwasanaeth  Duw:  thefyd  yn 

hylch  "  amryw  olchiadau"  neu  fedyddiad- 
,  â  dwfr  neu  mewn  dwfr;  megys  golchiyr 
erthau,  yr  offeiriaid,  a'r  bobl,  yr  hyn  oedd 
sgod,  a  dim  ond  cysgod,  o  sancteiddiad  yr 
ìaid ;  X  oblegid  nid  oedd  hyn  oll,  ac  amryw 
thau  erailì  cyffelyb,  ond  "  defodau  cnawd- 

im 

oeddyn  "  sefyll  ar  fwydydd  a  diodydd,  Scc' 
yn  yr  adnod  hon  ;  hyny  yw,  nidoedd  y  cynt- 
af  yn  gymmeradwy  heb  yr  ail. 

12  *  Eithr/Crist,  wedi  dyfod  «'yn 
Arch-ofFeiriad  Äy  daionus  bethau  a 
fyddent,  *  f  trwy  dabernacl  mwy  a 
pherffeithiach,  Anid  o  waith  llaw, 

I  hynny  yw,  nid  o'r  adeiladaeth  yma. /Gen.  49.  10.  Salm  40.  7.  Es.  59.  20.  Mal.  3.  1.  Mat.  2. 
6.  a  11.  3.  Ioau4.  25.  I  Ioan  4.  2,  3.  a  5.  20.  2  Io*n  7. 

g  Gwel  ar  pen.  2.  17.  a  3.  1.  a  4  15.— a  S.  5,  6.  a  7.  1—11, 

26,27.  aS.  I.  h  peu.  10.  1.  »'  adn.  1—  9.  pen.  8.  2.  Ioao 
1.  14.  i  adu.  23,  24.  Act.  7.  48.  a  17.  24,  25.  2  Cor.  5.  1. 
Col.  2.  11. 

*  Gwedi  hir  ddisgwyl,  daeth  y  Gwaredwr 
addawedig  o'r  diwedd,  i  fod  yn  Arch-offeir- 
iad  inawr,  i  dywallt  beudithion  yr  iachawd- 
wriaeth  ar  yr  holl  gredinwyr,  yn  inhüth  pob 

cenedl  ar  y  ddaear  heb  wahaniaeth,  trw-y  holl 
oesoedd  dyfodawl  y  byd,  ac  i  dragywyddol- 

deb  :  'íe,  efe  a  ddaeth  i  gyflawui  holl  hen 
addewidion  Duw  i'w  bobl.  t  Pennodwyd  ef 
i  wneuthur  hyn  trwy  weinyddu  fel  Arch-oflf- 
eiriad,  rnewu  tabernacl  mwy  a  pherífeith- 
iach,  nâ  hwnw  a  wnaed  gan  Moses,  nâ'r 
deml  a  wnaed  gan  Solomon,  ac  nâ  phob 
adeilad  o  waith  Ilaw  gau  ddynion  :  íhyny 
yw,  mae  efe  yn  otfeiriadu  mewn  tabernacl 

nid  o'r  adeiladaeth  yma;  nid  o  adeiladaeth 
dynion,  na  dim  yn  debyg  i'r  grëedigaeth  ei 
hun  ;  ond  mewn  tabernacl  o  drefniad  dwyfol 
ddoethineb,  ac  o  waith  anfeidrol  allu.  Gellir 
dëall  hyn  am  ei  ddynoliaeth  sanctaidd  ef,  yn 
yr  hon  y  pabellodd  efe  ar  y  ddaear,  ac  y  mae 
yn  offeiriadu  yn  y  nef ;  neu  ynte,  yn  hytrach, 
am  y  nef  ei  hun,  lle  mae  efe  yn  ymddangos 
ger  bron  Duw  drosom  ni.  Dynoliaeth  Crist, 

medd  Guyse,  oedd  y  "  tabernacl  mwy  a 
pherffeithiach"  hwn :  nid  y  ddynoliaeth,  medd 
Pool,  oblegid  hòno  oedd  yr  aberth,  yn  ateb 

i'r  aberthan  cysgodol,  yn  y  tabernaclcysgod- 
ol:  ac  â'r  golygiad  olaf  y  cytuna  Doddridye, 
a  Scott  hefyd  yn  hytrach. 

12  *Nid  chwaith  ̂ trwy  waed  geifra 
lloi, m f  eithr  trwy  ei  waed  ei  hun,  n  J  a 
aeth  eunwaith  i  mewn  i^r  cyssegr, 
p  II  gan  gael  i  ni  dragywyddol  ryddhâd. 

/adn.  13.  peD.  10.  4  Lef.  8.  2.  a  9.  15.  a  16.  5— 10. 
m  pen.  1.  S.  »  10.  9—14.  Act  20.  28.  E  >h.  1.  7.  Ce).  1.  14. 
Tit.  2.  14.  1  Pedr  1.  19.    Dat.  1.  5.    a  5.  9.  n  Gwel  ar 

=====  =  ^    g    g  ~» - 



Rhagoriaeth  aberth  Crist HEB.  IX. 
ar  y  cysgodau. 

adn.  7,-24—26.  pen.  10.  12.  o  Zec.  3.  9.  p  adn.  15. 
pen.  5.  9.  Dan.  9.  24.  Maro  3.  29.  Gal.  3.  13,  14.  1  Thes.  1. 1 
10. 

*  Nid  trwy  waed  geifr  a  lloi  ychwaith,  y 
gwnaeth  Iesu  abertìi  dros  bechod  ;  ac  nid  â 

gwaed  felly  yr  aeth  efe  i  mewn  i'r  cyssegr 
yn  y  nef:  teithr  wedi  iddo  ef  dywallt  ei 
werthfawrocaf  waed  ei  hun  ar  y  ddaear, 
megys  yn  nghyntedd  y  cyssegr,  J  efe  a  aeth 

i  mewn  unwaith  am  byth,  i'r  gwir  gyssegr 
yn  y  nef ;  i  ddadlau  teilyngdod  ei  waed  ger 
bron  gorsedd-fainc  y  Tad,  fel  perffaith  iawn 
dros  holl  bechodau  ei  bobl;  ||  gan  gael  felly 
iddynt  hwy  dragywyddol  ryddâd  oddi  wrth 

ddigofaint,  a  phechod,  a'i  holl  ganlyniadau  ; 
a  chan  gael  sicrwydd,  nas  gofynid  iawn 
mwyach  drostynt  hwy  byth.  Dyma  well 
Arch-offeiriad,  gwell  aberth  a  gwaed,  a  gwell 
eiriolaeth,  nac  ydoedd  dàn  y  ddeddf  :  moler 
Duw  .byth,  am  fod  y  daionus  bethau  byn 
wedi  dyfod. 

1 3  *  Oblegid  os  ydy w  gwaed  teirw 
a  geifr,  ?a  lludw  anner  wedi  ei  daen- 
ellu  ar  y  rhai  a  halogwyd,  yn  sanct- 
eiddio  i  r  bureiddiad  y  cnawd  ; 

o  Num.  19.  2—21.  r  Num.  8.  7.  a  19.  12.  2  Cron.  30 
19.   S%lm  51.  7.  Act.  15.  9.  1  Pedr  I.  22. 

14  *t  Pafaintmwyybydd  i'waed 
Crist,  Xyv  hwn  Mtrwy  yr x  Yspryd  tra- 
gywyddol  a'i  *  hofFrymmodd  ei  hun 
z  yn  ddi-fai  i  Dduw,  a  ||  buro  eich  cyd- 
wybod  chwi  oddi  wrth  b  weithredoedd 
meirwon,  c§i  wasanaethu  y  dDuw 
byw  ? 

«  Dent.  31.  27.  2  S«m.  4.  11.  Job  15.  16.  Mat.  7.  11.  Lnc 

12.  24,  28.  Rbuf.  11.  12,  24.  r  Gwel  ar  adn.  12—1  loan 
1.7.  u  Es.  42.  1.  a  61-  1.  Mat.  12.  '28.  Lno  4.  18.  loan  3. 
34.  Act.  I.  2.  a  10.  38.  1  Pedr  3.  18.  x  Deut.  33.  27.  Es. 
57.  15.  Jer.  10.  10.  Rhuf.  1.  20.  1  Tim.  1.  17.  y  Gwel  ar 
adn.  7.  pen.  7.  27.  Mat.  20.  28.  Eph.  5.  2.  Tit.  2.  14.  1  Pedr 
2.  24.  *  3.  18.  *  Lef.  22.  20.  Num.  19.  2—21.  a  28.  3,  9, 
11.  Dent.  15.  21.    a  17.  1.  Es.  53.  9.  Dan.  9.  24—26.   2  Cor. 
5.  21.   1  Pedr  1.  19.  a  2.  22.  1  Ioan  3.  5.         a  ada.  9.  pen    I. 
3.  a  10.  2,  22.        b  Gwel  ar  peo.  6.  1.         c  Luc  1.  74.  Rhuf. 
6.  13,  22.  Gal.  2.  19.  1  Thes.  1.  9.  1  Pedr  4.  2.  d  pen.  12.  22. 
Deut,  5.  26.  1  Sam.  17.  26.  1  Bren.  19.  16.  Jer.  10.  10.  Dan. 
6.  26.  Act  14.  15.  2  Cor.  6.  16.  1  Tim.  3.  15. 

*  Oblegid  os  oedd  gwaed  teirw  a  geifr,  a 
chrëaduriaid  direswm  eraill,  y  rhai  a  offrym- 
id  dàn  y  ddeddf;  ac  os  oedd  lludw  auner 
goch,  yr  hon  nid  aethai  iau  arci,  ac  yr  hona 
losgid  yn  bech-aberth  ;  os  oedd  gwaed  y  crë- 
aduriaid  hyny,  a'r  Uudw  hwnw  wedi  ei 
gymmysgu  â  dwfr,  a'i  daenellu  ar  ddynion  a 
halogasid  yn  sereraoniol  trwy  gyfhwrdd  â'r 
marw,  neu  unrhyw  foddion  eraill,  yn  ddigon 
i'w  sancteiddio  hwy  i  bureiddiad  y  cnawd 
yn  allanol,  i'w  hail-dderbyn  hwynt  i'r  addol- 
iad  cyhoeddus  yn  y  tabernacl,  ac  i  gynnull- 
eidfa  yr  Arglwydd,  o'r  hon  yr  oeddynt  wedi 
eu  cauad  allan  ;  f  pa  faint  mwy  rhinweddol 
ac  etfeithiol  y  rhaid  bod  gwaed  gwerthfawr 
Crist,  y  Duw-ddyn,  ein  Harch-offeiriad  a'n 
haberth  ni,  %  yr  hwn  trwy  anfeidrol  fawredd 
a  chynnaliaeth  ei  dduwdod  ei  hun,  yr  hwn 
feî  yr  allor  oedd  yn  sancteiddio  y  rhodd  ;  a 
thrwy  eneinniad  yr  Ysbryd  tragywyddol,  yr 
hwn  a  roddwyd  iddo  ef  fel  Dyn  a  Chyfryng- 
wr  dros  fesur ; — yr  hwn  felly,  meddwn,  a'i 
hoffrymodd  ei  hun,  sef  ei  holl  ddynoliaeth 
mewn  undeb  â'i  berson  dwyfol,  heb  y  bai 
na'r  llychwiniad  Heiaf  arni  nac  ynddi,  yn 
aberth  difai,  ac  oanfeidrol  werth,  i  Dduw  ;~ 
tN^a  faint  mwy  effeithiol,  gofynwn  eto,  yw  y 

gwaed  hwn,  uwchlaw  yr  holl  waed  seremon 
iol,  i  buro  cydwybodau  y  neb  a  gredant  yu 
ddo,  loddi  wrth  euogrwydd  a  halogrwyd 
pechodau,  y  rhai  ydynt  weithredoedd  meiru 
ony  am  eu  bod  yn  deilliaw  o  egwyddorio 
meirwon  ysbrydol,  am  eu  bod  yn  anfudd 
a  ffiaidd  fel  cyrph  meirwon,  ac  am  eu  bo 
yn  haeddu  marwolaeth  dragywyddol,  ac 
arwain  iddi :  §A  pha  faint  mwy  effeithu 
ydyw  i  ryddâu  cydwybodau  y  credinwy 
oddi  wrth  ofn  ac  arswyd  digofaint  a  chot 
demniad  am  y  gweithredoedd  meirwon  hyny 
ac  i  roddi  iddynt  hyder  tuag  at  Dduw,  fele 
Duw  cymmodawl  hwy,  fel  y  gallont  ei  wa 
anaethu  ef  gyda  rhyddid  a  hyfrydwch,  fel  j 
unig  wir  a  bywiol  Dduw,  yrhwn  ni  dderby 

gytìawniadau  meirwon  ;  ac  i'w  galluo) 
hwynt  i  ufuddâu  yn  siriol  ac  o'r  galon  idti 
ef  yma,  fel  rhai  y  maddeuwyd  iddynt  ac 
gymmeradwywyd  gan  Dduw,  trwy  angü 
aberthawl  ei  anwyl  Fab,  hyd  oni  chaffont 

wasanaethu  a'i  fwynàu  ef  yn  berffaith,  yn 
cyssegr  nefol  ar  ol  hyn  ? — Pa  faint  mwy 
bydd  i  waed  Crist :  Grym  y  rhesymiad  yn 
geiriau  uchod  sydd  debygid  yn  gynnwysed 
yn  hyn  ;  trwy  osodiad pennodawl  yn  unig, 
oedd  gwaed  a  lludw  yn  foddion  glanâi 
pethau  yn  tueddu  i  lychwino  yn  hytrach  y 
ddynt  eu  hunain  oeddynt:  ond  am  angc 
Crist,  y  mae  ynddo  ei  hunan  nerth  prîodol 

grymus,  i  buro  yr  enaid  a'r  gydwybod, 
Trwy  yr  Ysbryd  tragywyddol:  Y  Duwd< 
yn  Mherson  y  Mab,  mewn  undeb  â'r  ddyoc 
iaeth,  ebai  Pool ;  yr  Ysbryd  Glân,  eb 
Scott  a  Doddridge  ;  a  barna  Guyse  fod  j 
anhawdd  penderfynu  pa  un,  am  hyny  m 
yn  gosod  y  ddau  clygiad  i  mewn,  megyi 
ceisiwyd  gwneyd  hefyd  yn  y  sylwad  blae 
orawl  uchod. — Cysgodau  o  bethau  nefol  oet 
yr  holl  wasauaeth  seremoniol ;  am  hyi 
rhaid  bod  yr  aberthau  cymmod  yu  cysgo 
rhyw  wir  aberth  :  yn  awr  paaberth  cymm 
sydd  i'w  gael  yn  yr  holl  grëadigaeth,  os  cai allan  aberth  Crist? 

15  *  Ac  am  hynny  y  mae  efe  3 
eGyfryngwr  y  J  cyfammod  newyc 
t  megis  ̂ trwy  fod  marwolaeth  h} 
ymwared  oddi  wrth  y  troseddau  oe( 
dan  y  ̂cyfammod  cyntaf,  *  J  y  cai 
rhai  a  alwyd  dderbyn  ̂ addewid 
m  etifeddiaeth  dragywyddol. 

e  pen.  7.  22.  a  8.  6.  a  12.  24.  1  Tim.  2.  5.  r*Gwe 
pen.  8.  8.  2Cor.  3.  6.  g  adn.  16,28.  pen.  2.  14.  »  13.  20. 
53.  10-12.  Dan.  9.  26.  h  adn.  12.  pen.  II.  40.  Rhuf 
24-26.  a  5.  6,  8,  10.  Eph.  1.  7.  1  Pedr3.  18.  Dat.  5.9 
14.  3,  4.  t  adn.  1.  pen.  8.  7,  13.      t  pen.  3.  1.— Gwí 
Rhaf.  8.  28,  30.  a  9.  24.  2  Thes.  2.  14.  I  pen.  6.  13.  a 
13,  39,  40.  l*go  I.  12.  1  loan  2.  25.  m  Salm  37.  18.  J 
19.  29.  a  25.  34,  46.  Marc  10.  17.  Luc  18.  18.  Ioan  10. 
Rhuf.  6.  23.  2  Tim.  2.  10.  Tit.  1.  2.  a  3.  7.  IPedrl.î 
a  5.   10. 

*  O  herwydd  effaith  ddibaid  a  diddar 
aberth  Crist,  gosodwyd  ef  yn  Gyfryngw 
cyfammod  newydd,  neu  y  testament  newy 
yn  ol  y  Saesoneg.  Efe  a  gymmerodd  a 
ei  hun  achos  pechaduriaid,  yr  hwn  heb  bj 
a  fuasai  o  anghenrhaid  wedi  ei  adael  ac 
annobeithiol ;  gan  mai  efe  yn  unig  oedd 
alluog  i  roddi  aberth  o  werth  digonol  i 
euthur  gwir  a  sylweddol  iawn :  +  ac  ef< 
ddaeth  i'r  byd  yn  y  natur  ddynol  i'r  per 
hwnw  ;  fel  trwy  ei  farwolaeth  y  rhoddai 
iawn  i  Dduw,   am  y  troseddau  a  wnaet 
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Cadarnâu  y  cyfammod HEB.  IX. 
newydd  â  guaed. 

\tì  gredinwyr  dàn  y  cyfammod  cyntaf,  neu 
•  oruchwyliaeth  seremoniol  ;  sef  y  rhai 
ddynt  yn  byw  cyn  ei  ddyfodiad  ef;  %  ac 
I  y  caffai  pawb  a  alwyd  trwy  ras  Duw  i 
edu  ynddo  ef,  dderbyn  addewid  yr  etif- 
idiaeth  dragywyddol.  Yr  etifeddiaeth  dym- 
orawl  yn  unig  oedd  wedi  ei  sicrâu  i  Israel, 

wy  eu  cytiawniad  o'r  aberthau  seremoniol; 
r  rbai  hyny  o  honynt  a  geisiasant  ac  a 
wsant  fendithion  ysbrydol  a  thragywydd- 
j  hwy  a'u  cawsant  trwy  ífydd  yn  aberth 
rist  yr  hwn  oedd  i  ddyfod. 

16  *  Oblegid  lle  byddo  testament, 
rhaid  yw  digwydddo  marwolaeth  y 
stamentwr. 

í*Sicrâwyd  y  bendithion  uchod  i'r  saint 
wy  angau  Crist :  a  gellid  ystyried  y  cyf- 
nmod  yr  oedd  ef  yn  Gyfryngwr  ynddo,  fel 
rstament  hefyd,  trwy  yr  hwn  mae  dyn  yn 
mmynu  rhyw  feddiannau  i  rai  a  enwir  yn 

Itestament  hwnw,  i'w  rhoddi  iddynt  ar  ol, 
m  mewn  canlyniad  i'w  farwolaeth  ef.  Feí 
n  getlir  ystyried  Crist,  fel  wedi  caífael 
wl  ammodawl  yn  ei  swydd  gyfryngol,  i 
franu  bendithion  ysbrydol  a  thragywydd- 
t  megys  drwy  ei  Iythyr  cymmyn  neu  Des- 
nent.  f  Mae  efe  wedi  rhoddi,  neu  gym- 

ynn  y  bendithion  hyn  i  bawb  a'u  ceisiant 
ẅy  ffydd  :  ac  er  i  rai  eu  cael  hwynt,  o  nod- 
ig  ewyllys  da,  cyn  ei  ddyfodiad  ef,  ar  gyf- 
f  ei  ymrwymiad  anffaeledig  ef  i  gymmeryd 
noliaeth,  a  gwneyd  iawn  dros  eu  pechod- 
;  eto  yr  oedd  eu  hawl  hwy  yn  anmher- 
ith  hyd  ar  ol  ei  farwolaeth  ef,  a  rhaid  i 
wb  eraill  eu  gofyn  ar  y  sail  hòno  yn  unig  : 
legid  Ue  byddo  testament,  (neu  ewyllys,) 
aid  dygwyddo  marwolaeth  y  testamentwr, 
n  y  gallo  y  cymmyn-dderbynwyr  hòni 
'wl  i'r  meddiannau.  Dywedir  mai  geiriau 
freithiawl  y  w  anahê  pheresthai,  "  rbaid 
b  dygwyddo,"  yn  dangos  y  rhaid  dwyn 
awf  o  farwolaeth  y  testamentwr  ger  bron 
s  cyfrt  ithiol  ;  cyn  y  gallo  neb  hòni  hawl 
meddiannau  cymmynedig  iddynt  yn  y 

itament. 

17  w*  Canys  wedi  marw  dynion, 
mae  testament  mewn  grym :  f  obleg- 
nid  oes  etto  nerth  ynddo  tra  fyddo 
testamentwr  yn  fyw. 
I  n  G«n.  43.  21,  22.  loan  14.  27.  Gal.  3.  15. 

*  Canys  fel  y  mae  testament  yn  arwydd 
'durdodawl  o  ewyllys  diweddaf  dynion  yn 
jhylch  cyfraniad  eu  meddiannau,  o  ran  y 
>dd,  yr  amser,  ac  i  bwy,  ar  ol  eu  marwol- 
|th  hwy  ;  felly  y  mae  mewn  grỳm,  ac  i 
;ni  hawl  ynddo,  yn  unig  ar  ol  marwolaeth 

|  neb  a'i  gwnaeth  :  f  oblegid  tra  byddo  y 
itamentwr    yn  fyw,  mae   ganddo    hawl  i 
fnewid  ei  destament,  neu  ei  ewyllys,  fel  y 
>no  ;  ac  nid  yw  yn  rhoddi  un  hawl  gyf- 
I  thlawn  i  neb  i  ofyn  ei  feddiannau   ef  tàn 
ol  ei  farw :  ond  ar  ol  ei  farw  ef  unwaith, 

lie  ei  holl  gymmynion  cyfreithlawn  ef  i  bob 
'rbynydd,  wedi  eu  cadarnâu  yn  anniddym- 
|wy,  fel  nas  gellir  eu  newidna'u  dirymu. — 
Hy  hefyd  yr  oedd  yn  angenrheidiol  i  Grist 

\rw ;  fel,  heblaw  amryw  resymau  eraill,  y 
tddai  addewidion  y  cyfammod,  y  rbai  a 
uaeth  efe  hefyd  yn  rhoddion  ei  destament, 
Uawn  sicr  i  bawb  a'u    dadleuant   trwy 

dd,  ar  gyfrif  ei  farwolaeth  ef.    Ond  y  mae 

efe  yn  rhagori  llawer  ar  bob  testamentwyr 
dynol :  yr  oedd  ei  farwolaeth  ef  yn  cyrhaedd 
yn  ol,  i  gredinwyr  yr  hen  oruchwyliaeth  ;  ni 
bu  efe  farw  erioed  yn  ei  holl  Berson  ;  ac,  fel 
Dyn  a  Chyfryngwr,  mae  efe  yn  byw  yn  awr 
yn  y  nefoedd,  i  ofalu  am  weinyddiad  ffydd- 
lawn  o'i  destament,  neu  ei  ewyllys  ei  hun  ; 
ac  mae  yn  rhoddi  yr  holl  etifeddiaeth  o  ras  a 
gogoniant  i  holl  etifeddion  yr  addewid,  heb 
golli  ei  feddiant  ei  hun  o  hôni ;  na'i  rhanu, 
fel  na  byddo  ond  un  gyfran  i'r  naill  a  chyf- 
ran  i'r  lla.ll ;  ond  y  cwbl  i  bob  un,  fel  pe  na 
byddai  ond  un  i'w  mwynâu  oll.  Gall  y  dar- 
Henydd  Cymreig  weled  sylwadau  beirniadol 
ar  y  tair  adnod  uchod,  yn  y  Geiriadur  Ys- 
grythyrol,  dàn  y  gair  TESTAMENT. 

18  °*Oba  achos  ni  chyssegrwyd 
y  cyntaf  heb  waed. 

o  pen.  S.  7-9.  Ex.  12.  22,  23.  a  24.  3—8. 

*  I  rag-ddangos  yr  angenrheidrwydd  o 
dywallt  gwaed  Crist,  ni  chyssegrwyd,  neu  ni 
chadarnâwyd  cyfammod  Sinai,  heb  waed. 
Yr  oedd  y  dull  hyn  o  gadarnâu  y  cyfammod 

efengylaidd  yn  cyfateb  rhywbeth  i'r  modd  y 
cafodd  cyfammod  Sinai  ei  gyssegru,  ei  neilí- 

duo  i  wasanaeth  sanctaidd,  a'i  gadarnâu ; 
trwy  ammodau  pa  un  yr  aeth  Duw  i  berth- 
ynas  neillduol  â'i  bobl  Israel.  Ni  chadarn- 
âwyd  hwnw  heb  waed  yr  aberthau  cysgodol 
y  rbai  a  laddesid  ;  Hawer  llai  y  gallesid  cad- 
arnâu  y  cyfammod  newydd,  yr  hwn  sydd  yn 
fwy  union-gyrchol  â  natur  testament,  heb 
farwolaeth  a  gwaed  Crist. 

19  *  Canys  wedi  i  Moses  adrodd 
yr  holl  orchymyn  yn  ol  y  gyfraith 
wrth  yr  holl  bobl,  f  efe  a  gymmerodd 
5  waed  lloi  a  geifr,  gyd  â  dwfr,  %  a 

gwlan  porphor,  racisop,  s\  aca'i  taen- 
ellodd  ar  y  llyfr  a?r  bobl  oll, p  adn.  12.  pen.  10.  4.  Ex.  24.  5.  r.ef.  1.2,  3,  10.  a  3.  6. 
a  16.  14—18.  q  Lef.  14.  4—6,  49-52.  Nom.  19.  6.  r  Ex. 
12.  22.  Num.  19.  1S.  Salra  51.  7.  s  pen.  12.  24.  Ex.  24.  8. 
Es.  52.  15.  Ezec.  36.  25.  1  Pedr  l.  2. 

Yma  cawn  hanes  cyssegriad  cyfammod  Sin- 
ai  trwy  waed  : — *  Canys  wedi  rhoddi  y  deg 
gairdeddfo  ben  y  mynydd,  ac  wedi  i  iMoses 
adrodd  bob  gorchymyn  wrth  yr  boll  bobl 
wedi  hyny,  (Exod.  24.  3,)  yn  ol  y  gyfraith 
hòno  ar  yr  hon  y  sylfaenwyd  cyfammod  Duw 
â  hwy  fel  cenedl,  ac  wedi  iddynt  hwythau 

gydsynio  â'r  cyfammod  hwnw,  (Exod.  24. 3,) 
yna  Moses  a  ysgrifenodd  holl  eiriau  yr  Ar- 
glwydd  mewn  Ilyfr  ;  (Exod.  24.  4,  7.)  t  ac 
er  tystiolaeth  o  gyssegriad  a  chadarnâd  y 
cyfammod,  efe  a  gymmerth  waed  lloi  a 
geifr,  y  rhai  a  offrymasid  yn  boeth-offrymau 
ac  yn  ebyrth  hedd,  (Exod.  24.  5,  6,)  ac  a'i 
gosododd  mewn  cawgiau  ;  ac  wedi  cymmysgu 

y  gwaed  â  dwfr  i'w  wneuthur  yn  denau,  efe 
a  gymmerth  sypyn  o  wlân  porphor  i  sugno 

i  mewn  y  cymroysg-lyn,  a  thusw  o  isop  i'w 
daenellu  ef  yn  ddafnau  ;  ||  ac  fel  hyn  efe  a 
daenellodd  ei  banner  ef  ar  lyfr  y  gyfraith, 

fel  yr  ©edd  yn  agored  ar  yr  allor,  i'w  gys- segru  i  wasanaeth  sanctaidd,  fel  yn  cynnwys 
y  cyfammod  yr  oedd  Duw  yn  un  blaid  yn- 
ddo ;  ac  a  daenellodd  yr  hanner  arall  o  hono 
ar  y  bobl  oll,  neu  o  leiaf  ar  eu  cynnrychiol- 
wyr  hwynt,  sef  deg  a  tbriugain  henuriaid 
Israel,  (Exod.  24.  1,  9,)  fel  y  blaid  arall  yn  y 

cyfammod  hwnw  ;  ac  felly  efe  a'u  glanâodd 
hwynt  oddi  wrth  eu  halogrwydd  serenroniol, 
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yn  gysgodau  o  bethau  neft 

ac  a  gadarnâodd  y  cyfauiir.od  rhwng  Duw  â 
hwynt.  Yr  oedd  hyn  oll  yn  ddangosiad 

cysgodol,  y  byddai  i'r  cyfammod  newydd  o 
ras  efengylaidd,  rhwng  Duw  yn  Nghrist  á'r 
holl  wir  gredinwyr,  gael  ei  gadarnâu  trwy 
waed  aberth  Iesu  ;  yr  h wn  mewn  ffordd  o  enw- 
ogrwydd  a  elwir  yn  waed  y  taenelliad, 
(pen.  12.  24,)  ac  sydd  yn  effeithîol  yn  y  cym- 
hwysiad  o  hóno,  i  lanâu  oddi  wrth  euog- 
rwydd  a  halogrwydd  pechod.  Efallai  bod 

cymmysgu  y  gwaed  â'r  dwfr  hefyd,  yn  ar- 
wyddo  gras  maddeuol  a  sancteiddâol  i  bech- 
aduriaid,  ac  a  arwyddwyd  wedi  hyny  yu 

y  gwaed  a'r  dwfr  a  ddaeth  allan  o  ystlys 
Iesu.  Mae  amryw  bethau  yn  yr  adnod  hon 
nad  ydynt  yn  hanes  cyssegriad  cyfammod 
Sinai  ;  (Exod.  pen.  24,)  ond  gan  fod  yr 
apostol  yn  Hefaru  trwy  ysbrydoliaeth  Duw, 
mae  yn  sicr  genym  ei  fod  ef  yn  dywedyd  yn 
gywir,  pa  fodd  bynag  y  gwyddai  efe  yr  hyn 
ui  chrybwyllir  yno. 

20  *Gan  ddywedyd,  'f  Hwn  yw 
gwaed  y  testament  a  orchymynodd 
Duw  i  chwi. 

t  p«o.  13.  20.  Zee.  9.  11.  Mat.  26.  29. 

*  Pan  oedd  Moses  fel  y  syiwyd  uchod  yn 
taenellu  y  gwaed,  ac  yn  ei  ddang03  i'r  bobl, 
efe  a  ddywedodd  wrthynt,  (Exod.  24.  8.) 
t  Wele  ujaed  ycyfammod,<Sf,c. :  hyny  yw,  mae 

y  gwaed  hwn  yn  arwydd  o'i  gadarnâd  ef 
rhwng  Duw  â  chwi,  trwy  ddwyfol  awdur- 
dod  ;  I!e  tnae  efe  ar  y  naill  law  yn  ymrwymo 
i  gyflawni  ei  addewidion,  a  cbwithau  ar  y 
Haw  arall  yn  ymrwymo  mewn  ufudd-dod  i 
gyflawni  eich  dyledswyddau;  yn  ol  yr  hyn  a 
adroddais  i  chwi  oddi  wrth  Dduw,  ac  yn  ol 
yr  hyn  a  addunedasoch  chwithau  pan  fyneg- 
aiá  I  y  geiriau  hyny,  Exod.  24.  3. — Yr  un 
gair  Cdiathêhê)  a  syfieithir  testament  yma, 
ag  a  gyfieithir  cyfammod  yn  adn.  15:  a  dî- 
ammau  mai  cyfammod  a  ddylasai  fod  yn  y 

fàn  hon  ;  oblegid  "  Wele  waed  y  cyfammod" 
yw  y  geiriau  yn  Exod.  24.  8:  ac  inae 

"  gwaed  y  testament,"  medd  Scott,  yn  ym- 
adrodd  nad  yw  yn  hawdd  rhoddi  un  uaeddwl 
pennodawl  iddo. 

21  u  *  Y  tabernacl  hefyd  a  holl 
lestri  y  gwasanaeth,  fa  daenellodd  efe 
â  gwaed  yn  yr  un  modd. 

u  Ei.  29.  12,  20,  36.  Lef.  8.  15,  19.  a  9.  8,  9,  18.  a  16. 
14—19.  2  Cron.  29.  19—22.  Ezec.  43.  18-26. 

*  Yn  mhellach  hefyd,pan  godwyd  y  taber- 
nacl,  ac  y  dodrefnwyd  ef  â'r  hoíl  lestri 
gwasanaeth  a  berthyn  iddo,  tgorchymynodd 
Moáes  daenellu  y  cwbl  â  gwaed  yr  aberthau, 
a  gwneutbur  hyny  bob  blwyddyn  ar  ddydd 
mawr  y  cymmod ;  ac  fel  hyny  yr  oedd  y  ta- 
bernacl  a'i  holl  lestri,  yn  cael  eu  glanâu  oddi 
wrth  aflendid  meibion  Israel,  ac  yncael  eu 

cyssegru  a'u  sancteiddio  i  wasanaetty  Duw, 
bob  blwyddyn  ar  ddydd  y  cymmod.  Gwel 
Lefit.  16.  14 — 19.  Tybia  Guyse  mai  am  yr 
hyn  a  wnaid  yn  flynyddawl,  ar  ddydd  y 
cymmod,  mae  yr  apostol  yn  Ilefaru  yma,  yn 
fwy  nac  am  yr  hyn  a  wnaed  y  tro  cyntaf, 
pan  godwyd  ac  y  dodrefnwyd  y  tabernacl : 
oblegid  o  hyn  hyd  ddiwedd  y  bennod,  ei  brif 
fater  ef  yw,  dangos  y  gymhariaeth  rhwng 
gwaith  Crist  yn  y  nefoedd,\a.  gwaith  yr  arch- 
offeiriad  yn  y  cyssegr  ar  y  dydd  hwnw. 

22  x  *  A  chan  mwyaf  trwy  waed  y ===========================  . 

purir  pob  peth  wrth  y  gyfraith  ;  y  f 
heb  ollwng  gwaed  nid  oes  maddeua 

x  Lef.  14.  6,  14,  25,  51,  52.        y  Lef.  4.  20,  26,  35, 
10,  12,  18.  a  6.  7.  a  17.  II. 

*  Yn  fýr,  y  rhëol  gyffredin  oedd,  bod  a 
i  bob  peth  gael  ei  buro  trwy  waed  wrtl 
gyfraith  seremoniol  ;  yr  hyn  oedd  yn  dan 
nad  allai  dim  fod  yn  lân  i  bechadur,  hyd 
nod  ei  gyflawniadau  crefyddol,  ond  fel 

caffai  ei  ddYeuogi  a'i  lanâu  trwy  abertl 
gwaed  o  werth  a  rhinwedd  digonol  i'r  dyl 
hyny,  ac  ond  fel  yr  ymorphwysai  yn  wast 
oí  ar  y  gwaed  aberthawl  hwnw.  t  Ac  yn 
yr  oedd  yn  rhëol  gyffredinol  hollawl, 
oedd  heb  ollwng  gwaed  ddim  maddeuant 
un  math  na  gradd  o  bechod,  na  modd 
troseddwr  ddianc  rhag  y  gosp  :  yr  hyn  oe 
yn  cysgodi  yn  amlwg,  ac  yn  cyfeirio  yn 
lur,  at  waed  Iesu  Grist,  am  lanâd  effeitb 
oddi  wrth  bob  pechod,  (1  Ioan  1.  7,)  acoc 
yn  dangos  nad  oedd  dim  gwir  lanâd 
wrth  bechod  onl  trwy  ei  waed  ef. 

23  *  Rhaid  oeí/dgan  hynny 2i  bt 
treiadau  y  pethau  sydd  yn  y  nefoec 

gael  ea  puro  â'r  pethau  hyn;öfí 
pethau  nefol  eu  hunain  âg  aberth; 

gwell  nâ'r  rhai  hyn." *  a«)o.  9,  10,  24.  peo.  8.  5.  a  10   1.  Col.  2    17 
11,  12,  14,  24.       peo.  10.  4,  10-17.  Luc  21.  26,  46.  luan 
3.  1  Hedr  I.  19-21.  D*t.  5.9. 

*  Rhaid  oedd  gan  hyny,  trwy  osodiad 
gyfraith,  i  bortreiadau,  neu  gysgodau  y  pei 

au  nefol,  neu  y  nef  ei  hun,  a'r  bendithi 
perthynol  iddi,  gael  en  puro  âg  aberthan 
anifeiliaid  diniwed,  a  thrwy  daenelliad 
gwaed  hwynt  :  oblegid  heb  hyny  nis  geli 
eu  defnyddio  hwy  yn  gymmeradwy  yn  addi 

iad  a  gwasanaeth  Duw,  ac  heb  hyny  ni  " asent  yn  bortreiadau  o  gwbl,  yn  cysgodl 

peth'au  nefol.  t  Ond  yr  oedd  yn  angenrheì 
iol  hefyd,  o  hervvydd  rhesymau  mwy  pwysí 

parâus,  a  digyfnewid.  i'r  "  petbau  nefol 
hunain,"  y  cyssegr  nefol  ac  oll  a  berthyn 
iddo,  "  gael  eu  puro  âg  aberthau  gwell  nâ 
rhai  hyn,"  neu  âg  aberth  mwy  rhagorol, 
un  aberth  Crist,  yr  hwn  oedd  yn  anfeidi 

fwy  gwerthfawr  na'r  holl  aberthau  hyi 
gynt,  ac  a  elwir  yma  aberthau  mewn  ffor( 

o  enwogrwydd  a  rhagoroldeb.  I'r  dyben 
Grist  eiriol  yn  effeithlawn  dros  becbaduria 
yn  y  nef,  acagoryd  iddynt  y  ffordd  at  orseíJ 
fainc  y  gras  :  ac  fel  y  gallent  gymdeithasu 
Duw  fel  eu  Tad  cymmodawl,  yn  ei  ordi 
hadau  yma,  a  chael  eu  derbyn  yn  y   di  vec 

nef;  yr  oedd  yn  wir  angenrheidiol 
Grist  yn  ein  natur  ni  ar  y  ddaear,  dywa 
ei  waed,  a  marw  yn  Aberth  ar  y  groes :  f 
y  byddai  ganddo  anfeidrol  werth  a  theilyn 

dod  yr  aberth  hwnw,  i'w  ddadlau  ger  br< 
yr  orsedd,  dros  bawb  a  ddeuant  trwyddo 
at  Dduw  :  hebhyny  buasai  dangos  trugare* 

i  bechaduriaid  yn  ddi'anrhydedd  i  gyfiawi 
der  a  sancteiddrwydd  Duw ;  a  buasai  e 

derbyniad  hwy  i'r  nef,  megys  yn  halogi 
lle  sanctaidd  hwnw. — Yraadrodd  rhyfedd  y 
dywedyd  fod  eisiau  puro  y  pethau  nefol ;  on 
dylid  ystyried,  fel  yr  oedd  y  tabernacl 
llestri  y  gwasanaeth  yn  cael  eu  cyfrif  megj 
wedi  eu  halogi  gan  yr  Israeliaid,  trwy  I 
dyfodfa  atynt,  a'a  hymdriniad  â  hwynt ;  fell. 
y  buasai  y  nefoedd,  megys  yn  cael  ei  halog 
trwy  ddyfediad  pechaduriaid  i  raewn  iddi 



Perffeithrwydd 
HEB.  IX, aberth  Crist. 

i  buasai  i  waed  Crist  gyfryngu.  Sylw  Dod- 
idge  yw  yr  olaf  hwn,  a  thybia  ei  fod  yn 

y  naturiol  na  dëall  y  geiriau  gyda'r  Esgob 
11,  am  ryw  halogrwydd  trwy  bechod  yr 
gelion  drwg  yn  y  nef.  Ond  tybia  Pool 
ii  yr  eglwys  efengylaidd  ar  y  ddaear,  ei 
rasanaeth  a'i  hordinadau,  a  feddylir  yma 
(th  y  "  pethau  nefol  eu  hunain." 

24  *  Canys  ̂ nid  i'r  cyssegr  o 

'ìith  llaw, c  portreiad  y  gwir  gyssegr, 
yr  aeth  Crist  i  mewn;  ä  X  ond  i'r  nef 
hun,  e||  iymddangos  yn  awr  ger 
on  Duw  §  trosom  ni. 
b  Gwel  *radnr  11  —  Marc  J4.  58.  íoan  2.  19—21.  o  Gwel 
dn.  9,  23.  pen  8.2.  rf  pen.  1.3.  a6  20.  a  7.  26.  a 
,  5.  a  12.  2.  Salro  68.  18.  Marc  16.  19.  Luc  24.  51.  loan 

13.  a  16.  28,  29.  Act.  I.  9-1 1.  a  3.  21.  Eph.  I.  20— 22.  a 
,-H.  Col  3  2.  1  Pedr  3  22.  e  pen.  7.  25.  Ex,  28.  12, 
30.  Zec    3.  1.  Rbuf.  8.  34.  1  Ioan.  2.  I,  2.  Dat.  Ü.  3. 

*  Y  "  cyssegr  o  waith  llaw"  oedd  y  cys- 
\r  daearol,  pa  un  bynag  ai  y  tabernacl  yn 
anialwch,  ai  y  deml  wedi  hyny  ;  gwaith 
w  gan  ddynion  oedd  pob  un  o  honynt,  ac 

i  oeddynt  ond  portreiad,  neu  gysgod  o'r 
;wir  gyssegr."  tNid  i'r  cyssegr  o  waith 
w  yr  aeth  Crist  i  weinyddu  ei  swydd,  fel 
âai  yr  arch  offeiriad  luddewig  gynt  ar 

ydd  y  cymmod  ;  tond  efe  a  esgynodd  yn 
natur  ddynol,  gyda  gwaed  ei  aberth 

erthfawr,  i'r  nef  ei  hun,  sef  nef  y  gogon- 
it,  nef  y  nefoedd,  lle  mae  Duwyn  eistedd 
ei  orsedd  fawr  ;  ||  ac  yn  awr  mae  efe  yno 
Arch-offeiriad  gogoneddus,  yn  ymddangos 
■  bron  Duw,  i  eiriol  dros  elynion  a  gwrth- 
telwyr,  ar  iddynt  hwy  gael  Ilawn  faddeu- 
t,  belaeth  ras,  a  bywyd  tragywyddol  :  ac 
oedd  aberth  o  anfeidrol  werth  yn  angen- 
îidiol,  iddo  ef  allu  cyfìawni  y  weinidog- 
h  hon,  er  gogoniant  i  Duw,  ac  er  iachawd- 
iaeth  i  bawb  a  gredant  ynddo.  §"  Dros- 
i  ni ;"  yn  cynnrychioli  personan  yr  holl 
iredigion  ger  bion  Duw;  fel  y  byddai  yr 
:h-offeiriad  gynt  yn  cynnrychioli  holl 
ythau  Israel  yn  y  sancteiddiolaf,  ar  ddydd 
iwr  y  cymmod. — "  Cysseyr  o  waith  llaw  :" 
leoedd  sanctaidd  o  waith  Ilaw,"  sydrl  yn  y 
esoneg;  a  thybia  Guyse  fod  y  geiriau  yn 
feirio  at,  neu  yn  arwyddo  yr  holl  adeilad 
fan,  y  sancteiddiolaf,  a  chyntedd  yr  offeir- 

d,  trwy  yr  hwn  yr  âai  yr  arch-offeiriad  i'r 
hcteiddiolaf.  Ayia,  "  cysscgr,"  yw  y  gair 
oeg,  yma  fel  mewn  adnodau  eraill  yn  y 
nnod  hon ;  a  barned  y  cyfarwydd  pa  un  ai 
iy  ai  Itiosog  y  dylid  ei  gyfieithu. 

25  *  Nac  fel  yr  Joffrymmai  efe  ei 
n  yn  fynych,  sfmegisy  mae  yr 
;h-ofFeiriaid  yn  myned  i  mewn  i'r 
ssegr  bob  blwyddyn,  J  â  gwaed 
all: 

wel  ar  «dn.  7,  14,  26.  pen.  10.  10.         g  adn.  12.  Ex. 
Lef.  16.  2-34. 

*  Yr  oedd  gwerth  mòr  fawr  yn  aberth 
ist,  fel  nad  oedd  raid  iddo  efe  ei  offrymu 
hun  yn  fynych,  +  fel  y  byddai  yr  arch-off 
"iaid  dàn  y  ddeddf  yn  myned  i  mewn  i'r 
ssegrsancteiddiolaf  bob  blwyddyn  arddydd 
cymmod,  â  gwaed  arall.  Yr  oedd  yn  rhaid 
clynt  hwy   fyned  i  mewn   i'r  cyssegr  bob 
yddyn,  a  chael  gwaed  newydd  bob 

wyddyn  i  fyned  i  mewn;  o  ganlyniad  yr 
dd  yu  rhaid  lladd  ac  aberthu  crëaduriaid  i 

ÎÌ25  I 

gael  y  gwaed  hwnw  :  %  ac  wedi  y  cwbl 
"  gwaed  arall"  ydoedd,  gwaed  anifeiliaid  yn 
unig;  yr  hwn  nis  gallai  byth  dỳnu  ymaith 
bechod,  na  chymmodi  y  pechadur  â  Duw. 

26  *  (Oblegid  yna  rhaid  fuasai  iddo 
yn  fynych  ddíoddef  Aer  dechreuad  y 
byd)  f  eithr  yr  awr  hon  unwaith  '  yn 
niwedd  y  byd  yr  *  ymddangosodd  efe, 
i  ddileu  pechod  trwy  '  ei  aberthu  ei hun. 

h  Mat.  25.  34  Ioan  17.  24.  1  Pedr  1.  20.  Dat.  13.  8.  a 

17.  8.  í  peo.  I.  2.  Es  2.  2.  Dan.  10.  14.  Mica  4.  1.  lCor. 
iO.  II.  Gal.  4.  4.  Eph.  1.  10.  1  Pedr  1.20.  *adn.  12.  pen. 
7.  27.  a  10.  4,  10.  Lef  16.  21,  22.  2  Sara.  12.  13.  a  24.  10. 

Job  7.  21.  Dan.  9    24.    >'o«n  1.  29.    1   Pedr    3.  24.    a     3.  18. 
1  loan  3.  5.     /  adn.  14.  pen.  10.  12,  26.  Eph.  5.  2.  Tit.  2.  14. 

*  Pe  na  buasai  Crutond  crëadur,  neu  ddim 
ond  dyn  yn  unig,  ni  buasai  ei  aberth  ond  o 
werth  bychan  a  meìdrol;  ac  fel  hyny  buasai 
yn  rhaid  iddo  ddyoddef  ac  aberthu  ei  hun  yn 

fynych,  er  dyfodiad  cyntaf  pechod  i'r  byd, 
yn  fuan  ar  ol  dechreuad  y  byd,  pan  dechreu- 
odd  effaith  ei  gyfryngdod  grasol  ef  ar  ran 
pechaduriaid  ;  oblegid  heb  hyny,  nis  gallasai 
bod  iawn  trwy  ei  waed  ef  dros  bechodau  y 
rhai  oedd  yn  byw  yn  yr  hen  oesoedd  boreu» 
ol:  +  Ond  yr  oedd  gwerth,  rhinwedd,  a 
mawredd  ei  aberth  ef  yn  gyfryw;  ac  yroedd 
ehangder  ei  effaith  mòr  fawr  yn  ol  ac  yn 

mlaen,  i'r  oesoedd  gynt  yn  gystal  ag  i'r  oes- 
oedd  dyfodawl ;  fel  yr  "  awr  hon,"  yn  niw- 
edd  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  i  ddiddymu 
hono,  ac  ar  ddechreu  goruchwyliaeth  yr 

efengyl,  i  sefydlu  hon,  yr  hon  y w  yr  olaf  a'r 
orau  a  sefydlir  byth  yn  ein  byd  ni ; — efe  yr 
"  awr  hon,"  unwaith  am  y  cwbl,  a  ymddan- 
gosodd  yn  y  cnawd,  i  wneyd  iawn  dros  bech- 
od,  ac  i  ddiddymu  ei  Iywodraeth,  yn  nghyd 

â'i  holl  effeithiau  ofnadwy;  trwy  ei  aberthu 
ei  hun  gorph  ac  enaid,  sef  ei  hollddynoliaeth 
cyfan  a  pherffaith,  a  hòno  mewn  undeb 
mawreddua  â'r  Duwdod  yu  Mherson  y  gair, 
neu  dragywyddol  Fab  Duw.  "  Erdechreuad 
y  byd  :"  er  dechreuad  pechod  yn  y  byd  a 
feddylir ;  nid  oedd  eisiau  aberth  o  iawn  cyn 
hyny.  Yn  niwedd  y  byd:  yn  niwedd  yr 
oesoedd,  medd  Uoddridye,  yw  y  geiriau 
Groeg :  yr  oruchwyliaeth  ddiweddaf,  sef  yr 
efengyl,  a  feddylir.  Dileu  pechod  :  ei  osod 
ymaith  yw  y  Saesoneg,  (athettsin)  ei  ddis- 
trywio  a'i  ddiddỳmu  :  sef  trwy  iawu  a  madd- 
euant,  ac  hefyd  o  galonau  a  natur  y  saint 

trwy  sancteiddiad,  fel  y  byddont  o'r  diwedd 
yn  berffaith  gyfiawn,  sanctaidd,  a  dedwydd, 
fel  pe  na  buasent  erioed  yn  bechaduriaid. 
Mòr  anfeidrol  werthfawr  ac  effeithiol,  yw  un 
aberth  ein  Iesu  mawrl 

27  *  Ac  wmegis  y  gosodwyd  i 
ddynion  farw  unwaith,  "f  ac  wedi 
hynny  bod  barn : m  Gen.  3  19.  2  Sam.  14.  14.  Job  14.  5.  a  40.  23.  Salm 

89.  48.  Preg.  3.  20.  a  9.  5,  10.  a  12.  7.  Rhuf.  5.  lá.  n  pen. 
6.  2.  Job  19.  23.  Preg.  II.  9.  a  12.  14.  Mat.  25.  31,  &c.  Ioan 
5.  26—29.  Aot.  17.  31.  Rhuf.  2.  5.    a  14.  9—12.  1  Cor.  4.  5. 
2  Cor    5.  10.  2  Tiin.  4.  1.  Jud.  15.  Dat.  20    11-15. 

*  Trwy  y  ddedfryd  agyhoeddwyd  ar  ddyn- 
olryw  yn  Adda,  machnYydd  neu  ben  a  chyn- 
nrychiolwr  y  cyfammod  gweithredoedd, 

"  gosodwyd  i  ddynion  farw  unwaith  ;"  Enoch 
ac  Elias  yn  unig  a  ddi'angodd  rhag  y  dded- 
fryd  hon.  t  Gosodwyd  hefyd  i  bob  dyn,  heb 
gymmaint  ag  un  eithriad,  bod  i  bawb  wedi 
marw,  ymddangos  ger  bron  Duw  mewn  barn, 



Ail  ymddangosiad HEB.  X. 
Crist. 

i  dderbyn  tragywyddol  a  chyfiawn  wobr  am 
eu  gweithredoedd  tra  buont  yn  byw  ar  y 
ddaear:  a  rhnid  y  bydd  y  farn  hon  i  gon 
demniad  i  bob  pechadur,  yr  hwn  ni  cheisiodd 

ac  ni  cbafodd  faddeuant  o'r  blaen. —  Er  y 
rhaid  i  ddynion  yn  yyffredin  farw,  da  a 
drwg,  yn  ol  y  gosodiad  ;  eto,  megys  yr  aeth 
Enoch  ac  Elias  i  ogoniant  heb  farw,  felly  yr 
â  y  saint  a  fyddo  byw  ar  y  ddaear  eto,  yn 
nyfodiad  yr  Arglwydd  ;  ond  nid  yw  hyny  yn 
tòri  ar  y  gosodiad  cyffredin.  Mae  llawer  o 
ragor  rhwng  marw  y  saint  hefyd  â  marw  yr 
annuwiolion ;  nid  oes  dim  niwed  yn  marw  y 
duwiolion,  na  dim  colyn  yn  eu  hangeu  hwy. 

Ac  er  y  bydd  barn  i'r  saint  fel  eraill ;  eto  nid 
barn  o  gondemniad  fydd  eu  barn  hwy,  ond 
barn  o  gyfiawnâd  a  bywyd  tragywyddol, 
trwy  Iesu  Grist  eu  Prynwr. 

28  *FellyCrist  hefyd,  °wedi  ei 
ofifrymmu  unwaith  i  p  ddwyn  ymaith 
bechodau  llawer,  Ha  ymddengys  yr 

ail  waith,  rheb  bechod,  *i'r  rhai  sydd 
yn  ei  ddisgwyl,  **  er  iachawdwriaeth. 

o  Gwel  ar   adn.  25.  p  Lef.  10.  17.    Num.  18.  1,  23. 
Es.  53.  4-S,  11,  12.  1  Pedr  2.  24.  q  Zec.  14.  5.  loan  14. 
3.  Act.  1.  11.  1  Tbes.  4.  14—16.  2  Thes.  I.  5-9.  a  2.  1. 
1  loan  3.  2.  Dat.  1.  7.  r  Rhuf.  6.  10.  a  8.  3.  s  Phil.  3. 
20.  1  Thes.  I.  10.  2  Tini.  4.  8.  Tit.  2.  13.  2  Pedr  3.  12. 
t  Es.  25.  9.  Rhaf  8.  23.  1  Cor.  15.  54.  Phil.  3.  21.  1  Thes.  4. 
17.  2  Thes.  1.  10. 

*  Megys  y  gosodwyd  i  ddynion  farw  un- 
waith,  (adn.27.)  felly  Crist  hefyd.yn  neddfle 
dynion,  i  dýnu  ymaith  felltith  dedfryd  y 
ddeddf  am  bechod,  a  fu  farw  unwaith,  adim 
ond  unwaith  ;  a  thrwy  hyny  a  offrymodd  un 
aberth,  a  dim  ond  un,  i  ddwyn  ymaith  bech- 
odau  a  chosp  ei  bobl;  y  rhai  a  ellir  eu  galw 
yn  "  llawer,"  am  eu  bod  yn  dyrfa  fawr  an- 
eirif,  sef  pawb  a  gredant  ynddo  ef.  fAc 
iddynt  hwy,  y  rhai  trwy  ffydd,  gobaith,  hir- 
aeth,  a  chariad,  sydd  yn  disgwyl  ei  ddyfod- 
iad  ef  eto  i  farn,  efe  a  ddaw,  ac  a  "  ym- 
ddengys  yr  ail  waith  ;"  nid  fel  y  tro  cyntaf 
mewn  ystâd  o  dd.irostyngiad  a  dyoddefaini 
am  eu  pechodau  hwy,  ond  yn  ei  holl  fawr- 

edd  a'i  ogoniant ;  nid  yn  dwyn  eu  hanwir- 
eddau  hwynt  mwyach,  %  ond  efe  a  ymdden- 
gys  i  roddi  iddynt  berffaith  fwynâd  o  holl 
ddedwyddwch  nef  y  nefoedd,  er  eu  cyflawn 
a'u  tragywyddol  iachawdwriaeth  oll. — Yr 
oedd  Crist  "  heb  bechod"  y  tro  cyntaf ;  ond 
yr  oedd  dàn  gyfrifiad  o  bechodau  ei  bobl  :  yr 
ail  waith  ni  bydd  hyny ;  canys  efe  a  ddilë 
odd  bechod  trwy  ei  aberthu  ei  hun. 

PEN.   X. 

Gwendid  aberthau  y  gyfraith,  éfcc. 

*OBLEGID  y  gyfraith,  "yr  hon 
sydd  ganddi  gysgod  daionus  bethau  i 

ddyfod,  -fac  nid  gwir-ddelw  y  peth- 
au,  l  nis  gall  trwy  yr  b  aberthau  hynny, 
y  rhai  y  maént  bob  blwyddyn  yn  eu 
hoffrymmu  yn  wastadol,  byth  ber- 
ffeithio  y  rhai  a  ddèl  atti. 

a  Gwtil  ar  pen.  8.  5.  a  9.  9,  23.— Col.  2.  \7.  b  adn.  3, 
4,  11  —  18.  pen.  7.  18,  19.  a  9.  8,  25. 

Gan  y  byddai  yr  Hebreaid  yn  dra  anew- 
yllysgar  i  gydsyniaw  â  barn  yr  apostol  yn 
nghylch  aneffeithioldeb  yr  aberthau  serem- 
oniol ;  mae  efe  yn  myned  rhagddo  yn  mhell- 

îm 

ach  yrna,  i  ymresymu    ar  y  mater  pwysfavtl 
hwnw.     *  Mae  efe  yn  sylwi  naJ  oedd  gan  I 

gyfraith  seremoniol  ddim  ond  cysgod  o'r  d;J 
ionus  bethan  oedd  i  ddyfodi'r  eglwys  drwy  I 
Messiah  ;  rhywbeth  tebyg  i  lun  dyn   yn  atl 
mherffaith  yw  eigysgod,  +ac  nid  ei  wir  ddelî 
mewn  drych,  yr  hyn  sydd  ddangosiad  mwj 
cywir  a  pherffaith  o  hóno.     Nid  yw  y  corpl 
yn  sylweddol  yn  y  gwir  ddelw  yn  y  drycll 
dim    ond   arddangosiad  o  hóno ;   ac    eto   ni 
oedd  cymmaint  a  hyny  gan  y  gyfraith,  diil 
ond  y  cysgod  mwy  tywyll    ac    anmherffaitll 
Wrth  yr  agoriad    uchod,   nid  syìwedd  y  d;J 
ionus  "  bethau  "  neu  y  "daionus  bethau"  A 
hunain,  a  feddylir  wrth  y  gwir  ddelw  ;  eitlj 
dangosiad  mwy  eglur  a  chywir  o  honynt  naj 
cysgod :  ac  eto  y  cysgod  yn  nnig  oedd  gan 

gyfraith  ;   nid   oedd    yn   cyrhaedd    i'r  gw 
ddelw',  chwaithach  i'r  syhvedd  ei  hun.    Tyb 
fod  yma  gyfeiriad  at  luniedydd  yn  tỳnu  da 
lun  :  pan  mae  ys  tỳnu  ei  ünellau  cyntaf,  n 
ydynt  ond  tywyll  ac  anmherffaith  iawn, 
bod  yno  ry wbeth  o  lun  y  person  hefyd ;  or 
wedi  iddo  orphen   y  darlun,   mae  yno  w 
ddelw  y  person,  ac  eto  nid  y  person  ei  ht 
yn  sylweddol :  nid  oedd  gan  y  gyfraith  01 
y  braslun  dechreuol,  y  cysgod  tywyll.  \  Gí 
hyoy,  yr    aberthau  a  offrymid   yn    wastad 
bob    blwyddyn,    ar   ddydd   y  cymmod, 
gallent    byth    berffeithio  y  rhai   a  ddeuenl 
gynteddoedd  y  deml  ar  yr  amserau  difril 
hyny,  trwy  eu  rhyddâu  oddi  wrth  euogrwyi 

eu  pechodau,  nâ'u  gwneyd  yn  gymmeradv 
gyda  Duw,  (Gwel  ar  pen.  9.  9.)  Yr  oeddc 
ya  wir  yn  gweled  bod  yn  dda  i  arbed  Im 
rhag    cospedigaethau    tymmorawl,  a   phar 

iddynt  eu  breintiau    a'u    bendithion    allan> 
tra  yr  oeddynt  hwy  yn  glŷnu  wrth  yr  add 
iad  gorchymynedig  hwnw  ;  ond  y  rhai  by 
o  honynt   a  gawsant  faddeuant  ac  iachaw 
wriaeth,  hwy  a  gawsant  y  bendithion  hy 
trwy  ffydd  yn  y  Messiah  addawedig. 

2  *  Oblegid  yna  hwy  a  beidiasa 
â'u  hofTrymmu,  cf  amnabuasai  gy 
wybod  pechod  mwy  gan  y  rhai  a  ad' 
olasant  wedi  eu  glanhâu  unwaith. 

c  adn.  17.  pen.  9.  13,  14.  Salm  103.  12.  E».  43.  35.  • 
22.  Mica.  7.  19. 

*  Rhaid  mai  fel  y  dywedwyd  uchod 
oedd  y  pryd  hwnw :  oblegid  pe  buasai 
aberthau  hyny  yn  ddigonol  i  wneyd  perffa 
iawn  a  boddlonrwydd  i  Dduw  am  bechod 

y  bobl,  yna  hwy  a  beidiasent  â'u  hoffrym 
ni  buasai  angen  mwyach  am  danynt:  fgwi 
puro  yr  addolwyr  nnwaith  oddi  wrth  eu« 
rwydd  a  halogrwydd  eu  pechodau ;  ni  bua 
y  baich  o  hyny  ar  eu  cydwybodau  mwya< 

fel  ag  i  ofyn  ychwaneg  o  aberthau  i'w  dỳ 
ymaitb.  Oblegid  yna  hwy  a  beidiasant  í 
hoffrymu:  gwelir  mai  yn  y  dull  gofyna 
maey  geiriau  yn  y  Saesoneg;  Oblegid  y 

oni  pheidiasent  â'u  hoffrymu?  a  dylid  sy! 
mai  felly  y  mae  yn  y  Groeg,  gofyn  nod  s> 

ar  ol  y  geiriau :  a  thybia  Scott  mai  fell.' 
dylai  fod  yn  sicr  ;  ond  mae  Doddridge  o  f: 
arall,  mai  yn  ein  dull  ni  y  dylai  y  geiiiau  í 
A  beidiasant :  ai  nid  a  beídiasent  a  dd\ fodî 

3  *  Eithr  yn  yr  aberthau  hyn 
d\  y  mae  adgoffa  pechodau  b 
blwyddyn. 



A  nnìyonolrwydd  yr HEB.  X. aberthau  seremoniol. 

d  pen.  9.  7.  Ex.  30.  10.  Lef  16.  6—11,  21,  22,  29,  30.  a 
37,  28.  Num.  29.  7—11.  1  Breu.  17.  18.  M*t.  26.  28. 

*  Dadl  yr  apostol  oedd,  nad  oedd  yr  un 
ierth  a  allai  wneyd  iawn  gwirioneddol  ain 
chod,  neu  ddwyn  pechaduriaid  i  ystâd  o 
mmeradwyaeth  gyda  Duw  i  fywyd  tragy- 
yddol,  yr  hwn  ni  roddai  berffaith  foddlon- 
'ydd  i'w  gyfiawnder  digofus  a  gofynol  ef ; 
ag  i'w  wneuthur  yn  anrhydeddus  yn  madd- 
ant  pechaduriaid  a  pheidio  eu  cospi  hwynt 
ii  bechod.  Ond  yr  oedd  yr  aberthau  ser- 
|ioniol  oll,  can  belled  o  fod  yn  ddigonol  i 
in,  fel  nad  oeddy  rhai  mwyaf  arbenigohon- 
t,  y  rhai  ar  ddydd  mawr  y  cymmod,  ond 
ffadwriaeth  bob  blwyddyn  o  bechodau  Is- 
Él,  yn  hytracb  na  moddion  i  dỳnu  ymaith 
»euogrwydd  o  honynt  oddi  ar  gydwybodau 
joobl.  t  Yn  yr  aberthau  hyny  bobblwydd- 
i,  yr  oedd  cyffes  gyhoeddus  yn  cael  ei  gwn- 
d  gan  yr  arch-oífeiriad,  o  holl  bechodau  Is- 
d,  ac  yr  oeddynt  hwy  i  gystuddio  eu  hen- 
iau  am  danynt,  (Lefit.  16.  21,  22,  29,  31.) 
hyn  oedd  yn  dwyn  eu  pechodau  hwy  i 
fa  poenus,  ac  yn  dangos  yn  eglur  nadoedd 
haberlhau  blaenorawl  hwynt  wedi  gwn- 

íì  iawn  drostynt,  ac  yn  wir  nas  gallent 
ûy  yn  ol  natur  pethau. — Mae  yr  adyoffa 
Q  o  bechodau  yn  cyrhaeddyd  trwy  bob 
'ddion  gosodedig  o  addoliad,  er  cwymp 
da  ;  yn  y  bedydd,  swper  yr  Arglwydd, 
eddi,  a  thalu  dYolch  :  ond  coflfa  dynion,  ac 
coffa  Duw,  ydyw  yn  awr;  mae  efe  wedj 

Jhofio  pechodau  ei  bobl  byth,  trwy  yr  uh 
rth  mawr  a  wnaeth  iawn  drostynt  ar  y 
es. 

4  *  *  Canys  ammhosibl  yw  i  waed 
rw  a  geifr  f-\  dynnu  ymaiíh  bech- au. 
eadn.  8.  pen.  9.  13.  Salm  50.  S-12.  a  51 ,  16.  Es.  1. 
15.  a  66.  3.  Jer.  6.  20.  a  7.  21,  22.  Ho»  6.  6.  Am.  5.  21, 

M'.ca  6.  6,  7.  Marc  12.  33.  /adn.  11.  Hos.  14.  2/.  loan 3.  RLuf.  11.  27.  1  loan  3.  5. 

'  Yn  wir  nid  oedd  yn  bosibl  i  beth  mòr 
eladiuerth  â  gwaed  teirwageifr,  fdýnu 
aith  bechodau,  trwy  wneyd  iawn  gwirion- 
lol  drostynt  i  gyfiawnder  Duw.  Fel  gos- 
udau  dwyfol,  gallai  y  fath  aberthau  fod 
gyduabyddiaeth  addas  o  bechodau,  ac  yn 
fe«   o   edifeirwch,    ac    ymorphwysiad    ar 
•  igaredd  Duw,  ar  gyfrif  yr  hyn  y  gallai  efe 

|;l-ddwyn    â'r    Israeliaid,   a  rhoddi   iddynt 
lithion  tymmorol ;  ac  yr  oeddynt  yn 
*odau  addas  hefyd  o  aberth  Crist.  Ond 
oedd  yn  bosibl  iddynt  wneuthur  trugar- 
faddeuol,  yn  yr  ymarferiad  helaethaf  o 
i»  yo  gyson  âg  anfeidrol  gyfìawnder  a 
cteiddrwydd  Duw;  heb  yr  hyn  iiid  oedd 
\  a  allasai  dÿnu  ymaith  bechod,  yn  ol 
ft  ymresymiad  yr  apostol  yn  y  fàn  hon. 
e  yr  un  ymresymiad  yn  profi  hefyd  yr  un 
dd,  nas  gallasai  gwaed  dyn  yn  unig,  neu 
adur  yn  unig,  dyuu  ymaith  bechod  :  am 
iy  os  tỳuodd  Iesu  ymaith  bechod  drwy  ei 
rth  a'i  waed,  rhaid  ei  fod  ef  yn  fwy  na 
i,  yn  fwy  nac  unrhyw  grëadur  ;  a  pha 
I)  a  allasai  efe  fod  felly  ond  Duw  anfeidr- 
mewn  undeb  â  dynoliaeth  ? 

5*0  herwydd  paham  s  \  y  mae 
,  wrth  ddyfod  i'r  byd,  |yn  dywed- 
,  ÄAberthac  offrwm  nis  mynaist 
eithr  corph  a  gymhwysaist  i  mi. 

========  — 

g  adn.  7.  pen.  1.  6.— Mat.  11.  3.  Luc  7.  19.  h  Salm 
40.  6-8.  i  adn.  10.  pen.  2.  14.  a  8.  3.  Gen.  3.  15.  E».  7. 

Jer.  31.  22.  Mat.  1.  20-23.  í.üc  I.  35.  loan  I.  14.  Cal. 
4.  I  Tim.  3.  16.  1  l-»an  4    2,  3.  2  Ioan  7. 

*  I  brofi  ei  athrawiaeth  yn  y  modd  cadarn- 
af  a  mwyaf  diwrthddadl,  mae  yr  apostol  yma 
yn  cyfeirio  yr  Hebreaid  at  brophwydoliaeth 
dra  nodedig  am  y  Messiah  ;  yr  hon  oedd  yn 
dangos  mai  canlyniad  anyenrheidiol  o  an- 
nigonoldeb  yr  aberthau  seremoniol  oedd  ei 
ddyfodiad  ef,  ac  o  arfaeth  bendçrfynol  Duw 
i  gadw  pechaduriaid.  t  Yn  Salm  40.  6—8, 
mae  y  iYiessiah  wrth  ddyfod  i'r  byd,  neu 
gyda  golwg  ar  ei  ddyfodiad  i'r  byd  yn  nghyf- 
lawnder  yr  amser,  yn  dywedyd  wrth  y  Tad, 
X  "  Aberthau  ac  oflfrymau  seremoniol  nis 
mynaist,"  fel  pr'iodol  iawn  am  bechod  ;  am 
eu  bod  o  werth  rhy  fychan  i  foddloni  dy 
ddeddf  sanctaidd  a'th  gyfiawnder  gofynol  di. 
||  Ond  fel  y  caid  i  ti  aberth  digonol,  a  chyf- 
atebol  i'r  camwedd ;  tydi  yn  dy  anfeidrol 
ddoethineb  a'th  ewyllys  da,  ac  mewn  trugar- 
edd  i'th  eglwys,  trwy  weithrediad  rhyfeddol 
yr  Ysbryd  Glân,  a  gymhwysaist  i  mi  gorph 
dynol,  wedi  ei  fywâu  âg  enaid  rhesymol,  ac 

felly  a  flfurfiaist  i  mi  wir  a  phi'iodol  ddynol- 
iaeth;  fel  y  byddai  i  mì  dy  dragywyddol 
Fab,  ei  chymmeryd  hi  i  undeb  personol  â 
mi  fy  hun,  ac  fel  hyny  eihurddasu  a'imawr- 
eddu  âg  anfeidrol  werth,  i'w  gwneuthur  yn 
addas  ac  eflfeithiol  i  fod  yn  aberth  ac  iawn 
perflfaith  a  digonol  dros  bechod. — Corph  a 
gymhwysaist  imi  :  "  Agoraist  fy  nghlustiau," 
yw  y  geiriau  yn  y  Salm  :  ac  mae  llawer  yn 
rhyfeddu  paham  yr  oedd  yr  apostol,  wrth 
ysgrifenu  at  yr  Hebreaid,  yn  dyfynu  y  geir- 

iau  uchod  o'r  cyfieithiad  Groeg,yr  hwn  sydd 
yn  amlwg  yn  gwahaniaethu  oddi  wrth  yr 
Hebraeg.  Ond  yr  oedd  efe  yn  ystyried, 
efallai,  fod  y  geiriau  yn  ol  y  cyfieithiad 
Groeg,  yn  trbsglwyddo  meddwl  cyffredin  yr 
Hebraeg  ;  ac  mai  flfurfiad  dynoliaeth  sanct- 
aidd  Crist  oedd  y  cymhwysiad  hwnw  i'w 
ufudd-dod  cyfryngol  ef,  yr  byn  a  arwyddid 
yn  y  gfiriau  "  agoraist  fy  nghlustiau."  Pa 
fodd  bynag,  mae  y  geiriau  yn  y  ddwy  ffordd, 
yn  dangos  perffaith  ewyllysgarwch  ac  addas- 
rwydd  Crist  i  fod  yn  Was  y  Tad,  yn  mater 
iachawdwriaeth  pechaduriaid  :  fel  Mab  Duw, 
a  Pherson  dwyfol  yn  unig,  nis  gallasai  fod 
yn  Was  y  Tad  ;  am  hyny  cymhwysodd  y 
Tad  iddo  gorph  fel  y  byddai  felly  ;  ac  yntau 
fel  y  gwas  yn  Israel  gynt,  yn  cymmeryd 
tyl'u  ei  glust  wrth  yr  orsiu,  i  wasanaethu  yn 
ft>ddlawn  yn  ei  swydd  gyfryngol.  Exod. 
21.  ó,  6. 

6  k  *  OrTrynimau  poeth,  f  a  thros 
beçhod,  l\  ui  buost  foddlawn  iddynt. b  Gwel  ar  adn.  4.  Lef.  1.  a  4.  a  5.  a  6.  1—7.  /  8alm 
147.  11.  Mat.  1.  10.  Mat.  3.  17.  Eph.  5.  2.  PLil.  4.  18. 

*  Er  bod  dàn  y  ddeddí  gynt  offrymau,  yn 
offrymau  poeth,  o  grëaduriaid  glân  perffeith- 
gwbl,  ac  yn  cael  eu  Ilosgi  oll  ar  yr  allor  i'r 
Arglwydd,  heb  ddim  i'r  offeiriaid  na'r  bobl  ; 
t  ac  er  bod  yno  aberthau  dros  bechod,  y  rhai 
nid  oeddynt  yn  cael  eu  llosgi  oll,  ond  bod 

rhan  o  honynt  i'r  offeiriaid  ;  jeto  ni  bu  Duw 
foddlawn  i'r  rhai  hyn  oJI,  i  ymhyfrydu  ac 
ymlonyddu  ynddynt,  fel  pe  buasent  yn  gyf- 
atebol  i  ofynion  ei  gyfraith  a'i  gyfiawnder  ef, 
neu  yn  deilwngi'w  ddoethineb  a'i  sancteidd- 
rwydd  ymfoddloni  ynddynt,  neu  o  werth  a 
rhinwedd  digonol  ynddynt  eu  hunain  i  dynu 
ymaith  bechod.  A  thros  bechod  :  "  ac  aberth- 



Dyben  offrymiad HEB.  X. Crist.  I 

au  dros  bechod,"  sydd  yn  y  Saesoneg  :  ac 
mae  Pool  yn  gwneyd  yr  Aberth  ac  offrwm, 

yn  arln.  5,  a'r  offrymau  poeth  ac  aberth  dros 
bechod,  yn  yr  adnod  bon,  yn  bedwar  math 
gwahanoí  o  aberthau,  neu  offrymau  ;  ac  efe  a 

ddywed  fod  y  pedwar  hyn  yn  cynnw'ys  y 
cwbl  o  aberthau  Aaron,  neu  yr  arch-offeir- 
iad,  fel  iawn  dros  bechod. 

7  *  Yna  y  dywedais,  m  Wele  fi  yn 
dyfod  wf(y  mae.yn  ysgrifenedig  yn 
nechreu  y  llyfr  am  danaf)  J  i  wneuth- 
ur  dy  ewyilys  di,  O  Dduw. 

m  adu.  9,  10.  Diar.  8.  31.  loau  4.  34.  *  5.  30.  a  6.  33. 
reGen.  3.  15. 

*  Pryd  nad  oedd  Duw  JEHOFAH  yn  cael 
dim  boddlonrwydd  yn  yr  aberthau  seremon- 
iol,  nid  yn  unig  am  fod  y  bobl  yn  ymor- 
phwys  arnynt  mewn  modd  ffurfiol  a  hunan- 
gyfiawn,  ond  yn  benaf  am  nad  oeddynt  yn 
dangos  yn  ddigonawl  anrhydedd  ei  gyfiawn- 
der  ef  yn  ei  waith  yn  maddau  i  bechadnr- 
iaid  ;  yna  tystiolaethodd  y  tragywyddol  Fab 

ei  barodrwydd  i  ddyfod  i'r  byd  yn  y  natur 
ddynol  i'r  dyben  hyny  ;  t  yn  ol  fel  yr  oedd 
yn  ysgrifenedig  am  dano  yn  nechreu  y  llyfr, 
neu  yn  agoriad  rhol  y  brophwydoliaeth,  yn 
yr  hon  yr  addawyd  ef  fel  "  Had  y  wraig." 
í  Y  dyben  a  enwyd  uchod  oedd,  gwneuthur 
ewyllysyTad;  cyfiawni  ei  fwriadau  grasol 
ef,  ac  ymrwymiadau  cyfammodol  y  Mab 

iddo  ef,  a'r  holl  addewidion  a'r  prophwyd- 
oliaethau  am  dano  ei  hun :  a  gwneuthur 
ewyllys  y  Tad  hefyd  yn  nghyflawniad  ei 
waith  ef;  yn  enwedig  mewn  ufuddâu,  dy- 
oddef,  a  marw,  yn  ol  ewyllys  y  Tad,  i  an- 
rhydeddu  ei  gyfraith  a'i  gyfiawnder  ef,  a 
gwneyd  prîodol  a  pherffaith  iawn  a  boddlon- 
rwydd  am  bechod. — Yn  nechreu  y  llyfr: 
"yn  rbòl  y  llyfr"  yw  y  geiriau  yn  Salm  40. 
7:  hephalidi  yw  y  gair  Groeg,  yn  cael  ei 
ddefnyddio  am  ròl,  a  phen,  neu  ddechreu, 
hefyd :  gwel  Parlchurst,  dan  y  gair  hephalis. 
Mae  holl  arfaeth  Duw  am  Grist  wedi  ei  hys- 
grifenu  i  ni  yn  y  Llyfr,  (yr  Ysgrythyrau 
Sanotaidd,)  yn  nechreu  y  Llyfr,  (Gen.  3.  15,) 

ac  oddi  yno  drwyddo  "hyd  ei  ddiwectd :  a dylid  sylwi  mai  thòliau  oedd  llyfrau  yr 
Hebreaid,  nid  wedi  eu  plygu  yn  ddalenau 
fel  yr  eiddom  ni ;  ac  feily  yr  oedd  yn  ysgrif- 
enedig  am  ddyfodiad  Crist  yn  mhen,  neu 
ddechreu  y  rhòl,  pau  agorid  hi. 

3  *  Wedi  iddo  ddywedyd  ucbod, 
Abertli  ac  offrwm,ac  oífrymmau  poeth, 
a  thros  bechod,  nis  mynnaist,  ac  nid 
ymfoddionaist  ynddynt  (y  rhai  yn  ol  y 

j  gyfraith  a  offryrnmir) 
9  f  Yna  y  dywedodd,  °  Wele  fi  yn 

dyfod  i  wneuthur  dy  ewyllys  di,  O 
Dduw.  *\  Y  mae  yn  tynnu  ymaith  y 

ì  cyrítaf;  fel  y  gosodai  yr  ail. 
o  peo.  9.  11-14.  p  pen.  7.  18,  19.  •  8.  7—13.  a  12. 

27,  2;). 

*  Gwedi  i'r  Arglwydd  Iesu  ddywedyd  yn 
y  He  uchod  a  grybwyliwyd  (Saim  40.  6—8.) 
Aberth  ac  offrwm  o  un  matb,  ac  offrymau 
poelh,  a  thros  bechod,  nis  mýnaist,  ac  nid 
yrnfoddlonaist  yn  y  gradd  lleiaf  ynddynt,  fel 
gwir  ac  effeithiol  iawn  ;  (y  rhai  yn  ol  y  gyf- 
raith    sseremoniol  a   offrymir;)   t  yna,    wrtb 

""  TÍ28 

weled    hollawl    annigonoldeb    yr    aberthîi 
nyny»  y  dywedodd  efe,  O  Dduw  cyfiawnd 
ac  iachawdwriaeth,  wele  fi,  cymmer  geny 
y  boddlonrwydd  mae  dy  gyfiawnder  yc 
yn  ;  wele  yr  wyf  fi  yn  dyfod  yn  wir  ewy 

ysgar,  i'm  gosod  fy  hun  yn  lle  y  pechadur, 
ddwyn  ei  felltith  ef,  ac  i  ateb  yr  eithaf 
ofynion  di;  yn  ol  yr  hyn   a  osodaist  ti 
hun,    ac    sydd    gyfiawniad    o'th    ewyllySj, 
boddlawn  a  chymmeradwy  genyt,  i  agoryd 
ffordd  er  maddeuant  pechodau.    %  Yn  a1 
wrth  fod  yr  Arglwydd  Iesu  yn  dywedyd 
hyn,  mae  efe  yn  dangos  yn  amlwg  nad 
y   cyfammod    cyntaf,  neu  oruchwyliaeth 
seremoniau,  i  fod  mewn  grým  nac  ymarf< 
iad  mwyach  ;  mae  efe  wrth  ddywedyd 
yn  tỳnu  ymaith,  ac  yn  difodi,  y  gosodi 
cyntafhwnw,  fel  y  gosodai,  ac  y  sefydlai 
gadarn,  yr  ail  oruchwyliaeth,  yr  hon   sj 

yn  awr  wedi  ei  gosod  a'i  sefydlu  yn  arosav 
trwy  ei    un   aberth  digonol  ef  ei  hun.- 
oedd  y  brophwydoliaeth   uchod  yn  sicrj, 
dangos   cyferbyniad  amlwg  rhwng  aberth 
yr  hen  oruchwyliaeth,  âg  aberth   Crist;  a 
nigonolrwydd  y  rhai  hyny  i  foddloni  Duw 
digonoldeb   ei  ufudd-dod  a'i  aberth   ef 
oddi  wrth    hyna   mae  yr  apostol  yn  dadl 
dros   ddiddymiad    yr  hen   oruchw)liaethj 
go3odiad  yr  oruchwyliaeth  newydd. 

10  *  Trwy  yr  hwn  ewyllys  «f 
ydymniwedi  einsancteiddio,  r\ix\ 
offrymmiad  corph  Iesu  Grist  ||unwai1 

q  peu.  2.  11.  a  13.   12.    Zec.  13.  1.  Ioan  17.  19.    a  19. 
1  Cor.  I.  30.    a  6.  11.    1  loan  5.  6.  r  adn.  5,  12,    14, 
pen.  9.  26,  28. 

*  Dywedwyd  uchod  (adn.  9.)  i  Grist  dd 
od  i  wneuthur  ewyllys  Duw  ;  ac  yn  awr  tr 

yr  ewyllys  hwnw,  wedi  ei  gyflawni  yn  " 
ffaith  gan  Grist,  yn  ei  ufudd-dod  a'i  abe 
ar  y  groes  ;  tyr  oedd  pawb  a  gredent  ynd 

ef  wedi  eu  "  saucteiddio"  a'u  cyssegr' 
Dduw,  fel  a'idolwyr  ysbrydol  a  chyrnmer; 
wy  :  %  nid  mewn  modd  seremonioi  a  ch 
godawl,  trwy  yr  aberthau  seremoniol, 

Israel  gynt ;  eithr  trwy  offrymiad  corph  ' 
Grist,  sef  ei  holl  ddynoliaeth  ef,  o'r  hon 
corph  oedd  y  rhan  weledig,  ac  yn  atel 

gyrph  yr  anifeiliaid  aoffrymid  gynt:  ' oedd  raid  iddo  ef  offrymu  ei  hun  yn  tyny 
fel  y  gwnaid  dàn  y  ddeddf,  i  sancteiddic 
bobl  yn  fynych  ;  eithr  unwaith  yn  unig 
hyny  am  byth  ;  gan  fod  ei  un  offrwm  ef 
hollawl  berffaith  ynddoeihun,  ac  yn  ddig' 
awl  i  wneyd  perffaith  a  chwbl  iawn 
waith  :  nid  oedd  Duw  yn  gofyn  chwarn 
am  hyny  mae  yr  un  aberth  hwn  yn  ddigo 
ac  yn  efîeithiol  byth. 

11  *  Ac  y  mae  pob  offeiriad  yn  s 
yll s  beunydd  yn  gwasanaethu,  f  ac 
offrymmu  yn  fynych  yr  un  aoerth* 
l\y  rhai  ni  allent  fyth  ddileu  pechoda 

e  peD.  7.  27.  Ex.  29.  38,  39.  Num.  28.  24.  a  29.  6.  f 
45.  4.  Dan.  8.  11.  a  9.  21,  27.  a  11.  31.  a  12.  11.  Luc  1.  í 
t  Gwel  ar  ado.  4. 

*  Dàn  y  ddeddf,  yr  oedd  "  pob  offeiri: 
o  urdd  Aaron  yn  "  sefyll  beunydd/'  fel  g 
yn  gwasanaethu;  yr  hyn  oedd  arwydí 
barch  a  gwylder  gostyngedig,  yn  gystal  a 
barodrwydd  ewyllysgar  i  gyflawni  gwasap 

gosodedig  Duw:  yr  oedd  rhai  o'r  offeiri 

yn  sefyll  fei  hyn  bob  dydd  ;  a'r  arch-ofì lad  bob   blwyddvn,  ar  ddydd  mawr  y  c; 
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cyfammod  newydd. 

(>d.  t  Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  offrymu  yn 
nych  yr  un  aberthau ;  yr  nn  fath  grëadur- 
ld  amryw  weithiau  yr  uh  diwrnod,  ac  am 
,vero  ddiwrnodau  yn  nghyd  ;  Jy  rhai  ni 
Jent  oll,  yn  ddyddiol  ac  yn  flynyddol,  byth 
ilëu  pechodau,  na  gwneyd  iawn  er  bodd 
ìrwydd  i  gyfraith  a  chyfiawnder  Duw  am 
.  rhyw  bechod,  chwaith  am  bob  math  o 
chodau. 

12  u  *  Eithr  hwn,  wedi  ofTrymmu 
aberth  dros  bechodau,  fyn   dra- 

a  eisteddodd  ar  ddeheulaw wydd 

»9.  12.— Act.  2.  33,  34. 
uw ; 
n  Gwel  ar  pen.  1.  3. 

if.  8.  34.  Col.  3.  1. 

Ond  y  mae  y  fith  ragoriaeth  anghym- 
rol  yn  mawredd  Crist,  o  ran  ei  berson  a'i 
jerth,  ar  yr  offeiriaid  Iuddewig  a'u  haberth- 
hwy,  fel  wedi  i'r  Arch-offeiriad  mawr 
n  offrymu  un  aberth  dros  bechodau  ei 
bl,  yr  hyn  oedd  yn  ddigonol  am  byth;  fete 
yfododd  o  feirw  i  anfarwol  anrhydedd,  fel 

byddai  byw,  a  gweiui  y  rhan  arall  o'i 
ydd,  mewn  ystâd  ddiddiwedd  o  oruchaf 
yrhydi,  gorphwysiad,  ac  awdurdod  ;  yr  hyn 
Idangosir  i  ni  drwy  ei  fod  ef  yn  eistedd  yn 
igywyddol,  mewn  mawredd,  gogoniant,  a 
fmmeradwyaeth,  ar  ddeheulaw  Duw. — 
na  mae  un  aberth  Iesu  mewn  cyferbyniad 
ynych  aberthau  yr  offeiriaid  Iuddewig  ; 
tedd  ef  ar  gyfer  eu  sefyll  hwynt.     adn  11. 

13  * '*  O  hyn  allan  yn  disgwyl  fhyd 
i  osoder  ei  elynion  ef  yn  droed- 
ngc  i\v  draed  ef. 
*  pen.  1.  13.  Saîm  110.  1.  Dan.  2.  41.  Mat.  22.  44.  Marc 
36.  Loc  20.  43.  Aot.  2.  35.  1  Cor.  15.  25. 

'Addawodd  y  Tad  yr  hyn  a  grybwyllir 
la  i  Grist,  (Salm  110.  1.)  am  hyuy  mae  yn 
gwyl  weiihian  yn  awyddus,  yn  hyderus, 
yn  amyneddgar,  hyd  oni  chyflawner  yr 
ìewidhono;  t  sef  gosod  ei  elynion  oll  yn 

)edfainc  i'w  draed  ef :  pryd  y  caiff  pech- 
i  satan,  byd,  ac  augau  ;  'íe,  holl  wrthwyn- 
«#yr  ei  berson  a'i  awdurdod,  ei  bobl  a'i 
ìos ;  eu  cwbl  ddarostwg,  fel  gelynion  gorch- 
;edig  a  dirmygedig,  y  rhai  a  sethrir  dan 

iied  y  buddugoliaethwr,  yn  arwydd  o'u 
^ yr  ddinystr  hwy,  ac  o'i  hollawl  fudduçol- 
jth  a'i  arglwyddiaeth  yntau  arnynt.  Gwel 
U  Act.  2.  35  ;  Rhuf.  16.  20  ;  1  Cor.  15.  25,  26. 

[jl4  *  Canys  âg  un  oíl'rwm  ̂ y  per- 
■  ithiodd  efe  yn  dragy wyddol,  z f  y 
íìi  sydd  wedi  eu  sancteiddio. 
J  y  adn.  1  pen.  7.  19,  25.  a  9.  10,  14.  *  pen.  2.  11.  a 
If  î,  14.  a  13.  12.  Act.  '20.  32.  a  26.  18.  Rhuf.  15.  16.  1  Cor. 
B  Eph.  5.  26.  Jud.  1. 

i  Rhaid  y  cyflawnir  yr  addewid  nchod  o 
j«;irostwng  ei  elynion  ef,  a  rhaid  yr  achubir 
«ìoll  bobl  ef ;  oblegid  âg  un  offrwm  o  hóno 
[Siun  ar  y  groes,  efe  a  ddarparodd  yn  effeith- 
ijer  perffaith  ryddâu,  a  chyfiawnâu  i  fyw- 
I  tragywyddol,  ty  rhai  holl  a  dderbyn- 
lît  ei  aberth  a'i  iawn  ef,  trwy  ffydd  yn 
Htdu  o  galonau  wedi  eu  haduewyddu  trwy 
M'>  ac  yn  cael  eihamlygu  trwy  sancteiddud 
|3Ysbr>d  i  ufudd-dod  ;  ac  y  rhai  a  neilidu- 
hd  ac  a  gyssegrwyd  fel  hyn  i  wrasanaeíh 
Bw.  Mae  perffaith  gyfiawnder,  sancteidd- 
I ,  a  dedwyddwch,  wedi  eo  diogeîu  i'r  rhai 
:<a  neillduodd  Duw  i  fywyd,  yn  a  thrwy  ei 

fjn  offrwm"  ef :  a  hyny  nid  arn  amser,  ond 
■  ju  dragywyddol." 
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15  *  Ac  y  mae  yr  a  Yspryd  Glân 
hefyd  yn  tystiolaethu  i  ni :  f  canys 

wedi  iddo  ddywedyd  o'r  blaen, a  pen.  2.  3.    a  3.  7.     a  9.  8.  2  Sam.  23.   2.    Neh    9.  30. 
loan  15.  26.  Act.  28.  25.  1  Pedr  I.  II,  12.  2  Pedr  I.  21.  Dat. 

7,11,  17,  29.  a  3.  6,  13,22.  a  10.  10. 

16  JDyma6y  cyfammod  yr  hwn 
a  ammodaf  íì  â  hwynt  ar  ol  y  dyddiau 
hynny,  medd  yr  Arglwydd ;  ||  Myfì  a 
osodaf  fy  nghyfreithiau  yn  eu  calon- 

naa,  ac  a'u  hysgrifenaf  yn  eu  medd- 
yliau ; 

b  Gwel  ar  pen.  8.  8— 14  — Jer.  31.  33,  34.    Rhnf.  11.  27. 

*  Ac  mae  yr  Ysbryd  Glân  ei  hun  hefyd,  fel 
Person  dwyfoi,  wedi  rhoddi  i  ni  yn  ysgryth- 
yrau  yr  Hen  Destainent,  dystiolaeth  eglur  a 

melys  o'r  gwirionedd  pwysig  a  gwerthfawr 
uchod  ;  yn  y  dangosiad  a  wnaeth  efe  yno  o'r 
cyfammod  newydd,  yr  hwn  yn  awr  a  gadarn- 
âodd  Crist,  yn  nghyd  a'i  holl  fendithion,  trwy 
ei  angau  a'i  aberth  ar  y  groes.  t  Canys  wedi 
iddo  ddywedyd  o'r  blaen  mewn  rhagfyneg- 
iad  am  amseroedd  yr  efengyl,  yn  Jer.  31.  33, 
34.  X Dynia  rediad  y  cyfammod  o  wir  ras, 

yr  hwn  a  wnaf  fi  â'm  pobl,  pan  ddarfyddo 
dyddiau  yr  oruchwyliaeth  bresenol,  medd 
JEBOFAH  ;  ||  Yn  ìle  ysgrifenu  fy  nghyf- 
reithiau  o'r  deg  gorchymyn  ar  lechau  o  gerig, 
fei  y  gwnaethum  wrth  fynydd  Sinai ;  mi  a'u 
hyggrifenaf  hwynt,  yn  nghyd  a'm  holl  wir« 
ionedd  datguddiedig,  trwy  weithrediad  neill- 
duol  a  thumewnol  fy  Ysbryd,  ar  lechau 

cnawdol  eu  calonau  a'u  meddyiiau  hwynt. 
Gwel  ar  pen.  8.  10:  ac  hefyd  ar  2  Cor.  3.  3. 

17  *  A?u  pechodau  a'u  hanwiredd- 
au  ni  chofiaf  mwyach. 

Ac  yma,  i  sicrâu  i'w  bobl  na  chaiff  dim 
luddias  y  cyflawniad  o'i  gyfammod  newydd 
ef  iddynt,  mae  efe  yn  chwanegu  mewn 
ffordd  o  addewid  ddîammodawl,  gyda  holl 
ras  ac  awduidod  y  Duw,  yr  hwn  yn  unig  a 
all  faddau  pechodau  ;  Mi  a  faddeuafeu  pech- 
odau  a'u  hanwireddau  hwynt  mor  llwyr  a 
hollawl,  fel  na  thorwyf  fy  nghyfammod  â 

hwynt  byth  o'u  herwydd,  ac  na  chotìwyf 
ddim  o  honynt  byth  mwyach,  fel  pe  na  bydd- 
ai  perffaith  iawn  wedi  ei  gael  drostynt,  meg- 
ys  y  byddwn  yn  cofio  anwireddau  ísrael  bob 
blwyddyn,  yn  y  rnynych  aberthau  annigonol 
hyny ;  (adn.  3.)  ac  nid  edliwiaf  hwynt  idd- 
ynt  byth,  ac  ni  ddygaf  hwynt  mewn  barn  yn 
eu  herbyn  yn  y  dydd  diweddaf.  Gwel  ar 

pen.  8.  12. 

13  c  *  A  lle  y  mae  maddeuant  am  y 
rhai  hyn,  fnid  oes  mwyach  oíTrwm 
dros  bechod. 

c  Gwelar  adn.  2,  14. 

*Ac  yn  awr  mae  yn  wirionedd  amlwg  ac 
anwadadwy,  lle  mae  y  fath  faddeuant  holl- 
awl  a  thragywyddol  o  bob  ptchod  ac  anwir- 
edd,  yn  ol  rhediad  ̂ rasol  y  cyfamrood  hwn, 
ag  a  dystiolaethodd  yr  Ysbryd  Glân  ei  hun  ; 
t  nis  gall  îod  achos  nac  angen  am  olfrwra 
mwyach  dros  bethod,  nac  am  i  Grist  mwy- 
ach  oftrymu  ei  hun  ;  oblegid  mae  yr  abei  th 
hwmo,  a  otfYymodd  efe  unwaith  eisoes,  wedi 
ateb  y  dyben  yn  effeithiol,  i  g^llael  y  inadd- 
euaut  uchod  i  bawb  a  brynwyd  ganddo  ac  a 
gredant  ynddo.       Er  bod  dynion   duwiol  a ~  5~î> 
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chyfiawn  yn  tỳnu  euogrwydd  newydd  yn 

baiâus,  a'u  cytìawniadau  goreu  yn  gofyn 
maddeuant ;  eto  trwy  weithredu  flfydd  yn 
barâus  ar  un  aberth  Crist,  maent  yn  cael 

maddeuant  o'u  pechodau,  a  heddwch  gwas- tadol  yn  eu  heneidiau. 

19  d  *  Am  hynny,  frodyr,  gan  fod 
i  ni  ryddid  i  e  fyned  i  mewn  i'r  cyssegr 
ftrwy  waed  Iesu, 

dpen  4.16.  a  12.  28.  Rhuf.  8.  15.  Gal.  4.  6,  7.  Eph. 
3.  12.  2  Tim.  1.  7.  1  loau  3  19—21  a  4.  17.  e  pen.  7.  25. 
a  9    3,  7,  8,  12,  23-25.  Rhuf.  5.  2.  Eph.2.  18.  1  Ioau  2.  1,2. 

Gwedi  i'r  apostol  orphen  y  ran  athraw- 
iaethol  o'i  epistol,  am  ragoriaeth  Person, 
offeiriadaeth,  ac  aberth  Crist ;  mae  efe  yn  yr 
adnod  hon,  ac  o  hyn  yn  mlaen  hyd  ddiwedd 
ei  lythyr,  yn  gwnenthur  cymhwysiad  ymar- 
ferol  o'r  cwbl.  *  Gan  fod  i'r  holl  gredinwyr 
íel  cynnulleidfao  "frodyr"  sanctaidd,  "rydd- 
id,"  a  "dyfodfa  mewn  hyder,"  i  breseuoldeb 
union-gyrchol  Duw  yn  y  sancteiddiolaf,  ac  at 
y  drugareddfa,  hyd  yn  nod  tu  hwnt  i'r  hyn 
oedd  yn  ganiatâol  i'r  arch  offeiriad  eî  hun 
dàn  y  ddeddf ;  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt 

hwy  wneyd  defnydd  o'r  rhagor-fraint  hon. 
\  Oblegid  nid  oedd  dim  perygl  iddynt  hwy 
gaeì  eu  cospi  fel  rhai  rhyfygus  er  eu  pechad- 
urusrwydd  hwy  a  sancteiddrwydd  Duw,  pa 
mòr  fynych  bynag  y  deuent  ger  ei  fron  ef, 
ond  iddynt  ddyfed  gan  ymddiried  yn 

"ngwaed  Iesu"  am  dderbyniad  ;  yr  hwn  a 
aeth  ei  hun  i  mewn  i'r  cyssegr  trwy  éi  waed 
ei  hun,  i'w  gyfiwyno  a'i  ddadlau  dros  ei  bobl 
yno,  fel  y  caffent  hwythau  ddyfodfa  at  Dduw 

yn  eu  gweddiau  yn  wastadol,  ac  o'r  diwedd 
ddyfodfa  o  ran  eu  persouau  i'r  drydedd  nef, 
trwy  ei  waed,  ei  aberth,  a'i  eiriolaeth  ef. 

20  /*  Ar  hŷd  ffordd  newydd  fa 
bywiol,  Jyrhon  a  gyssegrodd  efe  i  ni, 

8 II  trwy  y  Uen>  h  sel"  ei  gnawd  ef ; /  loan  10.  7,  9.  a  14.  6.  g  pen.  6    19.  a  9.  3.  Ex.  26. 
31,  &c.  a  36.  35,  &c.  Lef.  16.  2,  15.  a  21.  23.  Mat.  27.  51. 
Marc  15.  38.     Luc  23.  45.  h  lo*n  6.  51-56.    Eph.  2.  15. 
1  Tim.  3.  16.  1  Pedr  3.  13.  1  loan  4.  2.  2   loau  7. 

*  Mae  yn  awr  ryddid  i  fyned  i  mewn  i'r 
cyssegr  "  ar  hyd  ffordd  ìiewydd."  Mae  y 
ffordd  gyntaf  o  heddwch  a  chymdeithas  â 
Duw,  trwy  gyfiawnder  gweithredoedd,  wedi 
ei  chauad  i  fynu  am  byth,  trwy  ddyfodiad 
pechod  i  mewn.  Nis  gallai  yr  aberthau 
cysgodol  agor  yr  un  ffordd  arall,  megys  y 
dangoswyd  eisoes  :  (pen.  9.  8,)  ac  yr  oedd  y 

gwaharddiad  hyd.  yn  nod  i'r  arch-offeiriad,  i 
fyned  i  mewn  i'r  sancteiddiolaf  ond  unwaith 
yn  y  flwyddyn,  ac  y  pryd  hwnw  nid  heb 
aberth  a  gwaed  newydd  ei  dywallt,  (pen.  9. 

7,)  yn  dangos  nad  oedd  y  ffordd  i'r  cyssegr 
yn  agored  eto.  Ond  y  mae  gwaed  lesu  o 
nyd  megys  newydd  ei  dywallt  ;  nid  yw  byth 
yn  colli  ei  effaith,  a  gall  unrhyw  bechadur, 

ar  unrhyw  amser,  ei  gyíìwyno  a'i  ddadlau  ef 
mewn  ffydd  ger  bron  y  drugareddfa;  ac  nid 
yw  byth  yn  methu  cael  rhyddid  a  dyfodfa 

gymmeradwy  at  Dduw,  i'r  neb  a'i  dadleüo 
fel  hyn  ger  bron  yr  orsedd-fainc.  Felly 
dyma  ffordd  newydd  i'r  cyssegr  trwy  waed 
Iesu,  gwahanol  i  hen  ffordd  y  cyfammod 
gweithredoedd,  a  ffordd  yr  aberthau  sere- 
moniol.  t  Mae  hon  hefyd  yn  ffordd  fywiol: 
am  fod  Iesu  ein  Harch-offeiriad  ni  yn  byw 
bob  amser,  i  eiriol  drosom  ger  bron  gorsedd 
Duw  ;  am  fod  y   ffordd   ei   hun   yn  rhoddi 

ÍÍ3Ö 

bywyd  i'r  rhai  sydd  yn  dyfod  iddi ;  ac  am 
bod  yn  arwain  ifywyd  trayywyddol.    %  M, 

y  "  ffordd   newydd   a   bywiol"   hon  wedi 
chyssegru,   ei  hawdnrdodi,  a'i  neillduo 
Grist  i'r  perwyl  hwn,  fel  y  gallom  ni  ddyft 
at  Dduw  yn  y  sancteiddiolaf,  ar  orsedd 
drugaredd  :  ||  ac  mae  wedi  ei  chyssegru  trw 
y  llèn,  sef  ei  gnawd  ef ;  feì  y  gallom  ni  ga 

lyn  ein  Harch  offeiriad  mawr  i'r  nef  ei  hu 
trwy  groeshoeliad  ei  gorph  ef,  yr  hyn  a  ago 
odd  y  ffordd  hon  i  ni,  pan  "  rwygwyd  llèn 

deml  yn  ddau  oddi  fŷnu  hyd  i  wared,"  " ei  chauad  mwy  ;  yr  hyn  oedd  yn  arwydd 
gyda   phethau  eraill,   fod  pob   rhwystr  i 
tyned  i  mewn  i'r  nefei  hun,  yn  awr  wedi 
symmud  ymaith,  trwy  farwolaeth   ac  aber 
Crist. — Ffordd  newydd  a  bywiol  :  yr  oet 
yn  rhaid   i  waed  yr   aberthau   gynt   gael 
ddefnyddio    yn   y  fàn   ar  ol  ei  dywallt ; 
oerai  a  cheulo,  nis  gellid  ei  daenellu  :  ond 
mae  gwaed  Crist  megys  o  hyd  yn  newydd 
yn  gyuhes,   ac   o   hyd    ag    ysbryd    bywyd 
sancteiddiad    ynddo;  felly  mae  y  ffordd 
cyssegr   at    Dduw,  o  hyd  yn  newydd  ac  m 
fywiol  trwy  ei  waed  ef. — Trwy  y  llen  :  m 
yn  hysbys  ddigon,  mai  gorchudd  oedd  11 
y  deml,  yn   gwahanu    rhwng   y    cyssegr 
cyssegr  sancteiddiolaf :  nis  gallai   yr    ar( 
offeiriad  fyned   i'r  sancteiddiolaf  heb  fy 
drwy  y  llhi  ;  felly  nis  gallai  Crist  fyned 
nef  fel    ein    Harch  offeiriad    ni,    heb    id 
gymmeryd   dynoliaeth,  llen  o  gnawd,  ar 

ttordd  ;  ac  heb  iddo  ei  gosod  hi   o'r  neí" neu  ei  rhwygo  megys,  trwy  farwolaeth. 
efallai  bod   yma  gyfeiriad  hefyd  at  y  Shet 
inah  oedd  yn  cael   ei  orchuddio  gan  y  II 
gynt,  yr  hwn   oedd  gysgod   mòr   nodedit 
Dduwdod  a  gogoniant  Crist,  yn  cael  ei  lè 
gan    ei  ddynoliaeth  ef.     Yr   oedd    Üuw 
egluro   ei  ogoniant  ar   y   drugareddfa,  y; 
Sancteiddiolaf,  cyn  dyfodiad    Crist  ;  ond 

oedd  yn  c-iel  ei   guddio   a'i   ddirgelu  gan 
Ilèn  ;    hyny   yw,    nid    oedd    y    cyd-gord 
rhwng  anfeidrol  sancteiddrwydd   â    thrug 
edd  faddeuol,  yn  ymddygiad   y  JEHOFi 

mawr,  i'w  ganfod  yn  eglur  ac  yn   ddëall 
wy  y  pryd  hwnw.     Ond  pan  galodd    dyi 
iaeth  Crist,  Mab  Duw,  eiharcholli  a'i  diy 
am  ein  camweddau  ni  ;  a  phan  bu  efe  h 
ar  y  groes,  rhwygodd  y   llèn  oddi  fýnu  I 
i  wared.     Yna  symmudwyd  y  tywyllwch 
datguddiwyd  Duw  cyfiawn   ac  Achubwr 
amlwg  i  ddynolryw  ;  gwelir    ef  yn   awr 
egluro  ei  ogoniant  0(ídi  ar  y  drugareddfa; 
yn  trugarâu  yn  ei  ras  helaethaf  with  y  pe 
o  bechaduriaid  ;  a  hyny    yn  y  modd  mw 

anrhydeddus  i'w  burdeb  anfeidrol  ei  hun. 
21  *A  bod  i  ni  ̂ Offeiriad  mí 

Afar  dŷ  Dduw; 
t  Gwel  ar  pen.  2.  17.  a  3.  1.  a  4.  14,  15.  a  6  20.  a  i 

*  8.  1.  k  peD.  3.  3-6.  Mat.  16.  18  l  Cor.  3.  9-17.  2 
6.  16,  17.  Eph.  2.  19-22.  1  Tim.  3.  15. 

22  '  X  Nesâwn  â  m  chalon  gyv 
n  ||  mewn  llawn  hyder  ffydd,  ö§w 
glanhau  ein  calonnau  oddi  wrth  ̂ g 
wybod  ddrwg,  î*a  golchi  ein  co 
â  dwfr  glàn. 

/  pen.  4.  16.  a  7.  19.  Salm  73.  28.  Ei.  29.  13.  Jer.  3i 
lafco  4.8.  mì  Bren.  15.  3.  I  Cron.  12.  33.  a  28.  9. 
17.  S*lm  9.  1.  a  32.  11.  a  51.  16.  a  8».  II.  a  94.  15.  a  1 

a  119.  2,  7,  10,  34,  58,  69,  80,  145.  Oiar.  23.  26.  Jer. 
a  24.  7.   Act.  8.  21.    fiph.  6.  5.  n  Gwel  ar  adn.  19. 
21.  21,  22.     Marc  11.  23,  1*.   Iago  1.  6.  1   loan  3.  19,  2 



Y  dylai  cristionogion HEB.  X. 
ymannog  i  weithredoedd  da. 

13,  14,  19.    *  II.  28.    a  13,  24.    Lef.  14.   7.     Num. 
19.  18,  19.    Es.    52.  15.    Rzec.   36.25.    1  P«dr   I.  2. 

>m  8.  9.  1  Tim.  4.  2.  I   loan  3.  20.        q  Gwel  ar  pen.  9. 
Ex.  29.  4.  Lef.  8.  6.  Ezec.  16.  9.    a  36-  25.  Zec.  \i.  1. 
3.  II.  loan  3.  5.  *  13.  8-10.  1  Cor.  6.  11.    1  Cor.  7.  1. 
5.  23.  Tit.  3.  5.  1  Pertr  3.  21.   D^t.  1.  5. 

Gan  fod  i  ni  y  fath  tfordd  at  Dduw,  ac 

'yd  y  fath  Arch-otfeiriad  mawr  a  gogon- 
lus,  yn  rhagori  yn  annhraethol  ar  bawb  a 

o'i  flaen  ef,  yn  ei  berson,  ei  swydd,  a'i 
terchafiad  ;  Arch-oífeiriad  o  anfeidrol  fawr- 
i  ac  awdurdod,  t  yr  hwn  sydd  Ben  ar  yr 

wys  filwriaethus  ar  y  ddaear,  a'r  eglwys 
oleddus  yn  y  nef ;  ac  yr  hwn  sydd  hefyd, 
Arglwydd  a  meddiannydd  ei  eglwys,  yn 
íflywoflraelhu  hi  ac  oll  a  berthyn  iddi,  fel 
idŷ  ei  hun,  (pen.  3.  6.)  Iie  y  preswylia  Duw 
wn  modd  rhagorach  nac  y  gwnaeth  erioed 

y  tabernacl  a'r  deml  Iuddewig;  }  nesâwn 
i  hyny,  ar  yr  ystyriaethau  annogaethol 
í,  yn  ostyngedig  ac  eto  yn  hyderus  at 

uw,  fel  ein  Duw  a'n  Tad  cymmodawl  ni 
a  thrwy  lesu  Grist,  ac  fel  mae  yn  eistedd 

orsedd  gras.  Nesàwn  ato  mewn  gweddí'- 
ac  mewn  pob  cyflawniad  arall  o  addoiiad 
fyddol  ;  a  ncsâwn  â  chalonau  cywir  ac 
awn,  fel  dynion  gwir  edifeiriol,  ac  addol- 
r  diffü^nt,  heb  ofni  dim  ond  twyll  a  rhag- 
ynom  ein  hunain.  ||  A  nesàwn  hefyd 

ewn  llawn  hyder  ffydd  ;"  gan  gredu  yn 
íodd  cadarnaf,  y  derbyn  Duw  bersonau 
wasanaeth  pawb  a  ddeuant  ato  ef  yn  y 
dd  hon  a  ordeiniodd  efe  ;  ac  y  dyry  efe 
ynt  bob  peth  a  ofynont  yn  ol  ei  ewyllys 

mewn  ífydd  yn  enw  ei  Fab  ef.  §  Mewn 

'n  i  nesâu  at  Dduw  fel  hyn,  rhaid  i  ni  gael 
calonau  wedi  eu  glanâu  oddi  wrth  gyd- 
bod  ddrwg,  trwy  ffydd  yn  ngwaed  Crist  ; 
nu  ymaith  y  teimlad  oeuogrwydd  ac  ofn 
>faint,  ac  i  roddi  i  ni  heddwch  gwir  a  sef- 
3g  :  a  rhaid  glanâu  ein  cydwybod  ni  hefyd 
twrth  halogrwydda  chysgadrwydd  mewn 
hod,  a'n  calonau  pddiwrth  serchiadau 
wdol,  aflan,  a  phechadurus.  *  Yr  oedd  yn 
uJ  i'r  Hebreaid  hyn  hefyd  nesâu  at  Dduw 
igolchieucyrph  âdwfr  glân  ;  felybyddai 
ffeiriaid  Iuddewigyn  ymolchi  mewn  dwfr 

eu  cyssegru  i'w  swydd,  ac  yn  ymolchi 
wastad,  mewn  rhyw  fesur,  cyn  myned  i 
iriadu  ;  ac  fel  yr  oedd  amry  w  olchiadau 

'i  cael  eu  gosod  i'r  addolwyr  dàn  y 
ddf.  Yn  gyffelyb  i  hyny  mae  dwfr  yn  y 
ydd,  yn  goffadwriaeth  gwastadol  i  grist- 
>gion,  y  dylai  eu  hymarweddiad  allanol 
yn  bur  a  sanctaidd  ger  bron  dynion,  yn 

al  â'u  calonau    a'n   cydwybodau    yn   lân 
bron  Duw.  "  Glanâu  ein  calonau  :" 
enellu  ein  calonau,"  yw  yn  y  Saesoneg  : 

Iâu  trwy  daemlliad,  efallai,  yw  ysty
r  y 

Groeg  ;  ( errhantismenoi )  sef  trwy  daen- 
d  o  waed  Crist,  yr  hwn  yn  unig  a  lanâ 

lon  a'r  gydwybod.  A  golchi  ein  corph 
<>fr  glân  :  heblaw  a  nodwyd  uchod  am  y 
iiiad  sydd  yn  y  geiriau  at  y  golchiadau 
rnoniol  gynt,  gallwn  sylwi  fod  y  corph 

Jí\  yn  arwyddo  y  dyn  a'r  ymarweddiad 
»>nol,  fel  mae  y  galon  a'r  gydwybod  yn 
iyddo  y  dyn  a'r  agwedd  dufewnol  yn  y 
#Vau  o'r  blaen;  a  golchi  y  corph  â  dwfr 
ft  yn  arwyddo  sancleiddrwydd  allanol  yn 
fjai  a  nesânt  at  Dduw.  Tybia  rbai  fod 
P  gyfeiriad  at  fedydd,  yr  hyn  sydd  ar- 
V  d  o  saucteiddrwydd,  ac  yn  cael  ei  gry- 
w\\\  trwy  daenellu,  Ezec.  36.  25. 

|j3  *  Daliwn  gyffes  ein  gobaith  yn 

*ddisigl  't(canys  ffyddlawn  yw  yr hwn  a  addawodd) 
r  Gwel  ar  pen.  3.  6.  14.    a  4.  14  — Dat.  3.  11  s  îago 

1.  «.  t  Gwel  ar  pen.  6.  18.  1  Cor.  1.  9.  a  10.  13.  1  Thes. 
5.  24.  Tit.  I.  2. 

*  Mae  yr  apostol  yn  mhellach  yn  galw  ar 
ei  frodyr  yr  Hebreaid,  gydag  ef  ei  hun,  i 
ddàl  cyffes  eu  gobaith  yn  ddisigl  ;  heb  ysgog 
ynddi,  petruso  am  dani,  nac  osgöi  rhag  yr 

erlidiau  a  gâent  hwy  o'i  herwydd  hi  :  +  gall- 
ent  fod  yn  sìcr  y  rhoddai  Duw  iddynt  y 

cynnorthwyon  presenol,  a'r  dedwyddwch 
dyfodawl,  a  addawodd  efe ;  a  gallent  ym- 
ddiried  yn  ei  ffyddlondeb  ef  am  hyn  yma  yn 

wastadol.  "  Cyffes  ein  gobaith  :"  cyffes, 
(neu  broffes  e\n  ffydd,"  ydyw  yn  y  Saesou- 
eg  :  ond  addef  dau  o'n  Hawdwyr  mai  gobaith 
a  ddylai  fod,  ac  nid  ffydd  :  elpidos,  gobaith, 

yw  y  gair  Groeg,  ac  nid  pisteôs,  ffydd,  oddi- 
gerth  mewn  un  ysgrif  yn  unig,  medd  Dod- dridge. 

24  u  *  A  chyd-ystyriwn  bawb  ein 
gilydd,  *fi  ymannog  i  ̂gariad  |a 
gweithredoedd  da : 

u  pen.  13.  3.  Salra  41.  1.  Diar  29.  7.  Act.  11.  29.  Rhuf. 
12.  15.  a  15.  1,  2.  1  Cor.  8.  12,  13.  a  9.  22.  a  10  33.  Gal.  6. 
1.  Col  3.  16.  1  Thes.  5.  11.  2  Thes  3  9.  *  Rhuf  II.  14. 
2  Cor.  8.  8.  a  9.  2.  «  pen.  6.  10,  11.    a  13.  1.     G«l.  5.  6, 
13,  22.  Phil.  1.  9—11.  1  Thes.  1.3.  a  2.  12,  13.  1  Tiin.  6. 
18.  Tit.  2.  14.  a  3.  8.  1  loan.  3.  18. 

*  Tuag  at  ddàl  yn  eu  proffes  yn  ddisigl,  yr 
oedd  yn  angenrheidiol  iddynt  gyd  ystyried 
eu  gilydd  yn  serchiadol  a  gofalus :  ystyried 
lles,  peryglon,  a  sefyllfâoedd  y  naill  y  llall, 
ac  ymofyn  trwy  ba  foddion  y  gallent  hwy 
fod  o  wasanaeth  a  chryfder  i'w  gilydd.  +  Yn 
enwedig  hwy  a  ddylent  trwy  esamplan  a 
chynghorion,  annog  y  naill  y  llall  i  yinarfer- 
iad  mwy  gwresog,  grỳmus,  a  helaeth  o  gar- 
iad  at  Dduw,  at  Grist,  ac  at  wirionedd  yr 
efengyl ;  j  ac  annog  eu  gilydd  yn  mhob 
modd,  i  bob  dyledswyddau  moesol  ac  efeng- 
ylaidd,  ac  i  bob  gweithredoedd  da,  gweddus, 
a  rhagorol,  ag  oedd  yn  deilwng  ac  yn  addas 
i  rai  yn  proffesu  efengyl  Crist,  a  gobaith 
sanctaidd  yn  Nghrist. 

25  *  Heb  z  esgeuluso  ein  cyd-gyn- 
nulliad  ein  hunain,  t  megis  y  mae  ar- 
fer  rhai  ;  a  %  ond  annog  bawb  ein  gil- 

ydd:  ||a  hynny  yn  fwy,  bo  gymmaint 
a'ch  bod  yn  gweled  y  dyddyn  nesíìu. x  Mít.  18.  20  loan  20.  19-29.  Act.  1.  13,  14.  B  1.  1, 
4Î.  a  16.  16.  a  20.  7.  1  Cor.  5.  4.  a  11.-17,  18.  20.  a  14.  23. 
Jad.  19  a  Gwel  ar  «  adn.  24.    pen.  3.  13— Rl.uf.  12.  8. 
1  Cqr.  14.  3.    1  Thes.  4.   18.     a  5.  11.  b  Mat.  24.  33,  34. 
Maro  13.  29,  30.    Rhuf.  13.  11—13.    Iago  5.  8.    1  Pedr  4.  7. 

*  Ac  ni  ddylent  hwy  gan  ofn  gwarth  ac 
erlid  eu  gelynion,  nac  o  ragfarn  a  diogi,  es- 
geuluso  ymgynnull  yn  nghyd,  ar  ddydd  yr 
Arg'wydd  nac  ar  amserau  gosodedig  eraül,  i 
addoli  Duw  yn  ei  ordinhadau,  ac  i  wrando 

ei  air  ef :  t  hyn  ydoedd  "  arfer  rhai ;"  y  rhai 
wedi  dechreu  gwneyd  proffes  o  Gristionog- 
aeth,  a  dueddwyd  weòi  hyny  gan  ofn,  rhag- 
farn,  neu  glauarineb,  i  esgeuluso  cyd  ymgyn- 
null  â'u  brodyr  yn  addoliad  cyhoeddus  yr 
Arglwydd.  Hyn  ydyw  arfer  rhai,  îe  llawer, 
eto  ;  ac  os  oedd  yn  arfer  ddrwg  a  beius  y 

pryd  hwnw,  pan  oedd  cymmaint  o  erlid  ar 
grefydd,  pa  faint  mwy  beíus  ydyw  yn  awr, 
pryd  nad  oes  dim  ond  ysbryd  gwrthgiliedig 
ac  anftyddlawn  yn  achos  o  hóni?  Pa  fodd 
yr  ymdery  pobl  yr  arfer  hon  yn  y  farn  !— 
JOnd  i'r  gwrthwyneb,  hwy  a  ddylent  annog im 



Cyflwr  ofnadwy  y  rhai  a  HEB.  X.  bechant  yn  erbyn  gwybodaeth.  I 

bawb  eu  gilydd  yn  wastadol,  i  fod  yn  dd'i- 
ofn,  yn  gyson,  ac  yn  ddyfal  yn  holl  foddion 
eu  crefydd  sanctaidd,  i  anrhydeddu  Duw  ger 
bron  ei  elynion,  ac  yn  ceisio  eu  lles  eu  hun 

ain  a'u  gilydd,  a'u  cadarnâd  yu  y  ffydd. 
||  Dylasent  ymegn'io  i  hyn  yn  fwy  ;  oblegid  y 
gallent  weled  yn  amlwg  yr  arwyddion  o 
"ddydd"  dinystr  Jerusalern  yn  nesâu ;  yr 
hyn  a  grybwyllodd  yr  Arglwydd  Iesu  pan 
ragfynegodd  efe  y  dygwyddiad  ofnadwy 
hwnw. — Ysgrifenwyd  yr  epistol  hwn  ychyd- 
ig  flynyddoedd  cyu  y  dygwyddiad  hwnw  ; 
ac  megys  y  byddai  y  tro  hwn  yn  waredig- 
aeth  arbenig  i  gristionogion,  oddiwrth  erled- 
igaethau  yr  Iuddewon,  felly  hefyd  byddai  yn 
dra  dychrynllyd  i  wrthgilwyr,  y  rhai  uchod 
oedd  yn  arfer  esgeuluso  eu  cyd-gynnulliad. 
Gallwu  ni  ystyried  dydd  marw  a  bam,  sydd 
yn  nesâu  i  bob  un  o  honom. — Tybia  rhai  y 
byddai  yr  Iuddewon,  rai  o  honynt,  yn  arfer 
esgeuluso  eu  cyd-gynnulliad,  o  ragfarn  yn 
erbyn  y  Cenedloedd  dychweledig  oedd  yn 

eu  cynnulleidfâoedd  ;  ac  y  byddai  rhai  o'r 
Cenedloedd  yn  arfer  yr  un  peth,  o  ragfarn  at 
yr  Iuddewon  :  ond  mae  yr  agoriad  uchod, 
debygid,  yn  ddigon  esmwyth  a  naturiol,  beth 

bynag  oedd  yr  achos  o'r  gocheliad. 

26  c*  Canys  oso'n  gwirfodd  y  pech- 
wn,  d  ar  ol  derbyn  gwybodaeth  y  gwir- 
ionedd,  ef  nid  oes  aberth  dros  bech- 
odau  wedi  ei  adael  mwyach  ; 

c  Gwtl  ar  pen.  6.  4-6.— Lef.  4.  2,  13.  Num.  15.  29—31. 
Deut.  17.  12.  Salm  19.  12.  13.  Dan.  5.  22,  23.  Matt.  12  31, 
32,  43-45.  Joan  9.  41.  I  Tim.  1 .  13.2  Pedr  2.  20-22.  1  loan 
5.  16.  d  Luc  12.  47.  Ioan.  13.  17.     a  15.  22-24.  2  Thes. 

2.  10.  Iage  4.  17.         e  Gwel  ar  adn.  3— 10. 

*  Byddai  yr  Hebreaid  hyn  yn  sicr  o  gael 
eu  terntio  yn  gryf  i  wrthgiliad,  nid  yn  unig 
gan  ffyrnigrwydd  erlidiau  eu  cydwladwyr, 
ond  hefyd  trwy  eu  hymlyniad  annyladwy 
hwy  eu  hunain  wrth  yr  aberthau  seremoniol. 
Cyhyd  ag  y  tybient  hwy  y  gallai  gwaed 
teirw,  ŵyn,  a  geifr,  dỳnu  ymaith  bechod, 
hwy  a  obeithîent  am  faddeuant  ac  iachawd- 
wriaeth,  hyd  yn  nod  trwy  wadu  cristionog- 
aeth  ;  ac  felly,  d'ianc  rhag  colledigaeth  :  ac 
fel  hyny  gallent  gael  eu  tueddu  i  bechu  o'u 
gwirfodd,  ar  ol  derbýn  gwybodaeth  o'r  gwir- 
ionedd.  Y  pechod  a  feddylir  yma,  fel  mae 
yn  ymddangos  oddiwrth  y  cyd  destunau  ol  a 
blaen,  yw  gwrthgiliad  gwirfoddol,  gender- 
fynol,  dirmygus,  a  hollawl,  oddi  wrth  y 
broffes  o  gristionogaeth  :  ac  er  y  dylem  ni 
wylied  rhag  pob  gradd  a  math  o  bechod 

gwirfoddol,  rhag  iddo  arwain  i'r  diweddiad 
ofnadwy  hwn  ;  eto,  nid  yw  y  testun  hwn  i'w 
ddëall  am  bob  pechod  a  wnelo  dyn  dàn  rým 
profedigaeth,  ac  yn  erbyn  goleuni  ac  argy- 
hoeddiad  ;  fel  y  bydd  rhai  cristionogion 
tyner  eu  cydwybod  yn  aml  yn  ei  ddëalí,  er 

eu  mawr  ddigalondid  a'u  dychryn,  bron  i 
anuobaith  eithaf.  t  Gwrthgilio  fel  y  dywed- 
wyd  oddi  wrth  Grist,  a  dychwelyd  at  y  gref- 
ydd  Iuddewig,  oedd  y  pechu  o  wirfodd  a 
9onir  yma  ;  a  thros  hyny  nid  oedd  aberth 
wedi  ei  adael  mwyach  :  oblegid  yr  holl 
aberthau  seremoniol  nid  oeddynt  o  ddim 
defnydd  yn  addoliad  Duw  mwyacb,  ac  ni 
buont  erioed  yn  effeithiol  i  dỳnu  ymaith 
euogrwydd  moesol  pechod  ;  ac  fel  na  bu  er- 
ioed  aberth  wedi  ei  osod  dàn  y  ddeddf  dros 
bechodau  rhyfygus  a  gwirfodd,  felly  nid  oedd 
yr  un  arall  ond  aberth  Crist  i  gael  maddeu- 

Í132 

ant  trwyddo ;  a'r  dynion  hyn  oedd  weill 
gwrthod  hwnw,  nid  oedd  iddynt  obaith  byiíj 
am  faddeuant  trwy  yr  un  aberth  arall. 

27  ̂ *  Eithr  rhyw  ddisgwyl  ofna( 
wy  am  famedigaeth,  z  +  ac  angerd 
tân,  h  %  yr  hwn  a  ddifa  y  gwrthwyneì 

wyr. f  ren.  2.  3.  a  12.  25.  1  Sara.  23.  19,  20.  Es.  3S.  14.  Di 

5.  6*.  Hos.  1«.  8.  Mat.  8.  29.  Luc  21  26.  a  23.  30.  D 
15—17.  e  pen  12.  29.  Num.  16.35.  Salni  21.  9.  Jer. 
Ezec.  36.  5.  a  38.  19.  Joel  2.  30.  Nah.  I.  5,6.  Zeph.  1. 
a  3.  8.  Mal.  4.  1.  Mat.  3.  10,  12  a  13.  4?,  50.  a  25.  41.  M 
9.  43-49.  Luo  16.  24.  2  Tbes.  1.  S.  Ueo.  5.  3.  Dat.  20. 
A  Deut.  32.  43.  Salm  68.  1,  2.  Nah.  4.  2,  8-10.  Lue  18. 
1  Thes.  2.  15,  16. 

*  Y  cwbl  oedd  wedi  ei  adael  i'r  dyni 
hyn,  fel  eu  rhan  druenus,  oedd  rhyw  dd 
gwyl  ofnadwy  yn  eu  cydwybodau  am  g; 
iawn  farn  Duw,  yr  hon  a  fyddai  yn  sicr  ( 
goddiweddyd  hwynt,  ac  i  ddecbreu  yn  fa 
yn  ninystr  Jerusalem  ;  fa  rhaid  iddynt  dd 
gwyl  am  ei  ddigofaint  angerddol  ef,  yr  h' 
a  losgai  yn  y  modd  mwyaf  dychrynllyd, 
y  tân  poethaf,  í  i  ddyfetha  yn  dragywyd< 
y  cyfryw  elynion  a  ymosodent  i  wrthw; 
ebu  ei  Fab  ef,  yr  unig  a'r  bendigedig  Ia 
awdwr. — Tân  digofaint  cyfiawn  Duwynd 
y  gwrthwynebwyr,  fel  y  byddai  y  tân 
difa  yr  aberthau  ar  yr  allor  gynt.  Tybir 
yn  yr  adnod  ddychrynllyd  hon  gyfeiriad  p 

nodol  at  y  drygfyd  a'r  trueni  digyffelyb 
ddaeth  yn  fuan  ar  ol  hyn  ar  y  genedl  ìu 
ewig  ;  ac  at  eu  cynddeiriogrwydd  gorw 
ac  ofnadwy  hwy  eu  hunain,  yn  nghanc 

drygfyd  a'r  trueni  hyny.  Gellid  disgwyl 
y  braw  cydwybod  hyn,  yn  nghyd  âg  ar 
baith  a'i  ganlyniadau  arswydol,  (fel  yn  i 
gylchiad  Judas,)  yn  bethau  tra  chyffredin 
mhlith  gwrthgilwyr  oddi  wrth  Gristioi 
acth  ;  y  rhai  a  wnaethent  drais  ar  ea 

wybodau  eu  hunain,  ac  a  bechasent  o  e'l 
iaeth  rhyfygus  yn  erbyn  eu  goleuni  gv| 
pan  welsant  yn  amlwg  fod  pelhau  yn  djt 
i'r  eithalìon  hyny  a  ragfynegasid  gan  61 
Eithr  nid  oedd  y  dychryn  a'r  annobaith  P 
ond  cysgod  yn  unig,  o'r  ing  annhraethf 
ddeuai  arnynt,  pan  ddelai  y  Gwaredvl( 

ddirmygasent  hwy  i  dywallt  d'íaledd  amh 
rhag  yr  hwn  ni  byddai  yn  bosibl  id( 
ddianc.  Weithiau  mae  gwrthgilwyr  f 
gweled  en  cyflwr  annobeithiol  cyn  ma  I 
ac,  yn  holl  ddychrynfêydd  a  chynddeii  P 
rwydd  cableddus  ysbrydion  colledig,  caw  I 
eu  gwneyd  yn  arwyddion  er  rhybudd  il 
aill,  fel  na  phechent  mewn  cyffelyb  focl 

hwy.  Efallai  nad  oedd  braidd  neb  o'r  || 
wrthgilwyr  goleuedig  a  gwirfoddol  yn  H 
eu  hadferyd  :  efallai  y  gwyddai  yr  Hebil 
am  lawer  o  honynt  a  roddasid  i  fýn'i 
braw  cydwybod  mwyaf  dychrynllyd ;  :| 
oedd  yn  dra  phrYodol  i  osod  y  mater  I 
allan  yn  y  fath  iaith  gref,  er  rhybodd  ;  I i  eraill.  J 

28  *  *  Yr  un  a  ddirmygai  gyf| 

Moses,  *  f  a  fyddai  farw  heb  drull 
edd,  Man  ddau  neu  dri  o  dystionl 

i  Gwel  ar  pen.  2.  2.-Num.  15.  30,  31,  36.  Denl.  ■ 
10.  a  17.   12,  13.  2  Sam.  12.  9,  13.         *  Deut.  19.  13.     ■ 
11.  Jer.  13.  14.  Rl.uf.  9.  15    l-go  2.  13.         /  Deot.  U| 
a  ia.  15.  Mat.  18.  16.  loan  8.  17.  2  Cor.  13.  1. 

*  Trefnwyd  aberthau  y  gyfraith  yn  1 
dros  bechodau  o  anwybod,  gwendid,  a<|| 
wch  ;  ond  nid  oedd  i'r  troseddwr  rh>B 
ran  yn  y  lles  o  honynt.     Gan  hyny  yr  !■ 
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iirmygai  gyfraith  Moses,  ac  a  droseddai  ei 
jrchymynion  eglur  hi  yn  fwriadol,  ac  mewn 

rmyg  a  beiddiad  i  awdurdod  a  dì'al  Duw ; 
i  gospid  yn  ddidrugaredd  â  marwolaeth, 
in  brofid  y  trosedd  yn  gyfreithlawn  gan 
lau  neu  dri  o  dystion  ;  er  y  byddai  y  bai 
1  gy^ryw  aS  y  gellid  ei  faddau  drwy  offrwm 
os  bechod,  oni  buasai  ei  fod  wedi  ei  wneyd 
ryfyg,  a  dirmyg  ar  y  gyfraith.  Gwel 
am.  15.  27—31;  Deut.  17.  6. 

29  m  *  Pa  faint  mwy  cospedigaeth 

lybygwch  chwi)  y  bernir  haeddu  o'r f  hwn  a  fathrodd  Fab  Duw,  J  ac  a 

rnodd  yn  aflan  °  waed  y  cyfammod, 
rwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd  ef,  *  ||  ac 
ddifenwodd  r  Yspryd  y  gras? 
m  Gwel  ar  pen.  2.  3.— a  12.  25.  n  2  Bren.  9.  33.  Salm 
13.  Bs.  14.  19.  a  23.  3.  Galar.  1.  15.  Ezec.  16.  6.  Mioa 

10.   Mat.  7.  6.    Rhuf.  16.  20.  1  Cor.  15.  25,  27.  o  Gwel 
peo.  9.  20.— a  13.  20.  p  peu.  2.  11.  a  9.  13.  Jer.  1.  S. 
n  10.  36.  a  17.  19.  I  Cor.  II.  27,  29.  q  Es.  63.  10.  Mat. 
31,  32.  Luo  12.  10.    Act.  7.  51.    Epli.  4.  30.  r  Salm 
.  10.  Zec.  12.  10. 

*  Os  marw  heb  drugaredd  oedd  y  gosp  am 
irmygu  cyfraith  Moses,  fel  y  gwyddai  yr 
sbreaid  hyn  yn  dda  mai  felly  yr  oedd  ;  pa 
nt  mwy  cospedigaeth  na  marw  yn  natur- 
,  (debygent    hwy    eu    hunain,)  y   bernid 
eddu  o'r  hwn  a  wadodd  yr  efengyl,  yn  y 
>dd  di'ystyrllyd  a  rhyfygus  a  nodwyd  uch- 
!  f  Yr  oedd  y  cyfryw  un  yn  wir  megysyn 

nathru  Mab  Duw,"  gyda  beiddiad  trahaus 
lirmyg;  trwy  wneyd  yr  hyn  oll  a  allai  i'w 
îanrhydeddu  ef,  ac  i'w  gyffrôi  ef  i  ddigof- 
t;  gyda'r  ann'iolchgarwch  a'r  annuwíoldeb 
vyaf  diriaid   ac  afresymol.     J  Yr  oedd  y 

fryw   hefyd    yn  "  barnu,"  neu   yn  cyfrif 
/erthfawr  waed  y  cyfammod  newydd,  trwy 
walltiad   yr  hwn  y  sancteiddiwyd,   neu  y 
isegrwyd  Crist,  i  fod  yn  Arch-offeiriad  ac 
riolwr  dros  bechaduriaid  yn  y  cyssegr  nef- 
fel  pe  buasai  yn  beth  aflan  ;  yn  llai  sanct 

;id  a  gwerthfawr  nâ  gwaed  teirw  a  geifr,  Ye 

'r  aflan  â   gwaed  drwg-weithredwr   pech- 
urus!     ||  Yr  oedd  y   cjfryw  hefyd  eto  yn 

tifenwi,"   yn  tremygu,  neu  yn  sarâu  (enu- 
isas)    Ysbryd   y    gras ;    Awdwr   grasol   a 
yfol  bywyd  ysbrydol,  a  phob  diddanwch 
ictaidd  yn  eneidiau  y  credinwyr.    Yr  oedd 
:yfry  w  yn  gweithredu  mewn  gwrthwyneb- 
hotlawl  i  argyhoeddiadau  yr   Ysbrycl,  a'i 
rysoniadau  ef  â'i  gydwybod.    Wrth  wadu 

íistionogaeth,  yr  oedd  gyda'r   gwarth    a'r 
jyoiaeth  mwyaf  llidiog,  yn   gwaradwyddo 
grefydd  hòno,  yr  hon   oedd   yn   cael    ei 
ddu  â  ffrwythau  yr  Ysbryd  ynmucheddau 
phroffeswyr :    ac  uwchlaw   pob  peth    yr 
ld  yn  difenwi  Ysbryd  y  gras,  trwy  briod- 
ei  wyrthiau  ef  i  swyn-gyfaredd  a  gweith- 

•liadau  Satan ;  a  hyny  yn  groes  i'w  wybod- 
h  ei  h«n :   fel  hyn  yr  oedd  yn  gweithredu 
pe  buasai  yn  penderfynu  digio  yr  Ysbryd 
ìn  yn  y  modd  mwyaf  dirmygus  ag  oedd 
bosibl :  ac  fel  hyn  yr  oedd  awdurdod  a 
ugaredd  y  Tad ;  Person,  cariad,  a  gwaed 
rthawl  y  Mab  ;    a  Pherson  a  gwaith  yr 
bryd  Glân  ;   yn  cael  eu  cyd  ddirmygu  a'u 
^lu  ganddo  ef,  gwedi  iddo  wneyd   proffes 
4efengyl,   a  chael  ei  fedyddio  yn  enw  y 

U,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân!— Tybia  rhai 
i  i  y  gwrthgiliwr  oedd  wedi  ei  sancteiddio 
tj:y  waed   y  cyfammod;    ond  nid  yn  du- 
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mewnol  a  grasol ;  eithr  yn  allanol,  yn  ei 

neillduad  i  Dduw,  yn  ei  fedydd  a'i  broffes  ; 
ond  tybia  eraill  mai  C'rìst  a  Sancteiddiwyd, 
fel  y  dywedwyd  uchod.  Gwel  Ioan  17.  19. 

30  *  Canys  nyni  a  adwaenom  y 

neb  a  ddywedodd,  '  Myfi  b'iau  díal, 
myfi  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd.  f  A 
thrachefn,  '  Yr  Arglwydd  a  farna  ei 
bobl. 

*  Deut.  32.  35.  Salm  94.  1.  Es.  59.  17.  a  61.  2.  a  63.  4. 
Nah.  1.  2.  Rhuf.  12.  19.  a  13.  4.        t  Deut.  32.  36.  Salm  50. 
4.  a  96.  13.  a  98.  9.  a  135.  14.  Ezec.  18.  30.   a  34.  17.  2  Cur. 5.  10. 

*  Ac  ni  ddylai  neb,  pan  demtier  ef  i  bechod 
mòr  echryslawn,  wenieithio  iddo  ei  hun  â 

gobaith  y  di'anc  efe  yn  ddigosp,  o  herwydd 
mawredd  trugaredd  Duw;  am  y  gŵyr  efe 
fod  yr  Arglwydd  wedi  tystiolaethu,  mai  efe 
bîau  dîal  tel  ei  hawl  briodolac  arbenig  ;  fa'i 
fod  wedi  tystioîaethu  hefyd  y  barna  efe  ei 
bobl,  gan  ei  fod  wedi  penderfynu  cospi  yn  y 
modd  cyfiawnaf  a  llỳmaf,  y  rhai  a  ymwrth- 
odant  â'i  addoliad,  neu  a  wnânt  ac  a  barânt 
mewn  drygioni,  er  gwarth  a  gwaradwydd  i'w 
proffes.  Mae  y  geiriau  trymion  a  ddyfynir 
yma,  yn  Deut.  32.  35,  36.—  Ei  bobl:  efe  a 
farna  ei  wir  bobl  trwy  eu  hamddiffyn  a  d'íd 
ar  eu  gelynion  ;  ac  a  farna  y  rhai  a  broffesaä- 
ant  eu  hunain  yn  bobl  iddo,  ond  a'i  gwadas- 
ant  ef  wedi  hyny,  â  barnedigaeth  ac  angerdd 
tân,  yr  hwn  a  ddifa  y  gwrthwynebwyr.  adn. 

27. — Os  di'al  Duw  ar  eielynion  am  ddirmygu 
a  sarâu  ei  bobl,  pa  faint  mwy  am  ddirmygu 

a  chablu  ei  Fab,  a'i  Ysbryd  ef.  Tybir  fod  y 
cyd  destunau  yn  gofyn  dehongliad  o'r  fath 
yna  i'r  geiriau. 

31  *  Peth  M  ofnadwy  f  yu>  x  syrthio 
yn  nwylaw  y  Duw  byw. 

i  adn    Es.  33.  14.  Luo  21.  1.1."     x| 76.  7.  a  90.  11.  Mat.  10.  28.  Luo. 

*  Gailai  y  gwrthgilwyr  uchod  wybod,  a 
chaent  brofi  yn  y  diwedd,  mai  peth  ofnadwy 
iawn,  tu  hwnt  i  bob  traethu  a  dychymmyg, 
tfyddai  syrthio  yn  nwylaw  y  Duw  byw, 
digllawn,  hoìlalluog,  a  thragywyddol  ;  feí 

aberthau  i'w  gyfiawnder  ef,  agwrthddrychau 
ei  atgasrwydd  a'i  ddi'aledd ;  beb  un  aberth, 
na  Chyfryngwr,  i  ddyhuddo  ei  ddigofaint  ef. 
Dyma  yr  amgylchiad  oedd  i  ddyfod  ary  gen- 
edl  Iuddewig  yn  fuan  iawn  ;  ac  yn  neillduol 

ar  wrthgilwyr  gwirfoddol  a  gelynol,  o'r  gen- 
edl  hòno. —  fíuw  byw  :  un  yn  byw  byth  i 

gospi  ei  elynion :  ystyriaeth  arswydus  i'w 
elynion  i  feddwl  am  dani. 

32  y  *  Ond  gelwch  i'ch  côf  y  dydd- 
iau  o'r  blaen,  f  yn  y  z  rhai,  wedi  eich 

goleuo,  a  \  y  dì'oddefasoch  ymdrech mawr  o  helbulon : 
y  Gal.  3.  3,  4.  Pbil.  3.  16.  2  Ioan  8.  Dat.  2.  5.  a  3.  3  • 

x  Gwel    ar    pen.  6.  *.— Act.  26.  18.    2  Cor.  4.  6.  a  pea. 
12.  4.  Act.  8.  1—3.  a  9.  I,  2.  Phü.  1.  29,  30.  2  Tim.  2.  3, 
8cc.  a  4.  7,  i, 

Mae  yr  apostol  yma  yn  myned  rhagddo  i 
rybuddio  a  chynghori  yr  Hebreaid  trwy  ys- 
tyriaethau  eraill,  *  I  gryfâu  eu  meddyliau 
yn  wyneb  temtasiynau  i  wrthgiliad,  neu  i 
bechodau  eraill  rhyfygus  a  gwirfoddol,  hwy  a 
ddylent  alw  i  gof  yn  aml  y  dyddiau  blaenor- 

awl  o'u  proffes  ;  tyn  y  rhai  pan  oleuwyd 
hwynt  yn  ngwybodaeth  yr  efengyl,  a  ffordd 
yr  iachawdwriaeth  drwy  Iesu  Gi  ist,   J  daeth 



Yr  anyhenrheidrwydd  am HEB.  X. amynedd  i  dderbyn  yr  addewid. 

arnynt  erlidiau  poethion  oddi  wrth  eu  cyd- 
wladwyr  anghrediniol  ;  a  galwyd  hwy  fel 
milwyr  ysbrydoi  dàn  Gadben  niawreu  hiach- 
awdwriaeth,  ac  felymdrechw)  r  yn  y  campau 
gynt,  i  sefyll  ac  i  ymdrechu  yn  wroJ  yn  mhlaid 
y  ffydd,  ac  i  ddyóddef  ymdreeh  mawr  o  hel- 
bulon,  y  rhai  a  enwir  yn  yr  adnodau  a  gan- 
iyn.  Os  dyoddefasant  liwy  bethau  felly  heb 
dŷnu  yn  ol  yn  y  dechreu  ;  pa  faint  tiiwy  y 
dylasent  ddyoddef  yn  awr  wedi  biynyddoedd 
o  broffes?  JFedi  eichyoleuo:  wedi  eich  bed- 
yidìo,  medd  rhai  :  mae  yn  sicr  y  byddai  yr 
hen  d  uîau  yn  arfer  y  gair yoleuo  &in  fedydd; 
eithr  nid  oedd  bedydd  ond  onlinâd  i  rai  a 
gyfritìd  mewn  barn  cariad,  eu  bod  wedi  cael 
eu  goleuo,  a  thrwy  yr  ordinâd  hòno  yn  dyfod 

i'r  eglwys  i  gael  eu  goleuo  yn  chwaneg. 

33  *  Wedi  eich  gwneuthur  weith- 
iau  yn  6wawd,  ctrwy  waradwyddiad- 
au  a  chystuddiau  ;  d\  ac  wejthiau  yn 
bod  yn  gyfrannogion  â'r  rhai  a  drinid felly. 

b  pen.  II.  36  SaJm  71.  7.  Nah  3.  6.  Zec.  3  8  1  Cor. 
4.9.  c  pen.   11    26.     a  13.  13    Salm  69.  9.  a  74.  22.  a  79. 
12.  a  89.  51.  Es.  51.  7.  2  Ccr.  12.  10.  d  Phil.  1.  7.  a  4.  14. 
2  Tim.  I.  8.  16-18. 

*  Byddai  rhai  o  honynt  weithiau  yn  cael 
eu  gwneyd  yn  wi  thddrychau  gwawd  cyhoedd- 

us  i'w  cymmydogion,  trwy  gam-gyhuddiad- 
au  llidiog  eu  geîynion  a  ddygid  yn  eu  her- 

byn  ;  a  thrwy  y  gwarth,  y  dirmyg,  a'r  gosp 
a  roddid  arnynt  mewn  canlyniad  i'r  cam  gy- 
huddiadau  hyny.  Mae  y  gair  theutrizo- 
menoi,  a  arierir  yn  y  fan  hou,  yn  dangos  y 
byddent  yn  cael  eu  dwyn  i  le  cyhoeddus,  i 

gael  eu  gwaradwyddo,  eu  cystuddio,  a'u  dir- 
boeni,  ger  bron  llîaws  o  elynion  erdifyrwch, 
fel  y  gwnâi  y  Rhufeiniaid  â  drwj-weuhred 
wyr  aufad.  f  Byddai  etaill  o  honynt  weith- 
iau  yn  caei  eu  dwyn  i  edrych  ar  eu  brodyr 
yn  cael  eu  trin  felly,  ac  fel  hyny  yn  bod  yu 
gyfranogion  â  hwynt;  mewn  cyd-ymdeimlad 
â'r  rhai  a  fyddai  yn  dyoddef  y  pryd  hwnw, 
ac  rnewn  ofn  a  braw  am  dauynt  eu  hunain. 

Neu,  efallai  eu  "  bod  yn  gyfranogion  â'r  rhai 
a  drinid  felly"  yn  wirtoddol;  trwy  tyned  yn 
mlaen  i'w  hamddiífyn  hwy,  eu  cysuro,  a'u 
gwroli  i  ddyoddef  yn  gadarn  yn  achos  Crist. 

34  *  Canys  chwi  a  gyd-ddîoddef- 
asoch  fâ'mrhwymau  i  hefyd,  J^ac  a 
gymmerasoch  eich  yspeilio  am  y  peth- 
au  oedd  gennych  yn  llawen  ;  s  j-gan 
wybod  fod  gennych  i  chwi  eich  hun- 
ain  olud  gwell  yn  y  nefoedd,  ac  un "  àus. 
parhâ Act.  71.  33.  a  29.  20.  Eph.  3.  1.  a  4.  I.a6.  20.  2  Tii 
2.9  ^Mat.  5 .11,  12.  Act.  5.  41     lago.  1.  2.        g  Mat.  6. 
19,  20.  a  19.  21.  Luo  10.  42     a  12    53    2  Cor.  5.  1    Col.  I.  5 

a  3.  2—4.  I  Tim.  6.  19.  2  Tim.  4.  8.  1  Pedr"l.  4.  1  Ioan  3.  2. 

*  Yn  mhlith  y  rhai  yr  oedd  yr  apostol  yn 
y6grifenu  hyn  yn  fwyaf  pennodol  atynt,  yr 
oedd  amryw  a  gyd-ddyoddefasant  âg  ef  rai 
blyuyddoedd  o'r  blaen,  pan  rwymwyd  ef  yn 
Jerusalem,  a  phan  garcharwydef  wedi  hyny  : 
(Gwel  y  cyfeiriadau  dàn  e.)  f  a  phan  yspeil- 
iwyd  hwy  o'u  meddiannau  oblegid  eu  cref- 
ydd,  pa  fodd,  a  pha  bryd  bynag  y  bu  hyny, 
hwy  a  gymmerasant  hyny  gan  eu  gelynion 
nid  ya  unig  yn  ddyoddefgar,  ond  hef>d  yn 
llawen  ;  J  gan   wybod  yn  sicr  er  eu  mawr 
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ddiddanwch,  fod  ganddynt  ac  iddynt  yn 

nefoedd  "  olud  gwell,  ac  un  parâus ;" 
hwn  nis  gallai  eu  holl  elynion,  o  ddynion 

dial'ol  ei  gymmeryd  oddi  arnynt,  ond  a  fyd 
ai  yn  ddedwyddwth  sylweddol  iddynt  by 
bythoedd.  Hwy  a  wyddeut  hyny  trv 
addewidion  a  datgnddiid  yr  efengyl,  ac 

wyddent  hyny  hefyd  trwy  y  blaen-tfrwy 
a'r  ernes  oeddynt  wedi  gael  o  hóno  eisoes eu  heneidiau  eu  hunain. 

35  h  *  Am  hynny  na  fwriwch  yr 
aith  eich  hyder,  '  f  yr  hwn  sydd  idc 
fawr  wobr. 

*  Y  rhai  oedd  wedi  ymddwyn  hyd  yn  h 
mòr  ddîysgog,  anihydeddus,  a  chyson  yn 
proífes,  yn  wyneb  y  fath  ddyoddefiadau ; 
fydded  iddynt  mewn  un  modd  fwrw  yma 
eu  hyder  yn  Nghiist,  na  gwadu  eu  pror 

o'i  enw  a'i  efengyl  ef,  yr  hon'a  wnaetht 
mòr  hyf  a  chalonog;  t  ac  i'r  hon  yr  oe 
gwobr  mawr,  helaetti,  a  grasol  yn  addawe( 
ac  yn  sicr.  Yr  oedd  y  mawr  wobr  hwn 
ddigon  o  dàl  tragywyddol  iddynt  hwy 
bob  peth  a  ddyoddefasant  eisocs,  ac  a  fyd< 
nid  iddynt  dtìyoddef  o  hyn  allan.  Duw 
hun  yn  Nghrist,  yn  ei  holl  gyfiawnder,  oe 
eu  "  gwobr  mawr  iawn"  hwy  ;  i  fod  gyd 
ef,  i'w  addoii,  a'i  weîed  a'i  fwynâu  by 
wedi  i  holl  ofidiau  y  fuchedd  lèr  drance< 
hon  ddarfod  a  myned  drosodd. 

36  h  *  Canys  rhaid  i  chwi  wi 
amynedd  ; l  f  fel,  wedi  i  chwi  wneul 
ur  ewyllys  Duw,  m  J  y  derbynioch 
addewid. 

k  peo.  6.  15.  a  12.  1.  Salm  37.  7.  a  40  l.Mat.  10. 
a  24.  13.  Luc  8.  15.  a  21.  19.  Rhuf.  2.  7.  a  5.  3,  4.  a  9 
a  15.  4,  5.  I  Cur  13  7.  Gal.  6.  9.  Col.  1.  II.  1  Thes. 
lago  I.  3,  4.  a5.  7-11.  Dat.  13.  10.  a  14.  12.  /  pen 
21.  Mat.  7.  21.  a  12.  60.  a  21.  31  Ioan  7.  17.  Act.  13. 
36.  Kh,.f.  12.  2.  Eph.  6.  6.  Col.  4  12.  1  loan  2.  17. 

ar  pen.  6.  12,  15,  17.  a  9.  15. — 1  Pedr.  I.  9. 

*  Rhai  yn  wir,  a  ymddangosent  unwa 
yn  gredinwyr  gwresog,  a  wrthgiliasent 

bydddi  y  lleill  yn  sicr  o  gael  eu  profi  i'rei 
af :  am  hyny  yr  oedd  yn  wir  angenrheic 
iddynt  hwy  gael  eu  ineddyliau  wedi  eu  h« 
ogi  âg  amyuedd,  ymostyugi^d,  dYysg 
rwydd  cadam,  parâus,  a  phenderfyn 
+  "  fel,  wedi  iddynt  wnenthur  ewyllys  Du\ 
trwy  gadarn  Jŷnu  wrth  Grist,  ac  ufud< 

iddo  ef,  yn  eu  holl  erlidiau  a'u  profedigat 
au,  \y  caent  dderbyn  y  fendith  addawedi 
fywyd  tragywyddol ;  yr  Jiwn  a  roddid 
rasol  iddynt  yn  iachawdwriaeth  berfifaith 

heneidiau,  ar  ddiwedd  eu  gyrfa  a'u  inil 
iaeth  ysbrydol,  yr  hon  a  ddarfyddai  yn  f< 
iawn,  ac  a  gyfnewidid  am  dragywyd 
hedd,  dedwyddwch,a  llawenydd,yn  nefo 

y  gogoniant  fry. 
37  n*  Oblegid  ychydig  bachiç 

etto,  f  a'r  hwn  sydd  yn  dyfod  a  ddí 
X  ac  nid  oeda. 

n  Es.  26.  20.  a  60.  22.  Hab.  2.  3.  Luc  18.  8.  lajo  5 
9.  2  Pedr  3.  8,  9.  Dat.  22.  20. 

*  "  Oblegid,"  gy<la  golwg  ar  eu  gware 
aeth  ddiweddaf  hwynt  o  bob  trallod,  yn 
tal  â  chy^ia  golwg  ar  ddyfodiad  Crist  i  d 
ar  y  genedl  Iuddewig,  ac  fel  hyny  i  war 
yr  egîwys  Gmtionogol  oddi  wrth  yr  erlic 

â   ddyoddefent   o'r  parth  hwnw ;  nidr  o 



Tỳnu  yn  ol HEB.  X. 
i  yollediyaeth. 

ond  ychydig  iawn  o  amserhyd  oni  ddeuaiyr 

wn  uedd  i  ddyfod,  ser'  y  Messiah  ;  i  waredu 
ei  bobl,  ac  i  ddì'al  ar  eu  gelyuion,  fel  y  syiw- 
yd.  t  Vr  hwn  sydd  yn  dyfod  a  ddaw  yn 
ncr,  ac  a  ddaw  yn  fuan  iawn  ;  yn  ddîalydd 

fnadwy  i'w  elynion,  ac  yn  waredydd  grasol 
*w  saitit :  ||  ac  er  eu  bod  hwy  yn  gweled  yr 
îinser  yn  faith,  tra  inaent  yn  ccheneidio  dàn 
n  gorthrymderHu  ;  eto  gallant  fod  yn  sicr 
nad  oeda  efe  ei  ddyfodiad,  gymm-tint  ag  un 
:arawiad  amraut  dros  yr  amser  gosodedig  yn 
üghyngor  Duw,  yr  liwn  yw  yr  amser  gorau 
yn  ol  ei  ddoelhineb  grasol  ef,  er  ef  ogouiant 
i  hun  a  lles  ysbrydol  ei  bobl.  Ychydiy 

hachiyyn  :  miUron  oson  oson  yw  y  geii  iau 
Sroeg,  yn  arwyddo  amser,  ac  ychydiy  iawn 
)  amser  :  y  cythrym  lleiaf  a  ellir  feddwl  am 
jiano.  Yr  hwn  sydd  yndyfod  :  (erchomenos) 
ijwel  ar  Matli.  11.  3.  Mae  cyfeiriad  yn  y 
;eiriau  yn  ddîtu    at    Habbac.  2.  3  :  neu   yn 

ytrach  dyfyniad  o'r  geiriau  hyny  ydynt,  lle 
nae  yr  aposlol  yn  eu  cymhwyso  at  yr  achos 
nesenol,  sef  dyfodiad  Crist  i  warndu  ei  bobl 

ic  i  ddi'al  ar  eu  gelynion  fel  y  sylwyd  eisoes, 
h  hyn  oedd  gy-god  hefyd  o'i  ddyfodiad  diw- 
fddaf  ef  i  farnu  y  byd,  ac  i  Iwyr  waredu  ei 
oll  bobl. 

38  °  *  A'rcyfiawn  a  fydd  byw  trwy 
fydd :  p  f  eithr  o  thyn  neb  yn  ôí, 
X  nid  yw  fy  enaid  yn  ymfoddloni 
mddo. 

o  Hab.  2.  4.  Rhuf.   I.  7.  G*I.  3.  11.  p  Gwel  ar  adn. 
,27  a  6.4-6.-Salra  85.  8.  Ezee.  3.  20.  a  18.  24.  Zeph.  I. 
M»t.  12.  43-45.  a  13.  21.  2  Pedr  2.  18-22.  1  Ioan  2.  19. 
S*lm  5  4.  a  147.  U.  a  149.  4.  Es.  42.  I.  Mal.  1.  10.  Mat. 
.  18.  I  The».  2.  15. 

*  Er  Cülondid  chwanegol  i'r  Hebreaid,  mae 
r  apostol  yu  adgofio  y  geiriau  hyn  iddynt 
iefyd,  sydd  yn  Habbac.  2.  4  :  "  y  cyfiawn," 
r  hwn  a  gyfiawnàwyd  irwy  ífydd,  ac  y 
mrwyd  ei  galon  trwy  ffydd,  (Rhuf.  5.  I  ; 
Lct.  15.  9,)  trwy  ei  ífydd  a  fydg  byw  fywyd 
sbrydol  a  sanctaidd,  mewn  ystâd  o  gym- 
iiieradwyaeth  gyda  Duw,  a  chymdeithas  âg 
[f ;  ac  mewn  disgwyliad  amyueddgar  a  gos- 
(yugedig  am  y  diwedd  dedwydd  a  soniwyd 
chod,(adn.  37,)  i'w  ddyddiau  a'i  holl  otìd 
r  y  ddaear  :  ac  efe  a  fydd  by w  mewn  pob 
edwyddwch  a  go^oniant  gyda  Christ  yn  ol 
r  addewid,  (adn.  36,)  byth  ac  yn  dragywydd 
n  y  uef.  t  Ond  yn  y  gwrthwyneb,  pwy 
fynag  ar  ol  gwneyd  proífes  o  ífydd  yn 
l'íghrist,  a  dyno  yn  ol  oddi  wrtho  ef  i  wrth- 
,i!iad,  trwy  falchder  ysbryd  heb  ei  ddaros- 
jwng,  a  thrv\y  galon  ddrwg  anghrediniaeth,  y 
hai  a  ymgyfoüant  yn  ei  erbyn  ef,  ac  a  wad- 

jut  y  broifes  o'i  enw  ef,  o  herwydd  y  tra- 
,odau  a'r  erlidiau  a  raid  eu  goddef  oblegid 
|yny ;  J  uid  y w  fy  enaid  i  medd  Duw,  a 
efaru  mewn  dulldynol,  yn  ymíoddloni  yn- 
ido:  yr  wyf  fi  yn  mhell  o  gael  boddlon- 
jwydd  na  hyfrydwch  ynddo,  pwy  bynag 
dyw;  îe  mae  yn  atgas  genyf,  ac  ni  chyui- 
Jieraf  drugaredd  arno;  yn  Ile  bod  fy  ewyllys 
a  i  tuag  ato,  bydd  yn  wrthddrych  fy  nig- 
faiut  llidiog  i,  yr  hwn  a  euuyna  yn  ei  er- 
yn  ef  fel  tân.  O  thỳn  neb  yn  ol:  nid  o 

jjỳn  ueb  o'r  cyfiawn  yn  ol  a  feddylir  ;  obleg- 
ji  dywedwyd  o'r  blaen,  y  bydd  y  cyfiawn 
iyw  trwy  rfydd,  a  dywedir  eto  yn  yr  adnod 
esaf,  nad  y  w  y  cyfiawn,  neu  y  neb  sydd  4<  o 
ydd,"  yn  tỳnu  yu  ol  i  goliedigaeth  :  am 
yny  rhaid  mai  rhith  broífeswyr,  ìneẃn  cyf- 
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erbyniad  i'r  "cyfiawn,"  a'r  rhai  sydd  "o 
tìydd,"  yw  y  rhai  sydd  yn  tynu  yn  ol.  Ym- 
gilio  ymaith,  neu  dÿnu  yn  ol  yn  Uedradaidd, 
ac  yn  fawaidd,  meddant,  yw  ystyr  y  gair 
Groeg  ( hyposteüctai )  a.  ddefnyddir  yma. 
Yr  hwn  a  ymchwydda,  yw  y  geiriau  yn 
Habbac.  2.  4,  ac  nid  o  thỳn  neb  yn  ol,  a 
dywedir  fod  y  cyfnewidiad  o  un  llythyren 

yn  newid  y  djrlleniad  i'r  ystyr  hyn,  yn  yr 
hwn  ei  cymmerwyd  gan  y  LXX,  a  chàn  yr 

apostol  o'r  cyfieithiad 'hwnw  :  mae  y  ddau 
ystyr  o  bwys  mawr,  ymchwyddo  yn  gyntaf, 

ac  yna  tỳnu  yn  ol,  yn  yr  ymchwydd  a'r 
balchder  hwuw.  O  pa  nifer  o  brotfeswyr 
chwyddedig  a  welsom  ni  yn  tỳnu  yn  ol ! 
Ddarllenydd,  na  fydd  uchel-fryd,  eithr  ofna  ! 

39  *  Eithr  r  nid  ydytn  ni  o*r  rhai 
sydd  yn  tynu  yn  ôí  i  sgolledigaeth; 
1  f  namyn  o  ffydd,  i  gadwedigaeth  yr enaid. 

r  pen.  6  6—9.  1  Sara.  15.  11.  Salm  44.  18.  Diar.  I.  32. 
a  14.  14.  Luc  II.  26.  1  loan  5.  16.  Jud.  12,  13.  s  loan  17. 
12.  2  Thes.  2.  3.  1  Tim  6.9.  2  Pedr  3.  7.  Dat.  17.  8,  11. 
t  peu.  II.  1.  M..rc  16.  16.  Ic-m  3.  15,  16.  a  5.  24.  a  6. 
40.    a  20.  31.  Act  16.  30,  31.    Rhuf.  10.  9,  10.    1  Thes.  5.  9. 
2  Thes.   2.   12,   13.  1   Pedr  1.  5.  1  loan  5.  5. 

*  Llawer  o'r  Hebreaid  a  ddangosasant 
anghywirdeb  eu  protfes  fel  hyn  trwy  dỳnu 
yn  òl,  a  gwrthgilio;  ac  eraill  a  ddechreuent 
esgeuluso  eu  cyd-gynnulliad  eu  hunain,  (adn. 

25,)  y  rhai  yr  oedd  angen  eu  ceryddu  a*u rhybuddio:  ond  gobeithiai  yr  apostol  yn 

hyderus,  nad  oedd  ef  ei  hun,  a'i  frodyr  yr 
Hebreaid  yn  gyffredin,  o'r  rhai  hyny  oedd 
yn  iỳnu  yn  ol  i  goliedigaeth  eu  beneidiau  ; 
teithreu  bod  yn  ddiragrith  o  nifer  y  rhai 

oedd  yn  credu  â'r  galon  i  gytìawnder,  ac  yn 
cytfesu  â'r  genau  i  iachawdwriaeth  :  (Rhuf. 
pen.  10,)  ac  yr  oedd  yn  dra  sicr  ganddo,  y 
cài  ef  a  hwythau  gymmorth  i  barâu  hyd  y 
diwedd  ;  ac  y  caent  eu  cadw  trwy  allu  Duw 
i  iachawdwriaeih  dragywyddol  yr  enaid. 
Fel  y  mae  pob  tỳnu  yn  ol  yn  ei  natur  yn  ar- 
wain  i  golledigaetli,  feíly  mae  ffydd  fywiol 
yn  Ngbrist  yn  galluogi  yr  enaid  i  ddàl  ei 
ffordd,  ac  arwain  i  gadwedigaeth  a  bywyd 
tragy  wyddol.  Namyn  offydd,  $.c. :  bu  y  geir- 

iau  hyn  yn  dywyli  i'r  Cytìeithydd  am  lawer 
o  fciynyddoedd,  pryd  nas  gwyddai  ddim  ond 
y  Gymraeg  ;  ac  efallai  eu  bod  felly  eto  i  rai 
eraill  yn  y  cyffelyb  amgylchiad :  pe  darllen- 
id  hwynt  yn  ol  y  Saesoneg  byddent  yn  fwy 
dëalladwy,  fel  hyn  : — "  Eithr  nid  ydym  ui 
o'r  rhai  sydd  yn  iýnu  yn  ol  i  golledigaeth  ; 
ond  o'r  rhai  sydd  yn  credu,  i  gadwedigáeth 
yr  enaid. — Mae  gwir  ffydd  yn  Nghrist  yn 

dwyn  iachawdwriaeth  i'r  enaid,  ac  o'r  diw- 
edd  yn  dwyn  yr  enaid  i  iachawdwriaeth, 
neu  fywyd  tragywyddol  yn  y  nef. 

PEN,  XI. 

Beth  ydyw  ffydd, 

Jb  F YDD  yn  wir 6  yw  sail  y  pethau 

yr  ydys  ya  en  cgobeithio,  dfa  sicr- 
wydd  y  pethau  nid  ydys  y n  eu  gweled . 

a  adn.  13.  pen.  10.  2J,  39.  Act.  20.  21.  1  Cor.  13  13  Gnl. 
5.  6.  Tit.  1.1.1  Pedr  1.  7.  2  Pedr  1.1.  b  S-loi  27.  13  a  42. 
14.  e  Gwel  ar  pen.  6.  12,  IS,  19.        J  adn.  7,  27.    Rhuf, 

8.  24,  25.    2  Cor.  4.  18.    *  5.  7.  1  Pedr  1.  8. 

*  Gwedi  i'r  apostol  gyfeiiio  nchod  at  dyst- 
iolaeth  y  prophwyd,  fod  y  cyfiawn  yn  byw 
trwy  ffydd,  (pen.  10.  38.)  mae  efe   yma  yn 



Ffydd  a'i 
HEB.  XI. 

ffrwythau. 
myned  rhagddo  i  ddangos  yn  fanylach  natur 
ac  effeithiau  y  ífydd  hòno;  ac  i  brofi  drwy 
esamphu  ysgrythyrol,  ei  bod  hi  yn  un  o  brif 
nodau  gwahaniaethol  addolwyry  gwir  Dduw, 
bob  amser  o  ddechreuad  y  byd.  Mae  efe  yn 
dwyn  yr  esamplau  hyn  i  mewn  gyda  rhag- 
ymadrodd  dysgrifiadol  o  ffydd  ;  yn  yr  hwn 
nid  yw  yn  caethiwo  ei  olygiadau  i  ryw  un 

gweithrediad  o'r  gras  sylfaenol  hwnw,  ond 
yn  cymmeryd  i  rnewn  holl  amrywiaeth  ei 
weithrediadau,  yn  y  cwbl  o  brofiad  ac  ymar- 
weddiad  y  credadyn.  Lle  mae  yr  egwyddor, 
o  ba  un  y  tardda  ífydd,  wedi  ei  phlanu  gan 
Ysbryd  Duw,  yn  adgenedliad  pechadur,  mae 
yn  tueddu  yr  enaid  nid  yri  unig  i  dderbyn  y 
gwirionedd  am  gÿfiawuâ  1  trwy  aberth  Crist, 
yn  ol  y  mesur  o  oleu  mae  yn  gaeL;  ond  mae 
hefyd  yn  derbyn  holl  air  Duw,  ac  yn  dis 

gwyl  cyflawniad  o  hóno,  i'r  holl  belaeth 
rwydd  y  llefarodd  ac  yr  addawodd  efe.  Fel 
hyn  mae  y  ffydd  ddwyfol  hon  yn  sail,  neu  syl- 
wedd  (yn  ol  y  Saesoneg)  y  pethau  yr  ydys  yn 
eu  gobeithio  ;  mae  yu  credu  sicr  dystiolaeth- 
au  Duw,  yn  ymorphwys  ar  eiaddewidion  ef, 
ac  yn  disgwyl  am  gyflawniad  o  honynt ;  ac 

felly  mae  yn  rhoddi  i'r  peth  y  gobeithir  am 
dano  ryw  amser  a  ddaw,  megys  sylwedd, 
neu  hanfodiad  presenol  yn  yr  enaid,  megys 
pe  byddai  mewn  meddiantsicr  eisoes  ;  obleg- 
id  mae  y  credadyn  yn  ymfoddloni  ar  y  sicr- 
wydd  mae  yn  gael,  ac  mae  yn  gweithredu 
dàn  y  llawn  ddarbwylliad  na  fetha  ac  na 

phalla  Duw  o'r  hyn  a  ddywedodd  ac  a 
addawodd.  Fel  hyn  mae  y  credadyn  yn 
rhoddi  i  fynu  fanteision  presenol,  ac  yn  dy- 
oddef  caledi  presenol,  mewn  ufudd-dod  i 
Ddnw,  ac  mewn  disgwyliad  am  ei  addewid 
ef ;  fel  y  bydd  dynion  yn  ymadael  âg  arian 

parod  am  dda  neu  etifeddiaeth  i'w  meddhn- 
nu  mewn  amser  a  ddaw  ;  neu  yn  dyoddef 
llafur  presenol,  mewn  gobaith  am  esmwyth- 
der  a  hawddfyd  dyfodawl.  +  Ond  nid  golwg 
ar  y  pethau  da  yr  ydys  yn  eu  gobeithio  sy 
gan  ffydd  yn  niiîg  ;  mae  ganddi  hi  hefyd 
sicrwydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu  gweled. 
Y  pethau  a  ddatguddir  i  ffydd,  ond  ydynt 

yn  annweledig  i'r  lìygad,'  ac  nis  gellir  eu 
canfod  gan  reswm,  gallant  berthyn  i'r  amser 
a  fu,  y  sydd  yn  awr,  neu  a  ddaw  eto  ;  peth- 
au  am  Dduw,  am  waith  y  grëedigaelh,  rhag- 
luniaeth,  ac  iachawdwriaeth  ;  ei  gynddrych- 
ioldeb  holl-bresenol  ef,  a'i  farn  ddyfodawl ; 
byd  yr  ysbrydoedd,  a*r  ystad  dragywyddol  o 
ddedwyddwch  neu  drueni  ;  pethau  yn  perth- 
yn  i'r  ddeddf  a'i  dedfrydau,  neu  i'r  efengyl 
a'i  breintiau ;  yn  fyr,  mae  gan  ffydd  sicr- 
wydd  o  bethau  rhy  amrywiol  a  rhy  aneirif 

i'w  henwi  :  y  mae  gan  ffydd  dystiolaeth, 
a  sicrwydd  tufewnol,  neu  arddangosiad  am- 
Iwg  o  honynt  oll.  I  anghredinwyr  mae  y 
pethau  uchod  yn  ymddangos  yn  gau,  yn 
ammheüns,  ac  yn  ddychymmygol;  oblegid 
ni  feddant  hwy  yr  un  cyfrwng,  trwy  yr  hwn 
y  gallant  gael  boddlonrwydd  yn  eu  cylch  ; 
ond  y  mae  credinwyr  yn  cymmeryd  tystiol- 
aeth  eglur  Duw  am  danynt  fel  gwirionedd 
wedi  ei  arddangos  eisoes,  ac  nad  oes  raid 

prawf  chwanegol  o'i  gywirdeb :  eu  pwnc 
hwy  yw  hyn,  "  Duw  a'idywedodd,  am  hyny 
rhaid  ei  fod  yn  wir."  Fel  hyn  ynte,  inae 
gwir  ffydd  yn  rhoddi  math  o  hanfod  neu 

sylwedd  presenol  yn  yr  enaid,  i'r  pethau  mae 
y  credadyn  yn  gobeithio    am  danynt  ar  ol 
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hyn  ;  ac  ar  sail  gwirionedd  Duw,  mae 

rhoddi  golwg  eglur  a  sicr  i'r  enaid  crediniôl 
ar  y  pethau  na  welir  â  llygad  o  gnawd, 
wrth  oleuni  rheswm  dynol.— Dywedir 
fyddo  llygad  dyn  yn  edrych  ar  ryw  wrtb 
ddrych,  y  gellir  canfod  megys  delw  y  gwrth 
ddrych  hwnw  yn  ffurfiedig  ar  rwyddlè 
(retina)  y  llygad  :  yn  gyffelyb  i  hyny  ma 
ffydd  yn  rhoddi  bod,  neu  sylweddiad  ysbryd 
ol,  i  bethau  ysbrydol  yn  yr  enaid. 

2  *  Oblegid  etrwydcU  hi  y  cafodc 
yr  henuriaid  fair  da. 

»  adn.  4—39. 

*  Trwy  weithrediadau  y  ffydd  uchod  y  ca; 
odd  hynafiaid  Israel,  a  duwiolion  eraill  yn  y 

hen  oesoedd,  o  roddiad  yr  addewid  yn  "Ede. hyd  ddiwedd  yr  oruchwyliaeth  seremonto 
t  air  da;  sef  tystiolaeth  dda  gan  Dduw,  i 
gymmeradwyaeth  ef  o  honynt,  er  cael  dryc 
air  gan  ddynion  :  trwyddi  hi  y  cyfiawnawy 
hwynt;  a  hi  oedd  egwyddor  gynhyrfiol  e 
holi  ufndd-dod  sanctaidd  hwynt,  yr  hyn 
barodd  fod  gair  da  am  danynt  yn  yr  y: 
grythyrau  dwyfol.  Hwy  a  broffesasant  brof 
es  dda,  ac  a  ddilynasant  fuchedd  dda  trw 
ffydd  ger  bron  Duw,  am  hyny  hwy  a  gaw 
ant,dystiolaeth  dda  ganddo  ef,  a  gair  da  j 
ei  air  ef. — Nid  oes  yr  un  gweithrediad 
eiddo  yr  enaid  dynol  a  all  mewn  un  mod 
dderbyn  lles  drwy  dt/stiolaeth,  ond  ffydt 
neu  gredu  :  tystiolaeth,  neu  ddatguddia< 
heb  ffydd,  sydd  o  angenrhaid  mòr  ddiddefi 
ydd  â  goleuni  heb  ìygaid. 

3  /  *  Wrth  ffydd  yr  ydym  yn  dea 
f  wneuthur  y  bydoedd  Jtrwy  air  Duv 
||  yn  gymmaint  nad  o  bethau  gwelec 
ìg  y  gwnaed  y  pethau  a  welir. 

/  pen.  1  2.  Gen.  1.  I,  &e.  a  2.  1.  Salos  33.  6.  Es.  < 
26.  Je>.  10.  11,  16.  loan  1.  3.  Act.  14.  15.  a  17.  24.  Raaf. 
19—21.  a  4.  17.  2  Pedr  3.  5.  Dat.  4.  11 . 

Am  "  sicrwydd  y  pethau  nid  ydys  yn  < 

gweled,"  yr  hyn  sydd  un  ran  o'r  dysgrifi? 
o  ffydd;  (adn.   1.)   er  y  gellir  drwy   oleu 
natur   gasglu   yn  rhesymol,  fod   rbyw  ach 
cyntaf  i'r  grëadigaeth  favvr  a  rhyfeddol,  wr 
ganfod   ei    harddwch    a'i   threfn ;    eto  trv 
ffydd  yn  y  dadguddiad  dwyfol,  a  thrwy  hj 
yn    unig,    fel   yn   ymorphwys  ar  awdurd' 
Duw  yn  ei  air,  y  gallwn   ni   wybod  yn  si 
ac  yn  eglur,  tu  hwnt  i   bob   peth  a  allem 
wybod  wrth  oleuni  rheswm  ;  ffod  y  bydoei 

uchaf  ac  isaf,  y  nefoedd   a'r   ddaear,   ac  < 
sydd  ynddynt,   wedi  eu  crëu,  eu  llunio,  a 
gorphen,    Jtrwy    effeithiol   a   hollalluog  * 
gorchymynol   Duw  :    wrth    lunio   gwahai; 
ranau  y  bydoedd,  ac   wrth   eu  gosod  yn 

priodol  drefn,  Efe  a  ddywedodd  "  Bydde< 
felly,  4<ac  felly  y  bu ;"  (Gen.  1.  7,  9,  11,  3 
24,  30.)  "  efe  addywedodd,  ac  felly  y  I^ 
a  orchymynodd,  a  hyuy   a  safodd." 
33.   9)     ||  A   hyn   a   wnaeth  y   Crëawdwr 
roddi  bod   i  holl  bethau  gweledig  y   grëad 
aeth ;    megys    yr   haul,    y   lleuad,   y   ser, 
ddaear,   a'r    holl    wrthddrychau    a    ellir 
gweled  ;  allan  o'r  tryblith  (chaos)  cymm} 
a  didrefn,  yr  hwn  (neu  yr  hyn)  a  grëwyf 
ddim;    a   chan  ei  fod  yn  orchuddiedig  g 
dywyllwchy    oedd    yn  afiuniaidd,   a   gwf 
(Gen,  1.  1,  2.)   ac,  yr  hwu   dryblith  ei  h 
nid  oes   iddo  yn  awr  hanfodiad   gweled 
gan  fod  pob  peth  wedi  eu  gosod  yn  eu  tr< 
bríodol,  a  chwedi  eu   gwneyd    yn  wele 
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wy  allu  anweledig  Duw. — Y  pethau  gwel- 
dig  presenol  a  ddygwyd  ifod  o'r  cruglwyth 
erfysg,  (chaotich)  oedd  yn  afluniaidd  a 
wâg,  trwy  y  gair  holl-nerthol  hwnw,  yr  hwn 
alwodd  y  tryblith  ar  y  cyntaf  allan  oddim, 
c  o  ddihanfodiad.  Cyflawnwyd  hyn  yn 
hwe  '  diwrnod  y  greedigaeth:  ac  wrth  gyf- 
rbynu  y  sicrwydd  boddlonawl  maey  credin- 
pyr  yn  gael  am  grëad  y  bydoedd  yn  yr  ys- 
rythyrau,  a  thybiau  anghyson,  a  dadlenon  di 
diwedd,  yr  hen  athronwyr  a  doethion  diw- 
ddar;  mae  yn  rhoddi  eglurâd  amlwg  iawn 

r  y  gwirionedd  uchod,  mai  "  ffydd  yw  sicr- 
iydd  y  pethau  nid  ydys  yn  eu  gweled." 
(  byd  hwn  a  welwn  ni,  nis  gwnaed  ef  o 
defnyddiau  gweledig  neu  hanfodol  eisoes, 
ithr  o  ddim  ;  yn  groes  i  resym-air  (axiom) 
r  holl  philosophyddion,  "  O  ddini,  nis  gellir 
wneyd  diin."     Yn  wir  nis  gnllai  hyn  fyned 
feddwl  neb  o'r  philosophyddion,  hyd  yn 
lod  y  rhai  hyny  a  ddywedent  mai  Duw  a 
;rëodd  y  byd  ;  gan  hyny  mae  yr  holl  sicr- 
vydd  o  hyn  yn  perthyn  i  ffydd  yn  ngair 
)uw.  "  Gwneuthur  :"  (katêrtisthai)  prîod- 
1  a  chyntefig  ystyr  y  gair  yw  teclusu,  neu 
ydrwymo  pethau  yn  nghyd,  megys  aelodau 
n  y  corph,  neu  wahanol  ranau  mewn  adeil 

d.  "  Trwy  air  Duw  :"  rêma  yw  y  gair 
ìroeg  yn  y  fàn  hon  am  air,  ac  nid  Logos : 
;air  gorchymynol,  ac  nid  Gair  Personol 
)uw.  Trwy  y  Logos,  y  Gair  Personol,  yn 
icr,  y  gwnaethpwyd  y  bydoedd ;  (Ioan  1.  2.) 
>nd  gair  gorchymynol  y  Logos  hwnw  a 

'eddylir  yma. 

4  8  *  Trwy  fFydd  yr  offrymmodd 
j^.bel  i  Dduwfaberth  ^rhagorach  nâ 
bhain ;  Jtrwy  yr  hon  y  *cafodd  efe 
iystiolaeth  ei  fod  yn  gyfiawn,  ||  gan  i 

|Dduw  ddwyn  tystiolaeth  i'w  roddion 
|äf :  *  §  a  thrwyddi  hi  y  mae  efe,  wedi 
imarw,  yn  llefaru  etto. 
î  g  Gen.  4.  3-5,  15,  25.  1  loan  3.  II,  12.  h  pen.  9.  22. 
^Diar.  15.  8.  a  21.  27.  Tit.  1  16.  Jud.  11.  t  Lefit.  9.  24. 
I  Bren.  13.  33.  Mat.  23.  35.  Luo  11.  51.        t  pen.  12.  1,  24. 

1  *  Am  y  rhan  arall  o'r  dysgrifiad  o  ffydd, 
jfel  y  mae  yn  "  sail  y  pethau  yr  ydys  yn  eu 
'jjobeithio ;"  (afln.  1.)  trwy  ffydd  yn  y  gosod- 
iiad  o  aberthau  cymmod  cysgodol  gan  Dduw, 
wt  offrymodd  Abel,  mab  ieuengaf  a  duwiol 
Adda,  aberth  rhagorach,  mwy,  a  chyflawn 

;ach,  nâ'i  frawd  annuwiol  Cain  ;  yr  hwn  nid 
'offrymodd  ond  y  mincha  yn  unig,  neu  y 
'bwyd  offrwm,  o  ffrwyth  y  ddaear  a  ddyg- 
jwyddai  ddyfod  i'w  law  ef ;  er  cydnabod 
Duw  fel  Crëawdwr  a  Llywodraethwr  y  byd. 
Nid  offrymodd  Cain  unrhyw  aberth  er  cym- 

.rnod,  ac  iawn  ;  er  cydnabod  ei  bechod,  a'i 
jangen  am  faddeuant ;  lle  yr  offrymodd  Abel, 
jheblaw  y  gorau  o'r  fath  hyny  o  ffrwythau  y 
ddaear,  aberth  gwaedlyd  hefyd,  o  flaen- 
ffrwyth  y  defaid,  yn  nghyd  â'n  brasder 
hwynt,  yn  offrwm  i'r  Arglwydd.  (Gen.  4.  4.) 
Dàn  deioilad  gostyngedig  o'i  euogrwydd,  a'i 
angen  o  iawn  dros  ei  bechodau,  efe  a  off 
ryniodd  fel  hyn  i  Dduw ;  gyda  chyfeiriad 
.crediniol  at  Oen  Duw,  neu  yr  aberth  mawr 
cymmodol,  yr  hwn  yr  oedd  ei  aberth  ef  yn 
gysgod  o  hóno,  ac  yr  hwn  a  offrymai  y  Mes- 
siah  yn  nghyflawnder  yr  amser  er  maddeu- 
|ant  pechodau.  tDywedir  fod  y  geiriau  plei- 
,ona  thusian,   "aberth   rhagorach,"    yn    ar- 
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wyddo  aberth  mwy,  a  chyjlawnach  ;  sef 
mwy,  a  chyflawnach,  o  ran  nifet  y  pethau  a 
aberthodd  Abel,  yn  hytrach  nag  o  rnn  gwerth  ; 

offrymodd  ef  y  bwydoffrwm,  ac  aberth  o'r 
defaid  hefyd  ;  yr  hwn  oedd  yn  cysgodi  aberth 
Crist,  ac  yn  dangos  ei  ffydd  ef  yn  yr  aberth 
hwnw  ;  yr  hyn  oedd  fwy  nac  a  wnaeth  Cain, 
yr  hwn  nid  offrymodd  ond  y  mincha,  neu  y 
bwydoffrwm  o  ffrwythau  y  ddaear  yn  unig. 
í  A  thrwy  yr  hon,  sef  trwy  ffydd,  cafodd 
Abel  dystioía^eth  gan  Dduw  yn  ei  gydwybod 
ei  hun,  ac  efallai  trwy  rywarwydd  gweledig, 

megys  tân  o'r  nefoedd  ;  ei  fod  ef  wedi  ei 
gyfiawnâu  yu  Nghrist,  ac  mewn  cymmod  â 
Duw;  ||  gan  i  Dduw  ddwyn  tystiolaeth  am- 
Iwg  trwy  un,  neu  bob  un  o'r  moddion  uchod, 
ei  fod  yn  cymmeradwyo  ei  roddion  aberthawl 
ef :  cafodd-dystiolaeth  o  gyfiawnâd  ei  berson 
yn  gyntaf,  ac  yna  o  gymmeradwyad  ei  rodd- 
ion.  §  A  thrwy  y  ffydd  uchod  o'r  eiddo  Abel, coffadwriaeth  am  ba  «n  sydd  o  hyd  yn  ngair 
Duw;  er  ei  fod  ef  wedi  marw  er  ys  cynnifer 
o  oesoedd,  mae  efe  yn  llefaru  eto  wrthym  ni 

yr  hanes  am  ei  waith  a'i  farwolaeth ;  ac  yn 
dangos  nad  oes  dim  maddeuant  pechod  heb 
iawn  ;  nas  gall  pechaduriaid  ddyfod  at  Dduw 
ond  trwy  ffydd  yn  yr  iawn  hwnw  ;  bod  ffydd 
yn  wastad  yn  gyssylltiedig  â  chyfiawnder  ac 
ufudd-dod  diragrith  ;  bod  rhan  credinwyr 
mewn  byd  gwell,ac  nidary  ddaear;  na  wiw 
iddynt  hwy  ddisgwyl  dim  daioni  ar  ddwylo 
anghrediuwyr  beilchion  a  hurJan-gyfiawn  ;  a 
bod  eu  gwaed  hwy,  a  dywelltir  gan  erlidwyr, 

yn  galw  o'r  ddaear  i'r  nefoedd  am  ddíal. — 
Gan  nad  oedd  cig  yn  ganiatäol  iddynionhyd 
ar  ol  y  dylif,  (Gen.  1.  29;  a  ,3.  18,  19;  a  9. 
3.)  rhaid  y  buasai  Abel  yn  éi  hystyried  yn 
anghyfreithlawn  i  ladd  unrhyw  anifail,  oni 
buasai  i  Ddnw  orchymyn  iddo  ei  ladd  yn 
aberth:  yr  hyn  a  brawf  mai  peth  o  dde- 
chreuad  dwytol  oedd  aberthu. 

5  *  Trwy  ffydd  y  l  symmudwyd 
m  Enoch,  fel  na  welai  farwolaeth  ; 
,lfac  ni  chaed  ef,amddarfod  i  Dduw 
ei  symmud  ef :  J  canys  cyn  ei  symmud, 

°efe  a  gawsai  dystiolaeth,  ̂ ddarfod 
iddo  ryngu  bodd  Duw. 

/2  Bren.  2.  11.  Salm  89    48.  Ioan  8    51.52.  m  Gen. 
5.  22—24.  Luc  3.  37.  Judas.  14.  «2  Bren.  2.  16,  17.  Jer. 
36.  26.  P*t.  11.  9—12.        o  adn.  3,  4.  p  adn.   6.  Gen.  5. 
22.  Rhuf.  8.  8,  9.  1  Thes.  2.  4.  1  loan  3.  22. 

*  Trwy  ffydd  y  cafodd  Enoch  y  fath  dirion- 
deb  rhyfeddol  gan  Dduw,  fel  y  symmudwyd 
ef  i'r  nefoedd  heb  weled  marwolaeth,  na 

phrofì  ergyd  poenus  angau  ;  gan  ddai  fod  cyf- 
newid  ei  gorph  ef  a'i  wneyd  yn  anllygradwy, 

fel  y  gallai  yn  y  fan  fyned  i  mewn  i'w  gyf- lawn  ddedwyddwch.  tFei  hyny  ni  chaed  ef 
ar  y  ddaear,  gan  y  rhai  a  ymofynent  am 
dano,  fel  y  bu  ineibion  y  pruphwydi  wedi 

hyny  yn  ymofyn  am  Elias;  (2  Bren.  2.  11— 
18.)  am  ddarfod  i  Dduw  ei  symmud  ef,  a'i 
gymmeryd  ato  ei  hun.  JOnd  cyn  ei  sym- 
mud  ef  felly,  efe  a  gawsai  ryw  dystiolaeth 
eglnr,  trwy  fod  Ysbryd  Duw  yn  ryd  dystiol- 
aethu  â'i  ysbryd  ef  ei  hun,  neu  ryw  fodd  ar- 
all,  ddarfod  iddo  ef  ryngu  bodd  Duw,  a  bod 
Duw  yn  foddlawn  iddo  yn  ei  anwyl  Fab,  ei 
fod  yn  gymmeradwy  yn  yr  Anwylyd  :  ac 

efallai  i  hyn  gael  ei  wneyd  yn  hysbys  i'w 
gyd-oeswyr  ef,  megys  y  gwnaed  i  ninnau  yn 
ysgrifeniadau    Moses.      Mae    yn   ddYammau 
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yr  arch. 
mai  ífydd  yn  y  Messiah  oedd  ffydd  Enoch  ; 
obegid  efe  a  brophwydodd  am  dano  :  (Jud. 
14,  15  )  ac  heb  ffydd  yn  y  Messiah  nis  gnll 
neb  ryngu  bodd  Duw. 

6  *  Eithr  ?heb  fifydd  ammhosibl 
yw  rhyngu  ei  fodd  ef. s  f  üblegid  rhaid 

yw  i'r  neb  sydd  ŷn  dyfod  at  Dduw, 
'gredu  ei  fôd  ef,  «I  a'i  fod  yn  obrwy- 
'wr  i'rrhai  sydd  yn  ei  Mgeisio  ef. q  pen.  3  12,  18,  19.  a  4.  2,  6.  Nutn.  14.  II.  a  20-  12. 
Saloi  78.  22,  32  a  106.  24.  Es.  7.  9.  M*rc  16.  16.  ioan  3.  18, 
19.  a  8.  24.  Ga\  5.  6.  Dat.  21.  8.  r  Gwei  ar  pen.  7.  25.— 
a  10.  35.  Job  21.  14.  S^lm  73.  28.  Es.  55.  3.  Jer.  2.  31.  loan 
14.  6.  *  Rhuf.  10  14.  t  ailn.  26.  Gen.  15.  1.  Ri.th.  2. 
12.  Salm  58.  11.  Diar.  11.  18.  Mat  5.  12.  a6.l,2,  5,  16. 
a  10.  41,  42.  Luc  6.  35.  u  1  Cron.  28.  9.  Salm  105.  3,  4. 
a  119.  10  Diar  8.  17.  Can.  3.  1-4.  Jer.  29.  12,  14.  Mat.  6. 
23    Luc  12.  31.  2  Pedr  1.  5,  10.  a  3.  14. 

*  Eithr  heb  ffydd  o'r  fath  a  ddarlnniwyd, 
(adn.  1,)  ac  a  oedd  gan  Abel  ac  Enoch ; 
(adn:  4,  5.)  mae  yn  amnhosibl  i  neb  ryngu 
bodd  Duw:  foblegid  rhaid  i  bawb  a  ddeuant 

at  Dduw  i'w  addoli  a'i  w;isanaethu  ef,  "gredu 
ei  fod  ef:"  rhnid  iddynt  giedu  ei  hanfodiad 
anweledigef,  ei  bresenoldeb,  a'i  beiffeithiau; 
yr  hyn  nis  gellir  ei  wneyd  ond  trwy  ffyddyn 
anig,  yn  derbyn  y  Dadguddiad  a  roes  efe  o 
hóno  ei  hun  ;  heb  hyny,  rhyw  dduw  dy- 
chymmygol,  rhyw  eilun,a  osodir  yn  ei  le  ef. 

X  Hefyd,  rhaid  i'r  neb  sydd  yn  dyfod  at 
Dduw  "gredu  ei  fod  ef  yn  Wobrwywr  i'r 
rhai  sydd  yn  ei  geisio  ef:"  ond  fel  y  mae 
pawb  oll  o  duynion  yn  hacddu  condemniad 
am  eu  pechodau,  ac  hyd  yn  nod  eu  cytìawn- 
iadau  gorau  mewn  angen  am  ftddeuant;  n;s 
gall  neb  wybod,  nac  ar  sail  dda  gasglu,  y 
gwobrwya  Duw  eu  gwasanaeth  hwynt,  nac  y 
cynimerndwya  efe  hwy  yn  eu  gwasanaeth  ; 
o«(i  trwy  dderbyn  tysüolaeth  y  dadguddiad 
dwyfol,  un  ai  yn  ddigyfrwng,  yn  draddod- 
iadol,  neu  yn  ysgrifenedig.  Hyn  a  wnaeth 
Enoch  yn  ddîammau  ;  ac  felly  efe  a  gredodd 
yn  Nuw,  ac  a  ddaeth  ato  ef  yn  ol  ei  drefn, 
trwy  ffydd  yn  ei  air  a'i  addewidion  ef,  ac 
felly  a  gymmeradwywyd  ac  a  wobrwywyd 
yn  rasol  gan  Dduw,  Credu  yr  oedd  Enoch, 
ac  nid  cydsynio  yn  oerllyd  ârhywddychym 
myg  am  Dduw,  heb  ddim  iawn  syniad  am  ei 

berffeithian,  ei  ewyllys,  a'i  addoliad  ef;  a 
cheisio  ei  foddioni^ef  mewn  fíyrdd  o  ddyfais 
dynion.  Tybia  rhai  mai  y  pethau  olaf  yn 

unig  yw  yr  holl  "ffydd"  a  feddyliai  yr  apos- 
tol  yn  y  tàn  hon ;  er  nad  yw  hyny  mewn  un 
niodd  yn  debyg  i  grefydd  neb  a  enwir  yn  y 
bennod  hon,  oddigerth  yr  eiddo  Cain.  Rhaid 
bod  gan  ffydd  gyfeiriad  at  ryw  air  a  lefar- 
wyd ;  ond  tybiau,  a  chasgliadau  oddi  wrth 
reswni,  yn  meddwl  dyn  ei  hunan,  nisgallant 
fod  yn  ffydd,  yn  ol  defnyddiad  cyffredin  y 

gair;  a  Ilai  o  lawery  gellir  cael  ffydd  o'rfath 
ystyr  yn  yr  ysgrjthyrau.  Credjniaeth  o'r 
gwirionedd,  o  air  a  thystiolaeth  Duw,  yw 
ffydd ;  ac  am  hyny  y  sonir  yma,  trwy  y 
bennod  oll. 

7  *Trwyffÿdd,*Noè',wedi  ei^ry- 
buddio  gan  Dduwf  amy  *pethau  nis 
gwelsid  etto,  %  s:yd  â  pharchedig  ofn, 

aa  ddaparodd  arch  i  achub  ei  dý, 
b  II  trvvy  yr  non  y  eondemniodd  efe  y 
byd,  §  ac  a  wnaethpwyd  yn c  etifedd  y 
cyfiawnder  sydd  o  ffydd. 
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ŵ, 

x  <ien.  6.  13—22.  a  7.  1,  5.  Mat.  24.  38,  39.  Luc  17.  28.  I 
27.  2  Pedr2.  5.  y  Gen.  6.  13.  a  19.  U.  Exod.  9.  18-21  l 
Uiar.  22.  3.  a  27.  12.  E/.ec.  3.  17—19.  Mat.  3.  7.  a  24.  15-  f 
25.  2  Pedr  3  6-8.  *  Gwel  ar  adn.  1.  a  Gen.  6.  18  « 
7.  1,  23.    a  8     16.   Ezec.  14.  14,  29.  1  Pedr  3.  20.  b  'AtA 
12.  41,  42.   Luc  11.  31.  32.        e  Rhuf.  I.  17.  a  3.  22.  a  4.  |L 
a  9.  30.  a   10.  6.  Gal.  5.  5.  Phil.  3.  9.  2  Pedr.  1.  1. 

*  Yma  eto  cawn  ffydd   fel  mae  yn  "  sicr- 
wydd   y   pethau    nid    ydys  yn   eu    gweled." 
Hysbysodd   yr  Arglwydd   trwy  ddatguddiad 
digyfrwng  i  Nöah,  ei  fwriad  oddyfetha  trig- 
olion  yr  hofi  ddaear  â  dwfr   y  dylif,  a  rhy- 
buddiodd  yntau  i  ddarpar  erbyn  y  dygwydd- 

iad    mawr    hwnw..     f'Pethau    nis    gwelsid 
eto"  oedd  y  pethau  hyn  ;   nid   oedd  dim  cy-  i 
ffelyb  wedi  dygwydd  erioed  :   nid  oedd  dim 
tebyg  i'r  fath  ddylif  yn   ymddangos  y  pryd 
hwnw  :    gallai   anghrediniaeth   farnu  y   fath 
beth  yn  anmhosibl;  neu  waeddi  yn  ei  erbyo 
fel    peth   anghyson    â   chyfiawnder  a  daioni 
Duw.     Ond  yr  oedd  gan  Nöah  ffydd,  yr  hoo 
ynddo  ef  oedd  yn  gweled  pethau  anweledig: 
yr  oedd  efe  yn  sicr  gredu  yr  hyn  a  ddywed- 
asai  Duw,  ac  y  deuai  y  fath  ddylif;   yr  oedd 
efe  yn  diss> wyl  yn  hyderus  y  cydawnai  Holl- 
alluawgrwydd  y  ddedtryd  a  gyhoeddwyd  gan 
anfeidrol    gyrlawnder,   ac    y    cyfiawnid   gair 
anffaeledig    wirionedd  :    X  am    hyny    efe   a 
barchodd  fawredd  Duw  gydag  ofn  sanctaidd, 
ac  a  arswydodd  yn  dduwiol  rhag  syrthio  dàn 
ei  soriant  ef.     Gwyddai  y  gwnai  anghreriin- 
iaeth  ac  anufudd-dod  ef  yn  agored  i  òdía'edd 
dyfodawl,  ac  y  maglai  er  yn  y   drygfyd  cy- 
ffredin;  am  hyny  yr  oedd  yn  barod  i  ddefn- 
yddio  nnrhyw  foddion  o  ymwared   a  welai 
Duw  yn  dda  i  orchymyn  i  ido.    O  ganlyniad, 

pan  gafodd  'efe  orchymyn  a  chyfarwyddyd  i 
wneyd  arch,   nid  oedodd   efe   ufuddâu  yn  y 

modd   mwyaf    hollawl    a     d'íymattal;   er  y 
byddai  y  llafur,  y  draul,  a'r  amser,  i  adeilado^|i 
y  fath  Iestr  yn  fawr  iawn  ;  ac  er  y  byddai  i'r 
gorchwyl  ei  osod  ef  yn  agored  i  bob  math  o 
wawd  a  gogan,  fel  dyn  dychymmygol  ac  allan 

o'i  bwyll,  yn  nghyfrif  y  byd   anghrediniol. 
Oitd  efe  a  ufuddâodd  mewn  ffydd  :  efe  a  an- 
tùriodd   bob  canlyniadau,  ac  a  arferodd  bòb 
hunin-ymwadiad  angenrheidiol :  disgwyliodd 
amser  Duw  ;  a  phregethodd,  ond  yn  aflwydd- 
itnnus,  i  ddynion  ei  genedlaeth.     Disgw)l- 
iodd  ddiogelwch  yn  yr  arch,  er  mai  Hollallo- 
awgrwydd   yn   unig  a    allai   ei   ddiogelu  ef 
mewn  llestr  o'r  fath  wneuthuriad,   ac  mewn 
dylif  mòr  ddychrynllyd.      Fel  hyn  yr  acbub* 
wyd  ef,  ac  efe  a  achubodd  ei  dy  hefyd,  rhag  W 
dinystr   cyffredin  dynolr>  w,  i  ail   boblogi  y  lí 

ddaear:  ||  a  thrwy  ei  esampl  a'i  gynghorion,  ji 
efe  a  gondemniodd   y  byd,  ac  a  ddangosodd  U 

gyfiawnder   Dnw,  yn  cospi  drygioni  cyffred-  y 
inol    ac    anfeddyginiaethol   dynion    fel   hyn.  H 
ÿ  Trwy  yr  un  ffydd  yr  ymorphwysodd  efe  ar  U 
addewidion  Duw  am  y  Messiah,  ac  y  daeth  V 
fel    hyny   yn   etifedd   y  cyfiawnder  sydd  o  ff 
ffydd,    ac    o    fywyd    tragywyddol    ynddo  a  L 
thrwyddo  ef.     Yn   gyffelyb  i  hyn  mae  pech-  U 

adur,  wedi  ei  rybuddio  gan  Dduw    i  dd'íanc  fr 
rhag  y  llid  a  fydd,   yn  cael   ei  feddianno  â  II 
pharchedig    ofn,    yn    cymmeryd    noddfi   yn  II 
Nghrist,  yn  ymadael  â  phob  pelh  er  ei  fwyo  l|i 
ef,  yn  aml  yn  cael  ei  wneyd  yn  offeryn  iacb-  U 
awdwriaeth  i'w  deuln  hefyd,  yn  condemnio  II 
y  byd,  ac  yn  dyfod  yn   etifedd  cytìawnder  a  I 
bywyd  tragywyddol   trwy  ffydd  yn   NghrÎ3t 
Iesu.     Condemnio  y  byd:  dywed  yr  Iuddew- 
on  bod  Nòah  o'r  arch  yn  ymresymu  â'r  bobl 
oedd  yn   boddi   yn  y  dylif:   dadleuem  hwy 
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dynt  arfer  amryw  foddion  i'w  diogela  eu 
inain  os  deuai  d'ylif,  er  iddynt  wrthod  ei 
ahoddiad  ef  i  ddyfod  i'r  arch  :  ond  yntau 
ei  distewi  ar  unwaitb,  trwy  ddywedyd, 

dynt  wrthod  trefn  Duw  i'w  hachub,  a  bod 
ib  moddion  eraill  o  angenrheidrwydd  yn 

effeithiol.  "  Pa  fodd  y  di'angwn  ni  os  es- 
uluswn  iachawdwriaeth  gymmainf?" 

8  *  Trwy  ffydd,  d  Abraham,  pan  ei 
lwyd,  fa  eufüddhâodd,  gan  fyned 
man  /yr  oedd  efe  i'w  dderbyn  yn 
feddiaeth  ;  \  ac  a  aeth  allan,  heb  wy- 
>d  i  ba  le  yr  oedd  yn  myned. 
d  Gen.  11.  31.  a  12.  1-4.  Josh.  24.  3.  Neh.  9.  7,  8.  Es. 
2.  a5l.2.  Act.  7.  2-4.  e  Gen.  12.  7.  a  13.  15— 17.  a 
7,  8.  a  17.  8.  a  26.  3.  Deut.  9.  5.  Salm  105.  9-11.  Ezec. 
34.  /adn.  33.  pen.  5.  9.  Gen.  22.  18.  a  26.  5.  Mat.  7. 
25.  Rhuf.  1.  5.  a  6.  17.  a  10.  16.  2  Cor.  10.  5.  lago  2.  14 
I  1  Pedr  1.  22.  a  3.  1.  a  4.  17. 

Y  nesaf  o  ran  trefn  amser  i'r  ddau  enwog 
iod  o'r  hen  fyd,  ac  i  Noah  tad  y  byd  new- 
1,  ac  yn  wir  rhagorach  nac  yr  un  o  hon- 
mewn  enwogrwydd,  ydoedd  Abraham  ; 
etholedig  Israel,  tad  cenedloedd  lawer, 
y  Messiah  o  ran  ei  ddynoliaeth,  a  thad 

brydol  yr  holl  gredinwyr.  Pan  ddewis- 
|d  ef  gyntaf  i  fod  megys  yn  gronfa  yr 

jlewidion,  efe  a  "alwyd  ;"  a  gorchymynwyd 
o  adael  ei  wlad  enedigol,  a'i  holl  bethau 
yr  ymlynai  efe  wrthynt;  famynedallan 

lad  yr  oedd  efe  wedi  hyny  i'w  derbyn 
etifeddiaeth,  hyny  yw,  yn  ei  hiliogaetb. 

r  oedd  yn  perthyn  i'r  gorchymyn  hwn 
;yw  addewidion  iddo  ef  a'i  had  :  a  thrwy 
ld  efe  a  gredodd  yr  addewidion,  ac  a  nf- 
âodd  i'r  gorchymyn  ;  ac  a  aeth  allan,  Iieb 
iod  y  pryd  hwnw  i  ba  le  yr  oedd  yn 
led.  Ond  yr  oedd  efe  yn  sicr  ei  fod  yn 
lyn  arweiuiad  neillduol  Duw,  dàn  ei  am- 

"yniad  diogel  ef;  am  hyny  ef  a  ddibris- 
wrth-ddadleuon,  a  darbwyllion,  a  dir- 

;ion  y  rhai  hyny,  a  edrychent  ar  y  fath 

riaeth  yn  afresymol  ac  ynfyd  i'r  gradd 
af.  Peth  mawr  fuasai  i  Abraham  fyned 

o'i  wlad,  i  wlad  dd'íeithr  bellenig,  pe 
ai  yn  gwybod  pob  peth  cyn  cychwyn  ; 
mwy  o  lawtr  oedd  myned  aìian  heb 
i  ddim  i  ba  le  yr  oedd  yn  myned  ;  ond 

oes  dim  yn  ormod  gan  ffydd  ei  wneyd 
vn  ufudd-dod  i  Dduw;  yma  yr  oedd  hi 
ail  y  pethau  yr  oedd  Abraham  yn  eu 
ithio,  ac  yn  «icrwydd  y  pethau  nid  oedd 
u  gwre!ed. 

"  Trwy  ffydd *  yr  ymdeithiodd  efe nhir  yr  addewid,  f  megis  mewn  tir 

thr,  hlg'àn   drigo  mewn   lluestai 
Isaac  a  Jacob,  *  ||  cyd-etifedd- 

o'r  un  addewid. 
Gen.  17.  8.    a    23.  4.    a  26.  3.   a  35.  27.   Act.  7.  5,  6. 

12.  8.  a  13.  3,  18.  a  18.  1,  •),  6,  9.  a  25.  27.        i  pen. 
Gen.  26.  3,  4.  a  28.  4,  13,  14.  a  48.  3,  4. 

ÍYwy  ffydd  yn  addewid  JEHOFAH,  y 
,odd  efe  i  ymdeitbio  fel  alltud,  yn  y  tir 

iwedig  i'w  hiliogaeth  ef,  heb  gael  dim 
ddiaeth  ynddo,  gymmaint  a  Iled  troed ; 
7.  5)fond  yr  oedd  efe  yn  ymdeithio 

megys  mewn  tir  díeithr,  lle  yr  oedd  y 
)lion  oll  yn  ddîeithr  iddo  ef,  ac  yn  holl- 
wahanol    iddo   mewn   ysbryd,   tymher, 

ífdd,   arferion,   a  moesau.     Fel    byn   yr 
efe    yn    agored   i   bob    rhyw   galedi   a 

yglon,  fel  dyn  estronaidd  ac  o  vvahau 

Itë 

ol  grefydd ;  ond  yr  oedd  efe  yn  ymddir- 
ied  yn  atnddiffyn  Duw,  tra  yr  oedd  yn 
ymdaith  mewn  ufudd-dod  iddo  ef.  j  Ni 
wnaeth  efe  gymmaint  âg  adeiladu  tý  yn  y 
wlad  hòno ;  eithr  trigo  yr  oedd  ef  gydag 
Isaac  a  Jacob  mewn  lluestai,  neu  bebyíl 
gwaelion,  y  rhai  a  syrnmudai  o  fàn  i  làn  fel 
y  byddai  yn  ymdeithio  :  eto  yn  ymgadw  o 
fewn  i  wlad  Canaan,  oddigerth  pan  fyddai 
newyn  yn  peri  iddo  fyned  allan.  ||  Fel  hyn 
y  treuliodd  efe  ei  fywyd,  hyd  yy  nod  wedi 
geni  Isaac,  a  Jacob  wedi  hyny  ;  y  rhai  oedd- 

ynt  gyd-eiiteddion  âg  ef  o'r  un  addewid,  ac 
a'i  canlynasant  ef  yn  y  dnll  hyn  o  fywyd,  ac 
mewn  ufndd-dod  crediniol  i  orchymyn  Duw, 
yr  hyn  oedd  gysgod  nodedigo  fywyd  y  saint 
ar  y  ddaear. 

10  *  Canys*disgwylyrydoeddam 
ddinas  ag  iddi  sylfeini,  l-\  saer  ac  ad- 
eiladydd  yr  hon  yw  Duw. 

*  pen.  12.  22,  28.  a  13.  !4.  Ioaii.  14.  2.  Phil.  3.  20.  Dat. 
21.  2,  10—27.        /  pen,.  3.  4.  Es.  U.  32.  2  Cor.  5.  1. 

*  Nid  oedd  Abraham  yn  chwennych  dinas 
yn  Nghanaan,  nac  yn  un  Ue  arall  ar  y  ddae- 
ar;  oblegid  yr  oedd  efe  yn  disgwyl  am 
ddinas  o  natur  mwy  rhagorol,  yr  hon  yn  unig 
mae  iddi  sylfeini  nas  geìlir  byth  eu  symmud  ; 
sef  yr  hon  yw  tragywyddol,  sicr,  a  gwynfyd- 
edig  ddinas  Duw,  lle  mae  efe  yn  amlygu  ei 
ogoniant,  ac  yn  cyfranu  dedwyddwch  pur  a 
digymmysg.  t  Duw  ei  hun  yw  Saer  ac  Ad- 
eiladydd  y  ddinas  hon  :  ei  ddoethineb  a'i 
gariad  ef  a  ffurfiodd  y  cynllun  mawr,  a'i  holl- 
alluawgrwydd  a'i  cytiawnodd  :  er  gogoniant 
ei  enw  ei  hun,  ac  er  tragywyddol  breswylfa 

i'r  rhai  yr  ewyllysia  efe  eu  hanrhydeddu  a'n 
bendithio.  A  pha  beth  a  all  y"dinasoedd gwychaf  hyny  fod,  y  rhai  mae  beilchion 
marwol  y  byd  hwn  yn  eu  hadeiladu,  mewn 

cymhariaeth  i'r  hon  mae  Duw  holl-alluog  a 
thragywyddol  yn  Saer  ac  Adeiladydd  iddi, 
ac  yn  preswyüo  yn  ei  ogoniant  ynddi ! 

11  *Trwy  ffydd  m  Sara  hithau  yn 
ammhlantadwy,  fa  dderbyniodd  nerth 
ymddwyn  had;  \  ac  wedi  amser  oed- 

ran,  a  esgorodd  ;  w||  oblegid  ffyddlawn 
y  barnodd  hi  yr  hwn  a  addawasai. 

»i  Gen.  17.  17-19.  a  18.  11-14.  a  21.  1,  2.  Lnc  1.  36. 
1  Pedr  3.  5,  6.         n  pen.   10.  23.  Rhuf.  4.  20,  21. 

*  Yr  oedd  Sarah  ar  y  cyntaf  yn  anghredu, 
pan  addawyd  mab  iddi  yn  ei  henaint ;  ond 

wedi  hyny  hi  a  adferwyd  o'r  anghrediniaeth 
hwnw,  tac  a  dderbyniodd  nertb  mewn  modd 
gwyrthiol,  a  thu  hwnt  i  bob  disgwyliad,  yn 
ol  trefn  naturac  oedran  ;  i  ymddwyn  had,  ac 
i  feichiogi  ar  blentyn  gwrryw,  yn  y  ffordd 
gyffredin  o  genedliad.  J  Ac  yn  yr  amser 
dyledus  hi  a  esgorodd  ar  fab,  er  ei  bod  yn 
anmhlantadwy  trwy  ei  hoes  o'r  blaen,  ac  yn 
awr  wedi  amser  oedran  i  blanta  ;  ||  oblegid 
ffyddlawn  y  barnodd  hi  yr  hwn  a  addawsai  : 
hi  a  gredodd  y  gallai  Duw  yr  hwn  a  addaw- 
sai,  roddi  pientyn  iddi ;  hi  a  gredodd  ei  fod 

ef  yn  ffyddlawn  i'wr  addewid;  ac  megys  y 
credodd,  felly  y  bu  iddi  :  nid  am  ei  fíydd  hi, 
ond  yn  ol  ei  ffydd,  a  thrwy  ei  ffydd. 

12*0  herwydd  paham  hefyd  y 
cenhedlwyd  o  un,  °fa  hwnw  yn  gys- 
tal  a  rnarw,  \  cynnifer  p  a  sêr  y  nef 
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Y  patr'ieirch  fel  d'ieithriaid 
HEB.  XI. a  phererinion  ar  y  ddaear. 

mewn  llíaws,  ac  «  megis  y  tywod  ar 
lan  y  môr,  y  sydd  yn  aneirif. 

o  Rhuf.  4.  19.  p  Gen.  15.  5.    a    26.  24.  Ex.  32.  13. 
Dent.  1.  10.  a  28.  62  1  Cron.  27.  23.  Neh.  9.  23.  q  Ge»i. 
22.  17.  a  32.  12  Josh.  11.  4.  Barn.  7.  12.  1  Sam.  13.  5. 
2  Sam.  17.  II .  I  Breo.  4.  20.  Es.  10  22.  a  43.  19.  Jer.  33. 
22.  Hos.  I.  10.  Hab.  1.  9.  Rhuf.  4.  18.  a  9.  27.    Dat.  20.  8 

*  Fel  hyn,  inewn  atebiad  i  ddisgwyliad 
ffydd  Abraham  a  Sarah,  cenedlwyd  o  un 
tad,  (f  a  hwnw  yn  yr  ystyr  byn  yn  gystal  â 
phe  buasai  wedi  marw,  am  nad  oeddid  yn 
disgwyl  had  oddi  wrtho  mwyach,)  {  y  fath 
dyrfa  aneirif,  fel  yr  oeddynt  wedi  hyny  fel 
sêr  y  nef  mewn  HYaws,  ac  fel  tywod  y  môr, 
y  rhai  nis  gellir  byth  eu  rhifo — cyfeiria  hyn 
yn  benaf  at  hiliogaeth  Abrabam  drwy  Isaac 
a  Jacob :  ond  os  cymmerwn  ni  ei  hiliogaeth 
ef  drwy  Ishmael,  a  meibion  Cetura,  ac  o 
Isaac  drwy  Esau,bydd  cyflawniad  yr  addew- 
id  iddo  ef,  yn  yr  ystyr  hyn,  yn  fwy  rhyfedd- 
ol  byth. — Dywed  rhai  y  gellir  cyfrif  sêr  y 
nef  yn  lled  gywir,  ond  nis  gall  neb  gyfrif 
tywod  y  môr. — Pa  fodd  y  gellid  dywedyd 
fod  Abraham  yn  gystal  â  marwy  pryd  hwn, 
ac  yntau  yn  cael  plant  o  Cetura  yn  mhen 
deugain  mlynedd  wedi  hyn? — Ateb  rhai  yw, 
I'r  Arglwydd  adnewyddu  ei  nerth  ef  yn 
wyrthiol  y  pryd  hwn,  ac  iddo  barâu  felly  am 
lawer  o  flynyddoedd  wedi  hyn.  Tybia  eraül 
fod  plant  Abraham  o  Cetura  wedi  eu  geni 
cyn  iddo  gael  Isaac  o  Sarah  ;  ond  bod  Moses 
yn  gadael  yr  hanes  am  Cetura,  nes  iddo 
orphen  yr  hanes  am  Sarah  a  phlentyn  yr 
addewid.  Yn  1  Cron.  1.  32,  gelwir  Cetura 

yn  "  ordderch-wraig  Abraham  ;"  a  pha  fodd 
y  gallai  hi  fod  yn  ordderch-wraig  iddo,  os 
nad  oedd  felly  yn  amser  bywyd  Sarah  ? 

13  r*  Mewn  ffydd  y  bu  farw  y 
rhai  hyn  oll,  *  f  heb  dderbyn  yr  addew- 
idion  ;  l  +  eithr  o  bell  eu  gweled  hwynt, 
u  a  chredu,  ||  a  chyfarch, x  §  a  chyfaddef 
mai  díeithriaid  a  phererinion  oeddynt 
ar  y  ddaear. 

r  Gen.  25.  8.  a  27.  2-4.  a  48.  21.  a  49.  18,  28,  33.  a  50. 
24.  «  ado.  39.  í  adn.  27.  Gen.  49.  10.    Num.  24.   17. 
Job  19.  25.  loan  8.  56.  a  41.  41.  1  Pedr  1.  10-12.  u  Rhuf. 
4.  21.  a  8.  24.  1  Ioan  3.  19.  *  Gen.  23.  4.  a  47.  9.  1  Cron. 
29.   14.  Salm  39.  12.  a  119.   19.  1  Pedr  1.  17.  a  2.  11. 

*  Paràodd  y  rhai  hyn  oll,  sef  Abraham, 
Sarah,  Isaac,  a  Jacob,  yn  y  ffydd,  ac  yn  uf- 
udd-dod  ffydd,  hyd  eu  marw ;  ac  ymadaw- 
sant  yn  y  grediniaeth  a'r  disgwyliad,  am 
gyflawniad  o  addewidion  Duw  iddynt  hwy 

â'u  hiliogaeth.  t  Ni  dderbyniasant  yr  addew- 
idion,  neu  y  pethau  a  addawyd  ;  nac  etifedd- 
iaeth  Canaan,  nâ'r  Had  addawedig,  sef  y 
Messiah,  tra  buont  hwy  by w ;  yn  hytrach 
dyoddefasant  lawer  o  galedi  a  helbulun,  heb 

gael  dim  arwyddion  neilMuol  o'r  ewyllys  da 
rhagorol,  a  dystiolaethodd  Duw  fod  ganddo 
taag  atynt :  îond  hwy  a  welsant  y  bendith- 
ion  addawedig  o  bell,  ac  a  gredasant  y  cyf- 
Iawnid  hwynt  yn  eu  hamser  prîodol;  ||hwy 

a'u  cyfarchasant,  neu  a'u  cofleidiasant  (yn  ol 
y  Saesoneg)  trwy  fíydd,  fel  eu  rhan  hwy,  ac 
etiíeddiaeth  eu  hiliogaeth  ;  $  ac  a  roisant  i 
fynu  fanteision  prestnol  er  mwyn  y  bendith- 
ion  hyny,  gan  gyfaddef  mai  dîeithriaid  a 
phererinion  oeddynt,  uid  yn  unig  yn  ngwlad 
Canaan,  ond  hefyd  ar  y  ddaear  oll.  A  chyf- 
arch:  (aspasamenoi)  fel  morwyr,  yn  gweled 

yr  hafan  a  ddymunent  yn  mhell  o'u  blaen, 
maent  gyda  bloeddiadau  gorfoledd  yn  ei  gyf- _ 

arch  ac  yn  tynu  ato  :  neu  fel  dyn  yn  yniel 
tyn  yn  mlaen,  i  gofleidio  peithynas  anwyl 
wedi  hir  absenoldeb. 

14  *  Canys  y  mae  y  rhai  sydd  y| 
dywedyd  y  cyfryw  bethau,  fyn  darl 
gos  yn  eglur  v  eu  bod  yn  ceisio  gwlacíi 

y  adn.  16.  Rhuf.  8.  23-25.  2  Cor.  4.  18.  a  5  .1-7.  Phl 
1.  23. 

*  Yn  awr,  y  rhai  sydd  yn  ystyried  eu  hniU 
ain  fel  hyn  yn  ddYeithriaid  yn  y  byd  hwn,  ;fl 
yn  bererinion  ar  eu  taith  drwyddo  ;  +  mae| 
yn  dywedyd  ac  yn  dangos  yn  eglur  yn  (I 

hysbryd  a'u  hymarweddiad,  eu  bod  yn  ceisl 
eu  gwlad  enedigol,  ac  yn  cyrchu  adref  i  brcl 

wylfa  eu  Tad  a'u  cyfeillion  anwylaf,  a  Ue  i| 
preswylfod  a'u  dedwyddwch  tragywyddl 
hwy  eu  hunain.  Ceisio  gwlad :  mae  y  gsl 
gwreiddiol  (patrida)  yn  gynnwysfawr  iawl 
ac  yn  arwyddo  gwlad  enedigol  rnegys,  neal 
wlad  He'r  oedd  eu  Tad  yn  byw  :  ac  m 
mewn  cyferbyniad  i'r  wlad  Ue  yr  oeddynt  I 
ddieithriaid  a  phererinion  ynddi. 

15  *  Ac  yn  wir,  pe  buasent  J 
2  meddwl  am  y  wlad  honno,  o'r  hon I 
daethent  allan,  fhwy  a  allasent  gsl 
amser  i  ddychwelyd : 

z  Gen.  11.  31.  a  12.  10.  a  24.  6— S.  a31.  18.  a  32.  9-1 

*  Yn  wir  pe  buasent  hwy  wedi  blino  ai 
bywyd  crwydredig  uchod,  ac  am  ddychwlJ 
yd  i  Ur  y  Caldëaid  yn  Mesopotamia,  y  wl 
o  ba  un  y  daethai  Abraham  a   Sarah  all; 
+  hwy  allasent  gael  digon  o  amser  a  chyflH 
ddychwelyd,  a  gallasent  ymsefydlu  yno  H 
mhlith  eu  perthynasau  :  ond  buasai  hynyD 
weithred  o  anghrediniaeth  ac  anufudd-dll 

ac  yn  ymwrthodiad  o'r  addewid. 

16  *  Eithr  yn  awr  °  gwlad  welH 
maent  hwy  yn  ei  chwennych,  hynll 
ydyw,  un  nefol.  f  O  achos  pah:IJ 
6nid  cywilydd  gan  Dduw  cei  alw  H 
Dduw  iddynt  hwy:  d\  oblegid  efell 
barottôdd  ddinas  iddynt. 

aGwel  aradn.  14—  pen.  12.  22.  b  pen.  2.  11.  cBI 
17.  7,8.  Bx.  3.  6,  15.  E».  41.  8-10.  Jer.  31.  I.  M*t.  22§J 
32.  Marc  12.  26,  27.  Lnc  20.  37.  38.  Act.  7.  32.  d  i|  I 
ar  adn.  10.— Mat.  25,  31.  Luc  12.  32. 

*  Ond  wrth  ymdeithio  mewn  tir  dieM 
hyd  angau,  yr  oeddynt  hwy  yn  dangosll 

eglur,  bod  eu  chwennychiad  a'u  gobaitb  ]l  I 
af  hwynt  am  wlad  well,  na'r  un  wlad  a  II 
ent  gael  ar  y  ddaear  ;  hyny  yw,gwlad  ntl  I 
yr  hon  yr  oedd  Canaan  yn  gysgod  o  b I  I 
t  Gan  hyny,  fel  yr  oeddyut  hwy  yn  ewyìll 
gar  i  ymwrthod  â  phob  disgwyliadau  erl  I 
i  ganlyn  Duw  mewn  ufudd-dod  lfyddiogll 
mwyn  etifeddiaeth  dragywyddol  ac  anwtll 

ig ;  felly  nid  oedd  gywilydd  gan  Ddu^l'j alw  yn  Dduw  iddynt  hwy,  yn  Gyfaill,  al  I 
Rhan  dragywyddol  iddynt.  %  ̂c  efe  a  x}t\ 
odd  y  prawf  helaethaf,  a  chryfaf,  ei  fotfc  I 
Dduw  iddynt,  ac  nad  oedd  gywilydd  gaip  I 

ei  alw  felly  ;  oblegid  yn  gyfatebol  i'w  b<r| ynas  neillduol  ef  â  hwy,  ac  yn  ol  eu  f Wj 
a'u  gobaith  hwythau  ynddo  ef,  efe  abN 
ôodd  ddinas  ogoneddus  iddynt,  fel  y  gaff'l 
gyrph  ac  eneidiau  breswylio  gydag  ef  yl»J 
yn  ddedwydd  bylh  bythoedd.— Os  <>e(H 
patrieirch  yn  ymofyn  ain  "  wlad  well  "  I byd  hwn,  rhaid  eu  bod  hwy  y  pryd  h| 

wedi  cael  datguddiad  gan  Dduw  o  anf^tli-tj 
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b  yr  etittid,  ac  ystâd  o  ddedwyddwch  i'r 
ddloniaid  inewn  byd  ar  ol  hwn.  Gwel  ar 
mter  hwn  ar  Math.  22.  32. 

17  *  Trwy  effydd  yr  ofTrymmodd 

hraham  Isaac/pan  eiprofwyd  :  fa'i 
inig-anedig  fab  Aaoffrymmodd  efè, 
/rhwn  a  *dderbyniasai  yr  addewid- 
ní 
«  Gen.  2?.  1  -12.  íago  2.  21—24.  /  Deut  8.  2  2  Cron. 
31.  Job  1.  11,  12.  «2.3-6  DUr.  17.3  Dao.  11.35. 
.  13.  9.  Mal.  3.  2,  3  lago  I.  2-4,  11.  a5  11.  I  Pedr  1.  6, 
•  4.  12.       D<t.  3.  10.  g  peu.  7.  6.         h  2  Cor.  8.  12. 
eo.  22.2,  16.  lo*o  3.  16. 

i*  Ynia  niae  yr  apostol  yn  dychwelyd  eto 
ffydd  Abraham,  a'r  gweithrediadaü  o  hóni 
:wti  rhai  o'r  amgylchiadau  mwyaf  anhawdd 
phrofedig.  Gwedi  iddo  ef  gael  Isaac  o 
rah  yn  y  modd  gwyrthiol  a  enwyd  uchod, 
rhwedi  i(ido  gael  gorchymyn  gan  Dduw  ar 
hyny  i  offrymu  ei  fab,  sef  ei  unig  fab 

lac,  yr  hwn  a  hoffai,  yn  boeth  offrwm  i'i 
glwydd,  er  prawf  a  thystiolaeth  o  wirion 

I  a  grym  ei  ffydd,  ei  gariad,  a'i  nfudd 
d:  (Gen.  22.  1,  2)  efe  a  ufuddâodd  i 
.hymyn  Duw  yn  ewyllysgar  ;  can  belled 
i  benderfynu  yn  ddifrifol,  a  gwneyd  yr 
n  a  allodd  efe,  i  gyflawni  y  gorchymyn 
nw  ;  yn  wyneb  pob  peth  a  allai  teimladau 
ur,  rheswin  ani.mol,  ac  anghrediniaeth, 
ywedyd  yn  ei  erbyn.  t  Ac  wedi  darpar 
>  peth  at  y  weithred  ryfedd,  yr  oedd 
fin  Iladd  ei  fab,  ac  a  fuasai  yn  sicr  yn 
neyd  hyny,  oni  buasai  i  Ddnw  ar  y  taraw- 
hwnw  ei  attal  ef  trwy  lais  digyfrwng  o'r 

".  (Gen.  22.   10— 12  )     Fel  hyiro  herwydd 
0  amcanu  yn  ddiragrith,  ac  o  Iwyr-fryd 
on,  i  wneyd  yr  hyn  a  orchymynodd  Duw  ; 
pyned  yn  mlaen  mòr  agos  i  gyflawni  y 
itlired  ;  dywedodd  yr  Ysbryd  Glàn  trwy 
apostol  yma,  iddo  mewn  gwirionedd  ac 
weitliredol,  offrymu  ei  fab,  ei  unig-anedig 
;  \  yn  yr  hwn  yr  oedd  Duw  ei  hun  megys 
di  trysori  yr  addewidion  :  felly  wrth  ei 
:rthu  ef,  gallasai  Abraham  feddwl  ei  fod 
gwneyd  y  cyflawniad  o  honynt  yn  an- 
osibl ;  oblegid  yn  Isaac  yr  oedd  yn  rhaid 
cyflawni,  neu  beidio  eu  cyflawni  o  gwbl. 

18  *  Wrth  yr  hwn  y  dywedasai, 
Yn  Isaac  y  gelwir  i  ti  had  : 

*Geo.  17.  19.  a  21.  12    Rhuf.  9.7. 

Am  y  rnab  hwn  Isaac,  dywedasai  Duw 

th  Abraham,  i'w  gysuro  efherwydd  gorfod 
iadael  âg  Ishmael,  t  Yn  Isaac  y  gelwir  i 
had  ;  (Gen.  21.  12.)  gan  sicrâu  iddo  ef 
vy  hyny,  mai  nid  yn  mab  Agar  y  wasan- 
h-ferch,  nac  yn  yr  un  o'i  feibion  erail!  ei'; 
1  yn  y  mab  hwn  i  Sarah  y  wra'g  rydd  yn 
g,  (Galat.  4.  30.)  yr  oedd  yr  addewid  i 

•1  ei  ch>flawni:  sef  yr  acldewid  a  wnaeth 
Duw  y  byddai  i  Abr;:ham  had  aneiiif,  y 
ẁ  a  gaent  etifeddu  bendithion  îymmorawl 
ysbrydol;  ac  yn  enwedig  yr  addewid 
n  y  byddai  i'r  Messiah  ddeülUw  o'i 
'nau  ef  o  ran  y  cnawd,  yn  yr  hwn  y  ça'i iad  ysbrydol  ef  o  bob  cenedì,  eu  benditb- 
îrwy  ffydd  yn  y  Messiah  hwnw. 

19  *  Gan  gyfrif  '  bod  Duw  yn  ab!  i'w 
fodi  e/o  feirw  ;  m  fo  ba  le  y  cawsai ef  hetyd  J  mewn  cyffelybiaeth. 

'»'»•  U,  12.  pen.  9.  21.  Gen,  22.  i,  13.  Rhuf.  5.  14. 
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•  llhwng  addewid  Duw  >n  lsaac  ar  y  naill 
law,  a'i  orchymyn  ef  am  aht-rthu  Isaac  ar  y 
llaw  arall,  yr  hwn  orchymyn  oedd  yn  mil- 
wrio  yn  erbyn  yr  addewid,  yr  oédrj  ffydd 
ac  ufudd-dod  Abraham  yn  cavì  eu  profi  i'r 
eithaf:  ond  yr  oedd  ef  yn  yadael  y  dyrys- 
wch  a'r  dirgelwch  hyn  i  Ddnw;  gan  gyfrif 
bod  Duw  yn  ddigon  galluog  i  gyfodí  Isaac  o 
feirw  ar  ol  ei  abertho  ef,  ac  er  troi  ei  gorph 
ef  yn  Ilndw  gan  y  tân.  ♦  Ac  yn  wir  math  o 
ad^yfodiad  o,feirw  oedd  cenedliad  Isaac  i 
Abraham  ar  y  cyntaf;  (Gwelar  adn.  12,)  ac 
efe  a  i  cafodd  ef  megys  o  feirw  yn  y  tro 
hwn  ;  gan  idilo  fod  am  dri  diwrnod,  sef  o'r 
gorchymyn  am  ei  otírymu  hyd  ei  ryddâd, 
dàn  ddedfryd  marwoiaeth,  ac  mòr  /igos  i 
farwolaeth,  fel  yr  oedd  ei  oîlyngdod  ef  meg- 
ys  ei  gyfodiad  o  feirw  i  Abraham  ac  iddo  ei 

hun.  X  Yr  oe(^^  nyn  °H  "  mewn  cyffelyb 
iaeth"  nodedig,  yn  arddangos  croeshoeliad 
ac  adgyfodiad  Oist,  unig-anedig  y  Tad  ;  yr 
hwn  mewn  cyffelyb  fodd  a  draddodwyd  dros- 
om  ni  bechaduriaid  colledig,  i  waedu  a 
marw,  ac  i  ddyoddef  digofaint  Duw  drospm, 
trwy  gariad  yr  hwn  sydd  nwchlaw  gwybod 
aeih. — Gan  gyfrif  bod  Duw  yn  abl  i'w  gyf 
odi  ef  o  feirw  :  yr  oedd  ffydd  Abraham  yn 
fwy  rhyfeddol  yn  hyn,  o  gymmaint  ag  nad 
oedd  neb,  ar  a  wyddom  ni,  wedi  cael  eu  cyf- 
odi  o  feirw  yn  ei  amser  ef  nac  erioed  cyn 
hyny. — Tybir  mai  at  waredigaeth  I.*aac  mae 
diwedd  yr  adnod  yn  cyfe:rio,  ac  nid  at  ei 

genedliad  èt. 
20  *Trwy*ffyddty  bendithiodd 

ísaac  Jacob  ac  Esau  J  am  bethau  a 

fyddent. n  Gen.  27.  27—40.  a  28    2,  3. 

*Tiwy  ffydd  yn  addewid  Duw  i  Abraham 
ac  iddo  ei  hun,  a  thrwy  ffydd  mewn  gweith- 
rediad  a  datguddiad  dwyf«>l  oedd  ef  yn  gae) 
y  pryd  hwnw  ar  ac  yn  ei  feddwl  ei  hun,  ty 
bendithiodd  Isaac  ei  ddau  fab,  Jacob  ac  Es- 
an  ;  a  llefarodd  brophwydoliaethau  nodedig 
am  bob  un  o  bonynt,  \  ac  am  bethau  a  fydd- 
ent  i'w  hiliogaeth  hwynt  wedi  hir  amser,  ac 
o  natur  o'r  fath,  nad  oedd  dim  yn  bosibl  i 
unrhyw  ragweliant  dynoi  en  cythaeddyd,  na 
gwybod  dim  am  danynt.  Yr  oedd  ef  yn  sicr 
y  byddai  i  Dduw,  mewn  rhyw  ffordd  a*ì 
gilydd,  gyfl.twni  ei  add-widion,  a'r  pro- 
pliwydoliaethau  hyn  iddynt;  er  nas  gallai 
efe  ddywedyd  yn  sicr  pa/òdd,  ac  er  ei  fod 
yn  cam  gymmeryd  yn  y  pL-rsonau. — Yr  oedd 
Isaac,  yn  gystal  â  Itebeca  à  Jacob,  yu  sicr 

yn  dia  be'íus  yn  a'ogylchi-idau  y  weithred  y 
cyfeijrir  ati  yma  ;  eto  efe  a  fendithiodd  ei 

ddan  fab  mewn  íì'ydd  gad  irn,  y  cyfìawnai 
Dnw  yr  addewidion  i'w  hib  >g.teth  ef :  ac  er 
i  !do  ga.n  gymmeryd  etitedd  y  fendith, 

(effaiih  ei  d'aéricl  at.  a'i  hoffder  be'íus  yn Esaò,)  a  bendithio  Jacob,  ̂ an  feddwî  mai 
Es  iti  oedd  ;  eto  wedi  hyny,  ac  wedi  iddo 
weled  ei  gam-gwmtieiiad,  i  :  alwodd  efe  y 
fendith  a  roddasai  i  J^cob  yn  »>!,  eithr  efe  a'i 
c.adarhâodd  iddo  yn  ei  bwyll  i'i  ẁybodaetfi  ; 
ac  a  l^fatodd  bethau  mawnon  tiefyd  am 

E«au  a'i  biliogaet^h  yntau.  Rl  >es  fenditbiôí] 
ysnrydtd  y  cyfammod  i  Jacob  a'i  had  ef  ;  a 
rhoes  fentiitliion  tymmorawl  cy  ifredin  i  E^aw 

«'i  had  yntau  :  ac  er  iddo  ef  wueyd  hyny 
iriewn  çain  gymin^riad  ar  y  cyntaf,  eto  fel 
hyny  y  mýnai  Duw  ei  bod,  ac  u  Ily  y  cafodd 
fod  ganddo  ynt.iu. 
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Moses,  éjfc 

21  "*  Trwy  fíÿdd,  Jacob,  wrth 
farw  a  fendithiodd  bob  un  o  íeibion 

Joseph ;  r  f  ac  a  addolodd  di  bwys  ar 
ben  ei  ífon. 

o  Gen.  48.  13-22.        p  Gen.  48.  21. 

*  Megys  y  bn  Jacob  fyw  trwy  ffydd,  felly 
efe  a  fu  farw  mewn  ffydd  ;  a  thrwy  ffydd 
wrth  farw,  efe  a  gyhoeddodd  fendith  bro- 
phwydol  ar  bob  un  o'i  ddeuddeg  mab;  (Gen. 
49.  1 — 28.)  ond  am  ei  waith  yn  bendithio 
Ephraim  a  Manasseh  ei  wyrion,  meibion 
Joseph,  y  dywedir  yma.  (Gen.  47.  29—31,  a 
pen.  48.)  Datguddiodd  Duw  iddo  ef  ei 
fwriad  am  eu  hiliogaeth  hwy  mewn  amser  i 

ddyfod  ;  ac  mewn  crediniaeth  gadarn  o'i  air 
ef,  bendithiodd  Jacob  hwynt  yn  ol  y  dat- 
guddiad  hwnw.  +  Ac  er  bod  yr  hen  Jacob  y 
pryd  hwnw  yn  wàn  ac  yn  eiddil,  efe  a 

ddangosodd  ei  hyder  cryf  yn  Nuw,  a'i  dd'i- 
olchgarwch  iddo,  trwy  ei  addoli  ef  "  a'i 
bwys  ar  ben  ei  ffòn."  Feily  mae  y  LXX  yn 
cyfieithu  y  geiriau  yn  Gen.  47.  31,  y  rhai  yn 

ein  cyrìeithiad  ni  ydynt,  "A  ymgrymodd  ar 
ben  y  gwely  :"  nid  yw  y  gwahaniaeth  o  bwys, 
a  dywedir  fod  y  gair  Rebraeg,  trwy  newid 
y  nodau  llafarog  yn  unig,  yn  òrwy à&o  gwely 
affòn  hefyd.  Efallai  bod  Jacob  gan  henaint 

a  gwendid  yn  eistedd  ar  ymyl  y  gwely,  a'i 
ffòn  yn  ei  law,  ac  felly  yn  addoli  Duw  yn  y 
modd  gorau  a  allai  :  mae  yn  amlwg  wnh  yr 
hanes.  mai  gwedi  hyn  y  cymmerwyd  ef  yn 

glaf  ac  i'w  wely.     Gen.  48.  1,  2. 

22  **  Trwy  ffydd,  Joseph  wrth 
farw,  a  goffâodd  ara  ymadawiad  plant 

Israel ;  -j-  ac  a  roddodd  orchyrnyn  am 
ei  esgyrn. 

q  Gen.  52.  24,  25.  Ex.  13.  19.  Josh.  24.  32.  Act.  7.  16. 

*  Er  bod  Joseph  yn  arglwydd  ac  yn  llyw- 
ydd  ar  holl  wlad  yr  Aipht  er  ys  blynyddoedd 
lawer  weithian  ;  eto,  am  ei  fod  yn  credu 
addewid  Duw  yn  nghylch  hiliogaeth  Abra- 
ham,  efe  a  ddangosodd  ei  ddisgwyliad  hy- 
derus,  y  cyflawnai  Duw  ei  air  yn  symmud- 
iad  píant  Israeî  i  Ganaan,  ac  a  gottâodd 
am  hyny  cyn  ei  farw.  t  Ac  efe  a  orchymyn- 
odd  am  ei  esgyrn  hefyd ;  gandyngn  meibion 

Israel,  ar  iddynt  ea  dwyn  gyda  hwy  o'r 
Aipht,  i  wlad  Canaan,  pan  symmudai  Duw 
hwynt  yno.  (Gen.  50.  25.)  Yr  oedd  hyn  yn 

dangos  ei  ffydd  ef,  a'i  ddymuniad  i  gael  ei 
ran  hyd  yn  nod  ar  ol  marw,  gyda  phobl 

Dduw,  ac  nid  gyda'r  Aiphtiaid,  Csflawn- 
wyd  hyn  yn  ffyddlawn  gau  Moses,  (Exod. 
13.  19,)  a  chladdwyd  hwy  yn  barchus  yn 
Sichem.  (Josh.  24.  32.) 

23  *  Trwy  rffydd,  Moses,  pan  an- 
wyd,  a  guddiwyd  dri  mis  gan  ei  ríeni, 
■f  o  achos  eu  bod  yn  e i  weled  yn  fach- 
gen  tlws  :*  Jac  nid  ofnasant'  orchym- 
yn  y  brenhin. 

r  P.x.  2.  2,  &•.  Act.  7.  20.  «  p«o.  13.  6.  Salm  56.  4. 
s  118.  6.  8s.  8.  12,  13.  a  41  10,  14-.  a  61.  7,  12.  Dan.  3.  16— 
18.  a  6.  10.  Mat.  10.  28.  I.ue  12.  4,  5.        t  Ex.  I.  16,  22. 

*  RhYeni  Moses  hefyd,  a  weithredeni  oddi 
ar  yr  un  egwyddor  rymus  o  ffydd  yn  addew- 
idiori  Duw.  Pan  aned  y  gwaiedwr  a'r 
deddf-roddwr  enwoghw'nw  i  Israel,  hwy  a'u cuddiasant  ef  dri  mis,  rhag  y  rhai  a  ddodasai 
Pharaoh  i  ladd  y  plant  gwrry  waid  :  toblegid 
yr  oeddynt  yn  gweled  rhywbeth  anghy  ffredin 

rh; 

ffy 

yn  ei  ymddangosiad  tlws  a  phrydterth  ef 
faban,  yr  hyn  a  dybient  hwy  oedd  yn 
arwyddo  ei  enwogrwydd   ef  mewn   amse 
ddyfod.    JTrwy   ffydd   yr  oeddynt  yn 

ddiried  i  ofal  ac  amddiffyn  addawedig  D" ac  felly    nid   ofnasant  orchymyn  y   breni 
ond  cadwasant  fywyd  eu  plentyn  dàn  y  p 
ygl  o  golli  eu    bywydau   eu    hunain.    Ac 
oeddynt  yn  gweithredu  oddi  ar  yr  un 
pan   yinddiriedasant  Moses  i  ofal  Rhagí 
iaeth,  mewn  cawell  o  lafrwyn  ;  a  ch>flav 
wyd    en    disgwyliad    ffyddiog   hwynt,  ; 

gadwedigaeth  ef  gan  ferch  Pharaoh,  a'i  ( 
iad  ef  i  fynu  yn  mrenin-llys  yr  Aipht, 
yn  waredwr  Israel.    Bachgen  tlws :  gwel 
Act.  7.  20. 

24  *  Trwy   ífydd,   Moses,  «w< 
myned  yn  fawr,  f  a  wrthododd  ei 
yn  fab  merch  Pharaoh ; 

*Ex.  2.  10,  II.  Act.  7.  21— 24. 

*Trwy  ffydd  Moses  ei  hun  hefyd, 
iddo  dyfu  i  fynu,  hyd  yn  llawn  deng 
mlwydd  oed,  a  myned  yn  enwog  iawn 
mhlith  yr  Aiphtiaid,  (Act.  7.  22,  23/ 
wrthododd  mwyach  gymmeryd  ei  alw 
fab  merch  Pharaoh  ;  er  fod  traddodiad 
dywedyd,  a  Josephus  hefyd  yn  ysgrifeno 
fod  ef  yn  cael  ei  ystyried  fel  etifedd  i  go 

yr  Aipht,  a'r  deyrnas  flodeuog  a  Ilwyddi nus  hòno. 

25  **Gan    ddewis    yn    hytré 
oddef adfyd  gyd  â  v  phobl  Dduw, 
chael  2  mwyniant  pechod  dros  ams 

x  |-en.  10.  32.  Job  36.  21.  Salm  84.  10.  Mat.  5.  10—1). 

21.  Act.  7.  24,  25.  a  '20.  23,  24.  Kbaf.  5.3.  a  8.  17,  18, 
39.  2  Cor.  4.  17.  Col.  1.  24.  2  Thes.  1.  3—6.  2  Tim.  1. 
2.  3—10.  a  3  II,  12.  \ago  1.  20.  1  Pedr  1.  6,  7.  «4.  H 
y  pen.  4.  9.  S»loi  47.  9.  1  Pedr  2.  10.  *  Job  70.  i 
21.11-13.  Salm  73.  18-20.  E».  21.  4.  *  47.  8,  9.  Lh 
19,  20.  a  16.  25.  lago  5.  5.  Dat.  18.  7. 

*  Ond  gan  fod  Moses  yn  credu  tystiol 
ac  addewidion  Duw  am  Israel,  ac  yn  en< 
ig  am  y  Messiah  ;  ni  chymmerai  efe  ei 
ran  yn  mhlith  yr  Aiphtiaid,  er  mwyn  r 
teision  bydol,  pa  mòr  fawr  bynag  oedd 

O'r  tu  arall,  er  gweled  pobl  Dduw  di 
caethiwed  crenlonaf,  ac  yn  y  cyflwr  isel 
adfyd,  efe  a  addefodd  ei  hun  yn  gyhoe< 
yn  un  o  honynt ;  ac  a  ddewisodd  yn  byt 

ddyoddef  yr  adfyd  a'r  caledi  mwyaf 
hwynt,  a  chyfranogi  o'r  bendithion  oedi addawedig  iddynt,  t  na  mwynâu  yr 
bleserau  cnawdol,  pechadurus,  ac  anno 
a  allasai  efe  gael  yn  ei  sefyllfa  uchel  y 
Aipht,  dros  amser  byr  ei  oes.  Buaeairo 
iant  pechod  dros  amscr  yn  dybena  n 
tragywyddol  wae ;  ond  yr  adfyd  gyda  [ 
Dduw  i  ddybenu  mewn  tragywyddol 
fyd :  a  hyn  oedd  Moses  trwy  ffydd  y 
weled. 

26  *  Gan  farnu  yn  a  fwy  g< 
6  ddirmyg  Crist,  na  thrysorau  yr  Ai 
c  f  canys  edrych  yr  oedd  efe  ar  dí 
igaeth  y  gobrwy.    - a  Salm  37.  10.  Jer.  9.    2$  24.  2  Oor.  6.  19.    Epb 
a  3.  8.  Dat.  2.  9.  a  3.  18.      *  pen.  10.  33.  a  13.  13.  Sa- 
7,20.     »89.  5»,  51.    E».  51.  7.    Aet.  5.  41.   2  Cof .    ■ 
1  Pedr  1.  1».  a  4.  14.  e  Gwel  aradn.  6.  pen.  2.  îl 
35.-Ruth.  2.  12.  Diar.  II.  18.  a  23.  18.  Mat.  5.  12.   I 
a  10.  41.  Loo  14.  14. 

*  Trwy  ffydd  hefyd,  efe  a  farnodd  *t* 
isel  a  gwarthus  Israel  yn  eu  caethiwedB 
enol,  a'r  dirmyg  a  roddid  arnynt,  o  herlj 
ea  disgwyliad    am  Waredwr    gogonecjj 
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odi  o'u  plith  eu  hunain,  dàn  ofal  neillduol 
hwn  y  protfesent  eu  bod;  yn  fwy  golud  a 
erth  o  lawer,  na  holl  drysorau  aneirif  a 
dlidyr  Aipht;  ac  fel  hyny  efe  a  wrthod 

"  yr  olaf,  ac  a  ddewisodd  y  cyntaf,  a  hyn yn  fyrbwyll  ac  mewn  anwybod,ond  oddi 
wybodaeth  a  barn  ystyriol  ar  y  naill  beth 
Hall.  t  Canys  edrych  yr  oedd  efe  ar  dal 
gaeth  y  gobrwy ;  sef  y  taliad  grasol  a 

iaeth,  a  roddai  Crist  i  bawb  a  ddyoddefent 
m  o  berwydd  cydwybod,  ac  er  mwyn  ei 

a'i  achos  ef.  Nis  gallai  "  taledigaeth  y 
•rwy"  yma  feddwl  nnrhyw  beth  tymrnor- 

oblegid  ni  ddaeth  Moses  i  wlad  Can 
,  ac  nis  gallasai  ddisgwyl  dedwyddwch 
imorol  mwy  nag  a  adawodd  efe  yn  llys 
araoh ;  gan  hyny  rhaid  ei  fod  ef  yn  ed 
h  am  rywbetb  ysbrydol,  nefol,  a  thra 
ryddol :  peth  ni  welid.  adn.  1. 

27  *  Trwy  fFydd  y  d  gadawodd  efe 
\Aipht,  et  heb  ofni  llid  y  brenhin : 
anys  efe  a  ̂ ymŵrolodd  fel  *  un  yn 
eled  yr  anweledig. 
'  Ex.  10.  29,  29.  all  8.  a  12.  31,  &e.  a  13.  17-21. 
.  3.  14.  15.  a  4.  19.  a  14.  10-12,  fpen.  6.  15.  a  10. 
a  13.  3.  Mat.  10.  22.  a  24.  13.  Marc  4.  17.  a  13.  13. 

'.  13.  7.  lago  5.  11.  gadn.  1,  13.  pen.  12.2.  Saloi  16.  8. 
3.  25.  'i  Cor.  4.  18.  1  Tim.  6.  16.  1   Pedr  1.  8, 

Mae    yn    amlwg  i    Moses  "  ofni  llid'  y 
nin"  pan    adawodd  efe  yr   Aipht  y    tro 
taf,  i  ífoi  i  Midian  :  (Exod.  2.    1&— 15,) 
gadael  yr  Aipht  yr  ail  waith  a  feddylir 
,  pan  arweiniodd  efe   allan  Iwythan  Is- 

t  Yr  oedd  efe  y   pryd  hwnw  wedi  ei 
thu  yn  y  ífydd,  i  ddibrisio  llid  a  nerth  y 

Bjnin    Pharaoh  ;    cyhoeddodd    ddinystr    y 
Mtaf-anedigion   yn    hyf  yn  ei    wyneb   ef, 
■awodd  bresenoldéb  y  gorthrymwr  hwnw 
Kpe  buasai  yn  beiddio  gwaethaf  ei  fygyth- 
n  ef,  ac  aeth  allan  o'r  Aipht  gyda  gwrolder 
■jwr,  er  y  gwyddai  yn  burion  y  byddai  i 
lliraoh  a'i  fyddin  erlid  ar  ei  ol  ef.    A  phan 
|g  imerodd  hyny  Ie  mewn  gwirionedd,  efe  a 
Twedodd  yn   hyf  wrth  yr    Israeliaid   dy- 
■tynedig,  "  Nacofnwch,  sefwch,ac  edrych 
m  ar  iachawdwriaetb  yr  Arglwydd." — "Yr 
Ijlwydd  a  ymladd  drosorh,äm  hyny  tewch 

jfi  a  sôn."    J  Fel  hyn   efe    a  ymwrolodd ■fddîysgog,  i  draddodi   ei  genadwriaethau 
pbrenin,  ac  yn  y  cyfwng  diweddaf  hwn,  ac 
ffiad  oedd  ganddo  yr  un  amddiflfyn  gwel- 
m  rhag  llid  y  brenin  ;  eto  yr  oedd  ei  ífydd 

Wt'el  mae  yn  "  sicrwydd  y  pethau  nid  ydys !>eu  gweled,"  yn  gweled  y  Duw  annwcled- 
ljVn  Amddiflfynwr  hollalluog   iddo ;  ac  yr 
<M  yn  sicr  ganddo  ei  fod  ef  gydag  ef,  i  of- 
f*am  dano  a'i  waredu. 

í  18  *  Trwy  ffydd  y  A  gwnaeth  efe  y 
P  c,  •  a  gollyngiad  y  gwaed,  f  rhag  i'r 
w>n  ydoedd  yn  dinystrio  y  rhai  cynt- 
Ntnedig  gyffwrdd  â  hwynt. 
»■    íf  23*  ̂Pedl'  21~30'  *  Pen'  9'  19'  "  12'  M'  EX' 
Trwy  yr  un  ffydd  eflfeitbiol  yn  ngair 

lv'  rhag-welodd  Moses  ddinystr  y  rhai 
c,af-anedig  yn  yr  Aipht,  ac  y  credodd  y 
Jîjii  lsrael  eu  harbed  rhag  y  dinystr  hwnw, 
y  /  flfotdd  a  orchymynodd  Duw  idclo  ef. 
A  hyny  efe  a  barodd  i'r  bobl  gadw  y  pasg, 
f.t  thaenelliad  y  gwaed  ar  ysllys-byst  a 
«^an  y  drws,  yn  nghyd  â  seremoniau  ar- 
*  dawl    eraill ;  t  rhag    i'r  angel  oedd   yn 
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dinystrio  cyntaf-anedigion  yr  Aiphtiaid  gyf- 
hwrdd  â  hwythau  hefyd,  a  lladd  eu  rbai 
cyntaf-anedig.  Fel  hyn  y  cadwyd  hwynt,  a 
hyn  a  wnaeth  ffordd  er  eu  gwaredigaeth  hwy 

o'u  caethiwed  :  ac  yr  oedd  yr  hofl  osodiad 
hwn  tra  parâodd,  nid  yn  unig  yn  goffadwr- 

iaeth  o  waredigaeth  Israel  o'r  Aipht,  ond 
hefyd  yn  rhag-ddangosiad  cysgodawl  o'n 
hiacbawdwriaeth  ni  trwy  farwolaeth  Crist,  a 

thrwy  ffydd  yn  ei  waed  ef. — "  A  gollyngiad 
y  gwaed :"  u  ä  thaenelliad  y  gwaed"  ydyw 
yn  y  Saesoneg :  barned  y  cyfarwydd  pa  un 

y  w  yr  iawn  gyfieithiad  o'r  gair  Groeg  pros- 
chusin :  gair  arall  (rhantismou)  a  gyfieithir 

M  taenelliad"  genym  ni  a'r  Saeson  yn  pen. 
12.  24 :  ac  errhantise  a  gyfìeithir  taenell- 
odd  yn  pen.  9.  19.  Ac  eto,  mae  yn  debyg 
mai  ir.ath  o  daenellu  y  gwaed  oedd  ar  y  ddau 
ystlys-bost  a  chapan  y  drws  yn  yr  Aipht ;  ac 

efalíai  mai  mwy  pr'íodol  yw  taenellìad  yma 
na  gollyngiad.  Er  y  byddid  yu  lladd  y  pasg 
bob  blwyddyn,  eto  nid  oea  dim  hanes  am 
roddi  y  gwaed  ar  ystlys-byst  a  chapan  y 
drws,  wedi  y  tro  cyntaf  yn  yr  Aipht. 

29  *  Trwy  ffydd  yr  h  aethant  trwy 
ymôr  coch,  megisarhŷd  tir  sych  :  fyr 
hyn  pan  brofodd  yr  Aiphtiaid,  boddi 
a  wnaethant. 

k  Eî  14.  13—31.  a  1S.  1—31.  Josb.  3.  10.  Neh.  9.  11. 
Salm  66.  6.  a  78.  13.  a  106.  9—11.  a  114.  1—5.  a  136.  13—16. 
Es.  11.  15,  16.  a  51.  9,  10.  a  63.  11—16.  Hab.  3.  8—10. 

*  Yr  oedd  Moses,  Aaron,  Caleb,  Jushua,  ac 
eraill  yn  gwir  gredu,  ac  a  flfydd  wirioneddol 
ganddynt;  ac  yr  oedd  yr  holl  genedl  trwy 
gynghorion  Moses,  yn  cael  eu  hannog  i  ym- 
ddiried  yn  nerth  ac  ewyllys  da  yr  Arglwydd, 
am  eu  gwaredigaeth  bresenol  o  law  Pharaolu 
Ond  yn  benaf  trwy  flfydd  Moses,  eu  blaenor, 
yr  aeth  yr  Israeliaid  yn  ddiogel  trwy  y  môr 
coch ;  yn  debyg  fel  y  cadwyd  teulu  Noah  yn 
yr  arch,  t  trwy  ei  ffydd  ef  ;  er  nad  yw  yn 
ymddangos  eu  bod  hwy  oll  yn  wir  gredin- 
wyr.  Israel  oedd  eglwys  weledig  Duw,  a 

chysgod  o'r  holl  dyrfa,  y  rhai  trwy  flfydd  a 
ânt  trwy  brofedigaethau,  peryglon,  ac  angau 
heb  gael  dim  niwed  :  t  ond  yr  oedd  yr  Aipht- 
iaid  yn  arddangos  gelynion  Duw  a'i  bobl,  a 
thrwy  ganlyn  balchder  a  rhyfyg  Pharaoh, 

anturiasant  erlid  ar  ol  Israel  i'r  môr,  ac  felly 
a  drengasant ;  fel  y  derfydd  am  holl  elynion 
yr  Arglwydd  yn  angau,  yr  hwn  a  weryd  yr 
holl  saint  oddiwrth  eu  llid  a'u  cynddaredd 
hwynt.  Ni  chollodd  yr  un  o  Israel  yn  y 

rnôr,  ac  ni  ddiangodd  yr  un  o'u  herlidwyr 
o'r  môr.  Pa  nifer  bynag  o  gredinwyr  neu  o 
anghredinwyr  oedd  yn  y  dyrfa  y  pryd  hwn, 
mae  yn  dra  sicr  mai  trwy  ffydd  Moses  yr 
aethant  trwy  y  môr ;  oblegid  am  ffydd  Mos- 
es  mae  yr  apostol  yn  llefaru  o  hyd,  o  adn. 
24,  hyd  ddiwedd  yr  adnod  hon :  a  dyma 
ddiwedd  yr  hanes  am  ei  ífydd  ef. 

30  *  Trwy  ffydd  y  syrthiodd  'caer- 
au  Jericho,  f  wedi  eu  hamgylchu  dros 
saith  niwrnod. 

/  Josh.  6.  3—20.  2  Cor.  10.  4,  5. 

*  Gan  fod  Joshua,  a  llawer  o'r  Israeliaid, 
yn  credu  addewid  Duw,  y  rhoddai  efe  Jer- 
icho  yn  eu  llaw  hwynt,  hwy  a  ufuddasant 
iddo  ef,  ac  a  dueddasant  eu  brodyr  i  wneyd 

yr  un  petb,  gyda  golwg  ar  y  moddion  rhy- 
feddol  a  ddefnyddiwyd  i'r  dyben  hyny. 
Disgwyliasant  y  cyflawnai  Duw    ei   air  ;  ta 
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gwnaethant  yn  öl  ei  gyfarwyddyd  ef,  trwy 
ymdaith  o  amgyleh  y  ddinas,  a  chwythu  yu 
yr  udgyrn,  am  saith  niwrnod:  ac  fel  hyn 
syrthiodd  y  caerau  ar  yr  amser  pennodol,  a 
hwy  a  gawsant  fuddugoliaeth  esmwyth  a  di- 
berygl.  Yr  un  egwyddor  a'u  tueddai  hwy  i 
dderbyn  yr  addewidion  am  y  Messiah,  ac 
iachawdwriaeth  trwyddo  ef  :  ond  mewn 
cyrph  cynnulleidfàol  o  bobl,  mae  bob  amser 
wahaniaeth  rhwng  gwir  gredinwyr,  a  phro- 
ffeswyr  ffydd  yn  unig,  y  rhai  a  gyd  weith- 
redant  â  hwynt  yn  yr  un  ymarferia<l  allanol 
o  wasanaeth. — Gan  fod  gwlad  Canaan  yn 
eiddo  i'r  Israeliaid,  trwy  roddiad  g*n  Dduw, 
Meddiannydd  nefoedd  a  daear  ;  yr  oedd  yn 

addas  i'r  ddinas  gyntaf  a'u  gwrthwynebai 
hwynt,  ga'el  ei  chyrnmeryd  yn  y  fath  fodd  aií a  fuasai  yn  eglur  ddangos  gwirionedd  eu 
hawl  hwynt:  fel  hyn  yr  oedd  yr  holl  Gan- 
aanêaid  yn  gorfod  gwybod  uchafiaeth  a  gallu 
Duw  Israel,  ac  mòr  ofer  oedd  i  neb  geisio  ei 
wi  thsefyll  ef. 

31  *Trwy  fìfydd  ni  » ddifethwyd 
Rahab  y  buttnin  gyd  â'rrhai  nichred- 
ent,  f  pan  ddeibyniodd  hi  yr  ysp'íwyr yn  heddychol. 

m  Josh.  2.  1—22.  *  6.  22-25^   Mat.  1.  1,  5.    Iago  2.  25. 

*Trwy  ffydd  Rahab  y  buttain,  pan  glyw- 
odd  hi  fod  Duw  wedi  cyhoeddi  dinystr  ar  y 
Cinaahêaid,  a'i  fod  wedi  addaw  bendithion 
lawer  i  Israel;  a  ymwrthododd  â  gelynion 
Duw,  ac  a  geisiodd  dderbyniad  yn  mhlith  ei 
bobl  ef :  ac  telly  ni  ddyfethwyd  hi  gyda  ei 
ohyd  ddinasyddion  y  rhai  ni  chredent,  ac  a 
dorwyd  ymaith  yn  eu  gelyniaeth  tuag  at 

Dduw  a'i  bobl.  J  Dàn  y  p^rygl  o'i  bywyd, 
bi  a  dderbyniodd  yr  yspiwyr  o  Israel  >n 
heddychol,  ac  fel  cyfeillion  ;  a  phan  hysbys- 
wyd  iddi  yn  sicr  y  cymmerid  y  ddinas  gan 
yr  Israeliaid,  hi  a  amrnodo  Id  â  hwynt  am  ei 

bywyd  ei  hun  a'i  theulu,  ac  fel  hyny  diogel- 
wyd  hi  a  hwythau  pan  ddaeth  yr  am?er. 

Gwel  Josh.  2.  1—21.  a  6.  21—25.  Di'aminau 
i  Rahab  gredu  yr  addewidion  am  y  Messiah, 

a'r  iachawdwriaeth  ysbrydol  drwyddo  ef, 
gyda'r  un  ufudd  dod  ffydd,  pan  hysbyswyd 
iddi  y  pethau  hyny;  ac  fel  hyny  cafodd  ei 
chydgorphori  â  chenedl  Israel,  a  daeth  yn 
un  o  henafiaid  Crist.  Math.  1.  5. — Mae  yn 
ddíammau  nas  g&llir  cyfreithloni  yr  anwir- 
edd  a  ddywedodd  Rahab  i  ddiogelu  yr  ys 
piwyr,  mewn  un  modd  ;  (Josh.  2.  4 — 7,)  nid 
trwy  ffydd,  ond  trwy  wendid  a  diffyg  ffydd, 
y  gwnaeth  hi  hyn  :  eithr  nid  oedd  yn  perth- 
yn  i'r  apostol  sôn  am  y  gwendtd  hwnw  yina. 
mwy  nac  am  wendidau  credinwyr  enwog 
eraill,  a  grybwylla  efe  yn  y  bennod  hon. 

D'íammau  iddi  hi  edifaiâu  drachefn  am  yr 
anwiredd  hwn,  fel  am  ei  holl  bechodau  er- 
aill;  a  chael  maddeuant  o'r  cwbl  trwy  ffydd 
yn  y  Messiah  a'i  aberth  a'i  waed  ef. —  Y 
buttain:  felly  y  gelwir  hi  yma,  ac  yn  Iago 
2.  25,  a  hyny  mae  yn  debyg  yw  ystyrygair 
Groeg  pornê  ;  un  yn  rhoddi  ei  chorph  i  bnt- 
teindra  er  mwyn  elw.  Puttein-wraig  y  gel- 
wir  hi  hefyd  yn  Josh.  2.  1  ;  ond  dywed  rhai 
mai  un  yn  cadw  lletty  cyhoeddns  cyffredin, 
neu  dy  tafarn,  y w  y^tyr  y  gair  Hebraeg  yno  : 
dywed  eraill  i'r  gwrthwyneb,  na  ddefnyddir 
mo'r  gair  yn  un  màri  felly  ;  ond  mai  puttain 
a  arwydda  yn  mhob  màn.  Puttain  yn  ddî- 
ammau  a  fuasai  hi  unwaith,  ond  nid  puttain 
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oedd  hi  pan  ddeibyniodd  yr  yspiwyr  ;  oble 
id  "  trwy  ffydd"  y  derbyniodd  hi  hwynt, 

mae  gwir  ffydd,  yn  nghyd  â'r  grasau  cra sydd  yn  wastad  gyda  hi,  yn  gwneyd  hyd  ; 
nod  putreiniaid  yn  ddiwair  ac  yn  sanctaidr 

32  n  *  A  pheth  mwy  a  ddy wedai 
f  canys  yr  •  amser  a  ballai  i  mi  J  i  fyi 
egi  am^Gedeon,  \\am  q  Barac,  §; 
am  r  Samson,  *  ac  am  *Jephtha( 
1  \  am  Dafydd  hefyd,  w^a  Samut 
x  ||  a'r  prophwydi : nRhuf.  3.  à.     a  4.  I.     a  6.   1    a7.7.  o  loan  21. 

p  Barn.  6-8.  1  Sara.  VI.  11.  ç  Barn.  4.  a  5.  r  B«rn 
—  16.         s  Bam.    II.  a  12.  1-7.  t  1  Sam.   16.  I,  13.  t 
&c.  Act.  2.  29-31.  a  13.  52.  36.  u  I  Sam.  I.  20.  a  2. 
1S.  a  3-12.  a  29.  3,  &c.  Salm  99.  6.  Jer.  15.  1.  Act.  3 
a  13    20  x  Mit.  5.  12.  I  uc  13.  2S.  a  16    31.  Act.   10. 

l<go  5.  40.  1  Pedr  1.   10— 12.  2   Pedr  1.  21.  a  3.  2. 

*  Pa  brofion  chwanegul  oedd  yn  eisian 
y  rhai  a  enwyd,  i  ddan^os  grỳm  a  buddug 
iaethau    gwir  ffydd  ?    tB>ddai  bron   yn 
chẁyi  diddiwedd,  i  grybwyll  am  yr  anei 
brofion  a  ellid  eu   cael  yn  yr    Hen    Des 
ment;  a  phallai  amser  yr  apo&tol,  a  therf; 
au  yr  epistol  hwn,   i  ymhelaethu  arnynt  í 
yn  nn  ac  un  :   \  megys  am  ffydd  Gedeon, 
heffeithiau  rhyfeddol ;  yr  hwn  a  gredodd 

a  nfuddâodd  i  orchymyn  Duw,  \fwrw  i  lu' 
aìlor  Baaì,  ac  i  dòri  i  lawr  y  llwy?i  oedd  yi 
hymyl  hi,  ac  i  adeiladu  allor  arall  ir  .1 
gìwydd  ei  Dduw  ;  ac   hefyd   i  wynebu  g;l 
thri  chant  o  ddynion  yn  unig,   ar  lu  dirf;I 
y  Midianiaid,   o  gant  a  phymtheg  ar  hiu1 
o  filoedd,  mewn  crediniaelh  o  addewid  Efl 
am  fuddngoliaeth  ;  yr  hon  a  ennillodd  efell 
wyrthiol,  yn  unig  drwy  udganu  mewn  udg;H 
tòri  y  piserau,  dàl  y  lampau   yn  eu  llawíll 
wy,  a  bloeddio  yn  ol  gorchymyn  Duw,  H 
ddywedyd,  Cleddyf  yr  Arglwydd  a  Ged*W 
(Uarn.   6.   14,  25,  27;  a  7.    17,25;  a  8.  ■ 
||  Pallai  yr  amser  hefyd   i  son  am  ffydd  )WÊ 
ac ;  yr  hwn,  gan  gredu  addewid    Duw  tH 
y    brophwydes   Deborah,    gyda  deng  m  H 
wýr  yn  unig,  a  ennillodd  fuddugoliaetho;H 
eddus  iawn    ar  fyddìn  llawer  mwy  Hios<H 
dychryn-bair  Jabin,y  brenin  CanaanêaidrH 
hon  fyddin  a  lywyddid  gan  y  lywysog  SH 
ah.     (Barn.   4.  4.  a  7.    16.)     §Ac  am  üM 
Samson  ;  yr  hwn  ag  efe  yn  farnwr  yn  Is  H 
a  gredodd   y  byddai    yr  Arglwydd   gydaH 
pan  ddaeth  ei    Ysbryd   ef  arno,   yn    Ys'H 
nerth  a  gwrolder,  ac  a'i  galluogodd  ef  i  W 
deg  ar  hugain  o'r  Philistiaid ;   ac  wedi  íO 
i  ladd  tair  mil  o'r  gelynion   hyny  i   wI*<H 
iaeth  Israel  ac  i  Dduw  ei  hun,  yn  ei  farH 

aeth  ei  hunan.     (Barn.  14.  19;  a  16.  27- H 
*  Ac  am  ffydd  Jephthae;  a  gredodd  i  D'H 
yr  hwn  a  waredasai  Israel  oddi  wrth  eiyM 
eraill,  ac  Ysbryd  yr  hwn  a  ddaeth  arno  <Pfl 
Ysbryd  gwroldeb  ;  y  byddai  iddo  ỳru  yr  M 
moniaid  allan  o'i  flaen  ef :  ac  efe  a'u  ̂ M 
odd  hwynt  yn  ei  law  ef,  fel  y  darostynglH 
hwy  yn  hollawl.     (Barn.    11.  23—33.)    H 
a'm  ffydd  Dafydd,  y  gwr  yn  ol  calon  Dtl brenin   ardderchocaf  Israel ;  yr  hwn   >l 

enbydrwydd  mwyaf  a  gredodd  yn  addtl 
ion   Duw   arn   ei  ddwyn  ef  i'r  orsedd:  I 
hyny  allan  yn  wastadol,  hyd  ddydd  ei  I 
olaeth,  a  ymorphwysodd  yn  ddìysgog  <ì 
ostyngedig   ar  ff>ddlondeb   Dnw,  i  gyftl 
ei  gyfammod  âg  ef.    (2  Sam.  23.  1—  5.)| 
ffydd  Samuel,  y  prophwyd  enwog  hwmi 
hwn  a  gredodd  y    byddai   cyflawniad    1 
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yn  yr  hen  saint. 

íth  a  ddywedasid  iddo  ef  gan  yr  Arglwydd, 
i  un   bynag    ai  niewu    ffordd   o  farn,    neu 
ìte   trugaredd ;  ac  y    gwnelid  gwyrthiau  i 
idarnâu    hyny,    yr    hyn    hefyd    a    wnaed, 
Sam.   12.   lö— 25.)     |j  A  Ifydd   prophwydi 
nctaidd  eraill,  rhy  líosog  i'w  crybwyll  yn 
nol,  y  rhai  mae   hanes  am  danynt  yn  yr 
eu  Destament ;  y  pethau  niawrion  a  wnacth 

lai  o  honynjt  trwy  ffydd,  a'r  pethau  a   ddy- 
l'defodd  rhai  eraill  o  honynt  yn  ardderchog, 
]wy   ei  grỳm  cynnaliaethol  hi. — Nid  yw  yr 
íiostol  yn  enwi  y  personau  uchod  yn  yr  un 
efn  o  ran  amser,  ag  y  cair  banes  am  dan- 

'iìt  yn  yr  Hen  Destament,  ond  yn  gwbl  i'r Vrthwyneb  ;  oblegid  yr  oedd  Barac  yn  byw 
flaen  Gedeon,  Jephthae  o  flaen  Samson  ;  a 

jimuel  o  flaen  Dafydd  :  ac  nid  yw  yn  cry- 
vyll  effeithiau  eu  ffydd  hwynt  ychwaith,  yn 
I  adnodau  canlynol,  gyda  dim  cyfeiriad  at 
cb  un  o  honynt  hwy,  yn  yr  un  drefn  ag  yr 
iwodd  efe  hwynt;  fel   pe  byddai  y  cyntaf 

|r  effeithiau   hyn   yn    perthyn   i'r   cyntaf  a 
twodd  efe,  a'r  ail  i'r  ail,  ac  felly  yn  mlaen: 
amcan  ef  oedd  dangos  bod   effeithiau  o'r 
:h  a*enwir,  yn  perthyn  i  ffydd  y  naill  a'r 
11  o'r  personau  hyny  a'u  cyffelyb,  yn  oes- 
dd  yr  Hen  Destament,   heb  enwi   gweith- 
doedd  pob  uu  o  honynt  yn  bennodawl. 

33  *  Y  rhai  *  trwy  fTydd  a  oresgyn- 
ant  deyrnasoedd  2  f  a  wnaethant  gy  f- 
Iwnder,  "J  a  gawsant  addewidion, 
||  a  gauasant  safnau  llewod, 
y  Josh.  6-13.  2  Sau>.  5.  4-25.  a  8.  1—14.  Salra  18.  32— 

|    %44.  2-6.    a  144.  1,  2,  10.  x  Gwel  aradn.  4—8,  17. 
iiwel  ar  pen.  6.  12—15.  a  10.  36.     h  Bo.ro.  14    5,  6.  1  Sam. 
33-36.  Silm  91    13.  Dan.6.  20-23.  2  Tim.  4.  17. 

I*  Am  y  pethau  mawrion  a  wnaethant ; 
'ai  o  honynt  trwy  ffydd,  megys  Joshua  a 
jtfydd,  a  oresgynasant  genedloedd  Canaan, 
•  teyrnasoedd  o  amgylch,  fel  gweision  Duw 
achos  Israel  ei  bobl  ef.  +  Rhai  eraill, 

lìgys  Barac,  Gedeon,  Jephthae,  Samson,  a 

I  muel,  a  "  wnaethant  gyfiawnder"  fel  barn- 
\t  yn  Israel,  a  ddiwygiasant  y  genedi  pan 
Md  wedi  ymlygru,  ac  a  lywodraethasant 
j  gyfiawn  yn  ofn  Duw  ;  a  hyny  trwy  ffydd, 
.  ymddybyniad  gwastadol  arno  ef  am  gym- 
brth  yn  eu  gwaith  pwysig.  \  Eraill  trwy 

1  dd  yn  addewidion  Duw,  a  gawsant  gyf- 
vniad  nodedig  o'r  addewidion  hyny,  idd- 
't  bwy  eu  hunain  a'r  bobl ;  megys  Joshua, 
:deon,  aceraill,yn  y  bnddugoliaethau  noded- 
î  gawsant  ar  eu  gelynion,  a'r  hyn  a  addawsai 
iw  iddynt  o'r  blaen.  ||  Ác  eraill  trwy  ffydd 
Uauasant  safnau  Uewod  ;  megys  Samson. 
jifydd,  a  Benaiah,  y  rhai  a  laddasant  bob 
o  honynt  lew  ;  (Barn.  14,  5,  6 ;  1  Sam. 
34—36;  2  Sam.  23.  20  )   a   Daniel,   a  fu 
noswaith  yn  ffau  llewod  newynog,  ac  heb 

.1  dim  niwed:  (Dan.  6.  22,  23.)  a  hyn  oll 
!wnaed  trwy  ffydd  yn  ffyddlondeb  Duw 
|il-alluog. 

J4  c  *  AddifToddasantangerdd  y  tân, 
i  a  ddíangasant  rhag  min  y  cleddyf, 
I  a  nerthwyd  o  wendid,  ||  a  wnaeth- 
yydyn  gryfionmewnrhyfel,  §^ayr- 
iiant  fyddinoedd  yr  estroniaidi  gilio. 

c  Salm  66.  12.  Et.  43.  2.  Dan.  3.  19-28  1  Pedr  4.  12. 
\  Sain.  21.  16,  17.  2  Bren.  6.  16—18.  22.  Job  5.  20.  S»lm 
I    10.  Jer.  26.  21.        4  Barn.  7.  19— 25.    aS.4-10.     a  Ifi. 
í20.  2  Cor.  12.  9,  10  /1  Sam.  14.  13,  &o.  a  17.  51,  52. 

I  m.  8.  1,  8io.  2  Cron.  14.  11—14.  a  16.  1-9.    a  20.  6—25. 
«  •  20-22. 
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*  Eraill  o'r  hen  ffyddloniaid  enwog  gynt, 
trwy  ffydd  a'u  hymddiried  yn  yr  Arglwydd, 
tra  yr  oeddynt  yn  gydwybodol  yn  ei  wasan- 
aethu  ef,  a  ddirymasant  angerdd  y  tàn  mòr 
effeithiol,a  phe  buasai  wedieiddiffoddi  :ohyn 
mae  amgylchiad  nodedig  yn  hanes  y  tri  llanc 
yn  y  ffwrn  danllyd  boeth  yn  Babilon.  (Dan.  3. 
19—27.)  t  Eraill  trwy  íîydd  yn  amddiffyniad 
Duw,  gydag  arfer  moddion  priodol  er  eu 

diogelwch,  a  dd'íangasant  rhag  min  y  cledd- 
yf ;  megys  Dáfydd  rhag  Saul,  Elias  fwy  nac 
unwaith  rhag  llid  Ahab,  Jezebel,  ac  Ahaziah  ; 
(1  Bren.  18.  10;  a  19.  1—3,  9,  10,  14;  a  22. 
52,  53.)  Micea  rhag  cleddyf  Ahab ;  (1  Bren. 
22.  8.)  Eliseus  rhag  cleddyf  breninoedd  Israel 
a  Syria  ;  (2  Bren.  6.  8—14,27—31.)  a  Jeremiah 
rhag  cleddyf  Jehoiacim  a  thywysogion  Sede- 
ciah.  (Jer.  pen.  26;  a  38.  8—13.  íErailltrwy 
ffydd  a  nerthwyd  o  wendid  ac  afiechyd, 
megys  Hezeciah  dduwiol,  Job,  a  Dafydd: 
neu,  ynte,  mewn  ystyr  wladol,  adferwyd 

teyrnas  Hezeciah,  o'r  gwendid  mwyaf  i  ag- 
wedd  flodeuog  iawn,  mewn  atebiad  i'w 
ffydd  ef  yn  Nuw.  ]|  Eraill  trwy  ffydd  a 
wnaed  yn  gryfion,  yn  dde.wr,  yn  galonog 
rhyfeddol  mewn  rhyfel  ;  megys  Gedeon, 
(gwel  ar  adnod  32.)  a  Dafydd,  yr  hwn 
drwy  ymddiried  yn  Nuw  a  wynebodd  ar  y 

cawr  anferth  Goliath,  ac  a'i  Uaddodd  ef: 
(1  Sam.  17.  45 — 51.)  §  ac  fel  hyn,  yn  groes  i 
bob  tebygolrwydd  dynol,  hwy  a  ỳrasant  holl 
fyddinoedd  yr  estrouiaid  cenedlig  i  gilio;  ac 

a  ddistrywiasant  eu  gwersylloeld  a'u  ham- 
ddiffynfêydd  hwynt.  Arwydda  y  gair  par- 
embolas  wersyll,  gwarchae,  neu  fyddinoedd. 

35  g*  Gwragedd  adderbyniodd  eu 

meirw  trwy  adgyfodiad:  ŵf  ac  eraill 
a  ddirdynnwyd,  \  heb  dderbyn  ymwar- 
ed  ;  *  ||  fel  y  gallent  hwy  gael  adgyfod- 
iad  gwell. 

g  1  Breu.  17.  22—24.  2  Bren.  4.  27—37.  Luc  7.  12—16. 
loan  II.  40-45.  Act.  9.  41.  h  Act.  22.  24,  29.  ííMat. 
22.  30.     Marc  12.  25.    Luc  14.  14.  a  20    36.  loan  5.  29.    Aot. 
23.  6.  a  24.  15.  1  Cor.  15.  54.  Phii.  3.  11. 

*  Ac  hyd  yn  nod  gwragedd,  trwy  ffydd,  a 
gawsant  adferu  eu  meirw  iddynt  yn  wyrth- 
iol;  megys  y  wraig  weddw  o  Sarepta,  yr  hon 
yr  adgyfodwyd  ei  mab  iddi,  trwy  ffydd 
Elias,  yr  hwn  y  credai  hi  mai  prophwyd 

Duw  ydoedd  ;  (1  Bren.  17.  13—24.)  a'r  Sun- 
amees  dduwiol,  yr  hon  yr  adgyfodwyd  ei 
mab  o  feirw  trwy  ffydd  Elisëus,  ac  yn  ol  ei 
ffydd  hithau.  (2  Bren.  4.  18—37.)  Y  rhai 
hyn  oll  ydynt  brofion  nodedig  o  effeithiau 

ffydd  ;  yn  y  pethau  mawrion  a  wnaed,  a'r manteision  gwerthtawr  a  gafwyd  trwyddi  hi. 

+  Ac  nid  yw  ei  grym  a'i  heffaith  yn  llai  am- 
lwg  a  nodedig,  yn  y  nerth  a  gafodd  eraill  i 
ddyoddef  trwyddi  hi;  oblegid  caf«dd  Uawer 
o'r  credinwyr  eu  dirdỳnu  a'u  harteithio,  gyda 
phob  dyfais  ddychrynllyd  aallai  eu  herlidwyr 
creulawn  ei  ddychymmygu  a'i  roddi  ar 
waith.  Mae  y  gair  gwreiddiol  (etumpanis- 
thtsan,)  medd  Doddridye,  yn  arwyddo  rhyw 
fath  neillduol  o  ddirdỳniad,  neu  arteithiad  ; 

pryd  yr  oeddynt  yn  cael  eu  dirdỳnu  i'r  eith- af ;  ac  yna  eu  curo  yn  ddidrugaiedd  â  phas- 
tynau  pen  grynion,  yr  hyn  oedd  raid  fod  yn 
ofnadwy  o  boenus,  pan  oedd  holl  ranau  y 
corph  ar  y  fath  estyniad  dirdỳnawl.  1  Ond 
er  mòr  boenus  oedd  hyn,  gwell  oedd  gan- 
ddynt  ddyoddef  y  cwbl  na  derbyn  yinwared 
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trwy  wadu  eu  crefydrt,  nac  ar  unrhyw  atn- 
modau  díanrhydeddus,  trwy  droi  yn  eilun- 
addolwyr  :  ni  chaent  ymwared  heb  hyny,  ac 
ni  chymmerent  ymwared  fel  hyny.  ||Yr 
oedd  yn  well  ganddynt  farw  dàn  eu  harteith- 
iau,  nac  arbed  eu  bywyd  ar  y  fath  delerau  : 
oblegid  trwy  ffydd  yr  oeddynt  yn  disgwyl 
adgyfodiad  gwell ;  sef  adgyforìiad  i  fywyd 
tragywyddol,  yr  hwn  oedd  lawer  gwell  nac 
unrhy  w  fath  o  fywyd  a  allaaent  gael  am  ychd- 
ig  yn  hwy  yn  y  byd  hwn,  trwy  wadu  eu 
crefydd.  Tybir  fod  cyfeiriad  yn  rhan  olaf  yr 
adnod  hon  at  arteithiau  a  marwolaeth  y 

wraig  a'i  saith  mab,  y  mae  hanes  am  dani 
yn  2  Mac.  pen.  VII  :  a  thybir  fod  cyfeiriad 
yn  adn.  34  hefyd,  at  frwydrau  Judas  Maccab- 
eus  a'i  frodyr,  yn  erbyn  Antiochus  Epiphan- 
es ;  pryd  yr  aethant  hwy  yn  rỳmus  iawn  o 
ddechreuad  byehan,  ac  y  trechasant  holl  ys- 
trywiau  yr  erlidiwr  hwnw,  trwy  ffydd  yn 
addewidion  ac  amddiffyniad  eu  Duw. — Er 
gwneuthur  o  honom  wahaniaeth  pennodol 
rhwng  gair  Duw  á  phob  ysgrifenäadau  eraill; 
eto  tebygid  nad  oes  dim  anmhrîodoldeb  yn 
y  dyb,  fod  y  pethau  uchod  yn  ngolwg  yr 
apostol  yn  yr  adnodau  hyn. 

36  *  Ac  eraill  a  gawsant  brofedig- 
aeth  trwy  *  watwar,  '  f  a  fflangellau, 

X  i'e,  trwy  m  rwy  mau  hefyd  a  charchar : 
*  Barn.  16.  25.  2*Bren.  2.  23.  2  Cron.  30.  10.  a  36.  16. Jer.  20.  7.  Mat.  20.  19.  M*rc  10.  34.  Luc  18  32.  a  23.  II.  36. 

/  1  Bren.  22.  24.  Jer.  20.  2.  a  37.  15.  Mat.  21.  35.  a  23.  34. 
a  27.  26.  Act  5.  40.  a  16.  22,  23  2  Cor.  II.  24,  25.  m  peD. 
10.  34.  Gen.  39.  20.  1  Bren.  22.  27.  2  Cron.  16.  40.  Salm  105. 

17,  18.  Jer.29  26.  a  32.  2,  3,  8.  a  36.  5.  a  37.  15-21.  a  38. 
6—13,  28.  a  39.  15.  Galar.  3.  52—55.  Act.  4.  3.  a  5.  18.  a  8. 
3.  al2.  4,  8co.  a  16  24,  &c.  a  21.  33.  a  24.  27.  2  Cor.  11.  23. 
Epb.  3.  1.  a  4.  1.  2  Tim.  1.  16.  a  2.  9.  Dat    2.  10. 

♦Eraill,  mewn  gwahanol  oesoedd,  a  gaw- 
sant  eu  profi  trwy  watwar  creulawn,  a  phob 
math  o  warth  a  dYanrhydedd  ;  megys  Isaac 
gan  Ishmael;  (Gen.  21.  9;  Galat.  4.  29.) 
Èlisëus  gan  bíant,  neu  bobl  ieuainc  drygionus 
Bethel ;  (2  Bren.  2.  23.)  Micea  gan  Sedecia 
mab  Cenaana  :  (1  Bren.  22.  24.)  a  Ilawer 
eraill  o  genadau  duwiol  a  phrophwydi  Duw, 
rhy  faith  eu  henwi.  Gwel  2  Cron.  36.  16. 
t  Eraill  a  gawsant  eu  fflangellu  yn  greulawn 

a  didrugaredd,  o  herwydd  eu  crefydd  a'u 
ffyddlondeb  i  Dduw.  Cafodd  Jeremiah  ei 
daro,  a  thybia  rhai  ei  fflangellu  hefyd  :  ac  yr 
oedd  ffiangellu  yn  gospedigaeth  mòr  gyffred- 
in,  fel  mae  yn  debyg  y  bycldai  llaweroedd  o 
ddynion  duwiol  yn  cael  eu  cospi  felly  am  eu 
crefydd.  í  Ië,  cafodd  llawer  eu  dodi  mewn 
rhwymau  a  charchar  am  yr  un  achos  da  ; 
mégys  Joseph,  Samson,  Micea,  a  Jeremiah  ; 
CGen.  39.  20  ;  a  40.  3  ;  Barri.  16.  21 ;  1  Bren. 
22.  27 ;  Jer.  37.  15.)  eraill,  mae  yn  debyg,  yn 
am9er  Antiochus,  a  grybwyllwyd  uchod  ;  a 

rhai  yu  amser  Crist  ei  hun  a'i  apostolion;  'íe, 
rhai  gan  Paul  ei  hun,  pan  oedd  efe  yn  erlid- 
iwr  y  saint ;  otid  trwy  ffydd  daliasant  oll. 

37  *  Hwynt-hwy  a  "  labyddiwyd, 
f  a  dorrwyd  â  llif,  \  *  demtiwyd,  °  ||  a 

laddwyd  yn  feirw  â'r  cìeddyf :  §  a 
grwydrasant  mewn  P  crwyn  defaid,  a 
chrwyn  geifr;  ?yn  ddiddym,  yn  gys- 
tuddiol,  yn  ddrwg  eu  cyflwr ; 

n  1  Breo.  21.  10,  13-15.  2  Cron.  24.  21.  Mat.  21.  35.    a 
23.  37.  Lno  13.  34.  loan  10  31—33.  Aet.  7.  58.  59.  a  14.  19. 
2  Cor.  II.  25.  •  1  Sam.  22.  17-19.  1  Bren.  18.  4,  13.  a  19. 
I,  U>.  14.  Jer.  t.  30.  »26.23.  Galar.  4.  13,  14.  Mat.  23.  35— 
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37.  Luc  II.  51-54.  Act.  7.  52.  a  12.  2,  3.  p  2  Bren.  1. 
Mdt.  3.  4.  Ddt.  II.  3.  q  pen.  12.  1—3.  Zec.  13.  9.  Mat. 
20.  lCor.  4.  9-13.  2  Cor.  II.  23-27.  a  12.  10.  Iago  5.  10,1 

*  Eto,  rhai  o'r  hen  dduwiolion  a  labyd( 
iwyd  â  meini  i  farwolaeth,  am    eu    creí'yd 
a'u   huniondeb  :  felly  y    gwnaed  â  Naboth 
(1  Bren.  21. 13,)  a  Zechariah,  mab  Jehoiada 

(2  Cron.  24.  20,   21,)  a'r   rhai   hyny  y 
bwyllir  am  danynt  gan  ein  Harglwydd  í 
digedig.  (Math.  23.  37.)    t  Eraill  o    honyi 
trwy   ffydd    a   gymmerasant    eu    dîenydd: 
drwy  eu  tòri  yn  greulawn  â  llîf  ar  tíraw*  < 
canul,  yr  hyn  greulondeb    a  wnaid   yn  i 
aml   gan  yr   henatìaid.     Mae  traddodiad  j 
mhlith  yr  Iuddewon   eu  hunain,   i    Isaiah 
prophwyd  gael  ei  dòri  felly  â  llif  bren,  wri 
orcnymyn  Manasseh,  yr  hwn   oedd    y  pr) 
hwnw  yn  frenin  eilun-addolgar,  drygionus, 
chreulawn.  (2  Bren.  21.    1—16  ;  2  Cron.  i 
1 — 19.)     Mae  eraill  yn  deall  y  geiriau  tòri 
llîf,  am  dòri  yn  ddrylliau,  megys  dàn  offe 
yn  dymu,  yr  hwn  oedd  gynnwysedig  o  i 
iau  prenan,   yn   llawn  o  ddannedd   llymi; 
fel  oged.  (Gwel  2  Sam.   12.   31;  Isa.  41. 

Di'enydd  creulawn  i  ddrwg-weithredwyroe< 
y  iath   hyn  ;  pa  faint  mwy  i   saiut  Duw, 
rhai  rhagorol  y  ddaear  I    %  Yn  wyneb  y  f 
ferthyrdod  ofnadwy,  a  thrwy  amryw  tfyr 

eraill,  cafodd  Uawer  o'r  saint  eu  temtio  ; do3t  i  wadu  eu  Duw,   ac  i   addoli  eiluno 
yr  hyn  pe  gwnaethent,  (yn  ol  cynnygion 
herlidwyr,)   cawsent  ymwared    oddiwrth 
dyoddefiadau   hyny.    Tybia    rhai    fod 
gymmeriad  yn  y  gair  wedi  dygwydd  yn 
fàn  hon  ;  mai  epurôthêsan,  ac  nid  eplirastì 
san,  a  ddylai  fod ;  hyny  yw,  eu  serio  â  í 
arn  poeth,  neu  eu   llosgi  yn   fyw,  ac  nirì 
temtio:  a  thybia  eraill   mai  espeirasthês 
oedd    y  gair  gan  yr  apostol ;   sef  eu  gwai 
hwynt    i    farwolaeth,    neu   eu    llindagu, 
rhaffau,   neu   gordeni,   wedi  eu    nydd-d 
yn  ddirdynawl  am  eu  cyrph,  neu  eu  gyddfi 

|]  Cafodd  rhai  eu  lladd  yn  feirw  â'r  cleddj 
megys  prophwydi  yr  Arglwydd  gan  Jezi  ' (1  Bren.  18.  4  ;  a  19.  10,)  ac  üriah  mab  Se 
aiah,  gan  y  brenin  Jehoiacim.  (Jer.  26.  2( 
23.)     f  Ni  oddetìd  i  lawer  o  honynt  aros 
eu  preswylfêydd,  ond  yr  oeddynt  yn  gorl 
crwydro    ar   hyd   y    byd   fel  gwibiaid ;  i 
mewn  crwyn  defaid,  eraillmewn  crẃynge 

neu  ryw  ddillad  geirwon,  a'r   gwlân  nei 
blew  arnynt,   i   guddio  eu   noethni,  ac 

cadw  yn  gynhes  rhag  oerni  yr  hin   a'r  tj 
ydd  garwr :  ac   yr  oeddynt  hwy   yn   ddi| 
boddlawn    i'r   fath   ddillad   gwaelion,  ac 
fath  gyílwr   diddym,  cystuddiol,  a   drwg 
ran   pob   cysur   corphorawl  ;  yn  hytrach 
chael   byd    gwell  a   gwadu  eu  crefydd 
Duw.     Gwisgoedd  cyffelyb  i  hyn  oedd 
hen    Elias   dduwiol,   a   Ioan    Fedyddiwr 
chan  lawer  o'r  ben  brophwydi   gynt,  det 
id  wrth  Zech.  13.  4.— Beth  a  ddywed  c 

yddwyr    y   "  dillad    esmwyth,"    a'r  plí 
gwychion,  yn   ein  dyddiaa   hafaidd  ni, 
grefydda  fel  hyn  ;  ac  fel  y  dywedir  eto  y 
adnod  nesaf  ?    A  ydyna  ni  yn  ddigon  dîo 

gar  am  ein  rhyddid  a'n  cysuron  ?    Ac  a 
genym  ni  well  crefydd  nag  a  oedd  gan  y 
diddym,  cystuddiol,  adrwg  eu  cyflwr  hy 

38  r*  (Y  rhai  nid  oedd  y  byd 
deilwng  o  honynt)  'f  yn  crwy 
mewn  anialwch,  a  mynyddoedd 
thyllau  ac  ogofeydd  y  ddaear. 
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r  1  Bren.  14.  12,  13.  2  Bren.  23.  25—29.  E»ay  57.  1. 
Sam.  M.  I.  a  23.  15,  19.  23.  *  24.  1—3.  a  36.  1.  1  Bren. 
3.  a  18.  4,  13.  a  19.  9.  Sslm  142. 

*  Am  y  dynion  rhagorol  uchod,  "  nid  oedd 
byd,  ag  oedd  yn  eu  trin  mòr  ddirmygus  a 

renlawn,    "  yn    deilwng    o    honynt;"    aro 
yny  mewn  trugaredd  arnynt  hwy  a  barn  ar 
;   gelynion,  symmudwyd    hwynt  yn    fuan 
idi  ar  y  ddaear  i  dangnefedd.  (Gwel  Isa. 

■j'.  1,  2.)    fCyfrifai   Duw   nad   oedd   y  byd 
jj  ì  deilwng  o  honynt  o  herwydd  eu   rhagor- 
welh;  ond  cyfrifai  eu  gelynion  nad   oedd  y 
■iyd  yn  deilwng  o  honynt  yn  gwbl   fel  arall  ; 
w  f  nad  oeddynt  hwy  yn  deilwng  o  gael  bod 
||<i  y  byd  :  am  hyny  yr  oedd  llawer  o  honynt 

î  gorfod  crwydro  yn  ddigartref  mewn  an- 
lwch,  a  mynyddoedd,  a  thyllau  acogofeydd 
ddaear.     Felly  y  bu  gyda  Dafydd,  Elias,  y 
ophwydi    a    guddiodd    Obadiah   rhag  llid 
;zebel,  (1  Bren.    18.  4,)  a    llawer  eraill  a 
nguddient  rhag  eu    gelynion,    y   rhai    fel 
ẅaed-gŵn  am  ysglyfaeth,  a   helient  ar  eu 
)1  hyd  yn  nod  i'r  manau  anghyspell  ac  ang- 
rsurus  hyny. 

39  *A'rrhaihyn  oll,  'wedi  eael 
stiolaeth  f  trwy  ffydd,  J  ni  dderbyn 
sant  yr  addewid : 
*  Gwel  ar  adn.  2.  U.-Luc  10.  23,  24.  1  Pedr  1.  12. 

*  A'r  holl  ddynion  rhagorolhyn,  a  gawsant 
wy  eu  ffydd  a'u  hymarweddiad  sanctaidd, 
stiolaeth  dda  yn  yr  eglwys  o  oes  i  oes,  a 
nir  yn  anrhydeddus  am  lawer  o  honynt  yn 

!  ysgrythyrau  hefyd  ;  er  i'r  byd  eu  casâu, 
i  ffi'eiddio,  a'u  melltithio :  a  chawsant  hef- 

dystiolaeth  dda  yn  eu  cydwybodau  eu 
inain  gan  Dduw,  eu  bod  yn  gymmeradwy 
tnddo,  ac  wedirhyngu  ei  fodd  ef.  (Gwel  ar 

ln.  2,  4,  5.)  f  Ond  eu  "  ffydd"  hwynt,  yr 
>n  oedd  rodd  a  gweithrediad  Duw  iddynt 
E  ynddynt,  oedd  y  peth  neillduol  hyny,  ag 
;dd  yn  gwneyd  iddynt  hwy  ragori  arddyn- 
neraill;  o  ran  eu  cymmeradwyaeth  gyda 
uw,  ac  hefyd  fel  achos  cynhyrfiol  grymus 
t  hufudd-dod  gwresog,  eu  hamynedd  yn  dy 
idef,  eu  gweithredoedd  gorchestol,  a'u 
waredigaethau  rhyfeddol.  J  Eto  ni  dder 
yniasant  hwy  yr  addewid,  yr  hon  a  ddis- 
wylient  yn  benaf  am  dáni ;  ni  buont  fyw  i 
eled  cytìawniad  o'r  addewid  am  y  Mes- 
ah,  sef  ei  ddyf'odiad  èf  yn  y  cnawd  ;  er 
Uiynt  gael  eu  hachub  ar  yr  un  pryd,  ar  gyf- 
f,  a  thrwy  effaith  ei  aberth  dyfodawl  ef. 

40  *  Gan  fod  Duw  yn  rhagweled 
iy  w  u  beth  gwell  am  danom  ni, x  f  fel 

]jia  pherífeithid  hwynt  hebom  ninnau. 
'i;     v  pen.  7.  19,  22.  a  8.   6.  a  9.  23.  a  12.  24.  *  pen.  9. 
1-15.  a  10.  11— 14.  Rbuf.  3.  25,  26. 

*  Yr  achos  pa  ham  na  dderbyniodd  saint 
k  Hen  Destament  yr  addewid  yn  eu  dydd- 
j.u  hwy  oedd,  am  fod  Duw  yn  ei  ben-ar- 
I)  wyddiaeth  ddoeth  a  chyfiawn,  wedi  rhag- 
eled,  darpar,  a  chadw,  rhyw  beth  gwell  i'w 
;lwys  dàn  yr  oruchwyliaeih  gristionogol ; 
fel  na  byddai  yr  hen  gredinwyr  gynt  yn 
erffaith  a  chyflawn  yn  eu  hiachawdwriaeth 
u  dedwyddwch,  ond  yn  a  thrwy  Iesu  Grist, 
thrwy  fod  yn  gyfranog  o'r  bendithion  hyny, 
ddatguddiwyd  o'r  diwedd  yn  fwy  amlwg  i 
redinwyr  y  Testament  newydd  :  fel  yn  y 
lodd  hyny  y  byddai  i'r  holl  eglwys,  trwy 
ndeb  â  Christ,  gael  ei  pherffeithio  yn  un 
>rph,  ac    nìd    mewn  rhanau  gwahanol ;  er 

i'w  haelodan  hi  fod  yn  wasgaredig  am  hir  o 
amser,  trwy  holl  oesoedd  a  chenedloedd  y 
ddaear. — Mae  yn  wir  i  gredinwyr  yr  Hen 
Destament  gael  en  hachub  trwy  ffydd  yn  y 
Gwaredwr  oedd  i  ddyfod  ;  ond  pe  na  ddaeth- 
ai  efe,  a  gwneyd  iawn,  ni  buasai  eu  maddeu- 

ant  a'u  cymmeradwyaeth  hwy  wedi  eu  cad- 
arnâu,  na'u  hiachawdwriaeth  wedi  ei  pher- 
ffeithio.  Fel  hyn  nis  gallent  hwy  gael  eu 
perffeithio,  ond  trwy  gytnundeb  âg  eglwys  y 
Testament  Newydd  ;  yn  y  Gwaredwr  addaw- 

edig,  ei  gyfiawnder,  ei  aberth,  a'i  eiriolaeth 
ef. — Tybia  rhai  mai  cyflwr  peiffeithiaf  yr 
eglwys  ar  y  ddaear  a  feddylir  yn  y  geiriau  ; 
ac  felly  eu  bod  yn  dangos  graddoldeb  yn 
nbrefn  a  gwaith  Duw  yn  perffeithio  ei 
eglwys  :  tybia  eraill  mai  ei  pherffeithiad  yn 
y  nef  a  feddylir.  Eglura  eraill  y  geiriau  fel 
hyn  : — mai  ymddangosiad  cyntaf  y  Messiah 
oedd  yr  addewid  yr  hon  ni  dderbyniodd  yr 
hen  gredinwyr  gynt ;  ac  mai  y  rhyw  beth 
gwell  a  rag-welodd  Duw  am  danom  ni  yw, 
yr  addewid  o'i  ail  ymddangosiad  ef ;  fel  y 
caffont  hwy  y  pryd  hwnw  eu  perffeithio,  ond 
nid  hebom  ninnau  ;  er  i  ni  dderbyn  y  cyf- 
lawniad  o'r  addewid  gyntaf  hebddynt  hwy. 
Mae  rhai  dehongliadau  eraill  ar  yr  adnod 
hon  ;  ond  mae  rhai  o  honynt  yn  rhy  gyfeil- 

iornus,  ac  oll  yn  rhy  faith,  i'w  gosod  i  lawr 
yma  :  ceisiwyd  dewis  y  golygiadau  gorau, 
goleuaf,  a  mwyaf  naturiol. 

PEN.  XII. 

Cynghor  i  ffydd  ddianwadal,  amynedd,  a 
duwioldeb. 

°0BLEGID  hynny  ninnau  hefyd, 
gan  fod  cymmaint  6  cwmmwl  o  c  dys- 
tion  wedi  ei  osod  o'n  hamgylch,  rff  gan 
roi  heibio  bob  pwys,  ̂ Ja'r  pechod 
sydd  barod  \7n  hamgylchu,^||  trwy 
amynedd  *  rhedwn  yr  yrfa  a  osodwyd 
o'n  blaen  ni ; 

a  pen.  11.  2-38.  ft  Es.  60.  8  Ez.  33.  9,  16.  c  Lno 
16.23.  loan  3.  32.  a  4.  39,  44.  1  Pedr  5.  12.  Dat.  22.  16. 
d  Mat.  10.  37,  38.  Luc  S.  14.  a  9.  59-62.  a  12.  15.  a  14.  26— 
33.  a  18.  22-25.  a  21.  34.  Rhuf.  13.  11-14.  2  Cor.  7.  1.  Eph 
4.  22—24.  Col.  3.  5—8.  1  Tim.  6.  9,  10.  2  Tim.  2.  4.  1  Pedr 
2.  1.  a  4.  2.  1  Ioan  2.  15,  16.  e  pen.  10.  35—39.  Salm  18. 
23.  /pen.  6.  15.  a  10.  36.  Mat.  :0.  22.  a  24.  13.  Luo  8. 
15.  Rhuf.  2.  7.  a  5.  3—5.    a  8.  24,  25.    a  12.  12.  Iago  1.  3.  a 
5.  7—11.  2  Pedr  1.  6.  Dat.  1.  9.  *  3.  10.  a  13.  10  g  1  Cor. 
9.  24—27.  Gal.  5.  7.  Phil.  2.  16.  a  3.  10-14.  2  Tim.  4.  7. 

*  Yu  nesaf  mae  yr  apogtol  yn  galw  ar  yr 
Hebreaid,  i'w  hystyried  eu  hunain  megys 
wedi  eu  hamgylchu  â  thystion  aneirif,  mòr 
Hîosog  â'r  mân  ddefnynau  dwfr  yn  y  cwm- 
mwl ;  y  rhai  oedd  yn  cyd-dystiolaethu  yn 
gadarn  am  ffyddlondeb  Duw,  ac  am  nerth  ac 
effeitbiau  ffydd.  Yr  oedd  y  personau  a  enw- 
yd  yn  y  bennod  o'r  blaen,  ynghyd  â  thorf- 
êydd  o'r  hen  saint  heblaw  hyny,  megys  yn 
edrych  i  lawr  o'r  nefoedd,  neu  hyd  yn  nod 
yn  dyfod  i  lawr  oddi  yno,  i'w  "  hamgylchu" 
hwy,  ac  i  ddwyn  tystiolaeth  yn  achos  Crist ; 
yn  gystal  ag  i  edrych  ar  eu  hymddygiad  hwy, 
yn  yr  yrfa  lafurus,  beryglus,  ac  anrhydeddus 
hòno,  yn  bon  y  cawsent  hwy  eu  hunain  y 
fath  fuddugoliaeth  wynfydedig.  t  Gan  hyny 

yr  oedd  yn  anghenrheidiol  i'r  Hebreaid 
Gristionogol  **  roddi  heibio  bob  pwys  ;"  (fel 
y  rhoddai  dynion  heibio  eu  dillad  afraid,  neu 
fwyaf  costus,  wrth  redeg   y  gyrfeydd   gynt, 
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neu  mewn  campau  o  unrhyw  fath)  a  pheidio 
llwytho  eu  hunain  â  gofalon  bydol,  eîw,  neu 
unrhyw  beth  a  fyddai  yn  rhwy-tr  iddynt  yn 
yr  yrfa  ysbrydol,  pa  mòr  gyfreithliwn  bynag 
a  fyddai  ynddo  ei  hun.  X  Dylent  hefyd  wyî 
ied  yn  erbyn,  ac  ymdrechu  cael  buddugoliaeth 

gwbl  ar,  eo  natur  lygredig  a'u  tueddiadau 
drwg  ;  yr  hyn  a  fyddai  yn  wastad  yn  "  barofl 
i'w  hamgylchu,"  a  chymmeryd  mantais  ar 
bob  adeg  gyflêus,  i'w  tỳnu  i  bechod,  ac  i'w 
rhwystro  mewn  pethau  ysbrydol.  Yn  en- 
wedig  dylai  yr  Hebreaid  arfer  pob  moddion 
i  orchfygu  anghrediniaeth  ;  trwy  yr  hwn  y 
caent  eu  temtio  i  wrthgiliad,  o  herwydd  car- 
iad  at  y  byd,  neu  rhag  ofn  erlid.  Hwnoedd 

y  pechod  mwyaf  parod  i'w  hamgylchn 
hwynt,  yn  yr  amseroedd  erledigaethus  hyny  ; 
bwriwyd  llawer  i  lawr  ganddo,  yr  oedd  Ila- 

wer  eraill  mewn  perygl,  a  d'íammau  y  bydd- 
ai  ymosod  cryf  arnynt  oll  o'r  ochor  hyny. 
||  Gan  hyny  yr  oedd  yn  angenrheidiol  iddynt 
ymryddâu  oddi  wrth  bob  rhwystr,  cael  cyn- 
nydd  ar  eu  ffydd,  a  chroeshoelio  eu  holl 
chwantau;  fel  y  gallent  gyrchu  yn  y  blaen, 
a  rhedeg  yr  yrfa  a  osodwyd  iddynt,  yn  yr 
hon  yr  oeddynt  yn  sicr  o  ennill  coron  o  ogon- 
iant,  neu  ynte  gael  tragywyddol  drueni  a 
gwarth  yn  rhan  iddynt,  os  antfyddlawn  a 
fyddent. — Mae  yn  yr  adnod  hoa  gyfeiriad 
amlwg  at  redeg  gyrfa  yn  y  campau  gynt,  ac 
at  hyny  y  cyfeiria  yr  ymadroddion  tystion  o 
amgylch,  rhoi  heibio  bob  pwys,  a  rhedeg  yr 
yrfa:  ac  er  mai  campau  Groegaidd  a  Rhnf- 
einaidd  oeddynt,  eto  nid  oeddynt  yn  ddî- 
eithr  i'r  Hebreaid  ;  oblegid  dywedir  i  Herod 
Agrippa  eu  dwyn  i  Jerusalem,  cyn  ysgrifenu 
yr  epistol  hwn,  mewn  ffordd  o  anrhydedd  i 

Claudius  Cesar,  yr  hwn  a'i  gosodasai  ef  ar 
lywodraeth  Judea. 

2  A*  Gan  edrych  ar  Iesu,  'fPen- 
tywysog  a  APherrTeithydd  ein  ffydd  ni ; 
lyr  hwn,  *yn  lley  llawenydd  a  osod- 
wyd  iddo,  m  \\  a  ddíoddefodd  y  groes, 
5  §  gan  ddiystyru  gwaradwydd,  °  *  ac 
a  eisteddodd  ar  ddeheulaw  gorsedd- 
faingc  Duw. 

h  ado.  3.  pen.  9  23.  Es.  8.  17.  a  31 .  1.  a  45.  22  Mic»  7. 
7.  Zec.  12.  10.  loan  1.  20.  a  6.  40.  a  S.  56.  Puil.  3.  20.  2  Titn. 
4.  8.  Tit.  1.  13.  1  loan  I.  1-3.  Jud.  21.     i  Marc9  24.  Luc  17. 
5.  Dat.  1.  8,  II,  17.  a  2.  8.        k  pen.  7.  19.    a  10.  14.  Sal 

137.  8.  1  Cor.  I.  7,  8.  Phi"     * 
Saltn  16.  9-1 1.  Es.  49.  6 
24,  32.  *  !3.  3,  31,  32, 

gwell,  rhaid  iddynt  edrych  yn  ddYysgog  a| 
lesu  ;  nid  yn  unig  fel  Un  a  redodd  ei  yrfg 
ogoneddus,  ac  a  orphenodd  ei  Wdith,  trwl 
ffydd  yn  addewidion  ac  ymrwymiadau  cyij 
ammodol  ei  Dad  ;  ond  hefyd  fel  Pen-tywy;| 
og,  neu  Awdwr,  a  Pherffeithydd  ffydd  ç! 
hunan  yn  ei  bobl.  Efe  ei  hun  a  agorodd  I 
ffordd  i  ddynion  euog  i  ddychwelyd  at  Ddu\f| 

a  myned  i  mewn  i'r  nefoedd  trwy  ffydd  ;  p* 
oedd  pechod  wedi  cauad  yn  dragywyddíj 
y  ffordd  o  gyfiawnder  drwy  weithredoeddl 
oddiwrtho  ef,  fel  Prophwyd  mawr  yr  eglwy<| 

y  rhoddwyd  athrawiaeth  ffydd  o'r  dechreijl 
ad,  ac  y  peiffeithíwyd  hi  yn  y  dadguddiad  || 
wnaed  trwy  yr  efengyl :  ac  nid  oes  i  nel 
awdurdod  byth,  i  newid  y  datguddiad  pei| 
ffaith  hwn,  i  chwanegu  ato,  nac  i  dỳnu  diill 
oddi  wrthö.  Efe  yn  unig,  trwy  ei  YsbryJI 
sydd  yn  gweithio  ffydd  yn  nghalonau  ei  bobìM 
yr  hon  a-^ynnalia,  a  gynnydda,  ac  a  beií 

ffeithia  ef e  ,  yn  ei  natur  a'i  ffrwythau,  hy| 
oni  ddybeno  ei  gwaith,  a'i  throi  yn  olwgbej 
ffaith  yn  y  nef.  Felly  rhaid  i  bawb  edrycl 
arno  ef  am  ffydd,  yn  gystal  a  thrwy  ffyddl 

Fel  "  Pen-tywysog,"  mae  yn  wir  nad  oedj 
arno  ef  eisiau  y  ffydd  hòno,  drwy  yr  hon  I 
cyfiawnêir  pechadur  ;  eto  wrth  orphen  J 
waith  ar  y  ddaear,  efe  a  dywysodd  ei  bo'l 

yn  y  ffordd  i  berft'aith  fuddugoliaeth  ar  bcfl 
gelyn,  trwy  ymorphwysiad  amyneddgar  ;| 
ntudd  ar  air  ei  Dad  nefol.  (Salm  16.  d — lll 
Fel  yr  oedd  efe  i  "flaenori  yn  mhob  peth;l 
felly  nid  aeth  efe  i  mewn  i'w  ogoniantcyfrÿnr 
ol,  heb  gael  y  flaenoriaeth  yn  mesur  ei  ddii 
oddetìadau,yn  fwy  na  phawberaill  a  aethaM 
erioed  i  mewn  i'r  nefoedd.    {  '•  Y  llawenyi 
,')    osiìilu'i'il      iíìtìrt"     n.,iliì       pi     rii\  prf  h  a  f\  -ai\    r>i a  osodwyd  iddo"  oedd,  ei  dderchafiad  pt 
sonol  ef  ei  bun  i'r  orsedd  gyfryngol;  iacl 
awdwriaeth  myrddiynau  dirifedi  o  bechaf 
uriaid  colledig  o  ddiitryw ;  eu  dwyn  hwyf 

annherfynol  ddedwyddwch  ;  a  thragf 

wyddol  ogoneddu  holl  Enw,  a  holl  br'íoíh-j 
"aethau  Dnw  yn  iachawdwriaeth  dynioil 
|  ac  "yn  Ile  y  llawenydd"  annhraethol  hwf 
gyda'r  dewrder  a'r  d'íysgogrwydd  eiihaf,  e| a  aeth  dàn,  a  thrwy,  ei  holl  ddyoddefiathll 

darostyngol,  o'i  enedigaeth  yn  y  presejj 
hyd  èi  chwerw  ing  yn  ngardd  Gethseman  , 

ac  o'r  diwedd  efe  a  gymmerodd  ei  hoelio  '|j 
wirfoddol  ar  y  groes,  i  farw  yno  trwy  boen  j| 
nychlyd.  §  Er  borT  y  dull  hyn  o  farwolaejj 

7-9.  8  5.9°  y°  ̂ ra  gwaradwyddus,  ac  yn  oî  y  ddeddf  ;l ;.  a  63.  10-12  Luc  24  26.  io<u  12.  felldigedia  ;  ac  er  bod  yn  ei  groeshoeliad  li 
17.  l-4.Act.2.25,26,36\Pbil.2.:amaXh:fH;lll    na    ̂ m'a  * *„    h.thoaì 

Pedr  1.  II.  m  p*n.  10.  5—12.  Mat.  16.  21 
18,  19,  28.  a  27.  31-50.  Maro  14.  38.  loan  12.  27,  2S.  Eph 
16.  a  5.  2.  Tlt.  2.  14.  1  Pedr  2.  24.  *  3.  18.  n  pen.  10.  33 
a  11.  36.  Salm  22.  6-9  a  69.  19,  20.  Bs.  49.  7.  a  50.  6,  7 
a  53.  3.  Mat.  26.  17,  68.  a  27.  27-31,  38-44.  Marc  9.  12, 
Luc  23.  11,  35—39.  Aot.  5.  41.  1  Podr  2.  23.  a  4.  14,16 
o  Gwel  ar  pen.  1.  3,  13.  Salm  110.  1. 

*  Wrth  redeg  yr  yrfa  ysbrydol  hon,  os 
mynent  hwy  mewn  un  modd  ennill  y  gamp, 
rhaid  iddynt  edrych  oddiwrth  becbod,  hunan 
a  deniadau  a  dychryniadau  y  byd ;  ac  oddi 

wrth  bob  peth  a  dueddai  i'w  tỳnu  yn  ol  neu 
eu  digaloni;  ac  edrych  yn  wastad  yn  mlaen 
trwy  ffydd  ar  lesu,  y  Gwaredwr  mawr  a 
ddyoddefodd,  fel  y  caffent  ras  a  nerth  o  hono 
ef,  i  ddilyn  ei  esampl  berffaith  ef  hyd  ben 
yr  yrfa.  Ie  rhaid  iddynt  edrych  heibio  yr 
holí  oleuadau  Ilai,  a  enwyd  yn  y  bennod  o'r 
blaen ;  i  weled  yr  Haul  gogoneddus,  o  ba  un 
y  cafodd  y  rhai  hyny  eu  holl  oleuni,  trwy  yr 

hwn  y  lléwyrchasant  mòr  ysplenydd  yn  y  ~~  Trf'rJ byd  hwn.    f  Er  en  cyfarwyddyd  a'u  calondid  |  ^neiaiau. 

20 '  jamgylchiadau  na  chlywyd  am  eu  bath  oa mharch,  creulondeb,  cableddau,  a  dirmyl 

eto  efe  a  ddibrisiodd,  ìe  ac  a  dd'iystyrodál 
gwaradwydd  oll,  yn  gystal  a'r  holl  boen,  i  ; 
pethau  nad  oeddynt  yn  haeddu  eu  cymhü  ! 

â'r  diwedd  gogoneddus,  yr  hwn  oedd  gandlj 
ef  mevvn  Ilawn  olwg.  *  Gwedi  dyoddef  I 
hyn  hyd  oni  orphenodd  ei  waith,  efe  a  g  J 
odwyd  yn  fuan  o  feirw,  ac  a  dderchafwy<|| 
eistedd  yn  y  llawenydd  a  osodwyd  iddo,  i 
ddeheulaw  gorsedd-fainc  Duw,  Gwel  ar  p< 
1.  3;  a  8.  1;  ac  amryw  fanau  eraill  lle  ca, 

y  geiriau  hyn  o'r  blaen. 
3  p  *  Ystyriwch  am  hynny  yr  hvj 

a  ddioddefodd  gyfryw  ̂   ddywedyd  | 
ei  erbyn  gan  bechaduriaid ;  r  1  fel  i 
flinoch,  ac  nad  ymollyngoch  yn  ei! 



Cynghor  i  ymostwng 
HEB.  XII. 

dan  geryddon  Duw. 
»dn.  2.  p<-n.  3.  I.  1  S.tiD.  12.  24.  ?  Tirooth.  2.  7,  8. 

M«t    10    24.  25.  a  II.  19.  a  12.  24       tt   !5.  2      a  21.  15,   16, 
a  22.   15.  Luo  2.  34.  a  4.  28,  29.  a  5.  21.  a  II.  15,  lfi, 
a  13  13,  14.  a  14.  I.  a  15.  2.  a  10.  14.  »  19.  39,  40. 

tn  6.  16.  a  7.  12.  •  8.  13,  49,  49,  5*2,  69.  a  9.  40.  a  10.  20, 
-39.  a  12.  9,  10.  a  15    18-24    a  18.  22        r  a.ln    L.Dei.t. 

Di.r.  24  10.  E»  40.30,  31.  a  50.  4.  1  Cor.  15.  58. 
Cor.  4.  1,  II    G*l.  6.  9.  2  Tncs.  3.  13. 

*  Yr  oedd  yr  achos  nchod  am  Grist  mòr 
yfeddol,  fel  y  byddai  yn  dda  i'r  Hebreaid 
ystyrird  yn  ddifrifol  ac  yn  dra  manol: 
lent  wne>d  iawn  gyfrif  o  fawredd  y  Per- 
na  ddyoddefodd  ;  yr  hyn  a  ddywedodd 
sebádoriaid  yn  ei  erbyn  ef;  i'w  demtio, 
m  enllibio,  i'w  wrthwynebu,  aci'w  gy- 
iddo,  gyda'r  llid  dyünaf  yn  erbyn  ei 
brawiaeth  sanctaidd  a'i  esampl,  a  chyd- 
\  anniolchgtiwch  tryfar  am  ei  holl  gar 
d  ;  dylent  ystyiied  angerddolder  ac  am- 
wiaeth  ei  ddyodtlefiaduu  ef;  ei  wrolder 
Idfwyn  a  thawel  yntau  yn  eu  dyoddef; 
cariad  annhraetliol,  a'i  cymtiellodd  ef 

1  hyn  i  ddyoddef;  a'r  canlynìadau  ben- 
gedig  o'i  holl  ddarostyngiad  ef.  t  Pan 
lechr^uent  hwy  "  flino,  ac  ymollwng  yn  eu 
neidiau,"  gan  brofedigaethau  a  niweidiau 
Idi  wrth  eu  herlidwyr  llidiog;  byddai  ys- 

riaethau  o'r  fath  uchod  yn  dda  iawn  ,i'w 
welu  a'u  calonogi  hwynt :  tra  y  cofìent  ac 
•  ystyrient  hwy  i'r  Iesu  sanctaidd  ddyoddef 
fath  bethan,  i'w  hachub  hwy  rhag  trueni 
leddiannola  thragywyddol  :  ac  mai  pechad- 

iaid  o'r  un  natur  â  hwy  eu  hunain  a  rois- 
ìt  y  dyoddefiadau  hyn  arno  ef ;  iddo  ef  gael 
ìwer  o  chwerwder  yn  ei  gwpan,  nad  oedd 
n  yr  eiddynt  hwy  ;  iddo  ef  gael  ei  gasâu  er 
fwyn  ei  hun,  a  hwythau  ddim  ond  am  eu 

xl  yn  perthyn  iddo  ef ;  a  bod  ei  groes  ef 
n  diogelu  diwedd  da,  i'w  holl  ddyoddefiad- 
ì  a'u  profedigaethau  hwynt  yn  ei  achos  ef. 

l'n  fyr,  trwy  "edrych  ar  íesn,"  byddai  pob ,iath  o  ystyriaethau  darostyngol  a  bywiocâol 

,n  dyfod  i'w  medd>Iiau  ;  i  gryfâu  gweith- 
idäad  eu  serchiadau  sanctaidd,  ac  i  ddaros- 
vng  a  ffrwyno  pob  rhyw  duedd  Ilygredig. 
Ystyriwch  :"  (  analogisasthe  )  gair  grymus 
wn,  yn  arwyddo  bwrw  pethau  yn  fanol  a 
iywir  yn  y  meddwl ;  yn  ol  rhëolau  manylaf 
chywiraf  rhif  a  mesur — yn  enwedig  y  cyf- 
ebiad  rhwng  amgylchiadau  achos  Crist,  â'r 
iddynt  hwy.  Hwn  yw  y  gair  Saesoneg 
natogy. 

4  s*Ni  wrthwynebasoch  etto  hyd 
k  waed,  fgan  ymdrech  yn  erbyn iechod. 
|      «  adn.  2.   pen.    10.   32—34.    Mat.  24.  9.     1  Cor.  10.  13. 
r.m.  4.  6,  7.     Dat.  2.  13.    a  6.  9-11.    a  12.  II.  a  17.  «.  a 

Yr  oedd  yr  Hebreaid  yn  wir  eisoes  wedi 
jyoddef  llawer  o  herwydd  eu  proflfes  o 
\  rist ;  (Gwel  ar  p»  n.  10.  32—34,)  ac  yn  eu 
jymrlrech  personol  yn  erbyn  pechod  a  themt- 
piynau  ;  ac  yn  y  gwrthwynebiad  a  wnai 
|»>ll  fyddin  I^su  yn  erbyn  achos  cyffredin 
^echod  a  Satan  :  er  hyny,  nid  oedd  y  rhai 
|r  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  atynt,  wedi 
gwrthwynebu  eto  hyd  at  naed,"  f  gan  >m- 
»ecli  yn  erbyn  pechod  ynddynt  eu  hunain, 
dynion  pechadmus,  y  rhai  á  fynent  bleidio 

„chos  pechod,  a'u  cael  hwythau  yn  ol  i  was- 
[naeth  pechod  a  diafol.  Yr  oedd  llawer  o'u 

|n>dyr,  yn  oesoedl  yr  Hen  Destament  (pen. 
'd.  34—38,)  ac  yn  yr  oes  hòno,  wedi  gwrth- 
ynebu  hyd  at  waed  ;  wedi  dewis  marw  yn 
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y  frwydr  hpn,  yn  hytrach  na  gadael  y  fndd- 
ugoliaeth  i'w  yelynion,  trwy  wadu  yr  efeng- 
yl  :  felly  d>lasai  fod  arnynt  hwy  gywilydd 
o'u  Ilwfrdra,  os  blineut,  ac  os  ymollyngent 
yn  yr  ymdrech,  o  herwydd  profedigaethau 
ílai. — Sylwyd  eisoe»,  dàn  yr  adnod  flaenaf, 
fod  yno  gyfeiriad  at  y  rhedegwyr  traed  yn  y 
carnpau  gynt:  felly  mae  yma  hefyd,  gyfeir- 
iad  at  y  dyrnodwyr  ( boxers)  yn  y  campau 
hyny,  y  rhai  yn  aml  a  ddalient  ati  hyd  at 
waed,  ac  weithiau  a  laddent  en  gilydd  â'u 
dyrnodiau.  Gwel  ar  1  Cor.  9.  26. 

5  '  *  A  chwi  a  ollyngasoch  dros 

gôf  u  y  cynghor,  f  yr  hwn  sydd  yn  dy- 
wedyd  wrthych  megis  wrthblant,  l  Vy 
mab,  x  na  ddirmyga  gerydd  yr  Ar- 

glwydd,  ||  ac  v  nac  ymollwng  pan  y'th 
argyhoedder  gandoo. 

t  Deui.  4  9,  10.  Salm  119.  16,  83,  109.  Diar.  3.  1.  a  4. 
6.  M*t.  16.  9,  10.  l.nc  24.  6,  8.  «  adn.  7.  Di*r.  3.  11,  12. 

x  Joì>5.  17,  IS.  a34.  31  Salm  94.  l'J.  a  1  IS.  18.  Jer.  31. 
18.  I  Cor.  II.  32.  wadn.4.    Joshua.  7.  7—  II .   2  Sam.  C. 
7—10.  I  Cron.  13.  9 — 13.  a  15.  12,  13.  Salm  6.  1,  2.  1  Cor. 
4.  8,  9.  a  12.  9,  10. 

*  Ac  os  blino  ac  ymollwng  fel  y  sylwyd 
uchod  a  wrnaent  hwy,  byddai  hyny  yn  dan- 
gos  eu  bod  wedi  gollwng  dros  gôf  y  cynghor 
a  roddasai  Duw  trwy  Solomon  ;  (Diar.  3. 

11,  12,)  yn  yr  hwn  gynghor  mae  efe  yn  dy- 
wedyd  wrth  yr  holl  gredinwyr  fel  ei  blant 

anwyl,  ac  fel  hyny  wrth  bob  un  o'r  Hebreaid 
hyn;  f  Fy  mab,  bydd  ofalus  iawn  ar  y  naill 
law  rhag  dirmygu,  diysty»u,  dibrisio,  a  bod 
heb  iawn  deimlo,  y  ceryddon  hyny  beth 

!  bynag  fyddont,  a  welo  yr  Arglwydd  dy 
Dduw  a'th  Dad  nefol  yn  dda  i  roddi  arnat, 
yn  ei  ragluniaeth  ddotth  a  sanctaidd,  er 
addysg  a  lles  i  ti  fel  pientyn  Duw.  Pell  a 

fyddech  di  oddi  wrth  eu  hesgeuluso  a'u  dir- 
mygu  hwy,  fel  pe  na  byddai  dim  Hes  i'w gael  o  honynt;  neu  fo«l  fel  plentyn  cildỳnus, 
caled,  ac  anwelladwy,  dàn  gerydd  ei  dadam 
ei  feîau,  i'w  adferu  a'i  ddiwygio  ef ;  na  fydd 
fel  pe  byddit  yn  penderfynu  mýnu  dy  ftordd 

dy  hun,  heb  ymostvvng,  na  gwrando  y  w'íal- 
en,  a  phwy  a'i  hordeiniodd  hi.  Mica  6.  9. 
||  Ac  ar  y  llaw  arall,dylit  ystyried,  pwy  byn- 
ag  yw  offerynau,  neu  pa  beth  byoag  yw  ail- 
achos  dy  geryddon,  îod  gan  dy  Dad  nefol 
law  sanctaidd,  ben-arglwyddol,  a  goruwch- 
lywodraethol  ynddynt  oll  ;  a  bod  ganddo  ef 
ddybenion  doeth  a  grasol,  yn  y  rhoddiad  neu 
y  goddefiad  o  honynt  :  am  hyny  dylii  fod 
yn  dra  gofalus,  rhag  trwy  ddittyg  amynedd, 
anynadrwydd,  neu  gam  ddëall  ei  driuiaethau 
ef,  a  thrwy  weithrediadau  anghredmiaeth,  i 
li  ymollwng  a  digaloni,  hyd  at  esgeuluso  dy- 
ledswyddau  ;  neu  annobeithio  am  ymwared, 

a  gwrthod  dy  gysuro,  pan  y'th  argyhoedder 
ganddo.— -Fel  hyn  yr  oedd  yr  Hebreaid  i 
gydnabod  cery.ldon  tadol  Duw  yn  eu  holl 
brofedigaethau  ;  ac  nid  eu  dibrisio  hwynt 

mewn  cryfder  ysbryd,  a'u  dirmygu  mewn 
caledrwydd  dideimlad  :  nac  ychwaith  ymoll- 
wng,  annobeithio,  troi  ymaith,  neu  geisio 
ytnwared  mewn  pechod,  pan  fyddent  yn 
dyoddef  dauynt.  Mae  rhai  yn  darllen  geir- 
iau  blaenaf  yr  adnod  fel  gofyniad  : — A  oll- 
yngasoch  chwi  dros  yòf  y  cynghor  ? 

6  z  *  Canys  y  neb  y  mae  yr  Ar- 

glwydd  yn  ei  garu,  y  mae  yn  ei  ger- 
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yddu ;  a  f  ac  yn  fflangellu  pob  mab  a 
dderbynio. 

x  Deut.  8.  5.  Salm  32.  1—5.  a  73.  14,  15.  a  89.  30—34.  a 
U9.  71,  75.  Diir.  3.  12.  a  13.  24  Es.  27.  9.  Jer.  10.  24.  laeo 
1.   12    a  5.  11.  üat   3.  19.        a  adn.  7,  S.  2  Sam.  7.  14. 

Mae  yr  arìnorì  hon  yn  cynnwys  rheswm  o 

blaid  y  cynghor  yn  yr  adnod  o'r  blaen  :  can- 
ys  mae  yr  Arglwydd  yn  ceryddu  pawb  mae 
yn  ea  caru,  yn  ol  fel  y  byddo  angen  ceryrìd 

arnynt  ;  \  ac  yn  ffîangellu  pob  un  a  drìer'oyn 
io  efe  fel  plentyn  mabwysierìig  i'w  deulu,  a 
thàn  ei  ofal  tarìol  a  grasol.  Nirì  mewn  ífordrì 
o  lid  derìdfol,  ac  er  borìrìloni  ei  gynawnrìer, 
mae  yn  gwneyd  hyn;  gwnaerì  hyny  ar  Grist 
dros  yr  holl  blant;  ond  mewn  ífordd  o  ger- 
ydrìon  tadol  am  eu  pechodau  hwynt,  i'w 
glanâu  odrìiwrth  eu  pechorìau,  ac  i  wneuthur 

lles.  i'w  heneidiau. — Mae  yn  yr  adnorì  hon 
fath  o  raddoldeb  a  chyferbyniad  harrìd  yn  y 
geiriau — caru,  a  derbyn,  ar  y  naill  du  ;  a 
cheryddu,  a  füängellu,  ar  y  tu  arall :  a'r 
cwbl  oll  mewn  trugaredd. 

7  *  Os  6goddefwch  gerydd,  fy 
mae  Duw  yn  ymddwyn  tu  ag  attoch 
megis  tu  ag  at  feibion:  c\  canys  pa 
fab  sydd,  yr  hwn  nid  yw  ei  dad  yn  ei 
geryddu  ? 

b  Job  34.  31,  32.  Diar.  19  18.  a  22.  15.  a  23.  13,  14.  a 
29.  15,  17.  Act.  14.  22.  c  1  Sam.  2.  29,  34.  a  3.  13.  1  Bren. 
1.  6.  »2.  24,25.  Diar.  29.  15. 

*  Os  oerìrìynt  hwy  gan  hyny  yn  rìyorìrìef 
eu  trallodau,  fel  cerydrìon  tarìol,  mewn  ys 

bryrì  gostyngerìig,  a  chyda  rìi'ysgogrwydrì 
arìrìas  yn  eu  crefyrìd  ;  t  byrìdai  hyny  yn 
brawf  eglur  eu  bod  hwy  yn  feibion  i  Ddnw, 
a  bod  Duw  yn  ymddwyn  tuag  atynt  megy 

tuag  at  feibion  :  nirì  fel  gelyn  yn  di'al  yn  ei 
lirì,  ond  fel  Tarì  yn  ceryrìdu  yn  ei  gariarì. 
X  Canys  yn  mhlith  rìynion  gellir  gofyn,  Pa 
fab  syrìd,  yr  hwn  nid  yw  ei  darì  byth  yn  ei 
geryddu,  mwy  neu  lai,  ar  un  rhyw  achlysur? 
Mae  angen  ceryrìd  ar  biwb;  ac  mae  bawb  a 
ddygir  i  fŷnu  fel  y  dylid  yn  ei  gael ;  nid  oes 
yr  un  tad  doeth  a  thirion  yn  eiarbed  yn  holl- 
awl;  ac  nirì  oes  neb  plant  yn  cael  eu  garìael 
yn  nollawl  heb  y  rìrìisgyblaeth  boenua  onrì 
llesol  hon,  orìrìigerth  y  rhai  a  arìewir  yn  ben 

rhyrìrì  i'w  dinystr  eu  hunain.  Ac  yn  wir  pa fab  neu  ferch  i  Dduw  syrìrì,  nad  oes achos eu 
ceryrìdu,  ac  nad  yw  «11  Tad  nefol  yn  rhoddi 
ceryrìd  arnynt  yn  ol  yr  achos? 

8  d*  Eithr  os heb gerydd yr  ydych, 

fo'r  hwn  y  mae  pawb  yn  gyfrannog  ; 
X  yna  bastardiaid  ydych,  ac  nid  meib- 
ion. 

d  adn.  6.  Salm  73.  14,  15.  1  Pedr  5.  9,  10. 

*  Eithr  os  oedd  yr  Hebreaid  hyn,  pobl 
brofFesedig  Duw,  yn  hollawl  heb  gerydrì,neu 
yn  disgwyl  borì  heb  geryrìrì;  neu  os  oerìrìynt 

heb  ras  i  rìrìyorìrìef  ceryrìrì,  +  o'r  hwnyr  oedrì 
pawb,  plant  Duw  a  phlant  rìynion,yn  gyfran 
og,  fel  y  sylwyrì  uchorì  ;  \  gellirì  easglu  o  hyny 
narì  oerìrì  efe  drìim  yn  eu  harrìrìelwi  hwynt 
fel  ei  blant,  onrì  mai  basrìarrìrìiairì  oerìrìynt, 

ac  nirì  meibion  ;  aelorìan  o'r  eglwys  welerìig, 
onrì  heb  eu  geni  o'r  Ysbryrì ;  ac  heb  eu  ha- 
rìrìyso;u  a'u  cymhwyso  i  etiferìrìiaeth  ei  saint 
eí.—Basdarddiaid :  cyfeiriarì,  efallai,  at  y 
cyfryw  blant  a  gyfrifai  rìyn  yn  fa^rìarrìrìinirì 

er  eu  geni  o'i  wraig  br'íodol  ef  ei  hun ;  obleg 
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id  y  rìrsvg-rìybiai  efe  hi  yn  euog  o  anffydd 
lonrìeb  :  am  hyny  ni  chymmerai  efe  ddän 

traíferth  wrth  y  plant  hyny,  i'w  hadrìysgi 
na'u  cerydrìu :  ond  ystyriai  uwynt  yn  wartl 
i'w  deulu,  a  garìawai  iddynt  gael  eu  rhwysj 
eu  hunain.  Yn  yr  oesoedd  penrhydrì  hyny 
yn  mhlith  y  paganiairì  yn  enwerìig,  yr  oed( 

llawer  o'r  cyfryw  fasdarddiaid ;  ac  yn  cae 
eu  hesgeuluso  fel  y  rìywedwyd.  Ai  nid  ui 
cyffelyb  ydoedrì  Jephthae,  a  chwerìi  cael  e 
adael  a'i  esgeuluso  yn  gyffelyb  ?  Barn.  11 1—3. 

9  *  Heb  law  hynny,  ni  a  gawson 
edadau  ein  cnawd  i'n-^ceryddu,  f 
a'w  *  parchasom  hwy  :  h  \  onid  mwy  < 
lawer   y   byddwn    ddarostyngedig 
*Dad  yr  ysprydoedd,  ||a  byw? 

«  loan  3.  6.  Act.  2.  30  Rhuf.  1.3.  a  9.  3,  5.  /Gw 
ar  adn.  7.  g  Ex.  20.  12.    Lef.  19.  3.    D«nt.  21.  18-21. 
27.  16.  Diar.  30.  7.  Epb.  6.  1-4.  A  Mal.  I.  6.    Iago  4. 
10.  1  Pedr  5.  fí.  i  Num.  16.  22.      a  27.  16.  Preg.  12. 
Es.  42.  5.  a  57.  16.  Zee.  12.  1. 

*  Pan  oedd  yr  apostol  a'r  Hebreaid  hy 
yn  ieuainc,  hwy  a  gawsent  darìau  eu  cnaw 
i'w  ceryddu  am  eu  cam-ymrìdygiadau  plen 
ynaidd :  t  ac  er  bod  en  cerydrìon  hwy  y 
chwerw  ac  auhyfryd  y  pryd  hwnw,  eto  ni 
garìawsant  eu  tadau  o  herwydd  hyny,  ondy 
hytrach  dysgasant  en  hofni  hwy  yn  barchu 
a  pheirìio  eu  digio  hwy  mwyach ;  a  pha 
rìytasant  i  fynu,  daethant  i  wybod  fod  y  ce 
yrìrìon  hyny  o  les  idrìynt.  %  Onid  mwy 
lawer,  gan  hyny,  y  dylasent  hwy  fod  ynaw 
yn  drìarostyngerìig  i  Dad  yr  ysbrydoedc 
Crëawdwr  eu  beneidiau,  a  Rhodrìwr  bywyi 
ysbryrìol ;  ||  pan  oerìrì  y  darostyngiad  hyn 

yn  hanforìol  gyssylltiedig  a'u  byw,  "neo  c 
bywyd  tra'^ywyddol  hwynt,  ac  nas  gall. 
dim  ond  marwolaeth  dragyw>ddol  fod  y 

ganlyniarì  o'u  gwrthryfel  hwynt  yn  ei  erbj 
ef  ? — Tadau  ein  cnawd  :  dyna'r  cwbl  ywei 
tadau  naturiol,  Duw  yw  Tad  yr  ysbryrìoed< 
ac  orìdi  wrtho  ef  y  deillia  ein  heneirìiau  oll.- 
A  byw  :  Tybirfod  yr  apostol  yn  Cyfeitioyn 

at  y  gosp  drìi'enyddawl  a  roid  ar  y  mab  ant 
urìrì  dan  y  drìeddf;  (Deut.  21.  1S— 21.)  s 
orìrìi  wrth  hyny  yn  Iled  grybwyll  y  canlynií 
rìychrynllyrì  o  wrthryfela  yn  erbyn  ceryddí 

Tad  yr  ysbryrìoerìd,  yn  nghyd  a'r  fendi fawr,  sef  byw,  o  ymrìdarostwng  yn  ufa( 
irìdo  ef.  Dywed  Doddridge  fod  y  geirii 

"  a  byw,"  yn  cael  eu  dwyn  i  mewn  yn  no 
edrgiawn;  ac  yn  brawfoddull  grymas  ; 
apostol,yn  gosod  y  pethau  mwyaf  pwysig 
ferìrìyliau  ei  wrandaŵwyr,  weithiau  meg 
mewn  modd  lleddfawl,  (obliaue)  ac  raev 

ychyrìig  iawn  o  eiriau. 

10  *  Canys  hwynt-hwy  yn  wirdr 

ychydig  ddyddiau  a'w  ceryddent  f  I 
y  gwelent  hwy  yn  dda,  *  J  eithr  hv 
er  llesad  i  ni,  ||  fel  y  byddem  ̂ gyfira 
nogion  o'i  sancteiddrwydd  ef. 

k  Gwel  ar  adn.  5,  €.  I  Lff.  11.  44,  45.    a  19.  2.  S 
17.  15.  Frec.  36.  25-27.  Eph.  4.  24.    a  5.  26,  27.  Col.  1. 
Tit.  2.  14.  1  Pedr  I.  15,  16.  a  2.  5,  9.  2  Pedr  1.  4. 

*  Yn  wir  nirì  oedrì  eu  tadau  naturiol  w< 

eu  cerydrìu  hwynt  ond  am  ychydig  ams' 
dros  ychydig  drìyddiau  eu  mebyd  ;  t  a  hy 
fel  y  gwelent  hwy  yn  dda;  Hawer  gwaith 
ceryddent,  ond  odirì,  yn  ol  eu  teimlarìau 
thàn  etìfaith  eu  nwydau,   yn  fwy  nac  me' 
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>ethineb,  a  chyda  golwg  ar  wneyd  Iles  i'w 
.mt.     ||  Ond  yr  oedd  eu   Tad  nefol   yn  eu 

ryddu  hwynt,  a'i  holl  blant  ef,  yn  hollawl 
lles  ysbrydol  a  thragy  wyddol  iddynt ;  ||  feì 

byddent  yn  gyfranogion  o'i  sancteiddrwydd 
,  trwy  farweiddio  eu  balchder  a'u  chwant- 
i  cnawdol  hwynt,  a'u  dwyn  hwynt,  drwyy 
jlh  ddisgyblaeth,  dàn  ornchwyliaethau  a  dy- 
nwadau  yr  Ysbryd  Glân,  i  gael  eu  cyd-ffurf- 
!  hwy  âg  ef  ei  hun  mewn  barn,  tueddiadau, 
l   ymddygiad.    Trwy  y  moddion    hyn   yr 
!dd  eu  Tad  nefol  yn  dangos  iddynt  wagedd 
[byd,  drwg  naturac  effeithiau  pechod,  llygr 
fd  en   calonau  eu  hunain,  a  mawr  werth 
|  iachawdwriaeth  ;  ac  fel  hyn  yr  oedd  yn  en 

I  sgu  hwynt  ifynu  mewn  gostyngeiddrwydd, 
I  brydolrwydd,  symlrwydd,   tynerwch,  ym- 

I  tyngiad,  cariad,  parch,  d'íolchgarwch,  tos- 
l  ri,  a  phob  tymher  sanctaidd. — "Dros  ychyd- 
V  ddyddiau"    y    cawsom  ein  ceryddu   gan 
Íj  tadau   uaturiol;  a  thros  ychydig  ddydd- 
l.a,  mewn  cymhariaeth  i  dragywyddol  wyn- 
:  j,  y  cawn  ein  ceryddu  gan  ein  Tad  nefol  : 
li,  llai  o  lawer  yn  wir,  na  dyddiau  maban- 
i  d,  mewn  cymhariaeth  i  oes  hwyaf  dyn  ar 
Ijidaear. 

j  1 1  *  Etto  ni  welir  un  m  cerydd  dros 
j  amser  presennol  yn  hyfryd,  f  eithr 
lì  anhyfryd:  "Jond  gwedi  hynny  ||y 
jae  yn  rhoi  °  heddychol  ffrwyth  cyf- 
>wnder  §  i'r  rhai  sydd  wedi  eu  ̂ cyn- 
ìfìno  âg  ef. 
j  ta  Salm  89.  32.  a  118.  18.  Diar.  15.  10.  a  19.  18.  n  Gwel 
ladn.  5,  6.  10.  o  Salni  119.  165.  Es.  32.  17.  Rhof  5.  3— 
B  a  14.  17.  2  Cor.  4  17.  Gal.  5.  22,  23.  Iago  3.  17,  18. 
■en.  5.  14.  1  Tim.  4.  7,  8.  2  Pedr  2.  14. 

t*  Eto,  ni  thybiai  neb  fod  y  ceryddon  iach- 
bl  hyn  yn  hytryd,  neu  yn  achos  llawenydd, 
jos  yr  amser  presenol,  tra  yr  oeddynt  yn  eu 
loddef;  t  eithr  i'r  gwrthwyneb;  yroeddynt 
í  teimlad  yn  anhyfryd  iawn,  yn  achos  gof- 
s,  galar,  a  llawer  o  boen  i'r  corph  a'r  medd- 
1 :  ac  heb  eu  bod  felly,  ni  allent  ateb  y  dy- 
n:  rhaid  i'r  feddyginiaeth  fod  yn  chwerw 
i  aml,  heb  hyny  nis  gall  fod  yn  effeithiol  i'r 
if.    Fel  hyny  tybiai  y  dyoddefwyr  yn  aml, 
i  eu  profedigaethau  yn  gwiseyd  niwed  idd- 
'it,  ac  y  dybenent    yn    eu  dinystr  ;  $  ond 
'redi  hyny,  ar  ol  iderfysg  eu  teimladau  hwy 
nlonyddu,  ac  iddynt  gael  hamdden  i  ystyr- 
íl  yn   bwyllog,  yr  addysgiadau  a  gawsent 
wy  y  ceryddon  hyny;  yroeddyntyn  gwel- 
yn  amlwg  fod  y  llês  yn  llawer  mwy  na'r 

|en,  ||  trwy  fod  y  cerydd    yn    foddion  i  roi 
'iynt  "heddychol  ffrwyth  cyfiawnder,  "  ac 
fi  eudwyn  hwynt  idymher,  i  ymostwng  yn 
wel  i  üduw,  ac  yn  addfwyn  i  ddyoddef  ni- 
ieidiau  dynlon ;  a  thrwy  eu   gwneyd    hwy 
i  ffrwythlawn  yn  yr  holl  weithredoedd   da 
ny,  y  rhai  a  brofenteu  bod  yn  gyfiawn,  ac 
fewn  cyromod  â  Dnw  ;  ac  a  daeddent  i  roddi 
dynt    heddwch   tnmewnol,    llawenydd,    a 
der  ynddo  ef.    $Felhyn    wedi  eu    "  cyn- 
fino,"  nen  eu  harfer,  eu  disgyblu,  a'u  ha- 
ysgu,  drwy  geryddon  sancteiddiedig;  hwy 
;aent  y  Hê9  o  honynt  wedi  hyny,  ar  ol  i'r 
en  fyned  drosodd  ;  er  eu  bod  ar  y  pryd  me- 
s  yncynhyrfu  eu  nwydau  llygrcdig  hwynt, 
yn  tneddu  yn  union-gyrchol  i  ddatguddio 
wg  eu  calonau,  er  eu  darostwng  hwynt  yn 
uwiol  wedi  hyny.— -Heddycholjfrwyt h  cyf- 
tender:  cyfeiriad,  efallai,   at  y  coronau  o 
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ymwroli  a  gwyìio. 

olow-wýdd,a  roddid  i'r  ymdrecliwyr  buddug- 
ol  yn  y  campau  gynt ;  yr  hwn  olew-wýdd  yd- 
oedd  hefyd  yn  arwydd  o  heddwch.  Maerhai 
yn  cyfieithu  y  sair  eirúnihon,  "  heddychol," 
yn  hyfrydawl,  gorfoleddus  :  caiff  y  saint  bob 
un  yn  y  màn,  fel  tfrwyth  eu  cystuddiau  a'n 
cyfiawnder ;  heddwch,  hyfrydwch  a  gorfol- 
edd. — "  Wedi  eu  cynnefino  âg  eí f:"  exercised 
ihereby,  yw  y  Saesoneg,  ac  yn  well  nâ'n 
cynnefino  ni  yn  y  fan  hon  :  ymarfer  â  pheth, 

a  dysgu  trwy  ymarfer.  D'íammau  fod  cyfeir- 
iad  yn  y  gair  Groeg,  ( gegymnasmenois )  at 
ymarferiad  (exercise)  yr  ymdrechwr  gynt, 
yn  y  campau  a  soniwyd  eisoes;  trwy  yr  hwn 
ymarferiad  mynych,  yr  oeddynt  yn  dysgu  y 

gamp,  ac  yn  fwy  tebyg  o'i  hennill  ar  ddydd 

y  prawf. 12  *  O  herwydd  paham  «fcyfod- 
wcîi  i  fynu  y  dwylaw  a  laesasant,  |  a'r 
gliniau  a  ymollyngasant. 

q  adn.  3,  5.  Job  4.  3,  4.  Es.  35.  3.  Ezee.  7.  17.  a  21.  7. 
an.  5.  6.  Nab.  2.  10.  I  Tbes.  5.  14. 

*  Dylai  yr  ystyriaethau  uchod  a  enwyd 
dueddn  yr  Hebreaid,  gyda  golwg  arnynt  eu 
hunain  ac  ar  y  naill  y  llall,  i  sylwi  ar  gynghor 
y  phrophwyd.  (Isa.  35.  3,  4.)  tDyleutym- 
drech  i  wrthsefyll  pob  tuedd  i  laesu  dwylo, 
i  ymollwng,  i  annobeithio,  neu  wadn  eu 

proffes  e'r  efengyl,  o  herwydd  erledigaethau  : 
gan  ystyried  y  cyfryw  bethau  fel  ceryddon 
tadol  er  eu  lles  hwynt,  ymostwng  iddynt  fel 
y  cyfryw,  ceisio  beudith  arnynt ;  a  chryfâu 
a  chalonogi  eu  gilydd,  i  ddàl  eu  ffordd  yn 
ddîysgog.  %  Fel  hyn  dylent  ddàl  yn  amyn- 
eddgar,  ac  yn  gadarn  yn  eu  proffes,  a  myned 
yn  mlaen  yn  y  llwybr  o  ufudd-dod  sanct* 
aidd;  a  thrwy  addysgiadau,  rhybnddion,  a 
chynghorion  addas,  gwrthwynebu  pob  gan 
athrawiaeth,  týnn  ymaith  pob  rhwystr,  ad- 
gyweirio  pob  esgeulusdra,  a  dilëu  pob  ofnau, 
a  fu  yn  achos  i'w  dwylaw  laesu,  neu  i'w 
gliniau  ymollwng. — Tybir  fod  yma  eto  gyf- 
eiriad  gan  yr  apostol,  at  y  rhedegwyr  yn  y 
campau  gynt;  y  rhai  o  herwydd  gwendid 
naturiol,  neu  ofn  colli  y  gamp,  a  adawent  i'w 
dwylaw  laesu,  a'u  gliniau  ymollwng.  Gwn- 
ehi  hyn  hwynt  byth  yn  fwy  tebyg  o  golli  y 
dydd ;  a  phan  welid  hwynt  yn  ymollwng 

felly,  ceisiai  eu  cyfeillion  eu  calonogi  a'u 
cryfâu,  i  ymegn'ío  yn  yr  ymdrech  :  hyny 
mae  yr  apostol  yn  orchymyn  i'r  Hebreaid 
yma  wneyd  i'w  gilydd,  yn  y  rhedegfa  ys brydol. 

13  r .*  A  gwnewch  Iwybrau  uniawn 

i'ch  traed  ;  ffelna  thröer  y  *clorT 
allan  o'r  rTordd, '  J  ond  yr  iachâer  efe 
yn  hytrach. r  Diar.  A,  26,  27.  K«.  35.  8,  8— 10.  a  40.  3,  4.  a  42.  16. 
a  59.  12.  Jer.  18.  15.  Luc  3.  5.  «  £•.  35.  6.  Jer.  31.  8,  9. 
*  Gal.  6.  1.  Jud.  22,  23. 

*  Dylent  hefyd  wneyd  llwybrau  uniawn  a 
gwastad  i'w  traed,  er  bod  y  ffordd  ei  hun  ar 
lawer  o  gyfrifon  yn  gam,  yn  arw,  ac  yn 
ddreiniog  iawn.  Fel  y  byddid  yn  gwneyd 

llwybrau  aniawn  a  gwastad  i'r  rhedetrwyr 
gynt,  felly  y  dylent  hwythau  i'r  rhai  otdd  yn dyfod  ar  eu  hôl ;  trwy  gywir  ddilyn  Crist,  a 

thrwy  ymarweddiad  addas  i'r  efengyl.  t  Yr 
oedd  hyn  yn  angenrheidiol,  heblaw  pethau 

eraill,  fel  na  thròid  y  cloff  allan  o'r  ffordd  : 
fel  na  byddai  i'r  rhai  ofnua  a  digalon  yn  eu 
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plith  hwynt,  gael  eu  troi  o'r  ffordd  drwy  eu 
hesamplau  drwg  hwy,  i  geisio  llwybr  es- 
mwythach  ;  trwy  guddio  eu  proffes,  neu  ym- 

ddwyn  yn  anaddas  i'r  efengyl.  %  Ar  y  llaw 
arall,  dylent  fod  yn  dra  gofalus  am  i'r  cyf- 
ryw  gloffion  gael  eu  iachau  ;  a'u  cadarnâu 
trwy  rybyddion,  cynghorion,  esamplau,  a 
phob  calondid  addas,  trayroedd  dim  gobaith 
yn  aros  am  danynt.  Heblaw  proffeswyr 

gweiniaid  ac  ofnus,  efallai  bod  y  "  cloff''  yma 
hefyd  yn  cynnwys  y  rhai  oedd  yn  cloffi  yn 
en  meddwl  rhwng  Iuddewaeth  â  Christion- 
ogaeth,  neu  rhwng  eilun-addoliteth  a  Christ- 
ionogaeth :  gallai  rhodiad  yr  Hebieaid  Crist- 
ionogol  effeithio  liawerar  y  cyfryw  ddynion 
yn  dda  neu  yn  ddrwg.  Mae  yma  eto  gyfeir- 
iad  at  redeg  yr  iawn  lwybr  mewn  gyrfa;  yr 

hyn  a  eilw  yrapostol  "  ymdrech  yn  gyfreith- 
lawn"  mewn  màn  arall    Gwel  ar2T»m.2.  5. 

14  w*  Dilynwch  heddwch  â  phawb, 
*  f  a  sancteiddrwydd,  \  heb  yr  hwn  ni 
chaiff  9  neb  weled  yr  Arglwydd  : 

m  Gen.  13.  7—9.  Salm  34.  14.  a  38.  20.  a  )20.  6.  a  133. 
l.Diar.  15.  1.  a  16.  7.  a  17.  14.  Es.  II.  6— 9.  Mat.  5.  9. 
Mar«  II.  50.  Rhuf  13.  18.  a  14.  19.  1  Cor.  1.  12.  Gal.  5.  22, 
23.  Eph  4.  1—8.  1  Thes  5.  15.  1  Tiro.  6.  II.  2  Tim.  2.  22. 
Iago  3.  17,  18.    1  Pedr  3.  11.  *  Gwel  ar  adD.    10  -  Salm 
94.  15.  E«.  51.  1.  Luc  1.  75.  Rhuf.  4  22.  2  Cor.  6.  17.  a  7. 
1.  Phil.  3.  12.  1  Tbes  3.  13.  a  4.  7.  1  Pedr  1.  51,  16.  a  3. 
13.  2  Pedr  3.  11,  1S.  3  loan  11.  y  Gen.  32.  30.    Job.  19. 
26.  a  33.  26  Mat.  5.  8  I  Cor.  13.  12.  Gal.  5.  21.  1  Ioìii  3.  2, 
3.  Dat.  21.  24—27.  a  22.  3,  4,  11—15. 

*Tra  yr  oedd  yr  Hebreaid  fel  y  sylwyd  yn 
glynu  wrth  y  gwirionedd,  ac  yn  ymdrech  o'i 
blaid  ;  yr  oedd  hefyd  yn  ddyled  arnynt  i 
ochelyd  pob  amrafael,  anghydfod,  a  chweryl; 
ac  i  ddilyn  heddwch  â  phawb  hyd  ag  oedd 
ynddynt,  er  y  byddai  megys  yn  ffoi  oddi 
wrthynt.  Cyn  belled  ag  y  goddefai  gwirion- 
edd  a  dyledswydd,  dylent  fyw  mewn  hedd- 
wch  Ig  Iuddewon  â  Chenedloedd  ;  a  chyd- 
ddwyn  a  phobpeth,  a  chaniatâu  pob  peth  er 
mwyn  hyny:  a  dylent  ymdrechu  bod  yn 
beddychol  tuag  at  eu  gilydd,  a  thuag  at  eu 

brodyr  cristionogol  o'r  Cenedloedd.  t  Bydd- 
ai  hyn  yn  gymmorth  mawr  iddynt  i  ddilyn 
sancteiddrwydd,  ac  i  geisio  agosach  cyd-ym- 
ffurfiad  â  deddf  ysbrydol  a  delw  sanctaidd  a 
pherffaith  Duw,  fel  yr  arddangoswyd  hwynt 
yn  esampl  Crist.  Ond  ni  ddylent  geisio  hyd 
yn  nod  heddwch,  fel  ag  i  esgeuluso  yr  arfer- 
iad  a'r  dilyniad  o  sancteiddrwydd  ;  na  thrwy 
oddef  pechod  yn  neb:  Joblegid  heb  sanct- 
eiddrwydd,  ni  cha'i  neb  weled  yr  Arglwydd. 
Ni  cha'i  neb  weled  ei  ogoniant  eglurâol  ef, 
na  chymdeithasu  èg  ef  yn  gysurus  yn  y  byd 
hwn,  heb  sancteiddiad  yr  Ysbryd  i  ufudd- 
dod  ;  ac  ni  cha'i  neb  weled  ei  ogoniant  ef 
yn  y  nefoedd,  na  myned  i  mewn  yno,  heb 
ei  fod  yn  sanctaidd  fel  y  mae  Duw  yn  .«anct- 
aidd. — Dylid  sylwi,  bod  ymostyngiad,  dryll 
iad  calon,  ac  iawn  serchiadau  at  yr  Arglwydd 
Iesu,  yn  hnnfodawl  i  aancteiddrwydd  pech- 
adur  achubol ;  a  phob  peth  arall,  pa  mòr  ol- 
ygus  bynag  y  byddont,  nid  ynt  ond  y  rhith 
a'r  ffuant,  Ue  mae  y  pethau  hyn  yn  eisiau  :  a 
lle  mae  y  rhai  hyn,  mae  ynoheddwch  hefyd: 

a'rdyn  yn  gweled  yr  Arglwydd  yn  awr  trwy 
ffydd,  ac  i  gael  ei  weled  ef  byth,  wyneb  yn 
wyneb  mewn  gogoniant. 

15  2*  Gan  edrych  yn  ddyfal  ana 
bo  neb  yn  paìlu  oddi  wrth  ras  Duw ; 
b-\  rhagbod  un  gwreiddyn  chwerwedd 

yn  tyfu  i  fynu,  c\ac  yn  peri  blinder 
d||a  thrwy  hwnnw  llygru  llawer; 

*  pen  2  T,  2.  a  3.  12.  a  4.  I,  II.  a  6.  II.  a  10  23-3« 
Deut  4  9.  Diar.  4.  23.  1  Cor.  9.  24-27.  a  10.  12.  2  Cor.  6 
1  a  13  5.  2  I'edr  3.  11,  14.  2  loan  8.  Jud.  20,  21.  a  Lu 
22  32.  1  Cor  13  8.  *  Deut.  2S.  18  a  23.  32.  Rs.  5.  4,  7.  Jei 
2.  21.  Mtt.  7.  16-18.  c  Jofh.  6  18.  a  7.  25,  26.  a  22.  1 
—20.  d  Ex  32  21.  1  Bren  14  16  Act  20.  30,  31.  1  Coi 
5.  6.  a  15.  33    Gal.  2.  13.  1  Ti>n.  2.  16,  17.  2  Pedr  2.  1.2,  lí 

*  Yr  oedd  yn  gweddu  ac  yn  angenrheidio 
iddynt  hefyd  edrych  yn  ddyfaL,  tnag  atyn 
eu  hunain  a  thuag  at  eu  eilydd;  am  eu  heg 
wyddorion  a'u  hymddygiadau  ;  rhag  y  bydrj 
ai  neb  o  honynt  yn  fỳr  ac  yn  ddiffygiol  yo  < 
gwaelod,  o  ras  Dnw  yn  egwyddor  yn  eu  caì 
onau  ;  ac  felly  pallu  yn  eu  proffes,  a  chael  e 
gadael  i  syrthio  i  wrthgiliad.  t  A  rhag 

byddai  un  "gwreiddyn  chwerwedd, "  ur 
rhyw  chwant  heb  ei  farweiddio  yn  y  galon 
yr  hwn  er  tybied  ei  l^dd,  a  dyfai  i  fynu  dfi 
chefn,  ac  addygai  ffrwyth  gwenwynig.i 
athrawiaethau  gau,  neu  arferion  gwaradwydf 

us  ;  {  ac  felly  peri  blinder  a  thrallod  i'r  hc 
gorph,  Ha  Hygru  a  halogi  llawer  ynyr  eçlw> 
drwy  ei  effeithiau  atgas  a  drwg:  yr  hyn 
ddygwyddodd  yn  fynycb,  canys  y  mae  ycl 
ydig  lefain  yn  lefeinio  yr  holl  does,  ac  yn 
ddiddanion  drwg  yn  llygru  moesau  da,  acy 

ỳsu  fel  cancr,  onid  "edrychir  yn  «Idyfal 
atynt,  ac  mewn  pryd.  Pallu  oddi  wrth  rí 

Duw  :  bod  ynfyr  o'i  gael,  nid  syrthio  odi 
wrtho,  a'i  golli  wedi  ei  gael,  y  w  y^tyr  y  <ja 
hysteròn,  a  gyfieithir  yma  pallu. — Gwreidt 
yn  chwerwedd:  allan  o  Deut.  29.  18,  y  cyn 
merwyd  hyn,  adywedir  bod  y  gair  Hebrae 
a  arferir  yno,  yn  arwyddo  rhyw  lysieuy 
gwenwynig,  yr  hwn  sydd  yn  llygru  pob  lly 
iau  fyddo  o'i  amgylch. 

16  *  Na  bo  un  e  putteiniwr,  fne 
halogedig,  f\  megis  Èsau,  yr  hwn  ai 
un  saig  o  fwyd  a  werthodd  ei  enedij 
aeth-fraint. 

«  pen.  13.  4.  M*rc  7.  21.  Act  15.  20,  29.  1  Cor  5.  1- 
9—11.  a  6.  15—20.  «  10  8.  2  Cor.  12.  21.  Gal.  5.  19-21.  E, 
5.  3.  5.  Col.  3.  5.  1  Thes.  4.  3-7.  Dat.  2.  20—23. 

a  22.  15.       /  Gen.  25.  31—31.  a  27.  36. 

*  Fel  un  o'r  gwreiddian  gwenwynig  ucho 
dylent  edrych  yn  ddyfal  na  byddai  yr  i 
*'  putteiniwr  "  yn  eu  plith,  yn  euog  o  halo 
rwydd  anniwair  ac  anghyfreithtawn, 
feddwl  yn  gyfeiliornus,  fod  rhyddid  yr  efen 

yl  i'w  arfer  yn  achlysur  i'r  cnawd.  (Gal. 
13.)  +  A  rhag  na  byddai  yn  eu  plith  hwy 

un  dyn  "  halogedig  ;"  yr  hwn  a  ddibrisi 
fendithion  yr  efengyl,  ac  a'u  gwerthai  hwy 
ymaith  am  fanteision  bydol  a  chnawdol ;  \. 
debyg  i  Esau,  yr  hwn  am  nn  saig  o  fwyd 
werthodd  ei  enedigaeth  fraint.  Dylasai  yr 
an:pl  hòno  fod  yn  rhybudd  iddynt  hwy 
beidio  gwadu  a  gwerthu  eu  crefydd  ain 
mwythder,  anwes,  nen  elw  bydol. — Dyw 
Pool  fod  y  gair  bebêlos,  a  gyfititliir  ymaÄ 
ogedig,  yn  arwyddo  nn  chwerw  ei  Ysbryd 
erbyn  y  llech  gyntaf  o'r  gyfraith  ;  uu 
feddwl  Ilygredig  tuag  at  Dduw,  yn  groe 
dduwioldeb  ;  un  yn  dibrisio  ac  yn  trem> 
pethau  sanctaidd  ;  yn  ymdreiglo  mewn  pl 
era",  cyfoeth,  ac  anrhydedd,  gan  ddìrmy 

Duw,ei  efengyl,  ei  ras,  a'i  ogoniant. 
felly  oedd  Esau  yn  ddîHmmau,  pan 
gwerthai  fendithion  môr  fawr,  er  buddl 
ei  flys  cnawdol. 

1 7  *  Canys  chwi  a  wyddoch  dd 
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d  wedi  hynny  hefyd  *  ei  wrthod  ef, 
3an  oedd  efe  yn  h  ewyllysio  eüfeddu 
fendith:  *J  oblegid  ni  chafodd  efe 
eiifeirwch,  ||  er  iddo  trwy  ddagr- 

ei  thaer-geisio  hi. 
Gen.  27.  31—41.  h  pen.  6.  8.  Diar.  1.  24—31.  Jer. 

,  Mat.  7.  23.  a  25.  11,  12.  Luo  13.  24—27.  t  pen.  6. 
.  »  10.  26—29. 

!  Gan  fod  ýr  Hebreaid  hyn  yn  gynnefin  â'r 
|;rythyrau    sanctaidd,    nis    gallent    la:    na 
iybod  yr  holl  hanes  am  Esau  :  hwy  a  wydd- 
ddarfod   wedi  iddo  ef  werthu  ei  enedig- 

h-fraint,  iddo  gael  ei  wrthod  gan  yr  Ar- 
-ydd,  a  chan  ei  dad  lsaac  hefyd.    t  Gwedi 
o  ef  ystyried   ynfydrwydd   a    cholled   y 
erthiad    a    wnaethai,    gyda    golwg   ar   ei 
redd  bydol  ei  hun,  efe  a  fynai  yn  mhob 
dd    gaei  yr   enedigaeth-fraint  yn   ôl,   yn 

iyd    a'r    fendith    batri'archaidd    oedd    yn 
yn  â  hi  ;  ond  yr  oedd  yn  rhy  ddiweddar, 

wrthodwyd  ef  a'i  gais,  fel  y  sylwyd   uch- 
fYr  achos  o  hyn  oll  oedd,  am  na  chaf- 
efe,  sef  Esau,  le  i  edifeirwch  :  nichafodd 
le  i  edifeirwch  gwirioneddol  a  duwiol  yn 
;alon  ei  hun,  am  weithred  mor  halogedig; 
,  yn   hytrach,  ni  chafodd  efe   duedd  yn 
alon  ei  dad  Isaac  i  edifatâu,  neu   newid 

eddwl,  am  y   fendith   a  roddasai  efe  i'w 
Jacob,    dàn  y3brydoliaeth   Duw,  er  yn 
arwybod  iddo  ei  hun  y  pryd  hwnw.    ||  Efe 
aer  geisiodd    y    fendith    trwy    ddagrau ; 
n.  27.  34.)  oud  er  ei  cheisio  felly  nis  caf- 
hi ;  am  na  chafodd  le  i  edifeirwch,  fel  y 

vyd. — Mae   holl  hanes   Esau  yn   dangos, 
:dd  Scott)  nad  oedd  efe  y  pryd  hwnw  o 
f,  ddim  yn  wir  edifeiriol  ara  ei  holl  bech- 
u,  nac  yn  ceisio  edifeirwch.    Yr  oedd  efe 

■  gofìdio   o  herwydd  cael  ei   dwylio   gan 
H>b ;  yr  oedd  yn  ddrwg  ganddo  iddo  wn- 
H  cytundeb  mòr  ffôl ;  yr  oedd  yn  awyddus 
ly  manteision  tymmorawl  cedd  yn  perth- 
Hi'r  enedigaeth-fraint,  yn  enwedig  yr  uch- 
Heth  ar  ei  frawd  ;  yr  oedd   wedi  newid  ei 

|lwl  yn  yr  ystyr  hyny  ;  ac  efe  a  geisiodd 
laer,  a  thrwy  ddagrau,  dueddu  ei  dad  i 
id  ei  fwriad,  i  alw  yn  ol  fendith  Jacob, 

i'boddi  iddo  ef;  ond   yn  ofer  y  ceisiodt' 
canys  yr  oedd  yn  awr  yn  rhy  ddiwedd 
Ond  y  peth  diweddaf,   medd   Scott,  sef 
idiad  meddwl  Isaac,  oedd  yr  edifeìrwch 
isiodd  Esau  trwy  ddagrau.     Ni  chafodd 

le  i'w  edifeirwch   ei  hun  gyda  ei  dad, 
d  Doddridge,  i  beii  i'w   dad    newid   ei 
wl.     Ni  chafodd  efe  le  i  edifeirwch  gyda 

na'i  dad,  medd  Pool,  o  ran  rhoddiad  y 
jlith  gau  bob  un   o   hoiiynt   i  Jacob. — Os 

n  oedd  rhyw  ragor-freintiau  ysbrydol  yn 

Îpyn  i'r  enedigaethfraint  a  werthodd 
_Jj,nid  yw  yn  ymddangos  yn  amlwg  iawn 
Hiam  y  galwai  yr  apostol  ef  yn  halogedig 
pfci|ei  gwerthu  :  nac  ychwaith  pa  fodd  yr 
Hl  yr  amgylchiad  hwnw  yn  gwasanaethu 
H  ef  i  rybuddio  yr  Hebreaid  rhag  dirrnygu 

■tifengyl,  ei  breintiau  ysbrydol,  a'i  dyled- »\  Idau. 

H  8  *  *  Canys  ni  ddaethoch  chwi  at 
■  iynydd  teimladwy  f  sy  dd  yn  Ilosgi 
w\  dân,  ̂ a  chwmmwl,  a  thywyllwch, 
Bííhymmestl, 
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Yma  mae  yr  apostol  yn  dychwelyd  eto  at 

ei  bwnc  o'r  blaen  ;  sef  bod  goruch  ragoriaeth 
goruchwyliaeth  yr  efengyl  yn  gwneyd  y 
gwrthodiad  o  hóni  yn  fwy  pechadurua  ac  en- 
byd,  o  gymmaint  ag  y  mae  hi  yn  rhagori  ar 
bobpeth  a  fu  o'i  blaen  :  ac  yr  oedd  ei  ymad- 
roddiad  ef  yr  un  mòr  addas  i  rybuddio  ang- 
hredinwyr  proffesedig,  â'r  rhai  a  gaent  eu 
temtio  i  wrthgiliad.  Nid  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  am  gyflwr  personau,  fel  yn  ddychwel- 
edig  neu  yn  annychweledig ;  ond  amy  ffordd 
wahanol  yr  oedd  Duw  yn  llefaru  yn  awr 
wrth  y  genedl,  rhagor  y  ffordd  hòno,  trwy 

ba  un  y  rhoddasai  efe  y  gyfraith  i'w  tadau 
gynt.  Yr  oedd  efe  yn  dangos  hyn  trwy  gyf- 
eiriad  at  y  ddau  fynydd,  Sinai  a  Sion  :  *  nid 
oedd  Duw  yn  awr  yn  eu  galw  hwy  i  ymgyn- 
null,  ac  i  wrandaw  arno  yn  llefaru  oddi  ar 
ben  Sinai,  y  mynydd  daearol  hwnw  a  ellid 
ei  deimlo,  (er  gwahardd  eu  tadau.i  gyfhwrdd 
âg  ef,)  t  He  yr  oedd  yr  amlygiadau  mwyaf 

ofnadwy  o'r  gogonìant  dwyfol,  mewn  tân  ys- 
awl  yn  Hosgi  ar  ben  y  mynydd,  a  Duw  yn 
llefaru  wrth  y  bobl  o  ganol  y  tân  ;  yr  hyn 
oedd  arwydd  iddynt  o  erchylldod  yr  oruch- 
wyliaeth  hòno,  a  chyfiawnder  Duw,  yr  hwn 
sydd  yn  dân  ysol  i  bechaduriaid,  yn  ol  teler- 
au  manol  y  gyfraith  danllyd.  |  Nid  oeddynt 

hwy  chwaith  yn  dyfod  at  y  "  cwmwi"  tew 
oedd  ar  ben  mynydd  Sinai,a'r  "  tywyilwch" 
du  ofnadwy  oedd  yno  o  herwydd  y  cwmwl 

hwnw,  ac  oedd  yn  gymmysg  â'r  tân  ffiam- 
Uyd  a  melltenog  oedd  yn  llosgi  ar  ben  y 
mynydd ;  yr  hyn  oedd  yn  arwyddo  tywyll- 
wch  yr  oruchwyliaeth  hòno,  trwy  yr  hon  nis 
gallasai  yr  Israeliaid  cnawdol  weled  ffordd 
iachawdwriaeth,  na'r  rhai  crediniol  o  hon- 
ynt  ond  yn  lled  anmherffaith.  ||  Nid  oedd 
yr  Hebreaid  hyn  yn  caei  eu  galw  chwaiíh  at 
y  dymhesil  fawr  df-!ychrynlíyd  o  daranau, 
mellt,  a  d'.ear  gryn,  oedd  àr  ac  yn  y  rnyn- 

ydd.  pan  roddwyd  y  gyr'iaith  ;  yr  hyn  yd- oedd  yn  arwyddo  llymder  ei  melltith  hi,  a 
dychryniêydd  cydwybod  ddeíìròedig  dàn 
deindad  p  enogrwydd,  a  braw  rhag  y  gosp 

ddyledusi'w  throseddwyr  hi.  Mynydd  teiml- 
adwy :  nid  oedd  yn  ganiatâol  i  ddyn  nac 
anitail  gythwj dd  âg  ef  y  pryd  hwnw,  pin 
roddwyd  y  gyfraiîh ;  ond  o  »an  ei  sylwedd 
daearol  gallesid  ei  deirnlo  :  a  >>eilw  yr  apos- 
tol  ef  yn  fynydd  teimladwy,  i  ddangos  natnr 
gnawdol  yr  hen  oruchw  yliaeth,  mewn  cyfer- 
byniad  i'r  newydd  sydd  yn  fwy  ysbrydol. 

19  '*A  saii  udgorn,  mfa  llef 

geiriau ;  n  J  yr  hon  pwy  bynnag  a'i 
clywsant,  a  ddeisyfasant  ha  chwan- 
egid  yr  ymadrodd  wrthynt. 

I  Ex    lî>.  16,  19.  I  Cor.  15.  52.  1  Thes   4.  16.  m  Ex. 

20    1—17,  '22.  Deut.  4.  12,  33.    a  5.  3-22.  n  Ei.  20.  19. 
Deat.  5.  24-27.  a  18.  16. 

*  Yr  oecld  ar  Sinai  hefyd  sain  udgorn, 

cryf  a  dychrynllyd  iawn,  ac  yn'  cryfâu  fwy- íwy  am  hir  o  amser,  fel  y  dychr}  nodd  yr 

holl  bobl  yn  y  gweisyll  wrth  y  larwm  ar- 
swydawl:  ac  mae  yn  debyg  na  chlywir  bylh 
y  fath  floedd  ryfeddol,  hyd  yn  adgyfodiad  y 
meirw  i  farn  y  dydd  raawr  t  Yna  y  canlyn- 
odd  cyhoed-diad  y  gýfraith,  yn  pglur  ar  glyw 
yr  holl  bobl,  mewn  Uef  geiriau  croyws  a 
chlywsant  y  deg  gorchymyn  yn  cael  eu  llef- 
aiu  yn  uchel,  a  chyda  mawredd  ac  awdurdod 
y  Duw  byw,  yn  eu  hiaith  eu  hunain :  ac  mae 
yn  debyg  mai    trwy    weìnidogaeth    angelion "~  '   5  F 
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yr  oedd  y  "  sain  udgorn"  a'r  llef  geiriau 
uchod  ;  ond  yr  oedd  Duw  yn  y  sain  ac  yn  y 
llef  hefyd.  (Gwel  ar  Galat.  3.  19 ;  a  Heb. 
2.  2.)  î  A  phawb  a  gly wsant  y  gyfraith 

sanctiidd  uchod,  yn  cael  ei  rhoddi  gyda'r 
fath  fáwredd  ofnadwy  a  digyffelyb;  cafodd 
y  fath  effaith  frawycbus  ar  eu  meddyliau,  a 

llanwyd  hwy  â'r  fath  deimlad  o  euogrwydd, 
ac  arswyd  digofaint  Duw  ;  fel  y  deisyfiasant 
yn  daer  ar  Moses  i  gyfryngu  rhwng  Duw  â 
hwynt,  a  Ilefaru  wrthynt  drosac  yn  lle  Duw  ; 
ac  na  lefarai  Duw  eí  hun  wrthynt  mwyach 
yn  y  modd  dychrynllyd  hyn,  rhag  eu  marw. 
(Exod.  20.  18,  19;  Deut.  5.  5,  23—27;  a 
18.  16.) 

20  °  *  (Oblegid  ni  allent  hwy  oddef 
yr  hyn  a  orchymynasid ;  p  f  Ac  os 

bwystfll  a  gyffyrddai  â'r  mynydd,  efe 
a  labyddir,  neu  a  wenir  â  phiccell. 

o  Deot.  33.  2.  Rbuf.  3.  19»  20.  Gal.  2.  19.  a  3.  10. 
p  Ex    19.  13. 

*  Hwy  a  wyddentyn  sicrynddynt  eu  hun- 
ain,  nad  oedd  dim  yn  bosibl  iddynt,  gan 
wendid  a  Uygredigaeth  eu  natur,  ddyfod  i 
fŷnu  â  gorchymynion  a  gwaharddiadau 
sanctaidd  a  manol  y  gyfraith,  a  chaeî  eu  cyf- 
iawnâu  trwy  eu  hufudd-dod  anmherffaith  eu 
hunain  iddi ;  a  gwyddent  nad  oedd  yn  bosib! 
iddynt  ddàl  i  fynu  dàn  ymddangosiadau  ofn- 
adwy  Duw,  yn  y  modd  yr  oedd  ef  yn  ei 
chyhoeddi  hi.  t  Ac  mòr  llỳm  a  manol  oedd 
ei  orchymyn  ef  y  pryd  hwnw,  fel  os  elai  neb 
dros  y  terfyn  a  roddasai  efe  o  amgylch  y 
mynydd,  a  chyfhwrdd  âg  un  ran  o  hóno,  pa 
un  bynag  ai  dyn  ai  ynte  anifail  o  unrhyw 
fath  a  fyddai  ;  ni  chafTai  fyw;  rhaid  ei 
labyddio  ef  yn  sicr,  neu  ei  wânu  ef  drwyddo 
â  phiceil,  saeth,  neu  waew-ffon,  fel  y  byddai 
farw  :  yr  hyn  oedd  yn  ddangosiad  dychryn- 
Ilyd,  o'r  pellder  mawr  y  dylai  crëaduriaid 
gael  eu  cadw  ynddo  oddi  wrth  Dduw,  obleg- 
id  pechod  ;  ac  nad  oes  dyfodfa  i  bechaduriaid 

ato  ef  yn  ol  telerau  y  ddeddf ;  ac  hefyd  o'r 
dì'al  a'r  gosp  a  rydd  efe  ar  droseddwyr  ei 
orchymynion.  Os  lleddid  yr  anifail  dires- 
wm,  pa  faint  mwy  y  dyn  a  droseddai  or- 
chymyn  Duw  ì  Yr  un  yw  Duw  eto,  yr  un 
yw  ei  ddeddf ;  ac  yr  wn  dYal  a  ddaw  ar  ei 
thorwyr  anedifeiriol  hi. 

21  *  Ac  mor  ofnadwy  oedd  y  gol- 
wg, g  ag  y  dywedodd  Moses,  Yr  yd- 
wyf  yn  ofni  ac  yn  crynu) 

q  Sv  19.  !C,  19.  Salm  119.  120.  E».  6.  3—9.  Dan.  10.  3, 
17.  Dat.  1.  17. 

*  Nid  yn  nnig  yr  oedd  y  bobl  yn  ofni,  ond 
yr  oedd  Moses  ei  hun  yn  dywedyd  yn  gy- 
hoedd,  ei  fod  yn  '*  ofni  ac  yn  crynu"  wrth  y 
pethau  oedd  yn  weled  ac  yn  gly wed ;  er  ei 
fod  ef  yn  gyfryngwr  cysgodawl,  ac  er  ei 

«ancteiddrwydd  neillduol  ef,  a'r  hir  a'r  myn- 
ych  gymdeilhas  â  Dnw  a  gawsai  efe  cyn 
hyn.  Nid  oes  yr  on  crybwjlliad  am  hyn  yn 

hanes  Mose»,  tybia  rhai  i'r  apostol  ei  gael 
trwy  ddatguddiad  digyfrwng,  a  thybia  eraill 
fod  fraddodiad  hjsbysyn  mhlith  yr  Iuddew 

on,  i  Mo^es  ddywedjd,  "  Yr  ydwyf  yn  ofni 
ac  yn  crynn."  Yn  Exod.  19.  19,  dywedir, 
**  Moses  a  lefarodd,  a  Dow  a  atebodd  mewn 
llais  :"•  ni  ddywedir  pa  beth  a  lefarodd  Mos- 
es,  na  pha  beth  a  atebodd  Duw  ;  ac  mae  rhai 
yn  tybied  mai  yn  y  fan  hòno  y  dywedodd 

efe  "  Yr  ydwyf  yn  ofni   ae  yn  erynu,"  ac  i 
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Dduw  ei  ateb  ef  yn  gysurol,  gan  beri  idd<  j 
beidio  ag  ofni.  Bu  Iesu  ein  Cyfryngwr  nt\ 
mewn  sefyllfa  rawy  ofnadwy  na  Moses,  paiì 
oedd  efe  yu  sefyll  rhwng  Duw  â  phechadur! 
iaid  ar  Galfaria  ;  cafodd  ei  wrando  yn  yfl 
hyn  a  ofnodd,  a  daeth  allan  yn  fuddugoil! 
iaethns  o'i  holl  ofnau,  a'i  holl  bobl  hefyd  ji 
ddîogel  dàn  ei  gysgod. — Yr  oedd  yr  ho)| 
olygfa  ar  Sinai  yn  arddangos  yr  anmhosiblf; 
rwydd  oedd  i  bechadur  ddyfod  ger  broif 
Duw  yn  gymnieradwy,  drwy  weithredoedij 
y  ddeddf ;  y  rhyfyg  tra  phechadurus  o  geisii; 

hyny ;  a'r  angen  o  Gyfryngwr  gwell  a  chy(l> 
ammod  gwell :  ac  yr  oedd  yn  gwasanaethw 

yn  dda  iawn  i'r  apostol,  i  dŷnu  meddwl  y 
Hebreaid  oddi  wrth  yr  oruchwyliaeth  hòu 
U  yr  efengyl ;  trwy  bob  rhesymiad  ac  eglun 
âd  a  allai  efe  vvneyd  yn  deg  ar  y  mater. 

22  r*  Eithr  chwi  a  ddaethoch  (i 

fynydd  Sì'on,  Äf  ac  i  ddinas  y  l  Duilj 
byw,  y  Jerusalem  nefol, H  X  ac  at  fyrddtj iwn  o  angelion, 

r  Salra  2.  6.  a  48.  2.  a  132.  13,  14.    Es.  12.  6.    a  14.  3: 
a  28.  16.  a  51.  II,  16.  a  59.  20.  a  60.  14.  Joel  2.  32.  Rhuf.  lil 
26.  Gal.  4.  26.  Dat.  14.  1.        «  pen.  13.  II.  Salm  48.  3.  a  (II 
3.  Mat.  5.  35.  Phü.  3.  20.  Dat.  3.  12.    a  21.  2,  10.    a  22.  lll 
t  pen.  3.  12.    a  9.  14.    a  10.  31.    Deut.  5.   26.    J..sh.  3.  I 
2  Bren.  19.  4.  Salm  49.  2.    a  84.  2.  Jer    10.  10.   Dan.  6.  ' 
Hos.  1.  10.  Mat.  16.  Î6.  Rbaf.  9.  26.  I  Tbes.  1.  9.  Dat.  T. 
«  Dent.  33.  2.  Sdlm  68.  17.  Dan.   7.  10.  Jud.  14.  Dal.  6.  I 12. 

*  Eithr    dylasai  yr   Hebreaid   cristionog 
hyn  ystyried  eu   hunain,  megys  yn  cael  < 
galw  gan  bregethwyr  yr  efengyl  i  ddyfod 
fynydd   Sion,  neu   megys   wedi   eu  cynni 
yno  mewn  gwirionedd,  i  glywed  Hais  Du 
oddi  ar  y   drngareddfa.    +  Yr  oeddynt  hw 
mewn  proffes,  wedi  dyfod    i   ddinas  y  Du 
byw,  y  Jerusalem  nefol ;  Ile  preswylfa  nei 
duol  yr  Arglwydd  gyda  ei  bobl  gyfammod 
a'i  addolwyr  cymmeradwy,  yr  hon  yr  oe 
y  Jerusalem  gynt  yn  gysgod   o  hóni ;  o  le 
yr  oeddynt  yn   cael  eu  gwahodd  i   ddyfoi 

mewn,  ac  i  fod  yn  ddinasyddion  o'r  ddir 
freintfawr   hòno.     Y   ddinas  a'r   Jerusah 
nefol  hon  oedd,  eglwys  Crist  ar  y  ddaear, 

nghyd  a'i  holl  freintiau,   ei   hordinadau, 
haddewidion   neillduol;  fel  yr  oedd  yn  g 
sylltiedig  â  phreswylfa  sanctaidd  Duw  yr 
nef,  ac  fel  yr  oedd  yn  wastad  yn  trosglwyd 
preswylwyr  newydd  i   hòno.     X  Yr  oedd; 
hefyd  yn  cael  eu  galw  i  glywed  llais  D 
yn  mhresenoldeb  myrddiwn  o  angelion 
rhai  oeddynt  oll  yn   ysbrydion  gwasanae 
gar,  wedi  eu  danfon  i  wasanaethu  er  m« 
y  rhai  a  gant  elifeddu  iachawdwriaetb :  { 

wid  yr  Hebreaid  hyn   i  gyfranogi  o'u  d 
wyddwch,  ac  i  uno  â'u  haddoliad  hwyn' 
Mae  yndebygfodcyfeiriad  yn  yr  adnodaolr 
(22,  23,  24.)  at  yr  amlygiad  a  wnelai  Dinl 
hóno  ei  hun  ar  fynydd  Sion,   fel  yr  oeddl 

fwy  tirion    na'r   hyn  a  wnaeth  ar    fyn.i 
Sinai  ;  ac  efallai  bod  yn  y  myrddiwn  o  afi 
elion    gyfeiriad    at    y    cerubiaid    oedd  1 
addurno  muriau  y  deml  gynt,   yn  y  cyul 

ac  yn  y  sancteiddiolof  hefyd,  y  rhai  oedíl 
arwyddo  presenoldeb  angelion.     Mae  an| 
ion  gyda'r  saint  ar  y  ddaear,  a  cbaifif  y  i 
fod  gyda'r  angelion  yn  y  nef:  unteulnyíl 
oll,  a  byddant  oll  yn  nghyd  yny  màn,  mi 
cariad,  dedwyddwch,  a  gogoniaot  byth.   I 

23  **I  gymmanfa  a  chynnullil 
fa  y  rhai  y  cyntaf-anedig,  *f  y  rhal 
ysgrifenwyd  yn   y  nefoedd,   Jacl 
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Dduw,  Barnwr  pawb,  b\\  ac  at  ys- 
iydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeith- 
i'yd, x  Salm  69.  7.  •  111.  1.  Act.  20.  38  E  ib.  I  21»  5.  24- 
Col.  I.  24.  1  Ti«  3.  5.  y  Ex.  4.  22.  *  13  2.  Deut.  21. 
Salm  89    27.  Jer.  31.  9.  la?o  I.  18.  D«t.  14    4.  *  Ex 
32.  Salm  69  28.  Luc  !0.  20.  Phil.  4  3.  Dat.  13.  8.  a  20. 

a  peo.  6.  10-12.  a  9  27.  Gen.  19  25.  Salm  50.  5,  6.  a 
2  a  96.  13.  a  98  9.  Mat.  25.  3J-4I .  Ioan  5.  27.  2  Thes. 

lPedrJ.  23.  *  pen.  11.  4.    Preg.  12.  7.    1  £or. 
12.  2  Cor.  5.  8.  Phil.  1.  21—23.  a  3.  12,  &c.  Col.  1.  13. 
.7.  14-17. 

*  Hefyd  yr  oedd  yr  Hebreaid  hyn  wedi 
fod  i  uno,  nid  â  chynnulleidfa  Israel  yn  ol 
i:nawd,  ond  &  chymmanfa  a  chynnulleîdfa 
hai  cyntaf-anedig ;  y  rhai  oedd  wedi  ym- 
lli  ac  ymgyfìwyno  mewn  modd  neillduol 
)duw  ;  ei    blant  ef,  ac  etifeddion  yr  etif- 
tiaeth  nefol.    +  Nid  oedd   en   henwan  yn 

yn   cael   eu   hysgrifenu  bob    amser   yn 
iilith  achau  a  hanesion  pobl  yr  Arglvvydd 
y  ddaear;  ond  yr  oeddynt   wedi   eu    hys- 
fenu  yn  y  nefoedd,  fel  etholedigion  Duw, 

di  eu    geni  o'r    Ysbryd,    dinasyddion    y 
na9  nefol,  ac  a  hawl  ganddynt  i'w  holl 

Uintiau  anmhrisiadwy  hi.  X  Yr  oeddynt  hef- 
I  wedi  eu  galw,  ac  mewn  proffes  wedi  dy- 
I,  i  glywed  llais  y  Duw  hwnw,  yr  hwn  feí 
Bbawdwr  a  Thad,  ydoedd  Barnwr  diduedd, 
llwyborìol,    hollalluog,   a    chyfiawn    pawb 

I;  a  chan  yr  hwn  y  ca'i  yr  holl  anghredin- 
r  eu    condemnio  i    golledigaeth   a    chosp 

Wigywyrìrìol :  yr  oerìdynt  hwy  yn  cael  dyfod 
I  ef,  fel  eu  Tad   cymr.iodawl   yn  Nghrist, 
Wwn    hyder   ffyddiog;    ac    nid  fel   y    bobí 
nht,  yn  cael  eu  cadw  yn  mhell  mewn  braw 
Barswyd,  wrth  fynyrìrì  Sinai :  nacychwaith 
N  yr  addolwyr  yn  y  deml   gynt,   â  llèn  à 

f  'ellder  rhyngddynt  âg  ef.     ||  Ië,  yr  oeddynt 
fy  yn  cael  eu  gwahodd  igyfranogi  o  dded- 
•rìrìwch    ysbrydoedd    y  cytìawn  y   rhai  a 

fj-ffeithiwyd  ;  sef  yr  holl  dyrfa  o  hen  gred- 
Mvyr  gynt,  a'r  rhai  a   fuasent  feirw  wedi 
•  rorìîarì  Crist,  ac  felly  a  berffeithiesid  mewn 
Mcteiddrwydd     a     dedwyddwcb. — Mae    y 
I,  rjau  hyn  yn  brawf  amlwg  a  dîymwad,fod 
fMrìiau  y  saint  yn   myned  i  ystâd   o  ber- 
Uith  wynfyd  pan  fyrìdont  feirw,  can  belled 
llygall  hyny  fod  ar  wahân  odrìi   wrth  y 

l  'ph  :  ac  mae  y  saint  ar  y  ddaear  yn  gyd- 
rranog  â  hwynt  fel  plant  yr  un  Tad,  mewn 

I  fieb  â'r  nn  Pen,  wedi  eu  cyrì-gasglu  yn  un 
ì  ph  ynrìdo  ef,  wedi  eu  cyd-fywâu  trwy  yr 
Ysbryrì,  a   hawl  ganrìdynt  i'r  un  etifedd- 

|th,yn  sicr  o  gael  myned  i'r  un    trigfanau 
rol,  ac  i  gyd  ganu  yr  un  anthem  a    hale- 

I  hh  byth. 

\  24  *  Ac  at c  Iesu,  Cyfryngwr  y  d  tes- 
i  'inent  newydd,  e  f  a  gwaed  y  taenell- 

1 1  yr  hwn  sydd  yn  ̂ "dywedyd  peth- 
I  gwell  nâ'r  eiddo  Abel. 
j  e  pen    7.  22.    a  8.  6,  8.  I  Tim.  2.  5.  d  pen.    13.  20. 
.155.  3   Jer.  31.  31—33.  «  peo.  9.  21.    a  10.  22.    a  11. 

'  35*  L  ^    8'  ̂  P*dr  !    2'         f  P*n  !1'  *'  Gen'  4'  10   ****• 

Yr  oerìrìynthefyd  wedi  eu  casglu,  megys, 
!  ywed  llais  Duw  yn  Hefaru  wrthynt,  trwy 
|u,  Cyfryngwr  y  testament  newyrìd,  neu  y 
lammod  newydd,  yn  ol  y  Saesoneg.  Yr 
Mld  hwn  werìi  ei  osod  ar  adrìewidion  gwell, 
fchwedi  ei  garìarnâu  âg  ardderchocach 

Uerì,  na'r  cyfnmmod  yr  oedd  Mose9  yn 
íryngwrynrìrìo;  \  sef  y  gwaed  hwnw,  trwy 
»3  taenelliad,"  neu  y  cymhwysiad  o  ba  nn, 
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y  glanêid  cydwybod,  calon,  a  dylcdswyddao 
y  pechadur,  ac  y  pnrid  y  pethan  nefol  en 
hunain,  (Gwel  ar  pen.  9.  23.)  ac  o'rhwn  nid 
oedd  yr  holl  daenelliadao  gwaed  dàn  y 
ddeddf  ond  cysgodau  yn  nnig.  |  Nid  yn 
unig  yr  oedd  y  gwaed  hwn  yn  rhagori  ar 
waed  teirsv  a  geifr;  ond  wedi  i'r  Iesu  farw 
ac  adgyfodi,  yr  oedd,  ac  y  mae  efe,  yn  Hef 
aru  pethau  gwell  trwydrìo,  nag  a  wnaethai 
Abel  gyfiawn  trwy  ei  waed  :  oblegid  tra  yr 

oedd  gwaed  Abel  yn  gwîeddi  ar  Dduw  o'r 
ddaear  am  ddíal  ar  y  llofrodd ;  yr  oerìd 
gwaed  Iesu,  wedi  ei  gymhwyso  trwy  ffydd, 
nid  yn  unig  yn  tỳno  ymaith  euogrwydd 
pechodau  eraill,  pa  mòr  echryshwn  bynag  a 

fydrìent,  ond  hefyd  pechodau  y  rhai  a'i  croes- 
hoeliasent  ef ;  megys  y  gallai  Ilawer  o'r  Heb 
reairì  hyn,  efallai,  dystiolaethu  gyda  d'íolch- 
garwch.  Gan  hyny  nis  gallai  anwiredd 
mawr  Israel  fel  cenedl,  eu  cauad  hwy  allan 

oddi  wrth  faddeuant,  trwy  ygwaed  a'r  aberth 
mawr  hwn  ;  ac  yroedd  Dnw  yn  eu  galw  ac  yn 
eu  gorchymyn  hwynt,  i  gredu  yn  ei  Fab  ef,  ac 

felly  i  gyfranogi  o'r  holl  freintiau  anmhris- 
iadwy  a  grybwyllwyd.  Na'r  eiddo  Abeì : 
yn  y  sylwarì  uchod,  am  waerì  Abel  ei  hun  y 

soniwyd,  ac  mae  pob  un  o'n  Hawdwyr  yn 
dywerìyd  yr  on  peth  ;  ond  mae  un  o  honynt 
CGuyse)  yn  tybied  yn  hytrach,  mai  gwaed 
aberth  Abel  a  feddylir;  ac  mai  amcan  yr 
apostol  oedd,  dangos  fod  gwaed  Crist  yn 
rhagori  ar  waed  aberth  Abel,  yn  gystal  ag  ar 
waed  yr  aberthau  dàn  y  ddeddf  seremoniol. 

Dyna'r  ddau  olygiad  o  flaen  y  darllenwyr, 
efallai  mai  nid  hawdd  yw  penderfynu  pa  un 

sydd  iawn. 
25  e  *  Edrychwch  na  Awrthodoch 

yr  hwn  sydd  yn  Uefaru.  *  f  Oblegid 
oni  ddiangodd  y  rhai  a  wrthodasant 
yr  hwn  oedd  yn  Uefaru  ar  y  ddaear, 

\  mwy  o  lawer  nis  d'iangwn  ni,  y  rhai 
ydym  yn  *  troi  ymaith  oddi  wrth  yr 

hwn  sydd  yn  llefaru  o'rnef : g  pen.  8.  5.  Rs.  16.  29.  1  Bren.  12  16  Es  43  6  a  64. 
9.  Mat.  8.  4.  1  Thes  5.  15.  1  Pedr  1.  22.  Dat.  19.  10.  a  22. 
9.  h  Diar.  1.  24.  a  8.  33.  a  13.  18.  a  15.  32.  Jer.  11.  10. 
Ezec.  5.  6.  Zec.  7.  11.  M*t.  17.  5.  Act.  7.  35  t  Gwel  ar 
pen    2    1—3.  a  3.  17.  a  10.  28,  29.  k  Num.  32.  15.  Dent. 
30.  17    Jesh    22.  16.  2  Ctod.  7.  19.  Diar.  I.  32.  2  Tim.  4.  4. 

*  Gan  fod  y  fath  lagor-freiniiau  i'r  Heb- 
reaid,  a  bod  llais  gwahodflawl  a  maddeuo! 
Duw  yn  Nghrist  tuag  atynt;  dylent  edrych 
ati  yn  grynedig,  os  oeddynt  am  gael  ei  forìrì 
ef,  ac  yn  ofniei  drìigofaint,na  byddai  iddynt 
"  wrthod"  yr  iachawdwriaeth  gynnygiedig, 
a  galwad  rasol  yr  hwn  oedd  yn  Uefaru  wrth- 
ynt  oddi  ar  ei  orsedd  o  drugaredd,  a  thrwy 
ei  anwyl  Fab.  f  Oblegid  os  na  ddíangodd  y 
rhai  a  wrthodasant  ufuddâu  i  lais  Duw  yn 
Ilefaro  wrthynt  ar  y  ddaear,  o  ben  Sinai, 
trwy  Moses  ;  ac  os  derbyniodd  pob  trosedd 
ac  anufudd-dod  o'r  eiddynt  hwy  gyfiawn 
daledigaeth;  (Gwel  ar  pen.  22.)  tnwy  sicr 

a  thrwm  o  Iawer  y  cospirì  y  rhai  hyny  o'r 
Hebreaid,  a  dröent  ymaith  mewn  gelyniaetb 
a  dirmyg,  oddiwrth  yr  hwn  oedrì  yn  awr  yn 
Ilefaru  wrlhynt  o'r  nef,  trwy  genarìon  anfon- 
edig  ei  Fab,  eu  Cyfryngwr  a'u  Harch-offeir- iad  mawr  yn  y  cyssegr  fry  :  oblegid  rhaid  y 

byddai  en  heuogrwydd  a'u  condemniad  yn 
fawr  mewn  cyfatebiad  i'r  gras  a'r  breintiau 
a  wrthodent  ac  a  drìirmygeni. — Duw  a  lefar- 
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odd  ar  y  ddaear,  o  ben  y  mynydd,  trwy 
Moses  :  trwy  anufnddâu  i  Moses  gwedi  hyny, 
a  gwrthod  gwrando  arno  ef,  yr  oeddynt  yn 
gwrthod  lleferydd  ac  awdtirdod  Duw  ei  hun  : 
ac  am  hyn  y  cospwyd  llawer  o  honynt  yn 
ofnadwy,  ac  y  syrthiodd  eu  cyrph  yn  gelan- 
eddau  dàn  farn  Duw  yn  y  diffaelhwch.  Yr 
un  modd  Duw  yn  ei  Fab,  sydd  yn  llefaru  etc. 

wrthym  ni  o'r  nef,  trwy  ei  genadon  :  gwrth- 
od  gwrando  ei  genadon  ef,  ydyw  troi  ymaith 
yn  ddíystyrllyd  orìdi  wrth  Dduw  ei  hun,  yn 

llefaru  y  pethau  mwyaf  pwysig  a  grasol  o'r 
nef ;  a  "  mwy  o  lawer  ni  ddiangwn  ni,"  os 
troi  ymaith  ftlly  a  wnawn. 

26  '*  Llef  yr  hwn  y  pryd  hwnnw  a 
ysgydwodd  y  ddaear :  f  ac  yn  awr  a 
addawodd,  gan  ddywedyd,  m  Etto  un- 
waith  yr  wyf  yn  cynhyrfu  nid  yn  unig 
y  ddaear,  ond  y  nef  hefyd. 

/  Ex.  19.  18.  Salro  114.  6,  7.  Hab.  3.  10.  m  adn.  27. 
Es.  2.  19.    a  13.  13.  Joel  3.  16.   Hag.  2.  6,  7,  22. 

*  Yr  oedd  daear-gryn  ac  ysgydwadau 
dychrynllyd  iawn  yn  cyd-fyned  â  llef  Duw 
ar  Sinai :  t  ond  yn  mhen  llawer  o  oesoedd 
wedi  y  tro  hwnw,  mewn  rhag-fynegiad  pen- 
nodol  am  y  Me3siah,  rhag-ddywedodd  Duw 
y  byddai  iddo  ef  unwaith  drachefn  gynhyrfu, 
\  nid  yn  unig  y  ddaear,  ond  y  nef  hefyd  ; 
(Hag.  2.  6 — 9.)  meddwl  yr  hyn  oedd,  y 
byddai  iddo  ef  chwalu  a  dadymchwelyd  holl 
osodiadau  gwladol  ac  eglwysig  yr  Iuddewon, 
a  diddymu  yr  oruchwyìiaeth  seremoniol  oll, 

i  wneyd  ffordd  i'r  efengyl  a  theyrnas  Crist. 
Mewn  ymadroddion  o'r  fath  hyn  y  gwelodd 
Duw  yn  dda  osod  allan  y  cyfnewidiad  a 
wnaid,  yn  niddymiad  yr  oruchwyliaeth  sere- 
monioí  a  gosodiad  goruchwyliaeth  yr  efeng- 

yl  :  ac  yn  wir  cymmerodd  pethau  o'r  natur 
hyn  ie  yn  yr  ystyr  lythyrenol  o'r  geirian  : 
ymddangosodd  seren  ryí'edd  yn  y  nef  ar  en- 
edigaeth  y  Messiah ;  a  bu  cynhwrf  trwy 
wlad  Judea,  ac  efallai  mewn  gwledydd  er- 
aill,  y  pryd  hwnw,  ac  o  herwydd  hyny  :  bu 
cynhwrf  ar  y  ddaear  yn  mhlith  yr  Iuddewon 

lawer  gwaith,  o  herwydd  ei  athrawiaeth  a'i 
wyrthiauef:  crynodd  y  ddaear,  holltodd  y 
creigiau,  agorodd  y  beddau,  a  thywyllodd  y 
nefoedd,  pan  fu  efe  farw  ar  y  groes :  bu 

daeargryn  ar  ei  adgyfodiad  ef  o'r  bedd,  peth- 
au  rhyfedd  ar  ddydd  y  pentecost,  dy  wedid 
am  yr  apostolion  mai  dynion  yn  afionydduy 
byd  oeddynt  :  ac  oni  bn  ysgwyd  a  chynhyrfu 

ofnadwy  ar  y  ddaear  a'r  nef  hefyd  yn  yr  ar- 
wyddion  rhyfedd  o  fiaen  dinystr  Jerusalem, 
pan  roddes  Duw  yr  ergyd  olaf  ar  holl  Iyw- 
odraeth  wladol  a  chrefyddol  y  genedl  ludd- 
ewig  ? 

27  *  A?r  Etto  unwaith  hynny, 
sydd  yn  "hysbysu  symmudiad  y  pethau 
a  ysgydwir,  f  megis  pethau  wedi  eu 
gwneuthur,  \  fel  yr  arhoso  y  pethau 
nid  ysgydwir. 

n  Sa1ir/l02.  26,  27.  Ezec.  21.  27.  Mat.  24.  35.  2  Pedr 
3.  10,11.  Dat.  11,15.  «31.  I. 

*  Ac  yr  oedd  y  geiriau  hyn,  unwaith  eto, 
yif  arwyddo  yn  amlwg,  na  byddai  ond  un 
ysgydwad  mawr,  a  thrwyadl,  ar  ol  y  cyntaf 

yn  Sinai;  yn  yr  hwn  y  ca'i  y  sefydliadau 
Inddewig  mewn  gwlad  ac  eglwys,  eu  hys- 
gwyd,  eu  symmud,  a'u  dadymchwelyn  gwbl. 
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t  Dan  yr  oruchwyliaeth  hòuo,  ac  yn  hanfodi 
iddi,  yr  oedd  Ilawer  o  bethau  wedi 
gwnenthur  â  dwylaw  dynion,  megys  y  bat 
ell,  y  deml,  a  holl  lestri  ý  gwasanaeth, 
rhai  oedd  wedi  eu  trefnu  gan  Dduw  i  fa 
hyd  amser  y  diwygiad ;  ond  i  gael  eu  sytr 
mud  y  pryd  hwnw,  %  fel  y  gosodid  i  fynu  01 
uchwyliaeth  yr  efengyl  a'i  holl  bethau  gogor 
eddus,  y  rhai  ni  symudir,  ond  sydd  i  arosy 
barâus,  hyd  ddiwedd  y  byd  hwn,  ac  yn  e 
heffeithiau  a'u  gogoniant  am  dragywyddo deb. 

28  *  O  herwydd  paham,  f  gan  eii 
bod  ni  yn  °derbyn  teyrnas  ddisigi 
Jbydded  gennym  ras,  p  \\  trwy  yr  hwi 
y  gwasanaethom  Dduw  wrth  ei  fodd 

q  §  gyd  â  gwylder  a  pharchedig  ofn 
"  o  Es.  9.  7.  Dan.  2.  44.  a  7.  14,  27.  Mat.  25.  34.  Ln 33.  a  17.20,  21.  1  Pedr  1.  4,5.  Pit.  1.  6.  a  5. 

p  Salm  19.  14.  Es.  56.  7.  Rhuf.  41.  1,  2.  Eph.  1.6.  a  5. 
Phil.  4.  18.  1   Pedr  2.  5,  20.  q  pen.  4.  16.   a  5.  7.    a 
19,  22.   Lef.  10.  3.  Salm  2.  11.    a  89.  7.  Diar.  28.  14.  Rhu 
11.  20.   1   Pedr  1.  17.  Dat.  15.  4. 

*  O  herwydd  pa  ham,  gan  fod  y  petha 
uchod  felly,  hen  bethau  yr  oruchwyliaei 

seremoniol  yn  cael  eu  hysgwyd  a'u  symmui 
i  roddi  lle  i  bethau  arosol  ac  ansymmuda^ 
yr  efengyl ;  t  a  chan  fod  yr  Hebreaid  hj 
yn  derbyn,  neu  yn  proffesn  derbyn,  teym 
ddisigl  yr  oruchwyliaeth  newydd  ;  %  a  chí 
fod  pob  gras  yn  cael  ei  addaw  yn  rhad, 
bawb  a'i  ceistent  yn  llwybr  yr  efengyl ;  ; 
oedd  yn  addas  i'r  apostol  en  cynghori  hwy 
oll,  ar  fod  y  gras  hwnw  ganddyut :  hynyy 
bod  iddynt  geisio  y  gras  hwnw  yu  helaet 

ac  felly  ei  gael,  a'i  gadw  yn  ofalus  fel  trys 
gwerthfawr;  ||  fel  drwy  y  gras  hwnw  y  ga 
ent  wasanaethu  Dnw,  nid  yn  unig  yn  alla 

ol,  fel  ei  bobl  broffcsedia;  ef,  ond  "  wrth 
fodd,"  ac  yn  gymmeradwy,  fel  gwir  gredi 
wyr  ac  addolwyr  ysbrydol.  §  Hwy  a  ddylí 
wneyd  hyn,  nid  yn  unig  gyda  llawenyf 

hyder,  a  d'íolchgarwch  ;  ond  hefyd  gy 
"  gwylder"  ger  bron  mawredd  ac  awdnrd 
Duw,  a  chyda  "  pharchedig  ofn"  rhag  twy 
en  hunain,  rhag  syrthio  dàn  ei  ŵg  a'i  sori? 
ef,  neu  rhag  dianrhydeddu  ei  enw  ;  gan  i 

yn  ostyngedig  ymwybodus  o'u  hannheilyi 
dod  eu  hunain,  eu  gwendid,  a'u  llygred aethau. 

29  *  Oblegid  rein  Duw  ni  \$y 
dân  ysol. 

*  Dylent  hefyd  gofio  yn  eu  holl  wasana> 
cref>ddol,    fod  y    gwir   Dduw,    yr   hwn  li 
oeddynt  hwy  yn  proffesu   eu    bod  yn    b| 
iddo,  a   Hawer  o  honynt   gobeithio  yn  bjj 
iddo  mewn  gwirionedd  •  tei  fod   ef  yn  I| 
ysol  i  ddyfetha  rhagrithwyr,  gwrthgilwyr| 
gelynion  o  bob  math,  pa  fodd   bynag  y  fl| 
ient  neu  y  lledrithient:  nid  oedd  efe  d( 
llai  sanctaidd,   ac  eiddigus   o'i  ogoniant 
addoliad  yn  awr,  nac  ydoedd   pan   ymdf 
gosodd  yn  dân  ysol  ar  ben  Sinai  gynt ;  a  p| 
ddirmyger  ei  efengyl  ef ;  felcyfraith  danl 
Sinai  hi  a  gondemnia  y  pechaduriaid  hyfl 
dân  aniffoddadwy  byth.— Vaeyn  amlwg  I 

yr  apostol  yn  cyfeirio  rhai   o'i   ymadrod(| 
yma  at  un  math  o  bobl,  a  rhai  eraill  at 

arall  ;  ac  yn  gadael  y  naill  a'r  llall  i  wn| 
y  cymhwysiad  atynt  en  hunain :  ond  yrol 
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sefydliad  anrhydeddus. 

|e  yn  amcanu  yn  neillduol  argyhoeddi  ei 
d-wladwyr,  bod  y  rhai  aaghrediniol  yn  eu 

'ith  hwy  yn  sicr  o  syrthio  dàn  ddYidedd 
wyaf  dychryBllyd  Duw,  yn  bersonol  ac  fel 

'nedl  ;  rhag  yr  hwn  dd'íal  nid  oedd  yn   bos- 
dYanc,  ond   trwy  gredu  yn  yr  Arglwydd 
u  Grist,  a  glynn  wrtho  ef. 

PEN.  XIII. 

Amryw  gynghorion,  S^c. 

''PäRHAED  brawdgarwch. a  pen.  6.  10,  11.  a  10.  24.  Ioan  13.  34,  35.  a  15.  17.  Aot. 
I,  44-46.  a  4.  32.  Rhuf.  12.  9,  10.  Gal.  5.  6,  13,  22.  Eph. 
S.  a  5.  2.  Phil.  2.  1-3.  I  Thes.  4.  9,  10.  2  Thes.  1.  3. 
'edr  I.  22.  a  2.  17.  a  3.  8.  a  4.  8   2  Pedr  1.  7.  1  loan  2.  9. 
■  3.10-18,23.  a  4.  7-11,  20,  21.  a  5.  1.  2  loan  5,  6. 

1.5.1. 

*  Ar  ol  dydd  y  pentecost,  yr  oedd  yr  Heb- 
ìid  dychweledigyn  helaeth  iawn  eu  cariad 
ag  at  eu  gilydd,  ac  yn  holl  ífrwythau  y 
rchawgrwydd  «anctaidd  hwn  :  (Gwel  ar 
t.  2.  42—47  ;  a  4.  32—35.)  ond  yr  oedd 
wer  o  bethau  yn  debyg  o  ddygwydd  yn 
turiol  mewn  amser,  i  aflonyddu  y  cyd- 
jrdiad  hollawl  hwnw,  ac  i  attal  ífrŵd  yr 
lelioni  hyny,  a  ddangosasent  hwy  ar  y 

ntaf.     Gan  hyny  yr  oedd  yn  dra   phri'odol 
apostol  cu  hannog   hwynt  i  "  barâu"  yn 
"  brawdgarwch  ;"  ac  i  ochelyd  pob  peth 

iueddai  i  dòri  ar  eu  heddwch  hwynt,  eu 

liondeb,  a'u  cariad  ?erchog  at   eu    gilydd  ; 
y  gweddai  i  blant  o'r  un  teulu,  a  chyd- 
feddion  o'r  un  etifeddiaeth  nefol.  Yr 
dd  efe  yn  meddwl  eu  hannog  hwy  hefyd  i 

iwdgarwch  tu  ag  at  eu  brodyr  o'r  cenedl- 
M,  yn  erbyn  pa  rai  yr  oeddynt  hwy  yn 

ffredin  yn  rhy  ragfarnllyd ;  'íe,  mòr  rbag- 
nllyd,  medd  rhai,  fel  yr  oeddynt  yn  ym- 

1  thod  â  hwynt  gydag  atgasrwydd. 

2  6  *  Nac  anghofiwch  lettygarwch  : 
canys  wrth  hynny  y  llettyodd  rhai 

feelion  yn  ddiarwybod. 
"  b  Lef.  19.  34.  Deut.  10.  18,  19.  1  Bren.  17.  10— 1S. 

fren.  4.  8.  Job  31.  19,  32.  Es.  58.  7.  Mat.  25.  35,  43.  Act. 
1 15.  Rhuf.  12.  13.  al6.  23.  I  Tim.  3.  2.  a  5.  10  Tit.  1.  8. 
£edr  4.  9.     c  Gen.  18.  2—10.  a  19.  1—3.  Barü.  13.  15,  &c. 
ft.  25.  40. 

*  Yn  enwedig  annogai  yr  apostol  hwynt  i 
)\  yn  Uettygar,  neu  i  fod  yn  roesawgar  i 
Yeithriaid,  yn  ol  y  saesoneg  :  caru  dîeithr- 
■d,  a  bod  yn  dirion  a  Ilettygar  iddynt,  mae 
I  debyg  yw  ystyr  y  gair  Groeg,  philoxen- 
\ì.  Yr  oedd  llawer  o  ddynion  duwiol  yn 

.ìdaith,  neu  yn  cael  eu  herlid  o'u  gwlad  er 
wyn  yr  efengyl;  ac  yn  gyffredin  mewn 
iddifadrwydd  a  thlodi,  yn  ymddybynu  ar 
I  iondeb  a  llettygarwch  eu  brodyr  lle  y 

loent,  er  eu  bod  yn  dd'íeithriaid  iddynt :  y 
t  !n  hyn  yn  benaf,  (er  nad  yn  unig)  oeddynt 

y  i  fod  yn  llettygar  iddynt,  a  chofio  bod 
ly  yn  ddiesgeulus  yn  oleu  gallu.  tErcefn- 
i  y  fath  hyn  o  gariad  a  llettygarwch,  mae 
I  apostol  yn  crybwyll  i  rai  dderbyn  a  Ilettya 
;?elion  fel  hyn  y n  ddîarwy bod ;  megys  Abrä- 
m  a  Lot  gynt.  (Gen.  18.  a  19.)  Mae  yn 
r  nas  gdlai  yr  Hebreaid  hyn  ddisgwyl  yr 
hwelid  â  hwynt  gan  angelion,  yn  rhith  d'í- 
'briaid  tlodion ;  ond  trwy  fod  yn  llettygar 
I'  brodyr  er  mwyn  Crist,  yr  oeddyntmewn 
yr  yn  ei  dderbyn  ef  ei  hun,  ac  i  gael  eu 
■^rwyo  yn  gyfatebol  i  hyny.— Oddi  wrth 
'n,  efallai,  y  daeth  traddodiad  i  blith  Brah- 
Jniaid  yr  India,  y  rhai  a  ddywedant  wrrth 
?)obl,  fod  y  duwiau  weithiau  yn  disgyn  i'r 
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ddaear  yn  rhith  dYeithriaid  tlodion  ;  a  phwy 

bynag  o  blant  dynion  a'u  groesawo  íiwyntyn 
garedig,  y  cant  eu  gobrwyo  yn  ddirfawr  am 
hyny  drachefn. 

3  *Cofiwch  y  d  rhai  sydd  yn  rhwym, 
f  fel  pettech  yn  rhwym  gyd  â  hwynt ; 

e  \  y  rhat  cystuddiol,  ||  megis  yn  bod 
eich  hunain  hefyd  yn  y  corph. 

d  pen.  10.  34í  Gen.*40.  14,  15,  23.  Jer.  38.  7—13.  Mat. 25.  3iî,  43.  Act.  16.  29—34.  a  24.  23.  a  27.  2.  Eph.  4.  1.  Phil. 
4.  14—19.  Col.  4.  18.  2  Tim.    1.    16-18.  e  Neh.  1.  3,  4. 
Rhnf   12.  15,  1  Cor.  12.  26.  Gal.  6.  1,  2.  1  Pedr  3.  8. 

*  Yr  oedd  llawer  o'u  brodyr  hefyd,  yn 
rhwym  mewn  carcharau  oblegid  yr  efengyl, 

a'r  apostol  ei  hun,  yn  wir,  yn  rhwym  felly  y 
pryd  hwn  ;  (pen.  10.  34.)  ac  yr  oedd  yn  ddyl- 
ed  arnynt  gofio  caledi  y  dyoddefwyr  hyny 

yn  eu  gwedd'íau,  ac  yn  mhob  peth  a  allent  er 
eu  cysur  a'u  hymwared  hwynl ;  fmegys  pe 
buasent  yn  rhwym  e«  hnnain  gyda  hwynt; 
eu  brodyr  oeddynt,  a  dylasent  gyd-ymdeimlo 
â  hwynt  fel  brodyr;  am  na  wyddent  pa  mor 
fuan  y  byddent  hwy  eu  hunain  yn  yr  un  am- 
gylchiadau.  J  Yn  fyr,  pa  drallodau  a  chys- 
tuddiau  bynag  oedd  ar  eu  brodyr ;  yn  eu  per- 
sonau,  eu  perthyn.asau,  neu  eu  hamgylchiad- 
au  :  dylent  gyd-ymdeimlo  â  hwynt,  gweddío 
llawer  drostynt,  gwneyd  a  allent  i  esmwyth- 
au  arnynt,  a  cheisio  ymwared  iddynt :  ||  a 
hyny  gan  gofio  eu  bod  hwy  eu  hunain  o  hyd 

yn  y  corph,  ac  yn  agored  i'r  unrhyw  gys- 
tuddiau  ;  ac  yn  yr  achos  hyny,  byddai  yn 
naturiol  iddynt  hwythau  ddisgwyl  yr  un  car- 
edigrwydd  tirion  gan  eu  brodyr. — Mae  yn 
debyg  bod  pawb  caethiwus  a  chystuddiol  yn 

gynnwysedig  yn  y  cynghor  ;  ond  "  teulu  y 
ffydd"  yn  benaf  a  feddyîir. 

4  ?  *  Anrhydeddus  yw  pr'íodas  ym 
mhawb,  f  a'r  gwely  dihalogedig : 
g  X  eitbr  putteinwyr  a  godmebwyr  h  a farna  Duw. 

/Gen.  1  27,  28.  a  2.  21,  24.  Lef.  21.  13—15.  2  Bren. 
22.  14.  Es.  8.  3  1  Cor.  7.  2,  &c.  a  9.  5.  1  Tim.  3.  2,  4,  12. 
a  5.  14.  Tit.  1.6.  g  Gwel  ar  pen.  12.  16.  1  Cor.  6.  9  Gal. 
5.  19.  h  Salm  50.  16—22.  Mal.  3.  5.  1  Cor.  5.  13.  2  Cor. 5.  10. 

Mae  rhai  dehonglwyr.  yn  enwedig  y  rhai 
o  eglwys  babaidd  Rhufain,  yn  egluro  y  geir- 
iau  hyn  fel  cynghor,  "  Bydded  prîodas  yn 
anrhydeddus  yn  mhob  peth,  a  bydded  y  gwely 

yn  ddihalogedig :"  a  dîammau  fod  yr  apostol 
yn  meddwl  y  dylid  myned  i'r  ystâd  bri'odas- 
ol,  ac  ymddwyn  ynddi,  yn  gyfatebol  i  or- 
chymynion  sanctaidd  Duw  ;  fel  y  byddai  yn 

anrhydeddus  i'r  personau  eu  hunain,  ac  i'w 
proffes  o'r  efengyl  ;  yn  gystal  ag  y  dylai  yr 
ystâd  hòno  gael  ei  chyfrif  yn  anrhydeddus, 

a'i  hystyried  yn  ddihalogedig.  *  Pa  fodd 
bynag,  mae  y  gair  eithr,  yn  nechreu  ail  ran 
yr  adnod,  yn  dangos  mai  prif  feddwl  yr  apos- 
tol  oedd,  tystiolaethu  yn  gadarn,  fod  príodas 
ynddi  ei  hun  yn  anrhydeddus  yn  mhawb,  fel 
peth  o  osodiad  Duw,  a  thàn  ei  feíidith  ef,  er 
cyfodi  had  cyfreithlawn,  er  cysur  teulnaidd, 
er  Iles  cymdeithas,  ac  fel  modd  i  attal  pob 
aflendid  anghyfreithlawn.  I  hyn  yr  ordein- 

iodd  Duw  bri'odas,  y  rhoddodd  gyfreithiau 
yn  ei  chylch  ;  ac  fel  hyn  yr  anrbydeddodd 

Crist  hi  â'i  bresenoldeb  sanctaidd  ;  am  hyny 
rhaid  ei  bod  yn  anrhydeddus  ynddi  ei  hun. 
Ond  edryched  dynion  am  fyned  yu  anrhy- 
deddns  iddi,  ac  ymddwyn  yn  anrhydeddus 

ynddi :  fedrychent  am  fod  y  gwely  pri'odasol 
5  F  3 
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yn  eael  ei  gadw  yn  ddihalogedig,  trwy  ym- 
attal  oddi  wrth  odineb  a  phob  aflendid  ang- 
hyfreithlawn,  a  thrwy  gyflawniad  addas  a 

pbrydlawn,o'u  bollddyledswyddau  piiodasol, 
y  naill  i'r  Uall.  J  Ond  am  bawb  sydd  yn 
euog  o  butteindra  a  godineb,  pa  un  bynag  ai 
mewn  meddwl  neu  weithred;  er  eu  bod  yn 

d'íanc  rhag  cyfreithiau  dynion,  ac  yn  tybied 
yn  ysgafn  iawn  o'r  pechodau  ffîaidd  ac  ys- 
gelerhyn,  barna  Duw  hwynt:  cospa  hwynt 
yn  aml  yn  y  byd  hwn,  ac  yn  nydd  y  farn  efe 

a'u  denfyn  hwynt  i  gospedigaeth  tân  tragy- 
wyddol.  O  na  chrynai  holl  butteinwyr  a  god- 
inebwyr  ein  gwledydd  a'n  trefydd,  yn  wr- 
rywaid  ac  yn  fenywaid,  wrth  y  geiriau  trym- 
ion  a  brawychlawn  hyn  ! — Yr  oedd  rhai  dyn- 
ion  yn  y  dyddiau  hyny  yn  dadlau  dros  gyf- 
reithloudeb  putteindraagodineb;  ac  yr  oedd 

tybiau  ac  arferion  o'r  fath  ffíeiddiaf,  am  aml- 
wreigiaeth  ac  ysgariaetb.au,  yn  ffỳnu,  nid  yn 
unig  yn  mhlitlt  y  Cenedloedd,  ond  hefyd  yn 
mhlith  yr  Inddewon  eu  hnnain  i  raddau  gres 
yn  a  rhyfeddol:  ac  ar  y  Uaw  arall,  yr  oedd 

rhai  o'r  Cenedloedd  â'r  Iuddewon,  ac  o'r 
Cristionogion  hefyd,  yn  coudemnio  priodas, 
neu  o  leiaf  yn  ei  hystyried  hi  yn  11  n  anrhy- 
deddus  a  sanctaidd  nag  annyweddîaeth. 

Dechreuodd  "dirgelwch  yr  anwiredd"  hwn 
weithio  yn  foren  iawn ;  ac  yr  oedd  yr  apos- 
tol  yma,  mewn  ychydig  eiriau  giymus  a 
chynnwysfawr,  yn  rhoi  gocheliad  rhag  y  ddan 
gyfeiliornad  ;  y  rhai  a  gafwyd  trwy  brofiad 
bob  amser,  eu  bod  mewn  gwahanol  ffyrdd, 

ond  yn  agos  y  naill  gymmaint  a'r  Uall,  yn 
ddinystriol  i  foesoldeb,  dedwyddwch  cym- 
deithas,  a  phurdeb  crefydd. 

5  *  Bydded  eich  *  ymarweddiad  yn 
ddiariangar ;  *  f  gan  í°d  yn  foddlawn 
i'r  hyn  sydd  gennych.  J  Canys  efe  a 
ddywedodd,  'Ni'th  roddaf  di  i  fynu, 
ac  ni'th  lwyr-adawaf  chwaith. í  Bx.  20.  17.  Josli  7.  21.  Salm  16.  3.  a  119.  36.  Jer.  6 
13.  £zec.  33.  31.  Marc  7.  22.  Luc  8.  14  a  12.  14—21.  a  16. 
13,  14.  Rhof  I.  29.  1  Cor.  5.  II.  a  6.  10.  Eph.  5.  3,  5.  Col. 
3.  5.  1  Tim.3.  3.  a  6.  9,10.  2  Pedr  2.  3,  14.  Jud.  II.  k  Ex. 
%  21.  Mat  6.  25.  34.  Lue  3.  14.  Phil  4  II,  12.  1  Tim.  6 
«_8  /  Gen.  2S.  15.  Deut.  31.  6,  8.  Josh.  1.5  1  Sam.  12. 
92    1  Croo.  28  20.  Salm  37.  25,  28.  Es.  41.  10,  17. 

*  Yr  oedd  yr  Hebreaid  hyn  yn  gyffredin 
yn  dlodion  ;  yr  oedd  Uawer  o  honynt  wedi 
gwerthu  eu  meddiannan  i  gynnorthwyo  eu 
brodyr,  ar  ol  dydd  y  pentecost ;  ac  yr  oedd 
eraill  wedi  cael  eu  byspeilio  o'u  meddiannau 
gan  erlidwyr.  (pen.  10.  34.)  Yr  oedd  yr 
apostol  wedi  ymdrechu  llawer  i  gael  cym- 
morth  iddynt  oddi  wrth  eglwyíi  y  Cenedl- 
oedd  :  (Rhuf.  15.  22—29  :  2  Cor.  8.  a  9.)  ond 
yma  mae  yn  en  cynghori  hwynt  ar  fod  eu 

holl  ymarweddiad,  eu  hymddiddan,  a'u  dull 
o  fyw,  yn  dd'íariangar;  ac  yn  amlwg  bell 
oddi  wrth  gybydd-dod  ac  ariangarwch :  heb 
fod  yn  awyddus  am  arian,  i'w  hystoriaw  a'u 
tỳru  i  fynu,  nac  i'w  hafradloni  am  bethau 
afreidiol :  ac  ni  ddylent  ychwaith  fod  yn 
rhy  afaelgar  yn  yr  hyn  oedd  ganddynt,  nac 
yn  anodd  ganddynt  ei  roi  allan  i  ddybenion 
daionus.  t  O'r  tu  arall,  dylent  fod  yn  fodd- 
Jawn,  yn  ddYolchgar,ac  yn  ddedwydd,  ar  yr 
hyn  oedd  ganddynt  y  pryd  hwnw,  er  nad 
oedd  hyny  ond  gwael,  prin,  ac  anaafadwy  : 
gan  fod  yn  sicr  fod  anfeidrol  ddoethineb  a 
chariad  yn  dewis  eu  rhan  iddynt ;  %  a  chofio 
addewid  Duw,  na  roddai  efe  hwynt  i  fynn, 
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ac  na  lwyr  adawai   hwynt  chwaith,  mewn 
pethau  tymmorawl  mwy  na  phethau  ysbryd- 
<>!.— Nid  yw  y  geiriau  ganfod  ynfoddlat 

i'r  hyn  sydd  genych,   mewn  un  modd   i 
ieall  fel  yn  pleidio  seguryd   ac  esgeulusdra 
yn  ein  galwedigaeth  bydol ;   ond  ymfoddlon: 
t  drefn  rhagluniaeth  Duw  tuag  atom,  ac  i'i 
gyfran  hyny  o  drugareddau  tymmorawl  mae  r 
efe  yn  roddi  i  ni  ar  lwybr  dyledswydd  a  di  I 

wydrwydd;  gan   fod  yn  dd'íolchgar  iddo,  « 
phwyso  ar  ei  addewid  ef.    Dyfynir  yr  addew 
id  hon  o  Josh.  1.  5,  mae  yn  debyg,  ond  mac 

geiriau  cyffelyb  i'w  cael  mewn  amryw  fanai 
eraill  o*r  ysgrythyr. 

6  *  Fel  y  garlom  m  ddywedyd  yt 
hŷf,  n  f  Yr  Arglwydd  sydd  gymmortr 
i  mi,  °  J  ac  nid  ofnaf  beth  a  wnel  dyij 
i  mi. 

w  pen.  4.  16.  a  10.  19.  Bph.  3  12.  n  Gen.  15.  1. ' 

I.  Denî.  33.  26,  29.  Salm  18.  I,  2.  a  27.  1-3,  9  h33.  % ' a  40.  17.  a  54.  4.  a  63.  7.  a  94.  17.  a  116  9—11.  a  118.  7-sN 
a  124.  8.  a  146.  3.  Es    41.  10,  14.  Rhuf.  8.  31  o  Salm  5( 

4,  11,  12.  a  118.  6.  Dan.  3.  16—18.  Mat.  10.  28.  Luo  12.  4,: 

*Gan  fod  yr  apostol  yn  annog  yr  Hebreai 
hyn  i  bwyso  ar  yr  addewid  uchod  a  wnaed  f 
Joshua  yn   bersonol,   gallwn   weled   fod  yi 
addas  i  bob  credadyn,  yn  y  cyffely  b  amgylch 
iadau,  bwyso  arni  eto;  ac   felly  ar  unrhy>| 
addewid   yn    ngair   Duw,  er  ei  gwneyd  y 

bersonol,  i  ryw   un  o'r  hen  gredinwyr  gymP 
Gan  hyny  gallai   pob  un  o'r  Hebreaid  oed ! 
yn  glynn  wrth  yr  Arglwydd  a'i  wasanaettfl 
yn  eu  dwfn  dlodi,  ac  yn   nghanol  erlidwyill 

ddywedyd  yn  hýf  a  dibetrusder,  t"  Yr  Aijr- 
glwydd  sydd  gymmorth  i  mi,"   fel  y  dyweíj odd    Dafydd   lawer    gwaith :    pa   drallodair 
caledi,    angen,    neu    enbydrwydd    byna»  | 
fyddai  arnynt,  gallent  ddywedyd  fod  J  EH( 
FAH  ei  hun,  Duw  tragywyddoldeb,  yr  hwi 
ni  tìina  ac  ni  ddiffygia,  yn  gymmorth,  y 
nodded,  ac  yn  amddiffynfa  iddynt.    J  Ach«[ 
ei  fod  ef  o'u  tu,  i  gymmeryd  en  plaid,  i  a 
newryddu  eu  heneidiau  a'i  ras,  ac  i  oruwcl 
Iy  wodraethu  pob  peth  er  eu  daioni ;  galle.'J 
ddywedyd  yn  hŷf  nad  ofnent  beth  a  wnel| 
dyn  iddynt:  'ie,  y  mwyaf  galluog,  cyfrwy' 
a  llidiog  o'u  hollelynion,  a'u  holl  elynion  j 

nghyd,   nid  oeddynt  ond  dynion  g'weioiaF* marwol ;  ac  os  oedd  Duw  drostynt,  pa  bth- 
a  allai  dynion  wneyd  yn  eu  herbyn? 

7  p  *  Meddyliwch  am  eich  blaenolí 
iaid,  y  rhai  a  draethasant  i  chwi  *a!h 
Dnw : r  f  ífydd  y  rhai  dilynwch,  'J  ga|j 
ystyried  'diwedd  eu  hymarweddiíjj 
hwynt. 

p  adn.  17,  24.  Mat.  24.  45.  Loo  12.  42  Act.  14.  ■ 
I  Thrs.  5.   12,  13    I  Tim.  3.  5.  q  Loo  8.  11.  Act.  4   W 

a  13.  46.  Rhut'.  10.  17.  1  The».  2.  13.  Dat.  1.  tf.  «  6.  9.  »    ,{ 
4  r  pon.  6.  12.  Can.  1.  8.     1  Cor.  4.  16.    all.  1.    P 
3.  17.      1  Thcs.   1.6.     2  Tlio».  3.  7,  9.  «  Act.  7.  54-1 *  lCor.  10.  13.  í 

*  Er  cryfâu  amynedd  a  dYysgogrwydd  !■ 
Hebreaid,    hyd    yn    nod    yn    wyneb   ang  I 
merthyrawl  os    byddai   raid   hyny;  mae  ̂  
apostol  yn  galw  arnynt  i  feddwl  ara  eu  bla 
oriaid,  y  rhai  a  draethasent  iddynt  air  Dl 
ond  a  oeddent  yn  awr  wedi  eu  symmud  trj 
ferthyrdod  ;  megys  Stephan,  Iago,  yr  hwil 
torasai   Herod  ei  ben  à'r  cleddyf,  ac  era  I 
neu  yn  wir  rhai  a  fuasent  feirw   mewn  I 
rhy  w  ffordd  arall.    t  Dylasent  eu  cofio  hw  I 
yn  y  fath   fodd,  fel  ag  i  dderbyn,  a  gl|l 
wrth,athrawiaethbury  ffydd,  yr  hon  a  bi| 
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asent  hwy  iddyut,  a  dilyn  eu  hesampl 
ynt  mewn  ymarweddiad  sanctaidd  ac 
dd  dod  byd  angau  :  %  Ean  ystyried  yn 

llduol  ddiwedd  eu  gyrfa  hwynt,  a'r  modd 
ymaddwsant  o'r  byd  hwn  ;  y  tawelwch  a'r 
venydd  sanctaidd,  oedd  yn  eu  llenwi  hwy 
lh  farw,  pa  amgylchiadau  bynag  o  arteith- 

a  gwarth  oedd  yn  gyssylltiedig  â'u  marw- 
eth  hwynt.  Yr  oedd  y  "meddwl"  ar 
ityriaeth"  hyn  yn  angenrheidiol  iddynt ; 
;gid  os  mỳnent  hwy  ddiweddu  eu  hymar- 
Idiad,  neu  eu  gyrfa  gristionogol  o  ufudd- 
,  yn  yr  un  modd  anrhydeddns  a  dedwydd ; 
id  idtlynt  ddilyn  esampl  eu  blaenoriaid,  a 

nu  wrth  eu  hathrawiaeth  a'u  haddysgiad- 
hwy. — Mae  cytìeithiad  Saesoneg  y  rhan 
:oaf  o'r  adnod  hon  yn  wahanol  i'r  Cym- 

"  Cofiwch  y  rhai  mae  ganddynt  lyw- 
aeth  arnoch,"  ydyw  yn  ol  y  Saesoneg, 
yr  araser  presenol ;  lle  mae  yr  apostol  yn 

'wg  yn  son  am  fiaenoriaid  ag  oedd  y  pryd 
iw  wedimarw  ;  y  rhai  afuasent  yn  bUen- 
pan  oeddynt  yn  fy  w.  Mae  ein  Hawdwyr 
addef  y  cam  gyfieithiad  uchod,  ac  yn 
ef  mai  fel  y  mae  genym  ni  y  dylai  fod. 

8  *  Iesu  Grist,  u  ddoe  f  a  heddy  w 
un,  %  ac  yn  drasywydd. 
•  pen.  1.  12.  Salm  90.  2,*4.  *  102.  27.  23.  a  103.  17.  Es. .  •  44.  6.  Mal.  3.  6.  loao8.  56-68.  Iago  1.  17.Dat.  1.  4, 
,  17,  18. 

'r  oedd   y  blaenoriaid  a'r  gweinidogion 
nyddiol    a  rhagorol  uchod  wedi   myned; 
l  yr  oedd  lesu  Grist,  Pen  mawr  yr  eglwys, 
un  ddoe,  heddyw,   ac  yu  dragywydd  :  yr 
yn  ei  drugaredd,  ei  allu,  ei  tiyddlondeb, 

B  holl-ddigonedd,  yn  ddigyfnewid.    *  Fel 
ltb  Duw,  yr  oedd  ef  yn  meddu  pob  per- 
líthrwydd  yn  hanfodol  o  dragy  wyddoldeb ; 
|oedd  efe  wedi  parâu  i  ddetoyddio  y  per- 
Ithiau  hyny  er  daioni  i'w  eglwys,  trwy  yr 
i  I  oesoedd  a  aethent  heibio;  ac   nid  oedd 
I,  yn  Uai  perffaith  a  galluog,  pan  ymddan- 
S.odd  yn  y  cnawd,  i    brynu  ei  eglwys  â'i 
R-od  waed.    t  Yr  oedd,   ac  y   mae  efe  yn 
tyâu  yr  un,  wedi  ei  dderchafu  yn  y  natur 

Lnol  i'r  orâedd  gyfryngol;  Ja  phan  ddelo 
k  i  farnu  y  byd,  efe  a  ddengys  yr  un  per- 
rcithiau  a  gogoaiant  dwyfol ;  ac  yn  yr  un 
J'dd  i  dragywyddoldeb    maith.      Fel    hyn 
!.e  efe  yr  on  yn  ei  berson,  fel  Duw  o  dra- 
i^wyddoldeb  i  dragywyddoldeb  ;  ac  yr  un  yn 
l'igariad  tuag  at  ei  bobl,  yn  ei  ofal  am  dan 
W,  yn  ei  swyddau  drosty  nt,  ac  y  n  ei  addew 
(on  iddynt,  fel  eu  hunig  Waredwr  trwy  yr 
[1  geuedlaethau,  ac  hyd  byth.     Mae  grỳm 
miwys  mawr  yn  y  gair  uchod    "  yr  un," 

ei    fod   yn  dangos  anghyfnewidioldeb ; 

jodoledd  nad  yw  yn   perthyn  i'r  un  cr'ta- 
mrs  neb  llai  na  Duw   anfeidrol :  am  hyny 
,Üai  yr  Hebreaid  ymddiried  ynddo  ef,  am 
ìur  a  chynnaliaeth  dàn  eu  holl  ddyoddef- 
jau  er  ei  fwyn  ef;  yr  un  modd  ag  y  cyn- 
liodd  efe  y  rhai  hyny  a  orphenasent  eu 
irfa  mòr  ddedwydd. 

9  **  Na'eh  arweinier  oddi  amgylch I  athrawiaethau  amryw  a  díeithr : 
I  canys  da  yw  bod  y  galon  wedi  ei 

jltyfhâu  â  gras,  z\má  â  bwydydd, 
Hçn  y  rhai  m  chafodd  y  sawi  a  rodias- 

t  ynddynt,  fudd. 
x  Mat.  24.  4,  24.  Aot.  20.  30.    Rhuf   16.  17.  18.    2  Cor 
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1.  11— 15.  Gal.  1  6-9.  Epb.  4.  14.  a  5  6  Col.  2.  4,  8. 
2  Tho».  2.  2.  1  Tìid  4.  1-3.  a  6.  3-6,  30  1  ío-n  4.  1.  Jud. 

3.  y  Aot.  20.  32.  2  Cor.   I.  21      G*l    6.  I.   2  Ti.es.  'l.  17. 
2  Tim.  2.  1,2.  «  Gwel  ar  peo     10   9,  I0.-Lef    II.  Üeut. 
14.  3-21.  Act.  10  14—16.  Rhul.  14.  2,  6,  17.  I  Cor.  6.  13.  a 
8.  8.  Col.  2.  16—20.  1  Tim.  4.  3-5.  Tit.  1.  14,  15. 

*  Cynghorai  yr  apostol  yr  Hebreaid  gan 
hyny  i  ymddiried  yn  NghiUt,  a  glŷnu  wrtho 
ef,  yn  ol  addysgiadau  ac  esamp!  eu  blaenor- 
iaid  trancedig ;  a  pheidio  cymmeryd  eu  har- 
wain  oddi  amgylch  âg  athrawiaelhau  amry  w 

adi'eithr,  fel  llongau  yu  cael  eu  gyrn  draw  ac 
yma  gan  wyntoedd,  neu  gymylau  yn  yr 

awyr.  t  Llawer  o'r  fath  athrawiaethau  am- 
ryw  a  dîeithr  oedd  yn  cael  eu  pregethu  gan 
wahanol  fath  o  gau  athrawon,  y  rhaioeddynt 
oll  yn  ddîeithr  i  burdeb  a  symlrwydd  yr 

efengyl;  ond  yr  oedd  yn  f*  dda"  i'r  Hebreaid 
geisio  cael  eu  calonau  wedi  eu  cryfâu  a'u 
sefydlu,  mewn  ymddybyniad  unig  ar  ras  a 
thrugaredd  Duw  yn  Nghrist  Iesu  ;  ac  yn  y 
profiad  o  oruchwyliaethau  sancteiddiol  yr 

Vsbryd  Glân,  yr  hyn  a'u  diddanai  hwynt,  ac 
a'u  gwnai  yn  gryfion  yn  erbyn  pob  hudoliaeth. 
t  Ond  os  aent  hwy  i  wneyd  sylw  neillduol  ar 
wahaniaeth  bwydydd,  ac  i  ymorphwys  ar  yr 
aberthau  a'rhedd -offrymau  seremoniol,  (rhan 
o  ba  rai  a  fwytêai  yr  offrymwyr  ger  bron 
Duw,  fel  arwydd  o  fod  mewn  heddwch  âg 
ef,)  ni  chyrhaeddent  hwy  byth  gadernid  fel 
hyny.  ||  Yn  wir  nis  gallent  hwy  ddisgwyl 
dim  buddioldeb  ysbrydol  oddi  wrth  y  cyf- 
lawniadau  hyny  ;  gan  nad  oedd  y  rhai  a  ym- 
arferasent  gynt  â  hwynf,  heb  edrych  dim  yn 
mhellach,  wedi  cael  dim  lles  achubol  oddi 
wrthynt;  ac  yn  awr  yr  oeddynt  wedi  eu 
diddymu,  nis  gailasai  fod  dim  buddioldeb  o 
honynt. 

10  *  Y  mae  gennym  ni a  allor,  fo'r 
hon  nid  oes  awdurdod  i'r  rhai  sydd  yn 
'  gwasanaethu  y  tabernacl  i  fwytta. a  1  Cor   S.  7,  8.  a  9.  13.  a  10.  17—20.         b  Num.  3.  7, 

a7.  5. 

*  Ond  yr  oedd  gan  yr  holl  rai  o  eglwys  y 
Testament  Newydd  annhraethol  well  allor, 

ac  aberth  mwy  ysbrydol,  yn  Nghrist;  '*  yr 
hwn  trwy  yr  ysbryd  tragywyddol  a'i  hoftr- 
ymodd  ei  hun  yn  ddifai  i  Dduw  :"  (pen.  9. 
14.)  ac  felly  yr  oedd  ef  yn  ei  berson  ei  hun 
yn  offeiriad,  yn  allor,  ac  yn  aberth  hefyd ;  ei 
Dduwdod  yn  cynnal,  ac  yn  rhoddi  anfeidrol 
werth  ar  ei  aberth,  fel  yr  oedd  yr  allor  gynt 
yn  sancteiddio  y  rhodd.  (Mat.  23.  19.)  Ac 
yr  oedd  hyn  yn  ddefnydd  gwledd  i  ffydd  y 
credinwyr,  trwygyfranogio  fendithion  aberth 
lesu  yn  gymhwysiadol  atynt  eu  hunain  ;  fy 
rhai  nid  oedd  ryddid,  awdurdod,  na  hawl  i 
gyfranogi  o  honynt,  gan  y  rhai  oedd  o  hyd  yn 
glŷnu  wrîh,  ac  yn  byw  yn,  nghyflawniadau 
alúnol  a  chysgodol  y  tabernacl  Iuddewig,  i 
wneyd  iawn  dros  bechod  ;  neu  y  rhai,  trwy 
gyflawni  swydd  otíeiriadaeth  Lefi,  oeddynt 

yn  gwasanaethu  yn  y  tabernaci  i'r  dyben 
hyny.  Nid  oedd  ganddynt  hwy  ddim  mwy 
o  awdurdod  i  wledda  ar  yr  aberth  hwn  o 
eiddo  Crist,  nac  oedd  gan  yr  offeiriaid  eu 

hunain  gynt,  i  fwyta  o  un  ran  o'r  offrwrn dros  bechod,  yr  hwn  oedd  i  gael  ei  losgi  yn 
hollawl  mewn  tân.  Lefit.  C.  30. — Wrih  yr 
allor  yn  yr  adnod  hon,  efallai  y  meddylir 
bwrdd  a  sacrament  swper  yr  Arglwydd  hef- 
yd,  fel  coffadwriaeth  o  aberth  Crist. 

11  c*Canys  cyrph  yr  anifeiliaid 
hynny,  f  y  rhai  y  dygir  eu  gwaed  gan 
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yr  arch-offeiriad  i'r  cyssegr  dros  bech- 
od,  Ja  losgir  y  tu  allan  i'r  gwersyll. c  Ex.  29  11.  Lef.  4.  5—7,  12,  16—21.  a  6.  30.  a  9.  9, 
11.  a  16    14—19,  27.  Num.  19.  3. 

*  Oblegid  yn  ol  trefn  Duw  dàn  y  ddeddf, 
mewn  perthjnas  i  gyrph  yr  anifeiliaid  hyny, 

yn  enwedig  y  teirw  a'r  geifr  yn  offrymau 
dros  bechod,  (pen.  10.  4 — 6.)  +  y  rhai  y  dygid 
eu  gwaed  g^n  yr  arch-offeiriad  i'r  cyssegr 
sancteiddioiaf  ar  ddydd  mawr  y  cymmod  ; 
î  gorchymynai  Efe  losgi  cyrph  yr  aberthau 

hyny,  yn  nghyd  â'u  crwyn  a'u  biswail,  a'u 
llwyr  ddifa  hwynt  oll  yn  tân,  mewn  rhyw 
le  y  tu  allan  i  derfynau  gwersyll  Israel : 

(Lefit.  16.  27.)  Ac  felly  ni  chanialêid  i'r 
offeiriaid  eu  hunain  i  fwyta  o'r  aberthau 
cymmodawl  hyny,  y  rhai  oedd  yn  gysgodau 
mwyaf  arbenig  o  aberth  mawr  cymmodawl 

Iesu,  yr  hwn  a  offrymodd  efe  pan  "  Iwyr 
brynodd  ei  bobl  oddi  wrth  felltith  y  ddeddf, 

gauei  wneuthur  yn  felltith  drostynt ;"  (Galat. 
3.  13.)  ac  â  gwaed  yr  hwn  yr  aeth  efe  un- 
waith  i  mewn  i'r  cyssegr,  gan  gael  i  ni  dra- 
gywyddol  ryddâd.  (pen.  9.  12.)  Yr  oedd 
hyn  yn  dangos  yn  eglur  yn  meddwl  yr  apos- 
tol,  nad  oedd  dim  gwasanaeth  seremoniol  a 
allai  wneyd  neb  yn  gyfranog  o  aberth  Crist, 
yr  hwn  a  gysgodid  gan  yr  aherthau  hyny,  y 
rhai  ni  chaniatêid  i'r  offeiriaid  nâ'r  bobì 
fwyt  \  o  honynt  dàu  y  ddeddf. — "  Y  rhai  y 
dygir  eu  gwaed  :"  wrth  fod  y  gair  dygir  yn 
yr  amser  presenol,  mae  yn  amlwg  fod  y 

deml  a'i  gwasanaeth  yn  sefyll,  pan  oedd 
yr  apostol  yn  ysgrifenu  yr  epistol  hwn :  pe 
amgen,  dygid  a  ddywedasai. 

1 2  *  O  herwydd  paham  f  Iesu  he- 
fyd,  ä  fel  y  sancteiddiai  y  bobl  trwy  ei 

waed  ei  hun,  eJa  ddi'oddefodd  ||  y  tu 
allan  i'r  porth. d  pen.  2.  11.  a  9.  13,  14,  13,  19.  a  10.  29.  loan  17.  19. 
a  19.  34.  1   Cor.  6.  11.  Eph.  5.  26.  1  Ioan  5.  6—8.  e  Lef. 
24.  23.  Num.  15.  36.  Josli.  7.  24.  Mirc  15.  20—24.    Ioan  19. 
17,  18.  Aot.  7.  58. 

*  O  herwydd  pa  ham,  fel  y  byddai  y  syl- 
wedd  yn  ateb  i'r  cysgod,  ac  hefyd  yn  ateb  y 
dyben  er  iachawdwnaeth  ;  f  lesu  hefyd,  fel 
y  neillduai  ac  y  cyssegrai  efe  ei  bobl  i  Dduw, 
i  fod  yn  offeiriadaeth  yâbrydol,  trwy  dywallt- 
iad  ei  waed  ei  hnn  fel  pech-aberth  drostynt 

hwy,  cyn  ei  fyned  â'r  gwaed  hwnw  drostynt 
i'r  cyssegr  nefol  ;  í  a  ddyoddefodd  angau 
poenus  ar  y  groes,  ||  nid  o  fewn  i  amgylch 
oedd  y  deml,  nac  o  fewn  y  ddinas  sanctaidd 

chwaith  ;  ond  y  tu  allan  i'r  porth  ar  fynydd 
Calfaria.  Fel  hyn  bwriwyd  ef  megys  allan 

o'r  gwersyll  fel  un  dàn  felltith  ;  fel  yr  ym- 
ddangosai  yn  wir  offrwm  dros  bechod,  o'r 
hwn  yr  oedd  yr  holl  offrymau  dros  bechod 
gynt  yn  gysgodau.  Wrth  sancteiddio  y  bobl 
yma  yr  ydym  i  ddëall,  nid  eu  sancteiddiad 
turnewnol  hwynt  trwy  yr  Ysbryd,  er  bod 
hyny  hefyd  trwy  waed  Crist ;  ond  eu  sanct- 
eiddio  hwynt  mewn  ystyr  aberthawl,  i'w 
pnro  oddi  wrth  euogrwydd  pechod,  a'u  cys- 
segru  i  Dduw ;  megys  y  sylwyd  uchod,  ac 

fei  mae  y  gair  sancteiddi»  i'w  ddëall  yn  aml 
yn  yr  epistol  hwn. 

1 3  *  Ara  hynny  /awn  atto  ef  o'r  tu 
allan  i'r  gwersyll,  t§an  ddwyn  ei 
waradwydd  ef. 

/pen.  11.  26.  al2.  3.  Mat.  5.  11.  a  10.  24,  25.  a  16.  24. 
a  27.  32,  39—44.  Luc  6.  22.  Act.  5.  41.  1  Cor.  4.  10—13. 
2  Cor.  12.  10.  1  Pedr  4.  4,  14—16.      

*Am  hyny  yr  oedd  yn  angenrheidiol  i'i 
crediuwyr  yn  Nghrist,  ymwrthod  â  phol 
ymddybyniad  ar  yr  aberthan  seremoniol,  i 
holl  wasanaeth  y  cyssegr  Iuddewig  ;  a  dyfoc 

ato  ef,  a'i  ganlyn  trwy  ffydd,  y  tu  allan  i',| 
gwersyll  hwnw.  Felly  hefyd  mae  yn  ddylerj 

ar  gristionogion  eto,  i  ddyfod  ato  ef  a'i  gang 
lyn,  megys  y  tu  allan  i  wersyll  terfysglyd  < 
helynt-fawr  y  byd  hwn.  t  Dylent  hefyd  focl 
yn  wir  ewyllysgar,  i  ddwyn  pob  gwarad 
wydd  a  deflid  arnynt  er  ei  fwyn  ef  ;  ac  ym 
ostwng  i  gymmeryd  eu  hesgymmuno  a'i 
gwarthruddu  gan  yr  offeiriaid  a'r  ysgrifenl 
yddion  erlidgtr;  myned  ar  ol  Crist  allan  (1 
wersyll  Israel,  a  dyoddef  pob  anfri  er  ei 
fwyn,  ac  yn  ol  ei  esampl  ef. 

14  *  *  Canys  nid  oes  i  ni  yma  ddin  | 
as  barhâus,  f  eithr  un  i  ddyfod  yr  ŷnj 
ni  yn  ei  disgwyl. 

g  pen.  4.  9.  a  II.  9,  10,  13-16.  a  12.  22.  1  Cor.  f .  29 1 
2  Cor.  4.  17,  18.  a  5.  1—8.  Phil.  S.  20.  Col.  3.  1-3.  1  PerfU 
4.  7.  2  Pedr  3.  13,   14. 

*  Ac  ni  ddylent  hwy  gilio  oddi  wrth  un 
rhyw  galedi  yn  ei  achos  ef ;  hyd  yn  nod  ou 

gỳrid  hwy  ymait'h  o'u  tai,  eu   meddiannanf^ 
a'u   dinasoedd,    i    fod    yn    alltudion    ac    y:li 
grwydriaid  ;  neu  os  cauîcl  hwynt  i  fýnu  mew 
carcharau :    oblegid   gan    nad    oeddynt    oni 

megys  di'eithriaid  a  phererinion,   nid   oedil 
iddynt  ddinas   barâus  ar  y  ddaear,  na  dirM 
preswylfa  lonydd  iawn,  hyd  yn  nod  yr  atrO 
serau   mwyaf  tawel  a    heddychol :    t  ond  y| 
oeddynt  yn  disgwyl  un  i  ddyfod,  sef  y  nef  (W 
hun;  yr    hon  a  fyddai  iddynt  yn  breswylíU1 

lonydd,   yn  ddinas  barâus,    ac  o'r    hon  <x gelîid    eu   cauad  allan  oud    am  ychydig  yE 
hwy.     Dinasbarâus:  efallai  bod  yma  gyj 
eiriad   at  ddinas  Jerusalem,    yr  hon    er  i 
luddewon  ddisgwyl  ain  dani  pan  oeddyntyji 
ymdaith  yn  yr  anialwch,  a  chael  preswyliff 
yn  hir  ynddi   gwedi   hyny  ;  eto  yr  oedd  m 
ddinas  hòno  yn  awr  i   gael  ei   distrywio  yih 
fuan,  yn  ngbyd  â  holl   gorph   ei   sefydliadawí 
a'u  breintiau  gwladol   ac  eglwysig  ;  ac  fellt. 
yr  oedd  yn  gysgod-lun  addas,  o  agwedd  gy|t> 
newidioì,    ansafadwy,   a    darfodedig  y  byj  t 
hwn,  a  phob  peth  ynddo. 

15  A*Trwyddo  ef  gan  hynny  ofB 
rymmwn  *  aberth  moliant  ýn  wastac hf 
ol  i  Dduw,  h\  yr  hyn  yw  ffrwyth  eim 

gwefusau,  yn  cyffesu  i'w  enw  ef. h  pen.  7.  25.  loan  10.  19.  a  14.  6.  Eph.  2.  18.  Col.3.  \\f 
1  Pedr  2.  5.  í  Lef.  7.  12.  2  Cron.  7.  6.  a  29.  31.  a  33.  L 

Ezra  3.  11.  Neh.  12.  40,  43.  Salra  50  14,  23.  a  69.  30,  31  (M 
107.  21,  22.  a  116.17—19.  a  118.  19.  a  136  1,  &c.  Es.  12.  1  ., 
Eph.  5.  19,  20.  Col.  1.  12.  a  3.  16.  1  Pedr  4.  II.  D*l.  4.  ifŵ 
II.    a  5.  9— 14.    a  7.  9-12.    a  19.  1-6.  /tGen.4.  3,      . 
Hos.  14.  2.  Rbuf.  6.  19.  a  12.  1. 

*  Nid  oedd  achos  i'r  Hebreaid  wrth  aberl|j| 
au  yn   y   byd  mwyach,   ond    aberth    CrÌ!Jj| 
gan  hyny  wrth  fyw  trwy  ffydd  arno  ef,  g;   i 
ent  daíiu  ymaith  yr  holl   aberthau   seremcJjÄ 
iol,  ac  offrymu,  yn  mhell  oddi  wrth  y  dei  ,lb 
aberthau   mwy    cymmeradwy  nag  offrymljl 
poeth  nac  aberthau  hedd.  Hyny  oedd,abei|| 

moliant  gwastadol  i  Dduw,  am  ei  drugare  J^ a'i  iachawdwriaeth  fawr  ;  yn  cael  ei  offryii 

trwy     gyfryngdod     Iesu,    yr    Arch-offeir:l mawr  a  gogoneddus,  oedd  yn  awryn  ymcîd;| 
gos    drostynt    ger    bron    Duw.     t  ByddaiB 
ffrwyth  hyn  o'u  gwefusau,  yn  cael  ei  offrvl 
o'r  galon  a  thrwy  Grist,  yn  fwy  boddâol  I 
anrhydeddus  gan  Dduw,  nâ  blaen-ffrwytll 
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jjear,  ac  nâ  blaen-ffrwyth  eu  hanifeiliaid, 
fyr  hyn  inae  cyfeiriad  yn  y  geiriau  hyn. 
rel  Hos.  14.  2,  lle  y  gelwir  yr  un  peth  yn 
:  y  gwefusau. 

16  *  Ond  'gwneuthurdaioni,  m\  a 
iyfrannu,  nac  anghofiwch  :  n  \  canys 
hyfryw  ebyrth  y  rhyngirbodd  Duw. 
/adn.  1,2.  Srtlm  37.  3.  Mat.  25.  35-40.  Luc  6.  35,  36. 
9.  36.  a  10.  38.  Gal.  6.  10.  1  Thes  5.  15.  2  Tlies  3.  13. 
«■11.  m  Luc  18.  22.  Rhuf.  12.  13.  2  Cor.  9.  13.  Gal. 
Eph.  4.  23.  Phil.  i  14.  I  Tira.  6.  18.  Phile.  6.  n  pen. 

J.  Salm  51.  19.  Mica  6.  7,  8.  Phil.  4.  18. 

Ond  ar  yr  un  pryd  ni  ddylënt  anghofio, 

ì  esgeuluso,   gwneuthur  daioni  i'w   brodyr 
■|;henus,    ac    eraili   mewn    caledi  ;    f  trwy 

iranu  o'u  helusenau  iddyntyn  ol  eu  gallu  : 
Imys    â    chyfryw    ebyrth,    pan    orfrymid 
llynt  oddi  ar  egwyddor  o  ffydd  a  cbariad,  y 
m  ngid  bo:id  Duw  ;  am  eu  bod  yn  ddangos- 
Hau  addas  o'u  dioíchgarwch  hwy  iddo   ef, 
Híanrhydeddus  i'r  efengyl,  yn  llesol  i  ddyn- 

j/w,  ac  yn  ffrwythau  ei  ras  ef  yn  eu  calon- 
"wynt.     Gwel  ar  Phil.  4.  18. 

17°*  Ufuddhèwch  i'eh  blaenoriaid, 
ymddarostyngwch  :  f  oblegid  y 

lent  hwy  yn  9  gwylio  dros  eich  en- 
jjiau  chwi,  ̂ megis  rhai  a  fydd  rhaid 

Jlynt  r  roddi  cyfrif:  J  fel  y  gallont 
leuthur  hynny  s  yn  llawen,  'ac  nid 

drist:  §canys  difudd  i  chwi  yw 
Jnny. 
U  o  Gwel  ar  adn.  7.— 1  Sam.  8.  19.  a  15.  19,  20.  Diir.  5. 
BPhil.  2.  12,  29.  1  Thes.  5.  12.    2  Thes   3.  14.    1  Tim.  5. 
I  p  Gen.  16.  9.  1  Cor.  16.  16.  Eph.  5.2Ì.  Iago  4.  7. 
B  dr5,  5.        q  Ezec.  3.  17—21.  a  33.  7—9.  Act.  29    J4— 2C. 
i  r.  4.  I,  2.  1  Pedr  5.  2,  3.  r  Luc  16.  2.  Rbuf.  14.  12 
■  r.  6.  10,  41.  «  Phil.  1.4.  a  2.  16.  a  4.  1.  1  Tbes.  2 
U0.    a3.  9,  10.  <Ex.  32.  31.  Jer.  13.  17.  Phil.  3.  18. 

I  Gwedi  eu  hannog  hwynt  o'r  blaen  i 
RJrddwl  am  eu  blaenoriaid"  trancedig,  &c. 
í  n.  7.)  mae  yr  apostol  yma  yn  eu  hannog 

l'y  hefyd  i  "  ufnddâu  i'w  blaenoriaid"  pres- 
fe'l;  y  rhai  oedd  yn  eu  dysgu,yn  eu  tywys, 
•liyn  eu  llywodraethu   yn  yr  Arglwydd  ;  ac 
inostwng  i'w  haddysgiadau,  eu  cynghor- 
H,  a'u  ceryddon  hwynt,  fel  rhai  yn  eu  trin 
%  gydag  awdurdod  ysbrydol,  wedi  ei 
içi  rbynoddiwrthyr  Arglwydd  Iesu.  t  Obleg- 
i/r  oedd  y  cyfryw  ftaenoriaid  wedi  eu  gos 
)<  gan  Grist,  i  wylied  dros  eu  heneidiau 

Nfy  î  i'w  gwarchod  a'u  rhybuddio  hwy  rhag 
I  echodan  a'r  cyfeiliornadan  hyny,  a'fyddai 
I  niweidiol  i'w  heneidiau.  \  Yr  oeddynt 
IS  cyflawni  y  gwaith  pwysig  ac  anhawdd 
l|inw,  fel  dynion  yn  ystyried  y  byddai  raid 
hHynt  roddi  cyfrif  am   eu    holl  ymddygiad, 
)  o  ef  yr  hwn  a'u  gosododd  yn  y  fiaenor- 
pjh  :  felly  nis  gallent  hwy  waredu  eu  hen- 
|«|iau  eu  hunain,  heb  ofal  mawr,  gwyliad 
Naeth,  diwydrwydd,  ffyddlondeb,  ac  ym- 

W'giad  diduedd,  yr  hyn  yn  aml  a  roddai 
|cj)d  arnynt  i  anfoddloni  dynion.  fl  Am 
pjiy  dylai  y  bobl  ufuddâu  i  air  Duw  a  lef- 
kl  ganddynt  hwy,  ac   ymostwng   i  awdur- 
ö  Dnw  a  arferid  drwyddynt  ac  ynddynt 
H!|P  î  fel  y  gallent  roddi  eu  cyfrif  i  fynu  yn 
Jfp'en,  wedi  bod  yn  llwyddiannns  yn  eu 

ac  nid  mewn  tristwch  a  gofid  calon, 
erwydd  ymddygiad  anhywaith  y  rhai  y 
Jriasent  yn  en  plith  ;  §  yr  hyn  ni  byddai 
<dd  i'r  rhai  hyny  a  barasent  dristwch  a 
d  i'w  bugeiliaid   ffyddlawn,  eithr  niwed 

íTöI 

annhraethol  a  fyddai  iddynt. — Rhoddi  cyfrìf: 
rhaid  fod  hyn  yn  cyfeirio  yn  benaf  at  y  cyf- 
rif  a  roddir  ger  bron  yr  Arglwydd,  megys  o 
ddydd  i  ddydd,  gan  weinidogion  yr  efengyî, 
pa  ddetbyniad  mae  eu  cenadwri  hwy  yn 
gael  gan  ddynion  :  oblegid  nid  oes  dim  o  ym- 
ddygiadau  drwg  y  bobl  a  all  beri  tristwch  i 
weinidogion  ffyddlawn  Crist,  yn  nydd  y  cyf- 
rif  mawr  diweddaf ;  er  y  bydd  iachawdwr- 
iaeth  y  bobl  iddynt  hwy  yn  goron  gorfoledd 
yn  y  dydd  hwnw.  (Guel  ar  2Cor.  2.  14 — 17; 
1  Thes.  2.  19.)  Mae  yn  y  cynghor  uchod 
dybiaeth  o  ffyddlondeb  gweinidogion  a  blaen- 
oriaid  eglwysig,ac  eu  bod  yn  defnyddio  awd- 
urdod  ysgrythyrol  mewn  modd  addas  ; 
oblegid  nis  gall  dim  ufudd  dod  nac  ymos- 
tyngiad  fod  yn  ddyledus,  i  dra-arglwyddiaeth 
ormesawl  yr  "  eilun  bogeiliaid,"  y  "  goruch- 
wylwyr  anffyddlawn,"  a'r  "  tywysogion 
deillion.,,  I  lywodraethwyr  ac  uchafìaid  er- 
aill,  mae  anrhydedd  yn  ofynol  er  mwyn  eu 
swydd ;  ond  i  weinidogion  er  mwyn  eu 
gwaith  yn  unig.     Clywch  hyn,  yr  holl  bobl! 

18  u  *  Gweddiwch  drosom  ni : 

canys  yr  ydym  yn  credu  x  fod  gennym 
gydwybod  dda,  v  \  gan  ewyllysio  byw 
yn  onest  ym  mhob  peth. 

«  Rhuf.  15.  30.  Eph    6.  19,  20.  Col.  4.  3.  1  Thes.  5.  25. 
2  Thes.  3.  I.  *  Act.  23.  I.  a  24.  16.  2  Cor.  1.  12.  1  Tim. 

1.  5.  1  Pedr  3.  16,  21.  y  Rhuf.  12.  17.  a  13.  13.  Phil.  4. 
8.  1  Thes.  4.  12.   1   Pedr2.  12. 

*  Mae  yn  bur  amlwg  wrth  yr  adnod  hon 
a'r  nesaf,  y  gwyddai  yr  Hebreaid,  at  y  rhai 
y  danfonwyd  yr  epistol  hwn  gyntaf,  oddi 
wrth  bwy  yr  oedd  yn  dyfod.  Dymunai  yr 

apostol  arnynt  weddío  drostoef  a'i  gyd-lafur- 
wyr>  y°  gyätal  a  thros  eu  gweinidogion  eu 
hunain ;  +  oblegid  pa  fodd  bynag  y  cam-gy- 
huddwyd  ac  y  drwg-dybiwyd  ef  gan  ei  gen- 
edl,  a  pha  fodd  bynag  y  gweithiwyd  rhagfarn 

yn  ei  erbyn  ef  yn  meddyliau  llawer  o'i  frod- 
yr  yr  Hebreaid  hyn ;  yr  oedd  ef  er  hyny  yn 
credu  ac  yn  hyderu  fod  ganddo  gydwybod 
dda,  dyner,  a  chwedi  ei  híawn  oleno,  ac  yr 
oedd  yn  dda  ac  yn  dawel  hefyd  rhyngddo  â 
Duw:Jac  yr  oedd  efe  yn  ewyllysio  ac  yn 
ymgais  am  fy w  yn  onest,  yn  uniawn,  ac  mewn 
modd  gweddus,  yn  mhob  peth,  ac  yn  mhüth 
pawb  dynion  ;  fel  dyn,  fel  cristion,  ac  fel 
gweinidog  yr  efengyl  sanctaidd,  er  bod  hyny 
yn  anhawdd  yn  aml. 

19  *  Ond  yr  ydwyf  yn  helaethach 
yn  dymuno  gwneuthur  o  honoch  hyn, 

z\  gael  fy  rhoddi  i  chwi  drachefn  yn 

gynt. 

%  Rhuf.  í.  12.  a  15.  31,  3î.  Philem.  22. 

*  Gan  hyny  yr  oedd  efe  yn  dymuno  eu 
gweddían  hwy  am  ei  ddiogelwch  ef,  ei  ddi- 
ddanwch,  a'i  Iwyddnnt :  ond  yn  benaf  yn  y 
fan  hon,  am  i  ragluniaeth  Dnw  drefnu  peth- 
au  yn  y  fath  fodd,  fel  y  rhoddid  ef  iddynt 
hwy,  ac  y  g'^llai  ddyfod  atynt  yn  gynt. 
Oblegid  yr  oedd  yn  sicr  ganddo  y  byddai  yn 
dda  gan  lawer  o  howynt  ei  weled  ef;  ác  yr 
oedd  yntau  yn  bwriadn  dyfod,  can  gynted  ag 
y  caffai  ei  Iwyr  ry(idâu,  a  chael  cyfle,  er 

maint  yr  hyn  oll  a  ddyoddefa?ai  el'e  mewn 
canlyniad  i'w  daith  ddiweddaf  i  Jernsalem. 
Nid  yw  yn  bysbys  pa  un  a  gyftawnodd  efe 

y  bwriad  hwn  a'i  peidio. 
20  a*ADuwyr  heddwch,  6fyr 
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hwn  a  ddug  drachefn  oddi  wrth  y 

meirw  ein  Harglwydd  Iesu,  c  J  Bu- 
gail  mawr  y  defaid,  ||  trwy  d  waed  y 
«cyfammod  tragywyddol, a  Rhuf.  15.  33       a  16.  20.  1  Cor.  14.  33.  2  Cor.  13.  11. 
Phil   4.  9.    1  Thes.  5.  13.    2  The».  3.  16.  6  Act.    2.    24, 
32.  a  3.  15.  a  4.  10.  a  5.  30.  >  10.  40,  41.  *  13.  30  a  17.  31. 
Rhuf.  1.  4.  a  4.  24,  25.  a  8.  11.  1  Cor.6.  14.  •  15.  15.  Gal.  1. 
1.   Bph.  1.  20.  Col.  2.  12.  I  Thes    I.  10.  »  S-l.n  23.  I.  a 
80  I.  Es.40.  II.  a  63.  II.  Ezec.  34.  23.  a  37.  24.  loan  10.  II, 

14.  1  Pedr  2.  25.  a  5.  4.  d  Gwel  ar  peD.  9.  20.— Ex.  24. 
8.  Zeo.  9.  11.  Mat  26.28  Maro  14.  24.  Lnc  22  20 
e  2  S.».n.  23.  5.  I  Cron.  16.  17.  Es.  55.  3.  a  61.  8.  Jer.  32. 
40.  P.zeo.  37.  26. 

*  Gwedi  dymuno  rhan  yn  ngweddì'au  yr 
Hebreaid  drosto  ef,  mae  yr  apostol  yn  rhoddi 

iddynt  grynodeb  o'i  erfyniau  taerion  yntau 
drostynt  hwy.  Mae  yn  cyfeirio  ei  weddi  at 
Dduw,  fel  "Duw  yr  heddwch  ;"  (enwad  na 
ddefnyddir  yn  un  màu  ond  yn  epistoìau  Paul.) 

wedi  ymheddychu  â'r  credinwyr,ac  yn  barod 
i  ymheddychu  â  phob  pechadur  a  ddêl  ato  ef 
yn  edifeiriol,  am  heddwch  yn  y  ffordd  adrefn- 
odd  efe  :  mae  efe  hefyd  yn  Awdwr  heddwch 
ysbrydol,  tufewnol,  a  mwynâol,  yn  nghalon- 
au  a  chydwybodau  ei  bobl;  ac  yn  caru  hedd- 
wch  a  chyd  gordiad  yn  yr  eglwys,  ac  yn 
mhlith  dynolryw.  t  Efe  yn  nhrefn  iachawd- 
wriaeth,  fel  Arglwydd,  Barnwr,  a  Deddfwr, 
i  ofyn  a  derbyn  yr  iawn  dyìedusam  ein  pech- 
odau  ni ;  a  gyfododd  drachefn  oddi  wrth  y 
meirw  gorph  ein  Harglwydd  lesu :  nid  yn 
unig  trwy  weithrediad  ei  allu  dwyfol,  ond 

hefyd  trwy  weiihred  o'i  oruchaf  awdnrdod; 
a'i  rhyddâodd  ef  yn  gyfreithlawn  mewn  ffordd 
farnedigol,  fel  eiu  Cynnrychiolwr  a'n  Mach- 
nYydd  ni ;  ac  felly  a'i  cymmerodd  ef  o  garch- 
ar,  ac  o  fam,  ac  a'i  hadgyfododd  ef  er  ein 
cyfiawnâd  ni.  X  Hyn  a  wnaeth  efe  er  dan- 
gos  ei  hollawl  gymmeradwyaeth  a'i  dderbyn 
iad  o'r  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  Iesö 
yn  Ile  a  thros  ei  bobl;  yr  hwn  yn  ei  berson 

a'i  swydd  gyfryngol,  a  elwir  mewn  ffordd  o 
enwogrwydd,  mawredd  a  phrìodoldeb,  yn 
Fugail  mawr  y  defaid  :  Ye  yn  Ben  Bugail  y 
praidd  dewisedig,  y  rhai  a  roddes  y  Tad  iddo 

ef  i'w  prynu,ac  iofaluam  danynt  yn  ngwein- 
yddiad  ei  holl  swyddau,  fel  Prophwyd,  Arch- 
offeiriad,  a  Brenin  ;i'wdwyn  hwynt  i'w  gor- 
lan  yiíií,  i'w  porthi,  eu  harwain,  eu  llywodr- 
aethu,  eu  cadw  rhag  pob  niwed  a  gelynion, 
ac  yn  y  diwedd  eu  dwyn  hwy  oll  yn  ddiogel 
i  ogoniant.  ||  Mae  hyn  oll  yn  cael  ei  gyf- 
lawni  trwy  ei  waed  ef,  yr  hwn  a  dywalltodd 
efe  i  heddychu  ei  bobl  â  Duw ;  yr  hwn  am 

iddo  wneyd  hyn,  a'i  cyfododd  ef  o  feirw,  ac 
a  roea  bob  awdurdod  yn  ei  law  ef,  fel  y  rhodd- 
ai  efe  fywyd  tragywyddol  i  bawb  a  gredant 

ynddo,  yn  ol  y  cyfammod  a  sicrâodd  efe  â'i 
waed  ;  yr  hwn  sydd  gyfammod  tragywyddol 
o  ran  ei  wneuthuriad  bore,  ac  o  ran  ei  bar- 
âd  diddiwedd,  ac  nid  fel  cyfammod  Sinai  i 
heneiddio  a  darfod. — Trwy  waed  y  cyfam- 
mod  tragywyddol :  mae  ansicrwydd  am  gys- 
sylltiad  y  geiriau  hyn:  tybia  rhai  eu  bod  yn 
cyfeirio  at  waith  Duw  yn  dwyn  Crist  oddi 
wrlh  y  meirw,  yn  ol  y  cytundeb,  neu  y  cyf 
ammod,  a  seliwyd  trwy  ei  waedef.  Tybia  eraill 

eu  bod  yn  cyfeirio  at  y  geiriau  yn  union  o'u 
blaen,  sef  Bugail  mawr  y  defaid,  yr  hyn  y 
gosodwyd  Crist  i  fod,  trwy  waed  y  cyfammod 
iragywgddol.  Tybia  eraill  eu  bod  yn  pertbyn 
i  eiriau  blaenaf  yr  adnod,  Duw  yr  heddwch  : 
sef  Duw  yr  heddwch  â  phechaduriaid  trwy 
waed  y  cyfammod  tragywyddol.    Gellir  eu 
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cyssylltu  hwy  eto  à  dechreu  yr  adnod  nes; 
fel  hyn  ; — "  A  Duw  yr  heddwch — trwy  waerì 
cyfammod  tragywyddol,  a'ch  perffeithio,&c 
neu,  a'ch  perffeithio  trwy  waed  y  cyfamm 
tragywyddol.  Mae  yn  sicr  y  gellircyssyllto 
sjeiriau  yn  y  pedair  ffordd  a  enwyd;  obleg 
trwy  waed  y  cyfammod  tragywyddol  y  b 

ac  y  mae,  pob  un  o'r  pethau  uchod. 
21  f  *  A'ch  perífeithio  ̂ ymmhí 

gweithred  ddâ,  h  i  wneuthur  ei  ewy] 
ys  ef;  tgan  weithio  ynoch  yr  h) 
sydd  'gymmeradwy  yn  ei  olwg  ( 
'  trwy  Iesu  Grist :  l  X  i'r  hwn  y  bydt 
y  gogoniant  yn  oes  oesoedd.  m  Ame /pen.  2.  23.  Deut.  32.  4.  Sahn  138  8.  Ioan  17.  23.  E 
3.  16-19.  Col.  1  8-12.  a  4.  12.  1  Thes  3.  13.  a  6. 
I  Pedr  5  10.  g  2  Cor.  9.  8.  Eph.  2.  10.  Phil.  1.  11.  2  Ti 
2.  17.  I  Tim.  5.  10.  h  pen.  10.  36.  Mat.  7.  21.  a  41.50 
21 .  30,  31  Ioan  7.  17.  Rhuf.  12.  2.  1  Thes.  4.  3.  1  Pedr  4 
I  loan  2.  17.  t  adn.  16.  Rhuf.  12.  1.  a  14.  17,  18.  Phil 

18.  Col.  3.  20.  1  Io<n  3  22.  *  loao  16.  .'3,  24  E|>h  2. 
Phil.  1.  ll.a  4.  13.    Co!.  3.  17.    1  Pedr  2.  5.  /  Stli 
18,  19.  Rhuf.  16  27.  Gal  l.  5.  Phil.  2.  II.  1  Tim.  1. 
6.  16.  2  Tim.  4.  18  l  Pedr  5.11.  2  Pedr  3.  18.  Jnd.25. 
1.  6.  a  5    9—13.        m  Gwe!  ar  M«t.  6.  13.  a  28.  20. 

*  Ymbiliai  yr  apostol  yn  d«er  ar  "  Dd 
yr  heddwch,"  trwy  gyfryngdod  y  "  Bog 
mawr,"  ac  ar  gyfrif  "  gwaed  y  cyfammof 
am  iddo  berffeithio  yr  Hebreaid  yn  mb 
gweithred  dda,  i  wueuthur  ei  ewyllys  ef 

adferu  a  diwygio  ho'll  annhrefn  eu  heneidi 
hwynt,  a'u  cymhwýso  hwy  yn  berffaitb  i  b 
rhnn  o'i  wasanaeth  sanctaidd  ef:  -fganwei 
io  ynddynt  trwy  oruchwyliaethan  ei  Ysbr 
-t'i  ras,  ewyllysio  a  gweiihredu  yr  hyn  oe 
gymmeradwy  yn  ei  olwg  ef ;  yr  hyn  oedd 
ol  ei  ddeddf  a'i  ddelw  ef,  ac  er  ei  ogooh 
ef,  ac  feìly  yn  gymmeradwy  ganddo  ef  tn 
Iesu  Grist:  Ji'rhwn.sef  i  Iesu  Grist,  Bug 
mawr  y  defaid,  ac  i  Dduw  yr  heddwch  trv 
ddo  ef,  (adn.  15.)  y  byddo  y  gogoniant, 
anrhydedd,  a  phob  addoliad,  yn  ddiddiwe< 
ac  yn  oes  oesoedd;  Atnen  :  felly  bydded, 

fellyy  bydd  byth. —  i'chperffeithio :  íhab 
tisai)  iawn  gyssylltu,  a  gosod  mewn  tre 

bethau  ag  oedd  o'r  blaen  yn  anmharus,  a<*  al 
o  drefn/  Jr  hwn  y  byddo  gogoniant :  i 

hawdd  yw  penderfynu  i  ba  un  o'r  Persor 
dwyfolyrhoddai  yr  apostoly  molair  (doxo\ 
gy)  hwn  :  ai  i  Dduw  yr  heddwch,  ar  yr  b 
y  gweddiai  ;  ai  ynte  i  Jesu  Grist,  yr  hwn 
olaf  a  enwai.  Pa  fodd  bynag,  gan  fod  y  ■ 
ffelyb  fawl-wers  yn  cael  ei  rboddi  weithi«o 
Tad,  ac  weithiau  i  Grist,  mewn  mànan  | 
aill;  rhoddwyd  pob  un  i  mewn  yn  y  syl« 
uchod  :  ac  maey  Personau  dwyfololl  yn  d' 
wng  o'r  gogoniant. 

22  *  Ac  yr  ydwyf  yn  attolwg 
chwi,  frodyr,  "fgoddefwch  air 
cynohor:  °^obìegid  ar  fyr  eiriau 
ysgrifenaisattoch. 

n  adn.  1-3,  12-16.  pen.  î.l.iB.l,  12,  13.  a  41 
a6.  II,  12.  a  10.  19-39.  •  12.  1.  2,  12-16,  24-28  2 
6.  20.  a6.  I.  a  10.  I.  Philem.  8,  9.  o  Gal.  6.  11.  1  í 5.  12.  . 

*  Gan  nad  oedd  yr  apostol  wedi  ei  o$od 
union-gyrchol  ar  yr  Hebreaid,  a  chan  i 
oedd  yn  dewis  llefaru  wrthynt  hwy  me 
dull  awdurdodol;  mae  efe  yma  yn  atto. 
arnynt,  fel  brodyi  o  ran  cenedl,  ond  yn  be 
fel  brodyr  Cristionogol  yn  yr  efengyl  yn  a> 
tar  iddynt  dderbyn  gair  y  cynghor,  sef 
peth  a  ystirifenodd  efe  atynt  yn  yr  epi 
hwn,  yn  ddiragfarn,  ac  mewn  ysbryd  car 
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■tddfwynder ;  gan  gredu  mai  mewn  cariad 
it,  ac  er  Ues  i'w  heneidiau,  yr  ysgrifen- 
efalynt:  Joblegid  ar  fỳr  eiriau  yr  ys- 
enodd  efe  y  llythyr  hwn  atynt,  mewn 
ihariaeth  i  bwys  dirfawr,  ac  amry  wiaeth 

,  y  pethau  a  drinir  ganddo:  gallasai  hel- 
u  llawer,  o  ran  mawredd  y  pethau,  ac  o 
helaethrwydd  ei  gariad  yntau  at  yr 

>reaid. 

|»3  *  Gwybyddwch  ollwng  h  ein 
iwd  Timothëus  «  yn  rhydd  ;  fgyd 
|hwn,  os  daw  efe  ar  fyrder,  r  yr  ym- af  â  chwi. 
,»  Gwel  ar  Act.  16.  I— 3.-1  The».  3.  2.  Philem.  1. 

!  im.6.  12.  2Tim.  1.  8.    Dat.  7.  14.  r  Rhuf.  15.  25, 
hüem.  23. 

Mae  yn  debyg  wrth  hyn  i  Timotheus  fod 
carchar  am  bregethu  yr  efengyl,  efallai 
'r  apostol  >n  Rhufain ;  yr  hjn  a  wyddai 

r'ebreaid  o'r   blaen,  ond   ni  wyddent  ei 
ef  yn  awr  wedi  ei  ollwng  yn  rhydd,  nes 
ef  bysbysu  hyny  iddynt  yma.     Mae  yn 
iralwg  wrth  yr  hysbysiad  hyn,  mai  an- 

wir  yw  yr  Ol-ysgrifen,   ar   ddiwedd  yr 
tol  hwn  ;  yr  hon  a  ddywed  mai  "  gyda 
othëus"    y    danfonwyd    ef :    oblegid    os 
ig  ef  y  danfonwyd,  pa  raid  oedd  dywed- 
"  Gwybyddwch  ollwng  ein  brawd  Timo- 
ts  yn  rhyddT'  t  Mae  yn  debyg  wrth  hyn 
iyr  apostol  ei  hun  hefyd  wedi  ei  ollwng 
rhydd,  neu  ynte  fod     ganddo  sicrwydd 
ei  ryddâd    yn    fuan :   ac   os   dychẁelai 
pthëus  ato  ef  ar  fyrder,  o  ryw  fàn  lle  yr 
i  wedi  myned  i   bregethu  ;  bwriadai  yr 

«tol  ddyfod  gydag  ef  i  ymweled  â'r  Heb- 
1.     Nid  oes  sicrwydd  a  ganiatâodd  rhag- 
leth  i'r  un  o'r  ddau  gyfîawni  y  bwriad 
:  mae  ein  hamserau   a'n  holl  fiyrdd  yn 

yr  Arglwydd  ac  yn  eiddo  ef,  i'w  trefnu 
mýno  ei  hun. 

4  **  Anherchwch  eich  holi f  flaen- 

iid,  u  f  a'r  holl  saint.  x  J  Y  mae  y 
!  o'r  y  Ital  yn  eich  annerch. iGwelar    Rhuf    16.  1-16.  f  Gwel   ar  adn.  7,  17 

or.  1  1.  a  13.  13.  Phil.  I.  1.  a  4.  'ìl  Col.  1.  2.  Ph.le 
*  Gwel  ar  Rhof.  16.  20-24.        y  Act.  18.  2.    «  27.  1 

•  Hyd  oni  allai  efe  ddyfod  atynt  yn  ol  y 
bwriad  uchod,  mae  yn  dyniuuo  ar  y  neb  y 

deuai  yr  epistol  hwn  i'w  dwylo,  ei  anerch  ef 
mewn  cariad  a  serchawgrwydd  Cristionogol; 
yn  gyntaf  at  eu  holl  flaenoriaid  eglwysig,  y 
rhai  oedd  wedi  eu  gosod  arnynt  hwy  yn  yr 
Arglwydd ;  t  ac  yn  nesaf  at  eu  holl  frodyr 
Cristionogol,  y  rhai  o  ran  proffes  ac  ymar- 
weddiad  addas,  a  gyfrifìd  mewn  barn  cariad 
yn  saint  gwirioneddol  a  diragrith.  %  Ac  hef- 
yd  yr  oedd  y  cýfryw  saint  a  dynion  duwiol 
ag  oedd  gydag  ef  yn  Rhufain,  ac  mewn  màn- 
au  eraill  o'r  ltal,  yn  danfon  eu  hanerchion 
cristionogol  drwyddo  ef  atynt  hwythau. — 
Eich  holl  Jlaenoriaid,  ar  holl  saint:  mae 
gweinidogion  yr  eglwys  yn  cael  eu  gwaban- 
iaethu  fel  hyn  yn  amlwg  oddi  wrth  y  bobl ; 
ond  rhaid  caniatàu  nad  oes  dim  gwahaniaeth 
rhwng  y  gweinidogion  eu  hunain  yn  cael  ei 
arwyddo.  Mae  yn  debyg  fod  lago  yn  fyw  y 
pryd  hwnw ;  ac  mai  efe  yn  benaf,  er  nad  efe 

yn  unig,  a  feddyliai  yr  apostol. — Gwedi  i'r 
Hebreaid  ddarllen  y  rhan  athrawiaethol  o'r 
epistol  hwn,  heb  y  rhagfam  a  fuasai  yn  cael 
ei  grëu  ynddynt,  pe  buasai  enw  yr  apostol 
wrtho  yn  ei  ddechreu  ;  byddai  y  crybwyll- 
iadau  yn  adn.  23,  a'r  anerchion  brawdol  yn 
yr  adnod  hon,  yn  debyg  o  gael  effaith  dda 

arnynt,  i  attal  eu  rhagfarn  ar  ol  dëa'I  pwy 
a'i  hysgrifenodd. 

25  2  *  GrsLsfyddo  gyd  â  chwi  oll. 
Amen. 

*  Gwel  ar  Rhaf.  1.  T.  i  16.  20,  24.-Eph.  6.  24.  2  Tlm. 
4.  22.  Dat.  23.  21. 

*  I  ddybenu  gyda'i  fendith  wers  arferol,  yn 
niwedd  ei  epistolau  oll,  mae  yr  apostol  yn 
dymuno  am  i  bob  gras  Duw,  trwy  yr  Ar- 
glwydd  Iesu  Grist,  ac  o  gyfraniad  yr  Ysbryd 
Glân,  fod  gyda  hwynt  oll  yn  helaeth  ;  er  eu 

ffrwythlondeb,  eu  cysur,  a'u  diogelwch  par- 
âus  hyd  y  diwedd  :  tac  yn  y  dytnuniad  a'r 
gobaith  o  byn,  mae  yn  dywedyd,  Amen  ; 

felly  bydded,  medd  efe,  â'i  holl  entid. 

51  Àt  yr  Hebreaid  yr  ysgrifenẃyd 

o'r  Ital,  gyd  â  Timotheus. 

Epistol  Cyífrediuol  IAGO  yr  Apostol. 

pen.  i. 
Cynghor  i  lawenychu  meun  blinder. 

ILaGO,  ̂ fgwasanaethwr  Duw  a'r 
M  lwydd  Iesu  Grist, c  J  at  y  deuddeg 
tUyth  sydd  ar  dwasgar,  «||annerch. 
tl     Mat.  10.  3.  a  13.  55.  Maro  3.  18.  Lue  6.  15.  Aet.  1.  13. 

*  17.    •  15.  13.    a  21.  18.  Gal.  1.  19.    a  2.  9,  12.  Jnd.  1. 
*  Q  12.  26.  Rhuf.  1.  1.  Phil.  1.  1.  Tit.  1.  1.  2  Pedr  1.  1. 
■  24.  4.  a  28.  21.    a  39.  14.    1  Bren.  18.  31.    Ezra  6.  17. 
■  19.  28.  Act.  26.  7.  Dat.  7.  4.  d  Lef.  26.  33.  Deut.  4. 

2'  28.  64.  &  30  3.  a  32.  26.  Esth.  3.  8.  Ezec.  12.  15.  Ioan 
»•  Act.  2.  6.  a  8.  1.  a  15.  21.  1  Pedr  1.1.  «  Act.  15. 
«23.26.  2  Tlm.  4.21. 

■jYn  mblith  yr  apostolion  yr  ydym  yn 
•Cen  am  ddau  Iago,  sef  Iago  mab  Zebe- 
m\,  a  brawd  Ioan  •  â  Iago  mab  Alphëus, 
H  Iago  leiaf,  a  brawd  Judaa  yr  apostol. 
«th.  10.  2,  3.  Judas,  adn  1.)  Yn  Act.  12. 
#fj>,  darlleawn   i   Herod  ladd    Iago  brawd 

Ioan  â'r  cleddyf ;  am  hyny  rhaidmai  yrlago 
mab  Alphëus  oedd  hwn  :  oblegid  yn  mheil 
wedi  y  merthyrdod  hyny  yr  ysgrifenwyd  yr 

epistol  hwn,  sef  tua'r  flwyddyn  60,  neu  61, 
fel  y  tybir,  ychydig  cyn  dinystr  ofnadwy 
Jerusalem.  +  Nid  oedd  neb  mae  yn  debyg 
yn  mhlith  yr  Iuddewon  cristionogoí  ya  ara- 
mau  apostoliaeth  Iago  ;  am  hyny  nid  oedd 
raid  iddo  grybwyll  hyny  :  digon  ganddo  ddy 

wedyd  "  Gwasanaethwr  Duvv,  a'r  Arglwydd 
lesu  Grist ;"  nen,  gwasanaethwr  Duw,  sef 
yr  Arglwydd  Iesu  Grist :  dywedir  y  gellid 
cyfieithu  y  geiriau  Groeg  fel  hyny.  î  Mae 
efe  yn  danfon  y  llyihyr  hwn  at  ddeuddeg 
llwyth  Israel,  y  rhai  oedd  o  hyd  mewn  bod, 
ond  yn  wasgaredig  gan  amryw  achlysuron, 
yn  mhlith  amryw  genedloedd  pellenig  y 
ddaear,  ond  mae  yn  ei  ddanfon  yn  benaf  at 
y  cristionogion  yn  eu  plith  hwynt.  Yr  oedd 

yr  apostol  ei  hun  gan  mwyaf  o'i   ataser  yu 
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Jerusalem,  a  thybir  y  byddai  yn  danfon  ys- 

grifau  (copies)  o'r  epistol  hwn  gyda'r  thai  a 
ddeuent  o  bell  i  addoli  yno,  ar  y  gwyliau  ar- 
benig  ;  ac  fei  hyny  yn  ei  ddanfon  at  y  dì- 
eithriaid  oedd  ar  wasgar,  megys  y  gwnâi 
Pedr  hefyd  ei  epistolau  yntau.  (lPedr  |.  1  ) 
||  Ac  wrth  eu  hanerch,  mae  yn  dymuno  idd- 
ynt  bob  bendith  amserol  a  tliragywyddol, 
er  nad  yw  yn  eu  cyfarch  â'r  un  fendith-wers 
ag  a  gair  gan  yr  apostolion  eraill  yn  eu  he- 
pÍ3tolau  ;  dim  ond  "  anerch"  yn  unig,  fel  yn 
Act.  15.  23,  yr  hwn  lythyr  a  ysgrifenwyd 
gan  yr  un  gwr,  mae  yn  dra  thebygol. 

2  /*  Cyfrifwch  yn  bob  llawenydd, 
fy  mrodyr,  pan  syrthioch  mewn  í  ara- 
ry  w  brofedigaethau ; 

/adn.  12.  M*t.  5.  I0—12.  Luc  6.  22,23  Act.  5.  41.  Rhuf. 
9.  17,  18,  35-37.  2  Cor.  12.  9,  10.  Phil.  1.  29.  a  2.  17.  Col. 
1.  24.  Heb.  10.  34.  1  Pedr 4.  13-16.  g  Heb.  11.  36—38. 
I  Pedr  1.  6—8.  2  Pedr  2.  9.  Dat.  2.  10. 

*  Profedigaethau  yn  achos  yr  efengyl,  ac 
oddi  wrth  elynion  yr  efengyl  yn  ddiau  oedd 
y  profedigaethau  hyn  ;  ac  nid  profedigaethau 
bydol,  cyffredin  i  bawb,  a  llai  o  lawer  prof- 
edigaethau  a  dỳnent  hwy  arnynt  eu  hunain, 

trwy  eu  fFolineb  a'u  cam-ymddygiadau.  Os 
ewyilys  yr  Arglwydd  oedd,  iddynt  gael  eu 
profi  âg  erledigaethau  yn  achos  yr  efengyl, 
dylent  gyfrif  hyny  yn  llawenydd,  ac  yn  bob 
llawenydd ;  am  y  byddai  yn  achlysur  iddynt 
ddangos  gwirionedd  a  grym  eu  cariad  at 

Dduw,  a  thàn  fendith  Duw  yn  dra  Ilesol  i'w 
heneidiau,  er  fod  y  cyfryw  bethau  ynddynt 
eu  hunain  yn  chwerw  i  natur  am  yr  amser 
presenol.     Gwel  ar  Act.  5.  41 ;  a  Rhuf.  5.  3. 

3  *  Gan  wybod, h  ffod  profiad  eich 
ífydd  chwi  \  yn  gweithredu^amynedd. h  Rhuf.  5.  3,  4.  a  8.  28.  2  Cor.  4.  17.  i  Rhuf.  2.  7.  a 
S.  25.  a  15.  4.  Col.  1.  11.  2  Thes.  1.  4.  a  3.  S.  Heb.  10.  36.  a 
12.  1.  2  Pedr  1.  6. 

*  Dylent  "  gyfrif  yn  bob  Ilawenydd  pan 
syrthient  mewn  amryw  brofedigaetb.au,"  fel 
y  sylwyd  uchod,  am  y  gallent  wybod  oddi 
wrth  air  Duw,  ac  oddi  ar  eu  profiadau  eu 

hnnain,  f  fody  prawf(rna/)  o'u  ffydd  lnvyn'., 
trwy  yr  hyn  y  profìd  gwirionedd  ei  natur  a'i 
grym  hi,  îyn  tueddu  yn  y  pen  draw  i  weith- 
redu  amynedd,  ac  arafwch  tawel  yn  eu  hys- 
bryd  a'u  bymddygiadau  hwynt ;  ac  yn  eu 
dwyn  hwynt  i  agwedd  ym03tyngar,  ymddir- 
iedol,  a  disgwyliedig  ger  bron  Dnw,  yn 
nghyd  âg  addfwynder  a  dianwadalwch  raewn 
gweithredoedd  da.  Gwel  eto  ar  Rhuf.  5.  3, 

4. — DoMmion,  "  profìad  :"  y  peth  trwy  ba 
un  y  profir  ffydd,  neu  y  weithred  o'i  phrotì. 
Dohimîy  "profiad,"  yn  Rhuf.  5.  4,  y  prawf, 
neu  y  profiad,  sydd  yn  deilliaw  o'r  lueithred 
0  brofi.  Mae  cyfeiriad  yn  y  ddau  le  at  brofi 

metel  trwy  dân  ;  a'r  hyn  y  gwelir  yn  amlwg 
pa  fath  ydyw  y  fetel,  trwy  y  prawf  hwnw. 

4  h  *  Ond  caffed  amynedd  ei  pher- 
ffaith  waith;  f  fel  y  byddoch 'berffaith 
a  chyfan,  m  \  heb  ddiffygio  mewn  dim. 

*  ped.  5.  7-11.  Job  17.  0.  Salm  37.  7.  *  40.  1.  H«b.  2. 
8.  Mat.  10  22.  Luc  8.  15.  a  21.  19.  Gal.  6.  9.  /pen.3  2. 
Diar.  4.  18.  Mat.  5.  48.  loan  17.  23.  1  Cor.  2.  6.  Phil  3. 
12— 15.  Col.  4.  12.  2Tira.3.  17.    Heb.    13.21.    IPedrfr.  10 
1  loan  4.  17,  18.  m  ada.  5.  Mat.  19.  20.  Marc  10.  21.  Lnc 
18.  22.  1  Pedr  2.  9. 

*  Ond  i'r  dyben  o  gael  y  llea  cyflawn  o'n 
profedigaethau,  yr  oedd  yn  i  haid  i  amynedd 
gael  ei  pherffaith  waith  yn  eu  heneidiau  ;  a 
disgwyl  yn  ostyngedig,  mewn  ymorphwysiad 

ar  addewidion  Duw,  ac  mewn  ufudd-dod  i'w 
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orchymynion  ef,  hyd  oni  welai  efe  yn  d< 
eu  gwaredu  hwynt;  heb  gael  eu  temtio  g; 
amledd,  amrywiaeth,  a  pharâd  eu  dyoddf 
iadan,  i  arfer  unrhyw  foddion  pechaduru3 
eu  gwaredigaeth,  ymollwng  na  blino  yn 
dyledswyddau ;  nac  ychwaith  dangos  di 
grwgnachrwydd,  anfoddlonrwydd,  na  gwa 
obiiih,  yn  eu  profedigaethau.  t  Fel  hyn  hvt 
a  fyddent  yu  berffaith  a  chyflawn  yn  mh( 
rhan  o'u  cymmeriad  cristionogol ;  ac  3 
mhob  ystyriaeth  yn  gymhwys  ac  yn  barod 
ddyledswyddau  eu  gwahanol  sefyllfâoedcî 
X  ac  heb  fod  yn  ddiffygiol  oddim,  na  diffyg 

mewn  dim,  a  berthynai  i'w  dyledswydd; 
cristionogol  a  phob  gweithredòedd  da. 

5  M  *  O  bydd  ar  neb  o  honoch  ei 
ieu  doethineb,  °  f  gofyned  gan  Ddin 
f  yr  hwn  sydd  yn  rhoi  yn  haelionus 
bawb,  p  ||  ac  heb  ddannod ;  §  a  hi 
roddir  iddo  ef. 

n  Ex.  31 .  3,  6.  a  36.  1-4.  1  Bren.  3.  7—9.  Job  23. 
28.  Diar.  3.  5—7.  a  9.  4—6.  Jer.  1.  6,  7.  2  Cor.  2.  16.  e 
17.  pen.  3.  17.  »  5.  16.  I  Cron.  22.  12.  2  Cron.  1.  10.  Diar 
3-6.  Es.  55.  6,  7.  Jer.  29.  12,  13.  Dan.  2.  18—22.  Mat. 
—II.  Luc  II.  9—13.  loaii  4.  10.  a  14.  13.  a  15.  7.  a  16. 
24.  1   loan  3.  22.  a  5.  14,  15.  p  Mat.  1!.  20.  Marc  16. 
Luc  15    20—22. 

*  Yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol  cael  doe 
ineb  mawr  yn  y  profedigaethau  uchod 
goddef  hwynt,  iawn  ymddwyn  ynddyntj 
chael  lles  drwyddynt:  gan  hyny  os  oedd  n 
o  honynt  yn  teimlo  yr  angen  am  dani, 
nas  gallent  o  honynt  eu  hunain  wahaniaet 
rhwng  gwirionedd  a  chyfeiliorni,  neu  wyb 

yn  sicr  pa  fodd  y  dylent  ymddwyn  me' 
gwahanol  aìngylchiadau  ;  +  cynghor  yr  ap 

tol  oedd,  iddynt  fyned  yn  union  a'r  achos 
D'luw,  a  deisyf  arno  ef  fod  yn  Addysgydc 
Chynghorydd  iddynt;  a  thrwy  ddylanwat 
ei  Ysbryd  eu  galluogi  hwynt  i  ddëall,  i  go 
ac  i  iawn  ddefnyddio  cyfarwyddiadau  ei 
sanctaidd  ef  ;  ac  i  ddileu  pob  rhagfarna 
nwydau  cnawdol,  ag  oedd  yn  tueddu 
cam-arwain  hwynt.  J  Gallai  y  neb  a  fỳ 
wneyd  hyn  yn  hyderus;  am  fod  yr  : 
glwydd  bob  arnser  yn  barod  i  roddi  yn  hi 
ionus,  i  bawb  a  ofynent  ganddo,  pwy  byi 
a  fyddeut;  ||  ac  nid  oedd  efe  byth  yn  dani 
i'r  cyfryw  ymbilwyr  gostyngedig  am  ddot 
ineb,  ynfydrwydd  na  phechadurusrwydd 

cam  ymddygiadau  gynt ;  na  dim  «o'u  c? 
syniadau  a'u  diffyg  o  ddoethineb.  §  Fel  1 
byddai  doethineb  yn  sicr  o  gael  ei  rhodf 

bawb  a'i  gofynent,  yn  gyfatebol  i'w  hang 
eu  dyryswch,  a'u  dyledswyddau. 

6  q  *  Eithr  gofyned  mewn  ffyc 
heb  ammeu  dim :  r\  canys  yr  h 
sydd  yn  ammeu,syddgyffelyb  i  do 
môr,  a  chwelir  ac  a  defìir  gan  y  gwy 

Mat.  21.  22.  Maro  11.  22—24.  1  Tira.  2.  8.  Heb.  I 
r  Gen.  49  4.  Eph.  4.  14.  Heb.  10.  23.  a  13.  9.  2  Pedr  2 Jud.  12.  13. 

*  Oüd  mewn  trefn  i  gael  y  fendil 
i  ii  .-yn  mewn  ffydd  ;  nid  men 
jnanig,  ac  mewn  ysbryd  ami 
mewn  ymorphwysi^d  cadarn  ar 

idoethineb,  gal'.u,  fiyddlondeb,  a  dai 

ynddo  éf,  am  gyftawniad  o'i  addewidi 
heb  ammau  dim  mewn  perthynas  iddyn'.  ti 
anghrediniaeth  :  +  oblegid  yr  hwn  a 
ruheuai  ac  a  betrusai  am  y  pethau  uchod 
ei.farn  a'í  deimlad,  ac  a  dueddai  i  wra 
ar  gynghorwyr  cnawdoi,  neu  a  gloffai  rh^ 
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ei  feddwl. 

fydrì  Crist  a'r  byd,  a  fyddai  bob  amser 
ansxfadwy  a  chyfnewidiol ;  gan  gael  ei 
Jo  o'r  naill  beth  i'r  llall,  trwy  bob  cyfnew- 
ad  o  amgylchiadau,  neu  bob  awel  dysgeid- 
kh :  fel  y  mae  tòn  y  môr  yn  caelei  chwalu 
thafla  gan  y  gwynt:  weilhiau  yn  cyfodi 
uchel  iawn,  bryd  arall  yn  soddi  yn  yr 
ion  ;  weithiau  yn  cael  ei  gyru  yn  mlaen, 
ithiau  yn  ymdaflu  yn  ol,  mewn  modd  ter- 
glyd  a  berwedig  gan  y  gwynt  ystormus. 

7  **Canys  na  feddylied  y  dyn 
l'nw  f  y  derbyn  efe  ddim  gan  yr  Ar- 
rydd. 
pea.  4.  3.  Diar.  15.  8   a  31.  37.   Es.  1.  15.    a  58.  3,  4. 

Y  cyfryw   broffeswyr   ammheüus  ac  an- 
adal  a  hyn,  y  rhai  oedd  yn  grefyddol  iawn 

'thiau,  ac  yn  oerllyd  a  digalon  brydiau  er- 
;  heb  fod  ganddynt  grediniaeth  arosawl 

wynâol  o'r  gwirionedd,  nac  ymorphwys- 
parâus  ar  addewidion  Duw  ;  tnis  gallai 
yr  un  sail  dda  gan  y  cyfryw  ddynion,  i 

sgwyl   y   derbynient   hwy    ddim   garj  yr 
dwydd  :  oblegid   can  gynted  ag  y  gWfedd- 

hwy   ar  Dduw,  dàn  ryw  iâs  sydytt  o 
thder  crefyddoi,  hwy  a  diöent  yn  y  fàn 
ryw  gynghorion  a  dychymmygion  eraill. 

yw  pob  ammau  yn  rhwystro  gweddì'au, yr  ammau  hwnw  sydd  yn   cauad  allan 
3.    Pool. 

!  *  *  Gwr  dau-ddyblyg  ei  feddwl 
yàd  anwastad  yn  ei  holl  ffyrdd. 
t  pen.  4.  8.  1  Bren.  18.  31.  3  Bren.  17.  33,  41.  Es.  39. 
Hos.  7.  8—11.    a  10.  3.  Mdt.  6.  33,  34.    3  Pedr  3.  14.  a 

Gwr  dau-ddyblyg  ei  feddwl,  neu  ddau- 
blyg  ei  galon,  (Salm  12.  2.)  sydd  yn  ym- 
u  rhwng  gobaith  â  digalondid,  neu  rhwng 

â  serch  lìygredig  y  byd,  yn  gogwyddo 
awr  un  ffordd,  ac  yn  y  màn  ffordd  arall, 

debyg  i'r  rhai  oedd  yn  cloffi  rhwng  dau 
iwl  yn  nghylch  y  gwir  Dduw  a  Baal; 
yr  hwn  a  fỳu  wasanaethu  Duw  a  Mam- 
í  ;  tmae  y  cyfryw  ddyn  yn  ansafadwy  yn 
refydd,  bobamser  yn  petruso,  yn  anwad- 
ac  yn  ddyryslyd  yn  ei  hoil  feddyliau,  ei 

a'i  gyflawniadau  crefyddol  ;  ac  fel 
y  nid  yw  yn  dwyn  ditn  i  ben,  ac  nis  gall 

igwyl  llwyddo  yn  ei  weddi'au. — "  Dau- 
blyg  ei  feddwl:"  dîpsychos:  un  a  dau 
id:  arwydda  yma  un  amafadwy  ac  an- 
idal  ei  feddwl,  rhy  bryderys  am  bethau 
ienol  i  allu  cyrhaetíd  pethau  i  ddyfod ;  a 
ofalus  am  bethau  i  ddyfod,  i  allu  diogelu 

0  ei  hun  y  pethau  presenol ;  yr  hwn,  trwy 
1  ei  daflu  draw  ac  yma  yn  ei  farn  am 
iau,  sydd  o  hyd  yn  newid  ei  feddwl :  y 
oyd  presenol  efe  a  rydd  y  cwbl  i  fŷnu  am 
iau  tragywyddol,  a'r  mynyd  nesaf  efe  a 
wrthyd  â  phob  peth  crefyddol  er  mwyn  y 

a'r  bywyd  presenol.  Fel  hya  mae  efe 
inwastad  yn  ei  holl  ffyrdd ;  fel  peth  nas 
sefyll  yn  ddîysgog,  ond  a  deflir  i  lawr 

a'r  cyfhyrdrìiad  lleiaf  :  rhyw  beth  felly, 
ld  Scott,  yw  ystyr  y  gair  ahatastatos. 

*  ,.Y  brawd  o   radd  isel  fllaw- 

'ched  '*  Jyn  ei  ornchafiaeth  : w  pen.  3.  5,  6.  Denl.  15.  7,  9,  11.  Salm  63.  9.  Diar.  17. 
9.  1.  Luc  1.  53.  x  pen.  3.  5.  1  Sam.  3.  8.  Salm  113. 
uuc  9.  48.  a  10.  30.  Rhuf.  8.  17.  3  Cor.  6.  10.  Phil.  3. 
Pedr  3.  9.  1  1o*b  3.  1-3.    Dat.  3.  9.    a  5.  9,  10.    a  7. 

Ond  i  ddychwelyd  at  yr  hyn  a  ddywed- 
I  am   lawenychu  mewn  profedigaethau, 
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(adn.  2.)  Pob  brawd  yn  Nghrist  ag  mae 
ganddo  ffydd  sefydlog  ynddo  ef,  ac  yn  ngallu 
a  gras  Duw  drwyddo  ef,  gall  yn  ddibetrus 
ddadlau  holl  addewidion  ei  gyfammod  ef,  ac 

ymorphwys  yn  ddi'ysgog  arnynt.  Yn  yr  ys- 
tyriaeth  ohyn,  pob  brawd  o  radd  isel,  y  gwir 
gristion,  sydd  yn  dlawd  ac  yn  drallodus  yn  ei 
amgylchiadau  allanol,  ni  ddylai  dristâu,  ac 
ystyried  ei  hun  yn  annedwydd  oblegid  hyny  ; 

t  ond  i'r  gwrthwyneb  efe  a  ddylai  lawen- 
ychu  a  gorfoleddu  ;  ymgysuro  a  chyfodi  ei 
galon ;  %  am  ei  fod  wedi  ei  dderchafu  i 
berthynas  anrhydeddus  â  Christ,  am  ei  fod 
yn  gyffelyb  iddo  ef  o  ran  ei  sefyllfa  allanol, 
ac  am  ei  fod  yn  un  o  blant  Duw,  ac  yn  etif- 
edd  teyrnas  nefoedd.  O  radd  isel:  dywedir 
fod  y  gair  Groeg  (tapeinos)  yn  arwyddo  is- 
elder  amgylchiad,  ac  iselder  meddwl  hefyd, 

addas  i'r  amgylchiad  isel  hwnw. 

10  *A?r  cyfoethog,  ̂ yn  ei  ddaros- 
tyngiad:  2fcanys  megis  blodeuyn  y 
glaswelltyn  y  diflanna  efe. 

y  Es.  57.  15.  a  66.  3.  Mat.  5.  3.  Phil.  3.  8.  1  Tim.  6  17. 
z  pen.  4.  14.  Job  14.  3  Salm  37.  3,  35,  36.  a  90.  5,  6.  a  103. 
11.  a  103.  15.  E».  40.  6.  Mat.  6.  30.  1  Cor,  7.  31.  1  I'edr  1. 34.  1  loan  3.  17. 

*  Ond  y  cristion  cyfoethog,  ni  ddylai  ym- 
orfoleddu  yn  ei  gyfoeth,  nac  mewn  un  modd 
ymddiried  yn  ei  olud  am  ddedwyddwch  :  yn 
hytrach  llawenyched  a  gorfoledded  yn  ei 
ddarostyngiad  ;  sef  yn  ei  fod  wedi  ei  ddaros- 
twng  yn  ei  ysbryd  a'i  feddwl  ei  hun  ;  wedi 
cael  ei  argyhoeddi  o'i  euogrwydd,  ei  halog- 
rwydd,  a'i  drueni ;  ac  felly  wedi  ei  ddaros- 
twng  i  bwyso  fel  dyn  anghenus  ar  drugaredd 

Duw,  yr  un  modd  â'r  rhai  tlotaf  ac  iselaf  o'i 
frodyr.  Llawenyched  hwn  am  y  cyfnewid- 
iad  grasol  a  wnaed  ar  ei  feddwl  baich  ef,  ac 
am  y  cyfoeth  grasol  a  roddwyd  iddo,  anfeidr- 
ol  well,  a  mwy  parâus,  na  chyfoeth  y  byd 
hwn.  Wrth  ddarostyngiad  y  cyfoethog  yn 
y  fàn  hon,  tybia  rhai  mai  ei  ddarostyngiad 

trwy  gael  ei  yspeilio  o'i  gyfoeth  o  herwydd 
ei  grefydd,  oedd  yr  apostol  yu  feddwl ;  ac 
ei  fod  yn  ei  annog  i  lawenychu  yn  hyny,yn 
hytrach  na  thristâu,  yn  gyffelyb  fel  y  rìy wed- 
ir  yn  Heb.  10.  34:  ond  tybia  ein  Hawdwyr 
mai  y  golygiad  cyntaf  sydd  orau,  a  mwyaf 

cyferbynioì  i  oruchafiaeth  y  "  brawd  o  radd 
isel,"  yn  yr  adnod  o'r  blaen.  t  Oblegid 
rhaid  i  bob  mawredd  a  gwŷchder  bydol  ddi- 
flanu  yn  fuan,  fel  mae  y  blodau  gwýchion  a 
dyfant  yn  mysg  y  gìas-wellt,  yn  dirlanu  yn 
gÿnt  na'r  glas-weilt,  ac  yn  fwy  diwerth  a 
gwael  nâ'r  glas-wellt  pan  drìiflanont. 

1 1  a  *  Canys  cyfododd  yr  haul  gyd 
â  gwres,  f.a  gwywodd  y  glas-welltyn, 
a?i  flodeuyn  a  gwympodd,  a  thegwch 
ei  brỳd  ef  a  gollodd  :  b  %  felly  hefyd  y 
diflanna  y  cyfoethog  yn  ei  ffyrdd. 

a  Es.  49.  10.  Jona  4.  7,  8.  Mat.  13.  6.  Marc  4.  6.  b  pen, 
5.  1-7.  Job  31.  34-30.  Salm  37.  35,  36.  a  49.  6-14.  *  73. 
18-30.  Preg.  5.  15.  Es.  38.  1,  4.  a  40.  7,  8.  I,uc  13.  16-31, 
a  16.  19—35.  1  Cor.  7.  31.  1  Pedr  1.  4.  a  5.  4. 

*  Oblegid  can  gynted  ag  y  cyforìo  yr  haul 
yn  ei  lawn  rým  a'i  wres,fel  y  îarawodd  gynt 
ar  ben  Jonah  gyda  phoeth-wynt  y  dwyrain, 
nes  y  llewygodd  efe  ;  (Jón.  4.  6.)  tyn  y  fàri 
y  gwywa  y  glas-welltyr  tirf  ac  irnirìd,  ac  er 
mòr  brydíerth  a  harrìrì  oedd  y  blodeüyn  yn 
y  bore,  r«ae  yn  gwywo,  yn  ciỳrnu,  tegwch 
ei  bryd  yn    colli,  ac  yu   fuan  iawn  inae  yn 
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cwympo,  ac  yn  marw.  f  Yn  gyffelyb  i  hyn 
mae  dytiion  cyfoethogion  yn  blodeuo,  yn 

unig  i'w  tòri  i  lawr;  maent  yn  tyfu  yn  unig 
i  wywo  ;  ac  mae  eu  henwogrwydd  bỳr,  a'u 
gwýchder  diflanawl,  yn  diweddu  mewn 
dytnach  trueni  a  gw3rth,  os  ânt  rhagddynt 

yn  eu  "  ffyrdd"  o  fydolrwydd,  moethau, 
balchder,  hunan,  ac  annuwioldeb;  ac  heb 
gael  eu  darostwng  trwy  edifeirwch,  ffydd, 

hunan-ymwadiad,  croeshoeliad  i'r  byd,  ac 
yrnostyngiad  i  gyfiawnder  ac  awdurdod 
Duw.  Pob  cnawd  sydd  wellt,  a'i  holl  odid- 
awgrwydd  fel  blodeüyn  y  maes  :  gwywa'r 
gwelltyn,  a  syrth  y  blodeüyn.  Isa.  40.  6,  7. 

12  c  *  Gwýn  ei  fyd  y  gwr  sydd  yn 
goddef  profedigaeth  :  d  f  canys  pan 
fy ddo  profedig,  \  efe  a  dderbyn  e  gor- 
on  y  bywyd,-^  j|  yrhon  a  addawodd  yr 
Arglwydd  i'r  rhai  a'i  carant  ef. c  Gwel  ar  adn.  2— 4.— pen.  5.  11.  Job  5.  17.  Salm  94.  12. 
a  119.  6?,  71,  75.  Diar.  3.  11,  12.  Heb.  6.  15.  a  10.  32.  a  12. 
5.  Dat.  3.  19.  d  Dcut.  8.  2.  a  13.  3.  Diar.  17.  3.  Zec.  13. 
9  Mal.  3.  2,  3.  Heb.  11.  17.  1  Pedr  1.  6,  7.  a  5.  10.  e  Mat. 
25.  31.  Loc  22,  28—30.  Rhuf.  2.  7—10.  1  Cor.  9.  25.  1  Tim. 
4.  8.  I  Pedr  1.  7.  a  4.  12.  a  5.  4.  Dat.  2.  10.  a  3.  21.  /  pen. 
2.  5.  Ex.  20.  6.  Deut.  7.  9.  Neh.  1.  5.  Salm  5.  11.  Rhof.  8. 
28.  î  Ccr.  2.  9.  a  8.  3.  1  Pedr  1.  8.  1  loan  4.  19. 

*  Tra  yr  oedd  y  byd  yn  ystyried  y  rhai 
hyny  yn  wynfydedig,  oedd  yn  mwynâu 
ilwyddiant  a  hawddfyd  dirwystr,  er  bod 
hyny  yn  chwanegu  eu  balchder,  eu  tra- 
chwant,  eu  cnawdolrwydd,  a'u  hannuwiol- 
deb  ;  y  rhai  hyny  mewn  gwirionedd  oedd  y 
dynion  dedwydd,  y  rhai  oedd  yn  goddef 
profedigàethau,  ac  yn  myned  trwy  lawer  o 
üralloüion  a  goruchwyliaethau  profedigaeth- 
ns,  gyda  dîannwadälwch  gostyngedig,  ac  uf- 
udd-tíod  parâus  o  ffydd  a  gobaith  ;  ac  felly 
yft  brofedig,  neu  gymmeradwy  gan  Dduw.  j 
t  üblegid  ar  ol  i'r  Cristion  gael  ei  brofi  fel 
hyn,  ac  i  wirionedd  ei  ras  gael  ei  amlygu  ;  \ 
ac  ar  ol  i'w  serchiadíu  sanctaidd  ef  fel 
hyn  gael  eu  cryfâu,  ac  i  dymher  ac  ysbryd 

ei  fetídwl  ef  gael  ei  weiìa  ;  t  efe  a  ga'i  ei  an- 
rhytíeddu,  fel  buddugoìiaethwr  yn  y  rhyfel 
ysbrydol ;  nid  â  choron  o  flodau  diflanawl, 
ond  â  cboron  y  bywyd  :  yr  anrhydedd,  y 

gogcrdant,  a'r  anfarwoi  wycfyd,  j|  a  addaw- 
otícl  yr  Arglwydd  i  bawb  a'i  carant  ef ;  y 
rhai  a  gymmodwyd  àg  ef,  ac  a  ddygwyd  i 

yîìíhyfrydu  ynddo  ef  a'i  ffyrdd,  trwy  ffydd 
yn  Nghrist  Iesu.  Gan  hyny  da  y  gallant 
hwy  wynfydu  a  gorfoleddu  yn  eu  rhan,  yn 
ngbanol  eu  holl  ofidiau. 

Ì3#*  Na  ddyweded  neb  pan  demt- 
ier  ef,  Gan  Dduw  y'm  temtir. 
t  Canys  Duw  nis-gellir  ei  demtio  â 
drygau,  \  ac  nid  y w  efe  yn  temtio 
neb. 

a  Gwel  aradn.  2,  12.-Gen.  3.  12.  Es.  €3.  17.  Hab.  2. 
12,  13.  Rhuf.  9.  19,  Ŵ. 

*  Pan  rnae  profedigaethau  yn  myned  yn 
derr.tasiynau,  ac  yn  achlysnron  o  bechod  ; 
megys  grwgnachrwydd,anymddiried  i  Dduw, 
a  gwrthgiliad,  neu  unrhyw  bechod  arall,  na 
ryíyged  neb  ddywedyd,  nac  mewn  geiriau 
îrtc  yn  ei  galon,  mai  gan  Ddnw  y  temtir  ef; 
rriegys  pe  byddai  efe  yn  awdwr  pechod,  neu 

y  canlyniad  drwg  o'r  brofedigaeth.  Mae 
^orchymynion  a  gorucbwyìiaethau  rbaglun- 
iaet!,<;i  Duw  yn  profi  calonau  dynion,  ac  yn 
foddion  i  chwilio  aìlan   pa   dueddiadau  sydd 

fwyaf  grymus  ynddynt;  a  lìe  mae  tueddiad 
au  grasol  yn  gryfaf,   trwy  nerth   yr    Ysbryii 
Glân,  ufudd-dod  a  ffyddlondeb  fydd  effaithM 
chanlyniad  y  prawf ;  ond   lie   mae  pechod  U 
satan  yn  llywodraethu  oddi  fewn,  rhaid  m;[| 
anufudd-dod  fydd  yr  effaith.     Gan  hyny  bety 
bynag  sydd  yn  bechadurus,  mewn  calon  neM 
ymddygiad  mewn  dyn,  nis  gellir  ei   brìodoíl 
i  Dduw,  mwy  nac  y  geilir  piîodoli    tywylB 
wch  ac  oerder  i'r  haul.     t  Oblegid  Duw  u 
gellir  ei  demtio  â  drygau  ;  mae   ei   herfifeit.U 

rwydd  a'i  holl-ddigonedd   ef  yn   gwneyd  j 
anmhosibl    iddo  byth,   yn   y    gradd  lleiaf,jl 
wyro   oddi  wrth    gyflawn   a    pherffaith  gyjll 
iawnder,   gwirionedd,  doethineb,   purdeb,  II 
daioni :  t  ac  nid   yw  efe,  yn  yr   ystyr  hy;|J 
yn  temtio  neb,  trwy   osod  drwg  yn  nghald 

dyn,  ei  wthio  i'w  feddwl,   neu  roddi  gorfcl 
arno   ei    gyflawni.     Nid   efe    yw  Awdwr 
sothach,  er  bod  ei  brofedigaethau  tanlljd 
yn  ei  ddatguddio  ac   yn  ei  ddynoethi.    J\ 

ddyweded  neb — gan  Dduw  y'm  temtir  :  m 
yn  debyg  y  byddai  rhai  yn  dywedyd  felly 
esgusodi  eu   pechod   mewn   profedig  .ethai 
ond  mae   yr    apostol  yma   yn  gwahardd  d 
wediad  mòr  gableddus. 

14  *  Canys  yna  y  temtir  pob  u 
h  pan  y  tynner  ef,  ac  y  llithier,  gan 
chwant  ei  hun. 

h  peu.  4.  1,  2.  Gen.  6.  5.  a  8.  21.  Josh.  7.  21—24.  2Si 
II.  2,  3.  1  Bren.  21.  2—4.  Job  31.  9,  27.  Diar.  4.  23.  Es.  I 
20.  Mat.  5.  23.  a.  15.  19,  20.  M&ic  7.  21,  22.  Rhuf.  7.  11, 

Epb.  4.  22.   Heb.  3.  13. 

*  Canys  yna  y  temtir  pob  un  i  becbo 
pan  rnae  chwant  anghymmedrol  ei  galon  ef 
hun  am  esmwythder  bydol,  bod  yn  rhyi 
oddi  wrth  erlid,  cael  anrhydedd,  elw,  o\ 
bleserau,  yn  ei  dýnu,  ac  yu  ei  lithio  ef 
lyncu  yr  abwyd  â  pha  un  mae  satanynl 
hudo  ef:  fel  hyn  mae  efe  yn  cael  ei  öỳl 
oddi  ar  lwybr  ei  ddyledswydd  ;  ftl  y  tỳi[ 

pysgodyn  o'r  dwfr,  pan  y  llithier  ef  gan tamaid  hudol  oedd  yn  gorchuddio  y  bai 
Dywedir  fod  y  geiriau  gwreiddiol  yn  br 
ferth  ragorol,  fel  cyfeiriad  at  ddàl  pysgodl 
bach  ac  abwyd. 

1.5  f*  Yna   chwant,  f  wedi    yi 

ddwyn,  Ja  esgor  ar  bechod  :  h  \\  pec 
od  hefyd,  pan  orphener,  §  a  esgor  I 
farwolaeth. 

t  GeD.  3.  6.  a  4.  5-8.  Job  15.  35.  Salru  7.  14,  15.  E».| 
4.  Mica  2.  1—3.  Mat.  26.  14,  15,  48—50 .  Act  5.  1-3.  *  CB 
2.  17.  a  3.  17-19.  Salm  9.  17.  Rhi.f.  5.  12,  21.  a  6.  21,1 D*t.  20.  14,  15. 

*  Yna  chwant,  neu  y  chwennychiad  ! 
gerddol  am  ryw  beth  nas  gellir  ei  gael  ll 
bechu,  t  wedi  iddo  ymddwyn,  neu  feichiN 
yn  y  galon,  trwy  weithrediadau  SatJ 
llygredigaethau  y  meddwl,  a  hudoliafj 
gwrthddrychau  allanol ;  mae  y  demtasi 
yn  cael  ei  derbyn  a'i  choledd;  lac  y 
màn  mae  yn  esgor  ar  bechod  gweithredoì 

ffrwyth  ac  eppii  diledryw  y  chwant  " 
ei  hun.  |j  A'r  pechod  gweithredol  hỲro^ 
ei  gorphener,  ei  coledder,  pan  barfieíîli 
gyda  chaledrwydd  ac  anghrediniae^l 
yn  unig  a  wna  ei  gyäawnwyr  yn 
íarwolaeth,  ond  efe  a  esgor  hefyd  yn  sic 
dragywyddol  drueni,  fei  ei  brìodol  ff/w 
a'i  gyflog,  yr  hyn  yw  yr  ail  farwoiaeth 
felly  mae  dinystr  y  dynion  o  honynt  eu  1 
ain,  ac  yn  annocheladwy,  oni  ragflaena 
garedd  a  gras  Duw,  fel  y  mae   esgor  yn 



Annogaeth  ifod  yn  effro IAGO 
i  wrandoy  a  d'iog  i  lefaru. 

janlyn  beichiogi.  Yn  ol  y  dysgrifiarì  uch- 
o  eirìdo  yr  apostol,  y  bu  y  pechorì  cyntaf 
oerì,  a  phob  pechorì  o  hyny  hyrì  drìiwedd 
oyd. 

16  '  *  Fy  mrodyr  anwyl, m  na  chyf- 
iornwch. 

Cymmerwch  ofal  mawr  gan  hyny,  fy 
odyr  anwyl,  rhag  i  neb  o  honoch  gyfeil- 
ni  orìrìi  wrth  wirionerìd  yr  efengyl,  a 

yro  i'r  fath  syniarìau  ffi'airìd,  anwir,  cabl- 
'us,  a  niweirìiol,  am  y  Duw  sanctaidrì  a 
iirìigedig,  neu  am  ei  ffyrdd  ef ;  a  thybied 
ifod,  neu  y  gaîl  efe  byth  fod,  yn  awdwr 
:hod,  na  gwneuthur  dim  i  beri  i  neb 
:hu  :    gwyliwch    ar    eich    eneidiau,    rhag 
•  orìoli  i  Dduw,  y  peth  sydd  yn  tarddu  yn 
lawl  o'ch  calon  halogerìig  chwi  eich  hun- 
,  ac  amgylchiarìau  allanol  :  gwyliwch  rhag 
neyd  eich  proferìigaethau  yn  esgus  rìros 
h  pechodan  ;  gwyliwch  ferìdwl  y  merìrwch 
al  esgor  ar  bechod  wedi  ymddwyn  arno  ; 
gwyliwch  feddwl  nad  esgor  pechod  ar 
wolaeth  wedi  y  gorphener  ef. 

17  *  Pob  ?lrhoddiad  daionus,  a 
ob  rhodd  berffaith,  oddi  uchod  y 

le,  f  yn  disgyn  oddiwrth  °Dad  y  gol- 
ni,  l  gyd  â'r  hwn  nid  oes  p  gyfnew- 
ad,  na  chysgod  troëdigaeth. 
n  Gwel  ar  adn.  5.— pen  3.  Ì5,  17.  Gen.  12.  16,  38,  39 
4.  11,  12.  a  31.  3-6.  a  36.  1,  2.  Nnm.  11.  17,  25.  1  Cron 
12.  a29.  19.  2  Cron.  1.  11,  12.  Diar.  2.  6.  Es.  23.  26. 
.  2.  21,  22,  27—30.  Mat.  7.  11.  a  11.  25,  26.  a  13.  11,  12. 
11.  13.  loan  3.  27.  Act.  5.  31.    a  11.  18    Rhuf.  6.  23.  a 

16.  a  12.  6-8.  1  Cor.  4.  7.    a  12.  4—12.   Epb.  2.  3—5,  8. 
8-11.    Phil.  1.29.  Tit.  3.  3-5.    1  loan  4.  10.    a  5.  11, 

•  Gen.  1.  1,  2,  14,  15.     Deut.  4.    19.    Salm  19.    1—8. 
11.  Es.  45.  7.  a  60.  19.  Ioan  1 .  9.  a  8.  12.  2  Cor.  4.  6. 

.  1.  1S.  1  loan  1.  5.  Dat.  21.  23.  a  22  5.  p  Num.  23. 
I  Satn.  15.  29.  Salra  102.  26,  27.  Es.  46.  10.  Mal.  3.  6. 
»\  11.29.  Heb.  1.  11,  12.  al3.  8. 

*  Can  belled  o  demtio  dynion  â  drygau  i 
rhod  yw  Duw,  fel  nad  oes  rìim  ond  daioni 
dyforì  oddi  wrtho  ef,  gyda  golwg  ar  y 

pi  hwn  a'r  byd  a  drìaw :  pob  rhoddiad 
1  onus  o  natur  dymmorawl,  a  phob  rhodd 
rVffaith  o  natur  ysbrydol,  oéîdi  uchod  y  mae 
wbl  ;  f  yn  rìisgyn  oddi  wrth  Dad,  Ffynon, 

!  orìrìwr,  ac  Awdwr  ygoleuni;  pob  goleuni, 
1  uriol,  moesol,  ac  ysbrydol :  efe  yw  awdwr 
h  peth  hardrì,  rhagorol,  a  daionu3,  yn 
job  crëadur  trwy  yr  holl  grëadigaeíh  ;  yn 
fttll  ag  awdwr  a  rhoddwr  pob  gwir  wy- 
iiaeth,  doethineb,  sancteiddrwydd,  a  ded- 
jrìdwch,  yn  yr  angelion  ni  phechas<tnt,  a 
ilichaduriaid  gwaredol.  X  Nid  oes  dira  o 
*»ur  wrthwyneb  yn  rìyfod  oddi  wrtho  ef, 

lla'r  hwn  nid  oes  gyfnewirìiad,  na  chysgod 
•ledigaeth ;  yr  un  erioed,  yn  awr,  ac  yn 
1  Sywydd.—Tybia  rhai  fod  y  rhoddiad 
<  onus  yn  arwyddo  rhoddion  tymmorawl  i 

Jvb  ;  a'rrhodd  berffaithyn  arwyddo  rhodd- 
1  ysbrydol  Duw  i'w  bobl:  ond  mae  rhodd- 
t  Duw  oll  yn  berffaith,  yn  ol  eu  rhyw ;  a'r 
^ddiad  o  honynt  oll  yn  ddaionus,  o  dru- 
Jerìd  a  daioni  y  Rhoddwr  mawr.  Tad  y 
iìeuni :  neu  y  Tad  ardderchocaf  a  gogon- 
^lusaf  Tybir  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio 
}  a  at  yr  enw  a  roddai  y  paganiaid  ar  yr 
*j^,  yr  hwn  a  alwent  yn  dad  y  goleuni ; 
tfei  fod  yn  cyfeirio  yn  y  geiriau  dilynol  at 

^yfnewidiadau,  syrìd  i'n  golwg  ni  ar  yr 
»\t  megys  codi  a  gostwng,  nos  a  dydd,  haf 

Wr 

a  gauaf  ;  a  rìywed  narì  oes  i  Dduw,  Tad  y 
goleuni,  ddim  cyfnewidiad  felly,  na  chysgod 
tròedigaeth. 

18  q  *  O'i  wir  ewylìys  yr  ynnillodd 
efe  nyni  f  trwy  rair  y  gwirionedd, 

Jfel  y  byddem  *ryw  flaen-ffrwyth  o'i 
greaduriaid  ef. 

q  Ioan  1.  13.  a  3.  3—5.  Rhuf.  4.  17.  a  8.  29—31.  a  9.  15 
—18.  Epb.  2.  4,  5.  Col.  1.  20,  21.  1  Thes.  2.  13,  14.  1  Pedr 
1.3.  r  adn.  21.-1  Cor.  4.  15.     1  Pedr  1.  23.    1  Ioan  3.  9. 
s  Lef.  23.  10.  Jer.  2.  3.  Amos  6.  1.  Heb.  12.  23.  Dat.  14.  4. 

*  Yr  oedrì  gan  yr  apostol  a'i  holl  frodyr 
crediniol  brawf  gwerthfawr  a  rìigonol  yn- 
drìynt  eu  hunain,  forì  y  gorau  o  bob  benrìith- 
ion  yn  deilliaw  oddi  wrth  Dad  y  goleuni;  yn 
gymmaint  ag  nad  o  ddim  doethineb,  gailu, 

na  theilyngdod  yndrìynt  hwy,  eithr  o'i  wir 
ewyllys,  a'i  ben-arglwyddiaethol  ras  ei  hun, 
yr  ynnillodd  ac  yr  adgenedlorìd  Duw  hwynt 
i  obaith  bywiol ;  t  a  hyny  trwy  yr  efengyl, 
yr  hon  yw  ei  air  gwirioneddol  a  ffydrìlawn 
ef,  ac  syrìd  yn  effeithiol  trwy  yr  Ysbryrì 
Glân,  i  adgenedlu  ac  ail  eni  pechaduriaid,  ac 
i  ddwyn  ffrwythaa  sancteidrìrwydd  mewn 
canlyniad  i  hyny.  J  Ac  efe  a  wnaeth  hyn 

erddynt,  fel  y  byrìdent  yn  gyssegredig  i'w 
wasanaeth  ef,  fel  rhyw  flaen-tfrwyth  o'i  grë- 
aduriaid  ef,  yn  fwy  rhagorol  a  gwerthfawr 
nac  eraill  o  honynt ;  ac  fel  ernes  o  chwaneg- 
iad  annhraethol  fwy  o  blith  y  Cenerìloerìrì, 
yn  yr  oes  hòno  ac  oesoedrì  i  ddyfod ;  yn  gy- 
ffelyb  fel  yr  oedrì  y  blaen-ffrwyth  a  offrymirì 
i'r  Arglwyrìd  gynt,  yn  ernes  o  gynhauaf  i 
rìdyfod,  ac  yn  dwyn  benrìith  arno. — Deallwn 
fod  y  geiriau  yn  cael  eu  llefaru  wrth  yr 
Iuddewon  hyny  a  alwyrì  gyntaf  trwy  yr 

efengyl,  cyn  ei  phregethu  hi  i'r  Cenerìloedrì, 
ei  "  gr'éaduriaid  ef ;"  ac  fel  hyny  yr  oedd- 
ynt  yn  flaen  ffrwyth  o  bawb  a  alwyd  ar  eu 
hôì  hwynt. 

19  *0  achos  hyn,  fy  mrodyr  an- 
wyl,  bydded  pob  dyn  esgud  i  wrando, 
u  f  dîog  i  lefaru,   x  |  dîog  i  ddigofaint. 

t  Neh.  8.  2,  3,  12—14,  18.  a  9.  3.  Diar.  8.  32-35.  Pre£. 
5.  1.  Marc  2.  2.  a  12.  37.  Luc  15.  1.  a  19.  48.  Act.  2.  42.  a 

10.  33.  a  13.  42—44,  48.  a  17.  11.  1  The».  2.  13.  u  adn.  26. 
peu.  3.  1,  2.  Diar.  10.  19.  a  13.  3  a  15.  2-  a  17.  27.  a  18.  13, 
21.  a  21.  23.  Preg.  5.  2,  3.  *  Neh.  9.  17.  Diar.  14.  29.  a 
15.  18.  a  16.  32.  a  17.  14.  a  19.  11,  19.  a  25.  28.  Preg.  7.  8, 
9.  Mat.  5.  22.  Gal.  5.  20,  21.  Eph.  4.  36,  31.  Col.  3.  8,  15. 

*  Gan  forì  yr  holl  gredinwyr  yn  ddyledus  i 
wir  ewyllys  a  phen-arglwydrìiaethol  ras 
Duw,  am  y  cyfnewidiad  a  wnaed  arnynt  i 

"  trwy  air  y  gwirionedd  ;"  yr  oedrì  yn 
gwerìdu  idrìynt  oll  fod  yn  esgud  a  pharod  i 
wrando  ar  rybuddion,cynghorion,ac  adrìysg- 
iadau  pellach  o'r  un  gair,  mewn  modd  ystyr- 
iol  ahydrìysg.  t  Dylent  hefyd  fod  yn  "dctiog," 
neu  yn  araf,  yn  bwyllig,  ac  yn  ochelgar  i 
lefaru  ;  heb  fod  yn  ehud  ac  yn  hunan-rìybus 
yn  eu  barn  a'u  penrìerfyniad  am  bethau ; 
heb  fod  yn  fyrbwyll  i  gymmeryd  arnynt  y 

swydd  o  athrawon  ;  peidio  bod  yn  ddadleu- 
gar  am  bethau  tu  hwnt  i'w  cyrhaerìrì  ;  peirìio 
a  choledd  tymher  ac  ysbryd  hunanol  siarad- 
us ;  siararì  er  mwyn  siararì,  neu  er  mwyn 
cael  canmoliaeth  ;  heb  wylder  gweddus,  difr- 
ifwch,  ystyriaeth,  a  rìoethineb  :  yn  enwerìig 
di'og  i  lefaru  dim  yn  ynfyrì  yn  erbyn  Duw 
yn  eu  profedigaethau.  (arìn.  13.)  %  Dylent 

hefydforì  yn  drìi'og,  neu  hwyr-frydig  i  ddig- 
ofaint;  peidio  ymollwng  i  dymherau  rìigof- 
us,  a  chwerwrìer  ysbryrì  tuag  at  wrthwyneb- 
wyr  ;  a  rìylent  wylierì  rhag  darìleuon  poeth- 

5Gl 
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gair  gyda'i  wrando.  I 

ion  a  digofns,  dàn   yr  esgas  camsyniol  o  «e/lchreu,  i  ddwyn  yn  mlaen,  ac  i  berífeithioll 
dros  y  gwirionedd. — Byddai  y  Dysgawdwyr  gwaith  ynddynt. 
Iuddewig  yn  arferol  o  ddadlau  yn  dra  ffyrnig 

yn  nghylch  eu  gwahanol  bynciau  a'u  dalì'ad 
an  crefyddol  :  ond  y  cyfryw  yw  gwendid 

cyffredin  y  natur  ddynol,  ì*e,  hyd  yn  nod 
mewn  duwiolion,  fel  mae  y  cynghor  yn  dra 
angenrheidiol  i  bawb. 

20  *  Canys  ̂ digofaint  gwr  fnid 
yw  yn  cyflawni  cyfiawnder  Duw. 

z  pen.  3.  17,  18.  Nnm.  20.  11,  12.  2  Tim.  2.  24,25. 

*  Mỳnai  yr  apostol  i'r  cristionogion  uchod 
fod  yn  araf  a  hwyr-frydig  iawn,  i  ddangos  y 
gradd  lleiaf  o  ddigofaint,  hyd  yn  nod  tuag  at 
eu  gelynion  creulonaf ;  tgan  wybod  yn  sicr, 
nad  oedd  digofaint  gwr  yn  cyflawni  cyfiawn- 
der  Dnw:  mai  nid  hyny  oedd  yr  iawn  fodd- 
ion  i  Iwyddo  achos  crefydd  yn  y  byd,  nac  i 
arwain  dynion  i  dderbyn  yr  efengyl,  ac  i 

fyw  bywyd  sanctaidd.  Ond  i'r  gwrthwyn- 
eb,  yr  oedd  y  fath  ymrysonau  beilchion,  a 
thymherau  poethion,  yn  tueddu  yn  fwy  o 
hyd  i  fagu  rhagfarn  yn  meddyliau  anghred- 
inwyr  yn  erbyn  yr  efengyl;  i  aflonyddu 
heddwch,  a  llygru  purdeb  yr  eglwys;  i  aml- 
âu  anwiredd,  ac  yn  mhob  ffordd  i  rwystro  yr 

wybodaeth  a'rymarferiad  ogyfiawnder  Duw. 
Digofaint  gwr,  hyd  yn  nod  pan  mae  dàn 
rith  o  zel  dros  gyfiawnder,  neu  achos  a  gwir- 
ionedd  Duw,  nid  yw  yn  cyflawni  y  cyfiawn- 
der  hwnw  ;  ond  yn  ei  attal  ac  yn  ei  fawr 
niweidio,  fel  y  sylwyd  uchod. 

21  *0  herwydd  paham  2frhodd- 
wch  heibio  bob  a  budreddi,  J  a  helaeth- 
rwydd  malais  6||a  thrwy  addfwynder 
derbyniwch  yr  c  impiedig  air,  rf§yr 
hwn  a  ddichon  gadw  eich  eneidiau. 

*  Es.  2.  20.  a  30.  22.  Ez.  18.  31.  Rhuf.  13.  12,  13.  Eph- 
4.  22.  Col.  3.  8.  Heb.  12.  1.  1  Pedr  2.  1,  11.  a  pen.  4.  8- 
Fzec.  36.  25.  1  Cor.  7.  1.  Eph.  5.  4.  *  Salm  25.  9.  Es  29. 
19.  a  61.  1.  Zeph.  2.  3.  Mat  5.  5.  Act.  10.  33.  1  Thes.  1.  5. 
aî.  13.  c  1o»d6.  43,  68.  Rhuf.  6.  17.  a  11.  17.  Heb.  4.  2. 
d  Act.  13.  26.  Rhof.  1.  16.  I  Cor.  15.  2.  Eph.  I.  13.  2Tim. 
3.  15—17.  Tit.  2.  11.  Heb.  2.  3.  1  Pedr.  1.  9. 

*  O  herwydd  pa  ham,  gan  nad  oedd  dig- 
ofaint  dynion  crefyddol  yn  tueddu  i  Iwyddo, 
ond  i  fawr  aflwyddo,  achos  cyfiawn  Duw  yn 
y  byd  ;  t  cynghorai  yr  apostol  bawb  yr  oedd 
yn  ysgrifenu  atynt,  i  roddi  heibio,  a  bwrw 

ymaith  gyda'r  atgasrwydd  mwyaf,  fel  gwisg- 
oedd  budron,  holl  arferion  pechadurus  eu 
bywydau  gynt,  y  rhai  oedd  yn  ffiaidd  yn 
ngolwg  Duw  ;  \  ac  yn  enwedig  i  ochel  a 

darostwng^helaethrwydd,"  a  gorlifiad  malais, 
yr  hyn  a  goleddai  Ilawer  dàn  yresgus  o  «el  ; 
lle  yr  oedd  mewn  gwirionedd  yn  deilliaw  yn 

gwbl  o  í'alchder,  digllonedd,  cenfigen,  a 
nwydau  atgas  eraill.  ||  Fel  hyn  dylent  fod 
wedi  en  darpar  i  dderbyn  gair  Duw,  mewn 
ysbryd  a  thymher  addfwyn,  llariaidd,  gos- 
tyngedig,  a  heddychol:  obíegid  nis  gallai 

fod  yn  lles  iddynt,  heb  ei  fod  yn  "  impiedig 
air,"  neu  yn  blanedig  ynddynt ;  yn  byw,  ac 
yn  tyfu  yn  eu  heneidiau  mewn  ffydd  a  char- 
iad,  fel  egwyddor  anian  newydd  ;  yn  cyf- 
newid  eu  golygiadau,  eu  barn,  eu  tueddiad- 
au,  a'u  serchiadau,  i  gyd-ffurfiad  â'i  sanct- 
eiddrwydd  ei  hun,  ac  felly  yn  dwyn  ffrwyth- 
au  addas  yn  eu  bucheddau.  §  Ac  wedi  ei 

dderbyn  a'i  impio  fel  hyn,  byddai  yn  rymus ac  effeithiol  er  iachawdwriaeth  eu  heneidiau, 

fel  moddion  yn  Ilaw  yr  Ysbryd  Glân  i  dde- 

ÍÌ68 

22  *  A  byddwch  e  wneuthurwyr| 
gair,  fac  nid  gwrandawyr  yn  uni| 
•^lgan  eich  twyllo  eich  hunain. 

«  pen.  4.  17.  Mat.  7.  21-25.  a  12.  50.  a23.  20.  Ln<B 
46-48.  a  11.  23.  a  12.  47,  48.  loan  13.  17.  Rhuf.  2.  13.  ?,.{, 
4.  8,  9.  Col.  3.  17.  1  Ioan  2.  3.  a  3.  7.  3  Ioan  11.  Dat.  M 

7.  /  adn.  2«.  Es.  44.  20  Ob.  3.  I  Cor.  3.  18.  a  6.  9.  »' 
33.  Gal.  6.  3,  7.  2  Tim.  3.  13.  Tit.  3.  3.  2  Pedr  2.  13.  1  I  i 1.  8.  Dat.  12.  9. 

*  Mewn  trefn  i  "  air  y  gwirionedd"  (a(jj 
18.)  gael  effeithio  yn  rasol  arnynt  fel  y  c 
wedwyd  uchod,  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  t 
yn  wneuthurwyr  y  gair ;  dylai  ei  effaith  I 
mòr  rỳmns  a  nerthol  ar  eu  calonan,  fel 
i'w  dwyn  hwynt  i  weithredu  yn  ol  ei  egwy( 
orion  a'i  orchymynion  sanctaidd  a  rhago 
ef  yn  eu  holl  fucheddau.  t  Dylent  beidio 
ymfoddloni  ar  fod  yn  wrandawwyr  y 
yn  unig;  ar  lanw  eu  penau  â  gwybodaeth 
efengyl,  a  chydsynio  â  hi  o  ran  barn  ;  fel 
hyny  yn  unig  oedd  yn  angenrheidiol  i  ia 
awdwriaeth  :  îni  wnaentfel  hyny  ond  twj 
eu  hunain,  a  gosod  yr  hudoliaeth  waethaí 
eu  heneidiau,  mewn  peth  o  bwys  mwyaf, 

o  ganlyniad  tragywyddol. — Llawer  iawr 
grefydd  yr  Iuddewon  oedd,  myned  i'r  sy. 
gog  ar  amserau  pennodol  i  glywed  darllei 
gyfraith ;  ac  efallai  fod  cyfeiriad  at  I 

yma.  Pa  nifer  o  grefyddwyr  o'r  fath  1 
sydd  yn  ein  plith  ninnau  !  gwrando  llav 
ac  heb  wneuthur  dim.  Yr  oedd  dywed 
yn  mhlith  yr  Iuddewon,  fod  yr  hwn  a  wr 
dawai  y  gyfraith,  ac  heb  ei  gwneuthur, 
debyg  i  ddyn  yn  aredig  ac  yn  hau,  ond 
byth  fedi. 

23  *  Oblegid  os  yw  neb  yn  s  wr 
dâwr  y  gair,  f  ac  heb  fod  yn  wneuth 
wr,  \y  mae  hwn  yn  debyg  i  wr  y  n  edr 
ei  wynebpryd  naturiol  mewn  dryc 

e  Gwel  ar  pen.  2.  14-26.— Jer.  44.  16.  Ezec.  33.  3 
Mat.  7.  26,  27.  Loc  6.  49. 

*  Oblegid  meddylied  dynion  y  peth  a 
ont,  y  gwirionedd  yw,  os  yw  neb  yn  w 
dawwr  y  gair  yn  unig,  gan  ymfoddloni  ;■ 
ddëall  yn  y  Hythyren,  a  chydsynio  âg  e 
dim  ond  hyny ;  fheb  ei  dderbyn  mewn  \ 

ffydd  a  chariad,  fel  ag  i'w  ddwyn  ef  i 
deithasu  â  Duw,  ac  i  iawn-drefnu  ei  fucr 
a'i  ymarweddiad  yn  y  byd  ;  Jmae  efe 
debyg  i  ŵr,  (andri)  yr  hwn  sydd  yn 
ffredin  yn  llai  manol  a  gofalus  na  benyw 
am  iawn  drefniad  ei  wisgoedd  a  glanweithi 
efe  a  rydd  gipdrem  ar  ei  wynebpryd  nati 
yn  y  drych,  a  phan  el  ymaith  nid  yv 
meddwl  mwy  am  dano,  nac  yn  gofalu 
sychu  ymaith  y  brychau  a  welsai  ar  ei  \ 

eb.  Fel  hyn  yn  union  y  mae  gyda'r  gw dawwr  diofal  ac  anfuddiol;  pan  ddel  « 
wrando  gair  Duw,  yr  hwn  sydd  fel  d 
cywir  yn  dangos  beth  yw  efe  yn  wynt 
ddeddf,  a  pha  beth  a  all  ef  obeithio  bod  d 
yr  efengyl;  (2  Cor.  3.  18.)  mae  efe  yn 

rhyw  olygiadau  ac  argyhoeddiadan  o'i  « 
rwydd,  ei  halogrwydd,  ei  berygl,  a'i  ang 
Waredwr,  a  chyfnewidiad  hollawl  y: 
galon  a'i  f uchedd ;  ond  nid  yw  yn  m; 
dim  pellach  : 

24  *  Canys  efe  a'i  hedrychodí 
hun,  f  ac  a  aeth  ymaith,  J  ac  yn  y  1 
efe  a  h  anghofiodd  pa  fath  ydoedd 
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grefydd  bur. m.  8.  18.  Mat.  8.  27.  Luc  1.  66.  a  7.  39.  1  Tlies.  I. 
Pedr  3.  11. 

Canys,  wedi  iddo  gymmeryd  golwg  fèr 
trwynebol  arno  ei  hun,  heb  gael  dim  ar- 
iflf  ddofn  ac  arosawl  ar  ei  galon  ;  J  mae  efe 

yned  ymailh,  fel  y  gwr  a  edrychai  ei 
i  lebpryd  naturiol  yn  y  drych ;  {  a  thrwy 
lon,  neu  gyfoeth,  neu  bleserau  y  byd  hwn, 
c  8.  14.)  mae  efe  yn  y  fàn  yn  taflu  ymaith 
meddwl  ac  ystyriaeth  am  yr  hyn  a  wel- 
o'i  bechod  a'i  drueni,  a'r  angen  o  ras 
Ideuol  a  sancteiddàol,  tra  yr  oedd  dàn  y 

felly  mae  yn  anghofio  pa  fath  ydoedd, 
m  myned  yn  mlaen  mewn  caledrwydd  ac 
hrediniaeth,  ac  mewn  gyrfa  bechadurus  o 

yd,  yn  hollawl  fel  'o'r  blaen. 
25  *  Eithr  yr  hwn  a  ̂ edrych  ar 
erfFaith  gyfraith  'rhyddid,  ac  a  m  bar- 
ynddi,  fhwn,heb  fod  yn  wwran- 

wr  anghofus,  ond  gwnethurwr  y 

Üthred, 9  %  efe  a  fydd  dedwydd  yn ^eithred. 
Diar.  11.  15.    Es.  8.  20.    2  Cor.   13.    5.    Heb.  12.    15. 
.  2.  12.  Salm  19.  7-10.  a  119.  32,  45,  96—105.  Rbuf. 
,22,23.  I  loan  8  32,  36.  Rbuf.  8.  15.  2  Cor.  3.  17, 
Ul.  5.  1.  1  Pedr  2.  16.         m  1  Sam.  12.  14.  loan  8.  31. 
9,  10.  Aot.  2.  42.  a  13.  43.  a  26.  22.  Rhuf.  2.  7,  8.  a 
2.    Col.  1.  23.    1  Tim.    2.  15.    a    4.   16.     1  Ioan  2.  24. 
.23,24.        oSalm  19.11.    a  106.  3.   a   119.2,3.    Luc 
I    Ioan  13.  17.  1  Cor.  15.  58.  Dat.  14.  13.  a  22.  14. 

Eithr  yr  hwn  a  edrycho  yn  sefydlog,  yn 
)1,  ac  yn  ystyriol  ar  berífaith  air  Duw, 
a  gwir  ddymuniad  am  wybod  trwyddo 

ì  yw  ei  gỳflwr  a'i  sefyllfa,  a  dëall  flfordd 
ìawdwriaeth  a  by wyd  tragy wyddol ;  ac  a 

*trâo  yn  wastadol  yn  y  ffydd  a'r  ymarfer 
o  wirioneddau  y  gair  hwn  ;  fhwn,  heb 
yn  wrandawwr  anghofus,  feî  y  gwr  a 

ychai  ei  hun  yn  y  drych,  ac  a  anghofiai 

?ath  ydoedd,  ond  a  rydd  mewn  ymarferiad 
ìyn  a  ddysgo  o  bryd  i  bryd,  er  y  costia 
y  iddo  lawer  o  ddarostyngiad,  hunan-ym- 
iiad,  a  llafur;  \  efe  a  fydd  dedwydd  yn 
veithred:  nid  dedwydd  am  ei  waith,  ond 
wydd  yn  ei  waith,  sef  yn  ei  ufudd-dod 
tvn  flfydd  a  chariad,  i  orchymynion  sanct 
J  Duw.  Yn  y  llwybr  hwn  o  ufudd-dod 
ymarferiad,  arweinia  Duw  ef  i  wybodaeth 

wirionedd  a'i  iachawdwriaeth  ef;  bydd 
ifudd-dod  yn  brawf  amlwg  o  wirionedd  ei 
íid ;  cynnydda  ei  sancteiddrwydd  yn  gyf- 
bol  i'w  adnabyddiaeth  ef  o  Dduw  ac  o 
o  ei  hun;  a  chaifif  ei  wobrwyo  yn  rasol  â 
wyddwch  yn  y  diwedd,  ar  ol  ei  heddwch 
gysur  presenol.  Yr  hwn  a  edrych :  crymu 

irych,  à'r  holl  sylw  achraflfder  sydd  bosibl, 
ystyr  y  gair  parahupsas  ;  fel  yr  ymgrym- 

/  disgyblion  i  edrych  i'r  bedd,  (Lnc  24 
Ioan  20.  5.)  neu  fel  y  gogwyddai  y  cer- 

aid  i  edrych  ar  y  drugareddfa,  (Exod.  25. 
-20.)  at  yr  hyn  hefyd  y  cyfeiria  Pedr,  pan 
yn  dywedyd  fod  yr  angelion  yn  chwen- 

hu  edrych  ar  ryfeddodau  yr  iachawdwr- 
:h.  (1  Pedr  1.  12.)  Cyfraith  rhyddid  : 
deddf  foesol,  medd  rhai,  mewn  cyferbyn- 

i'r  seremoniol,  yr  iau  caethiwed,  gynt, 
raae  yn  sicr  bod  y  ddeddf  foesol,  yn 
ddu  yr  enw  ynddi  eî  hun;  am  fud 
flfaith  ufadd-dod    iddi  yn  berfifaith   rydd- 
a  phob  gwyriad  oddi  wrthi  yn  gaeth- 

:d :   ond   eto  nis  gall  hi  roddi  dim  rhydd- 
i    ni    bechaduriaid.      Tybia    eraill    mai 
efengyl  a  feddylir ;  oblegid  trwyddi  y 
ddêir  ni  oddi  wrth  gondemniad  y  ddeddf, 
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ac  o  gaethiwcd  pechod.  A  thybia  eraill  mai 
gair  Duw  yn  gyflfredinol  a  feddylir;  am  fod 
pob  rhan  o  hóno  yn  fuddiol  i  ddwyn  y  pech- 
adur  at  Grist  am  iachawdwriaeth,  ac  i'w 
gyfarwyddo  a'i  nerthu  ef  i  rodio  yn  rhydd, 
trwy  Ysbryd  mabwysiad,  yn  ol  gorchymyn- 
ion  Sanctaidd  Duw.  Yn  ns;;tir  y  çwirionedd, 
fel  y  gyfraith,  neu  y  rhëol,  i  gatfael  ac  i 
fwynâu  rhyddid,  mae  y  eredadyn  yn  edrych, 
fel  mewn  drych  ;  fel  y  canfyddo  yr  ansanct- 
eiddrwydd  sydd  o  hyd  yu  aros  yu  ei  uatur, 

ei  serchiadau,  ei  eiriau,  a'i  weithredoedd  ;  i'r 
dyben  fel  y  purer  ei  enaid  ef  oddi  wrth  hal- 
ogrwydd,  y  prydferther  ef  âg  iachawdwr- 
iaeth,  ac  y  cyfnewidier  ef  i  ddelw  sanctaidd 
Duw,  fwy  fwy  yn  wastadol. 

26  *  Os  yw  neb  yn  eich  mysg  P  yn 
cymmeryd  arno  fod  yn  grefyddol, 
?fheb  attal  ei  dafod,  'Jond  twyllo 
ei  galon  ei  hun,  ̂ jofer  yw  crefydd 
hwn. 

p  Diar.  14.  12.  a  16.  25.  Luc  8.  18.  1  Cor.  3.  13.  Gal.  2. 
6,  9.  a  6.  3.  q  adn.  19.  pen.  3.  2—6.  Salm  32.  9.      a  34. 
13.  a  39.  1,  2.  a  141.  3.  Diar.  10.  19,  31.  a  13.  2,  3.  a  15.  2. 
a  16.  10.  a  19.  1.  a21.  23.  Eph.4.  29.  a5.  4.  Col.  4.  6.  I  Pedr 
3.10.        r  Gwel  aradn.  22.— Deut.  II.  16.  Es.  44.  20.    Gai. 
6.  3.        s  pen.  2.  29.  Es.  1.  13.  Mal.  3.  14.  Mat   15.  9.  Marc 
7.  7.  1  Cor.  15.  2,  14.  Gal.  3.  4. 

*  Mòr  angenrheidioi  oedd  ymarferiad  add- 
as,  yn  mhob  peth,  i  hanfo  1  gwir  Gristionog- 
aeíh ;  fel  os  oedd  neb  yn  mysg  y  proífeswyr 
hyn,  yn  cymmeryd  arno  fod  yn  addolwr 
crefyddol  Duw,  yn  ol  athrawiaeth  ac  ordin- 
adau  yr  efengyl ;  ac  os  oedd  ei  ymddygiad 

ef  mewn  pethau  eraili^yn  ddifai  a  d'íargy- 
hoedd  ;  t  eto,  os  oedd*  efe  yn  esgeulus  gy- flfredin  o  attal  ei  dafod,  ond  yn  ymroddi  yn 
benrhydd  i  siarad  ofer,  llygredig,  rhodiesgar, 
ac  anaddas;  yn  enwedig  os  oedd  efe  yn  dy- 
wedyd  geiriau  chwerwon,  lüdiog,  enlübaidd, 
a  gwaradwyddus,  mewn  modd  diymattal, 
dàn  y  rhith  o  zêl  yn  erbyn  y  rhai  ni  chyd- 
welent  âg  ef ;  îac  os  oedd  efe  yn  twrylIo  ei 
galon  ei  hun,  trwy  ryw  wag  esgusodion  a'u 
gilydd,  i  feddwl  bod  hyn  yn  gyfreithlawn, 
neu  yn  gyson  âg  ysbryd  cristionogol;  [j  yr 
oedd  hyn  yn  brawf  eglur  mai  ofer,  gau,  a 
diwerth  oedd  crefydd  hwnw:  nid  oedd  ei 
galon  yn  uniawn  ger  bron  Duw,  tra  yr  oedd 
y  fath  bethau  drwg  yn  dyfod  allan  yn  gy- 
tìfredin  o'i  thrysor  hi :  yr  oedd  ef  o  hyd 
mewn  bustl  chwerwder,  ac  mewn  rhwymed- 
igaeth  anwiredd. 

27  '  *  Crefydd  bur,  a  dihalogedig, 

t  ger  bron  Duw  a'r  Tad,  Jyw  hyn; 
u  Ymweled  a'r  ymddifad  a'r  gwragedd 
gweddwon  yn  eu  hadfyd,  *([  ai  gadw 
eihun  yn  ddiírycheulyd  oddi  wrth  y 

byd. t  pen.  3.  17.  Salm  119.  1.  M&t.  5.  8.  Luc  1.  6.  1  Tim. 
1.5.    a5.  4.  m  Job  29.  12,  13.    a  31.  15— 20.  Salm  68.  5. 
Es.  1.  16,  17.  a  58.  6,  7.  Mat.  25.  34,  46.  Gal.  5.  6.  a  6.  9. 
1  loan  3.  17—19.  *  pen.  4.  4.  íoan  17.  54,  15.  Rhuf.  12.  2. 
Gal.  1.  4.  a  6.  14.  Col.  3.  1—3.  1  Ioan  2.  15— 17.  a  5.  4,  5,  18. 

*  «<  Crefydd  bur,"  addoliad  a  gwasanaeth 
sanctaidd  Duw,  heb  ddim  cymmysgedd  llygr- 

edig;  a  "dihalogedig"  gan  egwyddorion  gau, 
a  nwydau  cnawdol ;  t  fel  mae  yn  cael  ei  har- 
fer  ger  bron  Duw,  sef  y  Tad,  yn  ei  ŵydd  a 
chyda  ei  gymmeradwyaeth  ef,  gan  ei  blant 
mabwysiadol  yn  Nghrist  Iesu  ;  mae  yn  gyn- 
nwysedig  mewn  rhan  fawr,  mewn  cariad  di- 
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hunanol,  gostyngedig,  a  diragrith,  tuag  at 
ddynion  er  mwyn  Duw,  ac  o  gariad  ato  ef ; 
X  ac  mewn  ymhyfrydu  oddi  ar  y  cariad  hwn,  i 

ymweled  â'ramddifad  a'r  gwragedd  gweddw- 
on  yn  eu  hadfyd,  ac  âg  eraill  hefyd  mewn 

trallod,  cystudd,  a  chaledi ;  i'w  cysuro  yn 
eu  gofid,  diwallu  en  hanghenion,  eu  ham- 

ddiffyn,  eu  cynghori,  a'u  dyddanu  yn  eu  gal- 
ar  a'u  helbulon.  ||  Crefydd  bur  hefyd  y  w 
ymgadw  yn  ddigon  pell  oddi  wrth  helyntion 
pechadurus,  arferion  gwageddus,  a  phleserau 

cnawdol  ac  aflan,  y  byd  drygionus  hwn  :  'íe, 
hyd  ag  y  byddo  dichon,  ymgadw  yn  hollawl 
ddifrycheulyd  oddí  wrth  y  byd. — Heb  ryw 
fesur  o'r  cariad  sanctaidd  hwn,  y  cyflawn- 
iadau  dyledus  a  enwyd,  a'r  ymgadw  gofalus 
hyn  oddi  wrth  y  byd  drwg  ;  nid  oes  dim 
athrawiaethau,  ífurfiau,  hyder,  serchiadau 
uchel,  gwresawgrwydd,  nac  unrhyw  yrn- 
ddangosiad  crefyddol,  a  all  brofi  dyn  yn 

addolwr  cymmeradwy  Duw.  "  Crefydd 
bur  i"  cyfeiriad  at  faen  gwerthfawr,  hollawl 
ddurfing,  heb  ddim  breg,  hollt,  nag  anaf 
ynddo:  maen  gwerthfawr  yw  crefydd,  ond 

ei  chael  hi  yn  bur  felly.  "Ymweled  :"  (epis- 
heptesthaij  edrych  i  mewn  yn  fanol  i  un- 
rhyw  achos,  cymmeryd  gofal  am  dano,  a 
darpar  pob  peth  angenrheidiol  tuag  ato. 

PEN.  II. 

Nad  gweddus  i  Grìstionogion  dd'iystyru  eu brodyr  tlodion. 

tf  Y  mrodyr,  na  fydded  gennych 

a  fTydd  ein  Harglwydd  ni  Iesu  Grist, 
b  sef  Arglwydd  y  gogoniant,  c  f  gyd  á 
derbyn  wyneb. 

o  Act.  20.  21.  a  24.  24.  Col.  1.  4.  1  Tim.  1.  19.  Tit.  1.  1. 
2  Pedr  1.  1.  Dat.  14.  12.  b  Salra  24.  7—10.    I  Cor.  2.    8. 

Tit.  2.  13.  Heb.  1.3.  <■  adn.  3,  9.  pen.  3.  17.  Lef.  19. 
15.  Dent.  1.  17.  a  16.  19.  2  Cron.  19.  7.  Diar.  24.  23.  a  28. 
21.  Mat.  2*.  16.  Rhnf.  2.  11.  1  Tira.  5.  21.  Jud.  16. 

♦Trayroeddy  bobl  hyn  yn  dal  athraw- 
iaeth  Cris*,  ac  yn  proffesu  ffydd  ynddo  ef 
fel  Arglwydd  y  gogoniant ;  y  mwyaf  gogon- 
eddus  ynddo  ei  hun,  a  Frynou  pob  peth  ag 
oedd  yn  anrhydeddus  mewn  dynion  ;  t  dylent 
fod  yn  dra  gofalus  i  beidio  derbyn  wyneb  ; 

trwy  anrhydeddu  rhai  a  d'íystyru  eraill,  o 
herwydd  rhyw  amgylchiadau  neu  ymddan- 
goaiadau  allanol,  heb  iawn  ystyried  gwerth 
neu  anwerth  cymharol  pob  un  o  honynt 
mewn  gwirionedd  :  obiegid  byddai  hyn  yn 

dra  anghyson  â'u  proffes  hwy  o  lod  yu  ddysg- 
yblion  i'r  Iesu  gostyngedig. — "  Ein  Har- 
glwydd,"  nid  ein  Harglwydd  ni  yn  unig, 
ond  "  Árglwydd  y  gogoniant"  hefyd.  Der- 
byn  wyneb  :  peth  gwahanol  iawn  yw  hyn  i 
roddi  parch  lle  mae  parch  yn  ddyledus.  Mae 

yr  olaf  yn  ddyledus,  a'r  cyntaf  yn  feìius  : 
ond  tra  byddo  eglwys  Dduw  ar  y  ddaear,  ni 
bydd  yn  gwbl  rydd  oddi  wrth  y  bai  hwn,  er 
maint  y  mae  Iago  yn  ei  wahardd  yma. 

2  *  Oblegid  os  daw  i  mewn  i'ch 
cynnulleidfa  chwi  dfwr  â  modrwy 
aur,  emewn  dillad  gwychion,  J  a  dy- 
fod  hefyd  un  tlawd  mewn  ̂ dillad 
gwael ; 

d  R»th.  3.  10.  a  8.  2.  Luc  15.  22.  e  Gen  27.  15.  Mat. 
11,8,9.     /Es.  64.  6.  Zec.  3.  3,  4. 

3  ̂ U  Ac  edrych  o  honoch    ar  yr 

hwn  sydd  yn  gwisgo  y  dillad  gwycr 

ion,  a  dywredyd  wrtho,  Eistedd  c 
yma  mewn  lle  da ;  h  §  a  dywedyd  wrt 
y  tlawd,  Saf  di  yna,  neu  eistedd  ym 
îs  law  fy  ystol-droed  i : 

g  Jud.  1C.  h  Gwel  ar  adn.  6.— Es.  65.  5.  Lue  7.  44 
46.  2  Cor.  8.  9. 

4  *  Ünidydych  chwi  Mueddol  yr 
och  eich  hunain  ?  f  ac  onid  aethocb  y 
k  farnwyr  meddyliau  drwg  ? 

*  Er  esampl  i  egluroy  mater  uchod  o  dde 
byn  wyneb  :  os  deuai  neb  i  mewn  i'w  cy 
nulleidfa  hwynt,  pan  fyddent  yn  yrngyfarft 
i  addoli  Duw,  (yr  hyn  a  wnai  yr  Iuddew( 
yn  eu  synagogau,)  t  â  raodrwyau  aur  ar 
fysedd,  ac  mewn  dillad  gwychion,  fel  gwr 
sefyllfa  uchel  yn  y  byd  ;  £a  dyfod  hefyd 
nn  arall  ar  yr  un  pryd,  mewndillad  geirwo 

gwael,  neu  wedi  eu  treulio  a'u  dryllio,  f 
dyn  tlawd  ;  ||  ac  iddynt  hwy  wneyd  syl 

mawr  o'r  gwr  yn  y  dillad  gwychion,  a  rh 
y  Ile  goreu  yn  y  synagog,  neu  y  Ue  addolia 
iddo  ef ;  §a  dywed>d  yn  ddîystyrllyd  wr 
y  dyn  tlawd  am  sefyll  mewn  rhyw  le  an 
hyflëus,  nen  eistedd  ar  y  llawr  wrth  eu  trat 
hwy,  beb  ystyried  dim  o  gymmeriad  ac  yi 

ddygiad  y  naill  na'r  llall  o  honynt :  *  o 
byddai  ymddygiad  fel  hyn  yn  profi  eu  b< 
hwy  yn  dueddol,  neu  yu  rhagfarnus,  mev 
flfurfio  meddwl  ynddynt  eu  hnnain  am  < 
aill  ;  f  ac  eu  bod  yn  farnwyr  yn  cael 

dyrysu  a'u  cam-arwain  gan  wag  resymau 
dychymmygion,  trwy  feddyliau  drwg  ar, 
hywir,  a  thueddiadan  llygredig  ì — Fel  hyn 
oeddynt  yn  dangos  eu  bod  yn  ystyried  c; 
oeth  a  gwychder  yn  anrhydeddus,  pa  ftx 
bynag  y  caid  hwy ;  a  thlodi  yn  waradwyà 
us,  pa  fodd  yr  aid  iddo  neu  yr  ymgynnel 
dano  :  gan  anghofio  i  Arglwydd  y  gogonia 
fyned  er  mwyn  pechaduriaid  yn  dlawd,  i 
cyfoethogi  hwy  â  thragywyddol  ddedwyd 
wch. — J'ch  cynnulleiàfa:  tybia  rhai  rr 
cyfarfodydd  cyfreithiol  a  feddylir,  y  rhai 
gadwai  yr  Iuddewon  yn  eu  synagogau ; 
thybiant  mai  achos  cyfreilhiol  rhwng  d 

ddyn,  un  yn  gyfoethog  a'r  llall  yn  dlawd, 
feddyliai  yr  apostol,  pan  mae  yn  gwahar 

ac  yn  ceryddu  pleidgarwch  a  derbyn  wynt' 
yn  yr  adnodau  hyn.  Ond  mwy  tebyg 

lawer  mai  "  cynnulleidfa"  grefyddol,  wd 
ymgynnull  i  addoli  Duw,  a  feddyliai  Iagj 
oblegid  nid  oes  sicrwydd  y  byddai  yr  Iur 
ewon  yn  trin  achosion  cyfreithiolyn  ensyij 
gogau  ar  ol  eu  dychweliad  at  Gristionogae  ij 
ac  ni  chyd-saif  eistedd  y  ddau  ddyn  â  hyj 
chwaith  :  ni  chaniatêid  i'r  pleidiau  y  byd< 
y  cynghaws  rhyngddynt,  i  eistedd  ger  bij 
y  frawdle. — A  modrwy  aur  :  neu  yn  h> 
ach  arwydd  y  gair  Groeg,  â  modrwyau  ûi| 
am  eifysedd  :  byddai  y  boneddigion  beil  j 
ion  yn  hoff  o  addurno  eu  bysedd  â  Hawei| 
fodrwyau  aur  gwychion  a  drudfawr,  ac  i 
aml  gwisgent  amryw  ar  yr  un  bys. —  Yn  A 
eddol  ynoch  eich  hunain:  beb  iawn  w;.h  j 
iaethu  ynoch  eich  hunain,  rhwng  y  cyfoff! 
og  â'r  tlawd. — Barnwyr  meddyliau  druì 
barnwyr  yn  ymresymu  yn  ddrwg. 

5  ̂ Gwrandôwch,  fy  mrodyr  fl 
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freninol. 
/1 :  m  Oni  ddewisodd  Duw  dlodion 

oydhwn  "fyn  gyfoethogion  mewn 
dd,  I  ac  yn  °  etifeddion  y  deyrnas 
r  hon  a  addawodd  efe  i'r  rhai  sydd 
ei  garu  ef? 

I  Barn.  9  7.  1  Bren.  22  28.  a  34.  10.  a  37.  14.  Diar.  7. 
»8.32.  Mare  7.  14.  Act.  7.  2.  m  pen.  1.  9.  E».  14  32. 
.  19.  Zeph.  3.  10.  ííeo.  I».  7,  II.  Mat.  II.  5.  Luc  6  20. 
57,  58.  »  16.  22,  25.  loan  7.  43.  1  Cor.  I.  26—28.  2  Cor. 

n  Diar.  8.  17— 21.  Luc  12.21.  1  Cor.  3.  21-23 
ir.  4.  15.  a  6.  10  Eph.  1.-  1S.  a  3.  8.  1  Tim.  6.  18.  Heb. 
itì.    [)/..  2.  9.      a  3.  18.    a  21.  7.         o  Mit.  5.  3.    a    25. 
Luc  12.  32.  Ithuf.  S.  17.  I  Thes.2.  12.  2  Thes.  1.  5. 

m.  4.  8,  18.    I  Pedr  1     4.    2  I'edr  1.  11.  p  Gwel  ar I.  13. 

Mae  yr  apostol  yn    gofyn   am   sylw    ei 
rìyr  yn  mhellach  ar  y  niflter  uchod,  trwy 
n  iddyut,   ai   ni   wyddent   hwy,  ac   onid 
Id   yn  ddigon    amlwg   iddynt,  fod    Daw 
'di   dewis   tlodion  y    byd,  onid  rhai   íelly 
Id  ei  bobl  ef  gau   uiwyaf,  gydag   ychydig 
,n  oeithriadau?  (1  Cor.  1.  26—31.)     Gan 
iy  os  oedd  efe  yn  bendithio  yr  efengyl  yn 
ìaf  er  dychweliad  y  tlodion,   yr  oedd  yn 
Iwg  o    angenrheidrwydd,    ei   fod    ef   yn 

'uu  y  sefylífa  isel  liòuo  i'w   bobl  ddewis- 
%,  fel  y  fwyaf  diberygl,  cysurus,  a  man- 
iol  iddynt  iiwy,  er  eu  heddwch  tumewn- 
ac  yn  fwyaf  addas  i  arddangos  grỳm  ac 
.'ithuu  daionus  ei  ras  ef,  yr  hwn   a  rodd- 
d  iddynt.     Oblegid  gallasai  efe  roddi  cyf- 

'i  ac    anrhydedd  y  byd  hwn  iddynt,  pe 
tlsai  hyny  yn  orau  ;  f  ond  efe  a'u  dewis- 
hwynt    i    fod    yn    gyfoethogion   mewn 

Id,  yn  gyfranogion  o   anchwiüadwy  olud 
st,  ac  o  holl  drysorau  addewidion   mawr 

jij.n    a    gwerthfawr.    %  Efe    a'u   dewisodd 
H'yut  hefyd  fel  hyn,  i  fod  yn  etifeddion  y 
tfrnas,  yr  hon   a  addawodd  efe  i'r  rhai  oll 
lajdygid  trwy  ras  i'w  garu  ef,  ei  ffyrdd,  a'i 
Mhau  sanctaidd  ;  ac  yr  hon  a  gynnwysai  y 

|flji  gydymgasgliad  o  anrhydedd,  mawredd, 

'urdod,  c)foeth,   a  dedwyddwch,  ar  nas ai   yr    un    deyrnas   ddaearol    b>th    hòni 
1   iddynt. —  Yn  gyfoethogion  :  sef  i  fod 

*gyfoethogion,  nmfel  y   byddent  yn  gyf- 
MÌIiogion. 

1 16  *  Eithr  ̂   chwithau  a  ammharch- 
Itói  y  tlawd.  r\  Onid  yw  y  cyfoeth- 
I  <,.on  yn  eich  gorthrymmu  chwi,  sac 
1)  eich  tynu  ger  bron  brawdleoedd  ? 

'7  »dn.  3.  Salm  14.  6.  Uiar.  14.  31.    a  17.  5.  Preg.  9.  15, 
||    1 .18.  63.  3.  Ioan  8.  49.  1  Cor.  10.  22.  r  pen.  5.  4.  Job 
1  S  .9.  Salm  10.  2,  8,  10,  14.    a  12.  5.  Diar.  22.  16.  Frei 
»8 \ì  3.  14,  16.  Am.  2.  6,  7.  a  4.  I.  a  5    11.  a  8.  < 
k«|,  12.  Hab.  3.  14.  Zeo.  7.  10.  e  pen.  5.  6.  1 
■  «13.  Act.  4.  1-3,  26-28.  a  5.  17,  18,  26,  27.  d  13.  50.  a 

[  ì'9>  20. 
|  j  Yr  oedd  yn  amlwg  gan  hyny,  fod    Duw 
ijmawr  anrhydeddu  y  tlodion  :  ond  yr  oedd 
ÊÄíobl    hyn,    ei    addolwyr    ef,  yn  eu    han- 
Bljarchu    hwynt,   ac    yn    eu    díystyru  ;    fel 
■Phau  islaw  eu  sylw.    t  Oni   wyddent  hwy 
W%d  fod  y  cyfoethogion  yn  gyffredin  yn  eu 
f  Hthrymu   ac  yn  eu   herlid  hwy  ;  ac  yn  eu 

l  ii  ger  bron  brawd  leoedd  anghyfiawn,  i'w 
cdemnio  hwy    am  eu   crefydd.     Mae   yn 
(  yg  y  byddai  rhai  o'r   ìuddewon   digred, 
^paganiaid  cyfoelhog,  yn  gwneyd  hyn  :  ac 
«Hai  rhai    o'r  cyfoethogion  a  wnelent,  neu 
a'  naethent  unwaith,  broffes  o  grefydd,  hef- >:  hwy  a   orthryment  y  saiot  tlodion,  ac 

|:a  herlidient;  a  hyny  dàn  rith  cyfraith,  gan 
fc  tỳnu  a'u  llusgo  hwy  ger   bron    barnwyr 

im 

Freg.  '. 
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anghyfiawn;  ac  eto  derbynid  a  mawrygid 
wynebau  y  rhai  hyn,  gan  anmharchu  y 
tlawd,  mewn  cyfarfodydd  crefyddol.  Gor- 
thrumu  :  sefydlu  llywodraeth  orthrymus 
arnoch,  neu  yn  eich  erbyn. 

7  *  Onid  ydynt  hwy  yn  '  cablu  yr 
Menw  rhagorol,  xfyr  hwn  a  elwir  ar- noch  chwi  ? 

t  Salin  73  7^9.  Mat.  12.  24.  a  27.  63.  Luc.  22.  81,  65. 
Act.  26.  11.  I  Tim.  1.  13.  Dat.  13.  5,6.  u  Can.  1.  3.  Es. 
7.14.    a  9.  6,  7.   Jer.  23.    6.    Mat.  1.23.     Aot.  4.   12.    Phil. 
2.  9—11.  Dat.  19.  13,  16.        x  Es.  65.  15.  Act.  11.  26.  Eph. 
3.  15. 

*  Ac  onid  oeddynt  hwy  yn  aml  yn  clywad 
y  cyfoethogion  hyn  yn  cablu  ac  yn  gwarth- 
ruddu  yr  Euw  mawr  a  rhagorol,  sef  enw 
Iesu  Grist  j  yr  hwn  oedd  yn  enw  goruwch 
pob  enw  gan  Dduw,  a  ddylasai  fod  felJy 
ganddynt  hwythau  hefyd  ;  t  ac  yr  hwn  a 
elwid  arnynt  hwy  fel  Cristionogion.  (Gwel 
ar  Act.  11.  26.)  Gan  hyny  a  oeddynt  hwy 
yn  meddwl  y  dylasai  gelynion  Crist,  a  dyn- 
lon  o'r  fath  waeihaf,  gael  mwy  o  barch,  er 
mwyn  eu  cyfoeth  yn  unig,  na'r  hyn  a  ddy- 
lasai  eu  brodyr  a'u  cymmydogion  tlodion 
gael  ì — cyfeiriai  yr  apostol  yn  benaf,  mae  yn 
amlwg,  at  y  cyfoethogion  hyny  a  ddeuent 

yn  achlysurol  i'w  cyfarfodydd  hwynt,  i'r 
ihai  y  telid  mwy  na  mwy  o  barch  a  derbyn 
wyneb,  tra  yr  oedd  y  tlodion  yn  cael  eu  dî- 

ystyru  a'a  hanmharchu  ;  lle  yr  oedd  yr  olaf 
yn  llawer  mwy  tebyg  o  gael  lles  dàn  y  gair, 

na'r  blaenaf. —  Sylwai  un  gwr  cyfoethog 
iawn,  a  chrefyddol  a  duwiol  iawn  hefyd, 
"  Fod  gweinidogion  Llundain,  lawer  o  hon- 
ynt,  yn  fwy  am  gael  cynnulleidfaoedd  llawn- 
ion,  nac  oeddynt  am  wneyd  l!es  i'r  gwran- 
dawwyr  cyson  ;  ac  yn  fwy  am  y  cyfoethog- 
ion  na'r  tlodion  :  ond  mai  gyda'r  tlodion  y 
byddent  hwy  fwyaf  Ilwyddiannus  bob  am- 
ser  :"  a  dywedai  mai  "  dau  gamgymmeriad 
mawr  yn  y  gweinidogion  oedd  y  pethau 

uchod." 8  y  *  Os  cyflawni  yr  ydych  y  gyf- 
raith  frenhinol  yn  ol  yr  ysgrythyr, 

2  f  Câr  dy  gymmydog  fel  ti  dy  hun  ; 
a  %  da  yr  ydych  yn  gwneuthur  : y  adn.  12.  pen.  1.  25.  I  Pedr  2  9.  *  Lef.  19.  18,  34. 
Mat.  22.  39.  Maic  12  31—33.  Luc  10.  27-37.  Rhuí.  13.  8,  9. 
Gal.  5.  14.     1  Thes.  4.  9.  a  pen.    2.    19.    1  Bren.  8.    18. 
2  Brtn.  7.  9.  Jona  4.  4,  9.  Mat.  25.  21,  23.  Phil   4.  14. 

*  Ond,  yn  lle  talu  mwy  na  mwy  o  barch 
i'r  «ìawrion  er  mwyn  eu  cyfoeth,  a  dîystyru 
y  tlodion  o  herwydd  eu  tlodi,  os  ydych  chwi 
yn  cyflawni  dyledswyddau  deddf  fawr  car- 
iad  ;  yr  hon  a  ellir  ei  galw  yn  gyfraith  fren- 
inol,  am  ei  bod  yn  gyfraith  dra  rhagorol, 
wedi  ei  rhoddi  gan  Freuin  a  Duw  ìsrael 
gynt  dàn  yr  Hen  Destameut ;  (Lefit.  19.  18.) 
ac  am  fod  Crist,  Brenin  eglwys  y  Testament 

Newydd  wedi  ei  sefydlu,  ei  chadarnâu,  a'i 
rhwymo  ar  ei  ddysgyblion,  trwy  egwyddor- 
ion  newyddion  ac  efengylaidd;  (Math.  22. 
39  ;  a  Ioan  13.  34,  35.)  t  a  swm  yr  hon  ydyw, 

Chwi  a  ymddygwch  tuag  at  eich  cyd  grëad- 
uriaid,  yn  enwedig  eich  brodyr  crefyddol, 

gyda'r  unfath  gymmwynasgarwch,  uniondeb, 
a  thrugaredd,  yn  ol  eu  gwahanoí  amgylch- 
iadau,  ag  a  dybiech  chwi  yn  iawn  ac  yn 
rhesymol,  ac  a  ddisgwyliech  mewn  cyfíelyb 
amgylchiadau,  o  gael  eich  huuain  ganddynt 
hwy  \~-\  oò  ydych,  meddaf,  yn  ymddwyn  fel 
hyn  tuag  at  bawb,  o  bob  gradd  a  sefyllfa  yn 
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driíwahauiaeth  ;  yn  enwedig  tuag  at  eich 
broriyr  yn  yr  Arglwydd,  odrii  ar  egwydrior  o 
gariari  at  Grist,  ac  o  ufuriri  dod  i'w  gyfraith 
ef,  fel  eich  Arglwydd  a'ch  Breuin  ;  da  yr 
yriych  yn  gwneutltur :  yr  yclych  yn  ymddwyn 

yn  anrhyriedrius,  ac  yn  adrias  i'ch  proffes 
a'ch  cymmeriad  crefyririoi :  mae  y  cyfryw 
ymdriygiad  yn  rida  i  eraili,  a  thry  allan  yn 
dria  i  chwi  eich  hunaiu. 

9  b  *  Eithr  os  derbyn  wyneb  yr  yd- 
ych,  f  yr  ydych  yn  gwneuthur  pechod, 

c"  %  ac  yn  cael  eich  argyhoeddi  d  gan  y 
gyfraith  ||  megistroseddwyr. 

b  Gweîar  adn.ì—  4.-Lef.    19.15.  o  Ioan  8.   9,46. 
a  16.  8.  1  Cor.  H.  24.  Jud.  15.  d  Rhaf.  3.  20.  a  7.  7-13. 
Gal.  2.  19.  1  loan.  3.  4. 

*  Onri  os  oeridynt  hwy,  a  hwynt  yn  Grist- 
ionogion,  yn  derbyn  wynebau,  yn  diystyru  y 
tlawd,  ac  yn  anrhydedriu  y  cyfoethog,  fel  y 
sylwyri  ;  f  yr  oeririynt  yn  sicr  yn  gwneuthur 
pechod,  yn  ymridwyn  yn  anghyfiawn  ;  %  ac 

yn  cael  eu  hargyhoeddi,  eu  barnu,  a'u  con- 
demnio  gan  y  gyfraith,  ||  fel  troseddwyr  o 
ddedrif  ragoraf  cariad  ;  yr  hon  sydd  yn  dy- 
wedyd  "  Na  wnewch  gam  mewn  barn,  na 
drierbyn  wyneb  y  tlawd,  ac  na  pharcha 
wyneb  y  cariarn,  barna  riy  gymmydog  mewn 
cyfiawnder."  Lefit.  19.  15. 

10  *  Canys  epwy  bynnag  a  gadwo 
y  gyfraith  i  gŷd  oll,  f  ac  a  ballo  mewn 

unpwngc,  °  y  mae  efe  yn  euog  o'r  cwbl. e  Deut.  27.  26.  Slat.  5.  18,  19.  Gal.  3.  10. 

*  Dangoswyd  eisoe3,  fod  derbyn  wyneb  fel 
y  sylwyd  yn  bechod,  ac  yn  rioriad  ar  y  gyf- 
raith:  a  chaniatâer,  er  mwyn  dadl,  fod 
rhywun  yn  cariw  y  gyfraith  i  gyri  oll  mewn 
pethau  eraill,  t  eto  os  palla,  neu  os  metha 
efe,  yn  yr  nn  pwnc  hwn,  neu  mewn  unrhyw 

un  pwnc  arali;  %  niae  efe  yn  euog  o'r  cwbl, 
sef  o  rli  oseddu  yr  holl  gyfraith,  ac  mae  efe  yn 
syrthio  dan  ei  chondemniad  hi  mòr  sicr,  er 
nad  mòr  ddwfw,  trwy  dòri  un  gorchymyn,  a 
phe  torasai  yr  holl  orchymynion :  fel  y  mae 
dyn  yn  euog  o  farwolaeth,  wrth  gyfraith  y 
wlad  hon,  trwy  droseddu  mewn  un  achos 
crogadwy,  er  ei  fod  yn  driîeuog  yn  mhob  peth 
arall.  Pan  dòrer  un  silltaeren  (linli)  yn  y 
gadwen,  mae  y  gadweu  yn  cael  ei  thòri. 
Ÿn  ol  y  cyfammod  gweithredoedd,  mae  y 
tdriad  o  un  gorchymyn  yn  dwyn  y  troseddwr 
dân  gondemniad,  oddi  wrth  yr  hwn  nid  oes 
dirc  ufudd-dod,  a  fu,  y  syriri,  nac  a  ririaw,  a 
all  ei  waredn  ef :  ac  yn  ol  y  cyfammodgras, 
mae  y  toriad  gwirfoririol,  gwyborius,  ac  ar- 
ferawl,  o  un  rhyw  ran  o'r  rideddf  foesol, 
wegys  y  rhoririwyd  hi  i  ni  o  Iaw  Cyfryngwr, 
yn  profi  proffe3wr  Cristionogaeth,  yn  annuw- 
iol,  yn*  anedileiriol,  yn  rhagrithiwr,  yn  elyn 
anghymmodol,  ac  yn  wrthryfelgar  yn  erbyn 
Duw ;  ac  nari  yw  ei  ufuriri-riori  ef  mewn 
pethau  eraill,  driim  yn  tardriu  oddi  ar  wir 
barch  i  awdurdod  a  gogoniant  Duw.  Obleg- 
id  pe  buasai,  bnasai  yr  un  egwyririor  yn  ei 
gymhell  ef  i  amcan  ac  ymgais  gwastadol,  i 
ufudriâu  i  bob  gorchymyn  dwyfol. 

1 1  *  Canys  y  neb  a  ddywedodd, 
^Na  odineba;  a  ddywedodd  hefyd, 
Na[ladd.  *  f  Ac  os  ti  ni  odinebi, 
etto  a  leddi,  yr  wyt  ti  yn  troseddu  y 

gyfraith. 
ÎI72 

/  Ex.  20. 
18.  Marc  10.  1 
22.  Salm  130.  3,  4. 

*  Canys  yr  un  Duw,  ac  yr  un  awdurdJ 
dwyfol,  a  waharririodri  odinèb,  a  wahardrioJ 
hefyd  lofrudriiaeth  ;  ac  felly  yr  oedd  gyif 
holl  waharddiariau  a  gorchymynion  y  ddedd!| 
tac  felly  yr  oerid  y  tòriad  o  un  o  honyijj 
er  na  thòrid  y  lleill,  yn  gwneyd  y  dyn  ; 
droseddwr;  ac  yr  oedd  yn  dangos  gwrthry: 

yn  erbyn  y  Dedrifroddwr  a'i  holl  gyfraith. 

12  A*  Felly  dywedwch,  ac  fel 
gwnewch,  *f  megis  rhai  a  fernir  wr 
gyfraith  rhyddid. 

A  Phil.  4.  8.  Col.  3.  17.  1  Pedr  1.  4-S. 
ar  pen.  1.  25. 

*  Gwrthddadleuai  rhai  efallai,  gan  ddyw< 
yd  "  nad  oedriynt  hwy  dàn  y  ddeddf  eii 
dàn  ras ;"  ac  am  hyny  y  gallent  hwy 
mewn  ystâd  o  gymmeradwyaeth,  er  bod 
dderidf  yn  condemnio  eu  hymddygiad 
mewn  amryw  bethau.  Ond,  er  mai  felly 
oedd  mewn  gwiriouedd,  mewn  rhyw  yst 

gyda'r  crediuwyr ;  etoyroeddyn  gweddui* 
yut  hwy  yn  mhob  moriri,  i  lefaru  a  gwei 
reriu,  fel  dynion  a  fernid  wrth  berffaith  g 
raith  rhydriid.  (Gwei  arpen.  1.  25.)  t  Oble 

yn  ol  rhediad  yr  holl  ysgrythyrau  ;  a'r  efen 
ei  hun,  drwy  yr  hon  y  rhyddêid  dynion  c 
wrth  gondemniad,  ac  odrii  dàn  bob  iau  cac 
iwed ;  yr  oedd  barn  gondemniol  ar  bawb 
edifaràent,  ac  ni  ariawent  eu  pechodau, 
nid  ufudriâent  i  orchymynion  Duw  me 
gwirionedd  a  symlrwydd,  oddi  ar  egwydi 
0  ffyrid  a  chariad  tuag  at  yr  Arglwydd  I Grist. 

13  k  *  Canys  barn  ddidrugare 
fydd  i'r  hwn  ni  wnaeth  drugared 
1  f  ac  y  mae  trugaredd  yn  gorfoled 
yn  erbyn  barn. 

t  pen.  5.  4.  Gen.  42.  21.  Barn.  1.  7.  Job  22.  6-   
21.  13.  Es.  27.  II.  Mat.  5.  7.  a  6.  15.  a  7.  1,  2.  a  18.28 
a  Í5.  41—46.  Luc  16.  25.  /  Jer.  9.  24.  Ezec.  33.  11. 

7.  18.  Eph.  1.  6,  7.  a  2.  4-7.  1  Ioan  4.  8-16,  19. 

*  Felly,  os  coleddent  hwy  eu  hunaiu 
wirfoddol,  yn  yr  ymarferiad  o  unrhyw  b< 
od  gwybodus,  hwy  a  fernid  gan  yr  efec 
megys  anghredinwyr :  yn  enwedig  byc 
barn  ddirirugarerid  i'r  rhai  hyny  ni  wua 
ent  drugarerid  i'w  cymmydogion, 
raririolion,  a'r  rhai  a  yinririybynai  arnyn 
chospid  hwy  hyd  eithaf  llymder  y  gyfra 
oblegid  ni3  gallai  neb  fod  yn  wir  gredacì 
os  na  byddai  ei  galon  wedi  cael  ei  dda 
twng  a'i  meddalu  i  dymher  drugarog, 
turiol,  fadrieugar,  aririfwyn,  a  charia 
tGelliri  arinabori  gweithreriiad  trngarerh! 
sicr,  drwy  ei  gwaith  yn  "  gorfoleddu  yn 
byn  baru  ;"  a  thrwy  fod  unrhyw  ddyn 
ymhyfrydu  mewn  peidio  a  gofyn  hyd  ei 
cyfiawnrier  manol ;  ac  yn  ymbleseru  m 
dangos  tirionrieb  i'r  rhai  nari  oedd  gand< 
ddiin  hawl  arno.  Mae  Duw  yn  ymorfolt 
mewn  madrieu  a  bendithio,  y  rhai  y  gal 
eu  condemnio  wrth  orsedri  barn  gyfia 

mae  ei  ras  ef  yn  dysgu  y  rhai  a  brofasa; 

drngarerid,  i  wneyd  yr  un  modd  tuag  ■< 
bioriyr  a  bechant  yn  eu  herbyn ;  a  phaw 

ni  ddysgant  drugarâu  wrth  eraill,  rhaid 
yntdriisgwyl  yr  ymddygir  tuag  atynt  i 
thau,  yn  ol  liymdra  cyfiawnrier  o  ran  n 
tragywydriol  eu  cyflwr.  Pa  beth,  gan  b 
fyriri  tynged  gorthrymwyr  creulawn,  a 
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?s\vyr  drygionns  eu  cyd-grëaduriaid  dynol? 
Truyaredd  yn  gorfoleddu  yn  erbyn  barn  : 
le  rhai  yn  rìëall  y  geiriau  fel  yn  arwyrìrìo, 
lilgwyliad  gorfoleddus  am  farn  i  ddyfod, 
Avy  yr  hwn  y  nerthtr  ac  y  siriolir  y  Crist- 
i  yn  ei  arferiad  odrugaredd  i  eraill.     Ond 
bod  hyn  efallai  yn  gynnwyserìig,  eto  nid 

/  yn  ymddangos  mai  hyn  yw  priodol  fedd- 
yr  ymadrodrì,  ntu  ystyr  y  geiriau;  oblegid 

flrfoleddu  yn  erbyn,  nen  lawenychu  yn  er~ 

s«,  a  arwyddayn  fwyaf  pr'iodol,  gorfoleddu 
u  lawenychu  mewit  cael  goruchafiaeth  neu 

Iddugoliaeth  ar  gydymgeisiwr,  neu  wrth 
I   nebwr;  fel  y  dywedir  yn  gyffelybiàethawl 

Íl  trogaredd  yn  ei  gael,  ar  doster  barn  Duw 

[j'n  mae  y  rhai  hyny  yn  cael  eu  cyfiawnâu 
I  hachub,  a  haeddent  yn  gyfiawn  eu  con- 

B.nnio. 

|   14  m  *  pa  furiJ  yWy  fy  mrodyr,  w  o 
rwed  neb  fod  ganddo  ffydd,  fac 

tjb  fod  ganddo  weithredoedd  ?  °  \  a 
lüchon  fTydd  ei  gadw  ef  ? 
m  »dn.  16.  Jer.  7.  8.  Rhuf.  2.  25.  1  Cor.  13.  3.  1  Tira.4. 

Ueb.  13.  9.  n  adn.  18,  26  pen.  I.  22,  23.  Mat.  5.  20.  a 
1-23,  26,  27.  Luc  6  49.  Act.  8.  13.  21.  a  15.  9.  1  Oor. 

1.12.  a  16.  22.  Gal.  5.  6,  13.  1  Thes  l.  3.  1  Tira.  1.  5.  Tit. 
1)6  a  3.  8.  Heb.  11.  7,  8,  17.  2  PeJr  1.  5.  1  Ioau  5.  4,  5. 
■ÌCor.  15.  2.  Eph.  2.  8-10. 

|VIae   yn    amlwg   bod   yr  apostol  yma.yn 
I  Uau  >n  erbyn  y  rhat  hyny  a  roddent  ffydd 

Inesioí,    neu   gydsyniarì  â'r  efengyl,  am  y 
í    ii'  o   wir    grefydd    efengylaidd  ;    a'r   rhai 
j  .  ld  yn  barod  i  ateb  pobcynghorion  a  cher- 

lon.  (fel  y  gwna  Mawer  eto)  trwy  ddywed- 

i  [,  '  Nid   trwy   weithredoedd   y  cyfiawnêir 
I  i  eithr  trwy  ffyrìd ;  yr  yrìym  ni  yn  crerìu, 

1    mae   i   ni   bob  peth  yn   Nghrist.'     *  Am 
\  'tiy  inae  efe  yn  gofyn  iddynt,   pa  fudd  yd- 

Irì  er  dywedyd  o  neb   fod   gandrìo  ffyrìd, 
■  nad  oedrì  ganddo  hefyrì   weithredoerìrì  o 
r  dduwiolrìeb  a  sancteiddrwydrì,  at  y  rhai 

;allai  gyfeirio  fel  ffrwythau  a  phrofion  o'i 
uld.    ÌA  alhi   ffydrì  ei  garìw   ef?    Gallai 
ir  ffydd  yn  rìdìammau  ;  yr  hon   syrìrì  yn 
neyrì  rìynion  yn  gyfranogion  o  gyfìawnrìer 

ist,  ei  iawn  a'i  ras  ef :   onrì  yr  oedd  i  hon 
iwythau  sanctaidd,  ac  yr  oedrì  ei  gwirionerìd 
I  cael  ei  amlygu  yn  ei  heffeilhiau,  ar  gal 
Uu  a  buchedrìau   y  rhai  a'i  meddent  :  ile 
joedd  ffydd  hanesiol,  a  chydsyniad  yn  unig 
unrhyw   athrawiaeth,    yn    gwahaniaethu 

i  haofodol  oddi  wrth  y  ffydd  achnbol  hon. 
Pan  mae  Paul  yn  son  am  gyfiawnâd  trwy 

jdf*  heb  weithredoerìrì,  mae  yn  sou  am  ffyrìd jrioneddol ;  pan  mae  íago  yina  yn  dangos 
I  gall    ffydd   heb    weithrerìoedd   garìw    ei 
ürchenog,   mae  yn   son   am    ffyrìd   gau,  a 
iiesiol   yn    nnig:   fel  hyny    nid    oes    dim 
;ìrth  drìywerìiarì  rhwng  y  rìdau  apostol. 

15  p*  Eithr  os  bydd  brawd  neu 
;waer  yn  noeth,  f  ac  mewn  eisiau 
mnyddiol  ymborth ; 
jp  adn.  5.  Job  31.  16-21.  Es.  58.  7,  10.  Ezec.  18.  7.  Mat. 

|35— 40.    Marc  14.  7.    Luc  3.  II.  Act.  9.  39.  Heb.  11.  37. 

(16  9  |  A  dywedyd  o  un  o  honoch 
thynt,  Ewch  mewn  heddwch,  ym- 
ýymnwch,  ac  ymddigonwch  ;  ||  etto 
'ib  roddi  iddynt  anghenrheidiau  y 
*Wh;r§pvi\esfydd? 
9  Job  22.  7-9.  Diar.  3.  27,  28.  Mat.  14.  15,  16  a  15.  23. 

••42-45.    Rhuf.  12.  9.    2   Cor.    9.    8.     1  loan  3.  16-18. 
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*  Dangosir  arles  ac  anfuddiolrìeb  y  ffydd 
farw  uchod,  trwy  gymhariaeth  adrìas  oddi 
wrth  amgylchiad  naturiol.  Os  oedd  unrhyw 
Gristion  tlawd,  brawd  neu  chwaer,  yn  ain- 
<ldifad  o  ddillarì  i  gurìrìio  ei  noethni,  +  ac  ar 
yr  un  pryrì  yn  dyoddef  newyn  gan  brinder 
bara  bewnyddiol  ;  ac  felly  mewn  dirfawr 
angen  a  chaledi,  ac  mewn  perygl  o  drengi  : 
t-ä  bod  rhyw  frawd  proffesedig,  yr  hwn  a 
allai  ei  gynnorthwyo  ef,  yn  proffesu  llawer  o 
gariad  brawrìol,  ac  yn  rìywerìyd  mewn  geir- 
iau  llawn  o  serchawgrwyrìd,  y  dymunai  efe 
yn  fawr  iddo  gael  ei  drìiwaílu  yn  gysurus  â 
dillad  ac  ymborth,  gan  ryw  gyfaill  tirion  a 
haelionus;  jj  ac  ar  yr  un  pryd  heb  rodrìi  dim 
ei  hnnan  tuag  at  ddiwallu  yr  angenrheidiau 
hyny  :  §  a  oedd  undyn  mòr  amddifad  o  syn- 
wyr  cyffredin,  a  meddwl  mai  dywediadau 

disylwerìrì  felly,  oedd  y  cwbl  o'r  gras  rhagor- 
ol  o  gariad  brawdol,  yr  hwn  a  gymhellai  ac 

a  ganmolai  Crist  a'i  apostolion  mòr  fawr  ? 
Neu  a  allti  y  dyn  tlawd  ar  drengi,  fedrìwl 
fod  dywediadau  felly  yn  drìim  gwell  na 

gwatwariaeth  greulawn  o'i  rìrueni  a'i  angen 
ef?  Pa  fnrìrìiolrìeb,  gan  hyny,  a  allai  fod 

o'r  fath  gariad  a  hyn,  i'w  berchenog  nac  i'r 
dyn  tlawd  chw.iith  ì  Nis  gall  fod  o  les  yn  y 

byd  i'r  naill  nâ'r  llall :  ffug  a  rhagriih  ydyw 
yn  y  naill,  ac  ni  ddyry  na  dillad  nac  ym- 
borth  i'r  llall. 

17  s*  Felly  ffydd  hefyd,  oni  bydd 
ganddi  weithredoedd,  f  marw  ydyw, 
1  a  hi  yn  unig. 

«adu.  14,19,20/26. 

5.  2  Pedr  1.  5-9 

*  Cyffelyb  i'r  amgylchiad  uchod  yw  hi  yn 
y  mater  o  fìydcl  :  gras  rhagorol  a  thra  budd- 
iol  yw  ffydrì,  os  bydd  yn  wirioneddol  ac 
effeithiol ;  ond  y  ffydd  hòno  sydrì  heb  weith- 
redoerìd  yn  deilliaw  o  hóni,  fel  ffrwythau  ys- 
brydol  a  sanctaidd  er  gogoniant^  i  Drìuw; 

t  marw  ydyw,  nid  oes  ynrìdi  ddim*  bywyd  na gweithrediad,  ac  nis  gall  mewn  un  modd 
gyfiawnâu  ei  pherchenog  :  \  a  hi  yn  unig,  ar 
wahân  odrìiwrth  erìifeirwch,  cariarì  at  Dduw 
a  dynion,  a  phob  grasau  a  serchiadau  sanct- 
eiddiol  eraill.  Megys  ag  nas  gali  y  llygad 
weled,  os  bydrì  yn  unig,  ac  ynfarw,  werìi  ei 
wahann  orìrìi  wrth  y  corph ;  felly  ffyddyarw), 
ac  unig,  nid  yw  rìrìa  i  ddim.  Mae  yn  amlwg 
mai  am  ffydd  hanesiol,  gydsyniol,  neu  broffes 
o  ffydrì,  mae  yr  apostol  yn  llefaru,  ac  nirì  am 
wir  a  bywiol  ffyrìrì ;  oblegirì  nirì  yw  hòno 
byth  heb  weithrerìoedd,  yn  farw,  nac  yn 

unig  :  ac  ni  wiw  disgwyl  gweithredoedd  o'r 
ffyclrì  gau,  a  rhithiol  hon. 

18  *  Eithr  rhyw  un  a  ddywed, 
'  f  Tydi  ffydd  sydd  gennyt,  J  minnau 
gweithredoedd  sydd  gennyf :  ||  dangos 
i  mi  dy  ffydd  di  heb  dy  weithredoedd, 
11  §  a  minnau  wrth  fy  ngweithredoedd  i 
a  ddangosaf  i  ti  fy  ffydd  innau. 

t  adn.  14,  22.  Rliuf.  14.  23.  l'Cor.  13.  2.  Ga'.  5.  6.  Heb. 11.  6,  31.     u  adn.  22—25.  pen.  3.   13.  Mat.  7.  17.  Rhuf.  8.  1. 
2  Cor.  5.  17.  a  7.  1.  1  Thes.  1.  3—10.  1  Tirn.  I.    5.  Tit.  2.  7, 11-14. 

*  Ar  y  mater  hwn,  gall  y  gwir  gredadyn 
ddadlau  yn  deg  â'r  rhagrithiwr  ymffrostgar 
uchorì,  a'i  orcbfygu,  trwy  ymresymn  âg  ef 
fel  hyn: — r  Yr  wyt  ti  yn  siararì  yn  uchcl  am 

dy  ffydd,  heb  rodrìi  yr  un  prawf  o'i  gwirion- 



Y  cythrmliaid  yn  credu IAGO  II. ac  yn  crynu. 

edd  hi ;  J  a  minnau,  o'r  tu  arall,  heb  arferl 
geiriau  chwyddedig,  a  rhyw  broífes  fawr  o 
ffydd,  mae  genyf  weithredoedd  efengylaidd 
o  gariad  ac  ufudd-dod,  i  brofi  borl  gan  fy 
ffydd  i  ei  heffaith  brîodol  amaf.  ||  Yn  awr, 

os  yw  dy  ffydd  di  o'r  iawn  ryw,  dangos  i  trii 
ei  bod  felly,  trwy  weithredoedd  cyfatebo!  ac 

addas  iddi,  yr  hyn  y'th  heriaf  di  ei  wneyd  ; 
§a  minnau,  yr  un  modd,  a  roddaf  yr  nn 
prawf  i  ti,  o  wirionedd  fy  ffydd  innau  ;  îe, 

mwy  nag  a  elli  di  ci  roddi  o'r  fath  brawf. 
Neu  ynte,  dangos  i  mi  fod  dy  ffýdd  di  yn 
dda  ac  yn  effeithiol,  os  gelli,  (yr  hyn  sydd 
anmhosibl)heb  weithredoedd  addas  i  gadarn- 
âu  dy  fost  hyderus  o  hóni ;  a  minnau  agym- 
meraf  well  líwybr  i  ddangos  yn  amlwg  i  ti, 
fod  fy  ffydd  i  yn  fywiol  ac  yn  effeithiol, 
trwy  y  gweithredoedd  sanctaidd  mae  lii  yn 
ddwyn  yn  fy  muchedd  i  :  ac  felly,  mewn 
ffordd  gyfiawn  ac  ysgrythyrol  o  ymresymu, 
mi  a  brofaf  yr  achos  yn  sylweddol  drwy  ei 
effeithiau  ;  fel  yr  adnabyddir  natur  y  pren 
wrth  ei  ffrwythau.  Math.  7.  18— 20.— "  Heb 
dy  weithredoedd  :"  Dywedir  fod  y  rhan 
f  wyaf  o'r  ysgrifau  Groeg  yn  darllen,  "Dan 
gos  i  mi  dy  ffydd  di  wrth  dy  weithredoedd, 
a  minnau  wrth  fy  ngweithredoedd  i  a  ddan- 

gosaf  i  ti  fy  ffydd  innau."  Ceisiwyd  rhoddi 
y  ddau  ddarlleniad  i  mewn  yn  y  sylwad 
bhenorawl.  Fel  mae  y  geiriau  yn  ein  cyf- 
ieithiad  ni,  ','  heb  dy  weithredoedd,"  math  o 
wawdiaith  ydynt;  a  dangosiad  nad  oes  modd 
i  brofi  gwirionedd  ffydd  heb  weithredoedd  : 

ond  yn  y  dull  arall,  "  wrth  dy  weithredoedd," 
argyhoeddiad  Ilým  yw  y  geiriau  ;  yn  dan^os 
nad  oedd  gan  y  rhith  broffeswr  ddim 
gweithredoedd  i  brofi  gwirionedd  ei  ffydd. 

19  **Credu  yrwytti  maiun  Duw 
sydd  ;  9  f  da  yr  wyt  ti  yn  gwneuthur, 
2IY  mae  y  cythreuliaid  hefyd  yn 
credu,  ||  ac  yn  crynu. 

*  Deut.  6.  4  Es  43  10.  a  44.  6,  8.  a  45.  6,  21,  22.  a  46. 
9.  Zec.  14.  9.  Marc  12.  29.  loac  17.  3.  Rhuf.  3.  30.  I  Cor. 

8.  4,  6.  Gal.  3.  20  Eph.  4.  5,  6.  1  I'iin.  2.  5.  Jud.  4.  «  adn. 
8.  Jona  4.  4,  9  M-irc  7.  9.  z  Mat.  8.  29.  Marc  1.  24.  a  5. 
7.  Luc  4.  34.  Act.  16.  17.  a  19.  15.  a  21.  25.  Jud  6.  Dat.  20. 

2,3,  10. 

*  Er  dangos  yn  rnhellach  anfuddioldeb  y 
fath  ffydd  ag  nad  oedd  yn  effeithio  ar  y  gal 

on  a'r  ymddygiad,  mae  yr  apostol  yn  cry 
bwyil  y  pwnc  sylfacnol  o  bob  peth  mewn 
crefydd,  sef  hanfodiad  un  Duw,  fel  unig 
wrthddrych  pob  addoliad  a  gwasanaeth,  gor 
uwch  pob  gwrthddrycha.u  eraill  o  eiìun 
addoliaeth.  Yn  awr  yr  oedd  y  proffeswyr 
rhith-gristionogol  uchod,  yn  credu  y  gwir- 
íonedd  pwysig  hwn,  o  fodoliaeth  un  Duw, 
heb  wnenthur  dim  defnydd  ymarferol  o 
hóno.  t  Yr  oedd  credu  hyn  yn  dda  ynddo 
ei  hun  ;  ac  yr  oedd  y  dyn  yn  gwneyd  yn  well 

o  gredu  na'r  rhai  oedd  yn  gwadu  y  bod  o 
Dduw  :  \  ond  pa  fuddioldeb  a  allai  hyn  yn 
unig  fod  iddo,  gan  fod  y  cythreuliaid  euhun- 
ain  hefyd  yn  credu  yr  un  peth  ?  Nid  oedd 

ei  grêd  ef  ddim  gvvell,  na  mwy,  na'u  crêd 
hwyüiau  ;  nac  yn  effeithio  dim  cymmaint 
arno  ef,  orid  odid,  ag  arnynt  hwy  :  medrai 
ef  gredu  bod  un  Duw  mawr  heb  ei  ofni ; 
íl  He  yr  oedd  y  cythrenliaid  yn  crynu  wrth 
feddwl  am  nerth  hollalluog,  a  díaledd  cyf 

iawn  y  gwir  a'r  bywiol  Dduw  hwnw  ;  er  eu 
bod  o  hyd  yn  paráu  mewn  eithaf  cas  a  gel- 
yniaeth  tuag  at  ei  berffeithiau,  ei  lywodraeth 

m 

ei  achos,  a'i  wasanaeth  cf.     Rhaid  cael  ffyd 
well  na  hon,  neu  hi  a  â  yn  grynu  arnom 
fel  ar  y  cythreuliaid  hyny. 

20  *  Eithr  a  fynni  di  wybod,  a  f  ( 
ddyn  ofer,  6J;am  fTydd  heb  weithred 
oedd,  ||  mai  marw  yw? 

a  peu  1.  25.  Joh  11.  11,  12.  Salra  94.  8-11.  Diar.  12. 
2.  5.  Rbuf.  í.  21.  1  Cor.  15.  35,  36.  Gal.  6.  3.  Col.  3. 
m.  I.  6.  Tit.  1.   10.  b  Gwel  ar  adn.  14. 

A  fỳni  di  drìim  gwybod,  ystyried,  a  go 
od  at  dy  galon  yn  ddifiifol,  t  O  broffesv 
ofer  a  gwag,  sydd  yu  ymfoddloni  ar  gyfry 
grefydd  ag  nad  oes  ganddi  ddim  effaith  dd 
ionus  ar  dy  galon  a'th  ymarferiad,  ac  eto  j 
tybied  fod  pob  peth  yn  ddiogel  ac  yn  ddí 
X  am  ífydd  o  gydsyniad  âg  athrawiaeth } 
unig,  ac  heb  weithredoedd  addas  yn  deillia 

fel  ffrwythau  o  hóni,  i  brofi  ei  bod  o'r  ia^t 
ryw;  ||  mai  marw  ydyw  hòno,  heb  ynd' 
ddim  bywyd  na  gweithrediad  sanctaidd,  i 
nas  ga!i  hí  fod  bylh  yn  effeithiol  i  gadw  ; 

enaid?  Nid  ysv  y  fath  ffydd,  a'r  fath  br 
ffeswyr,  ond  diwerth,diles,  a  marw  ;  felpn 

crin,  nad  yw  yn  addas  i  ddim  ond  i'w  dòri 
lawr  a'i  dafìu  yn  tân  ;  neu  gorph  marw,  i' 
gladdu  allan  o'r  golwg,  fel  na  byddo 
fraenedd  a'i  ddrwg-arogl  niweidio  y  rh 
byw.  Mewn  gair,  nid  yw  y  fath  ffydd  ddi 
gwell  na  ffydd  y  cythreuliaid,  pa  faint  bym 
yr  ymffrostio  ei  pherchenog  o  hóni, 
faint  bynag  yr  ymddiriedo  ynddi. 

21  c  *  Âbraham  ein  tad  ni,  d  +  on: 
o  weithredoedd  y  cyfiawnhâwyd  e 

e%  pan  ofTrymmodd  efe  Isaac  ei  fab 

yr  alior  ? c  Josh.  21.  3.  Es.  51.  2.  Mat.  3.  9.  Luo  1.  73.  a  18. 
30.  îoan  8.  39,  53,  56  Act  7.  2.  Rhuf.  4.  1,  12,  16.  d  » 
18,  24.  Salra  113.  2.  Mat.  12.  37.  a  25.  31—40.  Rhuf.  3. 
e  Gen.  22.  9—12,  16-18. 

Yn  nesaf,  mae  yr  apostol  yn  profi  ac 
egluro  y  gosodiad  uchod  (adn.  20.)  tn 
esamplau. — *  Abraham,  tad  yr  Tsraeliaid, 
thad  ysbrydol  y  credinwyr  oll,  o  bob  ceneí 
toni  phrofwyd  ei  fod  ef  yn  wir  grcdadyn 
bod  ganddo  ffydd  gyfiawnâol  ac  effeithi 
trwy  ei  weilhiedoedd  rhagorol  ef  o  ufor 
dod  ;  i  pan  wrth  orchymyn  Dnw  y  Ilw 
fwriadodd,  ac  yn  wir  y  dechreuodd  efe 
weithredol,  can  belled  ag  y  goddefodd  Dt 

iddo,  offrymu  ei  fab  Isaac,  ei  unig  a'i  anv 
fab  yn  ol  yr  addewid,  ar  yr  allor  a  ddarp 

asai  efe  i'r  perwyl  hyny  ? — Mae  yn  amb 
mai  nid  cyfiawnâd  Abraham  o  ran  ei  bers 
ger  bron  Duw,  a  feddyliai  Iago  pan  ddyw« 
ai  "  onid  trwy  weithredoedd  y  cyfiawniw 
ef?"  oblegid  efe  a  wyddai  yn  dda,  fc 
Abraham  wedi  ei  gyfiawnâu  felly,  yn  ml 
cyn  iddo  offrymu  ei  fab  Isaac,  a  chyn 
enwaedu  ei  hun;  sef  pan  gredodd  efe  gynl 
Rhuf.  4.  10,  11.  A  gwyddai  lago  hefyd 
ddYau,  cyslal  ag  y  gwyddai  Paul,  na  ch 
iawnâwyd  neb  erioed,  ac  na  ch)fiawnêir  i 
byth,  trwy  weithredoedd  o  un  math, 
bron  Duw.  Yr  hyn  a  ddylem  ddëall  w 
y  geirian  yw,  bod  gweithredoedd  Abrah 
yn  amlygn  gwirionedd  ac  effeithiau  sar 
aidd  ei  ffydd  ef,  ac  yn  profi  ei  fod  ef  ei  I 
yn   gyfiawn  ac  yn   gymmeradwy    ger  b. buw. 

22  *  Ti  a  weli  fod  /  tfydd  yn  C) 
weitliio  â'i  weithredoedd  ef,  f  athr 



'yfiawníìu  dyn  trwy 
IAGO  II. weithredoedd  ffydd. 

ithredoedd  %  fod  ffydd  wedi  ei  pher- 
ithio. 

1S.    Gal.  5.  6.  Heb.  11.  17-19.         g  1  Ioiu  2.  5. 

Gaìl  y  darllenydd  ystyriol  weled  yn  am- 
wrth  hyn,  pa  mòr  rymus  yr  oedd  ffydd 
aham  y n  addewidion  Duw,  yn  gweithio 
Iwyn   y   gweithredoedd  clodfawr  hyn,  o 

astyngiad    ac    ufudd  dod    diymattal    i'w 
iymynion  ef ;  +  a  pha  fodd,  trwy  gyflawni 
weithredoedd,  yr  oedd  ei  ffydd  ef  yn  cael 

hrofi  a'i  hamlygu,  ei  bod  yn  ífydd  hollawl 
ioueddol  ac  or  iawn  ryw  ;  ei  bod  ÿn  ber- 
Lh  yn  ei  natur,  ac  heb  ddim  diffyg  mewn 
byw  beth  hanfodol  yn  perthyn  iddi. — Nid 
yr  apoátol  yn   dywedyd   bod  gweithred- 
l  yn  cyd-weithio  âffydd  Abraham  ;  fel  y 
isai    ddywedyd,     pe    buasai    yn     barnu 
thredoedd  yn  angenrheidiol  er  cyfiawn 
;er  bron    Duw;  ond    mae    yn   dywedyd 

ffydd  yn  cyd-weithio  â'i  weithredoedd 
hyny  yw,  nid  oedd  ffydd  yn  segyr,  ond 
;weithio  yn  rymus  i  ddwyn  y  gweithred- 

yr  hyn  a  ddengys  mai  swydd  a  gwaith 
yw,   edrych    ar   Grist  am   sancteidd- 

;ld,  yn  gystal  âg  am  gyfiawiider. — Ffydd 
mel  ei  pherffeithio  trwy  weithredoedd  : 
o  ran  ei  natur  ynddi  ei   hun,  mae  yn 
aith    felly   ar  y  cyntaf  ;    ond  o  ran  ei 

ithrediadau,  ei  chynnydd,a'i  chryfâd  :  ac 
d  o  rau  yr  amlygiad   mwy-fwy  a  pher- 
hiach   o  hóni   trwy  weithredoedd :  fel  y 
yn  ei  gyflwr  perffaith,  wedi  liawn  dyfu, 
n  llwythog  ar  bob  cangen,  o  ffrwythau 
ed,  llawn,  a  gwerthfawr. 

13  A*  A  chyflawnwyd  yr  ysgryth- 
r  hon  sydd  yn  dy  wedyd,  *  f  Cred- 
Abraham  i  Dduw,  Ja  chyfrifwyd 

3   yn   gyfiawnder :    k  ||  a  chyfaill 
Bw  y  galwyd  ef. 
H  Marc  12.  10.  a  15.  23.  Luc  4.  21.  Act.  1.  16.  Rbuf.  9. 
■|  11.  2.  Gal.  3.  8-10,  22.  2  Tira.  3.  16.  1  Pedr.  2.  6. 
m  .  15.  6.  Rhuf.  4.  3—6,  10,  11,  22—24.  Gal.  3.  6.  *£x. 
Mt.  î  Cron.  20.  7.  Job  16.  21.  Es.  41.  8.  Ioan  15.  13—15. 

KA  chan  fod  ufudd-dod  gweithredol  Abra- 
H  yn  offrymiad  ei  fab,  (adn.21.)yn  brawf 
Äjnwad  o  wirionedd  a  grỳm  ei  ffydd  ef, 
■gosodd  yn  eglur  drwy  yrufudd-dod  hyny. 
Jlfod  cyflawni  yr  ysgrythyr  hòno,  yr  hon 

■Bywedodd  am  dano  ef  yn  hir  o'r  blaen, 
Hi.  15.  6.)  t"  Credodd  Abraham  i  Dduw, 
■jyfrifwyd  iddo  yn  gyfiawnder:"  neu  fel 
#jae  y  geiriau  yn  Genesis,  "  Yntau  a  gred- 
j  W  yn  yr  Arglwydd,  ac  efe   a'i  cyfrifodd 
m  yn  gyfiawnder  :"  hyny  yw,  efe  a  gred- 
Myn  addewid  Duw,  y  byddai  y  Messiah 

Iw'n  o'i  hâd  ef;  {a'r  hyn  a  gredodd  efe 
Älano,  ac  a  ga'i  efe  ynddo  a  thrwycldo,  a 
Ämeradwywyd  yn  rasol  gan  Dduw,  ac  a 
■Cifwyd  iddo  ef,  yn  gytìawnder  i  fywyd 
IdRywyddol.  (Gwel  ar  Rhuf.  4.  3 :  ond  mae 

Uiìll-argraffiad  yn  y  sylwad  yno,  cyfranog 
muuw,  lle  dylasai  fod ,cyfranog  ogyfiawn- 

lajüww;.)    H  Ac  ar  y  prawf  a  roddes  Abra- 
H  o   wirionedd   ei  ffydd  yn  offrymiad  ei 

«o'r  hwn  yr  oedd  y  Messiah  addawedig  i 
LÄod,  gan  gredu  fod  Duw  yn  abl  i'w  yyf- 
Wlf  o  feirw  ;  (Heb.  11.  19.)  llefarod<ì  yr 
Bl,vydd  gyda  chymmeradwyaeth  uchel  o'r 

■ft  hwn  o'i  ffydd  ef,  gan  dcíywedyd  yn  ol 
^ldynol,  "  Gwn  weithian  i  ti  ofni  Duw, 
■pad  atteliaist  dy  fab,  dy  unig-fab,  oddi 

lîfs 

wrthyf  tì."  (Gen.  22.  12.)  Ac  wedi  hyny 
gal\vycí  ef  yn  Gyfaill  Duw,  (2  Cron.  20.  7; 
Esa.  41.  8.)  fcl  ýn  un  ág  ef  inewn  cyfammod, 
yr  hwn  a  adnewyddwyd  ac  a  gadarnáwyd  ar 
yr  achlysnr  hwn,  gydag  ychwaneg  o  addew- 
idion  pennodol;  (Gen.  22.  16 — 18.)  ac  fel  un 
a  ddangosasai  yr  ufudd-dod  mwyaf  gostyng- 
edig  a  serchiadol  i'w  orchymyn  ef ;  ac  a  ar- 
ddelwyd  ganddo  fel  ei  "anwylyd"  neiilduol, 
ac  a  gymmerwyd  i'r  gymdeithas  agosaf  âg 
ef  fel  ei  "  garedigol." — A  chyfiawnwyd  yr 
ysgrythyr,  %c :  y  testyn  hwn  yn  bennodoi  a 
ddefnyddiau  Paul  (Rhuf.  4.  3.)  i  brofi  ddar- 
fod  i  A  braham  gael  ei  gyfiawnâu  trwyffy  íd  ; 
yr  hyn  sydd  yn  dangos  yn  eglur,  bod  y  ffydd 
hòno  drwy  ba  un  y  dywed  Paul  ddarfod  ei 
gyfiawnâu  ef,  yn  gyfryw  ftydd  ag  oedd  yn 
cynnwys gweithredoedd  da  ynddi  fel  egwydd- 
or  ac  achos  sicr  o  honynt:  ac  fel  hyn  mae 
yn  amlwg  fod  y  ddau  apostol  yn  bertfaith 

gyson  â'u  gilydd. 
24  z*Chwia  w7elwch  gan  hynny 

mai  o  weithredoedd  y  cyfiawnhêir 

dyn,  fac  nid  o  ffydd  yn  unig. 
/adn.  15-13,  21,22. 

*  üddi  wrth  yr  hyn  a  ddywedwyd  geîlir 
gweled  gan  hyny  yn  amlwg,  bod  cymmeriad 
y  gwir  gredadyn  yn  cael  ei  gyfiawnâu  yn 
wyneb  y  cyhuddiad  o  ragrith,  neu  o  broffes 
wâg  hanesiol,  trwy  y  gweithredoedd  da  mae 
efe  yn  wneyd,  fel  ífrwythau  ei  ffydd ;  tac 
nid  trwy  broffes  o  ffydd,  yr  hon  sydd  farw, 

ac  unig,  heb  weithredoedd  addas  a  phr'iodol. Nid  yw  yn  ddigon  bod  prif  egwyddorion 

crefydd  yn  cael  eu  credu  a'u  haddef,  os  na 
byddant  hefyd  yn  effeithio  ya  briodol  ?.r  y 
galon  a'r  fuchedd.  Er  mai  trwy  ffydd  yn 
unig  y  cyfiawnêir  dyn  gyda  Duw;  eto,  nid 
y  ffydd  farw,  unig,  a  diweithredoedd  hon, 
yw  hòno :  ac  ni  phrofa  hon  byth  ger  bron 
dynion,  bod  y  dyn  yn  gyfiawn  ger  bron 
Duw. 

25  *  Yr  un  ffunud  hefyd,  «  Rahab 
y  buttain,  ,l  f  onid  o  weithredoedd  y 
cyfiawnhâwyd  hi,  °  Jpan  dderbyniodd 
hi  y  cenhadau,  ||  a'u  danfon  ymaith fforddarall? 

n  Josh.  2.  1.  Mat.  1.5.  n  adn.  18-22.        o  Josh.  2. 
9-21.  a  6.  17,  22-25.  Heb.  II.  31. 

*  Yr  un  ffunud  hefyd,  Rahab,  un  o'r  Cen- 
edioedd,  ac  yr  hon  a  luasai  unwaith  yn  but- 
tain  ;  t  a  gyfiawnâwyd  trwy  weithredoedd, 
pan  weithiódd  ei  ffydd  hi  trwy  gariad  tuag 
at  bobl  Dduw,  î  ac  y  derbyniodd  hi  yn  roes- 
awys  a  llettygar  y  cenadau  a  ddanfonasai 

Joshua  i  yspio  y  wdad,  |j  a'u  danfon  hwy 
ymaith  yn  heddychol  a  diogel,  ar  hyd  ffordd 
arall  i'r  hon  yr  aethai  eu  hymlidwyr  i  chwilio 
am  danynt :  a  byn  a  wnaeth  hi  dàn  berygl 
o'i  bywyd.  (Gwel  ar  Heb.  11.  31.)  Yr 
oedd  ei  hymddygiad  hi  yn  hyn  yn  profi  bod 
ei  ffydd  yn  fywiol  ac  yn  elîeithioí;  yr  oedd 
yn  brawf  ei  bod  hi  yn  credu  yn  wirioneddol 
â'r  galon,  ac  nid  yn  unig  trwy  gydsyniad 
dieffaith  y  dëall.  Wrth  yr  csamplau  hyn,  ni 
a  welwc  yn  amlwg,  pa  mòr  angemheidiol 

yw  gwciihredoedd  o  ufudd-dod,  nid  i'n  cyf- iawnâu  ni  ger  bron  ûnw ;  ond  i  arddangos  a 
phrofi  gwirionedd  ein  ffydd  ger  bron  dynion, 
a'n  bod  yn  gyfiawn  ger  bron  Dsw,  ac  yn  ei 
ofni  ef  yn  dduwioi. 



Yr  angenrheidrwydd IAGO  III. i  attal  y  tafod. 

26  p  *  Canys  raegis  y  mae  y  corph 
heb  yr  yspryd  yn  farw,  *  f  felly  hefyd 
ffydd  heb  weithredoedd,  marw  yw. 

p  Job  3».  14,  15.  Salm  104.  29.  a  146.  4.  Preg.  12.  7.  Es. 
2.22.    Luc  23.  46.    Act.    7.59,60.  q  Gwel    ar  adn.  14, 
17,  20. 

*  Canys  fel  y  mae  corph  dyn  heb  yr  ys- 
bryd,  neti  yr  enaid,  yn  gelain,  neu  abwy 
tnarwol,  heb  nac  ysgogiad  na  gweithrediad,  pa 
mor  lluniaidd  bynag  y  byddo  yn  mhob  rhan, 
ac  felly  yn  gwahaniaethu  yn  hollawl  oddi 
wrth  ddyn  byw ;  tfelly  hefyd  ífydd  heb 
weithredoedd,  sydd  beth  marw  hollawl,  nid 
yn  unig  yn  ddiwerth,  ond  yn  beth  llygredig, 
annymunol,  a  ífiaidd,  ntewn  ystyr  ysbrydol. 
Nid  am  wir  íFydd  y  dywedir;  oblegid  pa 
mòr  egwan  bynag  y  byddo  hòno,  nis  gall  fod 
ynfarw  :  ond  am  broffes  wag  o  ífydd  y  dy- 
weiiir;  yr  hon  a  elwiryn  ffydd  tnewn  ffordd 
0  ganiatâd  yn  unig  ;  neu  o  herwydd  rhyw 
debygrwydd  gwan  sydd  ynddi  i  wir  ffydd  : 
fel  y  mae  corph  marw  yn  cael  ei  alw  yn 
gorph,  pryd  nad  ydyw  mewn  gwirionedd  ond 
celain,  neu  dalp  o  bridd.  Am  gysondeb  Iago 
â  Phaul,  soniwyd  peth  eisoes;  nis  gallwn 
chwanegu  rhag  ofn  meithder:  sonia  yr  o!af 

am  gyfiawnâd  gyda  Duw,  a'r  blaenaf  am  y 
prawf  o  hyny  ger  br©n  dynion. 

PEN.  III. 

Na  ddyìem  nifod  ynbrysur  ifeio  areraill. 

jS  A  fyddwch  feistriaid  lawer,  fy 

mrodyr ;  *  f  gan  wybod  y  derbyniwn 
ni  farnedigaeth  fwy. 

a  Mal.  2.  12.  Mat.  9.  11  .  a  10.  24.  a  23.  8-10.  loan  3. 
10.  Act.  13.  I.    Rhuf.  2.  20,  21.    1  Cor.  12.  28.    Eph.  4.  11. 
1  Tim  2.7.  2  Tiru.  I.  11.  *  Lef.  10.  3.  Ezec.  3.  17,  18.  a 
33.  7—9.  Luc  12.  47,  48.  a  16.  2.  Act.  20.  26,27.  1  Cor.  4. 
2—5.  2  Cor.  5.  10.  Heb.  13.  17. 

*  Cynghorai  yr  apostol  ei  frodyr  cristionogol, 
na  chymmerent  arnynt,  lawer  o  honynt,  fod 
yn  athrawon  i  eraill,  heb  gymhwysder  di- 
gonol,  a  galwad  rëolaidd  i  hyny  ;  a  Uai  o  la- 
wer  i  fod  fel  y  Doctoriaid  Iuddewig  yn  dra-afc 
glwyddiaethol  a  meistrolaidd  ar  gydwybodau 
rhai  eraill  mewn  pethau  crefyddol ;  J  gan 
wybod  yn  sicr,  y  byddai  mwy  o  gyfrif  gan 
athrawon  i'w  roddi  yn  y-farn,  na  christion- 
ogion  cyffredin  ;  ac  yn  enwedig  y  rhai  tra- 
hâus  a  meistrolaidd  o  honynt,  hwy  a  gaent 

"  farnedigaeth  fwy,"  a  tbrymach  yn  y  dydd 
dìweddaf. — Mae  yn  sicr  mai  athrawon  yw 
ystyr  y  gair  ( didaslialoi )  a  gyfieithir  yma 
meistriaid  ;  ac  a  ddefnyddirara  yr  athrawon 
Iuddewig,  ac  amein  Harglwydd  Iesu  eihun. 
Yn  yr  ystyr  hyn  dylai  rhai  fod  yn  athrawon, 
ond  nid  llawer :  ni  ddylai  pawb  ymawyddu 
am  y  swydd  hòno;  ac  ni  ddylai  neb  fod  yn 
feistrolaidd  ynddi  ar  ol  ei  chael :  po  mwyaf 
y  byddont  felly,  mwyaf,  a  thrymaf  fydd  eu 
barnedigaeth  yn  y  diwedd. 

2  c*  Canys  mewn  llawer  o  bethau 
yr  ydym  ni  bawb  yn  llithro.  d  f  Od  oes 
neb  heb  lithro  ar  air,  ̂ gwr  perffaith 
yw  hwnnw,  '  ||  yn  gallu  ffrwyno  yr 
holl  gorph  hefyd. 

c  1  Bren.  8  46.  2  Crou.  6.  36.  Diar.  20.  9.  Preg.  7.  20. 
Ei  64.  6.  Rhuf.  3.  10.  a  7.  21.  Gal.  3.  22.  a  5.  17.  1  loan  1. 
8-10  d  adn.  5,  6.— Gwel    ar    pen.  1.  26.    Salm  34.  13. 
1  Pedr  3.  10.  e  Gwel  ar  pen.  1.  4— Col.  1.  29.  «4.12. 
Heb.  13.  21 .  1  Pedr  5.  10.        /  1  Cor.  9.  27. 

*  Canys  yn  wir  rhaid  addef  fod  pawb,  y 

ÍTÌÌ) 

goreu  o  ddynion,  hyd  yn   nod  yr  apostol  e 
hun  a'i  frodyr,  yn   l'ithro   yn  fynych  mewi 
llawer  o  bethau,  y  rhai  oeddynt  yn   drosedd 
au  yn  erbyn   deddf  Duw,  yn  anfoddus  gan 
ddo  ef,   ac   yn    ddrwg   gan  eu  cyd-gristion 
ogion  :  yr  hyn  a  ddylai  eu    gwneyd  hwy  yi 
ostyngedig  a  gwylaidd  yn   eu  meddyliau,  a< 
yn  wyliadwrus  ihag  beio  a  meistroli  ar  eraill 
A  pho  uwchaf  y  byddai  dynion   yn   cael  ei 
derchafu    mewn    swyddau   ac  enwogrwydd 
mwyaf  i  gyd  fyddai  eu  perygl,  mwyaf  y  sylw 
id   ar  eu  llithriadau,  a   mwyaf  angenrheid 

iol  fyddai  eu  hargyhoeddia'u  ceryddu.    t  Ŷi 
enwedig  byddai  yn  dra  anhawdd  llefaru  cyml 
maint  ac  mòr  fynych,  ag  oedd  gwaith  cyhoedd 
us  a  neillduol  y  weinidogaeth  yn  eiofyn.helH 

gam  ddywedyd  rhywbeth  yn  aml,  yn  ddì'acj rhydeddus  i  Dduw,  yn  niweidiol  i  ddynion 
un  ai  mewn  balchder,  digter,   neu  ryw  dym 
herau  ansanctaidd.     Yn  wir  os  oedd  neb  yi 
gallu  ffrwyno  ei  dafod,  fel  na  lithrai  ar  aii 
ond  yn  dywedyd  pob   peth  yn  ei  le  ;  Jrhai' 
bod  hwnw  yn  wr  perífaith,  yn  gristion  rha{ 
orol,  wedi  cyrhaedd  gwybodactli,  prorìad, y.« 
bryd,  a  sancteiddrwydd  digyffelyb;  achwec 
cyrhaedd  meistrolaeth    berffaith  arno  ei  bun 
||  yr  oedd   hwnw  yn  gallu    ífrwyno,  llywod 
aethu,  a  defnyddio  holl  dueddiadau,  synwy 
au,  ac  aelodau  ei  gorph,  fel  arfau  cyfiawnde 

er  gogoniant  i  Dduw,ac  mewn  ufudd-dodi'' 
ewyllys  ef;  gan    ei    fod  ef  yn  gallu  llywod 
aethu  y  tafod.yr  aelod  mwyaf  anllywodraetí 
us  o'r  cwbl.  Ond  ni  chyrhaeddodd  neb  eriot 
ar  y  ̂ddaear  i'r  perffeithrwydd  hwn,  can.' 
mewn  llawer  o  bethau  yr  ydym  ni  bawb  ; 
llithro. — Ffordd   yw    bywyd,    camrau  y 
gweithredoedd;   camru   heb  lithro  yw  ia« 
weithredu,   a  lliîhro  yn  y  carnrau  yw  cai 
weithredu.     Er  bo<|  y  geiriau  yn  ddifai,  e 
gall  fod  anmherfîeithrwydd  yn  y  dyn  ;  gi 

hyny  dylem  ddëall  y  gair  "  perffaith"  mev 
ystyr  derfynol  yma. 

3  g*  Wele,  yr  ydym  ni  yn  rhod 
ffrwynau  ym  mhennau  y  meirch, 
gwneuthur  yn  ufudd  i  ni:  f  ac; 
ydym  yn  troi  eu  holl  gorph  hwy  od 

amgylch . 
g  pen.  1.  26.  2  Bren.  19.  28.  Salm  32.  9.  a  39.  1.  Es.  37. 

Yn  yr  adnod  hon  a'r  nesaf,  mae  yr  apos 
yn  arfer  dwy  gyffelybiaeth  am  iawniywot 

aethiad  y  tafod,  yn  nghyd  â'r  angen  a'rbur 
ioldeb  o'i  lywodraethu  yn  ofalus  ac  yn  fe. 
us.      *  Gwelwch  pa.  fodd  yr  ydym  yn  gv 

eyd  â'r  meirch  pan  fyddom  yn  eu  march« 
aeth ;  nid  ydym  yn   gadael  iddynt  redeJ 
charlamu   ar  antur,  ond  yr  ydym  yo  rhoi 
ffrwynau  yn  eu  penau  i  atal   a  dofi  eu  g 

iadau  gorwyllt,  ac  i'w  cyfarwyddo  hwyn 
fyned  y   ffordd   a  fynom   ni:    fa   chyda 
ffrwynau  byn  yr  ydym  yn  troi  e^  boll  go:| 
oddi  amgylch,  yn  oì  neu  yn  mlaen,  i'r  ddelff 
neu  i'r  aswy,  ac  i'r  naill  tfordd  neu  y  lla.Il.  f 
hollawl  fel  y  gwelom  ni  yn  dda.    Yn  gyíl 
yb  i  hyny,  os  bydd  y  tafod  dàn  lywodral 
bydd  yr  holl  ddyn  felly  hefyd  :  adn.  2. 

4  *  Wele,  y  llongau  hefyd,  er  I 
maint,  Äfac  er  eu  gyrru  gan  wy| 
oedd  creulawn,  X  a  droir  oddi  am^yl 
à  llyw  bychan,  ile  y  myno  y  llywycl 

h  Salm  107^ 25— 27.  Jona  1.  4.  M«t    8.  24.  Act"  27.  14  f 
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y  tafod. 
Lc  wele  hyd  yn  nod  y  llongau  hefyd,  er  eu 
yn  aml  o  faintioli  dirfawr,  a  thàn  hwyl- 
lawer,  fac  er  eu  gỳru  yn  ofnadwy  gau 
toedd  creulawn  ar  y  cefn-for  noeth  tym- 

log;  îhwy  a  dröir  oddi  amgylch,  ac  a' 
>draethir  yn  gyffredin  yn  y'stormydd 
yaf,  â  llyw  bychan,  fel  y  mỳno  y  Ilyw- 
,  Gŵyr  y  morwyr  gyda  pha  ofal,  egni,< 
dynrwydd  cywrain  a  medrus,  y  rtíaid  i'r 
ydd  drin  y  llyw  raewn  rhuthrau  disym- 

rth  o  wyntoedd  cryfion;  fel  y  mae  geiriau 
eiddiol  yn  y  fan   hon,  meddant,  yn   ar- 

■  do  :  yr  un  modd  dylid  rhëoli  y  tafod, 
í,n  profedigaethaucryfion,anwydau  ang- 
ei  ol. 

I  í  *  Felly  hefyd  y  tafod,  aelod  bych- 
■yw,  •  f  ac  yn  ffrostio  pethau  mawr- 
I,  X  Wele  faint  o  ddefnydd  y  mae 
■ydig  dân  yn  ei  ennyn  ! 
■rEx.  5.  2.  a  15.  9.  2  Bren.  19.  22-24.    Job21.  14,  15. 
■  17.  Salm  10.  3.  a  12.  2-4.  a  17.  10.  a  52.  1,  2.  a  73. 
■Diar.  12.  1S.  a  18.  21.  Jer.  9.  3-8.  a  18.  18.  Ezec.  28. 
|29,  3.  Dan.  3.  15.    a  4.  30.  2  Pedr  2.  18.  Jud.  16.  Dat. 
13    G. 

■Pelly  hefyd,  yn  gyfatebol  i'r  cyffelyb- 
■ìau  uchod,  nid  yw  y  tafod  ond  aelod 

lian,  mewn  cymhariaeth  i'r  holl   gorph  ; 
■  mae  yn  dra  gwasanaethgar  os  iawn 
Bnyddir  ef,  dàn  ddylanwad  gras  Duw,  yn 
■  achosion  a  helyntion  bywyd ;  t  ond  os 
■1   efe  dàn  lywodraeth  a    dyianwad   an- 
■  taidd  a  chnawdol,  mae  yn  ymffrostio 
■au  mawrion,  ac  yn   siarad  yn  anghym- 
Hrol  am  dano  ei  hun,  ac  yn  drahaus  a  dir- 
■  us  am  eraill.    X  A  sylwer,  attolwg,  pa 
■  mae  y  tafod  trwy  eiriau  niweidiol,  fel 
■sichion  o  dân  mewn  defnyddiau  llosgad- 
■  yn  ennyn  ffiam  ddychrynllyd  o  gynhen 

Herfysg  oll  o'i  amgylch. — Ffrostìo  pethau 
ì^jrion  :  dywedir  fod  y  gair  Groeg  yn  ar- 
j  ftdo  estya  i  fynu,  neu  dderchafu  y  gwddf, 
\m,T  gwna  meirch  yn  eu  balchder,  (adn.  3.) 
I  tlel  y  gwna  dynion  beilchion  hefyd.  Isa. 
3  >. 

I|^A?r  k  tafod  \kxìydyw, l  fbyd  o  ang- 
:  kiawnder.  %  Felly  y  mae  y  tafod  wedi 
;  ftisod  ym  mhlith  ein  haelodau  ni,  fel  y 
bfcyn  halogi  yr  holl  gorph,  ||  ac  yn 
bftbd  troell  naturiaeth  yn  fflam ;  m  §  ac 
j'fjli  ei  wneuthur  yn  fflarn  gan  uffern. 
«Barn.  12.  4-6.  2  Sam.  19.  43.  a  20.  1.  2  Cron.  10.

  13— 
13.  17.  Salm  64.  3.  a  140.  3.  Diar.  15.  1.  a  16.  27.  a26. 

.  Es.  30.  27.  I  pen.  2.  T.'Gea.  3.  4—6.  Lef.  24.  11. 
25.  2.  a  31.  16.  Deot.  13.  6.  Barn.  16.  15-20.  1  Sam. 
-17.  2  Sam.  13.  26-29.  a  15.  2—6.  a  16.  20-23.  a  17. 
I  Bren.  21.  5-15.  Diar.  1.  10-14.  a  6.  19.  a  7.  5,  21- 

( W-eg.  7.  5,  6,  17.  Jer.  20.  10.  a  28.  16.  Mat.  12.  24,  32— 
■R15.  18,  19,  Marc  7.  20-22.  a  14.  55—57.  Aot.  6.  13.  a 

JM.  Rhut'.  3.  13,  14.  a  16.  17,  13.  Ëph.  5.  3,  4.  Col.  3.  3, 
ÄlThes.  2.  10—12.  Tit.  1.  11.  2  Pedr  2.  1,  2.  a  3.  3. 
Ulli  10.  Jud.  2—10,  15-18.  Dat.  2.  14,  15.  a  13.  1—5,  14. 
\H  23.  a  19.  20i  m  Luc  16.  24.  Act.  5.  3.  2  Cor.  11.  13- 
]m  Thes.  2.  9.  Dat.  12.  9. 

f||JA.'r  tafod  anllywodraethus,  cynddeiriog, 
•Jnllibaidd,  tân  ydyw,  o'r  fath  waethaf,  yr? 
*wywio  pob  peth  ffordd  y  cerddo :  t  byd  o 
Wiyfiawnder  yw  ;  yn  tywallt  aìlan  beth 
ìilrwr  o  bechodau  ;  yn  arllwys  yr  hoìl  fyd 
?MJ:chodau  a  drygioni  sydd  yn  y  galon, 
Jfl»h.  15.  18.)  ac  yn  achos  o  aneirif  bechod- 
Mc  anghynawnder  mewn  eraill.  \  Y  fath 

ÄH*niweidiol  a  dinystriol  yw  yr  un  bychan 
t;BÌ>  yn  mhlith  aeìodau  eraiü  ein  cyrph  ni, 
MW  mae   trwy  ei  afrëolaeth  direswm,  yn 

ÍÎ77" 
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taenu  euogrwydd  a  halogedigaeth  trwy  yr 
holl  ddyn,  gorph  ac  enaid;  |j  ac  yn  ennyn  y 
fath  lidiawgrwydd  a  digterynom  ni  ein  hun- 
ain  ac  eraill,  ag  sydd  yn  taflu  holl  rawd 
(course)  y  byd  moesawl,  i  gynhwrf  a  ther- 
fysg  dinystriol ;  yr  hyn  a  red  trwy  holl  gylch 
pob  cenedlaeth,  a  holl  droell  naturiaeth  a 
bywyd,  o  ieuenctid  i  henaint ;  ac  felly  yn 
gosod  yr  holl  fyd  inegys  ar  dân,  yn  un  fflam 
o  ddrygioni  a  chynddeiriogrwydd.  §  A  chan 
fod  yr  holl  ddrwg  hyn  o  natur  uffernol,  ac 

yn  cael  ei  ennyn  a'i  chwythu  fel  tân,  gan 
ddylanwadau  dieflig  cyhuddwr  y  brodyr,  tad 
y  celwydd,  felly  mae  yn  cael  ei  wneuthur 
yn  fflam  gan  uffern  ei  hun  ;  ac  yn  y  diwedd 

caiff  y  tafod,  yn  nghyd  â'r  dyn  ni  rydd  attal- 
iad  arno,  ei  boeni  yn  fflamiau  anniffoddadwy 
uffern,  (Luc  16.  24.)  a  hyny  yn  eithaf  cyf- 
iawn  ;  gan  fod  y  fath  dafod  dychrynllyd  yn 

fwy  dirëol,  dilywodraeth,  a  niweidiol,  nâ'r 
gwylltaf,  a  mwyaf  cynddeiriog,  o  holl  grëad- 
uriaid  y  grëadigaeíh  isod  hon. — Troellnatur- 
iaeth:  ein  holl  fywyd,  a  bywydau  ein  hen- 
afiaid  lin  o  lin  o'n  blaen,  yr  hwn  sydd  fel 
olwyn,  neu  droell,  yn  myned  yn  mlaen,  nid 
yn  unig  yn  ddibaid,  ond  hefyd  o  hyd  yn 
cyfnewid  ;  weithiau  yn  derchafu  dyn  i  fynu, 
ac  weithiau  yn  ei  ddarostwng  i  lawr.  Yr 
oedd  y  tafod  yn  niweidio  ein  tadau,  mae  yn 
awr  yn  ein  niweidio  nimiau,  ac  a  fydd  eto 
yn  niweidio  ein  plant :  ac  efailai  yr  un 
drwg  y  tafod  yn  dyfod  o  amgylch  yn  aml, 

feì  troell,  i'r  un  dynion,  ac  yn  fflamio 
nwydau  drygionus  pawb  o  bob  oedran. 

7  *  Canys  holl  natur  gwŷllt-fìlod,  ac 

adar,  ac  ymlusgiaid,  f  a'r  pethau  yn  y 
môr,  w  Ja  ddofìr  ac  a  ddofwyd  ||  gan 
natur  ddynol : 

n  Marc  5.  4. 

* "  Canys  holl  natur"  neu  bob  math  a 
rhyw  o  wyllt-filod,  ac  adar  gwyiltion,  ac 
ymlusgiaid  y  ddaear,  hyd  yn  nod  nadroedd 

gwenwynig,  t  a'r  pysgod  ysglyfaethus  ac  an- ferth  o  faintioli  yn  y  môr  ;  j  a  ddofir  ac  a 
ddofwyd,  a  ddarostyngir  ac  a  ddarostyng- 
wyd,  neu  a  gaethiwir  ac  a  gaethiwyd,  ||  gan 
natur  ddynol,  sef  trwy  nerth,  medrusrwydd, 
ac  ymdrechiadau  dynion  :  natur  dyn  yn  dar- 
ostwng  natur  anifeiliaid,  i  ryw  raddau  yn  ol 
y  llywodraeth  a  roddwyd  iddo  arnynt  yn  y 
dechreuad.  Gen.  1.  26. — A  ddofir,  8ç,c. :  mae 
ein  Hawdwyr  yn  dewis  cyfieithu  y  gair 
damazetai,  darostwng,  gorchfygu,  &c,  yn 
hytrach  na  dofi  ;  yr  hyn  sydd  anmhosibl  ei 
wneyd  ar  bysgod  anghenfilaidd  y  môr,  ac, 
efallai,  rhai  crëaduriaid  tir  ac  awyr  hefyd  : 

'o  leiaf  ni  ddofwyd  Uawer  o  honynt  hyd  yn 
hyn,  ar  a  wyddom  ni». 

8  *  Eithr  y  tafod  ni  ddiôhon  un 

dyn  ei  ddofi ;  °  +  drwg  anllywodr- 
aethus  ydyw9  pJyn  llawn  gwenwyn 
marwol. 

o  Gwel  ar  adn.  6.— Salra  25.  21.  a  57.  4.  a  59.  7.  a  64. 
3.  4.  p  Deut.  32.  33.  Saim  58.  4.  a  140.  3.  Preg.  10.  11. 
ììhuf.  3.  13.  Dat.  12.  9. 

*  Ond  er  dofi  neu  ddarostwng  y  crëadur- 
îaid  uchod  oll  mewn  rhyw  tìbrdd  neu  y  Ilall, 
eto  y  tafod  ni  ddichon  un  dyn  ei  ddofi  ;  nis 
gallodd  uurhyw  ymdrechiadau  erioed,  attal 
tafodau  aullywodraethus  dynion  annuwiol, 
nac  aital  eu  heffeithiau  gwenwynig,  tanll^d, 

5  H     ̂ ^
~  "^ 



Na  ddyìai  bendith  a  melltith  IAGO  III. ddyfod  o'r  un  genau.i 

a  dinystriol.  Nis  gall  dynion  felly,  yn  ngrỳm 
eu  nwydau  cynddeiriog,  ddofi  eu  tafodau  eu 
hunain  ;  ac  nis  gall  neb  arall  eu  dofì  iddynt. 
t  Fel  y  mae  caìon  yr  annuwiol  yn  ddrwg 
dìobaith,  felly  mae  ei  dafod  yn  ddrwg  an- 
llywodraetbus;  jyn  llawn  gwenwyn  marw- 
oi,  o  falchder,  llid,cenfigen,  enllib,  celwydd, 
a  phob  drygioni  atgas,  yr  hyn  mae  yn  ei 
dywallt  allan  er  dinystr  ei  enaid  ei  hun,  a 

niwed  i  bawb  o'i  amgylcb,  'íe,  yn  fwy  niw- 
eidiol  nac  yw  gwenwyn  marwol  i'r  corph. 
Gwenwyn  aspiuid,  y  gwaethaf  o  bob  gwen- 
wyn,  sydd  dàn  wefusau  y  cyfryw  ddyn. 
Rhuf.  3.  13. 

9  q  *  Ag  ef  yr  ydym  yn  rbendithio 
Duw  a'r  Tad  ;  sf  âg  ef  hefyd  yr  yd- 
ym  yn  melldithio  dynion, '  \  a  wnaeth- 
pwyd  ar  lun  Duw. 

q  Salm  16.  9.  a  30.  12.  a  35.  23.  a  51.  14.  a  57.  8.  a  62. 
4.  a  71.  24.  a  108.  1.  Act.  2.  26.  r  1  Crou.  29.  10,  20.  Salm 
31.  1.  a63.  4.  a  145.  5,  21.  Es.  29.  13.  Eph.  1.  3.  1  Pedr  1  3. 
8  JBarn.  9.  27.  2  S»m.  16.  5.  a  19.  21.  Sa!m  10.  7.  a  59.  12. 

a  109.  17,  18.  Preg.  7.  22.  Mat.  5.  44.  a  26.  74.  Rhuf.  3.  14. 
t  Gen.  1.  26,  27.  a  9.  6.  1  Cor.  11.  7. 

*  A'r  tafod,  mae  yn  wir,  mae  dynion  duw- 
iol  yn  bendithio  Duwa'r  Tad,yn  ol  y  dyben 
anthydeddus  i  ba  nn  y  ciëwyd  ef;  ac  mae 
liawer  yn  gwneyd  hyn  yn  allanol,  ag  sydd 
yn  amddifad  o  wir  dduwioldeb.  +  Eto,  â'r 
un  aeîod  hwn  mae  Haweroedd  yn  enllibio, 
yn  sènu,  ac  yn  melhithio  dyuion,  oddi  ar 
dymherau  adwythig  a  balchder  eu  calon  : 
|  er  creu  y  dynion  hyny  ar  y  cyntaf  ar  lun 
Duw,  er  eu  bod  eto  ar  ei  lun  ef  o  ran  cyn- 
neddfan  naturiol  eu  heneidiau,  ac  er  y  gellir 
eu  cyfnewid  hwy  ar  ei  ddelw  ef  mewn 
sancteiddrwydd,  trwy  Ybbryd  a  gras  yr  Ar- 
glwydd  Iesu.  Melltithio  dynion  a  wnaed  ar 
iun  Duw,  yw  dywedyd  yn  ddrwg  am  Dduw 
ei  hnn  mewn  effaith  ;  fel  mae  melltithio  y 
gwaith  yn  felltithio  y  gweühydd,  neu  felltith- 
ìo  yr  eiddo  yn  felltilhio  y  meddiannydd. 

10  u  *  O'r  un  genau  y  mae  yn  dy- 
fod  allan  fendith  f  a  meìldith.  -r  \  Fy 
mrodyr,  ni  ddylai  y  pethau  hyn  fod 
felly. 

«  Salm  50.  16-20.  Jer.  7.  4-10.  Mica  3.  11.  Rhnf.  12. 
14.  1  Pedr  3.  9.  *  Gen.  20.  9.  2  Sam.  13.  12.  1  Cor.  3.3. 
1  Tim.  5.  13. 

*  Fel  hyn  o'r  un  genan  mae  iaith  cariad, 
dîolchgarwch,  ac  addoliad  i  Dduw,  yn  dyfod 
weithiau  ;  +a  iaith  gelyniaelh,digter,  a  mell- 
tithio  âynion,  yn  dyfod  brydiau  eraill  ;  yn  ol 
y  gwahanol  dymherau  ac  ysbrydoedd  y  byddo 
dynion  ynddynt.  J  Gallai  rhai  yn  wir  ddadl- 
au,  eu  bod  fel  hyn  yn  datgan  eu  digasedd  yn 
erbyn  gwrthwynebwyr  yr  efengyl,  oddi  ar 
zel  dros  y  gwirionedd  ac  yn  eibyn  cyfeil- 
iorni  ;  ond  ni  ddylai  y  pcthau  hyn  mewn  un 
modd  fod  felly  :  a  phob  piofieswr  a  ym- 
ddygai  fel  hyn,  yr  oedd  yn  rhoi  y  cclwydd 
i'w  broffes,  ac  yn  ymollwng  i  gynhyrfìadau 
satan,  ac  i'w  nwydau  llygredig  ei  hun. — Lla- 
wer  gwaith  y  cair  dynion  ar  eu  ffordd  adref 
o'r  addoliad,  yn  enlübio  eu  cymmydogion  : 
dynafenditha  mellt.ith  yndyfod  o'run  genau. 

11  *  A  ydyw  ffynnon  o'r  un  llyg- 
ad  yn  rhoi  dwfr  melus  a  chwerw  ? 

*  Mae  y  peth  uchod  yn  gymmysgedd  o'r 
fath,  nad  oes  dim  yn  gyffelyb  iddo  yn  holl 

natur  :  oblcgid  nid  oes  yr  un  ffynon  o'r  un 
llyyad,  yn  rhoddi  wtilhian  ddwfr  melns,  ac 
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weithiau  ddwfr  chwerw  :  nid  oes  dim  j 
hyn  yn  y  byd  naturiol,  ac  ni  ddylai  dim  | 
hyn  fod  yn  y  byd  crefyddol :  os  yw  y  cyn  j 
yn  beth  rhyfedd  ac  annaturiol,  dylai  yr  I 
fod  yn  rhyfeddach  a  mwy  anaml. 

12  y*A  ddichon  y  pren  ffigys,  I 
mrodyr,  ddwyn  olifaid  ?  f  neu  wil 

wydden,  ffigys,  z  \  felly  ni  ddichon  \\ 
ífynnon  roddi  dwfr  hallt  a  chroyU 

v  Es.  5.  2—4.  Jer.  2.  21.  Mat.  7.  16—20.  a  12.  33.  Lnfl 
43,  44.  Rhuf.  11.  16—18.        z  Ex.  15.  23-25.  2  Bren  2.  J 
22.  Ezec.  47.  8—11. 

*Ac  a  ddichon  y  ffigys-bren  ddwynl 
ffrwyth  a  dyf  yn  unig  ar  y  pren  olew-wyd 
t  Neu  a  welwyd  erioed  y  winwydden 
dwyn  ffigys?  Na  welwyd  erioed  y  fath  be 
ac  ni  ddichon  y  falh  beth  fod  :  \  ac  niddi 

on  ychwaith  i'r  un  ffynon,  o'r  un  Uyg 
roddi  dwfr  hallt  a  chroyw,  ar  yr  un  wa 
nac  ar  wahanol  amserau.  A  llawn  mòr  s 
hyson  a  gwrthun  yw,  bod  yr  un  galon, 
hon  yw  y  ffynon  o  ba  un  y  tardda  ein  [_ 
iau,  yn  ymdywallt  allan  weithiau  me 
bendithio  Duw,  ac  weithiaumewn  melhit 
dynion  a  wnaethpwyd  ar  lun  Duw.  Clyv 
yr  holl  grefyddwyr  enllibaidd  hyn. — Efa 
bod  yr  apostol  yma  yu  cyfeirio  at  yr  Io 
ewon  annychweledig,  y  rhai  yn  fynycl 
felltithient  y  cristionogion  yn  dost  yn 

synagogau,  yn  blith  dra-phlith  âg  ad< 
Duw :  ond  y  mae  gormod  o  hyn  ysywa 
gan  ryw  fath  o  gristionogion. 

1 3  a  *  Pwy  sj/dd  wr  doeth, b  a  de; 
us  yn  eich  plith  ?  c f  dangosed,  dtr 
ymarweddiad  da,  \ei  weithredoe 

e  \\  mewn  mwyneidd-dra  doethineb 
a  adu.  1.  Preg.  8.  1,  5.  Jer.  9.  12,  23.  Mat.  7.  24.  1 

6.  5.  b  2  CroD.  2.  12,  13.  Job  28.  28.  E».  11.  3.  Da 
2).  cpeu.2.  18.    Es.  60.  6.    2  Cur.   8.  24.    1  Pedr 
tfPhiI.  1.  27.  1  Tim.  4.  12.  Heb.  13.  5.  1  Pedr  2. 

3.  1,  2,  16.  e  adn.  17.  pen.  1.  21.    Nnm.  12.  3.  Sah 
9.  a  45.  4.  a  149.  4.  Es.  11.4.  a  29.  19.  a  61.  1.  Äe^h. 
Mat.  5.  5.  a  11.  29.  a  21.  5.  2  Cor.  10.  1.  Gal.  5.  23.  a 

Eph.  4.  2.  Col.  3.  12.  1  Tim.  6.  11.  2  Tim.  2.  25.  Tit. I  PeJr  3.4,15. 

Gwedi  dangos  drwg  y  tafod  yn  yr  adnc 
o'r  blaen,  m3e  yr  apostol  yn  dychwelyd  j 
i  symmud  yr  achos  o  hyny,  sef  tybiau  1 
dynion  am  eu  doethineb  eu  hunaiu. 
oedd  neb  o'r  rhai  yr  oedd  efe  yn  ysgrií 
atynt  yn  meddu,  neu  yn  tybied  eu  bod 
meddu  doethineb,  dëall,  ac  alhrylilh  n 
nac  eraill,  a  chwedi  eu  cynnysgaethu  â 

wer  o  wybodaeth  o'r  efengyl  ;  na  fyd 
iddynt  dybied  eu  bod  wedi  eu  claddu  m^ 
sefyllfa  ry  isel  ac  anamlwg,  nâ  choleddu 
bryd  balch,  uchel-frydig,  ac  anfoddla 
t  eithr  dangosent,  trwy  ymarweddiad 
cyffredinol,  yn  eu  gwahanol  sefyllfâoedd 
galwedigaethau,  %  eu  gweithredoedd  o  dc 
ioldeb,  uniondeb,  purdeb,  a  thrugar 
||  mewn  mwyneidd-dra  doelhineb;  gan 
feryd  y  callder  hyny,  a  ddynodir  drwy 
bryd  addfwyn  a  llonydd,  yr  hwn  sydd 
anwahanol  gyssylltiedig  âg  ef,  ac  â  ph? 
rwydd  i  faddau  i  bawb,  a  bod  yn  hedd 
lawn  â  phob  dyn.  Hyn  yw  y  ddoeth 
orau,  a  dyma  y  ffordd  orau  i  ddango» 
bod  yn  meddu  arni.  Crasdcr  doethine 
gan  rai ;  ond  mwyneidd-dra  doethint 
sonir  yma  :  ac  mae  llawer  o  ragor  rhw 
ddau. 

14  7*  Eithr  od  oes  gennych  gei 



RhagoroUìeb  y  ddoethineb IAGO  III. 
sydd  oddi  itchod. 

i  chwerw  f  ac  ymryson  yn  eich  cal- 
i,  s J  ria  fydd wch  fTrostwyr  h  ||  a  chel- 
yddog  yn  erbyn  y  gwironedd. 
/»dn.  16.  pen.  4.  1-5.  G«o.  30.  1,  3.  a  37.  11.  Job  5.2. 
p.  14    30.    a  27.  4.    Es.  11.  13.    Hab.  1.  3.     Mat.  27.  1S. 
.  5.  17.  a  7.  9.  a  13.  43.  Rhuf.  1.  29.  a  13.  13.  1  Cor.  3. 
\  13.  4.  2  Cor.  12.  20.  Gal.  5.  15,  21,  26.  Phil.  1.  15.  a2. 
I :  Tim.  6.  4.  Tit.  3.  3.    1  Perir  2.  1,  2.  e  Bbuf.  2.  17, 
1  Cor.  4.  7,  S.  a  5.  2,  6.  Gal.  6.  13.  h  2  B.en.  10.16, 

!loan  16.  2.  Act.  26.  9. 

*  Ond  os  oedd  neb  o  honynt  yn  coleddu 
itìgen  chwerw,  neu  zel  falch,  boelhlyd,  a 

jofus,  dros  eu  plaid  a'u  daliadau  eu  hun- 
ì,  yn  eu  calonau ;  fneu  os  oeddynt  yn 
rth-ymgais  âg  eraill  am  flaenoriaeth, 
rch,  ac  awdurdod,  yn  y  fath  fodd  ag  i 
iu,  enllibio,  a  gwaradwyddo  eu  gilydd, 
ì'wij  ysbryd  digofus ;  ac  yn  ymhyfrydu 
îwù  "  ymryson"  a  chwerylu  â'r  neb  a'u 
'rtbwynebai ;  %  na  fydded  iddynt  fod  mòr 
fyd  a  direswjprt  ag  ymffrostio  yn  y  tymher 

algas,  a'r  ymddygiad  brwnt  hwn,  fel  pe 
asai  yn  tarddu  oddi  ar  radd  ornchel  o  zel, 
Idra,  a  ífyddlondeb  saoctaidd  :  ||  ac  na 
lded  iddynt  waradwyddo  ac  enllibio  y 
irionedd,  trwy  daeru  mai  pethau  fel  hyn 
id  y  ffrwythau  angenrheidiol  o  dderbyn, 
jffesu,  ac  amddiffyn  y  gwirionedd  ;  ueu 
vy  ddywedyd  mai  clauar  oedd  y  rhai  hyny, 
rhai  ni  ddadleuent  drosto  yn  y  doll  poeíh- 
l  hyn.  Nid  oedd  hyn  ddim  amgen  na 
wedyd  celwydd  yn  erbyn   y  gwirionedd, 
waradwyddo. 

15  **Nid  ywy  doethineb  hwn  yn 
sgyn  oddi  uchod;  Atond  daearol, 
anianol,  '||  cythreulig^w;. 
f  adn.  17.  pen.  1.  5,  17.    loan  3.  27.  L- 1  Sara.  13    3. 

5.  31.  a  16.  23.  Jer.  4.  22.  Loc  16.  8.  Rhuf.  1.  22.  1  Cor. 
19, 20, 27.  a  2.  6,  7.  a  3.  19.  2  Cor.  1 .  12.  Jud.  19.     /  Gen. 
-5.  loan  8.  44.  Act.  13.  10.  2  Cor.  11.  3,  13—15.  1  Ioan 
3-10.  Dat.  9.  11.  a  12.  9,  10. 

*  Belh  bynag  a  feddyliai  rhai  am  y  fath  a 
wyd  o  ddoethineb,  dywedai  yr  apostol  yn 
nnodol  nad  oedd  hi  ddim  oddi  uchod  ;  nid 

ethineb  o'r  nef  ydoedd,  ac  nid  Duw  oedd 
hawdwr:  +  Ond  doethineb  "  ddaearol" 

dd;  o  darddiad  daearol,  ac  yn  ceisio  der- 
afiad,  anrhydedd,  a  manteision  daearol, 
n  y  rhith  o  grefydd  :  J  Doelhineb  "anian- 
'  ydoedd ;  yn  deilliaw  oddi  ar  egwyddor- 
ì  anianol,  y  rhai  a  weithredant  mewn 
nion  diadgenedledig,  ac  yn  eu  cyflwr 

tur ;  ||  Ie,  doethineb  "  gythreulig"  ydoedd  ; 
ìdi  deilliaw  ar  y  cyntaf  o  ddiafol,  ac  yn 
i/neyd  i  fynu  ei  ddelw  ef  o  falchder,  uchel- 
is,  ystryw,  cyfrwysder,  cenfigen,  drygan- 
iHh,  a  thwyll.—  Tybia  rhai  fod  y  tri  gair 
ihod  yn  cyfeirio  at  dair  prif  demtasiwn  y 
id;  cybydd-dod,  pleser,  ac  uchel yais :  y 
ntaf  o  ba  rai  sy  ddaearol,  yr  aiì  yn  anian- 

\  a'r  drydedd  yn  gythreulig  ;  gan  ei  bod  y 
chod  drwy  ba  un  y  syrthiodd  y  cylhreul- (1. 

;  16  w*Canys  lle  mae  cenfìgen  ac 
nryson,  n  f  yno  y  mae  terfysg,  °  J  a 
;iob  gweiíhred  ddrwg. 
»  m  Gwel  ar  adn.  14.  n  Gen.  11.  9.  Act.  19.  29.  1  Cor. 
i  33.        o\  loan  3.  12. 

*  Canys  Ile  bynag  y  byddo  ysbryd  cenfig- 
us,  enllibus,  ac  ymrysongar  yn  cael  ci  gol- 
d,  ac  yn  tòri  allan  o'r  galon  trwy  y  gwe- 
îf»u ;  t  ei  duedd  naturiol,  a'i  effeíthiau 
ffredinol  yn  unig  yw,  terfysg  a  dinystr  ar 
ddwch  a  dedwyddwch  yn  enaid  y  dyn  ei 
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hunan,  a'r  eiddo  pawb  eraill  o'i  amgylch  ; 
X  yn  nghyd  â  pbob  gweithred  ddrwg  o  an- 
wiredd,  irueni,  a  dislryw.  Oblegid  lle  rhodd- 

er  rhyddid  díymattal  i'r  nwydau  atgas  hyn 
gan  un  dyn,  maent  yn  cynhyrfu  yr  un  nwyd- 
au  mewn  eraill ;  hyd  oui  byddo  eglwysi, 
cymdeithtsau,  a  theuluoedd,  yn  cael  eu  tarìu 
i  derfysg  ac  annhrefn,  a  phob  matb  o  ddryg- 
au  yn  cael  eu  cytìawni ;  tra  mae  dynion  yn 
cael  eu  dallu  >a'u  gỳru  yn  mlaen,  gan  eu 
nwydau  cynddeiriog,  a'u  tymherau  rhag- 
farnus  a  d'íalgar. 

17  *  Eiihr  y  ''ddoethineb  sydd 
oddi  uchod,  ̂   yn  gyntaf  pur  ydyw, 

f  wedi  hynny  heddychlawn, s  %  bon- 
eddigaidd,  ||hawdd  ei  thrin,  '  §llawn 
trugaredd  **  a  fFrwythau  da,  u  ff  di- 
duedd,  ̂ ÎI  a  diragrith. 

p  ado.  15.  pen.  1.  5,  17.  Gen.  41.  38,  39.  Ex.  36.  2. 
1  Bren.  3.  9,  12,  2B.  1  Cron  22.  12.  Job.  28.  12,  23, 
23.  Diar.  2.  6.  Es.  11.  2,  3.  Dan.  1-  17.  Luc  21.  15. 
I  Cor.  2.  6,  7.  a  12.  8.  q  pen.  4.  8.  M*l.  3.  3.  Mat.  5.  8. 
Phil.  4.  8.  Tit.  1.  15.  1  lo.n  3.  3.  r  \  Cron.  22.  9.  Es.  2. 

4.  a  9.  6,  7.  a  11.  2—9.  a  32.  15—17.  Rhuf.  12.  18.  s  Es. 
40.  11.  1  Cor.  13.  4-7.  2  Cor.  10.  î.  Gal.  5.  22,  23,  Eph.  5. 
9.  1  Thes.  2.  7.  2  Tim.  2.  24.  Tit.  3.  2.  t  loan  1.  14.  Act. 
9.  36.  a  11.  24.  Rhuf  15.  14.  2  Cor.  9.  10.  Phil.  1.  11.  Col.  1. 

u  pen.  2.  1.  Mal.  2.  9.  1  Tim.  5.  21.  *  Es.  32.  6. 
í.  23.  28.  Luc  12.  1,  2.  loan  1.  47. 

*  Mewn  cyferbyniad  i'r  ddoethineb  ddae- 
arol,  anianol,  a  chythreulig  a  enwyd,  (adn. 

15.)  mae  y  "  ddoethineb  sydd  oddi  uchod," 
sef  y  ddoelhineb  mae  Duw  yn  roddi  i'w 
bobl,  mewn  atebiad  i'w  gwedd'íau  gostyng- 
edig  a  ffyddiog,  (pen.  I.  5,  6.)  yn  gyntaf  yn 
"  bur  ;"  sef  yn  bur  o  ran  ei  natur,  ei  gwrth- 
ddrychau,  a'i  heffeithiau;  mae  yn  dwyn 
pcrthynas  â  gwirioneddau  a  gorchymynion 
sanctaidd  a  phureiddiawl  yr  ysgrythyrau  ; 
mae  yn  deilliaw  o  honynt  hwy,  ac  yn  cael 
ei  llywodraethu  ganddynt ;  ac  mae  yn  tu- 

eddu  i  buro  y  galon,  yr  ymadrodd,  a'r  ym- 
arweddiad.  t  f<Gwedi  hyny,"  can  belled  ag 
y  dicbon  mewn  cysoudeb  â'r  puredd  hyn,  ac 
âg  ymlyniad  d'iysgog  wrth  y  gwirionedd,  ac 
ufudd-dod  i  orcbymynion  Duw  ein  Hiach- 
awdwr;  mae  y  ddoethineb  hon  yn  "  hedd- 
ychol :"  mae  ei  meddiannydd  yn  barod  i  roi 
pob  peth  i  fynu  er  mwyn  heddwch,  ond 
gwirionedd  a  dyledswydd  ;  ac  wrth  y  rhai 
hyn  efe  a  ymlŷn  yn  gadarn,  eto  mewn  modd 
heddychol  a  charedigol.  %  Mae  hon  hefyd 

yn  ""Yoneddigaidd;"  yn  tueddn  dynion  i  fod 
yn  ddjog,  nen  yn  araf  i  ddi^ofaint,  yn  add- 
fwyn,  yn  dawel,  yn  ymarhôus,  ac  yn  garu- 
aidd  yn  eu  holl  ymddygiad  tnag  at  bawb. 

||  Mae  hefyd  yn  "  hawdd  ei  thrin ;"  ac  yn 
hawdd  eì  'darbwyîlo  i'r  hyn  sydd  resymol, 
neu  i  fod  yn  faddeugar;  ac  i  wrando  ar  eir- 
iau  gwirionedd  ac  uniondeb,  er  eu  Ilefaru 
gan  ís-radd,  gan  blentyn,  neu  gan  elyn. 

f  Mae  hefyd  yn  "llawn  trugaredd,"  tosturi, 
a  thynerwch,  luag  at  y  tlodion,  anghenus, 
cvstuddiol,  a  thraìlodedig  ;  **  ac  yn  dangos 

eì  bod  felly,  yn  ei  "  ffrwythan"  allanol  a 
gweithredol  o  elusengarwch,  haelioni,  a  phob 

swyddau  o  ddyngarwch  a  berthyn  i  drugar- 
edd  rhwng  dyn  â  dyn.  t+  Mae  y  ddoethineb 

nefol  hon  hefyd  yn  "  ddidnedd ;"  yn  ei 
gwailh  yn  barnu  dynion  rieu  weithredoedd  : 
nid  yw  yn  ddall-bleidiol  o  ochr  un  blaid,  ac 
yn  erbyn  plaid  arall ;  nid  y  w  yn  tŷn-ddadlau 
dros  un  ran  o  grefydd,  gan  esgenluso  ac  iseîu 
rhanau  eraill  o  bóni ;  ac  nid   yw  yn  derbyn 

================= 



Niwed  trachwant IAGO  IV. a  hunanoldeb 

wyneb  y  cyfoethog  gan  ddirmygu  y  tlawd, 

yr  hyn  a  geryddai  yr  apostol  o'r  blaen.  (pen. 
2.  1 — 7.)  IX  Yn  olaf,  mae  y  ddoethineb  hon 
yn  "  ddiragrith  ;"  yn  tywys  dyn  i  ystyried  a 
pharchu  ewyllys  a  chymmeradwyaeth  Duw, 
lawer  yn  fwy  na  thybiau  da  dynion  am 
dano,  beth  bynag  fyddo  sefyllfa  neu  gym- 
meriad  y  dynion  hyny.  Mae  doethineb  Iago 
yn  perthyn  yn  agos,  ac  yn  debyg  iawn,  i 
gariad  Panl,  yn  1  Cor.  13.  4—7. 

18  y  *  A  ffrwyth  cyfiawnder  a  heuir 
mewn  heddwch  2  f  i'r  rhai  sydd  yn 
gwneuthur  heddwch. 

y  pen.  I.  20.  Di*r.  11.  28,  30.  Es.  32.  16,  17.  Ioan  4.  36. 
it  Mat.  5.  9. 

*  Beth  bynag  a  ddychymmygo  dall-bleid- 
wyr  rhagfarnus  a  phoethion,  "  ffrwyth  cyf- 
iawnder,"  neu  yr  had  da  hwnw,  oddi  ar  ba 
un  y  tyf  bendigedig  ffrwyth  cyfiawnder  yma 
ar  y  ddaear,  a  "  heüir  mewn  heddwch  i'r 
rhai  sydd  yn  gwneuthur  heddwch  :"  t  dyn- 
ion  o  dymherau  ac  ysbrydoedd  heddychlawn 
a  charuaidd,  yn  pregethu  yr  efengyl,  neu 
mewn  rhyw  ffordd  ysgrythyrol  yn  ymgais 
am  daenu  yr  wybodaeth  o  hóni  yn  mhlith 
dynolryw,  gan  ei  haddurno  hi  yn  eu  buchedd- 

an,  a'i  dyfrâu  â'u  gwedd'íau,  hwy  sydd  yn 
hau  yr  had  ;  yr  hwn  a  fendithia  Duw  er 
dychweliad  pechaduriaid,  acer  taenu  a  chyn- 
nyddu  gwir  grefydd  yn  y  byd.  "  Heüir  ef 
mewn  beddwch,"  nid  mewn  trwst  mawr  a 
therfysg  ;  a  chan  y  "rhai  sydd  yn  gwneuth- 
ur  heddwch,"  y  rhai  sydd  heddychol  eu  hun- 
ain,  ac  yn  wneulhurwyr  heddwch,  yn  yr 

egîwys  ac  yn  y  byd. — "  J'r  rhai :"  "  o'y  rhai" 
(oflhem)  ydyw  yn  ol  y  Saesoneg  :  Tybia 

Doddridge  mai  "  i'r  rhai"  yw  y  cyfieithiad 
gorau  ;  fel  pe  dywedasai  yr  apostol,  4t  Y  rhai 
a  ddangosant  dymher  heddychol  (a'i  bod  oddi 
ar  iawn  egwyddor)  gallant  fod  yn  sicr  y  cânt 
fedi  cynhauaf,  mewn  byd  lle  mae  cyfiawn- 
der  yn  blodeuomewn  tragywyddol  heddwch. 
Mae  had  wedi  ei  hau,  ac  efe  a  dyf,  ac  a 
rydd  lawn  daliad  am  yr  holl  ddrygau  a  ddy- 
oddefa3ant  hwy  mewn  byd  cynhenllyd  ac 
ymrysongar. 

PEN.  IV. 

Rhaid  i  ni  ymryson  yn  erbyn  trachwant. 

a  "\J  BA  le  y  mae  rhyfeloedd  ac 
ymladdau  y n  eich  plith  chwi  ?  b  f  onid 

oddiwrth  hyn,  se/'eich  melus-chwant- 
au  Jy  rhai  sydd  yn  rhyíela  cyn  eich 
aelodau  ? 

a  perj.  3.  14—18.  b  pen.  1.  14.  Gen.  4.  5-8.  Jer.  17. 
9.  Mat.  15.  19.  Marc  7.  21—23.  Ioan  8.  44.  Rhof.  8.  7.  1  Tim. 
6.  4—10.  Tit.  3.  3.  1  Pedr  1.  14.  a  2.  11.  a  4.  2,  3.  3  Pedr  2. 
18.  a  3.  3.  1  loan  2.  15-17.  Jud.  16—18.  o  Rhuf.  7.  5,  23. 
Gal.  5.  17.  Col.  3.  5. 

Tybir  yn  gyffredin  fod  yr  apostol  yma  yn 
cyfeirio  ei  hun  at  yr  Iuddewon  annychwel- 

edig ;  ac  mae  y  geiriau  yn  briodol  iawn  i'w 
hymddygiad  hwy,yn  ol  hanesion  yr  amseroedd 
hyny.  Yn  wir  prin  y  gellid  meddwl  fod  neb 

aelodan  o'r  eglwys  gristionogol,  yn  euog  o'r 
drygau  ysgeler  a  enwir  yn  y  bennod  hon,  yn 
yr  amser  boreuol  hyny  :  er  bod  y  geiriau  yn 
rhy  gymmwysiadol,  ysywaeth,  at  rai  ar  enw 
cristionogion,  mewn  oesoedd  wedi  hyny. 
Ond  mae  yn  debyg  bod  yr  apostol  yn  rhy- 
buddio  ei  frodyr  cristionogol  yn  erbyn  cen- 
figen,  ymryson,  ac  uchel-gais,  yr  hyn  oedd 

yn  ennill  tir  o  fewn  yr  e^Épys,  trwy  esan 
y  genedl  Iuddewig:  ac  êl  fod  yn  eu  rl 
buddio  hwy  rhag  yr  effeithiau  mwy  dychr; 

llyd  byth,  a  darddai  o'r  un  achosion  yn 
plith  hwy.  Pa  fodd  bynag,  yr  oedd  efe 
defnyddio  y  fath  eiriau,  ag  a  fyddai  yn  c 
eirio  yn  bennodol  at  yr  Iuddewon  hyn; 
ddygwyddent  ddarllen  ei  epistol  ef;  \ 
ddywedai,  *  "  O  ba  le  y  mae  rhyfeloedd 
ymladdau  yn  eich  plith  chwi?"  Oblegid 
oedd  yn  amlwg  bod  y  genedl  wedi  ymra 
yn  ei  herbyn  ei  hun,  a  chwedi  ymwahs 
yn  bleidiau,  y  rhai  a  ddistrywient  y  nail 
lla.ll  drwy  yr  ymrysonau  mwyaf  cynddi 

iog ;  tra  yr  oedd  eu  gwrthryfeloedd  à'u  í 
fysgoedd  gwastadol,  yn  tynu  distryw 
eu  penau  oddi  wrth  y  Ilywodraeth  Rhufe 
ig.  t  Onid  oedd  y  drygau  hyn  yn  deilli 
oddi  wrth  eu  melys-chwantau,  neu  eu  ples 
au  hwynt?  sef  y  nwydau  Hygredig  hyny, 
oeddynt  hwy  yn  ceisio  ymbleseru  yn 

porthi  hwynt  ?  X  Yr  oedd  y  melys-chwa 
auhyny  yn"  rhyfela  yn  eu  haelodau  hwyni 
un  ai  ynaelodau  eu  natur  lygredig,  yr  I 
Adda,  lle  mae  y  naill  chwant  yn  rhyfela 
erbyn  y  llall,  gan  na3  gellid  eu  cyflawni 
a  phob  chwant  yn  ymdrech  am  y  feistì 
aeth ;  neu  yn  hytrach,  chwant  yn  ymdn 
am  y  feistrolaeth ;  neu  yn  hytrach,  chw 
yn  rhyfela  drwy  aelodau  eu  cyrph  ;  y  rha; 
oedd  eu  nwydau  cnawdol,  gan  weithio  o 
fewn,  a  gorchfygu  gwrth-safiad  egwan  r 
swm  a  chydwybod,  yn  eu  defnyddio 
offerynau,  neu  arfau  anghyfiawnder,  i  \ 
lawni  eu  chwantau  pechadurus. 

2  d  *  Ch wennychu  yr  ydych,  ac  1 

ydych  yn  cael :  -f  cenfigennu  yr  yd) 
ac  eiddigeddu,  ac  nid  ydych  yn  ga 
cyrhaeddyd :  %  ymladd  a  rhyfela  yr  3 

ych,  ||  ond  nid  ydych  yn  cael,  e  § : 
nad  ydych  yn  gofyn. 

d  pen.  5.  1—5.  DUr.  1.  19.  Preg.  4.  8.  Hab.  2.  5.  1  ' 6.  9,  10.  e  pen.  1.  5.  Es.  7.  12.  Mat.  7.  7,  8.  Luo  11 
13.    Ioan  4.  10.    a  16.  24. 

*  Yr  oeddynt  yn  chwennychu  yn  angh; 
medrol  am  lwyddiant  bydol,  yn  nghyd 
amryw  bleserau  oedd  yn  gyssylltiedig 
hyny  ;  ond  nid  oeddynt  yn  cael  yr  hy 
chwennychent :  I  ac  o  herwydd  y  siomei 
aeth  hyn  yr  oeddynt  yn  cenfigenu  ac 
eiddigeddu,  yn  barod  i  ladd,  ac  yn  aml 
lladd  mewn  gwirionedd,  y  rhai  a  safant 
eu  ffordd  hwynt;  eto  wedi  y  cwbl  nid  o< 
ynt  yn  gallu  cyrhaeddyd  yr  hyn  a  chv 
nychent  mòr  fawr.  t  Yr  oedd  eilwaith 
eu  gwneyd  hwy  yn  fwy  cynddeiriog  b) 
ac  yr  oedd  ymladdau  cartrefol,  a  therf; 
oedd  gwrthryfelgar  cyhoeddus  yn  tori  a 
yn  eu  plith  :  ||  ond  yn  Ue  Uwyddo  fel  hj 
yr  oeddynt  yn  myned  i  fwy  o  dlodi  a  c 

edfyd,  ac  lawer  gwaith  yn  cael  eu  darost' bron  i  wallgofrwydd  annobeithiol ;  §  am 
oeddynt  yn  gofyn  y  pethau  a  chwennycl 
gan  L>duw  mewn  gweddîau.  Rhyddâd  < 
wrth  dalu  teyrnged,  a  llywodraeth  ar  y  < 
edloedd  o'u  hamgylch,  medd  rhai,  oec 
ddau  beth  oeddynt  yn  chwemychu  : 
pa  raid  cyfyngu  eu  chwennychiad  i  hyn, 
dim  ond  hyny,  mae  yn  anhawdd  gwyt 
gwell,  tebygid,  rhoddi  ystyr  helaethacl 
geiriau  ;  chwennychiad  am  bob  mawr 
golud,  a  hawddfyd  bydol.— Cenfigenu  yr 



*Bod  cyfe'üiach  y  byd  yn 
IAGO  IV. elyniaeth  yn  erbyn  Duw. 

h  ac  eiddigeddu  :  "  lladd  yr  ydych,  a 
twennychu  cael,"  yw  y  Saesoneg,  a  cheis- 
yd  rhoi  hyny  i  mewn  yn  y  sylwad  blaen- 
awl.  Lìadd  ac  eiddigeddu,  mae  yn  de- 
rg»  >'w  ystyr  y  geiriau  Groeg  phoneuete 
ú  Ttîloute  :  lladd  yw  cenfigenu,yn  ei  uatur 
i  ganlyniad: 

3  f  *  Gofyn  yr  ydych,  f  ac  nid  yd- 
;h  yn  derbyn,  o  herwydd  eich  bod 

gofyn  ar  gam, «"  J  fel  y  galloch  eu ieulio  ar  eich  melus-chwantau. 
fpen.  1.  6,  7      Job  27.  3—10.     Salm  18.  41.    a   66.  18, 

Öiar.  1.  28.  a  15.  8.    a  21.  13,  27.  Es.  1.  15,  16.  Jer.  11. 
a  14.  12.  Mica  3.  4.  Zec.  7.  13.  Mat.  20.  22.  Marc  10. 
1  loan  3.  22.  a  5.  14.        S  Lac  15.  13,  30.  a  16.  1,  2. 

*  Mae  yn  debyg  bod  rhai  o  honynt  hefyd, 
i  cadw  i  fynu  ryw  ífurf  o  grefydd,  ac  yn 

yeddì'o  am  ryddâd  oddi  wrth  eu  gorthrym- 
yr,  ac  am  lwyddiant  a  hawddfyd  bydol  ; 
>nd  nid  oeddynt  yn  derbyn  yrhyn  oeddynt 
\  ofyn,  am  eu  bod  yn  gofyn  ar  gam  :  yr 
dd  hyd  yn  nod  eu  gweddîau  yn  tarddu 
idi  ar  flysiau  hunanol  a  bydol  ;  yr  oeddynt 
ì  cael  eu  cyíiwyno  yn  ffurfiol,  a  chan  y 
ai  oedd  yn  parâu  i  wrthod  y  Messiah,  gan 
er  ddysgwyl  am  waredwr  tymmorawl,  yr 
vn  a  dderbynient  hwy  yn  llawen.  { Fel 
m  yr  oeddynt  hwy  yn  gofyn  am  gyfoeth  a 
anteision  bydol  yn  unig,  fel  y  gallent  eu 

eulio  a'u  hafradu  arnynt  euhunain,i  borthi 
melys-chwantau.  Fel  hyn  yr  oedd  gau 

lybenion  yn  andwyo  iawn  foddion. — Ar 
m:  kakùs,  yn  ddrygionus.  Nid  yn  unig 

f'yn  yn  ivàn,  neu  yn  ffurfiol,  ond  gofyn  yn 
'rygionus  ;  oblegid  cybydd-dod,  ueu  chwant- 
cnawdol,  oedd  yn  cymhell  eu  gweddíau 

<vynt. 

4  *  Chwi  h  odinebwyr,  a  godineb- 
ragedd,  foni  wyddoch  chwi  fod  *  cyf- 
llach  y  byd  yn  Äelyniaeth  i  Dduw  ? 
í;pwy  bynnag  gan  hynny  a  ewyllys- 

i  fod  yn  gyfaill  ì'r  byd,  my  mae  yn 
yn  i  Dduw. 
ÄSalm50.  13  a  73.  27.  Es.  57.  3.  Jer.  9.  2.  Hos.  3.  1. 

it.  12.  39.  a  16.  4.  «  loan  7.  7.  a  15.  19,  23.  a  17.  14. 
oan  2.  15,  16.  k  Gen.  3.  15.  Bhuf.  8.  7.  /Gal.  1.10. 
Salm21.  8.  Luc  19.27.  Ioan  15.23,24.  Rhuf.  5.  10. 

*  Yr  oedd  yr  Iuddewon  o  hyd  yn  addol- 
'yr  proffesedig  Duw,  a'r  genedl  oll  wedi  ei 
/weddîo  iddo  ef  trwy  gyfammod  neillduol : 
n  hyny  yr  oedd  eilun-addoliaeth,  a  thros- 
Idiadau  union-gyrchol  eraill  o'r  cyfammod 
.vnw,  yn  odineb  ysbrydol  ;  ac  yr  oedd 
vrthod  a  chroeshoelio  y  Messiah  yn  ang- 
aifft  mwy  anferth  o'r  pechod  hwnw  na 
m  a  allasent  ei  gyflawni.  Yr  oeddynt 
ifyd  yn  wýr  ac  yn  wragedd,  yneüun-addoli 
w  a  phleserau  bydol  yn  y  modd  mwyaf 
ìghymmedrol ;  fel  pe  y  pethau  hyn  fuasai 

i  rhan  a'u  holl  ddymuniad,  a  chrefydd  o 
iim  gwerth,  ond  fel  yr  oedd  yn  îs-weini  i'r 
if  amcan  hyny.  Mae  yn  debyg  hefyd, 
d  llawer  o  gristionogion  mewn  enw,  yn  eu 
ith,  wedi  ymwrthod,  cuddio,  a  gwadu  eu 

offes,  i'r  fath  raddau  er  mwyn  y  byd,  ag 
;;dd  yn  eu  gwneyd  yn  deilwng  o'r  cerydd 
Pm  sydd  yn  y  geiriau  uchod  :  nid  oeddynt 
n  haeddu  gwell  enw  na  godinebwyr  a  go- 
i  neb-wragedd,  o  herwydd  eu  hanffyddlondeb 
'Dduw,  yr  hwn  y  proffesent  ei  addoli,  er 
;id  oeddynt  efallai  yn  euog  o  odineb  yn  ys- 
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tyr  gyffredin  y  gair,  megys  yn  ddíamraau 
yr  oedd  Ilawer  o'r  luddeu-on.  +  Ac  oni 
wyddent  hwy,  i'r  ihai  yr  ymddiriedwyd 
ymadroddion  Duw,  fod  cyfeillach  y  byd,  a 
chariad  anghymmedrol  at  ddynion,  arferion, 
pethau,  a  phleserau  y  byd,  yn  eíyniaeth  i 

Dduw  1  yn  groes  i'w  natur  a'i  ewyllys  sanct- 
aidd  ef,  yn  gwbl  anghyson  â'r  cariad  oedd 
ddyledus  tuag  ato  ef ;  J  ac  yn  brawf  eu  bod 
hwy  o  hyd  yn  elynion  i  Dduw,  heb  en  cym- 
modi  âg  ef,  ae  heb  gariad  Duw  yu  eu  calon- 
au.  Nis  gallent  garu  y  ddau  ;  gan  hyny  os 
y  byd  oeddynt  yn  garu,  rhaid  eu  bod  yn  cas- 
âu  Duw  ac  yn  elynion  iddo, — Gelyniaeth ; 
nid  gelyn  :  gellir  cymmodi  gelyn,  ond  ni  ell- 
ir  byth  gymmodi  gelyniaeth. 

5  *  A  ydych  chwi  yn  tybied  fod 
»ýr  ysgrythyr  yn  dywedyd  yn  ofer, 
°\  At  genfîo;en  y  mae  chwant  yr  ys- 
pryd  a  gartrefa  ynom  ni  ? n  IoaD  7.  42.  a  10.  35.  a  19.  37.  Rhuf.  9.  17.  Gal.  3.  8. 
o  Gen.  4.  5,  6.  a  6.  5.  a  8.  21.  a  26.  14.  a  30.  I.  a  37.  11. 
Num.  11.  29.  Salm  37.  1.  a  106.  16.  Preg.  4.  4.  Es.  11.  13. 
Act.  7.  9.  Rhuf.  1.  29.  Tit.  3.  3. 

*  A  oedd  yr  Iuddewon  gan  hyny,  neu  y 
rhith  broffeswyr  o  Gristionogaeth,  yn  tybied 
fod  yr  ysgrythyr  yn  dywedyd  yn  ofer,  heb 
ddiwi  gwirionedd  nac  ystyr,  yn  yr  holl  fànau 
aneirif  hyny  lle  y  dysgrifir  annuwioldeb, 
hunanolrwydd,  cnawdoldeb,  balchder,  a  dryg- 
aniaeth  calonau  dynion  ;  t  mai  at  genfigen 
mae  chwant  a  thuedd  yr  ysbryd  a  gartrefa 

wrth  natur  ynom  ni?  Neu,  i'r  gwrthwyneb, 
a  oeddynt  hwy  mòr  ffol  a  thybied,  fod  Ys- 
bryd  Duw,  yr  hwn  oedd  yn  cartrefu  yn  y 
gwir  gredinwyr,  yn  cynhyrfu  y  fath  nwydau 
cenfigenus,  a  thueddiadau  cnawdol  a  bydol  a 
soniwyd  uchod  ?  Na,  yr  oedd  yn  anmhosibl 
mai  hyn  oedd  natur,  tuedd,  a  dyben,  ei  ddyl- 
anwadau  sanctaidd  ef  ar  y  saint;  ac  nid  dyn- 
ion  duwiol  oedd  y  rhai  hyny  oedd  yn  byw 
dàn  lywodraeth  y  fath  nwydan  a  thueddiad- 
au.  Yr  ysgrythyr  :  nid  rhyw  un  adnod  ben- 
odol  o'r  ysgrythyr  a  feddylir;  ond  rhediad 
cyffredinol  yr  holl  ysgrythyr. — Yr  ysbryd: 
ysbryd  naturiol  dyn,  medd  rhai ;  Ysbryd 
Duw  yn  y  saint,  medd  eraill:  ceisiwyd 
dwyn  y  ddau  olygiad  i  mewn  yn  y  sylwad 
uchod. 

6  *  Eithr  rhoddi  gras  mwy  y  mae : 
o  herwydd  paham  y  mae  yn  dywedyd, 
Pf  Y  mae  Duw  yn  gwrthwynebu  y 

beilchion,  %  ond  ̂   yn  rhoddi  gras  i'r 
rhai  gostyngedig. 

p  Ex.  10.  3.  4,  a  15.  9,  10.  a  18.  II.  1  Sam  2.  3.  Job  40. 
10-12.  Salro  138.  6.  Diar.  3.  34.  a  6.  16,  17.  a  29.  23.  Es. 
2.  II,  12,  17.  a  10.  8-14.  a  16.  6,  7.  Dan.  4.  37.  a  5.  20—23. 
Mat.  23.  12.  Luc  1.  52.  a  14.  11.  a  18.  14.  1  Pedr.  5.  5. 

q  2  Cron.  32.  26.  a  33.  12,  19,  23.  a  34.  27.  Jeb  22.  29.  Salm 
9.  12.  Diar.  15.  33.  a  18.  12.  a  22.  4.  Es.  57.  15. 

*  Mỳnai  yr  apostol  grybwyll  yn  mhellach 
i'w  ddarllenwyr,  fod  Duw  yn  rhoddi  "  gras 
mwy"  i'w  bobí,  na'u  gadael  yn  gaethion, 
dan  Iywodraeth  y  fath  «wydau  anianol  ac 
aflan :  a  chwedi  dechreu  sancteiddio  eu  cal- 
onau,  mae  efe  yn  rhoddi  mwy-fwy  o  hyd 
iddynt,  o  ddylanwadau  sancteiddâol  ei  Ys- 
bryd,  i'w  gwaredu  hwynt  yn  raddoJ  oddi 
wrth  bob  tuedd  ddrwg,  ac  i'w  gwneyd  yn 
ysbrydol  yneu  holl  serchiadau  a'u  tymnerau. 
t  Fel  hyny,  tra  mae  efe  yn  gwrthwynebu  y 
beiîchion,  yr  hunan-ddigonol,  yr  uchelfryd- 
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Mae  yn  galw  arnynt  i JAGO  IV. ymostwng  mewn  edifeirwch. 

ig,  yr  ysgornllyd  a'r  gwrthnysig,  yr  hunan- 
ewyllysiog,  yr  anedifeiiiol,  a'r  anghrediniol ; 
X  mae  efe  yn  dangos  ei  ewyllys  da,  ac  yn 

rhoddi  gras,  i'r  isel  a'r  gostyngedig,  y  rhai  a 
grefant  yn  ostyngedig  am  fendithion  ysbryd- 
ol,  wrth  orsedd  ei  drugaredd  ef. — Mae  yn 
dywedyd  :  gwel  y  cyfeiriadau  p,  a  q. 

7  r*  Ymddarostyngwch  gan  hynny 
i  Dduw.  *  +  Gwrthwynebwch  ddiafol, 
Jac  efe  a  fTŷ  oddi  wrthych. 

r  ì  Sam.  3.  1S.  2  Sam.  15.  26. 2  Bren.  1. 13—15.  2  Cron. 
30.  8.  a  33.  12,  13.  Job  1.2Ì.  a  40.  3-5.  a  42.  1—6.  Sahu  32. 
3-,5.  a  66.  3.  a  68.  30.  Jer.  13.  18.  Dan.  4.  25,  32,  34—37. 
Mat.  11.  29.  Act.  9.  6  a  16.  29-31.  a  26.  19.  Rhuf.  10.  3. 
a  14.  11.  Eph.  5.  21.  Heb.  12.  9.  1  Pedr  2.   13.  «  Mat.  4. 
3-lì.  Luc  4.  2-13.  Eph.  4.  27.  a  6.  11,  12.  1  Pedr  5.  8,  9. 
Dat.  12   9-11. 

*  Oddi  wrth  y  ceryddon  a'r  rhesymau 
blaenorawl,  mae  yr  apostol  yn  cymmeryd 
achlysur  i  gynghori  yr  Iuddewon  annych- 
weledig,  a'r  cristionogion  mewn  enw,  y  rhai 
a  ddarllenentyr  epistolhwn,  i  ymddarostwng 
i  Dduw :  i  ìoddi  eu  hunain  i  fŷnu  mewn  uf- 

udd-dod  dì'wrthwyneb  i'w  dnniaelh,  ei  aw- 
durdod,  a'i  ewyllys  ef,  trwy  gofleidio  ei  Fab 
ef,  a  glynu  wrtho  yn  ffyddlawn,  fel  eu 
Gwaredwra'u  Pen-tywysog  mawr.  Oblegid 
efe  a  ymladdai  yn  sicr  yn  erbyn  y  beilchion, 

fel  ei  elynion  pennodol  a'i  wrthwynebwyr, 
hyd  oni  ddygid  hwy  i  ymostwng  iddo,  neu 
gael  eu  distrywio  ganddo.  t  Ac  wrth  ymos- 
twng  fel  hyn  i  Ddow,  yr  oedd  yn  gweddu 
iddynt  wrthwynebu  diafol,  a  gwrthsefyll  ei 

ymosodiadau  a'i  hudoliaethau  ef ;  pa  un  byn 
ag  ai  yn  ddigyfrwn»  ai  trwy  offerynau  ybydd 
ent,  y  rhai  a  dueddent  i  gynhyrfu  eu  nwyd 
au  pechadurus  hwynt,  neu  i  ennyn  eu  rhag 
farn  yn  erbyn  iaehawdwriaeth  sanctaidd  a 
gwasanaeth  Duw.  \  Oblegid  os  gwrthwyn 
ebent  hwy  y  lemtiwr  yn  gadarn,  mewn  ym 
ddibyniad  ar  ddwyfol  ras;  ac  os  gosodenthwy 
wirioneddau  eglur,addewidion,  tystiolaethau, 
a  gorchymynion  yr  ysgrythyran,  ar  gyfer  ei 
ymosodiad  ef  ;  efe  a  ỳrid  oddi  wiihynt  trwy 
nerth  yr  Arglwydd,  ac  a  flôai  felgelyn  wedi 
colli  y  dydd. — ymddarostynywch:  y  mae  y 
gair  hypotayetê  yn  arwyddo  ymddarostwng, 
a  chadw  lle  wedi  ymostwng,  fel  milwyr  yn 
y  rhenc,  wedi  ymrestru  yn  y  fyddin. 

8  l  *  Nesêwch  at  Dduw,  f  ac  efe  a 
nesâ  attoch  chwi  njGlanliêwch  eich 
dwylaw,  chwì  bechaduriaid ;  ||  a  *phur- 
wch  eich  calonnau,  y  chwi  â'r  meddwl 
dauddyblyo;. 

t  Gen.  18.  23.  1  Cron.  28.  9.  2  Croo.  15.  2  Salm  73  28 
a  145.  13.  Es.  29.  13.  a  55.  6,  7.  Hos.  6.  1.  2.  Zec  I.  3.  Mal 
3.  7.  Heb.  7.  19.  a   10.  22.  «  Job  9.  20.  a  16.  17.  a  17.  9. 
Salm  18.  20.  a  24.  4.  a  26  6  a  73.  13.  E».  1.  15,  16.  a  33. 
15.  Mat.  15.  2.  a  27.  24.  1  Tim.  2.  8.  1  Pedr  3.  21.  x  Sal.n 

51.  6,  7,  12.  Jer.  4.  14.  Ezec.  18.  31.  a  36.  25— 27.  Mat.  12. 
33.  a  23.  25,  26.  Luc  11.  39,  49.  Act.  15.  9.  2  Cor.  7.  I. 
1  Pödr  1.  22.  1  Ioan  3.  3.        y  Gwel  ar  pen.  1.  8. 

*  Mae  yn  eu  cynghori  hefyd  i  nesâu  at 
Dduw,  yn  Nghrist  Iesn,  ac  ar  orsedd  trugar- 
edd,  trwy  weddi  y  ffydd,  gan  erfyn  cymmod 
âg  ef ;  +  gan  sicrâu  iddynt  y  byddai  iddo  ef 

nesâu  atynt  hwy,  i'w  cynnal,  eu  sancteiddio, 
en  cysoro,  a'u  bendithio  hwynt.  JAr  yr  un 
pryd  mae  yn  galw  ar  y  pechaduriaid  oedd 
yn  byw  yn  annuwiol  a  drygionus,  nen  yn 
ymarfer  âg  un  rhyw  bechod ;  i  lanâu  eu 
dwylaw  oddi  wrtho,  trwy  edifarâu  am  dano, 
ei  gasâu  ac  ymadael  âg  ef,  ac  ymwadu  â 
phob  pleserau   neu  elw  bydol  oedd  yn  gys- 
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syiltiedig   â'r   pechod   hwnw.     ||  Y   rhai 
meddwl    dau-ddyblyg    hefyd,    ac    oedd 
tueddu    i    ranu    eu   calonau   rhwng   Dow 

Mammon;  ac  yn  glỳnu  wrlh  y  byd  a'i  g; 
eillach  a'i  elw  ;  rhaid  iddynt  buro  eu  calona 
mewn  ymddybyniad  ar  drugaredd  a  gras 

efengyl,  oddi  wrth  bob  halogedigaeth  ;  fe' 
byddent   wedi  eu  darpar,  yn    ofn   a  chari 
Duw,  a   thrwy  bob  serchiádau  sanctaidd 
fyw  bywyd  o  ufudd-dod  gostyngedig  a  gv 
grefyddol.     Efíllai  bod  y  pechaduriaid 
arwyddo    y   rhai    annuwiol   cyhoeddus; 
meddwl  dau-ddyblyg  y  rhai  rith  grefyddt 
y  rhai  nid  oeddy nt  yn  uniawn  tuag  at  Ddi 
gan  eu  cariad  at  y  byd. 

9  z  *  Ymofidiwch,  a  galerwch, 

wylwch  :  a  f  tröer  eich  chwerthin  ch 
yn  alar,  a'c/i  llawenydd  yn  dristwch %  pen.  5.  1,2.  Salm  119.  67,  71,  136.  a  126.  5,  6.  Pi 
7.  2—5.  Es.  22.  12,  13.  Jer.  31.  9,  13,  18—20.  Ezeo.  7. 
a  16.  63.  Zec.  12.  10,  &c.  Mat.  5.  4.  Luc  6.21.  2  Cor.  7 
11  a  Job  30.  3i.  nîar.  14.  13.  P.eg.  2.  2.  a  7.  6.  GaU, 
15.  Lnc  6.  25.  a  16.  25.  Dat.  18.  7,  8. 

*  Gan  hyny,  yn  Me  myned  yn  mlaen  rac 
gyrfa  anystyriol  o  bechod,  neu  mewn  proí 
wâg,  ffurfiol,  a  diffrwyth  o  gristionogaei 
hwy  a  ddylent  '  ymofidia,  gaíaru  ac  wyl< 
o  herwydd  díanrhydeddn  drwy  eu  pechod 
o  herwydd  y  niwed  a  wnaethent  i  ddyn 
drwy  eu  pechodau,  ac  o  herwydd  y  perygl 
oeddynt  hwy  eu  bunain  ynddo  drwy  eu  pe 
odau  :  ac  hefyd  o  herwydd  yr  anniolcbgarv 

gwrthryfelgar,  y  dirmyg,  a'r  gelyniaeth buasent  yn  euog  o  honynt,  yn  enwedigyn 

gwrthwynebiad  i  Grist  a'iefengyl.  t  Dyh 
eu  "  llawenydd"  gwâg  a'u  "  cliwerthin," 
gystal  â'u  dirmyg  ysgornllyd  o  bethau  dw 
o|,  gael  eu  troi  yn  ddi'oed  i  "  alar"  a  thr wch  duwiol,  i  ysbryd  edifeiriol,  hnn 

tfì'eiddiad,  drylliad  calon,  a  gofal  difrifnl 
achos  eu  heneidiau,  y  rhai  oedd  yn  gyfia 
ago>-ed  i  ddigofaint  Duw. 

10  6*  Ymddarostyngwch  ger  bt 

yr  Arglwydd,  f  ac  c  efe  aTch  dyrch chwi. 
b  Gwel  ar  adn.  6,  7.  «1  Sam.  2.  9.  Job  22.  29.  I 

27.  6.  a  28.  9.  a  30.  1.  a  113    7.  a  147.  6. 

*  Oble^id  os  ymddarostyngent  hwy 
dumewnol  a  diragrilh  ger  bron  yr  Arglwy 

mewn  g\\  ir  edifeirwch,  ymostyngiad  i'vr| 
iawnder  ef,  a  derbyniad  o'i  iachawdwriac 
tefe  a'u  dyrcbafai  bwy  yn  sicr  o'u  bisei 
a'u  tristwch  ;  efe  a  feddyginiaethai  eu  I 

bryd  drylliedig  ;  efe  a'n  diddanai  â'i  gai 
heddychol  ;  efe  a'u  dyrcbafai  i'r  rhagorfre 
iau  mwyaf  gwerthfawr ;  efe  a'u  cyfoeth' 
hwynt  â  gogoniant  a  dedwyddwch  trag 
yddol;  ac  a'u  gwaredai  hwynt  rhag  y  tri 
oedd  ar  ddyfod  ar  y  genedl. 

11  d*  Na  ddywedwch  yn  erl 
eich  gilydd,  frodyr.  f  Y  neb  sydd 

dywedyd  yn  erbyn  ei  frawd,  eac 
barnu  ci  frawd,  /Jy  mae  efe  yn 
wedyd  yn  erbyn  y  gyfraith,  ac  yn  ba 
y  gyfraith  :  ||  ac  od  wyt  ti  yn  barn 
gyfraith,  nid  wyt  ti  e  wneuthurw 
gyfraith,  eithr  barnwr. 

d  Gwel  ar  Salm  140.  11.  Eph.  4.  31.  1  Tira.  3.11.  í 
3    3.  Tit.  2.  3  — 1  Pedr  2.  1 .  «  Mat.  7.  1,  2.    Luc 

Rl.uf2.  1.  a  14.  3,  4,  10— 12    I  Cor.  4   5.     /Rhuf.  7. 
13.        g  pen.  1.22,  23,  25.  Rhnf.  2.  13. 



Na  ddylem  farnu ÌAGO  IV. ein  gilydd. 

•  Yn  nesaf  mae  yr  apostol  yn  rhybuddio 
frod)  r,  neu  y  rhai  oedd  yn  pcoífesu  ac  yn 
mddangos  yn  Gristionogion,  i  ochelyd 
tlirod,  enllib,  a  barnau  angharedig  ani  eg- 
^yd'Jorion,  gweithredoedd,  cymmeriadan,  a 
ihyflyrau  y  naiil  y  lla.ll ;  peidio  a  dywedyd 
n  erbyn  eu  gilydd  yn  rhagfarnus,  yn  gen- 
genus,  ac  yn  enllibnidd.  t  Oblegid  yr  hwn 
ddywedai  fclly  yn  erbyn  ei  frawd  Cristion- 

tgol,  gan  ei  farnu  a'i  feio  ef  yn  anghyfiawn 
eb  achos,  J  yr  oedd  y  cyfryw  uu  inewn 
ffaith  yn  barnu  ac  yn  beio  y  gyfraith  sanct- 
ídd  ei  hun,  yr  hon  oedd  yn  gwahardd  y 
fryw  ymddygiad;  (Gwel  Exod.  20.  16; 
;fit.  19,  16,  18.)  fel  pe  buasai  hi  anghyf- 
iwn,  yn  afreidiol,  ac  yn  anaddas  i  ufuddâu 

Idi.  ||  Nid  oedd  ym<ldygiad  o'r  faih  hyn 
)im  ilni  rhyfysíus  na  bod  dyn  yn  gadael  ei 
fyllfa  fel  deiliad  Duw,  yr  hwn  a  ddylasai 
id  yn  wneuthurwr  y  gyfraith,  a  thraws- 
ddiannu  lle  y  deddf-roddwra'r  barnwr;  i'r 
wn  y  perthyuai  penderfynu  pa  beth  oedd 

n  addas  i'w  otchymyn  a'i  warafun,  i  ddan- 
'05  i  ddynion  rëol  en  hymddygiad,  i'w  galw 
wynt  i  gyfrif  am  eu  hymddygiad,  ac  i  roddi 
ẁrn  a  dedtryd  ar  yr  euog. 

12  *  UnAgosodwr  cyfraith  sydd, 
yr  hwn  *a  ddichon  gadw  fa  cholli. 
||  Pwy  wyt  ti  l  §  yr  hwn  wyt  yn  barnu 
rajl? 

h  Es.  33.  22,  23.  t  Mat.  10.  29.  Lac  12.  5.  Heb.  7.  25. 
I  Sam.  25.  10.  Job  3S.  2.  Rhuf.  2.  1.    a  9.  20.  a  )4.  4,  13. 

*  l'r  ctybeu  o  ddangos  iddynt  hwy  y  niwed 
r  ymddygiad  rhyfygns  uchod,  mae  yr  apos- 
>1  yn  eu  galw  i  ystyried  fod  u?i,  a  dim  oud 
n  gosodwr  cyfraith,  sef  Duw;  ac  nad  oedd 
wdurdod  na  hawl  gan  neb  arall  i  drin  y 
yfraith  hòno,  o  ran  cyfiawnâu  a  chondemn- 
,  mewn  materion  o  grefydd  a  chydwybod, 

'nd  Duw  yn  unig.  Efe  yn  unig  oedd  a  hawí 
anddo  i  fod  yn  Arglwydd  a  Barnwr  ei  gyf- 
dith  ei  hun;  tac  efe  yn  unig  oedd  a  gallu 

anddo  i  "  gadw"  a  gwobrwyo  y  neb  a  fern- 
I  gan  ddynion  ar  gam,  trwy  roddi  iddynt 
mwared  ac  iachawdwriaeth  amserol  a  thra- 
ywyddol ;  Jac  i  roddi  cosp  y  gyfraith  ar 
rnwyr  angharedig  ac  anghyfiawn,  mewn 
inystr  a  cholledigaelh  amserol  a  thragy- 
yddol.  ||  Yna  mae  yr  apostol  yn  goíyn, 
iewn  ffordd  o  argyhoeddiad  a  cherydd  Ilỳm, 

Pwy  wyt  ti,"  giëadur  tlawd,  diddym, 
wàn,  ffaeledig,  i'e,  a  phechadurus;  §  pau  y 
ymmerit  ti  arnat  dy  hun  farnn  na  chon- 
einnio  neb  pwy  bynag,  yr  hwn  sydd  yn 
yírifol  yn  onig  i'w  Arglwydd  a'i  Farnwr  ei 
un  ;  ac  a  gedwir  laeu  a  gollir  yn  ol  y  dded- 
yd  a  rodder  arno  ganddo  ef  ?  Gwel  ar  Rhuf. 
í.  4:  ac  mae  yn  werth  sylwi,  fel  mae  Iago 
ma  yn  cyd  lefaru  âg  apostol  y  Cenedloedd 
no,  ar  yr  un  mater  o  fod  Cristionogion  yn 
arnu  ac  yn  condemnio  eu  gilydd  mewn  ys- 
ryd  anfrawdol  poethlyd. 

1 3  *  Iddo  yn  awr,  y  rhai  ydych  yn 
ywedyd,  m  f  Heddy w  neu  y  fory  ni  a 
wn  i  gyfryw  ddinas,  J  ac  a  arhoswn 
no  flwyddyn,  n  ||  ac  a  farchnattâwn, 
ac  a  ynnillwn ; 

/pen.  5.  1.  Gen.  11.  3,  4,  7.  Preff.  2.  I.  Fs.  5.  5. 
IDiar.  27.  1.  Es.  56.12.  Lnc  12.17—20.  n  Es.  24.  2. 

'6.  11.  Ezec.  7.  12.  1  Cor.  7.  30. 

*\ma  mae  yr  apostol  yn  troi  i  ymresymu 
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â'r  rhai  hyny  oedd  môr  fydol  eu  meddyliau, 
ac  mòr  ddifeddwl  atn  Dduw  a'i  ragluniaeth, 
ag  yr  addawent  iddynt  eu  honain  hir  einioes 
a  llwyddiant  ar  y  ddaear,  ac  a  ddywedent 
mewn  ysbryd  hnnanol  ac  annymddybynol, 
tHeddyw  neu  y  fory,  neu  pa  bryd  bynag  y 
gwelom  ni  ein  hunain  fod  yn  ddn,  ni  a  awn 
i'r  ddinas  hon  neu  rywun  arall  lle  mae  mas- 
nach  yn  arfer  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  ;  J  ac 
yno  ni  a  aroswn  am  dalm  o  aníser,  blwyddyn, 
mwy  neu  lai/  fel  y  gwelom  yn  orau,  ||  ac  a 
ddilynwn  ein  helyntion  masnachol  o  brynu  a 
gweríhu  gwahanoi  nwyddau  ;  §  ac  fel  hyny 
ni  a  ennillwn  ac  a  ymgyfoethogwn  trwy  ein 

doethineb,  ein  gofal,  a'n  diwydrwydd  ein 
hunain.  Iddo  yn  awr :  ( Áge  nun)  geiriau 
yn  arwyddo  anghymmeradwyaeth  cryf,  a 
galwad  ar  y  bydolion  uchod  i  ysiyried  yn- 
fydrwydd  ac  annuwioldeb  en  iiyiürtdygiad. 
ISiid  yw  yr  apostol  yn  beio  ar  deithio,  march- 
nata,  ac  ennill;  ond  beio  y  mae  efe  ar  y 
rhai  sydd  yn  bwriadu  hyny  heb  feddwl  dìm 
arn  üduw  a'i  ragluniaeth :  fel  pe  byddai  eu 
ham^er,  eu  gwaith,  a'u  llwyddiant  yn  eu 
dwjlo  eu  hunain  yn  hollawl.  Antiochia, 
Damascus,  ac  Alexandria,  oeddynt  y  pryd 
hwnw  yn  brif  ddiuasoedd  am  farchnadydd- 
iaeth. 

14  *  Y  rhai  ni  wydrîoch  beth  afydd 
y  fory .  +  Canys  beth  ydyw  eich  einioes 
chwi? .  jCanys  °tarth  ydyw,  yr  hwn 
sydd  dros  ychydig  yn  ymddangos,  ac 
wedi  hynoy  yn  drflannu. 

o  pen.  1.  10  Job  7.  6,  7.  a  9.  25,  26.  a  14.  1,  2.  Salm39. 
a  89.  47.  *  90.  ö— 7.  a  102.  3.  Es.  38.  12.  1  Pedr  1.  24.  a 
7.  1  IoaD  2.  17. 

*Nid  oedd  yr  ymadroddion  «chod  ddim 
gwell  na  rhyfyg  anystyriol  a  digrefydd,  yn 
ngenau  a  chalonau  dynion  breulyd  marwol,  y 
rhai  ni  wyddent  beth  a  allai  ddygwydd  idd- 
ynt  hwy  ac  yn  y  byd  cyn  tranoeth,  neu  o 
fewn  corph  diwrnod.  tCanys  yn  wir  beth 

oedd  eu  htinioes  hwy,  i  siarad  gyda'r  fath 
hyder  cnawdul  am  yr  hyn  a  wnaent  mewn 
hyn  a  hyn  o  amser?  |C»nya  nid  oedd  eu 
heinioes  hwy  ond  megys  tarih,  neu  oruchion 
goleuawl,  megys  yn  nofiaw  drwy  jr  awyryn 
y  nos  neu  ar  ben  bore,  a  ddichon  yinddangos 
yn  hardd  am  ychydig  bach,  ac  yna  yn  diflanu 
m  byth.  à  òr  tỳr,  disylwedd,  anscr,  a  dif- 

lanedig,  yw  einioes  dyn,  yn  nghyd  â'r  boll 
wychder,  llwyddiant,  a'r  mwynâd  a  berthyn 
iddi  ar  y  gorau  ;  ac  eto  mae  tratiywyddoldeb 
o  ddedwyddwch  neu  drueni  i  bob  un  o  hon- 
om,  yn  ymddj  bynu  mewn  ystyr  helaeth  ar 
ein  hymddygiad,  yn  yspaid  y  mynyd  darfod- 
edig  hwn ! 

15  *  Lley  dylech  ddywedyd,  p  f  Os 

yr  Arglwydd  a'i  myn,  ac  os  byddwn 
byw,  ni  a  wnawn  hyn,  neu  hynny. 

p2  Sam.  15.  25,  26.  Diar.  19.  21.  Galar.  3.  37.  Act.  18. 
21.  Rhuf.  1.  10.  a  15.  32.  1  Cor.  4.  19.  a  16.  7.  Heb.  6.  3. 

*  Gan  hyny  bwy  a  ddylasent  ddywedyd 
gydag  adgofiant  difrifol,  ymddarostyngiad  i 
Dduw,  adifaterwch  am  bethau  daearol.  tOs 

yr  Arglwydd  a'i  mŷn,  ni  a  fyddwn  byw,  neu 
ac  os  byddwn  byw,  ni  a  wnawn  hyn  neu 
byny.  Mae  y  cyfryw  bethau  yn  syfreithlawn 
ynddynt  eu  hunain,  ac  yn  llwybr  ein  dyled- 
swydd  ni;  ac  os  arbed  efe  ein  bywydau,  ni 

ja  awn  yn  nghyícli  hyny  yn  unol  â'i  orchym- 



Gwagedd  golud IAGO  V. heb  dduwioldeb. 

ynion  ef,  ac  mewn  ymddybyniad  arnoef;  ac 
efe  a  Iwydda  ein  hymgais  can  belied  ag  y 
byddo  er  ein  gwir  lesâd  ni. 

16  *  Eithr  yn  awr  '  gorfoleddu  yr 
ydych  yn  eich  ymfTrost.  f  Pob  cyf- 
ryw  orfoledd,  drwg  ydyw. 

q  peo.  3.  14.  Salm  52.  1,  7.  Diar.  25.  14.  a  27.  I.  Es.47. 
7,  8,  10.  I  Cor.  4.  7,  8.  a  5.  6.  Dat.  13.  7. 

*  Ond,  am  fod  y  personau  a  geryddir  yma 
yn  "  gorfoleddu  "  ac  yn  llawenâu  yn  eu 
"  bymffrost,"  am  gallineb  eu  hamcanion  a'u 
hargoelion  a'u  disgwyiiad  hyderus  am  lwydd- 
iant;  +  rhaid  coffàu  iddynt  mai  drwg  oedd 
pob  cyfryw  orfoledd ;  yn  tarddu  oddi  ar  ys- 
bryd  balch,  bydol,  digred,  ac  annuwiol;  hun- 
an-eilnnaddoliaeth, yu  gystal  ag  addoli  y  byd, 
anghof  o  Dduw,  o  farw,  ac  o  farn  i  ddyfod. 

17  *  Am  hynny  i'r  neb  a  rfedr 
wneuthur  daioni,  facnid  yw  yn  ei 
wneuthur,  Jpechod  ydyw  iddo. 

r  Luc  12.  47,  43.  loan  9.  41.  a  13.  17.  s  15.  22.  Rhuf.  1 . 

20,21.  a  2.  17-23.  a  7.13. 

*  Yr  oedd  yr  ysbryd  a'rymddygiad  pagan- 
aidd  uchod  yn  llawer  mwy  dîesgus  ynddynt 
hwy  fel  Iuddewon,  nac  yn  y  Cenedlpedd  : 
oblegid  am  fod  ganddynt  hwy  air  Duw  a 
hyffnrddiadau  ei  weinidogion  ef,  nis  gallent 
lai  na  gwybod  y  dylasent  fod  yn  ddynion  o 
feddwl  ysbrydol,  a  chydnabod  Duw  yn  eu 
holl  ffyrdd  :  t  os  oeddynt  hwy  gan  hyny  yn 
gwybod,  yn  hyn  a  phethau  eraill,  "  beth  oedd 
daionus,  a  chymmeradwy,  a  pherffaith  ewyll- 
ys  Duw,"  ac  eto  heb  ufuddâH  iddi  a'i  "gwn- 
euthur;"  jjbyddai  y  gwall  a'r  esgeulusiad  yn 
bechod  tra  dirfawr,  ac  yn  eu  gosod  hwy  yn 
agored  i  geryddon  trymion  yn  y  byd  hwn, 
neu  i  gondemniad  a  dinystr  yn  y  diwedd. — 
Mae  yr  adnod  hon  yn  cynnwys  rhëol  o  gym- 
hwysiad  cyffredin ;  a  dylai  pob  dyn  ei  hys- 
tyried  hi  yn  dra  gofalus ;  yn  enwedig  mewn 
perthynas  i  bechodau  o  wall  ac  esgeulusdra, 
y  rhai  nid  yw  cydwybod  yn  dywedyd  yn  en 
herbyn  yn  gymmaint,  ac  mòr  barod,  â  phech- 
odau  o  weithrediad.  Mae  peidio  gwneyd 
y  da  a  allom,  ac  a  wyddom  sydd  yn  dda,  yn 
bechod  cy3tal  â  gwneyd  y  drwg  a  wydd- 
om  mai  drwg  ydyw. 

PEN.  V. 

Rhaid  i  wŷr  cyfoethogion  drygionus  ofni 
dialedd  Duw. 

JlDDO  yn  awr,  6chwi  gyfoethog- 
ion,  cfwylwch  ac  udwch  îam  eich 
trueni  sydd  yn  dyfod  arnoch. 

a  Gwel  ar  pen.  4.  13.  b  peD.  1.11.    a  2.  6.  Dent.8. 
12-14.  a  32.  15.  Neh.  9.  25,  26.  Job  20.  15—29.  Salm  17.  14. 
a  49  7—20.  a  73.  3-9,  18—20  Diar.  11.4,  28.  Preg.  6.  13, 
14.  Jer.  9.  23.  Mica  6.  12.  Ze?ii.  I.  18.  Mat.  19.  23,  24.  Luc 
6  24  a  12.  16—21.  a  16.  19-25.  1  Tira.  6.  9,  10.  Dat.  6.  15 
—17  c  pen.  4.  9.  Es.  13.  9.  a  22.  12,  13.Jer.  4.  8.  F.aec.  30.  2. 
Joel.   1.  5,  11,  13.  Am.  6.6,  7.  Zec.  11.  2,  3.    Luc  6.  25.    « 

*  Gwel  ar  pen.  4.  13.  Deuwch  yn  awr, 
chwi  Iuddewon  cnawdol  ac  angbrediniol,  y 
rbai  ydych  yn  gyfoethog  iawn  o  bethau  y 
byd  hwn,  ac  nid  ydych  yn  meddu  nac  yn 
chwennych  dim  gwell  na  phcthau  y  byd  pre- 
senol;deuwch,agadêwch  i  miymresymu  yn 
ddifrifol  ac  yn  agos  â  chwi,  am  ddrygioni  a 
pherygl  eich  ffyrdd.  tUwchlaw  pawb  eraill, 
mae  i  chwi  yr  achos  mwyaf  o  alar  chwerw, 
hyd  yn  nod  i  ffrydiau  o  ddagrau,  wylo  ac  udo ~  1184 

mawr  ;  yr  hyn   a  fydd  raid  i  chwi  yn  bu 

fuan,  %o  herwydd  y  drygfyd  blin,  a'r  trueo 
ofnadwy,   sydd    yn    barod   i   syrthio   arnocl 
onid   edifarôwch,  pryd  y  difeddiennir  chw 
o'ch   holl   fwyniant  daearol,  ac  o  fywyd 
hun,  yn  y  distryw  cyffredinol  a  ddaw  ar  eicl 
cenedl ;  ac  a  ganlynir  â  thrueni  mwy  ofnad 
wy   byth   mewn   uffern  dragywyddol.     Ma 
yn  amlwg  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  ei  y„... 
adroddion  yma  at  yr  Iuddewon  anghrediniol 
yn  mhlith  pa  rai  yr  oedd  gwŷr  mawr  a  ch; 

oethog  y  genedl  yn  gyffredin   i'w  cael. 
oedd   efe  yn   ysgrifenu   ychydig  amser  cy 
dinystr  Jerusalem  ;  sef  cyn  y  difrod  ofnadw 
hyny  a  ragfynegodd  Crist,  ac  a  ddisgwyli 
ei  ddisgyblion   ef.     Ac   fel  yr  oedd  y  rha 
fwyaf  o'r  Inddewon  cyfoethog  wedi  gwrtho 
yr  efengyl,  a  chwedi   myned  yn   ysgeler 
ddrygionus  ;   mae   yr  apostol   yn  rhagwele 
diwedd  buan  ar  eu  holl  bleserau  hwynt, 
barnau  tymmorawl  mwyaf  arswydus  yn  bai 

od  i  ymdy wallt  arnynt ;  yn   gystal  â'r  truei 
tragywyddol  oedd  yn  eu  haros  mewn  by 
arall,  os  parâent    mewn    aughrediniaeth 
anedifeirwch  :  am  hyny  mae   yn   eu  galw 
wylo  ac  udo  fel  y  sylwyd  uchod.     Mae 
sephtis   yn  crybwyll  yn  nodedig  pa   laint 
ddyoddefodd  y  cyfoethogion   gan  y  Rhufeii 
iaid,  yn  y  rhyfel  Iuddewig. 

2  d*  Eich  cy foeth  a  bydrodd, e  f  a'c 
gwis°;oedd  a  fwyttâwyd  gan  bryfed 

d  Mat.  6.  19,  20.  Loc  12.  33.  1  Pedìr  1.  4.  e  pen.  3, 
Job  13.  28.  Salm  39.  11.  Es.  50.  9.  a  51.  8.  Hos.  5.  12. 

*  Am  eu  trysorau,  ni  thycient  ddim  iddyi 

yn  nydd  y  d'ialedd  a'r  trueni  oedd  yn  dyfc 
arnynt :  oblegid  eu  hŷd,  a  nwyddau  darfot 
edig  eraill,  y  rhai  a  drysorasent  hwy  i  fyi 
yn  anghyfiawn  a  chybyddlyd,  a  bydrai;  ní 
a  fyddai  yn  hollawl  mòr  ddiddefnydd  iddyi 
hwy,  â  phe  buasai  y  cwbl  wedi  pydru.  +  E 
gwisgoedd  gwychion  a  drudfawr,  y  rhai 
gadwent  hwy  yn  ofalus  mewn  gwisg-gloerí 
ysplenydd,  a  fwytêid  gan  bryfed  ;  ac  yn  w 
yr  oedd  y  fath  feütith  arnynt,  fel  na  byddei 
yn  fnan  iawn  o  ddim  gwerth  na  defnydd 

3  *  Eich  aur  a'ch  arian  a  -^rydodd 
f  a'u  rhwd  hwynt  a  fydd  s  yn  dystio 
aeth  yn  eich  erbyn  chwi,  h  \  ac  a  fwy 
ty  eich  cnawd  chwi  fel  tan.  *||  Ch 
a  gasglasoch  drysor  yn  ky  dyddia diweddaf. 

fl  Tim.  2.  17.  g  Gen.  31.  49,  52.  Josh.  24.  27.  J 
16.  8.      h  Jer.  19.  9.  Mica  3.  3.  Dat.  17.  16    a  20.  15.  aJI. 

»'  D«ut.   32.  33,  34.  Job  14.  16,  17.  Rhuf.  2.  5.  k  Gwel 
Gen.  49.  1.— Es.  2.  2.  Mica  4.  1.  Act.  2.  17.  2  Pedr  3.  3. 

*  lë,  hyd  yn  nod  eu  haur  a'u  harian,  y  rh 
a  ddylasent  fod  yn  loyw  ac  yn  ddysgla 
trwy  eu  defnyddio,  oeddynt  wedi  eu  carì 
a'u  tyru  i  fynu,  nes  oeddyut  wedi  rhydi 
t  ac  yr  oedd  hyd  yn  nod  ymddangosiad  rh> 
lyd  eu  haur  a'u  harian,  yn  dystiolaeth  yn 
herbyn  hwynt  o'u  cybydd-dra;  ac  yn  ysp 
parod  a  gwerlhfawr  i'w  gelynion  a  ddei 
arnynt  yn  fuan.  ̂ Byddai  y  trallod  a'r  i 
hefyd  o  golli  eu  meddiannau,  yn  dra  phoen 
i'w  meddyliau  hwynt;  a  byddai  eu  cydu 
bodau  euog  yn  dannod  iddynt  y  moddi 
pechadurus,  trwy  ba  rai  yr  ymgyfoethog 

ent,  a'r  defnycìd  drwg  a  wnaethent  o'u  c 
oeth;  ac  fel  hyny  hwy  a  boenid  megys 
buasai  rŵd  eu  haur  a'u  harian  wedi  ei  d 
yn   ysfaen,  i  losgi   eu   cnawd  hwy  fel  tj 
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Yn  wir,  trwy  fawr  ddrygioni  a  llawer  o 
fur,  yr  oeddynt  wedi  casglu  cyfoeth  a  thry- 
nau  erbyn  dyddiau  diweddaf  eu  dinas  a'u 
medl,  pan  yr  oedd  Duw  ar  dywallt  dîaledd 

'nadwy  arnynt,  am  eu  pechodau  personol  a 
iyífredin  ;  pryd  na  byddai  golud  o  ddim 
äfnydd  iddynt  yn  y  cyfwng  hwnw,  mwy 
ic  yn  awr  angau,  ac  yn  nydd  y  farn ;  feily 
-  oeddynt  mewn  gwiriouedd  wedi  trysori 
dynt  eu  hunain  ddigofaint  erbyn  dydd  di- 
>faint,  a  datguddiad  cyfiawn  farn  Duw. 
ywed  Josephus  y  byddai  yr  Iuddewon  yn 
fucn  darnau  o  aur  lawer,  yn  amser  dinystr 
;rusalem  fel  na  chaífai  eu  gelynion  hwynt; 

■  byn  pan  ddaethant  i  wybod,  hwy  a'u 
wygent  hwy  yn  fyw,  yn  ddidrugaredd,  i 

el  y  darnau  hyny  o'u  coluddion  hwynt. 
wed  yr  un  gwr  i  ddwy  fil  o  honynt  gael 
rhwygo  felly  mewn  un  noswaith,  ac  nas 

llai  Titus  y  blaenor  Rhufeinig  mewn  un 
odd  rwystro  y  fath  gigyddiaeth  greulawn 
erchyll:  cymmaint  oedd  chwant  ei  bobl  ef 
rian,  a  chyrnmaint  oedd  angerdd  digofaint 
uw  ar  yr  luddewon  ! 

4  *  Wele,  '  y  mae  cyflog  y  gweith- 
yr,  a  fedasant  eich  meusydd  chwi, 
yr  hwn  a  gam-attaliwyd  gennych, 
yn  Uefain  :  m  \\  a  llefain  y  rhai  a  fed 
lant  a  ddaeth  i  mewn  i  glustiau  n  Ar 

" "  y  lluoedd. /Lef.  19.  13.  Deut.  24.  14,  15.  Job  24.  10,11.    a  31.  38, 
Es.  5.  7.  Jer.  22.  13.    Hab.  2.  11.    Mal.  3.  5.    Col.  4.  1 

Gen.  4.  10.  Ex.  2.  23,  24.  a  3.  9.  a  22.  22—24.  Job  34.  28 
Im  9.  12.  Lnc  18.  7.        n  Rhuf.  9.  29.—  Es.  1.  9. 

Oblegid  weie,  yr  oedd  cyíiogau  y  gweith- 
yr,  y  rhai  a  fedasent  eu  maesydd  hwynt, 
a  lafuriasent  drwy  chwŷs  a  lludded  i 

wanegu  eu  cyfoeth  hwynt,  t  wedi  cael  eu 
mattal  trwy  dwyll  a  gorthrymder,  yn  holl- 
yl  groes  i  gyfraith  Duw  ;  (Lefit.  19.  13  ; 
Deut.  24.  14,  15.)  Jac  yr  oedd  y  pechod 
vn  yn  llefain  fel  gwaed  Abel,  ac  yn 

vaeddi  yn  uchel  i'r  nefoedd  am  ddYal  ar- 
nt  hwy,  ac  uniondeb  i'r  gweithwyr  gorth- 
medig.  ||  Felly  yr  oedd  Hefain  uchel  a 
werw  y  rhai  a  fedasent,  wedi  cyrhaedd  i 
ustiau  Arglwydd  y  lluoedd  ;  yr  hwn  oedd  y 
yd  hyn  yn  nghylch  danfon  lluoedd  y  Rhuf- 
iaid,  i  gyflawni  ei  farnau  ef  ar  y  gorth- 
mwyr  anghyfiawn  hyn. 

5  °  *  Moethus  fuoch  ar  y  ddaear, 
a  p  thrythyll ;  J  meithrin  eich  calon- 
iu  a  wnaethoch,  ?||  megis   mewn 

lladdedigaeth. 
1  Sam.  25.  6,  36.  Job  21.  11—15.    Salm  17.  14.  a  73.  7. 

eg   11.9.  Es.5.  11,  12.  a  47.  8.  a  56. 12.  Am.  6.  4— 6.  Luc 
!   19,  25.    1  Tim.  5.  6.    2  Tim.  3.  4.    Jud.  12.    Dat.  18.  7. 
äs.  3.  16.    Rhuf.  13.  13.  q  Diar.  7.  14.  a  17.  1.    Es. 
13.  Ezec.  39.  17.  Dat.  19.  17,  18. 

*  Tra  yr  oeddynt  yn  gwasgu  yn  anghyf- 
wn  ar  y  gweiniaid,  yr  oeddynt  hwy  eu 
jinain  wedi  bod  yn  byw  yn  foethus  ar  y 
laear  am  yspaid,  ta  chwedi  bod  yn  ymor- 
JBdd  mewn  trythyllwch  a  phleserau  cnawd- 
,  fel  anifeiliaid  mewn  porfèydd  breision, 
u  yn  hytrach  fel  môch  yn  ymdreiglo  yn  y 
>m.  X  Ac  yr  oedd  balchder  a  chnawdol- 
7ydd  eu  calonau  wedi  cael  eu  meithrin  gan 
yddiant,  hawddfyd  a  hunan-goleddiad, 
'  megys  mewn  dydd  Iladdedigaeth,"  pan 
,ddai  llawer  o  aberthau  yu  cael  eu  hoffrymu, 
igwledd  fawr  yn  cael  ei  gwneyd  ;  neu,  yn 
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hytrach,  fel  y  byddai  ychain  yn  cael  en  tew- 
ychu  erbyn  dydd  y  lladdfa,  ac  yn  mwynâu  eu 
porthiant  bras  yn  ddiogel  hyd  yr  amser  pen- 
nodol  hwnw.  Yn  yr  ystyr  olaf  hon  yr  oedd 

dydd  y  lladdedigaeth  yn  nes  i'r  Iuddewon  o 
lawer  nac  yr  oeddynt  hwy  yn  meddwl,  a 
hwythau  yn  addfed  iddo. 

6  r  *  Condemniasoch  a  lladdasoch  y 

cyfiawn;  8ỳ  ac  yntau  heb  sefyll  i'ch erbyn . 
r  pen.  2.  6.  Mat.  21.  38.  a  23.  34,  35.  a  27.  20,  24,  25. 

Ioan  16.  2,  3.  Act.  2.  22,  23.  a  3.  14,  15.  a  4.  10-12.  a  7.52. 
a  13.  27,  23.  a  22.  14.  lThes.  2.  15,  16.  s  Es.  53.  7.  Mat. 
26.  53,  54.  Luc  22.  51-53.  loan  19.  9—11.  Act.  8.  32.  1  Pedr 
2.  22,  23. 

*  Ond  uwchlaw  eu  holl  bechodau  eraill,  yr 
oedd  yr  Iuddewon  megys  drwy  bleid-Iais  a 
dymuniad  cyífredin  yr  holl  genedl,  yn  ddryg- 
ionus  wedi  condemnio  a  chroeshoelio  y  Cyf- 
iawn  a  ddaethai  i'w  plith  hwynt,  sef  Iesu 
Grist  y  Cyfiawn  ;  ac  yr  oeddynt  o  hyd  meg- 
ys  yn  cyflawni  yr  un  pechod  ysgeler,  yn  eu 
gwaith  yn  erlid  ei  ganlynwyr  addfwyn  a 
diniwed  ef.  t  Hyd  yn  hyn  nid  oedd  efe  wedi 

sefyll  i'w  herbyn  hwynt,  ond  wedi  dyoddef 
eu  herlidiau  yn  dirion  ac  amyneddgar ;  ac  ni 
chawsent  hwy  ddim  esgus  dros  eu  gelyniaeth 

a'u  creulondeb  cynddeiriog  tuag  ato  ef  a'i 
ddisgybìion  ;  ond  yr  oedd  efe  yn  awr  ar 

ddyfod,  i  dywallt  y  dîaledd  mwyat'  dychryn- Uyd  arnynt  hwy :  hyd  yn  hyn  yr  oedd  efe 
wedi  bod  yn  Oen  ;  ond  yn  awr  yr  oedd  efe 
ar  ddyfod  fel  Llew. 

7  *  *  Byddwch  gan  hynny  yn  ym- 
arhous,  frodyr,  u  hyd  ddyfodiad  yr  Ar- 
glwydd.  fWele,  y  mae  y  llafurwryn 
disgwyl  am  werthfawr  ffrwyth  y  ddae- 
ar,  yn  dda  ei  amynedd  am  dano,  x\  nes 
iddo  dderbyn  y  gwlaw  cynnar  a  diw- eddar. 

t  Luc  8.  16.  Rhuf.  2.  7.  a  8.  24,  25.  a  15.  4.  2  Cor.  6.  4,  5. 
Gal.  5.  5.  a  6.  9.  Col.  1.11.1  Thes.  1.  3.  Heb.  6.  15.  a  12. 
1—3.  u  adn.  8,  9.    Mat.  24.  27,  44.    Luc  18.  8.    a  21.  27. 
1  Cor.  1.  7.  1  Thes.  2.  19.  a  3.  13.  2  Pedr  3.  4.  x  Deut. 
11.  14.  Jer.  5.  21.  Hos.  6.  3.  Joel.  2.  23.  Zec.  10.  1. 

*  Ar  ol  y  cerydd  llým,  a'r  rhybudd  arswydol 
uchod,  i'r  Iuddewon  goludog,  y  rhai  oedd  prif- 
wrthwynebwyr  yr  efengyl,  ac  uwchlaw  pawb 
yn  agored  ifuan  farnedigaethau  Duw  ;  mae  yr 
apostol  yma  yn  troi  at  ei  gyd-gristionogion  tlod- 
ion,  trallodus,  ag  oedd  yn  cael  eu  herlid  ;  ac 
yn  eu  cyngori  hwynt  i  fod  yn  ymharous  yn 
eu  dyoddefiadau,  ynostyngedig,  ac  yn  ddian- 
awadal,  hyd  ddyfodiad  yr  Arglwydd  ;  sef  yn 
benaf  dyfodiad  rhagluniaethol  yr  Arglwydd 
Iesu,  i'w  gwaredu  hwynt  oddi  wrth  erlidiau 
y  Hywodraethwyr  Iuddewig,  ac  i  ddìal  ar  y 

genedl  ddi'ofrydedig  hòno :  eto,  yr  oedd  yr 
apostol  yn  amcanu,  yn  ddiammau,  arwain 
eu  meddyliau  hwy  yn  mlaen  at  awr  angau,  a 
dyfodiad  Crist  i'r  farn  ddiweddaf.  t  Nis 

gallent  hwy  lai  na  sylwi  am  y  "  llafurwr," 
pan  drinai  ei  dir,  a  phan  haüai  ei  had,  gyda 
Ilawer  o  lafur  a  chost,  nad  oedd  efe  ddim  yn 
disgwyl  yn  amyneddgar  am  rai  misoedd,  yn 
nghanol  annwadalwch  tywydd,  a  chwanegu 
Uafur  o  hyd,  fel  y  byddai  achos  yn  gofyn  ; 
%  hyd  oni  welai  yr  Arglwydd  yn  dda,  yr  hwn 
yn  unig  a  b'íau  rhoddi  y  cynnydd,  i  ddanfon 

y  gwlaw  cynnar  a  diweddar  :  ac  o'r  diwedd 
mae  y  cnŵd  yn  addfedu,  a'i  lafur  a'i  ddis- 
gwyliad   yntau   yn    cael  ei   lawn    wobrwyo 
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Yn  erhyn  llwon IAGO  V. afreidiol  a  phechadurus.  I 

mewn  cynhauaf  toreithiog.-Y gwlawcynnar, 
>u  fuan  ar  ol  hait  yr  ha<»,  ì  beri  iddodarddua 

thyfo  ;  a'r  gwlaw  diweddar,  ychydig  cyn  y 
cynbauaf,  i  lenwi  y  ty  wys,  a  gwneyd  y  cnŵd 

yn  addas  i'w  fedi.  Felly  y  rhoddai  Duw 
wl.iw  yn  ngwl-td  Canaan ;  y  cynnar  tua'n 
mis  Mcdi  ni,  a'r  diweddar  tua'n  mis  Mawnh 
ni,  rneddant. 

8  y  *  Byddwch  chwiíhau  hefyd  dda 
eich  amynedd;2  tcadarnhèwch  eich 
calonnau  :  a  Joblegid  dyfodiad  yr  Ar- 
glwydd  anesâodd. 

v  Oeo.  49.  18.  Salm  37.  7.  a  40.  1—3.  a  130.  5.  Galar  3.25, 

26"  Mica  7.  7.  Hab.  2.  3.  Rhuf.  8.  25.  Oal.  5.  22.  1  Tlies.  1. 10.  2  Thes.  3.  5.  Heb.  10.  35— 37.      *  Salm  27.  14.      aadn. 
9.  Pbil   4.  5.  1  Pedr.  4.7. 

*  Yn  gyffelyb  i'r  Ilafnrwr  uchod,  mỳnai  yr 
apostol  i'w  frodyr  hefyd  ddisgwyl,  mewn 

gobaith  amynedd'gar  a  diwydrwydd  parâus, heb  ymollwng  i  flinder  nac  ofnau  digalonns  ; 

tond  yn  hytrach  "  cadarnâu  eu  calonau  ' 
trwy  ffydd  yn  addewid'on  Duw,  yn  wyneb 
pob  profedigaelhau  i  dỳnu  yn  ol,  neu  wyro 
o'r  neilldu  oddi  ar  y  tfordd.  t  Oblegid  ni 
byddai  amser  eu  disgwyliad  yn  faith  iawn  ; 

ac  yn  mhob  ystyro'r  geiriau,yroedddyfodiad 
yr  Arglwydd  wedi  nesâu  ;  acyroeddy  cynhau- 
af  mwyaf  gwerihfawr  a  gogoneddus  yn  fuan 

iawn,  i'w  Ilawn  dalu  hwynt  am  eu  holl  golled- 
ion,  eu  Hafur,  eu  caledi,  a'u  dyoddefiadau. 

9  6  *  Na  rwgnechwch  yn  eibyn  eich 

gilydd,  frodyr, c  f  fel  na'ch  condemn- 
ier :  J  wele,  d  y  mae  y  Barnwr  yn  sefyll 
wrth  y  drws. 

*  Lef.  19.  18.  Salm  59.  15.  Maro  6.  19.  2  Cor.  9.  7. 
c  Mal.  6.  14,  15.  a  7.  I.  2.     d  Geo.  4.  7.  Mat.  34.  33.  1  Cor. 
10.  II. 

*  Dylai  y  cristionogion  hefyd  beidio  mewn 
nn  modd  a  grwgnach  yn  erbyn  eu  gilydd,  o 
herwydd  rhyw  fanteision  byr-barâoí  a  allai 
f"d  g*n  rai  o  honynt,  ac  nad  oeddynt  gan  y 
lleill;  +ac  ni  ddylent  ymollwng  i  genfigen, 
anfoddlonrwydd,  a  digter,  rhag  y  byddai  i 
ddyfodiad  yr  Arglwydd  droi  allan  yn  gon- 
demniad  iddynt  hwy,  yn  Ue  gwaredigaelh. 
%  Oblegid  hwy  a  ddylent  iylwí  yn  ofalus,  fod 
y  Barnwr  hyd  yn  nod  y  pryd  hwnw,  roegys 
yn  sefyll  wrth  y  drws,  ac  yn  barod  i  ddyfod 
i  mewn.  Buan  iawn  y  gwahaniaethai  efe 
yn  benderfynol,  rhwng  ei  wir  bobl  ei  hun,  â 
phrofteswyr  rhagrilhiol  o  Grislionogaeth  ;  a 
buan  iawn  y  dîalai  efe  arclynion  proflesedig 
ei  bobl:  am  hyny  hwy  a  ddylent  ymbaroiôi 

er'nyn  ei  ddyfodiad  ef,  a  gadael  iddoef  ddadi- 
au  eu  hachos  hwynt,  heb  geisio  d'ial  drostynt eu  hunain;  heb  ochain  grwgna/mrwydd  dan 
en  herlidiau  a'u  caledi,nac  anfoddloni  o  her- 
wydd  eu  diffygo'r  cyfryw  bethau  darfodcdig, 
ag  yw  lioll  bethau  y  byd  hwn.  Ara  rwgnech- 
wch :  ochain  grwgnachlyd  yn  ddirgel,  medd 
Doddridge  yw  ystyr  y  gair  stenazeie.  Y 
brofedigaeth  o  genfigen  wrth  Iwyddiant  eu 
gorthrymwyr,  i  rwgnach  dcàn  eu  dyoddefìad- 
au  eu  hunain,  a  choledd  ysbryd  o  gasineb  a 
digter  yn  erbyn  eu  gelynion,  medd  Scott,  a 
feddylir  yn  benaf,  ac  a  waherddir  yn  y  fàn 
hon. 

10  *  Cymmerwch,  fy  mrodyr,  y 
prophwydi, e  y  rhai  a  lefarasant  yn  enw 

yr  Arglwydd, f  f  yn  siampl  o  ddi'odd 
ef  blinder,  ac  o  hir-ymaros.   

O 

«  Es.  39.  8.  Jer.  23.  22.  a  26.  16.  Act.  3.  21.  Heb.  13.  } 
fl  Croo.  36.  16.  Jer.  2.  30.  Mat.  5.  11,  12.    a  21.  34-39. 
23.  34-37.  Luc  6.  23.  a  13.  34.  Aet.  7.  52.  1  Tbes.  2.  14,  lf 
Heb.  II.  32-38. 

Gan  hyny,  yn  lle  ymollwng  i  nwydîj 
gorwyllt  fel  eu  cyd-wladwyr  anghrediniol,  I 
rhai  oedd  barod  i  ymgyndileiriogi  yn  eu  bal 

Iwydd  "  fel  tarw  gwyllt  mewn  magl;"  dyli 
y  ci  istionogion  hyn  geisio  tebygu  i'r  hen  brj 
phwydi  gyut,  trwy  ba  rai  y  danfonasai  j 
Arglwydd  ei  air  i'w  cenedl  hwynt,  a'r  rhai 
gawsent  eu  trin  yn  arw,  eu  gwaradwydd 
Ye  eu  rhoddi  i  farwolaeth  am  eu  ffyddlondel 
feto  hwy  a  ddaliasant  ati  mewn  ymddirh 

tawel  yn  Nuw,  ac  ymostyngiad  i'w  ewyll 
ef;  a  chyda  gwrolder  addfwyn  a  thosturi 
yn  nghanol  eu  gelynion. 

11  *  Wele,  ̂ dedwydd  yr  ydymj 

gadael  y  rhaisyddddtoddefus.  AfCh\ 
a  glywsoch  am  amynedd  Job,  ̂ í 
a  welsoch   ddiwedd    yr  Arglwydc 

oblegid  tosturiol  iawn  yw  yr  A 

glwydd,  a  thruo;arog. 
g  Gwel  ar  pen.  1.  12—Salm  94.  12.  Mat.  10.  22.  H 
14.  a  10.  39.  h  Job  1.  21,  22.  a  2.  10.  a  13.  15,  16 

23.  Ì0.  i  Job  42.  10-17.  Salm  37.  37.  Preg.  7.  8.  1  P. 
,  7,  13.  2  Pedr2.  9.  *  Ex.  34.  6.  N.im  14  18.  1  C 
13.  2  Cron.  30.  9.  Neh.  9.  17,  31.  Salm  25.  6,  7.  a  51. 

a78.  38.  a86.  5,  15.  a  103.  8,  15.  a  116.  5.  a  119.  132.  al 
1.  &c.  a  145.  8.  Es.  55.  6,  7.  a  63.  7,  9.  Galar.  3.  22.  D 
9.  9,  18,  14.  Joel.  2.  13.  Jona  4.  2.  Mica  7.  18.  Luc  1.  5C 
6.  36.  Rhuf.  2.  4.  Eph.  1.  6.  a  2.  4. 

*  ûylent  gofio  hefyd  bod  apostolion  Cri 
a  gweinidogion  ffyddlawn  eraill  y  Testame 
Newydd,  a  phob  Cristionogion  profiadol, ; 
cyfiif  y  rhai  byny  yn  ddedwydd,  ag  oedd  ; 
ddyoddefus  mewn  trallodau  ac  erlidiau; 
nid  y  rhai  oedd  hebddioddefiadau,neu  y  rl 

oedd  yn  troi  o'r  neilldu  i'w  gochelyd  hwy 
f  Hwy  a  glywsent  yn  aml  am  amynedd  J( 
yn  y  trallodion  a'r  gofidiau  mwyaf  cymhly 
chwerw  a  ellid  ddychymygu;  a  pha  fodd 
ymlynodd  efe  yn  ddiysgog  wrth  yr  Arglwyc 
ac  y  penderfynodd  obeiihio  ynddo  ef  yn 
eyfyngder  eithaf,  er  yr  holl  ddyryswch  d 
tawr  y  taflwyd  ei  feddwl  gan  ei  brofed 
aethau.  %  A  hwy  a  welsant  fod  diwedd 
drallodau  blinion  ef,  a'r  llesad  tymmorawl 
ysbrydol  a  ddaeth  iddo  ef  drwyddynt, 
Uwyr  ddangos  ||mai  tostuiiol  iawn  yw 
Arglwydd,  a  thrugarog,  hyd  yn  nod  pan  nr 
efe  yn  cystuddio  drymaf,  ac  yn  profi  Iyni 
ei  bobl  grediniol  a  ffyddlawn.  Nidoeddh 
yn  ymddangos  yn  nghystuddiau  Job  ;  c 
daeth  yn  eglur  yn  y  canlyniad  o  honynt: 
chaent  hwythau  hefyd  brofi  yr  un  beth 
niwedd  eu  profedigaetbau  ;  os  dyoddef 
hwynt  yn  amyneddgar,  gan  barâu  me 
ffydd  ac  ufudd-dod.  Tosturiol  iawn  o 

fewn,  yn  y  fynwes,  a'r  tosturi  hwnw  yn  t 
allan  mewn  trugaredd  weilhredol  ac  amh 

1 2  l  *  Etthr  o  flaen  pob  peth, 

mrodyr,  mf  na  thyngwch,  nac  i'r  n 
nac  i'r  ddaear,  nac  unllw  arall :  "J eií 

bydded  eich  íe  chwi  yn  'ie,  a'c/i  na^ 
yn  nag è;°\\ fel  na syrthiöch i farne 

igaeth. /  1  Pedr  4.  8.  3  Ioan  2.  ta  Gwel  ar  Mat.  5.  33— : 
23.  16—22.  n  Gwel  ar  2  Cor.  1.  17—20.  o  pen.  3. 
lCor.  11.34. 

*"0  flaen  pob  peth  na  thyngwch  :  '■ 
na  thyngwch  o  flaen  pob  peth  a  ddywedo 
fel  y  byddai  yr  Iuddewon  yn  chwannog  ia 
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A  yweddi  y  ffydd  a IAGO  V. iachâ  y  claf. 

wneyd,  mewn  ymddiddanion  cyffredin,  yx\ 

iystyriol,  ac  yn  hollawl  afreidiol.  (iUwch- 
pob  petb,"  ydyw  gan  y  Saeson ;  ond 

lvva  Guyse  mai  o  fiaen  pob  peth,  y w  iawn 
ddwl  Prò  pantôn.  t  Cynghorai  yr  apostol 
vy  o  íìaen  pob  peth,  ac  uwchlaw  pob  peth, 

wylied  rhag  i'w  profedigaethati  eu  cyífroi 
vynt  i  dyngu  mewn  modd  nwyd-wyllt, 
ud,  ac  ansanctaidd ;  er  eu  cyfiawnâu  eu 
nain  ac  i  ddîanc  rhag  erlid  ;  neu  trwy  un- 
yw  lŵ  arferedig,  yn  ol  arferiad  cyffredin 
Iuddewon,  ond  yn  hollawl  groes  i  prchym- 
pennodol  Crist.  (Gwel  ar  Math.  5.  34,35.) 
r  gwrthwyneb,  yn  eu  hymddiddanion  cy- 

edin,  ac  ar  bob  amser,  pryd  nad  oedd  cyf- 

riad  difrií'ol  at  Dduw,  fel  gweithred  o 
doliad  crefyddol,  yn  angenrheidiol;  hwy  a 

ylent  ddywedyd  i'e  neu  nagê  yn  syml,  a 
adarnâu  ei  dywediad  neu  eu  hymrwymiad, 
•vy  ail  ddywedyd  y  geiriau  hyny  yn  sobr 
ìifrifol,  pan  fyddai  angenrheidrwydd.  Neu 

.  hytrach,  dylai  eu  geirwiredd  a'u  cywirdeb 
1  mòr  llawn  hysbys  a  phrofadwy,  fel  y 

ddai  pawb  yn  barod  i'w  credu  hwynt,  ac 
nddiried  ynddynt,  heb  ddim  petrusder,  na 
fyn  am  y  dieurwydd  o  lw.  ||Heb  hyny 
ddent  yn  debyg  o  syrthio  i  farnedigaeth,  o 
rwydd  tyngu  ar  gam,  heb  achos,  neu  heb 
rch  dyledus  i  Dduw,  neu  i  lŵ. — Dywedir 
i  yr  íuddewon  yn  nodedig  euog  o  dyngu 
ffredin  yn  yr  amser  hwnw ;  yr  hyn  a  bar- 

r  apostol  efallai  dystiolaethu  yn  ddifrif- 
fel  hyn  yn  erbyn  yr  arferiad  pechadurus. 
ywedai  yr  luddewon  am  ddyn  geirwir,  bod 

'ie  cf  yn  'íe,  a'i  nagê  yn  nagt :  hyny  yw, 
gelltd  ymddiried  i'w  air  noeth  ef;  fej  y 
wedai,  felly  y  byddai;  fel  yr  addawai, 
ly  y  gwnelai.  Ni  ddylem  ni  dyngu  dim  ; 
d  bod  yn  ofalus  eirwir  bob  amser  yn  ein 
mddiddanion,  fel  y  cyfrifer  ein  gair  yn 
istadol  megys  llŵ. 

13  ?*  A  oes  neb  yn  eich  plith 

ewn  adfyd  ?  f  gweddi'ed.  f  |  A  oes 
íb  yn  esmwylh  arno  ?  r  ||  caned  Salm- 
p2  Crc 
15.    a  I 

2  Ctod.  23.  12,  13.  Job  33.  26.  Salm  18.  6.   a  50.  15.  a 

>.    a  116.  3—5.  a  118.  5.    a  142.  1—3.  Galar.  3.  55,  56. 
6.  1 .  Jooa  2.  2,  7.  Luc  22.  44.  a  23.  42.  Âct.  16.  24,  25  . 

or.  12.  7—10.  Heb.  5.  7.  q  Bara.  16.  23-25.  Dan.  5. 
r  1  Cron.  16.  5.  Salm  95.  2.  a  105.  2.  Mioa  4.  5.  Mat. 

30.  1  Cor.  14.  26.  Eph.  5.  19.  Col.  3.  17.  Dat.  ò.  9-14. 
10.  al4.3.  a  19.  1-6. 

*Trayroedd  bydolion  annuwiol,  dan  eu 
dlodion  a'u  hadfyd,  un  ai  yn  ymollwng  i 
'ynion  chwerwon  a  grwgnach  annobeithiol, 
u  yn  ceisio  ymwared  ac  esmwytbder  mewn 
Jleddiad  cnawdol,  neu  yn  ceísio  ymryddâu 
vy  foddion  pechadurus;  dylai  Crislionog- 
ì  gael  eu  cynhyrfu  gan  eu  hadfyd  a'u  go- 
iau,  +  i  weddi'o  yn  fynychach,  yn  helaeth- 
J,  ac  yn  daerach  ;  ar  iddynt  gael  gan 
luw  gynnaliaeth,  cysur,  ymwared,  a  lles 
ucteiddiol  drwy  eu  gofidiau  oll.  J  Ar  y 
|W  arall,  panoedd  nebohonynt  yn  ilwyddo, 
;  esmwyth  arnynt  ac  yn  siriol  o  ysbryd ; 
•  ylai  y  cyfryw  rai  amlygu  eu  llawenydd 
jìwn  llais  mäwl  a  diolchgatwcb,  a  thrwy 
aa  Salraau,  y  rhai  a  gyfansoddodd  dynion 

3iydoledig  i'r  perwyl  hwnw;  neu  y  cyf- 
>v  ganiadau  o  fawl  a  gyfansodda3ent  bwy 

hunain,  neu  gristionogíon  eraill,  i  cylfeiy'b 
jybenion.  Hyn  a  ddylai  Cr •i.stionogiön 

pan  yn  esmwyih  ärnynt;  ac  nid 
i  rysedd  ìîawenyad  cnawdol,  neu  ganu 

TÌ8
?~ 

y  caniadau  gweigion,  masweddol,  a  halogedig 
hyny,  a  arferir  gan  ddynion  annuwiol,  pan 
maent  yn  uchel  eu  hysbryd,  ac  yn  chwen- 

nych  amlygu  eu  gorfuledd  a'u  llawenydd.— 
Dylem  weddîo  bob  amser,  ond  yn  enwedig 
mewn  adfyd ;  a  chlodfori  Duw  bob  amser, 
ond  yn  enwedig  pan  yn  esmwyth  arnom  : 
dyna  drefn  a  gorchymyn  Duw  yn  ei  air. 

14  *A  oes  neb  yn  eich  plith  yn 
glaf?  galwed  atto^henuriaidyr  eglwys; 

1  f  a  gweddi'ant  hwy  drosto,  u  \  gan  ei 
enneinioef  âg  olew  yn  enw  yr  Ar- 

glwydd  : «  Act.  14.  23.  a  15.  4.  Tit.  1.5.         /1  Bren.  17.  21,  22. 
2  Breo.  d.  33.  a  5.  11.  Act.  9.  40.  a  28.  8.  u  Marc  6.  13. 

*  Yn  ncsaf,  cyfarwyddid  dynion  cleifion 
gan  yr  apostol,  i  "alw  atynt  henuriaid  yr 
eglwys"  Uawer  o  ba  rai  y  pryd  hwnw  oedd 
wedi  eu  cynnysgaethu  â  doniau  gwyrthiol  ; 

t  a  gweddi'ed  y  rhai  hyny  drostynt,  am  ad- 
feriad  a  maddeuant  ìddynt,  Jgan  eu  hen- 
einnio  hwy  âg  olew  yn  enw  yr  Argiwydd 
Iesu,  fel  arwydd  eu  bod  yn  disgwyl  adferiad 

iddynt  trwy  ei  allu  a'i  gariad  ef  yn  unig. 
Eneinnìo  ag  oleuj  ydoedd  ddefod  y  pryd 

hwnw  er  adferiad  gwyrthiol  i'r  cleifion  :  ond 
gan  nad  oes  gwyrthiau  yn  awr,  nac  achos  am 
danynt,  nid  yw  yr  eneinnio  yn  angenrheidiol 
mwyach,  nac  i  gael  ei  arferyd.  Gwel  Marc 
6.  13.  Dyledswydd  y  cleifion  yw  galw  atynt 
henuriaid  yr  eglwys  eto,  a  dyledswydd  yr 

henuriaid  yw  myned  pan  eu  galwer,  i'e  heb 
eu  galw;  a'u  dyicdswydd  yw  gwedd'ío  dros- 
tynt,  ond  nid  eu  heneinnio. 

15  x  *  A  gweddi  y  ffydd  a  iachâ  y 
claf,  a?r  Arglwydd  a'i  cyfyd  efi  fynu  ; 
yfac  os  bydd  wedi  gwneuthur  pech- 
odau,  hwy  a  faddeuir  icìdo. 

*  Gwel  ar  ado.  13,  16.  pen.  1.  6.  Mat.  17.  20,  21.  a  21. 
21,22.  Marc  11.  22— 24.  a  16.  17,  18.  1  Cor.  12.  28— SO. 
y  Es.  33.  24.  Mat.  9.  2-6.  Marc  2.  ò-li.  loau  5.  14.  1  Cor. 
II.  30-33.  1  loan  5    14—16. 

*  A'r  weddi  a  offrymid  gan  yr  henuriaid 
â'r  claf,  (Marc  5.  34;  a  10.  52;  Act.  14.  9, 
10,)  mewn  ffydd  yn  enw  Crist,  ac  mewn 
ymddybyniad  neillduol  ac  anghyffredinol  ar 

ei'allu  ef,  er  cyflawniad  o'r  hyn  a  ofynid  yn 
ostyngedig  ganddo ;  a  arddelwid  ac  a  atebid 
gan  yr  Arglwydd,  yn  ngwaredigaeth  y  claf 

hwnw  rhag  marw,  ac  yn  ei  adferiad  ef  i'w 
iechyd  a'i  nerth  cynnefinol.  Nts  gellir  medd- 
wl,  ebai  Scott,  focl  yr  henuriaid  yn  gallu  cyí- 
lawni  y  gwyrthiau  iachâol  hyn  bob  amser  ; 
ond  n.ae  yn  ymddangos  bod  rhyw  argraff 
gref  ar  feddwl  y  person  fyddai  yn  gwneyd  y 
wyrth,  a  gweithrediad  neiilduol  o  ffydd  yn 

Nghrist  i'r  dyben  hyny :  a  di'ammau  eu  bod 
yn  llwyddo  yn  gyffiedin.  f  Ac  os  rhyw  becii- 
od,  neu  bechodau  neillduol,  fyddai  wedi  bod 

yn  achos  o'r  clefyd,  hwy  a  faddeüid  i'r  dyn 
claf ;  fel  arwydd  o'r  hyn,  syramudai  Duw  ei 
glefyd  ef ;  a  thrwy  ffydd  y  claf  ei  hun  yn 
ngwaed  Crist,  am  faddeuant  o  honynt,  hwy 
a  faddeüid  o  ran  y  gosp  dragy  wyddol,  yn 

gy3tal  â'r  gosp  dymmorawl,  yr  hon  a  haedd- 
asent,  ac  i  ba  un  y  gwnaethent  y  cl.it'  yn  ag- orcd. — Er  mai  atn  ffydd  wyrlhioì  y  sonir  yn 
nechreu  yr  adncd  hon;  eto,  fel  y  sylwyd  dán 

yr  adnod  o'r  blaen,  mae  yn  weddus  i  grist- 
ionogiun  yn  mhob  oes,  a  phob  amser  mewn 

clefydau,  i  ddanfon  am  eu  gweinidog^ion  a'u 
lienuriùd,  i'w  cynghori    ac  i  weddio  (iros- 



Elias  yn IAGO  V. 

gwedd'io,  4't'« tynt:  a  phan  wnelerhyn  yn  ddoeth,  yn  dyn- 
er,  ac  yn  ffyddlawn,  gall  fod  yn  llesol  iawn, 

yn  enwedig  i  gredinwyr  a'r  rhai  o'u  ham- 
gylch  :  ond  ymweliadau  diwahaniaeth, 
gweddio  yn  yr  un  geiriau  dros  ddynion  o 

bob  math;  a  rhoddi  swper  yr  Arglwydd  i'r 
cleifion  a'r  rhai  yn  marw,  heb  roddi  dim 
addysgiadau  a  chynghorion  prîodol  ac  addas, 
fel  mae  yr  arfer  yn  rhy  gyffredin  gan  rai 
gweinidogion  ;  sydd  o  duedd  drwg  iawn  yn 
sicr,  ac  yn  weddill  o  goel-grefydd  a  ffurfiol- 
deb  pahaidd.  Oblegid  nid  yn  unig  mae  yn 
gweini  gau  dawelwch  i  lawer  o  ddynion,  y 
rhai  y  pryd  hwn  a  ddechreuasant  feddwl  am 

Dduw  a'u  heneidiau  ;  ond  mae  yn  cryfâu  er- 
aill  i  oedi  mater  eu  heneidiau,  dàn  y  dy- 
chymmyg  hudol,  y  gwna  cyffesu,  gweddio, 

gollyngdod  gweinidogaethol,  a'r  sacrament, 
osod  pob  peth  yn  iawn  rhyngddynt  hwy  â 
Duw;  heb  ddim  diwydrwydd  blaenorawl  yn 
nyledswyddau  buchedd  dduwiol. 

16  2*Cyffeswch  eich  caraweddau 

bawb  i'ch  gilydd,  af  a  gwedd'íwch  dros 
eich  gilydd,  bM  y'ch  iachaer.  cJLla- 
wer  a  ddichon  taerweddi  y  ̂cyfiawn. 

s  Gen.  41.  9,  10.  2  Sam.  19,  20.  Mat.  3.  6.  a  1S.  15-17. 
Luc  17.  3,  4.  Act.  19.  18.  a  Col.  1.  9.  1  Thes.  5.  17,  23, 
25.  Heb.  13.  18.  6  Gen.  20.  17.  2  Cron.  30.  20.  Luc  9.  6. 

Act.  10.  38.  c  G«n.  18.  23-32.  a  19.  29.  a  20.  7,  17.  a  32. 
28.  Ex    9.  28,  29,  33.  a  17.  11.    ■»  32.  10—14.  Nunr>.  11.2.    a 
14.  13—20.  a  21.  7—9.  Deut.  9.  18—20.  Josb.  10.  12.  1  Sara. 
12.  13.  1  Bren.  13.  6.  a  17.  1S— 21.  2  Bren.  4.  33-35.  a  19, 
15—20.  a  20.  2—5.  2  Cron.  14.  II,  12.  a  32.  20—22.  Job  42. 
8.  Salm  10.  17,  18.    a  34.  15.  a  145.  18.  Diar.  15.  8,29.    Jer. 
15.  1.  a  29.  12,  13.  a  33.  3.  Dan.  2.  1S— 23.  a  9.  20-22. 
Hos.  12.  3,  4.  Mat.  7.  7—11.  a  21.  22.  Luc  11.  11—13.  a  18. 
1-8.  íoan9.  13.  Act.  4.  24-31.  a  12.  5-11.  1  Ioan  3.  22. 
d  Rbnf.  3.  10.  a  5.  19.  Heb.  11.  4,  7. 

*  Mae  yr  apostol  yn  nesaf  yn  cynghori  y 
Cristionogion  i  gyffesu  eu  camweddau  bawb 

i'w  gilydd  :  sef  un  ai  cyffesu  eu  camweddau 
yn  erbyn  eu  gilydd,  yr  hyn  a  dueddai  yn 
rhagorol  i  heddwch  a  ehariad  brawdol,  os 

gwnaid  y  peth  yn  iawn ;  neu,  yntc,  cyd-gy- 
ffesu  i'w  gilydd  eu  profedigaethau,eu  colliadau 
a'u  profiadau  gofidus,  gydag  addefiad  rhydd  a 
gonest  o'r  pethau  oedd  yn  beichio  eu  cydwy- 
bodau.  t  Pan  wnelid  hyn  yn  ddoeth,  ac  fel  ý 
gweddai,  byddai  yn  agoryd  y  ffordd  iddynt 
hwy  i  rybuddio,  cynghori  a  chryfâu  eu  gilydd  ; 
gweddio  droseu  gilydd  ;  acfelly  chwanegueu 
heddwch  tumewnol,  iachâd  eu  heneidiau,  yn 
gystal  â  symmud  y  ceryddon  oeddynt  hwy 
wedi  dỳou  arnynt  eu  hunain.  Pell  iawn  yw 

y  gytfes  hon  o'n  camweddau  i'n  gilydd,  oddi 
wrth  yr  arfer  a  sylfaenodd  eglwys  Rhufain 

ar  y  gtdriau  hyn  ;  sef  bod  i'r  Hëygion  gyffesu 
eu  hoìl  bechodau  dirgeî  i'r  offeiriaid,  i'r  dy- 
ben  ogael  maddeuant  a  gollyngdod  o  honynt. 
Oblegid  fel  hyn,  mae  yr  offeiriaid  hyny,  y 
rhai  sydd  ynddynt  eu  hunain  yn  Uawn  mòr 
bechadurus  â  dynion  eraill,  yn  cael  eu  gosod 
mewn  meddiant  o  ddirgelion  teuluaidd,  îe,  o 

gynghorau  tywysogion;  o  ba  rai  y  gwnaeth- 
aut  eithaf  defnydd  lawer  gwaitb,  i'w  derch- 
afu  eu  hunain,  i  ddarostwng  y  Uëygion,  ac  i 

Jawer  o  ddybenion  tra  drygionus  eraill.'  Fel 
byn  hefyd  maent  yn  cael  allan  wendidau  a 
fíaeleddau  agos  i  bob  dyn  ;  yr  hyn  sydd  yn 

agor  y  ff'ordd  iddynt  hwy  i  gynnyg  a  chyf- 
lawni  pechodau  a  drygau  o  bob  math.  Ond 
ara  y  cyffesu  a  sonia  yr  apostol  yma,  nid  yw 
gyffesu  gwr  lleyg  i  otfeiriaid,  mwy  na  chy- 
ìîesu  offeiriad  i  wr  llëyg:  cydgyffesu  ydyw, 
rhwng  Cristionogion  ;  a  chyffesu  gwirfoddol 
ydyw  ;  fei  y  byddo  yn  ol  doethineb  a  gwedd- 

~  TÎ88~ 

eidd-dra,ery  buddioldebogynghor  a  gwedd 
y  naill  i'r  Ilall,  a'r  naill  dros  y  llall.  Pet 
cyffelyb  ydyw  i  gyfarfodydd  profiad  rh; 
cristionogion  yn  Nghymru:  neu,  yn  hytracl 
yn  ol  y  cynghor  uchod  y  mae  y  cyfarfo< 
ydd  brawdol  hyny,  neu,  o  leiaf,  felly  y  dylei 
fod.  %  Er  calonogi  ei  frodyr  yn  yr  ymarferia 
buddiol  uchod,mae  yr  apostol  yn  dangos  iddyi 
werth  ac  effaith  gweddi.  Pan  mae  dyn  cy 
iawn,  gwir  gredadyn,  wedi  ei  gyfiawnâu  y 
Nghrist,  a  thrwy  ei  ras  ef  yn  rhodio  ger  brc 
Duw  mewn  ufudddod  sanctaidd  ;  pan  m; 
hwn  yn  offrwm  gweddi  daer  effeithiol— s 
gweddi  gwedi  ei  gweìthio  yn  ei  galon  drv» 
nerth  yr  Yspryd  Glân,  yn  ennyn  serchiad; 
sanctaidd  a  disgwyliadau  crediniol,  ac  fel 
yn  ei  arwain  ef  i  ddadlau  addewidion  Dm 
yn  daer  ac  effeithiol  ger  bron  y  drugareddl 
drosto  ei  hun  a  thros  eraill  ;-r- hi  a  ddicht 
lawer,  er  cael  y  bendithion  a  ofynir  fel  hy 
gan  mai  hi  yw  un  modd,  trwy  ba  un  m 
Dnw  yn  bwriadu  cyfiawni  ei  ddybenion  gra 
01,  yn  gystal  âg  unrhyw  foddion  eraill  m; 
efe  yn  ddefnyddio  i  hyny. 

17  e  *  Elias  oedd  ddyn  f\  yn  rhai 
iddo  ddüoddef  fel  ninnau,  s%  ac  mew 
gweddi  efe  a  weddiodd  na  bydd 
wlaw :  h  ||  ac  ni  bu  gwlaw  ar  y  ddae 
dair  blynedd  a  chwe  mis. 

e  1  Bren.  17.  1.       f  Act.  10.  26.  a  14.  15.        gl 
2.  Dat.  11.6.        h  Luc  4.  25. 

*  Mae  yr  apostol  yn  crybwyll  esampl  nc 
edig  o  effaith  gweddi  daer  grediniol,  yn  ai 

gylchiad  Elias.  Elias  oedd  ddyn,  o'r natur  wael  a  syrthiedig  âg  eraill :  t  ac 
oedd  efe  yn  rhydd  oddi  wrth  wendidau 
dyoddefiadau,  tra  yr  oedd  yn  cyflawni 
weinidogaeth,  mwy  nac  oedd  yr  apostol 
frodyr,  er  iddo  trwy  neillduol  diriondeb  Di 
gael  myned  i'r  nef  heb  brofì  marwoiae 
j  Eto  mewn  gweddi  efe  a  weddiodd,  (d 
ddylanwad  grymus  ysbryd  prophwydoliaeí 
a  zU  dros  ogoniant  Duw,  ac  i  ragflae 
hollawl  wrthgiliad  ac  eilun-addoliaeth  lsrae 
na  byddai  gwlaw ;  ||  ac  mewn  atebiad  i 
weddi  ef,  cauwyd  i  fynu  gyrnmylau  y 
oedd,  fel  na  bu  gwlaw  ar  holl  ddaear  gwl 

Israel,  am  dair  blynedd  a  chwe'  mis :  tr 
yr  hyn  y  bu  sychder  mawr  a  newyn  tost 
y  tir.  Gwel  ar  Luc  4.  25. — "  Yn  rhaid  ió 
ddyoddef :"  subject  to  like  f)assions,  yv 
Saesoneg  :  omoiapathts,  yw  y  gair  Groe 
un  o'r  un  teimladau  âg  eraill,  yn  ddarosty: 
edig  i'r  un  dyoddefiadau  âg  eraill,  ac  yn  teir 
danynt  fel  eraill. — "  Mewn  gweddi  a  weti 
odd  :"  dull  Hebreaidd  o  ddywedyd 
weddio  yn  daer :  he  prayed  earnestly,  yv 
Saesoneg:  proseuchí  prosîuxato ,  Groeg. 

18  r*  Ac  efe  a  weddiodd  dracheí 

f  a?r  nef  a  roddes  wlaw,  J  aTr  ddaea 
ddug  ei  ffrwyth. 

i  1  Bren.  18.  42—45.  Jer.  14.  22.  Act.  Î4.  17. 

*  \'na,  yn  mhen  tair  blynedd  a  chwe*  n 
mewn  trugaredd  ar  y  bobl  a  adferasid  o 
wrth  eilun-addoliaeth,  ac  er  cadarnâu 

ffydd  yn  Nuw  Israel,  (1  Bren.  18.  39—' 
gweddiodd  Elias  weddi  daer  drachefu 
gafodydd  helaeth  a  thyrnmoraidd  o  wl? 
t  a  rhyngodd  bodd  i  Dduw  mewn  modd  rl 
eddolei  atebef,  trwy  ddanfon  toraeth  ryft 
ol  o  wlaw  o'r  nefoedd  i  adnewyddu  gwy 
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gyfeilìorni  ei  ffordd. 
dtlaear,  J  yr  hon  drwy  hyny  a  ddyg  ei 
wyth  yn   dra   helaeth   a    chnydfawr.     Ac 
hyn  mae  üuw  o  hyd,  yn  gymmaint  ag 

ioed,  yn  un  a  wrendy  weddi  ;  ac  ni  ddy- 
ìdodd  ef  erioed,  ac  ni  ddywed  byth,  wrth 

d  ysbrydol  Jacob,  "  Ceisiwth  fi  yn  ofer." 
alm  65.  2  ;  Isa.  45.  19.)  Mae  yr  esamplau 
a  yn  pleidio  tyb  y  rhai  hyny  a  feddyliant, 
ú  tfydd  wyrthiol  a  feddyliai  yr  apostol 

■th  "  weddi  y  lîydd"  yn  yr  adnodau  uch- 
ond  mae  etfaith  y  gweddíau  hyny,  y 

;i  yn  mhob  oes  a  oftrymir  dàn  ddy;geid- 
;th  a  dylanwadau  yr  Ysbryd  Glân,  yncael 
ddaugos  mòr  eglur  trwy  yr  hollysgrythyr, 
nas  geliir  cyfyngu  nieddwl  y  geiriau  i 
dd  wyrthiol  yn  unig. 

19  *  Fy  mrodyr,  od  aeth  neb  o  hon- 
i.'h  ar  h  gyfeiliorn  oddi  wrth  y  gwir- 
nedd, l  f  a  throi  o  ryw  un  ef ; k  Salro  119.  21,  HS.  Diar.  19.  27.  F.s.  S.  12.  1  Tim.  6. 
21.  2  Tiro.  2.  18.  2  Pedr3.  17.  Jud.  11.  /adn.20.  Ez. 
4,  16.  Mat.  18.  15.  Luo  22.  32.  Gal.  6.  1.  Heb.  12.  12, 

22,  23. 

20  %  Gwybydded,  m  y  bydd  i'r  hwn 
drodd  bechadur  oddi  wrth  gyfeil- 

írni  ei  ffordd,  M||  gadw  enaid  ürhag 
igau,  p  §  a  chuddio  lliaws  o  bechod- 
|| 

Gwel  -r  adn.  19.          n  Diar.   11.  30.     Rhuf.  11.  14. 
or.  9.  22.  1  Tius.  4.  16.  Philem.  19  o  peu    1 .  15.  Diar. 

.    a  11.  4.    loan5.24.    Dat.  20.  6.  p  Salm  32.  1,  2. 
10.  12.  1   Pedr  4.  8. 

•  Yn  mhlith  gweithredoedd  pwysig  eraill 
jariad,  y  rhai  y  dylai  credinwyr  geisio  eu 
neyd  trwy  ífydd  a  gweddi;  un  o  honynt 
neillduol  oedd,  ceisio  adferu  y  cyfryw 

ijffeswyr  ag  oedd  wedi  rhedeg  i  gyfeiliom- 

adau  peryglus,neu  wedisyrlhio  i  bechodau  » 
yn  enwedig  gan  fod  llawtr  o  ddrygau  o'r 
fath  hyn  wedi  dygwydd  yn  eu  plith  hwy. 
Gan  hyny,  os  oedd  neb  o  honynt  wedi  rnyn- 

ed  ar  gyfeiliorn  oddi  wrth  wirionedd'yr efengyl,  mewn  barn  neu  fuchedd,  a  chwedi 

gwyro  i  ryw  lwybr  dinystriol  ;  ta  bod  un  o'i 
frodyr  wedi  ymgais  a  Uwyddo  i'w  droi  ef, 
fel  ag  iddo  o'r  diwedd  gaei  ei  adferu  a'i 
gadarnâu  yn  y  ífydd  a'r  gwirionedd  ;  %  dylai 
yr  hwn  a  drôẁyd  ystyried  ei  hun,  a  gwybod, 

ei  fod  ef  dàn  annhraethol  fwy  o  rwymau  i'r 
hwn  a'i  trôudd  ef  fel  hyn,  na  phe  buasai 
wedi  gwneyd  gwŷrth  i'w  iachâu  ef  o  glefyd, 
neu  wedi  peryglu  ei  hun  i  achub  ei  fywyd 

naturiol  ef.  À'r  dyn  a  gafodd  y  fraint  o 
wneyd  y  weithred  dda  hon,  dylai  ei  hystyr- 
ied  yn  wasanaeth  mwy  dymunol  a  gwerth- 
fawr,  na  phe  buasai  efe  yn  gallu  gwneyd 
gwŷrth  i  iachâu  y  claf.  ||  Oblegid  fel  hyn 
yr  oedd  Duw  yn  eiddefnyddioef  fel  offeryn, 
i  gadw  enaid  anfarwol  rhag  angau  a  dinystr 
tragywyddol,  ac  i  ddwyn  pechadur  colledig 

at  Grist ;  §  fel  y  byddai  i'w  waed  aberthawl 
a  chymmodol  ef,  guddio  ei  liaws  aneirif  ef  o 
bechodau,  fel  nad  ymddangosent  mwyach 
byth  yn  ei  erbyn  ef  mewn  barn,  nac  i  rwys- 
tro  ei  dderbyniad  ef  i  dragywyddol  dded- 
wyddwch. — Nid  y  weithred  dda  o  droi  y 
pechadur,  sydd  yn  cuddio  pechodau  yr  hwn 
a  dröir,  na  phechodau  yr  hwn  s^dd  yn  ei 
droi ;  ond  trwy  droi  y  pechadur  at  Grist, 
mae  yn  cae!  ei  ddwyn  at  yraberth,yr  iawn, 

a'r  gwaed  sydd  yn  cuddio  beiau  byth.  Mae 
y  ddyîedswydd  hon  o  geisio  troi  pechadur- 
iaid  yn  parâu,  gwedi  i  wyrthiau  ddarfod  ;  a 
thrwy  nerth  a  gras  Duw,  geiiir  ei  gwneyd 
heb  wyrthiau. 

Epistoî  Cyntaf  Cyífredinoì  PETR  yr  Apostoi. 
PEN.  I. 

mae  efe  yn  bendithio  Ditw  am  ei  amryw 
rad  ysbrydoL 

P 
ETR  apostol  Iesu  Grist,  -f  at  y 

lîeithriaid  sydd  ar  c  wasgar  \  ar  hyd 
Pontus,  e  Galatia,  /  Cappadocia, 
1  Asia,  h  a  Bythynia, i  Gwel  ar  Mat.  4.  18.  a  10.  2.  Ioan  1.  41,  42.  a  21.  15— 

*  pen.  2.  11.  Act.  2.  5—11.  Epb.  2.  12,  19.  Heb.  11. 
•  Lef.  26.  33.  Deuí}  4.  27.  a  28.  64.  a32.  26.  Esth.  3. 

>al«  44.  11.  Erec.  6.  8.  loan  II.  52  Iago  1.  1 .  d  Aot. 
'•  a  18.  2.  e  Act.  16.  6.  a  18.  23.  Gal.  1.  2.  /  Act. 
»•  g  Act.  6.  9.  a  16.,  6.  a  19.  10.  a  20.  16—18.  1  Cor. 
19.  2  Cor.  1.  8.  2  Tim.  1.  15.  Dat.  1.  11.        h  Act.  16.  7. 

*  Petr,  yr  hwn  trwy  ogodiad  ac  anfoniad 
;yfrwng  yr  Arglwydd  Iesu  Grist,  a  wnaed 
apostol,  yn  benaf  i'r  enwaediad,  (GaUt. 
8.)  fsydd  drwy  ysbrydoliaeth  Duw  yn 
nfon  yr  epistoi  hwn,  yn  benaf  at  y  Crist- 
•ogion  Iuddewig  o  ran  eenedl,  y  rhai 
Idynt  yn  ystyr  naturiol  y  gair  yn  ddieithr- 
d  ar  wasgar  mewn  gwiedydd  estronol ; 
di  eu  gỳru  allan  o'u  gwlad  eu  hunain,  a 
»vedi  eu  gwasgaru  drwy  ragluniaeth  Duw, 
hyd  y  gwahanol  daleithiau  Cenedlig  o 
gylch  ;  %  nid  amgen  Pontus,  Galatia,  Cap- 
locia,  Asia  briodol,  a  Bithynia.—Yr  oedd 
;wledydd  hyn  oll,  yn  ol  tyb   y  Dae^rydd- 

ion  gorau,  yn  gorwedd  yn  yr  hyn  a  elwid 
Asia  Leiaf,  yr  hon  oedd  gynnwysedig  yn  y 

cyfandir  mawr,  neu  y  dosparth  hyny  o'r  byd a  elwid,  ac  a  elwir  eto,  Asia  ;  a  gelwid  y 

rhan  hon  yn  Asia  Leiaf,  i'w  gwahaniaethu 
oddi  wrth  y  dosparth  mawr  hyny  o'r  byd  a 
elwid  Asia,  yn  yr  hwn  ddosparth  yr  oedd  hi 
yn  gorwedd.  ||Am  yr  Asia  a  grybwyllir 
yma,  mewn  ffordd  o  wahaniaeth  oddí  wrth 
y  taleithiau  eraill  a  enwir,  y  cẁr  gorllewinol 
o  Asia  Leiaf  ydoedd ;  ac  a  elwid  weithiau 
Asia  raglawiaethol  Rufeirdg,  ac  weithiau 

Asia  bri'odo.1.  Gwel  ar  Act.  16,  6. — D'ìeithr- iaid  :  rsae  rhai  yn  deall  hyu  mewn  ystyr 
ysbrydol ;  fel  mae  y  saint  oll  yn  ddîeithriaid 
a  phererinion  yn  y  byd  hwn,  paje  byuag  y 

byddont:  ac  eraill  yn  tybied  mai  Cenedl- 
oedd ,  proselytiaid  y  porth  oeddynt,  ac  felly 
mai  "dîeithriaid  i  wladwriaeth  Israel"  a 

feddylir.  Ond  tybia  Gtiyse  mä  d'íeilháaid mewri  ystyr.  naturiol  a  leddyiir  >n  benaf; 
hiliogaeth  yr  Indóewon  a  arosasant  yn  y 
gwledydd  uchod  ar  y  dychweliad  o  Babilon, 

ac  ni  ddycUweUsnnt  i'w  gwlad  eu  hunain, 
na'u  plaut  ar  eu  hol  irwy  yr  holl  oesoedd, 

2  **  Etholedigion  yn  ol  *rhag-wy- 
bodaeth  Duw  Dad,  'ftrwy  sancteidd- 
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iad  yr  Yspryd,  WiJi  ufudd-dod  TC||a 
thaenelliad  gwaed  Iesu  Grist.  °  §  Gras 
i  chwi  a  heddwch  a  p  amlhâer. 

i  pen.  2.  9.  Deut.  7.  6.  Es.  €5.  9,  22.  Mat.  24.  22,  24,  3Í. 
Marc  13.  20,  22,  27.  Luc  18.  7.  Ioan  15.  16—19.  Rhaf.  8.  33. 

a  II.  5—7,  '28.  £ph.  1.  4,  5.  Col.  3.  12.  2  Tim.  2.  10.  Tit.  1. 
1.  2  loan  1.  13.  k  Act.  2.  23.  a  15.  18.  Rhuf.  8.  29,  30.  a 
9.  23,  24.  a  11.  2.  I  Act.  20.  32.  Rhuf.  15.  16.  I  Cor.  1. 
30.  a  6.  11.  2  Thes.  2.  13.  m  adn.  22.  Rbuf.  1.  5.  a  8.  13. 
a  16.  19,  26.  2  Cor.  10.  5.  Keb.  5.  9.  n  Gwel  ar  Heb.  9. 
19-22.  a  10.  22.  a  11.  2S.  a  12.  24.  o  Gwel  ar  Rhuf.  1.  7. 
2  Cor.  13.  14.          p  Es.  55.  7.  Dan.  4.  1.    a  6.  25.  2  Pedr  1. 
2.  Jud.  2. 

*  Pwy  bynag  oeddynt,  mae  yr  apostol  yn 
eu  cyfarch  fel  "  Etholedigion,"  neu  rai  wedi 
eu  dewi3  yn  Nghrist  ;  "  yn  ol  rhagwybod- 
aeth  D«w  Dad."  Er  eu  gwrthgiliad  hwy 
gynt  orldi  wrth  Dduw  Israel,  a'i  gyfammod 
ef  á'u  tadau,  ac  er  eu  gadael  megys  am  hir 
oesoedd ;  eto  yn  awr  yr  oedd  Petr  yn  cael 
mewn  baru  cariad  eu  bod  hwy  yn  etholedig- 
ion  yn  ol  rhagwybodaeth  Duw  Dad.  t  Yr 
oedd  yr  ethoiedigaeth  hon  yn  ol  rhagwybod- 
aeth,  arfaeth,  a  chariad  tragywyddol  Duw, 

yvedi  ei  gwneyd  yn  effeithiol  "trwy  sanct- 
éiddiad  yr  Ysbryd  ;"  yr  hyn  a  ddechreuwyd 
yn  yr  adgenedliad,  ac  a  ddygwyd  yn  miaen 

yn  y  marweiddiad  parâus  o'u  holl  natur  lygr- 
edig,  ac  adnewyddiad  grasol  eu  heneidiau  i 
ddeiw  sanctaidd  Duw  ;  %  ac  fel  hyny  yr 

oeddynt  yn  cael  eu  darpar  i  "  ufudd-dod" 
parod  ac  ewyliysgar,  oddi  ar  .egwyddorion 
efengylaidd,  i  holl  orchymynion  Crist  ein 
Hiachawdwr.  ||  Yr  oedd  yn  cyd-fyned  â  hyn 
"daenelliad  gwaed  Iesu  Grist;"  neu  gym- 
hwysiad  parâus  o  rinwedd  ei  aberth  a'i  iawn 
ef  at  eu  cydwybodan,  trwy  ífydd,  er  sym- 
rnud  eu  heuogrwydd,  a  gwneyd  eu  personau 

a'u  cyflawniadau  yn  gymmeradwy  gyda 
Duw  :  fel  yr  oedd  gwaed  yr  aberthau  sere- 
ruoniol  yn  cael  ei  gymhwyso,  trwy  ei  daen- 
eiìu  o  amgylch  yr  allor,  a  cher  bron  y  dru- 
gareddfa,  ar  ddydd  rnawr  y  cymmod ;  neu 
fei  yr  oedd  gwaed  yr  aberthau  yn  cael  ei 
ciaeneììu  ar  y  bobl,  pan  gadarnâwyd  y  cy- 

âg  Iärael  wrth  fynydd  Sinai.  §  l'r 
peráonan  hyn  rnae  yr  apostoi  yn  dymuno  ac 

yu  gwedd'ío,  am  i  ras  a  heddwch  gael  eu 
hamìáu,  yn  gytfelyb  i'r  cyfarchiad  a  arferai 
Paui  yn  gyffredin.  Peth  mawr  oedd  dwyn 

yr  loddewon  yn  anad  neb  i  ufudd-dod  i'r 
efengyi,  gaa  gynimaint  eu  rhagfarn  yn  erbyn 
Crist.  Ftì  hyn  yr  <-eddynt  yn  cael  eu  dysgu 
yn  nechreuad  yr  epistol,  i  bríodoli  eu  hiach- 
awdwriaeth  i  etholiad  y  Tad,  i  bryniad  y 
Maba  ac  î  sancteiddiad  yr  Ysbryd  Glân ;  ac 
feíly  i  roddi  y  gogoniant  oil  i  un  Duw  yn  dri 
o  Bersonau,  yn  enw  yr  hwn  y  cawsent  eu 

ddio. 

3  (J  *  Bendigedig  fyddo  Duw  a 
Thad  ein  Harglwydd  íesu  Grist, r  f  yr 
hwn  yn  oi  ei  fawr  drugaredd  'Ja'n 
hadgenhedlodd  ni  «||i  obaith  bywiol 
"  |j  trwy  adgyfodiad  Iesu  Grist  oddi 
wrth  y  meirw, 

„  1  lîren.  8.  15.  lCron.29.  10-13,2«.  •  71.  18,19.  2  Cor. 
i.    3.     17.     a  3.  20,  21.  rEi.    34.    6.     Salm 

J    d»4.3.  Rhuf.6.  15-21.  Eph.  1.  7.  a  2.  4,  7-10. 
I  Tim.  I.  14,  15.  Tit.  3.  4-6.  a  adn.  23.  p«n.  2.  2.  loan 
1.  13.  a  3.  3-8  lago  1.  18.  1  loaD  2,  29.  a  3.  9.  *  4.  7.  a  5. 
;    4,  18  /  Rbof?5    4,  5.  »  8.  24.  a  VI-  13.  a  15.   13.  1  Cor. 
Û  l'J  Col.  1.  'i3,  27.  I  Thes.  1.  3.  Tit.  2.  13.  Htb.  3.  6. 
i  19  19  1  loan  3.  3  »  pe»-  3  21.  Es.  26.  19.  Rhof.  4. 

85  '»5    iU.  -iS.  11.  1  Cor.  15.20.  EpL.  2.6.  1  Thes.  4.  14. 

•  M.xc  Petr  ynSa,    yn    debyg   i'w   anwyl 
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frawd  Paul  yn  Ephes.  1.  3,  &c,  yn  dechn 
ar  ei  epistol,  trwy  alw  ar  ei  gyd-gristionogh 
i  uno  âg  ef  i  fendithio  Duw  am  ei  ryíec 

drugaredd  a'i  ras,  dan  yr  enwad  o  "  Ddu 
a  Thad  ein  Harglw>dd  Iesu  Grist.'*  t^ 
hwn  yn  ol  ei  fawr  drugaredd,  neu  yn 
inawredd  ei  dosturiol  gariad,  tuag  at  yr  euo 

yr  aflan,  a'r  truenus,  y  rhai  oedd  yn  feir 
mewn  pechod  ac  yn  blant  digot'aint,  îa 
"  hadgenedloedd"  hwynt:  ac  o'r  cyínewi 
iad  grasol  hwn,  yr  hwn  a  weithiwyd  y 
ddynt  drwy  ei  allu  dwyfol  ef,  y  deillio» 

gyntaf  eu  hedifeirwch,  eu  ífydd,  a'u  hufud 
dod.  |i  Yn  y  modd  hyn,  fel  plaut  Duw,  dy 
wyd  hwy  i  feddiannu  gobaith  bywiol,  gweit 
gar,  effeithiol,  a  grỳmusawl  :  gobaith  • 
tarddu  oddiar  ífydd  fywiol,  yn  bywiocâti 
gnion,  yr  hwn  mae  bywyd  a  nerth  ysbryc 
ynddo,  ac  â  bywyd  tragywyddol  yn  wrt 
ddrych  ganddo.  $  Yr  oedd  yr  adgenedii 

hyn,  a'r  gobaith  oedd  yn  deiliiaw  o  hôno, 
ganlyniad  ac  eíîaith  o  adgyfodiad  lesu  Gr 
oddi  wrth  y  meirw.  Derbyniwyd  ei  abei 
ef,  adgyfodwyd  ef ;  er  prawf  ei  fod  yn  F 
Duw,  ei  fod  wedi  gorphen  ei  waith  ar 

ddaear,  ac  i'r  dyben  iddo  gyflawni  ei  wa: 
cyfryngol  yn  y  nef:  feJ,  trwy  gyfranu 
Ysbryd  Glân  trwy  ei  eiriolaeth  ef,  i  effei 
ioli  gweinidogaeth  yr  efengyl,  y  gellid  cyfc 
pechaduriaid  o  farwoiaeth  pechod,  trwy  b; 

âd  gwastadol  megys,  o'r  gallu  hwnw  a  í 
ferodd  i  fywyd  gorph  marw  ein  Harglwy 

Iesu  Grist. — Gobaith  bywiol  :  bywiol' angau  ei  hun.  Nis  gall  y  dyn  anianoldde: 
yddio  gwell  arwydd-air  na  hwnw,  "  Tra 
anadlaf,  mi  a  obeithiaf :"  ond  gaü  y  credad 
chwanegu,  "  Pan  drengaf,  mi  a  obeilhia 
Peth  ofnadwy  yw,  bod  dyn  â'i  ob.dth 
cyd-drengu  ! 

4  x  *  I  etifeddiaeth  v  f  anllygredi 

|a  dihalogedig,  °||a  diddifianed: 
§  ac  y'nghadw  yn  y  nefoedd  i  chw. *  pen.  3.  9.  Mat.  25,  34.  Act.  20.  32.  a  26.  1S   Gal.  3. 

Eph.  1.   11,  14,  18    Col.  I.  12.  Heb.  9.  lj.         y  l  Cor.  6 
15.  52—51.        z  Dat.  21.  27.  a  peu.  5.  4    Es.  40. ', 
íec.  47.  12.  lago  1.  II.        b  Salm  31.  19.  Col.  1.  £ 2  Tira.  4.  8. 

*  Fel  hyn  hwy  a  adgenedlwyd,  neu  a  ; 
..nwyd  i  etifeddiaeth,  yr  hon  oedcì  o  na 

wahanol  iawn  i'r  etifeddiaethau  yr  0€ 
dynion  y  byd  hwn  yn  eu  ceisio.  Obie, 
rnae  etifeddiaethau  daearol  yn  llygredig  ; 
ddynt  eu  hunain,  ac  o  ran  eu  perchenogic 

yn  halogedig,  o  ran  y  moddion  a'r  flyi 
trwy  ba  rai  y  cair  hwy  yn  aml,  o  rai 
defnydd  a  wnair  o  honynt  yn  gyffredÌB,  a 
ran  y  dynion  sydd  yn  eu  meddiannu,  ac 
ddijìanedig,  o  ran  y  cysur,  yr  anrbyde 
neu  y  mawredd  gwael  a  diddym  a  rodd 

i'w  meddiannwyr,  yn  nghyd  a'u  natur  dc 
anedig,  fel  y  mae  meddiant  ohonynt  yn  ff 

iawn,  yn  lleiâu  yr  archwaeth  a'r  gorfole 
â  pha  r.ai  y  derbyniwyd  hwy  gyntaf.  ( 
mae  yr  etifeddiaeth  sydd  i'r  rhai  adgen» 
edig,  ac  am  ba  un  y  gobeithiant,  tyn 
llygredig  ynddi  ei  hun,  a  chânt  hwythao 
gwneyd  yn  anllygredig  ac  anfarwol 
mwynâu  bi ;  %  mae  yn  ddìhalogedig,  o 
ei  phleserau,  ac  o  ran  cymmeriad  yr  hcll 

a  gânt  gyfranogi  o  hôni  hi  a'i  phleser 
||  ac  yn  ddiddiflanedig ,  o  ran  ei  digonelc 
ei  gogoniant,  a'i  gwychder,  yr  hyn  fydd 
ddìgymmysg,  yn  ddilychiad,  yn   barâus, 



Profiad  ffydd  yn  werthfawrusach    1  PETR  I. na'r  aur  colladwy. 

lidor,  yn  chwanegu  yn  wastadol,  ac  yn 
ragywyddol.  Trwy  adgenedliad,  hwy  a 

\wsant,  nid  yn  tinig  gobaitho'r  etifeddiaeth 
>n,  ac  addasrwydd  iddi,  eithr  hefyd  hawl 

tdi.  "  Os  plant,  etifeddion  hefyd."  §  Felly 
oedd  yn  nghadw  yn  y  nefoedd  iddynt, 

iruwch  cyrhaedd  pob  gelynion  a  chyfnew- 
liau,  yn  nhrigfa  pob  sancteiddrwydd  a  ded- 
yddwch,  megys  raewu  amddiffynfa  gad- 
•n,  trwy  allu  Duw,  yr  hwn  a'i  rhwymodd 
:  hun  mewn  cyfammod,  i  gyrlawni  ei 
idewidion  anniddymadwy,  a  bwriadau  ei 
ragywyddol  gariad. 

5  *  Y  rhai  ctrwy  allu  Duw  ydych 
adwedig  rftrwy  ffydd  ei  iachawdwr- 

ieth,  -^fparod  i'w  datguddio  §"yn  yr nnser  diweddaf. 
c  1  Sîin.  2.  9.  Salm  37.  23,  2t,  27.  a  103.  17,  13.  a  125 

í.  Diar.  2.  8.  E».  54.  17.  Jer.  32.  40.  loan  4.  14.  a  5.  25.  « 

23-30.  a  17.  11,  12,  15.  Rhtif.  8.  31—39.  Phil.  1.  6.  Jud 
24.  d  Rhuf.  H.  20.  2  Cor.  I.  24.  Gal.  2.  20.  Eph.  2.  8 
.  17.  2  Tira.  3.  15.  Heb.  5.  12.  e  Es.  47.  17.  a  51.  6, 
Thes.  I.  3,  4.  2Thes.  2.  13,  14.  Heb.  9.  28.  /adn.  13. 
Tim.  6.  1 4,  15.  Tit.  2.  13.  1  íoan  3.  2.  g  Job  19.  25.  loan 

48. 

*  Fel  hyn  wedi  myned  i  mewn  trwy  Grist 
"  Drws,"  i'r  Twr  cadarn  hwn,  trwy  ffydd  ; 
i  yn  gwsithredu  ffydd  yn  barâus  ar  addew- 
ion  Duw,  ac  ar  ei  berffeithian  ef  fel  wedi 

nrwymo  i'w  cyflawni ;  a  thrwy  fod  y  ffydd 
nyn  cael  ei  chadw   heb  ddiffygio,  trwy 
riolaeth  wastadol  Iesu,  a  gras  yn  cael  ei 
ddi  o  hóno  ef ;  hwy  a  gedwid  yn  sicr  yn 
hob  peryglon,  ac  a  ddiogelid  yn  wyneb 
3b  gelynion,  tnfewnol  ac  allanol,  i  iachawd- 
riaeth  berffaiíh  yn  y  nef.  t  Yr  oedd  hon 
ti  mhob  ystyr  yn  barod  iddynt :  ond  nid 
ìûá  yr  amser  pennodol  iddynt  gael  Ilawn 
vynâd  o  hóni  eto  wedi  dyfod;  felly  yr  oedd 
n  aros  o  hyd  megys  dàn  lèn,  ond  yr  oedd  i 

lel  ei  datguddio,  ei  hegluro,  a'i  rhoddi  yn 
yhoeddns  iddynt  hwy  yn  yr  amser  diwedd- 
r,  sef  yn  nyfodiad  Crist  i  gyfodi  y  meirw,  i 
rnu  y  byd,  ac  i  ddistrywio  yr  holl  rai  an- 
awiol.  Y  rhai  trwy  allu  Duw  ydychgadw- 
iig :  dywedir  fod  y  gair  phrouroumenous 
n  arwyddo  cadw  megys  mewn  twr  cadarn, 
eu  gastelî  anorfodadwy,  yn  ddiogeì  rhag 
wed,  dàn  sylw  llygad  a  wêl  bobpeth,  ac 
wldiffyniad  llaw  a  all  bobpeth. 

6  *  Yn  yr  hyn  yr  ydych  yn  h  mawr- 
rwenhâu,  *  f  er  eich  bod  ychydig  yr 
jwrhon  (Ä  os  rhaid  y w)  l  \  mewn  trist- 
/ch,  m  trwy  amryw  brofedigaethau  : 

*  »dn.  8.  pen.  4.  13.  1  Sam.  2.  1.  Salra  9.  14.  a  35.  19. Es.  12.  2,  3.  a  61.  3,  10.  Mat.  5.  12.  Luc  1.  47.  a  2. 
•  a  10.  20.  Ioîu  16.  22.  Rhuf.  5.  2, 11.  a  12.  12.  2  Cor.  6. 
a  12.  9, 10.  Gal.  5.  22.  Phil.  3.  3.  a  4.  4.  1  Thes.  1.  6.  lago 

2,  9,  10.  t  pen.  4.  ?.  a  5.  10.  2  Cor.  4.  17.  *  adn.  7. 
Im  119.  75.  Galar.  3.  32,  33.    Heb.  12.  10.  I  Job  9.  27, 
.  Salm  69.  20.  a  119.  28  Es.  61.  3.  Mat.  11.  28.  a  26.  37. 
nuf.  9.  2.  Phil.  2.  26.  Heb.  12.  II.  lago  4.  9.  m  Salm 
.  19.  loan  16.  33.  Act.  14.  22.  1  Cor.  4.  9-13.  2  Cor.  4.  7 
11.  a  11.  23-27.  Heb.  11.  35-38.  lago  1.2. 

*  Yn  yrernes,  y  blaen-ffrwyth,  a'r  gobaith 
iachawdwriaeth  berffaith  a  thragywyddol, 
r  oedd  y  gwir  gristionogion  hyn  yn  mawr- 
wenlu,  yn  gorfoleddu  yn  eu  calon,  ac 
iegys  yn  llàmu  o  lawenydd  mewn  agwedd- 
i  allanol :  neu  o  leiaf  yr  oedd  galwad  ar- 
ynt  i  hyny.  f  Hyny  oedd  gwir  a  diledryw 
faith  ffydd,  yn  gyfatebol  i'w  grỳm  a'i 
weithrediad  hi  ;  er  eu  bod  hwy  yr  awr 
on,  am  ychydig  amser,  efallai,  (os  oedd 
'uw  yn  gweled  hyny   yn  angenrheidiol,  er 
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ei  ogoniant  ti  hun  a'u  lles  hwythau,)  J  mewn 
tristwch,  ac  yn  isel  eu  meddwl, trvry  amryvv 
brofedigaethau  a  thrallodion  yn  eu  hamgylch- 
iadau  allanol,  trwy  bechadurusrwydd  parâns 
en  calonau,  ac  ymosodiadau  blinion  a  phoen- 
us  Satan.  Os  rhaid  yw  :  yr  hyn  sydd  yn 

dangos  nad  yw  Daw  yn  goddef  i'w  blant 
fod  mewn  profedigaethau  a  thristwch  heb 
raid  o  ryw  fath,  er  ei  ogoniant  ei  hun  neu 

eu  lles  hwythau,  neu  bob  un  o'r  ddau.  Nia 
medrwn  ni  ganfod  y  rhaid  hwn  yn  arnl  ; 

ond  mae  Duw  yn  ci  ganí'od  bob  amser,  a chawn  ninnau  ei  wybod  ar  ol  hyn,  am  hyny 
byddwn  daweî,  ac  ymddiriedwn  y  cwbl  i 
Dduw  doeth,  yr  hwn  a  ŵyr  yn  orau  pa  fotld 
i'n  trin. — Llawenâu  ac  mewn  tristwch  hef- 
yd  :  llawenâu  fel  saint,  mewn  tristwch  fel 
dynion :  llawenâu  yn  yr  iachawdwriaeta, 
mewn  tristwch  gan  brofedigaethau,  Byw- 
yd  rhyfedd  fel  hyn  yw  bywyd  y  credadyn  ; 

ond  e  ddybena'r  cwbl  yn  fuan  mewn  îlaweri- 
ydd  perffaith,  a  gorfoleddtragywyddol. 

7  *  Fel  y  caífer  "  profiad  eich  fFydd 
chwi,  °  f  yr  hwn  sydd  werthfawrusach 
nâ'r  aur  p  colladwy,  ?  î  cyd  profer  ef 
trwy  dân,  r||er  mawì,  ac  anrhydedd,,. 
a  gogonianl, s  §  yn  ymddangosiad  lesu 
Grist : 

n  Job  23.  12.  S»ltn  66.  10-12.  Diar.  17.  3.  Es.  43.  10. 
Jer.  9.  7.  Zec.  Í3.  9.  Mal.  3.  3.  Rhi.f.  5.  3,  4.  lago  1.  3,  4. 
üat.  2.  10.    a  3    10.  o  pea.  2.  4,  7    Diar.  3.  13—15.  a  8. 
19.    a  16.  16.    2  Pedr  1.  1,  4.  p  Preg.  5.  14.    Jer.  48.  36. 

Luc  12.  20,  21,  33.  Act.  8.  20.  Iago  5.  2,  3.  2  Pedr  3.  10-12. 
Dat.  IS.  16,  17.  q  pen.  4.    12.     1  Cor.  3.  13.    Dat.  3.  18. 
v  1  Sam.  2.  30.  Mat.  19.  28.  a  25.  21.  23.  loan  5.  44.  a  12. 

26.  Rhuf.  2.  7,  10,  29.  1  Cor.  4.  5.  2  Thes.  1.  7— 12,  Jud.  24. 
s  Gwel  ar  adn.  5. 

*  Yr  oedd  yr  "  amryw  brofedigaeíhau" 
uchod  yn  tòri  ar  eu  llawenydd  yn  awr  ac 
eilwaith;  ond  yr  oeddynt  yn  angenrheidiol, 
fel  y  sylwyd,  er  eu  líes  hwy  a  gogoniant 
Duw  :  pe  amgen  ni  buasai  efe  yn  eu  trefnn, 
mwy  nac  y  gwna  tad  tirion  a  doeth  geryddn 
ei  anwyl  blentyn  heb  raid  ;  neu  y  gwna 

raaddyg  roddi  cyfferi  atgas  a  chwerwon  i'w gyfeillion  heb  achos  am  danynt.  Oblegid  yr 
oedd  yr  holl  bethau  gofidus  hyn  wedi  eu 
bwriadu,  i  wneuthur  prawf  íeg  a  thrylsvyr 

o'u  ffydd  hwynt,  fel  y  profid  hi  ei  bod  o'r 
iawn  ryw.  Yr  oeddynt  yn  proffesu  eu  bod 
yn  credu  yn  Nghrist,  ac  yn  ei  garu  ef ;  ac 
yr  oedd  yn  addas  profi  gwirionedd  y  broífes 
hon,  fel  y  caid  çweled  gwabaniaeth  sicr 

rhyngddynt  hwy  â'r  rhagrithwyr.  Yr  oedd 

y  prawf  hwn  yn  cael  ei  wneyd  trwy  erled- igaethau,  trallodau,  a  themtasiynau,  fel  y 
profir  ac  y  purir  aur  trwy  dân  y  toddydd. 
t  Ond  yr  oedd  ffydd  y  credinwyr  yn  an- 
nhraethol  werthfawrusach  nac  aur,  yr  hwn 
sydd  o  natnr  ddarfodedig  a  cholladwy,  ac 

nis  gall  brynuond  pethau  darfodedig  a  eholl- 

adwy  ;  lle  mae  ffydd  yn  rhoddi  rhan  ì'r  en- 
aid  yn  "  anchwiliadwy  olnd  Crist,"  ac  addew- 
idion  digyfnewid  Duw,  ac  yn  dyfod  a  hawl 

iddo  i  dragywyddol  wynfyd  a  dcdwydduch  : 
ac  am  fod  ffydd  mòr  werthfawr,  yr  oedd  y 

prawf  o  hóni  yn  gyfatebol  werthfawr,  ang- enrheidiol,  a  Ilesâol,  hefyd.  î  Am  hyny  yr 

oedd  yn  addas  ei  phrotì  hi  trwy  dan  profed- iíiaethau  a  thrallodau,  yn  yr  hwn  yr  oedd 
ffydd  farw  y  rhagrithwyr  yn  daríod  ac  yn 
colli  yn  gyffredin ;  am  y  byddent  yn  gwadn 
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Y  prophwydi  yn  manwl  chwilio         I  PETR  I. am  yr  iachawdwriaeth. 

Crist  i  dtlîiuc  rhag  y  groes,  ac  i  ddì'ogehi  eu 
manteision  bydol.  Ond  yr  oedd  ffydd  fyw- 
iol  y  rhai  adgenedledig  (adn.  3.)  feì  hyn  yn 
cael  ei  dangos  ei  bod  o'r  iawn  ryw,  trwy  eu 
bol  hwy.yn  glynu  yn  ddi'ysgog  wrth  Grist 
a'i  ewyllys,  deued  a  ddelai  ;  ac  yn  wir  yr 
oedd  eu  ftydd  hwy  yn  cael  ei  phuro,  ei 

chryfâu,a'i  chwanegu,  trwy  y  prawf.  ||  Hwy 
a  gaent  hefyd  y  cysur  o  hóni,  a  Duw  y  go- 
goniant,  yn  y  byd  hwn;  a  byddai  y  cwbl  er 
mawl,  ac  anrhydedd.a  gogoniant,  yn  ngŵydd 
yr  holl  grëadigaeth,  §  yn  ymddangosiad  Iesn 
Grist  i  farnu  y  byd  ;  pryd  nas  gallai  un 
mesur  o  glod,  naphwys  gogoniant,  gynhyrfu 
bdlchder,  fel  y  maent  yn  gwneyd  tra  mae 
perhod  yn  aros  yn  y  galon.  Am  yr  amser 
gorfoleddns  hyn,  yr  oedd  yr  holl  wir  gredin- 
wyr  yn  disgwyl,  gyda  pharotôad  difrifol 
iawn. — Dywedir  am  ffydd  3'ma  yn  y  rhyw 
wrrywaidi,  hwn,  ac  ef  ;  ond  henywaidd 
ydyw  yn  y  Geiriaduron,  ac  felly  y  dodwyd 
iii  yn  y  sylwad  uchocî,  canol-ryw  yw  y 
Saesoneg  it. 

8  *  Yr  hwn, '  er  nas  gwelsoch, u  f  yr 
ydych  yn  ei  garu ;  Jyn  yr  hwn,  heb 

fod  yr  awrhon  yn  ei  weled,  x  \\  ond  yn 
credu,  §yr  ydych  yn  mawr-ìawenhau 
â  liawenydd  y  annrhaethadwy,  2a  go- 
goneddus: 

t  loan  20.  29.  2  Cor.  4.  18.  a  5.  7.  Heb.  11.  1,  27.  1  Toan 
4.  20.  n  pen.  2.  7.  Can.  1.  7.  a  5.  9,  16.  Mat.  10.  37.  a 
25.  35-40.  loan  8.  42.  a  14.  15,  21,  24.  a  21.  15—17.  1  Cor. 
16.  22.  2  Cor.  5.  14,  15.  Gal.  5.  6.  Eph.  6.  24.  I  loan  4.  19 
*  Gwel  ar  arfn.  6— Hab.  3.  17,  18.  Act.  16.  34.  Rhuf. 
11.17.  a  15.  13.  Phil.  1.  25.  a  3.  3.  a  4.  4.  «  2  Cor.  9. 

15.  a  12.  4.  9  pen.  5.  1,  4.  2  Cor.  1.  22  Gal.  5.  22.  Eph. 
I.  13,14. 

*  Fel  yr  oedd  y  Cristionogion  hyn  yn 
mhell  o  wlad  Canaan,  mae  yn  debyg  nnd 
oedd  nemawr,  os  oedd  neb  o  honynt,  wedi 
gweled  Crht  yn  y  cnawd  erioed  ;  teto,  trwy 
y  datguddiad  a  wnaethid  o  hóno  ef  iddynt, 

ac  yn  eu  heneidiau,  trwy  ei  air  a'i  Ysbryd 
ef,  yr  oedd  ganddynt  hwy  wir  ddymuni  «d 
am  dano,  cariad  tuag  ato,  parch  iddo,  a  hyf- 
rydwch  ynddo  :  Jac  er  nad  oeddynt  y  pryd 

hwnw  yn  gallu  ei  weled  ef  â'n  lîygaid  corph 
orol,  fel  y  gwelsai  llaweroedd  ef  yn  nyddian 
ei  gnawd,  ac  fel  y  caent  hwyth^u  ei  weled 
ef  yn  ol  hyn  mewn  gogoniant ;  ||  eto  yr oedd- 
ynt  yn  credu  ynddo  yn  ol  y  dysliolaeth  am 
dano,  ac  am  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddyodd- 
efodd  efe  dros  bechaduriaid,  yn  nghyd  a'i 
allu,  ei  ras,  a'i  wirionedd.  Trwy  y  ff'ydd hon  yr  oeddynt  yn  ymddiried  eu  heneidiau 
iddo  ef,  ac  yn  ymddybynu  arno  am  faddeu 
ant,  sancteiddâd,  ac  achnbiaeth  byth.  §Trwy 

y  ffydd  hon  yn  "  gweithio  trwy  gariaci,"  yr 
oeddynt  yu  mwynâu  lliwenydd  mòr  fawr, 
rhagorol,  sanctaidd,  a  sylweddol,  ag  nasgell- 
id  ei  draethu  â  geiriau  ;  am  ei  fod  yn  ogon- 
eddns,  neu  yn  lliwn  o  ogoniant;  o'r  un  nat- 
nr  ac  effeithiau  â  gogoniant  a  llawenydd  y 
nef  ei  hun.  Llawenydd  gogoneddus  oedd 
hwn  o  ran  ei  Wrthddrych,  ei  natur,  ei  fes- 
ur,  a'i  barâd  diddiw^dd. 

cariad  ato,  a'u  hufndd-dod  iddo ;  tra  y; 
oeddynt  yn  ymhyfrydu  yn  yr  iachawdw: 
iaeth  a  weithiwyd  ganddo  ef,  ac  yn  y  da 
guddiedigaethau  gorfoleddus  oeddynt  y 
gael  o  ogoniant  Duw,  fel  rhag-brotìon  melc 
o  ddedwyddwch  tragywyddol  yr  holl  saint 
a  thra  yr  oeddynt  yn  meddiannu  ernes  o 
dedwyddwch  hwn,  yn  ngrasau  a  dyddanwc 
yr  Ysbryd  Glân,  ac  mewn  cymdeithas  â 

Tad  ac  á'i  anwyl  Fab  ef.  Yr  oedd  v  ffydí 
y  carhd,  a'r  llawenydd  hyn,  am  Waredwl 
annweledig,  yn  gwneyd  i  fynu  brotìad  neil : 
duol,  ac  yn  ffurfio  cymmeriad  rhagorol 
swahaniaethol,  y  gwir  G,  istionogion  ;  * 
rhai  oedd  fel  hyn  yn  cael  sicrwydd  iddyi 

eu  hunain,  y  derbynient  hwy  "  iachawdv^ 
iaeth  eu  heneidiau,"  yr  hyn  oedd  y  dybe 
yn  en  golwg  hwynt  pan  gredasant :  yn  w 
yr  oeddynt  o  hyd  yn  derbyn  yr  iachawdw 
iaeth  hòno  yn  yr  ernes,  y  blaen-ffrwythau, 
cysnron,  a'r  sancteiddnd  o  hóni,  yn  nghani 
eu  holl  drallodau  a'u  profedigaethau.  Ga 
dderbyn  :  fel  yr  ymdrechwyr,  neu  y  buddu: 
oliaethwyr  gynt,  yn  derbyn  gwohr  eu  hyn 
drech,  neu  y  fuddugoliaeth  a  ennillasent. 

10  b  *  Am  yr  hon  iachawdwriact 

yrymofynodd,cacy  manwl-chwiliod 
y  prophwydi,  d  f  y  rhai  a  brophwyc 
isant  am  y  gras  a  ddeuai  i  chwi : 

b  Mat.  13.  17.  I.uc  10  24.  a  24  25-27,  41.  Aot.  3  2î 
21.  a  7.  52.  a  10.  43.  *  13.  27—29  a  2S.  23.  c  adn.  I 
OUr.  2.  4.  loan  5.  39.  a  7.  52.  Act.  17.  11.        d  Heb.  11. 

40. 

*  Rhagfynegwyd  am  yr  iachawdwriae 
gan  y  prophwydi  o'r  dechreuad  :  am  hyt 
yr  oedd  en  hysgrifeniadau  hwy  yn  neilidu 
deilwng  osylw  manylaf  y  Cristionogion  hy 
Bu  y  rhai  hyny,  hen  weiéion  Duw,  yn  yt 
ofyn  ac  yn  manwl-chwilio  eu  hunain,  i  í 
ddwl  ac  ystyr  eu  prophwydoliaethau  en  ho 
ain  ;  am  nad  oeddynt  yn  gallu  llawn  ddëi 
\  beth  oedd  y  gras  hwnw,  yr  hwn  a  fwria 

wyd  i'r  rhai  a  fyddai  byw  ar  ol  dyfodiad Messiah. 

49.  10.  Salra  22.  22—31 
a  49.  6.  »53.  II,  12.  D 

3—11.  a  14.  9.  Ioon  12. 

1 1  *  Gan  chwilio  \  pa  bryd,  ní 

pa  ryw  amser, e  yr  oedd  Yspryd  Cri« 
yr  hwn  oedd  ynddynt,  yn  ei  hysbys 

f\  pan  oedd  efe  yn  rhag-dystiolaetl 
díoddefaint  Crist,  ̂   |j  a'r  gogoniant ol  hynny. 

e  pen.  3.  |S,  19.  Rhuf.  8.  9.  Gal.  4.  6.  2  Pedr  1 
Dat.  19.  10  /Salra  22.  1—21.  a  69.  1-21.  «88.  Bt. 
13,  14.  a  53.  1—10.  Oan.  9.  24-26  Zec.  13.  7.  Gwel  âr  I 
24.  26,  27,  46.  g  Gcn.  3. 
69.  30-36.  a  110.  1-6.  Es. 
2.  34,  35,44.  a  7.  13,  14.  Z« 
Act.  26.  22,  23. 

*  Am  hyny  yr  oeddynt  yn  chwilio  yn  f.' wl,  fel  mwnwyr  am  drysorau  cnddiedie 
feteloedd  gwerthfawr,  fel  y  gallent  ddë 
tpibryd,  neu  pa  ryw  amser,  y  byddai 
pethau  hyny,  y  rhai  yr  oedd  Ysbryd  Crist 
hwn  oedd  ynddynt  hwy,  yn  eu  bwri-i 
drwy  y  prophwydoliaeihau  oedd  efe 
rod.íi  iddynt    a    thrwyddynt   hwy.     Oble: 

9  **Gan    dderbyn    diwedd  eich  lni<i  ™yv*  h.w>"  >7>  ̂ »  ̂ iJîf^S „    ,  .  .. .      .  i       •       i       •   i  -i      eu  geniau  eu  hunain,  îpan  oeddyntynrn 
flydd,  í>ef  lachawdwnaeth  eiCll  eneia-lrtygtjoiaethu  y  byddaii'r  Mtssiah  fyned  tr 
jau  lawer  ac  amryw  ddyoddefiadau,  Ye  hyd  a 

a'Rbof  6  22.  Heb.  ii.  11.  Ugo  i  21.  au  \  H  ac  y  b>dd^i  iddo  ef  wedi  hyny  gae 
*  Yr  oeddynt  yn  cyfrauot;i   o'r   llawenydd   ogoneddn,  yn  ei  dderchafiad  personol  ein 

uchod  yn  ol  graddau  en  ffydd  yn  Nghrist,  eu  j  ac  yn  helaethrwydd,  tangnefedd,  a  phara* 
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y  meddwl. 
bforìraeth  gyfryngol,  dedwyrìrìwch  ei  drìeil- 
id,  a  dinystr  ei  elynion,—  Ysbryd  Crist : 
;f  yr  Ysbryrì  oerìrì  yn  y  prophwydi  yn  llef- 
•u  airi  Grist,  merìrì  y  Sociniairì.  Ond  yn 
r  ystyr  hyn  gallesid  ei  alw  ef  yn  Ysbryd 
nghrist  yr  un  modd  ;  oblegid  efe  a  lefarodrì 
w  Anghrist  hefyrì  trwy  rìdynion  sanctdidd 
uw.  Onrì  geilw  yr  apostol  ef  yn  Ysbryd 
rist  herwydrì  ei  berthynas  hanfodol  ef  â 

hrist,  ac  i'w  rìrìynorìi  ef  yn  Berson  gwa- 
inol  i  Crist  yn  yr  hanfod  hòno.  Ac  os 
îlwir  ef  yn  Ysbryrì  Crist,  ac  yn  llefaru  am 
'rist,  cyn  dyfodiad  Crist  yn  y  cnawd;  rhaid 
)d  Grist  ei  hun  yn  hanfodi,  fel  Person 
Wyfol,  cyn  ei  ymddangosiad  yn  y  cnawd. 
rist  oerìrì  yn  llefaru  trwy  ei  Ysbryd  yn  y 

"ophwyrìi  :  felly  y  merìrìyliai  yr  hen  rìarìau 
iwiol,  cyn  borì  neb  Sociniaid,  i  roddi  eu 
uygiadau  gwyr-gam  a  gwenwynig  ar  yr 
ìnod  hon. 

12  *  Fr  rhai  y  h  datguddiwyd, *  nad 
Idynt  íiwy  eu  hunain,  f  ond  i  ni,  yr 
'ddynt  yn  gwemiyn  y  pethau  a  fyn- 
*wyd  yn  awr  i  chwi,  h  \  gan  y  rhai  a 
fengylasant  i  chwi, l  ||trwy  yr  Yspryd 
lân,  yr  hwn  a  m  ddanfonwyd  o'r  nef ; 
§ar  yr  hyn  bethau  y  mae  yr  angelion 
n  chwennychu  edrych. 

h  Es.  53.  1 .  Dan  .2.19,  22,  28,  29,  47.  a  19.  I.  Am.  3.  7. 

»t.  II.  '/5,  27.  a  16.  17.  Luc  2.  26.  Rbuf.  1.  17,  18  1  Cor. 
10.  Gal.  1.  12,  16.  «  Dan.  9.  24.  a  12.  9,  13.  Heb.  11. 
,  39,  40.  k  Marc  16.  15.   Luc  9.  6.  Act.  S.  25.  a  16.  10. 
Iiuf.  1.  15.  a  10.15.  a  15.  19.  1  Thes.  2.  9.  Heb.  4.  2. 

i  15.  26.  a  16.  7—15.  Act.  2.  3,  4.  1  Thes.  1.  .5,  16. 
2.  4.  m  Dhr.  1.  23.  Es.  11.  2—«.  a  92.  15.  a  44. 
Joel  2.  28  Zec.  12.  10.  Ioan  15.  26.  Act.  2.  17,  18. 

Ex.  25.  20.  Dan.  8.  13.  Luc  15.  10.  Eph.  3.  10.  Dat.  5. 
-13. 

*  Datgurìdiwyrì  yn  amlwg  a  rìigyfrwng  i'r 
rophwyrìi,na  byrìrìent  hwy  eu  hunain  drìim 

yw  i  weled  cyflawniarì  o'u  prophwydol- 
ethau  ;  ac  na  .chaent  hwy  na'u  eyd-oeswyr 
iim  inwynân  y  prif  les  o'u  gweinidogaeth, 
'ac  o'r  breintiau  a  gyhoeddirì  ganddynt. 
Onrì  yr  oerìdynt  hwy  yn  llafurio  .er  lîes 
nerìlaethau  ac  oesoerìd  i  ddyfod  :  tra  yr 
ìddynt  yn  cyhoerìrìi  ac  yn  datgan  y  pethau 

lawrion  hyny,  y  rhai  o'r  diwerìd  a  gyf- 
wnwyd,  Jac  a  efengylwyd  i  Iuddewon  a 

|  henerìloerìd  gan  apostolion  Crist,  y  rhai  a 
regethasent  yr  efengyl  idrìynt ;  j|  a  gwein- 
logaeth  pa  rai  a  arrìrìelwyrì  trwy  nerthoedd 
gweithrediarìau  gwyrthiol  yr  Ysbryrì  Glân, 
w  gwneuthur  hi  yn  eiîeithiol  trwy  ei  drìy- 
nwarìau  bywiol  a  sancteirìrìiolef;  yr  hwna 

lanfonwyd  o'r  nef,  i  rìrìwyn  tystiolaeth  i 
yflawniad  y  prophwydoliaethau  byny,  y 
nai  a  roddasid  rìrwyrìdo  ef  yn  yr  hen  amser- 
edrì.  §  Yr  oedd  y  dirgelion  hyn  o  iacbawd- 
riaeth  yn  wir  yn  cynnwys  y  fath  am- 

'giadau  o  drìoethineb,  gallu,  gwirionedd, 
yfiawnder,  sancteiddrwydrì,  a  thrugarerìd 
*uw ;  fel  yr  oedd  yr  angelion,  gydag  aw- 
ddfryd  raawr,  a  sylw  parâol,  yn  chwen- 
ychu  edrych  arnynt,  ac  ymuno  mewn 

ildoiiad  i'r  Gwarerìwr  rìwyfol ;  fel  y  cerub- 
iirt  oedrì  yn  crymu  i  lawr,  i  edrych  ar  y 
nigarerìrìfa  ac  arch  y  cyfammod  gynt. 
r  oerìdynt  hwy  megys  yn  gadael  gogoniant 
nef,  i  edrych,  neu  fyfyrio  ar  y  prîodol- 
.ethau  dwyfol  yn  nhrefn  iachawdwriaeth 
yoion  ;  ac  i  ddysgu  càn  newydd  o  fawl  ac 
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addoliarì,  wrth  y  preseb  yn  Bethlehem,  yn 
Gethsemane,  ar  ben  Calfaria,  a  chan  yr 
eglwys,  yr  hon  a  brynwyrì  gan  Drìuw  werìi 
ymrìrìangos  yn  y  cnawd,  â'i  briorì  waerì. 
Chwennychuedrych :  gostwng  pen  a  chrýmu 
i  edrych,  merìrìant.  yw  y  geiriau  gwreirìrìiol, 
fel  agwedd  y  cetubiairì  a  soniwyrì  uchorì,  yr 
hyn  sydrì  yn  rìangos  nirì  yn  unig  awyddfryd 
yr  angeüon  sanctaidd  i  ddëall  rhyferìdorìau 
yr  efengyl,  onrì  hefyrì  eu  gostynyeiddrwyddj 

a'u  syndod,  wrth  erìrych  ar  rìrefn  yr  iach- 
awrìwriaeth  fawr  i  ni.  Dyma  brophwydi  ac 
angelion  yn  ymofyn,  yn  manwl-chwüio,  yn 
crymu,  ac  yn  erìrych,  ac  a  allwn  ni  forì  yn 

ddifater  a  diystyr  o'r  pethau  mawrion  hyn  ? 
13  *  O  herwydd  paham,  °gan 

wregysu  Iwynau  eich  meddwí,  p  f  a 
bod  yn  sobr,  ̂   J  gobeithwch  yn  ber- 
ffaith  am  y  gras  a  r  ddygir  i  chwi  yn 
natguddiad   Iesu  Grist ; 

o  Ex.  12.  11.  1  Bren.  18.  46.  2  Bren.  4.  29.  Job  38.  3.  a 
40.  7.  Es.  11.  5.  Jer.  1.  17.  Luo  12.  35.  a  17.  8.  Epli.  9.  14. 
p  pen.  4.  7.  a  5.  8.  Luc  21.  34,  35.  Rhuf.  13.  13.  1  Thes.  5. 
6,  7.  q  Gwel  ar  adn.  3-5.— pen.  3.  15.  Rhuf.  15.  4-15. 
1  Cor.  13.  13.  1  Thes.  5.  8.  Heb.  3.  6.  a  6.  19.  1  loan  3.  3. 
r  adn.  4—9.  Luc  17.  30.  1  Cor.  1.  7.  2  Thes.  1.  7.  2  Tim.  4. 
8.  Tit.  2.  11—13.  Heb.  9.  28. 

*  Gan  fod  iachawdwriaeth  Crist  werìi  tỳnu 
sylw  prophwyrìi  o'r  dechreuarì,  gan  ei  bod 
wedi  ei  phregethu  gan  apostolion,  gyrìa'r 
Ysbryrì  Glân  wedi  ei  rìdanfon  o'r  nef,  a 
chan  fod  angelion  yn  chwennychu  edrych 
arni,  neu  ymdreidrìio  i  mewn  iddi  ;  yr  oedd 

yn  gweddu  i'r  rhai  a  gawsent  eu  breintio  âg 
efengyl,  wneyd  yn  fawr  o'u  manteision,  ac 
ymagwedrìu  yn  gyfateboli'w  breintiau,  gyda 
dyfalwch  a  bywiogrwyrìd.  Am  hyny  hwy  a 
drìylent  wregysu  Iwynau  y  merìdwl,  trwy 
rorìdi  heibio  bob  rhagfarnau  cnawdol,  a  phob 
gofalon  gormodol  am  bethau  y  bywyd  hwn, 

yn  nghyd  â'r  fath  orchwylion,  rìymuniadau, 
a  helyntion,  a  âîlai  forì  yn  rhwystr  iddynt 
hwy  rìrìëaîl  yn  eglur,  rìewis  yn  galonog,  ac 
ufuddâu  yn  siriol  i  air  y  gwirionedd  ;  a  dylent 
arfer  pob  morìdion  i  symmud  rhwystrau,  i 

gryfâu  sanctairìrì  serchiarìan,  ac  i'w  bywiocâu 
ea  hunain  a'r  naili  y  llall,  i  wasanaethu  Crist 
yn  rìrìiwyrì,  ac  i  rìdyoddef  yn  amynerìdgar 
rìrosto  ef.  +  Dylent  hefyd  mewn  modd 
neillrìuol  fod  yn  sobr,  yn  drìifrifol,  yn  ystyr- 
iol,  yn  gymmerìrol,  ac  yn  rìymherus  yn 
mhob  peth,  yn  wyliarìwru3,  sc  yn  garìarn  yn 
y  ífydd  :  J  ac  fel  hyny  gobeithio  yn  berffaith, 
uen  hyd  y  diwedd,  y  cyflawnai  Duw  ei 
adrìewirìion,  er  pob  ymlarìdau  tumewnol  a 
phob  digalonrìid  allanol,  ac  y  dygai  hwynt 

i'w  ogoniant  tragywyddol  yn  y  diwedd. 
Dylent  ymorphwys  yn  holìawl  ar  ei  hollallu- 
awgrwyrìrì,  ei  hollwyborìaeth,  a'i  anfeidrol 
berffeithiau  ef,  i'w  sancteidrìio,  eu  hamdrìi- 
ffyn,  a'u  cynnal  hwynt ;  ac  i'w  hachub  yn 
mhob  amgylchiad,  orìrìi  wrth  eu  hollelynion. 
Fel  hyn  hwy  a  obeithient  yn  berffaith  am  y 
gras,  neu  y  rìaioni  rhad  a  rìihaerìdiannol 
hwnw,  a  ddygir  i  bob  gwir  gristion,  ac  a 
roddir  yn  gyhoerìrìus  arno,  yn  natgurìdiarì  yr 
Arglwyrìd  Iesu  i  farnu  y  byd,  i  ogonedrìu  ei 
bobl,  ac  i  rìdistrywio  ei  elynion.  Am  wreg- 
ysu  y  lwynau,  gwel  ar  Ephes.  6.  14.  Gobeitíi- 
io  yn  berffaith  yw.  gobeithio  yn  rasol,  yn 
grediniol,  yn  wastadol,  yn  wyliadwrus,  ac 

hyd  y  diwedd. 
14  s  *  Fel  plant  ufudd-dod,  *  f  heb 5T1 
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mewn  ofn. 

gydymagweddu  a'r  trachwantau  o'r 
blaen  u  X  yn  eich  anwybodaeth  : 

«  Eph.  2.  2.  a  5.  6.  t  pen.  S.l,  3.  Rlmf.  6.  4  a  12.  2. 
Eph.  4.  19-22.  Col.  3.  5-7.  «  Act.  17.  30.  1  Tbes.  4.  5. 
Tit.  3.  3-5. 

*  Hwy  a  fuasent  yn  wir  gynt  yn  blaut  an- 
ufudd-dod  a  digofaint  megyseraill ;  ond  wedí 
eu  geni  o  Dduw,  hwy  a  ddaethant  yn  "  blant 
ufudd-dod,"  ac  yn  hawdd  ganddynt  ymos- 
twng  ac  ufuddâu  iddo  ef  M  eu  Tad  nefol. 

Hyn  oedd  eu  proffes  a'u  cymmeriad  hwynt: 
t  ac  yn  gyfatebol  i  hyn,  rhaid  iddynt  beidio 

trefnu  eu  hymddygi  idau  na'u  hymadroddion, 
na  llunio  eu  hachosion  mewn  un  modd,  yn 
ol  arferion  y  byd,  neu  y  chwantau  y  buont 

hwy  yn  eu  coledd  ac  yn  ufuddâu  iddynt  o'r 
bUen,  %  pan  oeddeut  yn  annwybodus  am 
Dduw  a  gwir  grefydd  ;  megys  y  gwnaethai 
Iuddewon  a  Chenedloedd  pan  yn  eu  cyflwr 
anianol,  gan  eu  bodyn  amddifad  o  bob  gwy- 
bodaeth  ddarostyngol  ac  ysbrydol  am  Dduw 

a  phethau  dwyfol.  Plant  ufudd-dod:  dull 
Hebreaidd  o  lefaru,  am  blant  ufudd. 

151'*  Eithr  megis  y  mae  y  neb  a'ch 
galwodd  chwi  ̂ yn  sanctaidd, 2  f  bydd- 
wch  chwithau  hefyd  sanctaidd  aym 
mhob  ymarweddiad  : 
M  *  pen  2  9.  a  5.  10.  Rhuf.  8.  29,  30.  a  9.  24.  Phil  3  14. 
1  Thes.  2.  12.  a  4.  7.  2  Tim.  1.9.2  Pedr  I.  3,  10.  y  Es. 
6  3.  Dat.  3.  7.  a  4.  8.  a  9.  10.  *  Mat.  5.  49  Luc  I.  74, 
75.  2  Cor.  7.  1.  Eph.  5.  1,  2.  Phil.  1.  27.  a  2.  15,  16.  I  Thes. 
4.  2—7.  Tit  6.  11  —  14.  a  3.  8,  14.  Heb.  12.  14.  2  Pedr  1.  4— 
10.  a  pen.  2.  12.  a  3.  17.  Phil.  3.  20.  1  Thn.  4.  12.  Heb. 
13.  5.  Iago3.  13.  2  Pedr  3.  11,  14. 

*  Ond  am  fod  y  cyfnewidiad  grasol  a  ded- 
wydd  hyn  wedi  cael  ei  wueyd  ynddynt,  trwy 
alwad  effeithiol  Duw  ;  yr  hwn  ac  efe  yn 
berffaith  sanctaidd  ynddo  ei  han,  a  arfaeth- 
odd  eu  gwneyd  hwythau  yn  ddedwydd  yn 
ei  wasanaeth  sanctaidd  a'i  ewyllysda:  tgan 
hyny  hwy  a  ddylent  weithian  fod  yn  sanct- 
aidd  yn  eu  holl  ysbryd,  eu  tymherau,  eu 

hymddygiad,  a'u  hymarweddiad,  mewn  teb- 
ygrwydd  i'w  sancteiddrwydd  ef,  ac  mewn 
cyd-ffurfiad  â  hyny :  yn  sanctaidd  tuag  at 
Dduw,  yn  sanctaidd  tuag  at  y  byd,  a  phawb 
a  phob  peth  yn  y  byd  ;  ac  yn  sanctaidd  yn 
wastadol  yn  mhob  sefyllfa  ac  amgyichiad. 

16  *  Oblegid  y  mae  yn  ysgrifened- 
ig,  b  f  Byddwch  sanctaidd  ;  l  canys 
sanctaidd  ydwyf  fi. 

b  Lef.  11.  44.  a  19.  2.  a  20.  7.  Am.  3.  3. 

*  Yr  oeddynt  yn  rhwym  i'r  sanctejddrwydd 
uchod  trwy  orchymyn  dwyfol ;  oblegid  yr 
oedd  Duw  yn  dywedyd  yn  awr  wrthynt 

hwy,  megys  y  dywedasai  yn  aml  o'r  blaen wrth  ei  hen  bobl  gyfammodol  yr  luddewon, 
fel  mae  yn  ysgiifenedig  yn  yr  Hen  Desta- 
ment,  (Gwel  y  cyfeiriad  b.)  t  Yr  wyf  tì  yn 
gorchymyn  ar  i  chwi  fod  yn  bobl  sanctaidd 

i  mi,  yn  ol  fy  nghalon  a'm  delw  sanctaidd 
I;  |oblegid  myfi  yr  Arglwydd  eich  Duw 

a'ch  Tad,  ydwyf  Dduw  sanctaidd,  yn  "  lan- 
ach  fy  ilygaid  nag  y  gallaf  edrych  ar  ddrwg, 
ac  ni  allaf  edrych  ar  anwiredd,"  ond  gydag 
eithaf  casineb  tuag  ato.  Hab.  1.  13.  Myfi  eich 
Tad  ydwyf  sanctaidd,  am  hyny  dylech  deb- 
ygu  ac  ufuddâu  i  mi.  Neu,  Myfi,  eich  Duw, 
yr  hwn  a'ch  neillduais  chwi  o  blitb  pobloedd 
eraill,  fel  y  byddech  yu  eiddo  fi,  ydwyf 

sanctaidd,  am  hyny  byddwch  chwithau  sanct- 
aidd:  tybir  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  yn 
benaf  at   Lefit.   20.  26.     Heb   y  sancteidd- 

ÍÍ94 

rwydd  hyn,  ni  allent  rodio  yu  gysurus  gy< 
üuw,  ei  wasanaethu  wrth  ei  fodd  yma,  i 
mwynâu  y  nef  yn  y  diwedd. 

17  *  Ac  os  ydych  c  yn  galw  ar 
Tad,  rffyr  hwn  sydd  heb  dderby! 
wyneb  yn  barnu  yn  ol  gweithred  po 

un,  el  ymddygwch  f  mewn  ofn  dr< 
amser  eich  ymdeithiad : 

B  Zeph.  3.  9.  lììat.  6.  9.    a  7.  7—11.  1  Cor.  1.  2.  Eph. 
a  3.   14.  d  Deut.  10.  17.    2  Cron.  19.  7.    Job  34. 

Mat.  22.  16  Act.  10.  34,  35.  Rhuf.  2  10,  M.  Gal.  2.  6.  Ef 
tì.  9.  Col.  3  25.  e  Gen.  47.  9.  1  CroD.  29.  15  Salm  39. 
Heb    11.  13—16.  /  Di^r.   14.  16.    &  28.  14.    Rhuf.  II. 
2  Cor.  7.  1,  11    Phil.  2.  12.  Heb.  4.   1.  a  12.  28. 

*  Gan  eu  bod  hwy,  y  rhai  yr  oedd  yr  apc 
tol  yn  ysgrifenu  atynt,  yn  awr  yn  galw  ar 

Tad,  Tad  yr  Arglwydd  lesn  Grist,  a'u  T. 
hwythau  ynddo  ef;  thwy  a  ddylent  gofi 
ei  fod  ef  heb  dderbyn  wyneb,  yn  baruu 
ol  gweithred  pob  nn.  (Gwel  ar  Act.  10.  3 
35  ;  Rhuf.  2.  6—11.)  Gan  hyny  hwy  a  dd; 
ent  feddwl,  na  wnelai  unrhyw  enw  neu  ffó 
ddim  llesâd  iddynt ;  ac  na  chymmeradwy 
Duw  neb,  yn  unig  am  y  buasai  gynt 
Iuddew,  neu  am  ei  fod  yn  awr  ag  enw  Cri: 
i  >n  arno:  obegid  byddai  efe  yn  sicr  o  fan 
profFes  a  chymmeriad  pob  dyn  wrth 

weithredoedd  ;  gosod  i'r  rhagrithwyr  eu  rh; 
gyda'r  rhai  digred,  ac  yn  y  diwedd 
farnu  holl  weithredwyr  anwiredd.  Ië, 
gwnelai  credinwyr  un  rhyw  ddrwg,  ni  chy 

ddygai  Duw  â'r  fath  beth,  am  eu  bod  hv 
yn  perthyn  iddo  ef;  ond  byddai  yn  sicr 
ymweled  â  hwynt  â  cheryddon  trymion, 
attal  ei  ddiddanwch  oddi  wrthynt,  hyd  on 
edifarâent  am  y  bai.  X  Am  hyny  y  oedd  ; 
gwedtlu  iddynt  hwy  ymddwyu  dros  amser 

hymdeithiad  a'u  pererindod  yn  y  byd  dr^ 
presenol,  mewn  ofu,  yn  gystal  ag  mewn  % 
baith :  heb  ammau  ffyddlondeb  Duw 
addewidion,  nac  ymollwng  i  ddychryn  dig 
onus,  a  chaethiwus,  rhag  ei  ddigofaint  t 
ond  bod  yn  ostyngedig  eiddigus  o  honynt 
hunain,  yn  wyliadwrus  ar  en  calouau 
hunain,  gan  ofni  rhag  iddynt  dwyllo  eu  hi 
ain  a  bod  yn  ol,  rhag  iddynt  ddíanrhyded 
Duw,  a  thÿnu  arnynt  en  hunain  ei  gerydd 
arswrydol  ef,  a  rhag  iddynt  syrthio  i  brofi 
igaeth  ;  ac  fel  hyny  cyssylltu  hyder  yn  nh 
garedd  yr  Arglwydd  â  pharchedig  ofn 

favvredd,  ei  sancteiddrwydd,  a'i  uchel  aw 
urdod  ef.  Yr  agwedd  orau  ar  feddwl 
cristiou  yw,  cyfartalwch  cymiuesur  O  ( 
gostyngedig  â  gobaith  crediniol;  yn  gyd-ra 
bell  oddi  wrth  ryfyg  ar  y  naill  law,  ac  0( 
wrth  ddigalondid  ar  y  llaw  arall.  Heb  obai 
mae  dyn  fel  llong  heb  angor ;  heb  ofn,  n 
yn  debyg  i  long  heb  f.tlasarn.  Mae  y  profl 

wr  díofn  yn  ddi'imddiffyn,  a  Satan  yn 
gymmeryd  yn  gaeth  wrth  ei  ewyllys; 
mae  yr  ofuus  heb  galon  i  ddefnyddio  ei  f 
teision,  ac  yn  ymostwng  iddo  yn  ddianim 

18  *  Gan  wybod  «"nad  â  pheth 
llygredig,  megis  arian  neu  aur,  h  f  y 
prynwyd  oddi  wrth  eich  *  ofer  ym 
weddiad,  k\yr  liwn  a  gawsoch  tr 
draddodiad  y  tadau ; 

g  Salm  49.  7,  8  I  Cor.  6.  20.  a  7.  23.  h  Gwel  ar 
7.  «  Salm  39.  ü.  a62.  10.  Jer.  4.  14.  Ruuf.  1.  21.  1  C 
20.  k  Jer.  9.  14.  a  16.  19.  a  44.  17.  Ezec.  20.  18.  Am. 
Zec.  1.  4-6.  Mal.  15.  2,  3.  Act.  7.  51,  52.  a  19.  34,  35. 
1.  14,  15. 



Crist  megys  Oen  difeius, I  PETR  I. 
a  difrycheidyd. 

*  Ac  hwy  a  ddylent  ymgais  am  fynert  yn 
il  ten  yn  y  gobaith  períiaith,  (artn.  13.)  yr 

marweddiad  sanctairtrt,  (artn.  15.)  a'r  ofn 
archus  uchod  (artn.  17.)  yn  fwy  ;  gan  nas 
dlent  hwy  fel  crertinwyr  lai  na  gwybort, 
art  â  phethau  llygrertig  a  gwael  y  byd  hwn, 
legys  arian  neu  aur,  â  pha  rai  y  prynid 
ìethion  o'u  caethiwed  a'u  trueni  yn  mhüth 
ynion,  +y  prynwyd  hwy  oddi  wrth  eu  liofer 
marweddiad,  a'u  harferion  gweigion,  halog- 
iig,  a  dinystriol,  yn  y  rhai  y  buasent  yn 

yw  gynt;  %  wedi  eu  dysgu  a'u  derbyn  trwy 
raddodiad  eu  Rabbiniaid  a'u  henafiaid,  a 
irwy  addysg  ac  arferiad  eu  tadau  union- 
yrchol  yn  ol  y  cnawd. — Megys  arian  neu 
ur :  tybia  rhai  fod  yma  gyfeiriad  at  yr  arian 
fmmod,  a  grybwylür  yn  Exod.  30.  11.  &c. 
Ir  cymmaint  yw  gwerth  arian  ac  aur  yn 
golwg  dynion,  nid  yw  y  cyfryw  bethau 
ìim  yn  ngolwg  Duw,  fel  iawn  dros  bechad 
riaid  :  gwerthfawr  yw  pryniad  eu  henaid 
wy,  a  buasai  yn  peidio  byth,  o  ran  dim  a 
lasai  arian  ac  aur  wneyd.  Traddodiad  y 
idau:  traddodiad  y  tadau  Iuddewig,  medd 
iai,  fel  y  sylwyd  uchod ;  ond  tybia  eraillfod 

•  apostol  yn  meddwl  traddodiadau,  a  gwag 
iefodau  eilun-addolgar,  y  Cenedloedd  hef- 
1. 

19  *  Eithr  zâ  gwerthfawr  waed 
Irist,  ,n  f  megis  oen  difeius  a  difrych- 
ulyd : 

l  pen.  2.  22-24.  a  3.  1S.  Din.  9.  24.  Zec.  13.  7.  Mat.  20. 
.  a  26.  28.  Aot    20.  28.  Eph.  1.  7.  Col.  1.  14.  Heb.  9.  12— 

1  loan  1.  7.  a  2.  2.  Dat.  1.5.  a  5.  9.  m  Gwel  ar  Ex . 

.  5.—Es  53.  7.  loao  1.  29,  36.  Act.  8,  32-35.  1  Cor.  5.  7, 
Dat.  5.  6.  a  14.  1. 

•  Nid  âg  arian  ac  aur  y  prynwyd  hwy  o 
[ìethiwed  eu  traddodiadau,  a  thrueni  eu  hof- 
•  ymarweddiad  ;  eilhr  â  gwaed  Crist,  Mab 
Duw  byw,  yr  hwn  oertrt  yn  wir  o'r  gwerth 
wyaf,  o  herwydd  dwyfoldeb,  mawredd,  ac 
rdderchawgrwydd  anfeidrol  y  Person  ;  Ye, 
r  oedd  yn  ddigon  gwerthfawr  i  wneyd  cyf- 
iwnder  a  deddf  Duw  yn  ogoneddus,  yn  y 
waith  o  ddangos  trugaredd,  a  rhoddi  gras,  i 
echaduriaid  o  bob  math  a  chenedl,  ar  gyfrif 
gwaed  hwn :  hwn  yw  y  gwaed  a  wnaeth 
ymmod  dros  yr  enaid  !  t  Oblegid  hwn  oedd 
>en  Duw,  heb  y  brycheüyn  lleiaf  o  fai  na 
hechod  arno  nac  ynddo  ;  ac  o  burdeb  a 

tiagoroldeb  yr  hwn,  yn  gystal  ag  o'i  ddyodd- 
fiadau  ef  hyd  farw,  nid  oedd  y  lluoedd  an- 
irif  o  ŵyn  pasg,  a'r  poeth-offrymau  beu- 
iyddiuldan  y  ddeddf,ond  cysgodau  yn  unig. 
thaid  eiubod  hwy  yn  berffaith-gwbl  o  ran 

»  cyrph*,  oddi  fewu  ac  oddi  allais  ;  felly  yr cdd  Crist,  Oen  Duw,  yn  berfiaith  ddibech- 
d,  yn  ei  hoîl  natur  ac  yn  ei  holl  fywyd  :  a 

wn  yw  yr  Oen  a  arweiniwyd  i'r  lladdfa,  ac 
aberlhwyd  dros  ein  pechodau  aneirif  ni. 

20  *  Yr  hwn  n  yn  wir  a  rag-ordein- 
wyd  cyn  sylfaenu  y  byd,°  f  eithr  a  eg- 
urwyd  p  yn  yr  arnseroedd  diweddaf 
er  eich  mwyn  chwi ; 
n  Gen.  3.  15.  Diar.  8.  23.  Mioa  5.  2.  Rhuf.  3.  25.  a  16. 

i.  26.  Eph.  I.  4.  a  3.  9,  11.  2  Tim  1.  9,  10.  Tit.  1.  2,  3. 
Ut.  13.  8.  o  Act  3.  25,  26.  Col.  1.  26.  1  loan  1.  2.  a  3.  5, 
a  4    9,  10.  p  Gal.  4.  4.  Eph.  I.  10.  Heb.  1.  2.  a  9.  26. 

*  Yr  oedd  Crist  ya  wir  wedi  ei  "  rag-or- 
einio"  i'r  gwaith  hwn,  (yr  hwn  nis  gallasai 
eb  arall  ei  wneyd,)  er  "  cyn  sylfaenu  y 
yd,"  yn  arfaeth  a  chynghor  tragywyddol 
)uw ;  ac  yr  oedd  efe  wedi  ei  addaw  er  pan 
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gyntaf  y  daeth  pecliod  i'r  byd  ;  f  ond  nid 
ymddangosodd  efe  yn  bersonol,  "  i  dŷnn 
ymaith  bechod  drwy  ei  aberthn  ei  hun,"  hyrt 
yr  amseroedd  diweddaf,  amser  terfyn  yr  or- 
uchwyliaeth  Iuddewig,  ac  amser  dechrea 
gorachwyliaeth  yr  efengyl,  yr  hon  yw  yr  or- 
uchwyliaeth  ddiweddaf  a  gaiíî  y  byd  hwn. 

Ac  mewn  canlyniad  i'w  ddyfodiad  ef  yn  y 
cnawd,  yr  oedd  efe  yn  awr  yn  cael  ei  egluro 
yn  gyhoeddus,  trwy  bregethiad  yr  efengyl, 
fei  Iachawdwr  pawb,  Iuddewon  a  Cheaedl- 
oedd ,  a  ddeuent  ato,  ac  at  Dduw  trwyddo. 
+  Fel  y  byddai  iddynt  hwy,  a  chredinwyr 

eraill  o  hyny  allan,  ga^l  cyfranogi  o'i  iach- 
awdwriaelh  ef.  Yr  oedd  ffrwythau  iachawd- 
wriaeth  Cristyn  cyrhaedd  pob  oesoedd  ;  ond 
yn  fwy  helaeth  ar  ol  ei  ddyfodiad  ef  yn  y 
cnawd.  Ordeiniwyd  ef  er  tragywyddoldeb, 

addawyd  ef  i'r  tadau,  ond  eglurwyd  ef  i'r 
rhai  hyn  ;  am  hyny  yr  oedd  eu  breintiau 

hwy  yn  fwy  na'u  henafiaid,  a  dylasent  fod 
yn  fwy  sanctaidd. 

21  *  Y  rhai  ?ydych  trwyddo  ef  yn 

credu  yn  Nuw, r  f  yr  hwn  a'i  cyfododd 
ef  oddi  wrth  y  meirw,  |  ac s  a  roddodd 
iddo  ef  ogoniant,  ||  fel  '  y  byddai  eich 
ífydd  chwi  aTch  gobaith  yn  Nuw. 

7  loan  5.  24.  a  12.  44.  a  14.  6.  Heb.  6.  1.  a  7.  25. 
r  Gwel  ar  Act  2.  24,  32.  a  3.  15.  a  4.  10.  «  adn.  II.  peu. 
3.  22.  Mat.  28.  IS  loan  3.  34.  a  5.  22,  23.  a  13.  31,  32.  a  17. 
1.  Act.  2.  33.  a  3.  13.  E[>b.  1.  20-23.  Phil  2.  9-11.  Heb.  2. 
9.  t  Sdloi  42.  5.  a  146.  3—5.  Jer.  17.  7.  Ioan  14.  1.  Eph. 
1.  12,  13,  15.Col.  1.27.  lTim.  1.  1. 

*  Y  rhai  oeddynt  trwyddo  ef,  fel  unig  Gyf- 
ryngwr,  yn  credu  ac  yn  gobeithio  yn  Nuw, 
fel  Duw  a  Thad  cyfamraodol  ;  f  yr  hwn  er 
lystiolaeth  ei  fod  wedi  cael  ei  lwyr  foddloni 
trwy  aberth  a  gwaed  Crist,  a  gyfododd  ei 

gorph  croeshoeliedig  ef  o'r  bedd,  oddi  wrth 
y  meirw  ;  \  ac  a'i  derchafodd  ef  o  ran  ei 
ddynoiiaeth  i'r  anrhydedd,  yr  awdurdod,  y 
Ilywodraeth,  a'r  gogoniant  niwyaf,  ac  awch- 
df,  ar  ei  ddeheulaw  ;  ||  fel  trwy  iddynt  gael 

e*u  calonogi  drwy  y  prawf  dìammheuol  hyn, 
ei  fod  ef  yn  wir  achymmeradwy  Fessiah,  ac 
ei  fod  wedi  gorphen  y  gwaith  a  roddasai  y 
Tad  iddo  i'w  wneuthur  ar  y  ddaear;  y  byddai 
eu  holl  ffydd  a'u  gobaiîh  hwy  yn  Nuw  trwy- 
ddo  ef,  am  bob  bendith  angenrheidiol  iddynt 

yn  y  byd  hwn,  ac  am  adgyfodiad  i  dragy- 
wyddol  fywyd  a  dedwyddwch  yn  y  byd  a 
ddaw.  Pel  hyn  yr  oeddynt  yn  ymddiried 
yn  Naw,  fel  Duw  yr  heddwch  a  Thad  y 
trugareddau  iddynt  hwy,  trwy  Grist  yn  uuig. 

Trwyddo  ef  a'i  air  y  daethant  i  wybod  yn 
ysbrydol  am  y  gwir  Dduw;  a  thrwyddo  ef, 
ei  aberth,  ei  adgyfodiad,  a'i  ogoneddiad,  y 
daethant  i  gredu  ac  i  obeithio  yn  Nuw  ;  am 

gymmod,  trugaredd,  ac  iachawdwriaeth  dra- 
gywyddol.  Pe  gallasent  adnabod  Duw  heb- 
ddo,  neu  allan  o  hôno,  nis  gallasent  gredu  a 
gobeithio  yn  Nuw  am  drugaredd,  ond 
trwyddo  ef. 

22  u  *  Gwedi  puro  eich  eneidiau, 
*  f  gan  ufuddhâu  Tr  gwirionedd 
v  f  trwy  yr  Yspryd,  2  i  frawdgarwch 
diragrith  :  a\\  cerwch  eich  gilydd  o 
6galon  bur  yn  helaeth  : 

u  Iuan  15.  3.  a  17.  17,  18.  Act.  15.  9.  Rhuf.  6.  16,  17. 
2  Thes.  2.  13.  IaSo  4    8.  *  pen.  3.  1.    a  4.   17.  Act.  6.  7. 
Rhuf.  1.5.     a2.  8.  Gal.  3.  1.     a  5.  7.  Heb.  5.  9.      a  11.  8. 
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V  Rhuf.  8.  13.  Gal.  5.  5.  2  Tira.  1.  14.  Heb.  9.  14.  *  pen- 
2.  17.  a  3.  S.  a  4.  3.  Ioan  13.  34,  35.  a  15.  17.  K!iuf.  1».  9; 
10.  2  Cor.  6  6.  Kph.  4.  3.  1  Thes.  4.  9.  Heb.  6.  10.  a  13.  1. 

I*!>°  2.  15,  16.  2  Pedr  1.  7.  I  loan  3.  II,  14-19,  23.  a  4.  7. 
12,  20,  21.  a  5.  1,  2.  a  Phil.  I.  9.  1  The».  3.  12.  2  Thes. 
1.  3.  D»t.  2.  4.        *  l  Ti.n.  1    5    a  4.  12.  a  5.  2. 

*  Yr  oedd  eneuìiau  y  bobl  hyn  ar  y  cynt- 
af,  fel  pawberaill,  wedi  eu  llygru  a'u  halogi 
gan  annuwioldeb,  balchder,  llid,  hunan,  a 
chwantan  bydol  a  chnawdol  ;  ond  yr  oedd- 

ynt  y  pryd  hwn  "  wedi  puro  eu  heneidiau" 
oddiwrth  eífeithiau  aflan  y  drygau  hyny,  yn 
gystal  ag  oddi  wrth  euogrwydd  eu  pechodau 
gweithredol,  trwy  y  moddion  a  ordeioiodd 

Duw  i'rdyben  hyny.  f  Dmgoswyd  iddynt 
trwy  airy  gwirionedd  eu  hangen  am  bured- 
igaeth,  a  dysgwyd  iddynt  trwy  ba  foddion 
y  gallent  gael  eu  puro  :  a  thrwy  "ufuddâu 
i'r  gwirionedd,"  mewu  edifeirwch,  tfydd  yn 
Nghrist,  ac  ymarferiad  o  foddion  gras  ;  hwy 
a  lanâwyd  fel  hyn  oddi  wrth  eu  "  haflendid 
a'u  heilunod,"  a  chafodd  amrywiol  gynneddf- 
au  eu  heneidiau  eu  puro  a'u  sancteiddio,  i 
wasanaethu  Duw  mewn  cyfiawnder  a  gwir 
sancteiddrwydd.  \  EfFeithiwyd  y  puredig- 
aeth  hyn  trwy  yr  Ysbryd,  yr  hwn  trwy  y 
gwirionedd  a  weithiodd  y  cyfnewidiad 

sanctaidd  hwn  ynddynt,  ac  a'u  dygodd 
hwynt  i  garu  eu  gilydd  inewn  brawdgarwch 

cynhes  a  diragrith  :  ||  ac  yn  yr  ymarferiad  o'r 
un  moddion,dàn  ddylanwadau  a  bendith  yr 
un  Ysbryd,  mae  yr  apostol  yn  eu  hann 
hwy  i  barâu  yn  y  brawdgarwch  diragrith 
hwuw,  ac  i  gynnyddu  mewn  cariad  at  eu 
gilydd,  o  galon  bur  yn  helaeth,  neu  yn 
wresog,  yn  ol  y  Saesoneg.  Ektenòs :  ang- 
erddoì,  grymus,  parâus,  â'u  holl  enaid. 

23  *Wedi  eich  cail-eni,  dfnid  o 
had  Uygredig,  e  %  eithr  anllygredig, 
-^trwy  air  Duw,  \\yr  hwn  sydd  yn  byw 
acyn  parhâu  yn  dragywydd. 

oGwel  aradn.  3.  d  Mal.  2.  3  Rhuf.  1.  23.  1  Cor.  15. 

53.54.  e  1  Ioan  3.  9.  a  5.  18.  /  adn.  25.  Jrr.  23.  28,  29. 
Mat.  24.35.  loan  6.  63.  Heb.  4.   12.  lago  I.  18. 

*  Yn  wir  yr  oedd  y  cariad  brawdol  h\#i, 
niewn  rhyw  ystyr  yn  beth  naturiol  iddynt, 

nid  fel  dynion,  ond  fel  Cristionogion  ;  i'el  yr 
oeddynt  oll  yn  biant  o'r  nn  teulu,  ac  yn 
perthyn  yn  agosach  i'w  gilydd  nac  y  gallai 
neb  brodyr  daearol  fod.  Oblegyd  yr  oedd- 
ynt  wedi  eu  hail  eni  ;  t  nid  o  had  llygredig, 
fel  y  mae  holl  ddynolryw  wedi  eu  geni  o 
natur  syrthiedig  Adda,  i  glafychu,  a  marw, 
ac  felly  i  droi  i  lygredigaeth  a  Ilwch,  o  ran 

eu  cyrph ;  tra  y  rhaid  i'r  enaid,  os  na  bydd 
wedi  ei  adgenedlu,  SHddo  i  drueni  byth :  ac 
nid  oeddynt  ychwaith  yn  rhagori  yn  unig  ar 
eraill,  fel  had  natnriol  Abraham,  yr  hwn 

nid  oedd  ond  "  had  llygredig ;"  J  ond  yr 
oeddynt  hwy  '*  wedi  eu  hail-eni  o  had 
anllygredig,"  sef  "  trwy  air  Duw,"  wedi  ei 
blanu  yn  eu  calonau  gan  yr  Yspryd  Glân.  I 

|j  Gan  r'od  hwn  yn  wirionedd  digyfnewid  a  I 
thragywyddol  ynddo  ei  hun,  mae  yn  "  byw ' 
ac  yn  parâu  yn  dragywydd,"  yn  eieffeithiau 
ar  galonan  y  saint,  yn  ol  addewidion  Duw  ; 
gan  ei  fod  yn  had,  neu  egwyddor  bywyd  ys- 
brydol,  ac  yn  nerthol  weithredu  cyfnewidiad 
hollawl  yn  y  farn,  y  tneddiadau,  a  serchiadau 

yr  enaid  a'r  galon. — "  Yr  hwn,"  sef  Duw, 
sydd  yn  byw  ac  yn  parâu  yn  dragywydd, 

medd  rhai ;  ond  mwy  naturiol  yw  pri'odoli 
"yr  hwn"  i  air  Duw  yma,  fel  mae  yn  had 
anllygredig  yn  y  Saint :  y  rhai  a  ail-anwyd 
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o'r  h.ul  anllygredig  hwn,  nis  gellir  eu  di'eil 
drachcfn,  na  difodi  yr  had  sydd  ynddynt. 

24*Canys  ̂ pob  cnawd  fel  glas 
welltyn  yw,  f  a  holl  ogoniant  dyn  f( 
blodeuyn  y  glas-welltyn.  J  Gwywod 

y  glas-welltyn,  a'i  flodeuyn  a  syrtr iodd  : 

g  2  B, 

103.  15.  a 

14.  1   loan  2.  17, 

19.  26.  Salm  37.  2.  a  90.  5.  i  93.  7.  a  102.  4. 

"    Es.  40.  6,  7.    a  51.  12.  lago  1.  10,  11. 

*  Canys  pob  cnawd,  pawb  a  enir  o  nati 
syrthiedig  Adda,  sy  fel  glas-welltyn,  neu  ly 
ieüyn  y  maes ;  f  a  holl  Oiçoniant  dyn,  pa  bei 
bynag  a  ymffrostiodd  ue'o  o  ddynolryw  yi 
ddo  erioed,  nid  oedd,  ac  nid  yw,  ond  " 
blodeüyn  y  glas-welltyu,  yr  hwn  sydd  , 
fwy  darfodedig  na'r  glas-welltyn  ei  hun:  \ 
un  bynagydyw  ai  gwaedoliaeth  uchel,daw; 
doethineb,  dysgeidiaeth,  moesau  boneddi 
aidd,  cyfoeth,  mawredd,  neu  weithredoed 

clodí'awr;  ie,  hyd  yn  nod  ymogoneddud  • 
Iuddewon  yn  eu  bod  yn  had  Abraham' í  Gellir  cyífelybu  hyn  oll,  a  phob  gogoniai 
dynol  arall,  i  flodeuyn  hardd  y  glas-wellty 
yr  hwn  a  wywa  ac  a  syrthia  yn  fuan  ;  ac  fel 
y  diflana  pob  gogoniant  a  gwychder  dync 
ac  y  syrthia  dynion  i'r  bedd,  ac  i  uffern  i 
annuwiol  fyddant.  Er  bod  y  blodeüyn  ' 
fwy  prydferth,  eto  mae  yn  fwy  darfodedi 
na'r  glas-welltyn  y  blodeua  arno;  felly  m; 
gogonhnt  dynion  lawer  gwaith,  yn  darfod 
flaen  y  dynion  eu  hunain  :  ond  pob  un  c 
ddau  yn  sicr  o  ddarfod  yn  angau. 

25  *  Eithr  h  gair  yr  Arglwydd  syd 
yn  aros  yn  dragywydd.  f  A l  hwn  y 
y  gair  a  bregethwyd  i  chwi. 

h  Gwel  ar  adu.  23.— Salra  102.  12,  26.  a  119.  89.  E». 
8.   Mat.  5.  18.  Luo  16.  17.  »  adn.  12.  pen.  2.  2    1  Cor. 
21-21.  a  2.  2.  a  15.  1-4.  Eph.  2.  17.  a  3.  8.  Tit.  1.  3. 

*  Otid  mae  gair  yr  Arglwydd  yn  aros 
dragywydd:  ei  wirioneddau,  ei  addewidio 

a'i  fygythion,  a  gyflawnir  i  dragywyddulde! 
a  bydd  ei  etfeithiau  ar  eneidiau  yr  ail-ane 
igion  yn  dragywyddol  hefyd.  tAchaa 
gair  hwn  gaeî  ei  bregethu  trwy  yr  efeng 

i'r  bobl  hyn,  dylasent  fendithio  Duw  am  » 
breintiíu;  ymofyn  am  brofiad  chwanegol  ( 
eífeithiau  ;  gwerthfawrogi  y  rhagor -frai 
hon  goruwch  pab  peth  arall ;  a  charu  eu  g 
ydd  o  g  don  bur  yn  helaeth,  heb  feddwl  di 
am  eu  tarddiad  Iuddewaidd  neu  Genedl 
nac  nnrhyw  wahaniaeth  allanol  o  un  ma 
pa  bynag.  Hwn  yw  y  gair  a  bregethwyi 
ninnau;  ac  mae  y  gwersi  uchod  yn  perth; 
i  ui  fel  i'r  rhai  hyny  gynt. 

PEN.  II. 

Y  mae  efe  yn  eu  cynyhori  hwy  na  wnelo 
ddim  yn  erbyn  cariad. 

W  EDI  rhoi  heibio  6  gan  hyni 

bob  c  drygioni,  fa  phob  d  twyll, e  \ 
rhagrith,  î  a  ̂ chenfigen,  §  a  s  ph< 

gogan-air, a  E».  2.  20.  a  30.  22.  Ezeo.  13.  31,  32.  Rhaf.  13. 
Eph.  4.  22-25.  Col  3.  6-8.  Heb.  12.  1.  Ugo  1.  21.  b  \ 
1.  18—25.  c  adn.  16.  1  Cor.  5.  8.    a  14.  20.     Bpb.  4. 

Tit.  3.  3-5.  d  adn.  22.  peo.  3.  10.  Salna  32.  2.  s  "  " loan  I.  47.  1  Thes.  2.  3.  Dat.  14.  5.  e  )ob  36.  13. 
5,  a  15.  7.  a  23.  28.  a  24.  51.  Marc  12.  15.  Luc  6.  42.  a 

41.  a  12.  1,  2.  Iag-o  3.  17.  /1  Satn.  18  8.  9.  Salra  37 
a  73.  3.  Di-ír.  3.  31.  a  14.  30.  a  24.  1,  19.  Rhuf.  1.  29.  a 
13.  1  Cor.  3.  2,  3.  2  Cor.  12.  29.  G*l.  5.  21—26.  Iag 
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.1  4.  ô.  g  pen.  4.  4.  Eph.  4.  31.  Col.  3.  S.  1  Tim.  3.  II  . 
.2.  3    Iago4    II. 

*  Oddi  wrth  y  gwirioneddan  am  ail-eni, 
riad  brawdol,  &c,  yn  y  bennod  o'r  blaen, 
ae  yr  apostol  yma  yn  cymmeryd  achlysur 
jynghori  ei  frodyr,  iroddi  heibio,  fel  dillad 
idron,  y  rhai  a  wisgasent  hwy  yn  rhy  hir, 

*b  math  o  "  ddrygioni,"  neu  frynti,  yn 
iwedig  pob  casineb  at  en  gilydd,  ac  ysbryd 
al  ar  eu  gilydd.  Malice  yw  y  gair  Saes- 
leg  yma  am  ddrygioni  :  haìûari  yw  y  gair 
roeg,  yn  arwyddo  drygioni  yn  gyffredin, 

fthr  digasedd  yn  benaf  yn  y  fàn  hon,  efallai. 
'Oylent  gasân  a  rhoddi  heibio  bob  "  twyll" 
Ifyd  ;  pob  gweniaeth  ffals,  pob  moes-gyf- 
!ch  ffugiol,  a  phob  ystrywiau  cyfrwys  i 
lvyIlo  rhai  eraill  o'u  meddiannau,  nen  mewn 
iirhyw  beth.  %  Dylent  roddi  heibio  bob 

;rhagrith,"  nen  broffes  ragrithiol  o  grefydd 
'yngddynt  â  Duw,  ac  o  barch,  cariad,  a 
yfeillgnrwch,  tuag  at  eu  güy^d.  j|  Dylent 

ddi  heibio  gyda'r  atgasrwydd  mwyaf  bob 
centìgen,"  grwgnach,  ac  eiddigedd  dirgel, 
'th  lwyddiant  neu    dderchafiad  rhai  eraill 
fwy  na  hwy   eu  hunain;  pa  un  bynag  ai 
y  byd  ai    yn   yr  eglwys,  mewn    pethau 

Immorawl  neu  bethau  ysbrydol.     §  Yn  olaf, 

'lent  roddi  heibio  bob   "  gogan  air ;"  pob 
firad   goganllyd,   gwatwaraidd,    enllibaidd, 
athrodus,  am  eu  gilydd  ;  yr  hyn  oedd  yn 
rddu  o  ysbryd  twyllodrns,   balch,  digasog, 
lchenfigenns,  tuag  at  eu  gilydd.  Pob  siarad 
wg,  yw  y  Saesoneg  :  hatalalias:  dywed- 
drwg,    dywedyd    yn    erbyn,    dywedyd 

/arth,  enllib,  neu  athrod. 

2  *  Fel  h  rhai  bychain  newydd-eni, 
'chwennychwch  *  ddidwyll  laeth  y 
ùr,  J  fel  y  ŵ  cynnyddoch  trwyddo  ef : k  pen.  1.  23.  Mat.  13.  3    Marc  10    15.  Rhuf.  6.  4.  1  Cor. 

1.  a  14.  20.        f  S»!ra  19.  7—10    1  Cor.   3.  2.   Heb.  5.   12, 
«  2  Sara.  23.  5    Job  17.  9.  Diar  4    18.  Hos.  6.  3.  a  14. 

7.  Mil.  4.  2.  Bph.  2.  21.  a  4.  15.  2  Thes.  1.3.2  Pedr  3. 

*  Yr  oedd  yn  llwyr  angenrheidiol  rhoddi 
pethan  uchod  oll  heibio  yn  hollawl,  fel  y 
llent  hwy  gyda  diniweidrwydd  plant 
bychain  newydd-eni,  chwennychu,"  ac 
wn  archwaethu,  t  didwyll  laeth  y  gair  ;  sef 
hrawiaeth  bur,  a  gorchymynion  sanctaídd, 
ir  dilwgr  a  digymmysg    Dnw,    fel    mae  y 

îaban   newydd-eni    yn    chwennychu  ac  yn 
vyddu  am  faethlawn   laeth  y  fron,  ac  nid 
s  arno  eisiau  yr  un  porthiant  arall.     í  Trwy 

|  ymborth  iachns  a   maethlawn    hwn    i'w 
11:  neidiau,  hwy  a   gynnyddent    mewn    gwy- 
i  'daeth,  mewu  ffydd,  gobaith,  cariad,aphob 
1  as  sancteiddiol ;  heb  fod  o   hyd    yn   blant- 
1  »  neu  fyned  yn  gòrod,  y  rhai  sydd  yn  an- 
|     1    iawn   yn   iachus,   yn  gysurus,  yn  bryd- 
I rCh,  nac  yn   ddefnyddiol. — Mae  y  geiriau 
!  ai  bychain  newydd  eni,  yn   arwyddo  rhai 

1  ìüÿdd  eu  dychwelyd,  nen  eu  hadgenedlu. 
|  yddai    y    Rabbiniaid    Iuddewig    yn     arfer 

lw  plant  bychain,  a  mabanod  newyddeni, 
rai    newydd   eu    dychwelyd  i'w    crefydd 

ry.     Bod  yn  ysbryd  plentynaidd  rhai  new- 
•I   eu  dychwelyd  yw    meddwl  yr  apostol  ; 
nid  fel  rhai  newydd-eni  mewn  bychandra 
^ybodaeth,  gras,  a  chynnydd  ysbrydol. 

3  *  Os  lpvofasochfod  yr  f  Arglwydd yn  dirion. 
.  /  Salra  9.  10.  a  34.  8.  a  63.  5.  Can.  2.  3.  Zec.  9.  17.  Heb. 

nw 

*  Gellid  di^gwyl  yr  ysbryd  a'r  agwedd 
uchod  ar  y  bobl  hyn,  ac  hyd  yn  nod  ar  y 
rhai  a  gawsent  eu  dychwelyd  yn  ddiwedd- 
ar;  os  profasant  fod  yr  Arglwydd  yn  dirion, 
neu  am  eu  bod  wedi  profi  fod  yr  Arglwydd 
yn  dirion.  Nid  os  o  ammheuaeth  yw  yr  os 
yma,  eithr  os  o  dybiaeth  ;  sef  eu  bod  wedi 
profi  fod  yr  Arglwydd  yn  dirion  :  mae  yr  un 
s;air  feiperj  yn  cael  ei  gyfieithu  canys  yn 
2Thes.  1.  6;  a  gellid  darllen  yr  adnod  hon, 

"  canys  profasoch  fod  yr  Arglwydd  yn  dir- 
ion."  j  Cyfeirio  mae  yr  apostol  yma  al  eiriau 
Dafydd,yn  Salm  34.  8  :  yno  dywedir  y  geir- 
iau  am  Dduw,  JEHOFAH  ;  ac  yma  mae 
Petr  yn  eu  cymhwyso  at  Grist,  feí  mae  yn 
amlwg  wrth  yr  adnodau  dilynol :  yr  hyn  sy 
brawf  ei  fodefyn  golygu  Crist  â  JEHOFAH 
yr  un,  neu  Grist  yn  JEHOFAH.  J  Mae  yr 
Arglwydd  yn  dirion  a  thrugarog  pa  un  a 
gredo  dynion  hyny  ai  peidio  :  mae  gan  Ia- 
wer  ryw  syniadau  aneffeithiol  am  ei  drugar- 
edd  ef,  heb  ddim  gwir  brofiad,  neu  ar- 
chwaethiad  o  hyny  ;  ac  mae  y  syniadau  hyny 
yn  gyffredin  yn  eu  cryfâu  hwy  mewn  pechod 
a  gwrthryfel:  ond  mae  dynion  adgenedledig 
yn  credu  ei  fod  ef  yn  rasol ;  maent  yn  dyfod 
ato  ef  yn  y  grediniaeth  hòno,  ac  felly  maent 
yn  protì  ac  yn  archwaethu  ei  ras  ef,  ac  yn 
cael  ernes  o'u  dedwyddwch  i  ddyfod,  sef  y 
"dystiolaethynddynt  eu  hnnain,"  o'i  dirion- 
deb,  ei  drugaredd,  a'i  wirionedd  ef. 

4  m  *  Atyrhwnî/r  ydychyu  dyfod, 
f  megis  at  n  faen  °  bywiol,  p  J  a  wrth- 
odwyd  gan  ddynion,  )|  eithr  ̂ etholed- 
ig  gan  Dduw,  §  âr  gwerthfawr. m  Es.  55.  3.  Jer.  3.  22.  Mat.  11.  28.  Ioan  5.  40.  a  6.  37. 

an  5.  26.  a  6.  57.  a  11.  25,28.  a  14.  6,  19.  Rhuf.  5.  10. 
Coí.  3.  4.  o  Es    28,  16.     Dan.  2.  34,  45.     Zeo.  3.  9.    »4. 
7.  p  Saîm  118.  22,  23.  Ea.  8.  14,  15.  Mat.  21.  42.  Marc  12. 
10,  11.  Loc  20.  17,  18.  Aot.  4.  11,  12.  q  Es.  42.  1.  Mat. 
12.  18.        r  adn.  7.  pen.  1.  7,  19.  2  P»dr  1.  1,  4. 

*  Gan  mai  Iuddew  oedd  yr  apostol,  ac  yn 
ysgrifenu  aí  Iuddewon  dychweledig,  yn  gys- 
tal  ag  at  eraill,  mae  efe  yn  arfer  ymadrodd- 
ion  cysgodol  yr  Hen  Destament,  am  deml, 
offeiriadaeth,  ac  aberthau.  Y  deml  ydoedd 
canol  gyrch  addoliad  JEHOFAH  :  yno  yr 
oedd  efe  yn  egluro  ei  ogoniant  oddi  ar  y 
drug^reddfa,  ac  yn  preswylio  yn  mhlith  ei 
bobl:  yno  yr  oedd  efe  yn  derbyn  eu  haddol- 
iad  hwy,  ac  yn  cyfranu  ei  ddoniau  iddynt : 
yno  yn  unig  yr  oedd  efe  yn  ymrwymo  cyf- 
arfod  â  phechaduriaid  a'n  bendithio  hwynt; 
ac  yno  yr  oedd  credinwyr  edifeiriol  yn  nes- 
âu  at  Dduw  i'w  addoìi  a'i  ogoneddu  ef : 
oblegid  yr  oedd  i  bob  gweddi  a  gwasanaeth 
cymmeradwy  gyfeiriad  at  yr  addoliad  yn  y 
deml.  (Exod.  25.22;  Lefìt.  17-  3—9;  Dent. 
12.  5—7;  1  Bren.  3.  28- -30  ;  Dnn.  6.  10; 
Jonah  2.  4,  7.)  Fel  hyn  Crist  yw  y  deml 
ysbrydol,  yn  yr  hon  y  preswylia  Duw  eyda 
dynion  :"  ac  mae  credinwyr,  fel  yn  nn  âg 

ef,  yn  gwneyd  i  fynu  ran  o'r  adeiladaeth sanctaidd,  ac  mae  efe  yn  eu  bendithio;  ac 
mae  pechaduriaid  yn  dyfod  at  Ddnw  yn 
Nghrist,  ac  yn  ei  ogoneddu  ef.  t  Mewn  cyf- 
eiriad  at  y  cysgod  hwn,  mae  Crist  yn  cael  ei 
alw  yn  *'  Faen  bywiol,"  megys  y  gelwir  ef 
yn  "  Fara  bywiol"  mewn  lle  arall.  Mae  y 
gymhariaeth  yn  dangos  ei  allu  ef,  ei  gad- 
eìrnid,  a'i  ddigonoldeb  parâns,  yn  ei  Berson 
a'i  gyfryngdod,  i  gynnal  holl  bwys  gogoniant 
Duw,   ac  itchawdwriaeth    ei  bobl,    yr  hyn 
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offeiriadaeth  sanctaidd. 

oedd  i  gael  ei  osod  arno  a'i  ymddiried  iddo  :  ac 
mae  y  cyfenwad  bywiol,  tra  mae  yn  tlangos 
m  ti  ffngyrawl  yw  yr  ymadrodd,  yn  cyfeirio 
at  effaith  bywiol  ei  ras  ef,  ar  yr  eneidiau  a 
fuasent  yn  feirw  mewn  pechod,  ac  yn  dan- 
gos  ei  fod  ef  yn  "  byw  bob  amser  i  eiriol 
dros  ei  bobl,"  ac  i  sefyll  dros  ac  amddiffyn  eu 
hachos  hwy.  |  Gwrthodwytì  y  Maen  hwn 
ganddynion,  Inddewon  a  Chenedloedd  hefyd, 
tra  yr  oeddynt  yn  ddiadgenedledig  ;  obiegid 
fod  dynion  wrth  natur  yn  annwybodns,  yn 
ddoeth  yn  eu  golwg  eu  hnnain,  yn  hunan- 
gyfiawn,  yn  gnawdol,  acyn  elynion  i  Dduw  ; 
fel  nas  gallant  dderbyn  ei  athrawiaeth  ddar- 
ostyngol  a  sanctaidd,  a'i  iachawdwriaeth 
rasol  ef.  ]|  Ond  yr  oedd  yn  etholedig  gan 
Dduw,  i  fod  yn  Gynnalydd,  yn  Gyssyütydd, 
ac  yn  Addurn  yr  holl  adeiladaeth  fawr  ys- 
brydol  ;  §  ac  yr  oedd  o'r  gwerth  mwyaf  yn- 
ddo  ei  hun,  ac  yn  ngolwg  y  Tad,  ac  yn  ber- 
ffaith  addas  i'r  dybenion  uchod.  "  At  yr 
hwn  yr  ydych  yn  dyfod:"  nid  y  tro  cyntaf 
yn  unig,  pan  y  dychwelwyd  hwy ;  ond  yn 
barâus  trwy  ffydd,  mewn  gweddîan,ymddir- 
ied,  ac  addoliad  gwastadol.  Maen  bywinl 
sydd  ymadrodd  go  chwithig  yn  yr  ystyr  nat- 
uriol ;  ond  addas  a  phrydferth  iawn  yma  am 

Grist,  i  ddangos  ei  ragoroldeb  a'i  werth  ys 
brydol  ef.? 

5  **  Achwithau,megismeinibyw- 
iol,  f  ydych  wedi  eich  adeiladu  yn  dŷ 
ysprydol,  ̂ yn  ofTeiriadaeth  sanctaidd, 

||  i  ofìfrymmu  a  aberthau  ysprydol, 
x  §  cymmeradwy  gan  Dduw  trwy  lesu Grist. 

a  1  Cor.  3.  16.  a  6.  19.  2  Cor.  6.  16.  Eph.  2.  20-22.  Heb. 
3.  6.  Dat.  3.  12.  t  adn.  9.  Es.  61.  6.  a  66.  21.  Dat.  I.  6. 
a5.  10.  a  20.  6.  «  Salin  50.  14,  23.  a  Ul.  2.  Hos.  14.  2. 
Mal.  1.  11.  Ioa«  4.  22—24.  RhuC.  12.  1.  Phil.  2.  17.  a  4.  1S. 
Heb.  13.  15.  16.  x  pen.  4.  11.  Phil.  I.  11.    a  4.  18.  Col. 
3.  17. 

Am  hyny  pawb  a  ail  anwyd,  a  oleuwyd,  a 
ddarostyngwyd,  a  wnaed  mewn  mesur  yn 
ysbrydol,  ac  a  ddygwyd  i  geisio  cymmod  â 
Duw  ;  maent  yn  dyfod  at  Grist,  (adn.  4,)  i 

adeiladu  eu  gobaith  a'n  heneitliau  arno  ef  yr 
hwn  a  wrthodwyd  gan  ddynion  ;  fel  y 

gwneler  hwy  yn  rhan  o'r  Deml  sanctaidd  a 
bywiol  hon  :  maent  yn  wastad  yn  dyfod  ato 
ef,  ac  at  y  Tad  trwyddo  ef,  am  ei  iachawd 
wriaeth,  a  dylanwndau  sancteiddâol  ei  Ys- 
nryd  sanctaidd  ef.  *  Fel  hyn  rnaent  hwy- 
thau  megys  meini  byiviol,trwy  fywyd  maent 
yn  dderbyn  o  Grist;  t  ac  yn  cael  eu  gwneyd 

yn  addas  i'w  hadeiladu  fel  rhan  o'r  tý  ys- 
brydol  hwn,  yr  hwn  a  gyssegrwyd  i  Ddnw 
a'i  breswyliad  sanctaidd  ef.  J  Ond,  i  dtian- 
gos  yn  fwy  cyflawn  feddwl  yr  ymadrodti 
cyffelybiaethol  hwn.yroedd  yn  adtlas  eglnro 
y  mater  drwy  gyffelybineth  arall  :  oblegid 
trwy  ddyfotl  fel  hyn  at  Grist,  yr  oeddyntyn 

cael  eu  golchi,  en  heneinnio,  en  gwisgo,  a'u 
cyssegru,  fel  offeiriadaeth  sanctaidd,  i  nesân 
at  Ddnw,  ac  i  weini  iddo  yn  ei  dernl.  ||  Mae 
yn  wir  nad  oeddynt  yn  rhyfygu  offrymn 
aberthau  o  iawn  ;  ond  yr  oeddynt  wedi  eu 
cyssegru  i  offrymu  aberthau  ysbrydol,  sef 

gwedd'iau,  deisyfiadau,  mawl,  dì'olchgarwch, 
gweithredoedd  da,  cyfraniadau  haelionus  i'r tlodion,  yn  enwedig  en  brodyr  anghenus  ;  ac 
hyd  yn  nod  eu  cyrph  eu  hunain,  fel  wedi 
eu    cyflwyno  yn    gwbl  i    wasanaeth    Duw. 

ÍTÖS 

§  Er  bod  yr  aberihau  hyn  yn  anmherffaith 
yn  halogetlig,  ac  wedi  eu  hoffrymu 
bechaduriaid  ;  eto  yr  oeddynt  yn  gymmc 
adwy  gan  Dduw,  am  eu  bod  yn  anrhyded 
us  iddo  ef,  wedi  eu  cyflwyno  trwy  gyfryn 
dod  lesu  Grist,  a  thrwy  ffydd  yn  ei  aber 

cymmodol  a'i  eiriolaeih  ef,  fel  eu  Harc 
oíFeiriad  o  fewn  y  sancteiddiolaf  yn  y  nef. 

6  *  O  herwydd  paham  y  y  cynhwy 
ir  yn  yr  ysgrythyr,  z  \  Wele,  yr  w 
yn  gosod  yn  Sîon  ben-congl-faei 
a  l  etholedig',  ||  a  gwcrthfawrr  :  §  { 
hwn  a  gred  ynddo,  b  nis  gwarat 

wyddir. 'y  Dan.  10.  Ql.Marcl2.  10.  loan  7.  3S.  Att.  1.  16.  2T 3.  1'  .  1  Pedr  I.  20.  a  3.  16.  r  adn.4.  Es.  28.  16.  Ztìo.  10 
RhMf.  9.  32,  33.    Enh.  2.  20.  a  Salm  99.    19.     Es.  42. 
Mat.  12.  18.   Lnc  23.  35.     Eph.  1.  4.  6  Salm  4  0.   14.  ] 
41.  II.  a  45.  16,  17.  a  50.7.  a  51.  4. 

*  Yr  oedd  y  pethan  uchod,  (yn  adn.  4, 
yn  cytnno   â  phrophwydoliaeth  nodedig  i 
Grist,  a   gynhwysir  yn  Isa.  28.  16;    lle  m 
JEHOPAH    ei   hun  yn    dywedyd,    t  We 
sylwed  pawb,  gyda  syndotl  sanctaidd,  ffyt 
a  gobaith,   cariad    a  llawenydd  ;    yr   wyf 

goruth.if  Arglwydd   pawb  a  phob  peth,  o' gwir   ewyllys   da   {y    hun,    yn    darpar, 
addasn,  ac  yn  gosod  y  Mes^iah  yn  fy  eglwj 

fel  sylfaen   safatlwy,  "à  phen    congl-faen, hwn    a   brofwyd   ac   a    gaed    yn   ddifai 
effeithiol,  i   uno   Iuddewon  â  Chenedloec 

eglwys  yr  Hen  Destament  â'r  Newydd; 
i  gyssylltu  holl   aelodau    pob    un  o   hony 
yn    gadarn    ac   yn   gryno  yn    nghyd  ;   ac 
chwanegu  grỳm  a  phrydferthwch  iddynt  o 
í  Maen,  yr  hwn  mewn  anfeidrol  ddoethin 

a  gras,  a  etholais  i  fy  hun  i'r  perwyl  hw 
||  yr  hwn   sytld   yn   annhraethol    werthfav 
rhagorol,  ac   anrhj'deddus  ynddo  ei  hnn, 
yn   annhraethol    werthfawr  ac  anwjl  yn 
ngolwg  innan.    §A  phwy  bynag,  bydded  < 
Iuddew  neu  Genedl-ddyn,y  pechatlur  mwj 
nen  leiaf  a  bwyso  yn  hollawl  ar  Grist,  nei 
adeilado  trwy  ffydd  arno  ef,  fel  ei  unig 
gadarn  sylfaen ;  ni  bydd  arno  gywilydd  b) 
ei  gyffe^u  ef,  nis  gwaradwyddir  ef  gan  n 
o'i  elynion   am  broffesu   ei  enw  ef;   ac 
gwaradwyddir  ef  byth  o   herwydtl   cael 

siomi  o'i  obaith  ynddo  ef.     Ond  efe  a  "g? 
hyder  ddydd  y  farn,"   (1  Ioan  4.  17.)  fel 
wetli    ei    ryddâu    oddi    wrth    euogrwydd 
chondemniad,  ac  wedi  ei  berffeithio  me^ 
sancteitldrwydd   a   dedwyddwch,  trwy  g 
iawnder  y  Gwaredwr  mawr.   Mae  y  geiri 
uchotl  gan  Petr,  yn  amrywio  beth  oddiv 
y  cyfieithiad  o  honynt  yn  lsa.  2S.  16,  gar 
Deg    a    Thriugain  ;    ( Septuagint ; )    o 
maent  yn   rhoddi  meddwl    cyffredin  y  c 

ieithiad  hwnw  a'r  Hebraeg. —  YnSion:  h 
Uw  bod  Sion  yn  aml  yn  arwyddo  yr  eglv 
yn  gyrfredin,  dichon  ei  bod  yma  yn  medi 
Jerusalem    yn   Uythyrenol ;  fel  y  fàn  Ht 
gorpnenodd  Crist  waith  yr  iachàwdwriae 
y  fàn   Ile    sefydlwyd   eglwys   y  Testanr 
Newydd  gyntaf,  ac  y  fàn  o  ba  un  y  taenw 
efeng>l    Crist  dros  yr   holl   ddaear.     Yn 
ystyr  hyny,  sylfaenodd  Duw  y  Maenyn  S. 
yn  llythyrenol. 

7  *  I  c  chwi  gan  hynny,  y  rhai  ) 

ych  yn  creàu,i/  mae  yn  urddas  :  f  ei 
i'r  d  anufuddion, e  \  y  maen  a  wrthr 



f'ymeriad  y  saint 
l  PETR  II. a'u  gwaith. 

Id  yr  adeiladwyr,  ||  hwnnw  a  wnaed 
m  ben  y  gongl, 
fcuea.  1.  3.  Cm.  5.  9— 16.    Hai?.  2.  7.     M-»t.  13.  44-46. 
i  4.  42.  a  6.  68,  C9.  Pbil.  3.  7—10.  d  adn.  8.  Act.  26.  19. 
f.  10.  21.    a  15.  13.  Tit.  3.  3.  Hcb.  4.  11,  31.  «  Saloi 
22,  23.  Mat.  21.  42.   Marc  12.  10,  11.  Luc  2U.  17.  A«t.  4. 
2.  /Zec.  4.  7.  Col.  2.  10. 

Idrìynt  hwy  gan  hyny,  y  rhai  oeddynt 
credu  yn  Nghrist  fel  y  soniwyd  uchod, 
oedd  efe  yn  urddas,  neu  yn  werthfawr  yn 
y  Saesoneg  ;  yn  Sylfaen  eu  holl  obaith,  eu 

igoniant  penat',  a'u  Trysor  gwerthfawroeaf : 
jlegid  yr  oeddynt  yn  gweled  y  fath  ragorol- 
,b  ynddo,  yn  derbyn  y  fath  gysur  o  hóno. 
felly  yn  ymddybynu   tnòr  holìawl  arno  ef 
iachawdwriaeth  ;  ftl  yr  oeddynt  yn  barod 
madael  â  phob  peth,  hyd  yn  nod  einioes 
hun,  yn  hytrach  na  bod  yn  ôl,  neu  yn  Jỳr 
an  ynddo  ef.  Neu,  iddynt  hwy  yr  cedd 

i  yn  anrhydedd,  mewn  cyferbyniad  i'r 
wararìwydd"  a  soniwyd  o'r  biaen.     (adn. 
fEilhri'r  rhai  anufudd  i  Dduw  a  Cíirist, 

i'w  air  ef;  sef  y  ílywodraethwyr  Itidd- 

ig,  yr  ysgrifenyddion,  a'r  oífeiriairì,  y 
li  a  gymrnerent  arnynt  fod,  ac  a  ddylasent 
I,  yii  adeiladwyr  eglwys  Israeì  ;  jyr  oedd 
VIaen  gwerthfawr  hwn   yn  ddirmygus  ac 
wrthodedig,  trwy  anghrediniaelh,  rhag- 
n,  a  balchder  eu  calonau  hwynt:  ac  yn 
ny  yr  oeddynt  yn  dangos  cyflawnìad 
chrynllyd  o  brophwjdoliaeth  Dafydrì,  yn 
lm  118.  22.  ||  Ond  er  eu  gwrthodiad  baìch 

:bynrìyn  hwy  o  Grist,  a'u  gwrthwynebiad 
}o;  efe  a  wnaed  wedi  y  cwb!  yn  Ben  y 
ogl  :  yn  gadernid  a  gogoniant  ei  holl  dŷ 
îrydol.     Gwel  ar  Mat.  21.  42  ;  Act.  4.  11. 

8  *  Ae  s  yn  faen  tramgwydd,  f  ac 
I  graig  rhwystr,  %  ìÜr  rhai  sydd  yn 

imgwyddo  wrth  y  gair,  h  ||  gan  fbd 
i  anufudd ;  *  §  Tr  hwn  beth  yr  ordein- 
yd  hwynt  hefyd. 
g  Es.  8.  14.    a  57.  14.  Luc  2.  34.  Rhuf.  9.  32,  33.  i  Cor. 
3.  2  Cor.  2.  16.  h  Gwel  ar  adu.  7.  i  £_.  9.  )6. 
if.  9.  22.  1  TLes.  5.  9.  2  Pedr  2.  3.  Jud.  4. 

*  Ac  ar  yr  un  pryd,  yn  ol  prophwydoliaeth 
ill,  (lsa.  8.  14.)  efe  a  aeth  fel  rnaen  yn 
rwedd  ar  ffordd  dynion,  wrth  yr  hwn  y 

mgwyddant  ac  y  syrthiant  i'w  briwio  eu 
nain  ;  fac  fel  craig  rhwystr,  yn  erbyn  yr 
n  y  tarawant  eu  hunain  yn  ynfyd  a  byr- 

,  yll,  i'w  dinystr  hollawl  :  %  mae  efe  felîy 
j  rhai  a  dramgwyddant  yn  rhagfarnìlyd 

ith  athrawiaeth  yr  efengyl,  yr  hon  a'i  ges- 
\  ef  allan  fel  sylfaen  a  osododd  Duw,  ac 
iblaw  yr  hon  nis  geiiir  gosod  yr  un,  a  atebo 

[dyben.  (1  Cor.  3.  11.)  ||  Yr  achos  o'r 
|mgwyddo  dinystriol  liyn  yw,  eu  bod  hwy 
I  anufudd,  yn  gildynus,  ac  wedi  ymroddi 
i  gyndyn  a  phenderfynol  i  anghrediniaeth 

[hagfarn;  §i'r  hwn  beth  Duw,  yn  ei  ben- 
jdwyrìrìiaeth  a'i  farn  gyfiawn,  a  ordeiniodd 
j  gadael  hwyní,  o  ran  dewisiad  rhydd  eu 
jonau  gwrthnysig  eu  hunain;  ac  am  yr  hyn 
I  h,  efe  a  ordeiniodd  i'r  Maen  hwn  syrthio 

jjynt,  ac  i'w  gyfiawnder  gael  ei  ogoneddu 
\\  eu  dinystr  tragywyddol  hwynt. — Sylwa 
\>ddridge  mai  gwneyd  carn  â'r  ddwy  adnod 
Jiod  yw  eu  darllen  fel  un  írawddeg,  neu 
adrodd  parâus,  f'el  y  maent  yn  ein  cyf- 
thiad  ni :  tc  mai  y  gwirionedd  y w,  bod  yr 
)stol  yn  rnedeg  cyferbyniaeth  denbîyg 
vng  credinr^yr  ac  aughredinwyr  ;  íel 

~  : — "  I  chwi  y  rhai  ydych  yn  credu,  y _____  : 

mae  efe  yn  urddas;"  "ei'.hr  i'r  anufuddion 
ac  anghredinwyr,  mae  efe  yn  faen  tram- 
gwydd  :" — "  maent  hwy  yn  tramgwyddo  ac 
yn  rhwystro ;"  "eithr  chwi  ydych  rywog- 
aeth  etholedig.  &c."  (adn.  9.) 

9  *  Eithr  chwychwi  yduch  k  rywog- 
aeth  etholedig,  l  -f  brenhinol  ofTeiriad- 
aeth,  mX  cenedl  sanctaidd,  n  ||  pobl 
brîodol  i  Dduw ;  §fel  y°mynegoch 
rinweddau^yr  hwn  a'ch  galwodd  alhn 
0  dywyllwch  i?w  ryfeddol  oleuni  ef : t  pen.  1.  2.  Deut.  10.  15.  Salm  22.  30.  a  33.  12.  a  73.  15. 
Ë».  41.  8.  a  44.  1.  /Ex.  19.  6.  Es.  61.  6  a  C6.  21.  Dat.  1. 
5.  a  5.  10.  a  20.  6.  w  Salm  106.  5.  Es.  26.  2.  íoaa  17.  19, 
1  Cor.  3.  17.  2  Tiro.  1.9.  n  Dent.  4.  20.  a  7.  6.  a  14.  2.  . 
26.  18,  19.  Tit.  2.  14.  o  pen.  4.  11.  Es.  43.  21.  a  60.  1-3. 
Mat.  5.  16.  Eph.  1.  6.  a  3.  21.  Fhil.  2.  15,  16.  p  Es.  9.  2. 
a  60.  1,  2.  Mat.  4.  16.  Luo.  1.  79.  Act.  26.  18.  Rhuf.  9.  24. 
Eph.  5.  8—11.  Phil.  3.  14.  Col.  1.  13.  1  Thes.  5.  4-8. 

*  Hhywogaeth  eíholedig,  neu  genedlaeth 
ddewisedig,  yn  ol  y  Saesoneg  :  cyfeiiiad  sydd 

yn  y  geiriau  at  y  dewisiad  o  Abraham  a'i 
hiìiogaeth.  Ond  yr  oedd  y  Cristionogion 
hyn  yn  rhywogaeth  etholedig  mewn  ystyr 
uwch  na  hyny  ;  fel  yr  oeddynt  wedi  eu  hethol 
gan  Dduw  er  tragywyddoldeb,  eu  galw  yn 

effeithiol  trwy  ras,  a'u  geni  o  Dduw,  o'r 
Ysbryd,  ac  o  had  anllygredig  trwy  air  y 
gwirionedd.  tYr  oedd  ganddynt  hwy  yr 
eneinniad  oddi  wrth  y  Sanctaidd  hwnw;  ac 
felly  yr  oeddynt  yn  freninol  offeiriadaeth, 
neu  yn  freninoedd  ac  yn  offeiriaid  i  üduw ; 
(Dat.  1.  6.)  yr  hyn  oedd  yn  cyfeirio  at  gyf- 
ammod  y  freniniaeth  â  Dafydd,  a  chyfammod 
yr  offeiriadaeth  âg  Aaron.  Breninoedd,  i 
ddangos  eu  gallu  gyda  Duw,  (Hos.  12.  3,  4.) 

eu  buddugoîiaeth  ar  beciiod,  Satan,  a'r  byd; 
eu  Uywodraeth  ar  eu  hysbrydoedd  eu  hnnain, 
ac  eu  bod  yn  ttifeddion  teyrnas  nefoedd. 
Offeiriaid,  i  ddangos  eu  neillduad  oddi  wrth 

eraiil  o'r  byd,  eu  cyssegriad  i  Dduw.  a'u 
gwasanaeth,  yn  offrymu  aberthau  ysbrydo!, 
cymmeradwy  gan  Dduw  trwy  Iesu  Grist. 
X  Yr  oeddynt  hwy  hefyd  yn  gymdeithas 
sanctaidd  o  ddynion,  wedi  eu  cyssylltu  yn 
un  corph  ysbrydol,fel  cenedl  wedi  eichasglu 

yn  nghyd,  dan  Grist  eu  Harglwydd  a'u 
Brenin  ;  wedi  eu  sancteiddio  drwy  ei  Ys- 
bryd  ef,  yn  cael  eu  Uywodraethu  gan  ei  gyf- 
reithiau  ef,  a  chwedi  cyd-ymosod  ar  yr  un 
gwaith  ac  achos  cyffredin,  sef  ei  waith  a'i 
achos  ef.  |j  Ac  yr  oeddynt  yn  bobl  br'iodol  i 
Dduw,  trwy  etboliad,  cyfammod,  a  phryn- 
edigaeth  ;  yn  gyffelyb,  ond  mewn  ystyr 
uwch  a  mwy  ysbrydol,  fel  y  dywedwyd  am 

Israel  gynt  yn  nodiad  y  ddeddf,  a'r  cyfam- 
mod  a  wnaetb  Duw  â  hwynt  y  pryd  hwnw. 
Exod.  19.  5,  6.  §  Y  dyben  o  hyn  oil  oedd, 

t'el  y  mynegent  hwy  ogoniant,  rhinweddau, 
a  pherffeithiau  Duw  ;  ei  anfeidrol  allu,  ei 
ddoethineb,  ei  sancteiddrwydd,  ei  gyfiawn- 

der,  ei  ddaioni,  <ei  drugaredd,  a'i  wirionedd 
ef ;  yr  bwn  a'u  gatwodd  hwy  trwy  ei  ras,  ac 
a'u  gwaiedodd  o  dywyllwch  anuwybodaeth, 
pechod,  a  chyfeiliomadau ;  ac  a'u  dygodd 
hwynt  i'w  ryfeddol  oleuni  o  wirionedd  a 
gras,  sancleiddrwydd  a  dedwyddwch,  yr 
nwn  y  parodd  efe  iddo  lewyrchu  yn  eu  calon<tu 
hwynt.  2  Cor.  4.  6.  Buom  ry  taith  eisoes  ar 
yr  adnod  gynnwysfawr  hon,  pe  arngen  buas- 
ai  yn  fuddiol  iawn  sylwi  yn  fanylacb,  ar  yr 
amrywiol  eiriau  pwysig  sydd  ynddi,  yr  hyn 
a  wnair  yn  dra  htlaeth  gan  ein  Hawdwyr. 
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10  *  Y  rhai  gynt  ̂ nid  oeddych  bobl, 
f  ond  yn  awr  ydych  bobl  i  Dduw  :  %  y 
rhai  ni  rchawsech  drugaredd,  ||ond 
yr  awrhon  a  gawsoch  drugaredd. 

q  Hos.  I.  9,  10.  Rhuf.  9.  25,  26.  r'Hos.  2.  23.  Rhuf. 9.  6,  7,  30.  1  Cor.  7.  25.  1  Tim.  1.  13.  Heb.  4.  16. 

*  Y  rbai  am  oesoedd  yn  ol,  a  ddîarddel- 
wyd  gan  Dduw,  ac  a  ysgarwyd  megys  oddi 
wrth  ei  gyfammod  gweledig  ef ;  (Hos.  1.  6, 
9,)  f  ond  yn  awr  trwy  ras  yr  efengyl,  yn 

Iesu  Grist,  cawsant  eu  dwyn  i'r  berthynas 
ddedwydd  a  pharáus  o  bobl  gyfammodol 
iddo  ef ;  }y  rhai  trwy  yr  holl  oesoedd  a 
aetbent  heibio,  a  gawsent  eu  cauad  allan 
oddi  wrth  etfeithiau  gwahaniaethawl  ei  dru- 
garedd  neillduol  ef ;  ||  ond  yn  awr  a  gawsant 
drugaredd  ganddo,  er  adnewyddiad  natur, 
maddeuant  pechodau,  a  chyfiawnâd  bywyd, 
yn  ol  propbwydoliaeth  Hosea,  2.  23.  A  gali 
esid  dywedyd  hyn  oll  mewn  ystyr  uwch,  am 
y  Cenedloedd  hyny  yn  eu  plith  hwynt,  y 
rhai  y  pryd  hwnw  a  ddychwelasid  i  fíydd 
Crist,  ac  felly  a  wnaed  yn  had  ysbrydol 
Abraham,  yn  bobl  i  Dduw,  ac  a  gawsent 
drugaredd.  A  thybir  fod  yr  apostol  yn  me- 
ddwl  Iuddewon  a  Chenedloedd,  am  fod  y 
geiriau  hyn  a  ddyfynir  ganddo  yn  brophwyd- 
oliaeth  amlwg  am  bob  un  o'r  ddau.  Gwel 
ar  Rhuf.  9.  24,  25,  &c. 

11  *Anwylyd,  *yr  wyf  yn  attolwg 
i  chwiy  l  megis  dìeithriaid  a  phererin- 
ion,  f"ymgedwch  oddi  wrth  chwant- 
au  cnawdol,  \  y  rhai  sydd  yn  x  rhyfela 
yn  erbyn  yr  enaid  ; 

*  Rhuf.  12.  1.  2  Cor.  5.  20.  •  6.  1.  Eph.  4.  1.  Phile.  9,  10. 
r  pen.  1.  1,  17.  Gen.  23.  4.  a  47.  9.  Lef.  25.  23.  1  Croo.  29. 
15.  Salm  39.  1?.  a  119.  19,  54.  Heb.  II.  13.  «  |.en.  4.  2. 
Luo  21.  34  Act.  15.  20,  29.  Rhuf.  8.  13.  a  13.  Î3,  14.  2  Cor. 
7.1.  Ga!.  5.  16,  19-21.  2  Thn.  2.  22.  1  loàn  2.  15-17. 
t  Rhuf.  7.  23.  Gal.  5.  17,  24.  1  Tim.  6.  9,  10.  lago  4.  1. 

*  O  herwydd  y  drugaredd,  a'r  rhagor- 
fieintiau  mawrion  uchod,  attolygai  yr  apos- 
tol  yn  daer  ar  ei  anwyl  fiodyr,  i  ystyried  eu 
hunain  fel  dîeiíhriaid  a  phererinion,  y  rhai 
oedd  ar  eu  taith  trwy  wlad  bell  ac  estron 

i'w  hetifeddiaeth  nefol.  Nid  dieithriaid  yn 
unig  yn  y  gwledydd  lle  yr  oeddynt,  am  eu 
bod  allau  o  wlad  Canaan  ;  ond  dieithriaid  a 
phererinion  yn  y  byd  oli :  am  hyny  nid  yr 

un  pelh  sydd  i'w  ddëall  wrth  y  g.iir  4<  dî- 
eithriaid"  yn  y  fàn  hon,  âg  yn  pen.  1.  1  ; 
gwel  ar  yr  adnod  hòno.  +Ac  "  megys  dî- 
eithriaid  a  phereriniou,"  attolygai  yr  apostol 
am  iddynt  ymgadw  ac  ymattal  yn  ofalus 

iawn  oddi  wrth  "chwantau  cnawdol ;"  a 
pheidio  caniatâu  iddynt  eu  hunain  flysio  am 
unrhyw  fwyniant  cnawdol  anghyfreithlawn, 
anaddas,  nen  anghymmedrol :  a  llawer  llai 
coledd  y  pethau  hyny,eu  cyfreithloni,  a  byw 
ynddynt.  Yn  hytrach  dylent  ymgadw  yn 
mhell  oddi  wrth  bob  cnawdolrwydd,  a 

ífrwyno  ac  attal  eu  holl  chwantau,  a'u  harfer 
hwynt  i  ddarostyngiad  ;  yn  gystal  a  gochelyd 
pob  chwantau  cnawdol  eraill  arn  bethan  gwa- 
harddedig,  neu  unrhyw  wrthddrych  daearol 
anghyfreithlawn.  JÖblegid  yr  oedd  y  fath 
chwautau  cnawdol  yn  u  rhyfela  yn  erbyn  yr 
euaid,"  er  dinystr  i  luoedd  dirfawr  o  ddyn- 
ion  :  îe,  yr  oeddynt  yn  rhyfela  yn  erbyn 
eneidiau  criationogion ;  a  thrwy  eu  gwrthry- 

fel  a'u  hymryson  yn  erbyn  yr  ysbryd,  neu  y 
Í2ÖÖ 

ymarweddiad  gonest. 

dyn  newydd,yn  nghyd  â'u  llwyddiani  bud ugol  ar  amserau  yn  serchiadau  ac  ymddygi; 
y  saint,  yr  oeddynt  yn  aml  yn  eu  harchol 
yn  en  gwànâu,  ac  yu  eu  mavvr  niweidio  ; 
eu  heneidiau. — Mae  cybydd  dod,  balchd« 
ceufigen,  a  nwydau  ucheífryd  ac  adwytb 
eraill,  yn  rbyfela  mòr  gryf  yn  erbyn  iac 
awdwriaeth  eneidiuu  dynion,  ac  yn  gwri 
wynebu  cymmaiut  ar  gynnydd  y  credad; 
mewn  gras,  ag  sydd  bosibl  i  chwantaucnaw 
01  allu  gwneyd  ;  maent  yn"  rhyfelayn  erb 
yr  enaid  ;"  ac  a  gyfriíir  gan  Paul  yn  nihlì 
gweithredoedd  y  cnawd.  (Galat.  5.  19 — 2 
Gau  hyny  nis  gellir  dëall  geriau  Petr  yr 
am  chwantau  corphorol  yn  unig,  fel  yn  rh 

feîa  yn  erbyn  galluoedd  rhesymol  yr'enai 
mae  yr  holl  "  ddyn  anianol"  yn  llygred 
mae  eisteddfa  pechod  yn  yr  enaid,  ac  e 
yw  y  corph  ond  arf,  neu  offeryn  angbyfiaw 
der  yn  unig.  Ae  yn  y  dyn  adgeuedled 

nìd  rhwng  y  corph  a'r  enaid  mae  yr  yinlat 
fa ;  ond  rhwng  y  dyn  newydd  a'r  hen, 
rhai  ;t  elwir  y  ''cnawd  a'r  ysbryd."  "  Rk 
fela  yn  erbyn  yr  enaid"  a  arwyddi  due 
ddinystriol  y  "  chwantan  cnawdol ;"  y  rl 
o'u  coledd  mewn  unrhyw  fodd,  ydyut  elyt 
i'r  enaid,  ac  yn  rhyfela  yn  erbyn  ei  ia< 
awdwriaeih,  neu  ei  heddwch,  ei  burdeb, 

rým. 
12  y  *  Gan  fod  â'ch  ymarweddií 

2  yn  onest  a ym  mysg  y  Cenhedloed< 
b\îe\  lle  y  maent  yn  eich  gogai 
megis  drwg-weithredwyr, c  J  y  galloi 
o  herwydd  eich  gweithredoedd  da 

welant,  d  \\  ogoneddu  Uuw  yn  e  ny< 

yr  ymweliad. y  pen.  3.  2.  Salru  37.  14.  a  60    23.  2  Cor.  1.  12.    Eph 
4.  22.  Ph.l.  I.  27.  1  Tiai.  4.  12.    Heb.  13.  5.   Ia»o  3. 

2  Pedr  3.  11.         *  Rkuf.  12.  17.    a  13.  !3.  2  Cor.  8.  21.  a 
7.      Phil.  4.  S.      1  Thes.  4.  12.      1  Titu.  2.  2.      Heb.  13. 
a  Gen.  13.  1,  8.  Pliil.  2.  15,  16.         b  pen.  3.   1,  16.  a  4. 
16.  Mal.  5.  11.  a  10.  25.   Lno  6.  22.    Act.  24.  5,  6,  13. 
7.         «  M»t  5.  16    Tit.  2.  7,  8.        d  peo.  4 .11    Salm  50. 
Rhuf.  15.  9.  I  Cor.  14.25.     eLuc  1.  68.  a  19.  44.  Act.15. 

*  Yr  oedd  yn  ddyledus  hefyd  ar  y  Cristic 
ogion  hyn  i  gyunal  ymarweddiad  gonest,  i 

rhydeddus,  ac  addas  i'r  efengyl  yn  mb 
peth,  yn  mysg  y  Cenedloedd  ;  sef  eu  cy 
mydogion  Cenedlig  a  phaganaidd  yr  oedd^ 
yn  byw  yn  eu  plith  :  t  feí,  lle  yr  oeddynl 
elyniaeth  yn  erbyn  Duw  a  gwir  grcfydd, 
niewn  annwybodaetb  a  rhagfarn  yn  cael 
tueddu  i  lunio  a  thaenu  chwedlau  enllibai 

a  goganus  am  danynt  hwy,  fel  drwg-wei 
redwyr,  a  dynion  yn  euog  o'r  drygau  mw 
niweidiol  yn  erbyn  cymdeifhas  a  gwlad' 
iaeth,  am  na  chyd-ymunent  âhwyyn  y  gi 
ydd  sefydledig  o  eilun-addoliaeth  ;  Jy  ga; 
crisiionogion  ddistewi  eu  gwaradwyddiac 
hwynt,  a  lleddfu  eu  rhagfarn,  trwy  eu  ha 

Iwg  a'u  lliosog  weithredoedd  da  a  wel' 
ganddynt.  ||  Fel  hyn,  byddai  eu  hymarvve< 
iad  da  hwynt  yn  ngŵydd  eu  gelynion, 
cyd-weithredu  â  pliregethiad  yr  efengyl 
ddwyn  yn  mlaen  dióedigaeth  y  Cenedloe 
paganaidd;  ac  yn  nydd  yr  ymweüad,  \ 
welai  Duw  yn  dda  eu  galw  hwythau  het 
trwy  ei  ras,  i  ogoneddu  ei  enw,  hwy  a  dd 
ent  i  addef  bncheddau  sanctaidd  y  Cristi 

ogion  byn,  fel  y  moddion  o'r  cyfnewid 
dedwydd  hwnw  ;  ac  aogoneddent  Dduw 

y  cyfnewidiad,a'r  moddion  oíferynolohó 
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teelant :  epoptetisantes  yw  y  gair  Groeg, 
yn  arwyddo  sylw  craff  a  manol,  ar  y 

/rthddrych  yr  édrychir  arno.  Felly  hefyd 
i  pen.  3.  2;  2  Petr  1.  16.  Fel  hyn  mae 
nion  cnawdol  y  byd  yn  sylwi  yn  fanol  ar, 
yn  craff-chwilio  i  ymddygiadau  pobl  gref- 
dol ;  ac  oddi  wrth  yr  ymddygiadau  hyny 
welant  y  maent  yn  ffurfio  eu  barn  am  gref- 
d  ei  hun  :  am  hyny  gwyliwn  ar  ein 

rybrau  a'n  gweithredoedd. 

13  f*  Ymddarostyngwch  oblegid 
m  i  bob  dynol  ordinhâd,  f  o  her- 
yáá  yr  Arglwydd  :  Jpa  un  bynnag 

i'r  brenhin,  ||  megis  goruchaf ; /Diar.  17.  11.  a  24.  21.  Jer.  2Í».  7.  Mat.  22.  21.  Marc 
17.  Luc  20.  25.  Rhuf.  13.  1-7.  Eph.  5.  21.  1  Tim.  2.  1, 

Tit.  3.  1.  2  Podr  2.  10.  Jud.  9.  10. 

Er  distewi  gogan  y  Cenedloedd,  ac  i'w 
,/yn  hwy  i  ogoneddu  Duw  wrth  weled 
tiarweddiad  gonest  y  cristionogion  ;   ac  fel 
peth  yn  yr  ymarweddiad  gonest  hwnw; 

le  yr  apostol  yu  eu  cynghori  hwy  <{  obleg- 
,byny,"  i  ymddarostwng  i  bob  dynol  or- 
aâd  :  sef  i  bob  ffurf  o  lywodraeth  wladol  yr 
ddynt  dani.  Ordeiniodd  Dnw  lywodraeth 
adol,  fel  ei  osodiad  ef,  er  heddwch  ac 
wn  drefn  cymdeithas  ;  ond  gadawodd  y 

rf  neiìlduolo  lywodraeth,  i'w  threfnu  gan 
oethineb  dynion,  dàn  gyfarwyddyd  Rhag- 
aiaeth.  Feíly  dyledswydd  Cristionogion 

v  ymostwng  i'r  Uywodraeth  hòno,  pa  fath 
nag  a  fyddo,  a  sefydlwyd  yn  y  gwahanol 
edydd  lle  maent  hwy  yn  byw;  heb  gyn- 

g  unrhyw  gyl'newidiad,  oddigerth  mewn 
odd  heddychol  a  chyfreithlawn,  yn  ol  eu 

addau  a'u  sefyllfàoedd  yn  y  wladwriaeth. 
(t  oedd  yr  Iuddewon  gynt  dàn  ddwyfol 
wodraeth  ;  (Theocracy)  D.uw  oedd  eu 

-enin;  (Isa.  33.  22.)  am  hyny  yr  oedd  yn 
odd  ganddynt  ymostwng  byth  i  lywodr- 
thwyr  paganaidd  o'r  Cene^lloedd  :  ond  yma 
\e  yr  apostol  yn  eu  cynghori  i  ymostwng 
)  herwydd   yr  Arglwydd,"  neu  er  mwyn 
Arglwydd,  yn  ol  y  Saesoneg.  Yr  Ar- 

wydd  a  ordeiniodd  lywodiaeth  wladol,  a 
chymynodd  ufndd-dod  i  Iywodraeihwyr 
vladol;  ac  mae  yn  ogoniant  i'r  Arglwydd, 
d  Cristionogion  yn  ymostwng  i  bob  dynol 
dinâd,  yn  ol  ei  orehymyn  a'i  ewyllys  ef. 

'allai  bod  y  geiriau  "o  herwydd  yr  Ar- 
<vydd"  hefyd  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  a  ddy- 
îdodd  yr  Arglwydd  Iesu  am  roddi  yr  eiddo 

:sar  i  Cesar.   (Mat.  22.  21  )    '%  Ysgrifenodd apostol  pan  oedd  Nero  yn  Ymherawdr 
liufain,  ond  mae  efe  yn  deínyddio  yr  enw 
(ffredinol  ofrenin;  am  ei  fod  yn  bwriadu 
epistol  i'r  oesoedd  i  ddyfod,  ac  i  bob 

^lad.  |1  Y  gorthrymwr  creulawn  hwn,  yr 
^n  a  roed  i  farwolaeth  yn  y  diwedd  fel 
;lyn  dynolryw,  ond  nid  hyd  oni  laddodd 
f  luoedd  o  Gristionogion  drwy  ei  erlidiau 

■  nadwy,  ac  yn  eu  plith  Pedr  ei  hun,  a 
iul,  fel  y  tybir,  ydoedd  "  oruchaf"  y  pr)d 
!nw  ;  *'r  hwn  yr  oedd  yn  rhaid  i  Gristion- 
ion  ymostwng!  canys  eí'e  oedd  lywodr- 
thwr  y  gwledydd  a  enwyd  yn  pen.  1.  1. 

14  *Ai  i'r  llywiawdwyr,  megis 
wyddo  ef  wedi  eu  daníbn,  á-fer 
al  ar  y  drwg^weithredwyr,  a  mawl 
gweithredwyr  da. 

1  g  Rhuf.  13.  3,  4.: 

Í2ÖÎ 

Rhaid  iddynt  ymddarostwg  hefyd  i'r 
Ilywiawdwyr,  ac  is-swyddwyr  eraill,  y  rhai 
oedd  wedi  eu  gosod  ar  y  taleithiau  gan  Nero 
a'r  Senedd  Rufeinig.  t  Dyben  llywodraeth 
wladol  oedd,  dYal  ar,  nen  gospi  y  drwg- 
weithredwyr;  y  rhai  oedd  yn  troseddu  cyf- 
reithiau  y  Uywodraeth,  yn  drygu  eraill  yn  eu 

meddiannau,  eu  personau,  a'u  bywydau,  ac 
yn  afionyddu  heddwch  cyffredin  y  wladwr- 

'aeth  :  fa'i  dyben  hefyd  oedd,  amddiffyn, 
cefnogi,  pleidf'o,  a  gobrwyo,  y  rhai  oedd  yn 
ymddwyn  fel  deiliaid  ffyddlawn  ;  ac  oedd  yn 
Irefnus,  yn  sobr,  yn  onest,  ac  yn  ddaionus  a 
defnyddiol  yu  eu  gwahanol  sefylllâoedd.  Ac 
yn  gyffredin,  hyd  yn  nod  y  pryd  hwnw,  yr 
oedd  gweinyddiad  y  cyfreithiau  o  les  dir- 
fawr,  mewn  cymhariaeth  i  atlywodraeth 
gwyllt,  terfyss^lyd,  diddeddf,  a  dirëol  ;  er  bod 

dybenion  y  Uywodraeth  yn  dd'íammau,  'awer 
gwaitb,  yn  cael  eu  camddefnyddio,  eu  hes- 
geuluso,  a'u  gwrthweithredu  ;  am  yr  hyn 
byddai  y  llywiawdwyr  yn  atebol  i  Fuinwr  y 
byd  yn  y  dydd  diweddaf. 

15  Ä*  Canys  íelly  y  mae  ewyllys 
Duw,  ̂ fod  i  chwi  trwy  wneuthur  da- 
ioni  fostegu  Ä  anwybodaeth  l  dynion ffolion  : 

h  pen.  4.  2.  Eph.  6.  6,  7.  1  Thes.  4.  3.  a  5.  18. 
í  Gwel  ar  adn.  12,— Job  5.  16.  Salra  107.  42.  *  l  Tim.  1. 
13.  2  Pedr  2.   12.  Jud     10.  /  Deut    32.    6.  Job  2.   10    Salm 
5.  5.  Diar.  9.  6.  Jer.  4.  22.  Mat.  7.   26.  a  25.  2.  Rbuf.  1.  21. 
Gal    3.  1.  Tit.  3.  3. 

*  Yn  y  duìl  uchod  yr  oedd  dyledswyddau 
breninoedd  a  lly  wiawdwyr  yn  caeleu  dangos 
iddynt  hwythau  hefyd.  Ond  am  Gristionog- 
ion,  ewyllys  bennodol  Duw  ydoedd,  bod 
iddynt  hwy  trw-y  wneutliur  daioni,  mewn 
pob  duwioldeb  a  gonestrwydd,  fel  deiliaid 
ufudd  a  heddychldwn,  er  maint  y  gorthrym- 
derau  a  ddyoddefent ;  +  ostegu  enilibiau  a 
goganau  annwybodus  dynion  ffolion  a  drwg, 

y  rhai  a'u  gwaradwyddent  hwyyn  gelwydd- 
og,  fel  rhai  terfysglyd  a  gelynol  i'r  llywodr- 
aeth,  am  eu  bod  yn  addoli  yr  uu  gwir  a 
bywiol  Dduw  yn  unig,  ac  yn  gwrthod  nuo  â 
hwy  mewn  eilun-adduliaeth. 

16  *  Megis  wyn  rhyddion,  w  f  ac 
nid  â  rhyddid  geunych  megis  °  cochl 
malais,  p  X  eithr  fel  gwasanaethwyr 
Duw. 

m  Ioan  8.  32-36.  Rhuf.  6.  18,  22.  1  Cor.  7.  22,  Gal.  5. 
í,  13.    Iago  1.  25.      a  2.  12.    2  Pedr  2.    19.  n  Jud.  4. 
o  Mat.  23.  14.   loan  15.  22.  1  Thes.  2,  5.      p  Eph.  6.  6.  Col. 3.21. 

*  Dylai  y  Cristionogion  hyn  mae  yn  wir, 
ystyried  eu  hunain  "  megys  yn  rhyddion" 
oddi  wrth  y  ddeddf  seremoniol,  oddi  wrth 
gondemniad  y  ddeddf  foesol,  oddi  wrth  iau 
a  chaethiwed  satan  a  phechod,  ac  oddi  wrth 
bob  gosodiadau  a  deddfau  dynol,  gyda  golwg 
ar  bethau  crefydd  ac  addoliad  Duw;  t  ac  eto 
ni  ddylent  mewn  un  nicdd  ddefnyddio  eu 

rhyddid  megys  "  cochl  malais,"  i  lèuu  dros 
unrhyw  ddybenion  gau  a  hunanoi ;  neu  i 
ymesgusodi  dros  eu  gwaith  yn  dial  ar  y  rhai 
a  wnaethant  niwed  iddynt:  J  eithr  yn  mhob 
peth  ymddwyn  a  gweitluedu  fel  gwasanaeth- 
wyr  Dnw,  mewn  gwir  ufudd-dod  ewyllysgat 
i'w  orchymynion  ef ;  yr  hyn  oedd  y  rhyddid 
mwyaf  pertfaith  a  allent  ei  fwynâu. 

1 7  *  Perchwch  bawb.    ö  f  Cerwch 

5  K  ^^ 
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yweision. 

í  - 

y  brawdoliaeth.  r  \  Ofnwch  Dduw. 
II  *  ||  Anrhydeddwch  y  brenhin. 

q  Gwcl  ar  peD.  1.  22.  Heb  13.  i.— Zec.  II.  14.     r  Gweì 
|    ar  6en.  20.  II.  a  22.  12.  a  42.  lS.-Salm  111.  10.  Du 

I      »23.17.      a24.  21.    Preg.  6.  2.    2  Cor.    7.1.    Eph. 
1*1  Sam.  15.  30.  1  Cron.  29.  20. 

|  *  Gan  byny  mewn  ufudd-dod  i  Ddnw,  ac 
í  er  ei  ogoniant  ef,  bydded  iddynt  barcbn  ac 
,  anrhydeddu  pob  dyn,  pawb  yn  ol  eu  gradd, 

jj  eu  sefyllfa,  a'u  hawdurdod,  mewn  cymdeithas 
j[  wladol  neu  eglwysig  ;  ac  na  fydded  iddynt 
I  betruso  am,  nae  attal  yr  arwyddion  arfered- 
ji  ig,  o  ymddarostyngiad  a  pharch,  mewn  pob 
:;  peth  cyfreithlawn.  f  Bydded  iddynt  ar  yr 
j  un  pryd,  gadw  eu  cariad  neillduul  at  y 

|:  brawdoliaeth  ;  neu  eu  cyd-gristionogion,  eu 
|j  cyd-frodyr,  a'u  cyd-aelodau  yn  Nghrist  : 
jj  dylent  barchu  pawb,  ond  caru  teulu  y  ffydd. 
:;  íDylent  wneyd  pob  peth  yn  ofn  mabaidd, 
j  gwylaidd,  crefyddol,  a  pharchus  Duw;  gan 
I  ofni  ei  ddigio  ef,  fel  gwir  addolwyr  iddo  ;  a 
I  gwneyd  pob  peth  gyda  chydwybod  ddirwystr 
i    tuag  at  Dduw  a  dynion.     ||Ar  yr  egwyddor 

hon,  a  chàn  belled  ag  y  byddai  yn  gyson  â 
]  hi,  dylent  ymddwyn  fel  deiliaid  ffyddlawn 
1  i'r  brenin  ;  gan  dalu  pob  anrhydedd  dyledus 
i'w  berson  a'i  lywodraeth  ef  fel  llywiawdwr, 
yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  ei  ragluniaeth  i 

!  lywodraethu  arnynt  mewn  pethau  gwladol. — 
ì  Mae  bron  yn  anmhosibi  bod  gwaeth  prif 

:  Lywodraethwr  ar  ddynion,  nâ'r  hwn  oedd 
1  yn  Ilywio  ymherodraeth  ddirfawr  Rhufain, 
i  pan  ysgrifenwyd  hyn  trwy  ysbrydoliaeth 
1  Duw.  (Gwel  ar  adn,  13,  nod  ||.)  Efallai  na 
.  welwyd  harddach  a  chryfach  anghraifft  o'r 
'  byr-eiriog  (laconic   style)  o   letriru  erioed, 
nac  sydd  yn  yr  adnod  gynnwysfawr  hon. 

18  *Fgweision,  lbyddwch  ddaros- 

;  tyngedig  gyd  â  phob  ofn  i'ch  meistr- 
I  iaid  ;  nid  yn  unig  i'r  u  rhai  da  a  chy- 
\  weithas,  *  Jeìthr  i'r  rhai  anghyweithas 
!  hefyd. 

t  Epn.  6.  5-7.  Col.  3.  22-25.  1  Tim.  6.  1-3.  Tit.  2.  9, 
.    10.         u  2  Cor.   10.  I.    Gal.    5.    22.    Tit.    3.2.     ligo   3.  17 
*Salra  101.  4.  Diar.  3.  32.  a  8.  13.  a  10.  32.  a  II.  20. 

*  Mae  Petr  yma  yn  cynghori  gweisiou  i 
fod  yn  ddarostyngedig  i'w  meistriaid,  hyd  yn 

í  nod  mewn  geiriau  cryfach  na'i  anwyl  í'rawd 
J  Paul.  Caeth-weision  yn  gyíîredin  oeddynt 
j  a  llawer  o  honynt  dan  feistriaid  paganaidd, 
y  ihai  a'u  trinient  yn  dra  chreulawn.  Mae 
y  gair  oihetai  yn  arwyddo  gweision  teulu- 

aidd,  (domestics,)  y  rhai  am  eu  bod  yn  í'wy 
gwastadol  dàn  sylw  eu  meistriaid,  na'rcaeth- 
ion  a  fyddai  yn  trin  y  tir  allan,  a  dybir  eu 
bod  yn  dyoddef  rnwy  oddi  wrth  eu  nwydau 
cynddeiriog  hwy.  Eto  mae  yr  apostol  yn  eu 
cynghori  hwynt  i  ymddarostwng  gyda  phob 
ofn  iddynt;  gyda  phob  parch  cyfrifol  iddynt, 

feí  wedi  eu  gosod  yn  nhreí'n  rhagluniaeth  ar- 
nynt  hwy,  a  chydag  ofn  digio  a  dianrhydeddu 
Duw  trwy  anufudd-dod  iddynt.  fDylent 
ymddwyn  fel  hyn,  nid  yn  unig  i'r  meistriaid 
da  a  chyweithas,  neu  dirion,  y  rhai  a  ym- 
foddlonent  ar  ammodau  rhesymol,  ac  oeddynt 

yn  fwynion  pan  y  digid  hwynt;  Jond  i'r 
rhai  anghyweithas  hefyd,  y  rhai  trawsion,  a 
drwg-annwydus  heb  achos,  ac  a  fyddent 
greulawn  a  Uym-riost  pan  yr  anfoddlonid 

bwynt:  yn  enwedig  os  byddent  feliy  am  í'od 
y  gweision  yn  Gristionogion. 

19  *  Canys^hyn  sydd  rasol,  fos 
Ì2Ö2 

y  w  neb  2  o  herwydd  cydwybod  i  Ddu 
X  yn  dwyn  tristwch,  a  \\  gan  ddíodd» 
ar  gam. 

y  adn.  20.  Luc  6.  32.  z  pen.  3.  14—17.  Mat.  5.  IC 
12.  loan  15.  21.  Rhuf.   13.  5.   2  iim.    1.  12  a  Job  21    <| 
Salm  35.  19.  a  33.  19.  a  69.  4.  a  119.  86. 

*  Canys  byddai  hyny  yn  iasol,  yn  effai 
a  phrawí'  o  ras,  yn  dangos  ysbryd  ac  yi 
ddygiad  grasol,  yn  gymmeradwy  gàn  Ddu^ 
ac  y  n  haeddu  canmoliaeth  dynion  ;  f  os  byd 
ai  neb,  o  herwydd  parch  cydwybodol  i  aw 
urdod  ac  ewyllys  Duw,  Jyn  dwyn  tristwt 
a  gofid  corph  a  meddwl,  yn  addfwyn 
amyneddgar,  ||  trwy  ddyoddef  triniaeth  g} 
ed,  greulawn,  a  niweidiol,  a  hyny  ar  gai 
heb  un  achos  cyfiawn,  na  bai  ynddynt  hw) 

20  *  Oblegid  b  pa  glod  yw,  os,  p£ 
bechoch/achael  eich  cernodio,y  bydt 

wch  dda  eich  amynedd  ?  f  eithros,  í' chwi  yn  gwneuthuryn  dda,  ac  yn  d 
oddef,  y  byddwch  dda.  eich  amynedí 
e  X  hyn  sydd  rasol  ger  bron  Duw. *  peD.  3.  14.  a  4.  14-16.  Mat.  5.  47.  c  Mat. 
Marc  14.  65.  1  Cor.  4.  11.  d  Gwel  ar  adn.  19.  , 
12.  1,  2.  Eph.  5.  10.  Pb.il.  4.  18. 

*  Oblegid  yn  wir  pa  glod,  neu  enwogrwyi 
anrhydeddus  a  allai  fod,  os  byddai  Cristic 
ogion  yn  dda  ea  hamynedd  pan  gafìent 
curo,  neu  eu  ffrewyllu  am  eu  bai ;  oblegid 
oedd  llawer  o'r  caethion  paganaidd  a  dri 
oddefent  yn  dawel  mewn  amgylchiad  fel 
tEithr  os  ymddygent  hwy  yn  dda,  a  ch« 
eu  cernodio  gan  eu  meistriaid  payanai 
beilchion  a  nwyd-wyllt ;  ac  eto  dyoddef  hyi; 
heb  rwgnachrwydd  anfoddog  na  bwriai 
dîal,  ond  parau  o  hyd  mewn  ymgais  addfw 
i  gyfiawni  eu  dyledswydd  ;  \  hyn  yn  wii 
fyddai  yn  gymmeradwy  gan  Dduw,  ac 
wobrwyid  ganddo  ef,  fel  effaith  nodedig 
ras  ef.— Dywedai  un  o'r  doethion  paganau 
mai  peth  ywir  ardderchoy  oedd  ywneuth 
da,  a  chael  ywaradwydd  am  hyny. 

2 1  *  Canys  f'\  hyn  y'ch  galwyd  h( 
yd:  tff  oblegid  Crist  yntau  a  ddiod 
efodd  drosom  ni,  h\  gan  adael  i 
esampl,  fel  y  canlynech  ei  ôl  ef : 

f  Mat.  10.  33.  a  16.  24.  Marc  8.  34,  35.  Luc  9.  23- 
a  14.  26,  27.  loan  16.  33.  Act.  9.  16.  1  Thes.  3.  3.  2  Tin 

w ',  „S.adn-  24'  peD-  3-  ,8-  a  4-  l'  Luc  24-  25-  Act.  17 Heb.  2.  10.  h  Salm  S5.  13.    Ioan    13.    15.    Rhuf.  8. 
1  Cor.  II.  1.  Eph.  5.  2.  Phil.  2.  5.  1  loan  2.  6. 

*  Canys  i  hyn  yn  neillduol  y  galwodd  J)> 
ei  bobl;  i  wneuthur  da  i  bawb,  ac  i  ddyodi 
triniaeth  ddrwg  gan  lawer;  ac  eto  i  fyned 
mlaen  yn   fywiog  mewn  gwneuthur  daic 

yn  nghanol  anni'olchgarwch,  gwaradwydd 
niweidiau,  heb  gael  eu  blino  allan  drwy 
math  na  mesur  o  niweidiau  a  wnelididdy 
t  Oblegid  Crist  yntau,  pan  ddyoddefodd 
drostynt  hwy  y  gwaradwyddiadau  a'r  poer 
mwyaf,  yn  ei  fawr  gariad  atynt,  ac  o'i  v 
fodd  dros  eu  pechodau ;   J  a  adawodd  idd; 

yn  hyn  fel  yn  mhob  peth  arall,  esampl  fe' canlynent  ei  ol  ef :  fel  trwy   ystyried  yr 
Gwrthddrycb,  yn  yr  hwn  y  gobeithient 
faddeuant  a    chyfiawnder,  y  gallent  ddy 
pa  fodd  i  ymddwyn  yn  yr  amgylchiadau  m\ 
af  profedigaethus. 

22  *Yr  hwn  hii  wnaeth  bechc 
t  ac  ni  chaed  twyll  yn  ei  enau  : 

»  Es.  53.  9.  Mat.  27.  4,  19,  23,  24.    Luo  23.  41,  47. 
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annogaeth  i  ddìoddefgarwch. 

16.  2  Cor.  5.  21.  Heb.  4.  15.    a  7.  26,  27.    a  9.  28.  1  Ioan 
I.  a  3.  5.        k  Ioan  I.  47.  Dat.  14.  5. 

Gwedi  i'r  apostol  gyfhwrdd  âg  enw  Crist 
yr  adnod  o'r  blaen,  nis  gall  ei  adael  yn 

j.wdd ;  ond  mae  yn  gwneyd  sylwadau  ar- 
lerchog  a  melys  am  d*no  drwy  amryw  ad- 
dau  hyd  ddiwedd  y  benod,  ac  yna  mae  yn 
chwelyd,  i  ddilyn  ar  ei  gynghorion  yn  y 
nnod  nesaf.  Yr  hwn,  sef  Crist,  er  hollgy- 
ddiadau  gau  a  llidiog  ei  elynion,  ac  er  pob 
imtasiynau  a  ymosododd  arno  oddi  wrth 

lynion  a  diafol,  ni  bu  erioed  yn  euog  o'r 
i  na'r  pechod  lleiaf  o  un  math,  mewn  un 
eithred,  gair,  na  meddwl  trwy  ystod  ei  holl 

ond  a  ydoedd  yn  berffaith  sanclaidd, 
ddrwg,  dihalog,  a  didoledig  oddi  wrth 
chaduriaid,  ac  yn  wastad  yn  cerdded  oddi 
ngylch  gan  wneuthur  daioni.  +  Ac  ni  chaf- 
îd  neb  erioed,  ddim  twyll,  fFüantrwydd, 
agrith,  nac  unrhyw  ffalsder  yn  ei  enau  ef, 
jewn  ymddiddanion  nac  athrawiaeth  ;  ac  nis 
Ilodd  neb  o'r  gwaethaf  o'i  elynion,  erioed 
'ofi  dim  o'r  cyfryw  yn  ei  erbyn  ef.  Eithr 
yr  ystyr  eithaf  a"mwyaf  gornchel,  (yn  gyf- 
;bol  i  Lefi  y  cysgod  o  bóno,  "  cyfraith  gwir- 
medd  oedd  yn  ei  enan  ef,  ac  anwiredd  ni 

afwyd  yn  ei  wefusau. "  (Mal.  2.  6.) 

23  *  Yr  hwn^panddifenwyd,  f  ni 
lifenwodd  drachefn  ;  \  pan  ddíodd- 
bdd,  m||ni  fygythiodd  ;  §  n  eithr 
loddodd  ar  y  neb  sydd  yn  °  barnu  yn 
/fiawn  : 
/Salm  38.  12—14.  Ej.  53.  7.  Mat.  27.  39-44.  Marc  14. 
61.  a  15.  29-32.  Luc  22.  64,65.  a  23.  9,  34-39.  loan  19. 
II.  Act.  8.  32—35.  Heb.  12.  3.  m  Act.  4.  29.  a  9.  1. 
1.6.9.  n  peo.  4.  19.  Salm  10.  14.  a  31.  5.  a  37.  5. 
I  23.  46.  Act.  7.  59.  2  Tim  1.12.  •  Geo.  18.  25.  Salm 
1.  a  96.  13.  Act.  17.  31.  Rhuf.  2.  5.  2  Thes.  1.  5.  2  Tim. 

8.  Da.  19.  11. 

Ac  eto  er  mòr  berffaith,  diniwed,  a  sanct- 

dd  ydoedd  efe,  ni  dd'íangodd  rhag  difenw- 
lau  a  phoenau,  fesur  Hawer  mwy  na  neb 

all :  *  ond  pan  ddifenwyd  ef,  a'i  gablu  fel 
:  buasai  yn  euog  o'r  drygau  a'r  pechodau 
wyaf  ysgeler;  f  niddifenwodd  efe  drachefn 
bod  ei  elynion  yn  haeddn  yn  gyfiawnaf 

do  wneyd  hyny.  |  Ac  hyd  yn  nod  pan  ddy- 
Idefodd  efe  bob  math  o  anmhareh,  anfri,  a 
ìoenau,  hyd  oni  orphenasant  yn  ei  angau  ar 
groes  ;  ||  ni  wnaeth  efe  gymmaint  a  bygwth 
groeshoelwyr  a'i  elynion  creulawn,  er  fod 
>b  gallu  acawdurdodyn  eilawef,  i  dywallt 
al  a  dinystr  arnynt  oll.  §  Ond  i'r  gwrth 
yneb  efe  a  weddîodd  drôstynt,  gan  ddy- 
edyd,  "O  Dad  maddau  iddynt,  canys  ni 
jyddant  beth  maent  yn  ei  wneuthur;"  acfel 
/n  efe  a'i  rhoddodd  ei  hun  i'r  hwn  oedd  yn 
^irnu  yn  gyfiawn,  ac  a'i  gadawodd  ef  i  gyf- 
^wnâu  ei  gymmeriad  ef,  i  ddadlau  ei  achos, 

i  gospi  ei  elynion  anedifeiriol.  A*i  rhodd- 
^ld:  a  roddodd  ei  achos,  ydyw  ar  ymyl  y 
ilalen  mewn  rhai  argraffiadau  .♦  mae  pob  un 
b  iawn;  efe  a'i  rhoddodd  ei  hun  a'i  achos. 

24  *  Yr  hwn  p  ei  hun  a  ddug  ein 
schodau  ni  yn  ei  gorph  ar  ?y  pren  ; 
fel,  r  gwedi  ein  marw  i  bechodau, 
iy  byddem  *  by w  i  gyfiawnder  :  '||trwy 
eisiau  yr  hwn  yr  u  iachâwyd  chwi. 
p  Ex.  28.  38.  Lef.  16.  22.  a  22.  9.  Num.  18.  22.  Salra 
4.  Es.  53.  4—6,  11.  Mat.  8.  17.  loan  I.  29.  Heb.  9.  28. 

Oeut.  21.  22,  23.  Act.  5.  30.  a  10.  39  a  13.  29.  Gal.  3. 13. 
Pen.  4.  1,  2.  Rhuf.  6.  2,  7,  11.— a  7.  6.  Col.  2.  20.  a  3.  3. 
f  Cor.  6.  17.  Heb.  7.  26.     s  Mat.  5.  20.  Luc  1.  74,  75.  Act. 

Î2Ö3 

10.  35.  Rhuf.  6.  16,  22.  Eph.  5.  9.  Pbil.  1.  11.  1  loau  2.  29. 
a3.  7.  t  Es.  53.  5.  Mat.  27.  26.  Marc  15.  15.  Ioan  19.  I. 
u  Salm  147.  3.  Mal.  4.  2.  Lnc  1.  18.  Dat.  22.  2. 

*  Yr  oedd  rhwymau  arbenig  ar  y  Cristion- 
ogion  i  ystyried  a  chanlya    yr  esampl  uchod 
0  ddyoddefgarwch  mewn  erlidian  ;  oblegid  yr 
oedd  Crist  pan  yn  dyoddef  fel  hyn,  yn  gweith- 
redu  fel  eu  Machnì'ydd  sanctaidd  a  dwyfol 
hwynt;a  chan  dosturio  wrth  eu  trueni  hwynt, 
pan  oeddynt  yn  haeddu  digofaint  Duw  ac  yn 

agored  iddo,  ef'e  o'i  wirfodd  ei  hun  a  ddyg- 
odd  euogrwydd  a  chospedigaeth  eu  pechodau 
hwynt  yn  ei  gorph,sef  arno  ei  hnn,ary  pren, 
nen  y  groes  :  t  fel  trwy  ei  ras  ef,  ac  offeryn- 
oldeb  ac  annogaethau  ei  efengyl,  y  byddent 
hwy  feirw  i  bechodau,  ac  yn  rhyddion  oddi 
wrthynt  yn  eu  heuogrwydd,  eu  harglwydd- 
iaeth,  a'u  halogrwydd  ;  |  ac  felly  by  w  i  gyf. 
iawnder  mewn  egwyddor  ac  ymirferiad,  fel 
ufudd  a  sanctaidd  weision  Duw.  ||  Fel  hyn 
trwy  ei  gleisiau  gwaradwyddus  ef,  y  rhai  a 
ddyoddefodd  efe  yn  ewyllysgar  drostynt ;  a 
thrwy  yr  archollion  hyny  a  gafodd  ac  a  gym- 
merodd  efe  er  eu  mwyn  ;  yr  iachêid  holllesg- 
edd  ac  anhwylderau  eu  heneidiau  hwynt ;  y 

rhai  oeddynt  lawer  y n  waeth  nâ'r  nodau  cleis- 
iawl  oedd  ar  eu  cyrph  hwynt,  drwy  y  ffrewyll- 
iadau  creulawn  a  gawseut  gan  eu  herlidwyr, 

yn  y  rhai  yr  oeddynt  wedi  eu  cyd-ffnrfio  â'u 
Harglwydd  mawr.  Yr  oedd  yr  ystyriaeth  o 
gleisiau  ac  afchollion  Iesu,  yn  addas  ryfedd- 
01  i  gymmodi  y  caethion  truain  (gwel  ar  adn. 
18—20.)  â'u  coelbren,  tra  yr  oeddynt  yn  dy- 
oddef  dàn  driniaethau  creulawn  eu  meistriaid 
annhrugarog  ;  pan  oedd  eu  Gwaredwr  mawr, 
yr  Iesu  sanctaidd,  Arglwydd  y  gogoniant, 
wedi  dyoddef  fel  hyn  ereu  hiachawdwriaeth hwy. 

25  *  Canys  x  yr  oeddych  megis  def- 
aid  yn  myned  ar  gyfeiliorn;  f  eithr 
yn  awr  chwi  a  ddychwelwyd  |  at  V  Fu- 
gail  ||  ac  z  Esgob  eich  eneidiau. 

x  Salra  119.  176.  Es.  53.  6.  Jer.  23.  2.  Ezeo.  34.  6.  Mat. 

9.  36.  a  18.-12.  Luc  15.  4—6.  y  pen.  5.  4.  Salm  23.  1—3. 
a  80.  1.  Can.  1.  7,  8.  Es.  40  11.  Ezec.  34.  11—16,23,24.  a 
37.  24.  Zec.  13.  7.  loan  10.  11, 14,  16.  Heb.  13.  20.  *  Heb. 
3.  1.— Act.  20.  28. 

*  Er  llefaru  y  pethau  uchod  wrth  gaeth- 
weision  yn  benaf,  eto  yr  oeddynt  yn  perthyn 
i  bawb  Cristionogion  :  oblegid  yr  oedd  pawb 
yn  ddiwahaniaeth,  wedi  myned  megys  defaid 

ar  gyfeiliorn  ;  ac  o'u  rhan  eu  hunain  yn 
rhwym  o  syrthio  yn  ysglyfaeth  i'r  Uew  rhu- 
adwy,  yr  hwn  oedd  yn  ceisio  llyncn  eu  hen- 
eidiau  i  ddistryw.  Yr  oeddynt  wedi  myned 
ar  gyfeiliorn  oddi  wrth  Dduw,  ei  gorlan,  ei 
ordinhadau,  a'i  orchymynion  ;  ac  yn  rhedeg 
oddiwrth  ffyrdd  y  gwirionedd,  cyfiawnder,  a 
heddwch,  i  pob  llwybr  pechadurus  a  pherygl- 
us,  ag  oedd  yn  arwain  i  ddistryw.  t  Ônd 
yn  awr,  trwy  ornchwyliaethau  goleüawl  ac 
adnewyddol  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  weinid- 
ogaeth  yr  efengyl;  yr  oeddynt  hwy  wedi  eu 
ceisio,  eu  cael,  a'u  dychwelyd,  neu  eu  troi, 
oddi  wrth  gyfeiliorni  eu  ffyrdd  at  Grist, 
î  "  Bugail  mawr  y  defaid  ;"  (Heb.  13.  20.) 

yr  hwn  a  roisai  ei  einioes  drostynt,  ac  a'u 
prynasai  iddo  ei  hun  â'i  brîod  waed.  (Act. 
20.  2S.)  ||  Fel  hyn  yroeddynt  wedi  eu  gosod 
yn  dd'íogel  yn  ei  gorlan  a  thàn  ei  ofal  ef,  a 
chwedi  eu  gwneyd  yn  gyfranogion  o'i  gariad 
ef,  yr  hwn  fel  Esgob,  neu  Arolygwr  eu  hen- 
eidiau,  oedd  yn  gwylied  drostynt ;  ac  yn  ei 

holl-wybodaeth,    ei    holl   alluawgrwydd,   a'i 

—  5  snr~" 
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fawr  ffyd  ìlondeb,  oedd  yn  Amddiffynwr 
sanctaidd  iddynt. — Wrth  i'r  apostol  droi 
oddi  wrth  ei  gynghorion  at  athrawiaeth  fel 

hyn  yn  yr  adnodau  diweddaf  o'r  bennod  ; 
(gwel  ar  adn.  22.)  mae  yn  dysgu  i  bregeth- 
wyr  a  duwinyddion,  y  dylent  gymmysgu 
athrawiaeth  â  dyledswyddau  yn  eu  gweini 
dogaeth  ;  a  chymhell  i  ddyledswyddau  ym- 
arferol  oddi  ar  egwyddorion  efengylaidd  : 
fel  hyny  gosodir  arnynt  argraff  bennodol 
Cristionogrwydd  ;  a  gwahaniaethir  hwynt 
(sef  y  dyìedswyddau)  yn  amlwg  oddi  wrth 
foesoldeb  paganaidd,  a  deddfol  hefyd.— Es 
gob  :  un  yn  gofalu  am  danom,  ac  yn  gwyl- 
ied  drosom,  gyda  dyfalwch  cyson,  a  gwyl- 
iadwriaeth  serchog :  esampldda  i  bob  esgob. 

PEN.  III. 

Y  mae  yn  dysgu  i  wŷr  a  gwragedd  eu 

dyled  i'w  gilydd. 

Y  R  un  flfunud,  bydded  a  y  gwrag- 

edd  ostyngedig  i'w  gwŷr  prîod  ;  f  fel, 
od  oes  rhai  6heb  gredu  fr  gair,  cy 
galler  rftrwy  yrnarweddiad  y  gwrag- 
edd,  Jeu  hynnill  hwy  heb  y  gair, 

a  Gen.  3.  16.  Estta.  1.  16—20.  Rhuf.  7.  2.  1  Cor.  11.  3. 
a  14.  34.  Eph.  5.  22—  24,  33.  Col.  3.  18.  1  Tim.  2.  II,  12. 
Tit.  2.  3-5.  b  pen.  I.  22.  a  4.  17.  Rbuf.  6  17.  a  10.  16. 
2The».  1.  8.  Heb.  5.9.  a  II.  8.  c  1  Cor.  7.16.  Col.  4.  5. 
d  Diar.  11.  30.  a  18.  19.  Mat.  18.  15.  1  Cor.  9.  19-12.  Iago 

5.  19,  20.  
5 

Yma  mae  yr  apostol  yn  rhoddi  cyfar- 
wyddiadau  yn  nghylch  dyledswyddau  gwrag- 
edd  a  gwýr,  fel  mater  o  bwys  mawr  er  an- 
rhydedd  a  llwyddiant  yr  efengyl.  *"  Yr  un 
ffnnud,"  neu  fel  y  cynghorasai  efe  weision  i 
fod  yn  ddarostyngedig  i'w  meistriaid,  o'r 
blaen ;  felly  hefyd  mae  efe  yn  cynghori 

gwragedd  i  fod  yn  ostyngedig  i'w  gwŷr 
prì'od,  neu  i'w  gwŷr  eu  hunain,  yn  ol  y Saesoneg  :  ac  hyd  yn  nod  y  rhai  oedd  yn 

brî'od  â  phaganiaid,  neu  anghredinwyr  eraill, 
pa  uu  bynag  ai  gwedi  eu  prîodi  y  cawsent 
eu  dychwelyd,  ai  ynte  myned  a  wnaethent 
yn  bechadurus  i  sefyllfa  mòr  brofedigaethus, 

nwy  a  ddylent  ymostwng  i'r  gorchymyn 
hwn  yn  mhob  peth  cyfreithlawn.  +  Dylent 
wneyd  hyn  o  gydwybod  ;  nid  yn  unig  i  ys- 
gafnâu  eo  profedigaethau  eu  hunain,  ac  i 
harddu  yr  efeneryl,  ond  gyda  golwg  neillduol 
hefyd  ar  yunill  a  dychwelyd  eu  gwýr  i 
greîiu  yr  efengyl ;  yr  hyn  nis  gallent  ddis- 
gwyl  ei  wneyd  trwy  gyrinyg  dadleugar  o 
ddysgu  iddynt  yr  efengyl,  yn  gymmaint  â 
thrwy  hyawdledddistaw  ymarweddiad  hardd 
ac  addas.  Fel  hyn  gallai  y  gwragedd 

obeithio  ynnill  y  rhai  oedd  heb  gredu  i'r 
gair,  ond  yn  ei  ddirmygu  nen  yn  ei  ddibris- 
io ;  gan  y  byddai  ymddygiad  ffyddlawn, 
addfwyn,  a  bawddgar,  ac  ymddiddanion 
doeth  perthynasau  mòr  agos,  yn  tueddu  yn 
fawr  i  feddalu  eu  rhagfarn  hwy,  i  ennill  eu 

serch,  ac  i'w  dwyo  hwynt  i  wrando  yn  well 
ar  bregethiad  yr  efengyl.  %  Nid  am  y  gellid 
eu  hennill  bwy  i  gredu  yn  Nghrist  heb  y 
gair,  canys  ffydd  sy  trwy  glywed  ;  ond  en 
hynnill  hwy  trwy  ymarweddiad  y  gwragedd 
i  wrando  a  derbyn  y  gair.  Mae  yn  drwm 
meddwl  bod  gwŷr  rhai  gwragedd  crefyddol 
yn  galetacb,  ac  yn  fwy  eu  rhagfarn  nâ  neb, 
yn  erbyn  crefydd  I 

2   *  Wrth  *  edrych  ar  eich   ymar- 
1204 

weddiad  diwair  chwi  f  ynghyd  -^â 
ofn. 

•  adn.  16.  pen.  1.  15.  a2.  12.  Pl.il    1.  27.  a  3.  20.  lTioi 
4.  12.  2  Pedr  3.  11.         /adn.  5,  6,  15.     Eph.  5.  33.    a  6.  ; 
Col.  3.  22. 

*  Oblegid  tueddai  y  pethau  nchod  yn  fawii 
iawn  er  argyhoeddiad  á  dychweliad  y  gwŷjj 

digred,  wrth  weled  a  phrofi  effeithiau  rha'sfl orol  cristionogrwydd  yn  wastadol,  yn  yinail 
weddiad  diwair,  gwylaidd,  a  ffyddlawn  efl 
gwragedd  ;  t  fel  yr  oedd  yn  gyssylltiedig  âí 
ofn  pirchus  rhag  eu  hanfoddloni  neu  e 
tristâu  hwynt,  ac  wrth  eu  gweîed  yn  gwneyfl 
pob  peth  yn  ofn  Duw,  ac  o  barch  crefydd\rl 
i'w  orchymyn  a'i  awdnrdod  ef. 

3  ̂ *Trwsiad  y  rhai  bydded  nid  yi 
un  oddi  allan,  o  blethiad  gwallt,  a|| 

amgylch-osodiad  aur,  f  neu  wisgiall dillad; 

g  1  Tiro.  2.  9.  D*t.  21.  2.  h  Gen.  24.  22,  47,  53.  F 
3.  22.  a  32.  2.  a  33.  4.  a  35.  22    a  33    8.  2  Bren.  9.  30.  Es: 
5.  1.  Salra  45.  9    Es    3.  18-24.  a  52.  1.  a  61.  10.  Jer.  2.  3 
a  4    30.  Ezec.  16.  7—13.  a  23.  40. 

*  Yn  yr  ymgaia  uchod,  rhaid  iddynt  beidit 
meddwl   bod   y    trwsiad    oddi  allan,    megjl 

"  plethiad  gwailt,  "  gwisgo  modrwy^u,  clos 
dlysau,  a  breichledau  aur,  t  neu  unrhyw  ddilfl 
ad  gorwych,  drudfawr,  a  boneddigaidd,  yl 
unrhyw  addurn  iddynt  mewn  un  modd.  NiM 
yw  yr  apostol  yn  hollawl  wahardd   pob  ad(| 
urniadau  ar  y  corph   mewn  gwisgoedd  ;  oni 
mae  efe  yn  gwahardd  pob  peth    gwage.ddul 
ysgafn,  balch,  anweddaidd,  gormodol,  ac  )l 
tueddu  at  fursendod   ac   anniweirdeb   mew  : 

gwisgiad  ;  yn  enwedig  i   wragedd    prYod  )| 
proffesu  duwioldeb:  nid  pethan  felly  a  ynni 
y  gwŷr  digred  byth  at  grefydd,  ond  yn  hyt 
ach  i'r  gwrthwyneb;  a  dylai  y  cyfryw  wra 
edd   a  benywaid  grynu  rhag    barn   merch< 
Sion.  Isa.  3.  16 — 26.    Dylai   pawb  wisgo  ht 
yd  yn  ol  eu   sefylfa,  y  feistres  fel    meistre 
a'r    forwyn    fel     morwyn,   y    gyfoethog  f 

cyfoethog,  a'r  dlawd  fel  tlawd. 
4  *  Eithr  bydded  ̂ cuddiedig  ddy 

y  galon,  mewnj  anllygredigaeth  fyi 
pryd  *  addfwyn  a  Mlonydd,  m  \  yr  hw 
sydd  ger  bron  Duw  yn  werthfawr. i  Sílra  45.  13.  a  51.  6.  Mat.  23  26.  Lnc  11  40.  Rhuf. 

29.  a  6.  tí.  a  7.  22.  2  Cor.  4.  IC.  Eph.  4.  22—24.  Col.  3 
9,10.  /pen.  1.23.  *  ado.  15.  Salra  25.  9.  a  147.  8.  ! 
40.  4.  a  29.  19.  a  57.  15.  a  61.  1.  Mat.  5.  5.  a  11.  29.  a  51 
2  Cor.  !0.  I.  Gal.  5.  23  Eph.  4  2.  Col.  3.  12.  2  Tim.  3. 
Tit.  3.  2.   Iago  1.  21.  a  8.  13—17.  I  Salni  131.  2    Jer. 
69.  1  Thes.  4    1 1.    2  Thes.  3.   12.  1  Tim    2.  3.  ■« 
16.  7.  Saltn  147.  10,  11.  a  149.  4    Luc   16.  15. 

*  Ond  dylai  pawb  yn  mhob  sefyllfa  bris 
ac  ymgais  am  harddwch  tumewnol,  yn  ar 
yn  y  galon,feldyn  cuddiedig.yn  weledig  or 
ei  hanfod  i  Dduw  yn  unig,  ac  yn  gynnwysec 

mewn  adnewyddiad  a  sancteiddiad  o'r  h 
enaid  i  ddelw  Duw,  trwy  hâd  anllygredig 
gair.  wedi  ei  wneyd  yn  effeithiol  gan  nei 
yr  Yspryd  Glân  :  oblegid  hyn  yn  unig 
barâai  byth,  heb  edwino,  gwaelu,  na  llyg 

tByddai  y  prydferthwch  tumewnol,a'r  addo hyn  o  galon  wedi  ei  sancteiddio,  yn  cael 
amlygu  yn  neillduol  mewn  "  ysbryd  addfw 
a  llonydd  ;"  mewn  tymher  ac  ysbryd  gw 
aidd,  gostyngedig,  addfwyn,  tawel,  darwe( 
adwy,  a  heddychol  ;  yn  rhydd  oddi  w 
falchder,  ysgafnder,  a  nwydau  drwg  terfy 
lyd.  %  Á  pha  faint  bynag  y  dirmygid  h 
ac  y  mawrygid  addurniadau  y  corph 
flaen    gan   ddynion    gwageddus;    byddaì 
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«rth  mawr  yn  nghyfrif  Dtiw,  a  byddai  efe 

;  sicr  o'i  anrhydeddu  ;  gan  hyny  dylai  fod 
1  brif  ymgais  y  gwragedd  a  chwennychent 
ngu  ei  fodd  ef,  a  bod  yn  gymmeradwy  yn 
olwg.  Yn  wir  hyn  fyddai  yr  addurn  gor- 

i  arnynt  yn  ngolwg  eu  gwŷr,  a  byddai  yn 
/y  effeithiol  o  lawer  i  sefydlu  eu  serchiadau 
:  i  ennill  eu  parch  hwynt ;  nac  unrhyw 
isgiad  dillyn  a  gorwych,  gyda  thymher  an- 
ddog,  derfysglyd  a  chwerylgar. 

5  *  Canys  felly  gynt  yr  oedd  "  y 
wragedd  sanctaidd  hefyd,  °  f  y  rhai 
idd  yn  gobeithio  yn  Nuw,  p  yn  ym- 
rwsio,  X  §an  fod  yn  ddarostyngedig 

w  gwŷr  prì'od  ; •  DUr.  31.   10,  30.    Loo  8.  2,  3.    Aet.  1.  14.  a  9.  36. 
rim.  2.  10.  a  5.  10.  Tit.  2.  3,  4.        «1  Sam.  2.  1  Jer.  49. 
.  Luo  2.  37.  1  Tim.  2.  15.  a  5.  5.  Heb.  11.  11.  p  ada. 
4. 

*  Yr  oedd  yr  addurn  turaewnol  a  ganmolai 
a  gynghorai  yr  apostol,  wedi  bod  mewn 
i  mawr  yn  yr  eglwys  er  yr  amseroedd 
ireuaf ;  "  canys  felly  gynt  yr  oedd  y 
vragedd  sanctaidd  hefyd,  t  y  rhai  a  obeith- 
nt"  yn  addewidion  "  Duw,"  ac  oeddynt 
franogion  o'i  iachawdwriaeth  ef,  yn  ym- 
wsio  ;  nid  oeddynt  yn  cyfrif  bod  eu  pryd- 
rthwch  penaf  yn  gynnwysedig  mewn  glen- 
d  personol,  ac  mewn  dillad  gwychion ; 

>nd  yn  y  "  mwyneidd-dra  doethineb"  yn 
ha  un  yr  oeddynt  yn  ufuddâu  yn  ewyllys- 
r  i  Dduw,  trwy  ymddarostwng  yu  ei  ofn 

i'w  gwŷr  pti'od.  Fel  hyn  yr  oedd  y 
wragedd  sanctaidd  gyot  yn  rhyngu  bodd, 
yn  ennill  serch  eu  gwýr,  nid  trwy  ym- 
wsio  yn  goeg-falch  oddi  allan  ;  ond  trwy 
-nddarostwng  yn  addfwyn  iddynt  yn  ofn ow. 

6  *  Megis  q  yr  ufuddhâodd  Sara  i 
.braham,  gan  ei  alw  ef  yn  arglwydd  : 
merched  yr  hon  ydych  chwi,  tra 

fddoch  yn  gwneuthur  yn  dda,  r  Jac 
eb  ofni  dim  dychryn. 
q  Gen.  18.  12.  r  adn.  14,  15.  Gen.  18.  15  Es.  57.  II. 
i.  3.  16—18.  Mat    26.  69—75.  Act.  4.  8-13,  19. 

1  Felly  yr  oedd  Sarah,  gwraig  brydferth 
;  anwyl  Abraham,yn  ufuddâu  yn  ostynged- 
;  iddo  ef,  ac  o  wir  barch  iddo,  yn  ei  alw  ef 
n  arglwydd.  (Gen.  18.  12.)  t  Ac  fel  yr 
îdd  y  gwragedd  hyn,  lawer  o  honynt,  yn 
rched  i  Sarah  yn  ol  y  cnawd  ;  felly  y 
angosent  eu  bod  yn  ferched  iddi  hefyd 
ewn  ystyr  grefyddol  ac  ysbrydol ;  os  oedd- 
nt,  a  thra  byddent,  yn  "  gwneuthur  yn 
ia,"  trwy  debygu  iddi  hi  mewn  ffydd  a 
tncîeiddrwydd,  ac  yn  cyflawni  eu  dyled- 
vyddau  pri'odasol  yn  addas  yn  ol  ei  he- 
impl  hi ;  J"heb  ofni  dim  dycbryn"   oddi 
rth  eu  gwŷr,  nac  oddi  wrth  neb  arall  o 
ihos  eu  crefydd  ;  heb  ofni  dim  na  Iwyddent 
wy  i  feddalu  tymherau  mwyaf  afrywiog  eu 
wýr  trwy  ymarweddiad  da  ;  ac  heb  ofni 

im  o'r  dychryn  anghrediniol  a  feddiannodd 
arah,  pan  lefarodd  yr  Arglwydd  am  fab 
Kli  hi.  (Gen.  18.  9—15.)  Efallai  mai  ofn 
arah,  pan  geryddwyd  hi  gan  yr  Arglwydd 
m  chwerthin  yn  ei  hanghrediniaeth,  a 
îddylir:  ond  nid  hawdd  iawn  yw  gwybod 
t  ba  belh  yn  bennodol  y  cyfeiria  y  geiriau. 
heb  ofni  dim  dychryn."     Nid  yw  yr  apos 
1  yn  cyfhwrdd   â  dim  o'r  hyn  oedd  fei'us 
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ynddi  hi  yn  yr  amgylchiad  hwn  ;  nid  yw 
ond  enwi  y  gair  da  a  ddywedodd  hi,  galw 
Abraham  yn  arglwydd,  er  canmoliaeth  iddi 

hi,  ac  er  esampl  i'w  merched  ysbrydol  bi. 
Mae  hyn  yn  dangos  mòr  barod  yw  yr  Ar- 
glwydd  i  faddau  gwendidau  ei  bobl,  ac  mòr 
rasol  yw  efe  i  gymmeradwyo  eu  gwasanaeth 
tlawd  hwy,  a  phob  da  sydd  ynddynt. 

7  **  Y  gwŷr,  yr  un  íFunud,  cyd- 
gyfanneddwch  â  hwynt  f  yn  ol  gwy- 

hodaeth,  '  \  gan  roddi  parch  i'r  wraig 
megis  i'r  llestr  gwannaf,  ||  fel  rhai  sydd 
u  gyd-etifeddion  gras  y  by wyd  ;  *§  rhag 
rhwystro  eich  gweddiau. 

•  Gen.  2.  23,  24.  Diar.  5.  15-19.    Mal.  2.  14-16.  Mat. 
19.  3-9.  I  Cor.  7.  3.  Eph.  5.  25-28,  33.         t  1  Cor.  19.  22 

24.    1  Tbes.  4.  4.  «  Bph.  3.  6.   Tit.  3.  7.    Heb.  1.  14. 
Job  42.  8.  M»t.  18.  19.  Rhaf.  8.  26,  27.  Bpb.  4.  30.  a  6.  18. 

*  Ar  y  Haw  arall.  mae  yr  apostoi  "  yr  uu 
ffunud"  yn  cynghori  y  gwýr,  y  rhai  a  bro- 
ffesent  yr  efengyl,  i  gyd-gyfanneddu  â'u 
gwragedd,  mewn  modd  serchog,  cariadus,  a 
ffyddíawn  ;  tac  ymddwyn  tuag  atynt  mewn 
gweddeidd-dra,  tynerwcb,  a  thymherau  da  ; 
yn  ol  rhëolau  rheswm  a  doethineb,  a'r  wy- 
bodaeth  hyny  a  ddisgwylid  fod  ganddynt 

hwy  trwy  yr  efengyl,  o'n  dyledswyddau 
tuag  at  eu  gwragedd.  Dylent  gyd-gyfan- 
neddu  â  hwynt,  ac  ymddwyn  tuag  atynt,  fel 
V  gweddai  i  rai  wedi  cael  gwybodaeth  am 
Dduw  ac  am  wir  grefydd  ;  fei  rhai  yn  dëali 

y  dyben  i  ba  un  yr  ordeiniwyd  pri'oda»,  ac fel  rhai  yn  gwybod  pa  fodd  y  dylai  dynion 
duwiol  ymddwyn  yn  yr  ystâd  anrhydeddus 
a  sanctaidd  hòno  :  a  byddai  hyn  yn  foddion 

i'w  cadw  hwynt  rhag  pob  ymddygiad  an- 
weddaidd,  annhirion,  anffyddlawn  ;  neu 

niweidiol  i'w  cysur  tymmorawl,  ac  i'w  Ites 
a'u  gwelliant  ysbrydol.  t  Dylent  roddi  parch 
mawr  i'w  gwragedd  fel  y  cyfryw,  trwy  ym- 
hyfrydu  ynddynt,  a  dangos  pob  cariad  ac 
anrhydedîi  iddynt,  gan  ystyried  mai  hwy 

oedd  y  "  Ilestri  gwanaf ;"  ac  eu  bod  o  gyf- 
ansoddiad  mwy  egwan  a  thyner  nâ  hwy  eo 
hunain,  o  ran  cyrph  a  meddyliau  ;  ac  hefyd 
eu  bod  yn  ddarostyngedio;  i  lawer  o  wendid- 
au  a  phoenau,  wrth  ddwyn  plant  a'u  magu, 
nas  gwyddent  hwy  eu  hnnain  yn  brofìadoí 

am  danynt:  dylai  ystyriaethau  o'r  fath  hyn 
eu  tueddu  hwynt  i  garu  a  pharchu  eu  gwrag- 
edd  ;  ac  nid  eu  cynhyrfu  i  fod  yn  draws  a 
gorthrymus  tuag  atynt.  ||  Dylent  wneuthur 
hyn  yn  fwy  byth  eto,  wrth  ystyiied  fod  eu 
gwiagedd  crefyddol  yn  gyd-radd  â  bwy 
mewn  pethau  ysbrydol ;  eu  bod  yn  gyd-gyf- 
ranogion  â  bwy  o  ras  y  bywyd  ;  neu  o  rad 
gariad  a  dawn  Duw,  yr  hyn  oedd  fywyd  tra- 
gywjddol;  ac  felly,  fel  cyd  bererinion  â 
hwynt  tua'r  bywyd  tragywyddol,  dylent 
wneyd  pob  peth  a  allent  wneyd,  i  ddiddanu, 
i  gynghori,  ac  i  gynnorthwyo  eu  gilydd,  ar 
hyd  y  ffordd.  §  Dylent  hefyd  wylied  yn  dra 
gofalus  rhag  pob  anghydfod  ac  anesmwyth- 
der  teuluaidd,  fel  na  ddygwyddai  dim  i'w 
hanhwylusu  hwy  mewn  gweddi'au,  yn  y  dir- 
gel  nac  yn  y  teulu,  ac  yn  enwedig  gyda,  a 
thros  y  naill  y  llall.  Ac  os  digrefydd  fyddai 
y  wraig,  dylai  y  gwr  wneyd  pob  peth  tuag 
ati,  fel  na  byddai  iddi  hi  rwystro  gweddi  ac 
addoliad  yn  y  teulu. 

8  *  Am  ben  hyn,  y  bỳddwch  oll  yn "  
5  K  3 
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*  Yr  oerìrì  y  cynghor  uchorì  yn  cytuno  yiU 
rìrìa  â'r  cynghor  a  rorìdasai  v  Salmyrìfl  JÊ 
bobl  ienainc:  (Salm  31.  11—16.)  obletjid  oU 
oerìrì  neb  yn  ewyllysio  hoffi  bywyrì,  estyn  eH 
drìyrìrìiau,  byw  yn  gysnrus  ar  y  rìrìaear,  II 
chael  gobaith  a  n  fywyrì  tragywydrìul  yn  ; 
nef;  trhairì  irìrìo  rìrìysgu  attal  ei  rìatorì,  rhi 
pob  geiriau   rìrygionus,   sengar,    a    thwyîln 

Trwy  hyn   y    rìíogelir   cysnron   bywyt) 
y  rhyngir  borìrì  Duw  ac  y  cair  ei  ewyllys 

ef;  ac  y  rì'íarfogir  gelyni  teih   rìynion    ntr-w mesur  mawr  :  ac   y  n    wir    mae    y    iri  phet 
uchorì  o  bwys  a  chanlyniarì    mawr   iawn, 
yn  werth  attal  y  taforì  er  en  mwyn. 

J 1  *  Gocheled  '  y  drwg,  m  f  a  gwn 
aed  y  da  ; n  J  ceisied  heddwch,  | 
dilyned  ef. 

I  Job  1 .  1    a  2.  3.    a  28.  28.  Salm  34.  14.    a  37.  27.  Di« 
.      a  IC.  6,  17.     Es.  I.   16    17.    Mat.  6.    13.     loan   17.  I 
alm     125.    4.     Mat.     5.    45.    Marc    14.    7.    Luc  6.  9,  3 

Rlmf   7.  19,  21.  Gal.  6.  10.  1  Tim.  6.  18     Heb.  13.  16.  Iu 
4.  17.  3  loan  11.  u  Salui  120.  6,  7.  Mat.  5.  9.  Luc  I.  7 
Rliuf.  5.  1.  a  8.  fi.  a  12.  18.   a  14.  17,  19;  G*l.  5.  22.  Col. 
15.  Heb.  12.  14.  !ago3.  17,  18. 

*  Gocheled  gyrìa'r  atgasrwyrìd  a'r  gof' 
mwyaf,  bob  peth  ag  syrìrì  yn  drìrwg  a.  phecl 
adurus  yndrìo  ei  hun,  ac  yn  niweirìiol  yn  i 
ganlyniaclan  i  eraill  ;  t  ac  ymdreched  i  wney 
pob  peth  ag  syrìd  rìrìa  ynrìrìo  ei  hun,  ac  yn  Iles 
yn  ei  ganlyniadau  i  eraill.  %  Ceisied  y  pet! 
au  syrìrì  yn  tuerìrìu  at  herìrìwch  ;  a  gwnaerì 
allo  yn  unol  â  chyrìwyborì  drìa,  i  feithr: 
herìrìwch  mewn  pob  cymdeithas  wladoj  ; 
eglwysig;  yn  ei  rìeulu,  yn  mhlilh  ei  gyr 

myrìogion,  ei  gyfeillion,  a'i  elynion, rhyngrìrìo  ei  hwn  â  phawb.  ||  A  cheisied  j 
benrìerfynol  ac  yn  wastadol  rìdilyn  ar  ol  , 
herìrìwch  hyn,  trwy  bob  morìrìiun  arìrìas 
anrhyrìedrìns  ;  a  chaulyned  hi  yn  rìdifrifi 
pan  fyrìrìo  yn  ymrìdangos  megys  yn  ííoi  od 
wrtho ;  fel  trwy  ras  Duw,  y  gallo  efe  fywj 
Ilonyrìrì  ac  yn  heddychul,  niewn  pob  rìuwh 
rìeb  a  gonestrwyrìrì  yn  y  byrì  hwn,  hyrì  0 

chyrhaerìrìo  efe  ogoniant  y  byrì  a'r  byw 
gwell.  (Math.  5.  9  ;  1  Tim.  2.  2  ;  Iago  3.  It 

12  *  Canys  °y  mae  llygaid  yr  A 

glwydd  ar  y  rhai  cyfiawn,  p  +  a'i  glus iau  ef  tu  ag  at  eu  gweddi  hwyn 
1%  eithr  y  mae  wyneb  yr  Arglwydd) 
erbyn  y  rhai  sydd  yn  gwneuthur  drwf 

0  Deut.  II.  12    2  Cron     16.  9.    Salm  II.  4.  Du      " 
Zec.  4.  10.         p  2  Cron.  7.  15.  Salm  65.  2.   Diar.    11 
Io*n  9    31.  lago  5.  16.         q  Lef    17.   10.  a  20.  3,  6.  a  26. 
Salm  80.    16.  Je..  21.  10.  Ezec.  Î5.  7. 

*  Oblegirì  y  mae  Arglwyrìrì  pawb  oll, 
hwn  mae  ei  lygairì  yn  edrych  ar  yr  b 
drìaear,  i'w  rìrìangos  ei  hun  yn  gryf  gyrì 
rhai  syrìrì  a'u  calonau  yn  berífaith  tnag  ; 
ef,  ac  syrìrì  a'i  freniniaeth  yn  Ilyworìraet 
ar  bob  peth  ;'  (2  Cron.  16.  9  ;  Salm  103.  1 
yn  cymmeryd  sylw  norìerìig  ar,  yn  dw 
serch  neillduol  at ;  ac  yn  gwylied  yn  ofa 
yn  ei  ragluniaeth  dros,  y  rhai  sydrì  yn  g 
iawn  yn  ei  olwg  ef  yn  Nghrist  Iesu,  ac 
uniawn  ger  ei  fron  ef  yn  eu  calonaa 
bucherìrìau.  fAc  mae  ei  glustiau  ef  yn  ra 
tnag  at  eu  gwerìrìi  hwynt;  fel  un  yn 
wranrìo  â  chlustiau  agored,  arlaiseu  gweó 
au,  y  rhai  a  drìanfonint  hwy  ato  mewri  [ 
tyngeirìdrwydrì,  tfyrìrì,a  thaerineb;  am  g> 
rrrorth  yn  erbyn  eu  gelynion,  ac  am  I 
trugarerìrì  a  gras  angenrheirìiol,  tymmorî 
ac  ysbrydol.     t^ndy   mae  rìigofaint  yr 

unfryd,  2  fyn  cyd-oddef  a'ch  gilydd, 
îyn  caru  íel  brodyr,  ||yn  a  drugarog- 
ion,  6§yn  fwynaidd : 

y  Gwêl  ar  Act.  2.  I.  a  4.  32  Rliuf.  12.  16.  a  15.  5. 1  Cor. 
I.  10.— Phil.  3.  16.  x  Zec.  7.  9.  M-U.  18.  33.  Luc  10.  33. 
Rhuf.  12.   15.  1  Cor.  12.  26.   lauo  2.  13     a  3.  17.  a  Salm 
103.  13.  Diar.  28.  8.  Mat.  18.  33.  Ngo  5.  II.  b  Act  27.  3. 
a  2S    7.   Eph.  4.  31,  32.    a  5.   I,  2.    Phil.  4.  8,  9.  Col.  3.  12. 

Mae  y  cynghorion  uchod  yn  cytuno  yn 

hollawl,  â'i  cynghorion  o'r  un  natur  a  rorìrì 
orìrì  Paul  yn  ei  epistolan  ef.  *  Fel  rìiwerìrì- 
glo  a  sylwerìd  ei  gynghorion  oll,  mae  yr 
apostol  yma  yn  annog  y  cristionogion  oll  i 

forì  yn  unfryrì  â'n  gilyrìrì,  yn  holl  athraw- 
iaeth  a  rìylerìswyrìrìau  crefyrìrì,  hyrì  ag  yr 
oerìrì  hyny  yn  bosibl  irìrìynt  yn  eu  hystârì 
anmherffaith  yn  y  byrì  hwn.  t  Mỳnai  irìrì- 
ynt  oll  gyrì-orìrìef  â'u  gilyrìd  yn  rìeimladwy 
yn  eu  holl  drallorìau  a'u  gorthrymrìerau  ;  a 
chyrì-Iawenâu  yn  siriol  a'n  gilyrìrì  hefyrì,  yn 
nghysuron  a  llwyrìrìiant  y  naill  y  llall. 
î  Mỳnai  irìrìynt  garu  eu  gilyrìrì  fel  brorìyr,  yn 
gynhes  a  serchiarìol,  fel  y  gwerìrìai  i  bjant 
rnabwygiarìol  ac  ail  anerìig  yr  un  Tarì  nefol. 
||  Mỳnai  idrìynt  rìrìangos  ymysgaroerìrì  tru- 
garerìdau  a  thosturi,  tuag  at  bawb,  yn  enw 
edig  ténlu  y  ftyrìd,  a  fyrìdai  mewn  gwendid, 
gwaelerìrì,  neu  rìrallorìau  o  unrhyw  fath,  pa 
un  bynag  ai  ysbryrìol  ai  tymmorawl.  §A 
mýnai  fod  eu  holl  ymrìrìygiarì  hwy  tuag  at 
eu  gilyrìrì,  a  thuag  at  bawb,  yn  fwynairìrì, 
yn  serchiadol,  ac  yn  ennillsj;ar  ;  er  dangos 
crefyrìrì  yn  beth  rìymunol,  trwy  ei  heífeith- 

iau  rìaionus  hi  ar  eu  calonau  a'u  hymddyg- 
iarìau  hwynt. 

9  *  Nid  yn  ctalu  drwg  am  ddrwg, 
f  neu  sèn  am  sèn  :  \  eithr,  y'ngwrth- 
w7yneb,  yn  bendithio;  ||  gan  wybod  mai 
i  hyn  y'ch  ̂ gaiwyd, e  §fel  yr  etifedd- och  fendith. 

c  pen.  2  20-23.  Diar.  20.  22.  Mat.  5.  39,  44.  Luc  6.  27 
—29.  Rluif  12.  14,  17,  19—21.  1  Cor.  4.  12,  13.  1  Thes.  5. 
15.  d  pen.   2.    21.      a    5.  lO.-Gwel    ar    Rbuf.  8.  28,  30. 
e  Mat.  19.  V9.    a  25.  34.  Marc  10.  17.  Luc  10.  25.    a  18.  18 

*  Ni  fỳnai  efe  irìdynt  ar  un  cyfrif  dalu 
drwg  am  rìrìrwg,  mewn  gweithrerìoerìd ;  +  na 

sèn  am  sèn,  mewn  geiriau,  y  naill  i'r  Uall : 
X  eithr  yn  y  gwrthwyneb,  benrìithioeu  gelyn- 

ion  gwaethaf,  gwerìrì'ío  rìrostynt,  a  rìywerìyrì 
y  gorau  wrthynt  ac  am  rìanynt.  ||  I  wneutb- 

nr  hyn,  gallent  gael  eu  tnerìrìu  a'u  calonogi 
rìrwy  yr  ystyriaeth,  forì  Dtiw  werìi  eu  galw 
hwy  yn  raaol  i  hyn  tra  fyrìrìent  ar  y  rìrìaear; 
§  a  chwerìi  eu  galw  hetyrì  o  forì  yn  elynion, 
ac  yn  agorerì  i  felliith  ofnarìwy  ei  gyfraith 
ef,  i  etiferìrìu  benrìith  mewn  amser  ac  i  dra- 
gy wydrìoldeb.  Hwy  a  ddylent  gan  hyny 

rìrìilyn  ei  esampl  ef,  yr  hwn  a  "  orchfygorìrì 
rìrìrygioni  trwy  rìrìaioni,"  yn  ei  ymrìrìyt;iarì 
grasol  tuag  atynt  hwy;  a  tho3turio  wrth 
rìrneni  a  rìallineb  eu  gelynion  yn  hytrach  na 

thalu  drwg  am  rìrìrwg  irìrìynt,  y  rhai  ni  all- 
ent  mewn  un  modrì  eu  hamrìrìifadu  hwy  o'u 
derìwyrìrìwch. 

10  *  Canys  fy  neb  a  ewyllysio^hoffi 
by  wyd,  a  h  gw^eled  dyddiau  da,  '  f  at- 
talied  ei  dafod  oddi  wrth  ddrwg,  a'i 
wefusaurhag  Äadrodd  twyll. 

f  Gwel  ar  Salm  34.  12-16.  g  Deut.  32.  47.  Job  2.  4. 
Di^r.  3.  2,  18.  a  4.  22.  a  8.  35.  Mat.  19.  17.  Marc  8.  35.  Io»n 
12  25.  h  Jol)  7.  7,  8.  a  9.  25.  a  33.  28.  Salm  27.  13.  a  49.  19. 
a  106.  5.  Preg.  1.  3.  Mat.  13.    I'î,    17.  iGwel  ar  lago  I 
26.  a  3.  1-10.         k  peo.  2.  1,  22.  loan  I.  47.   Oat.  14.  5. ___ 
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wyrìrì,  fel  yr  ymddengys  digofaint  yn 
;\v\nebpryrì  sòrig  llirìiog,  a  rìiídllawn, 
lyn  gallnog  a  thramgwyddus,  yn  hollawl 
rthwyneb,  ac  yn  llosgi  yn  erbyu  yr  h<rìl  rai 
drì  yn  gwnenthnr  rìrwg,  fel  cenerìlaeth  at- 
?,  i  dnri  eu  coffa  hwynt  oddi  ar  y  ddaear. 
\\m  34    16. 

1 3  r  *  A  phwy  a'ch  dryga  chwi,  +  os 
^dciwch  s  yn  dilyn  yr  hyn  sydd  dda  ? 
r  Diar.  16  7.  Rhuf  n* Z.  s  Stim  38.  20  Diar.  15  9 !or.  14.  I.  Kpli.    5.  1.  1  Thes.  5.    15.     1   Tiro.  5.  10.  3  loan 

Yn  nesaf  mae  yr  apostol  yn  gofyn  gyrìa 

rwiogrwyrìrì  m.iwr,  pwy  a'u  rìrygai,  nen  a 
lai  en  rìrygn  hwynt,  o  drìynion  na  chy- 
reuliaid,  ó  ran  en  gwir  rìrìerìwyrìrì  weh  ys- 
■ydol  a  thragy  wyrìrìol  ;  +  os  byrìrìent  hwy 
)  rìilyn  ei  esampl  ef,  yr  hwn  sy  d  la  han- 
iol  a  pherffaith,  ac  yn  rìilyn  yr  hyn  oerìrì 

la  yn  ol  ei  ewyllys  a'i  orchymyn  sanctairìrì 
Fel  hyn  nirì  oerìrì  rìim  a  allai  wnenthur 

vir  niwerì  irìrìynt;  a  byrìrìai  i'r  ymarwedd- 
íi  diniwerì,  uriiawn.  a  rìaionus  hwn,  mewn 

nser,  ddi'arfogj  gelyniaeth  eu  rymniydoç;- 
n  a'n  herlirìwyr  :  oblet;irì  pa  anghennl  o'r 
ttur  rìrìynol,  a  allai  forì  niòr  anfarì  »  chreu 
wn,  a  rìàl  o  hyd  i  geisio  drygu  y  fath 
lynion  rìiniwerì  a  chymmwynasgar  ? 

14  *  Eithr  'o  bydd  i  chwi  hefyd 
dioddef  o  herwydd  cyfiawnder,  fded- 
ydd  ydych  :  l  \  ond  nac  ofnwch  rhag* 
ì  hofn  hwyní,  ||  ac  na'ch  cynhyrfer; t  pen.  2.  !9,  20.  a  4.  13-16.  Jer.  15.  15.  Mat.  5.  10-12. 
10.18-22,39  a  16.  25.  a  19.  29.  Msrc  8.  35.  a  10.  29. 
ic  6.  22,  23.  Act.  9.  16.  2  Cor.  12.  10.  Phil.  1.  29.  lajro  1. 

«  Es  8.  12,  13.  a4l.  10—14.  Jer.  I.  8.  E/ec/3.  9. 
»t.  10.  28,  31.  Lnc  12.  4,  5.  loan  14.  I,  27.  Act.  18.  9,   10. 

"  Onrì  er  rìilyn  yr  hyn  oerìrì  drìa,  ni  byrìrì- 
it  hwy  yn  rhyrìrì  odrìi  wrth  erlirìiau  bob 
nser  o  lawer :  eithr  os  byrìrìai  rairì  irìrìynt 
iyodrìef  o  herwyrìrì  cyfiawnrìer,  yn  achos 

rist  a'r  efengyl;  trìylent  ystyrifrì  hyny  yn 
ìrhyrìerìd  norìerìig,  ac  yn  rìdedwyddwch 
awr ;  a  chaent  broti  y  derìwyrìrìwch  o  gar 
d  achymdeithas  Duw  yn  en  heneidian  rìàn 
t  holl  rìrìyodrìefiarìau.  JAo  nirì  oerìrì  rairì 
lyntofni  ychwaith  rhag  cynrìrìeiriogrwyrìrì, 
t'gythion,  cyfreithiau,  a  gallu  eu  herlirìwyr, 
rhai  oerìrì  yn  eu  hofni  hwy  ac  yn  eu  rìy- 

j  [irynu  ;  onrì  y  rhai  ni  allent  ar  eu  heithaf 
ìrì  "  Ilarìrì  y  corph,"  na  hyny  chwaith  heb 
Irìefiarì  grin  Drìuw.  ||  Gan  hyny  nid  oedrì 
:hos  irìrìynt  gael  eu  cynhyrfu  am  y  pethau 

/n,  fel  ag  i'w  hanaddasn  gan  derfysg  merìrì- 
I  i  gyfiawni  eu  rìylerìswyrìrìau,  neu  i  ymo- 

wng  gyrìa'u  profedigaethau  a  gwadu  Crist, 
1  y  gwnaethai  yr  apostol  ei  hun  ar  un  ach- 
isur.  Nac  ofnwch  yr  Iurìrìew  na'r  cenerìl 
lyn,  (inerìd  un  gwr,)  eithr  sancteirìrìiwch, 
hwch,  ac  arìrìolwch  yr  un  gwir  Dduw. 

15  *  Eithr  x  sancteiddiwch  yr  Ar- 
Iwydd  Dduw  yn  eich  calonau  :  v  f  a 
yddwch  barod  bob  amser  i  atteb  i  bob 

n  a  ofyno  i  chwi  z  reswm  \  am  a  y  go- 
aith  sydd  ynoch,  b\\  gyd  âg  addfwyn- 
|er  §  ac  ofn  : 
i  *  Nun  20.  12.  a  27.  14.  Es.  5.  16.  *  29  23.  y  Salm 
ŵ  46.  Jer  26  12-16.  Dan.  3.  16-^-18.  Am.  7.  14-17.  Mat. 

'•  18-^0  Luc  21.  14,  15.  Act.  4.  8-12.  a  5.  29-31.  a  21. 
b  40.    a  22.  i,  2,  &c.  Col.  4.  6.  z  1  Sara.  12.  7.    Es.  1. 
\    a  41.  21.   Act.  24.  25.  a  Gwel  ar  peu.  1 .   3,  4.— Col. 
5,  23,  27.  Tit.  1.  2.  Heb.  3.  6.  a  6.  II,  18,  19.  b  Gwel 

|  adn.  2,  4.-2  Tina.  2.  25,  26.  - 
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*  Fel  na  chynhyrfirì  hwy  gan  ofn  eu  her- 
lirìuyr  rnégya  y  (lywerìwy.j  ochod,  cyngh'oraî 
yr  apostoi  hwy  i  sancteirìrìio  yr  Aiglw>rìrì 
Drìuw  yn  eu  calonan:  llettya  yn  wastarì 
tVrì(lyl'au  anrhyrìerìrìus  a  theilwng  am  ci  h-r- 
ffeithiau  ef,  parchH  ei  enw  èf,  heb  oini  rìiin 

yn  gymmaint  â'i  anforìrìloni  ef;  ac  ymrìrìir- 
ierì  eu  heneirìiau,  eu  bywyrìau,  eu  rhyrìrìirì, 
en  merìrìiannan,  eu  eymmerinrì,  a'u  teuluoerìrì 
yn  eilaw  ef,  megys  mewri  cyssegr,  ac  mewn 
Twr  carìarn.  t  Ac  fel  hyny  yn  lle  gwarìn  na 
churìrìio  eu  crefyrìrì,  cynghorai  yr  apostol 
hwynt  i  forì  bob  antse-r  yn  barorì,  a  chwerìi 
ymrìrìarpar,  i  rorìrìi  ateb,  i  amrlrìiftyn  achos 

y  g\virionedrì,  ac  i  ddangos  ei  ragorolrìeb  a'i 
awrìnrrìorì,  i   bob  un  a  ofynai   irìrìynt  rcswm 

ti  y  gobaith  oerìrì   ynrìrìynt:    pa  un   bynag 
i  Swyrìrìog  gwiadol,  ai  dyn  cyffrerìin  a 

ofynai,  a  pha  beth  bynag  fyrìrìai  dyben  y 
cyfryw  yn  gofyn.  %  Fel  cristionogion,  yr 
oerìrì^nt  yn  gobeithio  yn  Nuw  trwy  Grisc 
am  fywyd  trasrywydrìol;  ac  yn  yr  hyrìer  o 
hyn  yr  oerìrìynt  yn  ymwrthorì  â  manteision 
presenol,  ac  yn  g«»sorì  eu  hunain  yn  agored  i 
drì>orìrìefiarìau  lawer,  ac  o'r  fath  rnwyaf 
poenns.  Pa  beth  gan  hyny  oedrì  sail,  neu 

reswm  en  gobaith'?  Dylent  forì  yn  barorì  i 
ateb  y  gofyniarì  hwn,  trwy  rìdangos  y  tyst- 
iolaeth.au  penderfynol,  oerìrì  yn  profi  fod 
cristionogaeth  yn  beth  o  Drìnw;  rìangos  ei 
rìyben  mawrhi;  yr  angen  oedd  ar  drìynion 
am  farìrìeuant  a  Sancteirìrìiarì  ;  natur  y  pryn- 
erìigaeth  trwy  waerì  Crist,  a  chrëarìigaeth 
newyrìrì  trwy  yr  Ysbryrì  i  ufudd-dorì  :  yn 
nghyrì  âg  arìrìewidion,  sicrwyrìrì,  a  sel  y  cyi- 
ammorì    newyrìrì.     Fel   hyn  gallent  rìrì^ngos 
wy  air  gwirionerìrìol  Duw,  trwy  eu  profiarì 

eu  hunain  o'i  effeithiau,  a  thrwy  yr  effaith 
oerìrì  yn  gael  ar  eu  bncherìrìau,  eu  bod'yntío- 
beithio  am  drìerìwyrìdwch  ar  seiliau  rhes- 
ymol;  ac  eu  borì  yn  gwneyrì  yn  rìrìoeth  rìrwy 
yrawrthorì  â  phob  peth,  anturio  pob  peth,  a 

lyorìrìtf  pob  peth,  er  mwyn  y  gobaith  a'r 
ledwydrìwch  hyny.  ||  Ond  ni  wnâi  rhesyman 

crytìon  yn  unig  mo'r  tro  yn  y  dystiolaeth 
hon  :  rhairì  irìrìynt  hefyrì  ateb  "  gyrìag  arìrì- 
fwynrìer,'*  neu  gyrìa  gwylrìer,  gòstyngeirìrì- 
wydd,  tawelwch  a  chaiiarì  ;  §n  chyrìaü 
(  ofn,"  neu  arswyd  parchus  o  Drìuw,  a  pheth- 
an  nefol,  a  chyrìa  gwyliarìwriaeth  ofalns  ar 

eu  hysbryrìoerìrì  eu  hunain,  rhag  i'w  cam- 
ymíidýgíad  hwy  yn  yr  "ateb"drìwyn  gwarth 
ar  achos  y   gwirionerìrì. 

.16  *Achennych  cgydwybod  dda; 
ffel  dyn  yr  hyn  y  maent  yn  eicì)  go- 
garm  megis  drwg-weithredwyr?  \y  cy- 
wilyddio  y  rhai  sydd  eyn  beio  ar  eich 
•^H  ymarweddiad  da  chwi  yng  Nghrist. 

o  adn.  21.  pen.  2.  19.  Act.  24.  16.  Rhuf.  9.  1.2  Cor  1. 
12.  a  4.  2.  I  Tim.  1.  5,  19.  2  Tim.  1.  3.  H»b.  9.  14.  a  13.  18. 
d  Gwel  ar  pen.  2.  12.  Tit.  2.  8.  e  Mat.  5.  11.  /Gwel 
ar  adn.  1,  2. 

*Rhairì  bod  ganrìrìynt  hefyrì  "  gydwyborì 
dda,"  wedi  ei  phr.ro  orìrìi  wrth  rìrìigalonrìirì 
euogrwyrìd  trwy  waed  Crist,  fel  y  bydrìai 
ganrìrìynt  sicrwyrìrì  bodrìlonawl  am  y  rìiwerìrì; 
ac  fel  y  byrìdai  yn  rhyburìrìiwr  ac  arweinyrìrì 

golau  a  rìeffro  o'u  mewn  hwynt,  yn  eu  cyf- 
arwyrìrìo  i  bob  ymrìrìygiarì  sanctairìd  :  -r  fel  y 
byrìrìai  rairì  i'w  herlirìwyr,  y  rhai  a'u  gogan- 
ent  ac  a'o  trinient  hwy  megys  rìrwg-weith- 
rerìwyr,    ígywiîyrìrìio   o'u   cam-gyhurìrìiarìan 
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a'u  gelyniaeth  yn  erbyn  dynion,  ||  nad  oedrî 
ganrîriynt  un  achos  cyfiawn  i  feio  arnynt ; 
»m  foi  en  hymarweddiarî  hwy  yn  Nghrist, 
ac  fel  rtisgyblion  a  chanlynwyr  Crist,  yn  dda, 
yn  rhagorol,  ac  yn  llwyr  drîìhrgyhoedd. 
Adrîeforîd  yr  Athronydd  enwog  Pliny  yn  un 

o'i  epistolau,  forî  arno  gywilydd  o'i  waith  yn 
erlid  y  Cristionogion,  a  chywilydrî  o'r  cyf- 
reithian  oedrî  yn  gofyn  en  herlirî  hwy,  pan 
ystyriorîd  efe  mòr  rîdiniwed  oedd  eu  hymar- 
weddiad  hwynt.  Agoriad  uodedig  ar  y  geir- 
ian  nchod. 

1 7  *  Canys  gwell  ydyw,  *  os  ewyll- 
ys  Duw  a'i  myn,  f  i  chwi  ddíoddef  yn 
gwneuthur  daioni  nac  yn  gwneuthur 
drygioni. 

g  pen.  4.  19.  Mat.  36.  39,  42.  Aot.  31.  14.  &  Gwel  ar 
adn.  14. 

*  IJyrîrîai  natur  yn  barorî  i  rwgnach,  os 
narî  ymgynrîrîeiriogi,  yn  erbyn  rîyorîdefiarîau 
heb  eu  haeddu  :  eto,  mewn  gwirionedrî,  os 
fel  hyny  y  mÿnai  !)uw  ei  bod,  yr  oedd  yn 
llawer  iawn  gwell,  yn  fwy  dymunol,  anrhyd- 
erîrîus,  a  llesol,  i'w  heneidnu  hwy  eu  hun- 
ain,  ac  i  ogoniant  Duw  a'r  efengyl,  fiddynt 
hwy  "  rîdyoddef  yn  gwneuthur  rîaioni,  nag 
yn  gWnenthur  rîrygioni ;"  oblegirî  yn  yr  am- 
gylchiarî  hyn,  byddai  yr  holl  euogrwydd  ar 

eu  herlidwyr,  a'r  holl  lesârî  yn  gwbî  i'r  rîy- 
odrîefwyr.  Ẃrth  drîyorîrîef  yn  gwneuthur 

daioni  yr  oerîd  y  gyrîwybod  yn  dawel,  a'u 
heneidiau  hwythan  yn  mwynâu  llawer  o 
bresenoldeb  Duw  ;  nid  felly  y  buasai  pe  bu- 
asent  yn  dyoddef  o  herwydd  rîrygioni. 

1 8  *  Oblegid  *  Crist  hefyd  unwaith 
a  ddioddefodd  dros  bechodau,  *  f  y 
Cyfiawn  dros  yr  anghyfiawn  l  %  (fel  y 
dygai  ni  at  Dduw)  m  \\  wedi  ei  farwol- 
aethu  yn  y  cnawd,  ■  §  eithr  ei  fy whâu 
yn  yr  Yspryd : 

t  pen.  J.  »1— 24.  E«.  53.  4-«.  Rhaf.  5  6-9.  a  8.  3. 
3Cor.  5.  31.  Gal.  1.  4.  a  3.  13.  Tit.  3.  14.  Heb.  9.  36.38. 
k  Zeo.  9.  9.  Mat.  37.  19,  24.  âet.  3.  14.  a  23.  14.  Ugo  5  6. 
llotnl.9.  /  Bph.  3.  16-18.  m  peo.  4.  1.  Dan.  9.  26. 
3  Cor.  13.  4.  Col.  I.  33.        n  Rhuf.  8.  11. 

•  Trwy  '*  drîyorirîef  yn  gwneuthnr  daioni" 
hefyd,  hwy  a  fyrîrîent  yn  cael  en  cyd  ffurfio 
â  Chri*t ;  yr  hwn  unwaiih  a  drîyorîrîeforîd  y 
poenan  mwyaf  gwarthus  ac  arteithiol,hyrî  yn 
nod  "  angau  y  groes,"  dros  bechorîau  rhú 
eritill,  i  wneyrî  iawn  am  danynt,  ac  i'w  týnu 
ymaith.  Ef'e  a  wnaeth  hyn,  nirî  trwy  fynycli 
ac  anl  offrymau,  fel  yr  aberthau  Seremoniol 
gynt ;  ond,  trwy  anfeidrol  fawrerîd,  gwerth, 
a  pherffeithrwydd  ei  un  aberth  ef,  efe  a 
wnaeth  gwbl  a  digonol  iawn,  rîroa  bechorî^u 
ei  holl  bobl,  ar  "  unwaith,"  a'r  nnwaith  hyny 
am  byth.  t  Efe,  yr  hwn  oerîrî  "  Gyfiawn 
odiaeth,"  a  ddyodrîefodrî  yrholl  gosperîigaeth 
oerîd  yn  rîdylerîus  anm  bechorî,  yn  lle  a  thros 
becharîuriairî  anghyfiawn  ac  annuwiol  ;  J  fel 
y  cymmorîai  y  fath  hyny  â  Duw,  (Rhnf.  5. 
6,  8,  10  )  fel  y  rîygai  hwynt  i  gymrîeithas 
hedrîychol  a  sanctaidd  âg  ef,  i  gyrî  ffurfiarî  âg 
ef  ac  nfurîd-dorî  irîdo  yma,  ac  i  dragywyrîrîol 
fwyuârî  o  hóno  mewn  byrî  a  rtrîaw.  ||  Obleg 
id  wedi  rhoddi  y  Cyfiawn  fel  hyn  i  farwol- 
aeth  yn  y  cnawd,  sef  o  ran  ei  ddynoliaeth, 
ar  y  cyhudrtiad  o  gabledd ;  $efe  a  fywâwyrt 
yn  fuan,  ac  a  gyfortwyd  odrti  wrth  y  meirw, 
yn  a  thrwy  nerth  yr  Ysbryd  Glân,  ac  fcl 
hyny  a  eglurwyd   yn   Fab  Duw,   raegys  yr 

^rtrtefasai  efe  ei  fort. — PrYodolir  adgyfodiaj) 
Crist  weithiau  i  Dduw,  sef  y  Tart ;  weithiau 

i  Grist  ei  hnu  ;  ac  weithiau  i'r  Ysbryd  Glâo 
mae  hyn  yn  rîrtigon  esmwytlì  a  natuiiol,  o 

yw  y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryrt  Glân  yn  u: 
Duw  ;  U'ì  y  dywed  yr  ysgrythyr,  ac  y  cre. 
Trinrîorîiairî  eu  bod  ;  onrî  pa  forîrî  y  gelli 

eglnro  hyn  ar  unrhyw  egwyrîdor  arain — Y 
un  fath  yw  yr  achos  mewn  llawer  o  bethí 
eraill. — Dywerî  Pool  mai  Duwrîorî  Crist 
hun  a  ferîrîylir  yma  wrth  yr  Ysbryd  :  dywe 
Scott  a  Doddridge  mai  y  tryrîydd  Persou 

fedrîylir:  a  rîywerî  Guyse  pob  un  o'r  ddat 
ond  mai  yr  Ysbryd  Glân  yn  benaf  a  feddyliî 
yr  apoatol.  Eithr  eifywâu  yn  yr  Ysbryd 
eithr  yn  parâu  yn  fyw  yn  yr  ysbryd,  neu 
ran  yr  enaid,er  bod  y  corph  yn  farw:  fell 
mae  un  gwr  dysgerîig  yn  rîeall  y  geiriau,  a 
mae  yneu  defny  'rîio  yn  erbynyr  athrawiaet 
o  gwsg  yr  enaid  yn  angau.  Yr  oedd  hyn 
yn  wir,  ond  bywâu  a  drlywerîir  yma,  s< 

bywâu  corph  Iesn  a'i  adgyforîi  o'r  bedd: 
peth  a  farwo!aethwyd,hyny  hefyd  a  fy \\  âwyr 

19  *  Trwy  °yrhwn  yr  aeth  efe  hel 

yd  ac  a  bregethodd  •*  i*r  ysprydio 
p  yno;  ngharchar ; 

o  pen.  I.  11.  a  4.  8.  Neh.  9.  39.  Oat.  19.  10.  ft  D* 30.  7. 

*  Nid  oedd  achos  rhyfedrîu  Ilawer,  fo 
cynnifer  yn  nacâu  crerîu  yn  y  Gwaredwr 
artgyfodasid  ac  a  ogoneddasirt,  trwy  weinu 
ogaeth  a  phregethiart  ei  apostoîion  ef,  gŷd 
chymmorth  yr  Ysbryrt  Glân ;  oblegirt  yr  n 
fath  oertrt  yr  achos  gyntyn  yr  hen  amseroedi 
Oblegid  yr  oedd  Crist  fel  Duw,  a  chyda  go 
wg,  neu  gyfeiriad  at  ei  drîyfortiart  yn  y  cnaw 
mewn  amser  i  drtyfort,  gwedi  myned  trwy  i 
Ysbryrî  ar  ei  was  Noah,  +i  gyhoerîdi  fort  d; 
lif  barnol  yn  agosâu,  ac  i  bregethu  edifeirwc 
i'r  gcnedlaeth  anniwygiadwy  oertd  ar 
drîaear  y  pryrî  hwnw,  y  rhai  a  fuont  feir 

yn  eu  pechodau  ;  {ac  oedrîynt  yn  "  ngharc' ar"  uffern  o  ran  eu  heneidiau,  (sef  y  rh 
mewn  oed  o  honynt,)  yn  awr  pan  oertd 
apostol  yn  ysgrifenu  ;  yn  cael  eu  carchai 
yno  hyrt  farn  mwy  ofnarîwy  y  dydrî  mawr.- 
Noah  oerîrt  y  pregethwr,  Ysbryrî  Crist,  s 
yr  Ysbryrt  Glân,  oertrî  arno  ef ;  ac  felly  d, 
wedir  i  Grist  ei  hun  fyned  a  phregethu,  trw 

ei  Y'sbryrî  ar  ei  was  Noah,  fel  y  s)Iw) 
uchorî.  I'r  generîlaeth  o  tlaen  y  rîylif  y  pie 
ethwyrl,  ac  am  na  rîdychwelisant  trwy  edi 
eirwch  a  ffyrîd  yn  y  Messiah  orldi  wrth  ( 

drygioni;  yr  oedd  en  "  hysbryrîion,"  sef  < 
heneidian,  yn  nghàtrhar  uffern  pan  oedd  . 
apostul  yn  ysgrifenu.  Mae  amryw  olyoiadi 
eraill  ar  y  geiriau,  ond  rhy  rîrîychymmyç 

ac  ynfyrî  i'w  gosorî  i  lawrjma.- DYammai 
Nt>ah  yn  mhlith  pethau  eiaill,  bregethu  cp 
iawnder  y  ffydd  yn  y  Messiah,  er  cyfiawn. 
a  bywyrî  tragywyddol ;  gan  fod  yr arch  oe< 
ef  yn  rîdarpar  i'w  achub  ei  hun  a'i  rteulo,  ] 
eyst;ort  arbenig  o  iachawrtwriaeth  trwy  le 
Grist;  a  gelwir  Noah  yn  brcgethwr  cyf 
der,  (2  Petr  2.  5.)  a  rtywertir  ei  fod  ef  ei  h 
yn  etifedd  y  cyfiawnder  sydd  o  ffy<* 
(Heb.  11.7.) 

20  *Y  rhai  ̂ a  fu  gynt  anufud 

f  pan  unwaith  r  yr  oedd  hir-amynec 
Duw  yn  aros  yn  *  nyddiau  Noe,  '  \  t 
y   darperid  yr  arch,  tt  ||  yn  yr  hr 

vm 



Dyrchafiad  a I  PETR  IV. 
gogoneddiad  Crist. 

qC 2  1 

hydig,  sef  wyth  enaid,  §  a  achub- 
yd  x  trwy  ddwfr. Gen.   6.  3,  5,  13.  r  Fs.  30.  13.  Rhuf.  2.  4,  5.    a  9. 

Pedr  3.  15.  «  Mat.    24.   37—39.    Luc    17.    26—30. 
i.  6  14-22.  Heb.  II.  7.  u  Oeo.  7.  1—7,  13,  23.  a  8. 

Mat.  7.  14.  Luc  12.  32.  a  13.  24,  25.  2  Pedr  2.  5. 
n.  7.  17—23.    2  Cor.  2.  15,  16.  Epb.  5.  26. 

Bu  y  generìlaeth  hòno  gynt,  sef  y  cyn- 
ylifìairì,  yn  anufurìrì,  anghrediniol,  ac  yn 
thryfelgar;  yn  erbyn  gweinidogaeth  Crist 
vy  ei  Ysbryrì  ar  Noah  :  +  sef  pan  oerìrì  hir- 
iiynedd  Duw  ain  ugain  rnlynedd  a  chant, 
aros  wrthynt  yn  nyddiau  Noah,  o  fygyth- 

I  cyntaf  y  rìylif  hyrìoni  drìaeth  ar  y  ddaear. 
r  holl  amser  hwnw  yr  oedd  Noah  yn  dar- 
ru  yr  arch  ;  yn  "dangos  ei  ffydd  wrth  ei 
ithrerìoerìrì;"  ac  yn  galw  ar  y  bobl  i  edi 
âu,  ac  i  geisio  trugaredd  gan  Dduw. 
íjthr  hwynt  oll  yn  unfryd  a  cbyndyn,  a 
'tbodasant  ei  genadwri  ef;  ac  felly  dis- 
wiwyrì  hwynt  gan  y  dylif ;  pryd  ni 

ifodrì  ond  wyth  enairì,  sef  Noah  a'i  dri 
b  a'u  gwragedrì  eu  hachub  yn  yr  arch; 
di  eu  gwarerìu  rhag  y  rìyfroedd,  a'udwyn 
ddiogel  ar  wyneb  y  dylif  mawr:  §fel 

ny  y  dyfroedrì,  y  rbai  a  foddasant  bawb 
iíl  yn  drìîeithriad,  a  fuont  yn  fodrìion  i 

lub  yr  "ychydig"  hyn  yn  drìiogel  ac  yn 
Berygl. — "  A  achubwyd  trwy  drìwfr  :" 
wed  rhai  o'n  Hawdwyr  y  gellid  cytìeithu 
äfeiriau,  oddi  wrth,  neu  allan  o'r  dwfr; 
yr  un  modd  y  geiriau  "  trwy  dân"  yn or.  3.  15. 

21  »*  CyfTelybiaeth  cyfattebol  i'r 
m  sydd  yr  awrhon  yn  ein  hachub 
inau,  sef*  bedydd  f  nid  a  bwrw  ym- 
h  fudreddi  y  cnawd,  J  eithr  *ymatteb 
iwyboJ  dda  tu  agat  Dduw  c||  trwy 
çyfodiad  Iesu  Grist  : 
ÿ  Rhuf.  5  14.  1  í!or.  4.  6.  Heb.  9.  24.  *  M*t.  29.  10. 
o  16  16  Act.  2.  38.  a  22.  16.  Rhnf.  6  3-f.  1  Cor.  12. 

3al.  2.  2*.  Eph.  5.  26.  Col.  2.  12.  Tit  3.  5-7  «  £z. 
Í5.  29.  Zec.  13.  1.  2  Cor.  7.  1.  b  Act.  8.  37.  Rhuf.  10 
).  2  Cor.  1 .  12.   1  Tim.  6.  12.         c  Gwel  ar  peo.  1 .  3. 

Yr  oedrì   achubiaeth   dymmorawl   Noah 

denlu  yn  arch  "trwy  drìwfr,"  yn  "gyffel- 
aeth  gyfatebol,"  neu  yn  gysgod  arwyrìrìol, 
hyn  oedd   yn  awr  yn  achub  cristionogion 
li  wrth  bechod  a  digofaint,  "sef  bedyrìrì." 
st  yw  y  wir  Arch.     Mae  ei   et;Iwy.$   ef  o 
'n  yr  arch.  ac  am  hyny   yn  drìiogel  ;  onrì 
vb  oddi  allan  a  ysgubir  ymaith  i  drìinystr 
i  ddylif  digofaint  Duw.     Mae  dynion   yn 
ned  i  niewn  i'r  Arch  hon  drwy  ffyrìrì  ;  yr 
(I  Inrìdewon    a   Chenedloedd  yn  proffesu 
ydd  hon,   pan  oeddynt  trwy    fedyrìrì   yn 
I  eu  rìerbyn   i'r  eglwys  Gristionogol  :  ac 
hyny  yr  oerìrì   rìwfr  y  berìydrì  megy»  yn 

'ydd  o'u  hachubiaetb  a*u  diogelwch  hwy, 
yn    foddion   i    hyny.    t  Eto    nid    golchi 
aiih  fudreddi  y  cnawd,   neu  y  gweinydd- 
allanol  o  fedydd,  pa  mòr  iawn  bynag  y 
inyddid  ef ;  nid   yr   arwydd   odrìi  allan  a 

Ri  wneyrì  hyn,  heb  ei  fod  yn  cael  ei  iawn 
"  rbyn  hefyd.    %  Gan  hyny  ymateb  cydwy- 
k«   dda  tURg  at   Dduw  ydoerìrì   yn  achub; 
W  ,  yr  oedd  hyny  yn  angenrheidiol  i  achub ; 
1  bod  dyn  trwy  adgenedliad  yr  Ysbryd,  yn 
g  u  proffesu  erìifeirwch,  ffyrìrì,   a   bwriad  o 
Ipiyn    buchedd   newydrì,    mewn  uniondeb, 
B'íys  yn  ngvvydd  Duw  ;  ac  ateb  yn  ddirag- 
Iy  cyfryw  holiadau  a  ofynid  i  ddynion  ar 
■hchlysuron  hyny.     ||  Ac  yr  oedrì  yr  holl 
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Gristionogion  yn  cael  eu  gwneyd  yn  gyfran- 
ogion  o'r  iachawdwriaeih  hon,  ac  yn  adgyf- 
ammorìi  fel  hyn  â  Duw,  yn  ol  eu  rhwymau 
berìyrìdiol,  trwy  ffydd  yn  adgyfo'liarì  Iesu 
Grist ;  megys  y  traídorìwyrì  ef  rìros  en  pech 
odau,  ac  y  cyfodwyrì  ef  i'w  cyfìawnâu  hwynt ; 
(Rhuf.  4.  25.)  ac  hefyrì  er  eu  bywâu  hwynt  o 
farwolaeth  pechod  i  fywyrì  o  gyfiawnrìer  yn 
y  byd  hwn,  (Rhuf.  6.  3—6)  ac  er  eu  dyrch- 
afu  hwynt,  enairì  a  chorph,  i  fywyrì  tragy- 
wydrìol  yn  y  byd  a  ddaw,  fel  y  bydrìent  fyw 
mewn  gogouiant  gyrìag  ef. — Cyffelybiaeth  : 
cyfieithir  yr  un  gair  (antitypa,  neu  antity- 
pon)  portreiad,  Heb.  9.  24.—  Nid  bwrw 
ymaith  fudreddi  y  cnawd:  rhorìdai  yr  Iudrì- 
ewon  lawer  iawn  o  bwys  ar  eu  golchiadau 
seremoniol  ;  ac  yma  mae  yr  apostol  yn  eu 
rhyburìrìio  na  phwysent  felly  ar  y  gweinydd- 
iad  allanol  yn  unig  o'r  bedydd,  heb  ymateb 
cydwybod  dda  tuag  at  Dduw,  fel  y  sylwyrì 
nchod.  Pan  fyddai  Iuddewon  a  Chenedloedd 
yn  dyforì  i  broffesu  Cristionogaeth,  fel  hyn  y 

derbynid  hwy  i'r  eglwys ;  yn  hollawl  yr  un 
morìd  ag  y  derbynid  Cenedloedd  iV  eglwys 
luddewig  gynt  trwy  enwaediad:  ond  am  y 
drìarìl  yn  nghylch  bedyrìrì  babanod,  y  rhai  a 
enid  o  ríeni  cristionogol,  nid  oes  yma  ddim 

yn  cyfhwrdd  â  hi,  Os  oedd  babanod  y  Cen- 
edloedrì  yn  cael  eu  henwaedu  gyda  eu  tadau, 

pan  drìerbynirì  eu  rhîeni  i'r  egwys  Iudrìewig; 
mae  yn  sicr  y  dylai  babanod  y  Cristionogion 
yr  un  modd ,  gael  eu  bedydrìio  rìàn  yr  efengyl. 

22  *  Yr  hwn  d  sydd  ar  ddeheulaw 
Duw,  e  wedi  myned  iTr  nef ;  f  aV 
!  angelion,  J  aV  awdurdodau,  aV  gallu- 
oedd,  ||  wedi  eu  darostwngiddò  : 

d  Marc  16.  19.  Act.  1.  II.  a  2    34-36.    »  3.  21.  Heb.  6. 
a  8.  1.    a  9.  24.        e  Salra  110    I.   M»t.  22.  44.  Marc  12. 
Lmo  20.  42.  Rhaf  8.  31.  Col.  3.  1    Heb.   I.  3,  13.  •  8.  1. 

a  10.  12.  a  12.  2.        /Rhuf.  8.  38.  1  Cor.  15.  24.  Eph.  1.21. 

*  Yr  hwn  fel  gwystl,  ernes,  tystiolaetb,  a 
sicrwydd  o  fywyd  tragywyddol,  ac  fel  rhag- 
fìaenor  ei  bobl,  sydd  wedi  esgyn  yn  ei  gorph 

arìgyfodedig  i'r  nef,  ac  sydd  yn  awr  wedi  ei 
orsedrìu  gyrìa'r  mawreiirì  a'r  anrbydedd uwchaf  ar  drìeheulaw  Duw;  fac  syrìd  wedi 
ei  wisgo  â  phob  awdurrìorì  yn  y  nef  ac  ar  y 
rìrìaear;  gan  forì  angelion  rìa  a  rìrwg  o  bob 
graddau,  Ja  holl  Iyworìraethwyr  a  breninoedrì 
awrìurrìorìol  a  galluog  y  byrì  hwn,  ||  werìi  eu 
hollawl  rìrìarostwng  irìdo;  ftl  y  bydrìai  iddo 
ef  eu  trefnu  a'u  Jlyworìraethn,  en  danfon  neu 
en  hattal,  a'u  gwneyd  yn  y  naill  ffordd  neu 
y  Ilall  yn  wasanaethgar  i'w  ogoniant  ei  hun 
a'i  Dad,  ac  errìaîoni  ei  bobl,  fel  y  mae  efe  yn 
ben  uwchlaw  pob  peth  i'r  egl«ys.  Gwel  ar 
Ephes.  1.  21,  22.—  Wedi  mynedi'r  nef:  pan 
mae  yr  apostol  yn  llefaru  am  arìgyfodiarì  a 
gogonerìrìiarì  Crist,  mae  yn  amcanu,  nirì  yn 
unig  ei  rìrìangos  ef  fel  Gwrthrìdrych  ein  ffyrìci 
a'n  hymrìrìiried;  ond  hefyd  i  ddangos  i  ni, 
o?  cawn  y  fraint  p  ymdebygu  idrìo  ef  yn  ei 
ffyddlonrìeb  ealonog,  y  gallwn  obeithio  cyrì- 
gyfranogi  âg  ef  yn  ei  ogoniant. 

PEN.  IV. 

Y  mae  yn  eu  hannog  i  beidio  â  phechu, 
trwy  esampl  Crist. 

*Am  hynny  gan  tfddíoddef  o  Grist 
drosom  ni  yn  y  cnawd,  ftfchwithau 

hefyd  byddwçh  wedi  eich  arfogi  a'r  un 
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meddwl :  c  J;  oblegid  yr  hwn  a  ddiodd- 
efodd  yn  y  cnawd,  a  dbeidiodd  â 
phechod ; 

a  Gwel  ar  pen.  3.  18.  b  Rhuf.  13.  12—14.  Phil.  2.  5. 
Heb.   12.  3.  c  Rhuf.  6.  2,  7,  11.  Gal.  2.  20.  a  5.  24.  Col. 
3.  3—5.        d  Es.  1.   16.  Ezec.  16.  41.  Heb.  4.  10. 

*  Gan  i  Grist  yn  y  natur  ddynol,  ac  yn 
nghyffelybiaeth  cnawd  pechadurus,  ddyoddef 

gyda  pherffaith  ddì'anwadalwch  ac  amynedd 
dros  bechodau  ei  bobl;  f  gelwir  yma  ar  ei 

ganlynwyr  ef  i  fod  wedi'  ymarfogi  â'r  un 
meddwl.  Fel  hyn  mewn  agwedd  ysbryd 
ymostyngol,  hnnan-ymwadol,  addfwyn,  dî 

ysgog,  a  di'ofn ;  yn  deilliaw  oddi  ar  ymddir- 
ied  yn  Nuw,  cariad  ato,  a  zel  dros  ei  ogon 
iant;  casineb  at  bechod,  a  golygiadau  gwir 
brofiadol  o  bethau  tragywyddol  ;  fel  hyn, 
meddaf,  hwy  a  gadarnâent  eu  meddyliau  yn 
erbyn  digalondid,  ofnau,  a  bHnder;  a  hwy  a 
ddarparid  i  wrthsefyll  hudoliaethau,  a  dàl  i 
fỳnu  yr  ymladdfa  yn  erbyn  byd,  cnawd,  a 
diafol,  gyda  gwroldeb  ac  egni,  a  hyny  hyd 
angan  ;  gan  fod  wedi  penderfynu  dyoddef  yr 
eithaf  diweddaf  hwnw  er  mwyn  Crist,  os 
byddai  raid  :  pryd  heb  yr  arfogaeth  dumewn- 
ol  hon,  byddent  yn  sicr  o  lesgâu  a  cholli  yn 
amser  profedigaeth.  %"  Am  hyn  gan  i  Grist 
ddyoddef  yn  y  cnawd,"  pan  groeshoeliwyd  ef 
unwaith  dros  en  pechodau  hwy,  ond  a  ad 
gyfododd  o  feirw  nid  i  farw  mwynch,  ac  felly 

a  beidiodd  â.  phechod,  fel  yr  oedd  yn  gyt'rif- 
edig  arno  ;  felly  hefyd  cristionogion,  wedi 

"  dyoddef  yn  y  cnawd,"  mewn  cyd  ffurfjad  â 
Christ,  trwy  farweiddiad  eu  natur  halogedig, 
trwy  ei  ras  ef  ac  echlysion  fmotwesj  yn 
deilliaw  oddi  wrth  ei  groes  ef ;  oeddynt  wedi 

peidio  â'r  arferiad  o  bechod  :  nid  oeddynt  yn 
disgwyl  hyfrydwch  na  boddlonrwydd  mewn 
coledd  nac  arfer  dira  gwaharddedig,  ac  yr 
oeddynt  bob  amser  y  n  gwrthsefyll  cynhyrfiad- 
au  pechod  yn  en  calonau,  ac  yn  ymdrech  i'w 
attal  ef  i  dòri  allan  yn  eu  bucheddau. — Crist 
yw  yr  hwn  a  "  ddyoddefodd  drosom  ni  yn  y 
cnawd"  yn  nechreuad  yr  adnod ;  ac  wedi 
"dyoddef  yn  y  cnawd  a  beidiodd  â  phechod," 
fel  y  sylwyd  uchod  ar  ddiwedd  yr  adnod  : 
ond  wrth  yr  "hwn  a  ddyoddefodd  yn  y 
cnawd,"  ac  a  "  beidiodd  â  phechod,"  yn  niw 
edd  yr  adnod  ;  y  meddylir  y  credadyn,  mae 
yn  debyí,  meííys  y  sylwyd  hefyd  ar  ddiwedd 
yr  adnod.  Nid  dyoddef  marwolaeth,  yn  sicr, 
a  feddylir  wrth  ddyoddef  yn  y  cnawd,  yn 
rhan  olaf  yr  adnod  ;  oblegid  yn  yr  adnod 
nesaf,  sonir  am  yr  amser  sydd  yn  ol  y  cnawd, 
nad  yw  i  gael  ei  dreulio  mwyach  i  fyw  i 
chwantan  dynion,  ond  i  ewyllys  Dow.  Am 

hyny  "dyoddef  yn  y  cnawd"  yn  niwedd  yr 
adimd,  yw  croeshoelio  y  cnawd,  ei  wýniau 

a'i  chwantau ;  a  dyoddeferlid  am  grefydd  yn 
hytrach  na  chyd-redeg  â'r  byd  mewn  pechod- 
au  :  ac  yr  oedd  meddwl  iddynt  ddyoddef 
felly  er  mwyn  Crist,  yn  foddion  i  gadarnâu 
y  cristionogion  hyn  yn  eu  hufudd-dod  sanct 
aidd  rhagllaw. 

2  *Fel  *na  byddo  mwyach  fyw  i 
■^chwantau  dynion,  fond  i  ̂ ewyllys 
Duw,  Jdros  yr  amser  sydd  yn  ol  yn 
y  enawd. 

e  pen.  2.  1.  Rh-if.  7.  4.  Eph  4.  17,  22-24.  a  5.  7,  8.  Col. 
3.  7,  8.  Tii.  3.  3—8.  /  H<*.  6.  7.  Marc  7.  21.  Eph  2.  3. 
g  pen.  2.  15.  Salra  143.  10.  Mat.  7.  21.  a  12.  50.  a  21.  31. 
M*rc  3.  35.  loan  7.  17.  Rhnf.  12.  2.  Gal.  2.  19,  20.  Eph.  5. 
17.  •  6.  6.  Col.  1.  9.  a  4.  12.  1  Ther».  5.  18.  Heb.  13.  21. 

17oaa2.  17.   

*  Y  dyben,  neu  yr  amcan,  o'r  adnewyd 
iad  barn  a  bnchedd  hyn  mewn  credinwyr, 

o'r  graa,  trwy  yr  hwny  gwnaethid  y  cyfne^ 
idiad  hwn,  oedd,  fel  na  byddent  hwy  mw 
ach  fyw  i  chwantau  dynion  ;  sef  i  goledd 
boldloni  y  chwantau  cnawdol  a  bydol  hyn 
sydd  yn  gweithredu  yn  nghalonau  a  buched 
an  dynion  anianol  y  byd  hwn;  f  ond  fel 
byddent  hwy  hyw  o  hyn  allau  i  ewyllys  Du 
ac  yn  ol  ei  ewyllys  ef,  mewn  pob  ysbry 
amcan,  a  bachedd  sanctaidd,  yn  ol  ei  orc 
ytnyni(m,  ac  er  ei  ogoniant  ef:  Ja  hyny 
barâus  a  gwastadol,  dros  yr  amser  oedd  ; 
ol  iddynt  yn  y  cnawd,  sef  dros  dymmor 
hoes  naturiol  yn  y  byd  hwn.-Tebygir  fod 
gair  cnawd  yn  y  ddwy  adnod  uchod,  yn  c« 
ei  ddefnyddio  mewn  tair  ystyr  wahanol. 
laf.  Am  ddynoliaeth  sanctaidd  Crist. 
2il.  Am  natnr  halogedig  dyn,  corph  pechi 
a  marwolaeth.  Ac  yn  3ydd.  Am  y  cor 
marwol,  yn  yr  hwn  maeyr  enaid  yn  pabel 
tra  mae  yn  aros  ̂ yn  y  byd  hwn. —  Mae 
gwrth-gyfeibyniad  rhwng  "chwantau  d\ 
ion"  ac  *' ewyllys  Duw,"  yn  beth  teilwng 
dyledus  iawn  o'n  sylw  yn  y  fàn  hon. 

3  *  Canys  h  digon  i  ni  yr  amser 
aeth  heibio  o'r  einioes  *i  weithre< 
ewyllys  y  Ceuhedloedd,  f  gan  rod 
mewn  h  trythyllwch,  trachwanta 

'meddwdod,  mcyfeddach,  di'otta,. ffiaidd  eilun-addoliad : 
h  Ezeo.  44.  6.  a  45  9  Act.  17.  30.  Rhuf.  8.  12, 

i  pea.  1.  14.  Deut.  12.  30,  31.  Rlmf.  1.  20-32.  Eph.  2 
3.  a  4.  17.  I  Thes.  4  5 .  Tit  3.3.  *  Marc  7  .  22.  2  I 
12    21.    Gal.  5    19.    Eph.  4.  13.  Jud.  4.  /  2  Sam.  13. 
Diar.  23.  29—35.   E».  5.  11.    a  28.  7.  Eph.  5.  18.  m 
5.  21.        n  1  Bren.  21.  26.  2  Croa.  15.  8.  Es.  65.  4.  Jei 
!8.   Dat.  17.  4,  5. 

*  Pan  ystyriai  y  cristionogion  hyn 
ddyladwy  y  dybenion,  i  ba  rai  y  danfonw 
dynion  i'r  byd,  hwy  a  welent  yn  amlwg, 
yr  amser  a  aethai  heibio  o'u  heinioes 
llawn  digon,  a  mwy  na  digon  hefyd.i  wei 
redu  ewyllys  y  Cenedloedd;  neu  i  wastr? 

bywyd  yn  y  cyflawniad  o'r  pechodau  hy 
a  chanlyn  yr  helyntion  drygionus  ac  ofer, 
oedd  y  paganiaid  yn  ymroddi  cyminainti 
ynt.  Yr  un  peth  oedd  í"chwantan  dynic 
yn  yr  adnod  o'r  blaen,  âg  "  ewyllys  y  C 
edloedd"  yn  yr  adnod  hon  ;  ac  yr  oedr 
Cristionogion  hyn,  yn  enwedig  y  rhan  G 
edlig  o  honynt,  wedi  byw  yn  rhy  hirola\ 
yndilynt,  ac  yn  llawn  pryd  iddynt  o  f 

allan  ymwrthod  yn  gwbl  â'r  cyfryw  betli 
a  threulio  gweddill  bỳr  eu  hoes  i  fyw 
sanctaidd  yn  ol  ewyllys  Duw.  t  Rhai 
"chwantau  dynion"  a  enwyd,  a'r  pechot 
yr  oedd  y  "  Cenedloedd"  yn  byw  wrtli 
"  hewyllys"  ynddynt,  oedd  y  rhai  a  enwir 
yr  adnod  hon  :  sef  "  trythyllwch"  aflai 
chnawdol  ;  trachwantau  anghymmedrol 
anweddaidd  am  bethau  y  cnawd ;  meddw 
difesur  ar  wdn  a  díodydd  cryfion;  cyfedd 
anmhrydiawn  mewn  gwleddoedd  moethu 

annuwiol  ;  arferiad  o  dd'íota  gwastadol  r" 
penau  eu  hunain,  neu  gyda  chymdeithion 
un  tueddiadau  â  hwynt ;  ac  eilun-addoli; 
anghyfreithlawn,  He  byddai  defodau  ffía 
yn  cael  eu  cyflawni,  fel  rhanau  o  addolia' 
eilunod.— Gan  fod  yr  Iuddewon  yn  gi 
iawn  i  eilun-addoliaeth  yn  amser  yr  apos 

tybir  mai  at  y  rhan  Genedlig  o'r  eglwys 
oedd  efe  yn  cyfeirio  hyn   yn   benaf.    A 

1210 



Pa  ham  yr  efengylwyd I  PETR  IV. i  r  meirw. 

'íi 

:hodau  eraill  a  enwir  yn  yr   adnod  hon, 
}  oes  achos  manylu   arnynt;   gŵyr    pawb, 
waeth,  yn  rhy  dda  belh  ydynt,  hyd  yn  nod 

u  gwlad  gristionogol  a  chrefyddol  ni. 

*  Yn  yr  hyn  y  maent  yn  díeithr 
eich  cablu  chwi,  f  am  nad  ydych 

cydredeg  gyd  â  hwynt  i'r  unrhyw 
rmod  rhysedd  : 

Mat.  23.  25.  Luc  15.  13.  Rhuf.  13.  13.  1  Pedr  2.  13. 

1  ar  p«o.  2.  12.  a  3.  16.— Act.  13.  45.  a  18.  6.  2Pedr 
Jud.  10. 

Mae  yn  debyg  fod  rhai  o'r  dynion  yr  oedd 
postol  yn  ysgrifenu  atynt,  wedi  bod  yn 
yn  y  pechodau  uchod,  neu  rai  o  honynt, 
en  tröedigaeth:  ac  yn  awr  yr  oedd  eu 

Itiroydogion  annychweledig,  yn  enwedig  y 
îedloedd,  yn  ymddieithrio  oddi  wrthynt, 
n  edrych  arnynt  fel  dyniou  gorfanwl, 

anol,  ac  anliydrin ;  ac  yn  eu  hanwybodaeth 
eu  cablu  hwynt,  t  am  nad  oeddynt  mwy- 
yn  uno  i  gyd-redeg  â  hwy  fel  cynt,  i'r 
hyw  ormod  rhysedd  o  bechod  ac  anghym- 
Iroldeb.  Yr  oedd  ymddygiad  sanctaidd  y 

îtionogion  yn  condemnio  en  haflendid  a'u 
sedd  hwy ;  am  hyny  yr  oeddynt  yn  eu 

lu  hwynt  â'u  crefydd,  ac  yn  eu  cyhuddo 
o  bethau  nad  oeddynt  yn  euog  o  honynt. 

ient  yn  dd'ieithr,  neu  yn  rhpfedd,  eu  bod 
'"  cyfnewid  fel  yr  oeddynt,  a  chablent  hwy 
hyny.  Mae  y  gair  gwreiddiol  ( xenizon- 
)  a  gyfieithir  dieithr,  yn  arwyddò  syndod 
thr  un,  wrth  weled  rhywbeth  newydd,  ac 

hyffredin. — Yn  ol  y  Saesoneg  (a'r  Groeg 
/d,)  fel  hyn  mae  yradnod  : — "  Yn  yr  hyn 
nt  yn  tybied  yn  ddîeithr  nad  ydych  chwi 

cyd-redeg  â  hwynt  i'r  unrhyw  ormod 
äedd,  gan  eich  cablu  chwi,"  neu  ddy wedyd 
idrwg  am  danoch. 

*  Y  rhai  *  a  roddant  gyfrif  f  i'r 
r  sydd  barod  i  farnu  y  byw  a'r ^rw. 

7  Mal.  3.  13-15.  Mat.  12.  36.  Luc  16.  2.  Rliuf.  14.  12. 
14.  15.  r  Salm  50.  6.    Preg.  12.    14.    Ezec.  18.  30. 
Í25.  31,  &c.  loan  5.  22,  23,  28,  29.  Act.  10.  42.  a  17.  31. 

.  14.  10-12.  1  Cor.  15.  51,  52.  2  Tim.  4.  1 .  Iago  5.  9. 

Ond  tra  yr  oeddynt  hwy  fel  hyn  yn  cablu, 
:am-farnu,  ac  yn  condemnio  y  Cristion- 
'ín,  rhaid  iddynt  yn  fuan  iawn  roddi  cyf- 
Irostynt  eu  hunain  iddo  Ef,  tyr  hwn  oedd 

>d  i  farnu  y  byw  a'r  meirw :  gan  ei  fod 
i  yn  nod  y  pryd  hwnw  yn  meddu  pob 

i  ac  awdurdod  i'r  perwyl  hwnw.  Yno 
gweled,  ai  eu  rhysedd  hwy,  ai  sanct- 

Irwydd  y  lleill,  oedd  yr  iawn  ffordd. 

"  Canys  er  mwyn  hynny  yr  ef- 
ylwyd  *  i'r  meirw  hefyd ;  l\My 
uid  hwy  yn  ol  dynion  yn  y  cnawd, 
ic  y  byddent  fy w  yn  ol  Duw  yn  yr 
ryd- 
pen.  3.  19.  loan  5.  25,  26.  t  adn.  1,  2.  Rhuf.  8.  9— 
Cor.  11.  31,  32.  w  Rhuf.  8.  2.  Gal.  2.  19.    a  5.  25. 
2.  3-5.  Tit.  3.  3-7. 

Canys  pregethwyd  yr  efengyl  cyn  hyn, 
tiai  hyny  oedd  wedi  meirw  pan  oedd  yr 
tol  yn  ysgrifenu,  (un  ai  trwy  ferthyrdod 
angau  naturiol,)  i'r  dyben  pennodol  hyn  ; 
"  fel  y  bernid  hwy  yn  ol  dynion  yn  y 
vd ;"  ac  y  condemnid  hwy  fel  drwg- 
hredwyr  gan  farn  gnawdol  a  balch  dyn- 

•irygionus,  ac  y  rhoddid  rhai  o  honynt  i 
olaeth  ;  %  ond  ar  yr  un  pryd,  fel  y  gall- 
'^edi  eu  bywâu  yn  ysbrydol   yn   eu    hen 

eidiau  gan  yr  Ysbryd  Glâu,  "  íyw  i  Dduw," 
fel  ei  weision  ymroddedig  ef,  a'i  dystion  ef 

yn  mhlith  eu  herlidwyr  ;  ac  felly'  cael  eu parotôi  i  fyw  byth  gydag  ef  yn  y  nefoedd. 
Fel  hyn  yr  oedd  eu  bỳr  drallodau,  eu  gwarth, 

a'u  dyoddefiadau,  yn  dybenu  yn  fuan  niewn 
perffaithddedwyddweh,  ac  ar  yr  un  pryd  yr 
oeddyntyn  gogoneddu  Duw  mewn  bywyd  ac 

angau,  ac  yn  cael  eu  nerthn  a'u  dyddanu 
ganddo  ef :  a'r,efengyl  a  fu  yn  toddion  i'w 
darpar  hwynt  i'r  pethau  hyn,  ac  ydoedd  o 
hyd  yn  parâu  i  ddarpar  eraill  i  ogoneddu 
Duw,  i  wasanaethu  eu  cenedlaeth  ;  ac  yna, 
wedi  rhyw  faint  o  drallodau  byrion,  i  gael  eu 
derbyn  i  ddedwyddwch  digymmysg,  a  lla- 
wenydd  tragywyddol  a  didor  yn  y  nef.  Hyn 
debygid  yw  meddwl  yr  adnôd,  yr  hon  yn 
gyffredin  a  addefir  yn  dywyll  ac  yn  an- 
hawdd  ei  deall.  Mae  rhai  yn  ei  dëalì  am  y 
sawl  oedd  yn  *'  feirwmewn  pechodau,"  ac  y 
pregethwyd  yr  efengyl  iddynt;  fel,  wedi  eu 
bywâu  a'u  dychwelyd,  y  caffai  eu  hen  natur 
ei  barnu,  ei  chondemnio,  a'i  chroeshoelio  ; 
fel  drwy  hyny  na  byddai  iddynt  hwy  ryw 
mwyach  i  chwantau  dynion,  ond  i  ogoniant 
Duw  drwy  yr  Ysbryd.  Amryw  ddehongl- 
iadau  eraill  a  roddir;  ond  tybir  mai  y  peth- 
au  uchod  sy  fwyaf  esmwyth  a  boddlonawl ; 
ac  sydd  yn  cyssylltu  yr  adnod  hon  yn  orau 
â'r  geiriau  union-gyrcbol  o'i  blaen.  Y 
"  meirw  "  yno  oedd  y  rhai  oedd  wedi  marw 

y  pryd  hwnw,  a'r  "  by w"  oedd  y  rhai  oedd  yn 
fyw  ar  y  ddaear  y  pryd  hwnw  :  pob  un  o'r 
rhai  hyn  a  farnai  Crist.  Pregethwyd  yr 
efengyl  er  iachawdwriaeth  y  gwrandawwyr ; 

barnwyd  y  rhai  a'i  derbyniasant  hi  yn  ol 
dynion,  neu  gan  farn  wyr-gam  dynion,  a 
chondemniwyd  hwy;  ond  yr  oeddynt  yn 
gymmeradwy  gan  Dduw.  Yr  un  fath  oedd 

hi  gyda'r  rhai  y  pregethasid  o'r  blaen  idd- 
ynt,  y  rhai  wedi  hyny  a  fuasent  feirw ;  sef 

y  rhai  hyny  o'r  dechreuad  a  gawsent  eu 
breintio  â  gair  Duw:  erlidiwyd  a  chondemn- 
iwyd  credinwyr  erioed  gan  ddynion  ;  oud  ÿr 
oeddynt  hwy  yn  byw  yn  ol  Duw  yn  yr  Ys- 
bryd,  neu  trwy  yr  Ysbryd  ;  tra  yr  oedd  eu 
herlidwyr  yn  cael  eu  condemnio  gan  Dduw, 
os  anedifeiriol  y  parâent.  Barnwyd  a  chon- 
demniwyd  Stephan,  ac  Iago,  yn  oldynion  yn  y 
cnawd,neu  yn  ol  barn  dynion  cnawdol;  pryd 
yr  oeddynt  trwy  yr  efengyl,  wedi  eu  dwyn  i 
fyw  yn  ol  Duw,  neu  yn  ol  ewyllys  Duw,  yn 
yr  Ysbryd  :  a  thrwy  y  farn  hòno  cawsant  eu 
symmud  i  fyw  gyda  Duw  byth  mewn  ded- 
wyddwch. 

7  *  Eithr  x  diwedd  pob  peth  a  nes- 
âoddi^fam  hynny  byddwch  sobr, 
z  X  a  gwyliadwrus  i  weddíau. 

x  Preg.  7.  2.  Jer.  5.  31.  Ezec.  7.  2»  3,  6.  Mat.  24".  13,  14. 
Rhuf.  13.  12.  1  Cor.  7.  29.  a  15.  24.  Phil.  4.  5.  Heb.  10.  25. 

lago  5.  8.  2  Pedr  3.  9-11.  1  Ioan  2.  18.  y  Gwel  ar  pen. 
1.  13— a  5.  8.     1  Thes.  5.  6—8.    Tit.  2.  12.  *  pen.  3.  7. 
Mat.  24.  42.  a  25.  13.  a  26.  38—41.  Marc  13.  33—37.  a  14. 
37,  38.  Luc  21.  36.  a  22.  46.  Rhuf.  12.  12.  Eph.  6.  18.  Col. 
4.  2.  2Tim.  4.  5.  Dat.  16.  15. 

*  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  Cristionogion  ddis- 
gwyl  gorthrymderau  yn  y  byd  hwn,  ond  yr 
oedd  y  rhai  hyn  i  ddybenu  yn  fuan  ;  oblegid 
yr  oedd  "diwedd  pob  peth  wedi  nesâu,"  ac 
yr  oedd  angau  ar  derfynu  eu  gyrfa  hwy  o 

brofedigaethau,  llafur,  a  gwasanaeth  :  ì'e,  yr 
oedd  dydd  y  farn  i  ddyfod  mòr  fuan,  feí  na 

j  byddai  y  cyfwng  yn  nghy frif  ffydd,  ond  megys 
Idim  i'w  gymharu  â  thragywyddoldeb.     tAm 
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hyny  yr  oedd  yn  gweddu  iddynt  hwy  fod  yn 
sobr,  yn  ystyriol,  yn  dymherus  yn  y  defnydd 
iad  o  bob  peth  a  berthynai  i'r  corph,  ac  yn 
gymmedrol  yn  eu  holl  achosion  bydol.  %  Dyl- 
ent  hefyd  fod  yn  wyliadwrus,  ac  yn  ochelgar 
rhag  amryw  ymosodiadau  eu  gelynion  ys- 
brydol :  ac  yn  enwedig  bod  yn  wyliadwrus 
na  byddai  i  driim  eu  hanaddasu  hwy  i  wedd- 

'íau,  neu  beii  iddynt  esgeulnso  gweddíau,  nen 
fod  yn  ddiofal  ac  oerllyd  yn  y  ddyledswydd 

a'r  moddion  hyny  o  ras,  ar  yr  hyn  yr  oedd 
diogelwch  a  Uwyddiant  eu  heneidiau  yn  ym- 
ddybynu  mòr  fawr. — Mae  rhai  yn  medriwl 
fori  "  diwedd  pob  peth"  yn  cyfeirio  at  ddin- 
ystr  nesâol  Jernsalem,  a  holl  os©diadau  y 
genedl  Iuddewig  mewn  gwlad  ac  eglwys ; 
ond  yr  oedd  y  cristionogion  hyn  yn  Asîa 
Leiaf  yn  mhell  o  Jerusalem,  ac  ni  pherthynai 
y  diny3tr  hwnw  yn  onion-gyrchol  â  hwy  ;  fel 
yr  oedd  angau  a  barn  yn  perthyn  iddynt  hwy 
ac  i  bawb  eto;  a  mwy  naturiol  yw  meddwí, 
mai  at  hyny  yr  oedd  yr  apostol  yn  cyfeirio, 
fel  y  sylwyd. 

8  *  Eithr,  a  o  flaen  pob  peth  bydd- 
ed  gennych  *  gariad  helaeth  tu  ag  at 
eich  gilydd  :  cf  canys  cariad  a  guddia líaws  o  bechodau. 

a  Cof.  3.  14.  Ugo  5  12.  3  !oan  2.  6  peo.  1.  22  1  Cor. 
13.  1—13.  a  14.  1.  I  Thes.  3.  12.  a  4.  9,  10.  2  Thes  1.  3. 
1  Tim.  1.  6.  Heb.  13    1.    2  Pedr  1.  6,  7.  c.  Diar.  10.  12 

a  12.  16.  a  17.  9.  a  28.  13.  1  Cor.  »3.  7.  Iago  5.  20.     ' 
*  Mae  yr  apostol  yma  eto  (gwel  ar 

pen.  1.  22.)  yn  eu  cynghori  hwy  yn 
flaenaf  o  bob  peth,  ac  yn  benaf  o  bob 
peth,  i  goleddu  cariad  helaeth,  gwresog, 
brawdol,  a  chalonog,  tuag  at  eu  gilydd ;  yn 
enwedig  yn  yr  amseroedd  enbyd  hyny,  gan 
gymmeryd  eu  cymhell  i  hyny  gan  yr  ystyr- 
iaeth  o  annhraethol  gariad  D»w  yn  Nghrist 
tuag  atynt  hwy.  t  Oblegid  fel  yr  oedd  Duw, 
yn  mawredd  ei  gariad  tuag  atynt  hwy,  wedi 
maddau  yn  rhad,  acbuddio  eu  holl  bechod.tu, 
fel  na  ddeuai  dim  o  honynt  i  farn  yn  eu  her- 
byn  :  felly  hefyd  y  bydriai  cariad  gwresog  a 
diragrith  yndclynt  hwy  tuag  at  eu  gilydd,  er 

mwyn  Crist,  ac  mewn  ufudd-dod  i'w  orch- 
ymyn  ef,  eu  Ilenwi  hwy  â  thymer  faddeugar 
tuag  ateu  gilydd,  a  chuddio  amryw  wendid- 
au  eu  gilydd  rhag  eu  digter  eu  hunain,  fel  y 

gallent  edrych  drostynt  yn  dirion,  a'u  cuddio 
yn  ofalus  oddi  wrth  eraill,  yn  hytrach  nâ'u 
dynoethi  iddynt.  Fel  hyn  byddai  heddwch 
yr  eglwys,  a  chymunde b  y  saint,  yn  cael  eu 
cadw;  yr  hyn  heb  hyny  a  gawsent  eu  haflon- 
yddu  :  oblegid  yr  oedd  cymmaint  o  wallau 
yn  mhawb,  fel  os  na  wnaethai  cariad  eu 

cuddio,  eu  hesgusorii,  a'u  maddau  mewn  er- 
aill,  fel  yr  oedd  mynych  augen  ar  bob  un  i 
eraill  gyd  driwyn  âg  ef  ei  bnn  ;  buasai  Satan 
yn  Hwyddo  i  gynhyrfu  ymraniadau,  anghyd- 
fod,  a  therfysgan  gwastadol  yn  eu  plitb.  hwy. 
Gwel  ar  Iago  5.  20.  Nid  cuddio  cnawdol, 
pleidiol,  a  phech idnrus  yw  y  cuddio  a 
feddylir  yma,  fel  y  cuddia  rhai  bechodau  eu 
hoff  gyfeillion,  er  y  gwyddaut  eu  bod  yn 
syrthio  yn  aml  iddynt,  ac  yn  wir  yn  byw 
ynddynt:  cuddio  sydd  yn  gwneyd  mwy  o 
niwed  nac  o  les  i'r  troseddwr  yw  y  cuddio 
hwnw  ;  a  thrwm  fydd  cyfrif  y  troseddwr  a'r 
cuddiwr,  pan  cbwilio  Duw  bob  un  o  honynt 
allan.  Gwelsom  lawer  o'r  cuddio  beîns 
hwnw,  a  gwelsom  y  niwed  mawr  o  hóno 
wedi  hyny. 

Í2Î2 

9  *  Byddwch  *  lettygar  y  naill 
llall,  *heb  rẃgnach. 

d  Khuf   12.  13.  a  16.  23.  1  Tim.  3.  3.  Tit.  1.  8.  Heb  1 
2.  •  2  Cor.  9  7.  Pliil.  2.  14.  Philem.  14.  lago  5.  9. 

*  Dyledswydd  arall  o  gai  iad  oedri,  bod  ) 
llettygar  y  naill  i'r  Ilall,  ar  bob  achlysuron 
byddai  eisiau  cymmwynasau  felly  ar  neb  o 
frawdoliaeth.  tA  dylent  fod  yn  Ilettyg 

felly  i'w  gilydd,  heb  rwgnach  mewn  geirii 
nac  yn  y  meddwl,  o  herwydd  unrhyw  gc 
neu  drafferth  a  fyddai  arnynt  i  groesawi  i 
gilydd  yn  achlysurol.  Sylwyd  ar  hyn  ar  > 
ryw  weithiau  o'r  blaen  :  tròed  y  darlleny(  i 
at  yr  ysgrythyrau  cyfeiriol. 

10  f*  Pob  un,  megis  y  derbynioc 
rodd,  s  f  cyfrenwch  â'ch  gilydd,  ; 
h  daionus    oruchwylwyr  *  amryw Duw. 

/Mat.  25.  14,  15.  Luc  19.  13.  Rhuf.  12.  6-8.  1  Cor 
7.  a  12.  4-11.        g  Mat.  20.  28.   a  25.  44.  Marc  10.  45. 
8.  3.  Rhuf.  15.  25,  27.  2  Cor   9.  1.  2  Tim    1.  18    Heb 
h  Luc  12.  42.  a  16.  1-8.  1  Cor.  4.  1,2    Tit.l.  7.        t 
3.  10   a  15.  10.  2  Cor.  6.  1.  Eph.  3.  8.  a  4.  II. 

*  A  pha  rodd  neu  dalent  bynag  a  dderb; 
iasai  pob  un  a  honynt,  er  llenwi  swydd 
cyhoeddns,  neu  ryw  wasanaeth  iselach  yn 
eglwys,  megys  doniau  naturiol,  dysgeidiae 
cyfoeth,  awdurdod,  neu  ddoniau  ysbryd 

\  dylai  pob  un  eu  defnyddio  er  lles  i'w  fr< 
yr  ;  fel  drwy  hyny  y  gallent  oll  fod  yn  w 
anaethgar  i'w  gilydri,  ac  i'r  naill  gael  1 
oddi  wrth  y  Uall,  yn  eu  hachosion  tymm 
awl  ac  ysbrydoí  hefyd.  %  Fel  hyn  hwj 
ymddygent  fel  daionus,  ffyddlawn,  doeth 
llafurus  oruchwylwyr,  yr  amryw  dalei 
hyny,  a  roddasai  Duw  yn  ei  helaeth  druL 
edd  a'i  ras  iddynt,  er  eu  lles  eu  hunai 
Iles  eu  gilydd.  Goruchwylwyr  yn  tiin 
osion  teuluaidd,  dàn  arglwydd  y  teulu, 

ystyr  y  gair  oikonomoi. 

1 1  *  Os h  llefaru  a  wna  neb,  llefi 
ed  l  megis  geiriau  Duw ;  m  \  os  gwe 

y  mae  neb  gwnaed  megis  o?r  n  galli 
mae  Duw  y n  ei  roddi :  ö  J  fel  ym  mh 
peth  y  gogonedder  Duw  ̂ trwy  L 
Grist;  î||i'r  hwn  y  byddo  y  gog< 
iant r  a'r  gallu  yn  oes  oesoedd.  §  Am 

k  Es.  8.  20.  Jer.  23.  22.  Eph.  4.  29.  Col.  4.  6  lago 
26.  a  3.  1-6.  /  Act.  7.  38.  Rhnf.  3.  2.  Heb.  í 
m  Gwel  ar  adn.  10.  n  1  Cron.  29.  11  —  16.  Rhuf.  12. 
1  Cor.  12.  4.  o  pen.  2.  5.  1  Cor.  6.  20.  •  10  31.  2 C( 
13.  Eph.  3.  20,  21.  a  5.  20.  p  poa.  2.  5.  Phil.  I.  II. 
11.  k  pen.  5.  II.  Rhuf.  16.  27.  Eph.  3.  21.  1  Tim.  1 
\  6.  Ifi.  Jnd.  25.  Dat.  1.  5,  6.  r  Salm  145.  13  Dan 
34.  a  7.  14.  Mat.  6.  13.  Dat.  5.  12—14. 

*  Yr  oedd  y  cynghor  blaenorawl  yn  pe 
yn  yn  benaf,  er  nad  mewn  un  modd 

uniff,  i  weinidogion  yr  efengyl,  a'r  rhai  c 
wedi  eu  gosod  i  drin  achosion  yr  eglw 
G«n  hyny  osllefarua  wnelai  neb,  fel  ath 
eyhoeddus,  neu  ynte  mewn  ymddiddai 

neillduol;  llefared  raewn  cysondeb  â  ger 
Duw,  y  rhai  sydd  yn  anffaeledig  yn  da 
ei  wirionedd  a'i  ewyllys  ef  i  ddynior 
llefared  hefyd  mewn  modd  sobr,  difi 
dwys,  a  sanctaidd,  fel  y  gweddai  i  ei 

Duw,  ac  i'r  Duw  a'u  rhoddes  hwynt. 

oedd  neb  yn  gweithredu  fel  d'iacon, mewn  unrhyw  fodd  arall  yn  gweini  er 
naliaeth  a  chysur  y  saint,  neu  y  tlori 
gwnaed  hyny  hyd  eiihaf  ei  allu;  yn  ff 
lawn,  yn  ddoeth,  yn  dyner,  ac  yn  ddi 



Y  dylai  Cristionogion  lawenychu        I  P  ETR  IV.        yn  eu  dyoddefiadau  dros  Grist. 

1  ol  y  galla  a'r  modd  a  roddasai  Duw  iddo, 
ran  corph,  iecliyd,  cyfleusderau,  a  phethau 

ymddiriedwyd  iddo  ef  i'r  perwyl  hwnw. 
Fel  yn  y  pethau  ucliod   oll,  yn  dymmorawl 
ysbrydol,  y  catîai  Duw  ei  ogoneddu  yn  y 

flawniad  o'u  gwahanol  dtlyledswyddau,  ac 
)  yr  iawn  ddefnyddiad   o'u   taleutau,  oddi 
ffydd,  ac  awydd  am  roddi  iddo  ef  y  go 

(tniant  o'r  hyn  oll  a  feddent  ac  a  wnaent : 
í*an  briodoli  iddo  ef,  trwy  Iesu  Grist,  holí 

Ärhydedd  ei  berffeithiau  a'i   ryfedd  weith 
loedd  yn  oes  oesoedd.  §  Ac  er  tystioîaeth 

ii  gwir  ddjmuniad,  a'u  sicrwydd  gorfol 
dus,  mai  felly  y  b}ddai  ;  dywedent  oll  yn 
fryd  Aruen. 

12  *  Anwylyd,  sna  fydded  díeithr 
;nnycl-i  f  am  y  l  profiad  tanllyd  sydd 
ìoch,  yr  hwn  a  wneir  er  profedigaeth 

:hwi,  u\  fel  pe  bai  beth  dieithr  yn 
gwydd  i  chwi : 
»  adu.  4.  Es.  28.  21.  t  Gwel  ar  pen.  1.  7.— Dan.  11. 

1  Cor.  3.  13.  u  pen.  5.  9.    I  Cor.  10.  13.    1  Thes,  " .  2  Tim.  3.  12. 

Mae  yr  apostol  yma  eto,  yn  cynghori  ei 
)dyr  i  amynedd,  gwrolder,  a  sirioldeb,  dàn 
dyoddefiadau  yn  achos  Crist.  Soniodd  o'r 
en  am  y  pethau  hyn,  fel  pethau  wedi  eu 
riadu  i  brofi  eu  tfydd  ac  i  buro  eu  heneíd- 

»  hwynt;  fel  mae  y  tân  yn  profi  ac  yn 
elhi  yr  aur.  (gwel  ar  pen.  1.  7.)  *  Gan 
ny  ni  ddylent  ryfeddu,  a  sỳnu  yn  "  ddî- 
hr;"neu  ddychryuu,  a  digaloni  yn  aruthr ; 
m  y  "  profiad  tanllyd  oedd  ynddynt,"  yr 
'n  a  drefnasai  Duw  i'w  profi  hwynt,  a 
■wy  yr  hwn  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  fyned  ; 
;1  pe  bna?ai  rywbeth  "di'eithr"  ac  anarferol 
ídi  djgwydd  iddynt  hwy,  acnad  oedd  gan 
b  eraill  o  bobl  Dduw  brofiad  o'i  gyffelyb  : 
na  feddylient  fod  hyn  yn  beth  "  di'eithr" 
refn  cariad  Duw  tuag  at  ei  anwyl  blant ; 
a  ei  fod  ef  yn  ymddwyn  yn  galed  tuag  at- 
t  hwy,  yn  ei  waith  yn  eu  galw  i  ddyoddef 

)ethau  hyn. — Nafydded  dd'ìeithr  genych : 
igwyliwch  y  cyfryw  bethau  yn  ol  gair  yr 
jfglwydd  Iesu,  (Ioan  16.  33)  ac  ymddar- 
jrwch  iddynt.—  Profiad  tanllyd:  "Uosgiad 
jprawf,"  medd  Scott,  yw  y  geiriau  Groeg ; 
f  y  gwnair  âg  aur  i'w  brofi  a'i  buro. 

'13  *  Eithr  *  llawenhêwch,  f  yn 
jmmaints'a'ch  bod  yn  a;yfrannogion  o 
jîoddefiadau  Crist;  \  fel, z  pan  ddat- 
ìddier  ei  ogoniant  ef,  a||  y  byddoch 
llawen  ac  yn  gorfoleddu. 

I  *  pen  1.  6.  Mat.  5.  12.  Luo  6.  22,  23.  Act.  5.  41.  a  16. 
jRhuf.  5.  3.  2  Cor.  4.  Ì7.  a  1?.  9,  10.  lago  1.  2,  3.  y  pen. 
\.  10.  Rhuf.  8.  17.  2  Cor.  1.  7.  a  4.  10.  Phii.  3.  10  Col.  I. 
P  Tim.  2.  12.  Dat.  1.9.  s  pen.   1.  5,  6,  13.    Mat.   16. 
■í  a  25.  31.  Marc  8.  38.  Luo  17.  30.  2  Thes.  1.  7-10.  Dat. 
L     a  pen.  1.  8.  Es.  25.  9.  a  35.  10.  a  51.  1!.  Mat.  25.  21, 

j  Ar  y  Haw  arall,  dylent  lawenâu  yn  rhy- 
Jdol   a  llàmu  o  wir  a  mawr  orfoledd  ;  f  am  I  ddrweweithredwr bod    yn    gyfranogion    o    ddyoddefiada" ' 
list,  ac  — 

oddefiadau  fel  gwystlon  cariad,  ac  yn  ar- 
weiniol  i  gyfranogiad  o  ogoniant  Ciist;  fel, 
pan  ddatguddid  y  gogoniant  hwnw  yn  ei  ail 
ddyfodiad  ef,  ||  y  caffent  hwythan  eu  derbyn 
i  gyfranogi  o  hòno,  gyda  llawenydd  a  gorlol- 
edd  annhraethol  a  ihiagywyd  lol, 

14  *Os  6difetiwir  cchwi  er  mwyn 
enw  Crist/fgwỳn  eichbyâ  : e X  oblegid 
y  mae  Yspryd  y  gogoniant,  ac  Yspri/d 
Duwyn  gorphwys  arnoch.  /||Areu 
rhan  hwynt  yn  wir  efe  a  geblir,  s  §ond 
ar  eich  rhan  chwi  efe  a  oo;oneddir. 

b  adn.  4,  5.  Salui  69.  9.  a  89.  51.  Es.  51.  7.  Mat.  5  11. 
Luc  6.  22.    loan  7.  47—52.  a  8    48.  a  9.  2S,  34.  c  Veo.  2 
19.  20.  a  3.  14,  16.  d  1  Bren.  10.  8.  Salra  32.  1,  2.  a  H6  5. 
lago  1.  12.  a  5.  11.  e  Nuua.  II.  25,  26.  2  Bren.  2.  15.  Es. 
II.  2.  /Aci.  13.  45.  a  18.  6.  2  Pedr  2.  2.  e  nen  2  12 
a3.  16.  Mat.  5.  16.  Gal    1.  24.  2  Tbes.  1.  10-12. 

*Ac  os  caenteu  difenwi  a'u  gwaradwyddo 
er  mwyn  enw  Crist,  am  eu  bod  yn  proffesu 
ei  enw  ef,  a  gwirionedd  yr  efen^yl,  ac  yn 

ufuddâu  i'w  orchymynion  ef;  ac  os  cyiwmer- 
ent  hyny  yn  amyneddgar,  ac  hyd  yn  nod  yn 
llawen  ;  t  dylent  ystyried  eu  humin  yn  ddyn- 
ion  dedwydd  a  gwynfydedig  iawn;  am  y 
byddai  hyny  yn  arwydd  daionii3  o'u  hundeb 
a'u  cymundeb  â  Christ,  ac  y  byddai  yn  sicr 
trwy  ei  ras  ef,  o  droi  allan  er  lies  a  dedwydd- 
wch  tragywyddol  iddynt.  %  Yr  oedd  hyn 
hefyd  yn  brawf  amlwg  presenol,  fod  yr  Ys- 
bryd  Glân,  "  Ysbryd  y  gogoniant,"  yr  hvvn 
sydd  ogoneddus  yn  ei  dragywyddol  Dduw- 
dod,  ac  yn  Awdwr  pob  peth  sydd  yn  wir 
ogoneddus  a  rhagorol  mewn  dynion;  sef 
"  Ysbryd  Duw,"  o'r  un  hanfod  â  Duw,  yn 
gorphwys  arnynt  hwy  :  i'w  cynnal  a'u  di- 
ddanu  yn  eu  holl  draüodau,  i'w  dwyn  yn 
anrhydeddus  trwyddynt,  ac  i'w  gwaredu  yn 
ogoneddus  o  honynt  oll  yn  y  diwedd.  ||  Fel 

hyn  yr  oedd  gogoniant  Duw  i'w  weled  yn 
eu  hysbryd  a'u  hymddygiadau  hwynt;  ac  yr 
oedd  hyny  yn  cyffrôi  gelyniaeth  eu  herlidwyr 
cnawdol:  feily,  ar  ran  eu  geiynion  yr  oedd 
yr  Ysbryd  Glân  a'i  weithrediadau,  yn  gystal 
â  Christ  a'r  Tad  a'i  hanfonasant  ef,  yn  cael 
ei  ddifenwi  a'i  gablu  ;  §  ond  ar  eu  rhan  h wy nt 
yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  mewn  undeb  â'r 
Tad  a  Christ,  yn  cael  ei  ogoneddu ;  feí  yr 
oeddynt  hwy  trwy  ei  nerth,  ac  er  ei  fwyn 
ef,  yn  dyoddef  yn  amyneddgir  yr  elyniaeth 
hòno,  a  gawsai  ei  chyffrôi  gan  eu  proffea 
ffyddlawn,  a'u  hymarweddiad  sanctaidd  , 
hwynt.— Tybir  fod  yr  Ysbryd  Glân  yn  gor- 
phwys,  meẃn  modd  gogoneddus  iawn  ac 
amlwg,  ar  y  prif-gristionogion  gynt,  ac  yn 
taenu  gogoniant  rhagorol  o'u  hamgylch  ;  paü 

ocddynt  yn  cael  eu  gwawdio,  eu'dirmy-i», 
a'u  poeni  gan  eu  geîynion,  y  rhai  oedd  ddi- 
gon  caled  i'w  gablu  ef. 

15  *Eithrna  Äddíoddefed  neb  o 
honoch  fel  llofrudd,   neu  leidr,    neu 

f  neu  fei  un  yn 

yn  caei  eu  cyd-fftjrfio  âg  ef,  trwy  ymỳr^reth  â  matterion  rhaieraill: 
■'oddef  oddi  wrth  yr  un  fath  ddynion,  a'c 
E  >r"n  achos,  ag  y  dyoddefodd  Crist  ei 
■<.  Dyoddefiadau  Crist  oedd  eu  dyoddef- 
Ẅtu  hwy,  yK  gymmaint  a'i  fod  ef  yn  cyd- 
■deimlo  â  hwynt  oíî  yn  en  holi  gystu 
■vn  cyfrif  eu  cystuddiau  hwy  feì  \i  eid  lo 
■mn;  am  eu  bod  er  ei  fwya   et;  , 

Oinì,  gwahanol  iawn   fyddai  yr  achos,  os 

gw'naent  hwy  eu  hunain  ýn  agored  i  ddyodd- 
'.  ì'  .i:i.  firoseddau  ;  oyddai  hyny  yn  dra  d'ían- 
rhydeddu9  i  Dduw,  ac  yn  dra  niweidiol  idd- 

I  i  ythau.     *  Ani    hyny    dylent    fod    yn 
i    wd,  na  byddai  diin  rhaid  dw^n   neb 

:.    n:  o  flaen  swyddogion,  eu  taflu  1  gar- 
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charau,  neu  eu  coll-farnu,  am  lofruddiaeth, 
neu  ladrad,  nac  am  unrhyw  drosedd  arall  ar 
gyfreithiau  da ;  fîe,  dylent  ochel  rhag  týnn 
gwaradwydd  arnynt  eu  hunain,  trwy  ymýr- 
aeth  â  materion  rhai  eraill,  pa  un  bynag  ai 
pethau  personol,  teuluaidd.cymmydoçaethol, 
neu  fwy  cyboeddus  a  fyddent,  yn  enwedig 

pethau  gwladol,  ac  yn  perthyn  i'r  llywodr- 
aeth.  Dylent  wylied  rhag  barnu  a  beio  ar 

bethau  felly,  ac  ymwthio  yn  ddi'alwad  i  ym- 
ỳraeth  â  phethau  nad  oedd  yn  pertbyn  idd- 
ynt:  fel  pe  buasent  hwy  wedi  eu  gosod  a'u 
hawdurdodi,  ac  yn  addas  i  drefnu  a  rhoi 
gorcbymynion,  i  rai  mewn  gwasanaeth  a 
swyddau  o'r  fath  hyny. 

16  *Eithr*osfel  Cristion,  'fna 
fydded  gywilydd  ganddo ; m  X  ond  go- 
gonedded  Dduw  yn  hyn  o  ran. 

t  adn.  19.  pen.  3. 17,  18.  Act.  11.  26.  a  26.  28.  Eph.  3.  13- 
15.  /  Es.  50.  7.  a  54.  4.  Phil.  1.  20.  2  Tim.  1.  12.  Heb. 
12.  2,  3.  m  E».  24.  15.  Act.  5.  41.  Rhuf.  5.  2—5.  Phil.  1. 
29.  lago  1.  2-4. 

Pethau  o'r  fath  uchod  oeddynt  achosion 
cyffredin,  a  chyfiawn,  i  ddynion  ddyoddef 
cospedigaethau  cyhoeddus  neu  warth  person 
ol;  a  gallai  proffeswyr  yr  efengyl  gael  eu 

tỳnu  i'r  cyfryw  gam-yrxddygiadau,  ac  eto 
gwag  ddycbymmygu  eu  bod  yn  cael  eu  herlid 
am  eu  crefydd  !  *  Ond  os  oeddynt  hwy  yn 
ymgadw  rhag  y  cyfryw  bethau,  ac  yn  dyodd 
éf  fel  Cristionogion,  am  ymddwyn  yn  addas 
i'r  broffes  anrhydeddu3  hòno;  ||  ni  ddylent 
mewn  un  modd  gywilyddio  o'r  gwarth  oedd 
yn  gyssylltiedig  â'u  dyoddefiadau,  pe  carchar, 
ffrewyllu,  ie  angau  gwaradwyddus,  a  fyddai 

hyny:  i'íe,  dylent  yn  hytrach  glodfori  a 
gogoneddu  Duw  yn  hyny  o  ran  ;  "  am  iddo 
eu  cyfrif  hwynt  yn  deilwng  i  ddyoddef  an- 
mharch,  o  achos  ei  enw  ef."  Act.  5.  41. 
Gogonedded  Dduw  am  ei  gadw  ef  rhag  dy- 
oddef  fel  drwg-weithredwr ;  ac  am  gael  dy- 
oddef,  a'i  nerthu  i  ddyoddef,  fel  Cristion. 

17  *Canys  dacth  yr  amser  iMdde- 
chreu  o'r  farn  o  dỳ  Dduw:  °\  ac  os 
dechreu  hi  yn  gyntaf  arnom  ni,  p  |  beth 
fydcl  diwedd  y  rhai  ?nid  ydynt  yn 
credu  i  efengyl  Duw  ? 

n  Es.  10.  12.  Jer.  25.  29.  a  49.  12.  E*eo  9.  6.  Mal.  3.  5. 

Mat.  3.  9,  10.  Luc  12.  48.  o  Luc  23.  31.  p  Mat.  11. 
20—24.  Luc  10.  12—14.  Heh.  2.  2,  3.  a  12.  24,  25.  q  peo. 
2.  8.  Gal.  3.  1.  a  5.  7.  2  Thes.  1.6.  Heb.5.  9.  a  II.  8. 

*  Nid  cynghorion  dibwys  ac  afreidiol  oedd 
y  pethau  uchod,  y  pryd  yr  ys<;rifenwyd 
hwynt,  ac  i'r  bobl  yr  ysgrifenwyd  hwynt 
atynt  :  oblegid  yr  oedd  i'w  ddisgwyl  yn 
fuan  iawn,  y  byddai  raid  i  Grislionogion 
ddyoddef  fel  hyn  dros  achos  Crist.  Cany» 
yr  oedd  yr  amser  a  rag-fynegasid  ganddo  ef 
ei  hun,  pryd  y  dechrenai  efe  ei  farn,  trwy 
brofi  ei  ddysgyblion  proffesedig  yn  Ilym  yn 

gyntaf,  y  rhai  a  elwir  yma  "  tŷ  Dduw  ;"— yr oedd  yr  amser  hyny  y  pryd  hwn  wedi  dyfod 
neu  ar  y  drws  yn  barod  í  ddyfod  :  t  ac  os 
oedd  raid  cael  profedigaethau  tanllyd  i  brofi 
ac  i  buro  yr  eglwys,  ac  i  garthu  y  rhagrith- 
wyr  allan  o  húni,  cyn  i'r  farn  gael  ei  thyw- 
allt  ar  y  Genedl  Iuddewig,  a  gelynion  cy- 
hoeddus  eraill  ;  \  beth  fyddai  diwedd  y  rhai 
nid  oeddynt  yn  credn  i  efengyl  Duw  ?  rhaid 

disgwyl  i  ddigofaint  hyd  yr  eithaf,  a  barn  o'r 
fath  fwyaf  dy<  hrynllyd  ac  ofnadwy,  i  ddyfod 
arnynt  hwy.     Yr  erledigaethau,  trwy  ba  rai 
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y  cafudd  yr  eglwys  ei  phrofi,  oeddynt  yn  ai 
weiniol  i  ddinystr  Jerusalem,  a  distryw  dj 
chrynllyd  yr  Iuddewon;  ac  yn  rhag-dda 
parol  i  ddydd  y  farn  a  distry w  yr  holl  anw: 

ddynion. — Dechreu  o'r  farn  o  dy  Dduw 
tybir  fod  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma 
Ezec.  9.  6,  Ac  ar  fy  nyhyssegr  y  dechret 
wch :  ond  nid  y  deml  a  feddylir  yma  wrt 
dy  Dduw,  eithr  yreglwys  gristionogol,  mew 

cyferbyniad  i'r  deml. 18  *  Ac r  os  braidd  y  mae  y  cyfiaw 
yn  gadwedig,  Hpa  le  yr  ymddeng) 

yr  annuwiol l  a'r  pechadur  ? r  pen.  5.  8.  Ezeo.  18.  24.  Zeo.  13.  9.  Mat.  24  22-: 
Marc  13.  20—22.  Act.  14.  22.  a  27.  24,  31,  42-44.  1  Cor. 

12.  Heb.  4.  1.  a  10.  38,  39.  «  Salm  1.  4,  5.  Rbuf.  "  " 5.  6.  2  Pedr  2.  5,  6.  a  3.  7.  Jud.  15.  t  Gen  13.  13 
15.  18.  Luc  15.  1.  Rhuf.  5.  8. 

*  "  Ac  os  braidd,"  neu  gydag  anhawsdr 
yr  oedd  y  cyfiawn  yn  gadwedig  ;  os,  er 

perthynas  â  Christ  a'u  hundeb  âg  ef,  ac  er 
hufudd-dod  cydwybodol  a  hunan-yrawad 
iddo;  yr  oedd  cynnifer  o  brofedigaetha 
peryglon,  ymladdfêydd,  a  dyoddefiadan, 
angenrheidiol  iddynt  hwy  ;  ac  os,  yn  ol 

hofnau  a'u  teimladau  eu  hunain,  nid  oeddy 
yn  aml  ond  braidd  yn  gadwedig,  ac  ; 

myned  i'r  nefoedd  yn  y  diwedd  trwy  law 
o  dd'íangfêydd  culion  iawn  ;  yn  debyg  i  f( 
wyr  mewn  llong-ddrylliad,  o  braidd  yn  cj 
haedd  y  làn  ar  esdyllod :  f  pa  le  yr  ymdda 

gosai  yr  annuwiolion  o  bob  math,  a'r  pechî 
uriaid  afìan,  drygionus,  ac  anedifeiriol ;  d 
mygwyr  a  gwrthwynebwyr  yr  efengyl,  yr 
dydd  hwnw  o  farn  ofnadwy  ;  a  pha  le  yry 
ddengys  y  cyfry w  rai  yn  nydd  y  farn  ddiweí 
af?— Pa  noddfa  a  allant  hwy  ddisgwyl  g 
rhagdigofaintDuw?  Neu  paobaith  sydd  g 

ddynt,y  gallant  ddi'ancrhagy  gospdragywy* 
ol,  a  fygythir  arnynt  yn  yr  ysgrythyrau  sar 
aidd  1 — Tybia  Guyse  mai  cadwediyaeth  dy 
morawl,  rhag  y  farn  oedd  i  ddyfod  y  pi 
hwnw,  a  feddylir  yma  yn  benaf ;  ond  ty 
ein  Hawdwyr  eraill  mai  cadwedigaeth 
brydol  a  feddylir  ;  mòr  anhawdd  yw  i  dd, 
ion  duM'iol  fyned  i'r  nefoedd,  trwy  y  l 
maglus  a  pheryglus  hwn.  Rhy  failh  o  lai 
fyddai  cyfieithu  y  sylw  sy  gan  Doddridge 

y  mater  hwn. 
19  M  *  Am  hynny  y  rhai  hefyd  sy 

yn  díoddef  yn  ol  ewyllys  Du 

*  t  gorchymynant  eu  heneidiau  ic 
ef,  y  %  megis  i  GreawTdwr  ffyddlav 
2 1|  gan  wneuthur  yn  dda. 

v  Gwel  ar  adu.  12— 16.  pen.  3.17.  Act.  21.  11—14. 
31.  5.  Lur  23.  46.  Act.  7.  69.  2  Tira.  1.  12.  y  Salm  H 

a  146.  5,  6.  Es.  40.  27,  28.  a  43.  7,  21.  a  51.  12,  13.  a  5< 
17.  Col.  1.  16-20.  Heb.  1.2,  3.  Dat.  4.  10,  U.  a  ä.  9 
a  pen.  2.  15.  Estb.  4.  16.  Jer.  26.  11-15.  Dan.  3.  16 
a  6.  10,  11,  22.  Rbuf.  2.  7. 

*  Am  hyny,  gan  nad  oedd  profedigaet 
y  Cristionogion  ond  ysgafn,  mewn  cym! 
iaeth  i  ddinystr  yr  annuwiolion,  neu  i'f  i 
wyddwch  oedd  wedi  ei  ddarpar  i^r  rhai 
iawn  ;  hwy  a  ddylent  wrth  ddyoddeí 
achos  ac  yn  ol  ewyllys  Duw,  forchyi 
cadwedigaeth  en  heneidiau  (yn  gystal 

bywydau  naturiol  a'u  holl  achosion  en 
i'w  ofal  hollalluog  ef :  J  yr  hwn,  fel 
Crëawdwr,  oedd  a  hawl  ganddo  ynddyn 
ei  grëaduriaid  rhesymol,  ac  oedd  ya  eu 
tyried  hwynt  fel  ei  weision  prynedi 
gwaredol,  wedi  eu  crëu  o  newydd  i  «i 
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ddrwydd,  ac  a  rhan  iddynt  yn  holl  fendith- 
n  ei  gyfammod,  ac  yn  ei  ffyddlondeb  ef  i 
flawni  ei  gyfammod  iddynt.  ||  Am  hyny 
n  barâu  yn  ofulus  i  "  wneuthur  yn  dda" 
i  mhob  peth  a  thuag  at  bawb,  a  dyoddef 
1  addfwyn,  yn  amyneddus,  ac  yn  ddîysgog, 
b  droi  oddi  ar  y  ffordd  gan  ofn,  ysbryd 
al,  nac  egwyddorion  bydol;  bydded  idd- 
it  ymddiried  eu  hunain  i  ofal  ffyddlawn 
aw,  yr  hwn,  fel  Crëawdwr  y  byd,  oedd  yn 

wn  alluog  i'w  cynnal  hwynt,  eu  diddanu, 
gwaredu,  a'u  cadw  yn  dragywyddol  ;  ac 
hwn,  fel  yr  oedd  yn  awr  wedi  myned  yn 
chawdwr  iddynt,  a  fyddai  yn  sicr  o  or- 
ych-lywodraethu  pob  peth  er  eu  daioni 
irynt  yn  y  diwedd. — "  Gwneuthur  yn  dda" 
^dd  gorchymyn  eu  hunain  i  Dduw ;  a 
»wnenthur  yn  dda"  yn  mhob  peth  arall, 
íäd  llwybr  eu  dyledswydd  hwy  wrth  or 
ymyn  en  hunain  felly  iddo  ef.  Yr  olaf  a 
ddylir. 

PEN.  V. 

nog  yr  henuriaid  i  borthi  praidd  Crist. 

\Ra  henuriaid  sydd  yn  eich  plith, 
lattolwg  iddynt  yr  ydwyf  íì,  6yr  hwn 
m  yn  gyd-henuriad,  c  J  a  thyst  o  ddí- 
];defiadau  Crist, d  ||  yr  hwn  hefyd  wyf 
frannog  o'r  gogoniant  a  ddatguddir: a  Act.  II.  30.  a  14.  23.  a  15.  4,  6,  22,  23.  a  20.  17.  28. 
I.  18.  1  Titn.  5.  1,  19.  Tit.  1.5.  g  2  íoan  1.  3  loan  1. 
sn.  1.  12.  Luc.  24.  48.  loan  15.  26,  27.  Act.  1.  8,  22.  a  2. 

a  3.  15.  a  5.  30-32.  a  10.  39— 41.  d  adn.  4.  pen.  1.  3 
.  Salm  73.  24,  25.  Rhuf.  8.  17,  18.  2  Cor.  5.  1,  8.  Phil.  1. 
2î—  23.  Col.  3.  3,  4.  2  Tim.  4.  8.  1  loan  3.  2.    Dat.  1.  9. 

*  Yma    mae    yr  apostol    yn   cynghori    yr 
ouriaid  oedd  yn  yr  eglwysi,  gwaith  y  rhai 
gyffredin  oedd,  addysgu  a  llywodraethu 
mstionogion  mewn  pethau  crefyddol :  +  a 
an  adael  heibio  yr  enwad  uwcb,  o  apostol, 
|ie  efe  yn  eu  cyfarch  hwy  fel  un   ag  oedd 

|  gyd-henuriad  â  hwynt ;  ac  fel   y  cyfryw 
!  gydnabyddus  o  natur  ac  anhawsderau  eu 
faith  hwynt.     Yr  oedd  yr  apostolion  oll  yn 
Inuriaid,  ond  nid  oedd  yr  henuriaid   oll  yn 
(ostolion  :  ac  wrth  fod  yr  apostol  hwn  fel 
n  yn  ei  gyfenwi   ei  hun  yn   "  gyd-henur- 
l,i  ac  yn  "  attolwg"  ar  ei  frodyr,  mae  yn 
ilwg  nad  oedd  ynddo  ef  ddim  chwant  ym- 
wyddo,  rhy-flaenori,  a  thra-arglwyddiaethu 
rnhlith  ei  frodyr.     Cywilyddied  y  Pab  o'i 
ẃydd  a'i  dra-arglwyddiaeth,  dàn  y   rhith 
ífod  yn  olynydd  St.  Petr,  ac  yn  eistedd  yn 
í  gadair  ef.    %  Yr  oedd  Petr  hefyd    wedi 
I  yn  dyst  llygaid  o  ddyoddefiadau  Crist, 
j  yr  ardd,  ac  efallai  ar  y  groes ;  a  chwedi 

ìiosod  a'i  anfon  fel  apostol,  i  dystiolaethu 
>ethau  mawrion  hyny,  yn  nghyd  âg  adgyf- 
ad,  esgyniad,  a  gogoneddiad  ei  Arglwydd 
idi  hyny,  yn  ei  weinidogaeth  gyhoeddus  i 
vb.    ||  Yn  mhellach,  yr  oedd  efe  yn  llawn 
r  fel  credadyn  wedi  maddau  iddo  a'i  gyf- 
/nâu,  ac  wedi  ei  selio  trwy  waith  sanct- 
dâol  yr  Ysbryd  Glân,  ei  fod  wedi  ei  alw 

MÌfeddu,  ac  y  ca'i  efe  yn  y  diwedd  gyfran- 
II,"  o'r  gogoniant  addatguddir,"  ac  a  roddir 
h  gyhoeddus  ar  yr  holl  saint,  pan  ddaw  yr 
IJ?lwydd  Iesu  i  farnu  y  byd. 

l»2  e*  Porthwch  ̂ braidd  Duw,  yr 
Vrn  sydd  yn  eich  plith,  *f  gan  fwrw 
»lwg  arnynt  ;  h\  nid  trwy  gymmell, 

eithr  yn  ewyllysgar ;  *  ||  nid  er  mwyn 
budr-elw,  eithrAobarodrwyddmedd- 

wl; 

e  Can.  1.  8  Es.  40.  11.  Ezec.  34.  2,  3,  23.  Mica  5.  4.  a 
7.  14.  loan  21.  15-17.  Act.  20.  28.  /  Es.  63.  11.  Jer.  13. 
17,20.  Ezec.  34.  31.  Zec.  11.  17.  Luo  12.  32.  1  Cor.  9.  7. 
g  Heb.  12.  15.         h  Es.  6.  8.  1  Cor.  9.  16,  17.  t  Ea.  56. 
II.  Jer.  6.  13.  a  8.  10  Mica  3.  11.  Mal.  1.  10.  Ar.t.  \0.  33, 
34.  2  Cor.  12.  14,  15.  1  Tim.  3.  3.  Tit.  1.  7,  11.  2  Pedr  2  3. 
Dat.  18.  12.  13.  Jr  Act.  21.  13.   Rhuf.  1.  15.    Tit.  2.  14. 
a  3.  1. 

*  Gan  lafurio  yn  ddyfal  ei  hun  fel  apostol 
a  hennriad,  i  borthi  praidd  Duw  yn  ol  gor- 
chymyn  ei  Arglwydd  iddo;  (Ioan  21.  15— 
17,)  mae  efe  yma  yn  "  attolwg"  yn  y  modd 
tyneraf  ar  bawb,  ag  oedd  wedi  eu  neillduo 

i'r  un  gwaith  pwysig,  i  fod  yn  ddiwyd  iawn 
yn  y  cyfiawniad  o  hôno  ;  gyda'r  gofal  hunan- 
yrawadol,  tyner,  ac  amyneddgar,  á  pha  un 
y  mae  bugail  yn  gofalu  am  ei  braidd.  Dyl- 
ent  ofalu  am  borthi  praidd  Duw  â  gwybod- 
aeth  ac  â  dëall,  am  bob  peth  ysbrydol  ac 

angenrheidiol  i'w  hiachawdwriaeth  ;  ymgais 
am  eu  magu  a'u  meithrin  hwynt  mewn  prof- 
iad  ysbrydol  o  bethau  ysbrydol  ;  a  chadw 
dysgyblaeth  ac  iawn-drefn  sanctaidd  arnynt 
yn  ol  rhëolau  a  chyfarwyddyd  gair  Duw. 
t  Dylent  ystyried  y  cynnulleidfâoedd  ar  ba 
rai  yr  oeddynt  yn  llywodraethu,  ac  yn  mhlith 
pa  rai  yr  oeddynt  yn  llafurio,  fel  rhanau  o 
braidd  prynedig  ac  anwyl  Duw  ;  ac  felly 
bwrw  golwg  arnynt,  yn  fanol,  bob  yn  un  ac 

un  ;  gan  chwilio  yn  fanol  i'w  hegwyddorion, 
eu  profiadau,  eu  hysbrydoedd,  eu  tymherau, 

a'u  hymddygiadau  ;  ac  felly  eu  porthi  a'u 
bugeilio  yn  ofalus  ac  yn  ffyddlawn.  %  Dylent 
wneyd  hyny,  nid  trwy  gymhell ;  nid  yn  unig 
am  fod  rhaid  iddynt  yn  ol  eu  swydd,  ac  na3 
gallent  yn  iawn  beidio,  heb  ddyfod  dàn  ger- 
ydd  a  gwarth  am  esgeulusdra  ;  ond  yn  ewyll- 
ysgar,  o  %el  at  ogoniant  Duw  a  chariad  at 
eneidiau  ei  bobl :  ||  nid  er  mwyn  budr-elw, 
fel  y  gau-athrawon :  (Tit,  1.  11.)  nid  gyda 
dyben  cyflogaidd  o  gael  elw  bydol,  yr  hyn 
oedd  lygredig  yn  ei  natur,  yn  halogi  y  gyd- 
wybod,  ac  yn  anurddo  swydd  sanctaidd  y 
rhai  a'i  gwnelent  yn  brif  a  llywodraethol 
amcan  ;  eithr  o  barodrwydd  meddwl  a  chal- 
on,  i  ymafaelyd  yn  y  gwaith  byfryd  hwn,  ac 
i  barâu  ynddo,  yn  unìg  er  anrhydedd  i  Grist 
a  lles  i  eneidian  dynion  ;  fel  rhai  yn  barod  i 
wrthdrin  anhawsderau,  i  wynebu  peryglon, 
i  ddyoddef  colledion,  gwaradwyddiadau,  ac 
erlidiau,  mewn  gwaith  mòr  dda.  Gan  fwrw 

golwg :  "  gan  esgobaethu,"  neu  "  gan  gyf- 
Jawniy  swydd  esgobawl,"  meddant,  yw  ystyr 
y  gair  Groeg,  epishopountes :  pa  fodd  bynag, 
yr  henuriaid  oedd  i  esgobaethu,  neu  i  gyf- 
íawni  y  swydd  esgobawl  ;  felly  yr  un  peth 
yw  henuriaid  âg  esgobion  yma.  Nid  trwy 
gymhell:  nid  hawdd  oedd  cael  dynion  i 
gymmeryd  y  swydd  o  henuriaeth,  ac  i  fod 
yn  ffyddlawn  ynddi,  y  pryd  hwnw ;  gan  y 
Ilafur  mawr,  a'r  dyoddefiadau  aml,  oedd  yn 
nglýn  â'r  swydd.  Nid  er  mwyn  budr-elw  : 
nid  llawer  o  elw  o  un  math  oedd  yn  deilliaw 
i  henuriaid  na  gweinidogion  y  pryd  hwnw  ; 

ond  rhag-welai  yr  apostolfod  ysbryd  o'r  fath 
yn  dechreu  ymddangos  y  pryd  hwnw,  yn 
enwedig  yn  y  gau-athrawon  ;  a  rhybuddiai 
yr  henuriaid  hyn  yn  ei  erbyn.  Cofied  yr 
eglwysi  oll,  mai  nid  budrelw  yw  tâl  cyf- 
iawn  am  lafur  gweinidogaethol:  mae  gwa- 
haniaeth  mawr  rhwng  y  ddau. 

5  L  2 
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3  '*Nid  fel  rhai  yn  tra-arglwydd- 
iaethu  ar  m  etifeddiaeth  Buw,  "fond 
gan  fod  yn  esamplau  i'r  praidd. /  Fzec.  34.  4.  M»t.  20.  25,  26  a  23.  8-  10  Marc  10.  42— 
45.  Luc  22.  24-27.  1  Cor.  3.  5,  9.  2  Cor.  1.  24.  a  4.  5. 
3  loao  9,  10.  m  peo.  2.  9.  Deut.  32.  9.  Salro  32.  12.  a  74. 
2.  Mica  7.   14.  Act.  20.  28.  n   1   Cor.  10.   II.   fl.il.  3.  17. 
a  4.  9.  1  Thes.  1.  5,  6.  2  Tbes.  3.  9.  1  Tiro.  4.  IX  Tit    2.  7. 

*  Gwedi  cymmeryd  y  swyrid,  ni  dd>!ent 
fod  mewn  un  moriri  fel  rhai  yn  tra-arglwydri- 
iaethu  ar  "  braidd"  ac  "  etifeddiaeih  Duw  ;" 
ni  ddylent  ymgais  am  awdurdod  ac  anrhyd- 
edd  fydol  ti  wy  eu  gweinidogaeth  a'u  swydd  ; 
fel  pe  bnasai  ganddynt  arglwyddiaeth  ar 
ffydd  a  chydwybodau  y  rhai  oedd  yn  perth- 
yn  i  Dduw,  fel"rhan  ei  etifeddiaeth  ef  ;" 
pryd  nad  oeddynt  ond  wedi  eu  gosod  fel 
gweiniriogion,  i  ddysgu  iddynt  ei  wirionedd 

a'i  ewyllys  ef,  ac  i'w  ceisio  hwynt  i  ufuddâu 
i  Ddnw,  ac  nid  iddynt  eu  hnnain.  t  Yn  lle 

tra-arglwyddiaethn  felly  ar  eu  brodyr,  a 
cheisio  troi  eu  swydd  i  alwedigaeth  ennill- 
fawr  ;  dylent  ymddwyn  yn  y  fath  fodd,  fel 

ag  i  fod  yn  "esamplan  i'r  prairid  ;"  mewn 
duwioldeb,  purdeb,  gostyngeidrirwydd,  hun- 
an-ymwadiad,  a  chydwybodoldeb  cyffredinol 
yn  mhob  peth  :  fel  hyn  hwy  a  eglurent  yn 
eu  hymarweddiad  ymarferol  eu  hunain,  yr 
athrawiaeth  a'r  aririysgiariau  a  roddent  i'r 
bobl. —  Traarglwyddiaethu  :  y  fath  ar- 
glwyririiaeth  a  waherdriir  yma,  ag  a  chwen- 
nychai  yr  apostolion  gael,  pan  oeridynt  yn 
disgwyl  teyrnasiad  tymmorawl,  neu  ddaearoJ 
y  Messiah;  yn  ol  arferiad  llywodraethwyr 
daearol  y  byd  hwn.  Tra-arglwyddiaethu 
feì  mae  y  Pab  yn  gwneyd,  ar  ei  ddeiliaid 
truain  a  deillion,  mewn  pethau  crefyddol. 

4  *  A  phan  •  ymddangoso  y  p  Pen- 
bugail,  fchwi  a  gewch  dderbyn  ?an- 
niflanntdig  goron  y  gogoniant. 

o  ado.  2.  pen.  2.  25.  Salm  23.  1.  Es.  40.  11.  Ezec.  34.23. 
a  37.  24.  Zec.  13.  7.  Iohd  10.  II.  Heb.  13.  20.  v  Mat.25. 
31,  &o.  tol.  3.  3,  4.  2  Thes.  I.  7-10.  1  loao  3.  2.  Dat.  1.7. 
•  20.  11,  12.  q  peo.  1.  4.  Dan.  12.  3.  1  Cor.  9.  25.  2  Tiro. 
4.  8.  la&o  1    12.  Dat.  2.  10.  a  3.  11. 

Ni  byridai  y  gostyngeidrirwyrid  a'r  hunan- 
ymwadiad  uchod,  mae  yn  wir,  yn  debyg  o'u 
dwyn  hwynt  i  olud  a  mawrerid  yn  y  byd 
hwn  ;  ond  yr  oedd  yn  sicr  o  driiogelu  iririynt 

wobrwy  o'r  fath  helaethaf  a  decìwydriaf, 
mewn  byri  arall.  *  Oblegiri  pan  ymdriang- 
osai  y  Pen-bugail  mawr,  fel  Barnwr  y  byri  ; 
oririi  wrth  yr  hwn  y  cawsent  hwy  eu  swydri, 
ar  yr  hwn  yr  ymddybynent  am  bob  morid 

i'w  chytlawni,  ac  i'r  hwn  y  bydriai  rairi  irid- 
ynt  roi'di  cyfrif  yn  y  riiweriri  am  riani ;  +yna 
caent  hwy,  yn  nghyri  â  phob  cyfryw  fugeil- 
iairi  ffyririlawn,  drierbyn  coron  annifianeriig 
o  ogoniant ;  anfeirirol  well,  a  mwy  anrhyri- 
eririus,  na  holl  awriurriod,  parch,  cyfoeth,  a 
mwyniant  y  byd  hwn,  pe  cawsent  y  cwbl 
ag  oedd  ynririo.  u  Anniflaneriig  :"  amaran- 
tinon  :  cyfeiriad  at  y  coronau  o  ririail  neu 
íioriau  ammor,  (amaranthus)  â  pha  rai  y 
gwisgiri  yr  yinrirechwyr  buririugol  yn  y 
campau  eynt ;  ac  y  rhai  a  barient  am  hir- 
faith  amser  heb  wywo,  meririant. 

5  *  Yr  un  fiunud  r  yr  ieuaingc, 

byddwch  ostyngedig  i'r  henuriaid. 
'f  A  byddwch  bawb  yn  ostyngedig  i'ch 
gilydd,  '  l  ac  ymdrwsiwch  oddi  fevvn 

1216 

â  gostyngeiddrwydd. li  ||Oblegid  y  rmll 
Duw  yn  gwrthwynebu  y  beilchioi 

§ac  yn  rhoddi  gras  i'r  rhai  gostynoedi; r  Lef.  19.  32.  Heb.  13.  17.  *  pen.  3.  1,  5.  Rhnf. 
10.  Eoh.  5.  21.  Phil.  2.  3.  t  peo.  3.  3,  4.  2  Cron.  6.  i 
Job  29.  14.  Salro  132.  9,  16.  Es    61.  10    Rhuf.  13.  14.  Col. 
12.         «  Gwel  ar  lago  4.  6— Job  22.  29. 

*  Nid  yw  y  gair  ieuainc  yn  y  fàn  hon  ; 
cyfeirio  dim  at  unrhyw  swyriri,  neu  sefyll 
neillduol  yn  yr  eglwys  ;  ond  yn  arwyd 
rhai  ieuainc  o  oed  yn  gyffreriin,  pa  un  byn 
ai  yn  y  weiniriogaelh  ai  heb  fori  ;  y  rha 
gynghorai  yr  apostol  i  fori  yn  ostyngedit 
rai  henach  na  hwynt,  yn  systal  ag  i  henì 
iaid  swydriol  yreglwys.  Prydferth  iawn  3 
gweled  publ  ieuainc  felly,  ac  anmhrydfer 
iawn  yw  eu  gweled  fel  arall  :  yn  feilchic 
hunanol,  yn  anhawdri  eu  trin,  yn  ririibarc 

ac  yn  ddiymostwng  i'w  hen  froriyr,  yn  en 
eriig  i'w  henuriairi  a'u  gweiniriogion.  j) 
mỳnai  yr  apostol  i'r  Cristionogion  oll  fod 
ddarostyngeriig  i'w  gilyrid,  yn  o!  eu  gwafan 
01  sefyllfâoedd  yn  y  byd  :  fel  hyn  bydriai 

bobl  yn  ostyngedig  ac  ufudri  i'w  hathrawc 
y  plant  i'w  rh'ieni,  gwragerid  i'w  gw^ 
gweision  i'w  meistriaid,  a  deiliairi  i'w  Hy 
oriraethwyr,  yn  ol  gorchymynion  gair  Du 
|  Ac  fel  y  mae  balchrier  mewn  rhai  ieuai 
ac  isel-radri,  yn  milwrio  yn  erbyn  ymostyi 
iad  dylerius,  megys  y  mae  hefyri  yn  cynbyi 

traha  a  gorthrymrier  mewn  rhai  nohel-rad 
feìly  mỳnai  yr  apostol  iddynt  oll  fod  wi 
ymdrwsio  odrii  fewn  â  gostyngeiririrwyi 
fel  eu  prif  aririurn  ;  fel,  pa  beth  bynag  oe 

y  galluoeriri,  y  talentau,  a'r  rioniau  ysbry 
oeriri  ganddynt,  y  bydriai  eu  gwylrier 
gostyngeiririrwyriri  yn  amlwg  i  bawb,  yn  f 
na  riim  rhagoriaeth  arall.  ||  D>lent  ymg 
am  hyn  nwchlaw  pobpeth  ;  am  fori  Dnw 
ei  holl-alluawgrwyriri  yn  gwrthwynebu 
beilchion,  heb  ririangos  tirionrieb  i  neb,  c 

y  rhai  oeriri  yn  wir  deimlariwy  o'u  h 
nheilyngriori  ;  §  ac  yn  rhodrii  pob  gra 
bawb  a'i  rieisyfent  mewn  gostyngeiririrwy 
Gwel    ar  Iago  4.    6. — "  Ymrirwsiwch  o> 
fewn:'"  nid  yw  y  geirian  oddi  feun  yi 
Saesoneg  ;  ac  mae  yn  debyg  nad  oes  riim 
y  gair  enhombòsasthe,  yn  arwyrido  e 
feun:  ac  eto  dywed  Parlihurst  fori  y  1 

ieithiad  Ffrengig  yr  un  fath  â'r  eidriom 
Defnyririir  y  gyftelybiaeth  o  ymwisgo, 
ymdrusio  yn  aml,  Ile  y  sonir  am  unrh 
ras,  neurinwerid.  Rhuf.  13.  12;  Ephes.  4. : 
Colos.  3.  10,  12. 

6  x  *  Ymddarostyngwch  gan  hyn 

dan  y  alluog  law  Duw,  z  t  fel  y 
dyrchafo  mewn  a  amser  cyfaddas : 

*  F.x.  10.  3.  Lef.  26.  41.  1  Breo.  21.  29.  2  Bren.  22 
2  Croo.  12.  6,  7,  12.  a  30.  II.  a  32.  26.  a  33.  12,  19, 
a  36.  12.  r>i»r.  29.  23.  Es.  2.  II.  Jer.  13.  18.  a  44.  10. 
5.  22.  Mica  6.  8.  Luo  14.  11.  a  18.  14.  lago  4.  10.  J 
3.  19.  a  32.  U.  Salro  89.  13.  1  Cor.  10.  22.  z  J°b  3< 
Salro  75.  10.  a  86.  16,  17.  Es.  40.  4.  E7.eo.  17.  24.  •  í 

Mat.  23.  12.  Lue  1.  52.  lago  1.  9,  10.  a  Deut.  3'. Rhuf.  5.  6.  1  Tim.  2.  6.  Tit.  1.3. 

*  Gan  hyny  am  fod  Duw  yn  gwrthwyn 

y  beilchion,  ac  yn  rhodrii  gras  i'r  rhai 
lyngeriig,  yr  oeriri  yn  gwerlriu  iririynt  hw 
phawb  oll,  i  ymririarostwng  fel  pechariui 
euog,  aflan,  a  thruenus,  rian  alluog  law  D 
yr  hon  oeriri  dcîigon  nerthol  i  ddryilic 
chwilfriw  y  cryfaf  o'i  elynion,  ac  i  gynn 
gwanaf  o'i  gyfeillion  :  +fel  rirwy  ymost 
i'w  gyfiawnderef,  y  gallentgael  eu  cymr 
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ij  ef  drwy  ttydd  yn  Nghrist,  a'u  dyrchafu 
ewn  amser  cyfaddas,  i'r  gogoniant,  yr  an- 
ydedd,  yr  anllygredigaeth  a'r  bywyd  tra 
'wyddol,  a  barotôodd  efe  i'w  saint,  ar  ol  y 
i-ofedigaethau  a  drefnwyd  iddynt  yma. — 
ỳnai  yr  apostol  ddangos  iddynt,  fod  galluog 
w  Duw  yn  yr  holl  drallodau  oeddynt  hwy 
i  ddyoddef  oddi  wrth  eu  gelynion  ;  yn  y 

»ddetìad,  y  llywodraethiad,  a'r  terfyniad  o 
!»nynt ;  a  mỳnai  iddynt  ymostwng  yn  am- 
«eddgar  a  gobeithiol,  dàn  yr  allnog  law 
iro.  Amser  cyfaddas  yw  amser  Duw,  pa 
yd  bynag  y  delo. 
7  b  *  Gan  fwrw  eich  holl  ofal  arno 

\;e\  canys  y  mae  efe yn  gofalu  dros- 
ih  chwTi. 
h  1  Sara.  I.  10-18.  a  30.  6-  Salm  27.  13,  14.  a  37.  5.  a 
22.  a  56.  3,  4.  Mat.  6.  25,  34.  Luo  12.  11,  12.  Phil.  4.  6. 

b.  13.  5,  6.         c  Salm  34.  15.  a  142.  4,  5.  Mat.  6.  26-33. 
rc  4.  38.  Luc  12.  30—32.  loan  10.  13. 

*  Ÿn  y  cyfamser,  hwy  a  gyfarfyddent  â 
iwer  o  anhawsderau,  ac  a  drailodid  efallai 
llawer  o  ofalon  pryderus,  am  eu  hachosion 
mmorawl  neu  ysbrydol,  ac  am  achos  yr 

Iwysi  :  ond,  mewn  cyflawniad  dyfal  o'n 
ledswyddau  presenol,  yr  oedd  annogaeth  a 
lwad  iddynt,  i  fwrw  eu  holl  ofal  gofidus 
yr  Arglwydd,  drwy  ffydd  a  gweddi ;  tgan 

ti  yn  sicr  y  triniai  efe  bob  peth  er  eu  lles 

vynt,  yn  olei  ddoethineb  ddiŵyrni  a'i  wir- 
nedd  anffaeledig  :  "  canys  yr  oedd  efe  yn 

i  fahi  drostynt;"  yr  oedd  yn  tostnrio,  ac  yn 
■  ru,  ac  yn  sicr  o  iawn  ardwyo  holl  achosion 
■  rhai  a  ymddiriedent  fel  hyn  ynddo  ef. — 
|j  ae  y  gair  a  gyfieithir  yma  gofal,  yn  ar- 
■yddo  peth  yn  terfysgu,  yn  rhivygo,  ac  yn 

'yllio  y  meddwl,  megys  yn  ddarnau  chwil- 
w  :  ei  fwrw  oll  ar  Dduw  yw  y  feddygin- 
eth  orau  ac  unig  rhagddo. 

d  *  Byddwch  sobr,  gwyliwch  : 
(•oblegid  y  mae  eich  gwrthwynebwr 
ìiafol,  megis  *  llew  rhuadwy,  h  yn 
lodio  oddi  amgylch,  J  gan  geisio  y 
(■îb  a  allo  ei  Myncu. 

dpen.  1.13.  a  4.  7.  Mat.  24.  48-50.  Lho  12.  45,  46. 
I.  34,  36.  Rhuf.  13.  11-13.  1  Thes.  5.  6,  8.  1  Tim.  2.  9, 
»3.  2,  II.  Tit.  1.  8.  a  2.  2,  4,  6,  12.  e  Esth.  7.  6.  Job 

6.  Salm  109.  6.  Es.  50.  8.  Zec.  3.  1.  Luc  22.  31.      /  Mat 
1,  11.  a  13.  39.  a  25.  41.  loan  S.  44.  Eph.  4.  27.  a  6.  II 
o  4.  7.  1  loan  3.  8-10.  Dat.  12.  9.  a  20.  2,  10.  g  Barn 
5.  Salro  104.  21.  Diar.  19.  12.  a  20.  2.  Es.  5.  99.  30.  a  42. 
Jer.  2.  15.  a  51.  33.  Ezee.  19.  7.  Hos.  11.  10.   Joel  3.  16. 

i.  I.  2.    a  3.  4.  Zec.  11.  3.  2  Tim.  4.  17.        h  Job  1.  7.  a 
2.  t  Ezec.  22.  25.  Dan.  6.  24.  Hos.  13.  8. 

*  Mae  yr  apostol  yma  eto  yn  adnewyddu 
gynghor  i  sobrwydd  a    gwyliadwriaeth  ; 

weí  ar  pen.  1.  13;  a  4.  7.)  fel  trwy  ym- 
dw  rhag  y  meddwdod  o  bleserau  cnawdol 
afradus,  neu  o  elw  a  manteision  bydol,  y 

llent  hwy  gael  eu  gwared  rhag  cysgadrwydd 
chadurus,  ac  anwyliadwriaeth  diofal,  yn 
hosion  pwysig  tragywyddoldeb.  f  I'w  han- 
)g  hwy  yn  fwy  i'r  sobrwydd  a'r  gwyliadwr- 
eth  hyn,  mae  efe  yn  crybwyll  iddynt  fod  y 
diafol,"  llywiawdwr  tywyllwch  y  byd  hwn 
r  angelion  syrthiedig,  cyhuddwr  y  brodyr, 
"  gwrthwynebwr"  y  saint ;  yr  hwn  oedd 
•b  amser  yn  ceisio  pob  cyfle  i  ddwyn  rhyw 
vyn  yn  eu  herbyn,  neu  yn  ceisio  caniatâd 

v  temtio,  i'w  niíhio,  a'u  trailodi ;— bod 
vn  yn  rhodio  oddi  amgylch  yn  wastad  fel 
ìw  rhuadwy,  yn  llawn  o  gynddaredd  a 
reulondeb,  jgan  geisio  y  neb  a  gaffai  yn 
sgu  ac  yn  ddiarfogaeth,  fel  y  gaüai  ar  un- 
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waith  ei  lyucu  i  fynu  a'i  ddyfetha;  un  ai  trwy 
faglau  a  deniadau  cnawd'l  a  bydol,  neu  trwy 
ofn  erledigaethau. — Yr  erlidiau  dychrynllyd 
a  gynhyrfwyd  gan  y  gelyn  hwn  i  Dduw  a 
dynion,  trwy  weithio  yn  mhlant  yr  anufudd- 
dod,  mae  yn  debyg  a  feddylir  yn  benaf. 
Fel  hyn  yr  oedd  dyehryntêydd  allanol,  ac 
ofnau  tumewnol,  yn  gỳru  llavveroedd  i  wrth- 
giliad,  neu  i  wadu  Crisí  dros  amser ;  yroedd 
rhai  yn  cael  eu  distrywio  am  byth,  gan  ofn 
dyn,  a  chariad  at  einioes  ;  a  llawer  eraill  ond 
prin  yn  dîanc  heb  syrthio,  am  eu  cael  yn 
ddiofal  ac  yn  sicr  yn  eu  meddwl  eu  hunain. 

— Da  y  gallasai  Petr,  yn  anad  neb  arall  o'r 
apostolion,  roddi  y  cynghor  hwn,  wrth  a  brof- 
asai  efe  ei  hun  o  ddiffyg  gwyliadwriaetb, 
cyn  ei  gwymp. 

9  *  Yr  hwn  k  gwrthwynebwch  yn 
1  gadarn  yn  y  ffydd  ;  m  f  gan  wybod 
fod  yn  cyflawni  yr  un  blinderau  yn 
eich  brodyr  y  rhai  sydd  yn  y  byd. 

*  Luc  4.  3— 12.    Epb.4.  27.      a  6.    11—13.    Iago  4.  7. 
1  Lnc  22  32.  Eph.  6.  16.  1  Tim.  6.  12.  2Tim.  4.  7.  Heb.  11. 
33.  m  pen.  1.  6.  a  2  21 .  a  3.  14.  a  4.  13.  loan  16.  33.  Act. 
14.  22.  1  Cor.  13.  13.  1  Thes.  2.  15,  16.  a  3.  3.  2  Tim.  3.  12. 
Dat.   1.  9.  a  6.  II.  a  7.  14. 

*  Am  hyny  efe  a  fỳnai  i  bawb  o  honynt 
wrthwynebu  y  gelyn  hwn  a'i  ymosodiadau, 
gan  sefyll  yn  gadarn,  fel  milwyr  wrth  eu 

banerau,  yn  eu  proffes  o'r  ffydd  ;  gan  gredu 
holl  wirioneddau  yr  efengyl  yn  ddibetrusder  ; 
a  chan  ymddybynu  yn  wastad  ar  allu  a  char- 
iad  Crist,  i  wrth-guro  a  gỳru  ymaith  y  temt- 
iwr  atgas.  t  Ac  i'w  hannog  hwy  fel  hyn  yn 
gadarn  i  wrthsefyll  temtasiynau  diafol,  ac 

"ymdrech  yn  erbyn  pechod  ;"  Ye  pe  byddai 
hyny  hyd  garcbar,  gwatwar,  fHangellu,  nea 
angau  ;  hwy  a  ddylent  fod  yn  llawn  hysbys, 
a  gwybod  yn  sicr,  fod  eu  brodyr  mewn 

parthau  eraill  o'r  byd,  bob  amser  yndyoddef 
blinderau  o'r  un  fath,  yn  yr  un  achos,  ac 
oddi  wrtfo  yr  un  fath  ddynion. —  Yn  yffydd: 

yr  athrawiaeth  a'r  gras  o  ffydd  yw  tarian  y 
cristion,  i  ddiffoddi  holl  bicellau  tanllyd  y 
fall. — *'  Gan  wybod  fod  yn  cyflawni  yr  un 
blinderau,  &c  :"  neu,  "  gan  wybod  fod  yr  un 
blinderau  yn  cael  eu  cyflawni,  &c  :"  felly 
mae  gosodiad  y  geiriau  yn  y  Saesoneg. 

10  n  *  A  Duw  pob  gras,  °  f  yr  hwn 
a'ch  galwodd  chwi  iV  *  dragywyddol 
ogoniant  trwy  Grist  Iesu,  *  l  wedi  i 

chwi  ddíoddef  ychydig,  r  \\  a?cli  per- 
ffeithiochwi,  Äa'cA  cadarnhao,  'a'cA 
cryfhao,  dJch  sefydlo. 

n  Ex.  34.  6,  7.  Salm  86.  5,  15.  Mica  7.  18,  19.  Rhuf.  6. 
20,  21.  a  15.  5,  13.  2  Cor.  13.  11.  Heb.  13.  20.  o  pen.  1.  15. 
Rhnf.  8.  28— 30.  a  9.11,24.1  Cor.  1.  9.  1  Thes.  2.  12.  2Thes. 
2.  14.  1  Tim.  6.  12.  2  Tim.  1.  9.  2  Pedr  1.  3.  p  2  Cor.  4. 
27.  2  Tim.  2.  10.  Heb.  9.  15.  1  loan  2.  25.        q  pen.  1.6,  7. 
2  Cor.  4.  17.  r  2  Cor.  13.  11.2  Thes.  2.  17.  Heb.  13.  21. 
Jud.  24.  s  Col.  2.  7.  2  Thcs.  2.  17.  a  3.  3.  t  Salm  138. 
7.   Luc  22.  32.  Pbil.  4.  13.  Col.  1.  22,  23. 

*  Nid  oedd  yr  apostol  yn  gweddîo  ar  i'w 
frodyr  gael  bod  yn  rhydd  oddi  wrth  brofed- 
igaethau  iachusol  ac  anrhydeddus ;  ond  yr 

oedd  yn  gweddîo  ar  i  "  Dduw  pob  gras,"  yr 
hwn  sydd  yn  helaeth  o  drugaredd,  ac  yn  unig 
ac  annyhyspyddadwy  Ffynon  o  bob  math  a 

phob  mesur  o  ras;  t  yr  hwn  trwy  ei  air  a'i 
Ysbryd,  a'u  galwasai  hwyní  i'r  gobaith  a'r ernes  sicr  o  dragywyddol  ogoniant,  trwy 
iawn  ac  eiriolaeth  Iesu  Grist  ; — |  yr  oedd  yn 
gwedd'ío,  meddaf,  a'r  i'r  Duw  grasol  hwn,  ar 
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ol  iddynt  ddyoddef  ychydig,  a  thrwy  ei  fen- 
dith  ar  eu  dyoddefiadau ;  ||eu  haddfedu  a'u 
"  pcrífeithio"  hwynt  mewn  sancteiddrwydd  ; 
eu  "cadarnâu"  hwynt  yn  nhangnefedd  a 
gobaith  yr  efengyl ;  eu  "cryfâu"  i  wrthsefyil 
pob  matn  o  demtasiynau,  i  ddyoddef  pob 
dyoddefiadau,  ac  igyflawni  pob  dyledswydd- 
au,  trwy  gryfâu  a  nerthu  eu  sanctaidd  serch- 

iadau  ;  a'u  "  sefydlu"  hwynt  yn  gadarn  ac 
yn  ddiysgog,  fel  adeilad  gydrwym  ar  syl- 
faen  ddá,  fel  nas  gallai  dirn  ystormydd, 
rhnthrau,  nac  ystrywiau  o  eiddo  y  gelyn,  eu 
dadymchwelyd  byth. — Perffeithio  yr  hyn  a 
ddechreawyd  ;  cadarnâu  yr  hyu  oedd  iawn; 
cryfàu  yr  hyn  oedd  wàn ;  a  sefydlu  (trwy 
undeb  a  chyssylltiad  cryf  â  Christ,)  yr  hyn 
oedd  eisoes  wedi  ei  adeiladu.    Pool. 

11  f  *  Iddo  ef  y  byddoy  gogoniant 
aV  gallu  yn  oes  oesoedd.  t  Amen. 

«  Gwel  ar  pen.  4.  U— Dat.  1.  6.  a  5.  13. 

*  Byddai  y  pethau  uchod  oll  er  gogoniant 
i  "  Dduw  pob  gras,"  fel  gwaith  ei  allu  a'i 
awdurdod  pen-arglwyddiaethol  ef;  i'r  hwn 
y  dylai  pob  gogoniant  ac  arglwyddiaeth  gael 
ei  roddi,  ac  yn  y  diwedd  a  brîodolir  yn  holl- 
awl  ac  yn  dragywyddül  iddo.  t  Amen  ;  felly 
bydded,  felly  y  bydd,  ac  felly  y  dylai  fod 
byth. 

12  *Gyd  â  *Silfanus,  ̂ tbrawd 
ffyddlawn  i  chwi  (fel  yr  wyf  yn  tybied) 

2  I  yr  ysgrifenais  ar  ychydig  eiriau, 
°gan  gynghori  6|'|a  thystiolaethu,  cmai 
gwir  ras  Duw  yw  d  yr  hwn  yr  ydych  yn 
sefyll  ynddo. 

1  Thes.  1.  1.2  Thes.  1.  1.  y  Rph.  6. 
,9.  *Epb.  3.  3.  Heb.  13.  22.  a  Heb. 

b  loan  21.  24.  Act.  20.  24.  1  loan  5.  9,  10. 
Ì5.  1.    Gal.    1.  8,  9. 

2  Car.  1. 
21.  Col  1.  7.  a 
13.  22.  Jud.  3. 
3  Ioan.  12.  c  Act.   20.   24.    1  C, 
d  Rhuf.  5.  2.  2  Cor.  1.  24.  2  Pedr  1 

*  Mae  yn  bur  debygol  mai  y  Süfanus  hwn 
oedd  cyfaill  a  chyd-ymdeithydd  cyffredinol 
Panl,  ac  a  elwid  yn  aml  Sílas  :  gwel  ar  Act. 
15.  22;  a  mànau  eraill,  Ile  crybwyllir  am 
dano.  îTybiai  Petr  yn  benderfynol,  oddi 
wrth  bobpeth  a  glywsai  ac  a  welsai,  ei  fod 

ef  yn  "  frawd  ffyddlawn,"  yn  wir  gredadyn, 
ac  yn  weinidog  Uafurus  Crist,  "  iddynt  hwy," 
yn  mhlith  pa  rai  y  llafuriasai  mòr  fynych  a 
pharâus.  \  Gan  hyny  cymmeredd  yr  apostol 
y  cyfle  i  ysgrifenu  epistol  bỳr  atynt  gydag 

ef ;  i'w  *'  cynghori"  hwynt  i  fod  yn  gadarn 
yn  y  ífydd,  ac  i  ymddwyn  yn  addas  i'w 
proffes  o'r  efengyl.  |  Yr  oedd  efe  hefyd  yn 
"tystiolaethu"  amyrefengyl  hòno  adderbyn- 
iasent;  i'w  boddloni  hwynt,  mai  gwirionedd- 
au  d'íammheuol  Crist  oedd  yr  athrawiaethau 
hyny  o  ras  a  gredasent,  ac  yn  y  ffydd  a'r 
proriad  o  ba  rai  yr  oeddynt  yn  "  sefyll"  yn 
gymmeradwy  gyda  Duw,  ac  yn  sefyll  yn 

wyneb  eu  holl  elynion  a'u  profedigaethau  ;  a 
bod  effeithiau  yr  athrawiaethau  hyny  ar  eu 

calonau,  a'r  ffrwythau  o  honynt  yn  eu  buch- 
eddau,  yn  brawf  eglur  eu  bod  hwy  yn  gyf- 
ranoçion  o  wir  ras  Duw,  a  chwedi  eu  sefydlu 

yn  gyflawn  yn  ei  gariad  a'i  gymmeradwyaeth 
ef.  Tystiolaethai  mai  y  wir  ffordd  oedd  yr 
efengyl  ;  ac  eu  bod  hwythan  yn  ac  ar  y  wir 
tíordd  hono. — Mae  yr  adnod  hon  yn  cadarnâu 
y  dyb,  ddarfod  i  Pedr  ysgrifenu,  er  cadarnâu 
rlyda  yr  un  egîwysi  ag  a  blanesid  gan  Faul 

a'i  gyd  lafurwyr;  yn  erbyn  cam  ddywediad- 
^"  F2l3 

au  y  rhai  hyny,  a  fynent  ddarbwyllo  y  Cen 
edloedd  dychweledig,  fod  Paul  yn  pregeth 

athrawiaeth  wahanol  i'r  apostolion  eraill 
yn  wir  gall  y  darlienydd  craff  ac  ystyrio! 
weled  tebygrwydd  mawr  yn  marnau  y  dda 
apostol  enwog  hyn:  yn  enwedig  y  mod 
maent  yn  cyssylltu  athrawiaeth  â  dyler. 

swyddau  yn  nghyd.  Yn  y  "  tystiolaethu 
uchod,  yr  oedd  Petr  yn  chwanegu  ei  dys 
iolaeth  at  y  r  eiddo  y  rhai  a  bregethasent  y 

efengyl  gyntaf  i'r  bobl  hyn. 
13  *  Y  mae  yr  egliuys  sydd  ey 

Babilon,  -^fyn  gyd-etholedig  â  chw 
yn  eich  annerch;  ?|a  Marc,  ||  f 
mab  i. 

e  Salio  87.  4.  Dat.  17.  5.  a  18.  2.    /'2Ioanl.l3.    g  G* ar  Act.  12.  12,  25. 

*Tybia  rhai  mai  Rhufain,  mewn  ystj 
gyfriniol,  (fel  yn  Dat.  17.  5  ;  a  18.  2.)  a  fedi 
yliai  yr  apostol  wrth  Babilon  yn  y  fàn  hot 
ond  nid  oes  sail  yn  y  byd  i  hyny  :  obleg: 
nis  gellir  rhoddi  un  rheswm,  pa  ham  yr  a 
taliai  efe  enw  y  ddinas  hòno,  Rhufainx  wr 
ysgrifenu  yr  epistol  hwn.  Tybir  fod  Ilaw> 
o  Iuddewon  yn  Babilon  a'i  chyffìniau  byth^ 
amser  y  caethiwed  ;  ac  i  Petr  fel  gweinidt 
yr  enwaediad  fyned  yno,  a  phregethu 
efengyl  iddynt  gyda  llawer  o  lwyddiant, 
phlanu  eglwys  Gristionogol  yn  eu  mys 
5fno  yr  oedd  efe  mae  yn  debyg  pan  ysgr 
enodd  yr  epistol  hwn,  yn  yr  hwn  mae 
eglwys  yno  yn  danfon  ei  hanerch  caredig 
yr  eglwysi  yn  Asia  Leiaf.  (Gwel  ar  pen. 
1.)  Taera  y  Pabyddion  mai  yn  Rhufain 
oedd;  ac  iddo  ddywedyd  Babilon  yn  yf 
hon,  fel  na  chaffai  ei  erlidwyr  yn  Jerusalc 
wybod  pa  le  yr  oedd :  wrth  hyny  gwnant 
yn  euog  o  lwfrdra  a  cheiwydd.  Ai  gwedd 
hyn  i  Ben  yr  eglwys,  Jthaglaw  (Vioa 
Ciist,  a  Thywysog  yr  apostolion  1  fel  y  c 
rifant  hwy  ef.  tBarnai  yr  apostol  me\ 
cariad,  fod  y  bobl  hyn  yn  Babilon  yn  v 
gristionogion  dewisol,  a  chwedi  ei  heU 
gan  Dduw  i  fywyd  tragywyddol,  yn  eys 

eys 

rhai  yr  oedd  yn  ysgrifenu  atynt.  %Ty\ 
rhai  mai  y  Marc  a  gyfenwid  Ioan,  (gwel 
Act.  12.  12.)  cyfaill  a  chyd-ymdeithydd  P; 
a  Barnabas,  ydoedd  hwn  ;  a  thybia  eraill  i 

rhyw  un  arall  o'r  un  enw  ydoedd  :  ond 
gellir  bod  yn  hysbys  am  hyny,  ac  nid  yw 
bwys  mawr.  ||Pwy  bynag  ydoedd,  geiíw 

apostol  ef  yn  "  fab"  iddo  ef ;  mewn  ysi 
ysbrydol  a  chrefyddol  yn  ddiammau; 
ei  ddychwelyd  trwy  ei  weinidogaeíh  ef,  t 
yn  llafurio  fel  mab  gydag  ef,  neu  bob  un 
ddau.— Dywed  Pooî,  fel  hyn  am  y  Paby< 

ion : — Os  mỳnant  hwy  mai  Rhufain  a  " ylir  wrth  Babilon,  mwynâent  eu  zêl ;  y  ri 
yn  hytrach  na  methu  cael  allan  Gadair  Pt 
a  ânt  i  uffern  i  ymofyn  am  dani ;  ac  yd; 
yn  fwy  am  gael  Rhufain  yn  eisteddfa  P< 
nac  yn  eglwys  Crist. 

14  *  Anherchwch  eich  gilydd 
chusan  cariad.  *f  Tangnefedd  i  ch 
oll  y  rhai  ydych  k  yng  Nghrist  Ie; 
l  Amen. h  Gwel  ar  Rhuf.  16.  16.  1  Cor.  16.  20.  2  Cor.  13 
1  Thes.  6.  26.  i  pen.  1.  2.  loan  14.  27.  a  16.  33.  a  20 
26.-Gwel  ar  Rbuf.  1.  7.  *  Gwel  ar  Rhuf.  8.  I.  I  C- 
30.  2  Cor.  5.  17. 

*  Gwelwch  ar  fod  i  chwi  wrteithio  cai 
brawdol  gwreaog  tuag  at  eich  gilydd;  fel 
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adnabyddiaeth  o  Dduw. 

rydd  o  ba  un  anerchwch  eich  gilydd  âchusan 
iwair  cariadus,  yn  ol  arferiad  cyffredin 

ìristionogion  pan  yn  cyfarfod  â'u  gilydd. 
Jwel  ar  Rhuf.  16.  16.  tBydded  holi  fen- 
lithion  Duw,  er  dedwyddwch  amserol  a 
nragywyddol,  ar  bawb  a  phob  un  o  honoch, 

sydd  yn  dwyn  proffes  sanctaidd  o  enw  Crist 
lesu,  ac  a  dybir  rnewn  undeb  bywiol  âg  ef, 
fel  eich  unig  Ben  a'ch  Gwaredwr  mawr! 
\  Ac  i  dystioìaethu  fy  ngwir  d(iymuniad  a'm 
gobaith  o  hyn,  dywedaf  yn  ddifrifol,  Amen. 

Ail  Epistol  Cyffredinol  PET&  yr  Apostol. 
PEN.  I. 

f  mae  efe  yn  eu  cadarnâu  mewn  gobaith 
o  gynnydd  mewn  gras. 

'SlMON  aPetr,  6f  gwasanaethwr 

'apostol  Iesu  Grist,  %  at  y  rhai  a 
'gawsant  gyffelyb  werthfawr  ffydd  â 
íinnau,  e  ||  trwy  gyfiawnder  ein  Duw 
i,  a'n  Hachubwr  Iesu  Grist. a  Mat.  4.  18.   a  10.  2.  Luc  22.  31-34.  loan  1.  42.    a  21. 
■17.  1  Pedr  1.  1.  b  loan  12.  26.— Gwel  ar  Rhuf.  1.  I. 

Loc  11.  49.  Ioan  20.  21.  1  Cor.  9.  I,  2.  a  15.  9.  Gal.  2.  8. 
pb.  3.  5.    a  4.  II.  1  Pedr  5.  1.  d  adn.  4.  Act.  15.  8,  9. 
huf.  1.  12.  2  Cor.  4.  13.  Phil.  1.  29.  2  Tim.  1.  5.  Tit.  1.  I, 
1  Pedr.  1.  7.  a  2.  7.  e  Jer.  33.  16.  Rhuf.  1.  17.  a  3.21— 
.  1  Cor.  1.  30.  2  Cor.  5.  21.  Pbil.  3.  9. 

*  Simon  ydoedd  enw.  cyntefig  yr  apostol 
wn,  yr  hwn  a  gawsai  efe  yn  faban  yn  ei 
iwaediad ;  ac  a  gyfenwyd  Petr  gan  yr  Ar- 
iwydd  Iesu,  pan  ddaeth  yn  ddisgybl  iddo 
f.  (Ioan  1.  41,  42.)  tTybiodd  yn  addas  i 

fenwi  ei  hun  yn  "  apostol,"  yn  gystal  ag 
i  "  wasanaethwr"  Iesu  Grist,  efallai,  am  ei 

)d  yn  yr  epistol  hwn  yn  bwriadu  gwrth- 
■ynebu  rhyw  gau-athrawon,  y  rhai  oeddynt 
n  gwneyd  mawr  niwed  yn  yr  eglwysi  y 
ryd  hwnw.  %  Mae  yn  cyfeirio  ei  hun  at  y 
ìai  hyny  a  gawsent  gyflfelyb  werthfawr 

ydd  âg  ef  ei  hun  a'i  frodyr.  Mae  natur  ac 
tfeithiau  gwir  flfydd  yn  werthfawr,  ac  mae 
n  dwyn  ei  pherchenog  i  gael  rhan  yn  y 
endithion  mwyaf  gwerthfawr  ;  am  hyny  yr 
edd  yr  un  mòr  werthfawr  yn  y  Cristion 
yífredin,  ag  mewn  apostol.  Fel  hyn  yr 
edd  efe  yn  ddisôn  yn  gwahaniaethu  rhwng 

ffydd  etholedigion  Duw,"  â'r  flfydd  farw  a 
liwerth  hono,  trwy  ba  un  yroedd  Ilawer  yn 
iael  eu  twyllo.  |j  Yr  oedd  y  ffydd  hon,  yr 
ion  a  gawsent  (fel  mae  y  geiriau  gwreiddiol 
in  arwyddo,)  trwy  arbenig  ewyllys  da  a 
ihennodiad  Duw,  yn  ymorphwys  ar  gyf- 
íiwnder  ein  Duw  a'n  Hachubwr  Iesu  Grist. 

í'el  hyn  yr  oeddynt  wedi  eu  dysgu  i  gredu 
ic  ymddiried  yn  ufudd-dod  ac  aberth  yr  Ar- 
ilwydd  Iesu,  fel  eu  Duw  a'u  Hachubwr  yn 
cnawd,  am  gyfiawnâd,  ac  am  yr  holl  fen- 
ithion  cyssylltiedig  â  hyny,  ac  yn  deilliaw 
{  hyny.  Mae  y  Saesoneg  yma  yn  wahanol 
jn  cyfieithiad  ni: — trwy  gyfiawnder  Duw, 

I  'n  Hachubwr  Iesu  Grist :  ond  addef  ein 
lawdwyr  mai  yn  ol  ein  cyfieithiad  ni  y 
jylai  fod,  ac  mai  yr  un  Person  a  feddylir 

j'rth  JJduw,  â'n  Hachubwr  lesu  Grist. 
t»nd  os  mỳn  neb  ddanlau  mai  y  Tad  a 
bddyiir  wrth  y  gair  Duw ;  dylent  gofio 
efyd,  bod  ufudd-dod  y  Mab  yn  aml  yn  cael 
I  alw  yn  "  gyfiawnder  Duw."  Ac  nis  gall- 
'n  ddëall  ychwaith,  yn  mha  ystyr  y  gellir 
ywedyd,  bod  ffydd  y  cristion  nac  yn,  na 
\rwy   gyfiawnder   Duw,  ac    ystyried   cyf- 
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iawnder  fel  pri'odoledd  ddwyfol  yn  UDÌg ; 
pryd  y  mae  yn  gorphwys  yn  benaf  ar  dru- 
garedd  a  gwirionedd  Duw,  a  dim  ond  gol- 
ygu  ei  gyfiawnder  ef  fel  wedi  ei  foddloni ; 

ac,  megys,  yn  cydsynio  i'r  pechadur  gael  ei achub,  trwy  aberth,  iawn,  a  chyfiawnder 

Crist. — "  Trwy  gyfiawnder,  &c,"  gellid  cyf- 
ieithu  y  geiriau  *'  yn  nghytìawnder,"  medd- 
ant.  Eto,  mae  trwy  gyfiawnder  yn  tros- 
glwyddo  meddwl  pwysig ;  oblegid  mae  y 
ffydd,  trwy  yr  hon  yr  ydym  yn  derbyn 
Crist  er  iachawdwriaeth,  yn  cael  ei  rhoddi  i 

ni  "  trwy  y  cyfiawnder"  a  orphenodd  efe 
fel  ein  Machn'íydd;  canys  mae  yn  deilliaw 
o  adgenedliad  yr  Ysbryd  Gîân,  yr  hwn  a 
roddir  i  ni  irwy  ei  gyfryngdod  ef. 

2  f  *  Gras  i  ehwi  a  thangnefedd  a 
amlhâer,  s  -f  trwy  adnabod  Duw,  a 
lesu  ein  Harglwydd  m, 

f  Num.  6.  24—26.  Dan.  4.  1.  a  6.  25.— Gwel  ar  Rhnf.  1. 
7.  1  Pedr  1.  2— Dat.  1.  4.  g  pen.  3.  18.  Es.  53.  11.  Luc 
10.  22.  loan  17.  3.  2  Cor.  4.  6.  1  loan  5.  20,  21. 

*  Pa  fodd  bynag,  ar  ran  pob  cyfryw  grist- 
ionogion,  mae  yr  apostol  yn  gweddîo  am  i 
holl  fendithion  gras  a  thangnefedd  gael  eu 
hamlâu  iddynt ;  f  a  hyny  trwy  adnabod 
Duw,  a  Iesu  Grist  ei  Arglwydd  ef  â  hwyth- 
au  :  oblegid  yn  ol  mesur  ein  hadnabyddiaeth 
grediniol,  ysbrydol,  a  phrofiadol  nî  o  ber- 

ffeithiau  Duw,  yn  y  cyd-gordiad  a'r  gogon- 
iant  o  honynt,  fel  y  maent  i'w  gweled  yn 
Mherson,  cymmeriad,  ac  iachaudwriatth 
Iesu  Grist  ein  Harglwydd,  felly  y  dygir  ein 
holl  serchiadau  grasol  i  weithrediad  ;  ac  y 

bydd  ein  tangnefedd,  ein  gobaith,  a'n  cys- 
uron  yn  amlâu  ;  sef  fel  y  byddo  yr  adna- 
byddiaeth  uchod  yn  cynnyddu  ac  yn  ymhel- 
aethu  ynom. 

3  •  Megis  y  rhoddes  ei  h  dduwiol 
allu  ef  i  ni  f  bob  peth  a  berthyn  i  fyw- 
yd  a  duwioldeb,  h  f  trwy  ei  adnabod 
ef  yr  hwn  a?n  l  galwodd  ni  i  ogoniant 
a  m  rhinwedd  : 

h  Salm  110.  3.  Mat.  28.  1S.  Ioan  17.  2.  2  Cor.  12.  9. 

Eph.  1.  19—21.  Col.  1.  16.  Heb.  1.  3.     »'  Salm  84.  11.  Rhuf. 8.  32.  1  Cor.  3.  21— 23.  k  Gwel  ar  adn.  2.  /  Rhuf.  8. 
28-38.  a  9.  24.  1  Cot.  1.  9.  Eph.  4.  1.  4.  1  Thes.  2.  12.  a  4. 
7.  2  Thes.  2.  14.  2  Tioa.  1.91  Pedr  1.  15.  a  2.  9,21.  »3.9. 
a  5.  10.  n  ado.  5.  Ruth.  3.  11.  Diar.  12.  4.  a  31.  10,  29. 
Pbil.  4.  8. 

*  Gallai  y  cristionogion  hyn  ddisgwyl,  y 

byddai  i'r  gwaith  graddedigawl  o  oleno, 
sancteiddio,  a  chysuro,  gael  ei  ddwyn  yn 
mlaen  ynddynt,  wrth,  neu  yn  ol,  yr  byn  a 

roisai  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ei  "  dduwiol 
fawredd"  eisoes  iddynt ;  neu  a  wnaethai  yn 
ei  "dduwiol  fawredd"  arnynt.  Mewn  can- 
lyniad  i'w  dderchafiad,  a'i  awdurdod  cyf- 
ryngol  ef,  yr  oedd  ei  "  dduwiol  allu"  wedi rhoddi  iddynt  hwy  bob  peth  a   berthynai  i 
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fywyd  a  duwioldeb;  pob  peth  angenrheidiol 

i'w  bywyd  ysbrydol  a  thragywyddol  hwynt, 
a'u  dedwyddwch  yn  y  diwedd  ;  a  phob  peth 
angenrheidiol  iddynt  hwy  allu  gweithredu 

yn  addas  i'w  perthynas  â  Duw,  a'u  rhwym 
cdigaethau  iddo,  ar  eu  taith  drwy  y  byd 

drygionns  hwn  i'r  nef.  Yr  oedd  addysgiad 
au,  echlysion  (motẁes)  annogaethan,  modd 
ion,  egwyddorion,  a  chynnorthwyon  ;  yn 
nghyd  a  m*ddeuant,  tangnefedd,  a  gras, 
wedi  eu  rhoddi  iddynt  trwy  adiíenedliad  yr 
Ysbryd  Glân ;  ac  yr  oedd  holl  gyflawnder 
Crist,  ac  addewidion  y  cyfammod  tragy  wydd 
ol,  wedi  eu  gosod  gèr  eu  bronau  hwynt  yn 
yr  efengyl  :  fel  y  gaUent  hwy  er  pob  rhwystr 
au  ac  ymladdfêydd,  tufewnol  ac  allanol,  o 
hyd  wasanaethu  Duw  wrth  ei  fodd  yn  y  byd 
hwn,  a  chael  bywyd  tragywyddol  yn  y  byd  i 
ddyfod.  t  Yr  oedd  hyn  oll  wedi  ei  rad 
roddi  iddynt,  trwy  adnabod  Duw  yn  ei  Fab 

yr  hwn  a'n  galwasai  hwynt  yn  ei  ogoneddus 
ras  a'i  drugaredd,  a  thrwy  "  rinwedd,"  neu 
nerth,  ei  Ysbryd  yr  hwn  sydd  yn  bywâu  : — 

neu,  efe  a'u  galwasai  hwynt  i  gyfranogi  o'ì 
"  ogoniant"  tragywyddol,  ac  i  broffes  "  rin 
weddol,"  gyson,  a  chalonog  o'r  efengyl,  ac 
ufudd-dod  "  rhinweddol"  i  Grist,  yn  nghanol 
hoil  brofedigaethau  a  dyoddefiadau  y  'stàd 
bresenol.  Oblegid  gall  y  geiriau  "  gogoniant 
a  rhinwedd,''  fod  un  ai  yn  cyfeirio  at  Ddu 
yr  hwn  a'u  galwodd  hwynt,  neu  ynte  at  y 
peth,  i'r  hwn  y  galwyd  hwynt:  y  cyntaf, 
medd  ein  Hawdwyr,  yw  ystyr  fwyaf  Ilythyr- 
enol  y  Groeg  ;  (dia  doxes  kai  aritês)  ond 

mae  y  defnydd  anarferedig  o'r  gair  a  gyf- 
ieithir  "rhinwedd,"  (aritês)  yn  y  cym- 
hwysiad  o  hóno  at  Dduw,  wedi  peri  i'r  rhan 
fwyaf  o  dduwinyddion  ddewis  y  dehongliad 
diweddaf.  Eto,  mae  yr  un  gair  yn  cael  ei 
ddefnyddio,  gyda  chymhwysiad  o  hóno  at 
Ddnw,  gan  yr  apostol  hwn  mewn  man  arall; 
1  Petr  2.  9  :  gwel  y  sylwad  yno.  "  Yr  hwn 
a'n  galwodd  ni  trwy  ogoniant  a  rhinwedd,' 
yw  y  darlleniad  yn  ol  ymyl  y  ddalen  ;  a  dy- 

wedir  mai  trwy,  ac  nid  i,  yw  piì'odol  feddwl 
y  gair  dia.  "  Trwy  ogoniant  a  rhinwedd' 
Duw  yr  oedd  yr  alwad  ;  ac  "  i  ogoriiant  a 
rhinwedd"  yr  oedd  efe  yn  galw :  i  ogoniant, 
fel  y  dyben  ;  ac  i  rinwedd,  neu  fuchedd 

sanctaidd  rinweddol,  fel  y  ffordd  a'r  cywi- 
hwysiad,  i'r  dyben  gogoneddus  bwnw.  Fel 
hyn,  mae  "  bywyd  a  duwioldeb  yn  y  naill 
ran  o'r  adnod,  yn  cyfateb  i  ogoniant  a  rhin- 
wedd  yn  y  rhan  arall  o  hóni :  bywyd  a  go- 
goniant  yn  ddiwedd  ;  duwioldeb  a  rhinwedd 
ynfoddion. 

4  *  Trwy  yr  hyn  y  n  rhoddwyd  i 
ni  addewidion  mawr  iawn  a  gwerth- 
fawr ;  f  fel  trwy  y  rhai  hyn  y  °  bydd- 
ech  gyfrannogion  o'r  duwiol  anian, 
f  X  wedi  diangc  oddi  wrth  y  llygredig- 
aeth  sydd  yn  y  byd  trwy  drachwant. 

n  adn.  1.  Ezec.  3G.  25-27.  Rhi.f.  9.  4.  2  Cor.  1.  20.  a  6. 
17,  lij.  ■  7.  1.  Gal.  3.  16.  Heb.  8.  6-12.  a  9.  15.  1  loan  l. 
25.  o  Ioan  1.  13,  13.  2  Cor.  3.  18.  Eph.  4.  23,  24.  Col.  3. 
10.  Heb.  12.  10.  1  loan  3.  2.  p  pen.  2.  18-20.  Gal.  6.8. 
lago  4.  1—3.  1  Pedr  4.  2,  3.  1  loan  2.  15,  16. 

*  Trwy  yr  adnabyddiaeth  hyn  o  Dduw  yn 
Nghrist  trwy  yr  efengyl,  a  thrwy  eu  galwad 
effeithiol  hwynt,  yr  oedd  "  addewidion 
mawr  iawn  a  gwerthfawr"  wedi  cael  eu 
"  rhoddi"  iddynt. — Mae  addewidion  yr  ys- 
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grythyr  yn  cynnwys   y   pethau   mwyaf   ang 
enrheidiol  i  bechaduriaid,  yn  addas  i'w  ham 
gylchiad,    yn    gyfatebol   i'w    hangen,    ac  yr. 
helaeth  ddigonoj,  pan   eu    cyfìawnir    iddynt 
fel  credinwyr,  i'w  gwneuthur  hwynt  yn  ber 
ffaith  ddedwydd   am    byth   bythoedd.     Pryc 
heb    yr    addewidion   hyn,  rhaid    eu  bod  yr 
druenus    byth  ;  am    hyny    maeut  yn   "  fawi 
iawn  a  gwerthfawr,"  hyd  yn  nod  tu   hwnt 
allu  traethu  eu   gwerth   mewn  geiriau.    Go 
sodir  y  rrlaì  hyn  ger    bron  dynion,   trwy  y 
efengyl,  y  rhai  a  wahoddir  i  ddyfod  a    chyf 
ranogi     o'r     bendithion     addawedig  :    ou( 
rhoddir  hwynt  i  gredinwyr  yn  unig,  y  rha 
a  allant  eu  hystyried  fel   cynnifer  o  wystloi 
gwerthfawr,  neu  ysgrifau  (bills)  da,  yn  dal 

adwy  pan  fyddo   eu  hamgylchiadau  a'u  lle 
gorau   hwynt    yn    gwneyd    hyny    yn  angen 
rheidiol :    oblegid    wedi    eu    huno    hwy 

Christ,  a'u    gwneyd   yn    gyfranogion  o  hóni 
ef,  mae  yr  holl  addewidion  yn   perthyn   idd 
ynt  hwy  drwyddo  ef,  a  thrwy  ei  gyfammoi 
ef.      f  Rhoddid   yr    addewidion    hyn    hefyf 
iddynt  hwy,  fel  trwyddynt  y  byddent  "gyl 
ranogion  o'r  ddnwiol  auian,"  yn  lle  yr  ania; 
lygredig   a  dieflig    hòno  oedd  gan  ldynt,  fe 
pechaduriaid  syrthiedig  ;  fel  trwy  eu  hunde 

â  Chiist,  preswyliad  yr  Ysbryd  ynddynt,  a! 
nerth  ef  yn  eu  crëu  o   newydd,  y  caffai  deh 
Duw  ei  hadnewyddu  ar  eu  heneidiau  ;  ac  fc 
hyny  y  caffai    anian    newydd   ei  ffurfio  yc 

ddynt,  a  thuedd  newydd  i  gael   ei  roddi  i'i 
dëall,    eu    hewyllys,    a'u    serchiadau  ;    cyc 
tfurfiol  â  natur  sanctaidd  Duw,  a  galluog  i'\ 
garu    ef   ac    ymhyfrydu   ynddo,    a  mwynâ 
dedwyddwch    yn    ei     wasanaeth.      X  Gwer 
dechreu  y  cyfnewidiad  hyn  o  natur  a  chalo 
mewn  adgenedliad,  yr  oedd  yn  effeithio  ar 
rhai  a'i  profasent,  i'w  dwyn    i   ymddidoli, 
"  dîanc  oddi  wrth  y  llygredigaeth  oedd  yn 
byd    trwy    drachwant;"    neu   oddi   wrth 
holl  bechodau  allanol  ysgeler  hyny,   i'r  rh 
y  tỳnid  dynion  gan  eu  trachwantau  rhyfaM 
ac  eilun-addolgar,  am  bleserau,  meddiannai 
ac  enwogrwydd  bydol.     Mae   y  cyfryw 
ferion    drygionus    bob  amser    wedi  bod  ; 

llenwi  y   ddaear,  a   llygredigaeth  a  ff'ieic 
dra    ydynt    yn    nghyfrif    Dnw.      Pan    m* 
pechaduriaid  yn  proffesu  edifarâu    a  derby 
yr  efengyl,  maent  yn   allanol    yn   ymwrthc 
â'r  anwireddau  hyn  ;  ac  y  mae  pawb  adgei 
edledig  yn  wirioneddol  ac  am  byth  yn  dîar 
oddi  wrihynt;  hyny  yw,  oddi  wrth  yr  arfe 
iad  goddefo!  a  chyffredinol  o  honynt. — Tru 
yrhyn:  dywed  Guyse  fod  y   geiiiau  Groi 

(dV  ôn)  yn  y  rhif  i'íosog,  ac  yn  cyfeirio  od 
at  y  gogoniant  a'r  rhinwedd,  yn  niwedd 
adnod  o'r  blaen ;  nen   at    Dduw  a  Jesu  » 
Harglwydd  ni,  yn  niwedd  adn.  2;  ac  fel 
y  gellir  eu  cyfieithu  trwy   yr  hyn,   (bethau 

neu  trwy  y  rhai,   (personan.) — O'r  dduwi 
anian  :  Theias  physeôs,  "  o  dduwiol  anian 
yw    y    Groeg,    heb    yr   un    bannod.    Ani; 
debyg  i  Dduw,  yn  dwyn  ei  ddelw  sanctai( 
ef :  nid  yr  hanfod  o'r   dduwiol  anian,  n 
o'r  ddwyfol  anian.     Mae  rhai  yn  díanc  od 
wrth   lygredigaeth   y  byd,   dros   amser,   h 
fod  yn  gyfranogion  o  dduwiol  anian;  ond  ; 
amser  profedigaeth  mae  y  rhai  hyn  yn  cili 
ac  yn  myned  i  lygredigaeth  y  byd  drachet 

fel    y    dywedir    yn    pen.  2.  22,    o'r   epis hwn. 

5   î  *  A  hyn  yma  hefyd,  r  gan  rod 
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yn  y  Cristion. 

ivbl-ddiwydrwydd,  f  chwanegwch  at 
|ch  ffydd,  *  rinwedd  ;  J  ac  at  rinwedd 
yybodaeth ; 
q  I,uc  16.  26.  a  24.  21.  r  adn.  10.     pen.  3.  14.  Salni 

i>.  4.  Diar.  4.  23.  Es  55.  2.  Zec.  6.  15.  Ioan  6.  27.  Phil.  2. 
.  Heb.  6.  II.      all.6.     a  12.  15.  s  Gwel  ar  m  adn.  3. 
ida.  2.  pen.  3  18.  I  Cor.  14.  20.  Eph.  I.  17,  18.  a  5.  17 
lil.  1.  9.  Co!.  1.  9.  1  Pedr  3.7. 

Ni  íỳüHÌ  yr  apostol  i'w  frodyr  ymorphwys 
eu  trödigaeth  debygol,  nacar  y  <tìftVygiad 

rssylltiedig  á.  hyny,  nac  ychv^m|i  ar  y 
;chreuad  o  adnewyddiad  i  dduwiol  anian ; 
ìd,  gan  ymddybynu  ar  addewidion  yr 
engyl,  a  chan  ymgais  at  y  dyben  i  ba  un  y 
oddwyd  hwynt,  mỳnai  iddynt  ymlanâu 
Idi  wrth  bob  gweddilüon  a  halôgrwydd 
lawd  ac  ysbryd,  gan  berffeithio  sancteidd- 

vydd  yn  of'n  Duw.  *  Tu  hwnt,  ac  fel  yn ìrâu  ac  yn  perffeithio  yr  adnewyddiad 
*dw  oedd  eisoes  wedi  cymmeryd  lle, 
ýnai  iddynt   roddi    cwbl-ddiwydrwydd,  yn 
•  arferiad  o   bob  moddion  gosodedig,  oddi 
•  wir  awydd  am  gynnyddu  mewn  sanct- 
ddrwydd  ;  +  ac  fel  hyny  "  chwanegu  at  eu 
^dd  rinwedd,"  fel  y  gallent  gyda  chalondid 
d'íannwadalwch  gwrol,  brotfesu  ffydd  yn 
ghrist,  ac  ufuddâu  i'w  ewyllys  ef,  yn 
;hanol  erlidwyr  ;  a  dangos  cadernid  a 
awelwch  meddwl,  er  yr  holl  gyfyngderau 
r  peryglon  yr  oeddynt  yn  agored  iddynt. 

Dylent  hefyd  g\da'r  un  "  diwydrwydd,  " 
chwanegu  at  rinwedd,  wybodaeth  ;"  fel 
wy  adnabyddiaeth  gynnyddol  o  holl  wir- 
nedd  ac  ewyllys  Duw,  y  gallent  rëoleiddio 

i  zel  a'u  gwrolder  gyda  barn  a  doethineb  : 
in  wybod  pa  fodd  i  ymddwyn  yn  mhob 
ngylchiad,  a  thuag  at  bob  dyn  ;  fel  dynion 
wybodaeth  a  dëali  da,  y  rhai  nis  gellid  yn 
'fiawn  eu  cyhuddo  o  unrhyw  beth  byrbwyli, 
ìfyd,  neu  groes  i'w  perthynas  a'u  sefyllfa, 
i  yr  eglwys  neu  yn  y  wladwrÌHetb.— 

Rhinwedd  :"  (aretcs)  gwroldeb,  nen  by 
trwch,  yw  meddwl  cyffredin  y  gair  yn  yr 
vdwyr  paganaidd,  am  ei  fod  yn  deilliaw  o 
rês,  Mawrth,  duw  rhyfel  y  paganiaid 
oegaidd.  Gwel  ar  Act.  17.  19.  Felly  yma, 
jVrolder  ysbrydol,  yn  y  rhyfel  ysbryd<rd,  ef- 
lai  a  feddylir. 

6  *  Ac  at  wybodaeth,  "gymmedr- 
Ilder,  f  ac  at  gymmedrolder,  *amyn- 
dd;  Jac  atamynedd,  ̂ dduwioldeb; 
ì  «Act.  24.  25.  1  Cor.  9.  25.  Gal.  5.  23.  Tit.  1.  8.  a  2  2. 
Salm  37.  7.  Luo  8.  15.  a  21.  19.  Rhuf.  2.  7.  a  5.  3,  4.  a  8. 
a  15.  4.  2  Cor.  6.  4.  Col.  1.  11.1  Thes.  1.  3.  1  Tl,es.  1.  4. 

>•  5.  Heb.  6.  12,  15.  a  10.  36.  a  12.  1.  lago  1.  3,  4.  a  5. 
10.     Dat.  1.  9.    a    2.  2,  3.    a     13.  10.   a  14.  12.  »  adn. 
pen.  3.  II.  Gen.  5.  24.  Es.  57.  1.  1  Tim.  2.  2,  10.  a  3.  16. 
■  7.  8.  a  6.  3,  6,  11.  2  Tim.  3    5.  Tit.  1.  1. 

•  At  "  wybodaeth,"  rhaid  iddynt  chwan- 
;u  "  cymmedrolder  ;"  neu  lywodraeth   fan- 
i  ar  yr  holl  flysiau  anianol  mewn  darostyng- 
d  i  ewyllys  Duw,  a'u  lles  eu  hunain  ac  er- 
11;  yn  gystal  a  chymmedrolder  mawr  yn 
hob  peih  bydol,  ac  annofalweh  am  dan- 
it ;  wedi  diddyfnu  eu   calonau   oddi    wrth- 
nt,  a  rhoddi  eu  serch  ar  bethau  sydd  uchod. 

pt  "  gymmedrolder,"  rhaid  iddynt  chwan- 
,i    "  amynedd  ;"   neu   ymostyngiad    siriol  i 
ívyìlys  D»w  dàn  gystuddiau  a  thrallodion, 
ildfwynder  yn  nghanol  niweidiau  a  thram- 
ivyddiadau,  parâd  yn  gwneuthur  daioni  er 
»el  profedigaethau  Ilymion,  adisgwyl  tawel 
rth  yr  Arglwydd,  am  iddo  gyfryngu  er  eu 
Isur  a'u  gwaredigaeth.  \  At  yr  "  amynedd" |    Í2âí 

hon,  rhaid  chwanegi  "dnwioldeb;"  fel  yn 
cynnwys  yr  holl  serchiadau  a'r  tueddiadau 
sanctaidd  hyny,  y  rhai  a  wnânt  addolwyr  ys- 
brydol  a  gwir  weision  ymroddedig  i  Dduw, 
vh  ei  holl  osodiadau  a'i  orchymynion  ef,  ac 
er  ei  ogoniant.  Mae  duwioldeb  yn  help 

mawr  i  amynedd,  ac  i'r  pethau  blaenorawl 
oll  yn  wir ;  o  herwydd  y  golygiadau  a  rydd 

hi  i'r  credadyn  ar  ddoethineb  ac  uniondeb 
hoil  driniaethau  Duw  arnoyn  ei  ragluniaetb, 
ac  ar  ddiwedd  daionus  a  dedwydd  y  trin- 
iaethau  hyny  oll. 

7  *  Ac  at  dduwioldeb,  2  garedig- 
rwydd  brawdol ;  f  ac  at  garedigrwydd 
brawdol,  agariad. 

x  Ioan  13  34,  35.  Rhuf  12.  10  1  Thes.  3.  12.  a  4.  9, 10. 
Heb.  13.  I.  1  Pedr  I.  22.  «  2.  17.  1  Ioau  3.  14,  16.  a  1  Cor. 
13.  4-8.  Gal.  6.  10.  Col.  3.  14.  1  Thes.  5.  15.  1  Pedr  3.  S. 1  Ioan  4.  21. 

*  Ac  at  "  dduwioldeb,"  rhaid  chwanegi 
"  caredigrwydd  brawdol;"  neu  gariad  gwres- 
og  a  diragrith  cristionogion  at  eu  gilydd,  fel 
brodyr  yn  yr  Arglwydd  ;  yn  nghyd  âg  add- 
fwynder,  tyuerwch,  cyd-ymdeimlad,  a  thos- 
turi,fel  byddoyrangen  yngofyn,fel  ffrwyth- 
3U  y  caredigrwydd  brawdol  hwnw,  ac  fel 
profion  eglur  o  hóno.  t  Ac  at  y  cwbl  oll, 

rhaid  iddynt  chwanegi  "  cariad  ;"  neu  serch- 
a«  grwydd  cymmwynasgar  a  thostnriol  tuag 
at  bob  dyn,  dyngarwch  helaeth  a  chyffredin- 
ol,  neu  ewyllys  da  i  ddynion,yn  olgorchym- 

ynion  Duw,  ac  mewn  tebygoliad  i'w  dirion- 
deb  a'i  ewyllys  da  ef  tuag  at  ein  rhyw  syrth- 
iedig  ni.  Fel  hyn  mae  y  "  caredigrwydd 
brawdol"  at  y  saint,  a'r  4<  cariad"  tuag  at 
bawb  yn  gyflredinol  :  felly  mae  ein  Hawd- 
wyr  oll  yn  gwahaniaethu  rhwng  y  ddau. — 
Rhaid  i  Gristionogiou  roddi  cwbl  ddiwyd- 
rwydd  i  chwanegi  y  grasau  sanctaidd  hyn  at 

eu  gilydd,  yn  nghyd  a'r  effeithiau  o  honynt 
ar  eu  hymarweddiad  ;  fel  y  mae  gwahanol 
îeisiau  mewn  cyd-gordiad  yn  gwneuthur 

cyd-gân  :  fel  drwy  hyny  y  byddo  i'r  gweith- 
redidd  o  bob  gras  fod  yn  gyd-iëolaidd,  yn 

gyd-derfynol,  a  chyd-ymuno  â'r  grasau  eraill 
oll,  a  ihwystro  eu  gormodedd  neu  eu  pall- 
dod  a'u  dirywiad  hwy.  Fel  hyn  bydd  i'r 
cymmeriad  Cristionoyoi  ymddangos  yn  gym- 

mesur  ac  yn  hardd,  pryd,  os  bydd  un  ne'u 
ragor  o'r  grasau  hyn  yn  ddiffygiol  iawn, 
bydd  y  lleill  yn  ymddangos  megys  yn  ormod- 
oí;  wedi  ei  huno  â'r  tymherau,  neu  y  tuedd- 
iadau  uaturiol  hyny,  sydd  yn  fwyaf  tebyg 

iddynt :  ac  fel  hyn  rhaid  i'r  nodweddiad 
Cristionogol  ymddangos  yn  afluniaidd,  ac 
heb  fod  yn  gymmesnr;  tra  byddo  un  dyn  yn 
hyfa.  dewr,  ond  heb  wybodaeth  neu  gariad  ; 
bydd  un  arall  yn  addfwyn  a  thirion  iawn, 
ond  heb  gadernid  na  gwrolder.  Gall  yr  un 
anghymmesuredd  ymddangos  mewn  Ilawer  o 
belhau  erailh— Mae  yn  sicr  amlwg  nas  gall 
rhai  o  wir  rasau  y  cristion  hanfodi  wrthynt 
eu  hunain,  ac  heb  y  lleill ;  cyd-weithrediad  y 
cwbl  o  bonynt  sydd  yn  tfurfio  ei  gymmeriad 
ef ;  a  chymmesuredd  yw  prydferthwch. 

8  *Canys  os  yw  y  pethau  hyn 
6gennych,  c  ac  yn  aml  hwynt,  dfy 
maentyn  peri  na  byddoch  na  segur 
ena  diífrwyth  ̂ y^ngwybodaeth  ein 
Harglwydd  Iesu  Grist. 

*  Ioan  5.  42.  2  Cor.  9.  14.  a  13.  5.  Phîl.  3.  5.  Col.  3.  16. 
Pbile.  6.  c  1  Cor.  15.  58.  2  Cor.  8.  2,  7.  Kl.il.   1.  9.  Col. 
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2.  7.  a  3.  16.  1  Thes.  3.  12.  a  4.  1.    2  Thes.  1.3.         d  Ioan 
15.  7,  S.  2  Cor  5.  !3-17.  e  Mat.  13.  22.    Ioan  15.  2.  Tit. 
3.  14.       /  Gwel  ar  adn.  2. 

*  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  i'r  pethau ' 
uchod  gael  ystyriaeth  neillduol  gan  y  crist- 

ionogion  hyn,  am  fod  ea  defnyddioldeb  a'u 
cysur  hwynt  yn  ymddybynu  yn  fawr  iawn 
arnynt.  Oblegid  os  oedd  y  grasau  rhagorol 
a  enwyd  wedi  gwreiddio  yn  eu  calonau,  ac 
yn  gweithredu  yn  rýmus  ac  yn  aml  yn  eu 
bucheddau;  t byddent  yn  peri  na  byddent 
hwy  na  segur  na  diffrwyth  yn  achos  eu  hen- 
eidiau,  ac  yn  eu  hamrywiol  ddyledswyddau 
fel  cristionogion  :  am  y  byddent  yn  eu  cyn- 
hyrfu  hwy  i  lafur  g\Vastadol  am  adnabydd- 
iaeth  chwanegol  o'r  Arglwydd  Iesu  Grist,  am 
wybodaeíh  o'i  wirionedd  a'i  ewyllys  ef,  ac  i 
ufudd-dod  hardd  a  bywiog  i  gyflawni  ei 
ewyllys  ef  yn  yr  hyn  oll  a  wnelent. — Nid 
yw  yn  ddigon  bod  y  grasau  uchod  genym, 
neu  ynom  ;  (yn  ol  y  Saesoneg)  ond  rhaid  eu 
bod  hefyd  yn  aml,  neu  yn  helaeth,  o  ran  eu 
graddau,  ac  o  ran  eu  gweithrediad. 

9  *  Oblegid  yr  hwn  *  nid  yw  y 
rhai  hyn  ganddo,  h  dall  ydyw,  f  heb 
weled  ym  mhell,  X  wedi  gollwng  dros 
gôf  *ei  lanhâu  oddi  wrth  ei  bechodau 

gynt. ^adn.  5—7.  Marc  10.  21.  Lnc  13.  22.  Gal.  5.  6,  13.  Iígo 
2.14—16.  h  loan  9.  40,  41.  2  Cor.  4.  3,  4.  1  loan  2.  9— 
11.  Dat.  3.  17.  *adn.4.  pen.«2.  18-20.  Rhuf.  6.  1— 4. 11. 1  Pedr  3.  21. 

*  Ond  ar  y  llaw  arall,  y  proffeswr  hwnw  ag 
oedd  yn  amddifad  o'r  grasau  sancteiddiol 
uchod,  yr  oedd  i'w  ystyried  yn  ddall  ysbryd- 
ol,  ac  mewn  tywyllwch  o  ran  ei  enaid  a'i 
galon,  pa  faint  bynago  oleu  oedd  ganddo  yn 

ei  ben  a'i  ddeall:  oblegid  nid  oedd  ei  syn- 
iadau  mwyaf  cywir  ef,  ond  dangos  iddo 
glywed  am  y  cyfryw  bethau  ;  ond  yr  oedd  ei 
ymddygiad  ef  yn  profi,  na  welodi  efe  erioed 
mo  honynt,  ac  na  ddëallodd  efe  erioed  mo 
wir  natur,  defnydd,  gogoniant,  a  rhagoroldeb 
y  cyfryw  bethau.  t  Neu  o  leiaf,  os  oedd  efe 
yn  ddiffygiol  iawn  yn  y  grasau  hyn,  rhaid  ei 
fod  ef  yn  fỳr  iawn  ei  olwg,  heb  allu  '*  gweled 
yn  mhell ,"  ac  heb  allu  canfod  dim  yn  iawn, 
am  wir  duedd  ac  effeithiau  yr  efengyl.  Jlë, 

yr  oedd  efe  (t  wedi  gollwng  dros  gôf,"  hyd  yn 
nod  ystyr  a  meddwl  ei  broffes  ei  hun,  pan 
dderbyniodd  efe  gristionogaeth,  ac  y  bedydd- 
iwyd  ef  yn  enw  yr  Arglwydd  Iesu ;  fel  yr 
oedd  y  bedydd  hwnw  yn  arwyddo  glanâu 
dyn  oddi  wrth  ei  hen  bechodau  gynt,  mewn 
cyd-ffurfiad  â  marwolaeth,  claddedigaeth,  ac 

adgytodiad  Crist;  fel,  gwedi'marw  ibechod, 
ac  adgyfodi  i  newydd-deb  buchedd,  y  gallai 
o  hyn  allan  fyw  i  Dduw. — Nis  gallwn  fedd- 
wl  i'r  dyu  a  grybwyllir  yma  gael  ei  lanâu  yn 
wirioneddol  erioed  oddi  wrth  ei  hen  bechod- 
au  ;  ond  yr  oedd  ei  fedydd  yn  arwyddo,  neu 
yn  arddangos  hyny,  ac  yntau  yn  proffesu  ei 
fod  yn  ymofyn  am  lanâd  wrth  gael  ei  fed- 
yddio;  ond  yn  anghofio  pob  peth  felly  ar  ol 
hyny. 

10*O  herwydd  paham  yn  hytrach, 
frodyr,  *  byddwch  ddiwyd '  i  wneuthur 
eich  galwedigaeth  m  f  a'ch  etholedig- 
aeth  yn  sicr :  n  J  canys,  tra  fyddoch  yn 
gwneuthur  y  pethauhyn,  °nilithrwch 
chwi  ddim  byth  : 

Í222 

*  Gwel  ar  adn.  5.  11  Tiw.  2.  19.      Heb.  6.  II,  ìM 
1  loan  3.  19-21.  m  Rhuf.    8.  28-31.      1  Thes.  1.   3,  Ä 
2  Thes.  2.  13,  14.  1  Pedr  1.2.  n  Salm  15.  5.  Es.  56.  'f 
Mat.  7.  24,  25.  Luc  6.  47—49.  o  Salm  37.  24.  a  62.  2  <î 
a  112.  6.  a  121.  3.  Mioa  7.  8.  Act.  20.  24,  25.  1  Pedr  1  I, 
Dat.  3.  10,  11. 

*  Nis  gallai  proffes  aìlanol  o  Gristionogaetiy 
wneyd  Ues   i   ddynion,   heb  adnewyddu  e, 
calonau  i  sancteiddrwydd  :  am  hyny  mae  yB 
apostol  yn  cynghori  ei  frodyr,  yn  "hytrachH 
i  arfer  pob  diwydrwydd  i  wneuthur  eu  g;tlv»B 

edigaeth  a'u  hetholedigaeth  yn  sicr;  fel,  trwlj 
ddefnyddiad  difrifol  a  bywiog  o  bob  moddioB 
o  ras,  ymroddiad  i  gyflawni  pob  dyledswydcfl 
au,  marweiddio  pob  llygredigaethau,  a  gwi 
teithio  pob  tueddiadau  grasol  a  sanctaidd;  U 

byddai    i'r    amlygrwydd    o'u    galwedigaet|j 
hwynt,  neu  eu  hadgenedliad  a'u  dychweliacn 
gael  ei  wneyd   yn  gytlawn,  yn  oleu,  ac  yl 

dd'fammheuol    iddynt    hwy    eu    hunain,   y 
gystal  ag  i  eraill.    t  Ac  fel  hyn,  hwy  a  alleirl 

gael  amlygrwydd  o'u   hetholedigaeth  hefydil 
a  gallent  gasglu  yn  ddíammheuol,  fod  Du  |j 
o'r    dechrenad    wedi    eu    hethol    a'u    dew 
hwynt  i  iachawdwriaeth,  ac  y  cadwai  hwyifl 

i'w  dragywyddol  deyrnas  a'i  ogoniant.  îCaifl 
ys  tra  byddent  hwy  yn  gwneuthur  y  peiha(j 
hyn  a  enwyd,  ni  lithrent  hwy  ddim  byth; 
Ilawer  llai  y  syrthient  yn  hollawl,  i  bechoda 
a  gwrthgiliadau  anadferol.     Fel  hyn  byddi 
yn  amlwg  eu  bod  hwy  yn  wir  gredinwyr, 
rhai  a  gedwid  rhag  syrthio  i  wrthgiliad  hol 
awl  a  thragywyddol,   fel  yr  oedd  llawer 
broffeswyr  cristionogaeth   yn   syrthio,  ac 
rnae  eto:  ac  yn   ol  mesur  eu  diwydrwyd 
hwy  a  gaent  eu  cadw  rhag  maglau  diafol, 
rliag  syrthio  i  bechodtu  a  fyddai  yn  warai 
wydd  i'r  efengyl,  ac  yn  ofid  blin  iddynthw 
eu    hunain. — Galwedigaeth    effeithiol,    ge 
Ysbryd  Duw  trwy  yr  efengyl,  yw  yr  alwe^ 
igaeth  uchod ;  ac  etholedigaeth  i  fywyd  tr 

gy wyddol  yw  y r  etholedigaeth  :  a'r  unig  fforc i  ni  wybod  ein  hetholediyaeth,  sydd  trwy  e 
dychweliad,  neu  ein  galwedigaeth  ;  o$gah 
yd  ni,  e  wnaed   hyny  am  ein  bod  wedi  e 
hethol.     Rhaid  i  ni  wybod  ein  galwedigae, 
wrth  ein  bod  yn  caru  Duw  ;  ac  mae  y  carn 
hwnw  i'w  adnabod    wrth   ei    ffrwythau   J 
effeithiau. — Sicr  i  ni,  ac  nid  sicr  gyda  Du^ 
a  feddylir  wrth  y  sicrwydd  uchod. 

11  *  Canys  p  felly  yn  helaeth 
trefnir  i  chwi  9 -j-fynediad  i  mewn 
dragywyddol  deyrnas  ein  Harglwyd 
a'n  Hachubwr  Iesu  Grist. 

p  Salm  36.  8.  Can.  5.  1.    Es.  35.  2.  loan  10.  10.  Epb. 
20.    Heb.  6.  17.        9  Mat.  i5.  31.    2  Cor.  5.  1.   2  Tim.  4. 
Dat.  3.  21,        r  Ea.  9.  7.      Dan.    7.    14,   27.      Dat.   5. «  Gwet  ar  adn.  1. 

*Trwy  y  diwydrwydd  uchod  a  enwy 
hwy  a  gaent  eu  cadw  i  rodio  yn  gysurus 
anrhydeddus  gyda  Duw,  ac  oddi  wrth  y  < 
rywiadau  a'r  colliadau,  i  ba  rai  y  llilhras 
eraill ;  a  phan  ymadawent  â'r  byd  hw 
trefnid  iddynt  yn  helaeth  fynediad  i  mewi 
dragywyddol  deyma9  ein  Harglwydd  a 
Hachubwr  lesu  Grist :  byddai  pob  peth  ; 
cael  eu  trefnu  fel  ag  i  gyd-weinyddu  er 
dedwyddwch  hwynt;  caent  eu  breintio  , 
wyneb  angan,  â  sicrwydd  cysurus  eu  bod  ; 
myned  i'r  nef;  thwy  a  gaent  fyned  i  mev 
i'r  ystâd  ddedwydd  hòno,  fel  l'.ong  yn  myn 

i'r  porthladd  ;  yn  llwythog  o  drysorau  gwer' fawr  wedi  mordaith  lwyddiannus,  gyd 
awel  hwylus  a  Ilif  llawn,  yn  ei  chludo 
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»s  bob  rhwystrau,  ac  yn  dybenu  ei  holl 
yglon ;  ac  ni  byddai  dtm  ammheuaeth  yn 
hai  a  fyddai  ar  ol,  nad  oeddynt  hwy  wedi 
ned  i  fod  gyda  Christ,  yn  ei  ogoneddus 
dragywyddol  deyrnas  ef.  Nid  felly  pro- 
swyr  anghyson  a  diofal ;  byddai  tywyllwch 
ammheuaeth  ond  odid  ar  feddyliau  y  rhai 
1  yn  awr  angau ;  byddai  eraill  yn  am- 
eiins  am  danynt  hefyd  ;  ac  mewn  amryw 
rdd  hwy  a  gaent  golled,  er  eu  bod  hwy  eu 
ìain  yn  gadwedig,  eto  felly  megys  trwy 
i. 

12  *  O  herwydd  paham,  'nid  es- 
julusaf  eich  cofTâu  bob  amser  am  y 
thau  hyn,  M  f  er  eic^  bod  yn  eu 
rybod,  *  ac  wedi  eich  sicrhâu  yn  y 
irionèdd  presenol. 
t  adn.  13,  15.  pe.i.  3.  1.  Rhuf.  15.  14,  15.  2  Tim.  1.  6 
.  10.  32.  Jnd.  3,  17.  «  l  loan  2.  21.  Jud.  5.  x  pen 
r.  Act.  16.  5.  Col.  2.  7.  Heb.  13.  9.  1  Pedr  5.  10,  12. 

Wrth  weled  fod  pethau  fel  y  crybwyll 

d,  mae  yr  apostolyn  sicrâu  i'w  frodyr,  na 
íldai  efe  ddim  yn  esgeulus  yn  ei  ddyled- 
Iydd ;  oud  y  defnyddiai  efe  bob  cyfieusdra 
■  coffâu  hwynt  bob  amser  am  y  pethau 

Iysig  uchod :  *  ie,  ereu  bod  yn  eu  gwybod 
Iynt  eisoes,  ac  wedi  eu  "sicrâu,"  yn  enw- 
|g  yn  y  gwirionedd  oedd  efe  yn  drin  y 
I'd  hwnw ;  sef  yr  angenrheidrwydd  o  ddy- 
|ivch  a  sancíeiddrwydd,  "i  wneuthnr  eu 
Iwedigaeth  a'u    hetholedigaeth    yn    sicr," 
n.  10.)  ac  i  gael  "  helaeth  fynediad  i 

Iwn  i  dragywyddol  deyrnas  Crist."  Yr 
lld  llawer  o  honynt  yn  gwybod  y  gwirion- 
1  presenol,  ac  wedi  eu  sicrâu  ynddo,  ac 

1  a  garent  yn  fawr  gael  adnewyddu  eu  côf 
u  dano,  a  chael  adgryfâu  eu  grasau   sanct- 

d.  trwy  gynghorion  annogaethawl  yr  apos 
I:  ond  gallai  eraill  fod  mewn  ysbryd  ad- 
■iiedig  ac  ansefydlog  ;  yn  enwedig  gan 
I  llawer  o  athrawon  yn   taenu  daliadau  o 
■  hanol  natnr  a  thneddiad,  yn  mhlith  yr  eg- 
Rysi. —  Y  gwirionedd  presenol :  holl  wirion- 

l'ì  yr  Hen  Destament  am  Grist,  a'r  iach- 
pdwriaeth  drwyddo  ef,  medd  rhai ;  yr  hyn 
íjld  i  ddyfod  o  hyd  yn  amser  y  tadau,  ond 

['•edd  wedi  dyfod,  ac  yn  bresenol,  dàn  yr [  ngyl,  pan  oedd  Petr  yn  ysgritenu  y  geir- 
|  hyn, 

13 Eithr  yr  ydwyf  yn  tyhieà  Jbd 
iawn,  y  f  tra  fyddwyf  yn  y  taber- 

cl  hwn, z  X  eich  cyfFroi  chwi,  a  ||trwy 
wyn  ar  gof  i  chwi ; 
y  adn.  14.  2  Cor.  5.  1—4,  8.    Heb.  13.  3.        z  peD.  3.  1. 
;.  1.  14.  2Tim.  1.  6.        a  Gwel  ar  adn.  12. 

}  Gan  fod  angen  coífâu  y  pethau  a  enwyd 

awb,  tybiai  yr  apostol  yn  "  iawn,"  yn  gy- 
das  ,  ac  yn  ddyled  arno  i'w  frodyr,  +  tra 
1dai  efe  yn  ymdaith  yn  y  corph  gwael, 
gys  mewn  pabell,  neu  dabernacl,  am 
iydig  amser  ;  %  eu  cyffrôi  hwynt  i  ddiwyd- 
ydd  chwanegol  a  pharfiol  yn  mhob  gwaith 
;  ||  trwy  ddwyn  ar  gôf  iddynt  y  gwirionedd- 

j  'hyny  a  ddysgasent  o'r  blaen,  ond  a  oeddynt 
'  rhy  dueddol  i'w  hanghofio,  trwy  ofalwch Jol  a  diofalwch  cnawdol. — Lle  nad  oes 

f>'g  gwybodaeth,  mae  cynghonon  yn  ang 
heidiol  yn  aml. 

Gan  wybod  y  b  bydd  i  mi  ar 

cfmegis  ag  yr  hysbysodd  ein  Har- 
glwydd  Iesu  Grist  i  mi. 

b  Deut.  4.  21,  22.  a  31.  14.  Josli.  33.  14.  1  Bren.  2.  2,  3. 
Act.  20.  25.  2  Tim.  4.  6.         c  Io*n  21.  1S,  19. 

*  Cymhellid  yr  apostol  i  gytìrôi  achynghori 
eifrodyr,  gan  yr  wybodaeth  sicr  oedd  ganddo, 
bod  ei  farwolaeth  ef  yn  agosâu  yn  g>flym; 
pryd  y  dattodid  ei  gorph  ef  fel  pabelì ;  neu  y 
rhoddid  ef  heibio  feí  dilledyn,  pan  fyddo  un 
yn  myned  i  oçphwyso  am  y  nos  ;  nid  trwy 
ddattodiad  naturiol,  mae  yn  wir,  ond  trwy 
angau  merthyrol,  a  chreulawn  ;  tmegys  ag 
yr  hysbysasai  ei  Arglwydd  Iesu  Grist  iddo 

ef  o'r  blaen,  yn  Ioan  21.  18,  19:  gwel  ar  yr 
adnodau  hyny. — Yma  mae  Petr  yn  Ilefarn 
gyda  thawelwch  mawr  iawn,  am  yr  angau 
poenus  a  thra  arteithiol  oedd  yn  ei  aros, 
megys  pe  buasai  ddim  mwy  na  rhoddi  heibio 
ei  wisg,  neu  symmud  ei  babell  ;  ac  y  mae 
yn  ddigon  addas  cyferbynu  ei  dawelwch  hwn 
â'i  ofn,  a'i  waith  yn  gwadu  ei  Arglwydd, 
pan  y  cawsai  efe  ei  adael  iddo  ei  hun,  i'r 
dyben  o'i  ddarostwng,  yn  Hys  yr  arch-offeir- 
iad.  Hysbysodd  yr  Arglwydd  Iesu  i  Petr  pa 
fodd  y  byddai  farw ;  a  thybia  rhai  iddo  gael 
hysbysiad  wedi  hyny  pa  bryd  y  byddai  raid 
iddo  ddyoddef  merthyrdod. 

15  rf*Acmia  wnaf  fy  ngoreu  hef- 
yd  f  ar  allu  o  honoch  bob  amser,  ar 

ol  fy  ymadawiad  i, e  %  wneuthur  coífa 
am  y  pethau  hyn. 

d  Dent.  31.  19-29. 'josh.  24.  21-29.  1  Cron.  29.  1—20. Silra  71.  18.  2  Tim.  2.  2.  Heb.  11.  4.  cGwelaradn.4 —7,  12. 

*  Hyd  oni  ddeuai  yr  amser  pennodawl 
iddo  ef  farw,  yr  oedd  yn  penderfynu  gwneyd 
ei  orau  yn  ddibaid,  ac  arfer  pob  moddion 
yn  wastadol,  +  i  beri  iddynt  hwy  gofio  ei 
gynghorion  ef  ar  ol  ei  ymadawiad,  a  myned 

o'i  gorph  ef  i  lŵch  y  bedd,  a'i  enaid  at  ei 
Argìwydd,  mewn  byd  gwell  na  hwn.  X  Er 
iddo  ef  ysgrifenu  at  yr  egîwysi  yn  Asia;  eto 
mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  bwriadu  ei  gyng- 
horion  er  lles  i  Gristionogion  mewn  oesoedd 
a  chenedloedd  eraill :  ac  mae  ei  eiriau  ef  gen- 

ym  ni  o  hyd  mewn  **  coffa." — Dangosir  an- 
nigonoldeb  traddodiadau  llafar  yma  yn  eglur 

iawn,  wrth  awyddfryd  yr  apostol  i  dros- 

glwyddo  ei  gynghorion  a'i  athrawiaethmewn 

ysgrifen. 
1 6  f*  Canys  nid  gan  ddilyn  chwedl- 

au  cyfrwys,  f  yr  hysbysasom  i  chwi 
s  nerth  a  a  dyfodiad  ein  Harglwydd 
Iesu  Grist,  4  J  eithr  wedi  gweled  ei 
fawredd  e.f  â'n  Uygaid. 

/pen.  3.  3,  4.  1  Cor.  í.  17,  23.  2  Cor.  2.  17.  a  12.  1«, 
17.  Epb.  4.  14.  2  Thes.  2.  9.  1  Tim.  1 .  4.  a  4.  7.  Tit.  1.  14. 
g  Mat.  28  18.  Mare  9.  1.  Ioan  17.  2.  Rhnf.  1.  4.  1  Cor.  5. 
4.  Phil.  3.  21.  h  Mal.  3.  2.  a  4.  5.  Mat.  16.  28.  a  24.  3, 
27.  1  Cor.  1.  7.  Jud.  14.  Dat  1.  7.  í  M*t.  17.  1—4.  Mara 
9.  2.  Luc  9.  28-32.  loan  1.  14.  1  Ioan  I.  1-3.  a  4.  14. 

*  Yr  oedd  yr  apostol  yn  barod  i  roi  ei  fy  w- 
yd  i  lawr,  er  tystiolaeth  i'r  efengyl,  ac  yn 
awyddus  i  gadarnâu  eraill  yny  ffydd  ;  obleg- 
id  efe  a  wyddai  yn  sicr,  nad  oedd  efe  ei  hun 

ac  apostolion  eraill  Crist,  ddim  wedi  "  dilyn 
chwedlau  cyfrwys, "  i'r  dyben  o  foddâu 
nwydau  dynion.boddloni  eu  tueddiadau  llygr- 
edig;  ic  felly  derchafu  eu  hunain  i  gyfoeth, 
awdurdod,  a  pharch.  Hyn  ydoedd  natur,  ara- 
can,  aceíîeithiau,  llawer  o'r  chwedlau  pagan- 

roddl  ty   nhabemaci  hwn   heiblO,  ]  aidd,  a  dychymmygion  y  Rabbiniaid  Iuddew- 
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ig  :  a  hyn  yn  wir,  yn  y  naill  ffordd  a'r  llall, 
ydyw  aincan  pawb  o'r  rhai  sydd  yn  dyfeisio 
ac  yn  taenu  trefniaethau  g  u  a  gŵyrog  o  gre f- 
ydd.  t  Ond  nid  oedd  dim  orr  natur  hyn  yn 
yr  athrawiaeth  a  bregethai  yr  apostolion,  am 

y  nerth  a'r  awduidod  i  ba  rai  y  dyrch<ifwyd 
Crist  mewn  caniyniad  i'w  groeshoeliad  a'i 
adgyfodiad  ef,  a'r  dybenion  i  ba  rai  yr  oedd 
ef  yn  teyrnasu  ;  neu  arn  ei  nerth  a'i  awdur- 
dod  ef  yn  ei-ail  "ddyfudiad"  i  farnu  y  byd, 
i  berffeithio  iachawdwriaf  th  ei  ddisgyblion, 
ac  i  gyfiawni  dî.il  ar  ei  elynion,  Nid  ocdd 
yr  athrawiaethau  hyn  yn  addas  i  foddáu 
dynion  cnawdol,  neu  i  ennill  manteision  byd- 

ol  i'r  rhai  oedd  yn  eu  pregethu  :  yn  wir  yr 
oedd  y  cyfryw  athrawiaethau  yn  sicr  o  dram- 
gwyddo  v  rhai  hyny  nad  oeddynt  wedi  eu 
dwyn  i  edifeirwch,  ttydd,  a  sancteiddrwydd ; 
ond  yr  oeddynt  wedi  eu  profi  yn  wirionedd 
yn  y  modd  mwyaf  cadarn  ac  anwadadwy. 
I  Oblegid  yr  oedd  Petr,  Iago,  ac  Ioan,  wedi 
gweled  mawredd  yr  Arglwydd  Iesu  Grist, 

hyd  yn  nod  yn  yr  amser  a  bennod wyd  i'w  ddar- 
ostyngiad  ef.  Yr  oedd  ei  fawredd  hanfodol 

ef,  a'i  dderchafiad  cyfryngol  ef  cyn  neinawr 
o  amser,  yn  amlwg  iddynt  yn  nysglaerder  ei 
wynebpryd  ef,  ac  yn  ymddangosiad  Moses 
ac  Elias,  i  roddi  i  fynu  eu  hanrhydedd  iddo 
ef,  yn  ei  wedd  newidiad.  Gwel  ar  Mat.  17. 
1—4;  Marc  9.  2—4;  a  Luc  9.  28—36. 

17  *  Canys  efe  a  dderbyniodd  gan 
k  Dduw  Dad,barch  a  gogoniant/f  pan 
ddaeth  y  cyfryw  lef  atto  oddi  wrth  y 

mawr-ragorol  Ogoniant,  m  J  Hwn  yw 

fy  anwyl  Fab  i,  "  ||  yn  yr  hwn  y'in boddlonwyd. 
*  M*t.  II.  25—27.  a  28.  19.  Luc  10  22.  Ioan  3.  35.  a  5. 

21—23,  26,  36,  37.  a  6.  27,  37,  39.  a  10.  15,  36.  a  13  1-3. 
a  14.  6,  8,  9,  11.  a  17.  21.  a  20.  17.  Rkuf.  15  6.  2  Cor.  1.  3. 

a  11.  31.  2"Ioan  3.  Jud.  1.  /  iMat.  17.  5.  Marc  9.  7.  Luc  9. 
34,  35.    loän  12.  28,  29.  M  M»t.  3.  17.    Maro  1.  11.     Luc 
3.  22.        n  Ës.  42.  1.  a  53.  10.  Mat.  12.  18. 

*  Ac  yn  enwedig,  efe  a  dderbyniodd  y 
parch  a'r  gogoniant  mwyaf  hynodawl  a  gor- 
uchel  gan  Dduw  Dad  ei  hun ;  t  pan  glywyd 

o'r  cwmwl  goleu,  arwydd  o'r  Presenoldeb 
dwyfol,  neu  y  Shechinah,  yn  ei  fawr-ragorol 
ogoniant,  y  Uef  hòno  yn  dywedyd,  J"  Hwn 
yw  fy  anwyl  Fab  i,  yn  yr  hwn  y'm  boddlon 
wyd :"  hyny  yw,  yr  Iesu  hwn,  mewn  ffordd 
o  ragoriaeth  a  goruwch  enwogrwydd,  yw  fy 
Mab  anwyl  a  thragyvvyddoI  i;  IJ  yn  Mherson 
a  swydd,  gwaith  a  chyflawniad  yr  hwn,  yr 
wyf  yn  annhraethol  o  foddlawn  a  hyfryd, 
megy8  yr  ydwyf  hefyd  i  bawb  a  gair  ynddo 
ef,  trwy  wir  a  bywiol  undeb  âg  ef;  ac  felly 

wedi  eu  gwisgo  yn  ei  gyfiawnder,  a'u  golchi 
yn  ei  waed  ef,  oddi  wrth  eu  holl  bechodau. — 
OJdi  wrth  y  mawr-ragorol  Oyoniant :  un  ai 
o  nef  y  gogoniant,  neu  oddi  wrth  Dduw  y 
gogoniant,  Tad  gogoneddus  ein  Harglwydd 
Ìe8n  Grist. 

18  °*  A'rllefyma,  yrhon  addaeth 
o'r  nef,  a  glywsom  ni,  fpan  oeddym 
gyd  âg  ef p  yn  y  mynydd  sanctaidd. 

o  M»t.  17.  6.  p  Gen.  28.  16,  17.  Ex.  3.  1,  5.  Josh.  5. 
15.  E».  II.  9.  a56.  7.  Zec.  8.  3. 

*Acyroedd  Pedr  ei  hun,  yn  nghyd  â'i 
frodyr  Iago  ac  Ioan,  wedi  clywed  y  llef  hon, 

yr  hon  a  ddaethai  o'r  nef,  tpan  oeddynt 
gyda'r  Iesa  ar  fynydd  y  gwedd-newidiad  ;  yr 
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hwn  a  alwai  yr  apostol  yn  brîodol  iawn  "« 
inynydd  sanctaidd,"  oddi  wrth  yr  amlygíai 
nodedig  hwn  o  ogoniant  y  Duw  sanctaidi 
arno  ;  fel  yr  oedd  mynydd  Horeb  gynt,  pai 
vmd(ìangosodd  Duw  i  Moses  yn  y  bertfe 
Exod.  3.  4,  5. 

19  *  Ac  y  mae  gennym  *  air  sicracl 
y  prophwydi ;  rfyr  hwn  da  y  gwn 
ewch  fod  yn  dal  arno, s  %  megis  ar  gan 
wyll  yn  llewyrchu  mewn  lle  tywyl! 
'  ||  hyd  oni  wawrio  y  dydd,  §ac  or 
chodo  y  seren  ddydd  yn  eich  calonna 
chwi : 

q  Salm  19.  9.    Es.  8.  20     a  41.  21— 23,  26.     Luo  16. 
31.      íoan  5.  39.      Act.  17.  11.  r  Act.  15.  29.      lago  2. 
3  loan  6.  s  Salm  119.  105.  Es.  9.  2.  a  60.  I,  2.  Mat.  4. 
Luc  I.  78,  79.  loan  1.  7-9.  a  5.  35.  a  8.  12.  Eph.  5.  7. 
t  2  Cor.  4.  4-6.  1  Ioan  5.  10.  Dat.  2.  29.  a  22.  16. 

,    *  Yr  oedd  y  côf  am  wedd-newidiad  Cri 
yn  rhoddi  hyder  mawr  i'r  apostol  yn  bersto 
ol,  ac    i   hyn   yn    wir    y    bwriadwyd    y 
rhyfedd    hwnw  yn   benaf;  ac  yr  oedd  tys 
iolaeth   Pedr    am   dano  yn    foddion    i   gai 
arnâu    ìlawer  ar  ffydd   cristionogion   erail! 
ac  eto,  yr  oedd  ganddynt  hefyd  air  sicrach 
prophwydi.  Nid   oedd  yr  ymddangosiad  a 
Ilef  ar  y  mynydd  ond  difianedig,  neu  ddiba 
âd,  a  ditn  ond  tri  o  ddynion  wedi  gweled 

olygfa  ryfedd;  ac  nn  o'r  rhai   byny   wedi 
feithyru  weithian  er  ys  hir  o  amser.    G. 
hyny  pa  sicrwydd  bynaga  allai  eu  tystiolae 
hwy  roddi  i'r  dynion  a  ymholent ;  nid  oe( 
mòr  gyfaddas  i  roddi  Ilawn    foddlonrwydd 
bawb  yn   gyffredin,  ag  ydoedd    prophwydi 
iaeth   yr  Hen    Destament.      Yr  oedd  y  rb 

hyn   o'r   dechreuad,  neu   o  leiaf  er  cwyn 
Afida,  wedi  rhagfynegi  a  dysgrifioun  Persi 
rhyfeddol;  ac   wedi  rhag-gry  bwyll  am  ei 
edigaeth,  ei  gymmeriad,  ei  wyrthiau,  ei  ai 
rawiaeth,  ei  ddyoddefaint,  ei  farwolaeth, 

adgyfodiad,  a'i  dfterchafiad ;  yn  nghyd  as 
ydliad,  helaethrwydd,  llwyddiant,  a  phar 

ei  deyrnas  ef,  a'i   ddyfodiad   diweddaf  ef 
farn.  A  phan  gymharid  y  prophwydoliaeth 

hy  n  â'r  cyflawniad  o  honynt  yn    lesu  o  ̂  
zaieth,  yr  oeddynt  yn  gwneyd  i  fýnti   bra 
sefydlog,  parâus,  a  chyffredinol,  anwadadi 
o  benderfynol,  mai  yr    Iesu  hwnw    oedd 
Messiah,  Mab  Duw,   ac   Iachawdwr   y  bj 
Fel  hyn  yr  oedd  y  prophwydoliaethau  yncj 
arnâu  athrawiaeth  yr  apostolion,  am  ddyn 
atìad  ac  ail  ddyfodiad    Crist,  yn  fwy  grýir 

nac  y  gallai  dim  a  welsai  Pedr  a'i  frodyr 
y  mynydd  ei  wneyd  :  nid  yn  unig  i  rai 
welsent  y  gwedd-neuidiad  hwnw,  ond  hei 
i'r  tri  apostol  hyn  a'i   gwelsent.    Gan    hy 
po  mwyaf  yr  ystyriai   pawb  y  prophwyd 
iaethau  hyn,  mwyaf  yr  argyhoeddid  hwyn 
wirionedd  athrawiaeth  yr  apostolion.   |G 
hyny  pawb  a   ddarllenent  air  sicrach  y   p 
phwydi,  day  gwnaent  fod  yndál  yn  y  mc 
craffaf  a  manylaf  arno,  X  oblegid  yr  oedd  I 
ystyried  fel   canwyll  yn  llewyrchu  mewn 
tywyll  ;  nid  yn  Hnig   gyda   golwg  ar  holl; 
anwybodaeth  y    Cenedloedd,  a   thywyllv 
cymharol  yr   oruchwyliaeth   Iuddewig  ;  < 

hefyd  fel  yr  oedd  y  ddaear  wedi  bod  bob  «' 
ser  yn  lle  tywyll,  oddigerth  lle  yr  oedd  g 
Duw  wedi  taenu  llewyrch  ynddi,  trwy  dy 

ys  dynion  at  Ciist,  "Goleuniy  byd."     ||i 
hyny  dylai  Cristionogion  ddàl  ar  brophw 
oliaethnu  yr  ysgrythyr,  er  eu  hargyhoedò 
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cyfnrwyddyd   am   wirionedd    y    grefydd 
pti\>noguI ;  hyd  oni  ddatguddiai  yr  Ysbryd 
ân  i'w  heneidiau  ogoniant  a    rhagoroldeb 
efengyl;  a  rhoildi  iddynttrwy  ei  ddylanw- 
an  sancteiddâol  a  chysurus,  doriad  gwawr 
lefoedd  yn  eu  calonau  ;  §  ac  hyd  oni  byddai 

"nabyddiaeth  o  Grist,  a  phrofiad  o'i  nerth, 
wirionedd,  a'i  gariad  ef,  tfnrfio  o'u  mewn 
ynt    sicrwydd,    a    rhag-ddisgwyliad     am 

sancteiddrwydd,    a    dedwyddwcli  y 
t,  yn  mhresenoldeb  en  Gwaredwr  gogon- 
us;  yn   gyffelyb  fel  y    byddai  y   "  seren 

fydd"    yn  blaenori    ac   yn   dwyn    i    mewn 
fodiad   Haul   a   pherffaith  ddydd. — ^Gair 
rach  y  prophw>di  :"   Heblaw  a  ddywed- 
d   uchod  ar  y  geiriau  hyn,  gallwn  sylwi, 

oedd   gair  y   prophwydi   ynddo  ei  hun 

m  yn  sicrach  nä'r  dystiolaelh  ogoneddus 
roddwyd   i    Grist   o'r    nef,   yn    ngolwg    a 
yw  yr  apostolion;  na  dim  yn  sicrachnâ'u 
tiolaeth  hwythau  o'r  hyn  a  welsent  ac  a 
wsent   y   pryd  hwnw :    ond  yr  oedd    yn 

iwf  mwy  sicr  a  diammheuol   o'i  ail  ddy 
iiad  efyyda  nerih  a  yoyoniant  mawr,  nac 
llid  gasglu  oddi  wrth  yr  hyn  a  basiodd  yn 
nynydd.     Barna  rhai  naai  am  nerth  a  dy 
iiad  Crist  yn  unig  mae  yr  apostol  yn  llef- 
yma,  (adn.  16.)  fel  pe  dywedasai,  "  Mae 

aym   sail   gref  i  ddisgwyl  y  daw  Crist  yn 

oyoniant,  oblegid  ni  a'i  gwelsom  ef  eisoes 
di  ei  oyoneddu  :   ac  mae  yn  sicr  genym  y 
iv  efe   mevvn  nerth  i   waiedu  ei  weision, 
egid  ni  a  glywsom  Dduw  Dad  yn  tystiol- 
hu  am  dano,    Hwn   yw  fy  anwyl  Fab. 

wneyd  y  pethau   hyn    yn   fwy  dîarn- 
reuol  byth,  mae  genym  air  sicrach,  y  pro- 
wydi  ar  y  mater,  y  rhai  a  lefarasant  drwy 
rydoliaeth   anffaeledig   Duw,  ac  nid  oes 
o  honoch   yt4  en    hammau  hwynt,    beth 

ag  am  danom  ni."—  Gwedi  y  cwbl,  dy- 
d  rhai  nad  oedd  yr  apostol   yn   meddwl 
cymhariaeth  yn  y  fàn  hon  ;  ond   ei  fod 

arfer  y  dull  cymharol  am  y  dull  gosoded 

ethol,  fel  pe  dywedasai   "  mae  genym  air 
sicr  y  prophwydi." — Canwyîl  yn  llosyi 

wn  lle  tywyll:  tybia   rhai  fod  prophwyd- 
eth  yn  cael  ei  galw  felîy  yma,  am  ei  bod 
myned   oleuach   oleuach  yn   raddol,    fel 

e  yn   tỳnu  yn  nes-nes  at  y  cyflawniad  o 

20  M*Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf, 
ìad  oes  un  brophwydolìaeth  o'r 
grythyr  o  ddehongliad  prîod. 
«  pen.  3.  3.  Rliuf.  6.  6.  a  13.  11.  lTim.  1.  9.  lago  1.  5. 
bnf.  12.  6. 

Wrth  ddàl  ar  y  goieuni  uchod,  rhaid  i 

istionogion  "  wybod  yn  gyntaf,"  fel  mater 
pwys  mwyaf,  "  nad  oes  un  brophwydol- 

:th  o'r  ysgrythyr  o  ctdehongliad  prîod." — 
lurwyd  y  geiriau  hyn  mewn  amry w  ffyrdd 

"  wahanol  ddynion.  Mae  rhai  yn  eu  dar- 
_->  "  °  yynhyrfiad  prîod,"  fel  pe  byddent 
Kpertbyn  yn  hytrach  i  roddiad  prophwyd- 

eth,  nac  i'r  dehongliad  o  hóni:  nid  o'u 
chymmygion,  a'u  cynhyrfiadau  personol  eu 
lain,  yr  oedd  y  prophwydi  sanctaidd  gynt 
prophwydo  :  ond  trwy  ddylanwadau 

>mus  yr  Ysbryd  Glân  arnynt,  megys  y 
wedir  yn  yr  adnod  nesaf.  Dyma  feddwl 
yse,  a  Doddridye,  ond  dywed  Scott  nas 
lir  cyfieithu  y  gair  epiluseôs  (dehongliad) 
brîodoi  felly,  am  ei  fod  yn  arwyddo  dat- 

tod  cwlwm,  neu  eyluro  unrhy'w  beth :  ac 
byddai  yn  gwneyd  yr  aduod  nesaf  yn  ail 
ddywediadyn  onig  o'r  un  peth  ;  a  hyny  niewn 
dnll  o  reswm  yn  cael  ei  roddi  am  yr  hyn  a 
ddywedasid  o'r  blaen,  yr  hyn  sydd  dra  an- 
naturiol,  ebai  efe.  Dywed  eraill  ar  y  geiriau 
fel  hyn  : — Nad  oes  un  brophwydoliaeth  o'r 
ysgrythyr  i'w  dehongli  yn  ol  dychymmyg  a 
mympwy  dynion,  yn  enwedig  dynion  anian- 
ol,  dychyrnmy^ol,  a  chyfeilìornns,  heb  fod 
dàn  arweiniad  a  dysgeidiaeili  Ysbryd  Duw  ; 
ond  bod  pob  prophwydoliaeth,  yn  gystal  â 

phob  rban  arall  o'r  ysgrythyr,  i  gael  ei  de- 
hongli  trwy  gyd  farnu  pethau  ysbrydol  â 

phethau  ysbrydol,  yn  unol  â'r  ysgrythyrau 
oll,  yn  ol  cysondeb  y  ffydd,  ac  yn  oi  meddwl 
Crist. — Fel  hyn  rhoddasom  y  ddau  brif  olyg- 
iad  sy  gan  dduwinyddion  ar  y  geiri.ui  hyn, 
ger  bron  ein  darllenwyr;  heb  ryfygü  pender- 
fynn  pa  \n\  o'r  ddau  oedd  meddwl  yr  apostol : 
byddai  yn  rhy  faith  gosod  i  lawr  yma,  yr 
amryw  olygiadau  eraill  sydd  gan  ddynion  ar 
y  geiriau,  ac  nid  ydynt  o  werth.  Dylem 
sylwi,  bod  y  ddau  olygiad  uchodgan  Pool  ar 

y  geiriau,  heb  ddywedyd  pa  un  o'r  ddau  a 
gymmeradwya  efe. — Dylem  fod  yn  sicr  fod 
pob  prophwydoliaeth  o'r  ysgrythyr  o  roddiad 
dwyfol,  ac  a  meddwl  pri'odol  a  phenderfynol 
iddi ;  yr  hwn  nis  gall  un  dyn  ei  newid,  ac 
nis  dylai  geisio  ei  newid  :  am  hyny  gwedd- 
iwn  arn  oleuni  Ysbryd  Duw  i  ddëaü  ei  eir- 

iau  ef,  ac  i'w  dehonyli  yn  ol  ei  feddwl  ef,  ac 
nid  yn  ol  ein  tyb  brîodol  adycbymmygol  ein 
hunain. 

21  *  Canys  nid  trwy  ewyllys  dyn 
y  daeth  gynt  brophwydoliaeth  :  f  eilhr 
y  dynion  sanctaidd  Duw,  z  \  a  lefaras- 
ant  megis  y  cynhyrfwyd  ìiwy  a  gan  yr 
Yspryd  Glân. 

y  Deut.  33.  1.  Josh.  14.  6.  1  Bren.  13.  1.  a  17.  18,  24. 
2  Bren.  4.  7,  9,  22.  »6.  10,  15.  1  CroD.  33.  14.  2  Crou.  8. 
14.  z  Num.  16.  28.  2  Sara.  23.  2.  Mica  3.  7.  Lucl.30. 
2  Tira.  3.  15—17.    1  Pedr  1.  11.     Dat.  19.  10.  a  Marc  12. 
36.  Act.  1.  16.  a  28.  25.  Heb.  3.  7.  a  9.  8.  a  10.  15. 

*  Canys  nid  trwy  ewyllys,  neu  yn  ol  dyfais 
a  dymuniad  y  prophwydi  eu  l\unain,y  daeth 
gynt  brophwydoîiaeth,  ac  nid  yn  ol  ewyllys 

a  dychymmyg  y  naiü  a'r  ìiaü  o  ddynion,  y 
mae  prophwydoliaethau  eto  i  gael  eu  de- 
hongli:  ond  mae  y  pethau,  i  ba  rai  y  perth- 
yna  y  prophwydoliaethau,  wedi  cael  eu  pen- 
derfynu  yn  nhragywyddoí  gynghor  Duw,  ac 

i  gael  eu  cyíìawni  yn  eu  modd  a'u  hamser 
pri'odol,  yn  ol  ei  feddwl  ef.  f'Dyniou 
sanctaidd  Duw,"  y  rhai  a'i  gwasanaethent  ef, 
ac  a  ddewiswyd  yn  neiílduol  ganddo  ef  i  hyn, 
X  "  a  lefarasant  megys  y  cynhyrfwyd  hwy 
gan  yr  Ysbryd  Glân  ;"  a  chan  belled  oeddynt 
o  lunio  eu  prophwydoliaethau  yn  ol  eu  he- 
wyllysiau  eu  hunain,  fel  nad  oeddynt  lawer 
gwaith  yn  gallu  dëall  meddwl  eu  geiriau  eu 
hunain.  (I  Pedr  1.  10,  11.)—  Y  daeth  yynt 
brophwydoliaeth  :  prophwydoliaethan  yr 
Hen  Destament  oedd  yr  apostol  yn  feddwl  ; 
ond  mae  ei  eiriau  ef  yr  un-mòr  wir  am  bro- 
phwydoliaethau  y  Testament  Newydd  hefyd  ; 
ac  mae  yr  adnod  ddiweddaf  hon  yn  dystiol- 
aeth  o'r  fath  fwyaf  penderfynol  am  ddwyfol 
ysbrydoliaeth  yr  ysgrythyrau  oll. — Dynion 
sanctaiàd :  nid  am  eu  bod  yn  ddynion  duw- 
iol  yn  unig,  yr  oedd  llawer  felly  heblaw  hwy  . 

ond  am  eu  neilìduo  gan  Dduw  i  fod  yn  bro' 

5  M     "  — == 
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phwydi,  ac  i  dderbyn  ysbryd  prophwydol- 
iaeth. — Megys  y  cynhyrfwyd  hwy :  trwy 
oleuni  a  nerth  yr  Ysbryd  Glân  arnynt  ar 
amserau,  i  lefaru  prophwydoliaethau,  am 
bethau  a  gyflawnid  yn  anffaeledig,  mewn 
amser  i  ddyfod  :  nid  oeddynt  hwy  ond  megys 
peiriannau,  trwy  ba  raiyroedd  Ysbryd  Duw 
yn  llefaru. 

PEN.  II. 

Am  athrawon  twyîlodrus. 

'■:  JlLITHR  bu  gau  brophwydi  hefyd 
ym  mhlith  y  bobl,  b  megis  ag  y  bydd 
gau  athrawon  yn  eich  plith  chwithau ; 

|  y  rhai  yn  c  ddirgel  a  ddygant  i  mewn 
d  heresiau  dinystriol,  e  ||  a  chan  wadu 
yr  Arglwydd,  -^yr  hwn  a'u  prynodd 
hwynt,  §  ydynt  yn  B  tynnu  arnynt  eu 
hunain  ddinystr  buan. 

a  Dent.  13.  1—3.  1  Breo.  18.  19—22.  a  22.  6.  Neh.  6.  12 
—  14.  Es.  9.  15.  a  56.  10,  ìl.  Jer.  14.  13—15.  a  23.  16,  17, 
25—32.  a  27.  14,  15.  a  28.  15—17.  *  29.  8,  9,31,  32.  a  37. 19. 
Galar.  2.  14.  Ezec.  13.3—18.  Hos.  9.  8.  Mica  2.  11.  a  3.  5, 
11.  Zec.  13.  3,  4.  Mat.  7.  15.  Luc  6.  26.  Rhuf.  16.  18. 
b  Mat.  24.  II,  24.  Marc  13.  22.  Luc  21.  8.  Act.  20.  29,  30. 
I  Cor.  11.  19.  2  Cor.  11.  13-15.  Gal.  4.  17.  Eph.  4.  14.  Col. 
2.  8,  18.  2  Thes.  2.  3—12.  1  Tim.  4.  1-3.  2  Tira.  3.  1— &.  a 
4.  3.  Tit.  1.  11.  1  Ioau  2.  18,  19,  26.  a  4.  1.  Dat.  2.  9.  a  13. 
14.  cadu.6.  Gal.  2.  4.  d  ado.  3.  Gal.  5.  20.  Tit.  3  10. 
•  Mat.  10.  33.  Luc  12.  9.  Act.  3.  13,  14.  2  Tim.  2.  12,  *3. 
Jud.  4.  Dat.  2.  13.  a  3.  8.  f  Deut.  32.  6.  Act.  20.  28.  1  Cor. 
6.  20.  a  7.  23.  Gal.  3.  13.  Eph.  1.  7.  1  Pedr  1.  18.  Dat.  5.  9 
g  adn.  3.  Mal.  3.  5.  Phil.  3.  19. 

*  Yr  oedd  gau  brophwydi  wedi  bod  yn 
gwrthwynebu  "dynion  sanctaidd  Duw,"dàn 
yr  hen  oruchwyliaeth ;  y  rhai  trwy  ymadr- 
oddion  twyllodrus  a  gwenieithiis,  oeddynt 
yn  cael  awdurdod  niweidiol  ar  feddyliau  y 
bobl,  a  llywodraelhwyr  Israel.  f  Ac  yn  yr 
un  modd  byddai  gau  athrawon  yn  yr  eglwys 
Gristionogol,  y  rhai  trwy  gyffelyb  foddion  a 
dỳnent  lawer  o  broffeswyr  Cristionogaeth 
oddi  wrth  athrawiaeth  sanctaidd  yr  apostol- 
ion,  a  phregethwyr  ffyddlawn  eraill.  f  Nid 
ar  unwaith  ac  yn  gyhoedd  y  gwrthwyuebai 
y  twyllwyr  hyn  brif  wirioneddau  Cristionog- 
aeth,  ond  yn  ddirgel :  hwy  a  weithient  mewn 
cyfrwysdra  diarwybod  i  bawb  eraill ;  ac  yn 
raddol,  dàn  y  lliw  o  bethau  da,  hwy  a  ddyg- 
ent  i  mewn  yn  lladradaidd  heresiau  dinystr- 
iol,  a'r  fath  athrawiaethau  cyfeiliornus,  ag  a 
dueddai  i  ddadymchweljd  a  gŵyrdroi  onig 
amcan  adybenyrefengyl.||Oblegid  hwy  aaent 
rhagddynt  o  radd  i  radd,  can  belled  a  gwadu 

yr  Àrglwydd  yr  hwn  a'u  prynasai  :  dynion, 
yn  proffesu  credu,  i'r  Arglwydd  Iesu  brynu 
yr  eglwys  â'i  br'íod  waed,  ac  yn  ystyried  eu 
hunain  fel  wedi  eu  prynu  â'r  gwerth  an- 
nhraethav\l  hwnw  ;  yn  lle  ei  ogoneddu  et 
drwy  ufudd-dod  ymroddawl  iddo,  a  fwrient 
ymaith  ei  iau  ef,  a  wadent  ei  awdurdod,  ac 
a  wrthodent  ei  gymmeryd  ef  i  deyrnasu  ar- 
liynt. — Nid  yw  yn  anghenrheidiol  i  ni  ddëall 

yr  apostol  yma  fel  yn  dy wedyd,  i'r  Arglwydd Iesu  farw  gyda  bwriad  pennodol  i  brynu  y 
twyllwyr  hyn  yn  bersonol :  yr  oedd  yn  llawn 
ddigon  i'w  bwnc  ef,  eu  bod  hwy  yn  gwadu 
Crist,  fel  eu  Harglwydd,  yr  hwn  y  proffes- 
ent  obeithio'ynddo  fel  Gwaredwr;  fel  mae 
pawb  Antinomiaid  proffesedig  yn  gwneyd 

eto. — Tybia  rhai  mai  gwaredigaeth  Israel  o'r 
Aipht,  a  llawer  tro  wedi  hyny,  a  feddylir  yma 
wrth  brynu;  adywedant  fod  y  gair  despotês, 

a  gjfieithir  yma  "  Arglwydd,"  yn    cael   ei 
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gymhwyso  at  Dduw  Dad  pan  lefariram  dan| 
mewn  ffordd  o  wahaniaeth  oddi  wrth  yr  Aifl 
glwydd    Iesu,    yn    y    geiriau    cyfystyr,    yfl 
Judas  4.     Oud   tybia   Scott   mai   annaturief 
iawn  yw  dëall  y  geiriau  felly,  ac  na  buas?í' 
neb  byth  yn  meddwl   am   y  cyfryw   olygialj 
arnynt,  yn  y  cyssylltind  hwn,  oni  buasai  fofj 
dadleuaeth,yn  peri  i  ddynion  osod  eu  dychynf 
ygion  eithaf  ar  waith,  i  ochelyd   rhesyrnatf, 
ac  ateb  gwrth  ddadleuon,  eu  gwrthwynebwyfl 
Fel  hyn  mae  ymlyniad  wrth  gredo,  yn  arwaifi 

dynion    i  wneyd   cam    â'r  ysgrythyrau ;  m 
mae  hyn  yn  gwneyd  mawr  niwed  i'r  achofj 
a  fynent  hwy  mòr  fawr  ei  amddiffyn.    Bwf, 

iadodd  Crist   yn   ddi'ammau,  brynu  y  rh;ü 
hyny,  a  neb  ond  y  rhai   hyny,   a   ragwelodH 
efe  y  byddent  yn    gadwedig  yn  y    diwedM 
trwy  ffydd  ynddo  ef :  eto  yr  oedd  ei  iawn  ifi 
o  anfeidrol  ddigonoldeb,  mae   y   cynnygia 
o  hóno  yn   yr  ysgrythyr  yn  gyffredinol, 
llefarir  wrth   ddynion   yn   wastadol  yn  ol 
broffes  a  wnelont,  hyd  yn   nod   pan  y  crj 
bwyllir  ar  yr  un  pryd,  nad  ydynt  yn  gyw 
a  diragrith  yn  y   broffes  hòno.    §  Yr  oedd 
gau  athrawon  hyn  trwy  wadn  eu  Harglwyd 
neu  wrthod  ufuddâu  iddo  fel  eu  Harglwyc 

a'u  Brenin,  yr  hwn  y  proffesent  eu   bod  j) 
ymddiried  ynddo  fel    eu  Prynwr  a'u  Gwf 
redwr;  a  thrwy  ddysgu  i  eraill  eu  hathravl 

iaethau  atgas  a  ffi'aidd  ;  yn    tỳnu    arnynt  i 
hnnain    a'u  canlynwyr    ddinystr    buan,.  ì 
hwn  a  ddeuai  arnynt  yn  sydyn  ac  yn  dr 
arwybod.  (gwel  ar  1  Thes.  5.  3.)    Tybia  rhf 

mai  y  Nicolaiaid  a'r  Gwybedyddion  fGniì 
ticsj  oedd  y  gau  athrawon  hyn. 

2  h  *  A  llawer  a  ganlynant  eu  d: 
tryw  hwynt,  'f0  herwydd  y  rhai 
Aceblir  'íîbrdd  y  gwirionedd. 

A  Mat.  21.  10—13,  24.  Marc  13.  22.  1  loati  2.  18,  19.1] 
12.  9.  a  13.  8,  14.  t  Rhuf.  2.  24.   I  Tira.  5    14.  Tit.  2 
it  adn.  12.  Act.  14.  2.  1  Pedr  2.  12  Jud.  10,  15.  /adn.  j 
21.  Salm  18.  21.  Es.  25.  8.  Jer.  6.  16.  Mat.  7.  14.  a  23. 1 
Marc  12.  14.  loan  14.  6.  Act.  13.  10.  a  16.  17.  a  1S.  26.  • 
9.  a  24.  14. 

*  Er  mòr  atgas  a  chyfeiliornus  yr  athra 
iaethau,  ac  er  mòr  ofnadwy  y  fatn,  eto  ■ 
oedd  llawer  a  ganlynent  eu  ffyrdd  niweid» 
a  distrywiol  hwy ;  gan  sugno  eu  hegwyddl 
ion  gwenwynig,  a  dynwared  en  hesampli 
bryntion  ;  to  herwydd  pa  rai  y  ceblid  fforl 
y  gwirionedd  gan  ddynion  annwybodns.l| 
rhai  a  gasglent  fod  Cristionogion  yn  gyffreíf 
yn  dàl  yr  un  athrawiaethau  penrhydd,  ac  | 
bod  yn  ddirgel  yn  coledd  eu  hunain  yn  | 
un  arferion  drygionas,  er  nad  oedd  ond  rf 
0  honynt  yn  cael  eu  dàl  yn  euog,  neu  | 
ddigon  hyfion  i  bechu  yn  gwbl  gyhoeddiií» 
"  Eu  distryw  hwynt :"  eu  ffyrdd  niweicìl 
hwyni,  yn  ol  y  Saesoneg :  ffyrdd  anll» 
trythyll,  nwyfus,  medd  rhai,  distryw  | 
daioni,  ac  yn  arwain  i  ddistryw  tragywydi 

3  m  *  Ac  mewn  cybydd-dod,  ■  tr 
chwedlau  gwneuthur,  °  f  y  gwnant  í 
siandîaeth  o  honoch  :  p  X  barnediga 
y  rhai  er  ys  talm  nid  yw  segur, 
colledigaeth  hwy  nid  yw  yn  hepia 

m  adn.  14,  15.  Es.  56.  11.  Jer.  6.  13.  a  8.  10.  Fze(J 
19.  Mica  3.  11.  Mal.  I.  10.    Rhuf.  16.  18.    2  Cor.  12.  1 
1  rim.  3.  3,  8.  Tit.  1.  7,  II.  1  Pedr  5.  2.  Jud.  II.  n 

1.  16.  Saltn  13.  44.  a  66.  3.  a  81.  15.  Luc.  20.  20.  a  2'. 
1  Tbes.  2.  5.  o  Deut.  24.  17.  loan  2.  16.  Dat.  18.  II 

p  adn.  1,  9.  Deut.  32.  35.  Es.  5.  19  a  30.  13,  *  * Hab.  2.  3.  Loc  19.  8.  1  Tbes.  5.  3.  1  Pedr  2.  í 

*  Fel  hyn  trwy  weniaetb,  rhith  o  ga| 

• 



bamplau  ofarnau II  PETR  II. Duw  am  bechod» 

ffug  o  z2l  dros,  wirioneddau   efengyl- 
,  hwy  a  geisient  foddâu  nwydau  a  thu- 

iiadau  cnawdol  dynion,  i'r  dyben  o  borthi 
ybydd-dcd  e«a  hunain  ;  tac  felly  hwy  a 

aent  farsiandi'aeth  ddrygionus  o  eneidiau 
obl,  gan  eu  trosi  hwy  i  ddistryw,  i'w 
íethogi  eu  hunain.  %  Ond  tra  byddent 

v  yn  llwyddo  fel  hyn  drwy  eu  "  heresiau 
ystriol,"  ac  yn  gobeithio  cael  di'anc  yn 
;osp  am  eu  pechodau  ;  yr  oedd  y  farnedig- 
i  a  fwriadwyd  iddynt  wedi  cael  ei  rhag- 
egi  er  yn  hir  o'r  blaen  ;  y  Ue  poenus 
li  ei  ddarpar  er  yn  foreu  ;  y  farn  yn  yr 
y  condemnid  hwynt  nid  oedd  yn  oedi ; 

ì'aledd  Duw,  yr  hwn  yn  sicr  a'u  tros- 
yddai  hwynt    i    dragywyddol    ddistryw, 
oedd  yn  segur  nac  yn  hepian.  Yr  oedd 
lrglwydd  yn  cyd  ddwyn  â  hwynt,  mae 
wir,  yn  ei  hir-amynedd,  hyd  oni  chyf- 
nai  efe  ei  ddybenion  sanctaidd  ei  hun,  a 
/thau  fesur  eu  hanwiredd;  ac  yr  oeddynt 
f  yn  meddwl  bod  y  farn  ragfygythiol  yn 

i ;  a'r  ddamnedigaeth  yn  hepian  ;  ond 
it  eu  didwyllo  yn  ofnadwy  yn  fuan,  yn 
iyn  a  ddeuai  arnynt.  Yma  trwy  gyffel- 
leth  hardd  a  mawreddus,  mae  yr  apostol 
arddangos  barnedigaeth  y  bobl  hyn, 

jys  fel  angel  dinystriol  ar  yr  aden  yn  eu 
)lid  hwynt,  yn  agosau  yn  nes-nes  atynt  o 
, ;  ac  ar  yr  un  pryd  yn  cadw  llygad  man- 
i  gwyliadwrus  arnynt,  fel  y  gallo  yn  y 
edd  daro  yr  ergyd,  neu  ollwng  y  saeth 

ddiŵyrni,  i'w  distrywio  hwynt. 
i  fCanys  ̂ onid  arbedodd  Duw 
:  angelion  a  bechasent,  s  f  eithr  eu 
u  hwynt  i  uffern,  J  •&u  rhoddi  i 
idwynau  ||  tywyllwch,  u  §i'w  cadw 
rnedigaeth  ; 
'  adn.  5.  Deut.  29.  20.  Salm  78.  50.  Ezec.  5.  11.  a  7.  4, 
»uf.  8.  32.  a  11.  21.  r  Luc  10.  18.  Ioaa  8.  44.  1  loan 
Jud.  6.  «  Es.  14.  12.    Mat.  8.  29.  a  25.  41.    Marc  5. 
uc  8.  31.  Dat.  12.  7—9.  a  20.  2,  12.  t  adn.  17.  Jud. 
uadn.  9.  Job  21.  30. Jud.  13. 

Tae  yr  apostol  yn  y  bennod  hon  oll,  yn 
ifenu  mewn  dull  (style)  pur  wahauol 

)  ei  hun  yn  ei  epistol  o'r  blaen,  a'r  pen- 
au  eraill  o'r  epistol  hwn  ;  ac  yn  bur  gy- 
/b  i'r  apostol  Judas  :  a  thybir  i  bob  un 
(idau  gymmeryd  yr  hyn  a  ddywedant  am 
au  athrawon  a'u  barnedigaeth,  allan  o 
ith  rhyw  ysgrifenydd  Hebreaidd  ag  oedd 
;ael  y  pryd  hwnw,  ond  nas  gwyddir  dim 
dano  yn  awr.  Os  gwnaethant  felly, 
mmau  iddyntei  wneyd  dàn  gyfarwyddyd 
sbrydoliaeth  Duw,  er  nad  oedd  y  gwaith 
iw  o  ddwyfol  ysbrydoliaeth  o  ran  ei 
chreuad  :  nid  yw  hyn  yn  beth  annhygoel; 
gid  mae  Paul  hefyd  mewn  rhai  mànau, 
defnyddio  peth  o  waith  athronwyr  a 
ydyddion  paganaidd  :  ac  nid  hawdd  yw 
iad,  pa  fodd  mae  Petr  yn  newid  ei  ddull 
gymmaint  yn  y  bennod  hon,  a  Judas  âg 
iu  yn  ysgrifenu  mòr  debyg  i'w  gilydd  ; 
dybied  i'r  ddau  gymmeryd  eu  hymadr- 
ion,  allan  o  ryw  waith  ag  oedd  yn  adna- 
rìus  i  bob  un  o  honynt.  *  Gellid  dëall 
ti  Duw  o  ymddwyn  tuag  at  y  cyfryw 
nion,  yn  amlwg  oddi  wrth  hen  esampíau 
t.  Pan  bechodd  angelion  yn  erbyn  Duw, 
u  crëu  o  radd  llawer  mwy  ardderchog 
lynion  ;  ni  ddangosodd  efe  ddim  trugar- 
iddynt,  ac  nid  arferodd  efe  ddim  tosturi 
;atynt:  teithryn  yr  amgylchiad  cyntaf 

liW 

o'u  gwrthryfel,  efe  a'u  taflodd  hwynt  i  lawr 
o'r  nef,  fel  rhai  euog  a  rhy  halogedig  i'w 
breswylfa  sanctaidd  ef  ;  ac  a  osododd  eu  rhan 

a'u  trigfa  hwynt  yn  "  uffern,"  y  lle  poenus 
hwnw,  yr  hwn  a  barotôodd  ei  gyfiawn  ddi'al- 
edd  ef  iddynt  hwy,  ac  i'w  blaenor  mawr 
mewn  gwrthryfel.  \  Fel  hyn  cawsant  eu 
rhoddi  mewn  cadwynau  ofnadwy  fel  drwg- 
weithredwyr  ;  ||  a  hyny  mewn  cenfa  o  dy wyll- 

wch,  dychryn,  ac  annobaith  ;  §  i'w  cadw  yn 
ddiogel  i  farnedigaeth  a  phoenau  eithaf,  wedi 

dydd  mawr  y  farn  ddiweddaf.  O'u  cwymp 
hyd  hyny,  mae  eu  drygioni  a'u  gelyniaeth 
anfeddyginiaethol,  yn  nghyd  â  chyfiawnder 
holl-bresenol  a  holl-alluog  Duw,  yn  eu  dàl 
hwynt  yn  garìarn  yn  y  cadwynau  a  soniwyd  ; 

allan  o  ba  rai  nid  yw  yn  bosibl  iddynt  ddì'- anc  byth.  Gan  hyny  mae  eu  tynged  hwynt 

yn  ddi'wrthdröawl  :  er  bod  yr  Arglwydd 
mawr  i  ddybenion  doeth,  yn  estyn  eu  cad- 
wynau,  yn  ehangu  terfynau  eu  carchar,  ac  yn 
oedi  eu  cospedigaeth  eithaf  ;  yr  hyn  oediad 
a  seibiant  maent  hwy  yn  ddefnyddio  hyd 
eithaf  eu  gallu,  i  wrthwynebu  bwriadau  ei 
gariad  ef  at  ddynolryw,  ac  i  geisio  eu  dis- 
trywio  hwynt.  Ond  goruwch-lywodraethir 
byn  oll,  er  amlygiad  dysgleiriach  o  ogoniant 

Duw,  cyflawniad  o'i  dragywyddol  arfaeth  a'i 
gynghor  ef,  a  gweithrediad  mwy  eglur  o'i 
gyfiawnder  ef,  yn  nhragy wyddol  gosp  a  thru- 
eni  y  gelynion  anghymmodadwy  hyn. — Fel 
hyn  hefyd  y  cyd-ddygai  Duw  a'rgau  athraw- on  uchod,  hyd  oni  chaid  dangosiad  digonol 

o'u  drygioni  a'u  gelyniaeth  :  ac  ar  ol  cyf- 
Iawni  ei  fwriadan  sanctaidd  a  doethion  ef, 

efe  a  dywalltai  arnynt  hwy  a'n  canlynwyr  y 
dîaledd  a  haeddent ;  ac  felly  rhoddai  derfyn 

ar  y  demtasiwn,  i'r  hon  yr  oedd  ei  bobl  ef 
yn  agored,  drwy  eu  dichellion  cyfrwys  hwy. 
— Pa  faint  bynag  o  ryddid  sydd  i  ysbrydion 
drwg  yn  awr.  mewn  cadwynau  tragywyddol, 
a  thywyllwch  ysbrydol,  y  maent  er  hyny. 

5  *  *  Ac  onid  arbedodd  efe  yr  hen 

fyd,  -fe  ithr  Noë,  V  pregethwr  cyfiawn- 
der,  î  a  gadwodd  efe  ar  ei  2  wythfed, 
a  ||  pan  ddug  efe  y  diluw  ar  fyd  y  rhai anwir; 

*  Gen.  pen.  6-8.  Job  22.  15,  16.  Mat.  24.  37—39.  Lne 
17.  26—28.  Heb.  11.  7.  y  1  Pedr  3.  20.  z  1  Pedr  3. 
19.  Jud.14,  15.         a  pen.  3.  6. 

*  Gellid  casglu  yr  un  addysg  hefyd  oddi 
wrth  farn  Duw  ar  yr  "  hen  fyd  ;"  sef  trigol- 
ion  y  byd  yn  mlaen  y  dylif ;  y  rhai  nid  ar- 
bedodd  efe,  ond  a'u  boddodd  oll  â  dwfr. 
t  Yr  oedd  Noah  yn  wir  yn  "  bregethwr  cyf- 
iawnder"  yn  mhlith  y  genedlaeth  lygredig 
hòno,  (gwel  ar  1  Petr  3.  19.)  yr  hyn  oedd 
raid  ei  osod  ef  yn  agored  i  lawer  o  brofedig- 
aethau  a  thrallodion  ;  gan  na  ddygwyd  neb 

o'r  bobl,  ar  a  wydclom  ni,  i  edifeirwch,  i 
ffydd  yn  y  Gwaredwr  addawedig,  ac  i 
ufudd-dod  i  Dduw,  trwy  ei  lafur  hir  a  phar- 
âus  ef.  t  Ond  cadwodd  Duw  ef  "  ar  ei 
wythfed;"  sef  efe  a'i  wraig,  a'i  dri  mab  a'u 
gwragedd,  yn  ddiogel  yn  yr  arch  a  ddarpar- 
asai  efe  i  achub  ei  dŷ  ;  ||  pan  ddyg  efe  y 
dylif  mawr  ar  y  myrddiynau  o  rai  anwir,  ag 
oedd  yn  y  byd  y  pryd  hwnw,  ac  y  dyfethodd 
hwynt  oll.— "  Ar  ei  wythfed  :"  wyth  a 
achubwyd  oll,  a  Noah  oedd  y  blaenaf  o'r 
wyth,  ac  yn  ben  ar  y  saith  eraill  :  er  ei 
fwyn  efyr  achubwyd  hwynt.     Mae  agoriad- 

5M2
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Dinystr dinasoeddy ywastadedd,     II  PRTR  II. a  gwarediyaeth  Lot.  U 

au  erail!  ar  y  geiriau  hyn,  ond  rhy  ddisail  a 
dychymmygol  ydynt  :  pwy  a  ŵyr  mai  efe 
oedd  yr  wythfed  preyethwr  cyfiawnder  o 
ddechreu  y  byd  ?  canys  dyna  feddwl  rhà.  ar 

y  geiriau, 

i  ddeddíau  Duw  a  naturiaeth.  -t  Ond  yj 
oedd  yr  ysbryd  hyn  o  gasâu  eu  pechodaflj 

hwynt,  tMi  gochel,  a  phoeni  o'u  herwydd  ;yl 
Dghyd  âg  ymarweddiad  cyífredinol  Lot ;  yl 

brofi  ef  yn  wr  cyfìawn,  ac  yn   ddyn  duw 

6    6*Achan  droi  dinasoedd  Sodom]io,:  am  hyny,  tra  y  cafodd  ef  ei    amddifadfl 
o'i  feddiannau,  fel  cerydd  am  ei  bechod,  aR 
y  cafodd  ei  deulu  en  dbtrywio,  neu  ynte  e[[ 
llygru  a'u  gwarthmddu  yn  fawr  drwy  beclN 

od  ;  achubodd    yr    Arglwydd   ef  ei    hnn  yf' 

a  Gomorrah  yn  lludw,  f  a'u  damniodd 
hwy  â  dymchweliad,  c  gan  eu  gosod 

yn  esampl  i'r  rhai  a  fyddentyn  annuw- iol ; 
b  Gen.  19.  24,  25,  28.  Deut.  29.  23.  Es.  13.  19.  Jer.  50. 

40.  Ezec.  16.  49—56.  Hos  11  8.  Ara.  4.  11.  Zepb.  2.  9.  Litc 
17.  29—31.  Jud.  7.         c  Num.  26.  10.  1  Cor.  10.  11. 

*  Yn  yr  un  modd,  wedi  i'r  Arglwydd  hir 
gyd-ddwyn  âg  anfad  ddrygioni  Sodom  a 
Gomorrah,  hyd  oni  chytiawnasant  hwy  fesur 

eu  hanwiredd  :  efe  o'r  diwedd,  ptyd  nad 
oeddynt  hwy  yn  rneddwl  dím  am  y  cyfiyw 
beth,  a  wlawiodd  dân  a  brwmstan  o'r  nef- 
oedd  arnynt,  nes  eu  Ilosgi  a'u  troi  yn  Hudw  : 
t  fel  y  byddai  y  dymchweliad  dychrynllyd  i 
ba  un  y  condemniwyd  hwynt,  yn  rhybydd 
difrifol  ac  yn  esampl  addysgiadol,  i  bawb  yn 
yr  oesoedd  a  ddeuai,  a  fyddent  byw  yn  an- 
nuwiol  a  drygionus. — "  A'u  damniodd  hwy 
â  dymchweliad  :"  a'u  barnodd,  neu  a'n 
cospodd  hwy  â  dymchweliad  :  hatastrophê 

katekrin  en. — "  Esampl  :*'  hypodeigma:  cyu 
Uun,  neu  arddangosiad  cysgodol,  sef  o  ddig- 
ofaint  a  barn  ddîaleddol  Duw  ar  ei  elynion 
annuwiol. 

7  d  *  Ac  a  waredodd  Lot  gyfiawn, 
f  yr  hwn  oedd  mewn  egofid  trwy  an- 
niwair  ymarweddiad  yr  anwiriaid  : 

d  Gen.  19.  16-22,  29.  1  Cor.  10.  13.  «  Gen.  13.  13. 
a  19.  7,  8.  Salm  120.  5.  Jer.  9.  1-6.  a  23.  9. 

*  Ar  yr  un  pryd  e  waredodd  yr  Arglwydd 
Lot  gyfiawn,  yn  y  tnodd  mwyaf  grasol  » 

rhyfeddol,  o'r  dinystr  a  ddaeth  ar  ei  gym- 
mydogion.  Oblegid  er  iddo  ef  fod  yn  dra 

be'íus  mewn  amryw  ystyriaethau,  a  chael  ei 
geryddu  yn  Ilỳm  ;  eto,  am  ei  fod  ef  yn  wir 
gredadyn,  ac  yn  was  cyfiawnâol  i  Dduw, 
gofalodd  Duw  am  dano  ef,  a  dygodd  ef  allan 
O  Sodom  cyn  ci  distrywio,  fel  cipio  pen- 
tewyn  o'r  iân.  Oddi  ar  dueddiadau  cnawdol 
ac  egwyddorion  bydol,  efe  a  aethai  mae  yn 
wir  i  breswylio  yn  y  Ile  drygionus  hwnw,  ac 
a  barâodd  yn  gyndyn  iawn  i  Iynu  wrth  y 
dewisiad  ffol  a  wnaeihai;  +ond  >r  oedd  efe 
yn  dra  anesmwyth  yno,  ac  yn  cael  ei  ofidio 

a'i  boeni  yn  wastadol,  gan  ymarweddiad 
aflan  ac  anniwairy  Sodomiaid  mewn  geìriau 
a  gweithredoedd,  a  chan  en  gwrthwynebiad 

terfysglyd  a  chynddeiriog  hwynt  i'w  gyng- 
horion  a'i  addysgiadau  ef. 

8  *(Canysy  ̂ cyfiawn  hwnnw  yn 
trigo  yn  eu  mysg  hwynt, s  yn  gweled  ac 
yn  clywed,  ydoedd  yn  poeni  f  ei  enaid 
cyfiawn  o  ddydd  i  ddydd  trwy  eu  lang- 
hyfreithlawn  weit'iredoedd  hwipit) 

/Diar.  25.  26.  a  28.  12.  1  Tim.  I.  9.  Iago5.'l6.  gSalm 119.  136,  139,  158.  Ezec.  9.  4,  6.  Mal.  3.  15-17. 

*  Yr  oedd  yr  hyn    oedd    efe   yn   weled  ac 

drugarog,  a  gwaredodd  ef  o  sefyllfa  ag  oedH 
mòr  beryglus  a  phrofedigaethus  iddo. 

9  *  Yr  Árglwydd  a  h  íedr  wared  i 
rhai  l  duwiol  rhag  profedigaetb,  *f| 
chadw  y  rhai  anghyfiawn  i  Mdydd  || 
srn  ì  w  poeni  : 

h  Job  5.  19.  S*lm  34.  17, 
12.  I  .    a  32.  6.    2  Ti 

.  1  Cor.  10.  13.         i 
.  3.   12.    Tit.  2     14. 

/pen.  3.  7.  Rhuf.  2.  5.  ' 
Job  21.  30  Dia 

10,11. 

*  Yr  oedd  yr  esampian  hyn  gan  hyny, 
waredigaethau  Noah  a  Lot,  yn  dangos 

medrai  yr  Arglwydd,  yn  y  modd  a'r  ams 
gorau,  wared  y  rh  \'\  duwiol  rhag  profedi aeth,  neu  allan  o  brofedigaeth,  yn  ol  y  Sa< 
oneg ;  en  gwaredu  hwynt  rhag  y  perygli 

mwyaí'  dychrynfawr,  yn  yr  ades  waethaf, 
chyfyngaf;  gwahaniaethu  rhwng  y  gwàrii 
a'r  mwyaf  diffygiol,  o  honynt  hwy,  â'u  cyi 
mydogion  annuwiol;  a  threftm  ei  holl  oruc 
wyliaethau  yn  y  modd  goraa  er  eu  hiac 
awdwriaeth  hwy.  Mae  efe  wedi  addf 
gwneuthur  hyn  ;  a  rhaid  ymddiried  i 

ddoethineb  ef,  i  ddewis  y  rnodd  a'r  arni 
goran,  i  gyflauni  ei  addewidion  rfyddlaw 
y  rhai  nis  galiant  fethu,  pa  beth  bynae 
fyddo  ymddangosiadau  i  ni  lawer  gwai 
tOnd  medr  ef  hefyd  "  gadw  y  rhai  angjli 
iawn  iddydd  y  farn  i'w  poeni :"  tra  mae  < 
yn  cyd-ddwyn  â  hwynt,  ac  yn  goddef  iddj 
Iwyddo  mewn  drygioni,  maent  yn  rhwy 
megys,  yn  nghadwynau  eu  pechodan, 
wedi  eu  ceuad  i  fŷnu  yn  ngheufa  ídungeo 
ei  gyfiawnder  digyfnewid  ef,  hyd  ddydd 
ddigofaint  mawr;  pryd  y  dwg  efe  hwj 
ailan  i  farn,  ac  y  tywallt  efe  arnynt  y  g* 
fwyaf  dychrynllyd,  o  herwydd  ei  hir-amj 
edd  ef  tuag  atynto'r  blacn,  a'r  cam ddefnj 
gwrthnysig  a  wnaethent  hwythau  o  hóni. 

10  *  Ac  yn  bennaf  y  rhai  sydd  ; 
m  rhodio  ar  ol  y  cnawd  n  mewn  chwa 
afiendid,  °fac  yn  díystyru  lly  wodrae 
p  X  Hhyfygus  ydynt,  *  \\  cyndyn  ;  §i 

ydynt  yn  arswydo  r  cablu  urddas: 
m  Rlmf.  vS.  1,  4,  5,  12,  13.  2  Cor.  10.  3.  n  Rhuf. 

-27.  1  Cor.  6.  9  Eph.  4.  19.  a  5.  5.  Col.  3.  5.  I  Thes. 
JuJ.  4,  6-8.  o  Nura.  16.  12—15.  Deut.  17  12,  13  j 
20,  21.  1  Sara.  19.  27.  2  Saiu.  20.  1.  1  Bren.  12.  16.  Sal 
1-5.  a  12.  4.  Jer.  2.  31.  Luc  19.  14.  Rhuf.  13  1-5.  I 
2.13,14.         77  r.wcl  ar  Num.  15.  30.  í  Gfn.  49.  6- 
1.  7.         r  F,x.  22.  28.  Preg.  10.  6,  7,  20.  Act.  23    5.  Ju 

*  Yr  oedtl  y  sylw  blaenorawl  yn  perth) 

bob  math  o  ddynion  drygionus  ac  "angi 
iawn;"  ond  yn  enwedig  i  brofTeswyr 
aihrawon  rhagrithiol  a  chyfeiliomus  o  G 
nogaeth:  eio  yr  oeddynt  yn  cael, 

vn   glywed    o'u    pechodau  atgas    ac  anghyf-    eu  gẅireddu  yn  arbenig  yn  y  prif  gyf 
reithlawn  hwy,  yn  peri  poen  a  gofid  i 
aid  cyfiawn  ef  o  ddydd  i  ddyd  I  ;  %\  rth  weled 
hefyd  nad  oedd  efe  ddim  yn  Ilwyddo  mewn 

un  gradd,  i  attal  y  cenllif  dychrynllvd  o'u 
hannuwioldeb  hwynt,  yr  hwn  oedd  yn  groes 

Ì228 

wyr  penrhydd  a  chnawdol,  yr  oedd  yr  i 
tol  yn  llefaru  am  danyiu,  ac  yn  eu  canlynl 
hwynt.      Yr  oedd   y    rhai    hyn   yn    gwrl 
arferiad  cyrfredin  o  "rodio  ar  ol  y  cnav| 

ac  yn  coledd  eu    blysiau  anianol  mewn  r 
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cyfeiliornwyr. 

hwant  aflendid;"  fel  pe  buasent  yn  gosod 
golion  Sodom  yn  esampl  iddynt  eu  hnn- 
i.  tA  thra  nad  oeddynt  yn  arfer  dim 

wodraeth  ar  eu  nwydau  ea  hunain  a'u 
iddiadau,  yr  oeddynt  yn  diystyru  llywodr- 
h  eraill.  Yr  oeddynt  yn  gwadu  Crist,  o 
i  ei  swydd  freninol,  ac  nid  ufuddâent  iddo 

fel  eu  Harglwydd  a'u  Meistr ;  a  gallwn 
bied  yn  ddi;immau,eu  bod  yn  dirmygus  ddi- 
yru  üywodraeth  ac  awdurdod  ysbrydol  yr 
ostolion,  a  bugeiliaid  a  llywodraethwyr 
lill  yr  eglwys.  Mae  yn  debyg  eu  bod 

'yd  yn  dîystyru  llywodraeth  wladol,  ac  yn 
hysgornio;  fel  pe  buasent  yn  penderfynu, 
gwir  feibion  Belial,  bwrw  ymaith  bob 

,  a  bod  yn  hollawl  feistriaid  iddynt  eu 

naiu  !  îOblegid  yr  oeddynt  yn  "  rhyfyg- 
"  yn  hunan  dybus,  yn  amddifad  o  bob 
rch  dyledus  i  Dduw,  yn  awyddu  am  íîaen- 
aeth,  ac  yn  tybied  fod  ganddynt  hwy  awd- 
lod  i  wneyd  pa  beth  byuag  a  ewyllysiant. 

rr  oeddynt  yu  "  gyndyn,"  yn  penderfynu 
ilyn  cynbyrfiadau  eu  meddyliau  eu  hunain  ; 
osod  yn  íalch  yu  erbyn  pob  cynghorion, 
idio  gwrando  ar  reswm  neb  arall,  dibrisio 
b  canlyniadau,  a  mýnu  eu  hamcanion  ehud 

fol  eu  hunain.      §  Am  hyny  "  nid  oeddynt 
arswydo  cablu  urddas,"  mewn  modd 

libaidd  ;  ac,  yn  lle  anrhydeddu  personau 
awdurdod  dynion  mewn  sefyllfâoedd  ucheì 

ol   gair  Duw,  ac   feî  ei    weinidogion  a'i 
ddrychiolwyr  ef ;  yr  oeddynt  yn  eu  cabiu 

yn  eu  difri'p,  heb  ofni  y  canlyniadau  :  a 
tn  eu  bod  yn  gwneyd  y  pethau  hyn  dàn  yr 
us  o  grefydd,  yr  oeddynt  yn  gosod  Crist- 
ogaetn  yn  agored  i  warth,  ac  yn  rhoddi 
ìos  tebygol  i  gyhuddiadau  ac  erledigaethau 
ynion  yr  efengyl.     - 

J 1  *  Lle  nid  yw  yr  s  angelion,  y 
ti  sydd  fwy  mewn  gallu  a  nerth, 
yn  rhoddi  cablaidd  farn  yn  eu  her- 
n  hwynt  ger  bron  yr  Arglwydd. 
«  Salm  103.  20.  a  104.  4.  Dan.  6.  22.  2  Thes.  I.  7 
.  9. 

|*  Eithr  yr  angelion,  y  rhai  oedd  yn  Hawer vy  mewn  gallu  a  nerth  na  neb  dynion,  ac 
berffaith  mewn  saucteiddrwydd  ;  nid  ym- 
ygasant  fel  hyn  erioed  gyda  golwg  ar 
vodraethwyr  y  ddaear :  foblegid,  er  eu 
1  hwy  fel  gweinidogion  Rhagluniaeth  fawr 

ief,  yn  rhoddi  cyfrif  i'w  Harglwydd  am 
(ìawniadeu  gweinidogaeth,hydynnod  gyda 
Iwg  ar  freninoedd  a  liywodraethwyr  ;  ni 
ygasant  hwy  un  amser  unrhyw  "  gablaidd 
n,"  neu  gyhuddiad  chwerw  ac  adwythig  yn 
herbyn  hwynt;  ond  adroddent  y  pethau 
wirioneddoi  fel  yroeddynt.a  pharchent  y 
wodraethwyr  fel  rbaglawiaid  Duw  :  er  nas 
lent  lai  na  ffîeiddio  y  pechodau  a  welent 
aml,  ac  oeddynt  ar  brydiau  yn  cael  eu 

iod  ar  waith  i'w  cospi  hwynt. — Cablaidà 
•n;  barn  enllibaidd,  o  lid,  a  feddylir;  a 
ahanol  iawn  yw  hyny  i  adrodd  y  gwirion- 
1  yn  ffyddlawn. 

12  *  Eithr  y  rhai  hyn,  '  megis  an- 
iliaid  anrhesymol  anianol,  f  y  rhai 
wnaed  i'w  dal  ac  i\v  difetha,  J  a 
blant  y  pethau  ni  wyddant  oddi 

thynt,  u  ||  ac  a  ddifethir  yn  eu  llygr- 
igaeth  eu  hunain; _ _ 

t  Salm  49.  10.  a  92.  6.  u  94.  8.  Jer.  4.  22.  a  5.  4.  a  10.  8, 
21.  Ezec.  31.  31.  Jud.  10.  u  adn.  19.  pen.  1.  4.  Diar.  14. 
32.  loio  8.  21.  Gal    6.  8. 

*  Ond  yr  oedd  y  cyfeiliomwyr  hyn,  a  gry- 
bwylla  yr  apostol,  yn  debyg  i  anifeiliaid  an- 
rhesymol  anianol ;  y  rhai  am  eu  bod  a'u  bryd 
ar  borthi  eu  blysiau,  oeddynt  yn  ymgynddeir- 

iogi  yn  erbyn  ptwb  a'u  gwrthwynebai,  ac 
yn  barod  i'w  dyfetha  hwynt.  tA  chan  nad 
yw  anifeiliaid  gwylltion  ond  wedi  eu  crëu, 

debygid,  i'w  dàl  a'u  dyfetha,  i  attal  y  difrod 
a  wnaent  hvyy  heb  hyny  ar  ddynolryw  ; 
felly,  y  twyllwyr  hyn  hefyd,  a  fyddent  yn 
sicr  o  ddwyn  eu  hunain  i  ddistryw  ;  ie,  hwy 
a  gaent  eu  dinoddedu  fel  dihirod  atgas,  a 

gelynion  i'r  wladwriaeth.  Yr  oedd  Satan 
wedi  eu  dàl  hwynt  â'i  abwydon,  a  chwedi 
eu  cymmeryd  hwynt  yn  gaethion  wrth  ei 
ewyllys;  ac  yr  oeddynt  yn  y  ffordd  i  dragy- 
wyddol  ddistryw.  J  Oblegid,  am  nas  gallent 
oddef  cynghor  na  llywodraeth,yr  oeddynt  yn 
dywedyd  cableddau  angerddol  yn  erbyn  per- 
sonau,  awdurdod,  cyfreithiau,  a  threfniadau 
eu  lly wiawdwyr,  y  rhai  nid  oeddynt  yn  alluog 
i'w  dëall,  neu  heb  erioed  eu  hystyried  yn 
ddigonol:  ||  ac  fel  hyn  hwy  a  ddyfethid  ýn 

hollawl  yn  eu  liygredigaeth,  a'u  harferion 
Uygredig  eu  hunain  :  am  eu  llygredigaeth,  yn 
eu  llygredigaeth,  a  thrwy  eu  llygredigaetn, 
fel  moddion  ac  achos. — Tybia  rhai  y  cyflfel- 
ybai  yr  apostol  hwynt  i  anifeiliaid  anrhes- 
ymol  anianol,  gyda  golwg  ar  eu  cyftawniad 

cymmycg  o'u  chwantau  tfiaidd  yn  mhlith  eu 
gilydd  ;  heb  ofalu  dim,  mwy  nac  anifeiliaid 
gwylllion,  gyda  phwy  y  cyflawnent  eu  trach- 
wantau  aflan. 

1 3  *  Ac  adderbyniant x  gyflog  ang- 
hyfiawnder,  f  a  hwy  yn  cyfrif v  moeth- 
au  beunydd  yn  hyfrydwch.  %  z  Brych- 
au  a  meflau  ydynt,  ||  yn  ymddigrifo 

yn  eu  twyll  eu  hunain^  a  §  gan  wledda 

gyd  â  chwi ; *  Es.  3.  11.  Rhaf.  2.  8,  9.  Phil.  3.  19.  2  Tini.  4  14. 
Heb.  2.  2,  3.  Dat,  18.  6.  y  RLuf.  13.  13.  1  Thes.  5.  7,  8. 
I  Pedr  4.  4.  m  Can.  4.  7.  Eph.  5.  27.  Jud.  12.  o  1  Cor. 

11.  20—22. 

*  Pa  faint  bynag  a  wagdybiai  y  dynion 
fîiaidd  hyn  am  eu  rhagor  freintiau  a'u  rhyddid 
dychymmygol,  hwy  a  fyddent  yn  sicr  o 
"  dderbyn  cyflog  anghyfiawnder,"  y  "cyfryw 
dâi  ynddynt  eu  hunain  am  eu  cyfeiliorni  ag 
ydoedd  raid  :"  tgan  nad  oeddynt  hwy  yn 
ceisio  eu  hyfrydwch  mewn  ufuddâu  i  Dduw, 
eithr  mewn  gwleddoedd  moethusac  anghym- 
medrolder,  yn  y  rhai  y  mwyth-goîeddent  eu 
hunain,  hyd  yn  nod  ar  hyd  y  dydd,  a  phob 
dydd,  heb  gywilydd  nac  euogrwydd  ;  lle  y 

dylasent  gywilyddio  o'r  cyfryw  arferion moethus  a  ciinawdol,  fel  rhan  o  weithredoedd 
y  tywyllwch,  y  rhai  ni  ryfygai  neb  a  diin  o 
ŵylder  ynddynt  eu  harfer,  ond  yn  y  nos. 

X  Gan  hyny  "  brychau  a  meflau"  oeddynt 
hwy,  yn  anffurfio  ac  yn  gwrarthruddu  y  cym- 
deithasau  Cristionogoi  hyny,  y  rhai  nis  bwr- 
ient  hwy  allan  ;  f|tra  yr  oçddyut  h.wy  eu 
bunain  yn  ymddigrifu  yn  ddrygiuuus,  ac 
megysyn  gorfoleddu  yn  drahau?,  yn  eu  twyil 

eu  hunain ;  í'el  pe  buasent  hwy  yn  brif  rai 
hoffy  nefoedd,  ac  yn  ddynion  wedi  eu  goleuo 
tu  hwnt  i  gyffredin  yn  athrawiaeth  gras 
a  rhyddid  yr  efengyl;  pryd  uad  oeddynt 
mewn  gwirioneíìd  yn  gredinuyr  o  gwbl,  ac 
oeddynt  fel  hyn  yn  ymftrostiu  ac  yn  gorfol- 

5  M  3 
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eddn  ar  ymyl  distryw.  §  Felly,  tra  yr  oedd- 
ynt  hwy  yn  cyfranogi  gyda  Christionogion  o 
Swper  yr  Arglwydd,  nen  yn  ymuno  mewn 
gwleddoedd  crefyddol,  lle  byddai  y  rhai  cyf- 
oethog  a  thlawd  yn  cyd-fwyta  mewn  modd 
brawdol ;  yr  oedd  eu  hymddygiad  hwy  mòr 
gywilyddus,  fel  yr  oedd  yn  warth  ar  yr  holl 
gymdeithas  lle  y  byddent.  Meflau  :  am  y  gair 
hwn  gwel  ar  2  Tim.  2.  15. — Gan  wledda 

gyda  chwi:  nid  yn  y  gwleddoedd  hyn  gyda'r 
Cristionogion,  maeyn  sicr.yroeddy  twyllwyr 
uchod  yn  gwneuthur  yn  anweddaidd  ;  nis 
gallent  wneuthur  felly  yno  heb  gael  eu  gweled 
a'u  ceryddu  :  ond  mewn  mànau  eraill  y 
byddent  hwy  yn  myned  i  anghymmedroldeb ; 
ac  eto,  trwy  weniaith  a  rbagrith,  yn  cael  eu 

goddef  i  wledda  gyda'r  Cristionogion ;  yr 
hyn  oedd  warth  mawr  ar  y  Cristionogion 
hyny,  beth  bynag  oedd  eu  gwleddoedd,  ai 
Swper  yr  Arglwydd,  ai  cariad-wleddoedd 
eraill. 

1 4  b  *  A  llygaid  ganddynt  yn  llawn 
godineb,  c  tac  ne^  fedru  peidio  â 
phecìiod ;  d  %  yn  llithio  eneidiau  an- 
wadal : e  ||  a  chanddynt  galon  wedi  ym- 
çynnefino  â  chybydd-dra;  /§plant?/ 
felldith : 

b  2  Sam  11.  2— 4.  Job  31.  1,  7,  9.  Diar.  6.  25.  Mat .  5. 
28.    1  loan  2.  16.  c  Es.  1.  16.   Jer.  13.  23.     Mat.   12.  34. 
loan  5.  44.  d  adn.  2,  18.  pen.  3.  16.  Marc  13.  22.  Rhuf. 
16.  18.  1  Cor.  11.  19  Eph  4.  14.  Col.  2.  18.  [ag»  1.  8.  Dat. 
12.  S.  e  Gwel  ar  adn.  3.— Jud.  11.  /  £s.  34.  5.  a  65. 
20.  Mat.  25.  41.  Eph.  2.  3. 

*  Oblegid  heblaw  eu  rhysedd,  eu  gloddest, 
a'u  gormodedd  mewn  bwyta  ac  yfed,  yr 
oedd  y  dynion  afian  hyn  "  a  llygaid  gan- 
ddynt  yn  llawn  godineb,"  neu  yn  llaum  o  r 
odinebwraig,  fel  pe  na  buasai  eu  puteiniaid 

halogedig  byth  o'u  golwg  ;  mòr  wastadol  yr 
oedd  eu  dychymmygion  a'u  tueddiadan  ar 
waith  gyda'u  harferion  drygionws  a  chytfred- 
inol  !  Yr  oedd  tremiadau  godinebus  en  lly- 
gaid  bob  amser,  yn  dangos  eu  tuedd  anllad 
hwy  eu  hunain,  yn  ceisio  cynhyrfu  yr  un 
tuedd  mewn  eraill,  ac  yn  chwilio  allan  am 
wrthddrythau  addas,  i  ennyn  a  chyflawni  y 
chwantau  mwyaf  ÖYaidd  a  halogedig.  f  Ië, 
"  ni  fedrent  beidio  â  phechod  ;"  gan  mòr 
angerddol  a  dilywodraeth  oedd  eu  nwydan, 
a  nerth  hen  arferion  drwg  wedi  eu  hir  gol- 
edd  ;  trwy  y  rhai  yr  oeddynt  hwy  yn  gaeth- 
ion  hollawl  i'w  chwantau,  ac  yn  wir  wedi 
eu  rhoddi  i  fýnu  yn  firnol  i  feddyliau  ang 
hymmeradwy.  %  Ond  er  cymmaint  oedd  eu 
holl  ddrygioni  hwynt,  hwy  a  ddadleuent  mòr 
rhithweddol  a  digywilydd  dros  eu  hegwjdd- 
orion  Ilygredig  ;  ac  a  leiâent  neu  a  ytnes 
gusodent  am  eu  pechodau  yn  y  fath  fodd ; 
fel  y  llithient  ac  y  twyllent  lawer  o  broftes- 
wyr  anwadal,  y  rhai  nid  oeddynt  wedi  eu 
cadarnâu  mewn  gwybodaeth,  flydd,  gras,  a 
phrofiad.  Fel  hyn  yr  oeddynt  hwy  yn  cael 
modd  i  borthi  eu  blysiau  mocthus  ac  aiiiauol 
ar  draul  rhai  eraill,  trwy  wenieithio  i  ddyn- 
ion,  a  thawelu  eu  cydwybodau,  yn  y  coledd- 
iad  o'u  nwydau  a'u  harferion  drwg.  ||Oblëg- 
id  yr  oedd  eu  calonau  wedi  ymg>nnefino  a 
chybydd-dra  ;  ac  yr  oeddynt  bob  amser  ar 
waith  yn  ddyfal,  yn  dyfeisio  tìyrdd  dichell 
gar  i  dỳnu  arian  oddi  ar  eu  canlynwyr 

twylledig  ;  hyd  nes  wedi  cynnefino  â'r  falh 
ymddygiadau    bryntion,     nid    oedd    amynt 

Í23Ö 

ddim  euogrwydd  o'u  pîegid;  §yr  hyn  oec 
yn  eu  dangos  hwy  yn  "  blant  y  felltith,"  .1 
yn  deilwng  agored  i  ddigofaint  Duw,  am  \ 
haneirif  bechodau  atgas. — A  llygaid  ganddyí 
yn  llawn  godineb  :  dywed  Doddridge  f<| 
«rýin  aruthrawl  yn  y  geiriau  hyn  yn  I 

Groeg;  eu  bod  yn  arwyddo  yn  brì'odoî,  fl ganddynt  hwy  butain,  neu  odinebwraig,  ;[ 
astadol  o  flaen  eu  llygaid  :  croes  iawrii 

Math.  5.  27,  28:   gwel  yno. 

15  *  Wedi  ̂ gadael  y  ffordd  ui 
iawn,  f  hwif  a  aethant  ar  gyfeilior 

'  gan  ganlyn  ffordd  Balaam  mab  Bof 
r,  J  yr  hwn  a  •  garodd  h  wobr  angh) iawnder; 

g  ì  Sam.  12.   23.    1  Bren.  13.  18.    a  19.  10.    Ezra  9. 
hr.  28.  4.    Hos.   14.  9.    Act.  13.  10.  A  Num.  W.  5- 
Num.  22.  18—21.  a  31.  16.  Deut.  23.  4,  5.  Mica  6.  5.J 

11.  Dat.  2.   14.        *  Act.  1.  18. 

*  Yr  oedd  yn  amlwg  fod  y  gau  athraw 
hyn  a'u  canlynwyr,  "  wedi  gadael  y  ffor 
uniawn,"  a  chwedi  gwyro  yn  mhell  0( 
wrth  wirionedd  yr  ysgrythyrau,  ac  ufa( 
dod  sanctaidd  i  air  Duw  :  nid  yn  unig  o  » 
barn  gyfeiliornus,  ond  hefyd  o  ran  cnawd 
rwydd,  uchel-fryd,  a  chybydd-dra,  yn  I 
calon  a'u  hymddygiadau.  +  Fel  hyn  yr  oe< 
ynt  wedi  myned  ar  gyfeiliorn,  fjan  ganlj 
rfordd  ddrygionus  a  chybyddiyd  Balaamrr 
Bosor,  (neu  Beor,)  J  yr  hwn  a  garodd  m 
anghytìawnder  mòr  fawr,  fel  yr  ymgeisi<) 
efe,  mewn  anufudd  dod  i  orchymyn  JEHj 
FAH,  fyned  at  Balac,  a  rhegi  y  bobl  a  fi 
dithiasai  Duw,  er  mwyn  ennill  y  gw< 

iiwnw. — Mab  Bosor  :  "  mab  Beor'"  y  gel' 
ef  yn  Num.  22.  5,  a  "  mab  Peor"  me) 
mànau  eraill  yn  y  llyfr  hwnw.  Nis  gel  ji 

ef  "  mab  Bosor"  yn  un  màn  ond  gan  F| 
yma.  Tybia  ihai  i'r-  apostol  ysgrifenu  I 
nghymmydogaeth  Babilon,  ac  mai  Bosoì 
seinid  y  gair  Beor  yn  nghangen-iaith  y  wj 
hòno :  oddigerth,  ebai  Pool,  i  Petr  ei  alv»| 
mab  Bosor  gyda  chyfeiriad  at  Basar,  cnav|; 
am  fod  Balaam  yn  fab  y  cnawd,  neu  o  j| 
eddiadau  cnawdol ;  megys  hefyd  yr  oed«J 
gau  athrawon  hyn 

16  *  Ond  efe  a  gafodd  gerydd 

ei  gamwedd.    l  \  Asen  fud  arferol 
iau,  gan  ddywedyd  â  llef  ddynol, 
waharddodd    m  ynfydrwydd    y  p 

phwyd. 
/  Num.  22.  22-33.        m  Preg.  7.  25.  a  9.  3.  Hoi. 

Luc  6.   11.  Act.  26.  II,  24;  25. 

*  Ond  cafodd  B.ila  tm  gerydd  am  ei  g; 
wedd  :  nid  trwy  lais  digyfrwng  Dnw, 

thrwy  un  o'i  brophwydi  ef,  fond  trwy 
"  asen"  a  farchogai  efe  ei  hun  ;  yr  hon,  e 
bod  o  naturiaeth  yn  "  fud,"  a  alluogwyd 
wyrthiol  i  lefaru  â  llef  ddynol;  t fel  y  bj 
ai  i  Dduw  trwy  grëadur  mòr  ddirmygus. 

y  modd  mwyaf  darostyngol,  "  wahardd 
fydrwydd  y  prophwyd,"  yn  ei  ymgais  ba 
direswm,  ac  annuwiol,  i  fyned  rhagd' 
regi  pobl  Dduw.  Eto  myned  rhagdd 
wnaeth  efe,  yn  ei  wrthryfel  gorwyllt  ac 
fyd  :  a  phan  welodd  nas  gallai  regi  Is? 
efe  a  gynghorodd  Balac  i'w  denu  hvv> 
eilun-addoliaeth  a  godineb  ;  fel  y  gallai 

enniil  "  gwobr  anghytiawnder ;"  ac  o'r edd  efe  a  laddwyd  mewn  brwydr  âg  Is 
— Er  i  Balaam  ddywedyd  fwy  nac  unw 
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ia  âai  efe  ddim  dros  air  yr  Arglwydd  ;  eto 
fe  a  aeth  ac  a  wnaeth  hyd  y  gallodd  :  yr 
yn  a  ddengys  fod  ei  galon  ef  ar  gybydd-dod, 
:  yn  caru  "gwobrau,"  pa  ntòr  "anghyf- 
wn"  bynag  yr  ennilíai  efe  hwy.— Gelwir 
"  yn  "  brophwyd"  am  ei  fod  yn  cymmeryd 
■110  fod  felly  ;  ac  yn  wir  yr  oedd  efe  yn 
mofyn  â  Duw,  ac  yn  cael  atebion  digyf- 
isvng  gan  Dduw  ;  ie,  efe  a  brophwydodd  yn 
rdderchog  am  y  Messiah,  a  llwyddiant 
^rael  yn  yr  amser  a  ddeuai  ;  yr  hyn  nis 
allai  lai  na  bod  oddi  wrth  Dduw  :  ac  eto, 
:win  drygionus  oedd  Balaam  ei  hun,  yn  a 
wedi  y  cwbl. 

17  *  Y  rhai  hyn  ydynt  níFynhon- 
au  diddwfr,  °  f  cymmylau  a  yrrid 
&n  dymhestl ;  \  i'r  rhai  y  mae  niwl 
itywyllwch  y'nghadw  yn  dragywydd. n  Job  6.  14—17.  Jer.  14.  3.  Hos.  6.  4.  Jud.  12,  13.  o  Eph- 

14.        p  adn.  4.  Mat.  8.  12.  a  22.  13.  a  25.  30.  Jud.  6,  13- 

*  Yr  oedd  yr  athrawon  hyn  a'u  dysgybìion 
ì  debyg  i  "  ffynonau,"  o  ba  rai  y  dysgwyì- 

I  M  dynion  dỳnu  dwfr,  eithr  ni  chaent  ddim 
«d  siomedigaeth  ynddynt,  ffynonau  diddwfr 
teddynt,  gweigiun  o  wybodaeth  iachusol, 
'uwioldeb,  a  phob  daioni  :  nid  oedd  ynddynt 
\ì  ond  budreddi  afìach,  llidiog,  a  thra  phech- 

purus.  t  Tebyg  oeddynt  i  "  gymmylau,"  y 
bai  a  roddent  obaith  am  gawodydd  ffrwyth- 
í>naidd  o  wlaw  ;  ond  yn  lle  gwneuthur  dim 
pâd  i  eraill,  yr  oeddynt  hwy  eu  hunain  yn 
**el  eu  gỳiu  draw  ac  yma  gan  dymhestloedd. 
[el  hyn  yr  oedd  y  bobl  a  enwyd  yn  cael  eu 
Wru  o  amgylch  gan  eu  nwydau  cryfion  a 
fiymhestlog  eu  hunain,  a  chan  "bob  awel 
ysgeidiaeth,"  o'r  naill  gyfeiliornad  i'r  Hall 
íi  ddiorphwys.  X  Yn  wir  yr  oeddynt  wedi 
h  rhoddi  i  fýnu  gan  Dduw  i  galedrwydd 
bllawl  ac  anadferol ;  ac  yr  oedd  "  niwl," 
liddug,  braw,  a  sŷnedigaeth  tywyllwch  ;  neu 
fclrygioni,  annobaith,  a  thrueni  eithaf,  yn 
'ghadw  iddynt  yn  dragywydd. 

:  18  *Canys  gan  ̂ ddywedyd  chwydd- 
'dig  eiriau  gorwagedd ,  +  y  maent  hwy, 
;w}rchwantau  y  cnawd,  r  a  thrythyìl- 
<ch,  Jyn  llitbio  y  rhai  a  'ddíangasai 
n  gwbì  oddi  wrth  y  rhai  sydd  yn  byw 
I  gyfeiliorn. 
!  q  Salm  52.  1-3.  a  73.  8,  9.  Dan.  4.  30.  a  11  36.  Act.  8. 
i  1  Thes  2.  4.  Jud.  13,  15,  16.  üat.  13.  5,  6,  11.  r  Rhuf. 
I  13.  lago  5.  5.     «  adD.  20.  pen.  I.  4.  Act.  2.  40. 

!  *  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  dynion  hyn  yn 
irygionus  iawn  eu  hunain,  ond  yr  oeddynt 
efyd  yn  achos  o  bechod  a  dinystr  i  eraill. 
blegid  wrth  eu  bod  hwy  yn  dywedyd  geir- 
u  cbwyddedìg  a  rhwysgfawr,  y  rhai  nid 
idd  dim  meddwl  ids-lynt,  ond  fel  yr  oedd- 
nt  yn  dangos  "  gorwagedd"  a  rhodres  eu 
donau  hwy  ;  +  yr  oeddynt  trwy  eu  hym- 
rost  hyderus  a'u  honladau  ffuantus,  yn  hudo 
fath  broffeswyr  ag  oedd  yn  dda  ganddynt 
ybied  fod  "  chwantau  y  cnawd,  a  thrythyìl- 
ch"  ac  anlladrwydd,  yn  bethau  cyson  âg 
hrawiaeth  yr  efengyl  :  í  ac  fel  hyn  yr  oedd- 
nt  yn  "  llithio  ac  yn  denu  ymaith,  y  rhai  a 
dîangasent  yn  weithredol,  o  ran  eu  hymar- 
eddiad  oddi  allan,  "  oddi  wrth  y  rhai  oedd 
n  byw  ar  gyfeüiorn."  Yr  oedd  y  rhai  hyn 
edi  ymattal  "  yn  gwbl"  oddi  wrth  eu  hen 
ferion  llygredig,  am  ryw  hyd  o  amser,  gan 
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euogrwydd  ac  arswyd  neu  rywbeth  arall  ; 
ond  am  nas  gwyddent  am  rinweddau  achub- 
ol  yr  efengyl,  ac  heb  ddim  cyfnewidiad 
grasol  ar  eu  heneidiau  ;  yr  oeddynt  o  hyd  yn 
blysio  am  eu  hen  bleserau  pechadurus,  ac  yn 
hawdd  eu  llithio  iddynt  gan  y  gwenieithwyr 
twyilodrus  hyn.—  Chwyddediy  eiriau  gor- 
wagedd  :  nid  trwy  geisio  ywneud  ywyrthiau 
yr  oedd  y  gan  athrawon  hyn  yn  llithio  en 
dysgyblion,  gwyddent  nas  gallent  hyny  ;  ond 
trwy  ddeniadau  ymadroddion  gwŷch  a  hud- 

ol.— "  A  ddîangasai  yn  ywbl  :"  "  a  ddíangas- 
ai  bron  yn  gwbl,"  medd  rhai  ;  neu  a  dd'íang- 
asai  am  ychydiy  amser,  medd  eraill. 

19  '*  Gan  addaw  rhyddid  iddynt, 
u  f  a  hwythau  eu  hunain  yn  wasan- 
aethwyr  llygredigaeth :  Jcanys  gan 
bwy  bynnag  y  x  gorchfygwyd  neb,  i 
hwnnw  hefyd  yr  aeth  efe  yn  gaeth. 

t  Gal.  5.  1,  13.  1  Pedr  2. 16.  u  Ioan  8.  34.  Rhuf.  6. 
12—14,  16-22.  Tit.  3.  3.  *  adn.  20.  Ës.  28.  1.  Jer.  23  9 2Tim.2.  26. 

*  Tra  yr  oeddynt  hwy  yn  gwenieithio  i 
feddyliau  cnawdol  rhagrithwyr,  trwy  addaw 
rhyddid  iddynt  oddi  wrth  bob  iau  ac  attal- 
iad,  i  fyw  yn  benrhydd  fel  y  mynent  yn 
ddlofn,  fel  pe  na  buasai  gwasanaeth  Duw  yn 
wir  fraint ;  +  yr  oeddynt  hwy  eu  hunain  ar 
yr  un  pryd  yn  gaeth-weision  llygredigaeth,  a 
than  Iywodraeth  y  chwantau  a'r  tueddiadau 
mwyaf  llygredig,  aflan  a  ffîaidd  :  J  ac  yn  ol  y 
rhëol  gyflredin,  yr  oedd  pob  dyn  yn  gaeth- 
was  i'r  neb  a'i  gorchfygai,  ac  a'i  cymmerai 
yn  gaeíh.  Yr  oeddynt  hwythau  yn  amìwg 

wedi  eu  gorchfygu,  eu  darostwng,  a'u  cym- 
meryd  yn  gaethion  gan  y  diafol  a'u  chwantau 
eu  hunain  ;  ac  feily   yr    oedd  yn   anmhosibl 
iddynt  arwain  eu  canlynwyr  i  well  cyfìwr.   
Mae  yr  apostol  yma  yn  cyfeirio  at  ddeddfau 
ac  arferion  rhyfeloedd  gynt  ;  pwy  bynag  a 
orchfygid  ac  a  ddelid  yn  y  frwydr,  yr  oedd 

y  cyfryw  yn  gaeth-was  i'rneb  a'i  gorchfygai, ac  yn  ei  feddiant  ef.     Gwel  Barn.  5.  30. 

20  *  Canys  os  v  wedi  iddynt  z  ddî- 
angc  oddi  wrth  halogedigaeth  y  byd, 

a  f  trwy  adnabyddiaeth  yr  Arglwydd 
a'r  Achubwr  lesu  Grist,  %  y  rhwystrir 
hwy  drachefn  â'r  pethau  hyn,  ||  a'u 
gorchfygu ;  §  aeth  b  diwedd  y  rhai  hyn- 
ny  yn  waeth  nâ'u  dechreuad. y  Mat.  12.  43—45.  Lbc  11.  24—26.  Heh.  6.  4-8.  a  10. 
26,27.  s  adn.  18.  pen.  I.  4.  apen.  1.2.  b  Num.  24. 
20.  Deut.  32.  29.  Phil.  3.  19. 

*  Canys  os  wedi  i  broffeswyr  yr  efengyl 
ddianc  oddi  wrth  halogedigaeth  ac  arferion 
drwg  y  byd  hwn,  +  trwy  yr  adnabyddiaeth 
hanesiol  ac  athrawiaethol  a  gawsent  o'r  Ar- 
glwydd  a'r  Achubwr  lesu  Grist,  J  y  rhwystr- 
id  hwy  drachefn  gan  hudoliaethau  cyfrwys  y 

gau  athrawon,  a'u  maglu  hwynt  â'r  arfeiion 
halogedig  hyn,  fel  pethau  yn  gweddu  i  was- 
anaeth  Crist,  ||  ac  felly  eu  gorthfygu  gan- 
ddynt  mòr  bell  ag  i'w  dwyn  i  fyw  yn  gy- 
ffredinol  ynddynt,  ac  yn  gaethion  iddynt  ; 
§  aeth  diwedd  y  rhai  hyn,  wedi  iddynt  feí 
hyn  ŵyrdroi  yr  efengyl,  yn  Uawer  gwaeth 
nâ'u  dechreuad,  pan  oeddynt  yn  pechu  yn 
eu  hannwybodaeth  :  canys  rhaid  iddynt  yn  awr 
wneyd  traisar  oleuni  líawer  egluracb,  ac  ar- 
gyhoeddiadau  dyfnach,  nac  oedd  ganddyut  yn 
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y  deehreuarì. — "  Dì'anc  orìrìi  wrtu  halogerìig- 
aeth  y  byrì,  trwy  arìnabyrìdiaeth  yr  Argíwyrìrì 

a'r  Achubwr  Iesu  Grist,"  a  "  dì'anc  yn  gwbl 
orìrìi  wrth  y  rhai  oerìd  yn  byw  ar  gyfeiîiom," 
(adn.  18.)  yw  y  pethau  gorau  a  rìrìywerìiram 
y  gwrthgilwyr  hyn  ;  ac  eto,  nid  yw  y  geiriau 
hyn,  narìim  arall  a  drìywedir  am  danynt,  yn 
dangos  mewn  un  modrì  iddynt  hwy  erioed 
gael  gwir  ac  achnbol  ras.  Gall  pethau  effeith- 

io  arwranrìawwyr  yr  et'engyl,  fel  y  tir  creig- 
iog  a  dreiniog  yn  Math.  13.  20 — 22,  i  beri 
rìiwygiadau  ailanol  am  ychydig  arnynt ;  ac 
eto  heb  ddim  crëedigaeth  newydrì  yn  eu 

heneirìiau  ;  a  hawdrì  yw  "  rhwystro"  y  rhai 
hyny,  a'u  "  gorchfygu"  hefyrì  gan  eu  hen 
lygredigaethau,  yn  enwedig  lle  byddo  gau 
athrawon  i'w  Uithio  hwy  i  hyny,  drwy 
athrawiaeth  ac  esampl. 

21  *  Canys  c  gwell  fuasai  iddynt 
fod  heb  adnabod  d  ffordd  cyfiawnder, 
f  nag,  wedi  ei  hadnabod, c  J  troi  ||  oddi 
wrth  y  /gorchymyn  sanctaidd  yr  hwn 
a  draddodwyd  iddynt. 

c  Luc  12.  47,  48.  Ioaa  9.  41.  a  15.  22.  d  Diar.  12.  28. 
•  16.  31.  Mat.  21.  32.  e  S^Ira  36.  3.  4.  a  125.  5.  Ezeo.  3. 
20.  a  18.  24.  a  33.  13.  ZepU.  1.  C.  /  Rhuf.  7.  12.  1  Tlies. 
4.  2. 

*  Buasai  yn  liawer  gwell  i'r  fath  ddynion 
cyfeiiiornus,  rhagrithiol,  a  gwrthgilierìig,  forì 
heb  erioerì  "  adnabod  ffordd  cyfiawnder,"  a 
gwirioneddau,  addewirìion,  a  gorchymynion 

yr  etengyi  ;  f  "  nag,  wedi  ei  harìnabod,"  ar 
ol  eu  holl  adrìysgiadau,  eu  hargyhoeddiadau, 

a'u  proffes,  || "  iddynt  droi,"  mewn  anufudrì- 
dod  addefawl  a  chyhoeddus,  ||  "odrìi  wrth  y 
gorchymyn  sanctairìd  yr  hwn  a  draddorìasirì 
irìrìynt,"  i  erìifarâu  am  eu  pechodau,  i 
gredu  yn  Nahrist,  ac  i'w  garu  ef  ac  ufudrìâu 
irìdo  :  oblegid  yr  ©erìd  í(  troi"  fel  hyn  ar  ol 
adnabod  ffordd  cyfiawnder,  hyd  yn  nod  yn 

hanesiol,  yn  eu  calerìu  hwy  yn  fwy  nac  o'r 
blaen,  yn  rìigio  Dnw,  ac  yn  lỳnu  ei  farn  ef 
yn  brysur  ac  yn  ofnadwy  ar  eu  heneidiau. — 
Y  gorchymyn  sanctaidd :  tybia  rhai  mai 
rhyw  orchymyn  pennodol  oerìd  hwn,  a  roisai 

yr  apostolioia  i'r  cristionogion  hyn,  mewn 
perthynas  irìrìynt  wylierì  rhag  y  gau  athraw- 
on  a  enwyrì:  ond  pa  rairì  ei  gyfyngu  i  hyny. 

gan  fo<ì  llawer  o  "  orchymynion  sanctairìcì  " 
yn  y  Testament  Newyrìd,  wrth  ba  rai  y  dyl 
asent  hwy  oll  ymgadw  rhag  cael  eu  "  llithio/ 
ac  nid  troi  oddi  wrthynt  ? 

22  *  Eithr  digwyddodd  iddynt  yn 
ol  y  wir  ddiareb,  s  \  Y  ci  a  ymcliwel 

n  odd  atei  chwydiad  ei  hun  ;  Ja'r  hwch 
wedi  ei  golchi,  i'w  hymdreiglfa  yn  y dom. 

g  Diar.  20.  II. 

*  Ond  nid  oedd  yn  beth  rhyfedd  fod  athraw- 
on  o'r  fath  hyn  yn  gwneyrì  cynnifer  o  bros- 
clytiaid  ;  oblegirì  rìygwyrìrìasai  iridynt  hwy 

yn  ol  rìwy  iien  drì'íareb  wirionedíiol,  un  o  b;i 
rai  sydrì  yn  ysgrií'enedig  yn  ngair  Duw, 
(Diar.  26.  11.)  a  phob  un  yn  wirionedd  »m- 

lwg  yn  amgylchÌHrì  y  owrtht;ilvvyr  "hyn.  Pan oeddynt  hvvy  dkà  rỳra  argyhoerìrìiarì  trwy 
oleuni  yr  efengyl,  hwy  a  esmwythasent  eu 
cyrtwybodau  euog  trwy  fwrw  ymaitb  rai  ar- 
ferion  rìrygionus  yr  oeddynt  yn  dueddol  idrì- 
ynt ;  ond    ara    nad   oedrì    eu    natur   wedi  ei 

chyfnewid  a'i  harìnewyrìdu  trwy  ras,  a'ull 
tue.ldiarìau  tumewnol  o  hyd  yr  un  peth  agH 

erioerì  o'r  blaen ;  pan  wisgorìd  eu  bargy.ll 
iioerìdiarì  ymaith,  hwy  a  rìrìychwelasant  dra-i| 
chefn  at  eu  hen  arferion  aflan,  gyda  chymlB 

maint  awydrì  ag  erioed  o'r  blaen  ;  f  ac  felly  yr|| 
oeddynt  fel  ci  a  chwydasai  i  fynu  yr  hyni 
oedrì  boenus  yn  ei  gylla  :  onrì  am  ei  fod  ynl- 
gi  o  hyrì,  ac  yn  gweithrerìu  yn  ol  ei  naturfdl 
y  cyfryw,  efe  a  ymchwelodrì  ac  a  lyfodd  i[i 
fynu  ei  chwydiarì  ei  hun  drachefn  ;  \  ac,  yull 
eu  holl  ddiwygiarìau  allanol,  yr  oerìrìynt  ítM 
yr  hwch  wedi  ei  golchi  odrìi  wrth  y  budredd.L 
a  gasglasai,  wrth  ymdreiglo  mewn  torn  ifl 
llaid  ;  ond  am  mai  hwch  oedrì  hi  o  hyd,  yií 
oedrì  yn  rìychwelyd,  yn  ol  ei  thuedd  fochyot 
aidrì  ei  hun,  i  ymdreiglo  yn  y  dom  drachefnü 

— Mae  y  drìwy  gymhariaeth  hyn  o'r  fattfl 
fwyaf  ffîaidd  ac  atgas  a  ellid  gael  yn  mhlitllj 
yr  holl  rywogaethau  o  anifeiliaid  arlan  ;  ac  ; 
drìefnydrìir  yma  i  osod  allan  ffîeidd-dra  ;J 
Iynion  hyny,  y  rhai  ar  ol  argyhoeddiadau|| 
proffes  o  edifeirwch,  a  diwygiad  allanol,  ;fl 
ddychwelant  yn  ol  at  bechod  a  drygionijí 
oblegid  forì  eu  calonau  llygredig  yn  eu  carufl 
Ond  pe  bydrìai  i  allu  a  gras  Duw  droi  y 
hwch  yn  ddafad,  (arwydd-Iun  yr  adgcnedlM 
edig)  er  ei  thaflu  hi  i'r  "  dom,"  eto  nis  gallail 
"ymdreiglo"  ynddo  mwyach  gyda  hyfrydr 
wch  ;  onrì  rhairì  ei  borì  yn  dra  angliysurufy 
nes  ei  glanâu  oddi  wrtho.  Y  rhai  hyn  ,1 

rìdi'angasent  oddi  wrth  lygredigaeth  y  bydll 
ni  chawsent  eu  gwneyrì  yn  "  gyfranogion  •!» 
dduwiol  anian  ;"  ac  nid  oedrì  natur  y  ci  a'( 
iiwch  wedi  cael  ei  chyfnewid  :  golchwyd  ylf 
hwch,  ond  ni  wmaerì  hi  yn  greadur  newydd!* 

— Mae  y  gwir  Gristion  wedi  ei  "  eni  drail 
chefn  ;"  ac  werìi  ei  "  grëu  o  newydrì  i  weitrll 
rerìoerìd  da  ;"  rnae  Crist  yn  trigo  ynddo  ti 
trwy  ei  Ysbryrì,  ac  yn  gwneyd  pob  pelh  y,n 
newydd. 

PEN.  III. 

Am  ddyfodiad  Crist  i'rfarn. 

JL  R  ail  epistoì  hwn,  anwylyd,  y  | 

ydwyf  yn  awr  yn  ei  ysgrifenu  attoch  >| 
t  yn  yr  h wn  yr  ydwyf  yn  b  cyffrôi  eicjl 
c  meddwl  puraidd,  d  ̂ trwy  ddwyn  a< 
gôf  i  chwi : 

a  2  Cor.  13.  2.  1  P<>dr  1.  1,  2.      ò  pen.  1.  13—15.  STiill 
1.  6.  e  Salm24.  4.      a  73.  1.    Mat.    5.  8.    1  Tim.   6.  2l| 
l  Pedr  1.  22.         d  pen.  1.  12. 

*  Ysgrifenwyd  yr  epistol  hwn,  rìebygijji 
wrth  rìrìechreuarì  y  bennod  hon,  at  yr  ull 

eglwysi  â'r  epistol  o'r  blaen  ;  er  nad  yw  li} 
yn  cael  ei  grybwyll  yn  ei  ddechreuad  tjj. 
♦  Amcan  yr  apostol  yn  ei  ddau  epistol  oed  |  . 
nirì  dysgu  ei  frorìyr  yn  gymmaint,  meufl 
gwirioneddau  nas  gwyrìrìent;  eithr  yn  hyijfl 
\ch  cyltrôi  a  bywiogi  eu  meddyliau  puraid  tí 
uniawn,  a  diragrith  hwynt,  i  gyflawni  <[1 
dyltdswyddau,  Jtrwy  rìrìwyn  ar  gôf  iddy  «Ê 

y  gwirioncddau  a'r  gort  hymynion  a  ddysg.jB 
irì  iddynt  hwy  o'r  blaen  :  rhag  i  bechadurtiH 
rwydrì  gwerìtiill,  temtasiynau,  anghof,  ac  }|H 
trywiau  gau  alhrawon,  eu  troi  hwynt  od||| 
wrth  ymarferiad  crefyddol. 

2    e  *  
" " 

Fel  y  byddo  cofus  gennycli 
geiriau  a  rag-ddywxedwyd  gan  y  pi 

phwydi  sanctaidd,  S-f  a'n  gorchym; 
1232 
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nnau,  apostolion  yr  Arglwydd  a'r ichawdwr. 
pen.  1.  19-21.  Luc  1.  70.    a  24.  27,  44.  Act.  3.  !S,  24 

a  10.  43.      a2S.  23.     lPedr  1.10-12      Dat.  19.    10. 
in.  15.  pen.  2.  21.  Epl).  2.  20.  1  loan  4.  6.  Jod.  17. 

*  Am  hyny  yr  oedrì  yn  ysgrifenu  atynt,  fel 
byrìrìai  cofus  ganddynt  y  geiriau  a  rag- 
ywerìasid  gan  y  prophwydi  sanctaidd  gynt, 

ì  Grist,  ei  iachawdwriaeth,  a'i  deyrnas; 
Petr  1.  10 — 12.)  t  a'r  "  gorchymyn"  a 

idasid  iddynt  hwy  ganddo  yntau,  ac 

ostolion  eraill  yr  Arglwydd  a'r  Iachawdwr 
Grist,  i  fod  yn  barod  erbyn  ei  ddyfodiad 

i  farn,  mewn  disgwyliad  amyneddgar,  a 
wydrwydd  dyfal  yn  eu  gwahanol  ddylerì- 
ydrìau. — Yr  oedd  efe  yu  cyssyîltu  "  pro- 
wydi"  yr  Hen  Desíament,  ac  "  apostolion" 
Testament  Newyrìrì,  yn  nghyrì  ;  fel  rhai 
ídi  dysgu  a  phregethu  yr  un  gwirionerìdan 
iylerìswydrìau  ;  ac  y  naill  bìairì  yn  cadarn 

[I  y  lla!l :  ac  yna  yn  eu  hannog  hwy  i  gadw 
njîwn  cof  yr  hyn  a  draddodasai  pob  un  o 
fnynt. 

3  *  Gan  wybod  hyn  yn  gyntaf,  *  f  y 
lw  yn  y  dyddiau  diweddaf  h  J  wat- 
ìrwyr,  *  ||  yn  rhodio  yn  ol  eu  chwant- 
I  eu  hunain, 
'  g  1  Tim.  4.  1,  2.  2  Tim.  3.  1,  &c.  1  loan  2.  1S.  Jud.  18. i  >ur.  1.  22.  a  3.  34.  a  14.  6.  Es.  2S.  14.  a  29.  20.  Hos.  7.  5. 
I»n.  2.  10.  2  Cor.  4.  2.  Jud.  16,  18. 

|*  Yr  oedd  angen  eu  "  cyffrôi"  hwy  am  y 
íthau  hyn  ;  am  y  rìylasent  hwy  wyborì  yn  y 

I  blaenaf,  ac  fel  mater  o'r  pwys  mwyaf, 
j  deuai  yn  sicr  dàn  ornchwyliaethyr  efeng- 
j  ac  wedi  i  beth  amser  fyned  drosorìrì, 
^loan  2.  18,19,)  J  blaid  o  ddynion  gwat- 
iirns  i'w  plith  hwynt,  y  rhai  a  geisient 
jarìymchwelyrì  eu  ffyrìd  hwynt,  trwy  wat- 
jir  a  gwawdio  eu  diágwyliarì    hwy  am  ddy- 
iiad  Crist  i  farn  ;  a  thrwy  síararì  am  wirion- 
dau  mawrion  yr  efengyl  gyda  dirrayg 
ilduwiaidrì,  a  gwatwariaeîh  anrasol  ;  ||  tra 
ij  oerìrìynt  hwy  eu  hunain  yn  rhodio  yn 
fîymattal   a  rìigywilyrìd,   yn   ol  chwantau 
an  a  halogedig  eu  calonau. —  Gwedi  eu 

jybuddio  hwy  yn  y  bennod  o'r  blaen  yn 
|byn  gelynion  mwy  dirgel  a  chyfrwys  yr 
jengyl,  sef  y  gau  athrawon  rhagrithiol ;  mae 
E  yma  yn  eu  rhybudrìio  yn  erbyn  ei  gelyn- 
b  cyhoerìrìus  hi,  sef  y  gwatwarwyr  annuw- 
|l  a  rhyfygus  hyn.  Dywerì  rhai  mai  y 
hrpocratiaid,  canlynwyr  un    Carpocrates, 

phlairì  li'osog  o'r  Gwybedyddion,  (Gnostics) 
jdd  y  "  gwatwarwýr"  hyn :  y   rhai  a  wad- 
t  Drìuwdod  Crist,  adgyforìiarì  y  meirw,  a'r 

'jrn  i  drìyfod  ;  ac  a  ymddangosasant  yn  lled 
an  ar  oî  ysgrifenu  yr  epistcl  hwn. 

4  *Ac  yn  dywedyd,  ÄfPa  le  y 
ae  addewid  eî  ddyfodiad  ef  ?  J  canys 
pan  hunodd  y  tadau,  ||  y  mae  pob 
ìth  yn  parhâu  fel  yr  oeddynt  lo 
lechreaad  y  creadigaeth. 
k  Gen.  19.  14.  Pre?.  1.  9  a  8.  11.  Es.  5.  18,  19.  Jer.  5. 
a  17.  15.  Ezec  12  22,  27.  Mal  2.  17.  Mat.  24.  4S.  Luc 
45.        I  Marc  13.  19.  Dat.  3.  14. 

Gofynai  y  rìynion  hyn  i'r  Cristionogion  yn 
ahaus  a  gwatwarus,  +  beth  oedd  wedi  dyforì 
r  "addewid"  a  rodrìasai  eu  Harglwydrì 
dynt,  yr  ymddangosai  efe  yr  ail  waith  yn 
plith  hwynt,  i  berffeithio  eu  hiachawdwr- 

jeth  hwy,  ac  i  drìinystrio  eu  gelynion  ?  onirì 
dd  hi  wedi  methu  yn  ddigon  amlwg  1  Ac 

a  gymmerent  hwy  en  twyllo  yn  hwy,  a 
pharâu  o  hyd  i  lŷnu  wrth  grefyrìd  hunan- 
ymwadol  ac  erlirìierìig  Iesu  î  jOblegid  *'  er 
pan  hunodrì  y  tarìau,"athrawon  a  phroífeswyr 
cyntaf  Cristionogaeth,neu  ynte  yr  hen  batri'- 
archiairì  a'r  prophwyrìi,  i'r  rhai  y  gwnaethirì 
yr  arìrìewirì  gyntaf  ;  ||  nis  gallai  neb  warìu,  nad 

oedcl  "  pob  peth  yn  parâu,"  o  ran  dychwel- 
iad  y  tymmorau,  a  phob  goruchwyliaethau 
allanol  eraill/fel  yr  oerìdynt  wedi  arfer  bod 
"o  rìdechreuarì  y  crëadigaeth ;"  heb  ddim 
cyfnewidiíirì  o  bwys,  cyfatebol  i'r  pethau 
rhyfeddol  y  llefarasid  am  danynt  ar  y  mater 
hwnw.  Fel  hyn  hwy  a  ddywedent  yn  wat- 

warllyd,  yr  un  modd  â'r  hen  watwarwyr 
gynt,  "Brysied,  a  phrysured  ei  orchwyl  fel 
y  gwelom  ;  nesâed  befyd,  a  deued  cynghor 
fneu  farn)  Sanct  yr  Israel,  fel  y  gwypom." 
Isa.  5.  19. — Er  pan  hunodd  y  tadau:  mae 
rhai  yn  darllen  y  geiriau,  oddigerth  bod  y 
tadau  yn  huno,  neu,  wedi  huno  :  hyny  yw, 

"mae  pob  peth  yn  parâu  fel  yr  oedrìynt  o 
rìdechreuarì  y  crëarìigaeth,  oddigerth  bod  y 
tadau  o  oes  i  oes  yn  meirw  ;  un  genedîaeth 
yn  myned  ymaith,  a  chenerìlaeth  arall  yn 
dyfod  yn  ei  lîe  ;  ond  mae  y  drìaear,  yn  mhob 

ystyr  arall  o  bwys,  yn  sefyll  byth." 

5  '"*Canys  y  mae  hyn  yn  ddi'ar- 
wybod  iddynt  o?u  gwirfodd,  +  mai 
*  trwy  air  Duw  yr  oedd  y  nefoedd  er 

ys  talm,  %  a'r  ddaear  yn  cyd-sefyll  o'r dwfr,  a  thrwy  y  dwfr. 
m  Diar.  17.  16.  Ioan  3.  9  20.  Rhnf.  1.  28.  2  Thes.  2. 

10—12.  «  Gen.  1.  6,  9.  Salm  24.  2.  a  33.  6.  a  136.  6.  H«b. 

11.  3. 

*Am  y  gwatwarwyr  nchod,  (rhai  o  ba  rai 
oerìd  hyd  yn  nod  y  pryd  hwnw,  mae  yn 

debyg,  yn  ceisio  llygru  yr  eglwys,)  yr  oedd- 
ynt  o'u  gwirfodd  yn  anwybodus  am  yr  hanes 
ysgrythyrol  o'r  grëadigaeth,  ac  o  ymddygiad 
Duw  tuag  at  ddynion  yn  yr  hen  oesoedd  o'r 
blaen :  oblegid  yr  oeddynt  hwy  o  gyndyn- 
rwydd  gwirfoddawl,  yn  tỳnu  ymaith  eu  sylw 
odrìi  wrth  y  cyfryw  bethau,  a  dueddent  i 
wrthdaro  eu  didduwiaeth  baìch  ac  anrasol 
hwynt,  ac  a  duerìdent  i  gadarnâu  yr 
athrawiaeth  o  farn  i  ddyfod.  |Pe  am- 
gen  hwy  a  allasent  wybod  o  Iyfrau  Mos- 
es,  bod  y  nefoerìd  a'r  drìaear  wedi  eu  crëu 
ar  y  cyntaf,  trwy  air  hollaîluog  Duw  ;  yr 
hwn  a  *r  ddywedodd,  ac  felly  y  bu  ;  yr  hwn  a 

orchymynodd,  a  hyny  a  safodd  \"  |a  bod  y 
drìaear,  yn  enwerìig,  werìi  ei  llunio  o'r  Try- 
blith,  (chaos)  yr  hwu  a  drìygasid  i  hanfodiad 
o'r  blaen  i'r  perwyl  hwnw;  gan  i'r  sych-dir, 
wrth  orchymyn  Duw,  gael  ei  neillrìuo  oddi 

wrth  y  dyfroedd,  y  rhai  a  yiliasant  i'r  dyfr- leoerìd  a  barotoisai  efe  irìrìynt.  Fel  hyn  yr 

oerìrì  y  ddaear,  neu  y  tir  sych,  yn  nghyd  â'i 
gynnyrch  a'i  drigolion,  fel  yr  oedrì  i'w  wa- haniaethu  orìrìi  ẁrth  y  moroedrì,  yn  sefyil  i 
fynu  o'r  rìwfr,  a  tbrwy,  neu  goruwch  y  dwfr  ; 
onrì  yr  oedd  yn  amgylchedig  gan  drìwfr,  yr 
hyn  oerìd  angenrheidiol  i'w  mwydo,  ei  phuro, 
a'i  gwneyrì  yn  ffrwythlawn. — "  cyrì-sefyll  :" 
sefyll,  yn  unig,  sy  gan  y  Saeson ;  ond  arìdef- 
ant  hwythau  mai  cyd-sefyll  yw  prìodol 

feddwl  y  gair  synestnsa. — "  í>'r  dwfr,  a 
thrtvy  y  dwfr:"  "  allan  o'r  dwfr,  ac  yn  y 
dwfr,"  sy  gan  y  Saeson  ;  ond  addefant  mai 
ein  cyfuithiarì  ni  syrìrì  iawn.  Mae  y  ddaear 

yn  cyd-sefyll  o'r  dwfr,  fel  mae  yn  uwch  na'r 

— 
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dwfr;  ac  yn  cyd-sefyll  trwy  y  dwfr,  fel  mae 
y  dwfr  yn  foddion  ei  chynnaliaeth,  o  ran  ei 

mwydo,  ei  phuro,  a'i  ffrwythloni,  megys  y 
sylwyd  uchod.  Hefyd,  mae  gwaelodion  y 

ddaear  yn  y  dwfr;  a'i  gwyneb  uchaf,  yn 
enwedig  ei  mynyddoedd,  yn  uwch  na'r 
dwfr  ;  ac  fel  hyny  mae  yn  cyd-sefyll  yn  y 
dwfr,  trwy  y  dwfr,  ac  allan  o'r  dwfr  :  felly 
mae  y  cyfieithiadau  Cymraeg  a  Saesoneg  yn 
gywir,  am  gyd-safiad  y  ddaear.  Ond  ni 
ddylem  golli  ein  golwg  ar  ei  chyd  safiad 
trwy  y  dwfr,  fel  un  o  foddion  a  defnydd  ei 

chynnaliaeth,  a'n  cynnaliaeth  ninnau  arni. 
Rhyfedd  yw  doethineb  a  daioni  y  Creawdwr 
mawr  ! 

6*0  herwydd  paham  *  y  byd  a 
oedd  y  pryd  hwnnw,  fwedi  ei  or- 
chuddio  â  dwfr,  a  ddifethwyd. 

o  pen.  2.  5.  Gen.  7.  10,  22.  a  9.  15.  Job  12.  15.  Mat.  24. 
33,  39.  Luc  17.  27. 

*  Eto,  pan  ddarfn  i  ddrygioni  dynion 
ddigio  Dnw,  a'i  annog  ef  i  dywaîlt  dîaledd 
arnynt ;  daeth  y  trefniant  pennodawl  uchod, 
yr  hwn  oedd  mòr  addas  i  les  a  dedwyddyd 
dynolryw,  yn  foddion  eu  dinystr  hwynt : 
toblegid  wedi  dwfn  orchuddio  holl  ranâu  y 
gronen  ddaearol  â  dwfr,  trwy  hollaüuawg- 
rwydd  Duw,  "  y  byd  a  oedd  y  pryd  hwnw  a 
ddyfethwyd;  holl  drigolion  y  tir  sých,  a  holl 
weithredoedd  dynion,  a  ddistrywiwyd  yn 
gwbl;  nid  arosodd  dim,  ond  Noah  a'r  rhai 
oedd  gydag  ef  yn  yr  arch ;  cyfnewidiwyd, 
yn  ddíammau,  ymddangosiad  arwynebol  y 
ddaear  yn  fawr  iawn;  a  chyfodwyd  cenedl- 

aeth  newydd  o  drigolion  i'w  phoblogi  a'i 
phreswylio  hi. — "  O  herwydd  pa  ham  :" 
"  Trwy  yr  hyn,"  yw  y  geiriau  yn  Saesoneg; 
sef  trwy  fod  y  ddaear  yn  sefyll  o'r  dwfr,  a 
thrwy  y  dwfr,  dyua  pa  ham  y  gorchuddiwyd 
hi  â  dwfr,  gan  ddigofaint  a  barn  Duw  :  y 
dwfr  hwnw  ag  oedd  unwaith  yn  wasanaeth- 

gar  i'r  byd,  a  ollyngwyd  i  orchuddio  a  boddi 
y  byd  ;  trwy  agor  ffenestri  y  nefoedd,  a 
rhwygo  ffynonau  y  dyfnder  mawr. 

7  *  Eithr  p  y  nefoedd  a'r  ddaear 
sydd  yr  awrhon,  fydynt  trwy  yr  un 
gair  wedi  eu  rhoddi  i  gadw  i  dân, 

qX  erbyn  dydd  y  farn,  ra  distryw  yr 
anwir  ddynion. 

p  adu.  10,  12.  Salm  102.  26.  Es.  51.  6.  Mat.  24.  35.  a  25. 
41.  2  Thes.  I.  8.  Dat.  20.  11.    a  21.  1.  q  pen.  2.  9.  M«t. 
10.  15.  a  11.  22,  24.  a  12.  36.  Maro  6.  11.  1  loan  4.  17. 
r  Rhuf.  2.  5.  Phil.  1.  28.  2  Tbes.  2.  3.  1  Tiro.  4.  9.  Dat. 
17.  8,  II. 

Ar  yr  nn  pryd,addawodd  a  chyfammododd 
Duw,na  byddai  iddo  byth  mwyach  ddistryw- 
io  y  ddaear  drwy  ddylif  cyffredinol;  eto  yr 
oedd  crybwylliadau  wedi  eu  rhoddi  o  ddat 
todiad  hollawl,  yr  hyn  oedd  i  osod  terfyn  ar 
ystâd  bresenol  pethau  yn  y  byd  hwn ;  a 
thàn  oruchwyliaeth  y  Testament  Newydd, 

caed  datguddiad  mwy  ainlwg,  mai  '*  trwy 
din"  y  gwnaid  hyn.  *  Gan  hyny  gellid  dy- 
wedyd,  bod  y  nefoedd  weledig,  a'r  ddaear 
yn  nghyd  â'r  holl  grëedigaeth  isod,  f  wedi  eu 
condemnio  i  gael  eu  dyfetha  trwy  dân  ;  ac 
en  bod  trwy  air  Duw,  yr  hwn  nis  gellid  ei 
ddiddymu,  wedi  eu  rhoddi  i  gadw  fel  tan- 
wydd  i  dân,  erbyn  y  cyflosgiad  mawr  diw- 
eddaf.  \  Byddai  hyn  yn  sicr  o  gymmeryd 
Ile  tua'r  un  amaer  a  dydd  mawr  y  farn ;  yr 
hwn  a  gaid  yn  ddydd  o  ddistryw  ofnadwy  i' 

gwatwarwyr  uchod,  a  phob  anwir  ddynion, 

y  rhai  a  gospid  y  pryd  hwnw  a  diny3tr  tra' gywyddol.  Gan  hyny  yr  oedd  y  canlyuiaril 

yn  sicr ;  a'r  un  gallu  ag  a  grêasai  y  byd,  a'i 
Iyfethasai  â  dwfr,  a'i  hadferasai  i'w  ffurl[ 
bresenol,  ag  oedd  yn  ei  gynnal  o  hyd  yn 
ffurf  hòno ;  wedi  ymrwymo  yn  ei  air,  i| 
ddwyn  y  canlyniad  i  ben. 

8  *  Eithr  yr  un  peth  hwn  *  na  fydd- 
ed  yn  ddiarwybod  i  chwi,  anwylyd. 

1  -ffod  un  dydd  gyd  â'r  Arglwydd 
megis  mil  o  flynyddoedd,  Ja  mil 
flynyddoedd  megis  uu  dydd. 

*  Rhuf.  51.  25.  1  Cor.  10.  1.  a  12.  1.        í  Salm  90.4. 

*  Pa   beth  bynag  yr  oedd   gwatwarwyr  yi 
ddìarwybod  o'u  gwirfodd"  o  hóno,  neu  yr 

cecru  yn  gyndyn  yn  ei  erbyn,  fel  pe  buasa 
oedi  yn  fethu,  neu  ohirio  yn  ddîangfa  rha- 
cosp ;  ni  ddylai  Cristionogion  fod  yn  í(  àái 
arwybod  o'r  un  peth  hwnw,"  yr  hwn  oedc 
yn  tueddu  i  egluro  y  pethau  eraill  oll;  +  sef 
nad  oedd  rhaniadau  aniser  yn  mhlith  dyniot 
yn  dwyn  dim  cyfartalwch  i  dragywyddoldeb 

â'r  hwn  mae  holl  gynghorion  a  bwriadai 
Duw  yn  union-gyrchol  gyssylltiedig.  "  Gai 
hyny  na  fydded  yr  un  peth  hwn  yn  ddiar 
wybod  i  chwi ;"  fod  un  dydd,  a  mil  o  flyn 
yddoedd,  yr  un  peth  gyda'r  ArgIwydd;J; 
mil  o  flynyddoedd,  ac  un  dydd,  yr  un  petl 
yn  hullawl  gydag  ef :  oblegid,  fel  y  mae  pol 
peth  yn  dyfod  i  ben  yn  gymhwys  ar  yr  am 
ser  a  bennododd  efe  iddo;  nid  yw  cyfryng 
iad  mil  o  flynyddoedd  ddim  mwy  nac  di 
dydd,  gyda  golwg  ar  y  pethau  hyny  a  gyl 
lawna  efe  yn  sicryn  eu  hamser. — Y  gwired' 
hyn,  o'i  iawn  ystyried,  yw  yr  agoriad  i  gys 
oni  yr  hyn  a  ddywedir  yn  wastadol,  an 

ddyfodiad  buan  y  farn,  â'r  prophwydoliaeth 
au,  a  gyrhaeddant  trwy  lawer  o  oesoedd, 
rhai  sydd  raid  eu  cyflawni  cyn  y  farn. — Ui 

dydd  megis  mil  o  Jiynyddoedd :  di'areb  oed^ hyn  yn  mhlith  yr  Iuddewon,  i  osod  alla 
nad  oedd  dim  cyfatebolrwydd  rhwng  meidi 
oldeb  amser,  â  thragywyddoldeb  Duw.  D> 
wed  Doddridge  fod  gan  Plutarch,  he 
Athronydd  a  Hánesydd  Paganaidd,  eiria 
hollawl  o'r  un  ystyr  yn  ei  draethawd  a 
afrysedd  dwytol  (idíaledd. 

9  *Nid  ydy w  yr  Arglwydd  yn  u  oed 
ei  addewid  (fel  y  mae  rhai  yn  cyí 

rif  oed)  x  f  ond  hir-ymarhous  yw  ef 
tu  ag  attom  ni,  v  X  heb  ewyllysio  bo< 

neb  yn  golledig,  z  ond  dyfod  o  baw1 ì  edifeirwch. 
u  Es.  *J0.  18.  a  46.  13.  Hab.  2.  3.  Luc  18.  7,  8.  *  aí 

15.  Ex.  34.  6.  Salm  S6.  15.  Es.  30.  18.  a  46.  13.  Rbuf.  9.  2 
1  Tira.   I.  16.  1  Pedr  3.  20.  y  Ezeo.   18.  23,  32.  a  33.  1 x  Rliuf   2.  4.  1  Tim.  2.  4.  Dat.  2.  21. 

*  Ni  ddylesid  meddwl  mewn  Hnmodd,  f< 
yr  Arglwydd  yn  oedi,  neu  yn  gohirio,  y  cy 
lawniad  o'i  addewid;  fel  yr  oedd  rhai  dyi 
ion  (anghredinwyr  diras,  a  chredinwyr  d 
amynedd  hefyd,)  yn  cyfrif  oed  :  t  ond  mew 

gwirionedd,  effaith  ei  "  hir-ymaros"  ef  tu* 
at  yr  eglwys,  a  thuag  at  ddynolryw,  ydoe( 
oediad  y  farn.  Yr  oedd  efe  mewn  amyner 
a  hir-ymaros  yn  dyoddef  pechodau  y  rh 

drygionus,  i'e  heriadau  gwatwarus  y  diddm 
iaid  ;  o  herwydd  na  chymmerai  efe  ei  gyffi 

ganddynt  hwy  a'u  drygau,  i  roi  terfyn  ar 
ystâd  bresenol   o  bethan,   \  hyd   oni  chaff 
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Dyfodiad II  PETR  III. 
dydd  Buw. 

wb  ag  sydd  i  fod  ya  gadwedig  yn  y  diw- 
",  eu  dwyn  i  edifeirwch    a'u    parotôi    i'r 

Brnas;  gan  nad  oedd  efe  yn  ewyllysio  bod 
o'r  rhai  hyny  yn  golledig.  Nid  oeddefe 
ewyllysio  rn^rwolaeth  yr  annuwiol,  ond 
hytrach  edifarâu  o  hóno  a  byw;  ac  yr  oedd 
|(ir-yniaros  ef  yn  rhoddi  amser  i  becbadur- 
d  i  edifarâu:  ac  fel  yr  oedd  pob  pelh  yn 

rod,  a  phawb  yn  cael  eu  gwahodd,  'íe,  yn 
el  eu  gorchymyn  i  edifarâu  ;  yn  yr  ystyr 

,  yr  oedd  Duw  yn  dangos  nid  oedd  efe 

f  ewyllysio  bod  neb  yn  goüedig,"  ac  ei 
yn  "  ewyllysio  i  bawb  ddyfod  i  edifeir- 

h;"  er  y  byddai  llawer  yn  omddefnyddio 
|l  hir-ymaros  ef,  er  trymach  condemniad 
lynt  eu  hunain. — Mae  Scott  a  Guyse  yn 
I  faith  i'n  terfynau  ni  ar  ddiwedd  yr  adn- 
S'hoti,  a  Doddridge  yn  rhy  fỳr  ac  arwyn- 
nl :  cymmerwn  yr  hyn  a  ganlyn  o  sylwad 

\ol : — "  Heb  ewyllysio  bod  neb  yn  golled- 
I"  sef  neb  a  ordeiniodd  Dtiw  i  fywyd,  er 
V  bod  heb  eu  galw  eto.  "  Ond  dyfod  o 
ìvb  i  edifeirwch  :"  sef  pawb  a  etholodd 

|w:  mýnai  efe  i'r  holl  nifer  o  honynt  gael i  gwneyd  i  fynu,  ac  oeda  ddydd  y  farn  hyd 
|  wneler  hyny.  Neu,  efallai  mai  nid 
«yllys  ddirgelaidd  ac  effeithiol  Duw  a  fedd- 
B-  yma,  eithr  ei  ewyllys  ddatguddiedig  ef ; 
Iy  yr  hon  mae  yn  galw  pawb  i  edifeirwch 
liddiwahaniaeth,  ar  a  glywant  yr  efengyl 
1  cael  ei  phregethu  ;  a  wnaeth  hyny  yn 
idedswydd  arnynt,  sydd  yn  cymmeradwyo 
Iiy,  a  drefnodd  hyny  fel  y  ffordd  i  iach 
Ipwriaeth,  a  orchymynodd  i  bawb  geisio 
Ipawdwriaeth  yn  y  flfordd  hòno;  ac  sydd  yn 
llod  i  dderbyn  ac  achub  pawb  ar  eu  hedif- 
mwch.  Pool.  Sylwer  hyny  yn  neillduol, 
I  yr  Arglwydd  yn  ewyllysio  i  bawb  edif- 
w-u,  yn  gymhwys  yr  un  modd  ag  mae  yn 
lyllysio  i  bawb  fod  yn  gadwedig  ;  ac  felly 
Igall  neb  ar  nid  edifarânt,  gael  unrhyw 
■  oddi  wrth  ei  ewyllys  ef  i  bawb  gael  eu 
m-hub. — Gwedi  y  cwbl,  nis  gall  neb  feddwl 
M  Duw  yn  hollawl  yn  ewyllysio  iachawd 
ifaeth  yr  annuwiol,  yn  yr  nn  ystyr  ag  mae 
I,  ewyllysio  iacbandwriaeth  y  cyfiawn, 

■«ywa/  bydd  lân,')  ac  heb  allu  cyflawni  ei ■tyllys !     Scott. 
|10  *Eithrtfdydd  yr  Arglwydd  a 
|.aw  ftmegis  lleidrynos;  cfyn  yr 
l  n  y  nefoedd  a  ânt  heibio  gyd  â 

fcrf,  d  \  a'r  defnyddiau  gan  wir  wres 
Ŵ  doddant,  /||  a?r  ddaear  a'r  gwaith  a 
ffdo  ynddi  a  losgir. 
î»  Es.  2.  12.  Joel  1.  15.  a  2.  1,  21.  a  3.  14.  Mal.  4.  5. 
I  r.  5.  5.  2  Cor.  1 .  14.  Jud.  6.  b  Mat.  24.  43.  Luc  12. 
m  Thes.  5.  2.  Dat.  3.  3.  a  16.  15.  c  Salm  102.  26.  Es. 
M,  Mat.24.  35.  Marc  13.  31.  Ueb.  1.  11,  12.  Dat.  20.   11. 
■  1.  d  adn.  12.  e  Salm  46.  6.  a  97.  5.  Amot  9.  5, 
PUah.  1.  5.        fGwel  aradn.  7. 

TiErbod  yr  Arglwydd  yn  ymddangos  fel 
ftbuasai  yn  oedi  ei  ddyfodiad,  tra  yr  oedd 
3*1  aros  i  gyfiawni  bwriadau  ei  ddoethineb 
Étlrugaredd,  ac  i  adael  i  elyniaeth  anghym- 
illawn  pechaduriaid  dîedifeiriolamlygu  ei 
h  i'r  holl  grëadigaeth  ;  eto  yr  oedd  ei 
lldd  mawr  ac  ofnadwy  ef  yn  sicro  ddyfod, 
y  sydyn,  yn  annisgwyliadwy,  a  chyda'r 
Bív  mwyaf  aruthr,  a'r  distryw  mwyaf  an- 
■heladwy,  i  bawb  oll  a  gaid  yn  anmharod: 
lleidr  yn  tori  i  mewn  i  dý  yn  nyfnder  nos, 
T>  fyddai  pawb  yn  trwm  gysgu,  ac  heb 
lllwl   dim    am   dano.     tYn    y    terfyniai. 

thra  dwys  hwnw,  y  nefoedd  yn 

nghyd  a'u  holl  lu  (can  belled,  o  leiaf,  ag 
y  maent  yn  gyssylltiedig  â'r  ddaear  hon  a'i 
phreswylwyr,)  "  a  ânt  heibio,"  ac  a  ruthrant 
i  ann-hrefn  a  distryw  ;  a  hyny  "  gyda  thwrf," 
dychrynllyd^  ac  mor  fawr,  fel  mae  taranau, 
daear-grynfâau,  a  holl  derfysgoedd  eraill 
anian,  yn  hollawl  annigonol  i  roddi  yr  ara- 
gyffred  lleiaf  o  hóno.  J  Yna  yr  holl  elfenau, 

neu  y  "  defnyddiau"  o  ba  rai  y  cyfansodd- 
wyd  y  ddaear  a'i  hawyrgylch,  a'r  holl  oleu- 
adau  a  berthynant  iddi,  a  doddant  gan  wir 
wres  angerddol  fel  cŵyr;  ||  ac  nid  yn  nnig 
un  ddinas  ddirfawr,  neu  un  genedl  gyfan, 

ond  y  ddaear  oll,  yn  nghyd  a'i  holl  ddinas- 
oedd,  coedwigoedd,  mynyddoedd,  "íe,  holl 
gynnwysiadau  ei  pherfeddion  hyd  eithaf  ei 
chraidd  ;  (ccntre  ; )  yn  gystal  â  hol!  weiíhiau 
dynion,  pa  mòr  rhyfedd  a  mawr-wych  bynag, 
a  fyddant  yn  gorchnddio  ei  gwynebhi ;  bydd- 
ant  oll  yn  un  tanfre  mawr,  yn  un  cyfìosgiad 
ofnadwy,  a  thrôir  y  cyfan  i  Dryblith  mòr 
gymmysglyd  a  didrefn,  ag  oeddynt  pan  grë- 
wyd  hwy  gyntaf ;  ac  yn  wir  a  ânt  yn  holl- 
awl  "  heibio." — Mae  yn  rhyfedd  fod  rhai 
dynion  dysgedig  yn  meddwl  mai  dydd  din- 
ystr  Jerusalem  oedd  y  dydd  hwn  :  yr  oedd 
hwnw  yn  ddydd  dychrynllyd  iawn  ;  eithr  nid 
oedd  ond  cysgod  gwàn  o  ddychryn  a  distry w 
y  dydd  mawr  acofnadwy  hwn  ;  dydd  dinystr 
a  barn  yr  holl  fyd  ! 

11  *  A  chan  fod  yn  rhaid  i  ̂ hyn  i 

gŷd  ymollwng,  h  f  pa  ry w  fath  ddyn- 
ion  a  ddylech  chwi  fod  *  J  mewn  sanct- 
aidd  ymarweddiad  a  k  duwioldeb, g  adn.  12  Salm  75.  3.  Es.  14.31.  a  24.  19.  a  34  4 

k  Mat.  8.  27.  1  Thes.  1.  5.  Iago  1.  24.  i  Salra  37.  14.  a  óo' 23.  2  Cor.  1.  12.  Phil.  1.  27.  a  3.  20.  1  Tim.  4.  12.  Heb.  13. 
5.  Iago  3.  13.  1  Pedr  1.  15.  a  2.  12.  *  pen.  1.  3,  6.  1  Tim 
3.  16.  a  6.  3,  6,  11. 

*  Y  pethau  uchod  oll  ydynt  wrthddrychau 
y  synwyrau,  a  meddiannau  y  mae  dynion  yn 
awyddu  am  danynt,  yn  eu  caru,  ac  yn  eidd- 
igeddu  yn  eu  cylch:  a  chan  fod  yn  rhaid 
iddynt  oll  yn  sicr  '<ymoIlwng',  a  darfod,  o 
ran  eu  dull  presenol  o  hanfodi  ;  %  pa  ryw  fath 
ddynion  a  ddyiem  ni  fod  mewn  sanctaidd 
ymarweddiad  a  duwioldeb,  y  rhai  ydym  yn 
credn  ac  yn  disgwyi  y  pethau  hyn  ? — Oblegid 
mae  yn  amlwg,  y  rhaid  y  bydd  y  rhai  hyny 
yn  wir  druenus,  y  rhai  ni  bydd  ganddynt 
drysor  yn  y  nef,  na  rban  yn  y  Gwaredwr 
hwnw  a  ddaw  i  farnu  y  byd  ;  yn  yr  amser 

pwysig  a  grybwyllwyd.  J"  Mewn  pob  sanct- 
aidd  ymarweddiad  a  duwioldeb"  yw  y  Saes- 
oneg ;  a  dywedir  bod  y  geiriau  Groeg  yn  y 
rhif  liosog,  yn  arwyddo  yr  ymarferiad  gwas- 
tadol  o  bob  gras  sancteiddiol,  a'r  cyflawniad 
parâus  o  bob  dyledswydd  grefyddol  a  christ- 
ionogol. 

12  z*  Yn  disgwjd  f  ac  yn  brysio  at 
mddyfodiad  dydd  Duw,  Jyn  yr  hwn 
ny  nefoedd  gan  losgi  a  ymollyngant,a'r 
defnyddiau  gan  wir  wres  a  °  doddant  ? Gwel  aradn.  10. 

1.  7.  Tit.  2.  13.  Jud.  21. 
1  Cor.  1.  8.  n  Gwel  ar  adn.  10.— 
Dat.  6.  13,  14.         o  Gwel  aradn.  10.  Mica  I 

50.  3.  E».  34.  4. 

13  ||  Eithrnefoedd  newydd,  a  daear 

newydd,  yr  ydym  ni}  p  yn  ol  ei  addew- 
id  ef,  yu,  eu  disgwyl,  §  yn  y  rhai  y 
mae  cyfiawnder  yn  cartrefu. 



Y  dylem  gyfrif  hir  amynedd  II  PETR  III. Duw  yn  iachawdwriaeth. 

p  Es.  «5.  17.  a  66.  22.  Dat.  21.  1,  27. 

*  Oni  ddylai  Criítionogion  gan  hyny,  fod 
yn  wastadul  yn  '•  disgwyl"  am,  -\c  yn  yin- 
ddarpar  i  groesawn  yr  amser  difrifol  hwnw, 
yr  hwn  a  elwir  yn  arbennodawl  "  dydd 
Ddw  ;"  tgan  "  frysio"  i  gael  pob  peth  yn 
barod  i'w  gyfarfod  ef  mewn  cysur,  achyd  yn 
nod  hiraethu  am  y  terfyniad  mawr  a  sobr,  yr 
hwn  a  berííeithia  eu  dedwyddwch  hwynt? 
X  Er  bod  y  dydd  hwuw  ynddo  ei  hun  yu 
ddychrynllyd  i  feddwl  am  dano,  am  y  bydd 

y  "  nefoedd  gan  losgi  yn  ymollwng,  a'r 
defnyddiau  gan  wir  wrêd  yn  toddi  ;"  eto 
mae  yr  efengyl  yn  gweini  y  fath  gysur,  ac  yn 
dwyn  y  fath  obaith,  fel  nad  oes  dim  achos 

dychryn  nac  anesmwythder  i'r  credinwyr: 
||oblegid  er  y  bydd  terfyn  y  pryd  hwnw  ar 
bob  etifeddiaethau  a  meddiannau  bydol ;  eto 
maent  hwy,  yn  ol  addewid  sicr  Duw,  yn 
"  disgwyl  am  nefoedd  newydd,  a  daear  nevv- 
ydd,"  ystcîd  arall  o  bethnu,  llawer  mwy 
dedwydd  a  gogoneddus,  a  phreswylfa  barâus, 
§  Ile  mae  cyfiawnder  perífaith  yn  cartrefu,  a 
neb  ond  dynion  cyfiawn  yn  cael  eu  derbyn, 
ac  yn  preswylio.  Yno  bydd  yr  holldrigolion 
wedi  eu  perffeithio  mewn  purdeb,  ufudd-dod, 
a  chariad  ;  ac  felly  nis  gall  dim  pechod 

ddyfod  i  mewn,  i'w  halogi  na'u  haflonyddu 
yn  dragywydd. — Mewn  rhai  ysgrythyrau, 
defnyddir  y  geiriau  "nefoedd  newydd  a 
daear  newydd"  yn  allegawl,  i  arwyddo 
dyddiau  mwyaf  heddychol  a  üwyddiannus  yr 
eglwys  ar  y  ddaear;  (Î6a.  65.  17 — 19;  a  66. 
19—23;  Heb.  12.  26—29.)  ond  yn  y  fàn  hon, 
mae,  yn  amlwg  mai  ystâd  ddedwydd  y  cyf- 
iawn  ar  ol  dydd  y  farn,  a  dinystriad  y  byd 

hwn,  a  feddylir.  Ond  pa  beth  fydd  y  "nef- 
oedd  newydd  a'r  ddaear  newydd"  hyn,  nis 
gwyddom  eto ;  pa  un  ai  cyfansoddiad  newydd, 
o'r  hen  ddefnyddiau  wedi  eullosgi,  eu  toddi, 
a'u  puro,  ai  ynte  rhyw  beth  arall  a  fyddant. 
Pa  beth  bynag  a  fyddant,  maent  i  ganlyn 

dattodiad  y  nefoedd  a'r  ddaear  bresenol  trwy 
dân,  ac  ar  ol  dydd  y  farn  ;  am  hyny  tebygid 
nad  ydynt  yn  perthyn  dim  i  deyrnasiad 
gogoneddus  Crist  ar  y  ddaear,  dros  íil  o  flyn- 
yddoedd,  yr  hyn  sydd  i  fod  o  jîaert  y  di- 
gwyddi^dau  mawrion  hyny. 

14  *  O  herwydd  paham,  anwylyd, 
i  gan  eich  bod  yn  disgwyl  y  pethau 

hyn/  gwnewch  eich  goreu  f  a'r  eich 
cael  ganddo  ef  mewn  tangnefedd,  *J  yn 
ddifrycheulyd  ac  yn  ddîargyhoedd. 

o  Phil.  3.  20.  Heb.  9.  iS.  rpen.  1.  5-10.  I  íoan  3.  3. 
■  Mat.  24.  46.  Lnc  2.  29.  a  12.  43.  1  Or.  15.  53.  Phil.  I. 
10.  I  Thes.  3.  13.  *  5.  23. 

*  Oddi  wrth  yr  ystyriaethau  blaenorol, 
cymmerai  yr  apostol  achlysur  i  gynghori  ei 
anwyl  frodyr,  y  rhai  a  broffesent  en  bod  yn 

cred'u  ac  yn  "  disgwyl  y  pethau  hyn,"  i brofi  eu  bod  felly  mewn  gwirionedd,  trwy 
arfer  diwydrwydd  yn  mhob  dyledswydd,  a 
phob  moddion  o  ras;  t  fel  y  caid  hwy  gan  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  ei  ddyfodiad,  mewn  tang- 
nefedd  â  Duw,  â'u  cydwybodau  eu  hunain, 
â'u  gilydd,  ac  â  phob  dyn ;  î  gan  fod  yn 
ddifrycheulyd  mewn  sancteiddrwydd,  ac  yn 
ddi'argyhoedd  o  ran  pob  halogrwydd  mewn 
calon  ac  ymarweddiad.  Efallai  bod  gan  yr 
apostol  gyfeiriad  yma  at  y  twyllwyr,  y  rhai 
a  ddynododd  efe  o'r  blaen  fel  "  brychau  a 
meflau  \"  (pen.  2.  13.)  ac  mewn  cyferbyniad 
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i'r  rhai  hyny,  mae  yn  annog  ei   frodyr  hyn  D 
fo.d  yn  "  ddifrycheuiyd  a  diargyhoedd." 

15  *  A  l  chyfrifwch  hir-amynedJ 
ein  Harglwydd,  yn  iachawdwriaethl 

fmegisagyr  ysgrifenodd  ein  uhanO 
wyl  írawd  Paul  attoch  chwi,  xyn  ol  jl 
doethineb  a  rodded  iddo  ef ; 

í  Gwel  ar  adn.  9.-Rl;uf.  24.1  Tim.  I.  16.  1  Pedr  (I 
20.  u  Act.  15.  25.  *  íîx.  31.  3,  6.  a  35.  31,  35.  1  Brell 
3.  12,  28.  a  4.  29.  Ezra  7.  75.  DUr.  2.  H,  7.  Pre&.  2.  20.  0«[| 
2.  20,  21.  Luc  21.  15ì  Act.  7.  10.  1  Cor.  2.  13.  a  12.  8.  Iiill 
1.  5.  a  3.  17. 

*  Dylent  hefyd  gyfrif  hir-amynedd  eu  Hall 
glwydd  yn  iachawdwriaeth  ;  oblegid  yroedll 
pob  diwrnod  ac   awr  o   arbediad  bywyd,  y\. 
rhoddi  cylle  iddynt  hwy   i   geisio  gwneuthill 

eu  galwedigaeth  a'u  hetholedigaeth   yn  sicrfl 
yr'oedd   amser  yn  cael  ei  roddi  iddyntiyn 
gais  am  brofiad  gwirioneddol  a  mwy  effeill 
iol   o   waith   grasol   ac    achubol    Duw  ar  í 
heneidiau  ;  acyroedd  daioni  Duw  yn  tuedd 
ac  yn  cael  ei  fwriadu,  i  dywys  pechaduria 
i  edifeirwch.     Gan  hyny  dylai  pawb  o  ho 

ynt  gyfrif  hir-amynedd  Duw  yn  iachawd' 
iaeth  ;  yn  gymmaint  ag   mai   hyny   yn  un 
oeddyrachos,  nadoeddynt  hwy  y  prydhwn 

mewn   gwlad   ddi'obaith,    ac    mewn    trag 
wyddol  drueni,  yn  Ile  bod  ar  dir  gobaith, . 
dir  gweddi,  ac  ar  dir  maddeuant ;   nea  j 
ffordd    tangnefedd    ac    iachawdwriaeth    ra 

tS>lwai   yr   apostol  hefyd,  bod  ei  "  anw 
frawd  Paul  wedi  ysgrifenu  atynt"   o'r  bla 
i'r  un   perwyl,  yn  ol  y  doethineb  a  roddas 
Duw  iddo  ef.      Mae  yn   werth  sylwi  ar 

parch     a'r     anwyldeb    mae    yr    apostol 
ddangos  yma  tuag  at  ei  "  anwyl  frawd  Paul 
mae  yn  crybwyll  am  dano  fel  hyn,  yn  1.  I 

y  canmolai    i'r    cristionogion    Iuddewig 
athrawiaeth  a  bregethai  Paul ;  yr  hon  oet 

ynt  hwy  yn  dueddol  o'i  hammau  am  ei  fod 
yn  weiuidog  y  d'ienwaediad  :  yn  2.  I  ddam nad  oedd  yn  meddwl  dim  yn  waeth  am  P 
o  herwydd   cael  ei  geryddu  yn  l!ŷm  ac 
eyhoedùus   ganddo    nnwaith   yn   Antioch 
Galat.  2.  11—14.  ac  yn   3.  Fel  yr  arfogai 
y    saint    yn   erbyn   y    cyfeiliornwyr  hyu; 

ẁyr  dròent  ysgrifeniadau   Paul,  i'w  dinj 
eu  hunain  ac  eraill. — Tybia  rhai  bod  yra 
tol   yn  cyfeirio  yma  at  eii  ian  Paul  yn  R 
2.  4;  ond   mae  yn  anhawdd  deall  pa  fodi 
gtllir  ystyried  y  geiriau  hyny  wedi  eu  h 
!,rrifenu  at  y  rhai  yr  oedd  Pedr  yn  danfon 
epislol  hwn.    Tybia  eraili   mai  llythyr  P 
at  yr  Hebreaid  oedd  efe  yu  feddwl,  ac  ei 
yn  cyfeiiio  yn   fwyaf  neillduol  at  pen.  9. 

28  ;  a  10.  3G,  37,  o'r  llythyr  hwnw,  lle  t 
athrawiaeth  o'r  un  natur  âdechreu  yr  ad 
ho«  :  eto  wrth  feddwl  i'r  epistol  hwnw  { 
ei  ddanfon  at  yr  eglwysi  yn  Jadea,  ac  ni< 

y  Cristionogion  yn  Asia,  lle  y  danl'onwy 
llythyr   hwn  ;  mae  peth  dyryswch    i'r hòno  befyd.    Ond,  yn  wir,  er  bod  y  llyth) 
apostolaidd   yn    cael   eu   hysgrifenn    at 
eglwysi  neillduol  ;  eto,  mae  yn  sicr  y  byf 
eu  hysgrifenwyr  yn   eu  bwriadu  er  ad( 
cyffredinol  yr  holl  eglwysi,  can  belled  : 
medrent    eu   cael  :    a    chan   fod  Petr  1 
darllen  epistolau  Paul,   pan  ysgrifenoJd 
hwn  ;  felly  yr  oedd  y  Cristionogion  hyn  ̂ 
gwneyd  hefyd,  efallai,  er  mai  at  eglwya 
aill  yr   yscrifenasai   Paul  hwynt  yn   ur 
gyrchol.    Fel  hyn  nid  oes  achos  holi  pa 



im  gynnyddu II  PETR  III. 
mewn  gras. 

yrau  P.iul  oedd  Petr   yn    feddwl;  a   lla- 
llai  y  dylid  dychymmygo,  fel  y  gwnaeth 

i,  mai  rhy w  epistol  o'r  eiddo  Paul  nad  yw 
jael  yn  awr,  oedd  efe  yn  feddwl. 

16  y  *  Megis  yn  ei  holl  epistolau 
yd,  yn  z  lleíani  ynddynt  am  y  peth- 
hyn  :  fyn  y  rhai  y  mae  rhyw  bethau 
nhawdd  eu  deall,  \  y  rhai  y  mae  yr 

ínysgedig  a'r  b  anwastad  ||  yn  eu 
ŵyrdroi,  d  megis  yr  ysgrythyrau  er- 
|  *§i'w  dinyslr  eu  hunain. r  Owel  ar  1  Pedr  Ì.  I.  s  Rhuf.  8.  19.  1  Cor.  15.  21. 
les.  4.  15.         a  I  Breo.  10.  1.   lleb    5.  11.  b  peu.  9. 
3en.  49  4.  2  Tirn.  3.  5-7.  Iago  I.  8.  c  Es.  23.  2,  6. 
t.  16.  19    Salra  56.  5     Hab.  1.4.  d  Jer.  23.  36.   Mat. 
,6.    a  22.  29.         e  pen.  2.  I.  Phil.  3.  19.    1    Pedr  2.  8. 

Pa  nn  bynag"b  epistolau  Paul  oedd  Petr 
feddwl  yn  yr   adnod  o'r    blaen;  yr  oedd 
yn  ei  holl  epistolau  yn  Ilefaru  am  ddyfod- 
Crist  i'r  farn,  ei  hir-amynedd  ef  tuag  at 
haduriaid,  y  parodrwydd  oedd  yn  angen 
idio!  erbyn  ei  ddyfodiad  ef,  yn   nghyd  â 

Ibuddion  a  chynghorion  i  wahanol  fathau 
|dynion.     +  Eto  yn   yr  epistolau   hyn,   yn 
inmysg  â  phethau  eglurach,  yr  oedd  rhyw 

"  au  anhawdd  eu  dëall;  megys  y  pethan arfaeth  Duw,  goruchwyliaethau  dyrys   a 

'nion  ei  ìywodraeth  ef;  yn  nghyd  â  phen- llwyddiaeth  ei  ras  ef  yn  achub  rhai,  ac  yn 

ael  eraill  i'w  caledu  :  oblegid  am  y  peth- 
iyn  a'r  cyffelyb,  yr  oedd  Petr  yn  ddîam- 
yn  llefaru  yn   benaf.     Nisgellid  dëall  y 

yw  bethau  yn  brîodol,  ond  gan  y  rhai  oedd 
Jii  dyfod  i  gryn  addfedrwydd  mewn  gwyb- 
l.eth,  gras,  a  phrofiad  ysbrydol,   ac   y   rhai 
I  derbynient  n«ewn   ffydd    a   chariad    gos- 
Igedig   a  syml.     î  Gan  hyny   yr   oedd   yr 

jonysgedig  a'r  anwastad,"  sef  y  rhai  ocdd I  eu  dysgu  yn  ysgol  Crist,   neu  ni  fynent 

■dysgu  gan  eu  baîchder,   eu   rhagfarn,    a'u 
lydau  cnawdol;  ac oeddynt  heb  eu  sefydlu 
ly   tfydd,   a  thrwy  sancteiddiol   ra3 : — yr 
Id  y  rhai  hyn,  meddaf,  ||  yn  gŵyr-droi  y 
thau  uchod,  ac  yn   eu  dirdynu    trwy   dde- 
Jiigliadau  treisiol  ac    annaturiol  o  honynt, 

thyson  â'r  cyd-destynas,  ac  âg  athrawiaeth redin  yr  apostol  ;  ac  yn  eu   cam-ddefn- 
io  hwynt  megys  yr  ysgrythyrau  eraill,  i 
nal,  pleidio,  ac  amddiffyn,   eu  hegwydd- 

~1)D  a'u  hymddygiadau  trahaus,  llygredig,  a imrfciydd  hwy  eu  hunain  :  §  ac  fel  hyny  yr 

l'.dynt  yn  gweithio  alían  eu  dinystr  tragy- 
Iddol  eu  hunain  gyda  chwanegiad  dirfawr  o 
i' grwydd,  yn  Ue  derbyn  y  gwirionedd  yn 

jyngedig  a'i  ddefnyddio  er  eu  î!es  ysbrydol, 
I  moddion  i'w   gwneyd  yn  ddoeth  i  iach- 
liwriaeth  trwy   y  ffydd  oedd  yn   Nghrist 

fflu.  2Tim.  3.  15.    "  Megys  yr  ysgrythyrau 
( ill,"  mae  Petr  yma  yn  amlwg,  yn  addef 
jrifeniadau  Paul  yn  rhan  o'r  ysgrythyrau 
lyfol,  wedi    eu   rhoddi  gan   ysbrydoliaeth 

|W  fel  yr  ysgrythyrau  eraill :  ac  ni  ddylid 

>.  i  y  bai  o'u  gŵyro  hwynt  ar  yr  ysgrythyr- 
*eu  hunain  ;   eithr  ar  y   rhai   sydd  yn  eu 
yro,  yn  groes  i'w  gwir  feddwl  a'u  tuedd- 
sanctaidd. — Sail  wàn  sy  gan  yr  offeiriaid 

[>aidd  yma,  i  wahardd  yr  ysgrythyrau  i'r 
'gion  ;   o   herwydd    bod   ynddynt   "  ryw 
hau   anhawdd   eu  dëall,"   ac  o   herwydd 
l  yr  "  annysgedig  a'r  anwastad  yn  gŵyr- 
:"  y  pethau  hyny  "  i'w  dinystr  eu  hun- 

1237 

ain."  Gwell  iddynt  o  lawer  geisio  eu  dysgu 
i'r  bobl,  a'u  hannog  i  "  gynnyddu  mewn 
gras  a  gwybodaeth,"  fel  y  sjwdü  yr  apestol 
yn  yr  adnod  olaf  o'r  epistol  hwn. 

17  *Chwychwi  gan  hynny,  an- 
wylyd,^a  chwi  yn  gwybod  y  petìuiu 

hyn  o'r  blaen,^fymgedwch  rhag  eich 
Aarwain  ymaith  trwy  amryfuscdd  yr 
annuwiol,  % a  ehwympo  o  honoch 
*oddi  wrth  eich  sicrwydd  eich  hun. 

/pen.  1.  12.  Dhr.  I.  17.  Mat.  21.  2í,  25.  Marc  13.  23. 
losn  16.  4.  r  Mat  7.  15.  a  16.  6,  II.  Phil.  3.  2.  Col.  2. 
S.  2  Tim.  4.   15.  h  pen.  2.  18—20.    Mat.  24.  24.    Marc  13. 

22.  Rhuf.  16.  1S.  2  Cor.  II.  3,  13-15.  t'  peD.  1.  10,  II  a 
2.  1S— 22.  Act.  2.42.  I  Cor.  15.  58.  Col.  2.  5.  fteb.  3.  14. 
1  Pedr  5.  9. 

*  Gan  fod  y  bobl  yr  oedd  Petr  yn  ysgrif- 
enu  atynt  wedi  en  dysgu  o'r  blaen,  a  chwedi 
cael  eu  rhybuddioyn  fyuych  am  y  cyfeiliorn- 
adau  a'r  twyllwyr  dichellgar  uchod  ;  fdylent 
fod  ar  eu  gwyliadwriaeth  yn  ofalus  rhag  y 
cyfryw  bethau  a  phersonau,  a  gochelyd  y 
graig,  ar  ba  un  y  drylliwyd  y  fath  nifer: 
rhag,  wedi  eu  denu  oddiwrth  y  symlrwydd  o 

ufudd-dod  crediniol  i'r  Arglwydd  Iesu,  trwy 
gyfeiliornadau  a  hudoliaethau  dynion  dryg- 
ionus,  yn  enwedig  yr  athrawon  penrhydd  a 

grybwyllasai  yr  apostol  o'r  blaen  ;  iddynt 
gael  eu  harwain  ymaith  trwy  amryfusedd 
cadarn,  ía  chwympo  o  honynt  oddi  wrth  yr 
ymlyniad  cadarn  a  sicr  hwnw  wrth  wirion- 
eddau  yr  efengyl,  y  broffes  ddîanwadal  hòno 
0  ffydd,  a'r  ysíod  unwedd  hyny  o  fywyd 
addas,  ag  oeddynt  hwy  wedi  eu  cynnal  hyd 
yn  hyny  ;  ac  yr  byn  oedd  yn  gwneyd  i  fynu 
"  sicrwydd"  piiodol  i  gredinwyr  Ilawn  dwf, 
ac  yn  eu  gwahaniaethu  hwynt  oddi  wrth 

laweroedd  o  broffeswyr  "  anwastad"  crist- 
ionogaeth.^ — Nid  i'w  digaloni  hwynt  âg  ofn 
gwrthgiliad  mae  yr  apostol  yn  dywedyd  fel 

hyn,  ond  i'w  rhybuddio  hwynt,  er  eu  dío- 

gelwch. 
18  *  Eithr  k  cynnyddwch  mewn 

gras  f  a  l  gwybodaeth  ein  Harglwydd 
a'n  Hiachawdwr  Iesu  Grist.  m  J  Iddo 
ef  y  byddo  gogoniant  yr  awrhon  ac  yn 

dragywyddol.     "  j|  Amen. k  Sílra  92.  12.  Hos.  14.  5.  Mal.4.  2.  Eph.  4.  15.  2Thes. 
1.  3.  1  Pedr  2.  2.  /pen.  1.  3;  8.  a  2.  20.  toan  17.  3.  2  Gor. 
4.  6.  Eph.  1.  17.  Phil.  3.  8.  Col.  1.  10.  a  3.  10.        m  loau  5. 
23.  2Tim.  4.  18.  1  Pedr  5.  10,  11.  Jud.  25.  Dat.  1.  6.  a5. 
9-14.         n  Gwel  ar  Mat.  6.  13.  a  28.  20. 

*  I'r  dyben  o  fod  yn  sicr  na  byddai  iddynt 
byth  gwympo  felly,  dylent  arter  pob  modd- 
ion  o  osodiad  Duw,  gyda'r  dyfalwch  rnwyaf, 
feì  y  byddai  i  bob  grasau  sancteiddiol  gael, 
eu  cryíâu  yn  eu  calonau,  gael  eu  cynnyddu 

trwy  ymaiferiad  parâus,  a'u  dwyn  i  fod  yn 
fwy  ffrwythlawn  mewn  gweithredoedd  da  o 
ddydd  i  ddydd  :  f  ac  i  gynnyddu  hefyd  yn 
wastadol,  mewn  gwybodaeth  grediniol,  ys- 

brydol,  brofiadol,  a  thraws-ffuriìol  o'r  Ar- 
glwydd  lesu  Grist,  fel  eu  Harglwydd  a'u 
Gwaredwr  hwy.  \  Ar  ol  y  cynghor  pwyaig 
uchod,  mae  yr  apostol  yn  diweddu  gyda 
phríodoli  gogoniant  i  Grist,  fel  Duw,  heb 
enwi  y  Tad,  yr  awr  hòno  ac  yn  dragywydd- 
01  :  a  chyda  dymuno  ei  bod  felly,  a  llawen- 
ychu  am  y  byddai  felly  byth  bythoedd, 
Amen.  (1  Mae  y  gair  Amen  ar  ddechrau 
ymadrodd,  yn  ardystiad,  neu  arwiriad  difrif- 
ol  o  beth  ;  ac  ar  ddiwedd  ymadrodd,  mae  yn 

5  N  ~      



Am  Berson  Crist I  IOAN  I. gair  y  bywyd. 

arwyddo  dymuniad  difrifol  am  i  beth  fod, 
fel  y  crybwyilwyd  yn  ̂ rymadrodd  hwnw. — 
Wrih  fod  yr  apustol  yn  rhoddi  gogoniant  i 

Giist,  heb  enwi  y  Tad  na'r  Ysbryd  Glân, 
mae  yn  brawf  ei  fod  ef  yn  golygu  Crist  yn 
wir  Dduw,  fel  y    Persouau  eraiU ;  ac  hefyd 

yn   Berson  gwahanol,  oddi  wrth  y   Tad 

Ysbryd  :  yn   un  â'r    Personau    eraill,  o 
hanfod;  ond  yn  wahanol,  o   ran  Person 
iaeth.    A  hron  yw  yr  unig  athrawiaeth  gy^ 
am    Grist  ;   cyfeiliorni   anfad    yw  pob 
croes  i  hyn. 

P' 

Epistol  Cyntaf  Cyffredinol  ÍOAN  yr  Apostol. 
PEN.  i. 

Y  mae  efe  yn  gosod  allan  berson  Crist,  yn 
yr  hwn  y  mae  i  nifywyd  trayywyddol. 

JL  R  hyn  a  oedd  o'r  dechreuad,  bf  yr 

hyn  a  glywsom,  J  yr  hyn  a  welsom  â'n 
llygaid,  ||  yr  hyn  a  edrychasom  arno, 
c§ac  a  deimlodd  ein  dwylaw  am 
d  Air  y  bywyd  ; 

a  pen.  2.  13.  Diar.  8.  22—31.  Es.  41.  4.  Mica  5.  2.  Ioan 
1.  I,  2.  a  S.  58.  Dat.  1.  8,  11,  17,  18.  a  2.  8.  b  pen.  4.  14. 
Luc  ì.  2.  loan  1.  14.  Act.  1.  3.  a  4.  29.  2  Pedr  1.  16—18. 
c  Luc  24.  39.  Loan  20.  27.  d  pen.  5.  7.  loan  1.  14.  a  5.  26. 

Dat.  19.  13.  ^ 

Er  nad  y  w  enw  Ioan  i'w  gael  yn  yr  epistol 
hwn  a'r  ddau   a  ganlyn,   mwy  nac  wrth  yr 
efengyl  sydd  yn  myned  wrth  ei  enw  ef ;  eto 

prîodolwyd  y  rhanau  byn  o'r  ysgrythyr  iddo 
!  ef  gan  bawb,  er  dyddiau  boreuaf  yr  eglwys 
j  Giistionogol :  ac  mae  yn  bur  amlwg  mai  yr 

!   un  gwra'u  hysgrifenodd 'hwynt  oü,  yr  efeng- 
;  yl  a'r  epistolau,  wrth  debygrwydd   yr  ymad- 
roddion    a    ddefnyddir    yuddynt.     Nid    yw 

I  duwinyddion  yn  cytuno  am  yr  amser  yr  ys- 
i  grifenwýd  yr  epistoi  hwu  :  tybia   riiai   mai 
-ychydig  cyn  dinystr  Jerusalem   oedd,  (oddi 
I  wrtii  pen.    2.  18.)    a  thybia    eraill    mai    yn 

mhell  wedi  hyny  yr  ysgrifenwyd  ef'.     Tybia 
'  rha.i  mai  at  y  cristionogion  Iuddewig  yr  ys- 
1  grifenwyd   ef,  a   thybia   eraili  mai  at  grist- 
!  ionogion  yn  gyffredinol  yr  ysgnfetiwyd  ef  : 

1  uid  yw  hyuy  o  bwys  yn  y  byd,mae  yn  eiddo 
,  yr  holl  eglwys  yn  awr,  a  thrysor  gwerthfawr 

,  i'i  saint  ydyw.     Mae  yr  apostol  yn  dechreu 
ei  epistol  hwn  yn  yr  un  dtill  sydyn  ag  y  de- 

I  chreuodd  ei  efengyl,  heb  un  math  o  gyfarch- 
'  iàd,  neu  anerch  neilíduol :  ac  yr  oedd  yn  ys- 
!  grifenu  fel  tyst,  neu  genad,  mewn   dull  byr- 
î  eiriog  adroddawl,  ac  nid  mewn  dull  rhesym- 
ladol  neu  ddadleuol. 

*  "  Yr  hyn  oedd  o'r  dechreuad  ;"  y  Da 
hanfodol  hwnw,  y  Rhagoroideb  hunan-fod- 
awi  a  digrëedig  nwnw,  sef  Mab  i)uw,  yr 

•  hwn  oedd  o'r  dechrenad,  yn  ogyfuwch  ac  yn 
gyd-dragywyddol  â'r  Tad  ;  ac  o'r  diwedd  a 
yinddau^osodd  in^wn  natur  ddynol  er  iech- 
awdwriaeth  pechaduriaid  ;  hwn  oedd  y  tes- 
tyn  mawr,  yr  oedd  loan  yn  ysgrifeuu  arn 
dano  at  ei  frodyr.  Ac  os  am  Grist,  fei  Mab 
Duw,  yr  ot-dd  efe  yn  llefaru,  (ac  nis  gwydd- 
om  ain  bwy  arall  >  gallai  efe  lefaru  fel  hyn,) 

;  rhaid  bod  "  o'r  dechieuad"  yn  arwyddo  tra- 

gywyddoldeb  ;  oblegid  os  oedd  cr'cedigaeth 
ac  amser  yn  gyfoediog,  rhaid  bod  "  yr  hyn 
oedd  o'r  dechreuad/'  pan  gtëodd  Duw  y 
nefoedd  a'r  ddaear,  yn  <liagywyddol.  Gwel 
ar  Ioan  1.  1,  2.  t  Gwedi  gwneuthur  y  Gair 
tragywyddol  yn  gnawd,  ac  iddo  drigo  yn 

;  mhlith  dynion,  clywodd  Ioan  a'r  apostolion 
eraill   ef  lawer  gwaith,  ÿn  ei  weinidogaeth 
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gyhoeddus,  ei  weddì'au  taerion,  a'i  ymti ddanion  neillduoi.  j  Gwelsant  ef  hefyd 
llygaid,  cyn  a  chwedi  ei  adgyfodiad ; 
gwelsant  ef  fel  yr  unig-anedig  oddi  wrtl 
Tad,  yn  llawn  gras  a  gwirionedd.  |j  Nid 

unig  hwy  a'i  gwelsant  ef  yn  ddamwein 
neu  ar  ryw  gip-olwg  yn  awr  ac  eilwai 
ond  buont  yn  ei  ganlyn  ef,  ac  yn  ei  ystyr 
ef  yn  graff  a  manol,  gyda  golwg  ar  ddo» 
ineb  a  sancteiddrwydd  ei  ymarweddiad 

gallu  ei  wyrthiau,  a'i  fawr  gariad  a'i  droj 
edd,  am  rai  blyny^ddoedd ;  hyd  oni  wels 
ef  yn  marw  ar  y  groes,  ac  yn  adgyfodi  ( 
chefn  oddi  wrth  y  meirw.  §A  theimlas 

ef  â'u  dwylo,  pan  ymostyngodd  ef  i  rodci 
prawf  diymwad  hwnw  iddynt  o'i  adgy 
iad,  fel  y  tystiolaethent  hwy  hyny  i  er 

Daeth  y  Person  dwyfol  hwn,  *'  Gair  y  f 
yd,"  "  Gair  Duw,"  yn  ddyn,  fel  y  byc 
yn  Fywyd  dynion;  a'r  dirgelwch  mawr 0  dduwioldeb,  oedd  yr  apostol  yn  dys 
aethu  i  ddynoíryw. — Gwadai  rhai  Dduw 
Crist  y  pryd  hwnw,  gwadai  eraill  ei 
ddynoliaeth  ef ;  ac  mae  Ioan  yn  taro  ye 
byn  y  ddau  gyfeiliornad  ynyr  adnod  hor 

"  Gairy  bywyd,  yrhynoedd  o'rdechreu: 
dyna  Dduwdod  ;  "  gweled,  edrych  ai 
theimlo"  Gair  y  bywyd,  â'r  ilygaid  corp 
01  a'r  dwylaw,  dyna  wir  ddynoliaeth,- 

2  *  Canys  c  y  by wyd  f  a  eglurhâw 
t  ac  ni  a  welsom, «"  J  ac  ydym  yn  t 
iolaethu,  ac  yn  mynegi  i  chwi 

bywyd  tragywyddol,  '  ||yr  hwn  o< 
gyd  â'r  Tad,  §  ac  a  eglurhâwyd  í e  pen.  5.  11,  20.  Ioan  1.  4.  a  11.  25,  26.  a  14.  6. 

3.  6,  8.  Rhuf.  16.  25,  26.  I  Tira.  3.  16.  V  'l'im.  1.  10.  1 
3.     g  Ioan  15.  27.  a  21.  21.  Act.  1.  22.  a  2.  32.  a  3.  î 
32.  a  10.  41.  lPedr  5.  1.     h  Gwel  ar  e.—  loan  17.  3. 

8.  22-30.  Ioan  1.  1,  2,  18.  a  3.  13.  a  7.  29.  a  8..3S.  t 
a  Í7.  5.  Rhur'.  8.  3.  Gal.  4.  4. 

*  "  Canys  y  Bywyd,"  Ffynon  ac  Av 
bywyd,  naturiol,  ysbrydol,  a  thragywyi 
yr  hwn  oedd  "  ganddo  fywyd  ynddo  ei  b 
o  angeurheidrwydd  acyn  ddigyfnewid, 
hwn    o   herwydd   hyny    a   ellid   ei  alw 

Bywyd  ;"  am  fod  bywyd  yn  hanfodol  i 
ac  yn  deilliaw  o  höuo  i  bob  crëadur;  îe  f 
a  "  eglurâwyd"  yn  y  cnawd,  fel  y  byddl 
Fywyd   i  ddynion    syrthiedig.    tAcwl 
"  Fab  Duw,"  bywyd  hanfodoi  pob  crël 
gael  ei  eglurofel  hyn,  cafodd  yr  apostoll 
fraint  arbenig,o'u  dewis  i  fod  yn  gaulyl 
iddo  ef,  ac  i'w  weled  ef,  trwy  ystod  ei  I 
idogaeth,  yn  ei  farwolaeth,  ar  ol  ei  adgl 
iad,  ac  ar  ei  esgyniad;  fel  hyn  gwelsíl 

a'u  II>gaid,  ac  edrychasant  arno  yn  d<l 
hir,  craff,  a  mynych,  fel  nad  oedd  yn  ll 
iddynt  gael  eu  twyllo  na  chamgymmerjfc 
dano.    j  Dewiswyd  hwy  i  hyn  fel  y  tjP 
aethent,  ac  y  mynegent  i  eraill  y  bywyl 
gywyddol  ;  ac  yr  oeddynt  hwy  yn  t  I 



mumdeiihas  gydaW  Tad I  IOAN  I. 
a  chyda'i  Fab  ef  Iesu  Grist. 

ic  yn  mynegi  y  bywyd  tragywyddol 
l|  yr  hwn  oerìd  erioerì  yn  hanforìi 

k'r  Tarì,  fel  yn  Un  âg  ef,  ac  eto  yn  wa- 
p\  odrìi  wrtho  ;  yn  Un  o  ran  hanfod  drìi 
ÎTdig  y  Dawdod,  onrì  yn  medrìu  personol- 
i  gwahanol,  fel  Unig-anerìig  y  Tarì,  trwy 
ìdliarì  tragywydrìol  ac  anamgyffrerìadwy  : 
yr  hwn  yn  nghyfiawnder  yr  amser  a 
larâwyd,"  fel  Awdwr  a  Rhorìdwr  byw- 
tragywydrìol  i  becharìuriairì.  trwy  eu 

ìu  hwynt  â'i  waed,eu  cyfiawnâa  a  madd- 
iddynt,  a'u  crëu  o  newydd  drwy  ei  Ys 
I.  Gan  hyny  nid  oerìd  yr  apostolion  yn 
ied  yn  mlaen  ar  glywed  gan  eraill,  neu 
irawf  annigonol,  pan  oeddynt  yn  preg- 
i'r  bobloedd  ;  ac  yn  wynebu  pob  caledi, 

'glon,  ac  erledigaethau,  wrth  ac  am 
;ethu  yr  efengyl  iddynt  ;  ond  yr  oedrìynt 
yn  mynegi  y  pethau  am  Berson,  athraw- 
b,  ac  iachawdwriaeth  Crist,  ag  oeddynt 
i  weled,  clywed,  a  theimlo  eu  hunain  ;  a 

edi  cael  y  cyrìeusderau  gorau  i'w  rìysgu 
nau  ef  ei  hun  ;  ac  am  ba  rai  y  cawsent 
crwydd  cadarnaf,  trwy  ei  wyrthiau,  eì 

fodiad,  a'i  esgyniad  ef. — "Y  bywyd," 
'  bywyd  tragywyddoi"  yma  yw  Crist, Duw,  yr  hwn  mae  bywyd  tragywyddol 
1o  a  thrwyddo  i  bechaduriaìd  a  gredant 
do. 

k  *  Yr  hyn  a  welsom  ac  a  glyw- 
i,  'fyr  ydym  yn  ei  fynegi  i  chwi, 
el  y  cafifoch  chwithau  hefyd  gym- 

has  gyd  â  ni :  n\\  a'n  cymdeithas 
n  wir  sì/cld  gyd  â'r  Tad,  §  a  °  chyd Fab  ef  Iesu  Grist. 
Gwel  ar  a*n.  1.  /  adn.  5.  Salra  2.  7.    a  22.  22.  Es. 

).  Ioau  17.  25.  Act.  13.  32,  41.  a  20.  27.  1  Cor.  15.  I. 

12.  12.        m  Act   2.  42.  Fhil.  2.  1.— Rhuf.  15.  27.  Eph. 
Phil.    1.  7.    1  Tira.    6.    2.     Heb.  3.    1.    1   Pedr  5.  I. 

7.  peD.  2.  23,  24.  Ioan  14.  20-23.  a  17.  3,  2«.  1  Cor. 
30.  2  Cor.  13.  11.  Phil.  2.1.  a  3.  10.  Heb.  3.  14. 
.  5.  10,  11.  Col.  1.  13.  1  Thes.  1.  10. 

Am  y  gweled  a'r  clywed  hyn,  gwel  ar  y 
y  adnod  o'r  blaen.  tYroedrì  yr  apos- 
m  yn  mynegi  y  pethau  hyn   i'w  brolyr, 
ddynolryw  yn  gyffredin,  'íe  i  bawb  a 

rllenent  eu  hepistolau  hwynt  hyrì  rìrìiw- 
amser;  nid  oddi  ar  egwyddorion  hun- 
l,  ond  oddi  ar  y  cariarì  puraf,  a'r  cym- 
ynasgarwch  mwyaf :  î  feì  y  caffai  pawb 
redent  gymrìeithas  gyrìa  hwynt,  a  chyf- 

)gi  o'u  breiníiau,  eu  gobaith,  eu  dyddan- 
,  a'u  manteision  tragywyddol  hwynt; 
in  corph  ysbrydol  a  sanctaidd  â  hwynt 
Nghrist.  |j  A  pha  beth  bynag  a  dybiai 
annuwiol  ac  ynfyrì,  am  ystâd  a  chyfiwr 
th  ddynion  tlodion,  dirmygedig,  ac  er- 
ìdig,y  rhai  a  drinient  hwy  "felysgubion 
Ŵ  a  sororì  pob  dim  :"  eto  mewn  gwir- 
:dd,  yr  oedrì  eu  cymrìeithas  hwy  gyda'r 
,  a  chyda  ei  Fab  ef  Iesu  Grist.  Yr 
iynt  yn  cyfranogi  o  neillduol  gariarì  ac 
llys  da  Duw  Dad;  yr  oedrì  ei  holl  ber- 
hiau  ef  yn  diogelu  eu  derìwyddwch  ;  yr 
lyntyn  "  gyfraaogiono'i  sancteiddrwyrìd 
îe  o  "dduwiol  anian;"  ac  yr  oerìd  gan- 

nt  obaith  sicr,  ac  ernes  ddedwyrìrì,  o  gael 
wynâu  ef  fel  eu  Rhan  dragywydrìol  a 
ddigonol.     Heblaw  hyny,  yr  oerìd  idd- 
ddyfodfa  rydd  ato  ef  fel  eu  Tad  yn 

mst ;  a  chymrìeithas  anrhydeddus  a  ded- 
!d  yn  wastadol,  rhwng  eu  heneidiau  hwy 
Duw  mawr  agogoneddus  ;  lle  yr  oeddynt 
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hwy  yn  tywailt  eu  holl  drìeisyfiarìau  ger  ei 
fron  ef,  ac  yntau  yn  cyflawui  yn  rasol  eu 
holl  rairì  a'u  rìymnniarìau  sanctairìd  hwythau, 
ac  yn  cymmeryd  arno  ei  hnn  y  gofal  am  eu 
holl  achosion.  §  Yr  oedrì  y  gymrìeithas  hon 
â'r  Tarì  yn  tarrìrìu  orìrìi  ar  eu  cymdeithas 
hwy  â'i  Fab  ef  Iesu  Grist.  Daeihent  trwy 

ffydd  yn  gyfranogion  o  hòno  ef  a'i  iachawd- 
wriaeth  ;  fel  ag  yr  oedrì  ef  werìi  ei  wneuthur 
iddynt  hwy  garj  Drìuw,  yu  Ddoethineb,  yn 
Gyfiawnder,  yn  Sancteiddrwydd,  ac  yn 

Brynedisaeth:  a  thrwy  barch  gwastadol  i'w 
Berson  ef,  ei  gyfryngdod,  a'i  ras  ;  a  thrwy 
ymorphwysiad  parâus  arno  ef,  fel  Bywyd  ac 
iachawdwriaeth  eu  heneirìiau  ;  yr  oerìrì  rìy- 
forìfa  wastadol  i  Idynt  at  Dduw  fel  Tad.  Fel 
hyn  trwy  y  M  tb,  ei  aberth,  ei  gyfiawnder, 
a'i  eiriolaeth  ;  a  thrwy  eu  cymdeithas  hwy 
âg  ef  trwy  ffydd ;  yroedd  iddynt  gymdeifha? 
â'r  Tad  hefyd,  er  cymmaintoedd  eu  pechad- 
urusrwydrì  hwy  ynrìrìynt  eu  hunain. '  Nirì 
dychymmyg  pen-boeth,  neu  broffes  ragrithiol, 
oedd  hyn  ;  ond  yr  oerìrì  eu  cymdeithas  hwy 
yn  wir  felly  ;  yn  beth  profiadol  iddynt  eu 
hunain,  ac  yn  amlwg  i  eraiü  yn  eu  holl  ym- 
arweddiad  hwynt  :  a  chan  y  gwyddent  nad 
oedd  dim  arall  a  wnai  ddynion  yn  wijr  drìed- 
wyrìd  ;  yr  oeddynt  yn  mawr  drìymuao  ac  yn 
Ilafurio,  i  gael  eraill  i  gyrì  fwynâu  y  gym- 
deithas  nefol  hon  â  hwy  :  gwyddent  fod  an- 
feidrol  gyfiawnder  yn  Nghrist,  ac  yn  ei  iach- 
awrìwriaeîh  weríhfawr  a  rìigonol  ef. 

4  *  A'r  pethau  hyn  yr  ydym  yn  eu 
hysgrifenu  attoch,  p  f  fel  y  byddo  eich 
ìlawenydd  yn  sjyflawn. 

pEs.  61.10.  Hab  3.  17,13.  lo*n  15.  11.  a  16.  24. 
2  Cor.  1.  24.  Eph.  3.   19.  Phil.  1.  25,  20.  2  Ioan  12. 

*  Ac  yn  y  teimlad  gwresog  uchod  yr  oedrì 
Ioan  yn  ysgrifenu  yr  epistol  hwn  at  ei  frorì- 
yr,  f  fe!  y  caffent  hwythau  gyfiawnder  o  wir 
ddedwyrìdwch,  a  Ilawenydd  yn  y  gymdeith- 
as  hyfryrì  a  sanctaidrì  hòno  ;  yr  hyn  oerìrì  y 
gwynfyrì  penaf  a  allent  ei  fwynâu,  hyrì  oni 

pherffeithirì  hwy  a'u  gwynfyrì  mewn  gogon- 
iant, —  Gan  mai  yr  Ysbryrì  Gìân  yw  y  Gweith- 

redydd  mawr  yn  ein  cymdeithas  â'r  Tarì  ac 
â'r  Mab ;  nirì  oedd  achos  i'r  apostol  son  am 
gymdeithas  âg  ef  yn  wahanedigoî,  yn  yr 
arìnodau  uchod. 

5  *  Ahon  yw  ̂ y  gennadwri  a  glyw- 
som  ganddo  ef,  ac  yr  ydym  yn  ei  had- 
rodd  i  chwi ;  r  -f  Mai  goleuni  y  w  Duw, 
Jac  nad  oes  ynddo  ddim  tywyllwch. 

q  pen.  3.  11.  1  Cor.  11.  23.  r  Salra  27."  1.  a  36.  9.    a 84.  1 1.  Es.  60.  19.  Ioan  1 .  4,  9.  a  9.  12.  a  9.  5.  a  12.  35,  36. 
1  Tim.  6.  16.  I-ígo  1.  17.  Dat.  21.  23.  a  22    5. 

*I'r  dyben  i  gristionogion  allu  cael  y  Ila- 

wenydd  uchod  yn  gyrlawn  ;  ac  i'r  rìyben irìdynt  fod  ar  eu  gwyliadwriaeth  rhag  pob 
ymrìdangosiarìau  hndol,a  phob  gan  honiadau 
o  gymdeithas  â  Duw;  yr  oedrì  yn  angen- 
rheidiol  iddo  ef  grybwyll  idrìynt  y  "  genad- 
wri,"  neu  y  dystioìaeth,  yr  hon  a  gìywsent 
hwy  gan  Grist  ei  hunan,  am  natnr  a  pher- 
ffeithiau  Duw.  t  Swm  a  sylwedrì  y  eenarì- 
wri,  neu  y  dystiolaeth  hon  yw,  "  Mai  Goleu- 
ni  yw  Dnw;"  rìëall  pur  a  pherffaith,  Ysbryrì 
holl-dreirìdiol  a  holl-ddirnadol,  gwybodaeth 
hanfodol,  doethineb,  sancteirìdrwydrì,  cariad, 
a  derìwyddwch:  J  felly  nis  gall  fod  ynddo  ef 
drìim  tywyllwch  ;  dim  annwybodaeth,  cyf- 
eiliorni,  rìrwg  moesol,   na  rìiffyg   mewn  rìerì- 
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Nad  oes  gymdeithas  â  Duw, I  IOAN  I. a  rhodio  yn  y  tywyllwch. 

wyddwch ;  ac  am  hyny  nis  gall  dim  o'rl 
pethau  liyn  ddcilüaw  o  hóno  ef.  Gan  mai 
hyn  yw  natur  Duw,  rhaid  bod  yr  athraw- 
iaethau  a'r  gorchymynion  a  ddeuant  oddi 
wrtho  ef  o'r  un  natur :  gellir  gwahaniaethu 
rhwng  gwir  a  gau  grefydd  wrth  y  prawf 
hyn;  ac  yn  enwedig  gellir  adnabod  ei  addol 
wyr  ysbrydol  ef,  y  rhai  mae  iddynt  wir 
gymdeithas  âg  ef,  wrth  eu  tebytjrwydd 
hwy  iddo  ef. — Goleuni  yw  Duw:  mae  hyn 
yn  gosod  allan  ei  wybodaeth  egluraf  a  pher- 
ffeithiaf  ef,  oblegid  mae  goleuni  yn  datgudd- 
io  pob  peth  ;  ei  sa?icteiddrwydd  difrycheulyd 
ef,  oblegid  mae  goleuni  uwchlaw  pob  halog- 
rwydd  ;  ac  ei  ragorol  ddaioni  ef,  oblegid 
mae  goleuni,  yn  nç;hyd  â  gwres,  yn  gweini 
bywyd  a  hyfrydwch  i  holl  anian  yn  gyífred- 

inol. — Cenadwri  :  ystyr'  gyífredin  y  gair 
epangelia  yw  addewid  ;  ond  mwy  cymhwys 
ei  gyfttithu  cenadwri  yn  y  fàn  hon,  mae  yn 
debyg:  a  dywedir  m-ii  angelia,  (cenadwri) 

yw  y  gair  mewn  rhai  hen  ysgrifau  o'r  adnod hon. 

6  '*  Os  dywedwn  fod  i  ni  'gym- 
deithas  ag  ef,  fa  u  rhodio  yn  y  tywyll- 
wch,  r  I  celwyddog  ydym,  ||  ac  y  nid 
ydym  yn  gwneuthur  y  gwirionedd  : 

*  adn.  8,  10  pen.  2.  4.  *  4.  20.  Mat.  7.  23.  Iago  2.  14, 
16,  18.  Dat.  3  17,  18.  t  Gwelar  ado.  3.— Sílm  5.  4-6.  a 
a  94.  20.  2  Cor.  6.  14-16.  u  pen.  2 .  9— 11 .    Salni83.fi. 
Diar.  2.  13.  a  4.  18,  19.  Ioan  3.  19,  20  a  11.  10  a  12.  35,  46. 
x  adn.  10.  pen.  4.  20.  Ioan  8.  44,  55.  1  Tim.  4.  2.  y  loan 

3.21.  
y 

*  Os  yw  neb  proffeswyr  cristionogaeth  yn 
dywedyd,  fel  raater  o  brofiad,  "  fod  iddynt 
gymdeithas  â  Duw"  yn  ol  trefn  yr  efengyl, 
ac  eu  bod  o  ganlyniad  yn  gyfianogion  o'i 
iachawdwriaeth  ef ;  ta  bwy  ar  yr  un  pryd 

yn  "  rhodio  yn  y  tywyllwch,"  neu  yn  cael 
eu  hudo  gan  satan,  trwy  annwybodaeth  a 
gau  athrawiaeth,  i  fyw  yn  yr  arferiad  cy- 
ífredin  o  bechod,  ac  felly  bod  iddynt  eym- 
deithas  â  gweithredoedd  anffrwythlawn  y 
tywyllwch;  %  dywedyd  celwydd  mae  y  dyn- 
ìoh  hyny,  ac  maent  yn  twyllo  eu  hunain  neu 
yn  dwyllwyr  rhagrithio),  y  rhai  mae  eu 
hymddygiad  yn  gwadu  eu  proffes :  |j  oblegid 
nid  ydynt  yn  gwneuthur  yr  hyn  sydd  wir- 
ionedd  a  ffyddlawn,  ac  yn  gyson  a  gwirion- 
eddau  gair  Duw. — Rhoddír  goleuni  a  thyw- 
yllwch  yn  aml  am  sanctciddrwydd  a  dryg- 
ionif  a'r  neb  sydd  yn  rhodio  yn  nhywyllwch 
drygioni,  nis  gall  fod  yn  rhodio  mewn  sanct- 
eiddrwydd,  nac  yn  nghymdeitha3  oleu  Duw. 

7  *  Eithr  z  os  rhodiwn  yn  y  goleu- 
ni,  a  megis  y  mae  efe  yn  y  goleuni, 

Hymaeini  gymdeithas  â'n  gilydd, 
r  Ja  gwaed  Tesu  Grist  ei  Fab  ef,  sydd 
yn  ein  glanhâu  ni  oddi  wrth  bob  pech- 
od. 

*  pen.  2.  9,  10.  Salrn  56.  13.  a  89  15.  a  97.  11.  Es  2.  5. 
Rhuf.  13.  12.    Eph    5.  8.  2  Io.in  4.  3.  loan  4.  a  Gwet  ar 
adn.  5  -SJm  104.  2.  1  Tira.  6.  16.  lago  1.  17.  b  Gwelar 
adn.  3,-Am.  3.  3.  c  pen.  2.  1,  2.    a  5.  fi,  8.  Zec.  13.  1. 
Ioan  I.  29.  1  Cor.  6.  11.  Heb.  9.  11.  1  Pedr  1.  19.  Dat.  1. 
5.  a  7.  14. 

*  Ond  os  yw  dysgyblion  proffesedig  Crist 
yn  rhodio  yn  y  goleuni,  megys  y  mae  efe  yn 
y  goleuni,  gan  ymddwyn  yn  wastadol  fel  y 

gweddai  i  rai  yn  adnabod  Duw,  a'i  wirion 
edd  a'i  ewyllys  sanctaidd  ef ;  a  chan  ddilyn 
ei  burdeb,  ei  gyfiawnder,  ei  ddaioni,  a'i  wir- 
ionedd  ef,  yn  eu  holl  ymarweddiad  yn  mysg 
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dynion  ;  hwy    a    allent  gasglu    yn    sicr,  fol 
hyn  yn  brawf  digonol  eu  bod  hwy  yn  gyfrail 
ogion   o   Grist,  ac  a  rhan  iddynt  yn  nghal 
iad  y  Tad  trwyddo  ef.    Gallant  gas^lu  hefyrl 

fod  eu  cymdeithas  hwy  â  Duw,  a'r  gyfeillaci 
rhyngddo  ef   â'u   heneidiau    hwythau,  yr  n 
peth  yn  hollawl,  o   ran    natur   ac   effeilhia 

â'r  gymdeithas  hòno,  am  ba  nn   y    l'efaroc 
yr  apostol.    f  Maent  weii  eu  derbyn  i  íyn 
deithas  a   il  chymundeb  y  saint  ;"  ac  a   ha\ 
ganddynt  i'r  holl  freintiau  a'r   bsndithiob 
berthynant    iddynt    hwy ;  a    dylent    fod 
wrthddrychau    neillduol    gariad,    hoftder 
hyfrydwch  yr  holl  saint.     í  Galhnt  hefytî 
yn   llawn  sicr,  fod   gwaed   Ie?u   Grist    M 
Duw,  wedi  týnu  ymaith    yr  euogrwydd 
holl  bechodau  a  aethant  heibio,  ac  ei  fod 
düëu  euogrwrydd  eu  holl  golliadau  beunycn 

en  halogedigaethau,  a'u  troseddiadau  ;  ì'e. 
yr  Ysbryd  Glân,  fel   mae  wedi  ei  roddi  trv 
aberth  ac  iawn  Crist,  yn    glanâu  ymaith 
yn  y  màn  i  lwyr  ddinystrio,  holl  bechaduri 
rwydd  eu  natur  syrthiedig. — Nid  rho  ìiad 
saint  yn  y  goleuni  yw  achos  a  hawl  eu  cyi 
deithas    hwy    â   Duw ;  gwaed    Crist  yw 

achos  teilyngawl  o  hyny,  a'r  achos  rhinwed 
ol  o'u  rhodiad  sanctaidd  hwy  hefyd. 

8  *  Os  d  dy wedwn  nad  oes  yno 
bechod,  e  fyr  ydym  yn  ein  twyllo  e 
hunain,  f\ a'r  gwirionedd  nid  y w  ynoi 

i  adn.  6,  10  pen.  3.  5,  6.  1  Breu.  8.  46.  2  Cron.  6. 
Job  9.  2.  a  14.  4.  a  15.  14.  a  25.  4.  Salra  143  2.  Oiir.  20 

Preg.  7.  20.  Es.  51.  6.  a  64.  6.  Jer.  2.  22,  23  Khi»f.  3 

Iago  3.2.  «1  Cor.  3.  13.  Gal.  6.  3.  2  Tim.  3.  13*.  Ii; 
22,  26.  2  Pedr  2.  13.  /pen.  2.  4.  1   Tira.  6.  5.  2  loa 
3  liiin  3. 

*  Tra  yr  oedd  yr  apo*tol  yn  sefyll  yn  g; 
arn  dros  yr  angenrhridrwydd  o  rodiad  san 
aidd  yn  wastadol,  fel  effiith  a  phrawf  o 
adnabyddiaeth  o  Dduw  yn  Nghrist  Iesn 
o  gymdeithas  a.%  ef ;  yr  oedd  yn  rhoi  çacb 
iad  mòr  ofalns  yn  erbyn  balchder  hon 
gyfiawn,  ac  yn  erbyn  cam  ddefnyddiad  pi 

rhydd  o*r  et^engyl.  Tra  yr  oedd  proffesv 
cristionogaeth  mewn  ymddangosiad  yn  rho 
yn  y  goleunî,  os  byddai  i  neb  o  honynt  > 

ddyrchafu  i'r  fath  raddau  ar  y  dyb  o'u  ma 
sancteiddrwydd,  fel  ag  i  ddywedyd  nad  o< 
ynddynt  ddim  pechod  ;  ond  eu  bod  yu  b 
ffaith  bnr,  ac  mor  sanctaidd  mewn  caloi 
buchedd  ag  yr  oedd  deddf  Duw  yn  go 
iddynt  fod  ;  t  yr  oeddynt  yn  sicr  yn 
twyllo  eu  hunain  yn  y  modd  mwyaf  dychr 
llyd  :  X  íe,  nid  oedd  y  gwirionedd  yndd) 
fel  egwyddor  o  fywyd  a  goleuni  ;  pe  am; 

nis  gallasent  hwy  byth  syrthio  i'r  fath  g. 
eymmeriad,  yr  hwn  oedd  yn  dangos  dirf? 
annwybodaeth  am  Dduw,  am  ei  ddeddf 
brydol,  ac  am  eu  calçjnau  eu  hunain  :  ac  o 
hefyd  yn  achos  o  ddifaterwch  am  waed  Ci 
i'w  glanâu  a'u  meddyginiaethu  hwynt  0 
wrth  y  pla,  yr  hwn  nid  oeddynt  hwy  yi 
deimlo. 

2  *  Os  e  cyfaddefwn  ein  pechod 
AtfTyddlawn  yw  efe  Ja  ̂chyfia^ 
||  fel  y  maddeuo  i  ni  ein  pechod 
h  §  ac  y'n  glanhâo  oddi  wrth  bob  a 
Äyfiawnder. 

g  Lef.  26  40-42.  1  Bren.  9  47.  2  Crou.  6.  37,  33 
1.6.  a  9.  2,  &c.  Joh  33.  27,  28.  Salra  32.  5.  a  61. 
Diar.  23.  13.  Dan.  9.  4—20.  Mat  3.  6.  Marc  1.  5.  Act.  1 
h  Deut.  7.  9.  GaUr.  3.  23.  1  Cor.  1.  9.  I  Tira.  I.  15. 
10.  23.  a  11.  11.        i  Es.  45.  21.  Zec.  9.  9.  Rhuf.  3.  20. 



Eirioìwr I  10  ,\N  I. 

gyda'r  Tad. 10.  Dat.  15.  3.  *  adn.  7.  Silra  19.  12.  a  51.  2.  Jer.  33. 
Ezec  36.  25.  a  37.  23.  Epb.  5.  26.  Tit.  2.  14. 

*  O'r  tu  arall,  os  cyífesent  hwy  en  pechod- 
i,  gydag  ymostyngiad  d'íymattal,  diragrith, 
gwir  edifeiriol  ger   bron  Duw;  gaa  addef 

henogrwydd  a'u  teilyngdod  o  ddigofaint; 
b  geisio  gwadu  na  lleiâu  eu  troseddau,  ond 
flu  eu  hunain  yn  hollawl  ar  dragaredd  Duw 
n  fiddeuant;  t  byddai  y  rhai  hyn    yn   sicr 

gìel  ef  yn  "  ffyddlawn"  i'w  addewidion, 
iac  yn  "gyfiawn"  i  ymrwymiadau  ei  gyf- 
nmod  â  Christ  eu  Machniydd  hwynt,  ac  â 

wythau  ynddo  a  thrwyddo  ef:  'íe,  byddai 
yd  yn  nod  ei  gyfiawnder  ef,  (fel  yr  oedd 
edi  ei  foddloni  yn  iawn  ei  Fab,)  ||  yn  ei 
^mhell  ef  i  faddau  eu  holl  beehodau  hwynt, 
|.i  mòr  ddirfawr  ac  aneirif  bynag  y  bnont; 
ac  i'w  glanâu  hwynt,  nidyn  unig  oddiwrth 
jiogrwydd,  ond  yn  raddol,  ac  o'r  diwedd  yn 
prffaith,  oddiwrth  halogrwydd  eu  hanghyf- 
wnder. — Cyfaddef  pechod  i  Dduw,  yr  hwn 
dd  yn  maddau  ac  yn  glanâu,  mae  yn  am- 
7g  a  feddyliai  Ioan ;  ac  nid  cyfaddef  i'r 
feiriaid,  fel  y  gwna  y  pabyddion    truain 
eu  dallineb  mawr. 

10  *  Os  'dywedwn  na  phechasom 
t  yr  ydym  yn  ei  wneuthnr  ef  yn  gel 

yddog,  n  Ja'i  air  ef  nid  yw  ynom. /  Gwel  ar  adn.  8.-Salm  130.  3.         m  pen.  5.  10.  Job  24. 
n  adn.  S.  pen.  2.  4.  a  4.  4.  Col.  3.  16.  2  Ioan  2. 

*  Ond  os  parâai  neb  i  ddywedyd  a  thaern 
i  phechasent,  ac  feüy  dàl  o  ganlyniad  nad 
:dd  achos  iddynt  hwy  gyfaddef  peehod,  na 
leisio  maddeuar.t  a  glanâd  oddi  wrth  bech- 
I  ;  +  yr  oedd   y   rhai  hyn  me.wn   effaith  yn 
neuthnr  Duw  yn  gelwyddog,  ac  yn  trin 
dystiolaeth  ef  am  bechadurusrw}  dd  dyn, 

d  pe  buasai  yn  enllib  ar  y  na'ur  ddynol  : 
;,  yr  oeddynt  mewn  effaith  yn  gwadu 
irionedd  yr  holl  efengyl,  yr  hon  sydd  yn 
hob  màn  yn  llefaru  am  ddynion  fel  pech- 
luriaii;  ac  felly  nid  oedd  gair  Duw  yn 
lynt,  nac  mewn  ffydd  na  thrwy  ddysgeid- 
eth  yr  Ysbryd  Glân.— Yn  yr  adnod  ddiw- 
Idaf  hon,  yr  oedd  yr  apostol  yn  gwrthwyn- 
'ü  y  cyfryw  ddynion  a  wadent  eu  pechad 
usrwydd  yn  hollawl,  eu  hangen  am  drugar- 

ild,  a'u  teilyngdod  o  ddigofaint ;  trwy  ba 
ddion  bynag  y  twyllent  hwy  eu  hunain  i 
'bied  yn  hyderus  na  phechasent  hwy  ddim 
(ioed;  neu  eu  bod  mewn  rhyw  ffordd  wedi 
|vneyd  iawn  ara  eu  pechod,  neu  y  gallent 
wneyd,  ac  nad  oeddynt  yn  gyfiiwn  yn 

teddu  cospedigaeth.  Ond  yn  yr  adnod  o'r 
aen,  (8.)  yr  oedd  efe  yn  dangos  cyfeiliorn 

1  dirfawr  y  rhai  byny,  a  ddychymmygent 
bod  hwy  trwy  yr  efengyl,  wedi  eu  sanct- 

ldio  n.òr  berffaith,  fel  nad  oedd  yr  un 
jychenyn  na  bai  o  bechod  ynddynt.  Ym- 
lengys  mai  felly  mae  deall  y  ddwy  adnod 
,hod,  ara  y  defnyddir  yr  amser  presenol. 
ì»iad  oes  ynom,"  yn  yr  wythfed  adnod  ;  a'r 
|iser  a  aeth  heibio,  ((  na  phechasom,"  yn  y 
Jegfed  adnod. 

PEN.  II. 

I  y  mae  efe  yn  eu  cysuro  hwy   yn  erbyn 
pechodau  o  wendid. 

t1  Y  a  mhlant  bychain,  b  f  y  pethau 
7n  yr  wyf  yn  eu  hysgrifenu  attoch, 
'ei  na  phechoch.     rfJAc  o  phecha i^l 

neb,   ey  mae  i  ni  Eiriolwr  gyd  ̂ â'r 
Tad,  ||  Iesu  Grist  ̂ §y  Cyfiawn  : 

dn.  12,  13.  pen.   5.  7,  18.  a  4.  4.  a  5.  21.  Tean  13.  33. 
.  1  Cor.  4.  14,  15.  Gal.  4  19.  h  pen.  1.  3,  4.  1  Tim. 

c  Sälm  4.  4.   Szec.  3.  21.  Ioan  5.  14.  a  8.   II.  Rhnf. 
15.  1  Cor.  15.  34.  Rph.  4.  26.  Tit.  2.  11-13.  1  [»edr 

1.  15— 19.  a  4.  1—3.  d  Gwel  ar  peu.  I.  8-1(1.  e  Rhuf. 
I.  34.  1  TitB  2.  1.  Heb.7.  24,  25.  a  9.  24.  /  l.uc  10.  22.  íoan 
,.  19-26,  36.  a  6.  27.  *  10.  15.  a  14.  6.  Eph.  2.  13.  Ueo  1. 
(7.  a  3.  9.  et  adn.  29.  pen.  3  5.  Zec.  9.  9.  2  Cor.  S.  21. 
Heb.  7.  26.  1   Pedr  2.  22.  »3.  18. 

*  Mae  yn  bur  debygol  mai  Ioan  oedd  yr 
ìig  un  o'r  apostolion  ag  oedd  yn  fyw,  pan 

ysgrifenodd  efe  yr  epistol  hwn  :  a  rhaid  bod 
ei  oedran  mawr  ef,  ei  hir  ddefnyddioldeb,  ei 

ffyddlondeb,  a'i  gariad  tuag  at  Gristionoçion, 
wedi  rhoddi  iddo  ef  fath  o  awdurdod  f <  I  tad, 
trwy  yr  holl  eglwysi,  cyn  belled  ac  yr  oedd- 
ynt  yn  gìynn  wrth  bnr  efengyl  Crist.  Gan 

hyny  yr  oedd  yn  addas  iawn  iddo  ef.  °u  cyf- 
arch  hwy  fel  ei  deuln  ysbrydol,  daionr  y  rhai 
oedd  yn  agos  iawn  at  ei  feddwl,  ac  yn  fawr 
ar  ei  galon  :  a  chan  fod  y  rhan  fwyaf  o  hon- 
ynt  yn  ieu^nc  o  oedran,  mewn  cymhariaeth 

i'r  dysgybl  anwyl  a  gwir  barchedig  hwm,  yr 
hwn  mae  yn  bur  debygol  oedd  y  Cristlon 
henaf  ar  y  ddaear  y  pryd  hwnw  ;  ni  bn  neb 

arall  erioed,  a  alìai  gyda'r  fath  bn'odoldeb, 
ddefnyddio  ymadrodd  caruaidd  ei  Atglwydd,. 

a  galw  ei  gyd-eristionogion  *'  Fy  mhlant 
bychain,"  neu  anwyl ;  canys  defnyddir  y 
gair  bychan,  yn  gyffredin,  i  arwyddo  serch- 

awgrwydd  ac  anwyldeb*.  Yr  oedd  efe  yn 
dymnno  eu  cynghori,  eu  rhybuddio,  a'u  cal- 
onogi  hwynt,  fel  tad  ei  blant  ei  hun.  f  Y 

pethau  a  ysgrifcnasai  efe  yn  y  bennod  o'r 
bìaen,  ac  ydoedd  yn  ysgrifenu  eto,  yr  oedd 

yn  eu  bwriadu  yn  neillduol  i'w  c^.dw  hwy 
rhag  pechn.  Yr  oedd  pob  rhan  o  athraw- 
iaeth  iachawdwriaeth  trwy  Iesu  Grist,  wedi 
ei  haddasu  i  arddangos  natnr  wenwynig  ac 
effeithiau  atgas  pechod,a  phenderfyniad  Dnw 
na  adawai  mo  hóno  i  fyned  yn  ddigosp  ;  i 

ddysgu  dynion  i'w  gasán,  i'w  ofni,  ac  i  ffoi 
oddi  wrtho  ;  ac  i'w  harwain  hwy  at  gariad 
Duw  a  sancteiddrwydd  ;  yn  gystaí  ag  i  roddi 

yr  annogí^ethau  cryfaf,  a'r  cynnorthwy^n 
mwyaf  effeithiol,  i  edifarâu  a  gwnenthur 
gweiîhredoedd  addas  i  edifeirwch.  \  Eto,  os 

pechai  neb,  ("  canys  nid  oedd  dyn  ni  phech- 
ai,")  dylai  gofio  focl  iddo  ef  a'i  frodyr  "  Eir- 
ioíwrr  gyda'r  Tad." — Gallai  dynion  arwyneb- 
ol  fod  yn  barod  i  gyhnddo  yr  apostol  yn  y 
fàn  hon,  o  anghysondeb  ;  megys  pe  byddai 
diwedd  yr  adnod  yn  gwrthwynebu  ei  de- 
chreuad  hi :  ond  mae  sefyllfa  y  Cristionyn  y 
byd  hwn  yn  gyfryw,  fel  y  mae  annogaethan 

ar  ol  pechu',  mòr  angenrheidiol  iddo  â  rhy- 
byddion  rhag  pechu  :  oblegid  trwy  weddill- 
nerth  pechod  yn  ei  galon  ef,  aneirif  fagliu  y 
byd,  a  nerth  Satan,  nis  gall  efe  bob  amser 
ymgadw,  a  sefyll  yn  ei  le.  Ymosodir  yn 
fwyaf  cynddeiriog  gan  y  gelyn  ar  y  milẃr 
dewraf;  ac  efallai  y  gorfyddir  ef  weithiao; 
ac  y  inae  digalondid  mòr  wrthwyneböa  i 
wyliadwriaeth,  diwydrwydd,  ac  ufudd-dod 
sanctaidd,ac  ydyw sicrwydd  cnawdolei  hun. 
Nis  gall  un  dyn,  ar  egwyddorion  ysgrythyrol, 
dybied  ei  hun  yn  well  na  rhagrithiwr,  os 
ymrodda  efe  yn  wirfoddol  i  arfer  ppehu,  am 

fod  Dnw  yn  barod  i  faddan  i'r  edifeiriol;  ond 
y  dyn  a  syrthiodd,  ac  sydd  yn  chwennych 
c.yfodi  i  adnewyddu  yr  ymladdfa,  mae  iddo 

yr  annogaeth    a'r   calondid   inwyaf  i  wneyd 

5  M  3 
  



Bod  y  rhai  sydd  yn  adnabod  Crist    I  IOAN  II. yn  cadw  ei  orchymynion. 

felly.  O  argyhoeddiad  cyntaf  y  pechadur  o 

euogrwydd,  hyd  ddiwedd'milwriaeth  y  crist- 
ion  yn  angau,  mae  y  rhëol  gyffredin  yn  gym- 
hwysiadol;  sef,  "  os  pecha  neb,  y  mae  i  ni 
Eiriolwr  gyda'rTad  :"un  agymmerodd  arno, 
ac  sydd  yn  gwbl  addas  a  cliwedi  ei  awdur- 
dodi,  i  ddadlau  ger  bron  Dnw  Dad,  dros  bob 
un  a  geisio  faddeuant,  iachawdwriaeth,  a 
phob  bendith  ysbrydol,  yn  ei  enw  ef,  ac 
mewn  ymorphwysiad  ar  ei  eiriolaeth  effeith 
lawn  ef.  ||  Nid  jw  yr  Eiriolwr  grasol  hwn 

byth  yn  nacau  ei  nodded  i  neb  a'i  ceisiant, 
ac  nid  yw  byth  yn  eiriol  yn  ofer  ;  oblegidefe 
yw  Iesu,  y  Gwaredwr,  yr  Emmanuel,  Mab 
Dnw  wedi  ymgnawdoli;  a  Christ,  y  Messiab, 
yr  Eneinniog,  wedi  ei  ddewis,  ei  osod,  ei 

anfon,  a'i  gyssegru  i'w  swydd,  fel  Arch  off- 
eiriad  yn  dragywydd  yn  ol  urdd  Melchiz- 
edec.  §  Efe  yn  ttnig  yw  y  Cyfiawn,  yr  hwn 
a  dderbyniodd  ei  ddynoliaeth  yn  bur  oddi 
wrth  bob  brych<  üyn  o  bechod  ;  ac,  fel  ein 
Macbníydd  ni,  a  ufuddâodd  yn  berffaith  i 
holl  ddeddf  Duw  ;  ac  felly  a  wnaeth  gyfiawn 
der  mvvy  gwerthfawr  ynddo  ei  hun,  a  mwy 

anrhydeddus  i'r  Tad  a'i  ddeddf,  nac  y  gal!- 
asai  cyfiawnder  yr  ho!l  grëaduriaid  byth 
fod  !— "  Eiriolwr  :"  (  ParaMiton)  Un  yu 
ein  habsenoldeb  ni,  yn  ymddangos  drosom 
ni,  i  ddadlau  ein  hachos  gerbron  ein  Barnwr. 

2  *  Ac  h  efe  y w  yr  iawn  dros  ein 
pechodau  ni :  f  ac  nid  dros  yr  eiddom 

ni  yn  unig,  \  eithr  *  dros  bechodau  yr 
holl  fyd. 
h  Deu.  4.  10.  Rhuf.  3.  25,  26.  1  Pedr  2.  24.  a  3.  18.  i  pei 

4.  14".  a  5.  19.  loan  1.  29.  a  4.  42.  a  II.  51,  52.  2  Cor.5.  1S— 21 

*  Yn  mhellach,  "  Efe  yw  yr  íawn  dros  ein 
pechodau  ni :"  oblegid,  trwy  gymmod  ei 
aberth  ef  ar  y  groes,  a'i  eirioUeth  mewn 
canlyniad  i  hyny,  efe  a  wnaeth  Dduw  sanct- 
aidd  a  chyfiawn  yn  foddlon,  ac  yn  rasol  a 
thirion  i  bechadunaid  ;  fel  ag  y  mae  efe  yn 

"  disgwyl  i  drugarâu"  yn  awr,  ar  y.  wir  dru- 
gareddfa,  yr  bon  yr  oedd  y  cauad  ar  yr  arch 
gynt  yn  gysgod  o  hóni.  Gan  fod  yr  iawn, 
neu  yr  aberth  cymmod  hwn  wedi  ei  dd.irpar 
gan  Dduw  ei  hun,  fel  dangosiad  rhyfeddol 
o'i  gariad  ef  tuag  atorn  ni ;  nis  gallai  fod 
wedi  ei  fwriadu  i'w  dueddu  ef  i  drugarâu; 
fel  pe  buasa:  o'r  blaen  yn  anghymmododwy  ; 
ond  i  wneuthur  ei  drugaredd  ef,  (i'r  hyn  mae 
efe  yn  anfeidrol  dueddgar,)  yn  gyd-gyson  â'i 
gyfiawnder  a'i  sancteiddrwydd,  fel  y  dau- 
gosid  bi  yn  anrhydeddus.  t  Nid  oedd  Iles  yr 

iawn  hwn  ychwaith  i'w  gyfyngu  i'r  genedl 
luddewig,  rieu  i'r  rhai  a  dderbyniascnt  Grist 
ionogaeth  eisoes;  ond  i'r  gwrthwyneb, 
|yr  oedd  pechaduriaid  dros  yr  holl  ddaear 
yn  cael  eu  derbyn  i  gyfranogi  ynddo  trwy 
gredu  yr  efengyl:  ac  fel  hyny  dylai  pob  dyn, 
yn  mhob  gwlad,  dros  holl  oesoedd  y  byd,  gatl 
eu  gwahodd  í  ddyfod  atDduw,  trwy  yr  íawn 
holl-dcìigonol  hwn,  ac  "  ar  hyd  y  Ffordd 
newydd  a  bywiol  hon ;"  a  phwy  bynag  a 
dderbynio  y  gwahoddiad  hwn,  mae  i'r  cyf- 
ryw  gynunaint  rhan  yn  Nghrist,  ac  yn  ei 
holl  fendithion  ef,  á  phe  buasai  efe  wedi  ym 
gnawdoli,  a  marw  ar  y  groes,  dro3to  ef  neu 
hwy  yn  unig.  Fel  hyn  yr  oedd,  ac  y  mae 
eto,  y  calondid  mwyaf  helaeth  a  digonol  i 
bob  un,  yn  yrholl  fyd,  a  glywant  yr  efengyJ, 
i  edifarâu,  a  cheisio  iachawdwriaeth  trwy 

ffydd  yn  ngwaed  Iesu  ;  ond  dim  i  neb  a  bar- 

a  5.  19.         /  Es. 
22,  23.   a  5.  3.  S«| 

15.  10,  11.  I  Theâ.  4.  I 

li 

ado.  9. 

o  Hot   8.  2,  3.  Tit.  I.  16. 

*  Os 

âo  yn  anedifeiriol  ac  anghrediniol.  Yr  hol 
fyd:  sef  pawb  yn  yr  holl  fyd  a  gred<tnt  yi 
Nghrist,  pa  un  ai  Iuddewou  ai  Cene  iloech 
fyddont :  nid  oes  dim  yn  yr  iawn  i  neb  aral 
yn  sicr.  Gwel  ar  eiriau  cytíelyb  mewn  màu 
au  eraill. 

3  *  Ac  Äwrthhyn  y  gwyddom  y 
'adwaenom  ef,  >nfos  cadwn  ni  ei  or 
chymymon  ef. *  adn.  4-6.   pen.  3.  14,  19.  a  4. 
11.  Ioan  17.  3.  2  Cor.  4    6.         m  uen 
119.  6,  32.   loan  14.  15,  21 
Heb.  5.  9.    Üat    22.  14. 

*  Mae  yn  amlwg  i  ni  fod  genym  wir  a 
achubol  adnabyddiaeth  o  Grist,  yr  lion  hefy 
a  gynnwys  ffydd  a  chariad  ato;+os  ydy 
hi  yn  effeitiiio  yn  rymus,  i'n  rhwymo  ni 
nfudd  dod  gwirioneddol,  ewyllysgar,  a  diyn 
attal  i'w  holl  oychyn»ynion  ef ;  sef  holl  orcl 
ymynion  y  ddeddf  foesol,  a  holl  osodiadau  \ 
efengyl.  loan  15.  14.  Gall  gwir  Gristioí 

ogion  gael  eu  "  goddiweddyd  ar  fai," 
syrthio  i  lawer  bai ;  ond  rhodiad  cyson  mew 
ufudd-dod  i  orchymynion  Duw,  yw  yr  un 
beth  a  brawf  adnabyddiaeth  achubol  o  Grii 
ac  o  Dduw  yn  Ngbiist. 

4  *Yr  hwn  "sydd  yn  dywedyi 
0  Mi  a'i  hadwaen  ef,  f  ac  heb  gadw 
orchymynion  ef,  ̂ |ceKvyddog  y 
"  a?r  gwirionedd  nid  yw  ynddo. '"      a  4.    20.     lago  % 

rel  ar  pen.  1.  6,  8, 

»edd  ntíb  gan  iiyny  yn  proffesa  ei  f 
yn  adnabod  Crist,  ac  yn  credu  ynddo  ef,  t 
ar  yr  un  pryd  heb  gadw  ei  orchymynion 
yn  ei  ymarweddi^dcyffredinol  ;  Jcelwydd 
oedd  y  dyn  hwnw,  a  rhagrithiwl,  ||  heb  dd 
purdeb  ynddo,  na  gwirionedd  yn  ei  gal< 
"  Mi  a'i  hadwaen  ef  :"  "  Mi  a'i  hadnabi 
ef,"  meddant  yw  y  Groeg :  ac  yn  hyn 
oedd  y  dyn  yn  gelwyddog;  nid  adnabn  i 
Grist  erioed,  pe  amgen  buasai  yn  cadw 
orchymynion  ef  ar  oì  ei  adnabod. 

5  *Eithr?yr  hwn  a   gadwo  ei  ; 
ef,  rtyn  wn'  yn  nwn  y  mae  can 
Duw  yn  berffaith.    ̂ JWrth    hyn 
gwyddom  ein  bod  ynddo  ef. 

q  Gwel  ar  adn.  3,  4.— Salm  105.  45.  a  106.  3.  a  119.  ! 
146.  Diar.  8.  32.  a  28.  7.     Preg.  8.  5.  Ez.  36.  27.  Luo  II I 
Dat.  12.    17.      a  14.    12.  r  pen.    4.    12,    18      I«îo2.I 

,dn.  27.  28.  pen.  3.  24.  a  4.  13,  15,  16.  a  5.  20.  loan  6| 
5.  5.  Rhuf  8.  1.  1  Cor.  1.  30.  Col.  2.  9,  10. 

*  O'r  tu  arall,  pwy  bynag  oedd  yn  coficB 
yn  cadw  cynghorion  Crist,  ac  yn  ufudil 

o'r  galon  i'w  orchymynion  a'i  holl  air  sai| 
aidd  ef;  tyn  hwn  yn  wir,  neu  yn  sylmethl 
yr  oedd  cariad    Duw  yn  bertfaith,  neu  \\í 

bertfeithio,  (perjfected)  yn  ol  y  Saesonl 
yr  oedd  cariad  Duw  tuag  ato  ef,  fel  pechal 
etholcdiíî  a  phrynedig,  wedi  cyrliaeddl 
ddyben  \,n  ei  sancteiddiad  ef ;  ac  yr  oedl 
^ariad  yntau  at  Dduw  wedi  dwyn  ei  ffrwl 
ac  inewn  ystâd  o  addfedrwydd,  fel  y 
pren  impiedig,  pan  mae  yn  líwythogl 
tfrwythau  gwerthfawr,  a  fwriadwyd 
ddwyn  wrth  ei  impio.  X  Wrth  hyn  yr  cl 

yr  apoìtolion  eu  hunain,  a'r  Cristiono;! 
yntaf  yn  gwybod  en  bod  yn  Nghrist  tl 

ffydd,  wedi  eu  huno  âg  ef  yn  ysbrydol,  a| 

gyfranogion  o'i  holl  fendithion  ef. 

6  *  Yr  hwn  l  a  ddywed  u  ei  fodl 



Gorchymyn  i  garu I  IOAN  II. cìn  gìlÿdd. 

ros  ynddo  ef,  f  a  ddylai  yntau  felly 
rodio,  megis  ag  y  rhodiodd  ef. 

t  Gwel  ar   adìi.  4.     peD.  1.6.  U  adn.  28.    pen.3.6. 
n  15.  4-6.       r  pen.  1.  7.  Salm  85.  13.  M*t.  II.  23.  lom 
!5.  1  Cor.   11.  i.  Eph.  5.  2.  1  Pedr  i.  20,  21. 

*  Yn  wir  oä  oedd  n^-b  yn  proffesu  ei  fod 
n  aros  yn  Nghrist,  raewn  undeba  chyrayn- 
eb  âg  ei',    tyr  oedd   yn  angenrheidiöl  iddo 

aduriaid  ;  a  chwedi  eu  gOftOd  hwydànrwyin- 
au  newydd  i  ufuddâu  a  thebygu  iddo  ef,  yn 
enwedig  mewn  caru  eu  gilydti,  niegys  y  car- 
odd  efe  liwynt.  Yi  oedd  y  gorchymyn  \%edi 

caél  ei  osod  ìnewn  gtym  >n  awr  h«  l'yd  trwy 
awdurdod  cyfryngol  Crist,  ilawn  ymarferiad 
o  ba  un  yr  oedd  efe  wedi  cael  ei  ddyrchaíu  yn 
ddiweddar  :  ac  fel  hyny  yr  oedd  y  gorchynaMB 

!)dio  megys  ag  y  rhodiodd  Crist  ei  hun,  yn  newydd,  ac  yn  •«  wii  ynddo  ef."  J  Yr  oedd 
ìewn  ystod  o  gyfiawnder  ymarferol,  sanct-jhefyd  yn  wir  ynddynt  hwythau,  ei  ddisgybl- 

iddrwydd,  gwirionedd,  a  chariad  ;  neu  heb ';  ion  ef;  am  fod  eu  sefyllfa  yn  newydd,  ac  yu 
yny  nis  gdlai  ddisgwjl  cael  ei  grertu,  gan  y  i  wahanol   iawn   i'r   eiddo   y    Cene.dloedd   o'u 
hai  a  wyddent  am  ettaith  sancteiddâol  gwir 
dnabyddiaeth  o  Grist. 

7  *  Y  brodyr,  v  nid  gorchymyn  new- 
dd  yr  wyf  yn  ei  ysgrifenu  attoch, 
f  eithr  gorchymyn  hen  yr  hwn  oedd 

ennych  o'r  dechreuad.  %  Yr  hen  or- 

hymyn  yw  y  gair  a  glywsoch  o'r [echreuad. 
ypen.  3.  11.  Act.  17.  19.  2  loan  5.  z  Lef.  19.  18.34. 

'eut.  6.  5.  Mat.  5.  43.  a  22  37—40.  Maro  12.  "29—34.  Rhuf. 
3.  8-10.  Gal.  5.  13,  14.  laso  2.  8-12. 

*  Wrth  gynghori  ei  frodyr  Cristionogol  i 
ifuddâu  a  thebygu  i'w  Harglwydd,  fel  y 
rawf'  gorau  o'u  cariad  ato,  ac  at  y  Tad  yr 
wn  a'i  hanfonodd  eí ;  nid  oedd  yr  apostol 
'n  ysgrifenn  un  rhyw  orchymyn  newydd  at- 
nt :  eithr  ail  grjbwyll  hen  orchymyn  yr  oedd 

fe,yr  hwn  oedd  ganddynt  o'rdechieuad,  ac  yr 
ìwn  a  roddasai  Crist  ei  hun  iddynt  yn  aml, 

'r  cyntaf.  %  Ië,  yr  oedd  yn  wir  mewn  grym 
ran  ei  sylwedd  o  ddechreuad  y  byd  ;  gan 

las  galhi  gynnwys  mwy  nag  oedd  yn  gyn- 
ìwysedig  yn  y  ddeddf,  yr  hon  a  orchymynai 

Israel  garu  yr  Arglwydd  eu  Duw  â'u  lioll 
;alon,  a'n  cymmydog  fel  hwy  eu  hunain,  a 
Dod  yn  sanctaidd  fel  yr  oedd  Duw  yn  sanct- 
\idd.  Sylwedd  yr  hen  orchymyn  oedd  gan 
idynion  o  ddechreuad  y  byd,  gan  yr  Iuddew- 
m  o  ddechreuad  yr  hen  oruchwyliaeth,  a 
jhan  gristionoyion  o  ddechreuad  gweinidog- 
aeth  Crist  a'r  efengyl ;  oedd  y  gorchymyn 
loedd  Ioan  yn  ei  ysgrifenu  i'w  frodyr  yma. 
Nid  dwyn  i  mewn  bethau  newyddion  a 
iriîeithr  yr  oedd  efe  fel  y  gau  athrawon  ;  ond 
fa.il  goffa  ac  ail  wasgu  yr  hen  bethau  safadwy 
a  da. 

:  8  *  Trachefn, a  gorchymyn  newydd 
jyr  wyf  yn  ei  ysgrifenu  attoch,  6fyr 
íhyn  sydd  wir  ynddo  ef,  J  ac  ynoch 
chwithau:  [|  oblegicl  cy  tywyllwch  a 
laeth  heibio,  d§a'r  gwir  oleuni  sydd 
lyr  awrhon  yn  tywynnu 

13.  34.  a  15.  12.  b  peu.  3.  14—16. 
gd  4.  II.  loan  15.  12—15.  2  Cor.  S.  9.  Eph.  5.  1,  2.  1  Pedr  1. 
121.  a  4.  1-3.  c  Can.  2.  II,  12.  Es.  9.  2.  i  40.  1— 3.  Mat. 
14.  16.  Luo  l.  79.  loaü  12.  46.  Act.  17.  30.  a  26.  18.  Rhuf.  13. 

\  12.  2  Cer.  4.  4—6.  Eph.  5.  8.  1  Thes.  5.  5—8.  d  Salm  20. 
1  I.  a  36.  9.  a  84.  17.  Mal.  4.  2.  loau  1.  4,  5,  9.  a  8.  12.  a  12. 
35.  2Tim.  1.  10. 

'     *  Eto  y  gellid  galw  yr  hen  orchymyn  hwn, 
j  yn  enwedig  y   riian    hyny    o  hóno  oedd  yn 

j  gwasgu   cariad   at   y  b'rodyr,   yn    orchymyn newydd,  fel  yr  oedd  yn  cael  ei  roddi  i  grist- 
ionogion,dàn  rwymedigaethau,egwyddorion, 
annogaethau,   ac  anwyideb   newydd.      t  Yr 

'  oedd  hyn  yn  wir  ynddo  ef,   eu   Harglwydd 
a'u  Gwaredwr;  o  ran  ei  fod  ef  weáinewydd 
ddangos  anfeidroldeb  ei  ymostyngiad,  ei  dost- 

i  uri,  a'i  hunan-ymwadol  gariad  tuag  at  bech- 

m~3
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hamgylch  hwynt,  ac  hjd  yn  nod  i'r  eiddo 
pobl  Dduw  dan  yr  hen  oruchwyiiaeth  :  ac 
fel  yr  oeddynt  yn  awr  wedi  eu  huno  nsewn 
rhwymau  newydd  o  undeb,  fel  cyd-filwyr, 

cyd -deithwyr,  brodyr,  a  chyd-etifeddion  o'r 
dedwyddwch  nefol.  ||  Tarddodd  hyn  oîì 
oddi  ar  y  cyfnewidiad  mawr  oedd  wedi 
cymmeryd  lle  ;  am  fod  tywyllwch  cymharol 
yr  hen  oruchwyliaeth,  a  thywyllwch  eu  hen 
gyflwr  hwythau,  i  raddau  mawr  wedi  myned 
heibio,  fei  cysgodion  nos  o  flaen  y  dydd  ; 
§  ac  am  fod  gw  ir  oleuni  gwirionedd  yr  tfeng- 
yl,  yr  awr  hon  yn  tywynu  yn  ogoueddus  a 
dysgiaer  ar  y  byd,  ac  yn  eu  calonau  hwy- 
thau,  Fel  hyn  gellid  disgwyl  i  Gristionogion 
fod  yis  fwy  mauol  yn  eu  hufudd-dod,  ac  yn 
fwy  cyfl-iwn  yn  en  cariad,  at  eu  gilydd  ac  aí 
bawb  ;  nag  oedd  hyd  yn  nod  credinwyr,  dàn 
hen  oruchẃylíaeth  dywyllach  y  ddeddf. 

9  *  Yr  hwn  e  a  ddywed  -^ei  fod  yn  y 
goleuni,  s  f  ac  a  gasâo  ei  frawd,  A  J  yn 
y  tywyllwch  y  mae  hyd  y  pryd   hwn. 

e  Gwel  ar  adn.  4.  /pen.  1.6.  loan  9.  41.  Rhuf.  2. 
18-21.  g  pen.  3.  13-17.  h  adn.  11.  Salm  S2.  5.  1  Cor. 
13.  i-3.  2  Pedr  1.  9. 

*  Gan  hyny  yr  hwn  a  broffesai  ei  fod  yn 
rhodio  yn  "  rhyfeddol  oleuni"  yr  efengyl,  ac 
yn  gyfranog  o  neillduol  ras  a  thi&gartedd 
Duw;  f  ac  ar  yr  un  pryd  a  *'  gasâai  ei 
frawd,"  naill  ai  un  o'i  gyd-grístionogion  neu 
o'i  gymmydogion  ;  +yr  oedd  yn  amlwg  mai 
yn  y  tywyllwch  yr  oedd  efe  hyd  y  pryd 
hwnw:  oblegid  er  bod  y  gwir  oleuni  yn 
tywynu  o  amgylch  iddo,  yr  oedd  ef  ei  hun 

wedi  ei  ddallu  gan  ei  falchder  a'i  hunanol- 
deb.  Beth  bynag  oedd  yr  efengyl  wedi  ei 
wneyd  ar  ei  ddëall  ef,  nid  oedd  wedi  gwneyd 
dim  yn  ac  ar  ei  galon  ef  eto. 

10  *Yr  hwn  *sydd  yn  caru  éi 
frawd,  f  sydd  yn  aros  yn  y  goleuni, 
|  ac  nid  oes  rhwystr  ynddo. 

ipen.  3.  14.  Hos.  6.  3.  loan  8  31.Rhuf  14.13.  2Pedrl.l0. 

*  Ond  yr  hwn  oedd  yn  caru  ei  frawd,  ac 
yn  ei  ddangos  ei  hun  yn  gyffredin  yn  duedd- 
ol  i  ddaioni,  trugaredd,  a  maddeugarwch  ;  ac 
i  gariad  gwresog,  gweithgar,  haelfryd,  a  hun- 
an-ymwadol ;  fyroedd  yn  amlwg  bod  hwn 
yn  byw,  yn  aros,  ac  yn  rhodio  yn  ngoleuni 
yr  efengyl,  ac  yn  cael  ei  l}rwodraethu  gan 
effeithiau  turnewnol  y  gwirioneddau  oedd  yn 
broffesu:  %  ac  n'd  oedd  dim  yn  nhuedd  lyw- 
odraethol  gyffredin  ei  galon  ef,  trwy  yr  hyn 

y  gallai  Satan  lwyddo  i'w  demtio  ef  i  bech- 
odau  gwarthus  ;  neu  yr  hyn  a  fyddai  yn  deb- 
yg  o  beri  iddo  ef  daflu  rhwystr  ar  ffordd 
rhai  eraill,  i'w  dinystr  hwyut.  Nid  oes  yn- 
ddo  ef  ddim  achos  rhwystr  i  eraill,  nac  js- 
bryd  parod  i  ymrwystro  wrth  eraill,  nac  wrth 
ddimanhawsderau  ynllwybr  ei  ddyîedswydd. 

u  Heddwchmawr  fydd  i'r  rhai  a  garant  gyf- 



Bod  yr  hwn  sydd  yn  casâu I  IOAN  II. eifrawd,  yn  y  tyuyllwch. 

raith  Duw,  ac  nid  oes  dramgwyd  J  iddynt." 
Salm  119.'  1(35. 

1 1  *  Rithr  *  yr  hwn  sydd  yn  casâu 
ei  frawd,  f  yn  y  tywyllwch  y  mae, 

1 X  ac  yn  y  ty  wyll wch  y  mae  yn  rhod  io ; 
ac  ni  ŵyr  i  ba  le  y  mae  yn  myned, 

m  ||  oblegid  y  mae  y  tywyllwch  wedi 
dallu  ei  lygaid  ef. 

t  Gwel  ar  adn.  9.— loan  12.  35.    Tit    3.  3.  /  Diar.  4. 
19      IodB  l!à.  35.  m  Ioaa  12.  40.    2  Cor.    3.    14.    a  4.  4. 
Dat.  3    17. 

*  Eithr  yr  hwn  oedd  yn  casâu,icyn  cadw 
digofaint  tnag  atei  frawd,  neu  unrhyw  ddyn  ; 
t  >r  oedd  efe  o  hyd  yn  y  tywyltwch,  a  thàn 

lywodraetli  "Hÿwiawdwr  y  tywyllwch," 
awdwr  pob  Ilid.  cenfigen,  llofruddiaeth,  a  dy- 
gasedd  :  obíegid  yr  oedd  goleuni  gwir  adna- 
byddiaeth  o  Grist  bob  amser,  yn  cyfnewid 
agwedd  y  galon  yn  ol  y  graddau  o  hóno,  ac 
yn  cenedlu  tymher  hawddgar  a  charuaidd  yn 

nihawb  ag  oedd  yn  gyfranog  o'r  goleuni 
hwnw.  X  Ac  t'el  mae  dynion  a  rodiant  yn  y 
ty  wyllwch  heb  wybod  i  ba  le  yr  ânt,  nac  wrth 
ba  beth  y  tramgwyddant ;  felly  yr  oedd  y  dyn 
a  ddarlunir  uchod,  yn  myned  rhagddo  mewn 
modd  anwybodns,  ansicr,  ac  ansanctaidd ; 
heb  wybod  y  perygl  oedd  yn  amgyichynu  ei 
Iwybr,  ac  heb  ystyried  ei  fod  yn  arwain  i 
ddistryw:  ||  oblegid  yr  oedd  tywyliwch  cyf- 
eiliorni  a  phechod  wedi  dallo  ei  lygaid  ef; 

nes  o'r  diwedd  iddo  syrthio  i  ryw  gyfeiliorn- 
ad  dinystriol,  neu  bechod  gwaradwyddus,  yr 

hyn  a  fyddai  yn  foddion,  nid  yn  unig  i'w 
ddistry  wio  ef  ei  hnnan,  ond  yn  achos  o  gwymp 
i  eraill  hefyd  gydag  ef. 

12  n  *  Ysgrifenu  yr  wyf  attoch  chwi, 
°blant  bychain,  f  obìegid  p  maddau  i 
chwi  eich  pechodau  fi  er  mwyn  ei  enw 
ef. 

n  adn.  7,  13,  14,  21.    pen.  14.  o  Gwel  ar  a  adn.  1. 

p  pen  1  9.  Silm  32.  1,  'i.  Lac  5.  20.  a  7.  47-50.  a  24.  47. 
Act.  4.  12.  a  10.  43.  a  13.  38.  Rliuf.  4.  6,  7.  E  ih.  1.  7.  Col. 

1.  14.         q  Salrn  J06.  8.  Jer.  14.7.  Eph.  4.  32.  " 

*  Yr  oedd  yr  apostol  wedi  llefaru  o'r  blnen 
wrth  Gristionogionyn  gytfredin,  fel  ei  "blant 
bychain,"  neu  anwyl ;  ond  yma  yr  oedd  yn 
llefaru  wrth  rai  ieuainc  mewn  dyddhu,  neu 

newydd  eu  dychwelyd  i'r  ffydd  ;  ac  yn  eu 
gwahaniaethu  hwynt  oddi  wrth  rai  henach, 
ac  wedi  cyrhaedd  yn  mhellach,  mewn  byw- 
yd  o  ffydd  a  gras.  Yr  oedd  efe  yn  neillduol 

yn  cyfeirio  ei  gynghorion  at  y  rhai  "  bychain 
newydd  eni,  y  rhai  a  brofasent  fod  yr  Ar- 
glwydd  yn  dirion  ;"  toblegid  fod  eu  pechodan 
hwy  mòr  sicr  wedi  eu  maddeu,  er  mwyn 
Crist,  a  thrwy  ffydd  yn  ei  enw  ef,  â'r  eiddo 
en  brodyr  benath,  cad  irnach,  amwy  profìad 
ol ;  er  bod  gwendid  eu  ffydd  hwynt,  a  diffŷg 
gwybodaeth  eglur  a  manol,  efallai  yn  lludd- 
iaa  iddynt  feddiannu  a  mwynâuy  cysur  aros- 
ol  o  byny  :  a  byddai  y  cynghor  yr  oedd  ef  yn 

myned  i'w  roddi  iddynt,  yn  foddion  i'w 
cadw  hwynt  o  lawer  magl  a  gofid,  i'w  g^II 
oogi  hwynt  i  gyrhaedd  sicrwydd  o'u  cym- 
meradwyaeth,  ac  i'w  cyfarwyddo  hwynt  pa 
fodd  i  wneyd  ad  daliíd  cymhwys  am  fenditb 
mòr  anmhri^iadwy  a  gwerthfawr. 

13  *  Ysgrifenu  yr  wyfattoch  chwi, 
r  dadau,  s  f  am  adnabod  o  honoch  *  yr 

hwn  sydd  o'r  dechreuad.  I  Ysgrifenu 
1241 

yr  wyf  attoch  chwi,  u  wyr  ieuaingc 
*  ||  am  orchfygu  o  honoch  y  yr  un  drwg 
§  Ysgrifenu  yr  wyf  attoch  chwi,  2ra 
bychain,  am  a  i  chwi  adnabod  y  Tad 

r  adn.  14.  1  Tim.  5.  1.  «  adn    3,  4.  pen.  5.  20.   ' 91.  14.  Luc  10.  22.  loan  8.  29.  a  14.  7  a  17.  3.  t  Gwel. 

pen.  1.  1.— Saltn  93.  2.  u  adn.  14.  Salm  14S.  12.  Üiar  5C 
29.  Joel  2.  28.  Zec.  9.  17.  Tit.  2.  6.  x  pen.  4.  4.  a  5.  4,  í 
E>)h.  6.  10—12.  1  Pedr  5.  8,  9.  y  pen.  3.  12.  a  5.  18.  Mü 
13.19,38.  z  Gwel  ar  adn.  1,  12.  a  Mat.  1 1.  27.  Lnc  K 
22.  Ioan  8.  54,  55.  a  16.  3.  a  17.  21.  2  Cor.  4.  6. 

*  Yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu  hefyd  aty  "tad 
au ;"  gan  fwriadu  rhoddi  yr  un  cynghorioi 
a  rhybuddion  i'r  Cristionogion  hyny  oeddyi 
"  hen  ddisgyblion,"  wedi  dyfod  i  addfed 
rwydd  mewn  gwybodaeth  a  phrofiad,  ac 
rhai  a  ddylasent  fod  yn  arweinyddion  ac  es 

amplau  i'w  brodyr  ieuangach,  yn  gystal  . 
"  dysgleirio  megys  goleuadau  yn  y  byd.' 
f-  Yr  oedd  y  rhai  hyn  wedi  adnabod  yr  hwi 
oedd  o'r  dechreuad  :  (Gwel  ar  pen.  1.  1 ;  Ioa> 
1.  1,  2.)  ac  yr  oedd  eu  bir  gydnabyddiaet: 

hwy  â  Christ,  ac  á'r  Tad  tragywyddol  yndd> 
ef ;  yn  nghyd  â'r  holl  amlygiadau  a  gawsen 
o'i  ogoniant  ef,  a'r  profialau  a  gawsent  o' 
gariad,  ei  wirionedd,  a'i  allu;  yn  gosO' 
rhwymau  arnynt  i  ymddybynu  yn  syml, 

dd'íolch  yn  fywiog,  i  garu  yn  wresog,  i  ufudd 
âa  yn  ymroddav\I,  ac  i  hyderu  yngadarn,yi 
Now;  ac  i  fod  yn  eiddigeddus  dros  ei  ogon 
iant  ef  ac  anrhydedd  ei  efengyl.  J  Hefy.l 

yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu  i'r  un  perwjl  at 
"  gwŷr  ieuainc;"  y  rhai  a  wnaethent  broffe 
o'r  efengyl  am  grỳn  amser,  ac  a  aethentdrw; 
yr  ystad  o  fabandod  ;  ond  a  oeddynt  hebgyr 
haedd  yr  addfedrwydd  hyny  mewn  gras,  a 
oedd  y  "  tadan"  wedi  ei  gyrhaeddyd.  ||  Y 
oedd  ffe  yn  llefaru  wrth,  ac  yn  cynghori  ; 
rhai  hyn,  oddi  ar  yr  ystyriaeth  eu  bod  weiì 
"  gorc.hfygn  yr  un  drwg  :"  yr  oeddynt  wed 
gwrth-ymladd  yn  llwyddiannus  y  profedie 
aethau  a'r  deniadau  cyntaf,  y  rhai  a  gawsen 
ar  eu  hym»dawiad  oddi  wrth  bechod, 
hymneillduad  oddi  wrth  y  byd  ;  ac  jr  oedc 

ynt  wedi  gorchfygu  rhuthrau  Satan,  a'i  ym 
osodiadau,  trwy  roddi  i  fynu  eu  mantei>ioi 
bydol,  tòri  ynìaith  oddi  wrth  en  harferio 
drwg  a'u  hen  gyfeü'ion,  a  myned  i  mew 
trwy  y  "  porlh  cyfyng"  o  wir  dröedigaeth 
dychweliad.  Ani  hyny,  gan  eu  bod  can  be' 
ed  â  hyn  wedi  "gorchfygn  yr  un  drwg;"  y 

hwn  a  gynnygiasai  bob  moddion  yn  ofer,  i'\ 
cadw  hwy  rhag  derbyn  yr  efengyl,  a  rhodfi 
eu  hunain  i  tŷnu  i  wasanaeth  Ciist;  dylen 
fyned  yn  mlaen  o  hyd  yn  ei  nerth  ef,  ga 
ymgais  am  fuddugoliaethau  ychwamg; 
phenderfynu  treulio  nerth  eu  hysbrydoedd, 
blodau  eu  dyddiau,  yn  y  gwasanaeth  i  ba  u 
y  galwesid  hwynt,  er  anrhydedd  i  Grist 
Iles  yr  eglwys ;  ac  nid  i  geisio  manteisiòn 
mwyniaut  bydol.  §Ond  i  roddi  ychwaneg 
bwys  a  grym  i'w  gynghorion,  maeyr  apostc 
eto  yn  lhfaiu  wrth  y  gwahanol  raddau  oGris 
ionogion  ;  ac  yn  cynghori  y  "  plant  bychain, 
fel  rhai  oedd  wedi  adnabod  y  Tad,  ac  eisoe 

wtdi  catl  prawf  o'i  dosturi  a'i  gariad  ef  tna 
atyut;  am  yr  hyn  yr  oedd  galwad  arnynt 
wneyd  ad-daliadau  gweddnsohyder  mabaidt 

ymostyngiad,  d'íolchgarwch,  ac  ufudd-dod.- 
TeJtnia  yw  y  gair  Groeg  am  blant  bychab 
yn  adn.  12;  paidia  ydyw  yn  niwedd  yr  a( 
nod  hon,  ond  tybir  mai  yr  nn  dosparth  o  gris 
ionoü;ion  sydd  i'w  ddëalî  yny  ddau  le  ;  odd 
gerth  (medd  Pool,)  fod  yr  olaf  yn    fwy  gal 



I  Cynyhor  i  beidio I  IOAN  II. 

gan  Diìuw,  pan  y  ciëorìrì  efe  hwynt,  mewn 

rìarostyngiarì  i'w  ew^liys  da  cf,  ei  awdnrdorì, 
a'i  ogoniant :  ond  i'r  dybenion  hyny  i  ba  rai 
y  gŵyr-drodd  pechod  hwynt,  ac  y  mae  pech- 
aduriaid   yn    eu   gorhoffi  ;  ni   ddylern   ni   eu 

i   dderbyn    arìrìysg,   nâ'r  cyntaf,    o   ran 
;dran  a  chynnerìdfau. 

14  *  y.sgnfenais  attoch  chwi,  b  dad- 
■  am  adnabod  o  lionoch  yr  hwn  sydd 

'r    dechreuad.     f  YsgTÌfenaÌS    attoch  ,dymuno,  eu   ceisio,  na'u    mawrâìi  mewn   nn 

iwi    wvr  ipnnino-r    e  arn  P]cu  hnd   vn    rnesur  na  modd  :  î  "  ac  0Í  câr  neb  *  b>d"  fel liwi,  wyr  ìeuaingc,    am  eicn  ooa  yn  hyn>  ,<nid  yw  cariad  y  Tad  yn<1do  ef  .„  n- 
Iryfion^îabod  gair  Duw  ynai'OS  yn-  drììorserìdwyd  ei  eilun  ef  erioed,  mae  ei  gal- 

on  yn  parâu-'heb  ei  chyfnewid,  ni  chym- 
rhodwyd  ef  â  Duw  trwy  Iesu  Crist,  ac  nid 
oes  gwir  gariad  mabaidd  at  Dduw  yn  ei 

galon  ef. 

16  *  Canys  pob  peth  a'r  sydd  yn  y 
byd,  h-fmegis  chwant  y  cnawd,  'J  a 
chwant  y  llygaid, k  \\  a  balchder  y  by w- 
yd,  '§nid  yw  o'r  Tad,  eithr  o'r  byd  y mae. 

11    4,  34.  Silm  78. 

zh,  a  gorchfygu  o  honoch  yr  un  drwg 
b  GwbÌ  ar  adn."l3~  c  Eph.  6.  10.  Phil  4.  13.  Col.  1. »  Ti'ii.  2.  I.  d  S<!m  119.  II.  lo*n  5.  3S.  a.8.  31.  a  15. 

Col.  3.  16.  Heb.  8.  10   2  Io»d  2.  3  loan  3. 

*Mae  yr  ymadrodd  wrth  y  "  tadan,"  yma, 
i  hollawl  yr  un  peth  ag  yn  yr  adnorì  o'r 
aen.  (Gwel  yno.)  +  With  y  "  gwýr  ieu- 

mae  yr  apostolyn  chwanegi,  en  "  bod 
|A'y  >'n  gryfion"  mewn  ffydd,  gobaith,  car- 
d,  a  phob  grasau  sanctaidd  ;  yr  oeddynt 
>vy  yn  mlodau  penaf  eu  hadrìasrwydd  i 

asanaeth  egn'íol  a  gweithgar,  yr  hwn  nid ;dd  profiad  adrìledach  henaint,  efallai,  mòr 

Idas  iddo.  +  A  chan  fod  "  gair  Duw,"  yr 
.vn  a  rìderbyniasent  hwy  yn  eu  rìychwelìad, 

aros  ynddynt,"  yr  hyn  oedd  yn  ym- 
langos  yn  eu  burìrìugoliaeth  hwy  ar  rìemtas- 
nan  satan  ;  dylasai  hefyd  gael  ei  egìuro  yn 
effeithiau  o  hyd,  trwy  ei  fTrwythlondeb 

iwanegol,  neu  gynnyddol  hwy,  mevvn  pob 
veithredoedd  da. — "  Ysyrifenuis  atocb 
iwi  dadau  :"  nid  oedd  yr  apostolyn  chwan- 
;i  dim  wrth  y  tadau  ;  ond  ail  grybwyll  yr 

ì  peth  3g  o'r  blaen,  er  dangos  ei  fawr  ddy- 
nniad  iddynt  hwy  ddàl  arno,  achan  feddwl 
td  oedd  arnynt  hwy  fel  tadau  eisian  dim 

ì  rhagor. — Ádnabod  yr  hwn  sydd  o'r  de- 
ireuad  :  nid  yw  yn  ymddangos  fo<\  hyn  yn 

f'eirio  dim  at  yr  adnabyddiaeth  bersonol  o 
rist  í'el  Dyn  ;  ond  yn  cael  ei  ddefnyddio 
I  y  iìeiriau  erai'l,  "  adnabod  y  Tad,"  am  ei 
Inabod  ef  drwy  rfydd  a  phroflad.  Oblegid 

a  ol  y  dyddiad  boreuaf  a  roddir  i'r  epistol 
ivn,  nid  oedd  ond  ychydig  hen  Gristionog- 

n,  a'r  rhai  hyny  gan  rnwyaf  yn  Galilea  a 
idea,  a  allasent  adnabod  Iesu  Grist  yn  ber- 
mol  yn  ol  y  cnawd  ;  eto  mae  yr  apostol  yn 
ífaru  am  yr  holl  hen  Gristionogion  yr  oedd 
ii  ysgrifenu  atynt,  heb  ddim  terfyniad. 

1 5 e  *  Na  cherwch  y  byd,  fna'r  peth- 
u  sydd  yn  y  byd.  f%  O  châr  neb  y 
yd,  8  nid  yw  cariad  y  Tad  ynddo  ef. 

•  pen.  4.  5.  a  5.  4,  5,  19.  Ioan  15.  19.  Rhuf.  12.  2.  G*l. 
10.  Rph.  2.  2.  Col.  3.  1,  2.  1  Tim.  6.  10.  /  Mat.  6.  2i. 
ìc  16.  13.  lago  4.  4.        g  pen.  3.  17. 

*  Y  cynghor  oedd  yr  apostol  am  ei  roddi 
r  dosparthau  uchod  oll,  oedd  hwn  — '*  Na 
larent  y  byd,  na'r  pethau  oedd  yn  y  byd." 
-Mae  y  byd,  fel  y  crëodd  Duw  ef,  yn  dda 
wn,  ac  yn  beth  teilwng  o  fesur  o  gariad  ; 
I  ei  waith  ef  ac  er  ei  fwyn  ef :  ond  fel  mae 
echod  wedi  llygru  ac  anafu  y  byd,  dylai  ein 
üchiadau  ni  t;ael  eu  troi  yn  hollawl  oddi 

>'tho.  Mae  dynion  y  byd,  mewn  cyferbyn- 
d  i  gredinwyr,  yn  elynion  i  Dduw  ac  yn 
deiliaid  i  satan  :  am  hyny  gelwir  arnom  i 
mwritiod'â'u  cyfeillach  hwynt,  i  ochelyd 
ymdeithas  agos  i  hwynt,  ac  i  gasâu  eu 
egwyddorion  a'u  harferion  annuwiol  hwynt ; 
a  byddom  yn  gresynu  eu  trueni,  yn  caru 
i  personau,  ac  yn  ceisio  gwneyd  iles  i'w 
ineidiau.  f  Pethau  y  byd  a  eliir  eu  dy- 
mno,  eu  meddiannu,  a'u  gwerthfawrogi  ;  i'r 
«vasanaeth  a'r  dybenion  iiyny  a  fwriadwyd 

1245
" 

h  Nui 
29.  Rhuf. 

2.  12.  a  3.  3.  1  Pedr  l.  14 
Jud  16—18.  t  Gen.  3. 

1,  37. 

10. 
ì,  30.  Diar.  6.  25.  Mat.  5. 
.  5.  17,  24.  Eph.  2.  3.  Tit. 

2.  11.  a  4.  2,  3.  2  Pedr  2  18. 
a  6.  2.  Josh.  7.  21.  Job  31.  1. 

10,    11.    Mat.     4.  8.     Lue   4. 
k  Esth.  1.  3-7.   Dan.  4.  30.  Dat.   lá.  11—17.         /  Iago  3.  15. 

*  "  Canys  pob  peth  a'r  sydd  yn  y  byd," 
yn  cael  eu  caru  a'u  heilun-addoli  fel  hyn,  ac 
a  gam-ddefnyddir  gan  ddynion,  sydd  yn 

ceisio  eu  dedwyddwch  o'r  byd  ac  nid  o 
Ddnw  ;  gellir  eu  dosparthu  hwy  oll  dàn  dri 
phen  : — t  yn  gyntaf,  y  cyfryw  bethau  ag 

sydd  yn  addas  i  gynhyrfu  a  boddloni e<  chwant 
y  cnawd  ;"  neu  fìys  ac  awydd  afrëolaidd  ac 
anghymmedrol  y  galon  lygredig,  a'r  chwant- 
au  anií'eilaidd,  am  bleserau  a  mwyniant 
cnawdo!  a  ffi'.aidd.  %  Yn  ail.  y  pethan  hyny 
sydd  a  thuedd  ynddynt  i  gynhyrfu  a  phorthi 

"  chwant  y  llygaid ;"  neu  ddymuniadau  y 
galon  lygredig  am  feddiannau,  gwychder, 
addurniadau,  a  mwyniant,  y  rhai  mae  y 
Ilygaid  yn  chwannog  i  edrych  arnynt  gydag 
awydd  gybyddus,  a  dymuniad  anghym- 
medrol  am  eu  cael :  megys  trysorau  o  aur  ac 
arian,  neu  feini  gwerthfawr,  perlau,  tai,  tir- 
oedd,  gerddi,  pìasau  gwychion,  dodrefn  a 
thaclau  ceinwych,  lluniau,  delwau,  gwisg- 
oedd  dillyn  a  drudfawr  ;  ac,  yn  fyr,  pobpeth 
a  all  golud  ei  gael,  a  foddlono  Iygad  yr 

edrychwr,  neu'  ei  synwyrau  eraill,  (megys 
peroiiaeth  a  pher  aroglau,)  ond  nad  ydynt 

yn  union  gyrchol  i'w  hystyried  fel  pleserau 
cnawdol  ri.îaidd  a  phechadurus.  ||  Yn  dryd- 
ydd,  "  Balchdcry  bywyd;"  neu  y  gorenwau 
a'r  urddasau  hyny,  yr  aẅdordod  a'r  anrhyd- 
edd,  y  clod  a'r  hynodi  wydd,  a'r  canmoliaeth 
a'r  gorwychder  hyny,  sydd  yn  gwneyd  i  fŷnu 
y  radd  uwchaf  o  fawredd  daearoî,  a'r  camp- 
dlws  uwchaf  yn  namweiniaeth  (lottery) 

tlawd  y  bywyd  presenol,  a  ddichon  i  falch- 
der  ac  uchel  gais  natur  syrthiedig  dyn,  ym- 
awjddu  am  danynt :  a  hyn  yw  boddád  mwy- 
af  y  trachwant  meddwl  hwnw,  yr  hwn  sydd 

mòr  gyd-naws  â'r  hen  demtasiwn,  "  Chwi  a 
fyddwch  nugss  dnwiau."  Derchafa  prytyn 
gwael  a  gorfalch  i'r  fath  lywodraeth  ar  ei 

gyd-grëaduriaid,  neu  ferìdiannu  y  í'ath  an- 
rhyderìd  yn  eu  mysg  hwynt,  ag  a'i  temtio  ef 
i  anghofio  ei  farwolrìeb  ei  hun,  yn  gystal 

anghoâo  ei  Grëawdwr  a'i  Farnwr;  a  chael 
ei  amg>lchu  yn  y  fath  fodd  gan  isafiaid, 
gweinyddion,  a  gwenieithwyr,  neu  gael  ci 
fawreddu  yn  y  lath  fodd  â  chyfenwau  (titles) 
uchel-seiniog,  a'i  lwythoâ  gorwyehder,  fel  ag 
nas  galledrych  ar  ddim  ar  y  ddacar  yn  nwch 



Bod  y  byd  yn  myned  heibio, I  IOAN  II. a'i  chwant  hefyd. 

nac  yn  gydradd  âg  ef  ei  hun,  ac  fel  hytiy 

diystyru  "  yr  hwn  sydd  yn  uwch  nâ'r  uwch- 
af  ;" — dyma  berffeitbrwydd  eitbaf  "  balchder 
y  bywyd." — §  Ond  yr  holl  bethau  hyn  "  nid 
ydynt  o'r  Tad  :"  nid  oedd  y  dymuniad  eilun- 
addolgar  hyn  am  bethan  crëedig  yn  perthyn 

i'r  pethau,  nac  i  ddyn,  fel  y  crëocid  Duw 
hwy  ac  yntau  ;  nid  i'w  camddefnyddio  fel 
hyn  y  crëodd,  y  bwriadodd,  nac  y  rhoddodd 
efe  hwynt ;  ac  nid  yw  y  dynion,  y  rhai  sydd 
blant  iddo  ef,  a  thàn  ddylanwadau  ei  Ys- 

bryd  a'i  ras  ef,  yn  eu  dymuno,  yn  eu  ceisio, 
nac  yn  eu  defnyddio,  yn  y  modd  ac  i'rdyben 
a  enwyd.  Eithr  o'r  byd  y  mae  byn  oll ;  fel 
mae  y  "  byd  yn  gorwedd  mewn  drygioni," 
neu  dàn  yrun  drwg  :  y  dymuniadau  hyn  am 

bethau  crëedig,  a'r  defnydd  hyn  a  wnair  o 
honynt,  ydynt  effaith  syrthiad  dyn,  a'i  ddar- 
ostyngiad  i  satan  ;  gwnair  hwy  fel  hyn  yn 
abwydau,  trwy  y  rhai  y  llithir  dynion  i  bech- 
od,  y  cedwir  hwy  mewn  gwrthryfel  yn  erbyn 

Duw,  ac  y  maent  yn  gynhyrfion  i'w  holl 
nwydau  aflan  a  phechadurus  hwynt.  Balch- 
der  y  bywyd  :  y  moddion  neu  y  dnll  balch  o 

fyw,  yn  hytrach  na'r  bywyd  ei  hun,  a  fe- 
ddylir. 

17  m  *  A'r  byd  sydd  yn  myned 
heibio,  a'i  chwant  hefyd  :  n  -f  ond  yr 
hwn  sydd  yn  gwneuthur  eẁyllys  Duw, 

0  X  sydd  yn  aros  yn  dragywydd. m  Salm  73.  18-20.  a  90.  9.  a  102.  26.  Es.  40.  6— S.  Mat. 
24.  35.  1  Cor.  7.  31.  Iàgo  1.  10,  II.  a  4.  14.  I  Pedrl.  24. 
n  Salm  143.  10.  Mat.  7.  21.  a  21.  31.  Maro  3.  35.  loan  7.  17. 
Rhuf.  12.  2.  Col.  1.  9.  a  4.  12.  1  Thes.  4.  3.  a  5.  )S.  Heb. 
10.  36.  1   Pedr4.  2.  o  Salm  125.  I,  2.  Diar.  10.  25.    Ioan 
4.  14.  a  6.  58.  a  10.  28-30.  1  Pedr  1.  5,  25. 

*  Mae  y  pethau  blaenorol  a  enwyd  yn 
archwaethus  iawn  gan  ddynion  bydol  anian 

ol,  hyn  yw  eu  prif  ddaioni  a'u  hyfrydwch 
hwy ;  a  dyma  yr  unig  ran  a  gânt:  ac  er 
mwyn  y  pethau  hyn  y  llenwir  yr  holl  ddaear 
â  thr^wsedd,  twyll,  drygau,  a  thrueni.  Ond 

"maeybyd  yn  myned  heibio,  a'i  chwant 
hefyd :"  ei  holl  bleserau,  ei  drysorau,  a'i 
anrhydedd,  yn  fuan  iawn  a  ddiflanant  byth  : 

mae  un  genedlaeíh  ar  ol  y  llail  o'r  rhai  fu 
yn  chwennychu,yn  meddu,  ac  yn  ymífrostio 
yn  y  pethau  hyn,  yn  diflanu,  ac  yn  myned 

heibio  i  fyd  tragywyddol :  a'r  rhai  sydd  yn 
trachwantu  ynddynt,  yn  eu  caru,  ac  yn  eu 
haddoii,  a  gânt  eu  siomi  yn  y  màn  yn  dra- 
gywyddol  ac  yn  druenus  iawn.  t  Ond  y  dyn 

"  sydd  yn  gwneuthnr  ewyllys  Duw,"  fel  yr 
amlygwyd  hi  i  bechaduriaid  yn  yr  efengyl,  a 
hyny  oddi  ar  egwyddor  o  ffydd  yn  gweithio 
trwy  gariad,  er  ei  ogoniant  ef;  jmae  hwn 

yn  aros  yn  dragywydd,  yn  y  uieddiant  a'r 
mwynâd  o'r  daioni  sylweddol  hwnw,  yr  hwn 
y  galluogwyd  cf  trwy  ras  i  wneyd  dewisiad 

o  hóno. — "  Yn  myned  heibio  :"  (paragetai :) 
mae  yn  ymddangos,  yn  pasio,  wedi  myned, 
a  ni  wedi  darfod  âg  ef  am  byth  ;  oddigerth  y 

cyfrif  a  fydd  raid  ei  roddi  o'n  hymddygiad, 
tra  parâodd  y  golygiant  bỳr. 

18  *.*  O  blant  bychain,  ?yr  awr 
ddi weddaf  ydy w  :  f  ac  megis  r  y  clyw- 
soch  y  s  daw  anghrist,  J  yr  awrhon  hef- 
yd  y  mae  anghristiau  lawer  ;  '  ||  wrth 
yrhyn  ygwyddom  mai  yrawr  ddiw- 
eddaf  ydyw. 

p  Gwel  ar  adn.  I.        q  2  Tim.  3.  î.  Hcb.  1.2.  1  Pedrl. 

Í24(3 

5,  20.  2  Pedr  3.  3.  Jud  .  13.  r  Mat.  24.  5,  11,  '24.    Marc 
13.  6,  21,  22.  Act.  20.  29,  30.  2  Thes.  2.  3-12.  1  Tira.  4.  II 
—3.  2  Tim.  3.  1-6.  *  4.  3,  4.  s  adn.  22.  peo.  4.  3.  2  loan 
7.         fG<vrlar?. 

*  Yr  oedd  cariad  at  y  byd,  t'el  yr  oedd  heb 
ei  ddarostwngyn  nghalonau  proffeswyr cri 
ionogaeth,  yn  rhoddi  y  fantais  fwyaf  i  ddiaí 

ol,  nid  yn  unig  i'w  temtio   hwynt  i  wrthgil- 
iad  cyhoeddus,  ond  hefyd  i'w  hudo  hwynt 
gyfeiliornadsu    dinystriol;   trwy    y    rhai    yr 
oeddynt  yn  gallu   cysoni  cydwybod  dawel 
meddwl  cnawdol,  a  choleddu  eu  lioff  nwydau 
dàn  y  rhith  o  brofìfes  grefydd'>l :  gan  hyny  yr 

oedd  y  trosiad  yn  y   f'àn   hon  yn  naturioL rybuddio  cristionogion  rhag  cariad  at  y  byd 

i'wgosodhwy  ar  eu  gwyliadwriaelh  rhag  gau 
athrawon.     Gan    hyny    mae   yr    apostol   yn 

dan^os  i'w  anwyl  blant,  yn  enwedig  y  rha 
ieuainc  a  dibrofiad  o  honynt,  mai  yr  "  awi 
ddiweddaf  ydoedd  ;"  neu  yr    oruchwyliaetr 
(idiweddaf  oedd    Duw  wedi  ei   bwriadu  i' 
byd,  dàn  yr  hon  yr  oedd  efe  i  sefydlu  teyrn 
as  ei  Fab,    ar  adfeilion    a    dinystr    teyrnaí 
draws-feddiannol  satan  ;  atiiàn  yrhon  oruch 
wyliaeth  yr  oedd  teyrnas  Crist  i  barâu,  hyi 
oni  osodid  ei  holi  elynion  dcàn  ei  draed  ef 
+  Ond  yr  oeddynt  hwyoll  wedi  clywed,trw) 
rag-fynegiadau   yr  hen   brophwydi    gynt,  a< 
oddi  wrth  Grist  a'i  aposíolion  hefyd,  y  bydd 
ai    i    Anghrist   gyfodi  dàn   yr  oruclrayliaetl 
"  ddiweddaf"  hon.     Obleeid  nidgwrthwyn 
ebu    yr    efengyl    trwy   erlidiau    yn    niii^ 
wnai  satan,  ond  trwy   Iygru    athrawiaeth. 
ffydd  helyd  ;  ac  yn   enwedig  trwy  un  gely 
mawr  at  Berson,  gwirionedd,    awdurdoä 
gogoniant  Crist,  efe   a   ennillai    awdurdod 
rhwysgdirfawr  yn  yr  eglwys  weledig.  i  Fel 
tystiodd  Paul  fod  "  dirgelwch  yr  anwiredd 
hwn  yn  "  gweithioeisoes;"  2  Tìies.  2.  3— 12. 
felly  yr  oedd    íoin  yn  syíwi  yma,   fod  "  an 
ghristiau  Iawrr,"  neu  wrthwynebwyr  efengy 
bur  yr  Arglwydd  Iesn,  y  pryd  hwnw;  y  rha 
yr  oedd  eu  hymddygiadau,eu  hegwyddorion 

eu  hamcanion,  a'u  hystrywiau,  o'r  nn  argral 
a'r  eiddo  yr  Anghrist  mawr  pan  ddelai;  a 
yn  eu   dynodi    hwynt   yn   amlwg  fel   rhag 
ftaeniaid  iddo    ef.     ||  Wrth   hyn  gallai    ef 

hwythau   wybod  mai    yr  "  awr  ddiweddaf 
ydoedd;  a  thra  yr  oedd  Duw  yn  gweithred 
mewn    modd    neillduol  a    nerthol,    trwy  i 
genadon  ffyddlawn,i  anrhydeddu  ei  Fab;y 
oedd  diafol  a'i  weision   yntan  yn    nodedig 
egn'íol,   yn   ceisio  gwrthweithredu  a  dirym 
yr  amcan  daionus. —  Blant  bychain  :  sylw 
un  gwr,  nad  ydyw  plant  bychain  yn  dueddt 
iawn  i  garu  y  byd ;  ond  eu  bod,  o  herwyd 
gwendid  eu  dëall,  yn   fwy  tebyg   o  gael  e 
hudo     gan     gyfeiliornwyr     gwenieithgar 
thwyllodrus  ;  ac  am  hyny  fod  yr  apostol  y 

cyfeirio   atynt   hwy  gyda  phri'odoîdeb  maw 
yn  y  fàn  hon. 

19  M*Oddi  wrthym  ni  -yr  aethar 
hwy  allan,  f  eithr  nid  oeddynt  o  hor 
om  ni :  r  J  canys  pe  buasent  o  honor 

ni,  hwy  a  ar'hosasent  gyd  â  ni :  ||  eitri 
hyn  a  fu,  v  fel  yr  eglurid  nad  ydyr 
hwy  oll  o  honom  ni. 

u  Deut.  13.  13.  Sahu  41.  9.  Mut.  13.  20,  21.  Marc  4. 
fi,  16,  17.  I.uc  8.  13.  Ioaa  15.  2.  Act.  15.  24.  a  20.  3 
2  Pedr  2.  20,  21.  Jud.  19.  *  Job  17.  9.  Salm  37.  28.  a  lî 
1,  2.  Jer.  32.  38—10.  M*t.  24.  24.  Marc  13.  22.  Iom  4.  1 
a  6.  37—39.  a  10.  2S-3Ô.  2  Tim.  2.  10.  I  PenT  1.  2-5.  Jo 
I.  v  Rhaf.  9.  6.  a  11.  5,  6.    lCor.  11.  19.    2  Tim.  3. 
Heb.  10.  39. 



Pwy  yw IOAN  II. 
yr  anyhrist. 

Nid  o  blith  gelynion  cyhoerìdus,  ac  an- 
hrediuwyr  protfesedig,  yr  oedd  yr  anghrjstiau 

>n  yn  cyr'odi  ;  eithr   proffeswyr  Cristionog- 
th  a  fuasent,  y  rbai  a  âent  allan  oddi  wrth 
èglwys  oeddynt,  ac  a  âent  yn  flaenoriaid 

leidiau  cyfeiliornus  ;  croes  i  athrawiaeth  yr 
postolion,  a  difrîaidd  i  anrhydedd  Crist. 
Hwy  a  aethant  allan  o  biith  y  disgybiion, 
wedi  unwaith  eu  derbyn  i  gymdeithas 
glwysig  gyda  hwynt;  ond  ni  buorft  erioed 
o  honynt  hwy,"  fel  dynion  adgenedledig,  ac 
elodau  bywiol  o  gorph  Crist:  \  canys  pe  bu- 
sent  felly  o  honynt  hwy,  hwy  a  arosasent 
yda  hwynt;  gan  na  roddasai  yr  Arglwydd 
wy  i  fynu  i  amryfusedd  cadarn,  i  gredu  cel- 
^dd;  ond  a  roddasai  ei  oí'n  yn  eu  calonau, 
.  na  byddai  iddynt  ymadael  oddi  wrtho  ef, 

n  ol  rhwymau  ei  gyfarsnnod  tragywyddol  ef 

'rholl  wir  gredinwyr.  (Jer.  32.  39—41.)  j|Ond, 
an  na  dderbyniasent  hwy  gariarì  y  gwirion- 
id,  gyda'r  wybodaeth  o  hóno ;  cawsent  eu adael  i  falchder  a  chwantau  eu  calonau,  ac 

ddichellion  diafol,  i  gael  eu  hudo  i  gyfeil- 
trnadau  dinystriol,  ac  i  ymadael  oddì  wrtb 
glwysi  Crist,  fel  yr  eglurid  yn  amlwg,  nad 
edd  pawb  ag  oedd  yn  proffesu  yr  efengyl 
dim  yn  wir  ddisgyblion.  Fel  hyn  yr  oedd 
eglwys  yn  cael  ei  phuro  ;  a  gwir  Gristion 

gion  yn  cael  eu  profi  yn  gymmeradwý,  ac 
d  cael  eu  gwneyd  yn  fwy  gwyliadwrus  a 
ostyngedig  ;  tra  yr  oedd  y  gwahaniaeth 

iyngddynt  hwy  â'r  rhagrithwyr  yn  cael  ei 
odi  yn  fwy  amlwg. 

20  *  Eithr  2  y  mae  gennych  chwi 
nneiniad    oddi    wrth    aySanetaidd 
wnnw,  6f  achwi  a  wyddochbobpeth. 

x  adn.  27.  peu.  4.  13.  Salm  23.  5.  a  45.  7.    a  92.  10.  Es. 
1.  Luc4.  18.  Act.  10.  38.  2  Cor.  1.  21,  22.  Heb.  1.9. 

ialm  16.  10.  a71.22.  Es.  43.  3.  Marol.24.  Luc  4.  34. 
ct.  3.  14.   Dat.  3.  7.  a  4.  8.  b  Diar.  23.  5.  loan  14.  26. 
Cor.  2.  15.  Heb.  8.  11. 

Yr  oedd  yr  apostol  yn  ysgrifenu  at  ei  gyd- 
ristionogion  i'w  rhybuddio,  i'w  cysuro,  ac 
w  cadarnâu  hwynt ;  er  bod  ei  sylwadau  ef 
efyd,  yn  addas  i  ddwyn  pawb  a  broffesent 
r  efengyl  i  hunan  ymholiad,  ac  i  gadw  cref- 
ddwyr  ieuainc  rhag  twyllo  eu  hunain.  *  Pa 
)dd  bynag,  yr  oedd  gan  y  rhai  yr  oedd  efe 

n  ysgrifenu  atyntyn  benaf,  "eneinniâd  oddi 
^rîh  y  Sanctaidd  hwnwj"  yr  oeddynt  wedi 
u  heneinnio  gan  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn 
edd  wedi  ei  ddanfon  aüan  gan  a  thrwy 
ìrist,  Sanct,  neu  Un  Sanctaidd  ûuw,  i'w 
oleuo,  eu  Sancteiddio,  a'u  cyssegru  hwynt, 
fod  yn  offeiriaid  ac  yn  freninoedd  i  Dduw 

'i  Dad  ef.  fTrwy  ddysgeidiaeth  a  dylanw- 
dau  yr  Ysbryd  hwn,  yr  hyn  a  elwir  yma 

ueinniad,  yr  oeddynt  hwy  yn  "  gwybod  pob 
eth,"  perthynol  i  brif  athrawiaethau  Críst- 
mogaeth,  mewn  modd  ysbrydol  a  phrofiadol ; 

-1  ag  nad  allai  yr  un  "  anghrisf'eu  twyllo 
a'u  hudo  hwy  i  ddinystr. — "  Mae  genych 
hwi  eneinniad  :**  chrisma  :  ac  o  hyny 
^hristos,  Crist,  eneinniog,  a  Christianous, 
îristionogion,  rhai  wedi  eu  heneinnio,  ac 
n  ganlynwyr  a  dysgyblion  Crist,  yr  Enein- 
iog.  AÍírcyr  holl  wir  Gristionogion  yn  gyf- 
raog  o  Ysbryd  Sancteiddiad  ;  ond  nid  oll  o 
doniau  gwyrthiol  yr  Ysbr>d  Glân. — "  Oddi 
'rth  y  Sanctaidd  hwnw  .♦"  (apo  tou  Ayiou) 
r  Arglwydd  Iesu  a  feddylir;  oblegid  trwy- 
do  â  chanddo  ef  y  rhoddir  yr  Ysbryd  Gldii 
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21  *  Ni  ysgrifenais  attoch  coblegid 
na  wyddech  y  gwinonedd,  feithr 
oblegid  eich  bod  yn  ei  wybod,  \  ac 

nad  oes  yr  un  celwydd  o'r  gwirionedd. c  Diar.  I.  5.      a  9.  \  9.  Rhuf.  15.  14,  15.  2  Pedr  1.  12. 

*  Gan  fod  "  ganddynt  hwy  yr.  eneinniad 
oddi  wrth  y  Sanetaidd  hwnw,"<ía  chan  eu 
bod  yn  "gwybod  pob  pf.th,"  "  nid  oedd  efe 
yn  ysgrifenu,  atynt  oblegid  na  wyddent  y 
gwirionedd  ;"  canys  pe  buasai  yn  ysgrif- 
enu  atynt  fel  rhai  annwybodus,  buasai 
raid  iddo  drin  ei  fater  yn  fwy  helaeth  a 
goleu  :  fond  yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu  atynt 
"oblegid  eu  bod  yn  gwybod  y  gwirionedd;" 
i'w  cadarnân  hwynt  yn  yr  hyn  a  wyddent 
eisoes  ;  î  ac  i  sicrâu  iddynt  nas  galiai  dim 
croes  i'r  gwirionedd  fod  yn  wirionedd  ;  ac 
nas  gallai  dim  twyll,  celwydd,  na  chyfeil- 
iornad,  o'r  fath  a  haüai  y  gau  athrawon, 
ddeilliaw  o'r  gwirionedd,  na  bod  yn  gyson 
â'r  gwirionedd  ;  ond  eu  bod  môr  groes  i'r 
efengyl  bur,  ag  y  gallai  celwydd  fod  i'r  gwir- ionedd  ei  hunan. 

22  d  *  Pwy  yw  y  celwyddog,  ond 
yr  hwn  sydd  yn  gwadu  nad  Iesu  yw 

y  Crist  ?  f\  Efe  y w  yr  anghrist,  yr  hwn 

sydd  yn  gwadu  y  Tad  a'r  Mab. 

*  Pwy  gan  hyny  oedd  y  celwyddog,  ond 
yr  hwn  a  wadai  nad  Iesu  oedd  y  Crist?  yr 

oedd  rhai  o'r  cyfeiliornwyr  hyn  yn  gwadu 
Duwdod  Crist ;  erailî  yn  egluro  yir.aith  ei 
gnawdoìiad  ef,  ac  felly  yn  gwadu  ei  ddyndod, 
a  gwirionedd  ei  ddyodrìefiadau  ef ;  ac  yr 
oedd  rhai  yn  gwrthwynebu  ei  awdurdod 
breninol  ef.  Fel  hyn  tra  yr  oeddynt  yn  dàl 
yr  enw  o  Gristionogion,  yr  oeddynt  mewn 
eífaith  yn  gwadu  ei  Berson  ef,  fel  "  Crist, 
Mab  Duw,"  a  "  Mab  y  dyn,"  Emmanuei, 
Duw  gyda  ni  ;  ac  yn  gwadu  ei  swyddau  ef, 
fel  Prophwyd,  Offeiriad,  a  Brenin  eneinnied- 

ig  ei  egìwys :  gwadent  fod  "  Duw  wedi  ym- 
ddangosyn  y  cnawd,"  i  "  brynu  ei  eglwys  â'i 
br'/od  waerì ;"  fel  trwy  rinwedd  ei  un  abertb,y 
galîai  efe  ymrìdangos  ger  bron  Duw,  fel  eiu 
Harch-offeiriad  niawr  ni,  a  theyrnasu  ar  ei 
bobl  brynedig,  fel  ei  rìdeiliaid  ewyllysgar, 
hyd  ddiwedd  y  byd,  ac  yn  oes  oesoedd.  Yn 
awr,  pa  un  bynag  ai  ei  Dduwrìorì  aiei  drìyn- 
rìod,  ei  aberth  ai  ei  awdurdod,  a  wadent 
hwy ;  yr  oeddynt  mewn  effaiih  yn  gwadu 
mai  efe  oedd  y  Crist ;  fel  yr  oedrì  yn  hawdrì 
i'r  rhai  yr  oedd  gaî»ddynt  eneinniad  yr  Ys- 
bryd  Glân  weied.  t  Gan  hyny  yr  oedrì  y 

fath  athraw  mewn  gwirionerìrì  yn  "  anghrist," 
yr  hwn  oedd  yn  gwadu  y  Tad  a'r  Mab  ;  gan 
nasgellir  arìnabod  y  Tad,  nesâu  ato,  ei  addoli, 

a'i  ogoneddu  gan  bechaduriaid,  ond  yn  unig 
yn  a  thrwy  ei  Fab  yn  y  Latur  ddynol;  a'r 
rhai  nid  ydynt  yn  anrhydeddu  y  Mab,  nid 
ydynt  yn  anrhydeddu  y  Tad  chwaitb,  yr  hwn 
a'i  hanfonodrì  ef. —  Yr  hẅri  sydd  yn  ywadu 
nad  lesu  yw  y  Crist :  Tybia  rhai  fod  Ioan 

yn  cyfeirio  at  gyfeilioruwr  o'renw  Cerinthus, 
yr  hw»  yn  ei  athrawiaeth  a  wahaniaeíhaa 
rhwng  Iesu  a  Christ,  ac  a  daerai  eu  bod  yn 
rìdau  berson gwahanol,  gan  warìu  borì  Iesu  yn 
Fab  Duw.  Âlae  eraill  yn  cymmeryrì  i  mewn 

y  Siraoniaid,  y  Menandriaid,   a'r  Carpocrat- 



Naà  yw  y  Tad  gan  yr  hwn I  IOAN  II. sydd  yn  gwadu  y  Mab. 

iaid,  :\  ehyfeüinrnwyr.  eraill  yr  oesoedd  bor- 
euol  hyny. — Eft  yw  yr  anghrist :  nid  llefarn 
yn  brophwydol,  am  y  Pab,  >r  anghrist  oedd 
i  ddyfód,  yr  oedd  yr  apostol ;  ond  amryw 
anghrist  yn  ei  oes  ei  hnn. 

22  *  Pob  un  a'r  g  sydd  yn  gwadu  y 
Mab,  nid  oes  ganddo  y  Tad  chwaith : 

t  [ond~\  yr  hwn  syddyn  cyffesu  y  Mab, y  mae  y  Tad  ganddo  hefyd. 
g  ada^-ìl-  pen.  4.  15.  Mat.  11.  Ŵ.  Luc  10.  22.  Iotn  5. 

23.  a8.  19.  a  10.  30.  a  14.  9,  10.  a  15.  23,24.  2  íoad  9—11. 

*  Pob  un  gan  hy  ny,  sydd  yn  gwadu  y 
Mab  r'el  y  sylwyd  uchod,  nid  oes  ganddo  y 
Tad  chwaith,  fel  ei  Dduw,  ei  Gyfaill,  a'i 
Ran  ;  t  ond  yr  hwn  sydd  mewn  ywir  ífydd 
yn  cyrfesu  ac  yn  cydnabod  y  Mab,  yn  oi 
tystiolaeth  gair  Dnw  am  dano,  mae  ganddo 
ef  y  Tad  hefyd,  fel  ei  Dduw  cyfammodol 

a'i  Ran  dragywyddol,  yn  a  thrwy  ei  anwyl 
Fab. — Argreffir  rhan  ol*f  yr  adnod  mewn 
llythyrenau  Italaidd,  oblegid  ei  bod  yn  eis- 
iau  yn  y  rban  fwyaf  o  argrafíndau  o'r  Testa- 
ment  Groeg  ;  onddywedirei  bod  mewn  am- 
ryw  eraill  o  honynt,  yn  enwedig  eiluniau 
(copies)  ysgrifawl,  y  rhai  a  gyfrifir  o  gywir- 
deb  ac  awdurdod  ;  fel  ag  y  mae  Beza,  ac 
amryw  feirniaid  dysgedig  ereill,  yn  barnu 
mai  gadael  y  geiriau  allan  trwy  wall  ac  es- 
geulusdra  a  wnaed  ar  y  cyntaf ;  eu  bod  yn 
ysgrif  gyntefig  Ioan,  ac  y  dylent  gael  eu 
hadferu  fel  y  maent  yma.  Gwedi  y  cwbl, 
nid  oes  ond  yr  un  athrawiaeth  a  gwirionedd 

yn  y  ddwy  ran  o'r  adnod  ;  yn  nacâol  yn  y 
rhan  tìaenaf,  ac  yn  gadarnâol  yn  yr  ail  ran. 

24  h  *  Arhosed  gan  hynny  ynoch 

chwi ?  yr  hyn  a  gly wsoch  o?r  dechreu- 
ad.  f  Od  erys  ynoch  yr  hyn  a  glywsoch 

o'r  dechreuad,  AJchwithau  hefyd  a 
gewch  aros  yn  y  Mab  ac  yn  y  Tad. 

b  Salm  119.  II.  Diar.  23.  23  Luc  9.  44.  Ioan  15  7.  Col. 
3.  16.  Heb.  2.  1.  a  3.  14.  2  loan  2.  3  loan  3.  Dat.  3.  3,  11. 
i  adn.  7.  Luc  1.  2.  loan  8.  25.  Phil.  4.  15.  3  loan  5.  *pen. 

1.  3,  7.  pen.  4.  15,  16.  loan  14.  23.  a  15.  9,  10.  a  17.  21—24. 

*  Gan  fod  y  pethau  hyn  felly,  cynghorai  yr 
apostol  ei  anwyl  hlant  i  adael  i'r  pethau  a 
glywsent  o'r  dechreuad  am  Grist  ac  am  y 
Tad,  i  aros  ynddynt  hwy,  a  soddi  yn  ddwfn, 
fel  egwyddorion  greddfol  a  sefydlog,  yn  eu 
calonau  hwynt.  t  Oblegid  os  aro3ai  yr 

athrawiaeth  a  glywsent  hwy  o'r  dechreuad, 
gan  yr  efengylwyr  a'r  apostolion,  ynddynt 
hwy,  yn  brofiadol,  yn  effcithiol,  ac  yn  ym- 
arferol ;  \  caent  hwythau  hefyd  aros  mewn 

nndeb  a  chymdeithas  â'r  Mab,  ac  â'r  Tad 
ynddo  a  thrwyddo  ef.  Nid  yw  efe  ond  eu 

cynghoii  hwynt  i  barâu  yn  y  tfydd  a'r 
athrawiaeth  a  dderbyniasent  yn  nechreuad 
eu  proffes ;  trwy  yr  hyn  y  caffai  eu  hundeb 
â  Duw  yn  Nghrist  ei  gadw  yn  gyfan  ac  yn 
berfiaith. 

25  *A  *honyw  yr  addewid  a  add- 

awodd  ete  i  ni,  fsej *  by wyd  tragy- 
wyddol . 

fpea.  1.  2.  a5.  11-13,  20.  Dan.  12.  2.  Luc  1S.  30. 
Ican  5.  39.  a  6.  27-47,  54,  6i.  a  10.  28.  a  12.  50.  a  17.  2,  3. 
lthuf.  2.  7.  a  5.  21.  a  6.  23.  Gal.  6.  8.  1  Tiui.  1.  16.  a  6.  12, 
-19.  Tit    I.  2.  a  3.  7.  Jud.  21. 

*  Dylent  hefyd  gofio,  er  eu  calondid,  ac  er 
eu  cadernid  yn  erbyn  dichellion  gau  athraw- 
on,  bod  addewid  Duw,  yr  hon  a  roddodd  efe 

yn  ddYalw  yn  ol  i'r  holl  wir  gredinwyr  ;  +yn 
diogelu  iddynt   hwy  fywyd  tragywyddol,  yn 
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nghyd    à    phob  .bendith    a    dedwydd.^ch 
berthynai  iddo. 

26  *  Y  pethau  hyn  a  ysgrifenai; 
attoch  m  ynghylch  y  rhai  sydd  yn  eicl 
hudo. 

»/i  pen.  3.  7.  Diar.  12.  26.  Ezpc.  13.  10.  Marc  13.  2îf 
Act.  20.  29.  30.  2  Cor  11.  13—15.  Col.  2.  8,  18.  1  Tim.  4.  \ 
2  Tim.  3.  13    2  Pedr  2.   1—3.  2  loan  7. 

*  Ysgrifenodd  yr  apostol  y  rhybnddion  a'j 
cynghorion  hyn  at  ei  anwyl  blant,  yn  nghylcl 
y  gau  athrawon  hyny  y  rhai  oedd  yn  ceisil 
eu  budo  hwynt ;  ac  y  rhai  oedd  wedi  llwyddl 
g>da  ilawer,  a  fuont  yn  ymddangos  unwaitl 
fel  pe  buasent  o  honynt  hwy.  adn.  19. 

27  *  Ond  n  y  mae  yr  enneiniad 
dderbyiiiasoch  ganddo  ef,  yn  aros  yn 
och  chwi,  °tac  uid  oes  arnpch  eisia 
dysgu  o  neb  chwi :  p  Jeithr  fel  y  ma 
yr  unenneiniad  yn  eich  dysgu  chv 

am  bob  peth,  j|  a  gwir  yw,  ac  nid  y- 

gelwydd  ;  §ac  megis  y'ch  dysgod 
chwi,  ̂   yr  arhoswch  ynddo. 

n  6werar  adn.  20.— pen.  3.  24.  Ioan  4.  14.  1  Pedr  I, ! 
2  Ioan  2.  o  adn.  20,  21.  Jer.  31.33,  34.  lean  14.  26.  a 
13.  Heb.  8  10,  11.  p  1  Cor.  2.  13.  Epb.  4  21.  1  Tbet, 
13.  1  Tim.  2.  7.  2  Pedr  1.  16,  17.  q  acLn.  28.    loan  8. 
32.  a  15.  4-7.  Col.  2.  6. 

Yr  oedd  efe  yn  amcanu  eu  rhybuddio  a 
cadarnâu  hwyntynerbyn  ymosodiadau  rha 
rithiol  twyllwyr:  *  oud  am  y   gwir  gredi 
vvyr>  yr  oedd  yr  eneinniad  a  dderbyniase 
hwy  gan    Grist,  yn   aros   ynddynt   hwy,  1 
egwyddor    anllygredig    o     fyvvyd,    goleui 
a    «ìëail    ysbrydol :    t  fel    ag  nad    oedd 
nynt    hwy  eisiau    dysgu    o    neb   hwynt, 
egwyddorion  dechreuad  ymadroddion  I) 
llawer  Ilai  cael  eu  dysgu    gan  yr  athraw 
newyddion    hyn,  y   rhai  a   fynent   eu  hi 
hwy  ymaith  oddi  wrth  efengyl   bur  a  sy 
Crist.     X  Eithr   fel    yr    oedd   yr    eneinni 
sanctaidd  hwn  yn   eu   tywys  hwy  i  wyb< 
aeth  o  bob   peth    angenrheidiol  i  iachawd 

iaeth,  ||  ac  ydoedd~yn  wirionedd  anffieled yn  ol   gair  Duw,  yr    hwn   sydd   wirionet 

(Ioan  17.  17.)  ac  nid  oes  gelwydd 'na  gŵyi 
ynddo ;  §  ac  megys  yr  oedd  eisoes  wedi 
yn  effeithiol  i'w  dwyn  hwy  i  wybodaeth 
gwirionedd  megys  yr  oedd  yn  yr  lesu  ;  fel 
trwy  ei  ddylanwadau  parâus  ef  ar  eu  h 
cidiau,    mýnai    yr    apostol   iddynt   aro» 

wastadol  ac  yn  dd'íysgog  yn   Nghrist,  ac 
athrawiaeth  ei  efengyl  ef,  dàn  yr  eueinn 
sanctaidd  a  goleuawl  hwnw. — Nid  oedd 
nynt  eisiau  dysgu   o  neb   hwynt  yn  ama 

neu  yn  wahanol,  i'r  hyn  yroedd  yr  eneinn 
wedi  eu  dysgu,  ac  yn  eu  dysgu  yn  barâ 
oblegid    trwy    gael    eu    dysgu    fel   hyn   { 
Dduw  ei  hun   trwy  yr  efengyl,  yr  oedd 

yn  cael  eu  dysgu  yn   mhob   peth  hanfod* 
iachawdwriaeih,  ac  nis  gallent  gael  eu  h1 
i'w  dinystr  eu  hunain.     Gan  fod  y  ddysgi 
iaeth  i  gyd  yn   "  wir,"  ac  heb   ddim 
wydd,"  neu  gyfeiliornad  ynddi;  nis  gall 
hwy  newid  yr  athrawiaeth   a  dderbynias 

hwy  fel  hyn  gan  yr  apostolion  a'r^fengylv dan  ddysgeidiaeth  yr  Ysbryd  Glan,  am. 
rhyw  athrawiaeth   newydd,   heb   wyro  c 

wrth  y  gwirionedd  i  geîwydd  a  chyfeilio' 
am  hyny  cynghorai  yr  apostol  hwynt  i  i 

ynddo    e£>    sef   yn    Nghrist    a'i    wirion 
gwerthfaẁr. 



'  credinwyr  yn 
I  IOAN  III. 

feibion  i  Dduw. 

ÌS  *  Ac  yr  awrhoìi,  rblant  bychain, 
loswch  ynddo  ;  f  fel,  *  pan  ymddan- 
;oefe, '  y  byddo  hyder  gennym,  tac 
chywilyddiom  ger  ei  fron  ef  H  |j  yn 
ddyfodiad. 
Gwel  ar  adn  1.  s  p*n  3.  2  Marc  8.  38.  Col.  3.  4. 
.  6.  14  2  Tira.  4.  1,  8.  Tit.  2.  13.  Heb  9.  28.  1  Pedr 
i  5.  4  Dat  1.  7.  í  pen.  3.  21.  a  4.  17.  Es.  25.  9.  * 

7.  Rhnf  9  33.  «  Mal.  3.  2.  a  4.  5.  1  Cor.  1.  7.  a  15. 
Thes.  3.  13.  *  5.  23.  2  Pedr  3.  4,  12. 

Giin  hyny  byrìrìerì  idrìynt  aros  yn  ddYys- 
yn  Nghrist,  ac  yn  ngwirionerìrì  ytefeug- 

|  byw  mewn  ymrìrì>  bynhd  gwastarìol  ar 
sf  truy  ffyrìrì  am  b-ob  peth  ;  ymwneyrì  yn 
fal  â'i  orrìinârìau  ef,  a  rhorìdi  ufudd-rìod 
ìl  a  serchog  i'w  orchymynion  ef.  +  Fel 
,  pan  ymddangosai  efe  i  farnu  y  byrì, 
ydrìai  hyrìer  gandrìynt,  o  gael  eu  cymmer- 
/yo  yn  rasol  fel  ei  weision  ffyrìrìlawn  ef, 

na  chy wilyrìdient,  fel  y  byrìdai  raid  i'r 
ragrithwyr,  gwrthgüwyr,  a  gelynion 

eyrì,  ger  ei  fron  ef  ||yn  ei  ail  drìyfodiarì, 
yn  nghanol  holl  weithrerìiadau  mawrion 
)bry  rìyrìrì  penderfynoî  hwnw. — Yma  mae 
ipôstol  yn  gosorì  ei  hun  gyrìa  hwynt,  "fel 
>drìo  hyder  genym,  ac  na  chywilyddiom  ;" 
dangos  ei  íod  ef  ei  hun  yn  arfer  yr  un 

Irìion,  i  ymdrìarpar  erbyn  dyfodiad'  ei 
;lwydd,  ag  oerìrì  efe  yn  gynghori  iddynt 
ythau;  ac  y  byrìdai  eu  harosiarì  hwy  yn 
hrist,  y  pryrì  hwnw  yn  chwanegi  ei  hyrìer 
lawenyrìrì  yntau. 

29  *  Os  gwyddoch  ei  x  fod  ef  yn 
iawn,  fchwi  a  wyddoch  s'fod  pob 
a'r  sydd  yn  gwneuthur  cyfiawnder, wedi  ei  eni  o  hono  ef. 
adn.  1.  pen.  3.  5.  Zec.  9.  9.  Act.  3.  14.  a22.  14.  2  Cor. 

.  Heb.  1.  8,  9.  a  7.  2,  26.  I  Pedr  3.  18.  y  pen.  3.  7, 
\ct.  10.  35.  Tit.  2.  12—24.  z  pen.  3.  9.  a  4.  7.  a  5. 

.  13.  a  3.  3—5.  lago  1.  1S.  1  Pedr  1.  3,  23.   2  Pedr 

Gan  nas  gallai  Crisíionogiòn  lai  na  gwy- 
borì  eu  Harglwyrìrì  a'u  Gwaredwr  yn  gyf- 
n;  (gwel  ar  adn.  1,  2;)  thwy  a  allent 

bod  hefyrì  yn  sicr,  forì  pob  un  a'r  a  oerìd 
gwneuthur  cyfiawnder,  yn  arferol  ac  yn 
frerìin,  fel  peth  ag  oerìd  yn  garuacyn  ym- 
rydu  yndrìo  o  egwyrìrìor  calon  ;  |"wedi 
;ni  o  hóno  ef,"  trwy   arìgenerìüad  ei  Ys- 

!d,  ac  ei  fod  yn  blentyn   i   Dduw,  ac  yn 

jjedd   teyrnas  nefoedrì.     "Wedi    ei    eni  o 
lo  ef :"  niae  yn  amlwg  mai  Crist  yw  yr 
i/ma,  oblegirì   am  Grist  mae  yr  apostolyn 

Baru  o  hyrì  yn   yr  adnorìan  o'r  biaen :  ac 
He   byn  yn    rìangos  yn   amlwg   beth   oedd 
Büniaeth  loan  am  ei  Arglwyrìrì  :  ac  hefyd 
■  yr  ún    weithrerì   yn   cael  ei   phríorìoli  i 
•iw,  yn  pen.  5.  1 ;  i  Grist,  yn  y  fàn  hon  ; 

■i'r  Ysbryrì  Glàn,  yn  Ioan  3.  5:  gan  hyny 
Vd  bod  Crist  yn  Dduw,  yn  gystal  â'r  Tnd 
■â'r  Ysbryrì  ;  pe  amgen    pa  synwyr  fuasai 
eedyrì  lorì  y  saint  yn  cael  eu  hail-eni  "  o 

0  ef"   os  nad  oedrì  rìrìim  mwy  na  dyn  î 
laml  y  gw^lsom  ddefnyddio  y  drìarìl  hon, 
9  Dduwdorì   ein   Harglwydd   Iesu  :  ac  o 
wydd  h|»y  y  crybwyllai  y  cyfieithydd  hi >  fan  hon. 

PEN.  III. 

W08  rhagorol  gariad  Duw  tuag  atom  ni. 

ÌWELWCH  a  pa  fath   gariad  a 

y  Tad  arnom,  ftfel  yn  gelwid  yn 

feibion  i  Dduw  :  f  ol)leo;id  hyn  nid  ed- 

wyn  y  byd  chwi,  cJcblegid  nad  ad- nabu  efe  ef. 
a  pen.  4.  9,  10.  2  Sam.  7.  19.  Salm  31.  19.  a  26.  7-9. 

a  89.  I,  2  loan  3.  16.  Rhuf.  5.  8.  a  S  32.  Eph.  3.  18,  19. 

*  Jer.  3.  19.  Hos.  I.  10.  loin  1.  ]>.  Rl.ul'.  S.  14-17,  21.  u  9. 
25,  26.  2  Cor.  6.  1S.  G^l.  3    26,  V9.  a  4.  5,  6.        c  loan  15. 
18,  19.  a  16.  3.  a  17.  25    Col.  3.  3. 

*  Gwerìi  i'r  apostol  sylwi  yn  niwerìrì  y 
bennorì  o'r  blaew,  forì  pob  un  a'r  syrìrì  yn 
gwneuthur  cyfi^awnder  wecli  ei  eni  o  Drìuw, 
neu  o  Grist;  mae  efe  yma  yn  tori  allan 
mewn  gorfóledd  a  üawenyrìrì,  ýn  yr  olwg  ar 
ryferìd  gari.trì  y  Tarì  tragyẃydäol, yn  ei  waith 
yn  rhorìrìi  y  fath  anthyrìerìrì  a  braint  an- 

nhraethol  ar  ei  bobl,  â'u  galw  hwynt  yn 
feibion,  neu  yn  blant  irìcìo  ei  hun.  Pa  fath 
gariarì  oerìrì  hwn  !  Trwy  ba  fath  eiriau  y 
gellirì  ei  osorì  ef  allan  ì  Pa  un  bynag  a  ys- 

tyriom  ai  ei  fawrerìrì,  ei  burrìeb,  a'i  gyfiawn- 
rìer  ef ;  neu  ynte  eti  gwaelerìrì,  eu  heuog 
rwyrìrì,  eu  halogrwyrìcl,  a'u  trueni  hwy  ;  pa 
un  bynag  a  ystyriom  ai  y  fenrìith  a  rorìdwyd 
arnynt,  ai  ynte  y  ffordrì  drwy  ba  nn  y  rhodd- 
wyd  hi ;  rhaid  rhyfeddu  cariad  y  Tarì  ynrìrìi, 
fel  peth  uwchlaw  gwyborìaetli  a  phob  am- 
gyffrerì.  f  Yn  wir  nid  oerìd  byd  o  annuwiol- 
ion,  yn  mhlith  pa  rai  yr  oerìrì  plant  Duw  yn 
byw,  yn  gyffrerìin  rhewn  tlorìi,  cysturìdiau,  a 
dirmyg,  yn  eu  hadnaborì  hwynt ;  ni  fỳnai 
gyrìnaborì  eu  hawl  hwynt,  cymmeradwyo  eu 
bywyrì,  na  clymuno  eu  breintiau  ;  %  oucì  hyn 
oerìrì.oblegirì  eu  hannwyborìaeth  hwy  o  Drìnw, 

a'u  rìieithrwch  rìiystyrllyrì  hwy  i'wardderch- 
awgrwdd  sanctairìd  ef ;  felmegysp^w  ymddan- 
gosodrì  ei  unig-anerìig  Fab  ef  ar  y  rìrìaear,  yn 
llawn  gras  a  gwirionecirì,  nirì  arìwaenent  hwy 
ef,  eithr  gwrthorìas  mt,  dirmygasant,  a  chroes- 
hoeliasant  ef. — Meibion :  tekna  yw  y  gair 
Groeg,  ac  nirì  whioi,  a  phlant  a  dciylai  focl, 

(merìcl  Doddridge )  ac  nirì  meibion. — Fel  y'n 
gelwid  ni  ynfeibion  i  Dduw  :  pan  oecírì  y 
cenaclau  Danairìrì  yn  Malabar,  rhois^nt  rai 

o'n  dychwelerìigion  ieuainc  i  gyfieithu  cat- 
echism,  yn  yr  hwn  y  crybwyllirì   am  forì  yn 
feibion  i  Dduw  fel  un  o  freintiau  y  crist- 

ionogion  :  synorìd  un  o'r  cyfieithwyr  yn 
aruthr,  wrth  rìrìywerìiarì  mòr  hyf  yn  ei  rìyb 
ef  ;  a  rìywerìai,  Mae  hyn  yn  ormod,  yn  hytr- 
ach  gadêwch  i  mi  ei  gyfieithu,  Goddefir  idd- 
ynt  gusanu  ei  draed  ef. 

2  *Anwylyd,  ̂ yrawrhon  meibion 
i  Dduw  ydym,  ̂ fac  nid  amlygwyd 
etto  beth  a  fyddwn  :  J  eithr  ni  a  wydd- 
om,  fpanymddangosoefe,  *  \\y  bydd- 
wn  gyífelyb  iddo  ;  h  §  oblegid  ni  a 
gawn  ei  weled  ef  megis  ag  y  mae. 

d  Gwel  ar  b  adn.  1.  jieu.  5.  I.  Es.  56.  5.  e  Salm  31. 
19.  Rhuf.  H.  18.  1  Cor.  2.  9.  a  13.  12.  2  Cor.  4.  1 7.  r  Ven. 
2.  28.  Mal.  3.  2.  Col.  3.  4.  Heb.  9.  28,  /»  Saira.  17. 
15.  Rhuf.  8  29.  1  Cor.  15.  49.  Pbil.  3.21.  2  Pedr  1.4. 
A  Job.  19.  26.  Salra  16.  11.  Mat.  5.  8.  Ioan  17.  24.  I  Cor,  13. 
12.  2  Cor.  3.  1S.  a  5.  6-8. 

*  Onrì  pa  beth  bynag  oedd  y  byd  yn  fedd- 
wl  am  wir  grerìinwyr,  yn  eu  hagwerìd  isrl  a 
thrallorìus  ar  y  rìdaear  ;  yr  oerìdynt  hwy 
mewn  gwirionedd  yn  feibion,  neu  yn  blant  i 
Dduw  y  prycî  hwnw  ;  wedi  eu  mabwysiarìn 
i'wdeulu  ef,  eu  hadgencrìlu,  yn  wrihrìdrycbaa 
arbenig  ei  gariarì  ef,  acyn  etiferìrìion  ei  cieyrn- 
as  :  a  pha  mor  aml  a  thrymion  bynag  oerìd 
eu  profedigaéthau  hwynt,  byddai  eu  Tad 

hoüailuog  yn  sicr  o'u  hamddiffyn,  gofalu  am 

5~Ó~  ~  -^== 
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danynt,  eu  cysnro,  a'u  bendithion  hwynt. 
t  Yn  wir  nid  oedd  wedi  ei  amlygn  èto,  y 
pryd  hwnw,  pa  beth,  neu  pa  môr  ogoneddns 
a  fyddent  hwy  yn  y  diwedd  ;  ac  nis  gallai 
hyd  yn  nod  yr  apostol  ei  hun,  ffarfio  dirn 

amgyffred  cyfaddas  am  y  nef,  a'i  dedwydd- 
wch  annrhaethadwy  ;  oblegid  yr  oedd  hyny 
i  fod  yn  ogoneddus  a  gwynfydedig  tu  hẃnt 

i'w  holl  feddylian  cr'  a'r  holl  saint,  J  Ond 
eto,  gwyddai  credinwyr  yn  gyfîredin,  pan 

ymddangosai  Et'e.  sef  Crist,  neu  Dduw  yn  y 
cnawd,  yn  ei  ail  ddyfodiad  i  farnu  y  byd  ; 

||  y  ca'i  ei  bobl  grediniol  cu  gwneyd  yn  ber- 
ffaith  gyífelyb  idcìo,  yn  anlìygredigaetb  eu 
cyrph,  ao  hefyd  yn  sancteiddrwydd  perífaith 

eu  heneidiau  ."  §  oblegid  yn  yr  olwg  wynfyd- 
edig,  caitf  liygaid  plant  Duw  weled  ei  ogon- 
iant  ef  yn  Mherson  Crist,  a  chaiff  ea  heneid- 
iau  wybod  .  ti  gyílawnder  a'i  ragoroldeb  ef, 
drwy  olwg  ddüen  a  digyfrwng,  Bydd  yr 
olwg  gyflawn  hon  arno  ef  fel  y  mae,  yu 
pertfeithio  yr  adnewyddiad  o  ddelw  Duw  ar 
y  saint,  ac  am  byth  yn  diddymu  pob  nwyd- 
au  a  serchiadau  ansanctaidd  ynddynt;  ac  fel 

hyn  cânt  eu  darpar  i'r  mwynâd  mwyaf  per- 
ffaith,  cyflawn,  digymmysg,  a  gwynfydedig 
o  Dduw,  yn  a  thrwy  Grist,  ag  y  gall  cread- 
nriaid  sancraidd  byth  ei  fwynâu,  neu  feddwl 
am  dano. —  Er  cymmaint  a  welodd  Ioan  ar  y 
mynydd,  o  ogoniant  ei  Argiwydd,  a  gogon 

berffeilhir  ar  ei  ddelw  ef :  ond  ni  clniff} 

Cristion  ei  gyflawn  gyd-ffurfio  â'i  Arglwydd 

inewn  corph  ac  enaid,  hyd  fore  yr  adgy'fod iad  mawr. — Nid  yw  yr  apostol  yn  dywedyi 
wecli  ei  buro,  ond  yn  ei  buro  :  ymestyn  niai 
y  Cristion  am  burdeb,  nid  wedi  cyrhaedi 

perffaith  burdeb  eto. 

4  *  Pob  un  a'r  sydd  yn  ̂ gwneuth 
ur  pechod,  f  sycld  hefyd  yn  "gwneuthü 
ur  anghyfraith  :  °  l  obìegid  anghyfraitlB 

yw  pechod. m  adn.  8,  9.  1  Bren.  8.  47.  1  Cron.  10.  13.  2  Cor.  lî.îl 
fago5.  15.        n  Num.  15.  31.  1  SaT>.  15.  24.  2  Cron.  24.  21 
Es.  53.  8.     Dan.ö.  11.    Rhuf.  3.  20.    a  4.  15.  lago  2.  í»-| 
o  pen.  5.  17.  Rbuf.  7.  7—13. 

*  Yn  ol  y  sylw  a  wnaethid  o'r  blaet 
nis  galiai  y  rhai  nad  oeddynt  yn  dily 
sancteiddrwydd  feddiannu  gwir  obailh  i 

Nghrist,  ac  yn  Nuw  trwyddo  ef,  yn  ol  " efengyl:  ond  sylwai  yr  apostol  yn  mhellacl 
fod  pob  un  a'r  oedd  yn  gwneuthur  pechod 
egwyddor,  hyfrydweh,  ac  arferiad  cyffredit 
t  yn  gwneuthur  hefyd  anghyfraith  ;  yn  tro 
eddu  ac  yn  gwrthwynebu  awdurdod  a  gofyt 
ion  y  ddeddf  foesoi ;  oblegid  nis  gallai  3 
apostol  feddwl  y  ddeddf  seremoniol  yn  y  fà 
hon.  Fel  hyn  mae  yn  ymddangos,  lod  Ioa 
yn  ystyried  mai  cyfiaith  sanctaidd  Duw  oed 

y  rheol  o  ymarweddiad  i'w  holl  weision  s 
bubl  eí';  ac  nad  oedd  neb  o  honynt  yn  wi :„«*  M^=«a  «'-  t?i:  1       %  \7         a       Do"i   eí;  ;ic  naa  oe<  K    nco  o   nonynt  yn  w ìant  Moses  ac  Jbiiias  gydatjef,  mae  efe  yn  dy-    ,  A  ,  ,    '  ~      ,  f.      *,. 

wŵdyrrdiycSáẀ ûuAc  y  mae  pób  un  sydd  gan-  odj  neu  yrnfjdygiad  pe„rhydd  a  digyfraii 
ddo  y  gobaith  hwn  ynddo  ef,  k  f  yn  ei 
buro  ei  hun,  l  J  megis  y  mae  yntau 
yn  bur. 

i  Rhuf.  5.  4,  5.  Col.  1.  5.  2  Thcs.  2.  16.  Tit.  3.  7.  Heb. 
6.18,19.  k  Act.  15.  9.  2  Cor.  7.  1.  Heb .12.  14.  2  Pe.tr 
1.  4.  a  3.  14.  I  pen.  2.  C.  a  4.  17.  Mat.  5.  48.  Luc  G.  36. 
Heb.  7.  26. 

*  A  lle  bynag  y  'mae  -Ysbryd  Duw  wedi 
gweithio,  neu  roddi  bod  i'r  gobaith  gwirion- 
eddol  hwn  yn  nghalon  dyn,  Bef  y  gobaith  am 

y  gogoneddiad  a'rdedwyddwch  ucbod  ;  t  mae 
byny  yn  sicr  o'i  ddwyn  ef  i  ddymnno  a 
dilyn  am  sancteiddrwydd  a  phurdeb,  fel  dar- 
pariad  i'w  berffaith  ddedwyddwch  ef,  ac  fel 
blaen-brofiad  o  hóno  :  oblegid  yr  hwn  sydd 
yn  gobeithio,  ncu  yn  ymddiried  yn  Nuw,  y 
gwna  efe  ef  yn  berffaith  ddedwydd,  trwy  ei 

gyflawn  adnewyddu  cf'  i  ddelw  sanctaidd  ei Waredwr  dwyfol ;  efe  a  Iwyr  benderfyna 

hefyd,  y  rhaid  i'w  ddedwyddwch  presenol 
ef  fod  yn  gyfatebol  i'w  s'mcteiddrwydd  pre- 
senol  :  ac  mae  y  sicr^y  ;d,  na  bydd  ei  lafnr 
ef  am  sancteiddrwydd  ddim  yn  ofer,  yn 

rhoddi  grỳin  hefyd  i'w  ymdrechiadau  ef. 
%  Ac  ni  orphwys  efe  byth  yn  foddlawn 
chwaith  ar  yr  uyn  a  gyrhaeddndd,  cyhyd  ag 
y  byddo  dim  pecbod  yn  aros  ynddo  ef :  ond 
efe  a  ddefoyddia  bob  moddion,  ac  a  ddisgwÿl 

wrth  Dduw  am  gyflawniad  o'i  addewidìon  ; 
hyd  oni  byddo  ci  holl  scrchiadau  a'i  gyn- 
neddfau  wedi  eu  cẁbl  sanctciddio,  pob 
nwydau  pechaduraa  wodi  eu  dîstrywio,  pob 

toeddiadau  sanctaidd  wedi  eu  perffeithiö,  a'i 
holl  eiriau  a'i  weithredoedd  wedi  eu  cyd- 
ífurfio  â'r  eiddo  ei  anwylaf  Arglwydd.  A 
chan  nas  gellir  cyrhaedd  hyn  byth  yn  ber- 
ffaith  yn  y  bywyri  presenol;  rîiai<I  i  ddiwyd 
rwydd  y  gwir  Grisiion,  i  buro  ei  hun  megys 
y  mae  Crist  yn  bur,  barâu  hyd  angau  :  yna 

derbynir  yr  enaid    i'w  bresenoldeb  ef,  ac  a 
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peci 

yfraiti 

Pa  beth  bynag,  yn  y  rnesur  llei;if,  S)dd  i 

fyr  o  ateb  i'r  gyfraith,  neu  jn  gẁyro  od* wrihi,  mewn  mtddwl,  gair/  nca  weithre 

pechod  yw,  trosedd  o'r  gyfraitb,  ac  mae  [ 
haeddu  angau  yn  ol  y  cyîam:i  od  gweilhre 
oedd  :  ond  mae  y  gwneuthuriad  arferedìg 
chyffredinol  o  b'jchod,  yn  tueddu  i  ddinystr 

a  diddymu  y  gyfraith  a'i  hawdurdod,  ac  j 
gellir  ei  oddef  byth  mewn  un  modd,  gan  n« 
0  wir  ddysgyblion  Crist. — Nid  un  ueiibri 
gyfiawn  yn  unig  a  wna  *'  wneuthurwr  cj 
iawnder;"    eitlir   yr    arferiad    cyffredin 
1  óno  :  ac  yr  un  modd  ywneuthurwr  pecho 

yw  yrhwn  sydd  yn  ei  arfer  yn  gyf'redini — Anghyfraith  :  ( anomia  : )  nid  pëth  crc 
i'r  gyfraith,  neu  dros  ben  terfynau  y  gyfrait 
yn  unig,  yw  pechod  ;  ond  cynnygiad, 
byddai  bosibl,  i  ddiddymu,  a  distrywio,  c; 
raith  Duw  yn  hollawl! 

5  *  A  chwi  a  wyddocìi^  ymddang- 
0  hono  ef,  9f  fel  y  dileai  ein  pecho' 
au  ni  :  r+  ac  ynddo  efnid  oes  pecho 

r  arln.  8.  pen.  t.2.  a  4.  9-11.  Ioan  1.  3t.   1  Tim.  3. 
1  Peclr  1.  20.  q  pen.  1.  7.  Es.  63.  4-12.  lícs.  U.  2.  V 
!.  21.  Ioíü  I.  29.  Rhuf.  3.  24-26.  Epb.  5.  25-27.  I  TÌí 
15.  Tit.  2.  14.  Heb.  1.  3.  a  9.  26.  1  Pedr  2.  24.  Dat.  1 
r  pen.  2.  1.  I.uc  23.  41,  47.  loan  8.  46.  a  14.  SO.  2  Cor 
21    Heb.  7.  26.  a  9.  28.  1   Pedr  2.  22.  a  3.  18. 

*  Gwyddai  y  cristionogiun  hef)d  yn  d( 
oddi  witli  holl  rediad  hanes  ac  alhra\\in< 
yr  efengyl,  ddarfod  i  Fab  Duw  ymddango 
waith  gyntaf  yn  y  cnawd,  f  i  dýnu  ymaitl 

dilëu  pechodau  eibotl;  trwy  wneuthur  ia' 
drostynt,eu  maddeu.eu  dîoisedd%eu  f^lai 

hwytbau  oddi  wrthynt,  ac  o'r  diwedd 
hadnewyddu  yn  berffaith  ar  ei  ddelw  sai 
aidd  ei  hun.  % "  Ac  ynddo  ef,"  s^ef  Cr 
"  nid  oedd  pechod  ;"  ac  yr  oedd  ei  fai 

eiddrwydd  perffaith,  a'i  uf'udd-dod  gwe redol  ef,  yn  rnawrâu  gorchymynion  y  í 
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th,  yn  ei  wneyd  ef  yn  Beréon  addas  i  fod 
aberth  dros  bechod,  ac  hefyd  wedi  cael 
fwriadu  i  fod  yn  esampl  o  sancteiddrwydd 
ihurdeb,  i'w  bobl.  Nid  oedd  arno  ef  ang- 
!  am  aberth  drosto  ei  hun,  ac  nid  oedd  iddo 

Bideithas  â'r  rhai  ansanctaidd  a  rodient  yu 
ywyllwch.  pen.  1.  6,  7. 

6  *  Pob  un  a'r  sydd  s  yn  aros  yn- 
o  ef,  f  nid  yw  yn  pechu  : l  %  pob  un 
sydd  yn  pechu,  nis  gwelodd  ef,  ||  ac 

ì  adnabu  ef. 

Pwy  bynag,  gan  hyny,  a'r  sydd  yn  aros 
Nghrist,  mewn  undeb  âg  ef,  ac  yn  dàl 
ndeithas  âg  ef,  tnid  yw  yn  pechu  yn 
iadol,  yn  gyffredinol,  yn  rhyfygus,  ac  yn 

■foddol :  %  a  phob  un  a'r  sydd  yn  pechu 
[y,  uis  gwelodd  ei  ogoniant  ef  trwy  flyd<I 
oed,  ]|  ac  ni  chafodd  efe  erioed  yr  un  ad- 
iyddiaeth  brofladol  o  hóno  ;  oblegid  pe 
*sai,  buasai  yn  cael  ei  gyfnewid,  mewn 
w  fesur,  i   ddelw  sanctaidd  Iesu,  yr  hwn 
oedd  pechod  ynddo. 

7  *  0  blant  bychain,  u  na  thwylled 
|  chwi.  x  \  Yr  hwn  sydd  yn  gwn- 
thur    cyfiawnder,  %  sydd    gyfiawn, 
megis  y  mae  yntau  yn  gyfiawn  : 
i  pen.  5.  26.  1  Cor.  6.  9.  Gal.  6.  7,  8.  Eph.  5  6.  la<ro 
ì.  r  pen.  2.  59.  a  5.  1  —  3.  Siîm  10G.  3.  Ezec.  18.  5-9. 
5.  20.  Luc  1.  75.  Att.  10.  35.  Rhuf.  2.  6-8.  a  C.  15  — 

Eph.  5.  9.  Phil.  1.  II.  î  í'eiir  2.  24.  y  ndu  3.  pen.  2. 
Im  45.  7.  a  72.  1—7.  Heh.  1.  8.  a  7.  2.  1  Pedr.  I.  15, 16. 

Mae  yr  apostol  yma  yn  rhybuddio  ei  an- 
1  bîant  yn  ddifrifol  iawn,  megys  y  gẅn- 
tiai  yr  apostolion  eraiìl  o'r  blaen  mewn 
ryw  fanau  ;  na  thwyllai  neb  mo  honynt 
ry  riíh  hòniadau  ymddangosiadus,  i  fedd- 
y  gal'ent  hwy  fyw  mewn  pechodau  cy- 
dinol,  ac  eto  bod  yn  wir  gristionogion. 
ueb  sy  dda  gan  Dduw  a  waredir  rhag  y 
h  dwyll  !  f  Oblegid  yr  hwn  oedd  yn 

wnenthnr  eyfiawnder,"  o  egwyddor,  ac  fel 
ẅaith,  ei  alwad,  a'i  hyfrydwch,  fhwnw 
Id  ddyn  cyfiawn,  o  ran  egwyddor  ac  ym- 

'eriad  hefyd ;  ||  a'i  gydffuifiad  ef  â  Christ, 
n  ei  fod  yn  "gyfiawn  megys  yr  oedd 
taa  yn  gyfiawn,")  oedd  y  prawf  mwyaí 
odol  ac  amlwg,  fod  iddoefran  trwy  fifydd, 
ufudd-dod  ac  iawn  y  Gwaredwr  mawr  a 
yfol. — Yr  hwn  sydd  yn  gwiieuthar  cyf 
vnder,  sydd  gufiawn  :  ain  gyfiawnder  ym- 
perol,  yn    tarddu   oddi  ar  egwyddor   gyf- 
n,  mae  yr  apostol  yn  son  yma;  ac  nid  am 
iawnder  cyfrifol,  neu  gyfiawnder  Crist  yn 
1  ei  gyfrif  i  bechadur,  trwy  yr  hyn  mae 
w  yn  cyfiawnâu  yr  annuwiol,  (Rhuf.  4. 
iieb  weithredoedd. 

8  2  *  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur 
chod,  f  o  ddiafol  y  mae  ;  %  canys 

mae  diafoì  yn  pechu  o'r  dechreuad. 
I  hyn  yr  ymddangosodd  Mab  Duw, 

'el  y  daitodai  weithredoedd  diafol. i.  10.  pen.  5.  19.  Mat.  13.  3S.   loan  8.  44   Eoh.  2.  2. 

2.  4.    Jurl.  6.  6  adn.  5.    Gen.  3.  15.  '  Es.  27. 
arc  1.  24.  Luc  10.  23.  loan  12.  31.  a  16.  11.  Rhuf.  16. 
ol.  2.  15.  Heb.  2.  14.  Dat.  20.  2,  3,  10,  15. 

O'r  tn  arall,  yrhwn  oedd  yn  "  gwneuth- 
pechod,"  yn    ei   arferiad    cyffredin,   fel  y 
iwyd  ei=oes ;  (adn.  4.)  t  yr  oedd  hwnw  yn 
gon   amlwg  o  blaid,  o  deulu,   ac  o  dued(j  1 
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ac  anian  y  diafol  ei  hun  ;  í  canys  diafol  oedd 
y  pcchadur  cyntaf,  ac  a  arferodd  bechod  a 
gwrthryfel  o'r  dechreuad,  ac  nid  oedd  gan- 
(ido  byfrydwch  mewn  dim  arall  er  pan  syrth- 
iodd.  ||  Ond  yr  oedd  yn  anmhosibl  tebygu 
i'r  diafol  a  glynu  wrtho  ef,  a  bod  ar  yr  un 
pryd  yn  ddisgybl  i  Grist ;  gan  i  Fab  Duw 

dyfod  i'r  byd,  ac  ymddangos  yn  y  cnawd,  i'r 
dyben  unig  a  phennodol  hwn,  §o"ddattod," 
dinystrio,  adadymchwelyd  lioll  weithredoedd 
diaíol,  ar  ran  ac  yn  ei  hoil  bobl  brynedig  ef. 

Efe  a  "  ymddangosodd"  i'w  gwaredu  hwynt 
oddi  tàn  y  condemniad  a'rcaethiwed  hyny,  i'r 
rh.ii  yr  oedd  dylanwad  a  themtasiynau  y 

dìafol  wedi  eu  dwyn  a'u  darostwng  hwynt  a 
ho!I  ddynoìryw ;  ac  i'w  hadferu  hwynt  i 
eymmeradwyaeth,  delw,  a  gwasanaeth  Duw. 
Efe  a  gyflawnodd  hyndrwy  wneyd  iawndros 
eu  pechodau  hwynt  a'u  maddau  iddynt,  a 
thrwy  grëu  eu  heneidiau  o  newydd  i  sanct^ 
eiddrwydd  :  ond  tra  yr  oedd  dynion  yn  byw 
yn  gyffredin  mewn  balchder,  annuwioldeb, 
anghyfiawnder,  twyll,  creulondeb,  cenfigen, 
anghymmedìoider,  a  phenrhyddid  aflan  ;  neu 
yn  yr  esgeulusiad  o  fuchedd  ac  arferion  sobr, 

cyfiawn,"a  duwiol ;  nis  gallesid  meddwl  fod 
"  gweithredoedd  y  diafol"  wedi  eu  "dattod," 
na'i  gestyll  ef  wedi  eu  bwrw  i  lawr  yn  ngal- 

onau^y  fath  ddynion,  trwy  nerth  Crist.  O 
ganlyniad,  nid  oedd  y  dyben  o'i  gnawdoliad, 
ei  ddarostyngiad,  a'i  farwolaeth  ef,  wedi  eu 
hateb  mewn  un  gradd  gyda  golwg  arnynt 

hwy  ;  ac  am  hyny 'nid  oedd  ganddynt  yr  un sail  i  feddw!,  eu  bod  mewn  un  modd  yn 

ddysgyblion  i  Grist. 
9  *  Pob  un  a c  aned  o  Dduw,  f  nid 

yw  yn  gwneuthur  pechod  ; d  %  oblegid 
y  mae  ei  had  ef  yn  aros  ynddo  ef, €  \\  ac 
ni  all  efe  bechu,  §  am  ei  eni  ef  o  Dduw. 

c  pen.  2.  29.    a  4.  7.    a  5.  1,  4,  18.   loan  1.  13.        d  Job 
28.  I   Pedr  1.  23.         e  Mat.  7.  18.  Act.  4.  20.  Rhnf.  6.  2. 

Gal.  5.  17.  Tit.  1.  2. 

Oblegid  yr  oedd  holl  wir  ddysgyblion 
Crist  wedi  en  geni  o  Dduw,  yn  grëaduriaid 
newydd,  wedi  cael  calonau  newydd,  ac  yn 
gyfranogion  o  dduwiol  anian  ;  f  ac  nid  oedd 
neb  ag  oedd  wedi  en  hadgened'.u  felly  yn 
bywyn  yr  arferiad  cyffredin  a  gwirfoddol  o 
"  wneuthur  pechod,"  fel  dynion  diadgenedl- 
edig,  neu  fel  áiafol,  yr  hwn  oedd  yn  pechu 
o'r  dechreuad  ;  îobiegid  yr  oedd  had  Duw, 
sef  egwyddor  sanctaidd,  ac  anian  dduwiol, 
yn  blanedig  yn  eu  calonau  hwynt  trwy  y 
gair  a  gweithrediad  yr  Ysbryd  Glân  ;  ||  ac  o 
herwydd  hyny  yr  oedd  yn  anmhosibl  iddynt 
hwy  aliu  pechu  yn  wirfoddol,  yn  gyífredinol, 
a  chydag  hyfrydwch  a  phleser  mewn  pechod  : 
$  ac  os  dygwydd  iddynt  syrthio  mewn  pechod 
yn  anfwriadol,  yn  ddîarwybpd,  ac  yn  ngrỳm 
profedigaeth,  canys  nid  oes  dyn  ni  phecha 

yn  yr  ystyr  hyny ;  maent  yn  edifarâu  yn 
chwerw-dosto'i  bìegid,  fel  Dafydd,  a  Phedr, 
am  en  bod  wedi  eu  geni  o  Dduw,  yn  biant 
iddo,  ac  egwyddor  ýnddynt  am  wneuthur  ei 
owyllys,  a  rhyngn  ei  fodd  ef  mewn  pob 
sancteiddrwydd.—Rhaid  mai  rhywbeth  tebyg 
i'r  hyn  a  sylwyd  oedd  meddwl  yr  apostol, 

nis  gallasai  feddwl  bod  yn  anmhosibl  i'r credadyn  bechu  mewn  un  modd  ;  os  dëallwn 
ei  eiriau  felly,  yr  ydym  yn  ei  osod  i  wrth- 

ddywedyd  yr  byn  a  ddywedodd  o'r  blaen, pen.  1.  8,  9;  a  2.  1  ;  i  wrth-ddywedyd  yr 
holl  ysgrythyrau  eraill  ;  ac   i   ddywtdyd   yn 

5~Ô~2 



Cariad  brawdol  yn  arwydd I  IOAN  III. ofywyd  ysbrydol. 

groes  i  brofiarìau  galirus  hol I  blant  Duw  yn 

mliob  oes.  Rh'aid  i  ni  rìrìëall  rìywerìiarìau 
cyffrerìin  o'r  r'ath  hyn  yn  wa*tad,  yn  ol  natur 
y  pwnc  fyddo  yr  ysgrîfejaydd  sauctaidd  yn 
ei  rìrin  ;  yn  ol  cysonrìeb  y  tfyrìrì,  ac  yn  unol 
â  rherìiarì  cyffrerìin  yr  ysgrythyran  eraill  : 
heb  hyny  ni  a  âwn  i  benrhyddirì  antinomiaeth 
ar  y  naill  law,  neu  ynte  i  rìrìàl  perffeith- 
rwydd  cristionoyoì,  fei  ei  gelwir,  ar  y  ìlaw 
arall. 

10  *  Yn  hyn  fy  mae  yn  aaîlwg 
plant  Duw,  *a  phlant  diafol  :  h  f  Pob 
un  a'r  sydd  heb  wneuthurcyfiawnder, 
fJ  nid  yw  o  Dduw,  k  ||  na'r  hwn  nid 
ywyn  caru  ei  frawd. 

/pen.  5.  2.  Luc  6.  35.  Rhuf.  8.  16,  17.  Eph.  5.  1. 
e  Mat.  13.  38.  loan  8  14.  h  G-vel  ar  aclo.  7,  S.  i  pen. 
4.  3,  4,6.  a  5.  19  lo*n  8.  47-  Act.  13.  10.  3  íoati  1 1.  k  adu. 
14,   15.  pen.  2.  9,  10.  »4.  8,  21. 

Soniai  yr  apostol  am  yrymarferiarì  caniat- 
âol  a  gwirforìrìol  o  ryw  beehod,  ýn  yr  arìnod 

o'r  blaen,  a  rìywerìai  borì  hyny  yn  beth  an- 
mhosibl  i  rai  werìi  eu  gt-ni  o  Drìtiw;  ac  yn 
brawf  amlwg  o  forì  y  rhai  oerìrì  yn  byw  felly, 

yn  "  blant  diafol."  *  Obíegirì  yn  hyn  yn 
bennorìawl,  yr  oerìd  plant  Duw  a  phlant 
diafol,  yn  cael  en  gwahaniaethu  yn  amlwg 
orìrìi  wrth  eu  gilydrì  :  y  rhai  nirì  oedrìynt  yn 
galhi  byw  mewn  pechorì  fel  y  rìywerìwyrì, 

"  plant  Duw"  oerìrìynt;  a'r  rhai  oerìrì  yn 
byw  ynrìrìo  yn  gyffrerìin,  a  chyrìa  phleser, 

"  plant  diafol"  oerìrìynt.  f"  Pob  un  ag  oedrì 
heb  wneuthur  cyfiawnrìer,"  mewn  cyflawn- 
iadau  crefyrìrìol  tuag  at  Drìuw,  ac  rnewn 
ymddygiadau  moesol  ac  uniawn  íuag  at 
drìynion  ;  %  beth  bynag  oerìrì  ei  grerì,  ei 

broffes,  ei  drìoniau,  a'i  brofiarì,  nirì  oerìrì  o 
Drìuw,  wedi  ei  eni  o  bônö  ef,  nac  yn  gyfran- 
og  o  anian  ac  ysbryd  ei  blant  ef:  jjYe,  yr 
oerìd  hyn  i  gaelsef)!!  arno  gyrìa  chymmaint 
manylrwyrìrì  ;  fel  os  oerìrì  neb  nirì  oerìrì  yn 
"*  caru  ei  frawrì,"  onrì  a  oerìtl  yn  rìangos  ys- 
bryrì  hunanol,  cenfigenns,  a  rìigasog,  yn  ei 
ymrìrìygiarì  cyffrerìin  ;  nis  gellirì  ei  gyfrif  ef 
yn  blentyn  i  Drìuw,  eithr  yn  un  o  blant  rìiafol. 

11  *  Obleç>idz  hon  ywy  gennadwri 

a  glywsoch  o'r  dechreuad  ;  m  f  bod  i 
ni  garu  ein  gilydd. 

/  pen.  1.  5.  a  2.  7,  8.  m  adn.  23.  pen.  4.  7,  2! .  loan 
13.  34,  35.  Gal.  6.  2.  Eph.  5.  2.  1  Tlies.  4  9.  1  Pedr  1.  22 
a  3.  8.  a  4.  8. 

*  Oblegitl  hyn  oerìrì  un  ran  arbenîg  o'r 
genadwri  hòno,  a  rìrarìrìorìasirì  i  Gristionog- 
ion,  ac  a  glywsent  Itwy  yn  barâws  o  rìrìe- 
chreuad  gweinirìogaelh  yr  efengyl  ;  +  "  borì 
irìrìynt  hwy  garu  eu  gilyrìrì,"  à  chariarì 
brawrìol  a  ch'ristionogoi  gwresoga  diragrith  ; 
fel  prawf  eglur  ea  bod  liwy  yn  caru  Crist.ac 
yn  wir  däysgyblion  irìrìo  ef.  Heb  hyn  nis  gall- 
ent  hwy  fort  o  Dduw  ;  y  rhai  oerìrì  yn  tros- 
erìrìn  gorchymyn  môr  bwysig  a  syllaenol,  hc 

yr  hwn  oerìrì  yn  'irì-mgosiarì  mòr  amlwg  o'i 
natur  a'i  ewyllys  ef. 

12  *  Nid  n  fel  Cain,  yr  hwn  oedd 

0  o'r  drwg,  ac  a  laddodd  ei  frawd.  ̂ t  A 
phaham  y  lladdodd  ef  ?  |  Oblegid  bod 

ei  weithredopdd  ef  yn  ddrwg,  ''a'r 
eiddo  ei  frawd  yn  dda. 

27.  23.  lo.n  10.  32.  *  I 
1  Thes.  2.  14,  15.  1  Ped 

H.  ôl.   Heb.  I 

G 

19-2.5.    a  18.  38-40.    A< 
D,t.  17.  6.         ,/  Mdt.  23 

4.4-15,25.  Hcb.  II.  4.  Jud.  11.  o  Gwel  j 
adn  8.— pen.  2.  13.  14.  Mat.  13.  19,  38.  p  1  S^n.  18.  14 

15.    a  19.  4,  5.    a22.  14-  " 

llfri 

i  37.  12.  Diar.  29.  27.  Mat. 

12.  24. 

hyny,  y  rhai  oedrì  yn  eghir  ai 
rìrìifarì  o'r  gras  hwn  o  gariarì  brawrìol, 
Irìylirì  eu  hy^tyrierì  hwy  yn  wir  gristionc 
ion  mewn  un  morìrì  ;  onrì  rìylirì  yn  hytra 
n  rlieítru  hwy  ̂ yrìa  Chain,  yr  hwn  er 

forì  yn  protfesu  ei  bnn  yn  arìrìolwr  Duw, 
ílrìangosorìrì  yn  amlwg  ei  forì  o  rìeulu  yr 
"  rìrwg,"  sef  y  rìiafol,  rìrwy  genfigenu  wr1 
casâu,  a  llactrì  ei  frawd  Abel.  t"A  p 
ham,"  am  ba  aehos,  y  cyllawnorìrì  efe 
liofrnddiaeth  erchyli  hwn  ì  Pa  gyffrôad 
gawsai  efe?  Pa  niwed  a  wnaethid  idrì 
l  Dim  o  gwbl:  ond  yr  oedrì  efe  yn  cas 

rìelw  sanctairìrì  Duw  yn  Abel,  a'r  esampl 
ostyngeirìrìrwyrìrì,  ei  ffyrìrì,  a'i  drìuwioW 
ef  :  yr  oerìrì  efe  yn  cenfjgenu  wrtho,  ac 
rìigio  hyrì  yn  norì  wrth  Drìuw,  am  rìrìerb 

aberth  ei  frawrì  yn  hytrach  na'r  eirìrìo  ef ; 
yr  oerìrì  efe  wecii  cynrìrìeiriogi  i'r  falh  rai 
fel  y  llarìdodrì  efe  ef,  am  forì  ei  weithn 

oerìrì  ef  ei  hun  yn  rìdrwg,  a'r  eirìdo  ei  fra> 
yn  drìa  ger  bron  Duw.  Na  fyrìrìerì  neb  sy 
yn  enwi  enw  Crisl  fel  y  Cain  llofruddi 

hwn,  nac  o'j  ysbryrì  ef. 

13  r*  Na  ryfeddwch;   fy   mrod; 
5  os  yw  y  byd  yn  eich  casau  chwi. r  Pre».  5  8.  io^n  3.  7.  Act.  3.  12.  Dat.  17.  7.  « 
10.  22.  a  24.  9    Marc  13.  13.  Luc  6.  22.  a  21.    17.  [oan  7 
*  15.  18,    19.  a  16.  2,  33.  a  17.  14.    Itbuf.  8.  7.  2  Tim 
Iago  4.  4. 

*  Yr  oedrì  ysbryrì  a  thymher  Cain' 
perthyn  yn  naturioí  i  "  blant  diafol;''  IIav o  ba  rai  a  ddirmygasent,  a  gasasent,  a 
groeshoeliasent  Grist  am  yr  un  rheswm.  C 
hyny  ni  drìylasai  Cristionogion  ryfedrìu 
oerìrì  y  byrì  yn  eu  casâu  hwynt;  gan 
ciynion  y  byrì  rìàn  arglwyddiaeth  yr 
rìrug,"  a  thán  ei  ddyimwarìau  ef,  fel  pl 
o'i  rìeulu  ef.  Mae  gelyniaeth  o'r  dechrei 
rhwng  y  rìrìan  harì,  dangosorìd  ei  hun  yn  fi 
yn  Cain  ;  a  gweithiodd  byth  o  hyny  eto, 
mblant  yr  anuturìrì-rìorì.  Gan  forì  y  rìym 
hon  mòr  rìrìiellig,  a'r  byrì  mòr  gyffrerìin  ( 
lyworìraeth  diàfo\  fel  ei  dduw  ;  nirì  rhyf. 

I'orì  rìynion  rìuwiol  yn  norìau  a  gwrthrìdry au  casineb  y  byd. 

14  'f  Nyni  a  wyddom  ddari 
"  ein  symmud  ni  o  farwolaeth  i  fyw; 
*  f  oblegid  ein  bod  yn  caru  y  brod 
y  \  Yr  hwn  nid  yw  yn  caru  ei  fra\ 
y  mae  yn  aros  ym  marwolaeth. 

t  peo.  2.  3.  a  5.  2,  13,  19,  'JO.  2  Cor.  5.  I.         u  Lu 
24,  32.  lonn  5.  24.  Eph.  2.  i,  5.         *  pen.  2    10 

'    7,  S,  12,  21.    a  5.  2.  Satm  IC.  3.  M:U.  25.  40. 
15.   12,  17.  Gal.  5.  22.  Ëpli.   I.  15.  Col.   I.  4.   I  Thei. 
?b.  C.  10,  11.  a  13.  I.  I  Pedr  1.  22.  a  3.  8.  2  Pedr 

y   I>en.  4.  20.  Diar.  21.  16. 

*  Yr  oerìrì  y  mater  uchorì  o  gael  eu  c; 

gan  y  byrì,  yn  brawf  o'r  fath  mwyaf  (lî 
mheuol  i  Gristionogion,  eu  borì  hwy  eu  I 
ain  werìi  eu  symmud  o  farwolaeth  i  fyw 

o'r  cyflwr  hwnw  o  gonrìemniarì  a  mar 
aeth  ysbryrìol,  ynyr  hwn  y  buont  ollunw 
yn  gorwerìrì,  i  gyflwr  o  fywyrì  cyfiawnâc 
ysbrydol,  ac  i  ystârì  o  gyinmod  *  chymi 
arìwyaeth  gyda  Dnw.  fGwyrìrìent  yn 
eu  borì  werìi  cael  eu  symmurì  felly,  obl 
fod  en  calonau  werìi  eu  llenwi  â  chó 

gwresog  a  serchiarìol  tuag  at  eu  holl  fr 
>n  ffyrìrì,  gobaith,a  chymrìeithas  yr  efen 
a  hyny  yn  nnig  atn  eu  borì  yn  perth 
Grist,  yn    rìwyn   ei   drìelw  ef,  ac   yn  ai 



lariad  Dnw  yn  esampl IOAN  III. ac  annogaeth  i  ni. 

ddo  ef.  Mae  ciriarì  gostyngerìig,  dihun- 
J,  gweithgar,  haelfrydig,  a  maddeugar, 
g  Ht  ddynion  yn  gyííredin,  yu  nod  da  yn 
•  o  gyfìwr  da  ;  ond  niae  yn  amlwg  bod 
apostol  yn  llefaru  yma,  am  gariad  y  cred- 
yr  at  eu  brodyr  yn  Nghrist,  fel  y  cyfryw  ; 
od  yw  hwn,  y  gall  y  credadyn  isehf,  yn 
tal  âg  apostol,  ei  gael  ynddo  ei  hun. 
wy  bynag  gan  hyny  nad  oedd  yn  caru  ei 
wd,  îe  yr  holl  wir  frawdoliaeth,  fel  y  dy- 
iwyd  uchod  ;  yr  oedd  hyny  yn  brawf  am- 
;  ei  fod  ef  yn  aros  o  hyd  mewn  ystâd  o 
wolaeth  ysbrydol,  ac  yn  agored  i  ddinystr 
gywyddol,  yr  hyn  yw  yr  ail  farwolaeth. 
iymmud  o  farwolaeth  :  Dywedir  hyn  ain 
oiau  o  ddynion :  mae  pawb  wrth  natur 
gys  wedi  eu  geni  yn  ngwlad  marwolaeth, 
yn  agored  i  ddinystr  tragy wyddol ;  yno 
e  yr  efengyi  yn  eu  cael  hwynt,  ac  oddi 
3  mae  yn  symmud  y  rhai  a  gedwir  trwy 

Duw. — "  Yn  aros  yn  marwolaeth  :"  nid 
dwyn  liwy  i'r  cyfiwr  hwnw  a  ddywedir  ; i  eu  bod  yn  aros  yn  harâus  yn  y  cyflwr 
vg  cyntehg,  heb  eu  symmud. 

15  *  Pob  un  a'r  sydd  yn2  casâu  ei 
wd,  f  lleiddiad  dyn  yw  :  a  X  a  chwi 
rYyddoch  nad  oes  i  un  lleiddiad  dyn 
*vyd  tragy  wyddol  yn  aros  ynddo. 
s  Gen.  27.  4l".  Lef.  19.  16,  17.  2  S<«m.  13.  22—28.  Diar 2«-2<î.  Mat.  6.  21,  22,  23.    Marc  6.  19.     Act.  23.  12—14 
1.  15.  a  4.  1,  2.  o  adn.  9,  loan   4.  14.  1  Pedr  1.  ?3 
21.  8. 

Pob  un  ag  sydd  yn  casâu  ei  frawd,  gan 
edd  Hid,  digasedd,  cenfigen,  anghariad,  a 
I  yn  ei  galon  tuag  ato,  pa  mòr  rìdirgelaidd 
ìag  y  cadwo   efe    hyny  ;  t  lleiddiad   dyn 
efe  mewn  gwirionedd,  ac  yn  ngolwg 

w  :  oblegid  mae  y  balchder,  yr  hunan,  y 

asedd,  a'r  genfigen,  sydd  yn  llywodraethu 
gyffredin  ynddo  ef,  yn  gwneyd  i  fýnu  y 

wreiddyn  chwerwedd,"  o  ba  un  y  mae 
fruddiaeth  yu  naturiolyn  tarddu  ;  felly,  pe 
ddai  pob  attaliadau  wedi  eu  symmud,  a 
;mtasiynau  digon  cryfion  yn  ymosod,  llof- 
ndiaeth  yn  y  weithred  a  fyddai  y  eanlyniad 

!  antfaeledig.  %  A  gwydrìai  y  Cristionogion 
;  D>  y  dylem  ninnau  wybod,  cddi  wrth  bob 
th  a  ddywed  gair  Duw,  nad  oes  i  un  lleidrì 
rì  dyn  fywyd  tragywyddol  yn  aros  ynddo  : 
ny  yw,  nas  gali  neb,  sydd  a  chalon  llof- 
:ld  yn  gyffredinol  ganddo,  ac  a  thuedd  yn- 
o  i  gyflawni  y  weithred,  neu  y  pechod 
nadwy  hwnw,  fod  yn  ddyu  adgenedledig, 
bdi  ei  fywau  trwy  ras,  nac  yn  gyfranog  o 
^bryd  Crist.  Mae  yn  wir  fod  bywyd  tra- 
jwyddol  yn  aros  yn  Dafydd,  pan  fu  efe  yn 
og  o  lofruddiaeth  unwaith  ;  ac  nid  oes  yr 
i  rhyw  bechod  unigol,  ag  inae  yn  anmhos- 
■l  i  ddyn  dnwiol  syrthio  iddo;  (oddigerih  y 
jchod  yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glân,  pen.  5. 
I  ;)  ond  dangos   mae    yr   apostol   yma,  nas 
II  yr  un  gwir  gredadyn  fyw  yn  arferedig 
'ewn  pechorì,  hyd  yn  nod  yn  ei  galon,  ei 
'bryd,  a'i  dymher.     Heb  son  am  annuwiol- 
n  yn  lladd  eu  gilydd  yn  weithredol,  ac  o 
riad  ;  y  mae  llawer  o  broffeswyr  crefydd, 

lywaeth,  yn  byw  agos  drwy  eu  hoes  mewn 

'sineb  echrys   tuag   at   eu   brodyr  gwell  na 
\y  eu  hunain:  a  pha  fodd  y  gall  cariad 
'uw  fod  yn  y  rhai  hyn  ì 

'  16  *Yn  hyn  yr  rfadnabuom  gariad 
^uw,  oblegìd  dodi  o  hono  ef  ei  ein- 

ioes  drosom  ni :  c\  a  ninnau  a  ddylem 
ddodi  emheinioes  dros  y  brodyr. 

6  pen.  4.  9,  10.  Mat.  20.  23.  Ioar,  3.  lö.  a  10.  15.  a  15. 
13.  Act    20.  SS.    Ilht.f.  5.  8.    Eph.  5.  2,  25.    Tit.  2.  13,  14. 
1  Pedr  I.  18,  19.  a  2.  21.  a  3.  18.  Dat.  1.  5.  a  5.  9.  c  pen. 
2.  6.  a  4.  11.  loan  13.  34.  a  15.  12,  13.  Rhuf.  1«.  4.  PLil.  2. 

17,  30. 
*  Yr  oedd  yn  angenrheidiol  iawn  dëall 

effeithiau  gwir  gariad  tuag  at  y  brodyr  ;  a 

gellid  dëallhyn  wrth  ystyried  "cariad  Dnw" 
tuag  at  bechacfuriaid.  Gwelwyd  gwirionedd 
ac  anfeidroldeb  ei  gariad  ef,  yn  enwedig 
svrth  i  Grist,  yr  Emtnanuel,  ddodi  ei  einioes 
i  lawr  dros  ei  bobl,  i  wneyd  iawn  dros  eu 

pechodau  ac  i  waredu  eu  heneidiau.  "  Yn 
hyn  yr  adnabuom  gariad,"  yw  y  darlleniad  ÌÁ 
mewn  rhai  eiluniau  (copiesj  Groeg,  ac  "yn  ( 
hyn  yr  adnabuom  ei  gariad  ef,"  mecídant  y w 
y  darlleniad  mewn  rhai  eraill ;  felly  nis 
gellir  rhoddi  yr  un  pwys  ar  yr  adnod  hon,  ag 
a  roddir  ar  un  arall  gyffelyb  iddi,  yn  Act.  20. 
28:  ond  mae  yn  amlwg  mai  cariad  Duw  a 
feddylir,  er  nad  yw  y  gair  Duw  yn  y  Testa- 
mentau  groeg  yn  gyffredin  ;  oblegid  "  Duw 
wedi  ymddangos  yn  y  cnawd  "  a  "  chwedi  ei 
wneuthur  yn  gnawd/'  oedd  yr  Emmanuel 
hwnw  a  garodd  ei  bobl,  ac  a  ddodold  einioes 
ei  ddy nolíaeth  drostynt  h wy.  Yr  oedd  undeb 
mòr  agos  rhwng  Duwdod  a  dynoliaeth  Crist 
fel  y  gelwir  ei  einioes  ef  fel  dyn  yu  einioes 
Duw :  ac  felly  rhaid  dëall  am  ei  biîod  waed 
ef  yn  Act.  20.  28.  +  Gan  hyny,  os  ystyrid 
cariad  Emmanuel  at  bechaduriaid  fel  y  dylid 
ei  ystyried  ;  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  eglur 
iawn,  y  dylai  Cristionogion,  yn  ol  perffeith- 
rwydd  eu  rhëol  a'u  hesampl,  roddi  eu  hein- 
ioes  dros  y  brodyr,  pin  fyddai  yr  achos  yn 
gofyn,  a  daioni  cymmesur  i  gael  ei  wneyd 

drwy  hyny.  Y»  olesampl  Crist  a'i  gariad  ef, dylem  fod  yn  barod  i  roddi  ein  bywydau  i 
lawr,  pryd  bynag  y  galwo  efe  am  hyny,  (fel 
y  gwnaeth  Paul  yr  eiddo  ef,  Phil.  2.  17.)  er 
cryfâu  ffydd  a  gobaiíh  ein  brodyr  sancîaidd, 
y  rhai  a  brynodd  ef  mòr  ddrud,  ac  mae  yn 
eu  caru  mòr  fawr ;  ac  er  ymddiffyniad  a  dî- 
ogelwch  y  rhai  hyny  sydd  yn  nodedig  o  ddefn- 
yddiol  yn  ei  eglwys  ef,  fel  y  rhoddodd  Pris- 
cìla  ac  Acwìla  eu  gyddfaueuhunaini  lawr  dros 
fy  wyd  Paul.  Rhuf.  16.4 — Dylem  aberthu  ein 
bywyd  ein  hunairt,  os  bydd  hyny  yn  Iles  i 
fywydau  a  dedwyddwch  llawer.  Os  na  war- 
edir  ond  un  ar  yr  ammorì  hyny,  maey  ddarìl 
yn  colli  ei  grym  i  radrìau  mawr,  oddigerth 
bod  yrun  hwnw  o  gymmaint  rhagoriaeth, 
fel  wrth  farw  dros  un,  y  byddwn  yn  marw 

megys  dros  lawcr.  Tybiai  y  paganiaid  eu  hun- 
ain  y  dylent  farw  dros  lawer,  pan  f>ddai 
hyny  o  ryw  les  i  lawer,  er  nas  gwyddent 
dclim  am  yr  egwyrìrìor  arrìderchog  a  gry- 
bwylla  yr  apostol  yma. 

17  *  Eithr  d  yr  hwn  sydd  ganddo 
ddâ  y  byd  hwn,  f  ac  a  welo  ei  frawd 
mewn  eisieu,  eJaca  gauo  ei  dosturì 
oddi  wrtho  ;/||  pa  fodd  y  mae  cariad 
Duw  yn  aros  ynddo  ef  ? 

d  Deut.  15.  7-11.  Diar.  19.  17.  Es.  58.  7,  50.  Luc  3.  11. 

2  Cor.  8.  9,  !4,  15.  a  9.  5-9.  1  Tim.  6.  17,  18.  Ileb  13.  16. 
e  Diur.  12.  10.  a  28.  9.        /pon.  4.  20.  a  5.  I. 

*  Os  rìylem  ddorìi  ein  heinioes  (Iros  y  brod- 
yr,  dylem  yn  sicr  rodrìi  pob  peth  llai  i  fynn 
er  eu  ileshwynt,  pan  fyrìrìo  amgylchiarìau  yn 
galw  ani  hyny.  Gan  hyny,  yr  hwn  sydd 
ganddo  ddâ  y  byd  hwn,  ac  yn  berchen  yr  hyr. 

5~Ö~l 
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meun  yueithredoedd. 

sy  ddigonol  er  ei  draul  angenrheidiol  ei  hun, 
a  clianddo  ryw  gymmaiut  dros  ben  hyny; 
t  ac  os  gwel  hwn  ei  frawd  mewn  eisiau,  (ìrwy 
afiechyd,  aflwydd,  neu  ryw  galédi  ;  J  ac  yn 

lle  diwallu  ei  an^ea  ef  yn  airiól  o'i  ddigontdd 
ei  hnn,  y  bydd  iddo  geuad  ei  ymysgaroedd 

a'i  dosturi  oddi  wrtho,  ac  felly  ei  adael  ef  yn 
ei  angen  a'i  drueni,  heb  roddi  iddo  ddim  o 
angenrheidiau  y  torph  ;  ||  pa  fodd  y  gellir 
meddwi  fod  cariad  Duw  yn  aros  yn  ngbalón 

y  dyn  hwnw'?  Wrth  ba  beth  y  gellir  gwybod, 
fod  ganddo  ef  wir  deimíad  ar  ei  feddwl,  ogar- 
iad  Crist  tuag  at  bechaduriaid  colltdig,  pau 
"ddododd  efe  eieiniocs  drostynt  hwy  ?  neu  fod 
cariad  Duw  wedi  ei  blann  erioed  yn  ei  galon  et 
gan  yr  Ysbryd  Glân  1  gan  fodcariad  aty  byd 

a'i  bethau,  yn  gorchfygu  ac  yn  tagn  gweith- 
rediadau  ei  dostuii  ef,  tuag  at  ei  frawd  ang- 
henus. — Mae  pob  amgylfchiad  a  gradd  o'r 
caledwch  hunanol  hyn,  o  angenrhaid  yn  gwan- 
ychu  y  prawf  o  ddychweliad  dyn  ;  a  phan  y 
mae  hyny  yn  betli pyffredin  a  goddefol,  mae  yn 
penderfynu  nad  yw  y  dyn  yn  ptrthyn  dim  i 
Dduw,  ond  ei  fod  yn  debycach  i  Cain  o  lawer, 
nac  i  lesu  Grist  ;  gan  y  gâd  efe  i  blant  Duw 
ddyoddef  a  marw,  yn  hytrach  nacyr  ymâd  efe 

â'i  arian,  neu  It-iâu  dim  ar  ei  foethau  ei 
hun,  i'w  cynnorthwyo  hwynt  nac  achub  eu 
bywydau.  Geliid  ystyried  hyn  hefyd  mewn 
etfaith  yn  lladdiad  dyn  ;  gan  fod  y  cyfryw  un 
yn  nacaù  cadw  bywyd,  pm  oedd  ya  ei  allu  i 
wneyd  hyny,a  phanoedd  yn  wirddyledswydd 
ei  wneyd  ;  a  phe  bnasai  Duw  yn  ymddwyn 
felly  tuag  at  bechaduriaid  a  gelynion,  buasai 

raid  i  bawb  o  honotn  fod  yn  golledig. — "  Da 
y  byd  hwn  ;"  (ton  bion  tou  kosmou:j  nid  cyf- 
oeth  lawer  a  feddylir,  ond  pethau  angen- 
rheidiol,  gydag  ychydig  i'w  hebgor. 

18  ì%  Fy  mhlant  bychain, h  na 
charwn  ar  air,  nac  ar  dafod  yn  unig, 
f  eithr  mewn  gweithred  agwirionedd. 

g  Gwel  *r  pen.  2.  1.  A  Ezec.  33.  31.  M«t.  25.  41—45. 
Rhuf.  12.  9  1  Cor.  13.  4-7.  Gal.  5.  13.  a  6.  I,  2.  Eph.  4. 
1-3.  1  Tbrs.  I.  2.  lago  2.  15,   Ifi.  1  Pedr  1.  22. 

*  O  Idi  ar  yr  ystyriaelhau  blaenorawl,  mae 
Ioan  mewn  modd  difrifol  iawn,  yn  cynghori 
ei  anwyl  blantyn  yr  efengyl,  i  garu  eu  gilydd, 

eu  brodyr  a'u  cyrnmydogion  tlodion,  nid  arair, 
nac  ar  dafod  yn  unig  ;  neu  yn  unig  mewn  pro- 
ffes,  ac  inewii  ymadroddion  teg  rhith-foesgar  ; 
t  "  eitlir  mewn  gweithred  a  gwirionedd,  "  gan 
ddangos  diragrithrwydd  a  grỳm  eu  cariad 

i'w  gilydd,  drwy  eu  gweilhreduedd  a'i  hym- 
ddygiadau,  ac  mewn  cyfraniadau  hael  a  hnn- 
an-ymwadol  i  ddiwallu  anghenion  eu  gilydd, 

yn  gyfatebol  i'w  proffes,  a  gwirnatur  elusen- 
garwch  cristionogol.  Peth  oí'er  iawn  yw  siar- ad  am  gariad,  heb  ddirn  gwir  brawf  o  hóuo: 
ac  eto  hyny  yn  nnig  a  gair,  gan  lawerobobl 
grefyddol  iawn  inewn  pethau  eraill.  Bendith 
y  pâb  yw  hyn  ! 

19  '*  Acwrthhyn  ygwyddomein 

bod  o'r  gwirionedd,  kf  ac  y  sicrhâwn 
ein  calonnan  ger  ei  fron  ef. 

i  Gwel  ar  adn.  ll.-pen.  1.  8.  Ioan  1S.  37.  k  adn.  21. 
E».  32    17.  Heb.  6.  10,  11.  a  10.  22. 

*  Os  carai  y  cristionogion  hyn  en  gilydd 
mewn  gweithred  a  gwirionedd,  oddi  ar  ffydd 
yn  Nhgrist,  a  chariad  ato  ef,  caent  wrth  hyny 

wybod  eu  bod  o'rgwirionedd  :  byddai  ffrwyth- 
au  hyn  yr  Ysbryd  yn  brawf  fod  y  gwirion- 
edd  yn  egwyddor  ynddynt  hwy,  eu  bod  wedi 
derbyn,  ac  yn  cadw  y  gwirionedd,  yn  y  car- 
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iad  o  hóno,  ac  yn  byw  dàn  lywodraeth  y\ 
gwiriouedd,  f'el  gwir  Gristionogion  diragrith.  I t  Ac  fel  hyn  hwy  a  allent  sicràu  eu  calonan  < 
en  hnnain  ger  bron  Duw,  mewn  hyder  gos-  >< 

tyngedig  o'i  gymmeradwyaeth  ef;  a  disgwyl- 1 
iadau  helaeth  o  gaeldiwallu  eu  holl  anghtnion  » 
u  oludoedd  ei  haelioni  grasol  ef:  fel 

byddai  eu  cn" 

hyn 

33.  Rhuf.  2.  14,  15.  ICof 

:n.  4.  4.  Job  33.   !2.     loan 
44.  20,  21.  a  90.  8.  u  139  I- 
24,  25.    a21.  17.  Heb.  4.  13 

nau  yn  dawel,  ac  yn  wir  hyd 
erus  am  eu  cyflwr  ger  bron  Duw. 

20  l  *  Oblegid  os  ein  calon  a'n  con- 
demnia, m  f  mwy  yw  Duw  na'n  calon, 
"  ac  efe  a  ŵyr  bob  peth. 

/Jo!,27.  6.  lo.o  P    -    ■    "    '    "-    ' 14.  24,  25.  Tü.  3.  II. 
29,  30.  Heb.  6.  13. 
Jer.  17.   !0.  a  23.  24. 
Dat.  2.  23. 

*  Ond  nis  gallent  hwy  gael  y  sicrwydt 
íwarantedig  hyn  am  eu  cyfìwr,  ac  o  garia( 
Duw,   os  oeddynt  hwy  yn  goddef  eu  hunah 
i  fyw  mewn  pechod  gwybodus  neu  yn  yr  es  , 
geulusdra  o  dd>ledswydd  wybodus:  oblegii 
os  oedd  eu  calonau  a'u  cydwybodau  eu  bun 
ain  yn  eu  condemnio  hwy  o  ddrygioni  dir 
gelaidd,  neu  o  ddifaterwch  hunanolam  galed 
eu  brodyr:  +  nis  gallent  lai  na  gwybod  foi 

Duw  yn  fwy  nâ'u  calon,  ac  ei  fod  ef  yn  gwy 
bod  pob  peth  ;  a  rhaid  y  byddai  i'r  ystyriaetl 
o'i  berffaith  wybodaeth  ef  o'u  holl  bechodau 
ei  gasineb  sanctaidd  ef  o  honynt,  ei  gyfiawn  I 
der  diduedd  a'i  nerth  hollalluog,  en  llenw 
hwynt  âgofnau  rhagei  ddíaleddef,  arhwystr 
eu  hyder  hwynt  ynddo  ef.  Oblegid  os  n 
allent  hwy  lai  na  phenderfynu  yn  eu  herby 
eu  hunain,  pan  wnaid  hwy  yn  farnwyr  y 
eu  hachos  eu  hunain,  er  eu  cariad  tueddi 
atynt  eu  hnnain,  eu  syniadau  anmherffait 

am  atgasrwyddeu  pechodau,  a'u  tueddrwyd 
i  anghofio  eu  pechodau;  pa  fodd  y  galíei 
hwy  obeithio  sefyll  mewn  barn  ger  bron  j 
anfeidrol  Dduw  ? — Yn  ol  y  ddeddf,  a'r  «y 
ammod  gweithredoedd,  rhaid  i  galon  pobdy 
ei  gondemnio,  yn   ol  mesur  ei  wybodaeth  i 
0  rëol  dyiedswydd,  ac  yn   ol  ei  holiad  ef 
hòno  ei  hun  yn  wyneb  y  rhëol  hòno.    Ië,  y 
01  yr  Efengyl,  rhaid  i  galon  pob  dyn  ag  syd 
yn  byw  mewn  pechod  yn  oddefol  a  chyffret 
inol,  ei  gondemnio  ef  o  ragrith  ;  oddîeithrfc 
ei  gydwybod  ef  wedi  ei  serio,  a  Duw  wei 
ei  roddi  ef  i  fŷnu  i  ddallineb  a  chaledrwyd 
barnol.  lë,  pan  syrthiodd  gwir  gredinwj 

mewn  pechod  gwybodus  o  un  math,  o  gŷ' 
lawniad  neu  omeddiad,  hwy  a  gyhuddir  g<' bron  brawdle  eu  cydwybod  eu  híinain,  ac 

gondemnir  o'i  herwydd  :  ac  felly  mae  ( 
hyder  yn  Nuw  yn  cael  ei  wanychu;  hyd  o 
adnewydder  eu  heddwch  a'u  sicrwydd,  trv 
wir  ymostyngiad,  a  ffydd  yn  ngwaed  ac  a 
erth  Iesu  am  faddeuant;  ac  os  drwy  wrt 
giliadau  pellach,  a  mwy  gofidns,  y  cyll  < 
cydwybodan  hwy  y  teimlad  iachusol,  01 
poenus  hwn  ;  bydd  ceryddon  Ilymion  yn  si 
o  gael  eu  defnyddio,  fel  moddion  trugarog 
ragflaenu  eu  distryw  hollawl  a  thragywydc 

iddynt. 

21  *  Anwylyd,  °  os  ein  calon  ni 
condemnia,  fy  mae  gennym  hyder 
Dduw. 

o  pen.  2.  28.  a  4.  17.  Salra  7.  3—5.  1  Cor.  4.  4.  2  Corj 
12.  1  Tim.  2.  8.  Heb.  4.  16.  a  10.  22. 

*  Ond  os  na  bydd  calonau  Cristionogion 
eu  condemnio  hwy  o  unrhyw  bechod  godde 

d'iedifarus  o  hóno,  neu  esgeulusdra  o  nnrb 



|y  credadyn  yn  Nghrist, I  10  \N   IV a  Christ  yndào  yntau. 

■ýiedswydd  ;  tyna  m*e  ganddynt  hyder  ar 
Tjluw,  neii  tuag  at  Dduw,  (yn  ol  y  Saesoneg,) 
i  ,vy  Ysbryd  mabwysiad,  a  thrwy  tf>dd  yri 
||  Harch-offeiriad  mawr:  a  chan  nesÂu  tel 
|  ti  at  orsedd  gras,  galiant  arddelwi  perthyn- 

â  Duw  fel  eu  Dnw  cyt'ammodol,  a'u  Tad 
flasol  hwy  yn  Nghrist:  ì'e,  mae  iddynt 
\ddid  ymadrodd,  t'el  mae  y  gair  (parrhês- 
n )  a  gyfìeithir  hyder  yma  yn  arwyddo,  i 
iadleu  eu  hachos,  ac  i  ddywedyd  eu  cwyn- 
Ijn  ger  broo  Duw. 

I  22  p*  Aphabethbynnagaofynom, 
yr  ydym  yn  ei  dderbyn  ganddo  ef ; 
fcoblegid  ein  bod  yn  cadw  ei  or- 

pymynion  ef,  r  ||  ae  yn  gwneuthur  y 
phau  sydd  yn  rhyngu  bodd  yn  ei 
|wg  ef. 
'  p  pen.  5  14.  Salm  10.  17.  a  34  4,  15—17.  a  50.  15.  a  66. I   19.  a  145.  18,    19.  Diar.  15.  29.  a  28.  9.   Es.   I.  15.  a  55.6, 
Uer.  29.  12.  13.  a  33.  3.  Mat.  7.  7,  S.  a  21.  22.  Marc  11.21. 
I|c  11.  9-13    Ioaii  9.  31.    a  14.  13.  a  15.  7.     a  16.  23.  lago 
5.  a  5.  16.         q  ado.  23,  24.   Mat.  7.  24,  25    a   17.  5.  Ioao 

I   10.     Äct.  17.  39.    a  20.  21.  r  loan  6.  29.  Püil.  4.  18. 
Hl.  1.  10    Heb.  13.  21. 

|*  A  pha  betha'U  bynag  a  ot'ynont  yn  daer  a «tyngedig,  yn  unol  âg  ewyllys  Duw,  trwy 
/dd  yn  enw  lesu,  ac  i  ddybenion  cywir; 
uaent  yn  eu  derbyn  yn  awr,  neu  yn  sicr  o 
el  eu  derbyn,  trwy  rad  roddiad  a  gwir 
Ellys  da  Duw,  yn  ei  anwyl  Fab,  can  belled 
y  byddo  iiyny  er  ei  ogoniant  ef,  ac  er  eu 

ísád  hwythau.  %  Oblegid  mae  eu  hym- 
Iygiad  yn  brawf  a  thysüolaeth  o  wirionedd 

hedifeirwch  a'u  ffydd  ;  fel  y  maent  yn 
ngais  yn  ddiragrith  i  gadw  ei  orchymynion 
yn  wastadol,  j|  ac  i  wneuthur  y  cyfryw 
thau  ag  sydd  yn  rhyngu  bodd  yn  ei  olwg 
,  yn  a  thrwy  Iesu  Crist. — Nid  cadw  gorch- 
inynion  Dnw,  &c,  yw  yr  achos  fod  y  cred- 
'wyr  yn  cael,  ac  yn  derbyn,  y  pethau  a 
jynant  gan  Dduw  ;  eithr  hyny  y w  achos, 

(iu  sail,  eu  hyder,  a'u  sicrwydd  hwynt,  y 
jrbyniant  yr  hyn  a  ofynant  ganddo  ef :  a 
>ny,  nid  am  y  tybiant  fod  teilyngdod  yn  eu 
,veitiiredoedd  da  hwynt  ;  ond  am  fod  eu 
ivaith  yn  cadw  y  gorchymynion  yn  brawf 

d  eu  cyflwr  hwyntyn  dda,  a'u  personau  a'u 
veddi'au  yn  gymmeradwy  yan  Dduw,  trwy 
îsu  Grist  ei  anwyl  Fab.  Tebyg  i  hyna  y 
,,'wed  Pool,  ac  yu  wir  ein  Hawdwyr  eraill 

|f. 

23  *  A  hwn  yw  s  ei  orchymyn  ef ; 
Gredu  o  honom  yn  enw  ei  Fab  ef 

2su  Grist,  ll  a  charu  ein  gilydd, 
megis  y  rhoes  efeorchymyn  i  ni. 

*  Gorchymynodd  Duw  yn  bennodol  yn  ei 
r,  ac  yn  enwedig  yn  yr  efengyl ;  fi  bechad 
riaid  gredu  yn  enw  ei  Fab  ef  Iesu  Grist:  a 
yfod  ato  ef,  gan  ddadlau  enw  ac  aberth  ei 
ab,  am  faddeuant  pechodau,  a  holl  fendith 
»n  yr  iachawdwriaeth.  jA  gorchymynodd 
gristiono^ion  hefyd,  er  mwyn  Crist  ac  yn 

'  ei  esampl  ef,  i  garu  eu  gilydd  mewn  ysbryd modd  maddeugar,  tosturiol,  haelfrydig,  a 
inan-ymwadol :  ||felly  y  gwnaeth  Crist  â 
i,  ac  felly  y  e;orchymyn<Hld  i  ninnau  wneyd 

'n  gilydd. — Fel    hyn    y  cynnwysir   yn   fỳr, n  holì   ddyledswydd  ni   tnag   at   Dduw  yn 
ghrist,  a  thuag  at  ein  gilydd,  mewn    cryn- 
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odeb  eytfelyb  i'r  hyn  n  gawr)  yn  Pr'g.  12.  13. 
\J;ie  y  ddylt  <lsw>  dd  t;>nta',  credu  yn 

Nghrist,  yn  diogeln  y  cyflwr  ;  a'r  ail  ddyled- 
swydd,  ctru  ein  gilydd,  yn  brawf  o'n  cyflwr 
la,  yn  lles  i'n  brodyr,  ac  >n  harddwch  i'r 
efengyl :  a  Duw  a'i  Fab  sydd  wedigorchym- 
yn  y  iiaill  fel  y  llall  o  honynt. 

24  7t*A'r  hwn  sydd  yn  cadw  ei 
oichyrnyniovn  ef,  x  f  sydd  yn  trigo  yn- 
ddo  ef,  X  ac  yntau  ynddo  yntau.  ||  Ac 
wrth  hyn  y  y  gwyddom  ei  fod  ef  yn 

aros  ynom,  §  se/'o'r  Yspryd  a  roddes efe  i  ni. 
22.  loan  14.  21—23.  a  15.  7—10.  *  pen.  4.  7, 

12,  15,   16.    loan  6.  54-56.     a  17.21.  1  Cor.  3.  16.     a6.   19. 
2  Cor.  6.   16.  2  Tira.   1.14.  y  pen.  4.  13.    Rhut.  8.  9—17. 
Gal.  4    5,  6. 

Gan  hyny,  yr  hwn  sydd  o'i  galon  yn 
ymgais  am  gadw  y  gorchymynion  uchod,  yn 
nghyd  â  holì  orciìymynion  eraill  Duw  sydd 
yn  gyssylltiedig  â  hwynt ;  t  mae  efe  fel  hyn 
yn  profì  yn  eglur,  ei  fod  yn  trigo  ac  yn  pres- 
wylio  yn  Nghrist,  fel  yn  ei  Arch,  ei  Noddfa, 

a'i  Orphwysla  ;  ac  yn  y  Tad  trwyddo  ef. 
J;  Mae  yn  amlwg  fel  hyn  hefyd,  fod  Crist  yn 
trigo  ynddo  yntau ;  fel  Argíwydd  ei  serch- 
iadau,  ac  fel  yn  dangos  ei  allu,  ac  yn  eglnro 
ei  ogoniant,  ynddo  a  thrwyddo  ef.  j|  Ac 
mae  y  saint  yn  gwybod  i  ryw  raddau./bd  3'r 
undeb  dirgeledig  hwn  rhwng  Crist  a'u  hen- 
eidiau,  ac  ei  fód  ef  yn  aros  ynddynt,  §  trwy 
yr  Ysbryd  a  roddes  efe  iddynt  hwy;  yr  hwn 

a'u  dygodd  hwynt  i'r  undeb  hwn,  ac  a  we.ith- 
iodd  yr  agvvedd  a'r  nt'udd  dod  sanctaidd  hwn 
yn  eu  calonau  :  efe  trwy  ei  olenni  a'i  nerth, 
a  weithiodd  tfydd  a  chariad,  a  phob  grasau 
eraiil  yn  en  heneiniau  ;  ac  mae  efe  drwy  y 

pethau  hyn,  yn  cyd-dystiolaethu  â'u  hysbryd- 
oedd  hwynt,  eu  bod  yn  blant  i  Dduw. — Nis 
gallai  hyn  berthyn  yn  unig  i  weithrediadau 
gwyrthiol  yr  Ysbryd  Glân,  y  rhai  nid  oedd- 
ynt  yn  brawf  cyfiawn  o'r  preswyliad,  neu  y 
trigiad  grasol  hwn  ;  ond  perthyn  y  mae  hyn 
i'r  gwaith  achubol  a  grasol  mae  efe  yn  wneyd 
yn  nghalonau  holl  blant  Duw  yn  mhob  oes o'r  byd. 

PEN.  IV. 

Âm  brofi  yr  ysbrydoedd. 

NWYLYD,  °na  chredwch  bob 

yspryd,f  eithr  ̂ profwch  yr  ysprydion 
ai  o  Ddu  w  y  maent :  \  oblegid c  y  mae 
gau  brophwydi  lawer  wedi  myned 
allan  i'r  byd. 

a  Deut.  13.  1—5.  Diar.  14.  15.  Jer.  5.  31.  a  29.  8,  9. 
Mat.  7.  15,  16.  »24.4,  5.  Rhufein.  16.  18.  2  Pedr  2.  I. 
6  Luc  12.  57.      Actau   17.  11.     Rhuf.    16.  19.    1  Cor.  11.   29. 

1  Thes.  5.  21.         c  pen.  2.    18.  Mat.   24.  23-2C.  Marc  13.21, 
22.    Luo  21.  8.    Áct.  20.  29,  30.    1  Tira.  4.  1.    2  Tim.  3.  13. 
2  Ioan  7. 

*  Hyd  yn  nod  pan  oedd  doniau  anghyffrcd- 
in  yr  Ysbryd  Glân  yn  cael  en  ihoddi  i'r 
eglwys,  yn  gystal  â'i  ddylanwadau  sancteidd- 
âol  a  chysurol  ef ;  yr  oedd  yn  dra  angen- 
rheidiol  i  Gristionogion  fod  ar  eu  gwyliadwr- 
iaeth  rhag  "gau  brophwydi;"  ac  yr  oedd  yn 
beth  o  bwys  iddynt  hwy  alìu  gwahaniaeihu 

yn  gywir  rhwng  twyllwyr,  â'r  rii;<.i  "lefarent 
me^ýs  y  cynhyrfid  hwy  gan  yr  Ysbry  d  Glân." 
Mae  yr  apostol  gan  hyny  yn  cynghori  ei 
frodyr  i  beidio  "credu  pob  ysbryd,"  neu  bob 
dyn  a  gymmerai  arno  Iefaru  drwy  ysbrydol- 

At 



Ysbryd  Duw, I  IOAN  IV. ac  ysòryd  anghrist. 

iaeth  oruwch  u-tturiol,  ae  a  hònai  ei  fod  dào 
arweiniad  Ysbryd  Duw ;  t  eithr  profi  pob 

honiadau  felly,  pa  un  a  oedd  y  rhai  a'n 
gwnelent  o  Dduw  ai  nid  oeddynt.  \  Yr 
oedd  hyn   yn  llwyr   anghenrheidiol ;   oblegid 

ymddangos  yn  y  cnawd,"  i'w  cyflawni  ; 
f-nid  oedd  bwnw  o  Dduw,  beth  bynag  a  hònai 
efe  o  ysbrydoliaeth  ddwyfol,  neu  pa  rith 
bynag  a  ddangosai  efe  o  alluoedd  gwyrthiol, 

X  Oblegid  yr  ysbryd  a'i   cynhyrfai  ef  i  breg- 
yr  oedd  gau  brophwydi   lawer    wedi   myned  ethu   y    fath   gyfeiliornadau,  ydoedd   ysbryd 
allan  i'r  byd,  y  rhai  agynhyrfi  i  ac  a  annogid 
gan  Satan,   i    hau    cyfeiliornadau  dinystriol, 
mewn  gwrthwyuebiad    i    athrawiaeth   a  go- 
goniant  Crist. 

2  *  Wrth  hyn  adnabyddwch  Ys- 

pryd  Duw  : d  f  Pob  yspryd  a?r  sydd 
yn  cyffesu  ddyfod  Iesu  Grist  eyn  y 
cnawd,  o  Dduw  y  mae. 

d  pen.  5.  I.    Ioan   IC.  13-15.  1  Cor.  12.  3.  e  adu.  3. 
Ioun  1.  14.   I  Tim.  3.  16. 

*  Nid  trwy  wyrthiau  yroedd  yrysbrydion, 
neu  y  dynion  hyn  i  gael  eu  profi,  eithr  mewn 
athrawiaeth;  pa  íodd  yroeddynl  yncytuno  neu 

yn  anghytunoyn  hynyâ'r  apostoliou  a'r  gwir 
brophwydi.  Mae  yr  apostol  gan  hyny  yn 
cynghori  ei  frodyr,  wrth  brofi  a  phenderfynu, 

pwy  oedd  yn  llefarn  drwy  "  Ysbryd  Duw," 
a  phwy  nid  oedd  ;  i  sylwi  yn  fanol,  fam  bob 
ysbryd  ag  oedd  yn  cyffesu  lesu  Grist,  fel  wedi 
îíyfod  yn  y  cnawd, .  mai  o  Dduw  yr  oedd 
hwnw.  Rhaid  i  ni  ddëall  hyn  am  gyfíes 

ddëallus  a  chrediniol,  o'r  athrawiaeth  a  dra- 
ddodasid  gan  yr  apostolion,  am  yr  Arglwydd 

Iesu,  ei  Berson,  a'i  swyddau  «11.  Yr  oedd 
yr  apostol  yn  meddwl  gwir  ddynoliaeth  Crist 

yn  ddîammau,  yn  yr  ymadrodd  "  dyfod  yn  y 
cnawd,"  yn  erbyn  y  rhai  a  wadent  ei  wir 
ddynoliaeth  ef ;  ond  pwy  a  allai  wadu  ei  fod 
ef  mewn  gwirionedd  yn  Ddyn,  os  oeddid  yn 
dëall  ac  yn  credu  yn  gyffredinol,  nad  oedd 
efeddimond  Dyn  ?  Felly,  yr  oedd  gwado  ei 
fod  ef  mewn  gwirionedd  yn  Ddyn,  yn  brawf 
fod  y  cyfeiliornwyr  hyny  yn  ei  ystyried  ef  yn 
fwy  na  Dyn:  er  cywilydd  i  bawb  a  wadent 
ei  D  luwdod  ef !  Gwyddai  yr  apostol  y  gall- 
asai  Crist,  fel  Mab  Duw,  ddyfod  mewn  modd 

arall,  beblaw  "  yn  y  cnawd ;"  pe  amgen, 
prin  y  buasai  efe  yn  sylwi  ar  ei  ddyfodiad 

ef  yn  y  cnawd,  fel  pwnc  hanfodol  o'r  gytfes 
hon  :  obîegid  pwy  a  ddywedasai  i  Ioan  Fed- 
yddiwr,  neu  loan  yr  apostol,  "ddyfod  yn  y 
cnawd,"  pan  ddanfonwyd  hwy  i  bregethu  yr 
efengyl?  oblegid  yr  aedd  yn  rhaid  iddynt 
hwy  ddyfod  yn  y  natur  ddynol,  gan  nad  oedd 
ganddynt  yr  un  natur  arall.  Ond  am  ddy- 
fodiad  Crist  yn  y  natur  ddynol,  pan 

"  wnaethpwyd  y  Gait,"  yr  hwn  oedd  Dduw, 
"  yn  gnawd,  ac  y  pabellodd  yn  mhlith  dyn- 
ion;"  yr  oedd  hyn  yn  bwnc  hanfodol  yn 
wir,  yn  athrawiaeth  yr  apostol  am  brynedig- 
aeth  ac  iachawdwriaeth. 

3  •  A^phob  yspryd  a'r  nid  yw  yn 
cyffesu  ddyfod  Iesu  Grist  yn  y  cnawd, 
t  nid  yw  o  Dduw.  *  J  Eithr  hwn  yw 
yspryd  anghrist,  ||  yr  hwn  y  clywsoch 

ei  fod  yn  dyfod,  §  a'r  awrhon  y  mae 
efe  yn  y  bvdeisoes. 

f  oen.  í.  23."  g  Gwel  ar  pen.  2.  1S,  22.-2  Thes.  2.  7, 8   2  loan  7. 

•*Yn  ol  y  sylwad  uchod,  "  pob  ysbryd," 
neu  ddyn,  "a'r  nid  ocdd  yu  cyifesu  ddyfod 
Iesu  Grist  yn  y  cnawd ;"  neu  a  wadai  mewn 
un  modd  ei  fod  ef  yn  "  Grist,  Mab  y  Duw 
byw;"  neu  a  wadai  yrun  o'r swyddau  hyny, 
i  ba    rai  yr  eneinniwyd  ef  fel   "  Duw  wed. 
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anghrist ;  a  phawb  a  leíarent  drwy  yr  ysbryd 

hwnw,  oeddynt  ddynion  o'r  un  duedd  ddi- 
gred,  uchel  frydig,  ac  annuwiol,  ag  y  byddai 

y  prif  aughrist  pnn  ddeuai ;  'J  am  ddyfodiad 
yr  hwn  yr  oeddynt  hwy  wedi  clywed  eisoes, 
gan  yr  aposlol  hwn  ei  hun,  pen.  2.  18,  ac 
efallai  ían  P;iul  yn  mheli  cyn  hyny,  2  Tlies. 

2.  2 — 10  ;  §  ac  yr  hwn  ydoedd  yn  wir  yn  y 
byd  eisoes,  yn  yr  amryw  "  gau  brophwydi," 
y  rhai  niewn  gwahanol  ffyrdd,  oeddynt  yn 

gwrthwynebu  gwir  athrawiaeth  Crist;  ac  i'r 
rhai  y  profdi  yr  anghrist  mawr  ei  hun  yn 
olynwr  düedryw. — Prif ddadl  y  dyddiau  hyny 
â'r  Iuddewon  oedd,  ai  Jesu  oedd  y  Messiah 
ai  nide;  a  oedd  y  Messiah  wedi  dyfod  ai  nid 

oedd.  A'r  ddadl  â'r  Gwybedyddion  (Gnos- 
tics)  oedd,  pa  uu  a  ddaeth  y  Messiah  inewn 
gwir  gnawd  a  dynoliaeth,  ai  ynte  rhiih,  ac 
ymddangosiad  o  gnawd  yn  unig,  oedd  gan- 
ddo.  Y  fath  hyu  o  anghristiau  oedd  yn  y 
dyddiau  hyny,  yn  blnenori  yr  anghristiaa 
presenol,  o  Babyddiaeth,  Annuwiaeth,  Un- 
dodiaeth,  Sociuiaeth,  &c. ;  ac  nid  annhebyg 
iawn  yw,  y  try  y  cwblo  honynt  cyn  diwedd 

y  byd,  i  wadu  Duwdod  Iesu  a'i  aberth  ef, 

hyny  yw  gwadu  ddyfod  lesu  Grist,  Mab' Duw,  yn  y  cnawd,  i  fod  yn  iawn  dros  bech- 
odan  y  byd. — "  Cyffesu  ddyfod  Iesu  Gristyn 
y  cnawd:"  (adn.  2,  3.)  "cyflfesu  Iesu  Grist, 
yr  hwn  a  ddaeth  yn  y  cnawd,"  a  ddylai  y 
geiriau  fod  yn  ol  y  Groeg. 

4  *  Chwychwi  h  ydych  o  Dduw, 

blantbychain, f  \  ac  a'u  gorchfygasoch 
hwy  :  \  oblegid  h  mwy  yw  yr  hwn  sydd 
ynoch  cliwi  nâ'r^hwn  sydd  yn  ybyd. h  adn.  6,  16.  pen.  3.  9,  10.  pen.  5.  19,  20.  i  pen.  2. 
13.  a5.  4,  5.  Eph.  (i.  10-13.  Oat.  12.  II.  *  adn.  13,  16. 
p«u  3.  24.  lo^n  10.  2S-30.  a  14.  17—23.  a  17.  23.  Rhuf.  8. 
10,  lt.  1  Cor.íí.  19.  2  (or.  6.  )tí.  Eph.  3.  17.  /  pen.  5.  19. 
loan  12.  3.1.  a  14.  30.  a  16.  11.  I  Cor.  2.  12.  2  Cor.  4.  4.  Eph. 
2.  2.  a  6.  12. 

*  Yr  oedd  y  Cristionogion  hyn,   y  rhai  yr 
oedd     Ioan    yn    eu    cyfarch    mòr    anwyl,  o  i 
Dduw  ;  wedi  eu  geni  o  Dduw,  yn  blant  1  Ido,  f 
yn  dwyn  ei  ddelw   ef,   ac  yn  glýnu  wrth  ei  I 

wirionedd  a'i  ewyllys  ef :    tac   yr  oeddynt  | 
wedi    gorchfygu   temtasiynau     y    gau     bro- 

phwydi  a'r   anghristiau,   y  rhai  oedd   o'r  an 
drwg,  ac  yn  ceisio  eu  hudo  hwythan    oddi 
wrth   wirionedd    a    synilrwydd    yr  efengyl. 

Galluogwyd    hwy  i  \\  rthsefyll  eu    hyniosod-j 
iadau  hwynt,  ac  i  wrthod  yn  benderfynol  eu 
gau  athrawiaelhau   dinystriol,  Jfrwy  ddysg- 
eidiaeth    a  chynnorfhvvy    Ysbryd    Ciist,  yr 
hwn  oedd  yn  preswylio  ynddynt;   ac  yr  hwn 

oedd  yn   fwy  galluog   i'w   gynnal  a'u  cadw hwynt,  nag  oedd  yr  ysbryd   drwg,  yr  hwn 
oedd  yn  tiigo  ac  yn  gweithio  jny  twyllwyr, 
ac  yn  yr  holl  fyd  o  anghredinwyr,  i  ymosod 

yn  eu  heibyn  a'u  niweidio  hwynt. — Yr  oec^ gwyrthiau  amlwg  a  rhyfeddol  hefyd  yn  gyst 
â  bucheddau  sanctaidd,  y  gwir  gristionogi. 
a  gweinidogion    ffyddíawn,  mewn  Uawer 
fànau  wedi  rhoddi  iddynt  fanteision  antSfj 

ar  y  gau  athrawon,a  chwedi  bod  yn  foddior 
i'w  gỳru  hwy  ymaitb  dàn  eu  gwarth. 

o  *  Hwynt-hwy  m  o'r  byd  y  maent I 
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.m  hynny  y  llefarant  am  y  byd, 

a'r  byd  a  wreridy  arnynt. 
;.*31.  a7.  6,  7.  aS.  23   a 
n  F».  30.  iO,  II.  Jer.  5 

_.  2  Pedr  2.  2,  3. 

O'r  byd  yr  oedcí  y  cyfeiliornwyr  hyn 
!\vn  gwirionedd,  er  eu  bod  yn  prolì'esu  eu 
Inain  yn  Gristionogion  :  perthyn  yr  oerid- 
t  i  deyrnas  Satan  ;  yr  oeddynt  o  dymher 
ysbryd  bydol ;  ac  yn  ymgeisio  at  enwog- 
ydd  a  manteision  bydol.  t  Am  hyny  yr 

jldynt  yn  "  lleíaru  am  y  byd,"  yn  gytunoi 
I  ddoethineb,  ei  resymau,  a'i  archwaeth  ; 
I  ag  i  beidio  tramgwyddo,  eithr  boddâu, 
inion  cnawdoi  y  rhai  a  garent  y  byd  ;  ac  i 
iogelu  en  cyfeillgarwch  hwynt,  trwy  wen- 

;  thio  iddynt,  a'u  cryfâu  mewn  gau  dawel 
:h,  tra  yr  oeddyntyn  coleddu  eu  chwantau 

jldol.  %  Ar  y  cyfrif  hyn  yr  oedd  y  "  bydyn 
Irando  arnynt"  gyda  chymmeradwyaeth  ; 
ioeddyntyn  myned  rhagddynt  yn  gyflym, 
1  cael  llawer  o  ganlyíiẅyr,  ac  yn  hudo  ym- 
'h  lawer  o  brolfeswyr  cnawdol  ac  annwad- 
\  Cristronogaeth,  oddi  wrth  y  gwirionedd 
I  hathrawon  flỳddlawn. — Wrth  "  lefaru  am 

j)yd,"  eíallai  eu  bod  yn  Ilefaru  am  deyrnas 
iiaearol  y  Messiah,  yr  hyn  a  ddysgwyliai  yr 
jldewon  yn  enwedig,  yn  fawr  iawn  yn  y 
ddiau  hyny. 

p  °*Nynio  Dduwyrydym.  p  f  Yr 
\m  sydd  yn  adnabod  Duw,  \  sydd 
I  ein  gwrando  ni :  ||  yr  hwn  nid  yw 
jDduw,  nid  yw  yn  ein  gwrando  ni. 

|  Wrth  hyn  yradwaenom  '*  yspryd 
^wirionedd  s  ac  yspryd  y  cyfeüiorni. 
0  Gwel  ar  h.  adn.  4.— Mi'ca  3.  8.    Rliuf   1.    1.     1  Cor.  2. 

1,-U.  2  Pedr  3.  2.  Jud.  17.  p  adn.  8.    Luc  Ì0.  22.  loau 
9,  45-55.  a  10.  27.     a  13.  20.    a  18    37.    a  20.  21.  1  C»r. 

|37.  2  Cor.  10.  7.  2  Tlies.  1.8.  q  Gwel  ar  adn.  1.  Es. 
10.  r  loan  14  17.  a  15.  26.  «Es.  29.  10.  Hos.  4.  12. 
I  a2.  11.  Rhuf.  11.  8.  2  Tbes.  2.  9-11. 

r*  Gallai  yr  apostol  ddywedyd   yn  hyderus 
1  dano  ei  hun  a'i  I'rodyr  u  Nyni  o  Dduw 
ydyrn  ;"  wedi  ein  geni  o  Dduw,  a  chwedi 
goleuo,   ein   cymmeradwyo,  ein   danfon, 
harddelwi,  gan  Dduw,  fel  ei  genadon  a'i 

>1  wirioneddol  ef':  t  a'r  rhai  hyny  oedd  yn labod   Duw,  o   ran  ei   ras,   ei    sancteidd- 

'dd,  a'i  ogoniant;  a    chanddynt    wybod- 
h  brofiadol  i  ryw  fesur  am  dano,  trwy  ad- 

[hedliad,   a   ffydd    yn   ol    yr    efengyl  ;  j  yr 
id  y  rhaihyny  oll  yn   gwrando  yr  apostol 
gyd-weinidogion,  ac    yn    glŷnu   wrth  eu 
brawiaeth  a'u  haddysgiadau  hwynt.  ||  Ond 
y  rhainid  oeddynt  wedi  ei  geni  oDduw, 

nid  oeddynt  yn    perthyn    rnewn    gwirion 
1  iddo  ef;  nid  oedd  y  ihai  hyny  yn 
rando  arnynt  hwy,eithr  yn  dàl  archwedl- 
niwy  gwenieitlms  a  chnawd-foddlonus 

irawon  eraiìl.  §Wrth  yr  arwydd  hyn, 
Itî  pawb  ymofynwyr  diduedd  "  adnabod 
bryd  ygwirionedd  ncysbryd  y  cyfeiliorni ;" 
egid  y  rhai  oedd  dàn  arweiniad  Ysbryd  y 
irionedd,  yr  oeddynt  yn  glŷnu  wrth 
rawiaeth  yr  apostolion,  tra  yr  oedd  en 
irdduwioldeb  a'n  sancteiddrwydd  yn  dan- 
>  yn  eglur  eu  bod  hwy  o  Dduw;  ond  y 
ti  oedd  dàn  arweiniad  ysbryd  cyteiliorni, 
oeddynt  yn  gwrthwynebu  athrawiaeth  yr 
astolion  :  acyr  oedd  tymher  ac  ymarwedd- 
bydoi  y  rhai  a  bregethent  ac  a  dderbyn- 

t  y  cyft-iliornadau  hyny,  yn  gystal  â'r  tu- 
i  a'r  etteithiau  o  honynt,  yn  dangos  yn 
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imlwg  iawn,  nad  oeddynt  hwy  ná'u  crefydd 
Idim  o  Ddnw. — Yr  nn  pcth  yw  prawf  y  gwir- 
ioaedd  hyd  ydydd  heddyw  ;  ac  nisgalíwn  ni, 
wrth  unrhyw  rëol  arall,  broíì  yr  ysbrydion, 
ai  o  D  iuw  y  maent.  Er  bod  yr  .tpostolion 
oll  wedi  mehw  ;  eto,  fel  y  maent  o  hyd  vn 
llefaru  yn  eu  hysgrifeniadaa  ysbrydoledig, 
mae  Ioan  yn  yradnod  uchod  yn  tystiolaethn, 
mai  eu  hysgriieniadau  hwy  yw  y  prawf, 
wrth  ba  im  y  jnae  i  ddysgyblion  Crist  farnn 
am  athrawon  â'u  hathrawiaeth. 

7  *  Anwylyd,  'carwn  ein  gilydd  : 
f  oblegid  "cariad,  o  Dduw  y  mae  ; 
X  a  *.  phob  un  a'rsydd  yn  caru,  o  Dduw 
y  gaiiwyd  ef^  v  \\  ac  y  mae  eíe  yn  ad- nabod  Duw. 

t  adn.  20,  21.— Gwel  ar  pen.  2.  10.  a  3.  10-23.— a  5.  1. 
«  adn.  8.  Oeut.  30  6.  Gal.  5  22.  I  Thes.  4.  9,  10.  2  Tim. 
1.  7.  1  Pedr  1.  22.  *  adn.  12  —  Gwel  ar  pen.  2.  29.      a  3. 

14.— a  5.  1.         y  loan  17.  3.  2  Cor.  4.  6.  Gal.  4.  9. 

*  Yn  awr,  i  ddychwelyd  at  yr  hyn  oedd  yr 
apostol  yn  ei  fawr  ameanu  yn  yr  epistol  hwn  ; 
mae  efe  yn  cynghori  ei  frodyr,  y  rhai  oedd 
yn  anwyl  gan  Dduw  a  chanddo  yntau,  i  fod 
yn  ofalus  a  diwyd  iawn,  i  feithrin  a  dangos 

y  cariad  mwyaí'  didwyll,  a'r  serch  mwyaf 
gwresog  a  brawdol,  tuag  at  eu  gilydd  a  thuag 
at  yr  holl  saint.  t  Oblegid  yr  oedd,  ac  y 

mae,  y  gras  rhagorol  hwn  yn  f<  ft'rwyth  yr Ysbryd,"  ac  yn  beth  o  Dduw  ei  hunan  ;  yn 
cael  ei  genedlu,  ei  orchymyn,  a'i  gymmer- 
adwyo  ganddo  ef.  JA  phob  un  sydd  yn 
gwrteithio,  yn  arfer,  ac  yn  arddangos  y  gras 
hawddgar  a  gwerthfawr  hwn  ;  mae  efe  yn 
blentyn  i  Dduw,  wedi  ei  adgenedlu  gan  ei 
Ysbryd  sanctaidd  ef ;  ||  ac  mae  gan  y  cyfryw 
un  adnabyddiaeth  brofiadol,  fwynâol,  a 
thraws-ffurfioljO  berffeithiau  ac  ewyllys  Duw, 

ac  yn  enwedig  o'i  gariad  ef. — Uarwn  ein 
gihjdd  :  Dywedir,  pan  oedd  yr  apostol  Ioan 
wedi  myned  yn  hen,  ac  yn  annaliuog  i  breg- 
ethu,  yr  arferid  ei  arwain  ef  i'r  eglwys  yn 
Ephesus,  pryd  y  dywedai  efe  y  geiriau  hyn 
yn  unig  wrth  y  bobl,  Blant  bychain,  cerwch 
eich  yilydd.  Ac  mae  pwysfawrogrwydd  y 
rheswm  trwy  ba  un  mae  efe  yn  gwrasgu 
cariad,  yn  cyfreithloni  yr  ad  ddywediad  o 
hóno  tìiòr  fynych. 

8  *  Yr  hwn  nid  yw  yn  caru,  z  \  nid 
adnabu  Dduw  :  %  oblegid  a  Duw^car- iad  yw. 

z  adn.  20.  pen.2.  4,  9.  loan.  8.  51,  55.  a  adn.  16.  pen. 
1.  5.  Ex.  34.  6,  7.  Saliu  83.  5,  15.  Eph.  2.  4.   Heb.  12.  29. 

*  Ar  y  liaw  arall,  yr  hwn  sydd  yn  amddi- 

fad  o  gariad  brawdol,  yn  dd'íeilhr  iddo,  ac  i'r arferiad  o  hóno  ;  t  nid  adnabu  efe  erioed  mo 
Dduw,  ac  ni  wybu  ddim  am  ei  naiur,  ei 
btîodoliaefhau,  nâ'i  ewvllys  sanctaidd  ef: 
íoblegid  DUW,  CARIAD  oll  yw:  perffeith- 
rwydd  cariad  yw  efe,  yn  ei  duedd-fryd,  yn 
ei  feddyliau,  yn  ei  fwriadau,  ac  yn  ei  oruch- 
wyliaethau  o  bob  math,  megys  pe  na  byddai 

efe  ddim  ond  cariad  tuag  at  ei  biani  ;  a'i 
ewyllys  ef  yw,  íddynt  hwythau  feithrìn  car- 
iad,  a  chynnyddn  mewn  serch  a  bnwdgar- 
wch  tuag  at  eu  gilydd.  Efe  yw  y  F'ynon 
fawr,  a'r  Cynllun  o  gariad  ;  mae  yn  ei  or- 
chymyn  yn  éi  air,  yn  ei  genedlu  ac  yn  ei 
feithrin  drwy  ddylanwadau  ei  Ysbryd  ;  ac 
mae  iawn  ystyriaeih  ac  adnabyddiaeth  o 
hóno  ef  a'i  gariad,  yn  naturiol  yn  gwresogi 
ein    calonau    ninnau    â    chariad   tuag    at    ei 
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Fawredd  Dwyfol  ef,  n  thuag  at  ein  gílydd 

er  ei  fwyn  eí',  y  rhai  ydym  ei  grëaduriaid, 
ac  yn  enwedig  ei  blant  mabwysiadol  ac  ya- 
brydol  ef. — Aml  y  flywedir  yri  yr  ysgrythyr 
fod  Duw  yn  sanctaidd,  yn  gyfiawn,  \ii  dia, 
ac  yn  rasol,  yn  ddoeth  .yn  alluoff,  yn  éiriüir, 

ac  yn  ffyddlaicn,  a'r  cyffelyb;  ond  nid  yd- 
yni  yn  cofio  (medd  Guyse,)  y  dywe  lir  yn  on 
màn,  ei  fod  ef  yn  sancteiddrwydd,  yn  ̂ ryf1 
iawnder,  yn  ddaionì,  %c,  fel  y  dywelir  yma 
ei  fod  ef  yn  gariad  :  yr  hyn  a  ddichon  ar- 
wyd  !o,  m  ai  cariad  yw  ei  brîodoledd  hoff  a 
llywodrtethol  ef,  yr  hon  sydd  yn  taenu  y 
gogoniant  mwyaf  hawddgar  ar  ei  holl  ber- 
lîeithiau  er-.ill  ef,  ac  ar  ei  holl  fẃrndan  a'i 
weithredoedd  ef.  gyda  golwg  ar  iachawdwr- 
iaeth  ei  bobl.— Rhaid  i  ni  ddeall  hefyd,  fod 
carìad  Dnwtuagat  bechadnriaid,  yn  gẁeitn- 
redn  mewn  pertfiith  gysondéb  a  chyd-gord- 
iad  â'i  gyfiarcnder,  ei  sancteiddrwydd,  a'i 
wirionedd  ef ;  yr  hyn  sydd  yn  dangos  cariad 
a  phob  priodoledd  arall  yn  Nuw,  yn  an- 
nhraethol  fwy  dysglaer  a  gógoneddus  byth, 
nâ  phe  buasai  cariàd  yn  gweithredu  yn  wrth- 
wyneb  i'r  pri'odoliaethau  hytiy. 

9  *  Yn  hyn  b  yr  eglurwyd  cariad 
Duw  tu  ag  attom  ni,  +  oblegid6'  dan- 
fon  o  Dduw  ei  d  unig-anedig  Fab  i'r 
byd,  c  J  fel  y  byddem  fÿw  trwyddo ef. 

b  pen.  3.  16.  Ioan  3.  16.  Ithnf.  5.  S-]0.  a  S.  32.  r  adn. 

10  Luc  4.  13.  Ioìd  5.  23.  a  6.  29.  a  8.  '.9,  42.  d  Salm  4 
7.  iMarc  12.  6.  Ioio  I.  14—18.  a  3.  18.  fîeb.  I.  5,  6.  e  ;ie». 
5.  lì:  loaa  6.  57.  a  10.  10,  23-30.  a  II.  25,  26.  a  14.  6.  Co!. 
3.  3,  4. 

*  Dywedwyd  uchod  mai  cariad  yw  Dnw, 
ac  yn  hyn,  nwchlaw  pob  peth  arall,  yreglur- 
wyd  cariad  rhyfeddol,  rhad,  a  hunan-gyn- 
hyrfiol  Duw,  tuag  atoni  ni  ddynion  syrthied- 
ig,  aflán,  srwi  tìiry  fergarÿ*  ac  enog:  +  oblegid 
danfon  o  Dduw  ei  unig-anedig  Fab  i'r  byd, 
mewn  undeb  â'n  natur  ni,  ac  i  farw  ar  y 
groes  dro-om  ni  ;  X  fel  y  prynai  ui  oddi  wrth 
felliifh  y  ddeddf  ac  ocldi  wrth  bob  anwiredd, 
ac  y  byddem  ni  y  rhai  ydym  yn  credu,  fyw 
trwy  ffydd  ynddo  ef  yma,  ac  y  caffem  fyw- 
yd  tragywyddol  trwyddo  a  chydag  ef  yn  y 
byd  a  ddaw. —  Mae  yn  ymddangos  yn  yr  ad 
nod  hon,  fod  Crist  yn  ctei  ei  alw  yn  unig- 
anedi^  Fab  Duw  cyn  ei  gnawdoliad,  neu  ei 

ddyfodiad  »*r  b\d  :  à  bod  cariad  Duw,  yn  y 
rhoddi  id  o'i  Fab  ei  hun  i  gymmerỳd  ein 
natur  ni,  i'r  dyben  o  farw  dros  ein  pechod- 

,  au;  yn  fwy  anfeidrol  ryfedd  nag  ydoedd  hyd 
yn  nod  ei  roddi  ef  í  farwolaeth  drosorn,  wedi 
iddo  ymgnawdoli,  nen  fèl  yr  oedd  yn  Ddyn. 
Pan  fwriadodd  i>uw  yn  ei  ánfeidrol  dostori 

a'i  drugaredd,  y  fath  fendith  annhraethol  â 
bywyd  tragywyddol  i  ddyuion  syrthiedig; 

yr  oedd  ei  berffaith  gyfiawnder  a'i  sanct 
eiddrwydd  yn  gwneyd  yn  anmhosibl  iddo 

roddi  y  ('endith  bòno,  (oblegid  uis  gall  efe  ei 
wadu  eî  hun,)  heb  i  iawn  gael  ei  wnenthnr 

dros  t-u  pechudau  bwynt,  a  phryd  nad  oedd 
ei  anfeiífrül  ddTòethineb  ef  yn  gweled  yr  un 
ííordd  ar.di  i  wìieuthur  hyn,neuyrnn  ffordd 
lîìòr  addas,  a  danfon  ei  Fab  ei  hun  i  fod  yn 
Fuchnfydd  drosom  ni,  ac  yn  Aberth  cyrn- 
modol  dios  ein  pecbodau  5  "nid  arhedodd 
eí'e  ef;''  "  oud  a'i  danfonodd  ef  i'rbyd,  l'ely 
bydderq  ui  fyw  trwyddo  ef." 

lO./'Ŷ-n  byn  y  mae  cariad  ;£-\  nid 
Í2Î8 

am  i  ni  garu  Duw,  J  ond  am  iddaB 

ein  caru  ni,  h  \\  ac  anfon'ei  Fab  ifod 
yn  iawn  dros  ein  pechodau. 

f  Gwel  ar  idn  8,  9.  pen  3.  1.  .<  aln.  19.  Deot.  l'\%, 
Ioìu  15.  16.  Hliuf.  5.  S-10.  a  8.  *JS.  M.  2  Cor.  5.  19-JI, 

K|ih.  2.  4,  ó.  'iit.  3.  3-5.  h  pen.  2.  2.  U,in.  9.  24.  llhuf. 3.  25,  26.  I   Pelr  2.  21.  a  3.  1S. 

*  "  Yn  hyn  y  mae  catiad!" — ^.íae  yn  tD 
mhosibl  i  ddim  o'n  geiriau  nâ'n  meddyliau 
tii,  wneuthur  cyfiawnder  â'r  fath  s: r*. r i;td  rhad 
helaeth,  a  rhyfeddol,  o'r  eiddo  y  Duw  sanct 
aidd  tuag  at  bech^duriaid  ;  i  ba  rai  nid  oed 
arno  ef  ddim  dyled  ;  y  rhai  nis  ̂ allent  fod 
ddim  Ues  na  niwed  iddo  ef ;  y  thai  y  gallas 
ai  efe  yn  gyfiawn  eu  distrywio  mewn  taraw 
iad  amrant  ;  y  rhai  y  dangoswyci  yn  amlw; 

eu  bod  yn  haeddu  ei  ddi'aledd  ofnadwy^B yn  y  drefn  bennodol  drwy  ba  un  yr  achob 
wyd  hwynt  ;  sef  yn  y  g(>sp  annhraethol 
roddwyd  ar  Gi  ist  eu  Machn'íydd  :  a  phryd 
gallasai  Duw  â'i  holl-uerthol  ait,  gieu  by< 
oedd  dirifedi,  yn  gyttawn  o  grea  luriaid  IIi 
wer  mwy  ardderch«>i:,  p^  gwelsai  yn  dda 
wneuthur  felly.  Chwiliwn  ni  s>nn  hyný) 
holl  fydysawd  mawr  am  GARIAD  ;  yn  $ 
amlygiad  helaethaf,  a  mwyaf  gogoneddjjl 
hóno;  rhaid  i  ni  addefyn  y  diwedd,  majH 
Mherson  a  chroesCiist  y  nne  i'w  gael.  H 
hyn  y  inae  r.ariad,"  dysgleirdeb  g"goneÄ 
yr  hwn  sydd  yn  tywyliu  pob  pcth  a  welẃy 
yn  mhob  man  araíl,  o  ddechreuid  y  bydji 
yr  hwn  a  fydd  yn  destyn  penno  iol  rhyfeẁ 
od,  addoliad,  a  mawl  yr  holl  warcdigioa, 

dragywyddohleb  didert'yn  byih.  t  A  oebet 
iad  yn  bod  rhwng  Dnw  â  phechaduritÄ 
Dyma  ei  dar<idiai  ef :  "  nid  am  i  ni  gtl 
DÍiw;"  oblegid  yr  oed(ìem  ni  yn  elyniou  F 
sancîeiddrwydd  ef,  ei  gyfraith,  ei  ben-t 

glwyddiaeth,  ei  addoliad,  a'i  ragluniaetì 
X  "ond  am  iddo  ef,"  yn  y  inodd  mw>af  rht 
helaeth,  tosturiol,  maddengar,  a  thrngaro 
"ein  caru  ni ;"  ||  ac  anfon  ei  Frib  i  fod  yn  iav 
dros  <in  pechodau  ni.-Yn  y  trorhyfeddolbH 
sef  Duw  yn  eiu  caru  ni,  ac  yn  anfon  ei  F. 
i  fod  yn  iawn  dros  ein  pechodau,  gv\elp< 
crealuriaid  sanctaidd  i  dragy  wyddoldeb,  m 
CARIAD  yw  DÜW:  a  píio  mwyaf.y  dea! 
pechaduriaid  gwaredol  y  te^tyn  hwn,  eglai 
oll  fydd  cmi  syniadau  hwy  üin  y  cariad  hwn 
yr  hwn  nis  gcllir  byth  ei  amgyfíred  i  bi 

ffeithrwydd  :  cyd  y  dichon  i'r  rhai  a  gaor 
allan  y  golygiad  hyn  ar  gariad  Duw,  wyfe 
rhywbeìh  am  y  mater;  ond  nisgallant  brai 
wybod  di  n  am  ei  wir  natur,  ei  effeithii a'i  ogoniant. 

11    * 

Anwylyd,  *  os  felly  y  caroc 
Duw  ni,  f  ninnau  hefyd  a  ddyle 
garu  ein  gilydd. 

i  pe».  3.  Ifi,  17,  23.  M't.  1S.  32,  33.  L«c  10.  32.  I 
13.  34  a  15.  12,  13.  2  Cor.  8  S,  9.  £ph.  4.  31,  32.  a  5.  1 Col.  3    13 

*  Gan  hyny,  os  felly  y  carodd  Duw  ni, 
ag  i  ddarpar  iachawdwriaeth  i  ni  me' 
fTordd  mòr  ryfeddol,  ac  i'u  dwyn  ni  i  fod 
gyfranogion  o  honi ;  tdylem  ninnau  yn  s 

iâwn  garn  t  in  gilyd'd,  yn  ol  ei  esampl  ef, mewn  nfudd-dod  Vw  orchymyn  ef ;  a  daiv 
ein  cariad  hwn,  rnewn  pob  ymddygiad  ma< 
eugar,  heddychol,  addfwyn,  haelionus,  a  tÜ 
turiol,  tuag  at  ein  gilydd. 

12  *  Ni  *  welodd  neb  Dduw  erio< 
f  Os  '  carwn  ni  ein  gilydd,  X  y  n 



iffesu  ffíd  Jesu I  IOAN  IV. yn  Fab  üuw, 

,v  yn  trigo  ynom,  m  ||  ac  y  mae  ei 
ad  ef  yn  berffaith  ynom. 
»<ln.  20.  Geu.  32.  30.  Rx.  33.  20.  Nuin.  12.  8.  Ioan  1 

'im.  1.  17.  a  G.  16.  Heb.  II.  27.  /  ddn.   16.-Gwel 
.  3.  21.        m  ada.  17,   IS.-Gwel  ar  psa.  2.  5. 

)blegid  "  ni  weíodd  neb  Dduw  erioed," 
i  ei  hanfod  ddwyfol;  oddigerth   bod   i'r 

elodd    Grist   weled    ý  Tad   hefyd  ; 
ì  14.  9.)  tam  hyny   y  ffordd  oreu   i  ni 
ein  bod  yncaru  Duwyw,  carn  ei  ddelw 
ei  bobl,  a  gwneuthur  daioni  iddynt  hwy 
fwyn    ef.     î  Fel  hyn  ymddengys    yn 

g,    fod    Duw   yn   trigo   ynom,  trwy  ei 

yd  yr  hwn  a'n  badnewyddodd,  ac  sydd 
weithio  y  cariad  hwtì  yn  ein  calonau  : 
Tiae  hyn  yn  brawf  fod  ei  gariad  ef  wedi 
wni  ei  amcan,  trwy  ddwÿn  ei  wir  effeith- 
Yudol  ei  hun  yn  ein  calonaa,  ac  yn  ein 
wyddiad  i'w  ddelw  sanctaiddef. — Mae 

3d  Duw  yn  anweledig  i'n  llygaid  ni,  ac 
amgyffredadwy  i'u  meddyüau  :  ond  trwy 
ein  hunain  i  íŷuu  i  effeithiau  grymus 

riad  ef,  fel  ag  i  gael  ein  tfurfio  ar  ei 
v  ef  ganddo,  ac  ymarfer  â  charu  em 

d;  yr  ydyra  yn  dyfodi'w  adnabod  efyn 
dd  fwyaf  hyfryd  ac  amgyffredad \\y  ;  yr 

ii  felly  yn  cael  profiad  o'i  breseno'.deb  yn 
ynom  ac  yn  gweithredu  yn  effeithîol 
i;  fruy  yr  hyn  mae  efe  beunydd  yn 

dithio  ei  ddelw  ei  han  ynom  ac  arnoin. 
ffordd  mwyaf  dymunol  o  adnabod 

|,  pryd  er  nas  galiwn  ni  ei  weled  ef  yn 
í,  ni  a  allwn  ei  amgyffred  ef  yn  dein.l- 
neu  brofiadol,  yn  agos  atom,  ac  ynom 

d  yw  cariad  Duw  tuag  atôrn  oi,  nâ'j^ 
cì  ninnau  tuag  at  Dduw,  w 
io  yn  hollawl  yn  y  byd  hwn 

\  ei  holl  ddybenion,  na  chy " 
jhiau  ;  ond  gellir  dywedjj 

eiddom    ìdnnau  , 
i  ni,  yn  debyg  fedjj 

J  cael  ei  berffejj" lel  ei  ddangcj 

Idid  ni;  (^  ' 
lydd  t irionetì 
Ihog,  ti 

14  *  A°  ninnau  a  welsom,  ac  yd- 

ym  yn  tystiolaethu,  9  fddarfod  i'r  Tad 
ddanfon  y  Mab  ìfod  ?  yn  Iachawdvfr i'r  byd. 

><m  3.  11,32.  a5.  39    a  15 

p  GwH  ar  adn.   10.    lus 
peu.  2.  1,  2.   loan  1.  29. 

-3.  a  5.  9.     1 

27.  Act.  18.  5.  1  Pedr  5.  12 

?A.  a  5.  3tf,  37.  h  10.  30. 
1(5,  17.  a  4.  42.  a   12.  47. 

*  Dan  y  dylanwadau  a'r  nerthonld  hyn,yr 
oedd  yr  apostolipn  ac  erailî,  y  ihai  a  welsent 

Grist,  ac  a  hir  brofasent  o'i  gariad  ef,  yn  ei 
hoil  ffrwythau  a'i  gysuion  anmhrisiaduy,  ỳn 
tystioìaethu  i'w  cyd-bechaduriaid  yn  mhob 
man,  tddarfod  i'r  Tad  cìdanfon  ei  Fab  i  fod 
yn  lachawdwr  i'r  bydi  i  roddi  maddeuant, 
gras,  a  byuyd  tragywyddol,  i  bob  (ìyn,  yn 
mhob  Ile,  a  geisio  Hyny  gan  y  Tad,  trwy 
aberth  ac  iawn  y  Mab,  mewn  gwir  a  bywiol 

ffydd  yn  ei  ehw  a'i  eirioíaeth  ef.  Wele  y 
dystiolaeîh  llyi/aid,  (a  ninnau  a  wel^ 
pbrofiad  hefyd,  o  gariad  Duw  y 

Fab  i  fod  yn  Iachawdwr  i'r  bydg 
gynnwÿs  gymhelliad  cryf  a< 
nau  gatu  Duw,  a  charu  eh 

15  *   ~ 

Pwy  byng 

îesu  yn  Fab  Üj^ yn  aros  ynddd 
9.  Phii. 

ddeibji 



Rhagoriaethau I  IOAN  IV. cariad  grasol. 

ag  oedd  yn  byw  ac  yn  aros,  dàn  etfeithian 
gwir  gariad  tuag  ato  ef,  a  thuag  at  ei  blant 
er  ei  fwyn  ef;  ||  yn  aros  yn  Nuw,  oran  cym 
deithas  âg  ef  a  thebygrwydd  iddo  ;  §a  Dnw 
ynddo  yntau,  o  ran  ei  Ysbryd,  ei  ddylanw 
adan,  a  llewyrch  ei  wyneb  grasol. 

17  *  Yn  hyn  x  y  perffeithiwyd  ein 
cariad  ni,  ffel  y  y  caffom  hyder 
z  ddydd  y  farn  :  \  oblegid  a  megis  ag 
y  mae  efe,  yr  ydym  nmnau  heíyd  yn 
y  byd  hwn. 

x  Gwel  ar  adn.  1*2.  pen.  2.  5.  Ia^o  2.  22.  j'  pen.  2.  23. 
a  3.  19—21.  Uffo  2.  13.  z  Mat.  10.  15.  *  11.  22,  21.  a  12 
36  2  Pedr  2.  9.  a  3.  7.  a  peu.  3.  3.  M*t.  10.  25  loan  15. 
20.  Ruuf.  S.  29.  Heb.  12.  2,  3.  I  Pedr  3.  16-18.  a  4.  1—3, 
13,  U. 

Yr  oedd  i'r  cariad  uchod  effaith  trawsffurf- 
mynt  hwy,  yn  en  dwyn  hwynt  i  debygu 

w,  yn  y  natur  a'r  ffrwyihan  o'u  caria(i ; 
n  i  ymarferiad  cyffredinolo'r  gras 

tuag  at  Dduw,  tuag  at  eu  gil- 
'ob  dyn  ;  ac    yn   eu   dwyn  i 

F  ac  anwylaf  â   Duw 
iedd  eu  cariad  hwy  at 

neu  weli  dwyn  ei 

wr,  yn  eu  car 
'vnt  yn  meith 

gweithredu 
:i  y  farn 

;red- 

af  a  gwresocaf,  dàn  deimlad  sicr  o  gari 
Duw  ting  aioin  ni  ;  ac  yn  bwiw  allan,ac  3 
dëol  ymaith,  bobofn  euoç,  anhydcrus,  adedc 

ol  :  ̂.oblegid  mae  i'rfath  hyn  o  ofn  deimla 
au  poenus  iawn,  hollawl  anghyson  â'r  pra 
mwynâol  o  gariad  Duw  tuag  atom  ni,  ac 
hyfrydwch,  pleser,  a  hyder  ein  cai  iad  ninn 
tuag  ato  ef.  ||  A'r  canlyniad  eglur  o  hyn 
ydyw,  fod  yr  hwn  sydd  yn  ofni  yn  wasai 
a  deddfol,  fel  pe  byddai  Duw  yn  elyn  idd 
§heb  gael  ei  berffeithio  eto  mewn  gwir  g 
iad  mabaidd  ae  efengylaidd,  yrhwn  sydd 
tarddu  oddi  ar  flÿdd,  ac  yn  ystyried  Dnw 
ei  Dad  cymmodol  yn  N^biist  Iesu,  ac  fel 

gwrthddrych  hawddgaral'  ynddo  ei  hurj, 
yn  ei  gariad  tuag  atom  ni. 

19  *  Yr  ydym  ni''  yn  ei  garu  \ 
f  am  iddo  ef  yn  gyntaf  ein  caru  ni. 

e  Gwel  ;.ra<ln    10.  Luo  7.  47.    lo*n  3.  16.    2  Cor.  5. 

15.  Gal.  5.  22    Eph.  2.  3-5.  Tit.  3.  3-5. 

*  Mae  ein  cariad  ni  ato  ef  yn  cael  ei  - 
nyn  gan,  ac  yn  ffrwyth  ac  effaith  ei  gar: 

eí'.tuaç;  atom  ni.  Et'e  oedd  yn  gyntaf  yn 
gariad  inag  atom  ni  ;  yr  hwn  oedd  o  dra 
wyddoldeb  yn  ynihyfrydu  yn  ei  holl  fedt 
iau,  ei  artaeth,  a'i  drefniadan,  i'w  ogonec 
ei  hun  yn  ein  hadferiad  a'n  hiachawdwria 
ni  drwy  ei  Fab  ;  a'r  hwn  gariad  yw  gwrei 
iol  achos  a  chynllun  ein  holl  gariad  ni  t 
ato  ef.  t  A  r  amlygiadau  o  i  gariad  ef  t 

atom  ni,  a'n  teimlad  ni  o  hóno,  a'n  my 
dodau  am  dano  ;  yw  y  cynhyrfion  nerthöl 

ni  drachefn  tuag  ato  ef :  yr  oedd 

lonau  ni  o'r  blaen  wedi  ymddíeithrio  o 
ac  ni  ddaethem  byth  i'w  garn 

i  iddo  ef  yn  gyntaf  ein  carn  n 

amlygiadaa  o  hóno,  i'n  dv ■ — Nid  carn  Duw 

ad  blaenorawl  ef,  i 
ol  fuasai  hyny : 

'ir  egwyddo 
fod  cariad  I 

u,  ac    yr wyf 

^fra 



Bod  yr  hwn  sydd  yn  caru  Duw  I  IOAN  V. pn  caru  ei  blant. 

II  waith  yr  Ysbryd  Glân  ar  eneidiau  y  saint. 
Jblegid  os  na  bydd  dyn  yn  caru  delw  Sanct- 

^ld  Duw  ar"ei  frawd,  yr  hwn  a  welodd,"  ac 
iddygiad  da  yr  hwn  sydd  yn  ganfyddadwy 
yn  fanteisiol  iddo,  ac  addylai  fod  yn  anwyl 
nddo ;  neu  os  gwrthyd  efe  ddangos  tirion- 

b  i'w  frawd  mewn  caledi,  ac  efe  yn  gwel- 
ei  galedi  ef,  ac  yn  gwybod  mai  hynyw  un 
rdd  orchymynedig  iddo  ddangos  ei  gariad 
Dduw;  ||  pa  fodd  y  gellirmeddwlei  fodef  yn 
»ru  Duwyr  hwn  nis  gwelodd,"  perffeithiau 
hwn  nis  gall  efe  ond  eu  hystyried  yn  an- 
erffaith  o  bell,  yr  hwn  nid  yw  yn  ẃeledig 

;senol  i'w  gynhyrfu  ef  i  weithredoedd  pri- 
)1  o  gariad,  ac  yr  hwn  nis  gall  fod  mewn 
;en,  na  derbyn  dim  Hes,  oddi  wrth  ei  was- 
leth  ef. — Gellid  meddwl  fod  yr  apostoî  yn 
yried  yma,  fod  dynion  yn  fwy  tueddol  i 

•m  eu  cydgreaduriaid  nag  ydynt  i  garu 
■w  ;  a  bam  rhai  dynion  da  yw,  ein  bod  yn 
esgyn  i  gariad  at  Dduw,  oddi  ar  gariad 

(\ein  cyâgr'taduriaid  ;  fel  yr  ydym  yn  dy- 
riJ  i  wybodaeth  am  Dduw,  trwy  yr  wybod- 
nJb  am  y  crëaduriaid. 

,121  *  A'r  h  gorchymyn  hwn  sydd 
eJinym  oddi  wrtho  ef ;  f  Bod  i'r  hwn 
||tìd  yn  caru  Duw,  garu  ei  frawd 

Jadn.  11.  pen.  3.  II,  14,  13,  23.  Lef.  19.  1S.  Ma  t.  22. 

'139.  Marc  12.  29—33.  Luc  10.  27.  Ioan  13.  34,  3i.  a  15. 
yffllhuf.  13.  9,  10.  a  13.  9,  10.  Gal.  5.  6,  14.  1  Thes.4.  9. 
0|Idr  3.  8.  a  4.  8. 

I  ffn  ol  yr  athrawiaeth  uchod,  (adn.  20.)  nid 
J  y  broffes  o  garu  Duw,  pryd  mae  caru 
Jirodyr  yn  cael  ei   esgeuluso,  ond  megys 

ntelì    o   hunanolrwydd,   neu    esgus   rhag- 
liol  dros  nwydau  digofus  :    *  oblegid  hwn 
y  gorchymyn  pennodol  sydd  genym    ni 

iwrth  Dduw;  (pen.  3.23.)  t  bod  i'n  cariad 
';(luag  ato  ef,  gael  ei  ddangos  a'i  brofí,  trwy 
or  cariad  tuag  at  ein  brodyr  :  bod  i'r  hwn 
p  dywed  ei  fod  yn  caru  Duw,  garu  eifrawd 

'yd,  i  brofi  gwirionedd  ei  ddywediad    a'i ffes.     Ond  pa  fodd  y  gellir  tybied  fod  y 
ihwnw  yn  caru  Duw,yr  hwn  sydd  yn  was- 
A  yn  tori  ei  orchym>n  ef,  ac  yn  gweith- 

ta  yn  gwbl  groes  i'w  esarnpl  hawddgaraf 
jnwylaf  ef  1  Ÿr  un  gorchymyn  dwyfol  sydd 

jjj  jgaru  Duw  â  charu  ein  brodyr,  am    hyny 
j ethau  a  gyssylltodd  Duw,  nis  gall  dynion 
gwahanu. 

PEN  V. 

neb  sydd  yn  caru  Duw,  sydd  yn  caru 
ei  blant  ef  hefyd,  %c. 

'OB  un  a'r  sydd  ynacredumai 
u  yw  y  Crist,  f  o  Dduw  b  y  ganed 

\  a  c  phob  un  a'r  sydd  yn  caru  yr 1  a  genhedlodd,  ||  sydd  yn  caru  hef- 
yr  hwn  a  genhedlwyd  o  hono. 
pen.  2.  22,  23.  a  4.  14,  15.  Mat.  16.  16.  Ioaii  1.  12  13 

».  Act.  8.37.  Rhuf.  10.  9,  10.        *  adn.  4    pen    2    29* 

rai43,722,  23PCn'  2*  J°  *  3"  U'  1?"  *  4*  30,  îag°  1"'  18' 
Pob  un  ar  sydd  yn  gwir  gredu  o'i  galon 
Iesu  yw  y  Messiah  addawedig,  ac  sydd 
idderbyn,yn  ei  anrhydeddu,  acynufudd- 
ddo  ef  fel  y  cyfry w,  yn  ol  rhagfynegiad- 
r  Hen  Destament,  a  thystiolaeth  yr  apos- 
n  amdano  ef ;  to  Dduw  y  ganed  ef  yn 
mmau  :  oblegid  rhaid  mai  effaith  bywyd 
ydol  a  dwyfol  y w  y  ffydd  hon,  ac  nis  geliir 
~~  Í26Î 

ei  gwahanu  oddi  wrth  edifeirwch,  cariad,  a 
grasau  eraill,  neu  y  ffrwythau  da  hyny  sydd  yn 
deilliaw  o  honynt,  ac  oll  yn  perthyn  i'rcrëadur 
newydd,  yr  hwn  a  aned  o  Dduw.  Ac  mae 
pob  un  sydd  yn  gwir  broffesu  y  ffydd  hon, 
a  hawl  ganddo  i'r  cariad  hwnw,  yr  hwn  sy 
ddyledus  ar  Gristionogion  tuag  at  eu  güydd, 

pa  wahaniaeth  bynag  oedd  o'r  blaen  yn  eu 
cymmeriad  hwynt,eu  doniau,  eu  graddau,a'u 
sefyllfâoedd.  tOblegid  pobun  a'r  sydd  yncaru 
Duw,  Tad  yr  holl  rai  adgenedledig,  yr  hwn  a 
genedlodd  ;  ||  rhaid  iddo  hefyd  garu  pob  nn 

o'i  blant  ef,  y  rhai  a  genedlwyd  o  hóno  ;  fel 
maedynionyn  gyffredinyn  caru  ac  yn  dangos 
tiriondeb  i  blant  eu  hanwyl  gyfeillion,  a'u 
cymmwynaswyr  haelionus.  ()  Dduw  y  ganed 

ef ':  efallai  bod  yr  apostol  yn  cyfeirio  yma  at 
ymffrost  wâg  yr  Iuddewon,  mai  hwy  oedd 
plant  Duw,  tra  yr  oeddynt  yn  gwrthod  Crist 

yn  ddi'ystyrllyd,  ac  yn  tywallty  gwarth  mwy- 
af  ar  ei  enw  a'i  achos  ef. 

2  *  Yn  hyn  y  d  gwyddom  ein  bod 
yn  caru  plant  Duw,  f  pan  fyddom  yn 
caru  Duw,  Jac  yn  cadw  ei  orchym- 

ynion  ef. d  pen.  3.  22-24.  a  4.  21  Toan  13.  34,  35.  a  15.  17. 

Ond  gan  y  gellid  ffug-rithio  pob  gras,  yr 
oedd  yn  anghenrheidiol  sylwi,  y  gellid  gwa- 

haniaethu  y  gwir  gariad  hwn  o'r  eiddo  plant 
Duw,  oddi  wrth  bob  cymmwynasgarwch  na- 
turio!,  neuymlyniad  pIeiíiiol,trwy  ei  gyssyüt- 
iad  anwahanol  ef  wrth  gariad  Duw;  ac  wrth 
yr  wfudd-dod  uniawn  a  siriol  a  roddid  i  holl 
orchymyniou  Duw. — *  Mae  yn  arwyddeglur, 
ein  bod  yn  caru  plant  Duw,  â  gwir  gariad 
Crislionogol,  yn  unig  ar  gyfrif  eu  períhynas 

âg  ef  a'u  tebygrwydd  iddo  ;  t  p  m  fyddo  y  car- 
iad  hwnw  yn  deilliaw  oddi  ar  gariad  at  Dduw 
ei  hunan  ;  j  yr  hwn  sydd  yn  ein  tueddu  ac  yn 
ein  rhwymo  ni  i  ymgais  yn  ddiragrith,  trwy 
ei  ras  ef,  i  fy w  mewn  pob  ufudd-dod  sanctaidd 
i'w  orchymynion  ef,  am  y  ddyledswydd  hon 
o  garu,  a  phob  ddyledswydd  arall. 

3  *  Canys  ehyn  yw  cariad  Duw  * 
f  bod  i  ni  gadw  ei  orchymynion  :^Ja*i 
orchymynion  ef  nid  ydynt  drymion. 

e  Ex.  20.  6.  Deut.  5.  10.  a  7.  9.  h  10  12,  13  Dan.  9.  4. 
Mat.  12.  47—50.  loan  14.  15,  21— 24.  a  15.  10,  14.  2  loan6. 
/  Salm  19.  7—11.  a  119.  47,  48,  103,  104,  127,  123,  140,  143, 
174.  Diar.  3.  17.  Mica  6.  8.  Mat.  11.28-30.  Rhuf  7.  12,22. 
Heb.  8.  10. 

Canys  hyn  yw  natur,  tuedd,  effaith,  Ye  hyn 
yw  megys  hanfod  Cariad  at  Dduw  ;  t  bod  i 
ni  gadw  ei  orchymynion  ef  yn  ddiragritb, 

mewn  gwir  ufndd-dod  siriol  ac  ewyllysgar  o'r 
galon:  %  ac  fel  rnae  ei  orchymynion  ef  yn 

"gyfiawn,  yn  Sanctaidd,  ac  yn  dda,"  yn  gyf- 
raith  rhyddid  adedwyddwch  ;  felly  nidydynt 

yn  drymion  nac  yn  ofidus  i'r  rhai  sydd  wedi 
eu  geni  o  Dduw,  ac  sydd  yn  ei  garu  ef,  ac  yn 
ymhyfrydu  mewn  ufudd-dod  iddo  :  eu  gofid 
mwyaf  hwy  yw,  nas  gallant  ei  wasanaethu  ef 
yn  berffeithiach.— Mae  yn  wir  fod  y  llygredd 
naturiol  sydd  yn  nghalon  pob  dyn,  yn  nghyd 
â  rhwystrau  a  phrofedigaethau  allanolbefyd  ; 

yn  ei  gwneyd  yn  anhawdd  hyd  yn  nod  i'r 
saint  i  gadw  gorchymynion  Duw  ;  ond  mae 
ynddynt  hwy  egwyddor  sydd  yn  eu  dwyn 
trwy  yrhollrwystrau  hyny. 

4  *  Oblegid  ̂ beth  bynnag  a  aned 
o  Dduw,  f  y  mae  yn  h  gorchfygu  y ======================= 



Bod  y  credinwyr  yn I  IOAN  V. gorchfyyu  y  byd. 

byd  :  %  a  non  yw  yr  oruchafiaeth  sydd 
yn  gorchfygu  y  byd,  sefem  fTydd  ni. 

g  Gwel  ar  aJrí.  I.  pen.  3.  9.  h\da.  5.  peD.  2.  13—17. 
a  4.  4.  loan  16.  33.  Rhuf  8.  35-37.  1  Cor.  15.  57.  Dat.  2. 
7,  11,  17,  26.  a  3.  5,  12,  21.  a  12.  11.  a  15    2. 

*  "  Oblegid  beth  bynag  a  ahed  o  Dduw,"  sef 
yranian  newydd  a  duwiol  bòno  a  gyfreniryn 
yr  adgenedliad  ;fmae  hon  yn  tueddu  yn  rymus 
at  Dduw  a  sancteiddrwydd,  ac  yn  cynnwys 

yn  ei  hanfody  fathddëalla  barn  ysbrydol,  a'r 
fathserchiadau  nefol ;  fel  y  mae  pawbsydd  yn 
feddiannolarni,  yncaeleu  gwneyd  yn  fuddug- 
oliaethwyrar  y  byd  trwyddi;  ac  felly  yn  gorch- 
fygu  eu  cariad  naturiol  eu  hunain  at  eianrhyd- 
edd,ei  gyfoeth,ei  bleserau,ei  wychder,  a'i  gyf- 
eillach;  ac  yn  gorchfygu  hefyd  ei  hofnaa  natur- 
iol  o  ŵg,  cynddeiriogrwydd,  a  dirmyg  dynion 
annuwioly  byd.  JYn  nghaffaeliad  y  fnddugol- 
iaeth  anrbydeddus  hon,  ffydd  sydd  yn  benaf 
ar  waith  :  hi  sydd  yn  tỳnu  acyndeilliaw  nerth 
o  Grist,  trwy  yr  hwn  mae  y  saint  yn  ymddir- 
ied  ynddo  ef  ac  yn  Nuw  trwyddo  ef,  ac  yn 
cael  golygiadau  a  gobaith  sicr  a  mwynâol,  o 
ddedwyddwch  angbymarol  uwch  yn  y  byd  a 

ddaw,  uag  sydd  bosibl  iddynt  hwy  ei  gael  nâ'i 
golli  yn  y  byd  hwn.  Heb.  10.  34;  a  11.  1. — 
Beth  bynag  a  aned  o  Dduw  :  mae  rhai  yn 
darllen,  Pwy  bynag,  &c,  neu  pobtin,  a  aned 
o  Dduw :  nid  yw  y  gwahauiaeth  o  bwys 
mawr. 

5  *  Pwy  yw  yr  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygu  y  byd,  '  f  ond  yr  hwn  sydd  yn 
credu  maî  Iesu  yw  INlab  Duw  ? 

*  Gwel  ar  a  adu.  1.  pen.  4.  15. 

*  Mae  y  fuddugoliaeth  uchod  yn  bríodo!  i 
gredinwyr  yn  unig  ;  gallwn  heriaw  yr  holl 
ddaear,  iddangos  cymmaintagun  dyn,mewn 
un  oes  na  chenedl,  yr  hwn  ni  chredodd  yn 

Mab  Duw,  a  orchí'ygodd  y  byd  yn  mhob  ys- 
tyrfel  y  maey  credadyn  yn  ei  orchfygu.  A'ae 
pawb  ond  y  credinwyr  yn  Nghrist  yn  unig, 

yn  gaethion  gwastadol,  mewn  rhyw  ystyra'i 
gilydd,  i  arferion,  daliadau,  neu  fanteision  y 
byd ;  ac  nid  oes  neb  arall  a  feiddia  weithredu 
yn  mhob  peth,  yn  ol  goleu  ac  argyhoeddiadau 
ei  gydwybod  ei  hun,  heb  gael  ei  wyro  gan 
dduli  cyffredin  y  byd,  gan  ei  gyfeillion  neill- 
duol  ei  hun,  ac  weithian  gan  dylwyth  ei  dy 
ei  hnn.  t  Efe,  ac  efe  yn  unig,  a  all  wneyrì 

hyn,"yr  hwn  sydd  yn  credu  mai  Iesu  yw  Mab 
Duw,"  ac  sydd  yn  ̂ mddiried  ynddo  ef  am 
iachawdwriaeth,  yn  ol  yr  ysgrythyrau  :  mae 
ei  ffydd  ef,  yn  nghyd  â  chariad  gostyngedig, 
ysbrydolrwydd  meddwl,  ofn  bod  yn  ol  arn 
iachawdwriaeth,  casintb  at  bechod,  parch 
gwastadol  i  esampl  ei  Arglwydd,  difaterwch 
am  bethau  daearol,  ac  ystyriaeth  bwysig  o 
gyfiwr  truenus  holl  ddynion  y  byd  ;  yn  thoddi 
iddoy  fuddugoliaeth  hon.  Maey  credadyn  yn 
mhob  peth  yn  wastadol  yn  gweithredu  yn  ol 
cyfarwyddyd  ti  gydwybod  ei  hun,  a  gorchym- 
ynion  ei  ArgUydd,  pa  ganlyniadan  bynag 
a  ddeîo;  a  phan  fradycher  ef  i  wyro  oddi 
wrth  y  rheol  hon  yn  ddamweiniol,  mae  yn 
edifarâu  yn  chwerw  am  hyny,  ac  yn  ymeais 

i  ufuddâu  o'r  newydd;  ac  felly  yn  ennill  y 
fuddugoliaeth  o'r  diwedd. 

6  *  *  Dyma  yr  hwn  a  ddaeth  'trwy 

ddwfr  a  m  gwaed,  se/'Iesu  Grist ;  f  nid 
trwy  ddwfr  yn  unig,  \  ond  trwy  ddwfr 

a  gwaed.  "  ||  A'r  Ysbryd  yw  yr  hwn 

sydd  yn   tystiolaethu,    §  oblegid  yr 

Yspryd  °sydd  wirionedd. k  loan  19.  34,  35.  /  Es  44.  3,  4.  Ezee.  36.  25.  loan 
1.  31-33.  a  3.  5.  a  4.  10,  14.  a  7.  38,  39.  Act  8.  36.  Eph.  5. 
75—27.  Tit.  3.  5.  I  Pedr  3.  25.  m  pen.  1.  7.  a  4.  10.  Lef. 
17.  11.  Zec.  9.  11.  Mat.  26.  28.  Marc  14.  24  Luc  22.  30. 
lodn  6.  55.  Rhuf.  3.  25.  Eph.  I.  7.  Col.  1.  14.  Heb.  9.  7,  U. 
a  10.  29.  a  12.  24.  a  13.  20.  1  Pedr  1.  2  D*t.  1.  5.  a  5.  9.  , 
7.14.  itadn.7,  8.  Ioan  14.  17.  a  15.  26.  1  Titn.  3.  16. 
o  loan  14.  6.  a  16.  13. 

*  Gwedi  i'r  apostol  grybwyll  am  Iesu  Mab 
Duw,  yn  yradnod  o'r  blaen,mae  efe  ynia  yn 
sylwi  mai  hwn  oedd  yr  lacbawdwr  eneinnied- 
ig,  "yr  hwn  a  ddaeth  trwy  ddwfr  a  gwaed." 
Megys  y  dechreuodd  efe  ei  weinidogaeth  ar 
y  ddaear,  pan  fedyddiwyd  ef  â  dwfr  gan  Ioan, 
ac  y  dybenodd  efe  hi  trwy  dywallt  ei  waed 
ar  y  groes ;  ftlly,  ar  ol  ei  farwolaeth,  daeth 
allan  "ddwfr  a  gwaed"  o'i  ystlys  wanedig  ef;, 
fel  yn  arwyddol  o  symmudiad  ein  heuogrwydd 
ni  trwy  ei  aberth  cymmodawl  ef ;  a  glanâdeia 
heneidiau  trwy  ei  ras  ef,  yn  o!  ei  esampl,  ae 
yn  oleiorchymynionef.ìOblegidefe  addaelb 
i  achub  pechaduriaid,  "nid    trwy  ddwfr  yn 
unig" — nid    yn   unig    trwy   ddysgu    iddynt 
ffordd  sancteiddrwydd,  a'u  galluogi  hwynt  i 
rodio  ynddi;  %  "ond  trwy  ddwfr  a  gwaed;" 
trwy  wneyd  iawn  dros  eu  pechodau,  ac  fel 

hyny  agoryd  ffordd  i'w  sancteiddiad.a  cbym 
meradwyaeth  eu  personau,  a'u  gweithredoedc 
o  ffydd  a  chariad.  ||  I  hyn  tystiolaethodd  yi 
Ysbryd  Glàn,  yn  y  gwyrthiau  a  wnaid  gao  j 
rhai  a  bregethent  yr  athrawiaeth  hon,  ac  hef 
yd  yn  mucheddau  Sanctaidd,   dyoddefiadn 
amyneddgar,  a    chysuron    helaeth,  y  rhaî 
dderbyniasent  yr  athrawiaeth  uchod.  §  Ara  3 
dystiolaeth  hon  o  eiddoyr  ysbryd,  i  athraw 
iaeth  iawn  Crist,  fel  Mab  Duw  wedi  dyfo* 
yn  y  cnawd,  i  achub  pechaduriaid  trwy  dj; 
walltiad  ei  waed  ;  nis    gellid  gwrthddadla 

yn  ei  herbyn  na'i  gwrthod  :  oblegid  yr  Yi 
bryd  sydd  wirionedd,  ie,gwirionedd  hanfodí 
ei  hun,  yr  hwn  nid  yw  yn  bosibl  iddo  dwyll» 

na  chael  ei  dwyllo. — Dyma'r  hwn  a  ddae.t 
trwy  ddwfragwaed  :  Heblaw  a  ddywedwj 
eisoes  ar  y  geiriau  hyn,  gallwn  sylwi,  eu  bc 
hefyd  yn  cyfeirio  efaliai,  at  y  ddau    Sacr 
ment,  o  fedydd  a  Swper  yr  Arglwydd ;  be>  . 
ydd  â  dwfr,  yr  arwydd  allanol  o  adgenedlia^ 
a  sancteiddiad  oddi  wrth  halog 

trwy  yr  Ysbryd  Glân  ;  a  Swp^ 
ftl  yr  arwydd  allanol  o  ddryl 

thy  walltiad  ei  waed  ef,  a'r  derbyniad  o  hôi 
ef  trwy   ffydd,  er  maddeuant  a  chyfìawnS 
Tybia  rhai  bod  y    geiriau  yn    cyftirio   at 

golchìadau  allanol  a'r  aberthau  Iuddewi 
ond  nid  oes  >r  un  o'n  Hawdwyryn  cydwel 
?Vhyny,  oddigerth  bod  y  pethau  hyny  yn  gy? 
odau  o'r  dwfr  a'r  gwaed  trwy  ba  rai  y  dae 

yr  Iesu. 
7  *  Oblegid  y  mae  tri  yn  p  tystic 

aethuyny  nef;  îfyrTad,  'îy" 
a'r  '  Yspryd  Glân  :  «  §  a'r  tri  h; unydynt. 
p  adn.  10,  11.  loan  8.  13,  14.  q  Salm  33.  6.  E».  48. 

17.  A  61  I.  Mat.  3.  16.  a  28.  19.  1  Cor.  12.  4-6.  2  Cor. 
14.  Dat.   1.  4,  5.  r  Mat.  3.  17.    a  17.  5.  loan  5.  26. 
13,  54.  a  10.  37,  38.  a  12.  28.  «  Gwal  ar  peu.  1.  I  lo 
I,  32-34.  t  Gwel  ar  adn.  6— Mat  3.  16.  Io»n  1.  31, 
Act.  2.  33.  a  5.  32.  Heb.  2.  3,  4.  u  Dent.  6.  4.  Mat. 19.  loan  10.  3.  „ 

*  Yr  oedd  y  gwirioneddau  uchod  am  ìí 
son  ac  iachawdwriaeth  Crist,  wedi  cael 

iystiolaethu,  ac  yn  cael  eu  tystiolaethu 
y  modd  mwyaf  annwrthodadwy.  Ob!e 
yr    oedd    Tri  yn    tystiolaethu    yn   y  nef 

iol  o  adgeneonaii 

ogrwydd  pechoiB^ per  yr  Arglwyéfc 
ylliad  ei  gorphni 
lerbyniad  o  h6i 



\Am  y  trì  sydd  yn  tystiolaethu I  IOAN  V. 
ar  y  ddaèar. 

leswylfa  sanctairìd,  yn  mha  un  mae  pres- 
oldeb  a  gogoniant  Duw  yn  cael  ei  egluro 

arbenig  :  t  "  Y  Tad,"  yr  hwn  amry w 
ìithiau,  mewn  llais  a  geiriau  eglur  o'r 
f,  a  dystiolaethodd  fod  Iesu  yn  anwyl  Fab 

"o,  yn  yrhwny  borìdlonwyd  ef;  ac  a  dyst- 
aethodd  i'r  un  gwirionedrì,yn  gystal  agi'w 
mmeradwyaeth  o'i  aberth  ef,  trwy  ei  gyf- 
fi  ef  oddi  wrth  y  meirw:  X"Y  Gair,"  yr 
vn  oerìrì  ei  hun  yn  Drìuw,  yn  gystal  ag  o'r 
chreuad  gyrìa  Duw;  yr  hwn  a  dystiolaeth- 
rd  ei  fod  EF  â'r  Tarì  yn  Un  ;  fod  yr  hwn  a'i 
'elsai  ef  wedi  gweled  y  Tad,  ac  y  tý walltai 
:  ei  waed  yn  bridwerth  dros  lawer  ;  tra  yr 

írìd  ei  wyrthiau  ef,  a'r  cyflawniad  o  hen 
ophwyrìoliaethau  yndrìo  ef,  y  cytìawniad 
rag-rìdy  wediadau  ei  hun  yn  ei  arìgyforìiarì, 
nghyd  âg  amryw  bethau  eraill;  yn  dangos 

ì  ei  dystiolaeth  ef  yn  rìdwyfol,  ac  irìdo  drìy- 
'l  o'r  nef  mewn  unrìeb  â  dynoliaeth,  idyst- 
jaethu  y  gwirionédrìau  hyn  i  ddynion : 
rA'r  Ysbryd  GTân,"  yr  hwn  a  drìisgynodrì 
I'  nef  yn  rhith  colomen,  ac  a  orphwysorìd 
[Grist  yr;  ei  ferìydd;  yr  hwn  a  dystiolaeth- 
id  irìdo  neu  am  dano  ef,  trwy  enau  ei  holl 
pphwydi  o  rìrìechreuad  y  byd  ;  ac  yr  hwn 

Ideilliodd  orìrìi  wrth  y  Tad  a'r  Mab,  i  dys- 
laethu  ei  arìgyfodiarì  a'i  esgyniad  ef  i'w 
lerìd  gyfryngol,  trwy  y  drìawu  o  rìaforìau  rìi- 
Ihr,  a  galluoerìd  gwyrthiol  eraill,  a  gyfran- 

ip.  efe  i'r  apostoiion  ar  drìyrìd  y  pentecost. 
n  Tii  ihyst  dwyfol  hyn,  er  eu  bod  yn  ber- 
lau  gwahanol,  "Un  ydynt  ;"  o  ran  Unrìeb 
puwdorì,  yn  y  modrì  mwyaf  dirgelaidrì  ac 
jmigyffredarìwy.—  YTad:  Malt.  3.  16,  17; 
r.  5  ;  loan  12.  28.  Y  Gair  ei  hun  :  Act.  7. 
}  56;  a  9.  3.  4;  Dat.  1.  10.  %c.  Yr  Ysbryd 
ân:  Ioan  1.  32,  33.  Felly  Ùoddridge,  ond 
|e  cyfeiriarìau  Scott  yn  Uawer  Uíosoeach. 

8  *  Ac  *y  mae  tri  yn  tystiolaethu 
|;y  ddaear;  y  \  yr  yspryd,  \y  dwfr, 

wí  gwaed  :  z  §  a'r  tri  hyn  yn  un  y 
\\sx\iyn  cyttuno, 
\t  Gwel  ar  adn*.  7.  y  Gwel  ar  adn.  6 — Mat  26.  26—23. .  19.  Rhuf.  8.  16.  Heb.  6.  4.        z.  xMarc  14   56.  Act.  15. 

I  Yr  oedrì  hefyd  rìri  yn  tystiolaethn  ar  y 
'iear,  megys  yn  parâu  tystiolaeth  y  Tad,  y 

|ir,  a'r  Ysbryd  Glân,  preswylfa  neillrìuol  pa 
í  sydd  yn  y  nef,  a  thystiolaeth  pa  rai  oerìrì 
I  union-gyrchol  orìrìi  yno :  t  Sef  "yr  Ys- 
d,"  yn  y  galluoedd  gwyrthiol  agyfranorìd 

I  i'r  disgyblion,  trwy  arrìdodiad  rìwy- 
h  yr  apostolion  ;  yn  effaith  sancteidrìâol 
I  hathrawiaeth  hwy  ;  yn  ymarwerìdiad 
jhysuron  sanctaidd  Cristionogion  ;  ac  yn  y 
|>phwydoliaethau  a  draddodwyd  i  eglwys 
^estament  Newydd,  y  rhai  a  gaent  eu  cyf- 
í'ni  o.oes  i  oes  :  J  "  Y  dwfr,"  neu  yr  ordin- 
i  ddechreuawl  o  fedydrì,  trwy  rìdwfr,  yn 
Wi  y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân  :  |1  "a'r 
faed,"  neu  Swper  yr  Arglwydd,  yr  hon  a 
«ìeiniwyd  fel  cofiant  a  thystiolaeth  o  angau 
jaberth  Crist,  hyd  ei  ailddyfodiarì  ef;  acyr 
li  sydd  yn  tystiolaethu  yn  wastarìol,  y  gell- 
^ael  maddeuant  ac  iachawdwriaeth,  trwy 
^rìd  yn  ei  waed  aberthawl  a  chymmod- 
jl  ef,  yr  hwn  a  elwir  Emmanuel,  yr  hwn 
r«d  "  Dduw  werìi  ymddangos  yn  y  cnawd," 
'  hwn  yn  sicr  a  ddaw  i  farnu  y  byd;  ond 
Jj  gellir  cael  y  bendithion  hyny  mewn  un 
j'dd  arall.  §  "A'r  tri  hyn,"  er  nad  ydynt  yn 
j  mewnnatur  neu  hanfod,  fel  y  Tad,  y  Gair, 
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a'r  Ysbryrì  Glán  ;  eto  maent  yn  un  yn  cytuno, 
mewn  perffaith  gysondeb  a  chyrìgorrìiarì,  i 

rìrìwyn  yr  un  a'r  unrhyw  rìystiolaeth  ymarferol 
rhyngrìrìynt  a'u  gilyrìrì  ar  y  rìrìaear,a  chyrìa'r 
Tri  dwyfolion  yn  y  nef ;  mai  Crist  yw  y  gwir, 

y  cyflawn,  a'runig  Waredwr  i  bechaduriairì. 
— Fel  y  mae  cyflawniarì  y  prophwyrìoliaeth- 
auagynnwysir  yn  y  Testament  Newydd,  yn 
llawn  gyfarbwyso  peirìiant  y  doniau  gwyrth- 
iol  ;  felly  mae  y  tystiolaethan  rìwyfol  hyn  i'r 
athrawiaeth  ysgrythyrol  am  Berson  Crist, 

a'r  ddwy  brif  ran  sylfaenol  o'i  iachawdwr- 
iaeth  ef,  iawn  dros  bechorì  a  glanârì  oddi 
wrtho ;  yn  parâu  hyd  y  dyrìd  hwn,  ac  i  bar- 
âu  hyd  rìdiwedrì  y  byrì  :  ac  mae  genym  ni 

yn  bresenol  dystiolaeth  gyflawn  o'r  gwirion- 
erìdau  hyn,  am  y  rhai  y  tystiolaethodd  ein 
Tad  yn  y  nefoerìrì,  y  Gair  werìi  ymgnawrìoli, 

a'r  Ysbryrì  Glân,  yn  ddigyfrwng  i'r  Cristion- 
ogion  cyntaf. — Dadleuwyrì  Hawer  erioerì,  am 
y  seithferì  adnorì  uchorì;  pa  un  a  oedrì  yn  ysgrif 
gyntefig  Ioan  ai  nid  oerìd  :  mae  yn  debyg 

nad  ydyw  i'w  chael  yn  amryw  eiluniau 
(copies)  o'r  epistol  hwn  yn  y  Groeg,  a  hyny 
sydrì  werìi  borì  yn  achos  o'r  drìarìl  rhwng  yr 
Unrìorìiairì  a'r Trinrìorìiairì.  Onrì  maeydyn- 
ion  a  chwiìiasant  fanylafi'r  mater,  werlicael 
llawn  fodrìlonrw)rìrì,  mai  ei  gadael  allan  a 
wnaed  yn  yr  eiliuiiau  hyny,  trwy  wall  ac  es- 
geulusrìra  rhyw  arìysgrifenyrìrì,  neu  ynte  yn 
fwriadol,  gan  warìwyr  athrawiaeth  y  Drin- 
rìod  :  ac  mae  hyny  yn  llawer  tebycach  nag  i 

neb  Trinrìorìiairì  ryfygu  ei  chwaneyi  at,  a'i 
gosod  i  mewn  yn  yr  epistol:  yn  enwerìig  gan 

fod  athrawiaeth  y  Drindorì  i'w  chael  mòr 
eglur,  mewn  aneirif  fanau  eraill  o'rTestament 
Newydd.  Heblaw  hyny  hefyd,  darllener  yr 

wythfed  adnod  mewn  cyssylltiarì  â'r  chwech- 
ed  ;  cair  gwelerì  nad  yw  synwyr  na  phryd- 
ferthwch  yr  ymadrorìd  agos  mòr  eglnr  a 
bardrì,  ag  yrìyw  trwy  ddarllen  y  seithfed 
rhwng  y  rìrìwy  a  enwyd. — Nirì  yw  y  sylwad 
rìiwerìrìaf  onrì  ychyrìig  o'r  hyn  a  wnair  gan 
ein    Hawrìwyr,  ar  yr  arìnod   uchod. 

9  a  *  Os  tystiolaeth  dynion  yr  ydym 
yh  ei  derbyn,  f  y  mae  tystiolaeth  Duw 
yn  fwy  :  Jcanys  hyn  yw  tystiolaeth 
Duw,  yr  hon  a  dystiolaethodd  efe  am 
ei  Fab. 

*  Yr  oedd  tystiolaeth  rìau  nen  dri  o  ddynion 
geirwir  a  chrerìarìwy,  yn  rìdigon  dàn  y  ddedrìf 
i  brofi  gwirionerìrì  nnrhyw  fater ;  ac  y  mae 
agos  i  holl  achosion  dynion,  hyd  yn  norì  pan 

fyrìrìo  bywydau,  a  da'neu  ddrwg  cenedloerìrì cyfain,  yn  ymdrìybynu,  yn  cael  en  rìwyn  yn 
mlaen  a'u  penrìerfynu,  trwy  rìrìerbyn  tystiol- 
aeth  rìynion.  Acery  gwyrìdir, forì  pobdynion 
yn  agored  i  gael  eu  twyllo  neu  gamgymmer- 
yd,  ac  yn  duerìrìo l  i  rì wyllo ;  eto,  yr  h wn  a  nacâ 
weithreduardystiolaethrìynion,aca  fỳn  brawf 
o  ryw  natur  arall,  yn  holl  achosion  amrywiol 

bywyd;  rhairì  i'r  cyfryw  un  yn  fuan  roddi  i 
fynu  bob  masnach,  ac  hefyrì  gwrthod  ei  gyn- 
naliaeth  mvvyaf  angenrheirìiol  ei  hun.  fGan 
hyny  osyrìym  o  angenrheirìrwyrìrì  yn  derbyn 
tystiolaethdynion,  pa  mòrafresymol  yw,  i  ni 
wrthod  tystiolaeth  Dnw  !  Rhairì  borì  hon  yn 
"  fwy,"  sefyn  fwy  rìrìíammheuol  sicr ;  am  ei 
fod  ef  yn  gwyborì  pob  peth,  nis  gall  gamgy- 
meryd  na  chaelei  rìwyllo,  nis  gall  fod  unrhyw 
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Tystiolaeth  Duw I  IOAN  V. 
am  ei  Fab. 

achos  i'w  dueddu  ef  i  dwyllo  ei  grëaduriaid, 
Gwirionerìd  hanfodol  yw  efe,  ac  mae  yn  an- 
mbosibl  iddo  fod  yn  gelwyddog.  Tystiolaeth 
Duw  gan  hyuy  yw  y  radd  uwchaf  o  brawf; 
ac  ni  raid  i  ni  ddirn  ond  mynu  gwybod  yn 
sicr  iddo  ef  ìefaru  ;  a  dëall  meddwl  yr  hyn 
a  lefarodd;  am  yr  hyn  ni  chaiff  ar  ymofyn- 
ydd  gonest,  diwyd,  a  gostyngedig,  gamgy- 

meryd  ilawer;  ac  yna  nia  gawn  y  sicrwydd  nTsS'. 
mwyaf  a  all  fod,  am  bethau  o'r  pwys  mwyaf  2-  Jud 
i'n  heneidiau.  Fel  hyn  mae  ffydd  yn  defn- 
yddio  yr  bysbysrwyrìd,  sydd  gynnwysedig 
yn  nhystiolaeth  Duw,  ac  yn  y  modd  mwyaf 
bỳr  a  chryno,  yn  gwneyd  dyn  yn  ddoeth  i 
iachawdwriaetb.  }  Canys  y  prif  wirionedd, 
yr  hwn  a  dystiolaethodd  Duw  yn  ei  air  sanct- 
aidd,  yw  yr  hyn  a  berthyn  i'w  Fab  ef,  ac  i 
ffordrì  iachawdwriaeth  trwyddo  ef:  a  thyst- 
iolaeth  Duw,  yr  hwn  mae  yn  anmhosibl  idrìo 
fod  yn  gelwyddog,  yw  hon. 

ryw  bethau  ag  oedd  yn  br'íodol  i  saint  y  dydd- iau  hyny  yn  unig. 

1 1  *A  e  hon  y  w  y  dystiolaeth  ;  f  roddi 
o  -^Dduwi  ni  fywyd  tragywyddol, 

*  l  a'r  bywyd  hwn  sydd  yn  ei  Fab  ef. 

10  *  Yr  hwn  ̂ sydd  yn  credu  ym 
Mab  Duw, c  f  sydd  ganddo  y  dystiol- 
aeth  ynddo  ei  hun  :  J  yr  hwn  nid  yw 

yn  credu  yn  Nuw,  *  Jja'j  gwnaeth  ef 
yn  gelwyddog,  §  oblegid  nachredodd 

y  dystiolaeth'  a  dystiolaethodd  Duw am  ei  Fab. 
b  Gwel  ar  adn.  1.  loao  i 

32.  Rhuf.  8.  16.  Gal.  4.  6.  ( 
17,  2».  d  pen.  I.  10.  Nut 
Jer.  15.  18.  loan  3.  33.  a  5. 

-  16.         c  Salro  25.  14.  Diar.  3. 
ol.  3.  3.    2  Pedr  1.  19.    Dat.  2. 
23.  19.  Job  24.  25.    £s.  53.  1. 

Ì8.  Heb.  3.   12. 

*  Pwy  bynag,  gan  byny,  oddi  ar  y  dystiol- 
aetb  ddwyfol  uchod,  sydd  yn  gwir  gredu  ac 
yu  ymddiried  yn  íesu  M*b  Duw,  wedi  ei 
wneuthur  yn  gnawd,  fel  yr  unig  wir  a  digon- 
ol  Waredwr;  +  mae  efe  trwy  oleuni  a  dy- 
lanwadau  yr  Ysbryd  Glân,  wedi  derbyn  a 
chofieidio  y  dystiolaeth  hon  o  eiddo  Duw,  ac 
nine  ganddo  dystiolaeth  brofiadol  a  borìrìlon- 
awl  yn  ei  enaid  ei  hun,  o  addasrwydd,  gwerth 

a  rhagoroldeb  lesu  ;  o'i  allu  digonol  a'i  ew- 
ylly.-garwch  i'w  achub  ef  ;ac  o'i  fod  ef  wedi 
ei  awdurdodi  a'i  gymhwyso  yn  mhob  modd, 
i'w  waiedu  ef  oddi  wrth  euo<:rwyrìd  a  llyw- 
odraeth  ei  bechodau,  ac  oddi  wrth  yr  hoil 

drueni  a  ddygasant  arno,  ac  i'w  ddwyn  ef 
yn  ddiogel  i  ogoniant  nefol.  jO'r  tn  arall, 
pwy  bynag,  oddi  ar  anghrediniaeth  calon,  a 
wrthodo  dystiolaeih  Du  w  am  ei  Fab,  ac  iaeh- 
awdwriaeth  drwyddo  ef  yn  unig;  ||  mae  efe 
yn  cwbl  wadu  gwirionedd  yr  hyn  a ddywerì- 
odd  Duw  am  dano,  ac  felly  mewn  effaith  yn 
gwneyd  y  Duw  mawr  a  sanctaidd  yn  gel- 
wyrìdog  ;  §  ani  nad  yw  yn  crerìu  yn,  ac  yn 
gorpnwys  ar,  y  rìysliolaedi  eglur  a  phennod- 
ol,  a  rìy&tiolaeihodd  efe  ei  hun,  yn  y  ffordrì 
a  enwyrì  uchorì,  am  berson  a  chyfryngrìorì  ei 

unie:  a'i  anwyl  Y?Ab.—Syddganddo  y  dystiol- 
aeth  yndrìo  ei  hun  :  tybia  rhai  forì  cristionog- 
ion  y  rìyrìrìiau  hyny  yn  cael  rhyw  brawf 

gwyrtbiol  o'u  crefyrìrì,  trwy  ryw  weilhrerì- 
iarìau  a  rìoniau  anghy  ffredinol  o  eidrìo  yr 
Ysbryd  Glân  ;  trwy  ba  rai  y  gallent  hwy 
gael  sicrwyrìrì  am  wirionerìd  yr  efengyl,  wrtli 
edrych  i  mewn  irìdynteu  hnnain.  Ond  gweil 
yw  i  ni  rìdetll  y  geiriau,  am  y  dystiolaeth 
syrìd  gan  bob  gwir  grerìarìyn,  pan  fyrìrìo  gul- 
euni  yr  Ysbryrì  yn  llewyrchu  ar  ei  enaid  e\ 
oblrgirì  son  mae  yr  apostol  am  yr  byn  sydrì 
hanfodol  i  wir  gredu  yn  mhob  oes,  ac  yn 
çyrirerìin  i  holl  wir  bìant  Duw,  ac  nid  am 
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dn.  7,  10.  loau  1.  19,  32-34.  a  8.  13,  14.  .  19.  35 

12.   Dat.   1.  2.  r"adn.   13.  pen.  2.  25.   Mat    25    tt' 
15,  16,  36.  a  4.  14,36.  «  6.  40,  47,  fcS.  a  10  28  .' 
a  17.  2,  3.  Rhuf.  5.  21.    a  C.  23 .  1  Tira.  1.  16    Tit'  1 21.  g  adn.  12,  20.  pen.  1  1-3.  lo»n  1.  4.  a  SJffi 

a  il.  25,  K.  a  14.  6.  Col.  3.  3,  4.  Dat.  22.  I. 

*  A  hyn  yw  swm  a  sylwedd  y  dystiolaeth, 
am  ba  un  y  llefarodrì  yr  apostol  uchorì ;  sef, 
t  bod  Duw  Dad  yn  ei  gynghor  tragy  wyddol! 
ac  yn  ol  boddlonrwydrì  ei  ewyllys,  wedi 
rhoddi  i  ni,  y  rhai  a  gredwn  yn  Nghrbt. 
hawl  a  braint  i  fywyd  tragywydrìol ;  rìechreu- 
arì  o  hóno,  cymhwysiad  idrìo,  ac  ernesogae! 
ei  feddiaunu  a'i  fwynâu  byth  yr  ochr  draw. 
î  Ac  mae  holl  gyflawnder  a  dedwyddwch  ) 
bywyd  hwn,  yn  dyfod  i  ni  ar  gyfrif  ei  Ftl 

ef;  ac  wedi  ei  drysori  a'i  ddiogelu  i  niynddc 
ef;  fel  Pen  y  corph,  yr  eglwys,  Ffynon  ? 

cbyflawnder  bywyd,  i'w  gyfranu  a'i  roddi 
ni  yn  ngoruchwiliaeth  gras,  ac  i  darrìduallai 
byth,  yn  holl  fendithion  y  tragywydrìologun 
iant.  Mae  y  bywyd  hwn  yn  Mherson 
Fab  ef,  fel  Duw  wedi  ymrìdangos  yn 
cnawd;  ac  yn  ei  swyddau  cyfryngol  ef,  í< 
mae  ganddo  bob  cyflawnder  ynrìdo  ei  hao 

mewn  canlyniad  i'w  aberth  a'i  iawn, maddeuant,saucteirìdiad,  ac  iachawdwriaet 

pob  gwir  gredarìyn. 

12  h  *  Yr  hwn  y  mae  y  ]\Iab  gan- 

ddo,  fy  maey  bywyd  ganddo;  '+a' hwn  nid  yw  ganddo  Fab  Duw,  ||  ni. 
oes  ganddo  tywyd. 

Â  pen.  2.  23,  24.  loan  1.  12-  a  5.  24.  1  Cor.  1.  30  He 
3.  14.  2  loan  9.         j  Marc  16.  16.  loan  3.  36.  G.l.  2.  2«. 

Rhaid  cael  a  mwynân  y  bywyd  ucho( 
trwy  nndeb  a  chymundeb  â  Mab  Duw, 
ran  yr  hawl  iddo,  y  cymhwysder  iddo, 

blaen-ffrwyth  o  hóno,  a'r  Itawn  ferìrìiaot 
hóno  yn  y  diwedd.  *  Gan  hyny,  '*  yr  hw 
y  mae  y  Mab  ganddo,  y  mae  y  bywyd  ga 
rìrìo  ;  yr  hwn  sy  trwy  wir  ffyrìrì  yn  derbj 
Crist,  fel  Mab  Duw  ;  ac  fel  ei  Brophwyd, 

Arch-offeiriad,  a'i  Frenin  ;  ei  Ddoethine 
ei  Gyfiawnder,  ei  Sancteiddrwyrìrì,  a'i  Bry 
erìigaeth  ;  yr  hwn  sydd  yn  ymddybyno  i 
ostyngedig  arno  ef  am  yr  holl  betbau  ucho 
ac  sydd  fel  hyn  a  rhan  idrìo  yndrìo,  ac  mev 
unrìeb  bywiol  âg  ef,  ac  syrìrì  jn  wasiad  ; 
ceisio  ac  yn  rìeibyn  benrìithion  yr  iacha» 
wriaeth  o  bòno  ef,  trwy  rìdylanwadaa  yr  \ 
bryd  Glân  ;  t  y  mae  gan  hwn  fywyrì  :  y  m 
werìi  ei  fywâu  yn  ysbryrìol,  mae  ganfl 
arìrìewirì  o  fywyrì  trasywydrìol  werìi  ei  ch« 

arnâu  irìrìo,  ynghyrì  â'r  ernes  sicr  o  hóno 
ei  enairì,  yr  hyn  a  gyflawnir  yn  anffaeler 
yn  ei  rìragywyrìdol  drìerìwyddwch  ef.  tJ 
hwn  nirì  yw  ganddo  Fab  Duw  ;  yr  hwnsy 
yn  gwadu  forì  lesu  yn  wir  a  phiioilol  t 

Duw,  ac  yn  gwrthod  ymddirierì  iddo,  a'i 
rhyrìedrìu  ef  fel  y  cyfryw;  neu  yr  h«n  sy 

yn  rhy  falch  i  ymostwng  i'w  rìrìysgeidia 
ef  fel  Prophwyd,  i  ymddirierì  i'w  aberth 
eiriolaeth  ef  fel  Archoffeiriad,  ac  i  uiudc 
idrìo  ef  fel  Brenin  ;  ||  nid  oes  gan  hwn  f. 
yrì  :  mae  efe  yn  farw  mewn  pechorì,  < 
gondemniad,  ac  mae  digofaint  Duw  yn  J 
arno  ef :  ac  nis  gall  unrhyw  foesoldeb,  d; 
eidiaeth,  philo^ophi,  ffurfiau  o  grefydd, 



Bod  bywyd  tragywyddol  gan  y I  IOAN  V.    sawl  sydd  yn  credu  yn  Mab  Duw. 

u  athrawiaethol,  nen  hyder  penboeth,fod  o!  bod  yn  cael  y  deisyfiadau   a  ddeisyfent  gan 

ì  llesâd  i'r  cyfryw  ddyn.  Oblegid  Crist  yw  ddo :  am   eu    bod    yn    hyderus  y  byddai  i'w 
holl-alluawgrwydd  ef  gyflawni  bwriadau  ei 
gariad  yn  sicr,  a  chyflawni  ei  holl  addewid- 

ion  íFyddlawn,  yn  ei  li'ordd  a'i  amserei  hun, 
ar  ran  pob  un  o'i  anwyl  bobl, — Mewn  rhai 
pethau,  yr  oeddynt  yn  gwybod  fod  Duw  yn 

ateb  eu  gweddì'au  yn  ddioed  ;  mewn  pethau 
eraill  yr  oeddynt  yn  sicr  a  thawel,  y  caent 

eu  gwrando  yn  y  modd  a'r  amser  gorai 

ÿwyd  y  credadyn  ;  ac  os  na  bydd  dyn  byw 
\  Nghrist,  trwy  ffydd  yn  gweithio  trwy 
iriarì,  a  thrwy  ddiwalliadau  ei  Ysbryd  ef, 
íá  oes  gmddo  fy wyd ;  pwy  bynag,  a  pha 
îth  bynag  a  fyddo  efe,  vn  ei  dybiau  cref- 
Édol. 

I  13  *  Y  pethau  hyn  a  *ysgrifenais 
itochchwi,  y  rhai  ydych  yn  l  credu  yn 
fiw  Mab  Duw;  ffel  y  m  gwypoch 

"  chwi  fywyd  tragywyddol,  Jac |1  y  credoch  yn  enw  Mab  Duw. 
*  pen.  1.  4.  a2.  1,  13,  14,  21,  26.  Ioan  20.  31.  a21.  24. 

»edr  5.  12.  I  peo.  3  23.  Ioan  1 .  12.  a  2.  23.  a  3.  18. 
|t.  3.  16.  a  4.  12.  I  Tim.  I.  15,  16.  m  adn.  10.  pen.  1. 
3.    Rbef.  8.  15-17.  2  Cor.  5.  1.  Gal.  4.  6.    2  Pedr  1.  10, 

'*  Ysgrifenodd  yr  apostol  y  pethau  uchod 
y  rhai  oedd  yn  credu  yn  enw  Mab  Duw,  i 

darnâu  eu  ffydd  hwynt,ac  i'w  gosod  ar  eu 
yliadwriaeth  yn  erbyn  hudoliaethau  y  gau 
rawon ;    t  ac  i    sicrâu  iddynt    mai    gwir 
fydd  Crist  oedd  yr  eiddynt  hwy,  a  bod 

dynt  yn  sicr  fywyd  tragywyddol  ynddo  a 
rwyddo  ef :  í  ac  i  gryfâu  eu  gobaith,  fel  y 
ddai  iddynt  yn  fwy  cyson  a  grymus,  arfer 
phroffesu  ffydd  yn  enw  Mab  Duw,  yn 

hanol  yr  holl  hudoliaethau,  yr  erlidiau,  a'r 
tllodau  oeddynfyn  gyfarfod  yn  y  byd. — 
ullai   yr  epistol  fod,  a  bu  yn  wir,  o  fawr 
lanaeth  i  eraill ;  ond  hyn  oedd  y  dyben 
taf  o  hóno. 

14  *  A  M  hyn  y w  yr  hyfder  sydd 
nnym  tu  ag  atto  ef;  feì  °ioà  ef  yn 
gwrando  ni,  os  ̂ gofynwn  ddim 

i  ol  ei  ewyllys  ef. 
npen.  3.  21.  Epü.  3.  12.  Heb.  3.6,  14.  a  10.  35. 
A  34.  28.  Salm  31.  22.  a  34.  17.  a  69.  33.  Diar.  15.  29. 

i  9.  31.  a  11.  42.  p  Gwel  ar  pen.  3.  22—  Jer.  29.  12, 
a  33.  3.  Mat.  7.  7-11.  a  21.  22.  Ioan  14.  13.  a  15.  7. 
.  24.    Ia^o  I.  5,  6.  a  4.  3.  a  5.  16. 

Yr  hyfder  oedd  gan  Gristionogion  sef- 
log  yn  Nuw,  am  yr  addewid  o  fywyd  tra- 
wyddol  yn  ei  Fab  ef,  yr  oedd  iddi  gyfeir- 

'  pennodol  at  ei  barodrw^ydd  ef  i  wrando 
gwedd'íau,  trwy  yr  Eiriolwr  nefol,  er 

j  ìnt,  ac  yn  wyneb  eu  holl  bechadurus- 
,;ydd  hwynt.  t  Hwy  a  wyddent  yn  sicr  ei 
j^  ef  yn  eu  gwrando  hwy,  ac  yn  cymmer- 
||.vyo  eu  haddoliad,  os  gofynent  hwy  ddim, 
mòr  fawr  neu  anhawdd  bynag,  yn  ol  ei 

^yllys  ef,  yn  y  modd  a  drefnodd  efe,  mewn 
fidd  ostyngedig,  gobaith,  ac  uniondeb;  gan 
ijfaenu  eu  deisyfìadau  ar  ei  addewidion  ef, 
jj  arostwng  eu  hunain  i'w  ragluniaeth  ddoeth 
ijhyfiawn  ef.— Tybiodd  rhai  cyn  hyn  mai 
Rapostolion  yn  unig  yr  oedd  hyn  yn  perth- 
I;  ond  pa  raid  cyfyngu  y  geiriau  i  derfyn 
Ijr  fychan,  pan  maent  yn  perthyn  i  holl 
llnt  Duw  ? 

115  *  Ac  os  gwyddom  ei  fod  ef  yn 
i^i  gwrando  ni,  -f  pa  beth  bynnag  a 
rteisyfom,  «  J  ni  a  wyddom  ein  bod 
I  cael  y  deisyfiadau  a  ddeisyfasom 
^addo. 
'    ?  Marc  11.  24.  Luo  11.  9,  10. 

Ac  os  gwyddent  ei  fod  ef  felly  yn  eu 
(Irando  hwy,  t  pa  bethau  bynag  a  ddeisyf- 
f  hwy  ganddo,  er  ei  ogoniant  ef  a'u  lles'âd 
gythau  ;  îhwy  a  wyddent  oddi  ar  hyny,  eu 

nad  oeddynt  yn  cael  hyny  efallai  yn  hollawl 
fel  yr  oeddynt  hwy  yn  disgwyl :  ac  yr  oedd 
hyny  yn  tawelu  eu  meddyliau  hwynt,  yn 
gystal  â  phe  buasent  wedi  cael  eu  deisyfiad- 
au  eisoes. 

16  *  Os  gwel  neb  ei  frawd  yn 
pechu  pechod  nid  yw  i  farwolaeth, 
refe  a  ddeisyf,  f  ac  efe  arydd  iddo 
fywyd,  iV  rhai  sydd  yn  pechu  nid  i 
farwolaeth.  %  Y  smae  pechod  i  farwol- 
aeth  :  fnid  am  hwnnw  yr  wyf  yn  dy- 

wedyd  a7r  ddeisyf  o  hono. r  Gen.  20  7,  i7.  Ex.  32.  10— 14,  31,  32.  a  34.  9.  Num. 
12.  13.  a  14.  11—21.  Deut.  9.  18-20.  2  Cron.  30.  18—20. 
Job  42.  7—9.  Salm  106.  23.  Ezec.  22.  30.  Am.  7.  1-8.  Iago 
5.  14,  15.  s  Num.  15.  30.  a  16.  26-32.  1  Sam.  2.25.Jer. 
15.  1,  2.  Mat.  12.  31,  32.  Maro  3.  28—30.  Luc  12.  10. 
2Tira.  4.  14.  Heb.  6.  4-6.  a  10.  26-31.  2  Pedr  2.  20—22. 
t  Jer.  7.  16.  a  II.  14.  a  14.  11.  a  18.  18-21.  loan  17.  9. 

*  Tra  yr  oedd  y  credinwyr  fel  hyn  yn  gof- 
yn  ac  yn  derbyn  iddynt  eu  hunain,  fel  y 
byddai  eu  llawenydd  yn  gyflawn ;  byddai  y 
cariad  hwnw,  am  yr  hwn  y  soniodd  yr  apos- 
tol  mòr  helaeth,  yn  eu  cymhell  hwynt  i 
weddîo  llawer  dros  eu  brodyr  hefyd ;  yn 
enwedig  y  cyfryw  a  fyddai  wedi  cael  eu 
gorchfygu  gan  demtasiynau,  neu  a  oedd  dàn 
geryddon  trymion.  t  Yn  gyffredin  gallent 
fod  yn  sicr  y  gwrandewai  ac  yr  atebai  yr 

Arglwydd  yn  rasol  y  gweddi'au  hyn ;  ac 
mewn  atebiad  iddynt,  y  rhoddai  efe  edifeir- 
wch  i  fywyd  i'r  rhai  a  bechasent,  ond  nid  i 
farwolaeth,  ac  y  týnai  efe  ymaith  y  ceryddon 

â  pha  rai  yr  oedd  wedi  ymweled  â'r  cyfryw. 
î  Eto  rhaid  iddynt  sylwi,  "  fod  pechod  i 
farwolaeth,"  yr  hyn  a  fyddai  yn  eithriad  i'r 
rhëol  uchod  :  ac  nid  oeddynt  hwy  yn  cael  eu 

galw  na'u  hannog,  i  weddîo  dros  y  neb  a'i 
cyflawnasant. — Dangosasid  eisoes  efallai  i'r 
cristionogion  hyn,  fod  gwrthgiliad  ar  ol  pro 
ffes  ddëallus  a  chredadwy  o'r  efengyl,  pryd 
y  byddai  gelyniaeth  cryf  tuag  ati  yn  cael  ei 
ddangos  gyda  hyny,  yn  bechod  ag  nas  gellid 
ond  anfynych  ei  wahanu  oddi  wrth  y  pechod 

yn  erbyn  yr  Ysbryd  Glân  :  a  hwn,  yn  ddì'- 
ammau,  oedd  y  "  pechod  i  farwolaeth,"  a 
feddyliai  yr  apostol  yma :  a  phan  fyddai 
dangosiad  eglur  fod  rhyw  ddyn  wedi  pechu 

y  pechod  hwn,  gorchymynid  i'r  cristionog- ion  ei  adael  ef  i  gyfiawn  farn  Duw,  heb 
ddisgwyl  gweled  ei  adnewyddu  ef  byth  i 
edifeirwch,  na  chymmaint  â  gweddîo  drosto ef. 

17  u  *  Pob  anghyfiawnder,  -\  pech- 
oà  yw  :  x  %  ac  y  mae  pechod  nid  yw  i farwolaeth. 

m  Gwel  ar  pen.  3.  4.— Deut.  5.  32.  a  12.  32.  «  Gwel 
ar  adn.  16.— E».  1.  18.  Ezec.  18.  26-32.  Rbuf.  5.  20,  21. 

Iago  1.  15.  a  4.  7—30. 

*  Yn  wir  "  pob  anghyfiawnder,"  neu  bob 
gwyrni  oddi  wrth  berffaith  rëol  cyfiawnder, 
mewn  barn  neu  fuchedd,  t  "  pechod  yw  ;" 
ac  felly   mae   yn    haeddu   marwolaeth,    neu 
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gondemuiad  hullawl  a  thragy  wyddol,  yn  ol  y 
gyfraith  ;  ac  mae  pawb  sydd  yn  troi  ymaith 
oddi  wrth  yr  efengyl,  ac  yn  gweithredu  yn 
groes  iddi,  yn  hneddu  y  gospedigaeth  hon. 
X  Eto  y  mae  pechod,  hyd  yn  nod  o'r  fath 
hyn,  yr  hwn  nid  yw  i  farwolaeth  ;  oblegid, 
am  ei  fod  yn  effaith  profedigaeth  sydyn  a 
dîarwybod,  yn  hytrach  nac  o  elyniaeth  fwr- 
iadol,  cafodd  llawer  un  a  orchfygwyd  fel  hyn 
yn  mynyd  y  brofedigaeth,  ei  adferu  wedi 
hyny  :  fel  hyn  eynghorid  y  cristionogion  i 
weddîo  dros  eu  brodyr  pan  fyddent  wedi 
syrthio  yn  otìdus,  03  na  b>ddent  yn  gweled 
ynddynt  y  nodau  o  gyndynrwydd  a  gelyn 
iaeth  penderfynol. 

18  *  Ni  a  wyddom  v  nad  yw  y  neb 
a  aned  o  Dduw,  yn  pechu ;  f  eithr  y 

mae  yr  hwn  a  aned  o  Dduw,  z  yn  ei 
gadw  ei  hun,  \  a'r  a  drwg  hwnnw  nid 
yw  yn  cyffwrdd  âg  ef. 

«  adn.  1,  4.  pen  2.  79.  »3.9.  a  4.  6.  Ioan  1.  13.  a  3. 

2-5.  lago  I.  18.  1  í'edr  I.  23.  *  ado.  21.  pen.  3.  3.  Salm 
Î7.  4.  a  18.  23  a  39  1.  a  119.  101.  Diar.  4.  23.  loan  15.  4, 
7,  9,  10.  Act.  11.  23.  I.go  1.  27.  Jud.  21,  24.  Dat.  2.  13.  a 
a  3.  8-10.         a  Gwel  ai  pen.  2.  13,  14.  a  3.  12. 

*  Sylwodd  yr  apostol  o'r  blaen,  nad  oedd 
neb  a'r  a  aned  o  Üduw  yn  pechu  ;  hyny  y  w, 
yn  gwneuthur  pechod,  ac  yn  ymarfer  âg  ef  : 
(gwel  ar  pen.  3.  7 — 10.)  ac  yma  mae  yn 
rhwanegi,  nad  oedd  neb  o'r  cyfryw  ddynion 
yn  cael  tu  gadael  i  bechu  y  pechod  anfadd- 

euol,  i  farwolaeth  :  oblegid  er  i'r  cyfryw 
wrtbgilwyr  fyned  allan  oddi  wrthynt  hwy,  ni 
buont  erioed  o  honynt  hwy.  (pen.  2.  19.)  t  Y 
dyn  a  aned  o  Dduw,  trwy  beidio  goddef  iddo 
ei  hun  bechu  yn  y  pethau  lleiaf,  ond  sydd 
yn  gw)lied  ac  yn  gweddio,  mewn  ífydd,  ofn, 
a  chariad,  am  g;;el  ei  gadw  rhag  profedig- 
aeth,  neu  ei  gynnal  dani;  mae  efe  yn  ei 

"  gadw  ei  hun,"  trwy  yr  Ysbryd  Glân,  allan 
o  ífordd  y  pechod  marwol  hwnw  :  \  ac  felly 

y  M  drwg  hwnw,"  sef  y  diafol,  yr  hwn  sydd 
yn  gorchfygu  rhagrithwyr  a  dynion  tfurfiol, 
ac  yn  eu  denu  i  wrthgilio,  ni  chaniatêir  iddo 
ddyfodiad  ato  ef,  ac  nis  gall  gyfhwidd  âg  ef 
i  wneuthur  argraíf  ddrwg  arno. — Cafodd 
Satan  ei  oddef  i  nithio  yr  holl  apostolion,  ac 
efe  a  ddyrysodd  ac  a  archollodd  Petr  yn 

doat  iawn ;  ond  nis  gallodd  efe  gyfhwrdd  â'r 
un  o  honynt,  ond  Judas  ragrithiol,  fel  ag  i 

Iwyddo  »'w  cael  h'wynt  i  ymwrthod  â'u  Har- 
glwydd  yn  bwyll-fwriadol,  a'i  fradychuef: 
oblegid  yr  oedd  yr  had  anllygredig  yn  aros 
ynddynt  hwy,  ac  yn  ffrwytho  mewn  gwir 
tfydd,  cariad,  ac  uniondeb ;  am  hyny  nis 
gallent  hwy  bechu  fel  hyn,  am  eu  bod  wedi 
eu  geni  o  Dduw. 

19  b  *  Ni  a  wyddom  ein  bod  o 
Dduw, c  f  ac  y  mae  yr  holl  fyd  yn 
gorwedd  mewn  drygioni. 

b  Gwel  ar  adn.  10,  13,  20.-pen.  3.  14,  24.  a  4.  4-6. 
Rhuf  8.  16.    2  Cor.  1.  12.    a  5.  1.    3  Tiin.  I.  12.  c  Gwel 
âr  ueu    4.  4,  5.  loa"  15.  18,  19.   Rliuf.  I.  28-32.  a  3.  9—13. 
GJ.  I    4.  Tit.  3.  3.  I-go  4.  4. 

*  Yr  oedd  yr  apostol,  a'r  Cristionogion 
hyny  oedd  a'r  dystiolaeth  ganddynt  ynddynt 
eu  hnnain,yneuhymwybodusgariadat  Dduw 

ac  at  eu  gdydd,  yn  eu  casineb  at  bechod,  a'u 
buddugoliaeth  ar  y  byd,  yn  gwybod  yn  sicr 
eu  "  bod  o  Dduw,"  wedi  eu  geni  o  Dduw,  yn 
weision  ac  addolwyr,  yn  tlant  ac  yn  etifedd- 
ion  iddo  ef.  f  Ac  yr  oeddynt  yn  gweled  yn 

amlwg  hefyd,  fod  yr  "  holl  fyd  yn  gorwedd 
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mewn  drygioni,"  neu  dàn  yr  un  drwg.    Mai 
holl  ddynion   y    byd,   oddigerth   eu  "  genì  ( 
Dduw,"   a'u  dwyn  i  fod   yn   rhan  o  deyrna; 
Crist,  yn  aros  dan  Iywodraeth  diafol,  duw  3 
byd  hwn,   ac   yn  ddeiliaid  a  chaethion  iddt 
ef:  maent  yn  ewyllysgar  yn  gwneyd  yr  hyi 
mae   efe   yn   ofyn    gan   ei  gaethion,  er  nac 
ydynt,  efallai,  yn   gwybod   nac  yn  ystyriec 
mai  ei  wasanaethu  ef  y  maent.     Hwy  a  orch 
fygir  ganddo  ef,  ac  a  ddygir  i  gaethiwed  idd< 
ef  ;  maent  yn  dwyn  ei  ddelw  ef ;  ac  yn  dil 
yn  ei   esampl   ef,   o  falchder,  cenfigen,   llid 
twyll,  llofruddiaeth,  drygioni,  enllib,   gwrth 

giliad,  gwrthryfel,  ann'uilchgarwch,  a  gelyn 
iaeth  yn   erbyn    Duw.     Maent    yn    gwneyi 
gwaith  y  diafol,  ac  yn  cyd-weithredu   i  gyn 
nal  ei  achos  ef ;  ni  feddaut  na  doethineb,  jd 

gallu,  nac  ewyllys  i'w  gwaredu  eu  hunain  ; 
buasai  raid  i  bnwb  barâu   byth  yn  y  cyílw 
ofnadwy    hwn,  oni    buasai    i    Grist   dyfod 
ddattod  gweithredoedd  y  diafol.  Mae  y  dy* 
iolaeth  gyffredin  hon  yn  cynnwys  pawb  an^ 
hrediniol,    Iuddewon  a  Chenedloedd  ;   eilui 
addolwyr,  a    thith  addolwyr  y  gwir    Dduw 
didduwiaid,   anffyddiaid,  dynion   penrhydí 
rhai  halogedig,  a  rhai  ffurfiol  ;   rhai  doethio 
a  ffolion  ;  dysgedig  ac   annysgedig;  cyfoetl 
ogion  a  thlodion  ;  y  rhai  breninol  a  boneddi| 

yn  gystal  a'r  rhai  gwael  a  dirmygus  ;  îe, 
moesol  a'r  rhinweddol,  yn  gystal  a'r  rhai  ai 
foesol  a  drygionus.     Mae  pawb  oll  yn  **go 
wedd  tnewii  drygioni,"  dàn  lywodraeth  ptc od  heb  edifarân  am  dano  ac  heb  ei  farweid 
io  ;   neu  dàn  yr  un  drwg,  mewn  rhy w  ffon 

a'i  gilydd  yn  gwneuthur  gwasanaeth  iddo  e 
oddigerth  y  rhai  hyny  ynunig, "a  waredwj 
allan  o  feddiant  y  tywyllwch,  ac  a  symrau 

wyd  i  deyrnas   anwyl  Fab   Duw."     Gẁyr 
Cristionogion  mai  hyn  yw  cyflwr  truenus 
holl  fyd  ;  a  gwybod  hyn  sydd  yn  peii  iddy 

arfer  pob  moddion  i'w  gwaredu  hwynt :  0 
nid  yweraillyn  gwybod  dim  am  byn,a  thra; 
gwyddant  yn  ddirfawr  wrth  y  dystiolaeth  u< 
od,  ac  with  yr  ymdrechiadau  a   wnair  i  ái 
dynion  o  dywyllwch  i  oleuni,  ac  o  feddia 
satanat  Dduw. — Gan  nad  oeddyr  apostol 
gwneyd  yr  un  eithriad,  yn  mhlaid  lnddew 
aughrediniol  yn  ei  amser  ef  ;  felly  hisgall' 
ninnau  wneyd  dim,  yn  mhlaid  dyniondign 

eyfeiliornus,  bydol,  a  d'íadgenedledig,  a  eli 
yn  Gristionogion,  yn  yr  amser  presenol. 

20  *  Ac  d  a  wyddom  ddyfod  M 
Duw, e  f  ac  efe  a  roes  i  ni  feddwl, 
yr  adnabyddom  ̂ yr  hwn  sydd  gyvi 
s  \  Ac  yr  ydym  yn  y  Cy  wir  hw 

se/'yn  ei  Fab  ef  Iesu  Grist.  A||H 
y w  y  gwir  Dduw,  §  a?r  bywyd  tra( 
wyddol. d  ada.   1.    pen.  4.  %  14.  •  Mat.  13.  11.    Lno  51 
a  24.  45  Ioan  17.  3,  14.  25,  26.  1  Cor.  1.  30.  2  Cor. 
Eub.  1.  17,  1S.  a  3.  18,  19.  Col.  3.  2,  3.  /  Io*n  14.  6. 
3.7,  14.  a  6.  16.  a  15.  3.  a  19.  11.  g  Gwel  ar  peu. 
24  a  4.  16.—  loan  10.  30.  a  14.  20,  23.  a  15.  4.  a  17 
17.  20-23.  2  Cor.  5.   17.   Phil.  3.  9.  h  adn.  II,  12. 
1.  1-3.  Es.  9.  6.  a  44.  6.  a  45.  14,  15,  21-25.  a  54.  5 
10.  10.  a  33.  6.  loan  1.  1-3.  a  14.  9.  a  20.  23.  Act.  2 
Rhuf.  9.  5.  1  Tim.  3.  16.  Tit.  2.  13.  Heb.  1.  8. 

♦Gwyddai'yr  apostol  a'i  frodyr  hefyd  o 
ar  y  tystiolaethau  a  grybwyllwyd  uchod,  ( 
7,  8.)  fod  Mab  Duw  wedi  dyfod  yn  ycm 
i  dynu  ymaith  bechod  trwy  ei  aberthu  ei 
t  A  gwyddent  trwy  eu  profiad  dedwydr 
hunain,  iddo   ef  roddi  iddynt,  nid  yn 
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jtguddiad  allanolyn  ei  air,  ond  iddo  hefyd 
ì;uo  llygaid  eu  meddyliau  hwynt,  trwy 
ìithiediad  îumewnol  ei  Vsbryd,i  roddi  idd- 
\l  adnabyddiaeth  achubol  o'r  hwn  s>dd 
wir,  'íe,  yr  hwn  sydd  gywirdeb  a  Gwirion- 
d  ei  hun.  \  Ac  yr  oeddynt  hwy  yn  y  Cy wir 
inw;  sef  inewn  undeb  bywioî  âg  tf,  yr 
/o  ywy  Tyst  ffyddlawn  achywir;  sef  lesu 

ist,  tragywyddol  Fab  Duw.  ||  ''Hwn," 
f  Iesu  Giist,  yn  ei  natur  ddechreuol,  "yw 
wir  Dduw,"  yn  undeb  y  Tad  a'r  Ysbryd  ; 
un  â'r  Tad  a'r  Ysbryd  o  ran  hanfod,  ond 
wahanol  o  ran  Person  :  §  a  hwn,  hefyd, 
Duw-ddyn,  yw  y  bywyd  tragywyddol  i 

wb  a  gredant  ynddo,  ac  a  ddygir  i  undeb 

wiol  âg  ef. —  Ari  a  wydiom :  (adn.  19.) 
;  a  wyddom  :  (adn.  20.)  A  oes  dim  yn  y 
iriau  hyn  yn  debyg  i  sicrwydd  personol  o 
rameradwyaeth  ac  iachawdwriaeth,  yn 
rddu  oddi  ar  yrnwyboduIJeb  tufewnol,  o 
i  wedi  derbyn  goleuni  yn  yr  wybodaeth 
no  o  Dduw  ac  o  lesu  Grist,  yr  hon  s>dd 
fywyd  tragywyddol? — Iesu  Grist.  Hwn 

i  y  ywir  Dduw :  Pa  dystiolaeth  amlycach, 
:hadatnach,  o  Dduwdod  Crist  ì  Pwy  a  all 
yrdroi  hon  ì  Pwy  a  all  ei  dadymchwel  ? 
>vy  bynag  a  syrthio  ar  y  maeti  hwn,  efe  a 

ryllir ;  ac  ar  bwy  bynag  y  syrthio,  efe  a'i 
âl  ef  yn  chwilfriw  ! 

21  *  *  Y  plant  bychain,  k  f  ymged- 
ch  oddi  wrth  eilunod.    l  X  Amen. 
í  Gwel  ar  pen.  2.  1.  h  Ex.  20.  3,  4.  1  Cor.  10.  7,  14. 

N»r.  6.   lo,  17.  Dat.  9.  20.  a  li}.  14,  15.  a  14.  11.       /  Gwel 
Mat.  6.   13. 

*  Ar  y  cyfan,  gan  hyny,  fy  mhlaut  bychain, 
'hai  yr  wyf  yn  eu  carn  mòranwyl  agy  câr 
i  ei  fabanod  tyner  ;  X  gadewch  i'r  ystyriaeth- 
o'r  pethau  ucbod  eich  rhwymo  chwi,  i 

ngadw  oddi  wrth  bob  ymddangosiad  o  gym- 
ithas  â  phagauiaid,  yn  eu  gwasauaeth   eil- 

un-addolgar  i  gau  ddnwiau  ;  ymgedwch  yn 
hollawl  oddi  wrth  bob  dcfnydd  o  ddelwau, 
fel  pttiiau  i  gynddrychioli  y  Duwdod,  neu 
fcl  cylryngau  o  addoliad  ;  ac  ymgedwch  yn 
fanol  oddi  with  bob  eilun  o'r  eidíio  eich  cal- 
onau  eich  hunain  ;  ac  ystyriwch  Iesu  Grist  fel 
y  gwir  Dduw,  fel  y  diogeler  chwi  rhag  eilun- 
addoliaeth  yn  yr  addoliad  a  roddoch  iddoef. 

ÎFelly  bydded,  er  ei  anrhydedd  ef  a'r  Tad, 
ac  er  eich  cysur  a'ch  iachawdwriaeth  chwi 
eich  hunain  !  Ac  er  tystiolaeth  o'rn  gwir  ddy- 
muniad  a'm  gobaith  mai  felly  y  byddo,  dy- 
wedaf  o'm  calon,  Atnen. — Gwedi  dywedyd 
(yn  adn.  20.)  mai  Iesu  Grist  oedd  y  gwir 

Dduw  a'r  bywyd  tragywyddol,  mae  yr  apos- 
tol  yma  yn  rhybuddio  ei  blant  bychain  yn  dra 
difrifol  i  ymgadw  oddi  wrth  eilunod  ;  yrhyn 
o  anghenrhaid  a  ddengys,  yr  ymgadwent  hwy 
felly,  trwy  barâu  i  addoli  y  Mab,  fely  "gwir 
Dduw  a'r  bywyd  tragywyddol,"  ac  fel  Un 
â'r  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd  ef.  Dybtm 
mawr  yr  holl  yssrytbyr,  ac  yn  enwedig  y 
Testament  Newydd,  oedd  týnu  dynion  oddi 
wrth  bob  math  o  eilunod,  i  wasanaethu  yr 
Un,  gwir,  a  bywiol  Dduw;  ac  a  ydyw  >n 
bosibl  rneddwl  am  fynyd,  y  llefarai  apostol 
dànysbrydoliaeth  Duw  fel  hyn  am  lesu  Grist, 
(adn.20.)  pe  na  buasai  efe,yn  gystal  â'r  Tad, 
yn  biiodol  wrthddr>ch  pob  gwasanaeth  ac 
addoliad  dwyfol?  Os  yw  addolt  Mab  Diiwyu 
eilun  addoliaeth,(fel  y  rhaidei  fod,  os  nad  yw 
efeddim  mwy  na  chrëadurjyn  sicr  yr  oedd  yr 
apostol  yn  rh>buddio  yn  erbyn  eilunod  mewn 
dull  rhyfedd  iawn  !  Ond  os  yw  Iesu  yn  Dduw, 

mewn  undeb  â'r  Tad  a'r  Ysbryd  ;  ac  fel  y  c>  f- 
ryw  yn  wir  a  phtiodol  wrthddrych  addoliad, 
ac  efe  yn  unig  ftlly  yn  undeb  y  Personau  er- 
aül ;  nis  gallai  dim  fod  yn  fwy  addas  na  go- 

cheliad  yr  apostol,  yn  y  fàn  ar'  ol  tystiolaetliu am  wir  Dduwdod  yr  Arglwydd  Iesu. 

Ail  Epistol  CyíFredinol  IOAN  yr  Apostol. 

ynyhori  yr  arylwyddes  i  barâu  yn  y  ffydd. 

X  R  a  henuriad  f  at  &yr  etholedig 

rglwyddes,  ̂ a?i  phlant,  c||y  rhai  yr 
yf  fi  yn  eu  caru  yn  y  gwirionedd ; 

ac  nid  myfl  yn  umg,  ond  pawb  heí'- 
d  a  dadnabuant  y  gwirionedd  ; 

a  1  Pedr  5.  1.  3  luan  1.  *  adn.  5,  13.  Luc  1.  3.  Eph. 
4,  5.  1  Thes.  1.  3,  4.  2  Thes.  2.  13,  14.  1  Pedr  1.  2. 
idn.  2,  3.  I  Pedr  1.  22,  23.  1  lo*n  3.  18.  3  lo*n  1.  p  loan 
22.  Gal.  3.  1.  a  5.  7.  Col.  1.  5.  2  Tlies.  2.  13.  1  Tira.  2. 
Heb.  10.  26.  1  loan  2.  21. 

i  *  Tybir  i'r  apostol  oedranus  ysgrifenu  y 
ythyr  bỳr  hwn,  tua'r  un  amser  ag  yr  ys- 
rifenodd  efe  ei  epistol  o'r  blaen,  neu  ych- 
dig  yn  ddiweddarach  ;  ac  nid  yw  ond  galw 
i  hun  yn  Henuriad,  yn  unig,  am  ei  fod  yn 
cr  y  gwyddai  y  wraig  anrhydeddus,  at  ba 
n  yr  ysgrifenai,  oddi  wrth  bwy  yr  oedd  yn 
i  dderbyn ;  ac  y  gwnelai  hi  sylw  piiodol  o 
óno,  heb  ddim  dangosiad  mwy  amlwg  o'i 
wdurdod  a'i  swydd  apostolaidd  ef.  t  Mae 
a  ymddangos  ei  bod  hi  yn  wraig  o  radd 
wch  na  chyffredin  ;  nid  oedd  yr  apostol  yn 
etruso  rhoddi  yr  enwad  a  berthynai  i'w 
radd  a'i  sefyllfa,  yn  ol  yr  arferiad  gwladol ; 
c  yr  oedd  yn  ddiammau  ganddo,  oddi  wrth 

a  wyddai  efe  am  waith  ei  ffydd,  llafur  ei 
chariad,  ac  ymaros  ei  gobaith  hi,  ei  bod  yu 
ethoiedig  gan  Dduw.  $  Mae  efe  hefyd  yn 
cyfarch  ei  phlant  hi,  y  rhai  a  ddygasai  hi  i 
fýnu  yn  grefyddol ;  ac  mae  yn  bur  amlwg 
tod  rhai  o  honynt  o  leiaf  yn  gyd-gyfraunog- 
ion  â  hi  o  ras  y  bywyd.  (adn.  4.)  f|  Mae  efe 
yn  sicrâu  iddynt  ei  fod  yn  eu  caru  yn  y  gwir- 
ionedd  ;  yn  ddiragrith,  ac  fei  rbai  mewn  un- 
deb  yn  rhwymyn  gwirionedd  yr  efengyl,  yr 
hwn  a  gredent  hwy  oll.  §  Ac  nid  yr  apos- 
tol  ocdranus  hwn  yn  unig  oedd  yn  eu  caru 
hwynt  felly  ;  ond  pawb  hefyd  a  adwaenent 

y  gwirionedd  :  hyny  yw,  pawb  o'r  cyfryw 
a  adwaenent  yr  atglwyddes  hon  a'i  theulu. — 
Tybiodd  rhai  mai  yr  eglwys  yn  Jerusalem, 

yn  nghyd  â'i  haelodau  ieuaitic,  sydd  i'w  ddë- 
all  wrth  yr  etholedig  arglwyddes  hon  a'i 
phlant;  ond  pa  raid  rhoddi  ystyr  gyfriniol 

felly  i'r  geitiau,  nid  hawdd  yw  gwybod. 

2  e  *  Er  mwyn  y  gwirionedd,  -^fyr 
hwn  sydd  yn  aros  ynom  ni,  j  ac  a 
fydd  gyd  â  ni  yn  dragywydd. 

«  1  Cor.  9.  23.  2  Cor.  4.  5.  /  loan  15.  7.  Col.  3.  16. 
2  Tim.  1.  5.   1  Pedr  1.  23-25.  1  Ioan  2.  14,  17. 

*  Yr  oeddid  yn  eu  caru  hwynt  felly?  er 
mwyn  y  gwirionedd,  t  yr  hwn  oedd  yn  aros 
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yn  yr  apostol,  yn  yr  arglwyddes  a'i  phlant, 
ac  yn  mhawb  ag  oedrì  yn  eu  caru  hwynt  yn 
yr  Arglwydd  Iesn  :  \  ac  a  fyrìdai  gyrìa 
hwynt,  ac  yn  aros  yndrìynt  yn  rìragywyrìrì, 
fel  harì  anllygredig  bywyd  tragywydrìol. — 
Nid  er  mwyn  mawrerìrì  ac  uchel-rarìrì  yr  ar- 
glwyrìrìes  hon  a'i  phlant,  yr  oerìrì  y  saint  yn 
eu  caru  ;  onrì  er  mwyn  y  gwirionerìd  yr 

oerìdyut  hwy  werìi  ei  drìerbyn  a'i  gredu,  yr 
hwn  oedrì  yn  egwyddor  sanctaidd  ynddynt, 
ac  wrth  yr  hwn  yr  oeddynt  yn  rhodio  ac  yn 
ymarwerìdu. 

3  s  *  Bydded  gyd  â  chwi  ras,  tru- 
garedd,  a  thangnefedd,  üddi  wrth 
Dduw  Dad,  ac  oddi  wrth  yr  Arglwydd 

lesu  Gnst,  h  Mab  y  Tad,  l  f  mewn 
gwirionedd  a  chariad. 

e  Gwel  ar    Rhuf.  1.  7.    1  Tim.  1.2.  h  \   loan  2. '23, 24.  %  4.  10.  i  adn.  1.  Zec.  8.  19.  Gal.  5.  6.  1  Tim.  1.  14, 
2Tira    1.  13. 

*  Ystyriwyd  y  fendith-wers  hon,  neu  g 
ffelyb  iddi,  amry  w  weithiau  o'r  blaen.  t  Yma 
mae  yr  apostol  yn  chwanegi  *'  mewn  gwir- 
ionedrì  a  chariarì;"  yr  hyn  syrìrì  yn  dangos 
pa  mòr  daer,  diífuant,  a  chalonog,  yr  oedrì 
efe  yn  rìymuno  y  benrìithion  ysbryrìol  uchorì, 

i'r  rhai  yr  oedrì  yn  ysgrifenu  atynt.  Neu, 
efallai  bod  y  geiriau  yn  dangos  forì  yr  Ar- 
glwyrìrì  Iesu  Grist  yn  Fab  y  Tad,  mewn  gwir- 
ionedd  a  chariad. 

4  k  *  Bu  lawen  iawn  gennyf  f  i  mi 

gael  o'th  blant  di  rai  yn  l  rhodio 
mewn  gwirionedd,  J  íeì  y  derbymasom 
orchymyn  gan  y  Tad. 

k  fhil.  4.  1.  1  Thes.  2.  19,  20.  a  3.  6-10.  '3  loan  3,  4. 
/Hcs.  14.  9.  Mal.  2.6.  Gal.  2.  14.  Eph.  5.2,  8.  1  loan 
l.  6,  7.  a  2.  6. 

*  Yr  oedrì  yn  llawenydrì  o'r  mwyaf  fedrì  - 
wl  ac  ysbryrì  rìuwiol  yr  apostol,  <f  irìdo  gael 
o  blant  yr  arglwydrìes  etholerìig  hon,  rai  yn 

rhodio  mewn  gwirionedrì';  mewn  ífydrì  a 
chariarì  yn  ac  at  y  gwirionedd,  ac  yn  ol  y 

gwirionedd,  +  fel  y  derbyniasai  efe  a'r  apo9- 
tolion  eraill  orchymyn  gan  y  Tad,  pa  fodd  i 
gyfarwyddo  proífeswyr  yr  efengylyn  eu  rhod- 
iad. — Efallai  iddo  %\elerì  rhai  o  honynt  yn 
Ephesus,  neu  ryw  le  arall  lle  yr  oedrì  efe  yn 
ymrìeithio,  ac  irìrìo  eu  cael  hwynt  o  ysbryrì 
ac  ymarwerìrìiarì  crefyrìrìol  a  harrìrì,  yr  hyn 
oerìd  yn  achos  o  lawenydd  mawr  idrìo  ef. 

5  *  Ac  yn  awr  yr  wyf  yn  attolwg  i 
ti,  arglwyddes,  w\  nid  fel  un  yn  ysgrif- 
enu  gorchymyn  newydd  i  ti,  eithr  yr 

hwnoeddgennymo'rdechreuad^garu 
o  honom  ein  gilydd. 

m  1  lojn  2.  7,  S.  a  3  II.  n  Toan  13.  34,  35.  a  15.  12. 
Gal.  5.  22.  liph.  5.  2.  1  Thes.  4.  9.  Heh.  13.  1.  1  Pedr  1.  22, 
23.  a  4.  8.  2  Pedr  1.  7.  1  loiu  3.  14-18,  23.  a  4.  7-12,  20, 
2 1,  22. 

*  Mae  y  fath  byn  o  gyfarchiad  yn  fwy  arìrìas 
0  lawer  i  ryw  berson  neillduol,  nac  i  eglwys 
gyfan,  cynnwyserìig  o  Iawer  o  bersonau. 

tAm  yr   hyn  a  ganlyn    o'r  adnod,  gwel  ar 
1  Ioan  2.  7 ;  a  Ioan  13.  34. 

6  *  A  °hyn  yw  y  cariad ;  fbod  i 
ni  rodio  yn  ol  ei  orchymynion  ef. 

p  l  Hwn  yw  y  gorchymyn ;  ||  Megis  y 
clywsoch  o'r  dechreuad,  §fod  i  chwi 
rodio  ynddo. 

I  o  Ioan   14.  15 

13,   14.  1  Ioau  5. 

*  A  hyn  yw  y  'prawf,  yr  amlygrwydd,  a'; 
|  ffrwyth,o  wir  gariarì  Cristionogion,  yn  nghyJ 
I  a'i  wir  duerìd  a'i  efifeithiau  ;  fei  fod  yn  eiii 
I  cymhell  ac  yn  ein  rhwymo  ni  yn  wirfoddoi|i 

|  yn    ewyllysgar,    ac  o'r  galon,  i   rodio   yn  cjl holl  orchymynion  Duw,    gyda  gwir    barch  I 
bob  un  o  honynt  yn  wastadol.    \  Eithr  cyfraitm 
cariarì,  ftl  yr  oedrì  yn  deilliaw  oddi  ar  ffydifj 
yn  Nghrist,   ac   yn  tuedrìu  i  bob   ufurìd-doi 
sanctaidd,  oedrì  y  gorchymyn  oedrì   yn  bena 
yn  ngolwg  yr  apostol  yma;   ||  hwnw  y  clyw 

sent  hwy  am  danoo'r  dechreuad,  er  pan  dde  \ 
chreuwyd  pregethu  yr  efengyl  idrìynt;  $bo> 
iddynt  hwy  rodio  yndrìo,  ac  ymarferyn  ofal 
us  ac   yn   wastadol  âg  ef,    fel  yr   oedd  y 

gweddu  iysbryrì  ac  amcan  yr  efengyl  a:rgre: 
ydd  gristionogoi. 

7  *  Oblegid  î  y  mae  twyllwyr  lawe 
wedi  dyfod  i  mewn  i'r  byd,  r  fy  rhg 
nid  ydynt  yn  cyffesu  ddyfod  Ies1 
Grist  yn  y  cnawd.  \  Hwn  yw  y  twyll 
wr  a?r  anghrist. 

q  Gwel    ar   2  Pedr  2.  1—3.    1  Ioan  2.    18-22. 
r  Ioan  1.  14.  1  Tiua.  3.  16.— Gwel  ar    1  Ioan  4.    2,  3.— D« 12.  9.  a  13.  14. 

*  Gwel  ar  1  loan  2.  1S.  Yr  oedd  effeitl 
iau  drwg  gau  athrawon  yn  tueddu  i  grë 
anghariarì  ac  angbydfod  yn  mhlith  cristionoj 
ion,  yn  gystal  ag  i  wyro  a  cham-arwain 
rhai  annwarìal.  Gan  hyny  yr  oerìd  yn  gwedd 

i'r  rhai  yr  ysgrifenid  yr  epistol  hwn  atyn 
ac  i  bawb  eraill  y  deuai  i'w  dwylo,  i  fod  i 
eugwyliadwriaeth,  ac  edrych  atynteu  huaaii 

ateu  hegwyddorion,eu  hysbrydoedd,  a'u  hyn 
arwedrìiarì  ;  rhag  y  byddai  i  lafur  eu  gweinido: 

ion  fyned  yn  ofer,  ac  i'w  disgwyliarìau  ga 
eu  siomi  ;  a  rhag  y  byrìdai  i'w  colledion  h\\ 
eu  hunain,  eu  hunan-ymwadiad,  a'u  diwy< 
rwyrìrì  yn  achos  yr  efengyl,  irìroi  allan  we 
y  cwbl  yn  anfnddiol  idrìynt.  Felly  y  bydd 
yn  hollawl  i  wrthgilwyr  hollawl ;  ac  felly 

byddai  mewn  rhyw  fesur  i'r  rhai  a  drìenid 
rìrìaliarìau  cyfeiliornus,  ac  i  ymarwedrìiad  a 
adrìas  i'r  efengyl.  f  Y  twyllwyr  hyn,  n 
oerìdynt  yn  cytfesu  ddyfod  lesu  Grist  yn 
cnawd  ;  ond  a  haerent  mai  mewn  ymdda 
(josiad,  neu  rith  o  gnawd  yn  unig,  y  daeth 
efe.  Gwel  ar  1  Ioan  4.  2,  3.  Mae  yn  debj 
bod  y  fath  gyfeiliornwyr  yn  y  byd  y  prj 
hwnw  ;  \  a  phwy  bynag  a  haerai  ac  a  dd( 
byniai  y  fath  gyfeiliornarì,  yr  oerìrìynt  3 
wrthwynebwyr  union-gyrchol  i  Berson, 

thrawiaeth,  a  gogoniant  Crist,  ac  i'w  h< 
swyrìrìau  cyfryngol  ef  :  hwn,  a  phob  un  t 

cyfryw,  oerìrì  y  twyllwr  a'r  anghrist. 

8  s  *  Edrychwch  amoch  eich  hui 
ain,  l  f  fel  na  chollom  y  pethau 
wnaethom,  \  ond  wbod  i  ni  dderb) 
llawn  wobr. 

*  Mat.  24.  4,  21,  25.  Marc  13.  5,  6,  9,  23.  Luc  21 
Heb.  12.  15.    Dat.  a.  11.  t  Gal.  4.  11.    Pliil.  2.  15, 
m  Din.  12.  3.  Ioan  4.  3U.  1  Cor.  3.  8,  14.  a.  15.  58. 

*  Mynai  y r  apostol  i'r  fan>  a'r  plant  "edry 
arnynteu  hunain,"  ifodar  eugwyliadwriae' 
a  gofalu  na  byddai  i'w  ffydrì,  eu  hyêbrydoet 
ná'u  hymarwedrìiarì,  gael  eu  llygru  gai; 
twyllwyr  uchorì  :  t  fel  na  byddai  iddynt  h1 
nâ'r  apostolion,  golli  y  pethau  a  wnaethent, 
y  sylwyrì  rìàn  yr  adnod  o'r  blaen  ;  îond  fc 
iddynt  oll  dderbyn  llawn  wobr,  yr    bynj 



^iorchymyn  i  beidio II  IOAN  I. 
croegawi  cyfeiliornwyr. 

nt  os  arosent  yn  ddiannwadal  yn  ffydd  ac 

idd-dod  yr  efer.gyl ;  efe  a'i  frodyr  yn  eu 
wenydd  ynddynt  fel  ífrwyth  eu  Uafur,  a 

rythau  yn  eu  dedwyddwch  presenol  a'u 
wyd  tragywyddol. 

9  *  Pob  un  a'r  sydd  yn  troseddu, 
-achebaros  yn  y  nysgeidiaeth  Crist, 
í  nid  yw  Duw  ganddo  ef.  a  ||  Yr  hwn 
áà  yn  aros  yn  nysgeidiaeth  Crist, 

\  hwnnw  y  mae  y  Tad  a'r  Mab nddo. 
x  Gwe!  ar  1  Ioan  2.  22-24.    y  loan  7.  16,  17.  Act.  2. 
Col.  3.  16.   Tit.  2.  10.  Heb.  6  1.    z  Mat.  II.  27. 

:  10.  22.  loan  5.  23.  a  14.  6.    a   Heb.  3.  14.  6   1  loan 

i'  Pob  un  ag  oedd  yn  troseddu  y  gorchym- 
iou  a  grybwyllwyd  uchod,  yn  arferedig, 
jyn  wirfoddol ;  t  ac  heb  aros  yn  athraw- 
th  bur  Crist,  fel  y  gwir  Fessiah,  i  nid 
ld  ganddo  Ysbryd  Duw  yn  aros  ynddo,  ac 
1  oedd  ganddo  hawl  na  rhan  yn  Nuw,  nac 

ei  gariad  nâ'i  ewyllys  da  ef.  ||  O'r  tu  ar- 
,  yr  hwn  oedd  yn  aros  yn  nysgeidiaeth 

ist,  gan  barâu  i'w  chredu,  ei  phroffesu,  ac 
marweddu  yn  gyfatebol  iddi,  yn  nghanol 
b  anhawsderau  ;  §hwnw  ydoedd  wir  gred- 
yn,  niewn  undeb  a  chymundeb  ysbrydol  a 

ictaidd  â'r  Tad  tragywyddol  ac  â'i  dra- 
wyddol  Fab  ef :  yr  oedd  Ysbryd  y  Tad  a'r 
ib,yn  aros  ynddo  ef ;  acyroedd  iddohawl 
han  sicr  yn  nghariad  ac  ewyllys  da  y  tri 
erson  yn  un  Duw  anfeidrol.  Gwel  ar 
oan  2.  23. 

10  *  Ond  oes  cneb  yn  dyfod  attoch, 
heb  ddwyn  y  ddysgeidiaeth  hon, 
ìa  dderbyniwch  ef  i  dy,  rfJac  na 
ywedwch,  Duw  yn  rhwydd,  wrtho. 
cacìn.  11.  Rl.uf.  16.  17.  1  Cor  5.  11.  a  16.  22.  Gal.  1. 
.  2  Tim.  3.  5,  6.  Tit.  3.  10.     d  Gen.  24.  12.  Salm  129.  8. 

*  Gan  hyny,  od  oedd  neb  yn  dyfod  i'r  fàn 
yr  oedd  yr  "  etholedig  arglwyddes"  hon 
theulu  yn  preswylio,  i  daenu  eiddaliadau, 
heb  ddwyn  dysgeidiaeth  Crist  gydag  ef 
ei  brofíes  a'i  weinidogaeth  ;  sef  y  wir 

irawiaeth  am  Berson  Crist,  fel  Mab  Duw 
di  ymddangos  yn  y  cnawd,  ac  iachawd- 

iaeth  ei  bobl  drwy  ei  aberth  a'i  gyfìawn- 
r  ef  yn  unig  ;  +  rhybuddiai  yr  apostol 
ynt  na  dderbynient  y  cyfryw  un  i  dỳ,  na 
iroesawent  ef  fel  gweinidog  yr  eíengyl  ; 
|c  na  ddywedent  Duw  yn  rhwydd  wrtho,  i 
;ymuno  llwyddiant  iddo  yn  ënw  yr  Ar- 
[vydd  :  oblegid  trwy  bleidio  gweinidogaeth 
byfryw  un  fel  hyn,  hwy  a  fyddent  gyfran- 
I  o  euogrwydd  ei  weithredoedd  drwg  ef,  ac 
lyddent  yn  cynnorthwyo  distryw  eneidiau 
nion,  a  dîanrhydeddu  Duw.  Hwy  a  allent, 
ae  yn  wir,  eu  cynnorthwyo  hwy,  neu  ddyn- 
(i  o  unrhyw  egwyddorion  ac  ymddygiadau, 
;wn  afiechyd  neu  galedi ;  neu  ddangos 

'yllys  da  tuag  atynt  mewn  unrhyw  tFordd, 
ni  byddai  yn  pleidio,  nac  yn  debyg  o 

ddio,eu  hathrawiaethau  cyfeiliornus  hwynt; 
H  rhaid  iddynt  sefyil  yn  mhell  oddi  wrth- 
t,  a  thysliolaethu  yn  amlwg  yn  en  herbyn 

'ynt,  yn  yr  ystyr  hyn  ;  fel  y  byddai  iddynt 
ystro  eu  llwyddiant  niweidiol  hwynt,  hyd 
oedd  yn  bosibl.—Mae  derbyn  a  chroes- 
'i  gau  athrawon  ynf\  ein  tai,  a  dywedyd 
Üuwyn  rhwydd"  wrthynt,  yn  ein  gwneyd 
yn   atebol  atn   yr  holl  niweci  a  ddichon 

iddynt  hwy  wneyd  yn  yr  efjlwys  ;  gan  niai 
nid  ymddygiad  o  ddyngarwch  cyffredin  yw 
y  cyfryw  gymmwynasau,  eithr  y  maent  o 
leiaf  yn  dystiolaethau  o'n  cymmeradwyaeth 
ni  o'r  dynion  a'u  hathrawiaeih.  Pan  oedd 
Ioan  ei  hun  unwaiih  yn  myned  i  ymolchi 
mewn  baddon  yn  Ephesus,  pan  welodd  efe 
Cerinthus  y  cyfeiliornwr  yno  ;  dywedir  iddo 
neidio  allan  heb  ymolchi,  gan  ddywedyd  ei 

fod  yn  ofni  rhag  i'r  lle  syrthio  i  lawr,  am 
fod  Cerinthus,  yelyn  y  guirionedd  yno.  A 
phangyfarfu  Polycarp,di?gybl  Ioan,  unwaith 
â  Marcion  y  cyfeiliomwr.  yr  hwn  a  ddywed- 
ai  wrtho  cydnebydd  fi  ;  atebodd  Polycarp, 
Mi  a  ẃn  mai  cyntafanedig  Satan  wyt  ti. 

Mòr  fawr  yr  ofnai  yr  apostolion  a'u  dysgybl- 
ion,  rhag  dangos  dim  gwyneb,  na  chym- 
deithasu  dim  â  neb,  a  lygrent  y  gwirionedd 
yn  fawr  iawn  :  ac  yn  debyg  y  dywedai  Paul 
hefyd,  Gochel  y  dyn  a  fyddo  heretic,  wedi 
un  ac  ail  rybudd.  Tit.  3.  10.  Peth  hardd  a 
dymunol  iawn  yw  cariad,  mae  yn  wir  ;  ond 
nid  cariad  yr  eiengyl  yw  hwnw,  pan  aberth- 
er  cydwybod  a  gwirionedd  Duw  iddo.  Mae 
yr  adnod  nchod  wedi  ei  dëol  o  grefydd  Ua- 
wer  y  dyddiau  hyn;  rhaid  aberthu  pob  peth 
er  mwyn  cariad. 

1 1  *  Canys  yr  hwn  sydd  yn  dywed- 
yd  wrtho,  Duw  yn  rhwydd,  -fsydd 
gyfrannog   o'i   weithredoedd    drwg 

ef. 
Salm  50.  13.  Eph.  5.  11.  1  Tim.   5.  22.  üat.  18.  4. 

Pwy  bynag  synd  yn  taenu  gau  athraw- 
iaeth  a  chyfeîliorni,  ni  ddylid  ei  groesawi 

na'i  bleidio,  trwy  unrhyw  gyfaichiadau  cyf- 
eillgar  a  chefnogawl ;  f  rhag  i  ni  wneyd  ein 

hunain  yn  gyfranogion  o'i  weithredoedd 
drwg  ef,  fel  y  soniwyd. — Ni  chyfrifai  neb  yn 
angharedig,  i  ddynion  beidio  a  gwneyd  dim 
cyfeillach  â'r  rhai  a  fyddai  yn  ceisio  eu 
twyllo  hwy  o'u  harian,  i'w  drygu  hwy  yn  eu 
hamgylchiadau  tymmorawl,  neu  a  geisient 

ddiny'strio  eu  bywydau  hwynt:  pa  ham, 
ynte,  y  cyfrifir  yn  ysbryd  cul,  ac  yn  an- 
frawdol,  os  gwrthodir  pleidio  y  dynion  hyny, 

y  rhai  mae  tuedd  yn  eu  hathrawiaeth  i  ddis- 
trywio  eneidiau  dynion  ?  oddigerth  bod  hyn 
yn  cael  ei  ystyried  fel  mater  o  lai  pwys  a 
chanlyniad  o  lawer,  na  phethau  tymmorol ! 

1 2  *  Er  bod  gen ny f-Hawer  o  bethau 
i'w  hysgrifenu  attoch,  ̂ fnid  oeddwn 
yn  ewyllysio  ysgrifemi  â  phapur  ac 

ingc  :  %  eithr^  h  gobeithio  yr  ydwyf ddyfod  attoch,  a  llefaru  wynep  yn 

wyneb,  *  ||  fel  y  byddo  eiu  llawenydd 
yn  gyfìawn. 

/  loan  16.  12.  g  3  loan  13.  h  Khuf.  15.  24.  1  Cor. 
16.  5-7.  Puüem.  22.    Heb.   13.  19,  23.  i  loan  15.  11.    • 
16.  24.  a  17.  13.  2  Tim.  I.  4.   1  loan  1.  4. 

*  Er  bo'.1  gan  yr  npostol  lawer  o  bethau 

pwysig  y  galìasai  eu  hysgrifenu  yn  chwaneg 

at  yr  arglwyddes  hon  a'i  phiant ;  fnid  oedd 
yn  ewyllysio  htlaeihu  y  pryd  hwn  niewn  ys- 
grifen  â  phapyr  ac  inc:  Jeithr  yr  oedd  yn 

gobeithio  yinweled  yn  bersonol  â  hi  a'i theulu  yn  fuan,  a  Uefaru  wrthynt  wyneb  yn 

wyneb,  ||  fel  y  byddai  ei  lawenydd  ef  â  hwy- 
thau  yn  gyrìawn,  trwy  gyfeillachu  yn  rhydd 
a  phersonol  am  eu  prohadau  o  Grist  a  pheth- au  yr  efengyl. 

12C9 



loan  yn III  IOAN  I. canmol  Gaius. 

13  *  Y  Amae  plant  dy  chwaer  ethol- 
edig  yn  dy  annerch.     f  Amen. 

*  Gwel  aradn.  !.  I  Pedr  5.  13. 

*  Nis  gwyddom  ddim  am  chwaer  etholedig 
yr  arglwyddes  hon  :  chwaer  y:i  ol  y  cnawd 
mae  yn  dcbyg  a  íeddylir,  yr  hon  oedd  yn 

preswylio  yn  agos  i'r  fan  lle  yr  oedd  Ioan  y 
pryd  hwn.  Et'allai  ei  bod  oddi  cartref,  neu 
ynte  wedi  marw,  pan  oedd  efe  yn  ysgi  ifenu, 
gan  mai  ei  phlant  hi  oedd  yn  annerch  en  mod 
ryb  urddasol  a  duwiol.     f  Bydded  llawer  o 

addnrniadau     i'r    grefydd    Gristionogol,    y^ 

mhlith  arglwyddesau  pendefigaidd  a'u  hiliog.L 
aeth  !  Amen. — Y  rhai  a  ddychymmygant  mai  , 

yr  eglwys  yn  Jerusalem  oedd  yr  "etholedig  ] 
arglwyddes,"  a  ddywedant  mai  yr  eglwyayn 
Epbesus    oedd    y  "chwaer    etholedig"  hon  : 
ond  dychymmyg  disail  yw  y  cwbl. — Nis  gail 
yr  epislol  hwn  na'r  nesaf  fod  yn  gyffredinol* 
fel  y  dywedir  yn  gyfeiliornus  yn  ilinell  dàl 
ben  pob  un   o   honynl;  oblegid   at  bersonau 
pennodol   yr  ysgrifenwyd  hwynt,  ac   uid  yn 

gyífredinol. 

Trydydd  Epistol  Cyffredinol  IOAN  yr  Apostol. 

Y  mae  efe  yn  canmol  Gaius  am  ei  dduwiol- 
deb. 

IR  a  henuriad  at  6fyr  anwyl 

Gaius,  c  X  yr  hwn  yr  wyf  yn  ei  garu 
raewn  gwirionedd. 

a  Gwel  ar  2  Ioan  I .  b  Aot.  19.  29.  a  20.  4.  Rhuf.  16. 
23.  I  Cor.  1.  14.        c  Gwel  ar  2  Ioau  1.— 1  loan  3.  18. 

*Yr  "Renuriad"  eto,  heb  ddim  uwch  enw- 
ad,  ac  yr  oedd  yr  enwad  hwn  yn  brîodol 
iawn  i  Ioan,  o  herwydd  ei  swydd  yn  yr  eg- 
lwys,  a'i  fawr  oedran  yn  y  byd  ac  yn  ei 
broffes.  t  Tybir  yn  gytfredin  mai  yr  un  Gai- 
us  yw  hwn  â'r  Gaius  y  sonia  Paul  am  dano 
amryw  weithiau;  (gwel  y  cyfeiiiadau  b.)  ac 
y  mae  ei  gymmeriad  crefyddol  ef  yn  gytfel- 
yb:  ond  mae  yn  debyg  i  loan  ysgrifenu  yr 
epistol  hwn  lawer  oliynyddoedd  ar  olmarw- 
olaeth  Paul;  a  chan  fod  Gaius  yn  enw  cy- 
ífredin  iawn,  nis  gellir  gwybod  yn  bender- 
fynol  pwy  oedd  y  Gaius  hwn,  ac  nid  yw  o 
bwysyn  y  byd  i  wybod.  \  Pwy  bynag  yd- 
oedd,  yr  oedd  loan  yn  ei  garu  mewn  gwir- 
ionedd,  ac  o  herwydd  ei  gariad  ef  at  wirion- 
edd  yr  efengyl. 

2  *  Yr  anwylyd,  yr  ydwyf  d  yn 
bennaf  dim  yn  dymuno  e  ày  fod  yn 
llwyddo  ac  yn  iach,  /ffel  y  mae  dy 
enaid  yn  llwyddo. 

d  laço  5    12.   1  Pedr  4.  8.  e  Salm   20    1—5.  Pliil.  2. 
4.  27.  /  adn.  3-6.  Coí.  1.  4-6.  I  Tl.es.  I.  3-10.  a  2.  13, 
14,  19,  20.  a  3.  6-9.  2  Tlies.  I.  3.  ■  2.  13,  11.  Phileiu.  5—7. 
2  P«dr  I.  3—9.  a  3.  1S.  Oat.  2.  9. 

*  Gwedi  y  cyfarchiad  bŷr  a  serchiadol  uch- 
od,  mae  yrapostol  yn  benaf  dim  yn  dymuno 
fod  y  Gaius  hwn  yn  Ilwyddo  ac  yn  iach,  tfel 
yr  oedd  ei  enaid  yn  llwyddo  :  ystyriai  yr  ap- 
ostol  bod  ei  enaid  ef  mewn  agwedd  mòr  dda 
o  ran  petbau  ysbrydol,  fel  y  dymunai  efe  fod 

ei  iechyd  eorphorol,  a'i  Iwyddiant  tymmorol 
ef  yn  tiyfatebol  i  iechyd  a  Ilwyddiant  ei  en- 
aid.  Efallai  bod  iechyd  corphorol  Gaius  yn 
wael,  ac  ei  fod  wedi  cael  ei  golledu  yn  fawr 
yn  ei  feddiannau  bydol,  trwy  greulondeb  er- 
lidwyr,  tra  yr  oedd  ei  enaid  ar  yr  un  pryd  yn 
llwyddo  yn  rhagorol,  yr  hyn  a  wyddai  yr  a- 
po3tol  yn  dda  iawn. —  Yn  benaf  dim:  yn 
mhob  peth,  neu  yn  mhob  ystyriaeth,  medd- 
ant,  yw  ystyr  y  geiriau  peri  pantôn. 

3  *  Canys  *  mi  a  lawenychais  yn 
fawr,  h  f  pan  ddaeth  y  brodyr,  J  a  thyst- 
iolaethuam  'dy  wirionedd  di,  ||  megis 

mö 

ag  yr  ydwyt  yn  rhodio  mewn  gwirion- edd. 
e  adn.  4.  Gwel  ar  2  Ioan  4— PLil.  1.  4.  1  Thes.  2.  19 

20.  a  Rhuf.  1.  8,  9.  2  Cor.  7.  6,  7.  Eph.  1.  15,  16.  Col.  I 

7,  8.  1  Thes.  3.  6-9.     í  Gwel  ar  2  I-.an  2.  4.     Salro  119.  II  f 

*  Yr  oedd  yr  apostol  wedi  cael  ei  lawen 
ychu  yn  fawr  iawn  am  Iwyddiant  enai( 
Gaius,  tpan  ddaeth  rhyw  frodyr  (pregethwy  ».» 
yr  efengyl  mae  yn  debyg,)  oddi  wrtho  ef  ato  iii 
î  y  rhai  a  dystiolaethasent  iddo  am  y  gwir  inl 
ionedd  oedd  ynddo,  j|  yr  hyn  oedd  yn  caele  p 

brofi  a'i  amlygu,  yu  ei  rodiad  a'i  ymarwedd  iu 
iad  cyson  et  â'r  gwirionedd  oedd  yn  gredjní 
ac  yn  ei  broffesu. — Wrth  wirionedd  yn  ne  ||i 
chreu  yr  adnod,  efallai  y  dylem  ddëall  credliì! 

iniaeth  ddiffuant  Gaius  o'r  gwirionedd,  nej; 
athrawiaeth  yr  efengyl:  ac  wrth  rodio  mew\, 

ywirionedd,  yn  niwedd  yr  adnod,  dylemrldw' 
all  ymarweddiad  addas,  cj  fatebol  i  wiri(»ned  I  j 
yr  efengyl:  y  cyntaf  yn  dumewnol,  felacAosl  ! 

a'r  ail  yn  allanol,  fel  effaith,  yn  íarddu  oddr h 
ar  yr  achos  hwnw.  ,  ,j 

4  *  Mwy   llawenydd  nâ  hyn  ni<j  j 

oes    gennyf,   f  sef  cael  clywed  bo<j'; 
ftfy  mhlant  'lyn  rhodio  mewn  gwii| ionedd. 

L-  .Es.  S.  18.  1  Cor.  4.15.  Gal.  4.  19.  Philem.  i  1 
/  1  Bren.  2.  4.  a  3.  6.  2  Breu.  20.  3.  Salm  26.  1^3.  tíi.  3}  | 
3.  Io^n  12.  35,  36.  G*l.  2.   14. 

*  Nid  oedd  gan  yr  apostol  fwy  llawenyddar  | 
ddaear,  yn  nghanol  ei  holl  lafur,  ei  wendidaij   , 
a'i  ddyoddeíìadau,  t  na  chael  clywed  fod  <h 

blant  (un  ai  Cristionogion  yn   gyffredin,  ne' 
ynte  y  rhai  a  ddychwelasid  trwy  ei  weioido 
aeth  ef  ei   hun,)  %  yn  rhodio   mewn  gwiriui|f 

edd  ;  yn  glỳnu  yn  dd'íysgog  wrth  wirionedd 
efengyl,  a  thrwy    hyny  yn  dangos  diragrit 
rwydd  eu  proffes,  trwy   effaith  y  gwirione( 
ar  eu  hysbryd  a'u  hymarweddind  :  rhaid  b( 
hyn  yn  llawenydd  mawr  iawn  i  feddwldu\ 
iol  a  daionus  yr  apostol, 

5  *  Yr  anwylyd,  Myr  ydwyt  y 
gwneuthur  yn  fìyddlawn  yr  hyn  ] 
ydwyt  yn  ei  wneuthur,  f  tu  ag  at 
brodyr,  Ja  tlm  ag  at  ddîeithriaid; 

m  Mal.  24.  45.  Luo  12.  42.  a  16.  10— 12.  2  Cor.  4.  1- Col.  3.   17.  1  Pedr  4.  10,   11. 

*  Tybiai  yr  apostol  yn  addas  i  ganmol 
anwyl  Gaius,  fel  un  ag  oedd  yn  gwneutb 
yn  ffyddlawn,  ac  fel  y  gweddai  i  gredadj 

yn  mhob  peth  ;  yn  ol  y  cyflusderau  a'r  mo( ion  oedd  Duw  wedi  ymddiried  iddo  ef. 
oedd  y  ffydlondeb  hyn  yn  yraddangos  yn 



Iwrj^tonî III  IOAN  I. 
D'iotrephes. 

oll  oedd  efe  yn  wneyd  tuag  at  y  brodyr 
yd-gristionogion,  y  tlodion,  a  gweinidog- 

yr  efengyl:  Ja  thuag  at  y  di'eithriaid,  y a  ỳrid  oddi    caitref   gan  erledigaethau, 
y  rhai  a  deithient  oddi  amgylch  i  breg 

yr  efengyl.— Bod   yn   "  ffyddlawn"  yn 
in  gallu  yw  y  cwbl  a  ddysgwylir  genym, 
n  yW  y  ganmoliaeth  fwyaf  a  allwn  gael : 

lì)d  yn  anftyddlawn    o'r  tu  arall,   sydd  dra 
Ichadurus,  ac  yn  haeddu  y  drygair  niwyaf. 

§3  *  Y  rhai  n  a  dystiolaethasant  am 
d  gariad  di  gerbron  yr  eglwys  :  •  f  j 
'■  i  os  hebryngi  fel  y  gweddai  i  Dduw, 
la  y  gwnai. 
lì  ad'n  12.  Philem.  5-7.  o  Act.  15.  3.  a  91.  5.  Rhuf. Bt.  2  Cor.  1.16.  Tit  3.13.  pGerj.  4.  7.  Jona  4.  4.  Mat. 
1 ,1  —  23.  Act.  15.  29.  Plnl.   4.  14.  1  Pedr  2.  20. 

a  Yr  oedd  y  "  brodyr"  a'r  "  d'i'eithriaid  *' 
fcod,  wedi  tystiolaethu  am  gariad  a  ftydd- 
fcleb  haelionus  a  llettygar  Gaius,  ger  bron 
t(,vysi  Crist  mewn  amryw  fànan,  ac  yn 
Éiedig  ger  bron  yr  eglwys  lle  yroedd  Ioan 
jryd  hwnw  yn  aios  ac  yn  gweinidogaethu. 
♦  chan  fod  y  biodyr  hyn  i  ddychweìyd  yn 
Éi  drachefn  ato  ef,  ac  oddi  yno  i  fyned 
ijr/idynt  i  bregethu  yr  efengyl  mewn  manau 

á,il  ;  os  parâai  efe  i'w  derbyn,  a'u  cyn- 
■hwyo  ar  eu  taith  yn  mlaen,  o  barch  i 
1)3  a  gogoniant  Duw;  efe  a  ymddygai 

■vn  modd  teilwng  i  Dduw,  i'w  genadon, 
■igymmeriad  canmoladwy  ei  hun,  er  an- 
ììedd  i'r  efengyl,  ac  er  daioni  i  achos  cy- 
■ìinol  yr  Arglwydd  Iesu. 

W  *  Canys  ?  er  mwyn  ei  enw  yr  aeth- 
a  allan  r  f  heb  gymmeryd  dim  gan 
fcenhedloedd. 
H  Act.  8.  4.    a  9.  16.  2  Cor.  4.  5.    Col.  1.  21.   Dat.  2.  3. 

l>en.  5.  15,  16,  20-27.  1  Cor.  9.:i2-15.    2  Cor.  11.  7— 
■  12.  13. 

BOblegid  o  gariad  at  Grist,  ac  er  anrhyd- 
a  gogoniant  i'w  enw  ef,  yr  aethetit  hwy 
a  fel  efengyiwyr,  gan  adael  eu  gwlad 
ligol,  eu  perthynasau,  eu  cyfeillion,  eu 

redigaethau,  a'u  holl  achosion  tymmor- 
i  bregethu  Crist  yn  mhlith  y  Cenedloedd  : 
i  benderfynu  na  chymmerent  ddim  gan 
enedloedd  tuag  at  eu  cynnaliaeth,  pa 
di  bynag  a  ddeuai  arnynt ;  rhag  y  tybiai 
eu  bod  hwy  yn  chwassnog  i   elw  bydol, 

Shyny  fod  yn  achos  rhagfarn  yn  meddyliau 
tion  yn  erbyn  eu  hathrawiaeth  hwynt. 

1)  *  Ni  a  ddylem  gan  hynny  *  dder- 
I)  y  cyfryw  rai,   ffeì  y  byddom 

■  d-synnorthwywyr  i'r  gwirionedd. B>idn.  10.  Mat.  10.  14.  Lnc  10.  7.  2  Cor.  7.  2,  3. 

■'or.  3.  5-9.  a  1C.  10,  11.  2  Cor.  6.  1.  a  8.  23.  Piiil.  4. 
3   I.  4.  11.  I  Thes.  3.  2.  Philem.    2,  24. 

HGan  hyny  yr  oedd  yn  ddyledswydd  ar 
■Uionogion  i  dderbyn   y  fath  weinidogion 
■  henadon  llafurus,  ffyddlawn,  a  hunan- 
■wadol,  ac  i  gyfranu  tuag  ateu  cynnaliaeth 
■;nt,    tfely  byddent  drwy  hyny   yn  gyd- 
■  northwywyr  â  hwynt,  i  daenu  gwirionedd 
■dengyl,  trwy  eu  galluogi  hwynt  i  fyned 
♦ÿmlaen  yn  eu  gwaith  a'u  Hafur  o  gariad, 
■mhlith  y  Cenedloedd  yn  gastal  â'r  ludd- 
■>n.  Mae  yn  debyg  mai  Iuddewon  cred- 
W'l  oedd  y  cenadon  hyn,  y  rhai  a  aethent 
■tn  o'n  gwlad  ac  o  blith  eu  cenedl,  i  breg- 
■i  yr  efengyl  yn  mhlith  y  Cenedloedd. — 
\íydym  trwy  dderbyn  y  gwir  athrawon  yn 

■jnortltwywyr    i'r    gwirionedd,    yr   ydym 

lrwy  dderbyn  y  gau  athrawon  yn  gynnorth- 
wywyr   i  gyfeiliomi.     2  Ioan    10,  11. 

9  *  Mi  a  ysgrifenais  at  yr  eglwys  : 

feithr  D'íotrephes,  Myr  hwn  sydd  yn 
chwennych  y  blaen  yn  eu  plith  hwy, 

x  Jni  dderbyn  ddim  o  honom. «  Mat.  20.  20—28.  a  23.  6.  Marc  9.  34.  a  10.  35-45  Luc 
22.  24—27.  Rhuf.  12.  10.  Pbii.  2.  3-5.  x  Gwel  ar  adn.  8. 
Mat.  10.  40-42.  Marc  9.  37.   Luc  9.  48. 

*  Tybia  rhai  1nai  fel  hyn  yr  oedd  Ioan  yn 
meddwl  : — "  Mi  a  ysgrifenaswn  at  yr 
eglwys,"  oni  buaKai  i'r  hyn  a  glywais  am 
D'íofrephes  fy  nhueddu  i  ysgrifenu  yn  hytr- 
ach  atat  ti  yn  bersonol :  ond  mae  eraill  yn 
methu  a  gweled,  pa  fodd  y  gellir  cyfieithu  y 
geiriau  fel  hyny.  Mae  yn  debyg  iddo  ef  ys- 
grifenu  at  yr  eglwys  yr  oedd  Gaius  yn  aelod 
o  hóni,  i  geisio  ganddynt  gynnorthwyo  y 

brodyr  a  grybwyllwyd  uchod,  a'u  hebrwng 
ar  eu  taith  feî  y  gweddai  i  rai  yn  proffesu  yr 
efengyl.  t  Ond  Dîotrephes,  (yr  hwn  efallai 
oedd  weinidog  yr  eglwys,  ac  amgylchiadau, 

doniau,  a  hyawdledd  yr  hwn,  yn  nghyd  â'i 
awydd  am  flaenoriaeth,  oedd  wedi  ennill 
iddo  awdurdod  anghyfreithlawn  yn  eu  plith 

hwynt;)  |nid  addefai  awdurdod  yr  apos- 
tol,  ac  ni  roddai  ddim  gwrandawiad  na 

derbyniad  i'w  gynghor  ef. —  \îae  yn  anodd 

gwybod  pwy  oedd  y  D'íotrephes  hwn  : 
tybia  rhai  mai  un  o'r  Cenedloedd  dy- 
chweledig  ydoedd,  yr  hwn  ni  fỳnai  dderbyn 
yr  Iuddewon;  a  thybia  eraill  mai  luddew 
dychweledig  oedd,  yr  hwn  ni  fỳnai  dderbyn 
y  Cenedloedd  ;  ac  a  fỳnai  ei  osod  ei  hun  i 
fýnn  ynjìaenor plaid,  mewn  gwrthwynebiad 
i'r  apostoîion.  Pwy  bynag,  a  pha  beth  bynag 
ydoedd,  mae  yma  ddarluniad  nodedig,  mewn 
ychydig  eiriau,  o  ddyn  balch,  trahaus,  a 
thra-arglwyddiaethol  yn  eglwys  Dduw;  a 
gwareded  yr  Arglwydd  ein  holl  eglwysi  rhag 

y  cyfryw  ddynion  gormesol  a  thra-awdurdod- 
ol :  "addfwyn,  a  gostyngedig  ogalon,"  oedd 
y  Pen  Athraw  rnawr  ei  hun. 

10  *  O  herwydd  hyn,  os  deuaf, 
y  f  mi  a  ddygaf  ar  gôf  ei  weithredoedd 
y  mae  efe  yn  eu  gwneuthur,  gan  wag- 
siarad  i'nherbyn  â  geiriau  drygionus: 
Jac  heb  fod  yn  foddlawn  ar  hynny, 
nid  yw  efe  ei  hun  yn  derbyn  y  brod- 
yr;  ||  a'r  rhai  sydd  yn  ewyllysio,  y 
mae  yn  eu  gwahardd,  2§ac  yn  eu 
bwrw  allan  o'r  eglwys. 

y  1  Cor.  5.  1-5.  2  Cor.  10.  1—11.   a  13.  2.         *  Lnc  6. 
22.  îoan  9.  22,  34,  35. 

*  O  herwydd  yrymddygiad  nchod  o'r  eiddo 
Di'otrephes,  mae  yr  apostol  yn  sylwi,  os  deu- 
ai  efe  atynt,  fel  yr  oedd  yn  bwriadu  dyfod 

yn  fuan  ;  t  y  mýnai  efe  ddwyn  ar  gof  i'r  gwr 
hwnw  ei  weithiedoedd,  ei  wag-siarad,  a'i  eir- 
iau  ílrygionus  yn  erbyn  yr  apostolion  ;  y  mýn- 
ai  efe  ei  geryddu  ef  yn  gyhoeddns  ac  efallai 
rhoddi  rhyw  gospedigaeth  wyrthiol  arno  ef, 

yn  nghŵydd  yr  holleglwys  ;  gan  nad  oedd 
arno  ef  nac  ofn  na  chywilydd,  i  draethu  y 

geiriau  mwyaf  drygiohus,  a'r  enllibiau  mwy- af  cenfigenns,  yn  erbyn  yr  apostolion,  yn  y 
modd  mwyaf  cyboedd  ac  anweddaidd.  \  Ië, 
nid  oedd  efe  yn  tybied  fud  hyny  yn  ddigon  i 

ddangos  ei  elyniaeth  a'i  ddirmyg  ;  beb  iddo 
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hefyd  wrthod  derbyn  a  chroesawi  yr  efeng- 

ylwyr  a'r  cenadon  hyny,  y  rhai  a  orchymyn- 
ai  yr  apostol  i'w  syj.w  ef  a'r  egìwys;  ||  a'r 
rhai  oedd  yn  ewyllys.gar  i'w  "derbyn  hwynt, 
yr  oedd  efé.  yh  gwahardd  iddynt  wneyd 
hyny  ;  §  a  phan  ddartgosai  rfrai  o  honynt  fwy 
0  barch  i  orchymyn  yr  apostol  nac  i'w  wa- 
harddiad  ef,  efe  a'n  bwriai  allan  o'r  eglwys 
a.m  wneuthur  hyny  !  Mae  yn  beth  tra  rhy- 
feddol  yn  wir,  fod  dyn  dàn  enw  Cristion,  ac 
efallai  gweinidog  yr  efefigyl,  yn  cymmeryd 
arno  fel  hyn  i  wrthwynebn  hen  apostol  ;  ac 
mae  yn  rhyfedd  ei  fod  wedi  cael  y  fath  awd- 
urdod  ar  achosion  unrhyw  eglwys,  fel  ag  i 
gael  ei  bleidio  gan  neb  yn  y  fath  wrthwyneb 
iad  gwaradwyddus  a  drygionus;  eto  felly  yr 
oedd  yn  ddigon  eglnr  yn  yr  amgylchiad  uch- 
od,  a  dîammau  mai  dyn  annnwiol  oedd  y 
Diotrephes  hwn. 

11  *  Anwylyd,  ana  ddilyn  yr  hyn 
sydd  ddrwg,  ond  yr  hyn  sydd  dda. 
b  f  Yr  hwn  sydd  yn  gwneuthur  daioni, 
J  o  Dduw  y  mae :  ||  ond  c  yr  hwn  sydd 
yn  gwneuthur  drygioni,  §  ni  welodd 
Dduw. 

a  Ex.  23.  3.  Salm  37.  27.  Diar.  12.  11.  E».  1.  16,  17. 
loan  19.  i7.  %  12.  26.  1  Cor.  4.  16.  a  11.  1.  Eph.  5.  1.  Phil. 
3.  17.     I  Thes.    1.  6.      a  2.    14.    2  Tim.   3.  10.    Heb.  6.   12. 
1  Pedr  3.  13.  b\  Pedr  3.  11—  Gwel  ar  1  loan  2.  29.  a  3. 
6—9.        c  loan  3.  20. 

*  Mae  yr  apostol  gan  hyny,  yn  rhybuddio 
ei  anwyl  Gains,  na  chymerai  ei  arwain  gan  y 
dyn  gorfynawl  (ambitious)  hwn,  ac  na  chan- 
lynai  ei  ífyrdd  drygionns  ef :  na  ddilyned  yr 
hyn  oedd  ddrwg,  ond  yr  hyn  oedd  dda. 
t  Oblegid  yr  hwn  oedd  yn  gwneuthur  daioni, 
ac  oedd  yn  dirion,  yn  garedig,  ac  yn  gym- 
mwynasgar,oddi  ar  egwyddorion  efengylaidd, 
%o  Dduw  yr  oedd  efc,  wedi  ei  eui  o  Dduw 

ac  yn  perthyn  iddo  ef,  fel  un  o'i  wir  blant. 
||  Ar  y  llaw  arall,  yr  hwn  oedd  yn  gwneuth- 
ur  drwg,  fel  y  Díotrephes  uchod,  a  hyny  yn 
enwedig  mewn  balchder  trahaus,  a  gelyniaeth 
creulawn  tuag  at  weision  ífyddlawn  Crist; 
§  mae  efe  yn  hollawl  ddîeithr  i  bob  gwir  adna- 
byddiaeth  o  Dduw,  ac  i  bob  cymdeithas  âg 
ef,  yr  hwn  sydd  berffaith  ddaioni  a  chariad, 
ynddo  ei  hun  a  thuag  at  ddynion. 

12  *  Y  mae  i  Demetrius  *  air  da 
gan  bawb,  +  a  chan  y  gwirionedd  ei 

hùn  :  €  J  a  ninnau  hefyd  ein  hunain 
ydym  yn  tystiolaethu ;  ||  a  chwi  a 
wyddoch  fod  ein  tystiolaeth  ni  yn  wir. 

d  Aot.  10.  22.  a  22..  12.  1  Thes,.  4.  12.  1  Tim.  3.  7. 

ê  Ioan  19.  35.  »'81.  24. 

*  Tra  yr  oedd  yr  apostol  yn  rhybuddio 
Gaius  i  ochelyd  Diotrephes,  mae  efe  yn  ei 

gyfeirio  ef  at  ddyn  arall  o'i  gydnabyddiaeth, 
yr  hwn  oedd  yn  wir  deilwng  iddo  ef  yjiideb- 
ygu  iddo  ;  gan  fod  iddo  uair  da"  gan  yr  höll 
Gristionogion,  a  chan    bawb   yn    gỳttredin  : 

t'íe,  'yr  oedd  y  gwirionedd  ei  hun,  megy*;yr 
dwyn  tystiolaeth  dda  iddo  ef,  o  ran  éigEj 
ddygiad  gostyngedig,  diwyd,  gwresog,  ac^Al 
rhydeddus,  yn  yr  eglwys  a  chydag  achos^l 
efengyl  yn  ei  holl  ranau.  j  Ac  yr  oedd  yr  a 
postolion  hefyd  eu  hnnain  yu  iystiolaethu  yL 
un  peth  am  Demetrius  ;  ||  a  gwyddai  Gaiuf 
a'i  frodyr  yn  dda,  fod  eu  tystiolaeth  hwy  yii 
wir  am  hyn  fel  am  bob  peth  arall.— Rhyv[ 
Gristion  enwog,  yn  y  weinidogaeth  neu  ryv| 
swydd  yn  yr  eglwys,  oedd  y  Demetrius  hwn! 
digon  adhabyddus  i  Gaius,  er  nad  yw  felly  [ 

13  *  Yr  oedd  gennyf  Mawer  á 

bethau  i*w  hysgrifenu,  f  ond  nid  wyf 
yn  chwennych  ysgrifenu  âg  ingc  | 

phin  attat  ti : /  Gwel  ar  2  Ioan  12. 

*  Yr  oedd  llawer  o  bethau  eraill  ar  feddvtii 

yr  apostol  i'w  hysgrifenu  at  Gaius,  yn^hylci 
y  materion  uchod  a'u  cyffelyb;  tond  ar  yii 
tyriaeth  fanylach,  baruodd  yn  well  peidil| 

a'u  hysgrifenu  âg  inc  a  phin  yn  y  Hythyij 
hwn  ato  ef :  cymmerai  hyny  lawer  o'i  amsw 
ef,  ac  nis  gallai  hysbysu  y  cwbl  yn  llawn  yj 

y  diwredd. 14**  Eithr  gobeithio  yr  ydwyf  gaeM 
dy  weled  ar  fyrder,  f  ac  ni  a  ymddu 
ddatiwn  wyneb  yn  wyneb. 

*Ond.  yr  oedd  efe  yn  gobeithio  gyd?M 
ewyllys  Dww,  cael  ei  weled  ef  ar  fyrdein 

t  ac  yna  caent  gyfle  i  ymddiddan  â'u  gilyffl am  bob  peth  angenrheidiol  yn  bersoa(H 

"  wyneb  yn  wyneb,"  stoma  pros  stoma,  ', 
yn  y  modd  mwyaf  cyfeillgar. 

15^*  Tangnefedd  i  ti,  *  f  Y  m; 

y  cyfeillion"  i'th  annerch.  ̂ JAnnen 
y  cyfeillion  wrth  eu  henwau. 

e  Gen.  43.  23.  Dan.  4.  1.  Gal.  6.  16.  Epb.  6.  23.  \ 

'o.  14.        h  RUuf  16.  10,  11.        t  Gwel  ar    Rhüf.  16. 

*Ar  yr  un  pryd,  ac  hyd  oni  welent 
gilydd,  mae  yr  apostol  yn  dymuno  i  Gai 
dangnefedd,  sef  pob  math  o  lwyddiant 
dedwyddwch,  ysbrydol  a  thymmorol,  me^ 
corph  ac  enaid.  t  Yr  oedd  y  cyfeilli 
Cristionogol  yn  ei  gymmydogaeth  ef  yn  d; 
fon  eu  hanerch  caredig  ato :  \  a  dymunai 
apostol  iddo  ei  gofio  yntau  yn  y  modd  c 
edicaf,  at  y  cyfeillion  oll  wrth  eu  henwao 
Dyma  yr  unig  fàn,  medd  Scott,  mae  y  g 
cyfeiìlíon  yn  cael  ei  ddefnyddio,  fel  gai 
gyd-gyfarchiad  rhwng  Cristionogion  : 
oddi  yma,  efallai,  y  cymmerodd  y  bob 
elwîr  y  Crynwyr,  y  gair  hwn  fel  env. 
iddynt  eu  hunain. — Mae  y  ddwy  adnod  c 
uchod  yn  un  yn  y  Saesoneg,  ac  felly 
gwneỳd  pedair  ar  ddeg  o  adnodau  yn  y  b 
nod  :  ond  yn  y  Destament  Groeg  maent  w 
eu  rhanu  yr  uu  fath  ag  yn  ein  cyfieithiad 

Epístol  Cyffredinol  JÜDAS'  yr  Apostol 
AnnogibroffesuffyddynNghrist.         sancteiddiwyd  gan  Dduw  Dad,  \ 

°J  UDAS,    b  f  gwasanaethwr    Iesu 
Grist,  Ja  brawd  Iago,  ||at  cy  rhai  a 

d a gadwyd yn  Iesu  Grist^  e«ca  alwj 
a  Mat.  10.  3.  6  íoin  12.  26.  Act.  27.  23.  Rhuf. 

a  6.  22.    a  16.  18.    Iago  1.  1.    2  Pedr  1.  1.        c  loan  If 
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innog  i  ymdrech  yn JUDAS. mhlaid  y  ffydd. 

17,  19.  I  Cor.  >i 
«dr  I.  î.     d  loan  ( 

1  Pedr  1.  5.         t  Rhuf.  8.  30.  a 
hes.  V.    13,  14.    2  Tiui.  1.  9.    Heb. 

II.  Eph.  5.  26.  1  The».  5.  23. 
0.  28-30.  a  17.  II,   12.  2Tim. 

24.    1  Thes.  2.  12. 
.  1.    1  Pedr  3.  9.    a 

Tybir  i  Judas  ysgrifenu  ei  epistol  byr 
n  yn  fuan  ar  ol  i  Pedr  ysgrifenu  ei  ail 
stol ;  gyda  bwriad  i  dystiolaethu  yn  erbyn 
!;au  athrawon  twyllodrus,  y  tystiolaethodd 

dr  yn  eu  berbyn  o'r  blaen.  f  Mae  efe  yn 
gyfenwi  ei  hun  yn  "  wasanaethwr  Iesu 
ist,"  wedi  ei  ddanfon  yn  ddigyfrwng  fel 
istol  ganddo  ef,  i  bregethu  yr  efengyl: 

:  yn  "  frawd  Iago,"  sef  Iago  Leiaf,  mab 
jheus,  yr  hwn  ydoedd  awdwr  yr  epistol 

d  yn  myned  wrih  ei  enw,  i'w  wahaniaethu 
ipn  oddi  wrth  Judas  Iscariot,  y  bradwr, 
heiyd  oddiwrth  Judas  brawd  Ioan,  yr 

n  a  laddasai  Herod  â'r  cleddyf  flynydd- 
Id  cyn  hyn.  ||  Mae  priodoli  y  gwaith  o 
ancteiddio  i  Dduw  Dad,"  yn  y  dull  anar- 
edig  hyn,  yn  nghyd  a  holl  osodiad  y  rhan 
íi  o'r  adnod,  wedi  tueddu  llawer  o  dduw- 
ddion  i  feddwl,  mai  neillduad  y  saint  gan 
luw  Dad  yn  etholedigaeth  gras,  yw  y 
ncteiddiad  a  feddylir  yma;  §mewncanlyn 

l  i'r  hyn  y  rhoddwyd  hwy  i  Iesu  Grist,  ac 
|"cadwyd"  hwy  ynddo  a  thrwydcio  ef, 
jig  marw  yn  eu  pechodau,  na3yrthio  i  hud 
leth  dinystriol,  nes  eu  "  galw,"  trwy  air 
[Ysbryd  Duw,  i  ystad  o  wir  ras,  a  chym- 
jthas  ysbrydol  yn  efengyl  Crist.  Tybia 
|  ill  nad  oes  dim  sylw  i'w  wneyd  o  drefn 
iiodiad  y  geiriau  ;  ac  mai  meddwl  yr  apos 
yw,  bod  y  personau  a  grybwylíir  wedi  eu 

igenedlu  a'u  sancteiddio  trwy  ras  cyfran- 
g  oddi  wrth  Dduw  Dad  ;  iddynt  fel  hyn 

|;1  eu  dwyn  adref  at  y  Bugail  da,  yr  hwn 
prynasai  â'i  waed,  ac  eu  bod  yn  cael  eu 

adw  "  trwy  ei  ofal  gwyliadwrus  ef ;  a  chan 
bod  wedi  eu  galw  yn  ól  arfaeth  Duw,  y 
lìdent  yn  gadwedig  trwy  ei  allu  ef,  trwy 
rid  i  iachawdwriaeth. 

2  /"*  Tragaredd  i  chwi,  f  a  thang- 
jfedd,  %  a  chariad  a  lìosoger. 
/Gwel    ar  Rhuf.  1.7.    1  Pedr  1.  2.   2  Pedr  1.  2.    Dat. 
-6. 

V  Ar  ran  yr  holl  rai  hyn,  yr  oedd  yr  apos- 
{  yn  dymuno<ctrugaredd"  i  faddau  eu  pech- 
!iu,  i  dosturio  wrthynt  ac  i'w  gwared  o'u 
jeni,  ac  i  gyflawni  eu  holl  angenrheidiau  ; 
I  "tbangnefedd"  oddi  fewn  ac  oddi  allan, 
î'ngddynt  â  Duw,  â'u  gilydd,  ac  â  phawb ; 
I  dymunai  am  i  <fgariad"  gael  ei  'i'íosogi" 
(dynt ac  ynddynt ;  sef  cariad  neillduol  Duw 

jg  atynt,  yn  nghyd  â'i  holl  ffrwythau 
lerthfawr;  a'u  cariadhwytbau  tuagato  yn- 
I,  tuag  at  eu  gilydd,  a  thuag  at  bawb  er  ei 
iyn  ef. 

|3  *  Anwylyd,  «'pan  roddais  bob 
íwydrwydd  a'r  ysgrifenu  attoch  am 
| h  iacha  wdwriaeth  -gyfíredinol,  f  an§_ 
«nrhaid  oedd  i  mi  ysgrifenu  attoch, 
:n  eich  annog  i  *  ymdrech  ym  mhlaid 
;ffydd,  Äyrhon  a  rodded  unwaith b  saint. 
,g  Rbuf.  15.  15,  16.  Gal.  6.  11.  Heb.  13.  22.  1  Pedr  5. 
VI  Pedr  1.  12—15.  a  3.  1.  h  Es.  45.  17,  22  Act.  4.  12. 
'.46,47.  a  28.  23.  Gal.  3.  28.  Tit.  1.  4.  2  Pedr  1.  I. 
M.  13.  25.  Jer.  9.  3.  Act.  6.  3—10.  a  9.  22.  a  17.  3.  a  18 

f»  28.  Phil.  I.  27.  1  Thes.  2.  2.  1  Tim.  1.  18.  a  6.  12. 
jm.  1.  13.  a  4.  7,  8.  Dat.  2.    10.    a  12.  11.  *  Deut.  9. 
Y  31.  9.  Act.  20.  27.  1  Cor.  15.  3.  2  Pedr  3.  2.  /  Gwel. 
«tph.  1.  1.  Phil.  1.  1.  Col.  1.  2. 

j^ 
 — 

*  Pan  ymroddodd  yr  apostol,  gyda  phob 
diwydrwydd  a  gofal,  i  ysgriienu  at  ei  gyd- 
gristionogion,  am  yr  iachawdwriaeth  hòno 
ag  oedd  yn  gyffredinol  iddo  ef  á  hwythau, 
ac  i  bob  dyn  a  wnelai   dderbyniad  o    hóni  ; 
yr  oedd  yn  ymddangos  iddo  ef,  ar  ystyriaeth 

drylwyr  o'r  mater  dàn  ysbrydoliaeth  Duw, 
bod  yn  wir  anghenrheidiol  iddo  ysgrifenu  at- 
ynt  yn  nghylch  y  ddyledswydd  oymdrech  yn 

egni'ol  yn  mhlajd  y  fíydd,  neu  yr  athrawiaeth 
a  rodded  unwaith  i'r  Saint,  gan  yr  apostol- 
ion  a'r  efengylwyr,  y  rhai  a  bregethasent  yr 
efengyl  gyntaf  ar  ol  dydd  y  Pentecost.  Nis 

gallent  lai  na  gwybod  y  pynciau  sylfaenol  o'r 
athrawiaeth  hòuo,  am  Berson  ac  iachawdwr- 
iaeth  yr  Ar^lwydd  Iesu,  ac  am  ei  awdnrdod 
cyfryngol  ef  ar  ei  ddeiliaid  gwaredol,  fel  Pen 
uwchlaw  pob  peth  er  eu  lles  hwynt.  A  chan 

bod  y  gwirioneddau  hyn  a'u  cy ffelyb  yn  cael  eu 
gwrthwynebu  yn  rymus,  trwy  frad  dirgelaidd 
a  gelyniaeth  cyhoeddus  ;  yr  oedd  yn  dra  ang- 
enrheidiol  iddynt  hwythau  ymdrech  yn  wrol 

yn  eu  plaid  hwynt,  "trwy  lŷnu  yn  ddíysgog yn  eu  proffes  o  honynt,  ac  aros  yn  ddiannwad- 
al  yn  ngorchymynion  Crist,  yn  nghanolcaledi 
ac  erledigaethau.  Dylent  ymdrech  yn  ddiw- 
yd  yn  wyneb  pob  gwrthwynebiadau,  i  daenu 
gwybodaeth  o  gristionogrwydd  anllygredig 
yn  y  byd  ;  a  sefyll  yn  wrol  yn  erbyn  pawb 

a'i  gwrthwynebent  hi :  gan  arfer  pob  modd- 
ion  a  fedrant  i  osod  eraill  ar  eu  gwyliadwr- 
iaeth,  a'u  cadarnâu  hwy  yn  y  ffydd  ac  ym- 
arferiad  yr  efengyl;  a  d^ngos  iddynt  dwyll 
a  thuedd  niweidiol  y  cyfeiliornadau.  a  daenid 

yn  He  yr  efengyl.  Fel  hyn  byddai  eu  hes- 
ampl  hwynt,  eu  proffes,  eu  hymarweddiad, 

eu  gweddi'au,  ac  arferiad  eu  doniau,  yn 
foddion  efallai  i  attal  cyunydd  hudoliaethau 

dinystriol ;  i  gryfâu  ffydd  y  gwan  a'r  sigledig  ; 
ac  hyd  yn  nod  i  adferu  rhai  o'r  sawl  a  syrth- 
iasent.  Ac  yr  oedd  ymdrech  yu  mhlaid  y 

ffydd  â'r  cyfryw  arfau  a'r  rhai  hyn,  yn  ber- 
tfaith  gyson  â  gostyngeiddrwydd  a  chym- 

mwynasgarwch ;  ac  yn  wahanol  iawn  i'r ddadleuaeth  hòno,  yr  hon  a  ddygwyd  yn 
mlaen  yn  rhy  aml,  gyda  chwerwder,  enllib, 
gogan,  a  dirmyg  o  bob  tu. 

4  *  Canys  y  mae  rhyw  ddynion 
m  wedi  ymlusgo  i  mewn,  n  f  y  rhai  a 

rag-ordeiniwyd  er  ys  taìm  i?r  farned- 
igaeth  hon ;  •  |  annuwiolion,  p  yn  troi 
gras  eìn  Duw  ni  i  drythylìwch,  ||  ac 

î  yn  gwadu  yr  r  unig  Arglwydd  Dduw, 
§  a'n  Harglwydd  Iesu  Grist. m  Mat.  13.  25.  Act.  15.  24.  Gil.2.  4.  Eph.4.  14.  2Tira. 
3.  6.  2  Pedr  2.  1,  2.  n  Rhuf.  9.  21,  22.  I  Pedr  2.  8.  2  Pedr 
2.  3.  o  adn.  15.  2  Sam.  22.  5.  Salm  1.1.1  Pedr  4.  18. 

2  Pedr2.  5,  6.  a  3.  7.  p  Rhuf.  6.  1,  2.  Gal.  5.  13.  Tit.2. 
II,  12.  Heb.  12.  15,  16.  1  Pedr  2.  16.  2  Pedr  2.  19-22. 
q  Tit.  1.  16.  2  Pedr  2  1.1  loan  2.  »2.  r  Saioi  ti  J.  2.  loan 
17.  3.  1  Tim.  6.  15,  16.  Dat.  15.  4. 

Yr  oedd  yr  ymdrechiadau  grymus  uchod 
yn  wir  angenrheidiol  yn  y  dyddiau  hyny, 
am  fod  rhyw  ddynion  wedi  ymlusgo  i  mewn 
i'r  eglwysi  fel  nadrodd,  trwy  gyfrwysder  a 
hòniadau  rbith-weddol,  yn  ddi'arwybod  i'r 
bobl  a'u  gweinidogion  :  (oblegid  mae  y  gelyn 
yn  hau  yr  efrau  hyn  tra  mae  dynion  yn 
cysgu  :)  t  ond  yr  oedd  Duw  wedi  eu  rhag- 
weled  hwynt ;  oblegid  yr  oeddynt  wedi  en 
"rhag-ordeinio  er  ys  talm,"  neu  eu  cofrestro, 
i'r  farnedigaeth  hon.  Yr  oedd  llawer  o  rag- 
ddywediadau  wedi  cael   eu  iraddodi   o'r  de- 

5  Q 
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chrouad  i'r  perwyl  hwn  ;  (adn.  14— 16.)  ac  yr 
oeddid    wedi   tystiolaethu   er   ys  oesotdd,  y 

byclcìai  i  ddynion  o'r  fath  hyn  gyfodi,  i  ddy- 
fei.*io  a  thaenn  cyfeiliornarìau  niweidiol;  gan 
dwyllo  dynion,  a  gwneyd  eu  hunain  yn  agor- 

ed    i'r   tKí  sierìiçaeth   gjfiawn  a  gyhoeddwyd 
yn  erbyn  prophwydi  celwydrìog.     Ië,  yr  oedd 
y  rhaf  ddywediadau  hyn  nie^ys  yn  bigion  o 
got-lyfrau  y  nefoedd  ;  sef  o  arfaeth  dirgelaidd 
a  thra^ywyrìrìol  Duw,  yr  hwn  mae  "ei  boll 
weiîhrerìoerìd  yn    hysbjs  iddo    erioed.     í  Y 

rhai   hyn    oerìdynt    "annuwiolion  ;"   y   rhai 
trwy  broffesu  cristionogaeth,  oerìrìynt  yn  ytn- 
hyfâu  cdrìi  ar  helaeth    drugaredd    Duw,   a'r 
ffbrrìrì  o    iachawrìwriaeth    rad  oerìd  yn  ddat- 
gudditdig  yn  yr  efengyl,  i  goledd  en  hunain 
iieb    nac    ofn     na    chywüyrìrìrì,  yn    y    "try- 
thyllwch"  mwyaf  gwrthun  a   ffiaidd  ;  ac   fe) 
hyn    yn    gẃyidroi    y    gwirioneddau    mwyaf 
sanetairìrì,  i  fod  yn  achlysur  o'r  ansancteidd- 
rwydd  mwyafafian  a  halogedig!  ||  Wrth  ym- 
ddwyn  fèl  hyn  yr  oeddynt  yn   gwadu  yr   un- 
ig  Arglwydd  Dduw,  yn  bwrw   ymaith  iau  ei 

awdurdod  tf,  fel  eu  Crëawdwr  ;  §  a'r  eiddo  ein 
Harglwyrìrì  Iesu  Grist,  trwy  wrthed  ei  gym- 
meryd  ef  i  lywodraethu  amynl  ac  ymostwng 

i  fod   yn  ddeiliaid  o'i    deyrnas   gyfryngoi  ef. 
Tybia  rhai    bod    yr   "annuwiolioui"   hyn  yn 
gwadu   athrawiaeth   yr  apostolion,  am    Ber 
son    ac   aberth    Crist  ;    am    hyny   rìëaliant  y 
geiriau    "  troi  gras  ein  Duw   ni    i    drythyll 
wch,"  am  ryw  gynnygiarìau  a    wnaent  hwy 
i  wararìwyrìdo  athrawiaethau  gras,  fel  yn  tn- 
eddu  i  ryrìrìirì  cnawdol.    Ond  barna  Scott  fo<\ 
y  dehongliarì  yna  yn  dra  annaturiol  ;  a  bod  yr 
fcoll  epistol  yn  dangos  yn  amlwg,  mai  gwrth- 
rìrìerìrìfolion  ( antinomians)  aflan  oerìd  y  dyn- 
ion  hyn,   yn    cytlawni  pob    aflenrìirì    \n    un- 
chwant,  rìàn  yr  csííus  o  rìderchafu  rhad  ras  ! 

Mae  Pool  a  Doddridge  yn  gogwydrìo  i'r  de 
hongliad  cyntaf,  yr   un  fath  a  Scott ;   ond   y 
mae  Gnyse  yn  cymmeradwyo  y   rìehongliad 
olaf  yn  hytrach.--"A  rag  orrìeiniwyrì  :"  pro 
gegramenoì  :  A  ysgrifenẁyd,  neu  a  ddysgrif 

iicyd  oW  blaen,  o   ran   eu  pechorì  a'u    barn, 
gan  y  prophwyrìi  g\  nt,  ac  yn  yr  esatrìplau  o 
bechodau    a    barr.edigaethau   a    grybw\llwyrì 

o'r  blaen  yn  yr  ílen  Destatnent.     Tybir  mai 
rhywbeth  feliy  yvv  ystyr  y  gair  Groeg  nchorì  : 
o  leiaf,  nirì  yw  yn  arwyrìdo  eu  bod  hwy  werìi 
eu  rhag -orrìeinio  i  gjfìawniy  pechodan  a  enw- 
yd    trwy   unrhyw  orfod  ;    onrì   yn    unig    b«>rì 

eu  pechorì  a'u  harinuwhrìrìcb  gwirfodrìol  hwy 
yn  rhag-wyhodns  i  Dduw,  ac  ei  fod  ef  wedi 
pcnrìerfynu  eu  garìael  hwy  irìrìynt  eu  hunain, 

a'u   horrìeinio   i'r  gosp,  neu  y   "farr.edigaelh 
hon,"  fcl  y  gwnaeth  â  Jnrìís  fradwr,  a'r  rhai 
a  groeshoeliasant  Grist.—  Pan  fydrìai  dynion 
yn  euog  o  farwolaeth,  ac  heb  eu  rìàl  i'w  rìwyn 
i  fatn,  yn  mhlithy  Groegiairì  a'r  lìhufciniairì  ; 
byrìrìirì  yn    gosod  en  henwau   a'u  troseddan  i 
fỳnu  yn  ysgrifenedig,  ar   golofnau    a   niurian 
inewn  llcoecld  cyhocddus,  yn  nhgyd  a  chyn 

nyg  o  wobrwy  i'rneb  a'u  daliai  neu  a'ulladd- 
ai.     Progegramenous  y  galwent  hwy  y  dyn- 
ion  a  ysgnfenid  i  íýnu  relly,  yr  nn  gair  ag  a 
rìrìefnydciir  jma,  yr  hwu  agyfieithwyd  rlutg- 
ordeiììio  ;  a  thybir  fod  cyfeiriad  at  hyny  gan 
yr  apoít<rì. 

5  *  Ewyllsio  gan  hynny  yr  ydwyf 
'eich  coffau  chwi,  gan  eich  bod  un- 

waith  yrj  gwybod  hyn;  f  i'r  Arglwydd, 

'wedi  iddo  waredu  y  bobl  o  dirj 
Aipht,  "Jddistrywio  eilwaith  y  rh; ni  chredasant. 

s  Rhiif   15    15.    2  Pedrl.  12,  13.    »3.1.  1Grtt\ 
I  Cor.  10.  1  —  12.  u  Nuro.  14    22—34.  a  26.  64,  66.  De 
2.  15,  16.  Salm  106.  26.  Heb.  3.  17—19.   a  4.  1,  2. 

*  Nis  ualìai    proffes  a  breintiau  allanol, 
ymddangosiad  o  dröerìigaeth,  ddiogelu  y  rh 
a  dröent  oddi   wrlh  Dcluw  mewn  an«hredi 

iaeth     ac    anufudrì-dorì,    rhag    ei    ddi'ale< 
trymaf  ef.     Er  dangos  hyn,  tybiai  yr  apost 
yn  arìrìas  i  arìgofíâu  ei  rìrìarllenwyr,  er  iddy 

gae!   eu  rìysgu,  a'n  bod  unwaith  yn  gwybi 
hyn  ;  +  i'r  Arglwydd  werìi  irìrìo  waredn  ce 
edl  Israel  o  dir  a   chaethiwed   yr   Aipht, 
chwerìi  iddo  wneyrì    cyfammod  â  hwynt 
ei   bobl;    Jdrìistrywio  eilwaith,   â   barntd 
aethau    ofnadwy,  y  rhai    hyny  o  honynt  i 

ni  chredasant,    ae  t'elly  nid   ufnrìrìasant  id. 
ef ;  er  i'w  farnau  ef  rìrìinystrio  rhìft  rìi  rìirfa 
o'r  generìl.      Yn  yr  un  morìcl,  y  rhai  hyny 
wrthgilient  orìdi  wrth  Gristionogaeth, 
rìrìangosent  eu  hangretliniaeth  trwy  anufuc! 
rìorì    penderfynol    a   pharâus  ;  yn  He  cael 
diogelu  trv»y  en  breintiau  allanol,  byddai 
barn  yn  llawer  trymach  o  herwydrì  eu  breii iau  hyny. 

6 Yr*angelion  hefyd  y  rhai 
chadawasant  eu  dechreuad,  eithr 

adawsant  eu  trigfa  eu  hun,  y  f  a  gad^ 
odd  efe  mewn  cadwynau  tragywyd 

ol  dan  dywyllwch,  2  \  i  farn  y  dy< mawr. 
*  loao  8.  44.  y  Mat.  25.  4l.-Gwel  ar      2  P«J 

z  Mat.  8.  29.  Hcb.  10.  27.  Dal.  20.  10. 

*  Yr  angelion  hefyd,  y  rhai  a  grëwyd 
cyntaf  yn  sanctaidrì,  a  gynnysgaethwyd 
galluoedd  ardrìerchog,  ac  a  oíorìw^rì  me 
sefyllfa  ornchel  iawn  yn  y  ntf  ei  hun  ;  \ 

aethant  hwy  yn  anforìrìlawn  i'w  hystâd  g) 
efìg,  a  phan  arìawsant  hwy  cu  trigfa  eu  ' yn  yr  hon  y  gosorìwyd  hwygany  Crëawd 
yn  eu  baìchder  a'u  gwrthryfel  ;  f  hwy  a  f 
iwyrì  i  lawr  o'u  tiigfa  sanctaidd,  ac  a  gad 
gan.Dduw,  megys  mewn  carìwynau  trag) 
ydrìol  rìàn  dywyllwch,  me«  n  dry gioni,  trm 
ac  annobaith,  %  i  farn  y  dydd  mawr;  pryi 
bydd  eu  conrìtmniad  hwy  mòr  norìedi^ 
hj  nod,  ag  oedrì  y  sefyllfa  o  ba  un  y  syrth 

ant. — "  Ni  charìwasant  eu  dechreuad*:" 
chadwasant  eu  hystád  gyntaf,"  ydyw  yn 
Saesoneg:  "  Ni  chadwírsant  y  lîywodra 
ainynt  eu  hunain,"  mae  rhai  yn  cyfieith 
eeiriau  :  ac  eraill  "  Ni  chadwasant  eu  Pen. 
hunaín,"  sef  Ciist.— Gwel  ar  2  Perìr  2.  4. 

7  *  Megis  a  y  mae  Sodom  a  Gon 
rah,  a'r  dinasoedd  o'u  hamgyich  me 
cyfíèlyb  fodd  â  hwynt,  f  wedi  putte 

io,  a  myned  ar  ol  cnawd  arall,  ''  \  w 

eu  gosod  yn  esampl,gan  ddi'oddefdi edd  ctan  tragywyddol. 
a  Gen.  13.  13.  a  18.  20.  a  19.  24—26.  Deut.  29. 

1.  9.  a  13.  19  Jer.  20.  16.  a  50.  40.  Galar.  4  6.  Ezet 
49,  50.  Hos.  11.  8.  Ara.  4.  11  Luo  17.  29.  ò  Mat  1 
—  Gwel  ar  2  Perlr  2.  6.  e  D«ut.  'i9.  23.  Es.  33.  14. 
25.  41.  Marc  9.  43—19. 

*  Yu  yr  un  modd,  trigolion   Sodom  a 
morrah,   a'r  dinasoerìd  cymmjclogaetho1 
aill,  y   rhai  a  gawsent  eu    breintio  â  gv 
Itrwythlawn    a    hyfryd,    ac    â    hav\rìdlyi 

llwyddiant    mawr  ;    +  pryd    yn    gyff'eh  b 
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,elion  syrthfedig,  y  beiddiasant  hwy  wrth- 
ela  yn  rhyfygus  yn  erbyn  Duw,  ac  ym 
di  yn  hollawl  i  anlladrwydd,  pnteindra 
chwantau  gwarthus  ac  annaturiol  o  wr 

jv-gydiaeth,  yr  hyn  a  elwir  yma  "  myned 
|ol  cnawd  arall;"  í  gosododd  Duw  hwy  yn 
nipl  o  dd'ialedd  dwyfol  i'r  holl  ddaear,  yn 
ystriad  eu  dinasoedd,  a'r  hyn  oll  oedd 
idynt,  trwy  dán  a  brwmstan  o'r  nefoedd, 
hrwy  ddifrod  ac  anghyfannedd-dru  tragy- 
ddol  eu  gwlad  ffrwythlawn  a  hyfiyd:  fel 
yr  aeth  hi  yn  arddrych  gweledig  o  dân 

jywyddol  uffem,  i'r  hon  yr  ysgubodd  y  farn 
o  eneidiau  y  rhai  a  fuont  farw  yn  eu  pech- 
iu;  ac  mae  yn  bur  debyg  mai  felly  y  bu  y 
mewn  oedran  feirw  oll. — "  Tân  trayy- 

ddol :"  hyny  yw,  y  dinystr  tragywyddola 
aeth  y  tân  hwnw  ar  y  dinasoedd  ;  ac  hefyd 
ân  tragywyddol  yr  aeth  eneidiau  y  trig- 
m  annuwiol  iddo,  yn  uffern. 

"!  Yr  un  fíunud  hefyd  y  mae  y 
reuddwydwyr  hyn  efyn  haiogi  y 
wd,  -^  jyn  díystyru  llywodraeth, 

ac  yn  cablu  y  rhai  sydd  mewn  awd- 
dod. 
d  Jer.  21.  25-2S.  e  1  Cor.  3.  !7.  1  Tim.  1.  lO.-Gwel 

Pedr  2.  10—12.    /Gen.  3.  5.   Nora.  16.  3,  12,  13.  lSam. 
27.  Salra  2.  1—6.  a  12.  3,  4.  Luc  19.  U.   Act.  7.  27,    39. 

het.  4.  S  Heb.  13.  17.  g  adn.  9,  10.  Ex.  22.  '23.  Uiar. 
II,  17     Preg.  10.  20.  Act.  23.  5.  1  Pedr  2.  17. 

Yr  un  ffnnud  hefyd   y    breuddwydwyr 

.,  '  am  y  rhai  y  llefarai  yr  apostol,  trwyofer 
sgwyl  rhyddid  diçospedigaeth  mewn  pech- 
oeddynt  yn   dilyn    esampl  y  Sodomiaid 

idd,  ac  yn  sicr  o  gyfranogi  o'u   bamedig 
h  hwynt  yn  y  diwedd.     t  Yr  oeddynt  yn 
r  yn  halogi  y  cnawd,  stf  eu  cyrph^  y  rhai 
dylasent  fod  yn  gyssegredig  a  sanctaidd  i 
uw ;  trwy  goledd  dychymygion,  chwantau, 
arferion  afian  a  ffiaidd,  efallai  yr  un  pech- 
aa  à'r  Sodomiaid  :    Jyr  oeddynt   yn  d'iys- 
u  pob  llywodraeth  ac  awdurdod,  dwyfol  a 
nol,  yn  yr  eglwys   ac  yn   y   wladwriaeth  ; 
«  yr  oeddynt  yn  annuwiol  yn  cablu  pawb 
j  oedd  wedi  eu  gosod  mewn   sefyllfâoedd  o 
Uredd  ac  awdurdod;  a  hyny  yn  y  fath  fodd 
jihaus  a   thaiogaidd,   ag  oedd   yn  ddigon  i 
]tfiôi  y  lly wodraethwyr  gwladol  yn  erbyn 
|  istionogion  yn  gylfiedin.     Yn  fyr,  ni  ddy- 
jdefent  hwy  ddim   lly wodraeth,  awdurdod, 

I  cherydd  gan  neb ;  ond  yr  oeddent  yn  d'i- 
jtyru  pawb  a  phob  peth  felly,  yn  debyg  fel 

Jd'iystyrai  y  Sodomiaid,  gynghorioti  a  cher- 
:<!on  Ilawer  rhy   dyner  Lot. — Breuddwyd- 
\jr :  rhai  wedi  llwyr  fadroni,  ac   amddifad 
eswm  a  synwyr,  fel  pe  buasò  eu  synwyrau 

fcdi  eu    cloi   i   fýnu   gan   drwmgwsg,    neu 
irwindod    anadferol,   yr   hwn   nis   gallai  yr 
'ainplau    rnwyaf  dychrynllyd    eu    deffrôi  o 
ino.     "  Breuddwydwyr  aflan,"   yn  y  Saes- 
j'eg ;    megys    pe    buasai    hyd    yn    nod    eu 
euddwydion  yn  halogedig,  gan  ffieidd  dra 
|  meddyliau    pan  yn   effro:  ond   nid  yw  y 
■  ir  aflan  yn  y  Groeg.  ■ 

i  9  *  Eithr  h  Michael  yr  ̂arch-angel, 
fen  oedd  efe,  fwrth  ymddadleu  â  diaf- 
,  yn  ymresymmu  ynghylch  ŵcorph 
íoses,  l  f  ui  feiddiodd  ddwyn  barn 
jiblaidd  arno,  ||  eithr  efe  a  ddywed- 
id,  «■  Cerydded  yr  Ar^lwydd  dydi. *  Dan.  10.  13,21.  a  12.  V  Dat.  12.  7.       iì  TLes.  4.  16. 
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k  Deut.  31.  C.  I  Es.  36.  13-21.  Marc  15.  29.  Luc  23.  39, 
40.  1  Pedr  3.  9.  2  Pedr  2.  11.  m  1  Cion.  !2.  17.  Ei.  37.  3, 
4,  10—20.  Zec.  3.  2. 

*  Mae  yn  bur  debygol  i'r  apostol  gymmeryd 
yr  hanes  hwn  am  Michael  yn  ymddadlaa  â 
diafol,  allan  o  ryw  hen  draddodiad  ag  oedd 
yn  ddigon  hysbys  yn  mhlith  yr  Iuddewon  ; 
a  thrwy  ei  ddefnyddio  fel  hyn,  yr  oedd  yn 

rhoddi  prawf  o'i  wirionedd.  Tybia  rhai  mai 
Mab  Duw  ei  hun,  fel  Llywiawdwr  mawr  yr 
holl  acgelion,  ac  yn  cael  ei  addoü  ganddynt 
ull,  yw  y  Michael  a  grybwyllir  yn  llyfr  Dan- 
iel :  ond  tybia  Scott  nas  trellir  meddwl  mai 
Criát  ei  hnn  a  ddylem  ddëall  wrth  Michael 
yn  y  fàn  hon  ;  eithr  yn  hytrach  rhy w  angel 
crëedig,  wedi  ei  osod  mewn  awdurdod  uchel 
ar  ei  gyd-angelion,  efallai  rhaglaw  neillduol 
y  Messiah.  Nid  yw  ein  Hawdwyr  eraül  yn 
dywedyd  yn  benderfynol,  pwy  a  dybiant 
ydyw,  dim  ond  crybwyll  y  ddau  feddwl 
uchod.  +  Pa  fodd  bynag,  bu  dadl  rhwng  yr 
arch-angeldyrchafedig  hwn  â  diafol  rywbryd, 
yn  nghylch  corph  Moses :  gellir  meddwl  y 

mŷnai  diafol  wneyd  yn  hysbys  i'r  Israeliaid 
pa  le  y  claddwyd  Mo^es,  fely  gaîlaieu  teintio 
hwy  i'w  addoli  ef ;  fel  yr  addola  pabyddion 
gyrph  eu  sainí  a'u  merthyron.  Buasai  yn  orfol- 
edd  mawr  gan  ddiaî'ol,  wneud  Moses  yn  wrth- ddrych  eilun  addoliaeth  ar  ol  ei  farw,  yr  hwn 
a  fuasai  gymmaint  yn  erbyn  eilun-addoliaeth 
pan  oedcì  yn  fy w :  ond  ni  oddefai  Michael 

iddo  wneyd  byny,ac  efallai  i'r  diafol  ddangos ei  gynddeiriogrwydd  o  herwydd  hyny  mewn 
cableddau  dychrynllyd.  J  Eto,  ni  feiddiodd 
Michael  ddwyn  barn  gablaidd  arno  ef  ;  ni 
feiddiodd  ayhoeddi  y  farn  am  gabledd  arno,  ac 
ni  feiddiodd  roddi  ̂ èn  am  sèn,  neu  gabledd  am 

gabledd  iddo;  ond  "  ymresymu"  yr  oedd  ef, 
||  adywedyd,  "  Cerydded  yr  Arglwydddydi." 
Er  bod  cymmeriad  atgas  ac  ymddygiad  dryg- 
iontis  y  diäfol,  o  angenrheidrwydd  yn  cyn- 
hyrfu  ffieiddiad  a  digofaint  sanctaidd  yr 
arch-angel  ;  eto  ni  feiddiodd,  neu  ni  allai 
oddef,  (yn  ol  ystyr  y  gair  Groeg  yn  aml, 
medd  Pool,)  dywedyd  dim  cableddus 
wrtho  ef ;  nid  rhag  ofn  y  diafol,  y  byddai  yn 
dreeh  naç  ef  am  gablu,  fel  y  tybiodd  rhai ; 
onl  am  na  byddai  y  cyfryw  ymddygiad  yn 
gweddu  i'w  sancteiddrwydd  angylaidd  ef, 
hyd  yn  nod  mewn  amgylchiad  o'r  fath  hyn. 
-Tybia  rhai  mai  uyn  nghylch  corph  Moses" 

yn  faban  ar  fin  yr  afon  y  bu  y  ddadl  hon  ;  y 
mỳnai  diafol  ei  foddi  ef,  ac  y  mýnai  Michael 

ei  gadw  yn  fyw;  ond  y  peth  a  sylwyd  o'r blaen  yw  barn  ein  Hawdwyr  yn  benaf. 
Cerydded  yr  Arylwydd  dydi :  mae  hyn  yn 
Iled  ddangos  mai  nid  yr  Arglwydd  Iesu  ei 

hun  oedd  y  Michael  hwn,  eithr  un  o'r  angel- 
ion  crëedig  :  ac  os  felîy,  ni  a  ẅelwn  fod ' inyelion  da  weithiau  yn  cael  eu  danfon  i 
attal  a  chyfyngu  awdurdod  a  gallu  y  diafliaidy 
yr  hyn  sydd  o  angenrheidrwydd  yn  ofid  dir- 
fawr  i'r  ysbrydion  beilchion  adrygionus  hyny. 

10  *  Eithr  y  rhai  nhyn  sydd  yn 
cablu  y  pethau  nis  gwyddant :  f  a  pha 
bethau  bynnag  y  maent  yn  anianol,  fel 
anifeiliaid  direswm,  yn  eu  gwybod, 

0  |yn  y  rhai  hynny  ymlygru  y  maent. 
rtGweì  ar  2  Pedr  2.  12.        "o  Gwe'í  ar  Rhuf.  1.  21,  22. 
Ond  y  cyfeiliornwyr  hyn,  am  y  rhai  yr 

oedd  Judas  yn  ysgiifenu,  nid  oeddynt  yn 
petruso  arfer  geiriau  am  benaethiaid  a  rhai 
mewn  awdurdod,  y  rhai  ni  feiddiai  Michael 
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Gwae  cyfeiliornwyr JUDAS. twyllodrus  a  chableddui. 

eu  defnyddio  am  y  diafol  ei  hun  :  megys  pe 

buasent  hwy  goruwch  yr  arch-angel,  a'u  Hyw- 
odraethwr  yn  waeth  nâ  gelyn  echryslawn 
Duw  a  dynion !  Ond  yr  oeddynt  hwy  yn 
cablu  y  petbau  nis  gwyddent :  yr  oedd  lly w- 
odraeth  a  llywodraethwŷr  mewn  gwlad  ac 
eglwys  yn  dda  ac  yn  anghenrheidioì ;  ondnis 
gwyddent  hwy  ddim  am  ddefnydd,  amcan, 
na  llesâd  a  daioni  y  cyfryw  bethau,  am  hyny 
yr  oeddynt  yn  eu  cablu  yn  rhyfygus  yn  eu 
hannwybodaeth.  f  A  pha  betbau  bynag 
oeddynt  hwy  yn  anianol,  fel  anifeiliaid  dire 
swm  yn  eu  gwybod,  pelbau  corphoroî,  i 
borthi  a  digoni  y  cnawd  ;  J  yr  oeddynt  yn 
llygru  ac  yn  halogi  eu  hunain  yn  y  defnydd 

o'r  pethau  hyny,  trwy  eu  harferyd  yn  an- 
ghymmedrol  ac  annuwiol  i  borthi  eu  blysiau 
cnawdol  ac  aflan  :  oblegid  dynion  o  feddyl- 
iau  gwael  a  daearol  oeddynt  hwy ;  eu  ham- 
can  peuaf  oedd  coledd  a  phorthi  eu  blysiau 
anianol,  yn  y  pethau  a  wyddent  hwy  yn  an 
ianol,  fel  anifeiliaid  direswm  ;  a  thrwy  eu 

harferiad  anghymmedrol  a  dirëol  o'r  pethau 
byny,  yr  oeddynt  yn  eu  llygru  eu  hunain  yn 
dra  ffiaidd.     Gwel  ar  2  Petr  2.  12. 

1 1  p  *  Gwae  hwynt-hwy  :  i  f  obleg- 
id  hwy  a  gerddasant  yn  fíbrdd  Cain. 

r  \  ac  a'u  collwyd  trwy  dwyll  gwobr 
Balaam,  *Jac  a'u  difethwyd  y'ng- 
wrth-ddywediad  Core. 

p  Eb. ;3.*9>  11.  Jer.  13.  27.  Ez«sc.  13.  3.  Zec.  11.  17. Mât.  II.  21.  a  23.  13—16.  Loc  11.  42—47.  q  Gen.  4.  5—14. 
1  Ioan  3.  12.  r  Num.  22—24.  a  31.  16.  Deut.  23.  4.  Josh. 
24.  9— 11.  Mica  6.  5.  2  Pedr  2.  15.  Dat.  2.  14.  «  Num.  16. 
1,  fco.  a  26.  9,  10. 

*  Mae  yr  apostol  yn  cyhoeddi  gwae  ofnad- 
wy  uwch  ben  y  cyfeiliornwŷr  twyllodrus, 
cableddus,  a  llygredig  hyn :  gwae  oddi  wrth 

Dduw,  a  gwae  tragywyddol,  iddynt  hwy  a'u 
canlynwŷr,  onid  edifarâent,  a  gadael  eu 
ffyrdd  drygionus  i  geisio  ac  i  gael  trugaredd 
a  maddeuant.  t  Oblegid  hwy  a  gerddasant 
yn  ffordd  Cain;  yr  hwn  yn  ei  falchder  a 

ddi'ystyrodd  ufudddod  gostyngedig  y  ffydd, 
a'r  addoliad  ysbrydol  a  drefnodd  Duw ;  a 
thrwy  hyny  a  fethodd  gael  ei  gymmeradwyo 
gyda  Duw  :  ac,  yn  ei  gynddeiriogrwydd  o 
achos  hyn,  efe  a  laddodd  ei  frawd  cyfiawn, 
ac  a  wrthgiliodd  yn  hollawl  oddi  wrth  y  gref- 
ydd  a  broffesasai.  Yn  yr  un  modd  yr  oedd  y 
dynion  drygionus  hyn  wedi  troi  ymaith  oddi 
wrth  burathrawiaeth  Crist,  wedi  troi  i  gasâu 
y  rhai  oedd  yn  glŷnu  wrthi  ;  ac  yr  oeddynt  yn 
barod  i  daflu  ymaith  bob  protfes  o  Gristion- 
ogaeth  yn  hollawl.  %  Yr  oeddynt  hefyd  wedi 
myned  yn  dra  awyddus  yn  y  ffordd  a  gym- 
merasai  Balaam  ;  i'r  dyben  o  ennill  "gwobr 
anghyfiawnder :"  yr  oeddynt  fel  yntau  wedi 
myned  yn  groes  i  orchymyn  yr  Arglwydd, 
o  gariad  at  fudr  elw  ;  yr  oeddynt  wedi  ceisio 
distrywio  addolwŷr  y  JEHOFAH,  ac  yr 
oeddynt  wedi  hudo  llawer  o  honynt  i  ben- 
rhyddid  cnawdol,  ac  felly  eu  gwneyd  hwy  yn 

agored  i  farn  ddì'aleddol  Duw.  ||  HebJaw 
hyny,  ftl  yr  oedd  Core  a'i  gyfeillion  wedi 
gwrthwynebu  awdurdod  Moses  ac  Aaron,  a 
chwedi  cynhyrfa  y  bobl  i  wrthryfela  yn  eu 
herbyn  hwynt;  feîly  yr  oedd  y  dyniondryg- 
ionus  hyn  wedi  gwrthod  awdurdod  Crist  a'i 
apostolion,  a  chwedi  gwrthwynebu  a  gŵyr- 
droi  eu  hathrawiaeth  hwynt:  ìe,  yr  oeddynt 
wedi  hudo  Hawer  eraill  i  wneyd  yr  un  modd  ; 

ac  yr  oeddynt  yn  barod  i  gael  eu  "colli"  a'u 
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"dyfetha"  yn  eu  gwrth-ddywediad  a'u  gwrth 
ryfel,  fel  y  collwyd  ac  y  dyfethwyd  Core  a' 
gymdeithion  gan  farn  Duw.— Ac  a'udyfeth 
wyd:  Llefarodd  yr  apostol  byn  mewn  gwii 
ysbryd  prophwydoliaeth,  yr  hwn  sydd  yn  dy! 
wedyd  am  bethau  i  ddyfod,  fel  pethau  wed 

pasio;  er  dangos  y  sicrwydd  o'u  cyflawniad 
12  *  Y  rhai  hyn  sydd  frychau  yr 

eich  "  cariad-wleddoedd  chwi,  yn  cyd 
wledda  â  chwi,  yn  x  ddiofh  yn  ei 
pesgi  eu  hunain  :  v  f  cymmylau  di 
ddwfr  ydynt,  *a  gylch-arweinir  gar 
wỳntoedd  ;  a  %  prennau  diflannedig 
heb  íTrwyth,  b  ||  dwywaith  yn  feirw 
c  §  wedi  eu  diwreiddio ; 

t  Gwel    ar    2  Pedr    2.   13,14.  *  1  Cor.   11.«,* 
r  Salm  78.  29—31.  Es.  56.  10-12.  E«c.  34.  8,  18.  Luo  II 
19,20,  45.  a  16.  19.  a  21.  34.  Phil.  3.  19.  1  The».  5  6,  \ 
Jago  5.  5.  y  Diar.  25.  14.  H»s.  6.  4.  2  Pedr  2.  17.  ■  RpL 
4.  14.  a  S^lra  1  3.  a  37.  2.  Mat.  13.  6.  a  21.  19,  20.  Mai 
4.  6.  a  11.  21.  Luc  8.  6.  Ioan  15.  6.  b  1  Tim    5.  6.  Hel 
6.  7,  8.—  Gwel  ar  2  Pedr  2.  18-20.  c  2  Cron.  7.  20.  Eit, 
17.  9.   Mat.  15.  13.  Marc  II.  20. 

*  Y   rhai  hyn  oeddynt    "frychau"  yn  e 
gwleddoedd  crefyddol  hwynt,  yn   y   rhai 

cyd-gyfarfyddent    mewn   cariad    fel    brodj 
Cristionogol;    oblegid,     trwy    wledda   gyd 
christionogion,  a  choledd  eu  hunain  hyd  s JW 
ormodedd  yn  dd'iofn,  yr  oeddynt  fel  hyny,  M 
thrwy  arferion  gwarthus  eraiíl,   yn  gwara<| 
wyddo  yr  holl  frawdoliaeth.     Gwel  ar  2  Pe  [ 
2.  13.    f  Yr  oeddynt  yn   gosod  gau  ymddaijM 
gosiad   arnynt  eu  hunain  ;  ac  niòr  ddiles  î|j 
ansefydlog  â  chymmylau  gweigion  diddwfM 
o  ba  rai  nis  gellid  disgwyl  dim  daioni :  ti|| 
yr  oedd  eu  chwantau  eu  huna'n,  a  themta 

iynau  Satan,  yn  en  gyru  hwynt  o  un  ynfy-| 
rwydd  a  drygioni  i'r  llall,  fel  y  gyrir  cymj! 
au  gweigion  o  amgylch  gan    y  gwyntoedl 
X  Gellid  hefyd  eu  cymharu  hwynt  i  brena 
y  rhai  debygid  oedd  yn  gwreiddio,  ac  a  rod 
ent  obaith  am  ffrwyth ;  ond  yr  oedd  cnbln 
ur  hwynt  wedi  gwywo,    ac   yr  oeddynt  jl 
aros   yn  hollawl  ddiflanedig,    ac  heb  ddi 

ffrwyth  :  ||  fel  hyny  yr  oeddynt  "  ddwywail 
yn  feirw ;"  yn  feirw  yn  eu    cyflwr   anian 
yn  y  dechreu,  ac  yn  awr  yn  eu  gwrthgili 
wedi   dangos  eu  bod  felly,   yn  sicr,  a   tll 

hwnt  i  bob  gobaith  o  gael  eu  hadferu.     "! oedd  llawer  haf  a  gauaf  wedi  myned  drostyil 

a  hwythau  o  hyd  yn  myned  yn  waeih-waeth, 
yn  fwy-fwy  addfed  i'w  diwreiddio,  a'u 
i  dân  tragywyddol!      Yr  oeddynt  yn  hol 
feirw  ;  yn  feirw  drosodd  a  throsodd  ;  yn  fei: 
wrth  natur,  ac  yn  feirw  trwy  galedwch  cal 
mewn  gwrthgiliad,  i  ba  un  y  rhoddasai  Di 

hwynt  i   fynu  yn  ei  farn  gyfiawn!     §  l'è, oeddynt  eisoes  fel  prenau   diffrwyth  crini 
wedi  en  diwreiddio  ;  heb  obaith  eu  hadfe 
eu  hadfywio,  na  ffrwytho  byth  mwy,  ac 

unig  yn  addas  i'w  taflu  i'r  tân.     Mae  hyn 
yn  dangos  bod  eu  gwrthgiliad  hwy  yn  :| 
feddyginiaethol,   eu  cyflwr  yn  druenus,    I 
damnedigaeth  yn  sicr  ac  ar  ddyfod ! 

13  d  *  Tonnau  cynddeiriog  y  nnf 

elyn  ewynnu  allan  eu  cywilydd  l 

hunain ;  J  sêr  gwibiog  ̂ i'r  rhaij 
cadwyd  niwl  y  tywyllwch  yn  dra^ 

wydd. d  Sdm  65.  7.    a  93.  3,   4.     Es.   57.   20.    Jer.  5.  22, 
«  Phil.  3.    19.    2  Tira.  3.  13.          /Gwel   ar  2  Pedr  2. 
Dat.  14.  10,  II.  a  20,  10.  a  21.  8.   



i  Prophwydoliaeth  Enoch JUDAS. am  yfarn. 

*  Gellid  hefyd  eu  cyífelybu  i  "donau  cyn 
ieiriog  y  môr,"  o  ran  terfysgrwydd,  dad- 
dd,  a  chynddeiriogrwydd  eu  hymddygiad- 
:    t  tra  yr  oeddynt  hwy   drwy  ymífrost, 
bledd,  ac  ymadroddion  aflan,  yn   ewỳnu 
an  eu  cywilydd  eu  hunain;  ac  yn  dangos 
ainlwg  i  bawb,  a  farnent  bethau  wrth  air 

iw,  pa  fath  ddynion  afìan  a  gwaradwyddus 

^ddynt  hwy.    Ac  fel  "  tonau  cynddeiriog  y 
u)r,"  yr  oeddynt  hefyd  yn  bygwth  distry  w  a rod,  ar   bawb  a  phobpeth  a  safai  yn  eu 

rbyu  hwynt  a'u  eyfeiliornadau  dinystriol. 
\Cr  oeddynt  fel  "  sêr  gwibiog,"  y  ihai  nis 
jllid  dëall  na  dysgrifio  yn  hawdd,  eu  cylch- 
dd  a'u  rhediadau  dirëol    hwynt ;    tra   yr 
dd  eu  hymddangosiad,  er  ei  fod  yn  oleu, 
rhag-ddangos  niwed  i   ddynolryw.     Dy- 

ìdir  y  byddai  yr   luddewon   yn   galw  eu 
thrawon  yn  sêr  ;    a  dywedir  am  danynt 
n  y  gymhariaeth  hòno  yn  Dat.  1. 16  ;  a  2.  1. 

chan  fod  rhai  o'r  sêr  wybrenol  yn  wibiog 
îiirëol  yn  eu  symmudiadau;  yr  oeddyntyn 

Iffelybiaethau  digon  addas  o'r  dynion  hyn, 
l  oedd  mòr  ansefydlog  yn  eu  hegwyddorion, 
|  mòr  ddirëol  yn  eu  hymddygiadau.     j|  Ac 
oedd  "  niwl  tywyllwch,"  anobaith,  a  thru- 
i,  wedi  ei  roddi  i  gadw  iddynt,  fel  eu  rhan 

iiagywyddol  hwynt ;  gyda'r  diafol  a'i  angel- 
la,  â'r  hwn  y  cytunasent  hwy  i  wrthwyriebu 
j'durdod  ac  anrhydedd  yr  Arglwydd  Iesu 
Eist, — Yr  oedd  arferion  y  dynion  a  grybwyll- 
I  yma,  mor  ysgeler  a  dychrynllyd,  fel  nad 
\v  yn  addas  mewn  un  modd  i  wneyd  adrodd- 
1  manwl  o  honynt ;  yr  oedd  bron  yn  an- 
[redadwy  ! 

1 14  *  Ac  *  Enoch  hefyd,  y  seithfed 
lAdda,  a  brophwydodd  am  y  rhai 

|rn,  gan  ddywedyd,  h  f  Wele,  y  mae 
I  Arglwydd  yn  dyfod  J  gyd  â  myrdd- 
ì'iì  o'i  saint. 
g  Gen,  5.  13-24.  1  Cron,  1.  1— 3.  Heb.  11.  5,  6.  h  Deut- 

lí.  Job  19.  25-27.  Salm  50.  3-5.  Dan.  7.  9,  10.  Zeo.  14. 
Wat.  16.  27.  a  24.  30,  31.   a  25.  31.  1  Thei.  3.  13.  2  Thes. 
',8. 

f  Mewn  prophwydoliaeth  a  draddodaaid 

|a  Enoch  i'r  Cynddylifiaid,  am  ddyfodiad 
Arglwydd  i'r  farn  ;  yr  oedd  dynion  o'r  fath 
n  wedi  cael  eu  rhag-fynegi  a'u  condemnio 
nddo  ef.  Nid  oedd  yr  hen  brophwydoliaeth 
|n  wedicaelei  gosod  mewn  ysgrifen,  nachan 

')ses,  nâ  chan  neb  arall  o  ddynion  ysbryd- 
;dig  Duw ;  ond  yr  oedd  wedicael  ei  chp.dw 
:wn  traddodiad,  ac  y n  gyson  âg  athrawiaeth 
ffredinol  yr  ysgrythyrao  :  ac  yr  oedd  yn 
ì\  ei  gwirioneddu,  fel  rhan  o'r  datguddiad 
'yfol,  trwy  gael  ei  dyfýna  fel  hyn,  gan  un 
tpostolion  Crist.  Er  bod  Enoch  yn  byw 
>rfuan  ar  ol  y  grëedigaeth,  fel  nad  oedd  ond 

fseithfed"dyn  a  enwir  yn  Uinell  hiliogaeth 
da  ;t  etoefe  a  rag-welodd  ac  a  rag-fyneg- 
i  ail  ddyfodiad  yr  Arglẃydd,  sef  y  Mes- 
h  addawedig,  i  farnu  y  byd:  o'r  hyn  yr 
ld  y  dylif  nesâol  yn  gyffelybiaeth  rag-ar- 

'ddíiwl.  Gan  hyny  yr  oedd  efe  yn  galw 
ddynion  y  genedlaeth  ddrygionus  hòno  i 

eled"  a  sylwi,  y  deuai  yr  Arglwydd,  ac  ei 
I  hyd  yn  nod  y  pryd  hwríw  yn  dyfod,  {  gyda 
'rddiwn  o'i  rai  sanctaidd,  sef  ei  angelion 
ictaidd,  yn  y  modd  mw)raf  amlwg  a  go- 
aeddus.— "A  brophwydodd  am  y  rhai 
n  :"  neu,  "A  brophwydodd  yn  erbyn  y 
»i  hyn,"  medd  rhai:  ac  mae  hyn  efallaiyn 
|  uro  ac  yn  cadarâu  yr  hyn  a  ddywedwyd 
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o'r  blaen  (adn.  4.)  am  eu  "rhag-ordeiniad 
hwy  er  ys  talm  i'r  farncdigaeth  hon." — 
Myrddiwn  o'i  saint :  angelion  a  ddywedwyd 
uchod,  efallai  bod  y  gwaredigion  hefyd  yn 

gynnwysedig;  ac  felly  mae  y  geiriau  yn  cyn- 
nwys  yr  athrawiaetho  ystâd  a  chyílwr  i  ddy- 

fod,  yr  hyn  oedd  yn  hysbys  i'r  duwiolion 
hyd  yn  nod  cyn  goruchwyliaeth  Moses.  Mae 
yn  ddîammau  y  gwyddai  Saint  yr  Hen  De«- 
tament  am  y  brophwydoliaeth  hou  o'r  eiddo Enoch  ;  ond  rii  chaniatâodd  yr  Ysbryd  Glân 
i  neb  ond  Judas  yma  wneyd  yr  un  crybwyll- 
iad  o  hóni  :  yr  hyn  a  ddengys  mai  "fel  y  cyn- 
hyrfid  hwy  gan  yr  Ysbryd  Glân,  yr  oeddynt 

hwy  yn  llefaru." 15  *  I  'wneuthur  barn  yn  erbyn 
pawb,  Äf  ac  i  lwyr-argyhoeddi  yr  holl 
rai  annuwiol  o  honynt  am  holl  weith- 
redoedd  eu  hannuwioldeb,  y  rhai  a 

wnaethant  hwy  yn  annuwioí,  '  %  ac  am 
yr  holl  eiriau  caledion,  y  rhai  a  lef- 
arodd  pechaduriaid  annuwiol  yn  ei 
erbyn  ef. 

i  Salm  9.  7,  S.  a  37.  6.  a  50.  1—6.  a  98.  9.  Pr«g.  11.9. 
a  12.  14.  Ioan  5.  22,  23,  27.  Ac:.  17.  31.  Rhuf.  2.  16.  a  14. 
10.  1  Cor.  4.  5.  a  5.  13.  Dat.  20.  12-15.  a  22.  12.  *  Rhaf. 
2.  5.  a  3.  19,  20.  /adn.  16.  Ex.  16.  8.  1  Sam.  2.  3.  Salm 
31.  18.  a  94.  4.  Es.  37.  22—36.  Dan.  7.  20.  a  11.  36.  Mal.  3. 
13—15.  Mat.  12.  31—37.  Dat.  13.  5,  G,  11. 

*  Pan  ddelo  yr  Arglwydd,  efe  a  wna  farn 
ar  bawb,  ac  a  rydd  farn  yn  erbyn  pawb  an- 
nuwiol ;  f  gan  eu  llwyr  argyh^eddi  hwynt 
ara  eu  holl  weithredoedd  aunuwiol,  gwrthry- 
felgar,  a  drygionus,  a  wnaethant  hwy  yn  eu 

hannuwioldeb,  er  dirmyg  a  d'íystyrwch  arno 
ef :  J  "ac  am  yr  holl  eiriau  caledion,"  atgas, 
rhyfygus,  ysgornllyd,  a  chableddus,  y  rhai  a 
feiddiodd  "pechaduriaid  annuwiol  eu  Ilefaru 
yn  malchder  a  gelyniaeth  eu  calonau  "  yn  ei 
erbyn  ef."  Am  iddynt  wneuthur  a  Hefaru 
felly  yn  erbyn  ei  efengyl,  ei  achos,  a'i  bobl  ef ; 
cymmer  yr  Arglwydd  Iesu  y  cwbl  fel  yn  ej 
erbyn  ef  ei  hun,  yn  nydd  y  farn.  Mati.  25. 45. 

16  *  Y  rhai  hyn  sydd  m  rwgnach- 
wyr,  f  tuchanwyr,  n  J  yn  cerdded  yn  ol 
eu  chwantau  eu  nunain  ;  °  ||  ac  y  mae 
eu  genau  yn  llefaru  geiriau  chwydd- 
edig,  §yn  mawrygu  wynebau  dynion 
er  mwyn  budd. 

m  Nam.  14.  36.  a  16.  11.  Dent.  1.  27.  Salm  106.  25.  E«. 
29.  24.  Luc  5.  30.  a  15.  2.  »  19  7.  Ioan  6.  «I,  61.  1  Cor.  10. 
10.   Phil.  2.  14.  n  adn.  18.    Gal.  5.  16,  24.    1  Thes.  4.  5. 
2Tim.4.  3.  íago  1.  14,  15.  1  Pedr  l.  14.  a  2.  II.  a  4.  2. 
2  Pedr  2.  10.  a  3.  3.  o  Gwel  ar  adn.  15.  Job  17.  4,  5.  Salm 
17.  10.   a  73.  9-11.— 2  Pedr  2.  13.  p  Lef.  19.  15.  Job  32. 
21.  a  34.  19.  Salm  15.  4.  Diar.  28.  21.  1  Tim.  6.  5.  Iig«  2. 
1-9.  2  Pedr  2.  1-3. 

*  Nis  gallai  y  gau  athrawon,  am  y  rhai  yr 
oeddjudasyn  Uefaru,  ddi'anc  rhag  y  Hwyr- 
argyhoeddiad  a'r  condemniad  uchod  ;  am  fod 
eu  gweithredoedd  a'u  geiriau  yn  hollol  o'r 
fath  a  ddarluniwyd.  Oblegid  yr  oeddynt 

hwy  yn  "rwgnachwyr  ;"  fyn  ol  esaraplyr  Is- 
raeliaid,  y  rhai  a  rwgnachasent  yn  erbyu 
Moses  ac  Aarou,  ac  feì  hyuy  a  ddangosasent 
eu  gelyniaeth  yn  erbyn  Duw,)  yr  oeddynt  yn 
cwerylu  â  gwirionedd,  gorchymynion,  a 

gweinidogion  Crist ;  t  ac  yn  "duchanwyr," 
yn  erbyn  pob  attaliad  a  roid  arnynt,  a  phob 
awdurdod  anghenrheidiol  a  arferid  tuag  at- 
ynt;  ac  yr  oeddynt  hefyd  yn  dangos  anfodd- 

5Q3 



Adgoffa  rhagddywedìadau 
JUDAS. am  watwarwyr. 

lonrwydd  gwastadol  wrth  oruchwyliaeth  rhag 
luniaeîhol  Duw  tuag  atynt  hwy.  {  Ar  yr  un 
pryd  yr  oeddynt  yn  "cerdded  yn  ol  eu<  huant 
au  eu  hunain  ;"  gan  wneuthnr  eu  tueddiadau 
cnawdol  di-lywodr;;eth  eu  hunain,  yn  rhëol 

wastadol  i'w  hymddygiad,  ac  yn  d'íystyru  bob 
awdurdod,  llywodraeth,  ac  attaliad."  ||  Ett 
yr  oedd  eu  "genau  ynllefaru  geiriau  chwydd 
edig  ;"  gan  ymffrostio  yn  anghymmedroî  o'u 
gwybodaeth,  eu  rhyddid,  a'u  doniau,  fel  pe 
hwy  yn  unig  a  fuasai  hoff-ddynion  y  nefoedd 
§  Ac  yr  oeddynt  yn  talu  parch  mawr,  gyda 
digonedd  o  weniaiih,  a  phroffes  ragrithiol  o 

gariad,  i'r  cyfry  w  ddynion  a  fyddai  yn  deb 
yg  o  chwanegi  eu  helw  bydol  hwy,  heb 
wneyd  dim  sylw  o  gyinmeriad  y  cyfryw 
ddynion  ;  trwy  yr  hyn  bleidgarwch,  a  gwas- 
eidd-dra  cytìogaidd,  yr  oeddynt  yn  ennill 

dynion  bydol  a  beilchion  i  fod  o'u  plaid 
hwy,  ac  yn  cael  y  'budd'*  o  fudr-elw  idd- 
ynt  eu  huuain  drwy  hyny. 

17  *  Eithr  chwi,  O  rai  anwyl, 
fffcöfiwçh  y  geiriau  a  rag-ddywedwyd 
gan  apostolion  ein  Harglwydd  Iesu 
Grist; 

q  Mal.  4.  4.  Act.  20.  35.  Ei.h .  2.  20.  a  4.  11.  2  Pedr  3. 
2.  1    loan  4.  6. 

*  Gan  fod  y  twyllwyr  uchod  yn  gwneyd 
distryw  parâus  a  chwanegol  beunydd  yn  yr 
eglwys  ;  barnai  yr  apostol  yn  wir  angenrheid- 
iol  i  gynghori  ei  anwyS  frodyr  yn  daer  iawn, 
t  i  gofio  y  geiriau  a  lefarasai  apostolion  eraill 
Crist,  pan  bregelhasent  yr  efengyl  iddynt 
hwy  ar  y  cyntaf :  a  chofio  hefyd  yr  hyn  a  ys- 
grifenasai  rhai  o  honynt  atynt  hwy  ar  y  mater 
hwn,  yn  enwedig  Paol,  Pedr,  ac  íago.  Mae 

y  geir'iau  hyn  yn  debyg  iawn  i'r  hyn  sydd yn  2  Pedr  3.  2:  ac  mae  yn  bur  debygol  i 

Judas  ysçrifenu  ar  ol  i'r  apostolion  eraill  i 
gyd  farwj  oud  yr  aposíol  Ioan. 

18  *  Ddywedyd  o  honynt  i  chwi, 
r  y  bydd  yn  yr  amser  diweddaf  f  wat- 
warwyr,  s  X  yn  cerdded  yn  ol  eu 
chwantau  annuwiol  eu  hunain. 

r  Aet.  20.  29  1  Tiro.  4.  I,  1.  2  Tim.  3.  1-5,  13.  a  4.  3. 
2  Pedr  2.  1.  a  3.  3.       s  Gwel  ar  n.  adn.  16.-  Salm  14.  1,  2. 

*  Oblegid  yr  oedd  yr  apostolion  wedi  eu 
rhybuddio  hwynt,  y  byddai  yn  yr  amser 
diweddaf,  sef  dàn  oruchwyliaeth  yr  efengyl 
yn  yr  eglwys  weledig  twatwarwyr;  y  rhai 
a  driuent  y  gwirioneddau  mwyaf  sanctaidd, 

a'r  dyledswyddau  Ciistionogol  mwyaf  pwys- 

ig,  gyda  dirmyg  a  dì'ystyrweh  annuwiol  a 
gwatwarllyd:  fac  a  fyddent  yn  wartb  i  gref- 

ydd  sanctaidd  yr  efengyl,  trwy  "gerdded  yn 
ol  eu  chwantau  annuwiol  eu  hunain."  Gwel 
ar  adn.  16.  ,        ., 

19  *  Y  rhai  hyn  yw  y  *  rhai  sydd  yn 
eu  didoli  eu  hunain,  u  f  yn  anianol, 
*  t  heb  fod  yr  Yspryd  ganddynt. 
+  t  E..  65.  6.  E«c  14.  7  Hos.  4.  14.  .9.10  Heb.  10. 

25.  «  I  Cor.  2.  14.  lago  3.  15.  *  Ioan  3.  5,  6.  Rnuí.  8. 

9.  1  Cor.  6.   19.  ,  ' 
*  Ŷr  oedd  y  rhybuddion  a  r  rhag  dd\  wed- 

Ìadr.u  acböd  yn  cyfeirio  at  y  dynion  byny,  a 
"  ddidolt  nt  eu  hunain  "  oddi  wrth  yr  eglwysi 

apostolaid  i  tna'r  amser  hwn,  i  ffurfio  pleidiau 

cyfeiliornus;  ta  hwy  yn  "  anianol,"  neu  yn 
en  ct/Jiwr  naiur,  heb  eu  hadgenedlu  ;  dan 

lywodraeth  tueddiadau  anianol,  a  blysiau  a 

nwydau  y  cnawd  a  naturlygredig:  iacheíyd. 

heb  Ysbrjd  Duw  ganddynt,  nac  yn  preswylio 
ynddynt,  fel  Awdwr  a  Chynnalydd  bywyd 
ysbrydol  a  serchiidan  a  grasau  sancteiddiol. 
F<  1  hyn  yr  oeddynt  yn  cael  eu  cynhyrfu  yn 
hollawl  gan  falchder,  uchel-fryd,  trachwant 
cybyddos,  a  thueddiadau  cenfi^enns  a  phen- 
rhydd,  i  ymddidoli  oddi  wrth  eglwysiy  saŷÄ 
ac  i  ffiiríìo  p'eitiiau  eu  hunain. — "Anianol;" 
Psychihoi :  Mae  ymchwiliad  manol  i'r  mànao 
lle  deínyddir  y  g<iir  hwn,  (1  Cor.  2.  14;  a  15. 
44,  46;  lago  3.  15.)  yn  cadarnâu  yr  hyn  a 
ddywedwyd  uchod,  (medd  Scott,)  ei  fod  yn 
arwydd  dyn  yn  ei  gyfiwr  natur,  hyny  yw, 
heb  ei  adgenedlu  ;  heb  benderfynu  dim  i  ba 
ffordd  y  bydd  ei  lygredigaeth  yn  ei  dywys 
ef,  drwy  amgylciiiadau  neillduol. 

20  *  Eithr  chwychwi,  anwylyd 
í'gan  eich  adeiladu  eich  hunain  ar 
eich  2  sancteiddiaf  íTydd, a  fa  gweddío 
yn  yr  Yspryd  Giân, 

y  Act.  9.  31.  Rhuf.  15.  2.  1  Cor.  1 .  8.  a  10  23.  a  14.4, 
5,  26.  Eph.  4.  12,  16,  V9.  1  Thes.  5.  11.  1  Ti:n.  1.4.  a  A«t 
15.  9.  a  26.  18.  2  Tim.  1.  5.  Tit  1.  1.  Ligo  2.  22.  2  Pedr  I. 
1.  1  Ioanó.  4.  Dat  13.  10.  *  Zec  12.  10.  Rhuf.  8.  15,2«, 
27.  1  Cor.  14.  15.  Gal.  4.  6.  Eph.  6.  18. 

*  Yn  lle  gwrando  ar  dwyllwyr,  cynghorai 
yr  apostol  ei  anwyl  frodyr  i  arter  pob  dyfal- 

wch  i'w   "  hadeiladu  eu  hnnain,"  a'r  naill  y 
llall,   yn    neu    "ar  eu  sancteiödhf  ffydd."— 
Mae  athrawiaeth  y  ffydd  y»  athrawiaeth  o'i 
fath  sancteiddiaf,  yn  ei  natur  a'i  heffeithiau 
yn  tywys  dynion  i  editeirwch,  ac  i  gasâupòt 
pechod;  i  garu  Duw  ac  i  uíuddâu  iddo;  ac  i 
fyw  yn    sobr,   yn    gyfiawn,  ac  yn  dduwiol 
wrth  yr  hyn  y  gellir  ei  gwahaniaelhu  hiodd; 
wrth  bob  gau  aihrawiaethau.     Mae  y  gras  ( 

ffydd  yn  beth  o'r  fath  sancteiddiaf ;   fel  mai 
yn  gweithio  trwy  gariad,  yn  puro'r  galon,a«  \ 
yn  gorchfygu  y  byd  :  wrth  yr  by  n  y  gellire 
wahaniaelhu    oddi    wrth    bob    ffydd    gau 
marw.      Gan  hyny,  trwy  Iŷnu  wrih  athraw 
iaeth  sanctaidd  yr    efengyl,    mewn    ufudd 
bywiol  ffydd  ;  dylai  Ciistionogion  yn  wastai 
ymgais  am  gynnyddu   mewn   gwybodaeth 

wirioneddau  Duw,  ac  yn  y  profiad  o'u  hawd 
urdod    ar   eu  calonan;   fel  y   byddont  wed 
ymgadarnâu  fwy-fwy,  mewn  crediniaeth  syl 
weddol  ac   effeithiol  o  honynt,  ac  yn  yr  Ho! 

dueddiadau  sanctaidd,  a'r  ufudd  dod  yrnai 
ferol  hyuy,  sydd  yn  ymddybynu  ar  y  gwii 
ionedd,   fel  mae   yr  oruwch-adeiladaetn  y 
gorphwys  ar  y  sylfaen.     Fel   hyn   bydd  cyf 
ondeb,  dianwadalwch,   a  dichlynedd   manw 
eu  hymddygiad,  yn  cynnyddu  yn  baráus; 
hwy   a   harddant   yr  efengyl,   a  ogoneddat 
Dduw,   ac  a   wnant  ddaioni  i  ddynion,  y 
fwy  effeithiol  o  hyd,  tra  byddont    byw  ar 

ddaear.     1 1'»'  dyben  o'u  "  hadeiladu  eu  hui 
ain"  a'r  naill  y   lla.ll    "  ar  eu  sancteiddii 
ffydd,"  cynghorai  yr  apostol  hwy  i    "  wedt 
ío"  yn  barâus  "yn  yr  Ysbryd  Glân ;"  mewfj 
ymddybyniad  ar  ei  ddysgeidiaeth  sanctaid|| 
ef,  a  thàn  ei   nefol   dd^Ianwadau  :  gan 
ftí  hyny   yn    unig  y   gallent  hwy  ddYanç  I 
maglau,  a  gwrthsefyll  y  temtasiynau,  aosodij 
yn  eu  ffordd  hwynt. 

21  b  *  Ymgedwch  r y'nghariaH 
Duw,  d  f  gan  ddisgwyl  etrugaredd  eill 
Harglwydd  Iesu  Grist  f%  i  fy wyd  tr;| 

gywyddol. 
b  ado.  21.  Ioan  14.  21.  a  15.  9,  10.  Act.  11.  23.  1  Iom  j 
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» 5.  19, 21.  D*t.  12.  ii      c  uhuf.  5 .  5.  a  8.  ."9 .2  Thcs  |dyn  a'r  plâ,  neu  y  gwahanglwyf  arno  ;  neu 
i.  I   Iimii  3.  lti.  17.         <iJol>14.  U.  Galar.  3.  25,  26.  M,t.     ..    ■  of,,ai  Vi-  I  ihîíIí»  wnn  tr%.  I  It  vrd/l  -"ì     il  i  1 1  f>ri  p  n 

42-51     Luc  12.  36-40.  2  Ti.u.  4.  9.  Tit.  2.  13,  14     Heb.  \U  ■  >  r  °rin»1  J  '    '  U(l<ie  W  on  gj,  I II  .\  ni(l  d     Mlltíieu 
*    a  drosgluyddai  halogrwydd  seremonfoi    idd- 

ynt ;     felly    y   mýn;ii    yr    apostol    i'w  frodyr 

2    2T 
13.        J  Rhuf.  5.  21.  a  6.  23.  1   Ioan  5.  10,  11. 

Yn  yr  ymarferiad  rhagorol  uehod,  y  dyl- 
t  ac  y  gatlent  hwy  "ytngadw  yn  nghaiiad 
i\v;"  yn  y  sicrwydd  a'r  cysur  o'í  gariad 
llducl  eí'  üiag  atynt  hwy,  yr  hwn  nis  g'all- 
t  ei  fwynau  os  byddet.t  dd'íog  a  musgrell ; 
yn  yr  ymarferiad  o  gariad  a  dîolchgarwch 

ibaidd  tuag  ato  ef.  t  Eto,  gyda'r  holl 
Iwydrwydd,  gwyliadwriaeth,  a'r  ymarfer- 
lau  cydwybodol  hyn  ;  rhaid  iddyn.t  beidio 
ymddiried  dim    ynddynt   eu   hunain,  nac 
eu  cyflaw  niadau  ;  ond  aros,  edrych  allan, 

lisgwyl  o  hyd  am  y  "drugaredd,"  yr  hon 
dd  i  be(  haduriaid  trwy  "  ein  Harglwydd 
u    Grist  ;"    Jac   ymbarolôi   erbyn  y    cyf- 
niad  perffailh  o  honi  mewn  "  bywyd  tra- 

wyddol,"  fel  "  dawn  Duw"  trwyddo  ef. 
Trugiredd"  Duw,  trwy  "  ein  Harglwydd 
su  Gtist,"  yw  "  bywjd  tragy wyddol  "  i 
chadur;  ac  oll  a  berthyn  iddo,  o'r  dechreu 
d  ei  berffeithiad  yn  y  nef. 

22  *  A  8  thrugarhêwch  wrth  rai, 
;gan  wueuthur  rhagor. 
I  g  adn.  4-13.  Eiec.  34.  17.  Gal.  4.  20.  a  6.  1.  Heb.  6.  i 
t  Id3o  5.  19,  20.  I  Ioan  5.  16-13. 

Yr  oedd  yn  dra  angenrheidiol  i  grisfion- 
on  wybod,  yn  y  dyddiau  enbyd  hyny,  p* 

íd  i  ymddwyu  tuag  at  y  cyfryw  o'u  brodyr. 
awsent  eu  hudo  ar  gyfeiliorn  gan  y  twyll- 
r  a  grybwyllwyd  uchod;  a'r  rhai  a  ellid 

|d  odid,  eu  hadferu  drachefn.  Wrth  rai 

lent  gymmeryd  trngaredd,  a'u  trin  mewn 
dfwynder,  tynerwch,  a  thiriondeb;  t"gan 
leuthur  rhagor,"  neu  wahaniaeth,  rhwngy 
lai  a  syrthiasent  trwy  wendid  a  diofalwch, 

ì  ymddangosent  yn  edifeiriol ;  â'r  rhai 
dd  yn  fwy  caîed  ac  annnwiol. 

23  *  Eithr  rhai  Acedwch  trwy  ofn 

-  gan  eu  cipio  hwy  alian  o'r   tân 
úgan  gasâu  hyd   yn  nôd  y  wisg  a 
ilogwyd  gan  y  cnawd. 
h  Rhuf.  11.  14.  1  Cor.  5.  3—5.  2  Cor.  7.  10-12.  1  Tim 

16.         i  Am.4.  11.  Zec.  3.  2    1  Cor.  3.  15.  k  Lef.  13 

-59.  a  14.  47.  a  15.  17.  Es.  64.  6.  Galar.  4.  14.  Zec.  3.  3, 
I  Cor.  5.  9-11.  a  15.  33.  2  Thes.  3.  11.  Dat.  3.  4. 

*Y  rhai  diweddaf  uchod,  ag  oedd  wedi 
yned  yn  mhell  o'r  ffordd,  yn  galed,  ac  yn 
hawdd  eu  hadferu,  dyient  en  "  cadw  hwy 
wy  ofn  ;"  gan  wylied,  wrth  geisio  eu  hadí'eru 
Fynt,  rhag  iddynt  hwy  eu  hunain  gael 

aglu  a'udyrysu;  t  feî  pe  byddai  i  ddyn,  wrth 
jisio  cipio  eraill  o'r  tân,  syrthio  iddo  ei  hun- L  a  chael  ei  losgi  :  neu  ynte,  dyient  arfer 
[uddion  arswydol  a  dychrynllyd  ;  fel  y  gwn 
I  nion  pan  welant  rai  mewn  perygl  dirfaw 
gael  eu  llosgi  yn  y  tân,  a  hwy  yn   annwy- 
dus  a  dideimlad  o'u  perygl,  gan  gwsg  ncu 
j  idwdod.    Dylent  argyhoeddi  y  rhai  hyn  yn 
m  o'u  pechod  a'u  perygl,  a  chyhoeddi  dig 
aiüt  a  bygythion    ofnadwy  D»w  yn   erbyn 
fath     gyfeiliornwyr    gwrtl.'giliedig  ;     gan 

heithio  trwy  hyny  eu  cipiohwy  rhag  myned 
dân  uffern.  \  Gyda  phob  ymdrechiadau 

;ewn  achos  o'r  í'ath  hyn,  ìhaid  bod  ca?ineb 
jillduol  a  phenderfynol,  at  y  pechodau  a 
jflawnid  gan  y  dynion  mewn  dadl ;  a  rhaid 
r|  d    gofal  i  ochelyd   pob  peth  a   arweiniai  i 
•ÿd-gyfeillach  â  hwynt,  yn  eu  gweithred- 
id  o  dywyllwch  :"  megys  y  gochtlid  gwisg 
öfalus,  a  fyddaiwedi  ei  halogi  gan  gnawd 
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!ía?ân  hyd  yn  nod  y  wisg  a  halogasid  gan  y 

coawd  ;  neu  ba  beth  bynag  ocdd  a'r  berlh- 
ynas  bellaf  rhyngddo  ftg  arferion  cnawdol,  ac 
thrawiaethau  penrbydd  y  twyllwyr  uchod. 

Wrtíi  geisio  achub  y  dynion,  dylent  ̂ asâu  eu 
pechodau  âchasineb  eithaf. —  Sylwyd  gan  rai 
ysgrifenwyr,  bod  y  cyfryw  wisgoedd  addurn- 
iadol  ac  anaddas,  ag  a  dueddant  i  demtio 
eraül  i  dueddiadau  ac  arferion  pechadnius; 
neu  wisgoedd  a  brynir  â  chyflog  neu  wobr 
anlladrw^dd  ;  yn  deilwng  iawn  o  gael  eHi 
alw  yn  wisgoedd  a  halogwyd  gan  y  cnawd  : 
c  fel  y  cyfryw,  pa  mòr  wychion,  hardd,  neu 

addas  byuag  y  byddont,  y  dylent  gael  eu 

casáu  a'u  fìîtiddio,  yn  fwy  na'r  carpiau 
gwaelaf,  gan  bawb  a  fỳnant  gael  eu  cyfrif 
yn  Gristionogion. 

24  *  Eithri'rhwn  a  'ddichon  eich 

cadw    chwi    yn     ddigwymp,   +  a'cÄ 
gosod  geröbron  ei   ogoniantefyn 
ddifeius  ̂ Jmewn  gorfoledd, 

l  Gwel  ar  adn  2l.-Ioin  lO^.  29,  30.  Rhuf.  8.  31.  a  14.  4. 16.  25.   Eph.  3.  20.         m  2  Cor.  4.  14.  a  11.  2.  Eph.  5.27. 
Col.  1.  22,  2S.  a  3.  4.   Heb.  13.  20,  21.     «Dat.14.5.     o  Mat. 
16.27.      a  19.  28.      a  25.  31.    Luc  9.  26.    1  Thes.  4.  16.  17. 
1  Pedr  4.  13.  p  Salm  21.  6.  a  43.  4.  Mat.  ô.  12.  2  Cor.  4. 
17.   1   Pedr  4.  13. 

Etthr  tra  yr  oedd  yr  apostol  yn  rboddi  y 

gocheliadau  a'r  cynghorion  uchod  i'w  frodyr, 
yr  oedd  yn  dangos  iddynt  pa  Ie  i  osed  eu  holl 
ymorphwysiad  am  gadwedigaeth  ihag  pob 
drwg»  yn  y  ffurf  o  fawl-wers  ddiweddol  a 
ldefnyddiai.  Oblegid  yr  oedd  yn  ei  chyf- 
Iwyno  iddo  Ef,  yr  hwn  a  alîai  eu  cadw  hwy 
heb  gwympo,  i  bechod,  cyfeiliorni,  a  dinystr, 

pa  faint  bynag  y  gallai  eu  peryglon  a'u  temt- 
asiynau  fod  ;  a'r  hwn  yn  unig  a  allai  wneyd 
hyny,  trwy  ei  amddiffyniad  allanol  a  thrwy 
ei  gynnaliaeth  dumewnol:  t  ac  fel  hyn  eu 
"  gosod"  hwy  yn  y  diwedd,  yn  ddifai,  yn 
berffaith  gyfiawn,  ac  wedi  eu  cwbl  sancteidd- 
io,  "  ger  bron  ei  ogoniant  ef,"  pan  yr  eglur- 
er  ef  ddydd  y  farn,  ger  bron  yr  holl  fyd 
casgledig.  jBydd  hyn  yn  oifoledd  dirfawr 
i  bob  un  o'r  saint  er  ei  fwyn  ei  hun,  ac  yn 
nedwyddwch  pawb  o'r  lleill  ;  i'r  holl  angel- 
ion  sanctaidd,  Ye,  i  Dduw  ei  hnn,  yr  hwn  a 
Iawenycha  yn  ei  bobl,  i  wneuthur  lles  iddynt 
yn  oes  oesoedd. 

25  î  *  Tr  umg  ddoeth  r  Dduw,  ein 
Hiachawdwr  ni  *  \  y  byddo  gogoniant 
a  mawredd,  gallu  ac  awdurdod,  yr 
awrhon  ac  yn  dragywydd.  \  Amen. 

q  Salm  101.  24.  a  147.  5.  Rbuf.'ll.  33.  a  16.  27.  Epli.  1. 8.  a  3.  10.  1  Tim.  1.17.  r  Salm  C8.  20.  Es.  12.  2.  a  45.  21. 
loan  4.  22.    1  Tim.  2.  3.    Tit.  1.3,  4.    a  2.    10,    13.    a  3.  4. 

2  Pedr  1.1.  s  \  C.on.  'Ì9.  11.  Sahj  72.  13,  19.  Dau.  4.  37. 
Gwel  ar  Mat.  6.  13.— Eph.  3.  21 .  IPedrl.  11.  a  5.  10,  11. 
2  Pedr  3.  13.  Dat.  1.  C.  a  4.  9-11.  a  5.  13,  14. 

*  "  Iddo  ef '  gìii  hyny,  fci  yr  "  unig 
ddoeth  Ddnw,"  yr  hwn  a  fedrai  wared  y 
duwiol  rhag  profedigaeth  ;  sef  i  Dduw  ein 
'  Hiachawdwr  ni,"  yn  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd 

Glâu,  tri  Pherson  yn  nn  Duw  ;  y  pr'íodolai 
yr  apostol  ibob  gogoniant  a  mawredd,  gallu 
ac  awdurdod,  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  ||  yr 
awr  hòno,  o  hyny  allan  hyd  ddiwedd  y  byd, 
ac  yn  dragywydd.  §  Yn  y  rhoddiad  hyn  o 
ogoniant  i  Dduwr  ein  Hiachawdur,  boed  i  ni 
a'r  holl  saint  a'r  angtiion  gyduno,  megys  âg 
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un  llef  a  chalon  !  Amen,  felly  bydded,  ac 
felly  y  caiíf  fod  yn  oes  oesoedd. — Yr  oedd  yn 
orfoledd  gan  yr  apostol  fod  yr  holl  ogoniant 

a'r  mawredd,  y  gallu  a'r  awdurdod,  yn  per- 
thyn  iddo  ef,  ac  y  ca'i  ei  feddiannu  byth 
ganddo  ef,  yr  hwn-yn  unig  oedd  yn  deilwng 
o  hóno, ;  ac  oedd  yn  alluog  i  arfer  pob  awd- 
urdod  er  daioni  i'w  deyrnas  gyffredinol  a 
thragywyddol. — Gan  mai  yr  Arglwydd  Iesu 
yn  unig  a  ymddengys  yn  weledig  mewn 
gogohiant  ddydd  y  farn,  i  gyfiwyno  ei  saint 
mewn  gogoniant  iddo  ei  hun  ;  tybia  rhai 
mai  iddo  ef  yn  bersonol  y  perthyn  y  fawi- 
wers  hon :  ond  tybia  eraiil  mai  yr  Un  gwir  a 
by wiol  Dduw,  y  Drindod  mewn  Undod,  oedd 
yn  meddwl  yr  apostol,  heb  unrbyw  olwg  ar 

un  o'r  Personau  dwyfol  heb  y  lleill :  adiam- 

mau  y  bydd  gogoniant  y  Tad,  y  Mab  a'r  Ys- 
bryd  Glân,*yn  iachawdwriaeth  pechaduriaid, 
yn  cael  ei  arddangos  yn  nydd  y  farn  ;  ermai 
Crist  yn  unig,  yn  weledig  a  phersonol,  a  ym- 
ddengys  i  farnu  y  byd. —  Yr  unig  ddoeth 
Dduw  :  Efe  yn  unig  sydd  felly  o  hóno  ei 
hun,  yn  hanfodol,  ac  yn  aufeidrol  mewn 
doethineb,  yn  gystal  ag  mewn  pob  perffeith- 
rwydd  arall. — Mae  amryw  adnodau  yn  yr 
epistol  hwn  yn  debyg  iawn  i  amryw  adnodaa 
yn  yr  ail  bennod  o  ail  epistol  Pedr  :  cair 
llawer  o  gymmorth  i  ddeall  y  ddau  apostol, 

drwy  gymharu  yr  adnodau  cyffelyb  hyny  â'u 
gilycld ;  ac  efallai  y  cair  peth  cymmorth  i'w 
deall  hefyd,  oddi  wrth  y  sylwadau  ar  bob  un 
o  honynt. 

DATGUDDIAD  Sant  IOAN  y  JDifinydd. 

PEN.  I. 

loan  yn  ysgrifenu  ei  Ddatguddiad  at  saith 
eglwys  Ásia,  %c* 

a*DATGUDDIAD  Iesu  Grist, 
d  f  yr  hwn  a  roddes  Duw  iddo  ef,  c  i 
ddangos  i'w  wasanaethwyr  y  pethau 
d  sydd  raid  eu  dyfod  i  ben  ar  fyrder ; 
el  a  chan  ddanfon  trwy  eiangel,  ||  e  e 

a'i  hysbysodd  i'w  wasanaethwr  /  Ioan : o.  Dan.  2.  28,  29.  Aro.  3.  7.  Rhuf.  16.  25.  Gal.  1.  12. 
Eph.  3.  3.  b  Ioan  3.  32.  a  8.  26.  a  12.  49.  cpen.22.  6. 
Saloa  25.  14.  Ioan  15.  15.  d  adn.  3,  19.  pen.  4.  I.  a  22.  10. 

2Pcdr3.  8.  e  pen.  22.  6,  16.  Dan.  8.  16.  a  9.  21— 23. 
/adn.  4,  9.  pen.  21.  2. 

*  Iesu  Grist  yn  ei  swydd  gyfryngol  yw 
Prophwyd  mawr  yr  eglwys,  "  Gair  Duw" 
wedi  ymgnawdoli,  trwy  yr  hwn  mac  efe  yn 
ei  ddatguddio  ei  hun  i  ddynion.  Yn  yr  ystyr 
hyn  rhoddodd  y  Tad  rai  pethau  iddo  ef,  fel 

ei  ddatguddiad  ef,  i'w  dangos  trwyddo  ef  i'w 
waaanaethwýr ;  a  rhai  pethau  eraill  ni  rodd- 
wyd  i'w  dangos  a'u  datguddio  felly  i  ddyn- 
ion.  Mae  aneirif  o  bethau  bwriad  ac  ar- 
faeth  Duw,  yn  aros  o  hyd  yn  annhreiddiadwy 
euddiedig  yn  ei  feddwl  ef  ei  hun,  hyd  oni 
ddMguddier  hwynt  yn  ycyfìawnind  ohonynt. 
Ond  efe  a  welodd  yn  dda  i  ra^-ddatguddio 
rbftj  o'i  fwriadau  yn  mherthynas  i'r  oesoedd 
i  ddyfod,  i'r  dyben  o  gadamàu  tíydd,  cryfâu 
gobaith,  ac  ehangu  golygiadau  ei  bobl;  ac  fel 
y  byddai  i'r  cyfiawniad  o  honynt  mewn 
amser  dyfodawl,  ddangos  gwirionedd  yr 
ysgrythyr  i  bob  ymchwiliwr  difrifol.  Gan 

hyny  galwyd  y  llyfr  hwn  yn  "  Ddatguddiad 
Iesu  Grist;"  oblegid  inai  ei  brif  amcan  yw, 
dangosind  blaenorawl  o  fwriadau  Dnw  yn 
mherthynas  i  achosion  yr  eglwys,  a  helyntion 
gwahanol  genhedl  >edd  y  ddae.r  ftl  mewn 

cyssylltiad  â  hi  ;  o'r  amser  y  rhoddwyd  ef 
hyd  ddiwedd  y  byd.  t  Rhuddwyd  y  dat- 
guddiad  hwn  i  Iesu  Grist ;  fel  y  dangosai  efe 

i'w  wasanaethwŷr  y  pethau  hyny  ag  oedd  i 
ddechreu  cymmeryd  lle  yn  y  fàn,  ac  a  oedd 
i  ddyfod  i  ben  ar  fyrder  ;  fel  nad  yw  yr  ys- 
paid  o  ryw  fil  neu  ddwy  o  flynyddoedd  ddim 
mewn  cymhariaeth  i  dragywyddoldeb,  yn  yr 
hwn  y  llyncir  amser  oll  yn  y  diwedd.     J  Dan- 
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foncdd  Crist  trwy  ei  angel,  nn  o'i  wasanacth- 
wŷr  mwy  ardderchog  yn  y  byd  uchod,  i  hys- 
bysu  ac  egluro  y  datguddiad  a  enwyd  niewn 

trefn,  ||  i'w  wasanaethwr  Ioan  ;  yr  hwn  oedd 
ei  brif  wasanaethwrary  ddaeary  pryd  hwnw, 

ac  efallai  yr  unig  un  o'r  apostolion  ag  oedd 
yn  fyw. — A  roes  Duw :  sef  a  roddes  Daw 
Dad,  i  Grist  fel  Cyfryngwr,  nid  fel  Person 
dwyfol :  fel  hyny  yr  oedd  yn  hollwybodol  fel 
y  Tad  ei  hun. — Trwy  ei  angel,  &c,  un  ai 
trwy  leferydd  yr  angel,  neu  trwy  arwydd  a 
dangosiad  gweledigaethol,  neu  trwy  enuyo  a 

chyífrôi  syniadau  o'r  pethau  datguddiedig  yn meddwl  Ìoan. 

2  *  Yr  hwn  a  s  dystiolaethodd  air 

Du  w,  f  a  thystiolaeth  Iesu  Grist, h  \  a'r holl  bethau  a  welodd. 
g  adn.  9.  pen.  6.  9.  •  12.  11,  17.  loan  1.  32.  a  12.  17.  » 

19.  35.  a  21.  24  1  Cor.  1.  6.  a  2.  1.1  Ioan  5.  7-11.  3  Io«n 
12.    h  adn.  19.  Ioan  3.  11.  Aot.  4.  20.  a  22.  15.  a  26.  16. 
1  loan  1.  1.  a4.  14. 

*  Trwy  un  neu  y  Ilall  o'r  ífyrdd  a  enwyd, 
y  datguddiwyd  pethau  dyfodawli  Ioan,  meg- 
ys  ag  i  amryw  o'r  hen  brophwydi  gynt,  yn 
enwedig  Ezeciel,  Daniel,  a  Zecharì*ah:  ac 
yntau  a'u  tystiolaethodd  hwynt  yn  flyddlawn 
ac  yn  gywir  fel  gair  Dnw,  fa  thystiolaeth 
lesu  Grist,  wedi  eu  rhoddi  ganddo  ef  trwy 
ei  angel  iddo ;  tac  a  dystiolaethodd  yr  holl 
bethau  a  ẃelodd  yn  y  gweledigaethau  hyn  o 
eiddo  yr  Hollalluog.  Ond  mae  Guyse  ynàe-  i 
all  "tystiolaethu  gair  Duw,  4c"  yn  y  fàn 
hon,  am  yr  efengyl  a  ysgrifenasai  loan,  yn 
gystal  ag  am  y  pethau  aysgrifenodd  efe  yn  y 

Ilyfr  hwn.  Fel  hyny  mae  y  geiriau  i'w  dëall 
yr  un  fath  a  1  Ioan,  1.  1 — 3. 

3  *  Dedwydd  yw  yr  hwn  sydd  yn 
darllen,  a'r  rhai  sydd  yn  gwrando 
fgeiriau  y  brophwydoliaeth  hon,  Jac 

yn  cadw  y  pethau  sydd  yn  ysgrií'en 
edig  ynddi :  /{||  canys  y  mae  yr  amse) 

yn  agos. tpeu.22.  7.  Diar.  8.  34.  Dan.  12.  12,  13.  Lnell.28 
k  pen.  22.  6,  12,  20.    Rhuf.  13.  11.     lago  5.  8.     1  Pedr  i.  1  í 
2  Pedr  3.  8. 

*  Gellir  casflu  yn  ddigon  teg  oddi  wrth  i 

geiriau  hyn,  fod  y  llyfr  h-wn  yn  rhan  o'r  ys 
grythyr  Sanctaidd  i'w  ddarllen  yn  gyhoedd 
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yn  denluaidd,  ac  yií  bersonol ;   pe  amgen 
ibuasai  bendith,  neu  "ddedwyddwch,"  yn 
:l   ei   gyhoeddi  ar  y  neb  a'i  darllenai  ac 
gwrandàwai  yn  ystyriol  ac  yn    grediniol. 
ellir  gweled  hefyd,  mai  nid  hanes  am  beth- 
wedi  myned  heibio  yw  y  llyfr  hwn,  eithr 
tphwydoliaeth  o  bethau  i  ddyfod  ;  oblegid 
fod  prophwydoliaeth  mewn   rhai   mànau 
ysgrythyr,  yn  arwyddo  datguddiad  ofedd- 
Duw   yn    gyffredin;   eto,  yn  y   fàn   hon, 

j.e  y  gair  yn  arwyddo  rhagfynegiad  o  belh- 
ji  ddyfod,  yn  yr  ystyr  fanylaf.    t  Yr  hwn 
M  yn  cadw    niewn   côf,  ac   yn  byw  yn  yr 
lvg  arnynt,  fel  dyn  yn  eu  gwir  gredu  ;  ded- 
\dd  yw  y  dyn    hwnw,  canys  efe   a  gaiff 
huroddiwrth  y   brophwydoliaeth  hon,  yn 
Jios  boll  ddyoddefiadau  yr  eglwys  a  phobl 
lluw.     ||  Canys  y  mae  yr  amser  i  gyflawni 
petbau  hyn  yn  agos;  nid  yw  wedi    myned 
|  bio,  nac  yn  hollol  wedi  dechieu,  ond  mae 
I  agos :  ac  mòr  sicr  o  ddyfod,  a  chael  ei 
jìawni,  â  phe  byddai  wedi€>myned  dros- 
jl.— Pool  i  gyd  ;  mae  Scott  yn   faith  iawn, 

||  }  amgen,  efe  a  ddewisasid  ar  yr  adnod  hon. 

14  **IOAN  *"at  y  saith  eglwys 

Ujid  yn  Asia :  w  +  Gras  fyddo  i  chwi, 
Bhangnefedd,  \  oddi  wrth  yr  °  hwn 
Hid,  a'r  hwn  a  fu,  a'r  hwn  sydd  ar 
fflyfod  ;   ||  ac  oddi  p  wrth  y  saith  Ys- 
iyd  sydd  ger  bron  ei  orsedd-faingc <; 

III '  Gwel  ar  /.  adn.  1.     m  adn.  11,  20.  pen.  2.  !,  8,  12,  1S. 
|  1,  7,  14.  Act.  19.  10.  1  Pedrl.  1.         n  Gwel  »r  Rhuf.  1. 
II  Cor.  I.  3.  2  Cor.  1.2  I  Pedr  1.  2.  o  *dn.  8.  Ex.  3. 
IfSalm  90.  2.  a  107.  25—27.  Es.  41.  4.  a  57.  15.  Mìcì  5  2. 
II.  1.  10— 13.  a  13.  8.  Iago  1.  17.  p  pen.  3.  1.  a  4.  5.  a 
1.  Zec.  4.  10.  a  6.  5.  1  Cor.  12.  4—13. 

I  Rhoddodd  Iesu  Grist  trwy  ei  angel,  y 

liguddiad  blaenorawl  i  loan  ;  nid  i'w  gadw 
lo  ei  hun,  ond  i'w  hysbysu  i'r  eglwysi : 
Iyn  awr  dyma'r  Ioan  hwnw  wrth  ei  enw, 
Idechreu  cyfeirio  ei  huo,  a  thraddodi  ei 
Iiadwri,  at  y  Saith  eglwys  oedd  y  pryd 

j  nw  yn  Asia  Bri'odol,  sef  y  rhan  hyny  o 
.  a  Leiaf,  yr  oedd  Ephesus  yn  brif-ddinas 
i.  +  Mae  y  fendith-wers  hon  yn  gyffelyb 

|  hyn  a  gawsom,  ac  a  fu  dàn  ein  hvstynaelh 
loes,  yn  y  rhanau  epistolaidd  oV  Testa- 
IntNewydd;  ond  ymamaeyn  cael  ei  geirio 
I  wn  ymadrodd  mwy  mawreddig  a  chyfrin- 
W'h  yn  gyfatebol  i  natur  y  llyfr,  i  ba  un  y 
le  yn  rhagymadrodd.  Mae  efe  yndymuno 

||s  a  thangnefedd  i'r  eglwys,  +.  "oddi  wrth 
jhwn  sydd,  a'r  hwn  'a  fu,  a'r  hwn  sydd  ar Hffod  ;  sef  oddi  wrth  yr  hunan  hanfodol, 
llgywyddol,  acanghyfnewidiolJEHOFAH. 
1  wed  Scott  fod  y  geiriau  gwreiddiol  y  n  y  fàn 
Iji  yn  nodedig,  efallai  heb  eu  cyffelyb  ;  a  bod 
|pn,  os  nid  yn  hollawl,  anmhoäibl  eu  cyfieithu 
IHynt  yn  fanol  gywir;  am  nad  ydyntyn  ol 
f 1  olau  manwl  gramadeg  yn  yr  iaith  hòno, 
Ubir  fod  Ioan  yn  cyfeirio  yma  at  yr  enw 
p  yfol  a  ddatguddiwyd  i  Moses ;  (Ex.  3.  14.) 
(P'hyda  chyfîelyb  dòriad  ar  rëolau  cyffredin 
\vi  hyddiaeth,  Mae  perffeithrwydd  anfeidrol 
lli  w,  yn  mheli  «wclaw  perffeithrwydd  rhë- 
p*  u  gramadeg,4iîewn  unrhyw  iaiih  yn  y  byd. 
||f  i'lwa  dysgcdigion  fod  y  geiriau  d.in  ein  sylw 
fc'  cii  eu  Uefarn  fel  y  llefarwyd  hwynt,  i'r  dy- 
ill  i  o  osod  allan  dragywyddol  eirwiredd  ac 
IMîhyfnewidioIdeb^Duw,  a  mawredd  digyf- 
H'Vid  Crist  yn  nhystiolaeth  ei  efengyl,  a  go- 

1-
 

goniant  ei  deyrnas.  Mae  yn  sicr  y  gellir 

pri'odoli  y  geiriau  uchod  i  Gristyn  bersonol ; 
(gwel  adn.  8,  11,  17  ;  pen.  21.  6;  a  22.  13) 
oed  tybia  Scott  eu  bod  yn  cyfeirio  yn  beuaf 
at  Berson  y  Tad :  gan  fod  yr  Un  gwir  a  by  w- 
iol  Dduw,yn  cyfranu  bendithion  idflynpech- 
adnrus,  trwy  gyfryngdod  y  Mab  fel  Duw-ddyn 
a  thrwy  weithrediad  yr  Ysbryd  tragywyddol; 
yr  oedd  bron  yn  anmhosibl,  dàn  y  cyfryw 
drefnyddiaeth^,  i  beidio  llefaru  ani  y  Tad  yn 
yr  enwad  hollawl  o  Ddnwdod  :  acam  y  Mab 

a'r  Ysbryd  gyda  golwg  ar  y  gwaith  a'r  swydd- 
au  a  gymmerasant ;  ond  eto  mewn  iaith  ag 
oedd  yn  eglur  ddangos  perffeithiau  dwyfol 

pob  un  o'r  tri  Pherson,  a  hollawl  gydradd- 
oldeb  y  Mab  a'r  Ysbryd  â'r  Tad,  yn  eo 
natur  a'u  mawredd  gwreiddiol  a  hanfodol. 

||  Fel  hyn  yr  oedd  Ioan  yn  gwedd'ío  am  raa 
a  thangnefedd  i'r  eglwysi/'oddi  wrth  y  Saith 
Ysbryd  sydd  ger  bron  yr  orsedd-fainc."  De- 
allir  hyn  yn  gyffredin,  ac  yn  gywir  hefyd  yn 

dd'íammau,  am  yrYsbryd  Glan ;  gyda  golwg 
ar  helaethrwydd,  digonoldeb,  ac  amrywiaeth 

ei  ddoniau,  ei  rasau,  a'i  weithreriiadau  ef :  a 
chyda  golwg  ar  y  saith  eglwys,  yn  mhob  un 
o  ba  rai,  yn  nghyd  â  phob  eglwysi  eraill  yr 
oedd  yr  Un  a'r  unrhyw  Ysbrydyn  preswylio, 
fel  ffynon  bywyd,  gras,  a  thangnefedd  ;  gan  ei 
fod  yn  hollbresenol  ac  yn  hollalluog,  ac  yn 
Un  â'r  Tad  ac  â'r  Mab,  uwchlaw  pawb,  yn 
Dduw  bendigedig  yn  oes  oesoedd.  Yr  oedd 
y  fath  hyn  o  ymadrodd  yn  cydweddu  yn  dda 
i  ddull  cyfriniawl  a  goruchel  y  llyfr  hwn  :  ac 
ynfydrwydd  fyddai  tybied,  fod  Ioan  yn  y 
íendith-wers  ddifrifol  hon,  yn  cyssyiltu  neb 

rhyw  ysbrydion  crëedig  â'r  Tad  tragywydd- 
01,  ac  â  Iesu  Grist  Mab  y  Tad,  heb  ddywed- 
yd  dim  am  yr  Ysbryd  Glân ;  ac  yn  wir  bu- 
asai  hyny  yn  llawn  ganiatâu  addoliad  i 
angelion  crëerlig. 

5  *  Ac  oddi  wrth  Iesu  Grist,  ?  ̂ yr 

hwn  yw  y  Tyst  ffyddlawn,  |  y  r  Cynt- 
af-anedig  o'r  meirw,  s  \\  a  Thywysog 
brenhinoedd  y  ddaear.  §  Iddo  *ef  yr 
liwn  a'n  carodd  ni,  ac  a'n  u  golchodd 
ni  oddi  wrth  ein  pechodau  yn  ei  waed ei  hun, 

q  pen.  3.  14.  Salm  S9.  36,  37.  Es.  55.  4.  Ioan  3.  11,  32. 
a  8.  14— ltí.  a  18.  37.  1  Tina.  6.  13.  Ioan  5.  7—10.  r  A«t. 
26.  23,  1  Cor.   15.2(1—23.  Col.  1.  IS.  s  pen.  11.  15.  a  17. 
14.  al9.  16.  Salm  72.  11.  a  89.  27.  Dlar.  8  15,  16.  D»b.  1. 

44.  a  7.  14.  Mat.  2á.  18.  Eph.  1.  20-22.  1  Tim.  6.  15. 
t  Deí.t.  7.  8    a  23.  5.  Rhuf  8    37.  Gal.  2.  20.  Eph.2.  4.  »5. 
2,  25-2T.   1  Ioíd  4.  10.         u  pen.  7.  14.  Zec.  13.  I.  Ioa»  13. 

10.    Act.  20.  28.    1  Cor.  6.  11.    Heb.  9.  14.     1  Pedr  1.  19. 

I  Io> 

1.  7. 

Yn  olaf,  gwedd'íir  am  y  gras  a'r  tangnef- 
edd  nchod  "  oddi  wrth  lesu  Grist,"  fel  y 
Cyfryngwr  gosodedig,  trwy  yr  hwn  mae  yr 

Ysbryd  tragywyddol,  yn  nghyd  a'i  holl  ddon- 
ian,  ei  rasau,  a'i  ddiddanwch,  yn  cael  ei 
roddi  i  ddyn  syrthiedig.  +A  dysgrifiai  Ioan 

y  Gwaredwr  fel  y  "  Tyst  ffyddlawn  ;"  yrhwn 
a  ddaethai  i'r  byd  i  dystiolaethu  i  ddynion 
am  berffeithiau,  bwriadau,  gwirioneddau,  ac 

ewyllys  Duw  ;  ac  yr  hwn  a  lawn  ddatgudd- 
iodd  yr  hyn  oll  a  dderbyniasai  efe  gan  y  Tad 
i  hyny.  +  Yr  oedd  efe  hefyd  yn  "  Gynlaf- 
anedig  o'r  meirw."  Gan  ei  fod  ef  yn  Uuig- 
anedig  y  Tad  cỳn  yr  holl  fydoedd,  ac  yn 

"  Etifedd  pob  peih  ;"  efe  a  ddaethai  i'r  byd 
l'el  y  cyfryw,  i  babellu  mewn  dynoliacth  ;  a 
chwedi  ei  roddi  i  farwolaeth  am  dysiiolaethu 

xm 



Am  ddyfodiad DAT.  I. Criêt  i'r  farn. 

ei  hun  yn  "  Fab  Duw,"  efe  a  gyfododd  o 
feirw,  yn  un  peth,  i  ddangos  ei  t'o  i  ef  yr  hyn 
y  ddywedasai  ei  fod.  Fel  hyn  efe  a  ddaethj 
jn  Flaen-ffrwyth  yr  adgyfudiad,  ac  a  ym- 
ddangosodd  fel  y  Cyutaf-auedig  o  blant 
Duw,  yn  a  thrwy  yr  hwn  y  cylodant  hwy 
oll  eto,  y  dangosir  hwynt  yn  eu  cymmeriad 
uchel  ac  anrhydeddus,  ac  y  gosodir  hwy 

niewn  meddiant  o'u  hetife'ddiaeth  dragy- wyddo!.  IJGwedi  cyfodi  fel  hjn  oddi  wrth  y 

meirw,  a'i  dderchafu  i'r  orsedd  gyfryngol, 
mae  "  Iesu  Grist"  hefyd  yn  Dywysog,  neu 
ben  Argîwydd,  breninoedd  y  ddaear;  trwy 

yr  hwn  y  teyrnasant,  i'r  hwn  maeut  yn  gyf- 
rifol,  yr  hwn  a  ddylent  ei  ogoueddu:  a  chan 

yr  hwn  y  dinystrir  yn  ofnadwy,  bawb  a'i 
gwrthwynebant,  a'i  díystyrant,  ac  a'i  dir- 
mygant  ef.  Yr  oedd  y  cyhoeddiad  hyn  o  ben- 
arglwyddiaeth  y  Gwaredwr  ar  holl  "  frenin- 
oedd  y  ddaear,"  yn  rhag  arweiniad  addas 
iawn  i'r  prophwydoli aethau  ag  oedd  i  gael  eu 
traddodi  yn  y  ilyfr  hwn  ;  yn  addas  i'r  gwrth- 
wynebiad  a  wnaid  i'w  achos  ef,  ac  i'w  fadd- 
ugoliaelh  holîawl  ef  yn  y  diwedd,  ar  ei  holl 
eìynion.  §  Gwedi  ei  lenwi  â  gorfoledd  yn  yr 
olwg  ar  ogoniantei  anwyl  Arglwydd, a  thrwy 

gymharu  hyny  â'i  ymostyngiad  diifawr,  a 
dyfnder  ei  hunan-iseìiad  ef ;  mae  yr  ysgrif- 
enydd  sanctaidd  yn  tòri  allan  mewn  mawl 

clodfortdd,  "  iddo  ef  yr  hwn,"  er  mòr  fawr 
a  gogoneddus  ydoedd,  "  a'i  carasai"  ef  a'i 
frodyr,  pan  oeddynt  yn  halogedig  gan  Iych- 
winiadau  tiîaidd  euogrwydd  a  phechod,  ac  yn 
haeddu  digofaint  tragywyddol  Duw;  a  char- 
iad  yr  hwn  oedd  mòr  anteidrol,  fel  y  golch- 
asai  efe  hwynt  oddi  wrth  eu  pechodau  yn  ei 
waed  ei  hun,  yr  hwn  a  dywalltasai  efe  yn 
wiifoddol  ar  y  groes,  i  foddloni  cyfiawnder 
Duw,  ac  i  gaffael  holl  fendithion  yr  iachawd- 
wriaeth  iddynt  hwythau. 

6  *  Ac  a'n  x  gwnaeth  ni  yn  frenhin- 
oedd  f  ac  yn  ofFeiriaid  i  Dduw  a'i 
Dad  ef :  *  \  iddo  ef  y  byddo  y  gogon- 

iant  a'r  gallu  yn  oes  oesoedd.  Amen. x  pen.  5.  10.  a  20.  6.  Ex.  19.  6.  Es.  61.  6.  Rhuf.  12.  I. 
I  Pedr  2  5,  9.  v  pen.  4.  1 1.  a  5.  1  i  — 14.  S*lm  72  13,  19. 

Dao.  4.  34.  Mat.  6"  13.  Icmd  5.  23.  r'hil.  2.  11.  I  Ti.n.  6.  16. Heb.  13.  21.  1  Pedr4.  11.  a  5.  li.  2  Pedr  3.  1S.  Ju4.  75. 

*  Yn  y  modd  uchod,  yr  oedd  "  Iesu  Grist" 
nid  yn  unig  wedi  êu  gwaredu  hwynt  rhag  y 
"llidafydd,"  ond  hefyd  wedi  eu  derchafu 
a'u  hardderchogi  hwynt  fel  "  breninoedd,"  i 
deyrnasu  gydig  ef  mewn  tragywyddol  ogon- 
iant  ;  t  a  chwedi  eu  cyssegru  hwynt  yn 

"  offeiriaid,"  i  fod  yn  addolwyr  cyinmeradwy, 
ac  i  olfrj  mii  aberlhau  ysbrydol  i  Dduw  a'i 
Dad  ef,  neu  i  Dduw  sef  ei  Dad  ef.  %  Ar 

gyfrif  y  pethau  hyn,  mae  [oau  yn  pri'odoli  i 
Grist  yn  bersonol,  y  gogoniant  a'r  gallu  yn 
oes  oesoedd  :  athrwy  "  anrhydeddu  y  Mab" 
fel  hyn,  yr  oédd  efe  mewn  inodd  arbenig  yn 

"  anrhydeddu  y  Tad  yr  hwn  a'i  hanfonodd 
ef;"  |]  megyshel'yd  y  gwna  pawb  a  ddywedant 
o'u  calon,  Amen,  gyda'r  apostoh 

7  *\Vele,2y  mae   efe   yn    dyfod 
gyd  a'r  b  cymmylau  ;  a  f  a  phob  llygad 
a'i  gwel  ef,  \  'ie,  y  rhai  a'i  gwanasan 
ef :  ||  ca  holl  lwythau  y  ddaear  a  alar- 
ant  o'i  blesiid  ef. (l  §  Felly,  Amen. 

z  pen.  H.  'l'l-l*).  S»lm"97.  2.  Ei.  19.  1.  Dan  7.13. Nali.  1  .  3.  M«t.  24.  30.  a  26.  C4.   Marc  13.  26.  a  14.  62.    Luc 

21.  27.  Act.  1.  9-11.    I  Thea.  4.  17.  *  pen.  22.  4 
24  17.  Job  19  26.  27.  a  33.  26.  1  Thes  1  10  1  Io- 
Jud.  !4.  *  Silra  22.  16.  Zec.  12.  10.  Io»n  19.  34,  137.  Heb. 
6.  6.  a  10.  29.  #1.60.6.15-17.  a  18  15-19.  l.»c  23.  3S 
-30.  d  peu.  13.  20.  a  19.  1-3.  a  22.  20.  Bira.  5.  41.  Salü 
63.  I. 

Mae  prophwydoliaeth  y  llyfr  hwn  yn  cyf. 
eirio  yn  benaf  at  y  gwrthwynebiadau,  y  rhai 

yn  y  mill  ífordd  a'r  llall  a  wnaid  i  achos 
Crist;  Ilwyddiantei  elynion  ef  dros  yehydljÿ 
a'i  fuddugoliaeth  ef  yn  y  diwedd  arnynt  oll: 
gan  hyny  yn  nechreuad  y  llyfr,  gelwir  sylw 
y  darllenydd  at  y  dydd  raawr  hwnw,  pryd  y 
cauir  i  fynu  y  golygfêydd  hyn,  a  phrjd  y 
gwel  ptwb  ddoethineb  a  dedwyddwch  cyf- 
eillion  Crist,  a  chynddaredd  a  thruení  ei 

elynion  ef.  *  Oblegid  "  wele,"  gyda  sylw'yg- tyriol  ac  arswyd  difrifol,  y  mae  y  Gwarednr 
a'n  **  carodd  ni,  ac  a'n  golchodd  oddi  wrth 
ein  pechodau  yn  ei  waed  ei  hun,"  "yn  dyfod 
gyda'r  cymylau,"  neu  yn  nghymylaa  y  nef, 
yn  ei  ogoniant  ei  hun  fel  Cyfryngwr,  ac  yn 
ngogoniant  ei  Dad,  i  fod  yn  Farnwr  y  byd  ! 
Ni  byddai  yr  yspaid  cyfrhwn^  fawr  o  droyn 
myned  heibio,  a  gallesid  dy  wedyd  h>d  yn  nod 

y  pryd  hwnw,  "  Wele,  y  mae  efe  yn  dyîod!" 
r  Yna  holl  genedloedd  a  holl  getiedl.iethao 
y  byd,  wedi  eu  cyfodi  o  feirw,  a  gesglir  ger 

bron  ei  orseddfainc  ef,  a  pliob  Ilygad  a'i  çwel 
Ef,  mewn  dynoliaeth,  yn  defnyddio  IioIIhIIu- 
awgrwydd,  hollwybodaeth,  a  phob  pertfeith- 
iau  dwyfol,  yr  hwn  unwaith  a  fu  yn  gorwedd 
ar  y  ddaear  mewn  annhraethadwy  ing  yn 

Gethsemane,  ac  a  gyfrifwyd  gyda'r  trosedd; wyr  ar  Galf^ria  !  \  Yna,  hwy  yn  enwedig, 

"y  rhai  â'i  gwànasant  ef,"  a  gânt  o  orfod 
weled  ei  ogoniant,  yn  gystal  â  theimlo  nertl» 
ei  soriant  dîaleddol  ef.  Judas  y  bradwr, 

Caiaphasa'r  arch-offeiriaid,  Herod  a'i  tilwyr, 
Pilat  a'i  filwyr,  yn  nghyd  â  phawb  a  fu  yn 
ei  gondemnio  ac  yn  ei  groeshoelio  ef;  a'r 
rhai  hyny  yn  mhob  oe?,  y  rhai  trwy  anghred* 
iniaeth,  gwrthgiliad,  erlidiau.  cyfeiliornadaii 

a  phechodau  rhyfygus,a'i  hail  gri)e»hoeIiasanl 
lef,  ac  a'i  gosodasant  yn  watwar;  cânt  y 
|  pryd  hwnw  gyda  dychryn  anuhraethadwy 
ei  weled  ef,  yn  darpar  i  gyhoeddi  a  chyf- 
lawni,  y  diledfryd  gyfiawn  o'u  tragywyddol 
golledigaeth  hwynt.  ||  A  holl  dylwythau  y 
(Idaear,  trwy  ol-yn-ol  genedlaethau,  y  rhai 
hyd  y  pryd  hwnw  a  fuont  mewn  cynghrairi 
withwynebn,  i  wyro,  i  ddîystyrn,  ac  i  ddir- 
mygu  Crist  a'i  iachawdwriatth  fawr,  oddÌ- 
genh  gweddill  bychan  o  honyut  yn  nuig;  >n 

y  dydd  mawr  hwuw,  hwy  a  alarant  o'i  blegid 
ef,  meun  dychryn  acannobaith;  oblegid  nis 
ga!l  eu  nifer  na'u  nerth  eu  hamddiítyn  hwynt 
rhag  ei  ddi'aledd  hullalluog  tf.  §  Pa  fodd 
bynag,  gan  fod  Ioan  yn  sicr  o  gytìawnder  ac 
unitindeb  y  pethau  arswydlawn  u'hod,  a 
chan  y  gwyddai  y  cyflewnid  gwaredigaethyr 
holl  wir  gristionogion  yn  berlfaith  y  pi)d 
hwnw;  mae  eíe  yn  gosod  ei  Amen  wrth  y 
cyhoeddiad  ofnadwy,  "  felly  y  darfyddo  am 
dy  ho!l  elynion  anghyminodlawn,  O  Ar- 

gIwydd.', 

8  *  Mi  y w  e  Alpha  ac  Omega,  f  y 
dechreu  a'r  diwedd,  î  medd  yr  Ar 

glwydd/||  yr  hwn  sydd,  a'r  hwn  oedd a'r  hwn  sydd  i  ddyfod,  ̂ ^yrHoll 

alluos'. e  a<ln.  II,  17.  pen.  2.  8.  «21.  fi.  a22.  13.  Ea.  41.  4.  ■ i4S 
10.  a  41    6.  a  63    12.         /"Gwe!  ar  o.  adn.  4.  ÍP"'4'' 
a  11.  17.  a  16.  14.  a  19.    15.  a  21 .  22.  Geo.  17.   I.    a  28.  3. 



'oan  yn  yr  yshryd DAT.  I. ar  ddydd  yr  Aryìwydd 

II.    a  43.   14.    «48.3.    «49.25.    Ex.  6.  3.    Nuna.  24.  4. 
>r.  6.  18. 

ìan  ei  bod  yn  amlwg  mai  am  yr  Arglwydd 

u  yr  oeddid  yn  llefaru  yn  yr  adnod  o'r 
en,  naturiol  yw  casglu  mai  yr  un  Petson 

ld  yn  llef'aru  am  dano  ei  hnn  yn  yr  adnod i:    ac    nis   gellir    rhcddi    unrhyw    reswm 
Idlonawl,  pa  ham  y  dylem  ddeall   y   geir- 
hyn  am  y  Tad  yn  Bersonol;  ond  yn  unig 

1  yn  anhawdd  gan  ddynion  anrhydeddu  y 
I  b,  fel  y  dylent  anrhydeddu  y  Tad  yr  hwn 
Ihanfonodd   ef.     Mae  yr   holl  weledigaeth 
Iperthyn  i  Grist,  oddi  wrth  ba  un  yn  union- 
lchol   y   rhoddwyd    y   datguddiad  :  mae  y 
Iriau  a  ddefnyddir  yma,  neu   eraill  or     un 
1  yr  â  hwynt,  yn  cael  en  llefaru   ar  ol  hyn, 
Ii  Grist,  ac  am  dano  ei  hun  ;  a  byddai  gos- 

ad  a  threfn  yr  adnod  hor:  â'r  cyd-destyuau, 
ddyrys  iawn  pe  tybiem    mai  y  Tad  sydd 
Hefaru    yma,     *  Gan    hyny  mae   yr   Ar- 
'ydd  Iesu  yn   y  fàn   hon,  yn    tystiolaethu 

i  i   efe   yw  Alpha   ac   Omega,   yr   hyn  yw 
«vau  y  llythyren  gyntaf  a  diweddaf   yn  yr 
|vyddor  Groeg,  yr  honiaith  yr  ysgrifenodd 
I  n  ynddi  :    tac   mae   y  geiriau  nesaf,   "  y 
fl'hreu    a'r   diwedd,"   yn  dangos    beth    yw 
lyr  Alpha  ac    Omega  ;  ac   yn    dangos  mai 
lArglwydd  lesu  yw  Achos  Cyntaf  a  Dyben 
lkveddaf,  Awdwr  a  Piierffeithydd  pob  peth, 
Iwn  crëedigaeth,  rhagluniaeth,  ac  iachawd- 
maeth;    Dechreu  a  Divsedd,  Ffynon  bodol- 
Ijlh,  bywyd,  sancteiddrwydd,  a   dedwydd- 
11)  ;   a'r  Cyíìawniad  peifìnith  o  honynt,  yn 
lob  ystyr,   ac  yn    mhob  modd.     %  Efe   y w 
Híwydd  pawb  oll,  yn   y   nef,  ar  y  ddaear, 
lar  dàn-ddaearolion  bethau;  adawpawbyn 
iiàn  i'w  gyffesu  ef  yn  Arglwydd,  er  gogon- 
i  t  Duw  Dad.     ||  Efe  yw  yr  hwn  sydd  felly 
lawr,  a'r  hwn  oedd  felly  erioed,  a'r  hwn  a 
líd  felly  byth,  mewn  undeb  hanfod  â'r  tra- 
INyddoI  Dad  a'r  Ysbryd  ;  ac  efe  y w  yr  hwn 
jd  iddyfod  gyda'r  cymmylau,  fel  y  sylwyd 
■  od.  (adn.  7.)  §  Eí'e  yw  yr  "  Holialluog;" 
■l-nerthol  a  goruchaf  Lywydd  y   bydoedd 
■  yr  hwn  a  wnaeth  bob  peth,  acynyrhwn 

fljc  pob  peth  yn  cyd  sefyll. — Mae  yn  an- 
■osibl  i  eiriau  osod  allan  dragywyddoi  allu 

Wuwdod,  yn  gryfach  nâ'r  rhai  hyn. 

'■9  *  Myfi  ̂ loan,  yr  riwn  wyf  hef- 
I  eich  brawd,  *ta?ch  cydymrriaith 
■  wn  eystudd,  J  ac  yn  k  nheyrnas  ac 
llynedd  lesu  Grist,  ||  oeddwn  yn  yr 

■ys  a  elwir  Patmos,  £'§am  air  Duw, lam  dystiolaeth  Iesu  Grist. 
m\  Gwel  ar  adn.  4.  i  perj.  2.  9,  10.  a  7.  14.  Iosd  16.  33. 
■l  14.  22.  Rhuf.  8  17.  I  Cor.  4.  9-12.  Phil.  1.  7.  a  4.  14. 
Mm.  1.8.  »2.  3-12.  b  pen.  3.  10.  a  13.  10.  a  14.  12. 
■T.  2.  7,  8.  a  5.  3,  4.  a  8.  25.  2  Thes.  1.  4,  5.  a  3.  5.  Heb. 
t.6.  Iago5.  7,  8.         /  adn.  2.  pen.  6.  9.  a  H.  7.  a  12.  11, 
I    19.  10. 

H  Yma  mae  yr  apostol  yn  myned  rhagddo 
Blrodd  y  modd,  yn  mha  un  y  derbyniasai 
lly  datguddiad  >r  oedd  yn  awr  yn  myned 
H  draddodi  :  nid  yw  efe  yn  gwneyd  dim 
•y  na'igyfenwi  ei  hun  "Ioan,"  a  ílbrawd" 
(■Cristionogion  yr  oedd  yn  ysgrifenu  atynt; 
■  son  dim  am  ei  swydd  a'i  awdurdod 
■stolaidd,  er,  mae  yn  debyg  mai  efe  oedd 
■  unig  apostol  ag  oedd  yn  fvw  y  pryd 

Jw.  f  Yr  oeddefe  hefyd  yn "'  gydymaith Bvn  cystudd"  á  hwjnt;  gan  ei  fod  fel  gwas 
Tst  yn   cael  ei  erlid,   ac  yn   agored  i'r  un 
iddehadau  â  hwythau  yn  ei  achos  ef:  iac 

~Í2S3  *~"  ~" 

yr  oedd  yn  gyd  ddeiliad  âhwyut  yn  nheyrnas 
y  Gwaredwr  ar  y  ddat  ar,  ac  yn  gyd-etifedd 
â  hwynt  o'r  deyrnas  yn  y  nef.  Yr  oedd  efe 
yn  yoddef  y  cystuddian  uchod,  fel  hwythau  ; 

çyda'r  ymostyngiad,  y  d'íannwadalwch,  yr 
"  amynedd,"  y  tawelwch,  a'r  parâd  hyny,  ag 

oedd  Crisi  yn  ei  ofyn,  a  chwedi  ei  dda'ngos ei  hun;  trwy  yr  hyn  yr  oedd  efe  >n  profl 
diddanwch  presenol,  ac  yn  disgwyl  di-wedd 

dedwydd  i'w  gystuddiau  oll.  ||Pan  gafodd 
Ioan  y  gweledigaethau  byn,  yr  oedd  tf'e  yn yr  ynys  a  elwid  Patmos,  lle  y  cawsai  efe  ei 
alltudio  gan  yr  Amherawdwr  JDomitian, 

meddant,  wedi  iddo  ddyfod  allan  o'r  pair 
olew  berwedig  heb  dderbyn  dim  niwed. 
§  Trinwyd  yr  hen  apostol  felly  am  bregelhu 
gair  Duw,  a  thystiolaethu  am  Iesu  Grist,  ei 
fod  yn  Fab  Dnw,  ac  ys  Iachawdwr  i  bawb 
a  gredent  ynddo. — Dywedir  fod  Patmos  yn 
un  o'r  53  o  ynysoedd  a  eluir  y  Cyclades,  yn 
môr  lscaria,  neu  fòr  JEgea,  fel  y  geiwir  ef 
yn  awr,  ac  ei  bod  yn  35  milltir  o  amgylch- 
edd.  Dechreuodd  Domitian  deyrnasu,  niedd 

Pool,  tua'r  lìvvyddyn  82  o  oed  Crist,  a 
dechreuodd  erlid  y  Cristionogion  tua'r 
fiwyddyn  90:  lladdwyd  ef  yn  y  rìwyddyn 
97,  ond  yn  y  saith  mlynedd  hyny,  erlid- 
iodd,  alltudiodd,  a  lladdodd  lawer  iawn  o'r 
Cristionogion.  Dywed  Fool  iddo  alhudio 
Ioan  i  Patmos  yn  y  tiwyddyn  91,  ac  iddo 
gael  y  gweledigaethau  liyn  yno  yn  94  a  95. 
Dywed  hen  hanesion  egìwy.sig  iddo  gael  ei 
ddanfon  i'r  mwn-gloddiau  yti  mjmydduedd 
Patmos,  ac  ei  fod  yn  gorf'od  gweithio  yno, 
er  maint  gwendidau  ei  oedran  rnawr  ef. — 
Gwedi  marw  Domitian,  dywediri  Ioan  gael 
ei  ryddâu,  ac  iddo  ddychwelyd  drachefn  i 
Ephesus,  lle  y  bu  farw  yn  mhen  tair  blynedd 
wedi  hyny,  tua'r  flwyddyn  98.  Os  felly 
rhaid  iddo  gael  ei  ry(idâu  cýn  marwolaeth 
Domitìan,  yr  hyn,  medd  Fool,  a  ddygwydd- 
odd  yn  y  flwyddyn  97:  ond  mae  ddysgedig- 
ion  yn  gwahaniaethu  llawer  yn  nghylch  amser 

y  dygwyddiadau  uchod. 
10  *  Yr  oeddwn  i  m  yn  yr  yspryd 

n  far  ddydd  yr  Arglwydd ;  Jaca  gly w- 
ais  o'r  tu  ôl  i  mi  lef  fawr  °  fel  llais  ud- 

gorn, m  pen.  4.  2.  a  17.  3.  a  21.  10.  Maí.  22.  42.  Act.  10.  10, 
&cc.  2  Cor.  12.  2-4.  n  loan  20.  19,  20.  Act.  Î0.  7.  1  Cer. 
16.  2.         o  pen.  4.  1.  a  10   3-8. 

*  Ond  yn  nghanol  ei  holl  ddyoddefiadau, 
yr  oedd  enaid  sanctaidd  yr  aposlol  yn  siriol 
ac  yn  rhydd  ;  yn  ìnwynâu  nielysach  cysaron 

nac  oedd  yn  bosibl  i'r  Amherawdwr  na  neb 
o'i  gyd -erlidwyr  llwyddiannus  eu  mwynân  ; 
ac  ni  ddangosodd  efe  ddim  anfoddlonrwydü 
na  chyffro,  wi  th  anghyíìawnder  a  chreulon- 
deb  y  driniaeth  a  gafodd.  Tra  yr  oedci  efe 

yn  y  sefyllfa  hon.  yr  oedd  "yn  yr  Ysbryd," 
neu  dàn  weiihrediad  digyfrwng  Y'sbryd  pro- phwydoliaeth  :  fel  y  buasai  Ezeciel,  Daniel, 
ac  eraill,  pan  yr  anthydeddwyd  hwy  â  gwel- 
edigaethau  y,  r  Holialiuog.  f  Yr  oedd  hjn 

"  ar  ddydd  yr  Arglwydd;"  yr  hyn  nis  gall 
feddwl  dim  arall,  ond  y  d}dd  ar  yr  hwn  y 
cyfododd  yr  Arglwydd  Iesu  o  feirw,  sef  y 
dydd  cyntaf  o'r  wytlmos  Iuddewig:  ac  mae 
hyn  yn  brawf  penderfynol,  bod  y  dvdd 

hwnw  yn  cael  ei  neülduo,  a'i  gadw  yn  sanct- 
aiddj  gan  yr  apostolion  a'r  pril  GrÌ3tionogion, mewn  coffaclwriaeth  o  adgyfodiad  Ciist  ; 
obìegid    ar  ba  gyfrif  arall  y  gallesid    ei   gry- 



Crist  yr DAT.  I. Alpha  a'r  Omegaì 

il 

bwyll  ef  í'el  hyn  î  Yr  oedd  Ioan  l'el  hyn  yn 
ei  alltndiaeth  a'i  gaethiwed  yn  cadw  y  Sib 
bath  Cristionogol;  mewn  myfyrdodau,  gwedd- 
Yau,  ac  addoliad  ysbrydol,  o  leiaf  hyd  ag  yr 
oedd  yn  ganiatâol  iddo  yn  ei  sefyllfa  bresen- 
ol :  Ja  thra  yr  oedd  efe  felly,  tafiwyd  ef 
megys  i  ber-lewyg;  acyn  y  per-lewyg  hwnw, 
efe  a  glywai  o'r  tu  61  iddo  lef  fawr,  uchel  a 
chroyw,  fel  llais  udgorn,  yn  llefaru  rhai  o'r 
geiriau  a  fu  dàn  ein  sylw  eisoes,  neu  eiriau 
cyffelyb  iddynt. — Dydd  yr  Ârglwydd :  an- 
naturiol  iawn  yw  dëall  hwn  am  y  Sabboth 
Iuddewig  ;  nid  yw  hwnw  byth  yn  cael  ei  alw 
yn  ddydd  yr  Arglwydd  yn  yr  Hen  Desta- 
ment,  na  dydd  yr  Arglwgdd  yn  Sabbath,  yn 
y  Newydd. 

11  *  Yn  dywedyd,  *  Mi  yw  Alpba 
ac  Omega,  y  cyntaf  a'r  diweddaf: 
*fa'r  hyn  yr  wyt  yn  ei  weled,  ysgrif- 
ena  mewn  Uyfr,  X  a  danfon  i'r  r  saith 
eglwys  y  rhai  sydd  yn  Asia ;  *  ||  i 
Ephesns,  ac  i  Smyrna,ac  i  Pergamus, 
ac  i  Thyatira,  ac  i  Sardis,  a  Phil- 
adelphia,  a  'Laodicea. 

p  Gwel  ar  adn.  8.  q  adn.  19.  pen.  2.  1.  a  10.  4.  a  14. 
13.  a  19.  9.  a  21.  5.  Deut.  31.  19.  E*  30.  8.  Jer.  30.  2.  Hab. 

2.  2.  r  Gwel  ar  adn.  4— pen.  2.  1,  8,  12,  18.  a  3.  I,  7,  14. 
«  Act.  18.  19—21,  24.  a  19.  a  20.  17.  1  Cor.  15.  32.  a  16.  8. 
Sph.  1.  1.  1  T\m.  1.  3.        t  Col.  4 .$15,  16. 

*  Clywodd  loan  y  llef,  a  dëallodd  y  geir- 
ian,  y  rhai  a  fu  dàn  eiu  sylw  o'r  blaen,  gwel 
ar  adn.  8.  Rhaid  eu  dëall  hwynt  yma  yn 

eicr  am  Grist,  "  Mab  y  dyn  ;"  (adn.  13.)  ac 
mae  hyn  yn  un  rheswm  chwanegol  paharn  y 

dylid  eu  dëall  hwynt  am  dano  ef  yn  y  lle  o'r 
blaen.  Ond  os  mýn  rhai  o  hyd  ddëall  y  geir- 
iau  o'r  blaen  (adn.  8.)  am  y  Tad  ;  nis  gallant 
lai  nac  addef  fod  Crist  â'r  Tad  yn  Un : 
oblegid  heb  hyny,  pa  fodd  y  gellir  meddwl 
fod  Crist  yn  defnyddio  yr  un  geiriau  am  dano 
ei  hun,  ag  a  ddefnyddiodd  y  Tad  yn  union 
o'r  blaen  am  dano  ei  hun,  er  dangos  ei  dra- 
gywyddol  Dduwdod  ?  Feily,  pa  fodd  bynag 
y  dëaller  y  geiriau,  maent  yn  brawf  pender- 
fynol  o  wir  Dduwdod  y  Cyfryngwr.  t  Yna 
gorchymynodd  y  Hef  i  Ioan  ysgrifeuu  yr  hyn 
oedd  yn  weled  ac  a  welai,  mewn  llyfr,  er 

addysg  a  rhybudd  i'r  eglwys  yn  gyflfredinol ;  J  a 
danfon  i'r  saith  eglwys  y  rhai  oedd  yn  Asia, 
y  cyfryw  ranau  ag  oedd  yn  perthyn  iddynt 
hwy.  ||  Am  yr  eglwysi  hyn  cawn  achos  i 
sylwi  eto,  pan  ddelom  at  bob  un  o  honynt  yn 
wahanrhedol:  ni  wnawn  yma  ond  sylwi  yn 
unig,  fod  hen  hanesion  yn  dywedyd,  i  Ioan 

lafurio  yn  Ephesus  a'i  chyffiniau  am  gryn 
amser  cŷn  ei  ddëoliad  i  ynys  Patmos;  a  bod 
diwedd  yr  adnod  bon  yn  lled  ddangos  mai 
gwirionedd  oedd  yr  hanes  hyny. — Saith 
eglwys  :  nis  gwyddom  ai  saith  yn  unig  o 
eglwysi  oedd  y  pryd  hv/n  yn  y  ihan  hon  o 
Asia  :  efallai  n»ai  y  rhai  hyn  oedd  y  Sailh 
benaf  o  honynt,  neu  y  Saith  y  bnasai  Ioan 
yn  Uafurio  fwyaf  yn  eu  plitij.  Eto,  gan  fod 
yn  y  llythyrau  a  ganlyn  lawer  o  bcthau  perth- 
ynol  iawn  i  holl  eglwys  Crist,  yn  mhob  màn 
ac  oes  o'r  byd  ;  efallai  bod  y  nifer  saith  yn 
arwyddo  perffeithrwydcl,  cyflawnder,  neu 
gyffredinolrujydd,  yn  y  fàn  hon  fel  y  seithau 
o  bethan  erailí,  yn  iaith  gyfriniol  y  llyfr  hwn. 

12  *  Ac  mi  a  droais  i  ■  weled  y  llef 
a  lefarai  wrthyf.   fAc  wedi  i  mi  droi, 

îösi 

x  mi  a  welais  saith  ganhwyllbren  aurj 
*  Ezee.  43.  5,  6.  Mica  6.  9.  *  «du.  13,  20.  pen.  2. 1. 

Ex.  25.  37.  Zec.  4.  2. 

*  Gwedi  i  Ioan  glywed  yn  eglur  y  geiriao 
uchod  a  fu  dàn  ein  sylw,  efe  a  drôdd  i  wel- 

ed  o  ba  le  yr  oedd  y  Ilef  "o'r  tu  ol"  iddo  yn dyfod  :  t  ac  wedi  iddo  droi,  efe  a  welodd 
saith  ganwyll-bren  aur;  mewn  cyfeiriad  at  y 
canwyll-bren  aur  a'i  saiih  o  geinciau,  neu  Itis- 
ernau,  yr  hwn  a  wnaed  i'r  babell  gynt.  (Ex. 
25.  31—40;  Zech.  4.  2.)  Yr  oedd  y  nifer 

saith  yma  yn  ateb  i'r  saith  eglwyso'r  blaeo; 
ac  yn  arwyddo  goleuni  yr  athrawiaeth,  y 

sancteiddrwydd,  a'r  cysur,  mae  yr  holl  eg- 
Iwysi  yn  dderbyn  oddi  wrth  Grist,  ac  yn  tu 
dàl  allan  i'r  byd,  fel  y  maent  oll  yn  un  ynddo 
ef.  Aur,  i  arwyddo  purdeb,  gwerth,  a  gwir- ionedd. 

13  *  Acy'nglianol  ysaith  ganwyll- 
bren,  f  un  v  tebyg  i  Fab  y  dyn, 2  \  wedi 
ymwisgo  â  gwisg  laes  hyd  ei  draed, 
a||ac  wedi  ymwregysu  ynghylch  ei 
fronnau  §  á  gwregys  aur. 

y  pen.  14  14.  Ezeo.  1.  26.  Dan.  7.  13.  a  10.  16.  Pbll.  9. 
7,  8.  Heb.2.  14-17.  *  4.  li.  *  Dan.  10.  5.  •  p».  U. 
6.  Ex.  28.  6-8.  a  3&.  5.  Lef.  3.  7.  Ei.  II.  5. 

*  "Ac  yn  nghanol  y  saith  ganwyll-breo," 
fel  yn  llywodraethu  arnynt,  ac  yn  gofala  am 

danynt,  yr  un  modd  a'r  offeiriad,  y  cysgod  oL 
bóno,  yn  y  cyssegr  gynt ;  t  gwelodd  Ioan  "Un 
tebyg  i   fab   y  dyn,"  yr  Arglwydd   Iesu,  yr 
hwn  ychydigo'r  blaen  a  ddy wedasai  amdauo 
ei  hun  "Mi  yw  Alpha  ac  Omega.y  cyntafa'r 
Diweddaf."    Yr  oedd  loan  wedi  bod  yn  eith- 
af  cydnabyddus  â  Iesu,  pan  oedd  efe  ar  yí 

ddaear  yn  "Wr,"   ntu  ddyn   "gofidus  ;"  a 
chwedi  cael  ei  anrhydeddu  ganddo  feleigyf-* 
aill  anwyl  ac  arbenig  :  ond  tra  yroedd  efeynL 
ei  weled  ef  yn  aur  mewn  ffurf  dyn,  ac  mewoj 

rbyw  debygrwydd  i'w   ymddangosiad   gyot;|r 
eto  yr  oedd  yn  ei  weled  yn  y  fath  ogoniaollíi 
dysglaer,fel  yr  oedd  yn  ymddangos  iddo  ef  yoL 
berson  arall  hollawl.  O  mòr  wahanol  oeddyot 

awr,  i'r  hyn  y  gwelsai  Ioan  ef  yn  GatbseraaDejJf! a  Ilawer  o  fànau  ac  amgylchiadau  eraill  pac 
oe(4d   ar  y  ddaear,  yn  enwedig  ar  y  groes  l' 
í  Yr  oedd  efe  "wedi  ymwisgo,"  yn  ol  dull  yil' 
offeiriaid  yn  y  cyssegr,  "  â  gwisg  laes  hyc|i; 
ei  draed,"  yr  hyn,  efallai,  oedd  yn  arddaogo.' 
ei  gyfiawnder  cyfryngol  perffaith,  a'i  freoio- ol  offeiriadaeth  ef.  ||  Yr  oedd  y  wisg  hor 
wedi  ei  gwregysu,  nid  o  amgylch  y  lwyoor 
fel  yn  gyffredin,  ond  yn  uwch  ifyno,  yn  oêi 

at  y  galon,  yn  nghylch  ei  fronau  :  $  a'r  gwreg 
ys  hwn  oedd  wregys  aur;  yr  hyn,  efallai 
oedd  yn  arwyddo  gwerthfawrogrwydd  ei  gtr 
iad  ef,  a'r  diffüantrwydd  calonog,  â  pha  oi 
mae  efe  yn  amddiffyn  achos  ei  holl  eglwya 
Mae  yma  gyfeiriad  amlwg  hefyd  at  wregy 
ephod  yr  arch-offeiriad  gynt;  (Gwel  Exod 
39.  5.)  a  dYammau  fod  y  wisg  â'r  gwregysyi 
arwyddo  Mawredd,  awdurdod,  a  gogoniani 
ac  yn  gweddu  yn  addas  iawn  iddo  ef,  yrhw. 
oedd  yn  Arch-offeiriad  ac  yn  Frenin  ei  hoí 
eglwys.  ,1 

14  *  Ei  ben  ef  a'»  b  wallt  oeà\ 

wynion  fel  gwlan,  cyn  wýnned  a'j 
eira ; c  t  a'i  lygaid  fel  fflam  dân  ; 

b  D«n.  7.  3.  Mat.  28.  3.  •  pen.  2.  18.  Eie«.  I.  '• 40.  3.  Dao.  lŵ.  6.  ■ 

*  Gwedi  son  am  y  gwisgoedd,  mae  loaí 
yn  dysgrifio  y  Person  oedd  yn  y  gwi*goec| 



Joan  yn  cael gohrg DAT.  I. 
ar  ogoniant  Crist. 

n  ;  yr  hwnoedd  ryfeddol  o  fawrerìdig  a  go- 
ieddH9,   fel   yr   Ììen  ddihenydd   a    welsai 
niel  yn  ei  weledigaeth   gyr.t.  (Dan.  7.  9.) 

oedd    ei    ben    ef    a'i    wallt    yn    wỳnion 
y  gwlân  gwynaf;  íe  cỳn  wỳned  a*r  eira 
r;  yr  hyn  etallai  oedd  yn  arwyddo  ei 

vredd,  ei  burdeb,  ei  ddoethineb,  a'i  rìragy- 
Idrìoldeb  ef.  Yr  oedd  ei  ben  a'i  wallt  et 
edd  Guyse)  yn  dysgleirio   fel  y  Shechina 
t,  yr  hwn  oedd  bob  amser  yn  arwyrìd  o 

jvredd  a  gogoniant  Duw  ;  ac  yr  oedd  ei 
jlltyngoron  anrhyrìedrìus arno,  fel  y  gwlân 

|r,  ac  yn  dysgleirio  yn  fwy  ysplenyrìrì  nâ'r 
a  gwỳnaf.  t  Yr  oedd  ei  lygairì  fel  fflam 
o  :  yr  hyn  a  ddengys  ei  adnabyddiaeth 
iddiol  a  hollwybodol  ef,   o  ddirgelion   cal 

u  pawb,  ac  o'r  dygwyddiadan  pellaf  eu 
Fodiad  :    ac  arwydda    hefyd  y  pura   efe    ei 
l,  ac  yr   ysa   efe  ei   elynion,   fel  yr   ysa  y 
poethaf  y  pethau  a  ddelo  yn  ei  ífordd. 

15  *  A'i  d  draed  yn  debyg  i  bres 
;th,  me^is  yn  llosgi  mewn  ffwrn ; 

a'i  lais  fel  swn  llawer  oddyfroedd. d  peo.  2.  18.  £?ec.  1.  7.  a  40.  3.   Dao.  10.  6.  e  pea. 
ì.  a  19.  6.  Salra  93.  4.  Es.  17.  13.   Ezec.  43.  2. 

Yr  oedd  ei  draed  yn  ymrìlangos  yn  rìeb- 
i  brescoeth,  megys  yn  llosgi  mewn  ffwrn, 

rwyddo  cadernid  a  rìi'ysgo^rwyrìrì,  purrìeb 
hrydferthwch,  yn  holl  ffyrrìrì  agoruchwyl- 
thau  y  Cyfryngwr,  er  gorfoledd  i'wsaint, 
ychryn  i'w  elynion  :  yr  oeddynt  yndebyg 
>lofnau  durfing  o  bres  gloyw,  wedieidoddi 
goethi  yn  drwyadl,  ac  yn  ymddangos  fel 
llosgi  yn  barâus  mewn  tfwrn.  f  Ac  yr 
d  ei  lais  fel  sŵn  llawer  o  ddyfroedd  :  yr 
i  a  arwydda  nerth  grỳmus  ei  air  ef,  i  sỳnu 
ychrynu  ;  neu  ei  eífaith  anorforìadwy  ef, 

"yehwelyd  neu  ddinystrio,  fel  y  gwelo  efe dda.     Gwel  Salm  29  oll. 

1 6  *  Ac  fyr  oedcl  ganddo  yn  ei  law 
ehau  saith  seren  :  *  f  ac  o'i  enau  yr 
id  cleddau  llym  dau-finiog  yn  dyfod 
ían  :  A  \  a'i  wynebpryd  fel  yr  haul 
disgleirio  yn  ei  nerth. 
adn.  20.  pen.  2.  1.    a  3.  1.  a  12.   1.  Job  Î8.  7.  Dan.  8. 
12.  3.  g  pen.  2.  12,  16.  a  19.  15,21.  Es.  II.  4.  a  49. 

ph.  6.  17.  Heb.  4.  12.  h  pen.  1U.  I.  Es.  24.  23.  a  60. 
10.  Mal.  4.  2.  Act.26.  13. 

Y  Saith  Seren  yn  ei  law  ddehau,  oedd 
arwyddo  gweinidogion  y  Saith  eglwys,  y 
i  y  gorchymynir  i  Ioan  ysgrifenu  atynt; 
?el  adn.   20.)   ac    y    rhai    yr    oedd    Crist 
eu  cynnal,  yn  eu  cyfarwyddo,  yn  eu 

tfodraethu,    ac    yn  eu   trin    â'i    allu,    ac 
ol    ei    ewyllys    ei   hun.      Mae   hyn    yn 

nhwysiarìol    hefyd    at    holl    weinidogion 

^st  o  hyny  allan,  y  rhai  yr  addawodd   et'e 
gyda  hwynt  bob  amser,  hyd  ddiwedd  y 
I.  t  Y  cleddyf  llym  dau  finiog  oedd  yn 

^od  allan  o'i  enau  ef,  a  arwyrìrìa,  mae  yn 
'ygj^i  gyfiawnder  ofnadwy  ac  annwrthwyn- 
d  ef,  yn  ei  waith  yn  tòri  i  lawr  ei  elynion 

bob  tu,  yn  taro  y  rìdaear    â  gwi'alen  ei  en- 
acyn  lladd  yr  anwir  âg  anadl  ei  wefusau. 
.  11.  4.     Efallai  fod  y  rledd>f  hwn    hefyd 

arwyddo  yr  efengyl,1'  yn  ei  heffeithiau 
muá  a  miniog  ar  eneidiau  dynion.  Heb. 
12.  \  yn  olaf,  yr  oedrì  ei  wynebpryd  fel 
haul  yn  dysgleirioyn  ei  nerth,  fel  nad  ym- 
Ifliai  dim  odrìi  wrih  ei  wrês  a'i  oleuni  ef ; 
hyn  sy  drìarlnniad  cysurns  iawn  i'w  bobl, 
dychrynllyrì  iawn  i'w  elynion  ef. 
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17  *  A  phan  welais  ef,  •  mi  a 
syrthiais  wrth  ei  draed  ef  íel  marw. 
k  f  Ac  efe  a  osododd  ei  law  ddehau 
arnaf  fi,  \  gan  ddy  wedyd  wrthyf, '  Nac 

ofna;  m  ||myfì  yw  y  cyntaf  a'r  diw- eddaf; 

«  Ezec.  1.  28.  D«n.  8.  18.  »  10.  8,  9,  17-19.  Hab.  3.  16. 
Mat.  17.  2-6.  loan  13.  23.  a  21.  20.  i  Dan  8.  18.  a  10.  10. 
/Gen.  15.  1.  Ex.  W.  13.  a  20.  20  Es.  41.  10.  Dan.  10.  12. 

Mdt.  28    4,  5.  Matc  16.  5,  6.  Luc  24.  37—39.  m  Gwel  ar 
ado.  8,  II. 

*  Yn  yr  olwg  hyn  ar  ogoniant  y  Gwared- 
wr  mawr,  hyd  yn  nt  d  y  disgybl  anwyl,  yr 
hwn  cỳn  byn  a  bwysasai  ei  ben  ar  ei  fynwes 
ef,  ac  a  welsai  ei  o^oniant  ef  ar  y  mynydd 
sanctaidrì  ;  yr  awr  hon  a  syrlhiodd  wrth  ei 
draed  ef  fel  marw,  wedi  ei  lwyr  orchfygu 

gan  drìysgleirrìeb  ei  ogoniant  a'i  t'awredd rhyfeddol  ef.  Hebson  dim  am  deimlarì  o  eu- 
ogrwydd  a  phechod,  ychydig  a  all  natur  y 
dyn  duwiolaf  yn  yr  ystâd  bresenol,  drìàl  o 
o!wg  ar  ogoniant  y  Gwaredwr  dwyíol:  ond 
yn  y  byd  a  rìrìaw,  caiff  ei  holl  saint  eu  cym- 
hwyso  i  erìrych  arno  ef  yn  rìrìilèn,  wyneb  yn 
wyneb,  ei  welerì  ef  megys  ag  y  mae,  a  borì 
am  b>th  yn  rìebyg  idrìo!  t  Yn  yr  aingylchiarì 
uchorì,  gosorìorìrì  yr  Arglwydd  Iesu  ei  law 
rìrìehan  yn  dirion  iawn  ar  ei  wasanaethwr  ; 

fel  arwydd  o'i  neith  grasol  a  hollalluog,  i'w 
fídfywio,  ei  gyforìi,  a'i  gynnal  ef :  %  ac  efe  a 
chwalorìrì  ei  ofnau  ef  ymaith,  trwy  rìdywed- 
yd,  "Nac  ofna,"  ni  wnaf  fi  niwed  i  ti,  nac 
i'in  heglwys  chwaith  :  ||  «'myfi  yw  y  Cyntaf 
a'r  Diwedrìaf,  yr  un  yn  rìrìigyfnewid  byth, 
ynof  fy  hun,yn  fy  swydrìau,  yn  fy  nghariad, 

fy  ngofál,  a'm  ffyddlondeb;  ac  megys  y  de- 
chreuais,  telly  y  gorpbenaf,  bobpeth  a  berth- 

yn  i  ti,  ty  eglwys,  a  phob  un  o'm  pobl,  er 
daioni  presenoí,  a  chadwerìigaeth  rìragywydd- 
01  yn  y  rìiwerìrì. 

1 8  *  A'r  h wn  n  wi/f  fy w,  f  ac  a  °  fûm 
farw  ;  \  ac  wele,  p  by w  ydwyf  yn  oes 
oesoedd,  ||  Amen;  §ac  y  mae  gennyf 
?agoriadau  uffern  a  marwolaeth. 

n  Job  19.  25.  S»lm  18  46.  loan  14.  19.  Rhuf.  6.  9.  2  Cor. 
13.  4.  Gal.  2.  20.  Col.  3.  3.  Heb.  7.  25.    o  Rhof.  14.  8,  9. 
2  Cor.  5.  14,  Î5.  Heb  1.  3.  a  12.  2,  3.  p  pen.  4.  9.  a  5.  14. 
Heb.  7.  16,  25.  q  pen.  3.  7.  a  9.  1.  a  20.  1,  14.  S*lm  68. 
20.  Es.  22.  22.  Mat.  16.  19. 

*  Chwanegorìrì  hefyd  ddywedyd,"A'r  hwn 
wyf  fyw,"  y  byth^fywiol,  bunan-hanfodol 
Dduw,  i'r  hwn,  fel  Cyfryngwr,  y  rhoddwyd 
i  mi  fod  genyf  fywyd  ynof  ty  hun,  ac  i 

fod  yn  fywyd  dynion.  f  "  Ac  a  f u  m 
farw"  rìros  y  dynion  hyny,  werìi  fy  rhoddi  i 
farwolaeth  yn  y  cnawd,  i  wneuthur  iawn  i 
Dduwrìroseu  pechodau  hwy,trwy  fy  aberthu 

fy  hun,  a  bod  yn  uíurìrì  hyrì  angau,  i'e  angau 
y  groes.  %  "Ac,"  wedi  y  cwbl,  "wele,  byw 
ydwyf,"  ftl  blaen  ffrwyth  arìgyforìiarì  fy 
mhobl ;  a  byw  yrìwyfyn  oes  oesoerìrì,  yn  y 
natur  a  fu  farw,  i  eiriol  dros  fy  mhobl  fel 
Arch  offeiriarì,  i  rìeyrnasu  arnynt  fel  Brenin, 

ac  i'w  rìysgu  trwy  fy  Ysbryd,  fy  ngair,  a'm 
gweinirìogion,  fel  Prophwyd.  ||  Mae  hyn  oll 
wedi  ei  gadarnâu  yn  y  nefoerìrì,  yn  wirion- 
erìrì  o'r  pwys  a'r  gwerth  mwyaf,  a  rìylit  tith- 
au  Ioan  a'r  hoìl  eglwys  rìrìywedyd,  Amen : 
neu,  efallai,  mai  Ioan  ei  hun  a  ddywedodd 

yr  Amen  yma,  yn  nghanol  ymadrodd  ei  Ar- 
glwyrìd,  fel  tyst  blaenorawl  o  wirionedd  yr 
ymarlrorìd,  ac  rnewn  gorfoledd  dirfawro  her- 
wyrìrì  mai  gwirionedd  ydoedd.  5  Ië,  mòr ======== 



Dirgeìwch  y  saith  seren,  a'r 
DAT.  II. saith  ganhwyìlbren  aur* 

hollawl  y  buddugoliaethodd  leso  ar  frenin  y 
dychryniadau,  fel  yr  oedd  agoriadau  uffern  a 
marwolaeih  ganddo  ef  yn  ei  feddiant.  Mae 
ganddo  et  hollol  arglwyddiaeth,  fel  mae  mewn 

undeb  â'r  natur  ddynol,  ar  y  byd  annweledig, 
ystâd  yr  ysbrydoedd  sydd  allan  o'r  corph, 
ac  ar  angau  ei  hun  a'r  bedd  ;  fel  ag  y  mae 
efe  yn  symmud  dynion  o'r  bywyd  hwn,  ac 
yn  daníon  ei  cyrph  i'r  bedd  a  Uygredigaeth, 
y  pryd  a'r  modd  y  mýno  efe.  Yna  y  mae 
efe  yn  gosod  eu  heneidiau,  mewn  dedwydd- 
wch  neu  drueni,  gydag  awdurdod  hollawl; 
acynfuanefea  gytydeu  holl  gyrph  meirwon, 

ac  a'u  derbyn  hwynt  i'r  nef,  neu  a'u  caua 
hwynt  i  fynu  byth  yn  uffern,  fel  y  gwelo 
yn  dda,  ac  fel  y  byddo  cyfiawn.  Gan  hyny, 
nid  oes  achos  i  neb  o'i  gyfeillion  ef  ofni  dim 
oddi  wrth  unrhyw  gtëadur,  mewn  bywyd 
nac  yn  wyneb  angau  ;  gan  y  trefnir  pob  am- 
gylchiad  yn  ddigon  sicr,  yn  y  modd  gorau  er 
eu  Iles  tragywyddol  hwynt. 

1 9  *  Ysgrifena  r  y  pethau  a  welaist, 
ffa'r  pethau  sydd,  'la'r  pethau  a 
fydd  ar  ol  hyn, 

r  Gwel  ar  adn.  II,  12.        «  pen.  2.  a  3.       t  pen.  4-24. 

*  Yn  nesaf,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  gor- 
chymyn  i  loan  ysgrifenu,  yn  Gyntaf,  y  peth 
au  a  welsai ;  sef  amgylchiadau  y  weledigaeth 
uchod  a  gawsai  eisoes  :  t  yn  Ail,  y  pethau 
oedd  y  pryd  hwnw  ;  sef  y  pethau  a  berthyn- 
ent  i  ystad  yr  eglwysi  y  p^yd  hwnw  :  \  ac 
yn  Drydydd,  y  pethan  a  fyddent  ar  ol  byny; 
sef  y  prophwydoliaethau  yr  oedd  efe  yn  myn- 

ed  i'w  traddodi  yn  y  pennodau  canlynol  o'r 
Hyfr  hwn,  yn  o  ddechreu  y  bedwerydd  ben- 
nod  allan.  Mae  yn  debyg  nad  oes  yn  y 
goichymyn  uchod  dim  cyfeiriad  at  ysgrifenu 
yr  efengyl  a  ysgrifenwyd  gan  Ioan,  dim  ond 
yr  hyn  sydd  yn  y  Ilyír  hwn;  a  th)  bia  rhai 

fod  ei  efengyl  ef  wedi  eihysgrifenu  o'r  blaen. 

20  «  *  JDirgelwch  x  y  saith  seren  a 

welaist  yn  fy  llaw  ddehau,  a'r  saith 
ganhwyllbren  aur.  ̂ fY  saith  seren, 

angelion  y  saith  eglwys  ydynt :  z  J  a'r 
saith  ganhwyllbren  a  welaist,  y  saith 
eglwys  ydynt. 

u  Gwel  ar  M»t.  13.  11  Loo  8.  10.  *  Gwel  ar  adn.13, 
16.  y  pen.  2.  I,  8,  lî,  18.  a  3  I,  7,  14.  Mal.  2.  7.  s  Zec. 
4.  2.  Mat    5.  15,  16.  Phil.  2.  15,  16.  1  Tioi    3.  14-16. 

*  Yma  mae  Crist  yu  egluro  dirgelwch  y 
Saith  Seren,  a'r  Saith  ganwyll-bien  aur,  i 
Ioan.  f  Y  Saith  Seren  yn  ei  ddeheulaw,  ang- 
elioiî,  cenadon,  neu  weinidogion  saith  eglwys 
Asia  oeddynt :  neu  hyny  oedd  y  Saith  Seren 

yn  arwyddo.  Gwel  ar  adn.  16.  %  A'r  Saith 
ganwyll-bren  aur,  y  S  »ith  eglwys  a  enwyd 
oeddyntyn  arwyddocâu  ;  fel  yr  oeddynt  wedi 
eu  goleuo  gan  air  ac  Ysbryd  yr  At  glwydd  ; 
ac  yn  dàl  allan  y  goleu  hwnw  i  eraill,  trwy 
broffes  a  gweinidogaeth  y  gair,  gweinyddiad 
yr  ordinadau  Sanctaidd,  ac  ymarweddiad 
a  buchedd  sanctaidd  a  Christionogol  >r 
eglwysi. — Saith  Seren  :  fel  mae  y  Ser 

yn  derbyn  eu  goleu  o'r  haul,  ac  yn  ei 
adlewyrc  hu  yn  ddysglaer  er  cysnr  a  chyf- 
arwyddyd  i  ddynion  ;  felly  mae  g  -\  einidogion 
yr  efengyl  yn  derbyn  en  goleu  ysbrydol  o 
Grist,  ac  yn  ei  adlewyrchu  mewn  athrawiaeth 
ac  ymarweddiad  ganctaidd  ar  eu  gwrandaw- 
wyr  ac  yn  y  byd  :  o  leiaf  felly  y  dylent 
wneyd. — Yn  y  ddehenlaw  maent  yn  ddiogel  ; 

Át 

0  tìaen  yr  4<wynebpryd  fel  yr  hanl,"  nis  gall 
antlai  na  derbyn  goleu  a  gwrês  hefyd.  Gwyl 
iwn  gollieinlle  yn  y  ddwy  ystyriaeth  uchod 
yn  y  IIaw,ac  o  flaen  yr  wyneb,y  byddom  bytjj 

PEN.  II. 
Y  saith  lythyr,  at  saith  eglwys  Asia. 

angel   yr  ̂eglwys  sydd  yi 
Ephesus,  f  ysgrifena  ;  J  Y  pethau  hy 
y  mae  yr  hwn  sydd  yn  dal  y  saith  sere: 
yn  ei  law  ddehau,  j|  yr  hwn  sydd  y  ,j 

d  rhodio  y'nghanol  y  saith  ganhwyl!|  j 
bren  aur,  yn  eu  dy wedyd  ; 

o  adn    8,  12,    18.  pen.  3.  1.  a  7.  14.         b  Gwel  ar#.  pell 
1.11  c  peo.  1.  16,  20.  a  8.  10-12.    a    12.1.    Icun  5.  &|1 
d  Gwel  ar  pen.  1.  12,   13—  Ea*c.  28.  13,  14.  Mat.  1S.  20.    îj 

Tybiodd  llawer  o  ddynion  da,  fod  yr  epili 
tolau  hyn  at  y  saith  eglwys,  yn  brophwydcll 
iaethau  cyfrinio!  am  saith  o  amserau  penno'N 
awl,  a  fyddai  ar  eglwys  welerlig  Crist,  o  ai 
ser  íoan  byd  ddiweddy  byd.  Ond  barna«yt'oB 
nad  oes  yr  un  sail  ysgrythyrol  i  ddisgwylafi 

gyfryw  Saith  amserar  ystâd  yr  eglwys,  adijl ' 
ond  hyny  ;   oddigerth  y  cymmerwn  ni  yr  fl" 
pistolau  hyn  eu  hunain  yn  brawf   o'r  cyfry 
beth  :  ac  nad  oes   dim    i'w  weled    ychwait 
mewn  hanesion  eglwysig,  o  debyg  i  ryw  ai 

seroedd    gwahaniaethol   felly,  o'r  dechreu; 
hyd  ynhyn  ;  er  y  dichon  i  ddynion  ddychyi 

mygu,    y    gallent  nodi   allan    amseran  fell' er  mwyn  cynnal  i  fýnu    eu  hoff   fymp^ÿ  «L 
hunain.     Tybia  Scott  hefyd,  nas  gelhr  cysnj 

y  gwahanol  ddysgrifiadau  a  wnair  o'r  eglwjí 
yma,  â'r  gwahanol  agweddau  sydd   wedi  b!  I 
ar  eglwys  Crist  o  ddyddiau  Ioan  hyd  yn  aw 
ac  a  fydd  arni  yn  oes    ddiweddaf  y  byd,  j 
01  prophwydoliaethau  diweddaf  y  Ilyfr  hw 
Mae  y  gwr  uchod  yn  faith  ar  y  mater  hw 
ond  y  pethau  a  grybwyllwyd  yw  crynodel 
sylwedd  yr  hyn  a  ddywed  efe.  Syl«a  hef; 
fod  Saith  eglwys  Asia  yn  y  fath  wahanol 
weddau  o  ran  purdeb  athrawiaeth,  a  grj 
duwioldeb;  fely  bydd  geiriau  Crist  atynt  hv 
bob  amseryn  gymhwysiadol  iawn  at  eglw 
eraill,  a  phroffeswyr  Cristionogaeth,  yn  ml 
man  ac  oes  o'r  byd,  hyd  ddiwedd  y  b; 
*  Ephesus  oedd  brif-ddinas  Asia  BiYodoI, 
y  buasai  Ioan  yn  hir  yn  llafurio;  ac 
yr  eglwys,"  oedd  y  gweinidog  pecaf  yn  yr 
Iwys  hòno  :  ato  ef  y  mae  Ioan  yn  ysgrifer 
ond  diammau  fod  y  Ilythyr  yn  cael  ei  fwri? 
i'r  holl  eglwys  hefyd.  t  Wrth  fod  yr 
glwydd  Iesu  yn  gorchymyn  i  Ioan  ysgrife 
a  pha  beth  i  ysgrifenu,  rhaid  i  ni  ystjried 
Uythyr  fel  epistol  Iesu  Grist  ei  hun  ;  a  I 

ddim  ond  yr  ysgrifenydd  o  hóno  o'i  enau 
ar  ei  orchymyn  ef;  megysy  byddaiepisto 
Paul  yn  cael  eu  hysgrifenu  gan  arall  drr 
ef.  X  Yma  mae  Crist  yn  pr'iodoli  iddoei  h 
rai  o'r  pethau  a  ddywedodd  Ioan  am  r" 
>n  y  bennod  o'r  blaen  ;  (gwel  arpen.  1 
13, 16,  20.)  ac  felly  y  gwna  yn  nechreu  pob 
o'i  lythyrau,  ond  nid  yw  yr  un  petbau,  e 
pethau  gwahanol,  yn  mbob  un  o  honynt, 

myned  dros  y  cwbl  a  welsai  Ioan  yn  ei  ' 
edigaeth.  Yr  oedd  dywedyd  ei  fod  yn  ' 
y  Sdth  seren  yn  ei  ddeheulaw,"  yn  dar hollawl  awdurdod  Crist  ar  ei  weinidog 
a  u  hollawl  ymddybyniad  hwythau  arno 
||  a  "rhodio  yn  nghanol  y  saith  ganwyll-t 
aur,"  yn  arwyddo  ei  bresenoldeb  gwasta 
ond  aiinweledig  ef,  yn  ei  eglwysi,  Ile  go 
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DAT.  II. 
eglwys  Ephesus. 

efe  oleuni  ei  air  a'i  ordinadau  :  ei  sylw 
r  eu  holl  ymddygiad  ;  ei  barodrwydd  ef 

cynnorthwyo  a'u  bendithio  hwynt,  tra  y 
Enelent  iawn  ddefnydd  o'u  goleuni  ;  a'i  allu 
Ifwriad  ef  i  symmud  ymaith  y  goleuni,  os 

[■Frôent  hwy  ef  i  hyny,  trwy  eu  camddefn- 
tljliad  neu  eu  dibrisdod  o  hóno.— Llewyrch- 
m  gan  ei  oleuni  ef,  ac  maent  yn  hollawl 

Hth  ei  feddwl  a'i  lywodraeth  ef. 

■2  *  JMi  «a  adwaen  dy  weithredoedd 
■  f  a'th  lafur,  a'th  amynedd,  f\  ac  na 
■1  oddef  y  rhai  drwg  :  ||  a  phrofi  s  o 
■not  y  rhai  sydd  yn  dywedyd  eu  bod 
m  apostolion,  §  ac  nid  ydynt ;  a  chael 
jjiionot  hwynt  yn  gelwyddog  : 
1«  adii.  9.  13,  19.  pen.  3.  1,  8,  15.

\Salm  1.  6.  Mat.  7.  23. 
e§.  1.  3.  2  Tim.  2.  19.    Heb.  6.    10.         /  adn.  6,   14,  15, 
!l.  Gal.  I.  7.  Eph.  4.  14.  I  Thes    5.  21.    2  Peilr  2.  1-3. 
an  4.  1.        g  2  Cor.  11.  13—15.  I  Ioan  2.  21,  22. 

Yr  ocdd   Crist  yn   adgotfâu   i   weinidog 

hesus,  a   thrwyddo  ef  i'r  holl  eglwys,  ei 
ef  yn  "adnabod,"  neu  yn  sylwi  ar  ac  yn 
nmeradwyo,  eu   gweitbredoedd  o  ffydd   a 

Hriad  ;  t  y  llafur  a  gymmerasent  yn  ei  was- 
IH.eth,  ac  er  mwyn  ei  enw  ef,  eu  paràd  am 
■;ddgar  mewn  pobdaioni  ercaeleu  herlid  ; 

■u  hatgasrwydd  penderfynol  o'r  gau  athraw- 
<a  gweithredwyr  drygioni,y  rhai  ni  oddef- 

I  mewn  un  modd   yn  eu  cymdeithas  a'u 
■nundeb.     ||   Yr    oedd  efe  wedi  sylwi  yn 
Hnmeradwyolhefyd,  ary  prawf  a  wnaethant 
ly  o  ryw  ddynion,  rhai  a  rith  hònent   yn 

■lerus  eu   bod  yn  apostolion,  wedi  derbyn 
Hdanfoniad  a'u  hawdurdod  oddi  wrth  Grist 
Hunan  ;  §  ond  wrth  en  profi,  gwelwyd    yn 
■Iwg  nad  oeddynt   hwy   felly,  a  chafwyd 
■y  yn  dwyllwyr  celwyddog  a  drygionus. — 

y  oedd  y  twyllwyr  hyn,  a  pha  fodd  yr  oedd 

Ijeglwys  yn  eu  profi,  nis  gwyddom  :   gallai 
lEphesiaid  oddef  beichiau  trymion  o  lafur 
îed,  ac  erlidiau  ereulawn,   ond  nis    gallent 
idff  dynion  drygionus  a  thwyllodrus  yn  eu 
Ith,  heb  eu  hysgwyd  ymaith  ftl  baich  trwm 
tíanuoddefol. 

R  3  *  A  thi  a  h  oddefaist,  f  ac  *  y  mae 
ijiynedd  gennyt,  \  ac  a  h  gymmeraist 
í'en  er  mwyu  fy  enw  i,  '||ac  ni :  iffyoriaist. 
Ùh  Salm  69.  7.  Mici  7.  9.  Maro  15.  21.  Luc  14.  27.  1  Cor. 
,[7.  Gal.  6.  2    Heb.  13.  13.  ipen.  1.9.    a  3.  10.  Salm 
■7.  Luc  8.  15.  a  21.  19.  Rhuf.  2.  7.  a  5.  3,  4.  a  8.  25.  a 
|fl2.  a  15.  4,  5.  Col.  1.  1«.  2  The».  3.  5.  Heb.  6.  12,  15. 
1!».  36.  a  12.  I.  Iago  1.  3,  4.  a  5.  7— II.  2  Pedr  1.  6. 
Uüuf.  16.  12.  1  Cor.  16.  16.  2  Cor.  5  9.  a  6.  5.  a  10  15. 
1.3.16.  a  4.  3.  lThes.  1.3.  a  2.  9.  a  5.  12.  2  Thes. 

\  ■  1  Tira.  4.  10  a  5.  17.  Heb.  6.  10.  /  Luc  18.  1.  2  Cor. 

|.  16.  Gal.  6.  9.  2  Thes.  3.  13.  Heh.  12.  3-5. 

W  Yr  oedd  Crist  wedi  sylwi  hefyd,  ac  yn 
»  grybwyll  yma  fel  canmoliaeth  iddynt,  eu 
m  hwy  wedi  goddef  Uawer  o  drallodion, 
I  idiau  a  chystuddiau,  ta  chwedi  dangos 

'  wer  o  amynedd  cristionogol  yn  y  dyoddef- 
jlau  hyny,  yn  ol  ei  esampl  ef  ei  hun :  J  ac 

J-jOedd  ef  wedi  syl wi  yn  foddâol lawer  gwaith, 
jlynt  hwy  gymmeryd'  poen  a  llafur  mawr, 
|mdditjyn  a  thaenu  y  gwirionedd,  a  hyny 
j;ariad  ato  ef  ac  er  mwyn  ei  enw  ;  ||  ac  na 
jiffygiasent  hwy  gan  oerfelgarwch,  diogi, 
,;alondid,  nae  unrhyw  achos  arall,  yn  y 
en  a'r  llafur  hwnw. 

4  *  Eithr  m  y  mae  gennyf  beth  yn 
I  erbyn,  nfam  i  ti  ymadaei  a'th riad  cyntaf. ============================= 

w  adn.  14.  20 
13,  13.  Phil.  1.  9. 
Heb.  6.  10,  11. 

*  Eto,  er  y  ganmoliaeth  ragorol  uchod,  yr 
bedd  gan  Grist  ryw  beth  yn  erbyn  yr  angel, 
neu  y  gweinidog  hwn,  ac  yn  erbyn  yr  eylwys 
yn  gyffredin,  mae  yn  debyg,  yr  un  modd : 
oblegid  yr  oedd  yr  angel  yn  cynddrychioli 
yr  eglwys,  fel  yr  oedd  Joshua  yr  aich-offeir- 
iad  yn  ei  ddillad  budron  yn  cynddrychioli  yr 
eglwys  Iuddewig  gynt ;  (Zec.  3.  1,  &c.)  ac 
efallai  mai  yr  angel  oedd  yn  mlaenaf  ac  yn 

benaf  yn  y  bai,  a'r  eglwys  yn  syrthio  i'r  un 
bai  with  ei  esampl  a'i  ysbryd  tf.  t  Betb 
bynag  am  hyny,  y  bai  oedd,  eu  bod  hwy 
wedi  ymtdael  â'u  cariad  cyntaf;  wedi  colli 
yn  ngwresawgrwydd  eu  cariad  at  Grist,  ac 
oeri  Ilawer  yn  eu  zêl  dros  ei  ogoniant  ef  a 
Ilwyddiant  yr  efengyl,  er  pan  ddechreuaBent 
broffesu  Cristionogaeth ;  ac  yr  oeddynt  wedi 
myned  yn  fwy  esgeulus  a  ffurfiol  yn  eu  holl 
gyflawniadau  nac  byddent  arferol  o  fod  ar  y 
cyntaf. — Mae  peth  anhawsdra  i  ddëall,  pa 

fodd  y  cyd-saify  ganmoliaeth  o'r  blaen  (adn. 
2,  3.)  â'r  cŵyn  hwn:  ond  gŵyr  llawer  trwy 
brofiad,  y  gall  dynion  ddàl  i  fýnu,  a  pharâu 
arferion  a  chyflawniadau  allanol  eu  cariad 

cyntaf,  pryd  y  bydd  y  cariad  a'r  «e/a'ucym- 
hellodd  i  ddechreu  yr  arferion  a'r  cyfiawn- 
iadau  hyny,  w  edi  colli  ac  oeri  i  raddau  galarus 
iawn :  glynant,  efallai  yn  gydwybodol  wrth 
y  cyfiawniadau ;  ond  ni  bydd  y  galon  mòr 
wresog  a  chynt  yn  yr  ymarferiad  o  honynt, 
ac  mae  Mab  Duw  yn  edrych  ar  y  galon,  yn 

gystal  â'r  gweithredoedd. 
5  °  *  Cofia  gan  hynny  o  ba  le  Py 

syrthiaist,  «fac  edtfarhâ,  ra  gwna  y 
gweithredoedd  cyntaf :  \  ac  *onid  ê, 
yr  wyf  fì  yn  dyfod  attatti  ar  frys,  ||  ac 
mi  a  symmudaf  dy  ganhwyilbren  di 

allan  o'i  le,  §  oni  edifarhâi  di. 
o  pen.  3.  3,  19.  Ezec.  16.  61—63.  a  20.  43.  a  36.  31. 

2  Pedr  1  12,  13.  p  Es.  14.  12.  Hos.  14.  1.  Gal.  5.  4.  Jud. 
24.  q  ado.  16,  21,  22  pen.  3.  3,  19.  a  9.  20,  21.  a  16.  9. 
Act.  7.  30,  31.  r  adn.  19.  pen.  3.  2,  3.  Es.  I.  26.  Hos    9. 
10.  Mal.  3.  4.  a  4.  6  Luc  1.  17.  *  adn.  16.  pen.  3.  3.  Mat. 
21.  41—43.  a  24.  48—51.  Marc  12.  9.  Luc  12.  45,  46.  a  20.  16. 

*  Mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  galw  ar  yr 
eglwys  hon  i  gotìo,  pa  mòr  fywiog,  stelog, 
gwresog,  unol,  a  gweithgar  a  fuasent ;  ae  i 

gymharu  eu  hagwedd  syrthiedig  bresenol  â'r 
hyn  oeddynt  yn  eu  cariad  cyntaf;  tfel  y 
gallent  drwy  hyny  edifarân  yn  ddnwiol,  ac 
ymadferu  i  wneyd  eu  gweithredoedd  cyntaf, 

ac  yn  eu  hysbryd  a'u  cariad  cyntaf,  ac  a'u 
holl  rasau  yn  fywiog  fel  yn  y  dechreuad. 
X  Ac  onid  ê,  mae  efe  yn  bygwth  dyfod  atynt 
hwy  yn  ei  ragluniaeth  geryddol,  ar  frys  ac 
mewn  modd  annisgwyliadwy,  ||  a  symmud 

eu  canwyll-bren  hwy  allan  o'i  le ;  sef  en 
hamddifadu  hwy  o  oleuni  yrefengyl,  a  lles  a 
bendithion  ei  hordinadau  hi :  §  ac  nis  gallent 
droi  ymaith  y  farn  dròin  hon,  ond  trwy  edif- 
eirwch  a  gweithredoedd  addas  i  edifeirwch. 
-Cyflawnwyd  y  farn  hon  yn  y  modd  llwyraf 
a  mwyaf  arswydus  yn  mben  amser  wedi 
hyn  ;  a'r  dydd  heddyw,  nid  yw  Ephesus 
fawr  ac  enwog  gynt,  ond  pentref  gwael  a 

bychan,  heb  gymmaint  a  dyn  o'i  fewn  yn 
proffesu  yr  enw  Cristion — Cofiwn  mai  am 
oeri  mewn  cariad  yn  unig,yroeddy  bygyth- 
iad  uchod  ;  nid  o*dd  dim  bai  wedi  ei  grybwyll 
eto  ar  y  gweithredoedd:  chwiliwn  ninnau 
agwedd  ein  ealonau  tuag   at  Dduw,  a  chryn- 
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Cenadwri  Crist  at  ange DAT.  II. eglwys  Smyrnh. 3 
wn  ger  ei  fron  ef,  rhag  ein  bod  wediymadael,  glwydd  Iesu  yn   addaw   i    bob   dyn,  yr  hv»o 
a'n  cariad  cyntaf. 

6  *  Ond  hyn  sydd  genny t  ti,  *  +  dy  fod 
ti  yn  casâu  gweithredoedd  y  Nicolai- 
aid,  Jy  rhai  yr  wyf  fi  hefyd  yn  eu  casâu. 

t  adn.  14,  15. 2  Cron.  19.  2.  Sdlin  26.  5.  a  101.  3.  a  139 
21,  22.  2  loan  9,  10 

*  Er  bod  eglwys  Ephesus  wedi  oeri  a  cholli 
Ilawer  yn  ei  chariad  a'i  zêl  at  ac  mewn 
pethau  da,  eto  nid  oedd  wedi  cael  ei  llygru 
gan  egwyddorion  penrhydd,  nac  arferion 
anfoesol  a  drwg  :  yr  oedd  hyn  ganddi  hi  o 

hyd,  f  ei  bod  yn  casâu  ac  yn  tf'íeiddio gweithredoedd  y  Nicolai*id,  plaid  o  wrth 

ddeddfwyr  ( antinomians )  proffesedig  o'r 
fath  ffîeiddiaf,  \  y  rhai  yr  oedd  Crist  ei  hun 
hefyd  yn  eu  casâu  â  chasdneb  eithaf.  Tybir 
yn  gyffredin  i'r  Nicolaiaid  hyn  gael  eu  de- 
chreú  a'u  henw  oddi  wrth  ryw  Nicolas  ;  a 
dywed  rhai  mai  Nicolas  nn  o'r  saith  dincon 
ydoedd,  (Act.  6.  5.)  yr  hwn  a  ymlygrodd  ac  a 

wrthgiliodd  wedi  ei  ddewis  i'r  swydd  hôno : 
ond  nid  oesyr  un  sail  i  feddwl  mòr  galed  am 

y  gwr  hwnw,  ac  yr  oedd  llawer  o'r  un  henw, 
fely  gallasai  y  blaid  ffìaidd  gael  eu  dechreuad 
a'u  henw,  oddiwrth  ryw  Nicolas  aral!,acnid 
oddi  wrth  hwnw  y  dywedir  am  dano  gyda'r 
chwech  eraill,  ei  fod  yn  wr  da  ei  air,  yn  llawn 

o'r  Ysbryd  Glân  a  doethineb.  Act.  6.  3. 
Sylwedd  yr  hyn  a  ddywed  hen  Awdwyr  am 
y  Nicolaiaid  hyn  yw,  eu  bod  yn  dadlau  dros 
gyfreithlondeb  anlladrwydd  yn  gyffredin,  ac 
yn  enwedig  gyda  gwragedd  eu  gilydd  ;  ac  yn 
arfer  aberthau  eilun  addolgar,  gan  daeru  nad 
oedd  y  cyfryw  arfeiion  ond  p^than  dibwys 
adiniwed  ynddynt  eu  hunain.  Nid  gweddus 
dywedyd  ychwaneg  am  eu  gweithreduedd 

hwy  a'u  blaenor  ff'íaidd. 
7  u  *  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust, 

*gwrandawed  f  pa  beth  y  mae  yr  Ys- 
pryd  yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi ; 
y\Y\  hwn  sydd  yn  gorchfygu,  ||  y 
rhoddaf  iddo  fwytta  o  z  bren  y  by  wyd, 

§  yr  hwn  sydd  y'nghanol  a  paradwys Duw. 
tt  pen.  2.  17,  29.  »3.  6,  13,  22.  a  13.  9.  Mat.  11.  15.  a  13. 

9.  Marc  7.  16.  x  pen.  14.  13.  a  22.  17.  1  Cor  2.  10.  a  13. 
4—12.         y  ad».  II,  17,  26-78.    pen    3.5,12,71.    a  12    10, 
11.  a  15.  2.    a  21.   7.  Io*n   16.  33.     I   lom  5    4,  5.  x  pen. 

22.2,  14.  Gcn.  2.  9.  a  3.  72-24     Diar.  3.  18.  a  II.  30.  a  13. 
12.  a  15.  4.         «  Luc  73.  43.  2  Cor.  12.  4. 

*  Tra  yr  oedd  y  pethan  blaetiorawl  yn  cael 
eu  llefaru  yn  union-gyrchol  wrth  weinidog, 
hennriaid,  acaelodau  eglwys  Ephesus  ;  etoyr 
oedd  yn  addas  i  bawb,  yn  mhob  màn  arall, 
ac  yn  mhob  oes  ddyfodawl,  a  feddai  glust  i 
wrando,  a  dëall  i  amgyöred  meddwl  y  geir 
ian,  i  sylwi  yn  ddifnfol  arnynt;  +ac  ar  yr 
holl  bethau  yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân  (trwy 
weithrediad  yr  hwn  y  caw-ai  Ioan  y  weled- 
igaeth  hon  o  Grist  yn  llefaru  wrtho)  yn  eu 
dywedyd  wrth  yr  eglwysi:  nid  wrth  eglwys 
Ephesusyn  anig,  er  yn  mlaenaf  ac  yn  gvntaf; 
ond  wrth  yr  egl-juysi:  sef  eglwysi  eraill  Asia, 
a  holl  eglwysi  Crist  trwy  y  byd,  hyd  ei  ddiw- 
edd.— Mae  hyn  yn  alwad  bennodol  a  grymus 
ar  holl  weiuidogiona  phroffeswyr  yr  etengyl, 
i  ystyried  yn  fanol  a  difrifol  y  II>thyrau  hyn 
at  yr  eglwysi;  fel  yn  gyfiawn  o  a'ldysgiadau 
pwysig  iawn,  a  pherthynol  i  bawb  Cristion 
ogion  yn  mhob  man  ac  oes  o'r  byd.  %  Ar  ol 
y  rhagymadrodd  difrifol  uchod,  mae  yr  Ar 
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drwy  ffydd  ynddo  ef,  a  orchfygaidemtasiynao 

y  byd,  y  cnawd,  a'r  diafol,  || y  rhoddai  efe 
iddo  fwyta  o  Bren  y  bywyd;  yr  hyn  sydd 
ymadrodd  cyftelybiaethol,  wedi  ei  gyinmeryd 
oddi  wrth  hanes  gardd  Eden  ;  acjuarwyddo 
pnr,  digonol,  a  thragywyddol  lawenydd  y 

nef ;  yn  nghyd  â'r  blaen  brawf  o  hó.jo  yn  y 
byd  hwn,  trwy  ffydd  yn  Nghrist,  cynidtithas 
&g  ef,  a  diddanwch  ei  Ysbryd  Sanctaiild  ef. 
§  Crist  ei  hun  yw  pren  y  bywyd,  ac  mae  efe 
yn  nghanol  yr  eglwys  ar  y  ddaear  ac  yn  y 
nef,  fel  yr  oedd  pren  y  bywyd  gynt  yn 

nghanol  gardd  Eden.  Pe  buasai  ein  rlii'tni 
cyntaf  yn  "  gorchfygu  "  y  temtiwr  yno, 
cawsent  fwyta  o  hyd  o  bren  y  bywyd;  a'r 
rhai  sydd  yn  gorchfygu  yma,  y  w  y  rhal  a 
gânt  fwyta  o  bren  y  bywyd  ysbrydol  a  thra- 

gywyddol. — Cotìwn  mai  "  paradwys  D«w" 
yw  yr  eglwys,  yn  y  nef  acar  y  ddaear.  Am  y 
gair  paradwys,  gwel  Luc  23.  43  ;  2  Cor.  12.  4. 

8  H  *  Ac  at  b  angel  yr  eglwys  sydd 

yn  Smyrna,  ysgrifena;  -j-  Y  pethau 
hyn  y  mae  y  ccyntaf  a'r  diweddaf,Jyr 
hwn  a  fu  farw,  ac  sydd  fy w,  yn  eu  dy- wedyd ; 

b  Gwel  ar  adn.  I.        e  Gwel  ar  pen.  1.  8,  11,  17,  18. 

*  Smyrna  oedd  ddinas  fawr  i'r  gogledd  o 
Ephesns,  ac  ar  làn  y  môr  fel  hithau  :  nb 
gwyddom  pa  bryd,  na  chan  bwy,  y  pregeth- 
wyii  yr  efengyl  gyntaf,  ac  y  planwyd  eglwys 
Gristionogol,  yn  y  ddinas  hon  ;  ac  nisgwydd- 
om  pwy  oedd  ei  *'  hangel,"  neu  ei  gweinidog, 
pan  ysgrifenwyd  y  llythyr  hwn  ato.  Maeyn 
amlwg  mai  nid  at  y  gweinidog  yn  unig  yr 
oeddid  yn  ysgrifenu ;  oblegid  defnyddir  y 

rhif  l'íosog,  cîiwi,  yn  y  ddegfed  adnod.  +Yr 
oedd  y  genadwri  hon  yn  dyfod  oddi  wrtlio 

Ef,  yr  hwn  ywy  Cyntaf  a'r  Diweddaf.  Gwel ar  pen.  1.  17,  18.  Llefarwyd  y  geirian  hyn 
gan  y  JEHOFAH  ei  hun,  am  dano  ei  hon, 
pan  oedd  yn  tystiolaethu  ei  dragywyddol 
Dduwdod,  ac  yn  dywedyd  nad  ocdd  Duw 
arall  ond  efe  ;  (Es.  44  6~8  )  feliy,  gan  fod| 
lesu  Grist  yn  mynych  ddefnyddio  y  geiriao| 
am  dano  ei  hun  yn  y  llyfr  hwn,  rh  ud  i  bawtj 

a  barchant  ymadroddion  y  prophwydi  a'i 
apostolion,  ganiatâu  eu  bod  yn  brawfcjflawr 
o'i  Dduwdod  hunan  hanfodol  a  thragywyddu 
ef.  JYr  hwn  a  dystiolaethodd  ei  Dduwdof 
hanfodol  ei  hnn  ftl  hyn,  a  grybwyllodd  liefyr 
yn  yr  un  lle  ac  amser,  am  ei  gnawdoliad,  e 
farwolaeth,  ei  adgyfodiad,  a'i  dragywyddc 
eiriolaelh  a'i  ogoneddiad  arddeheulaw  Duw 
canys  y  mae  hyny  oll  yn  gynnwysrdig  yn  ; 

geiriau,  "  Yr  hwn  a  fu  farw,  ac  sydd  fyw;'j 
yr  hyn  oedd  gysur  mawr  i'r  egKvys  hon,  dà  | 
eiherlidiau  a'i  haml  drallodion.     adn.  lŵ. 

9  d  *  Mi  a  ad  waen  dy  weithredoed 

di,ef  a'thgystudd/a'th  dlocli  (t  eith 
s  cyfoethog  wyt)  ||  ac  mi  a  adwae 
h  gabledd  y  rhai  '  sydd  yn  dy wedy 
eu  bod  yn  Iuddewon,  §ac  nid  A  ydyr 
ond  synagog  Satan. 

d  Gwel  ar  »dn~:  2.  -  pen.  7.  14.  lo»n  16.  33.  Act.  I 22.  Rhuf  5.  3.  a  S.  35.  a  12.  12  1  Thes  3.  4.  2  Thet.  1. 
7.  /Luc4.  18.    a    6    20.    2  Cor.  8     2,9.    I-po  2.  5, 
t  pen    3    17,  18.     Luc    12    21.     2  Cor    6.    10.    I  Tim.  6. 
laeo  2.  5,  6  h  Luo  22.  65     Act    26.    11.1  Tim.  I- 
t  Rhuf.  2.  28,  29.  «9   6.         k  pen.  3.  9. 

*  Dan  y  cymmeriad  o  Gyfaill  a  Gwared^ 



BCyÿuro  eylwys  Smyrna DAT.  II. 
yn  nywyneb  erlidiau. 

llalluog  ei  bobl,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn 
:râu  i'r  Cristionogion  yn  Smyrna,  ei  fod 
yn  sylwi  yn  fanol  ar,  ac  yn  cymmeradwyo 
gweilhredoedd  hwynt;  t  ac  yn  hollawl 

abyddus  o'u  cystuld  a'u  tludi  hwynt: 
egid,  er  bod  Smyrna  yn  ddinas  gyfoethog 
)hoblog  y  pryd  hwnw,  un  ai  nid  oedd  neb 

d  y  rhai  tlouf  o'r  tiigolion  wedi  eu  dy- 
[welyd  i'r  ífydd,  (1  Cor.  1.  26—29.)  neu te  yr  oedd  y  Cristionogion  yno  wedi  cael 

cystuddio  a'u  tlodi  drwy  erledigaethau. 
•  oeddynt  yn  wir  yn  gystuddiedig  a  thlod- 
ì  yn  y  byd,  yn  gystal  ag  yn  yr  ysbryd. 
bia  rhai  fod  y  gtiriau  yn  cyfeirio  at 
ìlycarp,  esgob  Smyrna,  yr  hen  hanes- 
ì  a  ddywedant  mai  efe  a'i  tlododd  ei 
n  yn  wirfoddol,  trwy  werthu  ei  fedd- 

;  inau  i  ddiwallu  y  tlodion  ;  megys  y  gwnai 
Bwer  eraill  o  esgobion  yr  oesoedd  boreuol 
I ny  :  ond  wrth  yr  adnod  nesaf,  gwelir  mai 

i  yr  esgob  yn  unig  a  ddysgrifir ;  eithr  yr 
!wys  yn  gyffredinol  hefyd.  J  Oud  yn 
hanol  y  tlodi  allanol  hyn,  dywedai  Crist 
bod  yn  gyfoethog  mewu  ffydd,  a  thrwy 

a  yn  ei  "  anchwiliadwy  olud"  ef,  ac  addew- 
on  gwerthfawr  y  cyfammod  newydd  :  yn 
foethog  mewn  doethineb,  gras,  a  gweith- 
loedd  da,  ac  fel  etifeddion  trysorau  diddar- 
l  yn  y  nef :  oblegid  yr  oeddynt  hwy  mewn 
wedd  tìodeuog  iawn  o  ran  eu  heneidiau,  er 
d  yn  isel  arnynt  mewn  pethau  allanol.  ||  Yn 
ìellach  yr  oedd  efe  yn  adwaen  cabledd 
yw  ddynion,  y  rhai  a  ddywedent  eu  bod 

Iuddewon,  ac  a'u  cablent  ef  a  hwythau. 
bia  rhai  fod  y  dynion  hyn  yn  profFesu 
istionogaeth  :  ond  eu  bod  yn  eu  zêl  dros 
fraith  Moses,  yn  llefaru  pethau  am  Berson 
:h>fiawnder  Crist,  nad  oedd  ddini  gwell 
chabledd :  ond  tybia  eraill  mai  Iuddewon 
ghrediniol  hollawl  oeddynt,  y  rbai  oedd  yn 
rthwynebu,  yn  cablu,  ac  yn  erlid  yr  efeng- 
a'i  phroffeswyr  mewn  eithaf  gelyniaeth  : 
wedir  fod  llawer  o'r  cyfryw  Iuddewon  yn 
rhan  hon  o  Asia  leiaf  y  pryd  hwn.  §  Hwy 
j)roffesent  eu  hunain  yn  Iuddewon,  yn  unig 
íbl  ac  addolwyr  Duw  ;  ond  nid  oeddynt  yr 
n  a  broffesent  eu  bod.  Pa  un  bynag  ai 
idewon  o  genedl  oeddynt  ai  peidio,  nid 
Id  Duw  yn  eu  haddef  hwynt  fel  ei  gyn- 
|lleidfa  ef ;  y  defodau  am  ba  rai  y  taereut 
|l  oeddynt  o  rỳm  na  chyfreithlondeb  mwy- 
p  ;  yr  oedd  eu  haddoliad  yn  gnawdol  a 
iigrithio! ;  yr  oeddynt  yn  llidiog  wrthwyn- 
|j  gwirionedd  ac  achos  Duw;  ac  nid  oedd- 
it  yn  wir  ond  synagog  Satan,  cymdeithaso 
jynion  yn  dwyn  delw  y  diafol,  yn  dilyn  ei 
impl,  yn  gwneyd  ei  waith,  ac  yn  cyd- 
ligyssylltu  i  ddàli  fynu  ei  deyrnas  ddryg- 
jius  ef.  "Cynnulüad  o  ddiafliaid,  neu  o 
nt  y  diafol,"  mae  Pool  yn  eu  galw. 

jlO  *  Nac  ofna  ddim  o'r  pethau  yr 
[wyt l  i\v  dîoddef.  f  Wele,  m  y  cyth- 
j1  a  fwrw  rai  o  honoch  chwi  i  garch- 

|  fel  y'ch  profer ;  %  a  "  chwi  a  gewch 

I— 'studcl  °  ddeng  niwrnod
.  p  \\  Bydd 

ddlawn  hyd  angau,  §  ac  mi  a  roddaf 

'  9  goron  y  bywyd. 
/  Dan.  3.  16-18.  M*t.  lü.  23.    L»o  12.  4—7.  m  pen. 
9-11.  a  13.  2,  7,  15-17.  Luc  21 .  12.  Ioan  13.  2,  27.  Eph. 
.  a  6.  12.  1  Pedr  5.  8.  n  Gwel  ar  adn.  9.         o  Hab. 
.  1  Pedr  1.6,  7.  p  pen.  12.  11.  Mat.  10  22.  a  24.  13. 
c  8.  35.  a  13.  13.  Luc  21.  16-19.  loan  12.  25.  Act.  20.  24. 

*  Mae  yradnod  honyn  dangos  mai  etlidwyr 
ffyrnig  oedd  yr  "  Iuddewon,"  y  "  Synagog 
Sitan  "  uchod,  yn  hytracb  na  thwyllwyr 
cyfrwys,  mewn  rhith  o  Gristionogaeth  : 
oblegid  nid  rhybuddio  ei  bobl  i  ochelyd  gau 
athrawiaeth  y  maeCristyma,  eithr  eudarpar 
erbyn  y  groes  ac  erlid.  Mae  yn  eu  cynghori 
i  beidio  ag  ofni  dim  o'r  pethau  yr  oeddynt 
i'w  dyoddef ;  oblegid  yr  oedd  ef,  y  "  Cyntaf 
a'r  Diweddaf„"  yn  ddigon  galluog  i'w  ham 
ddiffyn,  eu  nerthu,  eu  diddanu,  eu  cynnal, 

a'u  gwaredu  hwynt.  t  Eto,  wele,  yr  oçdd  ef 
yn  lybied  yn  addas  i'r  cythraul  gael  goddef- 
iad,  i  lwyddo  yn  eu  herbyn  hwy  càn  beîled, 
ag  i  fwrw  rhai  o  foonynt  i  garchar,  trwy  off- 
erynoldeb  ei  "Synagog"  o  Iuddewon  pro- 
ffesedig,  y  rhai  efaliai  a  annogent  y  bobl  a'r 
swyddogion  yn  eu  herbyn  hwynt,  fel  y 

gwnaethai  eu  cyd-genedl  lawer  gwaith  o'r blaen  mewn  mànau  eraill.  Bwriadai  eu 
gelynion  fel  hyn  eu  distrywio  ;  ond  goddefai 

en  Harglwydd  a'u  Gwaredwr  hyn  i'w  profi 
a'u  puro  hwynt:  îac  i'r  dyben  byny  hwy  a 
gaent  gystudd  ddeng  niwrnod.  Wrth  y 
"deng  niwrnod  "  gallwn  ddëall  deng  mlyn- 
edd,  yr  hyn  medd  yr  hanes  a  fu  parâd  erled- 
igaeth  Domitian ;  neu  ynte  rbyw  yspaid 
terfynedig  oamser ;  yn  yr  hwn  y  byddai  raid 
i  lawer  o  honynt,  efallai,  ddyoddef  merthyr- 
dod  yn  achos  y  gwirionedd.  Mae  amryw 
feddyliau  eraill  am  y  deng  niwrnod  hyn,  ond 
nis  gallwn  eu  gosod  i  lawrmewn  gwaithmòr 

fỳr:  y  pethau  a  enwyd  yw  barn  ein  Hawd- 
wyr  yn  benaf.  ||  Yn  wyneb  y  dyoddefiadau 
uchod,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  annog  ei 

bobl  i  fod  yn  '*  ffyddlawn  hyd  angau;"  i 
barâu  yn  eu  hufudd  dod  iddo  ef  yn  ddidòr,  i 
ymladd  yn  wrol  fel  ei  filwyr  ef,  ac  i  lŷou 

wrth  ei  wirionedd  a'i  ewyllys  ef,  i'e  pe  gor- 
fyddai  iddynt  ddyoddef  angau  er  ei  f wyn  ef ; 
neu  beth  bynag  hyd  ddiwedd  eu  hoes.  §  Ac 

yna,  efe  "  yr  hwn  a  fu  farw,  ac  sydd  fyw," 
a'u  gwobrwyai  hwynt  mewn  modd  ag  nas 
gallai  yr  un  tywysog  neu  frenin  daearol 
wobrwyo  ei  filwyr  ffyddlawn ;  carjys  efe  a 
roddai  iddynt  "goron  y  bywyd,"  sef  tragy- 
wyddol  ogoniant  a  dedwyddwch  yn  y  nef. 

11  r  *  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust, 
gwrandawed  beth  y  mae  yr  Yspryd 
yn  ei  ddy wedyd  wrth  yr  eglwysi ;  f  Yr 
hwn  sydd  yn  gorchfygu,  X  ni  chaiff 
ddirn  niwed  gan  *yr  ail  farwolaeth. r  Gwel  ar  adn.  7.  *  pea.  20.  6,  14    a  21.  8. 

*  Yr  oedd  yr  epistol  hwn  hefyd,  yn  perth- 
yn  i  bawb  a  allent  wrando  a  dëall,  ac  yr  oedd 
yn  cael  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi  yn  gy- 
ffredin,  er  wrth  eglwys  Smyrna  yn  mlaenaf 
ac  yn  benaf.  Gwel  ar  adn.  7.  tPwy  bynag, 
mewn  unrhyw  fàn  neu  oes,  aorchfygai  yn  y 

rhyfelysbrydolhon,yn  erbyn"Satan  a'i  Syna- 
gog,"  trwy  fod  yn  "ffyddlawn  hyd  angau  ;" 
l  "ni  cba'i  hwnw  ddim  niwed  gan  yr  ail 
farwolaeth,"  tragywyddol  boenau  uffern  ;  er, 
efallai,  y  byddai  raid  iddo  ddyoddef  marwol 
aeth  naturiol  wrth  ennill  y  frwydr.  Ond  yr 

oedd  efe,  yr  hwnoedd  ag  "agoriadau  uffern  a 
marwolaeth  ganddo,"yn  ymi  wymo  i  ddiogeln 
eneidiau  ei  weision,  yn  amser  eu  hymddat- 
todiad,  a'u  cyrph  yn  yr  adgyfodiad  ;fel  nad  ys- 
garid  hwynt  bythoddiwrth  Dduw,a^c  naddan- 
fonid  hwynt  ymaith  i  dragywyddol  gosp;  yr 

hyn  mewn  modd  arbenig  a  elwir,"y r  aiî  farw. 
1269 0  H  3 



Ep>stol  yn  cynnwys  rhybudd  a DAT.  II. bpgythion,  at  eglwys  Pergamu*, 
I 

olaeth, "  ac  a  barotowyd  i'r  holl  rai  dr)  gionus  : 
o'r  tu  aralt,  hẅý  a  gedwid  yn  sicr,  rhag  pob 
gradd  o'r  trneui  hwn,  ac  a  ddeibynient  dra- 
gywyddol  fywyd  adedwyddwch,  arol  eu  hyr 
ddyoddefiadan  yn  y  byd  hwn. — Nid  oes  dim 
0  gerydd  na  rhybudd  yn  yr  epistol  hwn  ;  ac 
mae  yn  beth  nodedig,  fod  mwy  o  Gristionog- 
ion  y  dydd  beddyw  meddant  yn  Smyrna,  nac 

sydd  mewn  nn  màn  arall,  yn  y  rhan  hòuo  o'r 
byd  ;  nisymmudwyd  y  Canwyll-bren  yn  holl- 
awl  o'u  plith  hwynt  ;  ond  mae  rhyw  dywyu- 
iadau  bychaino  olenni  yn  cael  eu  pa<  ân  o  hyd, 
i'r  gweddill    anrheithiedig  o'r   eglwys  hon. 

12  II  '*  Ac  at  angel  yr  eglwys 
sydd  yn  Pergamus,  ysgrifena;  f  Y 

pethau  hyn  y  mae  yr  M  hwn  sydd 
ganddo  y  cìeddyf  llym  dau-finiog,  yn 
eu  dywedyd  ; 

t  Gwel  ar  ado.  I.  pen.   I.  11.  u  adn.  16.    pen.   1.  16. 
a  19.  15,  21.  Es.  11.  4.  Heb.  4.  12,  13. 

*  Pergamus  oedd  ddinas  i'r  gogledd  o 
Smyrna:  a  chan  fod  yr  epistol  at  angeì,  neu 
weinidog  yreglwys  hon,yn  cynnwys  rhybudd 
a  bygythion;  fmae  yncaelei  ddanfon  megys 
oddi  wrth  "yr  hwn  sydd  ganddo  y  cleddyt 
llym  dan-finiog."  Gwel  ar  pen.  1.  16.  Yr 
oedd  Crist  yn  crybwyll  hyn  i  eglwys  Perga 

mus,  i  ddangos  y  d'ialai  efe  trwy  eî  air  a'i 
ragluniaeth,  ar  wrthgilwyr  a'i  holl  el^nion, 
ac  yr  ymddiffynai  efe  yr  holl  rai  a  safent  yn 
ddiysgog  yn  eu  purdeb,  yn  ol,  a  thrwy  ei  air 
a'i  wirionedd  ef. 

13  x  *  Mi  a  adwaen  dy  weithred- 
oedd  di,  f  a  phale  yr  wyt  yn  trigo  ;  sef 
Wemae  v  gorsedd-faingc  Satan  :  2Jac 
yr  wyt  yn  dal a  fy  enw  i,  [|  ac  ni  b  wed- 
aist  fy  ffydd  i,  §ie,  yn  y  dyddiau 
y  bu  Antipas  ync  ferthyr  fíyddlawn 
i  mi,  yr  hwn  a  laddwyd  yn  eich  plith 
chwi,  lle  y  mae  Satan  yn  trigo. 

*  Gwel  ar  adn.  2,  9.  y  adn.  9,  10,  24.  pen.  3.  9.  *  adn. 
25.  pen.  3.  3,  11.  1  Tues.  5.  21.  2  Tim.  1.  13.  Heb.  3.  6.  a 

10.23.  apen.3  8.  M*i.  '24.  9.  Lm  31.  17.  Act.  9.  14. 
lago  2.  7.  b  Mat.  10.  33.  1  Tira.  5.  8.  2  Tiin.  2.  12.  Jud. 
3,  4.         o  Act.   22.  20. 

*  Yr  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  yn  sylwi  yn 
dirion  a  chymmeradwyol,  ar  weithredoedd  ei 
bobl  yn  y  ddinas  hon  hefyd  ;  cyn  belled  ag  yr 

oeddynt  yn  ufudd  i'w  orchymynion  ef :  t  ac 
yr  oedd  yn  coffâu  iddynt  y  gwjddai  efe  yn 
dda  pa  le  yr  oeddynt  yn  trigo  ;  sef  lle  yr  oedd 
Satau  mewn  modd  arbenig  wedi  sefydlu  ei 
orsedd-fainc,  a  chwedi  gosod  i  fynu  ei  bres- 
wylfa.  Rhaid  bod  hyn  yn  arwyddo,  fod  Per- 
gamus  nid  yn  unig  yn  Ue  drygionus  iawn 
raewn  ystyriaethau  eraill;  ond  ei  fod  hefyd, 
megys  prif  wersyllfa,  neu  orsafle  eiledigaeth 
a  chyfeiliornadau  ;  daii  brif  beiriant  y  diafol, 
i  wrthwynebupur  efengyl  Crist:ac  mai  oddi 
yma  yr  oedd  y  drygau  erchyll  hyn,  yn  taenu  eu 
heffeithiau  alaethus  a  gwenwynig  i  ddinasoedd 
a  lleoedd  eraül.  Yiua  yr  oedd  y  rhai  digref- 
ydd  yn  nodedig  am  erîid  ;  a  rhai  rhith  grefydd- 
01  yn  nodedig  am  gyfeiliornadau :  ac  oll  o 
honynt  yu  ddeiliaid  ffyddlawn  Satan,  dàn  ei 
faner,  ac  o  amgylchei  orsedd-fainc  ef.  J  Eto, 
yn  y  seîyllfa  beryglus  hon,  yr  oedd  yr  eglwys 

yn  gyffredin  yn  "dàl  enw  Crist;"  sef  yn  dàl 
yn  ddiysgog  i  broffesu  gwirioneddd  ei  efengyl 

ef,  ac  o  barch  gwesog  i'w  anrhydedd  a'i  awd- 
urdod  ef:  ||  ac  fel  hyn"nid  oeddynt  yn  gwadu 

ei  ffydd  ef,"  na  thrwy  wrthgiliad  c>  hoeddni,  [I 
na  thrwy  gyd-ymagweddu  jn  bechadnrus  â'r  ff 
byd  i  ochelyd  y  groes.  §  "Ië,"  yr  neddyni  ìf 
wedi  dàl  fel  hyn  yn  y  dyddiau  profedigaethns  f 
y  bnasai  Amipas  yn  dystac  yn  ferthyr  ff)dd-  J 
íawn  i  Gri&t  a'i  wirionedd,  yr  hwn  a  ladrt-  f 
esici  am  ei  dystiolaeth,  yneu  plith  hwynt,  lle  I 
yr  oedd  Satan  yn  trigo. — Nid  yw  hanesiaeth  \f 
eglwysig  y  n  dywedyd  i  ni  pwy  oedd  yr  Anli-  f 
pas  hwn.  Efalhi  mai  rhy  w  bregethwr  gwres-  \f 
og  oedd,  neu  ryw  gristion  cyffredin  arall,  o  | 
enedigaeth,  gradd,  ac  amgylchiadau  isel ;  ond  If 
â  ae'.h  yn  enwog  trwy  ddyoddef  merthyrdod  \f 
yn  achos  Crist.  Pwy  bynagoedd,  a  phasefyü.  ÍJ! 
fa  bynag  oedd  iddoyn  y  byd  acyn  yr  eglwyg,  ;r 
yr  oedd  y  sylw  tiriun  a  chanmoladwy  hyn  a  V 

wnaed  o  hóno,  gan  ei  Arglwydd  mawr;  yn  f' 
debyg  o  fodyn  foddionrhagorol  i  gryfâugwrol-  I 
der  a  ffyddiondeb  cnstionogion  eraill,  y  rhai  L 
ond  odid  a  gaent  eu  galw  i  ddyoddef  yr  on  f 
pethau.  Gadawn  heibio  y  tybiau  dychymruyg- 
ol,  a  grybwylla  Pool,  am  y  gair  Autipas,neo 
Antìpapa,  yu  ol  y  tybiau  hyny  :  nid  ydynt 
yn  werth  Ile  yn  y  gwaith  hwn. 

14  d  *  Eithr  y  mae  gennyf  ychydig 
bethau  yn  dy  erbyn  di,  f  oblegid  bod 
gennyt  yno  rai  yn  dal  athrawiaeth 
e  Balaam,  J  yr  hwn  a  ddysgodd  i  Balac 
fwrw  /rhwystr  ger  bron  meibion  Israel, 
^i  fwytta  pethau  wedi  eu  haberthu  i 
eilunod,  h  ac  i  odineb. 

d  Gwel  ai-  adn.   4,  20.  •  Num.  25.  1-3.  a  31.  8,  16 
Josh.24.  9.  2  Pedr  2.  15  Jud.ll.  /  Ks  57.  14.  Jer.  6.  II . 
Ezec.  3.  20.  a  44.  12.  M*t.  18.  7.  Rhuf  9.  32.  a  11.  9.  a  14. 

13,  21.  1  Cor.  1.  23.    a  8    9.  1   Pedr  2.  8.  S  Act.  15.  20, 
21,  29.  a  21.  25.  1  Cor.  8.  4—13.  a  10.  18-31.  h  pen.  21. 
8.  a  32.  15.  I  Cor.  6.  13—18.  a  7.  2.  Heb.  13.  4. 

*Ond  er  y  ganmoliaeth  uchod,yi  oedd  gan 
yr  Arglwydd  Iesu  "ychytíig  bethau"  yn 
erbyn  eglwys  Pergamus  a'i  gweinidog:  fo- 
blegid  fod  ganddynt  yn  eu  cymundeb,  neo 
mewn  rhy w  fodd  arall  yn  cael  goddetìad  yn 
eu  plith  ;  rai  o'r  athrawon  penrhydd  hyny,  y 
rhai  y  buasai  ei  apostolion  ef  yn  ty^tiolaethnl 
yn  eu  herbyn  ;  sef  y  cyfryw  ag  oedd  yn  dàl 
athrawiaeth  Balaam.  j  Oblegid  y  dyn  dryg 
iouus  hwnw,  er  iddo  mewn  gwiiionedd  gael 
ei  freintio  â  gweledigaethau  prophwydoliaetb 
ol;  eto,  er  mwyn  budr-elw,  efe  a  ddyfeisiodci 
ddrwg  yn  erbyn  Israel,  trwy  ddysgu  i  Balaí 
pa  fodd  i'w  hudo  hwyut  i  fwyta  pelhau  wed 
eu  haberthu  i  eilunod  ac  i  odinebu,  ac  fell) 
bwrw  yn  eu  ffordd  hwynt  rwystr,  neu  ach 
lysur  i  syrtbio  i  bechod,  a  thàn  ddigofain  | 
Duw. 

15  *  Felly  y  mae  gennyt  tithau  heftrc 
rai  yn  dal l  athrawiaeth  y  Nicolaiaid? 
f  yr  hyn  beth  yr  wyf  fi  yn  ei  gasâu.    í t'Gwel  ar  ado.  6. 

*  Pelly  hefyd  yr  un  modd,  yr  oedd  yn  eg| 
lwys  Pergamus  ddyr.ion,  yn  dàl  athrawiaei  | 
y  Nicolaiaid,  neu  y  B<ilaamiaid,  (canysyruí 

peth  yw  yr  Hebraeg  Balaam,  â'r  Groeg  iV j 
colaus,  a'r  ddau  yn  arwyddo  Gorchfgywr  | 
bobl)  f  yr  hyn  beth,  sef  yr  athrawiaeth  ac  o 
a  beithynai  iddi,  yr  oedd  Crist  yn  ei  ga?â)j 
Oddi  wrth  hyn  mae  yn  amlwg,  fod  yr 

thrawon  hyny  yn  "caru  gwobr  anghyfiawi 
der,'*  ac  yn  ymgyrhaedd  ato  trwy  geisio  llygi 
a  gŵyr-drôi  proffeswyr  Cristionogaeth,<lb«  r 
rhwystr  ger  eu   bron"  hwynt;   a  thàn  ry 
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;us  nen  gilydd,  eu  hannog  a'uhudohwynt 
uo  *>n  ngwleddoedd  eiluu-addolgar  eucym- 

'dogìon  paganaidd;  ac  aryr  achlystiron  hyny amserau  eraill,  i  fod    yn  euog  o    odiueb. 
wyd  eisoea  fod  Balaam  yn    Hebraeg,   a 
colaus  yo  y  Groeg  yn  arwyddo  yrun  peth 
Gorchfygwr  y  bobl,  a  th>bir  ddarfod  eu 
w  felly  o  herwjdd  yr  awdurdod  oedd  gan 

b  un  o  honynt  ar  feddyliau  y  bobl,  a'rdefn- 
i  drwg  a  wnaethant  o  hyny,  Balaam  gynt, 
híicolas,  pwy    bynag  ydoedd,    wedi    hyny. 
adn.  '20.  cawn  Jezebel  eto :  a  thybia  rhai 
yr  enwau  hyn,  yn  nghyd  â  rhai  eraill  yn 

lyfr  hwn,  (pen.  3.  9 ;  a8.  11  ;  a  9.  1 1  ;  a  11. 
yn  cael  eu  defnyddiomewn  dull  allegawl, 

nodi  dynion  o  gymrneiiadau  cyffelyb  i'r 
i  hyny  y  crybwjllir  eu  henwau. 

16  fe*  Edifarhâ]  'fac  os  amgen, 
wyf  fì  yn  dyfod  attat  ar  frys,  fn  J  ac 
ryíelaf   yn   eu   herbyn  hwynt  ||  â 
jleddyf  fy  ngenau. 
I  *  Gwel  ar  o.  r.  ada.  5.  21— 22.  pen.  3.  19.  a  16.  9.  Act. 
30,31.  /  Gwel  ar  s.  adn.  5.  m  Gwel  ai  adn.  12.— 

!  11.  4.  a  49.  2.  BpÉ.  6.  17.  2  Thes.  2.  S. 

i*  Gwedi  crybwyll  y  bai,  mae  yr  Arglwydd 
|3u  yn  galw  ar  yr  eglwys  yn  Pergamus  i 

jifarâu,  a  gadael  yr  egwyddorion  a'r  arfer- 
■  llygredig  hyny  ;  i  fwrw  allan  y  fath  ddyn- 
i  gwarthus  a  niweidiol  o'u  cymundeb;  a 
|rwy  bob  moddion  i  ddangos  y  casinebeith- 
i  tuag  at  eu  daliadau  a'u  gweithredoertd. 
\.c  os  amgen,  os  nad  editarâent,  efe  a  ddeuai 
pitarfr^smewn  barn  ;  Jac  a  ymladdai  yn 

byny  twyllwyrhyny,  ac  yn  erbyn  pawb  a'u 
üidiai  hwynt,  ||  â  chleddyf  ei  enau ;  gan 
wallt  y  dial  bygwthiedig  arnynl  ;  Ye,  efe  a 

pddifadai  yr  eglwys  o'r  breintiau  a  gam- 
lefnyddias.ii    hi.— -Dywedir    bod   y    ddinas 
n    yn   awr  mewn    agwedd   arfeilig  iawn 
Ihydig  iawn  o  broffeswyr  Cristionogaeth  a 

|ir  ynddi,  a'r  ychydig  hyny  yn  hollawl  ym- 
lybynol  ar  eglwys  Smyrna  ;  gan  eu  bod  yn 
agwedd  iselaf  o   waeledd,  heb  ganddynt 

aidd  ddim  o'n  crefydd  sanctaidd  ni,  ond 
i  enw  gwag  yn  unig. 

17  n  *  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust, 
wrandawed  beth  y  mae  yr  Yspryd 

■  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi ;  f  I'r 
wn  sydd  yn  gorchfygu,  y  rhoddaf  iddo 

fwytta  o'r  manna  cuddiedig,  J  ac  a 
)ddaf  iddo  garreg  wen,  ||  ac  ar  y  gar- 
|îg  9  enw  newydd  wedi  ei  ysgnfenu, 
yr  hwn  nid  edwyn  neb,  ond  yr  hwn 
lydd  yn  ei  dderbyn. 
|  »  Gwel  ar  adD.  7.  o  Salm  25.  14.  a  36.  8.  Diar.  3 
!U.  10.  Es.  65.  13.  Mat.  13.  II.  loan  4.  32.  a  6.  48- 
)1.  3.  3.        y  peo.  3.  12.  a  19.  12.  E§.  65.  15. 

*  Yr  hyn  oedd  yr  Ysbryd  yn  Rfaru  trwy 
ban  wrth  eglwys  Pergamus,  yr  oedd  yn  ei 

vriadu  hefyd  i'r  holi  eglwysi ;  pawb  a  allent 
ran<io  a  dëalì,  yn  mhob  màn  ac  oes  o'r  byd  : 
blegid  tra  yr  oedd  barnedigaethau  yn  crogi 
wch  ben  yr  anedifeiriol,  yr  oedd  bendithion 

edi  eu  darpar  i'r  rhai  a  orchfygent  y  temt- 
3iynau  lliosog,  i  ba  rai  yr  oeddynt  yn  agor- 
fi.  tl  bob  un  a  lŷnai  felly  wrth  wirionedd 
orehymynion  Crist,  efe  a  addawodd  "roddi 
Ido  twyta  o'r  manna  cuddiedig;"  sef  y  cys- 
ron  bywiocâol,  cryfâol,  a  digonawl  hyny, 
ydd  yn  tarddu  oddi  ar  weithrediad  bywiog _ 

ffydd,mewn  Gwaredwr  crof siioeliedig  ;ystyr- 
iaeili  aefydlog  o  ogoniant  Duw  ynddo  ef ;  a 

chyrndeithas  ft*l>s  â'r  Tnd  ac  a'r  Mib,  trwy 
ddylanwadau  yr  Ysbryd  Glân.  Mae  y  manna 
hwn  y n  guddiedig o(h\i  wrth  ddynion  anianol; 
y  rhai  m  wyddant  ddim  am  y  deilliad,  y  na- 

tur,  y  cyfranogiad,  na'r  rhagoroideb  o  hóno: 
mae  allan  o  gyrhaedd  pob  gelyn  ;  ac  mae  yn 
anmhosibl  lluddias  y  cyfraniad  o  hóno,  mwy 
na'r  manna  yn  yr  anialwch  gynt;  fel  ag  y 
rnae  yn  "  ddirgelwch  yr  Arglwydd,  yr  hwn 
sydd  gyda'r  rhai  a'i  hnfnantef."  \  Âddawudd 
y  gwaredwr  grasol  hefyd,  i  bob  gorchfygwr 
yn  y  rhyfel  ysbrydol  hon,  "gàreg  v\èn."  Yn 
yr  hen  amseroedd  gynt,  pan  fyddai  unrhyw 
ddyn  yn  mhlith  y  Groegiaid,  yn  catl  ei  brofi 
am  drosedd  yn  erbyn  llywodraeth,  wrth  farn 
y  bwrdeisiaid  ;  yr  oeddynt  yn  penderfynn 
am  ei  ryddâd  ef  trwy  i  bob  un  roddi  càreg 
uen  i  mewn,  ac  am  ei  gondemniad  ef  trwy 
gàreg  ddu  :  felly  yr  oedd  Crist,  unig  Farnwr 

ei  bobl,  trwy  addaw  rhoddi  i'r  gorchfygwyr 
"gàreg  wen,"  yn  sicrâu  iddynt  hwy  berffaith 
gyfiawnâd,yn  nydd  mawr  y  prawf  diweddaf ; 
ac  yn  sicrâu  iddynt  hefyd  brofiad  cysurus 
presenol,  eu  bod  wedi  cael  maddeuant,  a'u 
cymmeradwyo  gyda  Duw,  ynddo  a  thrwyddo 
ef.  ||  Nid  oes  dim  ar  a  wyddom  mewn  hen 

arferion,  yn  egluro  beth  yw  "ysgrifenu  yr 
enw  newydd"  ar  y  gàreg  :  efallai  mai  "plant 
Duw"  yw  yr  enw  newydd  hwn  ;  ac  felly  yn 
dangos  y  cyssylltiad  anwahanol  rhwng  madd- 
enant  pechudau,  â  mabwysiad  i'w  deulu  ef. 
Byddai  yrenw  hwn  megys  wedi  ei  ysgrifenu 
ar  y  maddeuant  a  roddid  iddynt,  ac  yn  eglur 

ddealiadwy  i'r  enaid  trwy  Ysbryd  mabwys- 
iad.  §  Eithr  "nid  edwyn  neb  yr  enw  hwn, 
ond  yr  hwn  sydd  yn  ei  dderbyn*."  oblegid 
mae  saii  yr  adnabyddiaeth  u  hónu  wedi  ei 
gosod  yn  nghydwybod  a  phrofiad  tamewnol 

y  derbynydd ;  mae  yn  cael  ei  roddi  i'r  gwir 
Gristion  bÿwiol  drwy  "dystiolaeth  ynddo  ei 
hun;"  nid  yw  y  byd  yn  adnabod  plântDuw; 
ac  hyd  yn  nod  eu  brodyr,  nis  gallent  eu  gwa- 
haniaethu  hwynt  yn  hollawl;  fel  ag  y  maent 
weithiau  yn  drwg-dybied  ac  yn  condemnio  y 
cywir,  ac  yn  meddwl  yn  dda  am  ragrithwyr 
tegweddus.  Ond  pan  mae  yr  Ysbryd  Giân 
yn  goleuoar  ei  waith  ei  hun  yn  enaid  y  cred- 
adyn,  mae  yr  "enw  newydd"  hwn,  a'i  wir 
ystyr,  yn  dyfod  yn  eglur  ac  yn  ddëailadwy 
iddo  ef,  ac  mae  efe  yn  gwybod  am  dano  ei 
hun  ei  fod  yn  blentyn  ac  yn  etifedd  i 
Dduw,— Efallai  bod  y  geiriau  hefyd  yn  ar- 
wyddo,  y  dedwyddwch  hyny  sydd  yn  aros 
piant  Duw,  wedi  iddynt  gael  biulduguliaeth 
lwyr  ar  eu  huil  elynion  ;  yr  hwn  nis  gellir 
byth  ei  amgyffred  ond  yny  mwynâdo  hóno  ; 

eto,  tybia  ò'cott  mai  cysurou  presenol,  feí 
gwobrwyon  grasol  am  fuddugoliaethau  ar 
wahanol  demtasiynau  cryfion,  oedd  meddwl 
penaf,  ernad  unig  feddwl  y  geiriau. — Rhodd- 
ai  breninoedd  gynt  enw  newydd  ar  y  rhai  a 
ddyrchafent  i  anrhydedd  arbenig:  a  rhoddid 
enw  y  buddugoiiaethwr  yn  y  campau  Groeg- 
aidd  gynt,  ar  ducyn  a  ruid  iddu;  yn  nghyd  â 

dangusiad  u'r  gwobr  oedd  ef  i  dderbyn  am  ei 
fuddugoliaeth  :  efallai  bod  cyfeiriad  aty  naill 

neu  y  ilali  o'r  arferion  hyny  yma. 

18  11*  Ac  p  at  ar-gel  yr  eglwys 
sydd  yn  Thyatira,  ysgrifena;  j  Y 

pethau  hyn  y  mae  r  Mab  Duw  yn  eu 
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dywedyd,  'J  yr  hwn  sydd  â'i  lygaid 
fel  fflam  dân,  ||a'i  draed  yn  debyg  i bres  coeth ; 

q  Gwel  ar  adn.  1.  pen.  1.  II.  r  Salro  2.  ?.  Mat.  3. 
17.  a  4.  3-6.  a  17.  5  a27.  54.  I.uo  1.  35.  loan  1.  14,  49.  a 
3.  16,  18,  35,  36.  a  5.  25.  a  10.  36.  Act.  8.  37.  Rhuf.  1.  4.  a 
8.  32.  «  Gwel  ar  pen.  1.  14,  15. 

*  Thyatira  oedd  yn  gorwedd  i'r  deddwyr- 
ain  o  Persiamus:  ac  un  o'r  ddinas  bon  oedd 
Lydia.  Act  16.  14.  t  Danfonwyd  y  llythyr 

at  yr  eglwys  yn  y  ddinas  hon  yn  enw  "Mab 
Duw,"  yr  hwn  sydd  wir  a  thragywyddol 
Dduw,  J  "yr  hwn  sydd  â'i  lyçaid  tel  ffìam 
dân  ;"  yr  hyn  a  arwydda  ei  anfeidrol  ddoeth- 
ineb,  a'i  dreiddiol  wybodaeth  ef  o  bob  peth, 
ac  o  weithredoedd  a  chalonau  pawb  :  ||  "  a'i 
draed  yn  debyg  i  bres  coeth  ;"  i  arwyddo  pur- 
deb,nerth,awdurdod,cyfiawnder,  a  dîannwad- 

alwch  ei  gerddediad  a'i  weithredoedd  ef,  yn 
ei  holl  oruchwyliaethan  mewn  rhagluniaeth 
a  gras,  yn  y  byd  ac  yn  yr  eglwys.  Gwel  ar 
pen.  I.  14,  15. 

1 9 '  *  Mi  a  adwaen  dy  weithredoedd 

di,  Mfa'th  gariad,  Ja'th  wasanaeth,  [Ja'th 
fFydd,  §a'th  *amynedd  di,  *  a'th  weith- 
redoedd ;  a  bod  y  rhai  y  diweddaf  yn 

fwy  nâ'r  rhai  cyntaf. t  Gwel  ar  adn.  2,  9,  13.  u  1  Cor.  13.  1-8,  13.  Col.  3. 
14.  1  Tlies.  3.  6.  2  Thes.  1.  3.  I  Tim.  1.  5.  I  Pedr  4.  8. 
2  Pedr  I  7.  *  Gwel  ar  adn.  2,  3.  y  Gwel  ar  ado  4  — 
Job  17.  9    Salra  92.  14.  Diar.  4.  18.  Ioan  15.  2.  2  Pedr  3.  Ì8. 

*  Mae  Mab  Duw  yn  crybwyll  i  weinidog 
d  christionogion  Thyatira  hefyd,  ei  fod  ef  yn 
adnabod  eu  gweithredoedd  hwynt ;  t  ac  yn 
sylwi  gyda  boddlonrwydd  ar  en  cariad  hwynt 
tuag  ato  ef,  a  thuag  at  y  brodyr,  yn  nghyd 

a'u  cymmwynasgarwch  i  bawbyn  gyffredin  ; 
X  eu  cyflawniad  dyfal  hwynt  o  bob  dyled 
swyddau,  trwy  y  rhai  yr  oeddynt  yn  ei  was- 
anaethu  ef  a'r  naill  y  llall,  yn  yr  eglwys  ac 
yn  y  byd  ;  ||  eu  ptoffes  hyf  a  dîannwadal 
hwynt  o'i  wirionedd  ef,  mewn  ffydd  gref  a 
diragiith  ;  §  eu  hamynedd  mawr  hwynt,trwy 
yr  hon  yr  oeddynt  yn  dyoddef  erlidiau  a  thra- 
ìlodau  yn  dawel  ac  heb  dỳnu  yn  ôl ;  *  ac  yn 
enwedig  yr  oedd  yn  eu  canmol  hwynt,  am 
fod  eu  gweithredoedd  diweddaf  yn  fwy  hel- 
aeth  a  ffrwytldawn,  nâ'r  rhai  cyntaf ;  am  eu 
bod  yn  gwellâu  o  hyd  yn  eu  crefydd,  fel  yr 
oeddynt  yn  myned  yn  mlaen  ac  yn  heneidd- 
io,  fel  Salm  92.12—14.  Gwyn  fyd  na  bydd- 
ai  hen  grefyddwyr  oll  fel  hyn  ! 

20  *  Eithr2y  maegennyf  ycbydig 
bethau  yn  dy  erbyn,  f  oblegid  dy  fod 

yn  gadael  i'r  a  wraig  honno  Jezebel, 
îyrhonsydd  yn  ei  galw  ei  hun  yn 

brophwydes,  ||  ddysgu,  6athwyllofy 
ngwasanaethwyr  i  odinebu,  §  ac  i 
fwytta  pethau  wedi  eu  haberthu  i  ei- 
lunod. 

i  Gwel  *r  adn.  4,  14.  a  1  Bren.  16.  31.  a  18.  4,  13.  a  19. 
I,  2.  a  21.  7-15,  23-25.  2  B.en.  9  7,  10,  30-37.  b  Gwel 
ar  adn.  14.— Ex.  34  15.  Num.  25.  1,  2.  Act.  15.  20,  V9. 
1  Cor.  8.  10—12.  a  10.  18-21,28. 

*  Càn  belled  a  hyn  yr  oedd  eglwys  Thya- 
tira  yn  ymddangos  mewn  agwedd  llodeuog 
iawn:  eto,  yr  oedd  pryf  wrth  wreiddyn  eu 
Ilwyddiant,  yr  hwn  a  ddistrywiai  y  cyfan  os 
na  thýnid  ef  ymaith.  Er  yr  holl  bethau  can- 
moladwy  uchod,  yr  oedd  gan  yr  Arglwydd 
lesu  ychydig  bethau  yn  erbyn  gweinidog  ac 
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eglwys  Thy*tha  ;  t  yn  enwedig  am  eu  bod  • 
yn  goddef  persouaa  ag  oedd  yn  dysgu  y  fatfc  | 

athrawiaeth,  ac  yn  euog  o'r  falh  arferion  flfl.  \ aidd,  ag  oedd    ef  yn    gasâu  :  oblegid   yr  oo  I 

pethau   a   wrthwynebir  yma  yn  ddi'ammao,  I 
ag  a  nodwyd  yn  yr  epistol   o'r  b!aen;(Gwelî 
ar  adn.  14, 15}  ac.  yn  wir  yr  un  pethan  a  enw.  I 
ir  yn   niwedd  yr  adnod,  ag  a  énwydo'r  bîaeni 
yn  adn.  14. — "Y  wraig   bòno  Jezebel:"  nid 
yw  dysgedigion  yn  cytuno  pa  un  ai  yn  llythyr- 
enol  ai  yn   allegawl,  y  dylid  dëalî  y   geiriao 
byn.     Tybia  rhai  mai  yn  allegawl  y  dylid  eu 
dëall ;  am  ddynion  yn  eglwys  Thyatira  o'r  on 
ysbryd  drygionus,  ac  arferion  eilun-addolgar, 
â'r  hen  Jezebel  gynt,  gwraig  Ahab  ;    ac  o 
herwydd  byny  yn    cael  eu   galw   oll  fel   cn, 
wrth  ei  henw  hi.  Tybia  eraill  mai  yn  llythr- 
enol  y  dylid  eu  dëall,  am  ryw  wraig  bennod- 
ol  yn  yreglwys  hon  ;  a  dywedant  mai  gwraig 
y  gweinidog  penaf  ei  hun  ydoedd  ;  ei  bod  yn 
cael  ei  galw  Jezebel,  am  ei  bod  hi  yn   achos 
0  bethau  drwg  yn  yr  eglwys,  fe!  y  bu  y  Jezebel 
g>  nt  yn  Israel :  a  dywedir  fod  rhai  hen  ys- 
grifau  o'r  adnod  hon  yn  darllen,  dy  wraig,  seî' 
gwraig  y  gweinidog  ;  %  yr  hon  a  hònai  fod 
ganddi  ysbryd  prophwydoliaeth,  a  wnai  ddef- 
nydd  drwg  o  hóno  yn  yr  eglwys,  ac  a  oddefid 
yn  ormod  gan  yr  eglwys,  ac  yn  enwedig  gan 
y  gweinidog  ei  phrîod.  Tybia  eraill  mai  He- 
lena,  putain  Simon  y  Swynwr,  blaeuor 
mawr  plaid  aflan  y  Gwybedyddion,  (Gnos- 
tics)  ydoedd  hi.  Tybia  Pool  fod  rhyw  fen- 
yw  buteinig  yn  sicr  yn  yr  eglwys  hon,  yr  hon 

a'i  galwai  ei  hun  yn  brophwydes;  ac  ei  bod 
di  wy  hyny,  ||  yn  dysgu  ac  yn  twyllo  gwasan- 
aethwyr  Cristi  odineb  corphorol  ac  ysbrydol; 
$  ac  i  fwyta  pethau  wedi  eu  haberthu  i  eil- 
unod  yn  achlysurol,  er  digoni  y  cnawd,  acer 
peidio  cael  en  herlid  gan  eilun-addolwyr  ain 
eu  crefydd.  Pa  fodd  bynag,  ac  am  bwy  bynag, 
mae  dëall  y  geiriau ;  mae  yn  amlwg  fod  y 
drygau  uchod  a'u  gweithredwyr,  yn  cael  en 
goddefyn  ormod  yn  yr  eglwys  hon,  hyd  oni 
ddanfonodd  lesu  y  Hythyr  hwn  atynt. — Gweì 
y  sylw  ar  adnod  15. 

21  *  Ac  mi  a  roddais  iddi c  amser  i 
edifarhâu  am  ei  godineb ;  f  ac  nid  edi- 
farhâodd  hi. 

c  pen.  9.  20,  21.    Jer.  8.  4—6.    Rhuf.  2.  4,    5.    a  9.  02. 
1  Pedr  3.  20.  2  Pedr  3.  9,  15. 

*  Bu.  y  drwg  ucuodyn  gweithio  yn  hir  ;  ac 
yr  oedd  yr  Arglwydd  Iesu  yn  ei  hir  ymaros, 
wedi  rhoddi  amser  i  flaenor  a  phleidwyr  yi 
hudoliaeth,  iedifarâu;  fond  yr  oeddynt  hwy 
o  hyd  yn  parâu  yn  eu  drygioni,  ac  heb  e- 
difarâu  na'i  adael.  Enbyd  yw  cam-ddefn- 
yddio  amynedd  Duw. 

22  *  Wele,  yr  wyf  fì  yn  ei  bwrw  hi 
ar  wely,  df  a'rrhai  sydd  yn  godinebu 
gyd  â  hi,  i  gystudd  mawr,  cJonid 
edifarhiìnt  am  eu  gweithredoedd. 

d  pen.  17.  2.  a  18.  3,  9.  a  19.  18—21.  Eiec.  16.  37—41. 
a  23  45-49.  e  Jer.  36.  3.  Ezec.  18  30-32.  a  33.  11.  Zepk. 
3.  7.  Luc  13.  3,  5.  2  Cor.  12.  21.  2  Tim.  2.  25,  26.  /pen. 
6.  8. 

*  Gan  nad  edifarâodd  y  Jezebel,  y  gan. 
brophwydes  hon,  er  cael  "amser  i  edifarâu;" 
mae  Crist  yma  yn  tystiolaethu  y  bwriai  efe 
hi  ar  wely  ;  nid  iodinebu  fel  arferol,  ar  wely 
esmwythder  a  mwyniant  cnawdol;  ond  ai 
wely  cystudd,  dàn  ryw  afiechyd  poenus,  an 
feddyginiaethol,  a  marwol ;  yr  hwn  a  ̂ d^y- 
benai  yn  wely  angau.    t  Ac  mae  yn  bygwtb 



Braint  y  rhai  sydd DAT.  II. 

neyd  yr  un  modd,  â'r  rhai  oedd  yn  cym 
eryd  eu  hudo  ganddi  hi,  i  g>flawni  yr  un 
'chodau  godinebus  ac  eilun-addolgar  ;  J  oni 
gflaenent  hwy  hyny,trwy  edifaráuyn  wir 

neddol  a  phrydlawn,  a  gadael  eu  ffyrdd  a'u 
rferion  drygionus  a  ttì'aidd.  Gellir  dëall 
n  am  holl  farnau  bygythiol  Duw  ;  gellir  at 
I  y  cyflawniad  o  honynt  trwy  wir  editeir 
ch ;  a  r  fath  yw  ei  amynedd  ef,  fel  mae  yn 

oddi  i'r  pechaduriaid  aflanafamseri  edifar 

23  ̂ A'iphlanthialaddafAì  marw- 
laeth  :  *  f  a'r  holl  eglwysi  a  gant  wy- 
•d  mai  h  myfi  yw  yr  hwn  sydd  yn 
wilio  yr  arennau  a'r  calonnau  :  *  J  ac 
i  a  roddaf  i  bob  un  o  honoch  yn  ol 
ch  gweithredoedd. 

idn.  7,  11.  Deat.  13  11.  a  17.  13.  a  19  20  a  21.  21. 
a.  1C.  7.  1  Con.  2<.  9  a  29.  17.  3  Cn.o  6.  30  Sdltu 
45.  21.  Jer  11  20.  a  17  10  a  20.  12.  Ioau  2.24,25. 

|21.  17.  Act  1.  24  Ri.uf  8.  27.  Heb.  4  13.  «'  Pen  20  ìl .lm  62.  12  Es.  3.  10.  II  M*t.  16.  27.  Rliuf.  2.  5—11.  2Cor. 
10    G*l.  6.  5.  1  Pedr  1.  17. 

*  Vn  wir  yr  oedd  Crist.eu  Harglwydd  a'u 
íarnydd  hwynt,  yn  bwriadn  lladd  trwy  haint, 
eu  ryw  farnau  dychrynllyd  a  marwol  eraill, 

r  hudoliaid  hyn  a'u  holl  blant,  neu  eu  p!aid 
!'u  canlynwyr,  y  rhai  a  ennillasant  hwy  trwy 
'ineb  ysbrydol  ;  f  a  thrwy  hyny  ca'i  y»  holl Iglwysi  wybod  yn  sicr,  mai  efe  oedd  y  Dtiw 
ìawr  a  gogoneddus  hwnw,  yr  hwn  yn    unig 
fedrai  chwilio   a  plirofi  arèaau  a   chalonau 
ynion  ;  i  ganfod  eu  holl  ddychymmygion,en 

wriadau,  a'u  tueddiadau  dirgelaf ;  \  ac  i  rorldi 
bob  un  o  honynt  yn   ol   eu  gweithredoedd, 

a  un  bynag  ai  drwg  a'i  da,  heb  ddim  pleid- 
arwch,    anghyfiawnder,  na  derbyn    wyneb 

eb. — Yn  y  fàn  bon  eto,  mae   dull   pn'odol 
)uwdod  yn  cael  ei  ddefnyddio  gan  Fab  Dtíw. 
►íae   yn   Uawer  rawy   grỳmus  i   ddywedyd, 
Myfì  yw  yr  hwn    sydd  yn  chwilio  yr   aién 

u  a'r  calonau,"  na  phe  dywedasai,  "Yr  wyf 
n  chwilio,  &c  :"  ac  nisgellir  cyfiif  byth  am 
fath  ymadrodd,  ar  unrhyw  dir  arall  ond  a- 

íhrawiaeth  y  Diindod,a  gwir  Ddnwdod  dist 

'el  un  o'r  Personau  yn  y    Drindod  ;   pa  faint 
Dynag  o  drafferlh  a  chywreindeb  cyî'rwys,  a 
idefnyddier  yn  yr  ymgais. 

24  *  Eithr  wrthych  chwi  yr  wyf  yn 
dywedyd,  fac  wrth  y  lleill  yn  Thya- 
ira,  Y  sawl  nid  oesganddynt  y  ddys- 

jeidiaeth  hon,  \  a'r  rìiai  ni  adnabuant 
'  ddyfnderau  Satan,  fel  y  dywedant ; ni  'fwriaf  arnoch  faich  arall. 

k  pen.  12.  9  a  13.  14.  2  Cor.  2.  11  a  II  3,  13-15.  Eph. 
II.  12.  2  Thes    2    9—12.         /  Act     15.  28. 

*  Wtth  y  rhai  hyny  oedd  wedi  edifarâu, 
ac  wedi  ymddidoli  oddi  wrtb  y  pechodau  a 
enwyd;  fac  wrth  y  Heill  yn  Thyatira,  y  sawl 
ni  dderbyniasent  eri«>ed  y  ddysgeidiaeth 

ddrwg  hòno,  ond  a'i  gwrthodasent  hi  yn  wrol  ; 
\  a'r  rhai  nid  adnabuasent,  chwaithach  cym 
meradwyo,  y  dyfnderau  hyny,  fel  y  gelwid 
hwynt,  y  rhai  a  daenid  gan  y  twyllwyr  dryg 
ionus  uchod,  ac  a  daerent.  mae  yn  debyg, 
mai  "dyfnion  bethan  Duw"  ocddynt,  or.d  a 
elwid  yma  gan  Grist  yn  "ddyfnderau  Satan  ;" 
wedi  eudyfeisio  ganddo  ef  yn  y  modd  mwyaf 
cyfi  wys  a  dichelígar,  i  ddianrhydeddu  Crist 
ac  i  ddistrywio  encidiau  ;—wrth  y  cyfryw  a 
ym«adwasent  oddi   wrlh  y   "dirgelion  o   an 

Ö293 

yn  yorchfyyu. 

whedd,"  mae  efe  yn  dywedyd,  ||"Ni  fwriaf 
arnoch  faich  arall:"  hyny  yw,  ni  roddai  efc 
arnynt  unrhyw  orchymyn  neu  iau  arall,  ond 
yr  hyn  a  dderbyniasent  hwy  eisoes  gan  ei 
«einidogion  ef ;  dim  ond  ymgadw  oddi  wrth 

y  fli'aidd  arferion  nchod,  a  defodan  a  Sere- 
rnoniau  aflesol  y  d<ieddf,  a  rhodio  yn  ol  a- 
thrawiaeth  bur  a  sefydledig  yr  efengyl  sanct- 
aidd. — Tybia  Pool  fod  y  geiriau  wrthych 
chwi,  yn  cyfeirio  at  y  gweinidogion,  rnewa 
tfordd  o  wahaniaeth  oddi  wrth  y  lleill,  yn 
Thyatira  ;  ac  yna  mae  yr  holl  rai  pur  yn  yr 
eglwys,  yn  weinidogion  ac  aelodau,  yn  cael 
eu  cynnwys  yn  y  geiriau,  Y sawl,  &c:  ac  yn 

y  fàn  hon  máe  yr  hyn  oedd  Crist  y  n  ei  "ddy- 
wedyd"  yn  dechreu  ;  "Y  sawl  nid  oes  gan- 
ddynt  y  ddysgeidiaeth  hon,  a'r  rhai  nid  adua- 
buant  ddyfnderau  Satau— ui  fwriaf  arnoch 

faich  arall." 
25  *  Eithr  myrhyn  sydd  gennych, 

deliwch  t  hyd  "  oni  ddelwyf. 
m  pen.  3.  3,  li.  Act.  11.  23.  Rhuf.  12  9.  1  Thes.  5.  21. 

Heb  3.  6.  a  4.  14.  a  10  23.  s  por..  1.  7.  a  22  7,  20.  IoaB 
14.  3.  a  21.  22,  23.  1  Cor.  4    5.  a  II.  26.  2  Pedr  3.  10. 

*  Oud  yr  liyn  oedd  ganddynt  hwy,  o  ffydd, 
cariad  ac  ufudd-dod  ;  yn  nghyd  ág  athraw- 
iaeth  bur,  a  gorcbymynion  sanctaidd  yr  ef- 
engyl;  mae  efe  yn  eu  cyngliori  hwynt  i  ddâl 
hyny  yn  ffyddlawn  a  dîannwadal ;  fhyd  oni 
ddelai  efe  i'w  symmud  hwy  trwy  farwolaeth, 
ac  i  roddi  iddynt  goron  y  bywyd. 

26  *  A^r  hwn  °syddyn  gorchfygu, 
p  f  ac  yn  cadw  fy  ngweithredoedd  hyd 
y  diwedd,  «Jmi  a  roddaf  iddo  awd- 
urdod  ar  y  cenhedloedd  : 

o  Gwel  ar  adn.  7,  11,  17.— Rhuf  8.37.  1  Ioan  5.  fi. 
pM;t.  24.  13.  Luc  8.  13-15.  Io*n  8.  31,  32.  Rhuf.  2.  7. 
I  Tíies.  3.  5.  Heb  19.  38,  39.  1  Io»n  2.  19.  g  pen.  3.  21. 
a  20.  4.  a  22.  5.  Silm  49.  1».  Dau.  7.  18,  22,  27.  Mat.  19. 
28.    Luc  22.  29,  30.  1  Cor.  6.  3,   4. 

*  Yr  oedd  efe  hefyd  yn  addaw  i  bob  un,  a 
orchfygai  y  temtasiynau  rhy  lwyddiannushyn, 
t  ac  a  gadwai  y  gweithredoedd  a  orchymyn- 
asai  efe,  mewn  ufudd  dod  ttydd  hyd  yiŵLw- 

edd  ;  J  y  rhoddai  efe  i'r  cyfryw  y  frainti^^y- 
franogi  yn  ei  fuddugoliaethau  ef,  ac  yn  yr 
awdurdod  cyssylliiedig  â  hwynt;  cyn  belled 
ag  y  g.dlai  hyn  chwauegi  at  eu  gwir  anihyd- 
edd  a'u  dedwyddwch  hwynt :  ac  fej  hyn  bwy 
a  gaent  gyfranogi  o  anrhydedd,  goifoledd,  a 
goruchatìaeth  y  Gwaredwr,  pan  gaffb  yr  hoIJ 
genedloedd,  ei  elynion  ef.  eu  malurio  yn 
chwilrriw,  fel  y  dryilir  llestr  pridd  breulyd, 
gan  ergyd  â  gwîaìen  baiarn.  adn.  27;  Salm. 
2.  9.  Nis  gellir  dëall  "awdurdod  ar  y  cenedl- 
oedd"  yn  sicr  am  lywodraeth  dymmorol, 
yo  y  byd  hwn,  oblegid  mae  yr  addewid  i 
bob  un  sydd  yn  gorchfygn;  a  gwyddom  mai 

ychydig  iawn  o'r  saint  a  gaw^ant  awdurdod 
felly  erioed  eto,  eithr  >n  hytrach  awdurdodi 
arnynt  yn  grenlawn  gan  y  ceaedloedd. — Con- 
demnio  buchedd  aflan  y  cenedloedd,  bod  yn 
oflerynol  i  droi  a  dychwelyd  y  cenedloedd, 
neu  farnuy  cenedloedd  gyda  Clnist  yn  y  dydd 
diweddaf:  felly  dywed  Pool,  a  cb.eisiwyd 

dwyn  y  peth  olaí'i  mewn  yn  y  sylwad  uchod. yr  hwn  sydd  air  yn  air  o  Scott. 

27  r  *  (Ac  efe  a'u  bugeilia  hwy  f  â 
gwialen  haiarn  :  J  fel  llestri  pridd  y 

dryllir  hwynt)  *||fel  y  derbyniais  in- 
nau  gan  fy  nhad. 

r  i.en  12.  5.  a  19.  15.  S.lm  2.  8,9.  «  Mat.  11.  27.  Ln« 
22.  29    Iòan  17    24. 



Ysgrifenu  at  angel DAT.  III. 
eglwys  Sardis* 

*  "Ac  efe,"  sef  "yr  hwn  sydd  yn  gorch- 
fygn>"  "a'u  bugeilia  hwyni,"  sef  "y  cenedl- 
oedd  ;"  neu  a'u  llywodraetha  hwynt,  yn  ol  y 
Saesoneg;  ac  felly  yn  arwyddo  yr  un  peth  â 

chael  "awdurdod  ar  y  cenedloedd,"  >  n  yr  ad- 
nod  o'r  blaen.  t  Efallai  bod  "gwíalen  hai- 
arn"  yn  arwyddo  gwîalen  uniawn,  yr  hon  ni 
plyga,  neu  a  wŷr-uama  yc  hawdd;  ac  felly 
yn  arwyddo  llywodraeth  uniawn  a  chyfiawn 

ar  y  cenedloedd  :  ond  tebycach  fod  "gwì'alen 
haiarn"  yn  y  fan  hon  yn  arwyddo  gwìalen 
dost,  a  chaled,  J'i  ddryllio  y  cenedloedd  â  hi 
fel  y  dryllir  llestr  pridd.  Pan  ddelo  Crist 
trwy  ei  Ysbryd,ei  wirionedd,  a'i  Saint,  i  ar- 
gyhoeddi  y  byd  yn  rýmus  o  bechod,  o  gyf- 
iawnder,  ac  o  farn,  caitt  ho!l  baganiaetl»,  ac 
eilun-addoliaeth  y  cenedloedd,  eu  dryllio  yn 
chwilfriw,  inegys  gan  ei  saint  ef,  >n  milwr- 
io  dàn  ei  faner  ef.  Neu,  yn  nydd  y  farn 
ddiweddaf,  caitf  yr  holl  saint  a  orchtygasant 

eistedd  gjda  Christ,  yn  cydsynio  â'i  farn  gon- 
demniol  ef  ar  y  byd,  pryd  y  dryllir  yr  holl 
genedloedd  ei  elynion,  ac  ni  bydd  ymwared  na 
tneddyginiaeth  mwy.  ||  Derbyniodd  Crist  fel 
Cyfryngwr,  y  cyfryw  aw<iurdod  gan  ei  Dad  ; 

ac  efe  a'i  rbydd  i  bob  un  sydd  yn  credu  ac  yn 
gorchfygu. 

28  ̂ Acmia  roddaf  iddo  y  seren fore. 
t  pen.  22.  16.  Luc  1.  78,  79.  2  Pedr  1.  19. 

*  Hefyd,  efe  a  addawodd  "roddi"  i'r  hwn 
8ydd  yn  gorchfygu,  "y  Seren  fore  :"  yr  hyn 
a  arwydda,  un  ai  ernes  yr  Ysbryd,  fel  yn  ar- 
weiniol  i  ddedwyddwch  y  nef,  fel  maey  Ser- 
en  fore  yn  blaenoricodiad  yr  baul;  (Gwel  ar 
2  Peter.  1.  19.)  neu  ynte,  y  gogoniant  an- 
nrhaethadwy,  â  pha  un  y  gwisg  efe  ei  holl 
ddisgyblion  buddugoliaethns,  yn  y  presenol- 
deb  a'r  mwynâd  o  hóno  ei  hun  eu  Haríjlwydd 
a'u  Gwaredwr,  ac  raewn  cydtfurfiad  â'i 
ogoniant  ef. 

29  *  Yr  Hhwn  sydd  ganddo  glust, 
gwrandawed  f  beth  y  mae  yr  Ysbryd 
yn  ei  ddywedyd  Jwrth  yr  eglwysi. 

u  Gwel  ar  adn.  7. 

*  Yr  oedd,  ac  y  mae  y  llythyr  hwn,  eto, 
fel  y  lly'.hyrau  eraill,  yn  perthyn  i  bawb 
cristionogion  a  phtoíFeswyr,  yn  gystal  ag  i'r 
rhai  yr  ysgrifenwyd  ef  \n  union -gyrchol  at- 
ynt:  "yr  hwn  sydd  ganddo  gl»st,  gwrandaw- 
ed."  f  Beth  mae  yr  Ysbryd  Glân,  fel  Ysbryd 
prophwydoliaeth,  yn  ei  ddywedyd  fel  add- 
ewidion  a  bygythion  ;  %  nid  wrth  eglwysThy- 
atira  yn  unig,  ond  wrih  holl  eglwysi  eraill  y 

wlad  a'r  oes  bòno,  ac  o  hynyallan  hyd  ddiw- 
edd  y  byd. —  Mae  pob  un  o'r  epistolau  yn 
dechren  â  thyw  eiridu  sydd  yn  dynodi  Crist. 

Mab  Duw,  fçl  y  llefarydd  ;  ac  yn  dybenu  â'r 
alwad,  "Gwrandâwed  beth  mae  yr  Ysbryd 
yn  ei  ddywedyd,  &c :"  yr  hyn  maeCristyn 
ei  ddywedyd,  mae  yr  Ysbryd  hefyd  yn  ei 

ddyẃedyd :  mae  yr  un  geiriau  a  gweithred- 
oedd  yn  hollawl,  yn  cael  eu  priodoli  i  bob  un 

o'r  ddan  ;  megys  y  gwnair  hefyd  mewn  lla- 
wer  o  fànau  i'r  Tad  ac  i'r  Mab  :  oblegid  mae 
y  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân,  yn  dri ; 
"a'r  tri  hyn  un  ydynt." 

PEN.  III. 

Â  rgyhoeddi  angel  eglwys  Sardis,  4  c- 

A.C  "atangel  yr  eglwys  sydd  yn 
Sardis,  ysgrifena ;  f  Y  pethau  hyn  y 

mae  6yr  hwn  syddcâsaith   Yspryd 
Duw,  a'r  saith  seren  ganddo,  yn  eu  j 
dywedyd  ;  d  X  Mi  a  adwaen  dy  weith- 
redoedd  di,  ||  oblegid  y  mae  gennyt 
enw  dy  fod  yn  fyw, e  §  a  marw  ydwyt. 

a  Gwel  ar  peo.  1.  11,  20.  b  Gvel  ar  pen  1.  4.— a  4. 
5.  Ioan  1.  16,  33.  a  3.  34.  a  7.  37-39.  a  15.  26,  27.  a  20.  22. 
Act.  2.  33.  I  Pcdr  I.  11.  c  pen.  1.  16,20.  a  2.  1.  d  Gwel 
*r  pen  2  2,  9,  13,  19.  e  Luc  15  24,  32.  Eph.  2.  1,  5.  Col. 
2.  13.  1  Tim.  5.  6.  Iago  2.  26.  Jud.  12. 

*  Sardis  ydoedd  yn  gorwedd  i'r  dehau  o 
Thyatira,  ac  a  fu  unwaith  yn  brif-ddinas  enw- 
og  Lydia,  teyrnas  Crotsus. —  Yr  oedd  yr  epis- 
tol  hwn  at  y  gweinidog  a'reglwys,  fel  cenad- 
wri  oddi  wrth  +  "yr  bwn  sydd  â  Snith  Ys- 
bryd  Dnw,  a'r  Saith  seren  ganddo."  (Gwelar 
pen.  1.  4,  16,20.)  Hyny  yw,  yr  oedd  yn  dy- 
fod  oddi  wrth  y  Gwaredwr  Dwyfol,  trwy  yr 
hwn  yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  yn  belaeth- 

rwydd  ac  amrywiaeth  ei  ddoniau  a'i  rasao 
gwerthfawr,  yn  cael  ei  gyfranu  i'r  holl  eg- 
lwysi,  ac  i'r  saith  a  enwir  yn  y  llythyrenao 
hyn  yn  enwedig;  ac  yrhwnoedd  eu  Pen-Ar- 
glwydd  a'u  Meddiannydd  hwy  a'u  gweinidog- 
ion,  yr  hyn  a  arwyddir  wrth  fod  y  "saith  Ser- 
en  ganddo,  ac  yn  eu  "dàl  yn  eiddeheulaw." 
Yr  oedd  hyn  yn  dwy n  ar  gôt'  i'r  gweinidog  a'r 
eglwys,  o  ba  le  yr  oedd  yn  rhaid  iddyot 
geisio  doethineb,  nerth,  a  gras,  at  y  pethau 
yr  oedd  Crist  yn  en  galw  hwy  atynt;  ac  yr 

oedd  yn  cynnwys  cystal  â  gorchymyn  i'r 
gweinidog  i  *'edrych  ato  ei  hun  ac  at  ei 
weinidogaeth,"  ac  i  fod  yn  Uafurus  a  gwresog 
i  geisio  cytfrôi  diwygiad  yn  yr  eglwys;  o- 
biegid  efallai  iddo  ef,  trwy  ei  gam  ymddygiad, 

ei  e.*ampl  ddrwg,  a'i  ddiffyg  o  wyliadwriaeth 
a  llafur,  fod  yn  llawer  o  achos  darostwng  yr 
eglwys  i  agwedd  isel  a  gy wedig  iawn.  J  0- 
bíegid  yr  oedd  yr  Arglwydd  lesu  yn  adna- 
bod  eu  gweithredoedd  hwynt,  nad  oeddynt 
y  fath  y  gallasai  efe  eu  cymmeradwyo.  ||  Yr 

oedd  ganddynt  mae  yn  wir  "enw  ei  bod  yn 
fyw  :"  yroeddynt  yn  proífesu  y  gwirionedd, 
ac  heb  wyro  i  gyfeiliornu  ;  yroedd  ganddynt 
ddoniau,  ac  yr  oedd  oidinadau  Duw  yn  cael 
eu  gweini  yn  rhëolaidd  yn  eu  mysg  ;  ac  yr 
oeddynt  yn  cael  eu  hystyried,  ganddynt  eu 
hunain  a  chan  eraill,  fel  mewn  undeb  by  wiol 
â  Christ,  acefalhi  mewn  ystâd  flodeuogiawn. 

§  Ond  gwyddai  lesu  mai  "marw  oeddynt  :" 
yr  oedd  llawer  o  honyiityn  rhagrithwyr  holl- 
awl,  yn  farw  mewu  pechod  ;  a  llawer  eraill 
mewn  agwedd  farwaidd,  afiach,  a  difywyd 
iawn  ;  ac  yr  oedd  yr  holl  eglwys  yn  debycach 
i  gorph  marw,  neu  gerfyll  cyrielyb  i  gynnull- 
eidfa  o  gristionogion,  nac  oeddynt  i  gym- 
deithas  o  aelodau  byw  o  gorph  dirgeíedig 
Crist.  Mae  yn  amlwg  wrth  adn.  4,  bod  r\f*i 
atlodau  gwirioneddol  acenwogyn  yr  eglvẁ« 

hon  ;  ond  cytfelyb  i'r  dysgriíìad  uchod  oedd 
y  rhan  fwyaf  o  lawer  o  honynt. 

2  *  Bydd -^wyliadwrus,  ̂ fasicrhâ 
y  pethau  sydd  yn  ôl,  y  rhai  sydd 
barod  i  farw :  J  canys  ni  chefais  dy 

weithredoedd  yn  *gyflawn  ger  bron Duw. 
/pen  16.  15.  Es  56.  10.  »62.  «,  7.  Euo.  34.  8—10,16. 

Zec.  II  16.  M*t  24  42-51.  a  25.  13  M*rc  13.  33-37.  áct. 
20.  28-31.  2  Tiin  4.  1-4.  1  Pedr  4.  7.  a  5.  8.  g  Deut.  3. 
20.  Job  4.  4,  5.  a  !6.  5.  E»  35.  3  Luc  22.  31,  32.  Act.  18. 
23.  i  I   Bren    11.4.    a   15.  3.   2  Cron.  25.  2.    Ef.  57,  12. 

M*t.  6.  2—4    a  23.  5,  25-28. 

*  Gtn  hyny  mae  Crist  yn  eu  galw  hwynt 
1294 



Cynghori  eglwys  Sardis DAT.  III. i  cdifarúu  agwylio. 

11,  a'r  gweinirìog  yn   enwedig  i  drìetfiôi,  ac 
drych  o'a  hamgylch  ;   i  fod  yn    wyliadwrus 
hag  ystrywiau  ac  ymosodiadau  eu  gelynion  ; 
forì  yn  weithgar  ac   yn  ddifrifol  yn    nyled- 
wydrìau  eu  gwahanol  sefyllfâoedd  ;  ac  i  ho- 
yn  ofalus  i  ystâd  en  heneirìiau,ac  i  agwerìrì 

r  eglwys  yn  eu  plith.     f  Fel  hyny  hwy  a  ar 

i»rent  y  moddion  addas  i  "sicràu,  neu  gryfâu 
i   pethau   oedd  yn    ôl,  y  rhai  oedd  barod   i 
arw  ;"   ac  a    ymdrechent,  trwy  ras    yr  Ys- 
ryd  Glân,  i  adfywio,  ac  adgyfnerthu  íîydd, 
obaith,  cariad,  a  holl  serchiarìau  ysbrydol,  y 
hai  hyny  ag  oedd  yn    fyw  i  Dduw,   ond   eu 
»od  mewn  agwerìrì  wrthgiliedig ;  ac  fel  hyn 
iwy  a  ddygent  ddynion  ffurfiol  i  edifeirwch 
thröerìigaeth ;    ac    a  garthent  allan   y   rhai 

edd   yn    waradwyddus,  ac    yn  niweidiol   a 
aeintus  i  eraill.     JCanysni  chafodd  eu  Har- 
rlwyrìd  chwiliwr  y    calonan,   eu   gweithred- 
edd  yn  gyflawn,  neu  yn  berffaith,  ger  bron 

HOuw.      Yr  oedd  diffyg  gwreiddiol  ynddynt  : 
K  oedd  y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  ffurfiol  ac 

Ipn  rhagrithiol ;  a'r  lleill  yn  egwan,  yn  han- 
iierog,  a  chwedi  eu  llygru  gan  egwjrìrìorion 
li  dybenion  gau  ac  annheilwng.     Fel  hyn  nid 
J.)eddynt  yn   gyflawn    ger    bron    Duw,   beth 
■  )ynag    oeddynt    ger    brcn    dynion  ;    ac    nis 

|,;allai  efe   eu    cymmeradwyo,  fel   gweithred- 
■pedd    gwell    a   pherffeithiach,    crhtionogion 
liHwy  bywiog  a  blodeuog. 

|  3  *  *  Cofia  gan  hynny  pa  fodd  y 
äjfcibyniaist  fac  y  clywaist,  *  Ja  chadw, 
||ac  'edifarhâ.  §  Us  tydi  gan  hynny 
jrii  wyli,  m  mi  a  ddeuaf  arnat  ti  fel 
lileidr,  w  *ac  ni  chai  di  wybod  pa  awr 

Iy 
 deuaf 
 attat. 

í  Gwel 
 
ar  pen. 

 
2.  5  — Ezec.

  
16.  61-63

.    
a  20.  43.    a  36. 

11.  2  Pedr 
 
1.  13.  a  3.  1.      

  
I  adn. 

 
11.  Gwel 

 
ar  peo. 

 
2.  25.— 

I  Tim. 
 
C.  20    2  Tim. 

 
1.  13.     

    
/  adn. 

 
19.  Gwel 

 
ar  pen. 

 
2.  5, 

21,2
2.  

m  pen. 
 
16.  15.    Mat. 

 
24.  42,  43.   

 Lao  12.  39,  40. 

I  Thes.  5.  4,  5.  n  Mat.  25.  13.  Marc  13.  33,  36. 

.  *  Gan  hyny  mae  eíe  yn  galw  arnynt  i 
■:<gofio"  y  doniau  a  dderbyniasent ;  y  man- 
Iteision  tr  cynnydd  a  gwelliant  crefyddol 

loedd  yn  eu  wiedrìiant ;  ta'r  gwirioneddau,  y 
■gorchymynion,  a'r  cynghorion  aglywsant; 
■tfel  y  cadwent  "grefyrìd  bur  a  dihalogedig" 
yn  gadarn  a  d'íysgog ;  ||  ac  yr  edifarâent  am 

leugwaeleddblaenorawl,  a'ú  hymddygiad  ang-1 
i  hyson  a  thra  esgeulus.  §  Onrì  os  na  wylient 
hwy,  a  bod  yn  fwy  sobr,  gwresog,  a  diwyd, 

lar  ol  y  rhybudd  hwn  ;  mae  efe  yn  sicrâu 
5i,iddynt,  y  deuai  efe  arnynt  fel  Jleidr,  mewn 
■irhyw  farn  annisgwyliadwy,  ryfedd,  a  dych- 
[  rynllyd  ;  *  ac  na  chaent  h wy  ddim  ych waneg 
»o  rybndd  o1  iídyfodiad  ef,  hyd  onid  ymdyw- 

allti  !  y  far  uòno  yn  ddisymmwth  ar  en 
jjjpe:;au. 

4  Eithry  maegennyfycliydig^enw- 

iau,  p  'íe,  yn  Sardis,  ?  -f  y  rhai  ni  halog- 
I  asant  eu  dillad  ;  Ja  hwy  a  rrodiant 
Ggyd  âmi  mewn  dillad gwỳnion  :  s  \\  o- 
blegid  teilwng  ydynt. 

o  pen.  11.  13.  Act.   1.  15.  p  1  Bren.  19    18.  Es.  1.  9. 
Rhaf   II.  4-6.         q  pen.  7.   14     a  !9.  8.  Es    52.  1.    a  59.  6. 
a  61.  3,  10.  a  64.  6.  Zec.  3.  3-6.  Jodas  23.  r  aiín.  5,  18. 
pen.  4    4.  a  6.  14.  a  7.  9,  13.  a  19.  14.    Est.  8.  15.    Salm  68. 
!4.    Preg.  9.  8.     Zec.  3.  4.    Marc  16.  5.  s  Mat.    10.11. 
Lnc  20.  35.  a  21.  36.  2  Thes    1.  5. 

*  Hyd  yu  nod  yn  Sardis  yr  oedd  ychydig  o 
Gristionogion,  y  rhai  y  crybwyllid  eu  henw- 
au  yn  y  diwedd  gydag  anrhydedd  a  chlod, 
o  herwydd  eu  hynodrwydd  sanctaidd  :  t  fel 

Ì2_ 

ag  nad  halogasant  hwy  eu  dillad,  hyny  yw, 
ni  waradwyddasent  eu  proffes  trwy  y  chwant- 
au  bydol,  a'r  arferion  pechadums,  i  ba  rai  yr 
oedd  y  Ileill  mòr  chwannog  a  thncddol.  |Ac 

yr  oedd  Crist  yn  sicrân  i'r  ychydig  enwau 
^yiy»  y  caent  rodio  gydag  ef  mewn  dillad 
gwỳnion;  arwydd  o  bertîaith  burdeb,  bndd- 
igoliaeth,  a  l'awenydd  ;  ac  felly  caent  fod  yn 
üyfeillion  iddo  ef,  yn  gymeradwy,  yn  sanct- 
aidd,  ac  yn  anrhydeddus,  mewn  gw^nfyd 
nefol  bytb. — B>dlid  yn  arfer  gwisgo  dillad 
gwynion  ar  achlysuron  o  lawenydd  mawr, 
c  weithiau  mewn  cydrodion  ( processions ) 

budditgawl  ;  at  yr  hyn,  efallai,  mae  cyteiriad 

yma,  mee:ys,yyn  wir,  yr  oedd  yn  naturiol  fod 
buddugoliaeth  â  gwìedda  gorfoleddns  yn  cyd 

fyned  â'u  gilydd.  Byddai  yr  offeiriaid  Iudd- 
ewig  hefyd  yn  gwisgo  dillad  gwynion,  ac 
efallai  bod  cjfeiriad  at  hyny  yn  y  tàn  hon  : 
a  thybia  rhai  fod  yma  gyfeiriad  at  ddefod  y 
Sanhedrim,  pan  fyddeut  yn  boli  yr  ymgeis- 
wyr  am  yr  arch  offeiriadaeth  ;  os  barnent  un 
yndeilwng  o'r  swydd,  rhoddent  iddo  ddillad 
gwynion  ;  os  na  fernid  ef  yn  deilwng,  neu 

yn  addas,  danfonent  ef  allan  o'u  mysg  mewn 
galar  wisg.  Gwynion  y  dysgrifir  dillad  y 
nef,  yn  aml  yn  yr  ysgrythyr ;  ac  felîy  yr 
addewid  i'r  M  ychydig  enwau  "  hyn  :  ||  obleg- 
id  teilwng  oeddynt ;  neu  addas  a  chymhwys, 

i  gael  eu  derbyn  i'r  ystâd  ogoneddus  a  ded- 
wydd  hòno,  gan  iddynt  brofi  eu  hunain  yn 
gyfeillion  a  gweision  ffyddlawn  Crist,  tra 
buont  ar  y  ddaear.  Nid  teilwng  ynddynt  ac 
o  honynt  eu  hunain ;  na  thrwy  eu  gweithred- 
oedd  eu  bunain,  ond  teilwng  yn  nghyfiawn- 
der  Crist,  a  chymhwys  trwy  sancteiddiad  ei 
Ysbryd  grasol  ef. 

5  *  Yr  hwn  sydd  *  yn  gorchfygu, 
u  f  hwnnw  a  wisgir  mewn  dillad  gwŷn- 
ion  ;  *  l  ac  ni  ddilëaf  ei  enw  ef  allan 
o  v  lyfr  y  by  wyd,  ||  ond  mi  a  2  gyffesat 
ei  enw  ef  §  ger  bron  fy  Nhad,  a  cher 
bron  ei  angelion  ef. 

t  Gwel  ar  pen.  2.  7—1  Sam.  17.  25.  «t  Gwel  ar  r  adn- 

4.  *  Ex   32.  32,  33    Deut.  9.  14.  Salm  69.  '28.    a  109.  13- 
y  pen.  iSJ  8.  a  17.  8.  a  20.  12,  15.  a  21.  27.  a  22.   19.  Phil.  4- 
3.         z  Mal.  3.  17.  Mat.  10.  32.  Luc  12.  8.  Jud.  24. 

i  *  Yn  fỳr,  pob  un  a  orchfygai  yn  y  rhyfel 
ysbfydol,  yn  enwedig  yn  Sardis,  Ile  yr  oedd 
cymmaint  o  demtasiynau  ac  esamplau  drwg; 

t  addawai  yr  Arglwydd  Iesn  y  ca'i  "  hwnw 
wisgo  mewn  rìillad  gwynion,"  fel  wediei 

berrfaith  a'i  dragy  wyrìdol  gyfiawnân,  ei  sanct- 
eirìrìio,  a'i  ogoheddu  yn  mhresenoldeb  ac  e- 

yllys  da  Duw,  ac  "  werìi  golchi  ei  rìrìillad, 
a'u  cànu  yn  ngwaed  yr  Oen."  Pen.  7.  14. 
\  Ac  addaworìrì  Iesu  hefyrì,  "  na  ddilëai  efe 
enw  y  cyfryw  bersou  ailan  o  lyfr  y  bywyrì," 
yn  yr  hwn  mae  ei  weision  rìewiserìig  a  chym- 
meradwyol  ef  wedi  eu  cofrestru  ;  hyd  yn  nod, 

er  y  byrìdai  i'r  eglwys  lyeredig  y  perthynai 
efe  iddi,  gael  ei  rhoddi  i  fŷnu  ;  er  y  bydrìai  i 

lawc-roerìd  o'r  rhai  yr  oed'd  gandrìynt  enw  o fod  yn  fy  w,  ac  a  gyfrifirì  yn  etifedrìion  y  nef, 
gael  eu  garìael  i  wrthgilio,  neu  eu  gwrthorì 
fel  rhagri;hwyr;  ac  er  y  byrìrìai  ar  y  Crist- 
ion  ei  hun  1-iwer  o  ofnau  o'r  fath  hyn  yn 

aml,  yn  nghanol  ei  ymlarìrìfêyrìrì  a'i  rìemtas- 
iynau.  |j  Onrì  i'r  gwrthwyneb,  byrìrìai  Crist 
yn  sicr  o  gytfesu  ei  enw  ef,  fel  un  o'i  gyfeill- 
ion  a'i  frorìyr,  yri  y  rìyrìd  rìiwerìdaf,  %  ger 
bron  ei  Dad  tragywydrìol,  a  cher  bron  ei  holl 
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angelion  sanctaidd  ef.     Gwel  ar  Mat.  10.  32; 
Lnc  12.  8. 

6  a  *  Yr  hwn  sydd  ganddo  glust, 
gwrandawed  beth  y  mae  yr  Ysp»-yd 
yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi. 

a  Gwel  ar  pen.  3.  7. 

*  Yr  oertd  hyn  oll  yn  perthyn  i  weinidog 
ion  ac  eglwysi  eraill  hefyd,  y  rhai  oeddynt, 
neu  a  fyddant  ar  ol  hyn,  mewn  cyffelyb  am- 
gylchiadau.  Gwel  ar  y  geiriau  hyn  yn  niw- 
edd  yr  epistolan  o'r  blaen,  yn  enwedig  ar 
pen.  2.  29  — Y  ddinas  hon,  yr  hon  a  fu  mòr 
flodeuog  a  balch  gynt,  sydd  yn  awr  yn  bentwr 
0  adfeilion  gwael ;  dywed  rhai  nad  oes  yno 
gymmaint  âg  un  teulu  Cristionogol,  dywed 
eraill  fod  yno  rai  perscnan  yn  proflíesu  y 
grefydd  hòno  ;  ond  eu  bod  yn  y  cyrlwr  iselaf 
ogaethiwed  gan  y  Tyrkiaid,  hebyr  un  eglwys 
na  gwtinidog  yn  eu  plith. 

7  H  *  Ac  6at  angel  yr  eglwys  sydd 
yn  Philadelphia,  ysgrifena ;  f  Y  peth- 
au  hyn  c  y  mae  y  Sanctaidd,  d  y  Cywir, 
yn  eu  dywedyd  ;  tyr  hwn  sydd  gan- 
ddo  'agoriad  Dafydd  ;'||yr  hwn  sydd 
yn  agoryd,  ac  nid  y  w  neb  yn  cau ; 
^ac  yn  cau,  ac  nid  yw  neb  yn  agoryd  : 

b  Gwel  ar  pen.  1.  11.  a  2  1.  c  pen.  4.  8.  a  6.  10  S*].u 
16.  10  a  79.  13.  a  145.  17.  Es.  6  3.  a  30.  II.  a  41.  14,  16, 

20.  a  47.  4.  a  48.  17.  a  49.  7.  a  r>4.  5.  a  55.  5.  Marc  1.  24. 
Lmc  4.  34.  Act.  3.  14.  d  adn.  14.  pen.  1.  5.  a  6  10  a  15. 

3.     al6.7.    a  19.  2,  11.    a'21.5.    Mat   24.  35.    Ioan  14.  6. 
1  Ioan  5.  20.  e  pen.  1.  18.  E».  22.  22.  Lac  I.  32.  /pen. 
5.  3—5,  9.  Job  11.  10.  a  12.  14.  Mat.  16.  19. 

*  Yr  oedd  Philadelphia  yn  gorwedd  i'r 
dehau-ddwyrain  o  Sardis. — t  Yr  oedd  yr 
epistol  at  angel  yr  eglwys  hon  yn  cael  ei 

ddanfon  yn  enw  yr  hwn  sydd  Sanctaidd,  a'r 
hwn  sydd  Gywir:  yr  hyn  eiriau  a  gynnwys- 
ant  brawf  penderfynol  o  Ddnwdod  Crist  ; 
oblegid  pa  grëadur,  a  dim  ond  creadnr,  a  alí 
lefaru  am  dano  ei  hun  yn  y  fatfa  iaith  ?  Mae 

Criat  yn  "  Smctaidd"  o  hanfod,  fel  Duw,ac 
yn  "  beth  Sanctaidd"  perífaith,  o  ran  ei 
ddynoîiaeth:  ac  mae  efe  yn  berffaith  "  Gy- 
wir"  yn  ei  holl  arfaeth,  ei  eiriau,  a'i  weith- 
redoedd.  Y  Sanctaidd,  y  Cywir,  yw  ei  enw 
ef,  mewn  ffordd  o  enwogrwydd,  a  rhagor- 
iaeth  anfeidrol  ar  bawb  eraill,  yn  y  nef  ac  ar 
y  ddaear.  $  Danfonwyd  yr  epistol  hwn  hef- 
yd  oddi  wrth  yr  hwn  sydd  eanddo  agoriad 
Dafydd.  Gan  ei  fod  ef  yn  Fab  addawedig 
Dafydd,  yn  ol  y  cnawd,  ac  yn  Frenin  y  gwir 
Israel  ysbrydol  i  bob  cenedlaeth  ac  oes ; 
||  mae  ganddo  ef  gyflawn  awdurdod  i  agoryd 
porth  trugaredd  i'r  neb  a  fỳn.o  ;  i  agoryd 
porth  y  nef  i  eneidiau  ei  bobl,  pan  fyddont 
feirw  ;  ac  i  agoryd  eu  beddau,  ac  i  ddwyn 
allan  eu  cyrph  yn  ogoneddus  ac  anfarwol 

mwy,  fel  yr  ail  uner  hwy  â'u  heneidiau, 
rnewn  tragywyddol  ddedwyddwcli.  $  Ar  y 
llaw  arall,  mae  ganddo  ef  awdurdod  i  gau  ; 

sef  i  gauad  allan  oddi  wrth  drugaredd,  ac  o'r 
nefoedd,  y  neb  y  mỳno,  ac  i'w  cauad  hwynt 
i  fýnu  yn  uffern  ;  ac  nis  gall  neb  wrthsefyll 
ei  awdurdod  ef,  na  diddymu  ei  benderfyniad 
ef,  mewn  agoryd  na  chau.  Mae  ganddo  ef 

hefyd  awdurdod  i  agoryd  y  dëall  a'r  galon, 
neu  eu  cauad  hwynt  yn  farnol  ;  i  agoryd 
y  drws  i  bregethu  yr  efengyl,  ac  i  waredu  ei 
weision  o  drailod  :  a  phan  agoro  efe  yn  yr 
ystyriaethan  hyn,  neu  mewn  rhywyj'tyriaeth- 
au  eraill,  nid  oes  neb,  na  dynion  nac  angel- 

ion  a  aìlant  gauad  ;  a  phan  gauo  efe  mewn 

unrhyw  ystjriaetb,  nid  yw  yn  bosibl  i'r  un crendur  agoryd. 

8  t*  Mi  a  adwaen  dy  weithred- 
oedd  :  f  wele,  rhoddais  ger  dy  fron 

A  ddrws  agored,  ac  ni  ddichon  neb  ei 
gau  :  X  canys  y  mae  gennyt  *ychydig 
nerth,*||a  thi  a  gedwaist  fy  ngair, 
*§  ac  ni  wedaist  fy  enw. 

g  adn.  1,  15  — Gwel  ar  pe>i.  2.  2.  h  adn.  7.  1  Cor.  16 

9.  2  Oor.  'i.  12.  C'.l  4  3.  t'  Dan.  11.  34.  2  Cor.  Ì7.  8-10 
Pliil.  4    13  t  adn.  10.  pen.  22.  7.   lom   14.  21-24.  •  )$ 

20.  a  17.  6  2  Tim.  4.  T.  I  Gwe!  ar  pen.  2.  13.  Diar.  30* 9.  Mat.  26.  70-72.  Luc  12.  9.  Act.  3.  13,  14.  1  Tia.  5.8. 
I  Ioau  2.  22,  23.  Jud.  4. 

*  Yr  oedd  y  Sanctaidd,  y  Cywir,  a'r  Pen- 
Arglwydd  mawr  uchod,  yn  adnabod  gweith- 

redoedd  y  gweinidog  a'r  eglwys  yn  Phila- 
delphia  ;  ac  yr  oeddynt  j'n  gyfryw  ag  oedd 
ef  yn  rasol  yn  gymmeradwyo.  f  Gan  hyny, 
er  eu  calondid,  gallant  fod  yn  sicr  ei  fod  ef 
trwy  yr  efengyl,  a  moddion  gras  y  rhai  a 
gawsent,  w-edi  rhoddi  ger  eu  bronau  ddrws 
agored,  o  fynediad  i  denln  a  theyrnas  Duw, 
ac  i  holl  freintiau  presenol  a  thragywydduí 
ei  bobl  ef,  yr  hwn  nis  gallai  yr  un  creadur 
byth  ei  gauad  yn  eu  herbyn  hwynt  ;  neu,  fel 
mae  rhai  yn  deall  y  geiriau,  efe  a  roi«au  ger 
eu  bronan  hwynt  ddrws  agored  o  ddeCnydd- 
ioideb,  i  daenu  ei  efengyl  ef ;  ac  nis  gallai 

neb  attal  Ilwyddiant  eu  gwaith  hwynt,  a'n 
llafnrus  gariad,  yn  yr  achoshwnw.  f  Obleg;- 
id,  er  nad  oedd  yr  eglwys  hon  debynid,  rnòr 
enwog  â  rhai  eraill,  o  ran  nifer,  doniau,  a 

galluoedd  o  bob  math  ;  eto  yr  "  oedd  gan- 
ddynt  ychydig  nerth :"  yr  oeddynt  yn  on- 
iawn  yn  eu  proffes  o'r  efengyl ;  yr  oedd  çan- 
ddynt  beth  grỳmusder  ffydd  a  serchiadao 
sanctaidd,  ac  yr  oeddynt  yn  defnyddio  eu 
hychydig  alluoedd  yn  wresog  a  ffyddlawn,  o 
bîaid  Hẃyddiant  yr  etengyl.  ||  Yr  oeddynt 
hefyd  wedi  "  cadw  gair"  Crist  ;  wedi  glynu 
wrth  ei  wirioneddau,  ei  orchymynion,  a'i 
osodiadau  ef,  mewn  ffydd,  ufudd  dod,  a  dí- 
annwadalwch  ;  §  acnidoeddynt  wedi  gwado 

en  perthynas  âg  ef,  a'u  rhwymediçaethau 
iddo,  na  chwedi  ymddwyn  yn  ddianihyd- 
eddus  i'w  enw  ef,  na'i  wadu,  er  maint  eu 
hofnau  a'u  peryeíon. 

9  *  Wele,  mi  a  wnaf  iddynt  hwyo 
msynagog  Satan  (y  rhai  sydd  yn  dy- 
wedyd  eu  bod  yn  Tuddewon,  ac  nid 
ydynt,  ond  dywedyd  celwyddyraaent^ 
wele,  meddaf,  n  gwnaf  iddynt  ddyfod 
ac  addoli  o  iìaen  dy  draed,  J  a  gwybod 
fy  mod  i  yn  dy  garu  di. 

m  Gwel  arpen.  2.  9.  n  Kx.  II.  8.  a  12.  30-32.  1  S*ia 
2.  26.  Etlh.  8.  17.  Job  42.  8-10.  Es.  49.  23.  a  60.  14.  Zec  8 
W-2a.  Act.   16.  37-39. 

*  Mae  yn  debyg  fod  eglwys  Philadelphifi 
hefyd  yn  gorfod  dyoddef  erlid,  oddi  wrth  r?  I 
a  alwent  eu  hunain  yn  bobl  i  Ddnw;  ond  }J 
rhai  a  wadai  Crist,  ac  a  dystiolaethodd  ma 
celwyddog,  a  Synagog  Sat;m  oeddynt :  (gwe 
ar  pen.  2.  9,)  t  ac  mae  efc  yn  addaw  y  gwn 
âi  efe  i'r  gwrthwynebwyr  hyn  ddyfod  yn  j 
màn,  ac  ymgrymu  yn  y  modd  mwyaf  isel  ;| 
gostyngedig  wrth  draed  y  cristionogioo, 
ddt-isyf  eu  hewyllys  (ia  a'u  cymmwynaafi 
wch  hwynt  ;  ac  efallai  i  dderbyn  addy 
ganddynt  hwy,ac  i  addoli  yr  Arglwydd  Iesi 



Awr  y  brofcdiyaeth. DAT.  III. Yr  enw  newydd. 

byo    wrth   tu    traed    hwynt.     \  Pa   fodd 
nag  yr  otdd  hyn  i  fod,  hwy  gaént  wybod, 
byddai  raid  iddynt  gyfaddef,  tod  Cr.st  yn 
iru  yr  eglwys  y  buasent  hwy  yn  ei    herlid. 

JAc  addoli  o   flaen  dy   draed  ;"   nid    addoli 
,eb  dynion  yn  yr  eglwys  yn  sicr,    eitlir    lalu 
ircb,   anrhydedd,    ac   yniostyngiad  iddynt, 
î  rhai  anwyl  gan  Grist ;  yr  hyn  oedd  beth 

awr  a  rhyfedd  iawn,  a  hwy  yn  eu  herlid  o'r 
aen  :  a  diammau  i  Grist  ddwyn  hyn  i  ben, 
nas  gwyddorn    ni  pa   fodd. — Efallai  i   brifl 

lynion  y  ddinas  gael  eu  troi  yn  Grisüonog- 
n,  ac  i'r    trigolion  paganaidd   ymosod  ar  y 
nagog  ;  ac  yna  bod  y  rhaia  berthynent  iddi 
gorfod  ymostwng  o  flaen  y  cristionogion, 

gyfaddef  en  bai  yn  eu  herlid  hwy,  ac  i  ddeis- 
I  arnynt  cu  hamddiffyn  rhag  y  rhaia'u  her- 
lient     hwythau.      Mae    gan    Dduw    lawer 
>rdd  i  amdditfyn  ei  bobl,  i  ddarostwng  eu 
lynion,  ac  i  gyflawni  ei  eiriau. 

10  *  O  achos  cadw  ohonot  °air  fy 

mynedd  i,  p  f  rainnau  a'th  gadwaf  di 
ddi  wrth  awry  brofedigaeth,  J  yr  hon 

ddaw  ar  ?yrholi  fyd,  r  ||  i  brofi  y 
ìai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear. 

o  pen.  1.  9.  a  13.  10.  a  14.  12."  p  Mat.  6.  13.  a  26.  41. !or.  10.  13.  Eph.  6.  13.  2  Pedr  2.  9.  q  Mat.  24.  14. 
rc  14.  9.    Luc  2.  1.     Rhuf.  1.  8.  r  Dan.  12.  10.     Zec. 
9.  lago  1.3,  12.  1  Pedr  4.  12. 

*  Yr  oedd  gweinidog  ac  eglwys  Philadel- 
hia  wedi  cadw  gair  Crist,  gyda'r  amynedd 
r  d'íannwadalwch  hyny  a  orchymynasai  ac  a 
iangosasai  efe  ei  hun  ;  a  chwedi  cael  cym- 
orth  trwy  ei  ras  ef,  i  sefyll  eu  tir,  i  ym- 
adu  â  hwy  eu  Lunain,  i  godi  y  groes,  ac 

w  ganlyn  ef.  t  "  O  achos"  hyny,  addawai 
atau  eu  "cadw  hwy  oddi  wrth  awr  y  brof 
'igaeth  ;'"  yr  hyn  a  gyfeiria  at  ry w  amser Ddedig  o  erlid,  cyfeiliorni,  a  gwrthgiliadau, 
fî  hwn  oedd  i  ddyfod  yn  fnan  ar  holl  eg- 
jrysi  y  byd,  yn  enwedig  trwy  hoîl  ymher- 
Iraeth  Rhufain  ;  ||i  brofi  gwirionedd  agrỳm 
ydd  a  chariad  yr  holl  brofîeswyr  oedd  yn 
igo  ar  y  ddaear.  Yn  yr  amser  profedig- 
:thus  hwn,  addawai  yr  Arglwydd  lesu  gys- 
>di  eglwys  Phüadelphia  rhag  ystorm,  a 
ìeidio  gadael  iddynt  hwy  gaei  eu  temtio  a'u 
rofi  mòr  llỳm  âg  eglwysi  eraill;  y  rhai,  ef- 
lai,  oedd  ganddyut  fwy  o  nerth  mewn 
iyw  ystyriaethau,  ond  a  oedd  ar  yr  un  pryd 
ewn  mwy  o  angen  cerydd,  a  chael  eu 

rofi  a'u  puro.  Tybir  yn  gyffrtdin  fod 
awr  y  brofedigaeth  yma,  yn  cyfeirio  at  yr 
ledigaeth  dàn  Trajan,  yr  hon  oedd  yn  fwy 
/ffredinol  a  ffyrnig,  nâ'r  erledigaetîiau  dàn 
Tero  a  Domitian.  Ondgan  rnai  hon  oedd  y 
jiinas  olaf  o'r  saith  a  gymmerwyd  gan  y 
fahometaniaid ,  a  chan  fod  parâd  o  Gristion- 
jion  yn  Philadelphia  yn  mhob  cenedlaeth 
iÿd  y  dydd  hwn  ;  mae  rbai  yn  cymhwyso  yr 
Idewid  uchod  at  eu  cadwedigaeth  hwy  rhag 

"  hudoliaeth  ofnadwy  hwnw,  yr  hwn  a  ddi- 
if>dd  Gristionogaeth  bron  yn  hollawl,  or 
Wledydd  hyny.  Mae  achosiofni  yn  sicr.  nad 

Ì*s  gan  broffeswyr  Cristionogaeth  yn  Phila- 
Iphia,  ond  ychydig  o  rÿm  duwioldeb;  eto 
llwn  obeithio,  fod  gan  Grist  rai  gwir  ddis- 
blion  yn  mhob  oes,  ac  hyd  yu  nod  y  dydd 
ddyw,  yn  y  ddinas  hòno. 

11  *  Wele,  *yrwyf  yn  dyfod  ar 
ys  :  *f  dal  yr  hyn  sydd  gennyt,  J  fel 
ì  ddygo  neb  Mdy  goron  di. 

Í2Ö7 

«  pen.  1.  3.  a  2i.  7,  12,  20.  Phil.  4.5.  lago  5.  9.     íGwel 
ar  »dn.  3.  peu.  2.  13.  u  peo    ».  10      k  4.  4,  10.  1  Cor.  8. 
25.  2  Tim.  2.  5.  a  4    8.  I*Ko  I.  12    l  Pedr  5.  3,  4. 

*  Yn  nesaf,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  yn  sicr- 
âu  i'r  cristionogion  flyddlawn  hy»,  ei  fod  ef  yn 
•'dyfod  ar  frys,"  i  brofi  ei  b<»bl  brottesedig;  i 
waredu  y  rhai  oedil  tlyddlawn;  i  ddiitrywio 
eu  gelynion,  ac  i  farnu  y  byd.  +  Gan  hyny 
maeefe  yn  eu  cynghori  hwynt  i  ddàl  yn  gad- 
arn  y  gwirionedd  a  dderbyoiasent,  ac  i  sef- 
yli  ar,  ac  amddiffyn  y  tir  oedd  ganddynt: 
t  fel  na  byddai  i  neb,  trwy  eu  hofu  hwy  o 
brofedigaethau  a  dyoddefiadan,  eu  hamddi- 
fadu  hwynt  o  goron  y  gorchfygwr,  am  yrhon 
yr  oeddynt  yn  ymdrechu  ;  neu  gymmeryd 
ymaith  yr  anrhydedd  nodedig  hwnw,  oedd 
yn  cael  ei  roddi  arnynt  yn  y  ganmoliaeth  nch- 

od  ;  oblegid  nis  gailent  "ddàl"  a  chadw  hyn, 
heb  wyliadwriaeth,  dyfalwch,  a  gwrolder 

parâus  a  di'ymollwng. — 'Cwblawyd  caethiw- ed  a  dinystr  saith  eglwys  Asia,  meddant,  (gan 
yr  Othomaniaid,)  yn  y  flwyddyn  1312,  o 
oed  Crist ;  ac  mae  arglwyddi  creulawn  Ior  ia 
a  Lydia,  o  hyd  yn  sathru  ar  gof-arwyddion 
henaidd  dysgeidiaeth  a  Christionogaeth  yno. 
Yn  ngholli  Ephesus,  galarodd  y  Cristionogion 
ani  gwymp  yrangel  cyntaf,  a  diffoddiad  can- 
wyll-bren  cyntaf  y  Datgnddiad:  mae  y  difr- 
od  yn  hoilawl;  ac  nis  gall  y  teithiwr  chwil- 

t'rydig  gael  hyd  i  deml  D'íana,  nac  eglwys Víair  ychwaith.  Mae  cemmnes  (circus)  a  thri 
chŵareudy  gorwỳch  Laodicea,  yn  awr  yn 
caeî  eu  cyfaneddu  gan  fleiddiaid  a  llwynogod  ; 
Sardis  sydd   wedi    ei   darostwng     i    bentref 
vvael  gresynol;  duw  Mahomet,  heb  un  gwrth- 
wynebydd,  a  addoiir  yn  nhemlau  (mosquesJ 
Pergamus  a  Thyatira  ;  trigolion  Smyrna  a 
gynnelir  drwy  fasnach  dramor  y  Frankiaid 

a'r  Armeniaid  ;  Philadelphia  yn  unig  a  achub- 
wyd  trwy  brophwydoliaetfi,  neu  ddewr- 
der.'  Y  cyfryw  yw  iaith  ddichellgar  yr  ys- 
grifenydd  digred  Gibbon,  yr  hwn  a  wawdia 
y  brophwydoliaeth,  tra  mae  yn  crybwyll  y 
cytìawniad  o  hóni,  yn  ei  hanes  o  Fethiant  a 
Chwymp  Ymherodraeth  Rbufain  :  a  dywed 
yn  mhellach,  fod  'Phüadelphiao  hyd  yn  sefyìl, 
fel  coiofn  union-syth  yn  nghanol  difrod  a  dis- 

try w ;'  ond  pri'odola  hyny  i  ddewrder  ei 
meibion,  ac  nid  í  gyflawniad  y  brophwydol- 
iaeth  uchod. 

12  *  Yr  hwn  sydd  yn  *gorchfygu, 

mi  a'i  gwnaf  ef  yn  &  golofn  yn  nheml 
fy  Nuw  i,  f  ac  allan  nid  â  efe  mwy- 
ach  :  2  X  ac  mi  a  ysgrifenaf  arno  ef  enw 

fy  Nuw  i,  ||  ac  enw  "  dinas  fy  Nuw  i, 
yr  hon  ydyw  Jerusalem  newydd,  yr 

hon  sydd  yn  disgyn  o'r  nef  oddi  wrth 
fy  Nuw  i  :  §  ac  mi  a ysgrij'enaj' arno  ef fy  enw  newydd  i. 

x  Gwel  ar  pen.  2.  7.— a  17.  14.  1  Ioan  2.  13,  14.  a  4.^4. 
y  1  B  en.  7.  21.  Jor.  1.  1S.  Gal    2.  9.  a  pen.  2.  17.  a  14. 
1.  a  22.  4.  a  peo.  21.  2,  10-27.  Satm  4á.  8.  a  97.  3.  Gal. 
4.  26,  27.  Heb.  12.  22.     b  pen.  22.  4    Ei.  (i5.  15.  Eph.  3^la. 

*  I'r  dyben  o  fywiocâu  a  chalonogi  Crist- 
ionogion  Phüadelphia,  a  pha^,  b  eraili,  yn  y 
frwydr  ysbrydol,  mae  ein  Harglwydd  yma 
>n  addaw  gvMieyd  pob  gorchfygwr  yn  golofn 

yn  nhtrnl  ei  Dduw  ef;  i"w  sefydln  ef  fël  oarn 
addumiadol,  i'e,  fel  rhan  banfodol  o'r  adeil. 
ad  ysbrydol,  yr  hon  oedd  ef,  fel  Cyfryngwr, 

yn  adeiladu  i  ogont.mt  ei  Dduw  a'i  Dad  ;  feí 
wedi  ei  gyssegru  i  Ddnw,  a'i  osod  yn  y  cy». 



Cerydd  i  eglwys BAT.  III. 

Laodicea. - 

segr  fry,  y  byddai  pob  gorchfygwr  yn  cyd- 
weini  i  brydfertbwcb,  cysonedd,  a  mawr 
wychder  yr  höll  adeilad  ;  a  bol  byth  yn  an- 
rhydeddtis  a  dedwydd,  fel  preswylfod  i  Dduw 

trwy  yr  Ysbryd  ;  t  heb'ddim  ofn  caeKei  wa- 
hanu  oddi  wrtho',  n'a'i  amddifadu  o'i  gariad  a'i 
bresenoldeb  byth  bythoedd.  j  Ary  golofn  hon 
addawai  Cri&t  ysgrifenu  enw  ei  Dduw  ef;fely 
gwybyddai  pawbi  bwy  yroedd  yn  pertbyn.ac 
i  ogoniant  pwy  y  cyfodwyd  hi  ;  yn  ol  y  ddefod 
o  ysgrifenu,  ar  golofnau  nchel\*ỳch,  enw  a 

gorch'estion  y  person,  i  goffadwriaeth  pa  un 
y  cyfodid  hwynt.  Yn  mhlilh  y  paganiaid, 

byddai  colofnau  o'r  faih  hyn  yn  cael  eu  gos- 
od  i  fynu  yn  agos  i'w  temlau,  a  llawer  ö 
honynt  o  fewn  y  temlau  ;  ac  ysgrifenid  ar- 

nynt  enw  y  buddngoliaethwr  a'i  orcheslion milwraidd,  ac  enw  y  duw,  dàn  nawdd  pa  on 
y  buasai  yn  ymladd,  ac  yr  hwn  a  addolai. 

Mae  llawer  o;r  cyfryw  golofnau  ac  ysgri'en- 
iadau  ar  gael  y  dydd  béd'dyW;  wedi  en  dwyn 
o  ddinasoedd  Groegaidd  Europe  ac  Asi;i,  a 
rhai  o'r  ynysoedd  o  amgylch  Patmos :  är  y 

rhai  mae  'buddugoliaethau  dynion  enwog wedi  en  cof-nodi,  ac  maent-yn  tatìu  Ilawer  ó 
oleu  ar  y  testyn  hwn.  ||  Addawai  Crist  hef>d 
ysgrifenu  arno  ef  enw  diuas  ei  Dduw  ef ; 
(sef  y  Duwyr  oedd  ef,  Crist,  yn  y  natur 
ddynol,  yn  ei  addoli  ac  yn  ei  wasanaethu  : 
gwel  ar  Ioan  20.  17:)  >r  hon  a  elwir  y  Jer 
nsalem  newydd  ;  yr  hon  sydd  wedi  disgyn 

o'r  nef,  ac  sydd  yn  derbyn  ei  ogoniant  o  bres- 
enoldeb  Duwynddi.  Fel  hyn  ca'i  pawbwy- 
bod  i  ba  ddinas  y  perthynai  ý  gorchfygwr,  a 

bod  ganddo  ef'hawl  i'w 'holl  ragor-freintiau 
hi  byth  mwyach.  §Addawai  hefyd  ysgi  ifenu 
arno  ei  enw  newydd  ei  hun  ;  sef  Emmanuel, 
lesu,  Gwaredwr  pechaduriaid,  yr  hwn  a 
gymmerasai  efe  yn  newydd,  mewn  chwaneg 
iadatei  enwau  o'r  blaen  ;  sef  Ciëawdwr,  Cvn- 
nalisvr,  ac  Arglwydd  yr  holl  fydoedd.  Fel 

hyn  efe  a'i  handefai  ef,  fel  nn  o'i  bobl  ethol- 
edig;  fel  dangosiad  o'i  fnddugoliacth  ef  ei 
hun  ar  y  byd,  satan,  pechod,  ac  angau  ;  ac 
fel  cof-adail  wedi  ei  gyfodi  o  nerth  ei  fraich, 

gwirionedd  ei  air.etíaith  ei  iawn  a'i  gyfryng- 
dod,  ac  anchwiliadwy  olud  ei  ras  ef. 

13  *  Yr  hwn  csydd  ganddo  glust, 
gwrandawed  beth  y  mae  yr  Yspryd 
yn  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysL 

«  Gwel  ar  pen.  2.  7. 

*  Yr  oedd  y  tystiolaethau  uchod  i'r  gwein- 
idogion  a'r  eí;lwysi  o!l,  ac  maent  yn  perthyn 
o  hyd  i  bawb  a  broffesant  Gristionogaeth  yn 
mhob  man  ac  oes;  yn  ol  eu  hamgylchiadau, 
eo  hanhawsderan,  a'u  bnddngoliaethau  ar  en 
gelynion.  Gwel  ar  ddiwedd  yr  epistolau 
eraiIJ. 

14  %  *  Ac  d  at  angel  eglwys  y 
Laodiceaid,  f  ysgrifena ;  Y  pethau 

hyn  y  mae  *Amen  yn  eu  dywedyd, 
f\y  Tyst  fTyddlawn  a  chywir,  ̂ ||de- 
chreuad  creadigaeth  Duw  ; 

d  Gwel  ur  pen.  I.  II.  »9.  1.  «  E»-  «5.  16.  2  Cor.  1.  10. 
/«<ln.   7.  pen.  I.  5.  n  19.  II.   »  22.  ti.    £s.  55.  4.    Jer.  42.  5. 

'e  Cui.  i.  i5. 

*  Yr  oedd  Laodicea  yn  gorwedd  i'r  dchau 
0  Philadelphia,  ac  ar  y  rtordd  o'r  ddinas  hóno 
i  Ephesns:  obh-gid  yr  oedd  y  saith  eglwys 
yn  gorwedd  mewn  math  o  gylch ;  a  gellid 
myned  o  nn  i'r  llall  0  h.onynt  yn  gyflëot,  yn 
01  trefn  yr  epistolan  hyn.     Ac  nid  anmhrîod- 
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ol  s>lwi,  fod  yma  bnrion  gwers  i  drefnwŷr 
cyhoeddiadau  pregethwýr  teithiol ;  i  drefnu 
eu  llwybr  hwynt  yn  y  modd  mwyaf  c\flëu? 

o  un  màn  i'r  llall,  ac  nid  eu  barwain  ar  hyd 
ac  ar  draws  y  gwledydd,  mewn  modd  an- 

nhrefnus  ac  anghylìëns  iawn  i'r  teithwŷr 
lliifurns  hyny.  Planesid  eglwys  flodeuog  yn 
Laodicea  yn  amser  Paul;  (Gwel  ar  Colos. 
2.  1  ;  a4. 15,  16.)  ond  yr  oedd  wedi  gwaelu  yn 
fawr  cyn  i'r  epistol  hwn  gael  ei  ddanfon  yno. 
t  Gorchymynodd  yr  Arglwydd  Iesu  ysgrifenu 

y  llythyr  hwn  yn  enw  yr  *'  AMEN;"  yr 
hwn  sydd  Wirionedd  ei  hun,  ac  yr  hwn  yn 
sicr  a  gadama  ac  a  gyflawnaei  holl  eiriau,  y 
iliai  ydynt  sefydlog  a  digyfnewid  fel  ei  natur 

e>  ef  ̂ iun.  \  Oblegid  efe  yw  y  "  Tyst  ffydd» 
lávy^4  chywir  ;"  yr  hwn  yn  y  moddcywiraf 
s'ÿdtTýn  tystiolaethu  am  natnr,  arfaeth,  gwir- 
iôríedd,  ac  ewyllys  Duw,  i  ddynion  ;  ac  sydoH 
ỳjh  tystiolaethu  yn  y  modd  mwyaf  didueddJ 
<Iros  neu  yn  erbyn  ymddygiadau  ;ic  enwau 

ei  weision  prortesedig,  a'i  holl  grëaduriaid 
dynol.  i|  Yr  oedd  efe  yn  ysgrifenu  hefyd  at 

y  'Laodiceaid,  dan  yr  enw  o  "  Ddechreuad 
ctëadigaeth  Dnw;"  sef  Dechreuad,  Awdwrs 
à  Llywodraethwr  yr  holl  fydysawd  mîiwr 
yr  hwn  sydd  ganddo  awdurdod  a  gallu,  I 
drefnu  pob  peth  yn  mhob  màn  fel  y  mýn 
efe  ei  hun. — '  Yr  Achos  effeithiol  o  grëadig- 
aeth  Duw,"  medd  rhai  :  ond  bernir  fod  y 
gair  Archî  (dechreuad)  yn  y  fàn  hon  yn  ar 

wyddo  y  Gweithredydd  dechreuol,  y  Cr'<i awdwr  mawr,  a  Rhoddydd  bod  a  bywyd 
bob  crëadur  a  grëwyd. 

lô    h  *  Mi  a  adwaen  dy  weithred 
oedd  di,  »  f  nad  ydwyt  riac  oer  n;I 
brwd:  h\xm  a  fynnwn  pe  'bait  oe neu  frwd. I 

h  Gwel  ar  pen.  2.  Q.        i  pen.  1.  4.  Mat.  24.  12.  Pliil.  1  it 
9.  2  Thes.  1.  3.  1   Pedr  1.  22.  i  Deut.  5.  29.  Salm  Sl.  lft 
—  13      2  Cor.  12.  20.          /  Josh.  24.   15-24.    1    Ben.  18.  2 
Diar.  23.  26.  Hos.  7.  8.  a  10.  2.  Zeph.  1.  5,  6.  Mat.  6.  24. 
10.  37.  Luo  14.  26,  27.  1  Cor.  16.  22.  lago  1.  8. 

*  Yr  oedd  y  Person  gogoneddus  hwn,  Ai 
glwydd  pawb  oll,  yn  adnabod  eu  gweithred^ 
oedd  hwynt,  eu  bod  yn  gyfryw  ag  oedd  y 

hollawl  annheilwng  o'i  gymmeradwyaeth  ef 
t  obiegid  "  nad  oeddynt  nac  oer  na  brŵd ; 
nid  oeddyut  nac  yn  hollawl  fwrw  ymaith  bo 
parch  i'r  efengyl,  nac  ychwaith  yn  wresog  a 
yn  ddiwyd  gyda  chrefydd :  nid  oeddynt  y 
gwbl  ddifater  am  y  gwirionedd,  nac  ychwail 
yn  ymdrech  o'i  blaid,    ac  yn  wresog   yB   i 
Ysbryd  yn  gwasanaethu  yr  Arglwydd.  î  Ga 
hyny  màe  efe  yn  tystiolaethu,  y   mynai   | 
byddent  yn  oer  neu  yn  frŵd  :   a  llafaruyn 

dull  dynion,  pan  ddangosont  eu  casineb  eii  " 
af  at  ymddygiad  rhyw  nn;  mae  efe  yn  d 
wedyd   y   dymunai  iddynt,    un    ai   rhoddi 
fŷnu  eu   crefydd   yn   hollawl,  a  pheidio  3 

gwbl  â'u  hymarferiadan  ffurfiol  â'i  ordinâd; 
ef;    neu    ynte    iddynt   ddargos   difrifwch 
gwresawgrwydd  addas  yn  y  pethau  hyn, 

rhai  oedd  yn  perthyn  mòr  agos  i'w  wasa 
aeth  a'i  ogoniant  ef.     Oblegid  tra  yr  oeddy    J 
ar  enw  Crist,  ac  bron  o'u  hanfodd  yn  c; 
lawni  rhyw  fesur  prin  o  ddylcdswyddan  ? 
anol,  g>da  difaterwch  a   blinder  amlwg  )| 
ddynt ;  yr  oedd  eu  tymherau  drwg,  en  gwei 
redoedd  an3anctaidd,  a'u  cariad  at  y  byd: 
blcst-rau,  ei  g^feillaeh,  a'i  fanteision,   yn 
ddianrhydeddu  ef  yn  fwy  nac  y  gallasai 

gwrihgiliad  hollawl  wneyd  ;  ac  yn  y  dÌA'(| 

byddai  yr  un  niòr  ddinystriol  i'w  heneid1 



mryyhoeddiad  am DAT.  III. 
ylaiarineb. 

hunain.  Canys  yn  y  modrì  hyn,  hwy  a 
ent  i  laweroedrì  feddwl  yn  ddrwg  am 
istionogaeth,  fel  pe  biusti  yn  grefydd  an 
ictaidd  ;  tra  y  tybiai  eraill  narì  oeld  yndrìi 
m  a  allai  weini  boddlonrwydd  a  derìwydrì 
;  pe  amgen  ni  bnasai  ei  phroffeswŷr.  mòr 

iar  a  rìigalon  ynddi,  ac  mòrdueddol  i  ym- 
d  am  bíeser  a  dedwyddwch  yn  y  byd  ;  a 
tnderfynai  Ilawer,  nad  oedd  nemawr  o 
lh    ynddi,   wrth   weled    nad   ymadawent 
a  dim  y  tybid  bod  gwerth  ynddo,  er  ei 

yn  hi. 

Í16  *  Felly,  am  dy  fod  yn  glaiar,  ac 

"  yn  oer  nac  yn  frwd,  m  f  mi  a'th 
vydaf  di  allan  o'm  9;enau  : t  pen.  2.  5.  Jer.  14.  19.  a  15.  1-4.  Zec.  II.  3,  9. 

n  fýr,  yr  oedd   prorfeswŷr  o'r  fath  uchod 
frarìwýr  yn  y  gwersyll,  y  rhai  ydynt  bob 
ser  yn  fwy  enbyd  nâ  gelynion  cyhoeddus  ; 
jyr  o°ddynt  fel  gweision  rìrwg,   y  rhai   a 
adwyddant  ac  a  yspeiliant  eu  rneistriaid 
fwy  tra  yn  ei  wasanaeth,  nac  a  allent  wn- 

ll  ar  oi  ymadael,neu  gael  eu  troi  allan,  o'r 
lu.      *  Gan  hyny  am  eu  bod  yn  glaiar,  ac 

[|  yn  oer  nac  yn  frŵd  ;    ac   os  na   fyddent 
y  yn  fwy  gwresog  yn  yr  Ysbryd,  yn  gwas- 

Ijethu  yr  Arglwyrì  I  ;  tyr  oerìd  efe  yn  pen- 
■fynu  dangos  ei  ddirmyg  a'i  atgasrwyrìrì  o 
Rynt,    trwy    eu    gwrthorì ;    a    hyny   fel   y 

|jvyda  dyn  ddwfr  claiaro'i  enan,  pan  fyddo I  troi  yn  wrthwyneblyd  ac  anoddefol  ar  ei 
lla.  Chliaros,  Groeg ;  claiar,  Cyniraeg  ; 
B'iar,  Llydawaeg. 

■17  *  Obtegid  dy  fod  yn  dywedyd, 
■roludog  wyf,  f  ac  mi  a  gyfoethogais, 
lc  °  nid  oes  arnaf  eisieudim;  ||  ac 
|i  wyddost  dy  fod  yn  î  druan,  ac  yn 
lynol,  §  ac  yn  dlawd,  r  *  ac  yn 
lall,  fac  yn  *  noeth. 
Mi  pea.  2.  9.  DUr.  t3.  7.  Hos.  12.  8.  Zec.  11.  5.  Lao  1.  53. 
•  24.  a  1S.  II,  12.  Rliuf.   II.  20,  25.  a  12.  3.    1  Cor.  4.8- 
II  o  Deut.  8.  12 — 14.    Oiar.  30    9   Jer.  2.  31.  M»t.  9.  12. 

if.  2.  17-23.         q  Mat.  5.  3.  Rhuf.  7.  24.         r  Es.  42. 
oan  9.  40,  41.  2  Pedr  1.  9.  a  pen.  16.  15.  Gen.  3.  7, 
I.  Ex.  32.  25. 

'ra  yr  oedd  agwedd  eglwy3  Liodicea  mor 
us  o  ddirywiedig,  fel  nad  oerìrì  ond  ychyd- 

awn  o  wir  Gristionogion  yndrìi,  a'r  ych- 
hyny  yn  nychjyrì  a  rìigynnyrìd  iawn ; 

edrì  balchrìer  ysbrydol  a  hnnanoldeb  y 

inidog  a'r  eglwys  wedi  chwauegi  yn 
r  iawn  ar  yr  un  pryrì  !  a  hyny  a  roes  a- 

ysur  i'r  argyhoeddiad,  y  ceryrìrì,  yr  addysg 
■  cynghor  a  ganlyn.  *  Yr  oedrìynt  yn  bar- 
li  ddywerìyrì  ynrìdynt  eu  hunain,  wrth  eu 
Idd,  ac  hyd  yn  norì    mewn  rìull    ymtfrost 
■  wrth  eu  cymmyrìogion,  eu  bod  hwy  yn 
Judog"  mewn  doniau  a  chyrhaeddiadau 
Hrydol ;    f  eu  bod  hwy  wedi  "ymgyfoeth- 
I"  a  chwerìi  cael  mesur  mwy  o  bob  dawn  a 

■nnysgaeth  ysbryrìol,  nag  a  oedrì  gandrìynt 
■  blaen.hyrì  yn  nod  pan  oerìrì  yr  apostolion 
Ha  hwynt :  Jac  yr  oerìrìynt  yn  medrìwl 

|Hwir,  "  nad  oerìd  arnynt  eisiaa  dirn  ;"  ond 
Hborì  yn  gyrlawn  inewn  gwybodaeth,  rìoeth- 
HJ-'  ̂aion^»  nerth,  a  chademid  sefydlog  yn 
H'intiau  a  rhyrìrìirì  yr  efengyl;  yn  gytfelyb 
H>erigion   tlorìion,  y    rhai  a   ddychymmyg- 
■  fod  yr  holl  dai  a'r  tir»erìd  a  welant,  yn 
Hdynt  hwy  eu  hunain.  Fel  hyn  yr  oedrìynt 
■  tybied  ers  hunain  yn  well  nac  eraill ;  a 
.<  ü  eu  bod  yn   falch   yn  yr  ysbryd,   yn   Ile 

1299 

bod  yn  dlawrì  yn  yrysbryrì,  nis  gallent  werìd- 
Yo  ond  yr  un  tath  â'r  Pharisea<l  ;  (Luc  18. 
9—11.)  ac  yr  oedrìynt  yn  holiawl  anghym- 
hwys  i'r  bywyrì  o  ítyrìd  yn  Nhgrist,  am  bob 
peth  a  berthynai  i  iachawdwriaélh.  ||  Oblegid 
"ni  wydrìent  hwy  eu  bod  yn  druain,  ac  yn 
resynol,"  mewn  cyflwr  tra  isel,  gwael,  per- 
yglns,  a  rìinyotrioì,  ac  yn  hollawl  amrìrìifad 
o  ddoethineb  a  gras  :  §  "yn  dlorìion,"  nirì  yn 
unig  fel  mae  pawb  wrth  natur  yn  rìlodion, 
onrì  yn  dlodion  f*l  protfeswyr  yr  efengyl ;  gaw 
forì  yn  phariseai<I  ar  egwyrìrìorion  efengyi- 
ai<Irì;  ac  yn  talch  ar  eu  cyrhaerìrìiarìau  mewn 
Cristionogaetl^  pan  mewn  gwirionerìrì  yr  oedd 
y  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  hollawl  annychwel- 
erìig.  *  Cymmerorìd  yr  hudoliaeth  hon  le 
am  eu  bod  yn  "ddall;"  nid  oerìd  ganrìrìynt 
ddim  ond  yr  wyborìaeth  hòno  oerìd  yn 
chwydrìo  ;  eithr  ni  welsant  hwy  erioed  nr.o 
wir  ogoniant  Duwyn  Nghrist,  drwg  pechod, 
eu  peclMdiuuärwydrì  tramawr  eu  hunain, 
twyll  eu  calonau,  nac  ardrìerchawgrwyrìd  a 
rhagoroldeb  yr  efengyl.  +  Am  hyny  yr  oedd- 
ynt  yn  aros  yn  noethion,  er  nas  gwyddent 
hwy  hyny;  heb  gael  eu  gwisgo  yn  anehyf- 
iawnrìer  cyfrifolfÇrist.  nâ'u  harìrìurno  â'i  ras 
ef. — Fel  hyn  maje  y  Groeg,  merìd  Scott : — 'Ac 
ni  wyrìdost  mai  ti  yw  yr  un  truan,  yr  un 

gresynol,  yr  un  tlawd,  yr  un  dall,  a'r  un noeth.'  Mae  v  geiriau  yn  fwy  grỳmus  felly, 
'ac  fel  hyny  ỳn  unig  (medd  Scott)  y  gwa~ 
haniaethirì  yr  eglwys  hon  orìrìi  wrth  yr  holl 

eglwysi  erHil!.*  Y  falchaf  oedd  y  waelaf,  a'r 
hon  a  rìybiai  "narì  oedrì  arni  eisiau  dim," 
oedrì  fwyaf  ei  hangen  o  honynt  oll. 

18  '  *  Yr  wyf  yn  dy  gynghori  ni 
brynu  gennyf  fì  xfaur  wedi  ei  buro 
trwy  dân,  v  fel  y'th  gyfoethoger;  Jà 
2  dilìad  gwỳuion,  fel  y'th  wisger,  ac  fel 
anad  ymddangoso  gwarth  dy  noeth- 
der  di;  &||ira  hefyd  dy  lygaid  âg 
eli  llygaid,  fel  y  gwelech. 

t  Salm  16.  7.  a  32  8.  a  73  24.  a  107.  11.  Diar.  1.  26, 
30.  a   19.  20.  Preg.  8    2.  w  Dior.  23.  23.  Es.  55.   1.  Mdt. 
13.  44.  a  25.  9.  x  M..I.  3.  3.  1  Cor.  3.  12,  13.  1  Pedr  1.  7. 
V  pen.  2  9.  Luc  12.  21.2  Cor.  8.  9.  1  Tira.  6.  18.  I*go  2.  5. 
%  Gwel  *r  ̂ dn.  4,  5,-Salm  51.  7.  a  pen.  16.  15.  E».  47. 
3.  Jer.  13.  26.  \)*u.  12.  2.  Alica  1.  11.  Nah.  3.  5.  b  Ioan 
9.  6-11.  1   Ioin  2.  20,  27. 

*  Y  cyfry  w  a  drìysgrifiwyd  uchod  oedd  ystad 
yr  eglwys  hon  yn  gyffrediriol,  yn  weinidog  ac 
aelorìau,  yn  ol  tysìiolaeth  chwiliwr  y  calonao 
eu  hun  ;  eto  mae  efe  yn  eu  cynghori  hwynt  i 

br>nu  ganrìrìoefy  ryfryw  bethau,  ag  yroedd- 
ynt  mewn  angen  dirfawr  a  rìîoerì  am  danynt. 
Nis  gallent  eu  cael  gan  neb  arall  yn  y  byd ; 

ac  yr  oedrì  efe  yn  eu  gwerthu  i'r  tlotaf  a'u ceisiai,  heb  arian  acheb  werth.  Hyd  yn  nod 
y  fath  becharìuriairì  tl>dion  a  thruenus  ag 
oedrì  y  Laorìiceairì,  gallent  gael  y  benrìithion 
anmhrisiarìwy  hyn  felly;  eto  yr  oedd  yn 
rhairì  irìrìynt  ymarìael  â  Uawer  o  bethau  a 
gyfrifent  hwy  yn  werthfawr,  er  mai  rìiwerth 
íawn  oerìrìynt,  i'r  dyben  o  fedrìiannu  y  ben- 
rìithion  hyn;  ac  o  herwyrìd  hyny  gellid  dy- 
wedyd  yn  drìigon  pr'íorìol  eu  borì  yn  eu 
««  prynu  "  hwynt.  +  Gan  hyny  cynghorid 
hwynt  (ac  mae  cynyhorion  Crist  yn  orchym- 
ynion,  yn  wahorìdiadau,  ac  yn  adrìewirìion,) 
"i  brynu  ganrìrìo  ef  aur  werìi  ei  buro  trwy 
dân,  fel  eu  cyfoethoíiirì  :"  yr  hyn  a  arwydda 
wir  a  gwerthfawr  ffydd  a  gras,  y  rhai  mewn 
aneirif  amgylchiadan,a  dlaliasant  y  tân  poeth- 



Crist  yn  sefyll  wrth DAT.  III. y  drws  ac  yn  curo. 

af  o  erlerìigaethau,  beb  gael  eu  rìifa ;  a  wnaerì 
yn  fwy  pur  a  dysglaer  yn  y  fìamiau;  ac  a 
gair  o  les  mawr  mewn  cystudrìiau,  yri  awr 
angau,  ac  yn  nydrì  y  faru.  Gwnai  hyn  hwynt 

yn  ̂ 'gyfoelhog"  mewn  gwirionedd  ;  am  y sicrêai  ac  yr  amlygai  irìrìynt  eu  rhan  yn 
Nghrist,  ac  yn  yr  holl  arìrìewirtion  a  rorìrìwyrì 

rìrwydrìo  ac  yndrìo  ef  i'w  bobl.  îCynghorai 
hwynt  hefyd  i  "'brynu  ganrìrìo  rìrìillarì  gwỳn- 
on,  fel  y  gwisgid  hwynt,  ac  fel  nad  ymdrìan- 
gosai  gwarth  eu  noethrìer:"  oblegirì  gan  nad 
oedrì  eu  cyfiawnrìerau  eu  hunain  onrì  bratiau 

burìron,  a'u  protfes  o  Gristionogaeth  yn  rhag- 
rithiol;  rhairì  irìdynt  yn  fuan  gael  eu  dy- 
noethi,  a'u  gosod  rìàn  warth  a  chywilyrìrì, 
ger  bron  rìynion  ac  angelion  ;  orìdigerth  eu 
bod  wedi  eu  gwisgo  yn  nghyfiawiîder  Crist, 
gwisg  iachawrìwriaeth,  a  chwerìi  eu  pryrì- 
ferthu  â  sancteirìrìrwyrìd,  gan  ei  Ysbryd 

Sanctaidd  ef.  j|  Ond  gan  fod  eu  balchder  a'u 
hunan  rìdigonerìrì  hwynt  wedi  eu  dallu  am  en 

gwir  agwerìd  a'u  hangen,  ac  o  ganlyniarì  am 
werth  y  bendithion  hyn ;  mae  Crist  yn  eu 

cynghori  hwynt  i  "iroeu  Ilygaid  âg  eliliygairì, 
fel  ygwelent:"  mýnai  irìrìynt  holieuhunain 
wrth  rëol  ei  air  ef,  gwedd'ío  yn  daer  am  rìdysg- 
eidiaeth  ei  Lân  Ysbryd  ef,  i  garthu  ymaiih 

eu  balchrìer,  eu  rbagfarn  a'u  chwantau  byrìol ; 
fel  y  gallent  welerì  eu  gwir  agwedd  a'u  sef- 
yllfa  eu  hunain,  a  dëall  natur  a  mawr  werth 
ei  iachawdwriaetb  ef,  fel  y  gallent  eu  gwerth- 
fawrogi  hi  inewn  morìd  mwy  teilwng. 

19  c  *  Yn  wyf  fi  yn  argyhoeddi,  ac 
yn  ceryddu  y  sawl  yr  wyf  yn  eu  caru  : 

df  am  nyriy  bydded  gennyt  zèl,  eac 
edifarhâ. 

rwydrìmwy  ynrìrìynt  mewn  pethau  creíyddol; 
mae  yr  Arglwyrìrì  Iesu  yn  galw  arnynt  i  sylwi, 
gyda  syndorì,  (Wele  !)  er  ei  ymostyngiarì,  eí 
amynerìrì,  a'i  ras  ef :  oblegirì   tra  yr  oerìdynt 
hwy  yn  drìiffygiol  a  phrin    iawn  yn   eu   car- 
iarì  tuag  ato  ef,  yr  oerìrì  efe  yn  sefyll  with  eu 
irws  hwy,  ac  yn  ymofyn  am  gael  ei  ail  dder- 
byn  i'r  eglwys,  ac  i'w  calonau  hwynt,  o  bale 
yr  oedâ  efe  werìi  cael  ei  yru  ymaith  gm    cn 

pechorìau.     t  Yroerìrì  efe  yn  set'yllorìrìi  allan, 
ac  yn  "curo,"  trwy  oruchwyliaethau   ei  rag- 
luniaeth,  rhybndrìion  a  chyngorion  ei  air,  « 
dylauwadau  argyhoerìrìawl  ei  Ysbryrì  ;  ac  fel 
hyn  yn  galw  am  irìrìynt  hwy  ei    rìrìerbyn,  a 
rhoi  groesawiarì  i(irìo.     J  Ië,  er  na  rodrìai  yr 
eglwys  rìderbyniarì  irìrìo  ;  eto,  os  oerìrì  rhy  w  on 
person  yn  eu    plith  hwy    oll,  a  glywai  ei  lais 
ef  ac  a  agorai  yn  ewyllysgar  irìrìo ;  gan  roddi^ 

i  fŷnu  ei  galon  a'i  serchiarìau  irìrìo  ef,  fel  y 
rìinystriai   efe  ei   elynion  a'i   wrthwynebwÿr 
ynrìdynt,  fel  y    bwriai  allan  yr  eilunod,  rìar- 
ostwng  p>b  anwirerìrì,  a  "gwneyd  pob  peth 
yn  newyrìd;"  ||efe  a  rìrìeuai  i  mewn  yn  sicr, 
ac  a  gymmerai  y  fath  hyfryrìwch  yn  n^wailh 
ei  ras,  ac  a  gyfranai  y  fath  fendithion  a  chys- 
uron   i   enairì  y  dyn  hwnw,  fel  y  gellid  dy- 
werìyrì  ei  fod  yn  swperu  gyrìag  ef,  ac  yntau 
gyrìa  Christ :  y  fath  gymunrìeb  agos  a  fyddai 
mwyach  yn  wastarìol,  rhwng  pecharìurgwar 
e(ioI  â'i  Warerìwr  mwyaf  grasol !  §  Mae  efe 
yn  ymostwng  yn  rasol  i  swperu  gyrìa  ei  bob! 
yn  awr,  ac  efe  a'u  cymmer  hwynt  i  swpen 
gydag  ef  ar  ol  hyn,  a    hyny  am  byth  bytb 
òerìrì. — Mae  y  cyrì-swpera  hyn,  yn  rìangos 

cyfeillgarwch  mwyaf  anwyl  rhwng  Crist  a' 
bobl,  yn    gystal  a'r  fywioliaeth    rìíianteilhio 

ae  y  saint  yn  gael,  ac  a  gânt  bytb  yn  y  nef 
mewn  cymdeithas  âg  ef,  ac  ar  fendithion  e 
iachawrìwriaeth  ef. 

21  in  Yr  hwn  sydd  yn  gorchfygu 
rhoddaf  iddo  ef  Äeistedd  gyd  â  mi  a 
fy  ngorsedd-faingc,  f  megis  y  gorch 

fygais  innau, '  ac  yr  eisteddais  gyd  â'r 
Tad  ar  ei  orsedd-faingc  ef. 

i  Gwel  ar  pen.  2.  7.  k  pen.  1  6.  a  2  26,  27.  Mât.  1 
28.  Li.c  22.  30.  1  Cor.  6.  1,  3.  2  Tiui.  2.  12.  .'  pen.  5.  & 

8.  a  7.  17.  Dan.  7.  13,  14.  Mat.  28.  18.  I04D  5.  22,  23,   ~ I.  20-23.  Phil.  2.  9—  II. 

*  Yn   fỳr,   pob  un  a  orchfygai   y  cyfry 
demtasiynau   cryfion   ag  oedd   y  Laodiceai 
yn  agorerì  irìrìynt;  mae  yr  Arglwydd  Iesu  y 

ddiínfol  lawnyn  y  pethau  pwysicaí  hyn;  yn   addawi'r  cyfryw  fenrìith  neu  wobrwy,  gyfa 

Es    26.  16. 
e  Deut.  8    5.  2  Sim.  7.  14.  Job  5.  17.  Saln 

r  94.  10.  Diar.  3.  11,  12.    a  15.  10,  32.    a  22    I 
Jer.  2.  30.  a7.  2S.  a  10.  24.    a  30    11.    a  31.  18.  Zepli.  3.  2. 
1  Cor   11.  32.  2  Cor.  6.  9.  Heb.  12.  5-11.  Ia&o  1.  12     d  Num 
25.   11-13.  Silm  69.9.   Ioan  2.    17.    Rhuf    12.  II.    2  Cor.  7. 
11.  Gal.  4.  18.  Tit.  2.  14.         e  Gwel  ar  pen.  2    5,  21,  22. 

*  Nirì  mewn  llirì  a  soriant  yr  oerìd  y  rhy- 
burìrìion  a'r  cynghorionhyn  yn  cael  eu  rhorìdi 
irìd^'nt,  ond  mewn  trngarerìrì  ;  oblegirì  rhëol 
gyttredin  ymddygiad  Crist  oedd,  "argyhoeddi 
a  cherydrìu  y  sawl  yr  oedrì  yn  eu  caru :"  gan 
hyny  gallai  y  Laodiceairì  ystyrierì  y  ceryrìd- 
on  hyn  fel  arwydrìion  o'i  ewyllys  rìa  ef;  a 
hwn  a  gaent  eu  profi  felly  os  gwnaent  iawn 
rìrìefnyrìrì  o  honynt.  t  Gan  hyny  yr  oerìd  yn 
gwedrìu  iddynt  hwy  forì  yn    wresog  ac  y 

enwerìig  mewn  erìifarâu  am  y  pethau  drwg 
y  syrthiasent  iddynt,  ymwrthod  â  hwy.  en 
glanâu  ymaith,  a  cheisio  marìrìeuant  gan  Fab 

Duw  am  rìanynt. —  *'Argyhoedrìi  a  cher- 
yddu:"  gellid  rìarllen  y  geiriau  "  argyhoerìrìi 
ac  addysgu,"  merìrì  Pool,  fel  tarì  yn  argy- 
hoerìrìi  ei  blant  o'u  gwallan,  ac  yn  eu  haddysga 
yn  y  fforrìd  iawn.  "  Byrìrìed  genyt  zêl:"  cii' 
ammau  fod  hyn  yn  cael  ei  grybwyll  ar  g>f- 
er  y  claiarineb  a  enwyd  uchod. 

20  *  Wele,  -^yr  wyf  yn  sefyll  wrth 
y  drws,  fac  yn  curo.  %  Os  clyw  neb 
fy  llais  i,  ac  agoryd  y  drws,  s  \\  mi  a 
ddeuaf  i  mewn  atto  ef,  ac  h  a  swpperaf 
gyd  âg  ef,  §  ac  yntau  gyd  â  minnau. 

/C»n.  5.  2— 4.  Luc  12.  36.  g  loan  14.  21—  23.  h  pen. 
19.  9.  Luc  12.  37.  a  17.  8. 

*  I'r  dyben  o  annog  y  Laodiceairì  claiar  i 
edifeirwch  a  difiifolrìeb,  ac  ennyn  gwresowg- 

Î3ÖÖ 

ebol  i  galerìi  a  phoethrìer  y  frwyrìr  :  obleç 
ymrwymorìd  y  rhorìrìai  efe  iddo,  gael  ei?te(f 
üyrìa»:  ef  ar  ei  orserìrì  fainc  ;  trwy  nndeb 
chymrìeithas  anamgyffrerìarìwy  âg  ef  ei  ht 
yn  ei  holl  ogoniant,  trwy  gyfranogi  o  h( 
fanteision  ei  allu  a'i  awdurdorì  Cyfryn°;oI  t 
a  thrwy  ferìrìinnnu  anrhyrìerìrì  arìerìw>rìiw 

yr  hyn  nis  gellir  byth  ei  osorì  allan  na'i  ai 
gyffrerì,  onrì  gan  y  rhai  a'i  profant.  M 
Crist  yn  arìrìaw  ardrìelwi  ac  anrhyrìerìdu 

cyfryw  rai  fel  gorchfygwyr  rìewrion,  a'u  d< 
chafu  hwynt  yn  rasol  i'r  mawrerìrì  nchel, 
eisterìd  gyrìag  ef  ar  orserìrì  ei  ogoniant 
nyrìd  y  fam,  fel  y  cydsyniont  âgef  yn  ei  fa 
ddiwerìrìaf  ar  y  byd,  ac  y  mwynâont  y  He: 

hyny  byth.  t  Oblegid  fel  yr  oedcj  y  gor« 
iyt/wyr  hyn  yn  cael  eu  cyd-ffurfioâ  Cbrist 

(jyntnf  mewn  ymlarìrì,  hunan-ymwadiad 
rìyorìrìef ;  felly  hwy  a  gaent  eu  cyd  ffufio 

ef  yn  y  diwedd  mewn  buddugoliaeth  - 



Gwelediyaeth DAT.  IV. yr  orsedd  fainyc. 

laíìad  ;  trwy  gael  eistedd  gydag  et*  ar  ei  or- 
dd-t'aitic, megys  ygorchfygodd  yntau  y  byd 
holl  alluoedd   y    lywyllwch,   yn  ei    sefyllia 
jyfryngol,  ac  yr  eisteddodd  gyda  ei  Daii  ar 
orsedd  fainc  ogoneddns  ef.  "Os  dyoddef 
n,  ni  a  deyrnaswn  gydag  ef :  os  gwadwn 

,  yntau  hefyd  a'n  gwâd  ninnau."  2  Titn   %. I. 

22  m  *  yr  nwn  yy^d  ganddo  glust, 
jwrandawed  beth  y  mae  yr  Yspryd 
|ri  ei  ddywedyd  wrth  yr  eglwysi. 

i  adn.  6.  13— Gw'el  ar  pen.  2.  7,  lí,  ì"7. Yr  oedd  yr  un  mawre  ld  atmhraethadwy 
gael  ei  roddi  hefyd  ar  orchîÿgwyr  eraill,  yti 
cyffelyb  amgylchiadau  o  ymdrech  a  helbul- 
i  ;  oblegid  yr  oedd  y  cynghor  a'r  addewid 
:hod  yn  cael  eu  bwriadu  er  lles  pawb  a'u 
ywent  ac  a'u  gwrandawent,  yn  mhob  oes  a 
ìenedl. — Mae  adfeihon  y  ddinas  hon  (medd 
ott,)  yn  dangos  ei  bod  unwaith  yn  lle  rhy- 
idolo  fawr-wŷch  ;  ond  yn  awr  nid  oesyrun 

ISëadur  dynol  yn  cyfanneddu  yno:  felly  mae 
j»wedd  bresenol  y  saith  dinashyn,oran  Crist- 

nogaeth  ac  o  ran  eu  liwyddiant  allanol,  yn 

rfatteb  yn  hollawl  i'r  ganmoliaeth  neu  y 
ìrydd,  a  roddwyd  gan  Ysbryd  prophwydol- 
leth  i'r  gwahanol  eglwysi  yno,  er  ys  mwy 
I  dau  cànt  ar  bymtheg  o  tìynyddoedd  yn 
!  yr  hyn  gyd  darawiad  nodedig  a  gynnwys 
ers  addysgiadol,  a  rhybudd  difriíol,  i  bob 
inasoedd  a  chenedloedd  eraili  a  freinliwyd 

gefengyl,  ac  i'w  llywodraethwŷr  eglwysig  a 
wladol,  nad  esgeulusont  ac  na  dd'íystyront 
Wy  fendith  mòr  fawr.  Gwelwn  yma  fod 
felwysi  blodeuog,  yn  rhodio  yn  sanctaidd  yn 
■  yr  Arglwydd,  yn  fendith  yn  mhob  ystyr- 
elh  i'r  diuasoedd  a'r  mànau  lle  byddont:  ac 
r  gwrthwyneb,  fod  eglwysi  marwaidd  a 
ygredig,  fel  rhaia  ddarlunir  yn  yrepistolau 
yn,  yn  achos  o  ddwyn  barnau  Duw,  nid  yn 
nig  arnynt  eu  hunain,  ac  yn  eu  hamser  eu 
onain,  ond  hefyd  ar  y  mànau  lle  byddont,  ac 
m  oesoedd  wedi  iddynt  hwy  ddiffodd  a  dar- 
)d.  Melltithiodd  Duw  holl  wlad  Canaan, 
yd  y  dydd  heddyw,  am  wrthgiliadau  llygr- 
íig  ei  hen  eylwys  yno  gynt. 

PEN.  IV. 

\oan  yn  yweled  yorsedd-fainc  Duw  yn  y  nef 

AR  ol  y  pethau  hyn  f  yr  ed- 

ychais;  Jac  wele,  6ddrws  wedi  ei 
goryd  yn  y  nef : c  ||  a'r  llais  cyntaf  a 
lywais,  oedd  fel  llais  udeorn  yn 
mddiddan  â  mi ;  §  gan  ddy  wedyd, 
Dring  i  fynu  yma,  camia  ddang- 
saf  i  ti  y  pethau  sydd  raid  ei  bod  ar 
1  hyn. 

a  pen.  1—  3.  b  Ezeo.  ì.  1.    Mat.  3.  16.    Marcl.10. 
ic  3.  21.  Act.  7.  56.    a  10.  II.  c  peo.  1    10.     a  36.  17. 
sen.  II.  12.  Ex  19.  24.  a  24.  12.  a  34.  2,  3.  e  pen.  1. 
.  a  22.  6.  Ioan  16.  13. 

*  "  Ar  ol  "  y  weledigaeth  ogoneddus  yn  y 
ännod  gyntaf,  "  ar  ol  "  derbyn  gorchymyn 
chyfarwyddyd  am  yr  epistolan  blaenorawl, 
i  efallai  "  ar  ol"  eu  hysgrifenu  a'u  danfon 
maith  gyda  rhyw  gyfie  ;  t  "  ar  ol  y  pethaa 
yn,"  edrychodd  loan  drachefn,gan  obeithio 
dymuno  gweled  rhywbeth  yn  mhellrtch,  o 
ddwl  a  datguddiedigaethan  Duw:  mae  yn 
r  debyg  fod  rhyw  yspaid  rhwng  y  weled- 

îäöî 

igaeth  nesaf  á'r  un  o'r  bhen.  |  Ond  gwedi 
iddo  edrych  am  ddatguddiedigaetbaa  chwan- 
egol,  "wele  d<irvvs  wedi  ei  agotyd  yn  y  nef," 
preswylf'a  sanciaid  1  Ditw;  ac  yna  y  cat'odd weledigacth  arall,  yr  hon  a  barotôodd  y  ffordd 
i  ddangos  iddo  ef  y  **  ptihau  a  fyddeut  ar  ol 
hyny:"  (pen.  I.  19.)oblegid  y  mae  y  bennod 
iion  a'r  nesaf  (medd  Scott,)  yn  cynnwys  rhag- 
arweiniad  i  ran  brophwydol  y  llyfr;  yn  enw- 

edig  hyd  agori-td  y  seliau,  yn  y  chwecheda'r seithfed  bennod.  ||  Tra  yr  oedd  efe  yn  edrych 
ar  y  drws  wedi  ei  agoryd  yn  y  nef,  efe  a 
glyuai  Iais,  fel  llais  udgorn  cryf,  inegys  yn 

y  weledigaeth  o'r  blaen,(pen.  1.  10.)  yn  ym- 
ddiddan  âg  ef,  yr  hwn  oedd  lais  yr  Arglwydd 

Iesu  yn  ddì'ammau.  §  Gorchymynai  y  llais 
hwn  iddo  ddringo  i  fynu  ato  ef,  fel  y  dan- 
gosai  ete  iddo  oruchwyliaethau  Rhagluniaeth 

fawr  y  nef  tuag  at  yr  eglwys  a'i  gelynion,  yn 
yr  amserau  oedd  i  ddyfod  ar  ol  hyn.  Nid 
oes  air  o  son  am  ddinystr  Jerusalem  yn  yr 

holl  lyfr  hwn  :  nid  "peth  oedd  raid  ei  fod  ar 
ol  hyn"  oedd  hyny  ;  eithr  yr  oedd  wedi  pas- 
io  tua  26  neu  27  o  Hynyddoedd  cyn  y  weled- 
igaeth  hon,  medd  Pool.  Nid  pethau  gwelr 
edig  i  Iygaid  corphorol  Ioan  oedd  y  pethau  a 
grybwyllir  yn  y  weledigaeth  hon,  eithr  ar- 
gr-iffìtdau  gweledigaethol  ar  eifeddwl  efoedd 
y  cwbl :  gan  hyny  ni  ddylem  feddwl  fod  y  cyf- 
ryw  bethau  yn  hanfodi  yn  sylweddol  yn  y  nef. 

2  *  Ac  yn  y  man  -^yr  oeddwn  yu 
yr  yspryd  :  f  ac  wele,  e  yr  oedd  gor- 
sedd-faingc  wedi  ei  gosod  yn  y  nef, 
à  l  ac  un  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-faingc. 

/Gwel  ar  pen.  1  10— al7.  3.  a21.  10.  Ezec.  3.  12—14. 
g  ada  5.  pen.  20.  II.  Eíec.  I.  25.  a  10.  1.  /Tadu.  9.  pen  3. 
21.  a  5.  1,6,  7,  13.  a  6.  16.  a  7.  9-17.  a  12.  5.  a  19.  4.  a 
21.  ò.  a  22.  1—3.   Es.  6.  1.  Dan.  7.  9.  Heb.  8.  i, 

*  Gyda  bod  loan  yn  cael  y  weledigaeth 
uchod,  (drws  wedi  agoryd  yn  y  nefj  a  chyda 
bod  y  Ilais  yn  llefaru  wrtho  am  ddringo  i 
fynu  ato  ef ;  yn  y  màn  yr  oedd  efe  yn  yr  Vs- 
bryd,  fel  yn  y  weledigaeth  gyntaf :  (pen.  1. 
10.)  yr  oedd  wedi  ei  daflu  mewn  math  o  ber- 
lewyg  nefol,  fel  nas  gwyddai  efe  yn  iawn, 

mae  yn  debyg,  "pa  un  ai  yn  y  corph  ai  allan 
o'r  corph"  yr  oedd.  t  Pa  fodd  bynag,  yr 
oedd  efe  i'w  amgyffrediadau  ei  hun,  wedi 
cael  ei  dderbyn  i  bresenoldeb  union  gyrchol 
Duw,  ac  yn  gweled  gorseddfainc  ogoneddus 
iawn  wedi  ei  gosod  yn  y  nef ;  |  ac  Un  yn  eist- 
edd  arni,  yr  hwn  ni  chynnygiodd  efe  ei  ddys- 
grifio.  Yr  oedd  hyn  yn  arddangos  llywodr- 
aeih  eyffredinol,  hollawl,  a  thragywyddol  y 

JEHOFAH,  a'i  dderchafiad  ef  yn  nihell  gor- 
uwch  pobciëaduriaid,  fei  eu  Crëawdwr  mawr 
a'u  Pen-Arglwydd  oll. 

3  *A'rhwnoedd  yn  eistedd,  oedd 

yn  *debyg  yr  olwg  arno  i  f'aen  jaspis 
f  a  sardin  :  |  ac  yr  oedd  h  enfys  o  am- 
gylch  yr  orsedd-faingc,  ||  yn  ̂ debyg 
yr  olwg  arno  i  smaragdus. 

i  peu.  21.  11,  19,29.  Ex.  24.  10.  E*ec.  1.  27.  »28.  13. 
h  pen.  10.  I.  Gen.  9.  13-16.  Es.  54.  9,  10.  Eiec.  1.28. 
/pea.  21.  19.  Es.  28.  18.  a  39.  II.  Ezec.  28    13. 

Mae  yn  debyg  fod  yn  y  darluniad  a  ganlyn 
ryw  gyfeiriad  aty  gogoniant  ar  y  drngareddfa, 
yn  y  Sancteiddiolaf  gynt,  megys  y  mae  yn 
yr  holl  weledigaethau  hyn,  gyfeiriadan  at  y 

deml,  ei  dodrefn,  a'i  gwasanaeth.  *  Yroedd 
yr  olwg  ogoneddus  ar  yr  hwn  oedd  yn  eist- 
edd  ar  yr  orsedd-fainc,  yn  debyg  i  faen  jas- 



Y  pedwar  henuriad  ar  hugain. DAT.  IV. Y  môr  o  wydr. 

pis  tryloyw  ac  amryliw;  yr  liyn  efallai  oeddr  wenydd  ;   a'u    perfteiihrwydd  yn  ngh^tìawn- 
ynarwyddo  pertfaith  burdebac  ardderchawg 

rwydd  y  natnr  ddwyt'ol  :  a'i  liw  fel  y  maen 
Sardin  coch efalUi  oedd  y n  arwyddo  cyfiawu- 
derofnadwy,a  digofaint  taullyd  Duw.  \  Yr 
oedd  hefyd  ymddangosiad  o  enfys  yapleaydd 
(neu/t&a.  gwlaw,  yn  ol  y  sae.-oneg.)  fel  cylch 
gogonediius  o  amgylch  yr  ors^dd-fainc ;  yr 

hyn  oedd  arwydd  tra  adnabyddus  o'r  cyl'am- 
mod  gras  :  ac  yr  oedd  ei  fod  "o  amgylch  yr 
orsedd-fainc"  yn  arwyddo,  fod  Duw  yn  ei 
gyfiawnder  a'i  sancteiddrwydd,  ae  yn  ei  holl 
oruchwyliaethau  fel  Arglwydd  niawr  yr  hoîl 
fydoedd,  yn  edrych  ar  ei  gyfamniod  o  hedd- 
wch,  a'i  ymrwymiadau  o  gariad,  y  rhai  a 
gadarnâodd  efe  a'i  bobl  grediniol;  a  bod  ei 
oruchwyliaethau  ef  yn  cydgordio  yn  berflaitli 

â'i  gyfammod  yn  mhob  peth.  (|  Yn  yr  enfys 
hon,  gwyrddle*ni  byfryd  y  Smaragdus  (em- 
erald,  yn  Saesoneg,)  oedd  y  Uiw  amlycaf, 
yr  hyn  oedd  yn  dangos,  efallai,  mai  fel  mae  y 

íliw  gwyrddlas  yn  esmwytho'r  llygaid,  y  rfiai 
a  ddolurir  ac  a  ddallir  gan  rai  lliwiau  eraill 
felly  mae  dadguddiad  o  drugaredd  Duw  yn 
y  cyfammod  gras,  yn  esmwythâu  ac  yn 
newyddu  meddwl  y  credadyn,  yr  hwn  heb 
hyny  a  ddychrynai  ac  a  ddyrysai,  yn  yr  ol 

wg  ar  ei  allu,ei  sancteiddrwydd,  a'igyfiawn 
der  gogoneddus  a  thanbaid  ef.  Ar  y  peihau 
dyfnion  hyn  mae  ein  Hawdwyryn  ysgrifenu 
gyda  chynnildeb  mawr :  tybient  fod  holl  ar 
wydd-luniau  yr  ysgrythyr  a  rhy  w  feddwl  pen 
nodol  iddynt,  yn  enwedig  y  rbai  hyny  yn  y 
Ilyfr  hwn  ;  oud  pa  un  a  ydynt  hwy  yn  nodi 
allan  y  ineddwl  hyny  bob  ainser,  neu  mewii 
mànau  neiilduol,  sydd   bwnc  arall  ganddynt. 

4  *  Ac  ynghylch  yr  orsedd-faingc 
wyr  oedd  pedair  gorsedd-faingc  ar 
hugain  :  f  ac  ar  y  gorsedd-feingciau  y 
gwelais  n  bedwar  henuriad  ar  hugain 
yn  eistedd,  °\  wedi  eu  gwisgo  mewn 
diilad  gwŷnion  ;  ||  ac  yr  oedd  gan- 
ddynt  ar  eu  pennau  ̂ goronau  aur. 

m  pen.  11.  16.  a  20.  4.  Mat.  19.  28.  Lnc  22.  30.  n  adn. 
10.  pen.  5.  8,  14.  a  7.  II.  a  19.  4.  o  Gwel  ar  pen.  3.  4,  5. 
— «6.  II.  p  «dn.  10.— Gwel  ar  pen  .  2.  10.— a  9.  7.  Esth  . 
8.  15.  Sílm2l.  3.  2  Tim.  4.  8. 

*  O  aingylch  i  orsedd  fainc  "  uchel  a  der- 
chafedig"  Duw,  ac  ryw  bellder  oddi  wrthi, 
yr  oedd  wedi  eu  gosod  bedair  gorsedd-fainc 
ar  hugain,  o  radd  iáelach  :  fac  ar  y  gorsedd- 
feinciau  hyn,  gwelai  loan  bedwar  henuriad 
ar  hugain  yn  eistedd ;  wrth  y  rbai  y  deallir 
yn  gytfredin,  cynnrychiolwŷr  holl  eglwys 
Dduw,  dan  yr  hen  oruchwyliaeth  a'rnewydd 
hefyd.  Tybia  rhai  bod  y  nifer,  "  pedwar  ar 
hugain,"  yn  cyfeirio  atgylchoedd,  neu  ddos- 
parthiadau  yr  offeiriaid,  yn  ngwasanaeth  y 
deml  gynt,  y  rhai  oedd  bedwar  ar  hugain,  ac 
yn  cynnrychioli  holl  eglwys  Israel.  (1  Cron. 
24.  1—19.)  Tybia  eraill  bod  y  nifer  yn  cyf 

eirio  at  y  deuddeg  patrîarch,  a'r  deuddeg 
apostol,  y  rhai  a  gynnrychiolent  yr  eglwys 
dan  y  ddwy  oruchwyliaeth,  fel  y  sylwyd  eis 
oes.  Mae  amryw  dybiau  eraill  gan  dduwin 
yddion  am  y  nifer  uchod  ;  ond  nid  ydynt  o 
bwys  i*w  gosod  i  lawr  yma  :  crybwyllwyd  y 
pethau  mwyaf  tebyg  i'r  gwirionedd  yn  ol 
barn  ein  Hawdwyr.  \  Yr  oedd  yr  heuuriaid 
byn  wedi  eu  gwisgo  mewn  dillad  gwynion, 
fel  yr  oifeiriaid  gynt :  i  ddangos  en  purdeb, 

eu  sancteiddi wydd,  eu  dedwyddwch,  a'u  lla- 

ler  Ci  ist,  ac  yn  sancteiddiad  yr  Ysbryd  Glân 

i  "  Ac  yr  oeild  ganddynt  ar  eu  penau  goronau 
o  anr:"  yr  hyn  a  arwjdda  y  mawredd  a'r 
gogonianl  i  ba  uu  y  dyrchafodd  Crist  hwynt, 
fel  breninoedd  ;ic  offeiriaid  i  Ddnw  a'i  Dad 

yn  ol  ei  addewid  i'r  neb.  a  fyddai  yn 
ffyddlawn  hyd  angau  :  (pen.  2.  10,)  ac  maey 
cwbl  a  ddy  wedir  yn  yr  adnod  hon,  yn  cyfateb 

i  addewidion  Crist  yn  y  penuodau  o'r  blaen. 

5  *  Ac  yr  oedd  yn  dyfod  allan  o'r 
orsedd-faingc  ̂ fellt,  a  tharanau,  a  lleis- 

iau.  f  Ac  yr  oedd  rsaith  o  lampau 
tan  yn  llosgi  ger  bron  yr  orsedd-faingc, 
\y  rhai  yw  *saith  Yspryd  Duw. 

.  8.  5.  a  11.  19.    a  16    17,  is'  Ex    19.  16.  a  Î0.  18. 13,  14.  a  GS.  35  Jofl  3.  16.  Heb.  12.  18—29.  rfii. 
3?.  23.  2  Cron.  4.  20.  E*ec.  1.  13.  Zec.  4.  2,  11—14,  «  pen. 
I.  4.  a  3.  I.  a  5    6.  M*t.  3.  II.  Act.  2.  3.   I  Cor.  12.  4-11. 

Dywed  Scott  fod  y  dysgrifiad  ucbod  (adn. 
4.)  yn  arddangos  yr  eglwys  filwriaethus,  yn 

gystal  â'r  eglwys  orfoleddus;  a'r  cwbl  yn 
gosod  allan  dd'íogelwch  ystâd  y  gwir  Grist- 
ionogion,  eu  rhagor-freintiau  gogoneddus,  a'r 
anihydedd  y  bwriadai  yr  Arglwydd  eu  der- 
chafu  hwynt  iddo.  *  "  Ac  yr  oedd  yn  dyfod 
;vllan  o  orsedd-fainc  Duw  fellt,  a  tharan^u,  a 

lleisian,"  yn  gyffelyb  i'r  olygfa  ofuadwy  ar 
fynydd  Sinai  gynt  :  yr  hyn  efallai  oedd  yn 
arwyddo,  fod  Duw  mòr  ofnadwy  ag  erioed 

yn  ei  lid,  tuag  at  yr  anedifeiriol  a'r  anghred- 
iniol ;  yn  enwedig  y  "  pechaduriaid  a'rrhag- 
rithwŷr  yn  Sion,"  sef  yn  ei  eglwys  ef.  Isa. 
33.  14.  Dîammau  bod  hyn  yn  perthyn  i 
oruchwyliaethau  Duw  yn  yr  eglwys  ar  y 
ddaear;  oblegid  nis  gallwn  feddwl  fod  rnellt 
a  tbaranau,  na  dim  dychrynadwy,  yn  yr 
eglwys  berffaith  yn  y  nef.  f  Yr  oedd  y 
"  saith  o  lampau  tân  yn  llo?gi  ger  brou  yr 
orsedd  fainc,"  yn  cyfeirio  at  y  saiih  lusern 
yn  y  babell  gynt  ;  (Exod.  25.  37:)  í  ac  yn 

arwyddo  "  Saith  Ysbryd  Duw,  "  neu  yr  ain- 
ryw  ddoniau  a'r  grasan  a  gyfreniri'r  holl  wir 
eglwys,  trwy  fedyddiad  tanllyd  yr  Ysbryd 
Glân,  i  oleuo,  i  buro,  ac  i  wresogi  eneidiauei 
holl  bobl  ef. 

6  *  Ac  o  flaen  yr  orsedd-faingc^r 
ydoedd  *  mòr  o  wydr,  yn  debyg  i 

"  grys.tal :  f  ac  x  y'nghanol  yr  orsedd- 
faingc,  ac  yn  nghylch  yr  ofsedd- 
faingc,  yr  oedd  v  pedwar  anifail 2  J  yn 
llawn  o  lygaid  o'r  tu  blaen  ac  o'r  tu  ol. t  pen.  15.  2.  Ei.  33.  8.  1  Bren.  7.  23.  u  pen.  21.  II 
a  22.  I.  Job  28.  17.  Ezec.  1.  22.  *  pen.  5.  6.  a  7.  17.  Ez«c 
I.  4,5.  y  adn.  8,9.  pen.  5.  6,  14.  a  6.  1.  a  7.  II.  a  14.  3 
a  15.  7.  a  19.  4.        *  adn.  8.  Ezec.  1.  IS.  a  10.  12. 

*  "  Ac  o  flaen  yr  orsedd-fainc,  "  yn  gyfat 
tebol  i'r  noe  bres  yn  y  babell  a'r  deml  gynt 
yr  hon  o  herwydd  ei  maint  a  elwid  y  inò> 
tawdd,  (Exod.  30.  18,  19;  1  Bren.  7.  23. 
gweloííd  loan  "  fôr  o  wydr,  yn  debyg  i  gris 
ial  ;"  yr  hwn  mae  yn  debyg  oedd  yn  arwyddt 

y  "  Ffynon  a  agorwyd  i  bechod  ac  afiendid,' 
yn  yr  hon  mae  yn  rhaid  i  holl  oifeiriaid  ys 
brydol  Duw  ymolchi,  cyn  offrymu  abertba 
ysbrydol,  cymmeradwy  ganddoef.  Yr  oed 
y  noe  bres  yn  y  babell  wedi  ei  gwneyd  o  bre; 
yr  hwn  a  fuasai  yn  ddrychau  gwragedd  Israe 
(Exod.  33.  8,)  Yr  oedd  y  môr  pres  yn 

deml,  yn  ddiammau,  wedi  ei  lathru  a'i  gabc 
yn  loyw  ac  yn  ddysglaer  iawn  ;  ond  yr  oed 
y  môr  hwn  (oblegid  y  llestr  mae  yn  debyg 
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Gwelediad  y DAT.  IV. pedwar  anifail. 

iddylir)  werii  ei  wneyd  o  driefnydrt  tryloyw 

|l  gwyrir,  ac  yn  riebyg  i'r  ci  isial  pur  a  gloyw. 
ae  amryw  feririyliau  ain  arwyririocád  y 

ìmôr  gwydr"  uchori,  onri  yr  hyn  a  avíwyd 
.v  barn  ein  Hawriwýr  :  a  riYammau  mai  hyny 
|.v  y  gwirioneriri  ;  oblegiri  yr  oeriri  môr  cys- 
|)riol  y  rieml  yn  cael  ei  gyflawniari  yn  ISghrist. 
\mryw  frririyliau  a  fu  ani  y  "  periwaranif- 
I,"  neu  y  "ctëariuriaid  byw;"  canys  felly 
1  sicr  (merid  ein  Hawriwyr)  y  riylasai  y 
j;fieithiari  fod,  yn  ol  ystyr  fanol  a  chywir  y 
iroeg,  ac  i  giriw  at  wirionedri  yr  arwjrid-lun. 

Íu  riiai  mòr  rhyfygus  ffol  â
  dychymmygn, 

lai  ardriangosiari  o'r  Tri  Pherson  yn  y  Duw- 
od  oeririynt ;  ond  bod  dau  o  honynt  yn  per- 
iyn  i'r  Mab,  o  lierwyrid  ei  ddwy  natur,  nen 
i  gnawrioliad  a'i  aberth  :  onri  nid  oes  dim 
lil  i'r  dyb  hòno,  ychwaneg  nag  enwau  y 
ynion  a'i  dychymygoriri  ;  ahyny  o  herwydri 
rheswm  digonol  hwn,  (iangosir  y  crëarinr- 

tiri  byw  hyn  trwy  yr  holl  lyfr,  fel  y  prif- 
Idoluŷr,  ac  niri  fel  y  Gwrthridrych  o  addol- 
d.  Meddwl  arall,  Ilawer  mwy  cytîredin  a 
lesymol  yw,  mai  cynnrychiolwyr  angelion 
edriynt,  fel  yr  oedd  y  cerabiaid,  mae  yn 
tnlwg,  yn  ngweledigaeth  Ezeciel,  ond  nid 

es  sail  ddigonol  i'r  dyb  hon  chwaith.  Mae 
ngelion  yn  sicr  yn  cael  eu  riwyn  i  mewn  yn 
aan  driilynol  y  weleriigaeth  hon  ;  ond  riy- 
eriir  am  y  pethau  hyn,  eu  bori  yn  aririoli  yr 

Oen  yr  hwn  a  laririwyd  ac  a'u  prynoriri 
wy  i  Driuw  trwy  ei  waeri."  (pen.  5.  8,  9.) 

hyny  mae  yn  rhaid  eu  bori  yn  sicr  yn 
ynnrychioli  rbyw  ran  o  eglwys  y  gwareriig- 
)n,  o  ririynolryw.  Yn  yr  olwg  ar  byn,  tyb- 
)dd  rhai  duwinyddion  eu  bod  yn  cynnrych- 
li  yr  holl  eglwys,  a  bod  y  pedwar  henuriari 
r  hugain  yn  cynnrychioli  ei  gweinidogion 

"i  biaenoriaid  hi :  a  thybiodd  eraill  i'r  gwrth- 
pyneb,  fod  y  pedwar  peth  byw  yn  cyn- 
rychioli  rhan,  a'r  pedwar  henuriad  ar 
ugain  y  cwbl  o'r  eglwys.  Yn  fỳr,  mae  yn 
Iwyr  amlwg  debygid,  eu  bod  hwy  yn  ar- 
dangos  gwir  weinidogion  yr  efengyl  yn 
gwahanol  barthau  y  byd,  trwy  yr  holl  gen- 

'dlaethau  i  ddyfod,  fel  yr  oedri  y  pedwar 
íienuriad  ar  hugain  yn  cynnrychioli  yr  holl 
glwys.  Dywedir  fori  y  pedwar  peth  byw 

1  yn  nghanol  yr  orsedd-fainc,  ac  yn  nghylch 
'r  orsedri-fainc  : "  sef  yn  nghanol  y  cyfwng 
edd  rhwng  yr  orseriri-fainc  â'r  cyich  oedri 
n  ei  hamgylchu  hi ;  ac  felly  mae  yn  riebyg 

u  bod  rhwng  yr  orsedd-fainc  â'r  pedwar 
lenuriad  ar  hugain,  fel  y  mae  gweinidogion 
I  gair  megys  rhwng  Duw  â/r  eglwys.  J  Yr 

»edd  y  pedwar  anifail  hyn  yn  "  llawn  o  lyg- 
lid  o'r  tu  blaen  ac  o'r  tu  ol :  "  yr  hyn  oedri 
m  arwyddo  gwyliariwriaeth,  gv  chelgarwch, 

lyfalwch  at  eu  gwaith,  a'u  gofal,  sylw  man- 
)1  ar  ysgogiariau  a  riichelîion  eu  gelynion 
idnabyririiaeth  drylwyr  o  honynt  eu  hunain, 
i  diwydrwydd  eidriigus  yn  chwilio  ei 
alonnau  eu  httnain,  ac  yn  edrych  at  eu  hys 
>ryrioeriri  eu  hunaiu.  "  Anifail :"  Zôa,  oriri 
.vrth  Zôê,  bywyd  :  unrhyw  greadur  byw,  ;. 
Ilir  ddeall  wrth  y  gair.  Thêrion  yw  y  gair 
;roeg  am  anifail,  Cbwystfil  yn  Gymraeg,)  yn 
[Dan.  7.  3,  medd  Scott.— Er  myned  yn  lled 

aith  ar  y  "  pedwar  anifail  "  uchod,  eto  bỳr 
awn  yw  y  cyfan  wrth  a  driywed  ein  Hawri- 

[wyr  oll  arnynt:  ceisiwyd  dethol  y  pethau 
heidiaf,  ac  yn  y  modrt  bỳraf,  er  mai  niri 
lawdd  oerid  gwneuthur  hyny. 
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7  a  *  A'r  anifail  cynt.af  oedd  debyg 
i  lew,  +  a'r  ail  anifiiil  b  yn  debyg  i  lo, 
Ja'r  trydydd  anifail  oedd  ganddo 
wyneb  c  fel  dyn,  ||  a'r  pedwerydd 
anifail  oedd  debýg  d  i  eryr  yn  ehedeç. 

a  adn.  6.  Gea.  49.  9.*NÛm.  Q3.  24.  a  24  9.  íliar.  28.  1. E^ec    I.   10.  a  10.  11,  21.  b  E-tec     I.   10     1  Cor.  ÿ.  9,  10. 
c  1  Cor.  14.  20.         d  Deut.  28.  49.  2  S.m.  i.  2.5.   E»    40.  31. 

E*ec    1.  8,  10.  a  10.  14.  Dan.  7.  4.  O'o.  4. 

Mewn  amryw  bethau  pennoriol,  m'ae  yr 
arwyriri-lun  (emblem)  o'r  "  periwar  anifail" 
yn  dangos  cynneririiau  a  gwaith  gwir  wein- 
iriogion  cymljwys  yr  efengyl  j  ac  yn  riysgu 
iririynt  eu  riyleriswyririau  pwysig.  *  Yr  oeriri 
yr  "  anifail  cyntaf  yn  riebyg  i  lew;"  yr  hwn 
gtëariursyrid  arwydri-lun  tra  hysbys  o  ririewr- 
rier  calonog,  a  mawr-fryriigrwydd  :  +«'  a'r  ail 
oedd  debyg  i  lo,"  neu  ých  ieuanc ;  yn  ar- 
wyrido  grỳm,  pybyrwch,  ac  amynedri  riyorid- 
efus  mewn  llafur  a  chaleri-waîth  :  %**  a'r  tryd- 
ydri  anit'ail  oeriri  ganririo  wyneb  fel  dyn  ;"  yn 
arwydrio  callineb,  cymmwynasgarwch,  athos- 

turi :  \\  a'r  periwerydri  oeriri  riebyg  i  eryr  yn 
ehedeg  ;"  yn  arwyrido  treiddiant  meddwl,  a 
chraíìder  deall  ysbrydol,  ehedeg  goruwch 
pethau  daearol,  myfyrdod  ar  bethan  nefol,  a 
serch  wedi  ei  sefydlu  ar  bethau  uchod. — Nis 
gelìir  galw  anifeiliaid  ar  y  crëaduriaid  hyn 
oll,  yn  ystyr  gyffredin  y  gair  anifeiliaid  ; 

oblegid  yr  oedd  gwyneb  dyn  i'r  trydyrid,  a'r 

pedweryriri  oerid  o'deryn.  Díammau  fori  yr arwyriri-lunian  uchori  yn  gosod  allan  y  gwa- 
hanol  ridoniau,  cynnedrifau,  a  chymhwysiari- 
au,  ä  pha  rai  mae  Duw  yn  aririasu  ei  genad- 
on  i  waith  mawr  y  weinidogaeth,  a'r  amryw 
ririyledswyridan  a  berthyn  iririynt  hwy  yn  yr 
eglwys.  Mae  rhai  yn  ririewrion  fel  y  llew; 
rhai  yn  gryfion  fel  yr  ých  ;  rhai  yn  ddoethion 
a  thosturiol  fel  y  dyn  ;  a  ìhai  yn  ehedeg  yn 
uchel  i  ddirgeloedd  yr  efengyl  fel  yr  eryr  : 

ond  gorau  po  fwyaf  o'r  holl  gymhwysiadau  i 
gyd,  a  fyddo  yn  yr  un  dyn,  ac  yn  mhob  uno 
weinidogion  lesu  Grist.  Mae  eu  heisiau  oll 
ar  bawb. 

8  *  A7r  pedwar  anifail  oedd  gan- 
ddynt,  bob  un  o  honynt,  e  chwech  o 
adenydd  o'u  hamgylch ;  f  ac  yr 
oeddynt  ̂ oddi  fewn  yn  llawn  llygaid  : 
8  X  ac  nid oeddynt  yn  gorphwys  ddydd 
a  nos,  gan  ddywedyd,  *  ||  Sanct,  Sanct, 
Sanct, '  Arglwydd  Dduw  Holl-alluog, 
A§yr  hwn  oedd,  a'r  hwn  sydd,  a'r 
hwn  sydd  i  ddyfod. ~     /Gwel 

Es.  6.  2.  Ezec.  1.  6.  a  10.  21,22.  2  Tim.  4.  2. 

ìt  z  adn.  6.— 1  Tim.  4.  16.  g  pen.  7.  15.  Es.  62 
Act.  20.  31.  1  Tbes.  2.  9.  2  Thes.  3.  8,  9.       h  pen.  3.  7.  Éx 
15.  11.— Gwel  ar  Ei.  6.  3.         i  pen.   1.  8.  a  11.  17.  a  15.  3.  a 
16.  7,  U.  a  19.  15.  a  21.  22.  Gen.  17.  1.  Salm  91.  1.  Es.  42. 

G.  Joel  1.  15.  2  Cor.  6.  18.     k  Gwel  ar  pen.  1.  4.—  Heb.  13.  8. 

*  Mae  y  "chwech  arienyrid  oeriri  gan  bob 
un,"  yn  arwyririo  bywiogrwyrid,  goslyngeidd- 
rwydd,  parorirwydd,  a  chyfiymder,  yn 
ngwaith  yr  Arglwydd  ;  fel  y  riywedir  am  y 
Seraphiaid  yn  Isaiah  6.  2.  t  Yh  arin.  6,  dy- 
wedwyd  eu  bori  yn  "Ilawn  o  lygaid  o'r  tu 
blaen  ac  o'r  tu  ol ;"  (Gwel  ar  hyny  yno,)  ac 
yna  dywediretoeu  bod  "oddi  fewn  yn  llawn 
liygaid  :"  yr  hyn  a  ddengys  fod  gwir  ueini- 
dogion  y  g;iir  yn  edrych  i  mewn  i'w  c.tlon- 
au  eu  hunain  yn  ofalus,  yn  gystal  ag  ar  beth- 
au  a  phersonau  o'u  hamgylch  ;  ac  eu   bod  yn 



Yr  henuriaid  yn  bwrw DAT.  V. i  lawr  eu  coronau. 

aylwi  yn  fanol  ar  lewyrchiadau  gair  ac  Ys- 
bryd  Daw  yn  eu  calunan,  er  cyfarwyddyd 
iddynt  >n  eu  mater  personol  eu  hunain,  ac 
yi!  nghyrtawnia  I  eu  bôil  wailh  gweinidogaeth 
ol.  %  Én  gwaith  yn  addoli  yr  Arglwydd 

Ddnw  Holla'luog,  yn  ddi'orphwys  a  diflino 
ddydd  a  nos,  a  arwydda  fod  pechaduriaid 

dychweledig,  yn  tnhob  gwlad  ac  oes  o'r  byd, 
trwy  addysgiadau,  cynghnrion,  esamplau,  a 
chýnnorthwyon  gweinidogion  ygair,  yn  ben- 
dithio  Duw  yn  wastadol,  gan  ei  addoli  a'i 
ogoneddu  ef  yn  ddibaid,  ger  bron  ei  drugar- 
eddfa  rasol.  ||  Ac  efallai  bod  mynychiad  tri 
phlyg  y  gair  Sanct,  (fel  yn  y  lle  a  nodwyd 
uchod  yn  Isaiah,)  yn  cyfeirio  at  y  íri  o  B«r- 
sonau  yn  y  Duwdod  ;  ac  yn  rhoddi  addoliad 
iddynt  fel  un  Duw  anfeidrol,  §digyfnewid  a 
thragywyddol  yn  oes  oesoedd.  Cymmerir 

llawer  o  ganiadau  erailly  llyfr  hwn  allan  o'r Hen  Destament. 

9  *  A  l  phan  fyddo  yr  anifeiliaid  yn 
rhoddi  gogoniant,  ac  anrhydedd,  a 

díolch,  fi'r  hwn  oedd  yn  eistedd  ar 
yr  orsedd-faingc,  wIyrhwn  sydd  yn 
yn  by  w  yn  oes  oesoedd, 

Jpen    5.13,14.    a  7.  11,  12.  m  pen.  10.  6.    ■  15. 
Ex.  15.  IS.  Sal.u  4S.  14.  Hefa.  7.  8,25. 

*  A  phan  fyddai  yr  anifeiliaid,  neu  y  peth  . 
au  byw  hyn,  yn  rhoddi  gogoniant,  ac  anrhyd - 
e<ld,  a  di'olch,  yn  nghanol  cylch  yr  orsedd-l 
fairic,  ac  yn  agosach  ati  na'r  iìenuriaid,  i'r 
JEHÓFAH  tragywyddol,  +  yr  hwn  oedd  yn 
eistedd  yn  Frenin  yn  dragywydd  ar  yr  or- 
sedd-fainc,  J  ac  yr  hwn  sydd  yn  byw  yu  oes 
oesoedd,  fel  yranfarwol,  a'r  unig  wira  byw- 
iol  Dduw  ;  byddai  yr  liyn  a  grybwyllir  yn  yr 
adnod  nesaf  yn  cymmeryd  lle  yn  wastadol: 
yr  hyn  a  gadarnâ  y  sylw  a  wnaed  ar  yr  ad- 
nod  o'r  biaen,  am  yr  holl  cglwys  yn  addoli 
Duw,  drwy  esampl  ac  annogaeth  ei  gweini- 
dogion. 

10  *  Y  mae  y  pedwar  henuriad  ar 
hugain  M  f  yn  syrthio  ger  hron  yr  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-faingc, 
0  \  ac  yn  addoli  yr  hwn  sydd  yn  by w 
yn  oes  oesoedd,  p  \\  ac  yn  bẁrw  eu 
coronau  ger  bron  yr  orsedd-faingc, 
§gan  ddywedyd, 

«  uen.  5.  14.      a  !9.  4.   Job  1.  20.      Silra 
2.11.  open.  7.  11.    a  15.  4.      a  22.    8,  9. 

20     2Crou.  7.  3.     S.lra  95.  >',.    M*t.   4.  9.   10 
V  adn.  4.   1  CroD.  29.  11-16.    S*lin  115.  1,  2. 

72.  11.      Mat. 
I  Cron.    29. 

.    L.ic    21.  52. 
1  Cor.  15.  10. 

*  Y  pryd  hwn,  y  byddai  y  pedwar  henur- 
iaid  ar  hugain,  cynnrychiolwyr  y  r  holl  egiwys 

fawr,  +yn  syrthio  i  iawr  inewn  addoliad  di' 
olchgar  a  gostyngedig,  ger  bron  )r  hwn  oedd 
yn  eistedd  mewn  mawrhydi  dwyfol  ar  yr  or- 
sedd-fainc;  %  gan  gydnabod  mewn  a  Idoüad  a 

mawl,  fod  eu  holl  anrhydedd  a'u  dedwydd- 
wch  wedi  ei  roddi  iddynt,  o'i  wir  a'i  fawr 
drugaredd  ef:  ||  ac  yn  y  gwasanaeth  dirag- 
rith  hyn,  cymmerent  eu  coronan  gogoneddus 
oddi  ar  eu  penau,  (gwelar  adn.  5.)  a  bwrient 
hwy  ger  bron  yr  orsedd-fainc  ;  gan  gydnabod 
yn  wir  deimhdwy,  eu  bod  yn  llwyr  annheil 
wng  i  wisgo  y  fath  arwyddion  o  anrliydedd 

breninol  yn  mhresenoldeb  Duw;  ac  mai  o'i 
wir  ewyllys  da  ef  yr  oeddynt  wedi  eu  cael 
ac  yn  eu    gwisgo.     ̂ Wrth   wneuthur    iiyny, 
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yr  oeddynt  yn  dywedyd,  neu  >n  datganu,  yr 
hyn  a  gawa  yn  yr  adnod  ganlynol. 

1 1  ?  *  Teilwng  wyt,  ü  Arglwydd, 
'idderbyn  gogoniant,  ac  anrhydedd, 
a  gallu  : « f  canys  ti  a  greaist  bob  peth, 
ac  o  herwydd  dy  ewyllys  di  y  maent, 
||  ac  y  crewyd  hwynt. 

q  peo.  5.  2,9,  12.  2  S-tm.  22.  4.  Stìm  18.  3.  r  peo. 
14.  7.  Dent.  32.  4.  I  Cron.  16.  28,  29.  Neh.  9.  5.  J»b  36.  3. 

Sílra  '29.  \,  'ì.  a  68.  3».  a  96.  7,  8.  5  pen.  10.  6.  Gen.  1.  |. 
Ex.  20.  II.  Es.  40.  26,  23.  Jer.  10  II.  a  32.  17.  Io*n  I.  1-3. 
A-a.  17.  24.  Col.  1.  16.  17.  Heb.  1.  2,  10.  t  Diar.  16.4. 
Rhuf.  II.  36. 

*  Tystiolaethent  oll,  fod  yr  "Arglwydd 
Dduw  Hollalluog"  yn  wir  deilwng  o  bob  go- 
gr,niant,ac  anrhydedd,a  gallu,  a  fedrent  hwy 
a  phob  creadur  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear, 

roddi  neu  bri'odoli  iddo;  fcanys  efe  oedd  Crë- 
awdwr  niawr  yr  holl  fydoedd,  a  "phob  peth'* 
ynddynt ;  %  ac  o  herwydd  ei  ewyllys  ben-ar- 
glwyddol  ef  yr  oeddynt  yn  ptrâu  mewn  bod, 
t  megys  y  crëasid  hwy  ar  y  c.yntaf  i  ogoniant 

ei  enwa'i  fawredd  ef :  yroedd  y  crëu  a'rcyn- 
nal,  y  naill  fel  y  llall,  yn  cael  eu  pri'odoli  i 
ewyllys  Duw,— Yn  y  bennod  nesaf,  ni  a  gawn 
yr  un  dyrfa  yn  addoli  Mab  Duw,  fel  Gwar- 
edwr  pechaduriaid  ;  a'r  angeliou  yn  cyduno  â 
hwynt,  yn  y  gwasanaeth  sanctaidd  hwnw. 
Pen.  5.  8—11. 

PEN.  V. 

Agoriad  y  llyfr  seliedig. 

AC  mi  a  welais  yn  neheulaw  yr 

hwnöoeddyn  eistedd  ar  yr  orseddr 

faingc,  b\  lyfrwedi  ei  ysgrifenu  oddi 
fewn  ac  oddi  allan, c  J  wedi  ei  selio  â 
saith  sel. 

a  Gnrel  ar  pen.  4.  3.  b  nen.  10.  2.  8-11.  Es.  34.  16. 

Czec.  2.  9,  10.  c  peo.  6.  1.  Es.  8.  16.  a  29.  11.  Dan.  8.  '26. 
a  12.  4-9. 

*  Yn  yr  i;n  weledigaeth,  gwelai  Ioan  yn 
neheulaw  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr  or- 
seddfainc,  lyfr;  yt  hwn  oedd  wedi  ei  ysgrif- 
euu  oddi  fewn  ac  od di  allan,  ac  wedi  ei  selio 
â  saith  sel.  Yr  oedd  yn  ymddangos  fel  rból, 
cynnwysedig  o  saith  o  ddnil,  ueu  dìaruau 
gwahanol,  wedi  eu  rholio  i  fynu  y  naill  ofewn 
y  llall,  yn  ol  arferiad  yr  atnsetoedd  hyny  ; 
ac  nid  wedi  eu  gwnîo  yn  nghyd  yn  y  cefn, 
fel  ein  Ilyfrau  presenol  ni.  +  Yr  oedd  pobon 

o'r  dail,  neu  y  liènau  hyny,  wedi  eu  hysgrif- enu  oddi  fewn  ac  oddi  allan,  hyny  yw,  y 
ddati  wyneb,  fel  y  deallodd  Ioan  wedi  hyny  ; 
t  a  chwedi  eu  selio  â  saith  sel ;  hyny  yw,  yr 
oedd  sel  ar  bob  un  o  honynt,  y  naül  o  fewu 
y  llall.  Rhaid  tnai  felly  yr  oedd,  oblcgtd  pe 

buasai  y  saith  sel  oddi  allan,  nis  gallesid  dar- 
llen  dim  heh  ddattod  y  seliau  oll  ;  pryd  yn 

yr  haues  a  ganlyn,  yr  oedd  rhyw  d<ìatgudd- 
i'td  o  gynnwysiadau  y  llyfr,  yn  canlyn  agor- 
iad  pob  nii  o'r  selian  :  gwedi  dattod  y  stl 
gyntaf,  ncu  yr  nn  «Ibnol  o  gwbl,  yr  oedd  y 
Ilèn  hòno  yn  dadroliaw,  ac  yn  dyfod  yn 

agored  i'w  darllen  ;  ac  felly  pob  un  o'r  lleill 
yr  un  modd,  yn  eu  tro.  Pa  fodd  bynag  yr 

oedd  y  Ilyfr  hwn  yn  arwydd'Iun  o  arfaeth  a 
bwriadau  dirgclaidd  Duw,  am  bethau  i  ddy- 
fod,  o'r  hon  arfaeth  a  bwriadau,  mae  y  pro 
phwydoliaethau  oll  megys  adysgrifiadau  ;  ac 
yn  enwedig  yr  oedd  yn  arwydd  o  fwriadat 
dirgelaidd  Duw  y  rhai  oedd    i   gael    eu   dat 



1  Y  lìyfr  seliediy DAT.  V. wedi  «i  ayoryd. 

iddio  yn  awr  ;  ac  ain  hyny  gellir  ei  ystyried 

■  un  peth,  o  ran  s\lwedd,  â'r  rhan  sydd  yn 
nlyn  o'r  Ifyfr  hwn,  y  Datguddiad. —  Yr 
ídd  y  llyfrau  gynt  wtdi  en  hys^rifenu  ai 
larníiu  hirion  o  giẃyn  teg,  (parchments) 
:  wedi  eu  rholio  i  lỳnn  ar  brenau,yn  debyg 
I  y  rholir  sidau  a  ríefnyddiäu  eraill  yn  ein 
viad  ni :  ac  felly  yr  oedd  y  llyfir  hwn. — 
[yn  rhai  roddi  yr  attaliad  ar  ol  y  gair  meicn. 
wedi  ei  ysgrifenn  oddi  fewn,  ac  oddi  allan 

edi  ei  selio  â  saith  sel:"  hyny  yw,  y  seliau 
gyd  oddi  allan,  ar  yr  un  llèn;  on'l  ni  chyd- 

if  hyny  a'r  dull  y  dy  wedir  am  agoriad  y 
liau,  a  darllen  ar  ol  agor  pob  un,  cyn  agor- 
i  y  nesaf. 

2  *  Ac  mi  a  welais  dangel  cryf  yn 
lyhoeddi  â  llef  uchel,  cfPwy  sydd 
leilwng  i  agoryd  y  llyfr,  ac  i  ddattod 
i  seliau  ef? 

dSalm   103.  20.         e  adu.  5.  Es.  29.  lî,  12.  a  41.  22,  23 

*  Gwelai  loan  hefyd  "  angel  cryf,"  fel  cen 
Idwr  Duw,  "  yn  cyhoeddi  â  Hef  uchel  i  bob 
readur;  tac  yn  gofyn    pwy   oedd  yn  "deil- 
ng,"  trwy  ei  fawredd  a'i  ardderchawg- 
wydd  personol  ei  hnn,  neu  trwy  unrhyw 

anaeth  anghyffredin  a  wnaetliai,  i  gael  yr 
nrhydedd  o  "  agoryd  y  llyfr,  ac  i  ddattod  ei 
liau  ef  ?"  Pwy  oedd  yn  alluog  i  ddeall  a 
,'sbysu  bwrindau  dirgelaidd  Duw,  mewn 
;rth)nas  i'w  oruchwyliaetb.au  ef,  y  rhai 
dd  i  gael  eu  cyflawni  yn  eu  pri'odol  amser 
u  trefn ? — Nid  oes  dim  angelion  gweiniaid, 
medd  Pool,)  ond  efallai  bod  hwn  yn  ym- 

langos  i  Ioan  yn  gryfach  na'r  un  angel  a 
elsai  efe  o'r  bhen  ;  neu  barnai  efe  ei  fod  í'elly. 

3  *  Ac  -^nid  oedd  net>  yn  y  nef, 
ìac  yn  y  ddaear,   na  than  y  ddaear, 
yn  gallu  agoryd  y  llyfr,  J  nac  edrych 

irno. 
/  adn.  13.  Es    40.  13,  14.  a  41.  2S.  Rhuf.  II .  34. 

*  Gwedi  i'r  angel  cryf  roddi  y  cyhoeddiad 
ichod,  nid  oedd  neb,  nac  angel  yn  y  nef,  na 
lyn  ar  y  ddaear,  nac  ysbryd  dyn  yn  yr  ystâd 
vahanoI,  yr  hwn  yr  oedd  ei  goiph  yn  ;,gor- 
vedd  dân  y  ddaear,  fa  allai  hòni  hawl'i  an- 
hhydedd   mòr    fawr  ag  agoryd   y   Hyfr,  %  na 
hymmaint  ag  edrych  ar  un  linel!  na  gair  o 

jiôno,  o  rau  cael  y  deall  Ileiaf  i'r  dyfnion bethau  Duw,  oedd  yn  gynnwysedig  ynddo. 
iSafodd  pawb  yn  fud  4ac  mewn  syndod,  gan 
Biollawl  deimlad  o'u  Jlwyr  annheilyngdod  a'n 
hanallu    i'r  fath  beth  ;  angelion  y    nef,   dyn- 
on  y  ddaear,  a'r  hen  batriarchiaid  a'r  pro 
bhwydi  enwocaf,   y   rhai    yr   oedd   eu  cyrph 
tàn  y  ddaear,  ac  ysbrydion  uffernol  hefyd ; 

jiid  oedd  neb  a  allai  áteb  i'r  angel  cryf  a'i f^enadwri. 

4  *  Ac  mi  a  wylais  lawer,  *  f  o 
bchos  na  chaed  neb  yn  deilwng  i 
Rgoryd,  ;ac  i  ddarllen  y  llyfr,  ||  nac 
i  edrych  arno. 

g  peo.  4.  1.  Dan.  12.  8,  9. 

*  Pan  wybu  Ioati  hyn,  tfe  a  "  wylodd 
'•wer,"  ac  a  dòrodd  allan  mewn  ffrydiau  o 

ddagrau  gofidus;  fo  achos  na  chaed  "neb  yn 
tieilwng  i  agoryd  y  Uyfr,  i  gymmeryd  arno  y 
gorchwyl  o  ddatguddio  dirgel  fwriadan  Duw, 

yn  mherthynas  i'r  eglwys  yn  y  byd  hsvn,hyd 
oni  ogoned'did  hi  mewn  byd  gwell;  J  yr  hyn j»edd  amlwg   wrth  na  chaed   neb   yn   yr   holl 
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grendigaetb,  a  a'.lai  ddattod  seliau,  a  darllen 
y  llyfr  ai  wydd  luniol  hwn  ;  ||  na  chymmaint 
ag  edrych  arno  i  ddeall  dim  o  hóno,  er  ei 
hysbyftu  iddo  ef  ac  eraill. — Gwyddai  Ioan  fod 
yn  y  Ilyfr  hwn  bethau  yn  perthyn  yn  agos 

iîdo  ef  a'r  eglwys,  ac  wylai  lawer  pan  dyb- 
iodd  na  chaid  neb  i  ddatguddio  y  pethau 
hyny. 

5  *  Ac  Äun  o'r  henuriaid  a  ddy- 
wedodd  wrthyf,  *  Nac  wyla ;  f  wele, 
fl  y  Llew  yr  hwn  sydd  o  Iwyth  Juda, 
1  \  Gwreiddyn  Dafydd,  m  ||  a  orch- 
fygodd  §  i  ágoryd  y  llyfr,  ac  i  ddattod 
ei  saith  sel  ef. 

h  pen.  4.  4,  10.  a  7.  13.  a  11.  16.  Uer  31.  16.  Lnc  7. 
3.  a  8.  .Vì.  a  23.  28.  lom  20.  13.  k  Gen.  49  9,  10.  Num. 
24.  9.  Heb.  7.  14.         I  pen.  22.  16.  Es.  II.  1,  lO.Jer.  23.  5, 
6.  Rhuf.   1.  3.  a  15.  12.         m  pen.  1.  I.  a  6.   1. 

*  Yn  y  cyfyngder  athrist  uchod,  gwelai 
Ioan  fod  un  o'r  henutiaid  y  sylwyd  arnynt 
o'r  blaen,  yn  canfud  ei  ofid  a'i  ddagrau  ef, 
ac  yn  dywedyd  wrtho  er  ei  gysur  mawr, 

t  fod  y  "  Llew  o  Iwyth  Juda,"  yr  hwn  feí 
Duw  anfeidrol  sydd  goruwch  pob  creadar, 
í  ac  yn  Wreiddyn  Dafydd,  neu  ei  had  ef,  o 
ran  y  cnawd  ;  ||  wedi  gorchfygu  pobrhwystr- 
au,  ac  yn  ddigon  teilwng  ac  anrhydeddus 
wedi  ei  holl  ddarostyngiad,  §  i  agoryd  y  Uyfr, 

ac  i  ddattod  ei  saith  sel  cf ;  ac  felly  dwyn  i'r 
golwg  i  wasanaethwyr  Duw,  ei  holl  ddirgel- 
ion  pwysig  a  goäoneddus  ef. — Mae  hen  dra- 
ddodiad  cyffredin,  fod  llun  llew  ar  faner 
Juda,  pan  oedd  cenedl  Israel  yn  gwersyllu 
ac  yn  teithio  yn  yr  anialwch;  ond  tybia  rhai 

<>'ìì  Hawdwyr  nad  oedd  hyny  ddim  mewn 
un  modd  yn  debyg,  rhag  yr  aethai  y  genedl 

drwy  bethau  feliy  i  eilnn-addoliaeth  :  "  Na 

wna  iti  diìelw  gerfiedig,  na  llun  dim,'"  oedd otchymyn  caeth  iddynt  hwy.  Ond  eto,  yr 
oedd  Crist  wedi  hanu  o  Juda  o  ran  y  cnawd, 
=\  pluophw}  dasai  Jacob  am  danodàn  y  gym- 
hariaeth  o  "  Lew,"  wrth  fendithio  y  llwyth- 
au.  (Gen.  49.  9.)  Yr  oedd  efe  yn  anfeidrol 
goruwch  pawb  o  Iwyth  Juda  mewn  mawr- 
edd  a  nerth  ;  ac  mae  efe  yn  ofnadwy  iawn 

i'w  elynion  cyndyn,  yn  drugarog  wrth  y  rhai 
a  ymostyngant  iddo,  ac  yn  warcheidwad  ei 
holl  bobl  ;  fel  ag  mae  yr  enw  hwn  yn  nod- 
edig  o  bi'íodol  iddo. — Gelwir  ef  hefyd  yn 
"  Ẅreiddyn  Dafydd:"  yn  ei  natur  ddynol 
yr  oedd  efe  yn  Blanigyn  enwog,"  wedi 
blaguro  o  wreiddyn  gwywedig  tenlu  breninol 
Dafydd  ;  ac  o  ran  ei  Dduwdod,  yr  oedd  efe 
yn  ẄREIDDYN  o  ba  nn  yr  oedd  Dafydd 
ei  hun  wedi  blagaro;  ̂ c  fel  Messiah,yr  oedd 
efe  yn  Anrhydedd  aGwreiddyn  holl  fawredd 
ac  awdurdod  y  teulu  enwog  hwnw. 

6  *  Ac  mi  a  edrychais ;  ac  wele, 

s  y'nghanol  yr  orsedd-faingc  a'r  ped- 
war  anifail,  ac  y'nghanol.yr  henuriaid, 
\  yr  oedd  °Oen  yn  sefyll  megis  wedi 
ei  ladd,  \  a  chanddo  ?saith  gorn,  ||  a 

^saith  lyead,  §y  rhai  ydyw  r  saith 

Yspryd  Duw,  wedi  eu  danfon  ailan  i'r holl  ddaear. 
n  G-wel  ar  adn.  4.  4—6.  o  adn.  9,  12.  p«».  6.  16.  •  7.  t— 

17.  *  l-ì    II.  a  13.  8.  a  17.  14.    »21.  23.    »22.  I,  >.  Ei.  53. 
7,  8  lü»n  1.  29,  36.  A.t.  8.  82  1  Pedr  I.  19,20.  p  I  Sam. 
•1.  10.  Dan.  7  14  Mic  4.  13  H»b.  3.  4.  Lu»  1.  69.  Phil.  2. 
9—11.  q  2  Cron.  16.  9.  Zec.  S.  9.   a  4.  10.  r  Git«1  ar 



Clodforedd  y  peduar DAT.  V. 
anifail  a'r  henuriaid. 

*  Tra  yr  oerìrì  yr  henuria  1  yn  mynegi  i 
Ioan,  forì  Crist  werìi  gorchfygu  i  agoryd  y 
llyfr;  efe  a  erìrychorìrì,  ac  a  welorìrì  er  ei 

syndorì,  fod  yn  agos  i'r  orserìrì-fainc,  ac  yn 
nghanol  y  cy  lch  a  wnairì  gan  y  perìwar  anifail 

a'r  henuriairì;  t"Oen  yn  sefyll  megys  werìi 
ei  Iarìrì,"gydag  ol  yr  arcbo'.Iion  marwol  arno, 
er  ei  fod  werìiei  arìferu  i  fywyrìmewn  morìrì 
rhyferìdol  iawn.  Yr  oerìrì  hyn  yn  ddangosiarì 
arwyrìrì-IunioloArch-otfeiriadaethy  Gwarerì- 
wr,  ger  bron  Duw,  yn  ein  natur  ui,  fei  werìi 
arìgyfodi  o  feirw  trwy  deilyngdod  ei  aberth 
mawr,  i  ymdrìangos  ger  bron  Duw  ar  ran  y 
rhai  oll  a  drìeaant  trwydrìo  ef  at  y  Tarì  : 

felly  mewn  canlyniad  i'r  iawn  hwnw,  yr 
hwn    a    rag-rìrìangosirì    o'r   dechreuad    trwy 
'aberthn  ŵyn  rìifai,  y  gorchfygorìrì  efe  i  agor- 
yd  y  Ilyfr.  Wrth  ei  forì  ef  yn  sefyll  rhwng 
y  pedwar  anifail  a'r  henuriaid  â'r  orserìd- 
fainc,  dangosir  ei  fod  ef  yn  Gyfryngwr 

rhwng  yr  holl  eglwys  a'i  gweinidogion  á 
Duw,  ac  yn  eiiiol  drostynt  o!l.  i  Yr  oerìrì 

"  saith  gorn"yr  Oen  hwn  yn  rìangos  ei  nerth 
a'i  awrìurrìorì  ef,  i  rìrìiogelu  ei  bobl,  i  drìrygu 
ei  elynion,  ac  i  gyfi»wni  holl  ewyllys  Duw, 
yn  ei  rìeyrnas  gyfryngol  ef.  H  Y  "  saiih  lyç- 
ad"  oedd  yn  arwyddo  ei  wyborìaeth  bersonol 
ef  o  galonau  pawb,  ac  o  bob  dygwyrìrìiadau  ; 
ac  yn  enwerìig  y  trysorau  o  rìdoethineb  a 
rodrìes  y  Tarì  ynrìrìo  ef  fel  Prophwyd  mawr, 

i'w  gyfranu  i'r  holl  eglwys,  §  trwy  Saiih  Ys- 
bryd  Duw,  werìi  eu  danfon  allan  i'r  holl 
drìaear  ;  hyny  yw,  yr  Ysbryd  Glân  yn  am- 
rywiaeth  a  chyflawnder  ei  drìoniau,  werìi  ei 
roddi  trwydrìo  ef  i  ddatgudrìio  gwirionerìd 
ac  ewyllys  Duw,  i  apostolion  a  phrophwydi, 
fel  yr  ysgrifenirì  hwy  er  arìrìysg  i  rìrìynol 
ryw;  ac  i  oleuo  rìëall  a  pharoiôi  calonau  ei 
bobl  yn  mhob  màn,  i  drìerbyn  yr  adrìysgiad 
aö  hyny.— Felly  y  sylwa  Scott,  air  yn  air, 
am  "  Saith  Ysbryrì  Duw;"  ac  âg  ef  y  cyt- 
tuna  Pool  a  Guyse ;  onrì  tybia  Doddridge 
mai  saith  o  angelion  crtedig,  a  ferìrì>lir  yma 
wrth  Saith  Ysbryd  Dnw.  Dychymmyga 
rbaidynion  enwog,  forì  saitho  arch  angelion, 
goruwch  y  lleill  i  gyrì  ;  ac  inaiy  rhai  hyny  a 
ferìdylir  yma  ;  oncì  "  gwyborìaeth  ry  ryferìrì 
i  ni"  yw  hyn,  ac  i'r  enwogion  hyny  hefyd, mae  yn  debyg. 

7  *  Ac  efe  a  ddaeth,  fac  a  gym- 
merth  y  llyfr  •  o  ddeheulaw  yr  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-faingc. 

«  ada.  l.-Gwcl  ar  peu.  4.  2,  3. 

*  Yn  nesaf,  gwelai  loan  yr  Arglwyrìd 
Iesu,  y  "  Llew  o  Iwyth  Jurìa,"  yr  '*  Òen 
wecli  ei  larìrì,"  yn  nesâu  yn  hyrìerus  i  ymyl 
yr  orserìd  fainc,  +  ac  yn  eymmeryd  y  Ilyfr  o 
ddehenlaw  y  Tarì,  yr  hwn  oerìrì  yn  eisterìd 

ar  yr  orserìrì  fainc ;  yr  hwn  a'i  rhoddai  irìrìo, 
fel  arwyrìrì  ei  forì  yn  rhorìrìi  irìrìo  cf  bob 
awrìurrìorì  yn  y  nef  ac  ary  rìrìaear;  ac  yntau 
yn  ei  dderbyn,  fel  yn  arwyrìrì  ei  forì  yn  allu- 
og  ac  yn  ewyllysgar  i  amlygu  y  pethau  oerìrì 
ynrìrìo,  ae  i  ofalu  am  en  cyUawni  hwynt  oll, 

yn  eu  hiawn  bryd  a'u  trefn,  yn  ol  yr  arfaeth 
dragywyddòl. 

8  *  A  phan  gymmerth  efe  y  llyfr, 
'y  pedwaranifail  a'r  pedwar  henuriad 
ar  hugain  a  syrthiasant  ger  bron  yr 
Oen  ;   *  f  a  chan  bob  ün  o  honynt  yr 
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oedd  telynau,  *  J  a  phialau  aur,  yn 
Uawn  o  arogldarth,  ||  j  rhai  ydyw 
2  gweddíau  y  saint. 

t  *dn  14-Gwèl  ar  peo  4.  4,  10— a  7.  10-12.  a  19.  4. 
Ioan  5.  23.    Rhuf.    14.    10-12.     Phil.    2.   9-11.    Heb.    1.    «. 

u  peu.  11 .2,  3.  a  15.  2.  Silm  33.  2.  »  43.  4.  a  81.  3.  a 
150.3.         x  pen.  15.  7.         y  peu.  8.  3,  4.  Saloa   141 .  2. 

*  Pan  gymmerth  Cristy  Ilyfr,  a  phau  oedd 
yn  rìarpar  i  agoryrì  ei  seliau  ef,  y  perìwar 

anifail  a'r  perìwar  henuriarì  ar  hugdn.y  rhai 
o'r  blaen  a  syrihiasent  ger  bron  y  Crëawdwr 
mawr,  a  syrtbiasant  yn  awr  yr  un  morìrì  ger 
bron  yr  Oen,  Mab  Duw  werìi  ymgnawdoli 
fel  Iachawdwr  pecharìuriairì  ;  ac  feliy  rhodcl 
ent  arìrìoliarì  ac  anrhyrìerìrì  dwyfol  idrìo  ef, 
hyd  yn  norì  ger  bron,  ac  yn  ngŵydrì  y  Tad 
a'i  ogoniint  rìangoserìig.  f  Gyrìa  chyfeiriad 
at  beroriaeth  a  chaniarìau  y  rìeml  gynt,  yr 

oerìrì  if  gan  bob  n\\  o  honynt  rìelynau,"  neu 
rìelyn  gan  bob  un  ;  yr  hyn  oerìrì  yn  arwyrìrìo 

eu  caniartau  perairìrì  o  fawl  n  rìiohh,  i'r  hwn 
oerìrì  ar  yr  orserìrì  ac  i'r  Oen.  (arìn.  9,  10.) 
X  Mewn  cyfeiriarì  at  wasanaeth  y  rìeml  eto,yr 

oedrì  ganrìdynt  oll  "  phíalau  aur,"  neu  thus 
erau  bychain,  neu  gwpanau;  "  yn  llawn  o 
arogl-rìarth  ;"  |1  yr  hyn  oedd  yn  arwyddo 
cymmerarìwyad  gwerìdíau  y  saint,  trwy  eir- 
iolaeth  Crist,  a  thrwy  rìrìylanwarìau  ei  Ys- 

bryrì  sancteirìrìiol  ef.  Yr  oerìrì  y  gwerìrìi'au 
hyn  yn  cael  eu  cyflwyno  gan  y  crëarìuriairì 
byw  a'r  henuriairì,  fel  y  byrìrìai  gwerìrìîau 
Israel  yn  cael  eu  hoffrymu,  tra  byrìrìai  yr 
ofîeiritirì  yn  arogl-rìarlhu  yn  y  cyssegr. 
Oblegirì  er  mai  y  nef  yw  yspaith  ( scene )  y 
gweledigaethau  hyn.eto  maeynrìrìynt  gyfeir- 

iarì  o  hyrì  at  y  rìemla'i  ha'irìoliarì  ;  a  chyffcjfj 
ir  yndrìynt  oll  yn  neilid«ol,  at  ystârì  yr 
eglwys  ar  y  rìrìaear  ;  ac  fel  hyny  nírì  oesyma 
un  sail  i'r  cyfeiliornarì  pabaiclrì,  o  gyfryngrìorì 
ac  eiriolaeth  y  saint  yn  y  nef  ar  ran  y  rìuw 
iolion  ar  y  cìrìaear;  oblegirì  ar  y  ddaear  y 

rhairì  golygu  pawb  yma,  y  perìwar  anifail  a'r 
henuriaid,  yn  gystal  a'r  "saint"  yn  niwedd 
yr  arìnorì. 

9  *  A  hwy  a  2  ganasant  ganiad  new- 
ydd,  f  gan  ddywedyd,  a  Teilwng  wyt 
ti  i  gymmeryd  y  llyfr,  ac  i  agoryd  ei 
seliau  ef b  \  oblegid  ti  a  laddwyd, c  \\  ac 
a'n  prynaist  ni  i  Dduw  trwy  dy  waed, 
4  §  allan  o  boì)  llwyth,  ac  iaith,  a 
phobl,  a  chenedl ; 

■  pen.  7.  10-12.     a  14.  3.  S  .I.-n  33.  3.    a  40.  3.    a  t 
a  9S.  I.  a  144    9    a   1 19.  1.  Es.  42.    10.  a  Gwel  ar  ad 
3  pen.  4.  II.  6  adu.  6,  12.  a  13.  8.  c  pen.  14.  6.  Mdt.  W. 
2S  a  26.  2S.  Act.  V0.  28.  R'nif.  3.  24—26  1  Cor.  6.  20.  a  7. 
23.  Eph.  1    7.  Col.   1     14.    lit.2.  14.    Heb    9.   12-14.  I  Pedr 
I.  18,  19.  2  Pedr  2.  1.    I  Ioìd  1.  7.    a  2.  2.         ipw.í.í.i 
II.  9.  »  14.  6.  D»n.  4.  I.  a  6.  25.  M*rc  16.  15.  16.  Col.  1.  23. 

*  A  hwy  a  unasant  oll  mewn  cân  o  fawl  a 
chloclforeclrì,  yr  hon  yrìoerìrì  nirì  yn  unig  yn 

gûn  o'r  fath  ragoraf;  onrì  yr  oerìrì  hefyrì  yn 
newydd,  o  rau  yr  achlysura'r  cyfansorìrìiarì  o 
hóni :  yn  addas  i'r  arhos  gorfoleddus  presen- 
ol,  ac  i  'oruchwy Iiaeth  newyrìd  yr  efengyl. 
Oblegirì  yr  oerìrì  et;Iwys  yr  Hen  Deâtament 

yn  cann  inawl  JEHOFAH,  en  Gwaredwr  o'r 
Aipht,  ac  yn  blaen-ganfod  y  Messiah  disgwyl- 
iedig  ;  onrì  yr  oerìrì  eglwya  y  Testament  New- 
yd1  yn  arìrìoli  Crist,  fel  werìi  clyforì  mewn 
gwirionerìrì,  fel  werìi  gorphen  ei  waith  ar  y 
irìaear  trwy  ei  aberth  ar  y  groes,  ac  fel  werìi 

mynecl  i  mewn  i'w  ogoniantcyfryngol.  fAm 



Y  mawl  cyffredinol  i'r 
DAT.  V. Oen  a  laddwyd. 

hyny  efe  ac  efe  yn  unig,  oedrì  yn  rìeilwng 
ac  yn  berff-iih  arìrìas,  i  gymmeryrì  y  llyfr,  i 
agoryd  ei  seliau  ef,  ac  i  ddatguddio  cynghor 
a  bwriadau  Dnw  i  ddynion.  |  Oblegid  efe  a 

Haethyn  driyn,a"wnaethpwyrì  yw  gnawd," 
ac  a  "ymdrìangosorirì  yn  y  cnawrì  ;"  ac,  er 
gogoniant  Duw,  ac  iachawdwriaeth  dynion, 

efe  a'i  rhoddodd  ei  hun  yn  ewyllysgar  i'w 
ladd  yu  Aberth  :  |j  ac  felly  a  brynodd  yr 

addolwyr  liyn,  yn  nghyd  â'r  holl  eglwys  a 
gynddrychiolid  ganddynt,  i  Ddnw  trwy  ei 
waed  gwerthtawr,  abeithol,  a  chymmodlon- 
awl  ;  fel  y  dygai  efe  hwynt  mewn  herìdwch, 
ac  yn  addolwyr  cymmeradwy  ato  ef ;  §  ac  y 
casglai  hwynt  trwy  yr  efengyl  a  neith  ei  r;»s, 
"allan  o  bob  ilwyth,  ac  iailh,a  phobl,  a  chen- 
edl." — Mae  yn  amlwg  bod  y  pedwar  anifail 
yn  gystal  a'r  hennriaid,  yn  cytuno,  nen  yn 
hytrach  yn  blaenori,  yn  y  gân  hon  o  fawl  i'r 
Oen,  fel  wedi  eu  prynu  hwynt  ;  gan  hyny 
rhaid  mai  dynion,  ac  nid  anyelion,  a  ddylem 
ddeall  wrthyht  :  cawn  gân  >r  angelion  ar  ol 
hyn,  (adn.  11,  12.)  ond  mewn  ymadroddion 

pur  wahanol  i'r  gân  hon  ;  nid  oes  yno  ddim 
son  am  en  prynn  hwy,  Rhairì  bod  y  Cant- 
orion  hyn  yn  cynnrychioli  yr  holl  egiwys 
fawrhefyd;  oblegid  nid  oedd  ond  wyth  ar 
hugain  oll  o  honynthwy,  ac  nisgallasai  hyny 
ddywedyd  eu  bod  allan  o  bob  llwyth,  ac 
iaith,  a  phcbl,  a  chenedl,heb  eu  bod  yn  cyn- 
nrychioli  yr  eglwys  oll. 

10  *  Ac  a'n  gwnaethost  ni  i'b  Duw 
ni,  eyn  frenhinoedd,  f  ac  yn  offeiriaid : 
f\  ac  ni  a  deyrnaswn  ar  y  ddaear. 

«  pen.  1.  6.  a  20.  6.  a  22.  5.  Ex.  19.  6.  1  Pedrî.  5—9. 
/pen.  20.  6.  Dan.  7.  18,  27. 

*  Trwy  y  prynerìigaeth  uchod,  dyrchafodd 
Crist  hwynt  i  anihydedd  a  mawredd,  fel 

breninoedd  i'w  Duw  cymmodol  ;  yr  hyn  a 
arwyddid  drwy  y  "  coronau  aur"  oedd  gan- 
ddynt  ar  eu  penau  :  (pen.  4.  4.)  t  a  gwnaetb 

hwyyn  offeiriaid  i  Dduw;i'w  addoli  a'i  was- 
anaethu  yn  sanctaidd  yn  yr  eglwys  ar  y  rìrì^e 
ar,  ac  yn  y  nefoedd  byth  :  {ac  fel  hyn  yroedd- 
ynt  yn  sicr,  y  caent  hwy  yr  oruchafiaeth  areu 
gelynion  personol,  ac  ar  elynion  yr  eglwys, 
hyd  yn  nod  ar  y  ddaear,  yn  gystal  a  theyrn- 
asu  gyda  Christ  byth  yn  y  nef ;  ac  yr  oedd 

yn  sicr  ganddynt,  y  byddai  i'w  hachos  hwy 
a  Christ,  fuddugoliaethu  yn  y  diwerid  ar  y 
ddaear.  Barnu  y  byd  gyda  Christyn  y  dyriri 
diwedriaf,  mae  rhai  yndëall  wrlh  "deyrnasr. 
ar  y  ddaear :"  mae  pob  un  o'r  ddau  olygiad 
yn  wir. 

12  *  Ac  mi  aedrychais,  ac  a  glyw- 
ais  lais  ̂ angelion  lawer  ynghylch  ftyr 
orsedd-faingc,  f  a'r  anifeiliaid,  a'r 
henuriaid  :  J  a'u  rhifedi  hwynt  *oedd 
fyrddiynau  o  fyrddiynau,  a  miloedd 
o  filoedd ; 

22.  19.  2  Bren    6.  16—18.  Salra  103. 
ar  pen.  4.  4,  9,   10.  í  pen.  19. 
17.  Dan.  7.  10.  Heb.  12.  22. 

*  Tra  yr  oedri  y  ganiad  newyrid  uchod  yn 
cael  ei  chânu,  gan  gynnrychiolwyr  y  gwar- 
eriigion,  i'w  Gwareriwr  dwyfol  ;  "edrychai" 
Ioan,  a  "cblywai  lais  angelion  lawer  yn 
ngh>lch  yr  orsedri-fainc,"  f  ac  oddi  allan  yn 
nghylch  yr  anifeiliairi,  (nen  y  pedwar  peth 

byw,}  a'r  henuriaid:  \  ac  yr  oerid  eu"rhu'edi 
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g  pen.  7.  II.  1  Bre 
0.  a  MS.  2.  h  Gw 
.  Deot.  33.  2.  Salra  6 

hwynt  yn  fyrddiynau  0  f>  rd diynau,  a  milot-rid 
o  nloedd  ;"  hyny  yw,  yn  riyrfa  fawr  iawn, 
Das  gellid  eu  cytiit  :  gwel  y  cyttelybyn  Dan. 
7.  10. — Mae  yn  amlwg  fod  yr  anyelion  h>  n 
yn  ymddanyos  yn  wclediy  i  Ioan,  yn  gystal 

à'r  anifeiìiaid  :  ond  mae  eie  yn  gwahaniaethu 
yn  amlwg  rhyngddynt ;  ysbryriion  pur  ang- 
horphorol  oedd  yr  angelion,  a  dynion  oídd 
yr  anifeiliaid,  neu  a  ririyliri  riëall  wrthynt  : 

ac  yr  oeddynt  yn  nyhylch  yr  anifeiliaid  a'r 
henuriaid,  yn  nylch  oririi  allan  iridynt.  Fel 
hyn  yroerid  Duw  ar  yr  orserid,  yr  Oen  yn 
ymyl  yr  orserid,  y  pedwar  anifail  yn  nesaf 
at  hyny,  yna  y  pedwar  hennriaid  ar  hug»in 
yn  gylch  o  amgylch,  ac  yn  olaf  oll,  y  myrdd- 
iynau  o  angeíion  yn  cylchu  y  cwbl  oridi  allan. 

12  *  Yn  dywedyd  â  llef  uchel, 
ATeilwng  yw  yr  Oen  yr  hwn  a  ladd- 
wyd  li  dderbyn  gallu,  fachyfoeth, 
\  a  doethineb,  a  chadernid,  ac  anrhyd- 
edd,  a  goojcniant,  a  bendith. 

k  Gweí  «r  ädn.  9.  Zec.  13.  7.  /  pen.  4.  11.  a  7.  13.  a 
!9.  1.  Mat.  23.  18.  Io*n  3.  35,  3«.  a  17.  2.  2  Cor.  8.  9.  Pbil. 
2.  9-11.1  Tim.   1.  17. 

*  Er  mòr  wahanol  ciëaduriaid  oedd  yr 
angelion  i'r  anifeiliaid  a'r  henuriairi,  er  cym- 
maiut  oerid  eu  rhifedi,  ac  er  eu  bori  hwy  yn 

berffaith  erioed,  a'r  lleill  werii  eu  prynu  odrii 
wrth  anwirerid,  melltith,  a  cholledigaeth  ;  eto, 
yr  oedriynt  oll  yn  cydgordio  yn  berffaith  yn 
y  gân  hon,  ac  yn  dywedyd  â  llef  uchel,  bod 
yr  Oen  yr  hwn  a  ladriesid  er  prynu  dynion 

pechadurus,  yn  "rieilwng  i  dderbyn  gallu," 
yn  ei  swyrid  gyfryngol,  ac  yn  y  natur  ddynol 
ar  bob  crëaduryn  y  nef  ac  ar  y  ridaear ;  t  ac 

yn  deilwng  o  ririei  b)  n  ucyfoetb,"  sef  holl  riry- 
sorau  gras  a  gogoniant,  i'w  rhoririi  i'w  bobl ; 
í  ac  ei  fod  ef  yn  deilwng  i  dderbyn  pob 
"  doethineb,  a  chadernid,  ac  anrhyderid,  a 
gogoniant,  a  bendith,"  fel  unig  Wrthddrych 
mawr  pob  addoliad,  mawl,  rì'iolch,  acanwyl- 
af  gariad.  Mae  yma  saith  o  bethau  yn  cael 
eu  henwi,  ac  y  dyweriir  fori  yr  Oen  yn  deil 
wng  o  honynt  ;  a  mýn  rhai  fod  rhyw  gyfat- 

ebolrwydd  yn  y  pethau  hyn  i'r  "  Saith  Ys- 
bryd  Duw,"  a  grybwyllwyd  o'r  blaeu  yn  y 
ilyfr  hwn  :  (pen.  3.  Ì  ;  a  4.  5.)  ond  tfallai 
nad  oes  dim  yn  hyny,  ond  cywrain  ddy- 
chymmyg  riynion. 

13  *  A  m  phobcreadur  a'rsydd  yn 
y  nef,  ac  ar  y  ddaear,  a  than  y  ddaear, 

a'r  "pethau  sydd  yn  y  môr,  ac  oll  a?r 
sydd  ynddynt,  a  glywais  i  yn  dywed- 
yd,  °ỳ  I'r  hv^n  sydd  yn  eistedd  ar  yr 
orsedd-faingc,  ̂ ac  i'r  Oen,  \y  byddo 
q  y  fendith,  a'r  anrhydedd,  a'r  gogon- 
iant,  a'r  gallu,  yn  oes  oesoedd. adn.  3. .  7.  9,  10. 

Col.   I.  23. ri  96.  II- 
a  1J9.  2-13 

24.  14.    a  42.  10. 

9.-pen.  €.  16.  a 
1  Cron.  29.  II.    S*lm  VI.  19, 

16.  27.  Eph.  3.21,  1  Tim.  6. 

2.  14.    Fhil 
o  Gwel  ar  pen.  4.  2,  3. 
7.   10.         q  adn.  12.  pen.  1 
19.  Mat.  6.  13.  Rhuf    11.  3 
16.  I   Pedr  5.    II.  Jud.  25. 

*  Gyria  hyn  clywai  Ioan  bob  crëadur  a'r 
oedri  yn  y  nef,  ac  ar  y  ririaear,  ac  eneidiau  y 
rhai  yr  oerid  eu  cyrph  dan  y  driaear,  neu  yn 

y  môr;  i'e,  clywai  holl  grëariuriairi  y  byriys- 
awri,  yn  ol  eu  gwahanol  alluoeriri,  yn  ymuno 
â'r  angelion,  yr  anifeiliairi,  a'r  henuriaid,  t  i 
brYodoli  i'r  Tad,  yr  hwn  oedd  ar  yr  orsedd- 
fainc,  ac  i'r  Oen,  yr  hwn  sydd  Driuw  o'r  on 
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h.mfod  a'r  Tad  ;  î  "  y  fenclith,  a'r  anrhyd- 
ed(),  a'r  gogoniant.a'r  gallu,  yn  oes  oesoedd." 
Yma  mae  jr  Oen  yn  cael  ei  addoli  iA  y 
Tad,  a  byny  gan  yr  holl  greaduriaid  yo  gyjt,- 
un  ;  o  entrych  y  drydedd  nef,  h>d  ddyfnder 
daear  a  gwaeludion  môr  :  nid  oes  yma  neb 

yn  eisiau  ond  gelynion  Duw,  a'r  rhai  a  wad- 
ant  Dduwdod  ac  abtrth  ei  Fab  efs  y  rhai 
hyn  yn  wir  yn  ol  natur  yr  achos,  ac  yn  ol 
holl  rtdiad  yr  ysgryihyr,  yn  gysUl  ag  yn  oi 
gweledigaethau  eraillyn  y  llyfr  hwn,  a  guuh 
allan  ;  ond  bydd  raid  iddynt  hwythau  hefyd, 

er  o'u  hanfodd,  ymostwng  i  Grist,  a  chael  eu 
gosod  dán  ei  draed  ef. —  üywed  Paul  fod  y 
"  creadur  wedi  ei  ddarostwng  i  oferedd,"  a 
"  chaethiwed  llygredigaeth,"  a  bod  pob  cre- 
adur  yn  cyd-ocheneidio  ac  yn  cyd-ofidio  hyd 
y  pryd  hwnw,"  o  herwydd  eífeithiau  pechod 
dyn  yn  ddì'ammau:  ac  yma  darlunir  yr  holl 
greadnriaid,  'ie  yr  hoîl  greadigaeth  fawr  ei 
hun,  fel  yn  gorfoleddu  ac  yn  bendithio  Duw 

a'r  Oen,  am  yr  ymwared  grasol  a  gogonedd- 
us  oedd  i  ddyfod  i'r  byd,  trwy  brynedigaeth 
ac  iachawdwriaeth  fawr  y  Cyfryngwr.  De- 
chreuwyd  y  gân  gan  y  pedwar  anifail,  deb- 
ygem  ;  (adn.  8.)  yna  y  pedwar  henuriad  ar 
hugain,  yna  y  myrddiynau  o  angelion,  ac  yn 
olaf  gan  y  creaduriaid  oll.  Dechreuocid  o 
amgylch  yrorsedd,  yn  fuaniawn  ymdaenodd 
trwy  y  nef  i  gyd ;  a  chyn  pen  hir  hi  a  ym- 
ledodd  trwy  holl  greadigaeth  Duw  :  "o  eiih- 
afoedd  y  ddaear  y  cly  wyd  caniadau,  sef  go- 
goniant  i'r  Cyfiawn." 

14  r*  A'rpedwaranifaily  ddywed- 
asant,  Amen.  *f  A'r  pedwar  benuriad 
ar  hugain  a  syrthiasant  i  lawr,  ac  a 
addolasant  yr  hwn  sydd  yn  byw  yn 
oes  oesoedd. 

r  pen.  19.  4.        s  Gwel  ar  pen.  4.  10,  11. 

*  Dyma'r  pedwar  peth  byw,  cynnrychiol- 
wyr  gweinidogion  yr  eglwys,  y  rhai  a  dde- 
chreuasent  y  gân,  (adn.  8.)  yn  dywedyd 
Amen  yn  llawen,  ac  o  u  calonau  ;  wrth 

glywed  yr  holl  eglwys,  yr  holl  nefoedd,  a'r 
holl  grëadigaeth,  wedi  eu  hennyn  i  ganmol 

Daw  a'i  anwyl  Fab:  "  icido  ef  y  byddo'r 
fendith,  &c"  ebai  y  crëaduriaid  ;  "  Amen," 
felly  y  byddo,  ebai  y  pedwar  anifail.  +  "  A'r 
pedwar  henuriad  ar  hugain,"  cynnrychioî- 
wyr  corph  yr  eglwys  fawr  ei  hun,  gan  gyd- 
syniaw  yn  hollawl  â'r  cwbl,  a  syrthiasant  i 
lawr  yn  ostyngedig  barchus,  ac  a  roisant 

addoliad  diragrith  i'r  gwir  Dduw,  ac  i'r  Oen 
en  Gwaredwr;  yr  hwn  yn  undeb  y  Tad  a'r 
Yabryd  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 

PEN.  VI. 

Agoryd  y  seliau,  <%c.,  4"C- 

AC  mia  welais  °pan  agorodd  yr 

Oen  un  o'r  seliau,  fac  mi  a  glywais 
6un  o'r  pedwar  anifail  yn  dywedyd, 
fel  ctrwst  taran,  jTyred,  a  gwel. 

oGnel  ar  pen.  5.  5—7.  b  pen.  4.  f».  a  10.  3,  4.  all 
19.         o  ado.  3,  5,  7.  pen.  4.  6,  7.  Act.  4.  20. 

*  Yn  fuan  wedi  i'r  Oen  gymmeryd  y  llyfr 
o  ddehenlaw  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr 
orseddfainc,  gwelai  Ioan  ef  yn  ei  weledigaeth, 

yn  agoryd  un  o'r  feliau,  sef  y  gyntaf :  ta 
chyda  hyny  efe  a  glywai  un  o'r  pedwaranif- 
ail,  sef  y  cyntaf  o  honynt,  mae  yn  debyg,  yr 

hwn  oedd  "debyg  í  lew,"  (pen.  4.  7.)  yo 
dywedyd  wrtho  el  á  Ilais  cr>f  fel  "  irwsi 
taran,"  |"Tyred,  a  gwêl;"  nesâ  yma,  a 
g v\ êl  yr  hyn  syd(i  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y 
rhan  li>n  o'r  Ilyfr,  neu  y  rhòl,  sydd  yn  awr 
yn  agoied.— Tybir  yn  gyffredin,  mecld  Scott, 
fod  y  bennod  hon  yn  c>fenio  at  y  pethau  a 
gymmerasant  le,  o  amser  y  weledigaeth  hyd 
hefydliad  Cnstenyn  Fawr  ar  orsedd  Amher- 
odrawl  Rlmfain,  fel  yr  Amherawdwr  Crist- 
ionogol  cyntaf;  trwy  yr  hyn  y  rhoed  terfyn 
ar  eiledigüethau  Rhufain  Baganaidd,  ac  y 
daeth  Cristionogaeth  i  fod  yn  grefydd  sefydí- 
edig  a  noddawl,  trwy  yr  holl  Amherodraeth. 
A  dywed  Doddridge  fod  y  sel  gyntaf  hon 
yn  cyfeirio  at  fuddugoliaeth  y  grefydd  Grist- 
ionogol  ar  withsvynebiadau  Iuddewig  a  Pha- 
ganaiddjtrwy  lafurei  gweinidogion  cyntaf  hi. 

2  *  Ac  mi  a  welais ;  ac  wele  dfarch 
gwŷn:  ''fa'rhwn  oedd  yn  eistedd 
atno,  %  â  bwa  ganddo  ;  /  §  a  rhoddwyd 
iddo  goron  :  ̂ ac  efe  a  aeth  allan  yn 
gorchfygu,  ac  i  orchfygu. 

d  pen.  19.  11,  14.  Zeo    1.  8.  a  6.  3.  •  Salra  45.  3—5. 
/pen.  14.  14.  a  19.  12.  Zec.  6  11—13.  M»t.  28  18.  g  pen. 
II.  15,  ÌS.  a  15.  2.  a  17.  14.  Salra  98.  I.  a  110.  'i.  Es  'ìS.i. 
Rhuf.  15.  18,  19.  1  Cor.  15.  25,  55-57.  'ì  Cor.  10.  3-5. 

*  Yn  y  tàn  ar  agoriad  y  sel  gyntaf,  er  ei 
fawr  syndod,  gwelai  Ioan  "  farch  gwŷn  ;" 
arwydd  o  fuddugoliaeth  a  llawenydd,  ac  c 
burdeb  sanctaidd  yr  efengyl,  ac  ei  bod  yn 
genadwri  heddwch  oddi  wrth  Dduw  at  bech- 
aduriaid.  t  A'r  hwn  oedd  yn  eistedd  arno  f- 
gwr  arddercbog,  ac  fel  rhyfelwr  cadarn,  oedc 
yr  Ar^lwydd  Iesu  ei  hun:  jagwelai  Ioar 
fod  "  bẁa  ganddo,"  o'r  fath  a  ddefnyddid 
yinladd  gynt ;  arwydd-lun  addas  o  nerth  e 
air  a'i  Ysbryd  ef,  yn  trywanu  fel  saethat 
llymion  i  galonau  ei  elyuion,  un  ai  i'w  IIad( 
hwynt  ger  ei  fron,  neu  i'w  gwneyd  yn  bob 
ewyllysgar  yn  nydd  ei  nerth.  (Salm  45.  5 

a  110.  3.)  ||  A  rhoddwyd  i'r  marchogwr  hwi 
goron  ogoneddus  ar  ei  ben  ;  arwydd  o  fawr 
edd  breninol  a  buddugolìaeth :  "  o  herwydt 
dyoddef  marwolaelh,"  cafodd  ei  u  goroni 
gogoniant  ac  anrhydedd."  (Heb.  2.9.)  $  A 
efe  a  aeth  allan  yn  gorchfygn  pawb  a'i  gwrtb 
wynebai  yn  y  dechreu,  ac  i  orchfygu  yn  bai 
âus,  nes  darostwug  ei  holl  elynion,  lluydd 
ei  achos  trwy  yr  holl  fyd,  a  dwyn  ei  ho 
gaffaeliaid  o  law  y  cadarn  i  dragywyddí 

wynfyd  a  gogoniant. — Tybiodd  rhai 
Amherodraeth  Rhufain  oedd  y  march  gwỳi 
ac  mai  yr  Amherawdr  Trajan  oed(\  y  marcl 
°gwr>  yrhwna  ennillodd  fuddugoliaethau  ei 
wog,  mae  yn  wir,  ar  y  cenedloedd  o  amgylch 
ond  beth  oedd  afynai  h}  ny  ag  achosion  eglw^ 
Crist?  a  chan  mai  erlidiwr  y  Cristionogic 
oedd  y  Trajan  hwnw,  nid  addas  iawn  oec 
eiddarlunio  ef  yn  eisteddar  "  farch  gwŷn," 

3  h  *  A  phan  agorodd  efe  yr  a 
sel,  fmi  a  gìywais  yr  ail  anifail  y 
dywedyd,  jTyred,  a  gwel. h  Gwel  ar  adu.  1. 

*  ̂   ina  gwelodd  Ioan  yr  Arglwydd  Iesuj 
agoryd  yr  ail  3el,  i  ddatguddio  y  rhan  nes 
o'r  llyfr;  +a  chyda  ei  hagoriad,  efe  a  glyM 
yr  ail  anifail,  yr  hwn  oedd  debyg  i  lô,  n 
ŷch,  (pen.  4.  7  )  Jyn  dywedyd  wrtho  fel 
un  o'r  biaen,  "Tyred,  a  gwel :"  'nesâ  i  wel 
beth  a  ddatguddir  o  ragiuniaeth  fawr  Du- 
yn  y  rhan  hon  o'r  llyfr/ 
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4  *  Ac  fe  aeth  allan  '  farch  arall,  un 

coch :  Äfa'r  hwn  oedd  yn  eistedd 
arno,  y  rhoddwyd  icldo  gymmeryd 
heddwch  oddi  ar  y  ddaear,  fel  y  lladd- 
ent  eu  gilydd  :  ̂ a  rhoddwyd  iddo  ef 
gleddyf  mawr. 

t  pen.  12.  3.  a  17.  3.  6.  Zec.  1.  8.  a  6.  1.  h  pen.  13. 
10.  E*.  9  16,  17  Es.  37.  36,  37.  Ezec.  29.  18—20.  Dan.  2. 
37,  33.    a  5.  19    loan  19.  11.  I  Sa!m  17.  13.    Es.  10.  5,  6. 
Ezec.  30.  24,  25. 

*  A  gwelodd  Ioan  farch  arall  yn  myned 
allan,  ond  un  coch  ydoedd  hwn,  gwahanol 

iawn  ei  liw  i'r  march  cyntaf,  ac  yn  arwyddo 
goruchwyliaeth  wahanol:  \  arwyddo  heddwch 
yn  benaf  yr  oedd  hwnw,  ond  arwyddo  rhyfel 
yr  oedd  hwn,  oblegid  yrhwn  oedd  yn  eistedd 
arno  fel  gweithredydd  rhaglnniaeth  Dnw, 
rhoddwyd  iddo  gymmeryd  heddwch  oddi  ar 
y  ddaear,  fel  y  terfysgai,  yr  ymladdai,  ac  y 
tywalltai  dynion  waed  eu  gilydd  yn  greulawn 

a  didrugaredd  :  ̂ ac  fel  arwydd  pelîaeh  o'r 
farn  ddychrynllyd  hon  oddi  wrth  Dduw 

arnynt,  rhoddwyd  i'r  marchogwr  gleddyf 
mawr,  offeryn  rhyfel  a  thywallt  gwaed. — Ÿn 

gyfatebol  i'r  weledigaelh  brophwydol  hon, 
mae  haneswyr  yn  crybwyll  am  wrthryfeloedd, 
brwydrau  gwaedlyd,  ìladdfêydd  bradychus, 

adifrodion  o'r  fath  mwyaf  arswydus,  a  gym- 
merasant  le  rhwng  y  blynyddoedd  100  a  138 
0  oed  Crist.  Dywedir  ddarfod  cymmeryd  a 
dinystrio  1,000  o  ddinasoedd  ac  amddifíyn- 
fêydd  yr  Iuddewon  yn  yr  amser  hwnw,  a 
chyfrifìr  i  580,000  o  honynt  gael  eu  Hadd  ;  ac 
mae  yn  ymddangos  iddynt  hwy  gigyddio 

mwy  na  hyny  o'r  Rhufeiniaid  a'r  Groegiaid, 
yn  y  modd  mwyaf  creulawn  a  ffyrnig  a  ellir 
ei  ddychymmygu.  Felhyn  yr  oedd  y  ddwy 

blaid  o  elynion  Crist  a'r  efengyl,  yr  Iuddewon 
a'r  paganiaid,  megys  yn  ymdrech  am  y 
mwyaf  â'u  gilydd,  i  gyflawni  ei  dd'íaledd 
cyfiawn   ef  y   uaill   ar  y   llall.    Ac  fel   hyn 

1  rhoddwyd "  i  offerynau  ei  ddigofaint  ef 
"gymmeryd  heddwch  oddi  ar  y  ddaear,"  i 
annog  dynion  i  ladd  eu  gilydd  ;  ac  yr  oedd 
I  cleddyf  mawr,"  rhyfel  a  chelanedd,  wedi 
ei"roddi"  yn  eu  llaw  hwynt.  Tybia  rhai 
i'r  yspaid  hwn  barâu  yn  hwy  nac  y  dywed- 
wyd  uchod  ;  ond  nis  gellir  trin  y  fath  bynciau 
anhawdd  yn  fanol,  yn  y  golygiad  býr  hwn 
ar  y  prophwydoliaethau  cynnwysfawr  hyn. 
Addef  yr  Iuddewon  eu  hunain,  iddynt  golli 
y  dau  cymmaint  o  ddynion  yn  yr  amser 

uchod,  ag  a  ddaeth  allan  o'r  Aipht:  a  mwy 
nag  a  gollasent  trwy  Nebuchadonozor,  na 
Thitus  chwailh,  pan  ddmystriwyd  eu  dinas: 
a  dywed  Pool  i  lawer  o  Gristionogiou  gael 
eu  rhoddi  i  farwolaeth  y  pryd  hwn,  yn  mha 

yspaid  y  bu  y  drydedd  a'r  bedwaredd  eiled- 
igaeth  o'r  deg,  dàn  Rufain  baganaidd. 

5  ifî  A  phan  magorodd  efe  y  dryd- 
edd  sel,  mi  a  glywais  y  trydydd  anif- 
ail  yn  dywedyd,  Tyred,  a  gwel.  f  Ac 
mi  a  welais ;  ac  wele  n  farch  du :  J  a'r 

ì  hwn  oedd  yn  eistedd  arno,  °  â  chlorian 
;  ganddo  yn  ei  law. 

m  Gwel  ar  adn.  1.  pen.  4.  6,  7.  a  5.  5,  9.  n  Zec  6.2, 
6.        o  Lef.  26.  26.  Galar.  5.  10.  Ezec.  4.   10,  16. 

*Ar  agoriad  y  drydedd  sêl,  clywai  Ioan 
fel  o'r  blaen  y  trydydd  anitail,  yr  hwn  oedd 
ganddo   wyneb  fel  dyn,  yn  dywedyd  wrlho 

Í3Ö9 

"Tyred,  a  gwêl  :"  'nesâa  yma,  a  gwêl  yrhyn 
a  ddatguddir  yn  y  rhan  hyn  o'r  llyfr,  am  or- 
uchwyliaeth  rhyfeddol  nesaf  Duw  ar  y  byd.' 
J  Gyda  hyn  gwelai  loan  yn  eglur,  ac  wele  farch 
dn;  arwydd  Inn  addas  o  ddrygfyd  a  galar  : 
l  ac  yr  oedd  y  glorian  yn  Ilaw  y  marchogwr,yn 
arwyddo  y  byddai  prinder  nìawr  o  ymborth 
yn  yr  amser  y  cyfeiriai  y  weledigaeth  hon 
ato;  fel  ag  y  byddid  yn  pwyso  ac  yn  mesur 
eu  lluniaeth  allan  i  ddynion  gyda  manylrwydd 
mawr,  megys  y  gwnair  ar  fyrddau  llongau 
pan  fyddoyr  ymborth  yn  brin.  Mae  rhai  yn 
ystyried  y  glorian  yn  arwydd  o  lawnder,  ac 
o  gyfiawnder  manol  a  diduedd,  yr  hwn  a 
weinyddwyd  yn  nheyrnasiad  Severits,  a'i 
fab  Alexander  :  eithr  barn  ein  Hawdwyr  oll 
yw,  mai  drudaniaeth  a  newyn  a  feddylir. 

6  *  Ac  mi  a  glywais  lais  y'nghanol 
y  pedwar  anifail,  yn  dywedyd,  Mesur 
0  wenith  er  ceiniog,  fa  thri  mesur  o 

haidd  er  ceiniog;  Jà'r  olew  a'r  gwin, 
°na  wna  niwed  iddynt. 

p  pen.  9.  4.  Salm  76.  10. 

*  Ac  i  egluro  y  weledigaeth  uchod  i  loan, 
efe  a  "glywai  lais  rhyw  un  yn  nghanol  y 
pedwar  anifail,"  yn  dywedyd,  "Mesur  o 
wenith  er  ceiniog,  &c."Gailwn  ni  yn  y  wlad 
hon  feddwl  fod  mesur  o  wenith  er  ceiniog 

yn  arwyddo  llawnder,  ond  barna  tri  o'n 
Hawdwyr  fel  arall :  oblegid  nid  oedd  y 
"mesur"  a  grybwyllir,  yn  ol  y  cyfrifiad  man- 
ylaf,  ond  digon  i  wneuthur  bara  am  ddiwrn- 

od  i  ddyn,  'íe  dim  ond  y  dogn  oedd  yn  gan- 
iatâol  i  gaethwas;  a'r  geiniog,  neu  y  denar- 
ius,  (tua  saith  a  dimai  o'n  harian  ni)  oedd 
cyrlog  cyffredin  dyn  am  ddiwrnod.  (Gwel 
ar  Matt.  20.  2,  &c.)  Gan  hyny  os  na  allai 
dyn  tlawd  ennill  ond  digon  o  fara  iddo  ei  hun, 
heb  ddim  arall  o  anghenrheidiau  by  wyd  ;  pa 
mòr  galed  y  rhaid  ei  bcd  hi  arno  i  geisio 
cynnal  teulu  !  tDywedir  yn  wir  fod  yr 
"  haidd "  lawer  yn  rhatach,  "trimesurer 
ceiniog:"  ond  eto  yr  oedd  yn  Uawer  llai 
gwasanaethgar  i  wneyd  bara;  ac  nis  gallai  y 
tlawd  mewn  un  modd  gael  ond  prin  cynnal- 
iaeth,  o'r  ymborth  gwaelaf,  heb  allu  hebgor 
dim  tuag  at  ddillad,  ac  angenrheidiau  eraill 
bywyd.  %  ̂t0  rhoddwyd  gorchymyn  i  gyf- 
lawnydd  arwydd-Iunioî  yddedfryd  hon,  "  na 
wnelai  i'r  oIevv  ar  gẁin  ddim  uiwed:"  yr 
hyn  a  arwydda  na  byddai  i  fìrwythau  y 
ddaear  fethu  yn  hollawl ;  a  bod  Duw  yn 
nghanol  barn  yn  cofio  trugaredd. — Tybia  rhai 
dowinyddion  fod  y  sêl  hon  yn  cyrhaedd  o'r 
flwyddyn  138,  hyd  Í93  o  oed  Crist  ;  ond  tybia 
1  eraili  beth  yn  wahanol.  Pa  fodd  bynag  nid 
;  oes  dim  gwahaniaeth  o  bwys  rhyngddynt;  a 
i  sonir  yn  hanesion  y  blynyddoedd    hyny,  am 
!  brinder,  drudaniaeth,  a  newyn,amryw  weith- 
|  iau,  trwy  b©H  Amherodraeth  Rufain  ;  pryd 

i  nis    gallai    holl    ofal    yr    Amherawdwyr  a'u 
gweinidogion,  ond  prin  rhagflaenn  ac  attal  y 
dychrynfeydd  o  newyn  hollaw  1.  Hou  ydoedd 

I  farn  arall,  trwy  yr  hon  yr  ymliddai  Crist  yn 
erbyn  erlidwyr  ei  eglwys.  Wrth  fod  yr  olew 

:  a'r  gwin  yn  cael   eu    harbed,   fel  moethau  a 
danteithion  i'r  mawrion,  pryd  yr  oedd  prin- 
jder  bara  ar  y  tlodion ;  yr  oedd  y   farn  yn 
ymddangos  megys  yn  drymach,  ac  yn  fwy 

j  annyoddefol,  ar  y  wcrin  dlodion  oedd  yr.  gor- 
'  fod  bod  dâni :  ac  efallai  yn  ennyn  terfys-g  a 

5  T 
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grwgnach  yn  erbyn  y  cyfoethogion. — "  Mes- 
ur,"  (  choinix  )  ychydig  mwy  na'n  cwart  ni, 
medd  ò'cott. 

7  A  »  phan  agorodd  efe  y  bedwar- 
edd  sel,  mi  a  glywais  lais  y  pedwer- 
ydd  anifail  yn  dywedyd,  f  Tyred,  a 
gwel 

q  Gtrel  ar  adn.  1,  5. 

*  Ar  agoriad  y  bedwaredd  sêl,  clywai  Ioan 
"  Iais  y  pedwerydd  anifail,  yr  hwn  oedd 
debyg  i  eryr  yn  ehedeg,"  (pen.  4.  7.)  yn 
dywedyd  wrtho  fel  y  lleill  o'r  blaen  :"  t'íyred 
yma,  a  gwel  yr  hyn  a  ddangosir  i  ti  yn  y 
rhan  hon  o'r  liyfr.'  Tybia  rìiai  fod  y  meirch 
a'r  marchogion  a  enwir  yn  y  üweleditiaethau 
hyn,  wedi  eu  Iluniadu  ar  ddail,  neu  lènau  y 
Ilyfr,  ac  en  bod  yn  weledig  i  lygaid  Ioan  pan 
fyddai  y  Ilènau  hyny,  y  naill  ar  ol  y  Ilall,  yn 
cael  eu  hagor,  neu  eu  dadroliaw:  ond  am 
fod  symmudiad,  a  llais,  yn  cael  eu  priodoli 

iddynt,  yn  enwedin  i'r  "  eneidiau  dàn  yr 
allor,"  (adn.  9.)  tybia  eraill  mai  nid  ar  ddal- 
enau  y  llyfr  yroeddyntyn  weledig;  ond  rnewn 
rhyw  fodd  arall,  un  ai  i  lygaidcorphorol  neu 
i  feddwl  Ioan. 

8  *  Ac  mi  a  edrychais ;  ac  wele 
r  farch  gwelwlas  :  -facenw  yr  hwn 
oedd  yn  eistedd  arno  *oedd  Marwol- 
aeth  ;  J  ac  yr  oedd  ufFern  yn  canìyn 

gyd  âgef.  ||  A  ihoddwyd  iddynt  awd- 

urdod  l  ar  y  bedwaredd  ran  o'r  ddae- 
nr, 7í  §  i  ladd  â  chìeddyf,  *  ac  â  newyn, 
f  ac  â  marwolaeth,  %  ac  â  bwystftlod 
y  ddaear. 

r  Zec.  6.  2.  <  pen  Ì9.  13,  14.  Es.  25.  8.  Hos.  13  14. 
Hab.  2.  5.  1  Cor.  15.  55.  t  pen.  8.  7-12.     a  9.   15,  18.  a 
\ì.  4.  u  I.ef.  26.  22-33,  Jer  15.  2,  3.  a  16.  4,  6.  a  43. 
11.  Ezec.  5.  15-17.  a  14.  14-21. 

*  Ar  agoriad  y  bed  waiedd  sêl,  gwedi  i  Ioan 
gael  ei  alw  i  weîed,  efe  a  welai  farch  gwelw- 
la9,  ac  erchyll  yr  olwg  arno,  fel  corph  marw. 

tA  hyny  a  arwyddai;  canys  "cnw  yr  hwn 
oedd  yn  eistedd  arno  oedd  Marwolaeth,"  neu 
Angan  ei  hun,  yn  marchogaeth  fel  buddugol- 
iaethwr  ofnadwy.  î<(Ac  yr  oedd  nffern  yn 
canl>n  gydag  ef;"  neu  y  bedd,  ac  ystâd  y 
meirw  ;  i  gymmeryd  g^fael  yn  y  rhai  a  leddid 

ganddo;  arwydd  lun  addasiawn  p'rgwahanol 
farnan  a  enwir  ar  ol  hyn ;  ||  a  thrwy  y  rhai  y 
dywedir  roddi  awdurdod  i  farwolaelh  ac 

uifern  ar  y  bedwaredd  ran  o'r  ddaear;  sef 
ar  nifer  fawr  o'i  ihrigoILoti»  yn  enwedig  trwy 
holl  Amherodraeth  Rhufain.  Tybia  rhai  fod 

y  sêl  hon  yn  cyrhaedd  o'r  flwyddyn  193,  hyd 
270;  ond  tybia  eraiil  nad  oedd  yn  cynnwy^ 

ond  50  mlynedd  o'r  amser  hyny.  Pa  fodd 
bynnag,  o  fewn  yr  yspaid  byraf,  bu  mwy 
nac  ugain  o  amherawdwyr  Rhnfeinig,  y  rhai 
dros  yçhydig  a  lywodraethasant  gyda  nerth 

mawr,  a'r  rhan  fwyaf  o  bonynt  gyda  gor- 
thrymder  a  chrenlondeb  mawr,  tra  paràudd  ̂ 1' 
teyrnasiad.  §  Bu  hefyd  yn  yr  yspaid  hyny 
dros  ddeg  ar  hngain  o  ormesiaid,  ^usurpers) 
yn  ngwahanol  barthau  yr  amherodraeth,  y 
rhai  a  geisient  yr  orsedd  trwy  ryfel,  ac  a 

gollwyd  ti  wy  y  cleddyf  gyda  thorf*ydd  o'u 
pleidwyr  a  lynai  wrthynt,  Yn  y  terfysgoedd 
cartrefol  hyny,  a'r  ymiysonau  llyrnig  ofewn 
gwahanol  daleithiau  yr  amherodiaeth,  rhaid "  1310 

farwolaeth  ar  ei  farch  gwelw-las"  ddin- 
ystrio  lluoedd  dirfawr  â'r  "cleddyf."  *  Yr 
oedd  y  rhyfeloedd  a'r  terfysgoedd  cyrfredinol 
hyn,  trwy  gymmeryd  dynion  yinaith  o  drin 
y  ddaear,  a  distrywio  tfrwythau  y  ddaearlle 
byddent,  o  anghent 'heidrwydd  yn  ptratôi  y 
tfordd  i  newyn  ;  yr  hv\  n  oedd  yn  ffỳnu  yn 
drwm  iawn  yn  rnhob  màn.  t  Yr  oedd  y 
fywioliaeth  btin,  isel,  ac  atiach,  trwy  y  newyn 
a'r  eisiau  hyn,  yn  naturiol  yn  magn  haint,  yr 
hwn  yn  fynych  a  elwir  marwolaeth  gan  yr 
ysgrifenwyr  dwyreiniol :  a  dywed  haneswyr 
dysgedig,  fod  y  fath  haint  dinystriol,  am 

b)mtheng  mlynedd  yn  ddibaid  o'r  amser 
uehod,  yn  difrodi  amherodiaeth  Rliufain,  ag 
na  chlywyd  am  y  fath  yn  hanesyddiaeth  yr 
un  w.lad  yn  y  byd.  xR,iatd  bo1  yraniheith- 
ian  hyn  hetyd  yn  rhoddi  cyfle  i  fwystfilod  y 

ddaear  i  gynnyddu  a  blino  y  gweddill  o'r 
trigolion  :  ac  o  ganlyniad  yr  ydy  m  yn  darllen 
eu  bod  yn  gorfod  ymìadd  â  bleiddiaid,  llewod, 
a  dywalgwn,  ac  i  laweroedd  gael  eu  difa  gan 
y  creaduriaid  hyny.  Rhoddent  hwy  liwer  o 

ganlynwyr  Iesu  i  ymladd  a'r  creaduriaid  hyn, ac  i  gaeí  eu  rhwygo  ganddynt;  ac  yn  awr 
daeth   yr  un  farn  arnynt  hwythau. 

9  *  A  phan  agorodd  efe  y  bum- 
med  sel,  *  f  mi  a  welais  dan  yr  allor 
y  eneidiau  y  rhai  a  Maddesid  am  aii 
Duw,  J  ac  am  y  dystiolaeth  oedd 

ganddynt. x  pen.  9.  13.  a  11.  18.  Lef  4.  7.  loan  \Q.  1  Phil.  2.  17 
2  Tira.  4.  6.  y  pen.  20.  4  2  Cor.  5.  8  Pliil.  1.23.  z  pen 
l.  9    a2.  12.  a  II.  3-7.   a  12.   II.  a  19.  10.  2  i  im    1.  8 

*Gwedi  i  bob  nn  o'r   pedwar  anifail  ddy 
wedyd  wrth  Ioan,"Tyred  agwêl,"  ar  agoriar 
y  seliau  o'r   blaen,   nid   yw  y  rhagy -madrodc 
hyny  yma,  ar  agoriad  y  hnmmed  sel,  n-íc  a 
agoriad  y  ddwy  arall  sydd    i   ganly  n.     (adn 
12;  pen.  8.  1.)     tMaeyn   y   gweledigaelhai 
hyn    gyfeiriad  o  hyd  at  ymddangosiad  y  go 
goniant  dwyfol  yn  y  cyssegr,  ac  at  ddefod 
yr  addoliad  Inddewig:  o  ganlyniad,  mae  I 

yma  yn  gweled  "dàn  yr  allor  eneidiau  y  rh 
a  laddesid  am   gredu   ac   ufuddâu  i  air  Du 

Jac  am  y  broffes  a  wnaetbent,  a'r  dystiol-iet a  ddygasent,   i    wirionedd    yr  efengyl. 
oedd  y  rhai  hyn  yn  ymddangos  fel  aberthat 
megys  newydd  gael  eu   hoffrymu,   i  ddang 
eu  cymdeithas  «î  Christ  yn  ei  ddyoddefiad 
ef,  a   chym^radwyaeth   eu    ffyddlondeb  hy 
angau,    tiwy    ei    offrwm    cynnnodlawn    e 
oblegid    mae   yn   debyg  mai    alior   y    poell 
otítwm    a    feddylir;   er  bod  rhai  yn  ei  dea 
am  allor  aur  yr  arogl-darth,  o  fewn  y  cy  ssegi 

y  gyntaf  a  dybia  Scott,  a'r  olaf  a  dybia  Po a  Guyse;   nid   yw    Doddridge  yn    sylwi  pa 
un.    Mae  yn  ymd  iangos  fod  yreneidiauSJ 
yn  cynnrychioli,  nid  yn  unigy  rhai  a  ddyod 
eta?ent  ferthyrdcd  cyn  i  Ioan  gael  y    wel< 
igaeth  hon  ;  ond  hefyd   yr  holl  dyrfa  a  lad 
wyd  cyn  yr  amser  prophwydoliaethol  y  cj 
eirir  ato,  yn   dechreu   tna'r  flwyddyn  270, 
oed  Crist     Tybir  fod  gweledigaeth  y  sêl  h 
yn  rhagddanuosiad  o  erledigaeth  ofnadwy 
eglwys  dàn  Dioclesian  yrhon  a  gyrhaeddor 
yn  mhellach,  ac  oedd  yn  Ilawer  mwy  gwae 

lyd.    na'r   un    erledigaeth    a   fu    o'i    flaen 
Parâodd  yn  eiffyrnigrwydd  am  ddeng  mly 

edd  ;  dywedir  i'r  creulawn  hwnw  ladd  17  0 
mewn  30  diwrnod,  yn  yr  Aipht  yn  ■nia 
nechreu  >ei  dey  rnasiad  ;  ac  yn  yspaid  y  <le 

miynedn,  iddo  ladd  144,000  o  ddynion  :   " 



Ayoriad  y DAT.  VI. chueched  sêl. 

iawn  y  t>allasai  y  Cristionogion  alw  ei  amser 
ef  yn  M  Oes  y  merthyron." 

10  *  A  hwy  a  lefasant  a  llef  uchel, 
gan  ddywedyd,  b  Pa  hyd,  Ar^lwydd, 
!csanctaidd  a  chywir,  ̂ fnadydwyt 
km  barnu,  Jac  yn  díal  ein  gwaed  ni 
ar  y  rhai  s>ydd  yn  trigo  ar  y  ddaear? 

a  Geo.  4.  10.  Sal.u  9.  13.  L.ic  1S.  7,  8  Heb.  12  24. 
Im  13.  I.  a  35.  17.  a  74.  9,  10  »94.  3,  4.  D.u  8.  13.  a 
.  Zec.  I.  12.  c  Gwet  a<  peu.  3  7.—  *  15.  3,  4.  d  pen. 

'll.  1S.  a  16.  5-7.  a  IS.  20,  74.  a  19.  2.  Deut.  32.  36-13 
B.ra  16.  28.  1  Saro.  24.  12.  Salin  5S  10,  II.  Es.  61.  2.  a 
€3.  1-6.  Lnc  21.  22.  Rhuf.  12.   19    t  Thes.   1.6-8. 

*  Clywai    loan    yr    eneidiau    hyn    oll    yn 
efainâ  llef  nchel,  ac  yn  gofyn  i'r  Arglwydd 

sanctaidd  a  chywir,  neu  sanctaidd  a  tfydd- 

lawn,  pi  hyd  y  goddet'ai  efe  sarâd  yrerlidwyr, fcyn  dechren  barnn  eu  hachos  hwynt 

barnu  eu  gelynion,  Jtrwy  ddi'al  gwaed  ei 
fetthyron  ar  y  rhai  oedd  yn  trigo  ar  y  ddaear, 
trwy  (idyiuchwel  awdurdod  erledigiethns 
Rhufain  Baganaidd.  Hyn  ydoedd  iaith  eu 

zêl  hwynt  dros  anrhydedd  Duw,  a'u  dymun- 
iad  am  Iwyddiar.t  a  thaeniad  yr  ef'engyl.  Pa bryd  daw  yr  amser  i  li  roddi  attaliad  ar  eu 
cynddeiriogrwydd  hwynt,  ac  i  ddyrysu  eu 
hamcanion  drygionus,  fel  nas  gallont  fyned 
rhagddynt  yn  mhellach  i  lofruddio  dy  saint 

a'th  weision  di  o  herwydd  yr  efengyl  ? 

11  *  A  e  gynau  gwŷnion  a  roed  i 
bob  un  o  honynt ;  f  a  dywedwyd 

wrthynt,  -^a'r  iddynt  orphwys  etto 
ychydig  amser,  s  j  hyd  oni  chyflawnid 

rhif  eu  cyd-weision,  a'u  brodyr,  y 
rhai  oedd  i  gael  eu  lladd,  megis  ag 
y  cawsent  hwythau. 

e  Gwel  ar  pen.  3  4,  5.-a  7.  9,  14.  /  pen.  14.  13.  Es. 
26   20,  21.    Udu.  12    13  g  pen.  7.  14.     a  13.  15.    a   17.  6. 
Mat.  10.  21.  a  23.  31,  35    loin  16.  2.  Heb.  II.  40. 

*  Yr  oedd  y  gŷnau  gwỳnion  a  roed  i  bob 
un  o  honynt,  yn  arwyddo  en  cyfiawnder,  eu 

sancteiddrwydd,  a'u  ptirdeb  ;  eu  cymmerad- 
wyaeth  gyda    üuw,  ac  eu  bod  wedi  cael  eu 
>derbyn  yn  uníon-gyrchol  ar  eu  marvvo!aeth  i 
ystâd  o  berrfaiih  ddedwyddwch.  +  Ond  yn 

%teb  i'w  gofyniad  yn  a'dn.  10,  dywedwyd 
wrthynt  a'r  iddynt  "orphwys,"  a  disgwyl 
I  eto  ychydig  amser,"  am  dd'íal  eu  gw-ied  ; 
îam  fod  llawer  eraili  o'u  brodyr  a'u  "  cyd- 
weision,"  y  rhai  oe.ld  i  gael  eu  Iladd,  megys 
ag,y  cawsent  hwythau,  cyn  y  caífai  bwriad 
Duw  o  ddíal  ar  eu  gelynion  ei  gyflawni. 
Rhaid  iddynt  fod  yn  dawel  i  oruchwyliaeth 
rhaglunianh  Duw  am  ychydig  yn  hwy,  a 

I  phan  gyílawnid  rhif  eu  cyd  ferthyron  yn  yr 

Ues  hòno,  d'íalai  Duw  eu  gwaed  hwy  ar  eu 
Igelynion  yn  sicryn  ei  amsereihun.  'Cyfeirir 
tyma,  yn  fwyaf  nnion-gyrchol,'  medd  Guyse, 

j'at  yr  erledigaeth  boeth  ond  bèr  dàn  ì)io- 
ulesian,  yr  hon  oedd  yr  olaf  o'reiddo  Rhuiain 
í  Baganaidd  ;  ac  oedd  i  gael  ei  therfynu  trwy 
\\Custenyn  Fawr  ddyfod  i'r  Amherodraeth, 
H  gorchf>gu  pob  gwrthwynebiadau,  yn  ei 
í  fuddugoliaeth  ar  Licinius, tua'r  tl  wyddyn  323.' 

f  12  *  Ac  mi  a  edrychais  pan  agor- 
f  odd  efe  y  chweched  sel ;  f  ac  wele 
í'4  bu  daear-gryn  mawr;  *  Ja'r  haul  a 
[aeth  yn  ddu  fel  sachlen  fìew,  ||  a'r 
ílleuad  a  aeth  fel  gwaed. 

Í3Û 

/.  pen.  8  5.  a  II.  13.  a  16.  18.  1  Breo.  19.  11-13.  Ks  29. 
C.  Am  I.  1.  ZeO.  14  5.  M.t  21  7.  a  27.  54.  a  2S  2.  i  Es. 
3.  9.  10.  a  24.  i3.  *  60  19,  70.  E/.ec.  32  7,  8  Joel  2.  10,  30, 
31.  a  3.  15.  Amos  8  9  H^.  2.  6.  7,  21,  22.  Mat.  24.  29.  a 
27.  45  Marc  13.  24,  25.  a  15.  33.  Luo  23.  44,  45.  Act.  2.  19, 

20,  21. *  A  phan  agorodd  y  Llew  o  iwyth  Jnda  y 
chweched  sêl,  edrychodd  Ioan,  a  gwelai 

arddangosiad  o'r  cytfro  a'r  terfysg  mwyaf 
dychrynllyd  ac  arswydus,  lel  pe  buasai  holl 
anian  yn  y  berw  a'r  cynhwrf  cryfaf,  ac  oll 
ar  ymddnttod.  +  Ymddangosai  iddo  ef  fel  pe 
buasai  yr  holl  bellen  ddaearol  yn  siglo  ac  yn 
crynu  drwyddi,  ac  yn  cael  ei  hysgytio  yn 

ddrylliau  gan  ddaear-gryn  cyrf'redinol ;  yr hyn  oedd  ddangosiad  arwyddol  oderfysgoedd 
a  chwyl-drôadau  rhyfeddol,  yn  sefydliadau 
gwladul  a  chrefyddol  y  byd,  yn  gys?yiltiedig 
â  chytfrôadau  dirfawr  o  bob  maih.  J  Gwelai 
Ioan  hefyd  fel  pe  bnasai  yr  haul  yn  duo  fel 
sachlen  flew,  yr  hon  a  wisgid  gynt  i  arwyddo 

y  galar  a'r  synedigaeth  mwyaf :  ||  a  gwelai  y 
lleuad  yn  colli  ei  llewyrch,  ac  yn  troi  i 
dy  wyllni  dychrynllyd,  yn  goch  ddn  fel  gwaed. 

Yrr  oedd  hyn  oll  yn  arwyddo  diffoddiad  y 
dynion  mwyaf  dyrchat'edig  ac  enwog,  megys 
yr  amherawdwyr  a'u  ptif  weinidogion,  eu 
swyddwyr,  a'u  pendefigion  :  oblegid  yn  inith 
brophwyí'oliaethol  yr  ysgrythyrau,  nite  yr 
haul  yu  arwyddo  y  rhai  sydd  uwchaf  mewn 
awdurdod,  a'r  Ileuad  y  rhai  nesaf  atynt 
mewn  sefyllfâoedd  a  mawredd. 

13  *  A  h  sêr  y  nef  a  syrthiasant  ar 
y  ddaear,  ffel  y  mae  y  ffigysbren  yn 

bwrw  ei  ffigys  gleision,  pan  ei  'hys- 
gydwer  gan  wynt  mawr. 

k  pen.  8.  10-12.  a  9.  1.  Kzec.  32.  7.  Dan.  8  10.  Lnc21. 
25.         /  Es.  7.  2.  a  33.  9.  Dan.  4.    Ì4    Nah.  3.  12. 

*  Yr  oedd  syrthiad  y  sêr  yn  arwyddo  di- 
fteiniad  a  gwarth,  neu  fai wolaeth,  rityw  nifer 
mawr  o  ddynion  enwog,  megys  swyddwyr 
gwladol  a  seneddwyr.  fAcyr  oedd  hyn  i 
gael  ei  wneyd  yn  sydyn,  yn  annisgwyliadwy, 
a  thrwy  orfod  cryf ;  "  fel  y  tnae  y  ffigysbren 
yn  bwrw  ei  ffìgys  glei?ion,  pan  ei  hysgydwer 

gan  wynt  mawr"  a  disymniwth. 

14  mfr  ̂ 'r  nef  a  aeth  heibio  fel  llyfr 
wedi  ei  blygu  ynghyd  ;  "fa  phob 
mynydd  ac  ynys  a  symmudwyd  allan o'u  ìleoedd. 

m  S^lm  102   26    Es    31.  4.   Heb.  1.  II,  12.  2   Pedr  3.  10. 

peu.  16.  20    Es.  2.  14-17.  Jer.  4.  23-26.  a  51.  25. 

*  Ac  yn  y  weledigaeth  gy  triniol  a  rhyfeddol 
hon,  gwelai  loan  holl  wyneb  y  ífurfafen  yn 

cael  ei  symmnd  o'i  lle,  ac  yn  myned  heibio 
fel  llyfr,  neu  lèn  fawr  o  femrwn,  yn  cael  ei 

phlygu  neu  ei  rholio  yn  nghyd  i'w  dodi 
heibio;  ta  gwelai  holl  fynyddoedd  ac  ynys- 
oe.id  y  ddaear  ar  yr  un  pryd,  tnegys  yn  cael 

eu  talìn  i  lawr,  eu  symmnd  o'u  lleoedd,  a'u 
distrywio,  heb  fod  byth  i'w  gweled  mwyach. 
Tybir  fod  hyn  yn  arddangos  hollawl  ddym- 
chweliad  y  llywodraeth  erlidgar  Baeanaidd, 
trwy  fuddugoliaethau  Custenyn  Fawr,  a 
thrwy  ei  esgyniad  ef  i  orsedd  Rhufain  ;  yn 

ngliyd  a'r  cyfnewidiad  hollawl  a  gymmerth 
le  mewn  gwlad  ac  eglwys,  yn  yr  amser  ac 

ar  yr  achlysur  hwnw.  '  Goleuadau  mawrion 
y  byd  paganaidd,  a'r  awdurdodau  gwladol 
aceglwysio;,  a  aethant  dàn  dditfyg  a  thywyllni 

tua'r  pryd  hwn  :  yr  amherodron  a'r  Cesariaid 
pagauaidd  a  gawsant  eu  lladd  ;  yr  otfeiriaid 
a'r  dewiniaid    paganúdd   a    gawsant   eu   di- 

5  T  2 



Llid  yr  Oen. DAT.  VII. Y  pedwar  angel. 

18-21.    Job  31.  19,  20.    SiIîb  2. 
76.   12.    a  110.    5,  6.    Es.    24.  21,  22, 

"    1  Sam.  13.  6.  Es.  2.  10,  19.  a 

ddymu,  y  swyddogion  a'r  ynadon  paganaidd 
a  gawsant  eu  diswyddo,  y  temlan  paganaidd 
a  gawsant  eudadymchwelyd  ;  a  delnyddiwyd 
y  cyllidion  at  eu  cynnal  i  well  gwasanaeth.' 
Esgob  Newton  ar  y  prophwydoliaethau. 
Delnyddir  y  fath  gyffelybiaethau  crylìon  yn 
mhrophwydoliaethau  yr  ysgrythyr,  i  osod 
allan  chwyldrchdau  mawiion  :  oblegid  y 

mae  dygwyddiadau  o'r  fath  hyn  yn  rhag- 
ddangosiadau  o  ddiwedd  y  byd,  a  dydd 
mawr  y  farn :  ac  nis  gallai  yr  un  chwyl 

drôad  gael  ei  ddysgrifio  yn  fwy  pri'odol  drwy 
gyffelybiaethau  yr  adnodau  uchod,  na  hollawl 
a  thragywyddol  ddymchweliad,  yr  adeilad 

mwyaf  o  eilun-addoliaeth,  gormes,"  ac  erted- igaeth  Paganaidd,  a  fu  ar  wyneb  y  ddaear 
erioed.  Dywed  Scott  fod  y  gytîelybiaeth  o 
fiigys  gleision,  yn  syrthiooddi  ar  y  ffìgysbren 
ar  wynt  mawr,  yn  rhyfeddol  iawn  o  rymus. 

15  *  A  °brenhinoedd  y  ddaear,  a?rj 
gwŷr  mawr,  a'r  cyfoethogion,  a'r  pen- 
capteniaid,  a'r  gwŷr  cedyrn,  f  a  phob 
gwr  caeth,  %  a  phob  gwr  rhŷdd,  p\\  a 
ymguddiasant  yn  yr  ogofeydd,  ac  yn 
nghreigiau  y  rhynyddoedd  ; 

o  pen.^18.  9—12. 10-12.    a  49.  1,  2. 
p  Josh.  10.  16,  17.  Bnrn 
42.  22.  Míca  7.  17.  Heb. 

*  Yr  oedd  yn  naturiol  i'r  cyfnewidiad 
mawr  ac  annysgwyliadwy  nchod,  daflu  ỳr 
holl  erlidwyr  a  gwrthwynebwyr  yr  efengyl 

i'r  braw  a'r  annobaith  mwyaf  arswydol  :  ac 
yn  ei  weledigaeth,  gwelai  Iom  hwynt  oll, 

breninoedd  y  ddaear,  a'r  gwýr  mawr,  a'i 
cyfoethoe;ion,  a'r  pen  capteniaid,  a'r  gwýr 
cedyrn,"  t  i'e  "  pob  gwr  caeth"  yn  gystal  â 
hwythau,  J"a  phob  gwr  rhydd,"*beth  bynaw 
oedd  ei  radd,  ei  swydd,  a'i  sefyllfa  ;  [|  gwela'i hwynt  yn  ceisio  ymguddio  a  Ilechu  yn  yr 
ogofêydd,  ac  yn  agenau  creigiau  y  mynydd- 

oedd,  megys  y  gwnaethent  hwy  i'r  cristion- 
ogion  ymguddio  lawer  gwaith  o'r  blaen. 
Dyma  bob  math  o  ddynion  annuwiol,  o'i 
amherawdwr  ar  ei  orsedd  hyd  y  caethwas,  a 
llawer  o  honynt  mòr  gedyrn  ac  uchel-drem, 

ag  nad  oínasant  ddim  erioed  o'r  blaen  ;  yn 
gwylitio  gan  fraw  a  dychryn  annobeith- 
iol,  yn  wyneb  ymweliad  barnol,  a  rhnad 
ofnadwy  y  Llew  o  Iwyth  Jtida.  Mae  y  cwbl 
yn  cyfeirio  yn  llythyrenol  at  fuddugoliaethau 
Cnstenyn  Fnvr,  pryd  y  cafodd  yr  eglwy? 
Gristionogol  orfodaeth  hollaul  ar  allu  eiled- 
igaelhus  Rhufain  Baganaidd  ;  ond  gellir 

cymhwyso  yr  adnodau  hyn  yn  ddigon  prì'odo' 
at  agwedd  a  dychryn  pechaduriaid  anrasol 
yn  nydd  y  farn. 

16  *  Ac  a  ddywedasant  wrth  y 
mynyddoedd  a'r  creigiau,  ?  Syrthiwch 
arnom'ni,  +  a  chuddiwch  ni  ro  ŵydd 
yr  hwn  sydd  yn  eistedd  ar  yr  òrsedd- 
faingc,  *Jac  oddi  wrth  lid  yr  Oen  : 

q  pen.  9.  6.  Jer.  8.  3  Hos.  10.  8.  Lnc23.  30.  r  pen. 
4.  2,  5,  9.  a  20.  II.  «  «<ln  10.  |.fo.  19.  15.  Salm  2  9-12 
a  14  5.  a  21.  8-12.  a  110.  5,  6.  Zec.  1.  14,  15.  Ma.  2li.  64 
2  Thes.  I.  7-9. 

*  Yn  gyftelyb  i  Israel  gynt,  pan  go?pai 
Duw  hwynt  am  cu  heili^p-addoliaeth,  (Hos 

10.  8.)  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  eo  braw  a'u 
dychryn,  yn  gwaeddi  ar  y  mynyddoedd  a'r 
creigiau  i    syrthio  ar  en   penau,    a'u    llethu 

iälî 

hwy  i  farwolaeth  ;  f  fel  drwy  hyny  y  caent 
eu  cuddio  pe  bnasai  dichon,  o  ŵydd  a 
phresenoldeb  y  Duw  digofus,  yr  hwn  a 

ddangosw)d  o'r  blaen  fel  yn  eistedd  ar  yr 
or^edd -fainc  yn  Arglwydd  mawr  yr  holl 

fydoedd  ;  (Gwel  ar  pen.  4.  2,  3.)  %*'  ac  oddi 
wrth  lid  yr  Oen,"  cyfiawn  ddigofaint  yr 
Arglwydd  Iesu,  am  y  gwrthwynebiad  cyn- 
ddeiriog  a  wnaethent  hwy  iddo  ef  a'i  aehos, 
a'r  creulonedd  llidiog  a  ddangosasent  hwyla- 
wergwaith,  tuag  at  ei  bobl  a'i  aelodau  gwein- 
iaid  ef :  er  ei  fod  ef  yn  Oeno  ran  llarieidd-dra, 
eto  yn  awr  wedi  cyffrói  ei  lid  ef,  yr  oedd 

yn  Llew,  ac  yn  batod  i'w  dryllio  hwy  yn 
dlisymmwlh,  tel  na  byddai  meddyginiaeth. 

17  *  Canys  'daeth  dydd  mawr  ei 
ddigter  ef ;  f  a  M  phwy  a  ddichon  sefyli? 

t  pen.  11.  18.  a  16.  14.  Jer.  30  7.  Joel  2.  31.  Zeph.  1- 
14.  Rhuf  2.  5.  J.id.  6.  u  Salm  130.  3,  4.  Joel  2.  11.  Mal. 3.  2. 

*  Oblegid  yn  awr,  yr  oedd  cynnydd  Crist- 
ionogaeth,  a  dyfodiad  amherawdwt  Cristion- 

ogol  i'r  orsedd,  >n  dangos  yn  amlwg  iddynt 
hwy  er  eu  gofid  a'u  braw,  fod  Iesu  yn  Ar- 
glwydd  mewn  gwirionedd;  fod  yr  amser 

wedi  dyfod  iddo  ef  lwyr  dd'íal  ar  ei  elynion; 
fac  nas  gallai  neb  ei  wrthsefyll  ef,  dianc 

rhagddo,  na'i  ddyhuddo.  Adrodda  Pool  ac 
eraill  am  farnan  dychrynllyd  iawn  a  ddaetb 
ar  amryw  o  amherawdwyr  a  gwỳr  mawr 
erlidgar  Rhufain,  yn  yr  yspaid  o  amser  i 
ddynodir  dàn  y  sêl  hon ;  ond  byddai  yi 

hanes  yn  rhy  faith  o  lawer  i'r  nodau  byriot 

hyn. PEN.  VII. 

Angel  yn  selio  gwasanaethwyr  Duw  yn  ei 
talcennau. 

A.C  aarol  y  pethau  hyn,  f  mi  i 
welais  b  bedwar  angel  yn  sefyll  a 
bedair  congl  y  ddaear,  c  \  yn  dal  ped 
war  gwynt  y  ddaear,  ||  fel d  na ch wyth 
ai  y  gwrynt  ar   y  ddaear,  nac   ar 
mor,  nac  ar  un  pren. 

a  pen    4-6.         b  pen.  4.  6.  a  9.  14.  Eiec.  7.  3. 
Zec    I.  18-20.  a  6.  1.  Mat    24.  31     Maro  13    27.      e 
8    Jer    49    36.  Dan.  7.  2    a  8    8    Jona  I    4.  Mat.  8.  26,  27. 
24.  31.        d  peu.  6.  6.  a  9.  4.  Es.  27.  3. 

*  Ac  ar  ol  y  peihau  hyn,  sef  ar  ol  y  petl 
au  rhyfedd  a  welsai  Ioan  yn  niwedd  y  benno 

o'r  blaen  :  oblegid  parâd  o*r  chweched  sely 
y  bennod  hon.  +  Yr  oedd  y  "pedwar  ang 
yn  sefyll  ar  bedair  congl  y  ddaear,"  j 
arwyddaw  offetynau  Rhagluniaeth  Dui 
drwy  yr  holl  genedloedd,  yn  mhob  rhan  o 
byd  :  \  «'•  gwaith  yn  *'dàl  pedwar  gwynt 
ddaear,"  fel  na  bytidai  tymhestîoedd  dinysí 

iol  4íar  y  ddaear,'  nac  ar  y  môr,  nac  ar  t 
pren,"  yn  arwydd,  fel  y  tybir,  o  dawelw. 
yr  amherod-aeth  Rhufeinig,  a'r  holl  gcne( 
oedd,aroli  Custenyn  fawrddyfod  i'r  orsed« 
yr  hyn  oedd  yn  fwy  hyfryd,  gan  ei  fod  ar 
hir  derfysgoedd  ac  ystormydd  blinion  ac  ol 
adwy.  !|  Cytunir  yn  gyffredin  mai  barnedi 
aethau  Duw  a  feddylir  wrth  y  gwyntoedt 

ond  mae  gwahaniaeth  barn  gan  dduwinf'l 
ion  am  y  ddaear,  y  môr,  a'r  prenau,  a  ph 
un  yndywedydyn  olei  ddychymmyg  ei  hi 
heb  fawr  o  sici  wydd  gan  nebo  honynt  :  rh; 

eu  bod  yn  arwyddo  y  byn  bwn  a'i  drigolh 
ac  yn  enwedigyr  eglwys  a'i  haelodau  ;  peth 



Selìedigion  llwythau DAT.  VII. meibion  Israel. 

yn  agored  i  ddrygfyd  a  barnau,  fel  rriae  y 

iídaear,  y  m«r,  a'r  prenau,  i  ystormydd. 
2  *  Ac  'mi  a  welais  angel  araìl  yn 

dyfod  i  fynu  oddi  wrth  godiad  haul, 
fâsel  fyDuw  byw  ganddo.  \kc 

|3fe  a  lefudd  â  llef  uchel  ar  y  pedwar 

angel,  h  i'r  rhai  y  rhoddaisd  gallu  i 
ddrygu  y  ddaear  a'r  môr. 0  pen    8.  3.    a  10.  1.  Mal.  3.  I.    a  4    2.    Act.  7.  30—32. 
adD.  3—8.  peu.  7.  9.    a  10.  4.  Can    8.  6.  Io<in  6.  27.  3  Cor. 
.  Ti.  Eph.  I.  13.  a  4    30.         g  Gwel  ar  Deut.  5.  26    1  S*ro. 

17.  26,  36.  2  Bren.  lí>.  4.  Mat.  26.  63.  1  Thes.  1.  9.  Heb.  12. 

a  adn.   1,  3.  ,.en    8.  7— lî. 

*  Ar  yr  un  pryd  gwelai  Ioan  angel  arall, 
nea  genadwr  dwyfol  arall,  o  oruwcn  awdur- 
dod,  yn  dyfod  i  fynu  oddi  wrth  godiad  haul, 

scf  o'r  dwyrain.  Dîammau  mai  Crist  ei  hun, 
neu  angtl  yn  arwyddo  Crist  oedd  hwn; 

roblegid  efe  yw  yr  "  hwn  a  seliodd  Duw 
Dad,"  ac  iddo  ef  y  rhoddwyd  "sel  y  Duw 
byw,"  sef  yr  Ysbryd  Glân,  trwy  yr  hwn  y 
selir  ei  bobl  ef  hyd  ddydd  prynerìigaeth. 
Trwy  ei  efengyl  efe  a  ddaeih  oddi  wrth  god 
iad  haul,  sef  oddi  wrth  y  cenedloedd  dwyr- 
einiol,  Hey  cyhoeddwyd  eietengyl  ef  gyntaf ; 
fel  mae  yr  haul  yn  ei  gyforìiad  yn  myned 

rhagddo  o'r  dwyrain  i'r  gorllewin:  fel  y  taen 
odd  Crist,  Angeí  mawr  y  cyfammod,  ei  oleuni 

dwyfoli'rgwledydd  a'rcenedloedd  gorllewinol 
o  Judea,  sef  ardaloedd  Europe  oll:  a  thrwy 
ei  Ysbryd  aseliodd  nifermawr  o  ddynion  fel 
gwasanaethwyr  a  phobl  i  Dduw.  íFel  un  a 
goruwch  awdurdod  ganddo,  ac  mewn  tosturi 
tuag  at  ei  bobl,  Ilefarodd  yr  angel  mawr  a 
gogoneddus  hwn  â  llef  daer  ac  uchel,  ar  y 

pedwar  angel  eraill,  i'r  rhai  y  rhoddasid 
gallu  i  ddrygu  y  ddaear  a'r  môr;  neu  y  rhai 
a  osodasai  Duw  yn  weinidogion  ac  oíferynau 

ei  lid  a'ì  gyfiawnder  yn  y  byd. 

3  *  Gan  ddywedyd, '  Na  ddrygwch 

y  ddaear,  na'r  môr,  na'r  prennau, 
'  |  nes  darfod  i  ni  selio  'gwasanaeth- 
wyr  ein  Duw  ni  ™yn  eu  talcennau. 

i  peo.  6  6.  a  9.  4.  Es  6.  13.  a  27.  8.  a  65.  8.  Mat.  24 
23,  31.  k  Ex.  12.  13,  23.    Es.  26.  20,  21.    Ezec.  9    4-6. 
Zeph.  2.  3.  /  pen.  19.  2.  Es.  54.  17.  Dan.  3.  17,  26.  a  6. 

16,  20.  Mal.  3.  18.  loan  12.  '26.    Rhuf.  6.  22.  m  pen.  13. 16.  a  14.  1.  a  20.  4.  a  22.  4. 

*  Am  y  ddaear,  y  niôr,  a'r  prenau,  gwel 
ar  adn.  1 :  çorchymynai  yr  angel  hwn  i'r 
angelion  eraill,  na  ddrygent  y  ddaear,  na'r 
môr,  na'r  prenau,  sef  na  tbywalltent  farued- 
igaethau  o  un  math,  ar  unrhyw  ran  o'r  Am- 
herodraeth  Rhufeinig,  tnes  darfod  iddo  ef 

a'i  weinidogion,  fel  offerynau  gras  Duw,se!io 
gwasanaethwyr  eu  Duw  hwynt  yn  eu  talcen- 
au  ;  lle  mae  cyfeiriad  amlwg  at  Ezec.  9.  4; 
ac  at  yr  arferiad  yn  ngwledydd  y  dwyrain,  o 
roddi  nôd  neu  enw  y  meistriaid  ar  eu  caeth- 
weision,  trwy  yr  hyn  yr  adnabyddid  eiddo 
pwy  afyddent,  fel  y  byddwn  ninnauyn  nodi 
ein  defaid.  Yr  oedd  hyn  yn  arwyddo  y 
byddai  Ì  nifeiri  mawro  ddynion  gael  eu  bed- 

yddio,  a'u  dwyn  i  broffesu  eu  hunain  yn 
ddisgyblion  i  Grist,  yn  yspaid  y  tawelwch 
dedwydd  dàn  deyrnasiad  Custenyn  Fawr; 
ac  y  byrìrìai  i  lawer  iawn  gael  eu  dychwelyd 

mewn  gwirionedd,  a'u  hadnewyddu  i  ddelw 
Duw,  trwy  sancteiddiad  yr  Ysbryd  Glân.— 
Pregethwyd  yr  efengyl  yn  helaeth  iawn  yn 
iyr  amser  hwnw,  a  daeth  lluoedd  aneirif  i 

|  broffesu    Cristionogaeth.      Mae    yn    wir    i'r 

Î3Î3  
' 

litiondeb  diwahaniaeih  ac  annoeth,  a  ddan* 
gosid  i  rai  yn  proffesu  Ctistionogaeth  yn  y 
dyddiau  hyny,  föd  yn  fodrìion  i  dueddu 
llaweroedd  i  broffesu  eu  hunain  yn  Gristion- 
ogion,  er  mwyn  manteisiun  bydol  ;  ac  fel 
Uyny  llanw  yr  e^lwy^i  â  lltwer  iawn  o 
ragiithwyr,  yr  hyn  a  ddygodd  i  mewn  ys- 
bryd  bydol,  ac  amryw  ddrygau  niweidiol  yn 
y  diwedd  ;  eto  mae  y  brophwydoliaeth  hon 
yn  llawn  brofi,  i  wir  grtfydd  gael  ei  llwyddo 
yn  fawr  ar  y  cyntaf,  irwy  rìderchafiad  Am- 
herawdwr'  Cristionogol  i'r  orsedd  ;  ac  iddi 
gtel  ei  sefydlu  rnewn  Uawer  o  fànau,  lle  nad 
oedd  nemawr  o  barch  iddi,  na  meddwl  am 
dani  cyn  hyny. 

4  Ac  n  mi  a  glywais  nifer  y  rhai  a 

seliwyd  :  \yr  oedd  wedi  eu  selio  °  gant 
a  phedair  a  deugain  o  filoedd  o  -^holl 
Iwythau  meibion  Israel. 

'n  pon.  9.  16.  o  pen.  14.  1,  3.  Gen.  15.  5.  Rhuf.  9  27. a  II.  5,  6.  p  Erec.  47.  13.    a  48.   19,  31.  Zec.  9.  1.  Mat. 
19.  23.  Luc  22.  30.  Act.  26.  7.  Iago  1.  I. 

*  Yma  clywai  Ioan  rywun  yn  crybwyll 
nifer  y  rhai  a  seliwyd  o  ddeuddeg  llwyth 

lsrael,  pob  Ilwyth  ar  ei  ben  ei  hun,  a'r  un nifer  o  bob  llwyth;  t  ac  yr  oeddynt  oll  yn 

gatit  a  phedair  a  deugain  o  filoedd,  sef  deu- 
ddeg  gwaith  deuddeng  mil,  o  holl  lwythau 
meibion  Israel.  Nis  gellir  dëall  y  nifer 
hyn  mewn  ystyr  lythyrenol ;  oblegid  os 
deallwn  ef  yn  unig  am  ddychweledigion  o 
genedl  Israel,  prin  y  gellir  meddwl  mai 
hyn  yn  gymhwys,  a  dim  ond  hyn,  oedd 
eu  nifer ;  a  bod  yr  un  nifer  yn  hollawl 
o  bob  llwyth  wedi  eu  selio.  Ond  Israel 
ydoedd  hen  bobl  Duw,  y  rhai  wedi  ychyd- 
ig  genedlaethau,  a  gorphorwyd  yn  eglwys 
ac  tel  cenedl :  a'r  eglwys  Gristionogol,  yr  hon 
a  ddaeth  yn  ei  lle  hi,  wedi  hir  amser,  a  ddad- 
ymchwelodd  yr  oruchwyliaeth  Iuddewig,  ac 
eilun-addoliaeth  Rhufain  Baganaidd,  ac  a 
gafodd  ei  sefydln  yn  gadarn  ar  eu  hadfeilion 
hwy  :  oblegid  amser  Custenyn  Fawr  mae  yn 
debyg  a  fetídylir,  pau  fu  y  selio  hyn.  Gan 
hyny  fel  yr  oedd  llwythau  Israel  yn  cael  eu 
rhifo,  gwedi  eu  sefydlu  hwynt  yn  genedl  ; 
felly  yr  oedd  y  nifer  a  chwanegwyd  at  yr 

eglwys  Gristionogol,  mewn  canlyniad  i'r  sef- ydliad  a  enwyd,  yn  cael  eu  crybwyll  yn 
allegawl  yn  gant  a  phedair  a  deugain  o 
filoedd,  neu  ddeuddeg  gwaith  deuddeng  mil; 
nifer  rnawr  terfynoi,  yn  cael  ei  roddimae  yn 
debyg,  am  niler  annherfynol  :  a  chan  fod 
hyn  yn  cael  ei  ranu  yn  ddeuddeg  rhan, 
cyfrifìr  un  o  honynt  i  bob  un  o  lwythau 
Israel ;  i  arwyddo  fod  y  personau  seliedig 
hyn  yn  dyfod  i  mewn  i  ragor-freintiau  lsrael, 
ac  yn  cymmeryd  eu  lle  hwynt :  oblegid 
tybiaf  fi  (ebai  ScottJ  y  meddylid  y  Cenedl- 
oedd  dychweledig,  yn  gystal  â'rrhai  dychwel- 
edig  o  Israel;  gan  na  sonir  am  neb  eraül  fel 
wedi  eu  selio.     Gwel  yn  mlaen,  ar  adn.  9 — 

5  *  O  ̂  lwyth  Juda  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  O  lwyth 
Reuben  yr  oedd  deuddeng  mil  wedi 
eu  selio.  O  lwyth  Gad  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio. 

q  Ex.  1.  2-4.  Num.  1.  4-15.  a  10.  14-27.  a  13.  4-lG. 1  Cron.  2.  1,  2. 

6  O  lwyth  r  Aser  T/roedt/ deuddeng 
mil  wedi  eu  selio.  O  lwyth  Nephthali 

5  T  3 



Y  dyrfafawr  na DAT.  VII. allai  neb  ei  rhifo. 

yr  oecld  deuddeng  mil  wedi  eu  selio.! 

0  l'Ayth  Manasses  yr  otdd  deuddeng mil  wedi  eu  selio. 
r  Luc  2.  38. 

7  O  lwyth  Simeon  yr  oedd  deu- 
ddeng  mil  wedi  eu  selio.  +  O  Iwyth 
Lefi  yr  oedd  deuddeng  mil  wedi  eu 
selio.  O  lwyth  Issachar?/r  oedd  deu- 

ddeng'  rnil  wedi  eu  selio. 
8  O  Iwyth  Zabulon  yr  oedd  deu- 

ddeng  mil  wedi  eu  selio.  J  O  lwyth 
Joseph  yr  oedd  deuddeng  mil  wedi  eu 
selio.  O  lwyth  Benjamin  yr  oedd 
deuddeng  mil  wedi  eu  selio. 

*  Mae  y  llwythau  yma  yn  cael  eu  henwi 
mevu  trefn  wahanol  i  bob  màn  arall.  Gos- 
odir  Jnda  yn  mlacnaf,  er  anrhydedd  i  Grisi, 

yr  hwn  a  ddeilliodd  o  ran  y  cnawd  o'r  Ilwyih 
hwnw.  Gadewir  llwyth  Dan  allan  yn  gwbl 
efallai  ani  i  eilon-aclrioliaeth  gael  ei  sefyrilu 
yn  gyhoeririus  gyntaf  gan  y  llwyth  hwnw. 
CGwtl  ar  Barn.  18)  Ond  tybia  eraill  fod 
Uwyth  Dan  wedi  ditfodd  yn  agos  hir  oesoedri 
cyn  hyn  ;  ac  yn  wir  nid  oesdim  crybwyll- 
iad  pennodol  am  y  Hwyih,  yn  yr  achau  a 

roddir  yn  llyt'r  cyrtaf  y  Cronicl.  tRhodriii 
Lefi,  fel  y  llwyth  offeiriadol,  i  mewn  yn  lle 
Dan  ;  ac  fel  hyny  cedwir  y  nifer  o  ddeoddeg 
llwyih,  heb  na  Ilai  na  mwy.  J  Enwir  Jóseph 

l'el  un  llwyth  yma,  yn  Ile  Epliraim,  yr  hwn a  ynlygrodrì  inewn  eilnn  addoliaeth  ;  tra  mae 
Manasses,  mab  arall  Joseph  yn  cael  aros 
yn  ei  le.  Mae  trefn  cÿntaf  anedigaeth  yn 
cael  ei  gadael  heibio  yn  y  rhestr  hon,  ac  ni 
wnair  dim  sylw  o  blant  y  gwragedd  rhydd- 
ion,  Rhachel  h  L?a,  rhagor  planty  caethfor- 
wynion,  i  driangos  fod  pawb  yn  un  yn 
Nghri9t,hfb  clrìim  gwahaniaeth. —  Nid  oes  un 
rheswm  bodcllonaw]  amlw.g  a  ellir  ei  roddi, 
dros  wahaniaeth  trefn  y  Uwythao  yn  y  fàn 
hon,  rhagor  i  bob  màn  arall  lle  yr  enwir  y 
deuddeg  pattiarch  :  odrìigerth  bod  teilyngriori 

ac  annheilyngdod  y  naill  a'r  llall  o  honynt, 
fel  y  rienuys  eu  hanes  yn  yr  ysgrythyraii,  yn 
rheswm  dros  hyny. 

9  *  Wedi  hyn  mi  a  edrychais ;  ae 
wele  ■  dyrfa  fawr,  yr  hon  '  ni  allai  neb 
ei  rhifo,  u\  o  bob  cenedl,  a  llwythau, 
a  phobloedd,  ac  ieithoedd,  x  J  yn  seíyll 
ger  bron  yr  orsedd-faingc,  ||  a  cher 
bron  yr  Oen,  v  §  wedi  eu  gwisgo  mewn 
gynau  gwŷnion,  **a  phalmwydd  yn 
eu  dwylaw  ; 

«  Gen.  49.  10.  Salm  1.  8.  »  22.  27.  «  6(1.  4.  ■  €7  2  .  a  72. 
7— II.  »  88.  3.  >  110.  2,3.  a  117.  Ei.  2.  2,3.  «49.  6-8.  •  <:0. 
1-14.  Jet.  2  17.  r  16.  19  Zeo.  2.  II  a  8  20-73  Rh..l\  15 
9—12.  t  pen.  5.  11.  a  II  15.  Gen.  13  16  Hos.  I.  10.  Lnc 

12.  I.  Rhuf  II.  25.  a  12  '11.  v  pen.  5  9  Dfen.  4.  1.  ■  6 
25.  *  Luc  21.  36-  E..li  6.  13.  y  adn  13,  I4.-Gwel  ar 

pen.  3.  4,  ü,  18.— a  4.  4.  a  6.  II.  s  Lel'.  13.  40.  loaa  12.  13. 

*  Tybia  Ilawer  o  drìuwinyririion  bod  yr 
adnodau  o'r  blaen  yn  crybw>II  yn  unig  am 
yr  Iuddewon  dychweledig,  y  rhai  a  chwan- 
egwyd  at  yr  eglwys  Grhtionogol  yn  y  dydd- 
iau  hyny  ;  a  bod  yr  adnod  hon  a'r  ihai 
canlynol  yn  cyfeirio  at  y  Cencriloedd  a  gied- 
aaent  yr  efengyl  yn  yr  un   yspairi    o   amser  : 

Í3Î4 

ond  mae  eriill  yn  eu  deall  ain  heddwch  a 
llwydriiant  yr  eglwys  yn  y  riyddiau  hyny. 
Eithr  harn  unfryd  ein  Hawdwyr  yw,  mai 
c>flwr  (Uflwyd'l  y  rhai  a  lynasent  wrih  Grist 
yn  y  trallorìau  blaenorol,  ac  a  fuasent  "  ffydd- 
lawn  hyd  angan,"  a  fVrìrì>liri  :  oblegirì  er 
iririynt  hwy  gael  eu  llariri,  neu  eu  symmud 

mewn  mori-l  arall,  cyn  i'r  cyfnewiriiad  ded- 
wydri  o  blairì  crefyriri  gymmeryri  lle ;  niri 
oeddynt  hwy  drwy  garl  eu  symmud  fdly  ar 

en  coileri,  i'e,  yr  oeddynl  yn  enniilwyr  an- 
nhraethol :  ac  mae  i-iith  yr  aduodau  a  ganlyn 
mòr  rỳmns,  fel  n*s  gall  dim  liai  na  gwynfyd 
y  nef  gyfateb  iririi.  Felly,  y  144,000  werii  eo 
elio  oerid  y  rhai  a  ridychwelwyd  at  grefydd, 
yn  lnddewon  a  Chenedloeriri,  dàn  lywodr* 

aeth  Costenyn  ;  a'r  dyrfa  fawr  aneirif  hon 
oedd  ysbrydion  dynion  duwiol  a  syrrmiudasid 
o'r  byd  liwn  ac  oedri  yn  awr  g>da  Duw 
mewn  gogoniaat  :  ac  yn  enwedig  y  rhai  a 

ddyoddefasent  y  trallodau  a'r  eileriigatthan 
yn  oesoeriri  cynlaf  Ct  istionogaeih,  pan  oedd 
yr  awdurriodau  gwlariol  yn  gyttrcriin  yn 
tfyrnig  yn  ei  herbyn  hi.  +  Ac  with  eu  bod 
yn  riyrfa  mòr  aneirif  o  bob  ceneril,  &c,  mae 
yn  bur  riebygol  (meriri  Doddridge)  i  lawer  o 
erledigaethan  angerdriol  fi»rl  >n  yr  oesoedd 

hyny,  rnewn  gwahanol  barlhan  o'r  byd,  y rhai  nid  oes  <lim  hanes  am  danynt  wedi 
d>fori  i  waered  i  ni.  î  Gwelai  I<>an  y  dyrfa 
ririiritedi  hon,  werìiei  chasglo  o  bliih  amryw- 
\v\  genedloeriri  ac  ieithoedd  y  byd,  yn  sefyll 

ger  bron  yr  orserìrì  faini",  fel  arìrìolwyr  ysbryd- 
ol  a  chymmerariwy  Dnw;  ||  a  cher  bron  yr 
Oen,  fel  ei  bobl  biynedití  a  gwaredol  ef. 

ŷ  Yr  oerirì  pob  on  o'r  riyria  fawr  hon  werìi  eo 
gwisgo  mewn  gŷnao  gwỳnion ;  fel  wedi  eu 
peitfaiih  g>hav\náu,  eu  sanctei<lrìio,  a'o 
«wneyrì  >  n  rirìeriwyriri  yn  y  nef'.  *  Yr  oedcì- >nt  hefyd  werii  bori  mewn  rhyfel  ;  ac  yn 
aur  yr  oeriri  ganririynt  balmwydd  yn  eo 
riwylaw  ,  >r  arw  >riri  tra  hysbys  o  furicìugol- 
iaeih  ar  eu  holl  t.I>  nion.  Gwel  ar  Malh.  21.  8. 

10  *  Acyn  llefain  â  llefuchel,  gan 

ddywedyd,  a+  íachawdwriaeth  i'n 
Duw  ni,  yr  hwn  ̂ sydd  yn  eistedd  ai 

yr  orsedd-fainec,  Jac  ci'r  Oen. a  pen.  19.  1.  Sa!m  3.  8.  a  37.  39.  a  6S.  19,  20.  a  115.  1 
Es  43.  II.  a  45  15,  21,  22  Jer.  3  23.  Hos.  13.  4.  Jona2.9 

Zec.  9    9    Lnc  3.  6.  loar,  4.  22.  Eph.  2   8.  b  p*-n.  4.  2 
3,  9— II.  a  5    7,  13,   14.    a  21.  5.  c  pen.  5.  6,  9.  a  22.  S 
Ioau  I.  29,  C6. 

*  Gan  fod  y  riyrfa  fawr  aneirif  hon  wfl 
caffael  iachawdwriaeih  gytlawn,  o  ran  ei 
beheidiau  ;  nid  oeddynt  mewn  nn  mesur  yi 

ei  phrì'orioli  idtlynt  eu  hunain,  nac  i'w  rioeth 
ineb,  en  nerth,  eu  llafur,  eu  gwasanaeth,  ei 

dyoddefiadan,  na'u  meitbyrdod  ;  t  oncl  clywa 
loan  hwy  oll  a  llef  uchel,  yn  ihoricli  yr  ho) 

ogoniant  o  hóni  i'w  Duw  a'u  Tari,  yr  hwi 
oericl  yn  eisledri  ar  yr  orsedd-fainc,  fel  y 
oedd  yn  effaith  ei  gariad  a'i  ras  anhaerìclerìigü 
ef  j  %  ac  i'r  Oen,  am  ei  horì  yn  riyfod  idriyn 
liwy  yn  hollaw!  trwy  ei  iawn  a'i  gyt'ryngdo 
ef.  Maent  yn  pr'íorioli  eu  iioll  iachawclwi 
iaeth,dymmorawl,  ysbryriol,a  thragywyrido 
i  rari  drogaredd  Duw  Dari,  yn  yr  hwn  y 

ymridirieriafent ;  ac  i'r  Arglwyriri  lesu  Gris 
Òen  Duw,  trwy  rieilyngriori,  gras,  ac  Ysbry 
yr  hwn,  y  cawsent  y  foridugoíiaeth  law 

dragywychlol. 
ìl  ä*  A'rhollangelionasafasant 

amgylch  yrorsedd-fainfjc,  fa'rhenui 



Dyfnd  allun DAT.  VII. o'r  cpstudd  mnwr. 

iaid,  a'r  pedwar  anifail,eJac  a  syrth- 
iasant  ger  bron  yr  orsedd-faingc  ar  euj 
íhwynebau,^||ac  a  addolasant  l)duw,| 

i  5.  11-13. 
19. 

-6.    Sàli 103.  20, 

I.  a  19. 
I  5.  23. 

d  pen 
U8.   1,  2.         e 

.    *  39    9.    Sal 

|Heb    1.6. 

Tra  yr  oerìrì  y  pechaduriaid  gwaredol 

ìbyn  yn  sefyll  yn  nesaf  i'r  orsedrì-lainc,  ac  wi 
bíaenori  yn  adrìoliad  y  nef,  trwy  rinwedd  eu 
hundeb  â  Mab  Duw  mewn  rìynoliaeth  ;  yr 

j  oedd  yr  "  hull  angtiion,"  y  rhai  oedd  yn 
hol'.awl  rydd  oddi  wrih  bob  cenfigen,  ac  yn 
gorfolerìrìu  yn  eu  derchafiari  hwy,  ac  yn 

!  ngogoniant  Döw  drwy  hyny  ;  yn  sefyll  orirìi 

allan  i'r  cylch,  t  yr  hwn  a  wnaid  gan  gyn 
■rychiolwýr  arwydd  luniol  yr  eglwys  a'i 

^inidogion  ;  Ja  chan  syrthio  ger  bron  yr 

or-erìri  fainc  ar  eu  gwynebau,  yn  arwydd  o'u 
mawr  ostyngeidrirwydd,  eu  pareh,  a'n  hadd 
oliari,  \\  hwy  a  ymunant  â  "  chyrnmant'a  a 
chynnulleidt'a  y  rhai  cyntaf  anedig,"  i  roddi 
mawl,d'íolch,acaddoliad  i  Dduw  g>dahwynt. 
Nid  oedd  yr  un  achos  gan  yr  angelion  i 
glodfori  Duw  ag  oedd  gan  y  gwareriiuion  o 
ddynion  ;  ond  yr  oedd  yr  un  ysbryd 
tyngeiddrwydd,  parch,  ac  addoliad,  ynddynt 
oll. 

12  *  Gan  ddywedyd,  s  Amen  : 
h  f  Y  fendith,  a'r  gogoniant,  \  a'r 
doethineb,  '  \\  a'r  díolctì,  §  a'r  anrhy- 
dedd,  afyddo  i'n  Duw  ni  yn  oes  oes- oedd.     fAmen. 

gpen.1.18  a5.  14.  a  19.  4.  Salra  41  13.  a  72.19. 
a  89.  52.  a  106.  43    Mat.  C.   13.  h  Gwel  ar  pen.  G.   12,  13. 

I  Neh  12.  S,  46.  Salm  00  14.  a  95.  2.  a  IHO  4.  a  107.  'ìl. 
a  116.  17.  a  147.  7.  Es  51.  3.  Jer.  33.  9.  Joua  2.  9.  2  Cor. 
4.  15.  a  9.  II,  12.  Col.  2.  7.  a  3.  17. 

*  Rhorìiai  yr  holl  angelion  eu  Aracn  o 
eithaf  gwresawgrwydd  calon,  gyda  chân 
clodforedd  y  gwarerìigion  :  ta  dangosent  eu 
hyfrydwchyn  yr  addoliad  rìifrifol  a  melys-ber 

hwnw,  trwy  bii'odoli  y  fendith  a'r  gogoniant 
i'w  Duw  a'u  Rhan,  fel  y  Ffynon  fawr  ac 
unig,  o  bob  rhagoriaeth,  daioni,  a  dedwydd- 
wch  ;  ̂trwy  glodfori  ei  fáwr  amryw  ddoeth- 
ineb  ef,  yn  y  pethau  rhyfeddol  a  rirìygorìrì 

oridi  amgyich  ;  |j  trwy  uno  eu  rìi'olchgarwch 
a'r  eiddo  péchaduriaid  gwarerìol  ;  §  trwy 
roddi  idfìo  ef  }r  anrhydedd  o'i  hoîl  weiihred- 
oedd  ardderchog;  *a  thrwy  gyd  orfóìeddn 
â'r  saint,  am  fod  y  gaîSu  a'r  nerth  yn  eiddo 
ef,  fel  cu  Duw  hwy  a  Duw  y  gwaredigion, 
yn  oes  oesoerid.  t  A  dywedai  yr  angelion 

a'r  g'ẁared-igiòh  ar  rìdiwedd  yr  anthem,  a dywtdai  Ioan  hefyd  wtth  ei  chlywed  yn 

ddi'amman,  Amen;  felîy  y  rìyiai  fod,  feíly  y 
dymunem  oll  o'n  calonau  ei  bod,  ac  felly  yr 
ydym  yn  credu  yn  garìarn  y  bydd,  i  dra- 
gy  wyddoldeb  maith  !  Wrth  fod  yr  aegelîon 

fel  hyn  yn  cydsynio  â'r  gwaredigion  yn  eu 
mawl  i  Dduw  ac  i'r  Oen  ;  (adn.  10;)  mae 

amlwg    eu    bod    hwy    yn   amhydeddu   y 

*  Yf  olygfa  a  rìrìangoswyrì  f 1 1  hyn  i  tYdrìwl 
Ioan,  yr  o»  dd  yn  eyfeirio  at  ddamw  einiau,  y 

rhai  ni  rìdygwyrìriasant  hyd  fwy  i.a  dan  càn' 
inlyncdd  ar  ol  h>n  ;  sef  yn  amser  Custenyn 

Fawr,  fel  y  syiwyri  o'r  bíaen  :  atn  hyny,  gan 
ei  fud  ef  yn  derbyTi  hysbysiad  propbwydul- 
iaethol  aui  bethau  i  rìdyforì,  mae  nn  o  gyn- 
nrychiolwyr  yr  eglwys  fawr  gyffredinol  yn 
gofyn  iddo,  +a  wyddai  efe  pwy  oedd  y  rhai 
hyny  oedd  werii  eu  gwiago  rnewn  gOnan 

uýnion,  (gwel  ;ir  adìi.  9.)  j  ac  o  ba'le  y daeihent?  o  ba  fath  gyflwr  ac  amgylchiarìau 
y  daethent,  a  thi  wy  ba  foddion  y  rìaethent 

i'w  sefyilfa  ddedwydd  bresenol  ?  Nid  am 
nas  gwyddai  yr  henurìarì  hwn  yr  oedd  yn 

gofyn,  ond  i  brofi  Ioan,a  wyddai  efe  ;  ac  i'w 
annog  ef  i  ymofyn,  os  na  wyddai. 

14  *  Ac  mi  a  ddywedais  wrtho  ef, 
Arglwydd,  u  ti  a  wyddost.  +  Ac  efe 
a  ddywedodd  wrthyf,  Y  rhai  hyn  yw 

y  rhai  üa  ddaethant  allan  o'r  cystudd 
mawr,  p  J  ac  a  olchasant  eu  gynau,  ||  ac 

a'u  canasant  hwy  i  y'ngwaéd  yr  Oen. 
n  Ezec.  37.  3.  o  pen  2  *9  a6  9-11.  a  15.2.  a  17.  6. Io  n  16.  33.  Ait.  14  22  Rhuf.  5  3  2  7hes  1.  4.  «  pen. 

1  5  F.s.  1.  18.  Zec.  3  3-5.  •  13  1  lnan  13.  8-14.  1  Cor. 
6.   II.  Eph.  5.  26,  -11.  Heh.  9    14.  1  Pedr  1.  19. 

*  Sir  yw  y  gair  Saest)nej£  am  "  Arglwydd" 
yn  y  fàn  hon,  a  (ii'ammau  mai  felly  y  dylai 
fod  ;  oblegid  nid  nu  o'r  Personau  Dwyfol 
oedri  yr  henurìad  hwn  :  ac  mae  yr  rin  gair 
Groeg  ( Kyrie)  a  gyfieithir  "  Arglwydri"  yn 

y  f'àn  hon,  wedi  cael  ei  eyfieithu  Sỳr  yn Ioan  12.  21;  a  20.  15.  Addefai  Ioan  yn 
wyiaidd  a  gostyngedi»  ei  annallu  ei  hun  i 
atieb  y  gof>niadau  uchod  ;  a  dywedai  fod  yn 
sicr  ganddo  y  gwyddai  yr  hennriad  pwy 
oedd  y  dyrfa  fawr  hòno,  ac  o  ba  le  y  daeth- 
ent,  ac  fel  hyny  dangosai  ei  ddymuniad  am 
gael  ei  aridysgu.  t  Dywedai  yr  hennriad 
witho,  mai  rhai  wedi  dyfod  allan  o'r  cystudd 
mawr  oedd  y  rhai  hyny.— Nis  gellir  deall 
hynam  y  Cenedloedd,  y  rhai  a  ddychwelwyd 
at  Gristionogaelh  ar  ol  esgyniad  Custenyn 

Fawr  i'r  orsedri  ;  oblegid  ni  ddaethai  y  rhai 
hyny  allan  o  ddim  cysturiri  mawr,  pri'oriol 
iddynt  hwy  mwy  nac  eiaill:  ac  er  y  gellid 
cyfaddasp  y  geiriau  i  ystäd  yr  eglwys  yn 
gyffredin,  yn  y  dydrìiau  hedriychüí  hyny,  y 
rhai  a  drìaethent  ar  ol  amser  o  drìirfawr 
gystndd  a  thrallodan;  eto  maent  yn  llawer 
inwy  cymhwys  a  grymus,  yn  arddangos 
cyílwr  dedwydrì  y  torfêjrìrì  hyny,  y  rhai  a 
fuasent  yn  "  ffytìrìlawn  hyrì  angau,"  yn 
n^hanol  erlerìigaethau  bîinion  yr  oesoedd 
blaenorawl.  Hwy  a  fuasent  yn  wir  mewn 

"  cysturìd  mawr"  o  herwydrì  amryw  achos- 
ion  ;  ond  yn  awr  yr  oeddynt  wedi  dyfod 

alìan  o  hóno;  ac  yr  oerìrì  eu  gofirì  a'u  cys- 
hirirì  werii  rìarftirì,  a  chwerìi  en  terfynu  am 

byih.  |  Yr  oedrij  nt  >n  a\M-  werii  eu  "  gwisgo 
wn   gýnau   gwỳnion:"  fgwel  ar  adn.  9:) 

Mab,    fel    yr   anrhydeddent    y    tragywyddol   ond     niri     gwýnion     a    fnasepl    bob 
Ddd. — Beth  a  ddywed  Sosiriiaeth  \M-th  hyn  ì 

13  *  Ac  Äun  o'r  henuriaid  a  atteb- 
odd,  gan  ddywedyd  wrthyf,  +  Pwy 
ydyw  y  rhai  hyn  sydd  l  wedi  eu 
gwisgo  mewn  gynau  gwỳnion?  mJac 
oba  le  y  daethant? 

t  pen.  4.  4,   10.  a  5-  5,  11.       /  Gwel  ar  adn.  9.      nGen. 

obîegid  yr  oerìdynt  wedi  eu  golchi  a'u  cànu 
Hwy  a  wnaeihent  hyn,  nid  trwy  en  heriifeir- 
wch,  en  ffurfian,  tn  gwasanaetb,  neu  weith- 
rerìoerìrì  o  elusen  ;  nage,  na  thrwy  eu  llafur 

a'u  dyoddefiadau  yn  achos  jrefengyl,  na 
thrwy  eu  gwaed  eu  hunain  yn  rìywalltedig 
inewn  mei  thyrdorì  :  onrì  hẅy  a  olchasent  cu 

üŷnan,  ||  ac  a'n  cànasent  orìrìi  wrth  yr  euog- 
rwyrìrì    a'r    aflendid   ocdri    wedi    eu    halogi, 



Y  saint  yn DAT.  VIII. 
y  nefoedd. 

"yn  ngwaed  yr  Oen  ;  '  trwy  ftydd  yn  ei 
aberth  cymmodlawn  a'i  eiriolaeth  etfeithlawn 
ef ;  trwy  ymddhied  yn  ei  enwef  am  drugar- 
edd  a  gras,  yr  hyn  a  ddaw  i  bechaduriaid 
trwy  ei  angau  ef;  a  thrwy  fyw  dàn  sanct- 
eiddiad  yr  Ysbryd  i  ufudd-dod.  Ni  ddaw 

djoddefiadau  hyd  at  w«tid  a  ni  bythi  'r  nef ; 
heb  i  ni  gael  golchi  a  chànu  ein  heneidiau  yn 
ngwaed  Crist. 

15*0  herwydd  hynny  r  y  maent 
ger  bron  gorsedd-faingc  Dtiw,  *fac 
yn  ei  wasanaethu  ef  ddydd  a  nos  yn 

ei  deml:  ̂ a'r  hwn  sydd  yn  eisteddar 
yr  orsedd-faingc  a  'drig  yn  eu  plith 
hwynt. 

r  pen.  4.  3.  a  14.  3—5.  Heb.  8.  1.  a  12.  2.  s  pen.  20. 
10.  a  22.  5.  Salra  134  I,  2.  t  psn  21.  3  a  22.  3  Ex.  i9. 
45.  1  Bren.  6.  13.  I  Cion.  23.  25.  Salin  68.  16—  1S.  Ioan  1. 
14.  1  Cor.  3.  16.  2  Cor.  6.   16. 

*  Am  fod  y  djrfa  hon  wedi  "  golchi  eu 
gŷnan,  a'u  cànu  yn  ngwaed  yr  Oen,"  o  her- 
wydd  hyny  yr  ueddynt  yn  gymineradwy 

gyda  Duw,  wedi  eu  derbyn  i'r  nefoedd,  ac 
yn  cael  sefyll  ger  bron  ei  orsedd  fainc  ef; 
(gwel  ar  adn.  9  ;)  +  l!e  maent  yn  ei  wasan 
aethu  ef  yn  ei  deml  nefol  ddydd  a  nos  yu 
ddiflino,  îe,  gyda  hyfrydwch  mwy-fwy  yn 
wastadol,  i  dragywyddoldeb :  jac  yno  mae 
Duw,  yr  hwn  sydd  yr.  eistedd  ar  yr  orsedd 
fainc,  yu  trigo  yn  eu  plithhwynt;  fel  en  Tad 

a'u  Cyfaill  anwyl,  yn  eu  cysgodi  hwynt  â'i 
bresenoldeb  mawr,  ac  yn  eu  llenwi  hwynt 
byth  â  Uawenydd  annhraethadwy,  hyfryd,  a 

gogoneddus. — Cyfeiriryma  at  yr  offeiriaid  a'r 
Lefiaid  gynt,  y  rhai  a  wasanaethent  Dduw  y 

nos,  yn  eystal  â'r  dydd,  yn  y  babell  a'r  deml. Salm  134.  1. 

16  u  *  Ni  fydd  arnynt  na  newyn 
mwyach,  na  syched  mwyach;  fac  ni 

xddisgyn  arnynt  na'r  haul,  na  dim 
gwres. u  S-tm  42.  2.  a  63  l.  a  143.  6.  Es.  41.  17.  a  49.  10  a 
65.  13.  Mdt.  5.  6.  Luc  1.  53.  a  6.  21.  Ioan  4.  14.  *  Salra 
121.  6.  Can.  1.  6.  Es.  4.  5,  C.  a  25.  4.  a  32.  2.  Joua  4.  8. 
Mat.  13.  6,  21.  Marc  4.  6,  17.  Iago  1.  II. 

*  Fel  hyn  yn  y  mwynâd  perífaith  o  gariad 
Duw,  a'r  amlygiadau  o'i  ogoniant  ef,  yr 
oedd  eu  holl  newyn  a'u  syched  hwynt  am 
dano  ef  ac  aiw  saitcteiddrwydd,  yn  cael  eu 
llwyr  ddiwallu  am  byth :  ni  byddai  dim 
teimladau  poenus,  fel  newyn  a  syched  heb 

fodd  i'w  di\vallu,i'w  gofidio  hwy  bytta  mwy- 
ach  ;  na  dim  awydd  ynddynt  am  fwy  odded- 
wyddwch  nac  oeddynt  yn  fwynâu  ;  a  llawer 
llai  am  bethau  daearol,  a  llawer  llai  byth  am 
bleserau  cnawdol  ac  anianol.  +  Ac  ni  byddent 
hwy  byth  mwyach  yn  agored  i  un  math  o 
gystudd,  profedigaeth,  ofn,  nac  erlid  ;  (yr 
hyu  a  osodir  allan  dàn  gyffelybiaeth  haul  a 
gwres;)  gan  fbd  y  pethau  hyn  oll  wedi  inyned 
heibio  yn  hollawl,  ac  am  byth  bythoedd. — 
Cymmerwyd  hyn  allan  o  léa.  49.  10  ;  ac 
ymadroddion  cyffelybiaethol  ydyut  oll,  yn 
arwyddo  perftaith  ddedwyddwch  y  saint 
mewn  gogoniant,  ile  ni  bydd  arnynt  angen 
dim,  a  Ue  ni  ílinir  hwy  gan  ddim  gofidiau. 

17  *  öblegid  yr  üen,  yr  hwn  sydd 

^y'nghanol  yr  orsedd-faingc,  z\  a'u  bu- 
geilia  hwynt,  Jac  aa'u  harwainhwynt 
at  ífynhonnau    bywiol  o  ddyfroedd: 
'  Í3Î6 

||  a  b  Duw  a  sych  ymaith  bob  deigr 
oddi  wrth  eu  llygaid  hwynt. 

v  Owel  ar  pen.  5  6.  r  Salm  22.  26  a  23.  1,  5.  a  M. 
9.  a  36.  S  Can.  I.  7,  S.  Es.  25  6.  a  40.  11.  a  49.  .  ËMt, 
34.  23.  Micn  5  4.  a  7.  14.  Mat.  2.  6  lo^n  21.  15-17.  Aet. 
20  28.  1  Pedr  5.  2.  a  pen.  2! .  6.  Silui  36.  9.  E»  12.  3.  a 
30.  25.  a  35.  6,  7.  Jer.  2.  13.  a  31  9  loan  4.  II,  14  <  7.  37, 
36  ò  peu    21-  4.  Es.  25.8.  a  30.  19.  *  35.  10.  a  60    20. 

*  Oblegid  yr  Oen  yr  hwn  a'u  prynodd  hwy 
i  Dduw  trwy  ei  waed  ;  ac  yr  hwn,  mewn 

canlyniad  i'w  fuddugoliaeth,  a  roddwyd  i 
eistedd  gyda'i  Dad  ar  ei  orsedd-fainc  ef; 
toedd  yn  defnyddio  ei  allu  a'i  awduidod  i 
ddiwallu  a  rhagllaenu  eu  holl  angenion  hwynt, 

trwy  eu  llenwi  hwy  yn  wastadol  a'r  gwledd- 
oedd  goreu,  fel  bugail  goíalus  yn  porthi  ei 
braidd  ;  X  ac  yr  oedd  efe  yn  eu  harwain 
hwynt  at  ffynonau  bywiol  ac  anhyspydd  o 
ddyfroedd,  sef  cysuron  a  dedwyddwch  per- 
ffaith,  digymiiiysg,  a  thragywyddol :  ||  tra  yr 
oedd  Duw  Dad  yn  "  llawenychu  ynddynt 
gan  wneuthur  lles  iddynt  ;'  yn  "  sycho 
ymaith  bob  deigr  oddi  wrth  eu  llygaid 

hwynt;"  ac  yn  rhoddi  iddynt  "ddigonol- 
rwydd  llawenydd  gèr  ei  fron,  a  digrifwch 

tragywyddol  ar  ei  ddeheulaw,"  yn  lle  eu  holl 
gysiuddian  a'u  galar  gynt. — "  A'u  bugeilia:" 
"  a'u  portha,"  ydy  w  yn  y  Saesoneg  :  mae  yn 
debyg  fod  y  gair  Groeg  (poimanei)  yn  ar« 
wyddo  pob  un  o'r  ddau.  Nid  oes  dim  ar  y 
ddaear  a  all  ateb  yn  gyflawn  i'r  fath  ymad- 
roddion  â'r  rhai  hyn  :  ac  yn  wir  darfu 
llwyddiant  yr  eglwya  yn  yr  amser  a  rag- 
grybwyllir  yn  fuan  iawn  fel  breuddwyd;  ac 
nis  gellir  ystyi  ied  yn  rhesy  mol,  mai  y  Ilwydd- 
iant  hwnw  yn  unig,  yn  benaf,  nac  yn  wir  o 
gwbl,  yw  y  dedwyddwch  a  feddylir  yn  y 
dysgrifiad  grymusaf  a  goillònaf  a  ddefnyddir 
yma.  Ond  yr  oedd  y  fath  ddysgrifiad  o 
ddedwyddwch  y  ffyddloniaid  mewn  gogon- 
iant,  yn  addas  iawn  i  galonogi  y  saint  yn 
wyneb  yr  erledigaethau  oedd  i  dd^fod  ;  acyn 
yn  tueddu  yn  fawr  i  gymmodi  rneddyliau  y 

Cristionogion  â'u  profedigaethau,  ac  i'w 
gwroli  i  wynebu  angau,  yn  ei  ddull  mwyaf 
cethinllyd  a  dycbrynadwy.  O  ganlyniad,  yr 
oedd  yr  eglwysyn  yramserau  hyuy,debygid, 
yn  ystyried  y  llyfr  hwn  yn  fwy,  ac  hyd  yn 
nod  yn  deall  y  rhan  yyntaf  hon  o  hòno  yn 
llawer  gwell,  na  christionogion  yn  gyffredin 
yn  yr  oçsoedd  ar  ol  hyny. 

PEN.  VIII. 

Agoriad  y  seithfed  sêl,  %c. 

J\.  PHAN  agorodd  efe  y  seithfed 

sel,  yr  ydoedd  6gosteg  yn  y  nef  megis 
dros  hanner  awr. 

*  Mae  y  seithted  sel  hon  yn  cynnwys  dani 
lawer  mwy,  na'r  holl  seliau  eraill  i  gyd ;  gan 
ei  bod  yn  dwyn  i  mewn,  ac  yn  wir  yn  cyn- 
nwys)v  yspaid  hyny  oamser,  a  ddygwyddodd 
d.iii  y  Baith  udgoru.  Ar  agoriad  y  seithfed 

sel,  "yrydoedd  gosttg,  neu  ddistawrvvydd 
yn  y  nef,  megys  dros  hanner  awr;"  yr  hyn 
oedd  yn  arwyddo  na  byddai  heddwch  yi 

eglwys  a'r  amherodraeth  ond  dros  ychydi^ 
amser;  neu  ynte  yr  oedd  yn  arwyddo  > 
disgwyliad  difrifol  a  ennynid,  ar  yr  acblysui 

o  agoriad  y  sêl  hon.  T>  bia  rhai  fod  y  "  gos 
teg  "  hwn  yn  cyfeirio  at  y  gosteg  a  fydda 
weithiau   yn  addoliad   Duw  yn  y  deml,  pai 



Y  thuser  aur DAT.  VIII. a'r  aroyl  darth. 

ifyddai  y  bobl  yn  gweddio  ar  amser  yr  arogl- 
'darthiad  ;  Luc  1.  10 :  a  thybia  eraill  fel  y 
dywedwyd,  mai  heddwch  byr  yr  eglwys  a 
Ifeddylir  dàn  lywodraeth  Custenyn  Fawrr 

oblegid  o'r  flwyddyn  317,  (pryd  yr  oedd  efe 
yn  fwyaf  ei  rwysg  yn  yr  amherodraeth,)  neu 
325,  p^n  gafodd  efe  lawn  fuddugoliaeth  ar 
Licinius  y  Gwrthgiliwr,  cafodd  yr  eglwys 
shcddwch  ina^r  am  ychydig  amser,  (medd 
i  Pool,)  hyd  339;  pryd,  wedi  rhanu  yr  am- 
herodraeth,  a  rhoddi  y  rhan  Ddwyreiniol  i 

Constantius,  a'r  rhan  Oillewinol  i  Constans. 
(meibion  ill  dau  i  Custenyn  Fawr,)  gan  fud 
Constantius  yn  Ariad  (yn  gwadu  Duwdod 
Crist,)  efe  a  ddechreuodd  eilid  y  Cristionog 
ion  union-gred  ;  megys  hefyd  y  gwnaeth 
Julian  ar  ei  ol  ef,  yr  hwn  a  wrthgiliodd  i 
Baganiaeih.  Ond  ar  ei  ol  ef  cawsant 
ychydig  seibiant  drachefn,  hyd  y  flwyddyn 
395,  pryd  y  bu  farw  Theodosius,  ac  y  bu  farw 
llouyddwch  y  Cristionogion  gydag  ef.  Tybia 

Pool  yn  fwy  rhesymol  deall  y  "  gosteg  "  fel 
yn  arwyddo  yr  heddwch  uchod,  na'i  gyfeirio 
at  y  distawrwydd  yn  y  deml. 

2  *  Ac  mi  a  welais  y  c  saith  angel 
y  rhai  oedd  yn  sefyìl  ger  bron  Duw  : 

1  arhoddwyd  iddynt  saith  oeudgyrn. 
cpen.  15.  I.  a  16.  1  M*t.  18.  10.  Lnc  1.  19.  d  adn. 

6-12.  a  9    I,  13,  14.    a  11.  15  -Gwelar   Nuin.  10.  1—10  — 
2  Cron.  29.  25—28.  Am.  3.  6-8. 

*  Yn  yspaid  y  "gosteg"  uchod,  "  gwelodd 
loan  y  saith  angel  (am  y  rhai  y  crybwjllir 
eto,  adn.  6.)  y  rhai  oedd^yn  sefyll  ger  bron 

Dnw,"  i'w  wasanaethu  ef,  ac  i  dderbyn  a 
gwneuthur  ei  orchymynion  ef;  ia  rhoddwyd 
iddynt  saith  o  urlgyi  n,  udgorn  i  bob  un  ;  i 
gyhoedtii  y  barnedigaethau  oedd  i  gael  eu 
tywallt  ar  genedloedd  y  byd,  mewn  sailh  o 
amserau  ol-yn-ol,  hyd  oni  chyflawnid  hwynt 
oll.--Pa  un  ai  yr  un  yw  y  saith  angel  hyn, 
â'r  "  saith  ysbr\d  Duw,"  a  grybwylîwyd  o'r 
blaen  (pen.  4.  5.)  nis  gwyddom  :  braidd  na 
thybia  Doddridge  mai  yr  un  ydynt,  ond 
addefa  nad  oes  sicrwydd  am  hyny  :  nid  oes 

yr  un  o'n  Hawdwyr  eraill  yn  sylwi  ar  y mater. 

3  *  Ac  angel  €  arall  a  ddaeth,  ̂ ac 
a  safodd  ger  bron  yr  allor  ;  s  f  a  thus- 
ser  aur  ganddo  :  \  a  rhoddwyd  iddo 

ŵarogl-darth  lawer,  ||  fel  yr  ofiTrymmai 

e/'^gyd  â  gweddíau  yr  holl  saint  *§ar 
yr  allor  aur,  yr  hon  oedd  ger  bron  yr 
orsedd-fainec. 

e  pen.7.  2.  a  10  l.-Gwel  ar  Gen.  48  15,  16.  Ex.  3.2- 

18.  Act.  7.  3(1-32.  /-pen  9.  !3.  Ex  30.  1-S.  2  C.nn.  26 
16-20    Rhuf.  8.  34    tìeb    7.25  g  Lef.  16.  12.  1  Bien    7. 
50.  Heh.  9.4.  h  Lef  16.  18.  Nuni.  16.  46,  47.  M*l.  1.  11 
I  adn.  4.  pen.  5.  8.  Salrn  141.  2.  Lue  1.  10.  Heb  4.  15,  16 

a  10.  19-22.  1  Ioan  2.  1,  2.  *  pen.  9.  13.  Ex.  37.  25,  26 
a40.  26. 

*  Ar  yr  un  pryd,  gwelai  Ioan  "Angel 
arall"  >n  dyfod,  ac  yn  sefy II  fel  Offeiríad 
ger  bron  allor  yr  arogl  darlh.  Yr  oedd  yr 
ymddangosiad  o  Oen  yn  arwydd  lun  o  Grist 
ein  Pasc  ni,  wedi  ei  aberthu  drosom  ;  ac  yr 
oedd  yr  ymddangosiad  hyn  o  Angel,  yn 

ddian.nian,  yn  ei  arddangos  ef  yn  ei  swyd  ' 
otfeiriadol,  yn  cyflwyno  gwedd'íau  ei  holl 
saint  i  Dduw,  gyda'i  eiriolaeth  holl  lwydd 
iannus  ei  hun  ;  yr  hyn  a  arwyddir  drwy  yr 

I  arogl  datth  lawer  "  oedd  ganddo.  +  Dywed 
Pool   mai    thusser   bres  oedd    gan   yr  arch- 

UÌ7 

ofteiiiad  Iuddewig,  ond  sonir  yn  Heb.  9.  4. 
am  thnsser  aur  o  fewn  y  sancteiddiolaf :  pa 
fodd  hynag,  wele  yma  Aich-otfeiriad  anteidrol 
fwy  nac  Aaron,  Angel  mawr  y  cyfamn.od;  a 
gwelai  Ioan  ef  â  thusíer  aur  ganddo.  {  Dy  wed 
Guyse  y  byddai  yr  arch-offeiriad  yn  cym- 
rneryd  mwy  na'r  dogn  cjffredin  beunyddiol 
o  aro^I-darth,  i'w  arog'.-darthu  ger  bron  yr 
Arg!w)dd  yn  y  sancteiddiolaf  ar  ddydd  y 
cymmod  ;  ac  mewn  cyfeiriad  at  hyny,  dy- 
wedir  yma  fod  gan  yr  Angel,  Crist  ein  Heir- 
iolwr  ui,  arogl  darth  lawer:  yr  hyn  a  ddengys 
annhraethol  werth  ei  aberth  ef,  ac  effeithiol- 
deb  digonolei  eiriolaeth  ef  dros  ei  holl  saint. 
||Bwiiadwyd  y  weledigaeth  hon,  efallai,  i 
ddangos  y  dylai  y  saint,  wrth  ystyried  y 
golygtêydd  o  derfysg  a  barnau  aarwyddocêid 
drwy  gani^d  yr  udgyrn,  fod  yn  nodedig  o 
daer  yn  eu  gweddiau  ger  bron  Duw,am  iddo 
dywallt  helítethrwydd  mawr  o  ysbryd  doeth- 
ineb,  duwioldeb,  a  zêl,  ar  yr  eglwys  ;  ac  am 
iddo  ei  chadw  hi  yn  ddiogel  yn  nghanol  y 

terfysgoedd  a'r  barnedigaethau  hyny  oedd  ar 
ddyfod. — Tybia  rhai  fod  y  seithfed  sêl  yn 

arwain  i  mewn  at  y  saith  udgorn,  a'r  seithfed 
udgurn  at  y  saith  ph'iol.  §  Yr  oedd  allor  aur 
yr  arogl-darth  oddi  allan  i'r  sancteiddiolaf,  yn 
ymyl  y  wahanlen:  (Exod  30.  6:)  ond  mae 
yr  allor  aur  hon  o  fewn  y  llen,  yn  y  sanct- 
eiddiolaf  yn  y  nef;  oble^id  yno  mae  Iesu 

mawr  yn  eiriol  dros  ei  holl  saint.  "  Ger  bron 
yr  orsedd-fainc  "  y  mae  hwn. 

4  l  *  Ac  fe  aeth  mŵg  yr  arogl- 

daith  gyd  â  gweddi'au  y  saint,  f  olaw 
yr  angel,  i  fynu  ger  bron  Duw. 

/adn.  3    pen.  15.  8. 

*  Ac  fel  yr  oedd  mŵg  yr  arogl-darth  per- 

aidd  gynt,  yn  esgyn  fel  cwmwl  i'r  nef  gyda 
gwéddiatì  cynnulleidfa  lsrael,y  rhai  aoffrym- 
id  i  fynu  ar  yr  un  pryd  ;  (Salm  141.  2  ;  Lnc 
1.  9,  10.)  felîy  yr  oedd  yn  ddangosiad  cy- 
sgodawl  o  rinwedd  abtrth  Crist,  yr  hwnoedd 
yn  ymgymmysgu  fel  arogl  peraidd  gyda 
gweddiau  addol wj  r  sanctaidd  ;  ac,  fel  yr  arogl- 
darth  a  esgynai  o  ddwyîaw  yr  arch-oífeiriad, 
yr  oedd  h>n  yn  caelei  gyflwynogyda  gwedd- 
i'au  y  saint  ger  bron  Duw,  gan  Gyf'ryngwr 
ac  Angel  y  Cyfammod  newydd,  yn  ei  eiriol- 
aerh  rasol  a  byth  effeithiol  drostynt,  i  guddio 
eu  hanmherffeithrwydd,  ac  i  gael  gwrandaw- 
iad  a  derbyniad  iddynt  yn  y  nef. 

5  *  A'r  angei  a  gymmerth  y  thus- 
ser,  ac  a'i  m  Uanwodíd  hi  o  dân  yr  all- 
or,  f  ac  a'i  bwriodd  i'r  ddaear  :  n  J  a 
bu  lleisiau,  a  tharanau,  a  mellt,  *  a 
daear-gryn. 

m  pen.  16.  I,  &c.  Es.  66.  6,  14— 16.  Jer.  51 .  11.  E«ec.  10. 
2-7.  Luc  12    49.  n  Gwel  *r    pen.  4.  5  —  a  1 1 .  19.    a  16. 
18.  2  Sara    22.  7—9.    Stlm  18.  13.    Es.  30.  3U.     Heb.  12.  18, 
19.  o  pen.  11.  13,  19.  1  Br»n.  19  11.  Es.  29.  6.  Zec.  14. 
5.  M*t.  24.  7.  aî'.  52—54.  Act.  4.  31.  a  16.  26. 

*  Gwedi  i  Angel  cynddrychioldeb  Duw  fel 
hyn,  yn  ei  gariad  ac  yn  ei  druçaredd  selio, 

gofídu  am,  ac  eiriol  dros  ei  bobl,  cyn  i'r barnan  bwriadol  gael  eu  dwyn  ar  y  ddaear: 
(pen.  7.  3,  2;  pen.  8.  4.)  yma,  er  dangos  ei 
gyfiawn  ddigllonedd  yn  erbyn  ei  elyníon  ef 
â  hwythan,  ymddangosai  i  loan  fel  yo  cym- 
meryd  y  lhusser,  ac  yn  myned  oddiwrth  yr 
allur  aur  at  allor  bres  y  poeth-offrwm,  lle  y 
llanwodd   efe  y  thuser  o   farwor   tanllyd  yr 



Y  saith  anyel  yn DAT.  VIII. myned  i  udganu. 

allor  liòno,  >r  hyn  oedd  yn  arwyddo  digof- 
aint  Duw,  yr  hwn  nis  gellid  ei  ddyhuddo,  ond 
yn  unig  trwy  otfrwm  ac  iawn  aberthawl. 
♦  Ac  efe  a  fwriodd  y  mirwor  tanllyd  hyny  i 

lawr  eyda  d'íaledd  giỳuins  ar  >r  Amhtrodr- 
aeth  Rufeinig,  y  rhan  helaethaf  o'r  ddaear 
hon,  yr  hon  a  Iygrasai  y  ftydd  Grisüonogol, 
addoliad  a  moesau  ;  ac  a  geisiasai  ddyddyinn 
gwir  grefydd,  trwy  bob  moddion  o  gyfrwys- 
der,  erlid  a  gorthrymder.  %  Ac  yn  y  fàn  ar 
hyny,  cyfododd  tymhestl  ofnadwy,  yr  hon  a 
barodd  leisiau  corwyntoedd  rhuadwy,  twrf 
taranau  crochion,  ffl-tmau  o  fellt  cryfion,  a 
daear  gryn  dychrynllyd,  fel  pe  buasai  yr  holl 
grëedigaeth  yn  ymddaltod  yn  chwilfriw  ;  y 
rhai  oedd  arwyddion  arswydns  o  famedig- 
aethau  echry&Jawn,  y  rhai  oedd  i  gael  eu 
harddatgan,  ac  i  gael  eu  cyflawni  yn  en  trefn. 
— Tân  yr  allor:  Gan  nad  oedd  dim  tân  ar 
yr  allor  aur,  ond  yr  hyn  oedd  y,n  y  ihusser, 
yr  hwn  a  gymmerid  oddi  ar  allor  bres  y 

poeth-offrwm ;  rhaid  i'r  tân  a  grybwyllir 
yma  gael  ei  gymmeryd  oddi  ar  hòno,  ac  i'r 
angel  fyned  oddi  wrth  yr  a'.lor  aur  at  hòno 
i'w  gymmeryd,  fel  y  sylwyd  uchod.  Lleisiau 
a  tharanau :  osbwriadwyri  y  eairo'«/*i  eijlnro 
y  blaenaf,  gellir  darllen  lleisiau  sef  taranau  : 

ond  03  ocS  syniadau  gwahanol  yn  perthyn  i'r 
geiriau,  rhaid  addej^bod  yn  anhawdd  gwyb- 
od  pa  beth  ydynt.  Eto,  gallwn  feddwl  fod 

rhyw  leisiau  llafara  hyglyw  yn  gymmysgâ'r 
taranan,  fel  yn  Ioan  12.  28  29;  un  ai  yn 
arwyddo  digofaint  Duw,  neu  yn  arwyddo 
dyoddffaint  dynion. 

6  p  *  A'r  saith  angel,  fy  rhai  oedd 
â'r  saith  udgorn  ganddynt,  Ja  yrabar- 
ottôisant  i  udganu. 

p  Gwel  ar  ado.  2. 

*  Yr  angelion  hyn,  fel  yr  holl  angelion 
eraill,  oeddynt  weinidogion  Duw,  trwy  offer- 
ynoldeb  pa  raíyròedd  efyn  cytlawni  eifwr 
iadau  ar  y  ddaear.  +  Gan  fod  yr  udgyrn 
wedi  eu  rhoddi  iddynt,  ac  wedi  clywed  y 

lleisiau  a'r  taranau  a  giybwyllwyd  o'r  bhen, 
hwy  a  wyddent  fod  yr  am.-er  wedi  dyfod  i 
ddechreu  tywallt  baruedig^ethau  Duw  ar  y 
byd  ;  J  felly  hwy  a  ymbarotôisant,  a  dywed- 
yd  yn  ddynol,  canys  y  maent  hwy  yn  barod 
bob  amser,  i  udganu  bob  un  yn  ei  udgorn, 

yn  ei  dro  a'i  gylch,  fel  yr  ordeiniasai  Duw iddynt. 

7  *  A'r  angel  cyntaf  a  udganodd  : 
?a  bu  cenllys^:  a  than  wedi  eu  cym- 
mysgu  â  gwaed,  rfa  hwy  a  fwriwyd 
i'r  ddaear  :  *  J  a  thraian  y  prennau  a 
losgwyd,  ||  a'r  hol i  laswellt  a  los^wyd. 

?"pen.  1B  81.  Eit  9.  23-25,  33.  J.»h  10.  II.  S*lra  II. 5,  C.  a  IS.  12,  13.  *  ;8.  47,  48.  •  lOi  32.  Bl  28.  2  »  2»  6. 
a  30.  30.  ì  32.  I».  Kzec  13.  10-15.  «38.22.  M.t.7.  25-27. 
r  pen  16.  2  «  adn.  9,  10,  12.  |>eo.  ti.  8.  E».  2.  12,  13.  »  10. 
17,  18.  I*go  I.   II.  1    Pedr  1.  24. 

*  Yna  yr  angel  cyniaf  a  uriganodd:  ac  ar 
hyny  gwelai  Ioan  megys  tymbestl  ddychryn- 
llyd  iawn  o  genllysg  a  thân  melltenog,  yn 

nghyd  a  chawod  o  waed  yn  gyramysg  â'r 
cenllysg  a'r  tân,  fel  uu  o  blâan  yr  A:pht; 
(Exod.  9.24,25.)  yrh'yri  yníaith  brophwyri 
oliaethol  yr  y^grythyr  oeud  yn  arwyddo, 
barnau  trymion,  a  diny3tr  oînariwy,  ar  an- 
nuwiolion  y  ddaear.  (Tröed  V  darllenydd  at 
yr  ysgrythyrau  rlan  q.)  t  Nid  yn  uriig  yr 
oedd  y  pethau  riychrynllyd  uchod   yn  disgyn 

íäTS 

ar  y  ddaear,  ond  "hwy  a  fwriwyd  i'r  ddae- 
ar,"  megys  gyda  rhuthr  angeiddol,  o  law 
nerthol  a  díaleddol  Duw:  ||  ac  mòr  rymus  ac 
effeithiol  oedd  y  difrod  a  wnaethant,  fel  y 
llosgwyd  traian  y  prenau,  sef  y  gwŷr  mawr  a 
cliHdyrn  ;  ||  a'r  holl  I-iswelll  a  losgwyd,  sef  y 
bobl  gyffredin,  a'r  benywaid  gweiniaid  a'r 
plint  babanaidd.  Fel  y  iwae  cenl'ysg  a  mellt 
naturiol  yn  aml,  yn  dinystrio  coedydd,  glas* 
weîlt,  a  ffrwythau  y  ddaear;  felly  yr  oedd  y 
barnedigaethan  echryslawn  hyn  yn  dyfetha 
dynion  o  boboeriian,  graridau,  a  sefyilfâoedri. 
Mae  duwinyddion  yu  ystyried  hyn  oll  fel 

dysgrifiad  all^gawl  o'r  barnedigaethau  ofnad- 
wy  a  ddygodd  Duw  ar  Amherodraetb  Rliuf- 
ain,  rhwng  y  hlýnyddoerid  337  a  379,  trwy 
ryfeloedd  Consiantine,  Constance,  a  Constan- 
tius,  tri  mab  Custenyn  Fawr,  y  sawl  ryfeloedd 
a  ddechreuasant  yn  fuan  ar  ol  ei  farwoîaeth 
ef;  ac  a  deifynasant  yn  nistryw  ei  deulu  ef, 
ac  yn  y  difrod  dychrynllyd  a  wnaed  ar  bob 
graddan  a  sefyllfâoedd  o  bobl,  yn  nghyd  â 
rfrwyihan  y  ddaear  ;  a  phryd  y  bu  tywallt- 
iadau  dirfawr  o  waed,  gan  genedloedd  an- 
waraiçld  y  gwledydd  gogleddol,  y  rhai  a  dor- 
Hsant  i  mewn  am  ben  yr  Amherodraeth 
Rufeinig,  yr  hon  a  ellid  ei  galsv  yn  draian 
y  ddaear,  yn  ol  cyfrif  yr  benafiaid  ;  y  rhai, 
cyn  darganfod  America,a  g\frife.nty  byd  yn 
dair  rhan,  o  ba  rai  yroedd  Europe,  nen  Am- 
herodraeth  Rhufain,  yn  uh. —  Yn  fuan  ar  ol 
marwolaeth  Custenyn  F.iwr,  rhanwyd  Am 
herodraeth  Rhnfain  yn  ddwy  ran,  Dwyrein- 

iol  a  Gorllewinol,  rhwng  dau  o'i  feibion  ef 
a'u  hiliogaeth  ar  eu  hol :  dywed  Scott  fod  y 
gweddill  o'r  bennod  hon  yn  rhag-fyuegi  dym- 
chweliad  y  rhan  orllewinol,  a'r  bennod  nesaf 
y  rhan  ddwyreiniol,  o'r  Amherodraeth.  — Mae ein  Havvdvvyi,  yu  enwedig  Pool  a  Scott,  yn 
fanol  ac  yn  faitb  iawn  ar  gyflawniad  pro- 
phwydoliaeih  yr  adnod  hon  ;  ond  nis  goddef 
ein  terfynau  j  ni  eu  dilyn,  ceisiwyd  rhoddi 
sylwedd  eu  golygiadau  oll  yn  y  notliidau 
uchod. 

8  *  A'r  ail  angel  a  udganodd  ;  'fa 
megis  mynydd  mawr  yn  u  llosgi  gan 
dân  J  a  fwn  wyd  i'r  môr :  *  |j  a  thraian 
y  môr  a  aeth  yn  waed  ; 

t'ìèt   51.  25.  M«ro  11.  23.  u  An 
pen.  II,  3.  Ex    7.  17-20. 

9  y  §  A  bu  farw  traian  y  creaduriaid 
y  rhai  oedd  yn  y  môr,  ac  k  byw  yn- 
ddynt;  *a  thraian  y  z  ilongau  a  ddin- 

ystrivvvd. 
y  ado'.  7.  10,  12.  Ex.  7.  21.  Zec.  13.  8. E».  •-'.  Iti.  a  î3    1. 

*  Yn  nesaf  mae  yr  ail  angel  yn  udganu 
yn  ei  dro,  ac  yn  ddíammau  ar  orchymyn  ei 
Dduw;  ta  chyda  hyny  ywelai  loan  megys 
mynydd  mawr,  yn  llosni  gan  dân,  yn  cael  ei 
fwrw  i'r  môr.  Yr  oedd  y  mynydd  mawr  yn 
llosgi,  yn  aiwyddo  rhyielwr  cadarn  dinystr- 
iol,  (Jer.  51.  25)  ac  a  ddefnyddiwyd  i  ar- 
wyddo  hyny  (medd  Scott)  gan  y  beirdrl  enw- 
ocaf.  X  Gellid  cyffelybu  yr  Amherodraeth 

Rhufeinig,  yn  nghyd  á'n  Huoedd  diifiwro bobloedd  a  chenedloedd.yn  addasiawn  i  f ór  : 
Tpen.  17.  15 .)  gan  hyny  yr  oedd  bwrw  y 

n.ynydd  mawr  hwn,  yn  llosgi  gan  dân,  i't 
môr,  yn  nghyd  â'r  etteithiau  a  çaulynodd; 
yn  arwyddo   yu  y   rnodd    rnwyaf  grymus,  y 
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yn  syrthio  o'r  nef. 

Irhuíhr  o  wnaeth  Cenedloedd  anwar,  dàn 

Jíiywysogion  riyrnig  a  chreul  iwn,  i  mewn  i'r 
lAiriheiodraeth  Rul'einig.  ||  Ac  wrth  fo<! 
Ijj:raian  y  môr  yn  myned  yn  waed,  dangosir 
■l»u  gwaith  hwynt  yn  tywallt  gwaed  atieirif 
«uoedd  n  ddynion,  yn  distrywio  y  dinasoedd, 

Irc  yn  (iit'rodi  y  gwledydd  â  thán  a  chleddyf. 
■— Ar  ol  i  Alaric  a'i  Gothiaid  orphen  eu 
Irlifrodion  ;  daeth  Attila,  yn  blaenori   byddin 

ineirif  o  Huniaid,  hc  anrheithiodd  yr  a'rhDer- 
■bdraeth  am  bedair  blynedd  arddeg, ganladd, 

■yspeilio,   a  dihtrywio  y   cwbl  o'i  fiaen,  yn  y 
modd  mwyaf  crenlawn  a  ffyrnig  a  elìid 

■ddychymmygu.  Galwai  ei  hun  yn  "fFrewyl! 
■Duw,  a  dychryn  dynolry  w  ;'  ac  efaiiai  na 
Ihaeddodd  neb  erioed  yr  enw  yn  well ;  yr 
Iloedd  efe  mewn  gwirionedd  yn  fyhyfld  llosg 
Iwedi  ei  fwrw  yn  y  môr,  ac  yn  ei  droi  yn 
Iwaed  ;  oblegid  efe  a  orchuddiodd  y  gwledydd 
lâ  gwaed  y  trigolion,  ac  a  ddistrywiodd  r>ob 
H  peth  a  ddeuai  yn  ei  ffordd  ;  ac  ni  ddiangodd 

liun  ran  o'r  amherodraeth  yn  hollawl,  rhag  ei 
llgy  nddaredd  ofnadwy  a  gwaedlyd  ef.  §  Yn 
Iy  difrod  hir  ac  erchyll  hyn  bu  farw  traian  y 
lcrëadnriaid  byw  yn  y  môr,  sef  y  dynion  yn 
■  yr  ainherodraeth  Rnfeinig;  *  a  thraian  y 
Illongau  a  ddinystriwyd  :    mae  yn  ddîammau 

i  hyn  gael  ei  wneyd  yn  Uythyrenol,  ond  mae 
■  y  geiriau  hefyd  yn  rhag-ddangos  attdîiad  a 
Iditrod  pob  masnach  a  thrafodiaeth  wladol, 
Igan  y   goresgynwyr  didrugaredd    a    enwyd. 
■  Y  pethau  uchod  debygid,  a  feddylir  yn 
Tbenaf;    ond    ni    a   allwn    gynnwys    <\àn    yr 
udgorn  hwn  yr  amryw  ddrygan  a  ddygwydd- 
odd  i'r  amherodraeth  o'r  flwyddyn  412  hyd 
450. — Os  yw  y  difrodion  ûàn  Attiia,  o'r 
gogledd,  yn  perthyn  i'r  udgorn  cyntaf,  fêl  y 
tybia  rhai,  rhaid  mai  yr  anrheilhiau  dàn 
Òensericli,  brenin  y  Yandaìiaid,  o  Aífrica, 

i'r  dehan,  a  feddylir  yma  :  ond  pa  un  bynag 
ai  Attila  ai  Gensericli  a  feddylir,  mae  yn 
amlwg  bod  traian  y  môr  yn  troi  yn  waed, 
yn  arwyddo  amherodraeth  Rhufain,  yr  hon 
a  gyfrifid  yn  cynnwys  traian  y  byd  ;  (gwel 
ar  adn.  7.)  ac  o  ganlyniad  rhaid  bod  y  myn- 
ydd  llosg  yn  arwyddo  y  goresyynwr,  yr  hwn 
a  barodd  yr  etfeithiau  gwaedlýd  hyny,  at 
nid  y  yoresgynediy :  pe  amgen,  byddai  dan 

arwydd  lun  o'r  olafyn  yr  un  adnod,  heb  un 
arwydd-Iun  o'r  b/aenaf—M-\e  tybiau  eraili 
amryw  am  y  peihau  uchod,  ond  yr  hyn  a 
enwyd  y vv  barn  ein  Hawdwyr  yn  benaf. 

10  *  A7r  trydydd  angel  a  udgan- 
odd  ;  a  syrlhiodd  o'r  neFa  seren  fawr 
yn  llosgi  fel  lamp,  fa  hi  a  syrthiodd 

ar  draian  yr  afonydd,  b  ac  ar  flynhon- 
nau  y  dyfroedd : 
I  a  p"en.  I.  20.  a  6.  13.  a  9.  1.  a  1*2.*4.  Es  14.  12.  Luc 10.  1S.  Jud .13.  ŵpen.  16.4.  Ex.  7.  20,  VI.  B,rD.  5  II. 

'i  Bren.  2.  19-22.  2  Cion.  32.  3.  Es    12.  3.  Hcs.  13.  15,  16. 

*  Ar  udganiad  y  trydydd  angel,  syrthíodd 
o'r  nef  nnegys  seren  fawr  yn  llosgi  fel  lamp. 
yr  hyn  yn  ol  barn  rhai  oedd  yn  rhag-arwyddo 
y  cyfeiliornadau  Ariaidd  a  Morganaidd,  yn 

nghyd  â'r  amrafaelion  a'r  eriidiau  cyssylltied- 
ig  â  hwynt  ac  yn  eu  harhos.  Ac  mae  yn 

ddî'ammau  y  gellid  arddangos  y  cyfeiliürnadau 
hyny  yn  ddigon  adrias  trwy  seren  yn  syrthio, 

t  a'i  helfeithiau  yn  chwerwi  ac  yn  «wenwj  nO 
traian  yr  afonydd  a'r  ífynonau  dyfroedd  ; 
(adn.  11.)  yr  hyn  a  arwydda  yr  eglwysi, 
lawer  o  honynt,  yn  cael  eu  llygru  yn  druenos _ 

gan  y  cyfryw  gyfeilio;  nadan  dinyatriol. —  Mae 
ihai  yn  enwi  amryw  gyfeiliorn wyr  eraill, 
heblaw  Arius  a  Aforyan,  fel  yn  caeí  en  rhag- 
ddahgoa  wrth  y  seren  syrthiedig  bon  ;  a  rhai 
eraill  yn  barnu  mai  ihyw  ddyn  enwog  yn  y 
byd  a  feddylir,  ac  nid  nebyn  yr  eglwys.  Tybia 
Pool  tnai  seren  eyìwysig,  ac  nid  ywladol 
oedd,  a  th>bia  ti  bod  yn  rliag  arwyddo 
Morgan  a'i  gyfeiliormdau,  inor  debyg  â  r«eb 
arall.  Ond  barna  pob  un  o'n  Hawdwyr 
eraill,  ei  bod  yn  arẃyddo  drygau  chwanegol 
o  hyd  ar  yr  amherodraeth  Rufeinig,  y  rhai 
a  dorent  ymaith  amiyw  wled\dd  oddiwrthi 
ac  a  ddadymchwelent  yr  amherodraeih  yn 
hollawl.  Fel  hyn  tybir  fod  y  weledigaeth 
yn  rhan  ddangos  rhuihr-gyrchion  canlynol  y 
Gothiaid  a'r  Yandaliaid,  a  chenedloedd 
anwaraidd  eraiU,o'r  tiwyddyn  412  i  493,  yn 
benaf  dàn  arweiniad  Genserich,  yr  hwn  a 
ddaeth  i  Italy,  ac  a  gymmerodd  ac  a  an- 
r!ieithiodd  Rufain  ei  hnn,  tua'r  fìwyddyn 
455  ;  a  thàn  arweiniad  Odoacer,  brenin  yr 
Heruliaid,  yr  hwn  a  ddaeth  i  Italy  hefyd, 

tua'r  flwyddyn  476,  ac  a  aeth  rhagddo  i 
Rufain,  yr  hon  a  gymmerodd  ac  a  anrheith- 

iodd  efe,  gan  ddwyn  ymaith  beth  dirfawro'i 
thrysorau,  a  Iluoedd  lawer  o'r  bobl  :  dychwel- 
odd  wedi  hyny,  cymmerodd  Rufain,  gores- 
gynodd  holl  Italy,  a  chan  gymmeryd  yr  enw 

o  frenin  iddo  ei  hun,dì'orseddodd  Auyustulus, 
yr  Amherawdwr  Cristionogol  ;  yr  liyn  a  rag 
ddangosi(ì  mewn  iaith  brophwydoliaethol 
trwy  seren  yn  syrthio,  (Isa.  14.  12 — 15; 
Dan.  8.  10.)  a  thrwy  sychn  yr  afonydd  a'r 
fíynonau  dyfroedd  ;  (Isa.  19.  4—8;  Hos.  13. 

15,  16,)  yr  hyn  oedd  yn  debyg  i'r  pìâ  hwnw 
yn  yr  Aipht,  trwy  yr  hwn  y  drewodd  yr 

afonydd,  y  ffiydiao,  a'r  pyllau,  ac  y  trôdd  eu 
holl  'ddyfioedd  yn  waed.     Exod.  7.  19—21. 

11  *Ac  enw  y  seren  a  elwir 
c  Wermod  :  f  ac  aeth  traian  y  dyfr- 
oedd  yn  wermod ;  d  %  a  llawer  o 
ddynion  a  ft.ant  feirw  gan  y  dyfroedd, 
||  oblegid  eu  myned  yn  chwerwon. 

c  Deut  29  18.  Ruth  l.  25.  Diar.  5.  4.  J  er.  9.  15.  a  23. 
15.  GaUr.  3.  5,  19.  Am.  5.  7.  a  6.  \i.  Heb.  12.  15.  d  £x. 
15.  23. 

*  Enw  y  Seren  oedd  Wermod,  neu  Chwerw- 
der  ;  ac  felly  yr  oedd  eífaith  ei  syrthiad  hi  ar 

yr  afonydd  a'r  tfynonau  dyfroedd,  toblegid 
aeth  traian  y  dyfroedd  yn  wermod,  neu  yn 
chwerw,  pan  syrthiodri  hi  arn\nt:  yr  hyn 
oedd  yn  arwyddo  dífrod  peüach  yr  amherodr- 
aeth,  a  distryw  y  cysuron  oedd  hyd  yn  hyn 

yn  aros,  wedi  èn  güdael  i'r  gweddill  o'r  trig- 
olion  gresynol  ;  ̂.y  ihai  oedd  yn  cael  en 

hymlid  a'u  traliodi  yn  ÿ  falh  fodd,  fel  nas 
gallent  ymofyn  am  gynnaliaeth  angenrheidiol 
bywyd,  heb  fod  ìnewn  enbydrwydd  am  en 

heinioes,  a  flawer  o  hon'ynt  yn  colü  eu  hein- 
ioes,  gan  eu  gelynion.  ||  Fel  hyn  aeth  y 
(îyfroedd,  cysuron  ac  angenrheidiaa  bywyd, 
yn  chwerwon,  ac  yn  berÿglua  eu  ceisio;  a 
llaw(  r  o  ddynion  a  fnant  feirw  wrth  ymofyn 
amdanynt:  ac  fel  hyn  yr  oedd  chwerwi  a 

gwenwyno  yr  afonydd  a'rffynonau  dyfroedd, 
yn  gorphen  y  fara  fiaenorawl,  o  dioi  y  môr 
yn  waed. — Ò  ganlyniad,  yn  fuan  iawn  ar  ol  i 
Attila  fyned  ytnaith,  rhuthrodd  Genserich 

yn  annisgwyliadwy  i  mewn  i'r  amhero  iraeih, 
gyda  thii  chàn  mil  o  Vanda!ia'ni  a  Mooriaid o  Atfrica  ;  gwarc chaeodd  ar  Rufain   a   chym-  I 
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merodd  hi,  a  rhoes  y  ddinas  hòno  i  fynn  i 
greulondeb,  trachwant,  pen-rhyddid,  ac  afre 
olaeth  ei  filwyr  ;  a  thrwy  ei  Iwyddiant  hwnw 
gwanychodd  yr  amherodraeth  yn  y  fath 
fodd,  fel  y  llwyr  ddymchwelwyd  hi  yn  fuan 

wedi  hyny.  Gan  i'r  ymgyrch  hwn  gael  ei 
wneyd  ar  tfynonell  yr  awdnrdod  a'r  Uwydd- 
iant  Rhnfeinig,  gellid  dywedyd  yn  yr  ystyr 

byn  fod  yr  afonydd  a'r  tfynonau  dyfroedd  yn 
cael  eu  chwerwi. — Yr  oedd  Gensericlc  hefyd 
yn  Ariad  crŷf  a  rhagfarnllyd,  ac  yn  erlidi v\ r 
creulawn  ar  y  Cristionogion  nniawn-gred;  ac 
yn  yr  ystyr  hyny  hefyd  efe  a  chwerwodd  ac 
a  wenwynodd  y  dyfroedd, — Dygwyddodd  y 
pethau  hyn  (ebai  Scott,)  rhwng  450  a  456. 

12*  A'r  pedwerydd  angel  a  udgan- 
odd ;  'atharawyd  traian  yr  haul,  a 
thraian  y  lleuad,  a  thraian  y  sêr;ffel 
y  tywyllwyd  eu  traian  hwynt,  ̂ ac  ni 

lewyrchodd  y  dydd  ei  draian,  a'r  nos 
yr  un  íTunud. 

«  pen.  16  8,  9.  Es.  13.  10.  a  24.  23  Jer.  4.  23.  Ezec.  32 
7,  8.  Joel  2.  31.  Ara.  8.  9.  Mat.  24.  29.  a  27.  65.  M*.c  13.24. 
a  15.  33.  Luc  21.  25.  a  23.  44,  45.  Act.  2.  20.  /  Ex.  10.  21- 
23.  2  Cor.  4.  4.  2  Thes.  2.  9-12. 

*  Pan  udganodd  y  pedwerydd  angel,  cafodd 
traian  yr  hanl,  y  Heuad,a'r  ser,  sef  goleuadan 
mawrion,  neu  enwogion  amherodraeth  Rhuf- 
ain,  eu  taro  â  diffyg  a  thywyllwch.  f  Mae  y 
traian,  er  ei  lefaru  am  y  goleuadan  a  enwyd, 
neu  am  amser  eu  llewyrchiad,  yn  cyfeitiaw 
o  byd,  debygid,  at  helaethder  yr  amherodr- 
aeth  Rufeinig,  fel  yr  oedd  yn  cynnwys 
traian  y  byd  adnabyddus  y  pryd  hwnw.  Tra 
yr  oedd  gwychder  yr  amherodraetii  ddwyr- 
einiol  wedi  cael  ei  ddiwyno  yn  fawr  iawn, 
ac  heb  lewyrchu  ond  yn  wàn  ac  ar  ddiffodd  ; 
yr  oedd  yr  amherodraeth  orllewínol  wedi  ei 
diffoddi  yn  raddol.  Gadawodd  Genserick  hi 
mewn  cyflwr  gwàn  díobaith  :  ymdrechodd 
yn  galed,  a  dyheuodd  megys  am  anadl,  dàn 
wyth  teyrnasiad  bỳr  a  therfysglyd,  am  yr 

yspaid  o  ugain  mlynedd,  nes  iddi  o'r  diwedd 
farwj  yn  y  flwyddyn  476,  dàn  Momyllus,  yr 
hwn  mewn  ffordd  o  watwar  a  elwid  Augus- 
tulus,  neu  Augustus  bach.  Eto  o  hyd,  er  bod 
yr  haul  Rhufeinig  wedi  tywyllu,  yr  oedd  ei 
is-oleuadau  yn  Ilewyrchu  yn  wàn,tra  yroedd 

y  senedd  a'r  piif-swyddogion  yn  paräu.  Ond, 
wedi  Uawer  o  gyfnewidiadau  eraill,  o'r 
diwedd  yn  566,  dymchwelwyd  holl  ffurf  yr 
hen  lywodraeth,  a  darostyngwyd  Rhufain  ei 

hnnan,  o  fod  yn  Amherodres  fawr  y  byd,  i'r 
sefyllfa  isel  o  Ddugiaeth  dlawd,  dàn  deyrn- 
ged  i  Raglaw  Ravenna. — Mae  damweiniau 
mwy  na  dau  gant  o  flynyddoedd  yn  cael  eu 
rhagfynegi  yma  mewn  chvvech  o  adnodau  ; 
damweiniau  nodedig  o  bwysfawr  ynddynt  en 
hunain  ac  yn  eu  canlyniadau  ;  ac  eto  adroddir 
hwynt  gan  haneswyr  (medd  Scott)  yn  y 
modd  mwyaf  didrefn  a  dyryslyd.  P*  fodd 
bynag  y  cydwedda  âg  amcan  y  rhai  a  gyf- 
yngaìit  eu  llafur  i'r  un  ran  hon  o'r  ys^rylhyr, 
i  fanylu  ar  y  pethau  cynnwysedig  ynddi,  neu 
i  ddadlen  dros  neu  yn  erbyn  unrhyw  dde- 
hongliad  o  hóni  ;  nis  gall  manyliwydd  a 
meithder  gydweddn  â'.r  amcan  o  agoiiad 
ymarferol  ar  holl  air  Dnw.  Sylwa  un  o'n 
Hiwdwyr  (Scott)  gyda  boddlonrwydd  mawr, 
bod  y  duwinyddion  a  y?grifenasant  ar  y  Llyfr 
hwn  yn  cytuno  yn  y  priì  bethau  ;  a  bod  hyd 
yn  nod  tystiolaethau  gwrthffyddiaid,a  ysgrif- 
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enasant  hanes  yr  amserau  uchod,  yn  dangos 
cywir  gyflawniad  y  prophwydoliaethau  blaen- 
orawl. 

1 3  *  Ac  mi  a  edrychais,  ac  a  gly  wais 

angel  yn  ̂ ehedeg  y'nghanol  y  nef,  I 
f  ganddywedyd  âllefucheì,  AjGwae, 
gwae,  gwae,  i'r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y 
ddaear,  ||  rhag  lleisiau  eraill  udgorn  y 
tri  angel,  y  rhai  sydd  etto  i  udganu. 

g  pen.  14.  6.  a  19  17  Salm  103.  20.  Heb.  1.  14.  h  pe 
9,  1,  12.  a  11.  14.  Ezec    2.  10. 

*  Tra  yr  oedd  Ioan  yn  disgwyl  i  glywed  y 
pùmmed  angel  yn  udganu,  efe  a  edrychodd, 
ac  yn  ei  weledigaeth  efe  a  welai  ac  a  glywai 

hefyd,  nid  un  o'r  saith,  mae  yn  debyg,  eithr 
angel  arall,  yn  ehedeg  yn  dra  chyflym  yn 
nghauol  y  nef  ;  tac  yn  gwaeddi  allan  â  llef 
nchel  ac  ofuadwy,  fely  clywai  pawb,ac  fel  y 
cymmerai  yr  eglwys  yn  enwedig  rybudd,  i 
ymbarotôi  erbyn  y  gwaethaf;  gan  ddywedyd, 
'  Er  bod  y  barnau  a  ragfynegwyd  eisoes,  dàn 
y  pedwar  udgorw  blaenorawl,  yn  drymiou 
iawn  pan  ddelont  ar  amherodraeth  Rlinfain, 
yn  enwedig  ar  y  rhan  orllewinol  o  hóni,  am 
ei  dirywiad  er  pan  ddaeth  yn  Gristionogol ; 
X  eto  mae  barnau  trymach,  helaethach,  a  mwy 
ofnadwy  o  !awer,i  gael  eu  tywallt  g  m  Dduw, 
yn  enwedig  ar  ddeiliaid  y  rhan  ddwyreiniol 
o  hóni;am  eu  Uygriad  anferth  mewn  athraw- 
iaeth,  addoliad,  a  moesau.  Mae  gwae  triphlyg 

i'r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  y  rhan 
a  enwyd  o  hóni  yn  enwedig,  yn  gystal  â'r 
rhan  orllewinol  hefyd,  ||  i  gael  ei  chyhoeddi 
san  leisiau  y  tri  angel  sydd  eto  i  udganu, 
Dy  wed  Guyse  fod  y  ddwy  wae  yyntaf  i  gael 
eu  cyflawni  drwy  anrheithiau  y  Saraceniaid, 

dàn  y  pùmmed  a'r  chweched  udgorn,  ar  y 
rhan  ddwyreiniol  o'r  amberodraeth  ;  n'rdryd- 
edd  i  gael  ei  chyflawni  ar  yr  holl  genedloedd 
anghristiaidd,  dwyreiniol  a  gorllewinol,  dàn 
y  seithfed  uíìgorn. — Wrth  y  rhai  yn  trigo  ar 
y  ddaear  mae  rhai  yn  dëall  holl  deiliaid  yi 
amherodraeth  Rufeinig  ;  ac  eraill  y  rhai 

mwyaf  daearol,  afiach,  a  rhagrithiol  o'i 
eglwys  gristionogol.  Cyhoeddir  y  wae  daii 
gwaith,  un  ai  i  ddangos  mawredd  y  barnau 
neu,  efallai,  yn  ol  nifer  yr  angylion  oedd  et( 
i  udganu. 

PEN.IX. 

Udganiad  y  pummed  angeU 

A'R  a  pummed  angel  a  udganodd 

t  ac  mi  a  welais  b  seren  yn  syrthio  o' 
nef  i'r  ddaear :  J  a  rhoddwyd  c  iddc 
ef  agoriad  y  d  pydew  heb  waelod. a  H.ìn  12,  13.  pea  8.  6,  7,  8,  10,  12.  »  1 1.  14,  15.  b  pec 
1 .  20.  a  S.  10.  Es.  !4.  12.  Luo  10.  18.  2  Tlies.  2  3-S.  2  Tire 
3.  1—5.  c  pen.  1.  18.  a  20.  1.  d  adn.  2,  11.  pen.  17. í 
a  20.  10.  Luc  8.  31.  Rhuf.  10.  7. 

2  ||  Ac  efe  a  agorodd  y  pydew  hel 

waelod  ;  §  a  €  chododd  mŵg  o7 
pydew,  fel  mŵg  ffwrn  fawr;  9 
J  thy  wyllwyd  yr  haul  a'r  awyr  gan  fŵ; 

y  pydew. 
«  adn.  17.  pen.  14.  11.  Cîen.  15.  17.  a  19  28.  Es.  14.  3 

Joel  2.  3(1.  Act.  2.  19.  /Gwel  ar  pen.  8.  12.— Ex.  10.  21 
23.  Joel  2.  2,  10. 

*  Gwedi  y  rhybudd  difrifol  a  roddwyd  y 

niwedd  y  beunod  o'r  blaen,  am  y  tair  gwa 
oedd  iganlyn,mae  loan  yn  clywed  y  pùmme 



Y  locustiaid  a'u 
DAT.  IX. hawdurdodiad  dinystrioì. 

angel  yn  udganu  ;  f  ac  ar  hyny  yn  gweled 

seren  yn  surthio  (nid  yn  disgyn  )  o'r  nef  i'r 
ddaear,  fel  goruchionen  heintus  :  J  a  rhodd 

wyd  caniatâd  iddo  ef,  9ef  i'r  hwn  a  arwyddid 
drwy  y  seren  syrthiedig,  i  ddet'nyddio  gallu 
niweidiol.yr  hyn  a  arwyddiddrwy  yr  agoriad, 

â'r  hon  y  gallai  efe  agoryd  porth  uftern,  y 
pydew  heb  wa«  lod,  i  ollwngyr  ysbrydion  aflan 
allan  oddi  yno. — Nis  gail  fod  braidd  ddim 
ammheuaeth,  (medd  Scott,  ac  âg  ef  y  cytuna 
Gayse  a  Doddridye,)  yn  meddwl  neb  ás 
sydd  yn  meddu  gwybodae'h  ddigonol  ar  \ 
mater,  nad  yw  yr  adnodau  hyn  yn  cynnŵy.* 
prophwydoliaeth  am  ddechreuad  a  chynnydd 

M-ihomet  a'i  olynwyr,  fel  yr  oeddynt  yn 
IlywodraetlîU  ar  yr  Arabiaid  neu  y  Saracen 

iaid.  Yn  fuan  yn  y  seithfed  canrif,  (tua'i 
flwyddyn  606— 6*03.)  deehreuodd  Mahome 
hòni  cyfrinach  ryfeddol  iawn  â  Duw  ;  gan 
haern  fod  yr  ang*l  G  ibriel  yn  cael  ei  ddan 
fon  ato  ef  yn  aml,  i  ddysgu  crefydd  iddo,  yr 
hon  oedd  ef  i'w  thaenu  yn  y  byd,  fel  un 
berffeithiach  na  chrefydd  .\ioses,  a  Chrjst,  fel 
y  rhoddwyd  pob  un  o  honynt  ar  y  cyntaf ;  ac 
yn  ddiwygiado  honynt  oddi  wrth  gyfeiliorn- 
ad  u  a  1 1  >  griadau,  a  ddaethai  iddynt  ar  ol  y 
rhoddiad  cyntaf  o  honynt.  Cyhorddodd  y 
chwedl  gelwyddoa;  am  eidaith  i'r  nefoedd,  rai 
blynyddoedd  gwedi  hyn.  Haerai  fod  pro 
phwydoiiaethau  am  danoefyn  llyfrau  Moses ; 

ond  i'r  Iuddewon  ddilëu  y  prophwydolia-thau 
hyny.  Haerai  hefyd  i'r  Iesu  ragfynegi  ei 
ddyfodiad  ef,  dàn  yr  enw  Ahmed  ;  yr  hyn 
a  arwydda  ardderchog  iawn,  ac  sydd  debyt; 
iawn  i  Mohammed,  neu  M*homet.  (Tybn 
iddo  gamgymmeryd  Paraclttos,  Diddanydd 
am  periclutos,  ardderchog  iawn.)  Mae  yr 
hòniadau  hyny  yma,  fel  y  tybir  yn  gyrfrediu, 
yn  cael  eu  dystirifio  drwy  yr  arwydd-lun  0 
"seren  yn  syrthio  o'r  nef  i'r  ddaear ;"  ac 
mae  yr  arwydd-lun  yn  fwy  priodol,  oblegH 
iddo  ef  lewyrchu  yn    amlwg  iawn,    er  gyd 
goleu  hemtus  a  gwenwynig  iawn.  ìffai 
agoriad  y  pydew  diwaelod,  neu  anoddyfn 
uffern,  a  roddwyd  iddo,  yn  arwydd  lun  pri 
orlol  ìawn  o'r  awdurdod  a'r  gallu  a  welodd Duw  yn  dda  i  ganiatìu  iddo  ef,  er  taenu  ei 
hudohaethau  cythreulig  ;  ;|  fe|  oe  buasa; 
uffern  ei  hunan  yn  cael  ei  hàgoryd  ganddo 
ef,  §ai  hagerdd  gwenwynig  a  dinyst.iol  hi 
fel  mwg  ffwm  ofnadwy,  *  yn  cael  ei  oddef  ì 
dywyllu  yrhaula  gwenwyno  yr  awyr.  Ohleg 
ìd  y  twyllwr  mwyaf  cyfrwys,  dichellgar/a 
Uwyddiannus  hwn,  a  ennillodd  y  fath  oruch- 
afiaeth  yn  raddoj  yn  mysg  yr  A-  abiaid  nen  y baraceniaid,  un  o  ba  rai  \doedd  efe,  fel  y 
derbyniasant  hwy  ei  grefydd  ef,  ac  nid  hynỳ 
yn  unig,  ond  ymrestrasant  hefyd  dan  ei 
raner  ef  fel  eu  cadben  a'n  llywydd  ;  ac  efë 
a'u  harweiniodd  hwynt  ,llan  i  fuddugoliáeth, rel  yn  y  modd  hyny  y  gaîlent  trwy  orfod, 
wneyd  i  eraill  dderbyn  ei  alhrawiaeth  ef.  Yn 
yr  antnmeth  hyn,  bu  efe  a'i  olynwyr  rnor 
Hwyddiannus,  l'el  y  tywyJlwyd  gòleutîi  Crist- ionogaeth  ;  a  llawer  o  genedloedd,  yn  mhlith 
pa  rai  y  bu  ynllewyrchu  unwaiih  vn  y  rnod<i 
dysgleiriaf,  a  dywyllwyd  bron  yn  hoiltwl 
ac  a  Iygrwyd  yn  wenwynig  °an  y  mŵg  hwn 
oV  pydew  diwaelod.— Ni  bu  Mahomet  (nen 
Mohammed)  enoed  yn  seren,  fel  y  mae 
seren  yn  arwyddo  gweinidog  yr  efengyl: 
dyfod  i  fynu  o  iselder  a  wnaeth  ef,  drii.go  i 
fawredd  ac  enwogrwydd,  o'r  fath  agydoedd, 5~U 

ac  ni  syrthiodd  o  hóno.  0  herwydd  hyny 
mae  lUwer  yn  ammau  ai  efe  a  feddylid  wrlh 
y  seren  yn  syrthio,  nen  a  syrthiasai,  (Groeg) 
o'r  nef  i'r  ddaear.  Gan  hyny  tybia  rhai  mai 
mynach  Nestoraidd  gwrthgiliedig,  o'r  enw 
Sergius,  nen  Bahpira,  a  feddylir  wrtli  y 
seren  hon,  yr  hwn  a  gynnorthwyodd  Ma- 
homet  i  lunio  a  dyfeisio  ei  dwyll,  ac  a  fu 

mewn  llawer  ffordd  yn  wasanaethgar  i'w 
ddybenion  drygionus  ef.  Tybia  eraill  mai 
Honiface  y  trydydd  a  feddylir,  yr  hwn  yn 

f'©6  a  gafodd  ac  a  gymmeroiid  yr  enw  o  nrif 
esgob  cyffredinol,  neu  ben  Pab,  trwy  roddiad 
y  y,orthryníwr  Phocus :  ac  fel  hyny  mae  y 
geiriau  yn  cynnwys  prophwydoliaeth  am 
wrthgiliad  cyntafesüob  Rhufain,  a  dechrenad 

pabyddiaeth  a'i  chyfeiliomadau  myglyd,  ty- 
wyll  a  niweidiol.  Hyna  ydyw  barn  Pool  yn 
benaf,  ond  inae  ein  tri  Awdwyr  eraill  yn 

barnu  yn  gryf  mai  Yíahomet  a'i  syfeiliornad- 
au  a  feddylir  fel  y  sylwyd. — Drwg  genym 
fod  mòr  faith  ar  y  ddwy  adnod  nchod  ;  ond 

nid  Inwdd  yw  dethol  ar  bethau  tywyll  o'r 
fath  hyn  allan  o  bedwar  Awdwr,  mewn 
ychydig  eiriau  :  ac  er  mòr  faith  y  buorn,  nid 

yw  y  cwbl  ond  ychydig  iawn  o'r  hyu  sydd 
gan  yr  Awdwyr  hyny. 

3  *  Ac  o'r  mŵg  y  daeth  allan 
*  locustiaid  ar  y  ddaear ;  f  a  rhoddwyd 
awdurdod  iddynt,  h  fel  y  mae  gati 
ysgorpionau  y  ddaear  awdurdod. 

e;  Bx  10  4-15.  Barn  7.  12  Fs.  33  4.  Joe!  14  a  "ì. 
25.  Nah  3.  15,  17.  /t  adn.  5,  10,  li.  Deut  8  15  1  Bea 
12.  II    £/.ec    2.  6    Luc  10    19. 

*  Ac  <-'r  mŵg  a  grybwyllwyd  uchod,  y 

daeth  allan  locustiaid  ar  y'  ddaear;  sef  Ilu oedd  o  offeiriaid  pabaidd,  mynachod,  ac  yn 
en wed ig  Jesuitiaid,  medd  Pool,  yr  hwn  a 
farna  mai  Boniface,  y  pen  Pab,  oedd  y 
seren  ;  ond  dywed  Guyse  na  ddechreuodd  yr 
urddau  hyny  yn  yr  eglwys  babaidd,  yn  euw- 
edig  y  rhai  olaf,  hyd  amrai  gannoedd  o 
dynyddoedd  ar  ol  yr  amser  a  ddynodir  dàn 
yr  udgorn  hwn.  Y  rhai  a  dybient  mai  Ma- 
homet  a  arwjddir  wrtli  y  seren  syithiedig,  a 
farnant  mai  y  byddinoedd  mawrion  o  Arab- 
iaid,  neu  S^raceniaid,  a  feddylir;  y  rhai  a 

ííyfododd  efedrwy  ei  dwyll  a'i  hudoliaeth,  i 
daenn  difrod  drwy  y  gwledydd.  Yr  oeddynl 
yn  debyg  i  locustiaid  o  ran  eu  hamldra,  ac 
o  ran  y  difrod  a  wnaent ;  ac  yr  oeddynt  yn 

dyfod  o'r  un  gwledydd  vig  y  bychlai  yr  heid 
iau  mwyaf  o  locnsriaäd,  yn  mhob  oes,  yn 
dyfod.  Dywedir  fod  y  locustiaiil  yn  m*gu 
mewn  p>llau  a  gogofêydd  y  ddaear;  ac  yr 

oedd  y  rhii  hyn  yn  dcilhaw  o'r  mŵg  oeid 
yn  dyfod  allan  o'r  pydew  heb  waelod.  -f  Ar 
yr  un  pryd  yr  oeddynt  yn  debygi  ys^orpion- 
au,  coîynau  pa  rai  a  bareut  boen  dirfawr,  a 
byddai  eu  brathiadau  yn  farwol  yri  aml :  a 
rhoddai  Mahomet  awduidod  iddynt,  a  Duw 

oddefiad,  i  ddrygu  â'n  colynau,  nen  eu  harfiu 
dinystr,  fel  y  mae  gan  ysgorpionau  y  ddaear 
awdurdod  i  frathu. 

4  *A  dywedwyd  wrthynt,  *na 
wnaent  Äniwed  i  laswellt  y  ddaear? 
nac  i  ddim  gwŷrddlas,  nac  i  un  pren  ; 

fond  yn  unig  i'r  dynion  oedd  'heb 
sel  Ouw  yn  eu  talcennau. \  10.  Aíat.  2», 

r  peu.  7.  3,  4. 
7.  3.  Job  1.  10,  12  S 

24  2  Tìid  3.  8,  9.  k  uen.  8.  7.  /C 
^a  14.  I.  Ex.  12.  73.  Ezec.  9.  4,  6    Eiil: 

13 'A 



Dully DAT.  IX. locustiaid. 

•  Mae  y  locustiaid  naturiol  yn  distrywio 
ffrwjthau  y  ddaear,  ond  ni  wnant  ddini 
niwed  i  gyrph  dynion ;  ond  yn  groes  i  hyny, 

gorchymynwyd  i'r  locustuid  cyl'rinhd  hyn, na  wuaent  ddim  niwed  i  laswellt  y  ddaear, 
nac  i  ddim  gwyrdd-las,  nac  i  nn  pren  ;  +  ond 
yn  nnig  i'r  dyuion  oedd  heb  sêl  Duw  yn  eu 
talcenau  :  am  yr  hyn,  gwel  ar  pen.  7.  3:  ac 

niae  yn  beth  nodcdig,  i'r  un  gorchymyn  yn 
hollawl  gael  ei  roddi  i  fyddinoedd  y  S.ua- 
ceniaid. — Pan  oedd  Yezed  yn  ymdaiih  gyda'i 
fyddin  i  ruihro  ar  Syria,  gorchymynodd 
Abubeher  iddo  fel  hyn,  gyda  gorchymynion 

eraill,  *  Na  ddistrywia  ddim  o'r  palm-wydd, 
ac  na  losga  ddim  o'r  maesydd  ŷd  ;  na  thòr  i 
lawr  ddim  coedydd  ffrwythau,  ac  na  wna 
niwed  i  ddim  anifeiliaid,  ond  yr  hyn  a  ledd- 
ych  i'w  bwyta.'  Proffeswyr  llygredig  a 
rhagrithiol  o  Gristionogaeth,  a  feddylid  yn 
arbenig  wrth  y  rhai  oedd  heb  sêl  Duw  yn  eu 
talcenau  ;  yr  hyn  sydd  lwyr  brawf,  mai 
rhywbeth  hollawl  wahanol  i  fedydd  allanol, 
ac  yn  perthyn  i  wir  Gristionogion  yn  unig. 
a  feddylir  wrth  y  seliad  hyny.  Yn  »wr,  mae 

yn  ddigon  hysbys  i  ddarllenwyr,  ddarfod  i'r 
Saraceniaid  estyn  eu  buddugoliaethan  yn 
benaf  dros  y  gwledydd  hyny,  lle  yr  oedd 
addoli  saint  ac  angelion,  a  llygriadau  eraül 

o'r  grefydd  Gristionogol,  yn  ffynn  ;  tra  yr 
oeddy  gwledydd  lle  cawsai  crefydd  eichadw 
yn  fwy  pur,  yn  cael  eu  cysgodi  rhag  eu 

cynddeiriogrwydd  hwy  :  ac  mae  yn  dd'íam- 
mau  i  Dduw  oddet'  i'r  ffrewyll  hon  ddyt'od 
ar  y  cenedloedd,  lle  y  Uygrwyd  ei  efengyl  ef, 
er  eu  cerydd  a'u  cospedigaeth  hwy. — Lle 
mae  rhywbeth  yn  cael  ei  briodoli  i  grëadur- 
iaid  byw  nad  yw  yn  naturiol  i'r  crëaduriaid 
hyny,  megys  gadael  tyfion  y  ddaear,  a 

nìweidio  dynion,  yr  hyn  a  briodolir  i'r 
locustiaid  yma;  rhaid  i  ni  ddeall  am  y 
crëaduriaid  hyny  yn  gysgodol,  neu  gyfriniol, 
ac  nid  yn  llythyrenol  :  anian  y  locustiaid  yw 
difa  ffrwythau  y  ddaear,  heb  niweidio  dyn- 
ion  ;  i'r  gwrthwyneb  yr  oedd  yma,  am  hyny 
dynion  a  feddylir,  ac  nid  y  pryfed  a  elwir 
locustiaid. 

5  *  A  m  rboddwyd  iddynt"  naladd- 
ent  hwynt,  -\  ond  °bod  iddynt  eu 
blino  hwy  J  bùm  mis  :  ||ac?/  byddai  eu 
p  o-ofid  hwy  fel  goíìd  oddi  wrth  ysgorp- 
ion,  pan  ddarfyddai  ìddi  frathu  dyn. 

mpen.  13.  5.  7.  Dau .  5.  IS-22.  ■  7.  6.  ìnxn  19.  11. 

*p«o.  II.  7.  Job'J.  6.        oadn.  10.    pGwelaradn.6 
*  Gorehymynwyd  iddynt  hefyd  na  laäöeìit 

y  dynioîi  hyny,  oedd  heb  s-êl  Dnw  yn  eu  tal- 
cenau  ;  fond  hod  iddynt  «u  blino,  a'u  poeni 
hwynt:  ond  gan  i  laoedd  dirfawr  gael  eu 
lladd  gan  y  goreBgynwyr  crenlawn  hyn,  nis 
gellir  neall  hyn  yh  llythyrenol  gyda  phrìod- 
oldeb;  ac  inae  yn  amlwg  mai  y  ineddwlyw, 
y  byddai  iddynt  hwy  awdurdod  paraus  i 
anrheithio,  drallodi,  ac  i  afìonyddu  y  cen 

edloedd  a'r  eglwys  ;  ond  nid  yn  hollawl  i'w 
dinystrio  hwynt.  Gallent  eu  lladd  hwynt  fel 
personau  ;  ond  eto  ni  chaent  eu  lladd  hwynt 
fel  corph  gwladol,  fel  teyrna?,  neu  amher- 
odraeth.  O  gaolyniad,  hwy  a  orthrymasant 
ac  a  anrheithiasant  yn  druenus  iawn,  yr 
egîwysi  Groegaidd  a  Lladinaidd  hefyd  ;  yn 
nghyd  â'r  Cenedloedd  lle  yr  oeddynt  wedi 
eu  sefydlu;  ond  nis  gallasant  eu  difodi  hwy 
yn   hollawl:    gwarchaeasant   Gaer-Custenyn 
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(( 'oyistantinople)  amryw  weithiau,  ond  gỳrid 
hwy  yn  eu  hôl  bob  amser;  Ye,  anrheithiasant  i 
Rnfain  ei  hnn,  ond  nisgdlasant  gadw  medd- 
iant  paraus  o  hóni;  cymmerasant  amryw  o 
daleithiau  brasaf  yr  amherodraeth  ddwyrein- 
iol,  ond  nis  gallasant  ei  dymchwelyd  hi  yn 
hollawl.  X  Hbag  ddywedir  yma  hefyd,  y 
byddai  iddynt  tìino  a  phoeni  dynion  am 
"  bùm  mis;"  yn  ol  yr  yspaid  o  fywyd  a 
gyfrif  anianyddion  ir  locustiaid.  (adn.  10.) 

Os  cyfrifwn  30  o  ddyddUu  i  bob  un  o'r  mis- oedd  hyn,  a  phob  diwrnod  yn  arwyddo 
blwyddyn,  hwy  a  wnant  gant  a  hanner  o 
flynyddoedd  :  ac  yn  awr,  dechrenodd  Maho- 
met  daenu  ei  dwyll  yn  gyhoeddus,  yn  y 
flwyddyn  612;  ac  yn  y  flwyddyn  762,  (can 
mlyned<i  a  hanner  union  wedi  hyny,)  adeil- 
adwyd  dinas  Bagdad,  peidiodd  y  Saracen- 
iaid  á'u  rtifrodion,  a  daethant  yn  bobl  sefydl- 
og :  ni  wnaethant  fuddngoliaethau  cyflym 
mwyach,  ac  ni  chwanegasant  mwyach  eu 
nerth  a'u  hawdurdod  ;  ond  o  hyn  alhn 
dechiemsant  waelu  a  cholli  tir.  ||0'r  blaen 
dros  yr  yspaid  a  enwyd,  yr  oeddynt  yn 
gofidio  dynion  fel  ysgorpionau  pan  frathent; 
ond  yn  awr  nid  oeddynt  hwy  yn  locustiaid 
nac  ysgorpionau  mwyach,  o  eisi^n  galln  ;  er 
i'r  udgorn  gwae  hwn  baràu  lawer  yn  hwy, 
fel  y  gwelir  yn  fuan. — Yn  fuan  iawn  daros- 
tyngodd  yr  herwyr  hyn  Palestina,  Syria, 
Armenia,  Asia  Leiaf  bron  i  gyd,  Persia, 
India,  yr  Aipht,  Numidia,  Barbaria,  yr 

Hispaen,  Portugal,  rhan  o  Italy,  a'r  prit 
ynysoedd  yn  Môry  Canol  dir. 

6  *  Ac  yn  y  dyddiau  hynny  y  ̂cais 
dynion  farwoìaeth,  \  ac  nis  ctìnt  ;  ac 
a  chwennychant  íarw,  a  marwolaeth 
a  giìia  oddi  wrthynt. 

q  nen.  6.  IG.  1  San.  1.  9  Job  3.  20—22.  a  7.  15,  16.  Jer 
S.  3.  Hos.  10.  8.  Joua  4.  8,  9.  Luc  23.  30. 

*Rhag  ddywedwyd  yma  hefyd,  y  bydda 
i'r  goresgynwyr  dychrynllyd  hyny  beri  i 
fath  dr*lfodau  poenus  a  thruenus,  i  drigolioi 
y  gwledydd  â  anrheithient,  trwy  roddi  ) 
rhyddid  eithaf  i  greu'.ondeb,  rheibusrwydd 
■\  thrachwantau  y  milwyr  ;  fel  y  chwennycha 
llnoedd  aneirif  o  ddynion  farwolaeth  I 
hytrach  na  bywyd  :  a  buasai  eu  gore?srynwy 
>n  fwy  trngarog,  pe  buasent  ar  unwaith  y 
îladd  gwrthddrychan  eu  trachwantau  ;ifrëolué 
n  i'u  cadw  hwynt  i  aiwain  bywyd  o  anfii 
dyoddeíìadau  :  tond  attaliwyd  eu  gelynio 
rhag  rhoddi  yr  ymwared  trnenus  hyn 
ìddynt;  "  ni  châent"  farw  y  pryd  hwnw,  a 
er  maint  a  chwennychent,  "ciliai  marwolaet 
oddi  wrthynt." — Yr  oedd  caethiwed  caled 
dynion,  a  chyflwr  truenns  y  benywaid,  y  rh; 
oedd  yn  agored  i  drachwantau  diderfyn 
Saraceniaid,  yn  gyfryw  ag  y  dymunent  far 
yn  hytrach  na  byw,  ond  ni  chaent  farv 
(adn.  5.) 

7  *  A  r  dull  y  locustiaid  oedd  deby 
i  feirch  wedi  eu  parottôi  i  ryfeljfs 
yr  oedd  ar  eu  pennau  megis  corona 

yn  debyg  i  aur,  \  a'u  'hwynebau  ft 
wynebau  dynion. 

r  Joel  2.  4,  5.\\ah.  3.  17.        «  Dan.  7.  4,  8. 

*  Yn  nesaf  dysgrinr  llun  y  locustiaid  hyi 
yr  oeddynt  yn  debyg  i  feirch  wedi  eu  p? 
otôi  i  ryfel;  a  dywedir  fod  y  locustiaid  : 
debyg  i  feirch,  yn  enwedig  yn  eu  penau  : 

I 



Angel  y  pydew DAT.  IX. diwaefod» 

jwnânt  drwst  dyclirynllyd  yn  eu  mynediad 

'el  byddin  o  feirch  yn  parotôi  i  ryfel.  (Gwel 
jíoel  2.  2—11.)  Yn  awr  yr  oedd  yr  Arabiaid 
wn  bobl  nodedig  am  eu  medr  mewn  march- 
wriaeth,  ac  yr  oedd  eu  prif  nerth  hwy  yn 
eynnwysedig  raewn  meirchfilwriaeth.  +  Ef 
íllai  bod  y  cyífelybrwydd  i  goronau  aur 
ir  eu  penau  yn  arwyddo,  y  pengnwebian 

"turbans)  a  wisgai  yr  Arabiaid  bob  amser ; 
neu  efallai  eu  bod  yn  cyfeirio  at  y  teyrnasoedd 
awer  a  ddarostyngwyd  ganddynt  hwy  dàn 
■  llywodraeth.  Gwel  ar  adn.  5,  diwedd  y 
iylwad.  \  Eto  yr  oedd  eu  gwynebau  fel 
gwyneban  dynion,  i  arwyddo  mai  dynion 
aeddynt,  cryfion  a  chreulawn,  i  arglwydd- 
aethu  ar  ddynion  eraill. 

8  *  A  '  gwallt  oedd  ganddynt  fel 

gwallt  gwragedd,  f  a'u  u  dannedd oedd  fel  dannedd  llewod. 
/  2  Bren.  9.  30.  Es    3.  21.  I  Cor.  11.  U,  15.  1  Tirn.  2.9. 

lPedr3.3.  u  S  ilm  57.  4.  Joel   I .  6. 

*  A  gwallt  oedd  ganddynt  ffel  gwallt 
wragedd,   wedi   ei  blethn    yn  gywrain,  neu 

yn  hytrach  yn  Uaes  honghn  i  lawr  eu  cefnau  ; 
a  dy  wedir  mai  felly  y  byddai  yr  Arabiaid  yn 
gwisgo  eu  gwallt.  Etalhi  ho  1  hyn  yn  dangos 
eu  bod  yn  ddynion  prydferth  yr  olwg  arnynt, 
yn  falch,  o  nwydau  benywaidd,  yn  druthgar, 
ac  yn  anniwair.  +  Ond  yr  oedd  ganddynt 
ddannedd  fel  dannedd  Ìlewod :  yr  hyn  a 

arwydda  eu  crenlondeb  a'u  caderníd  i  ddis- 
trywio,  Ile  y  gallent  orchfygu  a  darostwngeu 
gelynion.     Gwel  Joe!  1.  6. 

9  *  Ae  yr  òedd  ganddynt  x  lurigau 
ffel  llurigau  haiarn  ;  J  a  y  Uais  eu 
hadenydd  oedd  fel  llais  cerbydau  lla- 
wer  o  feirch  yn  rhedeg  i  ryfel. 

*  adn.  17.  Job  40.  18  a  41  23—30.  Joel  2.  8.  y  Job 
39.  25.   E»   9.  5.  Joel  2.  5-7.  Nah.  2.  4,  5. 

*  Yr  oedd  en  dannedd  yn  yr  adnod  o'r 
blaen  yn  arwyddo  eu  harfau  ymosodawì ',  yn 
gystal  a'u  crenlondeb  ffyrnig;  ac  yma  mae 
eu  llurigau  ( breast plates  yn  Snesoneg,)  yn 
arwyddo  eu  harfogaeth  amddiffynol :  tra  yr 
oeddynt  yn  arfog  a  chreulawu  i  ymosod  ar 
eraill.yr  oeddynt  yn  ofalns  am  eu  hamddiffyn 

eu  hunain.  +  Ac  yr  oedd  y  llurigrm  hyn  o'r 
defnydd  cryfaf  a  chaletaf,  mòr  gadarn  ac 
annrheiddiadwy  â  haiarn ;  yr  hyn  oedd  ar- 
wydd  addaa  en  bod  hwy  ya.  gedyrn  yn 

erbyn  eu  gelynion,  ac  i'w  hamddiffyn 
ea  hunain  yn  wyneb  pob  ymgyrch  a  wnaid 
arnynt  yn  eu  gwlad  eu  hunain.  |  Ac 
yr  oedd  "Ilais  neu  sŵn  eu  hadenydd,  ftl 
llais  cerbydau  llawer  o  feirch  yn  rhedeg  i 

ryfel,"  yn  arwyddoy  fFymigrwyd  I  gor-wyllt, 
i  pha  un  yr  ymosodent  hwy  ar  eu  gelynion, 
a  chyflymdra  buan  eu  buddugoliaethan.  Dy- 
wedir  yn  gyffelyb,  ond  mewn  ymadroddion 
mwy  mawreddig,  am  y  locustiaid,  llu  mawr 
Dtiw,  yn  Joel  2.  4,  5. 

10  *  Ac  yr  oedd  ganddynt  zgyn- 
ffonnau  tebyg  i  ysgorpionau,  fac  yr 
oedd  colynnau  yn  eu  cyníTonnau  hwy  : 

X  a'u  gallu  oedd  i  ddrygu  dy nion  ||  bùm mis. 
s  Gwel  ar  adn.  3,  5. 

r  *  Ond  er  eu  bod  hwy  yn  difrodi  ac  yn 
^gwneyd  anghyfannedd-dia  fel  locustiaid ; 
eto    yr    oedd    ganddynt  gynffonau    fel    ys- 
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11.  2Cor.  4,  4, 

goipionau,  \r  hyn  oedd  iytedd  iawn:fac 
yr  oedd  colynau  yn  eu  cynfíonan  hwynt, 

gwenwynig  a  thra  niweidiol  ;  J  a'r  drwg 
mwyaf  a  wnaent  hwy,  fyddai  â'u  cynffonau 
a'r  colynau  hyn ;  oblegid  pa  ie  bynag  yr 
«stynent  hwy  eu  b«iddngoliaethau  trwy  eu 

harfau,  byddent  yn  «adael  gwenwyn  eu  cref- 
ydd  atgaà  ar  eu  hôl :  ac  fel  hyny  yr  oedd 
canlyniad  eu  buddngoliaethau  hwynt  yn 
Ilawer  mwy  niweidiol,  nâr  galanasdra  a 
wnaent  yn  y  buddugwliaethau  hyny.  ||  Syl- 

wyd  ar  y  pùm  mis  hyn  o'r  blaen  :  adn.  5. 
Dywedir  mai  am  y  pùm  mis  haf,  o  ddechrea 
Mai  hyd  ddiwedd  Medi,  mae  y  locustiaid 
naturiol  yn  byw  ;  a  threfn  y  Saraceniaid  o 
ryfela  oedd,trwy  rnthran  ar  yr  Aniherodraeth 
yn  y  tymmor  haf  yn  unig,  ac  yn  cilio  tàn  yr 
hafcanlynol:  at  hyny  mae  yn  debyg  mae 

cyfeiriad  y  "  pùm  mis"  yma. — Gan  na  bo 
crëuluriaid  erioed  mewn  gwirionedd,  yn 

ateb  i'r  dysgrifiad  yn  y  pedair  adnod  uchod ; 
rhaid  i  ni  ddeall  mai  mafh  o  ddangosiad 
arwydd  luniawl  (hieroylyphical)  yw  y  cwbl: 
er  dartopio  pa  fath  ddynion  a  fyddai  y 
Saraceniaid  rhyf*Igar,  am  ba  rai,  yn  ol  barn 
ein  Hawdwyr  y  dywedir. 

11  *  Ac  yr  öedd  a  ganddynt  fren- 
hin  arnynt,  sef  angel  y  pydew  di- 
waelod  :  f  a'iênwefyn  Hebraegí/dj/w 
Abàdon,  +ac  yn  Röeg  y  mae  iddo 
enw  Apòlyon. 

a  pen    12   9.  Ioan  12.  31.  a  14.  30. 
Eph    2.  2.  1  ío»n  4    4.  a  5.  19. 

*  Y  brenin  oedd  gan  y  locustiaid  hyn 
arnynt,  ydoedd  angel,  nen  genad  y  pydew 
diwaelod:  yn  hyn  hefyd  yr  oeddynt  yn 
wahanol  i'r  locustiaid  natnriol,  y  rhai  nid 
oes  brenin  arnynt.  Dinr.  30.  27.  Satan,  yn 
ddíamman,  yn  ysbrydol,  oedd  y  brenin  hwn, 
angel  y  pydew  diwaelod ;  ond  tybia  Scott 
fod  yma  gyfeiriad  hefyd,  yn  llythyrenol,  at 
eu  Caliphiaid  hwy,  y  naill  ar  ol  y  llall,  y 
rhai  oedd  brif  orfeiriaid  eu  crefydd  hwynt, 

blaenoriaid  eu  byddinoedd,  a'u  hamherawd- 
wyr.  f  Yr  oedd  enw  y  brenin  hwn,  sef 
"Dinystrydd,"  (oblegid  hyny  a  arwydda  yr 
Ahíìdon  Hebraeg,  j  a'r  Apòlyon  Groeg.)  yu 

nodedig  o  addas  a  pherthynol  i'r  llywodr- 
aethwyr  uchod  yn  ol-yn-ol,  y  rhai  a  ddinystr- 
ient  eyrph  ac  eneidiau  dynion  drwy  yr  un 

hyfel  gyrchoedd  adwythig,  y  naill  â'r  cledd- yf,  a'r  lleill  â'u  crefydd  gyfeiliot  nus  ;  ac  fel 

hyny  yr  oeddynt  metíys  yn  rhaglawiaid  Satan 
y  llofrudd  cyntaf,  ac  yn  gynnrychiolwyr 

gweledig  iddo  ef  ar  y  ddaear.—  Mae  pob  am- 
tíylchiad  yn  y  rhagfymgiad  arwydd  luniawl 

hwn,  yn  cyd  'daro  mòr  fanol  gywir  à'r  Sara- ceniaid,  ac  yn  cydweddn  mòr  lleied  âg 
eglwvs  neu  lywodraeth  enlwysig  Rhufain, 
neu  â  neb  o'i  hurddau  crefyddol  hi,  (y  rhai 
a  ennillasant  eu  tìbrdd  trwy  ddichellion 
offeiriadol,  ac  nid  trwy  arfau.)  fel  nas  gelhr 
mewn  un  modd  gyda  phiYodoIdeb,  ddeall  y 
geiriau  am  eglwys  Rhufain  ;  yn  enwedig 
s;aw  y  dywedir  am  yr  eglwys  hòno  gyda 
digon  o  fanylrwvdd  yn  yr  hyn  a  ganlyn. 

Mae  i  brophwydo'liaethau  ystyr  benderfynol ; 
a  ihrwy  ymollwng  i  ddychyrnmygion  byw- 
iog,  er  chwilio  am  debyt;oliaethau  pell,  bydd- 
wn  yn  fwy  tebyg  o  ddyrysu,  na  goleuo  a 
boddloni  yr  ymofynydd  am  wybodaeth. 

12  *  Un  b  wae  a  aeth  heibio;  t  wele 
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Y  chweched  angel DAT.  IX. 

y  niae  yn  dyfòd  etto 
ol  hyn. 

-ddwy  wae  ar 
yn  udganu. 

b  Gwel  ar  adD.  1,  2.     c  adn.  13—21.  pen.  9    13.  a  11.  14. 

*  Gwedi  i  loan  weled  y  peihau  gcbod, 
mynegwyd  iddo  fod  un  wae  o'r  tair  ddiw- 
eddaf  wedi  niyned  heibio;  ta  bod  yn  dyí'od 
eilwaith  ddwy  wae  ar  ol  hyny,  sef  dàn  y 

chweched  a'r  seithfed  udgom. — Gosodwyd 
hyn  i  mewn,  nid  yn  unig  i  wahaniaethu  y 
gwaëau,  ac  i  uodi  pob  yspaid  yn  fwy  cryfac 
amlwg  ;  ond  hefyd  i  ddangos,  y  byddai  i 
gryn  amser  fyned  heibiorhwng  y  wae  gyntat 
hon  o  locustiaid  Arabia,  â  r  wae  nesaf  owýr 
meirch  Euphrates.  (adn.  14—16.)  Mae  hyn 
hefyd  yn  gwasanaethu  i  sefydlu  trefn  ainser, 
gyda  golwíî  ar  y  damweiniau  a  rag  ddywedir. 

1 3  *  A'r  d  ch weched  angeì  a  udgan- 
odd  ;  ac  mi  a  glywais  elef  fallan  o 
bedwar  corn  yr  allor  aur,  Jyr  hon 
sydd  ger  bron  Duw, 

d  Gwel  ar  adn.  1.  e  Gwel  ar  peo.  8.  3—5.  Heb.  9.  24. 
a  10.  VI. 

*  Pan  udganodd  y  chweched  ang^l,  clywai 
Ioan  lef  uchel  rhywun,  (Phônên  mian) 
t  megys  yn  dyfod  allan  o  bedwar  com,  neu 
oddi  rhwng  pedwar  corn  yr  allor  aur,  sef 
allor  yr  arogldai  th  ;  %  yr  hon  a  ddangosid  yn 
weledigaethol  iddo  ef,  yn  debyg  i  hòuo  yn  y 
cyssegr  gynt,  yr  hon  a  safai  o  flaen  y  wahan 
len,  yn  ymyl  y  sancteiddiolaf,  wrth  arch  y 

dystiolaeth  a'r  drugareddfa.  (Exod.  30.  1 — 6.) 
Wrth  fod  yr  allor  hon  yn  "  bedair  ongl,"  a 
chorn  ar  bob  ongl  iddi,  a  bod  arogl-darthu 
beunyddiol  arni;  gellir  yn  sicr  ei  hystyried 

hi,  ei  chyrn,  a'i  gwasanaeth,  fel  yn  arwyddo 
eiriolaeth  Crist  dros  ei  bobl,  (pen.  8.  3.)  a'i 
allu  ef  i'w  hamddiífyn  hwynt  yn  mhedwar 
cwr  y  ddaear.  Dywed  Pool  mai  llef  Duw 
oedd  hon,  allan  o  bedwar  corn  yr  allor  aur, 

neu,  yn  ol  barn  Doddridge,  allan  o'r  sanct- 
eiddiolaf,  yn  union  y  tu  cefn  iddi ;  a  dywed 
Guyse  mai  llef  Crist  ydoedd,  yn  gorchymyn 

>n  ei  awdurdod  cyfryngol,  i'r  chweched 
angel,  yr  hyn  a  grybwyllir  yn  yr  adnod 
nesaf.  Wtth  fod  y  llef  yn  dyfod  oddi  wrth 
allor  yr  arogl  darth,  mae  yn  arwyddo  yn 
gryf,  mai  barnedigaethau  am  Iygru  yr  efeng- 
yl,  a'i  throi  yn  "arogl  marwoheth"  a  ehon 
demniad,  oedd  y  barnedigaethau  oedd  i  gaeî 
eu  rhagfynegi  dàn  yr  udgorn  hwn. 

14  *  Y  n  dy wedyd  /w'rth  y  ch  wech- 
ed  angel,  yr  hwn  oedd  â'r  udgorn 
ganddo,  fGolÌwng  ̂ yn  rhydd  y  ped- 
war  angel  sydd  yn  rhwym  \yn  hyx 
afon  fawr  Euphraíes. 

/pen.  8  2,  6.  g  adn.  15.  pen.  16.  12.  i  Gen.  2.  14. 
2S*m    8.  3.  Jer.  51.  63. 

*  Clywai  loan  y  "Ilef'uchod  yn  dywedyd 
yn  awdurd<»dol  wrth  y  chweched  angel,  yr 

bwn  oedd  a'r  chweched  udgorn  ganddo,  ac 
newydd  ei  udganu  i  ddwyn  i  mewn  yr  ail 
wae  ;  t  am  ollwng  yn  rhydd  y  pedwar  angel 
dinystriol,  y  rbai  a  fuasent  dàn  attaliad  er  ys 
crỳn  au.ser,  fel  cenadon  digofaint  wedi  eu 
rhwymo,  iynyr  afon  fawr  Euphrates,  neu 
>n  anoä  iddi.  Gellir  ystyried  hyn,  medd 

Guyse,  fel  rhagfynegiad  riuayrol,  o'r  gor 
chymyn  a  roddid  ac  agytlawnid  yn  ngoruth 
wyliaethau  i haglitniaeth  D»w,  i  dỳnn  ymaith 
yr  attaliad  a  roddasid  ar  y  Saraceniaid  am  o 
gylch  deng   mlynedd  a  deugain;  lel  yr  elent 
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hwy  allan  o  holl  gỳrau  eu  gwlad,  i  dywallt 
barnedigaethau  ychwaneg  eto,  ar  yr  amher- 
odraeth  Gristionogol  ddìrywiedig,  yn  mhob 
cẃr  o  hôni  tua  phedwar  parth  y  byd  :  fel  y 

cawsai  pedwar  angel  eraill  o'r  blaen  orchym- 
yn,  i  ddàl  neu  ollwng  y  pedwar  gwynî,  sef 
bainedigaethau  Duw,  yn  ol  ei  ewyllys  ef. 
pen.  7.  1.  A  thybia  Doddridge  yrun  modd, 
mai  prophwydoliaeth  sydd  ynia  am  ail  uniad 

gaìluoedd  rhanedig  y  Saraceniaid,  a'u  gwaith 
yn  rhuthro  ar,  ac  yn  anrheithio  Europe,  hyd 
oni  orchfygwyd  hwy  gan  un  Charles  Martel: 
pwy  ydoedd,  nid  yw  yr  Awdwr  uchod  yn 
dywedyd,  ac  nis  gŵyr  y  Cyfieiibydd.  Tybir 
fod  y  nifer  pedwar  yn  arwyddo  cyrfredinol- 
rwydd,  fel  mae  y  pedwar  gwynt  yn  arwyddo 

pob  gwyut:  nen  efillai  i'r  Saraceniaid  ym- 
ranu  yn  bedair  plaid,  yr  hyn  a'u  cadwodd 
hwynt  i  ymladd  â'u  gilydd  am  y  fìaenoriaeth 
yn  agos  i'r  Euphrates,  dros  50  o  flynydd' 
oedd. — Gwedi  y  cwbl,  mae  Pool  a  Scott  yn 
gryf  o'r  farn,  mai  y  Twrclaid  a  feddylir 
wrth  y  pedwar  angel  hyn  ;  y  rhaia  gadwesid 

hyd  yn  hyn  y  tu  arall  i'r  Euphrates,  ond  yn 
awr  a  ollyngid  yn  rhydd  o'r  attaliad  hwnw, 
ac  a  aeut  rhagddynt  i  fuddugoliaethn  y  tu 

gorllewin  i'r  afon  hònr».  Yr  unig  wrthddadl 
o  bwys  yn  erbyn  hyn,  (ebai  Scott)  yw 

meithder  yr  amser  a  gymmerodd  ie  ihw'ng 
y  pethau  a  ragfynegwyd  o'r  blaen,  âg  yni- 
gyrch  buddiiíiol  y  Twrciaid.  Ond  atebir 
hyny  yn  hawdd,  (ebai  efe)  trwy  sylwi,  fod  y 
tri  udgorn  gwae  o  angenrheidrwydd,  yo 
cymineryd  i  fyiiu  yr  holl  aniser  cyfwng 
rhwng  dymchweliad  yr  amheiodraeth  orlle 
winol  â  dinystriad  y  bwystfil,  yr  hyn  sydd 

eto  i'w  ddisgwyl.  Parâodd  y  Saraceniaid  í 
feddiannu,  er  nad  i  helaethu,  eu  llywodr- 
aeth,  hyd  oni  ddadymchwelodd  y  Twrciaid 
hwynt;  a  pherthyn  yr  lioll  amser  hyn  yu 
brîodol  i  udgorn  y  wae  gyntaf.  Yn  wir  nid 
ots  dim  hanes  am  ddim  damweinian  eraill,  a 

gyfatebant  yn  foddlonawl  i'r  datguddiedig 
aethau  a  wnair  ar  o\  udgorn  yr  aiì  wae  bon 

nac  yr  un  arall,  a'r  ni  adawant  lawer  mwy 
o  feithder  rbyngddynt  âg  udgorn  y  drydedd 
wae,  nag  mae  y  dehongüad  hwn  yn  ei  adael 

rhwng  y  cyntaf  a'r  ail.  Ymdy walltodd  y 
Twrciaid  i  Persia,  a'r  gwledydd  ar  g>flìniau 
yr  Enptnates,  yn  >r  unied  ranrif  ar  odeg  ;  a 
setydlasant  bidair  Sultaniaeth,  neu  deyrnas- 
oedd,  yn  y  parthau  hyny  :  ond  atialiwyd 
hwy  ihag  buddugoltaeihu  yn  mhellach,  yn 
enwedig  gau  y  Cioesaerau,  neu  ryfeloedd  y 
Groes,  lel  y  gelwid  hwynt,  y  rhai  a  wnaed 

vn  y  canrif  hwnw  a'r  ddau  gaulynol,  gan 
Gristionogion  y  Gorllewin,  y  iliai  a  geisias- 
ant  ddwyn  Palfstina  ofeddiant  y  r  anífyddiaid. 

15  *  A  gollyngwyd  y  pedwar  angel: 
f  y  rhai  oedd  wedi  eu  paroltòi  '  erbyn 
awr,  a  diwrnod,  a  mis,  a  blwyddyn. 

í  fel  *  y  lladdent  y  traian  o'r  dynion 
i  adn.  5,  10.         ir.dn.  18.  pen.  8.  7,  9,  11.  'l2. 
*  Ond  pan  roddwyd  i  fýnu  yr  amcaoior 

penboeth  a  dinystriol  uchod  yn  gwbl,  goll 
yngwyd  yn  ihydd  y  pedv\ar  antjel  a  fuasa 
yn  ihwym  yn  yr  afon  fawr  Euphrates.  j 

ihai  oeddynl  arwydd-luniau  o'r  pedair  Sul 
taniaeth  a  enwyd,  neu  ynte  o  flaenoriaii 
dewrion  pedair  byddin  ofnadwy  gan  y  Twrc 
iaid  ;  ty  ihai  oedd  wedi  eu  paroiôi  erby: 
awr,    a    diwrnod,  a    inis,    a   blwyddyn  :  se 



y  llu  o  uyr h 
I  erbyn  amser  pennodol  gin  Dduw,  yn    ngor- 
■  uchwytiaeth   fanol  ei   ragluniaeth.     j  Yn   yr 

lamser   pennodol   hwnw,    wedi    i'r   Twrciaid 
lymuno  â'u  gilydd,  dechreuasant  en  difrodion 
la'u  bnddugòliáelhau  ;  a  gwnaethant  alanastra 
Idirfawr  yn  mhlith  trigolion  y  rhan  hyny  o'r 
jbyd,  yr  hon  unwaith  a  wnaethaì  i  fýnii  »ni- 
Eherod'raeth  Rufain,  ac  am  yr   hon   y  darllen- 
Iwn  yn  fynych  fel  y  "  traian  o'r  ddaear,"  a'r 
|"traian  o'r  dyriion."     Drylliwyd   yr  amher- 
odraeth  oillewinol  yn  chwilfriw  dàn    y   ped- 

Iwar    udgorn    cyntaf  ;    distrywiwyd     yr    un 
I  ddwyreiniol  yn  agos  dàn  y  pùmmtd;  a  dym- 
Icbwelwyd   hi    yn    hollawl  dàn    y    chweched 
hwn.     Gorchfygodd  y  Twrciaid  yr  holl  wled- 
ydd  a  berthynai  iddi.     Yn   1453,  cymmeras 
ant    Gaer-Cystenyn,    ac    fel    hyny    rhoisant 
derfyn  ar  yr  holláwdurdod  Amherodrawl,  yr 
hwn  yn  y  dechreu    a   berthynai  i    Rufain. — 
Mae  gan  ein  Hawdwyr  lawer  o  dybiau.  wedi 
eu  dyfynu  gan  mwyaf  o  awdwyr  eraill,  am 

yr  "awr,  y  diwrnod,  y  mis,  ar  flwyddyn"  yn 
y  fan  hon :   y   cwbl  a  allwn  ni  gymmeryd  o 
honynt    sydd    fel    hyn :— Sylwa    Mr.    Mede, 
medd  Pool,  fod   awr,  a   diwrnod,  a   rnis,  a 
blwyddyn,    yn    gwn  yd    336  o  flynyddoedd 
union.     Mewn  blwjddyn  mae  365  o  d  liwrn 
©dau,  mewn  mis  30,  yr  hyn  a  wna  395;  at  yr 
hýn   chwanegir  y   diwrnod   dros   ben  mewn 
rhai  misoedd  (yr  hyn  efallai  a  feddylir  wrth 
yr  awrj  gwna   y  cwbl   396  o    flynyddoedd, 
pob  diwrnod  »na  flwyddyn,  yn  ol  iaith  bro 
phwydolnaethol  yr  ysgrythyr.     Dechrenodd  y 
Twrciaid  eu    Hamherodratth  dan  Ottoman, 
yr  hwn  a   ddechreuodd  deyrnasu,  1296:  ond 
urddwyd  Tangrolipix  eu  Blaenor  hwynt  pan 
gymmerwyd   Bagdad ;  a    rhoes   am    dano  y 
Wisg   Amherodrawl    yn    y    flwyddyn    1057. 
Cymmerwyd  Caer  Cystenyn  ganddynt  hwy 
yn   1453,    fel  y    sylwyd   eisoes;    a   rhwng  y 
ddau  amser  uchod,  mae   396   o  flynyddoedd 
yn  gymhwys  :  ac  yn  yr  yspaid  hyny  hwy  a 
íaddasant  luoedd  dirfawr  oddynion,  y  rhai  a 

elwir  yma  y   "  traian."     Addefa    Doddridge 
nas  gŵyr  efe  pa  beth  sydd   i'w  ddëall   wrth 
yr  awr  a'r  diwrnod,  fyc.  uchod  ;  ond  tybia 
eu  bod  yn  arwyddo  tua  391   o  flynyddoedd, 
yn  yr  iaith  brophwydoliaethol. 

16    *   A    'rhifedi   y  llu   o   m  wŷr 
meirch  oedd  ddwy  fyrddiwn  o  fyrdd 

iynau  :  f  ac  mi  a  n  glywais  eu  rhifedi 
hwynt 

.'  Silm  68    17    Dan.  7.  10.     »i  Ezec.  23.  0.  a  37.  4   Dan. 
11.  40.         n  pen    7.  4. 

*  A  rhifedi  eu  Hn  o  wŷr  meirch  hwynt 
oedd  ddwy  fyrddiwn  o  fyrddiynau  (duo  mu 
riades  muriadon.)  neu  d  1au  can  mil  o  tìl 

oedd.  Ni  bu  erioed  fyddin  o'r  fath  nifer  a 
hyn  yn  sicr  ar  y  ddaear  ;  arn  hyny  rhaid  i 
ni  ddeall  y  geiriau  am  dyrfa  aneirif,  rhif 
edi  mawr  terfynol  am  lifedi  annherfyn- 
ol.  t  A  chlywodd  Ioan  y  cyhoeddiad 

hwn  o'u  rhifedi  hwynt,  ac  nid  oedd  yn 
camgynieryd.  O  ganlyniad,  dygai  y  Twrc- 
iaid  fyddinoedd  dirfawr  i'r  maes  ;  pedwar, 
pump,  chwech,  neu  saith  càn  mil  yn  aml, 

a'r  rhan  fwyaf  o  honynt  yn  uŷr  meirch  : 
a  phan  ystyrier  yr  holl  Iíaws  a  fu  ar  waith 
ganddynt  fel  hyn.mewn  brwydrau  o391,neu 
396  o  flj  nyddoedd  ;  ni  a  welwn  briodoldeb 
iaith  brophwydol  gref  yr  ysgrif>nydd.  Son 

iwyd  o'r  blien,  fod  y  Saraceniaid  hefyd  yn 
i  nodedig  am  amhlra  eu  gwŷr  meirch;  a  thyb 
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DAT.  IX. meirch  $c. 

ia  Guyse  mai  hwy  a  fcddylir  yn  yr  adnodan 
hyn  o  hyd  :  o  ganlyniad  mae  yn  gosod  yr 
amser  amrai  gannoedd  oflynyddoedd  yn  for- 
euach,  na'r  amseriad  a  enwyd  uchod.  Os  y 
Saraceniaid  a  olygir  dàn  y  pùnmed  udgorn, 
nen  y  wae  gyntaf,  mae  y  u  twy  naturiol  medd- 
wl  mai  y  Twrciaid  a  olygir  dàn  y  chweched 
udgorn,  neu  yr  ail  wae  :  nid  yw  debygol 
mai  yr  undynion  a  olygir  ohyd,  dàn  y  ddan 
udgorn  :  sercn  a  locnstiaid  oedd  y  rhai  blaen- 
af;  pedwar  an^ela  byddinotdd  o  v\  ŷr  meircb, 
sydd  yma. 

17  *  Ac  fel  liyn  y  gwelais  i  y 

meirch  yrt  y  weledigaeth,  a'r  rhai  oedd 
yn  eistedd  arnynt,  f  a  chanddynt 
0  lurigau  tanllyd,  ac  o  liw  p  hyacinth 
a^brwmstan:  X  a  phennau  y  meirch 
oedd  r  fel  pennau  llewod ;  ||  ac  yr 

oedd  yn  myned  allan  o'u  safnau,  dân 
a  mŵjr,  u  biwmstan. 

o  adn.  9.  ppen.21.20.  q  adn.  18.  pen.  14.  10.  ■ 
19.  20.  a  21.  8  Gen.  19.  24  Ü*Im  11.6.  Es.  30.  33.  Exec.  38. 
22.         r  1  Cron.  12.  8    Es    5.  28,  29. 

*  Yma  mae  Ioanyn  dysgrifio  pa  fath  olwg 

a  gawsai  efe  ar  y  mjeirch,  a'r  rhai  oedd  yn 
eistedd  arnynt,  yn  ei  weledigaeth  :  t  yr  oedd 
ganddynt  lui  \gao(breast  plates yu  Saesoneg,) 
tardlyd,  ac  o  iiw  hyacinth,  a  brwmstân;  yr 
hyn  a  ellir  ei  yítyried  fel  yn  arddangos  y 
lliwiau,  coch,  glas,  a  melyn,  am  y  rhai  y  bu 
y  Twrciai d  bob  amser  yn  nodedig.  Neu  fel 
hyn  : — llurigau,  i  amdiitfyn  a  chadw  draw, 
fel  tân  ;  hyacinth,  neu  o  liw  hyaciüth,  (ond 
nid  yw  y  gair  lliw  yn  y  Groeg,)  i  arwyddo 
ardderchawgrwydd,  pybyrwch,  a  chadernid, 
fel  y  maen  hwnw;  a  brwmstan,  i  arwyddo 
eu  bod  yn  annorchfygadwy,  fel  y  brwmstan 
llosg,  yr  hwn  ni  ellir  yn  hawdd  ei  ddiffoddi. 
Wedi  y  cwbl,  nid  oes  genym  ond  amran  am 
y  pethau  uchod :  dTammau  fod  y  geiri  iu  yn 
arwyddo  ymddangosiid  gorwych  a  dyrhryn- 

bair  y  byddinoedd  creulaw'n  hyny.  |  Penau y  meirch  fel  penau  Ilewod,  a  arwydda  eu 

gtỳm,  eu  dewrder,  a'u  ffyrnigrwydd,  ftl  y llewod  rheibus.  l|  Tybia  Scott  fod  y  tân,  y 

mŵg,  a'r  brwmstan,  oedd  yn  myned  allan 
o'u  safnau  hwy,  ac  yn  lladd  traian  eu  gelyn- 
ion,  (adn.  18.)  yn  rhagfynegiad  amîwg  a  nod 

edig  rhyfeddol,  o'r  defnydd  o  bylor  saethu  a 
gỳnau  mawrion,yr  hyn  bethau  a  ddyfeisiwyd 

gyntaf  tua'r  amser  byn,  ac  y  rhai  a  ddefnydd- 
iodd  y  Twrciaid  yn  eu  rhyfeloedd  gyda 
llwyddiant  mawr  yn  enwedig  yn  y  gwarch- 
ae  ar  Gaer-Cystenyn ;  pan  y  defnyddient 
ýnau  o  ddirfawr  faintioü,  fel  y  dywedir  i  uo 
o  honynt  gario  careg  o  dri  chan  pwys.  Dy 
wedir  hefyd  y  cymmerai  driugain  iau  a  deg 
o  ychain,  neu  ddwy  fil  o  ddynion,  i  lusgò  nn 
o'r  gỳnau  hyn.  A'r  rhai  hyn  gan  hyny,  y 
cnrwyd  muriau  y  ddinas  hòno  i'r  llawr  ;  yr 
hyn  a  barotôid  y  ffordd  i  ddistryw  hoilaw) 

yr  Amherodraeth  hòno  o'r  diwedd. 
18  *  Gan  y  tri  hyn  fy  llfis  Hraian 

y  dynion,  gan  y  tân,  a  chan  y  mŵg, 
a  chan  y  brwmstan,  %  oedd  yn  dyfod 

allan  o'u  safnau  hwynt. a  Gwel  nr  adu.  15,  17. 

*  Hyny  yw>  gan  y  tân,  y  m\vg,  a'r  brwm 
?tan,  y  tri  hyn,  ty  Iladdwyd  traian,  neu  rif- 
edi   dirfawr  o  ddynion  yr  amheroflraetb,  yn 
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Y  gweddill  arbedol DAT.  IX. heb  edifarhau. 

greulawn  ac  y n  drnenns  iawn  :  a  dyoddefodd 

y  gweddill  ÿ£  anrheithiau  a'r  drygau  mwyat' 
o  bob  matíi.  Ni  wnaedy  fath  ddifiod  erioed, 
(medd  Pool,)  ar  neb  gelynion  ar  Wyneb  y 
ddaear,  âg  a  wnaed  gan  y  Twrciaid  yn  y 
brwydrau  hyn  ;  ac  ni  wnaed  gỳnau  o'r  fath 
ddirfawr  fainíioli  erioed,  +  allan  o  safnau  pa 
rai  y  deuai  y  fath  dân,  a  mŵg,  a  brwmstan 
ofnadwy.  Gwyddis  fud  brwmstan  yn  nghyf- 
ansoddi  td  pylor  saeihu. 

19  *  Canys  eu  gallu  hwy  sydd  yn 
eu  safn,  f  ac  yn  eu  \  cynflbnnau  :  canys 
y  cynfTonnau  oedd  debyg  i  seirph,  \  a 

phennau  ganddynt ;  ||  ac  â'r  rhai  hynny 
y  maent  yn  drygu. 

t  iàú.  10.  Ë».  9.  15.  Eph.  4.  14. 

*  Y  goresgynwyr  ufnadwy  hyn,  o  flaen  pa 
rai  yr  oedd  anghyfannedd-dia  yn  ymdaith,  ac 
o  safnau  pa  rai  yr  oedd  tan,  amẃg,  a  brwm- 
stan  yn  dyfud  allan,  nid  yn  unig  yr  oeddynt 
yn  ll.idd  dynion  mewn  rhyfel,  pan  ddeueni 
yn  eu  gwyneb  ;  t  om\  yr  oedd  ganddynt  gyn- 
ífonau  hefyd,  yn  dtbyg  iseirph,  ígydaphen- 
au  arnynt,  fel  y  dywedir  fod  gan  ryw  fath  o 
seirph,  y  rhai  ydynt  megys  yn  ddau  benawg; 

||  ac  á'r  rhai  hyny  yn  gystal  ag  â'u  safnau,  yr 
oeddyntyn  drygu  dynion,  megys  â  brathiad- 
au  gwenwynig.  Yr  ystyr  o  hyn  yw,  lle  bynag 
yr  elai  y  Twrciaid,  yr  oeddynt  yn  gadael  ar 
•eu  hol  yr  un  grefydd  wenwynig  a  dinystriol 
yn  mhob  màn,  ag  a  adawsai  y  Saraceniaid 

o'u  bîaen  hwynt  ;  ac  yr  oedd  hyn  o  niwed 
parâus,  Uawer  mwy  nâ'u  buddngoliaethau 
rnwyaf  gwaediyd  hwynt.  Ftíl  hyn  cafôdd  y 
gweddiíüou  o  eglwys  Groeg,  ac  o  Gristion- 
ogaeth  yn  y  gwledydd  hyny,  eu  diwreiddio 
bion  yn  hollawl ;  ennüludd  ac  ymdaenodd 

!  Mahometaniaeth  yn  gyífrediniul,  ac  yn  wir 

i  m'ae  yn  parâu  ftlly  hyd  y  dydd  heddyw,  yu 
y  rhan  hòno  o'r  byd,  l!e  y  buasai  yr  efengyl 
am  hir  amser  yn  fwyaf  nodcdig  o  Iwyddian- 
nns.~- Tybia  rhai  mai  mìlwyr  traed  y  Twrc- 
iaid  a  feddylir  wrth  y  cynífonau  ;  y  rhai  a 

;  ddeueut  ar  ol  y  gwýr  meirth,  a'r  gynau  mawr- 
iou  a  soniwyd  uchod.  — Gorchy  mynwyd  i'r 
iocustiaid  (y  Saracenmd)  na  laddent  y  dyn 

ion  ;  (adn.  íj'.)  ond  paroiôwyd  y  rhai  hyn  fel y  Uaddent  eu  traian  hwynt  :  (adn.  15.)  yrhyn 
sydd  ynein  tueddu  yn  chwanegol  i  feddwl, 
mai  nid  y  Saraceniaid,  eithr  y  Twrciaid,  a 
feddylir  yma.  Ar  y  pwnc  hwn  mae  ein 
Hawdwyr  o  hyd  äri  ynerbyn  un  ;  Guyseytì 

unig  sydd  o'r  farn  mai  y  Saraceniaid  a  fedd- 
ylir  Gwel  ar  adn.  14,  15. 

20  *  A'r  dynion  eraill,  y  rhai  ni 
laddwyd  gan  y  plâau  hyn,  f  nid  Medif- arhasant  oddi  wrth  weithredoedd  eu 

dwylaw  eu  htin,  x  J  fel  nad  addolent 
gythreuliaid,  *  ||  a  delwau  aur,  ac  arian, 
a  phres,  a  main,  a  pltrennau,  ||yrhai 
ni  allant  na  gweled,  na  chlywed,  na 
rhodio  : 

«adn.  21.  »>en.  2.  21,21'.  a  16.  9.  De.il.  31.  29.  2  Ctod. 29.  ìì.  Jer.  5.3.  aS.  4-6.  Mat.  21.  32.  2  Cor.  I'>.  21  *  Lef. 
17.  7.  Deot  32.  17.  2  Breo.  22.  17.  2  Cron.  34  2S.  E«.  2.  8. 
Jer.  25.  6.  a  44.  8.  Act.  7.  41.  a  19  ?6.  I  Cor.  10.  20,  21 . 

I  Tim.  4.  I.  y  Salm  115.  4— S.  a  135.  15-13.  Es.  41.  7  a 
42  17,  18.  a  44.  9-20.  a  46  5-7.  Jer  10  3-5,  8,  9,  14  1». 
a  16.  19.  20.  a  51.  17,  18.  DaD.  5.  23.  H*b.  2.  18-20.  Act. 
17.  29.  Rbuf.  1.  21-23. 

*  A'r  dynion  eraill,  y  rhai  ni  hddwyd  gan — 

y  p!ä<iu  uchod,  ac  ni  orfn  :irnynt  droi  yn  Fa- 

tiomttHniaid,  tnid  edifarâsant  oddi  wrth"' 
Idrwg  weühredoedd  eu  dwylaw  eu  hurt. 
{  Yr  eglwys  Rufeinig  neu  Lailinaidd,  yr 
hon  a  ddi'angodd  ihag  y  dinystr  uchod,  hi  a 
barâodd  yn  gyndyn  o  hyd  i  addoli  cyihreul- 
iaid,  neu  angelion  a  saint  meirwon,  gwirion- 
eddul  neu  llugiol ;  trwy  yr  hyn  yr  uedd  cy- 
threuliaid  mewn  efFaith  yn  cael  eu  haddoli  : 
oblegid  pnbeth  bynag  a  addoler  heblaw  Duw, 
ac  yn  grues  i  aii  Duw,addoii  cythreuiiaid  yw 

iiyny  yn  ei  gyfiir'ef.  ||  Parâsant  hefyd  yn  eu 
haddoliad  syfrdan  ac  ynfyd  o  ddelwau  meir- 
won,  o  aur,  ar  arian,  a  phres,  a  meini,  a  phren- 
au,  yn  ol  gallu  a  chyfoeth  yr  addolwyr;  (Isa. 
50.  19,  20.)  §y  rhai  ni  allent  wcled,  na 
<  hlywed,  na  rho^io  :  ac  o  ganlyniad  nid  oedd- 
ynt  ddnwiau,  ni  ailent  achub,  nid  oeddynt 
deilwng  o  addoliad ;  nid  oedd  ganddynt 

hwythau  ddim  gwell  rheswm  i'w  roddi  dros 
eu  haddoli  ac  nid  oes  gan  ypabyddion  eto, 
nac  oedd  gan  y  Paganiaid,  y  rhai  a  arfer- 
asant  addoli  y  cyfryw  betíiau  gyntaf. — De- 
chrenwyd  addoli  delwau  yn  y  rhan  bab- 
aidd    o    Amherodraeth    Rhufain,    yn    mliell 
iawn  cyn  yr  amser  a  ragfynegir  yma; 

a  chymmeryd  yn  ganiatâol  mai  am  ruthrau 
y  Twrciaid  y  dy  wedir  :  cefnogwy<f  a  chadarn- 
áwyd  hyny  medd  Guyse,  gan  y  Pab  Gregory 
yr  Ail,  yn  groesi  orchymyn  yr  Amherawdwr 
Leo,  yr  hwn  a  orchymynodd  fwrw  pobdelw- 
an  all^n  o  eglwysi  ltaly,  tua'r  flwyddyn 
726  ;  ond  yn  Ue  edifarâu  am  eu  heilun-addol- 
iaeth,  sefydlwyd  hynyo'r  diwedd,  trwy  awd- nrdod  cynghorau  eglwysig. 

21  *  Ac  nid  edifarhasant  oddi 
wrth  2eu  llofruddiaeth,  afnacoddi 
wrth  eu  cyfareddion,  ẁJnac  oddi  wrth 
eu  godineb,  j|  nac  oddi  wrth  eu  lladr- 

ad. *  peu.  II.  7—9.  a  13.  7,  15.  a  16.  6.  a  17.  6.  a  18.  24. 
>an.  7.  21—25.  c  11.  33.  a  pen.  13.  13.  «t  1S.  23.  a  21.  8. 
22.    15.  Es.  47.  9,  12.    a  57.  3.     Mttl.  3.  5.  b  pen.  14.  8. 
17.  2.  5.  a  18    3.  a  19.  2.  Mal.  15.   19.  2  Cor.  12.  21 

*  TsTid  edifarasant  chwaiih  uddi  wrth  e« 

"  llofruddiaethau,"  eu  galanasdia,  a'u  rhyfel- 
oedd  gwaedlyci  yn  erbyn  yr  hereticiaid,  fel  eu 
galwcnt  ;  nac  uddi  wrih  yr  eilidiau  echrys- 
lawn,  trwy  ba  rai  y  lladdasant  laweroedd  o 

honynt.  +  Nac  oddi  wrth  eu  "  cyfareddion  ;*' 
neu  y  rhnh  o  ddatguddiedigaethau  a  gwyrth- 
iau,  i  ba  rai  yr  ymhònai  y  twyllwyr  drygionus 

iiyn.  Wrlh  y  "  cyfareddion"  ( pharmaheiòn) 
hyn  mae  rhai  yn  deall,  yr  holl  ífytdd  ofer- 
goeius  i  beri  i  ddynion  dybied  eu  hunain  yn 
grefyddol,  trwy  yr  hyn  a  allai  eraill  wneyd 
erddynt  neu  iddynt ;  neu  yr  hyn  a  allent 
hwy  wneyd  erddynt  eu  hunain,  heb  yr  y  mar- 
ferfod  o  wir  gyfìaw nder  a  rliinwedd  dduwiol» 
Ond  mae  eraill  \n  deall  y  gair  am  y 

ífyrdd  cyfrwy-iun  o  wcnuyno.  j  Nac  oddi 

wrth  eu  "godineb;"  yn  gwahardd  pi'íodas 
i'w  hotteiriaid,  ac  eto  yn  goddef  iddynt 
fyw  mewn  pnteindra  a  goriineb  faint  a 
íỳnent ;  yn  rhwymo  llaweroedd  iawn  mewn 
addunedau  o  ddiweirdeb  a  gweddwdud,  ae 
eto  yn  canialâu  puteindai  cyhueddus  trwy 
awdurdod  cyhueddus  y  Pab  ei  hun,  ac  yn 
ninas  Rhufain  ei  hnn.  ||Nac  oddi  wrth  eu 

"Iladrad;"  neu  y  gofynion  a'r  gosodiadau 
hyny,  trwy  ba  rai  yr  oeddynt  hwy  yi> 
dwyllodruí,  yn  orlhrymus,  ac  yn  ddrygionus, 
yn    lỳnu    iddynt  eu    hunain    beth    aneirif  c 



Anyel  cryf  yn DAT.  X. 
disyyn  o'r  nef. 

drysorau,  oddi  wrth  y  gwahanol  gencdloedd 
a  gofleidiaseni  eu  crefydd  hwynt. — Yr  eglwys 
ddwyreiniol,  yti  mha  un  yr  ymdaenodd 
llawer  o  lygredigaethau  yn  gyntaf,  a  gospwyd 
trwy  wae  yyntaf  y  Saracetnaid  ;  a  chan  na 
ddygodd  hyn  hi  i  edifeirwch,  cyflawnodd  ail 
wae  y  Twrciaid  ei  dinystr  hi.  Ond  yr 

eglwys  orilewinol,  heb  edifarâu  am  ei  tfi'eidd 
dra,  a  ddymchwelir  o'r  diwedd  gan  y 
drydedd  wae.  Oblegid  y  diwygiad  oddi  wrtli 

babyddiaetb,  a'r  cv\bl  a  gymmerodd  le  fcryd 
yn  awr  yn  y  gwledjdd  gorllewinol  hyn,  ui 

bu  ddim  mwy  na'r  "  ddau  dyst"  yn  unig, 
(pen.  11.  3,  &c.)  yn  tystioliaethu  yn  erbyn  y 
llygredigaetban  yn  yr  eglwys  babaidd.  Tybia 
rhai  fod  pabyddiaeth  a  choel  grefydd  yn  colli 
íir;  ond  os  ystyriwn  ni  gynnydd  anffydd- 
iaeth,  cyfeiliornadau,  a  gwadn  pob  crefydd, 
ar  gyfer  hyny  ;  nid  oes  genym  nemawr  o  le 
i  feddwl,  fod  pethau  wedi  gwellâu  llawer  eto 
yn  yr  eglwys  orllewinol.  Mae  yn  amlwg  fod 
Satan  wedi  newid  ei  dir;  ond  cenfydd  y 
Cristion  ysgrythyrol  yn  hawdd,  ei  fod  byd  yn 
hyn  wedi  dàl  ei  dir  mewn  rhyw  fodd  i  fesur 
mawr. — Mae  yr  eilun  addoliaeth  parâus  yn 
ngweddillion  eglwys  Groeg  a  lleoedd  eraill, 
a  drygioni  protteswyr  Cristionogaeth,  er  yr 
holl  aniheithiau  a  wnaed  yn  eu  mysg  gan  y 

Saraceniaid  a'r  Twrciaid,  yn  gwneyd  y 
brophwydoliaeth  uchud  yn  fwy  nodedig  o 

amgylchiadol,  a'r  cyttawniad  manwl  o  hón 
yn  fwy  rhyfeddol.  Y  pethau  arbenig  hyny 
a  daera  anghredinwyr,  fel  gurthddadleuon 
yn  etbyn  dwyfol  ddechreuad  Cristionogaeth 
maent  yn  catl  eu  rhagfynegi  yn  bennodaw 
yn  y  Teslament  Newydd,  ac  yu  brawf  amlwg 

o'i  ddwyfol  ysbrydoliaeth  ef. 
PEN.  X, 

Yr  ariijel  cryf,  a'r  llyfr  agored. 

Ac  mi  a  welais  aangel  cryf  arall 

yn  disgyn  o'r  nef,  dfwedi  ei  wisgo  a 
chwmmwl :  c  |  ac  enfys  oedd  ar  ei  ben, 

||  a'i  d  wyneb  ydoedd  fel  yr  haul,  ea'i draed  fel  colofnau  o  dân  : 
a  adn.  5,  6.  pen.  5.  2.  a  7.  1  ,  2.  a  8.  2-5,  13.  a  9.  13, 

14.  a  14.  14,  15.  b  pen.  1.  7.  Ex.  16.  10.  Lef.  16.  Ì.  Saiin 
97.  2.  a  104.  3.  Es.  19.  1.  Galar.  3.  44  Dau.  7.  13.  Luc  21. 

27.  cpen.4  3.  Gen.9.  11-17.  Es  04.  9.  Ezec.  1.  28. 
d  peo.   1.  16.  Dhd.   10.  6.  Mat.  17.  2.  Act.  26.  13.  e  pen. 
1  15.  Cau.  5.  15. 

Yu  niwedd  y  bennod  o'r  blaen,  cawsai 
Ioan  beth  amlygiad  o  lygredigaethau  cildynus 
yr  eglwys  oillewinol,  a  phrotfeswyr  eraill  o 
Gristionogaeth,  yn  yspaid  y  ddau  udgorn 
blaenorawl:  ond  cyn  hysbysu  iddo  y  dam- 
weiniau  a  ganlynent  udganiad  y  seithfecî 
ndgorn,  dangoswyd  iddo  btth  yn  chwaneg  o 
agwedd  yr  eglwys  hòno,  yn  yr  oesoedd  o 
flaen  y  tro  mawreddig  hwn.  *  Dygwyd  yr 
hysbysiad  hwn  i  mewn  drwy  weledigaeth 
ogoneddus  a  chysurol.  Tybiai  Ioan  ei  fod  ar 
y  ddaear,  a  gwelai  angel  cryf  arall  yn  disgyn 

o'r  net',  sef  arall  oddi  wrth  y  rhai  oedd  a'r 
odgyrn  ganddynt ;  yr  hwn  yn  sicr  ydoedd 
Grist  ei  hnn,  neu  yute  arddangosiad  arwyddol 

o'i  ogoniant  ef.  t  Yr  oedd  yr  Angel  hwn 
B  wedi  ti  wisgo  â  chwmwl,"  i  lènu  dysgleir- 
deb  ei  ymddangosiad,  ac  yn  arwydd  o  dy- 
wyilwch  y  goruchwyiiaethiìu  oedd  yn  cael  eu 
rhagfynegi:  íyroecîd  "  enfys,"  yn  arwyddo 
y  cyfammod,  "  ar  ei  ben  ef;"    ||a'i  wyneb 
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ydoedd  M  yr  haul,  §  a'i  draed  fel  colofnan  o 
làn,  am  \r  hyn  btlhau  gwel  ar  pen.  1.  15,  10; 
4  4.3.  Mae  yrangel  bwn  befyd  yn  "  rhoddi 
yaìlu  i'w  ddau  tdyst ;"  (p(  n  11.  3.)  ac  nis 

r  pri'odoli  y  f«|)í  yrnidrodd  i  neb  ond 
Crist,  Angel  mawr  y  cyfamntod,  ac  Arglwydd 

pawb  oll. 
2  *  Ac  yr  oedd  ganddo  yn  ei  law 

^lyfr  bychan  wedi  ei  agoryd.  f  Ac 
efe  *  a  osododd  ei  droed  dehau  ar  y 
môr,  a'i  aswy  ar  y  tir ; 

/adu  10.  pen.  5.  1-5.  a  6.  1,  3.  Eiec.  2.  9,  10.  *ado. 
S.  S^lin  2.  W.  a  65  5.  Diar.  8  15,  16.  Es.  59.  19.  Mat  28. 
Eph.  1.  20-22.  Pbil.  2.   10,  II. 

*  Gwedi  dailunio  yr  angel  yn  yr  ymad- 
roddion  anghyinharol  fawreddig  uchod,dywed 
loan  fod  ganddo  yn  ei  law  lyfr  bychan,  fel 
yn  cynnwys  y  Datguddiad  o  fwriadau  Dow, 

y  thai  yr  oedd  efe  yn  myned  i'w  hysbysu  i'w 
wasanaethwr.  Yr  oedd  hwn  yn  wahanol  i'r 
llyfr  mwy  o'r  blaen,  (pen.  5.  I.)  ac  megys 
math  o  attodiad,  neu  chwanegiad,  at  hwnw. 
Neu  efallai  inai  un  o  saiih  ran  y  llyfr  hwnw 

ydoedd  ;  canyst\bia  rhai  y  gellid  galw  "llyft 
bychan"  ar  bob  un  o'r  rhanau  hyny.  f  Yr 
oedd  wedi  bod  yn  seliedig,  oud  ymddangosai 
yn  awr  fel  uedi  ei  ayoryd ;  a  chynnwysai 

ran  o'r  llyfr  a  enwyd  o'r  blaen,  eithr  souir 
am  dano  fel  hyn  ar  wahân,  i  sefydlu  sylw  ar 
ei  gynnwysiad.  Pa  un  bynag  ai  y  rhan 
ddiweddaf  o'r  Ilyfr  o'r  blaen  oedd  hwn  ai 
peidio,  tnae  o  leiaf  yn  perffaitb  gyd-daro  â 
chynnwysiad  bwnw.  Tybia  rhai  lod  y  Hyfr 

bychan  hwn  yn  cynnwys  y  cwbl  o'r  Dat- 
guddiad  oddi  yma  allan  ;  ac  í'el  hyny  gwnant 
ef  yn  Hawer  mwy  náV  holl  ranau  eraill  o'r 
llyfr  y  dattododd  Ciist  ei  seìian.  Mae  rhes- 
ymau  Scott  yn  erbyn  y  dyb  uchod  yn  rhy 

feithion  i'n  terfynau  :  ei  dyb  ef'yw,nad  oedd 
y  lîyfr  bychan  hwn  yn  cynnw\s  clim  ond  y 

rhan  llaenat  o'r  bennod  nesaf,  (pen.  11.  1 — 
14.)  yr  hyu  (medd  efe)  sydd  chwranegiad 

pwysig  at  y  nawí'ed  bennod,  am  ei  bod  yn rhoddi  dysgrifiad  cyffredinol  o  gyflwr  eglwys 
y  gorflewin,  ac  oll  a  beitbynai  iddi,  trwy 

yspaid  y  pùmmed  a'rchweched  udgorn:  yua 
mae  y  mater  o'r  blaen  yn  myned  rhagddo,  y 
seithfed  udgorn  yn  cael  ei  udganu,  a  golwg 

fèr  yn  cael  ei  rhoddi  o'r  damweiniau  dilyn- 
awl  hyd  ddiwedd  y  byd.  +Mae  safiad  yr 
Angtl  bwn  ar  y  môr  ac  ar  y  tir,  yn  dangos  i 
ní  ei  awdurdod  ef  ar  yr  holl  fyd,  ar  y  pethau 
mwyaf  terfysglyd  ac  aflonydd,  yn  gystal  ag 
ar  y  pethau  niwyaf  llonydd  a  hawdd  eu  irin. 
Efallai  d  fod  hefyd  yn  arwyddo,  yr  helaethai 
efe  ei  lywcdraeth  ti  wy  yr  efengyl  dros  yr  holl 
fyd  ;  dros  gyd  diroedd  Asia,  Aiírica,  Europe, 
America,  a'r  holl  ynysotdd  pell  ac  agos,  yn 
yr  holl  foroedd  meithion  :  cìeued  y  dyddiau 
dedwydd  hyny  i  ben  ar  trys! 

3  *  Ac  a  lefodd  â  h  llef  uchel,  fel  y 
rhualîew:fac  wediiddolefain^ysaith 
daran  a  lefarasant  eu  llefau  hwythau. 

h  Diar.  19.  12.  Es.  5.  29.  a  31.  4.  a  42.  13.  Jer.  25.  30. 
Joel  3.  16.  Abi.  1.  2.  a  3.  8.        i  peo.  8.  5.  a  15.  1,  7. 

*  Yn  y  sefyllta  uchod,  ar  y  môr  ac  ar  y  tir, 
clywai  íoan  yr  "  Angel  cryf"  yn  "  llefain  â 
llef  uchel,  fel  y  rhua  llew;"  fel  yn  gorchyrr.yn 
distawrwydd  a  gnrandawiad  pawb,  ac  fel 

yn  dangos  nerth  a  dychryn  ei  air  ef  i'w 
elynion  cildynus.  fAc  wedi  llef  yr  angel, 
tlywai  saith  daran   yn  llefaru  eu  llefan  hwy- 
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thau,  megys  mewn  llais  croy  w  a  geiriau  eglur, 
tic  yn  y  modd  mwyaf  mawreddig  ac  ofnadwy. 
Mae  rhai  yn  deall  y  taranau  hyn  fel  yn 
arwyddo  nerthol  bregethiad  yr  efengyl ;  ond 
b^rn  y  rhan  f wyaf  y  w,  eu  b.>d  y»  arwyddo 
barnedigaethau  trymion  Duw  ar  y  byd  yn 
gyífrelin,  ac  yn  en  wedig  ar  deyrnas  Anghrist, 

trwy  dywalltiad  y  saith  ph'iol,  dan  udganiad 
y  seithfed  udgorn. — Rhua  :  defnyddir  y  gair 
tnùhatai,  (medd  Scutt )  ýn  ddiwahaniaeth 
am  i-ŵnllew,  ŷch,  cainel,  neu  asyn  :  a  dywed 
Doddridge  fod  y  ga-r  yn  arwyddo  bugunad 
ŷch,  yn  fwy  wa  rhuad  Hew  ;  ond  yr  olaf  yn 
sicr  sydd  fwyaf  príodol  yma. 

4  *  Ac  wedi  darfod  i'r  saiih  daran 
lefaru  eu  llefau,  h  \yv  oeddwn  ar  fedr 

ysgrifenu  :  Jacmia  glywais  lef  o'r  nef 
yn  dywedyd  wrthyf,  '||  Seliay  pethau 
a  lefarodd  y  saith  daran,  §  ac  na 
ysgrifena  hwynt. 

t  |ien  I.  II.  a  2.  a  3  Es.  8.  1.  H  ib.  2.  2,  3.  /  Deut 
29.  29    Es.  8.   16    a  29.  II.  »au.  8    W    a  12.  4,  9. 

•  Gwedi  i'r  saitfa  daran  lefaru  eu  ilefau 
mewn  ymadroddion  eglur  a  chroyw,  t  yr 
oedd  loan  ar  fedr  ysgrifenu  yr  hyn  a  glyw- 
sai;  gan  feddwl  bod  yn  iawn  iddo  wneyd 

felly,  wrth  ý  gorchymyn  a  gawsai  o'r  b!a*?n  : 
(pen.  1.  19)  a  chan  feddwl  fod  yr  hyn  a  lef'- arasent  yn  cynnwys  rhywbeth  o  fawr  gan 
lyuiad,  a  chysur  i'r  eglwys  yn  ei  górthryra- 
derau  oecld  i  ddyfod  arni  dàn  Anghrist. 
|  Ond  att.iliwyd  ef  yn  y  fàn  rhag  ysgrifenu, 
gan  Ief  arall,  a  glywai  efe  yn  llefaru  wrtho 
megys  o  orsedd  faiuc  Duw  yn  y  nef,  fl  ac  yn 
dywedyd,  Cadw  yn  dy  fynwes  dy  hun  y 
pethau  a  lefarodd  y  saith  daran,  myfyria 
arnynt  yn  dy  galon,  a  chuddia  hwynt  ar  hyn 
o  bryd  oddi  wrth  bawb,  mòr  gauedig  a  phe 
byddent  Iyfr  wedi  ei  selio,  yr  hwn  uis  ga!I 
ntb  ei  ddarlien.  §  Ac  nid  oes  achos  i  ti  eu 
hysgrifeuu  yn  bresenol,  am  y  daw  yr  hysbys 
iadiu  cyffredinol  a  roddir  ganddynt,  yn  fwy 

neillduol  i'r  golwg  yn  y  gweledigaethau  a 
ganlyn;  ir  udganiad  y  seithfed  udgorn,  a'r 
saith  ph'iol  dàn  yr  udganiad  hyny,  y  rhai  a 
ddatguddir  ar  ol  hyn  ac  a  ytgrifenir.  Pethau 

cymìiwys  i'r  apostol  eu  gwy'ood  oedd  yn 
llefau  y  saith  daran,  ond  nid  cymhwya  iddo 
tu  cyhoeddi ;  neu  ynte  yr  oeddynt  yn  gyd 

redawl  â'r  pethau  oedd  i  gael  eu  datguddio 
yn  eglurach  ar  ol  hyn,  fel  y  sylwyd  eisoes. 
Pa  fodd  byr.ag,  gorchymynwyd  i  loan  eu 
"  seIio,'  hwynt,  ac  nid  yw  yn  gweddu  i  ni 
ymofyn  yn  mhellach  yn  eu  cylch.  Saith 
daran  :  sef  üefau  uchel,  cryfion,  ac  ofnadwy 
iawn,  yn  swnio  i  Ioin  fel  y  taramu  cryfaf  \ 
ac  eto  yn  llefaru  geiriau  eglur,  ag  oedd  yn 
ddëalladwy  iddo  ef. 

5  *  A'r  angel  yr  hwn  a  welais  m  yn 
sefyll  ar  y  môr,  ac  ar  y  tir,  f  a  n  god- 
odd  ei  law  i'r  nef, m  Cwel  ar  adn.  2.  n  Gen.  14.  22.  a  22  .  15,  16.  Deut. 
32  40  Erec.  20.  5,  15,  23,  28,  4i.  a36.  7.  a  47.  14.  Dan.  12. 
7.  Heb    6.  13. 

*  Yn  nesaf,  gwelai  Ioan  yr  "  Angel  cryf, 
yr  hsvn  a  welai  efe  yn  sefyll  ar  y  môr  ac  ar 

y  tir,  (gwel  ar  adn.  2.)  +yn  c .-.di  ei  law  i'r nef,  i.toisedd  Duw,  fèl  y  byddid  arferol  o 
wneyd  gynt,  pan  fyddai  neb  yn  cymmeryd 
llŵ  difrifol.  Gen.  14.22;  Deut.  32.  40.  Dan. 
12.7. 
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6  *  Ac  a  dyngodd  °  i'r  hwn  sydd 
yn  hyw  yn  oes  oesodd,  p  \  yr  hwn  a 
greodd  y  nef  a?r  pethau  sydd  ynddi, 
\  a'r  ddaear  a'r  pethau  sydd  ynddi,a'r 
môr  a'r  pethau  sydi  ynddo,  » na 
byddai  amser  mwyach : 

open.  I.  18.  Gwel  ar  pen.  4.9,  tO.  Jer.  10.  10.  pGvre! 
ar  peo.  4.  11  — a  14.  7  Gen.  I.  a  2.  Ex  20.  II.  Neh.  9.  6. 
S.l  n  95.  3— 6.  a  I4*>.  5,  6  a  1 18.  I—  7.  Jer.  10.  1 1  — 13.  Act. 
N.  15.  a  17.  23,  J4    Rhuf.  1.  20,  21.         q  pen.  16.  17.   Dan. 

*  Clywodd  ef yn  tyngu  i'r  Duw  tragywydd- 
ol,  hoilailuog,  ac  antarwol;  yr  hwn,  mewn 
g>vahaüiaeth  i  bob  eilunod,  sydd  yn  byw  yn 
oes  oesoedd,  o  dragy wyddoldeb  hyd  dragy- 
wyddoldeb,  yr  unig  wira  bywiolDduw;  tyr 

hwn  a  grëodd  y  nef  a'r  hy*n  oll  sydd  ynddi, 
y  drydedd  nef  a'i  holl  an^elion,  y  nef  wy- 
brenol  a'i  holl  fydoedd  o  ̂ êr,  a'r  ffurfafen  o 
gylch  y  ddaear  a'r  holl  chediaid  a  ehedant 
ynddi.  î  Efe  hefyd  a  gtëodd  y  ddaear  a'r  môr, 
yr  holl  bellen  fawr  hon  o  dir  a  dwfr,  a'r  cwbí 
oll  sy^ld  ar  y  ddaear  ac  yn  y  moroedd  mawr- 
ion.  ||  A  sylwedd  y  lhv  difrifol  hwn  oedd, 
"  na  byddai  amser  mwyach  :"  neu,  fel  y 
gellid  daillcn  ygeiriàu,  "nabyddai  yr  araser 
eto;"  hyny  yw,  yr  amser  gogoneddos  hwnw, 
|pryd  y  "  gorphenid  dirgelwch  Duw."  (adn. 7)  Felly  y  sylwa  Scott ;  Doddridge  fel 
hyn  : — "  Ac   a  dyngodd — na   byddai    amser 
'mwyach  :"  sef  na  byddai  i  amsery  barnedig- aethau,  y  rhai  a  arwyddid  trwy  dywalltiad  y 

saith  ph'iol,  gael  ei  oedi  lawer  yn  hwy  ;  a  phan 
ddeuai,  y  byddai  i  holl  gyfansoddiad  y  byd 
dŷnn  at  ddiwedd  yn  fuan,  a  holl  yppeidiau 
amser  gael  eu  cyflawni,  fel  y  byddai  i  olyg- 
fêydd  mwy  pwysig  tragywyddoldeb  ymagor, 

a  fîyfod  i'r  golwg.  Dywed  y  gwr  dysgedig 
'iwn  fod  y  gür  chronas  weithiau  yn  arwyddo 
oedìad  yn  gysfal  âg  amser :  ac  mai  y  me- 
ddwl  yw,  yn  ol  y  sylwad  uchod,  na  byddai 
dim  oedì  i  fod  ar  ddinystr  gelynion  yr 
eglwys,  ac  ar  ei  chyfiwr  llwyddiannus  a  go- 
goneddus  hilhau.  Yn  yr  ystyr  hyn,  mae  y 

geiriau  yn  arwyddo  y  byddai  i  ddiwedd  am- 
ser,  a  chyflawniad  pob  peth,  ddyfod  yn 

fuan.  Gwtlir  i'od  y  ddau  Awdwr  a  enwyd 
y»  gwahaniaethu  yn  en  golygiadau  ar  y  geir- 
iau  uchod  ;  y  cyntaf  yn  tybied  en  bod  yn 

arwyddo  peth  oediad,  a'r  olaf  yn  tybied  eu 
bod  yn  arwyddo  cyflawniad  buan,  ar  farn  y 
gelynion,  ar  ddedwyddwch  yr  eglwys,  ac  ar 
ddiwedd  y  byd :  efallci  bod  yn  anhawdd 
penderfynu  pwy  sydd  iawn.  Tybia  Guyse 
fod  y  geiriau  uchod  (na  byddai  amser  mwy- 

Jach,)  yn  arwyddo  yr  on  peth,  a'r  un  yspaid 
o  amser,  â'r  ateb  i'r  gofyniad  yn  Llyfr  Dhu- 
iel ;  (pen.  12.  6,  7.)  ac  eu  bod  yn  y  ddan  le 
yn  arwyddo  1260  o  flynyddoedd  ;  pryd  y 
distrywir  pob  gelynìon  anghristiaidd,y  dygir 
yr  eglwys  i  gyflwr  mwy  gogoneddus  nac 
erioed  o'r  blaen,  ac  y  rhoddir  diwedd  hollawl 
ac  am  byth,  ar  dywyllwch,  coel  grefydd,  ac 
eilun-addoliaeth  pabaidd.  Tybia  ef  fod  yr 
amser  a  enwyd,  yn  cynnwys  yr  holl  yspaid 
o  ddyoddefiadau  diweddaf  yr  eglwys,  hyd 
amser  ei  hystâd  ogoneddus  ar  ol  hyny,  pryd 
y  rhwymir  Satan  am  fil  o  fly  nyddoedd  ;  ond 
nid  yw  efe  yn  dywedyd  pa  bryd  mae  y  1260 
hyny  yn  dechreu  ;  ac  mae  ei  -ylwad  ef  ar  y 

mater  dyrys  hwn  yn  rhy  faith  o  lawei  i'w 
iíyfiaelhu  i'r  gwaith  bycban  hwn.     Mae  Pool 



Ioan  yn  bwyta DAT.  X. 
y  lìyfr  bychan. 

yn  deall  yr  amser  uohod  am  y  Bedwaredd 

Unbenae'th.  pryd  y  rhoddid  terfytiar  Amher- 
odraeth  Bhnfain.  Neu  am  ddiwedd  trallod- 
au  yr  eglwys,  orìrìiwrth  elynion  Paganaidrì 
ac  Anghristaidd  hefyd.  Fel  hyn  ceisiwyd 
rhoddi  crynodeb  o  ferìdyliau  ein  pedwar 
Awdwrary  geiriau  uchod  ;  ac  ofnwn  inai 

tywyll  a  tyddant  i'n  darllenwyr  werìi  > 
cwbl :  pa  fodd  bynag  y  dyiid  eu  dëall,  mae 
yn  bur  sicr  mai  nid  rìiwerìd  arnser  yn  holl- 
awl,  yn  yr  uu  ystyr  â  diwedd  y  byrì  a  tV- 
ddylir,  eithr  rhyw  aniser  pennodawl  yn 

ngoruchwyliaethau  Duw  ar  ei  eglwys  a'i  byd, 
ac  amser  gwabanol,  a  gwelì,yn  dyfod  ar  ei  ol. 
Gẃyr  y  Person  mawr  a  d>  ngorìd,  pa  amsei 
oedd  yn  íedrìwl,  ac  mae  hyuy  yn  ddigon  i  ni. 

7  r  *  Orid  yn  nyddiau  llef  y  seith- 
fed  angel,  fpaii  ddechreuoefe  udganu, 

*  X  gorphenir  dirgelwch  üuw,  '  j|  fe! 
y  mynegodd  efe  i'w  wasanethwyr  y 
prophwydi. 

r  pen  II.  15-18.  a  Rbuf.  11.  25.  a  16.  25.  Eph.  3.3 
-9.         t  Gwei  ar  Luc  24.  47.  Act.  3.  21. 

*  Ond  yn  nyddiau  Iler'y  seithred  angel,  y  rolaí 
o'r  rhai  a  welodd  Ioan  ag  udgyrn  ganrìrìynt, 
(p^n.  8.  6.)  t  pan  ddechreuo  efe  udganu  ei 
udyorn.  ond  yr  hyn  a  oedir  am  ychydîg  eto, 

hyd  pen,  11.  15  ;  %  yna  "gorphenir  dirgelwch 
Duw  :"  sef  rìirgelwch  mawr  ei  ragluniaeth 
ef,  yn  goddef  i  bechod,  erlid,  a  therfysgoedd, 
gael  y  fath  rwysg  a  llwydrìiant  yn  y  byd  :  y 
dirgelwch  o  drìinystr  ei  elynion,  llwyddiant 
ei  deyrnas,  a  dedwyddwch  ei  eglwys  wedi 
ei  holl  fìinderau  :  a  phob  dirgelwch  à  ddaw 

i'r  goleu  ac  a  orpbenir,  yn  nydd  y  faru,  yn 
niwedd  y  byd  hwn,  pryd  na  bydd  artiser 
mwyach.  |j  Gorphenir  y  dirgelion  hyn  o  un 
i  un,  mewn  trefn  olddilynol,  yn  hollawl  íely 

mynegodd  Duw  o  oes  i  oes  i'w  weision  y  pro- 
phwydi;  (Gwel  Isa.  pennodau  24,  2(3,  27, 
66;  Dan.  7.  11,12,  25 -28;  Zech.  14.9;  Mal. 
3.  4.)  dechreuir  ar  ganiad  y  seithfed  udgom, 

(medd  Pool,)  a  gorpheniry'n  hollawlyn  niw- 
edd  y  byd.  "Fel  y  myneyodd  .•"  fel  yi 
efenyylodd ;  (Euêngeìise)  gan  gyfeiririo  at  y 
newyddion  fia  am  y  miF-flẃydrìianî,  ebai 
Scott. — Gan  y  dywedir  yuia  y  bydd  i  ddirgel- 
wch  Duw  gael  ei  orphen,  mae  yn  dangos  yn 
anilwg,  debygid,  y  b>ddai  i'r  pelhau  a  ddat 
guddíd  eto  gyrhaeddyd  h>d  ddiwedd  amser  ; 
a  phan  y  dywedir  y  byddai  i  hyn  gael  ei  or- 
phen  yn  nyddiau  llef  y  seithfed  anyel,  yr 
hwn  oedd  barod  i  udyanu,  mae  yn  dan^o^ 
fod  y  gweddill  o  aniser,  h>dddiwedd  y  byd,  i 
gael  ei  gynnwýs  yn  yr  yspaid  I  òno  o  bro 

phwydoliaeth  i'r  hon  yr  oedd  y  seithfed  ud- 
yorn,t'eì  arweiniad  i'rsailh  ph'H>i,yn  perihyn. 

8  u*  A'r  llef  a  glywais  o'r  nef  a 
lefarodd  drachefn  wrthy  f,ac  a  ddywed- 
odd,  fDos,  cymmer  y  llyfr  bychan 
sydd  wredi  ei  agoryd  yn  llaw  yr  angel 
lyv  hwn  sydd  yn  sefyll  ar  y  môr,  ac 
ar  y  tir. 

v  Gwel  »r  adn.  4,  5.— E».  30.  21. 

*  Ar  ol  y  pethau  uchod,  clywai  Ioan  y 
llef  a  glywsai  o'r  nef  o'r  blaen,  (adn.  4.)  yn 
llefaru  drachefn,  wrtho  ef  yn  bersonol,  ac  yn 
dywedyd,  +  Dusi  fynu  at  An^el  y  cyfauiniod 
yr  hwn  sydd  yn  sefyll  ar  y  iiiôr  ac  ar  y  tir,  a 
chyrnrncr  oddiganddo  efy  lìyfr  bychan  sydd 
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wcdi  ti  Rgoryd  yn  ei  law  ef  Itl  y  ceríych 
olwg  eülur  ary  pethau  mawtion  sydd  yn  g>  n- 

nvv>sedig  ynddo,  yn  ngh>d  â  gorchymyu  i'w 
hy\«by.<u  [iwynt  i  eiaill.     |Gwel  ar  adn.  2. 

9  *  Ac  mi  a  aethum  at  yr  angel, 
tgan  ddywedyd  wrtho,  Moes  i  mi  y 
llyfr  bychan.  \  Ac  efe  a  ddywedodd 
wrtliyf,  xCymmer,  a  bwytta  ef  yn 
llwyr:  ||  ac  efe  a  chwerwa  dy  fol  di, 
§  eithr  yn  dy  enau  y  bydd  yn  felus  fel 
mel. 

x  Jot.  23.  12.  Jer.  15.  16.  E*ec.  2.  8.  a  3.  1-3.  Col.3.  16. 

*  Mewn  ufadd  dod  i'r  gorcÍjyn«yn  dwyfol, 
nesâodd  loan  yn  grynedigatyr  Angel  gogon- 
eddus  iiwn,  Pen  pob  tywyiogaeth  ac  awdur- 
dod,  t  a  dywedodd  wrtho  yn  ostyngedig 

"Moes  i  mi  y  Ilylr  bychan,"  fel  ydarllenwyf 
ac  y  dëallwyf  ef,  er  ei  egluro  i'r  eglwys.  %  A 
dywedodd  yr  Angel  wrtho,  gan  estyn  y  Uyfr 
tuag  ato,  Cyinmer  ef,  yn  ol  dy  ddeisyfiad;  ac 
yna  darllen  ela  myfyria  arno,agosod  ef  yn  dy 

galón,  hyd  oni  ddëallech  ef  yn  dda,  ac  y  teiml- 
ech  ei  gynnwysiad  yn  brotìadol;  yr  hyn  yn 
iaith  gytîelv  biaethol  a  ellir  ei  alw  yn  fwyta 
y  llyfr  yn  Ilwyr.  ||  Ac  wrth  ei  fwyta  ef  felly, 
ti  a  deinili  beth  o'i  gynhwysiád,  yr  hyn  a 
bertbyn  idrallodauac  erlidi.iu  bünion  a  ddaw 

ar  yr  e^Iwys,  yn  dra  gofidus  i'th  fcddwl,  fel 
y  pethau  chwerwaf  a  ddichon  fyned  i'r  bòl 
a'r  coluddion  :  §  ond  byrìd  yr  wybodaeth  o 
leddwl  ac  ewyllys  Duw  a  ga'i  di  ynddo, 
mewn  perthynas  i  waredigaeth  a  dedwydd- 
wch  yreglwys,  a  darostyngiad  ei  hollelynion 
hi  ;  mòr  felys  a  hyfryd  i'th  feddyliau,  ag  y 
gail  y  tnel  melusaf  fod  i  archwaeth  y  genau. 

10  *  Ac  mi  a  gymmerais  y  llyfr 

bychan  o  law  yr  angel,  ac  a'i  bwyt- 
teais  ef :  f  ac  yr  oedd  efe  yn  fy  ngenau 
megis  y  mel  yn  felus  :  \  ac  wedi  i  mi  ei 
fwytta  ef,  2  fy  mol  a  aeth  yn  chwerw. 

'y  Salm  19.  10.  a  104.  34.  a  119.  103.  Diar.  16.  24.  E»ec. 3.  3.         z  E/ec    3.  14. 

*  Cymnicrodd  Ioan  y  l'.yfr  bythan  o  law 
yr  Angcl,  a  bwytâodd  effely  goichymynasai 
efe  iddo,  f  a  chatodd  drwy  biotìad,  fel  y 
rìywedasai  yr  Aimel  wrtho,  fod  yr  olwg 
gyntaf  ar  y  rìirgelerìigaethau  mawrion  a  gyn- 
tiwysai,  a'u  cyn)iner>rì  oll  yn  nghyrì,  mòr 
hyfryrì  i'w  enaid  et',  ag  ydyw  yn  bosibl  i  têl 
fodi'rarchwacth:  J  ac  werìi  hyny,  p^n  ddaeth 
efe  i  ystyried  yramla  blin  draUorìau  arìrìeuai 
ar  eglwys  Crist,  yn  ol  yr  hyn  oerìrì  yn  y  Hyfr 
hwnw,  ílanwyrì  ei  enairì  ef  â  g<-fid  ac  ing 
yn  y  rhagdygiarì,  rnòr  chwerw  ag  y  gallai  y 

poenau  ntwyaf  forì  i'r  bòl. 
11  *  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf, 

"Rhaid  i  ti  urachefn  brophwydo  i  bobl- 
oedd,.a  chenhedloedd,  ac  ìeithoedd, 
a  brenhinoedd  lawer. 

a  pen.  11.  9    a  U.  6.  a  17.  Ì5.  Jer.  1    9,  10.  a  25.  15-30. 

*  Trwy  g>  hoerìdi  c>  nnw  ysiad  y  Uytr  bychan 
'nwn,  a'r  prophwydtliaethau  eraill  yr  oerìd 
efe  yn  mynerì  i'w  derbyn ;  efe  a  biophwyrì- 
orì  I  ar  o]  hyn  i  bobloedd,  a  chcnedloedd,  ac 
ieithocrìrì,  â  breninoedd  hwer  :  ac  y  mae  yn 
prophw>rìo  hyrì  y  rìydd  herìrìyw,  yn  >r  holl 
teithoedd  i  ba  rai  y  mae  yr  Ysgiyihyrau 

wedi  cael  eu  cyfieithu  ;  ac  >  n  yr  ho'll  wl.d 
ydd    lle    maent    yn    cael    ni    taenu. — Tybia 



Y  gorsen  i DAT.  XI. 
fesur  y  deml. 

rhai  fod  yma  orchymyn  i  Ioan  fyned  drachefn 
dros  yr  un  yspaid  o  amser  ag  yr  aethai  efe 

drosto  o'r  blaen ;  i  brophwydo  o  hyn  allan 
am  yr  eglwys,  megys  y  gwnaelhai  o'r  blaen 
am  yr  Amherodraeth.  Önd  pelhau  newydd, 
a  gwahanol,  a  gair  o  hyn  allan  ;  a  di'an  mai 
am  amser  gwahanol,  a  dilynol  i'r  hyn  a  aeth 
beibio,  y  mae  Ioan  o  hyn  allan  yn  pro- 
phwydo.    Gwel  ar  adn.  7. 

PEN.  XI. 

Y  ddau  dyst,  $.c. 

*AllHODDWYD  i  mi  «gorsen 
debyg  i  wíalen.  bf  A'r  angel  a  saf- 
odd,  gan  ddywedyd,  Cyfod,  a  c  mes- 
ura  deml  Dduw,  J  a'r  rhai  sydd  yn addoli  ynddi. 

a  pen.  21.  15.  Es.  28.  17.  Ezec.  40.  3-5.  a  42.  15-17. 
Zec.  2.  I,  2.  Gal.  6 .14-  16.  b  nen    10.  I—  5.  c  Etee. 
40—48.  1  Cor.  3.  16,  17.  2  Cor.  6.  16.  Epb.  2.  20-22.  1  Pedr 
2.5.9. 

Cymmerwyd  yn  ganiatâol  o'r  blaen  fod  y 
rhan  flaenaf  o'r  bennod  hon  yn  arddangos 
cynnwysiad  y  llyfr  bychan ;  (pen.  10.  2.)  yr 
hwn  sydd  yn  gosod  allan  gyflwr  yr  eglwys 
orllewinol  dan  y  ddau  udgom  gwae  o'r  blaen, 
a  chyn  udgann  y  seithfed  udgorn ;  (adn.  15.) 
ac  mae  hyn  yn  sefydlu  yr  amseryddiaeth  o 
hóno,  Mae  datguddiedigaethau  y  Uyfr  bychan 
hwn  yn  cael  eu  gosod  allan  drwy  ymddàn- 
gosiadau  a  gweithredoedd  arwydd-Iuniol, 

(emblematicaí)  fel  o'r  blaen.  *  Yr  yspaith 
CsceneJ  yma  yw  y  deml ;  a  chwedi  rhoddi 
corsen  debyg  i  wialen  i  Ioan,  tgorchymyn- 
odd  yr  Angel  iddo  gyfodi,  a  mesur  teml 
Ddu  w,  sef  eglwys  y  Te^tament  yn  awr,  canys 
yr  oedd  hen  deml  Jerusalem  wedi  ei  din- 
ystrio  cyn  hyn  ;  ja  mesur  allor  y  poeth- 
offrwm,  Ue  yr  oedd  aberthau  ysbrydol  o 
weddíau  a  mawl  yn  cael  eu  hoffrymu  gan 
addolwyr  ysbrydo!  ;  ||  ac  hefyd  yr  addolwyr 
yn  y  deml  hon.  Mae  hyn  yn  arwyddo,  y 
byddai  yn  yr  amser  a  ragfynegir,  nifer 
bychan  o  ddynion,  y  rhaia  ddalienteu  mesur 
o  ran  eu  hathrawiaeth,  eu  hadduliad,  a'u 
hymarweddiad,  wrth  air  Duw;  ac  mai  y 
rhai  hyn  yn  unig  a  fyddent  yn  addolwyr 
cymmeradwy  o  fewn  y  deml,  neu  yn  y 
cynledd  nesaf  i  mewn. 

2  *  Ond  y  ̂cyntedd  sydd  o'r  tu 
allan  i'r  deml,  f  bwrw  allan,  ac  na 
fesura  ef:  oblegid  efe  ea  roddwyd  i'r 
cenhedloedd :  JaWddinas  sanctaidd 

a  '  fathrant  hwy  h  \\  ddeufìs  a  deu^ain. 
d  Ereo.  40.  17—20    a  42    W>.  «  peo.  13-18.  S.lra  79. 

I.  Galar.  I.  10.  Luc  21.  2».  2  Thes.  2.  3-12  1  T.m.  4.  1-3. 
2Tiin.3.  1-6.  /pen.  21.  2.  a  2i.  19.  Es.  48.  2.  a  52.  I. 
Mat.  4.  5.  a  27.  53.         g  Üao.  7.  19.  a  8.  10,  24,  75.  M*t.  5. 
13.  Heb.    10.  29.         h  adn    3,  1 1.  pen.  12.  6.    a  13.  5.  Num. 
14.  34.  D*n.  7.  25.  a  12.  7,  11,   12. 

*  Y  cyntedd  oedd  o'r  lu  allan  i'r  deml,  oedd 
y  cyntedd  lle  yr  addolai  holl  gynnnlleidfa 
ísrael  yn  ddiwahaniaeth,  (Luc  1.  10.)  neu 
ynte  y  cyntedd  uddi  all.in  i  hwnvv,  a  adeil- 
adwyd  gan  Herod,  ac  a  elwid  cyntedd  y 
Cenedloedd  ;  nid  oedd  y  cyntedd  olaf  hwn  o 
orchymyn  Duw  ;  am  hyny  nid  oedd  i  deml 

Solomon,  nac  i'r  ail  dewil,  a  adeiladwyd  gan 
Zorobabel,  ac  riid  oes  son  am  dano  yn  y"r 
Hen  Destament,  obîegid  nid  oedd  y  pryd 

hwnw.  Mae  yn  debyg  mai  y  blaenaf  o'r 
ddau    a    feddylir    yma.    +  Gorchymynai    yr 

Angel  i  Ioan  fwrw  hwn  allan,  ac  na  fesurai 

efe  ef;  oblegid  ei  roddi  ef  i'r  Cenhedloedd : 
yr  hyn  a  arwyddai  yn  amlwg  iawn,  y  byddai 
y  nifer  fwyaf  o  broffeswyr  Cristionogaeth  yn 
addolwyr  ffurfiol,  coel  grefyddol,  ac  eilun- 
addolgar;  yn  Gristionogion  mewn  enw  yn 
unig,  ond  yn  Genedloedd  mewn  drygioni,  ac 
hyd  yn  nod  mewn  eilun-addoliaeth.  \  Yr 
oedd  mathru  y  ddinas  sanctaidd  hefyd  gan  y 

Cenedloedd  hyn,  yn  arwyddo  y  byddai  i'r 
eglwys  yn  gyffredin,  yn  nghyd  a'i  swyddan 
mwyaf  goruchel  ac  ennillfawr,  gael  ei  Uenwi 
gan  eilun-addolwyr,  anffyddwyr,  a  rhagrith- 
wyr;  ac  y  byddai  i  wir  Gristionogion  gael 
eu  gorthrymu  a'u  m-ithru  yn  y  modd  mwyaf 
gofidus.  ||  Parâd  yr  amserau  drwg  hyn  oedd 
i  fod  am  "  ddeutìs  adengain;"  neu  1260  o 
ddyddiau,  y  rbai  yn  ol  cylrifiad  prophwydol- 
iaethol,  ydynt  gynnifer  âhyny  oflynyddoedd. 
— Rhaid  gosod  dechreuad  y  denddeg  cant  a 
thriugain  mlynedd  hyn  (medd  Scott)  ar  ol  y 
pedwar  udgorn  cyntaf,  ar  ddymchweliad  yr 
amherodraeth  orllewincl,  yr  hyn  a  gyflawn*. 
wyd  yn  y  flwyddyn  566.  Rhwyddâodd  hyn 
y  ffordd  i'r  pib,  mewn  yspaid  o  amser,  i 
ennill  chwanegiad  dirfawr  o  lywodraeth 
e^lwysig.  Gwèl  ar  2  Thns.  2.  6-8.  Daeth 
yn  ben  esgob  cyffredinol,  yn  606;  a  Ilawn 
sefydlwyd  ef  fel  tywysog  gwladol,  yn  756. 
Pe  gallem  ni  wybod  yn  sicr  pa  bryd  i  ddydd- 
iaw  dechreuad  y  1260  o  flynyddoedd,  gaílem 
ddangos  gyda  sicrwydd  pa  bryd  y  terfynent: 

ond  ni  chydweddai  hyny  â'r  tywyllni  doeth 
hwnw,  sydd  bob  amser  mewn  rhywystyryn 
tiorphwys  ar  brophwydoliaethau,  hyd  oni. 
chyflawner  hwynt.  Pa  fodd  bynag,  nisgellir 
sefydlu  dechreuad  y  blynyddoedd  uchod  yn 
iawn,  cyn  y  flwyddyn  606,  pan  aeth  y  pab 
yn  ben  eglwysig  cyffredinol  ;  nac  yn  ddiw- 
eddarach  nâ'r  tìwyddyn  756,  pan  aeth  efe 
yn  dy  wysog  gwladol. — Mesur  addolwyr  Duw 
sydd  yn  nyfystyr  â  selio  ei  wasanaethwyr  ef. 
(pen.  7.  3.)  Deiliaid  anfesurediy  y  cyntedd 
allanol,  a'r  dynion  anseliediy  drwy  yr  holl 
amherodraeth  Rufeinig,  yd^ntoll  wedi  ym- 

roddi  i'r  un  gwrthgiliad:  tra  y  rhai  mesuredig 
a'r  rhai  seliedig,  yw  y  saint  a  wrtbodasant 
fod  yn  gyfranogion  o  fíi'eidd  dra  y  gwrthgil- 
iad  pabaidd  hwnw. — Er  meithed  y  buom, 
nid  yw  y  cwbl  ond  detholiad  bỳr  iawn,  a 
thra  anhawdd  ei  wneyd,  o  sylwadau  ein 
Hawdwyr  ar  y  ddwy  adnod  uchod. 

3  *  Ac  mi  a  roddaf  allu  i'm  *  dau 
*  dyst,  fa  hwy  a  brophwydant  'fil 
a  deucant  a  tiiriugain  o  ddyddiau, 

m  Jwedi  ymwisgo  â  sachlían. i  Nura.  35.  30.  Deut.  17.  6.  a  19.  15.  Mat.  18.  16.  2  Cor. 
13.1.  k  pen.  20.  4.  Luc  24.  4S.  I<un  15.  27.  Act.  1.8. 
a  2.  32.  a  3  15.  «13.31.  /  Gwel  ar  pen.  2.  2.— a  12.  6. 
m  üen.  37.  34.  t  Cron.  21 .  16.  Estb.  4.  1,  2.  Job  16.  15.  Es. 
22.  13.  GaUr.  2.  10.  Jona  3.  5—8. 

*  Bu  rhai  mor  ynfyd  a  thybied  mai  Enoch 
ac  Elias  yw  y  ddau  dyst  hyn,  y  rhai,  medd- 
ant,  sydd  i  ddyfod  i  ymladd  yn  erhyn  An- 
ghrist.  Tybia  eraill  mai  offeiriaid  dihalog,, 
ac  ynadon  ffyddlawn  ydynt,  yn  ymddangos 
o  blaid  diwygiad.  Tybia  eraill  mai  yr  Hen 
Destament  a'r  Newydd  ydynt.  Tybia  y 
dysgedig  Esgob  Llwyd,  mai  y  Waldensiaid 
a'r  Àlbigensiaid  ydynt.  Efallai  eu  bod  yn 
arwydd  o  unrhyw  dystion,  a  godai  Duw  droä 
y  gwirionedd,  yn  yr  amser  a  nodir;  ac  y 
dywedir  eu   bod  yn  ddau,  am  fod  y   nifer 
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hyny  yn  angenrheidiol  yn  ol  y  gyfraitb,  i 
wneyd  y  dystiolaeth  yn  safadwy  a  chyfreith- 
lawn  :  neu  ynte  i  ddangos  na  bydrlai  nifer  y 
gwir  dystion  ond  bychan  iawn.  Mae  brenin, 
yn  yr  iaiih  brophwydoliaethol,  yn  gyttredin 
yn  arwyddo  parâd  oiyn  ol  o  freninoedd  : 

gan  hyny  rhaid  i  ni  ddeallam  y  "ddau  dyst" 
yn  y  tàn  hon  yn  ol  yr  mi  reol ;  nid  rhyw  ber- 
sonau  pennodawl,  ond  parâd  oiyn  ol  o 
ddynion,  y  rhai,  yn  yr  amser  a  nodir,  a 

ddygent  dystiolaeth  i'r  gwirionedd,  ac  yn 
erbyn  cyfeiliornadau  llygredig  eglwys  Rhuf- 
ain.  Crybwyllir  "  dau  di;st,"  efalhi,  gyda 
chyfeiriad  at  Moses  ac  Aaron,  Elias  ac  Eiis- 
ëus,  a'r  apostolion  a'rdeg  disgybl  a  thriugain; 
y  rhai  a  ddanfonodd  Ciist  allan  bob  yn  ddau 
a  dau.  Gellir  ystyried  yr  holl  wir  Gtistion- 
ogion,  y  rhai  a  broffesant  eu  crefydd  yn  hyf, 
fel  yn  uno  yn  y  dystiolaeth  hon :  ond  eto  y 
gweinidogion,  ac  yn  enwedig  y  rhai  dewrion 
a  gwresog,  a  bleidiasant  y  diwygiad  oddi 
wrth  babyddiaeth,  oedd  y  tystion  a  feddylid 
yn  benaf.  Tystiolaethodd  yr  Angel  a  enwyd, 
(adn.  1.)  sef  yr  Arglwydd  Iesu,  y  rhoddai  efe 
alln,  neu  awdurdod  a  chymmorth  iddynt  i 
brophwydo,  neu  dystiolaethu  dros  ei  achos 

a'iwirionedd  ef,  yn  wyneb  pob  llygredigaeth, 
cyfeiliorni,  gwrthwynebiadau,  ac  erlidian 

|  tac  y  byddai  iddynt  hwy  brophwydo  felly, 
I  "  fil  a  deucant  a  thriugain  o  ddyddiau ;'" 
yr  un  faint  â'r  "ddeufls  a  deugain,"  a  gry 
bwyllwyd  o'i  blaen;  (adn.  2.)  sef  hollyspaid 
llywodraeth  Anghrist.  J  Ond  eto  rhaid  idd- 

ynt  brophwydo  "  wedi  ymwisgo  âsachl'ían  ;" 
yr  hyn  oedd  yn  arwyddo  eu  cyflwr  trallodus 

a  gorthrymedig  gan  erlidiau,  yn  nghyd  â'u 
I  mawr  ofid  calon,  o  herwydd  y  llygredigaethau 
yr  oeddynt  yn  tystiolaethu  yn  eu  herbyn. 
Ni  a  welwn  mai  yr  un  yspaid  o  amser  a 

enwiryma,  â'r  amser  a  enwir  eto,  pryd  y  bu 
y  ujraig  yn  cael  ei  phorthi  yn  y  diffaethwch : 
(pen.  12.  6.)  ac  yn  cyfateb  yn  y  ddau  le, 

meddant,  i'r  yspaid  a  enwir  yn  Dan.  7.29; 
a  12.  7.  Dangoswyd  gan  lawer  o  haneswyr, 
ddarfod  i  Dduw  yn  yspaid  yr  oesoedd  ty- 
wyllaf  o  babyddiaeíh,  gyfodi  dynion  i  fynu, 
y  rhai  a  ddygasant  dystiolaeth  benderfynol 
yn  erbyn  llygredigaethau  eglwys  Rufain,  ac 
o  blaid  prif  athrawiaethau  yr  efengyl :  ond 
nis  goddef  ein  terfynau  i  ni  ddilyn  ein 
Hawdwyr  ar  y  mater,  nac  i  ddangos  pa  fodd 
y  bu  gorfod  ar  y  tystion  hyny  brophwydo 
mewn  sachli'an  o  oes  i  óes. 

4  *  Y  rhai  hyn  y w  y  n  ddwy  olew- 
wydden,  fa'r  °  ddau  ganhwyllnren 
^Jsyddyn  sefyll  ger  bron  ̂ Duw  y 
ddaear. 

n  SMm52.  3.  Jer.  II.  16.  Zec.  4.  1,  3,  11-14.  Rbuf.  11. 
17.  o  pen.  1.  20.  M*t.  5.  14-16    Luc   11.  33.         p  Dent. 
1«.  S.  1  Breo.  17.  I.  q  E%.  8.  Ti.   £a.  54.  ô.    Mica  4.  13. 
Zec.  4.  14. 

*  Ond,  pa  faintaddirmygwyd,  a  gasâwyd, 
ac  a  erlidiwyd  ar  y  tystion  hyn  gan  ddynion  ; 

hwynthwy  oedd  y  "  ddwy  oîewwydden " 
mewn  gwirionedd,  y  rhai  oedd  wedi  eu  cyn 
nysgaethu  â  donian  a  grasau  ysbrydol,  fel 
trwy  eu  hofferynoldeb  hwy,  y  gallai  eraill 
hefyd  gael  derbyn  yr  "  eneinniad  oddi  wrth 
y  Sanctaidd  hwnw  :"  ta  hwy  oedd  y  "ddau 
ganwyllbren,"  i  ddal  allan  oìeuni  y  gwirion 
edd  dwyfol  yn  y  byd  tywyll  hwn.  X  Yroedd< 
<yot  yn  sefyll  i  weiui  yn   gymmeradwy,  ger 

bron  Duw  y  ddaear,  Meddiannydd  a  Llyw- 
ydd  holl  ddynolryw  ;  ac  yr  oeddynt  yn  sefyll 
inegys  rhyswyr  (  championsj  yn  ei  achns  ef, 
ac  fel  hemdron  (heralds)  ei  ogoniant  ef,  yn 
y  gwledydd  lle  yr  oeddynt  yn  byw.  Mae 
yma  gyfeiriad  amlwg  at  weledigaeth  Zech- 
arYah,  (Zech.  4.  3,  II,  12:)  yr  hyn  oedd  yn 
arwyddo  Zorobabel  a  Joshna  yr  arch  ofteiriad, 
medd  rhai,  ond  rhaid  i  ni  beidio  helaethu  yma. 

5  *  Ac  os  ewyllysia  neb  wneuthur 
niwed  iddynt,  f  y  mae  rtân  ỳn  myned 
allan  oŶu  genau  hwy,  ac  yn  difetha  eu 
gelynion :  \  ac  os  ewyllysia  neb  eu 
drygu  hwynt,  fel  hyn  y  mae  yn  rhaid 
ei  ladd  ef. 

*  Ac  os  trwy  ragfarn  a  gelyniaeth  yn  eu 
herbyn  hwy  a'u  hathrawiaeth,  yr  ymosodai 
neb  arnynt  i  wneuthur  niwed  iddynt ;  t  er 
gwàned  y  tybid  eu  bod,  yr  oedd  tân  yn 

myned  allan  o'u  genau  hwynt,ac  yn  dyfetha 
eu  gelynion  :  J  ac  os  ewyllysiai  neb  mewn 
un  modd  eu  drygu  hwynt,  fel  hyn  yr  oedd 
yn  rhaid  Hadd  y  cyfryw :  hyny  yw,  byddai 

yr  Arglwydd  yn  sicr  o  ddadlau  a  di'al  eu hachos  hwynt,  a  chospi  y  niweidiau  a  wnaid 
iddynt  hwy,  fel  wedi  eu  gwneyd  yn  ei  erbyn 
ef  ei  hunan.  Tybir  fod  yma  gyfeiriad  at  yr 
hanes  am  Moses  ac  Elias,  yn  galw  am  dân 

o'r  nef  i  ddyfetha  gelynion  Duw  a'i  bobl: 
ond  nid  o'r  nef  yn  wyrthiol  yr  oedd  y  tân 
hwn  i  ddyfod,  eithr  o  enau  y  ddau  dyst,  fel 

y  dywedir  yn  Jer.  5.  14,  "  Wele  fi  yn  rhoddi 
fy  ngeiriau  yn  dy  enau  di  yn  dân,  a'r  bobl 
hyn  yn  gynnud,  ac  efe  a'u  difa  hwynt." 
Gwel  hefyd  Jer.  1.  9,  10.  Byddai  eu  rhy- 
buddion  a'u  hathrawiaeth  hwynt  yn  tueddu 
i  gondemnio  y  rhai  a'u  casâent  hwy  ar  gyfrif 
hyny;  byddai  y  bygythion  o  farnau  Duw, 
trwy  eu  genau  hwynt,  yn  sicr  o  gael  eu  cyf- 
lawni;  'ie  atebid  eu  gwedd'íau  hwynt  mewn 
barnedigaethau,  ar  y  rhai  a  bai  âent  yn  ely  n- 
ion  iddynt. 

6  *  Y  mae  gan  y  rhai  hyn  *  awd- 
urdod  i  gau  y  nef,  fel  na  wlawio  hi 
yn  nyddiau  eu  prophwydoliaeth 
hwynt :  '  f  ac  awdurdod  sydd  gan- 

ddynt  ar  y  dyfroedd,  i'w  troi  hwynt 
yn  waed,  X  ac  i  daro  y  ddaear  â  phob 
pla,  cyn  fynyched  ac  y  mynnont. 

5  1  Bren.  17.  1.  Luc  4.  25.  Iago  5.  17,  18.  t  Ex.  7—12. 

a  14.  Sdlm  105  2G— 36. 
*  Oblegyd  yn  yr  ystyr  a  grybwyllwyd 

uchod,  byddai  gan  y  rhai  hyn  awdnrdod  fel 
Elias  i  gau  y  nef.  fel  na  Wlawiai  hi  yn  ys- 
paid  y  tair  blynedd  a  hanner,  neu  y  ddeufis 
a  deugain  (adn.  2.)  o'u  prophwydoliaeth 
hwynt;  hyny  yw,  i  attal  bendithion  i  ddyfod 
oddi  uchod,  ar  y  rhai  a  wrthodent  eu  tystiol- 
aeth  hwynt,  ac  a'u  herlidient  hwy  oblegid  y 
dystiolaeth  hòno :  t  a  byddai  ganddynt  awd- 
urdod  ar  y  dyfroedd,  i'w  troi  hwynt  yn 
waed,  fel  y  g^naethai  Mose9  yn  yr  Aipht  ; 
tac  felly  i  daro  y  ddaear  â  phob  plâ,  cyn 
fynyched  ag  y  mynent.  Hyny  yw,  byddai 
ganddynt  gymmaint  o  fraint  ac  awdurdod 

gyda  Duw  yn  y  nef,  â  neb  o'r  rhai  enwocaf 
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o'r  prophwydi  gynt  ;  a  byririai  Dnw  miji 
stí'r  o  gospi  y  cettedloedd,  y  breninoerid,  a'r 
personau  hyny  a'u  drygent  hwy,  ag  y  eosp- 
oriri  efe  y  thai  hyny  ̂ ynt,  a  orthrymasent  ei 
bobl,  ac  a  Udriasent  ei  genadon  ef. 

7  *  A  phan  M  ddarfyddo  iddynt 
orphen  eu  tystiolaeth,  *  f  y  bwystfil, 
yr  hwn  sydd  yn  dyfod  allan  o'r  pwll 
díwaelod,  Ja  ryfela  â  hwynt,  ||  ac  a'u 
gorehfysîa  hwynt,  §ac  a'u  lladd  hwynt. « ada.  3  Luc  9.  32.  toanl7.  4.  a  19.  30.  Act.  20.  74 

2Tim.4.  7.  *  pen  13  I,  7,  1 1  a  17.  6-8.  a  19.  19,  2«. 

Dan.  7.  21,  22,  25.  n  9.  23,  21    2  Th'ea.  2.  8,  9. 

*  A  phan  ddartydrioi'r  tystion  hyn  orphen 
eu  tystiolaeth  riros  Grist  a'i  efengyl,  neu  pan 
fyririont  ar  ei  gorphen,  tna  riiwedd  y  ririeutìs 

a  de'igain,  (arin.  2.)  ne'u  y  1200  o  ririyririian, 
neu  fìynydrioeriri  ;  (arin.  3.)  +  y  "  bwystfil,  yr 
hwn  syriri-  yn  riyfori  allan  o'r  pwll  diwat-lod" 
(hyny  yw,  yr  awdurdod  erlirigar,  yr  hwn  a 
ririysgritìr  yn  fwy  c\  (liwn  ar  ol  hyn,  pen.  13. 
1—7;  a  17.  7,  8.)  $3  ryfela  yn  greuUwn  á 
hwynt,  yn  mhob  tforrid  o  gyfrwysrier  a 
thrais;  ||  a  godriefir  idrio  Iwyririo  yn  eu  her- 

byn  hwynt,  i'w  hamridifariu  o'u  rhyridid 
gwladol  a  chrefyddol,  §  a'u  Hadd  yn  drii- 
rirugaredri,  efallai  trwy  ferthyrdod. — M  »e  lla 

wer  o  ddehongliariau  pr'iod  (yn  ol  barn  Scott 
am  danynt,)  wedi  bori  ar  y  brophwydoiUeth 
hon  *m  ladd  y  tystion,  fel  pe  byririai  yn 
cyfeirio  at  ferthyrriori  personau,  neu  erleriig- 
aethau  mewn  rhyw  fanau,  mewn  arnseran  a 
aethtnibio;  a  thybia  rhai  yn  ririîeithr,  nari 
yw  yn  arwyrido  riirn  onri  yr  erüd  gwastariol 
ar  wir  Gristionogion,  trwy  yr  holl  yspairi  o 
ririenddeg  cant  a  thriugain  o  flynydrioedri. 
(gwel  ar  arin.  2  9,)  Pa  foriri  bynag,  nis  gall 
y  gwr  a  enwyri  lai  na  meridwl,  fori  y  bro- 
phwydoliaeth  yn  cyfeirio  at  amser  a  riam 

weiniau  syrid  eto  i  ddyfod  ;  ac  y  rhairi  i'r 
cyflawniad  o  hóni  fod,  yn  agos  yr  un  pryd  â 
chaniad  y  seithfed  udgorn.  Tybia  Guyse 
hefyd,  fori  y  tystion  heb  eu  üariri  eto  ;  onri 
mae  ei  sylw  ef  ar  hyn  yn  rhy  faith  o  lawer 
i'n  terfynau  ni.  Niri  yw  Pool  na  Doddridye 
yn  sylwi  dim  yn  ncilldnol  ar  amser  lladri  y 
tystion.  Y  Pib,  neu  babyririiaeth,  meriri 

Pool  y  w  y  bwystfil  nchod  :  o'r  "  pwll  rií'wael- 
od''  y  daeth  angel,  neu  frenin  y  locustiaid, 
hefyd;  (pen.  9.  11.)  oririi  yno  mae  pob  drwg 
yn  riyfod,  pabyridiaeth  yn  gystal  a  Maho- 
metaniaeth.  Mae  dadl  pa  un  ai  lladd  yn 
gorphorol,  ai  llariri  yn  swyddol,  neu  attal  eu 
gweinidogaeth,  a  fedriylir  yina  wrth  ladd  y 
tystion  :  tybia  Pool  mai  yr  olaf  a  feririylii  ; 
ond  mae  ei  resymau  dros  hyny  yn  rhy  feith 

ion  i'w  cyfieithu  yma  :  efalUi  bod  lladd  yn 
y  ddau  ystyr  yn  gynnwysedig. 

8  *  A'u  ̂ cyrph  hwynt  a  orwedd 
f  ar  heoìydd  y  z  ddinas  fawr,  \  yr  hon 
yn  ysprydol  a  elwir  aSodom  ||a'r 
°Aipht;§lle  hefyd  y  croeshoeliwyd 
ein  c  Harglwydd  ni. 

y  ndn.  9  S.lm  79.  2,  3.  Jer.  26.  23  Ezsc  37.  II.  *«dn. 
13  pen.  14  8.  a  16.  19.  a  17.  I,  5.  a  18  2,  10,  18.  aGen. 
13  13.  a  19  24  Jer  23.  14.  Erec.  16.  53-55.  Arn.  4.  II. 
Mat  10.  15.  2  Pedr  2.  6.  Juct.  7.  ÒRi.l.  13,  14.  a  3.  7. 
Salra  78.  43-51.  c  pen.  18.  24.  Luc  13.  33,  34.  Ar.t.  9.  4. 
Heh.  6.  6.  a  13.  12. 

*  Ac  fel  yr  oedd  yn  brawf  eithaf  o  greulon- 
deb   dirirugareriri,    i    nacâu    claddedig.ieth   i 
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gyrph  meirw,  a'u  gariael  hwynt  yn  warad^ uydrins  noethion  ar  wynéb  y  maes,  nen  ar 
hyri  yr  hëdyriri  ;  felly  er  dangos  y  gelyniaeth 
i'r  anfri  rnwyaf  tnag  at  y  tystion  hyn,  niri 
yn  unig  hwy  a  leririil,  mewn  ystyr  swyririol, 
a  llawer  o  honynt  yn  gorphorol ;  eithr  hwy 
a  osoriid  yn  agoreri  hefyd  i  warth  a  dir/nyg 
cyhoeririus  +  yn  y  lîyworiraeth  babaidd,  yr  hori 
a  fydriai  yn  ehang  iawn,  a  riims  fawr  Rhnf- 
ain  yn  brif-ririinas  iririi  ;  (pen.  16.  19;  17.  18; 
18.  10—16,  18,  21.)  \  yr  hon  mewn  ystyr  gyf. 
riniol,  nen  yshryriol,  a  elliri  ei  galw  yn  S>riom 

am  ei  balchrier,  ei  haflendid,  a'i  rirygioni; 
ac  yn  Aipht,  am  ei  gormes,  ei gorthrymrier, 

a'i  heilnn  aririoliaeth  :  §  a  gelliri  ei  chyttelyba 
hi  hefyd  i  Jerusalem,  yr  hon  a  laririoriri  y 
prophwyrii  ;  a  phan  oerid  dàn  lywodraeth 
Ithufain,  a  ro  Iriorid  ein  Harglwydl  bendig. 
eriig  ni  i  farwolaeth  warariwyririns  a  phoenus 

y  groes  ;  ac  a'i  hail  groeshoeüorid  ef  wedi 
hyny,  yn  merthyrdori  ei  aelodau;  yr  hyn  a 
wn*id  rirosoriri  rirachefn,  gan  yr  erlidwyr 
crenlawn  hyn.  Felly  Gnyse,  air  yn  air.- 

Wrth  y  "  dílinas  fawr  a'i  hëolydri"  y  me- 
ririylir,  efallai,  h<>ll  atnheroriraeth  Rhnfain, 
fel  un  ddinas  eilnn  a'dolyar  ac  aflan.  A 
ehyrph  y  tystion  yn  gorwedd  ar  yr  hëolyrid 
a  arwyriria,  yr  erledigaethau  dirfawr  a  ridy- 
oririefai  Ilawer  o  dystion  Duw  ;  ac  yr  ymor- 

foleddai  eu  gelynion  arnynt  i'r  fath  raririau, 
fel  yr  ymririangosai  ei  achos  ef  megys  werii 
ei  hollawl  ririinystrio.  M*eajlendid  Soriom, 
a  chreulondeb  yr  Aipht,  mòr  norieriig  yn  yr 
ysgrythyrau,  fel  yr  oeddynt  yn  arwydd-lun- 
iau  aririaâ  o'r  rirygau  uchori  yn  gyttreriinol, 
Ac  mae  drygioni  atgas  e^lvvys  Rhufain  yn 
mhob  un  o'r  ystyriaethan  hyn,  (digyffelyB 
mae  yn  debyg,  raewn  unrhyw  gymrieithas 
arall  o  driynion,  a  alwant  eu  hnnain  yn 
eglwys,)  yn  cat-1  ei  arddangos  yn  y  morid 
cyfiawnaf,  ac  hefyd  Itỳmaf,  trwy  yrenwadau 
uchod.  Pan  y  gwelom  eu  lleoeriri  o  aridoliad 
yn  mhob  màn,  w<  di  eu  haridurno  à  delwau 
lichawdwr  croeshoeliedig,  nisgallwn  fedriwl 
yn  amgen  na  bod  yr  erlidwyr  hyn,  (fel  y 
Phariseaid  erlirigar  gynt,  yn  aririurno  betlriau 
y  prophwyrii  a  laddasai  eu  tariau,)  yn  atn- 
canu  croeshoelio  Crist  mewn  liun;  (effiyy) 
medriwl,  nari  yw  ynanghytunol  iawn,  etaliai, 
ìg  amcan  cyntaf  y  cyfryw  ririyfais.  Dod- 
dridge.—Wrih  y  "  dflinas  fawr,"  niri  Rhnf  tin 
na  Jerusalem  yn  llythyrenol  a  feririylir;  ond 
Jerusalim  yn  yyfriniol ;  hyny  yw,  eglwys 
brotfesedig  Duw,  fel  yn  fedriiannoJ  gan  y 
Ceneriloedd  (arin.  2. ;)  ac  felly  werii  myneri 
yn  ail  i  Sodoin  am  anlladrwydd  ;  i'r  Aipht 
am  greulonrieb  tuag  at  blant  Dnw  ;  ac  i  Jer- 
nsalem  pan  groeshoeliwyri  Crist,  mewn  gel- 

yniaeth  cyflTredinol  tuag  ato  ef  a'i  achos. 
Scott. — "  Il'tolydd  y  driinas:"  h'col  yw  y 
Saesoneg,  yn  y  rhif  unigol  :  trne  yr  un  gair 

I plateiasì  wtrii  ei  gyfieithu  h'col  genym  nin- 
nau,  yi;  pnn.  22.  2.'  Mae  gair  arall  am  h'col a  hcolydd,  mewn  rnanau  eraill  ;  a  riyweri 
Pool  (gyria  Mede)  fori  y  gair  plateias,  hëol 

neu  hëolyriri,  yn  arwyddo  y  tiriogaethau  a'i 
awdnrdodaeth,  a  berthyn  i'r  ririinas  hon  :  t 
thybia  efe  mai  yn  Euri>pe,  fel  rlian  o  diriog 
aeth  y  pab,  y  lleririir  y  tyslion. 

9  *  A'r  rhai  o'r  d  bobloedd,  ar 
llwythau,  a'r  ieithoedd,  a'r  cenhedl 
oedd,    f  a  welant   eu   cyrph   hwyn 



Adfywiocâd  y  tystion. DAT.  XI. 
Y  llef  o'r  nef. 

edridiau  a  hanner,  Jac  !  ni  oddefant 
roi  eu  cyrph  hwy  mewn  beddau. 

d  pen.  10.  11.  a  13.  7.    a  17.  15.  e  Gwel  ar  adn.  2,  3, 
II.  /  Gwel  ar  y  adn.  8.— pen.  19.  17,  18.  Preg.  6.  3.  Es. 
33.  1.  Jer.  7.  33.  Mat.  7.  2. 

*A  chyfrifir  yr  ymddygiad  uchod  tuag  at 
y  tystion,  yn  gyfryw  fuddugoliaeth  o'r  eiddo 
Anghrist  ar  y  saint,  fel  y  bydd  deiliaid  ei 
lywodraeth  ef,  lle  bynag  ỳ  byddont  yn  trigo, 
mewn  gwahanol  wledydd,  pobloedd,  llwyth- 
au,  ieithoedd,  a  chenedloedd,  yn  eu  gwatwar 
hwy  yn  greulawn,  wrth  eu  gweled  yn  gor- 
wedd  ar  heolydd  y  ddinas  heb  eu  claddu  ;  ac 
ymddygant  tuag  atynt  gyda  chymmaint  anfri, 
atgasedd,  ac  annyngarwch,  â  phe  baent  gel- 
aneddau  ffìaidd :  t  hwy  a  welant  eu  cyrph 
hwy  felly  gyda  hytrydwch  a  gorfoledd  dir- 
mygus,  am  dridiau  a  hanner,  yr  yspaid  y 
ceidw  cyrph  meirw  yn  gyffredin  heb  lygru  a 
braenu  ;  ac  yr  hyn  sydd  yn  cyfateb  mewn 
iaith  brophwydoliaethol  i  amser,  amserau,  a 
hanner  amser,  yr  hwn  nifer  sydd  yn  ateb 
hefyd  i  ddeufis  a  deugain,  (adn.  2.)  neu  fil  a 
deucant  a  thriugain  o  ddyddiau,  (adn.  2.)  í  Yn 
yr  yspaid  hyny  ni  oddefant  roi  en  cyrph  yn 
weddus  mewn  beddau,  o  dra  anmharch  ar- 
nynt,  a  gorfoledd  eu  gweled  wedi  eu  Uadd. — 
Tybia  rhai  mai  cyfeillion  protestanaidd  y 

tystion,  a  feddylir  wrth  y  rhai  a'u  gwelant  ac 
ni  oddefant  roi  eu  cyrph  mewn  beddau, 
mewn  gobaith  am  eu  hadfywiad  dracbefn  ; 

ond  mae  yn  fwy  cyson  â'r  adnod  nesaf,  ac  â 
holl  rediad  y  dysgrifiad  cyffredinol  hwn 
gyfiwr  galarus  y  tystion,  tra  yn  prophwydo 
mewn  sachlYan,  i  ddëall  mai  eu  gelynion 

pabaidd  creulawn  a  feddylir. — Sylwyd  o'r 
blaen,  fod  y  ddau  fis  a  deugain  (adn.  2.)  y  mil 
a  deucant  a  thriugain  o  ddyddiau,  (adn.  3.) 
yr  amser,  amserau,  a  rhan,  nen  hanner  am- 
ser,  (Dan.  7.  25  ;  12.  7  :)  a'r  tridiau  a  han 
ner  hyn,  yn  arwyddo  yr  un  faint,  a'r  un  ys- 
paìd  o  amser,  sef  1260  o  flynyddoedd,  pob 
diwrnod  am  flwyddyn.  Mewn  deufis  a  deu 
gain  (o  ddeg  diwrnod  ar  hugain  bob  un)  mae 
tair  blynedd  a  hanner,  yn  ol  amser,  amserau, 
a  rhan,  neu  hanner  amser  Daniel;  ac  a  elw- 
ir  yn  dridiau  a  hanner  yn  yr  adnod  hon  : 
ac  mewn  tair  blynedd  a  hanner  felly,  mae 
1260  o  ddyddiau,  neu  o  flynyddoedd,  mewn 
iaithbrophwydoliaethol.  Yn  adn.  3  dywedir 

y  bydd  i'r  tystion  brophwydo  mewn  sachlîan 
am  gyhyd  â  hyny  o  amser;  ac  yma  y  dy- 
wedir  y  bydd  eu  cyrph  heb  eu  claddu  am  yr 
un  faint  o  amser,  os  ystyriwn  y  tridiau  a 
hanner  yr  un  faint  a'r  amserau  eraill  a  enw- 
yd.  Cyn  gallu  cysoni  y  ddau  beth  hyn  yn 
iawn,  rhaid  i  ni  feddwl  fod  rhai  o'r  tystion 
yn  cael  eu  Uadd  o  hyd,  o  ddechreu  hyd  ddiw- 
edd  y  blynyddoedd  uchod  ;  neu  ynte  fod  y 
tridiau  a  hanner  hyn  yn  arwyddo  rhyw 
yspaid  bỳr,  megys  tair  blynedd  a  hanner 
naturiol,  yn  niwedd  y  1260  mlynedd  uchod. 
Y  peth  olaf  yw  tyb  amryw  dduwinyddion, 
a  thyb  ein  Hawdwyr  hefyd,  debygid ;  ond  y 
maent  oll  yn  bur  dywyll  a  dyrys  ar  y  pwnc, 
ac  i  gyd  yn  faith  dros  ben. 

10  *  A'r  rhai  sydd  yn  ̂ trigo  ar  y 
ddaear  f  a  h  lawenychant  o'u  plegid , 
Jac  a  *  ymhyfrydant,  ||ac  a  anronant 
roddion  i'w  gilydd ;  §  obiegid  y  *  ddau 

K  p«n.  12.  13.  a  13.  8,  14.  M*t.  10  22.  A  Barn.  16.  23' 
24.  Salm  13.  4.  a  35.  19.  24-26.  a  89  4/.  DUr.  24  17.  Jer 
50.  II.  Ob.  12,  Mica  7.  8.  loan  16  20.  >  1  Cor.  13.  6  Neh- 
8.  10-12.  Eslh.  9.  19—22.  k  adn.  5,  6.  pen.  16.  10.  1  Bren- 
18.  17.  a  21.  20.  a  22.  6,  18.  Jer.  38.  4.  Io«n  7.  7.  Act.  5.  33. 
a  7.  54-57.  a  17.   6,  6. 

*  A'r  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  sef 
trigolion  tywyll,  anianol,  a  daearol  y  gwled- 
ydd  pabaidd,  t  a  lawenychant  yn  rhyfeddol 
oblegid  triniaeth  greulawn  y  tystion,  cyn  ac 
wedi  eu  lladd  :  %  ac,  fel  pe  byddai  y  dydd 
weithian  yn  hollawl  yn  eiddynt  hwy  eu  hun- 
ain,  hwy  a  gyfarchant  en  gilydd  gyda  mawr 
hyfrydwch  a  llawenydd  ;  |j  ac  a  anfonant  rodd- 

ion  i'w  gilydd  i  gadw  gwyliau  llawen,  fel  y 
gwnai  yr  Iuddewon  gynt  wedi  cael  eu  gwar- 
edu  oddi  wrth  eu  gelynion.  Esth.  9.  52.  §  O- 
blegid  y  ddau  brophwyd,  neu  y  ddau  dyst 
hyn,  oedd  yn  poeni  ac  yn  aflonyddu  y  rhai 
oedd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  dynion  anianol  y 
byd  hwn,  ac  yn  enwedig  deiliaid  ofer-goelus 
ac  aflan  Ánghrist ;  trwy  dystiolaethu  yn  was- 
tadolyn  erbyn  eu  hathrawiaeth,  eu  haddoliad, 
a'u  moesan  drwg  hwynt ;  a  thrwy  gyhoeddi 
barnau  Duw,  y  rhai  a  ddeuai  arnynt  am  eu 

gau-grefydd  a'u  llygredigaethau  aflan. 
11  *  Ac  ar  ol  '  tridiau  a  hanner, 

m  f  Yspryd  bywyd  oddi  wrth  Dduw 
a  aeth  i  mewn  iddynt  hwy  :  J  a  hwy 
a  safasant  ar  eu  traed  ;  ac  nofn  mawr 

a  syrthiodd  ar  y  rhai  a'u  gwelodd 
hwynt. 

I  adn.  9.  m  Geo.  2.  7.  Ezec.  37.  5—14.  Rbuf.  8.  2, 11. 
ra  adn.  13.  Josh.  2.  9.  Jer.  33.  9.  Hos.  3,  5.  Aot.  5.  5,  11. 

*  Ond  bỳr  ac  ofer  oedd  yr  holl  orfoledd 
pech?.durus  uchod,  oblegid  ar  ol  y  tridian  a 

hanner  agrybwyllwyd  o'r  blaen,(gwel  ar  adn. 
9.)  t  gwelai  Ioan  Ysbryd  bywyd  oddi  wrth 
Dduw,  yn  myned  i  mewn  i  gyrph  meirwon 
y  ddau  dyst  digladdedig  hyn,  ac  yn  eu  byw- 
âu  hwynt  fel  yr  esgyrn  sychion  a  welodd  Ezec- 
iel  gynt.  %  Ac  yn  y  fan  hwy  a  safasant  ar  eu 
traed  ;  mewn  nerth,  gwroldeb,  a  bywjóg- 
rwydd  ;  fel  dynion  wedi  eu  codi  o  feirw  mewn 
perffaith  iechyd,  ac  yn  barod  i  ymaflyd 
mewn  unrhyw  waith  y  galwai  Duw  hwynt 
iddo.  ||  A  pnan  welodd  eu  gelynion  hyn,er 

cymmaint  a  fuasai  eu  gorfoledd  o'r  blaen, 
syrthiodd  arnynt  ofn  a  dychryn  mawr :  gwel- 
ent  bethau  nad  oeddynt  yn  ddisgwyl,  a  gwel- 
sant  fod  eu  dial  a'u  distryw  hwy  eu  buuain 
yn  agosân. — Yr  oedd  y  rhan  hon  o'r  weledig- 
aeth  yn  rhagddangos,  er  i  Anghrist  ladd  pro- 
phwydi  a  thystion  Duw,  eto  y  codai  efe  nifer 
digonol  o  rai  eraill  o'r  un  ysbryd,  i  sefyll  i 
fynu  dros  ei  efengyl  bur  ef ;  er  mawr  ofid  a 

dychryn  i'w  gwrthwynebwyr  hi,  y  rhai  a  dyb- 
iasent  ei  bod  wedi  cael  ei  hollawl  ddiwreidd- 
io.  Am  amser  lladdiad  ac  adgyfodiad  y  tyst- 
ion,  nis  gallwn  ddywedyd  dim  :  tybia  rhai 
ei  fod  wedi  myned  heibio,  a  thybia  eraill  ei 

fod  eto  heb  ddyfod  :  mae  ein  hawdwyr  o'r 
farn  olaf;ond  nis  gallwn  grybwyll  eu  rhes- 
ymau  dros  hyny,  rhag  gorraod  meithder. 

12  *  A  hwy  a  glywsant  lef  uchel 

o'r  nef  yn  dywedyd  wrthynt,  °  f  Deu- 
wch  i  fynu  yma.  f  X  A  hwy  a  aeth- 
ant  i  fynu  i'r  nef  mewn  cwmmwl ; 
II  a'u  8  gelynion  a  edrychasant  arnynt 

■      15.  I.a24.  3.  Es.  40.  " i  i  Jl^*'  íí  ^*í  1-1  o  pen.  4.  1.  Salis  15.  1.  a  X4.  3.  Jüs.  40.  Bl.         p  pei 
Dropnwya  nyn  oedd  vn  poeni  v  rhai  n.  a  12. 5. 2  Bren.  2.  u.  es.  u.  13.  Aot.  1. 9.  Rhnf.  8.34- 
A„iS  4.'  JJ  37.  Eph.  2.  5,6.    ;Ex.  14.   " oedd  yn  tngo  ar  y  ddaear.  .is.  w  16.23. 

.  Salm  86.  17.  a  112.  10. 
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*  Gwedi  adgyfodi  y  tystion  o  feirw,  bwy  a 
glywsant  It-.f  uehel  o'r  nef,  gorsedd  gogoniant 
Duw,  yn  dywedyrì  withynt,  tPeuwch  i  fynu 
yma:  yrhyn  oedd  yn  rìangos.y  cymmerai  Duw 
hwynt  rìàn  ei  amddiffyniad  neillduol  ei  hun; 
ac  y  cynnorthwyai,  yr  arddelwai,  ac  yr  an- 
rhyrìeddai  efe  hwynt  âllwyrìrìiant  mawr  ynei 

waith  a'i  achos  ef.  î  Ar  hyn  tybiai  loan  iddo 
eu  gweled  hwynt,  yn  debyg  i  Grist  yn  ei  es- 
gyniad,  yn  myned  i  fynu  i'r  nef  mewn  cwm 
wldysglaer:  yr  hyn  oedd  yn  arwyddo  eu 
dyrchatìad  hwynt  gan  Ddnw,  i  fawredd  rha 
gorol,  awdurdod  a  llwydrìiant ;  yn  ol  ystyr 
g)  tfelybiaethol  y  cyfryw  yrnadroddion  yn  yr 
ysgrythyrati.  (Isa.  14.  13  ;  Matt.  11.  23.)  ||  Ac 
nis  gallai  eu  gelynion  lai  na  gweled  pa  fath 
gyfnewidiad  gogoneddus  a  wnaed  yn  eu  ham- 
gylchiadau  hwynt;  a  pha  dystioìaeth  nodedig 
o  anrhydedd  ac  ewyllys  da  Duw,  a  roddwyd 
fel  hyn  iddynt  hwy. — Yr  oedd  esgyniad  y 

tystion  i'r  nef  yn  dd'íammau  yn  arwyddo, 
nid  yn  umg  y  byddai  i  achos  gwir  Grisíion 
ogiaeth  gael  ei  adfywio,  ond  hefyd  ei  dder- 
chafu  ;  ac  y  caffai  fuddugoliaeth  mòr  ogon- 
eddus  ar  bob  gwrthwynebi  irì,  fel  nad  oedd 

yr  un  dyrchafiad  daearol yn  drìi^on  i'w  osod 
allan  yn  gyflawn:  esgyn  i'r  np/yn  unig  a 
wnaihyny.  Fel  yroedd  esgyniad  Crist  i'r  nef, 
ar  ol  ei  farwolaeth,  ac  o  fìaen  ilwyddiant  yr 
efengyl ;  felly  y  tystion  hyn,  ar  ol  eu  lladd, 
ae  yn  rhag-ddangosiad  o  lwyddiant  ar  yr 
efengyl,  mwy  gognnerìdus  nâ  thra  buonthwy 
yn  prophwydo  mewn  sach  lîan. 

13  *  Ac  yn  yr  awr  honno  y  f  bu 
daeargryn  mawr,  fa  *degfed  ran  y 
ddinas  a  syrthiodd;  Ja  lladdwyd  yn 

y  ddaeargryn  saith  mil  o  wŷr :  ||a'r 
'  lleill  a  ddychrynasant,  §  ac  a  u  rodd- 
asant  ogoniant  i  Dduw  y  nef. 

r  adn.  19.— Gwel  ar  pen.  6.  12.— a  8.  5.  a  16.  18.  *  pen. 
8.  9-12.  a  13.  1-3.  a  16.  9.  t  Gwel  ar  adn.  11.  wpen. 
14.  7.  a  15.  4.  a  16.  9.  Josh.  7.  19.  1  Ssm.  6.  5.  Jer.  13.  16. 
Mal.  2.  2. 

*  Yn  y  fan  ar  ol  adgyfodiad  ac  esgyniad  y 
tystion,  gwelodd  Ioan  ddaear-gryn  mawr;  yr 
byn  oedd  yn  arwyddo  y  syrthiai  rhyw  farn 
ofnadwy  ar  ran  fawr  o'r  rìrìinas,  neu  amherodr- 
aeth  Anghrist,  lle  y  llarìdwyd  y  tystion,  ac  y 
buont  yn  gorwedd  heb  eu  claddu.  fYn  y 
drìaear-gryn  uchod  tybiai  Ioan  ei  fod  yn 
gweled  y  ddegfed  ran  o'r  ddinaa  yn  syrthio; 
stf  ihyw  un  or  teymasoedd  dàn  l>wodraetb 
Autrlnist.  G^n  nad  yw  hyn  werìi  rìy^wydd 
eio,  yn  ol  barn  ein  Hawdwyr,  rhairì  i  ni  aros 
cyflawniarì  y  trophwyrìoliaeth,  i  wybod  pa 
un  o'r  teyinasoerìd  pabaMd  a  feddylir.  %  Ac 
yn  y  ddaear  gryn  nen  y  terfysgoedrì  hyu, 
gwelorìd  Ioan  ladd  saith  mil  o  wŷr:  yr  hyn 
a  arwyddn  ryw  ddrygfyd  dirfawr,  a  ddaw 
«r  wrthwynebwyr  y  diwygiad  yn  yr  amser 
y  prophwydir  am  d;mo,  ac  >r  hyn  a  fydd  yn 
llawer  o  foddion  i  ddwyn  yn  nrìaen  y  diwyg- 
iad  hwnw.  "  Saith  mil  o  cnwau  gwŷr"  yw 
y  Groeg,  weu  ^aith  mil  o  wŷri>  enwau  :  a 
thybia  rhai  fod  hyn  yn  cyfeirio  at  warad 
wyddiad  a  rìinystr  y  dynien  mwy;if  enwog 
a  galîuog  fel  pleidwyr  a  chynnorthwywyr 
pabyddiaeth  :  pa  foéfd  bynajr  am  h)  ny,  mae  y 
geiriau  yn  dangos  na  bydd  y  tystien  rìriim 
heb  wrthwynebwyr,  ac  na  fydrì  nifer  y 
gwrthwyntbw  yr  y  pryrì  hwnw  onrì  bychan  ; 
oblegid   beth  yw    saith   mil  o  wŷr  i  syrthio 
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yn  y  fath  ?chos,  odrìigerth  y  defnyddir  rhif- 
edi  terfynol  am  annherfynol  ?  ||  A'r  lleill 
a  rìdychrjnasant  wrth  weled  y  falh  ddaear- 
gryn  a  dinystr  :  dychrynodd  eu  cydwyb- 
odau  yn  wyneb  barnau  ofnadwy  Duw  ar 
wlad  a  phleirìwyr  Anghrist:  ÿa  rhoddasant 
ogoniant  i  Dduw  y  nef;  trwy  addef  cyfiawn- 
der  ei  farn,  ac  uniondeb  ei  dyslion  ef  a'u 
tystiolaeth  ;  a  thrwy  ei  arìrìoli  ef  efallai,  yn 
lle  adrìoli  del.\au,  Saint,  ac  angelion. 

14  *  Yr  2ail  wae  a  aeth  heibio; 
f  wele,  y  mae  y  drydedd  wae  yn 
dyfod  ar  frys. 

x  pen.  8.  13.  a  9.  12.  a  15.  1.  a  16.  1.  &c. 

*  Fel  hyn  yr  ail  wae,  a'r  chweehed  udgorn, 
a  aeth  heibio,  o  ran  y  brophwyrìoliaeth  o 

hóni,  ac  a  â  heibio,  yn  y  cyflawniarì  -,  ac 
ofnadwy  iawn  a  fydd  ar  y  neb  a  fjddo  dâni : 
+  onrì  na  fedrìylied  neb  fod  pob  perygl  rìros- 
orìd ;  oblegid  mae  y  drydedd  wae,  dàn 

udganiarì  y  seithfed  udgorn,  yn  dyfod  i'w chanlyn  hi  ar  frys. 

15  *  A'r  y  seithfed  angel  a  udgan- 
odd  ;  z  a  bu  llefau  nchel  yn  y  nef,  yn 
dywedyd,  a\  Aeth  teyrnasoedd  y  byd 

yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni,  a^i  Grist 
ef ;  *  X  ac  efe  a  deyrnasa  yn  oes  oes- oedd. 

y  pen.  8.  2-6,  12.  a  9.  1,  13.  z  pen.  12.  10.  a  16.  17. 
a  19.  6.  Es.  27.  13.  a  41.  23.  Luc  15.  6,  10.  a  pen.  12.  10. 
a  15.  4.  a  17.  14.  a  20.  4.  Sílm  22.  27,28.  a  72  II.  a  89.  15— 
17.  Es.  2.  2,  3.  a  49.  6,  7,  22,  23.  a  55.  5.  a  f.0.  3-  14.  Jer. 
16.  19.  Dan.  2.  41,  45.  a  7.  14,  22,  27.  Hos.  2.  23  Am.  9  11, 
12.  Mica  4.  1,  2.  Zepb.  3.9,10  Zec.  2.  11 .  a  8.  20-23.  a 
14.  9.  Mal.  1.11.       *  Ex.  lô    18.  Salm  110    4    a  146.  10   Es. 
9.  7.  Ezec.  37.  25.  D«m.  2.  41.  a  7.  18,  27.  Mica  4.  7.  M»t. 
6.  13.  Lac  I.  33.  Heb.  1.  8. 

Gwedi  gorphen  adrorìrì  am  yr  ail  wae,  y 
chweched  udgorn,  a  chynnwysiad  y  Uyfr 
bychan ;  (yn  ol  barn  Mr.  Scott,  gwel  ar  pen. 
10.  2.)  rr.ae  Ioan  yma  yn  myned  rhay;ddo 

gyda'r  mater  oedd  yn  diweddu  y  nawfed 
bennod,  yn  ol  barn  y  gwr  a  enwyd  (pen.  10. 
2.)  *  Pan  urìganocìd  y  seithfed  angel  ei 
udgorn,  "  bu  llefau  uchel  yn  y  nef ;"  yr  holl 
rìrigolion  rìerìwydd  yn  gorfolerìrìu  gyrìag 
annhraethol  ddiolchgarwch,  t  am  fyned 
teyrnasoedd  y  byd  hwn,  y  rhai  a  fuasent 
cyhyd  yn  gorwedrì  mewn  rìrygioni,  neu  rìàn 
yr  un  rìrwg,  yn  eidrìo,  neu  yn  rìrìeiliairì 

ewjHyggar  i'r  Arglwyrìrì  Drìuw  JEHOFAH, ac  i  Grist  ei  Frenin  eneinnierìig  ef;  Jac  efe 
a  rìeyrnasa  arnynt  yn  ocs  oesoerìrì  :  oblegid 
pery  ei  rìeyrnas  ef  ar  y  ddaear  hyd  ddiwedo 
amser,  ac  yn  y  nef  am  byth  bythoerìd. — Pa 
un  a  gaiff  y  geiriau  hyn  a'n  cyffelyb  eu  cyf- 
lawni  yn  llythyrenol,  trwy  Iwyddiant  cyffred- 
inol  yr  efengyl  ar  yr  holl  ddaear,  neu  \  nte  yn 
unig  yn  y  nefoedd  uewydrì,  lle  bydd  cyf- 
iawnder  yn  cartrefu,  sydrì  ddirgelwch  yn 
mynwes  Duw,  yr  hwn  ni  rìrì>leoi  ni  forì  yn 
rhy  hyrìerus  yn  ein  hagoriarì  o  hóno.  Ond 
mae  hyny  yn  dra  sicr,  y  bydrì  llwyrìrìiant 
mawr  ar  yr  achos  Cristionogol,  yn  ei  hel- 
aethrìí  r,  ei  nerth,  a'i  burrìeb;  yn  yr  amser  a 

norìir  drwy  y  seithfed  udgorn  a'r  saith  ph'iol 
a'i  canlynant,  er  gwaethaf  pob  ymgais  i 
wrthwynebu,  gwyro,  a  llygru  yr  achoa 
hwnw  :  ac  yn  wir  mae  graddau  mawr  o  hyny 
wedi  bod  eisoes. 

16  *  A'r c  pedwar  henuriad  arhug- 
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ain,  y  rhai  oedd  ger  bron  Duw  yn 
eistedd  ar  eu  gorsedd-feingciau,  fa 
syrthiasant  ar  eu  hwynebau,  ac  a 
addolasant  Dduw, 

c  peu.  4.  4,  10.  a  5.  5-8,  14.  a  7.  11.  a  19.  4. 

*  Sylwyd  eisoes  ar  y  pedwar  henuriad  ar 
hugain,  eu  bod  yn  cynnrychioli  yr  holl 
eglwys;  (pen.  4.  4.)  tyma  gwelodd  Ioan 
hwynt  megys  yn  codi  oddi  ar  eu  gorseddau, 
ac  yn  syrthio  ar  eu  gwynebau  i  addoli  Duw. 

— Mae  hyn  yn  dangos  gorfoledd  y  Saint  a'r 
angelion  yn  y  nef.  (medd  Pool,  neu  yn 
hytrach  parâydd  Pool,)  o  herwydd  buddug- 
oliaeth  Duw  ar  Anghrist,  goruchafiaeth  a 
llwyddiant  teyruas  Crist:  ac  yn  sicr,  od  oes 
llawenydd  yn  y  nef  am  ddychweliad  un 
pechadur,  fel  y  dywedir  ei  fod  yn  Luc  15.  7, 
10;  rhaid  i  ni  feddwl  bod  Ilawer  mwy  am 
ddychweliad  cenedloedd  a  theyrnasoedd  cyf- 
ain  at  Dduw  a'i  Grist  ef. 

17  *Gau  ddywedyd,  d  Yr  ydym 
yn  díolch  i  ti,  eO  Arglwydd  Dduw 
Hollaihiog,  fyx  hwn  wyt,  a'r  hwn 
oeddit,  a'r  hwn  wyt  yn  dyfod ;  f  o- 
blegid  s  ti  a  gymmeraist  dy  allu  mawr, 
\  ac  a  deyrnesaist. 

d  pen.  4.  9.  Dan.2.  23.  a  6.  10.  Mat.  11.  25.  Luc  10.21. 
Joan  II.  41.    2  Cur.  2.  14.    a  9.  15.  I  Tim.  1.  12.  e  Gwel 

ar  pen.  1.  8.  a  4.  8— a  15.  3.  a  16.7,  14.  Gen.  17.  1.  /Gwel 
ar  pen.  ]  ..  4,  8,— a  16.  5.  g  Gwel  ar  adn.  15.-  pen.  19.  6, 
11—21.  a20.  1—3.  Salm  21.  13.  a  57.  II.  a  64.  9,  10.  a  98.  1 
—3.  a  102.  13—18.  Es.  51.  9-11.  a  52.  10. 

*Cawsom  eiriuu  cyffelyb  i'r  rhan  flaenaf 
o'r  aduod  hon  o'r  blaen ;  (gwel  ar  pen.  4.  8.) 
maent  yn  gosod  allan  dragywyddoldeb, 
hunanfod,  hollalluogrwydd,  ac  ano;hyfnewid- 
io!debDuw:yrun  peth  a  JEHOFAH,  «'YD- 
WYF  YR  HWN  YDWYF  :"  (Exod  3. 
14)  ac  maent  yn  bríodol  i'r  Arglwydd  Iesu 
yn  gystal  ag  i'r  Tad  a'r  Ysbryd.  Heb.  13. 
S;  Dat.  1.  8.  tD'íolchai  yr  henuriaid  i'r 
Arglwydd  Dduw  Holialluog  hwn,  oblegid 
iddo  gymmeryd  ei  allu  mawr,  yr  hwn  oedd 
ynddo  a  chanddo  ef  bob  amser  erioed,  J  a 
theyrnasu  ar  y  cenedloedd  drwy  yr  holl 
ddaear :  am  iddo  ddarostwng  Anghrist  a 
dymchwelyd  ei  Iywodraeth  ef,  a  sefydìu 
teyrnas  ei  Fab  drwy  yr  efengyl,  dros  yr  holl 
fyd. 

18  *A'r  Äcenhedloedd  a  ddigias- 
ant ;  *  f  daeth  dy  ddig  di,  |  a'r  k  amser 
i  farnu  y  meirw,  *||ac  i  roi  gwobr 
i'th  wasanaethwyr  y  prophwydi,  §ac 
i'r  saint,  m  ac  i'r  rhai  sydd  yn  ofni  dy 
enw,  *  fychain  a  mawrion  ;  n  f  ac  i 
ddifetha  y  rhai  sydd  yn  difetha  y 
ddaear. 

h  adn.  2,  9,  10.  a  17.  1  2—15.  a  19.  19,  20.  Salm  2.  1—3. 
Es.  34.  1-10.  a  63.  1-6.  Ezec.  38.  9-23.  JoeI3.9— 14.  Mica 
7.  15—17.  Z.c.  14.  2,  3.  i  Gwel  ar  pen.  6.  15 — 17.   a  14 
10.  a  15.  J,  7.  a  16.  a  19.  15.  k  Gwel  ar  pen.  6.  10,  11  — 
a  20.  4,  5,  12-15.  Es.  26.  19—21.  Dan.  7.  9,  10  a  12  1,2 
/  p«n.  22.  12.  Mat.  5.  12.  2  Thes.  1.  5—7.  Heb.  11.  25,  26. 
m  peu.  19.  5  Salm  85.  9.  a  103.  11.  a  115.  13,  14.  a  147.  11. 
Preg.  8.  12.  a  12.  13.  Luc  1.  10.  n  pen.  13.  10.  a  18.  16- 
24.  a  19.  19,  21.  Dan.  7.  26.  a  8.  25.  a  11.  44,  45. 

*  Y  rhai  nid  oeddynt  o  nifer  gwir  Israel 
Duw,  ond  yn  genedloedd  paganaidd,  neu  yn 
genedloedd  pabaidd,  gwaeth  na'r  rhai  pagan- 
aidd:  hwy  a  ddigiasant  yn  ddigon  hir  wrth 

dy  dystion  a'th  bobl  di:  tac  yn  awr  mae  yn 
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Hawn  bryd  i  tithau  ddangos  dy  hun  yn  ddig,  a 
thydi  a  ddechreuaist  wneyd  hyny.  JA  daeth 
yr  amscr  i  ti  farnu  achos  dy  dystion  ffydd- 
íawn  y  ìhai  a  laddwyd,  yn  nghyd  â  phawb  a 
fuont  u  feirw  "  yn  achos  y  gwirionedd  :  ||  ac 
i  roi  gwobr  i'th  wasanaethwyr  y  prophwydi, 
y  rhai  a  hysbysasant  dy  ewyllys  di  yn  ffydd- 
lawn ;  §  ac  nid  iddynt  hwy  yn  unia;,  ond 
befyd  i'th  holl  "saint,"  *ÿ  rhai  sydd  yn 
ofni  dy  enw,"  ac  yn  dy  addoli  mewn  ysbryd 
a  gwirionedd  ;  *a  hyny  heb  ddim  gwahan- 
iaeth  rhwng  bychain  a  mawrion,  o  ran  eu 

graddau  a'u  sefyllfa  yn  y  byd  :  fa  daeth  yr 
amser  hefyd,  i  ti  ddyfetha  yr  hiliogaeth 
anghristiaidd  hyny,  y  rhai  sydd  wedi  bod  yn 

blâ  i'r  ddaear  cyhyd,  trwy  eu  cyfeiliornadau, 
eu  llygredigaetbau,  a'u  twyll  ;  a  chwedi 
dyfetha  ei  chyfoeth  hi,  i  borthi  eu  cybydd- 
dod  a'u  chwautau,  a  miloedd  o'i  thrigolion 
trwy  gyfeiliornadau  neu  erledigaethau. — 
Deallir  y  geiriau  uchod  gan  rai,  am  dywalltiad 
digofaint  Duw  ar  y  Cenedloedd  o  flaen  y 

Mil-flwyddiant,  am  eu  cynddaredd  a'u  gel- 
yniaeth  yn  erbyn  ei  bobl  ef  y  rhai  a  laddas- 
ent  ;  ond  y  rhai  yn  gytfelybiaethol  a  godwyd 
o  feirw,  yn  adfywiad  a  Hwyddiantyr  efengyl 
wedi  hyny,  ac  a  wobrwywyd  yn  llwyddiant 
rhyfeddol  yr  eglwys,  tra  yr  oedd  y  rhai  a  ddy- 
fethent  y  ddaear  wedi  cael  eu  diwreiddio  allan 
o  hóoi.  Ond  tybia  eraill  fod  y  geiriau  yn  cyf- 
eirio  aty  gwrthwynebiad  bỳr  a  wnair  yn  er- 
byn  yr  efengyl  ar  ol  y  Mil-flwyddiant ;  ac  yn 
union  o  flaen  yr  adgyfodiad  cyffredinol,  a'r 
farn  ddiweddaf.  Pa  fodd  bynag,  mae  y  cry- 
bwylliad  yn  y  fàn  hon  yn  fỳr  iawn ;  oblegid 
eglurir  ef,  a  helaethir  arno,  ar  ol  hyn,  mewn 
amryw  bennodau :  ac  efallai  bod  yma  gyf- 
eiriad  cynnwys  at  y  ddau  amser  a  grybwyll- 
wyd. — Tybia  Doddridge  mai  y  gwobr  diw- 
eddaf  yn  nydd  y  farn,  yw  y  gwobr  a 

feddylir. — Tybia  Guyse  i'r  gwrthwyneb,  mai 
gwobr  o  ryddid,  heddwch,  a  Uwyddiant,  yn 
y  mwynâd  o  ordinadau  a  breintiau  yr  efengyl 
ar  y  tídaear,  a  feddylir.  Rhoddwyd  golyg- 

iadau  Pool  a  Scott  yn  y  rhanau  blaenaf  o'r 
sylwad  uchod ;  Pool  yn  gyntaf,  a  Scott  yn  ail. 

19  °  *  Ac  agorwyd  teml  Dduw  f  yn 
y  nef ;  Ja  gwelwyd  ̂ archei  gyfam- 
mod  ef  y n  ei  deml  ef :  ?  a  bu  mellt,  a 
llefau,  a  tharanau,  a  daear-gryn,  ra 
chenllysg  mawr. 

o  pen.  14  15-17.  a  15.  5-8.  a  19.  11.  Es  6.  1— 4. 
p  Ex.  25.  21,  22.  Num.  4.  5,  15.  a  10.  33.  2  Cor.  3.  14— 
16.  Heb.  9.  4—8.  q  adn.  13,  15,— Gwel  ar  pen.  4.  5.  a  8. 
5.— a  16.  18.  r  pen.  8.  7.  a  16.  21.  Ex.  9.  18—29.  Josh.  10. 
II.  Job  38.  22,  23.  Salm  18.  12.  a  105.  32.  Es.  28.  2.  a  30. 
S0.  a  32.  Ezec.  13.  11.  a  38.  22. 

Mae  yr  adnod  hon  yn  dwyn  i  mewn  fater 
newydd,  a  dylasai  fod  yn  dechreu  y  bennod 
nesaf,  ebai  Scott  ;  ac  felly  mae  Doddridge 
wedi  ei  gosod  yn  ei  ddosparthiad  ef  yn  y  fàn 

hon.  *  Yr  oedd  yspaith  ( 'scenej  y  weledigacth 
wedi  ei  gosod  yn  y  deml  ;  yr  hyn  gynt  yd- 
oeddorsaf  addoliad  Duw,  a  chysgod  o  eglwys 
y  Testament  Newydd  :  o  ganlyniad  mae  rhai 
yn  dëall  wrth  "deml  Dduw"  yn  y  fàn  hon, 
y  deml  gynt  yn  Jerusalem,  eraill  yr  eglwys 
ogoneddus  yn  y  nef,  ac  eraillyr  eglwysfilwr- 
iaethus  ar  y  ddaear ;  t  y r  hon  y  gellir  dy  wed- 
yd  ei  bod  "yn  y  nef"  o  ran  ei  goleu,  ei 
hymarweddiad,  a'i  hysbrydoldeb,  mewn  cyf- 
erbyniad  i'r  ddaear,  neu  y  byd  tywyll,  llygr- 
edig,  ac  anianol  liwn.     i  Mae  yn  sicr  fod  yma 
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Y  wraig  oedd  <wedi DAT.  XII. 

ei  gwisgo  a*r  haul. 
gyfeiriad  at  yr  ben  deml  .yn  Jerusalem;  yr 
hon  oedd  wedi  ei  hagoryd  can  belled,  a'r  llén 
wedi  ei  thýnu  ymaith  i  olwg  Ioan,  fel  yr 
oedd  arch  cyfammod  Duw  yn  sancteiddiolaf 

ei  "deml  ef  "  yn  weledig  ;  yr  hyn  oedd  yn 
arwyddo  fod  datguddiedigaethau  pellach  i 
gael  eu  gwneyd  yn  awr,  mewn  perthynas  i 
ranau  tumewnol  crefydd  ;  oblegid  yr  oedd 

y  pennodau  o'r  blaen  yn  cyfeirioyn  benaf  at 
hetyntion  yramherodraeth  Rufeinig,ac  achos- 
ion  allanol  yr  etjlwys  o  fewn  yr  amherodr- 
aeth  hóno.  ||  Yr  oedd  y  "  mellt,  y  llefau,  y 
taranau,  y  ddaear-gryn,  a'r  cenlíysg  mawr," 
yn  arwyddion  o  bresenoldeb  neillduol  Duw, 
ac  yn  arddangos  y  barnau  ofnadwy,  y  rhai 

yr  oedd  efe  yn  myned  i'w  dalguddio.  Gwel 
ar  adn.  13,  15;  pen.  8.  5,  7.  Mae  y  rhan 

flaenaf  o'r  adnod  yn  dangos  ei  farnau  din- 
ystriol  ef  ar  anghrist  a  boll  elynion  ei  eg- 
Iwys. — Tybia  Scott  fod  y  bennod  nesaf  (y 
tair  nesaf  medd  Pool,)  yn  myned  yn  ol  i 
oesoedd  boreuaf  yr  eglwys,  ac  y  rhaid  i  ni 

fyned  yr  ail  waith  dros  amryw  o'r  amserau 
ol-yn-ol  hyny  fel  o'r  blaen ;  er  yn  benafgyda 
goíwg  ar  amserau  y  tri  udgorn  diweddaf,  y 
rhai  a  elwir  y  tri  udgorn  gwae. 

PEN.  XII. 

Y  wraig  wedi  ei  gwisgo  â'r  haul. 

*A  «RHYFEDDOD  mawr  a  wel- 
wyd  yn  y  nef ;  b  gwraig  °  f  wedi  ei 
gwisgo  a'r  haul,  d  \  a'r  lleuad  dan  ei 
thraed,  ||  ac  ar  ei  phen  'goron  o  ddeu- 
ddeg  seren : 

a  adn.  3.  pen.  II.  19.  a  15.  1.  2  Cron.  32.  31.  Marc.  13. 
25.  Act.  2.  19.  b  Es  49.  14— 23.  a  54.  5-7.  a  60.  1—4. 
Hos.  2.  19,  20.  Ioan  3.  29.  2  Cor.  11.  2.  Eph.  5.  25-27,32. 
c  pen.  21.  23.  Salm  84.  11.  Es  60.  19,  20.  a61.  10.  Mal.  4. 
2.  Rhuf.  3.  22.   a  13.  14.  Gal.  3.  27.  d  Gal.  6.  14.  Tit.  2. 
11,  12.        e  pen.  1.  20.  a  21.  14.  Es.  62.  3.  Zec.  9.  16. 

Tybia  Scott  fod  prophwydoliaethau  y  Ilyfr 
hwn  yn  ymddosbarthu  yn  naturiol  yn  ddwy 

ran  ;  yr  ail  o  ba  rai  sydd  yn  dechreu  gyda'r 
adnod  ddiweddaf  o'r  bennod  o'r  blaen  :  er 
bod  rhai  yn  ei  dechreu  gyda'r  adnod  flaenaf 
o'r  bennod  hon.  Fel  hyn  dygir  ni  yn  ol  yma 
i  oesoedd  cyntaf  yr  eglwys;  er  y  crybwyllir 
am  danynt  yn  llawer  bỳrach,  nac  y  crybwyllir 
am  yr  oesoedd  wedi  hyny.  Diffyg  sylwi  ar 
yr  amgylchiad  hyn  a  baroddllawer  o  ddyrys- 
wch,  mewn  llawer  ymgais  i  egluro  y  pro- 
phwydoliaethau  hyn  :  oblegid  os  na  chadwn 
ni  afael  ar  yr  arweiniad,  yr  hwn  yn  ddigon 

prì'odol  a  alwyd  yn  ddaearyddiaeth  ac  amser- 
yddiaeth  y  llyfr,  e  grwydra  dychymmyg  yn 
ddireol,  a  bydd  i  gyfeiriadau  tybiol  at  ddy- 
gwyddiadau  unigawl,aiewn  gwahanol  oesoedd 
a  mànau,  ddadgyssyíltu  y  dehongliad,  a  gwn- 
eyd  y  cwbl  yn  ammheüus  ac  yn  ddrwç dyb 
us.  *  Yma  gwelodd  yr  apostol  yr  'eglwys 
úàn  yr  arwydd-lun  cyffredin  o  "wraig"; 
gwraig  yr  Oen,  a  mam  yr  boll  wir  gredin- 
wŷr,  wedi  deilliaw  ei  dechreuad  o'r  nef,  yn 
byw  o  ran  ei  "  hymarweddiad  yn  y  nef," 
a  chwedi  ei  harfaethu  i  ddychwelyd  i'r  nef : 
a  gwelodd  hi  yn  y  fath  wisgiad  ac  amgylch- 
iadau,  ag  oedd  yn  gwneyd  yr  olwg  arni  yn 
rhyfeddod,  neu  yn  arwydd,  am  fod  yr  ym- 
ddangosiad  yn  arwyddol  o  ryw  ddygwydd- 
iadau  mawrion.  Wrth  y  nef,  mae  rhai  yn 
dëall  yfan  He  y  cafodd  Ioan  ei  weledigaeth  ; 
eraill,  yr  awyr ;  ac  eraill,  yr  eglwys,  yr  hon 
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yw  teyrnas  nefoedd  ar  y  ddaear.  Tybia 
Pool  mai  nef  y  gogoniant  a  feddylir,  a  bod 
Ioan  wedi  ei  gymmeryd  i  fynu  yno,  fel  Paul 
o'r  blaen  (2  Cor.  12.  2—4.)  t  Pa  fodd  bynag 
am  hyny,  efe  a  welai  y  wraig  "  wedi  ei 
gwisgo  â'r  haul;"  fel  yn  arwydd  ei  bod  wedi 
ei  cbyfiawnâu,  ei  sancteiddio,  a'i  goleuo  yn 
ogoneddus,  trwy  ei  hundeb  â  Christ,  "  Haul 
y  cyfiawnder."  J  Yr  oedd  y  "  lleuad  dàn  ei 
thraed  "  hi ;  i  arwyddo  ei  bod  hi  goruwch 
golenni  gwan  yr  oruchwiliaeth  Iuddewig,  a 
goruwch  cariad  at  bob  gwrthddrychau  gwael 

a  chyfnewidiol  yn  y  byd  hwn.  || "  Ac  ar  ei 
phen  yr  oedd  coron  oddeuddeg  seren ;"  i  ar- wyddo  ei  bod  hi  mewn  modd  anrhydeddus 
yn  dàl  athrawiaeth  y  deuddeg  apostol,  ac  mai 
trwy  eu  hathrawiaeth  hwy,  fel  cynnifer  o  sêr 
dysglaer,  yr  oedd  hi  yn  derbyn  ei  holl  oleuni 
o  wybodaeth  a  gras,  yr  hyn  oedd  ei  choron 
a'i  hanrhydedd  penaf. 

2  *  A  hi  yn  feichiog,  a  lefodd,^gan 
fod  mewn  gwewyr,  f  a  gofid  i  esgor. 

/adn.  4.  Es.  53.  II.  a  54.  1.  a  66.  7,  8.  Mica  5.  3.  Ioan 
16.  VI.  Gal.  4.  19,  27. 

*  Yr  oedd  beichiogi  a  gwewyr  esgor  y 
wraig  hon,  mae  yn  debyg  yn  rbag  ddangos 
cyflwr  tra  gofidus  yr  eglwys  yn  y  tri  chanrif 
cyntaf  o'r  oruchwiliaeth  Gristionogol ;  yn  yr 
hyn  yspaid  o  amser,  yn  nghanol  caledi  mawr 

ac  erledigaethau,  gyda  gwedd'íau  taerion  a 
llafnr  difrifol,  y  ceisiodd  hi  waredigaeth  o'i 
gortbrymder,  a  chwanegiad  ateitheulu;  gan 
ddisgwyl  yr  amser  pennodol,  yr  hwn  oedd  i 
ddwyn  tröad  dedwydd  ar  ei  gofidiau  hi. 
t  u  Gofid  :"  (Basinizomenê :)  pen.  9.  5;  a. 
14.  10;  a  20.  10;  Mat.  8.  29;  2  Peter  2.  8.) 
Mae  y  gairyn  dangos  y  dyoddefiadau,  neuyr 
arteithiau  dirfawr,  trwy  ba  rai  yroedd  ffydd 
ac  amynedd  yr  eglwys  yn  cael  eu  profi,  cyn 
ei  gwaredigaeth,  ac  yn  enwedig  yn  union  o 
rlaen  hyny.  Díammau  fod  y  geiriau  yn  ar- 
wyddomawrchwennychiad  a  Ilafuryreglwys 
am  daeniad  a  llwyddiant  yr  efengyl ;  yn 

nghyd  â'i  haml  ddyoddefiadau  hi  yn,  ac 
obîegid,  y  Ilafur  hwnw. 

3  *  A  gwelwyd  rhyfeddod  arall  yn 
y  nef;  -\  ac  wele,  ̂ ddraig  goch  fawr, 
Jâ^saith  ben  iddi,  ||a  Meg  corn  ;§ac 
ar  Aei  phennau  saith  goron. 

e  adn.  4,  9,  17.  pen.  13.  2,  4.  a  16.  13.  a  17.  3,  4  a  20.  2. 
Es  27.  1.  a  51.  9.  h  peu.  13.  1,  3.  ■  17.  9.  i  pen.  17. 
3,  7,  12,  16.  Dan.  2.  42.  a  7.  7,  8,  20,  24.  k  pen.  13.  1. 

*  Tua'r  un  amser,  "gwelwyd  rhyfeddod 
mawr  arall  yn  y  nef,"  gwahanol  iawn  i'r  un 
o'r  blaen,  a  hollawl  wrthwyneb  iddo;  fsef 
gweled  draig  goch  fawr;  yr  hyn  oedd  ar- 
wydd-lun  digon  hysbys  o'r  diafol,  yn  nghyd 
a'i  brif  weithredyddion  a'i  raglawiaid  ar  y 
ddaear.  (adn.  9.)  Coch,  rhudd-goch,  neu  ys- 
garlad,  ydoedd  lliw  nodedig  yr  Amherawd- 
wyr  Rhufeinig,  eu  cynghoriaid,  a'u  blaenor- iaid  milwraidd;  megys  y  bu  wedi  hyny  yr 

eiddo  eu  pabau,  a'u  pen-graddolion  eglwysig. 
(Gwel  ar  pen.  17.  3—5.)  }  Yr  oedd  "  saith 
ben"  y  ddraig  ofnadwy  hon  yn  arwyddo  y 
saith  bryn,  ar  ba  rai  yr  adeiladwyd  dinas 

Rhufain;  a'r  saith  dull  o  lywodraeth  a  fu  ar 
yr  amherodraeth  hòno,  y  naill  ar  ol  y  llall. 

(pen.  17.  9,  10.)  ||  Yroedd  y  "deg  corn"yn 
arwyddo  y  deg  breniniaeth,  i  ba  rai  y  rhan- 
wyd  yr  amherodraeth  orllewinol  yn  y  diw- 
edd  :  oblegid  gẁyr  pawb  fod  cyrn  yn  iaith 
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brophwydoliaethol  yr  ysgrythyr,  yn  arwyddo 
allu,  awdurdod,  neu  freniniaethau  ;  adywed 

hanesion  ddarfod  rhanu  amherodraeth  Rhuf- 
ain  i  gynnifer  a  hyny  o  freniniaethau.  §Ond 

yr  oedd  y  "saith  goron  ar  benau"  y  ddraig,  ac 
nid  deg  coron  ar  ei"chyrn  hi,"  yn  arwyddo 
bod  yr  holl  awdurdod  eto  yn  llaw  yr  amher- 
awdwyr  a'r  senedd,  yn  Rhufain ;  ac  nid  yn 
meddiant  breninoedd  y  deg  teyrnas,  megys 
yr  aeth  wedi  hyny.  Mae  yr  amgylchiad  hwn, 
yrhv\n  ni  sylwyd  arnogar.  lawer  oddehongl- 
wyr  y  llyfr  hwn,  yn  sefydiu  amseriad  y  bro- 
phwydoliaeth  yn  fanol  gywir;  ac  yn  profi  yn 

ddiymwad,  ei  bod  yn  perthyn  i'r  amherawd- 
wyr  paganaidd,  ac  nid  i'r  awdurdodanghrist- 
iaidd  a  grybwyllir  ar  ol  hyn.  (Gwel  ar  pen. 
13.  1.) — Heblaw  a  ddywedwyd  am  y  lliw 

coch,  mae  yn  ddi'ammau  ei  fod  yn  arwyddo 
creulondeb,  a  thywallt  gwaed  y  saint,  gan  yr 
awdurdodau  a  enwyd. 

4  *  A?i  l  chynffon  hi  a  dynnodd 
draian  sêr  y  nef,  ac  a'u  bwriodd  hwynt 
i'r  ddaear.  f  A'r  m  ddraig  a  safodd 
ger  bron  y  wraig  yr  hon  ydoedd  yn 
barod  i  esgor,  i  ddifa  ei  phlentyn  hi. 
pan  esgorai  hi  arno. 

/pen.  9.  10,  19.  Dan.  8.  9- 
16.  Ioan  3.  44.  1  Pedr  5.  8. 

*  Yr  oedd  "cynffon  y  ddraig,  yn  tỳnu 
traian  sêr  y  nef,  ac  yn  en  bwrw  hwynt  i'r 
ddaear,"  yn  arddangos  gallu  neu  awdurdod  y 
Rhufeiniaid,  trwy  yr  hyn  y  bwriasant  i  lawr 

dywysogion  y  drydedd  ran  o'r  ddaear,  ac  y 
darostyngasant  eu  gwledydd  dàn  warogaeth  a 
theyrnged.  Felly  y  dywed  Scott ;  ond  tybia 
ein  Hawdwyr  eraill,  mai  gweinidogion  enw- 
og  yr  efengyl  a  feddylir  wrth  "sêr  y  nef;" 
a  fwriwyd  i  lawr  o'u  lleoedd  a'u  defnyddiol- 
deb  yn  ffurfafen  yr  eglwys,  gan  gynffon  y 
ddraig,  sef  gan  is  swyddogion  milwraidd  a 
gwladol  yr  amherodraeth  Rufeinig,  wrth 

orchymyn  yr  amherawdwyr  a'r  senedd,  ac 
oll  dàn  awdurdod  Satan.  f  Ymddangosaiyr 
anghenfil  uchod  fei  yn  "  sefyll  ger  bron  y 
wraig,  yr  hon  oedd  barod  i  esgor,  yn  gwylied 
arni,  ac  yn  barod  i  ddifa  ei  phlentyn  hi,  pan 
esgorai  hi  arno ;  fel  y  disgwyliai  Pharaoh  i 
ddyfetha  plant  gwrrywaidd  Israel,  neu  fel  y 
ceisiai  Herod  ddyfetha  Crist  yn  ei  fabandod. 
Fel  hyn  yr  oedd  amherawdwyr  a  swyddogion 
Rhufain,  yn  gwylied  yn  eiddigus  ar  gynnydd 

Cristionogaeth  o'r  dechreuad,  ac  yn  blino  yr 
eglwys  âg  erledigaethau  gwastadol. 

5  n  *  A  hi  a  esgorodd  ar  fab  gwr- 
ryw,  f  yr  hwn  oedd  i  °  fugeilio  yr  holl 
genhedloedd  â  gwialen  haiarn  :  J  a?i 
phlentyn  hi  p  a  gymmerwyd  i  fynu  at 
Dduw.  ac  at  ei  orsedd-faingc  ef. 

n  adn.  2.  Es.  7.  14.  Jer.  31.  22.  Mica  5.  3.  Mat.  1.  25. 

o  Gwet  ar  pen.  2.  26,  27.—  a  19. 15.  Salm  2.  9.  íp  Gwel 
ar  pen.  11.  12.— Marc  16.  19. 

*  O'r  diwedd  "  esgorodd  y  -wraig  ar  fab 
gwrryw;"  (whion  arrhena.)  mab,  agwrryw. 
Gan  nad  oedd  yn  bosibl  ifab  lai  na  bod  yn 
wrryw,  lybir  fod  y  ddau  air,  mab  gwrryw 
yn  y  fàn  hon,  yn  arwyddo  grymusder  a 
gwrolder,  (a  dywedyd  felly,)  y  mab  hwn  o 
eiddo  yr  eglwys.  Yn  amser  yr  amherawd- 

wyr  erlidgar,  cynnyddodd  a  ll'iosogodd  yr 
eglwys  yn  fawr  iawn ;  hyd  oni  ddeilliodd  un 
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o  hóni,  yr  hwn  a'esgynodd  i'r  orsedd  amher- odrawl,  t  wedi  ei  drefnu  i  fod  megys  yn 

rhaglaw  Crist,  i  "  fugeilio,"  neu  lywodraethu 
yr  holl  genedloedd,  a  dryllio  gelynion  yr 
efengyl  megys  â  gwiàien  haiarn.  \  Fel  hyn 
had  yr  eglwys,  sef  Cristionogion  yn  gyffred- 

inol ;  yn  nghyd  â  Chustenyn  Fawr,  a'r  am- 
herawdwyr  Cristionogol  a'i  canlynasant  ef, 
yn  neillduol,  a  ddîangasant  rhag  cynddaredd 
y  ddraig  goch ;  a  derchafwyd  y  rhai  olaf  i 
anrhydedd  ac  awdurdod  mawr  iawn,  dàn 
amddiffyniad  union  gyrchol,  a  thrwy  ewyllys 
da  neillduol,  yr  Arglwydd  Ddnw. — Felly  y 
dywed  Scott  air  yn  air  ar  yr  adnod  uchod  : 
ond  tybia  Guyse  fod  yr  amser  a  nodir  yma 
yn  mhell  ar  ol  genedigaeth  a  theyrnasiad 
Custenyn  Fawr,  ac  nas  gellir  ei  ddeall  ef 
mewn  un  rnodd  wrth  y  mab  gwrryw :  o 
ganlyniad  tybia  efe  mai  parâd  o  gredinwyr 
enwog,  dewrion,  a  ffyddlawn,  a  feddylir 
wrth  y  mab  gwrryw  hwn,  y  rhai  dàn  Grist 
eu  Pen,  a  ddrylliant  holl  awdurdodeu  gelyn- 
ion,  ac  a  lywodraethant  arnynt  hwy  gyda 
nerth  a  chadernid  anorchfygadwy,  megys  â 

gw'íalen  haiarn  ;  ac  a  ddyrchefir  gan  Dduw  i 
fawredd  goruwch  cyrhaedd  eu  gelynion,  ac  a 
guddir  megys  ger  bron  ei  orseddfainc  ef  ei 
hun  yn  y  nef,  megys  y  cuddiwyd  Joas  gynt 
yn  nhy  yr  Arglwydd,  2Cron.  22.  H,  12.  Yn 
yr  ystyr  ddiweddaf  hyn  hefyd  mae  Pool  yn 
deall  am  y  mab  gwrryw,  yn  hytrach  nag  am 
Custenyn  Fawr:  nid  y w  Doddridge  yn  sylwi 
pwy  a  feddylir;  dim  ond  alleirio  yr  adnod 

yn  gyffredin. 

6  *  A'r  *  wraig  a  ffodd  i'r  diffaeth- 
wch,  f  lle  mae  ganddi  le  wedi  ei 
barottôi  gan  Dduw,  r  fel  y  porthent  hi 
yno  *îfil  a  deucant  a  thriugain  o 
ddyddiau. 

q  adn.  14.  r  1  Bren.  17.  3—6,  9—16.  a  19.  4-8.  Mat. 
4.  II.        »  Gwel  ar  peu.  11.  2,  3. 

*  Pa  fodd  bynag,  yr  oedd  profedigaethau 
newyddion  yn  aros  y  wraig,  y  rhai  o'r  diw- 
edd  a  barasant  iddi  "  ffoi  i'r  diffaethwch," 
neu  a'i  gwnaelhant  hi  yn  annrheithiedig,  yn 
unig,  ac  yn  galed  arni.  Obìegid  diwedd  yr 

erledigaethau  paganaidd,  a  wnaeth  ffordd  i'r 
pethau  hyny,  y  rhai  yn  y  màn  a  derfynasant 
yn  Ilywodraeth  anghrist,  yr  hon  a  ýrodd  yr 
eglwys  i'r  diffaethwch  fel  y  sylwyd.  f  Ond 
yr  oedd  ganddi  yno  le  wedi  ei  barotôi  gan 

Dduw,  lle  y  porthai  efe  hi  â  gwir  Fanna  o'r nef,  drwy  ei  genadon  ffyddlawn,  yn  debyg 
fel  y  porthasai  ef  Israel  yn  y  diffaethwch 
gynt ;  {  a  hyny  am  fil  a  deucant  a  tbriugain 
o  ddyddiau,  sef  cynnifer  a  hyny  o  flynydd- 
oedd,  (Gwel  ar  pen.  11,2,  3,  13.)  yr  amsera 
rag-derfynodd  Duw  i  rwysg  a  Ilywodraeth 

angh*ist.  Tybia  un  gwr  dysgedig  i'r  blyn- 
yddoedd  hyn  ddechrau  yn  y  fiwyddyn  736, 
pan  roddes  Pepin  o  Ffrainc  lywodraeth  dytn- 
morawl  Rhufain  i'r  Pab ;  ar  ddistrywiad 
rhaglawiaeth  Ranenna,  i'r  hou  y  buasai  Rhuf- 
ain  yn  perthyn  am  ryw  gyhyd  o  amser.  Y 
pryd  hwn  y  dechreuodd  y  Pab  wythfed  pen 
Rhufain  ;  ac  yn  ol  y  cyfrif  uchod  derfydd  ei 
amser  ef  i  fod  felly,  yn  y  flwyddyn  2010: 
neu  ynte  2000,  os  blynyddoedd  prophwydol- 
iaethol,  o  360  o  ddyddiau,  a  feddylir ;  a 
thybia  yr  awdwr  uchod  f  Mr.  Fleming)  mai 
y  pryd  hwnw  y  derhreua  y  mil-flwyddiant dedwydd. 

5  X  3 



u 
/ihyfel  rhwng  Michael DAT.  XII. a'r  ddraiy  &c. 

'  7  *  Abu  'rhyfel  yn  y  nef;  Mf]\li-|  9  *  A  c  bwriwyd  allan  y  ddraig 
chael  x\  a'i  angelion  ||  a  ryfelasantjfawr,  dfyr  hen  sarph,  Jyr  hon  aelwir 
yn  erbyn  *y  ddraig,  §  a'r  ddraig  a  e  Diafol  ||a^Satan,  §yr  hwn  sydd  yn 
ryfelodd  2a'i  hangelion  hithau. t  pen.  13.  7.  a  19.  11— 20.  F.s.  34.  5.  Eph.  6.  12.  U  Es. 
55.  4.  Dan.  10.  13,  21.  a  11.  I.  Heb.  12.  I.  Jud.  9.  x  Mat.  13. 
41.  a  16.  27.  a24.3I.  a  26.  53.  2Thes.  1.7.  «Owel  a»  *dn.  3,  4. 
«adn.9.  S*lm78.49.  Mat.  25.  41.— 2  Cor.  12.  7.  2  fedr  2.4. 

*  Gwnaed  dangosiad  pellach  i  Ioau  o  gyf- 
Iwr  yr  eglwys  yn  yr  amser  dàn  sylw,  drwy 
yr  arwydd-lun  o  ryfel  ofnadwy,  n.egys  yn 
ymddangos  iddo  ef  yn  y  nef,  neu  yr  awyr  ; 
t  Ue  yr  oedd  Michael  y  tywysog  penaf, 
argiwydd,  a  phen  yr  angelion,  (Dan.  12.  1; 

Judas  adn.  9.)  \  a'i  weision,  pa  un  bynag  ai 
"  ysbrydion  gwasanaethgar,"  ai  gweinidogion 
yr  efengyl,  (|  yn  rhyfela  yn  erbyn  y  ddraig 

fawr,  neu  y  diafol  a'i  offerynau  pleidiol  ;  §  a'r 
ddraig  a  ymegnì'odd  yn  gynddeiriog  â'i  holl 
nerth,  fel  blaenor,  ac  mewn  cyd-weithrediad 
â'i  angelion  cythrenlig  o  uffern,yn  nghyd  a'i 
genadon,  gau  athrawon,  a'n  canlynwyr  ar  y 
ddaear;  i  ryfela  â  hwythau. — Wrth  y  nef  yn 
y  fàn  hon  mae  Guyse  yn  deall  yr  awyr  ;  am 
y  dywedir  fod  diafolyn  dywysog  llywodraeth 

yr  avjyr,  (Ephes.  42.  2  )  a  sonia  yr  apostol  am 
ddryyau  ysbrydol  yn  y  nefolion  leoedd  (  Eph. 

6.  12.)"  Ond  wrth  y  nef  yn  y  fàn  hon  ac  yn y  ddwy  adnod  a  ganlyn,  mae  Pool  ac  eraill 
yn  dealleglwys  weledig  Crist  ar  y  ddaear,  ac 
wrtb  y  rhyfel  yn  y  nef  rhaid  deall  yr  erlidiau 
poethion,  a'r  amryw  drallodion,  a  ddyoddef- 
odd  yr  eglwys  dàn  yr  amherawdwyr  pagan- 
aidd  gynt.  Tybia  rhni  mai  angel  crëedig 
(ond  blítenor  y  lleill)  yw  y  Michael  yma,  a 
thybia  eraill  mai  Crist  ei  hun  ydyw  :  nid  y w 
o  ganlyniad  mawr  pa  un  ;  oblegid  ni  a  wydd- 
om  mai  eiddo  Crist  yw  y  rhyfel,  ac  efe  a'i 
achos  a  ennill  y  dydd. 

8  *  Ac  ani  orfuant;  fa'u  6  lle 
hwynt  nis  cafwyd  mwyach  yn  y  nef. 

aadn.  II.  Sattn  13.  4.  a  IIS.  10-13  a  129.  2.  Jer.  1.19 
a  5.  22.  Mat.  16.  18.  Rhuf.  8.  31—39.  *  Job  7.  10.    a    8. 
18.  a  20.  9.  a  27.  21-23.  Salru  37.  10.  Act.   1.  25.  Jud.  6. 

*  A  chanlyniad  y  frwydr  a  fu,  i'r  ddraig 
a'i  holl  alluoedd  fethu  a  gorfod  Michael  a'i 
alluoedd  ef,  i'w  dinystrio  hwynt,  nac  ennill 
y  fuddugoliaeth  arnynt.  t  Càn  belled  oddi 
wrth  hyny.fel  y  cawsanteu  hollawl  orchf)  gu 

a'u  dymchwelyd  yn  eu  bwriad  ;  a  chollasant 
eu  holl  awdnrdod  yn  ngwir  eglwys  Crist,  yr 
hon  a  orchfygodd  trwy  ffydd  ac  amynedd,  a 
thrwy  oleuni  yr  efengyl  yn  tori  allan  yn 
helaeth.  Tybia  Guyse  fod  hyn,  efallai,  yn 
cyfeirio  aí  y  Diwygiad  Protestanaidd,  pan 
gafodd  yr  efengyl  daeniad  rhyfeddol,  ac  y 
bwriwyd  iau  anghrist  ymaith  gan  amryw 

deyrnasoedd.  Ond  mae  pob  uu  o'n  Hawdwyr 
eraill  yn  gosod  yr  amser  a'r  damweiniau  a 
ragfynegir  yma,  yn  foreuach  o  lawer  iawn 
nâ'r  Diwygiad  hwnw  a  grybwyìlir  gan 
Guyse ;  a  thybiant  yn  nn  fryd  mai  dym- 
chweliad  pag^nia*  th,  ac  eilun  addoliaeth  pa- 
ganaidd  a  feddylir,  trwy  fuddw^oliaethau  yr 
efengyl  mewn  oesoedd  cyn  dechreuad,  neu  o 
leiaf  cyn  llawn  rwysg  anghrist.  Y  pryd 
hwnw  ni  chafodd  paganiaeth  le  yn  y  gwled- 
ydd  Ile  yr  oedd  yr  efengyl  ac  eglwys  Crist  : 
a  chyfìawnwyd  hyn  (medd  PooL)  yn  amser 
Custenyn  Fawr,  yrhwn  a  newidiodd  wyneb- 
pryd  Amherodraeth  Bhufain  ;  ac  yn  iwy 

nodedig  yu  amser  Theodosius,  tua'r  flwydd- 
yn  380. 

g  twyllo  yr  holl  fyd  :  *  efe  a  h  fwriwyd 
allan  i'r  ddaear,  f  a'i  angelion  a  fwr- 
ìwyd  allan  gyd  âg  ef. 

e  sdn.  3,  7.         d  pen.  14,  15.  a  20.  1.    Geu.  3.  1,  4,  13. 
Es.  27.  1.  a  65.  25.         e  pen.  9.  20.  a  16.  14.  a  18   2    Mat.  4. 
1,  5,  8.    a  13    39.  Loc  8    12.  Ioan  8.  44.  1  Tira.  3.  6,  7.  Heb. 
2.  14.  1  Ioan  3.  8-10  Jud.  9.  /  pen.  2.  9,  13.  24.  a  3.  9. 
1  Cron.  21.  I.  Job  1.  6,  12.  a  2.  1.  Salra  109.  6.  Zec.  3.  I,  2. 
Mat.  4.  10.  Luc  13.  16  a  22  3,  31.  Act.  5.  3.  a  26  13.  Ruof. 
16.  20  2  Cor.  2.  II.  a  H.  14.  a  12.  7.  2  Tlies.  2.  9.  g  pen. 
13.  14.  a  18.  23.  a  19  20.  a  20  3,  9,  10.  Mat.  24.  24.  Rhuf. 
:6.  18  2  Cor.  I».  3.  Epu.  4.  14.  2  Thes.  2.  3,  9—11.  1  Tim. 
2.  \\  2  Tim.  3.  13.  1  Ioan  5.  19.  h  pen.  9.  1.  Ezec.  28. 
16.  Luc  10.  18.  Io^n  12.  31.  i  Job  1.  7.  a  2.  2.  Es.  14.  12. 
a  65.  25    loan  14.  30.  a  16.  11 .  2  Cor.  4.  4.  1  Pedr  5.  8. 

*  Pan  dd'íorseddwyd  yr  Amherawdwyr 
Paganaidd,  bwriwyd  allan  y  ddraig  fawr; 
yr  hon  oedd  gysgod,  neu  arwydd  luu  o  hon- 
ynt.  (Gwel  ar  adn.  3.)  +  Yn  eu  bwriad  hwy 

allan,  yr  oedd  diatol,  yr  hwn  a'a  lly  wodr- 
aetbai  ac  a'u  cynhyrfai,  yn  caei  ei  fwrw 
alian  hefyd  ;  yr  hwn  a  elwir  yma  yr  "  hen 
sarph,"  g)da  golwg  ar  y  ffurf  yn  mha  un  y 
iwyllodd  efe  Efa,  yn  gystal  â  chyda  chyfeir- 
iad  at  ei  elyniaeth  adwythig  ef  at  yr  eglwys. 
j  Gelwir  ef  hefyd  yn  Ddiafol,  (Diabolosj  yr 
hyn  a  arwydda  cyhuddwr  gau  a  llidiog  y 
brodyr  ;  (adn.  10.)  ||  a  Satan,  (Satanas) 
Gvvrthwynebwr,  o  herwydd  ei  wrthwynebiad 
i  Grist  ari  bobl  bob  ainser.  §  Ei  waith 
hyfryd  ef  oedd  twyllo  yrholl  fyd  ;  trwy  hudo 
dynion  i  eilun  addoliaeth,  coel-grefydd,  a 
phob  drygioni.  *  Ond  yma  gwelai  Ioan  ei. 
fwrw  ef  allan  i'r  ddaear  ;  sef  o  nchder  ei 
rwysg  a'i  awdnrdod  oedd  ganddo  o'r  blaen, 
fel  pe  gwelid  uu  yn  syrthio  ben-dramwnwgí 
o'r  awyr  i'r  ddaear.  t  A  bwriwyd  ei  angel- 
ion  allan  gydag  ef ;  hyny  yw,  yr  offerynaa 
oedd  ganíido  ef  ar  waith  yn  eilid  yr  eglwys, 

ac  yn  twyilo'r  byd,  bwriwyd  hŵy  allan  o 
twdurdod. —  Mae  yn  beth  nodtdig  (ebai 

Scott,)  fod  Custenyn  ei  hun,  ac  eraill  o'i 
amser  ef,  yn  dysgriíio  y  damweiniau  hyn 
dàn  yr  un  arwydd-lun  o  ddîorseddu  y  ddraig  : 
fel  hyny  dywedir: — '  Yn  mhellach,  gosodwyd 
llnn  Cubtenyn  i  fynu  uwch  ben  porth  y  llys, 
gyda  chroes  uwch  ei  ben,  a  thàn  ei  draed 
elyn  mawr  dynolryw,  (yr  hwn  a  erlidiai  yr 
eglwys  drwy  eiorthrymiad  annuwiol,)  arlun 
draig,  wedi  ei  gwânu  â  saeth  drwy  ganol  ei 
chorph,  ac  >  n  syrthio  ben  dramwn wgl  i  ddyfn- 
der  y  môr.'  Esgob  Newton.  Mae  hyn  yn 
dangos  pa  fodd  >r  oedd  Cristionogion  yr  oes 

hòno  yn  deall  y  brophwydoliaeth,  adi'ammau en  bod  hwy  yn  ei  dehongli  hi  yn  iawn.  Ond 

tybia  uyse  eto,  mai  buddugoliaeth  Crist  a'i 
eglwys  ar  ddiafol  a'i  otferynau,  yn  amser  y 
Diwygiad  a  soniw>d,  a  feddylir;  er  gwaethaf 
holl  gyfiwysder  ac  ymosodiadau  cynddeiriog 
anghnst,  neu  babyddiaeth,  yn  erbyn  y  wir 
grefydd.  Rhaid  bod  Ilawer  o  oesoedd,  mae 
yn  debyg,  rhwng  y  gwahanol  ddygwyddion 
uchod,  a  pha  un  ai  Guyse  ei  hun,  neu  ynte 
ein  Hawdv\yr  eraill,  sydd  iawn,  nid  yw  yn 

perlhyn  i'r  Cyfieithydd  farnu,  ac  nis  gall 
l'ariiii,  .im  bethau  mòr  ddyrys  a  dyfnion. 

10  *  Ac  mi  aAglywais  lef  uchel  yn 
dywredyd  yn  y  nef,  f  Yr  awrhon  y 
daeth   iachawdwriaeth,  a  nerth,   X  a 

Hheyrnas  ein  Duw  ni,  m||a  gallu  e 
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Cyhuddwr  y  brodyr DAT.  XII. ticdì  cael  ei  orchfygu. 

f  Grist  ef:  n  §  canys  cyhuddwr  ein 

brodyr  ni  a  fwriwyd  i'r  llawr,  yr  hwn 
oedd  yn  eu  cyhuddo  hwy  ger  bron 
ein  Duw  ni  ddydd  a  nos. 

k  Gwel  ar  pen.  II.  15.— a  19.  1—7.  /  1  Cron.  29.  11. 
Silm  22.  28.  a  45.  6  a  145.  11-13.  D*a.  2.  44.  Mat.  6.  10. 
Luc  11.  2.  m  peu.  2.  26.  Salm  2.  8-12.  a  110.  5,  6.  Mat. 
26.  64.  a  2S.  18.  1  Cor.  5.  4.  2  Cor.  12.  9.  n  Job  1.9.  a 
2.  5.  Zec.  3.  1,  2.  Luc  22.  34.— Tit.  2.  3. 

*  Ar  y  fuddugoliaeth  fawr  uchod,  cly  wai 
Ioan  gaiiiadau  moliant  yn  y  nef;  toherwydd 
fod  iachawdwriaeth  a  nerth  wedi  dyfod,  yr 

eglwys  wedi  ei  guared  oddi  wrth  erledig- 
aethau,  a'i  chyfeillion  wedi  eu  derchafu  i 
awdurdod  a  llywodraeth:  Jyroedd  teyrnas 
Dduw  wedi  ei  sefydlu  yn  gyhoeddus,  dàn 
nodded  Amherawdwr  Cristionogol ;  ||ac  yr 
oedd  gallu  ei  Grist  ef,  sef  Mab  eneinnied!í£ 
Duw,  yn  cael  ei  ardd^ngos  yn  y  modd  mwyaf 

amlwg  a  gogoneddus.  § <v  Canys,"  ebent 
hwy,  "cyhuddwr  ein  brodyr  ni  a  fwriwyd 
i'r  llawr,"  allan  o'i  lywodraeth,  ac  a  amddi- 
fariwyd  o'i  awdurdod  :  nis  gallai  efe  mwyach 
gyhuddo  y  Cristionogion  odrosedd«u  a  beiau, 

i'r  dyben  o  gael  eu  rhoi  hwy  i  farwolaetham 
danynt;  fel  y  cyhuddasai  Satan  Job  ger  bron 
Duw  ei  hunan,  ac  ydoedd  barod  i  gyhuddo 
eraill  yn  wastad,  ddydd  a  nos.  Burldugoliaeth 
ar  yr  erlidwyr  Yaganaidd,  a  diafol  eu  ty wys- 
og  hwy,  yn  amser  Custenyn  Fawr  medd  tri 

o'n  Hawdwyr,  yw  y  fuddugoliaeth  y  cenir 
am  dani  yma ;  ond  tybia  Guyse  fel  y  dywed 
wyd  eisoes,  mai  buddugoliaeth  ar  Anghrist 
ydyw,  lawercant  o  flynyddoedd  yn  ddiwedd 
arach. 

11  *  A  hwy  a'i  egorchfygasant  ef 
p  trwy  waed  yr  Oen,  f  a  thrwy  ?air 
eu  tystiolaeth  hwynt;  r  Jac  ni  charas- 
ant  eu  heinioes  hyd  angau. 

o  pen.  2.  7,  II,  17,  26.  a  3.  5,  12,  21.  Ioao  16.  33.  Rhuf. 
8.  34-39.  a  18.  20.  I  Cor.  15.  57.  2  Cor.  10.  3-5.  Eph.  6. 
13-18.  2  Tim.  4.  7,  8.  Heb.  2.  U,  15.  I  Ioan  2.  13,  14.  a  4. 
4.  a  5.  5.  p  pen  7.  10-14.  a  14.  1-3.  a  15.  3.  q  adn. 
17._Gwel  ar  pen.  1.  2,  9.  a  6.  9  a  11.  7.-a  19.  10.  r  pen. 
2.  10,  13.  a20.  4.  Luc  14.  26.  Act.  20.  24.  a  21.  13.  Heb.  11. 
35—38. 

*  Ond  nid  oedd  y  fuddugoliaeth  hon  yn 

cael  ei  phr'íodoli  i  gleddyf  rhyfel,  yr  hwn  nid 
oedd  ddim  ond  muddion  îs-wasanaethol,  pan 
ddygwyd  pethau  iderfyniad;  eithr  ennilîwyd 
hi  trwy  deilyngdod  ac  effaith  iawn  ac  aberth 
Iesu,  trwy  ffydd  yn  ei  werthfawr  waed  ef,  a 

thrwy  broffes  hyf  a  sanctaidd  o'i  efengyl  ef ; 
tyn  nghyd  â  thrwy  air  eu  tystiolaeth  hwynt, 
sef  gair  tystiolaeth  y  rhai  hyny  a  aethent 
allan  i  bob  màn,  gan  bregethu  athrawiaeth 
yr  iachawdwriaeth  fawr ;  í  ac  y  rhai  "  ni 
charasant  eu  heinioes  hyd  angan,"  ond  a 
seliacant  eu  iystiolaeth  â'o  gwaed  yn  ewyll- 
ysgar.  pan  fu  galwad  arnynt  i  wneyd  hyny. 

Dyma'r  milwyr  a  thyma'r  arfau,trwy  ba  rai 
y  diseiliodd  ac  y  dymchwelodd  Cristionogaeth 
allu  ac  awdurdod  yr  amherodraeth  eilun- 
addolgar,  ac  yr  ennillasant  oruchafiaeth  holl 
awl  ar  eu  gelynion  Paganaidd;  a  phe  buasai 

Cristionogion  yn  parâu  i  ymladd  â'r  arfau 
hyn,  a  ehyffelyb  i'r  rhai  hyn,  buasai  eu 
buddugoliaethau  yn  fwy  lliosog  a  gogoneddus, 

a'r  effeithian  o  honynt  yn  fwy  parâns. — 
Gorchfygodd  Micbaol  a'i  angellon  y  ddraig 
a'i  hangelion  ;  (adn.  7  ;)  a  gorchfygodd  y 
Cristionogion  y  Paganiaid. 

12*0  herwydd  hyn  *llawenhêwch, -_ 

y  nefoedd,  a'r  rhai  ydych  yn  trigo 
ynddynt.  'fGwae  y  rhai  sydd  yn 
trigo  ai  y  ddaear,  a'r  môr  '.Jcanys  y 
diafol  a  ddisgynodd  attoch  chwi,  ||  a 

chanddo  lid  mawr,  w§o  herwydd  ei 
fod  yn  gwybod  nad  oes  iddo  ond 

ychydig  amser. s  pen.  18.  20.    a  19.  1—7.    S*lm  96.  11  — 13.    a  148    1—4 
Es.  49.  13.  a  65.  12,  13.  Lnc  2.  14.  a  15.  10.         t  pen.  8.  13. 

I.  12.  a  11.14.         w  pen.  10.6.  Heb.  10.  37.2  Pedr  3.  8. 

*  Am  byny  gelwid  ar  y  nefoedd,  i  lawen- 
ychn,  a'r  rhai  oll  oedd  yn  trigo  yndd>nt;  yr 
holl  angelicn  a'r  gwaredigion  yn  y  gogoniant, 
a  thybia  rhai  yr  eglwys  ar  y  ddaear  hefyd, 
wrth  y  nefoedd  yn  y  fàn  hon  ;  sef  pawb  ag 

oedd  ar  du  yr  Arglwydd  yn  y  frwydr  hon", yn  y  nef  ac  ?.r  y  ddaear:  gelwid  yr  holl 
deulu  mawr  i  gyd,  i  lawenychu  a  chlodfori 

Duw,  am  y  fuddugoliaeth  hon  ar  Satan  a'i 
offerynau  paganaidd.  +Ond  ar  yr  un  pryd, 
cyhoeddid  gwae  drom  ar  y  rhai  oedd  yntrigo 
ar  y  ddaear,  a'r  môr,  neu  y  cenedloedd  yn 
gyffredinol ;  yn  enwedig  y  rhai  oedd  yn 
gnawdol  ac  yn  ddaearol  o  honynt,  dàn  y 
broffes  o  wir  ffydd,  medd  Guyse ;  y  rhai 
o^dd  yn  elynion  yr  eglwys,  rnedd  Pool,  yn 

ol  ystyr  allegawl  y  ddaear  a'r  môr  yn  y 
Datguddiad.  t  Gwae  y  rhai  hyn,  canys  y 

diafol  a  ddisgynodd  atynt,  yn  nghyd  â'i 
offerynau  diorstdd  iwl,  ac  ni  byddent  lonydd 
yn  eu  hystâd  o  warth  a  diraddiad  :  er  bod 
eilnn  addoìiaeth  wedi  ei  ddarostwng  a^i  attal; 
eto  nid  oedd  wedi  ei  ddistrywio  a'i  ddy- 
ddymu ;  a  byddai  ei  bleidwyr  yn  sicr  o 
gyffrôi  terfysgoedd  newyddion,  ||  Ië,  byddai 
y  diafol  yn  fwy  cynddeiriog  yn  ei  wrthwyn- 
ebiad  i'r  efengyl,  er  dinystr  i  lawer  o  eneid- 
iau,  ac  er  aflonyddwch  mawr  i'r  amherodr- 
aeth  ;  §  am  y  gwyddai  nad  oedd  iddo  ond 
ychydig  amser,  y  byddai  i  eilun-addoliaeth 
p^ganaidd  gael  ei  Iwyr  lethu  yn  foan,  ac  y 
byddai  i  Had  y  wraig  cyn  hir  ysigo  ei  ben 
ef :  am  hyny  efe  a  ddefnyddiai  ei  gyfle  tra  y 
gallai,  i  wneuthur  pob  drygau  a  niweidiau  i 
ddynolryw  ag  oedd  yn  bosibl  iddo. —  Ychydig 
amser :  dadleuir  hyn  yn  erbyn  deall  y  bro- 
phwydoliaeth  am  ddinystr  eilun-addoliaeth 
Paganaidd  :  eithr  nid  yw  unrhyw  o  amser 
terfynol  ond  bỳr,  neu  yShydig,  mewn  cym- 
hariaeth  i'r  dynged  dragywyddol  sydd  yn 
aros  gelyn  mawr  yr  eglwys,  a'i  holl  gyd- 
weithredwyr. — Y  rhai  a  ddeallant  y  bro- 
phwydoliaeth  hon  am  y  Diwygiad  oddi  wrth 

babyddiaeth,  maent  yn  anghofio  yn  rhyf'edd, 
(medd  Scott)  fod  y  coronau  gan  y  ddraig  ar 
ei  saith  hen,  pin  fwriwyd  hi  allan,  (adn.  3.) 
ac  nid  ar  ei  deg  corn :  (pen.  13.  1.)  a  bod  y 
tro  hwn  o  Jiaen  y  1260  mlynedd  o  arosiad  y 
wraig  yn  y  diffaethwch,  adn.  14. 

13  *  A  phan  welodd  y  ddraig  ei 
bwrw  i'r  ddaear,  zf  hi  a  erlidiodd  y 
wraig  a  esgorasai  ar  y  mab. 

x  adn.  4,  5.  Gen.  3.  15.  Salm  37.  12—14.  Ioan  16.  33. 

*  Pan  welodd  y  blaid  eilun-addolgar,  y 
rhai  oeddynt  oíferynau  y  diafol,  fod  yn  rhaid 
iddynt  ymostwngi  awdurdod  llywodraeihwjr 
Cristionogol  ;  +  hwy  a  baräsant  yn  g>nrlyn  o 
hyd  yn  eu  gelyniaeth  erlidgar  tnag  at  yr 
eglwys,  a  chynnygiasant  rnewn  Uawer  ffordd, 

ii  ail  sefydlu  eu  hen  addoliad.      Llawer  cyn- 



Y  wraig  yn  ehedeg DAT.  XII. i'r  diffaethwch. 

nyg  o'r  fath  hyn  a  wnaed  yn  amser  teyrn-l 
asiad  Custenyn  ei  îiun.  Julian,  y  gwrthgiliwr 
wedi  hyny,  nis  gadawodd  un  ddyfais  heb  ei  ] 
chynnyg,  trwy  yr  hon  y  gallai  obeithio 

llwyddo.  Ceisiodd  attal  dysgeidiaeth  i'r 
Cristionogion,  fel  y  byddent  yn  agored  i 
ddirmyg  am  eu  hanwybodaeth,  ac  fel  y 
byddent  yn  annalluog  i  amddiffyn  a  thaenu 
eu  crefydd:  rhoes  ar  waith  ysgrifenwyr, 
o  fawr  ddysgeidiaeth  a  medrusrwydd  cyf- 
rwys,  i  watwar,  i  enllibio,  ac  i  ddadlau 
yn  erbyn  Cristionogaeth :  annogodd  fren- 
inoedd  Ariaidd  i  erlid  eu  deiliairì  union- 
gred  ;  ac  mewn  llawer  o  ffyrdd  eraill,  efe  a 
geisiodd  ddadymchwelyd  achos  Crist.  Ar 

yr  un  pryd,  llwyddodd  y  rììafola'i  offerynau 
i  lygru  yr  eglwys  drwy  amrywgyfeiliornadau, 
i'w  hanferthu  hi  a  Ilawer  o  waradwyddiadau, 
ac  i'w  rhwygo  hi  yn  ddarnau  drwy  ymry- 
sonau  poethion ;  a  chynnyddodd  y  drygau 
hyn  waeth-waeth,  drwy  yspaid  y  pedwar 
udgorn  cyntaf.  Fel  hyn  yr  oedd  y  ffordd  yn 
cael  ei  pharoiôi,  i  osod  i  fynu  awdurdod 
eilun-addolgar  etlidgar  arall,  yr  hwn  a  ddaw 
yn  fuan  dàn  ein  hystyriaelh.-  -Tybia  Guyse 
o  hyd  mai  am  Angbrist  y  dywedir,  ddarfod 

ei  fwrw  i'r  ddaear  gan  y  Diwygiad  ;  a  tbybia 
mai  yr  urdd  newydd  o  Jesuìtiaid,  a  sefydl- 
odd  y  Pab  yn  1534,  yn  lled  fuan  ar  ol 
diwygiad  Luther,  yn  1517,  a  feddylir  wrth 
erlidwyr  yr  eglwys  yn  niwedd  yr  adnod  hon. 

14  *  A  rhoddwyd  y  i'r  wraig  ddwy 
o  adenydd  eryr  mawr,  2  ffel  yrehedai 
hi  i'r  difTaethwch,  i'w  lle  ei  hun :  J  lle 
yr  ydys  yn  ei  maethu  hi  yno  a  \\  dros 
amser,ac  amseroedd,a  hanner  amser, 
§oddi  wrth  wyneb  y  sarph. 

y  Eî.  19.  4.  Deut  32.  11,  12.  Salm  55.  6.  Es.  40.  31. 
z  Gwel  ar  adn.  6.— pen.   17.  3.  O  psn.  II.  2,  3.  DaB.  7. 
25.  a  12.  7. 

*  Ar  yr  un  pryd,  gwelai  Ioan  roddi  i'r 
wraig  ddwy  o  adenydd  mawrion,  fe!  adenydd 

eryr  mawr,  fel  yr  ehedai  hi  i'r  diffaethwch, 
i'w  lle  ei  hun,  pan  ddelai  yr  amser.  Wrlh 
yr  adenydd  eryr  hyn  mae  rhai  yn  dëall,  yr 
amherodraethau  dwyreiniol  a  gorllewinol, 
baner  pa  rai  ydoedd  eryr;  ac  y  rhai  trwy 
noddi  ac  amddiffyn  yr  eglwys,  a  tuont  fodd- 
ion  i'w  chadw  hi,  hyd  oni  ddaeth  yr  amser 
rhagosorìedig  o'i  mynediad  hi  i'r  diffaeth- 
wch.  Yr  oedd  gan  Theodosius  yr  Amher- 
awdwr  ddau  fab,  Honorius  ac  Arcadius, 
rhwng  pa  rai  y  rhanodd  efe  j  r  Amherodraetb, 
gan  wnenthnr  Honorius  yn  Amherawdwr  y 
Gorllewin,  ac  Arcadius  yn  Amherawdwr  y 
Dwyrain :  ac  yn  ol  barn  rhai  rìehonglwyr 
da,  mae  y  geiriau  uchorì  yn  rhagfynegiad  o 
hyny  ;  rìàn  eu  norìded  hwy,  megys  dwy  aden 
ragluniaethol,  cafodrì  yr  eglwys  ei  rìiogeln 
mewn  rhyw  fesur,  rhag  y  trallorìau  blinion 

oerìd  i  drìyfod  yn  fuan  :  oblegirì  tua'r  flwyrìd- 
yn  390  y  hu  y  rhaniarì  uchod  o'r  Amherodr- 
aeth,  (inerìd  Pool,)  ac  yn  y  flwyddyn  411, 
cymmerwyd  Rhufain  gan  Alaricus  brenin  y 
Gothiaid  ;  ac  fel  hyny  helbulon  rìibairì  a 
ganlynasant,  hyrì  oni  lwyr  ddinystriwyd  yr 
Amherorìraeth  Orllewinol  yn  489.  +Am  y 

"  diffaethwch"  hwn,  gwel  ar  adn.  G.  Rhyw 
leoedrì  a  ferìrìylir  yn  rìdi'ammau,  ag  oerìrì  yn 
rìcbyg  i  rìrìiffaethwch  o  ran  unigrwyrìd  ac 
anghyfannedd  rìra,  Ile  y  gallai  yr  eglwys 
gael  peth   llonyrìrìwch  oddi  wrth  ei  thrallod- 

wyr:  rhyw  Ie  a  "  barotôwydiddigan  Dduw" 
ydoedd  ;  (adn.  6.)  onrì  nid  oes  yr  un  o'n 
Hawdwyr  yn  dywedyd  pa  Ieydoedd,a  gwell 
i  ni  beirìio  a  bod  yn  rhy  gywrain  ymofyngar 
am  bethau  fel  hyn.  Hawdd  yw  i  Dduw 

gysgodi  ei  eglwys  yny  fàn  afýno,  ei  "  dwyn 
hi  ar  adenydd  eryrod"  i'r  fàn  hòno;  (Exod. 
19.  4;  Deut.  32.  11,  12.)  J  a'i  maethu  hi  yno 
trwy  ei  air,  ei  genadau,  a'i  Ysbryd,  fel  y 
gwnaeth  âg  Israel  yn  yr  anialwch  gynt :  a 
dîammau  fod  cyfeiriad  at  hyny  yn  yr  adnod 
hon,  beth  b>nag  am  y  merìdwl  ílythyrenol  o 

hóni.  ||  Yn  nghanol  y  terfysgoedd  a'r  cyfeil- iornadau  blaenorawl,  yr  oedd  yr  eglwys 

megys  yn  ymbarotôi  i  ehedeg  ymaith  i'w 
hymguddfa  yn  y  "  rìiffaethwch  ;"  lle  yroerìd 
hi  i  gael  ei  maethu  fel  y  dywedwyd,  dros 
amser,  ac  amseroedd,  a  hanner  amser  ;  neu 
dros  dair  blynedd  a  hanner,  deufis  a  deugain, 
neu  fil  a  deucant  a  thriugain  o  ddyddiau : 
(gwel  ar  pen.  11.  2,  3,  9,  11 ;  pen.  12.  6  :) 
ond  nid  oedd  ei  ftôad  hi  yn  gyflawn,  hyd 
sefydliad  yr  awdurrìod  anghri&tiaidd,  yr  hwn 
y  crybwyllir  am  dano  yn  y  bennod  nesaf. 

§Fel  hyn  hi  a  ííôdd  i'r  diffaethwch  "oddi 
wrih  gynrìdaredd  ei  holl  wrthwynebwyrcreu- 
lawn,  paganaidd  ac  anghristiaidd  hefyd. — 
Wrth  yr  amser  uchod,  mae  arosiad  yr 
pglwys  yn  y  diffaethwch,yr  un  yn  gymhwys 
â'r  amser  y  bu  y  ddau  dyst  yn  prophwydo 
mewn  sachlîan  :  mae  y  drìau  beth  yn  cyfeirio 
at  yr  un  dygwyddiadau  ;  dechreuodd  pob  un, 
a  rhaid  i  bob  un  drìybenu,  yr  un  pryd.  Mae 

rhai  o'n  Hawdwyr  yn  erybwyll  gwabanol 
fedrìyliau  dysgedigion,  yn  gystal  â'u  medrìyl- 
iau  eu  hunain,  am  rìdechrau  a  diwedrì  yr  ys- 
paid  uchod  ;  ond  rhy  faith  o  lawer  fyddai  eu 

trosglwyddo  i'r  gwaith  hwn,  yr  hwn  sydd 
eisoes  wedi  chwyddo  i  drìau  cymmaint  ag  y 
bwriarìwyd  ef  ar  y  cyntaf.  Fel  hyn  y  dywed 

Scott  ei  hun  am  yr  amser : — '  Nid  wyf  fi  yn 
rhyfygu  rìywedyrì  pa  bryd  y  dechreuodd; 
ond  mae  cysondeb  yn  llwyr  angenrheidiolyn 

ein  dehongliadau.' 

15  *  A'r  sarph  a  b  fwriodd  allan  o'i 
safn,  ar  ol  y  wraig,  ddwfr  megis  afon, 
t  fel  y  gwnai  ei  dwyn  hi  ymaith  gyd â'r  afon. 

b  peo.  17.  15.  Salm  18.  4.  a  65.  7.  a  93.  3,  4.  Es.  8.  7.  a 
38.  2.  a  59.  19. 

*  l'r  dyben  o  attal  ffôad  y  wraig,  bwriodd 
y  sarph  allan  o'i  safn  ddwfr  megysafon  arei 
hol  hi  ;  +  fel  y  gwnai  ei  rìwyn  hi  yrnaith 

gyrìa'r  afon  hòno.  Dëallir  hyn  gan  lawer 
o  rìrìysgerìigion,  a  chyrìa  llawer  o  brîorìoldeb 
hefyd,  (merìrì  Scott,)  am  ruthr,  nen  orllifiad 
yr  Huniaid,  y  Gothiaid,  y  Ýandaliaid,  a 
chenedloedd  annwaraidrì  eraill,  trwy  y  rhai 
y  gorchfygwyrì  yr  Amherorìraeth  Orllewinol: 

oblegirì  mae  yn  hysbys,  rìrìarforì  i'r  ymlyn- 
wyr  egni'ol  wrth  baganiaeth  gefnogi  y  rhuthr- 
au  uchorì,  yn  y  gobaith  o  drìarìymchwelyd 
Cristionogaeth  drwy  y  rnoddion  hyny ;  a 

rìi'ammau  y  rìisgwyliai  satan  ei  hun  orchfygu 
yr  eglwys  yn  llwyr,  pan  rìrìadymchwelid  yr 
amherodraeth  gan  eilun-arìdolwyr.  Tybia 
Pcol  fel  hyn : — Gwedi  i  rìrìiafol  weled  nas 
gallai  efe  mwyach  rìdrygu  yr  eglwys  fel 
Draig,  trwy  erledigaethau  Amherawrìwyr 
Paganaiâd,  gan  ei  borì  hi  yn  awr  rìàn  nodd- 
ed  rhai  Cristionogol  ;  aeth  i  weithio  ffordd 
arall,    sef    taílu    ffrŵd    o    gyfeiliornadan    a 

1340 

m  m. 



Diangfa  y  wraiy. DAT.  XIII. 
Y  bwystfil  yn  codi  o'r  mòr. 

llygredigaeth  ar  ei  hol,  i'w  drygu  a'i  niw- 
eidio  yn  y  modd  hwnw :  ac  yna  mae  yn 
enwi  amryw  gyfeiliornwyr  norîedig  a  gododd 
tua'r  amser  hwnw,  (a  Morgan  o  Gymru  yn 
un,)  ac  a  wnaethant  fawr  niwed  i'r  eglwys 
trwy  eu  hathrawiaethau  gau  a  llygredig.  Gau 
athrawiaethau  mae  Guyse  hefyd  yn  ddeall 
wrth  yr  "  afon,"  yn  nghyd  âg  erledigaeth- 
au  ;  ond  yn  amser  Anghrist  mae  efe  yn 
feddwl,  yn  mhell  ar  ol  yr  amser  a  feddylir 
gan  ein  Hawdwyr  eraill.  Nid  oes  agoriad 
yn  y  byd  gan  Doddridye  ar  y  mater  :  ond 

tybia  fod  rhyw  fath  o'r  crëaduriaid  anferth 
hyn,  seirph  neu  ddreighu,  yn  arfer  taflu 

dwfr  o'u  safnau  ar  ol  eu  hysglyfaeth,  pan 
fyddont  yn  ffôi  rhagddynt  ;  aç  r'elly  eu rhwystro  i  ddianc  rhag  eu  dinystrio  ganddynt 
hwy  :  ond  addefa  na  welodd  ete  ddim  hanes 

o'r  cyfryw  beih. 

16  c*  A'rddaearagynnorthwyodd 
ywraig;f  a'r  ddaear  a  agorodd  ei 
genau,  ac  a  lyngcodd  yr  afon,  yr 

hon  a  fwriodd  y  ddraig  allan  o'i  safn. c  Ex.  12.  35,  36.  1  Bren.  17.  6.  2  Bren.  8.  9. 

*  Ond  beth  bynsg  oedd  yr  afon,  methodd 
y  sarph  yn  ei  hamcan ;  obiegid  cynnorthwy- 
odd  y  ddaear  y  wraig,  +a  llyncodd  yr  afon  a 

fwriasai  y  sarph  allan  o'i  safn.  Ymunodd  y 
barbariaid  buddugol  â'r  Rhufeiniaid  gorch- 
fygedig,  ac  ymgorphorasant  yn  un  bobl  â 
hwynt,  yn  ngwahanol  daleithiau  yr  Amher- 
odraeth  ;  îe,  cofleidiasant  y  grefydd  Grist- 
ionogol,  mewn  enw  a  phroflfes  o  leiaf.  Dyn- 
ion  annuwiol  o  amryw  fath,  oddi  ar  ystyr- 
iaeth  o'u  manteision  bydol  eu  hunain,  a 
amddiffynasant  yr  eglwys  yn  y  terfysgoedd 
hyn:  ac  ni  bu  dadymchweliad  a  darnio  yr 
amherodraeth  orllewinol,  mewn  un  modd  yn 
gymmorth  i  achos  eilun-addoliaeth  ;  Ye,  bu 
yn  foddion  mewn  mesur  mawr  i  daenu  a 
chynnyddu  cristionogaeth  !  Felly  mae  Scott 
(a  Doddridye  hefyd  yn  o  gyfTelyb,)  yn  deall 
am  y  ddaear  yn  llyncu  yr  afon  :  ond  t>  bia 
Pool  dipyn  yn  wahanol ;  sef  bod  rhyftloedd 
gwastadol  y  barbariaid  a  enwyd  (adn.  15.) 

â'r  Rhufeiniaid,  yn  foddion  i  attal  i  rai 
erlid,  ac  i  attal  eraill  i  daenu  eu  gau  athraw- 
iaethau;  ac  felly  bod  yr  eglwys  yn  cael 
Ilonydd,  am  nad  oedd  offerynau  satan  yn 
cael  haradden  i'w  b'ino  hi.  Ond  mae  Guyse 
yn  deall  hyn  eto  am  amser  pabyddiaeih, 
mewn  oesoedd  Ilawer  diweddarach  ;  sef  bod 
Duw  yn  ei  ragluniaeth  yn  codi  dynion 
daearol  ac  anianol  i  amddiffyn  y  wir  eglwys 
yn  erbyn  erlidiau  a  chyfeiliornadau  pabaidrî  ; 
nid  o  gariad  at  y  gwirionedd  yn  gymmaint, 
eithr  er  rhyw  fanteision  bydol  irîrîynt  eu 
hunain:  a  chrybwylla  am  Harry  yr  Wythfed, 
a  thywysogioneraill,awnaethant  felly,trwy 
wrthwynebu  y  Pab,  ac  amddiffyn  y  wir 
eglwys. 

17  *  A  dllidiodd  y  ddraig  wrth  y 
wraig,  fac  a  aeth  i  ewneuthur  rhyfel 
â'r  lleill  o'i  had  hi,  /j  y  rhai  sydd  yn 
cadw  eorchymynion  Duw,  &  \\  ac  sydd 
â  thystiolaeth  Iesu  Grist  ganddynt. 

d  Gwel  ar  adn.  12  —  loan  8.  44.  1  Pedr  5.  8.  «  pen. 
11.  7.  a  13.  7.  a  17.  6,  14.  a  18.  20.  a  19.  19  a  20.  8,  9.  Gen. 
3.  15.  Dan.  7.  23-26.  a  11.  36.  /pen.  14.  12.  a  32.  14. 
Mat.  28.  20.  1  Ioau  5.  2,  3.  g  Gwel  nr  adn.  11.  pen.  1.  3, 
9.  a  6.  9.  a  20.  4.  1  Cor.  3.  1.  1  Ioan  5.  10. 

*  Ond  wedi  siomi  y  ddraig  yn  y  cynnyg -  _  — 

nchod,  hi  a  lidiodd  yn  fwy  byth  wrth  y 
wraig,  neu  yr  eglwys  ;  t  a  chymmerodd 

ffordd  arall  eto  i  wneuthur  rhyfel  â*r  gwir 
Gristionogion  fel  had  yr  eglwys,  "Ar  lleill 
o'i  lnd  hi :"  "  à'r  yweddill  o'i  had  hi"  y w  y 
Saesoneg  :  oblegid  >r  oedd  coel  grefyrîdau, 
cyfeiliornadau,  a  llygredigaethau  o  amrywiol 
fatb,  wedi  cynnyddu  yn  ddirfawr  yn  hir  cyn 

hyn  ;  yr  byn  a  roddai  gyfle  i'r  gelyn  i 
wneuthurei  ymosodiad  a  llwyddo,  fel  y  rhag- 
fynegir  yn  y  bennod  nesaf.  Pa  fodd  bynag, 
yr  oedd  y  rbai  hyn  yn  weddill  sanctaidd  heb 
eu  llygru,  wedi  eu  cadw  gan  Dduw  iddo  ei 
hun  trwy  ras ;  %  ac  oeddynt  yn  cadw  ei 
orchymynion  ef  yn  ffyddlawn,  \\  gan  ddwyn 
tystiolaeth  mewn  athrawiaeth  a  buchedd  i 

burdeb  yr  efengyl,  ac  i'w  holl  ordinadau  a'i haddoliad  hi,  yn  ol  gosodiad  y  cyfryw  gan 
lesu  Grist.— Methodd  y  diafol  a  llwyddo 
mewn  dau  ymosodiad,  yn  erbyn  yr  holl 

eglwys;  methodd  â'i  diwreiddio  hi  yn  holl- 
awl  drwy  y  deg  erledigaeth  dàn  Amherawd- 
wyr  Paganaidd  Rhufain,  na  tbrwy  y  dwfr  a 

fwriodd  allan  o'i  safn  wedi  hyny ;  sef  athraw- 
iaethau  llygredig,  medd  Pool,  ymgyrch  y  bar- 
bariaid  medd  Scott,  gwel  ar  adn.  15:  eto  yr 

oedd  ei  lid  ef  yn  parâu  o  hyd,  a'i  gynddaredd 
heb  ei  diffoddi :  ond  yn  yradnodhon  yroedd 
yn  rhoi  heibio  ei  amcan  o  ddyfetha  yr  holl 
eglwys,  fel  peth  anmhosibl ;  ond  penderfynai 

neyd  pob  drwg  a  allai  i'r  yweddill  o'i  had hi,  i  ryw  Gristionogionneillduol;yn  enwedig 
y  rhai  mwyaf  ffyddlawn  i  gadw  gorchymyn- 
ion  Duw,  a  thystiolaeth  Iesu  Grist.  Tybia 
Guyse  mai  ymdrech  olaf  Anghrist,a  feddylir 

wrth  y  rhyfel  â'r  lleill,  neu  y  yweddillyo  had 
y  wraig,  yn  yradnod  uchod  :  ond  tybiaŵoíí, 
os  ydym  yn  ei  ddëall  yn  iawn,  mai  cyn  dy- 
fodiad  Anghrist  i  gyflawn  awdurdod  y  bu  y 
rhyfel  hwn,  ac  fel  parotôi  y  ffordd  i  ddwyn 
yr  Anghrist  hwnw  i  rwysg  ac  awdurdod 
erlidgar.  Athybia  efe  maiyn  y  weledigaeth 
nesaf,  yn  y  bennod  nesaf,  mae  Ioau  yn  dech- 
reu  son  am  Anghrist. 

PEN.  XIII. 

Bwystfil  yn  codi  o'r  môr,  4;c. 

ÄCmia  sefais  °ar  dywod  y  môr; 

b  ac  a  welais  fwystfil  yn  codi  o'r  môr? 
cfa  chanddo  saith  ben,  J  a  áeg  corn  ; 
||  ac  ar  ei  gyrn  d  ddeg  coron,  §  ac  av  ei 
bennau  enw  cabledd. 

aJer5.  22.  *  p«n.  11.  f.  a  17.  8  Dan.  7.  2,  3.  o  Gwel 
ar  p«n  12.  3  — a  17.  3,  7-12,  16.  Dan.  7.  7,  8,  19,  20,  33, 
21.  dp«n.  12.  3.  #adn.  5,  6.  p»n.  17.  3,  6.  Dan.  7.  35. 
a  II    36.  2Th«s.  3.3,4. 

*  Yma  gwelai  Ioan  ei  hun  yn  sefyll  »r 
dywod  y  môr;  gwelai  fwystfil  anferth  a 
chreulawn  yn  codi  o'r  môr  :  hyny  yw,  gallu, 
neu  awdurdod  gorthrymus,  eilunaddolgar, 

ac  erlidgar,  yn  tarddu  i  fynu,  allan  o'r  ter- 
fysgoedd  aflonydd  a  gymmerasent  le  yn  y  byd. 
Mae  pawb  dehonglwyr  yn  cytuno,  mai 
Amherodraeth  Rhufain  yn  y  naill  ddull  neu  y 
llall,  a  feddylid  wrth  y  bwystfil  hwn  :  arhaid 
i  B^byddion  daeru,  yn  erbyn  y  dystiolaeth 
fwyaf  benderfynol  a  ellir  ddychymmygu, 
mai  Rhufain  Bayanaidd  a  feddylid.  Yr 
oedd  Rhufain  Baganaidd  mewn  bod  er  ys 
llawer  cant  o  flynyddoedd  pan  gafodd  Ioan  y 

weledigaeth  hon  ;  ac  eto  efe  a  welodd  "god- 
iad  y  bwystfil"  hwn.     Mae  yn  wir  y   gellir 



Y  bwystfl  yn  cael DAT.  XIII. 
gallu  gan  y  ddraig. 

dywedyd  i  Pauiclmewn  gweltdigaeih,  weled 
eodiad  amherodraeth  Babilon,  er  ei  bod  wedi 
ei  chodi  cyny  weledigaeth  liòno;  (Dan.  7.  4.) 
feily,  nid  yw  yr  amgylchiad  hwn  yn  unigyn 
ddi$on  penderfynol  yn  y  ddadl ;  ond  rhaid 
bod  llywodraeth  y  bwystfil  hwn,  am  ddeu- 
ddeg  cant  a  thriugaín  o  flynyddoedd,  neu 
ddeufis  a  deugain,  (adn.  5.  a  gwel  ar  pen.  11. 
2,  3,  9,  11.)  pa  bryd  bynag  y  gosoder  de- 
chreuad  yr  yspaid  hyny,  yn  benderfynol  ar  y 
mater  :  oblegid  amherodraeth  Baganaidd 

Rhufain,  a  dywedyd  yn  br'íodoí  ni  pharâodd 
dri  chàn'  mlynedd,  o  amser  y  brophwydol- 
iaeth  hon;  a  dadymchwelwyd  y  gweddillion 
olaf  hollawl  o  hóni,  mewn  tua  phedwar  càn 
mlynedd.  Yn  wir  yr  oedd  yr  lioll  amser,  o 
adeilad  Rhufain  hyd  Custenyn  Fawr,  yr  am- 
herawdwr  Cristionogol  cyntaf,  yn  llai  o  gryn 
lawer  nag  un  cant  ar  ddeg  o  flynyddoedd ; 
ac  yn  wir  hyd  Augustulus,  yr  amherawdwr 
diweddaf,  yn  476,  hyny  yw  o  enedigaeth 
yr  amherodraeth  hyd  ei  marwolaeth,  a  dy  wed- 
yd  felly  ;  ni  pbarâodd  o  hwyaf  ond  deuddeg 
cant  ac  wyth  ar  hugain  o  flynyddoedd  :  ac 

yn  y  pùtn'  neu  chwe'  càn  mlynedd  cyntaf  o 
hyny,  ni  bu  gan  y  Rhufeiniaid  mo'r  llaw 
leiaf  mewn  dim  a  berthynai  i  eglwys  Dduw. 
Gan  hyny,  mae  yn  hollawl  sicr,  mai  awdur- 
dod  Rhufain  fel  yn  proffesu  Cristionogaeth, 
ac  nid  awdurdod  Rhufain  Baganaidd,*.  fedd- 
ylir  yma  wrthy  bwystfil:  neu  mewri  geiriau 
eraill,  Rhufain  Babaidd.  t  Y  ddraig  a  wel- 

wyd  o'r  blaen,  yr  oedd  ganddi  "saith  goron 
ar  ei  saith  ben ;"  (pen.  12.  3.)  ond  y  bwystfil 
hwn,  yroeddganddo  "saith  ben"yr  un  modd, 
t  a  "deg  corn"  yr  un  modd  a'r  ddraig;  ||  ond 
yr  oedd  ganddo  "ddeg  coron  arei  ddeg  corn" 
ac  niá  saithar  eisaith  ben,  fel  y  ddraig  hòno. 
— Yr  oedd  y  gwahaniaeth  hyn  yn  dangos  yn 
eglur,  y  byddaii  chwyl-drôad  gymmeryd  lle, 
cyn  yramser  a  ragfynegid  yma;  ac  y  byddai 

i'r  llywodraeth  gael  ei  symmud  o'r  ddinas 
amherodrawl,  a'i  rhanu  rhwng  deg  o  deyrn- 
asoedd.  §  Yr  oedd  y  saith  ben  yn  wir  wedi 
colli  eu  coronau  ;  ond  yr  oeddynt  wedi  cadw, 
neu  gael,  enw,  nen  enwau,cabledd.  Gelwid 
Rhufain  Amherodrawl  yn  aml  yn  Ddinas 
Dragywyddo!,  ac  yn  dduwies  y  ddaear,  gydag 
enwau  cableddns  eraill;  ac  yr  oedd  allorau, 
temlau,  ac  aberthau  yn  cael  eu  pennodi  iddi 
hi  fel  duwies:  a  gwelir  yn  y  canlyniad,  pa 
fodd  y  darfu  i  Rutain  Babaidd,  wedi  colli  y 
mawredd  amherodrawl,  gael  neu  gymmeryd 
enwau  cy ífelyb  o  gabledd.  Gwel  ar  pen.  17. 3. 

2  *  A'r  bwystfil  a  welais  i  oedd 
edebyg  i  lewpard,  s  a'i  draed  fel  traed 
arth,  Aa'i  safn  fel  safn  llew:  f  a'r 
'ddraig  a  k  roddodd  iddo  ef  ei  gallu, 
a'i  ̂ orsedd-faingc,  ac  awdardod  mawr. /Jer.  5.  6.  a  13.  23.  Oao.  7.  6.  Ho».  13.  7.  Hab.  1.8. 
g  1  Sam.  17.  34—37.  2  Bren.  2.  24.  Diar.  17.  12.  a  28.  15. 
üaii.  7.  4,  5.  Hos.  13.  8.   Am.  5.  19.  A  Salm  22.  21.  Es. 
0.  29.  Hos.  11.  10  Aci.  3.  12.  2Ticn.4  17.  I  Pedr  5.  8. 
i  Gwel  ar  pen.  12.  3,  4,  9,  13,  15.  h  pen.  IC.  10.  a  17.  12. 
a  19.  20.  a  21.  2. 

*  Nid  oedd  yr  un  enw  ar  y  bwystfil  hwn, 
(ond  ei  enwau  cabledd,)  fel  y  pedwerydd 
bwystfil  yn  mhrophwydoliaeth  Daniel  ; 
(Dan.  7.  7,  8.)  ond  yr  oedd  yn  debyg  mewn 
amryw  bethau  i'r  tri  bwysifil  eraill  a  welsai 
y  prophwyd  hwnw  ;  ac  felly  yr  oedd  ynddo 
ef  ei  hun  ffyrnigrwydd,  creulondeb,  a  dy- 
chryn  y  lleill  i  gyd.  Yn  wir  yr  un  ydoedd 

_ 

â  phedwerydd  bwystfil  Daniel ;  yr  un  am- 
herodraeth  a  arwyddai  hwn  â  hwnw;  ond 
mewn  un  ffìtrf  neiHduol :  f  oblegid  yr  oedd  y 

dilraig  yn  awr  wedi  rhoddi  ei  gallu,  a'i  gor- 
sedd-fainc,  ac  awdurdod  mawr,  i'r  bwystfil 
hwn.  Wrth  y  ddraig  yma  gallwn  ddeall,  un 
ai  y  diafol,  neu  raglaw  y  diafol,  àmherodraeth 
êilnn-addolgar  Rhufain.  Felly,  pan  oedd 
awdurdod  eilun  addolgar  erledigaethus  arall 
yn  dyfod  ar  oi,  ac  yn  lle,  awdutdod  yr  am- 
herawdv^yr  paganaidd  ;  yna  yr  oedd  y 

ddraig  yn  trosi  ei  gallu,  ei  gorsedd  fainc,  a'i 
hawdurdod  mawr  i'r  bwystfil  ;  neu  yr  oedd 
diafol  yn  go*od  rhaglaw  arall,  Pab  yn  He 
Pagan  ;  a  g\vyr  yr  hoìl  fyd,  fod  hyn  yn  cyd- 
fyned  yn  hollawl  â  hanes  yr  amherodraeth 

Rufeinig,  yn  Baganaidd  ac  yn  Bab'^idd 
hefyd. — Gwedi  methn  ail  sefydlu  yr  'neri  eil* 
un-addoliaeth  ;  dyfeisiwyd  math  newydd  o 
hóui  :  daeth  saint  ac  angelion  i  gael  en 
haddoli,  yn  lle  duwiau  a  hanncr  duwiau  :  ac 
erlid  oedd  y  moddion  i  gynn^l  y  grefydd 
hòno. — Mae  tebygrwydd  y  bwystfililewpard, 
ei  draed  fel  traed  arth,  a'i  safn  fel  safn  llew, 
efallai  yn  arwyddo  anferthwch,  ffyrnigrwydd, 
cyfrwysder,  a  chreulondeb  y  grefydd  bab- 
aidd  ;  a  brithni  y  llewpard,  ond  odid,  yn 
arwyddo  cymmysgedd  y  grefydd  hòno  o  dda 

a  drwg,  er  mwyn  twyllo  dynion  yn  well,a'u distrywio. 

3  *  Ac  mi  a  welais  l  un  o'i  bennau 

ef  megis  wedi  ei  ladd  yn  farw ;  n  fa'i 
friw  marwol  efa  iachâwycU  "Ja'r 
holl  ddaear  aryfeddodd  ar  ol  y  bwyst- fil. 

/  adn.'l,  14.  pen.  17.  10.  m  adn.  12.  Ezec.  30.  22.  n  adn. 
4.  pen  Ì7.  6,  8,  13,  17.  Luo  2.  1.  Ioan  12.  19.  Act.  8.  10,  II, 
13.  2  Thes.  2.  9—12. 

*  Yr  oedd  gweled  un  o  benau  y  bwystfil 
megys  wedi  ei  ladd  yn  farw,  yn  arwyddo 
hollawl  ddymchweliad  yr  awdurdod  amher- 
odrawl  yn  amser  Augustulus,  (neu  Augustus 
bach,  mewn  tfordd  o  ddirmyg  arno,)  neu  pan 
ddaeth  Rhufain  yn  ddugiaeth  (dukedom)  dàn 
raglawiaeth  Ravenna.  (Gwel  ar  pen.  8.  12.) 
Yr  oedd  pump  o  benau  y  bwystfil,  neu  y 
ddraig,  (oblegid  yn  yr  ystyr  hyn  yr  un  ydynt,) 
wedi  eu  diswyddo  cyn  amser  Ioan  ;  sef 
breninoedd,  cynghoriaid,  pen-rhëolwyr,  (dic- 
tators)  dengwriaethau,  (decemvirs)  a  brawd- 
wriaethau,  neu  Iywodraethau  milwraidd  ; 
ond  yn  yr  amser  a  grybwyllir  nchod,  cafodd 

y  chweched  friw  marwol,  a'i  ladd  ýn  farw, 
fel  y  gellid  meddwl  nad  oedd  yn  bosibl  iddo 
adfywio  byth  mwyach.  ♦  Pa  fodd  bynig, 

iachàwyd  ei  friw  marwol  ef  drachef'n  ;  yn 
adnewyddiad  yr  enw  a'r  mawredd  amherodr- 
awl,  yn  mherscn  Charlemayne,  neu  Siarl  y 
Mawr,  yr  hwn  a  gyhoedd-enwyd  yn  Augus- 
tus,  yn  y  flwyddyn  800 :  a  safodd  y  pen 
hwn  byth  er  hyny,  yn  amherawdwyr  Ger- 
many,  neu  yn  '  amherodraeth  sanctaidd 
Rhufain,'  hyd  oni  ddymchwelwyd  ef  gan 
chŵyl-drôadau  diweddar.  Oblegid  amher- 

awdwr  Austria,  trwy  orfod  yn  dd'iammau, a  roes  i  fynu  yr  enw ;  a  llywodraethwr 

presenol  Ffrainc  (1813)  a'i  trawsgymmerodd 
efam  ychydig  amser.  Ond  y  mae  Uawer  o 
bethau  debygid  yn  awr  (1815)  yn  dychwelyd 
i'w  hen  rediad  o'r  blaen  ;  ac  mae  yn  rhy 
fuan  i  farnu  eto,  pa  fodd  y  terfyna  y  chŵyl- 
drôad  preaenol.     Felly  y  dywed  Scott  air  yn 
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air,  am  iachâu  briw  marwol  pen  y  bwystrìl  : 

dywed  Guyse  i'r  pen  gael  ei  ladd  yn  n>m- 
chweliad  yr  awduidod  amheiodrawl^  dàn 
iCesariaid  Rhufain;  ac  iddo  gael  ei  i-tchâuyn 
jadferiad  y  Uywodraeth  amherodrawl  dàn  y 
iPab  yn  Rhufain  ;  o  ba  le  y  r  oedd  wedi  ei 
isymniud  yn  hollawl,  yn  amser  rhaglawiaeih 
\Ravenna,  heb  un  golygiad  dynol  yr  adferid 
jei  hen  fawredd  i  Rufain  byth  drachefn. 

jDywed  Pool  i'r  pen  gael  ei  iachâu  pan 
adferwyd  eilun-addoliaeth  (yr  un  peth  a'r  un 
paganaidd,  ond  mewn  gwisg  newydd,)  ac 
|erlid,  (yn  raddol)  trwy  athr^wiaeth  ac  arrer- 
liad  eglwys  Rhufain.  Nid  yw  Doddridye  yn 

rhoddi  dim  goleu  neülduol  i'r  detholydd  ary 
jmater  uchod.  Drwg  genym  fod  mòr  faith  ; 
'ond  mae  yn  anmhosibl  rhoddi  agoriad  o  fath 
jyn  y  byd  ar  bethau  tywyll  fel  hyn  heb  feith- 
dt-r:  ac  nid  teg  yw  cymmeryd  meddwl  un 
ìAwdwr,  heb  grybwyll  hefyd  beth  a  ddywed 
ly  lleill.  Mewn  athrawiaeth  niaent  oll  yn 
jcytnno  yn  dda  ;  ond  mewn  pethau  fel  hyn 
Inid  ydynt  yn  cytuno  mòr  dda.  JGwedìi 

\Siarl  gael  ei  gyhoeddi  yn  amherawdwr  í'el  y 
Jdywedwyd,  y  lly wodraethwyr  gwladol  ac 
jeglwysig  gan  gyd  gryfâu  y  naill  y  llall,  daeth 
yr  awdurdod  Rhufeinig  drachefn  yn  gryf 
ofnadwy  ;  a  "rhyfeddodd  yr  ho!l  ddaear  ar 
ol  y  bwystfil  ;"  sef  wrth  weled  yr  amher- 
íodraeth  hòno  yn  adnewyddu,  yr  hon  a  dyb- 
iwyd  oedd  wedi  diffodd  yn  hollawl:  ac  fel 
hyny  rhoddwyd  ufudd-dod  coel-grefyddol  ac 
eilun-addolgar  i'r  awdurdod  gwladol  hwn,  fel 
peth  wedi  ymrwymo  i  gynnal  gorthrymder 
tra-arglwyddol  eglwysig  y  grefydd  babaidd. 

ÌScutt. — Sỳnai  holl  genedloedd  jr  amhtrodr- 
aeth  ;  fel  yr  arferai  dynion  redeg  ar  ol  rhyw 

olygfa  ddì'eithr  a  gogoneddus;  yn  llawn  syn- 
dod  wrth  ei  ryfedd  gyfodiad  a'i  awdurdod, 
ei  gyfoeth,  ei  anrhydedd,  a'i  fawredd  gor- 
jwych  ef.     Guyse. 

4  "*A  hwy  aaddolasant  y  ddraig, 

yr  hon  a  roes  allu  i'r  bwystfìì  :  ̂ fac 
a  addolasant  y  bwystfil,  gan  ddywed- 

yd,  9  Pwy  sydd  debyg  i'r  bwystfil  ? 
rX  Pvvy  a  ddichon  ryfela  âg  ef  ? 

o  ado.  2.  pen.  9.  20.  SaJm  106.  37,  38.']  Cor  10.20-22. 1  Cor.  4.  4.  p  adn  12,  13,  15.  Dao.  1 1 .  3fi,  37.  2  Thes.  2. 
4.    ÿ  pen.  68.   <S.-tìwel  ar  Ex.  15.  lî.Salm  89.  8.     r  Deut. 

?  Fel  hyn  yr  oeddynt  mewn  effaith  yn 
I  addoli  y  ddraig,  yr  hon  a  roesai  allu  i'r 
bwystfil  ;"  (gwel  ar  adn.  2.)  ti  wy  eu  gwaiíh 
yn  ymostwng  yn  ddîymattal,  i'r  un  awdur- 
dod  eilun-addolgar  eríedigaethns  ag  o'r  blaen, 
ond  yn  unig  mewn  dull  arall  :  t  ac  yr  oedd- 
yut  yn  4<  addoJi  y  bwystíìl;"  fel  un  na  bu  ei 
gyffelyb  ar  y  ddaear  erioed,  nac  yn  y  nef ; 
í  ac  fel  un  nas  gallai  neb  ryfela  âg  ef,  heb 
iddo  orchfygu,  llethu,  a  dryllio  pawb  a 
ryfygent  eiwrihwynebu  ef. — Pel  hyn  cafodd 
yr  hen  eilun-addoliaeth  ei  gwbl  sefydlu, 
gydag  enwau  newyddion  ;  ac  addoli  eilunod, 
delwau,neu  grëaduriaid,  sydd  mewn  effaitli 
yn  addoli  y  diafol.— Mae  rhai  yn  de^ll  y 
|  briw  marwol  ar  ben  y  bwyslfií,"  am  y 
chŵyl-drôad  a  gymmerodd  Ie,  pan  ddaeth 
atnherawdwyr  cristionogol  yn  Ue  rhai  Pagan 
aidd  erlidgar ;  a  "  iachâti"  ei  friw  marwol 
ef,  am  sefydliad  awdurdod  eilun-addolgar 
erledigaethus  arall,  wedi  hyny,  dàn  yr  enw 
Crisiionogol.  Mae  y  ddau  ddehongliad  yn 
cytuno  yn  y  prif  bethau  ;  ond   ni  oddef  ter- 

Î343 

fynati  y  gwaith  hwn    i   fanylu    ar    beihau  is* laddol.  a  II. ti  eu  pwys  *n  y  mater. 

5  *  A  rhoddwyd  iddo  ef  *enau  yn 
llefaru  pethau  mawnon,  a  chabledd  ; 

fa  rlioddwyd  iddo  'awdurdod  i 
weithio  îddau  fis  a  deui>ain. 

«  Dan.  7.  8,  11,  25.  all.  36.  t  Gwel  ar  pen.  11.  2,3. 
a  12.  6,  14. 

*  l'r  bwystfìl  rheibus  ac  angher.fì'aidd  hwn, 
rhoddwyd  genau  yn  llefaiu  ptihau  mawr- 

ion,  a  chabledd.'' — Crybwyllir  yn  fuan,  (tel 
barn  un  o'n  Hawdwjr  o  leiaf,)  mai  awdnr- 
dod  eglwysig  Rhnfain  oedd  y  gweithredydd, 
ac  mai  y  Pab  oedd  llafar  ddelw  y  bwysifil 
hwn  :  (gwt-1  ar  adn.  11—  17.)  a  gŵyr  pawb  pa 
hòniadau  cableddus  ac  anferth  o  '  Ei  Sanct- 
eiddrwydd,  Anffaeledig,  Pen-Arglwydd  bren-. 
inoedd  a  theyrnasoedd.'  '  Rhaglaw  Criít  ar 
y  ddaear/  Ye,  Duw  ar  y  ddaear,  a  lefarwyd 

gan  y  genau  hwn  i'r  bwystfil.  tRhoddwyd 
iddo  ef  hefyd  awdurdod,  neu  allu,hydyn  nod 
yr  amherodraeth  wladol,  i  barâu,  (yn  ol  y 
Saesoneg)  neu  yn  hyirach  i  weithio,  neu  i 
Iwyddo  yn  ei  weithredoedd,  J  am  ddau  tìs  a 
deugain.  neu  ddeuddeg  cant  a  thriugain  o 
fiynyddoedd.  (Gwel  ar  pen.  11.  2,  3,  9,  11  ; 
a  12.  6,  14.)  Dyma  yr  yspaid  o  amser  yr 

oedd  y  "  tystion  i  biopbwydo  mewn  sacb- 
lían,"  a'r  "  wraig  i  aros  yn  y  diffaethwch,,, 
fel  y  gwelir  yn  yr  adnodau  a  ddyfynwyd 
uchod :  tra  yr  oedd  gallu  i  weilhio  gan  y 
bwystfil,  felly  yr  oedd  hi  i  fod  ar  y  tystion 

a'r  wraig;  y  naill  mewn  sachlían.  a'r  llall  yn 
y  diffaethwch. — Gweithio  :  mewn  rhai  ys- 

grifau  darllenir  gwneyâ  rhyfel:  a  d'íammau 
fod  hyny  hef\d  yn  gynnwysedig.— -Pwy 
bynagsydd  yn  gynneíìu  âhanes  Pabyddiaeth, 
nid  ihaid  iddynt  wrth  yr  un  eglurâd  arall 

mewn  perthynasi'r  "llefaru  pethaumawrion, 
a  chabledd,"  a'r  "  gweitbio"  uchod. 

6  u*Ac  efe    a  agorodd   ei   enau 
mewn   cabledd  yn   erbyn  Duw,  f  i 

o;ablu    ei  enw   ef,  x  \  a'i   dabernacl, 
||  a'r  rhai  sydd  yn  trigo  yn  y  nef. 
*  Job  3.  1.  Mat.  12.  34.  a  15.  19.  Rl.uf.  3.  13.        x  pea. 
3.  loan  1.  14.  Col.  1.  19.  a  2.  9.  Heb.  9  2,  11,  12.  ypen. 

1,  4.  a  5.  13.  a  7.  5.  a  11.  12.  a  12.  12.  a  18.  20  a  19.  1  — 
Heb.  12.  22,23. 

*  Yn  yspaul  yr  holl  amser  uchod,  "  agorai 
y  bwysífil  hwn  ei  enau  uffernol  mewn 
cabledd  yn  erbyn  Duw;"  trwy  gyd-ymgy3- 
sylltu  â'r  awdurdod  eglwysig  yq  ei  gain- 

rwysg,  ac  mewn  gormesuar,  a  phìi'üdoii  iddo 
ei  hun,  yr  anrbydedd  a'r  awdurdod  hyny  a 
berthyn  o  bnodoldeb  i  Dduw  ei  hun.  J  £fe  a 
gablai  enw  Duw,  trwy  ofyn  gan  bob  dyn,  ar 
gymhelliad  yr  awdurdod  eglwysig,  i  roddi 
yr  addoíiad  hyny  i  grëaduriaid,  a  ber'hynai 
i  Dduw  yn  anig.  J  Efe  a  gablai  ei  dabernacl 
ef;  neu  y  gynnnlleidfa  o  wir  Gristionogicn  ; 

trwy  eu  gwar^dwyddo,  eu  mellîithio,  a'u 
llofruddío,  fel  heretìciaid.  ||Ac  efe  a  gablai 
y  rhai  sydd  yn  trigo  yn  y  nef ;  trwy  warad- 
wyddo  angeii<m  a'r  saint  aymadawsant,  fel  pe 
byddent  hwy  trwy  gysse^r  ladrad,  yn  ceisio 
ac  yn  hoffì  cael  en  haddoli  yn  eilun-addolgar 

gan  ddynion  ;  a  thrwy  brîodoli  i'r  saint  am- rywiaeth  o  weithredoedd  a  gwyrthiau  digrif, 
y  rai  ni  wnaethant  erioed. — Gellir  dyv^edyd, 
fod  y  Pab  yn  cablu  Duw  hefyd,  trwy  gym- 
meryd  arno  faddau  pecbodau,  awdurdodi  ar 
gydwybodau  dynion;    a  thrwy  osod  deddfau 



Addoìi  y  bwystfil. DAT.  XIII. Codiad  y  bwystfil  aralL 

a  chanonan  eilun  adrìolgar,  coel-grefyrìdol,  a 
goithryinns,  y  rhai  ydynt  yn  ddYanrhydedd 

a  gwanh  i'w  enw  sanctaidd  ef.  Gel!i<1  enwi 
llawer  o  bethan  eraill  y  mae  eglwys  Rhufain 
yn  euog  o  honynt,  ac  ydynt  yn  agoriad  llawn 
ar  bob  rhan  o'r  adnod  hon. 

7  *  A  rhoddwyd  iddo  2  wneuthur 

rhyfel  â'r  saint,  a'u  gorchfygu  hwynt : 
af  a  rhoddwyd  iddo  awdurdod  ar 
bob  llwyth,  ac  iaith,  a  chenedl. 

*  pen  II.  7.  a  12.  17.  D*n.  7.  21,  25.  a  8.  2i,  25  a  11. 
36—39.  a  12.  I.  a  pen    10.  11.  a  II.  18.    a  17.  15.  Ex.  9. 
16  Es.  10.  15.  a  37.  26.  Jer.  25.  9.  a  27.  6,  7.  a  51.  20-24. 
Dan.  5.  18-23.  Iu  .n  19.11. 

*  "  A  rhoddwyd  iddo"  hefyd  gan  y  ddraig, 
neu  y  diafol,  "  wneuihur  rhyfel  â'r  saint,  a'u 
gorchfygu  hwynt ;"  ac  nid  oes  yr  un  cyfrifiad 
a  all  gyrhaedd  y  nifer  a  roddwyd  i  farwol- 
aeth,  yn  y  naill  ffordd  ar  IIa.ll ,  mewn  gwa- 
hanol  wledydd  ac  amserau,  am  eu  bod  yn 
proffesu  yr  efengyl  yn  ei  phurdeb,  ac  am 
wrthwynebu  llygredigaethau  eglwys  Rhufain. 

Mil  o  filoedd  o'r  Waldensiaid  truain,  a 
drengasant  fel  hyn  yn  Frainc :  lladdwyd 
naw  càn  mil  o  Gristionogion  union  gred, 
mewn  llai  na  deng  mlynedd  ar  hugain  ar  ol 
sefydlu  y  Jesuitiaid  drygionus:  ymffrostiai 
Dug  Alva  iddo  roddi  un  fil  ar  bymtheg  ar 
hugain  i  farwolaeth  yn  yr  Isel-diroedd, 

( Netherlands )  trwy  ddwylaw  y  rìi'enyddwr 
cyffredin,ofewn  yspaid  ychydigflynyddoedd. 
Distrywiodd  y  Chwil-lys,  drwy  amryw  fath 
o  arteithiau,  gàn'  mil  a  hanner  o  Gristionog- 
ion,  o  fewn  deng  mlynedd  ar  bugain.  Dyma 

ychydig  esamplau,  a  dim  ond  ychydig,  o'r 
llawer  a  gof  norìwyd  mewn  hanesion ;  ond 
nis  gwybyddir  y  cyfan  oll  byth,  hyd  oni 
"  drìatguddio  y  drìaear  ei  gwaed,  ac  ni  chudrì- 
ia  mwyach  ei  Haddedigion."  (Isa.  26.  21.) 
fAc  mòr  ehanga  ehyffredin  oedd  ydifrorìion 
ofnadwy  ucbod,  fel  yr  oedd  y  bwystfil  an- 
ghristiaidd  megys  wedi  cael  awdurdod  holl- 
awl,  ar  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  chenedl  o 
ddynion.  Lladdwyd  y  rhai  uchod  gan  fraich 
yr  awdurdod  gwladol ;  trwy  yr  awdurdod 
hyny  yr  oedd  yr  amherodraeth  yn  ben  irìdo, 
ac  ydoedd  yn  hanfodi  mewn  deg  breniniaeth  : 
oblegid  ymostyngai  yr  awdurdod  erledigaeth 
us  eglwysig,  i  osod  breninoedrì  ac  amherawrì 

wyr  ar  waith,  i  gyflawni  fel  d'ienyddwyr, orchymynion  a  derìdfau  llofruddiog  y  Pab. 

8  *  A  b  holl  drigolion  y  ddaear  a'i 
haddolant  ef,  c  f  y  rhai  nid  yw  eu 
henwau  yn  ysgrifenedig  yn  llyfr  byw- 
yd  yr  d  Oen  yr  hwn  a  laddwyd,  e  J  er 
dechreuad  y  byd. 

6  Gwel  ar  adn.  3,  4-14,  15.  c  pen.  3.  5.  a  20.  12.  15 
a  21.  27.  Ex.  32.  32.  Es.  4.  3.  Dan.  12.  I.  Luc  10.  20.  Phil. 
4.  S.  d  Gwel  ar  pen.  5.  6-9,  12.  Ioan  1.  29.  e  pen.  17. 
8.  Eph.  1.  4.  Tit.  1.  2.  1  Pedr  1.  19,  20. 

•Trwy  y  modrlion  ciyfion  a  dychrynllyrì  a 
grybwyllwyd  uchod,  yr  oedd  y  bwystfil 
(Anghrist)  yn  dàl  i  fynu  ei  lywodraeth  ar 
drigolion  y  byd  gorllewinol,  ac  yn  wirmewn 
llawer  o  fànau  eraill;  ac  yr  oedd  holl  drlgol- 

ion  y  parthau  hyny  o'r  ddaear  yn  ei  addoli 
ef,  trwy  y  darostyngiarì  mwyaf  dirmyg-wael 
o  gorph,  enaid,  a  chydwybod  ;  fy  rhai  nid 
oedd  eu  henwau  fel  etholedigion  Duw  yn 
ysgrifenedig  yn  Hyfr  y  bywyd,  yr  hwn  a 

berthynai  i'r  Oen  yr  hwn  a  laddwyd,  \  er 
dechreuad  y  byd. — Nid  yw  yn  hollawl  eglur 

pa  un  ai  yr  Oen  a  ddywerìir  ei  larìrì  er 
dechreuad  y  byrì  ;  hyny  y vv,  yn  arfaeth  Duw, 
ac  o  ran  effaith  a  rhinwerìrì  ei  waed  ef  er 

iachawdwriaeth  i'r  ho!l  gredinwyr ;  ai  ynte 
enwau  y  personau  a  gry  bwyllir,  nid  oeddynt 
yn  ysgrifenedig  yn  llyfr  y  bywyd  o  dde- 
chreuad  y  byrì.  Mae  pob  nn  o'r  rìrìau  olygiad 
yn  wir:  cafodrì  Crist  ei  larìrì  er  rìechreuarì  y 
byrì,  yn  yr  ystyr  a  enwyrì;  (1  Perìr  1.  20.) 
ac  ysgrifenwyrì  enwau  ho!I  etholerìigion  Duw 
yn  llyfr  y  bywyd,  er,  nea  cỳn  dechreuad  y 
byrì  ;  megys  y  rìeneys  testynau  eraill  yn  fwy 
amlwg  na  hwn  :  (pen.  17.  8;  a  20.  15  ;  a  21. 
27.)  ac  wrth  y  testynau  hyny,  tuerìrìir  ni  i 
fedrìwl  mai  am  ysgrifenu  yr  enwao  er  de- 
chreuad  y  byd,  y  dywedir  yn  yr  adnod  hon: 
hyny  yw  barn  benderfynol  Doddridge  ;  nid 

yw  y  peth  yn  "eglur"  i  Scott ;  mae  rhediad 
alleiriaeth  Guyse  i'r  gwrlhwyneb  ;  ac  nirì  yw 
Pool  yn  dywedyd  dim,  y  naill  ffordd  na'r lldll. 

9  f*  Od  oes  gan  neb  glust,  f  gwran- 
dawed. 

/Gwel  ar  pen.  2.  7,  11,  17,  29. 

*  Yr  oedd  y  brophwydoliaeth  hon  o'r  fath 
bwys,  er  calondid  y  chyfarwydrìyd  credin- 
wyr,  yn  amser  teyrnasiad  y  bwystfil;  yn 

gystal  ag  er  iawn  ddeall  y  rhan  fwyaf  o'r 
llyfr  hwn ;  fel  yr  oedd  ystyriaeth  fanylaf 
pawb  yn  cael  ei  alw  ati :  od  oedd  gan  neb 
glustiau,  gwrandâwed:  f  gwrandâwed  yr  hyn 
a  ddywedwyd  eisoes,  am  orthrymder  ac 
adrìoliarì  y  bwystfil  ;  a  gwranrìâwed  yr  hyn 

a  ddywedir  eto,  am  ei  ddinystr  a'i  ddîaledd ef. 

10  *  Os  yw  neb  s  yn  ty  wys  i  gaeth- 
iwed,  efe  a  â  i  gaethiwed.  *  f  Os  yw 
neb  yn  lladd  â  chleddyf,  rhaid  yw  ei 

ladd  yntau  â  chleddyf.  *  J  Dyma  am- 
ynedd  a  ffydd  y  saint. 

e  Ex.  21.  23— 25.  Es.  14.  2.  a  33.  1.  Mat.  7.  2.  A  pen. 
16.  6.  Gen.  9.  5,  6.  Es.  26.  21.  Mat.  26.  52.  t  pen.  1.  9.  a 
2.  2,  19.  a  3.  10.  a  14.  12.  Galar.  3.  26.  Hab.  2.  3.  Luc  18. 
1—8.  a  21.  19.  Cul.  1.  11.  Heb.  6.  12.  a  10.  36,37.  a  12.  3,4. 
Iagul.  2-4.  a  5.  7,  8. 

*  Bu  yr  erlidwyr  anghristiaidd  yn  tywysy 
saint  i  gaetbiwed  am  hir  amser ;  am  yr  hyn 
byddent  hwythau  yn  sicr  o  fyned  i  gaethiwed  l 

yn  eu  tro:  t  hwy  a  laddasant  lawer  o'r  saint 
â  chledrìyf,  a  thrwy  lawer  ffordd  o  ferthyr-  l 
dod  ;  am  yr  hyn  bydrìent  hwythau  hefyd  yn 
sicr  o  gael  eu  lladrì  â  chleddyf  yn  yr  un 
morìd  :  rhaid  ei  bod  felly  :  canys  cyfiawn  yw 

ger  bron  Duw  dalu  cystudd  i'r  rhai  a  gys- 
tuddiant  ei  bobl  ef ;  a  dywallto  waed  rìyn, 
(yn  yr  ystyr  hyn  yn  enwedig,)  trwy  drìyn 

y  tywelltir  ei  waerì  yntau.  Ác  â'r  mesur 
a  fesurodd  Anghrist  i  saint  Duw,  yr  ad-  j 
fesura  Duw  iddo  yntau.  \  Eto,  yn  hyn 
bydrìai  prawf  ar  amynedd  a  ffydd  y  saint ;  i  j 
drìàl  i  fynurìàn  y  fath  amrywiaeth  o  berygl- 
on  a  dyodrìefiadau,  ac  o  barârì  mòr  faith,  tu 

hwnt  i  ddim  a  fu  mewn  amseroedd  o'r  blaen  ; 
ac  i  ymgadw  mewn  amynedd,  ffydd,  ac 
ufudd-dod,  yn  a  thrwy  y  dyoddefiadau  hyny 
oll. — Byddai  mwy  o  angen  amynedrì  a  ffydd 

arnynt,  a  chaent  fwy  i'w  profi  a'u  gosod  ar waith,  ac  ara  hwy  o  amser,  na  thàn  unrhyw 
erledigaeth  arall  pa  bynag. 

11  *  Ac  mi  a  welais  fwystíìl  arall 

k  f  yn  codi  o'r  ddaear ;  l  X  ac  yr  oedd 
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ganddo  ddau  gorn  tebyg  i  oen,  ||  ma 
llefaru  yr  oedd  fel  draig. 

h  adn.  ì.  pen.  11.  7.  a  17.  8.  /  Mat.  7.  15.  Rhuf.  1G. 
13.  2  Cor.  II.  13-15.  <n  adn.  17.  pen.  12.  3,  4,  17.  a  17. 
6.  Dan.  7.  8,  24,  25.  2  Thes.  2.  4. 

*  Tybia  ein  Hawdwyr  oll,  gyda  duwinyddion 
protestanaidd  yn  gytfredin,  mai  yr  awdurdod 

pabaidd  a  feddylir  wrth  y  bwystfil  o'r  blaen  ; 
h  thybia  rhai  o  honynt  tnai  yr  un  awdurdod 

pabaidd  a  feddylir  wrth  y  "  bwysttìl  arall" 
hwn,  ond  mewn  dull  aralí:  tybiant  fody  eyn- 
taf  yn  arwyddo  gormeswladoly  Pab,  a  hwn 
yn  arwyddo  gormes  eglwysig  yr  un  anghrist, 
neu  y  grefydd  babaidd.  Ond  tybia  Doddridge, 
gyda  Hawer  eraill,  mai  y  gwahanol  urddau 
crefyddol,  a  godasant  yn  raddoí  yn  eglwys 
Rufain,  (yn  enwedig  y  Jesuitiaid )  a  feddyl 
wrth  y  "bwystfil  arall"  hwn.  Rhoddwyd 
meddiannau  a  lly  wodraethau  tymmorawl,yn 

gystal  âg  ysbrydol,  i  lawer  o'r  urddau  hyn  ; 
a  thrwy  hyny  buont  yn  Uawer  o  blaid  a 
chynnaliaeth  i  acbos  pabyddiaeth.  t  Cododd 

y  bwystfil  cyntaf  o'r  môr,  sef  drwy  rhyfel 
oedd  a  therfysgoedd  ;  ond  gwelai  loan  hwn 

yn  f  codi  o'r  ddaear,"  yn  ddistaw,  ac  yn 
raddol,  fel  y  tardda  pîanigion  o'r  ddaear;  ac 
hefyd  i  arwyddo  anian  ddaearol,  anianol,  a 

chythreulig,  y  dynios  a'r  grefydd  y  mae  yn 
arwydd  lun  o  honynt.  J  "  Ac  yr  oedd  gm 
ddo  ddau  gorn  tebyg  i  oen  ;"  i  arwyddo  mai 
Ilywodraeth  ysbrydol  oed;-1,  yr  hon  a  b.roffesai 

ei  der'oyn  gan  Grist,  ac  a  gymmerai  arno  ei harfer  yn  y  modd  mwyaf  tirion  ac  addfwyn. 
Gan  hyny  yr  oedd  yn  arwydd-lun  o  lywodr- 
aeth  eglwysig  Rhufain  :  a  thybir  gyda  Uawer 

0  bi'íodoldeb,  fod  y  ddan  gorn  yn  arwyddo 
otfeiriaid  rh't'olaidd  a  ll'éygawl  yr  eglwys hòno;  (medd  Scott)  nen  yr  oífeiriaid  sydd 
yn  byw  wrth  rëolau  mynachaidd  eu  hurdd, 

â'r  offeiriaid  gweinyddawl,  a  gymmerant 
arnynt  ofal  eneidian,  ac  nid  ydynt  yn  perth- 
yn  i  fynachdai.  ||  Ond  er  bod  gan  hwn  gyrn 
fel  oen,  eto  yr  oedd  yn  "llefaru  fel  draig  ;" 
sef  gyda  holldra-arglwyddiaeth  a  chrenlondeb 
yr  amherawdwyr  erlidgar  Rhufeinig,  a  fuas- 

ent  o'i  flaen  ef.  Mae  yr  hòniadau  uchel  o 
awdurdod,  a  gorchymynion,  bygythion,  a 
phenderfyniadau  meistrolaidd  eglwys  Rhuf 
ain,  yn  ddigon  hysbys  i  bawb. 

12  *  A  »  holl  aliu  y  bwystfil  cyntaf 
y  mae  efe  yn  ei  wneuthur  ger  ei  fron 

ef,  °  f  ae  yn  peri  i'r  ddaear,  ac  i'r  rhai 
sydd  yn  trigo  ynddi,  addoli  y  bwystfil 
cyntaf,  J  yr  hwn  yr  iachâwyd  ei  glwyf 
marwol. 

n  adn.  1-8.  o  adn.  3.  14-17.  pen.  17.  10,  11.  2  Thes. 2.  4. 

*  Mae  yr  ail  bwystfil  hefyd  yn  weinidog, 
yn  gynghorydd,  ac  yn  weithredydd  i'r  bwyst- 
fil  cyntaf;  ac  mae  yn  "  gwneuthnr,"  neu  yn 
arferyd  holl  "  allu,"  neu  awdurdod  y  bwystfil 
cyntaf,  ger  ei  fron  ef.  O  ganlyniad,  mae  y 
gwabanol  urddau  o  fynachod,  yn  gystal  âg 
offeiriaid  Ueygol  eglwys  Rhufain,  bob  amser 
yn  meddu  awdurdod  dirfawr,  yn  achosion 

breninoedd  a  chenedloedd  a  berthynant  i'r 
cyfundeb  hwnw  :  eu  prif  weinidogion  gwlad- 
1  yn  gyffredin  ydynt  offeiriaid  uchel  radd,a 
gwŷr  eglwysig  eraill  :  rhwymir  y  swyddog 
gwladol  i  ddefnyddio  ei  gleddyf  er  gosod  eu 
deddfau  hwy  mewn  grỳm,  nen  i  gyflawni  eu 
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dedfrydau  hwy  yn  erbyn  hereticiaid ;  a 
rhyfeloedd  gwaedíyd  fwy  na  rhif,  a  jmladd- 
wyd  er  cynnal  i  fynu  eu  Ilywodraeth  an- 
ghristiaidd  hwy.  f  Fel  hyn  trwy  drais  ac 

erlidiau,  maent  yn  "  peri  i'r  dda»  ar,"  sef  ei 
thrigolion  daearol  ac  anianol,  "addoli  y 
bwystfil  cyntaf,"  bnont  bob  amser  yn  elynion 
i  ryddid  gwlad'd,  ac  yn  bleidwyr  gormes  a 
gorthrymder ;  Ye,  yn  bleidwyr  y  deddfau 
anghyfreithlawn  a  mwyaf  drygionus,  o'r 
eiddo  y  breninoedd  hyny,  a  bleidient  eu 
hawdnrdod  hwy  ;  yr  hyn  sydd  fath  o  eilun- 
addoüaeth^,  fel  y  mae  yn  derchafu  ewyllys 
dyn  goruwch  yr  eiddo  Duw.  Fel  hyn  mae 
gormes  yn  eu  cynnal  hwy,  a  hwythau  yn 
cynnal  gormes ;  maenl  yn  caethiwo  cydwyb- 
odau  dynion,  ac  yn  cynnorthwyo  breninoedd 
i  gaeîhiwo  eu  personau  ;  ac  yn  y  ddwy  ffordd 

yn  "  peri"  eilnn-addoliaeth.  %  Am  "  iachâu 
clwyf  marwol  "  y  bwystfil  cyntaf,  gwel  ar adn.  3. 

13  *  Ac  y  mae  efe  yn  p  gwneuthur 
rhyfeddodau  mawrion,  f  hyd  onid  yw 

yn  î  peri  i  dân  ddisgyn  o'r  nef  i'r 
ddaear,  J  y'ngolwg  dynion  ; 

p  pen.  16.  14.  a  19.  20.  Ex.  7.  II,  12,  22.  fa  8.  7.  18,  19- 
a  9.  II.  Deut.  13.  2,  3.  M^t.  24.  24.  Marc  13.  22.  Act.  8.  9— 
11.  2  Thes.  2.  9,  10.  ypen.  11.5.  Nuin.16.  35.  I  Bren. 
18.  38.  2  Bren.  1.  10—14.  Mat.  16.  I.  Luo  9.  54—56.  2  Tim. 
3.  8. 

*  Mae  ar  ail  fwysífil  hwn  yn  dàl  i  fynu 
ei  awdurdod  drwy  wnenthur  rhyfeddodau 
mawrion,  ond  "  rhyfeddodau  gau"  ydynt ; 
(2Thes.  2.  9,)yn  cael  eu  gwneuthurunai  trwy 
ddichellion  a  hudoliaethau  dynol,  neu  ynte 
trwy  weithrediadau  satan,  i  dwyilo  Ilygaid  a 
meddyliau  dynion,  ac  nid  i  ogoneddu  Duw. 

t  Efallai  bod  y  tân  o'r  nef  yn  cyfeirio  at  y 
gwyrthiau  a  wnaed  gan  Elias  ;  ac  yn  rhag- 
fynegi  honiadau  ofer  yr  offeiriaid  pabaidd  o 

wneuthur  gwyrthiau  o'r  fath  hyn.  Ond  fel 
hyn  y  dywed  un  gwr: — '  Mae  y  nef  yn  ar- 
wyddo  yr  eglwys,  a'r  ddaear  amherodraeth 
Rhufain  :  a  thân  yn  disgyn  o'r  nef,  neu  yn 
saethu  altan  o'r  eglwys,  ar  y  ddaear,  neu  ar 
yr  amherodraeth  wTadóf,  a  arwydcfa  y  gwa- 

harddiadau,  yr  ysgymmuniadau,  a'r  melitith- 
ion  difrifol  a  thanllyd,  a  gyhoeddid  yn  erbyn 

pawb  a  'wrthwynebai  y  bwystfil.'  Mae  yn 
ddîammau'bod  y  rhyfeddodan  a'r  tân  hyn  pa 
fodd  bynag,  yn  arwyddo  y  rhith  wyrthiau  a 
gymmer  yr  offeiriaid  pabaidd  o  wahanol 
urddau,  yn  enwedig  y  Jesuitiaid,  arnynt  eu 
gwneyd  ;  dàn  yr  esgus  o  brofi  gwirionedd  eu 
crefydd,  ond  mewn  gwirionedd  profi  ei 
thwyll  y  maent,  |a  thwyllo  dynion  a  wnair 
drwy  y  cyfryw  weithredoedd  hocedus,  y  rhai 
a  rith  gyflawnir  yn  eu  golwg  hwynt. — Efallai 
bod  yn  y  tân  yma  gyfeiriad  hefyd-,  at  y 
profedigaethau  tanllyd,  a  llosgì  y  protestan- 
iaid,  gan  eglwys  Rhufain. 

14  *  Ac  y  mae  efe  ryn  twyllo  y 
rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  trwy  y 
rhyfeddodau  y  rhai  a  roddwyd  iddo 
ef  eu  gwneuthur  ger  bron  y  bwystfil; 

f  gan  ddywedyd  wrth  *  drigolion  y 
ddaear,  'am  iddynt  wneuthurdelw  i'r 
bwystfil  \  yr  hwn  a  gafodd  friw  gan 
gleddyf,  ac  a  fu  fyw. 

r  pen.  12.  9.  a  18.  23.    a  19.  20.    a  20.  3,  10    1  Bren.  22. 

=================================== 



Rhoddi  anadl  \ DAT.  XIII. ddelw  y  bwystfil. 

a  15.  2    a  16 
11.  36.  2  Tbi 

*  Yr  oedrì  yr  ail  fwystfil  hwn  yn  gwneyd 
y  rhyferìrìodan  nchod  "  ger  bron  y  bwystfil 
cyutaf,"  i'w  wasanaethu  a'i   foddâu  ef,   ac  i 

íadn.  3,4,  ìi   15.  a  14.9,11.    y  íjrjçiw   a    WDaethent,  maent  yn  ei  osod  ar .  fczet,.  a.  1U.  a  16.  17.  Dan.     ■',.  .  '.  ,         : f      .  ,     -     ,   . 

alîor,  ac  yn  cusanu  ei  rìraerì,  a'r  ddeforì  hon 
a  alwant  yn  addoliad  !  Fel  eilun-addolwyr 

eraill  hwy  a  wnant  eu  delw,  ac  yna  a'i  hadd- olant  :  ac  ar  hen  fathain,  (medal)  a  wnaed 
dwyllo  y  r\\?.\  oedd  yn  trigo  ar  y  rìrìaear,  heb  \  ar  yr  achlysur  hwnw,  mae  yn  argrafferìig  yr 

wyborì  gwell,  i'w  adrìolt  ef.  t  Fel  hyn  yr  arwyrìd-wers  hon,  Quem  creant,  adorant, 
occld  y  bwystfil  deurorn,  neu  yr  oífeiriaid  '  yr  hwa  a  grëasant  a  addolant  J'  jAroIhyn 
rhëolairìrì  a  llëygawl,  yn  annog  trigolion  !  defnyddiant  eu  holl  allu  i  gynnal  ei  awdurdod 

tywyîl  y  ddaear  i  "  wneuthur  delw  i'r  bwyst-jef,  trwy  holl  wledydd  eu  cyfunrìeb  hwy  :  a 
fil,"  neu  awdurdod  gwladol  yr  amherodraeth,  chyrì-weithredant  i  erlid,  îe,  hyd  at  ladd, 
(ebai  Scott)  fel  yr  oedd  yn  hanfodi  gynt,yn  pawb  o'r  sawl  nid  addolant  y  bwystfil  hwn 
amh'erawdwr  llywodraethol  Rhnfain.  Bu  '  a'i  ddelw,  fel  hwythau. — Y  Pab  yw  canol- 
gwahanol  feddyliau  am  y  "  drìelw"  hon  :  nid  i  bwnc  undeb  deg  teyrnas  y  bwystfil,  ac  mae 
yw  ddim  ond  addoli  awdurdod  y  Pab,  merìdlefe  yn  peri,  hyd  y  gallo,  i  bawb  na  chydna- 
Doddridge,  a  pheri  i  eraill  ymostwtig  iddo !  byddant  ei  bendodaeth  ef,  gael  eu  rhoddi  i 

ef,  ac  ufuddâu  i'w  ddeddfau.  Ei  osod  ef  i  j  farwolaeth.  Yn  fỳr  mae  efe  yn  ddelw  ber- 
fynu  fel  delw,  a'i  addoli  mewn  rìarostynghd  '  ffeithiaf  o  hen  amherawdwyr  Rhufain  ;  mae 
irìdo,  medd  Guyse.  Ond  fel  hyn  y  dýwed  !  yn  gymmaint  gormes-deyru  yn  y  byd  Crist- 
Scott : — Onid  yw  y  Pab,  fel  tywysog  gwlad-i  ionogol,  ag  oeddynt  hwythau  yn  y  byd  pag- 
ol,  yn  wir  ddelw  yr  hen  amherawdwyr \  anaidd :  mae  yn  llywodraethu  yn  yr  un 
gynt  ?  Onid  efe,  fel  yr  hona  ei  hun  yn  benjdrtinas,  yn  traws-gymmeryd  yr  on  awdur- 
anffaeledig  yr  egíwys,  y  w  delw  fawr  yr  holl  j  dodau,  yn  rhoddi  iddo  ei  hun  yr  un  gorenwau, 
babyddion  gwresog  ?  Ac  onid  yw  efe,  yn  y !  ac  yn  gofyn  yr  un  gwarogaeth  ac  addoliad. 
ddwy  ystyriaeth,  yn  gynnrychioîwr  yr  hol!  |  Mae  efe  yn  frenin  breninoedd  yn  y  wlad,  ac 
draws-lywodraeth  anghristiaidd  1  A  allwn  j  yn  esgob  esgobion  yn  yr  eglwys.^ 
ni  aminau,  gan  hyny,  pwy  yw  y  ddelw  hon  ?  \  \Q  *  Ac  V  mae  yn  peri  i  bawb, 
Neu  a  allwn  ni  beidio  rhyfeddu  wrth  y  rhag-  | ,,  .  r  ,  u  -^  „  ̂  „„.,«; ^«  z  ™rf!n^*Urx~i^Ji 

fynegiad  cy wir  ac  amgylchiadol  hwn,  o'r  fath  |  V  t  fychailî  a  mawnon,  cyfoethogion 
rìrìygwyrìdiadau  annhebygol,  yr  hwn  a  wnaed  |  a  thlodion,  M  rhyddion  a  chaethion, 
gynnifer  ogannoedd  oflynyddoeddcyn  idd-stdclerbyri  b  nfâ  ar  ei  llaw  ddehau, ynt    gymmeryd    lle  ?     Mae    y    bwystfil  dau-   +  J  , 
cornfog,  neu  yr  offeiriaid  pabaidd,  fel  y  j  »eu  ar  eu  talcetlt 
cynnrychiolir  hwy  gan  gynghorfa  o  ben-j 

offeiriaid, (cardinals,)  y  rhai  a  ymgynnnllant ' >.r  farwolaeth  Pab,  gyda  llawn  gydsyniad  y 
Uywodiaethwyr  a'r  bobl  yn  gyffredin,  drwy 
yr  holl  arglwyddiaethau  pabaidd,  yn  "  gwn- 

y  pen.   11.  18.  *  19.  5,  18.  a  20.  12.  2  Cron.  15.  13.  Salm 
115.   13.  Act.  26.  22.         a  Job  34.  19.  Salm  49.  2.  a  pen. 
6.  15,  i  19.  18.  1  Cor.  12.  13.  Gal.  3.  28.  Eph.  6.  8.  Col.  3. 
11.  b  peu.  14.  9— 11.  a  15.  2.  a  19.  20.  «  20.  4.  Zec.  13.  6. 
c  pen.  7.  3.  £x.  13.  9.  Deut.  6.  8.  a  11.  18.  Ezec.  9.  4.2Tim. 

a    H. 

''  Mae  y  bwystfil   deu-corn  hefyd   yn  cyf- 
euthnr  y  ddelw,"  pan  maent  yn  ethol  dyn  |  lawni  swyddaii i  eraill  o  wasanaeth  i'r  bwystfll 
cyffredin  i'r  sefyllfa  uchel  hòno,  yn  lle  yr  unjcyntaf;  trwy  ysgymmuno  pawb  ar  nid  ym- 
a  fuasai  farw.  |Am  y  "  brìw  gan  y  gleddyf  ostyngant  i'w  Iywodraeth  draws-ormesol  ef, 
a  by w  "  drachefn,  gsvel  ar  adn.  3. — Mae  pob  ac  ni  chyd-ymffurfiant  â'r  dull  o  addoliad  a 
un  o'n  Hawdwyr  yn  cytuno  yn  dda  am  y  1  sefydlodd  efe  ;  ac  fel  hyn  eu  darostwng  hwy 
ddelw  i'r  bwystfil,  ond  eu  bod  j'n  geirio  yuji  amrywiol  anghymhwysderau  a  chospedig- 
wabauol  :  ceisiwyd  dethol  y  bỳraf,  a'r  egluraf,  i  aethau  tymmorawl,  neu  wladol,  fel  dynion 
(gyda  p'nigion  o'r  lleill,)  a  bỳrân  hwnw  hefyd,  he.b  nodded  cyfraith  iddynt.  +Nid  oes  yr  un 

15    *  A  chaniattâwyd  iddo  of  roddi  ,  gradd  na  sefyiifa  o  ddynion  a  all  ddiancrhag 

anadl   i    ddelw    y  bwystfil,    +  «    1  aSrÄS^jî"»  JSSaîÿM u  llefarai  delw  y  bwystfil  liefyd,  +  ac  y  I  anufudd,  fychain  a  maẁrìon,  cyfoethogion  a 

^parai   gael  o'r  sawl   nid   addolent  Ŵodio?,u  Ŵydíion  -î.  cbvTethir°fin  :  X  ŴÎ2 ,K  i  i  ^i  11    jj  iiddynt  oll  dderbyn  nod  y  bwystfil  ar  eu  llaw 
ddelw  y  bwysthl,  eu  lladd.  jddehau,   nen   ar  en    talcenau  ;    fel  v  byddid 

wJ^ÎÍTŴt.îft  !í  iV.\\V6ẁ.84%6ÄdS:!  ?r(e/0,.°  "odi  milwyLíaethiZ\*L^fet 7.20.21,25.  \taid,    i   ddangos   1   bwy    y   perthynent ;    ac 
*  Caniatâwyd  i'r  bwyslfil  deucorn  (gwel  eilun-addolwyr  hefyd,  i  ddangos  pa  dduw  a 

ar  adn.  II,  12,  14.)  roddi  anadl  i  ddeìw  y  |  addolent,  yr  hyn  a  feddylir,  medd  rhai  wrth 
bwystfil  arall :  hyny  yw,  yr  oedd  y  cynghory  print  nod.  yn  Lefit.  19.28.  Dywedir  i 
o  offeiriaid  a  grybwyllwyd  uchod,  (arìn.  14.)  Ptolemy  Philopater,  er  gwarthruddu  íudd- 
trwy  roddi  y  prif  awdurdod  gwladol  ac  ewon  Alexa.ndria,  beri  eu  uodi  hwynt  oll 
eglwysìg  yn  llaw  y  Pab  newyrìd,  megys  yn  drwy  argraff  haiarn  poeth,  â  Ilun  dalen 
rhorìdi  anadl,  neu  fywyd  iddoef;  sef  gallu  ac  eìddiorwg,  arwydd-nod  Bacchus  eidduw  ef : 
awduidod  nad  oedd  ganddoo'r  blaen  :  ac  fel  os  gwrtliodai  neb  gymmeryd  y  nod  hwn, 
hyn  yr  oedd  yn  ddelw  fyw  y  "  bwystfil  deg  gwnaid  ef  yn  gaeth-was  ;  a'r  ueb  a  safai  yn 
com,"  (adu.  1.)  neu  y  Pab  a  fuasai  o'i  llaen  ;  gyadyn  yn  erbyn  y  ddeddf  uchod,  a  roddirì  i 
a'r  blaenif  o  honynt  oli,  yn  ddelw  y  drìraiu,  !  farwolaeth.  Nodid  caeth-weision  yn  eu 

rieo  yr  hen  amherodron  'p^ganaidd  erlirìgar, '  talcenau,  a  railwyr  yn  eu  dwylo.  Cyfeiriad a  fuasai  yn  Rhufain  cyn  dechreuad  pabydd-  at  y  defodau  hyny  sydd  yn  yr  adnod  uchod, 
iaeth.  fGwedi  cael  anadl,  gallai  y  l<ddelw,ac  uid  y  peth  yn  llythyrenol :  a  thybia  Pool 
hon  lefaru  hefyd  ;"  mewn  gorchymynion,  j  inai  proffes  o'r  grefydd  babaidd,  ac  o  ymoa- 

.  nwaharddiadau,  bygythion,  melltithion,  a  tyngiarì  i  awdurdod  y  Pab,  a  fedrìylir.  Tybia 
chableddau,  fel  y  soniwyd  cifoes.  (adn.  B,  6.)'  Doddridge  rnai  y  sacramentauy  mae  y  bobl 
Oítd  cyn  hyn,  maent  yu  gwisgo  ac  yn  coroni   yn  orfod  gymmeryd  gan  yr  offeiriaid  pabaidd, 



Rhifedi  enw DAT.  XIII. 

y  bwystfil. 
dàn  y  perygl  mwyaf  o  beidio,  a  feddylir 
wrth  y  nod;  ac  y  rhai  nis  gall  neb  euderbyn 
heb  y  fath  ddefodau  coel  grefyddol  ac  eilun- 
addolgar,  ag  sydd  mewn  effaith  yn  addoli 
delw  y  bwystfil.      Tybia  eraill  mai  y  ddefod 
0  nodi  eu  hunain  âg  arwydd  y  groes,  a  fedd- 
ylir,  yr  hyn  sydd  bwnc  mawr,  a  thra  choel- 
grefyddol,  yn  y  grefydd  babaidd. 

17  *Ac  na  allai  nebna  phrynu  na 
gwerthu,  ond  yr  hwn  a  fyddai  ganddo 

d  nôd,  ef  neu  enw  y  bwystfil,  J  neu 
•^rifedi  ei  enw  ef. 

d  Gwel  ar  adn.  1G.  e  pen.  3.  12.  a  14.  11.  a  17.  5.  a 
22.  4.        /adn.  18.  pen.   15.  2. 

*  Ac  mòr  gaeth  oedd  y  gorchymyn  uchod, 
ag  nad  allai  neb  na  phrynu  na  gwerthu,  na 
thria  unrhyw  fasnach  fydol  ac  anghenrheidiol 
yn  y  gwîedydd  pab;udd,  ond  y  rhai  y  byddai 
y  nod  uchod  ganddynt.  Sylwa  un  gwr  ar  yr 
adnod  hon,  ddarfod  i'r  Pab  Martin  y  Pum- 
med,  yn  ei  Iythyr  (bull)  cyssylltíedig  â 
Chynghor  Constance,  orchymyn  trwy  lŵ,  ar 
i  bawb  a  broffesent  ufudd-dod  i  esgobaeth 
Rhufain,  ŷru  ymaith  o'u  plith  bawb  ar  ni 
ddalient  ffydd  yr  eglwys  babaidd,  fel  defaid 
crachlyd,  y  rhai  a  lygrent  ddeadell  yr  Ar- 
glwydd ;  ac  na  oddefent  iddynt  bregethn,  na 
byw  yn  eu  plith  hwynt,  na  phrynu  na 
gwerthu,  na  dilyn  yr  un  alwedigaeth  na  chel- 
fyddyd  yn  eu  plith;  na  mwynâu  dim  o  gysuron 
dynoliaeth  yn  mhlith  cristionogion,  (pabydd- 
ion.)  A  dywed  gwr  arall,  i  Gynghor  Lateran 
gyhoeddi  melltith  ar  bawb  a  groesawai  neb 

o'r  Waldensiaid,  neu  a  wnelai  unrhyw  fas- 
nach  fydol,  o  brynu  a  gwerthu,  â  hwynt  :  ac 
mewn  Cynghor  arall  yn  Ffrainc,  gwahardd- 
wyd  pob  masnach  o  brynu  a  gwerthu,  â  her- 
eticiaid.  +  Rhaid  iddynt  hefyddderbyn  enw 
y  bwysfil,  fel  piant  yn  derbyn  enw  ei  tad  : 
enw  y  tad  hwn  yw  Pab,  Papa  yn  Lladin,  ac 
enw  ei  blant  yw  Pabyddion:  rhaid  bod  yr 
enw  hwn  ganddynt  ar  ei  llaw  ddehau,  neu  ar 
eu  talcenau;  sefmewn  proffeso  babyddiaeth, 
ac  mewn  arferiadau  p  ibaidd  o  addoli  a 
chrefydda.  %  Rhaid  bod  ganddynt  hefyd  rif- 
edí  ei  enw  ef:  a  thybia  rhai,  (medd  Pool,) 
fod  y  rhífedi  yn  gynnwysedig  yn  yr  enw, 
ac  mai  LATEINOS  yw  yr  enw,  yn  yr  hwn 
raae  rhifedi  666  yn  gynnwysedig,  am  yr  hyn 
cawn  sylwi  eto. 

18  *  Yma  y  mae  s  doethineb. 
f  Yr  hwn  sydd  ganddo  ddeall,  bwried 

rifedi  y  bwystfil:  Jcanys  Ärhifedi  dyn 
ydyw;  ||a'i  rifedi  ef  yw,  Chwe  chant a  thriugain  a  chwech. 
1  g  pen.  1.  3.  a  17.  9.  Salm  107.  43.  Dan.  12.  10.  Hos.  14. 
9.  Marc  13.  14.        h  pen.  21.  17.  Dent.  3.  11.  Rhuf.  3.  5. 

*  Gwedi  crybwyll  am  "enw,"  a  "rhifedi 
enw,  y  bwystfil,  mae  Ioan  yma  yn  cynnyg  y 
rhifedi  ei  hun  i  ystyriaethau  dynioa  ;  ac  yn 
dwyn  y  mater  mewn  trwy  ddywedyd,  "Yma 
y  mae  doethineb;"  gan  arwyddo  felly  y  byddai 
dëall  enw  y  bwystfil  oddi  wrth  y  rhifedi,  yn 
brawf  o  ddoethineb,  neu  graffder  dirnadaeth 
dyn.  f  Gan  hyny,  "yr  hwn  sydd  a  dëall  gan- 
ddo,  bwried,"  neu  cyfrifed  "rifedi  y  bwyst- 
fil :"  pwy  gan  hyny  a  feiant  neu  a  watwarant 
y  rhai  a  geisiant  wneyd  hyny,  yn  ol  y  dëall 
a  fyddo  ganddynt?  X  "  Canys  rhifedi  dyn 
ydyw ;"  un  ai  y  fath  rifedi  ag  a  ddefnyddir 
gan  ddynion,  neu    ynte   rifedi  yn   cynnwys 
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ynddo  enw,  gorenw  (title)  neu  ddosbeniad 
hynodawl  dyn  ;  neu  a  dden^ys  pa  fatb  ddyn 
a  feddylir.  ||  Yn  awr  mae  y  gair  Groeg 
Lateinos  yn  arwyddo  y  Dyn  Latin  ;  neu  y 
Dyn  o  Latium,  Rhufain  ;  o  ba  ddinas  y 
deilliodd  y  Rhufeiniaid  eu  dechreuad  a'u 
hiaith  :  ac  mae  y  gair  hwn,  yn  ol  y  wir 
arddygraff,  yn  cynnwys,  mewn  llythyrenau 

rhifyddawl,  y  rhifedi  cymhwys  o  "chwe' 
chanta  tbriugain  a  chwech."  Eçlwys  Rufain 
yn  bríodol  yw  yr  eglwys  Latin,  ac  arferant 
yr  iaith  Latin  yn  mhob  peih.  Y  bwystfil, 
gan  hyny-j  neu  yr  awdurdod  a  ddefnyddir 
drwy  y  deg  teyrnas  i  gynnal  i  fynu  yr  eglwys 
hóno,  o  ba  un  mae  y  Pab  yn  ddelw  fyw  ; 
a  ellir  yn  brîodol  ei  alw  LATEINOS.  Ond 
er  bod  Ioan  yn  ysgrifenu  yn  y  Groeg,  eto  efe 

a  ddefnyddiodd  rai  enwau  Hebraeg  yn  y  Hyí'r 
hwn  ;  fel  ag  y  gallwn  ond  odid  feddwl,  ei  fod 
yn  cyfeirio  at  enw  yn  yr  iaith  hòno :  ac  mae 
yn  beth  tra  rhyfeddol  fod  y  gair  Romiiih  yn 
Hebraeg,  yr  hwn  sydd  yn  cyfateb  i  Lateinos, 
ac  yn  arwyddo  Rhufeinig,  yn  cynnwys 
mewn  Hythyrenau  rhifyddawl,  yn  gymhwys 
"Chwe'  chant  a  thriugain  a  chwech."  Ac  nis 
gellir  cael  yr  un  dau  air  arall,  allan  o  ddwy 
iaith  wahanol,  a  gyd-gytunant  mòr  agos  mewn 
ystyr  a  meddwl,  ac  a  safant  yn  gymhwys  am 
yr  un  nifer  o  lythyrenau  rhifyddawl  :  mae  y 
cyd-dacawiad  hyn  yn  wir  beth  tra  rhyfeddoî. 
Gan  nas  gallai  Ioan  ond  yn  unig  cyfeirio  at 
y  Groeg  neu  yr  Hebraeg,  yn  y  mater  hwn  ; 
a  chan  fod  rhifedi  enw  y  Dyn  Latin,  neu 
Rhufeinig,  yn  y  ddwy  iaith,  yn  gymbwys 
rifedi  y  bwystfil  ;  tybia  Scott  nad  oes  dim 

achos  ammau,  yn  nghylch  y  bwysífil  na'i 
rifedi  chwaith,  yn  enwedig  gan  i  Irenaeus  yn 
yr  ail  ganrif,  roddi  yr  un  dehongliad  ar  y 
mater. — Mae  yn  wir  fod  Romiith  ynairben- 
ywaidd  ;  ond  gall  arwyddo  un  ai  eglwys  neu 
deyrnas  Rhufain,  y  geiriau  Hebraeg  am  bob 
un  o  ba  rai  sydd  fenywaidd.  Pa  fodd  bynag, 
y  gair  Ijatinus,  neu  Lateinos,  sydd  mewn 
pob  ystyriaeth  y  mwyaf  boddlonus  o  lawer, 
er  y  cyd-darawiad  a'rcytundeb  hyn  rhwng  y 
ddau  air. — Nid  oes  yr  un  enw,  er  y  dichon 
ei  fod  yn  cynnwys  y  rhifedi  666,  a  all  fod 
yn  enw  y  bwystfiì,  oddigerth  ei  fod  yn  ateb 

hefyd  yn  mhob  peth  arall,  i'r  dysgrifiad  pro- 
phwydoliaethol  o'r  enw  hwnw.-Mae  Latein- 
os  ar  unwaith  yn  enw  dyn,  (hen  frenin 
Latium,  o  ba  un  y  cafodd  Rhufain  ei  de- 
chreuad,)yn  enw  amherodraeth  ;  ac  yn  gyf- 
enwad  hynodedig  pob  dyn  yn  yr  amherodraeth 
hòno  :  a  phan  gymmerer  swm  ei  lythyrenau 
rhifyddawl  yn  yr  iaith  lioeg,  mae  yn  gwneyd 

i  fynu  "Chwe'  chant  a  thriugain  a  chwech." 
Ar  y  sail  hon  gan  hyny,  nid  ydym  yn  petruso 
haeru,  mai  Latinus,  a  dim  ond  Latinus,  yw 
enw  y  bwystfil;  oblegid  nid  oes  yr  nn  gair 

arall,  dysgrifiadol  o'r  bwystfil  adfywiedig  tym- 
morawl,  neu  yr  amherodraeth  Rufeinig  bab- 
aidd,  a  ellir  ei  gael,  yn  cynnwys  y  fath  gyd- 
darawiad  dinystriol  o  amgylchiadau.  Scott, 
agos  air  yn  air.  Yrun  peth  hefyd  yw  meddwl 
Doddridge:  a  thybia  efe  fod  y  rhifedi  666  yn 
cael  ei  roddi,  i  arwyddoy  byddai  iymddang- 
osiad  yr  awdurdod pabaidd,  yr  hwn  oedd  i 
barâu  am  1260  o  flynyddoedd,  (gwel  ar  pen. 
12.  6.)  ddygwydd  tua  666  o  tìynyddoedd  ar 
ol  amser  ysgrifenu  y  Datguddiad  hwn.  B.  A. 
96:  ac  wrth  hyna  tybia  efe  y  gellir  gwybod 
yn  agos  pa  bryd  y  bydd  cwymp  anghrist, ============================= 



Yr  Oen  a'i  lu 
DAT.  XIV. 

ar  fynydd  Ston. 

wedi  iddo  deyrnasu  1260  o  flynyddoedd,  yr 

hyn  medd  Guyse  a  fydd  tua'r  flwyddyn  2015, 
neu  2016.  Dywedasom  eisoes  yn  fỳr  farn 
Pool  am  "  rifedi  yr  enw,"  dan  adn.  17,  ond 
mae  efe  yn  faith  iawn  aryr  adnod  hon. — 

Saif  llythyrenau  y  gair  Lateinos,  gyda'r  tfug- 
yrau  danynt,  fel  hyn  :  — 
L  a  T  e  i  n  o  s 
30.  1.  300.  5.  10.  50.  70.  200.  y  cwbl  yn  666. 

PEN.  XIV. 

Yr  Oen  ar  fynydd  S'ìon. 

AC  mi  a  °edrychais;  ac  wele, 

b  Oen  f  yn  sefyll  ar  cfynydd  Sion,  \  a 
chyd  âg  ef  d  bedair  mil  a  saith-ugein- 
mil,  e  !|  a  chanddynt  enw  ei  Dad  ef 
yn  ysgrifenedig  yn  eu  talcennau. 

a  adn.  14.  pen.  4.  1.  a  6.  8.  a  15.  5.  Jer.  1.  11—14.  Ezec. 
1.  4.  a  2.  9.  a  3.  7.  a  10.  1,  9.  a  44.  4.  Dan.  12.  5.  Am.  8  2. 
Zec.  4.    2.  b  Gwel    ar   pen.  5    6-9,   12,  13.    a  7.  9-17. 

c  Salm  51.  6.  a  132.  13,  14.  Es.  49.  14.  Joel  2.  32.  Mica 
4.  7.  Rbuf.  9.  33.  Heb.  12.  22—24.  d  Gwel  ar  pen.  7.  4— 
8.        e  pen.  3.  12.  a  7.  3.  a  13.  16,  17.  Luc  12.  8. 

Gwedi  dang03  i  Ioan  y  pethau  blinion  blaen- 
orawl  am  Rufain  Babaidd,  Uywodraeth  ang- 
hristiaidd  wladol  ac  eglwysig  y  Bwystfìl,  a'i 
ddelw,  gyda  phob  eilun-addoliaeth  a  thraws- 
arglwyddiaeth  cyssylltiedig  â  hwynt  ;  yn 

nesaf  cafodd  weledigaeth  o'r  wir  eglwys  yn 
y  diffaethwch,  yn  yspaid  yr  un  amser:  yr 
hon  weledigaeth  oeddyn  cyfeirio  yn  bennod- 
ol  (medd  Scott)  at  yr  amser  tywyllaf,  cyn 

toriad  gwawr  y  diwygiad.  *  Efe  a  edrych- 
odd,  ac  wele  Oen,  arwydd-lun  o  Grist,  gwir 
Oen  Duw,  f  yn  sefyll  yn  fuddugoliaethus  a 
gorfoleddus  ar  fyuydd  Sion,  Ile  yr  adeiladwyd 

y  deml,  yr  hon  oedd  gysgod  o'r  wir  eglwys 
ac  o'r  nef  ei  hun:  Ile  mae  Crist  yn  ei  ystâd 
o  dderchafiad  a  gogoniant,  yn  gweini  ei  swydd 
o  Gyfryngwr  y  Testament  Newydd.  (Heb.  12. 
22,24.)  ÎA  chydag  ef  ar  fynydd  Sion,  yr 
oedd  pedair  mil  a  saith  ugein-mil;  sef  yr  un 
nifer  ag  a  welsai  Ioan  o'r  blaen  wedi  eu  seJio. 
(pen.  7.  4.)  Tybia  Scott  mzi  rhifedi  cyfriniol 
yw  hwn  ;  (mewn  cyferbyniad  i  rifedi  y 
bwystfil,  efallai,  pen.  13.  18,)  y  deuddeg  pat- 

riarch  wedi  eu  líiosogi  â'r  deuddeg  apostol,  a'r 
cwbl  wedi  ei  U'íosogi  â  mil;  fel  pe  buasai  y 
cant  a  phedwar  a  deugain  yn  dywysogion, 
neu  flaenoriaid  ar  filoedd  :  fel  ag  yr  oedd 

nifer  go  fawr  o  wir  Israeliaid,  ac  o'r  rhai 
a  ddalient  athrawiaeth  yr  apostolion,  ac  a 
ymdeithient  dàn  eu  baner  hwy,  yn  yr  aniser- 
oedd  gwaethaf  a  mwyaf  llygredig;  y  rhai 
oeddynt  olyniaid  y  gweddill  hwnw,  yr  hwn 
a  gafwyd  yn  y  tri  chanrif  cyntaf,  yn  amser 
erledigaethau  yr  amherawdwyr  paganaidd. 
(Gwel  pen.  7.  4 — 8.)  |j  Fel  yr  oedd  addol- 
wyr  y  bwystfil  yn  cael  eu  nodi  a'i  enw  a'i 
rifedi  ef ;  (pen.  13.  16,  17.)  ftlly  yr  oedd  gan 
y  disgybíion  hyn  i  Grist,  enw  ei  Dad  ef  yn 
ysgrifenedig  eglur  ar  ei  talcenau  :  ei  addol- 
wyr  ef  oeddynt,yr  oeddynt  yn  dwyn  ei  ddelw 
ef ;  ac  yr  oeddynt  yn  proffesu,  ac  yn  dangos 
yn  eglur,  eu  bod  yn  perthyn  iddo  ef. — Mae  yn 
yn  amlwg  wrth  hanesion,  bod  y  fathddynion, 
yn  yr  amseroedd  ty  wyllaf,  y  rhai  a  anturiasant 
aca  roddasant  eu  bywydau  i  lawr,  dros  wirion- 
edd  ac  addoliad  yr  efengyl.  Yn  wir  yr  un  dyn- 
ion  oedd  y  rhai  hyn  â'r  ddau  dyst,  ynyspaid 
yramseryr  oedd  y  rhai  byny  yn  byw;  dim  ond 
eu  bod   yn  cael    eu  harddangos   yma  mewn 
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dull,  neu  dan  arwydd-lun  arall. — Dywed 

Guyse  mai  yr  un  dynion  oedd  y  rhai  hyn  â'r rhai  a  welsai  Iuan  wedi  eu  selio,  yn  pen.7.  4, 
yn  gystal  ag  yr  un  nifer;  ond  dywed  Scott 

yn  amlwg,  fel  y  sylwyd  uchod,  mai  "olyn- 
wyr"  y  rhai  hyny  ceddynt,  dynion  o'r  un argraff,  ond  mewn  amseroedd  diweddarach  ; 
y  rhai  hyny  yn  amserRhufain  Bayanaidd, 
a'r  rhai  hyn  yn  amser  Rhufain  Babaidd. 
Pwy  sydd  iawn,  barned  y  doeth. 

2  *  Ac  mi  a  glywais  -Hef  o'r  nef, 
«"  f  fel  llef  dyfroedd  lawer,  h  \  ac  fel 
llef  taran  fawr  [Jac  mi  a  glywais  *  lef 
telynorion  yn  canu  ar  eu  telynau  : 

/pen.  10.  4.  »11.  12,  15.  *  19.  1—7.  g  pen.  1.  15.  a 
19.  6.  Salrn  93.  4.  £s.  17.  13.  Ezec.  43.  2.  h  pen.  I.  10. 1 
8.  7—13.  a  9.  1.  <.  10.  3,  4.  a  II.  15.  Ex.  19  16.  a  20.  18. 
Zec.  9.  14.  í  Gwel  ar  pen.  5.  8.— a  15.  2.  a  18  22.  2  Sam. 
6.  5.  1  Cron.  25.  1-7.  Salro  33.  2  a  43.  4.  a  57.  8.  a  di.  3. 
a  9S.  5.  a  147.  7.  a  149.  3.  a  101.  3-6. 

*  Tybiai  Ioan  ei  fod  ynclywed  llef  hyfryd, 
0  glod  a  mawl  peraidd,  o  bliih  y  dyifa  orfol- 

eddus  uchod  yn  y  nef ;  t  Hef  lli'aws  dirfawr, yn  swnio  fel  Ihf  dyfroedd  lawer;  Cpen.  17. 
1,  15.)  Ja  llef  mòr  groch  a  phe  buasai  lef 
taran  fawr:  j|  ac  yr  oedd  yn  rhyfeddol  o 
beraidd  ar  ei  glustiau  ef,  fel  peioiiaeth  y 
deml  gynt,  pan  fyddid  yn  addoli  ar  y  gwyl- 
iau  arbenig  ;  lle  yr  oedd  telynorion  yn  canu, 
neu  yn  chwarau  ar  eu  telynau,  ac  eraill  yn 
cyd-ganu  â  hwynt  ar  eu  hofferynau  cerdd, 
mewn    cyd-gan    hyfryd    a'r    Ileisiau    dynol. 
1  Cron.  25.  1—7  ;  Salm  68.  25.  Yr  oedd 
cryfder  y  swn,  fel  llef  dyfroedd  lawer,  ac  fel 
llef  taran  fawr ;  â'i  bereidd-dra,  fel  Ilef  telyn-. 
orion  yn  canu  areu  telynau,yn  ei  wneyd  yn 
rhyfedd  iawn  :  ac  mae  yn  debyg  na  chlywyd 

dim  yn  gyffelybar  y  ddaear  erioed.  Lle  rhy- 
fedd  fydd  nef  y  gogoniant,  i  bawb  a  gaffo  y 
fraint  annhraethol  o  fyned  yno. 

3  *  A  hwy  a  ganasant  megis  *caniad 
newydd  '  f  ger  bron  yr  orsedd-faingc, 

Ja  cher  bron  y  pedwar  anifail,  a'r 
henuriaid :  m  \\  ac  ni  allodd  neb  ' 
ddysgu  y  gân,  ond  y  pedair  mil  ar 
saith-ugeinmil,  "y  rhai  a  brynwyd 
oddi  ar  y  ddaear. 

*  Gwel  ar  pen.  5.  9.— a  15.  3.  Salro  33.  3.  a  40.  3.  a  96. 
1.  a  93.  I.  a  144.  9.    a  149.   I.  E».  42.   10.  /  Gwel  àr  pen. 

4.  2—11.  m  pen.  2.  17.  S-tlm  25.  14.  Mat.  11.  25—27.  1  Cor. 
1.  18.  a  2.  14.         n  Gwel  ar  pen.  5.  9. 

*  Ni  ddywedir  pa  beth  oedd  y  ganiad 
newydd  bon,  ond  mae  yn  ddîammau  ei  bod 

yn  gyffelyb  i'r  caniadau  a  sylwyd  arnynt  o'r 
blaen,  yn  pen.  5.  9—12  ;  a  7.  9—12.  t  Can- 
wyd  y  gân  hon  ger  bron  yr  orsedd-fainc,  He 
yr  oedd  Duw  a'i  ogyfuwch  Fab  a'i  Ysbryd 
yn  eistedd  ;  Ja  cher  bron  cynnrychiolwyr 
arwydd -luniol  yr  eglwys  a'i  gweinidogi(»n  ; 
nid  i'w  haddoli  hwynt,  ond  i  addoli  y  Duw 
hollalluog  yn  dri  Pherson,  fel  yr  oedd  yu 
eistedd  ar  yr  orsedd-fainc.  ||  Ac  ni  allai  neb 
ddysgu  y  gân  ond  y  prynedigion  a  grybwyll- 
ir :  oblegid  fel  yr  oedd  yn  perthyn  yn  union- 
gyrchol  i'r  brynedigaeth  ;  nis  gallai  y  balch, 
yr  ane(îifeiriol,  yr  anghrediniol,  a'rcnawdol, 
ddeall  natur  na  gogoniant  y  mater  hwn  :  ac 
nis  g^llai  angelion  chwaith  gyd-uno  ynddi, 
gan  nad  oeddynt  hwy  wedi  eu  prynu  i  Dduw 
trwy  waed  yr  Oen  ;  er  eu  bod  yn  cyd  uno 
â'r  gwaredigion  i'w  addoli  ef,  fel  yn  deilwng 
i  dderbyn  pob  anrhydedd  a  bendith.     Am  yr 



Yr  angel  yn  ehedeg DAT.  XIV. yn  nghanol  y  nef. 

orsedd-fainc,  y  pedwar  anifail,  a'r  henuriaid, 
gwel  o'r  blaen,  ar  pen.  4.  2 — G. 

4  *  Y  rhai  hyn  y  w  y  rhai  ni  halog- 
wyd  â  gwragedd  :  °  \  canys  gwŷryfon 
ydynt.  p  X  Y  rhai  hyn  yw  y  rhai  sydd 

j  yn  dilyn  yr  üen  pa  le  bynnag  yr  elo. 
||  Y  rhai  hyn  9  a  brynwyd  oddi  wrth 
ddynion,  r§yn  flaen-ffrwyth  i  Dduw, ac  fr  Oen. 

oSaIm45.  14.  Can.  1.  3.  a  6.  8.  Mat.  25.  1.  1  Cor.  7. 

|  25,  26,  28.  2  Cor.  11.  2.  1  Tim.  4.  3.  p  pen.  3.  4.  a  7.  15— 
|  17.  a  17.  14.  Mat.  8.  19.  Luc  9.  57-62.  Ioan  8.  12.  a  10.  27. 
I    a  12.  26.  a  13.  37.  q  pen.  5.  9.  r  Jer.  2.  3.  Am.  6.  1. 
!     1  Cor.  16.  15.  lago  1.  18. 

Dechreuodd    eglwys    anghrist     yn     fore, 
ddywedyd    yn    erbyn    a    heio   prìodas,    gor- 

j  chymyn  annyweddiaeth  ( celibacy )   i'w  ho- 
j  ffeiriaid,  cauad  i  fyi>u  rifedi  mawr  o  ddynion 

a  merched  mewn  mynachlogydd  ;  codai  wyr- 
I  yfdod  i  fynu  fel  peth  hanfodol  bron  i  dduw- 
I  ioldeb  a  phurdeb  ;  a  gosodai  wyryfon   gyda 
I   saint  a  merthyron  y  prif  amseroedd.     Ond  y 

gwaharddiadau  gwrthnaturiol  byn,  a'r  cyn- 
|   nygion  i  ddwyn  i  mewn    fath   o  fywyd  ar  y 
ddaear,  ag   nad   oedd  yn   gyffredin  ond  yn 

I  addas  i  drigolion  y  nef ;  hwy  a  barotoisant  y 
I  ffordd,  nid  yn    unig  i  falchder  ysbrydol  dir- 

j  fawr,  ond  hefyd   i'r   penrhyddid  mwyaf  an- I  naturiol   a  ftîaidd  atgas,  ac  i   weithredoedd 

rhy  erchyll  ac  ysgeler  i'w  henwi :  ac  ar  yr  un 
pryd,  cafodd  yr  eglwys  ei   halogi  â'r  eilun- 
addoliaeth  mwyaf  amlwg  a  ffmdd-gas,  neu 
buteindra  ysbrydol.   *  Ond,  medd  Ioan  drwy 

I  Ysbryd  prophwydoliaeth,  Y  gwir  gristionog- 
I  ion  hyn  ydynt  hwy,  M  y  rhai  ni  halogwyd  â 
gwragedd,"    neu    M  â   benywaid,"    yn    ol   y 
Saesoneg.  Gan  mai  "anrbydeddus  yw  príod- 
as  yn  mhawb,  neu  i  bawb,  a'r  gwely  dihal- 
ogedig,  gellir  deall  y  geiriau   yn   llythyrenol, 
na  halogwyd  hwynt  trwy  buteindra  naturiol ; 
neu  gellir   eu   deall   hefyd   yn   ysbrydol,  na 
halogwyd   hwynt   trwy  eilun-adoliaeth    pab- 
aidd,  yr    hwn  sydd   buteindra   ysbrydol  tra 

ysgeler.     t  M  Canys,"  ebai  Ioan,  "  gwyryfon 
ydynt ;"  sef  y  fath  a  ganmolir  yn  yr  ysgryth- 
yr,  y  rhai  a  ddyweddiwyd   i   Grist,  ac  sydd 
yn  ei  garu  ef  yn  ddiragrith,  yn  ffyddlawn  ac 
yn  ufudd  iddo  ;  a  chan   ystyried   eu   hunain 
yn  eiddo  ef  yn  unig  ac  yn  hoílawl,  maent  yn 
disgwyl  am  berffeithiad  eu  hundeb  sanctaidd 
âg  ef;  ac,  ar  >r  un  pryd,  yn  dewis  dyoddef- 
iadau  ac  angau,  yn  hytrach  na  phuteindra  a 
godineb   ysbrydol,  i  ba  bethau  y   mae  pawb 
eraill  wedi  eu  rhoddi  i  fynu.    i  Am  hyny  yr 
oedd  y  rhai  hyn  yn  canlyn   yr   Oen  i  ba  le 
bynag  yr  elai,   trwy   erlidiau  a  thrallodau,  i 
anenwogrwydd  ac  i  gareharau  ;  mewn  hunan- 
ymwadiad,  ffydd  ufudd,  a  gobaith  amynedd- 
gar :  gan  gymmeryd  i  fynu  eu  croes,  a  dilyn 
ei  esampl  ef  o  addfwynder,  puideb  a  chariad. 
||  Y   rhai   byn   oedd   y   rhai  a  brynwyd   oddi 
wrth  ddynion,  y  rhai  ag  oedd   a  rhan  iddynt 
yn  wir  yn    Iawn   y  Cyfryngwr,  ac  yn  profi 
hyny   yn  amlwg  yn  eu  duwiol  fuchedd  drwy 
ei  ganlyn  ef  :  §  ac  yr  oeddynt  hwy  felly  wedi 

eu  cyssegru  i  Dduw  ac  i'r  Oen,  ac  yn  gym- 
meradwy  ganddo,  fel  y  blaen-ffrwyth  gynt  ; 
gan  mai  hwy  yn  unig  oedd  heb  eu  halogi  ar 
y  ddaear,   ac   megys   yn    ernes   o   gynhauaf 
mawr,  a  llawer  mwy  toreithiog. 

5  s  *  Ac  yn  eu  genau  ni  chaed  twyll : 
1349 

'f  canys  difai  ydynt  ger  bron  gorsedd- 
fain^c  Duw. 

•  Salm  32.  2.  a  34.  13.  a  55.  II.  Diar.  8.  8.  Es.  53.  9. 
Zeph.  3.  13.  Mat.  12.  34.  íoan  I.  47.  1  Peür  3.  10.  r  Can. 
4.  7.  Dan.  C.  4.  Hos.  10.  2.  Luc  23.  4.  Eph.  5.  27.  Col.  1.  22 

*  Nid  rhagrithiol  oedd  y  rhai  hyn,  ond  yr 
oeddynt  yn  gywir  yn  eu  hedifeirwch,  eu 
ffydd  a'u  cariad ;  ac  yr  oeddynt  yn  dàl,  yn 
proífesu,  ac  yn  pregethu  gwir  athrawiaeth 
Crist ;  ac  yn  eu  holl  ymarweddiad  ni  chaed 
dim  twyll  mewn  gair  na  gweithred  :  t  ac  fel 
y  cyfryw  yr  oeddynt  yn  gymmeradwy  yn  yr 

Anwylyd,  ac  heb  ddim  bai  i'w  osod  yn  eu 
herbyn  ger  bron  gorsedd  fainc  Duw:  difeius 
oeddynt  ger  ei  fron  ef  mewn  cariad.  Nid 
oedd  Duw  yn  cyfrif  pechod  iddynt,  eithr 
cyfiawnder  ei  Fab  :  ac  yn  y  cyfiawnder 
hwnw,  yn  nghyd  â  sancteiddiad  yr  Ys- 
bryd,  yr  oeddynt  yn  ddifai  ger  bron  yr 
orseddfainc. — Tybia  rhai  mai  nid  yr  eglwys 
"  yn  y  diffaethwch,"  (pen.  12.  6,  14.)  mewn 
cyíìwr  o  iselder  a  thrallod  gan  orthrymder 
anghrist,  a  feddylir  yn  y  weledigaeth  flaen- 
orol,  o  berwydd  y  ganiad  newydd  orfoleddus 

oeddynt  yn  ganu  gyda'r  Oen  ar  fynydd  Sion  : 
ond  mae  y  rhai  a  dybiant  felly,  (medd  Scott) 
yn  anghofio  arwydd-eiriau  y  Cristion  : — 
"Gorfoleddu  mewn  gorthrymderau,"  "Wedi 
ein  tristâu,  eithr  yn  wastad  yn  llawen,"  «&c. 
Os  oedd  Duw  yn  ei  "  phorthi "  hi  yn  y 
diffaethwch,  nid  rhyfedd  ei  bod  yn  canu weithiaö  yno. 

6  *  Ac  mi  a  welais  Mangel  arall 

tynehedeg  *y'nghanol  y  nef,  JaV 
yefengyl  dragywyddol  ganddo,  ||i 
2efengylu  i'rrhai  sydd  yn  trigo  ar  y 
ddaear,  a  §  ac  i  bob  cenedl,  a  llwyth, 
ac  iaith,  a  phobl ; 

«  adn.  8,  9.  pen.  8.  13.  Es.  6.  2,  6,  7.  Erec.  1.  14,  Dan. 
9.  21.  y  2  Sam.  23.  5.  Salm  119.  142.  a  139.  24.  a  145.  13. 
Es.  45.  17.  a  51.  6,  8.  Eph.  3.  9—11.  2  Thes.  2.  16.  Tit.  1. 
1—3.  Heb.  13.  20.  z  Mat.  10   27.  Marc  16.  15.  Rhuf.  16. 
25.    Col.  1.23.  a  pen.   10,11.    a  13.  7.    Dan.  4.  1.    a  6. 

25,  26. 
Addefir  yn  gyffredinol  gan  y  dehonglwyr 

gorau,  fod  y  tri  angel  a  grybwyliir  yn  yr 
adnod  hon  a'r  rhai  a  ganlyn,  yn  herodron 
arwydd-luniawl  (emblematical  heralds,)  o'r 
diwygiad  graddol  oddi  wrth  babyddiaeth. 
Soniwyd  am  y  bwystûl  anghristyn  mawredd 

ei  rwysg  a'i  allu  yn  y  bennod  u'r  blaen  ;  a 
rbagfynegir  ei  leiàd  a'i  wanychiad,  fel  parot- 
oâd  i'w  ddinystr  hollawl,  yn  y  bennod  hon. 
Tybia  rhai  fod  cyhoeddiad  yr  angel  cyntaf 

o'r  tri,  yn  cyfefrio  at  y  nawfed,  y  degfed, 
a'r  unfed  canrif  ar  ddeg  :  adíammau  fod  hyd 
yn  nod  y  pryd  hwnw,  rai  tywysogion,  esgob- 
ion,  achynghorau,  a  ymdrechasant  yn  erbyn 
addoli  delwau,  a'r  arferion  mwyaf  gwrthun 
a  ffiaidd  eraill,  o'r  eiddo  eglwys  Rhufain. 
Eto  cyd-weithredent  yn  gyffredin  i  gynnal 
awdmdod  y  bwystfil ;  er  y  mynent  yn  ddi- 
frifol  iddo  gael  ei  arfer  mewn  modd  gwahan- 
ol,  o  ran  rhyw  bethau.  Pa  fodd  bynag,  y 
rhai  oeddynt  wir  Gristionogion,  ac  \n  dwyn 
eu  tystiolaeth  yn  eibyn  llygredigaethau  yr 
eglwys  babaidd,  pa  un  bynag  ai  yn  y  Ilys 
amherodrawl,  ai  yn  y  prif-gynghor  eglwysig  ; 
(os  gwnaed  hyny  erioed)  gellir  yn  addas  eu 
gosod  hwy  yn  y  nifer  a  enwyd  uchod :  (adn. 
1.)  oblegid  mae  yn  amlwg  fod  yr  angelion 
hyn  yn  arwyddo  tysiiolaethiad  diweddaracb, 
a  mwy  cyhoeddus  a  chyffredinol.  Mae  eraill, 

5   Y    3  
" 



Angel  arali  yn DAT-  XIV. cyhoeddi  cwymp  Babilon. 

eto,  debygid,  yo  gosod  aniser  ea  cyflawniad 
hwy  yn  rhy  ddiweddar;  ac  felly  yn  gadael 
yspaid  wag  fawr  iawu  yn  y  rhestr  o  ddy- 
gwyddiadau  a  ragfynegir  ;  ac  yna  yn  pen- 
tyru  gormod  o  houynt  i'r  amseroedd  gweddill. 
*  Gan  hyny,  gallwn  feddwl  (ebai  Scott,)  fod 
yr  angel,  y  genad,  neu  y  cyhoeddwr  cyntat 
hwn,  yn  arwyrìdo  y  rhai  hyny  a  ddyrchafas 
ant  faner  y  diwygitrì  gyntaf  yn  gyhoeddus  ; 
ty  rhai  a  ehedasant  megys  yn  nghanol  y  nef, 

gyda'r  bywiogrwydd  a'r  cytìymdra  mwyaf, 
ac  inegys  goruwch  pob  rhwystrau  daearol  ; 
Igan  dystiolaeihu,  pregethu,  ac  yindrech  o 

blaid  yr  "efengyl  dragywydrìol ;"  yr  hen 
ci'engyJ,  yr  hon  oedd  o'r  dechreuad,  ac  yr 
hon  sydd  i  bara  byth  yn  ddigyfnewid,  htib 
yr  un  arall  i  ddyfod  yn  ei  lle  nac  ar  ei  hol. 
Tybir  fod  yr  anrhyderìd  hwn  wedi  cael  ei 

roddi  i'r  Waldensiaid  a'r  Albigensiaid,  y 
rhai  yr  oedd  y  wir  efengyl  ganddynt ;  y  rhai 
a  addefasant  yn  gyhoeddus  ei  thragywyddol 

rwyniedigaethau  a'i  rhagorolrìeb  hi ;  a'i  dadl- 
euasant  hi  yn  wyneb  pabau,  cyughorau,  a 
breninoedd  erledigaethus ;  a  rìystiasant  yn 
gyhoedd  mai  anghrist  oedd  y  pab ;  a  daenas- 
ant  eu  hathrawiaeth  gyda  gwresawgrwydd 
a  liwyddiant;  ac  a  gysmyddasant  yn  ilíosog, 
i  nifer  dirfawr  o  eglwysi.  Ac,  wedi  gwn 
euthur  difrod  annhraeíhol  amynt  drwy  ef- 
lerìigaethau  a  rhyfeloerìd  gwaedlyd,  cadworìd 
y  gwedrìili  eu  hathrawiaeih  o  hyd  ;  (|  a  chwedi 
eu  gwasgaru  i  wledydd  eraill,  dygasant  yr 
"efengyl  dragywyddol"  gyda  hwynt  yn  gyf- 
lym,  fel  angel,  neu  genadwr  heddwch  i 
drìynion,  yn  eherìeg  yn  nghanol  y  nef:  §  ac 
fei  hyn,  mae  yn  rìebyg,  y  cyfodorìrì  y  Loll 
ardiaid  yn  Lloegr ;  y  Bohemiaid  yn  Bohemia, 
a'r  gwledydrì  o  amgylch  ;  ac  y  caíodrì  llawer  o 
wahauol  wlerìyrìd,cênedloerìd,Uwythau,  ieith- 
ot-dd,a  phobloedrìeraill;  rìrìysgu  yretengylyn 
benaf  drwyddyntachanddynt  hwy.  Ië,inae  yn 

ymddangos  i'r  rìiwygiad  mawr  ei  huu,  rìardrìu 
o'r  had  a  hauasant  hwy,  ac  a  rìrìyfrasant  âg 
afonyrìd  o'u  gwaerì  :  mòr  fanol  gywir  oedd 
y  brophwydoliaeth,  y  byddai  yr  eftngyl  dra- 
gywyudol  gandrìynt  hwy,  i'w  helengylu  i'r 
rhai  oedd  yn  trigo  ar  y  ddaear  !— Efallai  bod 
Ioan  yn  gweied  me^ys-  liyfr,  sef  yr  efengyl, 
yn  llaw  yr  angel  ehedawl  uchod. 

7  *  Gan  ddy wedyd  b  â  llef  ucliel, 
c  Ofnwch  Dduw,  a  d  rhoddwch  iddo 

ogoniant;  foblegid  daeth  'awr  ei  farn 
ef :  fjac  addolwch  yr  hwn  a  wnaeth 

y  nef,  a'r  ddaear,  a'r  môr,  á'r  ífynhon- 
nau  dyfroedd. 

b  Es.  40.  3,  6,  9.  a  44.  23.  a  52.  7,  8.  a  53.  1.  Hoi.  8.   1, 
c  Gwel  ar    pen.     II.    18.— a  15.  4.     a     19.  ó.      Gen.  22.  12 
S*lro  36.  1.  a  89.  7.  P.eg.  12.  13,  14.         d  pen.  4.  9.  a  16.  9 
Josh.   7.  19.  1   Sam.  6.  5.  Es.  42.  12.    M.l.  2.  2.  Luc  17.  18. 
e  peo.  II.  18.    a  18.  10,    17,  19.  Erec.  7.  2.  3,  6 
Mat.  26.  13.  loan   5.  85—28,  1   PeUr  4.  7.      /pe, 

VP    il.  Neh.  9.  6.  Saloi  33.  6.  a  9" 22-31.  Jer.   10.  10-12.  Act.  14.  I 

*  Yr  oedrì  yr  angeihwn  Befyd  yn  galw  yn 
uchel  ar  drì^nion  i  ofr.i  a  gogonedrìu  Duw, 
+  am  forì  awr  ei  farn  ef  ar  ei  elynion  an 
ghristiaidd  wedi  rìyforì,neu  yn  nesáu  yn  agos 
nc  y.i  brysur  iawn  :  %  a  galwai  ar  bawb  i 

addoli  Crëawdwr  pob  peth,  f'el  y  datgurìdid 
ef  yn  yrefengyl;  trwy  wrthod  ymuno  yn 

adtloliad  eilaood,  ac  addoliad  y  bwystûl  a'i ddelw  atgas. — Mae  rhai  duwinyrìdion  da  yn 
barnu',  bod  y  brophwydoliaeth  uchod  yn  cyf- 
"■=-^^  Î35Ô 
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.  11.  Ex. 

a  146".  ò,  6.   Diar.  8. 
!  17.  23—25. 

eirio  bron  yn  unig  at  Luther  ;  a  thybiantfod 
amryw  bethan  yn  ei  sefyllfa  ef,  ei  gymmer- 
iad,  a'i  rìystiolaeth,  yn  cyfateb  yn  nodedig,, 
iddi :  ond  nis  gall  Scott  feddwl  fod  y  tystiol- 
aethau  cyhoeddus  yn  erbyn  y  bwystfil  cyn 
amser  Ijtither,  yn  cael  eu  gadael  yn  hollawl 
heb  eu  crybwyl.;  ac  nis  gall  efe  feddwl  fod 
neb  rhyw  un  dyn,  pa  mòr  enwoy  bynag  y 
byrìdo,  yn  cael  lle  mòr  gyhoedd-amlwg  yn  y 
brophwydoliaeth  tèr  hou.  Llai  o  lawer  y 
tybia  efe  forì  yma  gyfeiriarì  at  y  gwaií'  cen- 
arìi'l,  sydd  yn  myned  yn  mlaen  yn  wresog  a 
chlodfawr  iawn  yn  yramseroedrì  hyn;  oblegid 
iod  tystiolaeth  yr  angeí,  neu  y  cenadwr  uch- 
od,  yn  amlwg,  yn  erbyn  pabyddiaeth,  ac 
nid  yn  erbyn  eilun  addoliaeth  paganaidd  ;  ac 
mae  adrìoli  saint  ac  angelion,  a  delwaa  o 
Dduw,  yn  gymmaint  eilun  addoliaeth  ag  yw 
yr  eiddo  y  paganiaid. 

8  *  Ac  s  angel  arall  a  ddilynodd, 

tgan  ddywedyd,  k  Syrthiodd,  syrth- 
iodd  Babilon,  y  ddinas  fawr  honno; 
*.J  oblegid  hi  a  ddiododd  yr  holl 
genhedloedd  ||  à  gwin  Ä  llid  ei  godineb. 

g  Gwel  ar  adn.  6.  Ä  pen.  16.  19.  a  17.  5,  18.  a  18.  2, 
10,  II,  18-21.  Es.  21.  9.  Jer.  51.  8,  64.  t  pen.  17.  2-4. 
a  18.3.  a  19.  2.  Jer.  51.  7.  Ezec.  16.  15,  &c.  Nah.  3.  19. 

k  pen.  13.  15—17.  a  17.  6. 

*  Os  dëallwn  ni  yr  angel  cyntaf  fel  cy- 
hoeddwr  toriad  gwawr  y  diwygiad,  yn  y 

deuddegferì  canrif,  y  trydydd  ar  ddeg,  a'r 
pedwerydd  ar  ddeg;  gnllwn  ddëall  wrth  yr 

ail  hwn  yn  ddigon  pr'iodol,  y  Bohemiaid  ac 
eraill  yn  y  pymthegfed  canrif,  y  rhai  oedü- 
ynt  hiliogaeth  ac  olynwyr  dilerìryw  y  rhai  a 

grybwyllwyd  o'r  blaen,  dàn  arìn.  6.  tRhai 
o'r  personau  hyn,gyrìamwy  o  hyfrìer  a  thaer- 
edd  byth,  na'r  Albigensiaid,  a  rìystiolaethas- nt  mai  Rhufain  oedd  Babilon  ysbrydol,neu 

gyfriniol,  ac  mai  y  pab  a'r  eglwys  ydoedd 
anghrist;  a  dyorìdefasant  erlidiau  llymion  am 

y  tystiolaethau  hyn  ac  am  eu  proffes  o'r efengyl.  Jodm  Huss  a  Jerom  o  Prague,  yn 
enwedig,  a  losgwyd  yn  fradychus  a  chreu- 
lawn  gan  gynghorfa  Coustance  ;  yr  hwn  gyng- 
hor,  yn  wir,  ydoedd  allu  cyfunol  yr  holl 
fwysttìl  anghristiaidd.  Cyhoeddodd  yr  her- 
odron  hyn  syrthiad  Babilon  gyfriniol,  fel  y 

cyhoerìdasai  y  prophwydi  g>nt  syrthiad  Ba- 
bilon  naturiol,  yn  mhell  cyn  y  dygwyddiad. 
\  Ac  uid  oedrì  y  íarn  hon  rìrìim  yn  fwy  sicr 
nag  y  bydrìai  yn  gjfiaun;  gan  iddi  hi  Iygru 
a  medrìwi  yr  holl  genedloedd,  nid  yn  unig  â 

di'od  lyn  cariad,  íel  puttin  hudolaidd ;  i|ond 
hef>d  â  gwiü  llid  ei  godineb,  trwy  ddych- 
rynu  dynion  i  eilun-addoliaeth.  âg  erledig- 
aethau  creulawn  a  tfyrnig.— "  Ei  godineb  :"  I 
"  ei  phuteindra"  yrìy  w  yn  ol  y  Saesoneg  ;  ac 
fel  hyn  y  sylwa  Scott: — Gan  fod  Rhufain 
>ii  cael  ei  chrybwylldàn  yr  enw  a'r  arwydd- 
ìun  o  rìrìinas  Genedlìg,  fe'.ly  y  gelwir  ei  heil- 
un  arìrìoliaeth  hi  yn  bu t eindr a,  yn  hj  trach 
nac  yn  odineb  ;  fel  ei  gelwir  yn  gytíredin  yn 
>r  ysgrythyr,  pan  ei  cytìawnir  gan  y  rhai  a 
brorttsant  euhunainyn  addulwyr  Duw.  Ond 
ni  thâl  y  feiiniadaetlK>na  ddim  yn  ol  y  Gyni- 
raeg,  nac  yn  ol  y  Groeg  chwa:th,  mae  yn 
rìebyg;  oblegid  mae  y  gair  porneia  yn  ddî- 
ammau,  yu  cael  ei  gytìeithuyn  aml  yu  mhob 
un  o'rddwy  ffordd,  puteindra,  a  yodineb  hef- 
yd.  Ac  onid  oedrì  eglwys  Rhufaiu  hefyrì  yn 
addoli  Duw  cyn  iddi  lygru  mewn  eilun-arìrì- 



Poenedigaeth  addolwyr DAT.  XIV. 
y  bwystjil. 

oliaeth  ;  ac  yn  proffesu  hyny  eto,  er  iddi  ÿm- 1  taefyd  o  win    digofaint  Duw,  yr  hwn  yn  ddi- 
lygru  felly  ?  gymmysg  a  dywalltwyd    yn  pliYul   ei   lid  ef: 

9  *A'r  'trydydd  angel  a'u  dilyn-  h>n  yw>  y  ca'»  y  cyfryw  brofiodoster  gor ochwyliaethau    barnol    Dnw,  y  rhai  a  osodir 
allan   yu  yr  ysgrythyr  yn   atr.l,  dàn  y  gym- odd  hwynt,  fgan  ddywedyd  á  llef 

uchel,  m  X  Os  addola  neb  y  bwystfil, 
i  ddelw  ef,  a  derbyn  ei  nôd  efyn  ei 

dalcen,  neu  yn  ei  law  ; 
l  Gwel  ar  ada.  6— 8.— Jer.  44.  4.  H  adu.  II.— Gwel  ar 

pen.  13.  3-6,  11—17. 

*  Gellir  dëall  y  trydydd  angel  hwn,  a'i 
gyhoeddiad  â  llef  uchel,  ani  Luther,  a'i  ar- 
dystiad  croch,  garw,  a  thanllyd,  yn  erbyn 
eilun-addoliaeth  a  llygredigaethau  eglwys  ac 

esgob  Rhufain ;  yn  nghyd  â'r  holl  adeilad 
aoghristiaidd  hòno:  eto  rhaid  i  ni  gymmer- 
yd  i  mewn  ei  holl  gyd-weithredwyr  a'i  olyn- 
wyr  ef,  yn  nghyd  â  holl  effeithiau  eu  tyst- 
iolaeth  gydunol  a  pharâus  hwynt,  hyd  y 
dydd  heddy w,  ac  hyd  yn  nod  ar  ol  hyn.  +  Yr 

oedd  ei  lef  ef,  yn  nghyd  â'r  rhai  a  godwyd  i 
fynu  mewn  gwahanol  wledydd  í  ymuno  âg 
ef,  ac  i  ddwyn  yn  mlaen  yr  ymgyrch  o  hyil, 
yn  uchel  iawn  yn  wir.  Hwy  a  ymosodasant 
ar  y  bwystfil  gyda  llawer  mwy  o  egni  ang- 
erddol  nac  y  gwnaethai  neb  erioed  o'u  blaen 
hwynt.  Nid  yn  unig  hwy  a'i  cyhoeddasant 
ef  yn  anghrist;  ond  hwy  a  ddygasant  yn 
mlaeneu  chwiliadau  manol  i  eilun-addoliaeth, 
anwireddau,  a  dichellion  twyllodrus  yr  holí 
gyfun-drefn  babaidd  i  gyd;  a  dangosasant  ei 
bod  yn  hollawl  annghydweddus  â  chrefydd 
yr  ysgrythyrau,  ac  yn  sylfaenedig  ar  annwy- 
bodaeth,  gormes,  cybydd-dod,  a  rhagrith. 
|  Safasant  yn  gryf  ar  yr  angenrheidrwydd  o 
ymddidoli  oddi  wrth  eglwys  roòr  Hygredig, 
gan  droi  yn  ol  yn  wrol  y  cyhuddiad  o  gyfeil 
iorni  a  rhwygiad,  yr  hwn  a  ddygai  y  pab 
yddion  yn  eu  herbyn  hwy  ;  a  llawn  brofent 
y  cyhuddiad  hwnw  yn  erbyn  eu  gwrtbwyn 
ebwyr.  Fel  hyn  tueddasant  genedloedd  cyf 
aiu  i  fwrw  ymaith  bob  parch  i  eglwys  Rhuf- 
ain,  ac  ennillasant  luoedd  dirfawr  i  dystiol- 
aethu  yn  erbyn  pabyddiaeth  fel  crefydd  ddìn- 
ystriol ;  nid  yn  unig  yn  y  gormeswyr  erüd- 
gar  a'i  cymhellent  hi  ar  eraill,  ond  hefyd  yn 
mhawb,  a  gydffurfient  â  hi,  oddi  ar  egwydd- 
orion  llygredig,  ac  hyd  >n  nod  rhag  ofn  er 
ledigaeth :  a  byn  yn  gy  wir  oedd  swm  cy- 
hceddiad  y  trydydd  angel. — Am  addoli  y 
bwystfil,  a'i  ddelw  ef,  a  derbyn  ei  nod  ef,  &c, 
gwe!  ar  adnodau  diweddaf  y  bennod  o'r  blaen. 

10  *  Hwnw  hefyd  n  aýfo  win  dig- 
ofaint  Duw,  yr  hwn  yn  ddigymmysg 

a  dywalltwyd  °  yn  phîol  ei  lid  ef ;  f  ac 
efe  a  p  boenir  mewn  tân  a  brwmstan 

g  t  y,rìg°lwg  yr  angelion  sanctaidd, 
||  ac  y'ngolwg  ft  Oen  : n  pen.  16.  19.  a  18.  3.  Job  21.  20.  Salm  11.6.  a60.  3.  a 
75.  8.  Es.  29.  9.  a  51  21,  22.  Jer.  25.  15— 17,  27.  a  51.  57. 
o  pen.  18.  6.  Salro  73.  10.  Es.  51.  17.  Jer.  49.  12.  G:ilar.  4. 
21.  Hab.  2.  16.  M-t.  20.  22.  a  26.  39.  p  pen.  9.  17,  18.  a 
19.  20.  a  20.  10.  a  21.  8  Geu.  19.  24.  Deut.  29.  23.  Joh  18. 
15.  Salra  11.  6.  Es.  30.  33.  a  34  9.  Mat.  25.  41.  Jud.7.  ç  Salra 
37.  34.  a  52.  6.  a  91.  8.  Ezec.  20.  48.  Mat.  13.  41,  42,  49,50, 
2  Thes.  1.  8,  9. 

*Tystiai  yr  angel  hwn  yn  grj  f  "  âllef  uch- 
el,"  pwy  bjnag  a  addolai  y  bwystfila'iddelw, 
gan  broffesu  athrawiaethau  ííiaidd  anghrist, 

cydfiurfio  â'i  eilun-addoliaeth,  cydsỳnio  â' 
gteulondeb,  a  gweithredu  yn  ol  ei  egv\yddor 

hariaeth  hon  o  win  phíol,  neu  gwpan,  ei 

Idigofaint  ef.  t  lë,  y  ca'i  y  cyfryw  ei  boeni 
mewn  tân  a  brwmstan,  neu  ei  fwrw  i  uffem, 

i'w  boeni  yn  y  fflam  hòno ;  |  ac  y  byddai 
hyn  i  gael  ei  wneyd  yn  ngoiwg  yr  angelion 
sanctaidd,  y  rhai  a  ganmolent  L'yfiaw  nder  y 
gospedigaeth,  ac  a  orfoleddtnt  yn  nì'aledd  eu 
Duw  ar  ei  elynion;  ||ac  yn  nçolwg  yr  Oen,yr 
hwn  a  gyhoeddai  ac  a  gyflawnai  y  ddedfryd 
ar  y  cyfryw,  am  wrthwynebu  ei  efengyl  ef, 
íc  am  roddi  ei  ogoniant  cyfryngol  ef  i  saint 
ic  angelion. 

11  r*  A  mŵg  eu  poenedigaeth 
hwy  sydd  yn  myned  i  fynu  *yn  oes 
oesoedd  :  '  f  ac  nid  ydynt  h  wy  yn  cael 
gorphwysdra  ddydd  na  nos,  Xy  Mrhai 

sydd  yn  addoli  y  bwystíil  a'i  ddelw 
ef,  ac  os  yw  neb  yn  derbyn  nôd  ei 
enw  ef. 

pen.  18.  18.  a  19.  3.  Gen.  19.  28.  Es.  33.  14.  a  34.  10. 
Joel  2.  30.  Luo  16.  23,  24.  *  pen.  4.  9,  10.  a  5.  13,  14.  a 
7.  12.  a  1 1.  1  5.  a  20.  10.  a  22.  5.  Ex.  15.  18.  Salm  10.  16.  a 
145.  1.  Mat.  25.  41,  46.  Heb.  1.  8.  t  Deut.  28.  65.  Es.  57. 
20,21.  Mat.  H.  *8,  29.  Marc  9.  43—49.  Luc  16.  24,25. 
»  adn.  9.  pen.  13.  15-18. 

*  Ac  mòr  olnadwy  oedd  yr  arddangosiad  o 
gosp  y  troseddwyr  uchod,  fel  y  tybiai  Ioan 
ei  fod  yn  gweled  mŵg  y  tân  a'r  biwm^tan 
oedd  yn  eu  poeni  hwynt,  yu  esgyn  i  fynu 
yn  ddibaid  mewn  tywyllwch  cethin,  megyso 
dân  na  ddiffoddid  mo  i.óno  yn  oes  oesoedd. 
Dywed  Scoíí  fod  y  geiriau  a  gjfieithir  yn 
oes  oesoedd,  y  rhai  mwyaf  grymus  a  ellir 
gael  yn  yr  holl  iaith  Roeg,  i  arwyddo  tragy- 
wyddoldeb ;  ac  r.as  dichon  fod  unrhyw  ystyr 
arall  iddynt.  Mae  y  geiriau  gan  byny  yn 
rhagddangos  y  modd  cryf  ac  eglur,  yn  mha 
un  y  tystiai  ac  y  dadleuai  y  diwygwyr  uchod 
yn  erbyn  y  purdan  ;  gan  haeru  jn  gadarn, 
y  ca'i  yr  annuwiolion  eu  poeni  yn  uffern 
bylh :  ac  mae  adnod  ar  ol  hon  (13)  yn  gwrth- 
wynebu  yr  un  athrawiaeth  gyfeiliornus,  trwy 
ddangos  dedwyddwch  Mnion-gyrchul  y  cred- 
inwyr  wedi  marw.  +  Ac  mae  y  trueiniaid 
uchod  yn  cael  eu  dangos  yn  yr  ing  chwerw- 
af,  heb  gael  gorphwysdra,  seibiant,  nac  es- 
mwythder  ddydd  na  nos,  gan  eu  poenau  di- 
baid  a  thragywyddol,  mewn  tân  a  brwmstan, 

dàn  gyfiawn  ddigofaint  Duw  a'r  Oen.  j  A 
h>n  fydd  rhan  a  tbyuged  pawb  oll,  a  roddant 
eu  hunain  i  fynu  i  awdurdod  y  bwystfil  ang- 

hristiaidd,  dàn  unrhyw  ffurf  o'i  ymddangos- 
iad  ;  gan  wneuthur  proffes  gyhoeddus  o 
ufudd-dod  ac  jmroddiad  iddo  ef,  fel  pe 
byddai  nod  ti  enw  ef  yn  argraffedig  ar  eu 
talcenau.  Pwy  yn  wyneb  yr  adnodau  hyn 
a  ddadlau  dros  iachawdwriaeth  y  pabjdd- 
ion,  a'u   h>styried   fel  y  cyfry w  ? 

1 2  *  Yma  y  mae  ramynedd  y  saint. : 
y  -\  yma  y  mae  y  rhai  sydd  yn  cadw 
gorchymynion  Duw,  a  2fìydd  lesu. x  Gwel  ar  pen.  13.  10.  y  Gwel  ar  pen.  12.  17  a  pen 

3.  8,  10.  2  I'ira.  4.  7. *  Pan    ddechreuodd    y    diwygwjr    a  gry 
bwyllwyd    uchod  daenu   eu  hathrawiaeth  yn 

ion  ef;  (wedi  meddwi  â  gwin  llid  godineb  y    gyhoeddus,  a  îhystiolaethu  yn  eibyn  anghri.t, 

butain   babaidd;)   y  byddai   i'r  cyfryw   yfed  |Codwyd  erledigaelbau  d\chrynllyd  arnjni :  c 
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b\  herwydd  dywedir,  Yma  y  mae  amynedd 
a  ífydd  y  sainf.  Caent  ddigon  o  wailh  í  arfer 
amynedd  a  pliarâd  ffyddioç,  i  ufuddâu  i 
Dduw,  a  charlw  athrawiaeth  Crist,  yn  nghan- 
ol  y  rhywogaelh  waedlyd  o  chwiliedyddion 
(inquisitOìs)  ac  erlidwyr,  yrhaia  gynneuent 

dânau  ar  y  ddaear  i'w  harteithio  a'u  Uosgi 
hwynt,  er  mai  yn  ofer  y  galwent  am  dàn  o'r 
nef  i'w  dinystrio;  ac  y  rhai,  trwy  y  creulon- 
derau  mwyaf  dyohrynllyd,  yn  nghyd  â  rhy- 
feloedd  a  llofruddiaethau,  a  ddistrywiasant 
dorfêydd  anghredadwy,  wrth  geisio  attal 
cynnydd  y  diwygiad.  t  Yn  yr  ystormydd 
ofnadwy  hyn,  cafwyd  gweled  pwy  oedd  yn 
flfyddlawn  i  gadw  gorchymynion  Duw,  a 
tfydd  neu  athrawiaeth  Iesu,  a  phwy  nid 
oedd.  Gwe!  ar  pen.  13.  10 ;  ac  ar  peu.  12.  17. 

13  *  Ac  mi  a  glywais  alef  o'r  nef, 
yn  dywedyd  wrthyf,  b  \  Ysgrifena, 
c  Gwŷn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd 
yn  d  marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn 
aìlan,  \  medd  yr  Yspryd,  ||  fel  y 
^gorphwysont  oddi  wrth  eu  llafur ; 
§  a?u  f  gweithredoedd  sydd  yn  eu 
canlyn  hwynt. 

a  pen.  11.  15,  19.  a  16.  17.  Mat.  3.  17.  b  pen.  1.  11 
a  2.  1.  a  10.  4.  a  19.  9.  aîl.  5.  c  peu.  20.6.  Preç.  4  1,2 
Es    57.  1,  2.  2  Cor.  5.  8.     Phil.  I.  21-23.  d  Rhuf.  14.  8 
1  Cor.  15.  18.  1  Thes.  4.  14,  16.  a  5.  10.  e  pen.  6.11.  a  7. 
14—17.  Job  3.  17—19.  Es.  35.  10.  a  57.  2.  Luc  16.  '25  2  Thes. 
1.  6,  7.  Heb.  4.9—11.  /Salra  19.  11.  a  85.  13.  Mat.  25. 
35-40.    Luo  16.  9.    1  Cor.  15.  58.    Gal.  6.  7,  S.    Pbil.  2.  17. 
2  Titu.  4.  7,  8.  Heb.  6.  10,  11. 

*  Er  aunog  a  chalonogi  y  saint  i  amynedd, 
mewa  dyoddef  dros  y  gwirionedd  yn  ífydd- 
lawn  hyd  angau,  dywedai  loan  iddo  glywed 

llef  o'r  nef  yn  dywedyd  wrtho,  f  "  Ysgrifena, 
Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhai  sydd  yn  marw 

yn  yr  Arglwydd,"  sef  yn  ngwir  flfydd  a  go 
baith  yr  efengyl,  (1  Thes.  4.  13—18.)  "o  hyn 
allan."  %  Gwyddai  yr  apostol  trwy  argraff- 
iadau  tumewnol  ar  ei  feddwl,  fod  y  Ilef  hon 

o'r  nef  oddiwrth  yr  Ysbryd  Glân  ;  ||yr  hwn 
a  sicrâodd  iddo  ef  fod  y  credinwyr  wedi 
marw  yn  gorphwys  yn  ddedwydd  oddi  wrth 
eu  llafur,  ac  o  gaulyniad  nad  oedd  iddynt  yr 

un  purdan  i'w  ofni;  §a  bod  eu  gweithred- 
oedd  yn  eu  canlyu  hwynt,  i  broíì  gwirion- 
edd  eu  flfydd,  ac  i  ddiogelu  (nid  haeddu) 
iddynt  wobrwy  grasol. — Dyryswyd  liawer  o 
ddehonglwyr  yn  fawr  iawn  gan  yr  adnod 

hon,  o  herwydd  ei  hystyr  brophwydol  a'i 
chyssylltiad  hi:  ond  ar  y  cynllun  yr  ydym  ni 
yn  awr  yn  ei  ganlyn,  (ebai  Scott)  nis  gall 
dim  fod  yn  fwy  eglur.  Athraw  iaetli  y  pur- 
dan,  maddeuant  pabaidd,  haedduint  dynol 

i'w  gwcrthu  gan  yr  eglwys,  offerenau,  a 
gwedd'iiu  dros  y  meirw ;  ydoedd  un  brii 
ffynon  o  elw,  mawredd,  ac  awdurdod,  i 
orfeiriaid  eglwys  Rufain.  Hyn  hefyd  a 
ddechreuodd  gyífrôi  ysbryd  Ltither,  yr  hwn 
a  ddechreuodd  ei  ymosodiad  drwy  dystiol- 
aelhu  yn  erbyn  yr  arferion  ysgeler  hyn  ;  ac, 

trwy  chwilio  yr  ysgrythyrau,  sefydlodd  ef  a'i 
ganlynwyr  fel  gwirionedd  sicr,  yn  marn 
lluoedd  dirifedi,  nad  oedd  dim  o'r  fath  le  â 
pburdan  yn  bod  ;  ond  bod  y  rhai  drygionus 
pan  fyddont  feirw,  yn  myned  yn  union- 

gyrchol  i  utfern,  a'r  credinwyr  yn  union- 
gyrchol  i'r  nef.  Yn  awr  pa  eiriau  a  allai  yn 
fwy  addas,  ragfynegi  y  cyfnewidiad  hwn  yn 

meddyliau  lli'aws  mawr  o  Gristionogion  pro. 
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ftesedig,  n*g  y  mae  y  geiriau  uehod  yn 
gwneyd  ?  Mae  yn  amlwg  oddi  with  amser- 
yddiaeth  tumewnol  y  llyfr,  ac  oddi  wrth  y 
gyfres  o  ddygwyddiadau  a  ragfynegir,  mai 
y  diwygiad  a  feddylir  yma  ;  a  gorchymyn 

wyd  i'r  apostol  ysgrifenu,  yn  union  yn  y  fàa 
hon,  (efallai  nas  gwyddai  efe  ar  ba  gyfrif,) 
"  Gwyn  eu  byd  y  meirw  y  rhái  sydd  yn 
marw  yn  yr  Arglwydd,  o  hyn  allan  :"  hyny 
yw,  o'r  amser  hyn  allan,  bydd  credinwyr  yn 
gyífredin  yn  dëall  y  gwirionedd  cysur-fawr 
hwn  ;  ac  ni  bydd  raid  iddynt  mwyach  ofni  y 
purdan,  nac  ofni  oediad  ar  eu  dedwyddwch, 
pan  ymafler  ynddynt  gan  boenau  angau,  neu 
pan  y  galwer  hwynt  i  ddyoddef  merthyrdod 
er  mwyn  Crist.  Yn  wir,  mae  yn  hysbys 
ddíammheuol,  mai  y  disgwyliad  am  dded- 
wyddwch  union  gyrchol,  oedd  cynnaliaetb 
a  llawenydd  y  Iluoedd  hyny,  y  rhai  a  losg- 
wyd  yn  fyw,  neu  a  ferthyrwyd  mewn  flfyrdd 
creulawn  eraill,  yn  yr  amseroedd  a  ragfyn- 
egir  yma.  Gwneyd  y  trais  mwyaf  ar  eiriau 
jr  apostol,  yw  eu  dehongli  am  unrhyw  ystâd 

o'r  eglwys  ar  y  ddaear:  rhaid  bod  marw  yn 
yr  Arglwydd,  a  bod  yn  union-gyrchol  dded- 
wydd,  yn  cyfeirio  at  bersonau,  ac  at  fyd 
arall. —  Y  meiru)  y  rhai  sydd  yn  marw  yn 
yr  Arglwydd :  tybia  rhai  mai  merthyron  yn 
unig  a  feddyliai  Ioan  ;  ond  mae  yr  adnod  yn 
wirionedd  am  bob  credadyn,  pa  fodd  bynag 
y  byddo  farw  :  gwýn  eu  byd  pawb  sydd  yn 
marw  yn  yr  Arglwydd. —  O  hyn  allan:  sef 
o'r  rnynyd  y  byddont  farw,  heb  fyned  o  gwbl 
i  boenau  y  purdan,  fel  y  dywedai  y  pabydd- 
ion  :  felly  mae  rhai  yn  deall  y  geiriau  o  hyn 
allan ;  eithr  rhoddwyd  golygiad  arall  gyda 

hyna  arnynt,  yn  y  sylwad  blaenorawl. — A'u gweithredoedd  syddyneu  canlyn  hwynt :  yn 
canlyn  gyda  hwynt,  medd  rhai,  nid  yndyfod 
rai  milotdd  o  flynyddoedd  ar  eu  hol  hwynt. 
Gwir  yw  hyna  hefyd  ;  ac  mae  pobpeth  yn 
yr  adnod  yn  erbyn  athrawiaeth  y  purdan,ac 
ystyrir  hi  felly  gan  y  rhan  fwyaf  o  dduwin- 
yddion  piotestanaidd. 

14  *  Ac  rai  a  edrychais ;  ac  *  wele 
gwmmwl  gwỳn  ;  f  ac  ar  y  cwmmwl 
nn  yn  eistedd  h  tebyg  i  Fab  y  dyn,  a 
J  chanddo  ar  ei  ben  '  goron  o  aur,  ||  ac 
ac  yn  ei  law  Ägrymman  llym. 

g  adn.  15,  16.  peu.  1.  7.  a  10.  1.  a  20.  11.  Salra  97.2.  Es. 
19.  1.  Mat.  17.  5.  Luc  21.  27.  h  pen.  1.  13.  Ezec.  1.  26. 
Dan.  7.  13.  i  pen.  6.  2.    a  11.  17.    a  19.  12.   Salm  21.  3. 
Heb.  2.  9.  k  adn.  15-17.  Joel  3.  12,  13.  Mat.  13.  30.  Maro 4.  29. 

*  Ar  ol  y  weledigaeth  flaenorawl,  edrych- 
odd  Ioan  drachefn,  ac  efe  a  welai  gwmwl 
gwỳn  dys^laer,  f  ac  yn  eistedd  ar  y  cwmwl 
hwnw  efe  a  welai  yr  Arglwydd  lesu,  y 
Messiah  ei  hun,  yr  hwn  ocdd  yn  wir  ddyn, 
ac  yn  ca«l  ei  alw  yn  aml  yn  Fab  y  dyn : 
X  ymddangosai  iddo  à  phelydr  o  ogoniaut  ar 
ei  ben,  yr  hyn  a  ellid  èi  alw  yn  "  goron  o 
aur,"  i  arwyddo  gogoniant  ei  berson,  a'î 
lywodraeth  freninol  ef,  fel  Arglwydd  piwb 
oll  |j  a  gwelai  yn  ei  Iaw  ef  megys  cryman 
llým,  y  fath  a  ddefnyddia  medelwr  i  fedi  ŷd  ; 
yr  hyn  oedd  yn  arwyddo  ei  ddyfodiad  ef 
allan  yn  ei  gyfiawnder,  i  dòri  i  lawr  ei 
elynion  anghristiaidd. — Dywed  Scott  fod  y 
"cwmwl  gwỳn "  yn  arwyddo  goruchwyl- 
iaethaa  sanctaidd,  cyfiawn,  a  dirgeledig  yr 

Arglwydd  lesu  ;  bod  ei  "  goron  aur  "  yn 
arwyddo  ei  oruwch  awdurdod  ef ;  a'r  "  crym- 
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an  llỳm  "  yu  arwyddo  ei  ddYal  ofnadwy  ef 
ar  ei  elynion.  Felly  hefyd  y  dywed  ein 
Hawdwyr  eraill:  ond  mae  rhai  yn  dëall  y 

cryman,  y  medi,  a'r  cynhauaf,  mewn  ystyr 
dda  ;  am  gasglu  llawer  o  eneidiau  i'w  deyrn- 
as  gan  y  Cyfryngwr  yn  amser  y  Diwyyiad  ; 
neu  gasglu  yr  holl  eglwys  ato  ei  hun  yn 
niwedd  y  byd.  Mae  yn  debyg  mai  y  de 
hongliad  cyntaf  sydd  gywir.  Gwel  Joel  3.  13. 

15  *  Ac  angel  arall  a  'ddaeth  allan 
o'r  deml,  gan  ™  lefain  â  llef  uchel 
wrth  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y 

cwmmwl,  nf  Bwrw  dy  grymman  i 
mewn,  a  meda  :  J  canys  daeth  yr 

amser  i  ti  i  fedi ;  °  \\  oblegid  addfedodd 
^cynhauaf  y  ddaear. 

/ado.  17.  pen.  16.  17.  m  pen    6.  10     Es.  62.  1,  6,  7. 
n  Gwel  ar  k.  ado.  ll.  o  adn.  18.  Geu.  15.  16.  Zec.  5.  6— 
11.  Mat.  23.  32.  1  Thes.  2.  16.  p  Jer.  51.  33.    Joel  3.  13. 
Mat.  13.  30,  39. 

*  Wrth  yr  angel  arall  hwn  a  ddaeíh  allan 
o'r  deml,  m*e  rhai  yn  deall  gweddíau  pobl 
Dduw  o'r  eglwys,  yn  deisyfu  ar  yr  Arglwydd 
Iesu  am  ridi'ai  ar  Anghrist  a'i  ganlynwyr. 
(Pool.)  Tybia  eraill  ei  fod  yn  arwyddo 
gweinidogion  yr  efengyl,  fel  wedi  eu  danfon 
i  gyhoeddi  nesâd  y  barnedigaetb.au  hyny. 

(Scott.)  Angel  arall  yn  dyfod  allan  o'r 
eglwys  orfoleddus  yn  y  nef,  yr  hon  yw  teml 
arbenig,  a  phreswylfa  ogoneridusaf  Duw;  yn 
traridorii  y  gorchymyn  oddi  wrlh  Dduw  i'r 

r  Arglwydd  lesu  ar  y  cwmwl,  am  iddo  dywallt 

"dbarn  gyfiawn  ar  yr  holl  weithredwyi  anwir- 
edd  yn  ddîoed.  (Guyse.)  Nid  yw  Doddridye 
yn  dywedyd  dim,  pwy  na  pha  beth  a  fedd)  lir 
wrth  yr  angel  arall  hwn.  tTywailt  farn  gyf- 
iawn,  O  dydi  Genad  galluog  Duw,  ar  anghrist 
a  holl  ddrwg-w  eithredwyr  y  ddaear  ;  %  oblegid 
mae  yn  llawn  bryd,  yn  ol  mesur  eu  pechod- 
au  hwynt,  ac  yn  ol  amser  pennodo!  Duw,  i 
ti  eu  medi  hwynt  i  lawr ;  |j  canys  mae  trigolion 
drygionus  y  ddaear  wedi  aridfedö  idriisiryw, 
fel  yn  addfed  yn  amser  cynhauaf,  megys  y 
dywedir  am  hen  Babilon  gynt.  Jtr.  51.  33. 

16  *  A'r  hwn  oedd  yn  ?  eistedd  ar 
y  cwmmwl  r  a  fwriodd  ei  grymman  ar 
y  ddaear;  fa'r  ddaear  a  fedwyd. q  adn.  14.  Mat.  16.  27.  Ioan  5.  23.      r  adn.  19.  pcn.  16.  1. 

*  Gyda  bod  y  llef  uchod  o  enau  yr  angel, 
dyma  yr'hwn  a  eisteddai  ar  y  cwmwl  >n  y 
fàn  yn  bwrw  ei  gryman  llým  ar  y  ddaear  : 
t  a  medwyd  lluoedd  o  diigolion  y  ddaear,  fel 
y  medirŷd  a  chrymanau  yn  amser  cynhauaf. 
Tybia  rhai  fod  y  brophwydoliaeth  hon  yn 
cyfeirio  at  yr  ergyd  mawr  a  roriries  Crist  i'r 
bwystfil,  pan  syrthiodd  amryw  genedíoedd 
ymaith  oddi  wrth  babyddiaeth,  ac  yr  ymos 
odasant  yn  ei  herbyn  yn  amser  y  diwygiad  ; 
yr  hyn  a  fu  golled  a  dychryn  mawr  i'r  blaid 
anghristiaidd,aca  barodd  ryfeloedd  gwaedlyd, 
trwy  y  rhai  y  Iladdwyd  Ilawerocdd  o  honynt 
hwy  :  a  gwnaeth  Duw  farn  aroynt  hwy  a'u 
delwau,  fel  ar  Babilon  gynt.    Jer.  51.  47,  52. 

17  *  Ac  angel  arall  *a  ddaeth  allan 
oV  deml  sydd  yn  y  nef,  f  a  chanddo 
yntau  hefyd  grymman  llym. 

0  adn.  14,  15,  18.  pen.  15.  5,  6.  a  16.  1. 

*Ac  fel  y  mae  gan  Grist  bob  offerynau  yn 
ei  law  a  thàn  ei  awdnrdod  er  cyftHwní  ei 
ddigofaint,    felly  gwelodd    Ioan    angel    arall 

drachefn,  yn  dyfod  allan  o  bresenoldeb  union- 
gyrchol  Duw  yn  y  deml  nefol :  f  ac  yr  oedd 
gan  hwn  hefyd  gryman  llỳm,  i  arwyddo 
ei  fod  yntau  yn  caei  ei  ddanfon  er  cy  f  - 
lawniad  pellach  o  ddigofaint,  fel  oíferyn  yn 
llaw  Cii>t,  ac  yn  ol  ei  orchymyn  a  thrwy  ei 
allu  ef.  Tybia  rhai  inai  gweinidogion  Duw, 

a'i  air  ef  yn  eu  genau,  "  yr  hwn  sydd  yn 
llymach  nac  un  cleddyf  dau-finiog,"  yw  yr 
angel  hwn,  neu  a  arwyddir  ganddo.  D'j'am- 
mau  mai  Ciist  oedd  y  cyntaf  a'r  cryman  llym 
\n  ei  law  ;  (adn.  14.)  ac  yma  ei  weinidogion 
yn  canlyn  i  g>hoeddi  y  farn  hòno,  neu  ryw 
tarn  aralTar  ei  hol  hi :  nid  oes  yr  un  o'n 
Hawdwyr  yn  rhoddi  nemawr  o  oleu  ar  yr 
adnod  hon,  yn  amgen  nag  y  sylwyd  uchod. 

18  *  Acangel  arall  '  a  ddaeth  allan 
oddi  wrth  yr  allor,  u  f  yr  hwn  oedd  â 

gallu  ganddo  ar  y  tân  ; ' "'J  ac  a  lefodd 
â  bloedd  uchel  ar  yr  hwn  oedd  â*r 
crymman  llym  ganddo,  ||  gan  ddywed- 
yd,  Bwrw  i  mewn  dy  grymman  llym, 
a  chasgl  ganghennau  gwinwydden  y 
ddaear;  §  oblegid  y  addfedodd  ei 

grawn  hi. /  pen.  6.  9,  10.  «  peu.  16.  8.  x  Gwel  ar  adn.  15,  16. 
y  Gwel  ar  p.  adn.  15. 

*  Yma  gwelai  Ioan  drydydd  angel,  yn 
dyfod  alhn  oddi  wrth  allor  y  poeth-oífrwm, 
tân  yr  hon,  drwy  ysn  yr  aberthau,  oedd  yn 
arwyddo  cyíiawnder  Duw,  +  yr  hwn  yr  oedd 

yr  angel  hwn  wedi  ei  awdurdodi  i'w  gy- 
hoeddi.  |  Ac,  mewn  canlyniad  i'rawdurdod 
hwnw  a  roddwyd  iddo,  efe  a  lefodd  â  bloedd 
uchel,  daer,  ac  awdurdodol,  ar  yr  angel  oedd 

â'r  cryman  llỳm  ganddo,  yn  arwydd  ei  fod 
wedi  ei  arfogi  i  ddi'al  ;  ||gan  ridywedyd, 
"  Bwrw  dy  gryman  Uỳm,"  neu,  Dos  rhagot, 
i  dywallt  di'aledd  pellach  ar  anghrist  a'i 
bleidwy  r ;  y  rhai  y  gellir  dy wedyd  am  danynt 
fel  am  Israel  eilun  addolgar  gynt,  mai  "  o 
wjnwydden  Sodom,  ac  o  faesydd  Gomorra, 
yr  oedd  eu  gwin-wydden  hwynt  :  eu  grawn- 
win  hwynt  oedd  rawn-win  bustlaidd  ;  a 

grawn-sypiau  chwerwon  oedd  iddynt." 
(Deut.  32.  32.)  Tòr  hwynt  ymaith,  fel  y 
tòrir  sypiau  grawn  oddi  ar  y  win-wydden  â 
chryman  llỳm,  yn  amser  y  cynhauaf  gwin  ; 
§  oblegid  addfed  ydynt,  wedi  eu  cymhwyso 
eu  hunain  i  driinystr  cyfiawn,  fel  y  mae 

gwin  rawn  aridíed  yn  gymhwys  i'w  tòri 
ymaith,  ac  i'w  sathru  a'u  gwasgu  yn  y  gwin 
wry  f,  neu  y  gwin  gafnau. — Tybia  rhai  fod  yr 
addftdrwyriri  uchod  i'w  drieall  am  addfed- 
ruydd  i  ddychwelyd,  yn  gystal  âg  am  add- 
ferirwyrid  i  ddinystr :  ond  mae  riiwedd  yr 
arinod  nesaf  yn  dangos  yn  eglur,  mai  y  peth 
olaf  a  feddylir.  Ac,  yn  wir,  pa  bryd  y  mae 
pechaduriairi,  yn  euweriig  deiliaid  anghrist, 
yn  aririied  i  ddychwelyd  at  Dduw  o  honynt  eu 
hunain?  * 

19  *  A'r  angel  a  fwriodd  ei  grym- 
man  ar  y  ddaear,  f  ac  a  gasglodd  win- 

wydden  y  ddaear,  z  J  ac  a'i  bwriodd  i 
gerwyn  fawr  digofaint  Duw. 

z  pen.  19.  15-21.  Deut.  32.  32,  33. 

*  Yn  y  tàn  gyria  bloedd  uchel  yr  angel, 
(arin.  18.)  gwelai  loan  yr  hwn  oeriri  a'r  cryman 
llym  ganrido,  yn  ei  fwrw  ef  yn  nerthol  ar  y 
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ddaear ;  +  ac  yn  caiglu  gwiu-wydden  y 
ddaear,  (gwel  ar  adn.  18  )  J  ac  yn  ei  bwrw  i 

gerwyn  fawr  digofaint  Duw.  Di'ammau  fod 
cyfeiriad  yn  hyn  at  y  gwin  wryfau,  lle  byddid 
yn  gwasgu  y  grawn-win  yn  ngwledydd  y 
dwyrain;  a  bod  y  geiriau  yn  rhag-ddangos  y 
barnau  trymion  a  dychrynllyd  a  ddaw  ar 

anghrist  a  holl  elynion  Duw,  ei  achos,  a'i 
bobl.  Gwelwn  ymadroddion  cyffelyb,  ac  yn 
arwyddo  barnaa  cyffelyb  yn  yr  Hen  Desta- 
ment.  Isa.  63.  2—4;  Galar.  1.  15. — Cerwyn : 
gwin-wryf  (Wine-press)  yw  yn  y  S.tesoneg  : 
a  gwin-wryf,  medd  Parhhurst,  yw  ystyr  y 
gair  Groeg  (lênon)  a  ddefnyddir  yn  y  fàn 
hon.  Rhaid  ei  bod  yn  "  gerwyn  fawr,"  o 
herwydd  y  Hîaws  dirfawr  a  sethrir  gan  Grist 

y  pryd  hwnw,  yn  ei  ddig  a'i  lidiowgrwydd. 
Gwareded  ni  yn  ei  anfeidrol  ras,  rhag  myn- 
ed  i'r  gerwyn  hon  ! 

20  *  A'r  agerwyn  a  sathrwyd 
6  f  o'r  tu  allan  i'r  ddinas  ;  J  a  c  gwaed 
a  ddaeth  alìan  o'r  gerwyn,  ||  hyd  at 
fFrwynau  y  meirch,  §  ar  hýd  mil  a 
chwe  chant  o  ystadau. 

a  Es.  63.  1-6.   Galar.  1.  15.       b  pen.  11.  8.  Heb.  13.  12. 
0  pen.  19.  15—21.  E».  34.  5-7.  a  66.  24.  E^ec.  39.  17—21. 

*  Gwelai  Ioan  sathru  gwin-wydden  y 
ddaear,  sef  anghtist  a  holl  elynion  Criht,  yn 

y  gerwyn  fawr  uchod,  +o'r  tu  allan  i'r 
ddinas;  i  arwyddo  bod  y  rhai  a  sethrid  felly 

allan  o'r  wir  eglwys  ar  y  tídaear,  ac  i  fod 
dàn  ddigofaint  Duw  alìan  o'r  nefoedd  byth. 
Tybia  anghrist  mai  efe  a'i  blaid  yw  yr  unig 
wir  eglwys,  ac  mai  hwy  yn  unig  a  gânt 

fyned  i'r  nef ;  ond  yma  dywedir  mai  o'r  tu 
allan  i'r  ddinas  y  byddant  yn  cael  eu  sathru 
byth  yn  ngherwyn  fawr  digofaint  Duw.  Y 

cyflawniad  ynunig  o'r  brophwydoliaeth  hon, 
a  ddengys  pa  beth  fydd  sathru  y  gelynion  o'r 
tu  allan  i'r  ddinas.  %  Yn  y  sathrfa  ofnadwy 
hon,  gwelai  Ioan  megys  gwaed  yn  dyfod 

allan  o'r  gerwyn,  yn  debyg  fel  y  byddai 
nodd  y  grawn-win  yn  dyfod  allan  pan  wasgid 
hwynt  yn  y  gwin-wryf,  neu  y  sethrid  hwynt 
yn  y  gwin-gafn  :  eithr  ywaed  ydoedd,  ac  nid 
gwin  ;  1  arwyddo  celanedd  ddirfawr  mewn 
brwydr  ddychrynllyd  gan  wŷr  meirch;  ||  ac 
y  fath  Iifeiriant  o  bóno,  fel  yr  oedd  yn  cyr- 
haedd  hyd  at  ffrwynau  y  meirch  hyny ;  §  ac 

yn  ymdaenu  ar  hyd  mil  a  chwe'  chant  o 
ystâdau,  neu  ddau  can'  Milltir,  yr  hyn  yw 
hyd  cymhwys  y  Hywodraeth  babaidd  yn 
Italy,  medd  ein  Hawdwyr.  Yn  y  farn  sydd 

i  ddyfod  ar  anghrist,  efaílai  y  bydd  i'r  holl 
wlad  hòno,  prif  orsaf  y  bwystfil,  gael  ei 
gorllifo  â  gwaed,  yn  y  modd  mwyaf  dy- 
chrynllyd,  yr  hyn  a  ddysgrifir  yma  mewn 
gorwireb  arswydu3.  Tybia  rhai  duwinyddion 
diweddar  yn  benderfynol  iawn,  bod  yr  ym- 
laddfêydd  gwaedlyd  a  fu  rai  blynyddoedd  yn 
01  yn  Ffrainc  ac  ar  y  Cyfandir,  yn  gyflawn- 
iad  o'r  brophwydoüaeth  am  y  "  eynhauaf ;" 
(adn.  15,  lfi.)  ond  bod  tôri,  casglu,  a  sathru 
y  win-wydden,  i  ddyfod  eto  :  ac  nid  yw 
Scott  yu  atnmap  dim,  na  wêl  ein  hiliogaeth 
yn  eglur,  fod  y  prophwydoliaethau  uchod  wedi 
dechreu  cael  eu  cyfiawni  yn  y  dygwyddiadau 
gwaedlyd  a  dinystriol  a  enwyd.  Ond  tybia 
efe  ar  yr  un  piyd,  nas  gellir  barnu  dim  yn 
benderfynol  eto  am  y  mater;  a  thybia  fod 
díaledd  trymach,  a  mwy  cyffredinol,  ar  holl 

deyrnasoedd    y  bwystfil,  i'w    ddeall  wrth   y 
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cynhauaf,  nâ  dim  a  fu  eto  ;  yn  gystal  â  barn 

mwy  ofnadwy  byth,  i'w  ddeall  wrth  gynhauaf 
y  win-wydden.  Pa  bryd,  a  pha  fodd  bynag, 
maedeaü  am  gyflawniad  y  brophwydoliaeth  ; 
mae  mòr  sicr  o  gael  ei  chyflawni,  â  bod 
cynhauaf  ŷd  a  gwinwydd  yn  dyfod  yn  eu 
tymmorau  priodol. 

PEN.  XV. 

Y  saith  angel  aW  saith  bla.  ̂  

AC  mi  a  welais  arwydd  arail  yn 

y  nef,  mawr  a  rhyfeddol ;  b  f  saith 
angel  îa  chanddynt c  y  saith  bla  diw- 
eddaf :  |j  oblegid  ynddynt  hwy  d  y 
cyflawnwyd  llid  Duw. 

a  pen.  12.  1  —  3.  Dan.  4.  2;  3.  a6   57.  6  adn.  6.  pen. 
8.  2,  6.  a  10.  3.  a  16.  1-17.  a  21.  9.  Mat.  13.  41,42,  49,50. 
c  pen.  S.  13.  a  11.  14.  a  16.  17-21.  a  17.  1.  d  adn.  7.  pen. 
14.  10,  19.  a  16.  19    *  19.  15.  D-tn.  12.  6,  7,  II,  12. 

*  Ar  ol  y  gweledigaethan  blaenorawl,  y 
rhai  a  roddasant  i  Ioan  olwg  gyffredinol  ar  y 
barnau  oedd  i  ddyfod  ar  y  bwystfil  anghrist- 
iaidd,  efe  a  welodd  yma  weledigaeth  aral!, 
rag-ddarparol  i  gyflawniad  y  barnedigaethaa 
eu  hunain,  y  rhai  yn  eu  trefn  oedd  i  dde- 
chreu  dwyn  yn  mlaen,a  gorphen  ei  ddistryw 
ef.  I'r  dyben  hwn  efe  a  welai  arwydd  mawr 
a  rhyfeddol  yn  ynef;  +sef  saith  angel,  fel 

gweinidogion,  neu  offerynau  di'al  Duw  ;  Jy rhai  oedd  wedi  cael  eu  danfon  i  dywallt  y 
saith  blâ  diweddaf,neu  y  saith  farn  dost  ddiw- 
eddaf,  y  rhai  oedd  i  syrthio  ar  anghrist,  nes 
ei  lwyr  ddinyätrio  ef.  ||  Oblegid  yr  oedd  yr 
holl  lid,  a  gyfiawn  benderfynodd  Duw  ei 
dy  wallt,  ar  yr  anwir  eilun-addolgar  ac  erledig- 
aethus  hwnw,  yn  gynnwysedig  yn  y  saith 
blâ  hyn,  i  wneuthur  llwyr  ddiwedd  arno,  ac 

ar  holl  elynion  Crist  a'i  eglwys.  Felly  y 
dywed  Guyse,  bron  air  yn  air,  ar  yr  adnod 
hon,  ac  âg  ef  y  cytunaein  Hawdwyroll;  ond 
y  mae  Scofí  yn  rhy  faith  a  manol  o  lawer, 
yn  ei  ymdiiniad  âg  amserau  y  barnau  hyn, 
i'w  gyfieithu  yma  :  gofidus  iawn  genym 
beidio,  ond  hyny  sydd  raid. 

2  *  Ac  mi  a  welais  megis  ''môr  o 
wydr,  /f  wedi  ei  gymmysgu  â  thân  ; 
l  a'r  rhai  oedd  *  yn  cael  y  maes  ar  y 
bwystfil,  ||  ac  ar  ei  ddelw  ef,  ac  ar  ei 
nôd  ef,  öc  ar  rifedi  ei  enw  ef,  h  §yn 
sefyll  ar  y  môr  gwydr,  *a  thelynau 
Duw  ganddynt. 

e  pen.  4.  6.  a  21.  1S.  /  Es.  4.  4.  Mat.  3  11.1  Pedr  1. 
7.  a  4.  12  e  pen.   11.11,  12.  a  12.   II.    a  13.  14-18.  a  14. 
1—5.  h  Ei.  14.  30,  31.  i  Gwel  ar  pen.  5.  t.  a  14.  2.— 
a  19.  1—7. 

*  Ond  cyn  i  Ioan  weled  tywallt  y  barnau 
uchod,  mae  yn  crybwyll  gweledigaeth  rag- 
arweiniol,  yr  hon  oedd  yn  arddangos  iddo 
lawenydd  a  gorfoledd  yr  eglwysaryr  achlys- 
ur  hwnw.  Efe  a  welai  megys  tnôr  o  wydr, 
rhyw  lestr  mawr  Crisialaidd,  (medd  Dod- 
dridge  a  Guyse)  tebyg  i'r  môrtawddyn  nheml 
Solomon  :  tac  yn  ymddangos  megys  wedi  ei 
gymmysgu  â  thân,  fel  yr  oedd  hwnw  gan 
oleuni  ylampau  yn  adlewyrchu  arno.  Tybia 
eraill  fod  yma  gyfeiriad  at  y  môr  coch,  yr 
hwn  oedd  wedi  cenlo  fel  iâ,  neu  wydr,  pan 

aeth  Iirael  drwyddo,  ac  yn  ymddangos  me- 
gyswediei  gymmysgu  â  thân,ganadlewyrch- 
iad  y  golofn  dân  arno.  Ond  pa  un  bynag  a  oes 
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cyfeiriad  at  y  naill  neu  y  llall  o'r  pethan 
ucbod  a'i  peidio,  y  pwnc  mwyaf  y  w,  pa  beth 
sydd  i'w  ddëall  wrth  y  môr  o  wydr  hwn  ; 
ac  am  hyn  y  mae  gwahanol  dybiau  gan 
wahanol  ddynion  Tybia  rhai  mai  yr  eglwys 
a    feddylir,  wedi   ei    chasglu  o  blith  yr   holl 

Tgenedloedd  ;  ac  ei  bod  yn  debyg  i  wydr 

a  thân,  o  herwydd  ei  dysgleirdeb  a'i  gogon- 
■liant.  Tybia  eraiil  mai  y  byd  a  feddjlir;  ac 
I  ei  fod  o  wydr  i  ddangos  ei  freuolder,  ac  i 
jlddangosy  gwêl  Duw  drwyddo ;  ac  ei  fod 
1  wedi  eu  gymmysgu  â  thân  profedigaethau 

I  ac  erlidian  i'r  Saint,  ac  â  thân  barnedigaeth- 
I  au  i'r  annuwiol.  Bama  Pool  mai  y  ní>/  a 
J;feddylir,   yn  dysglaer   a  Ilachar  fel   gwydr    a 
II  thân  ;  oblegid  dywedir  am  y  môr  hwn  fel  Ile 
||  y  Saint  wedi  eu  gogoneddn,  (medd  efe)  y  rhai 
I  rhai  a  gawsant  y  maes  ar  y  bwystfil.  Tybia 
1  Guyse  ei  fod  yn  arwyddo  purdeb  difrycheul- 
I  yd  ac  effaith  gwaed  cymmodawl  a  chyfiawn- 
I  der  Crist,  trwy  yr  hyn  y  dyhuddodd  efeddig- 
I  ofaint  tanllyd  cyfiawnder  Duw;  acaryr  hyn 
1  fel  sylfaen  gref  ogoneddus,  mae  yr  holl  saint 
|  yn  sefyll  mewn  gorfoledd  buddugoliaethus, 
j)  yn  berffaith  gymmeradwy  ger  bron  Duw. 
j|  Nid  yw  Doddridge  yn  dywedyd  dim,  ond 
I  bod  yma  gyfeiriad  at  y  môrtawdd  yn  y  deml 
I  gynt,  fel  y  sylwyd  eisoes.  Tybia  Scott  ei 
1  fod  yn  ai  wyddo  yr  amseroedd  tymhestlog, 
ji  yn  y  rhai  yr  oedd  credinwyr  y  pryd  hwnw 
]  yn  byw;  natur  üthrig  a  breuawl  eu  sefyllfa 

]  a'i  hystyried  ynddi  ei  hun  ;  a'r  profedigaeth- 
I  au  tanllyd  oeddynt  hwy  yn  dyoddef.  %  "A'r 
I  rhai  oedd  yn  cael  y  maes  ar  y  bwystfil:"  y 
I  "rhai  a  gawsant  y  fuddugoDaeth  ary  bwyst- 
I  fil,"  yw  y    Saesoneg.     Ek  tou  thîriou  yw  y 
I  geiriau  Groeg,  a  chyfieiiha  rhai  hwynt  allan 
II  o  ganol  y  bwystfil ;  hyny  y w,  y  rhai  oedd  yn 

glŷnu  yn  ddiysgog  wrth  y  wir  grefydd,  yn 

nghanol  cenedlaetb  eilun-addolgar  a  llygred- 
I  ig.  ||  Am  ddelw,  nod,  a  rhifedi  enw  y 

I  bwystfil,  sylwasom  o'r  blaen  :  gwel  ar  pen. 
I  13.  14 — 18.    §  Epi  y  w  y  gair  a  gyfieithìr  ar 
II  yn  y  fàn  hon,  a  dywed  rhai  y  gellid  ei  gyf. 
I  ieithu  wrth  yn  gystal;  sef  Arth,  neu  ar  làn, 
I  y  môr  gwydr,  fel  yr  oedd  Israel  yn  sefyll  ar 
1  làn  y  môr  coch  gynt,  yu  canu  am  eu  gwar 
1  edigaeth,  ac  am  foddi  yr  Aiphtiaid  eu  gelyn 
I  ion.  -Tybia  rhai  mai  yr  eglwys  yn  y  nef,  ac 
I  eraill  mai  yr  eglwys  ar  y  ddaear,  a  feddylir 

wrth  y  weledigaeth  uchod  :  iybia  rhai  mai 

rhyw  íestr,  tebyg  i'r  môr  tawdd,  oedd  y 
môr  a  weîodd  Ioan  ;  tybiaeraiil  mai  mòr, yn 

ystyr  helaeth  a  phr'íodol  y  gair  a  welodd  : 
tybia  rhai  mai  ar  y  môr  y  gwelodd  efe  y 
saint  yn  seíyll  ;  a  thybia  eraill  mai  Arth, 
neu  ar  làn  y  môr,  a  ddylem  dde*ll.  FA 

hyn  mae  gwahanol  awdwyr,  a'n  Hawdwyr 
ninnau  hefyd,  yn  amrywio  yn  en  barn  am  y 
pethau  uchod  :  nid  oedd  gan  y  Detholydd 

ddim  i'w  wneyd  ond  crybwyll  y  gwabanol 
farnau  hyny  can  fỳred  ag  y  gallai  ;  nÌ3  gall- 
asai  ddywedyd  dim  yn  benderfynol,  heb 
ryfygu  myned  yn  ddoethach  nâ'i  athrawon. 
— Cawsom  íôr  o  wydr  o'r  blaen  :  gwei  ar 
pen.  4.  6. 

3  *  A  charm  y  maent  k  gân  Moses 
1  gwasanaethwr    Duw,   ?nfa  chân  y 
Oen  ;    gan    ddywedyd,    n  %  Mawr    a 
rhyfeddí/u'  dy  weithredoedd,  °  O  Ar- 
glwydd  Dduw  Holl-aliuog;  p  \\  cyf- 

iawnachywirj/u'dy  ffyrdd  di/'§  Bren- 
hin  y  saint. 

k  Èx.  15.  1—18.  /Gwel  «r  Deut.  34.  5.-1  Cron.  B.  49. 
2  Cron.  'il.  6.  Neh.  9  14.  D^n.  6.  20.  a  9.  1 1 .  Ioan  1.  17. 
Heb.  3.  5.  m  pen.  5  9-13.  s  7.  10,  II.  a  14.  3.  «  Ex. 
15  II.  Job  5.  9.  Salm  7S.  12.  a  105.  5.  a  1 1 1.  9.  a  1 18.  99,  23 

.  a  145.  6.  D*u.  4.  2,  3.  o  Gwel  ar  peD.  4.  8.  a 

II.  17.  Gen.  17.  1.  p  pen.  16.  5—7.  a  19.  2.  Deut.  3'2.  4. 
Salin  85.  10,  11.  a  99.  4.  a  100.  5.  a  145.  17.  Ea.  45.  91.  Hos. 

14.  9.  Mica  7    '20.  Zeph.  3.  5.         q  Es.  9.  6,  7.    a  32    I,  2.  a 
99.  Zec.  9.  9. 

'  Telynau  Duw,"  yn  yr  adnod  o'r  blaen, 
oeddynt  y  ttlynau  mwyaf  rhagorol,  neu 
delynau  sanctaidd ;  ac  yn  arwyddo  calonau 
wedi  eu  tymheru  â  Ilawenydd,  cariad,  a 
theimladau  gwir  ddiolchgar  y  cantorion  i 
Dduw,  am  ei  drngaredd  iddyr.t.  *  Am  hyny, 
gan  eu  bod  yn  teimlo  sicrwydd  sanctaidil  o'u 
dYogelwch  eu  hunain,  a  gorfoledd  boddugol- 
iaethus  yn  yr  olwg  ddisgwyliadol  o  ddinybtr 
eu  herlidwyr;  hwy  a  gannsant  gân  Mosp» 
gwasanaethwr  Duw  :  hwy  a  glodforasant  yr 
Árglwydd  am  eu  gwaredigaeth,  fel  y  gwn- 
aethai  Israel  wrth  orchymyn  Moses,  ac  â 
chân  Moses,  ar  làn  y  môr  coch  ;  ta  hwy  a 
ganasant  hefyd  gân  yr  Oen,  sef  y  ganiad 

newydd  y  sylwyd  arni  o'r  blaen.  (Gwel  ar 
pen.  5.  8—10  ;  a  7.  9—12;  a  14.  1—3.)  Ef- 
allai  bod  "cân  Moses"  yn  arwyddo  mawl 
am  waredigaethau  tymmorawl  a  rhaglun- 
iaethol,  a  "chân  yr  Oen"  yn  arwyddo  mawl 
am  yr  iachawdwriaeth  fawr  ysbrydol  trwy 
ei  waed  ef.  Dywedir  y  byddid  yn  canu  cân 
Moses  (Exod.  15.  1 — 19)  bobdyddyn  ngwas- 
anaeth  y  deml  :  ac  efallai  fod  cyíeiriad  at 
hyny,  gyda  chwanegiad  o  gân  yr  Oen  at 

hyny,  fel  yn  fwy  rhagorol  o  ìan  ei  hachos  a'i thestyn,  nâ  chân  Moses.  A!ae  y  ddwy  gân 
hefyd,  efallai,  yn  cyfeirio  at  y  ddwy  oruch- 
wyliaeth,  yr  eiddo  Moses  a  Christ,  ac  at  ddwy 
ystâd  yr  eglwys,  ar  y  ddaear  ac  yn  y  nef. 
|  Fel  hyn  yr  oeddynt  yn  clodfori  mawrion  a 
rhyfedd  weithredoedd  Duw,  yn  ei  ragluniaeth 

a'i  ras,  yr  hwn  yw  Hoílalluog  Arglwydd 
pawb  oll ;  ||a  chyfiawnder  cy wir  a  tfyddlaww 
ei  holl  ífyrdd  ef,  tuag  at  ei  elynion  yn  ei 
yn  ei  farnau  cyfiawn,  a  thuag  at  ei  bobl  yn 
ei  waredigaethau  ffyddlawn.  §CIodforent  yr 

"Arglwydd  Dduw  HoSlalluog"  hwn,  fel  yr 
oedd  yn  Nghrist  Iesu  yn  "Frenin  y  Saint  ;*' 
yn  Amddiffynydd,  Dyddanydd,  Llywydd,  a 
Rhan  ei  holl  bobi  brynedig. 

4  r  *  Pwy  ni'th  ofna  di,  O  Ar- 
glwvdd,  sac  ni  ogonedda  dy  enw? 
t  oblegid  Hydi  yn  unig  wyt  sanctaidd  : 
X  oblegid  u  yr  holl  genhedloedd  a  dde- 
uant  ac  a  addoìant  ger  dy  fron  di ; 

oblegid  ̂ dy  farnau  di  a  eglurwyd. r  S*lm  89.  7.  Es.  60.  5  Jer  5.  22.  a  10.  7.  Hos.  3.  5. 
Luc  12.  4,  5.  a  Salm  22.  23.  a  8«.  9.  Es.  24.  15.  a  25.  3. 
Rhuf.  15.  9.  2  Tbes.  1.  10—12.  *  pen.  3.  7.  a  4.  8  a  6.  10 
I  Sam.  9.  2.  Salm  22.  3.  a  99  5,  9.  a  111.  9.  Es  6.  3.  a  67. 
15.  Hab.  1.  12.  1  Pedr  1.  16.  «  pen.  11.  15.  Silin  22.  V7. 
a  86.  9.  a  117.  Es.  66.  18-20.  Jer.  16  19.  Zeo.  2  II.  a8.20 
—23  a  14.  16.  Mal.  I.  11.  x  pen.  16.  7.  a  19.  2.  Sa!m  97. 
8.  a  105.  7.  Es.  26.  9. 

*  Yn  yr  ystyriaeth  uchod  o  fawredd,  cyf- 
iawnder,  a  ftyddlondeb  Duw,  mae  y  cantor- 
ion  hyn  yn  gofyn,  Pwy  nidofnai,a  phwy  ni 
ddylai  ofni,  addoli,  rhyfeddu,  a  gogoneddu 
enw  yr  Arglwydd  mawr ;  tgan  mai  efe  yn 
unig  sydd  Sanctaidd :  yn  hanfodol,  yn  ber 
ffaitii,  ac  yn  anfeidrol  felly  yn  ynddo  ei  hun, 

ac  felly  hefyd  yn  ei  holl  arfaeth  a'i  weithred- oedd.(Salm  145.  17.)  Am  hyny,  nid  oedd 
addoli  eilunod,  na'r  enwan  cabledd,  a  ddefn- 
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yddid  gan  y  bwystlil  a'i  ddelw,  i'w  goddei 
raewn  un  modd  mwyach  ;  %  oblegid  yr  oedd 
yr  amser  wedi  dyfod,  yn  yr  hwn  yr  oedd  yr 
hoil  genedloedd  i  ddyfod  ac  i  addoli  ger  bron 

yr  Arglwydd,  yr  unig  a'r  gwir  Ddaw:  |)  o- 
blegid  ei  farnan  ef  ar  anghrista'i  hollelynion, 
oeddynt  wedi  eu  hegluro  mewn  rhan  eisoes, 
ac  i  gael  en  hegluro  fwy-fwy  o  hyd  yn  fuan 
iawn ;  yr  hyu  oedd  ddangosiad  amlwg,  i 
bawb  a  sylwent  yn  ddyledus  ar  weilhredoedd 

dychrynllyd  ei  law  et',  ei  fod  yn  cymmeryd plaid  ei  bobl  yn  erbyn  eu  gelynion  ;  ac  a 
fyddai  yn  foddion  i  ddarostwng  yr  holl  gen 
edloedd,  i  ddyfod  ac  addoli  ger  ei  fron  ef,  i 

gydnabod  Crist  a'i  wirionedd,  ac  i  ymostwng 
yn  ostyngeiddiaf  iddo. 

5  *  Ac  ar  ol  hyn  mi  a  edrychais ; 
f  ac  wele,  y  yr  ydoedd  teml  pabell  y 
dystiolaeth  yn  y  nef  yn  agored  : 

y  Gwel  ar  pen*  11.  19.  Ex.  25.  21.  Num.  1.  53.  Mat.27. 51. 

*  Ar  ddiwedd  y  gân  uchod,  cafodd  Ioan 
weledigaeth  drachefn,  yr  hon  a'i  harweiniodd 
yn  mlaen  at  yr  olygfa  o'r  barnedigaethau 
oedd  i  gael  eu  tywallt  yn  eu  trefn.  t  Ac  fel 

yr  oedd  y  Sancteiddiolaf  yn  y  babell  a'r  deml 
yn  nghyd  âg  arch  y  dystiolaeth,  y  drugaredd- 
fa,  a'r  cerubiaid  rhwng  y  rhai  y  preswyliai 
Duw,  yn  weledig  pan  elai  yr  arch-offeiriaid 
i  mewn  i'r  sancteiddiolaf ;  felly  tybiai  Ioan 
iddo  weled  y  nef  yn  agored,  yr  hyn  a  roes 
iddo  olwg  ar  orsedd  ogoneddusaf  Duw,  ac  ar 

holl  arwyddion  ei  ewyllys  da  ef  i'w  wir 
addolwyr  ;  i  ddangos  iddo,  megys  y  byddai 
atebion  yn  dyfod  i  ofyniadau,  oddi  ar  y  drn- 
gareddfa  gynt ;  felly  bod  Duw  yn  awr  yn 
myned  i  ateb  gweddîau  yr  eglwys,  yn  ei 
gwaredigaetb  hi  oddi  wrth  ei  gelynion 
anghristiaidd.  Guyse. — Yr  oedd  ymddangos 
iad  y  gogoniant  ary  drugareddfa  yn  y  sauct 

eiddiolaf,  "teml  pabell  y  dystiolaeth  yn  y  nef," 
yn  arwydd  o  ymddangosiad  Duw  yn  y  nef- 
oedd  feí  mewn  cymmod  â  phechaduriaid,  yn 
a  thrwy  Iesu  Grist.     Scott. 

6  *  A  daeth  z  y  saith  angel,  y  rhai 
yr  oedd  y  saith  blaganddynt,  allan  o'r 
deml,  fflfwedi  eu  gwisgo  mewn  llían 
pur  a  disglaer,a  gwregysu  eu  dwyfron- 
au  â  gwregysau  aur. 

t  Gwel  ar  adn.  1.  a  Gwel  ar  pen.  1.  13.—  Ei.  29.  1— 
8.  Ezeo.  44.  17,  18.  Luo  24.  4. 

*  Am  y  saith  blâ  gwel  ar  adn.  1 :  yr  oedd 
dyfodiad  y  Saith  arígel  (am  y  rhai  gwel  ar 

yr  adnod  flaenaf  hefyd)  allan  o'r  deml,  yn 
dangos  y  byddai  i'r  barnau  hyny  gael  en  ty- 
wallt  ar  elynion  yr  eglwys,  mewn  trngaredd 

i  bobl  Dduw;  ftra  yr  oedd  gwisgoedd  lli'an 
pnr  a  dysglaer,  a  gwregysau  auraidd  y  gwein- 
idogion  barnol  hyu,yn  arddangos  eu  sancteidd- 
rwydd  hwynt,  yn  nghyd  a  chyfiawnder  ac 
ardderchawgrwydd  y  gotuchwyliaithau  ar- 
swydlawn  hyn.  Tybir  fod  yma  gyfeiriad  at 
wisgoedd  yr  arch-otfeiriaid  gynt,  pan  elent  i 
mewn  i'r  sancteiddiolaf  i  ymofyn  â  Duw,  a 
phan  ddeuant  allan  ag  ateb  Duw  i'r  bobl. 
Lefit.  16.  2 — 4.  Gwel  hefyd  dan  y  cyfeiriad  a- 

7  **  Ac  un  o'r  pedwar  anifail  a 
roddodd  i'r  saith  angel c  saith  phíol  aur, 
fynllawn  o  ddigofaint  Duw,  rfJyr 
hwn  sydd  yn  byw  yn  oes  oesoedd. 
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b  Gwel  ar  pen.  4.  6—9.  c  pen.  5.  8  a  16  2,  &©.  a  17. 
t.  a  ;l     9.  Salm  75.  8.  Jer.  25.  15.  d  Gwel  arpen.  4.  9. 
a  10.  6.  1   Tue».  1.  9. 

*  Am  y  pedwar  anifail,  neu  y  pedwar  peth 
byw,  gwel  ar  pen.  4.  6—8.  Dywedwyd  yno 
mai  arwydd  luniau  o  weinidogaeth,  neu 
weinidogion  yr  efengyl,  oeddynt :  ac  mae 
bod  un  o  honynt  yma  yn  rhoddi  y  saith 
ph'íol  aur  i'r  saith  angel,  yn  arwyddo,  y 
byddai  pregethiad  y  gwirionedd  yn  offerynol 
i  ddwyn  y  barnedigaethau,  y  rhai  a  ysgrif- 
enwyd,  ar  y  gwrthwynebwyr  anghristiaidd, 
Phi'olau  oeddynt  lestrigwyneb  agored,  o  aur, 
gwydr,  neu  o  ryw  ddeínyddiau  eraill,  i  yfed 
0  honynt;  a  dywedir  fod  y  rhai  hyn  o  aur,  i 

ddangos  mawredd  Duw  yr  hwn  a'u  pi'odd, 
at*  ardderchawgrwydd  y  moddion  a  ddetn- 
yddiai  efe  i  gyflawni  ei  amcanion.  +  Ond  er 

bod  y  phi'olau  o  aur,  eto  eu  cynnwysiad  oedd blâau  chwerwon  marwol:  yr  oeddynt  yn 

Ilawn  o  ddigofaint  Duw,  i'w  yfed  at,  ac  i'w 
dywallt  ar  y  bwystfil,  sef  anghrist,  a'i  holl 
bíeidwyr,  a  holl  elynion    Duw    a'i  eglwys. 
1  A  dywedir  fod  y  Duw  hwn  yn  byw  yu  oes 
oesoedd,  i  dywalltei  gyfiawn  farnedigaethau, 
y  naill  ar  ol  y  Ilall,  nes  llwyr  ddinystrio  ei 
holl  elynion. 

8  e  *  A  llanwyd  y  deml  o  fŵg 
•t  °ddi  wrth  ogoniant  Duw,  ac  oddi 
wrth  ei  nerth  ef;  *  Jac  ni  allai  neb 

fyned  i  mewn  i'r  deml,  Änes  darfod 
cyflawni  saith  bla  y  saith  angel. 

c  Ex.  40.  34.  1  Bren.  8.  10  .  2  Cron.  5.  II.    Salra  1S  " 

*  Ý  deml  yw  yr  eglwys,  fel  y  mae  teml 
yn  arwyddo  yn  gyffredin  yn  y  llyfr  hwn : 
felly  y  dywed  Pool,  ond  barna  Guyse  mai  y 
nef  a  feddylir  yn  y  weledigaeth  hon  i 
gyd.  Yn  ol  golygiad  Pool,  yr  oedd  y 

mwg  yn  llenwi  y  deml  yn  arwyddo  ter- 
fysgoedd  a  thrallodau;  tywyllwch  y  goruch- 

wyliaethan  hyny,  (medd  Scott)  a'r  dychryn a  orchuddiai  elyniou  Duw,  pan  fyddai 
y  plàau  hyn  yn  cael  eu  tywallt  arnynt. 
t  Yr  oedd  y  mwg  uchod  yn  deilliaw  oddi 
wrth  yr  amlygiad  ofnadwy  ogoneddus  o  allu 
a  mawredd  Duw,  yn  ei  waith  yn  dwyn  din- 
ystr  ar  anghrist,  yr  hwn  oedd  wedi  cyd-blethu 
ei  achos  â'r  llywodraeth  wladoi  mewn  amryw 
deyrnasoedd,  fel  ned  oedd  modd  i'w  ddiwr- eiddio  ef  allan,  heb  ysgydwad  ofnadwy  yn 
holl  barthau  y  ddaear,  lle  y  gwreiddiorid  efe. 

X  Fel  hyn  nis*  gallai  nn  ran  o'r  eglwys  gael 
llonydd,  nes  i  Dduw  gyflawni  dinystr  ang- 
hrist  drwy  y  plàau  hyn ;  ac  nis  gellid  dis- 
gwyl  un  ystad  o  dawelwch  iddi,  hyd  oni  chyf- 
lawnid  y  gwaith  mawr  hwn.  Pool* — Mae  yn 

bar  debygol  hefyd,  y  bydd  i'r  un  barnau  a ddefnyddir  i  ddinystrio  anghrist  a  gelynion 
yr  eglwys,  gael  eu  defnyddio  ar  yr  un  pryd  i 

buro,  hyd  yu  nod  y  rhanau  llai  Ilygredig  o'r 
eglwys;  ac  y  bydd  i  eglwysi  protestanaidd 
protfesedig  gael  yfed  o'r  un  cwpan  âg  ang- 
hrist,  yn  ol  y  mesur  a  osodont,  ac  a  ddadleo- 
ont  dros,  ddefodau  ac  arferion  anysgrythyr* 
ol,  ac  yn  ol  y  gradd  a  esgeulusont  o  wirion- 
eddau  a  dyledswyddau  ysgrythyrol  yn  yr 

eglwysi  hyny.  Efallai  fod  "  myned  i  mewn 
i'r  deml"  yn  arwyddo  ystâd  ddedwydd  y  wir 
eglwys  wedi  diwygio  ;  yr  hyn  ni  ddechrena, 
hyd  nes  trwy  yr  nn  goruchwyliaethau  ar- 
swydus,  y  dinystrier  gelynion  gwrthnysig; 
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gyntaf  a'r  ail. ac  y  purer  Cristionogion  claiar,  ffurfiol,  a 
choel-grefyddol.     Fd    hyn,  wedi   carthn  ym- 
jaith   bob   peth   anysgrythyrol  o  bob   egîwys  ; 

ía'u  dwyn  oll  i  burdeb,  undeb,  ac  ysbrydoldeb ; 
mewn  addoliad,  athrawiaeth,  disgyblaeth,  ac 
ymarferiad  ;  caiff  yr  eglwys  oll  ei  sefydlu  yn 
gadarn  ac  yn  ddedwydd. — Scott.  Llanwyd 
y  deml  ofug  oddi  wrth  ogoniant  Duw  :  Mae 

yn  ddi'ammau  bod  yma  gyfeiriad  at  yr  hyn  a 
ddygwyddodd  pangymmerodd  Duw  feddiant 
gyntaf  o'r  babell  a'r  deml :  Exod.  40.  34: 
1  Bren.  8.  10  ;  2  Cron.  5.  14  ;  Isa.  6.  4:)  a 
sylwa  Doddridge  ei  fod  yn  beih  rhyfeddol, 
ac  yn  deilwngo  ystyriaeth  mwy  nag  a  wnaed 
o  hóno  yn  gytfredin  ;  fod  y  Duw  bendigedig 
fel  hyny  ar  gyssegriad  y  deml,  yn  ei  medd- 
iannu  hi  ei  hunan,  ac  megys  yn  gỳru  allan, 
hyd  yn  nod  yr  arwyddion  daionus  o'i  bresen- 
oldeb  mawreddig. —  Dywedwyd  o'r  blaen 
mai  y  nef  yw  y  deml  gan  Guyse  :  ac  yn  ol 
ei  ddehongliad  ef  o  ddiwedd  yr  adnod,  nid 
allai  neb  fyned  i  mewn  i'rdeml,  y  nef,  yn  eu 
gweddîau,  i  geisio  attal  y  farn  ar  anghrist, 
nes  darfod  cyflawni  yr  hoil  blâau,  gan  bob  un 
o'r  angelion,  arno  ef. 

PEN.  XVI. 

Tywalltiad  y  Ph'iolau. 

AC  mi  a  glywais  lef  uchel  f  allan 

o'r  deml,  J  yn  dy wedyd  wrth  b  y  saith 
angel,  ||  Ewch  ymaith, c  a  thy welltwch 
phíolau  digofaint  Duw  §  ar  y  ddaear. 

a  pen.  14.  15,  1S.  a  15.  5— S.  b  Gwel  ar  pen.  15.  I,  6. 
c  adn,  2—12,  17.  a  14.  9—11.  a  15.  7.  1  Sam.  15.  3,  1S.  Ezöc. 
60.  5-8.  a  10.  2.  Mat.  13.  41,  42. 

*  Gwedi  i'r  saith  angel  dderbyn  eü  ph'íol- 
au  gan  un  o'r  pedwar  peth  byw,  (pen.  16.  7.) 
a  phan  oeddynt  yn  barod  i  dywallt  en  cyn- 
hwysiad  hwynt,  pa  bryd  bynag  y  caent  or 
chymyn  i  hyny  ;  clywai  loan  lef  uchel, 
arswydus,  ac  awdurdodol,  tallan  o'r  deml  yu 
y  nef,  (medd  Guyse,)  neu  o'r  eglwys  filwr- 
iaethus  ar  y  ddaear  ;  sef  ei  gweddi'au  am  dd'íal 
arybwystfil;  $yn  dywedyd  wrth  y  saith 
a°ge'>  gweinidogion  barnau  Duw,  ||  Ewch 
ymaithyn  ddíoed,a  thywalitwch  y  naill  ar  ol 

y  llall,  y  phi'olau  sydd  genych  yn  llawn  o 
ddigofaint  Duw,  y  "saith  blâ  diweddaf;" 
(pen.  15.  1.)  §  ar  drigolion  annuwiol  y  ddae- 
ar,  ac  yn  enwedig  ar  y  rhanau  hyny  o'r  ddae- 
ar  Ile  mae  anghrist  yn  llywoaraethu.  Cry- 
bwylla  Pool  amryw  dybiai  a  fu  gan  dduwin- 
yddion  am  y  ddaear  yn  y  fan  hon  ;  ond  nid 
ydynt  werth  rhoddi  lle  iddynt  yma,  yr  hyn  a 
grybwyllwyd  yw  meddwl  ein  Hawdwyr. 

2  *  A'r  cyntaf  a  aeth,  ac  a  dyw- 
alltodd  ei  phîol  dar  y  ddaear;  e\  a 
bu  cornwyd  drwg  a  blin  ar/y  dynion 

X  oedd  â  nôd  y  bwystfil  arnynt,  ||  a'r rhai  a  addolasent  ei  ddelw  ef. 
flo  £P?nó  8l  7'  a  14>  I6-  '  Ex  "•  9-H.  Dent.  7.  15.  a 
28.  37.  1  Sam.  5.  6,  9.  2  Cron.  21.  15,  18.  Job  2.  7,  8.  Salm 
18.  66.  Es.  1.  5,  6.  ■  3.  17,  21.  Lno  16.  20—22.  Act.  12.  23. 
/Gwel  ar  pen.  13.  15—18. 

*  A  chyda'r  gorchymyn  ucliod,  yr  angel 
cyntaf  a  aeth,  ac  a  dywalltodd  ei  phiol  o 
ddigofaint  Duw  ar  y  ddaear,  sef  ar  drig- 
olion  amrywiol  wledydd,  ac  yn  benaf  ar 
ranan  canoldirawg  llywodraethan  y  bwystfil. 
t  Ac  yn  y  fàn  cornwyd  drwg,  blin,  ac  atgas, 
fel  un  o  blâau  yr  Aipht,  (Exod.  9.  9—11.)  a 
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dòrodd  allan,  ac  a  boenydiodd  yr  Aiphtiaid 

ysbrydol  hyn,  yn  yr  amrywiol  adfydau  tru- 
enus  a  ddaeth  (neu  a  ddaw)  arnynt  ;  J  sef 
ieiliaid  pabyddiaeth,  y  rhai  a  gydsynias/int 
âg  awdurdod  a  llygredigaethau  y  bwystfil 
anghristiaidd,  ||  ac  a  wnaethant  broffes  gy- 

hoeddus  o'r  grefydd  eilun-addolgar  a  osod- 
odd  efe  i  fýnu.  Am  nod  ac  addoliad  y 
bwystfil,  gwei  ar  pen.  13.  15 — 18.  Pa  un  ai 
yn  Ilythyrenol  ai  yn  allegawl  mae  deall  am 
y  cornwyd  uchod,  y  cyflawniad  yn  unig  a 
ddençys  :  gall  Duw  ei  roddi  yn  gorphorol  ar 
ddeiliaid  anghrist,  fel  ar  yr  Aiphtiaid  gynt  ; 
neu  gall  eu'blino  hwyntâ  rhyw  farnau  eraill, 
tra  gofidus  fel  cornwydydd  blinion,  atgas,  a 
ffiaidd.  Mae  sylw  Doddridge  ar  yr  adnod 

hon  yn  rhy  faith  o  lawer  i'w  osod  yn  y 
gwaith  hwn,  ac  felly  yr  eiddo  Guyse  hetyd  : 

tybia  y  ddau  i'r  ph'íol  gyntaf  hon  gael  ei 
thywallt,  rhwng  y  flwyddyn  830  â  988;  ond 
tybia  Scott  fod  hyny  yn  rhy  fore  o  lawer,  a 

phrin  y  barna  efe  fod  y  ph'fol  gyntaf  wedi dechreu  cael  ei  thywallt  eto.  Nid  yw  Pool 
yn  dywedyd  dim  am  yr  amser,  ac  addefa 

nas  gŵyr  efe  pa  beth  sydd  i'w  ddeall  wrth  y 
cornwyd  chwaith  yn  benderfynol. 

3  *  A^r  ail  angel  a  dywalltodd  ei 

ph'íol  ̂ ar  y  môr;  Äf  ac  efe  a  aeth  fel 
gwaed  dyn  marw :  'Japhob  enaid 
byw  a  fu  farw  yn  y  môr. 

g  pen.  8.  8.  a  10.  2  a  13.  1.  h  pen.  11.  6.  Ex.  7.  17— 
21.  Salm  78.  44.  a  105.  29.  Eiec,  16.  38.  i  pen.  8.  9.  Gen. 
7,  22. 

*  Tywalltodd  yr  ail  angel  ei  phíol  ar  y 
mòr,  yr  hwn  a  ddichon  arwyddo  pobloedd 
lawer  yr  amherodraeth  Rufeinig,  (pen.  17. 
15.)  y  rhai  a  breswylient  lànau  y  môroedd, 
yr  ynysoedd,  ac  a  farchnatâent  ar  y  môr.  t  Ac 
fel  y  trôwyd  dyfroedd  yr  Aipht  yn  waed 
gynt,  y  drewodd  yr  afon,  (Nilus)  ac  y  bu 
feirw  y  pysgod  yn  yr  afon  ;  (Exod.  7.  17, 
18.;  feìly  y  gwelodd  Ioan  droi  y  môr  fel 
gwaed  dyn  marw  ;  %  a  phob  enaid  byw  yn 
marw  yn  y  môr :  yr  hyn  oedd  yn  rhag- 
ddangos  y  byddai  i  dorfêydd  dirfawr  o  d<leil- 
iaid  anghrist  drengi  mewn  rhyfeloedd,  y  rhai 
gan  mwyaf  a  ddygid  yn  mlaen  ar  y  môr;  yr 
hyn  a  eliir  ei  ystyried  fel  yn  cyfeirio  at  y 
rhyfeloedd  a  ganlynasant  ar  waith  y  Pab  yn 
bòni  awdurdod  i  ysgyminano  a  díorseddu 
breninoedd  ac  amherawdwyr ;  ac  at  y  rhy- 
feloedd  sanctaidd  (fel  eu  gelwid,)  y  rhai  a 
berodd  y  pab  i  geisio  adennill  Jerusalem,  a 
bedd  ein  Harglwydd  Iesu,  a  gwlad  Canaan, 
oddi  ar  y  Saraceniaid,  y  rhai  a  gyinmerasent 
feddiant  o  honynt ;  yn  y  sawl  ryfeloedd  y 
collodd  llawer  can-mil  o  babyddion  eu  byw- 
ydau.  Hyn  oll  a  ddygwyddodd  rhwng  y 
flwyddyn  1040  â  1190.— Felly  y  mae  Guyse 
a  Doddridge,  gyda  llawer  o  awduron  eraill, 
yn  deall  yr  adnod  uchod  ;  ond  tybia  Pool 
mai  dynoethi  holl  ynfydrwydd,  twyll,  a 
drygioni,  y  grefydd  babaidd,  yn  ei  holl 
ddefodau  gweieum  a  rhagrithiol,  a  feddylir 
wrth  droi  y  môr  yn  waed  :  dangos  bod  y 
cyfan  o  hóni,  nid  yn  unig  yn  ddilcs,  ond 
hefyd  yn  niweidiol  ac  yn  ddamniol ;  fel  ag 
nas  galìai  cristionogion  fyw  yn  nghymundeb 

yr  eglwys  hòno,  ond  ei  bod  yn  ddamniol  i'r rhai  a  arosant  yn  ei  cbymundeb  hi.  Nid  yw 
Pool  yn  dywedyd  dim  am  amser  tywalltiad 

y  ddwy  ph'íol  uchod  :  a  barnai  Scott  íod 
amser  tywalltiad  y  phiolau   oll   heb   ddyfod, 

5  Z  fcv 
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pan  oedd  efe  yn  ysgrifenu  ar  y  Datguddiad  ; 
ac  na  ddaw  hyd  wedi  hanner  y  canrif  pre- 
senol :  ac  os  felly,  ebai  efe,  cyflawniad  y 

brophwydoliaeth  yn  unig  a'i  dehongla  hi  yn 
eglur. 

4  *  A'r  trydydd  angel  a  dywallt- 
odd  ei  phíol  *ar  yr  afonydd  ac  ar  y 
ffynhonnau  dyfroedd;  *fa  hwy  a 
aethant  yn  waed. 

k  pen.  8.  10,  11.  /  adn.  6.  pen.  14.  7.  Ex .  7.  20.  a8. 
5.  Es.  50.  2.  Ezec.  35.  8.  Hos.  13.  15. 

*  A'r  trydydd  angel  a  dywalltodd  ei  phi'ol 
o  ddigofaint  Duw  ar  yr  afonydd  ac  ar  y 
ffynonau,  y  dyfroedd  crai  ;  megys  y  gwn- 
aethai  yr  ail  ar  y  môr,  y  dwfr  hallt.  Dy wed 

Guyse  fod  yr  afonydd  a'r  ffynonau  hefyd  yn 
arwyddo  lli'aws  o  bobl,  yn  rhai  o  brif  wled- 
ydd  llywodraeth  y  pab.  Tybia  yr  enwog 
Mede,  a  rhai  eraill,  mai  y  Jesuitiaid,  a 
chenadon  yspeiawl  eraill  y  pab,  a  feddyiir. 
Nid  yw  ein  Hawdwyr  eraill  yn  dywedyd 
pwy,  na  pha  beth,  a  feddyiir  wrth  yr  afonydd 

a'r  ffynonau  dyfroedd  hyn.  +  Megys  y  tro- 
wyd  yr  afonydd,  y  pyilau,  a'r  llynau,  yn 
waed  yn  yr  Aipht  eto,  (Exod.  7.  19—21.) 
felly  gwelodd  Ioan  droi  yr  afonydd  a'r  ffyn- 
onau  hyn  yn  waed,  ar  dywalltiad  y  drydedd 

phi'ol  gan  y  trydydd  angel.  Di'ammau  fod 
hyn  hefyd  yn  arwyddo  celanedd  dirfawr  a 
thywallt  gwaed,  yn  y  gwledydd,  ac  ar  y 
trigolion,  y  cyfeirir  atynt  yn  y  brophwydol- 
iaetb  hon.  Tybia  Guyse  fod  y  phi'ol  hon  yn 
rhagddangos  y  rhyfeloedd  cartrefol  ofnadwy, 

a  fu  rhwng  y  Guelphiaid  â'r  Gibellìniaid,  a 
rhwng  pabau  ac  amherawdwyr,  y  rhai  a 

baiâsant  am  fwy  na  phedwar  càn'  mlynedd, 
ac  a  barasant  dywalltiad  dirfawr  o  waed 
trigolion  dinasoedd,  trefydd,  a  phentrefydd, 
agos  yn  mhob  rhan  o  Italy,  rhwng  y  flwydd- 
yn  1200  â  1371 ;  a  thrwy  ba  rai  y  tòrwyd 
ymaith  beth  anferth  o  ddeiliaid  y  Pab,  ac  a 

barodd  le'íàd  mawr  iawn  ar  ei  allu  a'i  rwysg 
ef.  Tybia  eraill  mù  y  deddfau  a  wnaed  yn 

JLloeyr,  yn  amscr  y  frenin'es  Elizibeth,  i 
ddi'enyddio  y  Jesuitiaid  a  chel-genadon 
eraill  y  Pab,  a  feddylir  wrth  y  phi'ol  hon  ac 
effaith  ei  thywalhiad  ;  yn  ngbyd  a  barnau 
gwaedlyd  a  fu  yn  yr  Yspaen,  a  rhai  gwled- 
ydd  pabaidd  eraill,  fel  y  sylwyd  uchod.  Ond 
barna  Pool,  a  Scott  hefyd  yr  un  modd,  fod 
dehongliad  felly  yn  cjfyngn  gormod  ar  y 
farn  sydd  yn  perthyn  i  holl  lywodraeth  a 
gwledydd  anghrist:  ac,  fel  y  dywedwyd  eis- 

oes,  tybiai  Scott  fod  y  phi'olau  oll  heb  eu 
tywallt  yn  ei  amstr  ef ;  ac  felly  y  bamai 

Pool  am  y  drydedd  ph'iol  hon.  Nid  oes  oleu 
yn  y  byd  gan  Doddridye  ar  yr  adnod  uchod. 

ö  *  Ac  mi  a  gly  wais  m  angel  y  dyfr- 
oedd  yn  dywedyd,  "fCyfîawn,  O 
Arglwydd,  ydwyt  ti,  °yrhwn  wyt,  a'r 
hwn  oeddit,  a'r  hwn  a  fycldi ;  joblegid 
barnu  o  honot  y  pethau  hyn. 

m  adn.  4.  n  adn.   7.-Gwel  ar   peo.  15.  3.-a   19.  2. 
Gen.  18.  25.  Salm  129.  4.  a  H5.  17.  Galar.  1.  18.  I),...  9. 
14.  Rbuf.  2.  5.  a    3.  5.   2  Thes.  1.  5,  6.  o  Gwcl  ar  pon. 
I.  4,S.-a4.  8.  a  11.  17. 

*  Er  mòr  drymed  ac  ofnadwy  oedd  y 
bíirnedigaethau  uchod,  clywai  Ioan  "angel  y 
djfioedd,"  sef  y  trydydd  angtl,  yr  hwn  a 

dywalltasai  ei  phYol  ar  yr  af'onydd  ac  ar  y ffynonau  dyfroedd,  yr  hwn  a   osodasai    Duw 
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i  lywodraethu  arnynt,  neu  i  fod  yn  ysbryd 
gweinyddawi  yn  y  goruchwyliaethau  hyn  ; — 
t  cly wai  ef  yn  clodfori  cyfiawnder  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  tragywyddol  a  digyfnewid, 
fam  iddo  benderfynu  cospi  a  barnu  Ileidd- 

iaid  gwaedlyd  a  chreulawn  ei  bobl,  â'r  plâau 
uchod  a  dywalltesid,  neu  a  oedd  i  gael  en 
ty wallt  arnynt. — Angel  y  dyfroedd  :  Wrth 
gymharu  yr  adnod  hon  â  pen.  14.  18,  tybia 
rhai  fod  gwahanol  fodau  ysbrydol,  wedi  cael 
eu  gosod  i  lywodraethu  ar  y  gwahanol  elfen- 
au  o  ddwfr  a  thân  ;  ac,  o  g3nlyniad,  ar  y 

ddaear  a'r  awyr. — "  Obíegid  barnu  o  honot 
y  pethau  hyn  :"  "  oblegid  barnu  o  honot  fel 
hyn,"  yw  y  Saesoneg.  Hoti  tauta  ehrinas, 
yw  y  Groeg  ;   barned  y  cyfarwydd. 

6  p  *  üblegid  gwaed  samt  a  phro- 
phwydi  a  dywalltasanthwy,  -\  a  gwaed 
a  roddaist  iddynt  i'w  yfed  ;  q  \  canys 
y  maeut  yn  ei  haeddu. 

p  pen.  6.  10,  11.  a  13.  10,  15.  a  17.  6,  7.  a  18.  24.  a  19. 
2.  2  Bren.  24.  4.  Es.  49.  26.  a51.  22,  23.  Jer.  2.  30.  Galar.4. 
13.  M*t.  7.  2.  a  21.  35-41.  a  23.  30-37.  q  pen.  11.  1S.  a 
18.  'iiì.  Jer.  26.  11,  16.  Lac  12.  48.  Heb.  10   29. 

*  Yr  oedd  anghrist  a'i  bleidwyr  creulawn, 
wedi  tywallt  afonydd  o  waed  saint  a  phro- 
phwydi,  neu  weinidogion  Crist  yn  ddidru- 
garedd ;  f  ac  yn  awr  yr  oedd  Duw  wedi 
rhoddi  cwpan  digofaint  iddynt  hwythau  i'w 
yfed,  trwy  ddanfon  cleddyf  barnol  i'w  mysg 
hwynt,  fel  y  meddwent  ar  eu  gwaed  eu  hun  ; 
(Isa.  49.  26.)  %  canys  o  herwydd  eu  llofrudd- 
iaethau  creulawn  ac  aml,  yr  oeddynt  yn 

haeddu  hyny  yn  gyfiawn. — Tybia  rhai  o'n 
Hawdwyr  fod  y  "  gwaed  a  dywalltodd"  y 
pabyddion  yn  yr  adnod  hon,  yn  cyfeirio  at  y 
Waldensiaid  a'r  Alhigensiaid,  lluoedd  mawr 
o  ba  rai  aerlidiwyd  i  farwolaeth  ar  annogiad 
y  Pab  Innocent  y  Trydydd  ;  yr  hwn  hefyd  a 

sefydlodd  Chwiliys  gwaedlyd,  tua'r  flv\ydd- 
yn  1212,  neu  1216:  a  thybiant  iddynt  gael 
•'gwaed  i'w  yfed"  yn  y  rhyfeloedd  a  gry- 
bwyllwyd  dàn  adn.  4,  gwel  yno.  Ond  mae 
Pool  a  Scott  yn  ddistaw  ar  y  mater  hwn, 

oddigerth  dywedyd  fod  y  phi'ol  heb  ei  tbyw- 
allt,  a'r  gwaed  o  ganlyniad  heb  ei  yfed,  eto. 

7  *  Ac  mi  a  glywais  un  arall  ■  allan 
o?r  allor  yn  dywedyd,  *  f  Ie,  Arglwydd 
Dduw  Holl-alluog,  cywir  a  chyfiawn 
yw  dy  farnau  di. 

r  Gwel  ar  pen.  6.  9.— a  8.  3-5.  a  14.  18.  Es.  6.  6.  Ezec. 
10.  2,  7.        s  Gwel  ar  adn.  5.  pen.  15.  3,  4. 

*  Clywai  Ioan  angel  arall,  allan  o'r  allor, 
neu  oddi  "  dàn  yr  allor,"  (pen.  6.  9—11.) 
megys  yn  llefaiu  yn  enw  y  merthyron  sanct- 
^idd  ;  ac  yn  cyduuo  âg  "  angel  y  dyfroedd  " 
yn  y  clodforedd  uchod  :  +  îe,  canmolai  gy- 
wirdeb  a  chyfiawnder  yr  Arglwydd  Dduw 
Hollalluog,  yn  ei  farnao  ar  anghrist,  ac  yn 

nghyíìawniad  ei  hen  rag-ddywediadau,  a'i 
addewidion  fel  hyn  i'w  eglwys.— Byddai  yn 
burion  i'r  darllenydd  gymharu  y  sylwadau  ar 
pen.  6.  9 — 11,  â'r  adnod  hon,  yn  ngbyd  â'r 
sylwad  bỳr  a  wnaed  arni.  Yno  yr  oedd  yr 
eneidiau  a  laddesid  am  air  Duw  dàn  Rufain 

Baganaidd,  yn  gofyn  am  ddi'al  ar  y  rhai  a dywalltasent  eu  gwaed  ;  yma  maent  hwy  â 
merthyron  Rhufain  Babaidd,  trwy  gynnrych- 

í(  Iiad  yr  angel,  yn  di'olch  i  Dduw  am  iddo 
doial  eu  gwaed,  ar  eu  gelynion  Paganaiddac 

A.nghristiaidd  hefyd.  Clodfora'r  nefoedd 
uniocdeb  barnau  Duw,  ac  nis  gall  trigolion 
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phiol  yn  cael  eu  tywalìt. 

annuwiolaf  y  ddaear,  nac  ufferri,  ddywedyd 
dim  yn  eu  herbyn,  pan  fyddont  dostaf,  a 
Ilỳmaf. 

8  *  A'r  pedwerydd  angel  a  dy  wallt- 
odd  ei  phìol  '  ar  yr  haul ;  u  f  a  gallu  a 
roed  iddo  i  boethi  dynion  â  thân. 

t  peu.  6.  12.  a  8.  12.  a  9.  2.  Es.  24.  23.  Luc  21.  25.  Act. 
2.  20.  u  pen.  7.  16.  a  9.  17,  18.  a  14.  18.  Jona  4.  8.  Mat. 
13.  6. 

*  A'r  pedwerydd  angel  a  dywalltodd  ei 
phiol  o  ddigofaint  ar  yr  haul,  yr  hwn,  fel  y 

I  penaf   o'r    cyrph     nefol,    sydd    arwydd  lun 
i  addas  o  brif  awdurdod  a   phendodaeth   ar  yr 
|  eglwys,  yr  hyn  a  honir  gan  y  Pab,  fel  Jacob, 
tad  y  teulu,  yn  cael  e:  arwyddo  wrth  yr  hauì, 
yn   mreuddwyd    propnwydol   Josepo.      t  A 

rhoddwyd  gallu  i'r  angel,   (medd  Guyse,  i'r 
I  haul,  medd  Doddridge,)  drwy  y  farn    hon,  i 
ddwyn    cyfyngderau    arteithiol   ar    ddynion 
drygionus  y  ddaear,  mòr  ddirfawr  a  dinystr- 
iol  ag  a  wnair  gan  boethder  llosgedig  mwy- 
af  yr  haul,  pan  darawo  y  ddaear,  ei  ffrwytb- 
au   a'i   thrigolicn,   megys    â  thân    poeth   ar 

j  ddiwrnod  gv\re90g,  He  na  byddo  dim  cysgod 
!  i  ymguddio  rhag  ei    wres  ef.     Salrra    121.    5, 
;  6 ;  Jona  4.  8. — Guyse.     Pa  un  ai  tymmorau 
j  poethion  llosgedig,  yn  peri  sychder  mawr  a 
newyn  ;  ai  ynte  rhyw   farn  arall  a  ddysgrifir 
yn  allegawl,  trwy  boethi  dynion  â  gwres   yr 
haul  fel  â  thân,y  cyflawniad  yn  unig  a  dden 
gys.— Scoit.     Ond  tybia  rhai  i  hyn  gymmer 

I  yd  lle  yn  y  brwydrau  poethion  a  fu  rhwng  y 

I  pabau  â'r  amherawdwyr,  yn  y  14eg,  y  15fed, 
a'r  16eg  canrif :  ac  yn  ol  tyb  eraill,  yn  y  rhy- 
feloedd  hir  a  gwaedlyd  a  fu  yn  Italy,  Frainc, 

Germany,  a'r  Yspaen  ;  o  herwydd  ymraniad 
(schism)  yn  mhlith  y  pabyddion,  o'r  flwydd- 
yn  1378,  hyd   1530  ;   pryd  yr  oedd  tri  phab, 
mewn  tair  llinell  o  olyniad,  ar  yr  un  amser. 
Yn  yr  yspaid  uchod  y  cymmerodd  y  Twrc- 
iaid  Gaer  Custenyn,  ac  y  gwnaethant  derfyn 
ar     yr     amherodraeth     ddwyreiniol.    Tybia 
eraill  fod  y    poethder   uchod  yn  cyfeirio  at 
dymmorau    poeth     a    Hosgedig,    a  ddifâent 
íFrwythydd  y  ddaear,   ac  a  fagent   glefydau 
heintus;    megys  y  chwŷs-glefyd,  yr  hwn    a 
ddechreuodd  yn  Líoegr,    ac    a    ymdaenodd 
yn  helaeth   yn  ngwledydd  eraill,  yn  enwed- 
ig  i  Germany,  yn  1517,  ac  eilwaith  yn  1529. 
Ond  tybiau  yw  y  pethau  uchod  oll,  heb  sicr- 
wydd  iddynt. 

9  *  A  phoethwyd  y  dynion  â  gwres 
mawr ;  x  f  a  hwy  a  gablasant  enw 
Duw,  yr  hwn  sydd  âg  awdurdod  gan- 
ddo  ar  y  plâau  hyn  :  9  {  ac  nid  edifar- 
hasant,  2  i  roi  gogoniant  iddo  ef. 

*  adn.  10,  11,  21.  §  Bren.  6.  33.  2  Cron.  28.  22.  Es.  1.5. 
a  8.  21.  Jer.  5.  3.  a  6.  29,  30.  Eíec.  24.  13.  y  adn,  11.  pen. 
2.  21.  a  9.  20.  Dan.  5.  22,  23.  Luo  13.  3,  5.  2  Cor.  12.  21. 
*  pen.  11.  13.  a  14.  7.  Josh.  7.  19.  Jer.  13.  16.  Amos  4. 
6-12. 

*  Pa  fodd  bynag,  poethwyd  dynion  yn 
ofnadwy  â  gwrêsmawr,  yn  rhaio'rystyriaeth- 
au  a  enwyd  uchod :  neu,  yn  hytrach,  yn  ol 
barn  Scott,  hwy  a  gant  eu  poethi  felly,  pan 
gyflawner  y  brophwydoliaeth  hon.  t  Ond 
^n  lle  gogoneddu  Duw  trwy  gyfaddef,  edifar- 
âu,  a  gadael  eu  pechodau  ;  gwelai  Ioan  fod 
poenau  y  dyoddefwyr  yn  eu  llidio  hwynt,  ac 
yn  eu  cyífrôi  i  gablu  enw  Duw,  yr  hwn  oedd 
âg  awdurdod  ganddo  ar  y  plâau  hyn  :  ac  felly 

yr  oeddynt  yn  chwanegi  eu  heuogrwydd  a'u 
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cyfiawn  gondemniad  tragywyddol  hwynt. 
t  Nid  edifaríÌ8ant :  Mae  yn  amlwg  wrth 
hanesion,nad  edifarâodd  anghrbtdànunrbyw 
farn  a  fn  arno  eto  ;  ac  mae  yn  bur  debyg  nad 
edifarâ  efe  dàn  y  farn  olaf,  a  thrymaf  a 
ddaw  amo  :  un  i'w  ddyfetha  yw  y  bwystfil 
hwn  yn  ei  ddrygioni,  ac  nid  i'w  adfer  drwy edifeirwch.  2  Thes.  2.  8—12. 

10  *  A'r  pummed  angel  a  dywallt- 
oedd  ei  phíol  aar  orsedd-faingc  y 

bwystfil ;  f  a'i  deyrnas  ef  a  aeth  b  yn 
dy  wyll :  c  J  hwy  a  gnoisant  eu  tafodau 
gan  ofid, 

«?en.  11.  2,  8.  »13.  2.  »17-9.  17, 18.  •  18.  2,  3,  21-23. 
b  pen.  9.  2.  a  18.  1» — 19.  Ex.  10.  21—23.  Saim  75.  49. 
Rs.  8.  21,  22.  Mal.  8.  12.  a22.  13.  2  PeJr  3.  17.  c  pen. 
11.  10.  Mat.  13.  42,  50.  a  24.  51.  Lnc  13.  28. 

*  A'r  pummedangel  a  dywalltodd  ei  ph'íol 
o  ddigofaint  ar  orseddfainc  y  bwystfil  an- 

ghristiaidd,  yr  arwydd-lun  o'i  awdurdod  ; 
yr  hyn  a  osodir  allan  yn  yr  iaith  brophwyd- 
iaethol  dan  y  gymhariaeth  o  orsedd-fainc. 
t  A'i  deyrnas  ef  a  aeth  yn  dywyll,  fel  un  arall 
eto  o  blâau  yr  Aipht.  Tybia  Guyse  fod  hyn 
yn  cyfeirio  at  yr  ergyd,  neu  yr  ysgydwad 
mawr  a  gafodd  awdurdod  a  llywodraeth  y 
Pab  drwy  y  Diwygiad  Protestanaidd  go- 
goneddus  ;  pryd,  rhwng  y  flwyddyn  1530  â 
1650,  y  cwbl  sefydlwyd  ef,  y  syrthiodd  am- 
ryw  genedloedd  ymaith  oddi  wrth  y  Pab,  ac 
y  troisant  euharfau  yn  ei  erbyn  ef  ;  a  üawer 

eraill  a  fuont  brinach  yn  eu  hufudd  dod  i'w 
awdurdod  ef;  yr  hyn  a  barodd  ddiffyg  mawr 

r  ei  oeoniant,  a  lleiâd  ar  ei  allu  a'i  rwysg 
ef.  X  B°  hyn  hefyd  yn  ofid  tost  i'w  ysbryd 
ef  a'i  holl  wir  ddeiliaid  ;  hyd  onid  oeddynt 
fel  dynion  lloerig  yn  cnoi  eu  tafodau  gan  wir 
gynddeiriogrwydd  a  gofid  dirfawr.  Gorsedd- 
fainc  y  bwystnl  yw  Rhufain  ei  hun;  a'r  ty- 
wyllwch  yw  adfyd  a  thrueni  yn  dyfod  ar  ei 
deyrnas  ef,  hyd  yn  nod  at  yr  orsedd-fainc  ei bun. 

11  d  *  Ac  a  gablasant  e  Dduw  y 
nef,  f  o  herwydd  eu  poenau,  f  ac  o 
herwydd  eu  cornwydydd ;  ̂ Jac  nid 
edifarhasant  oddi  wrth  eu  gweithred- 
oedd. 

dGweì  ar  adn.  9.  e  2Cron.  3».  23.  Ezra  1.  2.  a  5.  II, 
12.  a  6.  10.  a  7.  12,  21,  23.  Neh.  1.  4.  a  2.  4.  Salm  136.  26. 
Dan.  2.  18,  19,  44.  Jona  1.  9.  /adn.  2,  9.  g  Gwel  ar 
adn.  9.— 2  Tim.  3.  13. 

*  Am  y  poenau,  +  y  cornwydydd,  ||  a'r  aned- 
ifeirwch  hyn,  gwêl  ar  adn.  2,  8:  Yn  eu  holl 
ofidiau,  parâu  yr  oeddynt  i  gablu  Duw  mawr 
y  nef,  o  herwydd  cu  poenau,  yn  lle  edifarâu 
oddi  wrth  eu  gweithredoedd  drygionus,  ofni 
Duw,  ac  ymostwng  dan  ei  farnau  trymion 
ef.  Dengys  hyn,  medd  Pool,  y  bydd  yr  nn 
wythenodywyllwch  meddwl,ca!edwchcalon, 
ac  ysbryd  anghymmeradwy,  yn  rhedeg  trwy 
yr  holl  blaid  anghristiaidd,  hyd  oni  ddinystr- 
ier  hwy  yn  hollawl.  -Dywed  Scott  yr  addefa 
dehonglwyr  y  prophwydoliaethau  yn  gy- 
ffredinol,fodyphì'olhon  heb  ei  thywallt  eto; 
ac  y  mae  hyn  yn  ddigono  reswm  (raedd  efe) 
pa  ham  y  dylai  dehonglydd  beidio  rhoddi 
unrhyw  dybiaeth,  yn  mha  fodd  y  caitf  pro- 
phwydoliaeth  mòr  gynnwys-fer  a  thywyll 
ei  chyflawni.  Pan  gyflawner  hi,  ni  bydd  yn 
dywyll  mwyach.— Mae  y  pabyddion  yncablu 
Duw,  pan  maent  yn  dywedyd  yn  gableddus 
am  y  wir  athrawiaeth,  ac  yn  gosod   eu   dy- 
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Tywalltiad  y  chweched DAT.  XVI. phiol  ar  yr  afon  Euphrates. 

chymmygion  coel-grefyddol  ac  eilnn-addolgar 
i  fynu  yn  ei  lle :  a  phan  maent  yn  difenwi 
gwir  bobl  Dduw  feìhereticiaid,  gan  eu  mell- 
tithioyn  ei  enw  ef  i  golledigaeth  dragywydd- 
ol.  A  pho  trymaf  eu  poenau  hwynt,  gan  af- 
Iwydd  eu  hachos,  a  barnau  eraill  a  ddaw 
arnynt;  mwyaf  i  gyd  y  cablent  fel  hyn  yneu 
cynddeiriogrwydd,  nes  myned  i  utfern,  y  tân 
anniffoddadwy,  i  boeni  ac  i  gablu  byth! 

12*  A'r  chweched  angel  a  dyw- 
alltodd  ei  phiol  h  ar  yr  afon  fawr 

Euphrates;"ltasychodd  ei  dwfr  hi, *  X  fel  y  parottoid  ífordd  brenhinoedd 
y  dwyrain. 

h  pen.  11.  14.  Es.  8.  7,  8.  t'  pen.  17.  15.  Es.  11.  15.  a 
42.  15.  a44.  27.  Jer  50.38-40.  a51.  36.  k  Es.  41.  25.  Ezec. 
38.  a39.  Din.  11.43-45. 

*  A'r  chweched  angel  a  dywalltodd  ei  ph'i- 
ol  ar  yr  afon  fawr  Euphrates,  yr  hon,  a'i 
chymmeryd  yn  llythyrenol,  ydoedd  derfyu 
dwyreiniol  amherodraeth  Rhufain,  rhyngddi 
hi  ag  amherodraeth  Babilon  ac  Assyria  ;  ac 
felly  yroedd  yn  arwydd  lun  addas  oderfynau 
dwyreiniol  y  lly  wodraeth  babaidd.  f  A  thrwy 

dy walltiad  y  ph'íol  hon,  dinystriwyd  y  terfyn 
hwnw,  yr  hwn  a  fuasai  yn  foddion  i  attal 

rhuthrau  o'r  dwyrain  ar  lywodraeth  y  Pab; 
yr  hyn,  mewn  cyfeiriad  at  sychu  yr  Eu- 
pbrates  gan  Cyrus  gynt  pan  gymmerodd  efe 
Babilon,(Isa.  44.27,28;  Jer.  50.  38  ;a51.36, 
37.)  a  arwyddid  yraa  drwy  sychu  dyfroedd  yr 
afon  Euphrates;  J fel  y  byddai  ffordd  wedi 

ei  pharotôi  i'r  Twrciaid,  neuryw  freninoedd 
o'r  dwyrain,  (codiad  haul,  Groeg.)  i  wneuthur 
ymgyrch  ar  Babilon  ysbrydol,  neu  lywodraeth 
y  Pab.  Felly  Guyse-,  ond  tybiayntau  fotì  hyn 
heb  ei  gyflawni  eto,  y  caiff  ei  gyfjawni  yn 

ei  amser ;  y  dylem  weddi'o  a  disgwyl  am  dano 
mewn  amynedd;  a  phan  ei  cytiawner,  dëall- 
ir  yn  well  beth  yw  sychu  yr  Euphrates,  pwy 
yw  breninoedd  y  dwyrain,  ac  i  ba  beth  y 
deuant  drosodd.— Fel  hyn  y  dy  wed  Scott :— 
Os  yw  yr  afon  Eophrates  yn  y  fàn  hon  i'w 
dëall  yn  llythyrenol ;  gellir  disgwyl  y  bydd  i 
i  y w  genedl  neu  genedloedd  dwyreiniol  ymos- 
od  ar  Europe,  neu  gyfarfod  â  byddinoedd 
llywodraeth  anghrist,  yn  mharthau  gorllew- 
inol  Asia,  efallai  yn  Palestina  ;  fel  cyflawn- 
wyr  díaledd  Du w  ar  deyrnas  y  bwystfil.  Ond 
am  mai  Rhufain  yw  Babilon  ysbrydol  neu 
gyfriniol,  a  chan  fod  Babilon  gynt  yn  sefyll 
ar  yr  afon  Euphrates,  ac  yncaelei  chyfoeih- 

ogi  a'i  hamddiffyn  ganddi ;  efallai  y  gallwn 
ddëall,  wrth  sychu  yr  Euphrates  yma,  y  fath 
wanychiad  ar  awdurdod  Rbufain,a  chwaneg- 
iad  awdurdod  i'w  gelynion,  ag  a  wrola  ac  a 
gy ffrôa  y  cened!oedd,i  ymosod  arni  hi. — Tybia 
eraill  fod  y  phYol  uchod  yn  cyfeirio  at  ddy- 
chweliad  yr  Iuddewon,  y  rhai  a  feddylir 
meddant  hwy  wrth  freninoedd  y  dwyrdin ; 

mewn  trefn  i'r  hyn  mae  amherodraeth  y 
Twrc  i  gael  ei  gwànychu.  Tybia  eraill  y 

byddi  ryw  freninoedd  dychweledigo'r  dwyr- 
ain  ddyfod  dros  yr  Euphrates,  i  ymuno  â 
gwir  eglwys  Crist.  Tybia  eraill  mai  dinystr 
amherodraeth  y  Twrc,  yr  angbrist  Dwyrein- 

iol,  a  feddylir;  yr  hwn  oedd  o'r  blaen  yn  attal 
breninoedd  y  dwyrain  i  ddyfod  at  y  wir 
eglwys  yn  y  gorllewin.  Tybia  eraill  rnai 
symmudiad  y  rhwystrau  a  feddylir,  sef  by- 
gythion,  deddfau,a  cheryddon  Rhufain  Bab- 
aidd  ;  y  rbai  o'r  blaen  a  attalient  freninoedd 
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Europe  rhag  ymosod  ar  lywodraeth  y  Pab, 
ond  ni  byddent  mwyach  yn  ddychryn  nacyn 
attaliad  iddynt:  yr  hyn,  yn  ol  barn  yr  awd- 
uron  hyn,  a  feddylir  wrth  sychu  yr  Eu- 
phrates  allegawl,  neu  gyfriniol.  Tybia  Pooí 
yn  gryf,  gyda  llawer  eraill,  mai  dinystr  y 
Twrc,  ac  anghrist  hefyd,  a  feddylir  ;  i  bar- 
otôi  ffordd  er  dychweliadyr  Iuddewon  :  tyb- 
ia  efe  fod  gallu  y  blaenaf,  ac  eilunadddol- 
iaeth  yr  olaf,  yn  rhwystr  i  ddychweliad  yr 
Iuddewon  yn  bresenol;  ac  yn  ninystr  y 
Twrciaid,  a  chwymp  Babilon,  bydd  y  ffordd 
wedi  ei  pharotôi  iddynt  hwy  i  dderbyn  y 
ffydd  Gristionogol.  Tybia  Doddridge  mai 

ymosodiad  ar  deyrnas  y  Pab  o'r  dwyrain  a 
feddylir :  ond  addefa  ef  a'n  Hawdwyr  oll,fod 
y  brophwydolîaeth  hon  yn  rhy  anhawdd  i'w 
deaíl,  hyd  oni  chyflawuer  hi. 

13  *  Ac  mi  a  welais  'dri  yspryd 
aflan  ™tebyg  i  lyfTaint  f  yn  dyfod 
allan  n  o  safn  y  ddraig,  \  ac  allan  o 
safn  y  bwystfil,  ||  ac  allan  o  enau  °y 
gau  brophwyd. 

/ada.  14.  2  Thès.  2.  9—11.  1  Tim.  4.  1-3.  2  Tim.  3  I— 
6.  2  Pedr  2.  1—3.  1  Ioan  4.  1—3.  m  Ex.  8.  2—7.  Salm  78. 

45.  «105.39.  M  pen.  12.  3,  4,  9-13.    a  13.  1—7,  11-18. 
o  pen.  19.  20.  a  20.  10. 

*  Ar  ol  y  dygwyddiadau  uchod,  (adn.  12.) 
y  rhai  yn  ddîammau  oedd  yn  bygwth  dinystr 

ar  holl  deyrnas  a  llywodraeth  anghrist,  a'r 
Twrciaid  hefyd  efallai ;  gwelai  Ioan  yn  nesaf 
dri  ysbryd  aflan,  íebyg  i  lyffaint  atgas  a 
gwenwynig,  (un  o  blâau  yr  Aipht  eto,  Exod. 
8.  3—6.)  t  yn  dyfod  allan  o  safn  y  ddraig,  fel. 
yn  cynnrychioli  Satan,  (pen.  12.  9.)  yr  hon, 

neu  yr  hwn,  a  roddes  alìu  i'r  bwystfil;  (j>eo. 
13.  2,  3.)  jac  allan  o  safn  y  bwysttìl,  sef  yr 
amberodraetb  anghristiaidd  ;  (pen.  13.  1.) .: 
||  ac  allan  o  enau  y  gau  brophwyd,  sef  yr 

eglwys  a'r  offeiriaid  pabaidd.  Mae  hyn  yn 
dangos  cytundeb  Satan,  y  Pab,  a'r  eçlwys 
a'r  offeiriaid  pabaidd,  i  ddanfon  allan  eu 
dirgel  genadon,  megys  y  Jesuitiaid,  y  Mynf 

achod,  y  Brodyr,  ( Friars )  a'r  offeiriaid  llë- 
ygawl,  i  ymlusgo  yn  ddirgelaidd  i  gyfrin- 
gynghorau  bteninoedd,  fel  y  gallent  eu  llygru 
hwynt,  (fel  yr  oedd  llyffaint  yr  Aipht  yn 
ymlusgo  i  ystafelloedd  y  brenin,)  a  thaenu 
egwyddorion  ac  arferion  drygionus  yn  ea 

plith,  trwy  eu  hawdurdod  a'u  dichellion. 
Gau  brophwyd  :  mae  yn  debyg  mai  yr  un 

yw  hwn  â'r  bwystjil  arall,  a  grybwyllir  yn 
pen.  13.  11,  12;  gwel  y  sylwadau  yno,  ac 
hefyd  ar  pen.  19.  20. — Yn  ein  cyfieithiad  ni 
dy  wedir  safn  y  ddraig,  safn  y  bwystfil,  a 
yenau  y  gau  brophwyd :  yn  y  Saesoneg 
genau  a  ddy wedir  o  hyd ;  a  Stomatos  yw  y 
gair  Groeg  yn  y  tri  lle,  yn  arwyddo  genau 
neu  safn,  yn  ddiwahaniaeth.  Ac  fel  hyu  mae 
yr  adnod  yn  y  Groeg  : — Ac  mi  a  welais  allan 
o  safn  y  ddraig,  ac  allan  o  safn  y  bwystfil,  ac 
allan  o  safn  y  gau  brophwyd,  dri  ysbryd 

aflan  tebyg  i  lyffaint." 
14  í'^Canysysprydioncythreuliaid, 

^fyn  gwneuthur  gwyrthiau,  ydynt, 

rJy  rhai  sydd  yn  myned  allan  at 
frenhinoedd  y  ddaear,  s  a'r  holl  fyd, 
||  'i'w  casglu  hwy  i  ryfel  y  dydd  hwn- 
nw,  §  dydd  mawr  "  Duw  Holl-alluog. 

p  pen.  12.  9.  1  Bren.  22.  19-23.  2  Cron.  18. 18—22.  Ezec. 



Y  seìthfed  phiol  yn  cael DAT.  XVI. ei  thywallt  Vr  awyr. 

14  9.  loan  8.  44.  2  Cor.  11.  13-15.  Iago  3.  15.  q  pen.  13- 
13,  14.  *  19.  20.  Deut.  13.  1,  2.  Mat.  24.  24.  Marc  13.  22. 
2Tbes  3.  9.  r  1  Bren.  22.  6,  10,  11,  19-22.  Act.  13.  8- 
10.  s  pen.  3.  10.  a  12.  9.  a  13.  3.  Luc  2.  I.  Rhuf.  1  8. 
t  adn.  16.  pea.  17.  14.  a  19.  19.  a  20.  8.  Es.  34.  1—8.  a  63. 
1—6.  E/.ec.  38.  8—12.    Joel  3.  11—14.  u  Gwel  ar  adn.  7. 

*  Ar  ol  i'r  brad-genadwyr  uchod  gael  eu 
danfon  aîlan  fel  y  sylwyd,  yn  yr  un  dymher 
ac  ysbryd  â  chythreuliaid  aflan,  gan  gryg- 
leisio  fel  llyffaint  atgas,  a  gwthio  eu  hunain 
i  bob  màn,  er  niwed  i  bawb;  hwy  a  aent 
rhagddynt  i  daenu  eilun-addoliaeth,  t  trwy 
gymmeryd  arnynt  wneuthur  gwyrthiau  i 
gadarnâu  eu  hathrawiaeth,  mewn  arwyddion, 
rhyfeddodau  gau,  a  phob  dichell  anghyfiawn 
der,  yn  ol  gweithrediad  Satan,  (2  Thes.  2.  9, 
16.)  yn  debyg  i  swynwyr  yr  Aipht  gynt. 
X  Fel  hyn  hwy  a  aent  at  freninoedd  y  ddae- 
ar,  yn  enwedig  y  rhai  o  amherodraeth 

anghrist,  a'r  holl  fyd,  a  fyddai  yn  bleidiol  i 
grefydd  y  Pab  ;  ||  i'w  casglu  hwynt  i  wn- 
euthur  un  cyd-ymosodiad  nerthol  yn  erbyn 
achos  Duw  ;  ac  fel  hyn  hwy  a  gesglir  i  ryfel 
y  dydd  hwnw,  §  sef  y  dydd  mawr  yn  mha 
un  mae  Duw  Hollalluog  yn  penderfynu  eu 
llwyr  ddinystrio  hwynt.  Fel  hyn  trwy  gyn- 
hyrfiad  Satan,  bydd  i'r  cenadon  cythreulig  a 
enwyd  gasglu  breninoedd  y  ddaear,  a'r  holl 
fyd  anghristiaidd,  i  wneuthur  un  ymgyrch 
ofnadwy  a  diweddaf  ar  eglwys  ac  achos  Duw, 
yr  hwn  ymosodiad  a  dry  yn  ddinystr  hollawl 
iddynt  hwy  eu  hunain.  Dyma  frwydr  Ar- 
magèlon  yn  ddiammau  :  adn.  16. 

15  *  Wele,  xyr  wyf  fi  yn  dyfod  fel 
lleidr.  î'Gwŷn  ei  fyd  yr  hwn  sydd  yn 
gwylio,  ac  yn  cadw  ei  ddillad,  z  J  fel 
na  rodio  yn  noeth,  ac  iddynt  weled 
ei  anharddwch  ef. 

*  pen.  3.  3.  Mat.  24.  43.  I  Thes.  5.  2,  3.  2  Pedr  3.  10. 
y  Mat.  24.  42.  a  25.  13.  a  26.  41.  Marc  13.  33-37.  a  14.  38. 
Luc  12.  37—43.  a  21.  36.  Act.  20.  31.  1  Thes.  5.  6.  1  Pedr  4. 
7.  x  Gwel  ar  pen.  3.  4,  18.    Ex.  32.  25.  Es.  47.  3.  Ezec. 
16.  37.  Hos.  2.  3.  Hab.  2.  15.  2  Cor.  5.  3. 

*  JBydd  yr  amserau  uchod  yn  amserau 
profedigaethus  iawn,  ac  o  demtasiynau 
mawrion ;  am  hyny  mae  Crist  trwy  ei  apos- 
tol,  yn  galw  ar  ei  weision  proffesedig  i  ddis- 
gwyl  ei  ddyfodiad  sydyn  ef  fel  lleidr;  f  ac  i 
wylio  yn  ddyfal,  fel  y  gallontgadw  eu  dillad 

o  iachawdwriaeth  a  sancteiddrwydd  a'u  cael 
ynddynt  ;  %  ac  na  byddo  iddynt  rodio  yn 
noeth,  ac  i  eraill  weled  eu  gwarth  a'u  han- 
harddwch,  fel  gwrthgiliedigion  a  rhagrith- 
wyr  :  oblegid  i  rai  a  wyliant  felly  yn  unig, 
y  perthyn  y  fendith  a'r  gwynfyd  tragywydd- 
ol. — Tybia  y  Dr.  Lightfoot  fod  yma  gyfeir- 
iad  at  yr  hyn  a  fyddai  y  swyddog  Iuddewig 
hwnw,  a  elwid  gwr  y  mynydd,  byny  yw,  tŷ 
yr  Arglwydd,  yn  arfer  ei  wneyd,  pan  elai 
efe  o  amgylchy  deml  i  edrych  y  gwyliedydd- 
ion ;  os  caffai  efe  neb  yn  cysgu,  yr  oedd 
iddo  awdurdod  i  roddi  tân  yn  ei  ddillad  ef. 
Efallai  y  byddai  y  dyn  yn  gorfod  ymddangos 

dranoeth  yn  y  carpiau  o'i  ddillad  llosgedig  ; 
yr  hyn  a  fyddai  yn  anharddwch  a  gwarth 
mawr  iddo.  Dywed  Ainsworth  (ar  Num. 
18.  4,  5.)  y  byddid  yn  eu  curo  hwynt  gan  y 
blaenor,  ac  yn  cymmeryd  ymaith  eu  dillad 

i'w  llosgi.  Fel  lleidr:  gwel  ar  1  Thes.  5.2, 3  ;  2  Pedr  3.  10. 

16  °*Acefea'u  casglodd  hwynt 
ynghyd  f  i  le  a  elwir  b  yn  Hebraeg, 
c  Armagèdon. 

a  pen.  17.  14.  a  19.  17—21.  B.rn.  4.  7.  Joel  3.  9—14. 
Zeo.  14.  2,  3.  6  pen.  9.  II.  Ioan  5.  2     a  19.  13,  17.  Act. 
26.  14.         c  Barn.  5.  29.  2  Bren.  23.  29,  30.  Zec.  12.  II. 

*  Gallasai  yr  adnod  o'r  blaen  (15)  fod 
mewn  crymfachau,  am  ei  bod  yn  dyfod  i 

mewn  t'el  cynghor  yn  nghanol  y  brophwyd- 
oliaeth  ;  yr  hon  sydd  yma  yn  myned  rhagddi 
i  ddangos  ei  fod  Ef,  sef  yr  Arglwydd,  yn 

casglu  breninoedd  y  ddaear,  yn  ei  farn  a'i 
ragluniaeth  gyfiawn,  file  a  elwir  yn  Heb- 
raeg,  Armagèlon,  sef  mynydd  y  distryw, 
gyda  chyfeiriad  at  Megiddo,  yn  Ilwyth  Ma- 
nasseh  ;  (Josh.  17.  11.)  lle  y  dinystriwyd 
Sisera  a'i  fyddinfawr,  (Barn.  4.  15;  a  5. 19.) 
ac  y  lladdwyd  y  brenin  Josiah  yn  mhell  wedi 
hyny  ;  (2  Bren.  23.  29,  30  )  am  yr  hyn  y  bu 

y  galar  mwyaf,  yr  hwn  yn  dd'íarebol  a  alwyd 
galar  yn  nyffryn  Meyiddon.  (Zech.  12.  11.) 
Fel  hyn  ni  a  welwn  i  Megiddo  fod  yn  lle 
nodedig  am  ddinystr  a  chelanedd  ;  a  defn- 
yddir  ef  ymayn  gyfriniol,  i  ddangosy  dinystr 
sicr  a  ddaw  ar  bleidiau  anghrist,  y  rhai  a 

ddysgrifir  fel  yn  cael  eu  casglu  i'r  mynydd 
hwn. — Byddinoedd  y  ddraig  ydynt,  ac  yn 
cael  eu  casglu  gan  yr  "  ysbrydion  cythreul- 
iaid'*  a  enwyd  uchod ;  (adn.  14.)  ac  eto 
dywedir  yma  mai  Duw  sydd  yn  eu  casglu, 
yn  ei  ragluniaeth  farnol,  ỳn  gweilhredu  trwy 
yr  offerynau  uchod  ac  yn  ddiarwybod  iddynt 

hwy  :  eu  hamcan  hwy  oedd  rhyfela  â'r 
eglwys ;  ond  amcan  Duw  oedd  eu  distrywio 
hwynt  yn  yr  ymgyrch  annuwiol  hwnw. 

1 7  *  A'r  seithfed  angel  a  dy  wallt- 
odd  ei  ph'íol  di'r  awyr;  efa  daeth 
llef  uchel  allan  o  deml  y  nef,  oddi 
wrth  yr  orsedd-faingc,  j  yn  dywedyd, f  Darfu. 

d  pen.  20.  1—3.  Rpb.  2.  2  a  6.  12.  e  adn.  I.  pen.  11. 
19.  a  14.  17.  a  15.  5,  6.  /  pen.  10.  6,  7.  a  21.  6.  Da«.  12. 
7—13.  loan  19.  30. 

*  Gelwir  Satan  yu  "  dywysog  llywodraeth 

yr  awyr  ;"  (Ephes.  2.  2.)  a  thywelltir  y  pb'íol 
ddiweddaf  hon  yn  ei  hamser,  i  wir  orsedd- 
fainc  ei  amherodraeth  ef :  oblegid  ar  ol  hyn, 
distry  wir  ei  achos  ef  yn  hollawl  ac  am  byth  ; 
oddi  allan,  yn  gystal  ag  oddi  fewn,  i  ar- 
glwyddiaethau  y  bwystfil.  t  Gan  hyny  rhodd- 
wyd  cyhoeddiad  â  "  llef  uchel,"  allan  o  deml 
Duw  yn  y  nef,  ac  oddi  wrth  yr  orsedd  fainc, 

ígan  ddywedyd,  "  Darfu,"  neu gorphenwyd  ; 
obìegid  dàn  y  seithfed  udgorn,  yr  oedd  dir- 
gelwch  Dnw  i  gael  ei  orphen.  Pen.  10.  5 — 7. 

Yma  y  gorphenir  gwaith  Duw,  a'i  arfaeth  ef 
am  ddiny3tr  ei  elynion  a  gwaredigaeth  ei 
bobl :  y  cwpan  diweddaf  hwn  o  ddigofaint, 
a  gyflawna  farnedigaethau  arfaethol  Duw, 

yn  hollawl  ddymchweliad  a  dinystr  Satan  a'i 
holl  offerynau ;  fel  nas  gallont  byth  mwyach 
wyro  athrawiaeth  bur  yr  efengyl,  nac  erlid 
ftyddlawn  weision  Grist. 

18  *  Ac  yr  oedd  '  Ueisiau,  a  tharan- 
nau,  a  mellt ;  f  ac  yr  oedd  h  daear- 
gryn  mawr,  y  fath  ni  bu  er  pan  yw 
dynion  ar  y  ddaear,  \  cymmaint 

daear-gryn,  ac  mor  fawr. 
g  pen.  4.  5.  a  8.  5.  a  11.  19.     A  pen.  II.  13.  Dan.  12.  1. 

*  Ac  fel  dangosiad  eglurach,  a  mwy  grym- 
as  ac  ofnadwy,  o'r  dinystr  uchod  oedd  i 
ddyfod  ;  gwelai  a  chlywai  loan  yn  yr  awyr 
lle  y  ty walltesid  y  pbYol,  y  fath  leisiau  dy- 
chrynllyd  a  rbyfeddol,  taranaucrôcha  thryst. 
==================================== 



Gwneyd  dinasfawr  Rhufain DAT.  XVI. yn  dair  rhan,  S^c. 

fawr,  a  fHamiau  tâu  melltenawg,  fel  pe  buasai 
yr  holl  elfenau  awyrawlyn  tod<li,yn  dyrysu, 
ac  yn  ymollwng  ;  ta  chyda  hyny  oll,yr oedd 
y  fath  ddaear-gryn  arswydns  a  chytfredinol, 
ac  o'r  fath  nerth,  fel  na  theimlwyd  ei  chy- 
rfelyb  er  pan  fu  dyniou  ar  y  ddaear  ;  \  ni  bu 
erioed  gymmaint  daeargryn,  ac  mòr  fawr,  o 
ran  ei  htlaethder  ac  o  ran  ei  nerth  terfysg- 
lyd :  yr  oedd  yr  holl  ddaear  megys  yn  crynu 

yn  aruthr,  a'r  holl  nefoeild  wybrenol  yn  y 
berw  a'r  derfysg  fwyaf  ofnadwy  a  fu  erioed. 
—  Yr  oedd  hyn  oll  yn  rhag-arwyddo  y  fath 
derfysgoedd  ac  ymchweliadau  yn  ybyd  hwn, 
ag  a  wnai  gyfnewidiad  trwyadl  yn  holl  gyfun- 
drefn  pethau  crefyddol  y  byd ;  er  dinystr 
hollawl  i  lywodraeth  y  diafol,  yn  nghyd  â'r 
holl  alluoedd  anghristiaidd  ar  y  ddaear  ;  ac  er 

gosod  yr  eglwys  i  fynu  yn  y  'stâd  ogoneddus 
hòno,  pryd  yr  "  â  teyrnasoedd  y  ddaear  yn 
eiddo  ein  Harglwydd  ni,  a'i  Grist  ef,  ac  y 
teyrnasa  efe  yn  oes  oesoedd."  pen.  11.  15. 

19  \  *  A  gwnaethpwyd  y  ddinas 
fawr  yn  dair  rhan,  f  a  dinasoedd  y 
cenhedloedd  asyrthiasant :  h\  a  Babi- 
lon  fawr  a  ddaeth  L  mewn  côf  ger  bron 
Duw,  ||  i  roddi  iddi  gwppan  gwin 
digofaint  ei  lid  ef. 

*  pen.  14.  8.  a  17.  18.  a  18.  2,  10,  16-19,  21.  *  pen. 
17.  5.  Dan.  4.  30.  /  Gwel  ar  peu.  14.  8,  10.— a  18.  5.  Es. 
49.  26.  a  51.  17—23.  Jer.  25.  15,  16,  26. 

*  Erteithiau  union-gyrchol  y  terfysgoedd 
ofnadwy  uchod  oedd,  gwneuthur  dinas  fawr 
Rhufain,  prif  orsaf  yr  amherodraeth  babaidd, 

yn  ddrylliau  tost;  a'i  rhanu  hi  yn  dair  rhan  ; 
i  gael  ei  dinystrio  gan  dair  barn  wahanol, 
efallai,  mewn  cyfeiriad  at  y  bygythiad  ar  yr 
Iuddewon  gwrthgiliedig  gynt  am  eu  fiîeidd- 
dia,  pan  ddywedodd  Duw,  "  Dy  draian  fydd- 
aut  feirw  o'r  haint,  ac  a  ddarfyddant  o  newyn 

yn  dy  ganol ;  a  thraian  a  syrthiant  ar  y  cledd- 
yf  o'th  amgylch ;  a  thraian  a  daenaf  gyda 
phob  gwynt:  a  thỳnaf  gleddyf  ar  eu  hol 
hwynt."  (Ezec  5.  12.)  Neu,  yn  tl  barnrhai,  y 

rhan  baganaidd,  y  rhan  efengylaidd,  a'r  i  han anghristiaidd,  a  feddylir  wrth  y  tair  rhan 
uchod;  y  tair  plaid  a  wnaent  i  fŷnu  y  bydd- 
inoedd  oedd  i  ryfela  yn  Armagèdon.  Ond 

mwy  tebygol  mai  etfaith  y  ddaear-gryn  (adn. 
18.)  oedd  gwneyd  y  ddinas  yn  dair  rhan  fel 

h>n.  +  A  chyda  phrifddinas  yr  amherodr- 
aelh  babaidd,  gwelai  Ioan  y  dinasoedd  eraill 

dàn  ei  harglwyddiaeth  hi,  a  diuasoedd  yr 

holl  genedloedd  a  wrtbwynebent  Grist  a'i 
efengyl,  yn  syrthio  yr\  y  diuystr  mawr  a  hel- 
aeth  a  rag-ddangosid  iddo.  \  Babilon  fawr 

oedd  yr  holl  amherodraeth  Babaidd,  eiluu- 
addolgar,  ac  erledigaethus,  yr  hon  yr  oedd 
Duw  wediei  harbed,  ac  rnegys  wedi  ei  han- 
ghoíìo,  am  1260  o  flynyddoedd  ;  ond  yn  awr 
yr  oedd  hi  â'i  gweithredoedd  drygíonus  yn 
dyfod  mewn  côf  ger  ei  fron  ef,  ||  »  d<ìîal  arni 
trwy  roddi  iddi  gwpan  gwin  digofaint  ei  iid 

ef,  i'w  yfed  hyd  y  gwaelod.  Hir  leddwodd 
bi  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  dda*ar  â  gwiu 
ei  phuteindra;  (pen.  17.  2;)  ac  yn  y  diwedd 
cairf  hithau  ei  meddwi  â  gwaddod  gwin  di- 
gofaint  a  llid  Duw,  yn  ofnadwy  iawn  ! 

20  m  *  Aphob  ynys  a  ffodd  ymaith, 
+  ac  ni  chafwyd  y  mynyddoedd. 

m  pen.  6.  14.  a  20.  11.  Es.  2.  14-17.  Jer.  4.  23-25. 

*  Ac  fel  mae  daear-grynfâau   weithiau  yn 

llyncu  i  fynu  ynysoedd,  fac  yn  dymchwelyd 
mynyddoedd;  dangosid  y  farn  hon  i  Ioan 
mòr  helaeth,  fel  ag  yr  oedd  yn  cyrhaedd  pob 
màn  lle  y  preswyliai  gelynion  anghristmdd  ; 
fel  na  chaid  hwy  mwyach,  ar  ynysoedd  na 

chyfandiroedd  y  ddaear:  ae  fel  y  byddai  i'r 
eilunod,  y  rhai  a  arferid  eu  haddoìi  ar  fyn- 
yddoedd,  g-\el  eu  distrywio  yn  hollawl.  Wrth 
yr  ynysoedd  a'r  mynyddoedd,  mae  rhai  yn 
dëall  trigolion  yr  ynysoedd  a'r  mynyddoedd. 

21  ■  *  A  chenllysg  mawr,  fel  talent- 

au,  a  syrthiasant  o'r  nef  ar  ddynion  : 
fa  dynion  °agablasant  Dduw  am 
bla  y  cenllysg  ;  J  oblegid  mawr  iawn 
ydoedd  eu  pla  hwynt. 

n  pen.  8.  7.  a  11.  19.  Ei.  9.  23-26.  Josb.  ÌU.  11.  Es.  30. 
30.  Ezec.  13.  11,  13.  a  3S.  »1,  22.  &  Gwel  ar  adn.  9,  11.— Es.  8.  21. 

*  Mae  y  barnau  cyd-weithredol  uchod  yn 
cael  eu  gosod  allan  yn  yr  iaith  fwyaf  grymus  ; 
yn  enwedig  trwy  y  gymhariaeth  o  genllysg 

mawr,  fel  talentau,  neu  o  gàn'  pwys  a  rhagor 
bob  un ;  y  rhai  a  ddryllient  yn  ehwilfriw 
ddynion  a  phobpeth,  pa  le  bynag  y  syrthient. 

Pa  fodd  y  mae  hyn  i'w  ddëall,  y  diwedd  yn 
unig  a  ddengys.  Cenllysg  ydoedd  un  o  blâau 
yr  Aipht,  (Exod.  9.  22 — 25.)  a  bwriodd  Duw 
ystorm  o  gerig  cenllysg  ar  yr  Amoriaid; 
(Josh.  10.  11.)  ond  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn 

llawer  trymach  a  mwy  ofnadwy  na  dim  o'r 
cyffelyb  a  fu  erioed  o'r  blaen,  t  Ac  eto,  y 
pechadnriaid  celyd  ac  anedifeiriol  hyn,  yn  lle 
cymmeryd  eu  hargyhoeddi  am  eu  pechodau 
aufad,  a  dywedyd  hyd  yn  nod  cymmaint  ag 
a  ddywedodd  Pharaoh  dàn  y  gyífelyb  farn, 

"  Yr  Arglwydd  sydd  gyfiawn  a  minnau  a'm 
pobl  yn  annuwiol;"  (Exod.  9.  27.)  hwy  a 
gablasant  Dduw  a'i  ragluniaeth  am  bla  y  cen- 
llysg,  fel  pe  buasai  efe  yn  ymddwyn  yn  ang- 
hyfiawn  ac  yn  rhy  greulawn  tuag  atynt : 

\  oblegid  yr  oedd  eu  hing  a'u  caledi  dàn  y 
phîcl  ddiweddaf  hon  o  ddigofaint,  yn  an- 
nhraethadwy  o  boenus  ac  arteithiol  iddynt; 
a  mawr  iawn  a  fydd  y  pla  hwn  iddynt  pan 

ddelo,er  eu  llwyr  ddinystr  a'u  distryw  hwynt. 
— Dywedwyd  eisoes,  mai  y  diwedd  a  dden- 
gys  pa  fodd  y  bydd  y  barnau  hyn  :  byddai  yn 
bur  hawdd  rhoddi  tybiaeth,  neu  grybwyil  yr 
hyn  a  dybiodd  eraill ;  ond  gwell  genym  adael 

i'r  darllenydd  droi  at  y  rhai  hyny,  a  ysgrifen- 
asant  ar  y  pwnc.  Pa  fodd  bynag,  mae  yn 
eglur  tu  hwnt  i  bob  dadl,  y  bydd  terfysgoedd, 
chwyl-dröadau,  a  drylliad  teyrnasoedd,i  radd 
a  helaethder  na  welwyd  ac  na  chlywyd  am 

eu  cyffelyb  erioed  eto,  cyn  y  "  gorphener 
dirgelwch  Duw."  Maeyn  drathebygol  hefyd, 
(medd  Scott)  mai  gwlad  Canaan  fydd  yr 
hurtr,  ( Stage)  ar  ba  un  y  penderfynir  y 
frwydr  fawr  ddiweddaf  hon :  yn  Armagèdon 
yn  llythyrenol,  efallai ;  lle  yr  ymladdwyd 
ílawer  brwydr  boeth  a  gwaedlyd  eisoe3,  yn 
yr  oesoedd  hen  a  fu.  Ond  pa  un  ai  y  wlad 
hòno,  ai  amherodraeth  y  pab,  a  feddylir  wrth 

y  "  mil  a  chwe'  chant  o  städau"  a  gânt  eu 
dylifo  â  gwaed ;  (pen.  14.  20.)  rhaid  gadael 
hyny  heb  ei  benderfynu  :  mae  y  mesur  yn 

briodol  i'r  ddwy  wlad,  Canaan  ac  Italy  hef- 
yd  ;  ac  nid  yw  yn  sicr,  pa  un  ai  barnedig- 
aethau  dychrynllyd  neillduol  ar  orsaf  union- 

gyrchol  y  bwystfiî,  ai  ynte  di'al  ofnadwy  ar ei  holl  ymlynwyr  gweddill  ef,  a  ragfynegir 
yn   y  lle   uchod  a  nodwyd. — Sylwyd  eisoes 



Barnedìgaeth  y DAT.  XVII. butainfawr. 

amryw  weithiau,  y  barna  Guyse  fod  amryw 

o'r  phYolan  uchod  wedi  eu  tywallt  eisoes; 
ond  bama  rhai  o'n  Hawdwyr  eraill,  a  Scott 
yn  enwedig,  nad  ydynt  ddim  :  y  prif  bwnc 
i'w  benderfynu  am  hyn,  ebai  efe,  y  w,  a  gan- 
wyd  y  seithfed  udgorn  eto  ai  peidio:  osydyw 

hyny  drosodd,  mae  y  phì'olau  wedi  dechreu 
cael  eu  ty wallt ;  os  nad  ydy w,  nid  ydynt  wedi 
dechreu  eu  tywallt,  oblegid  dàu  y  seithfed 
udgorn  y  maent  oll.  A  thybia  efe  fod  yn 
anmhosibl  i  wybodaeth  ddynol  benderfynu, 
am  hir  amser  eto,  pa  bryd  yn  gymhwys  y 
dechreuwyd  cytiawni,  y  pethau  o  gymraaint 
pwys  a  mawredd,  a  ragfynegir  yn  y  pro- 
phwydoliaethau  hyn. 

PEN.  XVII. 

Gwraig  wedi  ei  gwisgo  â  phorphor  ac 
ysgarlad  %c. 

*  A  DAETH  a  un  o'r  saith  angel 
oedd  â'r  saith  phíol  ganddynt,  6ac  a 
ymddicldanodd  â  mi,  f  gan  ddy- 
wedyd  wrthyf,  Tyred,  cmia  ddan- 
gosaf  i  ti  farnedigaeth  dy  buttain  fawr 
Jsydd  yn  eistedd  ar  ddyfroedd  lawer. 

a  pen.  15.  I,  6.    a  16.  1—17.    a  21.  9. b  pen.  4.  1.  a 
21.  15.  Luc9.  30.    a24.  32.          e  pen.  16.  19. a  18.  16-19 
d  adu.    4,  5,  15,  16.      pen.  19.  2.      Ës.  57.  3. Nah.  3.  4,  5 

iYJae  y  bennod  hon  yn  cynnwys  dywaniad 
oddi  wrth  y  prif  fater,  a  math  o  gyfryngdod 
yn  rhediad  y  brophwydoliaeth  ;  i  ddangos  yn 
fwy  manol,  beth  a  feddylid  wrth  y  Babilon 
fawr.  (pen.  16.  19.)  dinystr  yr  hon  a  ragfyn- 
egwyd  mewn  modd  niòr  ddychrynllyd. 
*  Gwelai  Ioan  un  o'r  saith  angel  oedd  a'r 
saith  ph'íol  ganddynt,  yn  dyfod  ato  ef,  ac  yn 
ymddiddan  ag  ef  yn  gyfeillgar,  fel  y  gwn- 
aethai  angel  yr  Arglwydd  â'rprophwyd  Zec- 
hariah  gynt ;  (Zech.  1.  9,  &c.)  t  a  galwai 
arno  i  nesâu  ato,  fel  y  dangosai  iddo  íarned- 
igaeth,  sef  pechodau  a  chospedigaeth  gyfiawn 
yr  awdurdod  anghristiaidd  hyny,  yn  wladol 
ac  eglwyfig,  yr  hwn  a  ellid  ei  alw  niewn 

modd  arbenig,  y  "  butain  fawr ;"  oblegid  hi 
a  aethai  tu  hwnt  i  bob  eglwysi  eraill,  cym- 
deithasau  ac  amherodraethau,  i  hudo  dynion 
i  eilun-addoliaeth,  puteindra  ysbrydol,  a 

ff'íaidd  weithredoedd  o  bob  math.  X  Eisteddai 
y  butain  fawreddig  hon  fel  brenines  orsedd- 
awg,  yr  hon  oedd  yn  enwog  yn  ei  gwarth, 
ar  ddyfroedd  lawer ;  sef  ar  bobloedd  lawer, 

fel  y  dangosir  yn  adn.  15.  o'r  bennod  hon. 
Gan  y  gelwir  Rhufain  yn  Babilon  amrai 
weithiau  yn  y  llyfr  hwn,  a  bod  Babiîon  gynt 
yn  sefyll  ar  ddyfroedd  yr  Euphrates ;  efallai 
fod  cyfeiriad  at  hyny  yma  :  ond  pobloedd 
lawer  yw  y  dyfroedd,  fel  y  sylwyd. 

2  *  Gyd  a?r  hon  fy  putteiniodd 
brenhinoedd  y  ddaear,  fac  y  medd- 
wyd  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear, 
l  gan  win  ei  phutteindra  hi. 

/adn.  13,  17.  pen.  14.  8.  pen.  18.  3,  9,  23.  Jer.  51.  7. 

Nis  gall  neb  ammau  nad  Rhufain  a  feddylir 
yny  bennodhon  ;  îe,  maey  pabyddion  poeth- 
af  eu  hunain  yn  addef  byny:  ond  yr  unig 
ddadl  yw,  pa  un  ai  Rhufain  Baganaidd,  ai 
ynte  Rhufain  Babaidd  a  feddylir.  *  Eithr 
ni  hudodd  Rhufain  Baganaidd  erioed  mo 
freninoedd  y  ddaeari  buteinio  gyda  hi  mewn 
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eilun-addoliaeth,  t  ac  ni  feddwodd  hi  erioed 
mo'r  rhai  oedd  yn  trigo  ar  y  ddaear  gan  win 
ei  phuteindra  ;  yroedd  hi  yn  eu  darosiwngac 

yn  eu  Hywodiaethu  hwynt  â  gwi'alen  haiarn, ac  nid  trwy  ddichellion  a  hndoliaethau 

meddwawl  ;  gadawai  hwyntyn  gyffrtdin  i'w 
hen  ddefodau  a'u  haddoliad  ;  îe,  cymmerai 
eilun-dduwiau  a  drwg  arferion  y  cenedloedda 
ddarostyngai  iddi  eihun,  ac  fel  hyn  ymlygrai 
yn  druenus  :  meddwid  hi  ganddynt  hwy,  yn 

hytrach  na'u  bod  hwy  yn  cael  eu  meddwi 
ganddi  hi.  Pan  erlidiai  amherawdwyr  Rhnf- 
ain  y  Cristionogion,  hwy  a  wnaent  hyny  fely 
tybienti  ddiogelu  yr  amherodraeth,  yn  hytr- 
ach  nag  o  zil  dros  unrhy  w  ffurf  o  eilun-addol- 
iaeth.  Ar  y  llaw  arall,  mae  yn  ddigon  hys- 
bys  gyda  pha  hudoliaethau  cyfrwy3,  a  dyfeis- 
iau  ystrywgar,  "gyda  phob  dichell  anghyf- 
iawnder,"  yr  ennillodd  ac  y  cadwodd  Rhnf- 
ain  Babaidd  ei  goruchafiaeth  ar  freninoedd 
a  chenedloedd,  heb  unrhyw  rym  gwladol 
digonawl  i  hyny ;  gan  eu  cyssylltu  hwynt 
wrth  ei  llywodraeth  ormesawl  hi  mewn  yml 

ostyngiad  dall,a'u  hudo  hwynt  trwy  ddichell- 
ion  i  gydffurfio  a'i  heilun-addoliaeth  hi,  a'i 
llygriadau  anfad  o  Gristionogaeth.  Fel  hyn 
hi  a  feddwodd  freninoedd  galluog,  a  chenedl- 
oedd  cryfion  lawer,  i  amddiffyn  ei  gormes  hi 
mewn  zîl  gynddeiriog  drosti,  i  Iofruddio  en 

cymmydogion  diniwed  wrth  y  mil'filoedd ; 
ac  ar  yr  un  pryd  i  ddarostwng,  gwanychu, 
a  thlodi  eu  hunain,  i  gynnal  ei  phuteindra 

a'i  gormes  hi !  í"Gwin  ei  phuteindra  hi"  yw 
anrhydedd,  cyfoeth,  derchafiadau,  pleserau, 
defodau  coegwych  ei  haddoliad,  mawrydig 
rwydd  yr  esgobaeth  babaidd,  ei  henafiaeth, 
fel  yr  honent  hwy,  ei  hundeb;  yn  fỳr,  pob 
rhesymau  deniadol  a  dichellion,  a  arferir  gan 
y  pabyddion  i  hudo  dynion  i  gymundeb  yr 

eglwys  hòno,  a'u  cadw  yn  ei  chymundeb  hi. 

3  s  *  Ac  efe  a'm  dygodd  i  i*r  di- 
fifaeth wch  yn  yr  yspryd  :  f  ac  mi  a  wel- 
ais  *  wraig  yn  eistedd  ar  fwystfil  %  o  liw 
ysgarlad,  h\\  yn  llawn  o  enwau  cabl- 
edd,  ̂ â  saith   ben  iddo,  §a  âeg  corn. 

f>  pren.  1.  10.  a  4.  2.  a  21.  10.  1  Bren.  18.  12.  2  Bren.  2. 
16.  Ezec.  3.  12.  a  3.  3.  a  11.  24.  Act.  8.  39.  h  pen.  12.  6, 
14.  Can.8.  5.  i  adn.  4,  6,  18.  pen.  12.  3.^  *  Gwel  ar  pen. 
13.  1-6.— Dan.  7.  8,  20,  25.  a  II.  36.  2  Thes.  2.  4.  /adn. 
9—12.  pen.  12.  3.  a  13.  1. 

*  Gwedi  yr  ymddiddan  uchod,  dygodd  yr 
angel  Ioan  i'r  diffaethwch  yn  yr  ysbryd; 
hyny  yw,  yroedd  efe  dàn  ddyíanwad  Ysbryd 
prophwydoliaeth,  yn  gweled  ei  hun  megys 

yn  cael  ei  ddwyn  i'r  diffaethwch  :  oblegid 
yr  oedd  gormes  a  hudoliaethau  anghrist  wedi 

darostwng  yr  eglwys  i  ystâd  o'r  anghyfanedd- 
dra  mwyaf,  a  chwedi  ei  gwneuthur  hi  fel 
diffaethwch.  Gwel  ar  pen.  12.  6,  14.  +  Yno 
efe  a  welai  wraig  (y  butain  fawr,  adn.  1.)  yn 

eistedd  ar  fwystlil  o  liwysgarlad.  Y"wraig" 
hon  ydoedd  arwydd-Iun  o  eglwys  Rhufain, 
a'r  "bwystfil"  ydoedd  arwydd-lun  o'r  awd- 
urdod  gwladol,  trwy  ba  un  y  cafodd  hi  ei 

chynnal.  \  Mae  lliw'  ysgarlad  y  bwystfil  yn cyfeirio  at  wisgoedd  ysgarlad  amherawdwyr 
Rhufain,a'r  offeiriaid  pabaidd,ac  yn  arwyddo 
creulondeb  gwaedlyd  pabyddiaeth  tuag  at  y 
protestaniaid.  Gwel  ar  pen.  12.  3.  ||  Àm  yr 
enwau  cabletid  yr  oedd  y  bwystfil  yn  llawn 
o  honynt,  sylwasom  eisoes,  dàn  pen.  13.  1,  5, 

6.  §  Sylwyd  hefyd  ar  y  saith  ben,  a'r  deg 
corn,  pen.  12.  3;  a  13.  1 ;  a  chawn  acblysur  i 
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sylwi  eto  dàn  adu.  7,  9, 10,  12,  16,  o'r  bennod 
hon. 

4  *  A'r  wraig  oedd  wedi  ei  m  dill- 
adu  â  phorphor  ac  ysgarlad,  nfac 
wedi  ei  gwŷchu  ág  aur,  ac  â  main 
gwerthfawr,  a  pherlau,  °|a  chanddi 
gwppan  aur  yn  ei  llaw,  yn  llawn  o 
p  ffieidd-dra  ac  s  aflendid  ei  phutten- dra. 

m  adn.  3.  pen.  13.  7,  12,  16.  n  Dan.  11.  38.  o  pen. 
14.  8.  a  17.  6.  a  19.  2.  Jer.  51.  7.  2  Thes.  2.  S-10  h  Deut 
29.  17.  I  Bren.~14.  24.  2  Bren.  21.  2.  Es  66.  3  Ezec.  20  30. 
Hus.  9.  10.         q  £zra  9.  11.  Galar.  1.  9.  Ezec.  21.  II,  13. 

*  Yr  oedd  y  wraig  hefyd  wedi  ei  dilladu 

â  phorphor  ac  ysgarlad,  yn  gystal  â'r  bwyst- 
fil  ar  yr  hwn  yr  eisteddai :  oblegid  y  rhai  hyn 
a  fuont  yn  wastad  yn  hofî  liwiau  dillad  y 

pabau  a'r  prif-offeiriaid,  (cardinals,)  yn  gys- 
tal  a'r  eiddo  amherawdwyr  a  Seneddwyr 
Rhufain :  ie,  trwy  fath  o  ynfydrwydd  pen- 

wan,  hwy  a  ddilladent  y  mulod  a'r  meirch  ar 
ba  rai  y  marchogent,  â  brethyn  ysgarlad  ;  fel 

pe  byddent  yn  penderfynu  cyfateb  i'r  dys- 
grifiad  uchod,  a  marchogaeth  yn  llythyren 
ol  ar  fwystfil,  neu  anifail  o  liw  ysgarlad. 
Mae  hyn  yn  arwyddo  creulondeb  awdurdod 
eglwysig  Rhufain  hefyd,  megys  yr  oedd  yr 

adnod  o'r  blaen  yn  arwyddo  ei  chreulondeb 
gwladol  hi :  y  wraig,  y  w  yreglwys  ;  a'r  bwyst 
fih  y  w  yr  awdurdod  gwladol,  ar  yr  hwn  yr 
eisteddai  hi;  ac  ill  daumewn  ysgarlad  a  phor- 
phor.  f  Yr  oedd  y  wraig  hon  hefyd  wedi  ei 
gwychu  yn  rhagorol  âg  amledd  o  aur, 

main  gwerthfawr,  a  pherlau,  fel  putaiu  o'r 
gradd  uchaf :  a  phwy  aall,  raewn  ymadrodd- 
ion  digonol,  ddysgrifio  balchder,  gwychder, 
a  rhwysg-fawredd  eglwys  Rhufain  yn  ei 
gwisgoedd  a'i  haddurniadau  ysplenydd  o  bob 
math  ì  Mae  hyd  yn  nod  pabyddion  eu  hunain 
wedi  bod  yn  ymffrostio  yn  rhagoriaeth  eu 
heglwys  hwy,  yn  y  fath  hyno  fawr-wychder, 
goruwch  yrhenRufaingynt  pan  yn  ei  llwydd- 
ianta'i  mawredd  eithaí.  Ymdílengyshyn  yn 
mhob  peth  a  berthyn  i'w  haddoliad  cyhoedd- 
us  hwynt,  ac  yn  y  llys  Pabaidd,  byd  yn  nod 
tu  hwynt  i  amgyffred ;  ac  raae  y  rhwysg 
allanol  hyn  yn  dewu  dynion  cnawdol  at  gref- 
ydd,  yr  hon  sydd  yn  rhagorol  yn  eu  boddio 
hwynt  yn  rahobpeth,  ac  fel  y  gellir  dywedyd 
yn  eu  meddwi  hwynt;  tra  maent  yn  dîystyru 
ac  yn  dirmygu  addoliad  ysbrydol  a  syml. 

"  Mae  hyu  tu  hwnt  i  bob  dysgrifiad,"  medd 
un  gwr,  "  ac  yn  gymaint  uwchlaw  fy  nis- 
gwyliad  i,  ag  oedd  pethau  eraill  yn  gylfred 

in  yn  fỳr  o'm  disgwyiiad.  Priu  iawn  y  gall 
arian  gael  derbyniad  ;  ac  nid  oes  ond  gol- 
wg  go  dlawd  ar  aur  ei  hunan,  yn  mysg  y 
fath  nifer  anghredadwy  o  berlau  a  meini 

gwerthfawr."  t  Yn  llaw  y  wraig  hefyd  yr 
oedd  cwpan  aur,  yn  llawn  o  ff'ieidd-dra,  ac 
aflendid  ei  pbuteindra  hi.  Mae  hyn  yn  cyf- 
eirio  at  arfer  puteiniaid,  y  rhai  a  roddant 

fath  o  serch-ddîodydd  swynawl  i'w  cariadau 
anllad  ;  ac  yn  arwyddo  yramrywiol  ddeniad- 
au  hudoLtidd,  a  dichelIion,llithiadau,  ygodd- 

efiadau,  y  maddeuant,  yn  nghyd  â'r  gobeith 

5  *  Ac  ar  rei  thalcen  yr  oedd  enw 
wedi  ei  ysgrifenu,  'f  DIRGELWCH, 
'BABILONFAWR,«IMAMPUT- 
TEINIAID,  A  FFIEIDD-DRA 
Y  DDAEAR. 

r  pen.  7.  3.  Es.  3.  9.  Phil.  3.  19.  *  2Thes.  2.  7.  2Tim 
3.  1-5.  t  pen.  11.  8.  a  14.  3.    a  16.  19.    a  18.   2,  10,  21 
Jer.  51.  47,  48.        «  pen.  18.  9.  a  19.  2. 

*  I'r  dyben  o  wahaniaethuy  butain  noded- 
ig  hon  oddi  wrth  bawb  eraill,  yr  oedd  ei 
henw  hi  wedi  ei  ysgrifenu  ar  ei  thalcen  ;  fel 
yr  arferai  puteiniaid  gynt  wneyd  eu  hunain 
yn  adnabyddus,  trwy  labedau  areu  talcenau, 
a'u  henwau  yn  ysgrifenedig  arnynt.  Efallai 
fod  cyfeiriad  at  hyn  yn  un  peth  yn  Jer.  3.  3. 
pan  ddywedai  Duw  am  Israel  wrthgiliedig 
"A  thalcen  putein-wraig  oedd  i  ti."  t  Yr 
enw  uchod  oedd,  DIRGELWCH,  BABI- 
LON  FAWR.  Yr  oedd  ei  chrefydd  hi  yn 
"ddirgelwch  o  anwiredd,"  (gwel  ar  2  Thes.  2. 
7.)  a  hi  ei  hunan  yn  gyfriniol  ydoedd  "Babi- 
lon  Fawr,"  yr  hon  oedd  yn  dwyn  yn  mlaen 
ei  hamcanion  dyfnion  a  drygionus,  mewn 
ffyrdd  dirgelaidd,  cyfrwys,  ac  anolrheiniad- 
wy. — Yn  awr  nid  oedd  dim  yn  Rhufain  Bag- 
anaidd,  i'r  hyn  y  gallai  yr  enw  hwn  berth- 
yn  yn  fwy  nac  i  unrhyw  ddinas  arall  ;  ac  ni 
buasai  unrhyw  ddirgelwch  mawr  yn  y  byd, 
mewn  gosod  un  ddinas  Baganaidd  yn  He  y 
llall :  megys  Rhufain  Baganaidd  yn  lle  Babi- 
lon  Baganaidd :  ond  yr  oedd  yn  "ddirgelwch" 
mawr  yn  wir,  fod  prif  ddinas  broffesedig  yr 
eglwys  Gristionogol  yn  ail  Babilon,  mewn 
eilun-addoliaeth,  drygioni,  a  chreulondeb  i 
bobl  Dduw  :  ac  mae  hyd  yn  nbd  ei  henw  hi, 
o  Eglwys  Gyffredin  Rhufain,  yn  rhoddi  hawí 
iddi  i'r  enwad  uchod,  o  *'Ddirgelwch,  Babi- 
lon  Fawr/'  t  Mae  hi  yn  cymmeryd  arni  yn 
wiryr  enw  'Ein  Mam  Sanctaidd  yr  Eglwys  ;' 
ond  mewn  gwirionedd  MAM  PUTEINIAID  ; 
A  FFIEIDD-DRA  Y  DDAEAR  ywhi,dy- 
chymmyges,  ffynon,  taeniedyddes,  a  phrif 
esampl,  eiluna-ddoliaeth,  a  phob  math  o  gam- 
ddefnyddiadau  a  llygriadau  o'r  grefydd  Grist- 
ionogol,  trwy  y  rbai  niae  cenedloedd  y  ddae- 
ar  wedi  cael  eu  llygru  a'u  halogi.— -Dywedir 
gan  haneswyr  gwir  gredadwy,  fod  y  gair  Dir- 
gelwch  cyn  y  Diwygiad,  yn  ysgrifenedig 
mewn  liythyrenau  o  aur,  ar  du  blaen  capan 
côr  (mitre)  y  Pab  ;  ond  gwrthddywedwyd 
hyn,  ara  hyny  nis  gallwn  fod  yn  hollawl  sicr 

o'r  peth,  er  fod  y  dystiolaeth  o'i  wirionedd 
yn  llawer  cryfach  nac  yn  ei  erbyn. — Os  gwir 
yw  yr  hanner  a  ddywedir  am  buteindra 
mynachod  a  lleianod  eglwys  Rhufain,  raae 

hi  yn  deilwng  iawn  o'r  enw  "  Mara  putein- 
iaid,"  yn  yr  ystyr  lythyrenol  o'r  geiriau, 
heblaw  yn  yr  ystyr  ysbrydol  o  honynt. 

6  *  Ac  mi  a  welais  y  wraig  x  yn 
feddw  gan  waed  y  saint,  a  chan  waed 
y  merthyron  Iesu :  f  a  phan  ei  gwelais, 
2  mi  a  ryfeddais  â  rhyfeddod   mawr. 

x  pen.  13.  7.  a  16.  6.  a  18.  29—24.  D*d.  7.  21,  25. 
y  pen.  2.  13.  a  6.  9,  10.  a  12.  11.  Act.  22.  20.  z  Hab.  1. 

•  3. 

*  Yr  oedd  y  wraig,  neu  y  butain  hon,  mòr 
ion  o  eíw  bydol  a  derchafiad,  trwy  ba  rai  yr  nodedig  am  greulondeb  ac   erlid,   ag  oedd  hi 
ennillodd  ac  y  cadwodd  eglwys  Rhufain  yn 
wastad  ei  hawdurdod  ;  ac  y  twyllodd  hi  ddyn- 
ion  i  yrauuo  â  hi  yn  ei  phuteindra  ysbrydol, 

ffieiddion  eraill  ei  hudoliad  Hygredig,  a'r 
ansancteiddrwydd  aflan  cyssylltiedig  â  hyny. 
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ara  eilun-addoliaeth  ac  anfadrwydd  haloged- 
ig  ;  a  gwelai  Ioan  hi  yn  feddw  gan  waed 
saint  a  merthyron  Iesu.  Yn  yr  ystyr  hyn  yr 
oedd  Rhufain  Baganaidda.  Rhufain  Babaidd 

ill  dwy  yn   euog ;  ond   efallai  i'r  olaf  ladd 
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ychwaneg  o  filoedd  nag  a   laddodd  y  gyntafl 
0  bersonau  unigol :  tac  ni  buasai  Ioan  yn 

"  rhyfeddu  â  rhyfeddod  mawr,"  o  weled 
dinas  baganaidd  yn  erlid  cristionogion,  gan 
iddo  weled  a  phrofi  y  cyfryw  erledigaethau 
am  lawer  blwyddyn,  cyn  íddo  gael  y  weled 
igaeth  hon  ;  ond  wrth  weled  dinas,  yn  pro- 
ffesu  ei  hun  yn  Gristionogol,  ac  yn  fam- 
ddinas  yr  eglwys  Gristionogol,  fel  hyn  yn 
gloddesta  yn  ddrygionus  yn  ngwaed  y  Saint, 

nis  gallai  lai  na  sỳnu  gyda'r  rhyfeddod  mwy- 
af. — Mae  hyn  oll  yn  eglur  iawn:  ond  mae 
pabyddion  yn  rhvffddu,  trwy  baddull  o  ym- 
adrodd  y  mae  hereticiaid  yn  cael  eu  galw 

yn  "  saint,"  a  gwrthryfelwyr  yn  erbyn  y 
Pab,  yn  "  ferthyrm  Iesu." 

7  *  A'rangel  addywedodd  wrthyf, 
Paham  y  rhyfeddaist  ?  atrnyfi  a 
ddywedaf  i  ti  ddirgelwch  y  wraig,  a'r 
bwystfil  sydd  yn  ei  dwyn  hi,  yr  hwn 

sydd  â'r  saith  ben  ganddo,  a?r  deg corn. 
a  Gwe!  ar  a<in.  1—6,  8. 

Rhag  i  neb  gamgymeryd,  neu  betruso  am 
feddwl  yr  arwydd  luniau  hyn,  mae  yr  angel 
ei  hun  yma  yn  dehongli  y  weledigaeth. 
*  Gan  i  Ioan  weled  a  chlywed  llawer  iawn 
ar  yr  un  pethuu  o'r  blaen,  mae  yr  angel  yn 
gofyn  iddo  Pa  ham  y  rhyfeddai  mòr  faur: 
t  ac  yna  mae  yn  myned  i  egluro  iddo  ddir- 
gelwch  y  wraig,  a'r  bwysttìl  oedd  yn  ei  dwyn 
hi,  ei  saith  ben,  a'i  ddeg  eom,  fel  y  gwelwn 
yn  mlaen. 

8  *  Y  b  bwystfil  a  welaist,  f  a  fu, 
Jac  nid  yw ;  ||  a  bydd  iddo  ddyfod  i 

fynu  o'r  pydew  heb  waelod,  c  §  a 
myned  i  ddistry w  :  *  a  d  rhyfeddu  a 
wna  y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear 

e  f  (  y  rhai  ni  ysgrifenwyd  eu  henwau 
yn  llyfr  y  bywyd  fer  seiliad    y  byd) 
1  pan  welont  y  *  bwystfil,  ||  yr  hwn 
a  fu,  ac  nid  yw,  erei  fod. 

6  pen.  9.  2,  3.  a  13.  1— U.  c  adn.  II.  pen.  14.  8—20. 
a  16.   a  18.    a  19.  15—21.    a  20.  10.  Dan.  7.  II,  26.    a  9.  45. 
2  Thes.  2.  3—8.  d  pen.  13.  3,  4.  e  Gwel  ar  pen.  13. 
8.-a  20.  12,  15.  /  Mat.  25.  34.  Ioan  17.  24.  Act.  15.  18 
Eph.  1.  4.  Tit.  1.  2.  1  Pedr  1.  20.        g  pen.  13.  1—4,  II,  12. 

*  Bwystfil  yw  yr  arwydd-Iun  o  amherodr- 
aeth  eilun-addolgar  a  gorthrymus  :  t  amher- 
odraeth  Rhufain  a  fu  y  bwystfil  dàn  yr 
amberawdwyr  Paganaidd  :  Ja  beidiodd  a 
bod  íelly,  pan  ddaeth  yn  Gristionogol,  gyda 
golwg  ar  yr  hyn,  mewn  ffordd  o  ragfyneg- 
iad,  maeyr  angel  yn  dywedyd,  "  ac  nid  yw." 
||Eto  wedi  hyny,  "  byddai  iddo  ddyfod  i 
fynu  o'r  pydew  heb  waelod :''  hyny  yw,  pan 
dtôai  yr  amherodraeth  anghristiaidd  yn 
eilun-addolgar  ac  erltdigaethus,  a  phan  rodd- 
ai  y  ddraig  ei  gallu  i'r  bwystfil,  (gwel  arpen. 
13.  2.)  ymddangosai  fel  yn  "  codi  o'r  môr," 
(pen.  13.  I.)  ystâd  dymhestlogy  cenedloedd  ; 
ond  mewn  gwirionedd  o  uffern  yr  oedd,  gan 
ei  fod  yn  brifddyfais  Satan  i  wríthwynebu  yr 
efengyl;  §  ac  :im  hyny  wedi  rhyw  amser,  yr 
oedd  i  fyned  i  ddistryw,  a  chael  ei  gjfigolli 
byth  bythoedd.— Yr  oedd  Rhufain  yn  eilun- 
addolgar  dàn  yr  amherawdwyr  Paganaidd  ; 
ac  yna  peidiodd  a  bod  felly  dàn  yr  amher- 
awdwyr  Cristionogol ;  acynadaeth  yn  eilun- 
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addolgar  drachefn  dàn  y  Pabau  Rhufeinig  ; 
a  phar&odd  felly  byth  gwedi.— Ond  yu  y 
dull  diweddaf  hwn  hi  a  â  i  ddistryw :  ni 

bydd  iddi  fel  o'r  blaen  beidio  am  amser,  ac 
adfywio  drachefn  :  ond  hi  a  ddistrywir  byth. 
Pa  fodd  bynag,  rhaijddywedir  y  bydd  iddi 

yn  y  cyfamser,  dwyllo  i  ryfeddod  dall  a 
phensyfrdan,  ac  i  ymostyngiad  annwybodus, 
y  rhai  sydd  yn  trigo  ar  y  ddaear,  (ty  rhai 

nid  ynt  o  nifer  etholedigion  Duw,  a'u  henw- au  yn  Uyfr  y  bywyd  er  seiliad  y  byd,)  X  pan 

welont  y  bwystfil  yn  ei  rwysg  a'i  fawredd 
rhith-grefyildol,  ü  yr  hwn  a  fu,  ac  nid  yw,  er 
ei  fod,  yti  y  dull  y  dywedwyd  ucnod. — A 
bydd  iddo  ddyfod  ifynu  :  Mae  hyn  yn  dan- 
gos  codiad  y  bwystfil  ar  ol  y  brophwydol- 
iaeth  hon ;  ac  o  ganlyniad  nid  Rhufain 
Baganaidd  a  feddylir,  oblegid  yr  oedd  hòno 

wedi  codi  yn  mhell  o'r  blaen. — Felly  Scott 
ar  yr  adnod  uchod ;  ac  âg  ef  y  cytuna  ein 
Hawdwyr  eraill  oll. 

9  *  Dyma  y  h  raeddwl  sydd  á  doeth- 
ineb  ganddo.  *fY  saith  ben,  saith 
fynydd  ydynt,  %  lle  mae  y  wraig  yn 
eistedd  arnynt. 

h  pen.  13.  18.  Dan.  12.  4,  8—10.  Hos.  14.  9.  Mat.  13.  11. 
a  24.  15.         i  adn.  3,  7,  18.  pen.  13.  1. 

*  Yma  gan  hyny  yr  oedd  cyfle  addas  i 
ddyn  i  arfer  a  phrofi  ei  "  ddoethineb ;"  ac 
yma  yroedd  angen  am  ddoethineb  ysbrydol ; 
i  ganfod  pwy,  a  pha  beth,a  feddylid  wrth  y 
bwystfil,  yr  hwn  a  fuasai,  ac  nid  oedd,  er  ei 
fod  ;  am  ei  fod  o  hyd  yr  un,  ond  mewn  dull 
neu  ffurf  wahanol.  t  I  gynnorthwyo  y  dar- 
llenydd  yn  yr  ymofyniad  hyn,  dywedai  yr 
angel  am  saith  ben  y  bwystfil  arwydd-luniol 
hwn,  mai  saith  fynydd  oeddynt,  neu  eu  bod 
yn  arwyddo  saith  fynydd,  î  ar  y  rhai  yr 
eisteddai  y  wraig  yn  orseddawl  ;  gan  eu  bod 
yn  brif  orsaf  yr  awdurdod  eglwysig  hwnw, 
trwy  ba  un  yr  oedd  gallu  y  bwystfil  yn  cael 
ei  gynnal. — üyma  sefyllfa  dra  hysbys  Rhuf- 
ain  :  ac  er  bod  Caer  Gystenyn  hefyd  yn 
sefyll  ar  saith  fynydd,  nid  ydynt  hwy  mewn 
cymhariaeth  ond  isel  ;  ac  nid  oes  yr  un  o 

nodau  eraill  y  bwystfil  yn  cyfateb  i'r  lle hwnw. 

10  *  Ac  y  raae  saith  frenhin : 
fpump  agwympasant,  X  ac  un  sydd, 
f  ax  llall  ni  ddaeth  etto ;  a  phan  ddêl, 
rhaid  iddo  arosychydig. 

*  Ac  yr  oedd  i'r  "  saiih  ben"  uchod  (adn. 
9.)  feddwl  allegawl  arall  hefyd,  ac  yn  ar- 
wyddo  "  saith  frenin,"  neu  saith  rfurf  o  lyw- 
odraeth,  neu  o  Iywodraethwyr  ol-yn-ol,  yn  ol 
meddwl  prophwydoliaethol  cyffredinol  y  gair 
"breninoedd."  Yr  oeddynt  yn  ymddangos 
oll  yn  y  weledigaeth  ar  unwaith  ar  ben  y 
bwystfil;  +  ond  mewn  gwirionedd  yr  oedd 
pump  o  honynt  wedi  syrthio,  pan  gawsai 
loan  y  weledigaeth  hon  ;  nid  amgen  brenin- 
oedd,  cynghoriaid,  pen-rhëolwyr  (dictators) 
dengwriaid  (decemvim)  a  llywodraethwyr 

milwraidd  ;  jyr  oedd  uu  o'r  saith  y  pryd 
byny  yn  bod,  sef  amherawdwyr  ;  ||  ac  un  i 

ddyfod  drachefn.yr  hwn  pan  ddelai,  ni  cha'i 
aros  ond  atn  ychydig  amser. — Mae  rhai  yn 
deall  yr  olaf  hwn  am  yr  amherawdwyr  Crist- 
ionogol;  ond  rhaid  bod  eu  hawdurdod  hwy 
yn  gynüwysedig  yn  y  chweched  pen,  neu 
ynte    nis  gallent    fod  yn  ben  y    bwystfil    o 
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bwystfil  a'r  Oen. 

gwbl  ;  am  nad  oeddynt  hwy  yn  eilun  addol- 
gar.  Mae  eraill  yn  ei  ddeall  am  Ragîaw 
Rcwenna,  is-swyddwr  amherawdwr  y  dwyr- 
ain;  dàn  lywodraeth  pa  un  y  bu  y  ddinas 
falch  hon,  Rhufain,  yn  aros  fel  Dagiaeth  am 

fwy  na  chàn'  mlynedd.  Mae  eraill  yn  ei 
ddeall  am  draws-lywodraeth  y  Pab,  cyn  ei 
ddyfod  yn  dywysog  gwladol,  neu  cyn  de- 
chreuad  y  deuddegcant  a  thriugain  mlynedd 

a  bennodwyd  i'r  bwystfil  lywodraethu  :  ond 
Rhaglawiaeth  Ranenna  sydd  fwyaf  tebygol, 
yn  marn  Scott ;  yr  amherawdwyr  Cristion- 
ogol,  medd  Guyse,  a  Pool,  ac  mae  Doddridge 

o'r  un  farn  a  Scott  os  ydym  yn  ei  ddeall  yn 
iawn;  ac  yn  wir  mae  Guyse,  yn  ei  sylw  ar 
odre  y  ddalen,  braidd  yn  tueddu,  debygai  y 
Cyfieithydd,  i  farn  Scott  hefyd. 

11  *  A'r  bwystfil,  k  f  yr  hwn  oedd, 
ac  nid  ydyw,  J  yntau  yw  yr  wythfed, 

ac  o*r  saith  y  mae,  ||  ac  i  ddistry w  y 
mae  yn  myned. 

-tGwel  aradn.  8. 

Mae  amryw  farnau  eraill  am  y  seithfed 
pen  nchod,  heblaw  y  rhai  a  enwyd  dàn  adn. 
10;  ac  yn  enwedig  sefydlir  ar  lywodraeth 

Charlemagne,  neu  Siarl  y  Mawr,  a'i  olyn- 
wyr,  am  amryw  genedlaethau.  Pa  fodd 
bynag,  mae  yn  cyfeirio  yn  gyffredin  at  yr 
yspaid  o  amser,rhwng  dymchweliad  yr  amher- 
odraeth,  âsefydliady  gormes  pabaidd:  yn  yr 
hwn  amser  yr  oedd  Rhufain  dàn  lywodraeth 
dymmorawl,  neu  wladol  Rhaglaw  Ravenna, 
a  thàn  lywodraeth  ysbrydol,  neu  eglwysìg 
y  P;ib  ;  yr  hwn  eisoes  a  ddygasai  i  mewn 
addoliad  angelion  a  delwau,  a  llawer  o 
ddrwg-arferion  gwrthun  eraill.  *  Os  cyfrifir 
hyn  yn  ffnrf  wahanol  o  ly wodraeth ;  yna  y 

"  bwystfil,"  fel  yr  oedd  pan  eisteddai  y 
wraig  arno;  f  ac  yr  hwn  oedd,  ac  nid  ydyw, 
fel  y  sylwyd  uchod  ;  (adn.  8)  %  oedd  yr 
"  wythfed,"  ond  os  cyfrifir  ef  yn  rhy  fychan 
a  diddym  i'w  ystyried  yn  "  ben"  gwahanol, 
un  o'r  "  saith"  oedd  efe  :  ||  ond  pa  un  bynag 
ai  y  seithfed  nen  yr  wythfed  oedd  efe,  hwn 
oedd  y  ffurf  ddiweddaf  o  Iywodraeth  opdd  i 
fod  yn  yr  amherodraeth  eilun-addolgar  hòno ; 
ac  i  ddistryw  yr  oedd  i  fyned.  Y  bwystfil, 
gan  hyny,  ar  yr  hwn  yr  eisteddai  y  wraig, 
yw  y  Ilywodraeth  Rufeinig  yn  ei  ffurf  ddiw- 
eddaf ;  a  rhaid  i  bawb  addef,  mai  y  llywodr- 
aeth  babaidd,  ac  nid  yr  arnherodrawl  a 
phaganaidd,  yw  hòno :  oblegid  y  pen  diw- 
eddaf  oedd  yr  unig  un  oedd  yn  hanfodi,  pan 
eisteddai  y  wraig  ar  y  bwystfil ;  ac  a  ddy- 
wedid  am  dano  o  herwydd  hyny,  f 1 1  y 
bwystfil  ei  hun. — Mae  ein  Hawdwyr  eu  hun- 
ain,  gan  mwyaf,  yn  bur  anhawdd  eu  deali, 
ac  yn  wahanol  eu  meddyliau  yn  aml,  ar  y 
pethau  dyrys  hyn  ;  ac  erbyn  eu  dethol,  eu 

cyfieithu,  a  cheisio  eu  cysoni  â'u  gilydd, 
ofna  y  Cyfieithydd  y  bydd  ei  lafur  yn  bur 

annëalladwy  i'r  darllenydd:  efe  a  wnaeth  ei 
orau,  ac  a  wna  ei  orau  o  hyn  hyd  y  diwedd. 

12  '*  A7r  deg  corn  a  welaist,  deg 
brenhin  ydynt,  f  y  rnai  ni  dderbyn- 
iasant  frenhiniaeth  etto ;  Jeithr  awd- 
urdod  fel  brenhinoedd,  un  awr,  y 

maent  yn  ei  dderbyn  gyd  â'r  bwystfil. 
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*  "  Y  deg  corn''  (y  rhai  a  dyfasant  oll  de- 
bygid  ar  y  pen  diweddaf,)  oeddynt  yn  ar- 
w)ddo<<dtg  brenin,"  neu  oliannau  o  frenin- 
oedd  ;  +y  rh  ii  ni  dderbyniasent  freniniaeth 
eto,  pan  oedd  yr  angel  yn  llefaru  y  pethau 
hyn  w  rth  Ioan  :  \  eithr  awdurdod  fel  brenin- 
oedd,  hwy  a  dderbynient  nn  awr  gyda'r 
bwystfil ;  neu  ar  yr  un  pryd,  a  thros  yr  un 

amser,  a'r  bwystfil :  neu  am  ryw  gymmaint o 
amser  teyrnasiad  y  bwysttìl,  yn  ol  barn  er- 
aül. — Mae  hyn  yn  ihagddangos  rhaniad  yr 
amherodraeth  Rufeinig  yn  ddeg  breniniaeth 
wahanol,  ac  eto  yn  gyssylltiedig  mewn  un 
amcan,  i  gynnal  i  fynu  eilnn-addoliaeth 
eglwys  Rhnfain;  ac  mae  yn  hollawl  anghyd- 
weddn  â  Rbufain  Baganaidd.  Hwy  a  allent 
fod  yn  freninoedd  ;  ond  nid  oeddynt  yn  gyrn  y 
bwystfil  hyd  oni  dderbyniasant  ei  grefydd  ef, 
a  dechreu  cynnorthwyo  y  pab  ac  eglwys  Rhuf- 
ain,  a  chael  eu  cynnorthwyo  ganddynt  hwy. 

— Tybia  Guyse  i'r  deg  brenin  uchod  "derbyn 
eu  hawdurdod  ftl  breninoedd,"  tna'r  un  am 
?er  ag  y  dechreuodd  y  bwystfil  pabaidd,  neu 
yr  awdurdod  anghristiaidd,  osod  i  fynu  ei 
amherodraeth  eilun-add<>Igar ;  sef  tua  chanol 

y  bùmmed  ganrif :  a  thybia  Pool,  o'r  tu  arall, 
fud  y  brophwydoliaeth  yn  cyfeirio  at  frenin- 
oedd  yn  nes  i  ddiwedd  lly  wodraeth  anghrist; 
y  rhai,  er  gwasanaethu  y  Pab  am  ychydig 
amser,  a  fyddant  yn  y  diwedd  yn  offerynau 
i'w  ddinystrio  ef :  (gwel  ar  adn.  16.)  ond  pwy 
ydynt  a  wna  hyn,a  pha  bryd  y  bydd  hyn,add- 
efa  yr  Awdwr  uchod  nas  gall  efe  benderlynu. 
Dywed  Scott  yn  eglur,  (fel  y  sylwyd  eisoes 
dhn  t-)  eu  borl  ar  yr  un  amser  a  thros  yr  un 
amser,  â'r  bwystfil.  Nid  yw  Doddridge  yn 
rhoi  golen  yn  y  b}d  ar  y  mater,  o  ran  y 
breninoedd  nâ'u  harnser, 

13  m  *  Yr  un  meddwl  sydd  iTr  rhai 

hyn,  fa  hwy  na  roddant  eunerth  a'u 
hawdurdod  iTr  bwystfil. m  Phil.  1.  27.  a  2.  2.  n  adn.  17.  Es.  10.  5-7.  Ezec. 
33.  10.  Act.  4.  28. 

*  Yr  oedd,y  deg  brenin  hyn  i  fod  yn  gyd- 
oesol,  ac  nid  yn  ol-yn  ol,  fel  y  saith  brenin 
o'r  blaen  :  (adn.  10  )  a  pba  fodd  bynag  y 
byddent  yn  amrywio  ac  yn  anghytuno  mewn 

pethau  eraill,  byddent  oll  o'r  un  meddwl 
mewn  pethau  crefyddol :  ac  o!l  megys  o  un 
galon  yn  ymostwng  i  awdurdod  y  bwystfil, 
sef  y  Pab  ;  t  ac  i  roddi  eu  cyfoeth,  en  harfau, 
a'u  holl  nerth  a'u  hawdurdod  yn  gytun,  i 
fynn  i'w  ewyllys  ef ;  i'w  defnyddio  hwynter 
cynnal  ei  oruchafiaeth,  ei  fanteision,  a'i  am- 
canion  eilun-addolgar  ac  erledigaethus.  Bydd- 
ent  oll  yn  babyddion,  ac  am  ychydig,  "  un 
awr,"  rhoddent  eu  nerth  a'u  hawdurdod  i  gyn- 
nal  pabyddiaeth,  ac  felly  i'r  bwystfil,  ac  yn 
eibyn  Crist  a'i  achos. 

14  *  Y  rhai  hyn  °a  ryfelant  â'r 
Oen,  p  t  a?r  Oen  a'u  gorchfyga  hwynt : 
{oblegid  î  Arglwydd  arglwyddi  ydyw, 

a  Brenhin  brenhinoedd ; r  a'r  rhai  sydd 
gyd  âg  ef,  sydd  alwedig,  ac  etholedig, 

§a  ffyddlawn. o  peo.  11.  7.  a  13.  6,  7.  a  16.  14.  a  19.  15—21.  Dan.  7. 
21,  25.  a  8.  9—12,  24,  25.  Zec.  2.  8.  Mat.  25.  40.  Act.  9.  4, 
5.  p  pen.  6.  12-17.  Salm  2.  8,  9.  a  21.  8-12.  a  110.  5,  6. 
Oan    3.  44.  a  7.  26,  27.  1  Cor.  15.  24,  25.  q  pen.  1.5.  a 
19.  16.  Deut.  10.  17.  Salm  136.  0,  3.  Di»r.  8.  15,  16.  Dan.  2. 

47.  1  Tiru.  6.  15.  r  pen.  14.  1-4.  a  19.  14.  Salm  149.  5— 
9.  Jer.  50.  44,  45.  Mica  5.  7—9.  Ioan  15.  16.  Rhuf.  8.  30. 
2  Tim.  2.  4.  Heb.  3.  1,  2.  1  Pedr  2   9. 
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*Wrth  roddi  eu  nerth  a'u  hawdurdod  felly  i'r 
bwysttil,  hwy  a  ryfelent  â'r  Oen,  j  n  ei  athraw- 
iaetb,  ei  o8odiadau,  ei  achos  a'i  bobl  ;  trwy 
erledigaethau  creulawn,  trwy  nerth  y  cleddyf, 
a  tljrwy  wneyd  trais  ar  gydwybodau  dynion, 
i'w  darostwng  i  lywodraeth  a  chyfeiliornad- 
au  y  Pab.  t  Ond  yn  y  diwedd  byddai  i  ogon- 
eddus  Oen  Duw  eu  gorchfygu  hwynt  ;  yn  a 
thrwy  ífydd  ddîysgog,  proífes,  ac  amynedd 
dyoddefu3  ei  bobl ;  >  rhai  a  safent  yn  vt  rol  ac 
ardderchog  yn  wyneb  eu  holl  elynion,  ac  ni 
charent  eu  heinioes  hyd  angau.  \  Oblegid  >r 
Oen  hwn,  Duw  o  natur,  a  Chyfryngwr  drwy 
osodiad,  Arglwydd  holl  arglwyddi  daear,  a 
Brenin  holl  freninoedd  y  bydhwn,ydyw;  ac 
mae  Uywodraeth  a  gofal  yr  eglwys,  a  holl 
genedloedd  y  ddaear,  yn  ei  law  ac  ar  ei  ys- 
gwydd  ef,  i  wneuthur  â  hwynt  oll  yn  ol  ei 
ewyllys  anfeidrol  ddoeth  a  sanctaidd  ei  hun. 
Gan  hyny  mae  efe  yn  ddigon  cryf  a  galluog  i 

orchfygu  ei  elynion,  un  ai  trwy  yr  efeng)l  a'i 
ras,  neu  trwy  ddwyn  díal  a  distryw  bjth  ar 

eu  penau,  yr  un  a  fỳno  efe.  ||  A'r  rhai  sydd 
gydag  ef  ac  yn  ei  ganlyn,  ydynt  wedi  eu  galw 
yn  efíeitbiol  i  ymrestru  dàn  ei  faner  ef,  mewn 

canlyniad  i'r  etholiad  neillduol  a  wnaeth  efe 
o  honynt;  §  ac  am  hyny  maent  yn  wir  gred- 
inwyr,  yn  ffyddlawn  yn  ei  achos  ef,  ac  i'w 
hymrwymiadau  eu  hunain. — Tybia  rhai  fod 
yma  gyfeiriad  at  arfer  filwraidd  yn  mhlíth 
y  Groegiaid  :  sef  galw  y  bobl  yn  nghyd,  pan 
fyddai  rhyfel  ar  droed ;  ethol  rhyw  nifer  o 

honynt;  y  rhai  a  dyngent  ffyddlondeb  i'w 
blaenor.  Ond  mae  ethol  Duw  o  flaen  yalw  ; 

a'r  galw  2Ìv  ffyddlondeb  yn  ffrwyth  yr  ethol 
hyny. 

15  *Acefe  a  ddywedodd  wrthyf, 
*  Y  dyfroedd  a  welaist,  lle  y  mae  y 
buttain  yn  eistedd,  f  f  pobloedd  a 
thorfeydd  ydynt,  a  chenhedloedd  ac 
ieithoedd. 

*  Yn  nesaf  mae  yr  angel  yn  egluro  i  Ioan 
beth  oedd  ystyr  y  "dyfroedd  lawer,"  ar  ba 
rai  y  gwelsai  y  wraig  yn  eistedd  mewn 
rhwysg  a  mawredd  breninol.  (adn.  1.)  f  Ys- 
tyr  gyfrinioly  dyfroedd  hyny  oedd,  pobloedd 
a  thorfêydd,  a  chenedloedd  ac  ieithoedd  :  ped- 

war  o  eiriau  gwabanol,  oll  yn  y  rhif  l'íosog, 
er  gosod  allan  yn  brîodol,  ehangder  llywodr- 
aeth  eglwys  Rhufain  ;  nid  yn  unig  ar  y  dyn- 
ion  a'r  gwledydd  hyny  o  fewn  tiriogaethau 
pabaidd,  ond  hefyd  dros  yr  holl  deyrnasoedd 

ag  oedd  o'r  cyfnndeb  hwnw,  neu  o'r  grefydd 
hôno :  ac  ar  holl  ddeiliaid  pellenig  y  pab,  yn 
yr  IndiaDdwyreiniol,  yn  America  Ddeheuol, 
a  Uawer  o  fanaueraill.  Yn  wir  hònodd  y  pab 
hawli  arglwyddiaethu  ar  bob  cenedl;  i  ddos- 
parthu  coronau,  ac  i  ddiorseddu  breninoedd, 
w  rth  ei  ewyllys  ei  hun ;  fel  pe  buasai  efe  yn 
arglwydd  arglwyddi,  ac  yn  frenin  brenin- 
oedd  ! 

16  *  A'r  wdeg  corn  a  welaist  ar  y 
bwystfil,  xy  rhai  hyn  a  gasânt  y  but 
tain,  f  ac  a'i  gwnant  hi  yn  unig  ac 
í  yn  noeth,  z  |  a'i  chnawd  hi  a  fwy ttânt 
hwy,  ||  ac  aa'i  llosganthi  â  thân. «  Gwel  ar  adn.  2,  10,  12.  *  adn.  1,  2,  13.  Es  13.  17, 
18.  Jer.  50.  41,  42.        y  pen.  18    16,  17.  Erec.  16.  37—42.  a 
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*  23  45-49.  «  Job  31.  31.  Salm  27.  2.  D*o.  7.  5.  a  pen. 
13.  8.  Ltf.  21.  9. 

Pel  y  sylwyd,  yr  eistcddai  y  wraig  butein- 
ig  uchod,  yn  frenines  ar  ddyfroedd  liwer;  sef 
ar  bobloedd  a  thoríêydd,  a  chenedloedd  ac 
ieithoedd  :  ac  yn  wir  mae  yr  enw  o  Esgob  Cy- 
ffredinol,  ac  Eglwys  Gyffredinol  Rhufain,yn 

"'awn  gydweddu  â'r  dysgriöad  ucbod.  *  Pa 
fodd  bynag,  nid  fel  hyny  bydd  yn  wastadol ; 
oblegid  y  "deg  corn,"  neu  deyrnasotdd,  y 
rhai  unwaith  a  ddyrchafasant  ac  a  gynnalias- 
ant  y  gormes  eglwysig,  a  drôant  yn  y  diw- 
edd  i  "gasâu"  y  butain  hòno,  ei  gormes,  ei 
thraws-lywodraeth,  ei  thwyll,  a'i  llygredig- atthau  ftíeidd  mewn  athrawiaeth  ac  arferion. 
A  phan  welont  pa  fodd  y  twyllwyd  ac  y 
gorthrymwyd  i>wy  ganddi,  hwy  a  ddigiant 

wrthi  ac  a'i  fí'íeiddiant  hi,  yn  fwy  nag  y  car- 
asant  hi  erioed  o'r  blaen  ;  fel  y  gwna  dynion 
anllad  â  phutain  aflan,  pan  welont  ei  hudol- 
iaethau  twyllodrus  hi,  ac  yr  argyhoedder 
hwynt  o  ddrwg  eu  cyd-weithredoedd  blaen- 
orawl  â  hi.  fAc  yna  hwy  a  beidiant  â'o 
namddiffyn  a'u  nodded  iddi,  trôant  eu  harf- 
au  yn  ei  herbyn  hi,  a  gwnant  hi  yn  unig  ac 

yn  noeth,  o'i  holl  gyfoeth,  ei  rhwysg,  a'i 
hawdurdod;  \  ac  a'i  difrodant  hi  â  thân  a 
chleddyf ;  yr  hyn  nid  yn  unig  a'i  dinystria 
hi,  ond  a  f>dd  hefyd  mòr  bcenus  iddi,  â  phe 
cnôent  ei  chnawd  hi  oddi  ar  ei  hesgyrn ; 

'  neu  â  phe  llosgent  hi  i  farwolaeth  â  thân 
eirias  ;  megys  y  rhag-ddywedwyd  y  gwnaid 
hefyd,  trwy  y  prophwyd  Daniel,  (Dan.  7. 
11.)  ac  megys  y  llosgid  merch  offeiriad  yn 
I?rael,  a  fyddai  yn  euog  o  buteindra.  (Leét. 
21.  9.) — Pan  y  gwelom  ni  rai  teyrnasoedd 
eraill,  sydd  yn  awr  dàn  lywodraeth  y  Pab, 
yn  gwneuthur  cymmaint  ag  a  wnaed  yn 
Lloegr,  yn  Scotland,  yn  Sweden,  ac  mewn 
rhai  mànau  eraill ;  efallai  y  deuwn  ni  i 
ddeall  y  biophwydoliaeth  uchod  yn  well 
nac  yr  ydym  yn  ei  deall  yn  awr,  medd 
Pool. 

17  *  Canys  ôDuw  a  croddodd  yn 
eu  calonnau  hwynt  d  wneuthur  ei 
ewyllys  ef,  f  a  gwneuthur  yr  un 

ewyllys,  %  a  rhoddi  eu  teyrnas  i'r 
bwystfil, e  ||  hyd  oni  chyflawner  geiriau 
Duw. 

b  Gwel  ar  adn.  13.        c  Ezra  7.  27.  Salm  105.  25.  Diar. 

21.  1.  Jer.  32.  40.  2  Thes.  2.  10-12.  Iago  1.  13—17.    d  Luo 
22.  3,  22,  37.  IoaD  13.  2,  18.  e  pen.  6.  11.  a  10.  7.  a  15.  1. 
Diar.  19.  21.  Es.  14.  27.  a  46.  10,  11.  Jer.  27.  6,  7.  Ezec.  38. 
16,  17.  Dan.  12.  7.  Ioan  10.  35.  a  12.  39,  40.  a  19.  24,  28. 

*  Canys  y  Duw  mawr,  Llywodraethwr  y 
byd,  yr  hwn  mae  calonau  breninoedd  yn  ei 
law,  i'w  troi  hwynt  lle  y  mỳno  efe ;  (Diar. 
21.  1.)  a  benderfynodd  roddi  y  breninoedd 
uchod  i  fýnu,  dros  amser,  i  drachwantau  eu 
calonau  eu  hunain,  y  rhai  a  goleddasant  yn 
rhydd  ac  o  ddewisiad :  a  thrwy  ragluniaeth 
oruwch-lywodraethol,  efe  a  drôdd  tfrŵd  en 

tueddiadau  pechadurus  hwy  eu  hunain  i'r 
fath  rediad,  ag  a  dueddai  yn  y  diwedd  i 
"  wneuthur  ei  ewyllys  ef,"  mewn  perthynas 
i  godiad  a  chynnydd  yr  awdurdod  pabaidd. 
+  Ac  efe  a  oddefodd  iddynt,  dàn  gynhyrfiadau 
Satan  a  gweithrediadau  eu  Ilygredigaethau 
eu  hunain,  i  gyd-gytuno  i  ymostwng  i  awd- 
urdod,  coel-grefydd,  ac  eilun-addoliaeth  y 
pab  ;  \  ac  i  roddi  i  fýnu  eu  nerth,  eu  cyf- 
oeth,  ac  hyd  yn  nod  eu  coronau  a'u  teyrnas- 
oedd,  at  wasanaeth  y  bwystfil  anghristiaidd 
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hwn.     ||0ík1  efe  a  wnaeth  hyn  dros  amserletac    aetll  yn  drigfa  cythreuliaid,  II ac 
terfynol  yn  unig,  hyd  oni  chyflawnid  ei  eir- 1 
iau   ef,  yn    y   brophwydoliaeth    hon  a    hen 
brophwydoIiaethaueraill,am  gyflwr  blodeuog 
a  lîywodraeth  anghrist ;  ac  yna,  trwy  ddyl- 
anwad  grasol  neu  ragluniaethol,  neu   bob  un 

o'r  ddau,   ar    eu    calonau,    efe    a'u    tuedda 
hwynt  i  wneuthur  ei  ewyllys    a'i  orchymyn 
ef,    yn    mherthynas    i    hollawl    ddinystr    yr 
awdurdod    eilun-addolgar    y   bnasent  yn    ei 
gynnal    o'r    blaen. —  A    gwneuthur    yr    un 
ewyllys :  sefyr  un  ewyllys  â'u    gilydd  :  un- 
waith  yn  gwasanaethu  y  butain,  ac  felly  yn 
gwneuthur    ewyllys   oddefol    Duw  ;    (medd 
Pool,)  ac  wedi  hyny  yn  ei  distrywio  hi,  ac 
felly  yn  gwneuthur  ei  ewyllys  arfaethol,  a 
gorchymynol  ef. 

18  *  A'r  /wraig  a  welaist,  fyw  y 
ddinas  fawr,  J  sydd  yn  teyrnasu  ar 
frenhinoedd  y  ddaear. 

/pen.  16.  19.  a  18.2.  Dan.  2.  40,  41.    a  7.  23.  Lnc  2.1. 

*  Ac  i  orpheny  dysgrifìad  o'r  wraig  a  wel- 
sai  Ioan  yn  eistedd  ar  y  bwystfil  arwydd-lun- 
iol  uchod,  (adn.  3)  t  dyweddi  yr  angelmai 
hi  oedd  y  "ddiuas  fawr,  yr  hon  oedd  yn  teyrn- 
asu  ar  freninoedd  y  ddaear,"  pan  gawsai  Ioan 
y  weledigaeth  hon :  a  rhaid  y  gŵyr  pawb, 
rnai  Rhafain  oedd  y  ddinas  fawr  hòno.  J  Yn 
wir  hyn  oedd  amcan,  dyben,  ac  awydd  pro- 
ffesedig  Rhufain  oddi  ar  ei  sylfaeniad  ;  ac 
mewn  gwahanol  ffyrdd,  hi  a  gyflawnodd  ei 
hamcan,  gydag  ond  ychydig  attaliad,  hyd 
y  dydd  heddyw  :  trwy  yr  amherawdwyr  Pag- 
anaidd  gynt,  a  thrwy  y  Pabau  wedi  hyny, 
hyd  yr  amser  presenol :  ond  ni  a  gawn  ei 
chwyrap  ofnadwy  hi  yn  fuan  yn  y  bennod 
nesaf. 

PEN.  XVIII. 

Cwymp  Babilon. 

i\.C  ar  ol  y  pethau  hyn  a  f  mi  a  wel- 

ais  angel  arall  J  yn  dyfod  i  waered  o'r 
nef,  ||  âg  awdurdod  mawr  ganddo  ; 

b  §  a'r  ddaear  a  oleuwyd  gan  ei  ogon- iant  ef. 
a  Gwel  ar  pen.  17.  1.  b  pen.  21.  23.  E».  60.  1—3.  Ezec. 

43.  2.  Loo  17.  24.  2  Thes.  2.  8. 

*  Gwedi  i  Ioan  gael  gwybodaeth  amlwg 

pwy  oedd  y  "  Babilon  fawr,"  (pen.  17.  5.)  a 
pha  beth  a  wnaethai  hi ;  mae  yma  yn  cael 
parâd  o  weledigaeth  ei  dinystr  hi.  t  Gwelai 

angel  arall,  gwahanol  i'r  hwn  a  ymddiddan- 
asai  âg  ef  o  r  blaen,  a  gwahanol  i  holl  angel- 

ion  y  ph'iolau,  \  yn  dyfod  i  waered  o'r  nef,  at 
orchwyl  mawr,  |j  ac  âg  awdurdod  mawr 

ganddo,  cyfatebol  i'r  gorchwyl  hwnw  ;  §  a'r 
ddaear  a  oleuwyd  yn  danbaid,  gau  ei  ogon- 
iant  rhagorol  ef.  Crist  ei  hun  ydoedd  hwn, 

neu  ynte  arddangosiad  arwyddol  o'i  ddyfodiad 
ef  i  ddinystrio  ei  elynion,  ac  i  daenu  goleuni 
yr  efengyl  yn  mhlith  yr  holl  genedloedd  ;  at 
yr  hya  bethau  mae  y  geiriau  yn  naturiol  yn 
cyfeirio  ein  meddyliau :  oblegid  dywedir  y 
dyfetba  efe  anghrist  âg  ysbryd  ei  enau,  ac  y 
dilëa  efe  ef  â  dysgleirdeb  ei  ddyfodiad. 
2  Thes.  2.  8. 

2  *  Ac  efe  a  c  lefodd  yn  groch  â 
llefuchel,  gan  ddywedyd,  rifSyrth- 
iodd,  syrthiodd  BSbilon  fawr  hono, 

yn  gadwriaeth  pob  yspryd  aflan,  §  ac 
yn  gadwraeth  pob  aderyn  aflan  ac 

atgas. c  pen.  I.  15.  a  5.  2.  a  10.  3.  a  14.  15.  Jer.  25.  30.  Joel  3. 
16.  d  ada.  10,  21    pen.  14.  8.     a   16.  19.    a  17.  5,  18.  Es. 
13.  19.  a  21.  9.  Jer    51.  8,  60-64.  e  Lef.  II.  13—19.  Es. 
13.  20— 23.  a  14.  23.  a  34.  II— 15.  Jer.  50.  39,  40.  a  51.  37. 
Marc  5.  3—5.  Luc  8.  27,  28. 

*  Ac  efe  a  gyhoeddodd  yn  grôch,  â  llef 
uchel,  fawreddig,  ac  awdurdodol,  yr  hon  a 
allni  pawb  ei  chlywed,  ac  yr  hon  oedd  yn 
arwyddo  gallu  ac  awdurdod  mawr ;  tgan 
ddy  wedyd  yn  groy  w,  **  Syrthiodd,  Syrthiodd 
Babilon  fawr  hòno,"  sef  Rhufain  Babaidd, 
yr  hon  yr  oedd  yr  hen  Babilon  gynt  yn 
gysgod,  a  dim  ond  cysgod  gwàn,  o  hóni; 
mewn  eilun-addoliaeth,  creulondeb  i  bobl 
Dduw,  a  phob  balchder  a  drygioni  aflan  : 
ond  o'r  diwedd  hi  a  Syrthiodd,  Syrthiodd  ; 
hyny  yw,  hi  a  syrthiodd  yn  ofnadwy,  yn 
hollawl,  ac  am  byth !  j  Nid  yn  unig  hi  a 
syrthiodd  ac  a  aeth  yn  an»hyf^nnedd,  ond  hi 
a  aeth  hefyd  yn  fath  o  uffern  ar  y  ddaear,  yn 
drigfa  cythreuliaid,  f|  ac  yn  gadwriaeth  neu 
wersyilfa  pob  ysbryd  aflan,  §  ac  yn  gadwriaeth 
nen  gynniweirfa  pob  aderyn  aflan  ac  atgas; 
y  fath  a  arferant  lochesu  mewn  hen  adfeilion 
dychrynllyd,  anial,ac  anghyfannedd. — Tybia 
rhai  fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  at  y  datgudd- 

iadau  a  wnair  y  pryd  hwnw,  o'r  gorfynt 
(ambition)  dieflig,  y  gordwyllion,  y  cel- 

wyddau,  y  llofruddiaethau,  a'r  aflendid  ech- 
ryslawn,  â  pha  rai  y  llenwir  y  ddinas,  dan  y 
rhith  o  grefydd;  ond  mae  y  geiriau  yn 

ffugyrawl,  a  chwedi  eu  cymmeryd  o'r  Hen 
Destament,  yn  enwedig  Ue  y  sonir  am 
ddinystr  Babilon.  (Isa.  13.  19—22;  Jer.  50. 
39;  a  51.  37.)  Mae  yn  ddigon  amlwg  nad 

oes  dim  anghyfannedd-dra  wedi  dyì'od  a 
Rhufain  i'r  cyflwr  hwn  eto ;  oddigerth  i  ni 
ddywedyd  yn  wir,  ei  bod  hi  yn  drigfa  cy- 
threuliaid,ac  yn  gadwriaeth  pob  ysbryd  aflan, 
a  phob  aderyn  aflan  ac  atgas,  er  pan  mae 
pabau,  ac  offeiriaid  pabaidd,  wedi  ei  gwneyd 
hi  yn  drigfa  iddynt  eu  hunain :  oblegid  heb 
hyn,  rhaid  i  bawb  addef  fod  y  brophwydol- 
iaeth  hon  heb  ei  chyflawni  eto :  ond  hi  a 

gyflawnir. 

3  *  Oblegid  /yr  holl  genhedloedd 
a  yfasant  o  win  digofaint  ei  godineb 
hi,  f  a  brenhinoedd  y  ddaear  a  but- 
teiniasant  gyd  â  hi,  £  \  a  marchnat- 
tâwyr  y  ddaear  a  gyfoethogwyd  gan 
Äamlder  ei  moethau  hi. 

/adn.  9.  pen.  14.8.    a  17.  2.  Jei 
17,  Ẅ.  Es.  47.  15.  2  Pedr  3.  1—3. 
5.  Luc  7.  25. 

*  Fel  rheswm  chwanegol  at  bethau  a  gry- 
bwyllwyd  eisoes,  am  ddinystr  y  ddinaa 
greulawn  ac  aflan  hon,  dywedir  yma  iddi 

ddì'odi  yr  holl  geuedloedd  â  gwin  digofaint  ei 
godineb  hi,  neu  win  ei  godineb  hi  yr  hwn  a 
ddyg  digofaint  Duw  arni :  (Gwel  ar  pen. 
14.  8.)  t  ac  i  freninoedd  y  ddaear  gael  eu 
hudo  ganddi  i  buteinio  gyda  hi;  sefiymuno 
â  hi  rnewn  eilun-addoliaeth  a  choel  grefydd 
babaidd,  yr  hyn  sy  buteindra  ysbrydol  yn 
nghyfrif  Duw.  íDywedir  hefyd  ddarfod 
cyfoethogi  marchnatâwyr  y  ddaear  gan  aml- 
der  ei  chyfoeth  hi.  Yr  oedd  ei  mawredd _ 
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allanol,  ei  moethusrwydd,  a'i  rhysedd  hi,  yn 
acbos  a  moddion  o  gyfoeth  dirfawr  i  luoedd 
lawer  ;  ac  yr  oedd  yr  amryw  gJfyddydau,  y 

gweithfêydd,  a'r  masnachau,  y  rhai  a  flodeu- 
entyn  llwyddiannusdrwy  eichrefydd  rwysg- 
fawr  a  gorwech  hi,  yn  cynnorthwyo  yn 
wastad  i  gynnal  y  greíydd  hòno ;  oblegid 

trwy  y  celfyddydau,  y  gweithiau,  a'r  rnas- 
nachau  hyny,  yr  oedd  aneirif  ddynion  yn  cael 
eu  cyfoeth.  Paentiaeth,cerfiaeth,adeiladaeth, 

cerddoriaeth,  a'r  holl  gelfyddydau  teg,  a 
gawsant  hefyd  y  gefnogaeth  helaethaf,  ac  a 

gwrteithiwyd  i'r  perffeithrwydd  mwyaf,  yn 
yr  eglwys  gostfawr  ac  ysplenydd  hòno.  Ond 
y  farchnadaeth  ysbrydol,o  gyffesu  a  maddau 
pechodau,  prynu  a  gwerthu  creiriau,a  gwedd- 
io  eneidiau  o'r  purdan,  &c,  &c. ;  trwy  yr 
hyn  yr  oedd  ac  y  mae,  llnoedd  aneirif  yn 
byw  yn  ddrygionus  mewn  Uawnder,  ac  yn 
mwynâu  digonedd  o  foelhau,  trwy  bechodau 
a  ffoleddau  dynolryw  ;  a  feddylir  yn  benaf 
mae  yn  debyg. — Moethau  :  dy wed  Dod- 
dridge  fod  y  gair  Groeg  (strînous)  yn 
arwyddo  y  cyfryw  foethau  mewn  bywiol 
iaeth  ag  sydd  yn  meithrin  anlladrwydd,  ac 
yn  tueddu  i  weithredoedd  o  anniweirdeb  ; 
ac  sydd  yn  addas  iawn  i  ddangos  y  modd 
mae  yr  offeiriaid  pabaidd  yn  eu  glythu  eu 

hunain,  yn  nghyd  â'r  effeithiau  o  hyny,  er 
gwarth  i  broffes  o  Grístionogrwydd  yn  ngol- 
wg  yr  holl  fyd  ;  yn  gystal  â'r  eilun-addoliaeth 
a  sefydlwyd  ac  a  ddelir  i  fynu,  er  cynnal  a 
phorthi  y  moethineb  hyny. 

4  *  Ac  mi  a  glywais  lef  arall  o'r 
nef  yn  dywedyd,  'fDeuwch  allan 
o  honi  hi,  fy  mhobi  i,  J  fel  na  byddoch 

k  gyd-gyfrannogion  o'i  phechodau  hi, 
||  ac  na  dderbynioch  o'i  phlâau  hi «  Gen.  19.  12,  13.  Num.  16.  26,  27.  Es.  48.  20.  a  57.  11 
Jer.  50.  8.  a51.  6,  45,  50.  Mat.  24.  15,  16.  2  Cor.  6.  17, 
*  Sahn  50.  18.  Mat.  23.  30.  1  Tim.  5.  22.  2  Ioan  11. 

*  Gwedi  y  geiriau  uchod,(adn.  2,  3.)  clyw- 
ai  Ioan  lef  arall  o'r  nef,  tyn  galw  ar  bobl 
Dduw  i  ddyfod  allan  o'r  Babilon  a'r  Sodom 
ysbrydol  hon,  ac  yrnddidoli  yn  llwyr  oddi 

wrthi ;  t  fel  na  byddent  gyfranogion  o'i  pech- 
odau  atgas  a  gwaedd-fawr  hi,  ||ac  na  dder- 
bynient  o'i  phlâau,  ei  chospedigaethan,  a'i 
barnedigaethau  ofnadwy  hi :  fel  y  galwyd 
Lot  o  Sodom  cyn  ei  dinystrio  hi  ä  than  a 
brwmstan  ;  ac  fel  y  galwyd  pobl  Dduw  o 
Babilon  gynt,  cyn  ei  chwymp  hi.  (Gen.  19. 
12,  13,  15—17  ;  Isa.48.  20  ;  a  52.  11 ;  Jer.  50. 
8;  a  52.  6.)  Mae  yr  alwad  hon  yn  perthyn  i 
bawb  yn  mhob  oes  a  gwlad.  Pawb  a  gredant 

yn  Nghrist,  ac  a  "addolant  Dduw  yn  yr  Ys- 
bryd,"  dylent  ymddidoli  oddi  wrth  eglwys 
mòr  llygredig;  ac  oddi  wrth  bob  eglwys 
arall  a  ganlyno  ei  hesampl  hi  o  eilun-addol 
iaeth,  erlid,  creulondeb,  a  thra-arglwyddiaeth  ; 

a  gochelyd  bod  yn  gyfranogo'i  phechodau  hi, 
hyd  yn  nod  osymwrthodasant  â'i  chymundeb 
hi  ;  os  amgen,  gallant  fod  yn  gyfranogion 

o'i  phlâau  hi.    Scott. 

5  *  Oblegid  ei  phechodau  hi  l  f  a 
gyrhaeddasant  hyd  y  nef,  mJaDuw 
a  gofiodd  ei  hanwireddau  hi. 

/  Gen.  18.  20,  21.  2  C«on.  28.  9.  Ezra  9.  6.  Jer.  51.  9. 
Jona  1.2.        m  Gwel  ar  pen.  16.  19. 

*Yr  oedd  ei  phechodau  hi,  ei  drygioni 
beiddiawl,  rhyfygus,  ysgeler,  ac  echryslawn, 
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t  yn  debyg  i  fynyddoedd  mawrion  wedi  eu 
peniỳru  ar  eu  gilydd,  nes  oeddynt  yn  cyr- 
haeddyd  hyd  y  nef;  J  ac  yr  oedd  Duw  o'r 
diwedd  wedi  cofio  ei  Ilîosog  anwireddau  hi, 

i'w  dYal  hi  am  danynt;  er  iddi  hi  dybied 
wrth  ei  hir-ymaros  ef,  ei  fod  megys  wedi  ei 
hanghofio,  ac  na  ddYalai  efe  arni  ara  y  cyf- 
ryw  weithredoedd  annuwiol. 

6  ■  *  Telwch  iddi  fel  y  talodd  hi- 
thau  i  chwi,  fa  °dyblwch  iddi  y  dau 
cymmaint  yn  ol  ei  gweithredoedd : 

p  X  Yn  y  cwppan  a  lanwodd  hi,  ||  llen- 
wch  iddi  yn  ddauddyblyg. 

n  pen.  13.  10.  a  16.  5,  6.  Ex.  21.  23—25.  Salm  137.  8. 
Jer.  50.  15,    29.   a  51.  24,  49.  2  Tim.  4    14.  o  Es.  40.  2. 
»61.  7.  Jer.  16.  18.    a  17.  18.  Zec.  9.  12.  p  Gwel  ar  pen. 
14.  10.  a  16.  19.  a  17.  2,  4. 

*  Gan  hyny  mae  Duw  yn  galw  ar  y  per- 
sonau,  neu  y  cenedloedd,  a  erlidiwyd  ac  a 
dwyllwyd  ganddi  hi,  i  dalu  iddi  hilhau  fel 
drwg-weithredyddes  gondemniol  ;  t  a  dyblu 
iddi  y  dau  cymmaint,  dau  fesur  am  yr  un,  o 
win  digofaint  Duw ;  am  ei  holl  weithred- 
oedd  ysgeler ;  J  yn  y  cwpan  a  lanwasai  hi  o 
greulondeb  a  hudoliaetbau  i  eraill,  ||yroedd- 
ynt  hwythau  i  lanw  yn  ddau-ddyblyg,  mewn 
barn  a  dialedd  arni  hithau. — Dywed  canlyn- 
ydd  Pool  fod  yr  adnod  hon  yn  swnio  yn  ei 
glustiau  ef,  fel  pe  byddai  Duw  yn  bwriadu  i 
ddinystr  pabyddiaeth  gael  ei  gyflawni  gan 
ddwylo  rhyw  Brotestaniaìd ;  rhai  o'r  sawl 
a  erlidiwyd  gan  y  pabyddion;  rhai  o'r  un 
ffydd  â'r  rhai  a  erlidiwyd,  os  nad  yr  un 
personau. 

7î*  Cymmaint  ag  yr  ymogonedd- 
odd  hi,  f  ac  y  bu  mewn  moethau,  t  y 
cymmaint  arall  roddwch  iddi  o  ofid  a 
galar :  ||  oblegid  y  mae  hi  yn  dywedyd 
yn  ei  chalon,  r  §  Yr  wyf  yn  eistedd  yn 
frenhines  ;  s  *  a  gweddw  nid  ydwyf, 
t  a  galar  nis  gwelaf  ddim. 

q  Es.  22.  12-14.  a  47.  1,2,  7—9.  Ezec.  28.  2—10.  Zeph. 
2.  15.  2  Thes.  2.  4-8.  r  Salm  45.  9.  Jer.  13.  18  s  Es. 
47.  7,  8.  Galar.  1.  1. 

*  Cymmaint  ag  yr  ymogoneddodd  hi  yn  ei 
Ilwyddiant,  ei  mawredd,  ei  harglwyddiaeth, 

a'i  chreulondeb  tuag  at  y  saint;  +a  chym- 
maint  ag  y  bu  hi  yn  foethus  a  tnrythyll  trwy 
ei  thwyll  a'i  hudoliaethau  aflan  a  swynawl ; 
í  y  cymmaint  arall  a  roddid  iddi  o  ofid  a 
galar,  ing  a  phoen,  pan  ddelai  dydd  ei  hym- 
weliad,  ei  barn,  a'i  thrychineb  ofnadwy 
oddi  wrth  yr  Arglwydd,  trwy  offerynoldeb 
y  rhai  a  alwai  efe  i  ddíal  arni.  ||  Ychydig  a 

feddyliai  hi  am  ei  "  gofid  a'i  galar"  ucbod, 
yn  amser  ei  mawredd  a'i  moethau,  pan 
ddywedai  yn  ymffrostiawl  yn  ei  chalon  ei 
hun,  $  Yr  wyf  yn  eistedd  yn  frenines,  ac  yn 

"  arglwyddes  teyrnasoedd,"  i  lywodraethu 
ar  feddiannau,  personau,  a  chydwybodau 

dynion  ;  *  ac  nid  amddifadwyd  fi  o  ddim  o'm 
mawredd,  fy  awdurdod,  na'm  pleserau,  fel 
gweddw  wedi  ei  hamddifadu  o'i  chymmorth 
a'i  hamddiffyn,  ei  gogoniant  a'i  chysur,  yn  y 
golled  o'i  phriod ;  t  ac  nid  ysgydwir  fy 
ngorsedd  i  byth,  a  galar  oun  math  nis  gwel- 
af  ddim.  Dyma  iaith  ryfygus  y  butain  Ruf- 
einig,  fel  yr  hen  Babilon  gynt ;  (Gwel  Isa. 

47  oll,)  ond  er  hyn,  ac  "  oblegid"  hyn,  mae 
ei  "  gofid  a'i  galar"  i  ddyfod  arni,  fel  y  dan- 
gosir  yn  mhellach  yn  yr  adnodau  a  ganlyn. ================= 
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8  Am  hynny  '  yn  un  dydd  y  dawj 
ei  phlâau  hi,  -fsef  marwolaeth,  }a 
galar,  ||  a  newyn  ;  u  §  a  hi  a  lwyr- 
losgir  â  thân  :  *  oblegid  *cryf  yw  yr 
Arglwydd  Dduw,  f  yr  hwn  sydd  yn 
ei  barnu  hi. 

t  adn;  10,17,  19.  E».  47,0—11.  Jer.  51.  6.  u  ado.  9. 
peB.  17.  16.     a  19.  3.  Jer.  51.58.  *  Job  9.  19.  Es.  27.  1. 
Jer.  50.  31,  34.  1  Cor.  10.  22. 

*  Tybiai  yr  hen  Babilon  gynt  ei  hun  yn 
annorfodadwy ;  a  thybia  eglwys  Rufain,  y 
Babilon  ysbrydol,  ei  hun  yn  anffaeledig,  ac 
yn  annorfodadwy  hefyd;  yr  unig  eglwys, 
ebai  hi,  yr  hon  nis  gal!  pyrth  uffern  ei  gorch- 
fygu :  ond  beth  a  ddywed  Duw?  Am  ei 
bod  hi  fel  hyn  yn  drahaus  ac  ymffrostgar,  ac 
yn  hoff  ddychymmygu  nas  gali  na  niwed  na 
pheryg!  ddyfod  yn  ngos  ati ;  am  hyny  daw 

ei  chospedigaeth  a'i  dinystr  arni  yn  ddisym- 
mwth,  megys  mewn  un  dydd,  fel  y  dyued- 
wyd  am  yr  hen  Babilon  gynt.  (Isa.47. 9,  11.) 
t "  Marwolaeth,"  trwy  haint,  neu  gleddyl, 
neu  trwy  bob  nn  o'r  ddau,  a  dỳr  ymaitli 
luoedd  o'i  deiliaid  hi ;  |a  "  galar"  ac  wylof- 
ain  am  y  golled  o'i  phlant ;  ||  a  distryw  trwy 
"  newyn,"  a  ditfyg  o  bobcynnaliaeth  angen- 
rheidiol,  a  gyd  gyferfydd  ami  hi  ;  §  a  hi  a 
Iwyr  losgir  â  thân  gan  ei  gelynion :  (gwel  ar 
pen.  17.  16.)  *  oblegid  cryf  anfeidrol  a  holl- 
alluog,  yw  yr  Arglwydd  Dduw  yr  hwn  a 
ddigiwyd  mòr  fawr  ganddi  hi ;  tyr  hwn 
sydd  yn  ei  gyfiawnder  yn  ei  barnu  ac  yn  ei 
chondemnio  hi,  ac  sydd  wedi  penderfynu  ei 
distrywio  hi  :  am  hyny  nid  oes  dim  gwrth- 
sefy  11  ei  ailu  ef,  yr  hwn  sy  ddigon  cryf  i 

dywallt  y  farn  fwriadol,  ac  a'i  gwna  yn  sicr. 
— Gan  na  chafodd  Rhufain  erioed  eto  ei 

"  llwyr  losgi  â  thân,"  fel  y  dywedir  yma ; 
mae  yn  sicr  mai  prophwydoliaeth  am  bethau 
syddi  ddyfod  eto;  yw  y  geiriau  uchod. 

9  *  Ac  y  wylo  am  dani,  a  galaru 
drosti,  a  wna  z  brenhinoedd  y  ddaear, 
f  y  rhai  a  butteiniasant,  %  ac  a  fuant 
fyw  yn  foethus  gyd  â  hì,  ||  pan  welont 
aíŵg  ei  Uosgiad  hi, 

j,  adn.  20.  Salm  58  10.  Jer.  50.  46.  Ezeo.  26.  16,  17.  a 
32.  9,  !0  Dan.  4.  14.  Zec.  II.  2,  3.  z  Gwel  ar  sdn.  3,  7,— 
pen.  17  2,  12,  13.  a  adn.  18.  p*n.  14.  11.  a  19.  3  Gen.  19. 
28.  Deut.  29.  23.  Es.  13.  19.  a  30.  33    a  34.  9,  10.  Jer.  50.  40. 

10  §  Gan  'sefyll  bo  hirbell,  gan  ofn 
ei  gofid  hi,  *  a  dywedyd,  c  Gwae, 
gwae,  d  f  y  ddinas  fawr  honno,  Babi 
lon,  y  ddinas  gadarn  ! e  Joblegid  mewn 
un  awr  1|  y  daeth  dy  farn  §  di. 

*  Num.  16.  34.  o  adn.  16,  19.  Jer"  30.  7.  Joel  I Am.  5.  16.  d  Gwel  ar  pen.   14   8.-Es.  21.  9.  e  Gwel 
ar  adn   8— Jer.  51.  8,  9. 

*  Rhai  o'r  breninoedd,  y  rhai  o'r  blaen  a 
bleidiasent  eglwys  Rhufain,  a  lynant  wrthi 
hyd  yn  nod  pan  gyd  ymgyssyllto   rhai   eraill 

0  honynt  i'w  distrywio  hi  ;  (pen.  17.  16, 17.) 
a  hwy  a  wjlant  ac  a  alarant  diosti  hi  yn  ei 
chwymp  ofnadwy,  t  sef  y  rhai  a  bnteiniasant 

gyda  hi  yn  ei  heilan-addoliaeth  a'idrygioni, 
l'ác  a  fuant  fy  w  yn  foethus,  mawreddus,  a  i  hys 
eddgar  gyda  hi,  a  thi  wy  eu  perthynas  grefydd 
01  â  bi.  ||  Pan  welo  y  rhai  hyn  fŵg  ei  llosgiad 

hi,  a'i  phoenau,  heb  allu  ditfodd  y  naill,  na 
lliiiiaru  y  llali ;  §  ni  bydd  ganddynt  ddim 

i'w  wneyd  ond  ei  gadael  hi,  neu  fod  yn  gyf- 

ranog  o'i  barn;  am  hyny  hwy  a  safant  o 
hirbell,  gan  ofn  cyfranogi  o'i  barn  a'i  gofid- 
iau  dirfawr  hi.  *  Yn  y  sefyllfa  ddychrynllyd 
hon,  hwy  a  rtdywedant,  Gwae  !  gwae  I  pa 
wae  a  thrueni  annisgwyliadwy  yw  hwn  !  pa 
ddistryw  ac  anghyfannedd  dra  dìsymmwtb, 
+  a  ddaeth  ar  y  ddina»  fawr  a  galluog,  Babi- 
lon  ysbrydol,  y  ddinas  a  dybiwyd  ei  bod 
mòr  gadarn,  fel  na  syflid  mo  hôni  byth  gan 
neb  !  \  oblegid  ar  unwaitb,  megys  mewa  un 
dydd,  (adn.  8.)  Ye,  mewn  un  awr  fechan,  nas 

meddylid  fawr  am  dani  o'r  blaen  ;  ||  y  daeth 
dy  farn,  dy  gondemniad,  a'th  ddistryw  §di, 
O  dydi  arglwyddes  y  byd  pabaidd,  yr  hon  a 
eisteddit  yn  frenines  ar  y  bwystfil,  ac  ar 

ddyfroedd  lawer,  yn  dy  holl  wycbder  a'th 
ddiogelwch  bostfawr,  gan  ddywedyd,  A 
galar  nis  gwelaf  ddim.  (adn.  7.) — Mae  yma 

gyfeiriad  pnr  aml wg  at  yr  wylo  a'r  galaru  am 
gwymp  Tyrus,  a  ddysgrifir  yn  Ezeciel,pen.  27. 

11  *  A  f  marchnattâwyr  y  ddaear 
a  wylant  ac  a  alarant  drosti ;  f  oblegid 
nid  oes  neb  mwyach  *  yn  prynu  eu 

marsiandì'aeth  hwynt : 
/  adn.  3,  9,  15,  20,  23.  pen  13.  16,  17.  E».  23.  1-15.  a 

47.15.  Ezec.  V6.  17-31.  a  27.  27—36.  Zeph .  1.  II,  1*. 
g  Oiar.  3.  14.  Mat.  22    5.  Ioan  2.  16.  2  Pedr  2.  3. 

*  Fel  yr  wylai  ac  y  galarai  y  marcbnadydd- 
ion  am  gwymp  Tyrus  gynt,  y  ddinas  fawr 
tlodeuog  a  marcbnadyddol  hòno;  felly  y  bydd 
i  farchnatâwyr  bydol-fryd  y  ddaear  wylo  a 
galaru  dros  Rufain  babaidd,  yn  ei  chwymp 

a'i  dinystr  hi ;  toblegid  ni  bydd  nebmwyach 
yn  prynu  eu  marsiandiaeth  hwynt,  sef  mar- 
siandiaeth  yr  otfeiriaid  pabaidd,  o  greiriau 
sanctaidd,  maddeuant,  a  goddefiadau  i  bechu 
am  arian,  neu  trwy  dalu  :  ac  ni  bydd  neb 
mwyach  chwaith  i  brynu  y  nwyddau  drud- 
fawr,  a  fyddid  yn  arfer  eu  defnyddio  at 
wisgoedd  yr  otfeiriaid,  i  harddu  y  delwau,  ac 
i  addurno  eu  lleoedd  addoliad.  Ond  tybir 
mai  y  petbau  cyntaf,  yn  ngbyd  âderchafìadau 

eglwysig,  a  werthid  gan  y  pab  i'r  mwyaf  eu 
harian,  a  feddylir  yn  benaf  yma  ;  a'r  petbau 
eraill  yn  yr  adnodau  a  ganlyn. 

1 2  h  *  Marsiandîaeth  o  aur,  ac  arian, 
a  meini  gwerthfawr,  a  pherlau,  f  a 
llían  main,  a  phorphor,  a  sidan,  ac 
ysgarlad,  \  a  phob  coed  thynon,  ||  a 
pob  llestr  o  ifori,  a  phob  llestr  o  goed 
gwerthfawr  iawn,  ac  o  bres,  ac  o  hai- 
arn,  ac  o  faen  marmor, 

h  pen.  17.  4.  1  Bren.  10.  11,  12.  Diar.  8.  10,  11.  Ezec. 
27.  5-25. 

*  Nis  gallant  mwyach  ymhyfrydu  ac  ym- 
falchi'o  yn  yr  elw  dirfawr  a  arferent  wneyd 
o'r  fath  uchod  o  farsiandYaetb  :  ni  ddwg  y 
farsiandi'aeth  hòno  i  mewn  iddynt  mwyach, 
fel  cynt,  aur  ac  arian,  meini  gwerthfawr  a 
plierlan,  i  gyfoelhogi  eu  hunain,  ac  i  gynnal 
ac  arddangos  gorwychder  a  mawredd  eu  ho- 
ffeiriadaeth  a'u  haddoliad  :  +  ac  ni  chant  mwy- 
ach  li'an  n;ain,a  pborphor,  a  sidan,acysgarlad, 
i'w  haddurno  eu  hunain,  ac  i  wneyd  gwisg- 
oedd  hynodawl  i'w  boffeiriaid,  eu  hesgobion, 
a'u  pendodau  eglwysig;  (cardinals)  %  na 
choed  thynon,  y  rhai  a  brisid  mòr  fawr  o 

herwydd  eu  perarogledd,  a'u  parâd,  i  adeil- 
adu  neu  addurno  tei'au  gwŷchion  a  themlau  ; 
IJnadim  o'r  llestri  byay  o  ifori,  aco  goed 
gwerthfawr   iawn   a   theg,  ac   o  brês,  ac  o 



Galarnadau  y  llongwyr DAT.  XVIII. ar  ol  Babilon. 

haiarn,  ac  o  faen  marmor,o  ba  rai  yr  arferent 
wneyd  eu  delwau  eilnn-addolgar,  a  phob 
math  o  le9tri  er  gwasanaeth  coel-grefyddol, 
ac  addoruiadan  a  dodrefn  teuluaidd. 

13  *  A  ̂ sinamon,  a  phêr-aroglau, 
ac  ermaint,  a  thus,  +  a  gwin,  ac  olew, 
J  a  pheilliaid,  a  gwenith,  ac  ysgrubl- 
iaid,  a  defaid,  ||ameirch,  a  cherbyd- 
au,  Äa  chaethweision,  l  §  ac  eneidiau 
dynion. 

í  1  Bren.  10.  10,  15,  25.  2  Cron.  9.  9.  Diar.  7.  17.  Can. 

1.3.  «4.13,14.  a  5.  5.  Am.  6.  6.  Iotn  12.  3— 8.  k  Bx. 
21.  16.  Dent.  24.  7.  a  23.  68  Neh.  5.4,  5,  8.  Es.  50.  I.Ezec. 
27.  13.  Am.  2.  6.  a  8.  6.  I  Tim.  1.  10.        I  2  Pedr  2.  3. 

*  Derfydd  weithian  hefyd  am  y  sinamon 
peraidd  a  nwyf-bair,  a'r  per-aroglau,  a'r 
enaint, a'r  thus,  i  foddâu  y  synwyrau,  i  ber- 
arogli  a  phrydfertbu  eu  cyrph,  i  borthi  eu 
balchder  a'u  moethineb,  ac  i  wneyd  arogl- 
darth  peraidd  ac  eneinniau  costfawr,  i  ddy- 
benion  eilun  addolgar  a  choel-grefyddol ;  f  a 
derfydd  am  y  gwin,  a'r  olew,  i  sirioli  eu 
calonau,  ac  i  ddysgleirio  eu  gwynebau,  (Salm 

104.  15.)  neu  i'w  defnyddio  yn  eilun-addolgar 
a  choel-grefyddol  yn  aberth  yr  offeren,  ac  yn 
yr  eneinniad  diweddaf;  Ja  derfydd  am  y 

peilliaid  teg,  a'r  gwenith,  a'r  ysgrubliaid,  a'r 
defaid,  i'w  degymu  gan  yr  otfeiriaid  er  cyn- 
naliaeth  natur,  ac  i'w  diwallu  hwy  âg 
angenrheidiau,  Hawer  llai  â  chysuron  a 
moethau,  bywyd  anianol ;  ||  a  derfydd  am 
feirch,  a  cherbydau,  a  chaeth-weision,  er 
gwneyd  i  fynu  osgordd  a  gweinydd-res 
rwysgfawr,  ac  i  wneyd  ymddangosiad  mawr, 
gyda  gorwychder  rhodresgar  pabau  ac  esgob- 
ion  trahaus ;  §  îe,  derfydd  mwyach  iddynt 

gaethiwo  eneidiau  dynion,  mwy  na'u  medd- 
iannau  a'u  cyrph,  drwy  dra-awdurdodi  yn 
ormesol  ar  eu  cydwybodau,  a  thỳnu  arian 
oddi  wrthynt  am  faddeuant  a  goddefiadan  i 

bechu,  ac  am  eu  gweddîo  hwy  allan  o'r 
purdan ;  yr  hyn  mewn  gwirionedd  y w  talu 
iddynt  am  ddistrywio,  yn  lle  achnb  eu  hen- 
eidiau.  Pan  ddistrywier  pabyddiaeth,  der- 
fydd  am  yr  holl  farsiandiaeth  felltigedig  hon, 
yn  meddiannau,  cyrph,  ac  eneidiau  dynion. 

14  *  A'r  aeron  a  m  chwennychodd 
dy  enaid,  nfa  aethant  ymaith  oddi 
wrthyt,  Ja  phob  peth  danteithiol  a 
gwŷch  ||  a  aethant  ymaith  oddi  wrthyt; 
§  ac  ni  chai  hwynt  ddim  mwyach. 

m  Nnm.  11.  4,  34.  Salm  73.  18.  a  106.  14.  1  Cor.  10.  6 
Iago  4.  2.  1  Ioan  2.  16,  17.        n  Luc  12.  20.  a  16.  25. 

*  A  chynnyrchion  dy  farsiandiaeth  ddryg- 
ionus,  O  Babilon  ysbrydol,  y  rhai  oedd  fel 
aeron  neu  ffrwythau  peraidd,  yn  y  rhai  yr 
ymhyfrydaist  gymmaint,  ac  y  rhai  a  chwen- 
nychodd  dy  enaid  mòr  fawr,  megys  cyfoeth, 
anrhydedd,  a  mwyniant  y  byd  hwn,  yr  hyn 
oedd  ben  eithaf  dy  awydd  :  ttòrwyd  y  rhai 
hyn  oll  yn  awr  oddi  wrthyt,  ac  aethant 
ymaith  yn  llwyr :  îa  phob  peth  ag  oedd  yn 

ddanteithiol  a  melys  i'r  archwaeth,  ac  oedd 
yn  ymddangos  yn  wych  a  theg  i'r  golwg,  ||  a 
aethant  ymaith  hefyd  yr  un  modd  oddi 
wrthyt,  5  ac  ni  chai  di  ddim  o  honynt  byth 
mwyach  ;  ond  diosgir  di  yn  hollol,  a  byddi 
yn  amddifad  o  honynt  oll,  heb  obaith  eu  cael 
drachefn  byth  bythoedd. 

15  *  Marchnattâwyr  y  pethau  hyn, 
1371 

y  rhai  a  gyfoethogwyd  ganddi,  Pfa 
safant  o  hirbelì  oddi  wrthi,  J  gan  ofn 
ei  gofìd  hi,  ||  gan  wylo  a  galaru, 

o  adn.  3,  11.  Hos.  12    ?,  S.  />c.  11.  5.  Marc  II.  17.  Act. 
19.      a  19.  24-27.  p  Gvrel  ar  adn.  11—  Burn.  18.  23, 

24.  Ezec.  27.  31.  Am.  5.  1«,  17. 

*  V  rhai  a  arferent  farchnata  yn  y  nwyddau 
uchod,  ac  a  gyfoethogwyd  mewn  pethan 
tymmorawl,  ac  a  wag  dybient  eu  cyfoethogi 

yn  ysbrydol,  gan  eglwys  Rufain  a'i  chreîydd 
rwysgfawr  ac  ofer-goelus  ;  +  y  rhai  hyn  fel 
breninoedd  y  ddaear  o'r  blaen.adn.  9,  10,  yn 
analluog  i'-w  chynnorthwyo  hi,  a  gilient  ac  a 
safent    o    hir-bell    oddi   wrthi  ;    t  ac    am    y 

yddent  eu  bod  yn  gyfranog  â.  hi  yn  ei 
phechodau,  hwy  aofnent  rhag  bod  yn  gyfran- 
ogion  hetyd  â  hi  yn  ei  gofid  :  \\  ac  wrth  yr  olwg 
ofnadwy  hyd  yn  nod  o  hir-bell,  hwy  a  oll- 
yngent  dristwch  eu  calon  mewn  llif  o  ddagr- 
au,  ac  mewn  wylo  a  galaru  mawr. 

16  *  A  dywedyd,  ̂ Gwae,  gwae,  y 
ddinas  fawr  honno,  f  yr  hon  oedd 
wedi  ei  gwisgo  â  llîan  main,  a  phor- 
phor,  ac  ysgarlad,  \  ac  wedi  ei  gwŷchu 
âg  aur,  a  meini  gwerthfawr,  a  pherlau  ! 

q  Gwel  ar  adu.  10,  11.  pen.  17.  4  — Luc  16.  19. 

1  Fel  yr  oedd  y  marchnatâwyr  uchod  yn 
sefyll  o  hir-bell,  gan  wylo  a  galaru,  clywai 
Ioan  hwy  yn  dywedyd  hefyd,neu  yn  hytrach 
yn  dolefain  yn  alaethus,  Gwae  !  gwae  !  O 
mòr  ddychrynllyd  yw  dinystr  Rhufain,  y 
ddinas  fawr  ac  enwog  hòno,  Ile  yr  oedd  gor- 
seddfa  y  pen  pabaidd,  y  butain,  yr  hon  a 
ddywedasai  yn  ei  chalon,  "  Ei3tedd  yrydwyf 
yn  frenines,  a  galar  ni  welaf  <ldim;"  (adn. 
7.)  t  ac  yr  hon  yn  uchder  ei  rhwysg,  ei 

hawdurdod,  a'i  chyfoeth.oedd  wedi  ei  gwi3go 
yn  orwych  â  U'ían  main,  â  phorphor,  ac 
ysgarlad,  gwisgoedd  yr  offeiriaid  p*baidd 
wrth  weini,  efallai  ;  î  ac  wedi  ei  gwychu  yn 
dra  ysplenydd  âg  aur,  a  meini  gwerthfawr, 
a  pherlau !  ond  yn  awr  mae  hi  yn  eithaf  truen- 
us,  a  gresynoldros  ben. 

17  *  Oblegid  mewn  run  awr  yr 

anrheithiwyd  cymmaint  cyfoeth .  *  f  A 
phob  llong-ly  wydd ,  J  a  phob  c  wmpeini 
mewn  llongau,  ||  a  llongwyr,  a  chy- 

nifer  ag  y  sydd  â'u  gwaith  ar  y  môr, 
§  asafasant  o  hirbell, 

r  adn.  10.  Es.  47.  9.  Jer.  51.  8.  Galar.  4.  6.  «  adn.  11. 
Es    23.  14.  Ezec.  27.  27—36.  Jona  1.  6. 

*  "  Oblegid  mewn  un  awr,"  hyny  yw,  yn 
sydyn,  ar  unwaith,  yn  annisgwyliadwy,  ac 

mewn  ychydig  amser,  yr  anrheithiwyd  hi  o'i 
holl  gyfoeth  dirfawr,  a'i  bndr  elw  anghyfiawn, 
a  darôstyngwyd  hi  i'r  tlodi  a'r  caledfyd  mwy- 
af. — Mae  y  darn  hyn  o'r  adnod  hon  yn  diw- 
eddu  yr  adnod  o'r  blaen  yn  y  Saesoneg,  ac 
felly  hefyd  yn  y  Groeg.  t  A'r  boll  ly wyddion 
Uongan,  y  rhai  a  gludent  y  nwyddau  uchod  i 
Rufain,  a  dinasoedd  pabaidd  eraill,  ía  phob 
cwmpeini  mewn  llongau,  a  farchnatâent  yn 

y  nwyddau  hyny  o  un  wlad  i'r  llall,  ||  a'r 
llongwyr  oll  o  bob  graddau,  cynnifer  ag  oedd 
a'u  gwaith  ar  y  môr,  ac  yn  cael  eu  bywiol- 
aeth  a'u  helw  wrtb  y  farsiandYaeth  uchod  ; 
$  a  safasant  o  hir-bell  mewn  syndod  a  galar 
wrth  y  dinystr  a  enwyd. — Tybia  Guyse  mai 
offeiriaid  pabaidd,  mynacbod,  aJesuitiaid,  a 
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feddylir  yn  yr  adnod  hon,  yn  enwedig  wrth 

y  *'  pob  cwmpeini,"  y  rhai  a  dramwyent 
dros  y  moroedd  i  bob  gwledydd,  i  werthu 
maddeuant  pechodau  a  chreiriau,  ac  i  wneyd 

proselytiaid  i'r  grefydd  babaidd  :  a  thybia 
Pool  yr  un  peth  hefyd,  yn  nghyd  â  swydd- 
ogion  y  Pab,  y  rhai  a  ddanfonid  i  wledydd 
tramor  i  gasglu  ceiniogau  Peter,  a  phob 
trethi  a  thaliadau  a  roddid  ar  ddeiliaid  y 
Pab  ercynnal  yr  eglwys. 

18  *  Ac  a  lefasant, 'pan  welsant 
(ŵg  ei  llosgiad  hi,  gan  ddywedyd, 

u  f  Pa  ddinas  debyg  i'r  ddinas  fawr honno ! 
t  Gwel  ar  adn.  9.  u  adn.  10.  pen.  13.  4.  Es.  23.  8,  9. 

Eseo.  27.  32. 

*  A  phan  oedd  yr  arwyddion  dybryd  o'i 
Ilwyr  ddinystr  hi,  fél  colofnau  íewion  tywyll 
o  fŵg,  y  rhai  a  dderchafant  i'r  awyr  o  bob 
rhan  o  ddinas  ar  dân ;  pan  welsant  hwy  fŵg 
ei  Ilosgiad  hi  fel  hyn,  hwy  a  lefasant  yn  alaeth- 

us  gan  ddywedyd,  f  Pa  ddinas  mor'ogonedd- 
us  a  mawreddig,  mòr  gyfoethog,  galluog,  a 
balch,  a  diôwyd  erioed  i  ddinystr  a  thrueni 

môr  Ilwyr,  â'rddinas  fawrhon,yn  nghyd  a'i 
holl  arglwyddiaeth  ddirfawr;  yr  hyn  sydd 
syndod  tu  hwnt  i  bob  dychymmyg  \—Mŵg 
ei  llosgiad  hi  :  gall  y  ddinas  anghristiaidd 
bòno  gael  ei  llosgi  pan  ddel  yr  amser,  un  ai 
yn  ddamweiniol,  neu  gan  elynion,  neu  gan 
dân  tàn  ddaearol  yn  tori  allan  o  ogofau  tan- 
Hyd,  y  rhai  sydd  yn  aml  yn  y  wlad  hòno, 
nen  ynte  trwy  dân  goruwch-naturiol  o'r  nef, 
fel  y  llosgwyd  ei  hen  chwiorydd  hi,  Sodom 
a  Gomorrah. — Am  amryw  nwyddau  o  far- 
siandYaeth  a  enwir  yn  yr  adnodau  blaenor- 
awl,  tybiwyd  nad  oedd  yn  anghenrheidiol 
syiwi  yn  fanylach  nac  y  gwnaed  arnynt :  mae 
y  cwbl  yn  tueddu  i  ddangos,  yn  y  modd 
grymusaf  a  eliir  ddychymmygu,  ryw  faint  o'r 
gorwychder,  y  moethder,  y  rhysedd,  a'r  hun- 
an-goleddiad  o  bob  maih,  a  ffỳnodd  am  gy- 
hyd  o  amser  yn  mhrif-ddinas  a  mam-eglwys 
alluog,  fawreddig,  geinwech,  foethus,  a  phen- 
rhydd  pabyddiaeth  ;  ac  yr  hyn  bob  amser  a 
gyfoethogodd  nifer  dirfawr  o  ddynion  mewn 
gwabanol  ffyrdd,  trwy  dylodi  a  Hyniâu  y 
cenedloedd  a  berthynent  i'r  grefydd  hòno. 
Ac  nid  yw  yn  anghenrheidiol  chwaith,i  gym- 
hwyso  y  gwahanol  bethau  a  enwir,  at  yr 
amrywiol  fathau  o  farsiandYaeth  ysbrydol, 
trwy  ba  rai  y  cyfoethogwyd  y  pabau,  yr 
ucbel  offeiriaid,  (cardinals)  yr  esgobion,  yr 
abadau,  y  mân-offeiriaid,ac  ymlynyddion  cyf- 
logaidd  eraill,  ar  draul  y  werin  bobl.  Mae 
cyfeiriad  amlwg  at  hyn,  pryd  mae  nid  yn 
unig  caeth-weision,  ond  hefyd  eneidiau  dyn- 
ion,  (adn.  13.)  yn  cael  eu  henwi  fel  nwyddau 
marcbnadawl;  yr  hyn  sydd,  tu  hwnt  i  bob 
cymhariaeth,  y  mwyaf  gwarthus  a  melltigaid 
o  bobmarsiandiaeth,  addyfeisiodd  y  cythraul 
o  drachwant  cybyddus  erioed  ;  hyd  yn  nod 
braidd  yn  anfeidrol  fwy  ysgeler  na'r  gaeth- 

u  fasnach  waradwyddus.  Ond  och,  mae  yn  mhell 
jlo  fod  yn  beth  anghyffredin :  mae  gwerthn 
Nioddefiadau  i  bechu,  ysgrifau  esgusodol, 
maddeuant,  offerenau  dros  y  meirw,  a  deddf- 
lythyrau  y  pab,  yn  wastad  wedi  cyfoethogi 
offeiriaid  Rhufain  a'u  hymlynwyr,  er  twyllo 
a  distrywio  eneidiau  myrddiynau  o  ddynion, 
ac  felly  "mewn  cybydd-dod,  irwy  chwedlau 
gwneutbur,  y  gwnant  farsiandíaeth  o  bonynt 
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hwy:"  ac  nid  yw  derchafiadau  eglwysig,  a 
llawer  o  bethau  eraill  yn  eu  plith  hwy,  ddim 
gwell  na  gwneyd  marsiandiaeth  o  eneidnu 
dynion  ;  a  byddai  yn  dda  iawn  i  broteataniaid 
a  chan  lawer  o  honynt,  pe  gallent  ddy  wedyd 
mai  marsiandiaeth  ac  euogrwydd  eglwys 
Rhufain  yn  unig  yw  byn  ;  ac  nad  oes  neb, 

ac  na  bu  neb,  yn  eiu  plith  a'n  gwlad  ni,  yn 
gyfranogion  o'u  pechodau  hwynt  yn  hyn. 
Scott.  Pa  fodd  bynag,  daw  hyn  yn  gyffred- 
in  i'r  dim  yn  y  màn,  ac  ni  bydd  braidd  neb 
a  bryn  farsiandiaeth  eglwys  Rhufain  mwy- 
ach  ;  ond  y  rhai  oll  a  fuont  gyfranog  o  elw  ei 
marchnadaeth  hi,  yn  dymmorawl  ac  yn  ys- 
brydol  a  safant  o  hir  bell,  rhag  ofn  ei  phlâan 
hi,  ac  a  welant  fwgei  Ilosgiad  hi  yn  derchafn 
fel  Sodom  o  bell. 

19  x  *  A  hwy  a  fwiiasant  lwch 
ar  eu  pennau,  ac  a  lefasant,  gan 
y  wylo  a  galaru,  f  a  dywedyd,  Gwae, 
gwae,  y  ddinas  fawr  honno,  J  yn  yr 
hon  y  cyfoethogodd  yr  holl  rai  oedd 
ganddynt  longau  ar  y  môr,  ||  trwy  ei 
chost  hi !  §  oblegid  mewn  un  awr  yr 
anrheithiwyd  hi. 

xJo»h.  7.  6  1  Sam.4.  12.  2Sam.  13.  19.  Neb.  9.  1.  Job 

2.  12.  Ezec.  27.  30.        y  Gwel  ar  adn.  10,  15,  1«. 

*  Fel  y  byddai  dynion  mewn  galar  mawr 
yn  arfer  bwrw  Ilwch  ar  eu  penau,  (Josh.  7. 

6;  Job.  2.  12.)  ac  fel  y  dywedir  i'r  galarwyr 
am  Tyrus  wneyd  ;  (Ezec.  27.  30.)  felly  y 

bydd  i'r  gwerthwyr  hyn  o  nwyddan  Rbufain, 
fwrw  llwch  ar  en  penau  fel  yn  arwydd  o'r 
gofld  mwyaf,  gan  wylo  a  galaru  yn  chwerw ; 
ta  gwaeddi  am  y  drydedd  waith,  (adn.  10, 
16.)  Gwae!  gwae !  y  ddinas  fawr  hòno, 
Rhufain,  a  Babilon  ysbrydol,  yr  hon  a  elwir 
yn  ''ddinas  fawr"  yn  aml  yn  y  prophwydol- 
iaethau  hyn.  \  O  mòr  arswydus  yw  ei  din- 
ystr  a'i  thrueni  hi,  yr  hon  oedd  ychydig 
iawn  yn  ol  mewn  agwedd  mòr  flodeuog,  fel 
yr  oedd  yncyfoethogi  ei  holl  goel  grefyddwyr 
a  ddygent  y n  mlaen  fasnachaeth  â  hi  a  throsti ; 
yn  eu  llongau  ar  y  môr,  |j  i  gludo  i  mewn 
iddi  y  nwyddau  costfawr  a  enwyd  eisoes,  ac 
i  drosglwyddo  allan  ei  chenadon  hi,  y  rhai  a 
werthent  ei  nwyddauysbrydolhi  fel  y  sylwyd 
eisoes,  am  bris  uchel  a  chostus  iawn  :  §  Oblegid 
mewn  un  awrmegys,  (adn.  8, 10, 17.)  y  daros- 

tyngwyd  ac  yr  anrheithiwyd  hi  o'i  holl  gyf- 
oeth,  ei  gallu,  a'i  mawredd  blaenorawl ;  feí  y 
mae  yn  hollawl  analluog  rawyach  i  gynnorth- 
wyo  ei  gweision,  na  derbyncynnorthwy  gan- ddynt  hwy. 

20  2  *  Llawenhâ  o'i  phlegid  hi,  y 
nef,  a  f  a  chwi,  apostolion  sanctaidd  a 

phrophwydi ;  îoblegid  6díalodd  Duw arni  drosoch  chwi. 
x  pen.  19.  1—3.  Barn.  5.  31.  Sal.j  48.  11.  a  58.  10.  a 

96.  11—13.  a  107.  42.  a  109.  28.  Diar.  II.  10.  Es.  44.  23.  • 
49.  13.  Jer.  61.  47,48.  a  Eph.  2.  20.  a  3.  5.  ■  4.  II.  2  Pedr 
3.  2.  Jud.  17.  b  pen.  6.  10.  a  19.  2.  Dent.  32.42.  Salm  18. 
47.  a  94.  I.  E».  26.  21.  Luo  II.  49,  50.  a  18.  7,  8. 

*  Tra  byddo  lluoedd  y n  cyd-alaru,  wedi  colli 
gobaith  eu  helw,  a  dinystrio  eu  hyder  mewn 
coel-grefydd  aceilun-addoliaeth  ;  athra  bydd- 
ont  yn  wylo  mewn  ing  a  chryndod  calon  am 
gwymp  a  dinystr  Rhufain  ;  gelwir  ar  holl 

eglwys  Dduw"  yn  y  nef  ac  ar  y  ddaear,  i lawenâu,  a  gorfoleddu  o  blegid  ei  chwymp 
hi:  tac  yn  enwedig  apostolion  Sanctaidd  a 
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prophwydi,  y  rhai  yn  weinidogaethol  a  osod 
asant  sylfaen  yr  eglwys,  ac  Iesu  Grist  ei  hun 
yn  ben  congl-faen ;  yn  nghyd  â  holl  fugeil 
iaid  ac  athrawon  flFyddlawn  yre^Iwys,  y  rhai 
a  gododd  Duw  i  egluro  a  phregethu  yr  efeng 
yl  bur,  ac  a  brophwydasant  fel  ei  dystion  e» 
mewn  sachlian  am  gyhyd  o  ainser:  gelwir  y 

rhai  hyn  oll,  yn  nghydâ'r  holl  saint  yn  y  nef 
ac  ar  y  ddaear  i  lawenâu,  %  oblegid  d'íal  o 
Dduw  ar  yr  eglwyseilun-addolgarac  erlidgar 
hòno  drostynt  hwy  ;  ac  oblegid  iddo  agoryd 
y  ffordd  drwy  hyny,  i  bregethu  yr  efengyl,  a 
helaethu  terfynau  ei  deyrnas,  yn  mhlith  yr 

holl  genedloedd. — "A  chwi  apostolion  .-"mae 
yn  beth  nodedig  deilwng  o'n  syIw,bod  yr  apos- 
tolion,  y  rhai  a  anrhydeddir  yn  eilun  addol 
gar,  ac  a  addolir  yn  feunyddiöl  yn  eglwys 
Rbufain,yn  caeleu  henwiyn  bennodol,  fel  yn 
llawenâu  yn  ei  chwymp  hi ;  fel  y  byddai  Duw 

yn  "  d'íal  arni  drostynt  hwy,"  am  y  gwarth 
a  daflodd  hi  arnynt  trwy  eu  haddoli  felly. 
Tra  mae  hi  yn  cymmeryd  arni  anrhydeddu 
yr  apostolion  yn  ormodol,  mae  hi  yn  llygru  eu 
hathrawiaeth  hwynt,  yn  gwneyd  trais  ar  eu 
rhëolau  o  addoliad,  a  chwedi  erlid  a  thywallt 

gwaed  eu  brodyr,  ag  oedd  o'r  un  argraff  a 
delw  sanctaidd  â  hwynt-hwy. — Nis  gallai  fod 
un  rheswm  paham  y  dylasai  y  Cristionogion 
lawenáu  yn  y  barnedigaethau  a  fu  ar  Rhufain 
Baganaidd gynt,  trwy  yr  Huniaid.y  Gothiaid, 
y  Vandaliaid,  a  chenedloedd  eraill ;  oblegyd  yr 
oedd  y  Cristionogion  eu  hunain  yn  ddyodd- 
efwyr  nodedig  yn  y  barnau  hyny:  gan  hyny, 
rhaid  mai  y  barnau  ar  Rufain  Babaidd  yn 
unig  a  feddylir  yma. 

21  *  Ac  angel  cadarn  a  gododd 
faen  megis  maen  melin  mawr,  ac  a'i 
bwriodd  i'r  môr,  f  gan  ddywedyd, 
c  Fel  hyn  gyd  a  rhuthr  y  teflir  Babi- 
lon  y  ddinas  fawr,  d  J  ac  ni  cheir  hi 
mwyach. 

c  Ex.  15.  5.    Neh.  9.  II.   Jer.  51.  63,  €4.  d  adn.  11. 
pen.  16.  20.  a  20.  11.  Job  20.  8.  Salm  37.  26.  Ezeo.  26.  21. 
Dan.  11.  19. 

*  Yn  nesaf,  i  wneyd  y  brophwydoliaeth  yn 
sicrach  byth,  gwelai  Ioanangel  cadarn  nerth- 
ol,  yn  codi  maen  megys  maen  melin  mawr, 

ac  yn  ei  fwrw  i'r  môr  gyda  rhuthr  grymus,  i 
arwyddo  cwymp  Rhufain :  yn  gyffelyb  fel  y 
rhwymwyd  maen  wrth  y  llyfr  gan  Seraiah, 

ac  y  bwriwyd  ef  i'r  afon  Euphrates,  yn 
arwydd  o  gwymp  Babilon  Iythyrenol  gynt. 
Jer.  51.  61—64.  tAc  wrth  ei  fwrw  felly, 
dywedai  yr  angel,  er  egluro  meddwl  neu 
arwydcîocâd  y  weithred,  Fel  hyn  gydarhuthr 
ofnadwy,  y  teflir  Babilon  ysbrydol,  Rhnfain, 

y  ddinas  fawr,  yn  nghyd  â'i  holl  allu,  ei 
gwychder,  ei  hawdurdod,  a'i  mawredd,  yn 
sydyn  i  hollawl  ddistryw  :  jac  ni  cheir  hi 
mwyach ;  nid  adeiledir  hi  drachefn  byth 

mwyach,  nid  adfera  hi  ei  nerth  a'i  hawdnrdod 
byth  mwyach,  ac  ni  bydd  iddi  le  yn  y  byd  o 
gwbl  yn  dragywydd  mwyach. — Malodd  hi 
lawer  o  saint  Duw  yu  greulawn  megys  â 
meini  melin  ;  ac  yn  y  diwedd  rhuthra  distry  w 

arni  hithau,  megys  bwrw  maen  melin  i'r  môr. 
— "  Gyda  rhuthr  .•"  cael  ei  hyrddio  yn  ofn- 
adwy  gan  rỳmus  nertb  yr  ançel,  hebîaw 
disgyn  wrth  ei  bwysau  dirfawr  ei  hun. 

22  *A  e llais  telynorion,  a  cherdd- 
orion,  a  phibyddion,  ac  udganwyr,  ni 
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chlywirynot  mwyach  ;  f  ac  un  crefft- 
wr,  o  ba  grefft  bynnag  y  bo,  ni  cheir 
ynot  mwyach  ;  J;a  thrwst  maen  melin 
ni  chlywir  ynot  mwyach  ; 

e  Es.  24.  8,  9.  Jer.  7.  34.  a  16.  9.  a  25.  10.  a  33.  II.  Ezec. 
26.  13. 

*  Fel  y  bygythiwyd  Israel  wrthgiliedig 
gynt,  Jer.  25.  10.  felly  y  bydd  i  holl  lawenydd 
a  hylrydwch  coel  gtefyddol  a  gwladol  Rhuf- 
ain  ddarfod  yn  llwyr  ac  am  byth  :  ni  chlywir 
llais  unrhyw  gerddoriaeth,  ar  dafod,  chwyth, 
na  thànau,  o  un  math,  yn  ei  haddoliadau 
pabaidd,  nac  mewn  gwleddoedd  a  chyfarfod- 
ydd  Ilawen,  byth  mwyach.  t  Ni  welir  un 
crefftwr  delwau,  nac  o  ba  grefft  bynag  arall 

y  bo,  o'i  mewn  hi  mwyach  ;  a  thrwst  maen 
melin  ni  chlywir  ynddi  hi  mwyach,  mor 

llwyr  a  hollawl  y  bydd  y  dinystr  a'r  anghy- 
fannedd-dra  wedi  dyfod  arni. — Yn  y  rhan 
flaenaf  o'r  adnod,  mae  pleserau  bywyd  yn 
darfod  ;  yn  yr  ail  ran,  mae  gwneuthurwyr 

pethau  cyfl'tus,  a  gwasanaethgar  bywyd  yn cael  eu  cymmeryd  ymaith;  ac  yn  y  rhan 
olaf,  mae  hýd  yn  nod  angenrheidiau  bywyd 
yn  cael  eu  dyddymu  :  ac  efallai  fod  cyfeíriad 

hefyd,  yn  yr  offer  cerdd  a'r  crefftwyr,  at 
bethan  crefyddol  eglwys  Rhufain ;  ei  boffer 

cerdd  eglwysig  a'i  delwau  hi,  a'r  crefftwyr 
oedd  yn  gwneyd  y  pethau  hyny,  ac  yn  ym- 
gyfoethogi  drwy  eu  gwneyd. 

23  /*  A  llewyrch  canwyll  ni  welir 

ynot  mwyach ;  s  f  a  llais  pr 'íodas-fab a  phriodas-ferch  ni  chly wir  ynot  mwy- 
ach  :  *  |  oblegid  dy  farehnattâwyr  di 
oedd  wŷr  mawr  y  ddaear ;  *  ||  oblegid 
trwy  dy  swyn-gyfaredd  di  y  twyllwyd 
yr  holl  genhedloedd. 

/  pan.  22.  5.  Job  21. 17.  Diar.  4. 18,  19.  a  24.  20.  g  Gwel 
ar  adn.  22.  h  adn.  3,  11—19.  Es.  23.  8,  9.  Ezec.  27.  24,25, 
33,  34.  i  adn.  3,  9.  pen.  12.  9.  a  13.  13-16.  a  17.  2—5.  a 
21.  8.  a  22.  15.  2  Breu.  9.  22.  Es.  47.  9.  Nab.  3.  4.  Aot.  8. U. 

*  Ac  mòr  llwyr  fydd  y  difrod  a'r  nngbyfan- 
nedd-dra  hwn  pan  ddeîo,  fel  na  welir  yn 
Rhufain  gymmaint  a  üewyrch  canwyll  mwy- 
ach  i  dòri  ar  dywyllwch  erchyll  y  nos  :  ni 

bydd  yno  ddim  cysurus  i'w  fwynâu  byth 
mwyach ;  yn  Ilys  mawr  y  pendefig,îey  Pab 
ei  hun,  mwy  nag  yn  mwth  gwael  y  cardoíyn. 
t  Ac  os  na  bydd  yno  lewyrch  canwyll,  Hai  o 
lawer  y  cair  yno  y  lampbrîodasol,  y  caniadan 

pr'iodasol;  a  Hawenydd  prîodasol  y  pr'íod-fab 
a'r  br'íod-ferch,  ni  chlywir  yno  mwyach. 
JOblegid  ei  marchnatâwyr  hi  mewn  pethau 
tymmorawl  ac  ysbrydol,  fel  y  sylwyd  eisoes, 
(adn.ll — 13,  15,17,  19.)aymgyfoethogasant ; 
ac  a  aethant  yn  wŷr  mawr  ac  uchel  mewn 

gwlad  ac  eglwys,  ond  "  daearol,  anianol,  a 
chythreulig"  oeddynt  yn  eu  holl  fawredd,  ac 
yn  y  moddion  drygionus  a  arferasant  i'w 
gwneyd  yn  fawr :  ||  oblegid  trwy  eu  swyn- 
gyfaredd  hudol  hwynt,  fel  rhan  o'r  eglwys 
babaidd,  ac  fel  swyddwyr  dichellgar  yr 
eglwys  hòno,  y  twyllwyd  holl  genedloedd  y 
gwledydd  i  eilun-addoliaeth,  i  ymadael  a'u 
harian,  ac  i  ddinystrio  eu  heneidiau  byth 

wrth  y  miloedd.  Ac  yn  awr,  "  oblegid " 
hyny  y  daw  y  dinystr  uchod  ar  yr  holl 

eglwys. 
24  *  Ac  k  ynddi  y  caed  gwaed  pro- 

6~à~3  t 
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phwydi  a  saint,  f  a  phawb  a'r  a  ladd- 
wyd  ar  y  ddaear. 

t  pen.  11.7.  a  16.  6.  a  17.  6.  a  19.  1.  Jer.  2.  34.  Ez-c. 
22.  9,  12,  27.  Dao.  7.  21.  Mat.  23.  27—35.  Luc  11.  47—51. 
Act.  7.  52.  1  Tbes    2.  15. 

*  Ac,  yr  byn  sydd  yn  mawr  chwanegu  atyr 
holl  ddrygau  uchod  o'r  eiddo  Babüon  ys- 
brvdol  ;  yn  mwyâu  ei  heuogrwydd»  ei 

chondemniad  a'i  thrueni  hi  ;  ac  yr  hyn  sydd 
yn  ncbel  gyhoeddi  cyfiawnder  Duw  yn  ei 
farnedigaethau  arni,  yw,  ei  bod  hi  werìi 

llenwi  i  fŷnu  fesur  ei  chreulonder  a'i  llof- 
ruddiaethau,  y  rhai  a  wnaeth  hi  ar  ffyddlawn 
weinidogion  a  phobl  sanctaidd  Duw  ;  fac  ar 
bawb  a  roddwyd  i  farwolaeth  o  achos  y 
gwirionedd,  trwy  ei  hawdurdod,  ei  chanonau, 

a'i  deddfan  hi,  yn  mhob  gwlad  ar  y  ddaear  lle 
yr  oedd  ganddi  hi  lywodraeth.  Ac  fel  hyn 
pan  ddelo  dydd  ei  gofwy  hi,  cair  gwaed 
prophwydi,  saint,  a  merthyron  Duw,  yn 
ei  godre  hi;  iddi  bi  y  perthyn  yr  euog- 
rwydd  o  hóno,  ac  arni  hi  y  disgyn  y 
farn  ofnadwy  am  dano.  Ynddi :  sef  yn 
Rhufain  yn  benaf,  ac  yn  mbob  gwlad  He  y 
merthyrwyd  ac  y  llofruddiwyd  dynion  wrth 
ei  harch  hi,  a  chan  ei  hofferynau  hi.  Pan 
ddinystriwyd  Mynachlogydd,  Abad-dai,  a 
Lleiandai  yn  Lloegr,  dywedir  y  byddid  yn 
cael  mewn  tyllau  yn  y  muriau,  mewn  ogofau, 
Ilýnau,  a  phydewau,  o  amgylch  yr  adeiladau 
hyny,  Iawer  o  bengíogau  ac  esgyrn  babanod ; 

basdaidiaid  y  mynachod  a'u  lleianod,  fel  y 
tybid,  y  rhai  a  laddesid  ganddynt  hwy  ar  eu 
genedigaeth  i  guddio  gwarth  eu  hanlladrwydd 

afìan.  Daw  y  gwaed  hwn  oll  i'r  golwg 
ddydd  y  farn ;  a  daw  aneirif  bethau  cyífelyb, 

heblaw  gwaed  prophwydi  a  saint,  i'r  golwg 
yn  Rhufain  ei  hun,  pan  ddinystrio  Duw  y 
ddinas  buteinig  a  llofruddiog  hòno. — Ond 
mae  Rhufain  o  hyd  yn  sefyll  eto,  yn  tìodeuog, 
ac  yn  cael  ei  hanrhydeddu  gan  lawer  o 
genedloedd,  fel  mam-ddinas  a  mameglwys  y 
byd  Cristionogol ;  mae  o  hyd  yn  adaeinio  gau 
lais  cerddoriona  chantorion,  mae  o  byd  yn 
rbagori  mewn  celfyddydau,  y  rhai  a  wasan- 
aethant  i  rwysg  a  moethder,  mae  o  hyd  yn 
llawn  canwyllau,  lampau,  a  ffaglenau,  hyd 
yn  nod  ganol  dydd  fel  canol  nos,  yn  ei 

heglwysi  a'i  chor-deithiau  crefyddol ;  ac  o 
ganlyniad  mae  y  brophwydoliaeth  hon  heb 
ei  chyflawni  eto,  ond  i  gael  ei  chyfiawni. 

PEN.  XIX. 

Moli  Duw  amfarnu  y  butain,  fyc. 

a*ACar  ol  y  pethau  hyn  6mi  a 
glywais  megis  llef  uchel  gan  dyrfa 

fawr  yn  y  nef,  tyn  dywedyd,  cAle- 
luia  :  d  l  Iachawdwriaeth,  a  gogoniant, 

ac  anrhydedd,  a  gallu,  i'r  Arglwydd ein  Duw  ni : 
a  Gffd  ar  pen.  13.         b  peo.  11 .  15.  a  18.  20.  c  adn. 

5  4  6.-Salm  106.  1.  a  111.  1.  a  115.  1S.  a  146.  I.  a  148.  1. 
a  145  I.  «160.1.  dpen.  4.  10,  11.  a  5.  9-13.  >?.  10,11. 
a  11.  15.  •  12.  10.  1  Cron.  29.  11.  Salm  3.  8.  Jona  2.  9.  Mat. 
6.  13.  1  Tim.  1.  16,  17. 

*  Ar  ol  i  Ioan  weled  dinystrio  Babilon 

ysbrydol,  yn  y  bennod  o'r  blaen,  mae  efe yma  yn  clywed  megys  llef  uchel  gan  dyrfa 
fawr  yn  y  nef ;  un  ai  y  drydedd  nef,  neu  y 
nef  ar  y  ddaear,  (medd  Guyse)  eglwys  Dduw 
yn  y  byd  hwn:  oblegid  cyduna  yr  eglwys 
orfoleddus   a'r  eglwys  filwriaethus  i  glodfori 

Duw  am  ddistrywio  awdurdod  Anghrist. 
t Aleluia  sydd  air  Hebraeg,  yn  arwyddo 
molwch  yr  Arglwydd.  \  Geiriau  o  anrhydedd 
a  mawl  i  Dduw  yw  y  rhai  hyn  oll,  lle  mae  y 
"  dyrfa  fawr"  yn  cydnabod  fod  holl  iachawd- 
wriaeth  yr  eglwys  o  hóno  ef,  ei  allu,  a'i  ras  ; 
ac  yn  priodoli  y r  holl  anrbydedd  a'r  gogoniant 
o  hyny,  ac  o  ddinystr  gelynion  yr  eglwys, 
iddo  ef  yn  unig. 

2  *  Oblegid  'cywir  a  chyfiawn  yw 
ei  farnau  ef :  foblegid  efe^afarnodd 
y  buttain  fawr,  J  yr  hon  a  lygrodd  y 

ddaear  a'i  phutteindra,  s  ||  ac  a  ddì'al- odd  waed  ei  weision  ar  ei  Uaw  hi. 
rel  ar  pen.  15.  3.  a  16.  5— 7.— Deut.  32.  4.  Salm  19. 

9.    Es.  25.  1.  /-pen.  17.  1,  2,  15,  16.    a  18.  3,  9,  10,  23. 
g  Gwel  ar  pen.  6.  10.  a  I».  24.— Deut.  32.  35,  43. 

*  Wrth  farnau  Duw  yn  yr  ysgrythyr,  y 
meddylir  weithiau  ei  ddeddfau  ef,  ac  weilhiau 
goruchwyiiaethau  ei  ragluniaeth  ef,  un  ai  yn 
gyffredinol,  neu  ar  ryw  amgylchiad  neillduol, 
megys  yn  nghospedigaetb  ei  elyniou.  Yr 
olaf  a  feddylir  yma,  a  chydnebydd  y  "dyrfa 
fawr'*  uchod  mai  "  cywir  a  chyfiawn"  a  fydd 
efe,  tyn  ei  waith  yn  barnu,  neu  yn  cospi  y 
bntain  fawr  babaidd,  îyr  hon  a  lygrodd  ran 

fawr  o  drigolion  y  ddaear  a'i  phuteindra  o 
eilun-addoliaeth,  cyfeiliorni,  a  phob  afìtndid 
pabaidd.  |j  A  thrwy  y  barnau  byn,  dîalodd 
Duw  waed  ei  weision  arni  hi,  yr  hwn  a 
dywalltwyd  o  oes  i  oes  ganddi  hi. 

3  *  Ac  eilwaith  y  dywedasant, 
h  Aleluia.  » f  A^i  mŵg  hi  a  gododd 
yn  oes  oesoedd. 

h  Gwel  ar  o  adn.l.  í  Gwel  ar  pen.  14.  11.  a  18.  9,  18. 
— Gen.  19.  28.  Es.  34.  10.  Jud.  7. 

*  Ac  eilwaith,  wedi  gorphen  y  gan  tìaenor- 
awl,  y  dywedasant  Aleluia,  neu  molwch  yr 
Arglwydd  ;  t  tra  yr  oedd  mwg  llosgiad  y 
ddinas  yn  codi  i  fynu  yn  baràus  ac  yn  ees 
oesoedd:  megys  yn  arddangosiad  o  drueni 
hollawl  a  thragywyddol  y  trigolion  drygionus, 
y  rhai  a  dòrasid  ymaith  yn  acam  eu  pecnodau. 
Fel  yr  oedd  y  dyrfa  yn  parâu  yn  eu  cân, 
felly  yr  oedd  Duw  yn  parâu  yn  ei  farn  ar  y 
butain  fawr,  nes  ei  distrywio  hi  yn  anadferol. 

4  *  A  *  sy rthiodd  y  pedwar  henuriad 
ar  hugain,  a'r  pedwar  anifail  i  lawr, 
f  ac  a  addolasant  Dduw,  yr  hwn  oedd 
yn  eistedd  ar  yr  orsedd-faingc ;  J  gan 

ddywedyd,  ̂ Amen;  wAleluia. 
I  pen.  4.  4-10.  a  5.  8— 11.  a  11.  15,  16.  a  15.  7.  /  pen. 

5.  14.  1  Cron.  16.  36.  Neh  5.  13.  a  18.  6.  Salm  41.  13.  •  72. 
19.  a  e9.  52.  a  106.  48.  Jer.  28.  6.  M«t.  6.  13.  a  28.  20. 1  Cor. 
14.  16.         m  Gwei  ar  «  adn.  1. 

*  Sylwyd  o'r  blaen  ar  yrhaihyn,  mai  cyn- 
nrychiolwyr  yr  eglwys  a'i  gweinidogion oeddynt :  gwel  ar  pen.  4.  4,  6.  Yn  nghân  y 
dyrfa  fawr  uchod,  yr  oeddynt  hwytbau  yn 

uno  o'u  calonau,  gan  syrthio  i  lawr  gyda'r 
ymostyngiad  mwyaf  parchus,  t  ac  addoli  y 
Duw  mawr  ac  anfeidrol,  yr  hwn  aymddang- 
osai  megys  yn  eistedd  ar  yr  orsedd-fainc  yn 
y  nef  ;  %a  dywedent,  Amen,  yn  wresog,  ar 
ddiwedd  y  gân ;  Aleluia,  molwch  yr  Ar- 

glwydd. 
5  *  *  A  llef  t  a  ddaeth  allan  o'r 

orsedd-faingc,  Jyn  dywedyd.  °  Mol- 
iennwch  ein  Duw  ni,  ||  ei  holl  weision 
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ef,  a'r  rhai  ydych  yn  ei  ofni  ef,  *  §  by- 
chain  a  mawrion  hefyd 

n  pen.7.  15.  a  11.  19.  «16.  17. 
a  134.  I.  a  135.  19,  20.  a  14&.  11-13. 

pen.  II.  18.— •  -20.  12. 
*  Yn  union  gwedi  hyn,  clywai  Ioan  lef, 

megys  llef  rhyw  angel  gogoneddu9,  (GuyseJ 
neu  lef  Crist  ei  hun,  (Pool)  t  yn  dyfod  allan 
o'r  orsedd-fainr,  neu  yn  union-gyrchol  o 
ymyl  yr  orsedd-fainc,  J  ac  yn  dywedyd  wrth 
yr  eglwys  filwriaethus  ar  y  ddaear,  (medd 
Guyse,)  Dyrchefwch,  addolwch,  a  molien- 
nwch  ein  Duw  grasol  a  hollalluog  ni,  |1  chwi 

ei  holl  wir  addolwyr  ef,  y  rhai  a'i  cerwch  ac 
a'i  gwasanaethwch  ef,  ac  a  anrhydeddwch  ac 
a  ofnwch  ei  Fawrhydi  sanctaidd  ef,  §  pa  un 
bynagai  bychain  ai  mawrion,  isêlneu  uchel- 
radd  a  fyddoch  yn  y  byd,  a  pha  beth  bynag 

fyddo  eich  sefyllfa  a'ch  cyrhaeddiadau  mewn 
pethau  gwladol  neu  grefyddol. — Os  llef  Crist 
oedd  y  llef  uchod,  rhaid  i  ni  ddëall  y  geirian 
"  ein  Duw  ni"  yn  yr  un  ystyrag  yn  Ioan  20. 
17  :  ('gwel  yno)  ond  tybia  Guyse  yn  gryf,  mai 
nid  llef  digyfrwng  Crist  ydoedd,  eithr  rhyw 
angel. 

6  *  Ac  mi  a  glywais  megis  Uef  tyrfa 
fawr^fac  megis  llef  dyfroedd  lawer, 
rX  ac  megis  llef  taranau  cryfion,  ||  yn 
dywedyd,  Aleluia :  *§oblegid  teyrn- 
asodd  yr  Arglwydd  Dduw  Holl-alluog. 

open.  1.15.  a  14.  2.  Ezec.  1.  24.  a  43.  2.  r  pen.  4. 
5.  a  6.  1.  a  8.  5.  a  II.  II.  Job  40.  9.  Salm  29.  3-9.  a  77.  18. 
«  pen.  11.  15-18.  Salm  47.  2,  7.  a  93.  1.  a  99.  1.  Es.  52.  7. 
Mat.  6.  13. 

*  Gyda'r  llef  a'r  gorchymyn  uchod  allan  o'r 
orsedd  fainc,  clywai  Ioan  yn  y  fàn  megys 
bloedd  orfoleddus  tyrfa  fawr  aneirif;  t  yr 
hon  oedd  megys  sŵn  rhuthr  rhaiadr  dirfawr, 

neu  ruad  cryf  y  idôp ;  %  'íe,  megys  sŵn  taran- 
au  cryfion  yn  y  wybren  ;  ||ac  oll  yn  unllais 
yn  dywedyd,  Alelnia,  molwch  yr  Arglwydd  : 
5  oblegid  fel  Arglwydd  Dduw  Holl  alluogefe 
a  gymmerasai  yr  orsedd-fainc,  ac  a  deyrnasai 
yn  a  thrwy  ei  Fab  ar  yr  boll  ddaear. — Wrth 
y  dyrfa  fawr  hon  mae  y  rhan  fwyaf  yn  deall 
yr  eglwys  filwriaethus ;  (gwel  ar  adn.  5.)  a 
thybia  rhai  (wrth  y  gair  Hebraeg  Haleluia,) 

yr  Iuddewon  yn  gystal  â'r  Cenedloedd,  gan 
feddwl  y  byddant  hwy  cyn  yr  amser  y  pro 
phwydir  am  dano  yma,  wedi  eu  dychwelyd 

a'u  chwanegu  at  yreglwys.  Tybiaerarll  mai 
eu  dychweliad  hwy  a  feddylir  wrth  y  "  br'i- 
odas"  a  grybwyllir  yn  yr  adnod  nesaf.  Ale- 
luia  :  nidgorfoleddu  am  ddinystr  eu  gelynion, 
fel  y  cyfryw,  y  mae  y  saint ;  ond  am  ogon- 
iant  Duw,  a  helaethiad  ei  deyrnas  ef,  drwy 

hyny.  D'iammau  bod  yr  enwad,  "  Arglwydd 
Dduw  Holl  alluog,"  yn  perthyn  i  Grist,  yr  un 
mòr  bri'odol  ag  i'r  Tad. 

7  '  *  Llawenychwn,  a  gorfoleddwn, 
fa  rhoddwn  ogoniant  iddo  ef:Mîo- 
blegid  daeth  priodas  yr  Oen,  JJ  a.'i 
wraig  ef  a'i  parottôdd  ei  hun. t  Deot.  32.  43.  1  Sam.  2.  1.  Salm  9  14.  a  48.  11.  a  95. 
1—3.  a  97.  1.  a  100.  1,  2.  a  107.  42.  Diar.  29.  2.  Es.  66.  10, 
14.  Zec.  9.  9.  Ioan  3.  29.  Phil.  3.  3.  u  pen.  21.  2,  9.  Salru 
45.  10-16.  Can.  3.  11.  Es.  62.  5.  Hos.  2.  19,20.  Mat.  22.  2. 
a25.  1-10.  2  Cor.  11.  2.  Eph.  5.  32. 

*  Yma  mae  yr  holl  dyrfa  a  enwyd,  yn 
galw  ar  eu  gilydd,  ac  yn  annog  eu  gilydd,  i 
lawenychu,  a  gorfoleddu,  gyda  hyfrydwch 
nefol  a  sanctaidd  ;  ac  i  roddi  pob  anrhydedd, 

d'iolch,  moliant,  a  gogoniant  iddo  ef,  sef  yr 
1375 

"  Arglwydd  Ddnw  Holl  alluog"  uchod,  yr 
hwn  a  gymmerodd  ei  allu  mawr  ac  a  "  deyrn- 
asodd  " :  Joblegid  yn  awr  daeth  yr  amser 
dedwydd  yn  gyhoeddns  ac  yn  amlwg,  i  gyf- 
lawni  "  prîodas  yr  Oen,"  sef  Crist  á'i  eglwys, 
(2  Cor.  11.  2.)  yr  hon  a  brynodd  efe  iddo  ei 
hun,  â'i  wetthfawr  waed  ei  hun  :  ||a  chan  ei 
bod  hi  wedi  ei  huno  âg  ef  mewn  cyfammod 

pr'iodasol,  mae  hi  yn  awr  yn  siiiol  ddisgwyl, 
mewn  cyfiwr  ac  ysbryd  parod,  i  gyfarfod  â'i 
phr'iod-fab,  ac  i  fyned  i  mewn  gydag  ef  i'r 
llawenydd  tragywyddol,  Ile  y  Ilawenycbaefe 

a  hithau  yn  eu  gilydd,  fel  Pr'iod  faba  phr'íod- 
ferch  byth.  Isa.  62.  5. — Tybia  rhai  fod pr'i- 
odas  yr  Oen  yma,  a'i  wraig  ef  wediei  phar- 
otôi  ei  hun,  yn  cyfeirio  at  ddychweliad  yr 
Iuddewon,  (gwel  ar  adn.  6.)  y  rhai,  wedi  eu 

gwahodd  gynt  i  br'iodas  Mab  y  Brenin  a 
wrthodasant  ddyfod  ;  (Mat.  22.  2—8.)  ond 
yn  awr,  gan  eu  gwnenthur  yn  ewyllysgar 
drwy  nerth  ac  Ysbryd  Duw,  yr  oeddynt  yn 
barod  i  ddyfod. — Crist  yw  Priod-íab  ei  eg- 
Iwys  brynedig  :  yn  y  nefoedd  y  cyflawnir 
yr  undeb  sanctaidd  hwn  yn  berffaith  ;  ond 

gellir  ystyried  dechreu  y  Milflwyddiant  go- 
goneddus,  fel  cyflawniad  nodedig  o'i  ddy- 
wedd'iad  ef  â  hi  ar  y  ddaear.  Pob  peth  a 
wnaed  eto,  nid  yw,  debygid,  ond  megys 
arweiniad  i  mewn  at  yr  amser  dedwydd 
hwnw ;  pryd  y  caiff  Uuoedd  aneirif  eu 
dychwelyd  dros  yr  holl  ddaear,  ac  y  bydd 

agwedd  yr  eglwys  yn  debyg  iawn  i'r  nef  ei 
hun.  Yna  y  daw  "  pr'ioda»  yr  Oen ;"  a'i 
eglwys  ddywedd'iedig  ef,  wedi  ei  pburo  oddi wrth  gyfeiliornadau,  ymraniadau,  a  phob 
llygriadau  anghristiaidd  ;  mewn  athrawiaeth, 
disgyblaeth,  addoliad,  ac  arferion,  a  fydd  yn 

"  barod  "  ac  yn  gymhwys  i'w  harddelwi  yn 
gyhoeddus  ganddo  ef,  fel  ei  anwylyd  a'i  hy- 
frydwch. — Sylwa  un  gwr  fod  "  prîodas  yr 
Oen"  yn  dri  phlyg  : — 1.  Pan  mae  personau 
o  un  i  un  yn  cael  eu  huno  âg  ef  trwy  ffydd : 
2.  Pan  gyflawner  yr  eglwys  yn  ngalwad  yr 

Iuddewon  a'r  holl  genedloedd  :  3.  Pan  ogon- 
edder  yr  holl  eglwys  gydag  ef  yn  y  nefoedd 

byth. 
8îfA  chaniattâwyd  iddi  gael  ei 

gwisgo  â  ll'ían  main  glan  a  disgìaer : 
y  f  canys  y  Uían  main  ydy w  cyfiawn- 
der  y  saint. 

x  pen.  3.  4,  5,  18.  Salm  45.  13,  14.  Es.  61.  10.  Esee.  16. 
10.  Mat.  22.  12.  Rhuf.  3.  22.  a  13.  14.  Eph.  5.  26,  27. 
y  pen.  7.  13,  14.  Salm  132.  9.  *  pen.  1.  19.  a  2.  1,  8,  12, 

'■    a  3.  1,  7,  14.  a  10.  4.  a  14.  13.  Es.  8.  1.  Hab.  2.  2. 

Yn  yr  amser  dedwydd  a  grybwyllir  uchod 
caniatêir  i'r  eglwys,  gwraig  yr  Oen,  gael 
ei  gwisgo  â  llì'an  main  glan  a  riysglaer  ;  a  hyn 
nid  o'i  gwaith  a'i  chost  ei  hun,  ond  o  waith 
a  chost  ei  hanwyl  Briod  nefol.  +  A'r  Uian 
main  hwn  ydyw  cyfiawnder  y  saint :  nid 
cyfiawnder  o  waith  y  saint,  fel  y  dywedwyd 

eisoes;  ond  cyfiawnder  a  roddir  i'r  saint,  i'r 
holl  saint,  a  chyfrifedig  i'r  saint  yn  unig 
ydyw. — Mae  y  gair  (dikaiômata)  yn  y  rhif 
í'iosog,  ac  mae  rhai  yn  ei  ddëall  am  weithred- 
oedd  cyfiawn  y  saint;  ond  mae  y  gair  gwisg, 
neu  wisgo,  yn  yr  ystyr  hyn,  yn  arwyddo  yn 
gyffredin  debygid,  un  ai  cyfiawnder  Crist  yn 

gyfrifedig  i'r  saint,  neu  ddelw  Crist  wedi  ei 
hadnewyddu  ynddynt  ac  arnynt,  trwy  sanct- 
eiddiad  yr  Ysbryd  ;  o'r  hyn  mae  eu  gweith- 
redoedd  sanctaidd  yn  brofion  ac  effeithiau  : 
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ac  yn  wir  gellir  cymmeryd  pob  un  o  honynt 
i  mewn  yma  ;  sef  cyfiawnder  cyfrifedig  Crist, 
sancteiddiad  yr  Ysbryd  Glân,  a  gweithred- 
oedd  da  y  saint,  fel  protìon  sicr  o  wir  a 
bywiol  ffydd  yn  eu  heneidiau. 

9  *  Ac  efe  fa  ddywedodd  wrthyf, 
2  J  Ysgrifena,  a  ||  Bendigedig  yw  y 
rhai  a  elwir  i  swpper  neithior  yr  Oen, 
§  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf, b  Gwir 
eiriau  Duw  yw  y  rhai  hyn. 

o  Gwel  ar  adn.  7,  8.— Mat.  22.  2-4.  Luo  14.  15,  16. 
badn.  II.  pen.  21.  5.  a  22.  6.  1  Tim.  I.  15.  a  4.  9.  2Tim.2. 
II.  Tit.  3.  8. 

*  "  Ac  efe,  "  sef  yr  h  wn  a  lefarodd  "  allan 
o'r  orsedd-fainc,"  (adn.  5.)  neu  yn  hytrach 
(medd  Scott)  yr  angel  a  eglurodd  y  weledig- 
aeth  a  aeth  heibio,  (pen.  17.  7.)  t  a  ddywedai 
wrth  loan,  gyda  golwg  ar  y  pethau  a  glyw- 
sai  yn  awr,  am  iddo  eu  hysgrifenu  hwynt,  er 

gwasanaeth  parâus  i'r  eglwys  dàn  bob  tra- 
llodau  ;  J  mai  bendigedig  iawn,  a  dedwydd 
annhraethol  ac  uwchlaw  pob  amgyffred,  a 
fyddai  y  rhai  a  elwid  yn  effeilhiol  trwy  ras 
Duw,  ||  i  swper  neithior  yr  Oen.  Mae  hyn 
yn  cyfeirio  yn  fwyaf  pennodol  debygid,  at  y 
mesur  helaetbach  o  ras  a  dyddanwch,  a  gaiff 
Cristionogion  yn  y  dyddiau  dedwydd  hyny 
sydd  i  ddyfod  ;  yr  hyn  a  wna  eu  bywydau 
hwy  ar  y  ddaear  yn  llawer  mwy  gwynfyded- 
ig  na'r  eiddom  ni  yn  bresenol,  ac  a'u  cym- 
hwysa  i  ddedwyddwch  mwy  dyrchafedig  ac 
ysbrydol  yn  y  nef. — Yr  eglwys  oll  yn  gasgl- 
edig  yw  prîodas-ferch  Iesu,  gwraig  yr  Oen  : 
sonir  am  gredinwyr  yn  bersonol  yn  aml,  fel 

gwahoddedigion  i'r  bri'odas-wledd  ;  yr  hyn 
a  ddichon  arwyddo  eu  llawenydd  presenol  yn 
yr  Arglwydd,  a  dedwyddwch  perffaith  y 
nefoedd  hefyd.  §  Tystiolaethai  yr  angel  yn 
mhellach  i  Ioan,  mai  "  gwir  eiriau  Duw  oedd 
y  rhai  hyn  ;"  sef  yr  holl  brophwydoliaethau 
a'r  addewidion  uchod,  y  rhai  a  gaent  eu  cyf- 
lawni  yn  sicr  yn  eu  hamser. 

10  **Ac  mi  a  syrthiais  wrth  ei 
draed  ef,  i'w  addoli  ef.  fAcefe  a 
ddy  wedodd  wrthyf,  d  %  Gwel  na  wnel- 
ych  hyn  :  'cyd-was  ydwyf  i  ti,  ac  i'th 
frodyr  y  rhai  sydd  ganddynt  ■>  dystiol- 
aeth  Iesu.  s  ||  Addola  Dduw  : h  §  canys 
tystiolaeth  Iesu  ydyw  yspryd  y  bro- 
phwydoliaeth. 

c  pen.  22.  8,  9.  Marc  5.  22.  a  7.  25.  Act.  10.  25,  26.  a  14. 
11  —  15.  1  loan.  5.  21.  dl  Cor.  8.  7.  Eph.  5.  15,  33.  1  Thes. 
5.  15.  Heb.  10.  25.  a  14.  11—15.  1  Ioan  5.  21.  d  2  Cor.  8. 
7.  Eph.  5.  15,  33.  1  Thes.  5.  15.  Heb.  10.  25.  e  Salm  103. 
20,  21.  D*n.  7.  10.  Luc  1.  19.  Heb.  I.  14.  /  Gwel  ar  pen. 
1.  9.  a  12.  II,  17.— a  22.  9.  1  Iosn  5.  10.  g  pen.  4.  10.  a 
14.  7.    a  15.  4.  E*.    34.  14.  2  Bren.  17.  36.    Salra  45.  II.  Mat. 

4.  10.  loan  4.  22-24.  Phil    3.  3.     A  Luc  24.  25-27,  44.  Ioan 
5.  39.  Act.  3.  12—18.  a  10.  43.  a  13.  27.  Rhuf.  3.  21,  22. 
1  Pedr  I.  II,  12.  2  Pedr  1.  19—21. 

*  Gyda'r  geiriau  uchod,  (adn.9.)  wrth  bre- 
senoldeb  gogoneddus  yr  angel,  a'r  rhagolygiad 
gorfoleddus  o'r  amseroedd  dedwydd  oedd  i 
ddyfod  ;  taflwyd  meddwl  Ioan  i'r  fath  gyffro, 
fel  y  syrthiodd  efe  wrth  draed  yr  angel,  i'w 
addolí  ef.  t  Ond  parai  yr  angel  iddo  na  wnel- 
ai  hyny  mewn  un  modd  ;  gan  nad  oedd  efe 
ei  Grëawdwr,  ei  Arglwydd,  nac  mewn  un 
ystyr  yn  wrthddrych  addoliad  :  \  ond  yn  gyd 

was  âg  ef,  ac  a'i  frodyr,  y  rhai  a  ddanfonasid 
i  dystiolaethu  am  yr  Arglwydd  Iesu.  ||  Dy- 
wedai  wrtho  mai  Duw  yn  unig  a  ddylai  efe _ _ 

addoli,  ac  nid  crëadur,  a  gwas  :  oblegid  nid 
oedd  efe,  sef  yr  angel,  ddim  ond  prophwydo 

radd  uchelach,  wedi  ei  ysbrydoli  a'i  ddanfon 
i  dystiolaethu  am  Iesu,  Arglwydd  cyffredinol 
dynion  ac  angelionhelyd.  §  Yn  wir  yr  oedd 

tyâtiolaeth  Iesu  o'r  dechreuad,  ac  yn  brif 
destyn  mawr  Ysbryd  phrophwydoliaeth  yn 
mhob  oes,  i  bwy  bynag  a  gynnysgaeddwyd 
âg  Ysbryd  prophwydoliaeth  :  megys  befyd  y 
bwriadwyd  datguddiedigaethau  a  rhagfyneg- 
iadau  yr  ysgrythyr,  ihysbysu  y  Gwaredwryn 
ei  ogoniant  personol  a  chyfryngol,  i  barotôi 

y  ffordd  i'w  ddyfodiadef,  i  gyhoeddi  ei  ddy- 
fodiad,  i  arwain  meddyliau  dynion  ato;  ac  i 
brofì  yr  athrawiaeth  ddatguddiedig  am  dano 
ef.  At  Iesu,  fel  at  un  pwnc  neu  wrthddrych 
sicr,  mae  yr  holl  brophwydoliaethau  yn  ar- 
wain  ;  a  gwir  Ysbryd  prophwydoliaeth  wedi 
y  cwbl,  ar  yr  hwn  y  dylem  ni  wrando,  yw 

yr  hwn  a'n  tywys  ni  yn  effeithiol  at  Iesu. — 
Fel  hyn  yr  alleiria  Guyse  y  darn  hyn  o'r 
adnod  : — 'Oblegid  y  dystiolaeth  a  ddygais  i  (y r 
angel)  am  Iesu,  a  roddwyd  i  mi  gan  yr  un  Ys- 
bryd  dwyfol,  ag  a  ysbrydolodd  yr  hen  bro- 
phwydi  gynt ;  ac  yr  hwn  sydd  yn  datguddio 
drwyddof  ti  yn  awr,  y  damweiniau  dyfodawl 
a  gynnwysir  yn  dy  weledigaethau  di ;  fel  y 

trosglwyddech  di  hwynt  i'r  eglwys  er  ei  chyn- 
naliaeth  a'i  chysur :  ac  felly  nid  y  w  addoliad 
crefyddol  ddim  yn  fwy  dyledus  oddi  wrthyt 
ti  i  mi,  nac  a  fyddai  oddi  wrthyf  finnau  i 
tithau.'  Ac  felhyn,  ebai  Guyse,  yr  argyhoedd- 
odd  efe  Ioan  o  gamgymmeriad.— Ni  wrthod- 
odd  Crist  erioed  y  fath  addoliad  ag  a  wahar- 
ddwyd  i  Ioan  ei  roddi  i'r  angel;  îe,  efe  a 
ddangosodd  bob  amser  ei  gymeradwyaeth  o 
hóno:  eithr  gwas  oedd  yr  angel,  a  dim  yn 

ychwaneg;  Iesu  yw  "Brenin  gogoniant,"  ac 
"Arglwydd  pawb  oll,"  "Duw  bendigedig  yn 
oesoesoedd." — Rhaid  mai  addoliad  crefydd- 
ol,  ac  nid  ymostyngiad  o  barch  cyffredin,  i 
rywun  uwch-raddol,  oedd  yr  addoliad  a  gyn- 
nygiai  Ioan  ;  pe  amgen  ni  buasai  yr  angel  yn 
ei  warafun  iddoeihun,  ac  yn  erchi  i  Ioan  ei 
roddi  i  Dduw  :  yr  oedd  y  cyntaf  yri  orraod 

i'r  angel,  a  buasai  yr  aìl  yn  rhy  fychan  ac 
isel  i  Dduw.  Beth  a  ddywed  y  pabyddion 
wrth  yr  adnod  hon  ì 

1 1  *  Ac  mi  a  welais  *y  nef  yn 

agored  ;  f  ac  wele  k  farch  gwŷn ;  J  a'r 
hwn  oedd  yn  eistedd  arno  a  elwid 
^Ffyddlawn  a  Chywir,  m||acmewn 
cyfiawnder  y  mae  efe  yn  barnu  ac  yn 
rhyfela. 

i  Gwel  ar  pen.  4.  1.— a  11.  19.  a  15.  5.  k  Girel  ar  pen. 
6.  2—  Zec.  1.  S.  /  pen.  1.  5.  a  3.  7,  14.  loan  14.  6.  m  pen. 
15.  3—7.  Salra  45.  4—7.  a  50.  6.  a  72.  2-4.  a  96.  13.  a  98.  9. 
a  99.  4.  Es.  11.  3-5.  a  32.  1.  a  45.  21.  a  63.  1-5.  Jer.  23. 
5,  6.  a  33.  15    Zeo.  9.  9,  10.  Heb.  7.  1,2. 

*  Gwedi  crybwyll  gorfoledd  yr  eglwys  gy- 
ffredinol,  holl  weision  Duw,  oblegid  dinystr 
Rhufain  ;  gwelai  Ioan  y  nef  yn  agored  dra- 
chefn,  fel  yn  arwydd  o  weledigaethau  pellach 
iddo  :  ac  wele  farch  gwŷn,  arwydd-Iun  o  gyf- 
iawnder  a  sancteiddrwydd,  buddugoliaeth, 

heddwch,  a  gorfoledd  :  \  a'r  hwn  a  eisteddai 
arno  a  elwid  Ffyddlawn  a  Chywir  i  gyf- 
Iawni  ei  addewidion  i'w  bobl,  a'i  ddíal 
bygythiol  ar  ei  elynion.  Yr  oedd  efe,  mae 

yn  wir,  yn  myned  allan  i  "farnu"ei  elynion, 
ac  i  ryfela  â'rrhai  nid  ymostyngent  iddo;eto 
yr  oedd  efe  yn  annhebyg  iawn  i'r  rhyfelwyr 
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hyny,  uchel-fryd,  rheibusrwydd,  a  nwydau 
adwythig  pa  rai,  yn  mhoboes  a  wnai  y  ddae- 
ar  yn  "faes  y  gwaed  ;"  oblegid  yr  oedd  efe  i 
ddwyn  ei  weithrediarìau  barnol,  a'i  helyntion 
milwraidd  hefyd,  wrth  y  rhëolau  mwyaf 
perflfaith  o  gyfiawnder  ac  uniondeb  bob  atn- 
ser,  a  thuag  at  bawb.-Tybia  rhai  fod  yma 
gyfeiriad  at  frwydr  Armagèrìon  a'i  chan- 
Iyniadau,  yrhon  a  grybwylliryn  pen.  10.  14, 
16  :  yno  nid  oesond  son  am  gasgliad  y  bydd- 
inotdrì  yn  nghyrì  ;  yma  ac  hyrì  rìdiwedrì  y 
bennod  crybwjllir  >n  helaethath  am  y  frwydr 

a'i  chaulyniadau,  yn  llwyr  ddarostyngiad  a 
din)str  y  gelynion.— Ar  y  cyntaf  (medd  un) 
ni  welorìrì  loan  onrì  drwsyti  agored  yny  nef; 
(pen.4. 1.)  ar  adgyfodiarì  y  tystion  gwelodd  y 
àeml  yn  agored  :  (pen.  11.  19.)  ac  yma,  wedi 
dystryw  anghrist,  gwelorìd  megys  yrholl  nef 
yn  agored. — Ffyddlawn  a  chyuir  :  wrth 
gymharu  hyn  â  pen.  1.  5,  ac  âg  adn.  13  a  16 

o'r  bennod  hon  ;  maeyn  amlwg  mai  Iesu  Mab 
Duw  oedrì  yrhwn  a  welodd  loan  yn  eistedd 
ar  y  march. 

12  *  A'i  ■  lygaid  oedd  fel  fflam  dàn, 
0  f  ac  ar  ei  ben  yr  oedd  coronau  lawer : 
X  ac  yr  oedd  ganddo  p  enw  yn  ysgrif- 
enedig,  yr  hwn  ni  wyddai  neí)  ond 
efe  ei  hun  : 

»  Gwel  ar  pen.  1.  14.  a  2.  18.  o  pen  6.  2.  a  12.  S.  a 
13.  1.  Salm.  8.  5.  Mat.  21.  5.  a  28.  18.  Heb.  2.  9^  p  adn. 
16.  pen.  2.  17.  Gen.  32.  29.  Ex.  23.  21.  Bam.  18.  18.  £«.  9. 
6.  Mat.  11.  27.  Lu«  10.  22. 

*Yr  oedd  Ilygaid  y  Person  gogoneddnsuch- 
od  yn  ymddangos  mòr  drìysglaer  a  threiddiol, 
mòr  ofnadwy,  dychrynllyd,  a  llosgedig  a'r 
fflàm  dân  :  ac  nis  gallai  neb  ei  dwyllo  ef,  d'í- 
anc  rhagddo,  na  bod  yn  gudddiedig  oddi 
wrtho.  Gwel  ar  pen.  2.  18.  t  Ac  ar  ei  ben 
yr  oedrì  coronau  lawer,  ynarwydd  o  helaeth- 
der  ei  Iywodraeth  a'i  awdurrìod  ef,  fel  Crë- 
awdwr  mawr  y  byd,  ac  fel  Pen  uwchlaw  pob 

peth  i'w  eglwys  ;  ac  yn  arwyrìd  hefyd  o  líos- 
ogrwyddei  fuddugoliaethau  ef,  a'r  adrìoliadau 
a  roddir  iddo.  J  Ac  yr  oedd  ganddo  enw  yn 
ysgrifenedig,  ar  ei  wisg  ac  ar  ei  forrìdwyrì, 
efallai,  (adn.  16.)  yr  hwn  ni  wyrìdai  neb  ond 
efe  ei  hun  :  oblegid,  fel  tragywyddol  Fab  Du w, 
mae  ei  natur,  neu  ei  hanfod  a'i  berffeithiau 
ef,  yn  anamgyffredarìwy  i  bawb  ond  efe  ei 
hun  :  ac  mae  dirgelion  hefyd  yn  ngweinydd- 
iad  ei  lywodraeth  a'i  deyrnas  ef,  nad  oes  neb 
a  all  eu  dëall  ond  efe  ei  hun. 

13  Ac  yr  oedd  °wedi  ei  wisgo  â 
gwisg  wedi  ei  throchi  mewn  gwaed  : 
fa  gelwirei  enw  ef,  r  Gair  Duw. 

q  pen.  14.  20.  Salm  58.  10.  E».  9.  5.  a  34.  3—5.  a  63.  1 

— G.        r  Gwel  ar  Ioan  !.  1,  14.— 1  Ioan  1.  1.  a  5.  7. 

*  Yr  oedd  ei  wisg  wedi  ei  throchi  mewn 
gwaed  yn  arwyddo,  un  ai  yr  iawn  trwy  ei 
waed  ei  hun,  fel  sail  ei  awdurdod  cyfryngol 
ef ;  neu  ynte,  ei  fod  wedi  rìyfod  i  fynu  oladd 
ei  elynion,  a  chwedi  taenellu,  neu  drochi  ei 

ddillad  â'u  gwaed  hwynt.(Isa.  63.3  )  Y  peth 
olaf  a  rìybia  ein  Hawrìwyr  yn  hytrach.  t  Er 
nas  gallai  neb  gyflawn  amgyffred  ei  natur,  ei 
berffeithiau,  ei  gynghorion,a  gweinydrìiarì  ei 
Iywodraeth  ef;  eto  yr  oedd  efeyn  arìnabyrìd- 
us  yn  yr  eglwys  yn  mhob  oes,  wrth  yr  enw 
Gair  Dnw,  (gwel  ar  loan  1.  1.)  fel  yn  hys- 
bysu  perffeithiau  rìirgeledig,  a  gwirionedd  ac 
ewyllys  sanctaidd  Duw,  i  drìynion  syrthierìig. 
Gair  hanfodol  a  phersonol  Duw  o  dragy  wydd- ~1377 

oldeb  :  ac  a  "  wnaethpwyrì  yn  gnawd"  raewn 
amser,  i  hysbysu  a  chyHawni  ewjllys  Duw 
yn  iachawdwriaeth  dynion. 

14  *  *  A'r  lluoedd  oedd  yn  y  nef 
a'i  canlynasant  ef  'far  feirch  gwŷn- 
ion,  "J  wedi  eu  gwisgo  â  llían  main, 
gwŷn,  a  glàn. 

•  pen.  14  I,  20.  a  17.  14.  S«lm  68.  17.  a  149.  6-9.  Zec. 
14.  5.  Mat.  26.53.  2  Thes.  I.  7.  Jud.14.  t  Gwelaradn.  11. u  Gtv*I  ar  adn.  8. 

*  Canlynid  ef  befy(i  gan  y  llüoedd  oedd 
yn  y  nef,  sef  ei  bobl  bryntdig  a  dychwel- 
edig,  y  rliai  a  anwyd  o'r  nef ;  y  rhai  mae 
eu  hymarwedrìiad  a'u  dinas-fraint  yn  y 
nef;  ac  a  gyssylltwyd  mewn  cymrìeithas 
â  chymrnanfa  a  chynnulleirìfa  y  rhai  cynt- 
af  anedig,  y  rhai  a  ysgrifenwyd  yn  y  nef: 

ty  rhai  hyn  fel  bydrìin  lì'osog,  drefnus  a 
hyfforddus,a'i  cs»nlynent  ef  ar  "  feirch  g\>ýn- 
ion ;"  i  arwyddo  eu  cydffurfiad  âg  ef,  a'u 
cyd-weithrediad  âg  ef  dàn  ei  faner,  yn  ei 
holl  furìdugoliaethau.  t  Yr  oedd  y  rhai  hyn 

hefyd  wedi  eu  gwisgo  â  Il'ían  main,  gwýn,  a 
glân  ;  i  arwyddo  «u  bod  yn  gymmeradwy 

ynrìdo  ef,  ac  wedi  eu  hadnewyddu  a'u  sanct- eiddio  ganddo  a  thrwyddo  ef.  Gwel  ar  adn. 
8.  Mae  y  gwisgoedd  hyn  yn  arwyddo  en 

sancteirìrìrwyrìd,  eu  purdeb,  a'u  gogoniant. 
Tybia  rhai  o'n  Hawdwyr  fod  yr  angelion 
sanctaidd  hefyd  i'w  dëall  yn  y  *'  lluoedd  " 
uchod,  ond  mai  y  gwaredigion  o  ddynion  yn 
benaf  a  feddylir. 

15  ̂ ^Ac  allan  o'i  enau  ef  yr 
oedd  yn  dyfod  gleddyf  llym,  i  daro 

y  cenhedloedd  âg  ef  :  y  f  ac  efe  a'u 
bugeilia  hwynt  â  gwialen  haiarn  : 
z  f  ac  efe  sydd  yn  sathru  cerwyn  win 
digofaint  a  llid  Duw  Holl-alluog. 

x  adn  21.  pen.  1.  16.  a  2.  12,  16.  Es.  11.4.  a  30.  33. 
2  Tlies   2    8.        y  pen.  2.  27.  a  12.  5.  Salm  2.  9.  %  pea. 
14.  17—20.  E».  63.  2—6. 

*  1  drìangos  natur  ei  furìdugoliaethau  ef  yn 
fwy  cyflawn  eto,  dywedir  fod  "  cledrìyf  Uỳm 
yn  rìyfod  allan  o'i  enau  ef,  i  daro  y  cenedl- 
oedd  âg  ef;'*  i  arwyddo  y  cyfiawnai  efe 
fygythion  ei  air  yn  nerthol  ac  yn  ofnadwy  ar 
ei  êlynion,  ac  y  tarawai  efe  y  cenedloedd 
eilun  arìdolgar,  erledigaethas,  a  phechadurus, 
a'i  gwrthwy nebent  ef.  Nid  yr  efengyl  yw  y 
"cleddyf"  hwn,  eithr  barnau  Crist  yn  dyfod 
allan  yn  ol  ei  air  bygythiol  ef:  t  ac  felly 
hefyd  rhaid  deall  am  "fugeilio  â  gwialen 
\i?à*xxi;y  fel  y  sylwyd  ar  pen.  2.  27;  a  12.  5. 
gwel  yno.  A'r  "  cleddyf  llym"  hwn,  ac  â'r 
"  wialen  hniarn"  hon,  y  trywana  ac  y  dryllia 

efe  ei  elynion,  yn  nydd  ei  soriant  a'i  drìigof- 
aint  mawr.  %A  chan  fod  mesur  eu  hanwir- 
edd  hwy  yn  gyflawn,  yr  oeddynt  yn  hollawl 
addfed  i  ddinystr,  fel  grawn-sypiau  yn  arìrìfed 
i'w  sathru  a'u  gwasgu  yn  y  gwin-wrŷf ;  felly 
efe  a'u  sathrai  hwynt  yn  ei  ddig,  ac  a'u 
mathrai  hwynt  yn  ei  lidiowgrwydd,  (Isa.  63. 
3.)  yn  ngherwyn  win  digofaint  a  llid  Duw 
Holi-alluog;  am  yr  hyn,  gwel  ar  pen.  14. 
19,  20. 

16  *  Ac  y  mae  ganddo  aar  ei  wisg 
fac  ar  ei  foiddwyd  J  enw  wedi  ei  ys- 
giifenu,  b\\  BRENHIN  BIIENHIN- 
OEDD,  ÀC  ARGLWYDD  AR- 
GLWYDDI. 



Dal  y  bwystfit DAT.  XIX. aW  gau  brophwyd. 

a  adu.  12,  13.  b  Gwel  ar  pen.  17.  14.— Salnj  72.  II. 
Diar.  8.  15,  16    Phil,  2.  9-11.  1  Tim.  6.  15. 

?  Yr  oedd  gan  y  Person  galluog  a  gogon- 
eddus  hwn  hefyd,  ar  ei  wisguchaf  yn  amlwg 
i  bawb,  t  ac  yn  enwedig  ar  y  rhan  hyny  o 
hôni  a  orchuddiai  ei  forddwyd  ef,  lle  yroedd, 
neu  Ue  mae  y  cleddyf  yn  gyffredin  wcdi  ei 
wregysu,  Jenw  wedi  ei  ysgrifenu;  sef  enw 

arall,  gwahanol  i'r  un  a  gawsom  yn  adn.  13; 
yr  oedd  hwnio  yn  arwyddo  dwyfoldeb  ei 
Berson  ef ;  a  hwn  yn  arwyddo  mawredd  ei 

swydd,  ei  awdurdod,  a'i  lywodraeth  ef;  |t  fel BRENIN  Breninoedd,  ac  ARGLWYÜD 
Arglwyddi,  Pen  gorucbaf  pawb,  trwy  yr  hol! 

ddaear  a'r  nefoedd.  Yr  oedd  yr  enw  hyn  yn 
dwyn  rhybydd  ynddo,  i  holl  freniuoedd 
galluocaf  y  d  laear  i  ymostwng  iddo  ef,  neu 
y  byddai  raid  iddynt  syrthio  dàn  ei  gleddyf 
liỳm  a'i  wialen  haiarn  ef. — Tybia  Scott  fotl 
yr  adnodau  hyn  a'r  cyddestynau,  yn  rhag- 
fyuegi  taeniad  yr  efengyl  ar  ol  syrthiad 
Rhuíain,  yn  ninystriad  gweddillion  yr  am- 
herodraeth  babaidd,  puredigaeth  yr  eglwys 
weledig,  dycbweliad  yr  luddewon  a  llwyr 
adferiad  Israel,  terfyniad  Mahometani^etli, 
a  dygiad  i  mewn  gyflawnder  y  cenedloedd  : 
ac  eu  bod  yn  egluro  yn  fwy  cyflawn  weith- 

rediadau  o'r  pwys  mwyaf,  y  rhai  a  grybwjll- 
wyd  o'r  blaen,  ac.  y  rhai  hefyd  a  ragfynegwyd 
gan  yr  hen  brophwydi  gynt,  y  rhai  mae 
ganddoef  gyfeiriadau  atnifer  mawr  ohonynt, 
ar  ddiwedd  ei  sylwad  ar  yr  adnodau  uchod. 

17  *Ac  mi  a  welais  cangel  yn 
sefyll  yn  yr  haul ;  f  ac  efe  a  lefodd  â 

llef  uchel,  d  \  gan  ddywedyd  wrth  yr 
holl  adar  oedd  yn  ehedeg  trwy  ganol 
y  nef,  ||  Deuwch  ac  ymgesglwch  yng- 
hyd  i  swpper  y  Duw  mawr ; 

•  peo.  8.  13.  a  14.  6.  Es.  34.  1—9.  d  adn.  21.  Ea.  56. 
9.  Jer.  12.  9.  Ezec.  39.  17-20. 

*  Yn  nesaf  gwelai  Ioan  angel  yn  sefyll  yn 
yr  haul ;  yr  hyn  oedd  yn  arwyddo  y  byddai 

i'r  barnau  a  ragfynegid  gael  eu  gwneyd  yn 
amlwg  i'r  holl  fyd  :  a  thybia  Pool  mai 
gweinidogion  sanctaidd  a  thanllyd  yr  efengyl 
a  feddylir  wrth  yr  angel  hwn,  yn  cyhoeddi 
dinystr  gelynion  Crist  yn  hyf,  yn  ddíofn,  ac 
yn  eglur  iawn.  t  A  chyda  Ilef  rỳmus  eglur, 

digon  uchel  i'w  chlywed  yn  mhob  màn;  \  yr 
oedd  efe  yn  galw  ar  yr  holl  adar  ysglyfaethns 
a  ehedent  trwy  ganol  y  nef,  sef  drwy  yr  boll 
wybrenau  ;  gan  ddywedyd,  gyda  chyfeiriad 
at  ddydd  o  laddedigaeth  cyffredin,  pryd  mae 
cyrph  meirw  y  lladdedigion  yn  cael  eu  gadael 

i'w  difa  gan  y  crëaduriaid  gwancus  hyn, 
||  Deuwch,  ac  ymgesglwchyn  nghyd,  i  fwyta 
cyrph  y  rhai  a  syrthiant  mewn  rhyfel ;  y 
rhai  mae  Brenln  breninoedd  ac  Arglwydd 

arglwyddi,  sef  y  "  Duw  mawr,"  yn  eu  parotoi 
i  chwi  i  swpera  arnynt.  Gelwir  hyn  yn 

"swper  y  Duw  mawr,"  o  herwydd  mai  trwy 
ei  allu  ef  y  gwneir  y  difrod  hyn  ar  ei  elynion  ; 

ac  am  y  byddant  yn  aberthau  i'w  gyfiawnder barnol  a  dìaleddol  ef. 

1 8  e  *  Fel  y  bwyttâoch  gig  brenhin- 
oedd,  f  a  chig  pen-capteniaid,  a  chig 

y  cedyrn,  |a  chig  meirch,  a'r  rhai 
sydd  yn  eistedd  arnynt,  f\\  achig  holl 
ryddion  a  chaethion,  a  bychain  a 
mawrion. 

Deut.  28.  26.  1  Sam.  17.  41,  46.  Salm   110.  5,  6.  Jer.  7. 
33.  a  16.  4    a  19    7.  *  31.  20.  Ezec.  29.  5.  a  33.  1S—  20.  Mat. 
34.  28.  L»o   17.  37.        /Gwel  ar  pen.  6.  15.  a  13    16. 

•  Me*n  cyfeiriad  at  hen  brophwydoliaeth, 
(Ezec.  39.  17—21.)  deuwch  oll  yu  nghyd,  fel 
y  bwytèoch  hyd  at  wala,  ac  yr  ymlythoch 
hyd  at  laru,  ar  gel  tneddau  breninoedd  dryg- 
ionn3  y  ddaear,  ac  yn  enwedig  (rnedd  Guyse) 
breninoedd  yr  amherodtaeth  babaidd  ;  t  yn 
nghyd  â  chig  pen  capteniaid,  a  gwýr  cedyrn 
yn  myddinoedd  anghiist  ;  X  a  chig  meirch  a 
marchogion  y  byddmoedd  hyny  ;  |jachigpob 
graddau,  urddau,  a  swyddau  o  ddynion,  y 
rhai  a  bleidiasant  anghrist  ac  a  ymgyssylltas- 

ant  â'r  bwystfil  ysgarlad  hwnw. — iŶíae  yma 
g>feiriad  cryf  ac  amlwg,  at  adar  ysglyf'aethus 
ar  faes  y  gwaed,  yn  ymborthi  ar  gelaneddau 
y  meiiwon,  dynion  a  meirch,  gwedi  dydd  o 
ryf.  1  p>eth  a  dinystr  cyffiedin.  Megys  na 
aílAẃai  anghrist  i  gyrph  y  saint  gael  eu 
claddu  ;  (pen.  11.  7—10  )  felly  ni  chleddir  ei 
fyddinoedd  yntau,  eithr  yn  fwyd  i  ehediaid  y 
nefoedd  y  byd-dant,  a  saint  Duw  efalláì  a 
ranant  yr  yspail. 

19  ̂ *Ac  mi  a  welais  y  bwystfil 

fa  brenhinoedd  y  ddaear,  Ja'u  llu- 
oedd  ||  wedi  ymgynnull  ynghyd  i 
wneuthur  rhyfel  §  yn  erbyn  *yr  hwn 
oedd  yn  eistedd  ar  ymarch,  ac  yn 
erbyn  ei  lu  ef. 

K  pen.  13.  1-10.  a  14  9.  a  16.  14,  16.  a  17.  12—14.  a  18. 
9.  Ezec.  38.  8-18.  Dan.  7.  21— 26.  «8.25.  «11.40-45. 

Joel  3.  9— 14.         h  Gwel  *r  adu.  II— 14. 

*  Gwedi  yr  alwad  uchod  i'r  swper  mawr, 
gwelai  Ioan  y  bwystfil  anghristiaidd,  yr  hwn 
a  arwyddai  Rufain  babaidd,  +yn  nghyd  a 

breninoedd  y  ddaear  y  rhai  a'i  pleidient  ef ; 
ía'r  holl  luoedd  o  rai  drygionus  acannuwiol, 
pa  un  bynag  ai  Pabyddion,  Mahcmetaniaid, 
ai  Paganiaid,  pawb  a  allai  ddyfod;  ||wedi 
ymgynnull  yn  nghyd  i  wneuthur  rhyfel  poeth, 
egniol,  a  chynddeiriog,  §  yn  erbyn  Brenin 
breniuoedd  ac  Arglwydd  arglwyddi,  yr  hwn 
aeisteddaiar  y  march,  (adn.  11.)  ac  yn  erbyn 
ei  lu  ef :  (adn.  14.)  trwy  geisio  dadymchwel 

ei  efengyl  a'i  deyrnas  ef,  a  dinystrio  ei  bobl 
ef.  Tybia  Pool  mai  yr  un  frwydr  y  w  hon  a 
brwydr  Armagèdon,  am  yr  hon,  neu  y  cyn- 
nulliad  i  ba  un,  gwelsom  o'r  blaen,  pen.  16. 
16.  Tỳbir  y  bydd  y  Pabyddion,  y  Twrciaid, 
a'r  Paganiaid,  wedi  colli  eu  hawdurdod  cyn 
hyn  ;  ond  hwy  a  wnant  un  ymdrcch  nerthol 
yn  chwaneg  i  adennill  eu  hawdurdodau,  ac 
yn  yr  ymdrech  hwnw  llwyr  ddifethir  hwynt 
gan  y  Cristionogion  dan  eu  Pen-Tywysog 
mawr:  a  thybia  rhai  y  bydd  yr  Iuddewon 
hefyd  wedi  eu  dychwelyd  y  pryd  hwn.acyn 
mhlith  lluoedd  lesu,  yn  milwrio  dan  ei  faner 
ef. 

20  '*  A  daliwyd  y  bwystfil,a  chyd 

âg  ef  *ygau  brophwyd,  yr  hwn  a 

wnaeth  'wyrthiau  ger  ei  fron  ef,  t  trwy 
y  rhai  y  twyllodd  efe  y  rhai  a  dderbyn- 
iasent  ei  ddelw  ef.  '  \  Yn  fyw  y  bwr- 

iwyd  hwy  ill  dau  i'r  llyn  târi  m  yn 
llosgi  â  brwmstan. 

i  adn  19-Gwel  ar  pen.  13.  1-8, 18.-a  17.  3-8,  12,  13. 
Dan.  2.  40-45  a  7.  7,  12—14,  19-21,  23,  24.  *  pen.  13. 
11-17.  a  16.  13.  a20.  10.  a  22.  15.  D*n.  T.  8-11,  24-26.  a 
8  24,  25.  2  Tlie».  2.  8-1 1.  /  pen.  20.  10,  14.  Dan.  7.  II. 
a   11.45.  m  pen.  14.  10.    a  21 .  8.  Gen.  19.  24.  Deut.  29. 
13.  Job  18.  15.  Salm  II.  6.  Es.  30.  33.  a  34.  9.  Ezee.  38.  32. 



Rhwymo  Satan,  a'i  dafiu  DAT.  XX. 

*  Am  y  bwystfil,  a'r  gau  brophwyd  yn 
gwneyd  gwyrthiau  ger  ei  fron  ef,  &c,  sylw- 
asom  o'r  blaen :  gwel  ar  pen.  16.  13,14.  *  Ac 
am  diierbyn  nod  y  bwystfil,  ac  addoli  ei 
ddelw  ef,  gwel  ar  pen.  13.  16,  17.  Yr  un 

blaid  a  feddylir  wrth  y  bwystfil  a'r  g*u 
brophwyd ;  sef  anghrist  yn  ei  lywodraeth 

yjladol  yw  y  bwysifil,  a'r  un  anghrist  yn  «?i 
lywodraeth  eglwysig  yw  y  gau-brophwyd ;  ac 
yn  y  frwydr  hon  gwelai  Ioan  y  ddau  yn  cael 
eu  dàl,  ac  yn  syrthio  yn  garcharorion  yn 

ngafael  y  buddugoliaethwr,  %  yr  hwn  a'u 
bwriodd  hwy  ill  dau  yn  fyw  i'r  Ilỳn  tân  yn 
Ilosgi  â  brwmstan:  nid  yn  unig  cyll  anghrist 
ei  Iywodraeth  wladol  ac  eglwjsig  ar  y 
ddaear;  ond  caitf  ei  bleidwyr  hefyd,  jn 
enwedig  y  blaenoriaid  anedifeiriol  o  honynt, 
eu  cospi  byth  dàn  ddigofaint  Duw  !  G.in  fod 
hyn  heb  ei  gyflawni  eto,  nis  gellir  dywedyrì 
yn  fanylach  ar  y  geiriau. 

21  n*  A'r  lleill  a  laddwyd  fá 
cheddyf  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y 
march,  yr  hwn  oedd  yn  dyfod  allan 

o'i  enau  ef :  °  \  a'rholl  adar  a  gawsant 
eu  gwalao'u  cig  hwynt. n  Gwel  ar  adn.  11—15.         o  Gwel  ar  adn,  17,  18. 

*  A'r  lleill  o'r  lluoedd,  y  rhai  fel  milwyr 
cyífredin,  a  ymladdent  yn  erbyn  Crist  a'i 
eglwys,  dan  awdurdod  a  rheolaeth  y  blaenor- 
iaid  drygionus  uchod ;  a  Iwyr  orchfygwyd  ac 
a  laddwyd  ar  y  maes,  +  â  chleddyf  llym  yr 
hwn  a  eisteddai  ar  y  march,  yr  hwn  oerìd  yn 

dyfod  allan  o'i  enau  ef  ;  am  yr  hyn  gwel,  ar 
arìn.  15.  f  A'r  holl  adar  a  gawsant  eu  gwala 
o'u  cig  burgunairìd  hwynt:  yr  hyn  a  gyf- 
lawnir  yn  ddiammau  yn  Uythyrenol,  pan 
gyflawner  y  brophwydoliaeth  hon.  Y  pryrì 
hwnw  hefyd,  caitf  sainty  Goruchaf  orfolerìdu 
yn  Ilwyr  drìinystr  eu  gelynion  ;  am  yr  eglurir 
gogoniaut  Duw  trwy  hyny,  ac  yr  agorir 
ffordd  i  gyflwr  dedwyddaf  a  gogonedrìusaf 
eglwys  Crist  ar  y  rìrìaear,  yr  hyn  a  fydd  y 
pryd  hwnw  ar  gymmeryd  lle. 

PEN.  XX. 

Y  mil  blynyddoedd,  $c. 

AC  mi  a  welais  angel  yn  disgyn 

o'r  nef, b  t  a  chanddo  agoriad  y  pydew 
diwaelod,  cJachadwyn  fawr  yn  ei law. 

i'r  pydew  diwaelod. 

Yn  y  bennod  o'r  biaen,  mae  diwerìd  ar 
bob  gwrthwynebiad  cyhoe<ìdus  i'r  efengyl, 
yn  nghyd  â  chosperìigaelb,  ofnadwy  pawb  a 
rìrìechrenasant,  a  bleirìiasaèt,  ac  a  gydsynias- 
ant  yn  y  llygrerìigaethau- .-eilun-addolgar  a 

drìysgrifiwyd  o'r  blaen,  yji  cael  eu  rhagfynegi 
yn  eglsr  iawn.  Onrì  tra  yr  oerìd  offerynau 
y  drygioni  werìi  cael  eu  tòri  ymaith,  yr  oerìd 
y  prif  weithredydd  mawr  o  hyrì  yn  rhyrìrì  ; 
a  byrìdai  efe  yn  sicr  o  gyffiôi  terfysgoerìd 
newy<idion,  a  magu  hudolinethau  newyrìdion, 
os  nad  attelid  ef.  Ara  hyuy,  caforìrì  Ioan  y 
welerìigaeth  yma,  yn  rhagdrìangos  yr  attal- 
iarìau  a  roddid  ar  sntan  ei  hun.  *  Gwelai 

angel  yn  disgyn  o'r  nef,  yr  hwn  nis  gallai 
fod  ueb  llai  na  Mab  Duw,  Angel  mawr  y 
cyfammod,  neu  ynte  ryw  angel  anfonedig 

ganrìdo  ef,   ac  wedi  derbyn  ei  awrìurdod  a'i 
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alln  orìrìi  wrtho  ef  :  oblegirì  yr  oerìd  agoriarì 
y  pyrìew  rìiwaelorì  gandrìo,  yr  h>n  a  berthyn 
i  Fab  Duw  yn  unig:  (pen.  1.  18.)  \  ac  yr 

oerìrì  carìwyn  fawr  yn  ei  law  ef,  o'r  fath  a 
arfeiid  i  rwymo  rìrwg-weithredwyr  ar.fad 
mewn  earcharau. — Gan  Grist  yn  uwig  y  mae 
yr  agoriarìau,  sef  awrìurdod  ar  uttern  amarw- 
olaeth  ;  ac  efe  yn  unig  sydrì  gryfach  na'r  diafol, 
yr  hyn  a  raid  bod  yr  angel  hwn  ;  oddigerth 
i  ni  dybierì  bod  y  diafol  yn  Uawer  mwy  dôf 

nac  ydyw. — Pool. 

2  d*  Ac  efe  a  ddaliodd  ey  ddraig, 
fyr  herí  sarph,  yr  hon  yw  diafol  a 
Satan,  f  ac  dJi  rhwymodd  ef  ||  dros  fil 
0  fìynyddoedd, 

d  Gen.  3.  15.  Es.  27.  1.  a  49.  24,  25.  Mat.  8.  29.  a  12. 
29  Marc5.  7.  Luc  11.  20-22.  loan  12.  31.  a  16.  II.  Rhnf. 
16.20  Heb.  2  14.  «  Gwe.l  ar  p<jn.  9.  11.  a  12.  9,  13,  15, 
17.  a  13.  2,  4.-Job  1 .  7.  a  2.  1 ,  2.  1    Pedr  5.  8. 

*  Yna,  yn  nghyflawniad  ei  orchwyl,  gwelai 
Ioan  ef  yn  dàl  y  ddraig  fawr,  yr  hon  a  drìys- 
grifiwyd  mewn  gweledigaeth  flaenorawl(pen. 
12.  9.)  -t  fel  yr  hen  saiph,  yr  hon  wrth  ei 
henw  mwy  cyffredin  ac  arìnabyddns,  yw 
diafol  a  Satan.  Draig,  i  arwyddo  creulondeb 
ac  erch j  lldorì  ;  Sarph,  i  arwydrìo  cyfrwysder 
a  gwenwyn ;  Diafol,  i  arwyddo  enllib  a 
cham-gyhudrìiad  ;  a  Satan,  i  arwyddo  gelyn- 

iaeth  a  gwrthwynebiad  i  Dduw  a'i  holl  bobl. 
(Gwel  ar  pen.  12.  3,  9.)  %  Pa  forìd  bynag. 
wedi  dàl  y  drìraig  ofnadwy  hon,  yr  hen  sarph, 
yr  hon  yw  diafol  a  Satan,  attaliodd  yr  angeí 
ef  rhag  gwneuthur  ychwaneg  o  niwerì,  trwy 
ormes  na  hudoliaethau ;  a  rhwymodd  ef  yn 

gadarn  â'r  gadwyn  oedd  yn  ei  law,  ||  am 
yspaid  hir  o  amser,  yr  byn  a  ellid  ei  alw  yn 
fil  o  flynyddoerìd  ;  pa  un  bynag  ai  hyny  yn 

gymhwys,  ai  ynte  rhyw  nifer  mawr  anmhen- 
nodawl  o  flynyrìrìoerìd  a  ferìdylir. — Mewn 
rhai  manau  mae  y  "ddraig"  yn  arwyrìdo 
breninoedd  ac  amherawdwyr  eilun-arìdolgar 
ac  erledigaethns ;  y  rhai  oeddynt  offerynau 

diafol,  ac  yn  dwyn  ei  enw  a'i  ddelw  ef: 
(Gwel  ar  pen.  12.  3,  4,  7,  S,  9;  a  13.  2,  4.) 
ond  yma  S  -tan  ei  hun  a  fedrìjlir.  A  rìangosir 

yma,  y  bydd  i  Grist  gydag  awdurrìod  holl- 
alluog  a  chyflawn,  attal  y  diafol  a'i  angelion, sef  ei  holl  lengau  o  ysbrydion  rìrwg,  rhag 

twyllo  dynolryw  yn  gyffredin,  na  neb  o  hon- 
ynt,  i  eilun-arìrìoliaeth,  annuwioldeb,  cyfeil- 
iornadau,  a  drygioni,  fel  y  gwnaethai  efe  hyd 
y  pryd  hwnw.     Oblegiderbod  y  natnrddyn- 
01  sjrthiedig  yn  duerìrìol  i  bob  rìrwg,  ac  yn 
groes  i  bob  daioni  ;  eto  mae  gan  weithred- 
iarìau  a  dylanwarìau  angelion  syrthiedig, 
effaithddirfawryn  ngwrthwynebiarì  yrefeng- 
yl,  mewn  cynhyrfu  rìynion  i  bechodau  ys- 
geler,  ac  eilidiau  creulawn,  ac  mewn 
rìychymmygu  athaenu  hudoliaethau  cywrain, 
ond  dinystriol. 

3  !  *  Ac  a'i  bwriodd  ef  fr  pydew 
diwaeìod,  |ac  a  gauodd  arno,  -^Jac 
a  seliodd  arno  ef,  h  \\  fel  na  thwyllai 
efe  y  cenhedloedd  mwyach,  ■  nes 
cyflawni  y  mil  o  flynyddoedd  :  *§ac 
ar  ol  hynny  rhaid  yw  ei  ollwng  ef  yn 
rhydd  dros  ychydig  amser. 

/Gwel  ar  adn.  1.  pen.    17.  8.  g  Dan.  6.  17.  Mat.  27. 
66.  A  »do.  8  pen.  12.  9.  a  13.  14  a  16.  14-16.  a  17.  2. 
M*t.  24.  24  2  Cor.  II.  3,  13—15  2  Tbei.  2.  »-11.  t  Salm 
90.  4.  2  Pedr  3.  8.         iadn.8— 10. 
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*  Gwedi  dàl  a  rhwymo  diafol  fel  drwg 
weithredwr,  bwriodd  yr  angel  ef  gydarhuthr 
nerthol,  i  eigion  dirfawr  y  pydew  diwaelod  ; 
+  a  chaoodd  arno  fel  carcharor  drygionus  yn 
uffern,  fel  mewn  dyfn-gell  dywell  a  dychryn- 
llyd ;  ta  seliodd  arHO  ef  yno  i'w  gadw  yn 
dd'iogel,  fel  y  seliwyd  ar  Daniel  yn  ffâu  y 
llewod,  ac  ar  Grist  yn  y  bedd  ;  ||  fel  na  chai 
efe  rodio  mwyach  oddi  amgylch  fel  llew  rhu- 
adwy,  gan  geisio  y  neb  a  allai  lyncu,  nac 
ychwaith  i  dwyllo  y  cenedloedd  fel  o'r  blaen, 
i  anwiredd,  cyfeiliornadau,  ac  erlidiau  ;  nes 
cyflawniy  mil  blynyddoedd  a  soniwyd  nchod: 
$  ond  wedi  hyny,  yn  ol  trefn  a  goddefiad 
Duw,  bydd  raid  ei  ollwng  ef  yn  rhydd  dros 
ychydig  iawn  o  amser,  yr  hyn  a  fydd  er  con 
demniad  chwanegol  iddo  ef,  ac  er  gogoniant 

chwanegol  i'r  Gwaredwr.  Ei  ollwng  a 
gaiff  efe,  ac  nid  tòri  ei  garchar  a  wna,  nis 
gall  efe  hyny  byth. — Pan  rwymer  y  Hew 
rhuadwy  hwn,  a'r  hen  sarph  gyfrwys  wen- 
wynig  hon  yn  hollawl ;  gwnair  yr  efengyl  yn 
effeithiol,  i  buro  yr  eglwys  ac  i  droi  y  byd  ; 
daw  y  grefydd  Gristionogol  yn  ei  hollburdeb 

a'i  gogoniant,  yn  grefydd  gyffredinol  y 
ddaear;  a  bydd  i'r  gwir  Israel  flodeuo  a 
blaen-darddu,  a  hwy  a  lanwant  wyneb  y  byd 
â  chnwd.  (Isa.  27.  6.)  Yna  cyflawnir  y 
deisyfiadau  cyntaf  yn  ngweddi  yr  Arglwydd 
mewn  modd  rhyfeddol ;  a  llenwir  y  ddaear 
â  duwioldeb,  heddwch,  cyfiawnder,  a  phur- 
deb;  hyd  oni  ryddâer  Satan  drachefn  dros 
ychydig  amser.  Mae  yn  dra  sicr  y  bydd  y 

fath  amser  â'r  mil  blynyddoedd  uchod ;  pryd 
yr  attelir  rhwysg  Satan  yn  rhyfeddol,  ac  y 
llwydda  acbos  Iesu  yn  rhyfeddol  hefyd :  ond 
pa  un  ai  mil  o  flynyddoedd  cymhwys,  yn  yr 
ystyr  naturiol  a  feddylir,  yr  hyn  sydd  fwyaf 
tebygol,  (medd  Doddridge )  ai  ynte  rhyw 
yspaid  mawr  anmhennodol  o  amser  a  feddyl- 
ir,  mae  yn  anhawdd  penderfynu  yn  hollawl. 

Tybia  rhai  fod  jtob  diwrnod  i'w  gymmeryd 
am  flwyddyn,  yn  y  fàn  hon  fel  mewn  mànau 
eraill ;  ac  os  felly,  bydd  y  cwbl  yn  360,000  o 
flynyddoedd  !  ond  nid  yw  ein  Hawdwyr  yn 
cymmeradwyo  y  dyb  hon. 

4  *  Ac  mi  a  welais  'orsedd-feingc- 
iau,  fa  nwy  a  eisteddasant  arnynt, 
X  a  barn  a  roed  iddynt  hwy  :  ||  ac  mi  a 
welais  ̂ eneidiau  n  y  rhai  a  dorrwyd 
eu  pennau  •  am  dystiolaeth  Tesu,  ac 
am  air  Duw,  ?  §  a'r  rhai  ni  addolasent 
y  bwystfil  na'i  ddelw  ef  *  ac  ni 
dderbyniasent  ei  nôd  ef  ar  eu  talcen- 
nau,  neu  ar  eu  dwylaw ;  9  t a  nwy  a 
fuant  fyw  X  ac  a  deyrnasasant  gyd  â 
Christ  ||  fil  o  flynyddoedd. 

I  Dfcn.  7.  9,  18,  22,  27.  Mat.  19.  2S.  Loc  22.  30.  1  Cor. 
6.  2,3.  m  pett.  6.  9.  Mal.  4.  5.  Mat.  17.  10 — 13.  Marc9.  II 
—  13.  Lnc  1.  17.  a9.7— 9  u  Mat.  14.  10.  Marc  6.  16,27. 
Luc  9.  9.  oGwel  ar  pen.  1.  9.  a  11.  3,  7.  a  12.  II.  p  pen. 
13.12—17.    a  14.  II.    a  15.  2.    a  17.  3.  o  pen.  5.  9,  10.  i 
11.  II,  15.  Dan.  2.  44,  45.  a  7.  18,  27.  Rhuf.  8.  17.  a  11.  15. 
2  Tim.2.  12 

*  Gwedi  y  waredigaeth  uchod  a  gafodd  yr 
eglwys  oddi  wrth  Satan  a'i  holl  offerynau, 
gwelai  Ioan  weledigaeth  o  orsedd-feincinu 
gogoneddus  lawer ;  ta  gwelai  bersonau  yn 
eistedd  mewn  anrhydedd  amawrhydi  arnynt, 
sef  y  duwiolion  yn  amser  dedwydd  y  mil- 
flwyddiant:    Ja    gwelai    hefyd    roddi    baru 
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iddynt  hwy  ;  sef  awdurdod  i  Iywodraethu  ar 
eu  gelyniou,  ac  i  arfer  barn  ac  awdurdod 
mewn  pethau  eglwysig  a  gwiadol:  neu,ynte, 

roddi  barn  gyfiawn  o'r  diwedd  yn  eu  hachos 
bwy  ;  yn  erbyn  y  rhai  a'u  gwaradwyddasai, 
a'u  herlidiasai,  ac  a'u  gorthrymasai  yn  ang- 
hyfiawn.  H  A  gwelai  hefyd  eneidiau  merth- 
yron  yr  oesoedd  o'u  blaen ;  y  rhai  y  torasid 
eu  penau,  ac  a  Iaddesid  raewn  ffyrdd  creu- 
lawn  eraill,  am  eu  tystiolaeth  ffyddlawn  i 
Grist  Iesu,  fel  yr  unig  Waredwr  ;  ac  i  air 
Duw,  fel  unig  rëoî  flydd,  addoliad,  ac 
ufudd-dod  buchedd.  §  Y  rhai  hyn  oedd  y  rhai 
a  ddaliasent  eu  ffordd  yn  ysbryd,  ffydd,  ac 
amynedd  merthyron  ;  heb  ymostwng,  drwy 
ofn  poenau  nac  angau,  i  awdurdod  y  Pab,  na 
thalu  gwasanaeth  crefyddol  iddo  ef,  nacineb 
eilunod  o'i  osodiad  ef ;  *  ac  ni  wnaethent 
nac  addef  na  chynnorthwyo  awdurdod  y 
bwystfil  anghristiaidd,  trwy  dderbyn  ei  nod 
ef  ar  eu  talcenau,  neu  ar  eu  dwylaw  ;  (gwel 
ar  pen.  13.  16.)  fel  arwydd  eu  bod  yn  perthyn 

fel  canlynwyr  iddo  ;  t  a'r  rhai  hyn,  yn  nghyd 
a'u  holynwyr  o'r  un  ysbryd,  a  fuant  fyw  fel 
corph  ysbrydol  a  dinasaidd,  mewn  cyflwr 

llawer  mwy  dedwydd  nac  erioed  o'r  blaen  ; 
t  ac,  wedi  dyoddef  gyda  Christ,  bwy  a 
deyruasasant,  neu  a  gânt  deyrnasn  gydag  ef, 
dano  ef,  a  thrwy  rinwedd  ei  ddylanwadau 
nerthol  ef,  mewn  ystâd  ogoneddus  o  or- 
phwysdra,  cariad,  heddwch,  goleuni,  rhydd- 
id,  a  sancteiddrwydd  ;  yn  fuddngoliaethus  ac 
arglwyddiaethol  ar  eu  gelynion  ;  ac  mewn 
pob  math  o  lwyddiant  a  diogelwcb ;  §dros  y 
mil  o  flynyddoedd  uchod,  yn  y  rhai  y  bydd 

satan  yn  rhwym,  ac  wedi  ei  gau  a'i  selio  yn 
y  pydew  diwaelod. — A  hwy  a  fuant  fyw : 
hyny  yw,  caiff  lluoedd  o  gredinwyr  eu  codi 
yn  yr  eglwys  yn  yr  amser  a  ragfynegir  uchod, 
tnegys  pe  byddent  wedi  eu  bywâu  âg  eneid- 
iau  y  rhai  a  ferthyrasid  yn  achos  Crist;  fel  y 

dywedir  i'r  tystion  gael  eu  bywâu  drachefn 
ar  ol  tridiau  a  hanner  :  (Gwel  ar  pen.  11. 11 :) 

sef  mewn  eraill  o'r  un  ysbryd  i  hwy.  Caiff 
y  dynion  rhagorol  hyn  fyw  a  theymasu 
ar  y  ddaear,  yn  wir  ddedwydd  yn  mhresen- 
oldeb  grasol  Crist  gyda  eu  heneidiau,  ac  yn 
eu  cynnulleidfâoedd. — Gyda  Christ :  tybia 
rhai  oddi  wrth  y  geiriau  hyn,  y  bydd  Crlst 
yn  bersonol,  ac  o  ran  ei  ddynoliaeth,  yn 
teyrnasu  ar  y  ddaear  yn  y  mil  blynyddoeòd  ; 
ac  y  bydd  adgyfodiad  i  gyrph  y  merthyron 
a  grjbwyllir  uchod,  yn  nechreu  y  mil  blyn- 
yddoedd,  i  deyrnasu  gydag  ef :  ond  mae  ein 

Hawdwyr  yn  ymwrthod  â'r  fath  dyb  ddy- 
chymmygoí,  yr  hon  a  wna  ddau  adgyfodiad  i'r 
saint,  un  cyn,  a'r  Uall  wedi  y  rail  blynydd- 
oedd ;  a  thri  dyfodiad  i  Grist,  uu  yn  y 
cnawd,  yr  ail  yn  nechreu  y  mil-flwyddiant, 
a'r  trydydd  i  farnu  y  byd ;  lle  mae  yr  ys- 
grythur  yn  dywedyd  mai  yr  ail  waith  yr 
y mddengys  ef  i  farnu  y  byd.  Mae  ein  Hawd- 
wyr  oll  yn  ddirfawr  o  faith  ar  yr  adnod  hon  : 

gwnaed  a  el'id  i'w  talfỳru. 
5  r*Eithry  lleill  o\  meirw  f-  ni 

fuant  fyw  drachefn,  f  nes  cyflawni  y 

mil  blynyddoedd.  *  ||  Dyma  yr  adgyf- 
odiad  cyntaf. 

r  adu.  8,  9.— Gwel  ar  pen.  19.  20,  21.  •  p«n.  11.  II, 
15.  Ezfc.  37.  2—14.  Rhnf.  11.  15. 

*  M  Eithr  y  lleill  o'r  meirw,"  &c.  Cry- 
bwyllir  yn  y  brophwydoliaeth  hon  am  ddau 
fath  o  feirw  ;  y  rhai  a  laddwyd  am  dystiol- 
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aeth  Iesu,  (adn.  4.)  â'r  rhai  a  laddwyd  â 
chleddyf  yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  y  march. 
(pen.  19.  21.)  Cyfodwyd  y  rhai  cyntaf  yn 
yr  ystyr  a  grybwyllwyd  uchod  :  t  ond  ni  bu 
y  lleiíí  fyw  drachefn,  hyny  yw,  ni  bu  iddynt 
olynwyr  o'r  un  ysbryd  drygionus  ac  erledig- 
aethus  â  hwy  eu  hunain,  Jnes  cyflawni  y  mil 
blynyddoedd,  pryd  y  gollyngwyd,  neu  y 
gollyngir  diafol  yn  rhydd  drachefn,  ar  ddiw- 
edd  yr  amser  hwnw.  Mae  y  dehongliad 
uchod  yn  addas  i  ddull  allegawl  y  llyfr  hwn, 
ac  yn  berffaith  foddlonawl  gan  ein  Hawdwyr. 
Mae  yr  iaith  ei  hun  yn  arwyddo  adgyfodiad 
ffugyrawl,  am  hyny  gwahaniaethir  ef  yn 
ofalus  oddiwrth  adgyfodiad  llythyrenol  y 

meirw.  Mae  yma  hefyd  esampl  o'r  tywyllni 
doeth  a  pbrYodol  hyny,  a  gawn  ni  yn  wastad 
mewn  prophwydoliaethau,  cyn  eu  cyflawniad. 
||  Dyma  yr  adgyfodiad  cyntaf ;  adgyfodiad 

ysbrydol  a  chyfriniol  ;  a'r  rhai  a  gânt  gyf- 
ranogi  o  hóno,  drwy  fyw  yn  yr  amseroedd 
dedwydd  hyny,  a  fyddant  yn  llawer  mwy 
sanctaidd  a  gwynfydedig,  na  christionogion 
mewn  oesoedd  eraill.  Gelîir  galw  ystâd 
ogoneddus  yr  eglwys  yn  y  mil  hlynyddoedd 
yn  adgyfodiad  cyntaf;  am  y  bydd  yn  rhag- 
flaenu,  ac  megys  yn  gysgod  o  adgyfodiad 
cyrph  y  saint  wedi  hyny,  i  fywyd  tragy- 
wyddol.  Y  pryd  hwn  hefyd  y  dychwelir  yr 
Iuddewon,  ac  y  daw  holl  gyflawnder  y  Cen- 
edloedd  i  fewn  ;  yr  hyn  oll  a  fydd  meçys 
bywyd  o  feirw,  ac  megys  adgyfodiad  cyntaf, 
o  flaen  yr  adgyfodiad  mawr  diweddaf. 

6  '  *  Gwŷnfydedig  asanctaidd  yw 
yr  hwn  sydd  â  rhan  iddo  yn  yradgyf- 

odiadcyntaf :  ty  rhaihyn  Mnid  oes  i'r 
ail  farwolaeth  awdurdod  arnynt,  J  eithr 

hwy  a  fyddant x  offeiriaid  i  Dduw  ac  i 
Grist,  v  ||  ac  a  deyrnasant  gyd  âg  ef 
§fil  o flynyddoedd. 

t  ado.  5.  pen.  14.  13.  a  22.  7.  Es.  4.  3.  Dan.  12.  12 
Lnc  14.  15.  «f  adn.  14.  pen.  2.  11.  a  21.  8.  *  pen  1.6. 

a  5.  10.  Es.  61.  6.  Rbuf.  12.  I.  1  t»eUr  2  5,  9.  y  adn.  4. 
pen.  1.  6.  a  5.  10.  Rhuf.  S.  17.  2  Tim.  2.  12. 

*  Mae  y  dyn  hwnw,  pwy  bynag  yw,  wedi 
ei  fawr  fendithio  gan  Dduw,  a  chwedi  ei 
sancteiddio  yn  effeithiol  gan  ei  Ysbryd  ef,  yr 
hwn  a  gaiff  ran  yn  holl  anrhydedd  a  hyfr)d- 

wch  yr  adgyfodiad  cyntaf  ;  a'iddwyn  i  ysiád 
o  ryddid  oddi  wrth  ei  dralíodion  a'i  demtas- 
iynau  o'r  blaen,  ac  i  gymmaint  dedwyddwch 
a  chyd  ffurfiad  ä  delw  sanctaidd  Crist,  ag  a 
ellir  ei  fwynâu  ar  y  ddaear  ;  a  hyny  fel  yn 
ernes  sicr,  a  blaen-brawf  iddo,  o  berffaith 

wynfyd  yn  y  nef.  t  Er  y  bydd  i'r  rhai  hyn 
farw  yn  naturiol,  ac  o  ran  ycorph,  yn  gysta! 

â'r  annuwiol;  eto  ni  byddant  farw  yn  dra- 
gywyddol  fel  yr  annuwiol,  ac  ni  chânt  brofi 

o'u  trueni  hwy  yn  uffern,  yr  hyn  a  ellir  ei 
alw  yn  W  ail  farwolaeth,"  am  ei  bod  yn  dyfod 
ar  ol  marwolaeth.  JEithr  hwy,  un  tô  aroly 
llall  o  honynt,  agyssegriryn  weledig  i  Dduw 
Dad,  ac  i'wFabef  Iesu  Grist,  fel  breniniaeth 
o  offeiriaid  ;  wedi  ymgyflwyno  yn  hollawl  í 
wasanaeth  Duw  a  Christ,  mewn  prydferth 
wch  sancteiddrwydd,  gyda  rhyddid  a  hyfryd 
wch.  ||  Ac  fel  y  dywedwyd  ar  adn.  4,  hwy 
a  ddyrchefir  i  bob  mawredd  ac  awdurdod 
gwladol  ac  eglwysig  gyda  Christ,  mewn  d\l 
edus  ymostyngiad  iddo  ef  fel  eu  Harglwytld 

a'u  Brenin  ;  ac  a  deyrnasant  felly  gydag  ef, 
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drwy  holl  yspaid  y  mil-flwyddiant  ogyflwr 
dedwydd  hwnw  yr  eglwys  ary  ddaear.  Pan 

y  dywedir  "na  bydd  i'r  ail  farwolaelh  ddlm 
awdurdod  arnynt,"  yr  ydym  i  ddëall  y  bydd 
raid  iddynt  fyned  i'r  nef  drwy  y  farwolaeth 
gyntaf  fel  eraill :  ac  ui  ddywedir  dim  arall, 
yn  wahanol  i  gredinwyr  amseroedd  eraill  ain 
danynt,  ond  y  cânt  tleyrnasu  gyda  Christ  fil 
0  flynyddoedd  ;  yr  hyn  a  arwydda  yn  natur- 
iol,  y  bydd  i  dô  ar  ol  tô  o'r  fath  Gristionogion 
gorfoleddus,  y  rhai  a  wnair  yn  anrhydeddns 
ac  yn  ddedwydd  drwy  bresenoldeb  grasol  a 
neillduol  yr  Arglwydd  gyda  hwy,  barâu  ar  y 
ddaear  drwy  holl  yspaid  y  mil  blynyddoedd. 

7  *  *  A  phan  gyflawner  y  mil  blyn- 

yddoedd,  -j-gollyngir  Satan  allan  o'i 
garchar ; x  Gwel  ar  adn.  2. 

*  Ac  yn  niwedd  y  mil  blynyddoedd,  yn  y 
rhai  y  buddugoliaetha  ac  y  gorfoledda  y  saint, 

heb  gael  dim  aflonyddwch  oddi  wrth  nebo'u 
holl  elynion  ;  tgoddefir  i'w  prif  elyn,  y  diaf- 
01  a  Satan,  gael  myned  yn  rhydd  drachefn 

dros  ychydig  amser  o'i  garchar  lle  y  bu  efe 
yn  rhwym  ;  (adn.  3-)  pryd  y  cynnyg  efe  ei 
ymdrech  olaf  ac  eithaf,  yn  eu  herbyn  hwy  ; 
gan  na  bydd  eu  cyflwr  dedwydd  hwy  ar  y 
ddaear  i  barâu  byth,  fel  y  bydd  eu  hystâd 
ogoneddus  hwy  yn  y  nef.  Yn  niweddy  blyn- 

yddoedd  hyny,  gollwng  Duw  efo'i  rwymau ; 
ac  efe  a  gynhyrfa  rai  drygionus  y  ddaear  un- 
waith  yn  chwaneg,  i  wrthwynebu  eglwys 
Dduw,  un  ai  trwy  erlidiau,  hudoliaethau, 
neu  gyfeiliornadau ;  neu  bob  un  o  honynt. — 
Nis  gallwnni  wybod  dybenion  Duw  yn  goll- 
wng  Satan  yn  rhydd  ;  yn  mhliih  rhesyniau 
eraill,  efallii  y  gwna  hyny  i  ddangos,  na 
bydd  dedwyddwch  hir  barâol  y  byd  ddim  yn 
ettaith  gwelliant  y  natur  ddynol,  fel  yn  deül- 
iaw  o  Adda  syrthiedig  :  ond  yn  effaith 
dyhnwad  dwyfol  union-gyrchol,  ar  feddyliau 
dynion  drwy  adgenedliad,  er  mawl  gogon 
iant  ei  ras  ef. 

8  *  Ac  efe  a  â  allan  a  i  dwyllo  y 
cenhedloedd  sydd  ym  mhedair  congl 

y  ddaear,  b  f  Gog  a  Magog,  c  iV 
casglu  hwy  ynghyd  i  ryfel;  d  J  rhif  y 
rhai  sj/dd  fel  tywod  y  môr. 

a  Gwel  ar  »dn.  3.  b  Ex.  38.  a  39.  c  Gwel  ar  |ien. 
16.  14.  d  Barn.  7.  12.    1  Sam.  13.  5.    1  Bren.  4.  20.   Es. 
10.  22.  Jer.  33.  22.  Heb.   11.  12. 

*  Yn  y  fan  wredi  ei  ollwng  o'i  garchar,  â  y 
twyllwr  mawr  hwn  drachefn  at  ei  hen  orch- 
w)  1 ;  a  buan  y  cynhyrfa  efe  offerynau,  y  rhai 
gyda  phobawyddfryd.cyfrwysder,  adichell,  a 
lygrant  yr  efengyl ;  ac  a  hudant  ddynion  i 
wrthgiliad,  eilun-addoliaeth,  cyfeiliornadan, 
anffyddiaeth,  a  drygioni:  ac  fel  hyn,  drwy 
fod  yr  hen  dô  o  gredinwyr  yn  meirw,  caiff 
yr  hiliogaeth  ddilynol  yn  mhlith  llawer  o 
genedloedd,  yn  mhedair  congl  y  ddaear,  eu 
twyllo  ganddo  ef :  a  chwedi  ymadael  eu 
hunain  oddi  wrth  y  ffydd,  hwy  a  gynhyrfir  i 
gasau  ac  erlid  y  rhai  a  lynant  wrthi.  f  Fel 
hyn  adgyfyd  ysbryd  anghrist  drachefn,  wedi 
diwedd  y  mil  blynyddoedd  ;  yna  cymmerir 
rhyfeloedd  crefyddol  mewn  llaw,  pryd  y  cyd- 
bleidia  yr  ho!I  liaws  o  genedloedd  gwrthgil- 
iedig,  Ye  Gog  a  Magog,/eZ  wedi  cyfodi  dra- 
chefn,  yn  erbyn  yr  eglwys,  ac  y  deuant  i 
ryfel  yn  ei  herb}  n  hi,  %  gyda  Iluoedd  mòr  an- 

6  B 



Bwrw  Satan  i'r  llyn  o  dân. 
DAT.  XX. Yfarn  ddiweddaf. 

eirif  a  thywod  y  môr.— Oferyw  ymboli  pwy 
fydd  Gog  a  Magog,  ac  o  ba  le  y  deuant ; 
oblegid  rhaid  deall  hyn  hefyd  yn  allegawl, 
neu  gyfriniol,  am  elynion  mòr  greulawn  a 
lliosog  ag  a  fuasai  Gog  a  Magog  a'u  byddin- 
oedd  gynt:  (Ezec.  38.  2,  &c.)  a  dywedir  yn 
bennodol,  mai  y  u  cenedloedd  yn  mbedair 
congl  y  rìdaear"  a  fyddant  hwy.  Fel  y 
gelwid  anghriat  yn  Aipht  a  Babilon,  am  inai 
yr  Aipht  a  Babilon  a  fu  hen  orthrymwyr 
lsrael  gynt  ;  felly  y  gelwir  gelynion  diwedd 
af  yr  eglwys  yn  Gog  a  Magog,  am  mai  Gog 
a  Magog  a  fu  gelynion  diweddaf  Israel,  wedi 

eu  dychweliad  o'r  caethiwed  :  yr  hen  Gog  a 
Magog  cyn  dyfodiad  cyntaf  Crist,  a'r  Gog  a 
Magog  hyn  cyn  ei  ailddyfodiad  ef.  Dynion 
o  ysbryd  Gog  a  Magog,  fel  yr  oedd  loan  yn 
dyfod  yn  ysbryd  Elîas,  ac  am  hyny  yn  cael 
ei  alw  yn  Elîas. 

9  *  A  hwy  a  e  aethant  i  fynu  ar  led 
y  ddaear,  f  ac  a-^amgylchasant  t  wer- 

syll  y  saint,  %  a'r  ddinas  anwyl :  ||  a 
A  thân  a  ddaeth  oddi  wrth  Dduw  i 

waered  o'rnef,  Saca'u  hysodd  hwynt. 0  Es.  8.  7,  S.  £zeo.  38  9,  16.  Hab.  1.  6.  /2  Breo.  6. 
15.  Mica  2.  13.  Mat.  Ì6.  16—18.  Luc  19.43.  a'il.'.'O. 
g  Salm  48.  1-3.  »  74  2-4.  a  125.  1,2.  Heb.  13.  13.  h  pen. 
II.  6.  a  13.  13.  Gen.  19.  24.  Ex.  9.23,24.  Lef.  10  2,3.  Ntim. 
II.  I.  a  16  35.  2  Bien.  I.  10—15.  Salm  97.  3.  a  106.  18.  Ea. 
30.  33.  a  37.  36.  Ezec.  38.  22.  a  39.  6.  Luc  9.  54.  a  17.  29. 
2  Tbes.  1.  8. 

*  Ac  yn  ei  weleditíaeth  gwelai  Ioan  y  Hu 
dirfawr  hwn,  gyda  Satan  yn  eu  harwain,  fel 
pen  llywydd  y  gâd,  yn  ymdaenu  ar  Jed  y 
ddaear,  yn  enwedig  ar  led  tir  Immanuel  : 
(Isa.  8.  8.)  tac,  i  gyfeiiio  at  wersylliadau 
Israel  o  amgylch  y  babell  yn  yr  anialwch, 
(Num.  2.  2,  &c.)  hwy  a  amgylchasant  bebyll 

pobl  bri'orìol  a  sanctaidrì  Duw,  yn  mysg  pa rai  yr  oedd  ei  dabernarl  ef  wedi  ei  osod,  fel 

y  gallent  eu  herlid  a'u  trallodi  hwynt:  %  ac  i 
gyfeirio  at  sefydliad  I?rael  wedi  hyny  yn 
Jerusalem  ;  amgylchodrì  y  gelynion  beiddiol 
byn  yr  egtwys,  y  r  hon  fel  dinas,  oedd  wedi  ei 
chyd  gyssylltu  yndrìi  ei  hun  mewn  trefn  bryd- 
fertb,  or  hon  oedd  yn  anwyl  gan  Dduw,  fel 
ei  breswjlta  ddewisol  a  hyfryrì  ef;  fel  y 
gwarchaëent  hi,  ac  y  distrywient  bi  trwy  eu 
cyd-ymosorìiarì  arni.  |j  A  thra  yr  oeddynt 
hwy  ar  wailh  yn  yr  ymgais  rhyfygus  hyn, 
rìaeih  tân  digofaint  Duw  i  waererì  o'r  nef,  feí 
y  bygythiodd  efe  ar  hen  Gog  a  Magog  gynt, 

CEzec.  38.  22;  a  39.  6.)  §  ac  a'u  llwyr  ysodd 
hwynt  yn  nghyflosgiíid  cyffrediny  dydd  rìiw- 
eddaf,  ac  yn  y  lân  tragywydrìol  a  ganlynodd 
hyny. — Wrth  son  am  amgylchu  gwersyll  y 

8aint,  a ,'r  ddinas anwyl,  mae  y  cymhariaethau 
yn  cael  eu  cymmeryd  oddi  wrth  Israel  yn  yr 
anialwch  ac  yn  Nghanaan,  fel  y  sylwyd 
uchod  :  bydd  gwersyll  y  saint  y  pryd  hwnw 

yn  mhob  man  lle  byddo  y  saint ;  a'r  ddinas 
anwyl  pa  le  bynag  y  byddo  eglwys  i  Dduw. 

10  *  A  *diafol,yr  hwn  oedd  yneu 
twyllo  hwynt,  a  fwriwyd  Äi'rllyno 
dân  a  brwmstan,  f  lle  y  mae  y  bwyst- 

fil  a'r  gau  brophwyd;  Ja  hwy  'a 
boenir  ddydd  a  nos,  yn  oes  oesoedd. 

i  Gwel  ar  adn.  2,  3.  k  adn  14.  15.-Gwel  ar  pen.  19. 
20.         /  Gwel  ar  peD.  14.  10,  II.—  Mat.  25.  41—46. 

*  Gwedi  i'r  Arglwydrì  unwaith  yn  chwan 
eg,  roddi  cyfle  i  ddynion  i  ddangos  en  lìygr- 
edd  a'u  gelyniaeth   naturiol,  ac  i   ddiafol   i\s.  10. 

ddangos  ei  gyfrwysder  a'i  elyniaeth  parâus 
yntau  ;  yna  efe  a'i  bwria  ef  am  y  tro  diw- 
eddafi'rllỳn  o  dân  a  brwmstan,  heb  gael 
ei  ryddâu  byth  rawyach,  na'i  oddef  i  dwyllo 
na  gwneyd  drygioni;  f  ond  gyda'r  bwystfil 
a'r  gau  brophwyd,  y  gorthrymwyr  erledig- 
aethus,  offeiriaid  eilun-addolgar  a  drygionus, 
a  gau  athrawon,  ei  brif  offerynau  a'i  weinid- 
ogion  ef  tra  bu  yn  gormesu  fel  duw  a  thy w- 
ysog  y  byd  hwn  ;  %  caiff  ef  a  hwythau  eu 
poeni  yn  uffern  ddydd  a  nos,yn  oes  oesoedd, 
heb  na  thranc  na  therfyn  ar  eu  poen  a'u 
cospedigaeth,  byth  bythoedd  !  Dros  oesoedd 
o  oesoedd,  meddant,  y  w  y  Groeg  ;  ond  oes- 
oedd  diddiwedd  ydynt,  ac  nis  gellir  dysgrifio 
tragywyddoldeb  diderfyn  o  boenau  mewn 
cryfach  geiriau. 

11  *  Ac  m  a  welais  orsedd-faingc 

wen  fawr,  +  a*r  hwn  oedd  yn  eistedd 
arni,  nJoddi  wrth  wyneb  yr  hwn  y 
ífodd  y  ddaear  a'r  nef ;  °  ||  a  lle  ni 
chafwyd  iddynt. 

m  adn.  12.  pen.  19.  II.  Gen.  1S.  25.  Salm  9.  7.  8.  •  45. 
6,  7.  a  47.  8.  a  89.  14.  a  97.  2.  Mat.  25.  31.  Act.  17.  30,  31. 
Kbuf  2.  5.  n  pet.  6.  14.  a  16.  20.  a  21.  1.  Jer.  4.  23—26. 
Dan.  2  35.  Mat.  24.  35.  2  Pedr  3.  7,  10,  II.  •  pen.  12.  8. Job  9.  6. 

Ar  ol  y  dygwyddiadan  a  ragfynegwyd 
uchod,  daw  y  diwedd  yn  fnan  :  ac  nid  oes 
dim  crybwylliadau  prophwydol  am  unrhyw 
beth,  a  gyiumer  le  yn  y  cyfamser,  cyn 
dyfodiad  Crist  i  godi  y  meirw,  ac  i  farnu  y 
byd.  *  Oblegid  gwelodd  Ioan  yn  nesaf 
"  orsedd-fainc  v\èn  fawr,"  fel  yn  arwyddlun 
o'r  mawredd,  yr  awdurdod,  y  gallu,  a'r  cyf- 
iawnder,  gyda  pha  rai  yr  ymdJengys  Mab 
Duw  y  pryd  hwnw.  f  Ar  yr  orsedd-fainc 
hon  gwelai  Ioan  Un  yn  eistedd ;  sef  Ieso 
Grist,  y  Gwr  a  ordeiniodd  Duw  Dad  i  farnu 
y  byd,  ac  yr  hwn  y  rhoddodd  efe  bob  barn 
iddo :  %  oddiwrth  wyneb  yr  hwn  y  ffôdd  y 

ddaear  a'r  nef ;  yr  hyn,  gydag  ucheledd  ac 
ardduniant  digyffelyb,  sydd  yn  arddangos 
dysgleirdeb  annhraethol  ei  ogoniant  ef;  a 
bollawl  ddattodiad  ac  ymollyngiad  y  grëad- 
igaeth  weledig,  neu  agwedd  bresenol  y  byd, 

gan  ei  allu  a'i  fawredd  ef  yn  ei  ddyfodiad. 
||  Fel  hyn  diflanodd  y  giëadigaeth  weledig  o 
nef  a  daear  mòr  hollawl,  fel  na  chafwyd  lle 

iddynt ;  neu  fel  nad  oeddynt  i'w  cael  fel  o'r 
blaen  yn  eu  Ile.  Gwel  ar  2  Pedr  3.  10-12. 
—  Dywed  un  gwr  dysgedig  fod  y  geirinu  hyn 
mòr  eglur  fel  nad  oes  raid,  ac  mòr  uchel  a 
mawreddig  fel  nas  gellir,  rhoddi  eglurâd  ar- 
nynt:  a  th>bia  Scott  eu  bod  goruwch  pob 
peth  a  draethwyd  erioed  â  geiriau  dynol. 

12  *  Ac  p  mi  a  welais  y  meirw, 
'fychain  a  mawrion,  ryn  sefyll  ger 
bron  Duw  ;  fa'r^llyfrau  a  agorwyd  ; 
*X  a  Hyfr  arall  a  agorwyd,  yr  hwn  yw 
llyfr  y  bywyd  :  ||  a  barnwyd  y  meirw 
with  y  pethau  oedd  wedi  eu  hysgrif- 
enu  yn  y  llyfrau,  "  §  yn  ol  eu  gweith- redoedd. 

p  ado.  II.  D*n.  12  2.  loan  5.  28,  29.  a  11.  25,  26.  Act. 
24.  15.    1  Cor.  15    21-23.     I  The»    4.  15—17.  q  Gwel  ar 
pen    19    5.  r  fthuf.  12.  10-12.  I  Cor.  4.  5.  2  Cor    5    10. 
»  D.n.  7.  10.  t  pen.  3    5.  a  13.  8.  a  17.  8.  a  21.  27.  Salra 
19.  28.  Dsn.  12.  1.  Luc  10.  20    Phil.  4    3.       «  adu.   13.  pen. 
2.  23.  a  22.  12    S*lm  28.  4    a  62.  12.  Diir.  24    12,  29.  Preg. 

17.  10.  a  32.  19.  Mat.  16.  27.  Rhuf.  2.  6.  2  Cor. 



Yr  adgyfodiad. DAT.  XXI. 
Nef  neirydd  a  daear  newydd. 

*  Yn  nesaf  gwelai  Ioan  y  meirw,  fychaiu 
a  mawrion,  hen   ac  ieuainc,   cyfoethogion  a 

l  thlodion,  duwiolion  ac  annuwiolion,  o  dde- 
chreu  y  byd  i'w  ddiwedd,  fel  wedi  eu  cyfodi, 
ac  yn  sefyll  ger  bron  Duw.  Ni  a  wyddom 

i  mai  Crist  a  eistedd  ar  orsedd  ei  ogoniant  i 
j  farnu  y  byd  ;  am  hyny  rhaid  mai  Crist  a 
feddylir  yma,  ac  a  elwir  yn  Ddnw.  t"  A'r 
Hyfrau  a  agorwyd;"  yr  hyn  yn  gyflfelybiaeth- 
ol  a  ddengys  y  datguddiedigaethau  a  wnair  y 
pryd  hwnw,  o  holl  feddyliau,geiriau,gweith 
redoedd,egwyddorion,  dybenion,  tueddiadau 
rhwymau,  manteision,  a  thalentau  holl  ddyn- 
ion  y  byd,  gan  hollwybodaeth  Duw  y  Barn 

I  wr;  a  chymariad  y  cwbl  â'i  gyfraith  sanctaidd 
I  ef ;  yn  nghyd  â'r  côf  a'r  cydwybodoldeb,  a 
fydd  gan  bob  dyn  o'i  holl  weithredoedd 
blaenorawl,  er  y  bydd  wedi  hir  anghofio 
llawer  o  honynt,  nes  eu  dwyn  fel  hyn  ac  y 
pryd  hyn,  i  oleuni  ac  i  goffadwriaeth.  Fel 
hyn  gwnair  prawf  manol  a  chywir  o  gym- 
meriad  pob  dyn  ;  o  amlygrwydd  a  graddau 

ei  ras  ef,  ac  o'i  ffrwythlondeb  mewn  gweith- 
redoedd  da;  neu  ynte  o  ddrygedd  neu  ys- 
gafnedd  ei  bechodau :  a  bydd  y  gwobr  diw- 
eddaf  yn  cael  ei  roddi  mewn  perfifaith  gyf 
iawnder  ac  anmhleidgarwch,  mewn  cyssyllt- 
iad  â  gwirionedd  a  thrugaredd.  tOblegid 
gwelai  Ioan  lyfr  arall  yn  cael  ei  agoryd,  yr 
hwn  oeddllyfrybywyd  ;peamgen  buasai  raid 
condemnio  pawb.  Arwyddlun  ydoedd  hwn  o 

wybodaeth  Duw  o'i  bobl  ;  a'i  dystiolaeth 
gyhoedd  ef  o'u  hedifeirwch,  eu  ffydd,  eu 
cariad,  a'u  gweithredoedd  da  ;  fel  yn  brawf 
o'u  hetholiad,  eu  pryniad,  eu  hadgenedliad, 
a'u  rhan  yn  ei  gyfiawnder  ef,  ac  yn  mendith- 
ion  y  cyfammod  newydd.  ||  Fel  hyn  caiff  y 
meirw  eu  barnu  wrth  y  pethau  a  fydd  yn 
ysgrifenedig  yn  y  llyfrau,  neu  y  cofnodau 
hyn  am  danynt;  §acynoleu  gweithredoedd, 
pa  un  a  fyddant  yn  brawf  eu  bod  hwy  yn  wir 

gredinwyr,  ai  ynte  i'r  gwrthwyneb. — Mae  y 
llyfrau  cyntaf  yn  cynnwys  neu  yn  arwyddo, 
hollwybodaeth  Duw  ar  y  naill  law,  ac  ar 

y  llaw  arall  y  ddeddf  a'r  efengyl,  wrth  ba 
rai  y  mae  pawb  i  gael  eu  barnu :  a  llyfr  y 
bywyd  yn  cynnwys  pawb  a  arfaethodd 
Duw  i  gael  bywyd  o  ras  ar  y  ddaear,  a  byw- 
yd  tragywyddol  yn  y  nef. 

13  *  A  x  rhoddodd  y  môr  i  fynu 
y  meirw  oedd  ynddo  ;  V  f  a  marwol- 
aeth  l  ac  uffern  a  roddasant  i  fynu  y 
meirw  oedd  ynddynt  hwythau :  2  ||  a 
hwy  a  farnwyd  bob  un  yn  ol  eu  gweith- 
redoedd. 

*  Ioan  5.  39,  99.  y  ado.  14  —  Gwel  ar  pen.  6.  8.— Hos. 
13.  14.  I  Cor.  15.  50-58.        *  Gwel  ar  tc  adn.  13. 

*  Ac  nis  gall  neb  ddYanc  rbag  y  farn  fanol 
a  diduedd  hon:  oblegid  rhydd  y  môr  i  fynu 
y  meirw  sydd  ynddo,  trwy  hoilallaog  nerth 
Duw;  ta  marwolaeth,  neu  y  bedd  hefyd  yr 
un  modd,  caiff  pawb  sydd  yn  y  beddau 
glywed  llef  Mab  Duw,  a  hwy  ddeuant  allan  ; 
Jac  uffern,  (hadês)  neu  ystad  annweledig  yr 
eneidiau  a  ymadawsant  o'r  byd  hwn,  a 
rydd  i  fynu  hithau  yr  eneidiau  sydd 
ynddi,  i  ymddangos  yn  eu  cyrph  prY- 
odol,  ger  bron  y  Barnwr  mawr.  Fel 

hyn  rhaid  i'r  holl  dyrfa  fawr  aneirif,  a 
ta  byw  ar  y  ddaear  yn  mbob  oes,  o  ddechreu 
y  byd  hyd  ddiwedd  pob  peth,  ymddangos  y 
pryd  hwnw  ger  bron  brawdle  Crist ;  caiff  yr 
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holl  feirw  brofi  ail-uniad  cyrph  ac  eneidiau, 
a  pbawb  a  fyddo  byw  y  uryd  hwnw  a  new- 
idir.  Gwel  ar  1  Cor.  15.  50-54;  1  Thes. 
4.  15—17.  ||  A'r  holl  dyrfa  fawr  hon  a  brofir 
yn  ddidoedd,  ac  a  fernir  yn  ol  natur  a  gradd- 
au  eu  gweithredoedd,  pa  un  bynag  ai  da  ai 
drwg  a  fyddont,  yn  ol  fel  y  tystiolaethont 
drostynt  neu  yn  eu  herbyn  hwynt. 

14  *  A  a  marwolaeth  ac  ufferu  +  a 

fwriwyd  i'r  llyn  o  dân.  6JHonyw 
yr  ail  farwolaeth. 

a  Gwel  ar  pen.  19.  2«.— 1  Cor.  15.  26,  53,  54.  b  Owel ar  adn.  6. 

*  Yna  marwolaeth  ac  uffern,  y  bedd  ac 
ystâd  annweledig  a  neillduedig  yrysbrydion, 

ta  fwrir  i'r  llýn  o  dân:  hyny  yw,  ni  bydd- 
ant  yn  bod  mwyach,  i  dderbyn  cyrph  ac 
eneidiau  dynion  ;  ni  bydd  marwoìaeth  yn  y 
nef;  a  chaiff  yr  holl  rai  drygionus  eu  bwrw 

i  uffern,  yn  yr  hon  y  caiff  marwolaeth  a'r 
ystad  neillduedig  eu  llyncu  i  fŷnu  :  %  oblegid 

"  hon  yw  yr  ail  farwolaeth,"  neillduad  diw- 
eddaf a  thragywyddol  pechaduriaid  oddiwrth 

Dduw,  heb  obaith  byth  am  adferiad  i'w 
ewyllys  da  ef  na  gwaredigaetb  oddi  ync  dàn 
ei  lid. —  Ystâd  neillduedig  eneidiau  oddiwrth 
eu  cyrph,  pa  le  bynag  y  byddo  hyny,  yw 
ystyr  y  gair  hadês,  (uffern)  yn  yr  adnod  hon 
a'r  adnod  o'r  blaen  ;  a  llyncir  yr  ystad  hòno 
i  fynu  yn  nghanlyniad  y  farn  ddiweddaf, 

pryd  yr  â  rhai  o'r  eneidiau  yn  nghyd  â'u 
cyrph  i  fywyd  tragywyddol,  a  rhai  yr  un 
modd  i  farwolaeth  dragywyddol,  yn  y  llỳn  o 
dân.  Mae  yn  sicr  nas  gellir  dëall y  gair  uffern 
yn  y  fàn  hon  am  le  y  colledigion  ;  obleg- 
id  disynwyr  fyddai  dywedyd,  fwrw  uffern 
iddi  ei  hun. 

15 '  *  A  cphwy  bynnag  ni  chafwyd 
wedi  ei  ysgrifenu  yn  lìyfr  y  bywyd, 

dfbwriwyd  ef  i?r  llyn  o  dân. •  Marc  16.  16.  Ioan  3.  13,  19,  36.  a  14.  6.  Aot.  4.  13. 
Heb.  2.  3.  a  12.  35.  1  loan  5.  11,  12.  d  Gwel  ar  pen.  19. 20.— Maro  9.  43— 48. 

*  A  phwy  bynag  ni  chair  yn  ysgrifenedig 
yn  llyfr  y  bywyd,  fel  gwir  gredadyn,  yn  ol 
athrawiaeth  gyffredin  yr  ysgrythyrau  sanct- 
aidd;  ta  fwrir  i'r  Ilỳn  o  dân,  y  lle  hwnw  o 
ddëoliad  a  phoenau  tragywyddol. — Tybia 
Scott  fod  y  "Hỳn  o  dân"  yma  i'w  hystyried 
yn  wahanol  i'r  "  pydew  diwaelod"  a  gry- 
bwyllwyd  o'r  blaen  :  (adn.  1,  3.)  ond  nid  yw 
yn  dywedyd  pa  fodd,  nac  yn  mha  beth  y 
mae  yn  wahanol,  ac  nis  gŵyr  y  detholydd. 

PEN.  XXI. 

Gwelediad  y  ddinas  sanctaidd. 

A.C  mi  a  welais  a  nef  newydd,  a 

daear  newydd :  b  f  canys  y  nef  gyntaf 

a'r  ddaear  gyntaf  a  aeth  heibio ;  c  Ja'r 
môr  nid  oedd  mwyach. 

a  adn.  5.  E».  65.  17.    <t  66.  22.  2  Pedr  3.  13.  h  Gwel 
arpen.20.  11.      e  pen.  13.  1.  Es.  37.  1.    a  57.  20    Dan.  7.  3. 

Mae  rhai  dehonglwyr,  yn  enwedig  y  rhai 
a  ddaliant  adgyfodiad  llythyrenol,  nen  gorph- 
orol>yn  nechreu  y  milfl wyddiant,a  they rnasiad 
personol  Crist  ar  y  ddaear  am  fil  o  tìynydd- 
oedd,  yn  deall  y  pennodau  diweddol  hyn  yn 
benaf,  am  gyflwr  yr  eglwys  ar  y  ddaear  yu 
y  mil  blynyddoedd  hyny.  Ond  mae  y  pethan 
a  grybwyllir  yn  y  pennodau  hyn  yn  dyfod  i 
mewn  ar  ol  y  dysgrifiad  o'r  farn  gytfredinol; 

6  B~2 



Pabell  Duw DAT.  XXI. 
gyda  dynion. 

ac  nis  gallwn  ni  byth  gyrhaeddyd  iawn  ddëall 
o  brophwydoliaeth,  os  caniatâwn  i  dybiae'h 
a  dychymmygion  ein  dwyn  yn  ol  ac  yn 
mlaen,  heb  onrhyw  rëolau  sefydlog.  Gan 
mai  ar  ol  gweledigaeth  y  farn  y  cafodd  Ioan 
yr  byn  a  ganlyn,  tyhia  ein  Hawdwyroll.  mai 
am  gyflwr  gogoneddus  yr  eglwys  yn  y  nef  y 
maent  yn  traethu  ;  oddigerth  lle  y  gelwir  ein 
meddyliau  ymaith  mewn  rhai  manau,  at 
bethau  eraill.  *  Soniodd  Isaiah  am  gyflwr 
eglwys  y  Testament  Newydd,  dan  y  gym 
hariaeth  o  "nef  newydd  a  daear  newydd," 
(Isa.  65.  17:  à  66.  22.)  a  defnyddiodd  Pedr 
yr  un  gymhariaeth  am  ystâd  yr  eglwys  yn  y 
nef ;  (2  Pedr  3.  13.)  ac  felly  Ioan  hefyd  yn  y 
fàn  hon.  Mae  yn  amlwg  mai  am  ystâd 
ogoneddus  yr  eglwys  yn  y  nef  yr  oedd  Pedr 
ac  I<>an  yn  llefaru;  tob!egid  dywed  pob  un 

o  honynt  fod  y  nef  gyntaf  a'r  ddaear.gyntaf 
wedi  myned  heibio,  fel  y  sylwyd  dàn  pen. 
20.  11;  ac  2  Pedr  3.  10—12.  %  Yn  y  byd 
newydd  hwn  nid  oedd  môr  mwyach  ;  yr  hyn 
sydd  arddangosiad  addas  o  berífaith  ryddid 
oddi  wrth  nwydau  halogedig  a  therfysglyd, 
profedigaethau  poenus,  trallodau  tymhestlog, 
cyfnewidiau,  a  dychrynfêydd  ;  ac  oddi  wrth 
bob  peth  a  ddichon  attal  a  phellâu  cymdeithas 

y  saint  â  Duw  ac  â'u  gilydd.  Tybia  rhai 
hefyd  fod  hyn  yn  arwyddo  y  bydd  digonedd 
o  le  yn  y  byd  dedwydd  hwnw;  Ilemae  rhan 

fawr  o'r  b>d  hwn  wedi  ei  orchuddio  gan 
foroedd. — Dywed  un  Avvdwr  ( Burnet )  nad 
oedd  môr  yn  y  byd  hwn  cyn  y  dylif;  ond 
ychydig  sydd  yn  ei  goelio  ef  yn  hyny.— Am 

y  nef  a'r  ddaear  newydd,  gwel  ar  2  Pedr  3. 
13:  ac  am  y  môr,  gwel  ar  pen.  13.  I ;  a  17. 
1,  15,  o'r  Hyfr  hwn. 

2  *  A  dmyfi  Ioan  a  welais  ey 
ddinas  sanctaidd,  Jerusalem  newydd, 
f  yn  dyfod  oddi  wrth  Dduw  i  waered 

o'r  nef,  f  wedi  ei  pharottôi  fel  *  pri- 
odas-ferch  wedi  ei  thrwsio  i'w  gwr. 

d  pen.  1.  1,  4,  9.  e  pen.  3.  12.  Salm  48.  1—3.  a  87.  3. 
Es  1.  21.  a52.  1.  Jer.  31.23.  Heb  II.  10.  a  12.  22.  al3.  14. 
/  ado.  10  Gal.  4.  25,  26.  g  Gwel  ar  pen.  19  7,  8—Es.  54 
5.  a  61.  10.  a  62.  4.Ioau3.  29.  2  Cor.  lìi  2.  Eph.  5.  25—27, 
30—32. 

*  Gwelodd  Ioan  hefyd  y  ddinas  sançtaidd 
Jerusalem  newydd,yn  dyfod  oddi  wrth  Dduw 

i  waered  o'r  nef :  dangoswyd  yr  holl  eglwys 
fuddugoliaethus  iddo  ef  dàn  yr  arwydd-lun 
hwn  ;  fel  y  gwel*i  ac  yr  hysbysai  efe  rywfaint 

o'i  gogoniant  a'i  dedwyddwch  hi,  yn  ol  a 
allai  dyn  amgyffred  o  bethan  nefol:  ac  fel 
hyn  efe  a  ddeallodd  fod  ei  dedwyddwch  hi 
yn  dyfod  yn  hollawl  oddiwrth  Dduw,  ac  yn 
ymddybynu  yn  hollawl  arno  ef.  tYr  oedd 
yn  ymddangos  megys  yn  yr  awyr  yn  union 

o'i  flaen  ef,  fel  y  gallai  edrych  arni  a'i  hys tyried  yn  fanol ;  ac  efe  a  welai  ei  bod  wedi 
ei  pharotôi  fel  pnodas  ferch  ieuanc  hardd, 

wedi  ei  thrwsio  i'w  gwr:  yr  hyn  oedd 
arwydd-lun  arall,  yn  dangos  y  cariad  sydd 
rhwng  Crist  a'i  eglwys  fuddogoliaethol ;  eu 
hnndeb,  eu  cymdeithas,  a'u  hyfrydwch  y 
naill  yn  y  Ilall ;  a'r  gogoniant  a'r  dedwydd- 
wch  a  roddir  fel  hyn  ar  gredinwyr  yn  y  nef. 
Fel  hyn  yr  oedd  dan  arwydd  ínn,  dinas  a 

phrYodas-ferch,  annhebyg  i'w  gilydd  mewn 
rhyw  ystyriaethau,  yn  cyd  weithredu  i  roddi 
rhyw  syniad  addysçiadol  am  y  mater  hyfryd- 
fawr  ond  anamgyffr*  dadwy  hwn. 

íiäi 

3  *Ac  mi  a  glywais  Alef  uchel 
allan  o'r  nef,  yn  dywedyd,  *  Wele, 
\y  mae  pabell  Duw  gyd  â  dynion, 

X  ac  efe  a  drig  gyd  â  hwynt,  *  ||  a  hwy 
a  fyddant  bobì  iddo  ef,  §  á  Duw  ei 
hun  a  fydd  gyd  â  hwynt,  ac  afydd 

yn  Dduw  iddynt. 
h  pen.  lfl.  4.  8.    a  12.  10  í  pen.  7.  15.  Lef.  26.  11, 

12.  1  Bren.  8.  27.  2  Cron.  6.  18.  Es.  12.  6.  Ezec.  37.  27.  a 
43.  7.  Joan  1.  14  a  14.  23.  2  Cor  6.  16.  h  adn.  7.-Gwel 
ar  Gen.  17.  7,  8-Jer.  31.  33.  a  32.  28.  Zeo.  1S.  9.  2  Cor. 
6.  18.  Heb.  8.  10.  a  II.  16. 

*  Yna  y  cly  wai  Ioan  lef  uchel  allan  o'r  nef, 
yn  cyhoeddi  gyda  syndod  wrth  dirion  ym- 
ostyngiad  Duw,  tfod  ei  babell  Ef  gyda 
dynion,  inegys  y  babell  yn  Israel  gynt,  yr 
hon  nid  oedd  ond  cysgod  o  hon ;  ̂ ac  y 
trigai  efe  gyda  hwynt,  fel  y  Shechinah  yn  y 
babell  gynt,  megys  eu  Tad  cymmodol,  er 

maint  eu  holl  gyndynrwydd  a'u  gwrthryfel- 
garwch !  ||  Felly  hwy  a  fyddent  yn  bobl 

brYodol  iddo  ef,  wedi  ymgyflwyno  i'w  was- 
anaeth  a'i  ogoniant;  $a  byddai  Duw  ei  hun 
gyda  hwynt,o'u  plaid  athrostynt,  ac  yn  Rhan 
dragywyddol  a  holl  ddigonol  iddynt. —  Mae 
hyn  yn  ddiau  wedi  eî  gyflawni  mewn  rhan 
eisoes,  yn  nyddanwch  a  chysuron  presenol 
gwir  gredinwyr;  ond  yma  rhaid  ei  fod  yn 
cyfeirio  at  y  mwynâd  perffaith  o  Dduw  yn 

ngogoniant  y  nef. 

4  *  Ac  fe  'sych  Duw  ymaith  bob 
deigr  oddi  wrth  eu  llygaid  hwynt;  fa 
m  marwolaeth  ni  bydd  mwyach,  ■  na 
thristwch,  na  llefain,  na  phoen  ni 

bydd  mwyach  :  \  oblegid  °  y  pethau 
cyntaf  a  aeth  heibio. 

/  l>en  7.  17.  Es.  25.  8.  m  pen.  20.  14.  iTÌ.  3.  Es.  25. 
Hos.  13.  14.  1  Cor.  15.  26,  54—58.  Heb.  2.  14,  15.  n  Es. 
10.  a  57.  19.  a  60.  20.  »61.3.  a  65.  18,  19.  Jer.  31.  13. 

iJn.  1.  Salm  144.  4.  Mat.  24.  35.  1  Cor.  7.  31.  2  Cor.6. 17. 
2  Pedr  3.  10.  1  Io*n  2.  17. 

*  Ac  yn  y  'stâd  hon  o  ddedwyddwch  nefol, 
fe  sych  Duw  ymaith  bob  deigr  oddi  wrth  eu 
Hygaid  hwynt,  fel  Tad  tirion  yn  dyddanu  ei 
blant  galarus:  tac  nid  wylant  hwy  byth 
mwyach,  nnc  am  bechod  nac  am  unrbyw 
dra'Iod;  oblegid  marwolaeth,  a  phob  achos 
tristwch,  Hefain,  a  phoen,  ni  bydd  mwyach 

byth ;  ̂ohlegid  y  pethau  cyntaf,  nfu  flaenorol 
hyny,  a  aethant  heibio  yn  hollawl  ac  yn 
dragywyddol.  Mae  yn  sicr  nas  gall  y  pethan 
uchod  fod  yn  gymhwysiadol  i  unrhyw  ystâd 
o'r  eglwys,  tu  yma  i'w  hystâd  o  berffaith 
ddedwyddwch  a  gogoniant  yn  y  nef.  Pa  le 
ond  yn  y  nef  y  gellir  dywedyd,  a  marwol- 
aeth  ni  bydd  mwyach  ? 

5  *  A  dywedodd  *  yr  hwn  oedd 
yn  eistedd  ar  y  r  orsedd-faingc,  f » Wele, 
yr  wyf  yn  gwneuthur  pob  peth  yn  ne- 
wydd.  J  Ac  efe  a  ddywedodd  wrthyf, 
r  Ysgrifena :  ||  canys  s  y  mae  y  geiriau 
hyn  yn  gywir  ac  yn  fTyddlawn. 

p  pen.  4.  2,  9.  a  5.  1.  a  20.  II.  q  Es.  42.  9.  a  43.  19. 
r  Gwel  ar  pen.  1.  II,  19.        «  Gwel  ar  pen.  19.  9. 

*  Mae  "yr  hwn  oedd  yn  eistedd  ar  yr 
orsedd  fainc,"  yn  gyffredin  yn  y  llyfr  hwn 
yn  arwyddo  y  Tad  yn  bersonol,  fel  yn 
wahaniaethol  i'r  "  Oen  yr  hwn  a  laddwyd  :" 
ond  gan  mai  Crist  a  ymddengys  ar  orsedd- 
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fainc  barn,  ac  mai  efe  a  grybwyllwyd  ddiw- 
eddaf  fel  yn  eistedd  ar  yr  "orsedd -fainc  wèn 
fawr;"  (pen.  20.  11.)  mae  yn  bur  debygol 
mai  efe  a  feddylir  yn  y  fàn  hon  :  ac  mae 
yr  iaith  a  ddefnyddir  yn  gweddu  id.io 
ef  yn  benaf,  yn  ei  aefyllfa,  neu  ei  gym- 
meriad  cyfryngol.  Felly  y  dywed  Scott,  ac 
âgefy  cytuna  Pool ;  ond  tybia  Doddridge 
a  Guyse  fel  arall,  mai  y  Tad  a  feddyür. 
t  Pa  un  bynag  a  feddylir,  tystiulaethodd  yn 
nghlyw  Ioan,  ei  fod  "yn  gwneuthur  pob 
peth  yn  uewydd."  Mae  efe  yn  dwyn  pech- 
aduriaid  i  ystâd  neu  gyftwr  newydd,  ac  yn 
eu  crëu  o  newydd  i  sancteiddrwydd  ;  ac  efe 
a  wna  bob  peth  yn  newydd,  o  ran  eu  sefyllfa 

a'u  dull  hwynt  o  fyw,  pan  ddygo  efe  hwy, 
wedi  eu  perflfeithio  gyrph  ac  eneidiau,  i'w 
ogoneddus  ddedwyddwch  ;  i'r  nef  newydd 
a'r  ddaear  newydd,  lle  bydd  cyfiawnder  yn 
cartrefu.  J  Gorchymynid  i  Ioan  ysgrifenu 

hyn  ;  er  cysur  â  chalondid  i'r  eglwys,  yn  ei 
holl  drallodau,  ei  brwydrau,  a'i  themtasiynau  ; 
H  canys  yr  oedd  y  geiriau  hyn  yn  gywir  ac  yn 
flfyddlawn,  ac  yn  deilwng  o  ymorphwysiad 
mwyaf  hollawl  y  crêdinwyr  amynt ;  yr 
oeddynt  yn  sicr  o  gael  eu  eyflawni  er  eu 
Ilawenydd  tragywyddol  hwy. 

6  *  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf, 
1  Darfu.  u  t  Myfi  y w  Alpha  ac  O- 
mega,  y  dechreu  a'r  diwedd.  *  $  Fr 
hwn  sydd  sychedig,  ||  y  rhoddaf  o 
f  ffynnon  dwfr  y  bywyd  z  yn  rhad. 

t  Gwel  ar  pen.  16.  17.  u  Gwel  ar  pen.  1.  8,  11,  17. 
a  22.  13.  *  pen.  7.  17.  Es.  12.  3.  a  55.  1—3.  Ioan  4.  10, 
14.  a  7.  37,  38.  y  S*lm  36.  9.  Jer.  2.  13.  Joel  3.  1S.  z  Hos. 
14.  4.  Rhuf.  3.  24.  a  8.  32.  1  Cor.  2.  12. 

*  Dy  wedai  yr  Arglwydd  hefyd  wrth  Ioan, 
"  Darfu;  "  neu  Gwnaethpwyd  :  neu  Daeth  i 
ben :  mae  fy  holl  fygythion  i  ar  fy  ngelynion, 

a'm  holl  addewidion  i'm  pobl,  weithian  wedi 
eu  cytlawni  ;  yn  namnedigaethy  naill,  ac  yn 
ngwaredigaeth  ac  iachawdwriaeth  y  Heill. 
Yn  y  pryd  a  ragfynegir  yma,  bydd  holl  gy- 
nghor  cariad  Duw  wedi  ei  gyfiawni,  a'r  bryn- 
edigaeth,  yr  hon  a  orphenodd  Mab  Duw  ar 
y  groes,  wedicael  ei  chymhwyso  yn  eflfeithîol 
ac  yn  berflfaith  byth.  t  Oblegid  gan  ei  fod 

ef  yn  Alpha  ac  Omega,  y  dechreu  a'r  diwedd, 
mae  efe  yn  sicroddwyny  gwaith  addechreu- 
odd  i  ddiwedd,  neu  gyflawniad  gogoneddus. 

Am  Alpha  ac  Omega,  gwelo'r  blaen,  ar  pen. 
1.  8,  11,  17;  ac  eto,  ar  pen.  22.  13.  X  Am  ei 
fod  ef  yn  gyfryw  un,  pwy  bynag  mewn  un- 
rhyw  oes  neu  le,  a  sychedai  am  fendithion  yr 
iachawdwriaeth ;  os  oedd  neu  os  bydd  neb 

yn  wir  deimladwy  o'i  angen  fel  dyn  colledig, 
am  y  bendithion  hyny,  a  chwedi  cael  y  fath 

olwg  o'u  gwerth  dirfawr,  fel  ag  y  mae  yn 
arfer  pob  moddion  yn  ddifrifol  i'w  cael,  ac 
nid  yw  yn  foddlawn  hebddynt,  pa  beth  bynag 
arail  sydd  ganddo ;  ||mae  Crist  yn  sicr  o 
roddi  iddo  o  flfynon  dwfr  y  bywyd  yn  rhad  : 
efe  a  gaiflf  yr  holl  fendithion  hyn  hyd  eithaf 
dymuniad  ei  enaid,  a  hyny  heb  arian  ac  heb 
werth.  Pechod  ac  ynfydrwydd  dyn  yw  gad- 
ael  flynon  y  dyfroedd  byw,  a  chloddio  pyd- 
ewau  tòredig,  y  rhai  ni  ddaliant  ddwfr;  a 

rhaid  i'w  dedwyddwch  ddechreu  mewn  dy- 
chweliad  at  y  flfynon  hon,  fel  y  mae  wedi  ei 
hagoryd  drwy  gyfryngdod  Crist.  Dwfr  Ileid- 
•og  a  gwenwynig  yw  pleserau  pechadurus  a 

j,hnawdol,  os  ceir  hwynt;  ond  mae  hyfryd- 
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wch  gwir  grefydd  fel  dwfr  bywiol  yn  tarddu 
o  tfynon  ;  yn  bur,  yu  adfywiol,  yn  llifeiriol, 
yn  iachusol,  bob  amser  yn  diwallu,  heb  byth 
alaru,  yn  gyöawn,  ac  yn  dragywyddol. 

7  *  Yr  hwn  sydd  "yn  gorchfygu, 
faftetifedda  bob  peth ,  X  ac  cmi  a 
fyddaf  iddo  ef  yn  Dduw,  ||  ac  yntau 
a  fydd  i  minnau  yn  fab. 

a  pen.  2.  7,  II,  17,  26.  a  3.  5,  12,  21.  I  Io»n  5.  4,  5. 
b  1  Sam.  2.  8.  Diar.  3.  35.  Es.  65.  9.  M*t.  19.  29.  a  25.  3». 
Mare  10.  17.  I  Cor.  3.  21—23.  I  Pedr  1 .  3,  4.  a  3.  9.  c  Gwel 
ar  adn.  3.— Zec.  8.  8.  Rhtif.  8.  15—17.  1  loan  3.  1—3. 

*  Mae  yn  wir  bod  i'r  rhai  a  dynant  ddwfr 
0  ffynonau  yr  iachawdwriaeth  hyn,  lawer  o 
elynion  i  ryfela  â  hwynt;  ond  mae  rhinwedd 
yn  y  dwfr  bywiol  hwn  i'w  gwneyd  hwy  yn 
wrol,  ac  yn  orchfygwyr  ar  ei  holl  elynion  ; 
feî  eu  Pen-tywysog  mawr  eu  hun,  hwy  a 
yfant  o'r  afon  ar  ÿ  ffordd,  ac  a  godant  eu 
penau  mewn  buddugoliaeth,  ar  fyd,  cnawd, 
a  diafol :  t  ac  mae  eu  Harglwydd  wedi  sicr- 
âu,  y  caitìf  pawb  a  orchfygant  felly  etifeddu 
pob  peth ;  bydd  yr  holl  grëedigaeth  newydd 
(adn.  1 ,  5.)  yn  eiddo  iddynt  byth,  a  hwy  gint 

feddiannu  a  mwynàu  ei  bendithion  a'i  ded- 
wyddwch  hi,  hyd  eithaf  eu  dymuniadau. 
X  Oblegid  mae  efe  wedi  addaw  bod  yn  Dduw 
iddynt  hwy,  yn  flfynon  o  ddedwyddwch  per- 
flfaith  a  thragywyddol ;  |[  a  chânt  h  wyihan  fod 
yn  feibion  iddo  yntau,  i  etifeddu  ei  deyrnas, 
ac  í  breswylio  gydag  ef  ynddi  byth  bythoedd, 

— Mi  afyddafiddo  efyn  Dduw,  4e.  .•  mae 
mòr  bri'odol  i  Grist  ddywedyd  fel  ag  yw  i'r 
Tad  ;  oblegid  gelwir  ef  yn  Dduw  cadarn  ac 
yn  Dad  tragywyddoldeb :  (Isa.  9.  6.)  a  gel- 
wir  ei  bobl  eihadei:  (Isa.  53. 10.)  adywed- 
ir  ei  fod  ef  yn  rhoddigallu  iddynt  i  fod  yn 

feibioni  Dduw:  (Ioan  1.  12.)  galwai  Thom- 
as  ef  fy  Arglwydd  aym  Duw :  (Ioan  20.  28.) 
ac  yn  y  diwedd  efe  a  ddywed,  Wele  fi  a'r 
plant  a  roddes  Duw  i  mi.    (Heb.  2.  13.) 

8  *  Ond  i'r  d  rhai  ofnog,  f  a^r 

digred,  Ja'r  cffiaidd,  Ha^rllofruddion, 
§  a'r  putteinwyr,  *  aŷr  swyn  gyfaredd- 
wyr,  f  a'r  eilun-addolwyr,  f  a'r  ̂ holl 
gelwyddwyr,  ||  y  bydd  eu  rhan  yn 
s  y  llyn  sydd  yn  llosgi  â  thân  a  brwms- 
tan  :  §  yr  hwn  yw  Äyr  ail  farwolaeth. rfDeut.  20.  8.  Barn.  7.  32  E».  51.  12.  a  57.  11.  Mat.  8. 
26.    a  10.  28.  Luc  12.  4,  5.  loan  12.  42,  43.  I  Pedr  3.  14,  15. 
1  loan  5.  4,  5.  e  pen.  22.  15.  1  Cor.  6.  9,  10.  GaL  5.  19— 
21.  Eph.  5.  5,  6.  1  Tim.  1.  9,  10.  Heb.  13.  4.  /  pen.  2.  2. 
Es.  9.  15.  Ican  8.  44.  2Thes.  2.  9.  1  Tim.  4.  2.  1  Ioan  2.  22. 

g  pen.  19.  20.  a  20.  14,  15.        h  Gvrel  ar  pen.  20.  14. 

*  Ond  ar  y  llaw  arall,  ,(  y  rhai  ofnog,"  y 
rhai  ni  feiddient  broflfesu  yr  efengyl,  neu  a'i 
gwadent  hi  rhag  ofn  gwawd  ac  erlid ;  y  mil- 

wyr  Uyfrion,  a  ofnent  y  gelyn  yn  fwy  na'u Cadben,  ac  felly  a  dröent  eu  cefnau  yn  nydd 

y  frwydr ;  t "  a'r  digred,"  neu  yr  antìfyddiaid o  bob  math;  (nid  y  rhai  gwan  yn  y  ffydd, 

ond  y  rhai  heb  ddimffydd;)  X((  a  r  ffîaidd," 
neu  y  rhai  oedd  yn  euog  o  arferion  annatur- 
iol,  megys  gwrrywgydiaeth  a'r  cyflfelyb; 
||  "  a'r  Uofruddion"  o  honynt  eu  hnnüin,  neu 
o  eraill,  trwy  ornestau,  rhyfeloedd,  erlidiau, 

gwyro  cyfiawnder,  neu  orthrymder  ;  ̂ "a'r 
puteinwyr,"  godinebwyr,  a  dynion  anllad  o 
bo.b  math  ;  *  "  a'r  swyn-gyfareddwyr,"  pro- 
phwydi  y  diafol,  mewn  rhith  neu  mewn 
gwirionedd,  i  ba  rai  y  mae  pawb  a  hònant 
gael  rhyw  ddatguddiadau  newyddionyn  per-  j 
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tbyn  ;  t "  a'r  eilun-addolwyr,"  y  rhai  a  add- 
olant  eilunod  yn  lle  Daw,  pwy  bynag  ydynt ; 

%*'  a'r  holî  gelwyddwyr,"  rhagrithwyr,  twyll- 
wyr,  gau  athrawon;  îe  pawb,  a  ddywedant 
gelwydd  er  mwyn  elw,  neu  o  ddigofaint,  ac 
fel  hyny  a  dwyllant  neu  a  enllibiant  eraill  ; 

i'e  pob  celwyddwyr,  er  na  wnant  hyny  ond 
i'w  difyru  eu  hunain  ac  eraiil,  trwy  dòri 
gorchyinynion  Duw  ;— 1|  caiff  y  rhai  hyn  oll 
eu  rhan  yn  y  llyn  sydd  yn  llosgi  â  thân  a 

brwmstan,  gyda'r  diafol  a'iangelion  ;  §  a  hwn 
yw  yr  ail  farwolaeth,  ar  ol  marwolaeth  y 
corph,  lle  bydd  pob  cysur  wedi  darfod,  a  dim 
ond  y  poenau  chwerwaf  byth.  Gwel  ar  pen. 
20.  6,  14. 

9  *  A  daeth  atlaf  un  o'r  saith  angel 
yr  oedd  *  y  saith  phiol  ganddynt  yn 
llawn  o'r  saith  bla  diweddaf,  ac  a 
ymddiddanodd  â  mi,  gan  ddywedyd, 

f  Tyred,  mi  a  ddangosaf  i  ti  Äy  brî- 
odas-ferch,  gwraig  yr  Oen 

i  pen.  15.  1-7.  a  16.  1—17.        *  Gw wel  >r  adn.  2.  pen. 
IV.  i. 

*  Am  y  saith  angel  oedd  a'r  saith  phYol 
ganddynt  yn  Uawn  o'r  saith  blâ  diweddaf, 
gwel  ar  pen.  15.  1,  6,  7;  a  16.  1,  &c.  Daeth 
un  o  honynt  yma  at  Ioan,  ac  a  ymddiddan 
odd  âg  ef,  gan  ddywedyd,  fTyred,  mi  a 

ddangosaf  i  ti  y  br'íodas-ferch,  gwraig  yr  Oen  ; 
sef  yr  eglwys  fuddugoliaethus  a  gorfoleddus, 
ar  ol  perffeithiad  yr  undeb  sanctaidd  rhwng 

Crist  â'i  bobl  brynedig,  yn  ngogonianty  nef ; 
a  gogoneddus  iawn  oedd  yr  olwg  arni,  dàn 
gyffelybrwydd  y  ddinas  fawr,  Jerusalem 
sanctaidd,  fel  y  cawn  weled  yn  y  blaen. 

10  *  Ac  efe  a?m  *dug  i  ymaith  yn 
yr  yspryd  i  fynydd  mawr  ac  uchel, 
f  ac  a  ddangosodd  i  mi  m  y  ddinas 
fawr,  %  Jerusalem  sanctaidd,  ||  yn 

disgyn  allan  o'r  nef  oddi  wrth  Dduw, /  pen.  1.  10.  a  4.  2.  a  17.  3.  1  Bren.  18.  13.  2  Bren.  2. 
16.  Ezec.  3.  14.  a  8.  3.  a  II.  1,  24.  a  40.  1-3.  Act.  8.  39. 
2  Cor.  12.  2—4.        m  Gwel  ar  adn.  2.— E«c.  48.  15—22. 

*  Yna  tybiai  Ioan,  (dàn  ddylanwad  ysbryd 
prophwydoliaetb,)  fod  yr  angel  yn  ei  ddwyn 
ef  ymaith  i  fynydd  mawr  ac  uchel,  He  y 
gallai  weled  yn  mhell  ac  yn  eglur;  t  ac  yno 
efe  a  ddangosodd  iddo  ddinas  fawr,  ogoneddus, 
ac  ehang  iawn,  wedi  ei  llenwi  â  llìaws  an- 
eirif  odrigolion  ;  Jyrhon  gydachyfeiriad  at 
enw  y  Jerusalem  gynt,  (Mat.  4.  5.)  a  elwid 
yn  Jerusalem  9anctaidd,  am  ei  bod  wedi  ei 
chyssegru  i  Dduw,  a  chwedi  ei  pherffaith 
sancteiddio  gan  ei  Ysbryd  ef.  ||  A  gwelai 
Ioan  y  dull  o  hóni  yn  eglur,  fel  yn  disgyn 
allan  o'r  nef  oddi  wrth  Dduw ;  o  drigfa  ei 
breswylfod  union-gyrchol  a  digyfrwng  ef. — 
Mae  y  cyfnewidiad  hyn  o  gymhariaethau,  o'r 
"  brîodas-ferch,  gwraig  yr  Oen,"  i'r  u  Jeru- 
salem  sanctaidd,"  yn  dangos  na  ddylem  ni 
ddim  ond  cymmeryd  syniadau  cyffredinol  o 
honynt,  neu  oddi  wrthynt;  ac  nid  myned  yn 
fanol  i  bethau  neillduol,  yn  y  rhai  nid  oes 
llawer  o  gysondeb  ond  yn  anaml :  ac  y  dylai 

eín  golygiadau  amrywedd  ni  o'r  cyfryw 
bethau  gael  eu  cymmeryd  oddi  wrth  y  cwbl 
o  honynt,  wedi  eu  cymharu  yn  nghyd. — 
Gwel  ar  adn.  2. 

11  *A  n  gogoniant  Duw  ganddi : 

f  a'i  •  goleu  hi  oedd  debyg  i  faen  o'r 

gwerthfawroccaf,  %  megis  maen  jaspis, 
''yn  loyw  fel  grisial; 

n  ado.  22,  23.  pen.  22.  5.  Es.  4.  5.  a  60.  19,  20.  Ezec. 
48.35.  o  adn.  19.  Ezec.  1.  26.  a  28.  13,  14,  16.  p  adn. 
18.  peo.  4.  6.  a  22.  1.  Job  28.  17.  Ezec.  1.  22. 

*  Yr  oedd  y  ddinas  fawr  hon  oll  wedi  ei 
goleuo,  ei  phrydferthu,  a'i  gwneyd  yn  ar- 
dderchog  annhraethol,  gan  ogoniant  Duw,  yr 
hwn  oedd  yn  Hawn  belydru  arni  ;  yr  hyn  a 
ddengys  fod  dedwyddwch  y  nef  yn  gynnwys- 
edig  mewn  cymdeithas  â  Duw,  cyfraniadau 
oddi  wrtho  ef,  a  chydymffurfiad  âgef.  t  Fel 
hyn  yr  oedd  y  goleuni  a  dywynai  ar  y  ddin- 
as,  yu  debyg  i  adlewyrchiad  dysglaer  maen 
o'r  gwerthfawrocaf ;  %  megys  maen  jaspis,  yn 
loyw  fel  crisial. — Dywediram  ymaenjaspis, 
ei  fod  yn  ogoneddus  iawn  i'r  golwg,  yn 
werthfawr  ac  yn  bur  ;  felly  y  maeyn  addas 
iawn  i  osod  allan  ogoniant  Duw  yn  y  Jern- 
salem  sanctaidd  hon. — Mae  goleuni  y  ddinas 
yn  arwyddo  y  gwybodaeth,  y  purdeb,  y 
saRCteiddrwydd,  a'r  llawenydd,  a  fydd  yn  y 
Jerusalem  uchod  a'i  holl  drigolion  dedwydd. 

12  *  Ac  iddi  ̂ fitr  mawr  ac  uchel, 
f  ac  iddi  r  ddeuddeg  porth,  Jac  wrth 
y  pyrth s  ddeuddeg  angel,  ||  ac  'enwau 
wedi  eu  hysgrifenu  arnynt,  y  rhai  yw 
enwau  deuddeg  llwyth  plant  Tstael. 

q  adn.  17—20.  Ezra  9.  9.  Neb.  12.  27.  Salm  5l .  18.  a  122. 
r  adn.  21,  25.  Ea.  54.  12.    a  60.  18.   E/ec.  48.  31-34. 

Mat.  18.  10.  Lac  15.  10.  a  16.  22.  Heb.  1.  14.        t  pen.  7. 
4-8.  Nuni.  2.  2—32.  Act.  26.  7. 

*  Am  fur  mawr  ac  uchel  y  ddinas,  cawn  ei 
fesuriad  a'i  ddefnyddiad  eto,  yn  adn.  17,  18. 
Gellir  ystyried  y  mor  hwn  fel  yn  arwyddo 
nerth  ac  awdurdod  hollalluog  ac  annorchfyg- 

adwy  y  Duw  mawr  a'r  Iachawdwr,  er 
diogelwch  ac  amddiffyn  boll  drigolion  ded- 
wydd  y  ddinas,  lle  nis  gall  yr  un  gelyn  ddyfod 

yn  agos  atynt  i'w  niweidio  hwynt  byth 
bythoedd.  t  Yn  y  mur  yr  oedd  deuddeg 

porth,  i  ddyfod  i  mewn  i'r  ddinas  o  holl 
barthau  y  byd  :  yr  hyn  oedd  yn  arwyddo 
efallai  fod  unig  borth  iachawdwriaeth  trwy 
Iesu  Grist,  wedi  ei  agoryd  drwy  holl  gyrau  y 
ddaear,  yn  ngweinidogaeth  y  deuddeg  apostol. 
jAc  wrth  y  pyrth  yr  oedd  deuddeg  angel, 
angel  wrth  bob  portb,  yn  sefyll  fel  gwarch- 
eidwaid  breninol,  wrth  bob  dyfodfa  i'r  ddin- 
as,  a  llys  y  Brenin  mawr  ;  ac  fel  ysbrydion 
gwasanaethgar  i  agoryd  y  pyrth  i  etifeddion 
iachawdwriaeth,  ac  i'w  cauad  yn  erbyn  pawb 
na  byddai  eu  henwau  wedi  eu  hysgrifenu  yn 
llyfr  bywyd  yr  Oen.  (adn.  27.)  ||Gwelai 

Ioan  hefyd  enw  ar  bob  un  o'r  muriau  hjn, 
wedi  eu  hysgrifenu  arnynt,  y  rhai  ceddynt 
enwau  deuddeg  llwyth  plant  Israel ;  ac  yn 
arddangos  holl  eglwys  Crist,  yr  hon  a  gys- 
godid  gan  lwythau  Israel,  ac  yr  hon  sydd 
gynnwysedig  o  holl  Israel  ysbrydol,  y  rhai  a 
dderbynir  i'r  ddinas  ogoueddus  hon,  i  aros 
yno  yn  dragywyddol.— Mae  Ioan  o  hyd  yn  y 
lìyfr  hwn,  yn  benthycio  ei  gyífelybiaethau 
oddi  wrth  y  Jerusalem  ddaearol,  i  ddysgrifio 
eglwys  Crist,  hyd  yn  nod  yn  ei  bystàd 
ogoneddus  yn  y  nef :  ac  efallai  y  bydd  hyn 
yn  Ilawer  o  foddion  i  ennill  yr  Iuddewon, 

pan  ddel  amser  eu  galwad  a'u  dychweliad 
hwy  i'r  eglwys  Gristionogol. 

13  *  O  du  y  dwyrain,  tri  phorth ;  o 

du  y  gogledd,  tri  phorth ;  o  du  y  de- 
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hau,  tri  phorth ;  o  du  y  gorllewin,  tri 
phorth. 

*  Yn  adn.  16,  ni  a  gawn  fod  y  ddinas  yn 
bedair-ongl,  a'i  h)d  yn  gymmaint  a*i  lled;  ac 
ymadywedir  fod  tri  phoitho  bob  tu,  dwyrain, 
gogledd,  dehau,  a  gorllewin  :  yr  hyn  sydd  yn 
gyd-gyson  â  dinas  weledigaethol  Ezeciel : 
(Ezec.  48.  31 — 34.)  a  dywedir  yno  hefyd,  pa 
cow  oedd  ar  bob  un  o'r  pyrth,  ar  bedwar  tu 
y  ddinas.  A  dYammau  fod  y  pyrth  hyn,  a'r 
un  nifer  o  honynt,  ar  bob  ochr  y  ddinas,  yn 
arwyddo  y  daw  dynion  o  holi  derfynau  y 
ddaear  i  gymmanfa  »  chynnulleidfa  y  rhai 
cyntaf-anedig  yn  y  nef. 

14  *  Ac  yr  oedd  mur  y  ddinas  a 
deuddeg  "sylfaen  iddo,  fac  ynddynt 
x  enwau  deuddeg  apostol  yr  Oen. 

«  »dn.  19—21.  Es.  54.  II.  Heb.  11.  10.  jr  pen.  18.20. 
Mat.  10.  2—4.  a  16.  18.  1  Cor.  3.  10,  11.  Gal.  2.  9.  Eph.  2. 
20.  «3.  5.  a4.  11.  J«d.  17. 

*A  gwelai  loan  fur  rhyfeddol  y  ddinas 
ogoneddus  hon,  fel  a  deuddeg  sylfaen  iddo  ; 
tyn  y  rhai,  (gyria  chyfeiriad  at  yr  arfer  o 
gertìo  enwau  syifaenwyr  adeiladau  ary  gareg 
sylfaen,  er  cof  parâus  am  danynt,)  yr  oedd  yn 
gerfiedig  enwau  deuddeg  apostol  yr  Oen,  yr 
hwn  a  brynodd  yr  eglwys  a'i  briod  waed. 
Mae  y r holl  ddinas  y n  gorphwys  y n  ddechreuol 
ac  yn  benaf  ar  Grist  ei  bun,  y  Sylfaen  brof- 
edig  a  satadwy  ;  ac  mewn  ystyr  îs,  ar 
athrawiaeth  y  deuddeg  apostol,  y  rhai  fel 
pen-seiri  celfydd  a  osodasant  y  Sylfaen  hon  yn 
eu  gweinidogaeth  :  (1  Cor.  3.  9 — 11.)  a  hwy 
a  anrhydeddir  yn  ridìammau  mewn  modd 
neillduol,  fel  adeiladẅyr  Duw,  pan  ber- 
ffeithir  yr  eglwys  mewn  gogoniant:  bydd  eu 
henwau  megys  yn  gerfiedig  gan  Dduw  ar  y  syl- 
feini,a  phawb  yn  gwybod  mai  hwy  a'u  gosod- 
odd,  yn  wyneb  enbydrwydd  am  eu  bywydau. 

15  *  A'r  hwn  oedd  yn  ymddiddan 
â  mi,  oedd  â  v  chorsen  aur  ganddo, 

f  i  fesuro  y  ddinas,  a'i  phyrth  hi,  a'i mur. 
y  Gwel  »r  pen.  11.  1,  2.— Ezeo.  40.  3,  5.  a  41.  1,  &o. 

2«.  2.1. 

*  A'r  angel  oedd  yn  ymddiddan  â  Ioan 
oedd  â  chorsen  fesur  o  aur  pur  ganddo  ;  yr 
hyn  oedd  arwyddlun  addas  o  ystâd  bur  a 
difrycheulyd  y  ddina3  ogoneddus  hon,  aphob 

peth  a  berthynai  iddi :  tac  â'rgorsen  hon  efe 
a  ftsurodd  y  ddinas  ei  hun,  ei  phyrth  hi,  a'i 
mur  ;  yr  hyn  a  ellir  ei  ystyried  fel  yn  arwyddo 
fod  y  cwbl  oll  yn  y  drefn  fwyaf  hardd  a 

phrydferth  ;  a  bod  pob  derbyniad  i'r  ddinas, 
a  diogelwch  ynddi,  yncyfateb  yn  gymhwys  i 
reol  berffaith  anllygredig  Gair  Duw. — Mae  y 
geiriau  hyn  yn  dangos  tra  rhagorol  ystâd  yr 
eglwys  yn  y  gogoniant,  wrth  y  peth  oedd  hi 

o'rblaen:  y  pryd  hwnw  mesurwyd  hi  gan 
ddyn  (pen  11.  1.)  yn  awr  gan  angel;  y  pryd 
hwnw  â  gwîalen  gyffredin,  ond  yn  awr  â 
chorsen  aur. 

16  *  A'r  ddinas  sydd  wedi  ei  gos- 
od  2yn  bedeircngl,  a'ihŷd  sydd  gym- 
maint  a'i  lled.  f  Ac  efe  a  fesurodd  y 
ddinas  â'r  gorsen,  yn  a  ddeuddeng 
mil  oystadau.  X  '&'}  hŷd,  a'i  lled,  a'i 
huchder,  sydd  yn  ogymmaint. 

%  Ezeo.  40.  47.  a  48.  20.        à  Erec.  48.  8—19. 
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*  Ac  yinddangosai  wrth  y  mesuriad  uchod, 
bod  y  driinas  yn  bedair  ongl  cymhwys,  a'i 
hyd  yn  gymmaint  a'i  lled  ;  yr  un  maintioli 
yn  hollawl  bob  ffordd  ;  yr  hyn  a  ddichon 
arwyddo  perffeithrwydd,  cadernid,  ac  un- 
fforfiaeth  y  'siâd  wynfydedig  hòno  o'r  eiddo 
yr  egl\vys.  +Ac  wrth  fesur  y  ddinas  nefol 
hon  â'r  gorsen  anr,  cafwyd  hi  mewn  am- 
gylchedd  yn  drieudrieng  mil  o  ystadan,  yr 

hyn,  wrth  gyfrif  wyth  ystad  i'r  filltir,  ydoedd 
bymtheg  cant  o  filltiroedd  ;  pob  un  o'r  pedair 
ongl  yn  dri  chant  a  phjmtheg  a  thriugain  o 
fillliroedd  o  hyd  ;  dinas  o  faintioli  dirfawr,  i 
dderbyn  ìyrfa  aneirif,  o  drigolion  dedwydd  a 
gwynfydedig;  yn  Hawer  mwy,  Ye  uwchlaw 
pob  cymhariaeth  yn  fwy,  na'r  nn  ddinas  a 
welwyd  ar  y  ddaear  erioed.  JYr  oedd  ei 
hyd  a'i  Ued  hi  yn  gymhwys  ogymmaint;  ac 
yr  oedd  ei  huchder  hi  yn  berffaith  gyfartal 

â'i  hyd  a'i  Iled ;  yr  hyn  a  ellir  ei  ystyried 
fel  yn  arwyddo  helaethder  dirfawr  y  ddinas 
nefol,  er  derbyn  a  chyfleu  yr  holl  eglwys  pan 
y  casgler  hi  yn  nghyd  ;  ac  yn  arwyddo  ei 
chydweddiant  a'i  phrjdferthwch  perffaith  hi, 
yn  mhob  rhan. — Dywed  Guyse  mai  am- 
yylchedd  y  ddinas  oedd  yn  ddenddeng  mil  o 
ystadau,  neu  bymtheg  cant  o  fìlltiroedd  ;  ond 

dywed  Scott  fod  pob  un  o'r  ochreu  yn  gym- 
maint  a  hyny  :  a  chan  ei  fod  yn  beth  anam- 
gyffredadwy  pa  fodd  y  gall  dinas  fod  yn 
bymtheg  càn'  milltir  o  uchder ;  pan  y  dy- 
wedir  fod  ei  u  hyd,  a'i  Hed,  a'i  huchder,  yn 
ogymmaint ;"  tybia  rhai  nad  y w  y  geiriau  yn 
arw^ddo  dim  mwy,  na  bod  yr  ucbder  yn 

gyfatebol  o  ran  cyfartalwch  i'r  mesuriadau 
eraill.  Pa  fodd  bynag,  alleguwl  yw  y  geir- 

iau :  a  chan  fod  pob  peth  chwe'-wynebog 
CcubeJ  yn  fath  o  ffurf  neu  lun  perffaith, 

efallai  bod  y  geiriau  i'w  deall  yn  ol  eu  hystyr 
amlwg  a  naturiol :  ac  yna  gallwn  eu  hystyried 
fel  yn  dangos,  na  ddylai  y  darllenydd  ffnrfio 
unrbyw  amgyffrediad  anianol  am  y  ddiuas 
hon  yn  ei  ddychymmyg ;  ond  casglu  addysg 
oddi  wrthi,  fel  arwydd-lun  cyfriniawl.  Tybia 
Doddridge  fod  y  mesnriad  uchod  yn  ddang- 
osiad  doeth  ac  iawn-gall,  mai  yn  allegawl  y 
dyiem  ni  ystyried  yr  holl  ddysgrifiadau  hyn 
o'r  ddinas  nefol. 

17  *  Ac  efe  a  fesurodd  ei  mur  hi 

yn  b  gant  a  phedwar  cufydd  a  deugain, 
wrth  fesur  dyn,  f  hynny  yw,  eiddo 

yr  angel. 6  peo.  7.  4.  a  14.  3. 

*  Ac  efe  a  fesurodd  fur  y  ddinas,  yn  gant 
a  phedwar  cufydd  a  deugain,  wrth  fesur  dyn  ; 
sefo'relin  hyd  flaen  yr  hir-fys,  neu  y  bys 
canol  i  ddyn  :  t  hyny  yw,  dyna  y  mesur  a 
ddefnyddid  gan  yr  angel,  yr  hwn  a  ym- 
ddangosai  fel  dyn  yn  y  weithred  hon.  A 
chyfrif  cnfudd  yn  hanner  llath,  fel  y  gwnair 
yn  gyffredin  ;  72  o  latheni  oedd  y  mesur. 
Tybia  Doddridge  mai  lled,  neu  dewder  y  mur 
a  feddylir;  ei  "  uchder,  neu  yn  hytrach  ei 
dewder,"  a  ddywed  Scott\  ei  uchder  medd 
Guyse ;  ond  fel  hyn  y  riywed  Pool,  neu  yn 
hytrach  ei  ganlynydd : — '  Nis  gallai  hyn  fod 
yn  gyich-fesur  y  mur,  yr  oedd  yn  Ilawer  rhy 

fychan  i  hyny  ;  nac  yn  fesur  ei  uchder  nâ'i 
dewder,  oblegid  yr  oedri  yn  llawer  gormori  i 
bob  un  o'r  ddan;  o  ba  herwydd,  tybia  Mr. 
Potter,  mai  y  mesuriad  ysgwâr  ydoedd  ;  sef 

yr  uchder  a'r  tewder  yn  ddeuddeg  cufydd, 
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oblegid  deuddeg  gwaith  deuddeg  a  wna  gant 
a  phedwar  a  deugain. — Pa  fodd  bynnag  mae 
dëall  y  mesuriad,  mae  yn  dangos  uchder  a 

chadernid  y  mur,  er  diogelwch  i  bawb  o'i 
fewn  yn  y  ddinas  nefol. 

18  *  Ac  adeilad  ei  mur  hi  oedd  co 

faen  jaspis :  f  a'r  ddinas  oedd  aur  pur, 
Jyn  ddebyg  i  wydr  gloyvv. e  Gwel  ar  adn.  II,  19.        d  adn.  II,  21. 

*  Ac  adeilad  ei  mur  hi  oedd  o  faen  jaspis, 
yn  arwyddo  cadernid,  parâd,  gwychder,  a 

phrydferthwch  o'r  fath  orau  a  harddaf.  Dy- 
wedir  nas  gellir  dryllio  y  raaen  jaspis  â 
mwrthwyl,  gan  gryfed  a  chaleted  yw :  a 
gellir  ei  ystyried  yma  fel  yn  arwyddo  yr 
ystâd  o  dragywyddol  ac  angbyfnewidiol 
wynfyd  yn  y  gogoniant,  ìle  nas  gall  neb  gel- 
ynion  dori  trwodd  i  niweidio  neb  o'r  gwar- 
edigion  byth.  t  A'r  ddinas  oedd  aur  pnr, 
wedi  ei  gaboli  i'r  graddau  eithaf  o  berffeith- 
rwydd  ;  \  hyd  onid  oedd  yn  debyg  i  wydr 

gloyw  o  ran  ei  ddysgleirdeb  a'i  dryloywder 
ysplenydd.  Gwydr  oedd  yr  aur,  ac  aur  oedd 
y  gwydr :  yn  y  byd  dedwydd  hwnw,  bydd  y 

prydferthion  a'r  manteisiou  hyny  wedi  eu 
huno  a'u  cyssylltu,  ag  sydd  yma  ar  wahân 
ac  yn  anghydweddol.  Mae  ein  gwydr  ni  yn 
loyw,  ond  yn  freulyd ;  mae  ein  haur  yn 
ddy&glaer  ac  yn  ddurfing,  ond  nid  yn  dry- 
loyw  ;  nid  yw  yn  dangos  dim  ond  yr  ar- 
wyneb.  Ac  fel  hyn  y  mae  gyda  einmeddyl- 
iau  ;  mae  galluoedd  y  crebwyll,  neu  y 
dycbymmyg,  yn  fywiog  ac  yn  ehang  ;  ond 
yn  ddiflanedig  ac  yn  ansicr.  Mae  galluoedd 
y  dëall  yn  fwy  sylweddol  a  rhëolaidd,  ond 
ar  yr  un  pryd  yn  fwy  araf  a  therfynol;  a 
chwedi  eu  cyfyngu  i  ansoddau  allanol  ychydig 

wrthddrychau  o'n  hamgylch.  Ond  pan  gyr- 
haeddom  o  fewn  y  llèn,  bydd  pertfeithiau 

y  gwydr  a'r  aur  wedi  eu  cyd-gyssylltu,  ac 
anmherffeithiau  pob  un  wedi  darfod  yn  tioll- 
awl.  Yna  ni  a  gawn  wybod  mwy  nag  a 
fedrwn  yn  awr  ei  ddychymmygu :  bydd  y 
gwydr  i  gyd  yn  aur.  Yna  byddwn  yn  am- 
gyffred  gwirionedd  yn  ei  berthynasau  a'i 
ganlyniadau ;  nid,  fel  yn  bresenol,  trwy  y 
dull  hirfaith  a  ffaeledig  hyny  a  alwn  ni  ym- 
resymu ;  ond  trwy  un  cip  olygiad  meddwl, 
fel  mae  y  Ilygad  yn  treiddio  ar  amrantiad, 
trwy  y  sylwedd  tryloyw  mwyaf.  Bydd  yr 
aur  i  gyd  yn  wydr. 

1 9  *  A  e  seiliau  mur  y  ddinas  oedd 
wedi  eu  harddu  â  phob  rhyw  aen 
gwerthfawr.  f  Y  sail  cyntaf  oedd  faen 
jaspis;  yr  ail,  ̂ saphir ;  y  trydydd, 
chalcedon ;  y  pedwerydd,  smaragdus ; 

«  Job  28.  16-19.  Diar.  3.  15.  £s.  54.  11,  12.  /Gwel 
ar  Ex.  28.  17—21.  a  39.  10-14. 

20  Y  pummed,  sardonyx ;  y 
chweched,  sardius ;  y  seithfed,  chrys- 
olithus ;  yr  wythfed,  beryl ;  y  nawfed, 
topazion  ;  y  degfed,  chrysoprasus ;  yr 
unfed  ar  ddeg,  hyacinthus;  y  deu- 
ddegfed,  amethystus : 

*  A  seiliau  mur  y  ddina3,  y  rhai,  er  nad 
ydynt  mewn  gwirionedd  ond  un,  eto,  am  eu 
bod  wedi  eu  gosod  trwy  weinidogaeth  ydeu- 
ddeg  apostol,  dy  wedid  eu  bod  yn  ddeuddeg  ; 
(adn.  14.)  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  ymddangos 
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i  loan  fel  wedi  eu  harddu  yn  odiaeth,  âphob 
rhyw  faen  gwerthfawr,  cadarn,  a  dysglaer; 
y  rhai  oedd  wedi  eu  gosod,  ddeuddeg  o  hon- 
ynt,  yn  debyg  fel  yr  oedd  enwau  Hwythau 
Israel  wedi  eu  cerfio  ar  ddeuddeg  maen 
gwerthfawr  yn  nwy-froneg  yr  arçh-offeiriad 
gynt.  Gallai  hyn  fod  yn  arwyddo  perffeith- 
rwydd,  gogoniant,  a  gwerthfawrogrwydd 
Crist,  unig  sylfaen  yr  eglwys  ;  ac  hefyd  per- 
ffeithrwydd,  gogoniant,  ac  ardderchawg- 
rwydd  athrawiaeth  bur  a  sanctaidd  y  deu- 
ddeg  apostol,  am  Grist  fel  sylfaen  yr  eglwys. 
fAddefa  ein  Hawdwyr  nas  gallant  bender- 
fynu  pa  beth,  os  dim  yn  neillduol,  a  arwydd- 
id,  yn  y  ffordd  gyfriniol,  wrth  yr  amryw- 
iaetn  hyn  o  feini  gwerthfawr. — Can  belled 
ag  y  gall  Guyse  ddëall,  oddi  wrth  yr  hanes 
gorau  am  y  meini  eu  hunain,  y  jaspis  sydd 
faen  o  amryw  liwiau  ;  y  mwyaf  rhagorol  o 
ba  rai  yw  y  gwŷrdd,  gydag  ysmotiau  o  goch, 
neu  rudd-goch:  y  saphir  sydd  las  yr  awyr, 
tryloy w,  a  chaled  iawn :  y  chalcedon  sydd 
Iwyd  dysglaer,  wedi  ei  gymyln  â  melyn,  neu 
rudd-goch,  neu  las :  y  smaragdus  sydd  o  liw 
gwyrdd-las  rhagorol  o  hardd  a  hyfryd:  y 
sardonyx  sydd  goch  gwànaidd :  y  sardius 

sydd  debyg,  os  nid  yr  un,  â'r  maen  cornelia, 
o  liw  y  gwaed :  y  chrysolithus  sydd  wyrdd, 
gyda  chysgod  o  feîyn  :  y  beryl  sydd  wyrdd 
gwan,  neu  welw:  y  topazion  sydd  o  liw  yr 
aur,  yn  dryloyw  ac  yn  galed  :  y  chrysopra- 
sus  sydd  o  wyrdd  melynaidd  :  yr  hyacinthus 
sydd  o  liw  y  crinlys  (violet)  neu  radd-goch : 
a'r  amethystus  sydd  o  liw  tebyg  i'r  hyacin- 
thus.  A  chymmeryd  y  cwbl  yn  nghyd,  fel 

mae  y  meini  hyn  o'r  fath  werthfaw  rocaf  a 
mwyaf  ardderchog,  efallai  eu  bod  yn  ar- 
wyddo  amrywiaetha  pherffeithrwydd  gogon- 
iant  Crist,  y  sylfaen ;  a  gogoniant  yr  eglwys 
a'i  bendithion,  sydd  yn  sylfaenedig  arno  ef, 
ac  yn  deilliaw  o  hóno  ef.  Tybia  Pool  fod  y 
meini  gwerthfawr  uchod  yn  arwyddo  gwa- 
hanol  ddoniau  a  grasau  yr  eglwys,  ac  yn 
enwedig  yr  apostolion,  ei  sylfaenwyr  hi ;  ac 
fel  hyn  y  dy  wed  efe  : — Jaspis,  cadernid  a 
di'anwadalwch  :  Saphir,  nefoldeb  meddwl : 
Chalcedon,  zêl,  neu  eiddigedd  dduwiol  : 

Smaragdus,  grỳm  a  bywiogrwydd  :  Sardon- 
yx,  maen  amryliw,  amryw  ddoniau  a  grasau  : 
Sardius,  calondid  a  gwrolder,  a  pharodrwydd 
i  dywallt  eu  gwaed  dros  Grist:  Chrysolinth- 
us,  cariad,  doethineb,  a  gwybodaeth  :  Beryl, 
craffder  golwg  a  dëall:  Topazion,  chwiíio 
allanddirgeledigaethau  dwyfol :  Chrysopras- 
us,  sobrwydd  a  llymder:  Hyacinthus,  Ha- 
wenydd  ysbrydol,  tawelwch,  a  sirioldeb 
meddwl:  Amethystus,  sobrwydd  a  dirwest. 
Y  cwbl  a  ddywed  Scott  am  y  meini  hyn  yw, 
eu  bod  yn  dangos  nad  yw  pob  mawredd  a 
gwychder  daearol  ond  gwael  a  dirmygus, 
mewn  cymhariaeth  i  ogoniant  y  nef :  ac  y 
bydd  pob  ardderchawgrwydd  a  gogoniant 
yno  yn  cydymgyssylltu,  yn  ymhelaethu,  ac 
yn  cyd-gyfarfod  yn  dragywyddol. 

21  *  A'r  *deuddeg  porth  deuddeg 

perl  oeddi/nt ;  a  phob  un  o'r  pyrth 
oedd  o  un  perl :  f a  neo^  Y  ddinas 
X  oedd  h  aur  pur,  *  fel  gwydr  gloyw. 

e  adn.  12.  pen.  17.  4.  Mat.  13.  45,  46.  A  adn.  18.  pen. 
17.  4.  a  18.  16.  1  Bren.  6.  20.  Es.  60.  17,  18.      i  adn.  11,  18. 

*  Y  perl  naturiol,  medd  Guyse,  sydd  fath 
o  sylwedd  crẁn,  gwỳn,  caled,  a  dysglaer ;  ac 
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a  fâg  yn  gyffredin  yn  y  cragen  bysg.  Wrth 
fod  y  deuddeg  porth  hyn  o  ddeuddeg  p^rl, 

pob  un  o'r  pyrth  o  un  perl  cyfan  a  gwerth 
fawr;  y  cwbl  a  allwn  ddeall  yw,  fod  pob 
peth  yn  y  ddinas  nefol  yn  dra  gogoneddus; 
tu  hwnt  i  bob  cymhariaeth  â  dim  a  welwyd 
ar  y  ddaear  erioed  :  a  hyn  oll  er  dedwydd- 

wch  i  waredigion  Iesu,  er  groesawi  y  br'íodas- 
ferch,  gwraig  yr  Oen  !  f  Gwelai  Ioan  hefyd 
le  agored  helaeth,  tebyg  i  hëol  fawra  llydan, 
He  y  cyfartyddai  tiigolion  y  ddinas  mewn 
cynnulleidfa  lawn  ;  f  palmant  pa  un  oedd 
aur  pnr,  fel  gwyor  gloyw  :  yr  hyn  a  allai 
arwyddo  perffaith  burdeb,  hyfrydwch,  ymar- 
weddiad  sanctaidd,  a  chyfeillgarwch  nefol  yr 

holl  eglwys  fawr,  yn  eu  cymdeithas  â'u  gil- 
ydd,  ac  â  Daw  yn  ei  bresenoldeb  union- 
gyrchoI.(Gwel  ar  adn.  18.) — Mae  duwinydd- 
ion  yn  deall  am  hëol  y  ddinas,  yn  y  fàn  hon 
ac  yn  pen.22.  2,  nid  fel  tramwyfa  gyffredin, 
ond  fel  lle  o  ymgynnulliad  cyhoeddss;  fel  yn 
2  Chron.  32.  6 ;  a  Job  29.  7  :  ac  felly  ond 
odid  mae  deall  Math.  6.  5,  hefyd. 

22  *  A  *  theml  ni  welais  ynddi : 
f  cariys  l  yr  Arg^lwydd  Dduw  Holì- 
alluog,  X  a'r  m  Oen,  yw  ei  theml  hi. k  adn.  4,  5.  1  Bren.  8.  27.  2  Cron.  2.  6.  a  6.  18.  Es.  66. 
1.  loan  4.  23.  I  Gtrel  ar  pen.  !.  8.  a  4.  S.  a  11.  17.  a  15. 
3.  a  16.  7,  14.  a  19.  15.  m  Ioan  2.  19-21.  a  10.  30.  Col. 
1.  19    «1.9.  Heb.  9.  1-12. 

*  Yr  oedd  y  deml  yn  hanfodol  i  Jerusalem 
y  ddinas  sanctaidd  yn  Judea,  fel  ei  phrif 

addurn  a'i  hanrhydedd  penaf;  ac  yr  oedd 
yn  brif  ran  yn  ngweledigaeth  Ezeciel  o'r 
eglwys,  yn  y  milflwyddiant  mae  yn  debyg, 
dan  yr  arwyddlun  o'r  ddinas  sanctaidd  :  ac 
felly  yr  oedd  het'yd  yn  ngweledigaeth  Ioan 
o'r  eglwys,  dàn  yr  un  amser,  medd  Guyse. 
(pen.  11.  19.)  Ond  nid  oedd  yr  un  deml  yn  y 
ddinas  gyfriniol  a  welodd  efe  yma;  yr  hyn 
sydd  brawfeglur  mai  yr  eglwys  yn  ei  hystâd 
ogoneddus  yn  nnig  a  feddylir.  t  Yn  y  nef 
ni  bydd  eisiau  arwyddion  allanol  o  bresenol- 
deb  yr  Arglwydd  Dduw  Hollalluog;  pan  y 
bydd  ef  wedi  ei  gyflawn-egluro  yn  ei  ogon- 
iant  hanfodol,  cyn  belled  ag  y  bydd  yn  bos- 

ibl  i'w  grëaduiiaid  rhesymol  a  sanctaidd  ef 
weleda'i  adnabod  ef.  Bydd  efyn  amlwgyn 
eu  mysg  hwynt,  i  gyfranu  dedwyddwch  di- 
gymmysg  iddynt,  ac  i  dderbyn  eu  haddoüad- 
au  hwynt ;  J  a  bydd  y  tragywyddol  Fab, 
mewn  dynoliaeth,  yn  Deml;  yn  yr  hon,  gan 
y  bydd  cyflawnder  y  Duwdod  yn  preswylio 
yn  gorphorol  ynddi,  efe  a  eglurir  i  gyrph 
gogoneddedig  y  Saint;  tra  y  bydd  perffeith 
iau  y  natur  ddwyfol  yn  cael  eu  gweled  meg- 
ys  âg  wyneb  agored,  trwy  weithrediad  eu 
galluoedd  deallawl  hwynt.— Nid  oeddy  deml 
a'i  holl  wasanaeth,  ond  lle  a  mortdion  cyf- 
ryngol  i  addoli  Duw,  a  mwynâu  ei  bresenol- 
deb  ef,  megys  y  mae  eglwys  Dduw  a'i  holl 
foddion  cyfryngol  eto ;  ond  yn  y  nef  ni  bydd 
eisian  gyfryngau  o'r  fath  hyn,  cair  addoli 
Duw  yn  llewyrch  ei  wyneb  hebddynt  byth, 
mewn  modd  mwyaf  agored  a  digyfrwng  nac 

a  fedrwn  ni  ei  amgyffred  na'i  ddychymmygu yr  awr  hon. 

'  23  *A'r  nddinasnid  rhaid  iddi 
wrth  yr  haul,  na'r  lleuad  i  oleuo  ynddi : 
t  canys  °gogoniant  Duw  a'i  goleuodd 
hi,  \  a'i  ̂ goleuni  hi  ydyw  yr  Üen 
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DAT.  XXI.  wrth  hanl  na  lleuad  i'w  yoleuo. 
n  peo.  22.  5.  Ev  24  '.'3  a  60.  19.  '20.  o  Gwel  aradn. 

ll.-pen  18.  1.  Es.  2.  10,  19.  21.  H-b  3.  3  liat.  16.  27. 
Mare  3.  38.  Io«o  17.  U.  Act.  22.  II.  p  Luo  2.  32.  loan  I. 
9,  14,  18.  a  5.  23. 

*  A'r  ddinas  nefol  hon,  nid  rhaid  iddi  wrth 
yr  haul  y  dydd,  na'r  llenad  y  nos,  i  oleaoyn- 
ddi ;  na  dim  o'r  pcthau  sydd  yn  awr  yn  gweini 
yn  allinol  er  ein  cysnr  ni,  ac  sjdd  yn  addas 

i'n  ystâd  a'n  sefyllfa  ar  y  ddaear  hon  :  t  can- 
ys  gogoniant  Duw  ei  hun  a'i  goleua  hi,  ar 
wydd  o'r  hyn  a  roddwyd  yn  y  Shechinah 
yn  y  sancteiddiolaf  gynt :  (1  Bren.  8. 10,  11.) 

X  i'e,  yr  Oen  fydd  ei  Goleum  a'i  Dedwyddwch 
annhraetbol    a    thragywyddol    bi.— Mae    yn 
jdebyg  fod  yr  holl  ddinas  yn  ymddangos  i 
Ioan  fel  gwrthddrych  mawr,  neu  gorph  try- 
belid  dysglaer,  yn  pHydrn  allan  o  amgylch 
ogylch ;  yr  hyn  a  dybiai  oedd  am  fod  Duw 
yn  preswylio  ynddi ;  ac  efallai  fod  y  pelydr 
hyny  yn  debyg  iawn  i  ddysgleirdeb  y  Shech- 
inah  gynt :  ac  mae  rhai  yn  barnu  oddi  wrth 
yr  adnod  hon,  mai  yr  Oen  yw  y  Shechinah 

yn  y  ddinas  nefol. — "  Gogoniant  Duw  a'i 
golenodd  hi,  a'i  goleuni  hi  ydyw  yr  Oen  :  " 
pa  eiriau  a  all  ddangos  yn  fwy  cyflawn  yr 

undeb  dirgeledig,  a'r  cydraddoldeb  gogyf. 
uwch,  rhwng  y  Mab  a'r  Tad,  yn  y  Duwdod 
anfeidrol?  A  rhaid  bod  yr  Ysbryd  yn  gyn- 
nwysedig  hef>d,  er  nad  enwir  ef  yma. 

24  *  A  q  chenhedloedd  y  rhai  cadw- 
edig  a  r  rodiant  yn  ei  goleuni  hi :  f  ac 
y  mae  *  brenhinoedd  y  ddaear  yn  dwy  n 
eu  gogoniant  a'u  hanrhydedd  iddi  hi. q  pen.  22.  2.  Deut.  32.  43.  Salm  22.  27.  Es.  2.  2.  a  3. 
15.  a  55  5.  a  66.  18.  Jer.  4.  2.  Zec.  2.  II.  a  8.  22,23.  Rbuf. 
15.  10-12.  a  16.  26.  r  Es.  2.  5.  «  Salm  72.  10,  11.  És. 
60.  3—10,  13.  a66.  II,  12. 

*  Bydd  trigolion  y  ddinas  nefol  hon  nid 
yn  unig  yn  ll'iosog  iawn,  yn  mhell  nwchlaw 
dinasoedd  eraill;  ond  bydd  hyd  yn  nod 
"  cenedloedd,"  íe  cenedloedd  lawer,  y  rhai  a 
gadwodd  Iesu,  yn  preswylio  ynddi,  ac  yn 

rhodio  yn  ngoleuni  Dnw  a'r  Oen  o'i  mewn 
hi,  yn  wastadol  ac  yn  dragy wyddol.  t  Pe 
buasai  holl  freninoedd  y  ddaear  yn  cytuno  i 
ddwyn  eu  holl  gyfoeth,  eu  mawredd,  eu  go- 
goniant,  a'u  hanrhydedd  yn  nghyd  i'r  un  lle, 
ni  buasai  dim  cymhariaeth  rhyngddo  wedi  y 
cwbl  â'rddinas  sanctaidd  hon.  Y  breninoedd 
hyny  a  berthynant  i'r  wir  eglwys,  er  y  gad- 
awant  eu  holì  fawredd  allanolarolyn  angan  ; 

eto  hwy  a  ddygant  eu  holl  wir  ogoniant  a'u 
banrhydedd  i'r  ddinas  hon  :  a  phob  gogoniant 
arall  a  dderfydd,  a  dywyllir,  ac  a  lyncir  i 
fynu  ynddi  hi. —  Bu  breninoedd  drwg  y 

ddaear  yn  defnyddio  eu  golud  a'u  mawredd 
lawer  gwaith  i  ymladd  yn  erbyn  yr  eglwys 
ar  y  ddaear  ;  ond  yma  fel  arall  y  bydd:  dy- 
wedir  yn  aml  hefyd  yn  yr  Hen  Destamenty 
bydd  i  freninoedd  y  ddaear  ddwyn  eu  golud 

i'r  eglwys,  i'w  ch>nnal  a'i  hanrhydeddu  hi ; 
a  chyfeiriad  at  hyny  sydd  yma,  ond  yn  ys- 
brydol  y  rhaid  dëall  y  geiriau,  nid  am  yr 
eglwys  ar  y  ddaear,  nac  am  ogoniant  ac  an- 
rhydedd  daearol. 

25  *  A'i  *■  phyrth  hi  ni  cheuir  ddim 
y  dydd  :  f  canys  u  ni  bydd  nos  yno. t  Es.  60.  II.        v  pen.  22.  5.  Es.  60.  20.  Z»c.  14.  7. 

*  A'i  phyrih  hi  ni  cheuir  ddim  y  dydd, 
rhag  ofn  i  elynion  ddyfod  i  mewn,  na  rbag  i 

neb  o'r  dinasyddion  ffôi  a  d'ianc  allan:  t  Nid 
ydym  yn  gyffredin  yn  cauad  pyrth  dinasoedd 
y  dycld,  ac  yno  ni  bjdd  dim  ond  dydd  byth ; 
ni  bydd  yno  ddim  nos,  mewn  ystyr  naturioí 
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nac  ysbrydol:  pa  fodd  y  gall  fod,  pan  mae 

gogoniant  Duw  a'r  Oen  yn  ei  goleuo  hi  ỳri 
wastadol  ?  Mae  y  geiriau  yn  dangos  rhydd- 
id,  heddwch,  diogelwch,  a  mwynâd  didor  a 
dirwystr  y  'stâd  wynfydedig  hòno. 

26  *  A  hwy  a  ddygant  *  ogoniant 
ac  anrbydedd  y  cenedloedd  iddi  hi. 

*  Gwel  ar  adn.  24. 

*  A  chHn  mai  rhai  rhagorol  y  ddaear  yw  y 
credinwyr,  a'u  bod  yn  myned  i  mewn  yno  o 
bob  cenedl ;  felly  gellir  dywedyd  yn  llythyr- 
enol  eu  bod  yn  dwyn  gogoniant  ac  anrhyd- 
edd  y  cenedloedd  iddi  hi;  yn  gystal  ag  yn 
gyffelybiaethol  neu  ysbrydol,  gyda  golwg  ar 

ei  gwychder  a'i  hardderchawgrwydd  hi.  Pa 
beth  bynag  sydd  yn  ddymucol  yn  mhlith  yr 
holl  genedloedd,  a  fydd  megys  wedi  cydgyt- 
arfod  i  addurno  y  lle  hwnw,  He  bydd  dynion 
da  o  bob  cenedl  yn  preswylio  ac  yn  teyrnasu 
gyda  Duw  byth.  Pa  ddaioni  naturiol  bynag 
sydd  yn  y  byd,  bydd  daioni  ysbrydol  mwy 

yno :  a'r  dynion  goreu  a  mwyaf  anrhydeddus 
o  blith  yr  holl  genedloedd,  i'w  fwynâu. 

27  *  Ac  y  nid  â  i  mewn  iddi  ddim 

aflan,  f  nac  yn  r  gwneuthur  ffieidd- 
dra,  al  na  chelwydd:  ||ond  by  rhai 
sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  §  llyfr 
bywyd  yr  Oen. 

f  Lef.  13.  46.  Num.  5.  3.  a  12.  15.  Salm  101.  8.  Es.  35 
8.  a  52.  1  Joel  3.  17.  *  Gwel  ar  pen.  17.  4,  5.  «  6vrel 
ar  adn.  8.— pen.  22.  14,  15.  b  Gwel  ar  pen.  3.  5.  a  13.  8. 
a  20.  12,  15.  Pail.  4.  3. 

*  Ac  hefyd  nid  â  i  mewn  i'r  ddinas  hòno 
ddim  aflan,  personau  na  phethau ;  nid  â  i 
mewn  yno  yr  un  rnodd  neb  o  dymherau, 
nwydau,  meddyliau,  geiriau,  na  gweithred- 
oedd  drwg,  ag  sydd  yn  foesol  aflan  drwy 
bechod,  ac  o  natnr  halogedig:  t  na  neb  a 
fyddo  byw  a  marw  mewn  unrhyw  fai  neu 

ffì'eidd-dra  gwybodus  a  gwirfoddol,  yn  enw- 
edig  eilun-addoliaeth,  y  jfieidd-beth  sydd  yn 
gas  gan  Dduw  ;  (Jer.  44.  4.)  î  na  neb  sydd  yn 
Uunio,  yn  dychymygu,  ac  yn  traethu  cel wydd- 
au,  mewn  gau  athrawiaeth  neu  fasnach,  nac 
mewn  un  modd  i  dwyllo,  i  golledu,  neu  i 
waradwyddo  dynion  :  er  bod  pyrth  y  ddinas 

yn  agored  yn  wastad,(adn.  25.)  nid  âneb  o'r 
rhai  hyn  i  mewn  iddi  byth.  ||  Ond  y  rhai 

hyny,  a'r  rhai  hyny  yn  unig,  a  dderbynir  i'r 
ystâd  wynfydedig  hon,  syddwedi  eu  hysgrif- 
enu  megys  wrth  eu  henwau,  yn  llyfr  bywyd 
yr  Oen ;  yr  hwn  lyfr  a  gynnwys  bawb  a 

roddwyd  iddo  ef  gan  y  Tad,  i'w  prynu,  eu 
■ancteiddio,  a'u  dwyn  i  ogoniant:  ac  mae  yn 
sicr  nad  yw  yn  cynnwys  neb,  a  fydd  byw  a 

marw  yn  aflan,  nac  yn  gwneuthur  ffi'eidd-dra, 
na  chelwydd.  Bydd  holl  drigolion  y  nef  yn 
hoilawl  berffaith  mewn  sancteiddrwydd  ;  ac 
oll  yn  cynnyddu,  yn  cyfranogi,  ac  yn  gorfol- 
eddu  yn  nedwyddwch  y  naill  y  llall ;  gan  y 
byddant  oll  yn  rhagorol,  yn  caru,  ac  yn 
hawddgar,  uwchlaw  traethu  nadychymmygu 
byth.  §  Am  lyfr  bywyd  yr  Oen,  gwel  ar  pen. 
3.  5  :  a  13.  8  ;  a  17.  8;  a  20.  12, 15.  Yn  ol  hwn 
mae  boll  waitb  yr  iachawdwriaeth  yn  royned 
yn  mlaen. 

PEN.  XXII. 

Afon  dwfr  y  bywyd. 

*  AC  efe  a  ddangosodd  i  mi  *afon 

bur  6o  ddwfr  y  bywyd,  ddisglaer  fel 
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grisial,  I  yn  d  dyfod  allan  o  orsedd- 
faingc  Duw,  ||  a'r  Oen. a  Salm  36.  8.  a  46  4.  E».  41  18.  a  48.  18.  a  66.  12.  E«. 
47.  1-9.  Zee.  14  S.  Ioan  7.  38,  39.  b  pen.  7.  17.  a  21.6. 
Silm  36.  9.  Jer  3  13»  17.  13.  Uan  4.  10,  II,  14.  •  Gwel 
ar  pen.  21.  II.  d  pen.  3.  21.  a  4.  5.  a  5.  6,  13.  a  7.  10,  11, 
17.  Ioaa  14.  15— 1S.  a  15.  26.  *  16.  7—15.  Act.  1.  4,  5.  a 
2.  33. 

*  Yn  nesaf  mae  yr  angel  yn  hysbysu  i 
Ioan  Ffynon  a  Ffrŵd  bendithion  adedwydd- 
wch  y  nef;  oblegid  «fe  a  ddangosodd  iddo 
afon  bur  o  ddwfr  y  bywyd.  Yroeddhyn  yn 
arwyddo  natur  ac  effeithiau  sanctaiddy  ple- 
serau  digymmysg  hyny,  a  ddylifant  yn  ddi- 
baid  ac  yn  ddiddiwedd,  er  llawn  ddedwydd- 
wch  a  digonoldeb  yr  holl  saint  mewn  gogon- 
iant.  t  Yr  oedd  yr  afon  hon  yn  ddysglaer, 

neu  yn  dryloyw  ftd  y  crisial;  yr  hyn  adden- 
gys  fod  dedwyddwch  yn  gynnwysedig  mewn 
llawn,  eglur,  a  threiddiol  wybod;ieth  o  Dduw, 
ei  berffeithiau  a'i  weithredoedd  gogoneddus 
ef,  yn  ennyn  pob  serchiadau  sanctaidd  a 
hyfryd  yn  y  galon  yn  wastadol ;  heb  ddim  o 
laid  y  cnawd,  a  thymerau  anianol  yn  gym- 
mysg  ä  hwynt.  J  Yr  oedd  yr  afon  hon  hef- 

yd  yn  dyfod  allan  o  orsedd-fainc  Duw  a'r 
Oen,  fel  o'i  ffynon  ddechreuol ;  yr  hyn  a 
ddengys  fod  pob  gwirddedwyddwch  yndyfod 
o  Dduw,  fel  holl-ddigonol  Ffynon  bywyd, 
goìeuni,  sancteiddrwydd,  a  llawenydd ;  ac  ei 
fod  yn  cael  ei  gyfranu  yn  ol  ei  ben-arglwydd- 
iaeth  ddoeth  a  sanctaidd  ef.  ||  Ond  yr  oedd 
gorsedd  Duw  yn  orsedd  yr  Oen  hefyd  j  ac  yr 
oedd  afon  dwfr  y  bywydyn  dylifo  i  ddynion 
pechadurus,  trwy  berson  yr  Emmanuel,  ei 
aberth  a'i  gyfryngdod  ef.  Mae  hyn  yn  cyf- 
eirio  yn  arbenig  at  ddylanwadau  a  chysuron 
bywiocâol  a  sancteiddiol  yr  Ysbryd  Glan,  fel 
y  rhoddir  ef  i  bechaduriaid  trwy  Iesu  Crist, 
i  fod  yn  Awdwr  bywyd  ysbrydol  a  thragy- 
wyddol  i'w  heneidian  hwynt.  (Gwel  ar  Ioan 
4.  10—15;  a7.  37— 39.)— Mae  y  dehongliad 
uchod,  yr  hwn  sydd  yn  cytuno  â  chynnifer  o 
ysgrythyrau  eraill,  yn  rhoddi  golwg  nodedig 
o  bwysfawr  i  ni  o'r  Drindod  sanctaidd  ; 
y  Tad  yr  hwn  a  ddanfonodd  ei  unig-anedig 
Fab  i  fod  yn  Wared wr  i  ni ;  y  Mab,  yr  hwn, 
wedi  gorphen  ei  waith  ar  y  ddaear,  a  god- 

odd  ac  a  esgynodd,  ac  a  eisteddodd  gyda'r Tad  ar  ei  orsedd-fainc  ef,  lle  mae  yn  byw  yn 
oes  oesoedd,  fel  Emmanuel,  ein  Cyfryngwr 

dwyfol  ni  mewn  dynoliaeth;  a'r  Ysbryd 
Glan,  fel  yn  "deilliaw  oddi  wrth  y  Tad  a'r 
Mab,"  i  gymhwyso  yr  iachawdwriaeth  hon 
at  ein  heneidiau  ni,  trwy  ei  gariad  a'i  allu 
yn  ein  crëu  o  newydd:  fel  y  byddo  gogoniant 
i'r  Tad,  ac  i'r  Mab,  ac  i'r  Ysbryd  Glàn,  yn 
oes  oesoedd  am  ein  hiachawdwriaeth  ni. 

2  «^Y'nghanol  ei  heol  hi,  ac  o 
ddau  tu  yr  afon,i/r  oedd /pren  y  byw- 
yd,  f  yn  dwyn  deuddeg  rhyw  ffrwyth, 
bob  mis  yn  rhoddi  ei  ffrwyth  :  %  dail 

y  pren  oedd  i  *  iachâu  y  cenhedloedd. 
cadn.  1.  pen.  21.  31.  Ezeo.  47.  12.  f  ado.  14.  pen.2. 

7.  Gen.  2.  9.  a  3.  22—24.  Oiar.  3.  18.  g  pen.  21.  24.  Salm 
147.  3.  Ei.  6  10.  a7.  18,  19.  Jer.  17.  14.  Eiec.  47.8—11. 
H->i.  14.  4.  M.l    4.  2.  Luo  4.  18.  I  Pedr  3.  34. 

*  Am  heol  y  ddinas,  gwel  ar  pen.  21.  21. 
Yn  nghanol  yr  heol,  neu  y  lle  o  ymgynnulliad 
cyhoeddus  yn  y  ddinas,  ac  o  ddau  tu  yr  afon, 
yr  oedd  pren  y  bywyd.  Tybia  rhai  mai  nid 

un  pren  a  feddylir  yma,  ond  amrai  brenau  o'r 
un  rhywogaeth,  y  rh3Ì  a  dyfent  yn  y  Heoedd  | 
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o  ymgyrchfa  gyhoeddus,  er  lles  cyífredin  yr 
holl  drigoliun :  tybia  eraili  mai  un  pren  a 
welodd  íoan,  a  bod  ei  gangenau  yn  cyrhaedd 

yd  i  "  bob  tu  yr  afon."  \  Ar  y  ddaear  mae 
rhai  örwythau  yn  addfedu  ar  un  tymmor,  a 
rhai  eraill  ar  dymmor  arall :  ond  yr  oedd  y 
pren  hwn  yn  ólwyn  deuddeg  rhyw  ífrwyth, 
bob  mis  o'r  flwyddyn  yn  rhoddi  ei  ttrwyth 
addfed;  ac  feíly  yr  oedd  digonedd,  cyf 

lawnder,  ac  amrywiaeth  parâus,  i'w  gael  yn 
wastadoí  arno.  Yr  oedd  hyn  yn  arwyddo 
Crist,  a  holl  fendithion  ei  iachawdwriaeth  ef, 
megys  y  cyfrenir  hwynt  yn  wastad  ac  yn 
berttaith,  i'w  hollwaredigion  efyn  y  nefoedd, 
trwy  ei  bresenoldeb  union-gyrchoì  a  digyf- 
rwng  ef  ei  hun  gyda  hwynt,  a'i  gariad  tuag 
atynt.  \  Dail  y  pren  wedi  eu  trefnu  i 
iachâu  y  cenedloedd,  a  arwydda  y  bydd  i 
ewyllys  da  a  pbresenoldeb  Iesu,  symmud 
ymaith  yn  bollawl,  ac  attal  dychweliad  pob 
drwg,  yn  gystal  a  chyfranu  pob  da,  i  drigol- 
ion  y  byd  dedwydd  hwnw.  Perffeithio  a 
cbynnal  iechyd  ysbrydol  a  feddylir,  achadw 
y  saint  byth  rhag  pob  afìechyd  ysbrydol. 
Mae  yn  y  ddwy  adnod  hyn  gyfeiriad  amlwg 
at  yr  afon  a  phren  y  bywyd  yn  nghardd 

Eden,  ac  at  yr  afon  a'r  coed  lawer  iawn  a 
welodd  Ezecitl.     (Ezec.  47.  7,  12.) 

3  *  A  Aphob  melldith  ni  bydd 
mwyach  :  \  ond  *  gorsedd-faingc  Duw 
a'r  Oen  a  fydd  ynddi  hi ;  k  X  a'i  weis- 
ion  ef  a'i  gwasanaethant  ef, A  pen.  21.  4.  Deot.  27.  26.  Z-o.  14.  11.  Mat.  25.  41. 
Gal.  3.  10-13.  i  pen.  7.  15-17.    a  21.  22,  33.    Salm  16. 
II.  a  17.  15.  Es.  12.  6.  Ezec.  48.  35  Mat.  25.  21.  Ioan.  14.3. 
a  17.  24.        *  pen.  7.  15.  Ioan  12.  26. 

*A  phob  melltith  ni  bydd  mwyach ;  nì 
bydd  yno  ddim  afiechyd,  poen,  galar,  Ilid, 
nac  angau.  Pechodd  Adda,  hyd  yn  nod  yn 
ngardd  Eden,  lle  y  tyfai  pren  y  bywyd,  ac 

feíly  syrthiodd  ef  a'i  holl  hiliogaeth  dan 
felltith  ;  ond  hyn  ni  ddygwydd  byth  i'r 
gwaredigion ;  gan  y  bydd  i'r  un  gallu  a 
phen-arglwyddiaeth  ag  a'u  hachubodd  hwynt, 
eu  cynnal  a'u  cadarnâu  yn  dragywydd. 
+  Ond  gorsedd-fainc  ogoneddus  Duw  a'r  Oen 
(gwel  ar  adn.  1.)  a  fydd  yn  y  ddinas  hon  yn 
wastadol,  fel  ffynon  ei  dedwyddwch  a'i  hyf- 
rydwch  digymmysg  a  didrai;  \  a'i  weision  ef 
a'i  gwasanaethant  ac  a'i  haddolant  ef  yn  oes 
oesoedd,  yr  hyn  fydd  eu  dymuniad  a'u  hyf 
rydwch  penaf  hwynt. — "  Melhith  :"  (katan 
athemaj  peth  wedi  ei  dd'íofrydu,  neu  ei  gyf- 
Iwyno  i'r  diafol,  medd  Pool,  ni  bydd  yno  yr 
un  person  na  pheth  wedi  ei  felliithio,  neu  a 
melltith  arno. 

4  *  A  hwy  a  gânt  l  weled  ei  wyneb 
ef ;  f  a'i  m  enw  ef  a  fydd  yn  eu  talcen- nau  hwynt : 

/  Ex.  33.  18-20,  23.  Job  33.  26.  Salm  4.  6.  Es.  33.  17. 
a35.  2.  a  40.  5.  Mat.  5.  8.  ICor.  13.  12.  Heb.  12.  14.  1  loao 
3.2,3.        m  Gwel  ar  pen.  3.  12.  a  14.  1. 

*A  hwy  a  gânt  weled  wyneb  Duw  yn 
Nghrist,  yn  ddilen  ac  yn  ddigwmwl  byth  ; 
cânt  edrych  ar  ei  ogoniant,  bod  yn  sicr  o'i 
gariad,  a  mwynâu  digonolrwydd  llawenydd 
a  dedwyddwch  ger  ei  fron  ef  yn  oesoesoedd. 

+  A'i  enw  ef  a  fydd  yn  eu  talcenau  hwynt; 
hyny  yw,  caiff  pob  creadur  wybod  eu  bod 
hwy  yn  perthyn  i  Dduw,  a  gweled  bod  ei 
ddelw  sanctaidd  ef  arnynt. — Mae  yn  beth 
teilwng  iawn  o'n  sylw,  fod  "Duw  a'r  Oen  " 
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yn  caii  eu  crybwyil  yma  meyys  Un,  yn  y 
fath  fodd,  fel  nas  gallwn  benderfynu  i  ba  un 
o  honynt  mae  y  rhagenw  personol  ef  yn 

perthyn,  yn  yr  adtiod  hon  a  diwedd  y  tlaen- 
orawl. — Sylwyd  o'r  bhen  y  byddai  eilun- 
addolwyr  yn  gosod  enw  neu  nod  y  duw  a 
addolent  ar  eu  talcenau  ;  ond  tybir  mai 
cyfeiriad  sydd  yma  at  yr  ysgrifen  o  Sanct- 
eiddrwydd  i'r  Arylwydd,  oedd  ar  dalcen  yr 
arch-otteiriad  gynt :  yr  hyn  a  ddtngys  i  ni  y 
nesâd  ayos  a  gaiff  yr  holl  saint  at  Dduw 

mewn  gogoniant:  mwy  na'i  arch-ofíeiriad 
yn  y  Sancteiddiolaf. 

5  *  Ac  w  ni  bydd  nos  yno  ;  f  ac 
nid  rhaid  iddynt  wrth  ganwyll,  J  na 

goleuni  haul ;  ||  oblegid  y  mae  yr  Ar- 
glwydd  Dduw  yn  goleuo  iddynt :  §  a 
0  hwy  a  deyrnasant  yn  oes  oesoedd. 

n  pen.  18.  23.— Gwel  ar  pen.  21.  22— 25.— Salm  36.  9.  a 
84.  II.  Diar.  4.  18,  19.  Es.  9.  19,20.  o  pen.  3.  21.   a  11. 
15.  Dan  7.  18,  27.  Mat.  25.  34,  46.  Rhuf.  5.  17.  3  Tim.  3. 
12.  I   Pedr  1.  3,  4. 

*  Yn  y  byd  hwnw  o  oleuni  a  gogoniant  ni 
bydd  dim  nos  byth  ;  dim  cystudd,  trallod, 
iselder  ysbryd,  na  dim  rhwystrar  wasanaeth 
a  hyfrydwch  :  +ac  nid  rhaid  iddynt  wrth 
ganwyJI ;  ni  bydd  yno  ddim  eisiau  difyrwch 
na  phleserau  oddyfaisnadychymmyg  dynion, 
mewn  un  modd ;  Jac  hyd  yn  nod  y  cysuron 
allanoi  a  ddarparodd  Duw,  cyfaddas  i'n  sef- 
yllfa  ni  yn  y  byd  hwn,  megys  goleuni  hauì, 

y  penaf  o'r  cysuron  hyny,  ni  bydd  dim  o'u 
heisiau  yn  y  byd  dedwydd  hwnw.  Y  yan- 

wyll  sydd  waith  dynion,  a'r  haul  sydd  waith 
Duw;  a  phob  un  o  bonynt  yn  angenrheidiol 
yn  y  byd  hwn  o  nos  a  dydd;  ond  yn  ngwlad 
yr  un  dydd  mawr,  goleu,  a  thragywyddol,  ni 

bydd  eisiau  y  naill  na'r  llall  o  honynt.  (Gwel 
ar  pen.  21.  23,  25.)  Tybia  rhai  mai  yr 
oruchwyliaeth  seremoniol  yw  y  ganwyîl,  ac 
mai  yr  efengyl  yw  yr  haul:  ni  bydd  eisiau  y 
naill  na'r  llill  o'r  rhai  hyn  chwaith  yn  y  go- 
goniant;  ||  oblegid  y  mae  yr  Arglwydd  Dduw 

yn  goleuo  i  bawb  yno  â'i  ogoniant  mawr  a 
dysglaer.  (Gwel  ar  pen.  21.  23.)  §  A  chaiff 
yr  holl  saint  deyrnasu  fel  breninoedd  ar  eu 
gorseddau,  mewn  mawredd  ac  anrhydedd  yn 
mhresenoldeb  Duw  yn  oes  oesoedd  :  yr  hyn 
a  fydd  yn  daliad  llawn  iddynt  am  yr  hyn  oll 
a  ddyoddefasant  ar  y  ddaear  er  ei  fwy  n  ef,- — 
Yn  adn.  3,  dywedir  mai  gwasanaethu  y 
byddant,  ac  yma  teyrnasu  :  gwasanaethu 
fydd  deyrnasu,  a  theyrnasu  fydd  wasanaethu 
yn  y  nef;  nid  oes  dim  anghysondeb  na 
gwrthddywediad  yn  y  ddau  ymadrodd.     , 

6  *  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf  fi, 
9  Y  geiriau  hyn  sydd  ffyddlawn  a 
chywir.  f  Ac  Arglwydd  Dduw  9  y 
prophwydi  sanctaidd  rJ  a  ddanfonodd 
ei  angel  i  ddangos  i'w  wasanethwyr 
||  y  pethau  sydd  raid  iddynt  fod  ar 
frys. 

p  Gwel  ar  pen.  19.  9  — a  21.  5.  çpen.  Ì8.  20  Lac  1.  70. 
a  16.  16.  Act.  3.  18.  Rhuf.  1.  2.  1  Pedr  1.11,  12.  2  Pedr  1. 
21.  a  3.  2. 

*  Gwedi  arwain  Ioan  trwy  y  gweledigaeth- 
au  blaenorol  oll,  y  rhai  a  derfynasant  yn 
nedwyddwch  a  gogoniant  hollawi  a  thragy- 
wyddol  y  saint  ;  dywedodd  yr  angel  wrtho, 
am  yr  holl  bethau  a  glywsai  ac  a  wtisai  efe, 
mai  ffyddlawn    a   chywir    oeddynt  ;    ac    y 
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cyflewnid  hwynt  oll  yn  ffyddlawn  a  cliy- 
wir  anffaeledig,  yn  eu  trefn  ac  yn  eu  hiawn 

bryd.  t  Dyweaodd  hefyd  i'r  Arglwydd 
Dduw,  sef  yr  Arglwydd  Iesu,  (gwel  ar 
adn.  16.)  yr  hwn  a  lefarodd  gynt  trwy 
enau  y  prophwydi  Sanctaidd  ;  (1  Pedr  1. 
11.)  |ei  ddanfon  ef,  ei  angel,  i  ddangos  i'w 
wasanaetbwyr,  Ioan  ei  hun,  ac  apostolion 
eraill  Cri-it  dàn  y  Testament  Newydd  ;  ||  y 
pethau  oedd  i  ddechreu  cael  eu  cyflawni  yn 
fnan  ar  ol  y  datguddiad  hwn  o  honynt,  ac  i 
gael  eu  cyflawni  oll  ya  eu  priodol  drefn  a'u 
hamser:  a  byddai  raid  eu  cyflawni  yn  ber- 
ffaith  oll  ar  frys ;  mewn  ychydig  amser,  a'i 
gymharu  â  thragwyddoldeb  mawr  diderfyn, 
pryd  y  terfyna  pob  p  th  yn  ngogoniant  Duw, 
dedwyddwch  ei  bobl,  a  dinystr  ei  holl  eîyn- 
iorw. —  Wrth  gymharu  yr  adnod  hon  âg  adn. 
16,  gwelir  yn  amlwg  mai  IESU  yw  AR- 
GLWYDD  DDUW  y  prophwydi  sanctaidd  : 
ac  ei  fod  yn  Arglwydd  angelion  hefyd  ; 
oblegid  efe  a  ddanfonodd  ei  angel  i  ddangos 
y  pethau  hyn. 

7  *  Wele, l  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys : 
uf  gwŷn  ei  fyd  yr  hwn  sydd  yn  cadw 
geiriau  prophwydoliaeth  y  Uyfr  hwn. 

t  adn.  10,  12,  20.— Gwelar  pen.  3.  1 1.  u  adn.  9.— 
Gwel  ar  pen.  1.  3. 

♦Tystiodd  yr  Arglwydd  Iesu  hefyd  trwy 
"  ei  angel "  hwn,  neu  ynte  yn  ddigyfrwng 
heb  yr  angel,  ei  fod  ef  ei  hun  yn  dyfod  ar 
frys;  i  gyflawni  y  prophwydoliaethau  hyn,  i 
gospi  ei  elynion,  i  waredu  ei  weision,  ac  i 

ddwyn  eu  heneidiau  i'r  nef ;  ond  yn  benaf  i 
gyfodi  y  meirw  ac  i  farnu  y  byd :  ta  chy 
hoeddodd  fendith  a  gwynfyd  ar  bawb,  a 
ddalient  ar,  a  ddeallent,  a  gofient,  a  gredent, 
ac  a  ufuddâent,  i  eiriau  prophwydoliaeth  y 
llyfr  hwn  :  gan  nas  gallai  hyny  lai  na  chwan- 
egu  a  chynnyddu  eu  ffydd,  eu  gobaith,  eu 
hamynedd,  eu  diannwadalwch,  ac  addas- 
rwydd  eu  hymarweddiad  yn  yr  eglwys  ac  yn 

y  byd  ;  yn  gystal  a'u  haddasu  i  wynfyd  y nef. 

8  *  A  myfi  Ioan  a  welais  y  pethau 
hyn,  ac  a'w  clywais.  f  A  phan  ddarfu 
i  mi  glywed  a  gweled,  *f  mi  a  syrth- 
iais  i  lawr  i  addoli  ger  bron  traed 
yr  angel  oedd  yn  dangos  i  mi  y  peth- 
au  hyn. 

x  Gwel  ar  pea.  19.  10. 

*  A  myfi  Ioan,  ysgrifenydd  y  Ilyfr  bwn, 
a  welais  yr  holl  weledigaethau  a  grybwyllir 
ynddo,  ac  a  glywais  yr  holl  eiriau  a  adroddir 
ynddo,  y  rhai  a  lefarwyd  gan  Fab  Duw,  a 

chan  amryw  o'i  angelion  ef,  i  egluro  a  chad- 
arnâu  y  gweledigaethau  hyny.  t  A  phan 
ddarfu  i  mi  weled  a  chlywed  y  pethau  rhy- 
feddol  hyny,  effeithiasant  mòr  rỳmus  arnaf, 

fel  yr  aeth  fy  meddwl  a'm  cynneddfau  agos 
i  ddyryswch  ;  X  ac  yn  y  teimlad  cynhyrfus 
hwnw,  mi  a  anghofiais  fy  nghamgycneriad  o'r 
blaen,  a'r  cerydd  a  gefais  o'i  blegid,(pen.  19. 
10.)  ac  a  syrthiais  i  lawr  i  addoli  ger  bron 
traed  yr  angel  oedd  yn  dangos  i  mi  y  pethau 
hyn. 

9  *  Ac  efe  a  ddy wedodd  wrthyf  fi, 
y  f  Gwel  na  wnelj/ch ■:  J  canys  cyd- 

was  ydwyf  i  ti,  ac  i'th  frodyr   y  pro- 
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phwydi,  (|  ac  i'r   rhai  sydd   yn  cadw 
geiriau  y  llyfr  hwn.  2  §  Addola  Dduw. y  Deut.  4.  18.  Col    2.  18,  19.  I  Ioan  5    21.  %  pen.  4. 
10    a  9.  20.  a  14.  7.  a  15.  4.  Kx.  34.  14.  2  Breu.  17.  36.  Salm 
45    11.  Mat.  4.  9.  Luc  4.  7.  Ioan  4.  22,  23. 

Pan  welodd  yr  angel  hyny,  yn  y  fan  efe 

a'm  haltaliodd,  ac  a  ddywedodd  wrthyf, 
t  Gwel  na  wnelych  y  cyfryw  beth  a  rhoddi 
addoliad  i  mi,  yr  hwn  nid  oes  genyf  hawl 
iddo,  ac  nid  wyf  yn  beiddio  nac  yn  chwen- 
nych  ei  gymmeryd  :  %  Oblegid  nid  Crist  y 
Gwaredwr  ydwyf  fi  ;  eithr  un  o'i  weision  ef, 
sydd  yn  e:  addoli  acyn  gwneuthur  ei  ewyllys 
ef;  ac  nid  myfi  yw  awdwr  y  datgnddiedig- 
aethau  hyn,  eithr  cenad,  fel  tithan,rw  dangos 

hwynt  i  ti,  fel  y  mae  i  tithau  eu  hysbysu  i'r 
eglwys :  yn  hyn  oll  nid  wyf  fi  ond  cyd-was  i 
ti,  ac  i'th  frodyr  mewn  swydd,y  prophwydi, 
yr  apostolion,  a  gweinidogion  yr  efengyl ; 

||  a'r  saint  oll,  y  rhai  sydd  yn  parchu,  yn 
credu,  ac  yn  cadw  geiriau  y  Ilyfr  hwn  yn 
ddyladwy.  §  Am  hyny  dyro  di  dy  holladdol- 
iad  crefyddol  i'r  unig  wir  Dduw,  yr  hwn  yw 
yr  unig  Wrthddrych  teilwng  o  hôno  :  oblegid 

hyny  yw  y  gorchymyn  dwyfol,  u  Yr  Ar- 
glwydd  dy  Dduw  a  adiloli,  ac  efe  yn  unig  a 
wasanaethi.  (Mat.  4.  10.)—  Tra  yr  >dym  yn 
■^ýnu  i  Ioan  syrthio  drachefn  i'w  gamgym' 
meriad  o'r  blaen,  a  bod  yn  rhaid  iddo  dra- 
chefn  wrth  yr  un  rbybudd  a  gocheliad  ;  galiwn 
hefyd  sylwi  ar  fawr  ddoethineb  Duw  yn 
gadael  iddo  sytthio  felly.  Syiwasom  eisoes, 
mai  addoliad  saint  ac  angelion  ydoedd  nn 
ffíeidd-dra  mawr  yn  eglwys  Rhufain,  yn  er- 
byn  yr  hon  eglwys  a  chref>dd  mae  yr  holl 
brophwydoiiaeth  hon  yn  benaf  yn  cyfeirio: 
ac  yma  mae  pob  esgusodion  dros  y  pechod 
dirfawr  hwnw  yn  cael  eu  hateb  ar  unwaith; 
oblegid  dyma  angtl  goruchtl  a  daionus,  pan 
yn  bresenol  weledig,  yn  gwahardd  pob  ym- 
ddangosiad  lleiaf  o  addoliad  i  gael  ei  roddi iddo  ef. 

10  *  Ac  öefe  a  ddywedodd  wrthyf 
fi,  6|Na  selia  eiriau  prophwydoliaeth 
y  üyfr  hwn  :  J  oblegid  y  cmae  yr  amser 
yn  agos. a  jidn.  12, 13,  16,  20.  I  pen.  5.  1.  a  10.  4.  Es.  8.  16. 
Dan.  8.  26.    a  12.  9.  Mat.  10.  27.  c  Gweì  ar  pen.  1.  3.— 
Es.  13.  6.    Ezec.  12.  23.    Rbuf.  13.  12.    2  Thes.  2.  3.  1  Pedr 4.  7. 

*  Ac  efe,  sef  Crist,  un  ai  trwy  yr  angel, 
neu  ei  hun  yn  ddigyfrwng  heb  yr  augél,  a 
orchymynodd  i  Ioan,  t  na  seliai  efe  eiriau 
prophwydoliaeth  y  llyfr  hwn,  eitîir  eu  cy- 
lioeddi  hwynt  yn  ddioed,  er  gwasanaeth  a 
Iles  yr  eglwys.  jOblegid  yr  oedd  yr  amser 
yn  agos,  pr^  d  y  dechreuent  hwy  gael  eu  cyf- 
lawni,  ie,  hwy  a  gaent  y n  wir  eu  cyflawni  oll 
yn  lled  fuan.  Gwel  ar  adn.  6.  Mae  yn 
amlwg  wrth  yr  hyn  a  ddywedir  yn  yr 
adnodau  a  ganlyn,  yn  enwedig  adn.  12,  13, 
mai  Crist  yw  y  llefarwr  yn  yr  adnod  hon. 

11  d*Yr  hwn  sydd  anghyfiawn, 

bydded  anghyfiawn  etto ; e  f  a*r  hwn 
sydd  frwnt  *  bydded  frwnt  etto  ;  j  a'r 
hwn  sydd  gyfiawn,  bydded  gyfiawn 

etto;  ||  a'r  hwn  sydd  sanctaidd,  bydd- ed  sauctaidd  etto. 
d  pen.  16.  8-11,  21.  Salm  81.  12.  Diar.  14.  32.  E«ec.  3. 

27.  D»n.  12.  10.  Mat.  15.  14.  a  21.  19.  Io»n  8.  21.  e  adn. 
3.  pen.  7.  13—15.  Job  17.  9.  Diar.  4.  13.  Eph.  5.  07.  Col.  1. 
22.  Jud.  24. 
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a'r  rhai  sydd  oddi  allan. 

Pan  rìdelo  yr  "  amser"  a  grybwyllwyd 
ncliod  i  ben,  yna  caiíf  ystâd  a  chyilwr  holi 
ddynolryw  ei  sefydlu  yn  ddigyfnewid  byth  : 
á  y  ddedfryd  ddiwrdro  allan,  yr  hon  a  ddy- 
wed,  *  Yr  hwn  sydrì  heb  gyfiawnder  i'w 
gymmeradwyogyrìa  Dnw,  ond  sydd  yn  ang- 
hyíìawnei  gyflwr,ei  galon,  a'i  weithredoedd  ; 
bydded  yn  barans  byth  yn  y  'stâd  druenus 
hòno  :  t  a'r  hwn  sydd  frwnt  gan  halogiad, 
arglwyddiaeth,  ac  arferiad  o  bechod  ;  bydded 

frwnt  felly  eto,  heb  gael  ei  lanâu  byth  o'i 
wahan-glwyf  ffî'aidrì  :  \  Àc  o*r  tu  arall,  yr 
hwn  sydrì  gyfiawn  ger  bron  Duw,  trwy  gyf- 
rifiad  o  g>  fiawnder  Crist  iddo  i  fywyd  tragy- 
wyddol,  yr  unig  ffordd  i  gyfiawnau  pechadur  ; 
bydded  felly  yn  dragywyddolgytíawn  weith- 
ian,  ger  bron  Duw  ei  Farnwr  mawr  a'i  gyf- 
iawnâwr  :  ||  Ac  yr  hwn  sydd  wedi  ei  olchi,  eí 

adnewyddu,  a'i  sancteiddio  gan  yr  Ysbryd 
Glân;  bydded  byth  yn  sanctaidd,  rìife'íus, 
heb  na  brycheuyn  na  chrychni,  na  dim  o'r 
cyfryw  ger  bron  gorsedd  Duw.  Beth  bynag 
a  fyddo  pob  un  y  pryd  hwn,  hyny  a  fydd  efe 
yn  ddigyfnewid,  er  trueni  neu  ddedwydd- 
wch,  i  dragywyddolrìeb  maith.  Da  yw  i  ni 
fod  y  geiriau  heb  eu  selio,  (adn.  10.)  fel  y 
gwypom  hyn  yn  awr. 

12  *  Ac  wele,  ̂ yrwyfyn  dyfod  ar 
frys;  ̂ fa'm  gwobr  sydd  gyd  â  mi, 
h  \  i  roddi  i  bob  un  fel  y  byddo  ei 
waith  ef. 

/  Gwel  ar  adn.  7.  g  pen.  11.  18.  E».  3.  10,  11 .  a  40. 
10.  a  62.  11.  1  Cor.  3.  8,  14.  a  9.  17,  19.  A  Gwel  ar  pen. 
20.  12.  Mat.  16.  27.  Rliuf.  2.  6— 11.  a  14.  12. 

*  A  chair  gweled  gwirionedd  y  geiriau 
pwysig  uchod  cyn  bo  hir,  oblegid  wele  mae 
iYíab  Duw  yndyfod  ar  frys  ifarnu  y  byd  ;  fac 
mae  ei  wobr  o  ogoniant  a  dîaledd  gydag  ef, 

yn  ei  feddiant  a'i  awdurdod,  \  i  roddi  o  hôno 
i  bob  un  fel  y  byddo  ei  waith  ef  yn  profi  ei 

gyflwr  yn  y  dydd  hwnw  :  gogoniant  rhad  i'r 
cyfiawn  sanctaidd  ;  a  thrallod  ac  ing  i'r  ang- 
hyfiawn  brwnt. 

13  *  Myfi  yw  ̂ Alpha  ac  Omega, 
f  y  dechreu  a'r  diwedd,  J  y  cyntaf  a'r diweddaf. 

»  Gwel  ar  pen.  1.  8,  11 .  a  21.  6.  Es.  41.  4.  a  44.  6.  a  48. 
12,  13. 

*  Ac  i  gadarnâu  y  gwirionedd  uchod,  a  holl 

brophwydoliaeth  y  llyfr  hwn  eto  yn  mhef' ach,  mae  yr  Arglwydd  Iesu  eto  unwaith  yn 
tystiolaethu  mai  efe  yw  Alpha  ac  Omega  yn 
ol  Ilythyrenau  cyntaf  a  diweddaf  yr  egwyrìd- 
or  Groeg  ;  \  felly  rnae  holl  oruchwyliaethau 

rhagluniaeth  a  gras,  yn  gystal  â'r  grëadigaeth 
fawr  ei  hun,  yn  dechreu  ac  yn  rìiweddn 
ynddo  ef,  fel  Awdwr  a  Pherffeithydd  y  cwbl 
o  honynt  oll ;  \  ac  Efe,  yr  hwn  oedd  yn  ban- 
fodi  yn  dragywyddol  yn  y  cyntaf,  ac  o'u 
blaen  hwynt,  ac  a  hanfoda  yn  ddigyfnewid 
byth  ar  eu  hol  hwynt ;  a  rydd  iddynt  eu  diw- 
edd,  neu  eu  perffeithiad  tragywyddol,  yn  ei 
ail  ddyfodiad.  Gwel  y  sylwadau  ar  yr  ad 
nodau  cyfeiriol. 

14  h  *  Gwỳn  eu  byd  y  rhai  sydd  yn 
gwneuthur  ei  orchymynion  ef,  l  f  fel 
y  byddo  iddynt  framt  m  ym  mhren  y 
bywyd,  %  ac  n  y  gallont  fyned  i  mewn 
trwy  y  pyrth  i'r  ddinas. k  »Aa.  7.  Salm  106.  3-5.  a  112.  1.  a  119.  1-6.  Es.  56 
1,  2.  Mat.  7.  21—27.  loan  11.  15,  21—23.  a  15.  10—14.  1  Ccr 
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7.  19.  Gal.  5.  C.  I  Ioan  3.  3,  23.  a  5.  3.       /  loan  1.  12.  I  Cor. 
8.  9.  a  9.  5.  m  Gwel  ar  adn.  2.— pen.  2.  7.  J»  Gwil  ar 
pen.  21.  27.— Ioan  10.  7,  9.  a  14.  6. 

Y  rhai  sydd  yn  gwneathur  gorchymynion 
Duw,  fel  y  rhoddir  hwynt  i  bechaduriaid  yn 
yr  efengyl,  trwy  edifeirwch,  ffydd  yn  Nghrist, 
ymarferiad  â  moddion  gras,  ac  ufudddod 
diymattal  o  galon  wedi  ei  hadnewyddu,  ac 
oddi  ar  egwyddorion  efengylaidd,  yrìynt  wir 
wynfydedig;  t  Canys  fel  hyn  y  mae  iddynt 
fraint,  neu  hawl  yn  mhren  y  bywyrì,  (gwel 
ar  adn.  2.)  neu  yn  holl  fendithion  yr  Iachawd- 
wriaeth  trwy  Grist,  a  derbyniad  i'r  nef  ; 
fcanys  feUhyn  y  gallant  fyned  i  mewn  trwy 

y  pyrth  i'r  ddinas  sanctaidd,  fel  y  caffontyno 
gymdeithas  â  Duw,  ac  â'r  angelion  sanctaidd 
yn  oes  oesoedd. — "Braint:"  (exousià)  yr  on 
gair  ag  a  gyfieithir  gallu,  yn  Ioan  1.  12.    • 

15  °*Oddi  allan  y  mae  Pycwn, 

f  a'r  ?  swyn-gyfareddwyr,  +  a'r  r  put- 
teinwyr,  j|  a'r  llofruddion,  §  a'r  eilun- 
addolwyr,  *  a  *  phob  un  a'r  sydd  yn 
caru  f  ac  yn  gwneuthur  celwydd. 

o  pen.  21.  8.  1  Cor.  6.  9,  10.  Gal.  5.  19—21.  Eph.  5.  3— 
C.  Col.  3.  6.        p  Gwel  ar  Phil.  3.  2.  q  pen.  9.  21.  a  18. 
23.  Es.  47.  9,  12.  a  57.  3.  Mal.  3.  5.  Act.  8.  II.  a  13.  6—11. 
r  Gwel  ar  peu.  17.  1-6.  »  Den.  21.  8,  27.    1  Bren.  22.  8, 
21-25.  Es.  9.  15,  16.  Jer.  5.  31.  loan  3.  18-21.  a  8.  46. 
2Thes.  2.  10-12. 

*  Ond  oddi  allan  i'r  ddinas,  sef  yn  y  "llyn 
o  dân,•',  (oblegid  nid  oes  air  o  son  am  le  neu 
gyfiwr  canol,  yn  yr  ysgrythyr,)  "y  bydd  y 
cvvn ;"  gwrthgilwyr  a  droisant  fel  y  cŵn  at 
eu  hen  chwydiadau,  a  dynion  hunanol,  awydd- 

us,  gwancus,  ci'aidd,  a  chnawdol  aflan  ;  t  oddi 
allan  hefyd  y  bydd  y  swyn-gyfareddwyr ;  y 
rhai  a  gymmerant  arnynt  wneyd  pethau  an- 
hygoel  a  goruwch-naturiol,  trwy  hoced,  lled- 
rith,  neu  trwy  eu  cynghrair  â'r  diafol :  \  a'r 
puteinwyr;  dynion  ailad,  anniwair,  ac  aflan 
o  bob  math :  ||  a'r  llofruddion ;  dynion  creu- 

lawn,  gwaed-wyllt,  Hidiog,  parod"  i  lofruddio 
pawb  a'u  gwrthwynebant,  yn  enwedig  y 
duwiolion  :  $  a'r  eilun-addolwyr  ;  pa  un  bynag 
ai  y  paganiaid  eilun-addolgar,  a'i  deiliaid 
anghrist,  y  rhai  a  addolant  angelion,  saint,  a 
delwau,  dan  rith  o  addoli  Duw  drwy  y  rhai 

hyny  :  *  a  phawb  o  gyffelyb  gymmeriadau 
atgas,  yn  enwedig  y  rhai  a  garant  gelwydd 
cnawdol,  gwenieithus,  yn  hytrach  na  gwirion- 
edd  sanctaidd  a  miniog  Duw,  yr  hwn  sydd 
yn  darostwng  eu  balchder  hwynt;  f  ac  yrhai 
a  lnniant  ac  a  daenant  gelwyddau,  i  ateb  eu 
dybenion  hunanol  hwy  eu  hunain  :  mae  pob 
math  o  gelwyrìdwyr  yn  gynnwysedig. — Cŵn  : 
dynion  aflanna  haeddant  well  enw  na  chŵn, 
am  eu  bod  yn  diraddu  eu  gallu  rhesymol,  ac 
yn  en  rìarostwng  i  wasanaeth  eu  chwantau 
anianol  ffîaidd.    Gwel  hefyd  ar  Phil.  3.  2. 

16  ,'■•  Myfi  Iesu  a  ddanfonais  fy 
angel  u  i  dystiolaethu  i  chwi  y  pethau 

hyn  yn  yr  eglwysi.  *  |  Myfi  yw 
Gwreiddyn  %  a  Hiliogaeth  Dafydd, 

||  a'r  ̂ Seren  fore  eglur. t  C.wel  ar  adn.  6.  «  »dn.  20.— Gwel  ar  pen.  1.  II.  a 

•2  7,  1  I,  17,  Ti  a  3  C,  13,  'lì.  x  Gwel  ar  peu.  5.  5.— Es. 
11.  1  Zrc  6.  12.  Mat.  22.  42,  45.  Rlmf.  1.  3,4.  a  9.  5. 

y  'ì.  28.  Num.  'U.  17.  Mat.  2.  2,  7—10.  Luc  1.  73.  2  Pedr  1. 

li). *  Er  rhoddi  i  Ioan  lawn  foddlonrwydd  nad 
oedrì  efe  ddim  dan  unrhyw  hudoüaeth  yn  y 

gwéredigaëthaii  a'r  propliwydoliaethau  hy'n, niae  Iesu  ei  hunan  yn  sicrâu  iddo,  mai  efe  a —  " 
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ddanfonodd  ei  angel  i  dyetinlaethu  iddo  ef,  a 
thrwyddo  ef  i  eraill,  y  pethau  hyn  yn  yr 
eglwysi.  Gwel  ar  adn.  6:  inae  yr  IESU 
yma  yn  ARGLWYDD  DDUW  yno.  t  Fel 
Person  Dwyfol,  yr  oedd  efe  yn  Wreidd- 
yn  Dafydd,  o  ba  un  y  deiiliodd  Daf- 
ydd  ;  Jac  o  ran  ei  ddynoliaeth  yr  oedd  efe 
yn  Hiliogaetb,  neu  Had  Dafydd  :  nisgallasai 
y  ddau  beth  hyn  fod,  Gwreiddyn  a  Hiliog- 
aeth,  heb  fod  Iesu  yn  Dduw  erioed,  ac  yn 
Ddyn  mewn  amser.  Gwel  ar  Matt.  22.  42 
— 45.  ;|  Efe  hefyd  oedd  y  Seren  fore  eglur. 
neu  ddysglaer,  y  prophwydodd  Balaam  am 
dani.  (Num.  24. '27.)  Ei  gyfodiad  ef  yn  ei 
ddynoli.telh,  a  ddygodd  i  mewn  ddydd  yr 
efengyl;  ei  gyfodiad  ef  mewn  gallu  a  ddwg  i 
inewn  ddydd  y  milflwyddiant ;  ei  gyfodiad 
ef  yn  nylanwadau  achubol  ei  Ysbryd,  sydd 
yn  dwyn  i  mewn  ddydd  ysbrydol  gras  a  dy 

ddanwch  ;a'i  ymddangosiad  ef  i  farnu  y  byd 
a  ddwg  i  mewn  y  dydd  tragywyddol  o  oleuni. 
purdeb,  a  gorfoledd.  Seren  oleuach  na  holî 
sêr  Duw  yw  Iesu,  am  hyny  gelwir  ef  yn 
Haul.  Mal.  4.  2;  Luc  1.  78.  Nid  oedd  ond 

fel  Serenyn  "more"  y  byd,a  thàn  oruchwyl- 
iaeth  y  cysgodau,  gan  belled  oedd  ei  ddyfod 
iad,  a  thywyllwch  yr  oesoedd  hyny;  ond  yn 
nghyflawnder  yr  amser,  aeth  y  Seren  yn 
Haul,  ac  yn  fwy-fwy  goleu  a  dysglaer  yr  â 
efe,  byd  y  perffaith  ddydd  tragywyddol. 

17  *  Ac  y  mae  2  yr  Yspryd  a  f  a'r 
briodas-ferch  yn  dywedyd,  Tyred. 

X  b  A'r  hwn  sydd  yn  cly  wed,  dy  weded, 
Tyred. c  ||A'rhwnsydd  âsychedarno, 
deued  :.  §  a'r  hwn  sydd  yn  ewyllysio, 
*cymmered  ddwfr  y  bywyd  yn  rhad. 

s  Gwel  ar  u  adn.  16. — E».  55  1-3.  loan  16.  9-15. 
a  Gwel  ar  nen.  21.  1,  9.  •  b  Salra  34.  8.  Es.  2.  3,  5.  a  43. 
16-18.  Jer  50.  5.  Mica  4.  2.  Zec.  8.  21—23.  loan  I.  39-46. 
«4.29.    lTbe».  15-3.  e  Gwel  ar  prn.  21.  6.-E».  55. 
1.  Ioan  7.  37.  d  Gwel  ar  adn.  l.-E».  12.  3.    loan  4.  10, 
14.        e  Rhaf.  3.  21.  1  Cor.  2.  12. 

*  Ac  mae  yr  Ysbryd  trwy  y  gair  sanct- 
aidd,  a  thrwy  ei  argyhoeddiadau  a'i  ddylanw- 
adau  yn  nghydwybod  y  pechadtir,  yn  dy- 
wedyd,  Tyrert  at  Grist  am  i«chawdwriaeth  : 
t  ac  mae  y  briodas  ferch,  sef  yr  boll  eglwys 
filwriaetbusa  gorfoleddus,  yn  dywedyd,  Tyr- 

ed,  i  gyfranogi  o'n  dedwyddwch  ni.  í  Am 
byny  mae  yn  gweddu  i  bob  dyn  sydd  yn 
clywed  y  gwahoddiadau,  i  ddywedyd  wrth 

bob  un  o'i  gwmpas  yn  mhob  man,  Tyred. 
||  Yn  fyr,  pwy  bynagdrwy  yr  holl  ddaear  sydd 
a  «yched  arno  am  iachawdwriaeth  a'i  ben- 
dithion,  deued  at  Grût.  $  A  rhag  i  neb  beti  uso, 
heb  wybod  yn  sicr  ai  syched  ysbrydol  sydd 
arno  neu  beidio ;  neu  betruso  o  herwydd  ei 

dlodi  a'i  annheilyngdod  ;  dywedir  yn  mhell 
ach,  Yr  hwn  sydd  yn  ewyllysiodyfod,  deued 
a  chymmered  o  ddwfr  y  bywyd  yn  rhad  ;  fel 
pe  cymmerai  ddwfr  o  ffynon,  yr  hon  a  ber- 

tbynai  yn  gyffredin  iddo  ef  a'i  boll  gymmyd- 
ogion:ac  niddylai  neb  fedd  wl  amdaludim  am 
y  bendithion  hyn  ;  oddigerth  fel  taflti  gwen- 
wyn  ymaith  i  dderbyn  ymborth,  neu  sothach  i 
dderbyn  aur  coeth. — Felly  Scott,  air  yn  air 

ar  yr  'adnod  uchod  :  tybia  efe  a  Doddridge 
mai  gwahoddiad  yr  "Ysbryd"  a'r  "  brìodas- 
fercb,  a'r  hwn  sydd  yn  clywed,"  ar  bech- 
adur  i  ddyfod  at  Grìst,  yw  y  "Tyred"  yn 
rhanau  blaenafyr  adnod,  yn  gystal  a'r  "Deu- 
ed,"  a  "chymmered,"  y n  y  rhanau  olaf  o  hôni : 

ond  tybia  Pool  a  Guyse,  mai  galwad  ar  Grist 

i'r  farn,  i  ogoneddu  ei  eglwys  a  dîal  ar  ei 
gelynion,  sydd  yn  y  rhanau  blaenaf ;  a  galwad 
ar  bechaduriaid  i  geisio  a  derbyn  yr  Iach- 
awdwriaeth  cyn  y  delo  efe,  ac  er  eu  parotôi 

i'w  ddyfodiad,  sydd  yn  y  rhanau  olaf.  Pwy 
sydd  iawn  nis  gŵyr  y  detholydd. 

18  *  Canys  -^yr  wyf  fi  yn  tystiol- 
aethu  f  i  bob  un  sydd  yn  *  cly wed 
geiriau  prophwydoliaeth  y  llyfr  hwn, 
h  \  Os  rhydd  neb  ddim  at  y  pethau  hyn, 
*||  Duw  a  rydd  atto  ef  y  plâau  sydd 
wedi  eu   hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn  : 

/"Gwelar  adn.  16.— pen.  3.  14.  Eph.  4.  17.  1  The».  4/  6. 
g  Gwsl  ar  pen.  I.  3.  A  Deut.  4.  2.  a  12.  32.  Diar.  30.  6. 
Mat.  15.  6-9,  13.  i  pen.  14.  10,  II.  a  15.  1.  a  16.  a  19. 
20.  a  20.  10,  15.  Lef.  26.  18,  24,  25,  28,  37. 

*  Gorphenodd  yr  Arglwydd  Iesu  yr  ym- 
adrodd  hwn,  a'r  llyfr  bwn,  ac  yn  wir  ei  holl 
air,  trwy  "dystiolaethu,"  fel  yr  Amen,  y 
Tyst  ffyddlawn  a  chywir  fi  bob  un  a  glywai 
eiriau  prophwydoliaeth  y  llyfr  hwn,  mewn 
unrbyw  fàn  neu  oes  o'r  byd  ;  t  Os  rhoddai 
neb  ddim  at  yr  hyn  oedd  gynnwysedg  ynddo 
fel  o  ddwyfol  ysbrydoliaeth  ac  awdurdod ; 
||  y  rhoddai  Daw  atoef,  neu  y  pentyrai  arno, 
y  plâau  mawrion  a  dychrynllyd  sydd  wedi 
eu  bysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn. 

16  *  Ac  *  o  thynn  neb  ymaith  ddim 
oddi  wrth  eiriau  llyfr  y  bropìiwydol- 
iaeth  hon,  'f  Duw  a  dynn  ymaith  ei 
ran  ef  allan  o  lyfr  y  bywyd,  TOac  allarí 
o'r  ddinas  sanctaidd,  n  J  ac  oddi  wrth 
y  pethau  sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn 

y  Hyfr  hwn. k  Gwel  ar  h  adn.  18.  Lnc  11.  52.  /  Gwel  ar  pen.  3. 
5.  a  13.  8.-Ex.  32.  33.  Salm  69.  28.  m  Gwel  ar  pen.  21. 
2,  22-27.  n  adn.  12.  pen.  1.  3.  a  2.  7,  11,  17,  26.  a  3.  4. 
5,  12,  21.  a  7.  9-17.  a  14.  13. 

*  Ac  ar  y  Uaw  arall,  os  bydd  neb  mór  ry- 
fygus  a  thỳnu  dim  oddi  wrth  eiriau  llyfr  y 
brophwydoliaeth  hon  ;  +  Duw  a  dyn  ymaith 

ei  ran  ef  allan  o  lyfr  y  bywyd,  ac  allan  o'r 
ddinas  sanctaidd,  \  ac  oddi  wrth  y  pethau 
da  sydd  wedi  eu  hysgrifenu  yn  y  llyfr  hwn, 

sef  y  bendithion  oedd  efe  yn  debyg  o'u  cael, 
neu  yn  tybied  y  caffai  hwynt;  a'i  rhai  a  all- 
asai  efe  eu  cael  oui  buasai  y  weithred  ryfygus 
hon. — Mae  yn  debyg  fod  yr  hyn  a  ddywedir 
yn  y  ddwy  adnod  nchod  yn  perthyn  yn  ben- 

af  i  Jyfr  y*  Datguddiad;  gyda'r  hwn  y  cym- merwyd  cymmaint  o  ryddid  yn  sicr,  à  ne- 
mawr  uii  ran  o'r  ysgrythyr.  Ond  gan  fod  yr 
Arglwydd  Iesu  yn  dd'i'ammau  yn  bwriadu  y 
llyfr  hwn  i  fod  yn  ddiwedd  yr  Ysgrythyr 
Lân  ;  a  chan  fod  y  trosedd  a  grybwyllir  yr 
un  peth,  gyda  golwg  ar  bob  rhan  arall  o  air 
Duw  ;  gellir  cymhwyso  yr  byn  a  ddy wedir 
uchod  yn  ddigon  teg  at  yr  holl  ysgrythyr  i 
gyd  :  ac  mae  y  geiriau  yn  rhybuddio  pob  dyn, 
yn  y  modd  mwyaf  arswydlawn,  na  roddoefe 
ddim  at,  ac  na  thỳno  efe  ddim  oddi  wrth, 
yr  hyn  a  ddatgnddiodd  Duw,  o  athrawiaeth, 
gosodiad,  na  gorchymyn;  prawf-rëol  y  gwir- 
ionedd,  ffordd  iachawdwriaeth,  prawf  dy- 
chweliad  at  Dduw,  a  rhëol  dyledswyddau. 
Mae  dyniou  penboeth,hònwyr  i  ddatgnddied- 
igaethau  newyddion,  gwahan-bleidwyr  rhag- 
farnllyd,  ac  eglwyswyr  tra-arglwyddawl,  ar 
y  naiîl  law;  gydag  anffyddiaid,ammheuwyr, 



Y  tceddi DAT.  XXII. diwedd  gloadol. 

a  rbyrid  dybwyr,  ar  y  llaw  arall  ;  a  pbawb  a 
fymnt  ddàl  eu  tybiau  anysgrythyrol  eu  hun- 
ain,  neu  gauad  allany  dirgelion  hyny  a  wari- 
ant  ac  a  wrthoriant  hwy ;  yn  barort  i  driileu 

rhyw  ranau  o'r  Ysgrythyr  sanctaidd  neu 
wariu  ei  riwyfol  awriurdod  a'i  hysbrydoliaeth 
hi ;  ac  mewn  eíFaith  maent  yn  gwneyd  hyny  : 
felly  hefyri,  y  rhai  a  riybiant  neu  a  ddywed- 
ant,  nad  yw  o  dim  pwys  na  chanlyniad  pa 

beth  a  gredodynion;  (yrhyn  sydd  yn  "riỳnu 
ymaith"  bob  gwirioneriri  atbrawiaethol  ar 
unwaith  ;)  mae  gandriynt  hwythau  hefyd 
achos  dirfawr  i  grynu  wrth  y  rhybuddion 
dwysion  uchori.  Beirniaid  hefyd,  y  rhai  bob 
amser  a  gynnygiant  ryw  gyfnewidiad  dy- 
chymygol  ar,  neu  a  dynant  ry  wbeth  odrii  wrth, 
y  gair  sanctaidd,  neu  a  cbwanegant  rywbeth 
ato  ;  a  hyny  yn  aml  heb  fawr  o  sail  nac  awd- 
urdod,  ac  mewn  ysbryd  meistrolaidd  a  hun- 
an-dybus,  Ye,  bron  mewn  morid  drygionus ; 
nid  bychan  yw  eu  perygl  hwy  chwaith,  yn 
wyneb  y  geiriau  uchod:  a  dehonglwyr  yr 
ysgrythyrau  yn  gyffredin,  mae  ganddynt  fawr 
acbos  i  fod  yn  ochelgar  ac  yn  dra  ostynged- 
ig:  ond  maddeugar  yw  Duw,  l!e  dygwyddo 

camgymmeriad  anfwriadol,  wrth  geisioegluro 
ei  air  ef  o  egwydrior  onest  a  chywir. 

20  °  Yr  hwn  sydd  yn  tystiolaethu 
y  pethau  hyn,  sydd  yn  dywedyd, 
p  Yn  wir,  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys. 
9  t  Amen.  Yn  wir  tyred  Arglwydd 
Iesu. 

o  Gwel  ar  ado.  19.  p  O  wel  »r  tdn.  7,  10,  12.  q  md. 
1.  18.  Can.  8.  14.  1  Tim.  4.  8.  Heb.  9.  *J8.  2  Pedr  3.  li-14. 

21  r  X  Gras  ein  Harglwydd  ni  Iesu 
Grist fyddo  gyd  â  chwi  oll.  Amen. 

r  pen.  1.  3.— Gwel  ar  Rbuf.  I.  7.  •  16.  2t\  24.  3  Cor. 
13.   14.  Epb.  6.23,24. 

*  Ar  ol  y  rhybudriion  riifrifol  uchori,  tyst- 
iolaethodri  ein  Hargîwyrid  mawr,  ei  fod  ef  yn 

wir  yndyfod  ar  frysi'r  farn  ;  fac  atebai  Ioan, 
yn  ei  enw  ei  hun  a'r  boll  eglwys,  Amen,  Yn 
wir,  tyred  Arglwydd  Iesu,  fel  y  dywedaist. 

îAc  yna  gorphenodd,  gyda'r  fendith-wers arferol  ar  ei  ddarllenwyr  yn  gyffredinol,  neu 
ar  saith  eglwys  Asia  yn  neillduol:  yr  oedd  y 

Gras  hwn  yn  ddigon  i'r  eglwyg,  yn  yr  holl 
ofidiau  yr  oedd  hi  i  fyned  trwyddent.   Âmen. 

i'r  ünig  ddüw  y  byddo'r  gogoniant. 

JjW^ 



TAFLEN  O    RAI    O'R   SEFYLLFAOEDD,  SWYDDAU,  A  PHLEIDIAU 
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Arch-offeiriad.  Y  prif  offeiriad  o  hil 
Aaron,  yr  hwn  yn  unig  oedd  i  fyned  i 

fewn  i'r  cysegr  sancteiddiolaf,  ac  ydoedd 
brif  lywiawdwr  yr  Eglwys  Iuddewig. 

Arch  offeiriaid.  Penau,  neu  y  gwŷr  en 

wocaf,  o'r  pedair  gradd  ar  hugâin,  i  ba  r#i 
y  rheaid  mei.bion  Aaron  gan  Dafydd,  fel  y 
gwasanaethent  yn  eu  cylchoedd. 

Ysgrtfenyddion.  G \\  ŷr  dysgedig  ;  galw- 
edigaeth  pa  rai  oedd  esponio  eyfraiih  Duw, 
ac  annog  i  ufudd-dod  iddi. 

Rabbiniaid,  Doctoriaid,Cyfreithwyr. 
Ysgrifenyddion  a  gyrhaeddasant  i  enwog- 
rwydd  helaeth  yn  eu  galwedigaeth  ddysg- 
edíg. 

Phariseaid.  Plaid-grefyddol  yn  mysg  yr 
Iuddewon,  y  rhai  o  dan  ífug  ofanylrwydd 
a  sancteiddrwydd  anarferol,  oeddynt  yn 
nodedig  am  eu  rhagrith,  eu  balchder,  eu 

cenfigen,  a'u  cybydd  dod.  Yr  oeddynt  er 
hyny  yn  dal  y  wir  athrawiaeth  yn  nghylch 
yr  adgyfodiad,  ac  yn  derbyn  holllyfrau  yr 

Hen  Destament,  fel  "  ymadroddion  Duw5" 
Saduceaid.  Plaid  o  anffyddwyr  yn  mhlith 

yr  Iuddewon,  y  rhai  er  protfesu  peth  parch 

i  ranau  o'r  Gair  sanctaidd,  oeddynt  yn 
gwadu  yr  adgyfodiad,  yn  anghredu  y  byd 
a  ddaw,  ac  yn  dal  nad  oedd  angelion  nac 
ysbrydion. 

Herodianiaid.  Math  o'r  Saduceaid,  ag 
oedd  yn  cyfaddasu  eu  crefydd  yn  ol  am- 
gylchiadau  allanol,  ac  yn  enwedigol,  yn 
talu  pob  gweniaeth  i  Herod.  Rhai  a  ddy- 
wedant,  eu  bod  yu  dal  mai  y  brenin  Herod 
oedd  y  Messîa. 

Publicanod.  Casglwyr  trethi  o  dan  y 
Rbufeiniaid.  Yr  oedd  y  pen-publicanod 
yn  cymeryd  parthau  helaeth,  i'w  trethu,  o 
dan  ardreth  flynyddol;  a  hwy  a  gynnorth- 
wyid  gan  y  byddinoedd  Rhufeinig  i  godi 
yr  hyn  a  ofynent.  Yr  îs-bublicanod  a  gym- 
erent  Ieoedd  llai  o  dan  ardreth  ganddynt 
hwy,  neu  a  oeddyní  yn  weision  iddynt. 

Tetrarch.  Un  a  osodid  gan  y  Rhufeiniaid 

i  lywodraethu  y  bedwaredd  ran  o'r  dalaeth 
hòno  a  ffurfiai  freniniaeth  Herod  faẃr ; 
pa  un,  ar  ei  farwolacth,  a  ranwyd  i  bedair 
0  Iywodraethau. 

Canwriad.  Swyddog  yn  y  fyddin  Eufein- 
ig,  oedd  a  chant  o  wyr  dan  ei  rëolaeth. 

Nazareniaid.  Enwa  arferid  i  wahaniaethn 
y  Criîtionogion  ar  y  cyntaf  ;  ond  wedi 
hyny  a  gymhwysid  àt  blaid  hereticiaidd. 

Nicolaiaid.  Plaid  Iygredig  o  hereticiaid, 
y  rhai  oedd  yn  ateb  mewn  amryw  o  beth- 
aui'r  Antinomiaid  yn  yramserau  diweddar 
hyn.  Nid  oes  un  prawf  eu  bod  yn  ddysg- 
yblion  i  Nicola?,  un  o'r  diaconiaid  cyntaf ; 
y  mae  hyny  yn  gwbl  annhebygol. 

Stoiciaid.  Sect  o  athronwyr  p^ganaidd,  y 

rhai  oeddynt  yn  ymfalch'io  mewn  annheiml- 
adrwydd  olawenydd  a  phoen  ;  yn  ystyried 
rhinwedd  fel  ei  gwobr  ei  hun ;  ac  yn  dal 
fod  pob  dygwyddiad  yn  cael  eu  rheoli  gan 
dynged,  uwchlaw  ewyllys  Duw. 

Epicüriaid.  Plaid  o  athronwyr  cenedlig, 
âg  a  gyfrifent  bob  peth  i  ddamwain,  gan 
ystyried  digrifwcha  mwyniant  cnawdol  fel 
y  daioni  penaf. 

Apostolion.  Personau,  a  ddewisid  gan 

Iesu  Grist,  i  fod  yn  dystion  o'i  fywyd  a'i 
farwolaeth,  ac  yn  enwedig  o'i  adgyfodiad, 
i  ddynolryw ;  y  rbai  hefyd  oeddynt  gofiad- 
uriaid  o'i  athrawiaeth  sanctaidd,  oddiwrth 
ba  rai  yr  oedd  i'w  lledaenu  i'r  holl  genedl- 
oedd,  hyd  ddiwedd  y  byd. 

Efengylwyr.  Arferiry  gair,  yn  gyfFredin- 
01  am  ysgrifenwyr  y  pedwar  adroddiad 
sanctaidd  am  wyrthiau,  bywyrì,  marwol- 
aeth,  ac  adgyfodiad  yr  Iacbawdwr:  ond 
yn  y  Testament  Newydd,  mae  ynarwyddo 
pregethwyr  yr  Efengyi,  y  rhai  o  dan  awd- 
urdod  a  cbyfarwyddyd  yr  Apostolion,  a 
anfonid  i  sefydlu  a  rheoleiddio  yr  eglwysi 
a  blenid  gan  yr  apostolion,  ac  i  blanu 
eglwysi  newyddion. 
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MATTHEW  .....'   28 
Marc   10 
Luc    24 
Ioan     21 
Actau  yr  Apostolion   28 
Epistol  S.  Paul  at  y  Rhhfeiniaid   16 
I.  at  y  Corinthiaid       16 
II.  at  y  Corinthiaid   13 

At  y  ( i alaliẁ'n!      6 At  yr  Ephesiaid    6 
At  Philippiaid    4 
At  y  Colossiaid      4 
I.  at  y  Thes'saloniaid       5 
II.  at  y  Thessaloniaid      3 

I.  at  Timotheus       6 
II.  at  Timotheus   4 
At  Titus 
At  Phüemon       1 
At  yr  Hebreaid    13 
Epistol  Iago   5 
Epistol  I.  Pedr 
II.  Epistol  Pedr 
Epistol  I.  Ioan.. 
II.  Epistol  Ioan     1 
III.  Epistol  Ioan        1 

Epistol  Iudas 
Dat gaddiad  Ioan   i   22 

DIWEDD. 

[Lloyd,  Arffraffydd,  Wyddgrng. 

1396 









~^syfr$ 

,-v 

'lr 

"p 



inin!,?HAM  Y0UNG  UNIVERSITY 

3  1197  23043  4372 

DateDue 

All  library  items  are  subject  to  recall  at  any  time. 

MAR27  2012 

Brigham  Young  University 

*« 




